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 عاونوادج

 .٠ نائظلا دروم ىلع ناريملا ليلد حرش يف نيمقاولا باوصلاو |طخلا نايب
 عبطلا دعب هيلع علطا ظ

 ارح ب الخ ريبايح ةنحص ...١ نساوص نإ اطلع ءرطسس .ةنيص
 نو |  ىجحفو 19 07 ىنعي نع اع عج

 هلوق نمو هلو نمو نا را ةملسم هعلدسم دمي ل

 ظهءاو- اهناو ,..4 ..هه هللا نيش وحال < قا
 نيكبتر : نركييو .نال“. يكف ةءارق ةاركإ ب ؟هيب دج
 حاجن جاجن هي 0 هل ماسو ماسو ماسو د قس

 اهيف امهمف هى ىو موسرملا موسرلا <١ .ءرالال

 موهلوفأ موه اوفأ ١8 ءرح هلوق : هلو اك ارك
 الزنود اقزناوا ءاانونكا عادتالا عادتالا هم .ءأه

 مكباقعا مكب اقعا ل ةباحصلاب ةياحصلاب ٠١
 ظ ضفخلاب ظفحخلا ٠٠ ١١ هب قثوي نمم هل قوي نم ٠١ 21١5
 انتابا ء انتاباع 1 1١6

 راخأ 0 4 15 نيغاطللناو نيغاطللاناو 45. ٠04
 1 7 نعش ثداكلا . :تولثرما هالك 5
 نيلثملا نيش هأ| 1 دواي

 مدقتملاو مذقتملاو ١ ا١1١1ا7 3 1 5 2
 اماو ةياان دوا ا كل تلد نجح وع ص 9 خفحف هاخدلا ل

 . : ةدهاعملا نم ةدهاعملا نمو +1١ ٠”ه

 ! نغت الو ينغت الو + 0
 اميرت دز ا ىلا 11 فلا ا ا

 لازر دي يان وف ا داقوو دن مقو الما الا
 ةروض ةروخ عرج لالا ها رك عم ةهاك

 اهضعب امضعب 537 ا وف اولعت الا اولعت النا

 ميحملا ميجملا ”#- مه أ أ

 الم الم 1١ 1ؤ1 1 تاير سعف
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 فلا نم اضوع اواو كاهو 54

 لصفلاب تدرو فورح باب 7

 تككلم ام نم رونلا ريغو لصف 6

 اسنلا يف هوعطق نم ماو لصف 26

 اعطقاف ءالؤه 0 لصف 4

 عطقلاب وملابس ام لكم لاا لصف 1

 ةرشعو دحاو ام ىلو لصف 75

 طفلا قافو ىلع تمسر فورح لصو يف لوقلا 4

 اورتشا امسمب لضولاب لقو لصف

 باملا اذ نم ءاج البكل لصف 7٠

 تفهكلا يف اعم نلا لصو لصف 5١

 موثئميو للص مع امعت اما مث ميف نممو امبرو لصف قش

 اتلاب طحو ثاث ءاه نم اتفضا رهاظل ام كاهو 74

 :هرشع ءاّن ةمعنو لصف "5

 رطاف ثالث ةئسو لصف 10

 ةئا اهم ثمشر كاذك فرحاو لصق 0

 طبضلا نف حرش ءادتبلا ١

 كلذ ريغو هتدئافو هعوضومو طبضلا نف فيرعت يف ةءدقم 67

 فرإا يف هكرالا عضو ماكجحا ىف لوقلا 44

 دودمملا نم طملا عضومو ديدشتلاو نركتتلا ىف لؤقلا؛؟ ٠

 رهظي ام وا مغدملا يف لوقلا

 الهسم وا درو اققحم الغج فيكو زمهلا يف لوقلا 7

 ْ لقنلا مث ءادتبالا مككحو لصولا دنع ةاصلا يف لولا 67
 ءاجهلا نم صققنلا يف لوقلا 5-5

 ظ ,ءاي نم وا واو وا فلا نم ءاجهلا يف ديز ايف لوقلا 5
 فلا مال يف ءاج ايف لوقلا "4



 سا اعبي #

 نائمظلا دروم ىلع ناريملا ليلد حرش ةسرهف

 مسرلا نف ةبطخ حرش ءادتا ..5

 مظانلا حالطصا حرش ءادتبا "٠

 عوضوم ناين يفو امهنم لك فيرعتو يفيقوتو يسانق ىلا مسرلا ميسقن يف ةمدقم .خأ

 كلذ ريغو هتدئافو يفيقوتلا مسرلا

 باتكلا ةحتاف نم فدا يف باراضالاو مهقافنتا باب * 4
 هركذ عيا امو مهضعب نع هرقبلا يف ىتا دق ايف لوقلا ٠45

 مسرلا نم لصولا ةزمه فذح عضاوم حرش ءادتبا ال"
 فال وا ءاج قافو ىلع فارعالا ىلا نارمع لاء نم 4

 مسر ضعبل وا عيمجلا نع مير اهنا ا بل
 ا 00 ا ىلع داصل ميرم نم ام كاهو

 ٠ ناءرقلا متتخم ىلا داص نم موسرملا يف لوقلا
 ءافتكا اهلبق نم ةرسكب ءايلا هوياس امف لوقلا

 نيدمالا ىدحاو ةفوذحم نييراوملا ىدحا لقو لصف 7

 مسزلا يف تطقس اواو كاهو

 تفدح دق امهادحا لقو لصف ١

 نيماللا ىدحا فذح دورو باب 7

 موسرملا يف زيها مكح كاهو 4 ظ
 فدح نوكس دعب امو لصفُ

 تروص دق اهليق ا مو لصف 14

 اناا ركاز اواو فراق فرط يذلا ضعب يفو لصف 7
 تحتف نا اهنمف ةرسكو ا تنا ةمض دعب نم ناو لصف 1717

 فلا نموا ءاب نموا واو نم فرحا ضعبب ديز ام كاهو 4١

 ءاقلت نم ديز ءابو لصف ١

 واو تالوا اولوا يلوا يفو لصف 5

 ءان امسر نوكي نا لصالاو ءاج دق فلاب ام كاهو 07

 ءالتبا ىدل واولا هلضاو ءايلاب اومسر اهف لوقلا



 ا

 نرشعو ةسمخ ١١ه ماع نم ىلوالا ىدامج طساوا ةعمملا موي كرابملا حرشلا اذه

 همحتلا ىزاو ةالصلا لضفا اهبحاص ىلع + ةيوبنلا ةرحملا نم فلاو ةئاثالثو
 - وه دهب يهب ديب هج موب هج هج دوج هاو د هج ده ++ هج دهب دوج + وهب. هج هج دهب دهب دهب دوج دكهم -

 ىلع * ناريملا ليلد» امملوا ىمسملا نيليلجلا نيحرشلا نيذه عبط هللا نوع متادق

 00 مامالا ةءارق را -ءان * طيضلاو م-رلا ينذ يف ل

 يفاب لا مسر ف * نائمظلا دروم قيمت دل + نالخلا هييثد” امهيناثو

 * ناقتاب احيحص اطبض نيمظنلا طبض عم'# نايعالا ةعبسلا ةميالا تاءارق نم
 ىلغ'نيلب اقم + نا ءرقثلا: له: :.لع :اهتولاهفوا .اطهلتاطسس ملل" انش ' نإ هنا :لايلست

 ١ نف خئاشم خيش + + قذدملا ةماهفلاو + ققحملا ةمالعلا انينل هع 4 ةخسن

 يدب خيشلا قاحسا يا سردملا *ي ىزلا لضافلا ديوجتلاو تاءارقلا

 . * ينحلا هفطاب هللا هبفح * يسنوتلا ينغراملا دمحا نب ميهاربا

 ارشامملا ديب ةيسوتلا ةرضاخلاب #* هيمومعلا ةعبطملا كلذو

 * يرحبلا دمحم هدبع * ينغلا هير ريقف اهب عبطلل
 نم نيعيبرلا يناث ف امهعبط مامت ناكو

 فلاو ةئئامئالثو نيرشعو ةتس ماع

 ىلع هللا هقلخ نم ةرجه نم
 هللا لص فصو لمكا

 لك ىلعو * هيلع
 ىمتتا نم

 هيلا

,1 

 . يلسعلا حلاص حاملا خيشلا قبل لضافلا توناحب, ناروكذملا ناحرشلا عاب

 مالسلاو سنوتب ” ددع ةيبتكحلا قوسب كلذو امهيف هكراش نم عم اههعبطل مزتلملا



 ادن زنالا نع اصقان مانلا تد تدجو ليتم هذه تلمات اذاو لاق اذه عنقملا

  مالكنم دمتعا يبطاشلا نأكو ها يرصبلا ىلا يكملا مذو لوالا اريداوق فلا
 هلق يف مظانلا داق هاباو ارهتشمزاس هلوق كلذ ىلا راشا دع أم عنقملا

 تييلا اذه يف اريراوق ىناثب داري نا دعد ال هنا ىلع «فاتخم رصبب اريراوق ىناث»

 مالكل بق. الو واولا دعب يذلا وهو لوالا نم ازارّتحا نيتملكلا يف ىناثلا فلالا

 فاي الف) ىلعت هلوق نم فاخي الفرشع عباسلا عضوملاو لاهتحالا اذه يبطاشلا

 فاغي الف) ماشلاو ةئدملا لها فحاصم يف سمشلا يفو عنقملا يف لاق (اهابقع
 يف مظانلا لمها هيت ها واولاب فاخي الو فحاصملا زئاس يفو ءافلاب (اهابقع
 تايفالحلا امهدحا ةليقملا بحاصو عنقملا بحاص هل ضرعت امم نيعون مظنلا اذه

 ضرعتلا هب دصقي مل مظنلا نال اهقباطي امب ةعبسلا ةيالا نم دحاو ارقي مل يتلا
 رالاو) وحن كلذو ةعبسلا ضعب ةءارق قباطي 1 لب فحاصملا تايفالخ قلطل

 |ثابر طينو:ءايلا:نضوغ/لاذلا دب. فيلالاب فضباصملا ضب يف هناف (قرقلا يذ

 نوعمجةعبسلا ءارقلا نا عم ءايلا دعب فلالاب فحاصملا ضعب يف هناذ فارعالا يف

 ملاهيف هارقلا تفلتخاو اهيلع فحاصملا تعمجا عضاوم امهيناث فلالا كرت ىلع
 اهنلخ نع الخ امو» مظنلا ردص هلوق يف مدقملا طباضلا ءانتكأ مظانلا اهرك ذي
 عيمج يف هناف (ريخ كبر جارخت) وحن كلذو «دروملا ىعارب نكك عفانك ب درفمف

 اذه دارطتسا مدقت دقو اهتوبث يف نوفلتخم ءارقلاو ءارلا دعب فلا فحاصملا

 ادومثو السالسو اليبسلاو الوسرلاو انونظلا وحنو نالعالا نم يناثلا ء هزملا رخآ*ا

 فخاصملا عيمج يف ةمتتخم عبسلا ملكلا ناق توبكنلاو ناقرفلاو دوه يف

 هدوصقم مظانلل لمكن يحو امقوو الصو اهتوبث يف ءارقلا فلتخا دقو بلال

 ءافو ناوا اذه نا ربخا + مسرلا يف فحاصملا تايفالخ اياقب نمضتملا + مظنلا نم

 ماتخلا يه يتلا تملا ةمنا لع بت هللا دج مث« نائيظلادروم ليكي » نالغل

 ضبيبت نم غارفلا ناكو د مالسلاو ةالصلا هيلع *يبنلا ىلا مالسلاو ةالصلا ىعناو



 ,ةطف ن هاريراوق نأ ربا 0 يمول

 و لاقذ ىنعملاوا ظفالا ىلع فلالا ت انا مدر اهوا ف هءاقملا اوك

 ,فح 0 ِف أ ><الا ةيال_لا (اريراو 6 او هوا هلوقو ل

 فاالاب ىلوالا ازيزاوق:ةرصنلا لها _قخانصم قؤنلالا 1 زاحملا م

 اهياحخ فحاصملا يف لا ف هنا فلخ نبا هدخس قؤرمع وا ركذ مث غل فلا ريغ هب

 وهف فاالتخا 4 ايراوق ىناثلا تو ناو فلالاب لوالا ل قعل لاو هلأ
 ا

 فحاصم يفو فلالاب اعيمج اريداوق اريداوق ةفوكلا لهو ةندملا خلها فتحاضم ف

 فحاصم يف لاق لكوتملا نب بويا نع ىعطقلا ىبحب نب دمح» ئورو:ةكم لها
 اريراوق اريراوق ةرصبلا امد( نمل 210" ةذوكلا لهاو ةنيدملا لها

 انونظلا يف لالا تاثا يف راصمالا لها فحاصم فاتت" لو ورمعوبا لاق نيفلاب
 هدنسب وردعوبا ركذ مث اريراوق اريداوق يف تفلتخاو السالسو اليبسلاو الوسرلاو'

 اريراوق ينس ىناثلاو 5 فرآا لوالا فحاصملا يف لاق هنا ضردا ىبا ىلا

 | هتليقع يف يبطاشلا مس لقلا يبا لوق ىلع يربعملا م اكد الو ها فلا ريغ ارزاق

 مدلك لقال (اره شم زان فا ىناشلا يف يرضبلا نال أعم اهدا اوقو السالس)

  تهاعف كلذكو ورمعوبا لاق فل اما ريراوق نناثلاو فلالاب لوالا ةر هيلا لها

 ةروك ذا ةروسأا ىف ىلعت هلوق نم وه رشع عبارلا عضوملاو يماشلا فحصملا

 ىف ديدللا ىف يا اهو عنتملا ىف لاق (ديمحلا ينغلا وه هللا نا لوس نمو)

 ١ فحاصلا زئاس ينو وه ريغب (ديمللا ىنغلا هللا ناف) ماشلاو ةنيدملا لها فحاصم

 !ةرؤنم ِق ىل“ هلوف ن* لاك: 2 ساحل عضوملاو وه ةدادزب (ديمحلا ينغلا وه]

 .فحاصلا 7 ا 2 ا) ىفو يف لاق (يبر اوعدا امنا لاقا نجلا |

 558 ناي. ق 0 ل دقو هأ 3 فاق 0 مامالا قوه يءاسكلا لاف

 .دهع ىتعمب ماللا ريكو ةزمهلا مهب فلا هلوقو ةربشلا ىلع ةيالا هذه نم فالملا
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 طا ا مله : ها فراو ووا 77 فحاصملا زئاس

 "تلظ ايذيدفأبا قار لا ينو الكي منلالا تاانستبلا نيف وفي ,
 دعو #0 افذمبإلا مَضَواَواَو يل در عاشلا) لالجلا يذ يناث ءآو

 يتلا وه نم لصَفلا ريمْض تذتلاؤ ا
. 

 2 علا كاذك يمرتلا ف فدحصم نمر

 هنزل: رصبر_ اريراوق يناَث نبل اوم دأنانتاظ لاق فلعتو
 ىفو  نألا 5 3 دم اف واولا اول قادم الو

 مالسلاو قالص ى هنأ يَنارو © ماتخلا نسح ىَلَع مل 2

 ةرشع' امهنم مدقُت دلو له .ةعيسلا عضاو ا نم ىبابلا تاربالا هذه قوكذ

 راوخلا هلو) نامحرلا ةروس يف ىلعت هلوق نم تااذنخي لا رشغ يداحلا عضوملاو

 لاقف اراصتخا نيءايلا ىدحا هنم تفذح ام باب يف عنقملا يف هركذ (تاأشنملا

 فلا ريغ نم ءايلاب نامحرلا يف تااشنملاو قارعلا لها فحاصم يف تدحوو |

 مهأكنيشلا ربك نم ةءارق ىلع كلذو هباتكيف سبق نب يزاغلا همسر كلذكو
 رخآ٠ لمت هلوق ن٠ لالطا وذ رشع يناثلا عضوملاو ءايلا اوتيثا فلالا اوفذح امل

 اهفو عنقملا يف لاق ( مارك الاو لالحلا وذ كير مسا كراتت) ةروك دلل ةروسلا

 ةروسلا رخا٠ (مارك الاو لالا وذ) ماشلا لها 121101111

 فحاصملا لك يف لوالا فرألاو ءايلاب (لالللا يذ) فحاصملا باس يفو واولا:

 هنعو (مارك الاو لالجلا وذ كبر هجو ىقيو) ىلعن هلوق لؤالاب دارملاو ها واولاب

 ةروس يف لت هلوق نم لك ر شع ثلاثلا عضوملاو يناثلاب دنيقتلاب مظانلا زرتحا
 لها فحاصم ىف ديدملا يفو عنقملا يف لاق (ىنسحلا هللا دعو الكو) ديدملا
 الو ها بصنلاب الكو فحاصملا رئاس ىفو عفرلاب (ىنسملا هللا دعو لكو) ماشلا
 ةرابع صنلاو ماللا دعب فلالا طوقس نع ةرابع عنقملا ظفل ىف عفرلا نا ىتخي

 , ىلع دئاع مض مظانلا لوق يف لعافلا ريمضلاو مظانلا تيب ةرابعاذكهو اهدوجو نع |



 + ميم ب

 لدي نا فاخا ىف يف نموملا ةروس يف ىلعت هلوق نم رهظي نا وا سماخلا عمضوملا

 ةروس يف يا اهيفو لاقف منقملا يف هركذ داسفلا ضرالا يف رهظ ناردا مكيف
 لبق فلا ةدايزب (داسفاا ضرالا يف رهظب نأ وأ) ةفوكلا لها فحاصم يف نمؤوملا

 كلذك كلذ نا ديسا نع طقانلا راشبو ةيريوج نب رخص نع نوراه ىوروواوأأ
 أ ها ( فلا ريش رهظ ناو) فحاصملا اس ينو هللا همخر نايثع تخدم مامالا ىف

 بحاصل اديلقت نامثع انديس فحصمل عنتملا يف هبسن ام ركذ مظانلا كرت افاو ظ
 نم مكباصا امو) ىروشلا يف ىلبت هلوق نم اه سداسلا عضوملا هكرت ىف ةليقنلا

 لها فحاصم يف ىروشلا ينو لاقف عنقملا يف هركذ (مكيديا تبسك امب ةبيصم
  يف) فحاصملا زئاس يفو ءابلا لبق ءاف ريذب (مكيديا تبسك انب) ماشلاو ةثيدملا
 .اماهيفو) فرخزلا ىف ىلمت هلوق نم هيهتشت عباسلا عضوملا ءاف ةدايزب (تبسك

 ' لها فحاصم يف فرخزلا ةروس يف يا اهيفو منقملا ين لاق (سننالا هيهتشت
 كلذ نا لوش انخويش ضعب تارو نيءاهب (سفنالا هيهتشت ام) ماشلاو ةنيدملا |

 مامالا يف هتبار نيءاهبو ديبعوبا لاق طّلغو ةفوكلا لها فحاصم يف كلذك

 يعتشت ام اهيف مكلو) بيترتلاب جرخو ةدحأو ءاهب ( نيش فحاصملا زئاس يفو

 ىندملا ىلع دوغت نيالا فلا يه لادلا دعب فلاب اداز هلوقو تلص يف (يكتسقا

 هيدلاوب ناسنالا انيصوو) فاقحالا يف يف ىلعت هلوق نم انسح نماثلا عضوملا يماشلاو

 (اناسحا هيدلاوي) ةفوكلا لها فحاصم يف فاقحالا ينو عنقملا ف لاق (انسح
 لوقو ها فلا ريب اندسح فحاصملا رئاس ينو نيسلا دعبو ءاللا لبق فلا ةدانإ
 عساتلا عضوملا نيدلاولا ىلع دوعب اهب ريمضو تببال ميدتت اب نسحاف مظانلا

 يف لاق (مهراصبا اعشاخ) تررتقا يهو رمقلا ةروس يف ىلعت هلوق نم اعشاخ

 فلا ريغب اعشخ اهضعب ىفو فلالاب اعشاخ فحاصملا ضعب يف تبرتقا يفو عنقملا

 لج نامحرلا فو عنقملا يف لاق نامحرلا ةروس يف فصعلا وذ رشاعلا عضوملا

 فو 10 هيبعنلاو فلالاب (ناغي ناو كدضولا وذ ىملاو) ماشلا لها فحاصم مايلزم

 ل صح سا ع ع حا 2 محم <
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 مظانلا لاق مث فلالاب نهتثالث اليبسلاو الوسرلاو:اونظلا |
 ٠وهو2< 0

 اقو فركب ل: هدنع يب ل ىنأ نلت منا 5 د نمي

 نأ هةشالوف ١" يعاشلاب دع 1 ىنو ورم انو لوسطلا ة 77

 ٠ لمت هوتيل تبي نأ ىأ دوك و4 يياللق ناك ةءاه مم اد دش
 ع هم عاشلاو يندم ا ا هزمت ا ةّييصم طسو

 أمهب . نسحأَف انآحإ فول | يف قب ايو اسحو داز نحعشت يفي

 هنلأ يعاشر فلعل ؛ ذ واوو #8 فلتخا دق 5 وق هللا

 متل ىلا ض ةروس نم هلواو نالعالا نم عببارلا عبرلا ىف مظانلا عرش انه نم

 ةعبس اهتلمجو فحاصملا اهف ت تفلتخا يتلا هعضاوم ةيقب عبرلا اذه يف ركذ دقو

 نم هدبع لؤالا عضوملا عض طاوم ةرشع تانبالا هذه يف اهنم'يذ اعضوم رشع

 ام باب ىف عنقملا يف ه كاييسع رمزلا ةروس يف ىلعت هلوق

 ضعب يف رمزلا ينو لاقف فذملاو تانثالاب راصمالا لها فحاصم هيف تفلتخا

  ظفل يناثلا عضوملا فلا ريغب هدبع اهضعب فو فاالاب (هدابع فاكب) تحااقلا
 عنقملا يف 1م تالكت قح كل ذكو) لوطلا ةروس يف ىلعت هلوق نم ةملك
 ينو ءانلاب (كبر تالكت قح كلذكو) فحاصملا ضعب يف نمأوملا فو لاق
 عضوملا يف ىنعب «لوطلا ةملك اتبو» مظانلا لوق نم ءابلاو ءاملاب ةملك أهضعب

 (نولهاملا اهيا دعا ىنورمات هللا ريفَأ لق) رمزلا يف لعت هلوق نم ىنورمأت كلانلا

 نيون (دبعا يننورمأت) ماشلا لها فحاصم يف رمزلا يفو لاقف عنقملا يف ئذ

 ةملك نع هذه مظانلا رخا امناو ها ةدحاو نون ينورمأت نزحلبفملا ثانب يفو

 مهنم عبارلا عضوملا ةبسنلا نع يلاحلا فالخلا يف اهب هبقع امل اهتبسانا لوطلا

 لاقف عنقملا يف هركذ (ةوق مهنم دشا مه اوناك ) نموملا ةدوس يف ىلعت هلوق نم

 رئاس ينو فاكلاب (مكتم دشا مه اوناك) ماشلا لها فحاصم يف نمأوملا فو
 || يماشلا ىلع دوعي هريمضو لعافلل ينبم بلق مظانلا لوقو ءامملاب مهنم دشا فحاصلل



 م وو

 /ناقرفلا يف ةكئالملا لزتنو سماحلا عضوملا نيرا رف ا سام جلل

 ؛اليزنت ةكلالملا لزتو ةكم لها فحاصم يف ناقرغلا ينو لاقف عنقملا يف هركذ

 لالا دش مظانلا زرتحا دقو ها ةدحاو نود لزنو فحاصملا رئاس يفو نينونب

 ناقرغلا لزن يذلا اماو ناءرقلا هيلع لزنالول ىهو ةروسلا يف ةيناثلا ةملكلا نعا

 ىف ينيتايلوا سداسسلا عضوملا لوعفملل ينبم مظانلا تيب يف يذلاو لعافال ينبمف |

 ناطلسب ينيتايلوا ةكم لها فحاصم يف لمنلا ينو لاقف عنقملا ىف هركذ لمغلا
 نورذح نماثلاو عباسلا عضوملا ةدحاو نونب فحاصملا رئاس ينو نينونب نيم

 تايثالاب راصمالا لها فحاصم هيف تفلتخا ام باب ف منقلا يف امهركذ نيهرفو

 اهضعب ينو فلاب نيهراف فحاصملا ضعب يف ءارعشلا يف يا اهفو لاقف فذحلاو
 زيزعلا ىلع لكوتف عساتلا عضوملا نور ذحو نورذاح كلذكو فلا ريثب نيهرف
 .لكوتف ماشلاو ةنبدملا لها فحاصم يف ءارعشلا يفو لاقف عنقملا يف هركذ ميحرلا
 ىسوم لاق رشاعلا عضوملا واولاب :لكوتو فحاضملا رئاس يو ميحرلا زيزعلا ىلع

 لاق) ةكم لها نحاصم يف صصقلا يفو لاقف عنق.لا يف هركذ صصقلا يف
 .رشع يداأا عضوملا داولاب لاقو فحاصملارئاس ينو واو ريغب (ماعا يبر ىسوم

 وا ظفالا ىلع فلالا تابثاب مسر ام ركذ باب يف عنتملا ىف هرك ذ رطاف يف اًولؤل

 دعب هِف نلالا مسر يف تفاتخا فحاصملا نا ليوطتلا: دعب هلصاح اع ىنعملا

 .هتامع امو رشع يناثلا عضوملا جملا ين يذلا يف فلالا توبث ين فلتخت ملو واولا

 تلمع امو ةفوكلا لها فحاصم يف سب يفو لاقف عنقملا يف هركذ سي يف مهيديا

 ديدشتب ايكن هلوقو ها ءاملاب هتلمعامو فحاصملانرئاس يفو ءاتلا دعب ءاه ريغ مهيدي
 ءالا سيكتت هدارمو هلزتعاو هنع لدع اييكنت هكن لاق فانا اينبم فاكلا

 همسر ةيفيكى لع فحاصملا تقفتا ادحاو اعضوم مظانلا درطتسا مث ينوكلا اهفذح

 ىف هركذ (انونظلا هللاب نونظتو) بازحالا ىف لمعت هلوق وهو هيف ءارقلا فلتخاو

 بازحالا ينو لاف ىنعملا وا ظفالا ىلع فلالا تابثاب مسر ام باب يف عنقملا
 ب اا اسسصمجبتبببببببي طظطط6-0000 تعلن عيسسا يي



 هس سوو بج
 اص دج صدم سم

 ايادي لذ والا ف را نركب نأ يغنيو نيفرملا يف فلالاب ل اق ضحاصل ارئاس
 يف اندنع ربخ الو كل ذك امهيف م ءارق نال فلالاب يناثلاو نتاع ةكمرلغل

 وعاصم. نأ ملعا الو لاق هنا ديبع ىف نناداووت امالا مهتحاصم نع كلذ

 لب زنتلا يف مزج دقو ها نيفرملا يف ف فلالا تايثا ىلع ينمي امهيلعالا ةكم لها

 ىرج نككع مظانلا لوق ىنعمو ىكملا فحصلا يف نيعضوملا ىف فلالا توبث

 لاق فحاصملا رئاس ينو فلا ريغب لق ةفوكلا لها فحاصم يف نيعضوملا نا

 عنقملا قلو اانا وق: كاملا ينل عدني اهينكم لض تلال

 ماللاو ةزمحلا نيب واو ريغب (اورفكن يذلا ري ملا) ةكم لها فحاصم ىف اهفو لاقق

 ناظفللا (هلل نولوقيس) عبارلا عضوملا واولاب نيذلا ري لوا فحاصملا زئاس ينو
 فحاصم يف نيتمملا ينو لاقف عنتملا يف امهركذ نينمّوملا ةدوس يف ناريخالا
 يف نورحست ىناف لق هللا نولوقيسو نوقتت الذا لق هللا نولوقيس ةرصبلا لها

 تاز كلذكو .دمعوبا لاق امهيف هلل هللا فحاصملا رئاس فو نيربخالا نينسمالا
 نوره لاقووزمعوبا لاق مث ها امهيف نيفلالا يا يربعملا لاق مامالا ين كلذ |

 نيتاه قا نم لواو هلل هلل مامالا يف تناكح يردحملاا مصاع نع دوعالا
 00007 ناك ورمع لاقو يثيالا مصاع نيرصن نيفلالا

 يملا انف ماك ناقل ديرما يمرضحلا بوقعي لاقو افلا امهيف داز دايز |

 ةداعلا نع اهجورخو اهبارطضاو اهتلتن فعضل حصتال دنع رابخالا هذه ورمع وا

 عم فحاصملا يف ةداءزلا نم مادقالا اده تنفذ مد نا زئاج ريغ ذا

 هيلع لمعت الو هنم رذحتو هدرتو هركثت لب كإذ امل غوستال ةمالا ناب امهملعا

 لبق نم امهتاثا نا حصو اههيلا نينلالا نيتاه ةدايز ةفاضا لطب كلذ.ناك اذاو

 هارقا امو لعت هللا دنع نم لزن أم بسح ىلع مهنع هللا ىض مر ةعامإلاو ناهثع

 نولوقيس لوالا فرألا ىلع فحاصملا تعمتجاو ملسو هيلع هل ىلص هللا 5 ا
 هذارمو نيريخالا ديقب مظانلا زرتحا لؤالا اذه نعو ها ماللا لبق فلا ريغب هللا
 ظ



 دهن > سس

 قيرط ىف يور امالا ةيعبس ةءارقل هتقباطم مدعل ورمعوبا هيلع صن ناو فارعالا

 راماو نم لاذلا دعب ءابلا ضوع فلالا ثوبث ف ضال وكي اك ميسان نع

 ينونا٠ يناثلا عضوملا هتروس يفاضناورمعوبا هيلع صن ناو ءاسنلا يف ىبرقلا يذ
 راصمالا يراوح نيش ىلع تقفتا ام باب يف عنقملا يف هركذ فيكلا يفاعم

 لوالا فرلا اوبتك كلذكو لاق ءايريغب ارطق هيلع غرفا ينوتا: لاق اوبتكو لاقف
 لاق مث نيعضوملا ىف ءاتلا لق ءاب ريغب ينعي ها ءاب ريغ نونا امدر

 لعجي َلاَق فوك ايبنألا يفر لوألا اذ لق دالضاةرغا سلوم
 3 لأ يف يش واول دي ىرج ١ سكع نإ لاق مم م افاق

 دمتتعا امه مام ءأللاو ٍرصبلا 6# دز هلل يرخر* نينم ملا يف

 نآث نوني املا يسيئأَيَو 6# ناقز ملا 0 57 دايت

 "وذا ٍضعبوإ اول 1 .كثايش 0 '”فتفكأملا نيهرز هر صو

 اقذخحا ٌواَوْلاَو ماشلاو يندم < آني َواولا ضع لَكوَتَو ف

 شابا ٍفلخب طرف لول لاما قرا "لاق: نإ 4

 تكا لكلا [ونظلا فلأو ا ابكن في ودبسكل اهلا عاطل

 مانزل عزم ةاؤح مل .مم هلواو نالعالا نم كلاثلا عيرلا ىف مظانلا عرش امه. نم

 اهتاجو فحاصملا اهيف ت تنلتخا يتلا هنضاوم يتب ميل اذه يفركاذ دقوأ ل
 اه دهيم “لع ل: ناةؤتلا انف :ر لع وكذا يف ملفات هر ل انشوم عطا

 (لوقلا ملعب يبر لق) نت: هلوقا يف كولا لق ظنا لالا عضوملا مظنلا هدعاس

 يبر لاق) ةفوكلا لها فحاصم ىف ءايبنالا فو عنقملا ىف لاق ءايبنالا ةروس يف
 هلوقب مظانلا زرتحاو ها فلاريغب بر لق فحاصملا رئاس ينو فلالاب لوقلا ملعب
 يناشلا عضوملا (قملاب مكحا بر لق) وهو ءايبنالا ةروس يف ىناثلا نع لؤالا

 يف اهيفو لاف منقملا يف امهركذ نينمؤملا ةروس ىف (متثبل نا لاق)و (يكلاق)

 يفو و نوفرملا يف فلا ريش (متعبل نا لق»٠ متثبل مكلق) ةفوكلا لها فحاضم



 هب نيرا

 ورمع وبا" لاق مث عملا ىلع تارك ماشلا لها فحاصم ىف هنا ءادردلا يبا ىل
 نع هيف ركذي ملو ها مهتءارق ىلع ءاتلأب تارك ةيئدملا فحاصملا ىف انا هتدجوو
 يدلاو ساو ىف نيذلاو ماعنالا ىف : يذلا نا ليزنتلا ىف ذ <ذ ف

 ليسالا زها تنييانتطم ناو اتقان ةن دملا لا نحادقم يف تربك ل وللا

 عساتلا عضوملا يماشلاو يندملا ىلع دومي مظانلا مالك ىف امهريمضو اهف تفاتخا
 يذلاوه) ماشلا لها فحاصم ىف سنوي ىفو عنقملا ىف لاق (مكري ريس يذلا وه)

 | اةديعلا 0 0 ا ا باو ربلا ىف مكرشن
 ىف لاق (ناحبس لاق) رشاعلا عضوملا
 اننا زيه لق ضباضتلا اس ىفو فنالا (ثنك له يبر ناحبس لاق) ماشلاو

 شاطى ضم قواتنا ق ة لاق (ابلقنم امهنم اريخ) رشع يذاملا عضوملا
 ةيثثتلا ىلع ءاملا دعب ميم ةدايزب (ايلقنم امهنم اريخ) ماشلاو ةكمو ةنيدملا لها

 يناثلا عضوملا ديحوتلا ىلع ميم ريشي اهنم اريخ قارعلا لها فحاصم رئاس ىفو
 راصمالا لها فحاصم هيف تفلتخا ام باب ىف عنقملا ىف هركذ (اعم اجارخ) رشع
 اهضعب ىفو فلالاب (اجارخ كل لمجن لهف) فحاصملا ضعب ىفو فبكلا ىف لاقق
 (ىننكم) رشع كلاثلا عضوملا هلثم نينمؤؤملا ةروس ىف لاقو ها نلا ريغب اجرخ

 ( (يبر ينتكم ام) ةكم لها فحاص» ىف فعكلا ىف يا اعبفو عنقملا ىف لاق
 يم و مظانلا درطتسا مث ها ةدحاو نونب فحاصملا راس ىفو نينون

 كير جار غ لوالا عضوملا امهيف ءارقلا فلتخاو امهمسر ىلع فحاصملا تقفتا

 ىف لانقق ناضنمالا لها فحاصمم هيف تفلتخا ام باب ىف عنقملا قفاهركذ ريخ
 عيمج ىف كبر حار اوبتكو» هصن ام اهب اجارخ ىف فالخلا ركذ دعب نينمؤملا
 الو لاق ورمجوبا هركذ اموحنب جارخف دووادوبا ركذ املو ها فلالاب فحاصملا

 ىلع فحاضملا تعمتجاو هتايثاو هيف فلالا فذح ىف ءارقلا.فاتخا افرح ملعا

 ىف اشير ءاي دعب فلالا توبث ىف فالملا مظانلا ركذي مل امئاو ها اذه ريغ هتابثا



 نيعضوملا نيب ناخيدشلا ف هو ىنال ع اش سلا

 هتثو فلالا فذح هجوا ةثالث امهئم نكات يف لصحتملا نكلو لقنلا يف ىر 16

 / مظانلا لوش ةراشالا امهلاو دروملا بحاص اهىذ ناذللا امم ناه>ولا نادهو

 اذهو ءاللا نع ارخاتم فلالا تبث كلاثلا هجولا (فلالان له اعم رحاس لكب)

 يلب له يا (فلتخا اهليبقوا املا يلي لهو) مظانلا لوقب امهيلا راشملا امه هلباقمو

 اذهو كلذ يف تفلتخا فحاضملا ناب هنع باجا مث اهلبق وهوا ءاملا نيلالا

 مظانلا داعا امئاو هلياقمو تايثالاب مد ل١ فالحل يهجو دحا ىلع عرفم قالا

 هركذ يذلا فالالا نع رصتق ملو دروملا يف يذلا فالملا لوالا رطشلا ف
 فالخلا ىلع راصتقالا نم مهوتي الثل تاذلاب دوصق.لا وه هنا عم يناثلا رطشلا يف

 دروملا روك ذملا فالحلا نمامهجورخ نيعضوملا نيذهيفاه رخاتو فلالا مدقت

 يف يا اهفو عنقملا يف لاق 1 انيحنا ذاو) نسماخا: عضوملا تايئالاو فذملاب
 ءاب ريغ نم فلاب (نوعرف لاء نم مكاجنا ذاو) ماشلا لها فحاصم ىف فارغالا
 ىتك ١ دقو ها فلا ريغ نم نونلاو ءايلاب مكانيجنا فحاصملا رئاس ىفو نونالو
 ىلع اداهتعا ةرابعلا نع ةراشثالاب هريغو يماشلل ظفللا اذه مسر ةيفيك ىف مظانلا
 ةءارب ىف يا اهيفو عنقملا ىف لاق (راهنالا اهتحت نم) سداسلا عضوملا كلذ ةرهش

 ىفو نم ةدايزب ةئالا سار دعب (راهنالا اهتحت نم يرت) ةكم لها فحاصم ىف

 | ىنعموهو ليلا أمنا تبزح ىف عقاولا هب دارملاو ها نم ريغ فجاضملا رئابتس

 نيذلا) ءباسلا عضوملا ةبوت رخا« مظانلا لوقو ةثاملا سار دعب عنقملا لزق
 ةندملا لها فحا صم ىف ةءارب ىفو عئقملا ىف لاق (ارارض ادجسم اوذختا

 فحاصملا زئاس ىفو نيذلا لبق واو ريغب (ارارض ادحسم اوذختا نيذلا) ماشلاو

 هركذ سنوي ىف (كبر تاياك هيلع تق> نيذلا نا) نماثلا عنضوملاواولاب نيذلاو

 لاقف ءاتااب ثيناستلا تاءاه نم فحاصملا ىف مسر ام ركذ باب ىف عنقملا ىف
 دنسا مث ءاملاب قارعلا لها فحاصم رف سنوي نم يناثلا فرملا تدجو يفاف
 را



 هدول - - زر دو

 | ىيشن يي ذأ أحلا يلهو فلزلا له 71 2 لك

 يسمع اول عاشلاو 5 ندعم 0 | يلو كَم

 1 سو رام ووو 0و
 م سو ىقبارعلا اهنماقتم يي امنع مث مللوهل

 8 2 ا

 5 بأ عيمجأا يار و د نتا فال بارع انيدييم

 اي يتب امس ىلا لكلاب ركع دان وك كمل يندكم

 ىلا فارعالا ةروس نم هلواو نالعالا نم يناثلا عبرلا يف مظانلا عرش انه نم.

 فحاصلا اهيف تفلتخا يتلا هعضاوم ةيقب عبرلا اذه يف ركذذ دقو ميرع ةروس

 لاق فارعالا لوا يف نوركذت ام الق لوالا عضوملا اعضوم رشع ةئالث اهنلمجو
 فحاصملا زئاس يفو ءاتلاو ءايلاب نوركذتي ام اليلق ماشلا لها فحاصم يف منقملا يف
 لاق اضيا فارعالا ين يدتغنل انك امو يناثلا عضوملا ءاي ريغ نم ءاتلاب نوركذ
 راسب. ىفو اه. لبق ؤاو ريب يدتهتل انك ان ماشلا لها فحاصم يف عنتملا يف

 نيدسفم دعب عقاولا او ريكتسا نيذلا الملا لاقو كلاثلا عضوملاواولاب امو فحاصملا

 "الملا لاقو اص ةصق يف ماشلا لها فحاصم يف عنقملا يف لاق اضيا فارعالا ىف

 لوق ىنعمو واو ريب لاق فحاصملا زئاس ينو لاق لبق واو ةدايزب اوربكتسا نيذلا |
 لاق سكمب هلوقو ىماشلا فحصملا ىلع دوعي هل هلوق ين ريمضلاو فذح انيبا مظانلا
 نيدسفم دعب عقاولا لاق لبق اهتابثا سكع انك ام لبق واولا فذح نا هانعم

 باب يف عنقملا ىف هركذ سنويو فارعالا تروس ٍيفرحاس لكب عبارلا عمضوملا
 , ضعب ينعي اهضعب ينو فارعالا يف لاقف راصمالا لها فحاصم هيف تفلتخا ام

 لبق فلالا رحاس اهضعب يفو ءاملا دعب فلالا ميلع راحس لكب كوتاي فحاصملا
 ءاللا دعب فلالا راحس لكي ىنوتثا نوعرف لاقو اهضعب ينو سنوب يف لاق مث» ءاملا



 ضرعت, ملوراصمالا لها نحاصم هيف تفلتخا ام باب ين ةثالثلا ف فحاصملا نب

 ىلع فلالا مسر يف روكذملا فاللحلاو ةليمإا يف يربعملا دك فصلا يف هقاو

 مالك ن ءرم ديضتسا لوالا # ناهسنت 9 ردصملا ةغيد ىلع اهف دح يفو لعاملا مس ها ةغيص

 اهقفاوي فحصم ةءارق لكل دجوو هتءارق تفاتخا ام عضاوملا نم نامدقتملا مظانلا

 «هّنذ ةفاو اج اهنم فراق لكلا راف” هلوقبهيلاراشملاو هو مظنلاب دوصقملاوه مسقلا اذهو

 رخا ةفلاخمو | رقم ةقفاوم لع هذ نعاصلا تقفتاو# ءارق تفلتخا ام عضاوملا نمو

 هحرش يف مدَقَت ام ىلع «درفمف اهناخ نع الخ امو» هلوقب هيلاراشملاوه منقلااذهو

 اذهو هتاءارق هو>و نم الكف حاصملا ا مس ليتحاوهنءارق تفلتخا ام عضاوملا نمو

 ةغتا ام عضاوملا نمو «قافولا نكمم مسرلاب نقفوو* هلوقب هيلاراشملاوه مسقلا

 كلاقيف يرش انا دعب نادرا يات فرا ىيفلم ل١

 !رقم لك نا ىوعد حصن ” ال هنأ ملعت ةعبرالا ماسقالا هذهرير قد نمو (دروملا ىعارب ا

 اهيف تقفتا عضاوملا نم ريثكو كلذ ىوعد حصت فيكو ا<رص هقفاوي نحصم هل

 لثمو نينضبو اهستنو طارصلا وحن يف هانمدق كىئراقملا اهيف تفاتخاو فحاصدلا
 عضاوم يفو ةليم+ا ىف يربعملا صن (يناثلا)رطيصمبو ةطصبو ةرقبلا يف طصيب كلذ

 ىئداقملا فالتخا دنع ارقملل قفاوملا فحصملا نوكنا للع ىناعملا زنك نم
 عضاوملا رثكا للاغلا نمف مالال بلاغ ممارصملا يف كراشملاوه فحاصملاو

 فحاصملا ىفنيشلا دعب ءامب ؛ تااعنلا لااغلا ريغ نمو ةمدقتملا رشع ةمرالا

 مصاعو يرسنلا وزيطزباو ناخيطلا هلاتعاب لطتيملا راكم روض ايس نال

 اًضيا هنمو نيشلا نوحتش قارعلا لها نم يءاسكلاو هنع نيتءاورلا ىدحا يف

 مصاع ةءارق عم م ينوكلا ف.حصملا يف هتامع نم ءاحلا فذحب مهيديا تلمع امو

 مليانلإ لاق مث مث ملعا هللاو ءاحلا تايثاب هنع نيتباورلا ىددقيا ىف نافوكلا إم

 اندلق:؟ ا عاشلا ناو ركنا ب زم ى 5 000

 ايد قم دعب لاق سكسب_ 6# نه كامو



 يفو عنقملا ف لاق (مهنه لياق الا هولعف ام) نماثلا عضوملا ىماشلا فحصملا نع

 الا) فجاصملا رئاس فو بصنلاب (مهنم الياف الا هولعف ام) ماشلا لها فحاصم

 ةدئاملا ينو َمَنَقملا يف لاق (اونما٠ نيذلا لوقي) ةدّناملا ىف عساتلا عضوملا عفرلاب (ليلق

 يفو لوقب لبقواو ريغب (اونما٠ نيذلا لوقي) ماشلاو ةكمو ةنيدملا لها فحاصم يف

 اهياب) رشاعلا معضوملا داولا, لوقو قارعلا زئاسو ةرصبلاو ةفوكلا لها فحاصم

 ةنيدلا لها فحاصم يف ةدئاملا يا اهيفو عنقملا ف لاق (ددتري نم اونماء نيذلا

 نيلادب مامالا َى اهتار كلذكو ديبع ونا لاقو نيلادب (مكتم ددتري نم) ماشلاو

 وطاب لاق مة دحاو لادب دتري فحاصملازئاس فو

 امتحن 5 فوُحلا فادح دق “ع انهو مال عاشاإ نإ فك يبتيلا

 د دبا أوم لحي يف عاشلا ع ان مهو دريل مه ذاكَرْشَو

 اهيل فدو قلوس لوو د فاتتخا: دوه عمدوقعلا رحاس يفر

 ةرشنع اهنم مدقت دقو رشع ةهازإلا تطاول نم ىف مالا تايبالا هذه قدك

 ماعنالا ٍيفو عنقملا يفلاق (ريخ ةرخالا رادللو) ماعنالا يف رش يداحلا عضوملاو

 نيمالب فخاصملا زئاس ينو ةدحاو مالب (ةرخالا رادلو) ماشلا لها فحاصم ىف

 يف ماعنالا يا اهبفو عنقملا ف لاق (هذه نم انتيجنا نثل) رشع يناثلا عضوملاو
 فحاصلاا اس يفو ءات ريغ نم ءايب (هذه نم انيجنا نْئِل) ةفوكلا لها فحاصم

 كلذكو) رشع ثلاثلا عضوملاو ميما دعب فلاب اهنم ءيش يف نيببلو ءاتلاو ايلا
 ماعنالا يا اهيفو عنقملا يفلاق 9 مهدالوا لق نيكرشملا نم ريثكك نيذ

 (مهناكرش مهدالوا لتق نيكرشملا نم رحب كلذكو) ماشلا لها فحاصم يف

 يف رحاس ةملكر شع عمارلا عضوملاو داولاب مهّاكرش فحاصملا رئاس يفو ءايلاب
 نبذل لاقف) ىلوالا ىف ىلبت هلوق كلذو دوه يف ىتلا» سنوي يف ىلوالاو ةدئاملا

 رخسالا اذه نا نورفاكلا لاق) ةناثلا ينو (نيِم رحسالا اذه نا مهنم او دك

 فدل ,معوباركذ (نيمرحسالا اذهنا ادرفك نيذلا ناوقيل) ةثلاثلا ىفو (نييبم



 ها لاتقلا نم فلاب نولئاقب اهضعب ىو فلا ريثب كلذ اهضعب ينف هيف راصمالا
 .دعب يا قأ ايلات مقاولا يا قح ولت هلوقب هدييقتب عضوملا اذه مظانلا نيع دقو

 يف نارهع لا* يفو عنقملا يف لاق مكر نم ةرفغم ىلا اوعراس) سماخا مضوملا
 راس فو نيسلا لبق واو ريذب (ةرفغم ىلا اوعراس) ماشلاو ةنيدملا لها فحاصم

 «اوعراس اواو قارعلاو كملاو» مظانلا لوق ىنعم وهز هاواولاب اوعراسو فحاصملا

 رشع ةعبرالا عضاوملا يف دمتعا مظانلا نا 6 ملعاوإ# اواو اوعراس اوداز يا

 نف باحصا دنع فورعم وه ام ىلع ناصقتلاو اهيف ةدايزلا عضاوم نينعتو
 هلحم نييعتو عضاوملا هذه يف ءارقال فالك هوجو نم مهدنع روهشم تاءارقلا

 دارملا نا مهوي فلالاب ىصواو هلوق الثم لاقب ناب اهمظن يف ثحبلا عمس الف اهنم

 قارعلاو كلملاو هلوق الثم لاش وا ءايلاب هتك نم ةلباقم يف داصلا دهب فلالاب هنا

 | اهدس اهفذحب اهريغو نيعلا دع واوب فحاصملا هذه يف هنا مهوب اوعراس اواو

 لاق (باتكلاوربزلاو تانيبلاب اوءاج) عباسلاو سداسلا عضوملا سقف كلذ لعو

 ةدايزب (باتكلابو ربزلاب و) ماشلا لها فحاصم يف نارمع للا يا اهيفو عنقملا ىف
 نب يلع نع دمحم نب دمحا نع ميهاربا نب فاخ هاور اذك نيتملكلا يف ءاب

 ثراحلا نب ىيحي نع ميمت نب بويا نع راع نب ماشه نع ديبع يلا نع ىسيع
 نع نارمع نب نسأا نع زيزعلا دبع نب ديوس نع ماشه نعو صاع نبا نع

 لها فحاصم نع هنع هللا يضر ٠ ءادردلا يبا نع ءادردلا مأ نع سيف نب ةيطع

 يذلا صحح لها فنحصم يف ءابلاب ناتموس مم امها متاحوبا ىكح اذكو ماشلا

 تديز ءابلا نا يقشمدلا ش هؤخلالا ىسوم نب نوزاه لاقو ماشلا ىلا ناهثع هب ثعب

 نع يع ءاسكلا ىورو اهدحو رزلابو ىف ماشلا ىلا هن هحو يذلا ينعي مامالا 1

 ىلا ناثع اه خرب يذلا تامل: ىف كللاثكك كلذ: نا انيؤي ناانيرف ةرزسلا و
 لوق ىنعم اذهو ها ءاب ريغب فنحاصملا زئاس يف اهو ادائسا للعا لوالاو ماشلا

 ,نيلقانلا نع ينمي «مهنع فالغب باتكلا اذك» «مئاش ءابب يماشلا ريزلاب» مظانلا



 < .رعوي -

 دجو كلذكو ءاي ريغب ةرقبلا يف ميهاربا يردحملاا مصاع نع قارولا ىسيع نبا
 ءاي نا. نم يردحملسا مصاع نع عنقملا لقت يف ام مظانلا ركذي ملو ها مامالا ب

 هيلع رعي مث بح هتليةع يف يبطاشا ادياقت مامالا يف ةفوذحم ةرقبلا يف ميهاربا
 نع لق نا دعب دوواد ونا لاق صن ةليقعلا نم هطاقسا نا يريبعللا لاق ناو

 ةصاخ ةرقبلا يف قارعلا لها فحاصم يف ءا ريغب هدجو هنأ نم هلاق ام ورمع ىلا

 ملعا هللاو هلك كلذ ميدق, ةيصن ام ماشلا لها فحاصم يف كلذكر 7 هناو

 بتكن م فحاصملا ضعب يف ام ىلعو ها ميملاو ءاملا نيب فلاب كلذ مهتءارقل
 ةيمجعالا ءاممالا ةدعاق ىلع فلالا وه هنم فوذحملا نا نيعتب ءاب ربغب ميهاربا

 ءاي الا طسولا يف اراصتخا ءاب فذح دهعي ال ذا ءاب فوذحملا ريدقت نكميالو

 لامتحا اهفذحو ءايلا تابثا ين يربعملا قرط: دقو ةزمه نم لدب يهو مهفالبا
 منقملا يف هركذ اذلو هللا ذختا اولاقو ىناثلا عضوملا تئش نا هعجارف اعم نيتءارقلا |

 مامالا نم ةخستنلا غاشلاو قارعلاو زاجإلا لها فحاصم هيف تفاتخا ام باي يف

 كلذ نم انخويش نم دحاو ريغ نوه هاتعمس بابلا ادهو لاق ناصقنلاو ةدايزلا ٌْ

 يفو اولاق لبق واو ريثب ادلو هللا ذختا اولاق ماشلا لها فحاصم يف ةرقبلا ىف

 يف لاق (هينب ميهاربا ابهب ىصواو) ثلاثلا عضوملا واولاب اولاقو فحاصملا رئاس

 وبا لاق نيواولا نيب فلاب اهب ىصوأو ماشلاو ةنيدملا لها فحاصم ىفو عنتملا

 فحاصملا ئاس يفو هنع هللا ىنمر نامثع فحصم مامالا يف اهتبار كلذكو ديبع
 ةدسيقلمل تورباب نيذلا نولتاشو نازمع لا- فا بارلا موا عقلا فن موو

 تايثالاب راصمالا لها فحاصم هيف تفاتخا ام باب يف عنملا يف هرك ذ سانلا نم
 يو فلالاب نيذلا نولتقو فحاصملا ضغب يف نارمع لا< يفو لاقف لزملاو

 لب عضوملا اذه يف فالخلا مظانلا نيببي مو ها فلا ريغب نيذلا نولتقيو اهضعب

 ماشلاو ةنيدملا لها فحاصم يف اويتكو دووادوبا لاقو ةليقعلاو عنقملل اعبت همه
 رياس فحاصم تفلتخاو لتقلا نم فاقلا دعب فلا ريغب (نورماي نيذلا نولتق



 إ

 كالو ةالزملا هد ا احالا اني كللذكه دم واو نود ةحتملا:اوصنم نوتلاب |

 ١ نيسلا نيب ىتلا يه ةدوجوملا واولا نا لع نكل هنءارقل ةشاطم ةروصلا كلت نا

 تزوص اهنكي كاتب د ةقراماللا ةدعاق ىلع ةروص قحتسال ةزمهلاو ةزمهلاو

 ناف فوءر من اذكو مقان|نرقم_ لع ةقانعاملا "يزعل كلاعتم !ةهو ًاوينكااذلا
 هتروص كلت: نا كشالؤ ةزوصلا درج يف: يعنامنا 7 رقم ىلع همسر ةلاحإ

 ةروص ال عفان ةءارق ىفف فلتخم ةقباطملا ريرقت نكل ةدرمحلا ز دش اةأرقأ نم دلط

 نيوخالاو يرصبلا ةءارق يفو اهتمض نع ةئشانلاواولا عم اهتروص عامتجال ةزمها
 0 سوس ووس جحم

 لاق مث تيبلل ميمتت : قاقشالا هلوقو واولا قوف مهتءارق ىلع

 ايدها وكيلا قب ميهااربإ ءايف م, افرعا فارعإلاب دْمَحَلا ةووس نه

 اًذخأ ىَسْوأ ةواو ماش 'فدذخي ودخلوا هئااولاقو يمرح ريع

 افلا نعلم وف ولي نوني يسال مناف و دمنا

 مشاه هاير ضاشلا] ريلاب دلك اوعراس اَواَو قارعلاو كَّمْلاَو
 و يلد هيج علب م.اشلاو مهلع ا باَتكلا ندفب

 هديت ب مياقو ناك دَملاَو ## دزف .يقارعلا لو هي واو

 نم لالا عبرلا عابرا ةعيرا ىلا همسقو تاذلاب دوصقملا 5 مظانلا عرش انه نم

 تفاتخا يتلا هعضاوم ةيقب ىلع هبفا م كت هنو قلرخلا هزت نا طيلو هوس

 عضاوم ةرشع تايبالا هذه يف 5 اعضوم رشع ةعبرا اهتلججو فحاصملا اهيف
 يف تفذحو يكملاو نييئدملا يف هواي ثنتبئا ةزقبلا يف ميهاربا لوالا عضوملا
 راضمالا لها فحاصم هنف تفلتخا ام باب يف منقملا ىف ركذ ىماشلاو نيبقازعلا
 ننس يف ةزقبلا روس: ىف ااومك لاف هانيط ليا دفس فدل زوجا
 فحاضم يف كلذ انا تدجو ءاب ريغ و ؤرمع وبا لاق ءان ريغ ميهاربا نحانملا

 قم لاقو ماشا لعا فحاضم.يف مسن ةيرذكب طا ةرقبا يف قارعلا لها
 مس م ل لل مساس اع تلامس ياام يل يا ا يا ل ل ل ب ل المال



 بو

 قاقش ادت راكرصمت 5 "قاقولاق ا .مسرلا# نقف دو

 عييمج يف مسرلا ةيفيك ةفرعم هعم لصحي طباض ءاطعا ىلا لال تيبلا يف داشأ

 تحاضملا فآلتخا اهيف ركذي مليتلا عضاوملا يف ىفراقملا ئاسل ةبسنلاب فحاصملا

 نكذي زل نانا نيج نائيلللا دوزيم قالو نالعالاب ئمسملا مظنلا اذه يف
 فحاصملا ىف دحاف هجوب درغم وهف نالعالا ىفالو دروملا يف فحاصملا فالخ

 هتافلاخم نم هركذ ام كلذ يف ىعارب نكل عفان هب ارق يذلا وه هجولا كلذو
 فالخال ضرعت مل امل اهناف نينضب و اهسانو طارصلا كلذ لاثم نائمظلا دروم يف

 وه هجولا كلذو اهعيمج هيف دحاو هجوب تبتك اهنا فرع فحاصملا نيب اهيف
 اهدقتل اهسنن يف ةزمحلا ةدوص مدعو طارصلا يف داصلا وهو عفان هب ارق يذلا

 ةزمحلاب ىناثلا ينو نيسلاب لوالا يف هريغ أرق ناو نينضب يف دانضلاو هتءارق نم
 ةاعارص نم عفان !رقم ىلع عامجالا عضاوم ةااحا ين دبال نكل ءاظلاب ثلاثلا ينو
 نيملاعلاو نامحرلا كلذ لاثم عفان فورح نم مسرلل هتفلاخم ىلع دروملا يف صن ام

 © اتبعم اهيف فلالا سيل نكلو عفان ارقم ةقباطم هيف فحاصملا عيمج مسر ناف
 حصي ال ينلا ةفلاخملا ٠ نم ادهف امهيفلا فدح ىلع دروملا صنل هريغو وه هب ارق

 لع اهتلاحا ناف مامنالا 9و هلاثمو عفان ارقم ىلع اهيف مسرلا ةلاحا

 ,تايدذ باب فذح ىلع هصن نكل ءانلاب اهبتكو. لالا توبث' ىطتقا مفانارتن

 | مث ةلاحجالا ىضتقم لما لعب ءاتلان اهتك ىقتييو فذحتف فلالا فذح جوي
 ةروصلا درجم ىف يه امنا عفان ارقم ىلع مسرلا ةلاحا نا ىلا ىناثلا تببلا يف راشا

 ةبيغلاب هريغو باطحلاب عفان هارق امم نوملعت وحنف فورا نايعا ينال ةيمسرلا
 ينال هلؤا ىف نس درجم ىف يه امنا عفاث ارقم ىلع هيف ميسرلا ةلاحا سكملاب وا
 ناف اوءوسيل وحن اذكو ةناتحتلا ءايلاوا ةيئاقوفلا ءاتلا نبع نسلا كلذ نوك

 نيسلا نيب يثلا نه اهنوكنسحالا ناو هيواو دحأ فذح ىلع صن دروملا بحاص
 هايا يءاسكلا ةءارق يف واولا نوكت نا عفان ةءارق ىلع هتلاحا نم مزلب الف ةزمحلاو



 د اواو سم

 دوصقملا لق اهتفرعم دك اتنا ةدشم لئاسم امهدس نيذللاو نيتببلا نيذه يف ذ

 مسري نا نيعتب يا تيبلا (قراق لكل مسراف) هلوقب هيلا راشا ام اهنمف تاذلا

 ةوجيالو هتءارق قفاوي يذلا فحصملا مسرب فحاصملا تايفالخ نم راق لك

 فحاصملا ضعب يف يف مسر ر ةرقبلا ىف (ادلو هللا ذختا اولاقو) وح اهتلاخي اجهل مرتان

 نم اهتنأ نم داولا ممر نيمتيف يتايس امك اهطاقساب اهضعب ينو اولاق لبق داولاب |
 اهتبثا نا امسر اهطاقسا زوجي الو اظفل مهنم اهطقسا نأ اهمسر كرتو اظفل ءارقلا
 هنم درف رافتغا ىلع عامجالا ررقتي مل ةفلاخملا نم عونلا اذه نال سكملاالو اظفل |

 حاررلاو حن ةقفاوملا حي رص هيف مزلي ال امع (امزل امم ناكنا) هلوب زرتحاو زوجي الف
 هفلا تبثا يذلا عفانل مسر نا زوجي هفلا فدح ىف فحاصملا تفلتخا يذلا

 ةفلاخم هيف ناكن او اهنذحب مسرب نا ذوجيو ةقفاوملا حيرص اذهو امسر اهتابثاب اظفل
 .نامحرلاكهنم دارفا ىلع عامجالا ررقتل رفتغم ةفلاخملا نم عونلا اذه نال هتءارقل

 وأب فوطعم فلاخمب هلوقف (رفتغا افالخ فلاخمب وا) هلوق ىنعم اذهو نيملاعلاو

 .رفتغي يذلا نا * لصاملاو #9 ةفلاخملاو ةقفاوملا نيب ريختا واو هقفاو امب هلق ىلع

 .رفتغي ال يذلاو اقاذتا رثك اذ هنم درف ين راغتغالا تبث ام وه ةفلاخملا عاونا نم
 .(رذح فلحلا نم عامجالا يف نكو) هلوقب رذح مث كلذ هيف تبثي ملام وه اهنم

 ةفلاخملا نا هنم ذخّريو ةمنتمم اهنوكل هيلع تعمجا ايف تففحاصملا مسر ةفلاخم نم

 حايرلا يف مدقت مك ىنامع فحصم اعب درو اذا اهاكتزا زوجي امنا اهعون رضتنملا

 رجت يناهثع فحصم نع دز مناف هفلا فذح يف فحاصملا تشفلتخا يذلا

 ىلع هيف حاملا تمدجا ايف اعنتمم ةقفاوملا حيزنص ناك اذاو لاق فلا فذحك
 ىلع هيف تعمجا ايف ةفلاخملا عنتمت نالف نيملاعلاو نامحرلا فلا فذحك ةفلاخملا

 نك ربخ وهو لاذلا رسكب رذح هلوقو ىلوا باب نم لاق فلا تايثاك ةقفاوملا
 : لاق مث ةعيبر د ةغل ىلع نوكسلاب هيلع فقوف

 د رولا ىعارب .نكل رعفاتك 3 20 اهنلهسا قع الخ امو



 اس ييجي ع

 هنو فالخ اهددع يف ناك ناو هتس ومنا لفل ادع ةفرالا ةيئاثا

 أ نامثع اثدنس هستحا يذلا فحصملا وهو مامالا لوالا ناّمظلا دروم حرش ِق

 |ناكيذلا فحصل وهو ىندملا ىناثلا مالس نب مساقلا ديبعوبا لقتي هنعو هسفنل

 | ةدارملا يه هلبق ناذللاو وهو يكملا ثلاثلا عفان لقتي هنعو ةئيدملا لها يدياب

 | فوكحللا سماحلا يماشلا عبارلا قالطالا دنع ةيمرملاو ةيزاجحلا فحاصملا

 ظ دنع قارعلا لها فحاهمب ناذازملا امهو نايقارع ناذهو يرصبلا سداسلا

 | .ادقبال فا يناجي نا هناا ف نا 4 ةياتك ببسو قالطالا

 لهاو قشمد لهاو صمح لغا
 اعمر ام زكر ايل هللا يضر عمج هريغ ة٠ ارق نم ريخ

 | فحم ىلع نانا 6 0و 0

 #1 يذلا سوسو نيو نا
 00 ىلاو اني ة كج لا نامثع اثدسسم لسرا

 أ نيذلا 1 وسع سو يوسوس

 |ماللاو ذخ ىنممب لعف مسسا كاه مظانلا لوقو ملسو هيلع هللا لص يننلا نم هوقلت

 | يفوكلاو يكملا نم اهفذحو يقدملا نم بسننلا ٠ ءاب ففخو ىلع ىنعع درومل هلوق يف

5 0 : :5 | 

 انمي 4. ةيعدرإ يهيشتتاو 5ع ار اهنم قررا لكلا مس



 ع ويدوسو

 5 ادع ره يتاابزف ةلعب ىقلإ ىلع الإ زك وشر يذلا حالا

 امسن يراصنالا رشاع نب يلع نب دءحا نب دحاولا نير مظانلا مس او «فّقاعلا

 يف انتم ادباع الماع املاع هللا همحر: ناك ازادو اًئشعم يسأفلا هليما ىنادنالا

 مالكلا ملعو طبضلاو سيلا لاري هاج .حوتو,تاءارقلاب افزاع ىتش مولغ

 ةديدع خويش ىلع أرق كلذ ريغو ةيبرعلا مولعو .ضتارغلاو هقفلاو لوصالاو

 هنا نائمظلا دروم ىلع هحرش يفرذ دقو دا اذه اهنم ةديفم فلات فلاو

 فحاصملا تايفالخا اراقب هتنمض لاق ن الغلا دروم لمكتب نالعالا مظنلا اذه ىهس
 تاءارق زئاس نم اهريغ ىلا عفان ةءارق ىطخت نم اهيلا حجاَتحي امه هريغو فذملا يف

 نواس مهتاذحو نفلا اذه يف نيئشانلا ةبلطلا ءايكذا لاز ام ذا ةعبسلا ةمنالا

 باوملا يف رصقيف عفا رقم ريغب اهيف ذخا اذا عضاوملانم ريثك م ءر ةيفيك ن عا
 مضانلا يفوت ها هليقملا:ل باو دروملا ىلعرصتقا ن نم هللخلا بالا هذه لثم نع

 ادتبا هلوؤو فلاو نيعبرا ماع نم ةجملا يذ ثلاث ريف موي ةيشع هللا همر

 ْ ءاقتلال اهفذحوااذلا اهلديا | مث هتزمه نكس لادلا دعب ةحوتذم ةزمهب هلضأ

 لاق مث نيتك اسلا

 فحصملا فالذي نمر همم عجسلاب 1 قش هازال ددث اء ريفلاه

 عاشلاو امم رصبلاو انفو كعلاو 0 ميأمألاو كايا لاو ىنردنملا

 تايفطلا هزل م ىلع دئاوز ذخاب نا باطخال لهادلا لوالا تيبلا يفرما

 ىلا اهفايضنا غمأ ةيفاو نوكُت يا دئاوزلا كلت يفثةي ةيناهثملا فحاصملا تامفالخ نم

 فحاصملا تايفالخب لفك ن امظلا دروم نال كلذو عبسلا تا» ارقلا مسرب دروملا

 تاارقرايتعاب فحاصملا تايفالخ اراقب ؛ لفكت مظنلاا ذهو طقف عفان ة“ ءارق رابتعاب

 | يف ام عم مظنل ااذه ىف ام مسرلا ب بااط ذخا اذاف ةعبسلا يفاب ند عفان ريغ

 اباكاهمسرب لفكت يتلا عبسلا تاءارقلا رابتعاب مسرلا يف ةريصب ىلع ناك دروملا

 هينساسلا|ينانلاق : تيبلا يف ركذ مث يطاشلل ةليقملا هنظنو ينادلا ورمع يبال عنقلا



 ا يسم ليش يدعم غلا اذه |
 ١ 71 ءالا ةعسلا ةءالا تاء ا

 أ + 1 زي مح 0

 | قلع« هبناءرقلا تايالا م دوال - ت6 ةارتلملا للا 4 نمحرلا هللا منل |

 انة ا لك مسني هلالي يالا قسالةفامو ءث

 | كفصتا نم لكو هباحصاو هلا ىلعو + هرحتلا ىزاو ةالصلا لْضفا هيلع :+ هيربلا

 دمحا نب ميهاربا + ينذملا يلا هبد ىل ىلا ريقفلا دبعلا لوقف © دعب اما# هيعبتلا

 || تافالخو قيقوتلا مس زاك نزيل اء الغلا دروم مظن حرش يل هللا رسس ال ينغراملا

 دبع يدينس خيبشلا ةمالعلا ملثن ناكو طف عفان مامالا ةءارق رابتعاب فحاصملا
 منزلا ةيفكك انمضتم + نآظلا دروم ليمكي * نالغالا» نمسملا رشاع نيادخحاولا

 ةجيالا تاءارق نم يقابلا رابتءاب ةريغو فذحلا يف فحاصلا تايفالخ اياقلو أ

 ةيعبسلا تاءارقلا يا معسز ىلع ءارقلا نم ناللا هسنت ©تدرا# ةعبسلا

 دروم قلع ةحرش ىف هفاوم هركذ: امن هترضتخا احرش اضيا:نالعالا تحرشف

 عم هحرشو نالعالا ىف: ام مس رلا لاط ذخا اذاف هيلع ءيش :ةدايز عم نارظلا

 © تيمسوألا عبسلا تا* ا ميرا يف ةريصب ىلع ناكهحرشو دروملا ينام

 ,يقابلا مسر يف + ن اللا دروم لكتب + نالعالا ىلعا+ نال ةيخسالا 3

 هب عقنو + ميركلا هيجول اد اا هللا هلغج + نايعالا ةعبسلا ةميالا تاء ءارق نما

 ميحرلا ناجحرلا هللا مشل. هللا همحر مظانلا لاق نيما٠ *« ميمعلا عفنلا

 رشراحتلا- يبنلا ىلع انلَصم 5# شاع نبا ادّتِبا هبرر دمحي ظ

 ملسو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ة .المصلاو لمت هللا لع وا

 للارت ب ديم نب طريغو ةظوللا يف كرا نو هيلع نيا لن تاس ؛نم زااطالا

 ناو دمحا اناو دمحم انا ءامسا ةسخخ يل» لاق ملسو هيلع هللا لص يتتلا نا معطما

 ٍإ



 هللا باتك يف ءاج امسح هيلع م.' .تلاب هيلع ةالصلا نرقي نا هقح نم ناكو عفترا
 اود نح ام) هلوقو ءارتبلا ةالصلا نع حرخت كلذب ذا هلاء هيلا فيضيو ىلعت

 هيلع هللا ىلص هيلا اقايتشا فندلا نينح نال ايثدلا تيقب ام هانعم (هيلا فند

 يتما نم ةفئاط لازتال ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ايندلا تيقب ام لازيال ملسو
 ةلاحتسال ةرخالا مظانلا مالك لوانتيالو ةعاسلا موقت ىتح قملا ىلع نيرهاظ

 نونلا رسكب مظانلا مالكيف فندلاو قوشلا ةرثكس بسب ضرملا وهو اهيف فثدلا
 ىنعمو اسح هيلا ليملا وه ءىثثا ىلل نينملاو اهحتفب فندلا هب ماق نأ فصو

 اقوشو ةبحم ضيرملا نينح ماود ةدم دمحم انديس ىلع لص مهللا لوقي هنأكف
 هتيردلو هخايشالو + هيدلاولو هل هللارفغ هلم «لاق# ملسو هلع هللا ىلص هيلا

 ام رخا٠ ©اذهإ» نيتبملاو ءايحالا نيملسملا عيمللو * هيلع قح هل نلو هتبحالو

 طبضو مسر ةيفيكل نمضتملا مظنلا اذه حرش نم * ميركلا ىلوملا هب لضفت
 ىضرلا نيعب هيلا رظنب نا + بابلالا يوذ نم هيلع علطا نم الئاس + ميظعلا نا ءرقلا

 انتراجت هللا ءاش نا اهب نوكت * هللاص ةوعد انل وعدي ناو + باوصلاو

 لئاوا يف هضيبيتو هريرحت نم غارلا ناكحو + هحبار نيرادلا يف
 فلاو ةئاثالثو نيرشعو ةسمخ ١١ ماعنم ريكا رفص

 انالومو انديس ىلع كدابو ملسو مهلا لصو

 + نيلسرملا ماماو د نيئيبنلا متاخ دمحم

 + نيعباتلاو هبحصو هلا ىلعو

 نا انيوءد رخاءو
 بر هلل ديلا



 م اع
 ا 9 058 0 5 ديو سع يوع

 الثط بَ 9 يس نم. ب الف ذق ام يدلااوإ. رفغ

 :ارقأ وأ ريزملا "كبانك, دي ا[َمّلع ”نم وسبع
 تَ

 ءاعدلا ناد هاج ٠ نم نال هر غل ءاعدلا ف انه عرش هسفنل ءاعدلا نم غففاملا

 | 0 مالا [دنثو جوت اديس ءاعد يف ايكمريغ ركذي مث هسفنب يعادلا أ 58 نا

 ىصوأ ذا امهتح ميظعا امهمدق انأو ةمحرلاو نارفغلاب امل اعدف اههريغ ىلع هيدلاو أ

 زيزعلا باتكلا هماع نمل ةمحرلاب اعد مث هقحي امهقح نرقو ةياء ام ريغ يف امهب هلل
 امئاو هتءارق ماك هنع ذخاو هيلع هدوج ينمي هادا هأرقأ نمو ناءرقلا وه يذلا
 |مدملا نم هاجزخا امهناككلذب اراصف لهملا تالظ نم هاذقنا امهوكك امل اعد

 ظ نزعت: ننادلوقو كااذل ءاعدلا هنم ابحوتساف هىدلاو كلذ اهشأف دوجولا ىلا

 |هريدقت فوذحمل تمن ىلعلاو هلعف ظشفالا نم لدب ردصم كاحرو امل ناس

 ألاف ما وسم لو يف ءابلاو رسل

 2 نيت فر سحل لا يذ دمت كي لم وملا ىرولا ديس واجي

0 
 كش هرعت

 لع اير هلألا ىلص

 هئاعد رخاء ىلا (مهللا هب عفناو :) هلوق نم هب اعد ام عسجب طبترم مالكلا اذه

 ئرولاو مر يعين محو ديسو ةعشضرلا ةلزنملا هالو

 كلذو هاوس دحاب ءاجرلا قلعتب الف لامالءا هيلع فقت يذلا لموملاو قلخلا
 ىمضن ىسفن برقم كلمو لسرم ىن لك لوقب نيح دومحملا ماقملا هللا هثعب نيح

 نولوقيق ملسو هيلع هللا ىل اص هيلا ةعاسلا مانق ىلا مدا» ندل نم مهلكق لا ي قاف
 ةعافشلا عفشيف امل انا لوقيف كبر ىلا انل عفشا هيف نحن ام ىزت امأ دمحم ان

 لضوملا هانعمو لروما فرشلاب هفصوو ملسو هيلع هللا ىلص مهلك قلخلا يف ىربكلا
 هءاعد متخ مث ثيدمملا يف درو اىرايخ نم ارايخ لزي مل ملسو هيلع هللا ىلص هنوكل

 نيب افوقوم لازي ال ءاعدلا نا ثيدأا يف امل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلاب

 هب بقع اذف مو هيلع هللا ىلص يبا ىلع ةالصلاب بقي ىتح ضرااو املا

 هةنوتإ نيفادا والسما م اخ ام



 9 غ1

 خسلا نم م ريثكيفو الا (نونب الو لام فيال موي لب هلوق نم كلذ سبتقاف

 .الا اهتقول اهياجيال) ىلعت هلوق يف ايف ىنممب ماللا نوكذ هيلعو خلا (لامال مويل)

 | نازيملاو طارصلاك ةمايقلا نطاوم عيمج يف هفيلأت ب تاو اا هذارمو (وه.

 لاق و مث كلذ هغو ضوالاو.

 2000 ا ولا نيماظعتا ىهنألا انو
 ةيوح نم ل ا هبت يدشن ىلع ننماف

 يب مطر نع حفصلا يف 1 يبغر َكَْلِإَو يلع به ذي

 م ةملا كل كذب ةّفقوو ## عارحلا 0-5 ايدل 1

 امل رفاغ ال هنان فارتعالاو نيالا داو بوذلاب هرارقإ لوالا كنيبلا يف نونا

 اذا دهلا نال ملسو.هيلع هللا كلمه هيعمل ايفر .هتللذ لف لت هللا الا

 نا ماعوبإ انذ يدبع بذأ يتكيالم اي هلل لوقي نم هللا شغتسا مث بنذلا اب نقف

 هللا نم بلط مث (هل ترذغ دق ينا كدهشأ بنذلاب ذخايو تنذلا رظني ابر هل
 اجرو (نيباوتلا بحي هللا نا) هتبحم لها نم كلذب ريصيل ةبوتلاب هيلع نع نا ىلعت

 .كيلاو» هلوقب كلذ يف .ىنطاو نذلا يا ةبوللا نم هانج ام نارفغ كلذب

 راسهظا نم هيف مل بانطالا اهيف بلطي يتلا عضاوملا نم ءاعدلا نال خلا (يتبغر

 | كلفرب الأس كوتا امن طلو ةلزلاو بستكملا فرتقملاو ةيدوبعلا

 ف ال هبونذ نارفغ ءاجرو بجاولا ءادال كلذ للط امناو جملا هللا: هقززي نا

 نود ىذلا ماقملا صخو (هما هتدلو مويكهبنذ نم: ميري جاحلا نا) ثيدحلا

 كريغ هلوقو (انماء ناك هلخذ نمو ميهاربا ماقم) ىلعت هلوقل جملا رعاشم زئاس

 ةلخادلا نمو بيبط وهو هنم ىنثتسملا ىلع مدقن ىنثتسم هنوكك ىصنلا هيف نيعت

 هقلطاو ىلعت هللا (يديس ىلع نئماف) هلوق يف ديسلاب دارملاو ةدئاز بيبط ىلع
 |فطع رملاب ةجحو هلوقو ههركب كلافالاو كلذ زاجا نم سهذم ىلع ؟انب هيلع
 لاق مث حفصلا ىل ٍلعوا ةيون ىلع

| 
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 || فك هلوتف هنو اهنرع نم 207 اهفرعي مل نمل هدابز رهتشا ام عم اذه يمظن

 هريخ ىوسو لوعفملا ىنععردصم وهو ادتبم يركذو ةشان اموراكتالا انه اهاثعم

 ةدايزو ردقملا افرحال ىرخا ة ةفص ىوسو افرحا هريدقد فوذحلمل ةفص ةرياس هلوقو

 لاق مث هيلع فطع ”هرك ذتو هلجال لوعتم

 هلاضفإ نم نم ادق دب مو ©“ هلاْكإ ىلع . 070700

 ادَبَأ عاطقنا نود هي ا ادد ا ريثك ادم :

 دمملا وكي كشالو دنمملاب همتخ مظنلا نم هيف. بقرو محازأ اير أ ا

 نومتخي ةنللا لها ناب ىلعت هللا ربخأ دقو بوغرم سما لك متخ دنع ابولطم
 هللا دمحبت فتتكي ملو (نيملاعلا بر هلل دمملا نا مهبوعد ر:.!؟و) لاقف هب مهءأعد
 نال هب هيلع هللا لضفتت امرئاس ىلع دنملا كلذ ىلا ف اضا لب مظنلا لابكأ ىلع. ظ
 (اهوصخت ال هللا ةمعن :اودعت ناو) ىلعت هللا لاق دع اهرصخي ال دبعلا ىلع هللا معن | ظ

 هبشي ملىا اظليلق سل ىااريثك ادم ل اقف ةريثكف اصوأب دمحلا اذه فصوو ظ

 هلوقب كلذرسفو اديدج لازي ال ىا اددجمهحبق بجوي ايندلا ضارغا نم ءىمش |
 ةعاسلا مادق ىلا رمتسملا لصتملا ناءزلا وهو دبالا هفرظ لعجو عاطقتا نودالصتم |

 امنيه هاوح وأ (سْرَد هيلإ ##-امَأ دق نم مهالاب_عقتاو لاقمم
 كتناتج ىلإ ب ادئاقو ع كتاذل اصلاح ىبَر هلعجاو |
 اعني "نبا .الو "لام ال عزي يف. هي من هب ايل 5 ظ

 | ل ناو هل يحن همهض ىتتعاو هيظن سرد خلا دطق ىا مأ ن ل ةمفنملاب انه اعد |

 ضاببعرا اصااخ مظنلا اذه لعجي نا ىلامت هللا لأس مث هظفل ظنحي
 لرب

 | ىلا هب دوش ادئاق مظنلا اذه لعجي نا ىلامَت هنم كلذ عم لأسو ىوينذ ضرغب ظ

 | هلوق ىلع بترم ءاجر وه خلا هاسع هلوقو مولعب .ه امك ةيناث اهنال اهعمجو ةنجلا |
 | هلوقو ةمايقلا موي فيلاتلا اذهب وه هعافتنا هاجر ىذلا عافتتالاو خلا مهللا هب عفناو

١ 
 | (عفن نبا الو لامال موي ٍف) هلوقب هنع ربع يذلا وهو ةمايقلا موي ماد ام هانعم اعاد ١



 سيب جيتي وري سس

 ىقاو ارضالو امذن هسفنل كلمال دبعلاو ىلاعت هللا وه يداحلاو دشرملا نال هدجو

 هيف نوكي ال نا اجر مث هيف ناكنا لاخلا نم همظن يف امم اراذتعا مالكلا اذعب

 هنم ذخأي نا قيلالاف رييغتلا هيلع علطا نم هيف ققحت ناب هؤاجر فلخت ناف رييغت
 هناطقس تدع نم لماكلاف ارزن كلذتناك نا اميسال هيف ردك امو فعو افص ام

 ىنع ردصم وهو مال هب لوعفم ادصقو دصق هانعم ماو ةيفان لك ام هلوق نم امو

 4 : 2 لاق مث لوعفملا مسا

 ءاصنقتسالا هيفإ ثدَممَق ْوَلَو :# * [اضخحألا ةمدديس شلل
 لانني ريكلا يبل الإ د لامَكْلاِب فاصّنا ينبني سيل ذِإ

 ميظعلا للا ىلإ | .ملعلا ى رهجتمو + ميلع ملعلا يِوَذ نم ب لك َقوُذو

 00 ف ةاكانام معي ديقي لالا ل اذه همظن نم غارتلا دعب عديمل هنا ينمي

 مزلب امنا لوقب هناكف ةطاحالا يا ءاصقتسالا الوإ هيف دصق ناكولو اهنم لقن يتلا

 © الوا كلذ دصق نم اماو غارفلا دعب ٠ ءاصحالا ىعدا نم عم ةشقانملاو ثحبلا ٠

 هنا. مث كلذ همزاي الف غارفلا دعب هعدب ماكو الاطار

 باجاف هب تاث ل ملف ٠ ءافتسالا:الواتمزتلا نيب هإلاقن ناوهو الاوسرعشتس /

 هبن مث لاعتملا ريبكلا هللالا ينبني ال لامكلاب فاصتالاو ناصقتنا هناش دبعلا ناب هنع |
 ءلعا وه نم سانلا يبت ملعلاب فصتا ناو ناسنالا نا ىلع خلا لك قوفد هلو |

 يذلا لق) هبجو هللا مركيلع انديس لاق اذلو ميظعلا هللا الا ملعلاب طيحيالو هنم |

 رطشلا يف مظانلا هركذ امو (ءايشا كنع تباغو ائيش تملع + ةفرعمو املع يعدب |

 لاق مث مياع ملع ىذ لك ق وفو ىلاعت هلوق نم هسبنقا ريخالا تلا: وم لقال
 اًردنتبا ِهيلإ امو ملح نع ارهتشا ام ىوس يئرْكَذ امو افك |
 . كصرذيو د نيترو 5 ةرهتسشملا ةكويلجم ةريسب ؛هلإ|

 ردابت امو ةمالارثك | دنع رهتشا امالا رك ذا مل اناو ءاصحالا عدا فك يا

 قف ا هر يدسل افرحا الاووهتت نأ ابنكذا [و مهنم هذخا ىلا ساثلا |



 نمو فانم دبع نب سمش دبع نب ةيما ىلا ةبسن يومالاو نبالا لجنلاو ابسن
 ماع يف فيلاتلا اذه أشنا هنا ربخا مث امهنع هللا يضر ةيواعمو نامثع ةيما ةيرذ

 ائاع ةاشنا هلوق ينو هب هلوق ينريمضلاو ةيوبنلا ةرجملا نم ةنماثلا ةثاملا نم ثالث
 يا :فوذح ادتبمل ربخ لجن ةلوقو روكذملاب هلوات هنال هدرفاو ءاجملاو طبضلا ىلع

 هنن دخا لبق مسالا نع ربخيال ذا دمحمل ان هلعج حصي الو دمحم لجن وهو

 دن اا ضونخ يومالاو

 2 ةّلامسمخلا تءاح كي ةاشعو ةييفما هينفع

 يقابل تول اء ءابملاو لعب ظلا يفاءوظنلا اذه ذئاب دظ فإ رجا
 اذه 3 يذلا نايبلا ةدمعب ىمسملا لوالا مسرلا رابتعا حيحص ددعلا اذهو

 ذرومب ئمسملا نالا دوجوملا مسرلا روكذملا مسرلا ليدبت دعب اماو هعم طبضلا
 ةعبرا نالا دوجوملا مسرلا يف امة دع نا م اوت ددعلا اذهف نائمظلا

 نزوسمخو ةعراوهو طرْطلا اذه يف ام ىلا كلذ فيضا اذاو ةئامعراو نوسمخو

 رسكم هرفتقم هلوقو انه رك ذ ا فلاخم وهو ةثامتسو ةيئامث كلذ عومجم ناك ةئامو
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 ىلطنلا اذه نم طقسف هتكرت يا هتلفغا وا هتلقن امم ائيش تلدبف تطلغ نا يا

 نم رهظ يا ادب اميذ حماسياو نيتي ريغ نم هيلع مدقي الو هنقيت نم هكرادتلف
 لومفم اطلغ هلوقو هللا همحر هنم عضاوت اذهو هنع ضرعي يا هنع حفصيلو للخلا

 لاق مث هلجال

 نم ع تلط دع 11 احلا لاين” بيعلا ري ادصق مأ أدق نم 0

 ل ا اس ا ازيعل نأ دف د اهي 1

 اعيش ىلط نم لكالو دشري سانلا دصاقم نءامش دصق نم لك. سبل يي



 دع ربو عب

 ءاملا دعب كا ةلصوا هلوق ىف اهركذ ءاملا ةلص سماخلا ءاب لبق نم ىرغص اهم
 طخلا نم طقاسلا ظفالا ىف دئازلا سداسلا هركذ امكءاب وا واو تناك ءاوس
 مشع نان لو هلوق ىف هركذ عادلا عندي وي انعب دوو دارا يذلا وهو

 ناو» هلوق نم ذخأوي امهنول نال انه اه ذ ىلا ةجاحال ناعونلا ناذهو ءا

 ديدشتلاو هلوق يف هركذ ديدشتلا عباسلا اهيلع مالكلا خلا «لطخلا يف ةطقاس نكت

 هلوق يف هركذ دملا نماثلا «هلعج الاد طبضلا لها ضعبو» هلوق ينو نيشلا فرح

 اذ مزات ةرادف» هلوق يف هركذ ديزملا ةراد عساتلا خلا طم فلاو ءاب مثواو قوفو
 لوق يف هركذ يذلا وهو درفناوا نونلا عم عمتجا ءاوس انمات طقترشاعلا «اديزملا [

 يس يىناثلاو رشع يداحلا «هتضوع هب وا اماما طقناف * هتقحلا اذا انماث نونو»

 ةطقن ركذي مو خلا «مشي وأ سلتخا ام لكو" هلوق يف اعم امهكذ سلتخملا ةطقنو مشا
 ىلع لاد لكلا نا عماجب سلتخملا ةطقنو مشملا ةطقن ركذب 'اهنع ءانغتسا لامملا:
 عاونالا هذه عيمجج يا «عيمجلا لمجت نا مكحلاف» مظانلا لاق ةج رة

 مدقت مل امل هنا سابو ءارمحلاب»

 قحلي امميقبو انه اهل هركذ نسح اذهريغ اهب قيلب لحم اهل قبي ملو اهركذ هل
 هركذي ملو سو سوم هدو

 رد ذا ءارمملاب قحلت نا تش ةش نا روكذملا بابلا لوا يف هلوقب هنع ءانغتسا انه

 ءاجبلاو طبضلا م اي اذه دب لاق مث عيمجلا عم

 يه دب د ب عم وب اج مح

 ىنمم ماتو ةراشالا مس ١ لبق يذلا لوالا رز اذه هوق قرد هيلاراشملا |
 لئاسملا رثكا يف را مسسرلا ةدئاف تناكالو مسرلا ءاحمهلاب هدا سو ممتم

 طقف طبضلل ممتم وهفالاو طبضلاو مسراا اممتم اذب هيلا زاشملا لمج طبضلاب |

 يوما ميهربأ نب دمحم نب دمحم همسا نا رك مث هممتم هل مدقت نق ملا امافإ



 د

 اذ نكي ناو يا مدقت ام ةلالدل ةيطرشلا نا عم ةفوذحم نكيل زبخ وه فلا

 لالتخال ةيطرش تسيلو دق ىنعبوا ةدئاز امسر ناهلوق يف ناو فلا مال دعب زمهلا

 ىف فلالاو مسر ريمض نم لاح ارخومو ردقملا طرشلا باوج مسرو ىنعملا

 يا «امدقت نا لبقو» هلوقب عبارلا مكمل ىلا راشا مث قالطالا امدقتو امسر ظ
 هللا يف فلالا ىلع زمحلا كلذ مدقت نإ نيبنهذملا ىلع فلا مال لبق زمحلا مسرو |

 مسرأ لومعم وهو نلا مال ىلا لصالا ف فاضم لبقو هلوقف نواكالء ون |
 او فالالا ىلع هريدقت فوذحم مدقت لومعمو هلبق يذلا هملع لد كفودعين

 اذه. يف نار وكذملا نامكمملا ناذهو ىنعملا داسفل فلا مال ىلع هريدقت نوكي

 فلا مال ماكحا نم ادع امهنكل ةقيقملا يف ةزمحلا ماكحا نم اناكناو تيبلا

 ' لاق مث فلا مال د
 ةيكشلا 1 عن هني ن انيلكمنرل

 *ان نم وأ واو نم ركل نم 5# ء اهلل انا يلقن

 رده زبلا ةرادو رمَطمَو ا هب دبكتلاو عادلا سس وحنو
 ”ث © سمو

 مكحلاف هتسلدخا يذلا عمم اع امو انما طقتو
 ظ ب ءارمحلاب .عيمجلا ليما

 ل ةيفدامل يكذب لو طرنبلا ىف هلكت اهكذ اعون رع ىثك ىلا انع ضرعت
 نا تمن هلوق يف هركذ نيوذلا لوالا عونلا ءارمماب نوكي اهنول نا ىلع انه هبنف

 داراو خلا هالعا ةحتفف هلوق يف اهركذ تاكرملا يناثلا تببلا انب ونت اهتعبتا|
 هه
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 هرج

 : لوالا فرطلا وه يذلا قناعملا فلالا طسو يف .لعج همال وحن امومضم |

 (شرق فالبال) وحن اروسكم زمحلا ناكن' ١ نيهدملا الل لع إلا تالا

 رهظب ام ىلع نيبهذملا ىلع فلا مال لفسا يف يتلا ةرادلا راسب لفسا 0-7

 خلع راطتلا شفخالا اماو هبهدم ىلع راج كاذف للا اماف ىنادلا مالك نم

 برق ل هنأكو فلا مال لفسا يف يتلا ةرادلا نيمب لفسا رومكملا زمحلا لمجي نا
 ةزمملا عضوف هبكح ىطعي ٠يشلا نم برق ام نا ىأر لفسا نم فلا مال افرط

 ةزممملا لحس ريغتنال هانعم فاتخيال مظانلا لوقو لبلاك نلا مال ةراد رامس ىلع

 يفهمدق يذلا لصالا ىلع ةيقاب لازنال لبرفاثلا لجالاهريبخت ببسب ةروصلا نم
 ةوذح مالل ةقئامملا فلالا تناك اذا 6 هيبنت 9 رفظلاب فلالا تريذت ولو زمحللا با

 رصتقا هيلعو راتخملا وهو ينميلا ةهللا ىف وحلت ليلا بهذم ىلعف نيبعال وح
 ىرسيلا ةهلا ىف قحلت شذخالا بهذم ىلعو ءاجحلا نم صقنلا باب ىف مظان'

 اهلحف شرو دنع اهبلا ةلوقنملا ةكرملاو اهنوكسو فلا مال نم ماللا ةكرح اماو

 .فرطلا شفخالا سهذم ىلعو فلأ مال نم ىناثلا فرطلا ليلا بهذم ىلع

 فلا نا نم هلدق ام قائأو هنوكل كلذل ضرعتب ملمظانلانأكو هنم لوالا
 هئنم دخأوب دملل لح وه يذلا فرطلا ناو مال نم ةزمغلل ةروص وه يذلا

 لاك هم نفل اهراراعلا ونورت تنال

 ام دقت نإ لبقو ارخوم هلق مسرد نإ فلأ مآل َدْمَبَو

 اهو ةمدقتملا ةعبرالا ماكدالا نم عبارلا مكسملاو ثلاثلا مكحلاا ىلا انه ضر
 ىلا راشاذ اهنع ةمدقتملا ةزمحلا مكحو ةقئاعملا فلالا نع ةرخاتملا ةزمحلا مكح
 ناك نا زمهللا نا هانعمو «ارخوم اممر نا فلا مال دعبو» هلوقب ثلاثلا مكمل
 | نيبهذملا لع فلا مال نع يا ارخوم همسرت كناف ظذللا يف يا فلا مال دعب
 أ دملا لمجتو فلا مال دعب رطسلا ىف ءارفص ةزمحلا لمجت كاف هاله وحن كلذو
 د هلو فلالا وه فرط يبا بانج نير لا



 مس سمبل يس

 3 / يف ناك ظفللا اذه ناب اوحتحاو ليلخلا بهدم رايثخا نلغ مهرخاتمو مهمدقتم

 اوه امم امو اي وحن يف ناشلا وه امك ال اذكه فلا اهدعب ةطوطمم امال لصالا

 ا طخ هتهاشمو هيفرط ءاوتسال فلا مال ف كلذ برعلا تحبقتساف نيفرح ىلع
 أ امهنم دحاو لك اولاماف نيفركا اورفظ نا اهونسحو هتروص اورينف مجامالا

 | هلفسا ةرادلا ةيقب هنم ريس ءىش الا قبيد مل ىتح هوجرخاو رخالا يف هواخداف

 أ ريصضي ناروفظم لك يف ناشلا وه امك الأ ىناثلاو ايناث لوالا كلذ ببسس عجرف

 مسد يف ىندتبب ةباتكلا نقنأ نم لك ناك كاذلو لاق اني هراسيو اراسي هني
 | لبق فلالاب ادتبا نمكوه ذا لهج نهئالاب ءادتبالا نا ىريو رسيالاب.فلال
 أٍفلالا وه ىناثلا فرطلا نا نم شنخالا هيلا بهذ امو لاق ام وحن يف ميما

 | اذه يف مظانلا هركذ ام حضتي اذه ينادلا مالكبو ها حيحص ريغ ظفلل ايعر
 أ لمعلا نكلو نيقفحملا ضعب هل رصتناو شنخالا يهذم ينادلا در دقو تببلا

 | مظابنلا لوقو شفخالا بهدم ىلع ال هلع عرفتي ام لعب ل ا بهم يلع

 | ئانال ينبم ضام ارفظ هلوقو هلصا يف ءاحلا نمالانجلا نع لمتلا.اوقب وم

 ارك هلوق نا رهاظلاو فيفختلا ارفظ نم ءاغلا ٍف ىلوالاو هاف بنان فلاب

 ظ لاق مث ملعا هللاو هسفنب .يشلا هيبثت ريغ هب دفي لذا هنع ىنتسم امنددقا

 فليألا سفن يفر مهلا اَذ نكي نإو
 ظ ضماح ل ريش .اضح يطلب ١

 م ا را

 | ناو لاَقف انه كلذ نيبن نادارأ هتحتوا هطسو يف وا فرطلا قوف ةزمهلا عض

 |15 همكح ناف هل ةروص مالل قئاعملا فلالا ن لا 5
 أزمحلا ناكن اذ خلا (حتني ام هقوف لكشب امو)زمهلا باب يف مدقتملا هلوق يف ىضم'

 | فرطلاوه يذلا فلالا قوف لعج تأالتماوحن انك اس وا نالمال وحن احوتفم
 أزمهلا ناك ناو شذخالا بهذم ىلع يناثلا فرطلا وا ليلخلا بهذم ىلع لوالا



 يب لوالا فرطلا هنم اهتروص ليقف فاتخم فلا مال نم ةزهاةروصاف كمل

 وهو «هينأت ليقف” هلوقب راشا اذه ىلاو ىناثلا فرطلا هنم اهتروص لبقو متنال وحن

 راشا مث ليلا بهذم ىلع عرفم وهو «لؤالا ليقو» شخالا بهذم ىلع عرفم

 لوالا فرطلا لمج يا «لوعملا وه لوا زمهو» هلوقب نيلوقلا نم راتخملا ىلا

 لاق م * هملع لوعملا وه ةزمهلل ةروص

 دب نمر اك“ نامه .لجال # د 7 اف

 دملا لح» نايب وهو ةمبرالا ماكحالا نم يناثلا مكلا ىلا تيبلا اذه يف راشا
 يف ريمْصلاف هيلع لوعملا وه فلا مال نم لوا دمو يا هدمو لاقف فلا مال نم

 فوذح هربخ ادنبم دمو «لوعملاوه لوأ زمهو» هلوق يف لواىلع دئاعهدمو هلوق

 وحن يف دملا لحم فلا مال نم لوالا فرطلا لمَ نا ىنعملاو هلبق ام هيلع لذ

 ره يذلا ليلخلا بهذم ىلع عرفم وهو هيلع لوعملا وه هللا الا هلاالو ءالخالا
 ىلع عرفم وهو هيلع لوعملا فالخ وهف دملا لحم يناثلا فرطلا لعج اماو راتخملا

 ىلع دملا عضو طرش نا ىلا خلا «دمي ام ناكنا* هلوقب راشاو شفخالا بهذ

 لجال ادودمم مالل قناعملا فلالا نوكي نا فلا مال نم هبف عضوي يذلا لحما
 هللا ىلل الأ ون زمحلا رخات عم قناعملا دمي مل ناف نيقباسلا نيلاثملا يف اكهدعب زمه

 قئاعملا فلالا :لبق زمحلا ناكناف هيلع دملا عضوي الف نولاقل نيهجولا دحا يف

 هبهذم ىف هيلع دملا عضوي هناف اعبشم ادم شرول هدم ىلا هذ نمف ةيئال“ وه

 زمحلا رخآت ىلع رصتقا اَدهلو هدنع هفعضل بهذملا اذه ربتس مل مظانلا نككو

 . لاق مث ةدئاز دمي ام هلوق يف ام نا رهاظلاو

 ”امسرر دق انك اطخ ارفظف. ## امو ( وحن نافزح هلصاْذِ

 هلع لوعملاوه هدمو فلا مال نم هاما نا نم همدت ام ليلعت ىلا انه راشا

 رايتخال ةحح هريغو ىنادلا هركذ تيبلا اذه يفهيلا راشا يذلا للعتلا اذهو

 اوقنلا لها ةماع 4-2 لاق مالا همدق ام هيلع عرفتملا مدقتملا ليلخلا بهذ.
 05050300 مس



 دج ايار سس

 زوجي ةفرطتملا ءايلا نا © ملعاو» ةدئازلا ينو ةزمحلا ةروص يفو اهيمسقب ةنكاسلا

 ىههو تافرطتملا فاقلاو ءاذلاو نونلا اهلثمو طقنت ال ناو ماجعالا طقن طقنت نا

 ولو مكحملا يف ىنادلا رصتقا ةعبرالا طقن مدع ىلعو (قفن) يف ةعمتجملا

 فرطتت ملاذا اماو اهريغ ةروصب اهتروص سبتلتال تفرطت اذا قف: فورح

 نوكت نا نيب ةفرطتملا ريغلا ءارلا ظن يف ءارقلا دنع قرفالو اهلك قنت اعناف
 اوكراتل ائباوحن الهسم وا مهناوخال نيلئاقلاو لئاق لاق وبعن اققحم ازمه ةزودهم
 لئاق وحن يف ةزومهملا طقنتال ةاحالا لاقو ةزومهم ريغ وا هلهس نم دنع انتحلا#

 ؛ابلاو هلاما نم دنع يايح ومن ةلاهملا ءايلا ةزومهملا ريغلا ءايلا يف لخدو مئابو

 تناك اذا اهلك طقنتف ديراب يف م ةدئازلا ءايلاو شرول الل وحن ةزمحلا نم ةلدبملا
 ىلع رعب. قلعتم مغدب .دق ام هلوقو اندنع هب لودعما حجارلا ىلع فرطلا ريغ يف
 مغديو ماغدالا قيةحتل الوا رعو ريدقتلاو ق.ةحتلل دقو ةيردصم امو هل ةالع هنا

 لاق مث لادلا ديدشت

 نقع نم سلا يف 'كلسنأ دي نأ مآل يف. ءاج اين "لق
 لودسسمملا وه لوأ رمهو أي لوألا لبقو هناَث لبق
 نيفرح نم بكس وهو فلا مال ين تءاج يتلا ماكحالا نايب يف لوقلا اذه يا
 دقو ةريغص ةراد هلغسا ينو نافرط هالعا فو فلا رخالاو مال امهدخا نيقناعتم
 التخلا طسولا شفخالا ةدعسم نب ديعسو دا نب ليلخلا نا هريغو ىنادلا ركذ

 ها ىناثلا وه شذخالا لاقو لوالا وه ليلخلا لاقف فلالا وه نيفرطلا يا ف

 بابلا اذه يف مظانلا ركذ دقو ةجملا نم دعب يتايس امل ليلخلا بهذم راتخملاو
 هالل ةقئاسمملا فلالاب تروص يتلا ةزمملا ركح اهدحا فلا مالل ماكحا ةعبدا
 ةرخاتملا ةزمحلا مكح كل كلاثلاو دم فرح ةقناعملا فلالا تناكنا دا كح يناثلاو

 ىلا راشاف ةقتاعملا فلالا نع ةمدقتملا ةزمحلا مكح عبا ؛ارلاو ةقئامأا فلالا نع

 يا فوذحم فاضم هبفو «قاتخم هنم ةزمحلا ف هلوقب لوالا مكسملاا



 هبا ع

 مدنا هدي دبل نيب اذا طقشعملا: فرط: كن ةراذلا للم شارع ةناذملا
 لاق :نااميتنإلا اناس نهال ناش لارا هاا ايلي

 هقدي نيه ال. ًالوأ رَعَو 0 مكتب نم فب اغلا ديو

 ةرادلا هيف لعجت ال يذلا وهو ءايلا ةدارز عاونا نم كلاثلا عونلا ىلا انه راشأ

 ظفللا اذه لتكن دقو مكييان راشا هيلاو ةددشم ء ءاب لبق هيف تديز ام كلذو

 امئاو ةدايزلا لع سبيل تعا ددعاهب دبكنكل نيب تامل ميج يف

 ناسللا عفر يذلا مغدملا نفل نا ىلع ةلالدلا وهو مسرلا يف يف هائمدق الوه

 مظانلا راشا كلذزلف نزولاو لصالا يف نافرح ةدحاو ةعافترا هيف مغدا اجو هب

 ىناثاا ددشت نا وهو ماغدالا باب يف ررقت ام ىلع راج مكييان لطم نا لل اها

 نوكتو ينعي ماغدالا لجال نوكسلا ةمالغ نم امهنم لوالا يرعتو نيءايلا نم

 كيران يف انلمع ىرج طبضلا اذعبو اهتكرح اههم فلالا ىلع ءارفص ةزمحلا
 بابلا اذه يف هركذ بسانب امم © هيبنت هانمدق ام ريغ هريغو ىنادلا هيف زوجو

 ةدودرم وا صقولاب هنعربمملا وهو مادق ىلا ةقرعم يه له ةفرطتملا ءايلا مكح
 يف لاقف دووادوبا اماو كلذ يف ىنادلا صن الو صتعلاب هنع ربعملا وهو فلخ ىلا
 صقع اهضعب فو صقو فحاصملا ضعب يف هءاب نا (مككذا؛ ىنوركذاذ) ىلاعت هلوق

 «6لصاملاوزإل صقنملا ناكملالاب اهأرق نلو صقولا حفلا اهأرق نم وه ىحتساو

 ةذوعكمو نيئموملا يلو هللاو وحن ةمومضمو يادهوحن ةحوتفم ماسقا ةيناث ءاملا نا

 وحن ةباقنمف يذلا وحن ةتيم ةنك اسو لكأ 'قاوذ وحن ةيح ةنكاسو يابفوخحن
 خويشلا مالكنم ذوخاملاو ( يإبن نم وحن ةدئازو قرماوحن ةزمهال ةدوضو ىدملا ظ

 ةمومضملاو صقولا امهيف حجرتي ةبلقثملاو ةحوّمملا نا ةلّسملا هذه ىلع اوملك: نيذلا

 ةنكاسلاو ةيملا ةنكاسلاو ةروسكملاو ءاوسلا دح لع صقعلاو صقولا اهيفذوجي

 لاو صتتعلا امهيف نيعتي ةدئازلاو ةروصملاو صقنملا اهنم لكيف حجرتي ةئبلا |
 | يف صقنلا ىلعو اهتكرح تناك امذيك ةكرحتمل يفوتنا يف نقولا« لسانا



 أهللع لمجت يتلا ةرادلا ئهو طحلا يف ديزملا فرملا ةمالع تيبلا اذه ين ركذ

 | ىنممو هانمدق امكب ايلا اذه فرك ذا ةدوصقملا ىهو دئاز هنا ىلع لدتل ٠ ءارمحلاب

 اهقوف خم اَهَمْرلَت ةرادلاف ةمدقتملا دن دئاوزلا فرجالا هذه مكح نع لثست نا تيا

 | ةمدقتلا رشع ةثالثلا عاونالا ىف ةديزملا فرحالا ىلع دوعت ديزملا اذ هلوقب ةراشالاف

 زرتحاوواولا ةدايز عونو نامدقتملا ءايلا ةدايز اعونو ةرشعلا فلالا ةدايز عاونا ىهو'

 اهرك ذ يتلا دئاوزلا عاونا نم قب ام كلذو ركذ ام ريغ نم «اديزملا اذ» هلوق

 هلوق حرش يف اهانمدق يتلا يهو عاونا ةعيرا دئازلا فلالا نم يتب دقق مسرلا ٍِق

 | ال ةرادلا اميف لمجت ال اهنال اهنع زرتحا امناو تببلا «اًوتمَت مث درفلا واو دعبو»

 ظ ةددشم ءأب لبق ءايلا هيف ديز اموهو دحاو عون ةدئازلا ءايلا عاونا نم يقبو هانمدق

 |ةرادلا 'نم ىرعي هنأب تيبلا اذه دعب هيف حرص هنال هنعزرتحا اناو ركيياب وحن
 | لعق ةزمحلا حتفب نب «ديز نأ ةمالع» هلوق يف ناو تيبلا اذه نع هرخأ كلذلو

 ايدخ دبه ةزادلا موزل ةلع نا ىلا اذهب راشاو هتدايزا ةمالع يا اهلبق راما فذح

 | ةلالدلا كلذ يف ةلملا مظانلا ريغ لاقو طخا يف يا ةدايزلا ىلع ةلالدلا يه ديزملا

 | دنع ر فصلا نم ةرادلا كلت طاقنلا ذخأ دقو ظللا نم فرخالا كلت .طوقنس ىلع
 |لطس نم هريغو ملانلا م هركذ ام نا «ملعاو# ةلزنملا ولخ ىلع لادلا ددعلا لها
 | هنع ةلصفنم وأ فرحلاب ةلصتم يه له هيف اونيبي ل ديزملا فرملا قوف ةرادلا

 | «هيبنت 9 نك اسلا ين يهامكة لصفنم اهنوك حيحصلاو هيف نيرخاتملا يار برطضاو

 | سهذف هديدشت فيخ اذا ففخملا فرملا ىلع ةرادلا لعج يف طاقنلا فلتا

 أ نم لاخ هنا ىلع ةلالد هيلع ةرادلا لعج ىنادلا هراتخاو سلدنالاو ةنيدملا طاق

 | انمطقو نولسرملا قدصو نوداعلاو نيلاعلا وحن هغيخت ىلع قفتتا ام ناكءاوس دشلا
 |ام ون فيفختلاب هتارق اذا هديدشت يف فلتخاوا اهيمتو ليللا يثلثو موقلارباد
 | ةرادلا هيلع لمجيال نم طاقنلا نموالام عمجو . هيلعردقق .داوفلا بذك
 ظ دمتعا هرايتخا ىلع مظانلا ناكو دووادوبا هراتخاو ةفاك دشلا نم هترعت ىرد



 بول

 مظانلل مدقت ام وهف هاله يف ماسرلا بهذم اماو ها نالثم عمتجي الثل هيبنتلا اها
 هظبضو حيحصلا وهو لصولا دام ىلع ةزمهلل ةدوص واولا نا وهو مهسرلا يف

 يف لخاد اهلبق يتلا فلالا مكحو اهتكرح اهعمو واولا ىلع ءارفص ةزمحلا لمجب ||

 عوفرم داولاو هلوقو تيبلا «طخلا يف ةطقاس نكت ناو» مظانلا لوق لولدم |

 ملاكا ... لاق ماي لع فلسا
 يداي تيب عطا القمي انزع واين اوال

 ةنكأأس هاي دعب هيف تديز ام وهو ايلا هيف تديز امم يناثلا عونلا ىلا انه راشأ
 | فحاصملا تقفتاو ريغال (ديياب اهانينب ءامسلاو) ىلعت هلوق نم ديباب يف عقو دقو
 ةيناثلا ؛ايلاو ةيلصالا يبه هيف ىلوالا ءايلا نا ميرا يف انمدق دق نيءايب هبتكىلع
 قرشلل هيف ءايلا اوداز مهنا اضا انمدقو مظانلا عاوغ هيلعو راتخملا ىلع ةدئازلا ِي

 درفم ؛ايلا هيف تديز ام نال سان'':يدياو ةرفس يدياب وحن يف يدبا نيبو هنيب
 هدرغم عمج ايلا هيف دزت ملامو اهمال هلادو اهنيع هأوابو ةملكلا هاف هتزمهو ةوقلا ىنمب

 ةريخالا هوابو اهنيع هلادو ةملكلا ءاف ىلوالا هؤادو ةدئاز هتزمهو ةحراطلا ىنعمب دب

 لأب ىلحملا يديالا ظفل هب ديري ال يديالا نيبو هنيب قرفلا مظانلا لوقف اهمال
 حراوملا نع يدبالا ظفلب ربعف حراوملا يه يتلا يديا نيبو هنبب قرفلل هانمم ناو
 | لعجت نا ةدئازلا يه ةيناثلا ءايلا نا وهو راتخملا ىلع ءانب ديوب طبض «ةيفيكو# |
 ىلع ةلالد ةيناثلا ءايلا قوف ةرادلا لمجتو فلالا قوف اهتكرح عم ءارفص ةزمهللا |
 دئازلا رهظيل نوكسلل ةمالع نوكت ةرج ةيلصالا ىلوالا ءايلا ىلع لعجتو اهتاايز |

 نوكسلا ةمالع انه ةرللا اولعج امناو اندنع لمعلا ىرج طبذلا اذهو هريغ نم |
 فوطعم رخاءو هلوقو نيءايلا نم ىلصالاو دئازلا نيب سابتلالا ةفاخم ةرادلا نود

 يف لادلا دس ءايلاو ديزل ةلع قرفللو ديزا لومعم عفرلاب وهف يانا“ نم ءاي ىلعا
 لاق مث ةيلصا يدبالا ىفو قالطالل يدييان

 ديز نأ ةمالع هتوف نم ## اَديزَمْلا اَذ ملت ةَرادق



 | طبض نم ءايلا ةيرمت دووادوبا راتخاو ها اهيلع اهدحو ةزادلا لمجتو صلاخ
 ليهستلا ةياور ىلع شرول ىفالا طبض يف صوصنملا نا لصحتف نيروكذملا نيهجولا

 |ال دوواد ونا هب حرص امك ةزمحلا نم فلخ ءايلا نا لع ةينبم يهو هحوا ةثالث

 | ليهستلا ةمالع ءايلا تحت ءارمح ةطقن لعجت نا وهو عبار هجو هيف قبو ةدئاز

 أ ايف مظانلا لوق هيضتقي يذلاوه هجولا اذهو ءايلا قوف ةرادلا لمجت ناريغ نم
 أ هذه نم لوالا هجولابو هانمدق امكت بلا «لهسملا يف تك ذ يذلا اذو» قيس

 | لع شرول ىفالا طبضل ناخيشلا ضرعتي ملو اندنع لمعلا ىرج ةعبزالا هجؤالا
 أ ءارمح ةطقن لعجت نا دعاوقلا ىضتقمو ةدئاز هيف ءايلا نا انلق اذا ليهستلا ةءاور

 | لوقو اهتدايز ىلع ةلالد ءايلا قوف ةرادلمجتو نيب نيب ليهستلل ةمالع ايلا لبق
 | دحاو عون هدنع وهو واولا هف تديز ام ىلا هب راشأ «٠الوا يف واولاو» مظانلا

 انه هباو فذحو هبابو ءالوا وهو ةمومضم ةزمه دعب واولا هيف تديز ام كلذو

 فرح هب لصتا ءاوس يا نا*ء ءرقلا يف أ امفيكءالوا هدارمو هيلع مدقت ام ةلالدل

 |هيف تديز ام ةيقب هبابب دارملاو مسرلا يف يف هانمدق كال مأ هريغوا درفل باطخ

 | يتيم مكيد أ كلذكو 0 لاذ اولوا كلذو عونلا اذه نم واولا

 | مكيرواس يفواولا ةدايز ىلع لمعلا نا سسرلا يف انمدق دقو امهيفواولا داز نم دنع
 | يف يذلاك ءارعشلاو هط يف مكتبلصال يف اهتدادز مدع ىبعو ٠ ءاسالاو فارعالا ىف

 | ىلع٠ ءانب عونلا اذه طبض «ةيفيكو# هيف واولا ةدايز مدع ىلع قفنملا فارعالا

 | فلالا طسو يف ءارفغص ةزمحلا لعجت نا مسرلا يف هانمدق امب هيف واولا ةدايز هحوت

 أ طبضلا فيوم ايتامف وعطر ازا ب ءارمملا ةزادلا لمجتو اهتكرحخ اهعمو

 أ نآذ داغيتلا دع“ اله طبضلا يف عونلا اذه ىرج يرجي امو اندنع لمعلا ىرج

 | مسرلا يف هانمدق [6 ةروصم ريغ ةز |ناو ةدئاز هيف ةدوجوملا واولا نا مهبهذم

 | ةزمهال ةروص ءاحلا دعب ءارمح افلا قحلت ناب بهذملا اذه ىلع هطققو ىنادلا لاق

 | فلا قحلت الو واولا ىلع ةرادلا لعجتو اهتكرح اهعم ءارفصلا ةطقنلا اهيف لعجتو

| 
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 ناءرقلا يف عقو اهثيح فحاصملا عيمج يف ءايلاب مسر دقف ىفالا «اماو# تش

 ىنثتسا اهب اقام اما ةزمهات ة روض ىهاهناو ةدئازب ثمايل هاي نوكت نأ لمتحف

 ةطسوتلاكريصتف اهدمب اهب ةزمملا لصو دام ىلع وأ أ ونتل وحن نكس دعب ام
 ىلع يرامللا وه لاهتحالا اذهو مهئابنا نم وحن اهتكرح سناجم نم روصت يتلا
 هنال ىلوا ةدايزلا مدع ىلع هلمُح اهمدعو ةدايزلا نيب راد اذا فرملا نا ةدعاق

 اهتكرح عابشإ ىلع ةلالد وأ ةزمهال ةيوقت ةدئاز هواي نوكت نا لمتيو لصالا

 يراجلا وه لاتحالا اذهو ةزمحلا ددب ةنك اس ءايب ىفالا ارق نم ةءارقل ةاعارموأ
 ذا ءاملاو ءامسلا وحن يف فلالاكنك اس دعب ةعقاولا ةفرطتملا ةزمحلا ىف سايقلا ىلع

 اش ثسح نيخبشلا مالك رهاظ وه لؤوالا لاتحالاو ةروص اهل مسرال نا اهساش

 حيرص وه يناثلا لاّتحالاو يتايس !م ةزمحلا نم فلخ اهنا ىلع شرول ىفالا طبض
 ىنالا ظبض نيخشلا؛اثب نا مهف مظانلا ناكو ماثمدق تك رلا يف مظانلا مالك

 ىنالا يف ءايلا ةدايز امهزيوجت عم امهدنع راتخملا وه هنوكل لوالا لاّتحالا ىلع

 |مهدنع حوجرم لاتحا ىلعولو رئاظنلل امج ءايلا هيف تديز ام عم مسرلا يف هرك دف

 شرو اماو ةزمحلا قيقحت ىنالا ين نولاق ةياور نا «ملعاو» حيحص مهف وهو
 ىفالا طبضل ناخيشلا ضرعتي ملو ءايلا نيبو اهنيب اهليهست هنع ةروهشملا ةياورلاف
 ءارفص ةزمهلا لعجب هل هطبض نوكي نا نفلا دعاوق ىضتقمو نولاق ةياور ىلع ظ

 ةروص ىه امناو ةدئاز ريغ ءايلا نا اداه اذا اذه اهقوذ ةراد ريغ نم ءايلا كيا ظ

 لبق ءارقص ةزمملا لم نولاقل هطبض نوكيفبةدئاز,ءايلا نا اناق اذا اماو ةزعمإ |
 طبضلا لع اندنع لسعلاو اهتدايز ىلع ةلالد ءايلا قوذ ءارخح ةراد لمجو ءايلا

 ناهجو هنع ةروهشملا ليهستلا ةياور ىلع هل ىفالا طبض ينف شرو اماو نولاقل لوال |

 ءارمحلاب ةطقن ءالا تحت لمجت نا |ملوا ينادلا ومع يبا هخيش نع دووادوبا اييلتا

 تسيل اهترسكن او نيب نيب ةئيلم ةزمه اهنا ىلع ةلالدو اهفيفختل ةمالع ةراد اهقوفو

 ريغ اهريك ذا طقنلا نم ءايلا ىرعت نا يناثلا هجولاو اضيا اهنوكسالو ةمال |



 | عضوملا اذه ىف خسنلا ضعب يف عقب تيبلا اذهو اوت ىلع رملاب فوطعم هبابو

 ظ لاق مث باوصب سيلو عضوملا اذه دعب اهضعب يف عّمو تاوصلاوهو
 | ةكلؤأ يف واَوْلاَو هبابو ( يدان نمر *[ اضْيَأ ديزَو

 مالكلا ين عرش ةرادلا اهمزلت يتلا ةدئازلا فلالا عاونأ ىلع مالكلا نم غرف ال

 أ امهملت ناعون عاونا ةثالث ىلا اهعونف ءاسلا ةذارز اماف واولا ةدايزو ءالا ةدايز ىلع

 أ ءايلا عاونا اماف دحاو عون هدنع يعف واولا ةدايز اماو ةرادلا همزاتال عونو ةرادلا

 | ةئكأس هاي دب ديز ام اهبناثو يءانا» نم وحن ةروسكم ةزمه دعب ديز ام اهلوأف
 | مكيياب وحن ةددشم ءاي لبق ام اهثلاثو مظانلا دنع ةرادلا لحم ناذهو دّيياب وهو

 أ هلوقب راشأ هيلاف ةروسكم ةزمه دعب ام وهو لوالا عونلا اماف هيف ةرادال اذهو |

 | فلأ ا 0 سا بس نيش هةقب عونا دعو دايو يافا وألا
 | مورلا يف امم ءاقل هنمو يءاقلت نم وحن فلأ هيف ةزمحلا لبق مدقو يإبن نموحن |

 | فلالا تحت اهتكرح عم ءارفص ةزمحلا لعجب لؤالا مسقلا طبضو يزانلا دنع |
 | ءارفص ةزمحلا لمجي يناثلا مسقلا طبضو اهتدايز ىلع ةلالد ءايلا ىلع ةرادلا لعجو |

 يف طبضلا اذهو اهتدايز ىلع ةلالد ءايلا ىلع ةرادلا لعجو رطسلا يف اهتكرح عم
 زم مسرلا يف هانمدق ام ىلع ينيم وهو اندنع لمعلا هب ىرج يذلا وه نيمسقلا |

 ريغ نم ةزمحلا ةكرح عابشا ىلع ةلآلدلل وأ اهنايبو ةزمملا ةيوقتل ةدئاز ءايلا نا |
 رصن هنال انه مظانلا هيلع ىنب يذلا وه اذهو ةلتخملا ةكرللا نعزيمتنل ءايدلوت |

 دا انمدق ا اهتدايز ىلع ىنش امنا كلذو ءايلا هذهل ةرادلا موْرإ ىلع تابلا رخا“ |

 ةرادلا لمجحت مل نيمسقلا يف .ايلا مسر هيجوت يف هوركذ ام كلذ ريغ ىلع انينب و
 ةيالم بان ىف ءايلا نا مسرلا ىف مظانلا مالك حيرص نا © ملعاو9 الصا ءايلا ىلع ظ

 رسل ام وهو لوالا مسقلا يف انه الخاد هبالم باب نوكف ناتدئاز ىفالا يفءايلاو |
 :زمحلا لبق ام وهو يناثلا مسقلا يف انه الخاد ىنالا نوكيو فلأ هنف ةزمحلا لبو

 نا هيلا عجراف اطبضو امسر هيالم باب ىلع مالكلا مسرلا يف انمدق دقو فلا هي



 قاوم دج

 ءارغص ةطقن ةزمحلا لمجبف عونلا اذه طبض اماو اهداز نم دنع ارجو اعفر أولو

 ةرادلا لعجو رورجملا ول يفواولا تحتو عوفرملا الواو اًدرما يف داولا قوذ
 ولؤل يف فلالا ةدايز مدع ىلع لمعلا نا مسرلا يف انمدق دقو فلالا قوذ
 «انهو# ناحرلا ىف يذلا اولوللا يف اهتدابز ىلعو ةعقاولاو روطلا يف يذلا

 مظانلا هركذ ام قبو ةرادلا ىلا جاتحت يبا ةرشعلا ةدئازلا فلالا عاونا تلبك

 اهيناثو ءايلا ةءارق ىلع بهال املوا عاونأ ةعبرا فلالا ةدايز عاونا نم مهسرلا ف

 هنال انه اهركذي ملامناو اناو انكك اهسبارو انوكيلو امفسنلو اذا اهثلاثو عقو ثيحن نبا
 هب ظفلب ال ام وهو ةقيقح دئازلا وه انا ةرادلا هيلع لمجت يذلا دئازلا نا ىرب

 عاونالا اماو اذه اه وذ يتلا عاونالا عيمج يف دوجوم كلذو انقوالو الصوال

 انك نيلاملا يف ةتباث اما ىه لب كلذك اهيف فلالا تسيلف انه اهنع تكس تلا
 ةعراضم فرج هيف ءايلا نا اناق.نا ءارلا: نع نضؤع هيف .تنلالاناف تحال يف
 نيه اهنأك ف لالا تراصف ةزمحلا نم ةلدبم هيف ءاملا نا اناق نا ةزمهلل ةروصو

 ىرف ةيقابلا ةثالثلا عاونالا يف امكقولا يف ةتباث اماو نيلاملا يف تتش هايل
 الصو ةيلكلأب فلالا طاقسا مهوب ةعبرالا عاونالا هذه يف ةرادلا لعج مظانلا
 حيحص كلذ يف ها<ر امو انه اهنع هتوكس ببس كلذ ناكف كلذكس يلو اغقوو
 ةقحتسملا ةديزملا فلالل ليثمتلا نيخيشلا مالك ف عقو ناو هيضتقت دعاوقلا نال

 مدقت ال مظانلا اهقفاوب مل نكك ههشو نيلئاق لسرو اناو ينعبتا نمو انأب ةرادلل
 «تاق ناف# لمعلا ىرج ةميرالا عاونالا يف فلالا ىلع ةرادلا لعج مدعبو
 ناكمدقت امل ةرادلا قحتست ال ةعبرالا عاونالا يف فلالا نا ئري مظانلا ناك ال

 ةدئاز اهنا يضتق اهيلع ةدايزلا قالطا ذا اهيلع ةدابزلا مسرلا يف قاطبال نا هقح

 هبف دمنعا حماست اهيلع ةدايزلا هقالطا نا مسرلا يف انمدق دق *تاقإ) ةقيتح
 فوطعم واو دعب هلوقو ةقيقح ةدئاز تسيل اهنا ىلع لدب انه اهنع هئركت ىلع

 هلوقو مثب درفلا واو ىلع فوطعم اوتو هلبق يذلا تيبلا يف رورجملاو راملا ىلع



 تس'”اهدإا# هع
 أ
| 

 | عاونأ ةمبرا وهو ةرشملا فلالا ةدايز عاونأ نم قابلا ىلإ تيبلا اذه ي راش
 | ةواو تناكام لككلذب دارملاو درغلا واو دعب فلالا هيف تديز ام لوالا عونلا

 وحن لَصالا لع ةنك أس واولا كلت تق ءاوس اهرخا» يهو ةماكلا سفن ن

 | ةدايؤ هجو متسرلا يف انمدق دقو مكرابخا او انو وح ضراعل تكرح وأ اوعدا امتا

 عونلا اهتدايز ىلع ةلالد فلالا ىلع ةرادلا لمجبف هطبض امأو عونلا اذه يف فلالا

 واو ده فلالا هيف تديز ام تسلا اذه يف اهيلإ راشأ يتلا عا اونالا نم ىناثلا

 يع ةرؤكما نأ نيب قرف الو لصالا فالخ ىلع ةزمعلل ةروص تلعج ةفرطتم

 | ورفض اًرتنتكفلا اهلبق نكي ملوأ اًواءربو !واملكك فلا عونلا اذه يف ةزممملا
 اذه تاملكف دارا نأ مسرلا يف انمدق دقو (هبايو اودنت مث) هلوقب راشأ كلذ ىلاو

 ظ رذيو كو انأو ف ةطسوتماهناكك اهدعب اب اهلصو دارم ىلع ةزمهلل ةروص عونلا

 | 0006 ةزنلا ةدونضئ اولا نا ىلعو عونلا اذه يف فلالا ةدايز ةاغاضأ اًنمدقو

 ظ | ىنب امو فلالا ىلع ةرادلا لعج موزلب بابلا رخا* همكس1- انه مظانلا ىنب ةدئاز
 | قوف هارفص ةزمملا لعجت نأ عونلا اذه طبض ةيفيكف هيلعو راتخملا وه مظانلا هيلع [.

 | طبضلا اذهو اهتدابز ىلع ةلالد فلالا ىلع ةرادلا لعجتو اهتكرح اهعم ؤاولا

 أام يلا اذه يف اهيلإ راشأ. يتلا عاونالا نم كلاثلا لمعلا هب ىرج يذلا و

 | اوبرلا قو هلوقب راشأ هيلاو فرطلا يف فلأ نم ةضوءم واو دعب فلالا هبق تديز
 | مسرلا يف انمدق دقو واولا دعب فلاب هبتك نم دنع مورلا يف اوبد نم هارت يرخيو
 | مظانلل مدقتو فلالاب همسر ىلعابر يف لمعلا ناو اوبر ىنو اوبرلا يف فلالا ةدايز هجو

 | واولا قوف ءارمللا فلالا لمجب اوبرلا طبض نوكيف ءارمج فلا اهيلع قحلت واولا نأ
 كبد زام تيبلا ذه يف اهيلا راشا يتلا عاونالا نم عبارلا فلالا ىلع ةدادلا لعجو

 يفو هلو راشا هيلاو سايقلا ىلع ةزمعلل ةروص تلعج ةفرطتم واو دعب فلالا هيف
 فلالاداز نم دنع ارجو اعفر اوال عونلا اذه نمو ءامسنلا ةروس ف يا !ًرما

 | يف اهتدايز هجو مظانلل مدقَتو اورما ىف اهتدابز هجو مسرلا يف انمدق دقو هف



 | فلا ريغب همسر اوربا نا مسرلا يف انمدق دقو ريغ مث سيلورجلاو رمز يف

 ايلا هوايه جلا لعجت نا هطبض ةيفيكف اهب همسر ىلع تين اذاو
 ام تيبلا اذه يف يتلا عاونالا اكن طم وزأ ءايلا دعب ءارفص ةطقن ةزمحلا لعجتو

 نفالشلاو هعبشإو ل ءايو ةحتف نيب فلالا هيف تديز

 يف ءئياشلو سئا عونلا اذه يف ههبشب هدارمو اوسيأت ىلع دوم ههيشو هلوق يف

 يف فلالا ةدايز نا مسرلا ىف انمدق دقو سستساو او شتسا كلذكو فهكلا

 فاتخم سئيتساو اوسئيتسا يفو اهيلع قفتم فبكلا يف هياشلو سئايو اوسْنياَ

 ةدايز هجو اضيا اندقو اهتدايز كرت ىلع هيف فاتخملا يف لمعلا ناو اسهيف

 نا سشرابو اوسئيات طبض ةيفيكو فيكلا يف هياشلو سئيايو اوسئيات يف فلالا
 ةيفيكو ءايلا دعب رطسلا يف ءارفص ةطققن ةزمهلا لعجتو فلالا ىلع ةرادلا لمجت
 دعب ءارفص ةزمحلا لعجتو فلالا ىلع ةرادلا لمجت نا فيكلا يف ءياشل اظبض

 أ طبضك امهيف فلالا ديزي نم دنع سئياتساو اوسئياتسا طبضو رطسلا يف هايل
 واو دمب هيف فلالا تديز ام تيبلا اذه يف يتلا عاونالا عباد سئياتساو اوس

 .الاشم مظانلا هب ىأ اوسْياتف ههبشو اوْساَتب راشا هيلاو عمجلا ىلع ةلاد ةفرطتم

 هايلاو ةحتملا نيب نيعضوم يف نلالا ةداز هيفاجلا كلذو عبارلاو كلاغلا عونلل

 دئاع ههبشو ريمضو عون ىلع ةدايزلا هيف تلد عضوم لكف داولا دعبو ةنك اسلا
 عمج ىلع لد واو اهرخا* يف ةظفل لكعونلا اذه يف ههبشب هدارمو اوسْباَد ىلع
 اواسرم اورتشا اولاق وحن ال وا اريمض ناك ال ما هلبق امل اسناحم واولا ناك *اوس

 امأو عونلا اذه يف واولا 75 يئللا فلالا ةذابز هجو مسرلا ىف انمدق دقو ةقانلا

 يفردصم وأ زيت اًيجم هلوقو اهتدابز ىلع ةلالد فلالا ىلع ةرادلا لعجبف هطبض

 الوعتم ائبجم نوكي اهيلمف «ةئام يف ام ءاجو» خيسنلا ضعب يف عقب لاما عضوم
 لاق مثاقلطم

 أؤرماينوأوب لايف. و هب اب و د اًوَدْمَت مث درَشلا واو َدْعَبو



 -- ورب

 ئ .ءارفص ةطقتةزمحلا مب نا ةدئازلا يه ةلصفنما فلالا نا ىلع ان لوالا عدا |

 امك حجارلا ىلع نيميلا ةهج نم يتلا يهو ةقئاسملا فلالا قوف اهتكرح اهعم
 طبضلا اذهو اهتدابز ىلع ةلالد ةلصفنملا فلالا قوف ءارمح ةراد لعجنو قابس

 فلالا ةدايز نا نم مسرلا يف  هانمدق ام ىلع ينبم وهو لمعلا هب يرج يذلا وه

 ةعبشم |هتحتف نا كلذب ملعيف ة ةزمحلا ةكرح عابشا ىلع ةلالدلل عونلا اذه ىف
 ديعب ينخ فرح اهنال اهنايبو ةزمهلا ةيوقدل اهتدانز ناو ! ةيلتخم ال ةماب ىلا

 لعو ةوالتلا يف دملا ةدايزب تبوق امك 5 ةباتكلا ف ىرملا ةدايزب تيؤقف حرخملا

 موزل ىلع بابلا اده رخاع صن هنال انه مظانلا ىنب ادهن ا ةيئاذ لالا نا

 هريغ ىلع انينول ذا انمدق امل ةدئاز اهنا ىلع ىنبن امنا كلذو فلالا هذهل ةرادلا

 وهو يناثلا عونلا اماو الصا ةرادلا اهيلع لمجت مل اهب اوهجنو يتلا هجوالا ةيقب نم
 ةيوقت اهنوكب الا هجوت الف ةلصفنملا يه هيف ةدئازلا فلالا نا ىلع ائينب اذاف ىلاال
 اهتكرح عم ءارفص ةزمحلا لمجت نا عونلا اذه طبض ةيفيكو اهل انايبو ةزمبلل
 نيعونلا ىف هانرك ذ يذلا طبضلا !ذهو لصف: فلالا قوف ةرادلاو قناعملا تحت

 هلباقم ىلع اماو ةدئازلا يه ةلصفنملا فلالا نا وهو حجارلا لوقلا ىلع وه امنإ

 لصفنملا قوف اهتكرح عم ءارفصلا ةطقنلا لمحت كناف قئاعملا وه دئازلا ناوهو

 لوقو نيعوالا ىف قناعملا ىلع ةرادلا لعجتو ىناثلا عونلا يف هتحنو لوالا عونلا يف

 10 اما اسوا لح ةديلجا فو ذجنه مريخ ! دن ليتم ا مظانلا
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 انيجم هببشرو أوسنياتو د تامة ولو يياماديذع

 تادنز اماما ةرشعلا فلالا ةدايز عاونا ن

 مسرلا يف انمدق دقو نيتثام هلثمو نو ديم يحرم

 ةلالد فلالا قوف ةراد لعجبف هطبض ةيفيك اماو عونلا اذه يف فلالا ةدايز هجو
 اذه يف يتلا عاونالا يناث هايلا قوف اهتكرح عم ءارفص ةزمحلا لعجو ةدايزلا لع

 عقو دقو * ياجب راشا هيلاو امنع ةدلوتم ه ايو ةرمكن يب فلالا هيف تديز ام تيب



 هس. اإل هس

 ةرسك نيب هيف تديز ام عبارلا ةئامو ةحتفو ةرسكن يب هيف تديز ام ثلاثلا
 ةنكاس ءايو ةحتف نيب هيف تديز ام سماخلا ءياجر كلذو اهنع ةدلوتم ءابو
 اوياش وف عمجلا ىلع ةلاد ةفرطتم واو دعب هيف تديز ام سداسسلا اوسشات وحن

 دعب هيف تديز ام نماثلا يبر اوعدأ وحن درفلا واو دعب هيف تديز ام عباسلا اضيا

 تديز ام عساتلا اًوتفةوحن لصالا فالخ ىلع زمهلل ةدوص تلعج ةفرطتم واو
 واو دعب هيف تديز ام رشاعلا اوبرلا وأ فرطلا يف فلا نم ةضوعم واو دعب هنف

 ةثالث ىلا ءايلا ةدايز عونو !ًئورما وحن سايقلا ىلع زمهال ةدوص تلعج ةفرظنم
 لاق مث همالكيف ابك يتاتسو دحاو عون مظانلا دنع وهف واولا ةدايز اماو عاونا

 ىلال نَحبْذاول هلوَقك دي الخذأ هيف فلألا املُكَف
 لصّفتملا ليقَوةَدوص عااللاب, # ْلصّتْسْلآَف يتب امي ههبشو

 اهنم يف اثلاو لوالا اهو فلالا ةدايز عاونا نم نيعون ىلا نيتيبلا نينه يف ضرعت

 دعب هورطل هيلع دئاز ءىش لع لخدم لكنال ةلخدملاب ةدئازلا فلالا نع ربغو
 ىرخالاو ةزمبلل ةؤؤش انهاالطا نافلا هيف ظفل لك نا نيتيبلا ىنعمو نكي لنا

 ىلا الو (هنحيذ أ الوا اديدش اءاذع هّبذعأل) ىلاعت هلوق نم هنحبذ أ الك اطخ ةدئاز
 تافاصلاو يف (ميحملا ىلاال)و نارمع لاء يف (نورشمت هللا ىلا ال) ىلامت هلوق نم

 لصتملا فلالا ليقف دئازلا امهياو ةزمهلل ةدوص هيفلا يا يف طبضلا لها فلتخا
 سكعلاب ليقو لصفنملا وه دئازلا فلالاو ةزمحلا ةروص وه امل قئاعملا يا ماللاب

 لوال عونلا ىلا نحبذاالب داشاو مظانلا هب ردص اذلو لوالا لوقلا حجارلاو

 ئ ديزي نم دنع اهوناالو متناالو اوءضوا الو هو عونلا اذه نم قب ام هف لخديو ظ

 نا مسرلا يف انمدق دقو «يقب امم ههبشو» هلوقب راشا كلذ ىلاو اهيف فلالا |

 يناثلا عونلا ىلا داشاو اهوتالو متالو اوعضوال يف فلالا ةدايز مدع هب لونيلل ظ

 اذه الا عودلا اذه نم دجوي لو ةفودحم واوب هلبق ام ىلع فوطعغم وهو للاالب

 طبض ةيفيكو فلالا ةدايز مدع ىلال ف هب لوممملا نا مسزلا يف انمدق دقو ظن |



 ع 5

 | وهددع ذوجي الف ةصلاخلا ةكرالا اماو ةصلاخ ريغ ةكرملا نوكك اهفرح نودب

 | لع داصنقالا هجول لثامت يناثلا هجولا ©اذهو# اهفرح نودب اهتمالع عضو
 | طقانلا نم َدَصَقلاب الا امهني ب قرفب الو مامثالا فنونلا لبق تلج اذا ةطقتلا
 | مانا اههركذ نيذللا نيبجولا نيذه ىف ءالحكلا.نونلا ديدشت نم ةانركذ امو

 | نااالا ةيناثلا يف ةمغدم ىلوالا نونلا نا. نم نيققحملا رثكا هيلع ام ىلع ينبم

 | عم ةرهظم اهنا نم ةعامج هيلا بهذ ام ىلع اماو هاتمدق ام ىلع مان ريغ ماغدالا

 | ءافخالا هجو ىلع انمأت طبض ىلع مظانلا رصتقا امناو نوتلا ددشت الف ءافخالا

 | طبضب لمعلا ىرج اذملو ىنادلا هراتخاو ءاذالا لها زثكا هيلع يذلا وه هنال

 | اهركذ نيذللا نيمجولا نم لوالا هجولاب لمعلا ىرج امك ءافخالا هجو ىلع انمأت
 اددقم تمن ادتبملاو هيلا فاضمو ادتبم انمات نونو هلوقو هيلع نيدبملا مظانلا
 اريمضلاو اذا باوج طقتاف هلوقو اهدعب امو اذا ربخلاو فوذحملا انمات نونو يأ

 اهلوق نم موهنملا طقنلا ىلع دئاع هب ف ريمضلاو ادتبملا ىلع دئاع هتضوعو هتقلا ف

 ظ لاق مث هتضوعب قلعتم وهو طقتاع ظ

 ظ 3 نموا واو وأ فلأ نم. يشل. ق ديز اميف لوَقلأ

 ' لق ةهجرتلا تف ءايدوأ واوا نثلا ىم :ايملا ىفديز ام ةمالطتيف لاقل انهيت
 | فرملا ىلع ءارنملاب لمجت يتلا ةرادلا انه ةمالملاب دارملاو ةمالع وهو فاضم
 | ركذلاب ةدوصقملا يهو بابلا رخا٠ مظانلا اهيلع صنيسو .ناز هنا ىلع لدتل ديزل

 | ءايلاو واولاو فلالا نم ديز ام اماو طبضلا نف نم يتلا ىهاعنال بابلا اذه ىف ظ

 اذلو ةرادلاركذل ةثطوت انه هركذ امو هيف مظانلا همدق دقو ممسرلا.نف نم وهف
 | ءاجحلاب هدا مو طقف ةملكب هعاونا نم عون لكلا بلاغلا يف اريشن انه هرصتخا |
 | يتلا فلالا ةدابز عون مظانلانا «؟ملعاو» مسرلاب مهدنع هنعربتملا فحاصملا ءاجه

 | ةحوتفم ةزمه دعب فلالا هيف تديز ام لوالا عاونا ةرشع ىلا ةرادلا اهيأع لمجت

 | ىلا ال وهو ةروسكم ةزمحلا ناالا هلثم يناثلا هنجذاال وحن حجارلا ىلع مالل ةقناعم



 امات انوكس نكسم مل فرحا نال مورلا عم عنتمي ماتلا نال مات ريغ اماغدا ةيناثلا يف
 ىنعم ىف نيققحملا رثكا هيلع ام اذه ماغدالاو راهظالا نيب اطسوتم |سمعا نوكيف

 ءاذخالا عم ةرهظم ىلوالا نونلا نا ىلا ةعامج بهذو اندنع ةءارقلا هبو انه ءامخالا

 ماغدالا نال انمات يف فذدحال مامشالا عم ماتلا ماغدالا وهو لوالا هجولا ىلعف

 هجولا ىلعو انما باب ىلا اهمسر عجريف نيلثما لوا نيكست عمالا ىقاتي ال ماتلا
 هب حرص اك مسرلا نم لوالا نونلا فذح ائمات ىف نوكب ءافخالا وهو ىناثلا
 طبضف اماث اماغذا اهدعب ايف مندت 0 اهنال لصالا فالخ ىلع كلذو ناخيشلا

 | نونلا ديدشتب نوكي ماهشالا عم مالا ماغاالا وه يذلا لوالا هجولا ىلع انمأت
 هجولا اذه ىلع زوو مامثالا ىلع ةلالد ميلا نيبو اهنيد ءارمحلاب ةطق' لعجو

 ىلع اذهو مامثالا لبق نوكسلا نا ىلع ةمالع ةطقنلاو ميلا نيب ةرج لعجت نا

 نوكي هناب لولا ىلع اماو ةيناثلا نوذلاب قطنلا نم غارغلا لبق نوكي مامشالا نا

 نونلا دعب لمجت ةطقنلا ناالا كلذك انمات طبضف اهب قطنلا نم غارفلا دعب

 عم ماتلا ماغدالا هجو ىلع انمات طبض يف هجوا ةثالث «هذبفإ اهلبقال ءالحكلا
 ىلع اهطبض ىلا ضرعت امناو هجولا اذه ىلع اهطبض ىلا مظانلا ضرعتي ملو مامثالا

 اهدحا نذلا لهال نيصوصنم نيهجو اهنف ركذف ءافخالا وه يذلا ىناثلا هجولا
 نونلا ماما ءارمملاب ةطقن لمجتو اهلبَق ءارمح انون قلتو ءالحكلا نونلا ددشت نا
 ءالحكلا دي دشتف ةسلتخملا ةكرللا يف ناشلا وه امك اهتهض ىلع ةلالد ءارمحلا

 هناصقت ىلع ليلد ءارمألا نونلا ةمْض ىلع ةلادلا ةظقنلا لعجو ماغدالا ىلع ليلد

 ىنعمو «اماما طنتاف هتقلسا اذا انمات نونو» هلوقب مظانلا راشا هجولا اذه ىلاو

 ددشت نا يناثلا هجولا قاحلالا هيلع ترتب يذلا ءافخالاب تارق اذا هتقلا اذا هلوق

 لمجب ءارمحلا قالا نع ىنفتست ناب طقتلاب ءارمملا نونلا ضوفتو ءالخكلا :نونلا

 يا «هتضوع هب وَأ» هلوقب راشا هجولا اذه ىلاو اهعضوم ىف ةمضلا لع ةلادلا ةطقتلا
 انه ةكرملا ةمالع تعضو امناو اهتمْض ىلع لادلا طقنلاب ءازملا نونلا ضوع وأ



 . | ذا مدقنملا هأوايلوا مكج هدكح نوكي نا يضتقي سايقلا نكك طبضلا رابتعاب هيلع
 ا هؤالوا يعجوك ناهجو هزمه ةروص ةيفذخ نم دنع نف وكف امهتيب قرفال

 | قاطح[عدعيناثلاو اهةوف ءارفص ةزمحلا لغجو ءارمملاب واولا قام امهدحا عوفرملا
 | ذا حيحص انه مظانلا سايقو رطسلا يف ءارتص ةزمه لعجب اهنع ٠ ءاذتكالاو واولا

 | ريمضب تاصتا ةمومضم ةزمه ةروص هنم تفذح هياع سقملاو سيقملا ند لك
 عم فسوي ءازَج يف يالا دعب ةمقاولا ٍفلالا قالا نع انه تكسو فلا اهلبقو

  هوايلوا يف هانمدق امل اهفذح ىلع ليزنتلا يف ضن دوواد ابا نا مسرلا يف مدق هنا

 ريثكلا وهو ةزملا يوصت ىلع فسو ءازجن يف لمعلا نا مسرلا يف انك دقو

 اهؤازج نم لاح تسوي يفو هازج هربخ ادتبم هسايق هلوقو فلالا ف ذخ لعو
 | جسنو ريمالا برك لوعفملا مسا ىنمب ردصم سايقو يلوا ىلع دئأع هسايق ريمضو
 أ دئاع اهمساو نوتلا ديدشت نكل هلوقو فسوب ىف هوأزِخ ءاملوا سيقم يا نميلا

 |ةقفخم ماللا سكب افلاو ةيفاث امو اذلأ ام ةلج اهربخو هب ململل هفذحو هازج ىلع
 نيب ارو وصن فو دبع هأنعم

 دعيت ني هَ اذ امامأ ظقناف ذك مشا اذإ َنَمأَت رز و

 | هذهو يتيسر اعرخأو ال كلام) لمت هلوق نم انمات طبش ةيفيكل انه راشا

 اهيفف نون هلوا هب لوعفم نمو نون هرخا٠ عوفرم عراضم لعف نم ةبك ع ةظفللا
 ظ ىلع لومغفملا ريمض نون ىرخالاو عراضملا رخا» يمه يتلا ةعوفرملا امهادحا نانو

 || عفانل اهيفو ةدحاو نون اهرتك ىلع فحاصملا باتكع جا دقوا تمنيت ةثللوق .فح

 | اماغدا ةيناثلا نونلا يف ىلوالا نونلا ماغدا اهدحا ناهجو ةعبسلا ءارقلا نم هريغو

 | عامسا ريغ نم كيتمث مضت نا مامثالاب دارملاو ءافخالا رخالاو مامثالا عم امان
 | ليقو ىلوالا نونلا ةكرح ىلع اهيبنت يناثلا نونلاب قاعنلا نم غارفلا لبق توص
 | مورلا انه ءافخالاب دارملاو لوالا حيحصلاو ةيناثلا نونلاب قطنلا نم غارفلا دعب

 ١ | اهمغدتو اهب الا يتاتال كنا ثيحىلوالا نونلا ةكرحب توصلا بفعضت نا 59
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 لاق مث نينكاسلا ءاقتلال ةروسكم هؤايو ةفاضالل نون تفذحو ىنثم هنوكل

 ( وأ اواو ءايلؤأ قدنأو ب

 نوصي ل .طخلا يف. 'هازمهو: لع رمتظع هلا يق تش: نإ
 ريمض ىلا فيضا اذا رورجملاو عوفرملا ٠ ءايلوا زمه يف فالحلا م

 طخلا ىف روصب مل هزمه نا ىلع تين اذا هطبض ىلا انه ضرعتال وا ةدوص هل ل اه

 ,هوايلوا وحن عوفرملا يف ينمي ءارمح اواو تقلأ تئش نا رايخلاب كنا ركذف

 اطقن ةزمهلا تاعجو مهلا وا ىلا وحن رورجملا يف ينعي ءارمح ءاي وا, توغاطلا

 يف ءارفص ةزمه لمي فتكاو قحلت مل تنش ناو ءايلا تحتو واولا قوف ءارفص
 م طا يف هزمهو» لاق اذلو روضم ريغ هزمه نا ىلع نايثبم ناهجو امهف رطسلا

 امو هلوق موم يف هلوخدل رهاظ مكملاف روصم هزمه نا ىلع تيثب اذا اماو «روضي |

 ءايلا دعب ةعقاولا فلالا قاما نع انه تكسو انه هل ضرعتي ملاذلو خلا لكشب
 نكن ناو» دملا باب يف هلوق نم ملتي هنوكل اهفذحب اناق اذا روكذملا ءايلوا يف
 ءايلوا زمه ريوصت راتخا دوواد ايا نا مسسرلا ىف انمدق دقو تيبلا «طملا يف ةلقاس |[

 هناالا سما لعف قااو مظانلا ا معلا هراتخا ام ىلعو هفلا تابثاو روكذملا |
 نيفاضم ف ذح ىلع وهو لوعفم ءايلواو هيلا ءايلوا ةزمه ةكرح لقنل رخالا حوتفم |
 ريبختلل ال عيوتتالواو ةردقملا ةروص نم لاح ءاي وا اواوو ءايلوا ةزمه ةروص يا |

 يا لاحلا واو اهيلع ةلخادلا واولاو ةيلاح «روصي مل طخلا يف هزمهو» هلوق ةلمجو

 لآ مث مسرلا يا طحلا نم محلا ةروص ٠ ءافتنا لاح يف تئش نا قاحاو |
 أ 0 ليسرافلا ون ك٠ لةياوللو :قفاؤاوب ثلا ظ

 عقاولا هؤازج يف ةلقب زمحلا ةروص فذح ركذ منقلا بحاص نا مسرلا يف مدق املا

 نم هوازج اولاق نيدذاك مث متنكن ا هؤازج اهف) ىلعت هلوق يف فسوب انديس ةروس يف

 عقلا ةترطتأسع كفل ياي اقرت يلو دلع راك قلاع وهف هلحر يف دجو |
 اودلكت : منمرلا رابتعإب. فسوب يف هأوازج ىلع اوملكت اا نيمدقتملا نا ىلا راشاف



 ا ما هج

 | نالعلا نراك ع ءاوسو نيلثملا عاتجال اهفذحت انلقو ةزممحلا ةروص امهدحا نادين |

 | يوثت يف قرفالو نوئطاخو اوتفطيلو يوت نيواولا لاثمف نيفلا وا نيءايوا نيواو
 | يفمظانلا مدق دقو هيو وحن ريمضب الصتم فا هيب قطن ايك اذرحم نوكب نا نيب ُذ

 | نيءانيلا لاثمو نالثم عمتجي الث ةزمملا ةدوص هيف تفذح امم يون نا مما

 |يفاءرواثنوا ءوبتو بالم نيفلالا لاثمو اذومهم ءارلا رسكب اب ءزو نيءزهتسم
 عني ةطبض هيف هب لوسملا «راتخملاف»: مسرلا يف مظانلل نيمدقتملا نيمضوملا ريغ

 | رطسلا ىف ءارفص ةطقن ةزمملا لمج ىلع راصتقالاو ةزمحلا ةدوص قامإ كرت كلذ
 | بائم يف فلالا لبقو هوحنو نيءزهتسم يف ءايلا لبقو هوحنو يوت يفواولا لبق

 |ةزمحلا لمجو ةثالثلا فرحالا لبق ةزمحلا ةروص قاملإ راتخملا لباقمو هوحنو

 | مضي وهو ايءر هلوقب ايد ر مكح ىلا «راشا مثإ» ةقحلملا ةروصلا قوف ءارفص ةطنقت
 أدل شو كايءرو ايءرلا هب هدارمو فطاعلا:طاقساب يوْمَت لع فوطعم ءازلا
 0401 كيلا دبا يناير اويبق .تسادالم نانا وب ادرحم هب

 ةفوذحم ةزمحلا ةروص نا مسرلا ىف مظانلا مدق دقو اركتم ناءرقلا يف عقب لاير

 ةروص ىه يتلا واولا قاملا كرت هطبض يف راتخملا نا ىلا انه راشاو ايءرلا نم

 قاما زاتخملا:لباقمو نطسلا يف ءارغص:ةطقن ةزبملا لمح لعراصتقالاو ةزمنلا
 نا يغب و لمعلا ىرج راتخملا هجولابو اهقوف ءارفص ةطقذ ةزمحلا لعجو واولا

 |كلذ يف لخديل .ايءر وحنو يا.يوئت يف ردق امكف اضم ايءر ةلوق لبق ردق
 ا عامتجال الو نك اي دديتإو اهركل ال راضتخالل ةرنملا ةرزض ةيميدفقخ ام لك
 | فذح ىلع تينب اذا عيمملا يف مكسل اف متننّطاو تثلتما كلذ يف لخديف نيلثم

 ااا زم ةدوص قمة وعد: يف كملاك زم ةدوس

 ةطقن ةزمهلا لعجو اهتروص قاملا راتخملا لباقمو رطسلا يف يف ءارفص ةطقن لعج ىلعا

 | وتخا هلوقو هب املا هبكحي هرك ذ مدقتل متارادا كلذ نم ىنثتسيو اهتوف ءارفص |

 |ءايلاب بوضنم هلوعفم ينلاو ةفينحلا ديكوتلا نون يه هرخا» يف ةنكاس نون |



 مولا ع

 نيخبشلا نا مسرلا يفانمدق دقو اضا ايهم كم راق يف اناسرزصننلو سنوي

 الف اهنذح ليع تشب اذاو لمعلا ىرج اهتايثابو اهفذح اقعضو فالخلاب اهاكذ

 متاراداف يفلا يف مظانلا ربع الو قاملالا يخةفوذحملا يجنن نون نيبو اهثيب قرف

 يف ربع الو هائمدق امك هل قاملالا مازاتسال ةرملا نول ناين ىلا تونا

 ةرماا مزاتسيال مدرلا نال ءارمح لاّقف نوللا نامن ىلا ذئنيح جاتحا مس لان ىجنن

 ىناثبربعو اياك لاما ىلاب .داحكلأب ةرقك ايرزع قاب اكول

 اهتبئتو اهريكذت زوجي فورا نال :ثنوم ؤهو ءارمحبت هفصو مك م ىزموهو

 ءارمملاب مسراو يا «ىبح بايب الواو” هلوقب يبح باب مكح ىلا ا من

 ناءاي هيف عمتجا أم وه ىيح بابو هنم ىلوالا ءايلا ينمو يبح باب يالوا افرح

 تايلك عبرا يف كلذ عقو دقو ةدحاو ءايالإ امهنم مسرت ملو فرطلا يف ناتكرحتم
 يف (ةنيب نع يبيح نم)و فارعالا يف (هللا يلو نا) هو عضاوم ةنسمخ يف

 فاقحالا يف (قوملا ىبحي نا ىلع)و ناقرفلا يف (اتيم ةدلب هن ينل)و لافنالا

 ىلؤالا ٠ ءايلا فذ ىيح باب يف حمجارلا علا مرا ْف مظانلا مدق دقو ةمايقلاو.

 ْن امبالا خف بجاد اره كام يعدل ذا 0 ةأعارم اهقاملاب انه ساو

 ركذي لو اهقاملا نيمتف دم فرحت تنل ذا اهمضوم يف دملاب انه الا نع ىنفتني
 نم ديالف ىلوالا نيبو اهتيب قرفال نار هاظلاو اهفذح لع ائينب اذا ةيناثلا مك

 ةنك أس اي هيف نيلثملا يناث امم هوحنو يىجتسي نع انه تكسو اهتكرح لجل اهقاملا

 نكل تييلا يوحتشي الو سايق اذكهلو 3 يف دملا تاني همدقتل فرطلا يف

 امعر افالم نم دبالف ىلؤالا فذدح ىلع هيف يب نا اماو ةناثلا فذح ىلع كلذ

 | اهيف قحاب يتلا ةمبرالا ءايشالا نه «هذهف# يبح باب يف مدقت ايكاهتكرم
 ابءرو يوئتوهو راتخملا ىلع فوذحملا هيف قحليال ام ركذ مث اقافتا فوذحلما

 هشردش نأ ئئبشو «يوُون قاع كرت ريتخاو» هلوق يود كح ىلا «راشافإ

 | عمتجا ام لكيونتوحبب يح دارما نوكيو يوناو يا يوثت لق فاضنم



 م ا

 روهممللا دنع وه م اهعضوم يف ةزمملا ةطقنب اهنع تكي لب قدات ال نا اهتح ناكف

 شعم متتمطا كلذو انهلق ام حوتمم ةنكاس هتزمه امم متاراداف زيغأيف

 | اولمج قدا راركت متارداف يف اوأر ام مهناكو امهنم ة ةزمحلا ةروص فذحب انلقا

 | نمزمحلا باب يف مدق هنا عم تثلتماو متنئأمطا نع تكسو كلذل اربج قاملالا
 | امهيف ةروصلا تانثا راتخي هنال اما امهنم ةزمهلا ة هروص فذح ف فالحلا منزلا

 أ ةزوصلا فدح ىلع ءانب قاملالا مدع امهبف ر :اتخي هنال وا هاثمدق كد لومعملا وهوا

 أ ةلوقق «مهفالبا نم ءايلاو» هلوقب شيرق ةدوس يف مهفالبا مكح ىلا «راشا من

 0 ءانلا لإ ناوين راف ينلا را هتيوبلا 06-0 هايلاو
| 

 ا ١

 . | تسون ئيسن ىفاث قي هلوق ءاسنالاو فسوي ايف بلت يك و »ع

 هيو ةدوس يف فالخ ريغ نم ءارمح يجن ينون يناث مسراو يا «ارمح ايبنالاو

 | ىلع هفطع حص كلذلو مالا هانعمو ربخلا ظفل هظفل مسرتو هلوقف ءايبنالا ةروسو

 | نيتروسلا يف ىجنن نم ةياثل نونا فذح مسرلا يف مظانلا مدق دقو نقلا

 ظ ءازمحلاب انس لامجت نأب ميج ناو ٠ 0ع د بسبعبلاو <

 سو اج بيوس دحيم التعاوني
 ءارمح رطسلا قوف ةقرعم انون لعجت نا بيبللا راتخم ىلع يراملاو رطسلا /

 | يف رظنتل نم يناثلا نونلا نع مسرلا يف مظانلا تكس الو لمعلا ىرج لوالابو |



 بس وهلا مس

 فالخب فيفختلا هيسان رودلا ريثك ةلالإلا ظل ناك امل نكك اضيا قرفلا لصمل

 اطخ دو>وم امهنمس قرفلا 4 تاق ناف# دحاو عضوم يف الا دري مذا تاللا

 اودصق مهن © باوجلاف# ٠ ءان متصلا م | رخاءو ءاه ةلالملا مسا رخو نيكل

 لك داعبا يف ةدايز هب اونا قرف مهنكما امعفف هديك انو امهنيب قرفلا ةيوقت كلذب

 ةلالجا ظفل ىف ميخفتلاب اضيا ظفللا يف امهنبب اوقرف كلذلو رخالا نم م نيظفالا نم

 هب دصق يذلا نأ يمان اموه مهدنع يذلا نا 6 ملعاو إ» رخالا يف قيقرتلاو

 ىلع ءاج دقف تاللا ىف قاملالا اماو ةلالملا ظل يف قاحلالا كرت وه اهنا قرفلا

 هب دصق يذلا وه تاللا قالإ ناو.سكملا يضتنقي مظانلا مالك رهاظو لصالا

 ريمضلاو بتك ينعم ةمجعم ءاذج يناثلا رطشلا يف اطخ هلوقو كلذك سلو قرفلا |
 لاقو مب ةل هليل لبق فوقف تلا. هامة

 مست د مفر ن م ءايلاو 0 م ادادإ .ىفلأ .نقحلاو

 قط باي. ال وأو لا ردم د اينألاو فس يجن ىف

 ب 5 ءر يرغت .نسلشلا ريتخاو

 او بقي ةييدا يف اقع ارتب ايتدتنقولمملا يلوا تملي ءايشاةتسانهكذ

 فذح اهضعب ةتسللا ءايشالا هذهو قاملالا كرت مهف راتخملاو نينثا يف راتخملا ريغ
 ةروس ىف مهفالبا وهو ءايلا هنم فذح اهضعبو ةرقبلا يف متأراداف وهو فلالا نما

 هلوقب ةرقبلا يف متاراداف مكح ىلا راشاف ايءرو يون وهو واولا هنم فذح اهضمبو
 ءارلا دعب يتلاو لعافت فلا يبهو لادلا دعب يتلا امه هافلاو «متارادا ينلا نقلاو*

 امم امهقاملاب انه سماو نيفلالا فذخ مسرلا يف مدق دقو ةزمملا ةروص يهو

 طسولا نم فذح امم اهنال لادلا دعب ا قاما يف لاكشا الو اقافتا ينعي |

 أفوف وخ تبلا «اظسوت اغلا نقملاو» هلوق نم اقيلبم ونزكم م اهكيب كان ياهلا

 هع يتلا فلالا اماو ةيناثلا قالا رذ لعرصتقاول اهقاملا مدع مهو ن
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 ا --

 ا اذهو ءابلاو واولا ىلع حلي هنا نم تبيلا ءابتكءايب وا واوب امو» هلوق يف همدق
 | دوواد يبا تهذم وهو ىناثلا لوقلاو هب لومعملا وهو ىنادلا هيلع رصتقا لوتلا

 «تقلحأ لك هاني ليقو» هلوق ىنعم وهو هانم ىلا ةجزاخ مالل ةقئامم اهتحلت كلن

 | اذه ىلع دبالو هضوع دوجول وا اراصتخا فذ امم تناكءاوس هنيمب قحلت يا
 |نيميلا ةمج ىلا هب ريو ضوعلا فرملا سار نم قاملالاب ًادتبي نا: نم لوقلا
 | رعشي ام مظانلا مالكيف سيلو هيلع اوصن اكمالعا ىلا :ازام ماللا نيمي ىلا اجراخ
 | يذلا لعالا وحن نكاس هده مقي مل ام دييقتلا.هذارمو همالكيف قلطاو كاذب

 | لكب هلوق يفو ةبحاصملا واوب هلوق يف ءابلاو راسي الو نيميال قحلي ل هناف ىلومو

 ظ لأقل أ ىف
 | [طخ اقرف قاحلألاب تآللاو ع اطح امسر للا مسا نم نك
 | لخدي ام ةلمج نم ناكو اهقالإ نم دنال تفذح اذا مالل ةقتاعملا فلالا نا مدق ال
 | كردتسا مالل ةقئامملا فلالا هنم تفذح اموه ذا هللا وهو ةلالملا ظفل كلذ يف

 أ «اطح اهسر هللا مسا نم نكل» لاقق دقت ل افلاخم همكح نوكل انه هيلع مالكلا
 ةصاخ اظفل تشت اناو اسار طخلا نم فذحت لب قحلتال هللا مسا فلا نا ين

 هللا وحن .دئاوزلا نم ادرج ناكءاوس درو هجو يا لع هللا ظذل هللا منسي هدارمو

 ون هرخاشب وا (هللاتو هللاب) وحن هلواب دئاوزلا تلصتا وا (هللا ىلا ٠ هللا لاق ٠ انيد

 هب زرتحا اسر هلوقو اهب ةربع ال دئاوزلاو عيمملا يف دوجوم هللا طظذل نال مهللا

 هلوقو ظنللا نم زارتحالا وهو دصقملا اذهل احاست طقتلا نع هب ربعو ظفللا نم

 | ىلع دئاع هيف رتتسملا ريمضلاو طقساو كرت ىنعمي ةلمهم ءاحبن لوالا رطشلا يف اظح
 | ادوجوم اطسوتم هنوكعم ةلالملا ظفل ين فلالا قحلي مل الو فوذحملا فلالا

 وهو ىناثلا رطشلا ىف هيلا راشا امل هقاملا موزل اذكه ناك ايف ةدعاقلاو ظفالا يف

 | هلوق ف دوك ذملاوهو منص مسا وه يذلا تاللا نيبو هنيب قرفي نا ىلا دصقلا
 | نكعولو ءاملاب هيلع قب نم بهذم ىلعاوسال (ىزعلاو تاللا متيارفأ) ىلع



 د0 اسس

 وهو هيف راتخملا ىلع ٠ ءاموهن اًوبرو ىرقب قحلب ©هيبنتإ# ايس ام ىلع هب قملا

 ةدوجوملا فلالا لعجي نم دنع احلم كاذكو ةزمحلا ةروص هنم فوذحلملا نا

 نم عش ملام مظانلا لوق موهنم يف نالخديف طحوجرم ناك ناو ةزمهلل ةروص

 اوبرو ىرق يف قدلت ال امك امهيف ةفوذحملا فلالا قحاتال ذئايحو نوكس اهدعب

 سمشلا اءروحن هيف لخدي الو لصولا ىلع ينم طقنلاو الصو عيمجلا يف اهطوقسل
 نا مدقت دقو ٠ اس قحلم مهدنع هنال ةيناثلا يه ةفوذحملا لعجي نم يار ىلع

 لدب ام.مدعوهو هتلمك هتلعو تفذدح اذا ةيناثلا قاملا موزاب هيذ مكح مظانلا

 لدت نيؤغلا' .ةمالعإذا اًيلمو ءاموح فول اذ هني ظ

 ظ اق مث نلالا ىلع امهف

 48 أ ىهتنم نم لتسليم .ءانبز 56 مآل عّمو
 تحن لكب هاني لِقَو ع ْتَنأ ءانوأواوب نكست م

 تفذح مسق نيام ىلا اههسقو تفذح اذا مالل ةقاعملا فلالا لع انه ملحت

 ظ تيبلاب لوالا مسقلا مكحولا راشاف ضوء دوجول هيف تفذح مقو اراصتخا هيف
 قحلت نيبعال وحن ١ رانج ةذح اذا ماللا عم يتلا فلالا نا هانعمو لؤالا

 عضوملا نم قاملالا: أ أدتبيو تتاكلا رابتعاب ماللا نم ىنميلا ةهلا يف ءارمحلاب

 ءاقب عم ماللا ىلعال انراقم قحلملا ىلعا نوكب ثيحب ماللا نفانيف نقلا يذلا

 ةقحاملا فلالا حيورخ نم ديالو ماللا لفسا ىلا قحلملا دتميو امهنيب ريسب ضضايب |
 روظنم ةيفيكلا هذهب قاملالا اذهو هيلع اوصن امكماما نم هتطم ىلا ماللأ نم

 وه ام ىلع ىنميلا ةهللا يف يتلا يه اهناف تتبثا اذا مالل ةقئاملا فلالا ىلا هيف

 ىناثلا مسقلا مكح > ىلا ىناثلا تيببلابداشا مث هللا ءاش نا هلحم ىف قاس امل راتخملا

 هيف رك ذف هيلومو ةواصلا وحن ءاب وا اواو ناك ٠ اوس هضوع دوجول فذح ام وهو

 كلذ ىلاو هاني ىلا ةجراخ مالل ةقئاعم نوكتال ةقحلملا فلالا نا امهدحا نيلوق
 امي ءانغتسا اهعضوم نايب نع تكسو « تنئا ءايوا واوب نكت ملام» هلوقب راشا

 مسح



 0 ا و. 00

 أ فلالاب ديم هنا اكيوؤناملا يفيسل هنال الل قئاعملا فلالا ريثب ديقموهو مكملا
 | ةقداص يهو أدحبم ةلوصوم «واوتامو» هلوق نم امو فرطتملا ركذيس هنال طسوتملا

 ,ايتك تلا القت قلع لع ىتمع نغو' اهربخ ابلق ةلبجو ةفوذخملا :فلالا 8
 ظ لاق مث * قالطالل اداقوا

 | 201+ نوكس اهدمب وياتو نا كوب انك نإو ا
 | اهقاملا نم ديالا كاس اهدعب عقي مل نا فرطلا نم ةفوذحلا فنالا نا ينسي
 ةروص* ءالحكلا لمي نم دنع هنناج انو ايكوك ٠١ ءرو نياثم عاتجال تفذح٠ اوس

 ىلا فلالاك اراصتخا ت تفذحو ا ىدرتو اوهزلا وحن ضوع دوجول تفذحو ا ةزمهلل

 / تناك اغاو امهوحنو اهبابو لابج اب ىف هايلا دعبو اههوحتو هالأوهو اذه يف ءاملا دعب
 | ناتملك ءادنلا ابو هيبنتلا اه نال ةطسوتمال ا يمس

 تافلالا هذه قحلتف اهنايو ءال هو يفالصتنم دملا ناك اذهلو امهسفناب ناتلقتسم

 هلوق نم مهفو طسولا نم تفذح اذا اهيف ناشلا وه اك اغب قطنلا عضوم يف اهلك

 نكاس اهدس ؛ عقو اذا فرطلا نم ةفوذحملا فلالا نا «نوكساهدعب نم عقشملام»

 لم طيشلاوالعلو ظنا: نم هطوغ» تجوب لكلا" نال كااذكوهو تيتا
 انالخ عيببلا دنع قحلتال هقلا ناف مون اراضتخا ف ذخ ايف هلاثمو لصولا لع

 امئاو واولاب هبتك ىلع اًوبر نمو ىرقو تاتككلا ىسوم ضوعملا يف هلاثمو ثيبلل
 | ةملكلا رخاء انه فرطتملاب مهدا م نال ةفرطتم اوبز نمو ىرق ىف فلالا تاك

 نونتلاو اطخ ةفرطتم اهنال اوبر نمو ىئءرق يق بتلالا يلب ااه تلج قالا

 فلالا وهن فرطتملا ةملكلا رخاء نال هوحنو اوبرلا اًضرالخدو اظفل فرط وه 0
 | اسهتم تسييلف ةملكلا مات دعب اهب ءيج امئاذ واولا دعب يتلا فلالا اماو ضوعلا
 اهغدعب نم عقب ملام مظانلا لوق ىضتقم تلق ناذإ ةدئاز ترمس كلذلو

 صوصنملاو ةفوذحملا يه اهنا ىلع ءانب !ءازت نم ةيناثلا فلالا قدلتال نا نوكسأ| ٠

 اماذكو مدقت دقت ايف هيلعاةصنل نخب غظانلل دازمريغ |ءارت نا * تاوللاف» هفالخا



 ب ذهب تت

 نوكسيو ها نلالا قاملال ةحسف ههبشأ امو اذه يف املا كرثيو ليزنتلا
 يف هلعج مهوتي ال هنال قاملالا عضوم نايب ىلا مظانلا تحي ملو ءارمحلاب قاملالا
 فلالا لاصيا يف فالملا ىلع زمهللا باب يفانهن دقو هيفدب قطني يذلا مضوملاريغا

 مظانلا زرتحاو اهلاصيا مدع ىلع لمعلا نا ىللعو اهلاصيا مدعو رطسلا ىلا ةقحلملا

 ام ناكنا طسوتملا فلالاو هيلع ملكتيس هناف فرطتملا فلالا نع طسوت هلوقب
 تافاصوخن انك اس هدعب ام.ناك ناو. نيرباصلا وحن هقالا نم ديالف اكرحتم هدعب

 لمج. هقاملا كرت زوجيو هب لومعملا وهو هقاملا زوجبف هفلا ف ذح نم دنع يايحيو
 اراصتخا طسولا نم فذخحت ال واولا نال فلالاب مكملا صخو هعضوم دملا

 ىف كلذو فرطلا. نم نافذ امناو ةلاصالاب دم فرح تناك اذا هايلإ اذكو
 فوذحملا لبق دجوي نا طسولاب هدارمو اهيف يكملا مدقت دقو تالصلاو كئاوزلا

 ةثالث هلق ق ناف ليعامساو مهارا وج نويوابيتي اكل اين * يش هدعب و * يش

 نيب قرف الو داهناو اص وحن نييواستم ريغوأ فردا ةثالث هدعبو فرحا
 . || تاملاصلا وحن اهيفاددعتم وا انلثم !كةملكلا يف ادرفم طسوتملا فوذدملا نوكي نأ
 وحن مهضسب دنعوا انثم ايكءارقلا عيمج دنع اظفل ادوجوم ناك« اوسسو تاوامسلاو
 مالل قناعملا فلالا ريغ ديقم وهو مكحلا اذه انه مظانلا قلطاو نوعداخيو عافد

 املا هلوقل ةفص ةلملللاو ضام لعف اطسوت هلوقو امل قناعملا مكح ىلع صني هنالا

 اطسوت يف فلالاو اطقسل ةلع هلجال لوءفم اراصتخاو اطقس قلعتم طخلا نمو

 لاق مث قالطالا فلا ةتما
 الق هاب فرح نع واواو نع. !: تك هايبر وأ واوبر امو ١

 عونلا وهوواووا ءاب نم هضوع دوجول دملا فورح نم فذح ام ىلع انه ملكت

 ىلغ طبضلا لها هبلق *اب وا اواو فحاصملا يف ىتكيذلا فلالا ناربخأف ثلاثلا
 بوتكلملا لاثف ءايلاوؤاولا وه يذلا هضوع قوف ءارملاب هوقحلا ينعي هايلاوواولا

 اذجياسك انا يلاناو ةيج مو مهي ده ؛ ءاي بوتكملا لاثمدةركزلاو ةويملا اواو



 ظ عونلا اذه يف هيا ام ا دووادو ةدو هولا فدا ام ىلاعت هلوش كلذل

 ناهجو هطبض يف .كلزاج ةنناثلا واولا وهو ظفللا هيلع ىنب ام تفهدح. اذاكبا

 | لع يقادلا.هزخ مو ةيلع ةمضلا ةلالدل هقاملا مدع قاثلاو ءارمملاب هقاملا اههدحا
 | دوواد وبا لاقو ىناثللا هجولا ىلع اب اناخ فودحملا عضوم ءاش : ىطتش هرهاظو اذه

 يلا مالكن أ رهاظلاو دعب هتضوعو هقاملا تكرت تئش ناو لوالا:هجولا ركذ دعب

 ,ةيناثلا واؤلا فذح ىلع عونلا اذه يف سيلف ذئتيحو ينادلا مالكل رسفم دوواد
 راشاف ىلوالا واولا فذح ىلع تينب اذا اماو مهضعب همهف امك ةثالث ال ناهجوالا

 مس -رلا ىف مظانلا حرص دقو نفلا لها قافتاب قاحلالا هيف نيعتب هنا ىلا مظانلا

 | نلع ناينبملا نابجولا يقاي هيلعو اندنع لمعلا ىرج هبو ةيناثلا فذح رايتخا

 | كح نأ ثلاثلا تيبلا يف مظانلا ركذ مئامهنم لوالا هجولا لعاندنعلمملاو اهفذح

 | نيثثالا فلا ةيناثلاو ةيلصا اناءاج يف ىلوالا فلالاو يروو مكح سكع ىلع انا اجا

 | حصي ل اناءاج يف ةزمملا لبق يتلا ىلوالا فلالا تبثأ اذا كنأ شكملاب هدارمو |
 | فلالا تبن ناو ءارمحلاب اهقاللا نم دبال. لب دملاب ةيناثلا فلالا نع .ءانغتسالا
 ااهلغدللا لع عم ينمي قاملالا ىلوالا فلالا ٍف كلزاج ةزمحلا دعب يا ةيناثلا |
 أ هلوقو ادم اهبعضوم يف لعجنو ينعب قاحلالا مدع اهيف اًضءاكلزاجو هسبس ةوجوأ |

 | ممسرلا يف حرص هبو انا» ءاج ينريخالا ف ذح رايتخا هن دافأ انايتسا هنرخآ» فذحو |

 | نم ءافلا دعب ردقم هباوح طرش كت ناو هلوقو لمعلا هب ىرجن يذلا وهوا

 مالك يف يق كلذو نكاسلا لبق نكت نون فذحو .اهقملاف يأ قافتابف هلوق
 لاق مث برعلا
 00 ا ا ا ايف بقل نقحلأو |
 |مالكلا يف انه عرش لوالا عونلا وهو نيلثم عامتجال فذح ام ىلع مالكلا مدقال |
 فلالا قاحلاب صاف ب ىناثلا عونلا وهو اراصتخا دملا الفالح يا ام للغا

 3 يف لاق نيالا ايكنامشبإلا لجال طحلا نم قاتلي أ ليم ذل ظشونملا
 ل ْ._-_- _- كك جبيل



 هنم يناثلا لثاا فذح ىلع ءانب هطبض ىلإ انه ضرعت هنم لوالا لثملا فذح ىلع
 مزا اهيناث فذح ىلع تينب اذا امههدحا فوذنحملا نيممتجملا نيلثما نا ركذف
 اءارتو نيئيبنلا مق كلذب هدا سمو انك اس لوالا لثملا ناكاذا يناثلا يف قاملالا

 قاملالا اهو امبمدق ناذللا ناهجولا هجوا ةثالث ذئيح هيف نوكف اوءوسلو
 انه روك ذملا وه:كثلاثلا هجولاو هنم لوالا لثلا فذح ىلع ءانب دملاب ضيوعتلاو

 دقو هنم يناثلا لثملا فذج ىلع ءانب .دملاب هنع ءانمتسالا مدعو قامالا موزل وهو
 ذوجيف نيبمالا مسقو نولي مسسق نع لوالا لثما نوكسب زرتحاو لمعلا هب ام انمادق
 هنا انلق اذا امهنم لوالا لثملا اماو مدت امك هكرتو قامالا امهنم ىناثلا لثملا يف

 دملا ضيوءتو هطاقسا حصي ال كرحملاو كرحم هنال هقاملا نم ديالف فوذحملاوه
 ف نيهجولا اوزوج امئاو مظانلا هيلع ملكت 1 اذلو دم فرب سيل هنال هدع

 اونيعو قجلي ملام ىلع نالدت ةرسكلاو ةمضلا نإل نييمالاو نوولي يمسق نم يثل

 لب اسهنالأ هيلع لذدت هلبق اما ةكرخب تناك ناو همم اوران ءارت ممسق يناث يف قاملالا
 ال #هيدنت 9 مدعلاك تريص فحصملا يف هل دوجو ال زمحلاو زمه ةكرح تناك

 ملكتيس هنال انكاس هيف نيلثلا لوا ناك ناو ةدو*وملا انه مظانلا مالكيف لخدي

 كلذ نم ةدوهوملاو ةملكلا هانبل امهنم ةيناثلا تناك اذا نيواولا مكح ىلع دعب [
 ةعقاولا امو قحلت نا مزتلاو يا مالا هب دارملاو ربخلا ظفل هظذل اتمزتلاو هلوقو

 امهالواو لالا قلعاةنقاو ةلوضولم امور. قحالتب: قلطتما ايه .هلوقو ةدئازا اها دع
 قلعتم هبو تنكس دق هربخو قايسلا نم نيموهنملا نيلثملا ىلع دئاع هريمضو ادتبم

 لاق مث مث ام ىلع دئاع ريمضلاو يف ىنممب ةابلاو تنكس |

 امروو ام هلق 6 أ امتفذح نإو ْ

 قابابغ ىتوألا “كت نإ. قاحلألا :ادل يبت هيف
 انكعفنما و رخا* فْذَحَو دلاإب 1< اج ف ءاجاده فاو ظ

 لثمو ةملكلا ل ةيك أس ةينالاو ناواو هيف عمتجا ام مكح نيالا نيتيبلا ينركذا



 مدل ان 00ا

 مث مظانلا لوق نم امو مهضعب همهف انك ةثالثال ناهجو الا كانه سيلف ذئينحو

 فوذحمب قاعتم ىناثلا يف هلوقو ناواولا انه امهو نيلثملا ىلع ةمقاو ةلوصوم ام
 معتا اكلات ضوفخملاو ةدئاز امك هلوق نم امو ىناثلا ين مكملاف ريدقتلاو

 ةغيصب ىناثلاب ربع مث ثيناتلا ةغيصب |مهالوأب ربعو لوالا مسقلا ىلع دئاعلا ةراشالا

 كلذو ا فوذحم ادتبمربخ نوولك هلؤقو ثنّوتو رك ذت فورملا نال ر يكذتلا

 نيبسالا نك ع ايد دش نإ لاق مث

 نياثملا لوا ناك ام وهو نيلثملا عاتجا ماسقا نم ثلاثلا مسقلا مكح ىلا انهراشا

 اددشم ناكاذا نيلثملا لوا نا ىنعب نييمالا وحنك اتددش ناو لاقف اذدشم هيف

 عقان ريغ ةءارق ىلع ديدشتلاب نييبنلا اهلثمو نيِينابرو نييراوإ-او نييمالا يف كلذو
 | كرتو هقالا ىف رايلاب يناثلا لثما يف كنأ يف هلبق يذلا مسقلا مكح همك ناف
 | ءايلا ف ذح نم مسرلا يف مظانلا همدقو دوواد وبا هحجر أم ىلع ينبم اذهو هقاحلا

 |راشأ ام مسقلا اذه طبض يف تاي هيلعو لمملا هب ىرج يذلا وهو كلذ يف ةيناثلا
 | ةريكلا ةلالدل اهقاملا كرتو ءارمحلاب ةيناثلا ءايلا قاما يف رييختلا نم انه مظانلا هيلا
 | ضانلا هركذ ام ناالا نوولب ملق يف هانمدق ام ىلع اطم اهعضوم ىف لعجت نكك اهيلع
 | قالا نم دبال هنا وهو نيمدقتملا مالكر هاظل فلاخم رييختلا نم مسقلا اذه يف

 | نوولي مق ىلع ممسقلا اذه ساق مظانلا نأكو ةفوذحملا يه اهنا اناق اذا ةيناثلا

 | لوالا امهنم دحاو لك ذا امهنيب قرف الو مدقت امك قاحلالا مدع هيف اوزوج مهناف

 | اهدحا سايقف عمجلا ةمالع هلبق ام ةكرح سنج نم نكاس يناثلاو كرحتم هيف
 | لوعفمو طرش اددش ناو لمعلا ىرج ةيئاثلا ءايلا قالابو حيحص رخالا ىلع

 اهريدقت هيلع مدققت ام ةلالدل فوذح طرشلا تاوجو نياذأا لوا ياردقم اتددش

 أ اتمرَتْلاو د لاق ملا ىاسقلا رد

 | تنكس دق اهآلوأ هب اميفإ # تَقذح اماَذِ 00 وفي

 ءانب هكرتو قاملالا نيب رييختلا اوءوسيلو !ءارتو نيثيبنلا مق طبض يف ركذال



 ++ ك0

 رطسلا يف ءارمملاب ىلوالاواولا قحلت نا نيب رييختلا نم انه مظاثلا هكذا
 ةرلا قوق هعضت دمب اهضومتو اهقحلت ال نا نيبو هيبس دوجول اهيلع دملا لمجتو |
 فذح طرش تئش نا هلوقو اندنع لمعلا ىرج لوالا هجولابو واولا عضوم ىلع ظ

 نيلثم ىلع ةقداص لوا اهيلا فيضا يتلا امو قحلتب لوعفم لواو قاف يا هباوج |
 ةحوتفم الصا نأ وا هلوق ىف ناو ام ظل ىلع دئاع ريمضلاو نم ىنعمب هب يف ءابلاو |
 قحلت نا تئش نا مالكلا كبسو الخد دق ىلع فوطعم الصاو لارا
 دقو قحلاف ايلصا ناك يا الصا وأ عمجلل ةمالع لخد امهنم ىناثلا نيلثم لوا
 ولو نيئيبنلا هنم حر عمج ريمض لاق ول ذا عمجلا ةمالع هلوق يف مظانلا بيل
 لاق مث نيمسقلل ةلماش ةرابعب ىناف اودؤلميل دن حر تارعا 00

 نووُذَيك اذه هلي انك ىناّتلا يف تمض انه الوأ 5: مم
 عامتجا ماسقا نم يناثلا مسسقلا وهو نوولك امهلوا متم اذا نيلثما ىلع انه ملكت

 يذلا لوالا مسقلا اذه يف نيإثملا لوا مكعك هيف نيلثملا يناث مكح ناركذف نيلثلا
 نووايب كلذل لثم مث هنيبنس ام ىلع هقاملا مدعو هقالا يف ريبختلا وهو هل مدقت |

 يهو ةملكلا نيع اهادحا ناواو نوواغلاو نووتسكهلثام امنفو هيف عمتجا دقو ظ

 ىلوالا تناك اذا ام ىلع ملكتيسو عمملا ةمالع ةنكاس ىرخالاو ةمومضملا يلفالأ
 بنتك ىلع فحاصملا تقفتاو يروو اموحن ةملكلا ءانبل ةنكاس ةيناثلاو ةموهضم |

 ٍ يع قدما درا رك نا روب العم خيام ديل لو وسوم

 .[| ةيناثلا ف ذح رايتخا ىلع مسرلا يف مظانلا صنو ةيناثلا يه نوخت نازوجيو ىلوالا |
 مظانا هيلا اش ام مسقلا اذه طبض ىف يني هيلعو كانه هانمدق اك لمعلا ىرج هنو

 | لسا ىرج اهقاحلابو اهقاملا كرتو ءارمملاب ةيناثلا واولا قالا يف رييختلا نم انه.
 أ واولاعضوم ءاقب ىطعي هرهاظ ناالا نيبجولا نيذه ىلع ينادلا صن دقو اندنعا

 تئش ناوواولا تقم تثش نا دووادوبا لاقو يناثلا هجنولا ىلع ايلاخ ةفوذحملا

 | ينادلا مالككرسفم دوواد يبا مالك نا رهاظلاو ها ادم اهمضوم يف تامجو اهتكرتا



 أ نحال تقفناو تارغالاو 57 ةمالع يه ةيناثلاو اهمالو 77

 اطخن اغني لصافلا زمهال دوجو ال ذا ناءاب هيف عمتجي الثل ةدحاو ءايب هبتك ىلع

 | يناذلا جرو ةيناثلا يه نوكت ناو ىلوالا يه ةفوذحملا ءايلا نوكت نا زوجيف
 ظ | امىلعو مسسرأأ ف مظانلا همدق م ةيناثلا فذح دووادوبا حجرو ليلا قدح

 | اندنع لمعلاو ريبختلا ع ن. انه مظانلا ه مى انوونبل || طبض يف ىتاب ىنادلا هحجحر

 ظ ءادوس ىلوالا٠ انا ديغول نينشا افيو هيي كتنو هقول هحجر ام ىلع

 |ءانمدق 5 نيءايلا نيب ءارفص ةطقن ةزمحلا لمجتو ءادوسسلا دعب ءارجح ةيئاغلا ءايلاو

 | لعافنت نزو .ءانبل ىلوالا نافلا هيف عمتجا |م وهو !ءارتب نيفلالل لثمو مسرلا يف
 ةماكلا مال نم لدب ةيلضا ةيناثلاو ءارلا دعب يتلا هو
 فحاصملا تقفتاو اناءاج يف كلذو نينثالا فلا ةيئاثلاو ةبلصا ىلوالا فلالا

 يف ةدوجوم ريغ ةزمحلا ذا نالثم هيف عمتجي الل ةدحاو فلاب !ءازت بتك لع

 ناريلوالا ره هبه ةناوشزلل:لتلالا وكت تا لاتسا: قاقيشلا لذ نقو طخلا
 ةيناثلا تابئاو ىلوالا فذح رايتخاب مهئرلا ىف.عظانلا حرصو ةيناثلا يه نوكت
 ناهجولا هطبض يف يتاب هيلعو كانه هانمدق 5 لمعلا ىرج هبو نيخيسشلا اعبت
 ىتلا فلالا قحلت نا وهو امهنم لؤالا هجولا ىلع اندنع لمعلاو انه امهيف ريخملا

 ءادوس اهدعب يتلا فلالا لمجتو هبيس دوجول دملا اهيلع عضتو ٠ ءا رمحلاب ةزمحلا لق

 انه مظانلا مالكهلمشي امو انه هانركذ ام طساب|ءازت ىلع مسرلا يف انملكت دقو

 نالثملاو عمملا ىلع لاد ىناثلاو نكأس از تالا ديل يا وانت

 يتلا يهو عمجلا ريمض ةيناثلاو نيسلا دعب يتلا ىهو ةملكلا نيع ىلؤالا ناواو هيف
 زمحلا ذا ناواو هيف عمتجي الثل ةدحاو واوب هبتكى لع فحاصملا تقفتاو ةزمحلا دع

 |ذوبجحو لوألا يه ةفوذحلا واولا نوكت نا زوديف اطخ دوجوم ريغ امهنيب لصافلا

 | ىلدالا فاح حيجرتب محب رصتلا مسرلا يف مظاذال مدقت دقو ةناثلا يه نوكت نا

 ان هطبش يف يق هو كانه ادق اكلسلا ذب ىرج يذلا وهو ةيئاثلا توبثو



 موو

 ىرج هبو لؤالا هجولا طاقنلا راتخا مهوتلا اذه فعضلو تلقت هيلا نحلة

 لاق مث هلبق هلوق نم لدب هنا لغ بصنلان أرق لحم هلوقو لمعلا
 »ع ءاجهلا نم .صنّتلا ين. "لوقف
 نم تفذح ينمي ءاجحلا نم تصقت يتلا فورملا مكح نايب يف لوقلا اذنه يا
 ىهىتلا ةثالثلا دملا فورح ين فذملا دجو ام رثكاو ةينائثعلا فحاصملا طخ

 هنال دملا فور اههبسل ةلككاشلا نونلا يف ناك ارو اهترثكل ءاملاو واولاو فلالا

 نوكي مظانلا هرك ذيسام ىلع دملا فورح يف فذحاو دملا فورحك اهب توص

 اما نوكي لوالاو واو وا ءاب نم هضوع دوجول وا راصتخالل وا نيلثم عامتجال اما

 هيف نيلملا دحا نوكي اهنم لكو نيءاب عامتجال وا نيواو عامتجال وا نيفلا مانجا
 نال طخا نم ةفوذحملا فورملا مكمل اوضرعت امئاو امل ةروص ريغو ةزمهلل ةزالكعا

 اظفل اهطوقس مهوتب نا اوفاخ مسرأا يف دجوت و اهدوجو يضتق ناك امل ظفللا

 لاق مث 58 كلذل امفر اهمكمل اوضرعتف اهسر اهطوقسل

 ءارمحلاب قحلت نأ تنش ث نإ 7

 الّسأ نأ وأ عمجنا ةمالع ب السا دقأ وبا ينإلا امَلوَأ
 نوكي مق ماسقا ةثالث ىلا نيلثما عاتجا مظانلا مسق دي * رق نيئينلا 0

 ماكتيسو اددشم هيف نوكي مسقو امومضم هش كا انكاس هيف .نيلثلا لوا

 اذا هنأ ىلا راشاف لوالا مسقلا ىلع انه ملكتو نيريخالا نيمسقلا ىلع قايس اهف

 الادوا ايلصا اهيناثو انك اس املوا ناكو مسرأا نم اههدحا فذحو نالثم عمتجا

 يف كناف فوذحملا وه املواو تباثلا وه نيلثملا يناث نا ىلع تيدبو عمملا ىلع
 لمجتو ينمي الصا هقحلت مل تعش ناو ءارمحلاب هتقملا تنش نارايخلاب لوالا لكلا
 نالثملا نوكي نا نيب ريبختلا اذه يف قزف الو دودممهنا ىلع ةلالد"ادم هعضوم يف

 3 ءايلل لثمن نيفلالاو نيءايلل لثم امنا مظانلا ناك ناو نيواوؤا نيفلاو | نيءايا

 | يتلا يهد لب ذ ءانيل اهب . ا ب هيف عمتجا اموهو نيثينلاب



 -.باووزو س

10111000 2120011111 
 ماعلا وختب ةيناثلا ميما يه يتلا ةنكاسلا ميلا ناىبع نيرخاتملا رثكا ناف سانلا

 | ةموسرملا ميما لع عضوتال اذهلو لقنلا ةكرح اهتبحص هنم تفذح أنو طخلا نم

 يني واط اهضا حرك نمو ند وسلب زمان زجل كر

 |وهو لدصولا فلا ين م نلالاب املاصتا ىضتقي لصولا فلا ةلصب لقنلا ةرج
 | يف ةانمدق دقو ينادلا هراتخا يذلا اهتروصب ةزمحلا لاصتاب لوقلا لع يراجلا
 | قرفلالصخبل تلالانعتلا ةرج لصف نيرخاتما نم ةعامج راتخاو زمحلا باب
 | نع ةزمحلا لصفب لوقلا ىلع راج رايتخالا اذهو لصولا فأأ ةلص نيبو اهنب

 | لعاندنع لمملاو هتروصب الصنم ناكاملالا طسولا يف لاقيال هنال لاصتالا يف
 | لنقتلا رج نيب قرفلا كلط نم لاضفنالا راتخا نم هب يضجاءافون اوصال

 ف ءادتنالا ةطقن دوجوب لصاح امهنيب قرغلا نال هنع ىنغتسم لصولا فلا ةلصو

 | ةرلا ىلع دئأع لوالا اهكحو هلوق يف ريمضلاو ,]قنلا يف اهمادعتاو لصولا فلا
 أ لاق مث ء ارقلا ىلع دئاع شرو هيلا فاضملاريمضلاو ةلصلا ىلع دئاع يناثلا اهمكح فو

 فاتت رم لحم هلق © فاأ رمح دب نم أ نإف

 أ هل لاق الئاس نأكَز دق هطسو وا هتحت وا نلالا قوف عضوت لقنلا ةرج نارك ذا

 ةزمحلا. تناك اذا مكحلا امن اهتكرح تلقت يتلا ةزمهلل ةروص فلالا ناك اذا اذه

 راشاف نا ميج انيتاءدقلو وحن ةلاصالان دم فرح وه امئا فلالاو امل ةدوصال

 ال يتلا ةزمحلا دعب فلا كانا اذا لاق لاوسلا اذه باوج ىلا تيبلا اذه يف
 أ فلات تنك يذلا لحما ىف فلالا لبق ةرملا عضت كناف اهتكرح لوقتلا اى طراز

 مدقت 6 اهل ةدوصال يتلاةزمهلا عضوموهذارطسلا وهو اهدهعت يا ةزمحلا هيف
 | هجولاو طاقتلا امهكذ نيهجو دحا وه هيلع رصتقا يذلا هجولا اذهو مظانلل
 | نا مهوتب الثل نكاس هناب اراعشا فلالا ىلع ةراد لمجت كنأ الا لوالاك يناثلا



 ا دواي

 احوتفم هب قطن ناف.هبب اقوطنم ناك ام اسهلبق اهف زبتسملاو اهلبق املااسات .ةرلسا كلت
 بسحيا ديك يفو سانلا بسحا ملاو حلفا دق وحن فلالا قوف ةرملا تعضو

 ناسنالا نا اعججو قالما نم وحن فلالا تحت تعضو ازوسكم هب. قطن ناو
 هوب الو ىحوا لق وحن فلالا طسو تعضو امومضم هب قطن ناو اذا ةعفارو

 يف مدقت امال ما طملا يف ادوجوم اهلبق هب قوطنملا فرملا ناك ءاوسو تلجا
 هلوقب يناثلا تيبلا يف راشا اهلق.امب ىلا لقنلا ةرج ةيعبت ليصغتت ىلاو لشمتلا

 أ هلبق قطن نا ينمي فلالا يا هتحت وا حتتمب هلبق قطن نا ينمي فلالا يا هقوفف
 عفرلو رييختلل ال لسيصفتل همالك ىف وأف مضي هلبق قطن نا ينمي, طسو وأ نسكب
 مظانلا هركذ امو "طقس دق يذلا زمحلا عضوم يف» هلوقب ىا ريبختلل اهنأ مهن

 ةزمحلا عضوم يف لعجت يتلا يه طوقسلا ىلع ةلادلا ةرملا نا نم ةميالا نم هريغو

 لاق نمل افالخ هب لومعملاو هيلع لوعملا وه ةاوسكمولا ةمزلع ول تناك ظل اا
 ةروسكملا عضوم ينو ةمض ةمومضملا عضوم يفو ةحتف ةحوتتملا عضوم يف لعجت

 اهلسو يف وا اهتحت وا فلالا قوف ةرملا عضو نم مدقتام نا «ملءاو#» 37
 تناك اذا اماو ةمدقتملا ةلثمالا يف امكن كاسلا نع ةلصفنم ةزنهحلا تناك اذا هلحعأ

 ةفزالاو ضرالاو ىلوالا اداع وحن فيرعتلا مالو اءدر ف كلذو هب ةلصتم ةزمحلا ظ
 ©ناعيبنت» لمعلا ىرج هبو نفلا هاماع ضعب هركذ امكالصا ةرملا عضوت الفا
 عضوي نيا ة ةزمحلا لكش نع تكسو للقتلا .ةرج لخم ىلع مظانلا ملكت لوالا

 ريصيف هللا لقن يذلا نكاسلا ىلع عضوي نا لمعلا ىرج هبو مهدنع يذلاو

 لوقنملا نك أسلا ناكاذا اذهو زمحلا باب يف هانمدق امك ةزمحلا ةكرحب: اكرجم
 اممج هب نطسوف ٠ ماعطا وا ةبقر كف) وخن انبونت ناك اذا اماو نيونت ريغ هيلا

 زمحلا نم لوقنملا لكشلا عضوي الف (تلجا موي يال .تجر اذا ةعفار .ناسنالا نا

 ويك ف اهب كر يلا للا كيت امل يمتع نتا

 | مضرب ىنتكا امكدلق يذلا فرملا ةكرمل ةسنناجم ةكرج خو عطا ظ



 ماجعالا ظنك تاعج لصولا فلا ةكرح يه ةطقنلا هذه نا ةهئالا دنع يذلا |
 الر سكلاو حملا ةكرح نا ىلع عامجالاو مدقتملا يلّودلا دوسالا ىلا طبض ىلعأ
 ةطقن نول ىلا راشا مث روهمجلا دنع مضلا ةكرح كلذكو اهفرحب ةلصتم نوكت

 لمجي يتلا ءارمما, ال ءارضحلاب لمجت ءادتبالا ةطقن نا يا ءارضخلاب لاقف ءادتبالا

 ةمالع لمج نا ىلع اهيبنت نوللا يف امهتيب اوفلاخ امناو الصو دوجوملا لكشلا اهب |
 يناثلا تيبلا ىف نيب مث لصولا ىلع طقنلا ءان يه يتلا ةانعاةا:شلاغن ءادتبالا |

 لصولا فلاب تادتبا اذا كنا لاقف ءارضحلا ةطقنلا ىه ىتلا ءادتنالا ةمالع لحف |

 | ةنوتغم اهب نادتبا افآو:نظنا اروظمنم ومن كلالا عاما ةطقتلا تامبن ةمؤمضم |
 ةطقنلا تاعج ةروسكم اهب تادتا اذاو (هللا لاق) وحن فلالا قوف ةطقنلا تاعج
 اهسضن لضولا فلا ةكرم اهقربتسي اهل ءادتبالا ةطقتف (متبترا نا) وحن فلالا تحت
 ال ءادتبالا ةمالع نا تادتبا مضي اذا مظانلا لوق نم ديفتساو اهلبق ام ةكرحال
 ال ام اماو ةمدقتملا ةلثمالاك هلبق ام ىلع فقولاو هب ءادتنالا نكمي ايفالا" لعجت

 «بتو لكف» فورح وهو هلبق ام ىلع فقولا ناكخما مدعل هب ءادتبالا نكمي
 ال ذا ءادنالا ةطقن هيف لعجت الف هللاب هللات هللاو هنبال نيذلاك هللاف وحن ةمدقتما

 اهلبق ام ةرللا لحم ةيعبت فو طوقسلا ىلع ةلادلا ةرملا لعج يف لصولا ةزمبك
 ةلصلا مكحب شرول لقنلا يف ةرملا مكح هريغك لوالا تيبلا يف مظانلا هبش كلذلو
 | طقست ةمولعملا طورشلاب اهلبق ام ىلا اهتكرح تلقت اذا ةزمهحلاف لصولا تافلا ىف

 | لحم نوكيو طوقسلا ىلع ةلاد اهلحب يف لصولا فلا ةرجك ةرج لعجتو ظنللا نم



 اطسوو» هلو هيلا راشا ام مكملاف اموهنطم نيوشاب قطن ناف اند لمعلا ىرج
 #2 اذا لصو فلا - 0 ةملكلا فورح تلا تايزؤلا ٠ “امض 0# اعلان لإ

 نيمسقلا ادعايف كلذو 01 باناكج و ايافاف اكلاذو ع

 لصولا فلا املوا ىف يتلا ةملكلا نال نيلسرملا داع تب ذكوحن ثلاثلا مضب جيرخو
 كلذإف ىرخا ةملك لوا ميملا وهو مومضملا ف فرحلاو امل ثلاثال ةيئانث لا يهو

 ةمزاللا ةمضلاب رخو هطسو يفال لصولا كلا كبت ةللطلا نزاننو نيل نبك

 لماوعلا بسحب فلتخت بارعا ةكرح يهذا (همسا مالغب) وحن مزاتال يتلا ةمضلا

 طرشلا لمف واولا كو ءاتلا مضي نونت هلوقو اروسكم اهعم نيونتتلا ناك كلذلف
 ام قطنت ناو يا لصولا فلا لبق ام هريدقت فوذحم هلوعفمو نا وه يذلا

 فوذحم لؤالا هلوعفمو طرشلا باوج تلعج هلوقو انودم لصولا فلا لبق

 تاعجو لصولا فلا ىلع ةدئاع ءاحلاو ىناثلا لوعفملا لح يف هتهتو ةلصلا هريدقت

 لاق مثرمالا هانم ريش نإ هلثلإ
 مث س

 هارضخلاب .لكشلا 20010 طاقن د نلبس م عضوو

 ترك تحتو متفق نإ قوقو د تأ ةقطألا مضِيرَذ 08

 اهلعجي نم دنع ءادتبالا ةمالع ذف لصولا فلان ٠ ءادتالا طبشم لع انه ملكت
 دوجوملا لكشلا عضوك ع ضوت ةطقت ءادتبالا ةمالعنا ىلا راشاف اهلحمو اهنولركذو

 لصولا فلا نع لصفت ءادتبالا ةطقن نأ ةدافالكشلا عضوكهلوقب داراو الصو

 ىرج يذلا قيقحتلا وه اذهو نفرملا نع لكشلا:لضفي اكلاوعنالا عنبمج ةيفأ|



, 
 ا

 يوه بس

 أ كلمج نيخيشلا لوقكوه ةمض نا هطسوو مظانلا لوق © يناثلا هللا مسي هللأت

 | ين لاق.ال هنال لصولا فلاب ةلصلا لاصتا ين حيرص كلذو فلالا طسو يف

 | فلا ينالا لاصتالا ين حيرص وه امب اوربعي مل مهناالا الصتم ناكاملالا طسولا

 |رسكلاو حتفلا دب ةمقاولا لصولا فلا يف مهترابعو معشلا دعب ةعقاولا للصولا

 | لاوحالا هيمج ف لصولا فلاب ةلصتم ةلصلا تناكرسفملا ىلا لمجملا در اذاف ةلمجم

 | لصولا فلا ىلع دوس هطسوو هتحتو هقوذف هلوق يف ريمضلاو انلمع ىرج اذهبو |

 ةرك أهتم لكش ناكنا يا ةفوذحم ناك خلا لع هبسن ب ةرك هارقد
 | يف يرجي اذه لثمو ةرسك هلبق تدجو نا هريدقت فوذحم لمفب هعفر حصيو |

 ظ لاق مث ةمض نا هلوق |

 انت ديم نمو 86 نإ اطسوَو ل اَتلَمَج هت :نوعت نإف |
 | لصؤلا فلا لبق يذلا فرملا ةكرمل ةمبات وكت ةلصلا نااده لبق رذاملا
 | مهوتي نا فاخ اطخ دوجوملا ال هب ظوفلمل فرملا ةكرح كلذ نم هذارسم ناكوأ

 | نا ىلع هبنو مهوتلا كلذ عفريل مالكلا اذهب ىتاف طخ دوجوملا فرملا دارملا نا

 | نأ ةطالكى ممو ةانمادق اكل ما: طحلا يف دو هب ظوفللا كرما ةكرحنةازملا |
 | لصالاو نيتكاسلا ءاقتلال هكيرحت نم دبال هناف نيونت هلبق ناك نا لصولا فلا
 | نيونتلا دجنو امهم هناب مكح كلذلف ضرامل الا رسكلا نينكاسلا ءاقتلال كي رحتلا يف

 ا

 | قطن انا نيودتلا نالالا كاذ امو لصولا فلا تحت ةلصلا تلعج لصولا فلا لبق

 أ لاقفروسكملاكهيف مكملا نا نيمدقتملا نم هريغكمظانلا قالطا رهاظف ىلوالا ظ |
 | فلالا قوف ذبح ةلصلا لمجتف نيونتلا لبق ام ةكرح ذئنبح ربتعملا نورخاتملا
 | نوزخاتملا هلاق امو ماغدالاب سهذ دق نيودتلا ظفلو اهسال لادلا ةكرح ىلا ارظن



 دبر نوب

 تاكرملا عبتت ةلصلا نا رب خاف ةرلا يه يتلا ةلصلا عضوم انه نيبي نا دارا

 ا قطن اذاف ظفللا يف لصولا فلا لبق ام ةكرمل طخلا يف ةمبات نوكُت اهنا ىنعي

 قطن ناو «هللا لاقو» و فلالا قوف ةلصلا تعضو احوتفم لصولا فلأ لبق
 هلبق اب قطن ناو «رخالا مويلابو* وحن فلالا تحت ةلصلا تعضو اروسكم هلبق اب
 كت 5 58 انااا كإملا» 2 فلالا كالو يف ةلصلا تعضو اقوي
 ظ

 مومو ما 0 : لصولا فلا هيوم

 نا «ملعاو# اهلبق ام ةكرح ىلع لدي اهعضومو لصولا فلا طوقس ىلع لدي

 فرملاب ةربعالو انركذ امك لصولا فلا لبق هب ظوفلملا فرم ا ةكرح وه ىعارملا
 يفو . قمللا اولاقو . سانلا اهبار) وحن الصو ظفللا ين طقانلا طخلا يف دوجوملا |

 ىف ةروص هل نوكت نا نيب لصولا فلا لبق هم اظوفلملا فرملا يف قرفالو (هللا |

 | رون هللا مل أوحن طملا يف ةروص هل نوكصت ال نا نيبو مدقت اموحن طملا
 تءاج ةلصلا هذه نا هانعم «هطبت لم تنا اذك» هلوقو رظنا اروظحم ارايكتسا
 هيبنتلا اذهب دصق هنأكو هانركذ ام ىلع لصولا فلا لبق ام ةكرحب ةطبترم اذكع

 | قوف ةبولقم الاد لمجت لب اهلبق ام ةكرحب طبتزنال ةلصلا نإ ةقراشملا لوق ىلعا
 أ قلطا لوالا «ناهسنت# مظادنلا هركذ ام ىلع اندنع لمعلاو اءاذ لصولا فلا

 | هلبق ام نوكي نا نيب اولصني ملو لصولا فلا يف ةلصلا لعج ىف نيخيشلاك مظانلا
 | هللاو وحن هيلع فقولا نكعال امموا هللا لاقؤ هللا يف وحن هيلع فقولا نكي اما

 | نكمي يذلا لصولا فلاب صاخ كلذ نا ىلع نفلا ءالع ضعب صن دقو هللابو
 اذهب و ةلصلا هيف لعجت الف هلبق ام ىلع فقولا نكميال ام اماو هلبق ام ىلع فقولا

 مما لطصولا هتك ليال يهدم 80 ىرج ليصنتلا



 هما د . وعم

 | ىلخ ليلد هيفو حيخم كلذ يف همالكو هجوب كلذ ىف ةمدقت نم ملكت مذا
 لاق مث نفلا اذه يف هنكمت
 لميا ءادتبالا مكح و 2ع .لّصولا دنع ةّلصلا يف لوقلأ|
 لَو دنع لصولا فلا ةلص مكح لوالا ءاسيشا ةثالث نايب يف لوقلا اذه يا |

 لصولا فلاب ءادتبالا مكح يناثلاو اهلبق يتلا ةملكلاب لصولا فلا اهبف يتلا ةملككا |
 ىلع نايس اهف مظانلا اهركذ دقو لقنلاب ذخا نم دنع لقنلا ةرج مكح ثلاثلاو
 ةطقانس تناك 1 لصولا ةزمه ىمستو لصولا فلا نا ملعاو» بنترتلا اذه

 دارملاو ةلصلا يه ةمالعلا كلتو هبف اهطومس ىلع لدت ةمالع اوعضو لصولا ىف

 هركذ يس ام ىلع هطسو وا هتحت وا لصولابفلا قوف ءارمملاب لعجت ةريذص ةرجاعب
 ىلع ينبم طقنلا نال ةمالع هل لمجحتال نا سايقلا نانكف ءادنبالا اماو مظانلا
 ةمالع هل لبعجت ال نا ةقراشملا دنع هيف مكملا اذكهو ءادتنالا ىلعال لصولا
 ببس ىشخي هنال اما ءادتبالا ةمالع لعج اوراتخاف مهريغ اماو ةدعاقلل ايعر |

 د 2 اماو اهقوو الصو 1 فلا عين ما العلب

 طقس ة طقست ةزمملا تناك ملف م دم ...٠ ويخي# دحوم ةماللعلا ك

 هيف تلم قرف لصولا ةزمه نيبو اهنيب نكي مل افقوالا تبثثالو الصو هعم
 وس ديم ماعم غمضت 4+



 ىلع دملا عت الف هربتمتال نا كلو ينم لدبا اذا نالا# باب ىلع اسايق تنا٠
 ببسلاو لمعلا ىرج لوالا هجولابو يناثلا هجولا وه اذهو تنا٠ باب ىف فلالا

 فلالا لصا تناء باب ين ىعور ناف لالا وا لصالا ةاعارم نيهجولا نيذه يف

 اهيلع دملا عضو نالا املاح ىعور ناو ةكرحنم ةزمه اهلصا نال دملا اهيلع عضوي الف
 اذه نا هبابو تنا٠ ىف مظانلا لوق نم مهفو عابشالا ببس ةدعب دم فرع اهنال |

 كرحتم هيف اهدعب عقو اماماو نكاس هيف ةلدبملا ةزمحلا دعب عقو ايف وه امنا مكملا

 الو» هلوقو هدعب ببسال ذا دملا هيف عضوب الف كلملا ةروس ىف متنمأ؟و دلاء كلذو

 كلذب ىنعب و هليق ام ليلدب ةبابو هريدقت فوذحت فوطعم هدعب «هرشنا اش سقت

 ايحنم ةيئاثلا:لدبت نم ةءارقب ةيف.ذخاو نيثالكيف نانقفتم ناتزمح هيف عئلتجلا امنا
 دملا فرح ىلع هيف مضت ال كناف هرشنا ءاشك نكاس هدعب دجوو دم فزح

 اهريغو نيتحوتفملا نيب دملا عضو مدع يف قرفالو الصا ادم ةزمهلا نم لدبملا
 دملا ناك اذاو رهاظ هدنع دملا لوزن مدعف لصالا يعارب نم اما متنك نا ءالوبك

 ال نم اماو نيتملك نم ناك ام ىرحاف ةدحاو ةملك نم ناك اف هدنع لزنال

 نيتملك نم ناك امو ةملكن م ناك ام نيب قرغيف لاخلا ىلا رظنب لب لصالا يعارب
 فقولا ىف هل دوجو ال ذا ىناثلا يف هموزا مدعو انقوو الصو لوالا يف دملا موز ١

 لضولا ىلع ينبم طقتنلا نا نفلا اذه تارا دنع ررقت دق «تلق ناف# هيف

 بيجا 4# تلق لصولا يف هدوجول نيتماك نم ناك اهف دملا لعجحي نا كالذل ىئبنيف

 هتلزنم لزن وا ققحملاكهل_سا ىلع يتب اب صاخ كلذ نا ىأر هناكمظانلا ناب
 امئاذ ةيلكلاب هلصا نع حجرخ ام اماو اكرحم افرح لدبلاب وا نيب نيب لهسملاك

 ولو نالا٠ باب ىلع هسايق عنم كلذلف فقولاو لصولا يتلاح قافتا هبف 1

 ىزرتالا ةصاخ لالا ىلا رظنب نم دنع امهقافتا ىعاري امئاف فقولاو لصولا قفت

 يعور اذا دملا هيف عضويال هيف فقولاو لصولا يتلاح قافتا عم تنا٠ باب 3
 همر 31 نم وه تيبلا اذه يف مظانلا ه ىفابذلا «؟لعاوإ» مدقت دقت اكللخا



 0 انا 0

 | نيتفتحلا يفر اتخملا نأ ءدقت دقو ناتقعتم ناتزمح هبف عمتجا ام بان نم اذه نا
 اذا ةيناثلا ةرمحلا نا رك ذف راتخملا ىلع انه مظانلا ىنب دقو ةيناثلل ةدوصلا نوك

 | بس اَهَدمب عقو يتلا دملا فورح زئاسك ذئنيح اهناف دم فرح لادبالاب اهيف ذخا
 | ةزوص يه يتلا ٠ ءالحكلا فلالا لع دملا يا طلا لمج ذننيح مزليف دملا عابشا
 انيب نيب ليهستلا اهفذخا اذا امث «الدبا ام اذإ» هلوق زرتحاو هللاء اذكه ةناثلإ

 أ دقو ةناثلا لهس نم دنع مهرذنا“ باب يف مكملاك نوكي ذئنيح مكملا ناف

 | © ملعاو# لصولا ةزمه فعضل لاخدالا مدع ىلع انه قفتا هناالا كلذ نايب مدت

 ظ ىلا ةزمحلا سوف ىلع هيف نولاقو شرو قفتا امم نيعضوملا يف نالا٠ نا

 | لزب الف امشم دملا لعجي ال لقنلاب دتعا نمث كلذ لجال دملا يف فلتخاو ماللا

 |هدنع دملا ناك لقنلاب دتعب ل نمو لمعلا هب ىرج يذلا وه اذهو هبهذم ىلع دملا
 نسح كالذلو انه مظانلا هيلع ىن يذلا وه اذهو هبهذم ىلع دملا لزنيف اعبشم

 | عم اذه يف دملا لوزنب مكح اذا هناف فالا لحم وه يذلا نالاثب نايتالا هنم

 | ناب نم نيركذا<و هللا وهو هيف فالخال اهف هلوز ناك هيف فالحلا دوجو

 ظ كاذك همكح نوكي ال نالا< نا مهوتي دقف هللاثك نالاءريغب ىتاول ام ىفالخب ىلوا

 | لاق مثنالا< ىلع كنغرلا اره هبابو هلوقو ةدئاز «الدبا ام اذا» هلوق نم امو

 | ١ ةرشنأ اش سقت الو ميبو ## هَربَتعَت نأ تنأ< ين. كلو
 | له تنا< باب يف ةيناثلا ةزمحلا نم ةلدبملا فلالا ىلا تببلا اذه يف ضرعت

 أهيف عمتجا ام وه تنا* باو عضوبال وا لادنالا ةءارق ىلع دملا ابهيلع عضوب
 | يمجعا* مهترذنا* وحن لصو ةزمه امبنم ةناثلا تسيل ةملك ف ناتحوتمم ناتزمه

 |وهو نيتقتتلا يف راتغملا لوقلا ىلع نيينبم نيهجو هيف ظانلا ركذ دقو بابزا»
 اةيئاثلا ةزمحلا نم ةلدبملا فلالا ىلع دملا عضت نا لوالا هجولا ةناثلل ةدوصلا لعج

 «ةبابو هريتمت نا تناء يف كلو» هلو راشا هجولا اذه ىلاو نالا# باب لعاسايق

 باب يف فلالا ىلع دملا عضتق مدقتملا نالا» مكح هبابو تنا» يف ربتعت نا كل يا



 - مو

 لمجت نا لوالا هجولا نيتفاتخملا يف ىلواللو ن.تقفنملا يف ةريخالل ةروصلا نا نما

 نوكُت ثيخب لاخدالا فلا ىه ءارمح افلا ءالحكلا فلالا لبق نيتقفتملا يف قحلت يا

 نحل ءارمطع افلا ختتلسعملا :يف ققفلتو ءارتنملا'ةظرتلا نيو ةالعتككا فلاللا'نلر
 ةطقتنلا نيبو ءالحكلا فلألا لرب 0 ءاللحكلا فلالا دعب لاخدالا فلا

 هلبق يذلاكوهو «هدمب امهضوع أشت ناو” هلوقب هيلا راشا ام يناثلا هجولا ءارمملا |
 ةدمب نيتفلتخما يف ةارمملا:فلالاو نيتقفتملا يف ءارمإلا فلالا ضوعت كناالا |
 | ءازمللا لالا نع اضوع دم ةيمتتلا فهلا سيال شلون يفارق زول
 | امالا لاخدالا ةمالع يف نومدقتملا ركذي ملو اندنع لمعلا ىرج لؤالا هجؤلابو |

 اقف "ارسيتجلا لنج رز انين ىلا 5 ل نيمجولا نم 0 هركذإ

 دما نا ىلع ءانب نيجولا ني 7-5 لسع نا ل

| 

 |لق يتلا يفرط فلالا ىلع دوعب نقيل هلوق نوما ءارمح افلا
 |لاق مث نيتفلتخملا ىف هالحكلا دعب يلا ءارمملا فلالاو نيتقفتتملا يف ءالحكلا

 ظ "ينج نه ووو انهمملا 0 1 ظ
 | له هبابو نالا٠ يف ةيناعلا ةزمحلا نم ةلدبملا فلالا ىلع تيبللا اذه يف ملكت

 | ماهتتسالا ةزمه هيف لخد ام وه هبابو نالاثب هدارمو لعجي ال وا دملا اهيلع لعجي
 | ماعنالاب اعم نيركذا*و سنوب يعضومب نالا٠ كلذو ءاممالا نم لصولا ةزمه ىلع

 | هذه نم يناثلا ةزمحلا يف ءارقلا عيمجلو لمنلاب ريخ هللاعو سنويبب مكل نذا هللا»وا

 انمدق دقو يب نعي ليوسبلاوربتالا وغو تا كاذبا ناضل ظافلالا



 ءارغص ةطقت امهنم ىلوالا لمت نتفلتخوا نيتقفتم ةملك يف نيتزمبلا نأ مدقال

 نيذه ىف ضرعت ةققح ىلوالا تناك اذا مب صاخ كلذ ناب مدقتملا همالكر عشأو
 اهيكحف اهلق حب نك اس ناك اذاهناب ربخاف قتحت ملاذا ىلوالا مكح ىلا نيتيبلا
 قبو ظللا نم اهطاقساو روك ذملا نك اسلا ىلا اهتكرح لقن ينمي لقن شدو
 هظانلا هركذي ملو الضفنم نكاسلا نوكي نا وهو لقنلا طورش نم رخا< طرش
 ةزمهلا لبق ناكو ةملك يف ناتزم هيف عمتجا ام وهو صاخ عون ىلع انه ملكت هنإ

 الصقنمالا هلبق نكاسلا دجويال عونلا اذهو مدقتت اك حبحص نكاس هيف وال
 عم عمتجملاو درفملا زمهلا يف لقثلا ماك>ا ىلع اذه دعب يذلا باإلا يف ملكتيس.

 :ءارقلا يف اهكح اذه هل لبق هناكر دم لاوس نع باوج اهطقست هلوقو رخا"
 عونلا اذه يف ىلؤالا ةزمهلا طقسا يا اهطقست هلوقب باجاف طبضلا ىف اهمكح امو

 وهو اهلحم يف ةرج لءجاو يا لعجتو اهتكرح يا اهلكش لقن دعب نم طخلا نم
 ماقتشا- محرو متاح لق حض يف رطسلاو لد ازجاحو مكتبنا قوم يف فلالا
 ىرج هبو مه دنع يذلاو لعجي نبا ةزمهلا لكش ىلع هبنب ملو ةرللا لحم ىلع هبنو
 ذا اذهو ةزمهلا ةكرخ اكرح ريصيف هيلا لقن يذلا نكاسلا ىلع لمجي نا لمعلا

 ميخرو هلءا ازجاح وحن انيونت ناك اذا اماو نيونت ريغ هلا لوقنملا ىكاتسلا ناك

 يقايسو لمعلا هب ىرج ام ىلع الصا عضويال يا زمهلا لكش لعجي الف متقتشا-
 ةزمهلا ةر وصب لصون له لقنلا ةرج نا نايب عم اذه دعب يذلا بابلا ىف ههجو
 لاق مث ةمأتلا ناكنم هئال نكتب 2 مصمم

 ٍلِصْفَي ادق نم بهذم ىلع ارح لمجت اضيأ هالحكلا يذ لبق
 هلال سب نيم عَن نإو 5 يكن فالتخاو قافتا اني

 يا ثرح نولاق سهذم ىلع لاخدالا فلا اهلين ىلع نيتيبلا نيذه يف ملكت
 وحن نيتقفتم هديل اانا از ةيلك ىق نيتعمتجملا ةلهسملا ةزمهلاو ةقتحماةزمهلا نيب اهب

 ٠١ وو را عام ا وحن نيتفاتخموا مهترذنا“



 اءنألا «مدقت امكن هيف مكملا» هلوق مومع يف كلذ لوخدل رطسلا ىف ءارفصلا

 هجولا ليهستلا ةمالع اهيلع لعجتو ءالحكلا لبق ءارمملا فلالا قحلت نا ناثلا

 يفتكت ناب ةيناثلا ةزمهلا عضوم ين ءارم ةطقنب ءارملا فلالا ضوعت نا ثلاثلا

 لعج ىلع ناينبم اهو ناحوجرم ناهجولا ناذهو فلالا قالا نع ةطقنلا
 فلالا يا «اهتلعج ناو» هلوقب كلذ ىلا راشا امك ةريخالل ةروص ءالحكلا فلالا
 ةريخالا نو املا نالا ةلدملا ةنكسملا ةزمهال ةروص يا ةنكسملا ىف ءالعكلأ

 ةققحملا مكح ىلع نيهجولا نيذه ف ملكت مو تببلا نقملا لبق ءارمملا كلالاف

 ةيناثلا ليهست لعةعرذم ةثالثلا هجوالا هذهو مدقت امب ءافتكأ دم فرح ةلدبملاو

 لادبا اضيا شرو نع يورو شرول هب هورقملا حجارلاو نولاق ةباور وهو نيب نيب

 اهيلع ينبملا طقنلا ىلع نومدقتملا ملكتي مل اهتمضلو ةفيعض ةياور يهو افلا ةيناثلا |

 4 نورخاتملا رك ذ دقو نيتحوتنملا نم عضوملا اذ هه ريغ يف ةحجار تناكناف |
 مهضمب اهابنأ شروو نولاق ةريك هوجو تا 2 ثالث هيف :ةيف عميل ام طب

 عيدريم و
 لاصيا يف فلتخا «ست» اهادع 9 اسفل ةمدقتلا ة ةئالغلا هجوالل الا "3

 ةقحلملا تافوذحملارئاسلاصيا ىف فاتخا هك اهلاصيا مدعو رطسلا ىلا ةقحلملا لالا
 تاثلا ةفص ىلع فوذحلا لعجو لاصيالا ىلع نوقّحملاو مهفالبايف ءايلاكت ثا املا

 راتخاو ةقحلملا فلالا لاصيار ايتخا ىلا ةراشا هذه لثم مظانلا لوق ينو نوالا يفالأ |

 ىلعو ةقحلملا فلالا لاصيا مدع ىلع اندنع لمعلاو لكلا يف لاصيالا مدع بيبللا
 نكل مسا فذح هنف“فلا دعب نكل» مظانلا لوقو تاقحلملارئاس نب رس استرفةلابلا

 تمنلا فذح ىلع فلا دعب هلوقو قحلت ىنمب وهو اهربخ انقلاو كنككريدقتلاو ظ
 لاق مثافلا هريدقت فوذحمل تمن اهلثم هلوقو ءارمح هلوف نم لكو * ءالحكننلا يا

 لقت شدوا اهمنكحمق حام ا لبق نم. نكسنم نكح نإو
 ا يي ا حا ا نى ا ف ل ل ل

 بلع يف لست ةرجو  اهلكش .ل 2- دع نم اهطقدت |



 نيب رم طقم دا هيلع اينو م نحنا لم ةءاءاربعبلا فيلا
 انتل «وهو ةدحاو ةروصبالا مسر مو تازمه ثالث هيف عمتجا ام كح انه رك
 ريخ اهلا ءاولاقَو) وهف فرخنلا يف انتبلاأ ٠ أما هب مهفتسملا متنم :مااءو فرخإلا يأ

 ماو(انسملااركرانل انا مت لوقك اهرب يف ماذاتحا فارخزلبهدقو وه م

 يف عضوم عضاوم ةثالث يفف ماهفتسا ةزمه هلوا يف يذلا يا هب مهفتسملا متنم 0

 ريغ نم ازارتحا ماهفّتسالاب هديقو ءارعشلا يف عضومو هط يف عضومو فارعالا

 هلوق) نم نهيف ريمضو (هب متنما< عقو ام اذا) لعت هلوق وحن ةثالثلا عضاوملا هذه

 عضاوم ذا عضاوملا رابتعاب هعججو متنما<و انتبلا* ىلع دوعي (مدقت اك نهيف مكمل
 مكلاك ت ازمه ثالث هيف عمتجا ام مكح نا همالكى نعمو انركذ اك ةثالث متنما“

 'فالخلا نم كانه همدق ام انه يرجبف ناتقفّدم ناتزمه هيف عمتجا ايف مدقتملا

 اراتخالا ىلع يش امو ةيناثلل ان يكراتعل نمو ةيناثلل وا لوالا ةروصلا نوك يف ظ

 رايتخا ىضتق «مدق ا" نهيذ م ىلا» هلوق مومع تاك الم طيجلا سروال

 نوكترنلا انه لمجتاو 0 نيتزمبلا ىف مدقت جك ىلوالا ريغل ةدوصلا لعج |

 نيلامتحالا ىلع ةعرفتملا طبضلا هجوا كر دتسا ةريخالل نوكت ناو ىلطسولل ةروصلا |
 فلالا دعب قحلت نا لوالا هجولا ةثالث اهتلمجو خلا «اَنَقْللا فلا دعب نكل» هلوق

 م هذه لثم هلوقب ينعيو ءالحكلا فلالا لثم يا هذه لثم ءارمح افلا ءالحكلا |

 ؤ
 ةفلاخ تناك ناو ردقلاو ةروصلا يف ءالحكلا فلالل ةيواسم نوكَت ءارمملا فلالا |

 | هلوقب هيلا راشا 5 ىطسولل ةروصلا لعج ىلع ينبم لوالا هجولا اذهو نوللا يف ابل

 ل ءالخكلا دعب ءارمملا فلالا قحلت امنا يا (هنيللا يه هذه تلمج تنا نال

 ةزمهلا يهو مفانل ةلهسسمملا يا ةنيلملا ا درو ءالحكلا يا هذه تلعج |
 هريغ فالخب هعم ىذملا ىلاوتنال هنال ٍطاقنلا دنعراتخملا وه هجولا اذهو ىلطسولا ظ

 يمه يتلا ةطقتلا لمج ىلع مظانلا هبني مو لمعلا ىرج هبو مظانلا هب أدب اذبلو
 ةطقالا لعج ىلع هبنب ل اك هجولا اذه ىف هالحكل ا فلالا ىلع ليهستلا ةمالع |



 ةققحما ىه ىتلا هارفصلا لعجت نا لوالا هجولا هلءا لزنها وحن نيتماتخملا نيتزمبلا
 ايقاف ةروس ال. ذا زطنلا يف ةازغ :ةليظ ةلوبلا ةمالعت انيقوتءروييلا عزا
 لوالا تببلاب راشا هجولا اذه ىلاو تببلا «ربن نم هتدجو ام لك و* هلوق هلع لد

 هيف لعجتال ام عضاوملا نم كانه نال الامجا (ءارفصلا اهقوف) هلوق يف ناالا

 لزنا قالتخا ..هلغا اًرجاح وحن اهليق امّىلا ةزمهلا ةكرح لقت ثيحت وهو ءارئطلا
 نكل ةرج كانه لمجت اهناو شرول تطقتن اذا فلالا ىلع ءارفصلا لمجت ال كناف

 خلا «لبق نم 0 نكي ناو» هلوم اذه دع مظانلا هرسغيس لامجالا اذه

 لمجتو لزن*ل باب يف ارم اواو قحلت كلنالا هلبق يذلا هجولاك يناثلا هجنولا
 مكحو ليهستلا ةمالع اهتحت لمجتو هلءا باب يف ءارمح * ايو ليهستلا ةمالع اهقوف |

 هنال هناي. نع مظانلا تكس كلذلو ةتباثلا مكح اهدمب اب لاصتالا يف هايلا هذه
 هلوق يف مدقت اب تكا هنال ليهستلا ةطقب حرصي مل امناو لصالا قافو ىلع ءاج

 ءايلاو واولا قاما, ءافتكألا ىري مظانلا نا لمتحيو «ءاردملاب لهس ام طقتو»

 راشا يناثلا هجولا اذه ىلاو ةطقنلا نع اضوع قاحأ ام نوكيو ليهستلا ةطقت نع
 حجارلا وه لوالا هحولاو طاقنلا دنع حوج مع هجو وهو خلا «اشت ناو» هلوق |

 ءارمح هيلع لدب ءارمح يا تعنلا ف دح ىلع اواو هلوقو لمعلا ىرج هبو مهدنعا

 ىقابلا يفو ءايلا نم لاح ارمحو اواو ىلع نطعلاب بوصنم ءايلاو هدعب يذلا |

 هلءا باب وه فلتخملا نم يتابلاو يقابلا نم لاح فلتغملا نمو لعجاب قلعتم ظ
 ةمومضف ةحوتفم نيمسق يف ناترصحنم لصفلا اذه يف نيتزمهلا نال هيلا انرشا امك |
 ربع يذلاوهو ةروسكمف ةحوتفمو «لزن*ا هلوق وحش» هلوقب هيلا راشا ام وهو |
 فرخلا يف نملك لاق مابي هنغأ
 امذكت انك ةبيق محلا يكب [هفتسم متنما هلؤقو ١
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 أمان دنع راتخملا وه يذلا يءاسكلا بهدم ىلع تينب اذا كنا ىلا تببلا اذه

 ةققحمملا ةزمهلا لعجت نا هيف طقتلا ةيضيكف هللا٠ تناء و نيتقفتملا نيتزمهلا عون ين

 | ىلع لمجتو فاالا يه يتلا ةروصلا لبق ءارفص ةطقت ةنيبملاب اهنع ربع يتلا ىهو

 | ناذ9» ءارمح ةطنت' ةئيلملا اهنع ربع ىتلا نيب نيب ةلهسملا ةزمهلا ةمالع فلالا

 ليهسلا ةءارق ىلع يرجي هنا همالك رهاظف طقنلا اذه يف مظانلا قلطا «تاق
 ] لب طقنلا لها دنع كلذكس ياو دم فرح لدبلا ةءارق ىلعو نيب نيب

 .الاكتا كلذ لعف اهنا 4باوملاف# نيب نيب ليهستلا ةءارقب صاخ مهدنع وه
 |لدبلاب وا نيب نيب لهسملل لعجت امنا ليهستلا ةمالع نا نم هل ْمدَقَت ام ىلع
 هف ةناثلا تناك ام هلع درتال كلذلو دم فرج لدبا ام نود اكرحم افرح

 | يهو نيتقفتملا نم ىلوالا لعجا لوقب هناكذ نماء ون ميسقلا اذه.نم ةنكاس
 | ليفاك نااةفاننفلا قيجاو. لالا بقا ءارتَساةطق ةنئيلا اً ما الا ةمجبلا
 |همالكيف لخدي الف فلالا ىلع هرم قمة جلاب مدام طقم نعل قايم

 | مكحلاا اذه ناب راعشا ةنيبملا هلوق يفو ةكرحتم وا تناك ةنك اس دم فرح ةلدبملا

 لجت الف متقةشا< ميحر ون لقنلاب تفنخ وا اماو ةققحم تناك اذا اع صاخ

 ةلوقتس افك ةزج ونه اغا اههضونم يف ذئعحا لمي يذلا نال كاذك<و مؤ ءارْمَصلا

 ةءارق ىلع عونلا اذه طقت نايب ىلع هزيغو مظاسنلا رضتقا © هيبنتإ» اذه دعب

 | دم فرع لدبلا نال دم فوح لدبلا ةءازق ىلع هطقق لعاوتلكتب لو ليها

 | اهلبق نم هلوق يف ريمضلاو بابلا لوا همالك هيلع لد امسح ةمالع هيلع لمجال
 ظ لاق مث ةروصلا ىلع دوعب اهقوف هلوقو

 ١ رد نع ايخ ماب ةقمزعتو قيد راملا "ايقاف فالولا قدق

 لو هيؤق اواطدنستبا اواو لك الكينش اع ان "لمس أتعت انو
 ايلا وجر هنن روج نقل ترسل جن: زا ياك]بل
 ءون يف طاقنلا دنع راتخماا وه يذلا ءارذلا به ذم ىلع نيبثبم نيهجو انه كذ
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 م



 سمسم ٠

 ل يروج ع

 رذ نع مظانلا ضرعأ مل تلق نافإ» واولا قوف طقف ةظقن لعج دالبلا نضعب |
 يف مدق امكدئازلاك اهالك اكفنا باب يف ءايلاو مكتبنأوا يف واولا نا مم ةراذلا
 يف ءايلاو واولا نا مسرلا نق مدق ا مظانلا نا © باوجلاف# لوالا هجولا هبجوت

 رصتقاو ةزادلا ركذ نع ضرعأ ناتدئاز امهنا لعال لصولا داع لع اتتك كلذ

 هنم كاذو طقتلاب هيف قتكت يذلا نيب نيب ليهستلا مومم ف كلذ حاردنا ىلع

 هلوقو صخ درفا ىنعمو درو لعاف نم لاح ادرفا دق هلوقو هللا همحر ادج نسح

 ةروص يأ فوذحم هربخ ادتبم ىه هلوقو ئه يا فوذحم ادنبل ربخ ةروص
 لاق مث ماللا.ىنعمب امهيناث ىلا هلوق يف ىلإو

 نات دنقلا يف: ذيتهنسوفلا "لوو لقيا: نلشت عملا يف هيلا فيا لااقو
 نيتزمبلا نم عوف يف اهنمالك اوراتخاو نيمدقتما نيبهذملان اوذخ ا طاقنلا نا ينمي
 لقو) مدقتملا هلوق هملع لذ انع وهو يءاسكلا فهذدموه يدلاريخالا مهذملاف

 ناتقفنملا انه نيتقفتملاب هدامو نيتقفتملا نيتزمبلا عون يف هوراتخا (امهبناث ىلا ىه لب |

 .نيتحوتفم هاتزمه تناك اه كلذ يف لخديف اه ناتزمهلا تروصول ةروصلا ىف
 لع همالك انلمح ولو نماء وحن ةتكاس هيف ةيناثلا تناكامو هللا" و مهترذنا» وحن
 عونلا يف هلوخدو عونلا اذه نم يناثلا مسقلا حورخ مزال ةكرللا يف نيتقفتلا ظ

 .ءارثلا بهذم وه يذلا لوالا بهذملاو طاقنلا دنع امل فلاخم كلذو ىناثلا

 , نيتزمهلا عون يف هوزاتخا (امهنم ىلوالل ةروص ليقف) مدقتملا هلوق هيلع لد ام وهو |

 ناتزمبلا تروّصول ةروصلا يف ناتئلتخملا انه نيتفلتخملا, اضيا هدارمو نيتفلتخملا |

 بانو هلءا تاب هيف لخديو ةنك اس ةيناثلا هيف الاكل هنم حيرخيف اعم ظ
 فوذحم هربخ ادتبم نيبجولا لوأو هلوقو نيتزمبلا ىدحا الا هيفروصي لاملزنءا |

 لاق مث نامدقتملا نابهذملا نيهجولاب هدارمو لوالا ريتخا هيلع لد ريتخا هريدقت |

 تيلنلا قوق اهنق نم ا هيلا لمحت قاتلا ين |
 ىف راشاف همدق يذلا راشخالا لع ببسملا طقنلا هدعب امو تيبلا اذه يف ركذأ
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 وحن تازمه ثالث هيف عمتجا ام اضيا هيف لخدو نما. ٠ وحن ةنكاسلاف ةحوتفملاو
 نيتلخاد نايلوالا ناكة ثلاثلا نع رظنلا تعطق اذا كناف فرخزلا يف عقاولا انتل

 مهى نولخاد ناب رخالا ناك ىلوالا نع رظنلا تعطق ناو نيتحوتفملا مق يف

 للغو ءارقلا بهذم وه «امهنم ىلوالا ةروص ليقف» هلوقو ةنك اسلاف ةحروتفملا

 وهل + ايها ىلا ئه لب. ليقو*.هلوقو رثكالا. يف ىنممل اهب ءئج اهنانو اهر دصت

 اه اهتدوص فذحب لدا يف ة اعاد ةدئاز ليدلا» ناب .نلعد يا ءاسكلا تهذم

 8 لعج لوالا هجولا ةيناثلا ةزمهلا لهس.نم ةءارق لغ نيمجو امهيف نومدقتللا

 ولا اذه نمدحتساو ءايلا تحت ةطقنو واؤلا ماما ةطقث لعجو ءايلاو واولا ىلع

 ب مهوتل ةرادلاو ةلهسملا ةزمهلل ةمالع ةطقنلا نا قيقختلا ىلع ههجوو ينادلا

 أوه اهاو ءايلاو قاولل لحم سيل عضوملا اده نا ىري كلذ لئاق نال ءايلاو واولا

 امهتاكهدنع ءايلاو واولا تراصف ناتروص عمتجي الل لمجت مل اهنكل فلالل لحم
 أ ةرادلاو ةطقنلا نم ءاملاو واولا ةيرعت ىناثلا هجولا ةزادلا امهيلع تلمح ناثدئاز

 ةيرعتلاف ةهفاشم خويشلا نم ذخوي اما ءاذالا نا ههجوو دووادوبا هتسحتساو

 نع ةطقنلاب ءافتكالا وهو امهف اثلاث انهجو ءاملعلا ضعب دازو لاوسلا بجوت
 |يذلا اذو» مدقَت مث ايف مظانلا لوق هيضتق يذلا وه كلاثلا هحولا اذهو ةرادلا

 | قتكملا ةظقتلا لحي مظانلا نا ريغ كانه هيلع انهن امكخنلا «لهنملا يف تركذ

 | هجولاو ةكرملا ةمالغ ةطقنلا لعجي كلاثلا ءجولان:لوقب نمو ليهستلا ةمالع اهب

 | لمعلا ىرج هبو سايقلا هيطع يذلا وه مدقت ايف مظانلا مالك هاضنقا يذلا
 | يف تركذ يذلا. اذو» مظانلا لوق حرش يف هانمدق امك اكفنا باب. يف اندنع
 | يذلا لوالا هجولا ىلع هطبض ف سنوتب اندنع لمعلاف محسنوا اماو خلا «لهبملا

 ظ يف لمعو اولا ماما ةطقن لعجو واولا ىلع ةراد لعج وهو ىنادلا ةحجتتسا



 سيول 2... كحو

 ةاحتلاو باَتكحلا نمر انيع د تاقثلا .نع تّطخ اذ. لجال
 اهنيب اموه فورملا نم اهريغ نود اهب ناحتمالاب نيملا صاصتخا هحو نا ينعب

 ضعب اهيف نيعلاو ةدب دش ةزمهلا نوك اههدحا نيهجو نم ةبسانملا نم ةزمهلا نيبو
 فال قلملا فورح نم اغم امهنا يناغلاو قالا فؤرح باس فالحب ةدشلا

 فورح نم ةزمهلا كراشي امف قلما نم ءىش اهنم جرخي سيل ةدشلا فورح زئاس

 اهكراشت اهناف نيعلا ادع ام طقف ةفصلا ىف وا طقف جرخملا يف اهكراشب اما ءاجهلا
 يف امهكارتشا هبجوتلا يف دازو ىنادلا هرك ذ هيجوتلا اذهو ةفصلاو ميرخملا ف

 نيب ةروك ذملا ةبسانملا نا «ملعاوإف اهريغ نم ارود رثكا نيعلا نوكو رهلا
 اهعضوم ناحتما وهو ظنللا ىلا عجري اهدحا نيرما ةزمهلل تبجوا نيعلاو ةزمهلا

 طخلا ىلا عجري يناثلا ىمالاو مدقق ايف مظانلا هرك ذ يذلا وهو اهريغ نود نيعلاب

 يف انهراشا اذه ىلاو فورملا نم اهريغ ةروص نود نيعلا ةروصب اهريوصت وهو

 ةمدقتملا ةبسانملا نم نيعلاو ةزههلا نيب املجال يا اذ لجال» هلوقف ىناثلا تببلا

 ةاحنلاو ةاحنلاو باتكحلا نم ةاقثلا نع نيع ةروص ةزمهلا تبتك يا تطخ
 فحاصملا طاقث اماو راعشالاو لئاسرلا باحضا انه تانكلا دارلاو نوقؤرعم |

 قرح معنال وا فخحصملا يف ةروص اهل تناك ةطقن ةزمهلا لعج ىلع نوعمجم

 ضعب ينوه ةافقثلا نع هلوقو ميلعتلا حا اولا يف انيع ةققحملا ةزمهلا لعجت لمعلا

 عمج قوف ةانثملا ءاتلاب اهضع ٍفو نوماملا لدعلا وهو ةقث ةقث عمج ةثلثملا ءاثلاب خلا

 اًدرفأ ادق ةرودصب ,ةملك يف ع ادرو ,نيازمم نم ع

 ةهناث ىلإ "يفي لب لسسقَو # انهم لوألا ةدوص ل
 له فلتخا دقف ةدحاو ةروصالا اهيف سيلو ةماك ىف ناتزم عمتجا 6

 ناتحوتفملا ناتزمهلا همالكمومع يف لخدو ةيناثلا ةزمهلل وا ىلوالا ةزمهلل ةدوصلا كلل | ظ

 4 ءاوحن ةرونكلاف ةحوتفللاو لزن“ ءاووحن ةمودضلاف ةحوتملاو ل للاكو :دجساءوجأأ



 دس سيىء سل

 أ يا نيبي هانم بئاذلل ءانبلاب حضوي هلوقو ينادلا راتخم همالك قفاو رسفملا ىلا
 | فلالا اماو دنع ىنعمي بئانلل ينبم نضام لمف ةزمحلا مضي فلأ هلوقو طحلا يف
 "لاق ىنع طسوب كويل ةهبلاو فورعرب وهف تيبلا رخا* يف

 ظ نيم نود هعض ت رّقتسا ثيح 4ع نديعلاب_ همضوم ١ نيحتما 8
 | تلاشلاك فيستا و »ب هولا قاف عويمر ذل يفي او

 اهلنج وه ريت عاب نحيتع ناد صاف محلا عضوم هب نحتمي ام لوالا تيبلا يف ركذ
 أ زمحلا عضوب هيف نيملا هيف رهظت يذلا ا عضوم يف اهب قطن نأب نيغلاب

 أ نود ناك ام فك زمحلا يا هعض نيعلا يا ترقتسا ثيح هلوق ىنعم اذهو اطخ

 | اوجاتحا امئاو مهريغو طاقنلا ه هرك ذ مظانلا هركذ يذلا اذهو بذكن ود يا نيم

 | فحاصملا نوكل اهعضو لحم هيلع لكشي دق ةزمحلا عضو دارا نم نال هركذل
 | ثدخاو فلسلا دعب نم ءاخ الاخ اهعضوم لعج لب ةزمحلا اهيف عضوت مل ةيناهعلا

 | نحت امل ةلثما ةثالثب يناثلا تيبلا يف مظانلا لث# مث انيعوا اطقت أما ةئيه ةزمهلل

 |وحن هيف لخديف دم فرح زمحلا دعب هيف عقو ام ىلا هب راشاو اونما٠ لوالا نيعلا
 فلالا لبق نيعلا ترهظُم نيعكتمو الوعسمو اونماع لوقتف نيثكتمو الوسم
 أ يذلا زمهلل هب لشم ءوسلا يناثلا لاثملاو اهناكم يف ةزمهلا لمجتنف ءايلاو واولاو

 | يذلا زمهلل لشي ملو ءاي هلبق يذلا زمهلل هب لثم ٠يملا ثلاثلا لاثملاو داو هلق
 ةلثمالا هذهو زمحلا لبق نيمقاولا ءابلاو واولا يلاثم هنع ءافتكا ءاعد ون فلا هلبق
 الاو اهيلعرصتقا اذلف دملا فرح يف ةزمهلا لمج امهيف مهوتي دق اهركذ يتلا
 | ةدوص هل يذلا زمهلاو مظانلا ةلثماك هل ةدوصال يذلا زمهلا معي نيعلا ناحتنالا
 | رب ةلهملل تسيلو فادعلا درجما نحتما مث هلوق يف مثو ةئفو المو اولأس وحن

 | ام لكو هلوق نم ديفتسا ام ىلع ةقباس نيعلاد ناحتمالا ةنتسع نال بيترتللال
 | هللقر م اعبط زخبا قتلو ننيعمال هب كوم ميشو م هلوقو مدس امودريب نلف لبيب

 امهر ٍبرُقَو ةدش نم هك مهني أملي قادوعلا ياضتاو
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 انبع اهلج خرديو كقعلاضملا طاق: نعاافك"ةطقن ةريملا لفت ربو ءاطنا ':قزفاللاو

 ىف لاكشا الف هلءاو ءلمك ةطم كانه نكت مل اذاو باتكلاو ةاحنلا دنع امك
 ناب دووادوبا ممرصف هنطشك ةطم كانه ناكنا اماو رطسلا ضايب يف زوما عضو

 مظانلا لوقو هب لومعملا باوصلا وهو اهعطقت نا ريغ نم ةطملاب ةلصتم نوكت ةزمحلا
 لاق مث ءاملا ىنعع ريغ نم هأوق ف نءو ةدئاز ءافلاو عض لوعفم بمنلاب لكو

 حضو سكب امو 0 اه عم 1 - م ةقيوقا لكشإو

 فسناألا نم طاسوب هنكل 000-2 "وم طولا تقلا نم

 اهنع ربع يتلا:نهو ةروص هل يذلا زم عضو لحم ىلا نيتيبلا نيذه يف ضرعت
 رهجلا جسم ةرييوت ةكرظلاااجي كاتم مظانلا دنع لكشلا ل: ةلف لكشلاب انه

 هانعم نكاس عم حتفي ام هقوف لكشب امو هلوتف ءايلا وا واولا وا فلالا يه يئا

 ءاوس لكشلا قوف لمجي.هناف انكاس وا احوتفم ناكنا لكش هل يذلا زمهلا نا
 قنا وتو فاق لنا لغ ةزرشا ءوا سألاو اولا سوح اطسو وا متنا وحن لوا ن 0535

 هلوقو ىنيهو ةئقوحن اب وا نولاقل ٠ نموبو الحم وحن اواو وا انلثم ام الا ةروصلا

 لكشلا تحت :مجاو واكس ناك اذا لفل هانعم تحت نم حيضوي سكب امو

 تناك اوسو:ابن نم وين ارهاغافإ نافل هال مسلو وإنا الوان ناك ةلوإب

 هقوف مومضملاو هلوقو لول وحن اواو وا تلئس وهن ءاب وا اذلثم امكاقلا ةروصلا
 لب الطم ال نكك لكشلا قوف لعج امومذم ناكاذا زمحلا نا هاثعم خلا فلا
 هطسو يف لعجي هناف فلاب دوص اذا اماو ىئشنب و مك ولكي وحن ءاي وا واوب دوص اذا
 افرح ةلدبملاو ةلهسملا ةزمهملا مكحو ةطملا مطقت ال نا طرشب نكك مئاد اهلكأ وحن

 ىقبب وا اهتروصي ةلصتم ةزمحلا نوكت لهو كلذ عيمج يف ةققحملا مكح اكرحم

 هبو اقلطم لاصتالاب لوقلا راتخاو نيلوق كلذ يف ىنادلا ئكح ضاين امهنيب
 هنا الا اهتدوصب ةزمحلا لاصتا يف حيرص فلالا نم طسوب مظانلا لوقو لمعلا
 لمجملا در اذاف لمج» اهريغ يف همالكو فلاب ةروصملا ةمومضملا يفالا كلذ لقب مل



 لاح تدرو ةلمجو قباسلا مكملاك يا تعنلا تفالغسف مكتمل اكم ظانلا لوقو

 |. زالوا نوؤكلم يطواو ثداوب نام زن دب نم هلوقو اباغارجا 5

 روح 9 نمل از !ر جانو اواو *9 الوأ اًرمه 207 الت نإو

 وامر وأ هضلاب :اتءاج نإ دلع نلت مهلا َقاَمّا ىدل امه وأ
 فلتلاوا ءايلوا وحن مضلا يف انتقغتا اذا نيتماك يف نيئزمهلا نا نيتبلا نيذه ىف ركذ

 لعجت نا نولاق وهو نيب نيب امهالوا لهس نمل زوجي نا :الوه و رسكلا ىفوا
 ةموعذم تناك نا اواو اهتكرح سنج نم ءارمح ةروض امهنم ةلهسملا عضوم ين

 هف لمجت نيد نيب لبس ام لكذا مظانلل مدقت دقو 38-5 تناك نا ءابو

 اه لصحتف كلذ نمانه ناروكذملا نانيبلاوزا فهن نيل عضوم يف ءارمح ةطقن

 دويل نفوق هو ةلبستل ضوم لقا ةارلخس ةطقن نجتبن[ةامنه هللا ناهجنوا
 اتخاو نيهجولا نيذه ناخيشلا ركذ دقو انه روكذملا وه رخالا هجولاو مدقت 1

 . عجار مضلاب مظانلا لوقو انمدق امك لمعلا ىرج هبو لوالا هجولا دووادوبا

 تفترص رشنو فا همالك ينف ايو هلوق ىلا مجيار نيتروكم وا هلوقو اواو هلوق

 ءارمح اواو يا تمنلا ف دح ىف اعاواو هاوقو اةءاس ازمه يا ازمهل تمن الوإ هلوقو

 لاق مث ت6 مضلأ هلوق يف ٠ ليلا لماع هدب هفدحو

 رطملا ف عضف ةروص. ده في لاراب 00 تفي سافل ]ل ل كجو

 ناب رماف فحصملا يف هل ةدوص ال يذلا نمملا عضو لحم تببلا اذه ف ركذ

 كالا اهلا يفرد ياهي دوال زين نم ذب اما لكان يقال
 اققح ناكزميلل فدا رورمجلاو هبوبيس دنع ربنلاو ءايلاءالو واولانالو فلالا

 قرف الو فذخملا زمهلاب صاخ ربنلا ليلا لاقو مظانلا دنع يذلا وهو افنخموا

 وأ نساء وحن الوا نوكي نا نيب ةدوص هل نكت مل اذا رطسلا يف زمحلا عضو يف
 الدم وا اناثم امك اةقحم نوك نا نيدالو ءلم وحن ارخا٠ وا هلطش وحن اطسو

 هب لومعملا راتخملا ىلع هلءا و نيب نيب الهسم وا ةحلا٠ :الوه ون اكرحم افرح



 مظانلا لوقف ةوالتلا اهيف زمهحلا ةروص قفاوتال اهلك ذا ءاب ةيئاثلا لدبا نم دنع

 ةطقث لمج نم بهال يف هركذ امو اضيا هبابو ينعي بهال نم فلاب اذكهو |
 هب حرصو ينادلا مالكنم ذخوي يذلا وه لادبالا ىلع ةلالد فلالا ىلع ءارجج

 دالبلا ضعب يف هب لمتو ليزنتلا ليذ خسن ضب يف دوكذم وهو ةميالا ضعب
 ىلع ءارمحلاب ءاب لعج ىلع ليذلا نم خسن ةدع ىف وه امسح دووادوبا رصنقاو

 يذلا هجولا اذهو زمحلا نم ةلدبم اهب ارق نم دنع ءايلا نا ىلع ءانب فلالا

 وهو سنوتب اندنع لمعلا ىرج هبو بيبللا هراتخا يذلا وه دووادوبا هيلع رصتقاا

 اهجوا بيبللا ركذ دقو ةعراضم فرح بهال يف ءايلا نوكعم يرجي يذلا |
 ناقلعتي هقوف نمو الجو م يف مظانلا لوقو اهفعضل لمع اهبحصي مل هال يف ىرخا
 ناق ماتا زوزبتر هن قاما .نفانلإ تنل يق ولت ردي و اظوطنم لاا

 م 111111107 رسيكم ل دعب نم #8 مكيحناك امنا 57 مكسحلاو

 اذا: نيتملكيف نيتعمتجملا نيزمحلا نم ةيناثلا ةزمحلا مكح تببلا اذه يف ركذ

 مكمحلاكةين :اثلا ةزمهلا يا امهارخا يف مكحلا ناربخاف ترحم افرح ةناثلا تلدبا

 كلذو ةلدبملا ةرمحلا عضوم يف ءارمح ةطقن لعج نم بهالو الجوم يف قباسلا

 رسكلا دعب املاثش ىلوالا ة ردا يف يضر أ نيكس ةياللا ةزمحلا ثمقو اذا

 ةروسكم ءاي ةيناثلا لدبي نم دنع نا ءاغبلا ىلعو نا هالوه هوحنو هبخا ءاعو نم
 ةيناثلا لدبب نم بهذم ىلع ىلا ءاشي هوحنو يعلقا ءامس اب مضلا دعب احلاثمو

 (؟هتوالتت فاون آل هتوؤبصرفا بعل يابن نموه ةكلبلا اذه يف هركذ امو اواو

 بال يف زمحلا ناك | نكت هالي ليثمتلاب هنع ينغتسي نا قثاللا ناكف انمدق

 كيلا ف اسيتازتلا مهوتي نا مظانلا شخ رخا٠ زمه عم اعمتجم انه ايفو اذرفم
 رصتقا يذلا وه انه هركذ امو دجاو عيمملا يف مكمل نا ىلا تيبلا اذهب راشاف

 واو ةزمحلا عضوم يف لعجت نا مهضعب زاجاو هانمدق امك لمعلا هبو ناخشلا هيلع

 ىنادلا كلذ ركناو هيخا ءاعو نم و يف ءارخح ءابو يملقا ءامس اي وحن يف ءارخ



 هب جاوي ح

 | فوذحملا نوكجحب نا نيعتف امقوو المصو هيف مغدملا دوجول نيزافلا نا

 | امر هيف دوجوملاو يلولاك ةملكيف نيمغدلا ةدعاق ىلع ىلوالا ايلا يه |مسر هنم

 | مغدلملا ةروص نع اهتروصب ينتكا زمهلا اهلصا يتلا اهبف مغدملا ةيناثلا ءايلا ىه
 | تعوم ٠ ءارملاب .ةطقن لسهت له« تلق نافإ» ةماكيف نيمغدلا سابق لع
 ' ةايلاؤاع ءاملا هلف تمغدا ىتح اكرحم افرح ةزمحلا لادبال تاملكلا هده نم ةزمهلا

 ا اكرحم افرح ةلدبملا ةزمحلا طبض طرش نا هائعم ام ىسنتلا ةمالعلا ركذ ©تلق»

 اذا ةطقت امل لمجي الف هيلا ىدأ نا اما ماغدالا ىلا لادبالا يدوي ال نا ءارمملاب
 | لوق ىلعالا وسلابو نولاقل بازحالا ينرح يف يبنلاو شرول يسنلا كلذو لاق
 ظ هم يبنلا ين لاقو هيلع فوقولاب ملعي ارشاع نبا خيشلا هضرتعاو ىهتتا هدنع

 | طبضلا يف مظانلا لوق ىضتقم ىلع سايقلا هل لادبالا هجو ىلعالا وسلابو نولاقل
 أ ةزمحلا لعجت نا كرحت اذا لدبلاب وا نيب نيب لهس لهسملا يف تركذ يذلا اذو
 ها اهلبق ءايلاو واولا اهبف تمغدا ىتح اكرحم افرح اهلا دبال رظسلا يف ءارمملاب ةطقن

 ه>و لع الا وسلاب ينو اعم ينلا ىف ةطقنلا عضو مدع لمعلا ه هب ىرج يذلاو

 ربخ فوذحمب قاعتم لهسملا يف مظانلا لوقو شرول نليتلإكا نولاقل لادبالا

 ظ لاق مث لهسلا نم لاملا مشوم ىف لبس ةلمجواذهلوق نعا
 ظ آلدْبأ نإ رقوف نم 4 [و هي الجم يف

 | ١ نهد ة[رقر ءابلا ىلإ نمل قي بهإل نم رفا اَذكسعَو
 أوه ذا نايا ىف ةدايزو اكرحم افرح لدبا امل السيثقت انه هركذ اب مظانلا قا
 | اكرحم افرح لدبملا ناك ملو لبق هانررق امك ك رحت اذا لدبلاب وا هلوق يف جردنم.

 | نيعونلا الكل لثم هتوالت هتروص تفلاخ ام ىلاو هتوالت هتروص تقفاو ام ىلا عونتت

 لثمو اليلو نذوم وحن هباس داراو هلدبا نم دنع هبأبو الجوع لوالا عونال لثفث ظ

 نم دنع ءاملل ةفلاخم صو فلا ملا ! يفوتك ة نوصل ببعاليديزاللا جونا

 نا' :الأوهو ىلا ٠ ءاشيوحنو هيخا نو نمد يلق ءامس ايوحن بهال لثمو اعب أره



 هدول نا ا اة

 اذا هلوقب حجرخاو لدبلا ىلع ةلالد ةلددملا ةزمهلا عضوم يف ءارمح ةطق لعج

 اهؤرقي نم دنع هللا“ بابو مهترذنا٠ بابو متناهو متيارا !بنم عضاوم كرحت
 يف ةطقنلا لموت ال دم فرح ةلدبملا ةزمهلا ناف دم فرح ةزمهلا لادبا, ارركخ

 فرح شرول اهلا دبا هجو ىلع نيتملك يف نيتقفتملا نم ةيناثلا ةزمحا اهنمو اهعضوم
 نمويو نماء وحن تادبا اذا ةنكاسلا ةزمحلا اهنمو اهعْضوَم يف ةطقنلا لمجت الف ده
 ايف مظانلا قالطا لوالا «ناهيبنت 9 اهعضوم يف ةطقنلا لعجت الف ههبشو ريبو

 هيف ةلهسملا ةزمهلل اه ىفالاو مكشبنؤاو اكفنا باب لوخد يضم نيب نيب لهس

 ليهستلل ةمالع ةلبسملا ةزمحلا عضوم ىف ءارمح ةطقن لءج اهمكح نوكيف ةروص
 هبو سايقلا هبطعب يذلا وهو نسح هجولا اذهو واولا قوفو ءاملا تحن كلذو

 عضاوملا هذه يف ةيغاوصني مل نيمهدقتملا نا ريغاكفيا باب ىف انذنغ لمعلا اكرجن|
 © يناثلا » ىنالاو مكتبنْوايف انامع هب ىرج ام ناي عم اهيف هيلع اوصن امركذنسو
 يفالا وسلابو نولاقل بازحالا يف اعم يبنلا طبض ةيفيكل ناخيشلا ضرتي مل

 يرعت نا هل امهطبض يف لمعلاهب .درج يذلاو هل لادبالا هجو ىلع فسوي ةروس

 ديدشتلا يتمالع نم لادبالا هجو ىلعالا وسلاب يف واولاو اعم ىبنلا يف ءاسئلا

 ىلع ينبم مسرلا نإ هنايبو نيتملكلا يف اهسر هيف مغدملا دوحو مدعل ةكرالاو
 ةزمه نيتملكلا يف نولاقل هيلع فوقوملا نا كشالو هانمدق امك ف قولاو ءادتإلا

 واولاو اعم يبنلا يف ةموسرملا ءايلا نوكت نا نيمديف فحصملا يف امل دوجوالو

 لصو يف نامغدملا امنهو امهلق ةكرملا نع ناتئشانلا امه الا وسلا, يف ةموسرملا

 هلوقب يضاقلا نب نامحرلا دبع يديس خيشلا راشا اذه ىلاو امهتيرعت مزليف نولاق
 ينص ايبازحالا ىدل امم... .٠ ينلاو قيدصلا يف وسلا
 دحج نم لوق درو هب ذم  درونولاقل نقولا ٍينزمهحلا

 الج هيف مغدم دقفل ادش ١ الوالكش هطبض يف عضتالو ظ

 ةكرحلاو ديدشتلا ةمالع ءايلا ىلع هيف عضوي هناف شرول ىسنلا فالخب اذهو ظ



 لبا زمحلا يف هركذ يذلا طبضلا ناربخاف مومعلا كلذ صصخت ىلا انه راشا

 هتلالع تبق نين. نيب ليبست اما اكرحنم افرح لدبا ايو نيب نيب"لهس .اه نضاخ

 وف لبست يه ذا ةزمهلا ضعب نم هيف امل ةققحملا ةزمحلاب هل اهيبشت ةطق

 ' اكلنا ريشا ةنق جزدملا ةك هابافاك اذرخ: لدا ]مشا وباركع يفزع
 ذوهف : اناف دم فرح ل أدنا ام فالخي ةطقن اهتمالغ تاعشل ةقاب

 عضاوم لمش .«نيد نيب لبس» هلوقو ىبنجا هب ءىج يذلا فرألاو اهتكرح
 اهل ليهسلا هجو لع شرو ازؤذو نولاقل منيرذنا» بارو متاهو تارا اهنم

 | لالا سار يف ءارج ةطقن عيمللا يف لعجتف هيف ليهستلا هجو ىلع هللا» بابو

 تقملأ تارا كلاك ةفودنم + ئلإلا ت تناك ن اف نيب نيب ليبستلا ىلع ةلالد

 امم لزنءا فايو هلءا بأب اهنمو لمعلا هب ىرج ام ىلع اهسار يف ةظقنلا:تلعجو

 لمعلا هبو مظانلا دنع راتخملا ىلع هادقن ناف طقف نيتزمهلا ىدجا هيف تروصأ

 لبهستلا .ةمالع اهدنعب رطسلا ىف ءارمملاو فلالا سار يف ءارفصلا لمعجت نا

 باب كلذكو ةوخا ءاج بابو ةما ءاج اهنمو هجولا اذه ريغ هيف: مظاثلل قايسو
 هجو ىلع هرشنا ءاش وحن نيتملكن م ناتقفتملا كلذكو ليهستلا هجو ىلع ىلا ءاشي

 | عضوم يف ءارج ةطقت لمحت نا عيمملا يف مكملاف شرول امهنم ةيناثلا ليهست
 نا. مكسلاف نولاق دنع نا ءاغبلا ىلع بابو كيلوا ءايلوا اهنمو ةلهسملا ةزمحلا

 لمعلا ئرجن اذهبو ليهستلا ىلع ةلالد ىلوالا ةزمملا عضوم يف ءارج ةطقت لمجت
 أ عضاوم لمشي «كرحت اذا لدبلاب وا هلوقو هجولا اذه ريغ كلذ ىف مظانال ينايسو

 عضوم يف ءارمح ةطقن لعج اهيف مكملااف الجوم بابو هالو اليل اهنم اضيا
 اذه ريغ هال قيك انو ازد افرح اهلادبا ىلع ةلالد ةروصلا نم ةزمهلا

 مكسحلاذ يعلقا ءامسايو هيخا ءاعو نم باب اهنمو هيف لمعلا هب ام نايب عم هجولا
 | ىلا ءاشب باب اهنمو لدبلا ىلعةلالد ةلدبملا ةزمهلا عضوم يف ءارمح ةطقن لعج
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 ةفسف#

 تيوب دس

 اماف اهنول يناثلاو اهتئيه امهدحا ةزمحلا ماكحا ننف نيمكح ىلع تببلا اذه يف ملكت

 وا ةققح تناكءاوس ةروصلا ىف ماجعالا طقنك ارودم ينعي طقن اهنا ركذف اهتئيه
 اهنا ىلا راشاف ةرمح وا ةرفصف اهنول اماو اضيا انيع سىتكت اهنا رك ذيسو ةلهسم

 الوا تناك ءاوس نوالا .ارهس قابيل يقوي يبس برا عس

 وا انلغم اك افلاناهتزؤس تناك ءاوسو ادب وجن ارخا»اوا اًولاَس وحن اططو وا ارح

 ةروصم ريغوا مدقت امو ةروصم تناكءاوسو اوبع وحن اواو'ؤا دبي وحن ا
 ايءرلا وحن ةنكاس وا مدقت اك ةكرحتم تناكء وسو ءلمو ةدئفالاو ةينا٠ ونا

 وحن اهريغ عم ةعمتجم وا مدقت اك ةدرفم تناك ءاوسو ثنو كلاوسو ايءدوا

 نا ةزمحلا نا ىلا «ءازمملاب لهس امو» هلوقب راشاو هرشنا ءاشو انتحلاءودختسا» ظ

 يضتقي هرهاظو نوالا ءارجح طخ يف يعف ظفللا يف ةفنخم ينمي ةلهسم تناك |
 نيب نيب ليهستلاب تيبلا اذه دعب هصصخيس مظانلا نك هلق يذلاكمومعلا

 افرح لدبلاب الو لقنلاب الو طاقسالاب ففخملا هيف لخدي الفاكرحم افرح لدبلابو |
 ةققحملا نا مهدنع يذلاو ةزمحلا ةكرح مكح مظانلا ركذي مل 6هيبنتتإ» انكاس

 ريغ اهتكرح ذا كرحت الف نيب نيب تلهس ناف ةففخملا اماو فورما زاسك كرحت

 راتخملا ىلع امهريغو اكفئا بابو مكنبناوا نيب اهكيرحت مدع يف قرفالو ةصلاخ |

 اليل وحن اكرحم افرح ةلدبملا اماو دم فرح ةلدبملا كرحتال كاذكو هب لودعملا
 مظانلا لوقو ابكيرحت ىلع لمعلاو كرحتال لبقو كرحت ليقف شرو دنع الجومو |

 مدق امل هنكك طقنل ثعن لصالا يف وه ءارغضلاب هلوقو طبض هلوق نع ربخ طقت |

 هربخو لهس ام طقتو يا فاضم فذح ىلع ادتبم لهس اموالاح مجر هيلع

 لاك مث ةقووعللا طولا دعت ءا رمآابو طقن هريدقت فوذحم

 00050 وأ دو نيب لبس 3 .لهسملا يف ترك ذ يذلا اَذَو

 مدقتملا هظفل ىضنقاو ءارمملاب طقن لهسملا زمحلا طبض نا مدقام ده رحت اذإ

 فئخملا مدقنت : ايف لهسملاب دارا هنوكل لمهستلا عاونا ميمج يف طبضلا اذه مومع |



 تنم يباب,

 ريغ نم اهدعب ام 5 وا مال ميمو فلا ءاذ راعطظال نينيت الو ءارلاو هلل

 ءاتلاو كلذ نم لاذلا كرحت كناف (ليزغن محو . كلذ ” ملا )و فورحلا هذه

 ميرم ىحتاف ىف َنيع نم نونلا يف هناف ءافخالا اماو امهددشتالو ليزنت نم

 ياك مكحلاو ىروشلاو لمنلا يتحتاذ يف نيس نم نونلا ينو ىروشلاو
 نكسملا ظبض يف ربظ 5 ءافخالاو راهظالا نيب قرفلا نال ءاوس رابظالا يف

 ميملا ينوهف صلاحلا ماغدالا اماو مسرلا يف انه دوجوم ريغ نكسملاو هله كلتو

 | طاع وعنا ايراد يفو ميم لبق مال نم

 ملقلاو ن يف اضا هدنع هحو ىلعو شرو دنع سم نون ىف وهف صقانلا ماغدالا

 نا هبجوو هب لومعملا راتخملا ىلع دشلا ةمالع نم هدب ام ةيرعت هيف مكحلاو

 وب موو سس تامعسج هي سمو

 اق مث ةلبم ىلع لدت الف رابخالا بيترتل (يذلا مث) مظانلا لوق يف متو ددشت
 1 قنا لوأ دوو لقتل ادلع اذهل: تنك و قتلا «يقرب لهل

 بابلا يف هركذيس ام وه ماك>الاب دارملاو زمملا ماكحا نايب ين لوقلا اذه يا

 اهعضومو ءارمح وا ءارغفص يه له اهنولو نيع وا ةطقن يه له ةزمهلا ةئيه نم
 تناكن ا اهتزؤص نم اهلحمو اهعضوم ناحتماو فحصملا يف ةروص امل نكت مل نا
 نطع نمالعج فكو هلوقو هريغو دم نم اهرييغت مزاولو فحصملا يف ةروص اهل

 هرركو اهنولو ةزمحلا ةئيهل لمتحم هنال ماكحالا يف لخاد وهذا ماعلا ىلع صاخلا
 اققح هلوقو بابلا ماكحا نم هريغ ىلا ةبسنلاب هترثكل هب ءانتعا هلبق اميف هلوخد عم
 ىلع فيفختلا ليهستلاب هدارمو زمحلا ىلع دئاعلا درو ريمض نم نالاح الهس وأ
 هنوكل هب ءانتعالا دب ض مزلب بابلا اذهو طقف نيد نيب ليبستلاال ناك هجو يا

 ايزل اللص اهتداو انيارغتو اليضأت اهزثكاو انيؤنت مظنلا اذه باوبا مظعا

 لاق مث 0 أي اجوحاو
 ةادنحللاب لمتد انو طق 6# ءارفصلاب_قَق :
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 ب (ندردشو د« انددأ نإ ءاطلا َنوُك دوص

 قيسيجفلا ؟ نمر ريتخا لوألاو 7 .نيفرحلا 00 نإ 75 وأ

 هتوص ءاقا عم مغدا ام وهو مغدملا يمسق نم يب ىناثلا مسقلا مكح

 عم .ايلاو واولا ىف ةنكاسلا نونلا ماغدا هئمو اضقان هماغدا ىمسملا هتفص أ
 نم ءانشلا يف ٠ اوس يابو ٠ ةنغلا ءاَشا |

 ىلع نيمهجو هطبض يف مظانلا ركذ دقو ءارقل عيملل ثطرفو تطسو تطحا |

 يناثلا ءاتلا.ىلع ديدشتللا ةمالع عضتو ءاطلا 0 روصت نا لوالا رييختلا ليبس |

 ةكرحلا نود دي دشتلا ةمالع نم ءاتلا يرعتو نوكسلا ةمالع نم ءاطلا يرعت نا

 عم“ ءايلاو واولا يف نونلا ماغدا يف امههبجوت عم نامدقتملا امه ناهحولا نادهو ظ

 وه نيهجولا نيذه نم لوالا يا نيمجولا نمريتخا لوالاو مظانلا لاق ةنغلا ءاقبا

 يف فاقلا اصقان اماغدا مغدملا نمو لمعلا ىرجح هيو امهريغو نيخبشلا راتخم

 فاقلا تاذ ماغدا وهو هيف نيهجولا دحا ىلع تالسرملاب ( مكقلخن) نم فاكلا ظ

 هيلعو ةعامجو يم بهذ هيلاو فاقلل ةفص وه يذلا ءالعتسالا ٠ ءاقبا عم فاكلا يف

 فاكلا يف فاقلا ماغدا هيف رخالا هجولاو هوجو تطحا طبضكهطبض نوكي
 ماغدالا نوكي هيلعو هيلع عاججالا ينادلا ىكحو ةئليبخلا بهذم وهو ةفصو اتاذ ظ

 نوكسلا ةمالع نم فاقلا يرعت ناب امات اماغدا تاهندملا زاسكط بضيو اماث

 امم 46 هبينت 9 هطبض ىف لمعلا ىرعايدتن اكل نيرة
 ماغدالاو ءافخالاو راهظالا اهيف نا كلذو روسلا حتتاوف مكح انه رك ذي نا بسان |

 ينو عقو ثيح داص نم لادلا ين وهف راهظالا اماف صقانلا ماغدالاو ا ظ

 فاقو قاك نم ٠ ءامفلا يفو ٠ ءارلا دنع ملأ نم ميملا يلو تعقو ثيح ميم نم ميملا ظ

 دنعو هدنع ملقلاو ٠ ن نهو نولاق كشغأ سب نم نونلا يفو عقو ثيح فلا نموا

 مديبلالو هتكرحب اهدعب يذلا فرحلا كرحي نا مكمل اف هل رهشالا ىلع شرد

 دليم كلوب )وحش فورملا هذه نم اه أهدعب هاهنا اوس هدي دشتل بجومال ذا ظ



 0-7 .٠ "ا 0-7

 يتلا ةكرحلاب رهظملا نكاسلا دعب نم يذلا فرحلا كرحت نأب يناثلا تيبلا ىف
 لثم اكيرحت يا ءارقي اهسح» هلوق ىنعم وهو ةرمكو أ ةمنض وا ةحتف نم اهب ارق
 فّرحلا كَرَح يا ئهنلا هانعمو ربخلا ظفل هظفل «دشي الو» هلوقو هب ارقب كيرحت

 واوبامل بجومال ذا ديدشتلا ةمالع هيلع لمجت اليا هذدشتالو دعب نم يذلا
 ناكجبان ارقي هلوقو نيسلا حتضب ايسج هلوقو واولا ىنعمي (رهظي ام وأ) هلوق يف
 لاق مث نزولل ةزمهلا

 محال هد جبر لك ىب كيووت دا: ووك اك يرعب
 | هدعب امو مغدملا فرألا ركح يف عرش هدعب أمو رهظملا فرحا مكح نم غرف ام

 |الماكو مات هماغدا ىهسيو هتفص عم يا هتوصب مغدا مق نيمسق ىل مغدملا مسقو
 | ىلع ملكتيسو اصقان هماغدا ىعسيو هتفص يا هتوص ءاقبا عم مغدا مقو اصلاخو
 | ةلرمت همكح. نا ركدف لوالا مسقلا ىلع انه ملكتو تيبلا اذهرثا يناثلا مسقلا

 | ناو ةفصو اتاذ هدعب اميف مغدا هنا ىلع اهيبنت نوكسلا ةمالع نم مغدملا فان

 | مغدا هنا ىلع اهيبنت ديدشتلا ةمالع هيلع عضوت يا ددشب مغدملا دس فرح أك

 | ةدجاو ةعافترا هنع ناسللا مفتي ددشم دحاو فرحك اعم اراضو هلبق ام هيف
 |ريغوا (كير رك ذاو) وحن نيلثاتم نافرحلا نوكي نا نيب مكحلا اذه ٍينقرف الو

 ظ :مدعناو نمحرلا)وحن هيلع اممجم ماغدالا نوكي نا نيب الو (نار لب) وحن نيلثاتم

 |وحن هنع فالخ ريغ نم مفان هب ارقو هيف فلتخم وا (كاصعب برضاو . ةفئاط تلاقو

 اب ذشو) وحن طقف نولاق وا (انرض دقلو) وحن طققف شرو هنع.هاؤز وا تذخا

 | قفتملاكيناعلا دي دشتو لوالا ةيرمت همغدي نه دنع هيف فاتخملا مكحف (ءاشي نم
 | هتمغدا ام رعو) خستلا ضعب يفو عم ىنممب هتوصب مظانلا لوق ىف ءابلاو هيلع
 اهانعمو ربخلا ظفل هظفل هتددش هلوقو دوصقملا ىنعملا يف حرصا وهو (هتوصو

 لاق مث مفرلاو بضنلا لكيف زوجيو هددش هدعب فرح لكو يا رمالا
 1 ةقوع دوا ١ . - مسنرو هن تر .ه هع 34

 العلا في رح دع ءانطك تاوص د * اقيإ عم تمغدأ يذلا مث
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 ال لاول و فرطلا ىف ةكاش 1271 لع ةيناثلا 7 تفذحو ناءاب

 ,نوكي نا هسايق نا رك ذف (تديو ييجيو . ييلو تناو ٠ قملا نم ييحتنس
 كلذ يف ءايلا نال طملاب هنع ءانمتسنالاو قاهلالا نيب ريبختلا ىف هيلع اوصن امن لغم
 يغب يف ةدئازلا ءايلاكتناكذ ةنكاس يهو اظفلال اطخ فرطلا نم تطقش
 مظانلا مكح اذإف اظفلال اطخ فراعلا نم ةطقاس ةنكاس اًضِبا يه ذا يدبعوو

 نود قاملالا لغانه هرك ذ ايف لمعلاو حيبحص هسايقو مدقت ام ىلع انه ام سايق
 يهيم انه دملا فرح دعب ءاج ناف مدقق ام لثم دملاب ءافتكالا

 اج ناو خلا (طخلا يف ةطقاس نكت ناو) اذه لبق هلوق ين كلذ لخد (برضي

 ىلع مهتاجبال قحلب الف اظنل لصولا يف اظقاس ن ناك (قوملا يجن) وحن نوكس هدغب
 تذتلب الو: اهنم اذه اورك ذي ١ ةانسم عضاومالا لصولا ىلع ينبم طبضلا نا

 هلوقك مظانلا لوقو نيربتمملا ةمئالا نم دحا هب لقي مل ذا قحلي هنا معز نم ىلا

 داولاب اهضعب يفو ى يحتال وحتل ليك هنا ىلع فاكلاب خيسنلا ضعب يف عقو |
 : لاقل نزاقلا لدب

 0 ا مَعدملا ف. لؤتقلأ
 8 سب آله ايس د# افصل يذلا سلا هل اول

 ام ماكحاو ينعي رهظملا فرملا ماكحاو مغدملا فرألا ماكحا يف لوقلا اذه: يا
 يف اضيا امهيلع ملكت هنال هدنع رهظملا فرحلاو هيف مغدملا فرملا نم امهدنب

 كلناذ راهظالاب عفانل هتارق ام نا هانعم «روصم هنوكس رهظف» هلوقو بابلا اذا
 ميملاو ماللاكهراهظا ىلع اعمجم ناك ءاوس:ةمدقتملا نوكسلا ةمالع هيلغ لغجت

 هارقو ءارقلا هيف فلتخا امموا انيلع غرفا نم ءايلاو نيثلاو ءافلاو هلل دمحلا نم

 تامح) وحن طقف نولاق ةياور نم وا (عمس دق) وحن هنع فالخ ريغ نم راهظالاب عفان

 نا هلك كلذ يف مكجلاف (ءاشي نم بذعي) وحن طقف شرو ةياور نموا (اهروبظ
 ا لاا ل اا ةمالع نكاسلا ل لنج ش



 ميركل در“ . اوس

 أ عضوي اهنا طملا'نأ مولسعملا نم ْذا كلذ ىلع داز ايفال هنادغو قاملالا ىف ريختلا
 أروكذملاريبختلا عضوم ىلا راشا مثنوكس وا زمه اهدعب ناكاذا دما فورح ىلع

 | ءايلا: داري عفانل هتارق ام لكيف يا تيبلا (*اي نم هتدز. دق ام. لكيف) هلوقب انه
 ا طخ ىلع ظفللا يف اهتدايز ءايلا ةدايزب دارملاو ريمضلا ءاه دعب كلنتا ةلص لك فو

 أ لع ةدئاز وا يدنتملا ينو يتاب موي يف ءايلاكة لصا تناكءاوس فحصلا ظ
 | ءاه ةلص ءاحلا ةلصن دارملاو يناعد اذا ينو ينيدعب نا يف ءايلاك ةملكلا لوصا

 | تل (اريطادم ناك افيرننا) وحن ءاموانازلاو ثناكءاوش ككل دميؤلا يشتت
 | نأكو زم اهدمب عقب ملاذا عمملا ميم ةلص زوك ذملا ريبختلا يف ريمضلا ءاه ةلص

 | رهشالاو زمه اهدعب عش ملاذا عمملا ميم ناكسا عفان نع ىور اشرو نا كشالو

 | ةدئازلا ءايلا يف رييختلا نم مظانلا هركذ ام نا 5 ملعاوإف اهناكسإ نولاق نع
 ظ ينادلا اماو دوواد وبا هب درفنا ام وه عمجلا ميم ةلص امهلثمو ريمضلا ءاه ةلص فو

 اوه ينادلا بهذمو هدنع دملاب هبف ىنتكي الو قاملالاالا كلذ يف هدنع سيلف
 | امع (نوكس الو زمه نكي مل نا) هلوقب مظانلا زرتحاو انلمع هب ىرج يذلا حصالا
 ' نا هيو هلال هليواتو ىلا ىنترخا نثل) او زبه نملا كفرخأ كسا هنف ناك

 أ ناكان اماو خلا (طخا يف ةطقاس نكت ناو) قباسلا هلوق يف لخاد هناف (متنك
 | ةدانؤ الو هبق ةلصال هناف (سدقلا داولابو ٠ هللا هب) وحن نكاس دملا فرح دعب هيف
 | كي رحت عم نكل ذحاو عضوم ىف نكاسلا لبق ةدابزلا تعقو هناريغ هنع زرتحي ىتح

 | لاق مث قرتحا هنم مظانلا لملف لما يف هلا ىنيتا) ليت هلوق كلذو ءايلا
 | ييحي ييلو تأ هلوقك يحي آل و 'سآيقب ذك
 | طلاب هنع ءانفتسنالاو قامالا نيب هيف ريبختلا ىلع خوبشلا صن ام مظانلا ركذال

 | يف ضرعت نوكسالو زمه |مهدعب نكي ل اذا ريمضلا:ءاه ةلصو ةدئازلا ءايلا وهو

 هيف عمتجا امم نوكسالو زمه هدعب سيل ام وهو هيلع اوصني ملام ىلا تيبلا اذه[



 سلا ف امو

 نيذه لع صن دقو ىناثلا تيبلاب راش هجولا اذهىلاو ادو دم هنوك لغو ف رأسا ىلع ظ

 اذلو ينادلاردد هبو لوالاهجولارايتخاب دووادوبا حرصو اهريغو ناخيبشلا نيهجولا

 لوالا تيبلا يف مظانلا هركذ اهف لخدي ال © هيبنتإ انام ىرج هبو مظانلا همدقا
 ال اهنا ىلع عامجالل طخلا يف ةطقاس تناك ناو روسلا لئاوا ف يتلا دملا فورح

 . ملا) وحن روسلا حتاوف يف ةموسرملا اهلبق يتلا فورللا ىلع طملا لورت اماو قلت

 هيف فلتخا دقو رظانلا هل ضرعتي مل اذلو نيمدقتملا نع صن هيف درب ملفا نق

 لعجيو هلوزن ىلع اندنعلمعلاو همدعب لاق نم مهنمو هلوزنب لام نم مهن نورخاتملا

 بتكول دملا فرح لح ىلع اهماما لجي مهضمب لاقو ل |معلا هب ىرجام لع اهقوف

 وه كلذ نال ماللاو فلالا نيب طملا لمي ( . ملا) يف لاقو (< ن<ق س١٠ اذكه

 مالل قئاعملا فوذحملا فلالا نا حيحصلا ذا بثكو ل :فلالا:قاللإ صوم

 ريغ هريدقت فوذحم هلوعفمو طرش «أشت ناو» هلوقو ايس امك نيميلا نم قحلي

 لوءفم ةطمو اتكرتل مدقم لوءفم اهقاملاو طرشلا كناوجاتكرتو فورا قاملا

 ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمملا هذهو هل ىناثلا لوءفملا لحم ىف فرظ اهعضومو اتلعلل لوا

 لام قالطالا فلا اتلعجو اتكرت ين فلالاو ظرشلا ناوج

 .قوكسي الوازع 0 نايا: هوكي ايركجل ]ذهن لو
 >الولا 5 كْنَتَأ ةلصر وأ #8 ء ءأن نم هندز دق.ام لك يف

 الو زمه اهدسب نكي مل اذا طملا يف ةطقاسلا دملا فوزخ مكح ىلا انه نضع

 اهقاطلا نع ىنغتس .نا نيبو ءارمملاب قحلت نا نيب.اهيف ريخي هنا ربخاف نوكس

 ةراشالا مساف نوكس وا زمه اهدعب ناك/ااذا:اهيف زيخ انك اههضوُمم يف: ملا الجب

 فورح ىلع دوعب اهمكح يف ريمضلاو مدقثملا ريبختلا ىلا عجار اذه لثمو هلوق ف
 يضتقب تيبلا (اهمكح اذه لثمو) مظانلا لوق رهاظ 4* تلق نافإ# ةطقاسلا دملا

 ال هنا عم نوكس الو زمه اهدعب نكي ل اذا ةقحلملا دملا فورح ىلع طملا عضو

 يف مدقت ام لفن انهتامبنا:مظانلا دارزم نا 4 باو ان كيني هام رسب



 تيس نيفيز

 | ءوسلا واوو ءيش ءاك ةزمه اهدعب عقاولا نيللا يفرح مكح تببلا اذه يف ركذ
 ادم يا شزرول اههدم ةباور ىلع امغقوف طملا لعج يف دملا فورحك امنا ربخاف

 | شرول امهف ظسوتلا ةياور ىلع اماو عبشملا ىلع لمحيامنا قلطا اذا دملا نال اعبشم
 امهيلع طملا عضويال امك عبشملا دملاب طسوتمل دملا سبشل الثل امهيلع طملا مضوب الف
 هدم ةءاور يف يا فاضم فذح ىلع «هدم ىن» هلوقو اهرصق نم ةياور ىلع

 أ مفرلاب وتو هلوقو ءوسلاو ٠يش هيلع لد يذلا نيللا فرح ىلع دئاع هيف ريمضلاو
 ظ لاق مث لثم ىلع فطع

 :طملا لم زج رابتعسلا :كياطللا هيف ةّطقاس نكت نو
 فيدكس 4 تيوه ةللتم لب اهمال ايما نإ
 و احا نيا فرح ماعب والا ية دلل فز كس عمك

 كئيبا

 أنا نبل ءارمحلاب اتاكد و جار ءاوارما +

 أ طخلا يف دجتوت مل اذاف دملا فورح قوف لعجي نا هيف لصالا ذا طملا اهيلع لمجي
 | زامفش وحن الصتم ازمه دملا ببس ناكءاوسو لصالا اذه ىلع ةظفاحم تقلا

 ظ .ىيتيالو ىلا اووأفو نأ ىأ وسلا وحن الصفنم ازمهوا اوءوسبلو نيئيبنلاو

 ظ ”يادلا كلذكو كل يشنترخا نألو هللا الا فله متنك نأ يدبو برضي نا

 |انوكس ئقلا ناكو انولاق دتعاتا# ينرت ناو شرو دنع مكسفنا ومكيلعو اذا

 |هجولا اقلط لاومتلا اذه ةح نم دعم (ئانمو نوقاشت قوبل او ترافالا ولو

 | ريبعتلا نال كاذواهتقملا ةلوق نم امارتلا ملعام حيرصت ارم هلوقو لوالا تيان راشا
 عم اهب حرصااذاف ةرمكاب قذلملا نوكي نا ظبضلا لها فرع يف مزلتسس قاحلالا

 أال هنا مس رلاب ريبعتلا فالي ا ذهو حاضيالل مزاللاب حب ,رصتلا بأي نم ناكقاحلالا

 أهجولا فخ اّطملا يف تاثوه ام ءالحكلاب سكيام لع قلطي امرثكا ذا ةرمحلا زا
 | طملا لدي اهمضوم يف ليلا لعجب ينغتست لب ةفوذحملا دملا فورح قحلت ال نا يناثلا



 ميك راسو

 ةقاملا اهدعب رهظملا وا مغدملا نكاسلا لاثمو * سو ءورقو : اج اهدع نمحلا لاثف
 اوارو ةمالع دملا اولمجي ملف اذه ىف قارعلا طاقن فلاخو هءاب نكن نم دنعيايحبو

 لصتملا زمهلا هيف لخدي زمحل مظانلا لوق نا ملعاو كلذ ىف فاك ببسلا دوجو نا
 هرشنأ اشو كلوا ءايلواو نا هالؤهو شرو دنعؤالاو وحن ل والاف لصفنملا مهلا وريغملا

 يف نيبجولا دحا ىلع ءانب لوالا مسقلا يف طملا عضويف لزنا ام وحن يناثلاو نولاق دنع

 يناثلا مسقلا يف شرول طملا عضوبو دملا هجو وهو ريذملا زمحلا لبق عقاولا دملا فرخ

 هجو ىلع اماو دملا هجو وهو هيف هل نيبجولا دحا ىلع ءانب نولاقلو اقافثا هدمي هنال

 ام اهدعب هلوقب مظاناا زرتخاو لصفنملا يف الو ريغملا فال طملا .عضوب الف.رصقلا

 طملا اهيلع عضوي ال هناف نامياو اوتواو نماء و دملا فورح لعزمهلا مدقَت اذا

 هل اهطسوتو اهرصق ةياور ىلع شرو هلثمو اقافتا رصقلاب اهارقب هنوكل نولاق دنع

 عضوب مل اهناو زمحلا اهنع رخات اذا [5 اهيلع طملا عضويف هل اهعابشا ةياور ىلع اما

 طسولا دملا سبتتب المل يعيبطلا دملا ىلع ةدايز هيف نا عم طسوتلا ةياور ىلع طملا

 الصو دملا فرح عم دوجوملا نك سلا نك اسبلاب مظانلا دارم © هيبنت ل عبشملا دملا
 فذحيو ةصاخ الضو دجوي يذلا نك اسلا حيرخبف ةقباسلا ةلثمالا يف 6 انقوو

 (كلش هللا يفا .انريطا اولاق ٠ هلل دمحلا الاقو) وحن لصولا يف اظفل دملا فرخ هلجال

 دوجوملا نك اسلا حرخيو اظفل دملا فرخ دوجو مدعل اطخ كلذ يف طملا عضوي الف

 ةولصلا يف (5 قيقحتلا ىلع عابشالا بوجوب هعم فقولا ن ناكدارش ةياللاللا

 اطخ كلذ ف طملا عضوي الف ناتمو نوحافملاو نيعتست و هزاوجواة ةمجرعو

 ينبم ظقتلاو الو هدبب كسلا دوجحو مدعل لصولا ىفرصقن دملا فرح نيكل

 اربظ ناوا هلوق نم نا ىف رهظالاو زمهىلع ىف وطعم. نكاسو هلوقو لصولا للعا

 اهياوج ف ذح ةيطرش نوكتو ةزمحلا ربك حصيو ةدئاز ةرمحلا ةحوتفم نوكت نا

 لاق مث كلذكف نكاسلا رهظا ناو يا واولا ىنم ذل ذكيحواو هيلع مدقت ام ةلالدل

 ءّسلا واو وحن و هدم. يفز: دب ويش ءاب لثف نول اذك



 أةيادلابلطل ناك اذ ام: لب انايقناكة يح نيا: نسم زا قي يذلا وق
 | هيف عج ةنلككا رخا» يف ناكنا ددشملا فرلا ناهو ليصفتلاب ثلاثلا لوقلا

 | اهريغ نم رثك !َنايبلا اهيف لطبف ريبغتلا لح فارطالا نال لكشلاو دشلا نيب
 | لوقلا اذه ىلاو دشلاب هيف قتكأ اهاطسواوا ةملكلا لوا ددشملا فرملا تاكناو

 | لوالا نود فرطلا ف لكشأ مهضعبو يا «فرطلا يف مهضعبو» هلوقب راشا
 | ىرخا هوجو ديدشتلا ةمالع يف ىقتبو ها نسح لوق وهو ينادلا لاق طسولاو

 ظ لاق مب اه جيويشلا راكتاو و اهب لمعلا كرتو اهتعضل مظانلا امل ضرعتي م
 فلو اي مث واو قوَقَد : 0

 [يتفلل١ َرهظأ نأ وأ ًانيقيدلا اسو ع ارخأت هدب نم طم

 | ركذف دودمملا نم طملا عضومو ةججرتلا يف هلوقب هيلا راشملا طملا عضوم انه نيب

 اواولاو فلالا يمه يتلا ةئ ةثالثلا دملا فورح قوف لعجي دملا وه يذلا طملا نا

 |نا ةِقوفلاب دارملاو اهلبق ام روسكملا ةثكاسلا ءايلاو اهلبق ام مومضملا ةتكاشلا

 ا ظسولاالباقم دملا فرح نؤكيو ةكرملا ف ناك يك ض ايب هفرحو دملا نيب نوكي
 | نكاسلاوازمحلا ىلا هب ريو دملا فرخ نم دملا ءادتبا نوكي ليقو راتخملا: ىلع دملا
 أ .نيوك ّذلا») يف ايكرتمملا نمال ديم اهنم”ناك ام انه دملا:ةفقوزح يف لخدناالو

 أزمملا بأن يف هيلع ماكتيس هنال شرول لدبلا هجو ىلع (هرشنا ٠ كشف و ٠ متررقا:و

 أ اىل ةنأكو هيلع اا

 | لة نانا اهنايب ىلا فضح لادم وج يذلا هظنفا ةظاؤم هتوؤس ىءر

 ازمهل» هلوقو هظنل نيبو اهنيب اقرف < اذكه املا» نم ىلعالا فرطلا لازيو اهميم

 | نكاسلاو ا زمملادوجو وه دملا عضو يف ةلملا نا ىلا هبراشا «نك اسوا ازخات اهدعب

 أ ةدودمم ظفالا يف اهنا لغ اهينت طبضلا ين دم ةدوص اهيلع عضو اهب توصلا دادتما
 | نكاسلا يف يمعت ءارهظا ناوا مغذا» هلوقو اهدعب هلوقب هنع ىنغتسم «ارخات" هلوقو



 ا

 ةكراسأ تناكن اف ةكراا فالتخاب هل فاتخي لب نيثثلا هب: نضتخا انك فال
 رئابكت ناك ا: وكيل هلوقن انشا امل لاو ةنفقملا :نفزليا يمت حلا ذل ناكل

 تناك ناو ريثكلاب :اكرخم 'فرلنا ,ناكنا:فرملا لفشا,لاَتلا:نوكت يا:(ةلقشا
 «أحتف هقوفو» هلوقي راشا اذه ىلآو ددشملا فرلا قوف لادلا ناك ةحتتف ةكرملا

 لاذلا ةراك ةكرشلا ظلاك نلف حتتف اذ ناك نا فرأا قوف لادلا نوككوا

 ءارتما ال نوكي همامضنا ٍنو» هلوقب راشا اذه ىلاو هقوذ الاددشملا فلا ماقا

 لادلا اذه يفرط نا كلاغلا ت كيلا ايف رك فمع م كلشال ءارتما ال ىنعمو «هماما نم

 محتفلا يف كادو ددقلا فرملا قوف عضو ١ لعا ىلا نياق نانؤكيا ةنخادج يا

 ربع يذلا لعالا ىؤس يف عضو نا لفسا نخل 7-52 نانوكيو مدقت 6 لي

 هللا اذكه مدقت ام ىلع رسكلا يف لفسالاو مضلا ىف مامالا وه هاوسو قوفب هنغ
 لاق مث ا قطا ظ

 الكا: ماهم قذر مايل وثلم دا ل ابا 50 ا

 5 ندا 7 فديو قب

 نولعجي نيذلا ةنيدملا طاقت سهذم ىلع ددشملا فرألا ةكرح مكمل لعن اذخا لك
 لادلا نا لوالا لاؤقا ةثالث لادلا عم ةكرملا يف مهل نا وذفالاد دشلا ةمالع
 ةمالع عضو ريغ نم يا «ةلكش ريغ نم* هلوقب راشا لوقلا اذه ىلاو اهنع ينغي

 ةلكشلا عضوت مل اًناو يا ةيردصم امو ليلءتان «الزنت |!“ هلوق يف ماللاو ةكرملا
 نايب هضف مدقت 6 اهعضوم يف عضوي هنال اهتلزنم لادلا لزنتل لوقلا اذه نع

 نيب عمجي هنا يناثلا لوقلا دووادوبا حرض لوقلا اذه رابتخابو اعم ةلكشالو دشلا

 «لواك الكشا مهنم ضعبلاو» هلوقب راشا هيلاو نايبلا يف اديكأت لكشلاو دشلا
 يذلا لوالا هجولا ىف هعضوك اقلطم لادلا عم لكشلا مهنف ضعبلا عضو يا
 نم هريغالو مظانلا ملكتي ملو نيرخاتملا ضعب هحجر لوقلا اذهو نيشلا دشلا وه

 دشلا نوكي نا رهظتساو لوقلا اذنه ىلع دشلا نم ةكرللا لخنم.نلع نيمدقتلا



 د ياو

 أ لكشلل اهانركذ تلا هفصلا لثم يا «هانلق امك* هلوقب دارملا وه اذهو ةريغص ءان
 أ ةنفرلملا لكش لحم نابب هب دارا «ةالغاوا تحت هماما» هلوقو قباسلا ايلا يف
 | لغجي لخم يا ف هل لاق الئاق ناكح ردقم ل 0 ندي تل عيفربن اوال دفا
 | فرعا مامأ لمجي يا هماما هلوقب باجاف همدقتملا فصلا ىلع يذلا لكشلا

 |رتككا يف ينمي ددشملا فرملا تحت يا تحت وا لوق ىلع مضلا ىف ينمي ددشملا
 ظ لوق ىلع مضلا لحملا يف هلثمو حتفلا يف ينمي ددشملا فرعا ىلعا يا هالعا وا

 قوف عضوت ةحتفلا له مظانلا نيبب ملو هانمدق امك هب لومعملا راتخملا وهو رخآ*
 | نيشلا قوف عضوت له فرملا قوف اهلعجب لوقلا ىلع ةمضلا اذكو هتحت وا نيشلا

 | نيشلا قوف نامضوي امهنا لمعلا هبو هريغو ىنادلا هيلع صن يذلاو هتوا

 | نع لد ةكرملا تناكو دحلو لس لع نيش عم رانا امل ةخجوق

 | نيشلل تلصخ دشلاو كيرحتلا نيئيش ىلع لدي نيشلاو كيرحتلا وهو دحاو
 ىلع نيشلا عم دراوتت ملف ةرسكلا اماو فزلا نم برقا اهب بجوتسا ةيزم

 فرألا ماما املعجي لوقلا ىلع ةمضلا اهلثمو لفسا نم عضوت اهنال دحاو لح
 هائغم ىؤنو هيلا فاضملا .ؤ ذخ فرحلا يا هتحتوا هلصا «تحت وا” مظانلا لوقو

 ١ ناياجي 802 نوبت يء ايفا قنا 0

 هَلَغسأ سكي ناكل نوُكي هع ةَلعَج الاد طبضلا .لعأ ضْعَبَو

 ةلاعامأعازما ءارتما ل نوكيا ع «امضنا فو انف هَّقوَفَو

 ناسنكقم للعلا: يوم يفوق ناش (ق: "قتلنا ظطأو
 الاد هتمالع 20 ةمالع اه ركذ
 طاقن مهو: مهعبت نمو ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا ةندم طاقن ضعبلا اذهب دارملاو
 يف اهراركتل نيشلا ىلع اهوحجر مهناكو دش نم لادلا كلذب اوداراو سلدنالا
 اهلك ةظفللا يه اهناكف لكلا مكح يف كلذو ةماسكا يثث كلذب تراصف ظفللا
 ىلعاب.نصتخي ال لادلا اذه نا مظادنلا ركذ مث ينادلا رايتخا وه هجولا اذهو



 باب

 ةكرللا نم هولخ ىلع اليلد ةرادلا كلت هيلعاو اهب ةكرما خس انئاقتا عك احنا

 مظانلا اهيلع ملكت د ملرخا تهاذم هيفو نالا انلمع هيلعو نيرخاتملا لمت كلذب ىرجو

 نوكسلا ةمالع نا هباحصاو ليلخا سهذم اهنم اهب لمعلا اوكرت نيرخاتملا نوكل

 نهنم :انهنمو.فلطخ نما لوالا كفرلنا كاذب اودازاو:(هللا ]1.١ اذكاشا ءاخ
 ههنك ليلا بهذم كلذب اوداراو ةرج نركبلا ةمالع نا سلدنالا طاق

 اهنمو يلؤدلا طقن عم نسحي اهنا مهبهذم ناالا اهتطم اوقباو ءاخا سار اوطقسا

 :الأوهف ةفقاو ءاه نوكسلا ةمالع نا ةنيدملا لها نم لقالاو ةاحنلا ضعب بهذم

 طاسقن ضعب كلذ يف فلاخو. نوكسلا ةمالع ىلا نكاسلا راقتفاب نولوقي مهاك
 هلوقب هلحيو ديدشتلا "همالع ىلا راشا مث الصا ةمالع نوكسال اواعجي ملف قارعلا

 ةرورج الو ”هقرءم ريغ ديري نيش ديدشتلا همالعو يا «نيشلا فرح ديدشتلاو»

 انه نم هاللعا ف ذحو ددشملا فرأا ىلعا يا هالعا اهنا اضيا ديريو ةطوقتمالو |

 مظانلا لاق امئاو هباحصاو ليلحلا بهذم وه هجولا اذهو هياع لوالا هالعا ةهلالدل ْ

 ديدش نم لؤالا فرآا ذخا ليلخلا نال نيسلا فرح لقب لو نيشلا فرح
 نم لوالا فركلا» ىنغتست برعلا ناب: اجت ديدشتلا ةمالع هلعجو نيشلا وهو

 امج اولاق + الأ اوُمَجْلَأ ذإ مهو دان رعاشلا لوق ليلدب مالككاو ”هملكلا
 هجولا اذه ىلعو (اويكراف الا) ىناثلاب و (نويكرتالا) لوالاب دارا الأ مهلك
 فورالا نم ةذوخاملا تاكرحلاب طقنب نمل دووادوبا هراتخاو قرشملا طاقن بلاغ

 مظانلا ركذيسو انلمع ىرج هجولا اذهبو ليلا وهو ادحاو عيمللا عرتخم 5

 لاق مث * ه>ولا اذه ريغ

 هانا أب تمت وأ لهنا امأ :دكقيا هان اكس رسال محلا
 ددشملا فرأا قوف ةلوعجملا نيشلا ىه ىتلا ديدشتلا ةمالعب قتكلال 9 ا

 ناب ةنهتلا :ةنضلا ىلع هلجتفاذرتاملا ينرللا لاكش اهلين نالنيللا يآ
 ةرسكلا لكشو ةريدض اواو ةمضلا لكشو ةهحوطبم ةريخن اقلا ةجلالكش نا



 7-0 < هم

 أوهو هب لومعم ريغ رخا»هجو هنفو هب لمعلا نايرإ هجولا اذهت لعرضتقاو (هوجو ظ
 | ةمضلا ةنتررع ىلا قدري ملءناب اراعشا نيسلا طسو يف ءارمخ ماهثالا ةطقن لمجت نا ١
 | زرتحاو مهضعب معز امك نيسلا قوف ةطقنلا لمجتالو ة | ةبئرم ىلا طحن مو

 ءافخابو هجو يف هنو مامشأب عفان ارق ناو هناف انمأت نم تمس * هس هلوق مظانلا

 | ءاجحلا نم صقتلا باب ىلا هيلع مالكلا رخا مظانلا ناالا رخا* هجو يف اهتكرح
 | ضفلاب ارقن ماما نم هلوقو امهيلع انمات طبض ةيفك عم نيهجولاب دارملا هيف نيبنسو |

 لاق مث نيسلا ماما نم يا هظفل ةينو هيلا فاضما فحل نيوننت ريغ نما
 اما نم ؛طملا:. عْضاوم وكي دي دْنشّتلاَو نوكسلا يف.' لؤقلا
 | نم طملا عضوم نايب نو ديدشتلاو نوكسلا ماكحا نائب. يف لوقلا اذه يأ

 ظ ص ديدشتلاو نوكسلا ماكحاو نافدازتم ناظفل دملاو طملاو ةودمملا فرحلا

 أ ةمالغ نع ديدعتلا ةمالعب قتكيال هناو انهلحو !مهتمالع ئه تابلا اذه يف اهنيب
 | يه يتلا :ظافلالا هذهو دعب اهنيبنسو هتمالسعل ضرعتي ملف ملا اماو ةكرملا
 ءامسا حالطصالا 2 هو لصالا يف رداصم دملاو طملاو ديدشتلاو نوكحجلا

 | لاق مث عضوم نم لاح دودمملا نم هلوقو فورم اب ةثاقلا نامل يلعةلادلا ل ااكشالل

 ظ .نيشلا فرح ديدشتلاو هلعأ أي نوحب لا. ةمالسع ةرادف

 نوكتلا ةمالعف هاو ديدشتلا ةمالعو هلحو ناكبللا ةمالع تيل اذه ىف ركذ

 هنأكف «هالعا» هلوش هلا راشا هلحو «نوكسلا ةمالع ةرادف» هلوقب اهلا راشا

 زيمطلاف.هنغ ةلصقنم يا نكابنلا فرملا:قوف.لمجت ةراد نوكسلا:ةمالعف لو

 فص نوكسلا نال نوكسلا هلوق نم موهتملا نك ادسلا فرملا ىلع دئاع هالغا ىف

 ةرادلا لع نوكسلا ةمالع يفرضتقاو هب موقت: فوصوم نم اهل دبال.ةفض:لكو
 هللا لص ءئنلا ةنيدم طاقن نم نيرثكالاب ءادتقاو دوواد يلا رايتخا. ىلع ادامتعا
 اننملا لها دنعررقئ امم اهوذخاو ةزاد نوكسلا ةمالغ نولعجي مهناف ملسو هيلع
 فرحا ناك املف واخ ا ىلع ةلالد ددعلا نم ةيلاخا ةلزنملا ف ةريخص ةراد لعج نم



 ضو.ءملاو ضوعلا نال كل ذكوهو لاملا فراا ىلع عضوتال ةحتفلا نأ نضوعو

 .فرحلا ىف لاو طقنلا لح نايب ىلا فراا تحت هلوقب راشاو ناعمتجيال.هنع
 دنع ايكءاهنليي ىشانلا فلالا كدت دارملا:نانلؤ اهفزإ حرق يايا ني كدا
 ةلامالا نوكت .نا نيب طقنلاب ةلاملا ةحتفلا ضيوعت يف قرفالو ةلهللا نم:ريثك
 نوكي نا نيب الو هضحم ريغ وا ةضحت اهريغ يف وا روسلا .: اوف يف ةيئاب وا ةيئار

 وحن كلذ يف لخديفال ما ءايلا تك افوذحوا اتباث ةحتشلا نع ىنشانلا فلالا

 طرشب نكل (مهاياطخو ٠ اهيسرمو .راهو .رملاو.. رارالاو ٠ نيرفاكلاو .٠ اهبرجيا

 روهمللا ناف زاهنلا ومن يف ايكو ةلثمالا هذه ف اكافقوو البصو ةلامالا نوكت نا |

 اضيا راهنلا يف اك طف الصو وا نوكسلا ضؤرعل لصولاك ف قولا يف هتلاما لع ظ

 ارو افقو هيف :هلامالا كاك اماماؤ فقولا وكل ادادتعا اًمَقو هلع ّ نم دنع ظ

 ىزتوا»؛كزتممل) زم لصفعم نك أساهلقل امؤاةزؤشقل ءامسالاكحتفلاب لصولا يف

 مهعامجال ”هصلاخلا "هحتفلا ىلع لدي امب هطبض باوصلاف (باتكلا ىسومو٠ نسمشلا |

 انا يا: خضوع ةلوقل ةلغ هلامالل لوقو هانمادقنيكناصولا لع ىنبم طبضلا نان ىلع ظ
 ةهحتفلاب لب اهب ارق مل ولف :هلامالا ةءارقلا ىلع لدبي نا" لجال ضيوعتلا اذه ناك

 نوكيا نان طقنلا/ ضوعت مل شرو هيلع ام رثك ١ يف نولاق هءاور وه |يكت”هصلاخلا ظ

 نا ىلع طقنلا لدي نا لجال يا هلالدلا خسنلا ضعب ينو اهريغ يف امك"هختف
 هجولا اندنع لمعلا ىرج هبو ىنادلا رايتنا وه لوالا هجولا اذهو ةلامم ةحتنفلا

 كيذ ةناوزؤ فنمل لاؤسلا عقيل ضوعلاو هنم ضومملا نم لامملا فرملا ةيرعت ىناثلا

 لامملا فرحلا رعيا «هرعوا» هلوّب مظانلا راشا هيلاو مامثالاو سالتخالا ف امك

 وه طقنلا عضوم نا مهوي الوا مظانلا مالك ناك« انو» طقنلا نمو ةحتنفلا نم

 كلذ نا نفلا اذه ةغا دنع مكملا ناكو مشملاو سلنخلا يف لكشلا عضوم

 مثلا طقن نا يا خلا «مامثا يف طقنلاو* هلوقب ماهبالا كلذ عفد سلتخملاب صاخ |

 00# ٠ ىنس)ا ذكه ةمضلا ىلا ةرسكلاب راشي هنا ىلع اهيبنت فرلا ماما هلح

 ا

 ظ



 دف 11 د 1

 ليلقلا سهذب ىتح ةعريس ةكرملا فاطتخا ءارقلا دنع سالتخالاو طبضلا يف

 اردعتو |من نيع يف عفان نع نولاق هاور دقو اهلكت اكر لا ىف نوكيو ريثكلا ىتدو

 | اهيف َنْشَرَو يورو نوكسلا اهلصا نا ىلع اهبينت نومصخي ءاو يدعي ءاه ىفو
 دارملاو نولاقل اهناكسا ةياور ىلع اذكو رهاظ هتباور ىلع اهطبضو ةماتلا ةكرملا
 ةمضلا ءزجو ةرسكو ةمض نيتكر ح نم ةبكر م ةمات ةكرحب قطنلا انه ماهثالا

 دقو هانعم يف حيحصلا وه | نمزثك الانوهو ةزيكلا ءزج هيليو لقالا وهو مدقم

 ةكارطلا تناك اغا: مضلا اهلصا نا ىلع اهيبنت تليسو :يب مس نيس يف عفان هب أرَ

 |ةبوشم ة ةياقلاو نوكيا وشنم ىلوالا نال نتسلاخنهخ ةيعلاد ةيلخخلا
 أانلمع ىرج هيو يفادلا د ا,تخاوه مشا وا سلتخا ام طبض ف لوالا هجولاو ةمضب

 | نم ناذخويال ماب أَو دوواد يبار ايتخا وه ىناثلا هحولاو

 |ينادلا داتخا رمظالاو ها لاوسلا ىلع لمحت ةيرعتلاف خيشلا نم ةهفاشملاب لب طخلا

 | هلا نفاخ ةضلاخب ةكربجج اقف طقانلا نم ةلفغ يئرعتلا نا رظانلا”نظي دق:ذا

 ظ .لاق مث فورا فلج طيش
 ه- 0-01

 ل انالال. كيرلا »تلح .لطتتلا» ده دل امنا :ة تقلا نَسوعو
 | مامأ نم 7 < ئدنس د“ ماميكتشإ 29 اطلقثلاو هرع وأ

 حفلا وهو ةسلاملا ربلا ةكرملا ماقا نم ثلاثلا منقل مبض ىلع انه ملك

 | حملا دض ةلامالاو حضتيس اكةرسكلاب ةب وشم اهنال ةصلاخ ريغ تناك غاو ةلالا

 | برقت نا يه ةضحلاف ةضحريغو ةضحم نيسق تالا

 |هيف غلابم عابشا الو صلاخ بلق ريغ نم ءايلا نم فلالاو ةرسكلا نم ةحتفلا

 | صلاخلا حتفلا نيب ام يه ةضحملا ريغورسكلاب اهنع ربع اعرو 0 ا

 أ ئرغصلا ةلامالا, ىمستو. نيظفالا نيبو نيب نيب اهل لاقي اذلو ةضحملا ةلامالاو

 [طقتلاب اهضومت نا امهدحا نيهجو ةلاملا ةحتفلا ظبض يف مظانلا ىذدقو.ليلقتلاب و
 | هلوق نم ذخّويو ءارمملا طقتنلا اذه لمجحيو ةصلاخلا ةحتفلا, سبتلت المل رودلا



 ءادالا لها قفا ©هيبت# هتملع دقو نيونتلا دعبو اهذمب نيمقاولا ءانلاو واولاو

 ةنكأسلا نوذلا وهو مغدملا ةئغ ءايلاو واولا 'يف ماغدالا مم ةرهاظلا ةنملا نا لع
 (ةمعان ذئمونو ٠ ريصن نم) وحن نوذلا ف ماغدالا عمو اصقان ماغدالا نوخيف نيونتلاو

 نم) وحن يملا يف ماغدالا عم ةنغلا ين اوذلتخاو امان ماغدلالا ن وكيف هبف مغدملا ةنغ

 مغدملا ميملا ةئغ اهنا حيحصلا وهو روهمجلا هيلع يذلاف (معبر نم ىدهو ٠ ءام

 اهيف مغدملا يملا ةئغو اهتنغ ليقو نيونتلاو نرذلا نم ةلدبملا مبا ةنغ ليقو اهيف

 نوكيو امات ماغدالا نوكي لوالا ةثالثلا لاوقالا لعف نيوذتلاو نونلا ةنغ ليقو

 ديدشتلا ةمالع عضتو نوكسلا ةمالع نم نونلا يرعت نا وهو مدقت امللع طبضلا

 طبض نوكي : اصقان ماغدالا نوكي عبارلا لوقلا لعو نوثلا دعب نوتلاكم يملا ىلع

 نيمقاولا ءايلاو واولاو نونلا طبضك نيونتلا ذعبو اهدعب ةعقاولا ميملاو نوذلا

 ىلع فطع انونلاو هلوقو ةمالع لغ فطع انوكسلاو هلوقو نيونتلا دعبو اهدعب
 0 هلوق يف بوصتملا ريمضلا
 * يَدرَمّتلاَو ةظنقت' لكتستلا# لل تعبأ أ بثغلا ام لو
 0 مج م فا عرش نيودتلا نإ 3 0 نع ملكتتانلا

 ثلاثلا مسسقلا ىلع ماكتيسو ةل امو ةمشمو ةسلت ماسقا ةثالث ىلا اهمسقو ةصلاخلا

 نم سلشخا ام لكنا ركءذف نيلوالا نيدسقلا طبض ىلع انه ملكتو دعب نيتبلا ىف
 اطقن هيلع لادلا لكشلا لمجي نا امهدحا ناهجو هطبشض ينف اهنم مشوا تاكركلا |

 هلوقب راشا هجولا اذه ىلاو ةصلاا ةكرطلاب نسبتي الثل ماجعالا طقنك ارودم |

 فرحلا قوف سالتخالا يف عضويو ءارمملا طقنلا اذه لمجيو «ظقن لكشلاف» |
 مابشالا .قءاماو' سنن نينك اذرسكم اغرب نعود قاكا هوست كاكا
 يذلا فرحا ىرعب نا يناثلا هجولا فرآا ماما عضوب هنا ىلع مظانلا صنيسف |

 اطقنلا وهو اهضوع نمو ةصلاخلا ةكرملا لكش نم تمشاؤا هتكرح تسنلتخا |
 اناث اهجو ينعن رخا٠ مكح يا «مكح يرعتلاو» هلوقب راشا هجولا اذه ىلاوزوانلا |



 دع نا ةذح

 تقبأ اذا ءالاو واوأا نا ركذف (لاو نم لمس نم) ون اههدعب ةمقاولا ةنكاشلا
 ناف ءارقلا نلاغ ةءارق ىلع اصقان اماغدا نوثلا هيف تمغدا ناب نوثلا ةنغ |هدنع

 عضت ناامهدحا نيبجو نيب ريختلا ءايلاو واولا نم اهدعب امو نوذلا يف مكحلا
 نوكسلا ةمالع عضتو هيف نوالا ماغدا ىلع ةلالدلل ءايلاوواولا ىلع ديدشتلا ةمالع |

 نوثلاّوه يذلا مغدملا ةنغ ءاقبا سسب صقان ماغاالا نا ىلع ةلالدلل نو ىلع

 اذهو نودلا نوكس ةمالع يا «انركسلاو ديدشتلا ةمالع + اثا» هلوق ىنمماذهو

 ةمالع نم نولا يرعل نا يناثلا هجولا لمعلا قرح هيو نيخيشلا راتخموه هجولا

 نمل ديدشتلا ةمالع نم ءايلاو واولا يرعتو اهدعب ايف اهماغداب اراعشا نوكشلا
 يف نيهجولا نيذه اوزوج |مناو اصلاخ اماءدا اههيف مغدت ل نونلا ناناراعشا ةكرخلا

 هتلغ تيقبا اذا نيوتلا دعب اعتب رعت لع اورصتقاو ةنك اسلا نولا دعب ءارلاوواؤلا

 | ماغدالا ”نيبتلال نيونتلا دعب ءايلاوواولا ىلع ديدشتلا ةمالع تعضو وا هنال
 | هناف ةنكااسلا.نونلا دسن اهيلع اهعضو فالخب هانمدق امكماتلا ماغدالا, صقانلا
 أريغ ماغدالا نا لع لدب نوتلا لع نوكحملا ةمالغ عضو نال هيف سابتلا ال

 | امهدنع اهتنغ قت ل اذا كنا «امهدنع اهتنغاتيقا اذا» مضانلا لوقنم مهفو صلاخ

 ظ ةمالع عضوب نوكي لب كلذكن وكمال طرصلا ناف ةزمح نع فاخ ةءاور وه 3

 | قئتيح ماغدالا نال نوكسلا ةمالع نم نونلا ةيرعتو هايلاو ؤاولا نع دي دشتلا

 | مهفلاخو طبضلا لها بهذم وه نيتيبلا نيه يف مظانلا هدافا امو صلاخ

 نرالا دعب ءايلاو واولا ىلع ديدشتلا ةمالع عضو نم ددال اولاقف كلذ يف ةاحنلا

 عربت دقو نيودتلا يف مدقت ام ىلع صقانلا ماغدالاو ماتلا ماغذالا يف ةنك اسلا

 هنع ورب لو عفان ةءارق طبض يف همالك ذا نونلا يف ةنثلا ءاقبا طارتشاب مظانلا

 | ةنغ ءاقبا اذاش هنع يور معن نيوذتتلا يف هانمدق 66 ءايلاو واولا يف ماتتلا ماغدالا
 أ اصقان ماغدالا نوكم ةءاورلا هذه لعف ءارلاو ماللا دنع ننوذتلاو ةنكاسلا نو

 نونلا طبشك نيوذتتلا دعبو اهدسب نيمقاولا ءارلاو .ماللاو نونلا طبض نوكيو



 د الون ع

 اهيف كل زاجت.دمب نمو ءابلا تيقل اذا ةنك انندْلا نونلا:نا ىلا «ءاين[ لبق نم

 اذهو قباسلا مومعلا هيلع لد اهسح نوكسلا ةمالع نم اهتنرعت اهدحا ناهجو

 نونلا نا ىلع اهيبنت ةريغص امم روصت نا يناثلا هجولا ىنادلا رايتخا وه هجولا

 اذهو مجرخملا يف ءابلا نم اهبرقو ةنغلا ىف نونلل اهتاخامل اهنم لفضالا ف تباقثا

 ناكم يف نوثلا ىلع ميلا كل عضؤفو لمعلا ىرج هيو دوواد ينارايتخا وه هجولا

 نوكسلا ةمالع ميلا ىلعلعجت الو لمعلا هبو دووادوبا هيلع صن ام ىلع نوكسلا

 ةمالع عضو نا هب ينمي خلا مزلب دش مث هلوقو ءاسبلا دنع نيونتلا يف هانمدق اك

 دعب ددشي و ظفللا يف اصلاخ اماغدا نيودتلا هبف مغدي فرح لكيف مزلي ديدشتلا
 ملءاجه ىف دعب دشلاو» هلوق يف ةمدقتملا (ز ل) فورح كلذو طبضلا يف نيونتلا

 دعب اهديدشت هجوو قزر نم ةمعن نم ءام نم هندل نم نونلا دعب اهتلثماو «ز

 مهفو نيودتلا يف مدقت امامات اماغدا نونلا اهبف تمغدأ اهنا ىلع هيبنتلا نونلا
 نونلا دعب ديدشتلا ةمالع هيلع لعجت ال زن مل فورح ادع ام نا مظانلا مالكنم

 «هيبنت 9 دعب نيتيبلا يف اههيلع ماكتيسف ءايلاو ؤاولا الا كلذكو هو ةنك اسلا

 يدلاو (نينموع مه امو )وحن ءابلا دنع يملا طبض ىلا هريغ الو مظانلا ضر هنن

 نا وهو ءامخالا فورح دنع ةنكااسلا نؤنلا لجسكباهرض نا انلمت هب ىرج

 نا ىلع ينبم اذهو هابلا ىلع ديدشنلا ةمالعل جت الو نوكسلا ةمالع نم ىرعتا
 لهأ نم نيققحملا دنعراتخملا وهو ةنغلا عم ؛افخالا ءابلا دنع ةنكاسنلا ميما مكح

 ءارقلا عيملل ماتلا راهظالاب اهيف ءادالا لهأ نم ريثكذخأو ءارقلا عمل ءادالا
 فورح هلوق نم موهغملا قاحاا فرح ىلع دوعب هاوس مظانلا لوق يفريمضلاو

 لاق مث قباسلا ١ تيبلا يب قاحلا

 2 اع بدنع 8م 3 اًنقَبَأ اذإ ؛ايلاو وا قلو

 انودلاو امه رع وأ تنش ٠م نإ دب اًتوكبلاو ديدشتلا ةمالع

 نونا مكحب ىلعو ةنكاسلا نونلا د ديف قيتاوإا مايلاو د ىلا كج: لل اع انه ملكت



 ,ةنولن) وحن نيتملك يف انوكم نا: نيبو ةدخاو ةملك يف قاحلا فرح عم نونلا

 ذخأ نف نم نون ىلا نما* ةزمه ةكرح لقنيف شرو اماو نولاقل (نما٠ نمو
 داع نمو [هتمَوََو نوكملاب ال ةكرملاب ههبشأ امو كلذ يف نونلا طيضي هتاور

 تفخ نمو ةقنخنملاو لغ نمو نوضفةيسفو داح نمو راو لم نمو تمعناو
 دووشملا ىلع كل ذكءاذاو نيغلا يفو هيلع قئتم ٠ 15 و نينلا ريغ يف مكمل اذهو

 ءازقلا نم ضعج وا ارق هبو اههدنع ءافخالا نم عفان نع اذاش ءاج ام ىلع اماو

 تيبلا اذهرثإ قايسو ءافخالا فورح دنع اهككحك اهدنع نونلا مك ةرشعلا

 اهنوكسو كقول :هنكلس هنكك ناب بوصنم وهو ىقلأ نم ءاتلا مني يقلد : هلوقو
 لاق مث اهنوكس ةمالد يا فاضم فذح ىلع نات لوعفم

 الط عين تروح نع نإو قم كرش نوم م ند ءافاطبو

 افا لمع |نيونتلا ام لكك يف. دلي موني نسبت ل ةروزن نما
 ئرمت نا ىقتملا ف وب باو وو اب

 ةفوافملا دمغة ميكا ةانجإإلا ورح ةاوسءام لكهلوق لمشو نوكشلا ةمالد:نم

 ءابلا وهو باقلا فرحو مج ناو صرنا وج اهنع ةلصقثم وا نونلا عم ةلصتم

 صقانلاو ماتلا ماغدالا فورحو ( دعب نمو اثبنم) وحن اهنع ةلصفنم وا نونلا عم ةلصتم

 دك لا تملا دبي ترمز مداول نم ٠ مهبر نء) وحن «نولمري» فورح ىهو

 | ةملك يف اهمم نيلصتم اناك اذا اماو انلثم م نونلا نع واولاو ءايلا لاصقنا طرشب

 الكر هاظو ذي نيم اونال (هوكتس يىطت مكسملاف ن ناوتقو انذلا راو شبلو

 | نيلضفنملا ءايلاو واولا دنع نونلا يف رخا٠ اهجو ركذيسو همومعل اهتيرعت مظانلا

 يللا فرملا ىوس ام ددع نونلا تيرع اماو اهتوكس ةمالع تاثا وهو اهنع

 نط دنغ جرلو ضعب يف تمغدا ىتح جرخملا يف اهدعب امم اهبرق ىلا ةراشا

 ةيرعتف هانمدق ام ىلع كلذ ىلا ةراشا نيونتلا عابتا نا م ضعب دنع تيفخاو

 ىرغض يم تروص اش: ناو» هلوش راشاو نيونتلا يف عابتالا ةلزنع انه نوثلا



 دا 7 ل

 هلوقو هدنع قخملاو هيف مغدملا وهو قخمو مغدم هرلغ لد ام نع ديب اهناذ خيو

 يدعتللا الا بئانل ىبي الو مزال هنال همض حصيالو لوالا حوتفم ضام لفن
 لاق مث قالطالل هفلاو
 دع دع ه0 نس

 ى رش كلان .٠ ذإ .ءابل_ هدر د ىرغص ايم كشر نإ نضوعو

 هتمالع لعجت نا اههدحا ناهجو هيف زاج (ام : يلعاوحن ءابلا ىقل اذا نيونتلا نا يعي |

 نال «امهتستَأ هاوس ام لقو» هلو5 ىف مدقت ام لع.ابل اه ثنو ةكرملا ةمالعك |
 ا

 يا ىرغص ايم هنم ضومت نا يناثلا هجولا قالا فورح ىوس ايف ةلخاد ءابلا |

 ريم كلنا ىلإ كثد نا هلوَم واشاو: نوتتلا ةموله نم اضرع ريس اينما
 دنع نيونتلا نال يا ارقب.كاذب ذا هلوقب ىناثلا هجولا للعو نيهجولا نيذه يف

 رصتقاو كلذب ارعشم طبضلا يف ايم هريوصت نوكيف ةءارقلا يف اهم بلقي ءابلا|
 يناثلا هجولا راتخاو نيمجولا دووادوبا ركذو لوالا هجولا ىلع مكحملا يف ينادلا
 ةلزنغ اهنال نوكسنلا ةمالع اهيلع لمحت الف اهم نيوثتلا تروص اذاو انلمعئرج هيو

 ىلع لعجي ال ةكرلا ىلع لهجي ال نوكسلا .نا اهمكف نيوتتلا ىلع ةلادلا ةكرملا

 ةمومضملا ءايلاب هطبض حصي ارقي هلوقو دنع ىنعمب ءابل هلوق يف ماللاو اهتلزنم لزنت ام

 باطخلا ىلع ةحوتفملا ءاتلاب هطبض حصيو نيونتلا ىلع دئاع رتتسم ريم هيف نوكيف |
 لاق مث ةزمملا نم ةلدبم نيلعبضلا الكىلع هقلاو تنا رقت يا
 0-2 - ا

 09د دووم ع عسل هل

 اهتكراشمل ةنكاينسلا نونلا ماك>١ ىلع مالكلب هعبتا نيوتتلا ماكحا نم غرفال

 اذا ةنك آلا نونلا مكح نا ىلا تيبلا اذه يف راشأف ماكحالا رثكأ يف نيون
 نوكسلا ةمالع اهياغعضت يا نونلا ىلع قتلت نا ةتسلا قلما فورح دحا .اهيقلا

 نم اهجرخم دعبل ظفللا ىف ةرهظم قلملا فورح دنع نوالا نا. ىلا ةراشا ةيتالءا

 هانمدق ام ىلع كلذ ىلا ةراشا قلملا فورخ دنع نيونتلا, كرت نا < نهجرخم

 نوكت نا نيب كلذ يف قرفالو نيوخلا يف بكرت ةزثب انه نوكملا موصق



 دنع نيونتلا ةنغ ترَمَأ اذا ديدشتاا ةمالع الفال ءاملا ةيرعت نزع اب

 اههددع ةنغلا ىقس. نم ةءارقب ارقب تنكنأ ةوالتلا يا ءاذالا يف امهعم ذايب
 فورا ّيِقاك دب دشتلا ةمالع نم نييراع ذنبح نانوكيف ءارقلا بلاغ مهو
 نيب قرف ريغ نم ةمدقتملا ءافخالاو ىلقلاو راهظالا فورح ىهو دشتال ىتلا
 | ةزخ نع فاخ ةياور وه امكواولاو ءايلا دنع نيونتلا ةنغ قت مل اذا اماو عيمجلا
 تاذ هعم قبت ل يا مات ماغدالا نا ىلا ةراشا امهقوذ ديدشتلا ةمالع عضت كناف

 ظ ديدشتلا ةمالع عضو لاغاو ةنغلا انه يهو هتفصالو نيوتتلا انه وهو مغدملا

 يو ةفصلا تيقباو تاذلا هعم تمثدا يا صقان ماغدالا نال ةنغلا ءاقبا عم

 مظانلا عربت دقو ماتلا ماغدالاب سبتلال دي دشتلا ةمالع همم تعضو ولف ةنغلا انه

 يف ماتلا ماغدالا هنعورب ملو مفان ةءارق طبض يف همالك ذا ةدنغلا ءاقبا طارتشا

 ىف اهعضو مدعو ماتلا ماغدالا يف ديدشتلا ةمالع عضو نم مدقت امو واولاو ءايلا

 | ىرج هبو مكحملا يف ىنادلا هيلعرصتقاو طبضلا لها بهذموه صفانلا ماغدالا

 ينمي خبلا «ةاحننا اذلو» هلوقب مظانلا هيلا راشا امككلذ يف ةاحنلا مهقلاخو لمعلا
 هيف مغدملا ىلع ديدشتلا ةمالع نوعضيف ىنخملاو مغدملا نيب نوقرفي ةاحنلا نا

 الو ظفللا ىف فذخم هنال هدنع ىخملا ىلع اهنوعضيالو ظفللا يف ددشم هنال

 امهلكيف دي دشتلا ةمالع نوعضي لب صقانلا :ماغدالاو ماتلا ماغذالا نيب نوقرف

 واولاو ءايلا نا طبضلا لها ىلع دري © تلق ناف».ماتلاب صقانلا سابتلا مهمزابو

 «باوملاذ» ءافخالا امهدنع مكمل نا مهوتي نيونتلا ةنغ ءاقبا مماذدشي ملاذا
 واولاو ءايلا دحا اهيف دعب لذا ءافخلالا فورح ددع ةرهش هعفدي ب مهوتلا اذه نا

 هجولا عم عنقملا يف ينادلا هك ذأ ةاجبال مظانلا هبسن يذلا يناثلا هجولا اذهو
 ساد ظانا ل فاك ةاحنلاب ىناثلا هجولا اصخي ل اهناالا دوواد وبا اذكو لؤالا
 اهكيزغاو يرقي نلاتلا كلا لما «تيقأ اذا اذه هلوق نم ةراششالا

 مغدم ىلع «ًمخ اذه ددش.م اذه» هلوق نم ةراشالا مسا دوع حصيالوا ا 0



 ملاك . ١ اج

 مكهزكلا عك 7-5 نفعت قو قراني يا ىلطلا لا هانعمو ربحا لفل هظفل

 ننؤلو نيمبذلاب ليفاخن لفي زطالخ انزل ةنخلا دكوتلا نون اهدعب ءابلا حتف

 : .: اس قشر ايل
 اًرج فيك مرعف هريغو ## از ل ءاجهب يف ادني ددشلاَو

 فورملا نم فرح هد.هب عقو اذا نيودتلا نا تيبلا اذه نم لوالا رطشلا ينركذأ

 .نيقئملل ىده) وحن ءارلاو نونلاو ميملاو ماللا ةعبرا هو «ز ل» ءاجه يف ةعومجملا |
 ديدشتلا ةمالع د دشن فرحا الا و مهبر نم ىده |

 نم ينع ةمبرالا فرحالا ريغ ةيرعتب هتب رمأ مث اذه دعب يذلا تابلا يف ةيئال٠ .

 امن ناك ٠ا س يا ةوالتلا يف كناسل لغ ريقلا كلذ رن يكد دغتلا ةنالعا

 امنوا (ميكح ميلع) وحن ةمدقتملا ةتسلا قاملا فورح وهو نيوتتلا هدنع رهظي

 اصقان اماهذا نيوئتلا هدنع مغدي 0 ءابلا وهو نيؤتتلا هدنع لق

 فورا اوهو نيوتتلا هدنع خي امموا (ةفحاو ذْكموب بواق) وحن واولاو ءالاوهو |

 اهاو ديدشتلا ةمالع نم ىرعت اهاكه ذهف (روكش روفغ) ر# ةنقارلا رشع ةسمخلا
 || ديدسشت هجوو اهاهذل سجومال ذا اهنضَو نم نبال لب اهنم ىزعت الف ةكرطلا |
 امان اماغدا فرملا كلذ يف مغذا نيونتلا نا ىلع هيبنتلا نيونتلا دمب زن مل فورح|
 عونلا اذه يمس كلذ لجالو فرملا كلذ سنج نم راضو نيونتلا هلجال بقا

 امات اماغدا ةمبرالا فرحالا هذه ريغ يف نيونتلا مغدي مل الو صلاخلا ماغقالاب

 ىلع ادتبم دشلاو هلوقو كلذ ىلع اهينت ديدشتلا ةمالع نم ريغلا كلذ يرع

 دعب يا دعب هلوقو ىلع ىلع يفو هربخ ءاحه ٍفو دشلا ةمالعو يا فاضام كاذخن |

 , لاقت قالطالل ارث يف فلالاو ةدئاز هرعف هلَوق يف .قلاوز م“ ابنه نملاح نتا
 هادا ىلا ع 1 0 ايلا دنع تيقأ اذإ اذه

 ظ
- 



 مهلا مهو 53

 لبق اتمقو اذاو ةكرملا ةمالع قوف يول ةمالع لمحت ينا نابكرت اهناف قلما

 ةمالع ماما نيونتلا ةمالع لمجت يا نيتمباتتم نالعجت امهاف يقاحريغ فرح
 ةتسللا قاملا نور تلخدف قالا فرح لبق بيكرتلا يف مظانلا قاطاو ةكرملا

 «ميلا باذعو ٠ .هلكأ افاتخم) وحن ةزمحلاف ءاذاو نيغلاو ءالاو نيعلاو ءاحلاو ةزمحلا

 11 لعب ةفوذحموا ةققح تناكءاوسو (ةننا٠ ء نيع نمو

 عيمس) وحن نيملاو (راه فرج) وحن ءاحلاو لبصالل ةأعارم ةتباثلا مكح يف اهنال
 (ريبخ ميلعا وت ءاذاو (روفغ وذع) وحن نيغلاو (يكحح يلعل) ون ءاملاو (يلع

 راهظالا ءاخلاو نيغلا دنع نيوتتلاو ةتكاسلا نونلا ركح نا نم روهشملا ىلع ءانب

 ءارقلا نم رفمج وبا أرق هبو امهدنع ءافخالا نم غفان نع اذاش ءاج ام ىلع اماو

 عابتالا يقلملا ريغلا فرما عم مكمل نأ همالكرهاظو عابتالا مكمحلاذ ةرشعلا

 انك اسما( ميلعو ٠ نيلحاص اموقو هز دتعب للم ينل ون اك رجتم ناك هارب

 الو (*يبنلا امحرو هرظنا اروظحم)وحن نينك اسلا ءاقتلا نم صلختلا نيونتلا كرحتو

 اود باو دهب نكرتلاباوبكخ نرحأتملا ى نم نوققحملاو نكاسلا يف نيمدقتملا صن

 مغدا كلذلو نيوتتلا هيف كرحت م هنال عابتالاب هيفا اومهكححل ىلؤالا اداع كلذ نم

 تيكرتلا هجوو اندنع لمعلا هب ىرج يذلا وه نيرخاتملا يو

 | جر نعاهجرخم دمي | قالا فورح نا اهريغ عم عابتالاو قاما انف ل جتزم

 ًاروكديل دعبلا ىلا .بيكرتلاب ريشا ظفللا يف اه دنع نيوتتلا رهظا ىتح نيؤننلا

 أ اظفل, اهتنت.اذيعب ناك امك اطخ قالا. نفوزج :نع هل .داعبا: نيونتلا سيكرت يفذا

 برق ام اهن« لب قالا فورح دعك نيونتلا جرخم نع فورالا ةيقب دعبت ملالو
 ءافخالاو ضعب يف ماغدالا اهدنع نيونتلا مكح ناكى تح طقف برق ام اهنمو ادج
 ةكرحلا نيونتلا عابتا ذا اهنم هبرق ىلا عابنالاب ريشا ضعب دنع بقلاو ضعب دنع

 رثكأ امهتيكر هلوقو اظفل اهنم ابيرق ناكا؟ اطخ فورملا كلت نم هل فرقت
 لعافو ضام لمف دنا ىلع ءات اهدعبو ءابلا نوكسو فاكلا حتفي هيف تاياورلا



 دولا« يرثامو

 "فلا ف وكتسلاو امنا #3 'فخت نإ نوت تمن اذإ فرو

 اهوعضوو نيودتلا ةفالعك [هتمالع لعيشلا لها داع كهرأ لابلا اذه يف, ذ

 اندل نم مهانيتالء اذاو) وحن اذا نم نونلا ىلوالا نونلا نيودتلا ةمالع عضوت نيا

 سيلف ءازحو تاو> فرح ىهو (اليلقالا كفلخ: نوثلب ال اذاو ٠ اهظع ارجا

 املا فقولا يف اهون تبق سوضاملا نودملا تهبشا ام نكك اني ودنت اهفرط يف نوثلا
 ةحتفلا عم اهوعضوو نيوتتلا ةمالمك اهتمالع طبضلا لها لعجو هب تبتكف

 يف (ةيصانلاب اعفسنل) ىلغت هلوق نم انوكيلو اعفسنل نؤن ةيناثلا نوتلا فلالا ىلع

 دنكوتلا نو نع انهيف ةيككاتبلا نؤنلاو+نسؤو» يق (نيزغافلا نم انوكتلو) وامل
 لجو فحاصملا ميج ٍفف هب تبتك اذا افلا نتقؤلا ىف لدبت:نا:اهسابق ةفيقملا
 ىلاو اضيا فلالا ىلع ةحتشلا عمم اهوعضوو نيونتلا:ةمالعك اهتمالع طبضلا لها
 ادتبم ربخ وهو فلالا يف هلودب مظانلا راشأ نينونلاو حتنفلا يتمالع عضو لحي

 ىوري فخت نا هلوقو ربخلا هب قلعت اب قلعتم اذا يف هلوقو ىلع ىنعمب نو فوذج»

 نونل ةفص افيفخ راص 4 يلا فخ نم «٠ ءاجلا ركب فختو:ةدئاز اهنا ىلع نا حّش

 نيو ذليل دم اذ( امل لا ادب 1

 ناتمالعلإ يا امو انكم ةردعصولا كيو ةلمن اهنا ىلع نا ركب ىوريو
 ناكو انوكملو اعدل وه يذلا هنيفخا نون يذ يف مث اذا ين فلالا ىلع ناتتثاك

 نوةقحملاو نيخيشلا مالكر هاظل اعين فلالا ىلع نيتمالعلا عضو ىلع مظانلا راصتقا

 لعجب لوقلا نابرج يفاثب الف هنبعت نلعال كلذ رايتخا ىلع اههمالكر هاظ اولمج
 مالكيف لب نيونتلا ف مدقت امك فلالا لبق يذلا فرملا ىلءانه نيتمالغلا |

 راتخملا نكلو انه يرجت نيونتلا يف ةمدقتملابةعبرالا لاوقالا نان رغتشي ام مهذع
 : لاق مث اندنع للا رس زبد مظل ةاسزيمشولا

 اقيجسنا هاو ام لْبَقَو < انهتبكر :قلحلا فيرح َلْبَقَو
 ور نج قرع ليف نونا نرنلاو كرطا يلع ا تيل اذيوو١

 كا



 وا

 هذه ف الا عاش اذك هانعم ىرس صنلا اذكهلوقو ءايلا لدب يه هريغ ينو

 لبانقم رخا* لوق ٍقايسو انه هركذ ام ةرهش نع هب ىنكو طبضلا لها نيب ةلئسملا
 قلل خب 2325 ةكرشلا نا تاوننتلنللو زخو ل دعو ءيلا ىلع امه هلوقو هلا
 ا يفداك دور بارا

 ! ودوم .الوق ننلالاب هلع تقوي يذلا تيدي لاوتفلا انه

 وحن ىف ةئئؤسوملا فلالا:لبق ىذقلا: كرحملا تفرملا:خلع' نيونتلاو ةكرلا يتمالع

 ومغ ف هب ةمو.نرلا فلالا قو ءاموحن يف ءارمملاب ةقحللا فلالا لبقو هلع
 | نيودتلاو ةكرللا يتمالع عضو وهو همدق يذلا لوقلل لباقم لوقلا اذهو ىرتفم

 |وحن يف ءايلا ىلعو ءام وحن يف ةقحلملا ىلعو اميلع وحن يف ةموسرملافلالا ىلع
 أ ةرصِلاو ةفوكلاو ةندملا طاقن هيلع يذلا وه همدق يذلا لوقلا اذهو ىرتفما

 فلالا نا ههجدو نالا انام هيلعو دوهبملا لم ب ىرجو نانخيشلا ةراتخاو

 1 يا و يوجب داعم |
 | كلذإف مدقت انك اه دعب الا يقايال ثدحب ةكرحلا هتمزالل فلالا ىلع هعم ةحتفلا
 | ظانلا ه هك ذ يذلا لولاه موتي ال :ضلالا عام نايقايإ يلق

 | هلوقب مظانلا راشاو مهضعب هراتخاو هبوبيسو ليلخلا لوق وه تببلا اذه يف
 | نالوق ةلثسملا ىف يقبو هنامز ىف هب لمعلا نايرج ىلا «لكشلا هيلع مويلا |هنسح»
 أوا:فلالا ىلع. نيونتلا ةمالع عضوو اهفرح ىلع ةكرللا عضو امهدحا نارخا*
 | نامضويف نيوتتلا عم دامت مث هيلع فرم ا ةكرح رح عضو رخالا لوقلاو هماقم موقي ام
 هلوقو اميفعضل نيلوقلا نيذه مظانلا رك ذي مو هماقم موقب اموا فلالا ىلع اعم
 1 وواجب برجل #هياطاب ساب اوم



 هحوضول لوالل لثم ملو طقف يناثلا الاثم نوكي نا لمتحي ءام وحنكهلوقو ءارمملاب
 ءارصو ءاثغو ٠ اه وحن طبض يف نال كلذو هلبق امو:هلالاثم نوكي نا لمتجيو

 لمجت نان لئعلا هبو مهدنع اهخجنرا طقنلا ةمثا هركذ ام لع هوا ةثالث «ارتفا

 ةزمحلا لع نيوذتلاو بضنلا اتمالعو ءالحكلا فلالا دعب ءارفص ةطقت ةزمحلا |
 ىلع اينبم 1 يضلا نوكل حجرالا وه هجولا اذه ناك اًماو يش أهدع قحانالو

 لمجتو ةزمهلا دعب ءارمح فلالا قدلتو هلثم ىناثلا هجبولا هاتمدق:امك لضولا

 ثلاثلا هجولا مدقتملا لوقلا ىلع ءانب ءارمللا فلالا ىلع نيونتلاو بصنلا امالع

 لع نيونتلاو بصنلا يتمالعو امهنيب ةزمهلاو ءالدنكلا لبق ءارمملا فلالا لعج
 هجولا يف ءارمملا» قدامو هجولا اذه يف موسرم.نيوتتلا فلاف ءالحكلا فلالا
 دعبو ءاوس هلوق دعب ةعقاولا ناو نيمسةال الاثم ءام و نوكي نا حصف هلبق يذلا

 اهننيكب نوكت نا حصرو ةيردصم اهنا ىلع ةزمهلا حت نوكت نا حصي وا هلوق

 وه يذلا ءاج لعاف نه لالا لح» ين ق>ام وهو هلوق ةلجو ةدئاز انا ىلع

 لاق متاقحلم هئيجيو همسر كلذ يف ءاوس يا فلالا ريمض

 قرش .١ قضتلا ]نيك همنا: طاق دا ئرفمم وهتك نفصل

 كناف ءا طمحلا نقءاناودكم وتلا مسالا ىف هيلع فوقوملا فلالا نكن ناو يع

 ايكح اماعوأ يف فلالا ىلع امهعضت ن5 ءايلا ىلع نيودتلاو بضنلا يتمالع مضت

 ءاي هفلا تمسر نونم روصقم مسا لك نم ينعي ىرتغم وحنك هلوقب كلذل لثم مث
 ارورجوا (ىتفانم.س)وخن انوصتموا (ىرتم مره الا نخ نا) لعن دز ديزلك للم

 'تكرحت ءايلا نيونتو ءارلا حتفب يرتفم ىرتفم لضاو (ةنصخم "ىرق نون
 قبس ام فذ نيونتلاو فلالا نانك اس ىقتلاف اغلا تبلقف اهلبق ام حتفناو ءايلا |

 يفاهب ظوفلملا عونلا اذه فلا يف فاتخاو ههبشا.ايف لاقي اذكهو فلالا وهو |
 اهوا بكي لقا نيودتل يخي مع ا

 همس



 هن نهر هس

 ريل يف اهنيب قزثا لصحالو كلذ لعاهت نيونتلاب هذه نع ربعو لصالا

 ,نيودتلا مسرب ملو لصالا ىلع انون ةملكلا سفن نموه ام مهسرف كانذل اعبأت طخلا ٠ ءاج
 ا حو اوامجي نا ىلا طبضلا لها جاتحا م ءريلالو

 ةكرملا ةمالمكةمالع هل اولعج مهنكل انك 0 الا

 اللصو توبثلا يف امل اهباشم هنوكلو اهدعب الا ىتابال ثيحب اهلل امزالمم هنوكل

 كنيناتل ةحوتتملا ءاتلا اهيلع تديز فطع فرح تم مظانلا لوقو افقو فذحلاو

 00 هلوقل ةلع هلجال لوغقن ادلب هلوقو ظفالا
 :افتكملا حض فر هيلع اه لنسب يفي فلاب فقن نإو

 اهب تك هئوكل فالالاب نونللا توصنلا للغ تفقو اذا كلنا تيبلا اذه يفزكذ

 لع اعم نادضوي نيونتلاو سصنلا ىتمالع ناف اًميحر اًروفغ وحن فقولا دارم ىلع
 | تكلا حصا ىف هلوقب راشاو اهنع امهلاصنفا عم ينمي اعب اهيلع فقوي يتلا فلالا
 | نم هب لومعملا كذدسو دعب هب حرصيسو لوقلا اذه ريغ ةلئسملا هذه يف نا ىلا

 | قوي ال يتلا ةنونملا ءامنالا نع بصنلا يف فلاب فقت ناو هلوقب زرتحاو كلذ
 | نامضويف مدقت امون لع اهيف ناعضوي نيونتلاو ةكرملا يتمالع ناف تلالاباهيلعا

 | عوفرلا ميحركو عوفرملاو بوصنملا ةمحرك مضلاب وا حتفلاب كرحتملا فر ملا قوفا
 1 ولا عدو ةمحوكرسكأب ةلرحتلا فرحا تحت نامضوو

١ 
 ا

 0 ِف انوي فاضم ريدقت نم ديال ةراورلا: غي ىلعو باتك عج هنأ ىلعا

 ظ لاق مث طضبلا بنتك يا ب كلا لاوقا |
 آم ونصت ول رحلَم وهو دي ءاج نإ وأ مو نار 00

 ال نونملا بوصنملا فلا ىلع نيوتتلا» بصنلا يتمالع عضوب مكملا نا ينعي

 | تقلاو ملا نم ةفوذحوا ايكح ايلعوحت مسرلا يف ةثأث لالا نكذب فق ظ
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 ظ ةرسكلا عضو لحم ىلا راشا مث اندنع لمعلا ىرجهبو فرأل قوف اهعضو ةعامجو

 | ناكاذا هنا الا قرعم ريغ ما اقرعم ناكءاوس فرملا تحت يا ةرسكلا هتحتو هلوقب.

 اال نونلا هذه تناكالو انيونت ىمست انون ظفللا يف ةكرطلا دعب نا كلذب نيبتأإ

 | ٠اب هلوقب ةرسكلا ةفص ىلا راشا مثهقيرعت لوا يف عضوت ةرسكلا ناف نونلاك اقرعم

 |ىقلت ىنعمو ةريغص ءاب ىتلت ريدقتلاو هيلع ِهلبَق ام ةلالدإ تعنلا فد هيفو ىّقلت
 | مظانلا مالك رهاظو ناخيشلا هيلغ صن 1ك ةدودرم ةريغصلا ءايلا نوكتو عضو
 أ ضعب ركذو نمار امل ةرسكلا ىلع ةلادلا ءايلاو ةمضلا ىلع ةلادلا واولا نا هزيغو
 مالكيفو ةحفلا ىلع ةلادلا فلالا ضب طقشأ ادكح امهسار طاقسإ نيرخاتمل
 طقستو ةيلكلاب اهسار طقس ءايلا ناالا اندنع لمعلا هيلعو هب. رعشي ام هريغو ىنادلا

 نوكسم,و طف .ةرادلا::اهشارب ند طقسيف ىاؤلا ,اماو.ظقق:اهرج ىقتوااهاتلق
 ءانبلا تاكرا ةلماش ةمدقتملا ثالثلا تاكرملا نا * ملعاوإ# اجوءم اهاكش

 دحاو اهلك اهطبضف لقنلاو عابتالاو نيثكاسلا ءاقتلا تاكرحك |مهريغو بارغالاو
 ينادلا هعبتو ثالثلا تاكرلا ىلع ةءدقتملا هتيذق ىف دوسالا وبا رصتقا كلذلو

 هتيضق نمو ةرسكلا ىلع ةمضلاو ةمضلا ىلع ةحتفلا ميدقت ىفو.كلذ يف مظانلاو
 نيونتلا مدع عم بصنلاب اقوف مظانلا لوقو اهلحتو تاكرإلا مده ءامسا تانخلا

 لاق مث قالطالل ةفلاو هيلا فاضملا ظفل ةيأ لع

 |... ينبت _.اهلقمر_.اهيلإ :ذزخ دع ايؤنك .اهتنلبتأ نإ اتتفت
 | ىبان ءادتقا نيونتلا ىلع مالكلاب اهعبتا ثالثلا تاكرملا ىلع مالكلا نم عرف امل
 | نا يا ثالثلا.تاكرلا ىلع دوعب اهلثمو اهيلاو اهتعبتا هلوق يف زيمضلاو دوسالا

 | ىلا ديزت ناب اهلم اهيل دزف اهدعب هب تقطن ناب انيودت ثالثلا تاكرملا تعبنا
 |نالجال قرخا دك تاكا ىلاو ىرخا ةمض ةمضلا ىلاو ىرخا ةحتف ةحتفلا

 أوا ةملكلا لوا يف قاب لب كلذك ىتاي ال اهريغ ناكو ةماكلا مات دعب الا يقتات

 ىلع نون ةماكلا سفن نم وه الل ليقف ريبعتلا يف نيب قرف احل امتموا اهطسو
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 ا را عضو عاكمحأ ف 5 :لؤعلا

 #7 ْتَنَأ امنكص ف حلا ف

 كلت تءاج انك قدرا ةيحاصملا ةكرطلا عضو تافص ىف لوقلا !ذه يا

 مكح عمج ةزمحلا حتتفب ماكحا هلوقفرسكلاب وأ مضلاب و | ميتفلاب يا ةكرح فورا

 ةكرحلا دارملاو ناسقثالا ىنعت ردصم هنا ىلع ة 00

 اهلثم ةبحاضملل فرحلا يف هلوق نم يفو ةرسكلاو ةمضلاو ةحتفلل لماشلا سن

 ا لخديف قار عدلا فركلا ين لاو مما عم يا (ىم كس اي

 اطبطتف (ن)و(ق )و( مل ًادوحنرولا حتاوف : فورح ىّتح فورألا عيمج هيف

 يذلا بالا يف هيلع ملكتنسف اهيلع طملا لوزن اماو لمعلا هيو ىنادلا هيلع صن 5

 أنف را ىلع دئأع ريمض وه يذلا تتا لعاف نم لاح ةكرخنم هلوقو اذ دعب

 | نلقت هلو ةكوهف فوزا ىتممي هنال هانعم ىلا. ارظن هنمةيتالا لاطاو هريمْض ناو

 00 للا

 1 ضو ىرغص ةحوطبم كي فلأ يهو هال ءأ ةحتتفا

 نعل 2 1 قو ب وأ: هلفافأ اكوا

 ىلع فوزالا نم اهاحم ىلاو ثالثلا تاكرللا ةفص ىلا نيتببلا نيذه يف راشا

 رانتخا ينادلا ناكناو مدقتت 9 هب لمعلا نايرجل هراتخا يذلا ليلخلا سهذم

 لو فراا قوذ عضوت اهنا ينع . ةحضلا لحم ىلا هالعا هل وب راشاف دوسنالا ىلا ظقت

 اهتفص ىلا ىرغص ةيااعين هلوقب راشلاو ةتفشفا فرملا ماما اهلعج نم لوق كدي

 يذلا اهللضاب سبتا القاراسنلا ىلا نيميلا نم ةدو دمتو ةطوسنم يا ةخوطبم تاغجنو

 هلو ةمضلا ةذص ىلاراشا مثعرفلا ىلع ل تالا ةب زمر هظتل ةريغص تلءجو فلالاوه

 اوفوا هماما هلوقي الح ىلاراشاو ةحتفلا يف ركذ 5 ةرينص يااذك اواو فرع منذو

 رخا* لوق ىلع هقوف ايعضو كلو لوق ىلع فرملا ماما ةمضلا عضو كا يا

 دربملا دنع راتخملاو هفعضل مظانلا هكحيملو فرإا سفن يف اهعضوب ثلاث لوق يبو
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 فرأت هني نر متم ]أ زلة ةنطلل تدر رئاوت املا فيلا ييرضمكلا تلا
 فرحالا هذه لدتف روسكملا فرأا دعب اهوعضيو ءاب ةرسكلا نوروصيو مومضملا |

 بتك الو رثكلاو مضلاو حتفلا نم ثالثلا تاكرم ا هيلع لدت ام ىلع ةثالثلا

 ةلادلا فرحالا كلت اهيف اوروصي مل فحاصملا يف ناءرقلا مهنع هللا يضر ةباحصلا |

 لوصالا نيللاو دملا فرحان يستلت نا ةفاغغ ثالشلا تاكرملا هيلع لدت ام ىلع

 لوالا طب.:تسملا نا حيحصلاو مهدنع ادوجوم ةيتالا تامالعلاب طبضلا نكي مدا

 ريما نايفس ىبا نب دايز نا هل هطابنتسا ببسو يلؤدلا دوسالاوباوه طبضلا |

 أ دايز لاق ةنءارق يف نحلي ناكو هللا ديبع همس: نبا هل نآكةيواعم مايا يف ةزضبلا||
 ظ مهمالكدب سانلا حاصي امش تعضووافداسفلا لتحيا نامل نادوسالا ينال

 .دوسلالا يبا قيرط يف سلجي الجر دايز رماف دوسلالاوبا عنتماف نا ءرقلا هب نوقرفتو ظ

 دوشالا ىلا رورم دنع لجرلا ًارقذ نحالا دمعتو ناءزقلا نم ايش أرق هب رم اذاف|

 وبا كلذ مظمتساف هلوسر نم ماللا ضفخب (هلوسسرو نيكرشملا نم *ير هلل نإل هب

 .هل لاقو دايز ىلا هروف نم:عجرف هلوسر نم هللا ًاربتي نا هللا ذاعم لاقو دوسالا |
 ائامصو فحصملا ذخ هل لاقو انطف القاع الحر راتخاف تلاس ام ىلا كتبجا دقأ
 | طقتاذ اهتممض اذاو ةطقن فرأا قوف طقتتاف ىتفش تحتف اذاف دادملا نول فلاخي |

 ( لوا ًادبف نينطقت طقتاف انين, ىنمي ةننب هتعنتا اذاف هتحت طقتاف اترك اذاو هماما |
 ماجعالا طقنك ارودم اطق دونالا يبا طبض ناكف هرخا ٠ ىلع قأ ىتح فحصملا ظ

 ليلا نا مث ليلخلا مهنم هذخاو ةعاجج هنع كلذ ذخاو نوللا يف هل فلاخم هناالا |

 فورح رود نم ةذوخاملا ةثالثلا لاكشالا وهو لوطملا ىنسب رخا* اطقن عرتخا |

 ءاخ ةفخلا ةمالعو ديدش لوا نم اهذخأ انيش دشلا ةمالع كاذ عم لعجو دملا
 ىلا كلذ ىلع سائلا هعبتاف مورلاو مامثالاو زمملا عضوو فيفخ لوا نم اهذخأ

 نكل اذه انتقو ىلا هب لمعلا رمتساو مظنلا اذه يف هراتخا كاذلف مظانلا نهز

 لاق مث هياع فقتس 5 هيف رييغت ضعب عم



 لص هنا ركذي اعرو انهاز ادباعناكو اطبضو اهسرو اضورعو انبرضتو اونو ةغل
 مظانلا هيلعرصتقا يذلا طبذلل طرتتسملا وهو ةنس نيءعبرا ةمتعلا ءوضوب حبصلا

 هطيتتسا“ امنع ةاضترا ام نوك نه هدصق اب ةفوم ريغ هترابع ناالا هاضتراو

 نا ىلع لدب الو ليلخلا 5 يف اطبنةسم هنوك ىلعالا ل أدي ال هظفل نال ليلخلا

 مظانلا 79 مكاطيئااباو ابا شيل سال طم ع تلاولا الخلا
 هناا نصب نه ا نمط 005

 يفءانلا نم لاح ايلا هلوقو زجرلا 1 مويس رام مابا

 لوعفم انوع ةلوقو الضف: ءاطعلا ريثكلا هانعمو لعت هنامسا نم باهولاو' تلق
 ىلع ةردقلا قلخ قيفوتلاو انوع ىلع فطع اقيفوتو هلوقو ةناعالا هب دارملاو ايلاطل

 «ةمدةم# اطخلا دّص وه يذلا باوصلا للا. ةيادا قف اج يربو ةعاطلا ْ

 مهقلاو حتفلا ي ىهه يتلا فرحلا ضراوع ىلع لدي ام هب فقره هيب شلال

 .لكعشلا ظبضلا فداريو قايس امم كلذ وحنو دملاو دشلاو نوكسلاو ركلاو
 ماجعالا ىلعو لكشلاو طبضلا هيلع قلطي 1١ ىلع كارتشالاب قاطيف طقنلا اماو
 مجعملا فرملا نيب زيمملا اجاوزاو ادارفا طققتلا وهو فرألا تاذ ىلع لادلا

 | يه يتلا ف ةراا ضواوع ىلع ةلادلهّسامالعلا طبضلا نف عوضومو لمهلاوا

 5 ” فورحلا نع سبللا ةلازا هدئاوف نمو قابس امم اهريغو نوكسلاو ةكرما |

 نيبال ثالشلا تاكرملا ىدحاب هكيرحت ىلع لدي ام طيف فزانا وا
 ١ نقنال ةطوصخع ةكرجب هكبرحت لع لدي 1+ طبض اذاو نتكملا اذكو خكءاسلاب |

 اذاو ففخملا فرحلاب سبتليال ديدشتنا ىلع لدي اب طبض اذاو اهريغب كرحتملاب |
 ىلع ينبم هلك بضلاو اذكهو يلصالا فرالاب سبتليال هتدايز ىلع لدي امب طبض
 هناف مسر || فالي ىلامس امم ملعت ة ةانثتسم عضاوم الا نفلا ءالع عامجاب لصولا

 | برعلا نا © ملعاو مسرلا نف ةمدقم يف هانركذ فقولاو ءادتبالا ىلع ينبم

 |ةحتملا كيسعلو الاكرم ف نوروصي 5 8 لكش ب باحصا | اونوكي مل

 ظ
 ا



 نفل نمضعلا ملا حرش نم ىلا هرمي ام اذه هنع لاذع لوم لاقألا

 لوقاف طبذلا نفل نسمضتملا ليلا حرشب هتوقو هللا لوح هعتأ اذ انا اهو م هرلاا

 هللا همحر مضانلا لاق هللا 0

 مار اللا( نضال ةقجلا باقل ماك اذه :
1 
0 
ِ 

 ُُط

 !هيئطستل هتيفلا يذلا ىلع ## ادق ” امماج نوككي انيك
 ليجلا اذه لمهأ يفر اره شم دي ليَخلا نمز نم. 1227# ْ

 ةدمعن :ةاوصلا مسرلا مظن ارازسلالا تببلاوه "ماع اذه هلوق نم نيييازاعإلا

 نامظلا درومب مويلا لصتاا طبضلا م طنب هليذو ناّمظلا دروم لبق هقلأ يذلانايبلا

 هلوق هنع ربع يذلا نايتلا ةد< وه |هحتفب ممتلاو ميل اركب ممتم ىنعت ماع هلوقو

 هزل اكراص تح نآلظلا درومب مويلا ليذلا اذه لاصتا تربتعا ناف «طخا ميسر مظن"

 ىلص» هلوقوه يذلا نائمظلا درومل ممت 1١< ريخالا تيبلاوه اذب هيلا راشملا ناكهنم

 دارملاو نائمظلا دروم وه طخلا م مت وق دارملا ن ناكو تن - 36 ءانو هيلع

 أ ةلبنتا نوي نانلااهو ذوق ننادحي ةئافشنلا دسااامأ وسار مقل طوطخملا انه خلاب ظ
 عبتَأ نم هنال ة ةزمهلا مب هع هلوقو هسفن نع مظانلا هب ىثكملكتلا ريمض اناوأ

 يف هيرعت يتايسو طبضلا نفب يا فان فذدح ىلع طبضلاب هلوقو يعابرلا
 تسيح امماج نوكي اميكهلوقب طبضلاب هعبتا هلوق للع مث ةمدقملا |
 ح فيلاتلا نوكب نا لجال طبضلاب مسرلا تعبتا اها يا كيما للا

 هنأ قاعتم هتيذلا يذلا لع هلوقو ةماث ةدافا يا ادضم طبضلاو مسرلا ينغلا

 أو لصتملا ريمضلا انه وهو ا ومس رد

 فراعتملا دوهمملاو هئم نالاخ ارهتشمو اطشتسم هلوق اذكوتنم لاجل اذوهعمو |

 مظانلا ربعو ين ىنعمب ليلا نمز نم هلوق ف نمو عرتخملاو جرختسملا طبدتسملاو
 نم فنصلا لبملا نا نييوغللا دنع فورعملاو هنامز دازاو نامزلا نع ليملاب

 برعلا مالك يف هيلا عوجرملا هب وبس خيبش دم>ا نب ليلخلا ليلخلاب دارملاف سانلا



 |ةئس رفص رهش يف ناك زجرلا اذه ءاهتنا ناب ربخا مث معنلا مظعا وه ناك اذلو
 .لض ءيبنلا ةرحه يهو خيراتلا يف ةدوهعملا ةرجهلل ةثامعبس دعب ةرشع ىدحا

 | تيب ةئامعبرا نجَرلا اذه تايبا ةدع نأبو ةثددملا ىلا ةكم نم ملسو هيلع هللا

 اا زجرلا اذه مظان لوقي هصن ام رظانلا مالكنم لقت دقو اتيب نوسمخو ةعبراو
 اتيب نيثالثو ةعبسو تيب ةئاسبرا غلب روكذملا خيراتلا يف زجرلا اذه مظن ىهتنا

 تممو تنك ع ضاوم ىلع هيف ترثع مث ىتش سانا كلذب هاورو رشتناو خسننا مث
 قبس ام ىلع فيدي نالا راصف ةئامعبراو اتيب نيسحخو ةعبرا غلبف اهتحلصاف اهيف

 ىلع فقويل اهرخاب اذه تبثيلف ةخسنلا هذه نم دبق نه انيِب رشع ةعبس هنم
 ةرصبت هلوقو ها هاوس دوبعمالو هريغ برال هن قيفوتلا يلو ىلعت هللاو هتحص

 مهب ةذارمو ىتشان عمج هبتكك ةأشنلاو زجرلا ىلع دئاعلا ىهتنا لعاف نم لاح
 ةءاتك ةيفيكمهف رعي يا نيءدتبملارصبي زجرلا اذه نا ىنمي ملعلا يف نوءدتبملا

 مهتيادهو مهد شر ببس ىلبت هللا نم ىجزت مث نسلا يف ازابكولو ناءرقلا

 يه يتلا ملظلا نم هجرخي يا ىلعت هدشري نا ةباتكلا ةيفيكح ىلا زجرلا اذهب

 دض ةملظ عمج ماللا حتفو ءاظلا مضب ملظلاو ىدهلااوه يذلا رونلا ىلا بونذلا

 عيمج هللا دنع هتعافش ىلا جاتحي يذلا عييفشلا ىرولا ديس هاج لسوت مث رونلا
 ىرولاو ةلزنملا هالاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم انالومو انديس ءاربكلا

 غيفرلا ىدتحملا بحاص هناب حدملا ةهج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هغصو مث قلحلا

 اعد مثردقلا فيرشلا عيفرلاو لصالا لادلابو ءاتلا رثكو ميملا حتفب دتحملاو
 رارمتسا قلع مث ماركلا هلا و ملسو هيلع هللا لص ءيبنلا ىلع ىلصي نا ,لجوزع !نبر

 هيلع ىلص هلوقف ايندلا ءاقبب قاب رما وهو اهبورغو موجنلا عولط رارمتساب ةالصلا
 تامس نم عنتما زع ىنعمو هيلغ انبر اب لص يا ءاعدلا هانعمو ربخلا ظفل هظفل انر

 ملال ام هلوقو انبر ىلع دوعب ريمض امهنم لكل عافو مظاعت لج ىنعمو تاثدحملا
 برغ وا هانعم ءاغلا حتفي لفاووا هلوقو ةيفرظ ةيردصم امو مجن علط ام هانعم مجن



 ببا عيويديو هس

 نيمجولا اهبف كح عنقملا بحاصو ءاتلاب اههسر ىلع ءاحلب اههسر ليزفتلا بحاص
 ىلع ةليقعلا يب يبطاشلا رصتقا ناو ءاملاب اهمسر ىلع اندنع لمعلاو نيب وّدسم

 ةملك تقو» وحن اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديقب مظانلا زرتحاو ءاتلاب اهمسر

 مظانلا ركذي مل «هيبنت ءاحلا همسر ف فالخال هناف دوه يف «نالمال كبر
 . ةكوشلا تاذ» وحن تاضرمو تاذ ىتملكء اتلاب ةموسرملا ظافلالا ةلمج نم

 اههاكذيننلاهقح ناكو زكا تناك: اش اورو فصلا تانايو: ةملو فااذو

 دقب نيمضوملا يف تاهيه اركذ 6 ناخيشلا امهركذ دقو امل ةمجرتلا لومشل
 ءذع رك فق نإ هاك ةاكو مننا يف تاللاو ص. يف صانم نيح تالو حلفا
 ناب اما هتمجرت اهلمشت مل ناو اهيف ءارقلا فالتخا عم ءاتلاب اهبتكك اضيا تاملكلا

 تشا هلوقو اهصخت ةمجرتب اهدرفب ناب اماو ةمحر امف اهيف جردا ام اهيف اهجرادي

 هلوقو نزولا ةماقال نيوذتلاب اهنم لك ارقي ةملكو تنمل لعجنفو تيقبو تاوماو

 لاق م : اضيا نزولل نوكسلاب أرقب تيصعمو

 . ل نم كس لِ دحلاو ىَهَتنا دق
 هرجول ةلاموبسا دسلب نمر ا هرشع ىدِحلإ بم ٍرفص ف

 نابخشلمالا ةرصبت ميرو دي هلام زأ عم 50 نيس
-ّ 

 ىدهلا وأ قول اذ 0 0 ادشرأ نأ و ا ا

 أ نإ كشالو هدمتعاو هالوع هيلع ناعتساو هدصقو همار يذلا زجرلا ءاهتنان ربخا

 ' نم انتل راو رع ذي لانج اذلو ىلعت هللا معن نم ىمظع ةمعن ماتا ىلع ةناعالا

 ازجرلا اذه ماّتِإ ىلع ةناعالا اهتلمج نم * يتبلا ممنلا جنيب باننا حدرجوفلا يا

 هلوسرو هللاب نامثالا وهو معتلا هب لكا ام ىلعو يا نم لع فطع الكاو هلوقو

 ةصقان نوكت هنودبو ناجثالاب لمحت امنا ةممن لكٍنال ملسو هيلع هللا بص دمح انديس



 ب

 ةيناثلا ةملكلا ميرحتلا يف (نارمتتنبا ميرمو) ىلبت هلوق يف ةنبا ىلوالا ةملكلا يتالا

 عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (ميثالا ماعط موقزلا ترجسش نا) ناخدلا يف ةرجش
 ءاجلاب , موسرع اف يافابلا ىف (موقزلا ة ةرحش ماالزب ريخ كلذأ) وهو اهربغ ىف

 ةرجش)و هو اًض.أ تافاصلا يف هدعب عقاولا نعزارتحالا ىلإ حا_تجيال هنا ىنخيالو
 نارمع لا* ٍف ىهو عضاوم ةعبس يف ةارما ةثلاثلا ةملكلا ةفاضالا دقتل (نيطقي نم
 اهلاق + دوارتزيرفلا :تارماد» فاس ىو ؟ناريغ تئارفإ كلاقذا»
 تارما» مثرحتلا نو «نوعرف تارما تلاقو» صصقلا ينو «زيزعلا .تارما
 ريغ جاردنا مهوتب ال هنا ىنخيالو «تلاقذا نوعرف تارماو . طول تارماو حون
 ريغل دقعنت ل ةمجرتلا نال ةنمؤم ةارماو تفاخ ةارما ناو ةارما وا وحن فاضملا
 نيع ظفل وهو رواجملاب اهديقو صصقلا يف «نيع ترق» ةعبارلا ةملكلا فاضملا
 ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل سه» ناقرفلا ىف وهو هل رواجملا ريغ نع ازارتخا
 ءاملاب موسرم هناف «نيعأ ةرق نم محل ينخا ام سفن ملعت الف“ ة ةدجسلا يفو «نيعأ
 ابيرق مدقت ام «ةيقب اولوا» لوخد مهوتي الو دوه يف «هللا تي تيق» ةسماخلا ةملكلا

 امهو نيعضوم يف ةنعل ةعباسلا ةملكلا مورلا ىف (هللا ترطف) ةسداسلا .ةملكلا

 هيلع هللا تنعل نا ةسماخلاو» نارمع لاء يف (نيبذاكلا ىلع هللا تنعل لعجنف)
 موسرم هناف امهريغ نع نيعضوملا ديقب زرتحاو رونلا يف «نيبذاكلا نم ناك نا

 وهو «هللا ةنعل مهيلع نا مهؤازج كلوا . نيرفاكلا لع هللا ةنملف» وحن ءاحلاب

 دبش زرتحاو ةعقاولا ةروس يا نزملا يف « مين تنجو» ةنماشلا تكاد

 ناقرفلا ىف «دلخلا ةنج ما» وحن ءاملاب موسرم هناف اهريغ ىف عقاولا نع ةروسسلا

 نيعضوم يف ةيصعم ةعساتلا ةملكلا ددعتم وهو ءارعشلا يف « يعنلا ةنج ةثرو نم»
 ك0 اهو ةلداحملا ةروسس

 » فارعالا يف.ةملك ةرشاعلا ةملكلا «لوسرلا تيصعمو ناودغلاو مثالا

 جز فساملا د انااا اج اهنا ربخا دقو «ىنفاغاب ةملك |



 وا بيع

 نع ءاتلاب يأ مسر « نيرضحم ا نم تنكل ينر ةمعن الولو» وهو تافاصلا ىف ىبر

 رعشاو يسلدنالا طقانلا نارمع نب مكحو ىناساركلا ٠ ءاطعو سبق نب يزاغلا

 ءاهلاب همسر مهريغ نع لقت دووادانا نا ةثالثلا ةميالان عضوملا اذه مسد صيصخت

 درض ةريخالا ىنعب ىرخالا عمج ارخالا هلوقو لمعلا ءاجلاب همسر للعو كلذكو هو

 لاق مث قالطالا فلا ارثكأ هلوق يفو هيف فلالاو لالا
 فراغ مل ؛ لانمي لبق طاف ثالث نايا ءلص

 يا ةملك هيف رك ذ دقو ةمجرتلا لوصف نم كلاثلا لصفلا وه اذه

 يف ءاتلاب تمسر ةئس ةملك ناب لقنلا ويش قاْتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا

 دمت نلف .٠ نيلوالا تن تنساالا نورظنب لهف) هو رطاف ىف ةثالث عضاوم ةسخ

 ناو)وهو لاقنالا يف عبارلا عضوملاو (اليوحت هللا تنسل دجت نلو المدبت هللا تنشب

 يتلا هللا ت تنس) وهو رفاغ يف سماخلا عضوملاو (نيلوالا تنس تضم دقف اودوغب

 دقن ةءاس) وحن اهريغ غضا عشلاولا نييمصيزلرجلو (مدالغ يف سلسل

 يتلا هللا ةنس) بازحالا يف (لبق نم اولخ نيذلا يف يف هللا ةنس) ءارسالا ىف (انلسرا

 وهو رطاف لبق يا لبق هلوقو ءاهلاب موسرم هناف حتفلا ىف (لبق نم تلخ دق
 لاق مث لافثالا نم لاح

 ترجش ' ناقل قب ةنبا اهنهي 5 تسر كلاذك "فارحأو لصق

 متارطب# تيب ذك رزع 1 0 عتمبسس ا
 هع هج ا

 - م

 ةياينمعا ل 0 1 فياَرعالا فاو اَعَم تيصعمو

 أو ب امهاكح ”هسذقم و. * انملا اهيفي ليتل حجرف

 تاملكلا ةيقب هيف ركذ دقو اهتقاخوهو ةمجرتلا لوصف نم عبارلا لصفلا وه اذه
 ويش قاذتا ىلا هب ريشي يذلا مهلا قالطا عمربخاف ةرشع ئهو ءاتلاب تمسر يتلا

 فالمخلا اهيفف ةرشاعلا ةملكلا الا ةمدقتملا تاملكل اك ءاتلاب اهلكت مسر اهناب لقتلا



 1 د راه هدحاود كب احلا يع 55 ثالث م

 مكحو هآطعو سيق نبا نع مسد ناميَلَس نع يبرر ةمنر
 00 ووو علو ولأ مع لما

 أ دحا يف ٠ ءاتلاب تمسر ةمعن ناب لقنلا حويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا ١

 أةرقبلا ريخا «مكيلع لزنا امو مكيلع هللا تمن : ورك ذاو» لوالا عضوملا اعضومرشع |
 | هثاؤ « هع ءاج ام دعب نم هللا ةمعن لدي نموال وهو اهيذ ريخالا ريغ نع ريخالاب زرتحاو |

 نارمعلا٠ ين« ءادعا متنك ذا مكيلع هللا ةمعن ةمعن اورك ذاو» يناثلا عضوملا هلا موسرم |

 | مهوت يشخ ال نكلو ةفاضالا مدعل (هللا نم ةمعنب اوبلقتاف) لمشيال هنا ى ,خيالوأ|
 أ (عوق مهذا مكيلع هللا ةمعناو ىذا) كلاثلا عضوملا ةدحاو دعت هلو هعفر هلوغدأ|

 أةمعن اور ذاو) وهو اهيف هلق يذلا نم ازارتحا مه ذا ةبحاصمب هديقو ةدّئأملا يف

 | هنع ةانغتسالل حاضيا ةدئاملا صنب هلوقو ءاحلاب موسرم هناف (هقاثيمو و مكيلع هللا | ا

 أاودعت ناو ٠ هللا تمعن اولدب نيذلا ىلارت ملا) سماخاو عبارلا عضوملا مهذا دش ا

 أ «نافرح اضيأ ميهارباب مثد هلوش راشا امهلاو ميهارأ ةروس يف هالك( هللا تمسن [|

 اذا مكع للا ةس اورذا وهو اهيف لوالا نع الوأال ةلوقب زرتحاو ناتملكي ا |
 | نم له مكيلع هللا تمعن اوركذا» سداسلا عضوملا ءاحلاب : موسم هلذ مكي
 أ تمعتب رحببلا يف يرجت كلفلا نارت لا» عباسلا عمضوملا رطاف يف «هللا ريغ قلاخ |

 | نوفرعي ٠ نورفكي مه هللا تمعن و» رشاملاو عساتلاو نماثلا مضوملا ناقل يف «هلا |

 | يف ةريخالا ةثالشلا عضاوملا ىهو « هللا تمعن اوكشاو . اهنوركتي مث هللا تمعن |[
 | امهو اهيف يناثلاو لوالا عضوملا نع هب زرتحاو زخاالا ينعإ مظانا لاق اذلو لحتلا | أ

 | ءاملاب ناموس رم اننهناف 4# نو دحتمي هللا ةمضتفا“: اهوصخحتال هللا ةمعن : اودعت ناو أ

 ىلا ارتي ىتح «هللا نف ةسن نم مكب امو وهو انع فاما ينل لخادمألوأ|

 يف «ن نونجالو نهاكب كنر تمعن تنا امث” رشع يداملا عضوملا هنع زارتحالا

 ةملكت نرقملا ةمعن ناب ةوواكزبا وو نايلتب نين سناخلا تييلا يفرح" ةزاوقفلا|



 ةئرتقم ةلاح اعلا طخو ةلمحو ثننات ءاه يذ نم يا فاضم فدح ىلعال

 لاق مث لالا اوب |
 وع شاع يد . د ةاوب سيل مرللاو لا راكع“ ل للا ا ل

 فررخزلا صنو فرارعالا ةروس 0 يقرو كلا يف ءاعلاب همحرو

 ً 7 53 2 نك تي دا يا 0201 1 خ0 ل

 ديلا افتر لك مورلاو ا ارت كنلا ذي يفو أعم ظ

 ترعش ءاعبو حاج نبال ## توكرذ اًضيأ ةمحر اب اذكا

 عم ربخأف ةمحر ةملك هيف ركذ دقو ةمجرتلا لوصف نم لؤالا لصفلا وه اذهأ

 ةعبس يف ءانلاب تمسر ةمحر ناب لقنلا خويش قاغتا ىلا هبريشي يذلا مكمل قالطا |
 يف (هللا تمحر نوجري كنلوا)لوالا عضوملا فحاصملا نم قافتاب اهتملكم عضاوم |
 فارعالا يف (نينسحملا نم بي رقهثلا تحج نا) يناثلا عضوملا ةرقبلا ةدوس ياركبلا ظ

 (نوعمجي مريخ كبر تمر و . كبر تممحر نومسقب مهأ) عبارلاو ثلاثلا عضوملا
 نم لاح اعم هلوقف «اعم فرخزلا صنو» هلوقب راشا امهبلا» فرخزلا يف امهالك ظ
 مكيلع هتاكربو هللا تمحر) سماخلا عضوملا ناتملكلا هب دارملا نال فرخنلا صن

 ةروس يف (كبر تمحر و ذ) شضسداتيسلا عضوملا دوه ةرو س يف (تربلا لها ظ

 ثلاغلا تيبلا يف ربخا مث مو رلا يف (هللا تمر رثا ىلا رظناف) مياسلا عضوملا يرهأ

 ءاتلاب تمسر نارمع لا٠ يف هللا نم ةمحر امذ ناب دووادوبا وهو حاجن نبا نع
 فاضمب سيل هنال ةمجرتلا يف لخاد ريغ مضوملا اذهو ءاملا اهيف دوهشملا ناو
 هل سيل هنال انه هركذ هنكلو ثيناتلا ءاهب موتخملا فاضملا ةدوقعم ةججرتلاو |
 يف فلالاو ءاحلاب مسرلا وهو روهشملا ىلع هيف لمعلاو ةمجرتلا هذه نم تسنا |

 نمت ممل ل دخول اع 7 ا كي له . رشيس تال غم 0000
 "ناَمْْلَوُ تت افلا الاوأ ال دع نافازح " الظن ميهارنإب 8



 نوكجي لوالا لوقلا ليف راركتل اعفد 04 لهاا فلالا تلدبا ياش ةديزملا
 ىلعو لصالا فالخ ىلع اهلصو نوكل ال. بيكرتلا :لامتحا عفرل الضو ىلع هيبنتلا

 اذه ظافلاتلاغكت لصو اهنكلو عطقلا اهيف لصالا نوكي ثلاثلاو يناثلا لوقلا |

 ةملك لصو نم لمعلا هب. ىرج ام بابلا اذه يف مظانلا ركذي مل «هيبنت» بابلا
 دقو يره الأ ااونالم رجالا نونلا ةك انما ةزبلا ةرويكلا وأ

 1 وص وو ووبم يسوو يوسدرم ءانلا د ديدشت
 لاق مث نيملا |

 ظ لاب طخ و تين ' ءاه نمر نك .اًتفضَأ رهاظل. م هاهو

 يا ءانلاب يظن هقرك لاح يف ثننات» ءاه يذ مسا نم رهاظ ىلا هتفضا ام ذخ يا|

 | عضاوملا يف هللا تنسلو هللا تمعنو هللا تحرك ءاتلاب فحاصملا يف هواه تمسو |

 | هلوق نم ةحرك فض مو ثيناتلا :اهديصتب لم نع ةفاضلل ديقب زرتحاو ةيتالا

 | هللا نم ةمحر اهف يف هركذي امالا ء ءاملا عيتير نيمتل (نيتدرملا ةحوو ىيه١ نزلا

 | نتمحرو) لت هلوق نم ىتحرك ريمض ىلا ةفاضالا نم رهاظ ىلا ةفاضالاب زرتحاو |

 ا صيت عينان باه _ءاحلا نينه: ىنيسيت 5و ءانلاب هندي يعل وش لكاتممل |
 ءاننلا لصالا نإ ىلا :نويرصبلا سهذف لصالا امهيا فلتخاو ثينات ءات ضيا
 | ءاتلا ثييناث ءاه اهتامست مظانلا جرخا دقو ءاملا لصالا نا ىلا نويفوكلا ب٠هذو ظ

 | تلصتا يذلا لمفلا جرخ م تلاقكلمفلا ينو ندع تانجك كنّملا عجج يا

 نم اهءانثا ركذي ملام نا ةجرتلا هذه نم ديفتسا دقو ةفاضالا ديقب ءاتلا هب
 | فقولا ىلع ةعبسلا ءارقلا قفتا دقو كلذك وهو ءاملاب موسرم.ثيناتلا تاءاه
 | تاءارقلا ملع يف نيب ام ىلع ءات اهنم مسر ايف اوفلتخاو ءاه اهتم مسر اهف٠ ءاملاب
 أاهتمكذ ةملك ةرشع ثالث تنمضت لوصف ةغبرا ىلع ةمجرتلا هذه تلمتشا دقو |

 | ةنس ةملك ثلاثلا ينو ةمعن ةملك يناثلا ينو ةمحر ةملك لوالا لصفلا يف مظانلا

| 



 |ركذ نإ مهضعب هضم هلاق ام ©باوجلافإ9 : وللا ةروص هن نال انام ءابلاب ءايلا
 | لاصتا ةدافالال لضولا ةزمه فذحو ءابلا ءايلا لاصتا ةدافال انه موني مظانلا

 أ ذئنيحو ذئمويل انه زك ماكع هليدو رقطا أن يف همدشلا.ةزفرملا ةروصب نونلا

 | ةزه ودع نم ركذ امو هيلع . رابغال رهاظ مالك وهو ها كانه امدقت تع

 | نم دافتسيو ليزغتلا يف دوواد يبا مالك حيرص وه مونبي يف نبا نم لصولا
 | فلا فذح اماو امر اناا ناهد لبنا و تيكا 0 سال ا

 | تاامو» تانفالا 2006 يف مظانلا لوق نم ذخؤيف مسرلا ىف مني نمي

 اينمؤلاوو دقو مهونروو مهولاك عساتلاو نماثلا عونا تببلا «ءادن وا اهيبنَت |

 فحاصللا عامجا ليزفتلا ىف ىكح دقو (نورسخي مهونزو وا مهولاك اذاو) نيقفطملا |
 لاصفنالا ىلع ةلادلا فلالا مر كرت امهيف لصولا ىنعمو نيعونلا نيذه لصو لع

 نمل افالخ حيحصلا ىلع نيلمفلاب نيبوصنم نيلصتم نيريمضلا نوكل واولا دعب |

 لاضفا لامتحا عفرلو ةيلعافلاب نيعوذرملا نيريمضلا ديكوتل نيلصفنم انيياشج | ا
 ىف لصولا ىلع هريغك مظانلا صن واولا دعب فلالا مسسرل يضتقملا نيريمضلا |

 مضراقاو مهومزهناوجن فيا طال طلال زك يدع ملاغاو نيعوتلا نيذه |
 ْ ريمضلا لاصفناب دحا لق مل ذا كلذ ين ريمضلا لاصفنا لاثحا مدمل (مهواتقتالو
 ةيماهفتسالا امو ةراللا نم ةملكن م كس وهو ممر شاعلا عونلا مهو هزهف وحن يف

 قاخ مظانلا رك ذف ريغال (قلخ مم ناسالا رظنيلف) قراطلا ةروس ىف عقو دقو

 ناك«, اإم.اينبك رب وجو مرسل يداملا عونلا زارتحالل ال عقاولا نايبل مم عما

 .امسلا يف دعصي اهناك» وحن نا ءرقلا يف عقو امثيح لوصوم وهو امو نونلا ديدشتب
 اولاقو» فارعالا يف عقو دقو امهم رشع يناثلا عونلا «رخ اهناك . نوقاساناك

 | نييوحنللو فحاصملا عيمج ف هلصو عنقملا ىف ىكح دقو «ةبا+ نم هب انثأت امهم
 | يف ماشه نبا هراتخاو بكرم ريغ طيسب طرش مسا هنا اهدحا لاوقا ةثالث هيف

 امو ةيطرشلا ام نم بكرم هنا اهثلاث ةيطرشلا امو هم نم كرم هنا اهيناث هينغم



 د

 عوطقم اهادع ام نا لصولل ةئالثلا عضاوملا مظانلا نيبعت مهفاو دعب نيتيبلا نم

 لمف رك ذ هلوقو (دحا هيلع ردقتب نل نا ٠ اوثعبم.نل نا ٠ فلقني نلا) وحن قافتاب

 لاق مث رهش هلثمو بئاثلل ينبم ضام

 7 255 ه2 067

 ده ردتد كاك م يل هلي اج يع

 ينثال هيف ضرعت دقو هتّماخ وهو بابلا اده لوصف نم سماخلا لصفلا. وه

 | نيتملك نم بكس م وهو ابر لوالا عونلا اهلك اهلصوب رماف ةييجوعع
 | ةاك ذو (نيماسم اوناكول اورفك ن يذلا دوب اير) رحملا ة ةروس يف عقو دقو امو برا

 | نم ةملكن م بكس وهو نم يناثلا عونلا تيري عياعةط
 |(ىرتفا نمم ٠ هللا دجاسم عنم نمب) وحن اددعتم عقو دقو ميملا حضي نمو ةراجلا

 أ ىلاغعلا عونلا هلصو ٍف تحاصملا نم ءىش ىن فالخال هنا عنقملا يف ركذ دقو

 | ييف اولاق) ءاسنلا يف عقو دقو ةيماهفتسالا امو ةراملا يف نم بكرم وهو يف
 اذا ةيماهفتسالا ام نا «ملعاو» (اهيركذ نم تنا يف) تاعزانلا يفو (متنك |

 | ناكساب اهيلع فقويو ربخلاو ماهفتسالا نيب اقرف امسرو اظفل اهفلا فذحي ترج
 | وهو ميملا ديدشتو ةزمحلا حت أما عبارلا عوذلا ءارقلا بلاغ دنع ممسرلا ىلع ميلا

 | ناعضوم نيثنالا ماحرا هيلع تلمتششا اما ماعنالا يف عقو دقو امو ما نم بكرم

 | وحنل انه لخدمال هنا قخيالو (نوامعت متنك اذ اهات تاما هالا فر

 | نم بكرم وهو امن سماخلا عونلا (رهنت الف لئاسلا اماو رهقت الف ميتيلا اماف)
 | نمداسلا عونلا (هب مكظعي امعن) ءاسنلا ىفو (يه امعنف) ةرقبلا يف مقو دقو أمو معن ظ

 | مع)بنلا ةروس لوا يف عقو دقو ةيماهفتسالا امو ةراملا نع نم بكرم وهو معا

 | نيا نمو ءادن فرح يه يتلا اب نم بكرموهو موني عياسلا.عونلا (نولءاست
 وه. اهنع يلاخا نع اب ديقب زرتحاو (ىتيحلب ذخاتال موني ) هط يف عقو دقو ماو |

 لصو له مودي يف لصولاب دارملا ام © تلق ناف# هعطق مدقت دقو فارعالا يف



 كيد

 ىلع عضوملا اذه يف اندنع لمعلاو هلدو يف افالخ ةليقعلا ين كحي مل يبطاشلا

 عوطقم اهادعام نا لصولل ةعبرالا عضاوملا هذه مظانلا نييعت نم مهفو لصولا

 بازحالا يف لوالا وهو (حرح نينموملا ىلع نوكيال ىل) عضاوم ةثالثوهو قافتاب
 ةلود نوكيال يلو) لحتلا يف (ائعيش ملع دعب ملعب ال يككو) مدقن ايف هنع زرتخملا
 قالطالا عمم يناثلا تيبلا نمريخالا رطشلا يفربخا مثرشملا يف (مكتم + ءاسغالا نيب

 «طسبب هللا ناكيو) صصقلا ىف امهو ناكيو يتملكل صو ىلع فحاصملا قافتاب اضيا

 بجعا هائعمو هصك هي وبْيسو ليلا دنع لسف مسا يوو (نوزفاكلا حلفبال هناكيو
 تدرج اهناالا نا 0 كلخد لصالا ىف هيبشتلا فاك يه ءايلا دعب يتلا فاكلاو

 ناكيو يف لصولاب مظانلا دا رتغو قيقختتل ناك وئقنم ذاصو هيبشتلا نم انه

 يدلا لصالا ىلع هنيج مدعل هيلع هيبنتلا جاتحي يذلا وه هنال فاكلاب ءاملا لصو

 لصالا ىلغ هيجل هيلع هيبنتلا ىلا حاتحيال هناف نان فاكلا لصو اماو عطقلا وه

 هلوق يف ءابلاو نان وهو يا فودح ادتبم ربخ ناث هلوقو يدارفالا فركلا يف

 لاق مث ناتملكلا هأثعم نافرحلا هلوقو ىف يع نارمع لاث

 ٍتادلخ رش قم ايلا فد 0 هكفيتجلا فيان نأ لضاو لصف

 2 ' امو موطني عا رمشرقم ف د8 "م3 لثطارلا لَسآشلا قت هلاتذك

 قالطا عم صاف ىلا هفك ذ دقو تابلا اذهن لوصف نم عبارلا لصفلا وه اذها

 517 ةزمحلا ةحوتفملا نا لصوب لقنلا خوبش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكتحلا
 . ادعوم مكل لسجن نلا) امهو اعم ةمايقلاو فهكلا يعضوم يف نل ةملكب نؤنلا
 رذاضبا لضولا ناب ربخا مث امهبف فحاصملا نيب فالخ ريخب (هماظع عمجن نلاو

 روهشم ريغ هنكلو (هوصحت نل نا ملع) وهو لمزملا عضوم يف مهضغب نع عنقملا يف
 ةلزنم نيتملكحلا ليزنت نلب نأ لصو ىنعمو لمعلا ةبو هعطق وه روهشملاو هيف
 ىتكي ةملكيف نيمغدملا نا ةدعاقل نا نم نونلا مسزت الف اقيقحت ةدحاولا ةملكلا

 تاركيف هوحن ٍتايسوال نا يف هلثم مدقت دقو ظنللا ىلا ارظن يناثلا ةدوصب |ههيف



 ىنومتفاخ امسي لاق) وهو فارعالا يف امسب يف لصولا ورمع يبا نع هيف اوور هريغو
 نبال ركذو دق يا مسر فارعالا ىف يذلا اذه ىف فالحلا ناو (يدعب نم
 عقاولا- امش ىف نيخشلا نع فحاصملا نيب فالخلا ناو دوواد وبا وهو حاجنأ

 مظانلا مالك نم لضحتف اضيا ةرقبلا ىف (مكتامبا هب كساب امسشب لق) وهو لق دعب
 امسي )وهو هلصو ىلع قفتم عضوم ةئثالث افالخو اقافو مسن لصو عضاوم نأ

 فارعالا ىف (ىنومتماخ اهدي) اهو امهيف “فلتخم ناعضومو ةرقبلا ىف (اورتشا
 | لضولا ىلع اندنع امهيذ لمعلاو اضيا ةرقبلا ىف (محناميا هب كما امسنب لقول

 |قافتان عوطقم اهادع ام نا لصولل ةثالثلا عضاوما هذه مظانلا نييمت نم مهفو
 | (نونل اوناكول مهنا هب اورش ام سنبلو) وهو ةرقبلا ىف مضوم عضاوم ةنس وهو
 | هو ةدئاملا ىف عضاوم ةعبراو (نورتش ام سكيف) وهو نارمع لاب مضومو |

 ٠ نولعش اوناك ام نسنعيلو ٠ نوعنص اوناك ام نسل ٠ نولمع اوناك ام نشل

 | قالطالل هفلاو ئانلل ينبم ضام لعف امسر هلوقو «مهسفنا محل تمدق ام سنبلو
 بمال را

 |ناّوسألاو ٍديدَحلا و ريحا ين دي بابل اذ نم ءاجاْيَك ل صَف لاقت
 ناقرسحلا تاكو قاَقّياب و # نارمع. لاي“ فلخ "نَعو "نانا
 || لوصول نم نيعون هيف كذ دقو بابلا اذه لوصف نم كلاثلا لصفلا وه اذه

 ريشي يذلا مكحلا قالطا عم ربخاف الك لع مالكلا مدقو ناو اليكل امهو |

 صولا باب وه ئذلا بابلا اذه نم ءاج اليكل ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب|
 فعاضلا قانتاب ةثالث مضاوم ةماوإ يفاالب ةمته كيننز/ى ب ةفل ناناؤلا
 (ائيش ملع دعب نم ملعي اليكك) يهف اهاصو ىلع قفتملا ةثالثلا اما اهنع فلخب عبارلاو |
 ايف (ميرخ كيلع نوكي اليكل)و ديدحلا يف (مكتاف ام ىلع اوسأت اليكآ)و .حبملا يف ظ

 ىلع نوكي ال يك) وهو اهيف لوالا نع ٍناثلاب ذرتحاو اهيف يناثلا وهو بازحالا |
 لا» يف (مكتاف ام ىلع اونزحت اليكك) وهف هيف فلتخملا عضوملا اماو (جرح نينمؤملا
 نا عم فالللا هيف اوركذ مهلك لقنلا خوش نا مظانلا مالك رهاظو نارمع



 وه

 يا ركبلا يف (هللا هجو مثف اولوت اهناف) لوالا عضوملا نيعضوم يف ام ةملكب نبا
 اينا) وهو ءاغال رواحم ريغ اهيف عقاولا نم ءاغلل رواجملا دبقب زرتحاو ةرقبلا ةروس'

 ربخا مث لخنبلا يف يف (ريذتايال ههجوي اءنا) يناثلا عضوملا (اميمج هللا مكب تايااونوكت

 مككردب انو اهاااوخووو ءاسنلا يف يذلا أمنا لصوب دوواد وبا وهو ناملس نع

 نط ناب ريخا اوني اون اال ؤعو بازعالا يف يذلا انا لصويد (ترل

 نيخيشلا ناو فحاصملا نيب .فالتخاب يا بارطضاب ىنادلا ورم ىبال نيعضوملا

 | وهو ءارعشلا يف يذلا يف فحاصلا نيب فالملا امم ايهنع يور يا اعنعزثأ
 ,لصو عضاوم ةلمج نا مظانلا مالكن م لصحتف (هللا نود نم نودبعت متنك انا)

 | عقاولا ةرقبلا ىف يذلا اهو اهلصو ىلع قغتم ناعضوم ةسم افالخو اقافو امنا

 بازحالاو ءاسنلا يف يتلا هو اهيف فلتخم ةئالثو لحنلا ين يذلاو ءافلا دعب

 عطقلا ىلعو بازحالاو ءاسنلا يعضوم يف لصولا ىلع اندنع لمعلاو ءارعشلاو

 ام نا لصوال ةسسمحلا عضاوملا هذه مظانلا نيبعت نم مهفو ءارعشلا عضوم يف |

 متنك ام نبا) فارعالا ين يذلاكو ةرقبلا يف ءافلاب هنع زرتحملاك عوطقم اهادع

 ظل نم اناف ىف ءاغلاو (نوكرشت مك ام نيا) رفاغ ىفو (هللا نود نع نوعدت

 لمف .ارثا هلوقو ةدئاز لص ىلع ةلخادلا ءافلاو لصل, مدقم لوبفموهؤنإةلقلا

 لاق مثقالطالل هفلاو هيمابلل يف ضام

 اورتشا امسْنِب لس ضولابر لق و لصف
 اوور ف زال فر ورمي ىبأ نعو

 نيت: يفي كانك يدعو طيس ضف يضلل |
 ردي ق3 امسي هيف ركذ دقو تيبلا اذه لوصف نم ىناثا لصغلا وه اذه
 لاقي ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عم لوالا تبلا

 (مهسفنا هب اورتشا امسشب) ةرقبلا ين ىهو اورتشال ةرواجملا ام ةملكب سني ةملكل صوب

 مظانلا ىلا طئاسولاب هوداو عنقملا ورم ىبا نع اوذخا يذلا خويشلا نع ربخا مث



 ل د د 7 و

 | نون ريغب (ةقرطلا ىلع اوماقتسا ول ناول تك ادحا تياراالو همالك ىلع تملطا
 | كلذلو نونلاب اهلك يه اغاو ملعا هللاو سانلا هيلع ام فلاخمي اذه نا ىلع لدي اذهف

 ىفف نوساي لاءظفل اماو لمعلا عبرالا روسلا ىف ول نا عطق لعو ها اهركذ اوكرت

 *ىجل هنع مظانلا توكسن اكو ءايلا نم هيف ماللا عطق ناخبشلا ك ذدقو تافاصلاو'

 اهناو امهت ءارق ىلع ناتماكو ه ذا لصالا ىلع ىماشلاو عفان ةءارق ىف هيف ماللا مطق

 ماللا نوكسو ةزدنملا سكب اههريغ ةءارق ىف يسايقلا طخلا اذلاخم هيف عطقلا نوكي
 ارعشلاو ايبنالاو قالطالل هفلاو ئانلل ينبم امطق هلوقو ةدحاولا ةملكلاك اهيف هنوكل
 رخا*« تعفوو ةروسلال متسا لؤالا رطشلا رخا» تقوو نزولا روصقم امهم لك

 | ليلعت «ارثك ذا» ال اوس ا نام

 جود لاق مث قالطالل ارثك فلاو امهعطقال

 ظ تَقَلأت ذإ ظذّللا قافو ىَلَع هع تعسر 3- لص يف. 'لؤَقلأ

 | قافو ىلع فحاصملا يف تمسر تارك يا فورح لصو يف لوقلا اذه يا
 هذهو اهب ظفلتلا لاح يف اهدنب اع تلصتاو تعمتجا يا تفلاث اهنوكل ظفللا

 لاقاذلو مطقلا وه يذلا لصالا نع هلصو ببسب جرخ امل مظانلا اهدقع ةججرتلا
 | اذه يف رك ذ دقو لصالا قافو ىلع ةقباسلا ةمجرتلا يف لاقو .ظفللا قافو ىلع انه
 ا دحاو عون ىلع عبارلاو يناثلاو لوالا لصفلا نم لك لمتشا لوصف ةسمخ بابلا

 |قافو ىلع هلوقو اعون رشع ينثا ىلع سماخاو نيعون ىلع ثلاثلا لضفلا لمتشاو
 ظ مي لسا لت تاناطخ ف زانوما من

2-0 

 ٠ ع+ 1

 يظن قمت ياك اق دياذ يخل! فر نأ م

 8 يذلا َوْهَو ر عطر وم يفر 5 ا قال ب ا م امدوإ
 زذص ف وا شخ هقكساللا اذنه لوصف نم لوالا لصفلا وه
 ةملكل صوب للاخ نم قاغتآ ىلا 4 هب ريش ريشي يذلا مكملا قالا مال تيل



 1 يل

 الح

 نع ف ةملك عطقب لقنلا خوش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا قالطا عم ربخأف
 وهو ةرقبلا يف ايناث عقاولا «ناعف ام يف” لوالا عمضوملا اعضومرشع دخا يف ام ةملك

 وهو ةرقبلا يف لوالا نع اينأث هلوقي زرتحاو «فورعم نم نهسفنا يف» هدعب يذلا

 نع نلعفل رواجملا ديقب زرتحا م لوصوم هناف «فورعملا نهسفنا ىف نلعف ايف»
 لوصوم هناف «نوفلتخي هيف اوناك |يذ ةمايقلا موي مهنيب مكحي هللاف» وحن هل رواجملا ريغ

 طسوتلا ديقب زرتحاو دوقعلا طسو يف «مكيتا٠ ام ين وابل نكلو» يناثلا عضوملا اضيا

 كلاثلا عضوملا وصوم هناف «اوقتا ام اذا اومعط |يف” اهرخا٠ ٍينوهو فرطتملا نم

 ماعنالا ىف اهالك «مكيتا٠ ام ىف كوبي ابل يحوا ام ىف دجا ال لق» عبارلاو

 ام يف مهو) سماخلا عضوملا تيبلا ؟ماسعنالا ةروس ىف اعمو” هلوقب زاشا امهيلاو

 (نينما٠ انهاه ام يننوكَرتَأ) سداسلا عضوملا ءايبنالا ين (نودلاخ مهسفنا تهت
 عضوملا ةعقاولا ةروس ىف (نوملعت ال ام ىف مكنشتتو) عداسلا عضوملا ءارعشلا ىف
 ام يف ءاكرش نم مكل له) عساتلا عضوملا رونلا ىف (متضفا ام يف ركسلل نماثلا
 هبف مه ام يف رهنيب مكحي هللا نا) رشع يداملاو رشاعلا عضوملا مورلا يف (كانقزر

 امهيلاو رمزلا ىف اههالك (نوفاتخي هيف اوناك ام ىف كدابع نيب مكحت تن . نوفلتخي
 يف لقث ورم ابا ناربخا مث رمزلا يف اضرا ناتملكلا يا «نافرملا اهلثمو» هلوقب راشا

 ريغ يف فالخلا لقت دوواد 1 نأ اعضوم رشع دحالا يا لكلا يف فالحلا عننا

 ىف ىرخالا نع |مهادحا امو يف يتملكع طقب رما مث ءايبنالا عضومو ءارعشلا عضوم
 يف مطقلابو عنقملا ىف ورمع يبا عينص هاضنقا |5 اهيف هترثكل رشع دحالا عضاوملا هذه
 اهادع ام نارشع دحالا عضاوملاب عطقلا مظانلا صيصخت مهنأو لمعلا ىرج اهعيمج

 اما نيساي لا٠ ظفلو ول نا ظفل نع مظانلا تكس «هيبنتل كاذكوهو لوصوم

 يف دووادوبا ركذ دقو نما ينو ابس يفو دعرلا ينو فارعالا ىف عقوفول نا ظفل
 تكس مظانلا نأكو نمل ةروس ىف هلصوو نملا ةروسزيغىف ول نعنا عطقليزغتلا
 نم هريغالو ورموبا هل ضرعتي ملدووادوبا هرك ذ ام نا ءالعلا ضعب هلاق امل كلذ نع



 ه ايت

 ظ لقوانف تئلتع ىقاباو هعطق ىلع قفتم عضوم ةسمخ افالخو اقافو اهتلمجو ام لك

 | مكللا قالطا عم سماف هدسب ايف هيف فلتخملاو لوالا تربلا يف هنلع قفتملا ركذ

 | مكبتاو) لت ةلوق نم ام لكنا لاقي ناب لقتلا خيويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا
 أريغ نم عطقلاب فحاصلا نناعتسر ميهاربا ةروس ىف (هومتلاس ام لك نط

 | الكو) ءانلا يف (ةنّملا ىلا اودر املك) اودع لقنلا خويش ناو مهنيب فالتخا
 | يف فحاصملا ثناتكن يب فالتخاب يا فلخب نينموملا ىف (هوبذك اهل وسر ةما ءاج
 | اهيف ىقلا الك» ىلعت هلوق وهو كلملا عضوم ناو |عمطق مدعو نيعضوملا نيه عطق
 أوبا زاتخاو:هلبق نيمضولاك فالحلا خويشلا هيف لقت يا اضيا فالملاب لقن «يوف
 | تاخد الك» يف منقملا ىف عقو فالملا نا مظانلا ربخا مث هلصو هليزنت ىف دوواذ
 | هنع تكس هنال هلصو دوواد يبا لي زدت رهاظ ناو فارعالا ف «اهتخا تنعل ةما

 ةللوفيتالم فارعالا نم هلحم يفو ءاسنلا ةروس يف عطقلا عض طاوم نين دنع

 يف (اوذر ام لك) يف اندنع هب لومعملاو ءاسنلا ةروس يف لصولا هنكح ام موميف

 كاملاوأ فارغالا ىعضوم ىفو عطقلا نينموملا ةروس يف (ةما ءاج ام لكو) ءاسنلا

 ةسمخلا عضاوملا ادع امو تملغ اك همطق ىلع قفتف ميهاربا عضوم اماو لصولا

 (مهدولح تجضن الكو٠ لوسر 2 ءاج الكفا )وحن مظانلا مالكن م مهنيا لوضوم

 ربا ةلئج رسفم فوذحم ناشلا ريمض اهنساوا وكل ربخ ةظف ةلج اودع هلوقو

 ظ لاق محالصوي فلاك قالطالل هفلاو فئانلل ءانبلاب القن هلوقو
 اةعتلا يف سينا "نسلم انش ا ةقوغع و يسأل م فو لصف

 اعطت لك عمن :هلا د .هةووتن: .::ىفو ظن فرح دوقعلا طسوو ا

 اجد اهلا لكل مورلاَو اروذلاو د تَعَقَوَو اًرَمْشلاَو [نييف :ألاوإ

 0 1 را فلخأو 5 رمزلا يف اًضرأ ناقرحلا المو
 اك ذإ (نيطقاو اًيبذال اورد رفاشلا+ ريع .ليزتت فلو

 1 لم مالعماةزن شرجي دقو راع ومر اب بايلا اذه ذه لوب ناةاموجلب اذه



 دمع ا

 موقلا نا:ما نبا لاق) وهو فارعالا عضوم ىف ما ةماكح نم نبا ةملكع طق
 هنال (مأونبي لاق )وهو هط ىف قاولا نع لاق ةرواجم ديقب زرتحاو (ىنوفعضتسا

 هنغ زرتحلا اذه لصو قاسسو اب وهو ءادنلا فرحي هنع هلضفل لاقل زواتم ريغ
 عطق نا «؟ ملعاو» مظانلا مالكهدافا اب تاملكلا هذه ىف ناخيشلا حرص دقو

 لصالل فلاخم هنكل لوالا لصالا ىلع ءاج ناو هرئاظنو ءالوه لام ف رجلا مال
 ضرع دق هنا الا عطقلا وه تاملكلا عيمج ىف لؤالا لصاللا نال كلذو ىناثلا

 اهسفن, لقتست ال ةملكلا نوكك هيف ايناث الصا لصولا هب ريصي ام تاملكلا ضعبلا

 ,تحاتمللا لانك مس رق ىنعملا فورخ نم يه يتلا فاكلاو ءابلاو ماللاك |
 اهلثاعي امرئاس اومسرو عطقلا وهو لوالا لصالا لع ةعبرالا عضاوملا ىف رجلا مال

 زاوج ىلع اهيبنت لصولا وهو ىناشلا لصالا ىلع رجلا مال اهيذ يتلا عداوملا نم

 ما نباو مه مويو ام ثح اماو مهرصع ىف نيرعالا لايطكلو مه دنع نيرجولا

 علتلاب نيمضولايف مه مقباوصخ انا د لدالا 1 جل

 فاو ةقيقملا ديكوتلا نون نم ةلذبم امطقاف هلوق ىف فلالاو الصوق ةدخاولا
 لاق مثىف ىنممب لوطب هلوق' نإ هايل قالطالل عبرا |

 هومسر فاخا ريغ نمر عطقلاب #3 ةومشلأس . املك نم. لق و لصف ظ
 اوه فا 2 *احو ب اودر لق 0 ا

 07 نأ الني الك يفإ راتخاو عال 93 انمنَأ ظ

 تلخد لق تتكلا ف 2
 تكس ذإ لب شو نينا سيالسو

 عطق عضاوم ىلا هيف ضرعت دقو بابلا اذه لوصف نم سماخلا لصفلا وه اذه



 سك متم ا

 | لصو ديبع يبا ىلع اوركتا 6 هنع هتياورب درفنا ثيح هوركتي ملو ءايلاب باط فلا

 اك مناب ةسسن نال ضبن ال ديبع وبا هاك> ام دوجو مدعب مهكسمتو انه نيحب ءاعلا

 |ريغ نا هموهنج انتهت لك ىضتق هيلا ير دحما هاك> ام ةبسنو مامالا ىلا ديبع وبا
 أ لوا يف ءاتلا ةدايز برعلا مالكيف تبث دقو كلذ فالخب فجاصملا نم مامثلا
 ارعاشلا لوقكو كاذ ناكنيحت اذه ناكمهلوقكن يح اهثم نامزلا ءاهسا نم تاملك

 أاراكنا ناكالو « معطملا نيا نامز نومعطملاو + فطاع نم ام نيحت نونطاعلا »

 اهلثمو »لاق ثيح ةرابعلا رح لب .ظانلا هلقنن ل هجتم ريغ ديبع يلا ىلغ ركنا نم
 ارايتعا ةحمحص نيح تالو يف لصفلا ةرهش نا كشالو «تربش نيح تالو

 ىلع دوعب ابملثمو مظانلا لوق ىف ريمضلاو هب لومعملا وهو فحاصملا رثكا هيلع اه
 ظ ؛ لاق مث عبرالا نم ما تاك

 اميرألا اذه لام نيذّلا لام دي اًمْطْفاَف ءآلؤه لآق لصف
 | ١ مأَىْباَلاقاَدكو تاراذلاو ع "مه مْوَي لؤطب مث امثيَحَو

 نم عاونا ةميرا هيف ركذ دقو بابلا اذه لوصف نم عبارلا لصفلا وه اذه

 ْ مكمل قالطا عم صاف لام اهنم مدقو ما نباو مه مويو امثحو لام ىهو عوطقملا

 ةعبرا ف اهدعب رورجملا نم رملا مال عطقب لقثلا خويش قافتا ىلا هب ريشب يذلا
 لام)و جرامملا يف (اورفك نيذلا لاف)و ءاسنلا ىف (:الوه لامف) يهو عضاوم

 ةملكم طق رما مث ناقرفلا يف (لوسرلا اذه لام)و فهكلا ىف (تاتكلا اذه
 مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو) اهو ةرقبلا يف نيعضوم يف كلذو امم ةملك نم ثيخ

 ةملك مطقب رما مث (النل هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو ٠ نيذلا ناو هرطش
 يفو (نوزرا مه موي) وهو رفاغ ةرودس يا لوطلا عضوم يف مه ريمض نم موب

 | عضوملا هدارم نا ملعو (نودتفي رانلا ىلع مهموي) وهو تايراذلا يف لوالا عضوملا

 | يناثلا عضوملا حجرخيل ءاملا مومضمو ميلا حوتفم ره مويب هنايثا نم اهيف لوالا

 |ربخا مث لوصوم وهو ءاح او ميلا ر رسكم هناف (نودعوي يذلا مهموي نم) وهو اهيف

| 
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 امنا نا نم نيخشلا نع امنا نا نم نيغيدسشلا نع مظانل مالكىف مدقت امل ماعنالا ىف « تال٠ نودعوت

 ىف فرظ متمنغ عمو امنا ىلع دوعب ترثك هلو ىف رتتسملا ريمّصلاو ةغوطقم هيف

 لاق مث ناشلا ريمض هنكل ىف ريمضلاو هنم لالا لحم
 ادهم مأ مل انقلخ نم مأ د اسال يفر اةمملت نم أَو لصف

 ص تاريس# ٍنيح تآلو ايْلثِمَو 0 تادصق ف اويسوا نم مك. كاك 0

 عوطقملا نم ةمزنخك دقو بابلا اذه لوصف نم كلاثلا لصالا وه اذه

 ويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عم ربخاف نيح تالو نم ما اهو
 نم ما عضاوم ةعبرا يف نم ةملكن ع ما ةملك عطقب فحاصملا باتك نع لقنلا

 سس نم ماو» تافابعلاو يف «انقلخ نم ماو» ءاسنلا يف «الكو مهيلع نوكي|
 نم تال ةملك عطقبو تلصف ىف «ةمايقلا موي انما يقاب نم ماو» ةبوتلا يف « هناين

 تاماك اما نيح تاالو ىف روهشملا لع «صانم نيح تالو اودانف» ص ىف نيحا|
 اون أهادع ام لصوو اهنم ةعبرالا عضاوملا عطق ناخبشلا حرص دقف نم ما

 نا الا يدهب ال نما . راصيالاو عمسلا كلع نما ٠ هديعب مث قلخلا ودب نما»

 اماو عطقلا عضاوم نيبعل موهفع ةعبرالا ادع ام لصو مظانلا دافا دقو «ىده ْش

 صان»نيح تالوا اوك رمعوبا لاقو عطقلا ىلع هيف دوواد وبا رصتقاف نيح تالو

 فحصم مامالا ىف لاق هنا ديبع ىلا ىلا هدنسب ركذ مث ءاحلا نم ءاتلا عطقب ص يف

 يف كلذ دهن لو ورمعوبا لاق نيب ةلصتم د نيحنالو» هللا همحر نان

 انئاملع نم دحاو ريغ ديبعوبا هاكح ام در دقو راصمالا لها فحاصم نم ءىشاأ|

 نب دمحم انا لاق اهريغو ةعدقلا فحاصملا.نم ٠ ىثن يف كلذ دوجو اومدع ذا[

 نم ءانلا عطقب قتغلاو ددملا فحاصملا يف وه كلذكو يرابنالا نبا لاق يلع
 مالكها ةلصفنم ينمي ءاتلاب تالو ةباتكى لع فحاصملا تقتقتا ريصن لاقو نيح
 أم ىكح هنال هحتم ريغ هيلع مهراكناو ماللس نب مساقلا وه ديبع وباو ورمع يبا

 مسر ناهع فحصم مامالا ىلا يردحملا مصاع بسن دقو طباض لدع وهو ىأر



 ةنألا يفر تأَي لهنا

 مدقملا ء اج نيفرحلابو ناث ب مبني هنع نوع دن اأو
 أام ةملكب ن وتلا ةددشملا ةزمملا ةحوتفملا نأ ةملك ل صو ةرثكب نيخيشلا نغ ربخا
 لصو ةرثكبو « متمنغام اوملعاو» ىلمت هلوق يف لافنالا يف ةمقاولا متمنغل ةرواجملا
 | لحنلا يف ةمقاولا دنعل ةرواجملا ام ةملكب نونلا,ةددشملا ةزمهلا ةروسكملا نإ ةملك

 |نبا ناربخأ مث امهيف عطقلا ةلقو ينمي «مكل ريخ وه هللا دنع امنا» لمت هلوق ىف
 | نع ربخا مث لاصتالا الا لاقثالا ىف متمنغ امنا ىف رك ذي مل دووادوباوهو حاجن

 | ةرواجملا ام ةملكن م نونلا ةددشملا ةزمهلا ةحوتفملا نأ ةملك عطقب اضيا دوواد يبل
 أ ناهتل ةروس ىف «لطابلا هنود نم نوعدت أم ناو » ىلعت هلوق ىف ةعقاولا نوعدتل

 أوه هنود نم نوعدت ام ناو » وهو لؤالا نع هب زرتحاو ناث هلوقب دارملا وهو

 أ ملطقب عنا ىفورمع يلا نع خا مثدنع تكس دوواد با نال جملا ىف «نطإا
 | اهيف ةعوطقملا عضاوملا نا لصحتف جحلاو ناهقل ىف نوعدت امنا يتملكي ا نيفرملا

 |وبا هركذ لافنالا ىف « متمنغ اهنا» لوالا ةثالث اذالخو اقافو ةزدحلا ةحوتفملا 5

 | لصولا الا دووادوبا هيف رك ذي ملو لصولا هيف حجرو نيمجولاب عنقملا ىف ورمج
 | ثلاثلا مضوملا هعادق ىلع ناخيشلا قفتا «ناهتل ىف «نوعدت ام نا» يناثلا عمضوملا

 | لسلاو دوواد وبا هنع تكسو مطقلاب ورموبا هركذ جيلا ىف «نوعدت ام نا"
 | امو جحلاو ناهقل ىف نوعدت ام نا مطقو لان الا ىف « متمنغ امنا» لصو ىلع اندنع'

 | يل امنا» وحن مظانلا مالكن م مهني !؟قافنتاب موسرم ةثالثلا عضاوملا هذه ادع

 | ضرالا ىف امنا واو» ىلعت هلوق نم امنا مطق نم مهضعب هركذ امو «مهدمن امنا . مهلا

 | ىف لحنلا ىف ةمقاولا ةزمحلا ةروسكملا اما اماو هيلع لوب ال «مالقا ةرجش نم

 أ لسملا هبو لصولا ناخيشلا اهيف حجرف «مككريخ وه هللا دنع اهلا ىلعت هلوقا



 ىلع مدقتلا ديقب .زوتحا احس (عقاول ودل نودعوت امنا) تالسرملا يفو (قكانل نودعوت

 مهفد (نو زهتسم نحن اغإ . نوحلصم نحن امنا) وحن هيلع مدقتملا ريغ نع نودعوت

 تالا ىلع دقي: صنيسن نكل لوضؤم هاذغ امنا مطقتلا عتضؤملا اذه هندت نب

 لاق مث انال ةفص ىلوالا هلوقو لحنلا يف (هللا دنع امنا) لو يف

 امنإو ىَنأ دسعرا ٍفرواوس د م نعَو لق ناآفرحلا نم نعو

 نم نء) ناتملكك لذو ةلوصوملا نر زادكم نيخيشلا نعربخا
 ةملك نم نع ةملك مطقب امهنعربخا مث ءء
 زرتحاو (هنع اوهن عار انا فاول يف كف ون رجلا ةلوسول ا

 مث (ليلق ام ٠ فلس امج ٠ نولمعت ام) وحن هنم يلاخلا نع اوهن وهو رواجملا ديقب |

 يرانا ا تا
 نع ةروسلا ديقب زرتحاو (مهدعن يذلا ضعب كير ام ناو) وهو دعرلا فاما

 اماو) تلصفو فارعالا ىف امو مدقتملا ظفللاب سنوب يف ام وحن اهريغ يف مقاول |
 عضو ام ناو ام نع ىف لصفلا هصيصخت مهفأو (غزن ناطيشلا نم كنغزت |

 لاق مث وصوب رااطفاالالا دحاو

 ياو الا اكلنب كاييكي ملف ألإ 1 أ نإ مم 5 نأ كاّذكا

 نم ل ةملكن ع نونلا ةنكاسلا يسوم تيديو#
 نا ةملك ل صفبو (دحا هري لنا سميا ٠ كبر نكي مل نا كلذ) وحن ءاننتسا ريغ |

 انوكي لناف ٠ اواعقت مل ناف) وحن مل ةملكن ع نونلا ةنكاسلا ةزمحلا ةروسكملا

 لوالا (اوبجتسي ملاف) ظفل مل نا لصف نم ىنئتسا ٌث(دلو هل نكي ملناف ٠ . نيلحر

 يناثلا نع لوالا ديقب زرتحاو الوصوم نوكيف (مكل اوبمجتس ملاف) دوه يفوهو

 حرص امسح هزئاظن نم ه هريغك لوصفم هناف « كلاو.بجتس لناف» صصقلا يفوهو

 لاق قالطالل الوالاو الصف هلوق يف فلالاو دوه عضوم ادع اهف راجت
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 كلاثلا عضوملا لوصوم هناف (مركابا ثكلم امم تاتكلا نوب نيذلاو) وهو ايف

 افالخ نيققفانملا ىف يذلا يف كردتسا مث (كانقزر ام نم اوقفناو)وهو نيققانملا يف

 مالكن م َْضَحلَت دقو دوواد يبال اذالخ مورلا يف يذلا ينو ىنادلا ورمع ىنالأ|

 لمغلاو فالخ امهعطق يف نارخالاو هعطق ىلع قفتم ءاسنلا يف يذلا نا مظانلا

 تلصو اهادع امنا عطقلل عضاوملا هذه مظادلا نييعت نم مهفو امهعطق ىلع اندنع

 هلوقو ال نا يف مدقت امك انه لصولا ىنعمو (نوقفن مهانقزر امتو)وح امب نم هيف

 فاطع ام نءو هيلع مدق هنم ءانثتسالا ىلع بوصننم رونلا ريغو ادّتبم تكلم ام نم
 ام عم ادتبملا ربخ تعطق ةلججو ام نم ظفل نم لاح نيقفانملا ينو ادتبملا ىلع

 لاق مث رهظ هائعم نيبد ةلوقؤدياع فطع

 مهن ىلوالا نودع و لبق نم 5 7 مم هاظ عم انج رالقاو

 مهفاو عضاوم ةثالث يف ةلوصوملا ام نع نم مطق نيمدقتملا نيتيبلا قوطنم دافا ام

 مسالل ةراخلا نا لماش موهثملا اذه نا مهوتب 2 يىثخ لوصوم اهادع ام نا

 ةعوطقم اهنا عم (نينبو لام نم) وحن هنم !ءزج هلوا ين ام تعقو يذلا رهاظلا

 عم اهنوكل اح نم ةملك عطقب مهوتلا كاذل اهفر نيخيشلا نع ربخاف ةلوصومال
 لمت هلوقكو قباسلا لاثملاك هنم |ءزج ةمقاو اهوا يف يعاين عم ينعب رهاظ
 مالكيف رهاظلا مسدالا انلمح اماو (مجرام نمو ٠ شا ملام نمو ٠ ءام نم ةياذ لك )

 هنالو عنقملا يف ورحمت يبا مالك نم ذخوب يذلاوه هنال عونلا اذه ىلع مظانلا

 اماو ةلوصوملا ام اهدعب ةعقاولا ةراملا نمل ةروص هتهاشمل هلصو مهوتب يذلا وه

 ام ىلع همالك ىف رهاظلا مدالا لمحن مل اذهل هيف كلذ مهوتب الف عونلا اذه ريغ

 نمو ابر نمو دعب نمو لبق نم وحن هريغو روكذملا عونلا معي ىتح رمضملا لباق
 نونلا ةددنشملا:ةزمحلا 'ةروسكملا نا مطقب نيخيشلا نع مظانلا ربخا مث نيذلا

 أم نا) ماعنالا ين ىهو ناءرقلا يف ىلوالا نودعوت لبق ةعقاولا ةلوصوملا ام نع

 (منا) تايراذلا يف يهو ىلؤالا ريغ نع ىلؤالا هلوق زرتحاو (تالء نودعوت
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 أوهو اهذ يالا نه + «الوالا سيل» هلوقب زرتحاو لوالا ريغ دوه يف اعمال نا مث

 نا) سماها عيضوملا لوصوم هناف (ريشب و ريذن هنم مكل يننا هللاالا اودبعتالا)

 اذه عضاوم ةئالث اهيفال نا ددعت دقو ةبوتلا رخا* يف (هيلاالا هللا نم اجلم ال

 ةثالثلا نا مظانلا قالطا ىضتقمو (اوملعي الا ردجاو . نوقفني ام اودجيالاو)
 |ءو» ليقف حلصا اذلو طقف اهرخا* يف عقاولا وه عوطقملا نا عم ةعوطقم
 يب كرشتال نا) سداسلا عضوملا « انون مث ناخدلاو جحلاو * انيساب عم ةبوتلا

 ىلع اولعت ال ناو) نماثلا سي يف (ناطيبشلا اودبعت ال نا) عباسلا جملا يف (ائيش

 رشاعلا ملقلاو ن يف (نيكسم مكيلع مويلا اهنلخدي ال نا) عساتلا ناخدلا يفاهلل
 كناحبس تناالا هلال نا)رشع يداما ةنحتمملا يف (ائيش هللاب نكرشب ال نا لع)
 لصولاب يورو لصفلا, يورف هيف فلتخا دقو ءايبنالا يف (نيملاظلا نم كتنكى فا

 عطقلا مليا صيصخت نم مهفو اندنع لمعلا هيو هلضف دوواد وبا فىحتسا دقو

 تاملكلا هذه ادع ام لصو ىنعمو الوصوم ىتك اهادع ام نا عضاوملا هذه
 نم نونلا مسرت الف اقيقحت ةدحاولا ةملكلا ةلز نيالا اقتل لود

 الو ظفللا 4 ارظن يناثلا ةروصب امهيف ىنتكي ةملكيف نيمغدملا نا ةدعاقل نا

 فقولا ريدقتب ككقتنا ىلا ارظأ امم نامسرب امهناف نيتملك يف اناكاذا كلذك
 لاق مث قالطالا فلا الوالا مظانلا لوق ف فلالاو
 | تماق 8 3 ني ةفانسْلا َض 3 تكلم نمر ولاَ يع لصق

 نيكني عورلا ف ةوواد الو 0 نيققرانمْلا ف ىفادلإ فلخلاو

 عاونا ة ةعس مظانلا هفركذ دقو بابلا اذه لوصف نم ىفاثلا لصفلا وهاذه

 قافتا 9 هب ريشي يذلا مكحلا قالطا عم ربخاف امنم اهنه مدقو عوطقملا نم

 لوالا عضاوم ةئالث يف اهب ةدورجملا ةلوصوملا ام نم ةراجلا نم مطقب لقنلا خويش

 دروع هيج جب ةروس ريغ يف ناثلاو
 | عقاولا نمرونلا ريغ هلوقب زرتحاو مورلا يف (مكناميا تكلم ام نم مكل لهو) ءاسنلا

 مسا



 01د ديالا

 | اراصتخا د 0 كر تيزالز »ا لوس لا يع لسالا

 | لصالا فالخ ىلع الوصوم ءاج امم عيمج ىلا اوضرعتولو لوصوملا ىلا ةبسنلاب هتلقل

 | لصفلا لئانسم يف مظانلا نم عورش ةمجرتلا هذهو راصتخالا تافو مالكلا لاطل

 | لصفلا لئاسم مظانلا لعج دقو ىمسرلا لادبالا لئاسم نم هغارف دعب لصولاو
 | مسيو تاملكلا نم لوصنملا ىلع هيف ملكت دقو ب بايلا .اذه امملوا نيباب يف لصولاو |

 | لكي ردقو مدس يذلا بابلا اينانز الوصوم بتكي كني مو اهتمريظت هلام نإ هتمأ
 االوصفم بتكير كي لو اهنم ريظن هلام نا هنم ملعبو تاملكلا نم لوصوملا ىلع هيف
 | نم عاونا ةعست ىلع اهنم ىناثلا لصفلا لمتشا لوصف ةتس بابلا اذه ينركذ دقو |

 | نم لصف لكل متشاو هنم عاونا ةعبرا ىلع عبارلاو هنم نيعون ىلع ثلاثلاو عوطقملا |
 | كلاثلاو يناثلا لصفلا اهيلع لمتشا تلا عاونالاو طق هنم عون ىلع ةيقابلا لوصفلا
 ا اههسر يثو تدروب قلعتم لصفلاب هلوقو دحتم اهضعو ددعتم اهضعب عبارلاو |

 هيلست لمت ليمالا قافو ىلع ملزقو ولسنا تاج
 | الاون دروب ءا لضنلاب

 لوألا سيل دوه امم 9 يي ال مف لوقأو أولو ال نأ ظ

 0 و افزع عم ناحالا| يو ا ايس مم_جحلاو رتنووو

 اناا بفرص نبأ مع 2 2 اور اكو ريايصتمللو
 2 مى

 | لقلا وش : قافنا ىلا هيكل مكحلا قالطا 8 نونلا 0

 | فحاصملا قافتأب ةعوطقم ةرشع اعضومرشع دحا ين اهدعبال ةملك نعنا ةماك عطقب | ْ

 أ ناو . قحلاالا هللا ىلع اولوقب ال نا) يناثلاو لوالا عضوملا فالخر شع يداملا ينو |

 لوقاو اولوةبال نا هلوقب راشا امهبلاو فارعالا ىف امهالك(قملا الا هللا لعلوقاال ا
 عضوملا نيعضوملا نيده ىلع دوعت نينثالا فلا الصف ف فلالاو اعطق يا الصف |

 (فاخا ىنا هللا الا اودبعت ال ناو) دوه ىف (وهالا هلا ال ناو) عبارلاو كلاثلا

 «الوالا سبأ دوعب أعم م هلوقب اغا نيمضوملا نب نيذه ىلاو درع ِى يك وضد ظ
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 آب يلا "5 اواو تك اضنأ .أ ومال يف ميم
 هاور مسلك و افا .اًذكأ ايلي دن موس فل عم
 باتك نع فالحب لقنلا خويش قانا ىلا هب ع مكسملا قالطا عم 8
 بتكمهضعبف مورلا يف (ابر نم متيتا* امو) ىلاعت هلوق نم ابر نم ىف فحاصملا

 روصقملا نم هريثك اذلا هينكضعبلا كلذ ريغو ينمن اهدعب فلا ةدابز عم اواو هفلا
 دعب ةتان فلاب همسر ىلع اندنع لمعلاو امهنم ادحاو ناخيشلا حجري و يواولا | ظ

 دعب يلإلا فحاصملا باتك ةدايز ةملكلا هذه ف فلالا ةدايزب هبش مث ءابلا ظ

 فلالاف اواو تبتكمفلا نا مدق هنال اوبرلا تالكص نم هريغ مهمشر يفواولا
 ةذايز يف اوهرلا تاملكب اضيا هبش مث ةدايزال ةنبعتم اهدعب ماسر اهتكس يلا

 سايق ىلع اواو تروص اهتزمه نا كلذو ءاسنلا ىف اًورما ةملك واولا دعب فلالا ظ

 مهلكو مظانلا لاق اضيا ةدايزال ةنيعتم اهدمب ةبوتكملا فلالاف ةكرح دعب ةفرطتملا |

 اًورما ةملك ىفو ركمما ريغ اوبرلا تاملك ىف واولا دعب فلالا مسد ىذر ينعي هاور

 ضعب نع يه امئا كين ىف فلالا ةدابز نا مهوتل اعفر «هاور مهلكو» لاق امئاو

 ين فلالا ةدايز ركذ ام مظانلا نا «ملعاوإ» ركدمل ابر ةملكك فحاصملا باتك

 لصفك ةمدقتملا لوصفلا ضعب اه بسنالا ناكو اورما يف اهتدايز درطتسا اوبرلا
 اهب اهببشل عمججلا واو ىلع اهواو لمح ا رواويرلا ى فلالا ةدايز هجوو فلالا ةدايز
 عمجلاواو لعل ملا اما اؤرما ىفؤاولا دعب اهتدامز هجوواف رط اهعوقو ىفو ةدوصلايف
 لاق مث يداسكلا لوقوهو اهنايبو ةزمحلا ةيوقت اماو٠ ءالعلا نيورميبا لوقوهواي ظ

 | لضألا قاقو ىلع اهمسَر ىف. 2 لصَفلاب َتَدَرَوِفورح باب
 انضر. قل ذ لصفلاب فحاصملا ىف تدرو تاملك يا فورح ناب باب اذه يا

 | لصولا لصفلا دضو مسرلا ىف اهدمب امه ةملكلا عطق يا عطقلا لصفلاب دارملاو
 | تلق ناذإ» «لصالا 5 ىلع» انه مظانلا لاق هتلاصالو لصالا وه لصفلاو
 | نع جرخ املالا ضرعتي ال نا مظانلا قح ناكف لصالا وه لصفلا ناك ثيح



 برو -

 ةولصلا اماو ناويح يف اهروهظ هليلدو واو هلصا نا لوش نم به ذم ىلع ينب“

 يف فلالا نوك ليلدو واو نع ىاقنم اهلا نا. ىلع ليلد تاولص ىلع اهممِج

 هيبنتلا واولاب ظافلالا هذه مسر هيخوو كازا تدوكر دنت اهلا واؤل) اللا تاكألا
 تناكناوواولا ىلا فلالا ظفان لمي برعلا ضعب نا ىلا ةراشالا عم اهلصا ىلع

 مقو هريدقت نشك دش ٠ فو ذح لعب لعاف ةودلا هلوقو اعب ّْ ل ىحصف ريغ ةغل

 لاق مداولات : وأو ةويملا ىلع فطع ةولصلاو

 1 تنبّثلاو فلق ##ي ريمض ىلإ نهفطت ل ام ظ

 | مسسر ةوكزلاو ةولصلاو ةويملا نزلو شالا ثالغلا تاملكلا نا ,ذ الا

 و اق يس لاهم فيش امكان عا تونيك ا
 يف ثالشلا تاملكلا ىلع دوعي نهفضت مل يف ريمضلاو ةيفرظ ة ةيردصم نهفضت | ظ

 مدعة دم يا ريمض ىلا نهفضت ملام واولاب اهمسر لحم يا قباسلا تيبلا رخاء | ظ

 لب واولا نمنسر مال نهناف ريمض ىلل نوتفضا ناف ريمض ىلا ةفاضم نهب كقطن |

 أ لزلالا.فذخ روبشملا ريغلا هجولاو رثكالا وهو روهشملا هجولا يف ةتاث فلاي |

 . | مككايح يف ءايندلا انتايح) ريمضلا ىلا ةفاضم ةويملا ةماك لاف لقالا وهو نيقأ
 قالط نا :قق)ريمضلا ىلا ةفاضمتةولضلا ةملك لاثمو (قايل ”تمآدق'ءاانندلا |
 ةملك عقت ملو (هتالص ملع دق . كتالصب رهجت الو . مهتالص ناك امو . سنو
 فيضاوا تايلكلا هذه نم لاب فرع ام نا. لصحتف ناءرقلا ف ةفاضم ةوكزلا

 هيف ريمض ىلا اهنم فيضا ام ناو فال خ ريغ نم واولاب مسرب اهنم رهاظ ىلا

 ةريخ) رم ازكتمااهنم ناك ام اماو لمعلا: هيطوتةتاث تلات هسسزروهشملاو قال

 مهقيو واولا, همسر يف فالخاال هنا مظانلا مالك ىضتقفف (امحر برقاو ة زو .ةبيط

 هلوقو واولاب همسر ىلع اندنع لمعلاو اذالخ هيف نا عنقملا ىف ورم يبا مالكنم

 يأ فوذحم ادتبم ربخ تبثلا هلوقو نهيف هريدقت هزبخ فذح ادتبم فلاف
 لاق مث تبثلا همكحو



 ! 5 م م هم نع 2 رم ا

 ةوكشمر عم ةودغلا يف رحو ##“: ةوجنلاو ةونم يفر واولاو

 ْ نك بلا اذنك د ةزوراشلا وأ 0 ةيمملا انضلك ف ا وب رلا فرو

 تدسرواولا ناب لقنلا خويش قافنتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا قالطا عم ربخا

 ةودغلاو ةوحنلاو ة هونم مظانلا بدر ِف صو ظاؤلا ةناع ف فناالا نم اضوع

 قايسو ةريخالا ةثالثلا تمقو اشيك ةوكذلا و ةولصلاوإةويملاو اوبرلاو ةوكشمو |
 ةؤتمول مجنلا ىف ةونناجا مورلا خاولفماىيجل قو فال هيف ميبايطفوأ نال

 قيم عفان ة* ءارق ىلع واو ولا تاوذ نم هاوانثتسا#. منص مسسا وهو (ىرخالا ةثلاثلا |
0 

 قاف رجلا امد افالتخا هيف ءاملعلا ضعب ىكح دقو واو هلا لصا نا ىلعا

 تون ىضاملا يف لوقت كنال واو نع ةبلقنم هفلاو (ةوجنلا ىلا موعدا يلاملا

 درطت الو) وهو ماعنالا يف عضوم نيعضوم ينف ةودغلا اماو وجنأ عراضملا يفو

 ٍيفر>و» هلوقب راشا امهيلاو كهكلا ىف ةلقمو,( (يشعلاو ةودفلاب مهبر نوعدي نيذلا |

 تاكيماو نانا نينلا مب رماع نبا اهأرق دقو نيمضوملا يف ةودنلا يتملكو يأ «ةودغلا

 واولا حتت ودع اهفضازن داود هلت واسلام اين لادلا

 اهف وا ومالا ب -لقف

 نم اعناو واولا اهفلا لصا نا ليق دقو ةذفانلا ريذلا ةوكلا ةوكشملاو (حابصم
 داولا تاوذ نم هادثتساف ءايلا تاوذ نم هلوا يف ةدايزلا هتريض نكلو توكش |

 ةسمخ عضاوم ةعبس يف عقو دقو (اوبرلا نولك ان نيذلا) وحنف اوبرلا اماو:لكشمأ|

 ردصم هنالواو ن :رع ةبلقثم هفلاو ءاسنلا يف دحاوو نارمع لا ٠ يف دحاوو ةرقبلا يفا

 مارس وح سووا احا تا

 مهندجتلو ٠ ايندلا ةويللا ىف يزخالا) وحن ريكنت وا ةفاضالاب وا لاب فررعت نم

 . ةوكزلا اونا٠و ةولصلا اوميقاو ٠ ةولصلا نوميق) وحنو (ةويح ىلع سانلا صرحا |

 قايسو (امحر برفاو ةوكز هنماريخ-٠ ءاشعلا ةولص دعب نمو .رحفلا ةواص لبق نم

 واولا تاوذ نم ةويملا فلا هانثتساو ريمضلا ىلا اهنم فاضملا يف فالملا بيرق



 - جاوب <

 وباو ةليقملا يف يبطاشلاا هرك ذ دقو هنع تكس لب عنقملا يف ورمعوبا هركذي مل يا
 ظفل ظفح يا «ىعو ليزنتو ةليقع نمو» هلوقب هيلا راشا مك ليزتتلا يف دوواد

 ةاييلاب همستز لَك َلَممْلاَو ماقملا نود امهف زك اهنا هنال امهدحو امهتم ىوقلا
 : لاق:مث عبسلا تاملكلا ةيقبك
 للتسألا فالح ايلا. ميدكلا د .لصٌفلا !ذعب تملا ودل و

 تتكلا وه يذلا هلصا نعواولا تاؤ/رمن عيرجرانراغلاا تارا ان اكل

 قلخ نم اليزنت) ىلسمت هلوق يف ىلملا ظفل مهيلع كردتسا ءايلاب مسرف فلالاب

 يف هبتكك ل صقلا اذهب قحل ناب رماف هل لوا يف (ىبلا تاوامسلاو ضرالا
 | يفالث مسا هنال فلالاب بتكي نا لصالاو لصالا فالخ ىلع ءايلاب فحاصملا
 | ىتح اهيلا مضيف ةمدقتملا عبسلا تاماكلاك واو نع ةبلقنم هفلاف ولعلا نم ذوخام
 لصالا فالخ ىلع ءايلاب ةينامثلا تاملكلا تمسر امنا ةينام لصفلا تاملكر يصت

 فوذحر دصمل تمن هنا ىلع بوصنم لصالا فالخ هلوقو اهتلامازاوج ىلع اهببنت

 ظ لق مث لصالل افلاخم يا لصالا لفالتع انك انيك 3م

 ظ اقل حا ءضين. امسر تدرو دق فل نه اضوعاواو كاهو

 | مسرلا يفواولا كلت تدرو دق ظفللا ف فلا نم اضوع مس رأا يف اواو ذخ يا

 | عورش مظانلا نم اذهو تالكض عب ين يا لولا ونام
 | لوالا مسقلا نم هغارف دعب واو نع بلقنملا فلالا يمسق نم يناثلا مسقلا يف

 ئ | بلاغلاو لصالا نا كلذو مسرلا ين لصالا فالخ ىلع ءاج نيمسقلا الكو امهنم

 | نع جرخ امل مظانلا ضرعت دقو مدقت 5 افلا مسري نا واو نع بلقنملا فلالا يف

 | يذلا لوالا مقالا وهو فلا نع اضوع ءاب مسر مسق نامسق وهو لصالا اذه
 | يناثلا مسقلا وهو فلا نع اضوع اواو مسسر مسقو اهنم غورفملا ةمجرتلا يف مدقت

 | يمسرلا لادبالا يعون نم يناشلا عونلا وه اذهو ةججرتلا هذه هل دقع يذلا

 لاق مث تيبلا «ءاج دق فلاب ام كاهو» هلوق حرش يف نيمدقتلا



 مج ايو

 ءاب مسري نا هيف لصاالا ال ةدوقعملا ةقباسلا ةمجرتلا يف هجار دنا مدعل ةمجرتب مسقلا اذه ظ

 افلا مسري نا هيف بلاغلاو لصالا لب ءاي سرنا عبارلا مسقلا اذه يف لصالا سيلذا |
 لمفوا واولا تاوذ نم ثالث ميسا لك مسر ىلع فحاصملا تقفنتا اذلو هب ظفلت 6

 الاعو افعوامدو الخو دحا اياو انسو افشو افصلا وحن فلالاب واولا تاوذ نم ىثالث |

 | ف للاغلاو لصالا ناكامو هؤانثتسا قايس امالا كلذ هبشو اجنوادبو اندوالسلو |
 اواو اما هبتكب ىلاغلا نع هنم جرخاالا ظانلا ضرعتي ملافلا ن بتكينا مسقلا اذه

 لاق مث ة ةيجرتلا هذه هل.دقغ اماوهو كاني دعم ةسارتلا طاطا

 فنك نيم تضل فاو ذ 7ع ىجس نهنف. منس يفر ةايللاو
 انيحط ف مث .هانفيلل ينو ا ايحد فرو ءاج ىوسقلا يفد

 يعد .ليزنتو ليقع نمرو < .عسدنقم ىف. ىولقلا ظل ىو ميو
 ملظانلا هل ضرعت و افلا تكي ناواولا نع نلقنما فلالا يف لصالا نأ تملع دق ظ

 قالطا عم م نيلوالا نيتيبلا ىف ربخاف لصالا نع هنم حجرخ امل ضرعت نكلو انيِرم

 فلالا. نع اضوع تمسر ءايلا ناب لقنلا خوش قافتا ىلا هب ريشب يذلا محملا

 ىحضلاو ىكذو ىجس مظانلا بيترت ين يهو تالك عبس ىف داولا نع بلقتلا |
 نم:ن تملك اهنم عبسلا هذهو اهمححطو اهيلثو ابحدو ىوقلاو ٠ لسلاح

 نئحضلاو ةروس قف ى حس اما لعفلا عون نم يقابلاو ىوقلاو ىحضلا مهو مسالا عونا

 عيمج يف يا اعيمج ىحضلا اماو (ادبا دحا نم مكتم ىكز ام) رونلا ىفف ىكذ اماو |
 ةتبم وف نيكدتتوا ةفامإلاب ول لابن الني زستاهئزم لاح نجا لسا ايبا تسيل كالا ل |

 يف اهالك (اهحضوا ةيشعالا)و (اهيحض مترخأو) :(ليلاو نحضلاو) يهو عضاوم |[
 (نوبعلب مهو ىحضو) نسشلاو ةروس يف (اهيحضو سمشلاو) تاعزانلاو ةروس

 | ديدش) مجنلاو ينف ىوقلا اماو هط يف (ىحض سانلا رشحي ناو) فارعالا يف

 اهيحطو اهبل اماو (اهحد كلذ دعب ضرالاو) تاعزانلاو قف اهيحد اماو (ىوقلا

 | عنقملا يف ىْحي مل ىوقلا ظفل ناب ثلاثلا تيببلا ىف ربخا مث سمشلاو ةروس ىنف

ْ 



 اب اسعت 7 ثا ضب 1110 :ناولاق ,

 وا فحاضملا ضعغب نع يور يا ثأ لاق هنا دوواد وبا وهو ماجن نبا نع ربخا

 | مظانلا لاق َسيَوََتلا فلا لدب ءايب نتكلاتقلا يف اسمت نا:اهنع نيلقانلا ةاورلا
 هيو دوواد وبا هراتخا يذلا وهو فلالا همسر وه رهتشملاو يا رهتشم ريغ وهو

 ىف نيونتلا نم لدب هفلاف ةنونملا ةحوتفملا ءاهننالا نم اسعت نا © ملعاوإ» لمعلا
 ءامنالاو ءاب مسرت اهنا مدقت يتلا ةعبرالا ماسقالا نم ادحاو تسيلو فقولا
 ناكح ام اهنم روصقملا ريذلا مسقلاف روصقم ريغو روصقم نامق ةنونم ا ةحوتفملا

 ضايقو لادلا ديدشتب ادسو اتماو است وحن نازعا ةكرخ هتحتفو احيحص هرخا#

 روصقلا مسقلاو فقولا يف نيونتلا نم لدب يهو فلالاب نتكي نا مسقلا اذه

 أ ةلمجو واو وا ءان نع اهلق دعب نينك اسلا ءاقتلال تفذح فلا هرخا* امه اهنم
 ةدنك هربت ندا :رقلا يف مدقلا اذه نم دراولا

 | هلوق يفر شاع نبا خب رول اهنلطي

 ائالس ىجضو ىتف ىوثم ى رق ىهسم ىده ىرتفم ىى ْزغ ىذا صم

 | ادني هبارعا ماللا حيحص اهاوس اهعرصقلا يذف ىلوم ىوس ىَفصم
 | ءان نع فلالا هيف. ترب ام نمايقو ميلا اذهب نما عم ىبر اهعم رك ذب لو

 ومب ازغ نم زاغ عمج ىزك اواو لضالا ف هفلا تناكناو.ءايلا مسرب نا
 أ نع فلالا هيف تلق ام أماو عرسك ديف اهفرطتا زاغوهو درغملا يف ءاب واولا تملقف

 | مظانلا صنيس نكل ابرو ةوحضلا نم هنال ىحضكف لالاب مسرب نا هسايقف واو
 لاق دمسر يال ءاملاب ةم :ونسزملا تابعتنلا ؛ نم ىحض نا ىلع

 هالتبا'ادل واولا هلئصأو < ءاناب_ اوُمَسَر انف 9

 ةلضأ نا لالاو .ءابلاب فحاصملا: تاتك همسر يذلا فلالا يف لوقلا اذه يا
 ريمضلا ءأت ىلا لعفلا دانسإو مس الا ةنثك دعاوقلاب هراتخا دنع يا ءالتبا ادلواولا

 فخائفلا ف ةموسرملا 14 مانشقا نم عيارلا مسقلا ىف عورش مظانلا نم اذنهو

 || رفا امئاو ةيثالثلا لاعفالاو ةيثالثلا ءامسالا ىف واو نع بلقنملا فلالا وهو



 - ااب <

 يار وهو ةيماهفتسا اهنا ىلع ءانب (متش ىنا مكثرح اوتاف) ىمعت هلوق اهنم اعضوم

 نع ماهفتسالا يف هلوقب مظانلا زرتحاو ءايلاب اهمسر هجو يتايسو نيرسفملا ضعب
 ىدحا اهتم فوذحملا نيملكتملا ةعامج ريمضو ةددشملا ةحوتفملا نا نم ةيكرملا انا

 ىو ةيفرطلا ىلع اماو (نوماسم اناب وحن) فلالاب ةموسرم اهناف ثالثلا تانوئلا

 ةموسرم اهناف ةيلمذلا الع نع ةيفرح هلوقب زرتحاو (مهبد نم يده لع) وحتف ةراملا
 الع نيبو اهنيب اقرف ءايلاب ةيفرأا ىلع تمسرو (ضرالا يف الع) وحن فلالا
 بالقنا نييودنلا دنع ءايلاب ىلاو لع مسر هجو نا عنقملا ياك دقو ةيلمفلا

 و>تف ىلب اماو (هّللا رصن ىتم) و>نف ةيماهفتسالا ىتم اماو ريمضلا عم ءاب امهفلا

 ف ءابلاو ةلامالا دارم ىلع ءايلا, لبو ىتمو ىلا تمسرو (ةئيس سمك نم ليب)
 ىلع عقاو يمسا لوصوم امو كاذب اذه دح ىلع ةيلدب «اآبج دق امب» مظانلا لوق

 لهج دقاعب يا لعافلا ىئان نع لوح ييتالصاو قالطالل الهج يف فلالاو تافلالا

 سنج مسا ماللا نوكسو فاكلا ركب ملكو يف ىنعمب ملكي هلوق يف هابلاو هلصا
 ىف هلوقو اهيف تاخالا ىدحا ىلع اضيا ماللا نوكسو فاكلا رسسكب ةملكل يعمج
 لاق مث ىلع نم لا> ةيفرحو ىنا نم لاح ماهغتسالا

 فلأ اَقاَمَثا . باَبلا ادل نو د# فَلَدْحم رضاع فب ىدل يفو
 ىدل ىهو ةلورجم اهنلا.ىتلا تاملكلا مات ةعبانسلا ةملكلا تيبلا اذهيف ذأ

 اهضعب قف ىفاغ يف (رجااتطلا قيل) ننلا ف فحاضملا فالتخنا:نيشيبشلا نع ريخباف
 يف لاق فسوي يف باسبلا ادل ىف فلالا ىلع اهتافتابو فلالاب اهضعب يفو ءايلا
 دنع فسوب يف يذلا ىنمم نورسفملا لاقو ءايلا ىلع رفاغ يف اهرثكاو عنقملا

 فلالاب موسرملا نوبوحنلا لاقو ةباتكلا يف امهنيب قرف اذلف ىف رفاغ ف يذلاو
 رصنقاو ها ريمضلا ىلا ةفاضالا عم ءاب فلالا بالقتال ءايلاب موسرملاو ظفللا ىلع

 فاللخلا اهف ىكحو رفاغ يف ىدل يف هابلا ىلع ليزنتلا نم نيعضوم يف دووادوبا
 فحاصملا رثكا ىف ام ىلع ءايلاب رفاغ ىف ىدل مسر ىلعاندنعلمعلاو هنمرخا * عضوم يف



 ركذب لعاف ليزنتلا هلوقو ءايلاب امهمسر ىلع اندنع لمعلاو امهتودب وا فلالاب وا
 لاق مث ليوا ةللنلطلكو ليزنتلا بحاص ركذ يا فاضم فذح ىلع

 تآقرحلا ءا وأ فلأب 000 غار“ زق
 .٠ الب تزعل وح ليج قوص لفى ناب اةلواذ قا كاوا

 أها نسح اهالكو داز ليزنتلا 7 لاق اذكهو ةأ اهضعب يفو فلاب فحاصملا

 | يف ىبرا ظل نع مظانلا تكس ©: هيبن:# ءالاب نيظفللا مسز ىلع اندنع لمعلاو

 | دوواد أنا نا عم لمتلا يف (ده دهحلا ىرا ال يل ام) لمت هلوق نم ىرا نعو لحنلا

 | لوقو انليع زج هيون ءانلاب ًانهتسر راتخاو نظفللا ننذاكناهجو امهيف كذ
 ظ لاق مث يتيرتو يئيزت نل نم لدب وهو ناتملكلا هانعم نافر ١ مظانلا

 إو تح يعد مكب ًالسأ هج دق اع امهتع ءاَبلاو

 | ىل 1 دب قع أو ةبفزردت 7-2 ٍٍ'ع مث نق . اهفدسالا يفر 5-5

 | نع ةبلقنملا امهو ٠ ءاي ثبتك يتلا فلالا ماسقا نم نيلؤالا نيمسنقلا نم غرف
 | فرتيال يتلا يهو ةلوهجملا فلالاوهو ثلاثلا مسقلا ىلا لقتتا ثيناتلا فلاو اي
 | تاماك عبس ىف كلذو ٠ ءان تبتك اهنان نيخيشلا نعربخاف واولا وا ءايلا اهلصا له

 | ىتمو ةيفرملا لعو ةيماهتتسالا ىناو ىلاو ىتح ةتس نيتيبلا نيذه يف اهنم ىذ

 | نامنق عبسلا تاملكلا هذهو ىدل ىهو ةعباسلا ةملكلا ركذيسو ىلب و ةيماهفتسالا

 | ليصفتو اهيف يقاب فالخ ىلع ىدلو ناتيماهفتسالا ىتمو ىنا ةثالث يهو ءامسا
 | دقو (لوسرلا لوق ىتح) وحنف ىتح اما لبو ىلا ىلع ىتح يهو فورحو

 كلذ ىلع لمع الو لاق مم :فلالاب فحاصملا ضعب يف تمسر اهنا ورم وبا لق

 اههبش اهتم روماب ءالاب امسر هجو دقو ها راصمالا فحاصمو مامالا ةفلاخل

 ىلا اولخ اذاو) وحتق ىلا اماو ىوعد فلاك ةعبار تناك ثيح ثيناتلا فلا

 يغف ةيماهفتسالا ىنا اماو ةددشملا الا نيدو اهنيب اقرف ءايلا/ تمسرو (مهنيطايش

 نورشعو ةيئامث ناءرقلا يف اهنم درو دقو © هتياش 9 فورح نم فرح لبق ةمقاولا



 امسسلا ب ء.4ب مدلل

 « هيت مظنلا يف ةروكذملا ةعيرالا ظافلالا يف ءايلا مسر نوح كنلؤلا نيوز او

 صن دوواد ابا نا عم اهيف ىناثلا يابءرو فسوي يف لوالا يان ءر نع مظانلا تكس

 ىف ريمؤطلاو انلمت ىرج هبو نيء املا نيد ظفللا ىف ةدوجوملا امهفلا فدح لععأ

 اهايقع ظفا كيلا عيال ارق نم اداب ان قطعا لا لوق |

 دعب هلوقو «ليزنتلا يف فاخلاو» لبق هلوق اهيلع لدي ةفوذحم لاح همالكيفوا
 اذكو اذكو اهايةءع يف ءايلا نود فذملاو لاملا كلت ريدقتو اضيأ ليزنتلا كذوأ
 ةعبرالا ظافلالا يف: فدذحلا نا مظانلا مالكم هوب اهريدقت نودبو ليزنتلا يفا

 : لاق مث دوواد يباب ديقم هنا عم قلطم

 امهتود: وأ هان وأ ف أ #8 ا
 مسا نب لْحَتلا يف ةهلاذكا دب ميجا بايككنلا ىلإ
 ضعب ىف تمسر تاك ان أ ريذ دوواد وبأ وهو ليزغت || الك 7

 تاتكلا يدا“ ١ ثالاب يمر امهنودب اهضعب فو ءايلاب اهضع يفو فلالا فحاصملا

 دش زرتحاو ميرم ينف باتكحلا ينينا؛ اما لحنلا يف هيبتجاو مكحيبتجاو

 موسرم هناف (ريخ هللا ينيتا٠ اهف) لمتلا يفوهو هل رواجملا ريغ نم باتكلل رواجملا

  نيدلا ىف مكيلع لمج امو مكسبتجا وه) جلا ىنف مكيبتجا اماو ادحاو اهجو ءايلاب |
 .زرتحاو (ميقتسم طارص ىلا هيدهو هيبتجا) وهف لحنلا يف هيبتجا اماو (رح نمأ

 دقو نيتيبلا نيذه لبق اتمدقت ناتملكو هو اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديقب |
 تاملكلا هذه تك نا ىضتَب همالك ناالا ةثالثلا هجوالا دووادوبا ندسحأ
 ميراج توتو يو احح ءايلاب ثالثلا |
 .اهدع نع ورم ينا توكسو زاظنلا ىلع تاملكلا هذه لمح ىضتقمو مظانلا مالك

 أ ىرج اموهو ءايلا» اهمسر حيجز ءايلا تاوذ يف ةدعاقلاري رقت دعب تاينعتسملا ف

 يف انيدان نعو فسوي يف اعم ينيرأ نع مظانلا تكس. هيبنتإل» اندنع لمعلا هب
 ءايلاب اهمسر هجوا ةثالث نيتملكلا يف نا هنم ذخُوي دوواد ىبا مالكنا عم تافاصلا

 ا



 دس ل ا د

 يف ءابلاو نيءاب عاتجا ةهاركهاب فذح ىلع عمجملا لصالا نم ىهو ةعبرالا

 هبو تلصف نم لدب اهايحا هلوقو ليزنتلا ىلع دوعي ريدضلاو يف ىنمت هب هلوق
 يف مث مهاتحأ ف عقاو فاخلاو هدب رطشلاو تيبلا كبسو اهايحا نم لاخ
 ىف هنوك لاح اهايحا يف تلصف يفو ليزنتلا ىف هنوك لاح مهايجم يفو كايحا

 اهانقع ىف ءايلا نود فذحأاو لاق مث اضيا ليزتلا
 لاخلاَو انرامتسا رلاو ركلا يف. يع لات هبلإ مازال لينال

 يناس انك هلع عم نأ يف دل نا - امن و هابتجا مث

 هابقع يهو ظافلا ةعبرا ىف ءايلا مسر نود فلالا فذحب دوواد يبأ نع ربخا

 ىناصواو هطو ن ىف هابتجاو لاتقلاو نامحرلا ىفو ةرقبلا يا ركبلا ىف مهايسو

 ءايلا فذح تبس نوكي نا نكميو (اهابقع فاخي الف) سمشلاو ىنف اهابقع اما
 نالثاتم طقنلا لبق اهنال ءايلاو ءابلا امهو نيتثثاتتم نيتروص عامتجا ةهارك هنم

 نولي ال مهاهسب مهفرعت) ةرقبلا ىف يذلاف ثالثلا روسلا ىف مهاوس اماو

 لاتقلا ّىق يذلاو (مهايسب نومرحملا فرعب) نامحرلا ىف يذلاو (افاخلا سائلا

 نع ثالثلا روسلا ديقب زرتحاو ثيناتلا ميسو ىبقع فلاو (مهايس مهتفرملف)
 ىدانو «.مهايس الكنوفرعي) فارعالا ىف نانثا اهنم ةثالثوهو اهريغ ىف عقاولا
 هب امو» هلوق مومحىف نالخاد امهو (مهايس مهنوفرعي الاجر فارعالا باحصا

 ةموسرملا ةعبسلا فرحالا ىف مدقت حتفلا ىف دحاوو ءايلاب نامسريف «ىماتيلاكه بش
 (نيلاصلا نم هلم هبر هابتجاف) ن ىف يذلاف نيتروسلا ىف هابتجا اماو فلالاب
 نع نيتدوسلا ديقب زرتحاو (ىدهو هيلع باف هير هابتجا هث) هط ىف يذلاو
 يناصواو) م ينف يناصوا اماو ابيرق ينايسو لحنلا ىف وهو اهريغ ىف عقاولا

 الث ءاب ريغ ىناصواو هابتجا اوبتك مهنا بسحاو» دووادوبا لاق (ةوكزلاو ةولصلا ةولصلا

 يناصوا ىفناءايلاو نونلاو هابتجا ىف هابلاو هايلاو ءاتلا يهو روص ثالث عمتي

 دوواد ىبال ام ىلع اندنع لهعلاو ها «طنن الو لكش ريغ نم بتك فحصل نال



 2-5 م وا/ املا

 فحاصملا بابك ناب لقنلا خوش قاذتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا قالطا عمربخا ظ

 اوفذح مهرثك | يا مهاح ناو ءايلا دعب عقاولا فلالا اباطخ يف مهلك اوفذح |
 انل رفغيل) هط ينو (ك اياطخ مكل رفغي) ةرقبلا يف كلذو ءايلا لبق عقاولا ٍفلالا |

 مك اياطخ لم>تلو) توبكتملا يفو (اناياطخ انير انلر فني نا) ءارعشلا يفو (اناناطخ
 ناخيشلا هب حرص مظادنلا هركذ امو («يش نم مهاياطخ نم نيلماحب مهامو

 فلالا فذح ىلع اندنع لمعلاو لوالا لالا يف للا هيلعام دووادوبا راتخاو |

 نع باقنم اباطخ يف يناثلا فلالا نا © ملعاوؤ# هذذح ىلع قفنملا يناثلاك لوالا | ظ
 عامتجا اوهركم تكا ٠ ءايلاب مسرب نا سايقلا ناكو بابلا اذه نم يذلا وهف ءاي

 فلاالو ءاب ريغب اموس سم 9 فلالا اوفذح مهنا مث ءاب ريغب هومسرف نيلثم |
 مظانلا قح ناكو بابلا اذه نم سلو دي رم وهف اباط> يف لوالا فلالا اماو '

 وه ل هترواجمل هريغل اعبت انه ىلا هلح نع هرخا امئاو تافلالا لح يف هركذت نا أ

 فرظ لبقو اوفذح هلوق هيلع لدي فوذحت لمف لعاف مهاج هلوقو بابلا اذه نم
 مثريدقتلاو هلبق لوصوملا هيلع لدي فوذح لوصومل ةلص وهو مضلا ىلع ينبم |

 ٍ : لاق مث ءايلا لبق ام مهلج كاد |

 مهاآيحع فاو ركاايحأ تأ نلف :ليزتتلا يفي نغلختلاو |
 ع اسكت هابحأ تصف فرو م

 ةنع انهزبخأ دقو هدحو دوواد ينال وه تايبأ ةعبس ماع ىلا انه هرك ذ ام عيمج |

 مهايحأ يهو ظانفلا ةعبرا يف اهتاثاو فلالا فذح ىف فحاضصملا فالتخا
 اوتوم هللا محل لاقف) ةرقبلا ينف مهايحا اما تلصف يف اهايحاو مهايحو مكايحاو |

 ةميرشلا ىفف مها يح اماو (مكايحاف اناوما متنكو) اهيفف مايحا اماو (مهايحا م

 (قوملا يحل اهايحا يذلا نا) وهف تلصف يف اهارحا اماو (مهتاممو مهايحم ءاوس)

 ايحا امئاكذ اهايحا نمو) ةدناملا ينوهو اهريغ يف عقاولا نع :رع ةروسلا دمقب زرتحاو

 ظافلالا ىف فلالا تانثا لغوي اندنع ءلنملاو ايت ةيانبنلا نافا (امنمفيا ب نان

 ا
 ا



 مدس ١ ا مسسسلا

 فدذح عم ةدحاو :ايداسر كازا بست دوا عر عذاب هيدر عوافتالا

 اماو اندنع لمعلا ريخالا هجولا ىلعو ءايلا دعب ةتبان فلاب همسرو اهدعب فلالا

 لافنالا يف امو (سايلاو ىسعو ىحيو) ماعنالا يف ام وحتف ءايلاب ءودبملا ىحي ظفل

 ءاملاب هفلا مسر دقو (ىحيالو اهنف تومال) حبسو هط ىف امو (يح نم ىحيو)

 نا نيب ءاب ىيحينلا مسر يقرفال هنا مظانلا قالطا رهاظو فحاصملا قافتا

 بهذو فحاصملا لها هدم وهو ناخيشلا حرص هبو العف وا |ملع |مسا نوك

 هلوق ىلع فطع بصنلاب ىبحي ظنلو هلوقو ملعلا الا ءايلاب مسربال هنا ىلا ةاحنلا
 لاق مث ناءرقلا ظفل نم اهايقسو داووالاب ءانثتسالا ىلع بوصنملا اهايقسو

 ياوضم عم يارشب موهْذَحَو # يابت مم يده موفزذعكا
 رخلا* ضعب نود نحاصملا تاتك ضعب نع هفلا فذح اهايقشو ظفل نا ىذا
 رخا* نود ضعب نع فذحلا وهو اهايقس ظفلا هركذ يذلا مكملا اذه هبش

 هلوق ىف ريمضلاف اهايقسو ظفال تباث وه اك اهل هتوبث ديفيل تاملك عبرا مكحب
 الو فذح ضعب نعو هلوق يف مدقتملا لفل اهلا باتك ضعب ىلع دوعب مهفد

 تاملكلاو لكلا نود نضعبلل عبرالا تاملكلا ف فنللا نال مهعبج ىلع دوعب

 يف يايحمو ياده عبتا نف هط ينو يادع مت نمث ةرقبلا يف ياده يه عبرالا
 (مالغ اذه يارشب .اي) فسوي يف يارشبر (يايحمو ىسنو يقالص نا) ماعنالا
 عبرالا تاملكلا نا ناخيشلا ركذ دقو (ياوثم نسحا يبر هنا)اضرا اهيف ياوثمو
 يبا مالكو فلالا تابثاب اهضعب ىو فلاالو ءاب ريغ .نحاصملا ضغب يف تمسر

 وباراتخاو ىرخالا ةئالثلا ين تاثالاو ىارشب ىف فدخل حيجرت ىضتقي هرم

 هيفراتخاذ يادمم ِف هزانتخا فلتخاو قدملا ىاوثمو يىارشو يأبح ىف دوواد

 تابثالا .لعو يار يف فذملا ىلع اندنع لمعلاو تادالا ةرمو فذحلا ةرم

 لف كلذو .ءدت” فوذحم ادتسم ربخ مفك هلوقو ىرخالا ةثالثلا يف
 ب ف 7 رح يح | نخ

 !ءليؤرت] ةنياب 2 71 ءاطخ ىدل اوذَحَو

 هدول ةسعوم عل د اوم ج20 مل جا وعسل + ريمرصعجو تس دوس طال ع + <



 5 ءأيد راسل ايم لان 7 ب نا ىدأ آب لسألاو

 + امليلأ انبءزو ان دلا هلي

 ع فلالا وهو ءأي مسرب امم درطم لصاو تاملك عبس ىنثتسي هنا مدق ال

 درطملا لصالا انه نيبي نا دارا مدقت ايف عبسلا تاملكلا نيبو ثيذاتلا فلاو ءايلا
 لصالا ىلع ءايلاب اهيف فلالا مسر لص وأو ىدا ةملك لك يا ىدا ام هنا ربخاف
 فحاصملا قافثاب ظفللا ىلع اهلا من .رثو ءايلا, فلالا مهر كرتيف نيءاب عامتجا ىلا |

 نيب وا البق وا ءاسلا دع فلالا تناكءا ريو ةرونملا يف نيائاتماججا قفا

 فلالا ةلثما ةثالث لثم دقو مظانلا مالك ف 0 نم هوانخسا ناي اماللا نا ظ

 ابحاو ايءرو ايندلا يهو نيءاي عامتجا ىلا ىدال ءاي اهيف تمسر ولو ءايلا دعب اهيف

 هذه لثمو ءاب نع ةبلقنم ريخالا ينو ثيناتلا فلا نيلوالا نيلاثملا يب فلالاو |

 توخنو مهايحمو كايحاو مهايحاو اياوملاو كايءرو ايءرلاو ايلعلا ةثالثلا ةلثمالا
 نيب ةمقاولا فلالا لاثمو ياوثمو يارشبو ياده ءايلا لبق فلالا لاثمو ايحضو |
 ردصملاو ةءيردصمولو ةدئاز «ول نا» مظانلا لو يف ناو يادحمو يابءر نيكانأ ظ

 اخ قالطالا فلا اممر ىف فلالاو ىدا لعاف امس. روهو لمتلا بم انةرعلالل|

 م ل فنانين مع 0

 اا وسب يف ءابلاب ئن ا 53 اهايق- - اين ةليقنلا هل

 ءالابف نيظفل فلالاب ا وهو همكح دال مدقتلا وح نم اره: تما

 هللا ةقان) نيمشلاو يفف 0 اما ءاملا هو دبملا ىحي لظؤلو اهامقسو ظل امهو

 ل هنا ربخا مث ءايلاب اهيف ءاج يا ةلبقعلا يف ىتا هنا مظانلا ربخا دقو (اهايقسو

 نيخيشلا نع ءاج امناو لقثلل هدنع ةدمتعملا ىتكلا نم ةليقعلا ىوس يف ءايلاب ىنجي

 لبق اهب لثمملا ايحاو انءرو امثدلا لثم فحاصملا 0 نس نضال

 اهايقسو ظفل يف لصحتف يتالا اهابقمك مهنم رخا١ ضعب نع فلالا فذحبو



 هاوقو فلالاب انج كو الاب ىشخن تك لع اندنع لمصلاو لصالا ىلع هايلإ ظ
 خلا ريمتس نيم لاملا لحم يف فرظ مهو رخوم ادتبم انلكو مدقم ربخ كاذك

 رطشلا كبس انضنا ربا ريمض نم لاملا لحم ىف فلالا,و هيلا فاضم ارّتتو

 ارتتل مكملاا اذه يف ابحاصمو فلالاب ايوتكم هنوك لاح هبشي اتلك اذكه لؤالا
 لاق مث ةمدقتلا ثالثلا تايلكلا

 ظ معطي نع فذح نك ع ملغ كاذك رقت فرو

 | نم هتاقت فلا ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عم ربخأ

 | مسد م مسرلا يف تبشي يا مسرب نارمج لا* يف (هتاقت قح هللا اوقتا) ىلعت هلوق

 | درو لب هتابثا ىلع اقفتم هتاقت فلا سيل نكل نيمدقتملا ارتتو اتاك فلا تبثا يا

 | ىلع دوم كاذكمظانلا لوق يف ةراشالا مساف فحاصملا باتك ضعب نع هفذح
 | اذهو مسرلا يف امهقلا توبث رابتعاب عب هيبشتلاو ارتتو اتلك يلظفل نم مدقت ام

 | فلا نا هدمي ارك ذو ناخيشلا هركذ هتاقت يف مظانلا هيلا راشا يذلا فالخلا

 | نا يف ريخم بتاكلاو ليزنتلا يف داز اب فحاصملا نم ءيش يف مسري مل ةلاقت
 | *اتهواو تلدبا ةَيَقو هلصاو هفلا تابثا ىلع اندنع لمعلاو ها ءاش فيك ىتكي
 | نا سايقلا ناكف ءاي نع ةبلقنم هفلاف اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل افلا هؤايو ةدخيتك
 | نوكيف ظفللا لع فلالاب فحاصملا ضعب يف ام ىلع بتك هنكل ءايلاب بتكي
 أ ةروص امهيواستل ؛اتلاو هايلا امهو نيتروص عامتجا ةهاركل وا ةقباشلا تالكلاك

 | ةرشع سخخ مظانلا هانتسا ام ةلج 6 هيبنت» يقالا لصالاكن وكيف طتنلا دقق دنع

 | لحن م لكم لع دقو فالتخا ىلع ثالثو لامتحا ىلع سمو قافتاب عبس ةملك |
 | هط يف (ىّوطت) نا زارملا صفح يبا نع عنفملا يف ورم وبا لقت دقو مدقتملا |
 | كلذ دجا ملو» لاق ثيح هل ورمت يبا راكنال, هنع ظانلا توكس نأكو لالا
 | يف ريمضلاو لمعلا ءايلاب همسر ىلعو ها «ءايلاب الا اهريغو ةيقارعلا فحاصملا يف

 ل خش! ة سدا نادورعملاو تنلالا كيتو م ظانلا لوق



 يوك ل ا

 يف هبيلاتو 1ءارتب نيتهيبش نانوكت نيلاتحالا دحا ىلعو يتايس !منالاتتحا امبنتلا
 اتلك) فيكلا ين انلكاما ءايلا لدب فلالاب تمسر يتلا عمدا تايككاب قاحتلالا
 هناو ةينغت فلا انهئا ىلا:نوضوكلا صهذف هفلا يف فاتخاو (ابلكأ تنا* نيتنملا

 درفم هناو ثنناتلل هْقلا نا ىلا نويرصبلا مهذو كنا نأ ىنعمو ااظذل ىثنم

 بهذو ءا' نع لسبؤو ثاّرو هاجتتك واو نع ةلقنم هءاث ناو ىنعم ىنثم اظل

 نييفوكلا لوق لمف واو نم ةلدبم هفلاو ةدئاز هءات نا ىلا نييرصدلا نم ىمرجلا
 ىلعو بابلا اذه نم نوكيال واو نم ةلدبم هقلا نا يمرملا لوقو ةينثتال هقلا نا
 حججيتحا فلالاب ىتكث يح ءايلاب تكي نا هسايق ثيناتلل هنلا نا نيدرصبلا لوق
 هارق دقو ارتت انلسر انلسرا مث حلفا دق ينف ارثت اماو عبسلا ملكلاكهئانتتسا ىلا

 ردصم هناو ثيناتلإ ليقو قاحلالل هفلا نا ليقف نيونت نود نلالاب هقفاو نمو عفان

 ةلهم عم ةعباتملا ىنمب ةزئاوملا نم وهو واو نم ةلدبم هاتف لكى عو ىوعدكا
 ىللعو بابلا اذه نم نوكي ال قامالل هفلا ناب لوقلا لمف رخاءو دحاو نيب

 |هبف فلوخ نكلو ءايلاب بتكي نا هسايق امم يا هنم نوكي ثيئاتلل هفلا ناب لوقلا
 عبسلا تاملكلاك هئانغتسا ىلا لوقلا كلذ ىلع حييتحاف فلالاب ستكنف سايقلا

 | نيتملكلا يف لايتحالا اوكذ مهلكل قتلا خوش نا مكملا مظانلا قالطا ىضتقمو

 |وه امو فحاصللا قاقتاب ةانثتسملا عبسلا تاملكلا مظانلا ركذ امل مث كلذكس يلو

 | قالطا عم يناثلا رطشلا يفر بخاف هيف تفلتخا امب اهعبتا اب قحلم هيلاتحا دحا يف
 | يف اوفلتخا فحاصملا باتك ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا
 | ين اهوبتكف نامحرلا يف (ناد نيتنملا انج)و دوقعلا ىف (ةزاذ انببصت نا ىثخن)

 فيحصن نم افوخ ىشخن عم ناب ىقاو فلالاب اهضعب ينو ءايلاب فحاصملا ضعب
 | نم هللا ىشخجي امناو . ىشخت الو اكرد فاختال) ون اهريشب ءودبملاب نوثلاب هودنملا |

 | نيظفللا يف منقملا يف حجري ملو ناءرقلا يف هل ريظن ال ذا زارتحالل ال (اًوالعلا هدابع|

 أ هبتك رايتخا ىشخن يف دازو نسح اههالكو دووادوبا لاقو نيبجولا نم اهجوأ
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 مدل ا مدلل

 فحاصملا ىف اممر دقو اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل افلا هايلا تلدبأف نيملا حوتتملا |
 مال نوكت نا لمتحيو امهف ةزمحلا ةروص يه نوكت نا لمتحيف ةدحاو فلان
 لوقي دارملا وهو تاتا تاملكلا يف .ىناثلا:لامتحالا لمف هيلا نم ةلدبملا لعفلا
 اهلا راشا ام. ةءدقتملا عبسلا تاملكلا ىلع ثالثلا تاملكلا دازت هجو ىلع مظانلا |

 اهاصاو فلاب تمسر ثالثلا تاملكلا كت نال ىا تسلا «فلاب تمسرذا» هلوق | ظ

 امأو تيأرو تمأنو اني ءارت تلق نان اهتربتخا يا اهتيلتبا نا كلذ رهظي و هايلا ذشيح |

 ككل اين رولا ىنثتسملا متسقلا نم نوكت الف اهيف لوالا لامتخالا ىلع
 ةهارك ناخيشلا لاق اعيمج فاالاو ءايلا يا هم لدبملاو لدبلا هئم فذح امنأ

 |« باب نم هالمجي ملاغاو املا هتكريدقت قع امهنم ءانب اذهو ها نينلا عامتجال
 فلاي بابلا اذه نم ىتك ام نال هزئاظنو اهابقمك اراصتخا هنم ؛ايلا تفذح |

 |ءارت يف راتخملا نا مدقتت دقو اذه اميجج هنم لدبملاو لدبلا هنم فذح امم رثك

 رصتقا سكملا لعو هسكع مكتملا ىف حجرو ةيناثلا ةفوذحملا نا عنقللا يف حجرف
 نوكت نإ انه مظانلا زيوت نيب ةضراعمال © هيبنت 9 اندنع لمعلا هبو ليزنتلا يف
 زمحلا باب رخا* همزج نيبو ةزمحلا ةروص نوكت ناو ةملكلا مال !ءرو ان فلا |

 ةملكلا مال نيتملكلا يف فلالا ناوهو كانهو انه روبشملا ىلع ىنب هنال لوالا ْ

 اناا ربق نع نأ سنحت قم اغيأل اب 5 عم امك ةلادك

 يفو ارتتو انلك اهو فحاصملا عيمج يف فلالاب اّتمسر نيتماكلوالا رطشلا يف وىفذا



 أءايلاب موسرم هناف (ىفط هنا نوعرف ىلا سهذا) وحن هريغ نع هاملل رواجملا ديق

 | فلاب مسر دقو عبسلا تاراكلا عم تامضرم هريغك انه مظانلا نثتسي مل 6 هيبنت#

 | ناكناو اهنال ءاي مسزت نا هفلا سايق نا عم عقو فيكو عقو ثيح ءانلاا لبق
 ببس هايلا ىلا تراص اهناالا اهلبق ام حاتمنال افلا تبلقف ةكرحتم اواو اهلصا

 | فلالاب بتكت يتلا داولا تاوذ ةلج يف ناخيشلا هدع دقو هلوا يف يملا ةدايز
 ظ مدقت 6 ايلا يلا هواو تراص ا نكلو هيف لوالا لصالا ىلا رظنلاب حيحص وهو

 | عيسلا تالكلاك هئانثتسا ىلا جيتحا فلالاب مسر نيذ اهب مري نا هقح ناك

 أ لوقو واولا تاوذ نم هرئاظن ىلع اسايق فلالاب ىتك هنا ناخيشلا هلاق امل افالخ
 تايكلا ددع لايكتسا نكلو ءافيتسالا مدعو ضيعبتلا مهوب اصقالا اهنم مظانلا
 ظ لاق مث عاعبالا كلذ عفري الوا ةدودعملا

 ا"ر ظْمَل نمر نم نيف رحلاىوس امو دهب انو 52 مصجَو ىَلعْذز

 وليت اهب نإ قبلا اتا ىدل 6# لئمضألاو فلاب, تدل ذِإ

 مكحلا قالطا عم لوالا تبدلا يف رما مدقتت امم ةانثتسملا ءسلا تاملكلا يذل

 نم لامتحا يأ هجو ىلع اهيلع دازي نآب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا
 نم زمحلا باب ىف نيتمدقتملا نيتملكلا يا نيفرملا ىوس امو اثثو !ءارت نيلاتحا
 ١ام) ةمجرت رخا< يف مدقت دقو (ناعمجلا اءازت الف) ءارعشلا ىنف اءارت اما اءر ظفل

 | ةزمحلا لبق ىتلا يهو لعافت فلا اههالوا نينلا !ءارت يف نأ (داضل ميم نم
 | ىلع يءارت هلصا ناو ءاب نم ةلدبمو ةملكلا مال يهو ةزمحلا دعب ةمقاولا امهتيناثو

 مسرب مهلا مدقتو افلا تبلقف اهلبق ام حتفناو ايلا تكرحت مصاختتك لعافت نزو

 | لعافت فلا يهو ىلوالا نوكت نا لمتحيف ةدحاو فلاب الا فحاصملا عيمج يف
 | تلصفو ءارسالا يفف انن اماو ءايلا نم ةلدبمل يهو ةملكلا مال نوكت نا لمتحيو

 | ددعتم وهو ابكرك ار وحنف) مجعلا ةروس يتماكريغ اءر اماو (هناجب انو ضرعغا)

 أ لعف نزوب يأدو يأ امهلصاو ليزنتلا يف لاق اك اعضوم نيرشعو نينثا يف



 سما لا اى سس

 ناو ةيمجعا انهنال هنم تسيل ليقو ءافلا ثلثم لعف باب نم يه ليقف ئحيو
 مالا ميم لبق يتلا فلالا ذل مظانلا ضرعت مل «هيتألا ينرلا نو
 لوضصوم هش هن امو هلوق نم امو اندنع لمعلا هبو اهفدح لع هوواد وبا صن دقو

 لاق مث ءايلا نع بلقثملا فلالاكيا كلذك هريدقت فوذح هربخو ادتبم قيلفلإ |

 الخان مّيلا اذتشناب دق درطم ب ًالصأو ةيكفسم ةورح لإ |

 ايامقأ _قيمضيؤتلا. يفي ةلعمسو. ب .اًضقألا اهني ةنبسلا ف كرعْجاَ |
 | انا انط ّمَم_حْتَشلا يف. "معن انيس د مث يناس مألوَت نس
 | ءايلاب نامسرب ثيناتلا فلا وهو هب هبش امو ءايلا نع ىلقنما فلالا نا مدق املا

 | حصل وهو ظفللا ىلع فلالاب فحاصملا يف مسرف كلذ نع جرخ ام رك ذي عرش
 | هناب لقنلا خوي قافتا ىلا هب ريش. يذلا مكملا قالطا عم ربخاف ةمجرتلا ىف هب |

 | عيمج يف راج طباض يا درطم لصاو عبس تالكي ا فورح كلذ نم ىنشتسي

 | مكملاا ىف هتلاخ يا «لصفلا اذ تشان دق» هلوقو فحاصملا عيمج يفو نا ءرقلا |

 | لصالاف ءاي فلالا امههف مسرب نيذللا نيمسقلا نم مدقت ام لصفلاب هدا غو
 ى اهركذ يتلا يه فلالا تمسر يتلا عبسللا تايلكلاو دعب هركذيس درطملا |

 مهايسو ىناصعو هالوت نمو نيعضوم يف اصقاو اصقالا ىهو كلاثلاو يناثلا تبلا

 ءأب نع ةيلقنم اهادع امفو ثيناتلا فلا مهأويس ِق فلالاو غاملا اغطو حيتملا ف ظ

 صصقلا ىفف نيمضوملا يف اصقا اماو (اصقالا دجسملا ىلا) ءارسالا ىف اصقألا اما

 (ىعسي جر ةنيدملا اصقا نم ءاجو) سي يفو (ىعسي ةئيدملا اصقا نم لجر ءاجولا
 ريمضلا ةرواجم دق زرتحاو (هالوت نم هنا هيلع بتك ) جلا ينف هالوت نم اماو |

 قف يناصع اماو ءايلاب موسرم هناف (ىلوت نم نع ضرعاف) وحن هل رواجملا ريغ نع

 يهالو هأصع هف جردن.ال هنأ ىنخيالو (ميحر روذغ كناف يىناصع نمو) ميهاربا 1

 نع ةروسلا دمق زرتحاو (مههوجو يف مهأيس) وهف حتفلا 5 مهأويس اماو ياصعأ

 تمارفل اناقنا/ لادوجإلبا رئغال زيا ويزبشيب هو قانوامزبنيت قار



 أ ىدتماو ىلعاو ه.ةستساو ىمر ره ةيئاثلا لافالاو يو ب امو ملكا ءاب

 | اهدانساب كلذ ربظي مءاب نع ةبلقنم اهلك اهتافلاو ىدتعاو ىلوو لعتساو ئنطو

 ا هركذ يذلا مكمل اذه نا «ملعاوإ# ريمضلا ٠ :ايزملا

 ءقاولا فلالا يف ىرجيالو ماللا لحب يف مقاو )ا فل الاب صاخ ءاب فلالا مسر

 فلا لصأ «بت» هظانلا ةلثما نم كلذ دافتسي امءاجو عاكنيملا لح ف
 تباقثا امناو ودع ادعو ولعب العو وطعب ادع نم اهنال واو ىدتعاو ىلعتساو ىطعا |

 يتلا هفلا 2 اليف وا ناك اليا فرحا ةثالث ىلع داز اذا يتالثلا نال ءاملا ىلا

 لاعفالا عراضم يف لوقت اذهلو هيف ايناث المصا هايلا نيصتو ءايلا ىلا واو اهلصا |
 مس يتلا ءايلا تاوذ ع نم مظانلا اهدع اذهبو يدتعو يلعتسيو يلي ةدوكذلا

 يف (ءاتلاو هاتننلا ىضرد ةقتيذ. لذيوا دك ايهشا ايف لاخ:كلنكو ايلا
 لاق مث ىلعاو يجناو ىقشاو ىنساو انيمنو مكينو اهيكزكو ةعبدالا

 ىماألا ذك وىَتْنْلَو ىدحإ ع ىماتِسلاك هّبش هب امو

 وهو ءاب فحاصملا يف ةموسرملا تافلالا ماسقا نم لوالا ممسقلا نم غرف ملأ

 ةهبشملا ثيناتلا.فلا وهو اهنم ىناثلا مسسقلا يف عرش ءايلا نع باقنملا فلالا |

 فلالاب هبش يذلا فلالاو يا «هبش هب امو» لاقف ءايلا نع باقثملا لوالا مسقلاب ظ

 | يف هارجع هناب رمل ءايلاب همسر يف هلثم نوكي ثيناتلا فلا وهو ءايلا نع بقتل |

 | فلاو تايرخالاو نايرخالا وحن ءاتلاو فلالاب عمجلاو ةيثتلا يف ءاب بالقنالا
 ثلثم للعفو اهمضب اهمضب ىلاءفو ءافلا حتمي ىلاعف يهو نازوا ةسمح يف دجوت ثياتلا

 ىدحاو ىماناو ىماتي يهو ةلثما ةعبراب اهنم نازوا ة ةثالثل مظانلا لثم دقو اغلا

 ليق دقو نييفوكلا سهذم ىلع هيف ىرج ىماياب ثيناتلا فلال هلشقو 5

 | ىهاماو ثيناتلل تسيل انادهو اباوجو اناطخكهنزو ىلع ناك اوفو هيف فلالا نا

 | ا دوس اقل مني لاق لاو هب ليتل حب الخ اذه لعدن :لعرقلل
 | ىيعد ىسوم 2 بناتخإم ننربم تب ءافلا مدت تب ىلع لاشمو ىراكسو
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 ا ربخ موسم ىنعم امسر هلوقو-فلالاو ءايلا اهو هنم لدبملاو لدبلا هنم فذدح

 ظ نوكت نا لمتحيو هف رتتسم ريمض لوالا هلوعفمو امسرل نأث لوعفم ءابو نوكل

 ظ لاق مث نوكي ربخ ءايو يف طاقساب بوصنم امسر
 اًمَرَط وأ ًاطيسو ا همسراف ع افلأ َتِبَلَق هانلا ىلع نإو

 كرس كسأ مت ىد ل ىو يوه ٍمعيدع وح
 ا ىَطعأ هيقستسا ىمر مت

 ىدَتْعاَو ىَلَوَو ىَلمَتسا نم ىّنَط
 ظ ءاي نع ةبلقتم ماسقا ةعبرا ىلا مسقنت ءاب فحاصملا يف تمسر يتلا تافلالا

 | ماسقالا ركذ دقو واو نع ةبلقنمو لصالا ةلوهجو ثيناتلا فلا يمهو اهب ةهبشمو
 | اومسر اهف لوقلا» يتالا هلوقب عبارلا مسقلل جرت بابلا اذه يف لوالا ةثالثلا

 | ةثالثلا تايبالا هذه نم لوألا تيبلا يفراشاو «ءالتا ىدل واولا هلصاو ءايلا

 |ريشي يذلا مكملا قالطا عم بطاخملا اهبا كاف اهنم لوالا مسقلا مكح ىلا

 اهيف ةملك ت فرص اذا يا ءاب نع افلا تبلق اذا كنب لقنلا ويش قافتا ىلا هب

 لع اهيبنتت ءاي فلالا مسسرت كاف ءايلا نع اهنيرصت يف فلالا تبلقاف فلا
 مدقو اهفرط يف ما ةملكلا طسو يف فلالا ناك ءاوسو هتلاما زاوج ىلعو هلصا
 | مث هنع حرخ م هنم ينثئتسيسو طباضلا اذه هيف ىطعا ىتح هترثكل مسقلا اذه

 يهو هامسالا نم ةعبس الاثم رشع ةسمخبب ثلاثلاو يناثلا تيبلا يف مسسقلا اذهل لثم

 ةامسالاف ثلاثلا تيبلا يف يتلا يهو لاعفالا نم ةينامثو يناشلا تيبلا يف ينل
 كيلالا ناءالا قرسح ان ليوالاهز ىمبو ىدهو ىّتفو هي وهو مهيده ةفادنلا

 ىلوالا ةسمخلا ىفو ةفرطتم ىقادلا ينو لصتم ريمضب اهلاصتال ةطسوتم نيلوالا يف

 يفو فيراصتلا نم اهريغو ةينئتلاب كلذ ربظي 15 ةملكلا مال ىه ءاي نع ةبلقنم
 ءايلا لبق ام رسكب يقرسح ايو ينسا اي امهلصا ذا ملكتملا ءاب نع ةبلقنم نيريخالا
 ىلا فاضملا ىدانملا يف تاغالا ىدحا ىه !5 اغلا هإيلا تيلقناف حّصلاب اففخ مث



 بس جوبي ع

 ىلع اندنع لمعلاو هيف واولا ةدايز مدع ىلع فحاصملا قافتا ىكح ورمجابا ناف

 مكتبلصال يعضوم يف اهتدابر مدع ىلعو نيتروسلا يف مكيرواس ْى واولا ةدايز

 ةزمهلا ةيوقتل اهنا تاملكلا هذه يف اولا ةدادز هب اوهجو امو لوالاك نيرخالا

 ةسلتخملا ةكرلا نعزيمتتل واو دلوت ريغ نم اهتكرح عابشا ىلع ةلالدلل وا اهناببو
 قرفلا يلوا ىف تديزو كيلا نيبو هنيب قرفلل كلوا يف تدير ةاحنلا لاقو
 تالواو اولوا لمحو كلوا ىلع هعورف يفابو هالوا لمحو ”هراملا ىلا نيبو هنب

 واولا اهبسانتف ةمومضم |تزمه نوكل واولا هدايزب يلواو كلوا صخو يلوا ىلع

 تاملكلا كلت ىف هدئار واولا نوكىلعو ةروسكم امهتزمه ناف ىلاو كيلا فالخب
 كلذو اولا هذمل ةرادلا موزا ىلع صن هنال طبضلا نف ىف ظانلا ىنب انوكذال
 اوهجو يتلا هجؤالا ةيقب نم هريغىلع انينب ول ذا هانمدق أمل هدئار اهنا ىلعينبش اهنا

 هذه طبض ةيفيك طبضلا نف ىف ركذنسو الصا واولا ىلع هرادلا لعجت ملاعب
 هلوقو مكتبلصال اذكو يلوا ىلع فوطعم مكيرواس هلوقو هللا ءاش نا تالكلا

 ىلا هب راشاو فالحل ةفص بذك يا نيم نودو امبنم لاح «فالخ نعو»

 ٠ : لاق مث هتحص

 <( امسَر َنوُكَي نأ لصألاو < ءاجذسم فشلأب ام كاَهَو
 نوكي نا هلصاو ظفللا ىلع فلاب فحاصلاا ىف اموسرم ءاج دق ام ذخ يا
 لادبالا ىف مظانلا نم عورش ةمجرتلا هذهو ءايلا تاوذ نم هنوكل هايلان اموس سم

 لادبالا عونتيو هدايزلا نمو صقنلا وه ىذلا فذحلا نم هغارف دعب ىمسرلا

 يناثلا عونلل مجرتيسو فلا نم واو لادباو فلا نم هاي لادبا نيعون ىلا يسرا
 هذه ىف هيلارشب ملف لوالا عونلا اماو تببلا (_فلا نم اضوع اواو كاهو" هلوقب

 موس مم ءاج ام ينعا اهيف روكذملا نم رثكأ وهو اهدعب هركذ هلا عم ةمجرتلا

 ةمجرتلا ىف هيلا رشي ملو اعيمج هنم لدبملاو لدّبلا هيف فذح ام امهنم لقاو فلالاب
 هناف (اهابقع فاخي الف) ىلعت هلوق نم اهابقع هلاثمو بارلا ىف هركذ هنا عم اضيا



 حب طلع

 ريغ نب' باجمل تليف دقو ديباب قيروكذملاترفلا لعو كياب يف
 لعاف يزاغلا هلوقو هللا ءاش نا ايبايب زين ةشك الت هبلا الا قال هانمدق ام

 ءاقل يتملكءاب.داز يا نيفاضم ريدقتب داز لوعفم ءاقلو داز هريدقت فودذح لعقب | ظ

 ىنممب ظفلب هلوق ىف ءابلاو لقنلا خيش ريمض نم ضوع لك نع هلوق يف نيونتلاو
 لاق مث ىف

 ىتانن 0 فرو واو 3 تآلوأ اولوأ يلوأ فرو لصف

 1 قير ١ فر كت لصآلو و ااوض نفد ذ مكيروأس فال نعو

 لصنلا اذه دقع ءايلا ةدايز عضاوم لصف نمو فلالا ةدايز عضاوم نم غرف ال
 لقالا خويش قافتا ىلا هب ريشي ب يذلا للا العا عم ربخاف واولا ةدايز عضاومل

 | تيبلا يف ةروكذملا ىهو فحاصملا باتكقافتاب تارك ع بدا يف تذيز واولا ناب
 قفنملا عبالا اما يناثلا تيبلا يف ناتروكذملا امهو مهنيب فالخب نيتملكيفو لوالا
 بابلالا يلوا اب ةويج صاصقلا ين مكلو) وحن د ذ اهيف واولا ةدايز ىلع
 (لامتالا تالواو) وحن تالواو (ماحرالا ١ اولواو) وحن اولواو (نوقتت محامل ظ

 مأ هريغ وا درفمل باطخ فرح هب لصتا ءاوس يا نا<رقلا ىف تاب فيك ءالواو
 انيس اطلس مهيلع مكك انلمج مككلواو ٠ ىده ىلع كللواو . مهنوبحت :الوا) وحنال

 ىلع فحاصملا عامجا عنقملا ف نكسب دقو ددعتم عيرالا تايلككا وفم نم لكو ْ

 يذلا هالوا «يقاب فيك :الوا يفو» مظانلالوق يف لخديالو اهعيمج يفواولا ةدايز

 [5 فحاصملا لها سهذم ىلع ةزمهلل ةروص هيف واولا نال هيبنتلا اه هب لصتا

 ناتملكلا اماو ةروصم ريغ ةزمملا ناو ةدئاز اهنا مهلوَق يف نييوحنلل افالخ مدقت
 مكيرواس) فارعالا قف مكيرواس اما مكتبلصالو مكيروأس امهف امهف فلتخملا

 ىفف مكتبلصال اماو (نولجعتست الف ينايا٠ مكيرواس) ءايبنالا فو (نيقسافلا راد
 امم ناذهو (نيعمجا مكنبلصال) ءارعشلا ينو (لخنلا عوذج يف يكتبلضالو) هط

 تاوخ يف لهو لوال كيبابمالا نع زرتحاو ني رخالا يب ف هلوقإ ناذدارملا
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 وا اهنايبو ةزمحلا ةيوقتل ةدئاز اهنا اهنم هجواب نيمسقلا ين اهمسر اوهجو دقو ةزمها
 نوك ىبعو ةسلتخملا كرما نعزيمتتل ءاب دلوت ريغ نم ةزمحا ةكرح عابشا لع ةلالدلإ |

 ىلع هيف صن هنال طبضلا نف يف ىنب هيلعو انه مظانلا رصنقا نيمسقلا يف ةدئاز هايلا
 طبضلا يف يقايس ام هانركذ امل ةدئاز اهنا ىلع ينيش امنا كلذو ءايلا هذمل ةرادلا موزا
 يف حي رص وهو لصفلا اذه يف مظانلا ه هركذ دقو اللا يناثلا مسقلا ظافلا ن ,هىقبو

 طبضلا نف رخا؟ يف لكتنسو ةدئاز تسيل اهنا نيخيشلامالكر هاظو ةدئاز هيف ءايلأ ن نأ

 ةزمه هيف عقت ملام وهو ثلاثلا مسقلا اماو هللا < ءاش نإ هلم ةينيك لغو هئان لع

 ءايب امهنم لكح مسرب نا سابقلا ىضتقمو دييابو مكيباب اهو ناظفلف ةروسكم
 ىلع ةلالدلل نيءايب مكيباب وهو لوالا اومسر فحاصملا باتك ناالاةدحاو
 ظ مناور ةعافتر :أ هيف مغدا اعو هب ناسللا عفتري بيلا فرملا نا

 ظ 5 ىلوالا اضيا نيءايب ديباب وهو يناثلا اومسرو نزولا فو ل اضالا
 فس يدباب) وحن يف يدبا نيدو هنيب قرفلل راتخملا ىلع ةدئازلا يه ةيناثلاو

 ظ هأابو ةملكلا ءاؤ هتزمهو ةوقلا ىنع درغم ؛ ءايلا هل تديز ام نال (سانلا يدلافا

 أ ةدئاز هتزمهو ةحراملا ىنعب دب هدرفم عمج ؛ ؛ايلا هيف دز مل امو اهمال هلادو اهنبعا

 أءايلا ةدايز لبق ناذ# اهمال ةريخالا هزابو اهنبع هلادو ةملكلا ؟اف ىلفالا هؤاباو
 | حراوللا ىنعم يتلا يف لادلا دعب ءايلا دوجوب امهنيب قرفلا روبظا اهيلا جاتحريغ

 | ىنمجب اهاكاهنا مهوت عفر اودارا مهنا «باوجلافإ» ةوقلا ىنممب يتلا ىف اهءادعناو
 | (ةرفس ىدياب) وحن ىف تتنثو فاضم ريغ هنال ديياب يف تفذح ايلا ناو حراوملا

 | نم اس ادزغم هنوك ببسب هتمحل ةدايزلاب ةوقلا ىنعب ىذلا ديا اوصخو امهنيب ظ فيلا الوب مجوثلا اوامغ امفر ديياب يف ءايلا اودازف (اددع نامحرلا يقاءالاو.

 | لصالا ىلع هيبنتلل نيظفللا نيذه يف نيتلثاتم نيتروص نيب عمملا اورفتغاو ماللا | لتعم امج هنوكببسب ليقث هناف حراوملا ىنعمب ىذلا يديالا فالخب لالتعالا
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 (حبسف ليلا يءانا نمو) هط ْنن هك يءانا* نم اماو هجر نا هّقح :اكةةدابز هضا

 قف ديا ناين تا عرج سوا انالا < 317 ( م 3 هم فنعركما

 ىف (ددالا اذ) لمت هلوق نع ٠ ءاملا دي زرتحإو (ديبأ اهانش ا تانر ,اذلاو |

 فو (لتق وا تام نياذا) نارمع لا* 0و ءانلا ناف ص ا
 ؤحنانعب نرتقملا زيغ نع ةزنشا كش زرتحاو ( نودلاخلا مف تقف ئافا) ءاسنالا ا

 م

 00 ءءازو نيف وا مكيبان» هوقو هيف دزت مل ءالا نا ةالؤلمت متاف) |

 لاق مت ةملكلا مب ديباب .ةرح هم هلوق يف فرحلاو فطاءلا فذحي مدقت اما

 ياللا ظلي لك نع *ابلاو 6: انقر امم عورلا ين يِزاَمْلاَو
 الا قاللاو هولا قام ءاقل معو ءالا:هف:تدرز امنيتلكت سلا اذه ىف ذأ

 يطرقلا سفن / يزاغلا ءامالا ةد.هلا دعب اهيف ءاملا ةدابزت صتخا ىلؤإلا ةءكلا نا

 0 امأق لقتلا خوش لكاذزع ءاملا اببف تديز ةننأ هلآ ةنلكلاوأ

 يكب اورفكن يذلا اماو) هلوق فو (نورفاكك معبر انآ 00
 ةروسلا ديقب ظانلاز رتحاو اعم ءاقل ف ءايلا ةدابز مدع ىلع اندنع ل امعلاو 5

 يف (هللا ءا اوبذكن يذلا رسخ دق) وحن ابوصنمو اضوفخم اهريغ ىف عقاولا نع
 ةدايز مدع يف فالخ ال هناف تويكنعلا ىف (هللا ءاقل اوجري ناكنم) وحنو 2
 مكجاوزا لعجامو ) بازحالا ينفلقنلا خوبش عا عسل بولا ىفاللا اءاو هيف هايلا

 فو (رعنداو ىاللاالا مهتاهما نا) ةلداجملا يفو (مكّناهم! ن-هنم نورهظت ن اللا

 كالا نأ © ملعاو# 1 ا ب قالطلا

 ةروسكم ةزمح هيف تمقو مق ماسقا ة'الث ىلا مسن ة:: لصفلا اذه يف ةروكذملا

 عقت ةلتوتو فلانا لؤي دوك هزه ضاعقو عاقون ةقلطاميع معيد

 ضوفخملا المو نيافو نيس مب

 يءارو نموأو ىبرقلا يذيءاتباو ي ءافلت نتارافازاما جاني رشا لا

 دعب نيمسقلا نيذه يف ه هبابلا مسر تود وزال ١ لا ف اعمىءاقلو يدان ء نمو
 ا - 225831582 ----222عيص ل سامح 2-3
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 ا قاوفذح مها ىلا اقادال رثكمالا يف وه ا اهنا ةقيتح ةناقيا ظ

 عم فسوب 5 هؤازج يفو ارجو اعفر ريمضلا ىلا فاضملا ءايلوا يف ةزمهلا 5 ةروص | ظ

 زمحلا ذا ةفاضالا لبف لضالا ىلا ارظن اهوفذحن اهناو نيمص ىلا نيفاضم امهنزك |
 ذئئنح دعب الف روصيال نا فلالا دمب افرط مقاولا زمحلا ناشو ذشنيح فرطأ

 مكح نوكي اذه ىلعف ةفاضالا لبق لصالا ىلا ارظن امهعبت نمو ناخيشلا هلاق ام |

 « تكرح اهنيكو» لبق هلوق نم هل ءانثتسالاك هيرالم باب يف ءايلا ةدايزب مظانلا
 ةدعاقلا كلت نم انه جبرخاف طسوتملا مكح يف هنا لصتملا زمهحلا ةدعاق ذا تيبلا ظ

 اهلبق ام ةكرح ىلا ارظن فلالاب روصتتف ةفرطتم هيف ةزمحلا نوكذ ىتح هيرالم باب |

 هطقن ةزمحلا لعجب هبالم بان طبض نوكي اذه ىلعو ةدئازلا ىه ءايلا نوكتوا

 طبضلا اذهبو اهتدايز ىلع ةلالد ءايلا قوف ارم ةراد لمجو فلالا تحت ءارفص
 فرظ يناثلا تيبلا ددص ف عقاولا لبق مظانلا لوقو سنوت اندلبب لمعلا ىرج
 يءاقلت ريمض ىلا فاضم ىنعملا يف وهو اظفل ةفاضالا نع هعطقل مضلا ىلع ينبم

 ةفصلا ةفاضا الم ىلا فاضم هنال نيونت ريغ نم ارقي فاضم نم هلوقو يءاتباو |

 لاق مْ فوصوملا ىلا ظ

 نيإقأ دبي فرح ْعَم يدان“ ع نم مل ١ يدارو نم. وأ كسا ظ
 يءارو نموأو 'مكيان يهو ٠ ءاملا هلف تديز امم تالك سمخ كيلا اذه اوف

 ركنا اقام اززتحاو (نؤقزلا مكين نإ 8 مكييب أما نيإفو ديبابو يءانا٠ نمو |

 (ثيدح يابف) لمت هلوق نع تكسو ؛ايلا هيف دزت ل هناف (المعنسحا مكيآ)وحن نعأ

 ءايب امهمسر نيبجو امهفركذ دوواد ابا نا عم تالسرملا يف اذكو فارعالا يف
 اماو انلمتىرج هنو ةدحاو ءايب امهمسر راتخاو لصالا لع نيءايد امهمسرو ةدحاو

 و نع نم ديقب زرتحاو (باجح يءارو نم وأ) ىروشلا ىنف يءارو نموا |
 دزت مل ايلا ناف (بوقعي قاحسا ءارو نمو) ون نع وأ ديقبو (مهءارو ناكو)

 سيلو (ر دج ءارو نم وا) رشحلا يف يذلا لمشي يءارو نم وا يف هقالطاو امهيف |



 اماؤ ءايلا هيف دز ل هناف بوصنم وه امم (زاثلا باحصا ٠ 102 غنم

 ريغ نع .ىبرقلا يذ لبق هلوقب زرتحاو لحنلا يف ىبرقلا يذ لبق عق
 ان اوناكو:ةوكرلا-ءاننآو ٠ نوفاخي ةوكرلا ءاتباو) وحن هريغو اًضوقخم هلبق عقاولا |
 يإبن نم كءاج دقلو) وهف ماعنالا يف يإب: نم اماو ءاملا هيف دزت م هئاف (نيدباعأ

 كيلع وانا صصقلا ينوهو اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (نياسرملا

 ابن لكل) وهو نم ةملكنم ايلاخ ماعنالا يف عقاو !| نع نم ديقبو (ىسوم انبن نم

 يف دزت ل ءايلا ناف (انتادا٠ هانيتا٠ يذلا ًايناوحن اضيا بوصنملا هب رخو رقتسم |

 اهب اوملظف هيالمو نوعرف ىلا) وحنف فاضملا الم نم ضوفخملا اماو اهأم دحاو |

 ةئيز هالمو) وحن ضونخملا ريغ نع ضنحلا ديقب زرتحاو (مهتفي نا مهالمو
 ناف (لعالا الملا ىلا نوعمس ال) وحن فاضملا ريغ نع ةفاضالا ديب و (الاوماو
 تاركلا نمو تالكلا هذه نم ءايلا ةدادز عضاوم مظانلا نيب لو امهيف و امهيف ود را ءاملا

 عم كاذ زكذنسو في رعتلا نع ةينغملا ةرهشلا وا فيقوتلا ىلع اداهتعا اهدعب يتلا

 ةدانز انه مظانلا مكح نا « لعاو» لصنلا اذه رخآ اهيف ءألا ةدايز هجو

 زمهلا باب ىف مدقتملا هلوق سايق نا عم نيخيشلا هيف عبت هيالم باب يف ٠ايلا
 ناب يف ءايلا نوكت نا *اهلكش ظ>الف هذه ريغ يف + اهلبق اهوا تكرح اتحو»

 واكو هؤرقن يف ايريمضلا لاصتا ببسب ةطسوتم يه ذا ةزمبلل ةدود هبرالم

 وأ ةزمهال ةيوقت ةدئازلا يه فلالاو ةزمهلا ةروص هيف ءايلا نا مبضعب لاق اذلو
 نوكو فلالا ةداي زبر شنلا يف يرزإلا نبا عطقو هريغرحناو ماللا ةكرل اعابشا
 اومطق فيك اهدا نمو يبطاشلاو ينادلا نم بجعلاو الئاق ةزمهلل ةروص ءايلا

 ةزمهلل ةروص ءايلاو ةدئازلا يه فلالا نا ىلعو ها مهب المو هب الم ىف ءايلا ةذامزب

 لعجتو اهتدايز لع ةلالذ فلالا قوف ءازمح ةراذ عج هيام باب طبض ثوكي
 تيجأو دالبلا ضعب يف لمعلا ىرج طبضلا اذهبو ءايلا تحت ءارفص ةطقت ةزمحلا

 ىرج ريمضلا هب لصتا يذلا زمحلا ءارجا ناب مظانلاك امهءبت نهو نيديشلا نع



 سما

 ةياتك ضيب داز تا « لكيشلا اذا زنا ف نقم كازو هلل ةللااراشا فالخأ

 د لرزام انلألا يقويراقنلا و هه يذلا لكشلا اذه ىوس يف فلالا فحاضملا |

 هل روطلا يف (نون م و ل مهناك) لعل هلوذ يف مقو دقو هف ضنملاو مقرلا

 ا  (نونكملا ولؤللا لاشك هلؤقو ناجنزلا يف (ناجرزملاو اًولؤللا اهنم حرش

 سيلا باودضنملا نإ تاؤصتملا ست اذل ةلطمؤت نويبمال !ءا نذل مظانلا و < ذو ةمقاءلا

 . مام «نضعب دارو» هلروقوفاولا دس كنلا:نم هيف ديال ذا تابل ١١ ازه نبا

 ؟ذ م كلذكوهؤبكلذالف لالا درا ل تنحلامملا تانك نم ضمالا كلذ ريغ

 ريخو ةمقاولاوروطلا ي:ئذلا ف 5”كلالا ةدادز مدع يفك انكاو ناخيشلا ظ

 ظ روطلا 5 يدلا ىف ةلوضل الهدا دز مع لع اندنع لمعلاو ناممحزلا ِف يذلا ف ْ

 | ليلمت «لصفلل وا يمهل ةيوقت* هلوقو نامحرلا ىف يذلا.يف اهندايز لو ةعقاولاو

 .ةزمهلا ةيوقتل اما كلذ يف تديز اهنا ينعي بوصدملا ريغ ولول ىف فلالأ ةدايزأ
 اواؤي ولولا هنشل اماؤةةرتغو هنييذاال ٍف فنلالا ةداءز يف هانمدق امك ابناسو

 وف اسرق مدقت ايك اهتدسامع هني لصفل فلالا اهدع تديز يلا عمجلا

 لصفلا وأ مظانلا لوف ةروضلا- ان اهتةؤاومو فرطلا 2 اهعوقو اهب اهه.“

 ' نعلو لبضفإال ول ألف قبانيزييلالا نا يطالب هزالل ةناثلا ةلعلا فوه ريغأ

 ولو لولد اه هلع , مما واو دعب فلالا ةدايزل ةلع لصتلا ذا كلذكأ
 ظ لاق دارا فو ليات اذاو لعو اول داو لمحل يا (لمحالاوالاق
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 قء 5 [ نأ قيمم فدع لان 5 7 ىو ءاملت 7 دياز و
7 

- 

 ايم اسما خصر تصف اهو كيلا ىاتن امن نم 00 ىف لْيَقَو

 و اغا 1 5 0 ٍإ أ 7 ْ
 يما ايلا ةدايز ميه او لاصم [| !نايه نم ءفلالا ةذارز مئامارم. نيت غيط |

 وم 8 تدير ءادلا أن امنلا مجود اما 3 4 رب ئدللا كلما قالطا

 1 دف ايفو ماسالا ف يأت ع م قو ىلزقلا ِذ اقلك لاج ع زغل ينو يدق

 زرتحاو 1 00 1 ا اوم هلدنا تأ ( ساو َكء و ىءاقلت ن 4 انماق:نف هانضفملا داوم ظ



 | نع نا وهو .وفعل.رواحملا ديب زرتحاو هلا ير دعب فلالا لالا ةدايز ةدعاقأ

 والا دعب فلالاب مسر هئاف (حاكتلا ةدقع هديب يذلا اوفمي وا) وحن اهل رواجملا ريغ
 ظ لع لضف وذل وحتف ناءرقلا يف عقو امم فلالا هواو دعب فوذحملا وذ اماو

 هلوخد مدعل ةمدقتملا ةدعاتلا نم ىنثتسم سلو (نيملاعلا ىلع لضف وذ ٠١ سانلا

 لها .دنع وه اغا درغلا واو دعن فنلالا ةدايز نا * ملعاو» رهاظ وه انك اهف

 | فلالا ةدابز هجوو عمجلا واوب ةصاخ فلالا ةدايزف ةاحتلا دنع اماو فحادصملا

 أ امع ةملكلا لصف قع ةلالدلا تيبلا عمج لمف دعب ديزو هلوق يف مدقتت ايفو انه
 ااذاو) وحن لصتم ريمض اهدّنب عقو.اذا امع ازارتحا اهيلع فقولا:ةحصو..اه دعب
 اهوعدنو كوعدن وهو (نيرخاد هونا< لكو ٠ هوفلاب مه) وحن (اهوحبذفو . كوقل

 ١ فجاصملا لها نهذم ىلع كلذ يف فلالا ةدادز هبجوت يف .ليق أم نمحا اذهو

 | هللا اوغدا لق) وحن يف درفلا واو نيبو عمملا واو نيب قرفلاب اهتدايز هبجوت اماو
 | نيذلا ةاحالا سه ذم لع ىنيم وهف (ةريصب ىلع هللا ىلا ارعدأو . نامحرلا اوعذاوا

 ظ فوذحن فاضم هف درفلا واو لعب و مظانلا لوقو عمملا داو فلالا ةداءز نوصخي

 | عمج لمف دعب ديزو هلبق هلوق ةلالدل انه هفذح هناكو درفلا لعف واو دعبو هريدقت

 |ليقئانهد هركذ ةلالدل عمج لمف ىلا افاضمردقملا واو ظل كانه نم ف ذح امكميلع
 و4:

 نيونتلا وه ليف: فاز د نوكي  ابصاشم وول
 يل للا 2

 -لصّفلاب وأ نمهلا ةيوقت ص لكلا اذينع ىلع ف 00 دازو

 | قالطأ غمربخاف تيصتنملا نيغو بصتتلا ولو ظنل ىلع نيتيبلا نيذه يف نلكت
 0 مسرب هناق ابصتنم,ناك.اذا اًولل ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا

 | نم لددملا وه فلالا كلذو هزل ة هرم له ياا يلا هواوي بللابأ
 ةلثمو (ريرح اهيف مهسابلو اًولؤولو) جملا يف توصنملا ايلول عقو دقو امقو هننوئت

 1 ا ب كلما درسفي نتن ا ياو قطرم افا زيكي طقأل

 واو دعب فلا مسد وف ابونا اموقرم ناك تاب ايهم ناكادإو الوم



 اوهن,ام نع اوتغ املف ٠ مهبر رما نع اوتعو) وحن هب نرتقملا ريغ نع ودع هب نرتقملا

 مذا ادقوءاف عم نا ءاوملو اًضيا واولا دعب فلاب مسر هنا فارعالا ىف (هْئع

 مهولاك واو: عملا واو نم نثتسي مل مظانلا نا © ملعاو#9 هريغ ناءرقلا يف عت

 نيلعفلاب نييوصنم نيلصتم اهدعب نيريمضلا نوكل.ةفرطتم تسيل اهنال مهونروؤ
 مظانلا تكس 46 هيبنت #9 المصا نيتماكلا' يف فذحب الف حيحضلا نع نيلصفنمال

 عنقملا يف رك ذورمعابا.نا عم بازحالا يفءاوذاو.مورلا يف اوبرتل ف فالؤملا نغ
 دقو هفعض. ئضتق همالكنا الا اهييف واؤلا دعب فلالا:فذح ةاؤزلا ضعب نغا|

 فلالا ةدايز ىلع اندنعلمعلاو يجر ريغ نم اًضيا امييف فالفبا دووادنوبا كف
 افوذح ناشلا ريمض اهمئساو نكل ربخ ةيلعف ةلج اووزن مظانلا:لوقو امهيف واولا دعب

 لاق مث هل ةريضم ةيلعفلا ةلمملاو ظ

 تقذح وُذ عم َوْقْمَي نأ دنب و تنبت اًضنأ دْرَملا واوبدتَْبو| .
 تديز فلالا نان لقنلا خوش قافتا ىلا هن ريشي يذلا مكما:قالطا.عمربخا,([
 نا دعب تفدح فلالا ناو ةفرظتملا درئاا لعف واو دعب ىنس اضا درؤلا واو دعب[

 ىتلاتو اولا نعف ةفرطتملا درقلا لمف فاو اما .ناءرقلا يف تمقوأ امنت وذ: هسو وْ
 لعتلا ذا رهاظلا عملا :نم ذلرفملا ىنغم قام وا:درغملا ىلا .دشتنملا لعفلا مالا ىه

 اولبتو ٠ ادبري الف. ب اوكا اغاذ وحن درفملا ىلا دقسملا ةدوص لعب قي ههه[
 ىلا دنسنملا نع ةرفلا.ديقب ذرتخاو (نيِطالا:اولتت ام) كو (اوعدن قل ..مكرابختا

 عمج ريمْص ىلا دنسلا نعو فلا هدعب ةازياالف اميز هللا اوعد) و ةينثتازيمض |

 ٠ ةوجننلا ىلا موءدا) وحن يف اولا فرطغلاب ىاولا؛ ضضولا جيرخو لق هليل ظ

 الذل (ةلقو ءزملا نيب«نلوكيو م اىظنسم هدول وظف واوا الم اكن نسل ال قالا
 فو ذحملا وذم نا'اماو امهلمشي مظانلا ةرابع رهاظ .ناكناو اههدن»:فلالا دا ٠

 خم ئئعلم اذهو (مهنعوفعب نا هللا 06 كتلواذ) ءاسنلا ييفف فلالا هواو كين ؤ
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 قع نيظاشلا د وحن عمجلا لمف هاهنا قس مل يتلا اولا منمللا لبق اهلا

 | خوختماوب ومن ف واؤلا نيمسقلا ىفواولا فرات ديقب رخو نيذه ىلع مالكلا

 ظ | لكو هوغلاب مهو انوعبتت نلو ىنوناوحنو نوحلصمو نوحلفملاو نوتو نوميقو ظ

 | عفذ ةمالع نون وا اهدعب لصتم ريمض عوقو ببسي هيف واولا تطسوت ام هونا٠ |
 | ظفللا زيوصت هنا ىهو طخلا يف ةررقلا ةدعاقلاو ملاسلا عملا نون وا لعفلا |

 تلا ناملا كياتك نككو نيمنبقلا يف:نقلالا داّريال نا: ضمت تافه فوزخب
 نزلا ىتقنا انوق.رمالوإلا"لضالا راصو امببقأ فلالا ةدايز 'َلَع اؤجلظضا ةأسيتلاو
 نلصالا كلاذ ىلعاهب هبنملا تاينثتسملا نم دعب نيمسقلا نم هدغب فلالا دازيال ام

 اولا دعب فلالا ةدانز هجو «درفلاواو دعب و” مظانلا لوق دعاك قو ضوفرملا ظ

 دولا يف انه دمتعا مظانلا نا 4 ملعاوإ» درفلا واو دعبو نيمسقلا نيذه يف

 ةمالك يف :نسيل .هنا.الا اهركذ يتلا ةلثمالا نم اهذخا ىلع ةمالكاعب انررق يتلا |
 أني لع مكملا قاع هنال ازا نمو اوفشاك هبشي ايف مكسملا ميهشت ىلع لدي اما

 ص الو مكملا مي + دافال «اولسرم هبش واو دعبو» لاق ولو نيظفللا نيذه

 ٠١ ةديريصتست وكوب ييسر ءالتبا عل اذجب لافضل انو

 ]مف ع فوطعم وه لب كلذكو ه سيلو عمللا لعف ةلثما نم هريصي كلذ نال
 | لاق مث همالكل ح يف هيلا نرشأ امك مج لمف واو دعب يا فاضم فذح ىلع عبج ظ

 اوعس نم واو دعنو اهطاقسإ ع اوورا وخلل وخر افي نك

 وانا اعنا نقلا اويل ردع ذي زا 5 نا يديك ةيرسفا

 | خوتيش ميج ىوو طافلا تس ىثتسا عملا لضواو ديب ديزةفلالا ناركذام

 ةددحتم نبغ:ةعراو ناددعتم ناظفل عمجلا واو دنب اهيف فلالا طاقسا لقنلا |

 اوءاجو ٠ تضغىلع بضنب و'ابف) وحن اعفو ثيحو*اجو وءاب ناددعتملا ناظفللاف
 يف ومسو)رشملا يف (رادلا و ؟وبت) ةددعتملا ريغلا ةميرالا ظافلالاو (ميظع زحسب

 يح اس نم ناقرفلا ىف ف (اوتعاوتو) ةرغلا ندعي تس أنست ياا ظ



 2 زول <

 قباطم فلالاب هال مدزو اكتب ةلطسوتم ةزمحلا نوكلا تع ةملكلا قم هز

 فرح ءايلا نا ابئلق.ءاوس ظلال هتقلاخمإ ءايلا ةءارقل !ةباطم سيلو زمملا ةءارقلا
 نا.الا فلالاب هبتك ىلع مظانلا هين ءايلاب هتءارق ىلعؤ ةزمهلا نم ةلدبم ا: ةعرام

 ءايلا نا الق نا ءايلا نع ضوع ىه ذا نيلاملا ف اهتوبثل ةقدقح ةدئاز تال هفلا

 تراصف ةزمهلا ن لوفر ابلا نا انلق نا ةزمهال ةروصو ةعراضم فرح هيف'

 حماست اهيلع ةدايزلا مظانلا قالطا وف نيلاملا يف .تتبقق ايلا يه اهناكفلالا
 مقتل فلا لع ومالا هقالاا يف نا:ا6 اناو نباو انكك فلا يف هريظن مدقت

 جون ناكو انفو اهو ةقيفس ةذئاز: تمل ذا اضاءات ة يزعل 919 نوكيلو

 ىلع هيف ملكحت ثيح طبضلا نف يف هل قان ام ىلع دمتعا هنا كلذ يف حماستلا |

 عيسبلا تالكلا هذه نع تكنو اهياع ةرادلا لج مكحو ةقيقح ةدئازلا تاقلالا |[

 احلال هنو يشع فا سوفا تالا غالي

 ظانشلا لاق. انون اهنيؤنت#: بتك ذقف:نياك اماو طبضلا يف هركذنس 15 ةرادلا

 قم ا (ٍلِق ب نم نياكو) نارمم لا* يف يف عضاوم ةعبس يف تعقؤ دقو [

 مم تيكر ةنونملا يا:اهلصاو قالطلاو لاتقلاو توبكمملا يفو نيضوم يف حملا

 فرح هيف دزب ملذا ةمحرتلا يف عيزدشب امم تسيل ناكنا قخيالو ةيبشتلا فاك ا

 لاةيغ عرق اهنا انا رهف اهدايرإ مغ +رتملا ملا فو لا

 اولي ر مو أوفشاكو اووبأ ري 1 أول دعاك منج لفي د ديد

 تديز فلالا ناب لقنلا ويش قافثا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا قالطا مم ربخأ |[

 ناكءاوس عملا لمف اهيلا دئبسملا ةفرطتملا عمط-لا لعف واو دعب ينعي عمج لمف دعب[

 اورتشاو اوهشاك اخوتذم ؤا اودبشت الو اور ذكو ار ارئماءو اولدعاك امومضم الق ام[

 واولا نوكيف امههبشا امو ينمي اواسرمر اوفشاك واو دعب اضيا تديز:فلالا نا[



 داتخاو .اهعسز: مدعو فلا مال دعب فلاب ةثالثلا ظافلالا هذه مسز ين فالحلا

 لوقو كلا ريغ ةمدقتلا ةعبسلا ظافلالا مسز قع اندنغ لمعلا تلا رين اهبتك, |

 | لكن الا امس يجو اعم ىلال, ريدقتلاو نيلظفلاا نم دحاو لكىلا عجار اعم ملانلا |
 00 لاق مث مدقت اكنيمضوُم ىف عقو امهنم دحاو
 ودل اوطسو نب أك ى دن د15 اوتو نهال وكي اًذإ امس لك أ
 | هنجاصل ا ةناتكلك نع لقنلا خويش قافثاىلا هب ريش يذلا مكحلا قالطا عم ل ظ

 انو نياكيف نيونتلا اومسو مهناو بهال و انوكيلو اذاو امفسنل يف فنلالا ةدايزب |
 نغ ارانخنا نتسؤي ةروس قفا:انوكيل اماو.(ةيضانلات امفستل) قاغلا قف اعَْسْنل اما |

 ةرغأ ةنرلا لرؤتلاوا قير عانملا يمل انوكيلو) سؤ نادت ناش يف زيئازملا ةازغا لوح
 وختتق اذا اماو هن تبتك اذإذ افلا ضقولا يف لدنت ةفيخ ا ديكوتلا نون. ىهامييف|

 تاوج تفرح ىهو ناءزقلا يفت ددمت دقو (اهظعازجنا اندل نم مهانيتالا اذاولل

 اهنون تلبلق بودنملا نونا تهبشا ا نكل انيونتت اهفرط يف نوثلا سلف ءازجو
 ةئالث اهيف'ةاختللو اذا يف قحاصملا لها ىهذق اذه هب تبتكاذلف آلا نقولا يف
 فلالا اهبتكو اقلطم نونلا اهنتكو حييحصلا وهو اتلطم فلالا اهتك نس هاذما

 كير لوسو انا اهل" لاق) رمت قف نهال“ اماو تاما نا :نونلاثو تلمعا نأ
 يناثلاو ز محلات هتءارق امهدحا ناهجو هنف نولاق نع يور دقو (ايكز امالغكلل بها ظ

 رمملاب هتءازق ىلعف يرصبلا ورمع يبا ةءارقو شرو ةياور يهو .ةضحملا ءايلأب هنءا ة
 |ةبحلا دانتناو لي ربج وهو ماكتما ريض هلعافو ملاكتلا ةزمه اءودنم اغراشم وك |

 | لوقب ايكح تعال نوكي نا لمتحيو لت هللا وه ةقيقح يغاولا نال زاجم هل
 أ ةاتسالاو نلت نزلا: لع ادئاع تهالر يمض نوكيف تهال لاق يا تفوذحتم

 | ريمط هلعافو ةبيفلا ءايبب !ةودبم امرا طم نوكي هايلاب هتءارق ىلعو يقبقح ةثنيحأ
 ظ ةقيقحت نهاولا هنال ينم هب تدذدمتسا يذلا كبز تهيل يا برأ ىلع دوعب رعتلسم

 ٍ | ةلؤغم اللا قنؤتو ةزركدب اهحاتفتال ةزمحلا نم الذب ةانلا نوكت نا لمتحيو
 ا



 و ”ريبلا ثاملك ىلع فطع ءياشل مظانلا لوقو ديعلا دارم

 ةيشلا ل اب هلوقو عم هيلا فينضا هظفل دوضقم انكلو هنم لاما لحم

 لاق مث نوال فقولا ىرجم لصوال رجا
 ع 57 :7- 1 تيمازف 0 مي ضمت نع لو

 2 2 مكنألا ؟ي يح ثم اآدقن عيابخلا : نداَو اوال

 ةَلمةَعْلا 200 اني 0 نللا ًضنأ هان

 | اهتدابز مدعو اهيف نلالا .ةداءز ين فحاصملا بايك نلتذا ظافلا ةءبش انهركذ

 5 ربخاف ىلالو اهرتالو تنال اي اوهضوالو نسئشاو:اوستدنلا هو
 2 اضملا 11 ناب لقنلا خوش قافتا: ىلا هنازيش يذلا مكملا قالطا

 دووادواوهو حان نبا ناو اوهضوالو سيتساو اودشاتسا فاض فلالا اوداز

 يالا ىلالو اهوتالو متنالو :ئج يف فلالا ةدايز يف فال[ ل قن |[
 . ىلع ةليقعلا ةدابز نماؤهو فلالا ةدابز يف اضيا فالخلا..١ يجو ىلال هتلئتغ يف

 هفاكذو مكحملا فامهركذ امناو عمتملا يف (هركذي ورم اا نال عنتملا فام

 مارال *تسا املف) تسوي يف نضتساو اوسنتسا مآ: دي فا واالأفللا

 !اهطعب فو ٠ ءاتلا دعب فلاي فحاصملا ض“ ف اهسر دقو (لسرلا سئيتسا اذا.ىتخ

 | امو. نسخ امهذلكو دوواد وا لاو عنقملا يف هك ذ ا؟ رثكأللا وهؤ.فلا ريغب

 اهذطعب ىفف هيف فحاصملا تفاتخنا دقو (مكلالخ :اوعضوالو ) ةبوتلا: قف اوعضؤالا
 ةنفب ةوواد وبا' راتخاو ناحيشلاةهزك ذااكاملا:نيغبا ذم فو فلاانإلا معز كالابأ
 ذئموي *يّجو) رجفقلا ىو: (نيثيبشلاب *يجو) رمزلا يفف :يبج اماو تنلالا ظاقيبنا |

 فو ءانيلاو ميلا ني ' فلان تدي ايفاد 16 الجلال اكذطلا دقو (منهجي

 اماو (ةيهر دشا هتتالالزشملا قف عتتال اماو ذووادوبا ةكذ كب لفلان اهضع |

 ىلال) نارم:لا* يفف ىلال, اماو (اهوتال':ةنتفلا اا مث) بازحالا قف اهوتالأ |

 دوواد ونا يذ دقو (ميجملا ىلال مهعجرم نا مث) تافاضلا ينو (نورشحت هللا |



 د

 ةلدقنال] انقر نانا قه انف ما5ا ادساا انا, لاول وعطف انل' اماو تةنبا نبا لفعل
 اذن ةفيفخبا انا ةبلك يف نوتلا ايمي تلا قياقثات/ لعب ليزاتلا يف هركذ اك كناصملا
 رشانت قرعؤا ّلّصو فلاوا ةرودكمؤا ةحوتفم وا ةموعضم ةزمه اهدس قا

 ناف.+ب تيماو يبا .اناو ٠ كّتا+ اناو ٠ ملعا ناو.« هللا انا. ينناو ٠ مكبر انا) وحن

 له .ةاحنلا فاتخا دقو ةلصفنملا رئامضلا نم اناو ههشو (ريخ انا ماو «ريذنالا انا

 | تلالاو طقف نالوالا نافرأا وا نيفوكلا تهذموهو ةثالغلا هفرحا ةلجج ريمضلا

 | ةبصانلا نأ سوتلتف فقولا ين نكست الثل ةكرما عابشال ةظفاح فقؤلا يف ةدئاز

 ظ | لع عيمجلا قفتاو اهنذحُي هريغو الصو هفلا نوت ميتو نييرصبلا بهذف وهو
 |نشابال هنا هلل خور نم اونسشات الو) فسوي قف سابو اوبسكأت اماو امو اهتاثا

 | وينك (اوتما» نيذلا سكراب ملفا) دعرلا يفو .(نورفاكلا : موقلا الا هللا حور نم

 هاد ءايلا نييو.ةعراضملا فرح نيب ةدئاز فلان ةثالثلا عضاوملا يف نيتملكلا

 ةحوتفم ٠ ايلا ىلع افلا ةلدبم ةزملا مدقتب هنع فاخب ةنالثلا عضاوملا يزبلا ارق دقو

 اهوغ ةقيقح دئازلا نالاةققح ةدئاز تسل اناو نباو انكك يف فلالا #هّست##

 يف اهتوبن كلذكت سل ثالثلا تايكلا يف تنلالاو انقو الو الصؤوال هن ظنابال
 امتوبثو ءارقلا عيممل ءادتبا نبا يف اهتوبثو رماع نئال الصوو ءارقلا عيمجل انقو انك

 كّثاملف ءادتالاو فقولا ىلع ينبه مسرلا نا كشاالو ءارقلا عيممل افقو انا يف

 ههجو قاض حماست اهيلع ةدايزلا مظانلا قالطاف ةقيقح ةدئاز نكت مل امهدحا يف

 اوهجنوامو ةقيقح ةدئاز اهناف سئيايو اوساتو فيكلا يف يشل يف فلا اماو
 اهنوكو اهنوكسبب اهنال ءايلاب دتسي ملو اهئافخ اهنايبو ةزمحلا ةيوقتل اهنا اهيف اهتدايز هب
 نكءاسسنلا عوقول ةزمحلا دعب فلالا كلت مسسرت مو نيصح زجاح ريغ نيل فرح
 يف فلالا .دزت ملو نكاسلا دعبال كرحتملا دنب عقت اما ةدئاز ولو ننلالاو اهلبق
 ةقرفتلاهلعا هللاو مهددصقل فيكلا يف يذلا يف تاديز 5 لحنلا يف يذلا .ىنثل
 ةيوكلانيل هيكل يف ا, انفالغج ريشا هبساو ملذ هللا دارم هنوكك لحنلا يف ام نيب



 تالا

 سابو ,اوسشاتو اناو نياوباّضنا اهيف :ياشلو.فيكلا يف انكل نهو تارك تس
 ا عضاو» مظانلا نيب ملو ياس اك ةقيقدن تسيل اناو نباو انكل يف اهثذايز ناالا

 أ

 انكل) ىرذ تنهكلا يف انك اما اضيا فيقوتلا لعااذاتغا تايلكلا هذه نمةدايزلا
 كلذ ىلع تعمتجاو نونلا دعب ةشان فلاب هونتك اثكل ذوؤادوبا لاق (يبر هللا وه

 اهتايثا ىلع مهميجج ققتاو اههذحي هريغو الصو ظفالا يف اهتش صاع نباو فحاضملا

 ملكت ريمض اناو ففخم كاوددتشا فرح - نكيف انا نكل انك لصاو ىنعملاب ها افقو

 لع وبا ب بهذف ةاحنلا فاتخا مث هنع هللا يضر يباارق لصالا.اذهبو لضفتملاا

 اههالوا نانون عمتجاف.ةلع ريغ نم يا اطابتغا تفذج" ةزدملا نا: ىلا يسرافلا

 نونا ىلا تلقن ةزيجلا ةكرح. نا. ىلا: جاجزلا تعذو ةيناثلا يف تمغداق ةثكاس
 زرتحاو امعيناث ىف مغداو |ملو ا نكسف نيتماكن م نالثم عمتجاف تفذح مث ةنكابنلا

 افلا هنون دعب فلا ال هناف كل ظذل نم اهريغ يف مقو ام نع فبكلا يف هلوقب مانلا

 اظنل ةتاث هب بوصنملا نيملكتملا ةعامج ريمضو نكل نم بكررملا انكل فلا معن امسوالو

 ءيأشل:نلوقت الو) وهف اضيا فبكلا ف ءيأشل اماو (انوزق اناش:ا انكلو)وخن اهسرو
 ثلاو ءايلا نيب لان نحاصملا ميج يف هويتك (هللا اشي نا الا ادغ كلذ لعاف فا
 هنعيلاذا نع ةرونبكملا ماللا وهو رواجملا ديقب مظانلا زرتحاو دووادونا هركذ 5 ظ

 روبل ديشو (باحع * ؛ىثل اذه نا ٠ .ريدق“ ئش لك ىلع هللا نا مات ملا)وحن

 فلا هيفا مسرب م هلك كلذ ناف (هانذزا اذا ٠ ءيشل اناوق انا) لحنلا يف عقاولا نغ.

 اللين رعد ميسم نبا ىسيع حيسملا همسا)وحنف نبا اماو ءايلاو نيشلا ني |
 يم نبا يسع هلوق يف للصولا فلل تالثإإ لط تيباا ملل كات جلاوالرألا |
 نبا زيزع) هلوق ىف ربخلا يف تمسر ابك تمنوهو مقو ثيح مم نبا حينسملاو |
 ' ىراصتلاو دوهيلا .نا هباتك يف ربخا لجو زع هللا ناف هللا: نبا: ختي ملاو .٠ هللا.

 | نياوجبلا ميلر فلاخم وهو نبا يف فحاضملا. لها بهذم اذه ها كلذ اولاق

 ةمدقتملا ,تايالا يف 15 ملع ىلا ففيضباو ءيطاربت فضو اذا ذا نبا ب فلا فذح نم



 | لالا ةدرزلاهينوت قرا هلوق نكي تا لمثحيو ةرغلا "لع لمت نيتتا لى فقالا

 |ةيم ةيتثت نيبو هنيب قرطاا نيتئام ظفل يف فلالا تديز اهنا يا اضيا نيتثام يف
 فلاللا ةدانزب ةّثام اوصخ ااو هترانع نم ردابتملاوه لاتحالا اذهو ماعوه يذلا

 | نبتت اهناف .ةثدك ةبطألا ةروصلا يف اهريغ نشتلت يلا تايلكلا نهاهريغ نو

 ظ ةزكمةثام ف نبا ةقاوأر مهركك لالا ئنشمو ةرالل يف نم تكلا هيب

 ظ دقو هنذاال ف فلالا ةدانز مانلا هحو و هوحنو ةف نود مالكلا ىف اهرود

 ىلع ةلالدلا اهتدايز نا اهنم هجواب اوعضواالك يتايس ام هببشا ايفو هيف اهوهجو '
 اهتدايذ ناوا ةسلتخعال ةمات يا ةعبشم اهتحتف نا كلب ماعيف ةزمحلا ةكرح عابشا

 ةباتكلا يف فلالا ةدايزب تي وف يرخملا دعب قى فرخ نال اهنابؤ ةزمهلا ةنوقتل

 نوكل ءايلاو اولا نود اهتتؤةتب فلالا:تضخو ةوالتلا يف دملا ةدايزب توها
 هنجوتلاو دحاو يرخم نم فلالاو ةزخحلا نوكلو امهنم اهتروص ىلع نلغا فلالا

 فلا ةديزل هوم مكحملا فورمعوبا ركذ ههبشو هتحيذا ال يف فلالا ةدايزأ يناثلا
 مظانلا ىن هاتمدق امل ةدئاز فلالا نا للعو ها ةجوا يدنع اذهو لاقو ةئام 2

 اهنا ىلع ينببي اغا كلذو فلالا ةذهل ةرادلا موزل ىلع هيف صن هنال طضاا ف

 ةرادلا لمجت ملاهي أوهجو يتلا هجوالا ةيقب نم هريغىلع انينب ول ذا هاثمدق امل ةدئاز

 نفلالا نأ.نم هانمدق امو هللا ءاش نا طبضلا نف ف ةركذ:- ام الضا تفلالا ىلع

 نوكت هْيلعو ههشا اهفو هيف حجارلا وه ماللا دع يتلا يع هتحيذا ال يف ةدئازلا ظ

 افلا مال دعب يتلاو ةّقاعملا ىه ةدئازلا .لقو ةزمبال ةروص :مالل ةقئاغملا فلالا |

 1 اوس م را جاعب

 فطع نيتئامو نمسرا مدقم لوعفم ةلام هلوقو نيلوقلا ىلع كلذ طبض ةف

 ىلا نيفاود إم ىص لال لس يف تفؤلع عضلوقواةدإاو قيس ءافو هيلع

 اف انأو) نزاو سنكلا يفر اا اهو ايادي بش هل 607 غل
 |كاو ا ميزاالا ايفر تعين يلا تاركا نم انه ركذ يا و ظ
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 هلوقو ناشلا ريم ةرسفملا:نهو :قكل ربخ ةيامفلا ةليلللاو ا فان فاضإ

 لاق : مث قالطاللا :او اروبم بف نسل الا وتووبا نت لوغفم املا |

 فلأ نمر و1 هان نم وا واو نم ## فرحأ ضعت, اذيز ام كاهَو

 هذهو تارك يا فرحا ظني ف اهنم لكديزملا فلالاو ءابلاو اولا ناني: ذخييا
 نمو اهفذح نم هغارف دعب ءايلاوواولاو فلالا ةدايزا يف ىظانلا نم عورنش ةمجؤتلا

 فرحالا كلت ةدانز ف مالكلا بترب ملو زمهلا ماك نمو ماللاو وتلا نفذخح

 ةرخأتملا كلالا ةدايز عضاومالؤا مدقف:سكع لب ةمجرثلا بيترت لغ ةثالثلا
 أوا اولا ةداءز غضاوار جا الصف مث ٠ ءايلا ةدايز عضاومل الصف دقع مث ةمجرتلايف

 ىنايس ام ىلع ميف ملي ؤشو هياع قفتم هلا مسقني لصف لكو ةمجرتلا ٍيفيةمدقلإل

 البريج اك كلذ اوأر مهنال اهريغ نود ةدايزلاب ءايلاو ىاولاو.فلالا اوصخامغاو 1
 ظ لاق مث اهيف رثك يذلا فذلا :نمااهارتعا

 “1 العم ور تلاوه ميسرة يم مقالا
 تاك اذايبغا هداج ايفا وعن يتلا تايكلا نم تنبلا اذه يفركذ

 "اها حل[ هنيوش يذلا مكسحلا قالططا عم سماف هنميذاالو: نيتئاسو:ةئاغ يهد |

 ملو قافتا ناخببشلا لاق فلا ةدايزب يا: تفلاب اهنم لك مسرب ناب لقنلا خوش |
 يا انيب نيلوالا ىفاهتدايز عِضومو فيقوتلا لعاداتعا اعتذايز عضوم مظانلاٌن يعي ٠

 )1 لاق)وحنف ةثام اما فلا مال دعب ثلايثلا فو ةزمهلا ةروص ىه يتلا ءايلاوأ

 , اماو ل |اغنالا ىف (نيتئام اوبلش)وحتف نيتئاف اماو ددغتم وهو (ماعةنايئبغبلا ١

 0 لمي قرُلل مظ انلا لوقو (هنجيذاالوا اديدش اءاذع هنبذعال) لمنلا فذ هنجيذاال ا

 | قرفال ةئام يف فلالا ةدايز نا ينمي طقف ةلام:يف:فلالا ةدايزل انجيقز اكملت ا ا
 5 لكشلاو طقنلا ثودح لبق لاغلا ريعضو ةراللا نم نم ةنينيكولل هنم نيبو اهب أ

 .ةيم ةملكن يبو اهنبب .قرغال ليقو لكشالو طن ريغ نم تبتكك حاصلا نآل |
 | ةدابز هجو نؤكي لامتحالا م ىلعو ناءرقلا ف - مل ناو.ةارما ملغ يم يللا ا



 د الا سا

 كيف علا ووخ ذنب: ىف جاب قي او وممن ناز تيرا يف نك
 كفدحلا اهسياق نيتروص عامتجا ىلا اهعسر بيش يدوت ة ةروص ا رهاب

 نم لوالاتيبلا ىف ىن ” سا اهزيغل ما ىرخا'ةزمحل ىرخالا ةروصلا تناكءاوس ٌْ

 قالطأ عمربخأف نيبو ييهو ةنيسو ىئينسلاو اثيس هو تالكنحخ ةدعاقلا كت

 | سمخلا تاركلا كت ىف ةزمحلا ناب لقنلا خويش - لاةنسسيوعلا عملا

 | نيتروص عامجاىلا اهيفةروصلا ةيدات عم سايقلا هيضنقي اهب اهيف تروص يا تا
 | وظاف ىف ناتماكف ىنيذلا اماؤ (اًئيس رخاءو هامل واين يتيوا يف ساما
 أةرقبلا يفاماوحتف ةئيس اماو (هلهاي الا ىتيسلا ينل عك الو: ىتنبسلا ركمو)

 | (هالكف ىنيببو ىنيه اماو انه عمجال لخدم الو او لمد «ىلبلا

 | قب و: (اقف رع مكزسا نم مكل ىئيعيو...ادشر انما نم انل ىنيهو) تيكا قا

 | نيتروص عامتجا ىلا اههيف ةروصلا ةردات عم سانقلا لع ءاب اعتزمه تروص ناتملك ١

 | كردتسا مث اب هتزمه تروص املاوسّنيب ىيشمتلا مظانلل مدت دقو نسكو اواهرا

 كيو اب دنيا دنع دنقلا تنويم ةرمملا نا كذف يناثلا تيبلا يف
 | يملا نتانلاءاالل برس را ياركتاو, مظانلا لاق ىئنهو ئيه فو ىيسلا١

 |لمعلاو ها عاجالا فالخ كلذو دا لوقا ىلا _كقاو هلوه راتخاو يزاغلا

 عمس د محي انا ىنكي ئبطرق ننيق نب يزاغلاو لوالا تيبلا يف مظانلا هر ناين

 | نيلقناالا ىلا لخدا نم لواوهو ةعاججو فأذ ىلا ناو هنع هللا يضر كلام ن

 اهل نيل هنلي . لضرعو انها اظظرملا ظزص ناك عفان د

 االؤاو تلصغا قحم مقبازكل ين, ذاك اهغ يَ لوش هتعمس ليلخ نب غبصا ل اا ىناف

 اهب :دتقل الا: هلاق.امو ءايرالو ارخغ مع هلاقءامو هتلق ام هلق زيزعلا تيوب

 | متناو ةئامؤ نوعستو عنست ةنس يفوت ليلاب ةالصلا ريغكناءرقلا ملعنيف اسار ناكوا
 | ايلا ناكساي:قئيسسلاو افوذحب ناشلا'ر يمض ىثيساا يف نكل مظانلا لوق نم نكك ظ

 أ

]| 

 ظ فدذح ىلع روص لعاف نان ىيه هأوقو نروال فوولا قرح لصولا ءارجا ىلع ظ



 اا سلا

 اهركذ يتلا ةلثمالا هذه ضب نا «ملعاو# اءوبتو !ءزو اشنو:براثمو نيا
 حاضيالا ةداز هداك هو نأكو هلريظن وهام عمركم تامالا هذه ىف مظانلا ظ

 1 225 306 0. لثشلا ةدعاقلا كات 0 ع 9 ْ

 كد

 ل ويراهع ىَأَر يف 2 2 وي ار ان تنل انوا معو ذِإ

 نيتدو عامتجا ىلا هيف ةزمهلا يوت يدوي يتلا ةلثمالا ىفاءزو ان مظانلا كة مل

 نا اهسايقف ءان نع ةلدبم !ءرو اث فلا نإ هل لاق لئانم لاو مايل 2

 اذاو ثببلا «امْلا تبل ءايلا ىلع ناو* هلوق ىف هيئالا ةدعاقلا لع <

 عامتجا ىلا ةزمهلا ريوصت سايق دوي ل اهسايق ىضتقم ىلع ءاب امريف تاالا تك
 اما ١٠رو ات نا ةلصاحو تيبلا اذه ردص هئمطت اع هنع ناجاف نيتلثاتم نيتزوص

 امهومسر :كحاضملا ثاتكن ال نيتدوص عامتجل انذومأانهيفاة مهلا "سابق ناك
 مجنلا ىف نيمضوم نر تاملكن م مظانلا ىنثتسا مث انهسابق"فالخ ىلع ف لأب

 ىأر دقل) اهو املا: امهف ةزمهلا تروصو سايقلا ىلع ءايلاب امه.ف.فلالا تنسنر

 هدعب نع نرتقملا يس بابلو تذك امو. قربكلا هير تابا* نأ

 هناف امهنم دحاو» نزتقم ريغ اهريغو مجنن ىف مقاولا نع.هلبق ات نرتقملا ىأرو |

 ار ليلا هياع نجح (لف٠ ئرخا ةلزن هاكر ومب ا
 تاي ام دصقلاب هلحذا دارطتسالا بسحب انه ٠ءر ليضفت مظانلا دافا الو كوك[

 نم نيفرطلا ىرس امو» ينالا هلوقب انهنام ىلع هلاحأ لب كانه'ةليصتت كذب ل[

 ان. يف ةزدحلا نأ انه همزح نيد ةضراعمال نا نادب كانه قايسو «أءر ظفل ا

 ةزمها ةرؤنع كلاألا نوكت قا دلانخ زيوت 1 ةرؤايلالا نيستا اخ نف اظوؤلا

 لوألا ىأر ىلا ةءومْطم ْنَم نا لع ابننا ام نع نم توف رب نم هلوقف |

 7 1 ' و ىأر ىلا 00 ١

 ىأيغب ٍقرو ْىَم لش ةمدد ب اودكسلاو و امله يف تنوت و



 6-5 لبق از امو:ةادتنم ىه ذا افلا :روصت نا اهشاق نال انننم ةء ةناثل 0

 اذا من٠ ..هللاب متنم انيرقكتاا ىلعت هلوق وحن هدام نا متنماذب .ظانلا ليث | دي :نهاظو

 نا..منتع الو و اميتدا١ تلدنا طف ن ناتزمه هيف عمتجا امم 5 متنما» 2

 نم هنال تازمه ثالث هيف عمتجملا ءارمشلاو هطو فارعالاب 9-5 هيف.جردلتا

 هتازهه تءسر ولو مظانلا حالطصأ ىف رقت ام ىلع ماهغتنسالا ةزمه ةدايزب عونملا

 عامتجا نايبو ةلئاتم روص ثالث عاتجا ىلا اه.سر ىدال نسايقلا: لإ اع ثالثلا

 متفأأ ما ةتسالا لبق هلضا نا, ثالثلا زودنلا ىف مدنماا ف ثالثلا تازمهلا

 ةنك اسلاتلدباف ةيلكلا ءاذ ةنكاسلاو ةدئاز ةكونغملاف ةنك انف.ةحر تنم نيتزمهب

 ظفللا ىف نائمه عمتجاف ماهفتسالا ةزمه تاخد مث مداءوجنف ررقت م لع افلا ٍْ

 اينفلا ةلدبملا ةملكيا .ءاذ يف ةثلاثلا اماو ةدئازلا نه ةيناثلاو ماهفتسالل ىلوالا

 تازمه ثالث هيف ممتجا ام ىنءا عونلا اذهو فرخزلاب انتهلاا+ ىف لاب اذكهو
 عاتجال يدويامو ”مظانلا لوق مومحىف لخادروص ثالث عامتج روع كلااهساق ئدوي

 فذحتف اهيفرط ىدحا عم نطشولا ىفرظن ناوهو جيردتلاب تريملا ةنيترؤضلا |

 |ةروصلا ىقت الو اههادحا اضيا فدحتقر خالا فرطلا عم ةيقايلا يف رظن م : اهادحا ظ

 اف ؤرعوبانزادخاو نتخلاصملا هيلع تقثتتا امكةدحاو ةزمهل الا ففلالا انه يو ٌْ

 دعب يتلا ةزمهلا يناثلا لصفلا نمو لمعلا هبو ىطسولا ةزمهلا ةدوص اهنا مكحملا

 يقاؤطم# ةلرزلاستلا لقو! تنلالا دعبو كاجو ك٠ابا٠ نم فاككا ليقف فلالا
 ' نم افلا ةلذملا ةناثلا ٌةَرَمهلا ةنك الا لصف وهو ثلاعلا لصفلا نمو يءاعدو

 /لمفأ ءاف.لوالا ىف هزمه ةثالثلا ىف فلالا لصا ذإيءاي'ءو مككابا ءو متنما

 ”ايعوقول اهلا ةزمهلا تلدبا مث ب با عمج اههنال هزميلا حقب لاف ءاف نب. ريخالا يفو

 موو ارق لغ* 220 اضياقرلاثلال صْلا نمو اهلثم دقي ة نكس
 | تائيسلا تيبلا:«ةمدض دعب نم.ناو» هلو وهو هنم لوالا عوتلا ينءإ عبارلا لصفلا

 بام نيئساخو نوءزهتدسم تيبلا «تكرجامفيكو ج هلوقوهو هنم يناثلا عونلا نمو



 ار ف ع

 يا نيم نود كلذ ىلا ةيدوملا ةروضلا كات: ف لصاخ فذأعا ناق ةملكلا هيج

 كاذ ةلثما: ىقاتسو اهريذل ما اضيا ةزمنهل ىرخالا ةروصلا تناك ءاوسو يدا

 نياثملا عامتجا: ةفهاو , كلذ ىلا ةنذوملا ةؤملا ةزوص تؤذح امئاو'اًرَ مظانلل |

 ناتروصلا تناك ايذ نيتروصلا نم: فوذخلا| انه نيعن مل مظانلا:نا < ملعاوإل

 |عيا ىف فالخلا طبضلا نف ىف ري ذيس٠ دخساءو متنماء و نيتزمحلا هيف اعم
 ةزمهلا هيف نيتروصلا ىدحا تناك ام اماو ليصفتلا نه هنف ام جبدجنرتو ةفوذحملا

 وه فرذحملا نا هترابع نم رهاظلاف نو؛زبتسمو نيئساخ ر# اهريغل ىرخالاو

 حجارلل انقاوم مظانلا مالك وككو اهريغ ىفال اهيف وه امنا مالكلا ذا ةزمهلا ةر

 امم هنت 99 ةزمحلا ةروضوه مسقلا اذه ىف فوذحلا نا وهو نيخيشلا دنع

 نورمال ءاو نيذخا ءو. نيدماء :بان نيتروصلا عامئجال هيف ةزمهلا ريوصت يدوب

 ملالا عملا يمسق ىف ةزمه فلالا لبق هيف مقو امن تاأشنملاو تاراءو نترخا“و

 هن ىرج تح ةتباثلا يه أهدقن: يِ لا فلاإللاو ةزمهلا ةروص وه ه:م فوذخملاو

 تاأشنملا ف فلالا لمت اذهلو تاأكنلا قف ةكمو ثااشتملا ربها قهليخلا

 دوعي ةزاشالا ساو ىف ىتمع كاذب م هوقو واو

 لاق مث ام ىلع
 مك اجا نين اخ هلدأو مك *ابا+ مشن« ل

 امءاعد 222000 0 1 ةلاأ يأ ,

 اهيل ةاوز اك واكل 00 ]
 ىلا هيف ةزمملا يوصت يدويا اهب نَّمم ةملكةزغع ياه ةثالثلا تايبالا ةذه ىفركذ ظ

 لوصف نملؤالالصفلا نم تايلكلا كلت ضغب ىف م ةزمحلاو نيتلثاتم نيتروص غامتجا |
 فو كلاث'ا لصفلا نم اهذءب ىفو هنم ىناثلا لضفلا نم اهضعب ىفو ةعبرالا ز مهلا تناب .

 متنما* نم ىلوالا ةزمهلا ةا دتبملا لصفوهو لوالا لصفلا نتف عنارلا لصفلا نم اهضعب ْ

 يقل“ كيدي | نابايتكت 0 يهد كدآلا ةزمبلا اضيا هنمؤ ق٠ ماا ف 4 ٠



 ع

 ةدوص تفذحتنا كناب لقتل خوش قافتا ىلا هب ريشب يذلا مككلا قالطا عمربخأ
 ىذا ن اكن المألو ثزأمشاو اونأمطا يف سايقلا اهيضتقت يتلا فلالا ىهو ةز ||

 ذازئاج كلد ف ةزمملا ةزوضىه يتلا ةتئلالا تمانثا ثوهو رخنلا هجولاَو ينسي نسحأا

 5 دوواد ىبا بج يلا مث تحتم ل ام انه كنطا نكي ل ازئاج نكي ملول

 اوأظاءاثااهتأيقززه يذلا لالا يتب اهريوصت زاتخا هئاو اه ةزمه ةروص |

 يف نيهجولا مهذعب ىرجا دقو (اهب اونأمظاو ايندلا ةويحلاب اوضرو) سنوي ىنف |

 نونموبال ا نول كرز أننها) حولا قف تزأشا اما اضن حملا يف نآهطا |

 كثلاثلا اذهو.(نيعجا /مكتم مثبج نالمال) فا نارا نالمالا اماو (ةرخالاب |

 « لعاو (هللا:اهأفطأ ترحل اراث اودقوا املك ) دوقعلا ىف اهأَنطَأ اماو ددعتم |

 ادحاو ارجو فلالابزوصت ظافلالا هذه يف ةزمحلا نا مظانال مدقن ام ئضتقم نا

 اهتودب اهضعب فو فاالاب فحاضملا ضعب ين تروصف نيبجولاب تءاج امل اهنا الا
 فلالاب اهريوصت ىلع اندنعلمعلاو مدقَد امم ىنعملا يف ةائثتسم اهنا ديشمل اهلع صنأ

 هريدقت فوذحم تفذح لوعفمو طرش تفذخ نا هلوقو ةعبرالا ظافلالا ف
 00“ كذحلا ياوهف هريدقت فوذخ ادت ربخ د هلوقو ةزمحلا ةزوص |

 دوواذت يلا نع يور يا تافاضم ثالث فذح قع وهو رثا لعاق نئان اهأفطاو |
 قاينس نم ريدقتلا اذه معو اهف فالخلا يا اهأنطا ةزئه ةروض فالخأ
 . "مث قالظالل اروضيؤ ارثا هلوق ين فلالاو وصتلا هرايتخا نمو قبادلا مالكلا |
 نيم نود كاذب لك نع 2 د نِدئَرْوَضلا عام جال يدوب . مو لاق ظ

 دلير اربط زها ماكسما نمانا ةمدقتملا هع رالا "لوصقلا يف ئكذال
 تببلا اذه هنمضت اب اهريوضت دق اهلبق ام ةكرح سنج نف ةزاتو اهسنن ةكرح
 بانك م لكن ع لقنلا خوش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكمل قالطا عم ربخأف
 ام لع اهرب وصتو اهبتك نس بسب ةلضوم يا ةيدآوم ةزمعلل ةروص لك ناب: فخاصملا

 ملزنت ام وا :ةملكيف امهنيتب لئاح ريغ نم نينئئاتم ينعي نيتدوص عامتجا ىلا مدقت



 ب انذيو حج

 مدل دولا هذه نم داو نكت و مينم لكةكرج تناك اضيكب اياه ام
 نمر وصنف اهتكرح ىلا اهريوصت ف ظني يا اهلكش ظحالب ةنافلوالا عونلا يف

 ةربكت ناك ناواواو:ةتيروض ةنئط تناك اواافلا .تردوصرةديف تناك نافراييلاي
 دعب ةمومضملا ةروص نم تاملكو ناتدوص لوالا عونلا يف مدقق دقو ءاب تروص

 اذمل قبو هذهريغ يف هلوقب مظانلا هنعزرتحا يذلا وه.مدقملا اذهواةركا
 ةمومضملا روصو حتتف دعب ةمقاولا ئهو ةجوتفملا نم ةروص:ر وص عبس يناثلا عونلا ْ

 ةروسكملا روصو ريكدمب ةمومضملا تاملكى م مِدَتَ امالا:ثالثلا تاكرملا دمي |

 بتري مل هنا الا يناثلا تيبلا يف مظانلا امل لثم دقو اًضنا ثالثلا بلك نايا دس
 اوس ءاول س) اذكه اهبيترتو مظنلا عم هل ىتات ام بسح ليع.اهب ىتا ليباهتثما

 نيريخلالا نيلاثملا لظانلا طقساو (نوئكسم ٠ مكسورب + ك اورذي :مكمراب م تلكس
 نانوكيف نيتدوص عامجا ىلا ىدأ ناو.اقيقحت هتزمه روضت ام امهنا مهوتل امفر ||
 هنا ملعاو» تيبلا «ىثيسنلاو امي يف تتبئاو» هلوق يف تالا ىنتسنملا ةلمج نم ||
 كلذك مدقتام لعرسكدعب ةمومضملا يف ةاحنلا سهذمو ترعلا ةغل تفاتخا ا؟,|

 نيبو اهنيب لهست. اهنا هيوبيس بهذمف مض دنب ةروسكملا يف فالتخالا عقو [|
 فرملا نيبو اهنب لهست اهنا شفخالا بهذمو ءابلا وهو اهتكرب سناجملا فرملا |
 | ف قباطم فحاصملا مسرو ةضح اواو لدتتوأ واولا وهو اهلبق ام ةكرمل ساجملا |

 فاضملا الم ظانلا طباض يف ردن !م ةلج نم ©هيبنتإ9 هيوييس بهذمل هذه ٠

 يف اكريمضلاب هتزمه طسوتل (هب المو نوعرف ىلا )وحن اًضودخن ناك اذار يمضلا ىلا ||
 ةدئاز هيف ءايلا تلمجو فلالاب روص هنا عم ءايلاب:ريوصتلا اذه ىلع هسايقف هورقت ||

 مظانلا هركذ ثيح هياع مالكلا قايسو انه مظانلا هيشتسي ملو مظنلا يف تاي اك

 اأن لاق مثواولا ىنمم اهلبق اهوا هلوق ين وأو |
 نالمآل ين. مث ترامس ىو # نست ونامطا يف, تفذج نإ[

 0 0 اس ع 20 هازل ش 10 ا
 'ادو 7 نأ راتخاو اه يطأ 9 اري اينييضما دوواد نأ نعوا



 ها نب حو

 ا
 ا
 اذمكا منا لينال نيمو ابنضن نيم اما لهنت.ةرمك ذنس ةمومشملا ةزمحلا نا ىلا ا

 |ةكرح سناج نيبو اهنيب لهست اهنا ىلا هبوبيس بهذو ةضحم ءاي املادباب اماو اهلبق

 | ةدوصح تاءلكيف ءاب هيف ةزمهلا تروصف نيتغللا قفد ىلع فحصل ءاخل اهسفن
 أ دارملاو كئرقتس. لمت هلوقو هبابو كئبنأو مهنبنن ىهو يناثلا تببلا يف اهبلا راشأ

 طباضنو (ريبخ لثم كبت الو  مككبأأ لقا وحش هظنل نم ىنأ ام لكم هثبت باب
 ممج واو ةزمحا دمي هيف عَتَذ لو ةرسكدعب ةمومضم ةزمه هيف ام لك تاملكلا كلت
 تلق وتل طر ول كلذو هب ,ةكر ج شنج نم ةوودخلاتانلكلا كلت مذعاضر وَتْس

 ههبشو كنوئبتسيو اوطاويلو اوضطيلو ينوئبناو نوثك مو نوئلامو نوطاخلاو
 ةكرح سنج نم هتزم ريوصتب عمجلا اوصخ امناو عمج واو ةزمحلا دعب هيف مقوامم |
 | اودارأف ليقث عملجا نال درفملاك اهلبق ام ةكرح سنج نم اهوروصب مواهفشا|

 عامتجا ىلا اهتيدات وهو اليبس اهفذحب هفضخت ىلا اودجل واولا ىلا هنف اولدعف هفض# |

 | ةزمحلا اومسر ولو عمملا واوو ةزمحلا ةروص ىه يتلا واولا اهو نيتلثاتم نيتروص |

 ناتروص ةملكلا يف ذشيح عمتجيال ذا البس فذملا ىلا اودجي مل ءاي عمملا يأ
 فرخا ةزمه يا فاضم فذح ىلع ادتبم فرحأ هلوقو ملعا هللاو ناتلثام

 ٠ لمم جن قاو را يسم نم لاخ رك دو هيج كلا ذك هوقو طيس ةح الس |

 بارعالا اذه ىلع تيبلا كبسو هيلع ةيمسالا ةلمجلا ةلالدل هباوج فذح طرش |
 ا نك دهب ةزمحلا كلب نوكح :لاج مدقت.اك.ةرقتسم ةمولعما تافلك زمول
 لاق مرهظالا وه هيلع انرصتقا امو بارعالا اذهريغ تيبلا لمتحيو ةمومضم تنأ

 اهلكش :ظحرالف هذاه ريغ فر يي [هَلْبَق ام وأ تك رح .اَمِكَو
 ٠ دا

 ام ةكرح سنج س روصب ام وهو لصفلا اذه يعون نم لوالا عونلا نم غرف ال

 قالطا عم ربخاف هسفن ةكرح سنج نم روصي ام وهو يناثلا عوذلا يف عرش هلبق
 كرحو يه تكرح اذا ةزمملا ناب لقنلا خويش قافنا يلا هب ريشي يذلا مكملا



 ب

 | ةلرحتم دمب ةمقولا ةكرحتملا ةطسوتملا مق وهو ةزمملا ماسقا يقبل ,ارلا لصفلا

 ثالت يف ةزمهلا تاكرحثالث برض نم ةلصاح روص ستى غ مسقلا اذهلمتشو

 ةكرح سنج نم دوصب عون نيعون ىلا ةعجار ئهو اهتاثمأ يتاتسو اهلبق ام تاكرح |

 مظا_كا ردص دقو هنم ينثتسا امالا هسفن ةكرح سنج نم روصي عونو هلبق ام
 تيويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكسملا قالطأ ممربخأذ لوالا عونلاب لضفلا اذه |

 نمروصت اهناف ةرسكو ا ةمض دعب ةحوتفم تناكاذا ةطسوتملا ةزمحلا ناب لقثلا |

 ةمضلا دع اهتشْحَم ساق نال هاملا وهو ة ا وأ واولا وهو ةمضلا كلت سناجأ

 | !وفكو الجو مو !ًزعب لوالل لثم مث ءاي لادبالا ةرسكلا دنعبو اواو لادبالا
 أراص هنكلو فرطتم لصالا يف وه امم مكئشننو هنمو تللمو ةئفو ةئامب يناثلو

 | اذه يف جردن.ال هنا ««لعاو»» هب لصتم ريمض لاصتا ببس طسوتملا مكح ف |

 | دعب ةمقاولا ةكرحتملاةفرطنملاةزمحلا هيف جر دنت الو انررق كة طسوتملا ة يالا لا ظ

 ور وجوب يورو

 | لاق مث ةطسوتملا ىلع ةتسسلا ةلثمالا يف هراصتقا فلا اذعتيف اهي رايات افلا

 08 06 رش ةلاذك ع هالوميشتنرفبلا :كرزمسولب ظ

 كلب تك رفباس لمد اهلا الق :كتينزيي كرللا 2 يلا

 نيس نا دارا ةيبلك ف أ ةمئخ اسال جاو تنم نيل اكمل: ةللسزللا ةزمحلا مكح ركذاملا

 || مكحلا قالطا عم لوالا تببلا يف ربخأف ةرسكدمب ةمومضم تناكاذا انه اهبكحا
 ةرسك دعب ةمومضم تمقو اذا ةزمهلا ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا

 فرحأ ين لب اقلطمال نكلو ؛ايلاوهو اًضيأ اهلبق ام ةكرح سنج نم روصت اهناف
 دقق ةروصلا هذه تاملك ة يقب نم تاراكلا كانتريغاماو ةروصح يل ةمولعم تالكيا |

 |ةروصلاهذه تاملكف التخا ببسو دعب تيبلا موميفيقاي امكه سفن ةكرح نمووص |
 ظ شئخالا بهذف ةاحنلا فالتخا ءاج اهفالتخا ىلعو برعلا ةغل فالتخا ميسرلا يف



 ل في

 ةزمبال ةرود لصفلا اذه تالك يفواولا نا يف ةحيرص لصفلا اذه ةمجزت نا

 عنقملا فوروبارصتقا هيلعف ةزمهلل ةدوصو اولا نا اما ةدئاز اهذمب فلالا ناو

 ةروص لصفلا اذه تاللك ميج يفواولا نوكت هيلعو ليزنتلا يف دوواد وباو

 لعجو اهدعب يتلا ةملكلاب اهرخا» يف ةزمهلا يتلا ةملكلا لصو ذارم ىلع ةزمبلل
 تايلكلا كلت يف ةزمحلا نوكتف ناخبشلا هركذ ا5 اظفل لصتلاك اطخ لصفنملا

 ناخيشلارصتقا هيلعف ةدئاز فلالا نا اماو مك ورذيو مك دائباون يف ةطسوتملاك
 يلا عمجلا واوب اولا هبش اما اهتدايز ةلع نا مكحملا يفورمع وبا رك ذو مسرلا ىف

 ءالعلا نب ورم ىلا لوق وهو اهلثم افرط تمو ثدح نم اهدعب فلالا قحلت

 ةرمهلل ةروض واولا نا ىلعو ها يءاسكلا لوق وهو اهل ناينبو ةزدبلل ةيوقَ اماو
 ءارفص ةزمحلا: لمت نا لصفلا اذه تاملك طبض ةضيكف ةدئاز اهدعب.نلالاو
 اثدنع لمعلا اذه ىللعو اندايز ةمالع فلالا ىلع ءارمح ةراذ لعجتو واولا قوف

 يف قالا ىلع دودي ريمض ركذ لعاف ىئانو قالطالل ارك ذ هلوق ىف فلالاو

 نقولا ىرجع لصولا ءارجخا لع ةزمحلا ناكنسا اي ينو هلوقو لبق تببلا

 فرح ىنممم ةزمملا حيتفب يناثلا فلأو دبع ىنممب ةزمحلا مذب لوالا فلاو نزولل
 لاق مث فلالا

 ا نإ مي هوك 4 كي ْتَنَأ ةمض دعب نم نإو لصف

 ارم البتول تنمو 6 ارسل عو ةفرو ةئاك
 ةلفتيو كلامو ةكوشمالا نوكّئالو ةأدتبم أما هنا ماسقا ةعبس ىلا متت :ةدمملا

 نوال امثل ريناةك متم ةطسوتموا اهلبقام::ك اس ةكرجتم ةطنسوتم وأ ةنكاس

 ماسقالا هذه مضانلا لعج دقو ةطسونملا يف يتلا ةمداقلا مانع ألا اهيف ىتاتو ةفرطتم

 ةكرحتملا ةطسوتملا ةزمها عمجو لوالا لصفلاب ةادتبملا صخم لوصف ةعبرا ىف ةعبسلا
 ةنكاسلاةطسوتملا ةزمملا عمجو يناثلا لصفللا ف نك اسدعب نيتمقاولا ةكرحتلا ةفرطتملاو
 اذه دع دقو كلاثلا لصفلا يف كرحتم دعب ةكرحتملا ةفرطتملاو ةنكاسلا ةفرطنملاو



 ا 1 او

 هيف دوواد وبا مجرو فالحلاب ناخيشلا هركذ دقو (هللا اوانبا نحن ىراصنلاو
 واوب همسر ىلع اندنع لمعلاو نباتا نمهنا الين سايقلا فالخ ىلع واولا |

 لاق مث هللق نيتملكلاك فلأ اهدعب |

 [رمشلا يفر يذلا اوابنأ ظْذل يف. د 2 َدوُواَد نأ ْنَعَو
 فل نويف_ واَولا َلْبَق َسسِيَلَو 2ع تل ةليقعلا يفر ركل فاو

 تروصف سايقلا فلاخ امم ةمايقلا يف اوبيو ءارعشلاو مامتالا يفاًأنابنا نامدق مل

 دوواد ينال ءارعشلا يف يذلا ابنا يف فالحلا كر دتسا فلا اهدعب ؛داوب اعتزمم ظ
 ليزنتلا ىف دوواد وبا 4 دقو هليتسلا نق ياش ةمايقلا رز ا فو

 اهدمب فلاو واوب اهضعب ىنف لاق ءارمشلا ىف يذلا اوابلا ىف فحاصملا فالتخا

 الام نيبجولا نم لكك ل قتلا نم دازو ريغال فلالاب اهضمب يفو اهلبق لا نودا
 نم وهو «فالخلا ناسنالا ا يفو» وش يف ياشلا لاقو احيجرت يمن 1

 اهدعب فلالاو واولاب الا منقملا يف "وبني ورمتوبا ركذي مل ذا عنقملا ىلع ةليقعلا ةدايزا
 لق نكل سايقلا ىلع فلالاب همسر حيجزت ةليقعلا حارش ضعب مالكى ضتقمو |
 يف !ءوابنا يف لمعلا نا انمدق دقو سايقلا ةفلاخمب هنف امهمزل هفلاخي نيخيشلا |
 6 مخانلا غرف ام مثاط فلا اهدمب اواو ةزملاريوصت ىلع ةمايقلا يف ا'وبنب ينو ءارعشلا |

 اهدعب فلا ديزو اواو اهتزمه تروصف سايقلا تفلاخ يتلا تاملكلا ركذ نما
 لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قاللطا عم ريخالا رطشلا يف ربخا

 هيمج يف ةزههل ةروص ىه ىتلاواولا لبق اهفذج يا اطخ فنلالا ءافتتأب |

 ا'والملاك اظفل ةزمملا لبق فلالا هيف امم ىنمب لصفلا اذه يف ةمدقنملا تايككلا
 قحلت امماو اعامجا ءالحكلاب فلالا كلت 3 الف !واكرشو اوامْفشو ا وافعضلاو |

 ايريح دقو لمعلا هبو دووادوبا هراتخا ام ىلع ءارمملاب واولا لبق ظ

 ا ركذي نا رطشلا اذه قح ناكو اهيلع اهلبق ةحيتفلا ةلالدب ءانتكألاو راصتخالاب |
 «رعاو» انه هر 5 كيا ماقالاو ةبسانملا ةاعارم نكل تانلالا فدذح يف



 بع ةاريو بس

 يحد <

 نع هلالظ !ًئويفَت) لحنلا فف ة ايفتب اما ةبوتلا ريغيف اوبنو اودنيو اويفتت يب مو |

 ناخيشلا ركني مو (ذئموب ناسنالا اوُبياةمارقلا فا وش اماو (لئاهشلاو نيلا |

 يف ةمبراف.ةبوتلا ريغ ىف اوبن : اماو يطاشلا نع هيف فالخحلا قابسو افالخ هف

 ظ اق ٠ ممصحلا اوبن كيتا لهو) ص فو (مخدبق نم نيذلا اوين مكتاي مل) ميهاببا

 ةلوت زوتحاو ( لبق نم اورفك نيذلا اوبن مكتاي لا) نباغتلا ينو (ميظع وبن وه

 016ر اهنافإ (اهلق نم نيذلا أبن مهتا ما)وهو اهيف مق ءقاولا نع ةيوتلا ىوس يف

 نيباكلاك اون يف فلا اهدعب اواو ةزمحلا يوصت ىلع لمعلاو سايقلا ىلع

 لاق مث نيتيقابلا

 اول اوعرش .اواكرش.و د انذار مكيف تع 0

 تارك ثالث ,لكنع سايل ةقلاخملا لضفلا اذه تاملكم ف 1 اذهيف كذا

 قف نيعضوملا يفا .واكرش اما: | اونمظتو اوردبو نيعصوم ف و اواكرش ىهو اذا

 زرتحاو (مهل اوعرش 1 6 2 فروبشلا فو (اواكرش مكيف مهنا) مامنالا

 | ءاكرش مهل ما نوسك اشتم ءاكرش هيف) وحن امهنع يللا نع اوعرشو مكيف يديقب

 (اماو (ةرافللا ةنعا هددتول دولا يفف اوردي اماو سايقلا ىلع موسرم هناف (اوايلف

 | لع موسرم وهو أرظ هيف ردنرال هنا ىخيالو (اهف اوماظت ال كنار )هطقفاومظت

 ١ رو ردا ةجيذجبا تلا اهيلع تديز فطع فرح َت هلوقو سايقلا

 ظ ااَنبأ ين. فالخلاو دوه فب قي اًؤاشَب امو اونو نأَو

 نيف تايلك ثالث سايقال ةفلاخملا لصفلا اذه تارك نم تيبلا اذه يف ركذ

 امأاهف فالخ ىلع !ًواناو امهف فالخ ريغ نم دوه يف اًواشن امو اًركونأ يهو

 / ام. انلاومأ يف لمان نادل طويق دالك ىق.اواشن ام اياو يلع اوكوأ) هط قف كا
 (ءاشن نم انتمحرب سيصن) ومن هنع ياا نع ام هو رواعلا دبش : تعلو ار

 اهيا ماجيالا قارشدو) حلبا ىف ىعو اه ريغ يف اع نيتلا نع ةيزتلا دامو
 دوهيلا تلقو) دوقبلا يفق بف خلااذاا انو سيلا لاول
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 حا واهو مع

 0 لايدنعلا# نإ هيجي ينئرفل نب يا | دوهتلا نما

 الملا ا تمل الا
 لمنلا يف الملا اما 'وتفتو نينموملا ةروس يف ىلؤالا اولملا ةملك عم اقلطم لمنلا ىفأ

 مكيأ اولملا اهياي٠ ىنوتفا الملا اهناب ٠ سرك باتكيلا تلا ين اللا هال ةئالخأ

 نم اورفك نيذلا او املا لاقف) يعف نينموملا يف ىلوالا ةملكلا اما او (اهشرع ينتاب

 يذلا موه م ًأذلملا لاقو) يمهد هيف ةيناثلا نع نينمملا ىلوا هلوقب زرتحاو (هموق |

 كلذ ناف فارعالاك امهريغ يف عقاولا الما نع نيثروسلا ديقب زرثحا ام (اورفكا

 ايف فالخلا مظانلا رك ذ الو (اًوتسَ هات فسوي ينف ١١ وتفت اماو فلالاب موسرم |

 وا فحاصملا. لك نع يا لكن ع هلوق انه ديزي نا ىلا جاتحا تيبلا اذه لبق

 لاق ا فالملا تاوذ نم تيبلا اذه يملك نا مهو مفر اجاتكأ

 اوال لق ناحدلاو لوَطلا يفر هلي اًذاعذ هتاواكيو
 تاملك ثالث لك نع سايقلل ةفلاخملا لصفلا اذه تاملكن م تببلا اذه يف ركذ
 ينف اًاءرب اما ناخدلا يف !البو رفاغ ةدوس يا لوطلا يف اؤامدو وادب يهد
 اواءرب نم ىلوالا ة ةزمحلا ةروص فذحب مظانلا حرص مو (مكتم او |ءرب انا) ةنحتملا |

 يف الا نيرفاكلا اؤاعد امو) وهف لوطلا ىف !ئواعد اماو ناخيشلا هيلع صن دقو |
 اماو سايقلا ىلع موسرم هناف دعرلا ىف عقاولا نع ةروتلا ف ةرتصا لال

 ناخدلا ديب زرتحاو (نيبم اًوالب هيف ام تايالا نم مهانيتاءو) وهف ناخدلا يف !ًوالب
 مكبر نم ءالب مكلذ ينو) ميهارباو فارعالاو ةرقبلا يف وهو اهريغ يف عقاولا نع :

01 

 ان امن ةيرشلا ىروتل (يفو هلاقساو تن اذك اةيننحلو
 اضيأ تاملك ثالث سارقلل ةفلاخملا لصفلا اذه تافلك مل خمول 0 _



 هدي اير

 ديما ىلا ةروسو د دولقعلا يفر نوألا ني

 ارت أ امالخي ينرادلاو ٍرشَحلا ين 0 را ” ننال ابلثمَو

 ل19 ةلططو ضبحلا هوو فك أر هت شم فاللي اصب اينهتعاو +.
 أهيلو لع اهلك درت ل اهنال وازع ثايك ل يصافت ةثالعلا تايزالا:هذه يف ذا

 | خوينشلا عيمج دنع سايقلا نع حراخ هجوا ةعبرا ىلع لب لقتلا ويش دنع دحاو
 | جراخو ينادلا ورمت يبال فالخ عمو دوواد يبال فالخ ريغ نم هنع جراخو

 تسبح لعاهرصح اذه عيبجلا دنع سايقلا ىلع دراوو نيخيشلل فالخ عم هنعا

 | لوالا تيبلاب هيلا راشأ ام وهف عيمجلا دنع سايقلا نع جراخلا اما مظانلا بيت 5

 | .نيملاظلا.| واج كلذو) اهو. دوقعلا يف نالوالا اج اظذل ظافلا ةثالث وهو.

 ظ كلادشلا نع دوقعلا يف نيلوالاب زرتحاو (هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا اًوازِح عا. 0

 | قاذحل (معنلا نم لثقام لثم ءازخل + نيتسسحملا هازبس كلذو) اههو اهيف عبارلاو
 | ةس ةئيس اوازجو) وهو ىروشلا يف كلاثلا ظفللاو سايقلا ىلع امهتزمه ةروص
 ورم ينال فالخ عمو دوواد يال فالخ ريغ نم سايقلا نع حراخلا اماو (ابلثم

 ا اماو (نيملاظلا اوازج كلذو) رشملا ف دحاو وهو ىناثلا تببلاب هيلا راشأ ان وهف
 وهو. كلاثلا .تنبلاب هيلا راشأ ام وبف؛نيخبشال فالخ عم سايقلا نع جيراخلا
 رثفزلا ينو (ىك نم .ءازج كلذو) هل .ينو (ىنسحلا ءازج هلف) فيكلا ف ةثالث

 علا دنع سايقلا لع د راولا اماو (مهنع هللا فكل نينحملا اوان كلذو)

 دقو: نيربخالا دوقعلا يعضو* ءازج تاك عضاوم ةيقب نم هنع ةراوكشما وا

 1 ا راو ختسس ري سووا

 اًوازج ىظفل يف فلا اهدعب اواو ةزمحلا ريوصت ىلع اندنع لمعلاو فذخ نوكسا

 يقينا لتس يف ويلا قاقنلا»ةلزب رة ويزول
 تاملكنم كلذ ادع اوف ةزمحلا ةروص فذح ىلعو رمزلا ف يذلا اًواَرِج قو
 هلوقو مدقت دقو ةطسوتم هتزمه ناف فسوب ءاز> اماو ةفرطتم هتزه يذلا ءازح

 20 ا



 اح

 فلاب ليءارسسا ينب ءاملع يماشلا يف تيار يواخسلا لاقو (ليءارسا ينب !ًالع)
 لجان ران انو (اًقاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنا) رطاف ىف اًواملعلا اماو ها |

 وهو (هديعي مث قللا اًودبب هللا لق هديبي مث قاحلا اًودبي نم مكئاكرش نمأ
 ةروس يف (اًواعضلا لاقف اميمج هلل اوزربو) اههو نيمضوم قف اوافعْضلا اماو ددعتم |

 راششا نيمضوملا نيذه حلاو رفاغ يف (اوزبخعسا يذلا اًاقعضلا لؤقيو) ميهاربا

 ناعضوملا هلوقبو هب زرتحيل لاب انرتقم اوافعضلاب ىناو ناعضوملا اوافعذلاو هلوقب |
 مدت مب سايق ىلع فذملاب ممسر هئاف (ءافعض ةيرذ هلو) وهو ةرقبلا يف يذلا نعا
 مظانلا نكلو فالخ هيف رفاغ ىف اًافعضلا نا منقملا ين ورم يبا مالكن م ذخويو |
 وركذ دقو (ةيللا يفاوشن نموا) فرخزلا ىف اوشني اماو .هكحي مل اذلف هدمتعي لا
 ريوصت ىلع اندنع لمعلاو هنع مظانلا هكحي ملو هيف فالملا ةليقعلا يف يبطاشلا |

 لاق مثةميرالا ظافلالا ىف اهدمب فلا ةدايزو اواو ةزمملا

 اواَبنأ اسم عرالالب_ مث د اوالبلا اوعي اوامفشو ظ
 سابقلل ةقلاخملا لصفلا اذه تاملكن م اًذأ تايلك عبدا تيدلا انزع يف ركذأ

 مول مورلا ينف !واعفش اما فيرعت مال الب اوابثاو اًالبلاو اوبعيو !وامفش يهو |

 /اماو (يبد مكب !وبعب ام لق) ناقرفلا ىففا وبعي اماو (اًواعفش مهئاكرش نم مهل نكي
 اديق انه لا مظانلا لمعتسا دقو (نيبملا اوالبلا وهل اذه نا) تافاصلا ىنف اًوالبلا |

 نايب كانه يتايسو اذه دعب ناخدلا ينركتملا هركذ ةنبرقب نكل ركتملا حارخالا
 هب اوناك ام اواينأ) ٠ ءارعشلاو ماعنالا ينف فيرعت مال الب اوابنا اماو هنع زرتحملا
 يف فالحلا كاردتسا قايسو اعم هلوقب راشأ نيعضوملا نيذه ىلاو (نوءزهتس ا

 فيرعتلا مالب نرئقملا نع مالالب هلوب زرتحاو دوواد ىبال ءارعشلا يف يذلا اًؤابنأ

 سايقلا ىلع ةزمملا ةدوص فذحب مسر هناف («ابنالا مهيلع تيمعف) صصقلا ينوهو

 ظافلالاك نيعضوملا يف فلا اهدمب واوب اابنا ةزمه ريوصت ىلع اندنع لمعلاو
 لاق مث هلبق ةثالثلا

١ 
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 ناحجز يضفي ورم يبا مالكو اهفذحو هزمه ةروص تانثا 577 فاللتخا

 | متأطا اذاف) ءاسنلا يف متتئأرطا أماو اهتاثا دووادوبا راتخاو ةروصلا فذح

 ١ لج موس قاس ا نعتأضملا قالا ناخينفلا كه ادقو (ةالغلا اوَمَقَأ

 ظ ةزميلا ريوصت ىلع اندنع لمعلاو ريوصتتلا ناححر امهمالك ىضتقمو هريوصت مدعو

 |ةنكأسلا ةزمهلا ريوصت يف فالحلا مظانلاركذي ل «هينتإ» منألطاو تألتما يف

 | لاقو ليزنتلا يف دووادوبا هركذ دقو اهريوصت مدعو ةرقبلا رخآا اناطخأ يف افلأ

 ظ لا متاةديع لمعلا ئرخ اهتانابو ها «قيمأ لالا ثاثثا ىلاو»

 5 ايا 0 ما .عقّرا ف 0 اًكرطت يذلا ٍضعَب فرو 1

 الب ةفرطملا ةزمبلا لصف ةدعاق نع تجرخ تاملكل مظانلا هدقع لصتلا اذه

 ل0 زال ودبل لوو لف فازت ده ةفرطتلا هرخملا )بن ةناطاوأ قمل قككالل
 | رؤامتال نا نيثباسلا.نيلصنلا يف مدقت ام نمابق نا: عمم لأ اهذننب اواو تانلككا
 | اذه تاراكف املا ةحتف دعب ةمقاولا ةفرطتملا روصت ناو فلا دعب ةعقاولا ةفرطتملا

 | نع تجر خ يتلا تاملكلا مظانلا مج اهئاو نيلصفلا يف مدقتت امم ةاثئسنم لصفلا
 | اواو ةزمهلا ريوصتوه يذلا مكملاا ىف ابك ارتشال دحاو لصف يف نيلصفلا سايق

 | اد لسبب لوق نم ديفتسا دقو اهدعب فلا ةدابزو

 | لصقلا اذه تالكدهنم تيدغتسا يذلا مسقلا نا اهرصحو ةانثتسملا تاملكلا

 يذلا ضعب يفو» هلوقو ةفازا فلا دعب ةعقاولا ةعوفرملا ةفرطتملا ةزمحلا وه

 | وهو هدئاع نم وأ يذلا نم لاح مقرلا ينو اهربخ مدق ةيمسا ةلجج «واو فرطت |

 ظ اي لعافلا ريمطلا |

 ظ وفل ناك وما اواَسسملاَو هك اًؤَدْنَي اًواَنمَلْمْلا اًوامَدْحَف

 | نيقباسلا نيلصقلا سابق تفلاخ يتلا تاملكلا دادعت يف مظانلا عرش انه نأ
 | عئيرا تيبلا اذه يف اهنم ركذ دقو فلا اهدعب ديز اواو اهيف ةزمهلا تروصف |

 يدا ازليطاما اوشبو اذاتنجلاوزاديزر اعتزاز اوامر هس

 000 10 01001011010101011بببب7 لاا



 هلا سدد عفن يتم

 | قالا ايءرلا ٠ ايءرلا تقدص دق كانيرا يتلا ايءرلا ٠ يايءد ليوات اذه . نوربعتا ظ

 امكح هل يلعاف ماكل نم يتلا لولا ةزه ماقن ماق هنكك لضفنما كح يف

 0 لا
 جبري ادب ون يف ةزمحلا نا اولاق مل #تاق ناف# لصولا ةزم# ةكرح سنج ظ

 تروص اولوقي لو اهلبق ام ةكرح سنج نم تروص ىئثرما لكلو اؤلّوالا امهنم
 امل اهنا «باوجلاذإ» :ةكرالا يف اهلبق ام عم ةدحتم اهنا عم اهتكرح سنج نما
 ًادياومن ف د روم:اها اولا قاهلنقنام, ةكوطت نتج اح نم ءاي ىفدبي وحن يف تروصا

 دحاو قسن ىلع اهاكيرجعتل اضيا اهلبق ام ةكرح سدج نم ىفرما لككو اولوللاو
 هلْدَت نال طرشلا اذهل موهتمالو افرطو هلوق يف طرش تكرح نا مظانلا لوقو

 دوصتملا نايبل ركذ اهو هل موهذمال كرحتلا طرش نا حضوي ةفرطتملا ةنكاسلاب |

 الا قت ملف قباسلا قالطالا نم اهكح ديفتسا دق ةفرطتملا ةنكاساا تناكش يح
 فاوع ةفرطتم ىنعع افرطو تروص ريمض نم لاح ةنك اس هلوقو ةكرحتملا ةفرطنملا |

 ةنك اس هريدقت فصو ةنكاس عم ردقي ىتح فامعلا اذه نسحيالو ةنكاس ىلغأ

 هجوحأف تفرط نا ةكرحت:مو هلصاو ىلقلا ىلع مالكلا نأكو ةفرطتمو ةطسوتم |

 لاق كلذ بلابل مظنلا

 مثننأمطاو تألتما ىف فلخلاو مت اراَدايف وان“ ىلا يفر ف ذَحلاو |
 اهابق ام ةكرح سنج نم روضت ةفرطتمو ةطسوتم ةنك اسلا ةزمحلا نا مق املا

 لقثلا خويش قانتا ىلا هب ريشي يذلا مكسللا قالطا عم ةدعاقلا كلت نم ىنثتسا

 ناثثا اهيف ةزدحلا ةروص فلم زي اسلا ةطسوتمل مق نم هاهاك ظ افلا ةع 1

 .متتأطاو تاالتما اهو فالخ امهف ناثثاو تأراداو ايء ءرأا اهو فالخ ريغ نم |

 .ايءرلل متتكن ا يايءر يف ينوتفا ٠ ٠ كايءر صصقتال) وحن عقو امضكف ارعرلا اما |

 نعمل ةدوضريؤف ذي ىلع نا خيشإلا وقت دقو (اهيف متراداذ) ةرقبلا ين يفف متارادا اماوا

 ا تاخيشلا كذ دقو (تألاتما له), ق ىف تألتما اماو نيظفالا نيذه ي |



 دع فما
| 

 فذحو هلوقو ةزمبلا ةروصو يالا نيب فلالا فذح لعو ةزمهلا ريوصت ىلع

 "لوقف عم ليت ل رمنبتون لف ذيج قايم ١ايلوأ نمو اقوا لم نضل

 دبر نإ ةرطو ةتكراس هي تدوص دَف اهَذِبَف اممو لصف

 اولولاوأشي مأشنأو مد ب ئدبب نت دتو قلما: ادم

 ةكرحتملا ةفرطتملا ىلعو ةفرطتمو ةطسوتم ةنك اسلا ةزمهلا ىلع لصفلا اذه ىف ملكت
 ربخأف مكملا يف اهكرتش ال دحاو لضف يف ةثالثلا عاونالا عمو كرحتم اهلبق يتلا

 نأ لقنلا ويش قافنا ىلا هء ريش, يذلا مكسملا قالطا عم لوالا تيل ف ظ

 اهلق ام ةكرحي ثناكنإف اهلق ام ةكرخن سنج نم ةئالثلا عاونالا: يف روصت ةزمهلا
 فن امإ اهنال ءاب تروص ةرفكقأ اواو اهمؤزتنم ةدينلا وأ الا تروص ةحتف |

 لادبالاب ةفرطتملاو ةطسوتملا ةنك اسلا فيفخت امأ اهلبق ام ةكرم اسناجافرح اهلادناب |

 لحيوه يذلا فقوال اهنوكس لاح ينوهف هب ةكرحتملا ةفرطتملا فيذخت اماو رهاظف
 ةفرطتمو ةطسوتم ةنك اسلا ةزمجلا روص نا 6 رلعاوإف زمبلا فيجتل ون ةفملاوتلزلالا
 دعب مقن اهيمسقب ةنك اسلا ةزمحلا نال كلذو ةرشع سمح ةكضرحتملا ةفرطتملاو
 امو ثالغلا تاكرللا: كرحتت ةفرطتملا ةكرحتملاو تس هذهف:ثالثلا تاكرملا

 ليؤالا تسلا ىلا مجاملة برض نم ةعسن اهفروصتف كلذك اهلق أ

 دي دعت يناثلا كيببلا يف مظانلا راشأ كلذ عونت ىلاو ةرود ةرشع سمح 2

 |0011 يجلؤو رمل ووو نام يضع لب بق ةاعارم ريغ نم ةلثمالا |

 ىنو 5 ناوحنو اولوللاو متثجو متأشنأ ون يف مظ انلا ةلثما جاردا مم اهتعمأ

 ندا ني ذل اخو يدار زفه نما ارق يف يارلا ىفدابو نخل أدب وو يدابع

 نمو 'ئلوالاكو ىفرما لكلو نيانسرملا بن نمو قدبيو اًئولوللا اهنم جرخيو.مهلبق
 اهلبق ام ناكناو اهنال اورتأو نذأف اتاذوحن ف ةزمحلا اهلبق ام حوتفملا ةنك الا |



 ةكرح سنج نم دوصت ةطسوتملا فلالا دعب ةعقاولا ةطسونملا ةزمملا نا مدق املا
 كلذب قلعتي ام رك ذ عم تارلكلا نم ةدعاقلا كلت فلاخ امانه كردتسا اهسفن|
 يذلا مكسملا قالطا عم يناثلا ضعبو لوالا تببلا ىف يدان ولالا يقاس

 ةزمحلا ةروص فذح فحاصملا باتكضعب ناب لقنلا ويش قاذتا ىلا هب ريشي |

 ضعبلا كلذ فذحيوبازورجوأ اءوفرم هنوكل اجر يمص توحتملا:ءايلوا ظل نم
 .ايوأ عقو دقومايلاردج ولا بضلالا يضر ةيللا ةيئايشلا وو ءانبلا فلا اضيا
 (سنالا نم مهؤايلوأو) ةرقبلا ىف (توغاطلا مهؤايلوأ) عضاوم ةتس يف روك ذملا

 تاصف يف (مكذ ذايلوأ نحنو) لافنالا يف (نوقتملاالا هؤانلوا ناو) مامنالايف

 زم مهفو بازحالا يف (افورعم منايلوا ىلاو) ماعنالا يف (مهنايلوا ىلا نوحويلوا

 ةروص تبثا فحاصملا باتكنم ضعبلا كلذ ريغ نا خلا ضعبلا فذحو هلوق |
 فلالا تانثاو ةزمهلا ريوصت دووادوبا راتخاو كلذك وهو ءانبلا فلاو ةّزمخحلا

 وحن هنع ياذا نم رمضم عم هلوقب مظانلا زرتحاو اندنع لمعلا هراتخا ام ىلعو

 فالخال هناف (هءايلوأ اوناك امو) وحن بوصنملا نعرجاو عفرلا ديقبو كلوا ءايلوا ظ

 فلاخ ام ةيقب خلا فسوي هازجو هلوق يف مظانلا ممت مث امهيف ةزمهلا ريوصت مدع يف ظ

 نا عنقملا يفورموبا كك ذ ضستو.ءازج انا زبخأف تاملكلا نم ةدعاقلا كلت

 نإ هوازح اث) ىهو اهف تاملك ثالث فسوب ةازحو ليلق هزمه ةروص فد ظ

 افذح اليلق هلوق نم مهفو (هوازج وهف هلحر يف دجو نم هوازج اولاق نيبذاكمتنكأ

 ةروص تود نع مظانلا تكسو كلذك وهو ةزمهلا ةروص تاثا ريثكلا نا |

 ريغ نم ةمدقتملا ةدعاقلا ىلع هدنع هّئيجمل فسوي ءازج يف دوواد ينال ةزمهلا |

 فسوي ءازج تاماكيا فرحالا هذه يف ليزنتلا. ضن ناب ربخأ مث فالخا
 مظادنلا رخأو ةزمهلا ةدوصو يازلا نيب فلالا فذمب يا فلا ريب ثالثلا
 ناك ناو ةيسانملل انه ىلا فسوي .ءازج ينو روكذملا ءايلوأ يف فلالا فذح
 ثالشلا فسوي ءازج تاملك يف اندنع لمعلاو مدقت دق تافلالا فذح لح



 ف طم

 الضب 6 ةئتوت نر اةففبرقا دلع ةةنلزأل هم اسو
 مك ل 31 رام اق كسارات: "كلارك اسوق
 زمحلا كالذ نم َىتكتساو ةروص هل لمجت ال نوكس دعب مقاولا زمحلا نا مدق ال
 قالطا مم ربخأف ىنثتسملا كلذ مكعباذه دافا ةطسوتملا فلالا دعب عقاولا طسوتملا

 فلالا دعب مقاولا طسوتملا زمحلا ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا

 0 ارم ةروص من يأ هسفن نم همسر ةطسوتلا يهو لصفلا لوا ةدومعملا

 ءابروص اروسكموأ اواو رود امومضم وا افلا روص احوتفم نراك اف ةننخن كد

 يف قرخالو تكرم شناجملا فرملا ن نيبو هسفن نيب هليهستب نوكي هفيفخت نال
 ينك ةموسرم وأ كئاواو ةكئاللا وحن ةفوذحم نوكُت نأ نيب ةدوك ذملا فلالا

 ةمومضم اتزمه ةثالث ٍةخَو يهو ىناثلا تببلا ى مظانلا ام لثم يتلا ةلثمالا

 نأ. 5 ؟واعحالولا وحن ك فاسنو مك واط مك اعد يهو اواو روصت نأ اهسايقف
 نا اهسايقف ةروسكم هتزمه عبارلاو (ميكل ثرح مك واسن ٠ اروغ مك دام حبصا

 هننيل هب لثم مهضعب لاق ناءرقلا يف مهنانبا ظفل عب ملو مهئانبا وهو ءاب روصت
 ةروسكملاو ةمومضملا لثم اءاوهاةاحنلاو فحاصملا باتكل ماعمكملا اذهنا ىلع

 موتي الثل ءاثغو ءادنو يكءاج وحن فلالا دعب ةحوتفملل ليثمتلا كرتو فلالا دعب

 انلا اهتروص تناكل تروصول اهنالروصتاال اهنا عم اقيقحت روصت اهنا اهل هليثت نه
 «نيتدوصلا عاتجال يدوب امو» مظانلا لوقيسو نيتروص عامتجاى ا اهريوصت يدأوف

 اهدعب مزال فرح عوقول ةطسوتم |مهوحنو ءاثغو ءادن يف ةزمحلا تناك امناو تببلا

 مظانلا لوق ىنعمو افلا فقولا يف لد هنكلو بومللا .زيونت وهو افقوو الصو
 لاق مث مث لثماو ركذأ 6 فصأ امك
 ءاجلا فينو رمضم عم كي د 0 ضعببلا انف فكل

 امذح الي نما عيدنقملا يف 7 مسوي ةارجو ارجو مفر

 1 8-4 40 0-0 2 فيرلالا يذاهب. نوع فاو



 0607171 | ]ز ز|ز|ز]| | | 00ر60:

 ةكرح سنج نم دوصت ةطسوتملا فلالا دعب ةعقاولا ةطسونملا ةزمحلا نا عذق امل
 كلذب قلعتب ام رك ذ عم تارلكلا نم ةدعاقلا كلت فلاخ ام:انه كردتسا اهسفن
 يذلا مكسملا قالطا عم يناثلا ضمبو لوالا تيبلا ىف ربخأف فلالا فذ نم
 ةزمهلا ةروص فذح فحاصملا باتكض عب ناب لقنلا خوش قافتا ىلا هب ريشي

 ضيبلا كلذ فذحجتو ازور أعوفرُم هنكل اجر يمضي توحلصملا ءايلوا ظل نم
 .ايلوأ مقو دقو لاري طفوا تنللا يضم ةيعلا ةيئاشنا ووو ءانبلا فلا اضيا

 (سنالا نم مهؤايلوأو) ةرقبلا ىف (توغاطلا مهؤايلوأ) مض باخ اة يف روكذملا

 تاصف يف (مكذ ذايلوأ نحنو) لافنالا يف (نوقتملاالا هؤانلوا ناو) مامنالا:يف |

 نم مهفو بازحالا يف (افورعم مهئايلوا ىلاو) ماعنالا يف (مهنالؤا ىلا نوحويلو

 ةروص تبثا فحاصملا باتك نم ضعبلا كلذ ريغ نا خلا ضعبلا فذحو هلوق |

 فلالا تايثاو ةزمهلا ريوصت دووادوبا راتخاو كلذك وهو ءانبلا فلاو ةّمخحلا

 وحن هنع يالا نم رمضم عم هلوقب مظانلا زرتحاو اندنع لمعلا هراتخا ام ىلعو

 فالخال هناف (هءايلوأ اوناك امو) وحن بوصنملا نعرجلاو عفرلا ديقبو كئلوا ءايلوا
 فلاخ ام ةيقب خلا فسوي هازجو هلوق يف مظانلا ممت مث امهيف ةزمهلا ريوصت مدع يف ظ

 نا عشقملا يفورمجوبا كذ فسوي ءازج نا ربخأف تاملكلا نم ةدعاقلا كلتا

 نإ هوازج امث) يهو اهيف تاملك ثالث فسوي هازجو ليلق هزم ةروص فدذح |

 ند الق ةلوقي نم ضو ةولزج ويف هلحر يف دجو نم هؤازج اولاق نيبذاكمتك ظ

 ةروص تود نع مظانلا تكلف كلذك و هو ةزمهلا ةروص تاثا ريثكلا نا |

 ريغ نم ةمدقتملا ةدعاقلا ىلع هدنع هئيجمل فسوي ءازج يف دوواد ينال ةزمحلا

 فسوب ءازح تاماكي ا فرحالا هذه يف ليزنتلا صن ناب ديغنأ 3 فالخإ|

 مظادنلا رخأو ةزمهلا ةدوصو يازلا نيب فلالا فذحب يا فلا ريثب ثالثلا

 ناك ناو ةبسانملل انه ىلا فسوب .ءازج يفو روكذملا ءايلوأ يف فلالا فذح
 ثالشلا فسوب ءازج تاملك يف اندنع لمعلاو مدقت دق تافلالا فذح لح



 ا 1 ار ق2 كال هداقك

 أ زمهحلا كلذ نم ىتغتساو ةروص هلا خزن ل ةروكشس دبي مقاولا زمحلا نا مدق ال

 | قاللطا مم ربخأف ىنشسملا كلذ مكعبانه دافا ة وتلا لآل ةنب آول طسوتملا

 | فالالا دعب عقاولا طسوتملا زمهلا ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا

 | تلوم نال للعب هي ةظسؤتلا, يتكون لاشنلا لين ةقوجلاا
 ءابروص اروسكموأ اواو رود امومضم وا اهلا روص احوتفم راك اف هنن ةكرخ

 يف قرفالو هتكرأ سناجملا فرملا نيبو هسفن نيب هلستب نوكي هفيضخت نال
 يف [ك ةموسرم وأ كئلواو ةكئاللا وحن ةفواذح نكت نأ: خيم ةووك ندا ةلإلا

 ةمومضم اهتزمه ةثالث ةمبرأ يهو ىناشلا تببلا ىف مظانلا ام لثم يتلا ةلغمالا

 نا ٠ مك 'راعدالول) وحض ك ذاسنو مك دامو مى ناعد يهذ اواو رول نااوباف
 نا اهسايقف ةروسكم هتزمه عبارلاو (مكك ثرح مك ؤاسن ٠ اروغ مك ؤام حبصا

 نشيل هب لثم مهضعب لاق ناءرقلا يف مهئانبا ظفل عب ملو مهلانبا وهو ءاب روصت
 ةروسكملاو ةمومضملا لثم اماوها ةاحنلاو فحاصملا باتكل ماع مكملا اذه ا ىلع
 موتي الثل ءاثغو ١ادنو مكءاج وحن فلالا دعب ةحوتقملل ليثمتلا كرتو فلالا دعب

 اقل اهتروص تناكل تروصول اهنالروصناال اهنا عم اقيقحت روصت اهنا احل هليثت ند
 «نيتروصلا عامجال يدّويامو» مظانلا لوقيسو نيتروص عاتجاى لا اهريوصت يداويف

 اهدعب مزال فرح عوقول ةطسوتم |مهوحنو ءاثغو ءادن يف ةزمحلا تناك اناو ثسلا

 مظانلا لوق ىنعمو افلا فقولا يف لدبي هنكلو بوصنملا .نيونت وهو افقوو الصو
 لاق مث مث لثماو ركذأ 6 فض انك

 هاجبلا فلو رمضم ينس ذل ضعَبلا اح فشلا

 امدح اليإق نما عيدقملا يف 0 مسوي ةاًرِجو ارجو امفر

 0-2 ربع هاوس يطأ 0 نيروخلا يذاهب. قرع 0



 ةغلاغلا 0 ثناثال ا ناو قالطالل هنف فلالا منيع ا لمي لحبف
 ةملكلا اضيا افلا اهتزمه تروص دوقعلا ىف(أ وب نا ديرا ىفا) لعت هلوق نمأ 2

 توبكتملا يف (ةرخالا ةأشنلا شب ةو هللا مث) يهو عم عضاوم ةثالث ىف ةأشنلا ةعارلا

 تروص ةنقاولا يف (ىلوالا ةأشنلا متملع دقلو) مجنلا يف (ىرخالا ةأشنلا هيلع ناو

 ةأشنلاو هلوقب راشأ ةثالثلا عضاوملا هذه ىلاو اضيأ املا ةثالثلا عضاوملا يف اهتزرمم

 نيشلا تب يراد ا يذل اهبجأو دقو ثالثلا ةأشنلا ا يا ثالغلا

 ةحوتذم ةزمه فلالا دعبو اهدعب فلاو

 "صهر نذل يلج تب لكلاب االز#كقالدار

 اهمسر ىف فالملا ىلاو ماللاو نيسلا نيب فلأب اهضعب ينو اهلبقنيسلا نوكتسل
 تفاح انلطملا تاتكينا «لئليسلا نع نع نؤلثلس مسر يف فلتخاو* هلوقب رضانل راشأ

 مسر ىلع اندنع لمعلاو مظانلا مالكن م ةيناثلا نعو ناءرقلا نم ىلوالا نغو

 الهاف اهنع يللاخلا "نم .نع دق :زرتدلخاو ةزمإلا ةزوض نودنانؤكاذملا نولطف

 نع كنوائس) وحنو (نيدلا موي نابا نواس )ون هتزمه ريوصت مدع ىف فال

 تروص (الثوم هنود نم اودجي نل) ىلعت هلوق نم الثوم ةسداسلا ةملكلا (ةعاسلا

 يف تليس نا حبحصلا © هيبنتإ» «ايلاب الئومو > هلوقب هيلا راشأ [5 ءاي اهتزمه
 أ نا دوهشملاو ليزنتلا يف هيلع صن م نيءايبال ةدحاو ءايب تكي كلملا ةدوس

 | لمعلا ىرج كلذبو ءالعلا ضعب هيلع صن اك ءاطلا دعب فلا ريب بتكي هتطش
 |دومي ريمض تجيرخ لعافو ءانثتسلالا ىلع بوصنم افورح مظانلا لوقو نيظفللا يف
 أ ريمضو ةزمبلا ىلع دوعب تروصو اهمكح ريمضو تاملكلا اهب دارملاو فورا ىلع

 فطع ءايلااو تروص ريمض ىلع نطع الثوم هلوقو فورا لغ دوعب اهعسر
 ةزمه تروصف ةروك ذملا ةزمهلا مكح نع تجرخ تاملكألا ريدقتلاو فلا ىلع

 لاق مث ءايلاب الثوم ةزمهو فلالاب اهضعب



 ظ 1 ب الا ةفرطنملا يف اهلثمو ةظسوالا يف ةرشع نا نالثو
 | ءانتسال فلالا دس ةرونيكملاو ةحوتفملاو ةمومضملا ىهو روص ثالث ةطسوتملا

 | نوكتف ةرشع ناهثلا ةفرطتملا ةزمهلاروص ىلا مضت ةرشع سم اهنم ىقبت اهل مظانلا

 ىلاو رسكلا عم اهلثمو حتفلا عم اهلثمو مضلا عم اهنم ةرشع ىدحا نيثالثو اثالث
 بينز ةاعارم ريغ نم ةلثمالا دادعتب يناثلا تيبلا يف مظانلا راشا عبوذتلا اذه

 جاردا عم.اهتلثما نمر ضح ام بيترت اذهو مظنلا هدعاس ام بسح ىلع لب

 ٠ ىشو ةدوءوملاو ءلمو الوسم و# ةفرطتمو ةطسوتم ةمومضملاف مظانلا ةلثما

 وحن ةفرطتمو ”هطسوتم ةحوتفملاو ءاعدو ٠ يبنلاو مهئيدنو مهلامعا ءوسو اوءوسيلو

 ةروسكملاو ءاسو ٠ينلاو اًيبو ءوسلاو |ءوسو اعيشو امهتاةوسو ءىلاو نولي

 "هثالئو ءيش لكو ءوسلا ةزيادو التومو ءرملا نيو ةدّنقا وحن ”هفرطتمو هطسوتم

 تاخد تاملك انثتسا ابرق مظانلل يتايسو ءاملا نمو مهل ءيبنلو نيئيبنلاو هورق

 لاق مث انه تاملكلا كلت ضعبب انثم دقو انه اهنكذ يتلا ةدعاقلا هذه يف

 لي يفر فل تروصف 0 هركح نع جرش ًافورح لإ
 3١ ا اخ

 اوبل لمَ بدك" نأ ب ىأوسلا .فرج مه أون يمهو [
 ١" ياسو م نوران , مسر يف فاتخاو اًضيأ ثالثلا ةأشنلاو |[

 1 الا هعقاولا ةزمبلا نا مدق امل *## اينلاب ًالْئوَسَو

 قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عم كلذ نم ىتثسا ةزوض اهل لمجت ظ
 ريوصتلا مدع وه يذلا مكملا كلذ نع تجرخ تاملكت س لقنلا خويش

 ”هملكلا اهسفن هكرح سنج نم كلذو ؟اي اهضعب يفو افلا اهضعب ىف ةزمبلا تروصف
 روصت مو افلا اهتزمه تروص صصقلا يف (ةبصعلاب أودنلا ىلمت هلوق نم أونتل ىلؤالا
 لت هلوق نم ىأ ”وسلا يناثلا ةهملكلا نيلثم عامجا "ههااك ةفموبضم ابنا عماوو

 اًضأ افلا اهتزمه تروص مورلا يف (اوبذكنا ىأ وسلا اوهاسا نيذلا ا ناكمث)

 («وسلاو مويلا يزخلا نإ) وحن هنع ياذا نع اوبذك نا وهو رواجملا ديقب زرتحاو



| 

 مث مكتبا ىلع ماهفتسالا ةزمه تلخد (يككذ نم ريخب مكشبنأوا لق) نارمتلا٠

 وهو اواو ةتزمه تروص ام اهنم ةرشع مبررالا تاركلا ةلمخل مأونبي كلسم ةي؛كلس

 ائاو تالكلا يفاب وهو ءاي هتزمه تروصاام اهنمو مشيبنواو مونسو ءالأوه ةثالث |

 ىرج فيفختلا يف ةادتبملا نم عونلا اذه يرجي نم ةغلل ةاعارم كلذكت روص

 هذ االهيض.ةلقكإ هبا ةمعأو ام طبضلا نف يف ظانال يقايسو ةقيقح ةطسوتملا

 أر دصما هب دارماو لومفملا مسا نذوب دارمو ةيببس دارج هلوق يف ءابلاو تاملكلا
 لاصتالا ةدارا ببس روص ىنعملاو روص هريدقت فودخح لش عوفرم نلل هلوقو |

 لاق منذ ولا ةرورضل مكتبنا رخاء فذحوواولاب هرئاظنو ءالء هو ءايلاب هزئاظنو نيل

 نر (طلسو وسلا كب ظ أم دب فذ نوكتسي دعب اهل ايلف
 0ك

 8 28 و ضع | صمام

 سن 1ةويسو نيش او وينلاو نوسس رتب مارك

 أزمحلا لبق يذلا نكاسلا ناك اذاالا ةروص هل لمجت مل يه فذح فرطنملاو
 ظ ممسقب صاخ ةاشسالا اذهو لصفلا اذه رخا» هيكح يتايس هناف اطسوتم افلا
 45 تلق ناف# فلا دعب ةفرطنملا ةزمحلا نم اضيا ءامشتسالا قايسو ةطسوتملا ةزمحلا
 نم ملع هنا © باوجلاذ#9 ةطسوتملا مسقب صاخ انه ءانثتسالا نا ملع نيا نم

 هانس ناك تاب نمحلا ظسوتاذاالا:ةطضوتم نْؤكتال اهنال اظشوتلاب كفلالا هسا

 | ةفرطتم دلنيح نوكُت فلالا ناف ءاشيك ف رطت اذا اماو: مك ذامدكر ثكاف فرح
 | ةفرطتملاو ةطسوتملا ةزمهلاروص نا 6 ملعاوإ) فحاصملا ينهل لكشال زمحلا نوكل

 أ ةحوتفم وا ةمومضم اما امهنم الك نال كلذو نوثالثو تس نكاس دعب نيتمقاولا
 اناغيل ءايواواو اماو حبحص اما امهلبق يذلا نكراسلاو كريس ديف والكاف وا

 اتس غلبت ةمدقتملا ةتسلا ىف برضت اضيا تس هذهف فلا وا نايدم ءايوا واو وا 1



 تاعزانلا يف وهو ثلاثلا انا نع نالوالا هلوقب زرتحاو اكذأ كلسم هب كلس م
 ةبوتلا قف ةعا امو ةروسكملا ةزمحلا هيف زوصت ل هناف (ةرفاللا يف نودودرمل نا)

 نصيصقلا ةيفوكانززما نودهي ةئا مهانامجو) ةدجسلاو ءايبنالا ينو (رفكلا ةٌعااولتاقف)
 نزو لع ةمه أ هلصاو (رانلا ىلا نوعدي ةمثا مهاتلعجو) اضيا اهيفو (ةمئثا مهلعجنو)

 يلا ين كوالا يملا ماغدا ديرا مث ءانا عمج ةيناءو هلا عمج ةمللاثك ماما عمج ةلمفا |

 ةيناثلا ةزمملا نكي ةئاءراصف اهلبق نكاسلا ىلا ىلوالا ميل ةكرح تلقنف ةيناثلا

 مظانلا رك ذاغاو حتف دعب ةروسكم اقيقحت اهطسوتل ءابروصت نا اهيف سايقلا ىضنقاذ

 ورمي يبال اعبت هانررق © اليزنتال اقيقحت ةطسوتم ةيناثلا هتزمه نا عم انه ةعا ظفل

 اذْنا) وهف ةعقاولا يا نزملا ةروس يف يذلا اذنا اماو هرئاظنو اكذئا عم ةغا هعمج يف

 هلوقب زرتحاو اكفئا كاسم هب كاس مث اذا ىلع ماهفتسالا ةزمه تاخد (ايارث انكو انتم

 دذعتم وهو ةروسكملا ةزمحلا هيف روصت لهنا اهريغ يف مقاولا اذا نع نزملا يف
 || هيبتتلا ىلا اه تاخد (هالوه ءاّساب ىنوشنا) وحنف الوش اماو اهريغو دعزلا يف

 لاصتا ةادتبمى هذا افلا روصت نا هتزمه سايق ناكف ةراشا مساوه يذلا .الوا ىلع
 يف ريدقتلا كلذب”ةزمحلا تراص ةملكلا ةلزنم عيمملا لزن ل نكك اه ةملكاغب
 كالا دمي ةمومضلا ةزمملاك اواو تروصف فلالا دمب هد ةطسوتملا مكح

 ةروص هاله يف ةموسرملا واولا نا نم مظانلا مالكداضتقا امو ةقيقح ةطسوتملا

 ”الوا ينواولاك ةدئاز اهنا ىلا ةاحنلا بهذو فحاصملا لها سهذم وه ةزمحلا

 (يتيحلب ذخات ال مونرد :لاق) هط فف موب اماو ةروصم ريغ ةزمحلا ناو يلواو اولواو

 كل ةاذتبم ىه ذا اغلا روصت نا ما ةزمه سابق ناكو ما ىلا ىدانملا نبا فيضا

 ةطسوتلا' كح. ين.ريدقتلا كلذب تراض ةدحاؤلا ةملكلا ةلزنم يملا لزن /
 دنش زرتحاو ةقيقح ةطسوتملا ةحتف دعب ةمومضملا ةزمهحلاك اضءا اواو تروصف'

 ناف (ما نبا لاق) فارعالا ين وهو هنع يلاخلا:نع ءادنلا فرح وهو رواجملا

 ىف مكلبنؤا اماو ميسرلا يف نبا ةملك نع ةلصفنم يهو افلا تروص ما ةزمم



 لاثمالا يلاوتل ةيناثلا نوعا ةفوذحملا ناو نيملكتملا ةعامج نيم نم بكرملا انا

 )| ل اوحلان نخل ند انو نير تو ع بلكت 7 58 2 :

 تبتك ةملكة شع مسدا لقنلا ميويش قاذتا ىلا هيريشب يدلا قالطالا عم كلذ

 | عبرا اهنم ةطسوتملا مكح يف كلذب ةزمحلا تراضف اهلبق ام اهلضوي ةدازا ىلع

 ةرشعلاو مونببو هالأرهو دسيحو كئموي ىهو هلالقتسا نكمي اه تلضنا تايك

 انئاون نئاو مكتناو ”نئاو اكنلاو الثلون نأل. خو ةلالقتسا :نكميال.ا تلتا ةيقابلا
 موي ىلا :ينترخا نكل) وحنف .نل اما مكلينأواو نزملا.ةروس ىف يذلا اذئاو ةْئاَو

 ال نكك فلالا اهسايق ناكف ةيطرشلا نا. ىلع ميسقلا ةئطوملا ماللا تليد (ةمايقلا

 تروصف ةظسوتم رابثعالا كلذب ةزمهلا تراض ةدجاولا ةلكلا ةلزنم ميما: لزن

 سانلل نوكي الثل) ودينف الثل اماو.ةقيقح ةطسوالا ةحتف دعب ةروسكملا ةزيجلاك ان
 ةادعبم اهنال افلا روضت'نا:اهسابق ناكفالا نا, ىلع نك مال تاخد (ةجح مكيلع
 تروصف ةطسوتمريدقتلا كذب تراص ةذحاولا ةملكلا ةلزنم عبمملا لوز امل نكل

 كّمْنا)'تافاصلا ىف اهنا اًماو.ةقيقخ ةطسوتملا .ةريك دعب ةحوتفملا ةزمهلاك ءا
 اماو نآلب لعق امهب لعفف اكذا ىلع ماهمتسالا ةزمه تلخد (نوديرت:هللا نود ةملا»

 نآلب لعف ام لثم هب لعف مث ذاوىلا موب فيضا ( يعادلا نوعبتت ذئموب) وحتف ذئموب

 (نودبشتل مككلا) ماعنالا يف مكتلا ماو (ارجنال انل "نل) ءارعشلا ىف نئااماو
 تاخد (نورفكتل مكشا) تاضف قو (لاجرلا نوقاثل مكلا) توبكيملاو لمنلا فو

 مكنا مظانلا ركذ نم ملعو اكفثا كلسم امعب كلس مث مكلاو, نا ىلع ماهغتمالا ةزمه

 درجملا نئاب قتكال.مومعلا دارا ول ذا تافاضلا يف كنءا لوخد ءدغ نئا:عما]

 لعف أم هب لمف (نورظنت ذنيح متناو) ةمقاولا ينف دئنيح أماو ريمضلاب نرتقملا نع

 كِلس مث نا ىلع ماهفتسالا ةزمه تاضند (متركذ 'نْأ) ني يف نا اماو ذمويب
 اوكراتل انثا)'تافاصلا: يفو: (نوجنرخل انثا) لمغلا قف انثا.اماو اكذيئا كلسم هب

 ىلع ماهفتشالا ةزمه تاخد نالوالا انث مظانلا لوقب نادارملا اهناذهو (انتمملا» |



 قح ةملكلا نِفن ول لحل ىف زاب الق ءافلاو نيسلاو ءابلاكةملكلا ةينب لعل

 انضيا تكرحت ءاوس اغلا روصتف ءادتنالا مكح ىلع ىقبت لب ةطسوتم هب ةزمحلا ريصت

 | ةروسكحو ةمومضمو ةحوتفم ةادتبملا ةزمحلا لاثمل مضلاب ما حتفلاب مازمكلاب

 اةوونساكمو ةمؤن هتو ةسوشنم ديم |هلقر يتلا ةزمحلا لاثمو كانإو كقئلوأو ني

 /مومح يف جرد هنا « لعاو» نإفو قلاسو هاو هلوق مظانلا هب هنلا زاشا ام

 | افلا روصتف مكبر اودنعا طارصلا اندها هلل دملا وحن لضولا ةزمه ةأدتملا ةزمحلا

 |ةدايز قع < اب ني أكو نأكربتم ال لبق دازي امو. مظانلا لوق يف جردني امو

 || تيكرقلاب اهلمج يف ةاحنال افالخ ءارقلا بهذم وهو ياو نا يتملك ىلع فاكلا

 || ليخد فرح اهب لضتا يتلا ةادتبمال اعم امهب ناخيشلا لثم دقو ةملكلا نم !ءزج
 .| ةلزنم لا لزنترل ةملكل كم ةرخالاو ثدداحالاو ضال وحن اضيأ هيف زاد امو
 | ةزمحلا تناك ةرمه املؤا ف ىتلا ةملكلا نم ءرللا ةلزنم لا تلزن ناف اهنم ءوملا

 ولا ةلزتم هنم تلؤن لا هتمزل امل هناف نالا يف كلذو ةادتبملا ال ةطسوتملا مكح يف
 | فرح ايا هيف جردنبال اكح ربتعيال لبق دازي +000 جر نأ

 | ذخاو يتويو مهزون و للضولا ةزمجو لوعقملا مساو لعافلا مس | ميسو ةعراضملا

 | يف ةاممحلا (نإَف "لصولا ةزمه لولح * يسرب يعل يد

 0 نكل ةدئاز تناكن او اهيلع ةمدقتملا' فرجالان ال ةطسوتملا مكحاهدكح ميمجلا
 | ءزملا ةلزغم لزني ملام ينس ربتس ال لبق دازي امو مظانلا لوقف ةملكلا ةينبب اهطاقسا
 [ءفئموي نم نيحو موكل قتسا ءاوس ةملكلا ةينيب هظاقسا لخيال اممو ةملكلا نم

 ظ لاق مث ةمدقتملا ةلثمالا يف .لقتسي ل ما نييتالا ذشحو |

 ان اف نزلو ةننأ اك« انكو وتالاألا اشيأ . قرأ
 ب
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 ةيسالا 0 نايس

 ١ « اهدا ةثالث هغا هعاونا او زاجملا لها ةنل وهو تيفختلا هلام قيقحتلا مهلا يف

 | دملا فرح حرخبو ةققحملا حرخ نيب هجرخم افرح ةزمما لعج يا نيد نيب ليهستلا
 | ةزمحلا يف لصالاوه عونلا اذهو اهلبق يذلا فرملا ةكرحوا ةزمملا ةكرلل سفاجملا
 ةنكاسو نيدرصبلا دنع ةكرح نيب نين ةلهسملا ةزمحلاو اهلبقام كرحتملا ةكرحتملا |

 ةزمهلا يف لصالا وهو لادبالا «اهيناثإل اذه ريغ هلح ليلَد لككو نييفوكلا دنع

 د يعبأ ا,ةكرانلب يفالا 1 1 فذلعا 40 ةنكاسلا |

 ا | اواو 8 .فطعي لوا عوف نا قو هدي هان ففخت تناكناو الا ا

 فذحتف هريغ وا لقن فذلا, نفخت تناكناو اواو تتكت نا اهسايقف واؤلاكا
 الوا فرضأس وحن دئاز فرحت اهب :لصتا اوس افلا'ن شرخ تتكشف الوا نكتملام |
 أ فحاصملا طخو ةيب رغلا "يف :سانقلا وه اذه ءادتبالا ةلاخب ازاغشإ تمعناو |

 ميقتسم هجوو دوصقم ىنعمل سايقلا نع ةجراخ فحاصملا ظخ يف فرحا تءاجو ظ

 لاق مث مهنع هللا ىشر مهن من فرعو مهردق حاصلا تلسلل ردق نم هنلعيا

 رهو ار سؤلول ادب روستماسم لبأب ةواقم |
 + نإَفو قو نا

 .ةأدتبملا ىلع مالكلأب مظانلا أدت دقو اهنرطو اهطسوو ةملكلا لوا عقت 4

 ةمقاولا ةزمحلا ناب لقنلا ويش قاذتا ىلا هب ريشي يذلا مكمل ديلا عم ربخ

 لبق دازي ام ناو مضلاب ما حاب ما رسكلاب تكرحت اوس افلا زوصت ةملكلا 5



 | ناتك ماريثك ناز ينال هتدبق اماو لمف وهاذا كلذ زيغ زوجيالو ةدحاو مالإ
 نالخدت نيتللا ماللاو فلالا لثم .اهولمح نيمالب هومسر دق اهريغو فحاصملا

 اههتشوب تّلكتت الو تلا فلا لثمو ها اههشو ْثعللاو وبلا وحن يف فيرعتال
 ةسمخلا ظافلالا 6 هيبنت9 اقيقحت ةدحاو ةملكن م ةيناثلاو هيف ىلوالا ماللا امم

 ةازنم“ لا. هه تلزنت امن ىه نيماللا ىدحل نفحاضملا اهات اين 27 يلا

 ليلد حضوا ةسمخلا ظافلالا كلت ىلع مهراصتقاو ليلا ظفلالا اهل اهموزلل ءرللا'

 دحاو فرحي هيف مغدملاو مغدملا مس يف درو دم باب ىرجي اهورجا مهنا ىلع

 الا لصالا:نلغ هرود لق امهل مهنارجال قا( ماا ا ايم اج
 نيج ةنم ءزملا ةلزنم لا لزنتت مل هنا عم ماللا هنم اوفذح ليلا ظغفل ىلا ىزرت

 لاق مث هفورح رثكا لئاقتو هرود رثك

 عوُنيلْفَمْلا. قياتستلاب هسطْنبضو د عوسرملا ين. نمهلا مكح كاهو
 فصلا هظنضو هلوقو ضجاضملا يف بوتكملا يا موسنرملا ينزمحلا مكح ذخ 5
 اولد قادلا يازئانسلا هجولاب هرصح يا زمحلا ظبض ذخو يا مكح لع فطع

 ةغل نمحلاو ةيمسرلا طباوضلاو .دعاوقلا. نم هيف هورك ذ ام وهو نذلا.هايلع دنع
 ترمه لاقف ةزمهلاب قطنلا ىنعع اضيا ار دصملمعتسيو عفدلاو طغضلا ىنعب ردصم ١

 هجبازخنا يف جباتخي هنال ةزممهو ازمه مولمملا فرملا مس ةزمحب اهيف تقطن اذا ةملكلا
 دوبل اوني دنع فدارمريدلاو هلقشل هعفدو توصلا طخ ىلا قلما ىمقا نما ١

 فرح ةزمهملا نا حبحصلاو كفخملا مالا مسا رينلا نا ةعامجو ليلخلا لاقو مبلل

 الو لكحشلاو طبضلا ليبق نم ىه امناو افرح تسيل اهنا هلوف ف دربملل افالخ
 دش امالا اهماغدا:نغهب اوننتساو.اهفيضخت ف فزعلا تمسسوت'ةليقث ةزمنلا تناك
 لؤت اف لكش اهل اورامتسا لب ةزوض امل اومسري ملازاف ةنا“ أرقاو اتسم م

 وا ئرغص نييك انل لمجت يتلا ةروصلا اماو اهيف مهعسوت ىلع اهيبنت هيلا اهفيضخت ىف

 لضالاو حاضيالل ةثدحم يه لب ةينايثملا فجاصملا ين نكت ملف ءارجحوا ءارفص ةطقت



 تسيب هال رس

 فدملا قول هجو نأكو واولاو:ايلاو فلالا فذعب لع مالكلا نمي هغارف ذنب

 يف يا نيفرما يناث حجرم فذملا ياوهؤ هلوقو ةدوص فلالاب اههبش مالل
 حجار يناثلا ماللا وه فو ذحملا نوكنا ىنعمب امهنم لوالا ىلع نيماللا: نم. يناثلا

 ىدحا فذح اهيفدرو يثلا ظافلالا يناثلا تيبلا ينركاذ مث لوالا ماللا ةنوك لع

 ليلا فالتخاو) وحن ليلا لوالا ظفللا ةسمخ اهتامجو:نحاصملا عاججاب نيماللا

 عضوم عضاوم ةعبدا يف عقو دقو يفالا يناثلا ظفللا ناءرقلا ين ريثكوهو (زاهنلاو
 1- يتلا كلاثلا :ظفللا قالطلا يف ناعضومو .ةلداجملا يف عضومو تازحالا ىف

 وحن يتالا عبارلا ظذللا ناءرقلا يف ريثك وهو (ةراجلاو نبانلا اهدوقو يتلا)

 نم قاب ظفل يان يذلا نساخلا ظفللا:اضا ريثك وهو (ةشحافلا نيتاب قالاو)|| .

 .مكنم اينايتاب تاذلاو ؛ مكلبق نم نيذلاو مكقاخ يذلا) وحن عمجو ىتثمو درفم|

 ةيناثلا ماللا فذح حيجرت نم مظانلا هرك ذاام نا « ملعاو9 انالضا نيذلا انداو ْ

 ىلؤالا ماللا ف ذح.راتخاف دووادوبا اماوؤرمع ىباراتخ وه ةروكاذملا ظافلالا:يفأ

 ةموشرملا ماللا لع لعجي مل ورم ىلا راتخم لع ةروكذملا ظافلالا تب اذافا|
 ددشملا حوتفملا دقفل يتالاو يفالا يف اهدعب يتلا. فلالا.قحلتالو دش.الو ةحتفا|

 سكعلا ىلعف دوواد. ىلا قاتخ ىلع تطبض اذاو هغم فلالا :قدلت نا ناش يذلا
 نيماللا ىدحا ف ذج ىلع مظانلا راصتقا نم .مهفو انلمت ىرج ورم يبا راتخمبو»

 ىلع دراو ناتلصتتم نامال اهيف ىتلا.ظافلالا نم اهادع امانا :ةسمخسا ظافلالا أ

 فيطالاو مهللاو هللا ومخ فحاضللا قافتاب كل ذكوهو امم ادهتوبثوه يذلا لصالا |.
 ىزعلاو تاللاو نونغاللاو ةنمللاو.ةماوللاووغللاو بمللاو وهللاو ممللاو اًدلؤالاو
 فذذج نم ةاحتلا نهذم.ليع لمعلا هب رج امع مظانلا تكبس مهن نيبعاللا نمو

 مسرلا ةميا ركذ مدعل (رمالا هللا وحن ماللاب رج اذا ةلالللا مسا نم نيماللا ىدحا

 وجب مظانلا هنع تكسو ةدحاو مالب مسرب اهئاف ماللا ديدشتب نول! ماودي ظ

 فلاو:لافثالا ةرؤس ف ليزتتلا ف دوواد ونا لاف ضانم لغف وه ذا هيف لصالا. :



 لوالا رافعا يف ارخاقا نس ةفوذنملا انه دوي ةلؤا يراولل هتانقسلا ذأ

 عبجج ف نسحأ ةيناثلا ف ذح عم مسرلا يف اهتابثا يا نيواولا نم ىلوالا مسر نأ

 رطشلا يف ربخا مث ةيناثلا تايثا عم ىلؤالا فذح وهو هلباقم نم ينعي مدقت ام
 ءارنبالا يف (مكهوجو او+وسيل) ىلعت هلوق نم اوءوسي يف نييَأ اذه نيكع ناب يناثلا

 هزيغ يف خوجرملا وه يذلا ةيناثلا اولا تابثا عم ىلوالاو اولا فذح هيف حجرتف |
 | ظيإودا ودل ءايلاب اوءوسبل أرق نم ةءارق لع وه امن اذهو|

 هلفا فادح الف ةرزياملا :نّضنو نوتلاموأب ةزمنملا تلت لست ءايلاب هأرق نم ةءارق لع

 غول الكفار اف تيل اذه يف ظانا هركذام عج نا 6 ملغاو »الصأا

 يباو عنمت ول يف ورمع ىبا مالك اماو مسرلا ليد يف دوؤواد يبا مالكو مكحملا يف

 نانا سرس انه لظانألا هركذ ام فلاخف ليزغتلا يف دووادأ
 مظانلا ه

 | ىلوالا اولا لمجت نا امههبشو نووتسنو يروو طبض ةفكف هيلغو تسلا اذه يف |
 قط اهرب لمت كنااالا ةذو ءوملا طبض دكه :ءارمح اواو اهدنب لفجتو ءادوشأ
 نااؤءوسل ظبض ةيفكو ءارمحلا ةناثلا ؤاولاو ءادوسلا ىلوالا َواولا نيب ءارفض|

 ءازمملا واولا دعب ءارفص ةطقت ةزمحلا لعجتو رطسلا يف ءارمح اواو نيسلا دعب لعجت
 ءارتحلا كوالا اولا نيب ةزمحلا نوكتف ةزمحلا دعب ءادوس اواو لعجت مثرطسلا ٌقوف
 قف ةزمنملا ةروضل'فذكلا نيت دوواد وبا ىذ «هنت# ءادوسلا ةيناثلا واولاو

 ةظاولا ديرما ةرواط هه قالا ام كلتوعبتتشم و قولبناو نوفكتسو نوهت مؤحت

 | بن لمعلا دوؤاد وبا ة هركذ ام لعو:عمجلا واو لبق

 اول ىنراث جم وهو # نيماللا ىدحإ ف ذَح دوزو باب
 دا 12064 هع مع دج

 1 لهم :اسطتاةطع هجر ةرملا لعتو ءالعتك عيل اواو

 ْ يا اطلل يأ خوك !| فو“ 63 يتآلاَو .يلا لاو قبلا ف

 ةصوصخ ظافلا يف لوحاضملا تاتكبرع نيماللا ىدحا فذخ دورو بان اذه يا

 ماللا ف ذح ىلع مالكلا يف عورش  مظأنلا نم اهو يناثلا ت تيا ف كذا يهو



 ةملكءانب ةماقال وأ نيك هاا د اهدنا زق نيتللا نيواولا نم فقيل

 نالاثم ةلثما ةسمخب يناثلا تيبلا ين لثم مث امهنم ةفو ذحملا نيعت يتايسو اهتينب' يا |

 | انموم ناكنففا) لمت هلوق نم نووتس أهو ممجال نيواولا ىدخا هيف تاخد ال

 اهيف اويكككف) لمت هلوق نم نوواغلاو ةدجسبلا لا يف (نووتسيال اقساف ناكنك
 امل ةلثما ةثالثو (نوواغلا مهعبت ءارعشلاو) اضيا اهفو ءارعشلا يف (نوواغلاو مهي

 يروو ام امل يدبيل) لمت هلوق نم يروو يهو ءائبلل نيواولا ىدحا هيف تلد

 يف (تلثس ةدواوملا اذاو لمت هلوق نم ةدو+وملاو فارعالا ىف (امهتا ونس دتامضغلا

 ممتجا تاركلا هذه نم ةدحاو لكناف ناءرقلا يف ريثكوهو دوؤادو زيوكتلا

 فو ةرزانلا عفر ةمالع نوواغلا يفو عمج ريمض نووتسيال يف ةيناثلاو ناواو اهبف
 نووليو نوولت الو عمجلا اهيف يناثلا واولا يتلا تارلكلا نمو ءانبلل ةلثمالا ةيق ةيقب |
 فد يف .دبال هلا مظانلا ةلثما نم مهفو اووأفو !ىستلو ارت اءزلتافلملا

 اورصنو اووا* وحن جرحت ةمنض دع ةناثلا نوكت نا نيتعمتحملا نيواولا ىدحأ ْ

 طخلا ى نيتقصالتم ناواولا نكي ناو هيف نايا نيواولا ناف مهسو*ر اوولو.

 اطخال اظمل ناواولا هيف تلصفنا امه اوءوسيلو ةدو؛وملا وحن لخدف اريدقتو ةيضخلا

 ةروههب اريدقت ناتلصفنم امهف.ةروص اتلضتا ناؤ هف نيواولا نافاو*وبت جيفارا

 امهيتزممل ظح الف اوءوسيلو ةدو ءوملا فالخب لاثمالا عامتجال تفذح يتلا ةزممملا

 قدحا فذخ نابلا اذه يف لانا ركذي مل: 6هيتأل وشما لع ةروتغلا ف

 نوثكتمو نوع ءزهتسم وحن عمماواو لبق ةعفاولا ةزمهال ةروص هيف ىلوالا امث نيواولا ظ

 زمحا باب رخآا ىلا هرخأ لب كنوئبنتسيو اوثطاويلو اوئفطيلو ينوُئناو كوءدبو
 اماو ورمعونا هك ذ انه اهو خلا «نيتروصلا عامتجال يدوي امو» هلوق يف هجرداو

 لاق ين ةزبل يكل نيراولا داب انه مظانا هركذ اخاف ةدواوملا ظفا

 | نيبأ اذه سْكَع اوف فروا نسحخأ .عيمجلا يف لوألا ' مسرو

 أ و نووتسيو يروو وحن نم ةفوذحم نيواولا ىدحا نا لبق نيتيدلا يف ركذ املا



 موي ظفا وهو رواجملا ديب زرتحاو رمقلا ةروس يف «عادلا عدي موي» ىلعت هلوق نم|
 عدنس ةثلاثلا ةملكلا حاضناف ةروسلا رك اماو لبق امهتعزرتحملا جما يعضوم نما

 ا ميو» لمت ةلوق نم حمو ةعبارلا ةملكلا قلعلا يف «ةينابزلا عدنس» ىلعت هلوق نما

 |ةنلكلا هذه يفواولا فذح نوكي نا ذوجي الو ىروشلا ميماخ ىف «لطابلا هللا

 | ىلع هقيلمت ىف نال  لطابلا حب هللا اشي نا ىنعم ىلع هلبق متخي ىلع فطفلاب مزجلا
 | لطبيو قملا:قحيل) لمت هلوق ىف لطابلا وح ءاش هنا هللا ربخا دقذا اماهيا ةئيشملا |
 ىف عقاولا نع ةزوسلا ديق:زرتحاو ةيفانثتسا لطابلا هللا حميو ةلمج اناو (لطابلا |

 ةسماخلا ةملكلا ةتباث هواو ناف «تبثيو ءاشي ام هللا اوحي» دعرلا ين وهو اهريغأ
 ركذم عججدنا لع ءانب ميرحتلا ةروس ىف «نينمؤملا حاضو» ىلتت هلوق نم حلاصو
 هنا ليقو هيف نيلوق دحاوهو ةمضلاب ءافتك الل هواوو ةفاضالل هنون تفذح لانس

 مدقت امئاولا اهنم ةفوذحملا تامكلا نوكتو الصا هيف فذح الف هيلعو درغم |

 | ءافتكالل تاملكلا هذه نم تفذح واولا نا نم ضانلل مدقت امو.طقف اميدا|

 | لم و هو رخا» اهبجوت مهضسب ركذو عنقملا ىفهيلغ نضن يذلا وه اهلبق ةمضلاب اهنعأ

 الطيب لاق:مث هللا اوسن
 ٍ- | تلخد ءا وأ عمجل ام قي تفذح ْدَق امهادحإ ْلَقَو لصف
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 '" [انسينوواَتلاَو ةوواد ةدودؤم د« اًنووسستسيو يدوو

 أ نم مظانلا غرف الو ةدرفم ريغو ةدرفم نام مسرلا نم ةفوذحملا واولا نا مدَقَت

 |مكملا قالطا عم رماف يناثلا مقال لصفلا اذه دقع لوالا ممسقلا ىلع مالكلا

 || يف تفذدح نيواولا ىدحا نا لاقي ناب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشت يذلا



 0 ا ل وب
 0606060606 اذ 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ] ز ز ز 7 00

 عدي ةيناثلا ةملكلا ةتباث هواو ناف «همفن نم برقا هرض نمل اوعدي ه هللا نود نما[

 ا

 دنب نوكي اهل هللا يلو يف ماغدالا اما نيلثملا ةدعاق ىلع ماغدالاب اظنل اهنحليا
 | يلو ءارقلا ضعب نع يور دقو ةيناثلا ءايلا نيكست مث ةنكاسلا ىلوالا ءايلا فذحا

 ءابلا نيكست دعب  نوكي امناف ىخ. يف ماهدالا اما ةددشنم ةحوتفم ةدحااو ءاين
 اماو ةحوتفم ةددشم ءايب "يح ةعبسالا نم ةبعشو يزبلاو مفان ريغ ًازق دقو لالا
 هزاجا دقو ءالا ىلا ىلوالا ءابلا:ةكرحن لقت دع نوكي اهاف يحنلو يحي ىف ماغدالا ظ

 يف ىنعمب ىناثلا تيبلا يرطش يلوا ِف.ىدل هلوقو ةءارق هب درت لو ةاحنلا ضعب |

 : 'ئ : لاق مث ماغدالا ةءارق ىلع امغدم. يحب ناو

 .مضلابإ امسك الل فارحأ . ين 8#« مسالا يف تَطَقَس اواو هاهو
 هلوقو فحاضملا نأ توتكتملا وهو مولسرملا يا مسرلا يف تفذح اواو ذخيا
 مظانلا نم اذهو تاركلا فرحنالاب دارملاو مسرلا نم ضعب لدب نفرق فا

 | لع مالكلا نم .هغازف دس مسرلا نم تاواولا فذح ىلع مالكلا يف عورشأ|

 جرخو تطقس هلوقل ةلع مضلاب افتك الل هلوقو هنم تاءايلاو تافلالا فذخ |
 نمو)وحن هيلع مسرلا لهال مالك الف مزاجال تاواولا:نم فذح ام ةلعلاهذغب |

 نع لشعب نمو) ةنالا (اسهلمح ىلا ةلقثم عدت ناو) ةنالا (رخا+ اهلا هللا عم عدب |

 لاق مث نزولل رصقلاب أرقي انيك الل هلوقو ةيالا (نامجرلا ركذا
 5 .ه 1 54 سمس اه سم

 عيبتتن...مت ِرَمَقْلا هود يفر اذ# عدت ومو ناسسنالا عدي[
 حضراو مهنع ةسمحلا يف فذملأ # اصو عم ماع يف حسي
 يف ىناثلا مسقلا ىلع ملكتيسو ةدرفم ريغو ةدرفم ناسف مسرلا نم ةفوذحلملا اولا ْ

 | مكحلا قالطا عم ربخاف لوالا مسقلا ىلع نيتيبلا نيذه ف ملكتو تالا لضفلا |

 | سخ يف فحاصملا باتك نعواولا ف ذحي لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا |
 ءارسالا ىف «رشلاب ناسسنالا عديو» ىلعت هلوق نم عدبو ىلوالا ةنلكلا تاك |

 | اوعدي» جملا ينوهو هب نرتقملا ريغ نغ ناسنالا.ظفل وهو رواجملا ديقب زرتخاو
 ا
 ا
 ا
| 

| 



 دوف ١ < دس

 لاق مث فرطلا يف تتقوو يا

 نكته وأمل ففعل وانت هل هي كر ام لق هْنَحَجَوَو

 يسوع: فو ةمآيلا ىذل 55 ايدحي يبحو يشدو ىدل

 ادرو ةبرتح نبالو ةليةَع 8 55 قالطإ ندي فر ءاحو

 لقت ياللا يلاثاةيف نكس اموهو نيتفزطتملا نب يل يهسق نمل غتفاكذا

 ريش يذلا مهنلعا قالطا ع عمرماف نيءايلا ىناث هيف كرحت اهوعو انهنم ثلا منسقا ىلا

 يني ةكرشلا ةنالا ءايلا لبق ىلوالا ٠ ءايلل فانملا يجرتب لقفلا خؤش قاقثا ىلا

 يلو ىلزالا ةملكلا تارك برا يف كلذو ىلوالا تابثاو ةكرحتملاة يناثلا ف ذخ طش

 ثالغب ةفلكلا ةذه لصاو فارعالا ين باتكلا لزنيذلا هللا يلو نا) لت هلوق نم

 ةقرعم ةذدحاو ءابب اهوبتكف ةحوتف. ةثلاثلاو ةروسكم ةيناثلاو ةنكاس ىلوالا تاء

 ةهئلاثلا ةهبلكلا لافنالا ىف(هنبب نعي يح نم ىيحيو)ىلعت هلوق نم يح ةيناثلا ةملكلا
 هديك ةمايقلا ةروس ىف (قوملا يحبنا لعرداقب كلذ سيلا) ىعت لوقا نمي حي
 ناف(ىتوملا يني نا قعر داقب) فاقحالا يفوضو اهريغيف مقاولا نع ازازتخنا ةروسلاب
 ناقرغلا يف(اتنم ةدلب هن ييحنل) لمعت هلوق نم يحتل ةمبارلا ةملكلا هنعاتكس نيخنسشلا

 معف يح يف ف ذحلا قالطا ةليقعلا يف يبطاشلا نع ءاج هناي كلاعلا تلا يفربخا مث
 نبا نمابعلا ينال اضنا قالطالا درو هناو فاقحالا يف عقاولاو ةمايقلا ةروس ف مقاولا

 وهن يذلا ميجرملا هجيولا ىلع اندثع لمعلاو مسسرلا ىف عوضوما :هقيلات ىف برح

 نش ىوالا ءايال فذحلا قالطا .ىلعو .ةعبرالا ظافلالا ىف ىلوالا ءايلا ف ذَح
 يف لوالا ءابلا:ى دخن حيجرتل ةلع «تدغدا ول اهقحلب يمل مظانلا لؤقو" يحي

 ىنمب مسا ط1 ىلا اخو قطا جا راغو لاافلا خلي لام جافلز اذ

 ءاسلا فالح لع اخجرم مقلا اذه: يف نإوالا ءالا فذحخ ناكاما يا ريغتلا

 ةيناثلا ءايلا يف اهماغدا ريدقت لع يا نيفادا ول اهبقحلب يذلا ريغتلا لجال ةيناثلإ

 يذلا زيمتلا لال |عتنر فذلا, ىلوا نوكتف ةيناثلا يف غدت نال ةضرغ يبه



 كي اماو ماض حجر جر هانا يبت 0 اك ةيناثلا الا نوكيا

 ءايلا.نا دوواذ.وبا هف حجرف ةزمهال ةروص هيف ىلوالا امم نيئساخو نيءز,تسمو

 دوواد وبا هحجر ام لعو ةزمهلا ةروص يه ةفوذحملاو عمجلا ةمالع يه ةموسرملا ظ

 ىلوالا. هاملا: لمجت نا هتاوخاو نييراوملا طبض ةيفيكف هلَعُو لمعلا نيعونلا]فأ

 ارفض ةدطقت نيكيبنلا يف ةزمحلا لمجتو:ءادوسلا دمي. ءارمج ةنناغلا ءايلاو.ءادوتن |
 عمملا ءاب لعجت نا هوو نيئكتم طبض ةيفيكو ءارمحلاب اهتحت اهتكرحو :نيءايلا نيب ||
 لاق مث ءازجملاب اهتجت اهتكرجو رمل تحت ءازغض:ةطنقن اهلبق ةزمحلا لعجتو ٠ الحك

 ل رتب اذ اهوا فدعا ررحيإلا ومار |

 نيتطسوتملا ني. ايلا مموهو ةدرفملاريغلا ءايلا يعسق نم لوالا مسقلا نم غرفاملا

 نكس ام نامسق اضياوهو نيتفرطتملا ني ءايأا مسق وهو امهنم يناثلا مسقلا ىلا لقتا ظ

 عم رماف امهنم لوالا مسقلاب مظانلا ادب دقو امهيناث هيف كرحت امو نيعءايلا يناث هيف
 | نيءايلا نم ريخالا فذذحب لقنلا خويش قافثا ىلا هب ريشي يذلا مكسملا قالطا

 | امهتنال ناتفولتم نا: | هيف عمتجا امه ي يحتتسي وحن نم ىلوالا ءايلا تابثا عم ينعي |

 | دافتسيوبةيناثلا تابثا عم ىلوالا ءاياا فذح ىلع ينعن اهيف احجرم افذخب ةئكاشس |

 | حيجرت يف قرفالو ةيناثلا وا ىلوالا .ةفوذحملا نوكن نا زاوج حنيجرتلاب هريبعت نم |
 كرحتم اهدعب نوكي نا نيبالو ةدئاز وأ ةيلضأ نوكت نا نيب ةيناثلا الا فذج. |

 | تنأو تيماو ييحااناو تيفو ي يحن نحضاناو تريم و ييحي وحن كلذو نك اسوأ ظ ٠

 | ناووللا ذاب قوملا ىح و قوملا هللا يحي كاذكو قوملا يحضو ةرخالاو ايندلا ٍننييلو ٍ

 ظ | قحلتق هيلعو اندنع لمعلا هب ىرج يذلا وره حجرملا هجولا اذهو نوما يحلل كلذ ْ

 | مظانلا للع مث قجلت الف نكايس اهيلو اذا اماو كرجتم اهيلو اذا ءارن اب ةيناثلا ايلا. ظ

 | اهوكسل ينمي فرطلا يف تنكسذا هلوقب ىلوالا ىلع ةريخالا ءايلا فيذخي حيجرت |
 | فرطلا يف اهعوقولو اهفذج نيج اهيلع لدن يعف ةريكلا ىهو اهسناجت ةكرح دعب
 أ | فوذحم لمي قاعتم هنا فرطلا يف هلوق يف برقالاو رييغتلا لحب فارطالاو



 لقتل لعد نيئالاوعشو توايرلل انها نحلة كقربغيإ قد

 [نيدَمألا ىَدْنحِإَو ةقوذخحم د واوا ىدسإ كوس ٠

 نيسدلع يف نيءابلا اوتبثأو' ع نيس ناو نينيرتلا مث
 لوالا مسقلا نم مظانلا غرف الو ةدرفم ريغو ةدرفم ناعق ةفو ذحملا ءانلا نا مدقَت |

 || نا ءابلا هف نوكحت مق نامنق وهو يناثلا مسقلا ىلا لصفلا اذه يف ضرعت

 | ملكتو نيتفرطتملا متدق ىلع ملكتيسو نيتفرطتم نا ءابلا هيف نوح مقو نينطس وتم
 ظ تاس ل ديو هاو

 || نينابرو نيشبنلاو نييمالاو نيبرا وألا يءان ىدحا نإ لاق نان لقنلا خويش

 || ةفو ذخملا نييمت قامسو نا را ف زال تاكل تنقذ ايسر نم نودع

 | نأ 'ؤلك) قمت هلوق نم نينلع يف نيءايلا اوتبثا فحاصملا باتكنإو نيءابلا نم

 نم عبرالا تاركلا نينعت زرتحاو فضطتلا ةروس ىف (نيبلع قل دارالا تاتكأ

 قب ايلا اف يحجي اهتنحي مينح انيسفا مكيخي وحن نأ ايلا هيف ظسوت امتاهريغا
 ادراو:ناك ناو نيبلع انه مظانلا رك ذ اناو ظفلا ةقفاوف لصالا ىلع ناتتباث كلذ

 | يف امل هتلثامل هيلع عبرالا تالكلا كلت مكح باحسنا مهوتل امضزنلضالا ىلع
 فذخ بابلا اذه ىف مظانلا ركذي مل «هيبنذ# عمج ةمالع اهتناث' نيءا عامتجا

 [| نيلطاخو نءزهتسمو نيثكتم وحن ةزمهلل ةروض هيف ىلؤالا امم نيءايلا ىدحا |
 أ عاقل يدوي امو» هلوق يف هجنرداو زمحلا باب زخا» ىلا :هرخا لب نيئساخو

 لق مثقرميوبا ه هوك انتاطتوأ علا «نيتزوصلا

 ىلؤأ قوه الا لاَ 3 نباو د# لوألا َفاذَح يفراذلا َمجَرَو

 لبق تتنلا ىف ةمدقتملا عبدالا تاملكلا نم ةفوذحم نيءالا ىدحا قوت |

 أنا: نا ربخاف امهنم ةفو ذحملا-ءاللا انه نين نا دارا نيءايلا نم ةفوذحملا نيع لو

 ةمؤسزملا يه ةيناثلا ءايلاو ةفودحملا 2 نيءايلا نم ىلوالا ءاملا نا حجر ورم

 ناو ىلوالا ءالا ةفوذخملا نوكت نازاوج ىلع امهقافنا عم هسكع دوؤادوبا حجزو



 دلفي ال ناخب لا شيا ناءاونما) ةلانعدانل اهني تيكتلا |

 ةفوذحهءاي ناف (رخالا مويلا اوجراو هللا اوددعا موق اب) وهو ةروسلا هذه ينريخالا

 زرتحاو (مهسضنا ىلع اوفرسا نيذلا يدابعاب لق) وهو رمزلا يف ريخالا عضوملا اهيناث

 اوقتا اونما٠ نيذلا دابعاب لق)ئهو اهيفريخالا ريغ نع ةروسلا هذه يف ريخالا

 فرخزلا ىف مقاولا هيف فلتخملا وهو |هثلاث ةفو ذم هءاب:ناف (نوقتاف دابع ان» مكبر

 فرخرلا يف يناثلا اماوب(نونزحت متناالو مويلا مكبلع فوخال يدابع اي) وهو
 ناو هلان فدج يف فالخ الف (نونموب ال موق هالؤه نا نا.برااب ِهليقو) ونهو

 هانعم كئانلل ء|:لانّثأ هلوقو امعنم دارملا ام يزدي الذ لاهجا مظانلا مالك يف ناك

 ركذي ملو هتبث .ىلع رضتقا هناكو: هتملكينافرخزلا فرخ تبث يور ايا يود
 ةءارقرادم اهيلع يتلا ةنبدملا فحاصم يف ءايلاب ميسر هنوكل فلاب هيف تفالخلا

 ءان نوذ لادن فحاضملا زباس يف مسرو ماشلا تنوناشابو مسر اذكو مفان

 لاق لوالا «ناييبنت# روكذملا.فرخزلا عضوم يف هايلا توبث ىلع لبغلاو
 برو نر ايباعضوم نورشعو ناثثاو:ةئام قدانملا نم كذح ام.ةلمجل يريعملا

 دابع انو اوثما؟ نيدلا,دابع ابو ةتس ئنب ابو نوعبراو ةتس موق او نوتسو ةعيس'

 «يناثلا» هه ةيقارعلا ضحاصملا يف فرخزلاب تفوخنال دابع انو رمزلاب نوقتاف
 ةنونم تناكاذا ةياوطتملا ريغ, ةضوقنملا ءاينالا نم ءابلا نفذ رك ذل ناعيشلا نطرمت
 نوكسو اهنوكتسل ظفللا نم اهفذخ لع هاب الاق كلذ: ىلع, نفحاضملا عامنا ايكحو
 ريغ داوب لاو نم صوم نم فاخ نهف راغالو غاب يفوت جردلا يفاهدعبنيونعلا

 ضرالا يف لاعل ديا ممل ما شاوغ مهقوفا نمو تال٠ وحنو هدبع فاكب عرز يذ
 ذا يسايقلا مسرلا هتقفاومعونلا اذهركذ نع مظانلا تكسو داه موق لكلو جان هنا

 يسايقلا مس 8 فلاخاموهو يحالطصالا مسرال الا تاذلاب مظنلا اذه يف ضرعتي 1

 وهو تتبش قلعتم تنوبكتملا يفو.ءايلا: ىلع دئاغب تبث هلؤق ايف لعافلا ريمضلاو
 امهارخاو هيلع فطع رمزلاو هلوقو.توبكتملا ةملك يف يا فاضم فذخ: لع

 ظ



-- 

 اهدعب ماللان ةلصتم ءارمحلاب ءاب ةزمحلا ةروص وه يذلا فلالا دعب لمجت نا يتايس
 هب حملس !؟ تابلا تاملكنيب مهفالبا ةملكظانلا طسوو لمعلا هب ىرج امن لع
 نع ةروسلا ديت زرتحاو ؟باذع اوقوذي امل لب” اهيفف داص:باذع اماو.ظنلا
 || ةتباث هءاب ناف « يلالا ناذملاوه يباذغ ناو» رجملا يف ام وحن اهريغ يف عقاولا

 ظ دابع اي. مكحير اوقتا اونماع نيدلا دابع:ا,» وحنف فاضملا:ىدانملا مدالا اماوأ

 نبا رنضم ونبي اب لا ذاب «انمم بكرا يباب م مكبر اورفنتسا موق انو .نوقتاف|

 || ملكتملا ءاب ىلا فيضضا مث سايقلا لعريغصتلا هاي اهيف تمغداو ءاي واولا تلدبا مث
 ادوجنوم ءادنلا فرح ناك ةاؤسو ىداثلا ةدعاق لع ظملاا: نم تفذخناهنكلو |

 ظ ف جردن الو « ينرصنتا بر ٠ مكحا بد ء محراو رفغا بنز » وحنا ما لثف 6 >

 ئداتيف ناك ناو «دحاو باب نم اولخدت ال ين أن ٠ اوبهذا ب ره انه ىدانملا ظ

 ةرسكلاب ءافتكا ؛ايلا هنم تفذح ايف.رظانلا ةمجسرت نال ملكتملل ةدئاز اد هزخنا* ف

 | عمج نيني هلصاو اهيف ةمغدم ةنكاس اب اهلبق امناو البق ةرسك ال ينب اب *ايو اهلبق
 | ىلوالا ناي. عستجاف عملا نون تفذح ملكشملا هاب ىلا فضا الف نبال ةمالسا
 | يف اههالوا .تمغداف'ملكتملا اب ةيناثلاو افاضم ىدانم هنوكل مسنالا بصن ةمالع

 نودو مهفالبا نود ةدئازلا ءايلا اهنم فوذحملا تالكلا ةلمج «هيبنت9 ةيناثلا

 دقو عضاوم ةعيسو ةئام اهيف ةعقاولا عضاوملا ةلمجو ةملكن وتسو عبرا ىدانملا
 هئم دافتسيف ءايلا فذح وه يذلا مكملا تاملكلا كلت عيمج يف مظانلا قلطا

 قلعتم ىدانملا فو هلوقو هحالطصا يف مدقت ام ىلع هيلع لقنلا خويش قافتا
 لاق مث قايسلا هيلع لدي اردقم تفذحب

 نأ فر بقبو :فزَحبو امها رخأ اد نم نلاَو: توبكتملا: يف تسب
 داما هل لثمو ىدانملا نم فاذح ةدئازلا ءايلا نا اذه لبق تبلا ىفركذ |

 ةثالث لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا قالطالا عم انه كلذ نم ىنثتسا

 ىف ريخالا عضوملا اهدحا افالخ .اهنم ريخالا :ىفأ نا الا'ةايلا: اهيفا تعبث مضاوت

 ': لش > نود عم نعل سني 0 ف يعرب هي سنة نغسل نإ روتر



 دياز رخيةجيرمب « بد نم كش ىف تكا هيغل مز اجمل ذالك بأ ناف

 | ف اهلك ةتسف رذن اماو «كتنج نماربخ نيّتوينا ىبر ىسف» فهكلا ىفف نيو

 لاق م :« نما يفر لوقف .ناها ىبر لوقيف »رجلا ىقف نمركاو: نها اماورمقلا

 نوددفت 7 نيده دق .نوزخت + نويليفت ريكنو ريذن مل

 ريذن يهو تالكح س ةدئازلا ءايلا اهنم تفذح ىتلا ملكلا نم تيبلا اذه نمض

 نوملعتسف» كاملا ىتف ريذن اما نودنفتو نيده دقو نوزختو نودهشتو ريكنو

 ارب ىو «ريكت ناكمنكفي ب ه9 هلاغج جيل لقفوماف اوكي انااا

 فيكف اورفك . نيذلا تذخا مث م » رطاف ىفو «ريكذ ناكفيكف سر اوذكف»

 | نودهشتاماو «ريكن ناك فيكف مهلبق نم نيذلا تذكدقلو» كلملا فو «زيكن ناك
 الو» دوه ىف ناثثاف نوزخت اماو «نودهشت ئنحارما ةعطاق :تلنك ايا لمعلا قف

 مامنالا ىنف نيدهاماو «نوزخت الو هللا اوقتاو» رجملا ينو « يفيض ْنِف نوزخت
 وهو هنع يلاذا نم دقوهو رواجملا ديقب زرتحاو «نيده دقو هللا يف ىنوجاحتا»
 فسوي ىف نودنغت اماو ةتباث هاب: ناف «نبر يتبده .يننا لق» اضيا ماعنالا يف
 1 دلت ومع ناالول»

 داع و ىذاتملا فر 0 داص باَدع م موهف/الإ

 اوغو ادرظم:اليصاو :ة31اواةملككةايئازلا اال ةيفب قيفاذحل انك نيربلا اهنيطتيف أ

 |ردص مهفالبا ىهو ةدحاو ةملكب عربتو ملكتملا ءاي ىلا فيضا ىدانم متنا لك
 «فيصلاو ءانشلا ةلحر مهفالبا» شيرق ةروس ىنف اهب عربتملا مهفاليا ةملك اما تببلا

 | ناكسا عم كلذكاذاش تئرقو ءايريغ نم ةروسكم ةزمعب ضمج وبا اهأرق دقو

 | يماشلا هأرق دقو ةتباث هءاي ناف ةروسلا لوا شيرق فاليال مهفالباب جيرخو مأللا
 |الو مالب تسيل اهءاب نال اهب اعربتم مهفالبا ةملك تناك اهناو ةزمحلا دعب ءاي ريش
 أ 5 ةروسكم ةزمه دعب اهنوكسل ءاي تلدب ف ةزمه اهاصاو ةملكلا ءاف يه اهناو .ةدئاز
 | م هتفصو ءايلا هذه قاملا ىلع طبضلا نف ىف ظانلا صنيسو ناميا يف تدب

 ا



 يهو تالك مبدا ةدئازلا يل هنن تفذح يتلا ملكلأ نم تيا اذه ين كذ

 ناولس ءاج املف» لمنلا ىفف نودقت اما نملعتو فبكلا يف نيدهيو نعبتتو نود
 اماو «نعنتنالا اًولض مهتارذا كعنم ام» هط ىغف نعبتت اماو «لاع نودمتا لاق

 زرتحاو «ادشر اذه نم برقال يبر نيدعب نا ىسعلقو» وهف فبكلا يف نيدهب

 ينيدعب نا يبر ىسع لاق» صصقلا ين وهو اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديق
 نملعت نا ىلع كعبتا له» فبكلا ىفف نملعت اماو ةتباث هءاب ناف «ليبسلا ءاوس
 لاق مث «ادشر تملع امم

 د م ره نو ديكر بآنم 3 ٍديعيو ينت رخ ا 2 عمو

 يهو تاملك عبرا ةدئازلا ءايلا اهنم تفذج يتلا ملكلا نم تيبلا اذه نمض

 نئل ءارسالا ىفف نترخا نأل اما دوهريغ ىف نودكو باّمو ٍديعوو نترخا نئل

 ين وهو هنع يلاملا نع نئل وهو رواجملا ديقب زرتحاو «ةمايقلا موي ىلا نترخا
 ميهاربا يف ةثالثف ديعو اماو ةتباث هءا ناف «بيرق لجا ىلا ينترخأ الول» نييفانملا

 نم ناءرقلاب رك ذف ٠ ديعو قحن» ىق ينو «ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ»
 ريغىف نودك اما «ٍباْئم هيلاو اوعدا هيلا » دعرلا ىتف بائم اماو «ديعو فاخي

 مكل ناكناف» تالسرملا ىفو «نورظنت الف نوديك مث» فارعالا يف ناّثاف دوه

 ىنوديكف» وهو اهيذ عقاولا نم دوه ىف عقاولا ريغب زرتحاو «نودكف دك

 لاق مث : ةتان هءاب ناف «نورظنت ال مث : اعسج

 1 ناهأ النخا رذن 4 نّشو ند يلد يو

 نعي تاماك لن ةدئازلا ءايلا اهنم تفذح يتلا ملكلا نم تيبلا اذه 26

 رشبف» رمزلا ىقف دابع رشب اما نمركاو نااغاو رذنو نيتؤبو نيد يلو داغ رشب

 ناف هنع ياذا نعرشب مهو رواجملا ديقب زرتحاو «لوقلا نوعمتس نيذلا دابع
 نيد يل اماو ددعتم وهو « ىنع يدانع كلاس اذاو» ةرقبلا يف ام وحن ةتاث هءاب

 هنع ياا نع يل وهو رواجملا دي زرتحاو «نيد يلو مكنيد مك » نورفاكلا ىف



 - و

 بر لاق) هيفا. دق ىف ل اماو ةتاث هءاب ناف « باتكلا ينيتان» 322 ىف

 بوصنم ريغ هلوقو (نومعطب نا ديرا امو) تارراذلا يف نومعطي اماو ( نوعجرا |

 0 + 0 لاق مث نودبعا نم ؟اهتمالاهلعا

 نم هاوومو فرخز نونميتات 8 نز نإ مم كندا نإ نيد 0

 يهو تاملك برا ةدئازلا ءايلا اهنم تفذح يتلا ملكلا نم تببلا اذه يكف

 امازفاغ.ة روس يهو نموملا فو فرخزلا يف نوعبتاو نرت ناو ندري ناو نيدزت
 ناي نا) شياوق تقلا تا اماو (نيدرتل تدكن ا هللات لاق) تافاصلا ىف نيدرت |

 نا) فيكلا ينف نزتنا اماو حاضيا لب هددعت مدعل اديق نا سيلو (رضب نامجرلا |
 نوعدتا اماو هلق يذلاكحاضيا لب اديق تسسل ناو (ادلووالام كنم لقا انا نزت

 موق اي نما٠ يذلا لاقو . ميقتسم طارص اذه نوعبتاو) امهف نموملاو فرخزلا ىف
 نارمع لا* يف وهو اهريغ يف مقاولا نم نيتروسلا ديقب زرتحاو (؟دها نوعبتا
 لاق مث كلذ يف ةتبأث ءايلا ناف (يرما .وميطاو نزال يفواشا كبيتتي فوقف

 انو ة فا نسيت دعت 2 3 5 نولمذأف ي نعبنا نم يلوأ ْ

 ةملكي هو تايلك عبرا ةدئازلا ءايلا اهنم تفذح يتلا ملكلا نم تيبلا اذه نمضا|

 ف ىوالا نعبتا نم ةملك اما نوذقن و دوه يف ناّمستو نؤلسرافو ىلوالا نعبتا نم ظ

 ( نع ىلوا هلوقب ذرتحاو (نعبتا نمو هل يعجو تملسا لقق كوجاح ناف) نارملاءا

 ةنباث اه ءاي ناف (ىنعبتا نمو انا ةريصب لع) فسوبي يف ىهو ىلوالا ريغينعبتا ةملكا

 نأ ويقدر يغلف (نولسراف هليواتب مككيناانا) ضسوي ىفف نول باف اماو ظ

 تبكلا ىفوهو اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (ملعهب كل سيل ام ناثسنن | ٠ْ

 مهتعافش ينع نفتال» سب ىفف نوذقني اماوو ةثباث هءاب ناف (ينلثست ين يتلا فقل ظ
 لصولا يف مفان ةءارق ىلع اب رج ي نعدتا نم أب اب مظانلا تبثاو «نودقن الو ايش

 ظ لاق مث يف نع دوهب هوق يف ابو هيف هت نال ْ
 0 ل 00 ةوغأ

 ارنا مم فهكسلا يف يني ده # نس كمت مب ننودمت مث |
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 وه امنا ءالا هنم تفذح ايف نوقاشتو نورشبت دعو (مهيف نوقاشت) لحنلا قفا

 ناجراخ امهف امهيف اهحتف نم ةءارق لعاماو و مفانك اههبف نونلا ريك ن م ةءارق لع

 يف ةثالف نورظنت اماو «ناعد اذا عادلا ةوعد بيجا» ةرقبلا يف ناعد اماوأ

 ينو «نورظنتال مث اميجج نوديك» دوه ىفو « نورظنت الف نودكث » فارعالا

 | [ةوطمام# نؤاثلا هدشم ارق نزقاشنا لوقو“ نورظنت الو يلا اوضقا مث» شون

 | 6 نيررضلا لكل اناكترا نجرلا يف يف نينك اس عمج ىلا ىدا ناو ناءرقلا ظفل

 ظ لاق مث م دقن

 ظ ار نوعفم نو دبعدلت © نوب رق نول ”نتعا ةرعس ربصأ ره
 | يهو تاملكت س ةدئازلا ابا اهنم تفذح يتلا ملكلا نم تببلا اذه يف وك

 | ىفف نومتكر شا اما نومجرتو نوحضفتو نودبعياو نوبرقتو نولزتعاو نومتكرشا
 | ل ناو» ناخدلا يفف نولزتعا اماو « لبق نم نومتكر شا اب ترفك ينا» ميهاربا

 | «نوبرقتالو يدنع مكل لك الف» فسوي ىغف نوبرقت اماو «نولزتعاف يل اونموت
 أاماو «نودبعبلالا سنالاو نملا تقلخ امو» تاراذلا ىفف نودبيل اماو

 | ناخدلا ىفف نومججز اماو « نوح الف ضِلَس الوم ناد ارداف نوعضتت

 ظ 0 م ين ا
 نع 7 6 خ8

 07 تاملك سس 2 + ةدئارلا 7 اهنم تفذح ىت ىلا لكلا نم 5 ان

 ظ يف نودبعا اما نومعطب و نوعجراو هللا ينيتاءو نورضحيو س ريغ يف نودبعا

 ْ مكبد اناو.ء نوددعاف اناالا هلا ال هنا» نانثا ءابنالا ىف انطعم ةقالعف نب ريغ

 | عقاولا نع سي يف عقاولارينب زرتحاو «نودبعاف ياياف» تويكنملا ينو «نودبعاف
 ىف نورضحي اماو ةتاث هعأب ناف « ميقتمدم طارص اذه ىنودبعا ناو» وهو ايف

 ينيتاء اهثد» لمتلا ىتف ة هللا ينيتا< اماو «نورضحي نا بر كب ذوعاو» حلفا دق

 وهو هنع مويلكا نييثلاللبا م. اوهو دمابلل دنا دراماب 2 امم ريخ هللا
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 يذلا.الا» فرخزلا ىف دحاوو «نيدهيس ىلر ىلا هاذ ىلا» تافاصلا ف

 اماو «نيفش وهف تضرم اذاو» ءارعشلا 2 نعل انا قي هناف ىنرطف |

 اماو صصقلا ىف هل شمو «نوبذكي نا فاخا ينا» ءارعشلا ىف نائثاف نوبذكي |

 يذلاو» ءارعشلا ىنف نيجي اماو «هللا نم ثوم نوت ىتح» فسوي ينف نوت
 «نوبذك امب ينرصنا بر لاق» حلفا دق ىف ةثالثف نوبذك اماو «نييحي مث ينتيعا

 لاق مث 1 «نوبذك يموق نا بر لاق# ءارعشلا ىو ناعضوم |

 نول جعَتسَ 59 نوما دوقملا يفرو

 ل باقعي باغ 0 مد

 ةدئازلا ءالا اهنم تفذح يتلا ملكلا نم تيا اذه يف كد
 ءايلابوا رضا ءاتلا احسفم يا ارضاح ناكءاوس نولجعتستو دوقعلا يف نوشخا |

 نوشخاو مهوشخت الف) نانئثاف دوقعلا يف نوشخا اما نولتقيو باقعو 55

 يف مقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (نوشخاو سانلا اوشخت الف . تلمكأ مويلا

 ةتباث هءاب ناف (مكيلع يتمعن متالو ينوشخاو مهوشخت الف) ةرقبلا يف وهو اهريغا|
 أدل ىتابا» مكيرواس) ءاسنالا يف اهدحا نانثاف ءايلا وا ءاتلا نولحمتست اماو

 الف مهاحصا بوذ لثم ابونذ اوملظ نيذلا ناف) تايراذلا يف يناثلاو (نولجعتست |

 أ رفاغ يف هلثمو (باقع ناك نيكف) دعرلا يف دحاو ةثالثف اقع اماو (نولجعتسي | ظ

 نا فاخاف) ءارعشلا يف دحاو نانثاف نولتقب اماو (باقع قحث) ص - يف كااثلاو

 لاق م ىمضتلا يف نوادر ا

 نول 7 ظن ِناَعَد نوفا 7 0 نور شبا مما مهر اربإ ءاعد

 ءامد يهو تاملك سم ةدئازلا ءايلا اهنم تفذح ىلا ملكلا نم تيبلا اذه نمُص

 |انر)وهف ميهارا يف ءاعد اما نورظنتو ناعدو نوقاشتو نورشبتو ميهاربا ىف

 | مهدزي ملف» حون ىف وهو اهريغ يف مقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو («اعد لبقتو
 | نوقاشت اماو «نورشب" ميف» رجملا يفف نورشبت اماو ةتباث هءاي ناف «ارارفالا يءاعد

 نو



 مكس 0

 21 ا او
 لقتنا امال ةعقاولا ءايلا هنم تفذح ام وهو يناثلا مسقلا تاملكر ك ذ نم غرف ال
 ملكت ءاي يه يتلا ةدئازلا ءايلا هنم تفذح ام وهو لؤالا مسقلا تافلك ىلا

 باذع مث مهنالبا) هلوق دنعاهيف ةعقاولا عضاوملاو مسقلا اذه تاملك د دعك ذنسو

 نوفاخ يهو اميرا مسقلا اذه تاملك نم تيبلا اذه يف ركذ دقو تببلا (داص

 (نينموم متتكنا نوفاخو) نارمسلا* ىنف نوفاخ اما نوعمساو نوقتاو نوبهرافو
 (نوبهراف ياباف) لحنلا ينو (نوبهراف ياناو) ةرقبلا يف نائئاف نوبهراف اماو

 ا لحتلا ىفو (بابلالا يلوا اب نوقتاو . نوقتاف ياباو) ةرقبلا يف ةسمخم نوقتا امأو
 ا

 (نوقتاف دابعا,) رمزلا ينو (نوقتاف مكبر اناو) حلفا دق فو (نوقتاف اناالا هلاال)
 لاق مث نوعمساف مكبرب تنما٠ ينا) سي يف نوعمسا اماو

 نورفكتو نيقسي باّتم ه نومك نوميطأ مث
 يهو تانلكس نخ ةدئازلا ءايلا اهنم تفذخ يتلا ملكلا نم تيبلا اذه ين ركذا
 دخاو اعضومرشع دحاف نوعيطا اما نورفكتو نيقسو باتمو ةيلكتو نوعطا |
 ظفلب فرخزلا يف دحاوو ءارعشلا يف ةينامثو (نوعيطاو هللا اوق:اف) نارمعلاع يف ظ

 لاق» حلفا دق ىف نوملحت اماو (نوعدظاو هوقتاو) حون يف دحاوو نارمعلا»

 ىف نيقس اماو (باتم هيلاو) دعرلا ف باتم اماو «نوملكت الو اهف اوُسخا
 الو يل اوركشاو» ةرقبلا قف نورذكت اماو «نيقسيو ينممطي وه يذلاو» ءارعشلا
 لاق مث «نورفك#

 م ءردا رزير وف وح رو 0
 نوب ذك و نييحي نونان © نو ذكي نيذش نيدعب

 يهو تاماكت س ةدئازلا ءايلا اهنم تفذخ يتلا ملكلا نم تيبلا اذه نمض
 عضاوم ةمبرا ىفف نيدعب اما نوبذكو نيحيو نونوتو نوبذكيو نيفشيو نيدهي



 و -
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 امو (لملا داو للع) لمنلا ىنف داو اماو مزجلل لب ةرسكلاب ءافتك الل سيل هلاب
 داولا ىبطاش نم) صصقلا ينو (ىوط سدقملا داولا, كنا) هط يف ةعبزاف داولا
 أ اوباج نيذلا) رجفلا ىفو (ىوط سدقللا داولاب هبر هيدان ذا) تاعزانلا ينو (نمالا

 لاق مث(داولابرخنملا

 36 لاو دآنَو راوجلا 2 0 واعااو قالثلاو باوجلاكَو

 يهو اضيا تالكت سس مال يهو ءايلا اهتم فوذحملا ملكلا نم تيبلا اذه نمض

 ظ باوملاك) ابس ىفف باوملاك انما دانملاو دانيو راوجلاو دانتلاو قالتلاو باولاك

 مكيلع فاخا ينا ٠ قالتلا موير ذنيل) رفاغىنف دانتلاو قالتلا اماو (تايسار رودقو |
 ىروشلا يف (مالعالاكر حبلا. يف راوملا هتايا١ نمو) ةثالثف راوملا اماو (دانتلا موب

 دانملاو دانب اماو ريوكتلا يف (نتكلا راوجلا)و نامحرلا ىف (تاأشنملا راوملا هلو)

 يذلا هب حرخجي امبدانب ديقي نا مظانلا قح ناكو (دانملا دانب موي عمتساو) ق ىف
 ل هءاب نال نامبالل يدان وهو ,نارح لا٠ يف

 جت بن ىنث ءورلاو "3 رجحلا د داهو فيبّكلا يف 0

 يهو تاملك ثالث مال ىهو ءايلا اهنم فوذحملا ملككا نم تببلا اذه يف ركذ
 وهف فبكلا يف غبن اما سنوي ىف يناثلا جنتو مورلاو جملا يف داهو فبكلا يف غبذ
 فسوي ف وهو اهريغ يف مقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (غيذ انك ام كلذ لاق)

 أ دام هللا نا) وهف مورلاو جملا ف داه اماو ةتباث هءاب ناف « انتعاضب هذه يئبنام»

 ظ نيثروسلا ديقب زرتحاو ةيناثلا ىف (يمعلا داهب تنا امو) لوالا ىف (اونما< نيذلا

 |اماو ةتباث هءاب ناف مورلا ىف يذلا ظفلب لمنلا ىفوهو اهريغ ىف عقاولا نع
 / لوالا نع سنوي يناث زرتحاو «نينموملا جنت انيلع اقح وهف» سنوب ىف يناثلا جنن
 تاك ىف قاطا مظانلا نا «ملعاو# ةنباث هءاب ناف «انلسر يجنت مث ”وهو اهيف
 هيلع لقنلا خويش قافتا هنم دافتسيف ءايلا فذح وه يذلا مكمل ميسقلا اذه



 مالكلاب داو كنب كش لكلا زفيتماو#) الاثر نيا اقرا ءاذلا

 دئاعلا فذحت ريمْص نم لاح بصتلا ةدئاز هلوقو ةفوه انا همالكن ال نا ءاقلا

 لاق مث ةدئاز لخ تلف مالا لع يقو بلا لع

 لاص م د تأ مم ' يعادلاو 4 :لاتمتمنلا مث هللا توب ' مالا

 ماللا لحم يف ةيلصاو ةدئاز نامسق ناءرقلا تالكنم فذحت ىتلا ءايلا نا مدق ام

 عبس امضوم نيرشعو ةعست يف ةملكن ورشع يهو يناثلا معنقلا تارك يف عرش
 يو اس تيبلا اذه يف اهنم ركذ دقو ايفل ١ نم يقابلاو لاعفالا نم تالك

 | فوسو» ءاسنلا ينف هللا توب اا لاضصو دؤي دي ل هللا ب

 | قيكسملا قوي هو اهنع يلاخلا نم ازارتحا ةلالملا ةرواجمب تب دقو «هللا تأ
 | ةفوذخ هاب نال هنع زارتحالا ىلا ةجاح الف «هندأ نم تّويو» اماو ةثباث هءاب ناف
 أ «عادلا ةوعد تيا» ةثالثف عادلا اماو (لاعتملاريككا) دعرلا قف لاعتمل اماو مزاج
 |هيف يردنب الو رمقلا يف اههالك“« عادلا ىلا نيعطهمو ٠ . عادلا عدب مويو» ةرقبلا يف

 ةحوتفم امهف ةءايلا نال فاقحالا ىف «هللا يعاد»و هل يف « يادلا نوعبت »

 وهف دوه يف تاداماو ةفودحم ه< ءاب نال تببلا ظفل امهلمش الف اطخو اظفل ةتأنو

 1 _ عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو « ملكت ال تار مؤي»

 مث «ميحملا لاص» تافاصلا ىفف لاص اماو ةتبا هاب ناف « قرشملا نم
 ني يداوو - [قدرتجن د يدابلاو يدتبتلا قوات

 يهو تارك تس مال ىهو ءايلا اهتم فوذحملا ملككا نم تببلا اذه يف ركذ

 ىلؤالا ريغ دتهملا ةملك اما داولاو داوو نغت اهثورسو داملاو ىلوالا ريغ دتهملا ةملك

 ىلوالا ةملكلا نع ىلوالا ريب زرتحاو «دتهماوهف هللا دب, نم» فبكلاو ءارسالا ىف
 دانلاو هف فكاملا اوس كب ىقف دابلا اماو مدقتملا ظفالاب فارعالا ين ىهو

 «راذنلا نمت امن» رمقلا :ىفف نمت اهف اماو «رس اذا ليللاو»ر حفلا ىتفرس اماو

 ناف «تاإالا نفت انو «ضانع يجيال ضم لاهي سا دس



 نازوا ةعس يق بنلإلا يابا ىف هر ا نال نق فالخ ابضعب يف

 روك ذملا ءافلا مضب العفو انه نار وكذملا لعافو لاف ىهو ةثالث مضانلا اهنم ركذ

 نالعف_ يهو ةيقابلا ةثالثلا نع تكسو هذه لبق يتلا ةنجارللا بر

 هقح ناكو امهيف ةمفخملا نيعلا حتف عم اهرسكب لاّتفو اهحشب لاعفو ءافلا رسكب

 لاق مث : لوالا ةثالغلا نازوالاك اهلع هبت نا

 0 3577 ا ا

تي لس راديو درا ديال
 ات تناملالا ف

 | تاءايلا نم فذح ام ةلعلا هذهب جرخو اوبلسل ةلغ هلجال لوعفم ءافتكا هلوقو

 أ قت نم هنا .يدتهملا وهف هللا دعب نم” وحن هيلع مس رلا لهال مالك الف مزاجلل

 ' ةيلذه ةغل اهلبق 00 ناسف

 لاق مث اهضعب يف تكرتو ناءرقلا نم عضاوملا شعب ىف تيكترا
 | 2 مالنا لحم ينو ةدئاز مالكْلا نم. فّدخت هانذاو ظ
 لصتلاىلانخ نم اهلم ملكك يتلا هو ةفتم نامق منزلا نم ةفوثحلا هيل

 ا ابل ليلا اةهبي مهاب قالا لسا انتا يهو ةدرغم ريغو قالا |

 | ةمقاو ةيلصاو ينيؤيو ينيدهيو يريكنو يديعو وحن ةدئاز نيمسق ىلا ةدرفملا |
 و دوس وسل حا

 أ ليثمتلا يف مدقت اك لامذالاو ءامسالاب نيمسقلا نيذه نم لكل صتبو يرو |
 عد اه يه تلا يلا ةمطكلا يب لع دا اهل فال ءايلا فصو ىنغفو |

 | لح يف ةيلضا ءاملا نو «ىنعمو رورجملاوا بوصنملا صنم ارمضملا ملكتملا لعد ءاي ءابأ

 لعف فورح عضو ىلع اوحاطصا فيرضتلا لها نال ةملكلا لوصا ةثلاث اهنا ماللا

 ةملكلا لوصا لوا لب اقبف ىلصالا نم دئازلا زيمتيل لاعفالاو ةنكمتملا هامنالا نزول



 وبلا ب

 | ذخأويف مهيميسب نومرجملا فرعب) نامحرلا قف يصاوتلأ اماو (اهتاوقا اهيف ددقول |
 (ةعشاخت ضرالا ىرت كلنا هتايا* نمو) تلصف ىف ةعشاخ اماو (مادقالاو ىصاونلاب |
 (ىريام ىلع هنوزاهفا) مجنلا ينف هنوراع اماو ةشاغلاو حيراعملاو ن ىف ددعتم وهو ظ

 ظ 2 ةيذاك اماو فلا ريغ نم ميملا ناكساو ءاتلا ححتفب يءاسكلاو ةزمح هارق دقو ظ

 | ىف عقاولا نعةروسلا ديقب زرتحاو (ةبذاكةيصان ةيصانلاب ًاعفسنل) وهف قاعلا ةروس |
 | فصنملا بحاصل اعم نافوذح ناظفلاو (ةبذاك اهتعقول سبل) ةعقاولا ينوهو اهريغ |

 | هنورامتفاو عقو ثيح ةعشاخو يصاونلاو اهتاوقأ يف فلالا فذح ىلع اندنعلمعلاو
 فذحي حان نياو 1 لاق مث اقلطم ةبذاكو

 سا 9 < ص
.2 

ْ 
 أ

03 
 ظ

 ظ تق 6 عيب ان مد 1 0 عم باقلأل | نئاها

 ظ عيبانو توافتو باقلالاو نال( نلا فاخي دوواد وا وهو 4 نبا نع ربخا

 تارجملا ىنف باقلالا اماو (ناهأ ىبر لوقيف)رجفلا ىف ناها اما تناقو اماطحو

 | (تواقت نم نامحرلا قلخ يف ىزز ام) كمملا قف توافت اماو (باقلالاب اوزيانت الو)

 | رمزلا ىفف عيبانب اماو فلا ريغ نم ةددشم واولا مب يءاسكلاو ةزمح هارق دقو

 | يف ددمت دقو (اماطح هلعجي مث اضيا اهيفف اماطح ماو (ضرالا يف عيبانب هكلسف)
 | ةمجرتلا ديقب جرخ دقو «تناق وه نما» رمزلا يفف تناق اماو ديدحلاو ةعفاولا ظ

 | لالا فذح ىلع اندنع لمملاو ةتبأث هفلا ناف «اتناق ةما ناكميهاربا نا» وحن
 ظ لاق مث ةروكذملا ةتسلا ظافلالا يف
 ظ تّمدقَت يِيَلاآلِإ عذنقم ف ا تب .لعاقو لاعق قدور يلا
 | نوملا حتفب لامف نزو ىلع يتلا ملكلا يف فلالا تبثب عنقملا يف ورمج يبا نع ربخا
 اةفدقتملا زيغلا ملكلا اما نيئزولا نم تمدقت يتلا ملكلا الا لعاف نزوو ةددشم ظ

 ا دهاشو ملاظ ومنو راّقكو رابصو راتخو ناّوخ وحنف نينذولا دحا ىلع يتلا هل
 يف نينذولا دحا ىلع يتلا فذحلاب هل ةمدقتملا ملكلا اماو دراطو درامو براسو
 هلو لعاف نزو ىلع اهيقابو قالخلا ىهو لاَمف نزو ىلع اهنم ةدحاو ةملكن ورشع
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 يف كلذو لامفالا الإ ناءرقلا ف هنم دجوب ملف ةاجانملا ةدام نم فرصتملا اماو

 ظ الف متيجانت اذا .٠ لوسرلا تيصعمو ناودعلاو مثالا نوجانتو) ةلداجملا ةروس

 |ةزمح أرق دقو (لوسرا متيجان اذا ٠ ىوقتلاوربلاب اوجانّتو .ناودعلاو مثالاب اوجانتت

 | نوهتنك فلا ريغ نم ميما مضو نونلا ناكسابو ءاتلا ىلع نونلا ميدقتب لوالا
 | (ميعن تنجو ناحيرو حورف) وهف هفلا فذح يف فاتخملا ةعقاولا :ىف ناحير اماو

 | (ناحيرلاو فصملا وذ بملاو) وهو نامحرلا يف مقاولا نع ةدوسلا ديقب زرتحاو
 | نامحرلا يف يذلا لثم ةعقاولا يف يذلا ناحيرلا فلا تبث ليزنتلا يف راتخاو
 | فذح لعو ةيثاملا يف يذلا ئاصبو ةبعاو يف فلالا ف ذح ىلع اندنع لمعلاو
 يف يذلا ناحيرلا فلا تابثا ىلعو ةاجانملا ةدام نم ةفرصتملا لاعفالا يف فلالا

 ] لاق مث نامحرلا يف يذلاك ةمقاولا

 مكحو هاطع ينآسارثخلا نع * "مير دق ةنع نجما لمَ
 | ىناسارخا ديزي نب ءاطع نع ناجرملا فلا فذح يف فالحلاب دوواد يبا نع ربخا

 ةروس نم نيعضوم يف ناجرملا ظل عقو دقو يبطرقلا طقانلا نارم نب مكحو

 اندنع لمعلاو (ناجرملاو توقايلا نهناك« ناجرملاو ْولوللا امهنم حرخي) نامحرلا

 مسد لعاف بئاذ نم لاما ىلع بوصنم هلثم هلوقو نيعضوملا يفهفلا تبث ىلع
 هزيخ مسر ةلجو ادتبم ناجرملاو مدقتملا ناحير ىلع دئاع لثم هيلا فاضملا ريمضلاو

 لاق مث يناسارحلا ىلع فطع مكحو يناسارخلا نم لدب ءاطعو

 اًمرع اضيأ هلك يصااوذلا اذك #( اننحدَف هتاف يفر ُهْنَعَو

 ةيذك علم. هنو دام عمال ةمشاخ نم نكالا فدو اند
 امَقلطأ د فصنملاو ْلَق قلَمْلا ٍةَروُسس يف
 ىف يا ركذلا يف درو ام.فلاو ئصاونلاو اهتاوقا فلا فذخب دوواد ىلا نع ربخا

 بحاص نعربخا مث قلعلا ةروس يف ةبذاكو هنورامتف لاو ةعشاخ ظفل نم ناءرقلا |
 تاصف ىنف اهتاوقا اما قلعلا ةروسب د.قم ريغ يا اقلادم ةيذاكنلا فذحب فصخملا



 ظ

 | يورم هنالو يءاسكلاو ةزمح ةءارق ىلا ةراشالل فذحلا هيف حجر دارفالا ىلع
 ىف فلالا فذح ىلع ان دنع لمعلاو ةتدملا فحاصم قو عفان نع

 ْ حاولاو نامضا

 يفو امهنم فطاعلا فذحب اندابع ىلع فطع حاولا ناعْضا هلوقو عقاومو عقاولو
 لاق مث عقاول ين فلالا هل فذخا يا فوذحم لعفب قاعتم عقاول

 مهيلاَع امهعو عساقع #8 ملسرإ ضنا اماذك_ الو اذك

 ع زاك همامخ عم فدَحلاب
 نيغيشلا نعو“ اباذك الو فلا فذح ين فالخلاب عنقملا يفورمع ىلا نع ربخأ

 «ريخالا اباذك» هلوق يف مدقتملا وهف اباذك الو اما اكو هماتخو مهيلاع فلا فذحي

 ةزمحو عفان هارق دقو «سدنس باث مهيلاه نائمألا ةروس ىف مهيلاع اماو

 توبث ىلع ةعبسلا قفتاو ءاملا مضو ءايلا حقب نوقابلاو ءاملا رسكو ءايلا ناكسا

 نيفضطملا يف هماتخ اماو رورجملا راللا ةروصب مهيلع اذاش ىفرقو اظفل فلالا

 ءاتلا دمي فلا ريغ نم اهدعب فلاو ءاخلا حيتفب يءاسكلا هارق دقو «كسم هماتخ»

 مجننلا يف هلثمو «شحاوفلاو مثالا ابك ن وبنتجي نيذلاو» ىروشلا ىنذ زئابك امأو
 زمه الو فلا ريغ نم ةنك اس اي اهدعب ءابلا رسكب يءاسكلاو ةزمح اهارق دقو
 ةتباث هغلا ناف «هنع نوبت ام زئابك اوبنتجت نا*وهو اهلبق ام ةمجرتلا ديقب حيرخو
 لاق مث فذحلا ىلع اباذك الو يف لمعلا نا:انمدق دقو

 قراصي هيعاو ماجن نباو دي

 َْتمَقَو فر هَل ناحْيَر فلُخَو ع تسمو دق هلا ُةاجاسْلا اذك
 ةدام نم فرصت امو زباصبو ةبعاو فلا فد دوواد وبا وهو حاجن نبا نع ربخا |

 قف ةيعاو اما ةعقاولا ةروس يف عقاولا ناحير فلا فذح يف هل فالخلابو ةاجانملا
 ىدهو ننانثإ ئاصب اذه» ةيئاملا قف رئاصب اماوريغ ال «ةيعاو نذا اهيعتو» ةقاملا
 وهو فارعإلا يف عقاولاك ةتباث هفلا ناف اهلبق عقاولا ةمجرتلا ديقب رخو «ةمحرو
 «نوركذَت مهلعل ةمحرو ىدهو سانلل ئاصب » صصقلا يفو « مكبر نمزئاصب |زه»

 تين يا



 دس
 7” سس ا و

 هوا 5ع نو

 0 انداع هل هل مث عب يدابع ف هية ناوول لاق مثمدقتام

 فذمي دوواد يبا نعو يدابع فو هكراذت نا فلا كديزحي نيخبشلا نع ربخا

 (هير نم ةمعن كرات ناالول) ن ر يف هكرادت نا اما د ةروس يف اندابع فلا

 (يدابع يف ىلخداف) رجفلا ينف يدابع يف اماو حاضيا لب اديق نا تسيلف ريغال

 ال يدابع اذ وم اهنم يلاحلا نع يف ديقب ذرتحاو دارفالاب يدبع اذاش ىفرق دقو
 وهف دوواد يبال فوذحملا ص يف اندابع اماو ةتااث هفلا ناف (مويلا مكيلع فوخ

 زرتحاو دارفالاب اندبع كلا هارق دقو (بوقميو قاحساو ميهارتا اندابعركذاو)

 | (ندابع نم ءاشن نم هب يدهن) وحن ةتباث هفلا ناف اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديقب
 | نم دمعي مل لوقت انال لادلا ةحتف يهو ةناكأا ةكرح ديقب حراخ اذه لاقي ال
 | اندايع فلا فذح ىلع اندنع لمعلاو نيونتلل ةمضنم الا ةحتفلا دق داتعا مظانلا

 | فذحي قباسلا ت تببلا يف ةرواسا ىلع فطع يدابع يف هكرادت ناو هلوقو ضيف

 |هعوجر عنتما ا هنال دوواد يبا ىلع دوعب هل .هلوق يف ريمضلاو يناثلا نم فطاعلا» ظ

 |هركذ مدقتملا حان نبا ىلا هدوع نيعت ةينثتلاو دارفالاب فالتخالل امم نيخيشلل

 لاق ن يف ىنمب داصب يف الو ةججرلا ددصأ

 مقاوم يف فاليا امهنَعَو د مقاول فرو حاولا ناَمْضَأ
 ظ | الخلاب نيخيشلا نعو عقاولو حاولاو ناغْصضا فلا فذحي دوواد يبا نع ربخا 1

 |ضرم معدولق يف .نينذلا بيمج. عال لالا قا ونللا اما عقاوم فلا فدح يف

 ارمقلا ينف حاولا اماو «مكناغضا جرخيو» اضيا اهيفو (مهناغضا هللا جرخي .نل نا

 ظ أةثالث ف عقاولا حاولا ظفل ةمجرتلا دش حجرخو «رسدو حاولا تاذ ىلع هانلمحو»

 ظ |« عقاول نيدلا ناو» تايراذلا ىنف عقاول أماو ةتياث هفلا ناف فارعالا نم عضاوم ظ

 | لئاس لاس ٠ مهب عقاو وهو» وحن اهنم يبلاْا نع ماللا ديقب زرتحاو ددعتم وهو ٍْ
 | ةمقاولا ىفف نيخيشلا نع هيف باتخملا عقاوم اماو ةتباث هفلا ناذ «مقاو تاذعب]

 فلا ريغ نم واولا ناكساب يداسكلاو ةزمح هارق دقو «موجنلا مقاوم مقا الف"

 ظ



 مدل .٠ ١ مدا

 رافملاو اشرت حراخ نال # ا ذإو امم حيب اصم فذخاو لاق
 رافغلاو اعشاخو رايداو حيباصم يتملك فلا فذحب دوواد وبا وهو حاجن نبال رما

 انيز دقلو) كاملا ينو (اظذحو حيباصمب ايندلا ءامسلا انيزو) تلصف ىنف حيباصم اما

 هحبسف) روطلا يفو (دوجسلا رارداو هبحسف) ق يففرابدا اماو (حيباصمب ايندلا ٠امسلا

 اماو عفان ةءارق يف هل ريظن الو (اعشاخ هتيأرل) رشا ىفف اعشاخ اماو (موجنلا رادذاو

 الا» رمزلا ينو (رافغلا زيزعلا امهنيب امو ضزالاو تاوامسلا بر) ص قف رافغلا
 نا مظانلا قح ناكو (راذغلا زيزعلا ىلا وعدا اناو) رفاغ يفو «رافغلا زيزعلا وه

 هرك ذي ل هنال حوت ةروس يف (ارافغ ًّن هنا) وهو ركتملا ارافغ دوواد يبال ينثتس

 ظافلالا ين فلالا فدح ىلع اندنع لمعلاو احيولت الو احيرصت ال ليزنتلا يف

 لاق مثزكملا ارافغ فلا تابثا ىلعو تببلا ىف روك ذم ا ةعرالا

 ام لغم لق ٌةَراَنَأ هرواسأ »< اَمهْنَعَو ْلْق َريخالا ذك
 ةرواسا فلا فذحب نيخييشلا نعوريخالا اناذك فلا فذحب دوواذ ىلا نع ربخا
 وه اذهو (اباذك الو اونل اهيف نوعمس ال) ابنلا رخا٠ قف ريخالا اباذك اما ةراثاو

 اضيا ابنلا يفوهو لوالا نعريخالا هلوقب زرتحاو ورمع ينال فالحلاب مظانلل تالا
 فرخبإلا قف نيخسشلل فوذحملا ةرواسا اماو ةتباث هفلا ناف (اباذك انئاباب اوبذكو)
 فلا ريغ نم نيسلا ناكساب صفح هارق دقو (سهذ نم ةرواسا هيلع ىقلا الولف)

 اهيف نولحي) نيكل ىف وهو ةتباث هفلا ناف اهنم يلاحلا ءاتلاب متتغملا ةرواساب حيرخو
 ريخألا اذه ادع ام جرح !؟ناسنالاو رطافو جملا يف هلثمو (بهذ نم رواسا نم
 رق دقو (ملع نم ةراثا وا) فاقحالا ينف ةراثا اماو اهيلع همدقتل اضيا ةمجرتلاب
 لمعلاو ءاثلا نوكسوأ ةزمحلا مضيو اهئاكساو ءاثلا حتف عم فلالا فذحي اذاش
 تايوصنملا لع فطع اياذك هلوقو إبلا يف ريخالا اباذك فلا فذح ىلع اندنع

 فقولا ىرج لصولل ءارجا هرواسا ءاه نكسو هتعن ريخالاو قباسلا تببلا يف
 لثم يا اهب ملغل اهتلص فذح ةلوصوم ام لثم هلوق نم امو هزئاظن يف مدقت اك



 ا د

 اهدنب ةقاولا ةنئاثلا فلالا يه ةفوذحلاو ةرملا لثق ةمقاوا نوالا فلالا يه

 ةروصف هيلعو ثيبلاب مظانلا راشا روكذملا اهرايتخا ىلاو سكملا !ءارت يف اراتخاو

 ةروصو ءارمح اهدعب ىتلاو ءادوس ةزمهحلا لبق ىتلا فلالا نوكت نا اناءاج ةباتك

 اذه ىلعو ءادوس اهدعب ىتلاو ءارمح ةزمملا لبق يتلا فلالا نوكت نا اءارت ةباتك
 وه امنا تيبلا يف مظانلا هيلا راشا يذلا رايتخالا نا © ملعاو ف نيتملكلا يف لمعلا

 وهف عنقملا يف ورمج يبا مالك اماو مهسرلا ليذ يف دوواد يبالو مكحملا ين ورم ينال
 ركذي ملو نيتملكلا نم لك ىف ةتبثما يه ةيناثلا فلالا نا رايتخا يف حبر صلاك
 راتخاو ةدحاو فلاب ىتكهثا ىلع رصتقا لب اناءاج يف ارايتخا ليزتتلا يف دووادوبا

 تابيجوتلا عيمج درو يربعملا هل رصتتاو !ءازت نم ةيناثلا فلالا فذح ليزتتلا يف

 ةباتك ةروصف هيلعو !ءارت نم ىلوالا فلالا فذحرايتخال ورمجوبا اهركذ يتلا
 تملع دقو ءارمح اهدمب يتلاو ءادوس ةزمهلا لبق يتلا فلالا نوكت ن نا اها

 ند قران كانغ يق مدقُت 7 لوالا «ناهيبنت مظانلا ه هركذ ام ىلع لمعلا |

 ريدقت ىلع اماو ةينثتلا ةءارق ىلع فحاصملا ىف همسر ريدقت ىلعوه افا هضلا ىدحا

 يف انا ءاج عقب مل © يناثلا » اللصا فذح  هبف سيلف دارفالا ةءارق ىلع اهيف همسر

 نيفلا لع لائشالا ىف هب ههبشل |ءار غم هر وذ ائاو طقف اءارت لب ةمجرتلا هذه

 لاق متر هظ هانعم نأب هلوقو رابتخالا يف هلالباقم هنوكلو ةروصم ريغ ةزمه امهنبب

 السك ثنيح ناءزثقلا متن © ىلإ دام نم عوُسْرملا يف وق
 فحاصملا يف فوتكملا يا موسما تالكفلا فذح ىف لوقلا اذه يا

 وه يذلا همتخ لح يا ناءرقلا متتخم ىلا ايهتنم ص ةروس نم اءدتبم ةينائملا
 يسف ىلا ةجرتلا هذه يف مظانلا رشي لو سانلا ةروس رخا* نم سانلا ظفلأ

 ةمجرتلا هذهو ةقباسلا مجارتلا يف امهمدقتب ءافتكا فذملا يف فالخلاو قافولا

 يف ىعف متتخع نم لدب ثيح هلوقو تافلالا فذحلا تسلا مجارتلا ةمئاخ يه

 مثاممضو ميلا حيتف لا يف زوجيو اهبلا ثيح ةفاضاب ضفخ لح يفال؟ ةلجورج لحم



 +++ يع

 راص طخلا عابتاب فقولا يف ءانتعالا عفان ةدعاق نم ناكامل هنا © باوجلاف#

 كلذ ىور دق ناك ناو هدنع عوبتملا دنتسملا وه هناك هوحنو اذه يف فحصما

 هذه تك ىف هيت تاواولاو تاءايلا فذح ين ايام باجي اذهبو اضيا
 يناثلا .رماع نبا ةءارق ىلا ةراشالا لوالا هجوا ةثالث فلا نودب ةثالثلا عضاوملا
 ءافتكالاك فلالا نع ةحتفلاب ءافتكاالا ثلاثلا .يظفللا لصولا ىلع طخلا لج

 نا ةاقلرلا هللا .توبو ..ناسمالا عديو) وحن ىف ءايلاو اولا نع ةرسكلاو ةمضلا

 لاق مث 8 اذاذح ىلع فطع فرخزلا هبا هلوقو (امهبأبو

 ايعا اًذاَه سْكَع اءارث ينو د“ انا اج فب ريدخا ىلوأألا مسَرو

 ةيناثلا فلالا فذح عم ينمي اناءاج يف اهتابثا يا ىلوالا فلالا مسر رايتخاب ربخا

 اما ىلوالا فذحو ةيناثلا فلالا تابثا وهو ا!ءارت ين مكملاا اذه سكع رانتخانو

 دقو (نيقرشملا دعب كنيبو يني تبل اي لاق اناءاج اذا ىتح) فرخزلا ىف اناءاج

 ريمض ىلا ادنسم ةزحلا دعب فلا ريغب صفحو يءاسكلاو ةزمحو يرصبلا هارق
 (نوكردملانا ىسوم باحصا لاق ناعمجلا !ءازث الف) ءارعشلا ىفف !ءارت اماو درفملا
 |هتيناثو ءاب نم ةلدبمو ةملكلا نيع يهو ةزمحلا لبق ةمقاولا اههالوا ناذلا اناء اج يفو

 لبق ةمقاولا اهالوا اضيا نافلا !ءازت ينو نيثثالا فلا يهو ةزمحلا دعب ةعقاولا
 نم ةلدبمو ةملكلا مال ىهو ةزمهلا دعب ةعقاولا امهتنناثو لعاشت فلا يمهو ةزمحلا

 ام حتفناو هايلا تكرمت مصاختك لعافت نذو ىلع ضام نعف يءازت اهلصاو غاب

 نامدقتملا نافلالا تافلا ةثالثب امسرت نا اعم نيتملكلا سائق ناكو افلا تباقف اهلبق

 اهتكرح سنج نم روصت نا انه ةزمحلا ساق ذا امهنيب ىتلا ةزمحلا ةدوص كلاغثلاو

 فذخو دحاو فلاب الا فحاصملا عينج ين ناتملكلا مرت مل نكلو فلالا اته وهو

 فلالا نا ناخيشلا. ركذي ملو طخلا يف ةلثاهتلا روصلا عاّتجا ةها رك ناقلا: انهم

 يف ةموسرملا فلالا نوكت نا لمتحي هنا اركذ امناو'ةزمحلا ةروص ىه ةموسرملا

 اناءاج يف ةموسرملا نا اراتخاو ةيناثلا ىه نوكت نا لمتحيو ىلوالا يه نيتملكلا

 وي دع .- 4 دلك نر :تسشن يف ا تولي ل لل يل



 وع ل

 ميلا حتف ادم نيلوالا نويفوكلا ارق دقو (اذاهم ضرالا لعجن ملا) ابنلا و هلثم

 كلذ نم ياا نع فصنلا عم نيودتلا ديقب زرتحاو فلا ريغ نم ءاملا ناكدلاو

 بوصخملا اداهم فلا فدح ىلع اثدنع لمعلاو ةتان هفلا ناف «داهلا سئيف» وحن دنقلا |

 'يجبل لومعم ليلعتلا نع لاخ نيح ىنعب فرظ هاوس ذا هلوف نم ذاو عقو امثيحا

 واولاب هاوسو ةياورلاو ةنسسلالا ىلع يرجي اذكه مهضعب لاقو لقنل لومعم هاوسو
 قالطالا فلا القنب ةلصتملا فلالاو حان نبا ىلع دوعي ريمص لقن لعافو ها
 ظ لاق مثالوالا فلاك

 اككاذك ْتَنَأ دَق اًذاذج ينو ## اك راداو اًعِراَف يف اًمهْنَعَو
 صصقلا قف اغراف اما اذاذجو كراداو اغراف فلا فذحب نيخيشلا نع ربخا
 «ةرخالا يف مهملع كرادا لب» لمنلا ىفف كرادا اماو «اغراف ىسوم ما داو حبصاو»

 ءايبنالا ىف اذا ذج اماو لادلا نوكسو ةزمحلا مطقب كردا يرصبلاو يملا هأرق دقو
 فذملا يا فوذح ادتبم ربخ اهذاف يف هلوقو «ممل اريبكحالا اذاذج مهلعجل

 لاق مثربخلا هب قلعت اب قلعتم امهنعو اغراف ىف تباث
 هيأو ىنراتلا يب ءاَج ايفر وُدلاَو القي نآمتحرلاو. فارخاإلا هَ

 ا

 | ناكسا عم اهفذحب نوقابلاو لصالا ىلع فلالا يءاسكلاوورمجوبا هيلع فقوو ظ
 ظ اونما١ نيذلا اهبار» مهو يناثلاو لوالا نم يناثلا دمب هلوقب زرتحاو مسرلل امنت ءاملا ظ

 | دارمو «مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال ونما٠ نيذلا اهباي ٠ ناطيشلا تاوطخ اوعبنت ال
 أاضيا عبارلا لمشت هترابع تناكناو انررق اك طقف ثلاثلا يناثلا دعب اب مظانلا
 ال 6 تلق نافإ# يفاثلاو لوالاك ةتباث هفلاو «مكتذاسسيل اونما* نيذلا اهباي»وهو
 | انقوو الصو عفانل ةطقاس اهفلا نال فذملاب ةثالثلا عضاوملا هذه ركذة لآ ةجافا



 < قو د

 ةملكيف تباث فذملا مالكلا تلبسو فالخلا هيف ام زيح يف لخدي ىتح هلبق امىلع

 تارلكلا كلت نوك لاح نيلوالا رداقب يظفل فو ةكيل يه يتلا ٠ ءارعشلاو ص

 : لاق مث م قيقلن ىف رعاصتل ةحاصم

 ء امين ةسان < ءاج حران نبال د ٠ ءابلاب. رداقر امجصو

 ٍيف.درو امْثح ءايلاب نرتقملا رداقب فلا فذحب دووادوبا وهو حاجت نبا نعربخا
 ينال فدذحنف اهريغ نيبالو نيمدقتملا نيلوالا نيعضوملا نيب قرفال ناءرقلا

 || نيعضوملا نم مدقل م ىلع ةداز مدقتملا ةمايقلا ةروس يف مقاولا عض دوملا دوواد

 درو امثح ع ءابلا نرتقملا رداقب فلا فدح ىم دوواد ينال م لع ان دنع لمعلاو

 ءافيتسالاو عم ىنعمب ءافيتساب يف ءابلاو عقو هريدقت فوذح لمفب لعاف رداقب هلوقو
 دافتسم مومسلا ذا ديك ات وهو ظافلالا يف فذملا مومم انه هب دارملاو لاكتسالا

 لاق مجاهيم نم
 امشيَح اداهمرو ىزاجي لهو د امنع ايدنألا مارح ذك

 تت اوبس ذإ ميغ .ننال_ ع لوألا يبنعأ ادابم. يب 1و
 اداهمو ىزاجيل هو فلاو ءايبنالا يف مقاولا مارح فلا فذجبت نيخيشلا نع ربخا

 ءايبنالا مارح اما اذاهم ظفل نم لوالا ركذي مل دوواد ابا ناالا عقو اثيح بوصنملا

 ةبعشو يءاسكلاو ةزم هارق دقو (نوعجريال مهنا اهانكلها ةيرق ىلع مارحو) اهف

 وه اهريغ ىف مقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو فلا.الب ءارلا ناكساو ءالا ركب

 قف ىزاجي لهو اماو ةتباث هفلا ناف (ءاوس سانلل هأنلمج يذلا مارا دجسملاو)

 ةمومضم نونب صفحو يءاسكلاو ةزمج هارق دقو (روفكلاالا ىزاجي لهو) ابس
 اذاش ىرقو هيف فلالا تابثا ىلع ةعبسلا ةءازق تقتتاو ءاب اهدي يازلا رسكو
 عم له مظانلا ةدايزو فلا اهدعب ةحوتفم يازو ةنكاس ميجو ةمومضم ءاي

 يذلا) هط ىف اداهم اماو روكذملا عضوملا يفالا ىزاجي عب ل ذا حاضيالل ىزاجي
 فرخزلا ىفو دووادوبا هنع تكس يذلا لوالاوه اذهو (اداهم ضرالا مكل لمج



 و ل ةك

 اعل ماللا حتمي اذاش ىنرقو نيتروسلا ديقب امهنع زرتحملا اهو قو رجلا

 مظانلا ه هركذ امو ريسافتلا ضعب ىف اك اهاكهالبلا ةكيالاو ةيرقلل مسا ةكيلو افرضنم |
 هّنءا رق ىلع فذح ال ذا عفانل ربظي ال نيتروسلا يف معس رلا ٠ نم ةكيل فلا فذح نما

 عفان ةءارق ىلع م .رلا نيب ددصب مظالا نك لأب ةكيلا رق نم ةكرق لع رهظب معن

 راص فحصملا ةقفاوم هتءارق يف مزتلا امل اعفان مامالا ناب هنع باجي نا نكميو طقف

 دق ناك ناو نينلالا فذخي ةءارقلا يف هدنع عوبتملاو دنسسملا وبه فحصملا نأك

 قاخ يذلا سيلوأ” سي ىف نيلوالا نيعضوملا يف رداقب ةملك اماو ضيا كلذ ىور
 يذلا هللا نا اوري ملوُأ» فاقحالا ينو «مهلثم قلخي نا لعرداقب ضرالاو تاواهنلا |
 جراخ ىفرق دقو «قوملا ييحي نا ىلعرداقب نهقلخجب يهب مو ضرالاو تاويل تلقا ظ

 عراضم نيعضوملا يف ءارلا مضيو فلا الب فاقلا ناكساو ةحوتمم ءايب ردق عبسلا

 «رداقل هعجر ىلع هنا» وحن اهنم يلاخا نع ءابلل رواحملا دقي زرتحاو برضك ردق

 ىلع رداقب كلذ سيلأ» ةماسشلا يف وهو كلاثلا نع نيلوالا ديَسو ةتاث هلا نافا

 يبكلا هارق دقو «ساننل كدخ رعاصت الو» ناهقلى ف رعاضت اماو «قوملا سمي نا

 هبا دعب تلا حرش ف رذدسو. تنااةليَغأ نم قفا يغش مصاعو يماشلاو

 يف لعت هلو نم ىلؤالا ةماك انه ةكيل ةملك سسان ام هيل # ردا. يف لمعلا

 ءارقلا ضعب نع يودمملا لقت دقو ناخيشلا اهل ضرعت مو 'ىلوالا دام» مجنلا

 دعب دحاو فلاب ىلولا داع يور اهف دوعسم نباو ريبأ فحصم يف ةبوتكلم اهنا

 ها عضوملا اذه ريغ ىف نذحت ل اهنال نيونتلا فلا فلالا كلو لاق مالف لادلا

 ىلع ان دنع لمعلاو ف>اصملا عيمج يف دحاو فلاب ةبوتكم اهنا مهضعب ١ مالكر هاظو

 صنب هلوق يف ءابلاو ىلؤالا اًذاع اذكه فلا مالف نيونتلا فلا دعب فلاب اهمسز

 لدب ةكيلو داص ىلع فطعةلظو مدقم ربخ صنبو ةملكلا انه صنلا ىنعمو ف ىنهب
 صنب ىلع فوطعم فاضم فذح ىلع ردا يفو هلوقو مدقت ال هنكسو صن نم

 افوطعم 0 هنا ال كا دان ن3 ا اذتمف دايو داص
 06060600 ذآ آذآ زؤز آز ؤ زؤز ز>ز> ز> ز ز ز>ز>ز>ز>7 ز>7>7 2 ز ز7 ز>ز>ز زة ةز200206 تنك متل



 دعب فلا ريغب 2 ليجالاو الظ ىاخي الف ينعا اذه ىلا , دقو ءايضهالو الظ

 نااالا .ةباور اذه ىف فحاصملل اندنع سيلو ليزنتلا يف لاق ءاغلا مزجو ٠ ءاحلا

 لبق كو ها فلآ ريب ةكم لها فحاصم يف نتكي نا سايقلا يف بجي يذلا

 تابثا ىلع اندنع لمعلاو ىلا ريغ ةءارق ىلع اهنذحبو فلالاب هتباتكلاتتحا اذه
 ا هارق دقو ءاونما٠ نيذلا نع مفادي هللا نا» جملا ىف ينف مفادي اماو ييملا ريذل هقللا
 | ةرظانف اماو فلا ريغ نم اهشب لادلا 1 ءاقلاو ءايلا تفي يرصبلاو ي ول

 اهنم يلاخا نع ءاغلل رواجملا دمتي زرتحاو «نولسرملا عجري مب ةرظانف» لمنلا ىفف

 |تنا امو» مورلاو لمتلا ىنف يداعب اماو. «ةتباث هفلا ناف «ةرظان اهر ىلا» وحن

 | ناكساو ةحوتنم ٠ ءاتب يدهت نيتروسلا يف زم هارق دقو «مهتلالمض نع ىمعلا يداهب

 || داحل» وحن ابنم يالا نع ءابال رواجملا ديقب زرتحاو ءاحلا دعب فلا ريغ نم ءاملا

 1 ناقرغلا ىفف اهضل رواجملا اجارس اماو ةتباث هفلا ناف «داه نم هل امم, اونماء نيذلا

 هدشو جارس عج ءارلاو ٍنيسلا مضب يءادنكلاو ةزمح هارق دقو «احارس اهف لعجو»

 | لمعلاو ةتباث هفلا ناف ءاجاهو اجارس انلعجو» وحن هريغ جرخيل اهيف وهو رواجملاب |
 أ ءاحلا ناكسأب هرظانف هلوقو ةمدقتملا ةنسخلا ظافلالا يف فلالا ىنذح 2

 |واساصني و 8 لاق مث مدقت املا
 و رس فتناول قالي لذاق فوه 0

 | يف ةكيل فلا ىذحي لقنلا خويش قاْتا ىلا هب ريشي يذلا مكحلا قالطا عم ربخا

 | نيلوالا نيعضوملا ينرداقب فلاو ءارعشلا ةروس ىهو ةلظلا ةروس فو ص ةروسا

 أ. تازحالا كلوا ةكيل .باحصاو# امهف ةارعشلاو داص يف ةكل اما رءاصت فلاو |

 أ باحصا فحاصملا لكي اوبتك ورمجوبا لاق «نيلسرملا ةكيل باحصا ٍبذك |
 ةكيالا قو رجملا ينو اهدمبالو اهلبق فلا ريغ نم مالب داص يفو ءارعشلا يف ةكيلا
 ةكيل نيعضوملا يف يماشلاو يملاو عفان هارق دقو دوواد يبال هنم برقو مها

 | | نان ةكبل يلا لامها ةجالا نوقابلاو فرص ارضا .يغالل نزو

| 



 دبا ااا

 الو هتدابع نع نوربكتسي ال) ٠ اسينالا ىف وهو اهريغ يف عقاولا نع ميري هلوق
 نورفكش) لبعت هلوق نم مهدابع هتدابع يف لخد. الو ةماث هلا ناف (نورسصحتس

 فذح نم ثوواد ىنال م ىلع اندنع لمعلاو ةتباث هفلاو اضيا ميرم ف (مهتدابعب

 ةفوذحملا ظافلالاا نم مظانلا ىلع قبو مجرم ف مقاولا هتدابعو هثاغتساف فلا

 اذكو (نميالا روطلا بناج نم هاثيدانو) ىلعت هلوق نم هاندان برم ىف فلالا

 نف ذخوبو لوالا فذح ىلع ليزتتلا يف صن دووادابا ناف تافاضلاب هاندا
 اماو اندنع لمعلا ىلوالا فلالا ىنعا افلا فذحيبو اضبا ىناثلا فذح همالك
 تببلا "اكأتا رعضم نون دعبو» مدقتما هلوق نم اهفذح ملعيف اغبف يناثلا فلالا
 ىف هيبشتلاو قباسلا تيبلا يف مدخت" ام ىلع دوعب كاذك هلوق يف ةراشالا مساو

 لاق اذكهو نزولل فقولا 1 ءارجا هتذابع نم ءاحلا نكسو فذملا

 لاق من نايتالا ٠ا هكيلو هرظانف يف

 نق رسحلا اج دوواد بأ نعو * ناَمقَل لاصف ورم يبرأ نعو
 دوواد يبا نعو ناهقل ةروس يف مقاولا هلاصف ىلا ىذحي ينادلا ورم ىلا نع ربخا

 ناتملكلا يا نافرملا هلوَقب نادارملا اهو فاقحالا ةروس يف يذلا فذحو هفذحيب

 داصلا نوكسو ءافلا حتتفب هلصفو اذاش ىثرق دقو (نيماع يف هلاصفو) وهف لوالا اما

 اندنعلمعلاو لوالاك اذاش رق دقو «ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو وهف ىناثلا اماو

 لاق مث 8 نيثروسلا ف هلاصف فلا فذح نم دوواد ينال ام ىلع

 مقياو فلخي امنع فذحملا # ”مقادي د فات كلو
 نا اهف 0 يداعب. خفي مث هرظرتف

 (ىشختالو اكرد فاختال) نم فاخت فلا فذح يف كد نيخبشلا نع ربخا |

 ,نرتقملا اجارسو ءابلاب نرتقملا يداهب ؛ ءافلاب نرتقملا هرظانف فلاو عفادي فلاو
 ناكساو فلالا نذجحب ةزمح هارق دقو هط ىنف اكرد فاختال نم فاخت اما اهي

 ناخي الف» وحن ءايلاب متفملا لوخد مهوتل امفد اكرد وهو رواجملا. هدنقو ءاذلا



 اه هل دف ابس قف بداح ال لوعا هراييدي هديت وو 1 هللا دعب

 فدذحج ىلع اندنعلمعلاو بارحملا لمش ال هنا ىنخجيالو ريغال (براح نم ءاشي

 | نطع ايضاغم هلوقو تن راحو عقو ثيح ناثوالاو فرعملا نك املاو ايضاقم ىلإ

 ظ لاق مث هبصني ملف هاكح هناالا فكأملا كلذكو ادهاش ىلع

 أ ب اًرحألا ىّدَ مول  اعدأ ف د بارطضابو

 | .هلردما الب نو ف_ئاختيو # اوءاسأ هل فذحخاو ,ةعكراق
 | يف عقاولا مهئابعدا فلا ىذح يف فالخلا يا بارطضالاب دوواد يبا نع ربخا

 ظ عهنايعدا اما نوتفاختو اوءاضا لا ندي دوواد يبالرما مث ةبك اذ فلاو بازحالا

 | ديقيزرتحاو (مهئايعدا جاوزا يف جيرح نينمؤملا ىلع نوكيال يكا وهف بازحالا يف
 | (؟ءانبا كءايعدا لعج امو) وحن هيلا فاضملا ريغ نع نيبئاغلا ريمض ىلا ةفاضالا
 | ليزنتلا يف راتخاو ديقال لحمال نايب ةروسلا ركذو هفلا تبث ىف نالخال هناف

 | يف ددعتم وهو (ةبكاف اهيف محلا سي ىفف ةبكاف اماو مهئايعدا يف فلالا تايثا
 ١ نيذلا ةِقاع ناك مث) مورلا ئف اوءاسا اماو اهريغو ةعقاولاو ناخدلاو فرخزلا

 | ىف نوتفاخت اماو (اوامج ام اوءاسا نيذلا يزجيل) مجنلا ينو (ىأوسلا اوءاسا
 ١ لمعلاو (نوةفاخت مهو اوقلطناذ) ن يفو (ارشعالا متثبل نا مهنيب نوتفاخت) هط

 | فذحو عقو ثيح ةبك اف فلا نذحو بازحالا يف مهئايعدا فلا تن ىلعاندنع

 |رخا٠ هيلع لدي فوذح لمفب قاعتم بارطضاب هلوقو نوتفاختيو اوءاسا فلا
 ىلع فطع ةبكافو عم ىنمب بارطضاب يف ءايلا»و ف ذخ هريدقت قباسلا تيبلا
 | فوذح اهربخو اهمسا ءارتماو سبأ تاوخا نم.ءارتماال هلوق نمالو مفنايعدا

 لاق ٌْذ كلشلا ءارتمالاو ادوحوم هريدقت

 ارم ةتداع ذك ُهْنَع يقي اسر كاَذَك هَئاَنَتساَفَو
 قف لوالا اما ميرم ةروس يف هتدابعو هثاغتساف فلا فدذدحخي دوواد يبل نع ربخا

 ذرقحاو (هتدارعل مل ريطصاو) وهف : اتا ماو (هتميش نمرفلاب هتائتساف) صصقلا



 الا شلا ف و ةروكشملا ةم ةميرالا انفال يف فلالا فذح 6 دا اذا

 ناظفللاو تاوصا هلوقو هفلا تابثا ىلع لمملاف هط يف (تاوصالا تعشخو)

 هردقت فوذح لعفل لوعفم تداكو ادتمم فصنمو مدقد م ىلع فلطع هدعب

 لاق مث ربخ فذح ةلجو فدح

 ابس ليز امثاو يزاءانساب الي هذ نإ !دهباشا تلج ناد
 فلالا فذحو بوصنملا ادهاش فلا فذحب دووادوبا وهو حاجن نبانعربخا

 اما ابس ةروس يف مقاولا ليات فلاو ءادنلا فرحب نرتقملا يرماس اي نم ةيناثلا

 يف هلثمو (اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرا انا) بازحالا ىنف : بوصتلا ادهاش

 نم دهاش دهشو) وحن بوصنملا ريغ نع بصنلا دش زرتحاو ددهتم وهو حتتفلا

 دهاش هولتو) بصنلاو ةمجرتلا يدق جرخو (دوبشمو دهاشو ٠ لب ءارسا يب

 فرح ديق زرتحاو (يرهاساي كدطخ ام لاق) هط قف يرماس اي اماو دوه يف (هنم
 اهيفف ابس ليثاقت اماو ةتبأث هفلا ناف (يرماسلا مهلظاو) وحن هنم يلاخ-ا نع ءادنلا

 اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديب زرتحاو (ليثاتو ب راحت نم ءاشب ام هل نولمعب)

 فذح ىلع اندنع لمعلاو ةتباث هفلا ناف (نوفك اع امل متنا يتلا ليثامتلا هذه ام) وحن
 يف فلالا فذح ىللعو بوصخملا ريغ تابثاو عفو ثبح بوصنملا ادهاش فلا

 نبا فذح يا فوذحم لعفب لعاف حاجن نبا هلوقو ابس ليثاقت نو يرماتس اي

 لاق م' : هلوعفم ادهاشو كك

 ليد م ” 5 افذخ ميج ناث وألا ا اك

 ظافلا عيمجو لا فيلا كاكاعلاو ايضاغم.ف لا فذجب دوواد ىلا نع زبخا

 ريغال (ابضاغم بهذ ذا نوناا اذو) ءايبنالا ىنف ابضاغم اما بيراحت فلاو ناثؤالا

 فيرعتلا ديقب ززتحاو (دابلاو هيف فك اعلا ءاوس) جملا ىنف فرعملا فك اعلا اماوأ

 اماو ةتباث هقلا ناف (افك أع هيلع تلظ يذلا كاملا ىلا رظناو) ون فرعملا ريغ نعا
 نم نودبت امنا) توبكتعلا ينو (ناثوالا نم سجرلا اوبدتجاف) جلا ىف ناثوالا



 لغو اهلبق مقاولا فلا تنثو ةججرتلا هذه يف عقو ثيح لاثمالاو لافطالا فلا

 متناو ةياكألا ىلع بصنلاب 2 مكمانصا هلوقو لاوخالاو اوزاتما فلا فذح

 ىبال فذحلا يف هّيبشَتلاو قباسلا تيبلا تارك ىلع دومي اذكهلوق يف ةراشالا

 لاق مث دوواد

 |. مهاوص ىنطاش نوهلر كا ## مماقم ةّسماخ ةصخرش
 ظ ا ايها كو عماقمو ةسماخو ةصخاش فلا فدخب دوواد يلا نع ربخا |

 ” 0 يدينا م اذاف) ءايبنالا ينف ةصخاش اما عماوصو |
 در ةنواطاوتا هذا نبل نإ ةدقاف الفرس يسوم ف ؤرنلااوخاةياخأ
 اماو ريغال (ديدح نم. عماقم مهلو) جلا: قق عماقم اماو (اهيلع هللا بضغا

 | طاش .اماو ريغ ال (ميحر روفغ نههاركأ دعب نم هللا ناف) دونلا ينف نههاركا
 | تمدحلا جملا ينف عماوص ماو ريغال (نويالا داولا ىنطاش نم يدون) صصقلا ف |
 | ةروكذملا ةتبسلا ظافلالا ف فلالا فذح ىلع اندنع لمعلاو ريغال (عبو عماوص

 لاوخالا ىلع و | مكمانصا ىلع فطع هدعب ظافلالاو ةصخاش هلوقو تببلا يف

 لاق مث ةرورض ىنطاش نونو ةيكح اهلكو عملا نم فطاعلا فذحب أ

 يلو سن واق يغعدلو د بلو هاتفا تلاوتفا

 | بحاص نعو ترجاتساو هرحاتساو تاوصا فلا فد دوواد يبا نع ربخا

 قينيرشا (تداوسالا ركتا نا):نانقل وف هبازصإ اما تداك ولا فادم نيسفلا|
 | نوضشي نيذلا نا٠ «يبنلا توص قوف مكتاوصا اوهفرتال) تارجللا يفو (ريمحلا |

 ظ تعشخو )وهو هط يف عقاولا دوواد ىبال ينثتس نا مظانلا لع ناكو (مهتاوصا

 | ترجاتساو هرجاتسا اماو هيلاراشاالو لب زنتلا ىف هرك ذي ل هنال (نامحر ال تاوصالا
 تداك اماو (نيمالا يوقلا ترجاتسا نم ريخ نا هرجاتسا تباد) صصقلا ىنف

 هيف جرد ال هنا قخيالو (هب يدبتل تداكنا) اضيا اهيفف فصنملل فوذحملا
 ميمعت ىلا جاتحي ىتح تداكع ضاوم ددعتن لذا تيبلل ميمتت تمسر ىتم هلوقو داك



 وج

 ءاطلا رسكب طقاست هلوقو اهريغ يف يذلا فلا تاّثاو رونلا ين يذلا دعاوقلاو

 لاق مث نينك اسلا ءاقتلال

 'مكعاوفأ يف باّرحألا ف اجو ب مسكسادغأ فو "ةكاوق أ“
 بازحالا ةروسيف مقاولا مكهاوفاو مكمامعاو هكاوف فلا فذحب دوواذ يبا نعربخا

 تالسرملاو نيطقيلا ىف ددعتم وهو (ةريثكهكاوذ اهيف مكل) حلفا دق ينذ هكاوف اما
 بازحالا يف مقاولا مكهاوفا اماو ريغال (يكمامعا توبي وا) رونلا ىنف مكمامتا اماو

 نولوقتو) وهو رودلا ىف عقاولا نم ةروسلاب زرتحاو (مكهاوفا مكلوق مكذ) وهف
 ا نا .ناضما لولا وادع مدقت دقو ةثبأن هفلا ناف (ملع هب كت ندي ام مكهاوفاب

 هكاوذ ظنل يف فلالا ىذح ىلع اندنع لمعلاو اضيا دوواد ىبال نييئاغلا ريض
 ىلع فطع هكاوف هلوقو بازحالا يف عقاولا مكهاوفاو مكمامعا يفو عقو ثيح

 فذحلل ءاج ريمضو هدعب ام هيلع لدب اردقم ءاججب قلعتم مكمامعا ىفو دعاوقلاو
 لا 0

 لاوخألا عم اوذاتما لاكمأ د ٍلامطأْلا عم اَذك مك انصأ
 لاوخالاو اوزاتماو لاثماو لافطالاو مكمانصا فلا ىذحب دوواد ىبا نع ربخا

 ظ وه ام ةفاضالا ديقب حرخو (مكمانصا نديكال هللاتو) ءايبنالا ىنف مكمانصا اما

 |اضيا هب حرخو ءارعشلا ىف (نيفكاع امل لظنف امانصا دبعن اولاق) وحن اهنم لاخ

 ظ (مانضالا ديعت نأ) وهو ميهاربا ةروس يفامو أمه مانصا لع) وهون ارعالا يف ام

 | غلب اذاو) رونلا ىفف لافطالا اماو اهيلع اههمدقتل ةمجرتلا ديقب اضيا ناذه جرخ دقو

 | يفونا سانا لاثملا هللا ترضيو) رودلا قف لاثمالا ماو ريخال (ملما مككم لافطالا
 | ام هيف جردنال هنا خيالو لثم 5 عونمو ددعتم وهو (كلاثما اونوكيال مث) لاتقلا
 | اوزاتماو) سب ىفف اوزاتما اماو دعرلا يف (لاثمالا هللا برضي كاذك) وحن ةمجرثلا لبق
 | ريغال (مكحلاوخا تويب وا) رونلا ىف لاوخالا اماو ريغال (نومرجملا اهبا مويلا

 | فذح ىلعو فاضملا ريغ تبثو .فاضملا مكمانصا فلا فذح ىلع اندنع لمعلاو



000000 

 الضلال ادفالطلاب ةوواجنولاوهو [سابغر نانو والا فلا يفز

 يسلدنالا طقانلا نارمسنب مكحو يناسارحلا ادي دن. عر ءالينلا ةزعأ ةيااوتلا .ةوؤولم يف

 ةروس يف اهفاذا فلا ف ذحب اضا دوواد يبا نع ىناثلا تيبلا يف ربخا مث يبطرقلا

 تابثا مهضعب رهشو ها هريغ نع هورا ملو دووادوبا لاق روكذملا ءاطع نع لحنلا

 ءالمثالا نم نانا ينبم ضام لعف ىلما هلوقو لمعلا هيلعو نيتملكلا يف فلالا
 ىنمب صنب هلوق ف ءابلاو هلعاف ىنان اهقاذا فذح هلوقو فقولل هوب تنكس

 لاق مث لحملل نايب لب اديق ةروسلا تسيلو ةروسلا صنلاب انه داراو يف

 دارا البو جا نط ىلع د داصل و نس م كاهو

 ىلع هلوق نم ىلعو ص ةروس ىلا ميرم ةدوس نم يذلا تافلالا فذح ذخ يا
 مهفالتخا دارطالا مدعبو فحاصملا باتك قافتا انه دارطالاب دار او عم ىنعمب دارطا

 انه مجرت دقو تافلالا فذ تسلا مج ءارتلا نم ةسماخلا ةمجرتلا يه هذهو

 لاق مث ملطف قا اومن انسى وهام اوهو كاعب |

 ادعاوقلاو هدوواد 9 نع و + دعاو 557 20

 طقاست فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكمل قالطا عم ما

 ميرم يفف طقاست اما دعاوقلاو سلا ف فدذحب دوواديبا نع ربخا مث دعابو اداب

 نيسلا دعب فلاب هتءارق ىلع ةعبسلا ءارقلا تقفتا دقو (اينج ابطر كيلع طقاست)

 دقو ريغال (نورجهت ارماس) حلفا دق ىففرماس اماو مركت نزوب طقست اذاش فرقو
 يف لخدي الو رماس عمج ةددشم ميلا محتتفو نيسلا مضب داشلا يف ةعامج هارق

 (انرافسا نيب دعان انبر اولاقف) ابس ف دعاب اماو دعب هيلع صن اذلو يرماسلا ارفاس
 فلالا طاقساو ةروسكملا نيملا ذيدشتب ماشهو يرصبلاو يكملا هارق دقو ريغال
 ال اللا ءاسنلا نم دعاوقلاو) رونلا ىنف دوواد يبال نوذحملا دعاوقلا اماو اهلبق

 ةرقيلا ةزولت ققاساهيفن لحسم الو. نا هزقلا طذل نماديف واولاو (ااكفسي نوجرب |
 فلا فذح "6 اندنع للاعب ايبا لحم همدقتل 2 دو نم لحنلاو



 اكل ع

 فرج اش ىلع هناينب سسسا نم ما ريخ ناوضرو هللا ند ىوقت ىلع هناينب سا |
 وهن اركثمو لثم امك افرغم ددعتم وهو (مهبولق يف ةبير اون يذلا مهنايش لازيالا

 | لاعفاو يساور فلا نذح نم دوواد ينال ام ىلع اندنع لمعلاو (اناَش مييلع اونبا)

 3 لاق مث تمقو ثلخا ,نيايكبلاو ةدمارما لاعفاو ؛ ناذئتسالا

 َناَودملاك ةَسإَ فلاب # نالمف َنْرَو ينادلا ريوس
 نالمف نزو ىلع اظافلا امهلبق يتلا مجارتلا يفو ةججرتلا هذهيف مظانلا ىذاملا

 ربخاف ينادلا ورمينال نزولا اذه مكح نيبي نا دارا ناينبلاكدوواد ينال ىذملاب

 هفذح هل مدقتب مل امم ينمي نالعف نزو ىلع ناءرقلا ىف ظفل لك فلا تانثاب هنعا

 ىذملا ةمجرت يف مظانلا رك ذيسو نابرقو نايغفطو نارسخو نارفكهلثمو ناودعلاك |
 هبني لو لعاف نزوو لاغف نزو اهو اًضبا ورمع ىبال نيرخا٠ نيئزو تبث ةريخالا
 رخا* لعف امكنالعف نذو ىلع يتلا ظافلالا ب ةنلح قتلا ميايكسا تل“

 كاذ نم مذةملاو تيبلا «ت «تبث لعافو لاعف نزوو» لو ذا ةريخالا فذحلا ةمجرت |

 ىلا جبايتحالا مدمل كلذو فالتخاو امهبف ليصفت ىلع ناءرقو ناحبسو ناطلسأ
 صاخو ماع نيب ةضراعم الو صاخ صن مدقتملاو ماع طباض اذه نال ءانثتسالا

 ةمدقتملا ةثالثلا نازوا ةتس ىف فلالا تابثا ىلع صن ورمج ابا نا < ماعاو»

 امهيف ةفذخملا نيملا حيتف عم اهرسكب لاعف.و اهحتفب لاعفو ءاغلا رسكب نالعفرو
 دخحاو لكو ارادبو تاقعو تاسحو نادبو تاذعو باوثو ناونصو ناوتق اهتلثماو

 ايارف ويت ذو لعاولا ظافلالا ضعب فذحب دووادوبا صةخا دق ةثالثلا نم

 ناكو ةريخالا ةثالثلا نازوالا نع مظانلا تكس دقو نادلوو ناوضرو عاتمو

 ةفلا_خملا نم اهيف ورم ىنال ام ديفيل لوالا ةثالثلا نازوالاك اهيلع هبني نا هقح

 لاق مث دوواد ىبال

 مَكَحَو» ءانظع نع حي يم نبال 7 ميد دق فلخي اولاد

 .لحسلا قلقا ا فدشي 1 د يلمأ 57 10 اًضنآهنعَو



 - وج

 | دعب يتلا فلالا مظانلا دارمو اقلطم نوقابلا اهفذجو انقوال الصو ورمج وبا اهتبثاف
 | ناتكلا كيلع (هلزنو) لحنلا ىف انايبت اماو عفان ةءارق يف اظفل ةتباثلا ىه ذا ءاملا

 أ لثمو (نشياغم اهيف "كك انامجو) فارعالا ينف:شياعم اماو ريغال ( يش لكك انايبت
 ماو ءايبنالا يف هلثمو (مالحا ثاغضا اولاق) فسوب ىقف ثاغضا اماو رجلا ىف

 ينال املع اندنع لمعلاو ريغال (انانكا لابجلا نم مك لمجو) لحنلا ىفف انانكا
 هلوقو تيبلا يف ةروكذملا ةسمخلا ظافلالا هذه يف فلالا فذح نم دوواد
 لاق مث ىكدملا انايبت ىلع فطع نزولا ةماقال نيونتلاو ضفخلاب شاعم

 نايعبلاو ةذوارملا لمف.  نادكدسالاو ىناور اًذك
 نايدبلاو ةدوارملا لاعفاو ناذثتسالا لاعفاو يساور فلا فذحيدوواد ىنا نعربخا ظ

 امئاو عونم ريغ ددعتم وهو (اراهناو يساور اهيف لعجو) دعزلا ىقف ينناور اما

 مويلاو هللاب نموت نيذلا كنذاتسيال) ةيوتلا ىقف ناذئتسالا نم ةقتشملا لاعفالا |

 كانذاتسا + رخنالا مويلاوت هللا نوتمويال نيذلا كنذاتسي. اما . اؤدهاجي نارخالا |

 وحن ناذشسالا يف لخدي الو البقتسمو ايضام ددعتم وهو (مهنم لوطلا اولوا |
 ناذا ركذ اذلو ءاتلاو نيسلا مدعب هناصقنل ةدحاو عيمجلا ةدام تناكناو نذاف |

 ءاتلا دس ةنكاس ةزمعب نوكت نا اهلصا ناذشتسالا لاعفا نا ىتخحيالو مدقت اهفأ
 فدل مظانلا ركذو افلا ةزمملا لادباب شرو اهاورو كلذكنولاق اهاور دقو

 ةزمحلا ةروص نذ> شرول اهفلا ىذح نم مزلبو شرو ةياور رابتعاب وه اما اهلا

 || ةزمحلا ةروص هنيعيوه فلالا وهو شرو ةءاور يف نوذحملا نا ةرورض نولاقل اهيف

 زمحلا ٍتاب.ىف هركذ نع شرول انه هركذب مظانلا ىتمتسا اذهلو نولاق ةياور يف
 انمدق دقو اهوحنو ىتالا هرجاتسا يفو مدقتملا نورخاتسي يف لاقي اذكهو نولاقل
 ا ةقتشملا لاعفالا اماو ملاسلا عمجلا طباض ىف هجاردا دنع نيسناتسم يف اذه وحن

 | نع اهيتف دوارت ٠ هسفن نع اهتيب ىفوه ىلا هتدوارو) فسوب ىف ةدوارملا نم

 نفا) ةبوتلا ىفف ناينبلا اماو اضيا رمقلا ةروس يف عقوو اهب دمتم وهو (هسفن



 اس ظن نم فرعا اماو ميج مسطول لوقا يع
 هنأب اولاقو) فقرخُزلا يفو (ىتا ثيج رحاسلا حلط الو) هط ىف دوواد ىنال ىريشملا

: 

 أ ظفللا 0 وصوم با ماب 0
 أهنع هتبث يالا لعاف نزو لعوهذاورمتيبال تبثم اضراوه كل ذك وواد يبال
 |وهاما تايثالاو فذملا يف فالخلاب رحاس يف مظانلا صن عوضوم نا 0

 يف اوذلتخا وا (باذكر حاس اولاقو) وحن لعافلا مسا ةغيص ىلع هيف ءارقلا قفا ايف

 ا
 ا
 ا

0 

 | ين كلذو لعافلا هدا ةغيصب عفان ءأرقو لاق ةعيضوأ لعافلا مدا ةثيصب نار

 | رحاس لكب ينوتا نوعرف لاقو) سنوي يناث ىفو (ميلع رحاس لكب كوتاي) فارعالا
 يف رخالا رحاس الا مقو ادن ياخ فلا فذح ىلع اندنع لمعلاو ( يلع
 |ريغ هلوقو مقو ثيح فرعملا رحاسلا فلا تابثا لعو ةتباث هفلاف تايراذلاو ةروس

 أرخالاو تارراذلا رحاس ريغ يا فاضم فذح لغوهو ءانثتسالا ىلع بوصنم

 لاق مث فوذحملا فاضملل ثعن ءاخلا رسكب
 | ويوطيشيللا نارحراس يفي امههنع يرععاو ان فيشلا نارحراسل ف هده

 فلا يف فالحلاب نيخيشلا نعو ماللاب نرّقملا نارحاسل ف ذحب دوواد يلا نعربخا
 ىّتلا فلالا هه ةيناثلا لالا نال امهيف ىلوالا فلالا هدارمو ماللا نم ياا نار حاس

 ماو (نازحاسل نا ذه نا) هط ىف نارحاسل اما اهمكحن مدقت دقو ىنثملا اهب صتخي
 نوكسو نيسلارسكب نويفوكلا هارق دقو (ارهاظت نارحاس اولاق) نصصقلا ينفنارحاس

 ظ مث نارحاسو نارحاسل ينفلالا فدح ىلع اندنع لمعلاو امهنب فلا ريغ نم ءاملا

 ةاتك أ مم تاّنضَأ شيانم © ؟ايبت. مم شاح فذج .هنع و لاق
 شاخ اما انانكاو ثاغضاو شراعمو انايبتو شاح فلا ف ذحب دوواد ىلا نع ربخنا

 و وس نم هيلع انملع ام هلل شاح نلق ٠ ايس

 نيشلا دعب يلا فلالا يف اوفلتخا امناو ءاللا دعب فلالا تايثا يف ءارقلا فلتخي



 لا مث يا فاضم ريدقت قاسلا تيبلا يف نونلا ىلع طع كالا هلوقو

 رعبا لاق مث دراو يا هربخ ىذح ادتبم ةيكاز فلخو كئابخلا

 اك لك و قررعآلا رنيَعي_ ع ارضح نإ وأ باَغ نورخاتس
 يا اشاغ ناكءاوس نورخاتس فلا ندخي دوواد يببا نع ربخا 7 فصتم

 قارعالا ةروش يف مقاولا الا بطاخملا ءاتب احتتفم يا ارضاحوا ٍئاغلا هاي احتتتم |

 يف هظانفلا عي فذحب فصنملا بحاص نع ربخا مث هنع تكس دوواذ ايا ناف
 هفذحب فصنلا حاص صتخا يذلا وهو ىارعالا ين يذلا اما اهريغو فارعالا

 اهريغ ف مقاولا اماو «نومدقتسي الو ةعاس نورخات_.. ال مهلجا ءاج اذاف# وهف
 الف معلجا ءاج اذا» سنوب قف فصنخملا تحاصو دوواد ىنال نوذحملا وهو

 هنع نورخاتست ال موي داعيم كك لق» امس يفو «نومدقتسالو ةعاس نورخاتس

 زاج روضحلاو ةبيغلاب لعفلل مظانلا فصوو ددعتم وهو « نومدقتست الو ةغاس

 ءاوس نورخاتس يف ىذحلا ىلع اندنع لمعلاو هل لعفلا نم ةقيقح هب فوصوملاو

 ةيشاغ ىلع فطع نورخاتس هلوقو اهريغ ينو نارعالا يف ءاتلاب وا ءايلاب احتتفم ناك
 ارضح ىف فلالاو رسكلاو حتنلا اهتزمه يف حصيو ةدئاز !رضح ناوا هلوق ف ناو

 لاق مث قالطالل اكذو

 رخبأل ا تانراذلا ريغ نطكبشلا يفي لب رحاش يق انلهتعاو

 قلتو تاانيف رع هرب "كرت." لك ةجباالاب اوف
 تارزاذلاو ةدوس ىفرخالا ريغ عقو ثيحركتملا رحاس فلا ىذحي نيخيشلا نعربحا

 ءاتنطسا ريغ نم ركتملا رحاس ظفل نم عقو ام لكىف فلالا تايئابالوق ايكح امهناو
 رحاس فلا تادثاب دوواد وبا وهو ناملس نع ريخالا رطشلا ىفربخأ مث هنم ظفا

 | لكب كوناب نيرشاح نئادملا ىف لسراو» نارعالا ينف ركنملا رحاس اما فرعملا
 |تايرادلاو ةروس ىفرخالا رحاس اماو اهريغو سنوي ىف ددعتموهو « يلع ر حاس
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 لاق مث فوذحملا لمفلاب قلعتم ءافخاللو يجنن نم نونلا فحاصملا باتكا

 | «ةشاغلا ث ثيدح كيتا له» ةيشاغلا ينو « هللا باذع نم ةيشاغمهيتات نا اونمافا » 1ْ

 < خام د

 اتيان نيكولو ةروشسا و ءانلب المداد نض نقي مززللا ىف هةوايضونما

 | نونلا ىذحل نيخيشلا فيعضتوه امهنع هتوكس هجو ناكو نالحلاب اعم ناخيشلا
 أ ةروش ف انماتال كلام»! نت هلوق نم انماق انا: للعلا لعرب امنيتوت تايئأ/ و ناعيا

 | عفانل ناهجو اهيفو ةدحاو نونب اهمسر ىلع فحاصملا باتكعمجا دقف فسوب

 | نونلا ىف لمفلا رخا< يهو ىلوالا نونلا ماغدا امهدحا ةعبسلا ءارقلا/ نم هرْيغو
 | ءافحالا رخالا هجولاو :مامشالا عم امات اءاغدا بوصحلا"نيمضلا لوا ىهو ةيناثل
 | فذح اال ماتلا مامدالا وهو لوالا هجولا لمف ءادالا لها رثكا هيلعو مورلا يا
 | يلا اهمسر عجريف نيلثملا لوا نيكست دعب الا قاتباال ماتلا ماغدالا نال انمات ىف

 | مسرلا نم ىلوالا نوندلا ىنذح انما" ين ؛امحالا وهو ىناثلا هجولا لعو انما# باب

 أراشاو ءافخالا هجو ىلع اهفذخ ىلع انه مظانلا تكس دقو ناخيشلا هب حرص انك

 أ اهمسرو اهتءارق دب زنسو كببلل «هتمللا اذا انماث نونؤ» هلوش طبضلا ىف كلذ ا َ

 | نا نيهجولا ىلع اهادبض ةيفكن ايي عم تيبلا اذه حرش دنع طبضلا نف ىف انابب
 | لعاف لكو فدحتة ودقلك فودح لمقل لوعم بصنلاب نونلاو هلوقو هللا ءاشا

 | لك فذحو يا كيني اهلا تيك نب ةذمملاب اق داطس زهد 2 لمفلاع|

 ص هع

 ينس الا 0 « هيلز اهنعلاو كباتخلا

 او اما ةيشاغ فلا نذحب دوواد ىلا نعو ةكاز: ايل دحر اللتالأو

 نم هانيجنو» ءايبنالا ىفو «كئابملا مهيلع مرحيو » فارعالا ىتف عييمجال فوذملا |
 فهكلا ىفف مهعيبج نع هيف فاتخلا ةيكاذ اماو «ثئابخلا لمعت تناكيتا ةيرقلا |
 | ديدشتب و يازلا دعب فلا ريب نويفوكلاو ئماشلا هارق دقو «ةكاز اسنن تلتقا» |

 |فسو يف دوواد ىبال فوذحملا ةيشاغ اماو فذحلا هيف دوواد وا راتخاو ءادلا



 أف امون اهلزم ىف ةقلولا يشن نيترؤنلا ديب نرحل افراق 0
 | اثاءرق فلا ىذح ىلع اندنع لمغلاو «نيبم ناءرقو. تاتكلا تايا* كلت » رجملا

 ١ فاضم ىذح لع ديم عنقم هلوقو اهادع ام تنثو طقف نرخزلاو فسوب ىلوا ىف
 ١ فدح عئقم ل تحاشو ردقتاو ربخلا هلعاف عم وهو فوذح لعفل ل | اوعفم اناءرقو

 لاق مث ةملكلا رابتعإ الفا فلتاو ناءرقل تمن فسو ىلواو فالخب يا اناءرق

 ياللا وسلا ىفرو“ لك“ نقيا ءااناتاالا) يفي ىهشا نري نوثللاوب
 | مهلك حاصملا تاتكن ع لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا قالطالا عم ربخا
 ةروس ىهو قيدصلا ةروس ْفَو ءاسالا ةروؤس ىف ىجنن نم ةيناثلا نوبلا ريق

 دب فارجو تناغلاالا ادي قلبو ف يصف فرحك فزجس هما
 | ىف ىجنت اماو «نينمؤملا يجنن كلذكو» وهف ءايبنالا ىف يجنن اما ورمع ينال ام
 ةمومضم ةدحاو نونب ةبعشو يماشلا |هارق دقو «ءاشن نم ىجتتف» وهف فسوب

 | حفلا ةدارا مهوتل امفد نيتروسلاب اهديقو فسوب ىف صذح اذكو ميلا ديدشتو
 |ميجلاددعلا جاردنا مهوتوا فصلا ىف «ميلا باذع نم مكيجتت» ون نوتلا ري

 | ةنكأس امهتيناث نينونب احّتفم يجنن عقب لذا زارتحاللال «كندبب كيجتن» وحنأ
 | نونلا يه يجنن نم ةفودحملا نونلا هذارم:نا ملعو نيتروك ذملا. نيتروسلا ىفالا

 ا ءافخال يا ءافخالل هلوقب هبلا راشملا ءافخالاب فذحلا هليلعت نم ىلوالا ال ةيناثلا

 | ليلعتلا لصاحو ةيناثنا نونلا وه انه نك لاو نكاسلا ىقخي امئاو ميما ىف نونلا
 | ةنكاسلا نونلإ اهدنع خت يتلا فورملا نم تناكامل ميلا نا هيلا زاشا يذلا

 ظ مسرلا نم يجنن ىف ةافخملا نونلا تفذح ماغدالا نم ايرق ءافخالا ناكو ةءارق

 ١ ةوالتي وتلك ةنوئالمجيا مع وف ىح هيلا ويدل نوت لاهطع نما

 نونلا تقلا نيتدوسلا ىف يجنن تطبض اذاف «اولعت الاو . عمجن نلاو ٠ متنك (

 ديدشتلا ةمالع نم ميلا تيرعاو نوكسلا ةمالع نم اهتبرعاو ءاردملاب كا

 رظننا» نم ةناثلا نونلا,نذخ ع نع تكس مظانلا نا © ماع اون ينادلا 52



000000 

 لاق مث ةق مسا ظافلالا ىلع دئاع نمل يف زيمضلاو هربخ فذحملا يف يا معانا

 مار «لثم باث فل نو ع امنع لمن ودعا يف * اجو

 لالخ ىلع 10 ط ءاج دقن ل لف افي يفاقم 2

 فلا فذحيو ابنلاو لمنلاو دعرلا يف عقاولا بارت كلا فة نينا تزل ||

 يذلا بارت اما ف :ارعالا يف فئاط فلا فذح ف فحاصملا نيب فالخابو 00

 لمنلا يف يذلا ابارت اماو (ابارت انك اذءا مهلوق بجعف بجعت ناو) وهف دعرلا يف

 تنكىنتيل ان) وهف ابنلا ىف يذلا ايارت اماو (انارت انك اذا اوردكنيذلا لاقو) وهف

 مكدميا)وحن ةبباث هفلا اق اهريغ يف مقاولا' نع ثالثلا رونسلا ديقب زرتحاو (ابارثا

 ىهف ينبحاصت اما او اهريغ ينو اهيف دمت دقو حلفا دق يف (ابارت متتكو متهاجإ 2

 تاكساو ءاتلا مين اذاش قرق دقو (ارذغ يذل نم تغلب دق ىنب :جاصت الق) ل

| 

 ظ
| 
| 
 ظ

 «فئاط مهسم اذا اوقثا نيذلا نا” وهف نفارعالا ب فاط اماو ٠ الا حتفو داصلا

 فلا ريغ نم.ءافلاو ءاطلا دعب ةنكانس ءانن يءانكلاو يرضبلاو ئكملا هارق دقو

 يف هلوةب مظانلا زرتحاو فلا ريغب هتباتكليزنتلا يف دووادوبا بحتساو زمهالو
 لمعلاو فالخ الب ةّتباث هفلا ناف « فئاط اهملع ناطف»ن. يف عقاولا نع.فلزعالا

 ظل نم لاملا ىلع بوصنم لثم هلوقو فارعالا ىف فئاط فلا فذخ ىل اء اندنع

 لان موتنا دقت 0 لوصوم مس ١ امو

 .فذحا َنامْيَلَسلَو ىرخزو .## «فسوي ىلوا اناءق يرق

 ةروس ىف لوالا ناءرق فلا فذح ىف فحاصملا نالخي ماقملا بحاص نعربخا

 كوالا اما امهف حب دووادوبا وهو ناماس نعرما مث ىف خزلا ةروس ىف لوالاو فسوب

 هاناعج انا» وهف نرخّرلا ىف: لوالا اماو «اد رع اناءرق هاتلزنا انا” وهف فسوب ىف

 ريغ ابيرع اناءرق» وهو. ىذحلاب اشاث.امضوم مهضنب .دازو.ايبرع.اناءرق
 نيتروسلا ىف عقاولا ناءرق: نع :ىلوا هلو مظانلا زرتحاو رمزلا يف "وع يذ

 ناءرقلا اذه لزنالول» نسوي ىف «ناءرقلا اذه كالا انيحوا امن" و لوا ريغ
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 انيقلالا فيز زوم دؤواد ىتال ام ىلع ان دنع لمعلاو )0 نانا نسسحا 0 ا ىفو « نانا

 ديما او هدا ليارس هلوقو تببلا يي
 لاق مث قباسلا تببلا يلفلك داهشالا ىلع فطع تبا ظافل ةيق

0 -- 
 37 را قو 5 ناذأ م وي 5

 #0 8 م 0 ع د 6

 كليات“ تابع

 حقاول يهو نيتيبلا ىف يل رم دعوا مد

 ! اما انؤامفشو لاصلصو انزواجو نابضغو ناولالاو اهيلاعو ةيوتلاب ناذاو مهماماو
 | اوعدن موي» ءارسالا يف مهماما اماو ريغال «حقاول حابرلا انلسراو» رجملاىفف حقاول

 ناف (نيبم مامابل) وحن فاضملا ريغ نع ةفاضالا ددقب زرتحاو « مهمأمأب سانا لك

 هلديقوو سلا ىلا هلوسرد هلا نم ناذاولزهف ةيوتلا ف ناذإ امو تين هلا
 يول

 'نوعمسي ناذا٠ مهل ما) وحن هقلا تباثلا اهدودممب ةزمملا روصقم فيحصت ةفاخأ

 ماجر ينال ل روصقملا ناذا نالزارتحالل ال امهيلك ىلع نزولا ةحصل 1 ظ

 | هلق حردن ال هنا ىقخي الو رجملا يف هلثمو (اهافاس اهلاع انلعج) دوه ىف اهيلاع

 | نم حرخي ٠ هناولا انلتذع ضرالا يف مكك ًارذ امو) لحنلا يف ناولالا اماو مهيلاعأ
 ال رجالا نارا رخل نارا وج دمتم وج يناوا دايت داهتولف |

 | (رحبلا لب ءارسا ىنبب انزواجو) فارعالا ىف انزواج اماو (افسا نابضغ هموق ىل |

 أذا ليج يف رايقع ار (اواج الفا هيف يردني ال نا ىضخيالو سنوي يف هلثمو |

 | نيرخا + نيمضوم يف دعت دقو (لاصلص نم ارشب قلاخ ينا ةكئالملل كير لاق
 أ لمعلاو (هللا دنع انو امفش :الأوه نولوقبو) سنوب ىفف انو اعفش اماو نامحرلا ينو اهنم
 | نيتيلا يف ةروكذملا ةمستلا ظافلالا يف فلالا فذح. نم دوواد ىنال ام ىلع اندنع
 | لبق تبدلا ظافلاك داهشالا ىلع فطع ةعبسلا ظاغلالا نم هدعب امو حقاول هلوقو

 نو داهشالا وهو هيلع فوطعلا ىلع ةلخادلل اديك ان لاصلص لعع ين تلخدو

 2 اجار نواءفش هلوقو يف ش ذمع ةبوت هلوقبيف ايلاو نزولا ةرورضأ عقاوإ



 0 ا ا ا

 ىفزاهقلا نلاو دعرلاو فبكلا قروس ىف طنملاب:فاا ىذحب دوواد.ىلا نغر بخا

 اماو (ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو) وهف فبكلا يف مقاولا طساب اما اضنا دعرلا

 ى ذو( ملا ىلا هفكط سا كال ٠ يش رمل نوبيجتتسيالا وهف دعرلا يف عقاو )ا طساب

 10 ع ةودح طساب دري لذا حاضياو نايب لب ادق نسل نيتروسلا

 دقتل ةمجرتلا نع راخ وهو ةتباث هملاف دوقعلا يف يذلا امأو نيروكّذملا نيعضوملا

 | هرخعم اراهتلا دحاولاوهو) لمت هلوقىفف دعر لا يفرابقلا اماو اهيلع

 دحاولا هللا الا هلا نم امو» فسوب يف (راهقلا دحاو !| هللا ما) وحن اهريغ يف مقوامم

 فدذخ ىلع اندنعلمعلاو رمزلا يف.(راهقلا دخاولا هللا وه هناحبس) نص يف «راهقلا

 عقاولا تايثاو دعرلا ىف عقاولا راهقلا فلا فذحو دعرلاو فهكلا يف طساب كلا

 هلوق يف ءابلاو قباسلا تببلا يف داهشالا ىلع نطع راهقلاو طساب هلوقو اهريغ يف

 لاقت نالطؤلملا قو فلاو دعرلا ع دئاع ريمضلاو ىف ىنمج اهب

 اقركأ رهو اع اةيطنالا نمش: ب ناك عش ناوين
 اما اناثاو اوعاطساو انلادجو اثاكناو اعم ليبارس فلا فذحب دوواد ىبا نعربخا
 الو (مكساب مكيقت ليبارسو رملا مكيقت ليبارس مكل لعجو) لحنلا يف امم ليبارس

 ال وهو اعمب ربع مظانلا نال وليا ةزونن وبنات قنة يار )هيف لخدب

 نود نيزوكذملا لحنلا يئضوم اعمب دارملا نوك نيمو نينثا يفالا ىطاشلاكهلمعتس

 نا لخنلا يف يناثلاو ميهاربا يف عقاولا نودو لجنلا يف لدالاو ميغاربا يف عقاولا
 يعضوم فذح هيف كذ امنا وهو ليزنتلا يف هفذح دووادوبا ركذام ددصب مظانلا

 دوه ف انلادج انماو ريغال (اثاكتا ةوق دعب نم) لحنلا ففاثاكت أ اماو طقف لحنلا
 عقاولل نايب ةفاضالاو هنم لعفلا فذح مدقت دقو «انلا دج ترثك اذ اتلداج دق»

 اماو هانمدق (ك ةتباث هفلاو ةمجرتلا نع هجور4 جملا يف لادجاالو حبارخال ديقال
 اوعاطتساب اذه نع فتكي ملو ريغال «هوربظب نا اوعاطسا امن فيكلا ينفذ اوعاطسا

 اهراعشاو اهرابواو اهفاوصا نمو» لحنلا ىففاثاثا اماو اذه نم ءادلا ناصقنل مدقتملا



 تح نا ل

 همسر اهدحا. ناهجو ماياب ىف لصحتيف امير فلالا تبثت هيف ءابلا دز ل اذاو
 همسر رخالا هجولاو هللا مايا لثم ظفالا ىلع اهدعب فلالا توبث عم ةدحاو ءايب

 هيلعو لمعلا هيو ليزتتلا يف هراتخا ىناثلا هجولا اذهو فلالا فذح عم نيءايب أ

 ءارمملا فلالا ق-ا: ذدحو هف ةلامالا زاوح ىلع هيبنتلا اما ءايلا ةدابز هجوف

 زاوج ىلع هيبنتلا اماو ىلوالا ءايلا ىلع ديدشتلا ةمالع لعجتو ةيناثلا ءايلا ىلعأ

 لالا قد ذ يو لصالا ىلع نيد ءالب بحالاو بالا ليتك م لصالا ىلع هتياتك |

 قاملا ينعا اذهبو ةيناثلا ءايلا ىلع ديدشتلا ةمالع لعجتو نيءابلا دعب ءارمملا |
 زرتحاو انا ىرج ةيناثلا ءايلا ىلع دي دشتلا ةمالعلعجو نيءايلا دعب ءارمأ-ا فلالا |

 ندالا اورفش اوثماء نيذلل لق ٠ .تاسحن مايا يف) و اهنعيلاذا نع ٠ ءابلل رواجملا ماياب |

 نونمريغادتبم ءاب هلوقو ةدحاو ءابب همسر يف فالخال هناف (هّللا مايا نوحبالا

 تناثال يتيم فلاو ربح لا ةلجو ةياكحال نونم ريغ اضيا وهو ماياب ىلا هتفاضال ظ
 لاف متيادتبملا ل اع دئاعلا بلانك نع لاح 0 عقب _ رع فس

 داعشألا فر دوؤاد ىلرأ نع و دك دام ظ

 عقاولا داميملا فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب يد قاللطالا عم ريخا |
 متقاتخال متدعاوتولو) وهف لوالا امأ داهشالا فذ دوواد يبا نعو لافنالا يف ظ

 وحن ةباث هملا ناف اهريغ يف عقاولا داعبملا نع لافنالا يف هلوقب زرتحاو (داعبملا يفا

 نع حراخ وهو نارمع لا٠ يف هلثمو رمزلاو دعرلا يف (داعملا فاخيال هللا نا)

 داعيم لانالا ف امنا ةريغو لاغنالا يف ام نيب قرفلاو اهيلع همدقتل ةمجرتلا |

 ةاعبم هناف لاقنالا ريغ ينام فالخي فذ ا هب-انف فلخت دق وهو قولخملا 7

 دوه ىف داهشالا وهو ىناثلا اماو تاشالا هبسانف فاخت ال وهو ىلع قلاخلا نم |

 لمعلاو «داهشإالا موق موي»رفاغ يفو "مهر ىلعاوب ذكنيذلا :الأوه داهشالا لوشو»

 لاق مث نيعضوملا ٍق داهشالا ليشحإا نم دوواد ينال ام ىلع انددع

 5 (نضنأ راهقلا ع م هيا 0 ردغرلاو ٍفاهكلا ىف طسأإو



 عقاولا ايا نييئاغلا ريمض ىلا فاضملا مهقانعا فلاو دانا دكر انك نيئاغل

 رابدالا فلا فذحي فصنملا بحاَص نع يناثلا تيبلا ىف ربخا مث دعرلا ريغ ىف

 مدقت ا امل دييقت زيغ نم يا اتلطم نيئئاغلا ريمض ىلا فاضم ا مهتانعاو اقلطم |

 لافنالا يهفذ نييئاغلا ريمض ىلا ةفاضالاب دوواد يال ديقملا مهرابدا اما دوواد يبال

 | نييئافلا ريمضل رواجملا ديقب زرتحاو ددعتم وهو «مهرابدأو مههوجو نوبرضي» |

 تازحالا ىف «رابدالا نولوي ال لبق نم هللا اودهاع اوناكد تو » ون هنع ياذا نع |

 دوقعلا ىف «مكرابدا ىلع اودترت الو » اماو رشملا ىف «رابدالا نلويل مهورصت ْنْدلو»

 بازحالا ىف عقاولا رابدالادوواد ينال كذب نا مظانلا قح ناكو ةجرتلا نع جراخت

 دوواد ينال ديقملا مهقانعا اماو امهنلا فذح ىلع ليزتتلا ىف صن ةنال رشحلاو |

 دقب زرتحاو ددعتم وهو «نيدضاخ اهل مهقانعا كلؤذ» ءارعشلا يف نَعَرلاَيَض ظ

 قوسلاب احسم قفطف . قانعالا قوف اوبرضاف» ومن هنع لاخلا نعريمضلل رواجملا
 « بقانعا ف لالغالا كنلواو» وهو اهيف مقاولا نم دعرلا ريغ دنقبو « قانعالاو ظ

 زرتحملا ةلثمالا نم مدت ام لمشبف فصنملا بحاصل فذحلاب قاطملا رابدالا اماو |
 ىلع اهدرتفو) نارمع لاء يف «رامدالا مكولوب ولنا ناو» ليفت اجازعزب ارت ظ

 بحاصل قاطملا مهقانعا اماو ةدْاملا يف (مكرابدا ىلع اودترتالو) ءاسنلاب اهزايدا
 ريمض ىلا فام وه امث هريغو دعرلا يف مقاولا لمشيف اذنا فذحلاب فصنلا

 ناكءاوس ناءرقلا يف مقو ثيح زابدالا يف فذما ىلع انددع لمعلاو نيذاغلا
 ريم ىلا هتفاضا ديقب عقو ثيح مهقانعا ف فذمحلا ىلعو افاضم ما لاب انرتقم

 لاق مث هتابثا ىلع لمملاف ل 3 ماو نيالا
 00 هي ندلأ عأب ا امدهنع

 نم ماياب يف اهتدايز مدعو ءاي ةدايز يف فحاصملا فالتخا القن نيخبشلا . ينعي
 فلا هدعب سلو هلوقو (هللا ماناب مهركذو) ميهاربا انديس ةروس يف ىلاعت هلوق

 نذل مارأب يف تديز اذا*ءايلا نا هب يع

- 

 فذ لب مسرلا يف فلا اهدعب



 دا 0 ٍدعرلا يف 2 افاكلاو 53 2 كلا

 ىف.عقاولا رفاكلا -كلاو رمزلا يف مقاولا بذاك كنملا :نف دم نيخيشلا نع ربخا |

 اوه نم يدعي ال هللا نا» وهف رهزلا يف بذاك ما روازتو نك اسم فلاو دعرلا

 | هل ور يبا ةقفاومل انه هداعاو دوواد ينال بذاك فذ مدقت دقو «رافك بذاكأ

 | ناين فاكلا ملعيسو» وهف دعرلا ىفرفاكلا اماو.رمزلا ةروس:صوصخ يف هفذج ىلعأ
 | اهدمب فلاو .ةددشم اغلا حتفو:فاكلا مضي عبسلا ىف ىفرقدقو «رادلا ىبتعأ

 | قتلابيف ةاكلا لوقيو» وحن اهريغ ىف عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو عمملا ىلعا

 أ نكاسمو+ اهئوضرت نك ادسمو» ةبوتلا قف نكاسم اماو ةبات هلا نا «ابارق تنك

 أ كرخ» صصقلا ىفو «يكبك اسمو هي هف متقرتا ام ىف ىلا اومجرا» ءاسنالا ىفو «ةيبطأ

 | امك عونمو ددعتم وهو « يا مهنك اسم ىف إبسل ناكدقل» ابس ىفو «مب ) كنس

 | فاكلا نيب سيلو لزنم ىنءج هثلاثو هلوا حيتفي نكسم عمج انه روكذملا يح

 | نيكسم عمج ةرقإلا ةمجر ىف مدقتالاو هعج ىف الو هدرفغم ىفال ءاب نونلاو

 | ده الخ نقفهاي> ديؤموددمج نم نونلاو فاكلا نيوقك ضياع

 | نقلا 'ةربغ_ ند فاكلا حقو نيا ناكساب ايس ىف عقاولا مهنك اسم ىف ةرجو |

 فيكلا يفذ روازت اماو فاككا سك مناإلا اينباشم يع اكلا هأرقو دارفالا ىلع امهنيب |
 | ريغ نم ءارلا ديدشتو يازلا ناكساب يماشنا أرق دقو ريغال «مهنبكنعروازت»|

 | ىفو رمزلا ىف اقلطم هفلا ف ذح ىلع بذاك ىف لمعلا نا انمدق دقو امهتيب فلا|

 | تيبلا ىف ىفب رورجملا ىناملا ريمض لع نافوطمرفاكلاو هلوقو بذاكهلوقو اهريغأ

 ْ ١ لاق مث ةياكسلا .ىلع ناعوفرم امهنكلو لبقأ

 مف انعأ دجعرلا ا م د مج راد ةوواد يبرأ نعو

 اتقوا مهق انعأ هنيفو نكي ةنلتف رامألا تميكلاو

 نال فاضل مهرب ابدا فلا فدجت دوواد ىب أي نع لوالا تيبلا ىفربخإ



 0-6 <٠ وه سى

 لثم 6 عونمو ددعتم وهو (توملا قيامك ايكو“ ن فو (هيحاص هل لاق)

 ءانسنلا يف( تنل لحامل و)تاضاملا اضل فويتعملا تلا يف ةديدبو
 نرتقملا يحاض اماو ريغال (اورفك نيذلا لوق نوهاضن) ةنوتلا ىف نوهاضن اماوأ

 ةروس يف مدقتملا |هدحا نيدضوم ىف فصالاو دوواد ينال ودعا رلطعإ مالب

 وهو هيحاصل لاذ) وهو تفركلا يف رخالاو (نز# ال هبحاضا لوب ذا) وهو ةبوتلا ظ

 | ىف مق) ثدح بحاص ظل يفد نوهاذب يف فذ ا. ىلع اندنع لمعلاو (هرواحي

 يف امهبحاصو) ىلاعت هلوق نه اءبيحاصو اماوال ما ماللاب ارورجت ناكءاوس ناءرقلا |

 انونم اكحر حم بحاصب قادن هنال مظانلا ةرابع هلءشت الف ناهقل يف (افورعم ايندلا

 ناظفالاو هلام-ا هلوقو تايثالا ىلع اندنع هيف لمعلاو امهم ادحاو لبش ال اهيبحاصو

 0 هاؤا لع فادع هدعب

 تم داق قراشم عم تاس بذاك ظقلءاجح طنا فو

 406 نك برر اعملا 0 1 أمهيف كنك ةمادنو 359

 ىلا نعو براغمو قزاشمو تاقيمو بذاك ظفل فلا فذ دوواد ىلا نعربخا

 دوواذ وبا امهفذحيا5 حيراعملا ةروسسب براغمو قراشنم يف فلالا فذحتورمج

 ددعتموهو (ايذاك كل نأو)ر فاغ فو (اويقتراو تذاكوه نمو) دوه ىف بذاك اما

 (انتاقيمل ىسوم ءاج الو ٠ ةليل نيمبزا هير تاقيم متف) فارغالا يب :ذ تاقيم اماوأ
 يف جرد و نزولا اذه تش لع عنقملا يف صن دقو لثم اك عونمو ددعتم وهو |

 قراشم اماوابنلا يف (ةاقيم ناك صلا موي نا) ىلمعت هلوق نم اناقيم مظانلا قالطا ظ

 ' ضرالا قراشم نونمضن ب اوناكنيذلا موقلا انثرواو) .فارعالا يف براثمو
 نيشان افوذحملا براغمو قراشماماو «قراشملا برو» تافاصلا ينو( ايراطوا ظ

 ام ىلع اندنع لمعلاو «براغملاو قراشملا برب ممنقا الف» ىلعت هلوقف حزاعملا يف
 يف ريمضطلاو تعفو ثدح ةروكذملا ةعرالا ظافلالا ف اطدملا نم دوواد ينال

 راج قراشم نم لاح ري حالا ليرعلا ليدرمإ هفو ملقا لوق |



 أال (هب رشي ام ءوس نم موقلا نم ىراوت احتل نتف ىذاوت اما ظنللا اذنه نما

 أ اماو ٠ (بينم هاوا ميلا ) دوه يفو (ميلح هاوال ميهاربا نا) ةبوتلا يف هاو |اماو ريغ

 مهتعاضب اودجحَو < مهتعاضب اولمجا هتيتفل لاقو . ةعاضب هورساو) فسوب ىنف ةعاضب

 فسوي يفف يبحاص اتماك اماو (ةيجزم ةعاضبب انئجو ٠ انتعاضب هذه ٠ 7 تدرأ

 | اندنع لمعلاو «امدحا اما نجسلا ىجحاص أب . نوقرةتم تابدا* ع نجسلايبحاص اي”

 ألق ام ىلع قطع ىداوت و هلوقو :تمقوأ ثيح ةعبرالا ظافلالا يف ىذملا لع
 لاق مث يبحاص ظفل لع دئاع هافرح -الوق هوويمضلاوا

 نوه أضي بحرا فصتمو ا نيزاوم مسوابهد هْ امس ظ

 ظ ليسا كزسإلا ماب الإ د :لي حلا اوس يفر ب لو

 أ اما نيزاومو مهنابهرو هلامبا فلا نذحي دوواذ يبا نع لؤالا رظشلا ياربخا

 اري طلاق هو رواجملا هدنقو (هلامسا يف نودحلد نيذلا اورذو) نارعالا ف هئاما
 ا( ءامسالا هل) وحنو (ءامسا الا هنود قفا ؤدشت ال نتامح لاحد وج ازارتحا

 | ازارتحا ةفاضالاب هديقو (ابايرا مهابهرو مهرابحأ اوذختا) ةبوتلاىفف مهنابهز اماو
 ' ملف ركمملا اماو ةتباث هفلا ناف نابهرلاو رابحالا نم اريثكنا» وحن اهنع يلاثسا نم

 0 هغلاو (اناهرو نيسسق مهنم نأب كلذ) دوقعلا ف ةمجرتلا جراخالا عش

 | (هتزاوم تنخ نمو ٠ هتزاوم تلقث نف) حلفا دقو فارعالا ىفف نيزاوم اماو

 انك عونمو ددعتم وهو «طسقلا نيزاوملا عضنو» ءايننالا يفون ةعراقلا يف هوحنو
 | مث ةروكذملا ةثالثلا ظافلالا يف ىذملا نم دوواد ينال ام ىلع اندنغ لمعلاو لثم
 ايه يجلد ن فد اهيدندرب لس يكب ف الاطنو قت ترفل! اسيا قلل ل
 | مالي انرتقمالا لي زنتلاب ىمسملا دوواد يبا باتكيف ىذملاب يميل بحاص نآب

 | ضعئاص ىلع دئاعر يمض ىتي لعافف ناءرقلا يا ليزفتلا دوس يف هنوكل احب رجلا
 وه رجا مالب انرتةم درو يذلا نال هنم برقا نوهاض. ناك ناو نوهاضي ىلعال

 ةنئتاوقو (نرمقال ةيعازجل لوقي الز ةزعتلا يخبلتقنانس اما نوجا جزل تسلب



 تافلالا فذ ت طيبا هجن هةر كت ىه هذهو مير ةزوس ىلا

 ايزا يف ماللاو ةسبالم ىندال ةقاضالاو روسلا لع دوعب اهفارعا هلو يف ريمضلاو

 ضعبل مال يف برقالاو مسرب قاعتم ضعبلو واب ءاج ىلع فوطعم مسرو ىلا ىتمم
 كاع فولط |مسرو اميرمل هلوق يف فلالاو نع ىنعبب اهنا

 نافذ فو :نيوذانت نيو + 5 ف ليزتتلا ِف قذنلاَو

 2 53 انلعاناطلبا فرو د مهارد فو نيا فرو
0 

 انايب هو 3 يف ةروكشملاب ةلثايثلا ظافلإلا كيلا نو ذحب ةوواذ ىبا نعربخا

 ردص ٍِش اناس اما مصاعو عخابو اوماقتساو مهاردو ينبطاختو نانو نوماَعُمَو

 ددعت دقو مد ملام ةمجرتلايف ضو ضنا «انا انساب اه يشد فارعالا

 « مهف نوفاشن متنك نيذلا يع ككرربش نءا» ىللحالا ٍٍش نوفاشت يود اياك

 ىبطاخت اما .نيمضوم يف (انةزو اماظع انك ذيل اول قو) ار ١ يفف اتافر اماو

 فسوي ىفف مهارد اماو حلفا دق ىف هلثمو (اوماظ نيذلا يف ىنبطاخن الو) دوه ف

 اوميقتساف مكك اوماقتسا اه» ةبوتلا يفف اوماقتسا اماو (ىهارد سب نمثب هورشو)
 اد ء#ءشلاىث دلثمو (كلضضن عخاب كاءاذ) نهكلا يف عخاباماو ددعتم وهو " مهل

 | «هللارما نم مويلا مصاع ال” ةوه ىفو ( مصاع نم هللا نم مهل ام) سري يقف مصاع

 ةم.سلا ظافلالا ف ىذا ىلع اندنع لمعلاو" مصاع نم هللا نم مكل امر فاغ ىفو
 يق مينو انج قل يل مانا مدلك رحيق يلمع ماو تعقو ثيح مصاع لبق يتلا
 مصاع سنوي ةروس يف ليز.تلا يف لاق دق جا كلدك سلو اتللطم دوواد نال نالخا

 فلالا نم عنما الو هريغ نع هورا ملو فلا ريغب هباتكيف سيق نب يزافلا هعسر
 انلمع ىرج رفاغو دوه يف اهذذحو سنوي يف مصاع فلا تابئابو ها يرايتخاوهو

 لنا” نرهزخيف مدنيا نيكني نيب تع هيف نوقاشت فو م ظانلا لوقو
 02 ل 6

 200 يحاصو .ةعاضو دك دج هاوأ اكو ىراودت و

 | ناتملكلا ي هافرح يحاصو ةغاضبو اواو قراوت دا شلا ىذحيةووادىبا نعزيخا



 ا باسو وصبر اوبج مايا «نادلو 57

 يي اكلاو ةزمح اها دقو «ىراكب مه ام. ةراكش قالا وف وهف نيذشلال |
 الأ ناءزقلا يف ىراكس ظل دري ملو فلا ريغ نم فاكلا ناكشاو نيسلا حض | ا

 | يفو ةئالثلا مضاوملا ىزاكس ف فذملا ىلع اندنع لئعلاو ةثالثلا مضاوملا يف
 لق م قو كح نادل

 يءاَج نيعض و ملا فضتمو 0 نطل ةعاضر ف هنعو |

 ' اطلق فارسا قراملا ىو دقي ايت 8 سوقه
 اءانلاةروس ف مقاولا ةعاضر فلا فذخحب دوؤاديلا نع لؤالا تببلا يفبخا
 | ةغاضرلا ىتماكت لا فذحب فصنملا بحاص نغو «ةعاضرلا نه مكتاوخاو» وه
 | نأ دارا نل» وهو ةرقبلا يف مقاولاو روكذملا الا يف تول اهو نيشرلا يف
 | نيدوكذملا نيعضوملا يف الا ةغاضرلا ظفل ناءرقلا ف عَهب ملو «ةعاضرلا متي

 | مقاولا سيلا ملاع فلا فذحب لقتنلا خويش عينج نع يناثلا تيبلا يف ربخا مث

 | ظفل نم هريغ فلا فدحب لقنلا خوش نم ورمع يبا ىوس نعو ابس ةروس ىف
 ةز<مهأرق دقو «ةرذ لاقثم هنع بسال بيغلا ملاغ»وهف ابس يف عقاولا اما ملاع

 | هزيغ اماو اهدمب فلاو ماللا ديدشتو 200 يتلا فلالا فذحب ين اكلاو

 | ةدجسلاو دعرلا ىف هلثمو ءريبخا ميكتملاوغو ةداهشلاو بيلا | ملاع» مامثالا ينف

 نم هنال «نضزالاو تادامللا ببغ ماع هللا نا»:رطاف يف اذكو ّنملاو رشملاو

 ةعاضرلا ظفل يف فذحلاا ىلع اندنعلمعلاو ابس يف مقاولا ىوس يف لخدي ام ةلبج

 لاق مث قالطالا دياي عون هك ضو يفو نيعضوأ |
 اساور ضعت وأ .عيمجلا درع وه خب 1 ها زعأ نم 4

 مسر وأ نسال ناو لج وعن يذلا تاقلالا فدح باب اذه يا

 أ اهتنم فارما ةروس تالكن م !؟دتبم هل رخاء ضع ةفلاخت عم مهتم ضعب ن نع



 00-7 ١١أ١ مدل

 ناءرقلا ىف عقو ثيح ليزنتلا يف فوذحب لماع ظفل نا ىضتقب مظانلا قالطا

 ينا » ىلامت هلوق نم لماع فلا تب ىلع ليز: تلا يف صن دق ذا كلذكنسيلو
 انه لماعو اهيف هترابعو مامنالا يف «رادلا ةبقاع هل نوكُت نم نوملعت فوسف لماع
 لكول ءارسالا فو (اّعْض نام.دالا قاخو) ءاسنلا ىفف ناسنالا امالو ها فلا

 هنو ذخاتا) ءاسنلا ف ناتهبلا اماو لثم ا؟ عونمو ددعتم وهو (هزئاط هائمزلا:ناسنا

 ابوصنموأعوفرم دد.عتموهو (ايظع اناتبب برم ىلع مهلوقو)اضيا اهبفو (انبم امئاواناته

 ثيح لماع ين فذحلا ىلع اندنع لمعلاو (ناتعبب نيتايالو) وحن عونمو اضوبتخحو
 يف فلا ىلعو هفلا تابثا ىلع اندنع لمعلاف ماعنالا يف مقاولا لماعالا مقو

 نيلوعفم ىلا دعتم ىنانلل ىتبم ضام لعف انمض هلوقو اعقو ثيح ناتهبلاو ناسفالا

 لعافلا سنان ىهو ناسنالاو لماع يلا ىلحةدئاعلا هب ةلصتملا نينئالا فلا ايشوا
 لاق 6 عدوا نهض ىنعمو ليزتتلا هلوق امهينانو

 3 ىلإ ىَرمي يذلا 57 " 6 حابصألا قلق فلخل ءاجو
 ؤ 0 لق“ هنع ئراكس ف ذتجاو

 ناففملا ا ج جملا ف ياو 1

 فالحلاب هدلاو حاجن 7 بوسنملا ناولس دوواد يبا نع لوالا تييبلا ين ربخا

 زرتحاو اهتايثاو ماعنالا ةروس ىف حابصالا قلاف فلا فذح ىف فحاصملا نيب

 مد دق ذا ىونلاو بلا قلافوهو لوالا نع حابصالا ىلا قلاف ةرواخم ديقب

 ىف حجري موور# ىبال لعاف تبن مظانلل ينايسو لعاف قلاف نزوو هباع مالكلا

 ىلع هيف اندنع لمعلاو حابصالا قلاف ىف فذحلاو تابثالا نم ادخاو ليزتتلا
 يبا نع ىراكس فلا فذجب يناثلا تيبلا نم لوالا رطشلا يف سما مث تايثالا
 فدذحب نيخيشلا نعريخالا رطشلا يفربخا مث اضيا هنع نادلولا فلاو الطم دوواد

 ال» ءاسنلا ينف دوواد يباب هفذخ صوصخملا ىراكساما جلا يف ىراكس يتملكفلا

 لاجرلا نم نيفعضتسملاو» اضيا ءاسنلا ىفف نادلولا اماو «ئراكس متتاوةالصلا اوبرقت



 ذرتحلاو ليلا نم. ماللا بضنبو فلا ريغ نم ماللاو نيملا حب نويفوكلا هَأرقأ
 | لعاج) رطاف قاتمعو (كوعبتا نذلا لعاجو) نارمتلاء يف امعليلل رواجملا لعاجب

 | ف ةنيلخ نضرالا يف لعاج ىنا اماو نفضاج لزغ حرم تاززث ايهناف اهايميإ ةكلذاالللا

 | قلاف نم ىلوالا ةماكلا اماو اضيا تباثوهو اهيلع همدقتل ةمجرتلا نع حراخت ةرقبلا |[
 ةيناثلا ةملكلا نع قلاف ىلا هلوب زرتحاو (ىوتلاو ىلا قلاف هللا نا) ماعنالا قف

 هيلع صنيس امك دوواد يباب صاخ اهبف فالحلا ناف حابصالا قلاف ىهو اهيف
 ىلا قلاف ىفو هيف فذحلابو ليلا لعاج ين فلالا فذح دووادوبا سحتساو

 فذحو نونملا بوصنملا انايسح فلا فذح عوقوب مظانلا ربخا مث انلمع ىرج

 يق( نقلا نسغلاو) ماننالا,ى ق اناس اما فضتملا ف قلاخ لفل فلا[
 لم زجل نتوصل اناس رعب( ءايلا نم اناناس اهيلغ لت ريوأ ةتكإ
 | نالعف نابسح نزوو ةّساث هفلا ناف !نابسحب رمقلاو سمشلاو) وهو نامحرلا يف

 قلاخوهالا هلاال) مامنالا ىفف قلاخ اماو ورمع ينال نالغف تبث مظانلل يتايسو

 (روصملا قرابلا قلاخا) رشملا ينو (هللا ريغ قلاخ نم له)ر طاف فو (ةىش

 دوواد ىنال وكذب نا مظانلا قح ناكو لثم امك عونمو ددعتم ظبفللا اذهو

 | لعاف قلاخ نزوو هيلع ليزنتلا يف صن هنال رشملا يف عقاولا قلاخ فلا فذح

 توصلمملا اناني ف فذحلا لع اندنع لمعلاو ورمع ىلال لعاف تبث مظانال ىنايسو

 فطع ىلواو تارا ىلع فطعليلا لءاج هلوقو عقو ثيح قلاخ لهل يفو نونملا
 | ىنمع فصنب ىف ءابلاو انايدح. ىلع فلع ليضةقعان قلاخ ظذلو ليلا لعاج ىلع

 لاق مث يف
 ناتهْبلاَو لق ليِزَْتلا انمض دق. ع ناسنألاو ْلِءاَعو

 ناّرمع لا ٠ وف لماعأما ناتهلاو ناسنالاو لماع فلا ف ذحت دوواد ىلا نعربخا

 عال ظزح ذاشما غلو « نوملعت فوس لماعىفا ” دوه يو (لماع لمع عيضا ال ينا)

 | نقو 6 للا لأجد ماعنالا قفل الا لبا اما قلاف نم لوألا ةملكلاو



 تدقاع اماو ةتبأن امبفلاو نيلاعت الو اولاعت هف حردن ال هنا ىتخيالو ددعتم وهو

 تارا اماو فلالا فذحب نويفوكلا هأرق دقو (مكتايا تذقاع نيذلاو) ءاسنلا ينف
 / كتبارا) ءارسالا ينو نيعضوم يف (هللا باذع مكبتا نا مكتبادا لق) ماعنالا ينف

 ثارا لص اذا ادبغ ىغني يذلا تيازا) قلعلا ينو (لع تموركيذلا ازه

 حردناو لثم امكعونمو ددعتم وهو (انئايانب رفك يذلا تارفا) هط فو (ناكنا

 ماعنالا تف متيارا ماو هحالطصا يف مدقت ال تيارفاو مكياداو كتارا تمارا ىف

 عونمو ددعتم وهو (ىزءلاو تاللا متيارفا) مجنلا يفو انا دعنا انا متارا لق)

 | تيارا عم متيارا مظاسنلا رذ امئاو انكذام متارفا متيارا ىف جردناو لثم ا

 نع ماهفتسالا ةزمحل امه:م لكرواجملا مئاداو تياراب زرتحاو ءاتلا مضب هل هتمااخا

 امهيف جزدنا امو متياراو تنارا مفان أرو دقو تار اذاو وحن اهنع يللاحلا

 يءاسكلا أرقو اغلا اهلادبا ايا شرو نع يورو نيب نيب ةطسونملا ةزممملا ليهست
 (| تيارا يف فلالا فذح ىلع مظانلا مالكو اهقيقحتب ةعبساا نه نوقابلاو اهفذحب

 نيتاورلا ىدحا ىهو ءايلاو ءارلا نيب فلاب امهتءارق رابتعاب وه اما متيازاو
 ةروص الجن هن ةناويلا ع ذهن ىف لتولاللا فدح نم مزلبو شرو ن ءنيتمدقتملا

 نا ةرورض نولاقك ادحاو اهجو زمهنم ةياور نو هنع ىرخالا ةياورلا يف ةزمحلا
 لدا نأ فلاللا فدح نم مزانف ةزمهلا نم ةلدبم اه اف نم دنع فلالا |

 امو متاراو تيارا فلا فذح ىلع اندنع لمعلاو هريغل ةزمهلا ةروص فدح
 مهرثا» ىلع مه ىلع دوعب اذكهلوق يف ةراششالا معنا او ناءرقلا عيمج ىفامهيف جردنا

 فلا ريغ نم متياراو تياراب ىقاو ىف ىنعمب ىدل هلوقو هب هبشملا وهو لبق تيبلا ين!
 هلوقو زجرلا وشح يف نينكاسلا عامتجا مدعل يءاسكلا ةءارق ىلع ءايلاو ءارلا نيب

 لاق مث فلا نع ربخ فورعم ىنعمي ر دصم نيعلا مب فرع

 فصش6 : 5( قلاَح اهل او[ [ تلمع نواح ارش وابأف كنود ليلا َلعاَجَو

 دب لعاج فلا لوقا فلحب ِق فالحلاب لقنلا خ خويش نع لوالا طشلا يف ربخا



 نع رابخالاب مظانلا هزهأ مث راكالا ىو ئغ محاوؤلاو ةلاهللا يخذل ىف 56

 ندكب دوو 0 وهو 4 نبا نعو اقاوم عوافنج نا: ناتي سال بحاص

 ىلؤالا ةوادعاَما آم دعاقم نلا ىذحبو ةوادع نم ىلوالا ةملكلا ادعام فلا

 | ىلوالا ريغ اماو «ةوادعلا مهنيب انيرغاف ” ةدئأملا قف فضنملا بحاص اهفدحن صتخملا

 امك عونمو ددعتمو هو « ةوادع سانلا دشا ندجتتل . ةوادعلا مهني انيتلاو ” اضيا اهيفف

 انا”نإا ىفو «لاتقال دعاة« نينموملا يفوذ» نارمعلا٠ ىقف امم دعاقم اماو لثم

 دعاقم يو اتلطم ةوادع يف ناقلعا لع اندنعلمعلاو « عم. سأل دعأمم أهنم دعت انك

 لغفي قلعتم راكالا ىفرح ىفو هلوقو ينوجاججتا ىلع فطع ةلاهج هلوقو نيب ضوملا ىف
 | لاق مث رو د لهو ةيعْ ةملكلا لع قرحلا ناطر تزينت يدق فود

 4-2 ص هَ

 بلك هراثا< ىلع مهو 3 مه : 0 متيطاَر 3

 |نغو'هنم ٍنانلا _ لالا ينم مهراثا* ةانذاب فلا ىذمي دوواد ىبا نع ربخا

 اءاسنلا يفف متبضازت اما «ىلع مهب» نرتقملا مهراثا١ فلا فذحب لقتلا خويش عيمج

 «يهراثا<ىل ٍلع انفو » دوقعل خلا نفعا اماو يب« ميتا اهني ع طي عاج لو ١

 مها ىلع مهاماو ددعتم هنم ضوفخملاو 0 يرانا از مدقام بتكلو "سي ىفو

 مظانلا ندحو «نوعرعد مهراثا# نه مهن » تافاضلاو ينف عيمجلا فوذحملا

 متيضازت ىف ىذمحلا الط ينال امىلع اندنع لمعلاو ملظنلا قينضل مهف نم ءاذلا
 هلوقو هاب ام ىلع فطع متيضارت هلوقو عقو ثدح اضوفخمو ابوصنم مهراثا#و

 لعقلا كلا لوعغم مهراثا# ىلع مه هلوقو هلعاف عمردقم لعف هربخ ادتيم مهلك

 لاق مث ل قطعا فذح مهلكو مدقتاو ردقملا

 وش تيدأو كفرا وسل » لم ا ل اك

 والا ينع انت تلا قانجب هاشتلا ءاضنكا ان مهاك لقتلا خويش نع ربخا

 لان ام متاَزاو تيارا نلا ىذح ىف فحاصملا نب نالخلابو تدقاع نلاو

 نوكرش يزل لا اع لحنلا ىفو «نوذصي |عىلامتو هناحبس» مامنالا ينف

0 



 اد درو اتا ذك ق را وذ 1

 ىفف هؤابحا اما ةبحاصو ىنوجاحتأو ةبقاعو هؤابحا فلا ىذحي دوواد ىبا نعربخا

 وحذف ةبقاع اماو ريغال «هؤاجحاو هلل اوان: !نحن ىراصنلاو دوهلا تلاقو » دوقملا

 يق «ىوقتلل ةبقاعلاو ” صصقلا يف هلثمو ماعنالا يف «رادلا ةبقاعدل نوكت نم

 اماو لثم امكسن عونمو ددعتم وهورشملا يف «رانلا يف اهنا امهتبقاع ناكف » هطا

 مظانلا ىلع قبو ريغال « نيده دقو هللا يف ىنوجاحتا لاق » ماعنالا يف ينوجاحتأ

 | هنو فلالا ندي 32 دوواذ ابا ناف نارمع لا* يف مدجج اح ةداملا هذاه نم ظ

 نملا ىف اركنم ددعت دقو «ةبحاص هل نكت ملو» ماعنالا ىنف ةبحاص اماو لمعلا |

 ىف نذلسا نم وراد قالاام وعاد لللاو بع زامل ف ةفاشالاب فرت |
 دقو يللاوملا ىلع فطع هبقاع مث هؤابحا مث هلوقو تمقو يردخ ةعن رالا ظافلالا هذه

 انه هغوس نكل زجرلا وشح ىف زوجي ال وه نينكااس ند ىنوجاحتا ىف عمج |

 لاق مث امهنخا بكتزاف ناررض عمتجا مهضم لاق ناءرقلا ظذل ةماقا 4 ةظفاحملا

 نامت يف نمور اكبإلا ٍيف رح »# إو ش_حاوّشلا عم : ديلا
 3 ةاقما اممأو حران نبال كي ذراو ىلوالا ندر قا

 ىف ةلاهج اما راكبالا يتملكو شحاوفللاو ةلاهج فلا فذحب دوواد يلا نع ربخا |
 كم لمع نمهنا) ماءنالا يفو (ةلاهجبت ءو سلا نولمعن نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنا) ءاسنلا |

 هللاب نونظب) نارمع لا*ىف ةلهاجلا ةداملا هده نم مظانلا ىلعىتبو (ةلاهججت اءوس |

 ليزنتلا ىف ركذ دقو حتفلاو بازحالاو دوقملا ىف ددعتو (ةيلهاجلا نظق لا ريغ

 ةدمع ىف مظانلا قلطا دقو عبارلاو يناثلا نع تكسو فذحلاب ثاثلاو لوالا

 شحاوفلا اماو اقلظم هفذح ىلع اندنعلمعلاو فصنملا دحاصك ةيلهاجلا نذح ناببلا

 «نثداوفلا ير مرح امنا لق ىارعالا ىفو «شحاوفلا اوبرقت الو” ماعنالا ىف
 فو «راكبالاو يشعلاب حيبسو» نارمع لا٠ ىفف راكبالا اتملك اماو .ذدعتم وهو
 نم دوواد ىنال ام ىلع اندنع لمعلاو «راكرالاو يثملاب كير دمج حبسو» رفاغ

 مث 7

| 
1 
 ا



 هي ريل دوقملا يضف ياو اماو نايا ةدمع ىفوانه مظانلاكقرافك فل ىف نذملا

 ثاريم اماو «أشيرو كلا ءوس ياو“ نارعالا يفو "هيخا ة 3 ون عزاز كك

 وحنف ماعثالا ماو ديلا ىف هلثمو «ضرالاو تاوامسلا ثاريم هللو » نارمعلاءىنف
 عونمو ددعتم وهو « مكماعنالو مكل اعاتم .ماعنا هذه اولاقو ٠ . مامنالا ن اذا نكتيلف»

 فذملا ىلع اندنع لمعلاو « يا ةءوس يراواف» دوقعلا يفف يراوا اماو لخاك

 وهف» نم ةرافكالا تمقو ثيح تببلا اذه ىف ةروكذملا ظافلالا ةذه عبجج ىف

 هلوق نم ماحرا ظفل نع مظانلا تكسو هتبث ىلع اندنع لمعلاف دوقعلا ىف «هل ةرافك
 ىلوا مهضعب ماحرالا اولواو» ىعت هلوق نمو ماعنالا 3 « نيالا ماحرا » ىلاعت

 تانثالا راتخاو لش اك قذحلا امهف فعض دوواد ايا نال لافنالا ىف « ضعس

 وحن قافتاب تباث وهف ماحرا ظفل نم نيذه ريغ اماو اند:ءلمعلا هراتخا ام ىلعو

 امو ماحرالا ضيفت امو » ءاسنلا ىف «ماحرالاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو»

 ةعبرالا ظافلالاو لابر هلوقو ناهتل ىف «ماحرالا ىفام ملعب و» دعرلا ىف «دادزت

 لاق مث فطاعلا فذحبت قباسلا تي -تيبلا ىف ىدارف ىلع فطع هدع

 هسب ات تءاج فنك يللاَوَسْلا ذك د« ْهَمساَوَو مععب انأ 2

 اما تعقو فيك يلاوملاو ةعساوو معباثاو مكبأثا فلا نذحي دوواد ىلا نع ربخا

 «اولاق امي هللا مهباثاف» دوقلا ىفف مهأثا اماو «مغب امغمكباثاف» نا معلا ءيفف مكمألا

 «ةعساو هللا ضرا نكت ملأ» ءاسنلا يتفةعساو اماو « ابد رقاحتف مهاثاو» حتفلا ىفو
 انلمج لككو» ءانلا ىف ييلاوملا اماو رمْزلاو توبكنملاو ماعنالا ىف ددعتم وهو

 « كيلا ومو نيل يف يكاوخاق» بازحالا ينو «يلاولا تفخيفاو» ميرم يفو «يلاوم
 فيك هلوق رداشا تسلا يف هعم ام نود هعونت ىلاو لدم امك عونمو ددعتم وهو

 بال ام ىلع اندنعلمغلاو يلاوملا ىلع دوعب تءاج هلوق يف رتتسملا ريمذلاف تءاج
 ناظفللاو مكباثا هلوقو تمقو ثيح ةعبرالا ظافلالا هذه يف ىذمحلا نم دوواذ

 لاق مث هلبق ام ىلع وا يراوا ىلع فطع هدعب



 ىلا اوعراس» اماو ءايبنالا ريغ يف عقاولا نوعراس وهو هريغ نيبو ءايبنالا ىف
 صاخ ريغ دارملا نا نم انررق امل همالكيف لخدي الو ةتباث هفلاف « مكبر نم ةرفغم
 امو ليصفت ريغ نم ةتسلا ظافلالا يف نذما نم دوواد ينال ام ىلع اندنغ لمعلاو

 ندخحو نونملا بوصنملا ةيساق فلا ىدحب نيخبشلا نع لؤالا رطشلا يف ربخا

 دوواد وبا وهو ناولس نع يناثلا رطشلا يف ربخا مث رمزلا يف عقاولا ةيساقلل فلا

 هباب يف هيلع صنيس يناثلا فلالا نال هنم لوالا فلالا ينعي ىدارف فلا ىدذحب

 ةزمح هأرق دقو «ةيساق مهولق انلمجو» دوقعلا ىف نونملا بوصنملا ةساق اما

 ةيساقلل ليوف» وهف رمزلا يف عقاولا اماو فلا ريغ نم ءايلا ديدشتب يءاسكلاو
 نم يناثلا يف ةروسلابو لوالا يف بوصنملا نيونتب زرتحاو « هللا ركذ نم مهولق
 ىدارف اماو ةتباث هفلا ناف جحلا يف «مهبولق ةيساقلاو »وهو نيديقلا نع يلاخا

 ال «ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نا» ابس فو « ىدارف انومتتج دقلو» ماعنالا ىفف
 هلوقو نيتروسلا يف ىدارف فلا ىذخ نم دوواد ينال ام ىلغ انددغ لمعلا ريغ
 فلا ىذحو ريدقتلاو ةيساق ظفل نم ةموهغم ةفوذح ةفص: لع فنطع نزلا يفو

 ىنعمب بانال ينبم رثا هلوقو امهنع نئاكرمزلا يف عقاولاو نونملا بوصنملا ةيساق
 لاق مث ىذحلل هريمصو يور

 . .يراّوأ مم ماننألا ثاريم دقي يرو .ةاراّمك تنبئزاد
 يراواو ماعنالاو ثاريمو يراوبو ةزافكو تنابر فلا فذحي دوواد يبَأ نعربخا

 ودنف ةرافك اماو ريغال « كروجح ين قالا مكحيئابرو» ءاسنلا ىف بئابر اما
 « نيكاسم مامط ةرافكوا . مكناما ةرافك كلذ . نيك اسم ةريشع ماهطا هترافكف»
 ىفالوا عقاولا هل ةرافكوهف دوواد ينال ينثسس نا مظانلا قح ن. ناكو دوقعلا يف

 فصنملا حاص قلطا دقو هنع تكسو اهلكرافك ظافلا ذ دوواد ايا نال دوقملا



 وحن ةفاضالا نع ادرجسو ا دعرلا ىف «هنلابب وه امو» وحن ةبعكلا ريغ ىلا افاضم ناك |

 اماو لثم انك عونمو ددصعتم هنع زرتحملا اذهو قالطلا يف «هرما غلاب هللا نا»

 ءايبنالا يف هلوقي زرتحاو « تاريخا ىف نوعراس كنئلوا» وهف ءايبنالا يف نوعراس |

 كئلواو تاريخا ين نوعراسيو » نارمتلا* يفاموحن اهريغ يف مقاولا نوعراسي نع |
 يتايسو اضيا دعت وهو «رفكلا يف نوعرامي نيذلا كنزحيالو . نيماصلا نم |

 حت أرقي ةبمكلا غلابو هلوقو تازرتحملا هذه ىف لمعلا هب ام دعب تيبلا حرش يف
 لاق مث نيخيشلا ىلع دوعب نينثالا فلا ايور هلوق ين فلالاو ةياكأا ىلع نيغلا |

 افي ضخ امر نمر ةف وتنص واير ليوا فبط املالا ة حسو نب ١
 هلثمو هلوق نم ةمدقتملا ةتسلا ظافلالا فلان ذحب ليزتتلا يف درواد ىلا نع ربخا |

 امايقو عابرو اناناو بوصنم ريغو ابوضنم رثاط ىهو انه ىلا ارئاط نيعضوملا يف ظ
 مقاولا رئاط ظفل نيب ةقرفت ريغ نم ينعي ليصفت ام ريغ نم هلوقو نوعراسيو غلابو

 ظفل نيب ةقرفت ريغ نمو سي ةروس يف مقاولا رئاط ظفل نيبو ةمدقتملا روسلا يف
 نيب ةقرظت ريغنمو اهريغ يف عقو ام نيبو ةمدقتملا روسلا ىف نيمقاولا عابرو اثانا

 اماو انونم ابوصنم نوكي نا ديقب نكل اهريغ يف عقاولا :نيبو دوقعلا .يف مقاولا امايق
 | ىذحي ملف «مايق نم اوعاطتسا امن ٠ نورظني مايق مهاذاف» وحن ضوفخملاو عوفرملا
 |اوهو مدقملا غلاب نيب ةقرفت ريغنمو امهتا,ثا ىلع اندنعلمعلاو امهنم ادحاو دووادوبا ظ

 وه امو» وحن ةبمكلا ريغ ىلا فاضملا غلاب وهو هريغ نيبو ةبمكلا ىلا فاضملا غلاب
 | مظانلا دارم ناك لثو «هرما غلاب هللا نا» وحن ةفاضالا نع درجملا غلابو «هغلاي

 عومجملاو ثنوملا ركذ نع تيبلا اذهب فتكي ملاصاخ اريغ ةبعكلا ىلا فاضملا ريش

 عقاولا وهو مدقتملا نوعراس نيب ةقرفت ريغ نمو نييعتلاب دحاو لك ىلع صن لب



 لوقو عقو فيك مقو ثيح ةشحاف ظل يف فاما نم دوواد ينال ام ىلع اندنعإ

 لاق مث فطاعلا فذحب ريطانقلاو ىلع فيلم عراب ةغحأاف |

 و مازاط آمنإَو # ءاج اضْيأ زياط الو اًدك
 ظ لكلا مام ارسالا ف لبق 0+ "راش يف كن (ط لكَ

 | نيمدقتملا نيعضوملا ىلع ةدايز عضاوم ةعبرا يف رئاط فلا ف ذحب نيخيشلا نعربخا

 | ئاطالو اماف ٠١ ارسسالا يف هزئاطو لمنلا يف كاط لاقو مهزئاط اغاو ئاطالو يهو

 | مهزئاط امااللا) فا رعالا ىفف مهزئاط امنا اماو (هيحانجب ريطب زاطالو) ماعنالا ينف

 ظ «نودتنت موق متنا لب هللا دنع كّراط لاق» وهف لمعلا يف راط لاق اماو (هللا دنع
 ذويقلاب زرتحاو (هقنع يف هزئاط هانمزلا ناسنا لكواوف٠ ءارسالا يف مقاولا اماو |

 ظاؤلالا ةتسو» هلوَق دنع هيف لمعلا هب ام قايسوَس ةروس يف مقاولا نم ةروكذملا |

 | لبق هلوقو هلق تيبلا يف ارئاط ىلع دوعب اذك هلوق يف ةداشثالا مس او «ليزنتلا يف |

 ومات هلوقو زا يدش انهن وهو هيلا قالا نع هنطمل شل لع يب

 ظ لاق مث رئاط ظافلا نع فلخ لكلا يف لاو لكلا ىلا فاضم متم
 ظ الن دوقملا يف امايق ذك ينقي .ةلوألا عابر . مَنِ الإ

 ا امايقو لوالا عايز فلا فذدحواالاب نرتقملا انانا فلا فدحب نيخخيشلا نع ربخا ظ

 | ديقب زرتحاو اثاناالا هنود نم نوعدي نا ءاسنلا يفف اثاناالا اما دوقعلا يف عقاولا ا

 هنع زرتحملا اذهو (انانا ةكّنالملا نم ذختاو) ءارسالا يف ام وهن هنع يللاخا نعالا

 | نعالوالا هلوقب زرتحاو (عابرو ثالثو ىنثم) ءاسنلا ىفف لؤالا عابر اماو ددعتم |

 | سانا امايق مارملا تيبلا ةبكلا هللا لمج) وف دوقملا يف مايقاماو رطاف ىف عقاولا

 | (ادومقو امايق) نارمع ل٠ يف ام وحن اهريغ يف عقاولا نع دوقملا يف هاوقب زرتحاو |

 | هلوق دنع تازرتحملا هتاه ىف لمعلا هب ام ىتابسو ددعتم وهو هوحن ءاسنلا فو

 | نيخيشلا ىلع دوعب نينثالا فلا القت هلوق ىف فلالاو (ليزنتلا ىف ظافلالا ةتسو)

 لاق مث



 تاث هناف (انياقعا ىلع درنو) وحن هريغ نم نيبطاخملا ةعامج ريم ىلا فاضملاب

 ددغتم وهو رمقلا يف (ةغلاب ةمكح) وهو (ةغلابلا ةجحلا هللف لق) ماعنالا ىتفةغلاب اماو

 اذه نا اورفكن يذلا لوقي) مامنالا ىفف ريطاسا اماو لثم امك عونمو ةمجرتلا دع
 فذحلا نم دوواد ىبال ام ىلع اندنع لمعلاو دذغتم وهو (نيلوالا ريطاسا الا

 لاق مث ةعبرالا ظافلالا يف

 عزاتم البر نق لادا وأ 9 عاق . 7 اما

 عزانتلا نم قغشملاو عازنلا نم قسما لعغقلا كؤلا ف ذي دوواد ىبأ نع ربخأ

 يفف يناثلا اماو (رمالا ىف كنعزاني الف) محلا ينفف لوالا اماف لادلل نمش

 اهف نوعزاتت ٠ اولشفتف اوعزانت الو) وحن ددعتم وهو (٠ىش يف متعزاتت ناف) ءاسنلا

 متاه .مهسفنا نوفاتخي .نيذلا نعلداجتالو) اضءا ءاسنلا يفف ثلاثلا اماو (اساك

 يه يتلا مهلداجو)وحنو (مهنع هللا لداحي نفانندلا ةامحلا ِف مهنع متاداج ٠ :الأه

 لاعفالا ميمج يف فذملا نم دوواذ يب ينال أم ىلع اندنع لمعلاو ددعتم وهو (نسحا

 نا هرقلايف عقب مذا عقاولل ناي « عزانت وا عازن نم لعفلاو* مظانلا لوقو ةروكذملا

 ةرقبلا ةروس ىف هنم مسالا عقو دقف لادا !هاو عزانتلا نمالو عازنلا نم مسا

 دوواد ىنال هف ذ> ىتايسو دوه ةروس يف عقوو ةمجرتلا نع جيراخ وهو ةّمان هقلاو

 لاق مث ريطانقلا ىلع فطع لعفلاو هلوقو

 ازياتلع نناعض ولا ايفا هلغمو 2 اًراكأ امنتعو ةشحاف

 فلاو رباكا فلا فذحب نيخبشلا نعو ةشحاف فلا فذحب دوواد ىبا نع ربخا
 هلثمو (ةشحاف ناكهنا) ءاسنلا ىفف ةشحاف اما نيعضوملا يف نوثملا بوصنملا اراط

 أماو لثم اك عونمو ددعتم وهو (ةشحافلا نوتانل مكتا) فارعالا فو ءارسالا يف

 يفاازئاط اماو ريغال (اهيمرجسنباكا ةيرق لكيف انلعج كل ذكو) ماعنالا يقف رباكا
 (ىنذاب ازئاط نوكتف) ةوقملا فو (هللا نذاب ارئاط نوكيف) نارمع لا تف نيعضوملا

 لمعلاو نيعضوملا يف فلا ريغ نم ءارلاو ءاطلا نيب ةنك اس ءايب مفانريغ هارق دقو



 يذلل) نارمع لا* ينف اضيا ورمع ينال فوذحلا كرايم اماو (كللا هد يذلا

 اهيف كرابو» تلصف ينف دوواد ىال فودحملا كراب اماو ددعتم وهو (اكراب

 هانلزنا باتك». اهيفف هل قو ذينملاىسقرونم هم كار اضل اماوت ءافاؤكل ا

 ناممحرلا ة هروس نه كرامت اماو «اكرايم ء ام ءامسلا نم انلؤناو» َُق ٍفو «كرابم كيلا

 «كلملا هديب يذلا كرابت» كلما يو «كير مسا كرابت» اهينف اضيا هل فوذحملا
 انكراب يذلا اصقالا دجسملا ىلا) ءارسالا يفف نيخيشلل فوذحلا انكراب اما

 (ةفعاضم افاعضا اوبرلا اواك اال نارمعلا ٠ يفف ةفعاضم اماو ددعتم وهو (هلوحا

 كرابالا اهعيمج فلا نذح ورمع ابا نا ةكربلا ظافلا يف مظانلا مالك نم صخلتف

 نينثا نذحو اتكرابو كرابو ةكرابم ىهو اقلطم ةثالث اهنم ىذح دوواذ ابا ناو

 | عيمج يف فذملا ىلع اندنع لمعلاو نامجرلا نم كرابتو داص نم كرابم اهو ديقب
 | لدباو فطاعلاريدقتب امتارم لع فطع ةكرابم هلوقو تعقو ثيح ةكربلا ظافلا |

 ظ لاق مث نزولل فقولا ىرجم لصولل ءارجا اهنكسو ءاهن هانا
 امَمِح اًضيأ ةينامث ينو دي امم ينام نينانث فو

 | مهو دلحاف)رونلا يف نينامث اما ةيناثو ىنامثو نينامث فلا فذحب نيخيشلا نع ربخا | ظ

 انه ىلا هريخات هجو انمدق دقو ملاسلا ركذملا عمجلاب قحلملا نم وهو (ةدلج نينامثا
 ظ ةيناكل ماعنالا ىتف هب ةناك اما أو (مججحح يب ىناع ينرجأت نا لع) صصقلا يفف ب ىنام ماو

 ١ نيناع يفو هلوفو اهنم نيعضوم يف ةقاملا فو رمزلا ىفو (نينثا ناضلا نم حاوزا ظ

 هلوقو يناثو نينا نم لاح اعمو دعب ناظفللا اذبكو انكراب ظفل ىلع فطع
 ظ لاق مث قالطالل هفلاو ةينايث ديكو ميلا حنفو ميجلا مضب اممجإ

 ريطاسأ ةّشلرات مكب اقعأ 4# ريطانّقلاو ةوواد ىب الو
 ريطانقلا اما ريطاساو ةغلابو مكباقعاو ريطانقلا فلا فذ دوواد يبا نغزيخلا

 تام نافا) اضيا اهيفف مكباقعا اماو ريغال (ةرطنقملا ريطانقلاو) نارمع لا٠ يف

 زرتحاو (مكبأقعا ىلع مكودري اورفكن يذلا اوعيطت نا . مكباقعا ىلع متبلقنا لتق وا



 اهدتب ايفو ةمجرتلا ىف ددعتم وهو (دابعلاب ريصب هللاو هللا نم ناوضرو) نارمع

 ةثالثلا ظافلالا يف فذحلا ىلع اندنع لمعلاو (مالسلا لبس هناوضر) وحن عونمو

 امغارم تلا فذحب نيخيشلا نع ىناثلا رطشلا يف مظانلا ربخا مث دوواد ينال 6

 نارملا* ينف ناطلس اماو ([غارم ضرالا يف دجي) ءاسنلا ينف ائارم اما ناطلسو

 |هناطاس امنا) وحن عونمو اهدسب ايفو ةمجرتلا يف ددعتم وهو (اناطلس هب لزني ملام)

 | فطع هدعب ناظفللاو اًاصب هلوقو (هيناطلس ىنع كله) وحنو (هنولوتب نيذلا ىلع

 | امهنغو يا نيفاضم فذخ قعاغارم هلوقو نيلوالا يف فطاعلا فذحب افاعضا ىلع
 | لاق مث : امغارم فلا فذح

 كر 33 نباو كدابم كرات 00
 راب لق نامحرلا نم نمر مث «ي كرام ىقأ درآص نم هنعو

 .ةقجانبب قو كداب ظل يف 5 مل ا الإ : اميقح ا

 أ ةوواد قا نعو يضلل اممو كارا فلا فدحب عنقملا يفورمع ىلإ نعو 0-0 فلا

 | ناءرقلار خا ىلا داص نم امقاو هنوك لاح كرابم فلا ف ذحيو كراب فلا ف ذحب
 | عي زبخا مث ناءرقلا رخا .٠ ىلا نامحرلا نم امقاو ةوك لاوس مابا قلاش و

 ارونلا ينف نيخبشلا فودحملا ةكرابم اما ةفعاضمو انكرا فلا فذحت نيخبشلا

 أ ددعتمو هو (ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يف) صصقلا يفو (ةكرابم ةرجش نم دقوبا
 ظ كرابت) يهو عضاوم ةعست ىف عقو دقو رمح ينال نوذحملا كرابت ماو لثم امك عونمو

 | كرايتف) حلفا دق يف (نيقلاخلا نسحا هللا كرابتف) فارعالا ىف (نيملاعلا بر هللا

 / فرخزلا يف (ضرالاو تاوامساا كلم هل يذلا كرابتو) رفاغ يف (نيملاعلا بر هللا |

 | نم اريخ كل لمج ءاش نا يذلا كرابت ٠ هدبع لع ناقرفلا لزن يذلا كرابت)
 كرابثا نامحرلا ين (كبر مسا كرابت ٠ اجورب ءامسلا ين لعج يذلا كرابت . كلذ



 عي ٠ دو

 | هريدقت فوذح هلعف طرش اثيحو فلخلا ىلا ننال كاضب زينا هلعافو ٠ ناي قنفت

 | فلحلا ريمص هلعافو هلع هلق ام ةلالدل فوذ#<# ءاجب قلعتم ةلضقعلا ىف هلوقو عقو

 ظ لاق مث عم ىنعمب ىلعو هلعاف نم لاح قالطالا ىلع

 فالغي وأ ءاَج قافو ىلع د فرارعالا ىلإ نامي لا* نم
 | ةروس ىلا ايهتنم نارمتلا» ةروس تالكن م !ةدتبم تافاالا فذح بان اذه يا

 أ ةمجرتلا ىههذهو اهنالخو فحاصملا قافو فالاو انه قافولاب ذارملاو فارعالا

 اهدمب ةثالثلا مجارتلاو ةمجرتلا هذه ظافلا رثكأو تسلا فذملا مجارت نم ةثلاثلا
 ناف نيتقاسلا نيتمجرتلا فال ناءرقلا ىف اعوقو لقا اهنم ددعتملاو ددعتم ريغ

 ىنعمب قافو ىلع هلوق يف ىلعو اعوقو رثكاو فذملا درطم ددعتم اهظافلا رثكا

 لاق مث فذحلا ىلع دئاعلا هان ريتضازنم لاس اهرورجع عم يلهو عم

 [فانضَأ اج دوواد ىبأ نعو # افامْض يف ميقملا ين ْفْذَكاَوا

 شخيلو) ءاسنلا يف افاعض فلا فذحب مدقملا يف ورمتيفلا نع لفالا رطششلا يفرربخا |
 دوواد يبا نع يناثلا رطشلا يف ربخا م : (افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرتول نيذلا |

 فتح ىلع اندنعلمعلاو (افاعْضا اوبرلا اواكت ال) نار ملا يف افاعضا فلا ف ذب |

 هل لخدم الف ةرقب بلا يف عقاولا ةريثك افاعضا اماو نيروكذملا افاعضاو افاعصض فلا ظ
 ةزمهب 2 افاعضا اج هلوقو لمعلا هبو هْقلا تبث ىلع دوواذ وبا صن دقو انه |

 لاقل نالوا ناار ندياريوتملا عليج ياللا ىذحا ىلع ةدحاو

 نايلشم و انه 1ع انارطمو ناَوضِرَو م-مهااوفأ اَآاَصي ظ
 اما ب اًطاصب فلا فذحب دوواد يبا نع لوالا رطشلا يف ربخا ظ

 ءانلا مضي نويفوكلا هأ هأرق دقو (الاصي نا امهيلع حانج الف) ءاسنلا ىقف اخلاصي

 نللرخل قالع لا* يفف مههاوفا ناو للا ريغان مالا راك فانضلا ناكدناو

 هريغ نع ةبيغلا ريمض ىلا ةفاضالاب زرتحاو ددعتم وهو مهولق قير ام مههاوفأب

 لا ينف ناوضر اماو تباث هناف (ملع هب ا أم .٠ مكعاوفاب نولوقتو) رحت



 الا

 باذعلا مه فعاضب )وحن اهدنب ايفو اهيف ددعتم وهو (ءاشي نمل فعاض

 هيف دلو ةمايقلا موي بادعلا هل فعاضي) دوهيف (عمسلا نوعيطتس اوناك ام

 هللا اوضَرَقَت نا بازحالا يف (نيفعض باذعلا امل فعاضي) ناقرفلا يف (اناهم

 ورمع ينال فالخلا كردتسا مث كلذ ريغو نباغتلا يف (مكك هفعاضي انسح اًضرق
 ىناثلا نع لوالاب زرتحاو الوا هب لثمملا وهو ةرقبلا ىف اهنم لوالا ظافلا ةثالث ف

 ضر هللا ضرقب يذلا اذ نم) ديدملا ةروس يف ثلاغلاو يناثلا ايناث هب لثمملا امهيف
 صاع نباو ريثكنبا هارق دقو (ميركرجا مهلو محل فعاضي ٠ هل هفعاضيف انسح

 هاوس هلوق يف لخديال هنا «ملعاو# عقو ثيح نيعلا ديدشتو فلالا فذحب

 هلوق انيب اذاو هذه دعب يتلا ةمجرتلا يف هل مظانلا ىذ ليلدب ةفعاضملا نم مالا
 نال ىلوا باب. نم انه هل لخدم الف افاعضا اماو ةفعاضملا لاعفا صوصخب هاوس
 هلوقو دعب نيتيبلا حرش يف لمعلا هب ام ىتايسو داضلا دعب ال نيعلا دعب هيف فلالا

 : اهون مان ءاج نم لعاف مسا يءاج هلوقو نيعلا نوكسب هعم
 دقت انك اهفعاضي الإ ا +1 ةيللم قولو

 0 ظفل َسيَلف :# قاالطألا ىلع ةّليَمْلا يفد«
 ةفعاضملا لعف فلا ف ذح يف دوواد ىنال ءاج فالخلا ناب لوالا تيبلا يف ربخا
 مدقت م" فالخريغ نم هل فوذح هناف ءاسنلا يف مقاولا اهتعاضب فلاالا مقو اهثيح

 ىلع ةفعاضملا لعف يف ةليقملا يف ءاج فالخلا ناب يناثلا تيبلا يف ربخا مث ابدرق
 يل هنم ظفل سيلف لاقف قالطالا ىنعم دك وي اب تيبلا لك مث قالطالا هجو

 اايغالوق لا اذهب راشاو هفذح ىلع قافتاب ابوحصم ةليةعلا يف ةفعاضملا لعف نم

 / نا < ملعاو ]2 منقملا ىلع ةليقعلا تادايز نم وهو "اج فثكدهف كولثلا فعاضي»

 .دوواد ايا نال هيف مهو دوواد ينال فالملا نم لوالا تيبلا يف مظانلا هسن أم

 |ةيقسااسملا عاججا ىكحو فذملا الا ةفعاضملا لاعفا عيمج يف ليزنتلا يف ركّذي م
 يي الر ايي زج تاقو تيب طاش راس عنج يقاذالغب د



 انعم ثلَّثلا ىدل مهقم و ب امهنع 'يهألا وهو . يعم

 يجر اذهل انونهسس نالافالاو دع كان الشلل 5 نباو .|

 ةرقبلا نم ريخالا اتاك فلا فذح يف فحاصملا فالتخا, نيخيشلا نع ربخا |

 ثالثلا ملكلا ىف اضيا اهفالتخاب ورمع يبا نعو هتابثا ينو ءابتاك اودجت ملو» وهو

 دقو «بتاكراضي الو ٠ بناكب الو . لدعلاب بتاكمكتي بتكيلو» يو هلق
 ربخا مث نيتيبلا نيذه لبق يذلا ريخالا رطشلا قايس نم فالحلا اذه ديفتسا

 ةثالثلا ظافلالا هذه نم. ثلاثلا علا تا هنأب دوواذ وبا وهو حاجن نبا نع

 ظافلالا نا ابتاكيف نيخيشلا نع مظانلا هلقن امم صخلتف نيلوالا نع تكسو

 ناتركيي ماسقا ةّثالث ىلع دوواد ىنال اهناو ورمع ىنال اهيف فلتخم ةعبرالا |

 ظفل نا ءرقلا يف دري مو عبارلا وهو هبف فلتخو كلاثلا وهو تبثمو نالوالا وهو |

 بتاكتابثا عنتملا يفورمعوبا راتخا دقو ةروكذملا ةعبرالا عضاوملا يف الا بتاكا

 رطشلا يف نكل مسا ىلع فلع اتاكو هلوقو اندنع لمعلا هيلعو ةعيرالا عضاوملا ىف
 هريدققت هيلع فوطعملا ربخ هيلع لدن فوذح ربخلاو قباسلا تيبلا نم ريخالا

 .ىنممب ىدلو رك ذ هريدقت فوذح هربخ ادتيم عنقمو امهنع قلعت هبو ةيف ايضلتغلا |

 ١ فذحو مدقت اهريدقت هتلص تفذخ لوضومامو كفويفطملا قو لوعفم لثمو يف

 لاق مث قالطالل اتيكسو ابا فلاو ليلد اهيلع لدي نا طرشب ةلقبز ان ةلضإا
 يءاج هاوس نا دلإ هيمو د ٠ اسنلا ىدأ اهفعراضي فضلا

 4ك .لينلعلتا ريف 8 أع هرقملا ىلوأب 2200000

 اهتعاضي فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكتملا قالطا عم 9
 يذلا ىوس ام ناربخا مث (اهنعاضي ةنسح كلت ناو) وهو ءاسنلا ةروس يف عقاولا

 ينال فذحلاب ٠ ءاسنلا يف يذلا عم يا هعم ءاج ةفعاضملا لاعفا نم ءانسنلا يف

 لاو ةريثك  اذانضإ م متلي ةزقبلا يف وة يذلاك» .اسنلا يف يذلا ىوسو ورم
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 اه نم مّلعاف ميدنتلا ءَدَعِل ب ابنم اوتاهو مو جو

 نم اه نا مهوتب نا يشخ ةفوذح هيبنتلا اه فلا نا اذه لبق تيبلا ىف رك ذال

 هيبنتان «يكتاهرب اوناه» و «هيباتك اوءرقا ماواه» ىلاعت هلوق يف اوتاه نمو ماه
 هيبتتلا ىلعةلادلا اه نم تسيل اوتاهو ماواه نم اه نا هلوقب مهوتلا كلذ عفرف

 مراه اما ةتباث اهغلا نوكتف امهيف ةملكء زج ىه ذا اه ةظفل نم هيبنتلا ةدافتسا مدعل

 نينثاللو لجرلل ءاه لوقت برعلاو يءاسكلا لاق ذخ ىنممب لمف مسا هيف ءاهف
 ءان ريغ نم ةروسكم ةزمعب ءاه ةارمالو مؤاه لاجرللو اماه نيتارما وا نيلجر

 هيفو نطاخملا لاح نيت فرحا ءاه ةظل ىلع دئاوزلا هذهو ها نواه ةوسنللو
 ةيلصا هاهو سعا لعف هنا هلتالاناواو اماو اهركذ لح اذه سا رخا تاغل
 فاضم فدح ىلع وهو سيل مس | مؤاه مظانلا لوقو اورضحا هاثعمو ٠ هؤاف يه

 ىلع نم وهو راجلا لوخدل الصتم بتكيو سبل ربخ اهتم ةلوقو مؤاه اه يا

 مدعب قلعتم وهف تببلا رخآ“ اه نم هلوق اماو هسسنتلل ا يتلا اه ىلع دئاعلا ريمضلا

 ملعا ةلمجو ريمض ال رهاظ ملا: خلع هيف تتلخدةراجلا نم الا لطفي نكي

 لاق مث نزولا نصيب هقلعتمو راجلا نيب ةضرتعم
 اماتْحا هيف َناحْبس لق نكل »ع افذح اًميج ناحبس ظفل و

 هعيبج ناحبس فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هبوب ينقل قالطالا عمربخا

 «ضرالاو تاوامسلا ىفام هل لب هناحبس ٠ انتملع امالا انل ملعال كناحبس» وحن

 ناحبس نولوقيو ٠ ىرسا يذلا ناحبس» وحن اهدعب ايفو ةرقبلا يف ددعتم وهو
 فحاصملا نيب افالخ كردتسا مث «نوحبصت نيحو نوست نيح هللا ناحبسف ٠ انير

 ءارسسالا طسو يف ءالوسر ارشبالا تنك له يبر ناحبس لق» ىف خويشلا عيممل
 هفذح ىلع اندنع لمعلاو تايثالا هيف مهضعب ربشو فذحلا هيف بيبالا رهش دقو

 ينال تاينثتسملا نموهف نالعف نزو ىلع ناحبس نا © ملعاو 9 هرئاظن ىلع المح

 تاننل ينبم افلتخا هلوقو تيبلا نالعف نزو ينادلا ركذو مظانلا لوق نم ورمع



 ا

 الف اهباب وحن افرظ تناك ن اف لس نوكال نا ضال لبثت نم دج ا6 هيبتا اه

 ظ هلثمو (نيتع يتنبا نو صصقلا يف نتا اما ءاسناس ناثالو نيئاهب لام

 | اذو نبت ملكلا هذه لصا نا كلذو اذك اهأو ءالأوهو ناذاهو هذاهو اذاه

 ظ يءانأ فرح ىهو هيبنتلا ىلع ةلادلا اه اهب تلصتا امل مث اذكو ءالواو ناذو هذو|

 ظ فلا فذح يف طرتش هنا #© ملعاو اراصتخا مسرلا نم فلالا وهو اهبنأن اوفذح |

 بازحالا يفف ءاسناب اماو تيببلا فرخزلا هياو هلوق يف دعب هركذينم ام الا ىذحت

 كلذو منبيو مدا ايو «مكبر او دبعا سانا اهباي» هلثمو نيعضوم ف «ءيبنلا ءاسناب»
 ىهو ءادنلا ىلع ةلادلا اي اهب تلصتا امل مث مأونباو مداءو اهاو .ءاسسن اهلصا نا

 مدعم كيا هلال ناموا ميسرلا ل ياسو

 ةياورلا ىلع اماو اي د امهالوا ا اه فلا نا
 ةفوذح اه نم فلالاف امهئيب فلا نود نيب نيب ةلهسم ةزمهف ءاهب هنع ىرخالا

 لصفلا اذه نم متنا اه نوكي لاتحالا اذه ىلعو اهيف ةللق ةغل ىلع نك اضا

 الك يف ةفوذحمو اظفل مطالع > نولاةل ةفوذحم هنف هبنتلا اه نفنلا نركحتو

 نم بكى م هذا لمتو ماونبي نم ءادنلا اب فلاك اطخو اظفل شرو نع نيتياورلا
 نولاق دنع ةيناثلا تاهسو ءاه اهلا دباب ىلوالا ةزمحلا تفنخم متناو ماهفتسالا ةزره

 اذكو هدنع ةملكنم نيتحوتفملا نيتزمملا سايق ىلع افلا امهنيب لخداو نيب نيب
 ةياورلا يف اغلا تلدباو شرو نع نيتاورلا.ىدخا يف لاخدا نود ةيئاثلا تلهس

 لاتحالا اذه ىلعو هدنع ةملك نم نيتحوتفملا نيتزمحلا سايق ىلع هنع ىرخالا
 ىتا امو مظانلا لوق يف امو الصا هيف فذحالو لصفلا اذه نم. متئاه نوكيال
 ربخاو هتلص ىتاو ىتا ام فلاو يا فاضم ريدقتب ادتبم عفر لح يف لوبضَؤم

 لاق مث 3 خوبنملا عيبج نعب فذحلا ىف يأ كلذكهريدقت ب فوذح



 اذه يف ظانلا 7 [و مدت اكيردقتهف لاصتالاف هظفل نم هريغاماو ةملك
 كضنم ىف تقلطاو هلو نو تيبلا امبدت هركذ مال عمو هلوق نم ىعتسملاكت يدلا
 هولقنو هور ام لثمَيَأ اوزثا دق ام-> هلوقب تيبلا مت مث فالبا نالءاو هلوق نمو
 ردصمل تعن نيسلا حتي امسحو هنم لاح نا فو نزولل لقنلاب ارق نالا هلوقو

 لاق مث مهتياورلوا هوور ال اقاوم ارك ذ يا نوذحي

 +[ هيف وتاكل راو 0 اج ري امه ةلكوأَو

 ايه حنا ىلامت هلوق نم اههالكتنلا ىذح يف فحاصملا فالحب لقنلا ويش نعربخا
 هنم ةفوذحملا فلالا عضوم ءاب هيف اومسري مل مهناو هتابثا ينو ءارسالاب امهالكوا

 نيبرصبلا بهذمو لمعلا هبو فلالا تايثا ليزنتلا يثراتخاو فحاصملا ضعب يف
 هفلا نا نيفوكلا سهذمو نالوق ءابوا واو هفلا لا لهف هيلعو درفم الكنا

 واؤلا هفلا لصا نا ىلع ءانب نيب رضبلا لوقل بسانم انه الكل مظانلا ركذو ةينثتال
 تسبلا ءاج دق فلاب ام كاهو ةمجرت يف هركذ بساذملاف ءايلا هلصا نا ىلع اماو

 لاقهن

 ذوو ثمح مودي نع نق يبت ب دقق ملل نس ام نكي ٠ نإف

 نيب عقاولا فلالا وهو مالل قناعملا فلالا يمسق نم يناثلا مسقلا ىلع انه ملكت ْ

 درو ثيح نيمال نيب عقاولا فلالا ىذحب لقنلا خويش عيمج نع ربخاف نيمال

 نمو لال_خالو ةلالكلاو ةلالضلاو لالض ينو لالضلا وحن ناءرقلا يف ءاجؤ |

 ديالو ةلالس نمو لالغالاو الالغاو لالخو مهلالظو هلالظو مكلالخو هلالخ

 (قلخلاهأ ال )وحن جرخيل اطسو يا اوشح نيماللا نيب ةمق ةمقاولا فلالا نوكت نا

 نيب أم هلوق يف امو ماللا دعب عقاولا فلالا ىلع دئاع رتتسم ريمص هبذ نكي هلوقو
 لاق مث ةدئاز

 ا 0 قيال اهوتك ب ادن وأ ايت و
 لثم مث ءادنوا ةدنع خللا لفل. لككجذلا رت للا ويش ميت نع ربخا |

 - نخو هك



 أوحتف هلا اماو ددعتم وهو ةعدلاتلا ني قاللاو» ه ءاسنلا وق قاللا اماو ددعتم

 | مظانلا ىلع قيو اهدعب |يفو ةرقبلا يف عونمو ددعتم هظفلو (دحا و هلامكحملاو (

 | جردن الو منقملا مالكىف حردنم هنال (نينثا نيملا اوذختتال) وحن نيحلا وذ

 عم نيمالغ رك ذ ىلا جاتحا اذلو درفملا يف جردني ال ىنثما نال مظانلا ةرابع يف
 «غالبلا كيلع اهناف» دعرلا يف ام وو (سانلل غالب اذه) ميهاربا ف غالب اماو مالغ

 «مالغ يل نوكي ىلا بر لاق” نارمتلا*يفف مالغ اماو لثم [5 عونمو ددعتم وهو

 اولاق» ةرقبلا ينف نالا اماو لثم [5 عونمو ددغتم وهو «مالغلا اماو» فيكلا ىفو

 اماو لثم اك عونمو ددعتم وهو « متنك دقو نالا٠ ء» سنو يفو «قملا تنجح نالا

 امالس اولاق»وحنف مالساماو «مهفالبا شيرق فالي, ال”شي رق ةروس ينف اعم فاليا

 ظ لثم !5 عونمو ددعتم وهو «مالسلا سودقلا كاملا ٠ مالسلا لبس ٠ مالس لاق

 ظ مقاولا اهلا فذح منقللا ب بحاص لقت يتلا نيرشعلاو ثالثلا تالكلا ةلمج هذهف

 ورمع ينال ناخدلاب اوالبو تافاصلا اًواليلا فذح مظانال ىنايسو ماللا دعب

 ودع فذح عونلا تو دقو هل ةفوذحملا تالكلا هذه ا ةدايز

 لع ناخسشلا قفا ام نيب قرفال ١ ءاللا دعب مقاولا فاالا ف هع

 | ىف نال٠ ١ فلا الا هنع ا(هدحا وا امم اتكحس وا هفذحي اهدحا درفنا وا هفذح

 | ةنولع نوفاةيناؤل الب هلوقو اسرق مظانلل ايس ١ قافثا تا هناف نجلا ة ةروس

 ْ لاف اميفج تفاالب ذهلك نانا حجاب البا شاع ريجالا تبا فات

 | اوزتلا نلف !اهلقتيج تيل نقع اوك ذ ّنآلا نا ةيفا وم 29
 يف (نالا عمتسي نهف) ىلاعت هلوق نم نالا اوركذ مهنا مهلكل قتلا خويش نع ربخا

 موسرملا نالا ظفل نم هريغك سيلو فحاصملا عيمج نع ةتباث فلاب نللا ةرون
 هلصا ىلا ةراشا نملا يف نالا فلا تابثا ىلع فحاصملا قافتا لعلو فلا نودب

 يف لاصتالا وهو فذحلا طرش لصحي ملف ةملكن ا٠و ةلقتسم ةملك لا نوكنم



 انف دتمابس يقاملا فاالخ انني فلل ا دمت زرتحاو 5

 | مهدعقم دعب هلوقب زرتحاو (هللا لوسر فالخ مهدمقم نوفاخملا حرف) ةبوتلا ىف |
 ددينم هنعزرتحلل اذن ةدئاا يف (فالخ نم مهلجراوعي ديا عطقتوا)وحن نع

 ذا(ىبر هللاوه انكل) هلثمو ددعتم وهو (نورعشب ال نكلو) ةرقبلا ىفف نكل اماو

 ىلوالا نونلا تنكس مث نكك نون ىلل اهتكرح لقت دعب ةزمملا تفذحن انا نكك هلصا
 ورمع ىنال ةفوذحم اهفلا ناف ةددشملا نكل مظانلا ىلع يقتبو ةيناثلا يف تمغداو

 |اماو ةددشملا اهبف جردتت ال هو ةفمخملا ركذ هنال مظانلا مالكيف جردتتالو اضيا |
 | اهدعب : |يفو اهيف ددعتم وهو (معب ر نم ىده ىلع كئلوا) ةرقبلا ردص ينفف كلوا |

 16 امر هقلا فرطتل كئلوا يف ءالوا جيردنبالو (مكك انلمج يكئواو) وحن عونمو |
 | هزة اوونما ءانيلا متسمالوا) ءاسنلا ينف متسمال أماو هاتمدق

 ىف هيلا راشا اف ةاقالملا ةدام نم ةقتشملا ظافلالا اماو فلا نودب يءاسكلاو |

 اليو هالو موقالمد ل قلم هوق يف مال دمب فلا اوفذحو هو ملأ

 أ مومعنم هل مظانلا هانثتسا اذلو قالتلا ظفل ركّذي مل هنا كشالو ها (مقو ثيح

 تناك امفكو ةدي زم وا ةدرجع تفرض امك ةاقالملا ةذامل لماشلا ةاقالملا ينو هلوق

 هركذي مل هنال (هيقال .هف) لمت هلوق يف هيقال اضيا هل ينثتسي نا هقح ناكو ةدايزلا

 وهف ىثم نيمالغ لاقالو (نيمبتي نيمالغل ناك) فبكلا يفف نيمالغ اماو اضيا
 ال يتلا فلالا ىنثملا فلاب دارملا نا مدقتت دق لوبق انال مدقتملا همكح يف جردنم
 | نا) رجلا ىنِف قالخلا اماو درفملا يف ةدوجوم نيمالغ فلاو ةينثتلا ينالا دجوت

 نمورم يال تاينئعملا نم ظفنلا اذهو سي ىف هلثمو (ميلعلا قالخلا وه كبر
 لاقذاو) ةرقبلا يفف ةكّنالملا اماو تيبلا «تبث لعافو لاعف نزوو» مظانلا لوق
 وهو (ةكئالم اهيلع) ميرحتلا يفو (هتكئالمو هلل اودع ناكنم ٠ ةكئالملل كبر

 (ىّرملاو تاللا مت دارفا) مجنلاينف تاللا اماو لثم 5 عونمو اهدعب |مفو اهيف ددعتم

 وهو (مكتاهسا نيم نورعأت الا با لمج امو) بازخالاى رقف اللا اماو
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 1 تاكو تن اب منا محا يفت بايو ياو دنع نم مظانلا ل أَو

 أ رييخحت توبثلا نم لصالا ىلع اهناقيل يضتقملا رشع ةئالثلا ظافلالا لع دوواد يبا

 ىلع صن ورم ابا نا مظافلا ىلع ىلع درب نكل ف ذحلاو تانثالا نيب ابيف'نتاكلا

 صن اهف ريبختلا حصي فيكف مالسلا لبس فدح ىلعو مالغ نم لوالا فذح

 عامجا بيدللا كح دقو ايسال دوواد وبا هنع ككيوبف هفدح لع ىسلبلاو ورم وبا

 دعب تايبالا حرش يف لمعلا هب ام كيتايسو مالسلا لبس .فذح ىلع فحاصملا

 اهمسر رمضو ماللا دعب مقاولا فلالا ىلع دوعب تقلطا هلوق يف زتتسملا ريمضلاو
 لاق مث رشع ةئ ةثالثلا ظافلالا لع دوعب .

 -َ - كَ

 تنبأ ثسح واه جام ري ف ع تف ذح و

 ثالث 8! ءاطدلا يقود لب العر كي ثالت ةثالث نوال نيب

 ملاسستل نقر كالو 'نكأل دي 'م !دسقم انفاس ١ كفالي م

 9 الحلا فو فما فو + يا ىّوس .ةاقالملا قو
 تلا م آلا م تآللاو © قت 21 ةكئالملا فرو

 مالس مث امم 37 فالبإ نآلءاو د هامتو مات و هالإ درك

 ةدرفملا ماللا دعب مقاولا فلالا فذح منقملا يف لق هنأ ينادلا ورمع يبا نع ربخا

 نوثالث اماو ددعتم وهو (ضرالا فئالخ مكلمج يذلا وهو) ماعنالا ردو ْ فئالخ اما انهادع امعت تكسو مالس اهرخا و ففالخ اهوا ةملكن يرشعو ثالث يف

 نيثالث ىسوماندعاوو ٠ ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو) ودنف ءاي وا واوب ينعي ىلا فيك
 اماو انه ىلا هريخات هجو انمدق دقو ملاسلا ركذملا ممجلاب قحلملا نم اذهو (ةلي

 ىلعو) وحن عونمو ددعتم وهو (ءورق ةثالث ..جحلا ىف مايا ةثالث) ةرقبلا ينف ةثالث

 لسالس اماو ددعتم وهو (ايوس لال ثالث) وحتف ثالثاماو (اوفلخ نذلا ةثالثلا

 رافكلا نع ارابخا رفاغ ىفف عونم وهو (السالس نيرفاكلل اندتعا انا) ناسنالا 8

 ثالثو ىنثم)٠ أسنلا ىفف ءاثلا مخب ثالث أما او (لسالسلاو مهقانعا يف لالغالا ذا) ظ



 0 ا 1 سس

 لاق مث دلولا لجنلاو هلعاف حاجن لجنو هيلع مدقم عبتتل هب لوعفم

 مالظا ىلوأو حالا لق ىوس :

 عال نمي لوألا اهأشمو © عال البس و ةتوالا
 ةنآئالع عم َِ اللا امام 2+ ةسرعإل ظاّلغ فال 0 :

 تاكا فصنم ف تقاطأَو #0 بزالو ضال 50 م

 ِ [هدسر 2 الهدف

 ةعضاوم عبتت هناو ةدرفملا مالل ةيحاصملا فااللا فدحل |2 دوواد ابا ناوكذ |

 تايثاالو فذحب دوواد وبا احل ضرعتي مل اظفل رشع ةثالث اهنم ىنثتسا ةملك ةملك

 حالصا لق) ةرقبلا يقف حالصا لق اما بزال اهرخا٠و «“حالمصا لق» مظنلا ىف امنوا
 يا مالظ ىلوا اماو سانلا نيب حالصا وا و نم ازارتحا لقب هدبقو (ريخ مهل

 ىلوالاب زرتخاو (ديبعلا مالي سيل هللا ناو) نارمعلا* يننف هظفل نم ىلؤالا ةملكلا
 باتكلا مهانيتا٠ نيذلا)ةرقبلا يفف هتوالت اماو جحلاو لاقتالا يف يذلا وحن نع
 مالسلا لبيس هناوضر عبلا نم) دوقعلا ىنف ذ مالسلا لبس اما او (هتوالتقح هنولت

 ظفل نم لوالا اماو مالسلا راد مهل وحن نم ازارتحا لبس وهو رواجملاب هديقو
 قاما وحن نم لوالاب زرتحاو (مالغ يل نوكي ىنا بر لاة) نارملا٠ ينف مالغ
 ءىش نع رواجملاب زرتحي ملو (قالح لكعطتالو)َن يفف فالح لك اماو < لس يف

 يف ةيهال اماو ظالغ ةكّئالم اهيلع ميرحتلا يفف.ظالغ اما. ريظن هل عي لذا

 اماو (قالتلا موي) رفاغ يفف قالتلا. اماو (مهولق ةب ةهال) سانلا نع ارادخا ءاسالا

 ددعتم وهو (ةنالعو ارس راهنلاو ليللاب محلاومانوققن نيدلا) ةرقبلا يفف هبذالع

 الو) دوةعلا يفف مثال اماو (اليلخ انالف ذختا ل) ناقرفلا ىقف انالف اماو اهدعب ايف

 ربخا 3 3(.نوأل نيل قم مهانقاخ انا) ثافاصلاو يقف تزال (مال ةمول نوفاخي

 مع ثيحب نذحلاب ينعي يسنلبلا فصنم يف تقلطا ماللا دعب ةعقاولا فلالا نا

 هفذح امن اهريغو دووادوبا اهنع تكس ىتلا رشع ةثالثلا ظافلالا هذه هقالطا



 أ بحاصملا فلالا ف ذح لقت هناب دوواد وبا وهو ماجن نبا نعربخاف لوالا مسقلاب

 | هلح يف الك ينمي ظفل دعب اظفل هركذ عبنت هناو ةدرفم مال دعب عقاولا يا مآلل

 | ؟حالصالا الا ديرا نا* دوه يف حالصالا اما مالع وحنو حالصالا وحنب لثم مث
 | ناو» ةبونلا يفو «بويغلا مالع تنا كلنا» دوقعلا نم نيعضوم ىف مالع اماو

 | ىده ىلع كئلوا» اهلثمو «بويغلا مالعقلاب فذق» ابس ينو «بويثلامالعهلا
 ,2ظظ01 1 هنا © ملعاو 9 اريثك دارفالا ددعتم عونلا اذهو «مهبر نم

 ناو اهرخا٠ ينال ةملكلا يف اطسو يا اوشح نوكي نا ماللا عم عقاولا فلالا

 فلالا فذحي الف اريدقتو ا اققحت ةملكن م أعم نانوكي ثيحب ماللاب داصتم نوكي

 ةموس رم ريغ ةزمهلا نال :ال وا اهلثمو ةملكلا رخا+ وه امم الكوالاو الع وحن يف

 وه امم تانالاو ةرخالا وحن يف فلالا ىذحيالو مسرلا يف فرطتم فلالاف
 لزنت لا هتمزل امل هناف نالا اريدقت انلوةب لخدو ىرخا ةملك يف ماللا نع لصفنم

 نم يناثلا طرشلاو ليثمتلا نم ذخوي لوالا طرشلاو ةدحاولا ةملكلا ةلزنم اهعم

 ةروص نوكت ال نا فلالا ىف طرتشي له « تلق نافإ» مال عمو هلوق يف ةبعملا
 يلوالاو نامنالاو ضرالا وحن يف فلالا تبث طرشلا اذهلو مهضعب هركذ 15 ةزمبلل
 فلالا ىنذح يف وه امنا مالكلا نال طرشلا: اذه ىلا حياتحيال « باوملاذإ»
 ثيح زمحلا تاب يف مظانلا هيلا ريشيسف ةزمهلا ةروص وه ام اماو يءاوحلا

 دعب ةمقاولا فلالا نا مدقت  هيبنت 9 اهزئاظنو نالمالو اونأطاو تالتما ركذي
 تامالعو نونعاللاو نيبعاللاك ةمالسلا ىعمج يفو انالضاو نالجركىنثملايف ماللا

 اماو انه ةحردنم ريغ يهف عمجلاو ىلا ىندعاف يف ةلخاد تالاججو تالاسرو

 حيرص ىف .ةجردنم هفلاف نونلا نوذحم اصوقنم اعمج ناكناو ناضملا اوقالم

 فوصومل ةفصلا لحم ين فرظ مم هلوقو مدقتلا عمجلا طباض يفال اثه مومعلا
 هركذ هلوقو مال عم عقاولا فلالاوريدقتلاو هلبق تيبلا يف ام ىلع فوطعم قوذحم



 نيويج امون ام قا ءاظلا ارت جوج هيل

 معن قالطالا نع جيرخي ىتح فاقلا دعب فلالا هيف مسا لتق ةدام نم ناءرقلا

 رهظو هبش ةدام ف دجو دفو فلالا تبان وهو الا مولا و ءاتلا دعب دجو

 اندنع لمعلاو ٍلاعفالا معو قالطالا اهمعف ءاظلاو نيشلا دعب ءاممالا ين فلالا

 نم ةقتشملا ظافلالا عيمجو لاتقلا لامفا عيمج ف فذحلا نم دوواد ينال م لع

 مهولتاقو قباسلا هلوق ىلع فطع هباشت ىلوا مظانلا لوقو رهظ ةدام نمو هبش ةدام

 نيك ليمكتلا ىلع هلوقو ةدئاز ظفل ام يا هلوق يف امو عمضومو هلوق ىللعوا

 عم اهقالطا ىنعمو مم ىنعمب ىلع نا رهاظلاو عيمملا هلوق نم لاخلا لحب ين تيبلل
 لاق مث اميستب بوحصم اهقالطا نا اهليمكت
 لم وكلا ىوسز ام رام نباو 8 لق ماَمَمْلاَو بابسألا فصنْسلاَو
 نعو اقلطم ماهنلاو باسسالا فلا فذحي فيصخملا ب حاس يسشبلا خيلا دع ع
 ةروس يف امهنم عقاولا ىوس ماهنلاو بابسالا فلا فذح لقت هنان دوواد يبا

 فصنملا سحاص امهفذحب صتنملا ةرقبلا يف نامقاولا اما ةرقبلا ةروس ىهو ركبلا

 هللا مهلا ناالا نورظني له. مامغلا مكيلع انالظو ٠ بابسالا مهب تعطقو» |هف
 | يسلبلاو دووادوبا قفتا يذلا ةرقبلا يف نيعقاولا ريغ اماو «مامغلا نم للظ يف

 تاواهساا بابسا بابسالا ملبا لعل ٠ بابسالا يف اوقتريلف > وحنف هفذح ىلع

 | امىلع اندنع لمعلاو «مامغلاب ءامسلا ققشت مويو» فارعالاب «مامغلا مكيلع انللظو

 فصنملاو هلوقو امقو ثيح مامغلاو بابسالا ىظفل يف فذحلا نم فصنملا ىف

 فصنملاو ريدقتلاو لقت دعب هلوق :هيلع لدن فوذح لعفل لوعفم تبابسالاو ادتبم

 | لاق مث بابسالا ىلع فطع مامغلاو هلوقو هفلا فدح لقت يا بايضإلا لق

  انهنيوف دادس وج يابن لجن ©« امبت هركز مآل عمو
 ب مالع وححن و حالصالا وحتك
 مآل قئامملا ن نلالا الا ىلع مالكلا يف ييبرشع ةيبرا مات ىلا !ادهيزبرظادابوذ



 لق موكا 0

 اره اظن اذكَلَو نوره اظن د اره اظن نإو ةاليشلا ىلوأ ظ

 1 2 ىلع ظل ام يأ دق :ليِزَع لا يف يتلا - الط ءبإ

 العاظت ناو ىلا اخو هلو رافت لرالا هللا لا دياز يولي ضار
 نا)ةرقبلا يفف هباشت ظفل نم ىلوالا ةملكلا اما ءاظلا فذخم ارهاظتو نورهاظتو |

 ارهاظت ناو اماو امدرق هتلغما ىناتسو اهريغ نم للوالاب زرتحاو انيلع هءاشل رّقبلا

 ةرقبلا ىفف نورهاظت اماو (هدلوم وه هللا ناف هملع ارهاظت ناو) مير حتلا ىف

 اولاق» صصقلا يفف ءاظلا فخ ارهاظت اماو «ناودعلاو مثالاب مهيلع نورهاظت»
 عيمج يف فذملاا ليزتتلا يف قلطا هناب دوواد يبا نع ربخا مث « ارهاظت نارحاس |

 لاتقلا لاعفا اما رهظ ةدام نمو هبش ةدام نم ةقتشملا ظاؤلالا عيمجو لاعقلا لاعفا

 يف اولئاقو” وحنو ةثالشلا تايبالا مهولتاقو اذك هلوق يف ةمدسقتملا ةيناهلا وحنف |

 وا هللا ليبس يف اولتاقو ٠ ةنتف نوكت ال تح مهولتاقو ٠ مكتولتاقي نيذلا هللا ليبس |
 ةدام نم ةقتشملا ظافلالا اماو «هللا مهلتاقو .مكيدياب هللا مهبذعب مهولتاقو «اومذذا
 ريغو اهباشتم . هنم هباشت ام نوعبتيف ٠ مهولق تهاشن) وو مدقت اموحنف هبش

 مكيلع اورهاظي ملو)وحنو مدقتت ام وحن فربظ ةدام نم ةقتشملا ظافلالا !ماو (هباشتم

 رهاظلاو رخالاو لوالا وه . ارهاظ ءارمالا مهيفرامتالف ٠ مثالا رهاظ اورذو ٠ ادحا

 امم ملع امهبمكح نال نيرهاظو تاهباشتم انه مظانلا مالكيف جردنبالو (نطابلاو
 ابا نا ماهبا عم راركتلا مل انه اجردا ولف هيمسقب ملاسلا عملا يف مظانلا هركذ

 ءامسالا نود لاعفالاب لاتقلا ةدام مظانلا مالك لح يف انصصخ اهاو امهفذحيال ورمع
 دوواد ابا نا عيمجلا قلطاو هلوق مظانلا دارم نأل ربظو هبش قدام يف انممجو

 فاقلا دعب فلالا عوقو يف ةقباسلا ظافلالل الثامم داوملا كلت نم دجو ام قلطا



 نذحب نيخيشلا نعربخا لتقةدام نم ةقتشم لاعفا ةينامث تاببالا هذه يف رىذ

 (ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو) نم مهولتاقو لوالا فحاصملا باتك نعابيف فلالا
 ناف هيف مكولتاقي ىتح مارملا دجسملا دنع مهولتاقتالو) يهو هلق ةثالثو ةرقبلا ىف
 | فرح حتفب ةثالثلا هذه نم نيلوالا يءاسكلاو ةزمح ارق دقو (مهواتقاف مكولتاق

 ىلاو فلا نود فاقلا حتفب ريخالا اءرقو فلا نود فاقلا نوكسو ةعراضملا
 | مهولتاقو ظفلب ةعوبتميا ءافلا حتفب هرفتقم هلوقو لوالا تيبلاب راشا ةعبرالا هذه ظ

 | (مهتائيس مهنع نرفكال اولتقو اولتاقو) وهو نارمعلا ٠ يف ريخالا سماخلاو روكذملا

 | سذاسلاو لعافللينبملا اولتاق ىلع بئانللينبملا اولتق يدقتب يءاسكلاو ةزم هأرق دقو

 أ عباسلاو فلالا فذحب اذهنسحلا ارق دقو ءاسنلاف (ىول اددعا ناف كولئاقلف)
 | لاسقلا يف (هللا ليبس يف اولتاق نيذلاو) نماثلاو جملا يف (نولتاق نيذلل نذا)

 | ةمبزالا هذه ىلاو فلاريغ نم ءاتلا كو فاقلا مغب صفحو يرصبلا هآرق دقو
 ا كلاثلا تيبلا مت مث ثلاثلا تيبلا نم لؤالا رطشلابو يناثلا تيبلاب راشا ةريخالا

 | ىلع ةروكذم ةيثامث اهناو نيخيشلل ةفوذحملا لاتقلا نم ةقتشملا لاعفالا ددع ناسي

 | لاعفإ نم ةناهثلا هذه ريغ رخو فحصملا يفروسلا بيترت ىلع يا يلاوتلا

 ىف فذألا قاطا دوواد انا نا اببرق مظانال ٍتايسو هفذحي ل ورمع ابا ناف لاتقلا

 اذتيم مهولتاقو مدقم ربخ اذكهلوقو اهيف هب لومعملا رذتسو لاتقلا لاعفا عيمج

 هلوقو لصولاز مهب امبنع فذحلاو هلوق ىف لصولا زمهل مجار ةراشالا ماو رخو



 ةزمهل ية هسانق لمتفا نزو ووبخ لبشلا اذه 070 ارجا هيلع

 اهنع ماللاب ءانغتسا اظفل ة ةزمحلا تفذح ماللا تلخد ال مث تذختا اذكه لصولا |

 | فحاصللا نم تفذح اهنكل (كوذختال) وحن اهتوبث ءادتنالا ىلع ينبملا طخلا سائقو
 ركو ةففخ دانك ميرو ككاو رتل لوسي أرقلا ىلا ةراشا |

 | ديقب زرتحاو ضام يثالث هنال امهتءارق ىلع هيف لصولا ةزمحل دوجوالو ءاخلا |

 لصولا ةزمه ناف تذختا نثل وحن هنع يلاذلا تذختا نع مالل تذختا ةرواجمأ

 أ دعرلا يقف هيف فالخ ىلع دوواد يبال ةزمحلا فوذحملا متذختافا اماو ةتباث هيف

 ليزتتلا يف دووادوبا راتخا دقو هلبق يذلاكهريرقتو (ءايلوا هنود نم متذختافا لق
 فاضم فذح ىلع ادتبم تذخيالو هلوقو اندئعلمعلا هبو هيف لصولا ةزمه تابثا | 0

 لا ماكل ةكوا يعم تذختل ةزمهو يا

 حتلوقلا | فو لمتلاَو : دوه يف 8+ حضلاو منع هللا سلا ٌفذحآو

 لك نلف والا همسرف © لْمّتلا يف ام ىنادلا َنَمْعَأو
 مقالا نم صولا ةزيه: فدع مضار باتل لا يزال يفك ١

 دوه ةروس يف هللا مس نم نيسلاو ءابلا نيب ةعقاولا لصولا ةزمه فذحب ربخاف |
 نا ميحرلا نامرلا هللا مسلإ هناو) لمنلا ةروس يفو (اهيس صو اهرب هللا مسل)

 ورم ابا نأو روسلا حتاوف يف مقاولا ميحرلا نامحرلا هللا مسل يفو (ىلعع اواعتال |

 ورم ينا ريغ نع همسر ناو لمنلا ةدوس يف مقاولا نع تكس يا لفغا ينادلا

 هجوو لمعلا ىرج تاروكذإاكهمسربو تاروكذملا هذه مسركل قتلا خ خويش نم

 مساو دوه ىف» هلوق مهفاو لامتسالا ة ةرثك ضوملا اذه يف لصولا ةّرمه ف ذحا

 يف فذحتال ممسب نم نيسلاو ءابلا نيب ةعقاولا لصولا ةزمه نا «حتاوفلاو هللا
 (كبر مسأب ارقا) وحن فالخ ريغ نم كلذكو هو مست لب مضاوملا هذه ريغ

 ةزمه فذح عضاوم نم رخآ“ منوم قب © هيا املا كبد مدلول

 فاضمو ادتبم هللا مس فذحو هلوقو زمحلا باب يف قايسو مون وهو لصولا ظ



 فيرعتلا ةاداب مظانلا دا مو امهنيب يتلا فلالاو ناماللا يهو لاثمالا اوت ةهارك |

 هيف لا تسيل ذا يذلاب هليثت ليلدب لاملا يف فرعم وه امال فيرعتلا هنامثن ام

 ةلصتم اهنؤكب هءالكيف ماللا ديبقتت نم دبالو ةلصلا هفأ رعملب ةفرعم حيبجصلا ىلع
 | لبق هلوقب زرتحاو لاثملا نم ديقلا اذه ذخُوي دقو (نيذلا لاف) نم ازارتحا

 || هلوقب زرتحاو فذحت الف «اوضفنال» وحن فيرعتلا مال لبق عقت ملاذا امتع فيرعتا

 نيرمالا نم دحاو نكي ملوا نونمؤي نيذلاو وحن ماللا دعب عقت ملاذا امعمال دعبو |
 اذا ٍلع فوطعم فيرعت لبقو هلؤقو مظانلل قاسسف تدختل اماو اودبعاو وحن

 لاق مث لبق ىلع فطع دعب و لصالا زمه لبق نم ىتا اذا هلوق نم
 ميلك دلت زد وقك دقي كرك ذا عابفةسالا 237

 ممرلا نم لصولا ةزمه فذح عضاوم نم عبارلا عضوملا تيبلإ اذه يف ركذ

 أ لصولا ةزمه ينعا تناكو ماهفتسالا ةزمه دعب تعقو اذا اهفذحب نيخبشلا نعربخاف
 أ . هللا لع ىرتفأ ٠ بينلا علطأ ادلوو ٠ ادهع هللا دنع متذختأ لق)وحن ةروسكم |
 هلوقدنغ مدقت ام وحنل عضوملا اذه يف تفذح اهناو (مهل ترفغتسأ . تربكتسأ

 | نيركذلا و هللا ءوحن ةحوتفملا نع ةروسكملا ديقب زرتحاو تببلا «ضيرعت لبقو |
 | لصولا ةزمه ىه ةدوجوملا فلالا نا مسقلا اذه يف راتخملا نافذ سنوي يف نالاءو |

 || هلبق تيبلا يف لبق ىلع فطع دعبو هلوقو امل ةروصال ماهفتسالا ةزمه ناو
 تركن او ماهفتسالا زمه دعبو يا فاضم فذح ىلع هيلا فاضم ماهفتسالاو
 هيلع لبق ام ليلدل هباوج فذحو لصولا ةزمهوهو هلعف لوعفم فذح طرش
 لاق مث قالطالل انربكتساو انرسك فلاو
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 |ةزمه فذح عضاوم نم سداسلا عضوملاو سماخلا عضوملا تيبلا اذه ىف وذ

 وبا هركذب درفنا سداسلاو تذختل وهو نيخيشلا نع سماخاف مسرلا نم لولا
 تذختل) نبكلا يف تذختلاما (متذختافا)وهو فحاصملا فالخ هيف ايك أخ دوواد



 لصولا ةزمه مام ما ءافلاو واولاكةيدارفالا 1 هلالقتسا

 ظ ةروص انهامهو نيئروص عاّتجا مهل اقتتسال كلذل اقفاوم طخلا ءاجغ اظظذل تطقسف

 وحن ةيلصا ةزمه لصولا ةزمه دعب عّش ل اذاف لصولا ةزمه ةروصو مطقلا ةزمه

 وحن هيلع فقولا حصيو لقتسي ام لصولا ةزمعب لصتا نكل تمقو وا اوقتاو
 اهتوبثل اممد ثبثت لصولا ةزمهناف (افصاوتيا مث .ينوتيا كلملا لاقو ٠ نمتوا يذلا)

 عضوملا لع مالكلا لصاح «اذهو9 اهب ءادتبالاو اهلبق ام لع فقولا دنع اظفل

 نيخبشلا نع رك ذف يناثلا عضوملا ىلا تييبلا «اولّمسفو لق» هلوقب راشا مث لوالا
 واو دعب تمقوو لاوسلا نم رمالا لعف ىلع تلخد اذا فذحت لصولا ةزرمه نا

 تفذخ امنا (هلْضف نم هللا اولّْسو ٠ ةءرقلا لئسو . يذلا لها اولْمسف) وحن ءافوا

 وه ام ةلزنم امهيلع فقولاو |هخلالقتسا ةحص مدع: سبسب ءاغلاو واولا لزنتل انهاه

 نالمتحيو م اموي اه قطند ال ثيحب لضولا ةزمه نع امهتباينو ةملكلا سضن:نم

 يءاسكلاو ريثك نبا وهو نيسلا ىلا ةزمهلا ةكرح لقث نم ةءارق لع مسر دق 1

 فذحت مل اهنا عم اوحفصاو اوفعاف) وحن يف ىتاب لوالا هبجوتلا نال رهظا اذهو

 لصولا زمه ىلع فطع اوائسف هلوقو ف ىنعب لصولا زمعب هلوق يف ءابلاو 7
 اذكن اك اذا لصولا زمه يف امهنع فذملا لق ريدقتلاو لقب يكح عيمجلاو واول

 ' لاق مث ههبشنا اوله ووك 7
 مالسالل ادن يدلك 8 عال دعب و في رعت ا

 مسرلا نم لصولا ةزمه فذح عضاوم نم ثلاثلا عضوملا تببلا اذه يف ركذ

 ىه مال دعبو ماللا ىههو في رعتلا ةادا لبق تعقو اذا اهفدح نيخيشلا نع ربخاف

 اةرخالا رادللو اكرابم ةكبي يذلل) ىلمت هلوقب لوالل لثم مث رملا وا ءادتبالا مإل
 أ دمحلا) هلثمو (مالسالل هردص هللا حرش نمنا) ىلعت هلوآب يناثللو (نوقتب نيل ريخ

 اهطوقسل عضوملا اذه يف اهوفذح امناو (نيقتملل ىدهو . هيلع هللا معنا يذللو ٠ هلل

 اهدس اب ءادتالاو اهلع فقولا ةحض مدعو ماللا لالفقسا مدع: ببسن اعاد



 نيلؤالا نيبالو هريغو ماظعلا ظفل نم لوالا نيب هدنع قرفال فصنملا حاص

 ريغ مقاولا هريغ اماو مدقت ماظعلا طظفل نم لؤالاف اهريغو بانغالا ظذل نم

 لاق وحنو-(اتافرو اماظع انك اذبا) ءارسالا يعضوم وحنف ةمايقلاو نينموملا ةروس

 |هريغ اماو امدقت دقق بانعالا ظفل نم نالوالا اما او سي يف (ماظعلا يحي نم)

 تبني) لحنلا يفو (بانعا نم تانجو تارواجتم عطق ضرالا ينو) 211

 ا عونمو ةرقبلا دعب ابف ددعتم وهو (بانعالاو ليخنلاو نوتي زااو عرزلا هب مى
 نل الا امقو ثيح بانعالاو ماظملا ىظفل يف فذحلا ىلع اندنع لمعلاو لثم

 فوذح ادتيم رب ماظعلا يف هلوقو هملا تايثا ىلع لمعلاف ةمايقلاب هماظع عمجن

 ليوات ريمضلا ِثناو نيتا لعاف نم ءانثتسالا ىلع بوصنم ريغو لؤزلا خلت

 لاق مث نونلا وه يذلا ىلا عاف: ىلع فوطبم ةلبانمالاو ماظبلا تيا

 ,لصالا نه لبق "نم ىت أ اذإ دك يطول زمر امهلع ٌفذملاو

 اودَكسو لقسو وحدك دوبشرو 0 ارب ذل كلو انو نم

 ةزمه ف ذخ عضاوم ىلع تايبا ةعبس مامت ىلا اهدعب امو نيتيبلا نيذه يف ملكت

 جيردلا يف طقسو ءادتبالا ىف تبثت يتلا يه لصولا ةزمهو مسرلا نم لصولا

 نيخبشلل انسنت بايلا جم جو انج هوميسوو

 مسرلا نم اسهفذح عضاومو لصولا فلا تيمس ىتح افلاالا ستكتال اهنالو

 لجولا عز ضني نينيشلا نم زيجلف نييضزم نيعبلا نوقف اهنيك ةغج

 لوالا طرشلا ىلاو ءافواواو دعب تمقو عطق ةزمه يا ةيلصا ةزمه لبق تءاج اذا

 وحن نم» هلوقب راشا ىناثلا طرشلا ىلاو «لصالا زمهلبق نم ىتا اذا» هلوقب زاشا
 لوا يف هلثمو (برذملا نم اهب تاف . اهباوبا نم تويبلا اوتاو) وحن «تاف اوناو

 كلذو (فورعمب مكنيب اورمتاو ٠ ٠ برب اونذاف) هنمو (هلثم نم ةروس اوتاف) ةرقبلا

 مزليف ىسالا نم ريخالاو ينالثلا نم رما لاعفا يهو ةزمس ظافلالا هذه ءاف نا

 نكميال ام هب لصتا ام نكك افلاروصتن ا اهسايقف ةادتبم ىهو لصولا ةزمعب اهحاتتفا



 هلا

 1 1 ارم اذ كاس دلال تافإلاا ائيصوو ٠ يدلاو جلا نوب نفالاو

 هجن ةفاظشل ل دوواد يبا نع مظانلا هلت أم ىلع اندنع لمعلاو *« كيدلاولو |

 درو ثيح ةدحاو - !! فذح ىلعو امقو فيك نيدلاولاو حجاوزا يفو مقو ثيحأ

 فطاعلا فدحت دحاو ىلع فطع حاوزا هلوقو ىف ىنممب اندعاوب هلوق:ىف ءابلاو |

 لاق مث عقو فيك نيدلاولاو عقو فيك جاوزاو ريدقتلاو ةفوذحم ةلجج فيك دعو

 نيزموملا يف .امهنع عاظ لايف : ب

 نيل هل ريش تاتعالاو الك د نأ نطير لأ 2

 الم صقالا ان َكِلاَذلكَو 0 تالا 1 2017 'نضحالا

 | بهن اذ: ناءارقلا ١ نفامقو فريح بانعالاو ماظملا يظفل ىف فلالا كح انه كذا

 ظ عضاوم ةعبرأب نينموملا ةروس يف عقاولا ماظعلا يتلا فلالا فذحب نيخيشلا نع

 | بارت متتكو متماذا مكلآ مدنيا ٠ ال ماظعلا انوسكف اماظع ةغضملا التل هو
 || نيلوالا ةبعشو صاع نبا أرق دقو (اماظعو ادارت انكو انتم اذيا اولاقو *اماظعوأ

 نيمضوملا لمشت مظانلا ةرابعو دارفالا ىلع قلازيغ نمد اطلا 0ركقل» قزف لق

 نيلوالا نيعضوملا صيصخت هحيرص لب مالك |ههيف هل سيل هنا عم ورمتيبال نيالا ظ
 «نينموملا ماظع“ يل وا ينادلاو» اهتسحا تاحالصاب رظانلا تيب حلصا اذإو فذحلاب ظ

 اهنم لوالا ظفللا ريغ ماظعلا تارك فذح ليزنتلا يفرك ذ دووادابا نابربخا مث

 ركذ دوواد ابا ناو (اهرشنن فيكم اظعلا ىلارظناو) ةرقبلا ةروس يف لمت هلوق وهو

 مكدحا دوبا) اهو نيلوالا نيظفللا الا اهاكبانعالا ظافلا فذخ اضيا ليزتتلا يف

 ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو) ةرقبلا (بانعاو ليخن نم ةنج هل نوك نا
 نيّتا ليزنتب لوا ريغو هلوق ىلع مظانلا كردتسا مث ماعنالاب (بانعا نم تانجو

 بسمجيا) ىلمت هلوق يف مقاولا هماظع ظن نكت يا «فلالاب هل هماظع نكل" لاق
 ليزنتلا يف دوواد ينال فلالا تابثاب ةمايقلا ةروس (هماظع عمج 1 ناتتنالا

 اهفذح ناءرقلا ىف ةدراولا بانعالاو ماظعلا ظافلا عيمج يا كلذ لكنا ربخا مث



 حجر هلوقو نيونتلاو بصنلا عماالا ناروصتي ال فالخلا لحع ايه. نيذللا نيلالا

 اهدي دشت زوجحيو يوق ىنممب لعافلا ىنبم هنا ىلع اهحتف عم ميلا فيفخحت هيف زوجي
 لاق 5 "ادن ىلع فطع رباب وحنو هلوقو بلال ينبم هنا لع رسكلا عم

0007 

 لحبااو اًضمأ دوواد يبرأ نع و هي دحراسملا عم اًندعاوب فذحاو

 5ع نيدلاولا ل يؤ ايسكم

 يف فلالا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عم رما

 عقو فك حاوزاو دحاو فلا فذح دوواد يبا نعزك ذ مث دجاسملاو اندعاو

 ةفاضالاب وا لاب ةفرعم ينمي عقو فيكن يدلاولاو ةفاضالاب وا ذب ةفرعم وأ ةركت ينم
 نيمبرا ىسوم اندعاو ذاو» ةرقلا ىنف اندعاو اما فلاب وا ءايب ابوحصم ناك ءاوس

 كان دعاوو»وحن عونمو «ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو» وحن اهدعب ايف ددعتم رهو «ةليل
 ٠ هللا دجاسم عنم نم مظا نمو» ةرقبلا ىنف دجاسملا اماو «نويالا روطلا بناج
 نيكرشملا ناكام) وحن أهدع ايفو اهف ددعتم وهو «دحاسملا فن وفك اع متناو

 مدا اهيف ركذ دجاسمو) ةبوتلا يف (هللا دجاسم رمعي امنا ٠ هللا دجاسم اورمعب نا

 نوكسب ةبوتلا يف لوالا عبسلا ين رق دقو لثم امك عونمو جملا يف (اريثك هللا
 ربصن نل) ةرقبلاىتف دوواد ينال فودحملا دحاو اماو دارق الا ىلع فلا نود نيسلا

 أ[ وهو) وحن عونمو اهدعب ايفو اهيف ددعتموهو (دحاو هلا مكهالاو . دحاو ماعط ىلع

 عقو اعيح هفدح ىلع صن دوواد أبا ناف ةدحاو ظفل مظانلا ىلع ىقب و (راهقلا دحاولا

 هدحاو حاجن نباو + لاقف يناثلا رطشلا مهذعب حلصا اذلورك ذملايف حردن ال وهو

 أعاتم مهجاوزال ةيصو ٠ ةربطم حاوزا اهيف مهو) 58 رقبلا يقف حجاوزا اماو + دحاوو

 جاوزا ظفل فى جردنيو لثم 5 عونمو اهدعب اهفو اهف ددعتم وهو (لوحلا ىلا

 ظللا نال جساوزا ةينامثد وحن فاتصالا ىنعمب ناك امو لثم 5 يوزل اعجج ناكام
 نيدلاولابو) ةرقبلا يفف نيدلاولا اماو ىنعملا يف هفلاخ ناور وكذملا ف جردني قباطملا
 نادلاولا ء'ر امم يلاومانلعج لكلو« وحن عوندو اهدعب ايفو اهف ددعتم وهو (اناسحا

 ' د. اهني نشس تنس 1 اا ل د افي ولا نه ية رو ةووعا



 0 ا 1 ل نحس

 ىتثم ريغ ناكناو نيملا يف (مكنم لدع اوذ نانثا) يمت هلوق نم نانثا ججاردنا

 قالا ام عم قيقملا هيف ىواست ملاسلا عملا باب نال هب قحلم وه لب ٍقيقح

 هصنل اناءاجو امهالكىنثملا عم هلوق نم جرخي معن كلذك ىننملا نكيلف مدقن مهب

 فذح ىلع اندنع لمعلاو انه امهركذ سننالا ناكدقو هنيعب اهثم دحاو لكل ع

 مقو ام عيججالا ناثا فلا فذح ىلعو ناءرقلا يف مقو ثيح هيعونب ىتثملا فلا

 ىلع اندنع لمعلاف اعضوم نوثالثو دحا وهو نابذكت ظل نم نامحرلا ةزوس يف
 عامجا ليزنتلا ين ىكح # هيبنت ]» اناءاجو امه راك يف لمعلا هب اهزكذتلو فاذا

 ا :رم هينثتسي نا مظانلا ىلع ناك نايل "ألاف لا فدذح لع فحاصملا |

 لاح فرطلا ريغ ين وهو ةلمجو لطاب نم لاخلا لح يف فرظ ىتثملا عم هلوقو

 فالخلا ىلع دوب ءاج هلوق يف .ءمضلاو ئانال ءانبلاب فلتخا هلوقو نال
 : لاق مث فاتخا نم موهفملا
 انهو ون[ لاهم بجو كل دتإ ماخذ: نهال و ١
 بصنلا نيوت نم ةلدبم فلا هرخآ٠ يف يذلا مسدالا ىلع تييلا اذه يف ملكت

 كي ءاراغو .كةسوت هادو ةلمو ما ديار نزلا ةزمحلا لبقو ةزمم اهلبق ناك اذا

 | ريخالا فلالا فذح ناحجرب نيخبشلا نع :رعربخاف اهيلع ففولا دنع ءارتفاو 17" ٠

 حوجرملاو لوالا فلالا ف ذح ىلعينعب نيونتلا نم لدبملا فلالا وهو كلذ نم

 | ةماكلا يف عمتجي الثل ةدخاو فلاب فحاصملا ىف بتك ع ونلا اذه نا كلذو هسكع

 | نوكخبذ ىلوالا يه ةفوذحملا فلالا نوكت نا لمتحاف هتزمم روصت لو نافلا

 وهو بصنلا فلا ىهو ةيناثلا ىه ةفوذحملا نوكت ناو سصنلا فلا ةموسرملا
 يف تعفو الب ةيصفنلا دقلا نا هلاحنجتو هجوو لمعلا هيلعو نيخيشلا دنع حجارلا
 | طسو ىف يذلا نم ىلوا فذحلاب تناكريبغتلاو فذملا عضوم وه يذلا فرطلا

 ظ | :امسلاو) وحن نونلا رينلا بوصنملا مالا ٠ ء]موصفوا ءاالل ني لزق ججرخو ةملكلا

 | نال (قفاد ؛آم نم ..الب مكلاذ كبف بوصنللا ريغ نونملا مممالاو (اهانينب



 ناقرفلا يف يذلا لمشف بوصنملا اداهج يف ىذحلا نايبلا ةدمع يف مظانلا قلطاو
 هادع ام تابثاو ةنحتمملا يف يذلا ىذخ ىلع اندنع لمعلاو (اريك اداهج) وهو
 فاطاعلا تذحب اهلْبَو يتلاك ةفوطعم عفرلاب لوالا تدلا يف يتلا ةسمألا ظافلالاو

 هظفل دوصقم اوناك ام هلوقو نمضل نالو هم لطابو هلوقو اءنقملا هلوقو نيريذالا الا

 أعم لطاب تملك ا لطاب لبق فاض. ريدقتب لطاب نم لاح اعمو لبق هيلا فيا
 لاتفي كنق - م

 فساتخاو نامكحتإ قرا و ع ف رطل ريغ يف ونهو ندا 9

 نادك يف هنء ءاج ذه #ي ينادلا مت هيف حاجت نال
 دجوت الو ىتثملا اهب صتخي يتلا فلالا يا ىنثملا فلا ىذحت ورمع يبا نع ربخا
 لالا كلت مقت نا طرشب نينثاريمض نوكتو ا هعفرل ةمالع نوكتيتلا يهو درفملا ف

 ةدعتب اريشم ناهكحي نالجرب لثم مث اظتسو ياااؤشح نوكت ناب فرطلا ريغ: يف

 ناذالاو ناذاهو كناذفو كاد و ناشفو نا اجرك مس | ناعون انه ىنثملا نا ىلا لاثملا

 ىنثملا ما قالطاو نابذكتو مكنم اهنايتايو ةباياسولا اع اكنيك ضو

 ىتثلا ف فرطنملا فلالا نم فرطلا ريغ ىف وهو لوب زرتحاو زاج لعفلا ىلع

 ىتح٠ اذغر اهتم الكو . مل يلا ادي تبت . كبر الوسر انا) وحن اقافتا تباث هناذ

 ىنثملا فلا ف فحاصملا نيب فالحلا لقت دوواد ابا نا ربخا مث (ةنتف نحناما الو

 ليثت ينو ىنثملا نم نابذكت فلا ىف اهنب فالحلا لقت امنا ورم انا ناو اقلطم
 نا نا نيهو عيونتلا ىلا ةراشالا نم مدقَت م لع ةدئاز ةدئاف نالجحرب مظا: )|

 فلالا ثحبم ينال ىنثملا ين ةجردنم انالضاو نالجركماللا دعب ةمقاولا ىلا
 ناناهربو ناتاضنو ناتماه دم ىتنملا يف حردش امنا © ملعاوإ» قالا قناعملا

 ناتماهدم نم ىلوالا فلالا اماو ىتثملا فلا ىه ذا اهنم ةيناثلا فلالا رابتعا

 هلوق دنع انمدق دقو اهتابثا ىلع لمعلاو اهمكح ىلا مظانلا ضرعتب ملف ناتخاضتو
 وهلطاو ناناهر نم ىلوالا فذح ىلع لمعلا : « ناهربلاو هب تثِخو

000 00 - 



 | ءارجا هتئاما ءاه ن و رخال نمالا فاما ىذحي اذه لبق تيلا فدل

 ظ لاق مث نزوال نقولا ىرج لصونل |
 :لطابلاو مكَكسانم م *8« لفاغ داهجلا لف ةداهش

 مم .ينلكف لبق نم ”لطابو #« اهزقملا هنم ىنلدلا َنَّمْضَو |
 | فلاو ةداهش فلا ىذحب .دوواد ىلا نع لوالا تببلا ى ربخا |
 |ملظ نمو) ةرقبلا ينفةداهش اما لطابلاو يككسانمو لفاغ فلاو.داهللا ظفل نما
 |لثم 1 عونمو أه دعب ايفو اهيف ددعتم وهو (ةداهشلا اومتكتالو ٠ ةداهش متك نم

 اتم « نيذلا نا)ةرقبلا ىفف داهلالاعفا اماو (امهتداهش نم قحا انتداهشل) وحنوا

 ظ نم ادرج | سعاو 2000 ايضام عقوو (هللا ليبس ىف اودهاجو اورجاه نيذلاو |

 أالو هللا لبس يف نودهاجي ٠ هلل ليبس يف دهاجو) وحن هب الصتمو زرابلا ريمضلا

 ظ اوتثاو (هداهج قح هللا يف اودهادسو ٠ نيقفانملاو رافكلا دهاح ٠ مثال ةمول نوفاخيا

 أ امو) ةرقبلا ىف لفاغاماو لي زنتلا يف هركذ امكت مقو ثيح اورجاه ةملكيف فلالا

 نبسحتالو)زحن عونمو اه دعب ايفو اهيف ددعتم وهو (نوعمطتفا نوامعت امعلفاغب هلل
 ينف مككسانم اماو بوصنملا نيونتب نوكي عونتلا نا ىلع ءان اذهو (الفاغ هللا

 ينف لطابلا اماو ةتباث هفلاو انكسانم هيف جر دني الو (مككسانم متيضق اذاف) ةرقبلا

 لطابو) وحن عونمو اه دعب ايفو اهيف ددعتم وهو (لطابلاب قملا اوسبلت الو) ةرقبلا
 نم عنقملا هباتكعدواو نمض ينادلا ورمع ابا نا يناثلا تيبلا يف ربخا مث (اوناك ام
 دوهو فارعالا يف (نولمعب اوناك ام لطابو) اهو ىذحلا طقف نيظفل لطابلا ظفل

 مظانلا لوق يف هنع ةيتال ا ةدعاقلا ىضتقمب هدنع تباثوهف ورمعوبا هركذي ملام اماو

 داهللا لاعفا ينو ةداهش يف ىنذحلا ىلع اندنع لمعلاو “تبث لعافو لاّمف نزوو»
 لوق رهاظ © هيبنت 9 عقو ثيح لطاب اذكو تمقو ثيح مككسانمو لفاغو

 ظ ىلع ليزنتلا يف صن دوواد ابا نا عم هفلا ىذحتال مهلالا نا داهللا لمف مظانلا

 |(قليفس فاادابج .مموغع منك نا) :لستولوق فب ةيماتإل ف هقاولا ادامينةقلفج



 دهاع ةملك اهو ةدهاعملا نم ةفرصملا لاعفالا نم نيتملكى ف فذملا لمت ورمع ابا

 فدح لقث دوواد وبا وهو 4 نبا ناو ىلوالا اودهأع ةملكو مدفلا ةروس يف

 نمو) وهف متتفلا ةزوس يف يذلا دهاع اما ةدهاعملا نم ةفرصتملا لاعفالا عيمج

 اودهاع املكوا) ةرقبلا ىنف اودهاع ةملكن م ىلوالا اماو (هللا هيلع دهاع امب ىفوا
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 اذا مه دهب نوفوملاو) اهيفف نيده لع ةدابز دوواد ىنال فوذحملا اماو (ادهع

 نم ةءارب) وحن هريثبو لثم اكواولاب الصتم اهدعب ايفو اهيف ددعتم وهو (اودهاع
 ةفرصتملا لاعفالا عي يف ىذملاا ىلع اندنعل معلاو (متدهأع نيذلا ىلا هلوسرو هللا

 فدحب اهلَش ام ىلع ةفوطعم لؤالا رطشلا يف ىتلا ةئالثلا ظافلالاو ةدهاعملا نم

 فوذخحم لمضب ناقلعتم ةدهامملا نم هلوقو ورمع ىنال هلوقو نيريخالا نم فطاغلا
 لاق مث هعوفرم دهاعو ىذح هريدقت بئانلل ينبم

 مساوو ةعاّمش ةواشغ #ع عفاتم هقاَمأ ةَراَج
 عساوو ةعافشو ةواشغو عفانمو هتاماو ةراحت فلا ىذحي دوواد ىبا نع ربخا

 ديم اوعَا (غرضا ةزاهق نوكت ناإلا . مهراجت تحبر اهف) ةرقبلا ىفف ةراجت اما

 اماو (ةراجتلا نمو وهللا نم ريخ هللا دنع ام لق)وحنو لثم !5 عونمو اهدعب ايفو اهف
 وحن فاضملا ريغ هتناما يف يردنيالو (هتئاما نمتؤا يذلا دويلف) ةرقبلا ينف هتئاما
 أف ددعتم وهو (سانلل عذانمو) ةرقبلا ينف عفانم اماو ةتباث هفلاو (ةنامثالا انضرع انا)

 هرصب ىلع لعجو) ةيثاملا يفو (ةواشغ مهراصبا ىلعو) ةرقبلا ينف ةواشغ أماو اهدعب

 نودب نيشلا نوكسو نينلا حمي ريخالا اذه يءاسكلاو ةزمح أرق دقو (ةواشغ

 ددعتموهو (ةعاذش اهعفنت الو . ةعافش اهنم لبّه الو) ةرقبلا ف ةعافش اماو فلا

 ائيش مهتعافشينع ينغتالو . هدنع ةعافشلا عفنت الو) وحن عونمو اهدمب اميفو اهيف
 الو اهدسب اميف ددعتم وهو (ميلع عساو هللا نا) ةرقبلا ىف عساو اماو (نوذتن الو
 فذحلا ىلعلمعلاو هذه دعب يتلا ةمجرتلا يف هيلع صن اذلو عساو يف ةعساو حردش

 ريمْص ىلع عفرلاب ةفوطعم ةتسلا تببلا ظافلاو تعقو ثيح ةتسلا ظافلالا هذه يف



 أ انذخا ذاو . هقاثيم دعب نم هللا دبع نوضقنب نيذلا) ةرقبلا ىفف قاثيم ام لانعالاو :

 انذخاو) وحن عونمو اهدعب اهفو اهيذ ددعتم وهو (روطلا مكتوف انعفرو مكقاثيم

 كرماب امسنب لق) ةرقبلا يف نافثالا اماو (قاثيملا نوضقنيالو . اذيلغ اقائيم مكتم

 .ناميالاب رفكلا لدبتي نمو) وحن عونمو اهدعب اميفو اهيف ددمتم وهو (مكتأميا هب
 صقتو ةرقبلا ىفف لاومالا اماو (اناميا مهتداز ٠ ٠ ارافك مكتاميا دبنف نزم مكتودري ول

 - لازما عزم ءاهرقباولكاتل م لطابلاب مكتين مكلاو هااولك ات الود لاويلالا نم

 رثكلاو ةوذ مكم ىشا اوناك) وحنو لثم امك عونمو أهدعب ايفو اهيف ددعتم وهو

 وهو (مكتأمبال ةضرع هللا اولمجت الو) ةرقبلا يفف ةزمحلا حتمي ناميا اماو (الاوما
 امالا ٠ مهناميا دعب ناميا درتنا ٠ نامثالا متدقعامب مذخاوي نككو) وحن عونمو ددعتم |
 وهو (ناودعلاو مثالاب مهيلع نورهاظت) ةرقبلا ىفف ناودعلا اما او (مكأميا تكلم

 قايسو نالعفناودعنزوو (اناودع كلذ لمش نمو) وحن عونمو أهدعب ايف ددعتم | ظ

 وهو (مكلامعا مكلو انلامعا انلو) ةرقبلا يفف لامعالا اماو ورمع يبا نع نالعف تبث

 لونا لع اندنع لمعلاو (الامعا نيزيخالاب) وحن عونمو اهدعب امفو اهف ددعتم |

 يف ام ىلع ةفوطعم ةتسملا تيبلا ظافلاو تعقو ثيح ةتملا ظافلالا هذه: يفا

 لاق مث لامعالاو لاوما الا فطاعلا فذ ايلكو اهلبق تلا |

 ءانيجامللا نمو وا ورمع ينال ب هديا تط احأ تقاوم. /ٌ

 دراو رانج .ندال 211110110100 كيو ,خلتملا يف 0

 اما ةدلاوو تطاحاو تيقاوم فلا نذحب دوواد ىلا نع لوالا رطشلا يف ربخا

 تطاحاو) اهيفف تطاحا اماو ريغال (سانلل تيقاوم ىه لق) ةرقبلا قف تنقاوم

 راضتال) ةرقبلا ينف ةدلاو اماو تطاحا ىف طاحا جردني الو ريغ ال هتاثيطخن
 .كتدلاو ىلعو كيلعيتممن ركذا) وحن عونمو اهدعب ايف ددعتم وهو (اهرلوب ةدلاو

 ىلع لمعلاو انه روكلملا توما ةدلاو يف ركذملا دلاو جبردنب الو (قدلاوب اربو
 نا ربخا مث ةتباث امهفلاف ركذملا دلاوو طاحا اماو ةثالثلا ظافلالا هذه يف ىذملا



 يابا هلوقو «متيضار ًةاذك» هلوق يف متيضارت ىلع صنيسو ةسمحلا ظافلالا هذه
 لاق مث نيلوالا نم فطاعلا ىذحب قباسلا تيباا يف يتلاك ةفوطعم هدعب ظافلالاو

 2 كيك اك مو ” يُكتب اصأ "هعنب اصأ ذك
 يقف مهتباصا اما مكباصاو مكتيباصاو مهتباصا فلا فذ دوواد يبا نع ربخا

 لا١ يفف مكباصا اماو اهدعب ايف ددعتم وهو (ةببصم مهتباصا اذا نيذلا) ةرقبلا
 امو) نارمع لاء ىفف مكباصا اماو اضيا ددعتم وهو (ةبيصم مكتباصا انوا) نارمت
 ددعتم وهو (هللا نم لضف مكباصا نئلو) ءاسنلا يفو (ناعمملا قتلا موي مكباصا
 تملع امك كلذك سلو مكبادا يف ديق ام ظفل نا مكباصا امو هلوق رهاظو اضيا

 نأ طرشب نكل ةثالثلا ظاغلالا هذه يف ىذحلا ىلع ائدنع لمعلاو ليثمتلا نم
 نييئاغلا ةعامملا ريمض عم ثناتلا ءات باصاب لصتي ناب مظانلا هب ظفل امكن وكت
 ل ناف نيبطاخملا ةعامجلا ريمض هب لصتبو ثنناتلا ءات نه درجتي وا نيبطاخملا وا

 تباصا تاصا ام مهاصاف هباصاف كباصا ام وحن هفلا تنثا كلذ باصاب لصتي

 ةثالثلا ظافلالا يف ىذا ىضتقيف ثالثلاىدل هلوقب طبترم هنا امفيك هلوق رهاظو

 نع لقت دقو كلذكس يلو اهب لصتي ملوا ركذ ام اهب لصتا ءاوس يا تمقو انفك
 مكباصا وهو ريخالا ظفللا ىلا عجار هناب باجا امفيك هلوق نعلثس امل هنا مظانلا
 رطشلا مهضءب حلصا اذلو ديعب باوج وهو نكي لوا ام ظفل هلبق ناك ءاوس يا

 ةراشالاو «امنيكر يخالا اذو»ليقف اضيا حلصاو «ام لفل اديق سيلو» لاقف ريخالا

 ةلمجلا تفذح طرش امفيكو يف ىنعمب ئدلو نهو رشات ىلع دوعت اذكدلوق يف
 ةرابعلا رهاظ ىلع اماو مظانلا باوج ىلع اذه مكباصا عقو امفيكريدقتلاو هدعب

 هيلع هلبق ام ةلالدل فوذحس طرشلا باوجو ثالثلا هذه تمقو امنيككريدقتلاف
 لاق مث

 لامعألاو ناوذنعلا َناَمْيَأ كي لاوئمألاَو نايألا قاتم

 ناودعلاو نابياو لاومالاو نامنالاو قاثملا فلا فذحب دوواذ يبا نعربخا



 لاق ب اندنع د ىرخح تمفو ث.ح اهنا فو امهفأ
 ا

 726 ع 2 م -|

 ا
 ناوخالا هن توغ الا الاكس د ناهز لاو مهب اصأ ثسح أ

 ناوخالاو توغاطلاو الاكنو ناهربلاو مهعباصا فلا ىذحب دوواذ يبا نع 5

 ناهربلا اماو (مهناذا٠ يف مهعباصا نولعجي) ةرةبلا يفنف مهعباصا اما تمقو ثيحا

 عم عدب نمو) وحن عونمو اهدعب اميف ددعتم وهو (مكتاهر اوتاه لق) ةرقبلا يفف

 دوقعلا ينو (الاك: اهانلمجن) ةرقبلا ىتفالاك: اماو (هب هل ناهرب ال رخاء اهالا هللا

 تبث هناف تاعزانلا, (ىلوالاو ة رخآلا لاكن) نونا الاكت حبرخو (هللا نم الاكن) ظ

 اماو اضبا تباث وهو رهاظ وه امك الاكت يف لخاذ ريذف (اميحجو الاكتا) اماو |

 اهدعب ايف ددعتم وهو (توغاطلا مهؤايلوا اورفكنيذلاو) ةرقبلا ىفف توغاطلا

 عونمو أهدعب ايف ددعتم وهو (مكتاوخاف مهوطلاختناو) ةرقبلا ينف ناوخالا اماو أ ظ

 يف ةروكذملا ظافلالا هذه يف فذملا ىلع لمعلاو (اناوخا هتمعنب متحبصاف) وحن

 عقاولا ناهرب ىنثم ناناهرب نم ىلوالا فلالا نع تكسو تمقو ثيح تببلا
 ةيناثلا فلالا اماو اهفذح ىلعلمعلاو (ناناهرب كناذف) ىلاعت هلوق يف صصقلا يف

 فطع هدب ةعبرالا ظافلالاو مهعباصا هلوقو ةينالا ىننما ةدعاق نم اهمكح ملعيف
 قاعتم ناكم فرظ ثيحو عبارلاو ثلاثلاو لفالا نم فطاءلا ىذحب نيذ ىلع
 ريدقتلاو ريخات نم مدقم ةلمج ىلا ريدقتلا ىف ىاضم هلبق تسبلا يف مدقتملا فذحب

 | لاق 06 تمقو ثيم خلا ناهربلاو مهمباصأو نذ ف ذح ءاجوا

 ”نه ورشا و اوضا رت مث ع نهد رشابو وظف أح يأ
 ظ

 نهورشابتو اوضارتو نهورشابو اوظفاحو يابا فلا ىذحب دوواد يبا نع ربخا
 | ين حردش الو اهدعب امفو اهيف ددعتم وهو (نوبهراف ياباو) ةرقبلا يفف يأيا اما |

 ياياناذعب :ىيبإ ةيرشإ ظافلالا ماو تباث اهنم لكيف فلالاو.هاياو ك ياو اناياييا
 5 فورعملاب مهنيب اوضارت اذا ٠ نهورشاب نالاف . تاولصلا ىلع اوظفاح) يهف
 |يف نذحلا هيب ددعتم ريغ اهلكو (دجاسملا يف نوفك اع متناو نهورشابت



 يو( ةمحر يدب نيب أرشن حان رلا ل اسري يذلا لا وهول) فارشلا يف ةيقابل ةنليقبا

 لسري يذلا هللا) مورلا ىناثىفو (هتمحر يدي نيب ارشن حابرلا لسري نمو) لمنلا
 ةعيرشلا ينو (اناحس ريثتف حاب رلال سرا يذا هللاو) رطاف يفو (اباحس ريثنف حايرلا

 لوا ادعرشع يثثالا مضاوملا نم لك ينو (نولقعي موقل تانا٠ حايرلا فيرصتو)
 حابرلا يف فذحلا دووادوبا راتخا دقو عمجلاو ةارفالاب ناتيعبس ناتءارق مورلا

 لع اندعلمعلاو رجملا ةروسيف يذلا ف فذحلا بحتساو مورلا لوا يف يذلا |

 تابثا ىلع اندنع لمعلاف مورلا لوا ىف يذلا الا عقو ثيح حايرلا فلا فذحأ
 ضن ىنعمو عمجلاب هتءارق ىلع ءارقلا عاججا عم هيف فذملا لصا توبث مدعل هفلا |
 اذك هلوقو ناقزفلا يف ةمقاولا حابرلا ةملكي ا ةملكن أقرفلا صنو مظانلا لوق يف

 ضنو هلوقو لوالا ةثالثلا ىلا عجار ةراشالا مساو حايرلا هزيدقت فوذح ادتبم ربخ |

 | ىنعم ىلع لادلا ظفللا انه صنلا ىنعمو ربخ فذحلاب و هيلا فاضمو ادتتبم عنقملا |

 عالطا يا عبنت نع كلذ تلق هريدقت فوذحمب قلعتم عبنت نع هلوقو هريغلمتجيالا
 | لاق مث ةدئاز فذحاف هلوق ف ءافلاو يورملا روثاملا سيل هلوق ٍقروثاملا ىنعمو |

 | كيوي أ ٍناسحإ ظفل و 7

 "نيل الريش .ليزنت صن يف ٠# نيد فذح اجو زراعش عم ظ
 ! اللف[ يق شابا نع ان اقم ايهنل لك ءاج امج ظفلو اننا كضتل ناس وي
 نيظفالا الا دوواد ىلال لي ربتلا صن يف امهفذح ءاجو ءانثتسا ني نم امقو ثيح

 اناشحا نيدلاولابو) وهو ةرقبلايفالوا مقاولا وهف لوالاناسحا اما امهنم نيلوالا |

 وا ٠ ناسحأي هيلا ءاداو) وحث عونمو اهدعب ايفو اهيف ددعتم وهو (ىبرقلا يذو ظ
 (ناسحا او لدغلاب رمان هللا نا «ىبرقلا يذب واناسحا نيدلاولابو :ناسحاب حيرست |

 هداتا عم وهو (هَللا ئاعش نم ةؤرملاو افصلا نا) ةرقبلا يف لوالا زئاعش اماو |

 رئاعشو ناسحا نع دوواد وبا تكس دقو (هللا ئاعش اولحتال) وحن اهدعب ايف ددعتم ْ

 فذملابو رئاظنلا ىلع المح امهيف نذملا حجارلاو مظانلا |هانثتشا اذلو نيلوالا |



 يف (نوبهمعب مهنايغط ىف مهرذنو) دوقعلا نم نيعضوم يف (ارفكو انامغط كير

 يف لتقي نمل اولوقت الو ٠ كايحاف اتاوما متتكو) ةرقبلا يفف تاوما اما. ماعنالا

 ءايحالا يوتسي امو) وحن عونمو اهدعب ايفو اهيف ددمتم وهو (تاوما هللا ليبس
 لوق يف هجاردنال ورمع ىلا دنع تباث نايغط وهو لوالا ظفالاو (تاومالاالو

 نايغط يف فذألا ىلع اندنع لمعلاو «نالعف نزو ينادلا ركذو» تالا مظانلا

 لاق مث دنع ينم حاجن نبال هلوق يف ماللاو امقو ثيج تاوماو
 حام لا يفي كولثت رجملا يف اًمهنعاو

 ناننس نع ميغ رباب اذك ع نآَق ملا ص : و فهكلا ةروسو

 3 نع ثالثلا ف فرذمحلاب ان .عهتقللا صآ و ىروسشلاو ركلاو

 دوام نبيل مير ننال + رسولا عفدلا ىلوأ ءانجو

 2( فذْحاق هن ىف ان لكَ

 رشع انثا هعضاوم ةلجو ناءرقلا يف مقو ثيح حايرلا ظفل يف فلالا كح انهرذ

 يهو اهنم ةثالث فلا فذح يف فحاصملا فالتخاب نيخيشلا نغ مظانلازبخا
 لقن دوواد وبا وهو ناملس نأ ربخا'ش ناقزفلاو فلكلاو رجحلا يف مقاولا حابرلا

 ركبلاو ميهاربا ةروس يف مقاولا حايرلا فلا فذح يف اضيا فحاصملا فالتخا

 فاالخ ريغ نم ةيالثلا هذه فلا فدخ لقن ورم اا ناو ىروشلاو ةرقبلا يا

 دريمو هتانثا فو مورلا يف الوا مقاولا حابرلا فلا فذح يف ريخ دوواد ابا ناو

 ىف ىقب ام فذحب مظانلا سما مث مضاوم ةعبس هذهف ائيش فحاصملا نع هيف
 يعف لؤالا ةثالثلا اما عضاوم ةسخخ وهو دوواد ينال حابرلا ظنل نم ناءرقلا

 يدب نيب ارشن حايرلالسرا يذلا وهو ٠ حابرلا قرد حقاول حابرلا اكسواو)

 نا ٠ فصاع موي يف جايرلا هب تدتشا) ئه اهدعب ةروكذملا ةثالثلا اماو (هتمحر
 نكسي اشي نإ ٠ حايرلا في رصتو) لمت لاق نا ىلا (ضزالاو تاوابسلا قاخ يف
 اماو (تارشبم حايرلا لسرب نا هتابا٠ نمو) وهف مورلا ىف لوالا اماو (حايرلا



 ةقصو |ملع عقو دقف كلام اماو (اهيف ادلاخ اران هلخدن وحن) ةفصالا عقب ملف دلاخ

 عيمج ىف فذملا مضل قلطا دقو (كلملا كلام مهللا لق . كلام أب اودانو) وحن

 لتعلا هَ هع لودعلا حصيال يذلا قما وهو ةفصلاو ملعلا لمشف كلذ
 نهف كلامو دلاخو حلاص اماو ةنمجعالا ءامسالا نم نابلس لوالا * ناهبتت 9

 هبجوو ةينجعالا ءاممالا عم اهركذ يف ورم ادا مظانلا عبت دقو ةيب رعلا ءامسالا

 ئنثمو اص ئنثم مكح نيخيشلاك مظانلا ركذي ملو لاهتسالا ةرثكيف اهل اهتكراشم
 هبو تابثالا وهو لصالا ىلع نايقببف نيدلاخو نيل اص اهو نينعتلا ىلع دلاخ

 مالكنم ديفتسا ام لصاح © ىناثلا هينتلا 9 امهفذح لع مهضعب صن ناو لمعلا

 ميهاربا ءامسا ةعسبت وهو هلامعتسا رثك مق نامسق اهنا ةيمجعالا ءاممالا ف مظانلا

 اهلكو ليءارساو دووادو ناماسو نامقلو نؤراهو نارمتو قاحساو لعامناو

 نا انمدق دقو فالخ هبضف ليءارسا الاو افافتا تناثف دووادالا قافاب ةفودح

 تولاط اضيا ءاهسا ةعست وهو هلامعتسا رثكي مل منقو تابثالا ىلع هيف لمعلا

 ةعبرالاو ناماهو نوراقو تورامو توراهو لئاكيمو جوجامو حوجابو تولاجو

 ىلا ةنسنلاب ناماه هلثمو اقانتا فوذحم لئاكيم وهو سماخلاو اقافتا ةتاث لؤالا

 فالخ ىلؤالا ناماه فلاو نوراقو تورامو توراه فلا ينو ميلا دعب يتلا هنلا

 متنقلا اذه نم نا اضيا انمدقو تايثالا ىلع ةميرالا يف لمعلا نا انمدق دقو

 لباب انضيا هنم نا مهضمب رك ذو اضيا تابثالا ىلع امهبف لمعلا ناو نيسايو ضايلا
 ةيمحعالا مالعالا نم ناءرقلا يف دجوب و لمعلا هيو تادخلا ةيكح وكف

 لاق مث ءانركذو مظانلا ه 35 امالا ةيوشملا نال ىلع ةلمتشملا

 . حان .ن لي انك تاجا نان
 دافتسم امهفذحو تاوماو نابفط فلا فذخب دوواد وبا وهو ماجن نبا نع ربخا

 مهنايغط يف مهدميو) ةرقبا .|ىفف نايغط اما قباسلا تيبلا تاملكب امل هبيبشت نم

 نم كيلا لزنا ام مهنم اريثك ندي زيلو) وحن عونمو اهدمب ايف ددعتم وهو (نوهمعي



 تايم ام ةاك اأ عم دقي تقدذنملا اناا لاكي "يذلا
 موُلسّرملايفَناماه نمر رف لا يفي ملل فرح دعب فالخ الوإ
 تايثا يا لمجب لقتلا خويش قافتا ىلا ُهب ريشي يذلا مكمل قالطا عم ريخا |

 فحاصملا ضعب نم اهيف ليلق فالخ عم تورامو نوراقو ناماهو 57 فلا

 ابيرق اهنذح لع صنيسف ةيناثلا اماو ىلؤالا هقلا ناماه فلان ذازملاو فذحلاب |
 اهب راتخاف دوواد وبا اماو ورمع ىباب صاخ ةعبرالا ظافلالا ىف فذملا للقتو

 مظانلا ركذ الو تابثالا ىلع اهيف اندنع لبعلاو فالحلا اهيف ركذ نا دع تدل

 يف فذملا انه كر دتسا هفلا تبثت لامتسالا ليلقلا يبجعالا مسالا نا مدقت ايف

 باتكح نم قافتاب هفلا تفذح لئاكيم نان روكذملا نال عم ربخاف لئاكيم
 نم دحاو عضوم ىف تنا دقو اريثك ينعي لمعتست مل ةيمجعا ةملك اهنا عم ندااصملا

 نم اهييكرتبو فورملا ةرثكب تلقث ال.اهنا اهفذح ةلع ين لبق ام برقاو ناءرقلا
 ةءارق ىلعلئاكمب ىتاو اهفلا فذحب تففخ ليق ا هللا ىنعمب ليإو ديع ىنعمب اكيم
 ال هناب روكذملا قالطالا عم ثلا كلا تيبلا يف ربخا مث مظنلا قيضل عفان ريغ
 اذهو ناماه نم يملا دعب ةعقاولا فلالا ف ذج يف فخاصملا باتكنيب فالخ

 لعف عوف سم نم لاح كال نع هلوقو ناماه يف مدقتملا قالطالل دسقب ترمبلا

 اهوكح لاح فنلالا لمجتو يا عهىنع نعو م دقت أوف لعجي هيلع لدب فودحب

 ىنعمب لاكحي“ هلوق يف ءابلاو هيلع فطع امو توراهىنليلق كالضجةبوتياطمل |

 لا 5م ةفاث كينحبلام هلق نيه

 :كرادكا خرتأ نايتس فرو ب كديتلامو نلاقو اَصَو

 هغلا رابتعاب ناماه ىلع كلامو دلاخو ٌحاص ىهو ةثالثلا ظافلالا هذه فطع
 ظافلالا هذه فلا نايلس فلا هبش مثاهتافلا فذح يف فالملا ين ديل يناثلا
 عونتو ددعتو ةفصو الع عقو دقف حاص اما فالخريغ نم فاالا ف ذحوهو م <ل1لاىف

 | اماو (هعفري حاصلا لمعلاو . هسفنلف ا اص لم نم ٠ اخلاص مهاخا دومث ىلاو) وحن

| 



 أ ليءارسا لع دئاع ريمضلاو يف ىنعمتءابلاو زدهلل ةفص فو ذحمب قلغتم هب هلوقو
 /ج - لاق مث قالطألل ابتكو ابلس ىف فلالاو
 اًداوعفم هاو اضنأ ناك ذإ اقع ادوؤا د رواتب قاس ]

 ْلَسْجِي نيج هيف فلأف 8 لَمْ آل وهو قأ انو
 [تولاج نو وج ا توج ا( اتولاظ ' هناحبتس  هلوقك

 باتك نع لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكسألا قالطا عم ربخا |
 ظ للع مث هيف هدا طورش رفوت عم دوواذ فلا تاثا للع مهقاقا نوعا ه7

 ظ مسرلا ىف فرح هنم فذحو دقف هناليا «ادوةفمهواو اًضاناكذا* هلق هتاثثا |

 ىلع قفتا امئاو نافذح هف عمتجال اضيا هفلا تفدح ولف هءواو دحا وهو اًضا

 ظ ظفل نال ةدحتم اههف تاشثالا ةلع نا عم كلن ةلرتبا فلا نوذ دوواذ فلا تش

 ظ دبع ىنع اريبا نم هيكرتي لوقللو هفورخ ةرثكل دوواد ظفل نه لقثا ليءارسا |
 | يناثلا تببلا يف ربخا مث هيلا افاضم ناءرقلا ىفمقي ام رثك١ هنالو هللا ع لبإو
 | ينعي ةلمعتسملا ريغ ةيمجعالا ءاممالا فلا تارثا يا لعجب روكذملا قالطالا مما

 | تولاجو حوجامو حوجايو تولاطب ثلاثلا تيبلا يف كللذل لثم مث لاعتسالا ةليلقلا
 لاقو انه مانا امهنع تكس اذلو ناخيشلا اهركذي ملو نيسابو سايلا اهلثمو |

 لوالا ىلا اريشم نايبلا ةدمع يف
 | :١ ردجا تيار ايف هتبثو 2 رظن هيف سابا يف صنلاو

 لوك نم امو اهتاثا ىلع اندنع لمعلاو امهيف مهضعب ددرتو هفذحب مهطعب مزجو

 | برقالاو يمجعالا مسالا ىلع ةقداص طرش مسا وا لوصوم مسا ىتا امو مظانلا
 أ قالطالل ابولاجو اتولاط ٠ نم ءاتلاب ةلصتملا فلالاو ةدئاز تولامل ةراذعا يف نا ١

 لايستتقا#

 [نورام يفناو َنوراق ناماه ع اتوراه ين زق فالذي نع و |
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 0 فو نوراه, تن 88, ليعآمسإ م مهاربإ حنو

 [بةك ْذإ هبا نمسهلا: ةروص نم *# اباس امل لنصل كعامل

 ةيمجعالاو ناءرقلا يف ةعقاولا ةيمجعالا ءاممالا تافلا فذحب نيخيشلا نع ربخا
 (| ةيمجعا ءامسا ةتسب مظانلا لثم دقو برعلا فالخ مهو مجعلا اهعضو يتلا ىه

 يتايسو نوراهو ليعامساو ميهارباو نارمتو قاحساو ناهتل هو اهفذح ىلعق فتم ظ

 ةيمجعالا ءاهمالا فلا فدح يف طرتشيو نايلسو هو هفذح ىلع قفتم عباس

 قرا وحن نع ازارتحا الع يمجعالا مسالا نوكحي ن نا + لوالا + طورش ةعبرا |

 ها داعوحن نع ازارتحا فرحا ةثالث ىلع ادئاز نوكي نا يربعللا لاق + ىناثلا #

 ىسومو ئسيعو ىبحي وحن نع ازارتحا اطسو يا اوشج هفلا نوكي نا + ثلاغلا * |

 مداء وحن يف فلالا نوكتف فحصلملا يف هل دوجو ال زمحلا نال ءايركزو مداءوا
 هرود رثكب ناب لامعتساالا ريثك م .الا نوكي نا # عبارلا # اوشح تسيل ٠ ءانرذوأ[

 مظانلا دافا دقو عضاوم ىف نا يا

 ا ضربا « لوسيا لم ىبا 0 عبارلا ا

 اهلا نذح.يف 5 نيخيشلا ل معقد 0 ةلثمالا كالو يناثلا
 سلا ا ىتنتسملاك هدعب يذلاو اذهو هتبث روهشملا ناو لب ءازسا

 أ ىنع « ايتك ذا هب زمحلا ةروص نم ايلس امل» هلوقب هتبث راهتشا مظانلا للع

 كي را كس ا ا

 تنبثا نيثلثملا عامتجال زمحلا ةروص.يه يتلا ءايلا نم فحاصملا ين هبتك تقوأ

 | اندنع لمعلاو (ليءارسا ينب نم ,الملا ىلا رث لا) ىلاعت هلوق نم لي ءارسا يف هيلع
 | فوذحم فوصومل ةفص ةيمجعالا هلوقو مقوب ث يح ليءارسا يف فلالا تابثا ىلع

 2غ ظل
 1 م سوسو تم يس وعلا دعا



 دي قاع ح

 قواتمشلا ٠ عما * ةماايقلا» "مث دقي ئرانأ" عم باسم مهو
 تاحصا اما ىراصنلاو ةماسلاو ىراساو باحصا كلأ قدي نيخسشلا نعربخا

 (نودلاخ اهيف تع رانلا باحصا كلوا انئاباثب اوبذكو اورفك نيذلاو) ةرقبلا ينف

 يف ىزاسا اماو (مهباحصا بونذ لثم) وحن عونمو اهدع امفو اهف ددنتم وهو

 يطب ةزمج هأرق دقو عفان ة* ارق ف ريغال « مهوداقل ىراشا مكوتاب ناؤ » ةرقلا

 ىلا نوذري ةمايقلا موبو) ةرقبلا ىفف ةمايقلا اماو فلا نود نيسلا يو ةزمهلا

 نيذلا نا) ةرقبلا ىف ىراصتلا اماو اهدعب امفو اهنف ددعتم وهو (تاذعاا اق

 انف ددمتموهو (ىراضتوا دوه اونوكاولاقو ٠ ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما»

 | امنهتم لوالا فلالا ىراصنلاو ىراسا فلاب دارملاو لثم امك عوتمو اهدعب ايفو

 : : 1 تر ا
 اكاَتت اكو م اةذزك اومح ب اكآنتآ ٍراعضم 0

 دعب عقاو فلا لك ف ذحي امهنع ربخاف نيخيشلا نع ةدعاق تببلا اذه يف ركذ

 .نوقفش مهاقزر امعو) م اطسو يا اوشح فلالا كلذ ناك اذا نمسا نون

 كلتو ٠ الع انذل نم هانيتا٠و . ىناثملا نم اعبس كانيتاء دقلو ٠ ىده مهاندزو

 نهاناشنا انا ٠ ةوقب كانتاء ام اوذخ ٠ ةوبر ىلا اهغاني و اء ميهاربا اهانيتا» انتجح

 قافتان تباث هناف فرظلا يف عقاولا نماوشح هلوقب زرتحاو (اراكيا نهانلعجم ءاشنا

 هركذ امو (الوسرلا انعطاو هللا انمطاو . اروبز دوواد انيتاءو + انماء اولاق) وحن

 رمضم نون دعبو هلوق نم دعو اهلك فحاصلا هيلع تقفتا تببلا اذه يف مظانلا

 ىلع وا تاحصا ىلع فوطعم فوذ ىلا فوصوملاو فوذحن فوصومل ةفص

 ارقب نون هلوقو رمضم نون دعب عقاولا فلالاو ريدقتلاو لبق تدلا يف ىراصنلا
 اكاتا يف فاكلا دعب ىلا فلالاو رمضم ىلا فاضم هنا ىلع نيونتلا كرش
 : . ١ لاق مث قالطالل اكانيتا»و
 نأ ارمي وخن 1 قاعسإ ون راقب نابنفا ونيك "هيجل



 هللا نوعداخي) ةرقبلا ين نوعداخي اماو فلا ريغ نم ءاحلاو .ءارلا مغ عيسلا |

 حتي عبسلا يف ىناثلا نوعداخي فرق دقو (مهسفنا الا نوعداخي امو اونماء نيذلاو ظ

 (مهعداخ وهو هللا نوعداخي) ءاسنلا ينو فلا ريغ نم لادلا ميتفو ءاخا نوكسؤ ءايلا

 أهدعب امفو اهيف ددعتم وهو (اهنع ناطيشلا املزاف) ةرةبلا ىفف ناطيشلا اماو ريغال

 هلوق يف مهعداخ نع مظانلا تكسو (ادي رم اناطيشالا نوعدب ناو)اون عونمو
 متاراداو بانل ينبم ف دجو هلوقو لمعلا ب و هفذح حجارلاو (مبعداخ وهو) ىلاعت

 عقو ثيح ريدقتلاو ةفو ذحم ةلمج ىلا ْفيِْضا ناكم فرظ ثح هلوقو هلعاف تنئانا

 لاق مث ريخآت نم مدقم فذ قاعتم وهو
 نظن كاذ فرو عنيا ليام ينير زقرأا مهدت نيقاسلا نط
 عومج عم عيقملا .يف'هزكذ هاو نيطايبشلا نقلا :يفذحي ىنادلا ولع يبا نع نينا
 نم فلالا فذح ىلع اوقفتا كلاذكو » هصنو ملاسلا عمجال هليثت دنع ةمالسلا

 نيقداصلاو نيملاعلا وحن رذملاف اعيمج ثنوملاو ركذملا يفدودلا ريثكلا ملاسلا عملا
 رخآ ةلثما اهيلع فطع م «نيطايشلاو نيرفاكلاو نيقفانلاو نيقسافلاو نيرباضلاو

 ءم هل هدع نم نيطايشلا يف فذملا ذخا يف يا رظن كاذ ينو مظانلا لاق

 لخديال نا مزليف ةمالس عمجال ريسكت عمج وهذا لمات يا راظن ةمالسلا عومج
 ماناو ورمع يا دنع افوذحم نوكي نا لمتحي ذئتيجو اءطق ملاسلا عمملا ةدعاق يف

 أ نكلو فو ذح هدنع نوكيال نا لمتحيو ةلفوا احئاننت ملاسلا عمجلا ةلثمايف هلخدا

 | قرف المتحورمج يبا مالكرظانلا ىار الف اوهس ةملاسلا عومملا دادعا يف هركذ
 | رك ذ مث دوواد يبا نع هفذج مدقت اهف لقنف نيطايشلا ظفل يف نيخيشلا نعلقتلا |

 ةراشالا مساو رظن هيفو هلو هبقعا مث عنتملا يف ور يبا مالكنم هفذج ذخأم انه

 ىنعع عنقم يف ءابلاو هلبق تيبلا يف رخاتملا ناطيشلا ظنل ىلع دوعي اذك هلوق يف
 | اتذل لع رداع يتعسم ريض هلاق” اتق يداز هانم نئانإ مانبلاب قا هلوتو |

 لاق مث نيطابشلا



 هذه يف فذملا ىلع اندنع لمعلاو ءىش فحاصملا نع هف هل سيلو تايثالا

 لالخ اونيابغ نم رامدلا الإ ناءرقلا يف تمقو ثح نيتيبلا يف ةروكذملا ظافلالا
 خوواديبا نع بق او طم نيل غلا ن قعاوصلا عم لوقو ةبثهلاف دادلا

 ةكةهلوقو خلا قءاوصلا غم دوواد: يبا :ىع,ةقغاصلا :تفدجيو: يأ “تدب اهثخا
 دوواد يبا ىلع دوعي رتتسم ريمض سحتسا لءافو بحتسال مدقم لوعفم بصتخااب

 لاق مث
 قس نيكرانملا ف منهتع تلو

 لت وفل: وياخ يا يللا ظ
 فلا فذحب لقنلا خويش قافتا يلا هب ريشب يذلا مكملا اللا اذ ربخا

 اما دوقعلا ةروس ىنأت نيك اسم يف فالحلابو فحاصملا باتكن ع نيكاسملا

 نيذلا اكو نيك بنننملاو ىماعلاو ىبرقلا يذو) ةرقبلا يفف هفذح ىلع قفتملا

 ددعتم وهو دارفالا عبسأ| ىف يناثلا اذه ىفرق دقو (نيكاسم ماعط ةيدف هنوقيطي

 واوهن فالخلا لح وه يذلا دوقملا قاطو لدنك ميعيؤااق دع ايفو اهيف

 ةيئدملا فحاصملا يف هنوكلو زاظنال فذملا هيف حجارلاو نيك اسم مادط ةرافك

 نيك اسم ةرشع ملعطا هتراّفكف وهو اهيفلوالا نع دوقعلا يناثب زرتحاو لمعلا هيلعو
 7 نيكسنم.هدرغ٠ يذلا انه نيك.اسملا هريخك فالخ ريغ نم فوذح هنافا

 |ام».ةججرت ف هيلع ضنيسف اا نكس عج نكاسم اماو فاكلا دعب ءايبا
 ظ لاق مث قالط انيث هلوق يف فلالاو « ايرمل اهفارعا نم ءاج

 ١ ىلا ل ليز علاوي ةنوع دا 5 . نآهر م اراأ (يقةلئظبو

 | ارادا فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مك-للا قالطا عمربخا

 | اهرك ذيسف ةيناثلا اماو ىلوالا هفلا متارادا فلاي دارملاو ناطيشلاو نوعداخيو ناهرو
 | (اهيف متاراداف اضن متلتق ذاو) ىلاعت هلوق يفالا متارادا ظفل عقب ملو زمحلا باب يف

 | 3 نرف دقوا ضيم ابن اة سوبقم ناهرفل ىلاعت ا يفالا عقي م ناهدو ةرقبا يف



 | ذاشلا يف ةعاجج كلذب لوالا ارق امكن لا نود نيملا نوكسسب تارزاذلا عضوم
 ظ تناك اهلعلو ةءارقلا كلت ىلع هنم تفدح نلالا نوكت نا لمتحبف يواخسلا لاق ظ

 أ فلا فذح نم دوواد ىنال ام ىلع اندنع لدعلاو ها نامزلا كلذ يف ةروهشا
 يا فو ذحلمنب قاعتم دوواد يبا نعو هلوقو ناءرقلا يف تءاج ثيح ةقعاصلا |
 لاق مث دوواد يبا نع ةقعاصلا فلا تفذحو |
 ظ بآبلألا اوع اظّشسا  قعاَودصلا م ظ
 باوبأ إد نيتي طولتزلاك# ظ

 'فلألاب سحتسا دق همس قب قل دق ا اإقفإ مم يذلا لإ
 نيطايشلاو تابلالاو اوعاطتساو قعاوصلا فلا فدي دوواد ىلا نع ربخا |

 قعاوصلا نم مهناذا٠ يف مهمباصا نولمجي » ةرقبلا ىتف قعاوصلا اما باوباو زايدو |

 نع مودرب ىتح * ةرقبلا يفف اوعاطتسا اماو « قعاوصلا لسربو » دعرلا يفو
 يف مككو * ةرقبلا ىفف بابلالا اماو اهدمب ايف ةدعتم وهو « اوعاطتسا نا مكتيد |

 ىفف نيطايشلا اماو اهدعب امفو اهف ددعتم وهو « تايلالا يلوا اب ةويح صاصقلا ظ

 نيطايش) ماعنالا يفو «مهتيطايش ىلا اولخ اذاو ٠ نيطايشلا اولتت ام اوعيتاو» ةرقبلا

 ظ ةرقبلا ىفف رايد اماو لثم 3 عونمو:لهدعب ايفو اهيف ددعتم وهو (نملاو سنالا
 ريغ اماو افاضم اهدعب امفو أهبف ددعتم وهو « كرايد نم مكسفنا نوجرخت الو »

 ينال اعبت يناثلا تببلا يف مظانلا هانثتسا يذلا وهو لاب نزتقم دحاوف فاضملا

 اهدعب .ايف ددعتم وهو «اهباوبا نم توببلا هوتاو » ةرقبلا ىف باوبا اماو دوواد 1

 عم يذلا الا هلوقو « اررسو اباوبا مهتويبلو ٠ باوبالا مهل ةحتفم» وحن عونمو

 روهظل باوباب هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا نيب لصفو رايد هلوق نم ءانثتسا تيبلا لالخ
 رايد فلا فذح مذ دوواد 1 نا ىنعملاو رادلا وه لالخ ةروادع صتخملا نا

 رايدلا لالخ اوساجشيلاعت هلوق يفلالخ عم دبعي افلا يذلا رايدلاالا مقو ثيح

 هرايتخا ضح نم هيف بحتساو اهفذدحو فلالا تابثا هيف زوج هناف ناحبس

١ 
 ا
 أ

 أ
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 | نع هلوقو « حالصا لق ىوس » هلوقيفيتاي امكو «فسوي ىلوا ريذب» هلوق ىف مدقت
 نوكسو ءاخلا مضب"ز باو ربخ نع كلذ لوقا وتلف يا فو ذحع قامت بني

 لواو هلوق نع ربخ. دعلا ماع هلوقو تيبلل ميمتن وهو ناحتمالاو رامتخالا ءابلا

 ظ لاق مث تابثالا ةانثةدسملا ملكلا ددع مات يا لمنلا

 عاتم و عاق لي ني اذك دأب عامدو ىماتي مه وداي ف ذحاو

 مهودافت فلا فذحب لقنلا خويش قافتا ىلا هب ريشي يذلا مكملسا قالطا عم رما

 | نعهنكل ىذحلا يف ةثالثلا ظافلالا فلاب عاتمو اشارف فلا هبش مث عافدو ئماتيو
 |دقو ديل (ةجوحات ىراسا كونان ناو) ةرقبلا يفف مهودافت اما طقق دوواد يبا
 هذول ةرقبلا ىف ىف ىماتن اماو فلا نود ءاؤلا نيكو ءانلا حتنب عبسلا ىف قرقأ

 |عونمو اهدعب ايفو اهيف ددمتم وهو(" اسنلاىماتب ىف) اهريغ ىفو (ىماتيلاو ىبرقلا

 | هأرق دقو جحلا ىف هلثمو (سانلا هللا عافد:الولو) ةرقبلا ىفف عافد اماو لثم امك

 لعج يذلا) ةرقبلا يفف اشارف اماو فلا نود ءافلا ركام لادلا حم عفان ريغأ

 عاتم اماو ةلثلا ارميكلت تاوثملا "نار غلاك ةيفي لقسدح الو نيغ ال(! رف ّسرالا مك

 | اهدعب ايفو اهيف ددعتم وهو (نيح ىلا عاتمو رقتسم ضرالا ىف مكلو) ةرقبلا يفف
 | ىف هرك ذي يناثلا فلالا اماو هنم لوالا فلالا ئماتن فلاب دارملا نا « ملعاو#

 د لاق مث ىف ىل ذعع لب زنتي هلوق ىف ءابلاو «.ءاجسا دق فلاب اهب كاهوج .ةمنوبا

 | تدب امشح دوواد ىبأأ نعو د تنأ ىلوألا ةفعاصلا انني ]

 أ فلالا فدجب دوواد يبا نعو لوالا ةقعاصلا فلا فذ نيخيشلا نعربخا ظ

 | يقف ىلوالا ةقعاصلا اما نا ءرقلا يف تءاجو ترهظ يا تدب اثيح ةقعاصلا نم

 أوحن اهدسب ايف ددعتف ىلوالا ريغ اماو (نورظنت متناو ةقعاصلا مكتذخاف) ةرقبلا |
 | تايراذلا ىف نورظن مهو ةقعاصلا مهتذخاف ءاسنلا يف مهملظب ةقعاصلا مهتذخاف

 يداسكلاأ م ردا را + عرج نمو رينا تر عرفو ده ةنيانم ميلة



 ىددعتموهو (باتكلا كلاذ ملالومن باكل نر فدي ليعتملا توق

 هاقلزنا باتكرل ) وحن عونمو (باتكلا نوغتبب نيذلاو) وحن اهدعب ايفو ةرقبلا |

 اوءرقا ٠ هئيمي هباتكقوا نم اماف .:كباتك ارقا . سرك باتك يلا ّقلا ٠ كلها

 «اهلوا# تايثالاب ظافلا ةعبرا نيخيشال اعبت باتكلا ظفل نم ىنثتسا مث (هيباتك
 زرتحاو (مولعم بادكح اهلوالا ةيرق نم انبكلها امو) رجملا يف ىناثلا همالك ىف
 يف ىناثلا + اهيناث * نيبم ناءرقو باتكلا تابا١ كلت رل ا وهو لوالا نع :ىناثلاب |
 ثلاثلاو لوالا نع يناثلاب زرتحاو (كبر باتك نم كيلا ىحوا ام لتا) فيكلا

 اذه لام٠ باتكلا مضوو باتكلا هدبع ىلع لزنا يذلا هل دمملا) اهيف مبارلاو

 هلوقب ذرتحاو (باتك لجا لكلا دعر !| ةروس يف لجاب نرتقملا + اهعلاث + (تانكلا

 تاياء كلت د الانسي دعي ةيفن نقولا كلل .نيرااوض جليل ١

 ملع هدنع نو ٠ باتكلا ما هدنعو تبثو . باتكلا مهانيتا نيذلاو .باتكلا
 ناس هلوق يف هلحا نرتقللا تاتكلا جاردنا مهون دعرلا يف هلوش عفو (باتكلا

 ناءرقلا تانا* كلذ سط) لمنلا يف لوالا + اهسار + (هلجا باتكلا غلبي ىتحا

 يتلا ينا . اذه يباتكي بهذا) هدعب ةعب رالا نع لمنلا لوا زرتحاو (نيبم باتكو

 ضرالاو ءامسلا يف ةنثاغ نم امو ٠ باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق. يركن اتكييلا

 نيخيشلا ىلا نيتيبلا نيذهىف مظانلا هبسن يذلا مكحلا اذهو (نيبم باتك يفالا

 نال نيخيشلا ىلا هتبسن ىلع رصتقا افاو اًضبا فضتملا سحاصو ىبطاشلا هركذ

 لوقل ةليقعلا ىف يبطاشلا هتبسن مزاتست تناك. عدتلا ىف ورم يبا ىلا مكملا ةبسن

 ناس اهب دصقب امنا فصنملا ىلا ةبسنلاو «هب هليقعلا ىف ءاج يبطاشلاو ” مطانلا

 اذكهو ةمبرالا خويشلا ىلا ةبسنلا فاكت ىلا مظانلا ججتحي مل طقف هب درفنا ام

 هلوقو طقف نيخيشلا ىلا مظانا هبسنو ةعبرالا خويشلا هركذ مكح لكنف:لاق
 مكحلا نم مظانلا هينئتسي ام نا 86 ملعاو » ءانثتسالا لع بوضنمم رجملا ريغ

 مكملا كلذ فالخ ىلع هيف خيشلا كلذ صنل هينثتس ةزاث:رثكاف يشل دنسملا
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 | ١ ٌاَصْيألاَو عار حان 'نناتو.. دقق ازاهنألا م كلاَذ اوف َدحَو

 اوفذح فحاصملا باتك ناب لقنلا خويش قافتاىلا هب ريشي يذلا مكملا قالطا عمربخا

 ظ اما هفدح لقن ياراصنالاو انعار فلا ىندح دوواد اءاناو راهنالا فلاو كلاذ فلا

 | امككاذ)وحن ةقحالو مدقت 5 ةقباس ةدايزلاب عوتتو اهدعب ايفو ةرقبلا ىف دادس نق
 | يففرابنالا اماو (هيف يننتا يذلا نكلاذذ . رهطاو مكل ىكزا مكلاذ:. يب ١ ينملع ام
 |وحن اهدمب ايفو اهيف ددعتم وهو (راهنالا اهتحت نم يرجت تانج مل نا) ماع

 |(معتسلاب الانعارو) ءاسنلا ىفو(انءار اولوقت ال) ةرقبلا فذ انءار أماو اراهناو يمسا
 اعونم اهدع امفو اهيف ددعت دقو (ةواشغ مهراصبا للعو) ةرقبلا ينف داصإلا 8

 | جردنال هنا © ملعاو# (ةدنفاو اراصبأو اعمس ممل انلعجو ءزاصبالا يلوال ةربعل )وحن

 |ناذاهو كناذ نال كلاذ اوفذحو مظانلا لوق يف ناهصخ ناذاهالو ناناهرب كناذف

 ظ اذه يف مظانلا هلق اعو درغملا كلذ يف انه همالكو مظانلل ىتالا ىننملا دارفا نم

 أراهنلا ةماكفلا تابثا ىلع ليزنتلا يف صن دقو انلمت ىرج دوواد يبا نع تيبلا

 | داضنالا فلا تاّثا ىلعو مفر وا بصن وا رسك نم تفرصت هجو يابو تنا اهنا
 | ام بع اراب يب انهي نموه يذلا

 مهن 8 ىف ةموظنلا يه تءاج

 تاسلباو باذعلا فلاو ٠ باقعلاو  ةعاسلا .فلاو

 نا حفلاو :نايبلا» نفلاو: ناشطون رازبلا: انلاو

 رابخالا ادل طخلا ين تث . راضنالا عم رانلا نلاو

 لاق مثواولا وهو اوفذح لعاف ىلع فطع مفرأ حاجن نباو هلوقو
 نيج نع امهات يف فلهكلاو وير ريغ باّتكلا ةلينبحو

 دَسَلا مانت لمألا لوو # ٍدْمَلا يف لجأ ظفل ممو -



 نوت نيف او رمزا ىف نوسك اكسو فارألا ف ني ةاغلا كقول ةملك

 | رطافو ةرقبلا ىف تارسح وهو ثنوم بنمو نيتلا ىف نيلفاسو ةبوتلا ىف

 رك ذ دعرلا ىف تابقعمو رمزلا ىف تادوطمو ةبوتلا ىف تابرقو ماعنالا ىف تارمغوي
 | ىلوم حاجن مساقلا يبا نب ناولس دوواد وبا ليزنتلا ىف ةرشع ىدحالا لكلا هذه

 | هذهرف ارصحتم نيل رركمل اري غ نا © ملعاو 98 هللاب ديوملا ماشه نين :هولأ ريما

 | حلفا دقي نوحلاكو ءايبنالاب نودراو وحن رخا املك دووادوبا.ركذ دقق ملكلا |

 دز تاجربتمو دعرلاب ثالثمو تارواحتمو ءاسنلا نهتافَدنضْوؤ أَ سس نودماخو

 |نماضياو رم وبا رك ذو اهتارواجو تانداعلاو تاعزانلاو تالسرملاو تايداذلاو وأ

 | ىنتكا اهناو ةمجعملا نيغلاب تافرغ هخسن ضعب ىفو تايسثو تافرع فذملاب درفتملا

 | نم هاعدا امىلع اغب لالدتسالا نم دوصقملا لوصل اهركذ ذ يتلا عومملاب مظانلا

 ظ اعلا نم مدقتام عيمج يف ىذحلابو بلاغ وه لب اتحتم سيلرركتلا طرش نا
 | كوهو عمجلا يف مالكلا لحملا اذه يف ىفوتسا هنا ربخا مث لمعلا ىرج ةدرطتملا

 نيبو امهنيب ةبسانمل نيناثو نوثالث اهو عمجلاب قحلملا نم نيتملكر خا هنا الا ربخا

 قالتلا يف هجردا ىتح فراغ رولا فوشخلا سوت زا

 ود عع يس همم ما عدم

 رك ميمجلا امو مهضطع نع كي هرقبلا يف د مفر لودي

 فحاصملا باتك ضعب نع ةرقبلا رسول نذملا ىف لوقلا اذه يا

 باتك عج هركذ يذلا ىذحلا ىفو تابثالاب هنع كلذ ءىجملار خا: ضب نود

 ائاو كسلا افاذحلا 5 نم ةنناثلا ةمجرتلا ىه هذهو دولطي ينعي فحاصملا

 ىنعم سيلو فذحلا بيتزت هحالطصا ىف هطارتشال ةحتافلا ةمجزن ىقع اهركذ

 اير نرخ داو دعب ادحاو ةفوذحملا ظافلالا ركذب هنا طرتشملا بترتلا

 |اهيلع مدقت' ام ةمجرت ىف ركذيال ثيحب مجارتلا بتري هنا هانعم لب ناةرقلا ىف

 لاق مث اهنع رخات وا



 | ترهل .ةراولس ني: ىلا ,ءاناهنم .اوفاذعب يابكوبلاتةضشاصملا تانك نال يا الا
 ىلع دري الو ناحجاوهو نافذح ىلاوتلا اسضيا فلالا:ىذح ولف نيلثملا عامتجال
 فذح اهنم الكنا عم نيئساخو نيتطاخو نوئطاخ فلا ىدح مظانلا ليلعت

 هفلا ىذ> ول تائيسلا نا وهو ظافلالا هذهو تائيسلا نيب قرفلل ةزمحلا ةروص

 هناف ظافلالا هذه نالخبت امينيب لثاح ريغ نم دحاو لح يف نافذح هيف عمتجال

 افاحجا دشا لئاح نود نم نيفذحلا نا كشالو فرح نيفذملا نيب اهبف لاح

 ةروص يه هنف ةموسرملا فلالا 77 نا لمتحف تاأشنملا اماو لئاملا 0 امهنم

 لمعلا ىرج لوالا لاتحالاب و سكملا لمتحيو ةفوذحملا يه ممجلا فلاو ةزمجلا

 ىرجام سكعاذهو ةزمحلا ةدوص دعب ءارمحلاب هيف عمملا فلا قحلت اذهلو اندنع
 فلالا وه تاثلا فلالا نا ريدقت نم تاداءو نيرخاءو نوئما باب ىف لمعلا هب

 لاق مث ةبحاصملل فلاب هلوق يف مسد ةزمملا ناو يءاوملا

 رركملا امادس موهذ منح © رركت نمر. ط هما قاب

 "دفا معبر و مهيدتس د ء د د اَمَنِإَو

 نيرفاتلا ظفلو هدا رنا ىلع © نيمصانن يختي فدا يلفت

 نيسافاسو ظل نيني هاذا مث. نوتكر [هتعبف

 ا عم ' "تأ وطم ىو ا 4 .تارسحَو

 ظ ' ب نياتخ دي بلا هلع زب امهر
 ' مل الملل مسج انف يبق وطاب كه اهو

 | عمجلا ملاس. نم هلوقب عمجلا طباض يف هيلا راشملا مدقتملا رركتلا طرش نا ربخا
 | يذلا مكحلا فات دق اذا ثيحب امزآلو اّتحتم سيل يا اتح سيل رركت يذلا

 دجو فلالا ةفوذحملا عومجلا شكلا نا ىنعمب طقف لاغوه ائاو ىنذحلا وه

 ءافتنا ليلدو مهب ءادتقاو مهقب رطل اعابتا يا مهننسل ءافتقا ه هركذ امناو رركتلا اهنف

 يهو.ركذم اهنم اهنيق» دمتم ريغ ةدرنتم تاملك يف ىذحلا ٠ ٠ يج طرشل ثلا كلذ متحت
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 : لاق مث نعب رورجملا ريمضلا ىلع فطع رجلا, ينادلاو

 ميدل يقلي ف الطن 1
 هيؤتَش اننا مير حالا ٍاَصضَو ع هلا يف "نفانعا هندل

 بكيت ةيياناوإلب ممللا نم ةقاضالل نودلا هنم.تفده: ام نا.ريخا |

 ةثالثلا ظافلالا هذه فلا فذح ركذ يا ميرحتلا حلاو هيغلابو هوغلاب هنم |

 ب اونوكت مل) لخنلا يفف هيملاب اماو (هوغلاب مه لجا ىلا) فارعالا يف ة وغاب |
 حاص ةفاضاب مظانلا دري لو (نينمأولا حاصو) ىلاعت هلوق يفف ميرحتلا طاص اماوأ

 نايبلا اب دصق امناو اهيفالا نونلا فوذح عمج هنم عقب لذا دييقتلا ميرحتلا ىلا

 هنا ليق دقو امسال درفملاب بلاطلا ىلع هبتششي. مسرلا ىف ةفوذحم تناكامل هداو نال

 كلذادع ام نا دوواد ىنال هدغب امو هوغلا, ف ذح ىلع هراصتقا نم نم مهفو درغم

 دجسملا يرضاحوحن كلذو هدنع فلالا نوذح ريغ نونلا فوذحملا عملا نم ْ

 اوفشاك انتحلا ء اوكراتل نيلسرملا نم هولعاجو انتملا» ٠ يكراتبو مهسننا يملاظو مارا |

 هيغلابو هةوغلاب فذح نم دوواد يبا نع مظانلا هلّقث ام ىلع اندنع لمعلاو تاذعلا ظ

 اوقالم فذح نم مظانلل يتايس امالا كلذ ادع ام تابثا ىلعو ميرحتلا حلابصو |

 نم هنون تفذح اماماو (قالتلا ىوس ةاقالملا ٍفو) هلوق يف مقو ثيح ناضملا

 هنم زومهلا اماو مدقتت امم هتابثا ليخاوبلا مهند يدار وحن اددشم ناكو عوثلا اذه

 تفذح امو هلوق نم امو لمعلا هب ام لع اضيا ت تابثالا همكسحن باذملا اوقئاذلو حن

 ىلع دئاعلا ريمضلاو ربخ هوغلاب فذدح هنمف هلوق ةلجو تفذحب قلعت هيلذو ادتش |

 ا هلوق ىننمو هنم هريدقت فوذح ادتبلا

 ءكلا الدم ذإ رفلساب دلع * اج تاثر كولا _عيمجلاو ظ

 بانك بج نع لقنلا ويت قاقتا ىلا هب ريشي يلذلا مكححلا قالطا عمربخا

 | اولمع نيذلاو مكتائيش نم مكن رفكتو وحن تائيسلا فلا تاشا'ن فحاصملا ظ

 |هوبلس ذا هلوقب تائيسلا يف تابثالا للع مث اوبسك ام تائيس مهباصاف تائيسسلا

| 



 | ةيخ 11 خيا نازل هلع وقعا سب واع تنك: "ذغإ: داس قفا
 ظ نير ا اربع ا ا ىلا هلام تلا
 اةمزال ءاب هدرفم رخاء ام وهو صوقتملا ميلا نم فذح هنا دوواد يبا٠نع ربخا

 | تافاصلا يف يا داص.قوف نيواغو نيغاطو نيباصلاو نوبا- ملا ةرنك ابلبق

 ١ نع اربخا مث نوعار نم ناتملكلا يا نافرللا هنع ىذحلا يف نيواغ ظفل لثمو

 اماو (ىراصنلاو نوباصلاو) ةدئاملاىفف نوباصلا اما نوغاط فلا تابثاب نيخبشلا

 أ امباو (ىراصتلاو نيياصلاو) مبملا فو (نيباصلاو ىراصنلاو) ةرقبلا ىفف نيباصلا
 [| نص ينو !نيغاط انك انا) ن ينو (نيغاط اموق متنك لب) كبافاسلا رت نيغاط
 | (نيواغ انكأنا كاني وغاف) ةيا+ ينف نص قوف نيواغ اماو (نيغاطلل اناو اذه)
 | كعبتا نمالا) اهريغ يف مقاولا نع داص قوفب اهنع ربعملا ةروسلا دقي زرتحاو

 | ءارعشلاو .نوداغلاو مه اهيف اويكبكف ٠ ني واملل ميحملا تزرب و)رجملا يف نيواغلا نم
 |ركذي و اهي نع تكس دوواد اما نال ءارعشلا ةروس يف ةثالثلا (نوواغلا مهعبتي

 | نوعار اتملك اماو جردنت ملف هيلع ةمدقتم يقاوبلاو تافاصلا يف يذلا الا ىذحلا
 | تبثملا نوغاط اماو (نوغاز مهدهعو مهتانامال مه نيذلاو) جراعملاو حلقا دق يقف

 أايا نا مظانلا لوق مهفاو (نوغاط موق مه) روطلاو تايراذلا يفف نيخيشلل

 | نم اهريغ اصوقنم امج ىذحي مل هنا تاملكلا هذه صوقتملا نم ىذح ةوواد
 | نوداملاو نوهانلا وحن اهركذن مل ىتلا ظافلالا نمو تازرتحاهانركذ يتلا ظافلالا
 ظ ايم دين اهل دوواد وبا نتاولح و نيلاعلاو نيلاقلاو هيفلللاب نوهاسو

 | نوباصلا فذح نم دوواد يبا نع مظانلا هلقن ام ىلع اندنع لمعلاو تابثاالو
 | ل ام تابثا ىلعو نيتدوسلا يف نوعارو تافاصلاب نيواغو نيغاطو نيباصلاو
 | ىف نوغاط اماو نونلا.تباشلا صوقتملا ممملا ظافلا نم دووادوبا هل ضرعتب
 نوباصلاو هلوقو هيلع نيخيشلا قافتال هتابثاب لمعلا يف فقون الف نيتروسلا
 هلوقو نوباصلا نم لاح صوقنملا نمو هلبق تيبلا يف نوطاخ ىلع مثب فوطعم



 يا:ىتا 7 اولا كلف نزو فلا فذحب دوواد يبا ىلا نربخلا# م : لاف 5
 هتبثا هناف هنم نيرابجالا عينج يا ًالكءايلب نيل نزو اذكو افرعم وا ارككما

 نولاعف اماو (تحسلا نولاكأ) .دوقعلا..ىفف امهنعنولاكا اماف هلا تبث لقن ياا

 نيرخا٠ موقل نوعامس بذكلل نومابش افلا لل دوواد ينال |
 طسقلاب نيمو انوك) وحن آيا هل نيلادف اماو (نوصاَرحلا لق . كيل مك نوفاوط |

 أ قينرابس:اماؤ: (!نوفغ_ةيئاؤإلل نراكافلا .نيباوتلا سحي هللا نا اة ساو انك

 أ نيرابج متشطب ءارعشلا يفو (نيرابج اموق اهف نا) ةدئاما يفف دوواد يبا نع تبا

 ٠ لاق مث نيتيبلا نيده ف ةوفاد ىلا ع نع مظانلا هلف هلقن ام ىلع اندنع لمعلاو

 يحس اًخئاو فسوب ىلافل قي »8 نيْئطاَح نو ا قا ةنعوأ

 ليألا مدعم ءاملا ؛ نينطاخو واولأ نوئطاخ فلا فذحب دوواد يبا نع ربخا

 ينف نوئطاخ اماف اضيا هنع نيثساخ فلا فذحبو فسوي يف نيئطاخ ظفل نما

 انا .نيئطاف انك ناو) فسوي ىفف نيئطاخ اماو (نوئطاخا الا هلك ارال) ةقاما |

 غو ىلؤالا نيثطاخ ةملك نع فسوي ىلوا ريب هلوقب زرتحاو (نيثطاخ انك
 | ةدرق اونوك ) فارعالاو ةرقبلا يفف نيثساخ اماو (نينطاخلا نم تنك كنا) ىهو

 يف الك فلالا ىذحب نيتطاخو نوئطاخ تاملك دووادوبا ركذ دقو 56

 اال يت 7 ثيح هل مظانلا هانئتسا اذإف فسوي لوا نع تكسو هلح
 8 ملكت الو فلالا 22 ةرقبلا ىف نيمساخ ضيا دووادوبا وذو ةفوذحملا

 ا ءاجحلا نم اهيف ام لكو لاق هنككو احيرص هركذي مل فارعالا ىف يذلا
 | تابثا ىلع اندنع لمعلاو نيْئساخ يف فذخلا قلطاف كلذ ىلع مظانلا دما

 أ ىلعو نوطاخو نيئطاخ ظل نم هادع ام ندحو فسوب لوا يذلا نيئطاخ ظ

 أهيف لمعلاو ها « نوثلاهم اولمغاو » ناببلا ةذمصيف لاق نيتروسلا يف نيئساخ نذخإ

 لاق مث نوئطاخ ىلع فطع نينساخو هلوقو تابثالا ىلع

 |انيغاآط مم نيبراصلا هلئيو 8 آرب املاو سوقنا نع ما



 رباكللا نع رعضنوم 0 يفر كي تارطضا الب 2 ل

 يأ تلصف فرجت تاوامس يف واولا دعب ةعقاولا فلالا د نيف يذلا: وعر بخ

 نمواولا لبق نكخ الب يآ بارطخا الي تفذح ٍفلآلا نس

 اهريغو تلصف تاوامس لخدف ناءرقلا يا باتكلا نم عضوم لك يف تاواهس

 هريغ اماو (نيموي يف تاوامس عبس نهيضقف) ىلاعت هلوق ىفف تلصف تاوامس اما

 مظانلا نا © ملعاو (  تاوامسلا بيغ ملعا ينا . تاوامس عبس نهيوسف ) وحنف
 همدق ٠ زاب سيفو تاوامس نم ةيناثلا فلالا مكح نع تكس

 جرخامالا انهركذي لو نيفلالا يذ ثنوملا ممملا نم ةيناثلا فلالا فذح نم
 نم. ءابلا اذكو يف ىنءعي تاواهس ىدل هلوق نم ىدلو ةمدقتملا طباوضلا نع نعأ

 لو ماني هلوق |
 ىنَّنلاَو اهثلات عملا ع نآقر 4 تمن ظ

 ةمقاولا فلالا تايثا لقنلا ويش قانتا ىلا هب ريشي يذلا 06 قالطا عمربخا

 يا نافرحلا هلوقب نادارملا اهو سنوي ةروس يف ,كلاثلاو ىناعلا انتابا٠ نم ءايلا دعب

 (نوجريال نيذلا لاق تانبب انّقابا+ مهيلع لت اذاو) لمت هلوق يف يناثلاف نانملكلا

 نع ريمضلا يلا ةفاضالا دق زرتحاو (انتابا*ء ء يف ركم ممل اذا) لعت هلوق يف كلاثلاو

 وخن اهريغىف عقاولا نع ةروسلا ديقب زرتحاو (ميكملا باتكلا تاباء.كلت وحن

 نيذلاو) وهو ابي لوالا نع ىناثلاو ثلاثلا ديقبو (انتايأب اوبذكمهلبق نم نيذلاو)
 سماحلاو (انتاباب اوبذكن يذلا انقرغاو) ومو اهيف عبارلاو (نولفاغ انتارا٠ نع مه

 اريثكناو) وهو اهيف سداسلاو (اوريكتساف انتاياثب هيرالمو نوعرف ىلا) وهو اهيف
 لاق مث (نولفاغل مايا" نمي لالا نم

 نول امه ةووآ+ يبأ نعَو د قولك اب ا ا 1و

 00ج 5 9ك ا نزوو أ 4-8

 هدرغم يذلا حلاسلا عملا نم وهو نولاكا ىف لالا ىذحب نيخيشلا نع ربخا



 ل

 ران دال دارفالا لع فلالا فاطم رز ةزطويرتلبو للا

 ىف فالخال هناف ميهاربا ماق« ت ”ءائيب ثاباء وحن هل رواجملا ريغ نع هنمظنل وهو

 (نوهكاف لغش ىف) سي يفف ءاي وا واوب يا ىتا فك نيهكاف اماو هفلا فذ
 ىفد ( مها" اه نيهك اذ ) روطلا ىفو ( نيهك اف اهيف اوناك ةمعنو ) ناخدلا ىفو

 كلذب رق !؟ فلا ريم ريخالا اذه ضفح ارق دقو (نيبكأف اويلقتا) نيففطملا
 زرتحاو (نييتاك مارك ) ةياء يف راطفنالا يفف نيبتاك اماو عيمملا يف ةعبسلا حراخ
 يذلا فالحلاو ءايبنالا يف (نوبتاكهل اناو) وحن اهريغ يف مقاولا نع ةروسلا ديقب

 ىلع ةئرق تاضورب تانجلا هنارقو تاضورل رواجملاب صاخ. تائملا ىف هركذ
 فذمحلا ىلع تاثالا حيجرت لوقنلا رهاظ نا #ملعاو» هب فالخلا صيصخت

 اندنع لمعلا ىرج كلذبو يقاوبلا يف فذملا حيجرتو تانملاو تاضور يف
 ظ لاسق#
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 نيرخاد ىرْخيأ ليتل تنأَو # نيالا ةلآشإ ميزقم
 ةنناثلا كتلآلا 383 فالخلاب قادلا ورمي وبا وهو عنقملا باص نع ربخا |

 فلخو يا ناضم فخ ىلع عنقمو هلوقف هثامثا فو نيلثاسلل رواحملا تانا* نم . نم |

 نيرخاذ ىرخا تابثاب ليزنتلا يف دوواذ يبا نعربخا مث نيلثاسلل تاياء ىف عنقم|

 هأَرَ دقو فسوب يف نيلثاسال تاناء اما نيرخاد تاملكن م ةريخالا ةملكلا يا

 تأنيب تاباء وحن هل رواجملا ريغ نعنيلثاسللرواجحملا ديقب زرتحاو دارفالا ىلا ْ

 ىرخا ديقب زرتحاو (نيرخاد منهج نولخديس) رفاغ يفف ةريخلالا نب رخاد اماو
 (نيرخاد هونا* لكو) لحنلا ِف (نورخاد مهو هلل ادحتس)و حن ةرشالا ريغ نم

 نيرخاد اماو ىذملا نيلثاسلل رواجملا تاياء يف هب لومعملا حجارلاو لمنلا يف

 يف ىنمع ةياثب هلوق يف ءابلاو نوذحم هريغو تايثالا ىلع هيف لمعلاف رفاغب يذلا

 لاق مث مظنلا قيضل يملا ةءارق ىلع ادرفم ةياثب ىتاو
 06 تحآصق 5 : تاوامس 53 6# تتيثأ اف 3 الهلع راو دسبو



 (هناحبس ملع ريب تانبو) ١ ءامالا نول[ هناسيزسا تاانيلادوب نراعي ول لحنلا يف
 | نم اًزارتحا رواجملاب ريخالاو ةروسلاب نيلوالا ديقو (تانبلا هل ما) روطلا يفو

 نم كتان ىف انلام) (يكك ربطأ نه يقانبو) ثالغلا ءاشنلا ةروس تانك اهريغ

 لمعلاو كلذ ريغو فرخزلاب (تانب قلخي امم ذختا ما) 77 اههالك (تانبلا |

 ثالبشلا تاملكلا ين تانبب فذ> نم دوواد يبا نع مظانلا هلقن ام ىلع اندنع

 تانب ىرجع ( تابث اورفناف ) ىلعت هلوق نم تاب يرجيو اهريغ يف تابثالا ىلعو
 نع ربخا مث لمعلا ىرج هبو تابثالا هلا مكح نوكف ثالثلا تاملكلا ريغ ىف

 اما تادس فلا يفو هتابثاو طارص فلا فذح ين فالخلاب اضيا دوواد يلا

 هوفبيفو (ممظ سيفا نذلا طار ميقتسملا طارصلا اندها) ةحتافلا يفق طارصأ

 دقو( تاوامسلا يف ام هل يذلا هللا طارص ميقتسملا كطارص مهل ندمقال وحن

 يدنيل) فارعالا ىفف تاءوس اماو لثم اه اعونم اهدعب ايفو ةحتافلا يف ددعت |

 يفو (مككلاءوس يراوي + امهتاةوس امل تدب ٠ ادهتاءوس نم امهنع يروو ام محلا
 امثيح مكتا ةوسو طارص ىف قذملا ىلع اندنع لمعلاو (امهتاءوس امل تديف) هطا

 هعوقول اهنم سيل هنإ عم عومجلا ءاثثا طارص مظانلا ركذ امناو امقو فيكو امقو|

 لعامل متو توام اج وود وه

 هيانليلعاوا: 03 000 امهنعو دع ظ

 نيتك راطغنا ينو ىتأ فك 8 نيك يفضي تاع اولا
 قون ةنم كذامو تاضور فلا ىذح ىف فحاصملا نالتخاب نيخيشلا نعربخا |

 مالككا نا ليلدب تاضؤور فلخ امهنعو يا فناضم فذح ىلع تاضور هلوقف هلاما

 اولمعو اونماء نيذلاو) ىروشلا ىنف تاتّلاو تاضور اما الخلا قامس ىف

 دقو (هنم تانيب ىلع مهف) رطاف ين هنم تانيبن اماو ثانملا تاضور ىف تاملاصاا |



- 

 5 56 آلا فد 0 تاعي كنب : 2 0

 ايت عما ا ينل . ل نو

 اهفذح يف فالخب هئمئاماوناو اقامتا فلالا فذجب ةمال.سلا 7 0 وف /

 هباتك يف تبثا هنا دوواد ىلا نع ربخأف كلذ نع لكلا نم جيرخ ام ينثتس ذخأ

 نيعضوملا يف تاساب يفلا نم يلوالا فلالا تابثا هيف لقث يا ليزتتلاب ىتسملا
 لج( ةباء يف دوقعلا تالاسر ىفلا نم ىلوالا تايثاو فسوب ةروس نم

 ثيح معا هللا) وحن اهريغ يف عقاولا نع ةروسلا ديق زرتحاو (هتالاسر تغلب ان

 93 دوواد يبا نع ربخا مث مدقت ام ىلع ةفوذحم ىلوالا هفلا ناف (هتالاسر لعجي

 تاقساب فلا تايثا حجرو .اهف مالكلا ذا ىلوالا تايسار فلا تبث حجر هلا
 | لخنلاو). ق ةروس يف ىناثلاو (تايسار رودقو) ابس ةروس يف لوالاف اًضيا ىلؤالا

 |ربخا مث مدقت ام ىلع عبرالا تاركا يف ةفوذح يعف ةيناثلا فلالا اماو (تاقساب

 | تاسحن فلاو هريغو أعوفرم ينعب نييراولا فلا تائثاب اضيا دوواد ىبا نع

 أ نارملا» يف هللا راصنا نحن نويراوملا لاق وحن نيئابرو نوينار فلا فذو
 | مايا .يف) تلصف ىف تان اماو.دوقملا يف نييراولحا ىلا تيحوا ذاو.ضضلاو

 اجب رابحالاو نويناب رلاو) دوقعلا يفف نينئابدو نويثابر اماو مهقذنل تاسحن
 | مظانلا هلقث ام ىلع اندنع لمعلاو (نيينابر اونوك نكلو) نارمتلا» يفو (اواظذحتسا

 | فوطعم دوقعلا ةلاسر هلوقو احجرو امزح ةثالثلا تايبالا يف دوواد ىلا نع

 | ةءارق ىلع ادزفم ةلاسرب ىتاو اًضيا 7 لوخدم وعف ةفوذحواوب تاساب ىلع

 م01 قلعميعر دل قيصر

 تاَقبْلا هل عم .مامْئالاو لت 5 . تام أك ثا يف. تان 7

 »أي تاءوس سو: 4 فلخ طارت يو
 ظفللا اذه ه نم تالك ثالث ىف عقاولا ت تانب فلا فذحي دوواد ىبا نع ربخا



 ريبعتو نيخيشلاك عملا طباض ىف مظاننا ريغ اهب ربغىتلا رودلا ةرثكدح ىف بيبللا

 رودلل ةرثكب ريبعتلا فالخب نيترم عقو امب هقدصل كلذب فوم ريغ رركتملاب مظانلا |
 ركتملا ريغوهو ةرفنملل بابلا رخاء لثم امل هنا مظانلا نع باوملاو هب فوم ةئافا

 طرشلا اذه ناف اضاو نيثالا قوف ام انه رركتملاب هدارم نا ملع نيترم عقو ابا

 ريبعتلا ىف لهاست بابلا رخا» مظانلا هركذيس اك بلاغوهافاو اّتحتم نكي مل املا

 لوقو نييلاغلا لع كقطع ملا, ههبشو ةلؤقو كداب لخأ ام ةيلكلاب هطقسا ولو هنع
 ناو نزولل نيونتلا كرتب أرق تايرذ هلوقو نيقداصلا لع ضطع ضيا راب وحنو
 |وهو ربنلا نم ىناذلل ينبم ضاملعف ءابلا فيفختب ربو ةدئاز ربن نا وا هلوق ىف

 | امم تبث مكلاف يا فوذح ادتبم ربخ «ددش ام تبثف» هلوق نم تبثو زمهلا

 ظ لاق مث 3 فحارصملا انه عوضرلا هدأ و ذدش

 تاتاقلا تاب اصلا تامل ًاصلاَو 5: تاآقدأ املا 5 راف اجو
 77 1 اكلت نيل امهبف.؛ و دم الدال [ ف تأ ماهطعب و

 ظ ( اقطويتلا لانا فراملا معن رب وزلألا يدق ذينبلا نيتهم”
 9 ىلفقتلا خويش قافتا ىلا هب ريشد يذلا مكملا قالطا عم ربخأف زومبملاو |

 تاقداصلا وحن ملاسلا ثنوملا عج نم نيفلالا يا نيفرحلا ىف ٠ ءاج فذحلا |

 | عومج ىف ف اوتثا فحاصملا كرأتك ضن َنآَو تاتاقلاو تارااصلاو تنافبانبلاو ظ

 مظانلا:لوقف اريثك امهيف لقت فذالا نكل نيفلالا نم لوالا فلالا ثنأتلا ظ

 اندنع لدعلاو يناثلا تيبلاب لصق ةمجرتلاكلمجم مالكت بلا «نيفرأا ىف ءاجو |
 ف لخدي امم نا © ملعاو 8 هؤاننتسا يقاي امالا كلذ ىف نيفلالا فذح ىلغأ
 تالامجو تالاسرو تامالع وحن مالل ةبحاصم ةيناثلا هغلا تناك ام نيفلالا يذ

 | لصالاو ةدئاز ال ةيلصا هيف ىلوالا فلالا امم تاراغمو تالاخ ضيا هيف لخدي امو

 | اراصف سايقلا ىلع ًالعيأ مثواولا حيتفو نينلا نوكسب تارونمو واولا حيتنب تالوخ
 لاق مث قالطالا فلا القنوالؤالا مظانلا لوق يف فلالاو تاراغمو تالاخ



 | ممملاب قحلملا نم ناكناو نينا عوفرملا ريغو عوقرملا نوثالث ماو كسلا يف هب
 | نينما١ با ماو اهرئاظن عم باسبلا اذه دعب ايف امهفذح ىلع صن دقف هكذملا|

 ةزمه فلالا لبق هيف مقو امم تائشنملاو تاداءو نيرخا»و نورمالءاو نيذذا*

 يدوي امو” ظانلا لوق دنع محملا باب يف همكح قأيسف ملاسلا ممملا يمس يف
 امنا فذحلا تاباس انه مظانلا ليث نا ملعت اذه نمو تسبلا « نيتروصلا عاتجال

 اهنم لكف تائبو تاوخاو تاهم ١ اماو طقف ءايلا دعب ىلا فلالل ةبسنلاب وه
 امقف عضاوم ةثالث ىف تانب فذح ىلع بابلا اذه ىف صنيسو ثوم ةمالس مج
 اضيا هيف صنيسو اهطضعب يف فاخ عم ملاسلا عملا نم تاملك ةدع تابثا ىلعو

 روكذملا عممللا طبامص ةلثما عم ناخيشلا اهركذي ململاسلا عممللا نمن رخأ عاونأ ىلع
 ملاسلا عمجلا يف تابثالا وا فذملاب مكحلا يف دبال هنا ملمت هلك« اذهب وف
 درج ىلع كلذ ىف رصتقي الو يقايس ايفو انه مظانلا هركذ ام ةظحالم نم هيمسق

 ةيقتو تاضرم ون مظانلا طباض يف لخديال هنا ىتخيالور وكذملا عمجلا طباض

 ماو نادرفف نالوالا اما ملاس ثنوم عمج اهنم دحاو سيل ذا تاوصاو تاوماو
 ىعسق نم زومبلاو ددشألا مظانلا دا م لوالا 4 ناهيبتت9» ريشكت امم نازيخنلا

 دعب هيف زمحلاو دشلا ناكام «اربن ناوا ددش نكي ملام لوقف تنوملاو زكقللا|

 وحن مدقتما الو رشابملا ريغال هتلثما تمدقتو خويشلا هب حرص اه اريشابم فلالا

 ددشملا يف تايرذو نيقداصلا وحنو كلاذكنوينابرو هريغو عفرلا ف نويراوألا

 | ناكام لوخد مدع اما ذومهملا يف تاًأشنمو نونماءوحنو نوئلامو نوثطاخ وحن ظ
 أ ددشملا ىف لخد ولذا «هتبثا نيب اوما ىفو * هلوق نفر شام ريغ هنفرخأتلا دشلا
 دحاو باب اه ذا زمملا ىف هلثم مزليو ايناث هتايثا ىلع صيصنتلا ىلا عئاتحا امل تبثملا
 ددشملا ريخا تايرذو نيقداصلاب هلشت نق دشلا هيف مدقت ام لوخد مدع ماو

 نم” هلوق ىف رركتملاب مظانلا دارم  يناغلا هيبنتلا » ضيا زمحلا ىف هلثم مزليو

 هححصام لعرثك اذ عّضاوم ةثالث ىف ناءرقلا ىف عقو ام « ارركت يذلا عملا ملاس



 اوم تنل نمو تؤنلاخ اهف مهو نيقداص مت 1: نياكان مرح هيو وسع

 |ركذلف اماو مهتايرذ مهروهظ نمو تاني تي انتاآب اوبذكو دعرو تاملظ هيفا
 ايو هن .زونهلاو :نوقاصلا نحل اًناو نيراضب مهامو نيلاضلا الو وحنف ددشملا |

 وحنف ددشملا كناوملا اماو نولئاق مهوا اناس نيناخالا اهولخدب نا مه ناكامأ

 دجوي ملو تاحاسو تامئاصلاو وحن هنم زومهلاو افص تافاصلاو تافاص مهقوف|
 مكسحلاو ددشمو ا اهدمب ام زومهم ةدحاو فلا هيف لاس ثناوم عمج ناءرقلا ىف

 نم لكيلا ةبنسدلاب ثنّوملا عمملا نم زومهملاو ددشملا ىف مظانلا ه هركذ يذلا |

 | ابيرق هيلع صنيسف نيفلالا يذ ثنّوملا عملا نمزومملاو ددشملا ريغ اماو هيفلا |

 | نوناعلا الا تايثالا نم زهش ام ىلع ركذملا عمملا نم زومهملا ىف اندنع لمعلاو

 ا رئاظنلل فذحلا ىلع اهيف دوواد وبا رصتقاف تازحالاب نيئاص'او ةبوتلاب نوحتاسلاو |

 | عمج نم ذومهلاو ددشملا ىف لمعلاو مظانلا اهنعتسي ملو انلمع هيلعو امل ةرواجملا
 ظباض هلمشي امم نا ملعاو# فذملا نم فحاصملا رثكا ىف ام ىلع ثنّوملا
 | فذح كلذ نم مزليو شزول ني سناتسم وحن زم نم ةلدبم هفلا اه مظانلا
 اوه فلالا وهو شرو ةياور ىف فوذحملا نا ةرورض نولاقل هيف ةزمهلا ةززضأ

 أ عمازمجلا باب: ىف هئانخسا ىلا تحي مل اذلو نولاق ةياور ف ةزمحلا ةزوص هنينب
 | نوتعال و نيبعالا وحن مالل ةبحاضم هفلا تناك ام اضيا هلمشي امو متاراداو ايءرلا
 | تايزقك ف يفختلل اهدرفم ءانب اهيف ريغت يتلا ةملاسلا عومجلا ضعب اًضيا هلمشي اممو
 | عملا, تاقحلملا اضنا هلمش امو - وهو اهدرفم نكحس .انولاق ناف

 | قناوملاوا ركذملا ىرجعاهنم ىرج ام نيب قرفالو ةقبقح اممج نكت ملناوملاسلا

 | لمعتسا امم نيملاع ءيش لكب اكو توراولا نحنو نوظفاح هل اناو وحن لوالاف

 | هلومش ىلع لديو تالواو تافرعوحن يناثلاو ميظعتلا ةبج ىلع ىلعت هللا بناج ىف
 نيملاعلا ىف الصا فذحلا لعج ثيح ههبشو نيملاعلا يف هلوق تاقحلملا هذه

 قحلملاو عمجلا نيب ىواسو حلاسلا عملا نم ههبش + لع لمح مث عمجلاب قحلملا



 يدنا ول اك عنف ايا اما ةييديزاعرلا كلانا و دسيكالاشلا افجر نأ

 ظ | اهر كت يا اهرود ةرثكب ثالثلا تاملكلا هذه يف فلالا فذح للع مث مدقتملا

 | ناسل ىللعو ناءرقلا ريغ ىف اعب قطانلا يا ظفاللا ناسل ىلع اهلامعتسا ةرثكو

 ينوه اما اهيف فلالا فذحن اهبتكةرثكك لذ نم مزليو ناءرقلا ىف ال يلاتلا |

 يف فلالا فذح لقنلا خويش ركذ دقو مظانلا ليلعتل مزاللا اهبتكةرثكك ةقيقما
 ءاه همهللا هلوق يف ءاحلاو عربت هايا هركذف مظانلا ليلعت اوركذي لو تاملكلا هذه

 لاق مث ريسفت فطع رودلا ىلع لامعتسالا فطع نا رهاظلاو ككسلا

 "نق داصلاك لق 000 هوهبشرو دب نيل 15 يف 4 أضنأ ءاجو

 1 :ءكو تاماسم و #ي تانيا“ ' مم تن 9
1 

 ات
 ا واجب ةنفيغأ 2 اهديك ينيب

 ا رع هضم رمل يذلا يفَو د ار 4 ذ م

 يدمر ىلا قبلوا 'فان لاو + ا هنبآك ف ضو

 | ءاينا فذطلا نان لقتا + خويبش قافتا ىلا هب ريشي يذلا م قالطا عم ربخأ

 اهييعمبيرسوععتم سعت مع
 | ثاوملاو ركذملا هيمسقب ملاسلا عمملا نمزومهملاو ددشملا جرخأ مثاثنوم وا اركذم

 |انقاو هيمسقب ملاسلا عمملا نكي ملام ينهي زمه يا اربن نا وا ددش نكي ملام هلوقب

 أ ربخأف زوميملاو ةدشملا وهو جرخملا اذه مكحر كذ مث رشابم زمه وا دش هلأ دعب

 أعط هنم زوسمإملا يف ثنبثلا ,رغم نات هيل تبن يزايوبشلل فدك ١

 | الك يف ثوملا عمج يف لصاح فلخلا ناو فذملاب هيف فحاصملا ضب فالخ
 | اما ثنوملا ىمسق يف فحاصملا رثكا نع دراو فذملاو زومهلاو ددشملا هيمسق
 أزومهلاو دذشملا ريغ ركذملا نم ههبش اماو ةحتاغلا لوا نيملاءلا ثز.ىفف نيللاعلا



 دعا د ادم

 ىف يواستلا عمرثك اف حجرم فرط لكل لصحي دق مث فحاصملا رثكا يف هنوكبو
 نم ىوقا ضراغتلا دنع تاحجرملا ضع نوك دقو توافنلا وا تاحجرملا ددع

 باب ريغ يف اضيا يرجي تاحجرملا هذه نمر يثكو رظنلا لاج كلذ يف عستبف ضعب

 لمعلا هب ىزج امتريثكهجو ملعب تاحجرملا هذه نمو هدعب ركذي امم هلياقمو فذملا
 مظانلا هيف ركذ |ه عيمج يف سنوتب اندئع لمعلا ه. ىرج ام هللا ءاش نا نيشسو

 ريغ نم هلقن ىلع نيخيشلا وا خويشلا قافتا مظانلا هيف رك ذ ام اماو رييختلا وا فاللملا

 لع لع نصننال اذلو هب لمعلا يف فقوت الف فحاصملا نيب هيف فالخ ركذ

 اعءربقلا.. ةلسع يف ىف 017 .نآمحرلا ف فاذحلا عيدجلاو

 ةميللاو ها تاويل قالا ف لا قمن المر الر كادتكك

 لاتتو .ظنفال .نآسلا . نع د لامش ثنالاو راؤدنلا .ةَرْعكك
 1 ةلظةسلولا يفهاردسلا قافتالا لئاسم نم اًضعب نيلوالا نيتيبلا يف ركذ

 عنيمل ناءرقلا يف ىقا اهيح يللا دعب يتلا هقلا يف يا نامجرلا يف عقاو فذحلا

 ناءرقلا ىف عه ملو اهريغو ةحتاذلا يف عقاولا نامحرلا ظفل لخ دف فخاضملا تانك
 عقاؤلا نامحرلا ظفل لخديف ةحتافلا يف ةلمسبلا حاردنا مدقت دقو لا عملا

 هللا مسا يف ءامملاو ماللا نيب ةعقأولا فلالا فذح ين فالخال هناربخا مث اهيف

 لبقو» هلوق يف يتايسف هلل نم نيماللا نيب ةعقاولا فلالا فذح ًاماو مهللاو

 فحاصملا تانك مهب دارملاو ةعامملا ياهمالا نيب هلوقو تببلا « مال دعبو فيرعت

 ظفلك مهللاو هللا مسا يا نامحرلا ظل ىلع دوعب كاذكملوق ف ةراشالا مساو

 وه يذلا مسالا يا هللا مسا هلوق يف لخديو فذملا ىلع قاغتالا يف نامحرلا

 وحن اهريغ يفو هلل دمملا ةحتافلا ينف هللا مما نم روسلا رئاسو ةحتافلا يف ام هلل

 هللا ظفل وه هنا عمم مهالا ركذ اهناو كلملا كلام مهللا لق وحنف مهللا اماو هللا متخ

 اذهو هيف ميلا ةدايزل لاجل مس | ىف لخديال هنا مهوتل اعفد ميملا ا

 ام ىلع نيمدقتملا لقثلا خويش لمشيف قلطم نيتيبلا ىف ه هركذ يذلا مكملا



 5 هو نمالو ةحتافلا نم 34 ت1 نا لوعالو ةحتاملا 0 كو كتلخد
 ن

 ا

 ارلتلا فذيحعو ةراثا لفذح اميل ال 007 ملا ىف او أ لوالا»

 | ذاو وحن تاء ءارقلا ضعنل اةفاوم نوكي ام وهف ةراشالا فذح اماراصتقا فذحو

 أ تنذحن اهئ نوقابلاو لظفذللا نم فلالا فذخ ًارقيرصبلا ورمعابا ناف د
ْ 

 | نا ةراشا فذح هنوكىف طرتشي الو فذملا ةءارقل ةراشا طخلا ىف فلالا
 أ نين ةذاش ريغ نوخت نا لامتحال ةذاشىلو:لباة ةرتاوتم اهلا راشملا ةءارقلا نوكت '

 ندب ةملكلا ارق نم حرشلا ىف هركذشس امم ملعي مسقلا اذهو فحاصملا تك
 5 نود ةملكب صتخيال ام وهف (ليلقتلا يا)راصتخالا فذخ اماو لا

 عومج فلا فذحكك لذو اهنم رركت مل امو تاملكلا نم رركت اب قدصيف.
 تاماكوا ةماكب صتخا اموهف راصتقالا فذح ًاماو تايرذو نيملاءلاكةمالسلا
 الكل والا مسقلا عماج ارو دعرلا يف رفاكلاو لافنالا يف داعيماك اهزاظ نود.
 كلذو ناريخالا نامسقلا ممتجا ارو اجارس اهيفو تك ىزجالا نيمسقلا نم
 اراصتخا نوكحيف اهرئاظن يف فلتختو ةملك ف ذح ىلع نحاصملا قفتت ثيح.
 |ايله هتاشا ىلا ةبسنلاب اراصتقاو هفحاصملا ضعب يف ريظنلا نئاؤفم غلا ةبسئلانا

 . © ىناثلا هيبنتلا# راصتخالا مسا هلككلذ لمشي نا دعبي الفالاو محل حالطضا هلك

 حجر مال ثيح نكل هتلاصاب حيجرتلاب تايثالا درفنبف تاحجرم تايثالاو فذخل

 صني مل ثيح نكل هفذحي ةءارقلا ىلا ةزاشالاب هحبجرت فذملا درفشو فالحل

 |مهدحا ناحجر ىلع صنلاب حبجرتلا يف اعم ناكرتشيو هتيحجار وا تابثالا ىلع
 هفالخ ىضتَمي دق يذلا رخالا توكس عم نيفرطلا دحأ ىلع نيخيشلا دحا صنبو

 رخالا ةياك>و امهدحا ىلع خويشلا دحا راصتقاب و رواجملا ىلعو زئاظنلا نعل محلابو
 نوكيو هفالخ هريغ طباض ءاضتقا دنع ةماكلا نيع مكح ىلع خيش صنب و فالملا

 اهريغ ةفلاخ دنع ةيندملا فحاصملا ىف هنوكيو هفالخ هريغ لقت دنع مفان نع لقنلا



 هن بوت باس

 ناتكلا ةماق مإ كف هنَلا يف. + تار ظضإللاَو 27 ٠١١ تأب
 نم فافلالا فذح ف مهفالتخاو فحاصملا كانك قافتا ناس باب اذه يا

 مسا احالطضاو*يشلا ىلا لصوملا لخدملا ةغل بانلاو باتكلا ةحتاف تاملك

 زجاحلا ةئل لصفلاو ابلاغ لوصف هت اهلمشي رما يف ةكرتشملا لئاسملا نم ةلمجل

 باتكوا باب تحت حردنم نفلا لئاسم نم ةلم مسا احالطصاو نيئيشلا نيب

 هلوق يف مهركذ مدقتملا فحاصملا ٍباَنُك ىلع دودي مهقافتا هلوق يف ريمضلاو ابلاغ
 فحاضملا نع نيلقانلا ةاورلا ىلع هدوع حصن الو (ملعلاو ىهنلا يوذ نع تنن)

 مظانلا مهنيع نيذلا خويشلا ىلعالو احيواتالو احيرصتال مهركذ مدقتي ملهنال
 | نالو هل نيلقانلا قافتا مم فالحل ركذب قاناما ريثك مظانلا ناف دارطالا مدعل

 |خويش الا فحاطلا ب باّتك اهب سنالا مظنلا ىف ةيتالا اهمشو تارانكلارثك أ
 | هلوقو (الوالا اهيف تبثا مهضعبو) هلوقو (ن ذملا يفهمالا نيب فالخال) هلوقكلقتلا

 | ىنم يف مهنالتخاو فحاصملا ناَتُك قاقتاب ريبعتلاو (فلاب ءاج تائيسلا عيمجلاو) ظ
 |ريمض مظا_تلا ةرابع 2 مقو ال نكلو اهفالتخاو فحاصملا قافتا خويشلا ريبعت

 | بارطضالاو هلوق ف لاو رخالا نم يرق اههدحاو اهباّتك ىلع هلمح مزل.ءالقعلا
 انها و هلوقو فالتخالا بارطضالاو فحاضملا انكر يمْص نع ضوع
 أهنف لاو ةلازالاو طاقسالا ىذملا ىنعمو بارطضالاو قافنتالا نم لك هعزانت

 نم فحاصملا يف ابلاغ فذحي يذلاو (ايترم هب تثج هفذحو) هلوق دوبعملاو دهعلل |

 تصتخا اماو اضءا دازت ىّتلا ىهو ناّيدملا ءالاو واولاو فلالا "ةيالتافملا نفوع ظ

 ظ تاكرطاوهو اهفذح دنعاهيلعل ديامءاقبو اهرود ةرثكل ابلاغ ىذحلاب فرحالا هذه
 اوه هنال 3 ةيلا ىلع ةمجرتلا ىف رصنقا امناو اهنع فرحالا هده تاشن يتلا ظ

 | هنايرط هيلع صيصنتلا ىلا ةجاحالف تايثالا اماو يسايقلا مسرلا ةدعاقل فلاخملا
 أةلمسبلا نا 6 ملعاو» الالقتسا هنم هرعل ضرع وال ويري ملافلو نيل لع
 |امهنم اة هه 11 لك اذه قالب نيو ةوونب لك قو ديال شرا



 دولا ع ب

 ةباحصلا هيلع مسا ام فلاخو ةباحصلاب ءادتقالا بلط يف ةدراولا ثيداحالا

 بةكحي له كلام لس بهشا لاق ةمالا ءاماع نم مهدعب نم عامجا عقرخو ا
 | هاور ىلوالا ةباتكلا ىلعالاال لاقف ءاجحلا نم سانلا هثدحا ام لع تحصلي

 ىف ناهثع فحصم طخ ةفلاخم مرحت لبدح نب دمحا مامالا لاقو عنقملا يف ىنادلا

 ىلع ةعب رالا ةميالا عامجا هريغو يربعملا لقن دقو كلذ ريغ وا فلا وا ءابوا داو

 | كلام باوج ركذ نا دعب عنقملا يف لاقو ينامثءلا فحصملا موسرم عابتا ثوجو.|
 مسرلا حلطصم ىلا عجري اب هلك اذهو ها ةمالا ءاملع نم كلام فلاخعالو مدقتتملا ظ
 كلامو * مظانلا لوق دنع اهيف فالخلا انمدق دقف اهونو لكشلاو طقتلا اماو

 ناءرقلا متر يف فخاصملا طخ ةفلاخم زوجت ال اكو خلا : مهلعفل عابتالا ىلع اظح
 يف نمط هنال فحاصملا يف ةباحصلا همسر ام ءىش يف نعطب نا دحال زوجيال |

 ضعبب روهتلا غلب دقو ةوالتلا يف نئطلاك ةباتكلا ىف نمطلا نالو هيلع عممأأ

 في رشو خسارلا مهماع ميظعي قيلب ال ام ةباحصلا موسرم يف لاق نا ىلا نيخرؤملا |
 حالطصا فحاصملا موسرم نا اناق اذا «اذهو## هب رتخت نا كاياف خذابلا مهماقم |
 دي انديس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا ءالما نم هنا انلق اذا اماو هقباحصلا نم

 نعاط هيف نعاطلاف ءاملعلا ضعب هلقن !5 مالسلا هيلع ليربج نيقلت نم تباث نبا
 هللا ىلص هثالمأ نع هنركل دهشيو ملسو هيلع هللا ىلص *ينلا نم زداص وه ايف ْ

 زيزعلا دبع يديس هللاب فراغلا هخيش نعزيرالا بحاض هركذ ام ملسو هيلع |
 نم رداص وهو ةعفرلا لاك و ةدهاشملا رارسا نم رس ناءرقلا مسر لاق هنا غابدلا

 ةرعش الو نا ءرقلا مسر 2 مهريغلالو ةباحصلل سلو ملسو هيلع هللا ص «يبلا

 هويتكي نا مهرما يذلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا نم فيقوتوه امناو ةدحاو

 لوقعلا اهلا ي.'ةهثال رارسال كلذ وخكنو اهناصقنو فلاللا ةدانزب ةفورعملا ةئيحلا لع

 سكلا رئاس نؤذ زيزعلا هباتكدب هللا صخ زارسالا نم رس وهو ينابرلا تفلابالا ٠

 مظانلا لاق مثراصتخاب ها اضنا زجعم همسرف زجعم ناءرقلا ملظن نا امكف ةيوامسلا



 ريوصت وه يسايمتا ةيدرال اخ للا يتاجر انملا عوالم ة تلا رحالطصالا

 ةروص اوت اذهلو اهيلع فقولاو اهب ءادتالا ريدقت لع اهناجه 9 ةملكلا

 يغيقوتلا مسرلاو هب ةصوصخم فيلات هيفو نيونتلا ةروص اوفذحو لصولا ةزمها

 فلؤوملا وه, يسايقلا مس رلا لوصال ةيناهثملا فحاصملا طخ تافلاخ هب فرعت ملع |

 هدعاوق يسايقلا مسرلا لوصاب دارملاو اهريغو ةمدقتملا هلوصاو زجرلا اذه هيف

 نيشلاب مشرلاو مقرلاو رطسلاو ريزلاو ةباتكلاو طخلا ءرلا فداريو هيف ةررقملا

 يغيقوتلا مسرلا عوضومو فحاصملا طخ يف ةلمبلانيسلاب مسرلا بلغ ناو ةمجسملا
 لصولاو لصفلاو لادبالاو ةدايزلاو فذ>لا ثدح نم ةينائعلا فحاصملا فورح

 امو لبقف تاءارقلا نم فحاصملا مسر قفاو ام زيت هدئاوف نمو كلذ وحنو

 االا ةيبرعلا ىف هجولا رهاظ رتاوتم ةءارقلا نم هجو لقن ول ىتح دريف اهنم هفلاخ
 يف ةزوطسملا تافلاغملا عون نم هتقلاخم تناكناف فحاصملا مسر فلاخم هنا

 دحا ىه اريدقت ولو فحصملا طخ ةءارقلا ةقفاومو تدرالاو ةءارقلا تابق نفلا |

 نم ام هجو ةقفاوم يناثلا نكرلاو تاءارقلا لوبق رادم اهيلع يتلا ةثالثلا ناكرالا
 لها عمجا دقو رتاوتلا ثلاشلا نكرلاو احيصف ما حصفا ناءاوس وحنلا هوجو |

 ملعاو ةجاملا هيلا وعدت ايف فحاصملا موسرم ملعت موزل ىلع ءارقلا ةماو ءادالا

 ءايشا اهنع تجرخ دقو ىسايقلا مسرلا نعاوقل قفاوم فحاصملا مسر رثكا انا |

 للك[ ةباميصلا نم كالذ حكي ل ًافييدي هيلاقاطسفا همكح فرع ام اهنم |

 أ هنا ءاملعلا ضعب ه ذ 6 كلذ دئاوف مظعاو ٠ ققحت دق مهدنع رمال لب ٠ ٠ قفتا |

 دقتت دقو 4 اذه 93 نقوم نود ههجو ىلع هوءرقي نا باتكلا لها عنم باجح |

 موسر ٠ هولعف امو هولعف ايف ةباحصلاب ٠ ءادتقالا للط ف ثداحا ةدع درو هنا كل

 و امو توتو فويل ا



 مل ثيحيرخالا خيشلا وهو هريغ نع تكسو نيمدقتملا نيخيشلا ن نم.ديعاول اهلا

 رخالا ضرعت يذلا ظفللا كلذ مكح ن نع تكس يذلا كلذ ناف ائيش هيف هل ركذي

 | مكملا كلذ فلاخي اجب ينمي مكملا كلذ سكمب ريغاا كلذ ىتا ناو هبكتملا

 البانتم ناكءاوس هظفل نم يا هصن نم هدجو يذلا هجولا ىلع هركذي هناف ام هجوب

 نعو  افاعض يف عنقملا يف فذملاو * هلوق لوالا مسقلا لاثمال ما لوالا مكحلل
 هلوخدل ورمي ىبال تاسحن ف ذحالباقم يناثلا مسقلا لاثمو « افاعضا اج دوواد يبا

 * فسوب يلوا انا ءرق عنقمو  هلوق لباقم ريغ هلاثمو دوواد ىنال هتنثو عملا طبابض يف

 دارملا نا قلع يمت انعباؤلئام لكؤ ةلوقس انتشار عنقك نايلشلو قرت |

 هلمح نمل افالخ مظنلا ءارقتسا هيلع لدي يذاا وه نيمدقتلا نيخيشلا نم دحاول [
 ىسنلبلا ةدايزب ةعبرالا وا ةثالشلا اما نيمدقتملا ةمالا نم دحاول دارملا نا ىلعأ

 أ

 ناقينظلا دوال هني كي ناّيلا نعي ميغا لجل

 ”عركلا وهف هلألا نوع مفدأ اه نكي لهن هال
 حاضالاو نايبلا نم هل مخل امن بجلال نآملقلا ةزوجلا ذه ةزيجرت قوس تارا ١

 104 هب داريو قاطبو هيلا لصو هريغو ٠ ملا درو نم ناكم مسا ٠ ءارلارسكي دروملاو

 نامظأاو ةينييتتلل يف مظانلا هربتعا يذلا وه ىنعملا اذهو دروبي نا هناش يذلا |

 لئاسمال هقايتشاو هفهلت يف بلاطلا نأ ىجسملل مالا اذه ةقاطم هحوو ناشطعلا ظ

 بذعلا ءاملاب هبش هتلوهس عم دئاوفلا نم هيلع لمتشا امزجرلا اذهو ناشطعلاب هيمش:

 نم لاح اسمشلم هلوقو دراولا ًاظ ءاملا ءافطا هلئاسمل قاتسشملا سهل هئافطال دزالا

 لك يف يا مورا ام لكى ابلاط يا اسمنلم ينوك لاح يف هتيمس يا هتيمس يف ءاتلا
 هدصقو همار ام ةلمج نمو ىلعت هللا ةناعا يا هلالا نوع هلعف ديراو هدصقا رما.
 ةقيقلا ىلع ميركأل هنال يا ميركلا وهف هلوقب هللا نم ةئامنالا هبلط للع مثزجرلا اذه
 يناثلا مسقلا ىمسو يفيقوتو يسابق نامنق مسرلا © ةمدقم لجو زعوهالا



 تع اا ملل

 | اورثا مظانلا ا
 فوصوأملا دئاعو هملع فطع امو قافنا ةفص اوزثا ةلمجو اووز ىنعك ةزمهلا رص

 لاق مث هوزثا هريدقت فوذحأ

 اه ,ناد عم حي نبق © يبن لاب * اجا لكو

 اًَدَرَك ام لع ةآبقملا ىدل ب ادرقن | نعب نزلا ل

 ايحاضم زجرلا اذه يف ب 1 حس ميو

 دوواد وبا همسرف داعم هل مد و نعب رورجم نينثا ريمض وه يدلا امهنع ظفلل

 6 وقعا نراك وجب نرتب اما جرس [جءاييذنايا فا ادرك باج

 هل نينثالا ريمض داع داعم مدقت ناف « تتبثا دق امهنعواو دعبو » هلوقو تاضور

 هلوا هدحو ورم ىلال هبسن ام نا ىتخيالو « مكس دق امهنع نالوالاو » هلوق وحن

 اليقملا يف ءاج يطاشلاو» لبق هلوقل اضيا يبطاشلل هتبسن مزلتسي دوواد يإ عم
 هرك ذي مل امناو ابلاغ دوواد ينال هريمضف زجرلا اذه يف مقاولا هنع ظفل اماو « هب

 | ظفل فالخب هداعم مدقت دقو الا دوواد ينال هرخضيال هنال هحالطصا يف مظانلا ظ

 | يناثلا تيبلا يف ربخا مث تفرع |5 داعم مدقت ريغ نم نيخيشلا هرمضي هاف امهنعا

 هيلا ةدنسم ةليقعلا يف يبطاشلا اهب درقتا يتلا تاملككا زجرلا اذه.ىف ركذي هلا

 « هليلق افرحا دازو » لبق هلو اميلا راشا يتلا يهو اهيف درو يذلا هجولا ىلع

 ادنسنم ايكح لقت اذا هنا ةدئافلا:نم تيبلا اذه ىفو.ةثس اهتدع نا مدقت دقو|
 ةليقع نمو وحن هيلع دئازب مظانلا حرصي ناالا هب يبطاشلا دارفنا ملع.ةليقعلل

 هلوق يف ىدلو ليق !3 ةيتغتلل ال قالطالل |مسر هلوق ىف فلالاو“ يعو ليزنتو

 لع فنجال

 تكس ٠ قابس كسا هريذق © تبن رتخباول..ام .لكذ ظ
 الج و هس نم اهنفلا لد د 57 2007 ءاكأ نإو

 باوالا نم باب يا يف مكح لكنا اضيا هحلطصم نم نا نيتيلا نيذه يفركذإ



 انذهو اهنبامت الالب اج يل دقق معناه آن اني يضل ظ
 مهو نومدقتملا ةثالثلا ونشلا هركذ ام 1 نا هحالطصا نم نامينعي |

 فحاصلا اهيلع تقفنا يتلا مسرلا ماك>ا نم دووادوباو يبطاشلاو ينادلا ورمتوبا|
 نم هورذ ام جير مة شاول هونج اواي موور ام اه تفل وأ

 هرك ذ مدع للاغلاف اهورك ذ يتلا ليلاعتلا اماو ةركذي الف هوفعضتساو ماكدالا

 ريهشتلا نم خويشلا هركذ.ام نايب مزتلي مل هناب نذوي فالخوا قانا نم هلوقو امل
 ربخا مث كلذ نايب تاوفب هيلع هيحراش ضارتعا ىلا تفتليال ذشيحو حيبجرتلاو
 خويشلا قافنا ىلا اقلطم هنوك لاح يف يكتملاب ريشي نا اضيا هحالطصا نم نأ

 هدارمو اهمسر اورك ذ يتلا ظافلالا ماك-١ يف يا اومسر دقام ماكحا ين نيروكذملا || .

 هيف لخديف نيدوكذملا لقنلا خوش نم رثكاف دحاول دنسب ملام قلما مكملاب

 كلذ هبشو * عافدو ىماتب مهودافت فذحاو هلوقو *ناهر مت اًرادا فذحو هلوق

 نامحر لا يف ف ذم عيمجلاو هلوقو + همالا نيب فالخال كاذكهلوقاضا هفلخدبو | ظ

 عاافلا ةيتكل مكملا هيف امم كلذ دبشو + نيملعلا يف مهنع اضيا ءاجو هلوقو |

 رثك اذ دحاول مكملاا دانسا نم ةيلاخ اهوحنو ةلثمالا هذه نال لقالا خويشلالا

 نيتيبلا نيده ىف هيلع حلطصا ام لوالا  ناهيبن » نيروكذملا لقنلا خويش نما

 لبق هلوق اماو مسرلا مظن باوبا عيمج يف يرجي لب تافلالا فدحب صتخيالا

 دوع ردابتملا نال هانررق 5 فذماب صتخ وهف نيتببلا * ىفتكا هنمررك يذلا يفو |

 هلعج نم حارشلا نمو + ابترم هب تم هفذحو هلوق يف فذملا ىلع هنم ريض |
 يسدلبلا خيشلا لخدن ملامنا © يناثلا هيبنتلا  اضيا مظنلا باوبا عيمج يف ايراج |

 هركذي فصنملا يف هركذ ام عيمج نا ىضتقي هيف هلاخدا نال هورك ذ ريمض يف

 نوكيال ذلنيحو تيبلا « فرخا ضعب تركذ ارو » لبق هلوق يفانيوهو مظانلا
 ويش قافتا ىلا مظانلا هب ريشي يذلاةيكملا قالظا يف اربتعم نصنملا بحاص

 لق نكل * ينالا هلوق يف انلطم فالحلا قاس مظانلا نا.كلذ ديؤي امو لقنل



 | تاماكنم.ناءرقلا ىفرركت يذلا نول اذه يف هحاطصم ةلمج ن

 |ركذ ىلع هيف رصتي يا فرحا نم الوا 7 ا

 |نم لوالا كلل قع داز ام فذ ضرعتب الو تاملكلا نمالوا مقو ام فذحأ
 | نا ملعي اذ8# نمو ادحاو عسملا مكح نوكل اهنع هب ءان اندكا هاش ةنقلولا :هزاطنا

 | ةعقاولا هرئاظن معب مجارتلا نم ةمجرت يف فذحلا مظانلا هيفركذي يذلا ظفللا

 | اهنا مظانلا نال اهيف وه يتلا ةمجرتلا لبق ام معيالو اهدعب ايفو ةمجرتلا كلت يف
 ظ لدب أم همالكيف دجو نا معن هدعب ام اع لوالا نعيقتك الو هكعب امءلوالا تكي ظ

 | قيلعتك كلذو عبمجال الماش مكحلا ن قحاللاو قباسلا يف مكي ميممت ىلع

 | نزوو هلوقو * مال دعبو في رعت لبقو هلوقوحن ظل نع ىلعال طباض ىلع مكملا

 | نيب لوالا ركذب هيف ينتكب يذلار رركملا كلذ ىف قرفال هنا مث تبث لعافو لاعف

 | ةدايز هرخآ» وا هلوا يف يذلا رركملا ظفللا عونملاب ذارملاو اذحتمو ا اعونم نوكي نا

 | قاطانسو راصباو مهراصباو رصرالاو جاوزاو مهجاوزاو جاوزالاك هريظن ىلع

 أ ناءرقلا عيمج يف ةدحاو ةروص ىلع يذلا رركملا ظفللا دحتملا دارملاو ناطلسو

 | اذ ريغو هلوق ف ةراشالا مساو نابضغو لاصلصو عخايكص الو هدايز ريغ نم

 | رركملا نا ينسب دحتتملاو عونملا هيمسقب هفذح درطملا رركملا ىلع دوعب اديقم هب تنج

 هديقن ضعب نود عضاوملا ضعب يف تفذح نان اهنذح درطملا ريغلا تاملكلا نم

 | دق لالخ عم يذلا الا هلوقكرواجملا اهنم ءايشاب دييقتلاو هريغ نع هب هزيم ديق
 | فرللاب ناقنلا ديقق + راففلاو امشاخ حاج نبال هلوقكف راب ديبقتلا:اهنمو فلا
 | يف فذملاو هلوقكةروسلاب ديبقتلا اهنمو حون ةروسب !رافغ نع ازارتخا لا وهو
 | مالكيف هللا ءاش نا هيلع فقتس امم كلذ ريغب دبيقتلا اهنمو داعمملا ف لافنالا
 | عاتجا يف تافالا ءىدخا ىلع الوا اج ام هلوق نم ءاج ةزمه :فذحو مظانلا



 | يثدح هيف قر ذا ضنا ىلا هدظ يف سلا مش يالاوه اذه بل

 هباور هتذخا 06

 ناقتالاب صخ اخبش ناكو

 ىماشلا هخيش نع ىنثدح

 هياردلا يوذ نم بل نبا نع

 ناشلا اذه لها نم هرصع ف

 ماكدنالاو ليزتتلاب ملسعلا يئذ
 مف هكذا املطحو

 يلق 107 ا 7 مارحو لالح نم 507 نا ءرقلا |

 يالا يل ا طا ري ع ف ةيحا ١

 أ راو 0 عم ءايغ قب اوم هلا ف هتلءح

 و 2 .٠ ا

 راب !توخ ه نو

4 7 ١ 

 هن قل هر "نال كي ا

 زجرلا اذه يف هحالطصا ركذ يف نآيبلا نم صخ ام َلِجاّللوق ىلا انه نم عرش

 لصفلاو بانلاريسفت قايسو باوبا اذو لوصف اذ يا ايوبم الصفم هلعج هنا ربخاف

 ظنفلب هيف حرص ام اهنف مجارت وذ هنا ابوب.٠ هنوكب هدارمو مظنلا نم ةمجرت لوا دنع

 كاهو ءايلا هوبلس اهف لوقااكهنع الخ ام اهنمو بارطضالاو مهتافتا باك بانا

 لوصفلا نود مجارتلا يف ارهاظ بروبتلا ظفل ناك الو مسرلا ىف تطقس اواو

 ياش لب وول هيو هنا: رجب قدصي ناك ناو
 ربخا مث هيظفاح مهغل ابرقم هظفح عم زجرلا اذه ءاج يا اب رقم هليصحت عم ءاجن هلوق
 | لوا نم ابترم هب ءاج هيف ةروكذملا تافلالا فذح:يازجرلا اذه فذح نا

 | اهيف ةمجرت لكل ئاسم لطتيف هلئاسم ةرثكا مجارت تس يف هرخا* ىلا ناءرقلا
 | نيؤكيأنانبالا يا ابرقلا هنفاترحتبلا تركت فا هلوقب ابترم فذملاب هئيجع للغ مث

 "لاق # هيبلاظن اببرقزيزلا اذه يف ذل وخلل *تتلاو ثحبلا

 ننزل نه ًالوأ جام ركذب 5 ا 3 * يذلا
 دن ءةم د هيك 0 25من يرام و ثو: وم 1 ول 7-2 او و رس ع ا

 ا



 امو هتذخا نانثا هيلع فنا اف. نيباتلا نم نيمبن ذاع تارق لاق امفاث نا ىرغأ

 لاقي تح هب أرقام الكب سانا ىرقب ناكدنا هنع يور دقو هتكرت دحاو هف دش

 ب سسانلا نصخاو ةَبيِبر نولاق اذهو تيور ام كرايتخاب كيلع ًارقن نا ديرن هلا

 | نم فرح فالا٠ ةثالث نم رثكا يف افلتخا هنع نيلمحتملا يف سانلا رهشا شروو |

 ظ شرو ةباور عفان نع ةاورلا نم دحا قفاوب و ههبشو مأغداو فيفختو زمهو عطف ظ

 | هدلب ىف ملعت اهب هيلع ارق اشرو نال كلذ افاو شرو ريغ عفان نع دحا اهلقنالو هنعأ

 |هيلع ارق ام كلذكو كلذ ىلع هكرتف هيا ضعب ىلع مفان اهارق ةياور كلذ قفاوفأ

 | | نع يور دقو ءارقلا ميمج نع ةاورلا فالتخا نع باوجلا كلذكو هريغو نولآو

 ع ضب ىلع ب انام قفا ذا هي اري نم دحا ىلع دال ناكل ارب

 0 ا
 ه- 3

 ظ كسر ل 4 5 ندضت 5 + فردأ ضب ,تزكذ ا 2

 رسولا وهو ربل نبا .نع #ي يورم 00- ف »6
 5 0 معا

 ا
0 
| 
 ا

 ظ 2 1 درصو ع رقع 7+
 اولي ذإ نهض قولا وهو ع لباج 3 هنييخدشلاو

 .ماكدنألاو 080-20 1 لا يذ د ىياَعَملا ادا نع 000

 ' ينام لاول بالا تونا نشل دج راع اج رج هال

 | اهضومرشع ىنثا وحنهنم هركذ ام ةلمجو فصنملا, ىمسملا باتكلا هيلع ىوتحاو

 وا يتكيروأ لهل: لمانلا زيف اواعت هنو كازا قال اهركذ نم دصقناو
 نود مظانلا نمز يف ترهتشا عضاو يو بس وو

 | ينلدالا يدار ا دمح نب ىلع نسسلا يب 1 خيشلا مظن فصاملاو هب درفنا ام َةَش

 ' لكون هش مسف هل البجا هتم ل ذ اف هيل هدأت مانا لاغ متل

 | ما ليلج هلق ىف نتوم ةقث نسا خمر يددعبا نيا كا ذاق اسباللاا

 | فود دوواد ىبا ةقبط ع نم يماملا دما نب دم هللا دعوا مامالا وهو م

 | نبا خيش ياوهو هانا لاق يكم 6 0 يادلا ورب يلاذل ظفاحملا نع



 حتتفو نيملا نوكسو ميما حم + ةنوع ىلولل ديمي نادت, يا جيلا لني نإ خا ومع أ
 | لصاو كلذ ريغ ليقو بلطملا دبع نب ةز© فيلح ةنوعجو يئثيللا بوعش نبا واولا |

 ميعن يلاو ميؤر يباب ىنكيو ةباحصلا دعب ةيناثلا ةقبطلا نم وهو ناهبصا نم مها
 اهبلع رصتقا اذلو هانك رهشا ىلوالاو نسما ىباو نامجرلا دبغ يباو هللا دبع ىباو

 وا هرقل لع, نفاد اما. هئاصح يف يلج ان اغير ايم هلال هنعمل يىتتلخ ناكاوخ جلت

 ةنس نيتس ملسو هيلع هللا ىلص «يبنلا دجسمب ةالصلا يف سانلا ما ةيبرعلا ملعو

 لاقو ناءرقلا كلام هيلع ارقو اطوملا كلام ىلع ارقو نيعباتلا نم نيعبس ىلع ارق

 دعب هيلع. سانلا عمجاو ةفرشملا ةئيدملا ءارقالا ةساير هيلا تبنتا ةنبن فان ةرايقإ

 || ةحئار هيف نم مشن ملكت اذا ناكو الجر نوسحخو ناتثام هيلع ارقو رفعج يبا هخبش |

 برقا الو اييط سما ام لاقف سانئا ئرقت تدعق الك تيطتتا هل ليتف كلما |

 يفو ف يف ارقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ٠يبلا مئانلا ىري ايف تيار ينكلو ابيط
 تلق ييسملا لاق ةحئارلا هذه يف نم مثت تقولا كلذ نمف يف يف لفتي ةياور

 أ. مل همر ينحناص دقوال فكو لاف كلج نسحاو كهجو حصا ام عفان

 نيتسو عسن ةنس ةنيدملا ٍقونو نيعبس ةنس هنع هللا يضر دلو اس هي لص

 انجي هوانا وللا نمل هةيضج رات اعيد مسالا لع يجا ةنحاا يلا

 وبا لاق نينموم متنكنا هلوسرو هللا اوعيطاو كتيب تاذ اوحلصاو هلل اوقتا لاقف

 هاوز .امب هيلع 'ئرقام لكب نءاثلا 'ىرق (امفان ينمي) ناكو ةرصبتلا يف يكم دمحتأ
 ىفدازوهأ هنع فالتخالا رثك كاف هيلع ذخايف هتءارق نع ناسنا هلأس ناالا|
 نميتنا ةلعلا.ام لاقف لئاس لاس.ناف» هصن ام لاقف اًحاضيا ةنابالا
 اهراتخا ةءارقب درفنا دق مهنم دحاو لكو ةعبسلا ينعي ةمالا :الْوه نع فالتخالا

 تاءارقب .تاعاسمج ىلع ارق ةميالا نم: دحلاو لك نا باولجاف .هنميا ىلع هب ارق امم

 اوءرق امب سانلا نوءرقي مهرامعا نم ةهرب ىف اوناكف ارق ام ىلع كلذ لقنف ةفلتخم
 الا مهتما ىلع هب اوءرق امم كلذ ناك اذا هنع هودري لل ناك فرح ياب مهيلع ارق نفل



 ديفا لع نيستلا اهنمو يقسم ورب

 لاق متريبكلا باتكلا ليزتتلا يف هيلا

 ' زيوت ظن 000 ةنشعلا لقا زجرلا اذا كلف ثلاجفا

 4 نأ نبا 1 دملأ هدا ا بأ 44 قسفو

 ظ 1 وي يعم ان و اذهب ىتاو ءافيلدنا نشا

 اساسا نجوم طفلي ليزا ةيقملاو نقلا رهو ةمدقتملا ةثالثلا يا

 | نم. بسسحو ميعن يبا نب عفان هدا يذلا ىندملا 7 يبا ةءارقل قفاوملا

 ةيردصم امو اصيخلت يا فوذحن فوصومل ةفص لثم ىنعب نيسلا حتنب امسح هلوق

 ةلوق نم لددب وهو يف ىنممب برذمب ءابو عفان إ رقم ىلع دوعب ريمض رهتشا لعافو
 ةندابلا نكاس يدابلاو ةرضاللا نكاس رضاملاو دنع ىنعي رضام مالو دالبلا يف
 ىتعمو نرذملا ىف ةرهشلاب صتخا اك ركذلاب عفان أرقم نهنم تصصخ ريدقتااو

 نتكلا كات نا يجب نم عفان ة٠ ان فاول نرسم يك ذأ
 تاء ءارق راتعاب: ئس مينرلا ةيئامثعلا فحاصملا هيف تغلاخامل اهوفلوم طر عت

 ةزهتشملا عفان ةء رباب دعم اه يووو وسيول

 تارم تس ناعفتسم هؤازجاو ةروهشملارشع ةيسخاروحبلا دحا زن جرلاو برغملاب

 تالوعفم ناعفتسم ناعفتسم ه'وازجاو عب رسلا رحب نم ةريثكت ايباب مظانلا ىلا دقو
 زجرلاب دارا هنا اماف « نيينابر عم فدحب هنع * نوينابر ءاجو ةتثا » هلوقك نيترم

 هتايبا نال ىحالطصالا زجزلا ىلغ هناوا هؤازجا ترصق ام لكو هو يوذللا هانعم
 عقانل ةينكريفصتلاب مور وبا هلوقو عيرسلا تاسيبا نم رثك | مظنلا يف ةمقاوا
 وتلا ةعالا ارا ناب مسا هيلع هلل 0 "يلا ةنيدم بلك ةسسأ يدا



 ادا دبع يباو ةداعس نب هللا دبع يبا نم ثيدحلا عمسو ىسلدنالا ليذه نبا

 قطننالو مالكلا لوضف بنجتت ناكو ريثكقلخ هب عن مقتتاو اهريغو ميحرلا دبع نبا

 ةيهو ةرابط ىلع لإ ءارقالل سلجيالو ةرورضلأ هيلا وعدت امالا هتاقوارئاس ف

 ةنسرصم لخدو ةئامسمحو نيثالثو نا ةنسرخاء يف هثدالو تناكو 0100

 مولعلا يف نيمب قو: ظنت هلآ اهللا لؤشسد' قلع لزش ناكو ةئاهطجو,نيللو قيقا
 ةعس ةرخالا ىذا نه نيرشعلاو ىناثلا رضعلا ةالص دعب .دحالا موي رص# فوتو.
 ءافلا سكب هريذو لضافلا ىضاقلا ةيزت يف ىرغصلا ةفارقلاب نفذو ةئامسخو نيعست

 سادنالا مجاعا ةغلب وهو اهمضو ءارلا ديدشتو تحت نم ةانثمل انا ناوكيلي

 ظل

 ف لاق مث ماعلا نم ةعاجج اهنم جرخ سلادنالاب ةريبك ة ندم ةبطاش ىلا

 اديزم هل ليزي اًماسَر د اًدوواَد وبأ خيشلا ذو ظ

 انوفا ليال لنارغايبو برا اسم يدان ل ةووزف اسف الا
 ليزنتلا اهيلع لمتشا يتلا موسرملا ةلمج نا ىنعمب ةليقعلاو عنتملا يف ام ىلع هداز

 | درفنا دق اهتم لكن اكناو ةليقعلاو منقملا اهلع لمتشا يتلا موسنرملا ةلمجن نم رثك/ |

 حاج متاقلا' ىبا نب نايلس ةلئضلا تاتكى لاو كش( نبا لاق فورحب رخالا نع
11 

 | نيوزمع ىبا نعو هيف سانلا تيثا وهو هنع رثكاو قرقملا ديعس نب نامثعورمع ىباأأا

 ني رقملا ةلمج نم ناكو هال وه ريغ اويش ركذو يججابلا ديلولا يبا نعوربلا دبع[
 ةريثكف يلي هل ةقث اضاف انيد امل طبضلا نسح اهتابادرو تاءارقلاب اماع مهئالعو ||
 .هنع سانلا ىور طبضلا ديج ظحلا نسح ناكو هريغو ميظعلا ناءرقلا يناعم ف

 'ةنادع رصعلا ةالصل قسما موب نفدو رهظلا ةالص دعب ءاعرالا موب فو | زكا

 ةرشع تسل ناضمر يف كلذو هشمن ىلع اومازتو هتزانلل نمانلا لفتحاو ةيسناب ||

 ةثامعبراو زغب تنال ةقئراعبل ون ناتو ةلااجراو يسر قلم ينل ويب ا |



 هرصع يف نكي ل هريغ لاقو .ننقتلاو ءاكذلاو ظذحلا لها نم طبضلا ديج طخلا |

 هتبك الو هتبتكالا طق اثيش تيار ام لوقي ناكو هقيقحتو هظفح ىف هيهاضي رخا٠
 ءالعلا مالكو راثالاان قاعتب امم ةلامدملا نع لأسي ناكو هتبسنف هتظفحالو هتظفحالا
 | نيعبسو ىدحا ةنس هدلومو اهلثاق ىلا هخويش نم ةدنسم اهيف ام عيمجي اهدرويف

 | يف نيالا موي ةينادب يفؤتو ةنس ةرشع عبدا نباوهو ملعلا بلط ادتباو ةئاثالثو
 ميرخورصعلا ةالص دعب نفدو ةئامعب راو نيعب راو عبرا ةئس لاوش نم فصنلا

 | سانلا ماحدزا ةرثكل برغملا برق ىلا هربق ىلا هشعن غلبب ملو ةينادب نم لكهتذانل
 | ىشمو ةليالا كلت نفد ام ةديعب تناكولو ادج هربقو هراد نيب ةفاسملا برق عم هيلع

 | ل هللا ةعاط الا ةعاط ال لوقب وهو شعنلا ماما هيلجر ىلع دهاج نبا ناطلسلا |

 | مويلاو ةليللا كلت ناءرقلا هيلع سانلا متخو سانلا ماحدزاو قلخلا ةازك م دهاغ

 هللا انعشن نيرهش نم رثك اهربق لع سانلا تابو ةمتخ نيثالث نم رثكا اهيلب يذلا

 رادشلا يفو نيونتلا نم لدب لفالا رطشلا يف ابتكمظانلا لوق ف فلالاو هب
 لاق مث بئانا ينبم ضام لعف يناثلا ابتكو باتك عمج لوالا ابتكو قالطالل يناثلا

 " .طاشلاو
 سب

 اي اًهْر أ َداَرَم مب ا هآيقعلا يف ءاج
 0 همظن يف منذملا باتك ل ئاسم عيمج رك ذ ينمي ( نقلا يا)هب ءاج يباطاشلا مامالا ناربخا

 اهتابجو ةليلق تالكيا فرحا هيلعدازو دصاقملا ىنسايف دئاصقلا تارتا ةليقعب ىمسملا

 مساقلا يبا نبه ريق نب مساق دمحوبا ىرقملا مامالا خيشلا وه قط اجلاز تارك رس

 ,ينامالا زرح اهامس يتلا ةديصقلا بحاص ريرضلا يبطاشلا يخعرلا دما نب فاخ
 ! لوسر ثيدحبو اريسفتو ةءارق ليت هللا باتكب | اعل بعت هللا همحر ناكيفاهتلا هجوو

 اطوملاو لسمو يراخبلا حيحص هيلعىفرق اذا ناكو هيف ازربم ملسو هيلع هللا لص للا |

 لها دحوا ناكو اهيلا حاتحملا عضاوملا ىلع تكتلا ليو هظفح نم خسنلا ححصت |

 ىبا ىلع تاياورلا ميظعلا ناءرقلا أرق ايؤرلا ملعب ماع ةغالاو وحنلا ملع يف هنامز

 يلع نسحلا يبا ىلعو ةمجعملا يازلاب يزذنلا يصاعلا يبا نب ىلع نب دمح هللا دبع



 .عاقم ا نهنب ماقلر 3 دقو 95 عقلا ردقكلا بلغات اعاخأ
 تل سما

 | الكت ابنك ا ووتس.ى ايتشقا قنا تاما نسا ءاملعلا يأ سأّنلا نارجخأا

 ازكي. لك امبتم اصأ فحاصملا يف نامثع انديس هلعج يذلا موسر 1م ىلع اهيفا

 | فذج نم هتباتك ةيفيكن عربخي يا بتك نيك وسرملا نع نيبي سانلا كيلوا
 | نع ةوقلت كلذ نضع. نأ الا كلذ وحنو لصؤو عطقو ةدايزو صقتؤ تابثاو |

 | دنياوا: لكي نود ناتممالا باجنانعم .ىل تنشق مدقت انك ةيناههملا فيتا ١١
 أ ىتكلا ىلع دوسي .اهلجأ هلوق ف ريمضلاو اضيأ مدقت امك هرصم فحصم ةعباتم اهنم|
 | باتكلا ةحصو ةدئاف اهمظعأو مسرلا يف ةعوضوملا ىتكلا كلت لجأ يا ةمدقتمل ظ

 رطقاا نإ هفاك/وأ قميص فلا نضنو هموم هيقيلزتا هنااا عنقماب ىهسملا

 هيلعو مسرلا يف ديفم وهو ريبكلا عنقملا وه مظانلا هانع يذلا عنقملا باتكو هيلعا

 ديلا اه اداب يحال :ةملاو ناءرقلا ملعب ىندغا نممريثك دمتعا
 يف فورعملا مهالوم يومالا رمع نب نامثع نب ذيعس نب نامثع ورمع ىلا ظفاحلا

 تسينف ةيناذ ىلإ اهنم لقتنا مث ةبطرقب دلو ىنادلاب كلذ دعبو يفريصلا نباب هنامز ظ

 يكلام ةوعدلا باج ةكربلا ريثك اعرو يد هللا هيحر ناكورمعالا ىنكيو اهيا

 هنع نينا وينك قاف نيثمز ىبأ نباو يسبابقلا خللا ىبأ نم عمس ب بيها

 ظ وأ لاش ناكو اهريغو يماغملاو دوواد أ مهنم | اهريغو سلدنالاب ون 25 ظ

 أربلا ةناعا لب ىلاطع هنأ اههيقف ىجابا دبلو لاوبأو سلدنالا ىراق ينادلا ورمع

 ظ اهنم افيلات نيرشعو ةلامىنادل اورمع ىنال تر ةليقعلا حرش ىف ب بسبللا لاق 0

 | نم هب قثوي نم تعمسو لاق عنقملا باتك امرج اهرغضأ مسرلا يفر شع دحأ

 | طبطو مسرو أ رق نم ناقل مع يف ات نيالث و ةثا لأ: .افيامأ
 اندج | .ناكاتناوكشب_نيوكلاملا دنننف نان لعل مساقلا وبأ لاقو كلذاريغو زيكو

 5-5 كلذ يف عمجو هبارعإو هقرطو هيناعمو هريسفتو هتاورب نارقلا ملع يف ةميالا

 نسج ناكو ؛ةقو هلاجرداهسأو هقرطو يالا يسن هلو اهدا دعت .ةءازلسلب اناضملا|

| 



 كلام .لوق لباقي زوجيف حاولالاو رانصلا نينو ابتت نوب الف لمكلأ تابمالا |

 نسي دقو اًتلطم هتهاركب رخالاو اقلطم طقتنلا زاوجي امهدحا نارخا* نالوق اذه

 نيفيا مر يف يأ ةيداج يهو اهبابرا ىلا اهديئاسا لاوقالا هذه مكحملا يف
 قي موه دارملاو ينال ا ددع نم اهف/امو قؤملا ءامسأ مسرو روشعلاو |

 ضراع ىلع لادلا هوحنو بارعالا لكشو فرحلا .تاذ ىلع لاذلا ماجعالا

 عنقملا ليذ يف لاق كلذ وو دمو لق قيكينجويكو مضو حتف نم فرملا

 ١صخرتلا ىلع اذه.انتقو ىلا نيعباتلا ندل نم نيملسملاراصمأ عيمج يف سانلا

 | مسرب اساب نوري الو اهريغو تابمالا يف اهطقتو فحاصملا لكش يف ينعي كلذ ىف

 | مهعامجا نع عفترمأطخلاو اهعضاوم ينروشعلاو سومخلاو اهيا ددعو روسلا حتاوف

 | مسر ٍيفو كلذ ىف صخرتلا ىلع اذه انتقو يف لمعلا نا مولعملا نمو تلق ها

 اطقن نكل ابعضاوم يف نامالاو عابرالاو بازحالاو اهباءددعو روسلا ءامسا

 | ةللكال ناب. ةتيفراننمملا, فخ الو داوالمللا فلا نولب .ءاذلعا امو دازوسلاب ماجعالا

 أ تاهمالاو مظانلا لوقو ةمدقتملا ةثالثلا لاوقالا ةياكح نيبو روكذملا عامجالا

 | نع لقن ساببتلالل هلوقو ةيببس عنه هلوق ىف ةافلاو محل عجرم يا سانلل ادلم |

 | هب تعربت عربن كلذ امئاو:همالك نماالو كلا اليلمت وه سيل لاق مظانلا|

 | نم داوسلاب فحاصملا طقت زجتسي مل ثيح مكحملا يف ظفاملا مالك نم هتذخأو |
 | هلوقف هيلعو مظانلا مالكها [ًطيلخت هيف ثدحي داوسلانال هنع ىعنو هريغو ربملا
 | كلامال مكحملا يف ينادلا ظفاما وه عناملاو هلعاف بئان طقنلاو بئانال ينبم منم | ظ

 | باوج فايق هنال طقتلا كلام عن ةلع سابتلالل هلوق مظانلا لمجي ملاقاو

 | لصوب عبتا ىنم عبتأردصم ةزمهلا عطب عابتالل مظانلا لوقو هيلع:لديام كلام
 ظ هفلاو يعابرلا كيبحلأ نف ءايلا مغب ايدحيو ليلعتلل عم ذا داوي يف فاو ةززا

 ! : لاق 2 اثدحأ فلاك قالطالل |

 عك ىلع منع نيرب نيب لك" »قي ا: هياع سانلا عّضوَو



 1111111111 ادت

 فدذحو هقفلا لوصا يفررقت 5 ةجح عاجالاو افلا رشع انثا | مهو هيلع مهنع هللا يضر

 اذاش اهب فة ةغل لع نينكاسلا ءاقتلال يضرلا ركب يبا هلوق نم ركب نيون مظانلا|

 لاق مث دحا نم نيونتلا ف ذحب دمصلا هللا دخأ هللاوه لق ىبت هلوقأ

 عادشالا كر كرد مليت 5 عتالام لع ضد كلامو

 اعد لق 281 تاه 5 ف 0 اند نأ نم لئراسلا متسع . ذإ

 كاب ا .حاولالاو نامل ف دل نأ مصر لك اعإَو

 ساآبتلإللا طفلا مزق ا سال جام  تايمالاو.|

 مدقتملا عامجالا مم ةلادلا لبق تايبالا يف اهيلا راشا يتلا ثيداحالا لدتسا املا

 درو اب كلذ ىلع لالدتسالا دكا مهنع هللا يضر ةباحصلاب ءادتقالا بوجو لع

| 

| 
 ا

 ىلع ثح يا ضخ اكلام نا ربخاف هنع هللا ضر نننا نب كلام ةمئالا ماما نعأ

 'عارتخالا يا .عادتبالا كرت ىلعو فحارملا يف ةباحصلا لاعفا عابتا يا عابتالا
 احيرص هلقي مل كلام مظانلا هبسن يذلا مالكلا اذه ناكالو اهيف نكي ملام ثادحاو

 يا منم ذا هلوقب كلام هتبسن للع هلاس نم لاوس نع قالا هباوم مزال وه اها
 رابكلا لمكلا فحاصملا يا تاهمالا يف ثدحي نا نم هلاوس ىتالا لئاسلا كلام

 نايبصلل طقنلا زاوج كلام يا ىار امناو لئاسلا نمز يف ةثدحملا فحاصملا طق

 نايبصلاب دارملاو محل حاضيالاو نايبلل حاولالا يفو رافضلا. ينمي "فحضلا يفا
 اظفاملا هلق ام ىلا اذه م اظانلاراشا دقو طقتلاب دارملا ام اينرق قايسو .ارابيكولو نوملعتمل | ظ

 لوقاف نارقلا قت نع ينلأس ناسنالا لازي الو كلام لوق نم مكحملا يف ينادلا ظ
 اهيف نكي ملام فخاصملا ين دازر الو اظقن :: نا ىرا الق فحاصملا نم مامالا اما هل

 لاق اساب كلذ يف ىرا الف مهحاولاو نايبصلا اهيف ملعتب يتلا رافصلا فحاصملا اماوأ

 تابمالا اما لاقف فحاصملا لكش نع لئسو اكل ام تعمسو مكسملا دبعنب هللا دبع
 نيب ليصفتلا هلصاحو ها سأب الف ناملغلا اهيف ملعتي يلا فحاصملا اماو هارا الف



 لاق مث ةيردصم اءر امو هلوق نم امو يدتقيل هلوف يف مدقت ام لع

 +: سحب ْ

 انه لدتسا بجاو ةباتكو ةءارق فحصملا عابتا نا نيقباسلا نيتيبلا يف ركذاملا
 ظ باط ف ملسو هيلع هللا 0 ءيبلا نع ةدراو ثداحأب روكذملا بوجولا ىلع 1

 | ةفص نينلا مضي رثلا هلوقو ثيداحا يا راثآ ءاجو هلوقف احيرص ةباحصلاب هادتقالا |

 | ريمتسا مث هتهبج يف ضايدلا يأ ةرغلا وو وه رغالا سرفلاو رغا عمج وهو بحصلل |
 | ثيداحالاو فرشلاو ةمفرلا هانعم دملاو نيملا حتتفب هالملا هلوقو انه ا؟ روهشملل |

 أم اهنمو ايهنع هللا ىضر رمعو ركب يبا اصوصخ درو ام اهنم ةريثك كاذ يف ةدراولا ظ

 أر هووام قانالل ارم ئا:نمت هلوق واشا لؤألا حلاو مهلك ة باحصلا يف اماع درو

 ركب يبا ىدل هلوق يف ىدلو حيرصلا ثيدملا يا صنلا ربخلا يف يا ربخلا صن
 | هلوق ىلا اذهب راشاو ركب ينال تمن يضرملا ىنممب هايلا ديدشتب يضرلاو يف ىنمم
 ف يطويسلا لاق رمغو ركب ىلا ئاذه نم نيّذلاا اودتفا ملسو هيلع هللا ىلص

 | ةءاور نم عماجلا ليذ يف داز هجام نباو يدمرتلاو دمحا هحرخا ريغصلا عماجلا

 | ةورعلاب كمت دقف اهب كسمت نم دودمملا هللا لبح اههناف ءادردلا ىلا نع ىناربطلا

 | مومعلا ىلع ءاج ربخو هلوقب مهلك ةباحصلا يف امأع درو ام ىلا راشا مث ها قولا

 | ملسو هيلع هللا لص هلو وهو ةباحصلاب ءادتقالا مومع ىلعالاد ءاج زبخ نهنهو يا
 | يزجسلا هجرخا ىطويسلا لاق متيدتها متيدتقا مهاب ثيدحلا ماتو موجنلاك يباحصا

 | يدعب نم يباحصا هيف فلتخي ايف يبد تلاس ظفلب رمع نع رك اسع نباو ةنانالا يف
 | نم ًأوضا اهضعب هاهبلا ىف موجنلا ةلزنم يدنع كياحصا نا دمحم اب يلا ىحواف
 م ىده ىلع يدنع وهف مهنالتخا نم هيلع مه امم ءيثشب ذخأ نف ضعب

0 

 اهتلمجو رخا ثيداحا ةباحصلا عابتا ين درو !5 ةفلتخم تاياورب ناثدحلا ناذه



 هلوقو ماللا دعب ةرمضم نا هل بصانلاو نزولل ردقم هبصن نا ىلع ءايلا ناكساب

 لاق مث يدتقي ىلع فطع بصنلاب نوكيالو
 دهجرصلا هيف ايما ةمرحز دلؤيلال رس قتلت يا ربت سيؤطخي: نقلا
 انما طم ليل فال يف 36: اعرب امزا دعت اننا وابكا

 اذإف لبق ةثالغاا تايبالا هنمضت ام ىلع عرهمو ب. سم نيتببلا نيذه يف هركذ ام

 اب للعملا دي رجتلا لجال يا اذ لجلال بجبف ينعي يغبنيف لاقف ةيبيسلا هافب هفطع
 يا فحصل يف نامثع انديس هلصا ىذا عوسرملا ان ءارق ىف عبتن يا قتقن نا مدقت

 يف هياربو هنع هللا يضر هبتكب يا هلعفب ناءرقلا انبتكيف يدنتت ناو اًضا هيف هلمج
 انمدق دقو اذيزرقلا لكم يا لضم لن امبتيلاهاطاوناشبب نيغا:(ةبام تسيل يح
 كشالو هيلا ىنراةملا فالتخا دنع مجريو هيلع هتايفيك يف دمتعي ام مسرلا لصا نا

 ةراشالا تمدقت امكمقاولا فالتخالا وه هنع هللا يضر نامثع مامالا عمج ببس نا

 مهالتخا ءانتنا ىه عمجلاب اهدصق يتلا ةيئاغلا ةلعلا وف ريهش مهفالتخا ةصقف هلوقب هللا

 اطخ اهتعباتعو اظفل اهقفاو ام لعراصتقالا سانلارما فحاصملا بتك إذ مدقت يك

 ةميا فحاصملا هذه لعج هدصق الول ذا: مدقت امك قرخي نا اهاوس امب رما كلذلو

 نايبلا ةدمع يف مظانلا لوقىنعم اذهو اهاوس امقب رحت رما ام نينتاكلاو نيءراقلل

 ناءرقلا يف موسرلا اوعت نا ناهذالا يوذ ىلع بجاوف

 ارززو . مانالل .هوامج.. ذا ': .اًرتلظن,  هار» اهب بلودتقو

 هجتقشلا دهب ءالتست ا ىيتاذ المتن. دياسغالا يصل نيكو
 ردك دمه ناءرقلا: نما فرغت .-: اهلخت وألا .هلناإ ضاعت ملل

 الصات يذلا مسرلا نم ايش .الدبا نا وا اصق:. وا ةدايز

 بجيب انه يئنبشب ريسفت نم هيلع اوقبطا ام ديوي بجاوف نايبلا ةدمع ىف هلوقو
 ءافتقالا بوجو ليلد انيرق ىناسو بدنلا يف ةداملا هذه لامعتسا ىلاغلا ناكناو
 ايلا نكسف هبصن ردق هنكك بوصنه وهف يفتقن ىلع فطع يذتقتو هلوقو روكذملا



 بئاسلا نب هللا دبع ثعبو يندملاب ارقب نا تباث نب ديز رما هنع هللا يضر نامثعأ

 رصاعو يفوكلا عم يملسلا نامحرلا دبع باو يماعثلا عم باهش نب ةريدماو يكمل عم

 امل عمسن ملف نيزخبلا ىل زخا<و نميلا ىلل امحضم ثمبو يرصإلا عم سبق نبا
 |راصمالا ةسمخلا يف ةعبسلا ةمئالا رصحنا اذهلو لاق امهعم ذفنا نم انماعالو اربخ

 | ىلا مهذفنا اذملو ظافحلا املتخو اةفتم ناءرقلا لقت يف داتعالاو يربعملا لاق مث

 | نمو ذافنالا ىلع اصرح ىناون الوصا فحاصملا هزه لعجو ميلعتلل مالسالا ر 3

 | اك امزال سيلو رثكألا ىف هئراق ةءارقل قفاوملا تحبضملا ملقا لك ىلا لسرا 9

 أ نا» لاق هنا ماسو هيلع هللا لص ءيبنلا نع رتاوت دق © يناثلا هيبنتلا9» ها مهو

 ' اطيلاتو اهم يام وفرت للاحا ةبيخ وف زل ةاا اذه

 | هححصو مهمظعم هيلع يذلاو الوق نيمبرا وحن ىلع ةعبسلا فرحالا هذغب دارلا |

 |هنابتا مكح نمو تاغل نب ديف تيوتا هبوب تيمي م

 : حرصو ةليقعلا 1 ير بولو ةريسوب موا
 00 نذاب ةبوتكملا فحصلا نا اهريغو دجنملا ف يززملا نياو يربعجلا |

00 

 | اهمسر هلمتحي ام ىلع ةلمتشم اهنا ىلا فالاو فلسلا نم ءاملعلا ريهامج بهذو |

 ملشو هيلع هللا ىلص اهضرع يتلا ةريخالا ةضرعال ةعماج طقف ةعبسلا فرحالا نم |
 أ ربظب يذلا و هرشنلا يف لاق ثلاثلا لوقلا اذهو اهنم افرح كرتن ملو ليزبج ىلع

 اق يدتقيل دارنا علحولمت ةرالجشللا نانالاو ةحيحصلا ثداحالا 0 لوس



 ىلا ىدأل هضعب ةوالت تعفر مث هعمجو لف هضعب ىلع درب ناكح خيننلا نال دحاو |

 ناكذ خيا نمز ءاضقتا ىلا فولقلا يف ىلعت هللا هظفحم طالتخالاو فالتخالا |
 يف خسنلاو قيدصلا نمز يف فحصلا يف ممملاو يوبنلا مز

 ملسو هيلع هللا ىلص هدهع يف ابوتكم هلكن ارقلا ناكدقو نامثع نمز ىف فخاصملا
 مظانلا لوق ىنعمو ها روسلا فرمالو دحاو عضوم يف عومجم ريغ نكل ملسو

 ة:صفوه فحصم يف كيودلصلا ناهثع مامالا ديرجت تبس نا ةريبسعلا ةماملا ةنضتك |

 ةماولا برح ةصقوه مدقتملا ركب ىبا عمج ببس نا اك ةروهشملا ءارقلا لالا ظ

 مهنم ناتيامو فلا نيملسملا نم اهف تام دقو ةديدش نكن ال.كتمكأو ةديدشلا ظ

 ةلماللا ةلعلا نايبل ضرعت تيبلا اذه يفو مدقت !3 ناءرقلا ةلمح نم ةيامعس

 ةيئاخلا ةلعلل نايب وهف بارطضا هدعب نوكيألو مانالا يدتقيل هلوق اماو نيممملا ىلع
 هيلع ىذلاف ةينامثعلا فحاصملا ددع يف فاتخا لوالا «ناهيبنت) يناثلا عملا ىف

 ةفوكلا ىلا افحصمو ماشلا ىلا امحضم نامثع اديس اهنم,لسزا ةعبرا اهنا رثكألا
 سماخلاو ةروكذملا ةعبرالا ةسمخ ليقو ةنيدملاب افحصم ىقباو ةرصبلا ىلا اهحصمو

 ةعبسليقو نيرحبلا ىلا هلسرا سداسلاو ةمدقتملا ةنسمخلاةتدن ليقو ةكم ىلا هلسرا |
 وه نماثلاو ةمدقتملا ةعبسلا ةينا ليقو نميلا ىلا هلسرا مباسلاو ةمدقتملا ةتسسلا
 مامالاب ىمسملاوهو فحاصملا هنم خيسن متالوا ناءرقلا ناثع انديسدهف عمج يذلا ظ

 اءاو اهنم ادحاو ناهثع انديس بتكي و لتق نيح هرجح ىف ناكو هف ارش ناكو

 ةنيدملاب هدنعءناكيذلا فحصملا الا, دغاكلا لع ةيوتكم اهلكتناكو 3 ما
 ةيناثملا فحاصملا نع لقنلا اومزتلي مل ةميالا نا © ملعاوإ# لازغلا قر ىلع هاف

 اهمايجإ ةياكرج مم ينانمملل نع اولقن اعروهئيعب أهنم فحصم نعاوأقت تع ظ

 مهنم اًدامتعاةيقارعلا وا ةيماشلاو ا ةيكملا وا ةيندملا فحاصملا نعاولقت ارو هنودووا
 ىنائثملا هرصم فحضم اهنم دحاو لك ةعباتم راصمالا فحاصمب نونظملا ناىلع|

 نا يلع يبا نع يربعملا لقثل نير رجنبلاو نميلإ قضم نم قنا مهجدمورل)

ْ 
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 | باهشنبا ىلا هدنسي مئقملا يف ىنادلا ظفاملا هركذ ام ىلا ثلاثلا تيدلا نم لوالا

 أاوناكو نامنع ىلع مدق ناملا نب ةفيذح نا كلام نب سنا ىنرب>ا لاق يرهزلا

 سانل»تممس دق نا نينموملا ريما اب نامثمل ةفيذح لاقف ةينيهرا جرم ىلع نولتاق

 | هذه لوقف موقيل لجرلا نا ىتح ىراصتلاو دوهيلا فالتخا نارقلا يف اونلتخا

 | فحاصملا يف اهخسننف فحصلام انيلا ىلسرا ةصفح ىلا نامثع لسراف لاق نالف ةارق
 | تباث نب ديذ هلا نايلع دايسران لاق سا هملا تلسراف لاق كيلا اهدرن مث

 | سابع نب هللا دبع ىلاو ريبزلا نب هللا دبع ىلاو ىصاعلا نب ورم نب هللا دبع ىلاو
 : ليوم يف نجيملا هذه اوشبننا لاق ماشح نب ثراملا نيبناجرلا دبع ىلاو
 |ناسل ىلع هوبتكاف تبأث نب ديزو متنا متقلتخا نا نييشرقلا رفنلل لآقو دحاو

 | عمجن مث يتشلا يف فاتخن انلمجن ديز لاق ش *هرق ناسلب همظعم ينعي لزن اماف شيرق

 | نويشرقلا رفنلا لاقو هوباتلا ديز لاقف توباتلا يف اوفلتخاف دحاو يار ىلع انرما
 |نامثع ىلا كلذ انمفر ىتح يلا اومجري نا اوباو مهيلا مجرا نا تيباف لاق توباتلا
 | لاق شررق ناسل ىلع ناءرقلا لزنا امئاف توباتلا هويتك ١ ناهثع لاقف هنع هللا ىضر

 | دخا دنع اهدجا مل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتعمس ةياء تركّذف ديز

 "سنان لوسز مكءاجدقل » تباث نب ةعزخ راصنالا نم لجر دع اهييجيو قع
 ام ىغلاو ةصفح ىلا فحصلا ناهثع درف سنا لاق باهش نبا لاق ةروسلا رخا ىلا

 ةميظع ةنيدم ةينيمراو فوخلا مضوم يارغثلا جرملاو ها فحاصملا نم كلذ ىوس
 ناهثع ثعب فحاصملا يف فحصلا اوخسن اذا ىتح اضيا منقملا ينو لامشلا ةمحان ىف

 | نم كلذ ىوسب رما مث اهوخسن يتلا فحاصملا كلآ نم فحصمب قفا لكوملا
 | تاناورلا رثكاو رجح نبا لاق ها قرحي نا فحصم وا ةفيحص لك يف ةءارقلا
 قيرحت زاوج ثددمحلا اذه يفو لاطب نبا لاق + عقو يذلا وهف نيرجتلا ف جيرض

 . | مادقالاب اهتطو نع زرحو اهل مارك كلذ نال رانلاب هللا مسا اهيف يتلا بتكلا
 فحصم ىف نارقلا يا هعمج ملسو هيلع هللا ىلص . بلا كر انو نالطستلا لاق ا



 | رمعو ركب وبا ىار ىذلا هلا ينارا تح ركيوبا لزي ملف لاق ادهع هيف مكيلا دمي

 ناءرقلا مبتتا تلمجم لاق ينوفلك يذلا نم رسيا ناكل لابلا لقن ينوفلكول ِهللاو
 تدكَةياء تدقتف لاق بسعلا نمو عالضالا نمو عاقرلا نمو لاجرلا هود نم
 لجر دنع اهتدجوف دحا دنع اهدجا مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهعمسا

 هبحن ىضق نم مهنف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمملا نم” راصنالا نم
 تام ىتح ركب يبا دنع - حصلا كلت تناكف اهتروس يف اهتةلاف «راظتنب نم مهنمو
 نع تاداورلا ضعب ىفو ها تنام ىتح ةصدح دنع تناكمت تنام خا دنع مث

 رودصو فاخللا»و سسعلاو عاقرلا نم هعمجإ ناءرقلا تعبتتف تباث نب نبذ
 بيع عمج سسعلاو دلجلا نم ةعطقلا يهو مضلاب ةعقر عمج -- ها لاح لا ظ

 ةراجح باتكك فاخللاو اهصوخ لازم ةقيقد ةميقتسم لخنلا نم ةديرج وهو
 قرولا ةلقا ءايشالا هتاه يف نوبتكي اوناكدقو ماللا ممتنب ةقلح اهدحاو قاقر ضيب
 لاق مت 3 (دغاكلا يا) ظ

 وباسوا دعه ااا لاو 4 م6 نع و
 مانال ايد :ة ل فدصم ف 1 ممل در ديا و ظ
 ا

 7 أ 7 , 01 0

 تاوض ىار دق مف ناكو 0 عنا رطضا ل نووي |
 ْش َ 2 . نش |

 هينا ةقايا م هريهش مف رات خا ةصقف

 يف مسسرلا لصا درج هع هللا يضر نافع نب نامثع ندي ينعي مامالا ناربخأ |
 ركب اوال دب دمتم قايم ونجا مينو يللا راش ودا تقيل

 يا بارطضا ديرجتلا كلذ دعب نوكي الو قلخلا تا ماثالا هب يدتقبل مدقتملا
 رجح نبا لاق كلذ نم هاءر دق ايف هنع هللا يضر باصا هناو مهنيب فالتخا
 نآرقلا هيف عمج يتلا ةدرجملا ق ةادؤالا فحصلا نا فحصللاو فحصلا نيب قرفلا

 بريل نكك ةدح ىلع اهتابآ ةبترم ةروس لك ' ةقرغم اروس ناكو ركب ين دهع يف

 فحصملاو ها اذحصم تراص ضعب ثا ابطعي بترو تخسن املف ضعب رثا ابضعب

 رطشلابو نيلفالا نيتنلاب مظانناراشاو فحضلا ءماج ةائمم يمجعا دا عيملا كلثم ظ



 ةريره يبا قيرط نم يراخبلا جرخا دقو هبذك عيظف نم كلذ ريغ ىلا ليوط
 يدي ىف تيار ميأن انا امْيب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع .هللا يضر
 يدم اًمهخفنا نا مانملا ف يلا يحواف امهناشىن :مهاؤ فمهذ نم نيراوسأ

 |باذكل ةمليسم رخالاو يسنعلا امهدحا ناكذ يدع ناجرخي نيناذك امها نأ

 ْ | يلو ةرخالا رادلا للا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لقتنا او ها ةماملا بحاص ظ

 | هللا فيس اهيلع رماو ديدش ساب تاذ نيملسملا نم ةئف ركب وبا هيلا زهجن هكاله |

 أرخناتو امهغيب ترحل رات ترعتسا ناتمتلا تقلا املف هيلا تراسف دلولا نب دلاخ

 | ببس ناك ام كب يب ىلا ةمايسم رهظا برعلا نم ليابق ثدتراو ةفالخلا ركب وبا

 ءاربلا راثف ناءرقلا ةلمح نم ةيامعبس مهنم ناتامو فلا نيملسملا نم تا حتتفلا ظ

 | اومزهناف هللا رصن ٠ ءاجو هشيجو ةمايسم ىلع نيملسملا نم ملس نم عم كلام نبا.

 نب ءاربلا لمحت اهيا ةمليسم باحصا قلغاف ةمدح مهواخدا ىتح نوملسملا مهعبتو | ْ

 | نيملسملل بابلا حتتفو ةقيدحلا يف مهعم راص ىتح مهيلع هسفن ىقلاو قرد كلاما

 ثسمسف فالا ةرشع ءاهز ناكرشملا نم تا٠و هباحصاو ةملسم أولتقو اخف
 ليقو.يراخبلا حبحص يف تي ا امشحو ةمليسم لتق يذلا ناكو توملا ةقيذح |

 ىلع يشخ ناءرقلا ءارق مقو ام هنع هللا ىضر باطلا نب رمع ىار املف كلذ ريغا

 | ينادلاورمعوبا 6 دنس 9 نا ءرقلا مسج هنعهللا يضر ركب يلا ىلعراشاو مهنم قي نم

 | لاقف ركب يبا ىلا ءاج هنع هللا ىضر باطخلا نب رم نا تباث نب ديز ىلا مكحملا يف

 أ ناع رقلا كلهب نا تبشخ دقو ةماولا مأيا ناءرقلا ءارق ىف عرسا دق لتقلا نا

 ملسو هيلع للى هلا لوسر هي نرميملةيش معصن فيك ركبوبا اقف هبكأف

 ىتحركب يباب رمل زي ملف ريخ هللاو وهف لعفا رم لاف ادهع هيف انيلا دهب ملو رمان |
 موو لاق رمش ىار ام لثم ركب هللا ىذا

 ورم ممديع طا لم لوسر ف كرا اع نوع تيدي ل



 سم امو للمتللراشا ريس 9

 | لواوهو صفح وبا هتينكو لطابلاو قأحا نيب هقرف ةرثكك هب بقل رمع انديس بقل |

 لاق مث نينموملا يما يعد نمأ

 «. شد شا  خىغم

 0 هم زعد:م هشودح ضو د اة و نو 00 كافه

 |ىل اريشم نليملا يف نآءزقاا ممل هيف ناكيذلا كقولا ثيل: اذه. ىف وكذا
 / لبق هلوق نم موبغملا عملا ىلا ةراششا كاذو هلوقف اهف هعمج بسبس ةثمضتملا ةصقلا

 باذكلا ةمليسم 9 هللا يضر ةباحصلا لتق نيح ناك عمملا كلذو يا هعمج |

 ريكا عمجلا وهو ش دج رغمجع شورملاو ة هيدر هشومصج ثكثعحر يا تدلقناو |

 بسبح لب نب .كوزلط نتن ذيسكةرتكتةنرزف ليسوا ط عقول السا ؤاامو ١

 ةمايلا ىمست نميلاب ةنيدم هدلبو ةفينح ىنب ىمست ةليبق نم وهو ةماق وبا هتينكو |

 وهو ملسو هيلع هللا لص ءىنلا نمز يف ةءوبنلا ايعدا نيذللا نيباذكلا دحا وهو |
 اعنص باذكوهو يسنعلا بمعك نب دوسالا وه رخالا باذكلاو ةمايلا باذك|

 هللا لص هللا لاسر لاوحأب هربخي نم ةكم خلا نلقي ناك هت زا ةطبخ نامل

 يلع لزن ممل لوقو هتعامج ىلع هارقيل نا رقلا نم هعمس ام هيلا لقنيو ملسو هيلع
 هيلع هللا ىبص هللا لوسر نم ناءرقلا رتاوت املف انامحر مهبف ىمستو ناءرقلا اذه

 هتك اكر تجفف اناءرق همهوي امالكقلتخاف باذكلا ةمليسم ىوعد تلطب ملسو
 أد صح ةثادئساذنتاوأ |حزنو تاعرازلاو هلوقك عابطلا هتعاشب نم ترفنو عامسالا

 ىلا نيعدفض تنب عدفض اب ادرث تادراثلاو ازبخ تازاخلاو انحط تانحاطلاو

 نيطلا ىف كلفساو ءاملا ِف كالعا نيعنك بارشلاالو نزدكت ءاملاال نيقنقت نوح

 مور خو يلون نعي شل اما كيرا امد يضل مالا لاي رقلا وو لسا



 انين ارق نيعتيو ميدبلا عاونا نم كقلاو نك اطنا قشش يذلا

 فالتخا ىلا يدوي زمه ريغنم ءايلاو واولا ديدشت نالز محلا, رظنلا يف ةّءيربلاو

 هكرتو زمهلا امهتاذ َدَح يف ةيربلاو ةوبنلا يف زوجي ناكناو ءايلاو واولاب ةيفاقلا
 لاق متءانمدق ايكأ

 ماعلاو ى ديلا يوذ 54 86 .مسرلا رواه ل ملعاف“ دعو 1

0 0 

 | تصنلاب وا ةئسلالا ىلع يراملا وهو هيلا فاضملا ىنعم ةين ىلع مضلا ىلع ةينبمأ
 | راء ىلا بولسا نم لاقتالل اه ىتي دعبو ةماكو هظفل ةين ىلع نيونت ريغ نه

 | اهدعب امو ةلمسبلا انه هنم لقتنملا عونلاو رخا٠ عون ىلا مالكلا نم عون نم ياأ
 |أاههم ماقم ةياق اماو اما نع ةببان اهيف واولاو دعب ةماكيلو ام وه هيلا لقتنملاو |

 | نم دعبو طرشلا ءازج ءافلا دعب روك ذملاو اهدعب ءاغلا موزل لسلدب ٠ يش نم نكي

 هللا للص هنا حص دف ةنسلا وهو دعب اما لوقي مهضغب نا مث حصالا ىلع هتاقمتم

 | لدب واولاب تاب مهضعبو هتالسارم ىف اهب يتاي ناكو دعب اما لاق بطخ ملسو هيلع
 | مسرلاو خلا مسرلا لصا نان قيتو مزجأ يا ملعاذ هلوقو مظانلا اعف امك اراصتخا اما

 ظ مسرلا صاب هدارمو ةموسرملا هفورح ينعا نا ءرقلا موسرم:انه هب دارملاو رثالا ةغلا

 ” سيلاب ىنعمو هيلا ئراقملا فالتخا دنع مجريو هيلعهتايفيكيف دمتي امأ

 يوذب دارملاو حيبقلا نع ىهني هنال كلذب يحس لقعلا يهو نونلا مضي ةيهن عمج
 لاق مث مهنع هللا يضر ةباحصلا ناءرقلا مس 17 مهنع تاثلا ملعلاو ىهنلا

 ”قوراقلا' مع راشأ . 15 دع "قب دصلا ليلا ايف مت من
 كلذ يف ناكو ةباحصلا مهو ملعلاو ىهنلا يوذ نع تبث مسسرلا لصا نانكمال

 ربخاف هعمجب راشا نمو الوا هعمج نم تببلا اذه يف نيب لامجا
 باطخلا نب رمج ةراشاب هعمجب رما ينعي الوا هعمج هنع هللا ىضر قيدصلا ركب انانا

 هنع هللا ىضر تان نب ديز هل رشامملاو هعمجب روماملاو هيلع كلذي هنع هللا ىضر



 ا م

 زمحلا كريو ةلوعتم ىنعمب ةليعف يهف مهدجوا قل قدما هلل أم نمزمملاب ةثوباوأ

 نموا ءاملا ىف ءابلا تمغداو ءاب ةزمهلا سلدباف ضْأ اعين آما ءايلا ديدشت عما

 وهو ريخ نم لدب دمح هلوقو لبق اهيلع نكي ل ةروص ىلع هتبوس اذا مليتا تمعن |

 يف ةغلابملا ديفيف نيعلا رركملا يا نيعلا فعضملا د لوعفم مسا نم. لوقتم لع

 أ دبع هدج هب هايم يذلاو مل سو هيلع هلل ىلبص هلاهسا فرشا وهو ةيدومحملا |

 أ دقو ضرالاو ءامسلا يف دمحي نا ءاجر لع هللا نم ماهل حيحصلا ىلع ت باطملا |

 ءاعلاب ليثالاو ةمفرلا فرشلاو دمحمل ةفص فرشلا يذ هلوقو هع ايلر هللا وجا

 ارجل امم ةلخالا هلا هيلع ىلص هلوقو تباثلا ليصالا هانئعمو فرشلل ةّمص ةئلغملا|

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلعت هتالمص ىنعمو هيلع بر اي لص ياا ءاعدلا هانعمو

 هلوق يف ريمضلا نيبملاو ةناس لوسر نم هلوق يف نمو ميظعتلا ةنورقاا هتمحر

 راجلا دعب ملو هيلع ريمض ىلع فوطعم هلا ءو هلوقو لصالا يف هل زيت اهرورجو هيلع

 لمجك لوأ لا“ لصأو كلذل نيزوجملا نيفوكلا بهذم ىلع ءانب فوطعلا يف

 ولو نموم لك انه هب دارملاو ليهأ ىلع هريغصتل لغأ لبقو ليوأ لعد هريغصتل

 ف و هريغ نه ءاعدلا ىلا اجايتحا دشا ىصاعلاو ءاعد ماقم ماقملا نال ايصاع
 انه هب ذارملاو هن كتترشع تلاط ينم .ةجل وجو جماصإ خدموا لعبها را

 | لحم يف ةثعبأا كعب هن انموم ماسو هيلع هللا ىلص انيبنب عمتجا نموهو يب اصلا

 | ىلع زي مل وا ايش هنعورب لوا هري مل ناو ضرالا هجو ىلع نوكي ناب فراعتلا

 | ماتهالا دي زا روك ذملاىنعملاب لالا يف مهلوخد م ركذلاب بحصاا صخو حيحصلا

 أ مالعالا راعتسا لبحلا ةغل هانعمو ملع عمج وهو بحصلل ةفص مالعالا ةلوقو مهب

 | ىنعمو ةيفرظ ةير دصم عدصنا ام هلوق نم امو ةرهشلا يف اهب مبهبشل بحصلا انه

 | ذارملاو هرون مهذ ليللا ملظا ردصم مالظالاو حابصلا اوض _دفلاو قشنا عدصنا

 مالظلا نعرجفلا قاقةشنا ةدم هبحصو هلاو دمح ىلع لص ممللا يا مالظلا انه هب

 | وه مالظلا نال لق مظانلا ةرابع فو اندلا ءاضقتا ىلا ءاقبلا رمتسم ىنعملا اذهو

| 



 هلوقو ةجملا طق ناس ةوعدلا غيت نول ةجحلا ملق لاسرالا ةمكج نا

 هانعمو اونللب ىلع فوطعم يعابرلا حضوا نم داضلا رسكو ٠ ءاملا مب اوحضوبو

 يفو .ىديه نعم دشرا ردصم داشرالاو هقرط ءاملا رسكب داشرالا عيابمو اونمس

 لاق م 3 ىنعمو انذو مياهملاك يهو 4 لدب عيجانم دبا نب

 هّديردلا ىلإ تيس 5 101 3 ةةياتلاو ةينعو للا ا

 اليهري نوب ىلا مك قلص قي لثألا مقر هلا يفر دست
 | مالظألا نع رجفلا هيد م د 2 يرحم هلاكو

 ل : قل م مل هن قيم 0 هم 0 مغ لسزا

0 

 دمحم انديس ةءوبنلاو ةلاسرلا متا ىلعت هنال انه نيينعملا نم لك ةدارا حصيو

 اذمل دهشيو هدعب دحال امهباب حتمي الف هب امهيلع مبطو ملسو هيلع هللا لص
 نا مل سو هيلع هللا ىلص هلوقو ةيالا مكلاجر نم دجا ابا دمحم ناكام للبت هلوق
 يذمرتلا هاور ثيدحلا٠ يبن الو يدع نم لوسر الفذ تعطقتا دق ةءوبنلاو ةلاسرلا

 دوهعملاو دهعلل ةوعدلا هاوق يف لاو كلذ ىلع عاججالا دقعناو كلام نب سنا نع

 واولا ديدشت مم زمحلا كرتبو رب اوهو ابنلا نمزمهلاب ةءوبنلاو ةمدقتملا ةوعدلا
 | حمي ةوبنلا نم وا واولا ِق ءاولا تمغداو اواو اهزه تادباف اضا انا نم أما

 | كيش كابا فخاد ماو فيا رهو ٠ نولل

 ام ىلع غلبت ضو نايطرشب نكك .ةلاسرلا خدم هنيلبت - أو

 ثوعبملا لسرملاو مت قاعتم ريخب هلوقو نيمدقتملا ءينلاو لوسرلا يفي رعت نم مهف

| 



 هب دومحتو هيلع دومحو دومحو دماح ةسم هناكراوال ما ةمعن ةلباقم يف ناك ءاوس

 أدومحت ماركاالاو دومحم ديزو دماح تناف ماع ديز تلقف ديز كمرك | اذاف ةغيصو
 ظ كلوقو هب دونح ماع ديز كلوقلول دموهيذلا ملعلا توبشو هلجال ذومحي ياسهيلغ

 ركاشلاب تيما يب كااتني دولا وهةغل موب اضعالاو ىه ىتلاناكرالاب

 ىلع ملع هللاو هلجال قاخ ايف هيلع هب هللا معنا ام ميمج دبغلا فرص احالطضاو
 روهملا دنع مظعالا مالاوهو دماحملا ميم قحتسملا دوجولا ىجاؤلا تاذلا |

 ءامسالا رباس ىلع دمحلا مام يف ريتخا دماحملا ميمجب ىلعت هفاصتا ىلع هتلالدلو |

 ةفاضا نئملا ىلا فاضم وهو هلل ةفص ميظعلا هلوقو الثم نامحرال نزلا لقي ملف

 ةميظعلا يا ةيطعلا انه اهب دارملاو ةنم ممج نونلا حتفو ميملا رسكب ننملاو ةيظفل

 | يالسر /|ىلا فاضم وهو ميظعلا لع فاوطام ال نك لطوحو هلوقو هاناادع

 | لوسر عمج مظانلا لمف 5 انيضخت هنكست وبجيو نيسلا مب لسرلاو لسرلا ثعابو ظ
 هغيلبتي رماو هب لمعي عرشب هيلا يحوا ناسنا لوسرلاو نيسلا حتبفب لسرم ىنمي
 معا وهف هفيلش رموي ل ناو هب لمعي عرشب هيلا ىحوا ناسنا هناف ٠يبنلا فالخب

 هلوق يف ءابلاو ركذ نم زيغ ىلع ءيبنلا مهنا قالطا اعرش منتيو لوسرلا نما
 ىلا ةفصلا ةفاضا ننس ىلا فاضم وهو لدا ىنعي ىدهاو ةبحاصملل ىدهاب

 قيرطلا ىنمجب نونلاو نيسلا مضيو نونلا حتفو نيسلا ثيلثتب نئسلاو فوض

 0 دشراو لدا قيرطم مم لسرلا ثعابو ياا

 ظ ا اج دوم واول لا نيل يالا ا
 أ دابعلل ةلاسرلا يا ةوعدلا اواصومل يا يعابرلا غالبا نم ماللا رسكوءايلا مضب اوغلثيل

 | :نمةيالا نيراذتمو نيرهتم السزا“لف:ةلزق انمطت ام قيابو اذا ليي ضاراعغألاو



 هيلاالسوتمو ٠ ميمعلا لضفلا ايداوعوج الباع نآلغلا دروم لعناريملا ليلد »ا

 افوقوم نيرادلا يف هب مقنلأ ىلعو .افورصم ميركلا هبجو ىلا هلمجي نأ٠ هميظنلا هيبنهاججب

 مثدقتلو عيظعلا يل هلآ هللا الا ةوقالو لوح الو ٠ ميرك داوج باهو ىلعت هناا

 هانكسو ةيسلدنالا ةودعلاب ةنيدم شيرش نم هلصا لوقنف مظانلا ةججزت نم افرط

 |اهراب هيف امدقم عفانإإ رقم ىف اماما هللا همحر ناكو نفد ابو يفوت امو سافاةتندمب

 | ةلج خويش ىلع ارق امهللعو امملوصاب افراع طبضلا نفو مس را نشك عش نو ف

 | دروم اهلجا نف فيلآت ةدع هلو ةيبرعلاك اهريغو 2 طبضلاو ةءارقلا يف ةميا

 ظ لوش هنفو نايسلا ةدمع هامس مسرلا يف هلبق مظن هلو تايلظلا

 ناءرقلا يف طخ دق ام مسر يف نا بلا ةلمع هتيمس 0

 ظ ةامسملا يرب نبا ةموظنم ىلع حرش هلو نامظلا درومب مويلا لصتملا طبضلاب هلذو

 | احرش هل ناركذي و ةيرصللا ىلع حرش هلو مفان مامالا ارقملصا يف مماوللا دددلاب

 | ملعب ناكو همظنو هرثث هيلع لهسو فيلاتلا يف هيلع حنق دق ناكو ةليقعلا ىلع
 |فقا ملو نماشلا لواو عباسلا نرقلا رخا« كردا نمم وهو ساف ةنيدمب نايبصلا

 ظ 1 م ووو

 03 نم اعأج نسأل سومو اهي قسما مظملا شي دما

 | هقبسد لو دوصقملا ماما مدقت اب ءادتبالا وهو ايقيقح ءادتبا ةلمسبلاب ادا.

 ظ | ءيش هقبس ناو دوصقملا ماما مدقت اع ءادتنالا وهو اهفاضا ءادتبا ةادممحلابو ءىش

 أ لاييذ رمالك» درو هناف ةلدمطاو ةلمسبلا ىئ ىيدجب المو ملفا ناءرقلا و

 ااديبال لا يذ رما لك» دروو « ملقا وهف ميا نامحرلا هللا مب هيف ادببال

 | دوصقملاو ادهيف مذجا ,ىوريو نيثيدحلا يف رتبا ىوريو « مطقا وهف هلل دمحلاب هبف
 ظ ام رمالاب دارملا» ىنعم متبال اسح مت ناو وهف ةكربلا ليلقو صقان هنا ةثالثلا نم
 اعرش هل مي لاح بحاص لا يذ ينعمو فيلاتلاكلمفلاو ةء ءارقلاك لوقلا مع معب |

 متسلار لدإع# قويا ليدل ىلع مالكلأ د الا



 انديس فحاصم يف * نايعالا ةباحصلا هب همسر ام وحن ىلع همسر ملع * ناسسنالا

 ةياغ «, نيبتتو * ناءرقلا فورح نع سمللا لوزي هب يذلا هطبض ملعو  ناهثع
 ةياغ نيملعلا كنيذب اودتعا + ءالعلا لوح نم ةمبا هناحبس هللا ضيق دقو خب نايبلا
 طبض ةيفيك اونيبو * هيناهملا فحاصملا ىف ناءرقلا ستك ةيفيكاولقنف ++ ءانتعالا

 فصدملاو لي زتتلاو منقلاك . هلياج ةميدب تافنصميف كلذ اومجو . هيناءرقلا فورطبإ
 يف مهدعب فلا نم لكو + اهيلا كلذ يف مجريالوصا مهتافنصم تراصو # هليقعلاو

 ه«ةايلا لوصالا كالت نم ةرصئخملا فيلاتلا نمو + اهيلَع دمتسب نيملغلا كنئدذ

 مسرلا ينف ىلع هب لصتملا ليذلا عم لمتشملا * نآمظاا درومب  ىمسملا ميدبلا ظنلا
 يذ .٠ ماها ملعلا * مامالا خيسشلا هفل ومل + طققف مفان مامالا ةءارق رابتعاب طبضلاو

 دم هللا ديعيلا .زاحو لياضفلا ملس ىقر نم + هعيدبلا تافلئملاو . هعيفرلامولعلا

 ةعامج مظنلا كلذ حرش دقو .زارخلاب ريهشلا يشيرشلا يومالا ميهاربا نب دمح نبا
 ريثكتب لاطا نه مهنم نا ١ا .همحلا هيلا اوفرصو هب اونتعاو ٠ همئالا ءاذع نم

 ىناعم تبقب ىتح رصتخا نم مهنمو ٠ بارعالاو ثاحالاو ليلاعتلاو لوقتثلا
 نودتهبال ىراحصلايف ىرايحلاكمظنلا اوطاعتم راصف . باجملا تحت حورشملا

 ىنمهلاف ٠ اليلدو ادشر» هنم دبال ام ليص#و نابب ىلا نودجيالو . البس هيلا

 هترصتخا ٠ أطبترم هنم ديال ام ليصحتو نايس نكي اطسو احرش هحرش ىلعت هّللا

 طبضلا حرشو .رشاع نب دحاولا دبع يديس ققحملا ةمالعلل مسرلا حرش نم

 ريغ ٠ ريبعتلا» بيترَتلا نم حضتا ايف امل اعبات ٠ رهاملا ملاعلا يسنتلا دمحم يديسل

 | ثاحبالاو لوقنلا ةرثكن م هبالاطا امع اضرعه.ريسيلاالا اهريغ مالك نم بلاج

 ركذ اهف امزتلم ٠ ليوطتلا ةفيخ بارعالا نم هنم دبال ام ىلع ارصتقم . ليلاعتلاو

 ريهشلا يسنوتلا انرطق يف لمعلا هب ىرج ام نايب ٠ رييختلا وا فالخلا مظانلا هيف
 همولع نم اثنامز يف سردنا ام ءايحاو . ماركلا هلهاو ناءرقلا ةمدخ كلذب ادصاق



 | اهيءراق ةنسلا يف اهتثأو رودصلا فحص يف ناءرقلا تاياء مسر يذلا هلل دمحلا | ظ

 | يوذ نيدحلملا ديك نم هلالج لج اهظفحو *روطسم فحاصملا يف اموحن ىلعأ
 ٠ اهلادباوا اهيلع ءيش ةدايز وا اهنم ءىش فذ ىلع اورذقب ملف + روجفلاو دانعلا ظ

 | يارلا يوذ ةباحصلا ملقب اهمسر لصا هناحبس لعجو * روصعلا عيمج يف اهريغ
 |. امل اهنجرمو ةمالل ةودق نوكل *«روكشملا يعسلاو خسارلا ملعلاو ليصالا

 الو ةباتكملعتي مل يذلا دمح انديسىلءمالسلاو ةالصلاو *روثاملا ىفراقملا فالتخا
 | هملع لا5 عم ارقيالو بتكي ال ايما ملسو هيلع هللا ىلص ناكل روبزم وهام ةءارق
 ًاروفك ب اترم لك ةجح اه تض> د هقدص لا ىلعةلاد هلةزجعم كلذو «رومالا عبمجب

 | هباحصاو + رون ىلع ارون اودادزاف هعطق نم اوعطقو هلصو نم اولصو نيذلا هلا< ىلعو

 ظ ناسحاب مهعبت نم لك ىلعو *روجالا مظعاب اوزاففاعب اولمتو هتمب رش اوطبض نيذلا
 | ميهاربا + ينخملا ينغلا هبر ىلا ريقفلا دبعلا لوقف © دعب اما روشنلاو رشملا مويوىلا
 نت ام لمجا يه يتلا + نا“زق' مولع لج نم نا * ينغرام نايلس نب دمجا نب
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