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 منا نآ 0 نرلا ةملك لامعتسا
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 5/6 مهارإ موق

 سود



 ؛ ثردحلا حيرت

 هدروأ اعإو ©« عجارملا نم يدل امت ءيش يف ظفللا اذهب هدجأ م

 ا" - جيرخت وأ وزع نود « نيد » ةدام « ةياهنلا » يف ريش الا نبا

 .:ىل فاتكل اذنه ىف هقداع ص

 (18 ضارب ١ جا ىربكلا تاقبطلا » يف دعس نبا هحرخأو

 2-0 318 كدجوو.١. ىلاعت ةلوق -يف يدسلا_ نع حيحص دنسإ

 تفيغح داق! .ادهاوا « م يعيننا هموق دا لع كاك" ر# : لاق

 ركحنم وه مث « ةليوط ادامآ عقلي هنيبو يدسلا نيب ناف <« لضعم

 ريسفت يف ليقام برقأو « ةلاطالل رماالا جاتحب الو « ةراكنلا حضاو

 00900 كل 1) | وأ كلذك و ) + ىلاعت هلوقك اهنأرةروك ذملا ةبآلا

 00 007 17 نكلوا ؛ناعالا الو ناثكلا ام:ئردت تنكام'ان رمأ

 ندالا 04 اندلع نم ا

 يف :ًاضيأ ( يوغالا قيقحتلا ) باب يفدرو « 1١و ص
 ناك ناف « قطا, اويسال و..:.لاق 2 ري ع تكا

 . « كونيدي م مهد مبالا : اولوقف دبال

 : ثيدحلا جير

 ا كالا ا( اتيدنلا ةقيرعا جف ةياجلاا )يف الإ هذا 1

 1 | 27171 ثيدحم -امأو © ورمع نبا .ثيدح.نم هذروأ

 ظفلب 2« ؛ه5//١ (ءافخلا فشك ) يف ينولجماا ليعامسإ خيشلا

 1 ملعأ هللاو <« هنم دهاشلا عضوم هيف نيفاو 0

 اع



 ثيدح أضيأ ( يوغللا قيةحتلا ) با يف درو ء ١١١ ص -
 3 ةيمرلا نم مهسلا فورم نيدلا نم كوقرع 1 جراوخلا

 : تيدا جيرخت

 -١970( ١١و /م) لسمو (؟5:-مم/ ١؟) يراخبلاهحرخأ

 © نأاط يأ نب يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ةددعتم فرط نع

 هلزا"” نزع 3 رادو كب يع ١ث "هللا نعول“ يرذولتا انوعح 5

 4دح مهنع هللا يضر -

 كو ( يوغللا قيقحتلا ) باب يف درو ١١8 ص -5

 « 2.0 مينيدب ناد م

 : ثيدحلا جيرخت

 نمو شيرف ثاك م : تلاق اهنع. هللا يذر ةشاع تر دح نم وه

 راض تاكو © نسا كومسي اوناكو 6 ةهفلذ را كردف ( 5

 هلي هين لجو زع هللا مأ مالسالا ءاج اماف « ةفرعب نوفقي برعلا

 د هلوق كادت <: اينهني ضيفي حش © اع تف تاقرع قاب نإ

 . « سانلا ضافأ ثرح نم اوضيفأ مث » لجو

 يقييبلاو ) ا !١ لة م ) يراحبلا هحرخأ

 .ممريغو (١١١/ه)

 ١١8-57 < يوغالا قيقحتلا) با ين درو (

 مكموؤق. نرتاح خلع كاك مالسلا هيلع ثردتلا .

 فو ( اب

 كن



 ميم يلأ نب ركب يأ قيرط نع ( ١؟4/؛ ) دمحأو ( هالإ١)

 لاق قال ان 2 لولا نب دادشي ا وع كيدج) ناب ةرومجا رع ىاسغلا

 1292- - حيحص ) : « احلا لاقو ! « نسح ثيدح » يذمرتلا

 «هاور ركب وبأ « هللاو ال: تلق » : هلوقب يهذلا هبقعتو ! « يراخبلا

 7 | هج رد باطما نكو

 نم تيب ًاضيأ ( يوغالا قيقحتلا ) باب يف درو < 1١7 ص 1

 : مالي هلل لوسر حدع قرارا ىثعألا رد

 ا كانو سانلار ديس

 : ثيدحلا جب رت

 مقر 1 ةاعتم أ كاع كم ايقزز ف دمحأ مامالا ن ١ هللا دع هح رخأ

 الجر هيف رخآلاو ©« فيعض امهدحأ نيدانسا ( هممح و دمحم )

 ف لقاستما هنأ 'ةايلعلا دنع مولعملا نمو « نابح نبا اهقيثوتب درفت

 ( نازمملا .تاسأ.) ةمدقم 8 رجحت نبا عفان ا هتف امدح قل

 ذاتسالا دنسملا ىلع قلما دانسالا اذه ححص دقف اذه عمو

 هريغ فو اذه هقيلعت يف اهيلع ىرح يتا| هتدعاق ىلع رك اش دمم دمحأ

 "00 | نيتتحملا ًافالخ تان نبا قيثوت لع دابعالا نم

 حصي اذهو ©« بسحف ةفالا لاحر هب دبثتسا م ظافلألا نم ظفل ىمم نايبل -

 . ثيداحألا نم ةحصلا غلبي 1 6 مان سخلا هف

 ” 00| يار تال يدودولا ذاتسالا ايس ليدتسا ىلا تيداخالا نئاس اَمأَو

 . قح-املا اذه يف درو م حيحصلا نم اباكف « ابق رط يتلا تاعوضوملا

 ا | سس



 «( راثالاه صلت وزنا ىواك طلاع هاما 5

 هلا لدسقاال قال [ككؤذوم را هللا دنع نع الا

 ةالصلا ىتأ لجرو «نوهراك هل هو ًاموق مدقت نم : ةالص مهنم

 اموارغب ديقعا قعر« يفيشوت نآابتم  مناافأن لابدلاو الل

10 00" 

 00 ا هدام نباو (ةو ١ / دوواد وأ ا

 از نب نمحرلا دبع هيف فيعض هدنسو ( امر ع يقيمااو داب :

 كاذلو < فيعض اهالكو < يرفاعملا دنع نب نارمع هحيش نع ىقيرفالا
- 

 نك 2 ىقيبلا كلذ ىلإ هقيسو ©« فيعض ثيدح هناو : يوونلا لاق

 ع ا 1 ع . - اس ع 5 5

 ب ةريحم هيقأ ل افرتالا دي ااوولا فان أ ونوفر ات ف اناس ف حش

 , 20 اهيلع فقأ ىف

 ءاحوو . ( يوغللا قيقحتلا ) ناي ِف هيرو 1 يضاف 0

 « توملا دع 1 لمعو هسفن ناد نم سدكلا نى. وللا تر ذما ِف

 5 احلاو ( هدو 5 هجام نباو ( س.ه 0 يذمرتلا هح رخأ

 ( يوغالا قيقحتلا ) باب يف درو امم لا ثددحلا اذه 11

 نكد مجحدح ثايمل يدودوملا ذاتسمألا اهدرود 1 3 فد.ىحض وهام اك د -

  ةغللا تلو نع هاقن فورا اغإو 2 هتاي رظن ند ةبررظن ا ندلا ماكحأ

 اا



 ؟ نورابحلا نبأ كلملا انأ : لوقي مث ىنميلا هديب نهذخأي مث « ةمايقلا

 ! كلملا انأ : لوقي مث « هلامثب ضرألا يوطي مث ؟ نوربكتملا نأ
 - 112 كويك نبأ ع نأ اينجل نبأ

 نع ثااث' قيرط نع ( يرايلا حتف ماب / ١١ ) يراخبلا هاورو

 لاق هنأ الإ هما ( "ام ١ 0 دواد وأ هلو 000 رع سا

 ” ال1 2 1 اال قفا ىلا لوهاوز رع ةلامش دلك 0 ئرخألا هدم د

 نأ ىلإ ليناثعا هلقت < :يقسلا'راشأ :كلانلو « نيع..هيدن  اتلكو 2

 هللاو ؛ ةذاش « هلامش » ةظفللا هده

 رصتخم وهو - ( يوغالا قيقحتلا ) باب يتدرو <« ه5 صاد '؟؟
 نوف رملا ناسا, درر ور اع

 لتراب هبهصح انا [ ينال : قف ريت نفيددنا يف ءاح دقو »

 )» 0 ديتعا

 : ثيدحلا جس رت

 حيحص امهدحأ < نيثيدح نم قفلم وه لب « ظفالا اذه. هرأ مل

 . ففيعض رخالاو

 لاق » : لاق ع يبنلا: نع ( نَعَو) ةرره يأ نع : لوألا

 « ردغ مث يل ىطعأ لجر : ةمايقلا مو. هبمصخ انأ ةثالث : ىلاعت هللا

 لاو تاز لديح يارا سلا تلح رام < هنأ ؛لكأف لح عاب لجرو

 ( سوو 6 سور < مسأ 0 ري راخبلا ةحررسا نو .هرخأ ةطس مو

 ا



 ةدماولا تءراعرا عد رول نواب

١) : 
 فاما

  اهنع هللا يذر - ,رمع نب هللا دبغ نع .تيدح, مب صان

 : تا جبر

 يف هلغفاو يحد كاملا < 10 12 ا ةعبط ( ه51غ ) مقر

 ةنآلا هذه ْمكِلَي هللا لوسر أرق : (ه+.0م مقر) دنسملا نم رخآآ عضوم

 0 و امع ىلاعت وهناحبس هنئيمس تايواعم تاوامسلاو) ربنملا لع وهو

 ( . خلا لامتملا انأ « كلملا انأ ربكتملا انأ رابحلا انأ ) : هللا لوقي : لاق

 هلظفلو « رمع نبا نع رخآ هحو نم ( 5 /ه( رسم ةسرتا مو

 مون تاوامسلا لحو زع هللا يوطي » : وهو باثكلا ظفل ىلإ برقأ

 ريك ( ينايلألا نيدلا رصان ) خنيشلا ذاتسألا قحملا اذه مضوب ماق )١(

 يشاوح ق 0 رخل امله ا انعرش انك 2 ماشلا راد َِق ثردحلا لاحر

 5 ثريدخحلا كف درو ىذلا مضوملا لالا ةراشإلا

 3 و 2

 اإل ا از



 000 1 1 ملابت نإ كاع طق: ةبساخلا .:ريخألا:ةبألايفو
 نرشعو ثالث ةدم رمتسملا حافكلاو دبحلا دعب يمالسالا بالقنالا “

 تاعحو 4 داصتقالاو ةسايسلاو عامجالاو ةيندملاو ملعتلاو قللتإو

 [نيش ةريظح 5 لح دنو رطقلا يجود نم عب اتت برعلا دوفو

 لوقي  ابلجأل ثمب يتلا هتلاسر ينلا ىدأ دقو  كاذ ذاف « ماظنلا

 لع 3 رع ىدلا لبلخلا للا انه لأ نظن نأ كانإ .: ىلاعت هللا هل

 اذعإو » هب بحعلا كك ردبف 4 كيعس نمو كس نم كرنب

 اد و كلر وه الاكلا ةفصب درفنملاو ببعلاو صقتلا-نع. هزنملا

 : هلأسأو ةريطخلا ةءبملا كلتب مايقال كانإ هقيفوت ىلع هركشاو هدمحب حبسف

 : اهيف كتمدخم تآادق يتاا ةنس نيرشعااو ثالثاا لالخ يحاو

 0 ار انا نا قرارمار

 5ك ؟ سو دتخ



 (.اباوت نآك ُهَنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف ًاجاوفأ هللا نيد

 ( رصنلا ةروس )
 لماكلا ةايملا ماظن وه تايآلا هذه عيمح يف ( نيدلا ) ب دارملا

 . ةملمعلاو ةبقلاثاو ةيرككفلاو ةيداقتعالا نم اببحاو:ل لفاشلا

 يذرملا حيحصلا ةايملا ماظن نإ نياوآلا نيتيآلا يف ىلاعت هللا لاق دقف

 نم هاوسام اماو . هتيديعو هللا ةءاطإ ىلع ينيملا ماظناا وه هللا دنع

 دودرم هناف « هللا ود نم ةضورفملا 1 ةينيملا مظنلا

 نأ يذلا ناي كلذ © يدل ا ةعيبطلا 5< ن 0 ملو « هدنع

 7 هنروكله قى“ لكدعز الو 2, ةكببرو ه5 ولعو هقرخح | كا

 نايف ىلا كاسندال توكيا تأ” ىعريل نكي 202ه

 دحأ عاسإتا ىلع وأ « !ميديعو هللا ةطلس ريغ ةعاطإ ىلع هتايح ايح

 هللا تود نم

 ماظنلا كلذب لي هلوسر لسرأ دق هنأ ةثلاثلا ةيآلا يف لاقو

 نأ هتااسر ةياغو  مالسالا يأ  ةيناسنالا ةايحال حيحصلا قحلا

 . ةايحال مظنلا رئاس ىلع هربظي

 يف نم اولتاقي نأ مالسالا ندب نينمؤملا هللا سعاادق فيا را فو

 حا ىرشلا ةازابمباوا« ةنتفلا]| يحتم ىد»كلذا نع ١١ ونكتب الو ضرالا

 صلخمي ىتحو « هللا ىلع يخنلا ساسأ لع ةعافلا مظنلا عيمج يحع

 . هلك ةيديعلاو ةعاطالا ماظن ىلاعت هلل

 ما() - 6



 ىسوم ةصقأ ليصافت نم كآرقلا يف دروام عيمج ةظحالعو

 درب مل ( نيدلا ١ ةملك نأ يف كش نم ىقسال « كوعرفو مالسلا هيلع

 ةلودلا 5 قير » بتدسحف ةنايدلاو ةلحتلا ىذععإ تايآلا كلك ف

 محن نإ هنأ : هنلميو نوعرف ءاشخ امم ناكف . ًاضيأ ةيندملا ماظنو

 مكاقلا ةايملا ماظن ثإو لودتس ةلودلا كاف « هتوعد يف مالسأ | هيلع قدوم

 . هلصأ نم علتقيس 00 نيناوقلاو ةنعارفلا ةيكاح ىلع

 الأ اماو « ًادج ةفلتخم سسسأ ىلع رخآ ماظن هماقم موقي نأ امإ مث

 . لالت>الاو ىخضوفلا ككل 5 ل ماظن يأ هذدعب ض

 - ةاريع لآ(. مالسالا هللا دنع نيالا 5

 (. هنم لبقي نلف نيد مالسالا ريغ غتبي نمو)
 ) مد : نارع كآ)

 تل اب ميلا نيدو ىدملاب د عا يذلا مع

 م دوت( كا ل ولو هلك ٍنيردلا ىلع

 ) هلل 15 كدلا 7-00 1 50 ىىح مهولتاقو (

 (لاغقي : 1 (

 يف نولخدي سانلا تيأرو حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ)

 خام



 لحألا:عاتشتالا» نم فيوم ىلإ ازقتقت اهنكلو:ءوارفملا_كلذي نم اساوخ

 لمعتسا دق ةيلاتلا تابآلا ينو . ( ندلا ) ةملك يناعم دودحم اهتطاحإ

 :عماجلا حلطصملا اذه ةفصن ) نيدلا (

 ( كلاثلا ١ ( هال ( يناثلاو لوألا )

 نوم رحي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق)
 2 - َّك - -و كما ١ رار هج

 مدل نم نحلإ نيد كوش كد الو هلوسرو هللأ م رحام

 (نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ

 (75: ةبوتلا )

 اهيناعم حرش دق ةيحالطصا ةملك ةيآلا هذه يف ( قحلا نيدلا )

 61و كرس" نستلم نع حال-طصالا عضاو

 كام فارق ديدق ه] ةردلا ندم لع تامالعلا عضوب انسطفا ل

 ةملكب ابعومم نع ربع مث« ةعبرألا ( نيدلا ) ةملكي ناعم عيمح اييف

 20 07 7 ها 5 ا ل ةيرل ان 5
 نإ دل عديلو ىموم لتنفا ناقرذ  نوعزتال لاق

 1 - ِِع "6 و هع عم ساو بيو 16 ع / َع

 (. داسفلا ضرألا يف ربظي, نأ وأ كيد لدبي نأ كاخأ

 1: يفاغا)

2 



 عاتب يذلا كلذ +, نيدلاب بدك يذلا تيأرأ:)

 (نعاب «فوعامابب ( نيكسملا ماعط لع رت 200 متبل

 . نيدلا مويام كاردأ ام مث . نيدلا مويام كاردأ امو)

 ( لاب مالو نيش كامل ةرلقت كلقالا موي
 ( ١1ه ١7 : راطفنالا )

 ءاضقلاو ةيساحلا ىنمع تابآلا هذه ف ("ندذلا“) ةلكتدَرَو دق :

 : ءااكتكلاو

 لماّشلا عماجلا ططرعلا : حوبارلا

 نم برقي امف ( نيدلا ) ةملك كآرقلا لمعتسا دق ماقملا اذه ىلإ

 نا دا لك مر انكلو .. لوألا ثرعلا مالك يف ةحنارلا اهناعم

 ا ا اال ا را فاش هما احلطصم .ةعلكلا هذه ”لئخفتسي

 ديقتيو هعاشاو هتعاطإ لقي 35 « ام ناكل ايلع ةطلسأ ءرملا هيف نعدي

 يقرئلاو ةزعلا هتءاط ِف وحربو هتيناوقو هدعاوقو هدودلا هتامح ف

 ءوسو يزحللاو ةلذلا هنايصع ىشخمو « ءازهلا نسح و تاجردلا يف

 لومشلا نم غلي حلطصم ملاعلا تاغل نم ةغل ين دجويال هلعاو . باقعلا

 غلبت ( 5:ه66 ) ةملكت داك دقو . موبفملا اذه لكب طرح نأ ةيعماجلاو

 -يقوح



 (.نلا اينندأب لا قطلا نمل كنارع رمق تم

 ١*«( :ىروشلا)

 (5 : كورفاكلا ) ( م ند 1 0-5 كل

 دودو( تاون افلا وه تانآلا "دعت عميق يف بدلا نرد كارلا

 ناسنالا هب ديقتي يذلا يل لاو يركفلا ماظنلاو ةقيرطلاو عرسشلاو

 وأ نيناوقلا نم ان وناق هعابتال ءرأا' اهيلإ .دنتم) يتلا ةطلسلا_تناك: نافذ

 « لجو زع هللا نيد يف كشال ءرااف « ىلاعت هللا ةطلس مظنلا نم ماظن

 ئدد يف ءرماف' ء كواملا نم كلم ةطلس ةلعاسلا كت تاك نإ اك

 كلذك و .مهنيد يف ويف سوسقلاو خياشملا ةطلس تناك ْنِإو « كلما

 كا ةعالا ركام وأ ةرشملا وأ ةئاثلا ةلعاس هللا كا ت20

 هدنس ءراا ذحتي نم نأ لوقلا زج ومو . ءالؤه نيد يف مرحال ءرملاف

 بجوع هنيعب (ةيرط عستي مث ماكحألا ىبتنم هكحو دانسألا ىلعأ

 . ندي هنيدب  كشال  هناف . كلذ

 :عبا لا ى ملاي ىيرلا

 (. عقاول نيدلا نإو ”قداصا نودعوتاه نإ )

 (مكزح قد ةاو الاد

 ب  !!اله



 (0ل نرالعبالا نسانلاىزتك أ: نكلوج معلا .نيدلا .كلذ

 (منع اقل < «دعو 75: مولا )

 الو ةدلج ةئام |هنم دحاو لكاودلجاف ينازلاو ةياوألا)

 6 0 هللا نيد يف 3 هب مك ذخأت

 تا 0 ةتعدانا هللا 0 روورثلا دع 0

 3ي 9 مك

 4 ”مرح أ 57 ” نككللاو تاوامسلا ا ا هللا :

 تت

 (مسج ةبوتلا ) 2 يعل يدا "كلذ
 . 7 ٍ 0 7 3 - 1 .٠

 اال 5ث كاسل دال ناك ان( فس ويل انالكار .كللدكت)

 ) 7 فس وب

 2 2-2-0 5و 5 2 52 5

 مهدالوأ لتقف 00 نم. -- 2 00

)0 0 

 مكحلاو « ةيهلإلا يف ءاكرش هللا عم موذختأ نذلا يأ (ةيئاعإ

 . عيرشلاو « رمألاو

 تياذكلا نيعزاثلا ءالّوه_ نأ ' وه ؛ يبلع, ندلا, نسب دازملا (؟)

 ليلا للا نتا معاعن نأ سوبا اسيئزت , تالا كلذإب امه“ توني

 9 مالا (ملع ليعاعإو مهارإ نع ًاءدق هوثراوت

 0 رس



 نككلاو هللا نود نم نودعت يخل

 ع ©ه ء - 3 3 100 1 ال 03 :

 مقا 1 ١و : نيمو نه ناوكو "لا هلا جرش ذو مكافوتي

 (0 قا 1
0-0-6 

 كفوو ةكراودع ل ا ا لا كب

 (؛. :فسوي) ( + ميقلا "نيدلا

 "ا

 تكلم امل لق ل نس ا
 0 - 2 ع

 مهنوفاخت *ءاوس هيف متناف م انقزر ايف ءاكرش نم مكناما

 | ومال نؤلافلا ب عتابا ) باح كسفنأ كتفيخك

 افينح نيدلا كبحو مقاف 0 : ( مع ٍريعب مث ءاوها

 هللا قلخل ليدتال '"' اهيلع سانلا رطفا يللا انا ماك

 نأ يه ناننإلا ابيلع هللا رطف دق يتلا ةرطفلا نأ يأ )١(

 أه *ةسوررلا يلا  فزرلا هعالقإو :ثاسنإلا" قلخا ىف كات هلل :كيردا

 قيرطلاف . ىلاعت هللا 'ريغ ًايقيقحا عاطم» الو كلام" الو مد[ "نبل هلإ' الو

 نوكي الو هل_>و كا هلل هني دع ص نأ ثاسنالل يءيبطلا حيحصلا

 . هربفا [ناهبع

| 



 ٠( ءافتح َنيدلا هل نيصلخم“ هللا اودبعيل الإ اورم أ امو) 0

 ( ه : ةنيبلا )
 ةلطلسلا ىنمع ( نيدلا ) ةملكت درو دق تايآلا هذه عيمجج يف

 دارملاو . اهتيدبعو اهتعاطإ لوبقو ةطلسلا كلتل ناعذالا مث  ايلعلا

 يكحلاو ةيك احلاب هللا ثود نم دحأل ءرملا لسي الأ هلل نيدلا صالخإب

 م0 دا ل ايا لا هتيددعو هتءاطإ صاخب و « سالاو

 ا ع 5 الو" هللا

 تلات" ىندللا ىيَرلا

 ل هش يف منك نإ فاتاقلا حت ,لك)

 ال الا د كلا ريتا ىقرلا ةتعاطإ نوكت نأ مانمب) - ١

 ةعا_طأف 5 دودحلا نوه اه مس نيف ايف 2 هو اذا 5 هنا ةعاطإل ةعب

 امو هذسل مداخلا وأ ذبعلا ةعاطإو. ”«. ابحئوازل--ةأارملا ةءانطإو' هذلاول ”دلولا

 ةلقتسم و دودحلا كلت نع ةحراذ تناك اذإ 5 . هللا ةعطإ نيع ابناف دودحلا نم

 تايصعلاو يغيلا اهناف « اهتاذب

 اهتءاطا تاف هضرأ يف هللا مكح فافناب ةثاف ىلاعت هللا دنع نم لزملا

 فاطم محلا كارقلا ابساسأ“ ناك لي 4 كلذك نكم مل اذإ ءاقأ ةبحاو

 مع



 هلإ ال يحلا وه « نيملاعلا بر هللا كرابتف كبر هللا

 (؟ نيللاعلا صر هللا نبخا قتنلا دل نضل وردا رفا

3 2 8 ) 

 حير اى. تكلا هل اصاخ هاب |نا تير

 هلأ هتادرود بم ةفالملاادلوأ نوكتجاو

 ..( هنود نم متئشام | وديعأف ينيد هل ًاصلخم

 هللا كلاما زراف وراق ظبط نادت هاا او كل لل

 :تاو نمل ساكت كنز اذ دانا 2 دا خط

 يي نك ل نال 1 لذ هللا

 (مكسلاو قوموا ارتدوا : را

 ييعفأ ابصراتو . نيدلا وهل و ضررا و تاوامسلا اع

 نك ] م

 ضرألاو تاوامسلا يف نم لسأ هلو نوغبي هللا نيد ريففأ)
 (نيرتنابعلآ) 2( كوعجرب هلاو كرد
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 : نيتم يركحف ماظن تاحلطصم نم ًاحلطصم نوكت نأ امل حتي ل

 ادا 6 ااه اللا تعالما ةماكتلا7 ءانه انوه: اكآوفلا“ لذ قع

 ل ا ان را ايفلطش اونو ةيشعللا:ةكضتاا ولا وةهتااثلا اًبلطعتساو

 بك رتب « هلك أب ماظن ماقم موقت تآرقلا يف (نيدلا) ةملك نأ ىرت تناف

 : يه ةعيرإ اهل ٌرُمعَأ م

 من دمعلاوا ةنكد ال | او

 . ةطلسلاو هيك الا كلتل ناعذالاو ةعاطالا - ؟

 . ةيك احلا كلت ناطلس تحن نوكتملا يبمعلاو يركفلا ماظنلا م

 ماظنلا كلذ عابتا ىلع ايلعلا ةطلسلا اهئفاكت يتلا ةأفاكملا

 . هل ثايصعلاو هيلع درمتلا ىلع وأ هل صالخالاو.

 "0 داثاو لولا اهينعم ىلع ( خيدلا"):ةلك قازقلا قلطنَو

 نكتب اروطور) ٠ ةثلأت عبارلا ىلعو ىرخأ كلاثلا ىنمملا ىلعو

 نآ يف ةعبر الا هئازجاب لماكلا ماظنلا كلذ اهب ديربو ( نيدلا ) ةلك
 : ةعركلا تايآلا نم ينأي امف رظناا انب لمحي كلذ حاضي الو .دحاو

 2: يباثلاو لورا ىيينعلاب ىيرلا

 هاني ءامسلاو ًارارق ضرألا كل ا

 مكلذ تابيطلا نم مكقزدو كروص يلجأ 1 وصوب
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 ,ثيدح يفو 9 نويساحم نوي 7 ني له يأ ( نونيدمل انإأ ) رافكلا

 ناف 4 نيطالاساا اومستال ) لع ع هللا ل ونمو لاق (هذع يدر رمح ندا

 فنرولعشي 3 مهم كامن يأ 9 توئيدب امك مهند مولا اولوقف ديال ناك

 تاكا 5 احو يضاقل ىاععإ ( تايدلا ) هلك 0 انه نمو : أب

 .ناك هنا ) ): لاقف هبحو هللا ماركا لع نع خويشلا دحأ ككفشو

 . هدعب اماضق هد ناك يأ ) امن دع ةمألا همه تايد

2 5 0 : 
 نآرشلا يف ما ءىلك لاوعتسا

 .تاعم لع اناان مكاق ( نبدلا ) ةملك ا مدقت امم نيبتيف

 .تاروصت 2 لاا ىنرهذلا ف ل 2 قارا ةرامعب وأ اطل

 . ةيساسأ ةعبرأ

 . ايلع ةطلس يذ نم ةيلغلاو ربقلا : اهلوأ

 . ةطلساا يذل عضاخ ليق نم ةيديعلاو ديعتلاو ةعاطالا : يناثلاو

 . عبتت يتأا ةقيرطااو نين 00 !اثلاو

 . باقعلاو ءازهلاو ءاضقلاو ةبساحملا : عبارلاو

 ةراث ىنعملا اذه مالسالا لذا ةيلكلا هده لمعتسا ا

 كلتل مها روصن نكح ١ ال مهن 1 الإ © ةفادخلا مهاغ بسح ىرخا

 5 بدصت دعبلاو وهسلا نم ال 78 ل ةيلح ةحضاو 0 اوال

 هللذلوئ4ضاوعتلاو' نشللا بئاوك ئشم#( ميدلاارامملك لست

 -_ 11ه



 ةملك شرق نم ديرأ ( 2 هللا لوس لاق + تندفع« لور ءاخكؤ

 موقلل لاقي ىنعملا اذهب . مهل عضختو مهعيطت يأ ( برعلا ام نيدت

 4 ) ةممرلا ند مهسلا قورد نيدلا نم توقرعي ) : جراوخلا

 » ديلقتااو ةذاعلاو ةلملاو بهدملاو ةقيرطلاو كوناقلاو عرشلا مز

 لاقيو . يداعو نبك 3 ( ينديدو ىدذ كلذ لازام ) كولوقدف

 شرق تناك ) 204 فو 1 ارث و م داتعا اذإ ( ثاد )

 هنأ ) هيبفو 6 مهداعو مهتقي رط ىلع كاك نم يأ ) معي كب ناد نمو

 دعاوقلاو ىونخلا عسي كاك يأ ( هموق نيد ىلع ناك مالسلا هءاع

 نم كاذ ريغو ثاريملاو فالطأاو حاكستلا كوّؤْس ِف هموق ف ةحارلا

 استار جن 13 نواقللا
 كلا لاا رك رامللو ةانكمنااو ةاناكللاو ءازيلا"(4

 ناف ٠ ةلملا مب نيدلا نم نود رخيس جراوخلا نأ ثيدحلا نعم سيل )١(

 د افون عنككلا ١ لما دن. ؟لاق 9 مهرافكا : اهينغ ( ةشال اودبعإو هللا مرك ايلع

 كنا ا ل | نأ نو رك ديالا .نوقفاتلا :- للع : م توقفانفأ لثنف

 انه يف ندلاب دازملا نأ كلذ ن٠ ررقتيف « ءاسم حاص -هللا نوركذي

 ” 6 ا الا" نزا ةءاطن “ةقؤ“ .«ءامإلا ةغاظإ ره ثيدحلا

 ةعاط نم نوجرخي مهنا يأ « ةعادطلا نيدلاب دارأ : :لاقف ( ةيانلا )

 .( 5 ع١ ةحفصلا يناثلا ءزملا ) ابنه نوخلسنيو ةعاطلا ضرتفملا ما٠إلا
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 () نيحطلا نم "قدأ 'هبتك رت ىتح كينب سمأ تنّيد دقل

 سبكلا ( : مالسأاو ةالصلا هيحاص ىلع يوبنلا ثيدحلا يف ءاجو

 كلذ نمو « ابالذو هسفن ربق يأ ( توملا دعب اذ لمعو هسفن ناد نم

 « اهلع « احلاو ةليبق وأ ةمأ وأ رطق ىلع رهاقلا بلاغلل ( نايد ) لاقي

 : ْمثِلَع ينلا بطاخب يزامرملا ىبثعالا لوقيف

 برعلا تايدو سائلا دمساب

 5 ةم الل ) ةنيدملا ( و كوللملاو ددعأل (نيدم ) لاقي نايتعاالا ادهعو

 : لطخلالا لور مالا ىلإ ا( ةيدلا كبار

 06 ةديدم ندا اهرحح ُْق ادرو تدر

 : ليزنتلا يف ءاجو

 0 نيقداص متنك نإ | مداو 557 5 نيد دم 0ع منك نإ الولف )

 ( رين ارك ا

 1من 1 ال و لاو يرشلاو هكا

 نرولوقيف ََ هرهقو هتيلغ 0 عوضخلاو ةلذلا لويفو دخلا

 « هتمدخ يأ (لحرلا تند) و « اوعاطأف ممتربق يأ ( اونادف مهتند )

 عفر ار كت البلا ياسا ور ار ميرا يبرر تاكنلا فر تيفال

 ه© همر ررهأ تسيوس نقود < وز ةنيططلا تاروبد ف هاو

 هب للملا ]5 سلا نافع لفي, لكك طعألا  ةاروتد نوي تلا( ور

 هدا | ان ب اكءلاستع كي _/انو نقغللا بل لسفراقم ىو. ١ "هب معي و + ن١ هث11و

 اول ردح



 ا

 ىوذللا قمقصتلا

 (©0 : قو قش ناعع برعاا مالك ين 000 نادلا“ هملك "لستسل

 2 ةفالقا | لع ءارك لاو رمآلاو كسحلاو ةطلسلاو ىبقلا(١) ٠

 4 دبع هلعحو < هقوف ( 50هءوزئومو ) ةرهاقلا ةوقلا مادختساو

 لوقتو « ةعاطلا ىلع مربق يأ ( سانلا ناد ) نولوقيف « أعيطمو

 مهللذأ يأ ( موقلا تند ) و . اوعاطأف مهتربق يأ ( اونادف مهتند )

 هتامح ( لحرلا تند ) و زع اذإ ( لحرلا ناد ) و « مهتدبعتساو

 ( هتند) و . هوركحم ىلع لمح اذإ ( ثالف نّيد*) و . هركيام ىلع

 لوقيو ء ممسايس هتياو ( موقلا تلشَد) و . هتكلمو هتسس يأ

 5 بطاخت ةئيطحلا

 مدا ©0875 (ة فلا سياقم) يف نسراغ نبا لاحق )١(

 ةقياكإك و هعورف عج ري هيلإ دحاو لصأ تاوتلاو ' ةادلاو كااذلا » :: ( ندي)

 ه1 لدلاو دايقنالا نه ندا وهو

 "22 (51/١ ترعلا ناكل )!رظنا "(©)
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 الز الطاط ةاغا لوم هر كفا وكر دك ير

 ١٠٠١( : فيكلا ) 0 هبر ا 2

 ابلك اشاامو تانالا هده ق#( دايما ) ظلك ضخ نال الؤ

 نأ ندكأ ند بسحف ةعاطإلاو ةيديعلا ىنعع وأ 0 ةلاتلا ىف

 رهادظلا و الك أ ةوعد نص رشه تانالا هده لثم ىف تا

 ع هلاتلاو فعاطالاو ةيريسلا نوكت تأ الإ ناوقلا ةوعد تسيلفتإ

 (ةدابعلا) ةملك ناعم رصح نإ مث نمو . ىلا“ هللا هحوأ اصلاخ كلنا

 ةقرض نام ف كرارفلا ةرعدلا ص 2 هللا ف ( ىنعم يف

 ةوعد روصّتتي وهو هللا ندب نك نم نأ ةموتحلا هس ا نمو
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 ادودحم ًاصقان ًاعانتا

 الإ هميلاعت عبتي نل هنإف ء دودحلا قيضلا روصتلا اذه نارقلا

0 



 هلا نك ولام محخلا كلر. ال هكشو أ ةع8

 0 ل ل ء يش 00 هودنعاف

 دبعأ الف ينيد نم كش يف عك نإ سانلا اهمَأاي لك )

 يذلا هللا ع نكلو هللا نود نم 0000 يذلا

 ا ولا نا رك نأ تامأو كافوتب

 ) سلوي :١١5(

 كؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ هنود نم نودبعت ام )

 ل 1 اللا نإ... نايطالم حن اهب شالو ام

 010011( تلا نيددلا كلذ ءايإ الإ اودبعتال نأ

 ال0 اللا لإ ر ضرألاو تاوامسلا بيغ كوز
 ( ١١م : دوه ) 5 هيلع لكوتو هدبعاف

 مف اكاكاماو كلذ لع 1 ا هلو

 اا 00| نامو ضرألاو تاوايسلا تر . 55

 098 4 ع ( . هتدايعل
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 ( .كك رشب نورفكي ةمايقلا مويو مْكل اوباجتسا ام اوعمس

 ( ١5 ١م :رطاف )

 لا كلي الام هللا نود نم نودنقيأ 9033

 (نج: ةدئاما ) ) . ييلعلا عيمسلا وه هّللاو ًاعفت

 ,ىنمع ةداسعلا هل صتخت نأ تانالا هدب ىف لاكشمت للا مآ هر

 (ةدانعلا ) ةلك نأ وهو « ةيآلا ف ةحضاو ًاضيا كلذ ةثن رهو . ةقلااتلا

 نم قه امو قبس اهف ءاح دقو .ءاعذلا ىئمع انف تلمعتسا دق

 ةنميباا ةيبوب رلا يف ىلاعت هللاب مهن وك رشي اوناك نيذلا ةملالا ركذ تانآلا

 . ةعيبطلا قوفام ىلع

 هنأ ىلإ ىرطفت نأ نينيع يذ لع ءىث.يف تعصلا نم ىدل نال

 تانالا ف نكك 2و لا هلا .داكع نارفلا قش د 3

 قالا: ىاشبلا قلاولق ةداعلا لك رمح ةيسانم ةقكدلل] و" ةكانلا

 : ةثالثلا اهناعم ةنكمآلا هذه عيمج يف اب دارملا ْنإو « ةملكلل ةفلتخلا

 : ”الثم ةيلاتلا تابآلا يف رظناف . هلأتلاو ةعاطإلاو ةيدوعلا

 مويع هير 0( سيفا ظل كا ل لل

 م ا(4) 2-3



 اوركشاو مكانقزرام ب ال 1 اكل وحأ نذلا 3 أا)

 ( ١ا/ا»“ : ةرقملا ) 0 0000 3 1-0 3 هلل

 يه يتلا ةدابعلا هل صتخم نأ تايآلا هذه يف ىلاعت هللا رمأ دق

 ةحضاو كاذ ةنيرقو « ناعذالاو ةعاطالاو ةيدوبعلاو ةيددعلا نع ةرابع

 تا الل | ةكالبإ اونتحا نأ ابق سأت نامت هللا َكإف < تايآلا يف

 مبتيدبع اوكرتاو دادحالاو ءابآلاو تابهرلاو رابحالاو تاطيشلاو

 . هتيدبعو دحالا د>اولا هللا ةعاطا يف اولخداو « ًاميمج

2 5 _ . 00 20 ٍِ 00 2 7 05 

 هللا نود نم نوع ادت 3 دعا نأ تسبب كا لغ)

 رح

 01 لأ نأ ت 0 ور نت تالا يف ءاج أل

 05 وفاع)
 0000 ٍِ سا 2 ه6
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 ) ةداعلا) يناعم نم ىذدعم لك هدحو كا هللا اودع نأ ىلإ ناك
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 نسهو 4 0 0

 ( ديو : ءاضلا ) 8 ًاعمج هيلإ م 000

 ”ةهكفللا : نه نيم ركحلا دامعلا نم دو.هقملا (1(
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 ( ةدابعلا ) اهيف تدرو دق يتلا تابآلا امأو . مهربظ ءارو هللا باتك

 ءا لاو ءايلو الا رع امإ ةرانع اهيف .دوسملا نإف. 6 ةلأتلا ئتعع

 «مبميلعتو مهتءاده هل مغر ىلع مهل ةملا سانلا مذختا نيذلا ءاحلصلاو

 يف ءاكرش مهمهف ءوسا مواكلخنا نذلا نحلاو ةكئالمللا نع امإو

 ىوقلا ليثامت نع ةرابع وه وأ « ةعيبطلا نوناق ىلع ةنميجلا ةيبوبرلا

 درحم مهتاولص ةلبقو مهدابع ةبجو تحبصأ يتلا . اهلك ايهو ةيلايخلا
 قويت علاور كقلوأ عيج دعي مركلا ثآرقلاو ناطيشلا ءارغإ

 مأ موعاطأ وأ سانلا مدبعت ًاءاوس ًاميظع أطخ مهتدابع لمحو ”الطإب

 « هديبعو هللا دابع مهنودبعت متقفط نم عيمج نإ لوقيو « مهلل اوه أت
 ةبيلنا ريغ مهتدابع نم نوبستكم متأ الو اودَسْممُي نأ نوقحتسي الف

 تاوارسلا يفام عيمج كلامو ةقيقملا يف مبكلام نأو « يزحلاو ةلذملاو

 تاطلسلا عيمجو را لك اهيصلمو «ءدقلاؤولا لان وع ضرأالاو

 . هدحو وه الإ ةدابعلاب ردحتال كلذ لح الو تايحالصلاو

 وعداف كلاثمأ ةدابع هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ )

 ماو انااا( وانم ب كو ا

 ةاااال ل ل ا | رذلا [ةرهاجلا , انهن ةياجتسلاب. . دوملا/َنسيل-(19)

 . هيلإ ةراشإلا انفلسأ أ « بلطلا ىلإ ةيلمعلا ةياحإلا

 ف ريح
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 (ةكاينللا كنا نلتق الا مدقت ام عيمج نم حوضولا لك حضتيو

 ةعاضالاو ةيدوبعلا يبنعع مضاوملا ضعب يف تلعتسا دق كآرقلا يف

 هادي و. هلاتلا ىف ةقلاتلا”ىفو © بيكت ةةعاطالا سك ير دآ 0١

 (ةدايعلا ) هحاك ابيف تءاج دق يلا ةلثم الا كل فردت نأ لبق نالاو

 ضع نمو د د لك كيت انا الا ةيااقلا دال عي ةلياش

 - ةبآو لأ

 ةداسع رد ذأ اهيا نوضتت ماها اهاند رس دق ىلا ةلكرا
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 ( ٠ نيغاط موق متنك لب ناطلس نم
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 نيدب اءاانيب ثآرقاا اداكح يتاا ةرواحلا هذه يف رظنلا ماعناب حضتيو

 ةهلآلا ماقملا اذه يف نيدوبعملاب دارملا سيل نأ ء نوديعي اوناكام نيبو

 نبذلا ةادهلاو ةعئالا كل وأ دارملا لب ءموقلا امل هلأتي ناكييتلا مانص الاو

 «ن رّدطملا نيسيدقل اس ودل يف سانلل اولثع وءحصنل ابن مهالغتم ىلع فاهأ

 آلا 56 يف ةدابعلا ةككب هنع هللا ريع دق يذلا وه مب ءاكح الع انالاو

 نب حيسملاو هللا ب تاق ضابانو اديس الرا ننعم

 كت 0.



 لإب اة و وا ا
 ناي 2ر0

 1 لا رقما مهل هللأ

 ةيدوتيعلا وه ثداثلا تانالا هذه نمي لك ف ترداطلا ة داع دارا

 تقبس 5 - تآرقلا حالطصإ يف توغاطلا ىنعمو . هتعاطإو توغاطلل

 « د”ر متت وةللا ىلعيغبت ةدايق وأب ةنمامإ كو ةطلشاوةلوك لكس هلل ةاناشألاا

 وأ ءارغإلاب وأ ءاركإلاب اهتعاط ىلع هدابع لمحت و هضرأ يف اهبكح ذفنت 3

 ةماعزلاو ةمامالا كلتو ةطلسلا كلت لثا ءرملا مالستساف .دسافلا ملعتلاب

 !توغاطلل - كش الو  ةدابع هنم كلذ لك_ اهانإ هتعاط مث 00

 عاطلا ىنعك ةرامعلا

 اهانمع ( ةدابعلا ) ةملك اهيف تدرو دق يتلا تابآلا كلذ دعب ذخو

 للاسدلا" لاق طيف" ناثل)

 نا نام اويتع ل دمام لا نسا م

 0 ارش مي 2 مكل

 هنعاي لك لب « ايندلا هذه يف ناطيشلل دحأ هّئاأتيال هنأ رهاظلا

 مدآ يب ىلاعت هللا اب مصي يتلا ةع رملا نإ كلذل <« هسفن نم هدرطيو
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 اولكأتو دويقلا كلت عيجج اومطحت نأ يلف ينودبت مك نإ

 كرابح ال ًادابع اونوكت مل نإ يأ هانعمو اتي كيده 3 علاج لع

 « هتعاط ىلإ مهتعاط مترج دق 57 تاق يي ف نا ل داع متع 5

 « هوعضو امال ء دودحلا نم مكل هعضوام اوعبتت نأ كيلع بحو دقف

 عضوملا اذه يف ( ةدابعلا ) ةملك تءاج كلذ نمو . ماراو لالالا يف

 . ةعاطالاو ةيدوسلا يب اعع غدا

 2-5 2 ع و م 3 هاو 3 0 0 3

 نسف هللا كَنَع هب وشم كلذدك م رش مكتينا له لف (
 ه- 0 5-8 2

 >2 7 20 52 دليص اذ © رع -

 ما الت ("0"فوغاطلا كمعو : هلال )01( - 2 ا و
 1 0, 3 -ِ 1 1 و ١ هاما ه 2 1

 لا اول عا نأ ةالوسر ةما ل ف ابعت دفقلو )

 (مج : لحتلا) (؟ بتر غاطعلا لاو

 ديعق ؛ هللا ىلع نا.غط يذ لك هنأ ي دنع لوقلا نم باوصلاو 0 1 ريسفتلا

 كلك تاك اناننإ © هل زةدنع نم ةعاطب امأو : ءديع نأ هةنم ريقزءامأ ©« هنود نم

 لصأ نأ 55517 4 ءىش نع ناك ام ًانئك وأ ًامنص أ ا وأ ًاناطيش وأ دونما

 زواحتف هردق ادع اذإ : وءطي نالف اغط : لئاقلا لوق نه توفطلا : توغاطلا

 .باتكلا اذه ن هان ه ص ادهن هوحنبت وغاطا يدودوملا ذاتسألا ريسفت رظناو.«هدح

 كك © ١5



 لاذ 5 4ع | ظالاوو ةيدونعلا وه نيتيآلا انك ِق ةدامعل ب دارااو

 كوعضاخو ان كيدع يأ ان ثكودياع ثوراهو ىدوم موق نا : كنوغرف

 5 تا 0 م 6 565 2 يب تك كنإ ىسموم لاقو » ا

 0 ىح راو ع ا ِظ 01 هس مهم تمس رف

| - 

 عاطرراو ب دوبعلا ىذعك مرامعلا

 هو 6 2

 ساب اا طع لوح ا ما رول ام

0 546 
 / ا١ا/ ةرقمأ|) ) نوديعت قلاع 1 نإ 0ك و 1

 مالسالا لسمق تارعلا| نأ يغش هدا 1 ام م ا ةيسانملا نا

 رعاو اذ الاكما ء فراشك او, نك اكل ف يملا نع عاونأب نوديقتي اوناك

 :ناكتساب كاعد نما هنلنا ع نا وتلا مهاب ماه وال ًاعابتاو نيينيدلا مهتمأأ

 : كوشن : كردمت ةللإ تنك تإ : ه. 9+ ريفتلا يف يربطلا ىلاق 1(

 كل هييطو هالحو هلك أ ككل حابأ امم اواكف نيميطم نيمماس « هرمأل نيداقتم تنك نإ

 نع ماع 41 مهمدن يذلا وهو . ٠. ناطيشلا تاوطخ هعرت يف اوعدو

 لغألا ًاعابتاو“ تاظرعال' ىدمت ةعأط ةئلهاثلا يأ ءايإ قرش تاك ذإب ء اع رح دآقتغا
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 نآرقلا يف ةرايعلا :ملك لاوعتسا
 1 الا فال قسكلا رادع ١ كاؤتلا لإ اقع و ءاذإتو

 دلل وسلا لو الا اةكولقلا ىنانملا لو انلاغءهشيف "تادوو* دق ( ةحاسلا")

 معلا اعرضألا 110 و تل لولا ناجتللا ان ةةلءر ألق عضاوملا

 ىف فراش 1 220 2 اننا ملا"ةقلاثلا ينو « هدذخو جالا

 اهدورو ةلثمأ اًنمأ . دحاو نآ يف ةثالثلا اهناعع ىرخأ عضاوم

 نا 0 يف يتاثلاو لوألا نيينعملا
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 . نيبم ناطلسو انتابآب نوراه هاخأو ا

 اولاقف . َنيلاع ًاموق اوناكو اوربكتساف هئلمو نوعرف ىلإ

 0 ©"7”نودب اع انل [هموقو انلثم اهيوردفل# نمؤنأ

 027 توئمؤملا )

 عي ارك اونا تاديغ نأ 0 ةمعن كلتو)

 ن9 : ءارعشلا9

 ؟: !تيضياعإ !اكلال ور ١/١ / رسفتلا ُئ يربطلا مامإلا لاق م

 برعلاو 2« ملل نوئيديو مرمأل اياز نات لك ىلإ ةل دو كوويطتول ل 1 نو.د

 ه1 ؟ هكلاادب اع كلل كاد نم , لك ىمعت

 (ليثارسإ يتب تدع) هل وقب نعل م 2 <20 5 رسفتلا ف يربطلا لاق (؟)

 نعو « مهتامعتساو مت ربق : لاق » دهاحم نع هبفو ءها . « كل ًاديع مهنذتا نا

 ل اا ردا نب تلمعتساو تملغو تروق : لاق » جي رح ندا



 هدف هّنلأت ( 5 2 ل 52 كل ع

 هنأك : مظعملا مركحملا ( دما ) وه . كّسنتلا : ( دّعتلا )و

 2 ةداقلا لاق 5 كدعت

 اديعم» نيلجبابلا دنع: لاتإل ىرأ

 . هقرافي 0 هم زل 5 ) هب 55-8 5

 . كسيحام يأ ( ينع كديعام) (ه)

 ابموبفم نا (د ب ع ) ةدامل يوغالا حرمشلا اذه نم حضتيو
 هنرد نع هل كي 3 » هتملغو ا ءالاعأ ءرملا نعل 5 ىكاشرللا

 : داك هنأ هل داقنيو تايصعلاو ةمواقملا لك هءازإ كرسو هلالقتساو

 ف لثمت ام لوأ نأ كلاث“ نمو ' ةيدوشلاو ةيدنعلا ةقيقح ' ىف هذكو

 روصن وه ) ةداسلا | و ) دسعلا ) ةملك هعاع در ينرعلا نهذ

 هدمدس ةعاطإ ىف ةيقنقملا ديعلا ةفيظو نأ انعو 5 ةيدونعلاو هيدنعلا

 دسعلا ثاك اذإ 3 . ةعاطالا روصت هعشإ 1 6 همارإ لاقتملاو

 +3 رالختو _هعاط# ليس هس دسأ دق نوكي نأ ىلع ىمآلا هب فقي مل

 ننفثيو هميظعتو هديحع يف غأ 5 هنإف 3 هيردايآو همعت لع ناتتماإللاو نكمل

 هعما كاذ لكو ء هل ةيدبعلا رئاعش ءادأ يفو هثالاآ لع ركشلا ءادبإ يف

 ناك 'اذإ الإ ةيدنعلا ياعم ىلإ مفنيال ررعتلا ادهو . كسا هثلأتلا

 58 5 اضن هلق هعم عضم 1 4 بسد هنا هديل عضخم ال ديعلا

 .ةقيدقلل نايل فا وف ناو وا عنان نا[ الا كا

 ما(ا/) ل ةلال



 ما ل1 لالا راعمللا دما ريعيا) 14 تارغلا» لوقت .كلذ لعو

 كالا 17 | لد نيو ااالكولا دينملا قيازطلل» ( دعم قيرطت) و

 ةيللللاو ةلاثلاو ةعاطالاو ةيدؤللا_ئقاتبأةئلكلا هذه ةدامإيق .تأشن

 هصخحلنام (د ب ع) ةدام تحن برعلا ناسا يف ءاح دقف . عنملاو ديقلاو

 . 2 يلب مف

 1 كحال هيلو ١ 1 افا واسملا نإ ديحلات) !(9)

 ا اول قط ماعز اك واع يأ دنع“ ةذخا

 نر ا لا ااوللا قا تانخا ذبلت وأ ”كستلاو ”دترملا 5

 ا ل ل ا ا او “ل ورح“ ددتفا كل“ مهحصح

 مالسلا هيلع ىسوم نأ نآرقاا ينو : اكواممو هل دبع ًارح الحر ذخا

 (نلا1 ب تدع نأ لع اثع ”ةّملعن كلت و : كوعرفل لاق

 .. كل ًاديبع_يدكارىإ

 ( توغاطلا دّستع ) لاقيو : عوضحلاا عم ةعاطلا (ةداسعلا ) (؟)

 ؛ اهعم عضخم* يتلا ةعاطلا عيطن يأ ( دبعن كانإ ) ؟ هعاطأ

 (ثودباع انل (بثموق ) و ؛ مكبر اوميطأ يأ ( مكحّيراودثعا)و

 "0 ااا نافو هل تاع وب - كلا ناد نم لكو كونئاد يأ

 . هرمأل داقتملا لستسملا هبرل عضاخللا وهو ( دباع نالف )

 (١( برعلا تاس ( رظنا ( 0

 جال ج



 ةداسعلا لادا 5

 : ىوغللا قيقمتلا

 » كلذتلاو عوضخلا| 2 (00يوغللا اهلاعم 0 ةيديعلاو ةيدويعلاوةدومعأا

 لودع الو كعم ةمواقمال اداقإ هريع لع هدايقناو ءرملا مالستسا يأ

 5 ءاشلام بقيت و ىض رام بسح وه همدحتس ىتح « هل ثايصع الو هع

 ( 1١هه ( ةغللا سياقم ( يف سضاراف ننآ لاف .١ (دنع) ةدام يف :

 نوال وع 4 ناذاطم اا 7 تاسيس تانانما ءانلاو نقلا" 5 ا(

 ها . ع ظْعو ةدش ىلع 0 © ئل ىلع كل نيلصألا كَررَو نم

 هدا ) صصخملا ف ه درس ندا لاف

 للذتلاو عوض+لاو ةدابعلاو ... « ليلذتلا : ةغللا يف ةدابعلا لصأ »

 عوضخلا ةبح ىلع هلل ةعاط لكو « ةعاط ربع ١ دوء.ءملل تاك ةعاط ةدايع

 ىلعأب معنا الإ هقحتسيال عوضخلا نه عون ةدايعلاو ةدابع يبف لاذتلاو

 قحتستال ةدايعلاو ركشلاو ٠ .رصبلاو ممسلاو مهفلاو ةايحلاك معنلا نيا

 نه الإ هقدتسا 5 نع ريكي ةدايعلا نم ليلقلا لقأ نذل © ةقمتلاب الآ

 د هيبه



 ةفلتخم تاوذ لإ عجرت دق ةيبوبرلا ةفلتخلا عاون الا كلت نأ مولاو

 0 ا |1135 7 للا اييلإ ةعحار اعأ ىلإ اوهذ لع ىشيوفنو

 نال يزكرملا ماظنلا اذه يف ًادبأ لاحال هنأ عنقملا يوقلا هلالدتساب

 ريغ ىلإ  ريثك وأ ليلق يف  ًاعجار ةيبوبرلا رومأ نم ىمأ نوكي

 ليادلا يه اهسفن ماظنلا اذه ةيزكىم نأو « ايلعلا ةطلسلا هديب نم

 يذلا دحأالا دحاولا للاب ةصتخم ةيبوبرلا عاونأ عيمج نأ ىلع نّيبلا

 . هقلخ ماظنأا اذه ىطعأ

 ا الا لما رت نلعب نم ناك تالا

 يف شيعي وهو « هوجولا نم هجو يأب « هيلإ هعجرب وأ « هللا ثود
 ىلع يغببو عقاوملا نع فدصيو ةقيقلا براحت هناف « ماظنلا اذه

 ةمواقم يف هسفن سعتي اع نارسكناو ةكلبتلا ىلإ هيديب ىتابو « قحلا

 . عقاولا قللا

 حيو ع مح



 "هلاك وروب ان يل كر زفاش و ار اقر نك

 055١(  تيتلا ) 1 0 هد ةدايعب

 ءىراقلل نيش « هب اهاندرس يذلا بيترتلاب تالا د ةءارقمف

 ةيكلام او ةيءكحاملا عم ةفدارتم ( ةيوبرلا ) لمي نآرقلا نأ

 اذمل قاطملا ىاملا هنأب ( برلا ) انل فصيو ( ة5«هنعما“ )

 .اهل كيارمضال ةيضيولا» ءارغإرو»ا اذكتلام وأ [كوككلا|

 اكيارعوز ب كشجأبا ماعلا ىوزو هاضرأ د ةةراععالا (ةكخا

 . انتاداح ىضاقو

 :نانليك و: اظن ان وه. زابتعالا ؛ادجو

 . ةمألا ماظن يف تاءاجلاو دارفألا ىتش كلست ةيزكرملا هتيصخشب

 موقي يذلا حيحصلا يرطفلا ساسألا يه رابتعالا ادهم هتعاطو

 هعيطن و « هفئالخ عيمحو ني هدبعن نأب يرح وه رابتعالا اذهو

 . هل تتقن

 ."انكاح وب انيس ىدرلك كلامو اكل اهوه ناسعالا اد

 الز طال اطحا كامزز زك كفا ةيلهاذلا كاوعشلاوتاردل |مفاك نقل

 عماملا موبفملا اذه اوعزو مهنأب  مويلا اذه ىلإ نوئطخم ذولازب

 نلا و بهذ مث 2 ةيبونرلا نم عاونأ ةسمح لع ةسوي رمل لئاشلا
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 ا سد فارعألا» ( تن

 منيو انني ءاوس ةملكىلإ اولاعت باتكلا لهأاي لق )

 اللا ادلع الو اكشن ليرمخ الو شا, كلإ ديت الأ

 (54: نارمع لآ ) ( . هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب

 ( . سانلا هلإ ..سانلا كلم . سانلا برب ذوعأ لق)
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 كمال اح



 0. 1( نوماق دل لك لل وألذ كا جدلا ا
 نكحلم ام كل له كسفنأ نم آلثم مكل برخ )

 ني رتا هع دا زوطدف ملأت مك انقزر ايف ءاكرش 0 مناعأ

 هرم دارا دما دك كفن ؟تنيخكحم

 ولع ريغب مءاوهأ اوماظ نيذلا عبتا لب ٠ نولقعي

 سات رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلا كيو قأ 0

 كك 02 ميقلا 5 كلذ هللا قلل 1 1

 ّظ
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 0 05 ضرالاو مردق مدا هللا 0 مد

 اعلالتوأ «ناحيس تنصسب كتانوطم تالا وا كا

 هكا وم ( ناكها

 ارق نيلاعلا ايار عونا كيرا تاواهسلا ليرد هلف)

 |( 9 زعلا وهو ضرألاو تاوامسلا يف ءايربكلا
 ( منيب مج ةيثاطلا)
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 555 ( . ًايمس هل لعت له هتدابعل



 لو دا مكلذ) م لل لجأل يرحب لك

 (+ « ه8 :صضزرلا) ( 2 ةيون لمت قب دا عادلا ىلا "كلملا

 (ًارصبم راهنلاو هيف اونكستل ليللا مكل لعج يذلا هللا

 ا يل عم لك قلابح كير هللا, مككذ)

 " هلاكلا ةايرق بركوبألا ١ مكل لعج يذلا هللا) .. (لنركو

 مل تابيطلا كوبا مكقذرو رو نسحأت كر وصو هان ءان

 وه الإ هلإال يلا ا اغلا و للا كرابتف كبر لا

 ا - و ديا ع 5

 (هن.14 2< 5651 :رفاغ) (.نيدلا هل نيصاخم# هوعداف

 01 0 كقاخ 0

 ير 0ك "لا 00 ود ,ى ليلا يف ل جلا وبيو

 نذل كلتا كل .كبرعاشا| كسلا« ىمشسم لجسلعأل

 موعدت نإ . ريبطق نم نوكحلبام رود نم نوعدت
 ةمايقلا مويو و اوباجتساام اوعمس ولو ؟ءاعد اوعمسيال

 ١4( ١1و١1 : رطاف ) يصلان نوب

 مس #يوسس



 ماوق ىعأالا ةقيقح يف يه « ؟تياهاحل ىرخأ الا نع امهادحإ متلصف دق

 امهادحإ لصف نكمعال كلذل . هلالا ةيلِإ ةصاخو اهدامعو ةيهولالا

 ةقلخ نم دحأ هللا عم كري ةنرأ زوال اك ىرخألا نع

 هك هروعد كارقلا كر وعدي يذلا بواسالا ايام 5 ا رايتعاب

 : هترايعب اذ وه اهف

 ةلباو نطارارا دش اوانللا لح ايذااكلا

 ةبلطي رابلاو ليللا يشغي شرعلا ىلع ىوتسا مث .مايأ

 ةلرالاد نانا كا ما وب حلاو نيفلاو انليظلا

 4 نيملاعلا تفوررمتلا كل رايترع ضل قاما
 ( 8م فارعالا )

 كلي نما ضرإلاو ءانلا نم يفر نع

 7 1 تيملا نم 0 َج 00 نمو راصبألاو عملا

 هلأ نول يسم الا نكد مو ا

 6 كبر هللا مكلذف. درس

 ل ل 70 د لدا
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 علا هرستسلا تسوم ليللا لعأ ماكاو رعكنم ناكل
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 تناكف « ةيندملاو عامجالا بطقو ةكلعملاو ةلودلا ؟احو « عيرشتلاو

 ثودقتعي امإ اوناك مووفملا اذه بحوعو : ةنيابتم ىرخأ ةلالد مدنع هل

 دم اقرا |كلولج ةيغاللإ ةراوسفا كود نم ابر مدحو ةقااقفالا#وقتلا نأ

 منوك عم ةسايسلاو ةيناملاو فالح "الا نوؤش يف سوفنلا كلت

 كارب ليتل وادع راع يزلا عا تا-ةخرأي ًايرظن أناعإ كونِمْؤَب

 « خيراتلا رجحف نردل نم مالسلا مييلع لسرلا هن بقع تالا

 اعيمح مهتوعد تناكو . مَنِ يعل لاول نديم عالخت للقعأل

 هللا اود ل ٠ ع نايل ةحازوا ةيتيلكلا! ين ادنعم عيمج برلا تارا

 ءزج نكي ملو ةئزحتلا لبقتل تناكام ةيبوبرلاو . ةراجأر ندع

 ماظن نأو « هوحولا نم هحوب هللا ود نم دحأ ىلإ عجريل امتازحأ نم

 اا ال الا قو رك او. ةايص اب طقم وكلا !دِه

 تايحالصلاو ةطلساا| لك كلعو « دمصلا درفلا هكحتو ء دحأ الا دحاولا

 الو ماظنلا اذه قلح ىف هلا ككل الف ! دن وألا "ذفلا هلالا هيف

 هللا نأ او . هت وكلم يف هل ميسق الو هريبدتو هترادإ يف هللا عم كي د

 قوزإا» ةرتاذيف بر 00009 1 ةلاثع هي ركررملا ةطاسلا كلام وه ل اعت

 مكحدوبعمو « قالخألاو ةسايسلاو ةيندملا نوؤش يف برو « ةعيبطلا

 لفكتملاو « كوت دامعو مئاعد عجرم و « كدوحسو ؟عوكر ةبجوو'

 عراشلا وهو « كلملا كلامو « كلملا وه كل ذك و « ميت اجاح ءاضقتب

 نيتالا ةيبوبرملا نيتلالدلا نيتاه لكو . يهانلاو ىعألا وهو « ننقملاو

 رت



 : نآرقلا ةوعر

 هفقباسلا تاحفصلا “يف :ةزامغ انضخ دق يذلا ثحنلا اذه -فترأ

 نرع عانقلا فشكيا « اهدئاقعو ةلاضلا مه الا تاروصت ددصب

 داسفو كالضلاو لظلاب نآرقلا امو دق يتلا مماالا عيمج نأ ةقيقح

 نارقلا لوزن نمز ىلإ مدقاا يف روصعلا قرعأ ندل نم ةددقملا

 ابر هللا نوك ركنت تناك الو ىلاعت هللا دويحوب ةدحاح ابنه نكت مل

 .تناك اهنأ اهتم ني كرتشملا ىكص"الا املالض ناكل ب -”قالظالا اهو

 اده ةيادب يف اهانددح دق يتلا ( برلا) ةملكل ةسّلا يناعملا تمسق دق

 : "تين ان يشم قل نكمل و"ةحلراب قدر الا

 ,قلكلا ةيبرتب ”ليفكلا وه" (؟تازلا ) "نأ "ىلع لدت ىتأأ يناعملا امان

 .مادظنلا نع ةحراخلا قرطلاب هتياعرو هظفحو هتحاح ءاضقو هدبعتو

 اوناك نِإو مهو « ةفلتخم ىرخأ ةلالد مدنع امل تناكف « يعيبطلا

 .نوك رشي اوناك مهنأ الإ « اهبح وع ىلعألا مهر ىلاعت هللا الإ نودقتيال

 تارايسااو موحنلاو ةيبيغلا ىوقلاو ناو ةكئالملا ةيوبرلا يف هب

 ..نيضاحوارلا ةعاالاو ءابلاو لاو عاش د

 يبنلاو يع الاي كلذمبا وه. ( برلا ) تأ, لع لدي يذلا ىلا انآ

 .كوناقلا مح ىعو ء داشرالاو ةيادملا ردصمو « ايلعلا ةطلسأأ بحاصو

 تس دسع



 هئالا : ةيالا 26 5 ) ذلك 2 رة دبا را وظل هنأ رهاظلا نمو

 برعلل اوتيز نيذلا ءامعزلاو ةداقلا كثاوأ مهب دارملا لب « مانصألاو

 01 كلا كلل اراتدأف . هم ركم-بنعأ ف هوادحلاو مدالؤأ لق

 كغا وأ كب تنك" رهاظو ١ مالسأ | ايبدلع ال مهارإ ل ص

 نودقتعي اوناك ثيح نم ءاكرش موذضختا دق موقلا نكي مل ءامعزلا
 اوناك وأ © ماسلا اذه.يف يابساالا ماظن قوف تاطلسلا مهل نأ : 7" بدي 5 . 1 .ع

 مه !وعرش 57 ف مبةحب كودسي اوناك ثيح نم ةيبويرلاو

 4 ةيعامجالاو ةيندملا ل واوسل نيناوقلاو مظنلا نم كاوراشنام

 (. هللا هب نذأب ملام نيدلا نم مه ١ رغيوق ءاكرش مهل مأ )

 ( 1: . ىروشلا)

 < هلاك ذيل 2 هن تزور (!نيدللا“) .ةملك يناعم لمصتفت “قابس

 يف حضتي هنأ ىلع . املوعثو ةبالا هذه يناعم ةعس نيبتتس كانهو

 عضو نم ءاسؤورلاو ءامعزلا تقلا و هزل تيا يد فاككالم نأ ماقملا اذه

 تاو 2 الاتاهملا نم كذإ ريغب ندلا ةباثع ه ىتاا دعاوقلاو قدا

 هنيع وه كاك « هب لمعلاو هعابتا بح مم موكب تارعلا داقتعا

 ١00 109 / ةيوبرو هتيهولأ ىف كتلوأ نمب هلا عم ةكرش
 ! كلي ةيكارم

 ا



 ٠ ل 5 ل 9 3 7 5 35 2 1 -

 ل و لبق نمر هبلإ وعدد ناك ا ىسسا 4 ةمعن هل وح
4 

 ( م: يمزلا) ( هاش ع ع دما 3
 2007 هاوس دمر رع

 هيلإف رضلا مكسم اذإ مث مهلا نفث ةمعن نم مكب اما

 هو هه 22 - تع | 2 2

 مكنم ”قيرف اذإ مكنع رضلا تففكا ١اذإلا 235
 - 3 مل و - 0

 فهوشسش أوعتمتف ممانيتا أمي اورفكيل 8 نوك رشي مير

 «ءا نورا يقام باع ةلاململ ا ناولعج هيومن

 (ةهو_-همس :لحنلا) ) 1 0 منك مع تءلعستل هللات

 1 لا اشف ا

 مالك رش مدالوأ لتف نيك رثملا نه ركل نير كادذ

 ( مب : ماننألا ) )0 تح ا اهلل مهو دريل

 رضلا اذه تكا“: لوقيف دوعد يأ © 1 ندخل و 1١١(

 كلذ لضفي اهتلن دق ةممنلا كلتو « سدقملا خيشلا كلذ ينع ةفدلاا لو

 فارما كا

 ملال ةقيرط يأب_ ءالؤه_ دع ئتحتب ل ىلا نإ يأ 5

 مه يتناوةديضتنالا © كلطلا ملح اورشتو ازعل 1[ رق ردع يدك ندا! ع هنأ

 يف :نوقنتي مهنا رومألا _ بجعأ . نمو مط نيركاش :روذنلا ,مطا!توفويو

 . ني مانفؤر امث' كلذ

 كا رام كك
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 مهعفتل لاو مرضي الام هللا تاود نم نر دعت ر)

2 3 

 هللا ا لق ؛ هللا دنع نا ءال وه اكو

 0 ىلا ل ملعيال أمم

 « مه شقاطم) (. نوكح رثبامع

 ا لس رلرالا نا يذلا ةورفكتا نإأ لك
 (5: طفلا تر (دادا دنا مل كات وواكمو

 را رسل اكل دالكهلا. رق نرد وم ورد وت
 ( 7و : ةدئاملا ) ( . يلعلا عينفلا وه هللا اكن

 ااا ا ا ناسالا نم اذإو)

 ذوفنلاو رثألا نم ك_هلآل تأ تومهوتت موقلا اهنأ ىكنإ يأ )١(

 614 كورزتتو اماودتشت كلذلو 1 .ىالتغ ةلاويقفا لإ +«سعافش,..لك" لمح ام 7يّدل

 ” اولا نب ج81 تركيب ضرألا| “الو تازاثنلا ىاادحأ لعاأل ,نكلو

 يئن وف رعت متنأفأ . هتعافش .لو.ق ىلع ٍِتبييام هابلإ ىح نم نوكي 1 لوحلاو

 هيلع جلاب ىلا هع

 دو حو كآ كاتس هللا لع نك نذل ءيشلا نوك نأ يي دبلا نمو

 ءاةتسسسلا هل

 سب لة تح



 سوفنلاو ةكناللا نأب نودقتميو « ةعيبطلا ملع قوف امف ةيبوبرلاو

 هحوب ةليحد كلل و سد تك ةيواملا تاراسلاو ةسدمقلا ةيذ اسنالا

 ٠ بابس'الاو للعلا ماظن قوف مثاقلا حلا تايحداح قاركلا . ِ هيي ها | 3 9 5

 ةرالعتسالا و ءاعدلا ف هددحو لاك هللا لإ كوعح رب 0 ُ كلدلو

 نودكم الا كلت يف كلذك نوض و اوناك لي« ةيدوتعلا راش اذ

 لود ا بن اح اوناكو . ةقفأملا ةعونصملا مب 70 ىلإ ا

 يزل وه لاف هللا نأ ةسايسلاو ةيندملا هبوب رلا تا ف كارروصتيال

 مهتايحل نيناوقلا ثوقلتي اوناكمهنمو« يناعملاكلتب ًاباب رأ هرئاشع ءا نيك و .

 يقف رنا [ةلاردي مينسن مهلالض نم لوالا عونلا امأ

 5 ١ ا ول 2 - 5 سس -> و

 ردح 2 قاف فرح ىل اع هللأ تبعي نم سانلا نمو )

 م رح ربحت _ 0 ه4 يا أ نإد 2 6 طا

 و 52 5 ٍ راو 2 2

 ١ ؟نؤاق] يالا ؟ 0 لا 00 الام هلل

 5 12 متل ةعقت 7 0 0 ع وعذب

 (رس-وا :جحلا) )ا



 ال 0 هلا( هنا كتعلات زاعش ال وفي نؤاوقو)

 كوش يف ممده امنألثم نم ًائيش مهتهلالك ومعزب اونوكي مل مهنا مث

 نه لهل-ةر سنوي ةروس يف 2 هلوسر ىمأي ىلاعت هتلاف « مم ايح

 « تاكسلاب اذه هلا وس مهيمريف مم : ةيآلا ( قا ىلإ يدهي نم متاكرش

 ىرخالا ههلالاو ةانمو ىزعلاو تاللا نإ ! وعلب هيلع مهنم را بيحب الوب

 0 اذا اطلب التو © ليك اوءةدمقملا يف ليسلا ًءاوس [انيدهت

 قئاقح ةفرعم اهماع عينم نم دمتسن اننإو ء ايندلا انتايح يف مالسلاو

 : 0 0 رح عا ناكل ره كل دوم ”ةةسان الا ناوكلا

 تلا قحأ نيل احل“ ىلا . حلا يئن هللا لق)

 (نومكحت فيك لاف ىدبي نأ الإ يدهبال نمأ عِبَتي
 (مه : سنوي )

 : لاؤساا اذه باوج باطن نأ ةيئآرقا! صوصنلا هده دعب ىقبيو

 هنو هين هللا ثعب يذلا ةيبوبرلا باب يف ىقيقحلا مهلالض ناك اذام

 . ىلإ هتافظ نم مبجرخيا ديجلا هباتك لزنأو « باوصلا ىلإ هدرل
 0 يف افق هلال از هنكل وف ئرغطحا نآرذإ .انلمأَح إِذِإور؛ ةيادنللا رون

 تامزالي الازام نيدللا لالضلا نم نيعونلا ىلع كلذك مهحلامعأو مدن اقع

 ظ . مدقلا ذنم ةلاضلا ممألا
 ةشازلآلا !ى هنود" نم''ايابرأو ةملآ للاب توك رشي باجي اًوناكف

 ديا



 100 ا منك نإ هيلع

 (ه. مع :كونمؤملا) (. نوب ذاكل مهنإو قحلاب مانيتأ لب

 يف عك ءاذإ. ىحأ حلاو اللا يفإ مك ريس يذلا فلز
 بام امتءاج اهب اوحرفو رةبيط حيرب مهب نيررجو كلفلا

 فما ا دظو رتاكم 1 جوملا مث ءاجو فصاع

 "نيوكلل ءده نت انيخأ نت نيبلا ل يشتت كرا

 ريغي ضرألا يف كك 0 اذإ ماجنأ ايلا الا
 ه-

 ك1 5 تر (رغ لولا

 ءاجإ الإ"! نوغدت نم ىلثم ةزسلاهو رصلا ك3

 ) 8 ارك ناكل ناكو ّمضرعأ 0 لإ مك اخت أما

 (طض: عاوسالا»

 : يأ مف مهسفنأ ممر مهتطا.ف مدن ةع كآرقلا يورو

 اما مه ديعنام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو)

 مع م ومزلاب 5 ىفلز هتيالاخا

 م(5) بابو .ت-



 اذ رز. ايناكموأ م هتازادإو ءريذت لغاةماتلاو هيف ةقزازلاو

 نوؤش يف داشرإلاو ةبادحلا ردصمو نوناقلا محرم كلت مبتهلا

 9 قالخ الاو ةيندملا

 تم هنإف نآرقلا "هنفب انكحار اذإ ةلّكسالا هاذه" نم دحخأو لك

 دوحوب نيلئاق اونوكي مل برعلا نيك رشثملا نأ انل نيبيو ؟ ىفنلاب هيلع

 هلك ملاعلا اذه قااخ كلذ عم هنودقتعي اوناك لب « بسحف ىلاعت هللا

 ةيهولألاب هل نونعذي اوناكو « ىلعألا هبرو هكلامو  مهتملاآ ىتح

 هنوعدي اوناك يذلا عفرألا ىلعألا بانحلا وه هللا تاكو . ةيبوبرلاو

 « ٍبئاصملا مهبيصت وأ رضلا مبسع امدنع ىمآلا ل م يف هيلإ نوابتبيو

 ف م, ديفع نكت و 9 هل عوضخلاو هتدابع نع كوعنتع ال اوناك مث

 مهثزرو © نوكلا اذه تقلخو مهتقلخ دق ابنأ مهمانصأو بتل

 7 ةيندملاو ةيقلخلا مم ايح دوؤش يف مدشرو مهد اهنا الو . اهم

 : لوقت اع دهشت ةيتالا تايالاف

 . نولوقيس . نوماعت متنك نإ ايف نمو ضرألا نمل لق)

 00 ياك اسم م ا ع
 عبسلا تاواوسلا بر نم هالو لل لف « هلل

 0 0 2ع د 00 8 و 0

 ٠*٠ لوقت الفا لف « هلل نولوقيس ّ ميلظعلا سشرعلا كراك

 7 و 7 : 0 و - 0.0 0 9 2

 راجي الو ريحت وهو يس لك تروكحالم هديب نسم لف

 دس ري ء



 مؤاشتلاو بيغلا اةادكتشا وين كلل او هديته مثاهلاو نحسلا|

 ْنْم دارملاو .. ةيعيبظلا ١ نيئاوقلا .نع ةحراخلا ,تاريثأتلاو ,لؤاقتلاَو

 ةاو اب ودق سل ةهلعتاد قت يغش ةارادإ و اةةعتالع وأ لك(توغاطلا)

 دولاب تعهو اغلق , هيرب رلاو ةيهزوإإلا ابضنل عدو يحرس

 امر هحرتت تنك“ لالضل ا نم نيعونلا نم هرك ذمدقت ًَظ ف ىراصتلاو

 داع ىلإ داهزلاو ةيفوصلاو خياشملاو كاناعلا| ةدامع نم مهح ردتساف

 ! ةينالع هللا ىلع اوغب دق اوناك نيذلا نيملاظلا ةعاطو ةرءابجلا

 برعلا نوكر ألا

 متاخ مبيف ثعب نيذلا برعلا نيك رفللا ى نآلا تححاد

 000 ا موبطاخ نم لاو 1ك نذلاو « 2 نيسنلا

 اونك له « ةيبوبرلاو ةيهولالا باب يف مهلالض ناك عون يأ

 «ةدوحو تورك انك وأ / نيالا نر نا

 تاذلا دوحوب نراعإلا مهولق يف ثيبا مثلي ينلا مهيلإ ثعبف

 نيلاعإإ !اكلإ بنلكإو : نع نا ترودقتيي الر اوناكا لاهو ١ هدا

 اوناك لهو ؟ هتييوبرو هتيهولأب مهعنقيل تآرقلا هللا لزنأف « ًابرو

 ءاعدلا عيعم هنودقتعيال اوناك وأ ؟ هل عوضخلاو هللا داع. 4 ةراؤبا

 ةاتمو ىكزعلاو تآللا نأ ثومعز اوناك لهو ؟ ةحاخلا يضاقو

 هتكلامو نوكلا اذه ةرطاف ةقيقملا يف يه ىرخألا ةملآلاو لبهو

 تتقيح



 واقل نم دنس كودب مؤاوهأ ءاشتام بسدح مهن وهنيو مهن وص أيو

 ءالؤه عقو كلذك . مهسفنأ يهتشتام ننسلا نم ممل نونسيو « هللا

 مبلبق اهيف عقو دق نيذلاا ريطخلا يساسألا لالضلا نم نيعونلا سفن يف

 1 مالا نم مريغو نيدم لهو ١ دوور ةاعو مهارإو حوف ممأ

 00 كالا كل 21 نيب نقلا هذانعوب ةكئالملا للاب اوك سدا

 اهيناعمع ةيبوبرلا اولمحو « يعيبطلا ملاءا| قوفام ىلع ةنميلا ةيبوبرلا

 510 218 00 نازل ]ح كقلوأ لمح ذك ةئذاآو ةئسائنملا

 رو . تاوارسلا

 ناطلسلا نع 0 روسعم 2 0 عا نع ارا ةشاتعلاو

 قالخألاو عامجالاو ةيندملا ءىدابم نودمتسي اوح

 ا ا بأ 33 ص 0 اك 1

 ( ه١ :ءاسنلا ) 9 2

 نم هلل دنع يصل علاق خب 0 0 لقأ)
 هان

 3 هيا ى هيلع ١ بضغ و ناد

 ةا الا اكل ع كتلوأ" ل توقاطلا دعو

 ( ديب ةدئللبا ) ( ب لوطلا

 نم تافارحلاو ماهوألا عاونأ ميخ ةلماش ةعماج ةماك(”تئبحلا )

 0 10“ اح رقلا

57 



 نكحاو هللا نود "نم يل ًادابع اونوك س اكل

 0 ابو باتكحا ن 0 ١ منك اع 58 را

 نسا و 0 ا وذختت لأ ميكر هل و٠ 5 0 5

 نواعع مك
 را

 | دعب رفكلاب مكرمأيأ ءابابرأ

 وهنأ ًالوأ : تانآلاهذه هياع لدتاميسح باتكتلا للهأ لالخ ناكف

 قحتستيت ا ةكمالملاو ءايل و الاو ءايبنالاك ةسدقملا سوفنلا مظعت يف اوغلاب

 ىلإ ةقيقحلا اهتناكم نم اهوعفرف « ةينيدلا اهتناكمل مظعتلاو مركتلا

 « ملاعلا اذه ىمأ ريبدت يف ءالخدو هللا عم ءاكرش اهولعحو ةيهوأ الا ماقم

 يولألا يف ًابيصن اهل نأ اودقتعاو اهب اوثاغتساو اهودبع مث

 مهل كلم اسهنأ اومعزو « يعيبطلا ملاءاا قوفام ىلع نيتنميهملا ةيبوبرلاو

 نأ ًايناثو . ظفحلاو ةناعإلاو ةرفغملا

 ( . هللا نود نما انه 000 59 ”مرابحأ اوذختا )

 (م١  ةبوتلا )
 ا نك 3 ندلا ٍِق مهتفيظ 2 0 1 نذلا لآ يأ

 ءالؤه مم جردت « هللا ةاضرم بس> هوكزبو « ةيهلإلا ةعب رشا ماكحأ

 «نروؤاجيام مييلع ومرح و كوؤاشيام مه نولح ثيح مولزنأ 2



 00000011 ببن رميف

 هده انذنَو 3 كي دقت ممآلا هبق تيل وا يذلا كالخأا| سفن ةرئاسإالاو

 فر ص اهو . ندلا يم ولغنم 5 كاك اذه مهالض نأ امنا ةنالا

 : لاجالاب انهي آر قلا| لصفقي فيك كلذ ديب

 حيسملا خراشألا تلاقو هللا نبا سرع ةارملا لاق

 (مم٠ : ةبوتلا) 2

 ا دل| سما ىف للا تبإ اولاَق نيذَلا رفك_َدَقل)

 ١ 0 وف فو هللا اودنبعا ليا قباب ميما لاقو

 مود ةدكالبا (

 0 ا ا علاتسا نإ اولاق نينلارفك دقلز

 56 قفا 51 "5 ىسيعاي هللا لاق ذإو) . (د أو هلإ الإ

 هام ١ دب

 افادت ةينودا نم .نببلإ يف
0 

 أ ا ناحل

 00000 ا ل يل لف نوكلام علت احل
 ( ١١4 آس : ةدئاملا )

 مث ةوبتلاو كحهلاو باتكلا هللا هيت وب نأ رشبل ناكام)
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 ىلحتي « هب اهاندر.- دق يذلا جي ردتلا,تابآلا هده يف رظنلا ماعنابو

 وه ناك « روصعلا مدقأ نم ةفلتخلا ممالا هيف تبقاعت يذلا لالضلا نأ

 ءايبنألا ميم اهم ماق يتأا ةوعدلا نأو « هتاماظ لينلا يداو تشغ دق هنيع

 : مالسأ | اهملع كوراهو 1 0 وعدد ا يغ 0 5 ديالا 0

 ىلا تيدا ألا و ليئارسإ ونب كوعرف لآ دعب انيلع علطتو

 اونوكي نأ مهيف نافال لاسال ءالؤهو . ةينارصنلاو ةيدوبيلاب تناد

 هت ودرو هتمهولأب كودةتعي ال اري وأ 04 ملاعأ ا هلإ دود ول تكيركل هم

 أشني يذلا لاؤسلا امأو . باتكلا للهأ مهنوكب دبشي هسفن كآرقلا نِإف

 جم و مم ديقع يف كر ديدحتل |ىلع رهام وهف # أ نعشح امأ| نهذيف

 9؟ نييأ اكل موقأ|نم هلحأ نمار قلا 2 دو يدار ةسوب رلابابيف مبلمح

 : ةع كلا هتيآ يف هسفن كآرقلا يف هدحلاؤسلا لعلم لات اوأساو

 9 رب ا 7 1 20 7

 ىملا ربغ مكتيد 2 ارك ناتكلا لهاا لق)

 ث ء را 0 6-0 7 2 8! ات ِِ

 اولضاو لبق نه اوف 8 0 ءاوهأ أوعبتت ا

 الار أد ن( ليتل( فاو ىغلولس



 تاواّسلا بر لاق . نيللاعلا برامو نوعرف لاق)

 لأ 1 2 1 2 َّ نإ اعد مو ٍضرألاو

 مكلوسرنإ لاق .نيلوألا كن انآ برو ب لاقي يقعد

 برغملاو قرشملا بر لاق .نوثجل مكيلإ نيش يذلا

 1 الإ كذفبا 0 لاف ولقعت منك نإ ا أم

 ( ؟و. م: ءارعشلا) ( 0 ف كتم

 '”0 0 ايم امرأ نساج رخل يح لاق)

 ( هاب : هط )

 3 ر عديل يو ا وعرف 0

 |0001 دراللاو ريظح أ وأ كنود لوس نأ
 مدي: ىفاغ)

 هيلو يقم ع 0 ِ 1
 مك اجرخي نا ناديرب نارحاسل ناذه نإ اولاق)



 نأب ةاارملا كعد ة رمل مهتاوصأ ثكواعي“ هتقوكح ءانئؤرو وعرف كاك انه

 نا اداراو . رصمضرا أنن السي اءاح لو مالسلا اهدلع حت ثكوراهو ىسوه

 .دعاوقلا ومظتلا 0 ام الديتسيل ةيندالاو ةيزيدلا انمظُتب ايهذي

 نوعر 0 ١ ىلإ. ٍنيبم ٍناطلسو 0 انا 0 اع رأ 5 و)

 7س 6 ب ه

 )1 ديشرب نوعرف ا نوع 5 ' م اني هئلم .

 (ةا/ هك :دوه)

 00 مس ا يو 1
 را نا تما ل يفإ هللا دابع 0

 (١و - ؟١٠: كاخدلا) ب ٍنيبم 0 ١ س1 هلل لع

 ارم مكيلع ًادهاش 0 نيل اهم نإ

5 

 انا هاا سس نوعرف ىلإ

 :١6--١5( لملمزملا) (..اًذان و

 ءيثش لذ ىطعا يذلا انبر لاق . ىسوماي مكبر نم لاق) اك لطخأ يدا اياك اقل برقا كك راوفشلا
 22 ه2

 ( ه١.  عو: هط) + ىده مث 0

 كك



 كلش ردا ازبار اعتزل ىف "نوط اوفا قدأن و0
 1 نورصبت لأ يب نم يرحت مخ مذهو رص

 (ه١ فرحزلا )

 . ةّنبوبرلا دورع يوعدهيلع موقتتناكيذلا وههسفن ساسأالا اذهو

 (. كلملا هللا ت1 نأ هبر يف يهاربإ جاح)و
 ( 88: ةرقبلا )

 هيلع فسويا رصاعملا ثوعرف هيلع عفر يذلا ساسأالا كاذك وهو

 2 ع نرعا لح هكر رافاش مالسلا

 نيبو هندي عازنلا ببس تناك يتاا مالسلا هيلعىسوم ةوعد امم (:)

 (برلا) ةماك يناعم عيدج "بر الو هلإال هنأ ةقيقحلا يف يبف« هلآ وذ وعرف

 « يعيبطلا ملاعلا قوف امف بكرلاو هلالا هدحو وهو « نيملاعلا برهللا الإ

 ذ لحال , ةيعامحالاو ةيسايسلا ينناعملاب ةبرلاو هلالا وه هنأ اك

 ةايحلا كوؤش يف عبتن الو م هلالإ ةداسلا صلخت الأ بجي

 هثمب دق  مالسلا هيلع ىسوم يأ  هنأو « هنوناقو هعرش الإ ةفاتخلا'

 يحوي امم هدابعا هيهنو هرمأ ىلاعتهللا لزتكيسو تانيبلا تايآلاب ىلاعت هللا

 نمو 8 نوع رق ديبالا 0 هدب هدأمع 5 ا نوكدما بحت كلذلءهيلإ
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 لغلختي نأ ىلع مبنم ًاصرح « مانصأالاو ةحلآلا ىلإ مهماستنإب هزئتلاو

 نك و ٠ وبحاورأ لع مٌؤاليتسا ؟حتسيو ةبعرلا سوفن يف مذوفن

 يف تلازام ةيكلملا رسآلا نأ قا لب « ءاعدالا اذه ةدرفتم ةنعارفلا

 :ةيهوأ الا قرد اريك ؤاياالبلق ات ةكار ها لوا[ اعنا رات ل

 هكا نم هل رد تناك اه لع وداع < ةيرلعلا و هلا

 اممدي نيب موقت نأ ةيعرلا لع ضرفت كلذ لجأل تلاز امو « ةيسايسلا

 مل ةيوايسا| ةيهول الل كلت ماوعد نأ ىلع « ةيدوبعلا رئاعش نم ءيش

 لإ رام فيقع دعما رتاكا اع اور ةقاملقا قفا فاسو هذ وعلل نكت

 يف ةيكلملا مريس الا تلازام هنأ, ىرر "كلذ نمو + ةسايسلا هبتيك اح لين

 ابفاطلس باهذب ايتيهولأ بهذي ةيلهاخلا_ناطق الا نم اهريغو رعم

 .. رخال دي نم هلقنت يف شرعلا عبتت ةيشوول الا تاك دك «يسايسلا

 يف ةفرصتملا ةيلاغلا ةيهول الاب ةيلص الا كوعرف ىوعد نكت ملو (م)

 ترا شن هوو تاكا يعامل ديمو ايبا تسيب«
 ةسلكل سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ىنعملاب ايفا نم رشم ضر ل

 ةورتلاو ىلا نم ةضامو يرصملا رطقلا كلام انا نإ لي ا

 ساس" الا يه ةيزكرملا يتيصخشو « هيف ةقلطملا ةيك الاب قيقحلا انأو

 داك و . يبوناقو ىتعي رش "الإ ابيف نيرحال كذإو « ابعامجاو رصم ةنيدم

 : لآ رقلا ةرانعت كاهن ىرع اكل

 بحل اس



 ةرهاقلا ةطلسااو ةوقلا وذو « يبنلاو ىمألا كلام كلذكح وه لب

 3 معأال موقاي : هموقل وعرف لاق « ةيندملاو ةيسايسلا يناعملاب

 ذخنا نإ هنأ « مالسلا هيلع ىسوم ددهتو « يريغ ةلالا كلذ لثم

 - ندسلا قى ةكيقللا الإ ةئود نم

 راثآو خيراتلا دهاوش هديؤتو , تايآلا هذه 7 كلذك لعب امو

 مياتنلا نا كلدكب قزوعتي اونلك (ليب ء.ةقلطللا هيك لبا

 ثرواحخلا نب .'ةنثتع ,,تنب لود" لده اع يكلذ“!ىلعي, ف ايزو" [١6 و رسفتلا يف

 كاد تلة دلالا انمعارو [ مع ءاسلاا نك انحاورت 2 ىعويوللا

 « سمشلا مضوملا اذه يف ةهالالاب ىنعي » : لاق

 لريشا) لكلا ( ةطالالا )” قام نم ةغالا بك "تركجذ كلذكو

 1 م“ ف ) برعلا ثنا ( و ) طحلا سوهاقلا ( راظناو - سمّكاو

 ةفههالإلاو ةهالألا لكمحلا ت5 لاق أ مح ا تراس ولا ذك

 . <« امنوديعي اوناك منأل

 د ةلككلاوق

 د ا/يواذشل



 ) ةقباسلا ةشاطلا ىلع قلعت 1 ١

 هريسفت يف يريصطلا ركذ  ةزمهلا رسكي (  كتهالا ) ةءارق

 ©« دها#عو سابع نبا نع ةيوم اهمأ ١١ 6 و02 <

 ةءارقلا يه اهريغب ةءارقلا ىرتال يلا ةءارقلاو » : لاقف يربطلا اهفمضتساو

 ها « اهيلع ءارقلا نم ةجحلا عاجال ( كتملا : يأ ) راصءالا ءارق اهياع يتلا

 نه هسفذ سامع نبا نع ةءارقلا هذه ربسفت يريطلا ىور دقو

 : لوقيو © كتداعو : لاف : كتهالاو كرد . » لاقف ١ ىو هرو>و

 قل ند“ ةممو نه ااهريسفت “هع ىورو 6 © .دنمر هلو كنمي* ناك

 مالسلا ةيلع ىسوم نأ ىلع "هلهح ”قكح :هخ ولا ده". © كتدابعا كرا

 ١ 2 نعدتا الو 7 14 ذاع هنأ نمع 22 ناو ءارول ةدانع كر

 ةءارقلا هذه نأ نم - هللا هظفح  يدودوملا داسالا) ةاكأ اهو

 7 [ضياو يرطلا فلصر 141 ]كنود ( هلا رو ع , توك

 آنق نم نأ ميمع_ موو. »)ىدومكلايف  .هسمسان قلع كرد

 كنأ هنأ ريمغ ( كتخلاو ) ةءارق ىتهه وحن ىلإ دصقي امنإ ( كتهالاو )

 « آدحاو أهإ ديري وهو

 ييرَصملا نأ - هل يريطلا فاعضتسا ىلع - هخولا اذه يوقي امو

 تّدرؤ .دقؤ ؛ © ؛.سمثلا..نونهطؤي .اوناك ا: يدؤدآوملا ةاتشألا لاني كك

 هسفتا يريطلا كلذ" نك 3'( سششلا)) لشق ةسردللا ف 1 ةعالنلا اتا



 : نآرقلا يف تدرو دق يتاا هذه فنوعرف تالكامأ (؟)

 ( . يريغ هلإ نم كل ”تماعام ألملا اهيأاي )

 ( مم# صصضقلا»)

 م01 11 نع كتلعجأل يريغأملا احدنا نشلاو”)

 ( 3« : ءارعشلا )

 ا يل 4202 يفتي نك نوعرف نأ. كالذي فارما سيلف

 ناش ا د 01 ةقللا ةحشضرعأ ناك انمإو. .. ةطالا

  مالساا هيلع ىسوم ناك الو . اهاطبإو مالسلا هيلع ىسوم

 6 بسحف ةعيبطلا فوفام ةوباد ف هس اوبر رصحنتال هلإ ىلإ وعدد

 داق ا ةنرز اا كل اعد زب كوذدلل . ةموقواا لصوت ةارتتأ"* مجءاّوق

 ةءارظللا «لفلاخ هقذلع كات: عبتاةاا رق, نأد اهوأت اايتانحالم“'نف'ةيال 1زّونمأ

 الل ركل نا ل1 27 دف قنلآء نرفلا ل نأ .قاثلاو ني ةفؤ عملا: ةعئاشلا

 ناد 02 ترا نثق هنآ كاقلاو ... نعالا لع مقالب ةفاشلا رقع رقلا

 "اوفا ا ىقاءرعا ةاوؤلع «قمنألا كطلا + وأ ةدؤسملا“ + (رةطلا ) ':ةعلك

 0 ا ملا لع اريك آلا : رصف 'لهأ, هلآ تاك هنأ, مولعملا نو

 ( نوعرف ) ىنعمم تاكو .( عر ) ةماكب ةيرمملا ةغالاب امنع نوربعي اوناكو

 ارنا | اذنك اذنه لعر . (عر“) ريظم وأ . ( عر) فاح

 و1 رقي ئاخلر ةلول "قالا فكلما ردنا "يتم ةقيقملا * قا َتوْعَرَف

 كح



 : هنولاسو تايسانملا ضعمل كوعرف

 11 7-0100 00 قي
 كريو ضرالا 5 ادددع هم وفو ىسوم .ر كتراو)

 ( 1 : فاةعألا | (.كتطاب

 : مالسلا هيلع ىسوع نمآ دق ذاك يذلا مهداني كلذ فالخمو

 ( .لع هب يل سلام هب 3 رشأو هللا 05 يننوعدت )

 ل

 خيراتلا هب اندوز دقام اهيأإ انفضأو نيتيالا نيت اه يف انرظن اذاف

 نمز رصم يلاهأ نع تامولعملا نم ًاريخأ ةعم.دقلا ممألا راثآو

 نوكر# اوناك هاو نوعرن نم زاك نا ان نيس

 ءاكرش هعم نواعجو (برلا) ةملكل يناثلاو لوألا ىنملا يف ىلاعت هللا

 هسفنل يعدي ناك وأ نوعرف نأ رهاظلاو . اهنودبعيو مانصألا نم

 بلاغلا وه هنأ يعدي ناك ول يأ« يعيبطلا ملاعلا قوف امف ةيبوبرلا

 بر الو هلإ ال هنأو « ملاملا اذه يف بابسألا ماظن يف فرصتملا

 00151 ىرحالا ةحللالا ديو 12 ضرالاو تاوالاد

 هلا هزه( ككشسهلا ) ةءارد انرإ د نرذقلا سس تان

 هنأ هاوعد تناك توعرف نأ لإ نيبهاذ « .ةداّصلا قمع ( ةلإ ) اولمحو

 - بسد ىلع ةيآلا عه ن وكيف 3 يضر الا تاومسلا رطافو نيااعلا بر وه
 ى

 تكا



 ره ىمأ اوعزانتف . ىرتفا نم باخ دقو باذعب مكتحسيف

 ناديري نارحاسل ناذه نإ اولاق ىوجتلا اورسأو مبني

 مكتفي رط امهذبو امه رحسل ص 3 ع 8 5 : د 3

 عع دو مطل ش ( .لثملا

 نيبو مهني درلاو ذخألا أشنو عازنلا ماق نكي مل هنأ رهاظلاو

 ءوس ىلع مهبنو هللا تاذع مرذنأ نيح مالسلا هيلع ىدوم مهبن

 ةيقب كشاالو مهولق يف ناك دق مهنال ا ا

 امل نيينطولا مهماكح نكلو هتبيهو هلالحو ىلاعت هللا ةمظع رثأ نم

 ىسومل مبءابتا ةبقءهورذحو « مظعلا يسايسلا بالقنالا رطخم مورذنأ

 تسق « ربهم ءانبأ ىلع نييليئارسالا ةبلغ ةدوع صو ء ثوراهو

 . نييبنلا ةمواقم ىلع ًاعيمج اوقفتاو مه ولق

 ' سد نا ادلع لكيلا نم ةقبقلازهذه نم.اتل . نينت دقام دعو

 <« نروعرفو مالسلا هيلع ىسوم نيب عازنلا راثم ناك اذام

 الآ | 007 داك ىأنف / هموق لالضو كالت ةفيقخ كئاك اذذامو

 ا لا ا ا ل وة ولالا نمل عاني نوف ناك

 . جيردتلاب تابآلا نيت امن ضرتلا

 ةوعد مدح ىلع نوعرف الم نم نوحلي اوناك نيذلا نإ - ١

 -ه4



 4-عم ءاح وأ تهذ نم در ةوبقلا هيلع قبلا اللا

 20 املا 4

 ( هم : فرخزاا ) ( .ا-ننتقم هكفاللل

 نأ ةكئالملاو لاك هللا دوحو نم نهذلا غراف لل رأ ناكفأ

 نيب ينآلا راوملا تآرقلا صقي رخآ عضوم يفو لوقاا اذه لوقبي

 9 مالسأ | هيلع ىسوم ىنلا نادو وعرف

6 307 : 7 2 5 22> 00 1 5 2 

 لاند ا 226 ىسومأب كتلط لا نإ نوتعرف هل لاقف )

 ع 4 د -_ ع - نإ - لل 8 -

 لضار داو تادواعلا تر 7 ءالؤه ليوئاام كمل دقن

 04 , - 1 - تع 1 4 - ١

 ) / أراوتتم نوعرفاي ل فو رئاصب

 ٠١١ -١١5( : ليئارسإ يب /

 : هلوقب كوعرف موق رودص يفام ىلاعت هللا ربظي رخآآ لحم يفو
0 

 .٠ ”يبم حس اذع اولاق رم رصرما انتابآ مهتءاجشااهف

 ا 8 ا 5 امس ل ود وآ

 ١8( ك1 : لمنلا )

 7 مالساا هيلع ىسوم عمج ل اا كارلا ا

 : ةنآلآ هذه وعرف

 آب ذك هللا ىلع اورتفتال مكحلبو ىسوم مهل لاق)

 ما(ه) عهد



 هبا د نكم لل لإ تالة يروا لقينا ةلملبطااة رولا[ ةعاطخش لطف

 مالسلا هيلع فسويل أيت ام اعبت رصم ضرأ يف غلا ذوفن ليئارسإ

 ينب. ةطلس تيقيف ٠ رصم ةموكحح يف ةدفانلا ةملكلاو ةطلسلا نم

 لس سل يل را للا شل ا لا ل فايل

 ةيموقلاو ةينطولا فطاوءلا نم نييرصملا رود_ص جلاخم ذخأ مث

 ةطلس ا وغاا ىتح ل ينب ىلع كومضعتي مولعحام

 ةيرصملا رسالا مدعب ىمأالا ىلوتف ٠ ءاغلإ مذوفنو نييليئارسالا

 مامز اوكسما اك ددحلا كولملا ءالؤهو ٠ لا 0 ا ةيظوولا

 لب « مهتك وش رسك و. ليئارسإ ينب عاضخإ ىلع اورصتقي مل ىعأالا

 رصم يف يفسويلا دبعلا راثآ نم رثأ لك وح اولواح نأ ىلإ هودعت

 ىسوم ةنوآلا كلت يف مبياإ ثعب اهلذ . ةيلهاملا مهتايد ديلاقت ءايحإو

 هل مهيديأ د لتتم نأ وبتطلسو مهتبلغ ىلع اوفاخ « مالسلا هيلع

 ةنلعرالا -ناوطنرو تاس هركتي ف٠ ىرخأ ةرم ليئارسإ ينب قديأ

 هير اضع طخ ان مالساا هيلعىموم لأسي نأ ىلع جاحالاو دانعلا

 نكي مل ةقيقألا يف وهو ؟ يريغ املإ نوكي نأ نك نمو ؛؟ نيملاعلا
 نوكيام حضوأك ةقيقحملا هذه عضتتو ٠ نيملاعلا بر دوحو الهاح

 بطخو هئلم ثيداحأو هثيداحأ نم مركلا تآرقلا يف ءاح ام

 ىسوم نإ هلوقل اديك أت  الثم  نوعرف لوقيف .٠ مالسلا هيلع ىسوم

 . هللا لوسر ندي مالدلا هيلع

 كك



 لجل ينأا اذه ميفعام لضفيإو ا :ةدعتما ثوؤق | ةدوعت لع '“تّفْم

 لا 0 دوحو نع ًاثيش اوملعي الأ .ةلاهللا.نم .اوغلب دق. اون وكيل

 لع ةئلاغ قيمر هير درا واو يفلالا و كيلا هنا يللا

 حضتيو ٠ ىقتيو فا ا يضع تارواع ملاعلا اذه يف ةعيبطلا ىوق

 ةه 2 رحا اكل م كوعرف ةمالا ةيطخلا هله 0-1 ا

 ممأالا لالبضك اهلالخ ناك امنإو ءأتاب ًادوحح هتييوبرو هللا

 هلام دامت كداب ةيرالا دانه "تناك فاران اننا ءانيركرب اغ ىلا ١

 . ًادادنأ (هيف هل لمحتو ةيبوب رلاو ةيهول الا يتفص يف ىلاعت

 مالسلا هيلع ىسومل هلاؤس وهف وعرف ىمأ يف ةببشلا راثم ام

 مث ( ! نيمللاعلا بر لوسر انإ ) :هنم عمس انيح ( نيملاعلا بر امو)

 تاومسلا|بابسأ بايسأ الا غابأ يلعل ًاح رص يل نبا) : ناماه هبح اصاهلوق

 اهلإ تذختا نثا ) : مالسلا هيلع ىسومل هديعوو ( ىسوم هلإ ىلإ علطأف

 ( ىلعالا مكبر انأ) : هموقل هنالعإو « (نينوحسملا نم كلف ال ىف

 يتلا تاملكلا هذه لثف ٠ ( (يريغ هلإ نم كل ملعأ ال ) : هئلمل هلوقو

 ل هللا فيوح وديك ناكل, هنأ !لسانلا عللإ ةتلقح ةذق !كارؤغ رذ افاق

 "1 معزيو < نيملاعلا بر روصت نم نهذلا غراف ناكو

 نمعفادب الإ هلك كلذ يعدي نكي مل هنأ قحلا عقاولا نكلو « دحاولا

 هيلع فسوي يبنلا نمز يف ىمأالا نكي مل هنأ كلذو ٠ ةينطولا ةيبصعلا



 مكبصي 7 0 ْنِإَو 7 هيلعف 6 نِإَو عبر

 ا 201 2 00 ا 8 2

 !فرسم وه نسم لك كربكإ هللا نإ ؟ دعب يذلا صضعب

 |ضرألا .يف نيرهاظ مويلا كلملا مكل موقاي . باذك
 هه -

 3 0 تا هنن سايب نه ان ريصت نم
-2 

 لثم . بازحألا موي لثم مكيلع فاخأ ينإ موقاي )

 0 مدع نم ا كو داعو 0 موف اذ

 ف 0 0 0 فسوي كءاج دقلو )
 رع هم ود

- 5 2 

 ىلإ | ا موقأب 0 500 0 5 هللا

 هلل رمح ين 1-2 رانلا ىلإ يتوعدتو ةاجنلا

 1 مكروعدأ انأو نأو لع هب يل لا 0-7

 04 )ك4 2 م رفاغ) 2 0 1

 ةيصخش م لزب مل هنأب اعنا ىلإ املوأ نم ةيطخلا| ةانه درشلو

 دقو « ندا كد ىلإ موسقلا سوفت َُ ًايقان مالسأ | هيلع فس وي ينلا



 ندي مالسلا هيلع ىدوم هيف ثءب يذلا نمزلا ىلإ ةيقاب رصم هلم

 َىَد يف ظاتق الا نمويمأ اهابقلأ تلا ةسطللا» كلتا كلاذ (لعاوتلادلا

 لتقف ف هتدارإ ىدبأ اميح وعرف يع كلذو . هن عضلح

 نم يطمقلا كاملا اذه هلع ري صب م 4 مالسلا هيلع ىدوم

 هكر ثنلي هو » هم السا ىفحاو ا كحل حو ثاكو « هسا ءارما
| 

 : بطخم ماق
 2 0 8 2 4 - 7 | 00 7 د

 نم تانييبلاب ؟ ءاج دق و هللا يبر لوش نأ الحر نولتقت ا(

 ةسمخغيراتلا ثداوحلا ن< ةاار واكنتلا تغدد أ 3 ا:ةئواه اذإو ) ١

 1 2 1 عيطتن اناف اوناك كا ره تاك ددع 0

 لب نيالا تيا تاك, نب .ئىسر فن القوم كان جتا اللا

 ينويل١ اوناك مالسلا هيلع ى-دوه مه مهنه اوجرخ نيذلا نأ, ىلع

 نورس ؟نمؤلا كلذ يف" فم .ناكس ددع نوككي تأ نطتاقلو 5 ١

 مموكلسا مك < نيرح املا [كئاؤإب ةار وتلا تفحو دهر اذش تدل

 - نيمحتلاو ثدحلا .ىف انغلاب عم - نكمملا نك ردسال نكلو كنا

 ةرثكلا يم كفي دق مع افيثالا السلا 7 هلع كارذني/ ءاكبأا دلو توكل أ

 ةنتأل' | كعانقلاا :هكضتقيالا ام كلو نتن هكر او زارت را

 لات فيشنار ا كهل بك ديو مم 111 نكس يل دك رك

 مسيطتسن هك كاذ نما ردم ضرا نع مر رحه ف موقئار 5 ليال يا

 0 ي ردم ا رطقلا يف

 جة -



 د1 كذيع فلتخ تاك حل توا كالاع نع ةيبوبرلاو ةصهولألا

 راق دع اذا !تكلاوااو ل وع نين”قتفلا: اع[ ؛دوارع موق لالض نع

 دو اس رد اظتع ةطاجسلا د ايعالا نضمتل ةوعرف” ل1” أشن

 تاعالا نم كوعتتع دانعلا اذه درج اوناكف » ليثارسإ يف لع ديدش

 |0000 ا ا وبا ق رنارو نا ةعلا
 . اذه ان رصع يف نييداملا ندحلملا

 ةاعاسل || مالسأ | هيلع فسم ويل تنتيسأ ل هنأ لامحالا اذه ثتاسو

 هبنيب هميلاعتو مالسالا رششذ يف ههبلبح غرفتسا « رصم ىلع

 ىلإ كح هوحم لع ردقب , 1 51 كلذ نم ا لع مكر

 هللا ندب ا دق كاذ ذإ م إو رصم لعاو 5 ثورقلا

 نم مهيف يقب دوق نركف نأ نكمال ا الا مها 0 نع

 تاواسلا رطاق وه 5 0. مو ا ل داوجلو فرعي ١

 ناك نأ انيق 5 م بفقد هع لل أو : نضال

 لع - هل_هحام يرصم لك يف ريثأتلاو ذوفنلا نم ةيمالسالا ملاءتال

 يميبطلا ملاعلا قوف امف بابرأالا برو ةحلآلا:ةلإ هيأ نأب ذقتعت 2 نقالا

 دل انيق 150 لادشت هللا هيفا ارغكلكيأ وم يتولد تالق قامو و

 او ال1 1] للان ؤاسجم ءاؤناكفا + زفكللا لع اوقاقأ- يدق اًوناك
0 -- 3 

 سوفت يف هذه ةفلتخلا مالسالا كارما ناعر 6 ولفتت ووملا# ةشيرلالا

 مسلس



 اوسخبت الو طسقلاب نازيملاو لايكملا اوفوأ موقايو)
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 ةنفك نيككضم ضرالا ءاوعياالو ضداشا

 . ظيفحب مكيلع انأ امو نينمؤم منك نإ مكل ريخ هللا

 فوات هيبه ذك جانا تت فنوما ايل

 شرا مب ' اوم يي ( ديشرلا للا نال كنإ ءاضاماابلاوقأ ف لس ا
 ( ما/_مهز:دوه)

 مهلال فض ىلع ةلالدلا ةيصوصخ ابتحت طوطخلا ةريخألا تارابعلاو

 . ةيهولألاو ةيبويرلا باب يف يقيقحلا

 لاو نوع رش

 سانلايفوبنع عاش دق نمت « هلآو وعرف ةصق يف نآالا رظنن انب اهو

 نظلاف . هموقو دورمن نع مهيف عاش امم رثك ا بيذاك الاو ءاطخألا نم

 يعدي ناكل ب « بسحف ىلاعت هللا دوو [ركنم نكي مل نوءرف نأ عئاشلا

 رهاج ناك هنأ ةهافسلا هنم تفلب دق نأ ءانعمو . اضيأ هسفنل ةيهولالا

 نم هتمأ ناك نع رالا و تا واننا "رهان هن[ وعدم | ماتلا نشف تان

 هب دبشي يذلا مقاولا قحلاو . كلن هاوعدب نمؤت تناك اهنأ ةقاملاو هلبلا

 باب يف هلالض فلتخم نكي مل وعرف نأ وه خيراتلاو نارقلا

 --- هب تت



 نودقتعي اوحبصأ اوناك مهنأ امهدحأ : لالضلا نم نيعون يف اوطروت دق
| 

 ةصل اخ وه دابع دعب لف 6 كا هللا عم ىرحا 0 1 : ةيبوبراو 4 الا

 ةنئدملاو داق الاو عامج الاو فالحالا نم ةيناسنالا ةايحلا كوٌّؤُس

 عملو ةيندملا مهتايح يفنانعلا | ركل ماكر > ايتاك كلذ عارم هكاسلاو
 أ 3 - ا أ

 :تابآلانم يتأيام كلذ قدصيو «كوؤاشب 2 اكدودمت نأ

 لام هللا اودنعا موقأ داق ايس مهاخأ 2770

 لكلا وقوات عر 17 0 متءاج دق هاريغ هلإ نم

 ضرألا يف اودسفت الو مءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو

 212217 تدك نإ 1 ريخ كلذ ارح :الصإ 58

 ( مم : فارعألا )

 ا مكنم ةفئاط ن تاو هب 6 عا 1

 أالقيو أنني هللا مكعب يح اورمصاف اونماؤت ع ف اطو

 ( رملي : فارع الا) ( م نيك اطأاخ

 هل هرب سح



 0 ا ا ا
 0 ا

 9 ىلاعت هللا دوجو كوركني موق باوح اذه نوكي نأ زوحيفأ

 هللا ةيدولأ راكنإ نكت مل ةيقيقلا مهتعرجح نأ نيبتي كلذ نمو هللاو ال

 ًابرو الإ ىلاعت هللا مهناعإ ىلع مهنأ مهتع رح تناك لب « هتيبوهرو ىلاعت

 مهن وؤش يف هنوناق اوعبتيو هوعيطي نأ نوبأي اوناك«يعيبطلا ملاعلا قوف اهف

 طو هين يده اودتهم نأ نم نودنتع « ةيعامحالاو ةينّدملاَو ةيقلخلا

 : مالسأ | هللع

 مرمسلا هلع يع موث

 ثعب نذلا كلا تاكو ندم,لهأ كلذ دعي تاتكلايف رك ذنلبو

 ةيرذ نم اوناك مهنأ مرمأ نع فرعن امو . مالسلا هيلع بيعش عبيلإ

 نونمّؤي اوناك له : مهيف ثحبن نأ ىلإ ةحاحال نذإ مالسلا هيلع مهاربإ

 ةمأ ىمألا ةقيقح يف اوناكمهنإ *ال مأ ًابرو الإ هنوكب وىلاعت هللا دوجوب

 اهدئاقعباصأ اع داسفلاب تذخأ مث ء اهرمأ ةيادب يف مالسإلا ىلع تأشن

 نأك نآرقلا يف مهنع ءاج ام ودبيو . ءوسلا نم املامعأو لالحتالا نم

 ًابيعش ىرت كنإف «ناعالا مبسفنأل نوع”دي هلك كلذ دعب اوناك موقلا

 نينمؤم منك نإ اذكو اذك اولمعا موقاي :لوقلا ممل رركي مالسلا هيلع

 ىلع ةحضاو ةلالد هل موقلا ةبوجاو هموقل مالسلا هيلع بيعش باطخ فو



 رجا كل ناك كفانا امو» نؤعطأو“ةقا#اا فتان ناي

 نم ناركحذلا نوتأتأ . نيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ نإ

 0 مكب اوزأ ص كبر كل تجاور نقب نيملاعلا

 (11-155 : ءارعشلا ) 6 تن

 الإ هب بطا-خيأ نك ُ كافل واد هانا ل1 رأ يمدب و

 اذهل ابرو اقلا- هنوكبيو ىلاعت هللا دوجوب نود حمال موق

 : لثم نملوقب مالسلا هيلع أطول نوبيجال مهنأ ىرت تنأف ؟ ملاعأ|.

 نأ هل ىنأ » وأ «؟ملاعا ًاقلاخ نوكي نأ هل نبأ نم « 9 هللا امد

 : نولوقي مهارت لب « ؟ نيعمجأ قالا برو ائبر نوكحي .
 - هه -أ 2 1 ه6 -

 ١( نيج رخلا نم ننوكحتا طولاب هتنت ل نئل)
 ( ١5870 : ءارعشلا )

 تاملكلاب رخآ عضوم ىف ثيدحلا اذه ميركلا نآرقلا رك ذ دقو

 5 ةيعتأألا

 كب توا ليات نإ هموقل لاق ذإ ًطولو)

 نوعطقتو لاجرلا نوتأتل مكنإأ . نيملاغلا نم دحأ نم اهب

 هموق باوج ناكاف ركتملا ميدان يف نوتأتو لييسلا
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 ل 4 ىلب هلأ نيس أمدعب هدخت كأأ هلأ ىعتلل ناك يذلا قيرطلا دخت

 زمديتسملا هيكلاو لع رارصالاب » ميوعم 4شقق يظيو لذا رظب 0 3

 دنأ هللا ةنس نم نكي ملو « هتياده نم أ رون ىلاعت هللا هتؤي مل ةعئافلا

 1 ءاقات نه ةيادملا بلطيال ناك نم تشسولا لييس | يده

 : مرمسلا يلع طوا موق

 متبادل تعب نبذلا 1 طول موق فا نملا ِق مهارإ موق بهعيو

 .كآرقلا اناديو .  مالسلا اهيلع مهارإ يخأ ن ظوا مداسف حالصإو

 اوناك الو كان ا دوحوأ نيركشتم ! ذاك انقل ءالؤه أ مركلا

 ىنعملاب برلا وه هللا كرا داقتعالا وف هنوليقي ل ةياور ب ارناكا

 ..نوك ثيح نم ينلا ةطلسل ناعذالاو « سماخلاو عبارلاو ثااثلا

 .كلتو مهتابغرو مهئاوهأ نم نوؤاشيام نوعبتي ةيرحلا يقلطم ازاوحلا

 ديويو 6 تاذعلا ملأ اهارح ند اوقاذ يبا ةريبكلا ميعزج 2ك

 دس اوملا هاوس لينا رانا

 .لوسر كل يفإ نوقتت الأ طول موخأ مهل لاق ذإ )



 للا رثلل دقلب نانا .:ةدكتاملاب ححبتلا اهساسأ ناك ةيبوب رال هاوعد نأ ىلع

 سء.شلا ةيبوبرب لوقبال « مهارإ هل لاقي لجر هتيعر نيب ربظ دق

 0001 1 كفا هاد فا رجالا تاكاشلا الو رمقلاو

 برغتسا « ةيناملاو ةسايساا ةرئاد يف شرعلا بحاص ةيبوبرب نمؤي
 ؛ ابر هدقتعت يذلا اذ نم : هلأسف مالسلا هيلع مهارإ اعدف ادج رمألا

 يبيح يذلا يلر » : ءدب يذ ءىداب مالسلا هيلع مهارإ لاف

 ثورعا كرد مف « ! مهمتايحاو سانلا ةتامإ ىلع ردقي تيعو

 اك اال 0 ؟ ةلكأ ؟ةنلثاوار الع نهربي ذأ لواحف 3 الج دوي

 « ...! ديزأ نم مد كسا هاشأب نع, لك اقل اد اءئخلابوت تيوملاع كلغأ

 برال يذلا هللا الإ دنع برال هنأ مالسلا هيلع مهارإ هل نيب كل انه

 ةيبوبرلا يف كرمث هريغ دح ال نوكي ينأو , ةملكلا ناعم عيمجت هاوس

 دورع تاكو ! ؟اهنورغو اهعواط يف سمششلا ىلع هلل ناطلسال وهو

 عطاقلا ليلدلا اذه مالساا هيلع ميهاربإ نم عمس نأ اف « انطف الحر

 توكحلم يف ةسوبرلل هاوعد نال نطفتو «ةقيقحلا هل تاحن ىتح

 غراف ءاعداو لطاب معز الإ يح نإ ضراالاو تاوامسلا نيب ىلاعت هللا

 عابتاو تاذلا بح هنم غلب ناك دق هنأ الإ -. ةفشا تنبب, سبني ملو تببق

 نع دزني نأب هل حمسي مل ًاخلبم , ةريشعلا حااصم راثيإو سفنلا ىوه

 ىلا هلا نابت دق هنا عم « دل متاراو هللا عاطل ] ف دك واةنبتدا ا ةعكلط

 دورعو ينلا نيب راوحلا اذه ىلاعت هللا بقعأ دق كلذ ىلعف . دشرلاو

 نأ ضرب مل امل دورت نأ دارملاو ( نيملالظلا موقلا يده-ال هللاو ) : هلوقب

 - قبح



 نأ لاق 0 و 0 يدلاد ى د يهارإإ لاقذإ

 مك
3 

 ف يلا 00 ا 0 هللا نإف مهاربإ ال كي
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 (3 رلفك يذلا كيا كقرعللا, قمرا ا

 ( ؟"همل- ةرقملا

 01 مهنأ دورع نيبو ينلا نيب راوألا اذه نم ل جضتتيل ]5

 هدقتعي اذ" نم ةنأ يف ناك اعإو همذع وأ ىلاعتللا دوح و يف ان عازتلا

 هللا دوحوب نمؤت تناك ةمأ نم دورع ناك ؟ ابر مالسلا هيلع مهارإ

 لوقلا اذه لوقي ىتح لقعلا لالتخاو نونحلاب ًاباصم نكي مل مث « ىلاعت

 ريس يدمو ضرأالاو تاواسلا رطاف يِنإ » : قملا نيبلا فيخسلا

 تاوراكا ل 0 هابل ا لا

  مالسلا هيلع - مهاربإ ناكيتأا ةكلمملا بر هنأ تناك امن هيدا اةلا

 ةكلمملا كلتل ةيبوبرلا يعدي نكي مل هنأ مث . اميعر دارفأ دحأ

 انسلا راسو نمفلاو نسمسلا ةيباوب زب تفتعن كاك, !ةناف ىف اثنا ومل واذ

 00 ثلاثلا ىنعملاب ةكشلطل ةهقاورلإ يعدي كاك لب « نييتمعأ ١ نيدهع

 ناو © هكلملا كلت كلا هنا 5 د تراك اع دكا راع

 هرمأو « مبعامجال ساسأ ةيزك رملا هتطلس أو « هل ديبع اهيلاهأ ع.يمج

 ةح رص ةلالد ( كلما هللا هاثآ نأ ) تاك لدتو . مهنايح نوناق



 هللا ناي ةحلآ اكفإ | . نوديعت اذام هموقو هبل لاق ذإ)

 - 7 م 5

 ( مىم- مو : تافاصلا ١) ( . نيملاعلا برب مكنظ اف . نوديرت

 مكب ان رذك هللا تود نم نوديعت امو م ءآار انإ)

 َّب ل احلا رك 0
 هللأب م ىح ادبا ءاضغبلاو ةوادعلا منيو ا أدبو

 5 و
 ( ع : ةنحتمملا) (. هدحو

 بطاخم ثاكام هنأ مالسلا هيلع مهارإإل لاوق الا عيمج نم ىلحتيف

 نيملاعلا برو سانلا هلإ هنوكب نودحجو ىلامت هللا ثوفرعيال ًاموق اع

 نوك رش موق هيدي نيب ناك لب « كأذ لك نم ةيلاخ مهن اهذأ وأ

 .ةمهول الا ينو يتاثلاو لوالا اهانعع ةببوبرلا يف ىرخأ ةملآ ىلاعت هلا

 دق مالسلا هيلع مهارإإل ًادحاو ًالوق مركلا ثآرقلا يف ىرتال كلذلو

 وه ىلاعتو هن احس هللا نإ وه ل وقيام لك هيلإ هتمأ وعذب كا يذلا

 . هلإلاو برلا هدحو

 هيلع مهاربإ نيبو هنيب ىرح يذلاف . دورع ىمأ ضرعتسنل مث
 : تايالا نم ينأيام يف نآرقلا هصق « راوألا نم مالسلا

 كلملا هللا هنآ نأ هبر يف يهاربإ جاح يذلا ىلإ رتالأ)
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 حبصأ ىتح 6'ةتوبنلل ىلاعت هللا .هيفطصي نأ لق هباوح نع ثحنلا يف

 عقاولا قحلا ىلإ هل اداه" اخ وفاو ةيؤاشلا تارايشا عولط ماظن

 قوه كار كلذ نعل الو »زك ركلا# تاؤإشلا نفاسالا ال 0

 كغ [زحاع ىقبأ نأ ةءيفاخ ال يبر يندب 1 نثل : رمقلا لوا

 م عدحني لاز.ال يتلا رهاظملا هدم عدختاو 0 ىلإ .لؤضإرلا

 دحأ ولا تعا قاف شا ةافطخا ١ مث . يلوح نم سأنلا نم نييالم

 ند رعي ناك ىلا تانكلا يف لمأتلا' ىرت كنإف هللا لإ ةموق :

 هان انك و هلح هحو دادز قنا ءانلفإم لآ هموق ىلع هتوعد م

 . ش © ىء

 مك ىشأ متأ نوف اجلا 3 نتا اخ ملا

 0 ا يلع هب 1 ملام هللا

 (:م-ميمم) 2 (.هللا نود نم نوعدتامو كلؤتعأو )

 (. نهرطف يذلا ضرألاو تاواوسلا بر كبر لب لاق )

 ( هى -ءايبنألا )

 / رضي "ات كعفنيالام هللا 2000 5-7

 ( 55 ءايبنألا )

 -ك_ةرؤدح



 هيف أشن يذلا ممتحلا نأ انت ظوطخلا تايآلا نم ًاحضاو نيبتيف

 ضراالاو تاواسلا رطاف روصت هدنع دج و. ناك « مالسلا هيلع مهاربإل

 ١ ةنواسلا تلراكسلا ةيؤئرب, راؤطنا عا ةلاطفمم ايار هناوك در ثوفك وم

 اوناك نبذلا نيماسملا ةيرذ نم موقلا ناك دقف « كلذ يف بحع الو.

 ايحب لزب مل يمالسإلا ندلا نةراوخو مالسلا هيلع حوش ا

 ىلع « دومبو داع ممأ نم ةبارقلاو برقلا يف ماناد نميف دتلج'و:

 مهتءاج ) : لحو نع لاق مك الع اقلاروت نيذلا ماركلا لسرلا ديلا

 هيلع مههاربإ كاك كلذ ىلعف . ( ميفلخ نمو مهدي ناقإ نه لمس لا“

 للا راو (كاؤوسر# ؟واناف اينز- اهلا توك ”راوضن نخل مالسأأ

 غلبم نع وهف هسفن جلاخم ناك يذلا لؤاستلا امأو . ابيف أشن يتلا هتثيب

 رمقلاو سمشلا نوك رآوصت .نم هموق نيب عاش امف ةحصلاو قحلا

 ىح ةييوبرلا ماظن يف هللا عم ةكييرش ىرخأالا تاراّئيسلاو

 مالسلا هيلع مهاربإ دف 000 ءداسلا ف! لاعهرشا اهركرما

 انشا دق ىلا ,راثألا تأ ماقملا اذه يف هرحذ لمي ام هلم )١(

 مهاربإ نطوم ( روا ) ةنيده نع كقاارخا" اظقننلا وأ رفا نما قرح اهب كقع ابنع

 هنوم-د اوناك يذلا زرمقلا هلإ نودمي اوناك كائه موقلا نأ ىلع لدت ٠ ماللا هيلع

 موقلا تاك ( ةسرل ) امتدعاق تاك تلا داللا نم اهرواح ام يفو . مهتغلب ( رانف )

 اذ قيفشلللا ةرسألا يسوم تاكو. ( «سام,) هتاوستير يذلا معلا ىلإ نواذئع»

 كلذ لعو' (؟ذور# ) حصأف برعلا دالب يف برعت يذلا ( وقرأ. ) همسا اكلم رطقلا'

 ."رايدلا كلت يف كلهل ًابقل ( دو رف.) 'ررقتت

 د مو ل



 نع لينكس اوناك امو « ماعلا اذه هي ردمو تاوامدااو ل

 مارحالا نأ نودقتعي اوناك مهمأ وهف مهلالضو مَع امأو. كاذك هتدابع

 اوناك كلذلو يتاثلاو لوألا ىنمملا ةيبوبرلا يف هللا عم ةكي رمش ةيكلفلا

 عبارلاو ثلاثلا ىنعملا ةيبويرلا امأو . ةيهولألا يف ىلاعت هللا اهنوك رشي

 تءاح دقو ٠ مهر بابحو عبك ولا هضاح اهولمح 56 اوناكف سماخلاو

 فيك : ءرملا بجعتي ثيحب ءالحلاو حوضولا نم كاذ يف ثآرقاا صوصن

 لبق رظنن انب ايهو .؟9 اهمهف نع اورصقو ةقيقحلا هذه سانلا كردي مل

 كوأ نعل مالسلا هتلع مهارإل ثدح يذلا ثداحلا| يف ءيث للك

 ءارو مهارإ يعس ةيفيكك نآرقلا هيف فصي يذلاو « دشرلا غابام

 1 5 ٠ 1 2 5 1 . 5 .٠

 "اماف ؛ يبر اذه لاق « ب نك“ نع از* نلبللا هيع 2 املف )

 2007 2 ِ . 1 / يدسسما ع

  ننوكحأل يبر ينديي مل نثل لاق لذا امف < يبر اذه لاف

 اذه لاق « ةغزاب سمشلا ىأر اماف ٠ نيلاضلا موقلا نم

 امم هيرب ينإ موقاي لاق تفأ ام ب ربكحأ اذه « يبر
 هك 0 ا / 4 1

 .تاوامسلا رطف يذلل يرججو تبجو ا نوك رش

 ؛ اب قيس : ماعنالا) ) : نيك تلا نم نأ ايو ان "ضال

 م(5) ل عهد



 انابنتأ اذه لبق اوجرم انيف تنك دق حلاصاي اولاق )
 يي

 ) ان وابا ا 1

 34 7 3 ا 5 عام 2

 لوسر كل ينإ ٠ نوقنت الا حلاص موخا مهل لاقذإ )

 ٠( )الثمراء:١6١- ١64( نوعيطأو هللا اوقتاف . نيمآ

 ضرألا يف نودسفي يذلا 8 0 35 ان و

 1 : ءارعشلا ٠( ١ نوحلصي. الو

 واو لع 7 موق

 هلع لا 11 0 لعج امو 1 مالسل ا هيلع مهاربإ موق دوع واتيو

 ابككحلم نع سانلا نيب أطخ عاش دق نأ ء ثحبلاب ردحأو رطخأ

 ناجي 421013 + ةضاولالا يعدي و ىلا#ت هللا تكلم "كاك هنآ" تضو رع

 5 ةردلا ورعمو ملاعلا اده قلاخ 3 دقتعي و ىلاعت هللا دود وب نمي

 ل5 3 ىيماعاو عبارلاو تى ام علا الإ ةساووب رلا 0 0 و

 اوناكام ءالؤه مالسلا هيلع مهاربإ موق نأ طخ سانلا نيب اشف دق

 نأ مقاولا امنإو . هتيبوبرو هتيهولأب نونمؤي الو هللا نوفرعي

 حون موق رمأ نع ءيش يف فلتخم نركي مل موقلا ءالؤه رمأ

 قلاخو برلا وه هنأ نوفرعيو هللاب نونمؤي اوناك دقف . دومو داعو

 ل عر



 هن وكب نب رفاك الو ىلاعت هللا دو> وو نيدحاح اوناك اف أديملاو لصاالا

 عوضملا | وهت دابع نع وفكنتسي اوناك امكلدك و؟نيئرخأ ىلختلا رولا

 ةنآ و“ دح اولاهلإلا وه ىلاعت هللاثأ وه هن ودح# ا وناك يذلا لب < هيدي نيب

 .اهيناعم عيمجت هريغ كود هل ةصاخةيب وب رلا ناو يك لإ ةداناجدحتا

 نأ مداقتعا ىلعو هللا عم ىرخأ ةبا اب مهناعإ ىلع نرصم اوناك مهناف

 ازناكو 2 تاكالكا كوسم, و ركهأ|| ناودشكل وز احلا وا كك

 « ةيندملاو ةيقلخلا مهتايح يف مهرابحأو مءاسؤر اوعبتي نأ الإ نوبأي

 وه اذهو . مهتايح نوناقو مبعرمش ىلاعت هللا نم ًالدب مبنم اودمتسيو

 مذخأف < ةدسفم ةمأ اوحبصي نأ ىلإ رمأالا رخآ يف مب ىضفأ يذلا

 . مكحلا نآرقلا تانآ نم ين ايام كلذ لك نيبيو ملأ باذعهللا نم

 داع ةقعاص ا ةقعاص كتارذنأ "لف ا ا

 الآ ميفلخ نمو 34 دبا نيب نم لسرلا مهتءاجذإ دومثو

 امبانإف ةكتالم لزنأل انبر ءاش ول اولاق هللا الإ اودّبعت
000 

 ( ١5 - 1 ةدحسلا : مح ( 7 نورفكوش ل
 | را لأ

 نم ملام هللا اودبعا موقاي "لاق اص هاخأ دوم كإو )

 ( :5١ دوه ) (. ها

 تر



 ١ كاذكو 4 نامت هللا داوح- وب ةدح أح نك اجلا ةمآلا هده نأ

 الا لآ ىلإ هيريرا نمت تناك لب .ايلإ هتوكي رفكت نكت

 أبت نيبو اهنيب عازتلا امأ ٠ مالسلا هيلع حون موق ام نمؤي ناك يبا

 اهل وح ناك نزذللا نينثالا ئرم الا لوح 9 00 ص مالسلا هيلع دوه

 : :ةحضاو ةلالد ةيئارقلا

 نم ملام هللا اودعا موقأب لاق » 5 مهاخا داع 015

 700 ب
 : ون

 (56:فارع الا) ) : ع هلإ

 هةر َِ ا 2 ا : 2 07

 (.ان ؤابأ كيعت تلك ام ردن و هدحو هللا ديعتل انتتحا اولاق)

 رهيب فا زعالا)

 011 تلصق 2 7 ايي ءاشأ ا ولاعن)

 2 تكف ري 667+ نع . 2 2 - :

 سول 0+ .قينع ناجح لك .لعا

 يباص بوف روك

 ذاع هلي اطلصعألوب مم الا -ىنطأ اوناك نذلا دوم كلذ دمي ينأيو

 ثيح نم دوهو حون ىموق لالضك ابلالض ناك ًاضيأ ةمأالا هدهو

1 



 ومس 3 1 هاو محتل 0

 ( اس 6 كل 6 ثروغيل

 الإ ىلاعت هلا ةيبوورب نونمؤي اونوكي مل موقلا نأ اهيناثو

 ظمأ ردو ةيتافجلاو تي مبقأ اخ هنإ ثيح نم

  كلذك  قيقحملا وه هدحو هنأب كولوقي اونوكي ملو « ملاعلا اذه

 عاتجالاو قالخألا رومأ يف ةرهاقلا ةطلسااو مكسحلا هل نوكي نأب

 هدو هنايود* .ةيادشالاب ةايلا نإ كيرا راسو هسا اوتيل

 هدحو هنأب و « يبنلاو رمأالا كلامو عرشلا عضاوو ليبسلا يداه ًاضيأ

 ابابرأ مرابحأو مءاسؤر اوذختا دق اوناك لب . عبتي نأ كلذك بجي

  مالسأ| هيلع حوت موعدي تاكو . كوئذلا كلت عيمجج يف هللا نود نم

 نأ يبلع لب ةقرفتم ثابررإ اههسقتب ةيبوبقلا اواعخت الا ىلإ كلذ 27

 نم ( برلا ) ةملك هيلع لمتشتام عيمجت أبر هدحو ىلاعت هللا اوذختي

 هتعيرشو ىلاعت هللا رماوأ نم مهدي امف هوعيطيو هوعبتي نأو ينناعملا

 : مهأ لرودي ”كاكف 6 كغ ايعتأا

 (. توعيطاو هللا اوقتاف ٠ نيمأ كلوسر مل ينإ )
 ) ا : ءارعشلا )

 روش موف راع



 ٠ ىش ىأ 9 وه ماقملا اذه ِق ثحابلا سمت جلاخ يذلا ىلا ءاعبإ 06

 امنا . مالسأا هيلع حوت ممن نيبو مهن عازنلا عوضوم ًاذإ ناك

 ا[ 0 العا ١ كالرقلاابتانآ ين اغل دئةبخأل رظألاةنلسرأ اذإ

 نا اهلرلا"  قلتنا نرمأ الإ نينناحلا نيب عازنلا عوضوم 0 مل هنأ

 اما بر وه يذلا هللا نإ 2 هموقل كوقي ناك مالساا هيلع 6

 قا امي ملاعلا اذه قلخ و مكقلخ دق يذلا وه ةنايلروتم نادللاو

 ةلإ الو دح*الا دحاولا مكبلإ ةقيقحلا يف وه « مكتاحاح يضقي يذلا

 فكتور تاحانيا ل يضقي نأ هنود نم لن سيلو ء يهلإ
 ١ ١

 أودت الأ مكياع حك 3 0 مكشيفي ووكت اوعد عمشلو ىلا مكنع

 - نالدلو هل ال | وعض الو هأبإ هل

 ( هه: فارعأالا) ( .ة”ريغرها] نم مكلامهللا اودّبعا موقاب ريو

 نين فالطبوب كم ل اطاعلا تي قيال سو ركملاو

 هع ليا رفازعلإلا

 نيملاعلا بر وه هللا نأب مباوق ىلع نيرصم كلذ فالخم هموق ناكو

 اال ا 11 ا ىرحأ ةبلا كافه نادألا هبلر نود
 نمؤن نأ دب الف « انتاجاح مه قلعتتو «ملاعلا اذه ماظن ريبدت يف
 هللا عم انل ةبلآ كلذك مه



 ةوعد لع مادر ف يالا مطوق هسفن نآرقلا ئورزر كيفن لارخل ايت نإ

 ولو ظ مكيلع لضم نأ 0 7 مزعل الإ اذهام )

 (؟غ :ذونمؤملا ) مي لا 1 هللا ءاش

 « ملاعلا اذه قلاخ ىلاعت هللا نوك نودحجم اونوكي م كلذكو

 مالسلا هيلع حون محل لاق ا هنإف « يناثلاو لوأالا ىنمملاب ابر هنوكبو
 10 ه1

 (مسوع :دوه) ( نوعجرت هللإو مكبر وه

 فيك اورت ملأ )و ( أرافغ ناك « ُهنإ مكبر اورفغتسا)و

 لعجو ًارون نيش رمقلا لعجو ًاقابط تاواعست عبس هللا قلخ

 0 ع - 2 - ءاو 04 - 3

 ( .اتان ضرألا نم مكتبنا هللاو اجارس سمسشلا

 اب ات وم ا

 3 انتر هللا ل : لوقيو هلوق ع 0 مونم دحأ مقي مل

 وه سبل وأ ء نحن انقلاخ الو ءاملاو) لم الالا اولاخ اننا ل
 ٠ ضرألاو تاوامساا يف رمألا ريبدتب موقي يذلا

 2 ماعد كلذلو « مهل ثهلإ هللا نأ ندحاج اونوكي مل مهنإ مث

 نيرفاك اوناك وأ موقلا كاف ( هريغ هلإ نم مكلام) : ةلوقب مالسلا هيلع

 هلوق ناكو ةوعدلا كلت ريغ مايإ حون ةوعد تناكل ًاذإء«ىلاعت هللا ةيهولأب
 . « اماإ هللا اوذختا ! موقاي » لثم نم ذئنيح مالسلا هرلع

5-0-7 



 ١ (. مظعلا شرعلا برو عبّسلا تاوامسلا بر نم لْق)
 « مي  ثويملا )

 0000 ا دافاتنو هولا طلاجايلل كيلات)
5-8 

 ( ؛و : محتلا ) ا ا ل

 بوب رلا باب يف لاضلا رمدنا تاروت
 ( برلا ) ةملك يناعم ىلحتت « كآرقلا تانآ دهاوش نم مدقت امو

 تاروصت تناك اذام رظنن نأ انب لمح نآلاف. مام اهمنود سيلسمشلاك

 ءابضفرو اهضقني كآرقلا ءاج اذاملو « ةيب وه رلا باب يف ةلاضلا 0

 يف انب ردجأالا نم لعاو ؟ ميركلا تآرقلا هيلإ وعدي يذلا امو

 كآرقلا اهركذ يتلا ةلاضلا مم الا نم ةمأ لك لوانتن نأ ددصلا اذه

 ىد> هج هك أه 3 ك5 َِق ثحدشف 3 صضعب نع أبضعب ةزيطفتم

 . ماعإ هن  (ل أ سبل لك نم صلخبو رم الا نيبتسي

 مرسال تال
 «مالسلا هيلع حون ةمأ يه ثآرقلا اهرك ذي خيراتاايف ةمأ مدقأ نإ

 دوحوب ندحاج اونوكي مل مهنأ موقلا ءالؤه نع هيف ءاج امم حضتيو

ْ 
| 

 ا

 ظ
 ظ
 ٠
ْ 



 نهديكب يب ر 0 نء-م 535 ا قالا ول لايام

 (ه.١284924:فسوي) ( . يلع

 تايآلا هد ِف نعم لحال هباطخ ف مالسأ هيلع فسوب 07 دق

 اوناك اع رصم لهأ نآل كلذف ( مهمبر ) ةملكب رصم زيزع ةيمست

 رمالا كلام هلأ نوذفييو «ايلعلاكتطل و ةي رك زكا كل نا

 در. مل كلذ فالخمو « رمالا مقاو يف مر وه ناك دقف « يبنلاو

 ةيسنااب اه ملكت امدنع ( برلا ) ةملكب مالسلا هيلع فسوب

 ةلدقملو هلا لذ لع نوعين نوح 0 هنإف ماع وتاب الا

 .«يملاو ومالا كلامو نداقلا رط

 : ىماخلا ىدمعمل اب

 مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلاتيبلا اذه بر اودّبعيلف)

 (-#م:شيرق ) (. فوخ نم

0 
 نوفصل مع ةرعلا اكن كر ناحمتم ل

 ١ تافاصلا : .لم١(

 (1.نوفض انعاشعلا' تر.ةللا :ناخينلفا)

) 2 



 (.نولسني مبير ىلإ ثادجألا نم مث اذإف روصلايف خفتو)
 (851 *سل#)

 . ثلاثلا ىنعملا روصت ضعب كارتشابو عبارلا ىنعملاب

 ( . هللا نود نم او مينا رو و خر ابحأ "عنا

 ١ : هبوتلا )

 "11 21 نم ًابابرأ اضعب اضغي دخت الو)
 0 1 لآ

 فئاوطلاو ممألا مذختت نيذلا نيتبآلا اتلك يف بابرألاب دارملاو

 مبعرسش عستتو « مينو مرمأل نءذتف . قالطالا ىلع امدشرمو اهتاده»

 لزنأ دق نوكي نأ ريغب ثومرحن امو نواحن ام نمؤتو + مهنوناقو

 اؤرهأت |( نآث ءاقحأ "كلذ قوق مهيسحت و « ناطلس نم هب لانكا

 : عهسفنأ دنع نراوع و

 ه-
55 

 اا 1 هنو( ارغهير نسف دحأ امأ)

 | ا 1 الع افلا, ةايننأف بكاجاز دبع ف رك تا. ايهم جان

 هلأساف كبر ىلإ عجرا لاق لوسرلا هءاج اماف) . .(هبر.

 وعمر



 هيلإف تل مكسمم اذإ مذ هللا نف ةمعنإ نيو مو)

 .مكحنم ,قيررف اذإ. كغ رصلا فقك اذإ 250
2 

 «”« م8 هم: لحتلا) 4 نزف م

1 00 - 5 0 َ 2 48 53 

 ع لك بد وهو ابر ىغبأ هللا ريغأ لق)

 (ذ54 : ماعنألا )

 - 04 و ب : 7 3 ١

 ”ضكو دعا رص الإ ل بترخاو ف

 (و :لمزملا )

 تلال ىلا

 7 وت رخول (نوعجرت هيلإو كير وه)

 ا )م عجم ل

 ااا ( انبر انتيب عمجي لق)

 ألا يسب وع اطال ضرألا باد ناعو
 يللا مدع نب تاكا نال ل
 عم : ماعنألا) يم

 ا 7



 ىرتلالا قوم يبن أعملا كلت نمت اينعم ا ىعم | 0 ب ديرأ عب ضاوملا صعب يفف

 ةسّا ين اعملا ىلع ةلمتشم ةملكل |تءاج ةثلاثلا فو. نيا اي اهل دنرأ

 .مكحلا ركذلا يآ نم ةلثمأب كاذنيبن نحت اهو . دحاو نآ يف ابعمحأب

 لوالا ىحملماب

 أخ: كقشاوي) '" ( ياوثه. نسحا يبر هنإ هللا ذاعم لاق

 . لولا ىنعلا روصت نم ءيش كارتشابو يناثلا ىندملاب

 نيدو وق ىنملخ يذلا : نيملاعلا تك الإ ُ ا مهنإف )

8 0 - 7 

 )0 نيفشب ورف تضر اذإو . نيمسبو ىنمعطب وه يذلاو

 ( م. -ايب : ءارعشلا )

 ةملكبا داو انا ءالزلاو - ةالش اعلا ةيلع تفسوي نأ" نظلا : د بحأب نيهذيال ( ١

 يف ريمضلا مجري انإو . نيرسفملا ضعب هيلا بهذ يك « رصم زيزع ةيآلا يف ( ينر )
 .٠ ) هللا داعم ( : هلوقد مالسلا هيلع فدسوي هد تانرسأا لَك يذلا هللا للا ) هنإ (

 : ةنم ابو رع كا ديب ل مارعلا هبل

 زرع ىلع دوعمد ) هذإ يف رمزا نأ نم يدودوأملا ذاتسألا هافذام - لوقنو

 «٠ قاحسا نياو دهاع نع هو>حو نم ا ا ريسفتلا يف يربطلا هاور رده

 يسربطلا يدودولا ذاتسألا هيلإ بهذ يذلا هجولا ىور دقو . هريغ لقني لو
 هللا ىلإ دئاع ءاهلا نأ : ليقو ..» :لاقه ؟؟م / ٠ ( تايبلا مخج ) يف

 هيصعأ اللؤ ًايبن يناهحو ل ا شأاو يب نم مغر يلر هليا نأ ىعملا.و ؛ هناحمس

 .ها. <« ادبأ



 : كلمتلا (ه)
 1 ؟لبا بر مأ مَع بروأ » الح رول ينلا لاس نأ ثيدحل اى ءاح دق

 تيباا بحاصل لاقي ىنملا اذه يفو ؟ لبا كلام مأ تنأ منع كلامأ يأ

 بر) : ةعيضلا كلامو (ةقاذلا بر) : ةقانلا حاصو ( رادلا بر )

 دبعلا دض ىنعع لمعتستف عن ديسلا ىنعع بزرلا ةملك 0 ( ةعضلا

 . مداخل وأ

 دج ++ 1+

 رف انا 1 الا 0 را ع دست ناب ادع
 يف اوددرو « ءىشنملاو يبرملا ىنعم يف ةملكلا هذه اورصخ نيسح هللا

 دح لإ لا حف لاح ءىقلا ءاشنإ يح« ةلمتأ دج / سا لا | 0
 انما «ةيركتلا ينام نمشسناو عيلكا ره عج كرد انا قطاون لكلا
 ةبعشتملا امناعم ضارعتساو ةملكلا هذه ةعس يف رظنلا ماعنابو . ةعساولا

 : يتاعملا نم هنايب ينأيام عيمج ىلع ةلمتشم ( برلا ) ةملك تأ ناس

 . ةئشنتلاو ةيبرتلا رمأب مئاقلاو «تاجاحلا ءاضقب ليفكلا يبرملا - ١

 . لالا حالصإو دهعتلاب ني فكتنبانور اكلمك لاو :لخفكلا و لطتس

 . هلو- ذوعمتجت بطقلاك هموق يف كوكي يذلا سيئرلا ديسلا عم

 2 يملا ذفانلا ةطلسلا بحاصو سيئرلاو«عاطملا ديسلا - 8

 . فرصتلا تامحالصل كلاملاو « ةدايسلاو ءالعلاب هل

 تشاو كيلا خو

 ع 1+

 . نآر فلا هن (بيداز ولك لاوعتسا

 .اهيناعم نم ًافنآ هانرك ذام عيمجب نا رقلا يف (برلا) ةملكتءاج دقو
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 «2ٍبوبر تعضف يتتبر كلبقو  يتبابر كيلإ تضفأ ا ءرما تنكحو - ٍ-
 بوبر كلبق يناير نأ دعب يتلافك و يتبابر ىمأ نآلا كيلإ ىبتنا يأ

 : قدزرفلا لوقيو . ينأش اوحلصي ملو يبودبعتي ف

 ©) بوبرم ٍريغ مدأ يف اهءالس تنقح ذإ ءاقمح ةئلادك اوناك

 (نالف دنع هتعنصبري نالف) لاقيو. غبدملو نّييلي مل يذلامدألا يأ

 06 ا كو اهللع لرمثيو ةتعاتصب دنع لغتقلا يأ

 ىو كلوا وثاآلا قلفتو ةطاترلاو ةفاسلاو اءآلعلا ()

 .هل ثوداقني مبلعحو مبساس يأ : ( هموق نالف بو دق ) ثولوقي
 : ةعببر نب ديبل لوقيو « مهتدسو مهتك-- يأ ( موقلا تدبو ) و

 ©9رعرعو تبخ نيب "دعم ةبرو هنباو ةدنك ةبر امو نكلهأو

 اان هل 7 2 رو ةدتك انيلس .اقبه هدنك هير دازللاو

 ؛ تايد هنت اازق

 اتا ا ولا كتان كك ناعتلا لإ[ نفخ

 )١1( ببر ) ناسللاو ء ١؛/؟ : تايلضفملاو ١؟ : هناويد يف تيبلا (

 ببر ) حاحصلاو ؛ ؛م/١ : يريلطلا ريسفتو « «م#م/؟ ؛ ةغاا سياقمو (

 1 ١هة:/0١ : صصخلاو

 : نهد ةءالدلاو"“ (االط), كاسحللا.يف' تتنلا" (1)

 50 : يسربطلا ريسفتو « 5١ : يربطلا ريسفت يف تيملا ()

 ٠.1١ ه5 >0 ة(ضصخلاو

 :رك اش دو قرف ؛ فراما!ةرازوميط ١/١ :١ يربطلا ريسفت يفتيبلا (؛)

 :فيرطلاو ١و ؛/ 0 صصخلاو « مو ٠ تاوندلا يف كلذك وهو ؛:(يدلاتو يفي رط)

 . كدنع دلو يذلا قيتعلا لاملا : يدلاتلاو . ثدحتسملا لالا وه

 دشن او دس



 )١( ءاغإلاو ةئشنتلاو ةمسرتلا :

 وه ( بيآولا ) ف كردأ ئئح' ءانثر يأ (.دلولا ةيو ) نولّوقي

 ىلع كاتملكلا قلطت كلدك و . ةيبصلا ( ةسولا ) و هبرت يذلا يصلا

 (ةبارلا)لاةيوةنضاحلاًاضيأ (ةسيرلا)و هماجوز تدب فىرييذلا لفطلا

 هتييرتب موقت « دلولا مأ نكت 1 نإو اهناف « مالا ريغببآلا ةأرخأل

 ( يوما فلاب كيما زو مالا جوز كادكر(ةيارلار و يتشا

 باب نم ( أبتو ةي'ري ةباو )و .رختديو نزتخم يذلا ءاودلا وه

 يأ : (ةمعنلا ةْبو ) نولوقيف « مامتالاو ةدايزلاو ةفاضالا ءانعم رصن

 4 نعمأو ناتكالا قدا

 : ةئمبتلاو دشأاو عمجا )0

 « سانلا هيلع عمتج وأ مبعمج يأ (سانلا بري نالف) : نولوقب

 .عدمحتلاو ماضنالا وه ( بّرتلا) و ( ”باوملاب ) مبءج ناكم نومسيو

 : ةلافكلاو 3 اءرلاو حالصتسالا و ديعتلا هول

 نب تاوفص لاق. اهرمأ بقارو اهةادبعت يأ ( ةعيض بو ) نولوقي

 يبارك نابي هلا قيبارت د ندا جالا كل ا

 لاقو . هتيانعو .هتياعر تحن يناعح و يلفكي. يأ م ثزاوه نم لحر

 : ةدبع نب ةمقلع

 د مكه ادلا



 تع لا
٠ 

 ىوغللا قيقمتلا

0 0 

 حالصتسالاو دبعتلاو فرصتلا يناعم هنع بعشتت مث « ةيبرتلا : يساسالا

 ةسائرلاو واعلا ياعم ةملكلا يف أشنت هلككللاذ نمو « ليكتلاو ماعالاو»

 كلت ةكرعلا "2فل قا ةملكللا"لاعتسال ةلثمأ كنودو!. "ةداشلاو كلمتلاو

 ) فلا يبت عملا

 :(بر ةدام ةقياطواك : ىف خب ) ةغالا سدي أه يف س راف نيا لاق )١(

 «كلاملا : برلاف « هيلع مايقلاو ءيشلا حالصإ : لوألافه لوصأ ىلع لدي ءايلاو ءارلا >

 . . ءيثلل حلصملا : برلاو « بحاصلاو « قلاخاو-

 « .. لوألا لصألل بساتم وهو ؛ هيلع ةماقالاو ءيثلا موز : رخآلا لصألاو

 .بابلا تاك رظنلا معنأ مو : هلبق البسانم ًاضيأ وهو ءيثلل ءيثلا مض : كاثلا لصألاو

 هأ «.. ؟دحاو ًاساق هلك

 سوواقلا) و4 *ه: عموما ( بير ) ةدام ( برعلا نال) رظنا(؟)

 . 2 21 : صصخلاو . ( ببر ) ةدام ( طيغلا

 بو عطف



 «(رفاغ ةروس) يف قبسام لك نم رثك أب ىعالا» نآرقلا حرص دقو

 :لءاج

 كلملا نمل « ءينث مهنم هللا ىلع ىفخبيال « نوزراب مثموي )

 ( 51 نفاع (. رابقلا دحاولا هلل مويلا

 كوكي الو . + مويلا كلملا نإ : يدانملا يداني « مىمأ نم ةيفاخ هللا

 نسحأو « قلخلا عيمج هتطاس تبلغ دق يذلا هلل كلملا نأ الإ باوحلا

 نع - هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا ءاورام ةيآلا هذه س.فيام

 ةيآلا هذ فى أرق دللي هللا لوسر نأ « اهنع هللا يضر رمع ن هللا دبع

 هتضبق ًاعيمج ضرألاو « هردق ق> هللا اور دق امو ) ربنملا ىلع موه تاذ

 «نوك رشي امع ىلاعتو هناحبس « هنيميب تايوطم تاومسلاو « همايقلامود

 .دحع « رديو اهب لبق« ابك رحصو هدد نركت ؛ نر هلي هللا لوسرو

 .فح رف <« مجركلا انأ « زيزعلا انأ  ربكتملا انأ « رابحلا انأ «هسفن ةبرلا

 , ©30هب "نكرخيا : انلق ىتح ”ربنملا ملي هللا لوسوب

 )١( باتكلا رخآ يف سماخلا قحلملايف ثيدحلا جيرخت .

 م (©) كد



 كلا لكم مكزعألا زلت يناير ةنافا شا دنع نم“ ناطلس + نيقب

 < كلملا كلام هنأ ىعدي يذلا كلذكو:.'هلأسيو هللا ازيغ: وعدي يذلا

 ماؤها قاف 2525 يناعملاب قلطملا ؟ |ذاو « رهاقلا رطيسملاو

 ؟لينكو مكيلو ينإ » : سانلاب يداني نم ةاهولالا غرفتك ذه

 نتسلا قاطن نع ةجراخلا يناعملا كلذ لكب ديربو « « ىرصانو كيماحو

 يف هل كيرشال ىلاعت هللا نأ نآرقلا يف ءاج مب هنأ رت لأ . ةيعيبطلا

 هلو كلا هل للا نأ هعم ءاج « ملاعلا ماظن ريبدتو ءايشألا ريدقنو قلخلا

 ةلهاول الا نأ | لع ةححضاو ةلالد لذي "امن :6 كلملا"يف كيب رش: هل سيل كلملا

 هلأ هلالا دوت همزلتشي ام هناو ءًاضيأ كلملاو محلا * سل

 وكلا كلذ قف كاوذل لطف دقو < كلاذك ين انما هده نفل اع *هنلام كرش

 : تايآلا نم يلب اهف مدقت 5

 ل الل يو كلاما كلاش ملا لق)

 0 0 كا 0 0 2 اتت نم كلملا

 ل

 ”000 11 ىلا كلب سادات ر ةرغأب لقا
 نايات كس

 فاؤهل ( ةيسا.لا مالسإلا ةيرظن ) ةلاسر يف هطسب و كلذ قوية رانا )١(

 د مد



 «© هرسدتو ةدح 000 نع ال دق نباح عسو ىف سبأ لب الك

 كوس, كلذكا و و :هتاؤيؤشي نذاء قع اخ :لخدت نأ دحأ عيطتسي الو

 ةوقلا نم نهيخل وب ل و 1 ةهنذارإو هةتضيلشم للع كفووتك البط رااوأ ةعلقملا

 . هيدل ةلوبقم هتعافش لعجبام ذوفنااو

 محلا بور مذ عيمج نوكي نأ ايلعلا ةطلسلا دحوت هيضتقي امو -

 كيفما :> هم لقتني كالإزو, ءاذح و لاق اولغتمال لة ف انا رطل

 ناك اذإو «هيف كيرمث هل نكي ملو هل "الإ قلخلا نكيمل اذإ هّتنإف .هريغ ىلإ
 ناك اذإو « مالا ين دي هود نمل ال ككل مو سانلا قزرب يذلا وه

 كلذ يف هل نكي ملو هنوؤش رييستو نوكلا اذه ماظن ريبدتب مئاقلا وه
 كلذك هديب الإ ميرشتلاو ىمألاو ؟-1-١نوكي الأ لقعا اهبلطتي امفءكي رمش

 ندم أ كم اسيا هيكاثلا ده دل اي رقد نك

 « ساتحلا ةحاحل ًايضاقو ى يعادلا ةرعدل اسمع ةريغ اح !نوكك فا سلا
 تت

 َه
 الكا نم ممورخلا تنال ا ا

 منتو 2 مش | ميداس(" اللا نوران لك تأ كلاذك ركل

 قدقإلا وف كللكاناوإ هرقل دي ال اواو هك 0

 رابنلاو ليلاا روك و « رمقلاو ندحشلا ريحسل و « ةمانالاو ءام>الاو

 لك 2 0 لاو ا ؟حلاو غ ركفلاو .انما

 < دحاأ ولا محلل ىت مس رهاظمو 4 ةدحاولا ةطاسال ةفات2 هو>و كلوا

 يذلاف . ةتبلا مسقتلاو ةئزجتلا اهنم ءيث لبقيال ةطلسلاو م؟حلاو

 هل ناعذالاو هتعاطإ بجي امت هللا نود نمام نئاك رمأ نأ دقتعي

 تح كح



 كلذ بلطتي للي 4 ةنئيه هلام ثوؤشلا نم ابيلإ امو جا ءاضقو

 تا اكل وا صو لاو تاوامسلا!قلح-  انلتسلاو اهتق» ةلفالم

 اببلطتيو اهيضتقي ةزجوم ةماكبو راطم الا لازنإو حابرلا فيرصتو

 . 3 ا نوكللا انه ماظن ريد كد

 نوكت نأ ًادبأ نكم الف « ةئزحتال ةلباق ريغ ةطلسلا هذهو - «

 دوكحبت نأو »َ ]خا كد فيولا لرغأ فو كيد قلنا 9 ف ةطلسلا

 همنا 1 1200 كاذلا ةللذم..ضراألا ءنوكتاو اذبا :رخسه سمشلا

 ةايحلاو توملاو « ىرخأ دي يف ءافشلاو ضرملاو دي يف ءاشنالا نوكي

 نأ وكلا اذه ماظنل نكمأ ا كلذك ىماالا ناك ول هناف . ةثلاث ديب

 دس تايحالصلاو تاطلسلا عديمج نيوكت كار اهتم دال نق ةع'اقيدل موقت

 اذه ماظن ةثاف . ضرأالاو تاوامدلا يفام لك هيلإ مجرب دحاو ملاح

 : كلذك مقاولا يف وهو كلذك سعأالا نوكي نأ يضتقي ملاعلا

 هريغ دح ال نكيملو دحاولا ال1 ديب اهلك ةطلسلا تناكذإو # ع

 نودهلةصلاخو ءةلاحالهب ةصوصخم أضيأ ةيهول الاف ء ريمطق الو اهنم ريق

 تريح سل وأ كشيغي د هنود نم 1 كلع الق . أبيق هل كايد الف هريغ

 وأ « اليكوو ًاياو وأ ًاريصنو كل ًايماح نوكي وأ كري وأ كءاعد

 ينامملاكلت نم ىنمع هللا ريغ كلا هلإ ال اذإ . رضاا وأ عفنلا نم ًائيششلل كلع

 هل نأب 3 ابلإ دحأ نوكي نأ نكس اال هنإ ىتح « لاب رطخت دق يلا

 .هدنع برقتلا نمهناكمل ءهيدل هتعافش لبقتتونوكلا اذه 5 اح دنع ةلاد

 ا ا



 فرفال ناو ,> الا مزاتست ةطلسلاو ةيهولالا 0 دل يهو الأ

 ابلإ كوكي نأنكع ال « هل ةطاسال يذلاف .حورلاو ىنم.ا ثيح نن اهني

 نوكي نأ زوجي يذلا وهف ةطاسلا كلع نمامأو.ابلإ دختب نأ يغبني الو

 قلعتت يتلا ءرملا تاجاح عيمج ْنأب كلذ . الإ ذختب نأ يغبني هدحو وهو أبلإ

 "يش ءاضق نكمال هل ابإإ ادحأ ذختي نأ اهل-أأل ءرملارطضي يتاا وأ هلالا

 نإف « هل ةطلسال نم ةيهولال ىنعمال كلذلو . ةطاسلا دوو كود نم اهنم

 ءراا هيلا عحرب نأ دامزلا ف خفنلا نمو « ةقيقحال فلام اير كلذ

 . اًئيش هنم وح رو

 ةركفلا هذه هدي نيب ًاعضاو نآرقلا ه. لدتسي يذلا بواسألاو

 الا ثييرتلا مهغلاق 0 | هت مهفينأءىراقلا نك «ةيسسيئرلا

 ىيتاوتلاو ةراجتلاو ةررصلا فشت و هجاللا كاف لاخلا

 نم مترذصو اه منوامت دق يتأا تاوعدلا ةباجإو ةاحاو ةباقرلاو رصنلاو

 قم اهلها ودعا ناسا يدر وو رفا ينكر صا ا

 نإ متإف.نوكلا اذه يف ريبدتلاو قاخلا عأ ىلوتت يتاا تاطلسلاو ىوقلاب

 اهءاضق نأ مفر ع,ةريقحلا ةهفاتلا كت اوح هب يضقت 0 جامنملا يف مالمأت

 ضرالا تكتم قدك كرما شر طقر مد" ايم نأ يل

 ممقلا نم ةبح وأ اهنوب رسثت ءاملا نم ًاسأك الثم كلذل اوذخ ءايسلاو

 راحبلاو حايرلاو نحو الار مخ هاا 157 ل طتانخإ هال اا

 7 اعد ةباجإ ب لظقتاإل امنا 6اتاقب ريدبأ 1 لصتو هذه يل أ اقوا ضاونم
38 

 دما وكت



 ع 3 ل 3 2 58 9 8 .٠

 4 2 ةرقملا) ) أعيج هلل ةوَقلا نأ باذعلا دور ذإ

 5 اذام يفورأأ هللا دود نم نوع إلا ام. 59

 0 ار اطاوابللا يف ةلزقن يكن مآ" صر
 ١  : 3رع .

 ةم أيقلا م ىلإ هل يحتال نك هللا دود نم وع كب :(

 فاقحالا) 3 642(

  2اا ا كا لا يلا تحال تس
 سدا 5-2 هللا ناحيسف ا: دسفلا هللا الإ ةبلا ايف ناكرؤل-)

2-6 
 ىلعشب م 00 “0 0 وفصل ا

-6 

 (. نولتسإ مث مو ل

 هع سراقلالا ءايبنألا)

 00 ا ا ا ل
 لك بهذا ذإ هلإ ند هوم ناك امو دلو نم هللأ ذخداام)

 و

0 0 7 5 - 

 (و1:نونمؤملا) ( . ضعب ىلع مهضءب العلو قاخ اع هلإ
 ا

0-0 

 شرعلا يذىلإ اوذت لا ذإ قولو انكي 3 هعم ناكوا لق

 6 1 3 5 1 0 ول 2 ع اشو 1ك : 0

 م لالا الا

 هللا 2 نة كن الا دال هرج لاازابل وأ نم تايآلا هده عيمج يفف

 تس ع



 هديعب مث قلخلا ادب, نمأ .نوك رشي امع هللا ىلاعت هللا عم

 اال هللا عم لإ ضرألاو 0 ص 0 0

 1 لا ( . نيقداص 5 مكناهرب

 2 مو أدلو ذختي 4 نضال ا كلم هل يذلا)

 0 0 هردقف 0 قل كلملا يف كيرن 1

 نوكتلم الز + نوفاك "داو "انت نيتك أل 27

 ( ظل هاك الوأت ومن وكلم ا مهسفتأل

 نم +: ناقؤفلا)

 1 ا

 ا مكلذ يك وهو عقم لك قلخاو هيكل
 كا وهو ها 0 لكل اوم الإ هلإال "كير

 01 : (”ليك و ءيش

 مهتوبحي ًادادنأ هللا :نود: نم نخختي نمءسادلا نماوإ)

 اونا نيفلا ىارسولو ا: هنن ابك دش اوما قورذل ورشا كلا

 ب_ يلا



 ولا 11 يتلا طفلا ديس: لكلا ءنظ زابعلا و

 0 ظ 7 0

 مكل َلَرَأَو اهجوز اهنم َلَمَج م د اويشل نروح

 قا كيبل 0 يمكقلخإ جاوزأ ةينامث ماعنألا نم

 كلملا ُه مكبر هللا 0 ذ ثالث تاملظ يف قلخ دعب نم

 4 يلا: ل ل يي

 ا 23 اا قل

 اهزحش اون 6 1 15 أم ةحب 1 تا د قئادح ؛ هب انتينأف

 “2 0 مس : 0 5 3

 ؟1 رن فرالا ام نما ا مو ب هلل عم هلإ|

 نترحبلا نيب َلعَجَو يساور ابل 1 را اهلالخ لْعَجَو

 اها 0

 0 كلم ءوسلا فشكيَو هاعد اذإ تطضملا

 املظ يف م 27 0 : 100 اليلق هللا عم فل أ



 لع متخو اا اه مكسععم هللا :نيخأ 3 8 أ 3 .لخفرل

 (4”:ماعن الا 1 1 مكيتأي هللا ريغ لا 7 عيولق

 هلو ةرخآلاو ىلوألا يف دحلا ُدل وه 5 0: 0
 تا

 مع هلا لعج نإ 2 0 0 3 هيلإو محلا

 33 مكبأ هللا ”ريغ هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ادم رس ليللا
 ه-

 هه

 دال ءلع ا 0 3 ا 0 1 الأ

 1 ك1 أب هللا مد 0 نسم ةمايقلا 1 2 را

 ( بط -ا(١ : ضصصقلا )ا -( . نورصبت الأ هيف 6

 امو كرش نم |ببف عبل امو ضرالا يف الورتاواققلاو فادح

 (.هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافششلا عفنت الو. ريبظ نم عهنم هل 7 0 7 3 . 6 1 2 1

 ( اج ا

 راهتلا لعل يللا روكي. قبلا, ىضرألاز تاوايسلا قلخ)

 ك0



 سول ل[! هن نريغا نان عتلات لانفأألا خم ! هنوتأتام لكشف "ءاشا “توك نم

 ؟فوخ ناك ماد ؟تراجتساو هابإ كءاعد كلذ كاكأ ءاوس « هساسا

 م؟تعاطا ناك مأ « هللا ىدل ًاعفاش هابإ ىذاختا ناك مأ « هنم كءاجرو مايا

 اهوعدقع دق يتلا تاقالعلاو رصاوألا هذه ناف ؛ هرمآل ؟لاشتماو هل

 ةطلسلا كلع يذلا وههنآل هناحبس هللا ةصتخم نوكت نأ بج هللا ريغ عم.

 . هريغ كود“

 « بابلا اذه يف ميركلا نآرقلا هب لدتسي يذلا بولسالا امأو

 : زحعملا عيلبلا همالك يف هنام كنودف-

 ) ميلعلا ميكسحلا وهَو هلإ ضْرالايفَو هلإ ءامَّسلايف يذلا َوهَو)

 ( ملك كارغرلا)

 ا ا و نس
 5 هل 2 ة " 2 ا ا »ع

 3 الإ ( نوقلخي و 2 دوقلخال هللا كنود ند لوعدن.

 مل ىلإ

 ( م احب : لحتلا) (. دحاو هلإ

 .٠ 0 7 0 2 و 2-0

 قلاخ نم له مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اهيأاي)

 لالا ذل 0 يرالاو مايسلا نم يكق زري هللا رهف 1 5 7 3 ه-أ ٠ ٍ َِك 8
 ه- “أ هي 05

 (مب : رطاف) 6 قير ا“ اواو
 هع تح



 دعب هناحاح يف هيلإ عزفيو هللا ريغ وعدي يدلا نا مش .تنزككلا انه

 اك رش هل نأ هيف هداقتعا الإ كلذ ىلع هشثعبي الف « ىلعالا ىلعلا هللاب هناعا

 مكح ذختي نم كلذ رارغ ىلعو . ةيهولالا ةطاسلا يح اون نم ةيحان يف

 اما هنإف ةعشم ةعب رمد هيهاوتو + عاما ىقلتيو انوناق هيا لود نم 00

 وه اهمموحو ةيهولالا لصأ نأ لوقلا ةصالخف . ةرهاقلا هتطلس فرتعي

 <> ملاعلا اذه ىلع ابكح نا .ثمح نم سانلا اهدقتعي ناك أ ءاوس ةطلسلا

 ةعاطلا بجاو هتاذ دح يف اهرمأ نأو « اهداشرال عباتو اهرمأل عيطم

 . كاعذالاو

 عوارشلا لريزتلا

 ,ينأي ١ ًاساسأ ميركلا ثآرقلا هلعجي يذلا ةطلساا روصت وه اذهو

 هلل ةيهلوأ الا تابثثاو « هللا ريغ ةيهولأ راكنإ ىلع ججحل او نيهاربلا نم هن

 كلعال هنأ وه نأشا| اذه يف نآرقلا ه. لدتسي يذلاف . ههحو ىلاعت

 صنع ىلاف تانالإ علو تاداثلا يف تايحالصلاو تاطاسلا عيمج

 6 هتضمق يف كودو ةوقلاو 3 هدذحو هل سعالاو 3 هدد اتيلك ةمعتلاو 6 لكي

 2 4 اهثركاو ًاعاولط رحل عيطمو هل تناق موخلاو تاوايسلا يقام لكو

 هنود لكلا نمامو « هريغ نحل مكحملا (ىمق دفني الو هأوس ذح ل هلكلس

 . هكح تايحالص يف هكراشي وا « ريبدتلاو مظنلاو قلخلا راسا تقرع

 رخآ هلإ ةقيقملا يف نكي ملذاو « وه الإ ىمألا ةقيقح يف هلإال مث نمو

 بج وعسر



 لوسر ىلع لخد هناو هنع هللا يضر متاح ن يدع نغ فرط نه ري رج

 هذه أرقي وهو بهذ نم بيلص هقنع قو لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 مهلع اومرح مهنإ ©« ىلب : لاقف , مودبعي مل مهنإ : تلقف . لاق« ةنآلا

 . « مانإ مهتدابع كلذف هوعبتاق مارحلا مبل اولحأو لالحلا

 ,ىوه عبتي نم نأ كلذو «حوضولا لكحضاو اهانعفةيناثلا ةنآلا امأو'

 7 سعاألا عقاو يف هل ابإإ هد لا نقف سحأ لك فوف هسعأ ىررو سفنلا

 ناكم(ءاكر بلا ) ةلك ابي تدرو نإو هنإف امهدعب ناتيلاثلا ناتيالا امأ

 .نيت اه ىفف . ةيهولالا يف ىلاعت هللا كارشالا وهكرشلاب دارملاف ء (هلالا)

 .نم ةفئاط وأ لجر هعضوام نأ نور. نذلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد نيتيآلا

 دنتسي نأ ريغ نم يعرش نوناق وه مسر وأ ةءرش وأ نوناق نم سانلا

 ..ةيهولالايفىلامت هللا عراشلا كلذ قو مهف « ىلاعت هللا نم 2

 مهو لررأ تاب ىف مرا كرمم
 امف دجو» (هلالا) ةملكل ةفلتخلا يتاعملا نم هركذ مدقتام عيمج نا

 ام ”انئاك ذَحَتْي يذلاف '. رصتسملا لمأتلا لع ىفخمال ىقطنم طابترا اهندن

 .هئاعدل ًايطحسو هتحام+ل "انهت 6و » ءوسلا هنع ”افشاكو اريصنو هإ "انلو

 .ننسلا قاطن نع ةجراخلا يتامملاب كلذ لكك هرضيو هعفني نأ ىلع ًارداقو

 عاونأ نم اعون هل نأ هيد هنظ كلذ هداقتعال ببسلا نوكي « ةيعيبطلا

 .نأ ىريو هيقتيو ادحأ فاخم نم كلذكو . ملاعلا اذه ماظن ىلع ةطلسلا

 ردصم نوكيال « ةعفنملا هل بلحت هتاضرمو ررضلا هيلع رحب هطخس

 .ةطمل لان م اعون هل نأ روصت نم هنهذ ِف نوكيام الإ لمع و كلذ هداقتغا



 يي سس و ع عر ع
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 ( 22 كاف رملا ار

 (. غواكرشا :مدالوأ لق ديا / ص ريثكل ايارتلا ذكرك

/ 00 ( 

 .هلأ هي نأ 00 ها

 6م ىوزشلا

 ( 24 ل 1 لل ١ و كرش 2 0

 روصت نم ءيث انبه سيلف « اهناعم نم هركذ مدقتام لكن ع فالتخالا

 رشلا نمادخاو امإ وعاملإ د دحتتا يذلاف« ةعيبطل |نيناوقىلعةنميبملا ةطلسلا

 وأ هنوعد سانلا نأ ثيح نم أملِإ كاذ ذختي ملو «هسفنذاسنالا سفن وأ

 نمأبلإهوذختا دق لب « هب راحتسي هنأ وأ « مبعفنيو هرضيهنأ هيفذودقتمي

 هوت او ةنع_ ل ءاتعم ا | وم لطأد اورمتئاو «عبل ًاعرشش هرمأ اوقلت ثيح

 سيل و ءهسفنب ىهنيو صأي نأ يف قملا هلذأ اومعزو « همرح وهللح مف

 انل نيبت ىلوالاةنآلاق . املا دانتسالاو عوجررلا ىلإ جاتحم ةرهاقةطلس هقوف

 نود نم ةباآو ًابابرأ مهنابهرو مرابحأ ىراصنلاو دوهيلا تذختا فيك

 نباو يذمرتلا مامالا هاور امف في رشلايوبنلا ثيدحلا كلذ نيب اك ء هللا

 تاي يك



 0 1 لا اوذهتتالا هللا لاك واكب

 (ه١ :لحتلا) ظ ( . نوبهراف ياءاف دحاو

 5 و اع ناعا و (

2-0 

 رصف

 ِ 6-0 4 0( ا

 نوفا اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ « ةميكحلا تايالا هذه نم حضتيو

 تايسالا نم“ببسل مهسفتأ لع مبتبل ! ١ رمت هزمت ل | وهنأ مبتبأ] لبق ن

 طحقا|و ضرملا بئاوت مهنيا | يلع ميفطعو م مهتيانعا 27 3

 02 ون م تن )1 كاودلاو ىدعالا فا طقلاو

 م
 ب - ًَء

 كل نع نم انايرا 1 ا مرابحأ ند ام

 هلإ ال ًادحاو لإ اودُبيل الإ اورمأ امو ملم حيسملاو

 ًاعفاش اا ئظ نه 55 5 هللَح لك قف لمعت نا ىلع ردت ةوق امارو نم نوكميال 3

 هذهو . ةيهولالا يف ىلاعت هللاب هك رشاو ًالِإ هذختا دق هنأ كش الف لوالا ىمملاب هللا دنع

 نوكي نا.زوجيف ياما ىدملاب ةعافشلا اءاو « ابلطييو نارقلا اهضفري يلا ةعافشلا يه

 هللا ىلإ يدلل اذه ىمءفاش داع | ةماعو ني:هؤااو نيحلاصلاو ةكئالملاو ءاينألا نك لك

 . ابامقيال وا مرتعافش لمقي نا هنالك لكس كل ؛ ةكانع_قح ةااؤشم مف لامت

 تى ركروي حم



 ( . نوفلتخي هيف م ((يف 5 م 200

 ماس عر
 ع 50 0000 5 3 ٍِ

 ميعفتي ,الو مرضي الام هللا نود نم_نودبعيو, )

 ااا ل ( كا دع ا ل ا

 ةيلهاخلا لهأ نأ اهنم ةدددع رومأ ةعركلا تايالا هذه نم ىلحتيف

 سيلف « مهنيس امف تعزوت دق ةيهولألا نأ ل يف ثودقتعي اوناك ام

 هع نربي اوتاك رهاق هلال حضاو روصت مه-دل ناك لب < رهاق هلإ مهقوف

 ةباحلارزتاسإ نعل اف ةنعللا مهتديقع تناكو . مهتغل يف ( هللا ) ةملكب

 نأو « ىلعألا .هلالا' كلذ ةيهوأأ يف ذوفتلاو لخدتلا نم ًاثيش ميل نأ

 هبتطساو انيناعل نفعت رنا نع هناو لويقلاب هد ع ىقلدت ميهتلك

 اوناك كونظلا هذه لثلو ١ ةيعاقشتسال راصملا ىنحتناو عفنلا ردتسنو

 كفرا فلسا تاع تدل انه نماو لاجمل عم ةلاآ اقم ممودحتي

 تاداب موقيو هب نيعتسإو هوعدل حبصأ م 0 عل انفاس ادا دا

 حلطصا ام ىلع كلذ لكف « 3 تابرقلا هل مدقيو مظعتااو ليحبتلا

 . ّابلإ هانإ هذاختا ةيلهالا لهأ هيلع

 نمنوكتي ةعافش :تاسق ةعافشلا تا ماقملا اذه يف ءىراقلا هف رمينأ بحي امو )١(

 تءافش لبقت نا الإ مفاثلا ىبأيو « ذوفنلاو ةوقلا عاونأ نم عون اهئارو

 2 ًامثقو اللذت ضئارعلا مدقت الإ هيلا عوفشملا ىلا مدقتال ةعافشو

 د ه6



 كلذكو © ضرملا نم هئافش وأ ءاملا هغالباب موقي نأ ىلع ًارداق هلع ام

 رس ةلاثف « ءافشلا وأ ءاملادتم شمتلب لالا هذه لثم ف انثو اعد, اذإ

 د 0 ل 37 فلا واذ ةحصا] وأ ءالا لعدفا همكح نولا نأ

 نيناوق نع ا> راخ ًايبيغ ًافرصت هتحاح ءاضقا تاقكلا قف فرق

 هلالا ناسنالا وعد هلحخاألل يذلا روصتلا نأ لوقلا ةوفصو . ةعيطلا

 ةنميبملا ةطاسلل اكلام هنوك روصت مرجال وه هيلا عرضتيو هثيغتسيو

 . ةعيبطلا نيناوق ذوفن ةرئاد نع ة>ح راخلا ىوقالو ةعربطلا نيناوق ىلع

 انفّرصو ىرّقلا نم 00 ع ف

 نم اوذختا َنيذلا ٌمرَصن الولف . نومجري مهلعل تايآلا

 2 فإ كلذو منع اول لب "ةبلآ 52100

 ”ر-الا/ : فاقحالا 6

 ّئ نقل نوالحجأ# 'هبلإو يكرطف يذلا دُبعَأ ال يلامو )
 ريك

 اي وع 3
 ل _-َ مل

 مىتعافش ينع نغتال - نامهتلا 0 نإ هيل هنود

 (مس 55: سي) نون او ناعيا

 , 4 را 0 2 0 3 يا 2-7

 انوب رقيل الإ مديعأ ام ءايلوا هن ود نم اوذخا نيذلاو)



 ١ 0 - ا م َ . رض

 7 5 م هللا دود 0“ لوعدلا نذلا 0 ها

 : سلوي) ) نا رخي الإ كر اظلا الإ نوعا

 نذكقا كاك نذلا هر اًهدحأ 4 نر ةعضب تايآلا 56 نم ىلع و

 م وقسضتس و دنبادنشلا| دنع مهنوعدش اون اكمل ةملا من وذختي هيلهاحلا

 مانصألا وأن قكئالللا دوأ«نإلا_نم انوكب انيكتلوفأ تبا انآ“ ١ !ناثلا]

 هباع لدي م” «لمق نم اونام دو نسنلا نم ادارفأ كل ةككاواط

 ةحضاوةلالد «ن وثَعْسُت نايأ كورعشامو ءامحأ ريع ”تاومار: ىلا

 .مرصن ىلعذو ردقيو مءاعدن وم سي هذه وبتهلا نأ نومعزب اوناكمبنأ:ثلاثلاو

 « ءاعدلاموهفم نم رك ذ لعد وكي نأ نمماقملا اذهيف ءىراقال دب الو

 شطعل اهباصأ كاك اذإ ءرملافهلالا نمد |فالا اهوحربيتاا ةرصنا|ةيعضو نمو

 كتيياعلا 6 الؤ ضرع كيصا اذإ يأ. ءالملا راض همافا هم اعنا

 «ءاعدلا» - بيبطلل كل ا » هناوادل

 كلذو.هل ًابا|بيبطلا وأ مداخل ذختا دق لجرلا نأ هانعمنمس يا كلذك و

 ةرئادنع جر الو تايسالاو للج [فوراق ل لا هلعفام لك نأ

 د كرما ا ءطملا ا كقو ناو وأ يلو كلاما اذإهنكلا و .هنكح

 ةءركلا جيرفتل هاعد هل كش الف « بيبطلا وأ مداخلا وعدن نأ ن سل

 «لامألا نم تائع هنع دعم ريق ف ىو دق 0 اعد هناف . ابا! هدحناو

 بابسألا اع ىلع ةطلسلا نه ًاعون هل كا معرف 0 اع هارب هن ينأكف

 ما _ اابح



 بئاونلا يف ممتامحو مؤاياوأ مهنأ مه نونظي اوناكمبسفنأل ةملآ هيلهاجلا

 ممراوج اومتحا اذإ ضقتلاوفوملا نم نمأع نونوكي مهنأو دئادشلاو

5 20 2 : 
 كود نع ذنوعدت يتلا مهتبلا مهنع تتغأ انفلا)! دادحا

 0 بينت َرْيِغ موداز امو 0055 3 ءاح 5 داوم نم ل

 ليد ا

 -َ 2 1 - 5 ١

 ( مو ائيش نوقلخيال هللا نود نم نوعدب. َنذنلاو )
 َء 270 ا هاو
 6 ا ع امو ءايحا ريغ تاوم 0 وةلخ

 (""-؟.: لحتلا) 6 ملا

 (.© وه الإ هلإ الءرخآ (بلإ هللا مم عذتت الو )

 (مم6: صصقلا )

٠ 
 مل

 يف اهلاهتسا ءاج ( هلإلا ) ةماك نأ ماقملا اذه يف ظحالي نأ ىغبني امم )١(

 نأ رمألا ةقيقح يف قحتس يذلا دوبمملا اهيناثو « كلذب ةربعال « الطاب مأ دوبملا

 .نيف.لاتحلا ني.:ءلا ندع هع ني.ضوملا ف (هلإلا ) ةماكتامهتسا دقتيآلا هذه يفو 5 لمعت

5 



 نأ اهبنع ةحودنمال يتلا ةيعيبطلا رومألا نم هنأ ةعبرألاعيارو س ع

 يضقي نأ ىلع رداق هنأ هيف نظي نم ىلإ ماوو قوش يفذاسنالا هجتب

 هباصعأ ءىدهمو « بئاونلا هتبان اذإ هيوؤي كأ ىلعو « جاتحا اذإ هتحاح

 . قلقلا دنع

 ةملك ابلحأ نم تقلطأ دق يتأا تاروصتلا نأ هلك كلذ نم نيبتف

 تاجاحلل ًايضاق دوبعملا وكي نأ ام ىجرب يتلا ىوقلا كلمتو ةنميهملاو

 نم ًارس نوكي داكب راظنألا نع ًايراوتم نوكي نأو لزاونلا يف ًاريحم
 تريلا 2 9 ا عاويو تكاسنالا هنلا عزفت نأو 3 سانلا كيدي واتا

 : :يلهاجلا لهأ رثع اوربا روصت
 تا”روصت تناك اذام رظنن نأ يوغللا ثحبلا اذه دعب انب لمحو

 . اهلاطبإب ثآرقلا ءاج يتلا ةيهول الا باب يف ةعدقلا مماالاو برعلا

 . ىلاعتو هناحبس لوقي

 2 ل 0
 (ا ممل اونوكيل ةهل ا هللا نود نم اوذختاو ١

 اترك : تسل

 ( اق زرطخما مهداَعل ةبلا هللا نود نم اوذختاو)

 (7: سي )

 لهأ مهسحب ناك نذلا نأ نيتعركلا نيتيآلا نيتاه نم نّتيبتي

 28و



 لالا ا ]|لع رفاللا نم:ناسنالا.نهذ يف أشنيام لوأ نأ ١-

 دبعي نأ هلابب رطخيلناسنالا ناك امو .هراقتفاو ءرملا جايتحا هانأمذوكي

 ب'اونلاىلع هرصني نأو « هتئلخ- دسي نأ ىلع رداق هنأ هيف نظي ملام ًادحأ

 .بارطضالاو قلقلا لاح يفهعور نم نكسي نأىلعو < تانآلا ديه و ديو

 ع اا ضافام ادجأ نأ .ءرملا داقتعا نأ كلذكو -

 هولعب فرتعي الأو « ةناكم ىعمأو ةلزنم هنم ىلعأ هدعينأ مزاتسي «تاوعدلل

 ليال 1 ادلعو واعي كل دك, فرتمي نأ لب. بيبحق ةلزاللا يف

 بس .[لاغ ءرملا تاحاح هه ىضقتام نأ كلذك قحلا نمو م

 تاجاحلا ءاضق يفهلمع ءلج عقيوءايندلا هذهيف تابّبسملاوبابسألانوناق

 يف ءىشنيال « هماع ةرئاد نم جرختال دودح يفوءهرصبو ءرملا عدس تح

 جاتح الحر نأ الثمثاذل ذخ ءأدبأ هتدابع ىلإ ع وزنلا نمئيش ءرملا سفن

 مروع 2 بلطي 1 يف ايف « هتحاح ضعب يف هقفني لام ىلإ

 لجرلان إف« هلمعىلع هرحأب مثءالمع هدإقيو هياط ىلإ لج رلاهبيحيف ةفيظو
 ةدابعل|قحتتسي لح رلا نأ  دةتعي نأ نع الضف  الصأ لاس هل رطخمال

 فرعو هتباغ هب غاب يذلا جابنملا لك هنيع ”مأب ىل ز لف لع #05 هلق نم

 كسلا كامرا راولطعنوأ + ةطلاج ناطق” لعراءاطتنمأ اج ةقئارأملا
 باحح ءارو نم هت"رقو دوسملا صخش ناك اذإ الإ ءرالا لاس رطخم نأ

 انهاه نم . ءافخلا راتسأ تحت جئاوملا ءاضقىلع هتردقم تناكو « بيغلا

 عم ةلولاو ةريحلاو باجتحالا يتاعم نمضتت ةملك دوبعمل تريتخا دق

 . عاعلاو ةمقزلا سم لع افناشا



 0 ىلا تما
ّ_ 

 مجاعم يف ءا- دقو . ءاحلاو ماللاو ةزمحلا : ( هلالا ) ةملك ةدام

 ") : ىلب امذ هنايب يلأي ام ةداملا هذه نم ةغللا

 0 : [ تالف ىلإ تفل |

 هراكا ىأ ه ريع ةملاتد ل 7 نم عزف اذإ | هتاًأيلج رلا هلأ

 . هيإ هقوش ةدشل هيلأ هحّتتا : [ لجرلا ىلإ لجرلا هلأ ]
 . همأب علو اذإ [ ليصفلا هلأ ]

 . دبع [ ةّهوثاآو ةهالإ هلأ ]|

 بحتحا يأ : | أهمل هبلي هال ) نم قتشم ( هلالا ) لبقو

 ع ةهلإ هلأي ةلأ » تاعح يتلا ةبسانملا يتاعملا هذه يفلمأتلا نم نّئيبتيو

 ا هير ,  فالاربع سلاحا ىلإ تسال ل

 هك كاع يروباسنلا سسفتو 2٠.6 ١ة/١ رنتك" نيا رصسفت رظنا 1

 2 570١ ي ربطلا ريسفت

 بولا بص



 ا رةنو اةقرأالا تاعلطصملا| كلب: ياعم لضتفن نأ انب ردجب

 . ةيساسالا هميلاعتو يقيقحلا تآرقلا ضرغ نيبتيل 52

 يل تالاقم يف تاحلطصملا كلت موبفع ماملالإ تلواح دق ينأ عمو

 هتاذ دح يف يفكيال نآلا ىتح هتبتك دقام نأ ريغ «اهنباتك يل مدقت ةديدع

 عنتقي داكي الو ؛بابلا اذه يف ناهذأ الا ىلإتب رست دق يتلا ءاطخ الا ءردل

 ليصفتااو حرشلا نم هب ينآ ام لك نوبسحم مهن الهيلا نونئمطيوسانلا هب
 دائتشا ريغ نمو ززنلا تاتكلا يب دابشتسا. ريغ نهمتالكلا: كلت ينام

 يصخشلا ينأر نأ رهاظلاو ؟ هتيأترا يل ايأر هنوبسح . ةغللا مجاعم ىلإ

 تدرأف ٠لقالا ىلع هيلع ينوقفاوي الو يبأر نور.ال نيذلا عنقي نأ نكمل

 نم « ةعبرالا تاحلطصملا هذل ةلماشلا ةلماكل |ىناعملانيبأ نأ ةلاسرلا هذه يف

 . . ةنللا محاعم ىلإ دنتسياليأر وأ نآرقلا هدي وي اللوقب كلذ يف ينآنأ نود

 مث (ةدامعلا) مث (برلا) مث (هلالا ) ةلك ًالوأ ثحبلاب لوانتأسو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ( نيدلا )

 ب زب



 الف برلا وه ىلاعت هللا نأ كآرقلا ادان اذإو .املإ هللا ريغ اوذخما دق كلذ

 ًايبرم هللا ثودنم اأدحأ دقتعنال ءالوأ نت اه اولاقءأبر هنودنم اوذختت

 مقاولاو ء ديحوتلا باب يف انتديةع تلك دق كلذبو ء انىمأال ًادبعتمو انل

 قلطت يتأا ىرخ“ الا ىنام ا ثيح نم هللا ريغ ةيبوب رل مرُثك أ نعذأ دق هنأ

 اودبعاذأ نآرقاا مهطاخ اذإو . يبرملا  ىنمملااذه ريغ(برلا) ةلك اهءاع

 هنعلن و ناطيشلا ضغنو « ناو الا دنعنال : اولاق ءتوغاطلا اومنتحاو هللا

 لاحلاو « ًالاثتما ًاضيا ين آرقلا ىم'الا اذه انلثتما دقف« هل الإ عشخم الو

 ةتوحتملا«مانلطتالا زيخ ئزش آلا تيعاوطلا كابنأت نكح لام ؤلازالا يا

 ريغل  هلأتلا الإ مبالا ةدابعلا بورض رئاس اوصخ دقو ؛راجحالا نم

 نبدلا صالخإ ىنعم نمسانلا مهفيالهناف «(نيدلا) يف كلذ لثم لقو « هللا

 ى ئقهاالاؤي( ةينالتبالا ل ةنايدل از هب ؟تيقام كالاإ [نخعتم تأ ريغ نا

 لهأ نم دودعم وه نم لكم عزب انهه نمو. ىراصتلا وأ دولا وأ كدانملا ةلم

 اوصلخم ل نمممميبلغأ نأ قحلاو « هلل هنيد صلخأ دقهنأ ةيمالسالا ةنايدلا

 . (ندلا) ةلك اهيلع لمتشت يتلا ةعساولا يتاعملا ثي- نم ىلاعت هلل مهنيد

 «نآرقلا مااعت مظعمسانلا ىلع يفخ دق هنأ هيف ءارمال يذلا قا نمف

 هدنه ىقعام" درو ةي زكا رملا هن ركشو ةساخلا هخ ور مهنع تباغ دق لب

 ربك أ نم .كلذو .لبملا صح 2 ةشاش الا ةعراالا 5-

 مهلامعاو مدئاقع ىلإ فءضلاو نهولا اهلج ال قرطت دق يتلا بابسالا

 هلكك لذ لجأ نمو .نيماسملا دادع يف مهنوك و مالسالا ندوملوبق مغر ىلع
 تس اأأ كلل



 يف ةصلاخلا ةيبرعلا نيعم بوضنو ملسا| ينرعلا قوذلا ةلق : لوالا

 اوؤشنو يمالسالا عمتجلا يف اؤدلو نيذلا نأ يفاثلاو « ةرخأتملا روصعلا

 (ةدابعلا) و (برلا) و (هلإلا) تالك ناعم نم ممل يقب دق نكي مل « هيف
 لح ل 1111 تقو يلهاذاع.تمحلايف ًاعئاش ناك ام (ندلا) و

 نو> رشي ةرحأتملا روصعلا يف ثورسفملاو نوي وغالا ممصأ نيمبسلا نبذه

 انتقال" نانلا ردسفتلا نتكو ةغللا محاعم يف ثآرقلا تالك رثك أ

 نم كنفودو . ةيلصأالا ةيوغالا ابيناعم نم الدب نيملسملا نم ثورخأتلا

 : ةلثمأ كالذ

 .نانثوالاو مانص الاةملكعم ةفدارتم امنأك اهولعح (هلإلا) ةملك نإ

 تاذإلو ءيشنيو ينوب يذلا عم ةفدارتم اهوام- (برلا) ةملكو

 . مهئشنت و قلنا ةبب رت سمأب ةمئاقلا

 عوضخلاو كسنتااو ةلأتلا ينام يف اهوددح ( ةدابعلا ) ةملكو

 نأ يدي“ قلب الاضلاو

 . ( ة«انعنمد ) ةلحنلا ةءلكل ًاريظن اهولمح ( نيدلا) ةملكو

 . ناطيشلا وأ مندل اهورسف ( توغاطلا ) ةلكو

 ىقيقملا ضرغلا ىتح اوك ردي نأ سانا | ىلع ردم نأ ةجيتنلاتناكف

 نودنم اوذختي الأ نآرقلا ماعد اذافّدآر قلا ةوعد نميرهوملا دصقملاو
 ماتص الا اوك رت ا ابتح كآرقلا ةباالطم اوفو مهنأ اونظ , الإ هللا

 هه طيحنو 0 0 تولازال مهأ لاملاو ؛ نانو الا اولزتعاو

 -- مهنأ كو رعشبال مو مانص الاو نانو الا 'اًدعام (هلالا ) موبقم

 كد



 ًاملع نوطيح اوناكو « ”لبق يذ ذنم مبمالكيف نيتلمعتسم اتناك(برلا) و

 الو هللا الإ هلإ ال : مل ليق اذإ مث نمو . اهلع ناقلطت يتلا يناعملا عيمجب

 اماه هيلا اوعادام اوك ردأ « هتبيوبرو هتيهولأ يفهل كيرشالو هاوس ةبر
 لئاقلا هافن دق يذلا وه ءيث يأ ماهسإ الو سئبلام ريغ نم محل نابتو

 < لاك كب ةلخاو هد لف يش ىأو 4 هب فد وب تأ هلا عنمو

 هيلع يعني و هلطييام لكب ةفرعمو ةنيد نع اورفك اعإ اورفك نذلاف

 ةنيب نع نمآ دف نمأ نم كلذك و « هتييوبرو هللا ريغ ةيهولأب 0

 . هنع خالسنالا وأ هب ذخألا ةديقعلا كالت ”لوبق بحوياملكب ةريصبو

 اوناكو مهتغل يف نيتعئاش (نذلا) و (ةدابعلا) اتماك تناك كلذك و

 يلمعلا جاهملا وه امو « ةيدوبعلاب اهنعارست ىلا كاكا اكو ف6

 حلا قامملا 1 ه امو (ندلا) ىزغمامو (ةدايعإا) مسا هيلع قلطي يذلا

 5 3 اودبعا نأ» مهل ليق امل مث نمو ؟ةملكلا هذه اهلع لمتشت

 يف اوأطخأ ام اهلك ايدآلا نع نيعطقنم هللا نيد يف اولخداو «توغاطلا

 مهعامسأ اهناملك تعرق نإ امو . ّتآرقلا ام ءاج يتلا ةوعدلا هذه مبف

 كلت هب مهبلاطت تءاح مهايح ماظن يف رييغتلا نم عون يأ : اونيبت يتح

 9 ةوعدلا

 ينام لا لدبتت تاعح ىهازلا رصعلا كلذ تلت يتلا ثورقلا يف هنكلو

 نيب ةعئاش تناك يتلا يتاعملا ثللت « تاملكلا كلت عي ةحيحصلا ةيلصألا

 تاملكلا ملت نوب ةملك لك قيصن تدل 0 6 0 لوزن رصع موقلا

 ناعم يف ةرصحنمتداعو « لبق نم هب طيحن و هل عستت تناك ام عبرألا

 :نينثا نيمبسل كلذو . ةمهتسمةضماغ تالولدع «ةصوصخمو ءةدودح ةقيض

 ل هي سل



 ابكملامعأو هتديقع ىقيتو, داشرالاو ىدملا نمّتآر قلا هب ءاجام لكديلع

 هللا الإ هلإ ال ةملكب جبلي كفني نا هناف . كآرقلاب انمؤم هنوك عم ةصقان

 هللا الإ برال هنأ نلعي حربي نلو .هللاذود نم ةددعتم ةبلا كلذ عم ذختيو

 قدص لكب ربحت هنإ. رم الامقاو يف هللا ثود نم بابرال ًاعيطمذوكي مث
 كلذ عم هنكلو « هل الإ عضخم الو ىلاعت هللا الإ ديال هنأ ضداحإو

 ةدشلكب حرصي كلذكو . هللا نود نمةريثك ةملآ ةدابعلعافك اع نوكي

 مالسالا ريغرخ آن د ىلإ هوزعب دح أماقذإو هفنك وهللا ند ةريظح يف هنأ 0-7

 ةددعتم نايدأ لايذأب ًاقلعتمكلذ عم ىقبي هنكلل و « برحلا هبصانو هيلع مجه

 «هناسلببرلا وأ هلالاب هيمسي الو ىلاعت هللا ريغ ًادحأ وعديال هنأ شالو
 ال تح ١ اللا كي ةيدديدتعم طاب رأأو ةريثك ةنلاةلاف وكت :نكل

 ايو دة - ك1 دف هنآ الضأ رعب النيكشملا و« 0 نان اه

 , ندلا يف كرشلل ”ف رتئقثمو هللا ريغل دباع هنأ ىلإ ”هتهّتبن اذإو ىرخأ

 يف الخادو ًاّمح هللا هذا نبا نوكي هنأ الإ «. كبح و شمخ كيلع ضال

 يرديال وهو ( ندلا) و (ةدابعلا) ىزغم ثيح نم بير كودب هنيد ريغ
 للا ريغل ةدابع رم الاةقيقح يف يه امبكت رب يتلا لامعالا نأ كلذ لك عم

 .ناطلس نمهب هللا ل زن أام'ن دم الا سفن يف يه اهيف طقس دقيتلا ةلاحلاذأو

 ءىطاخلا نفل اري يقيقحلا بدسلا

 لزن ا.,هنأ مالسالا روصع نم هعبت اموةيلهاملا رصعيف رظنلا انلدب

 لك فرعي ذئنيح ناك داضلاب نيقطانلا ىلع ضرعو برعلا يف نآرقلا

 (هلإلا) يتملك نآل ء (بترلا) ب دارملا امو (هلإلا) ىتعمام مهنم ٠ ىرمأ

 د

 ظ



0 
 ( 1 كار ل1[

 اره نق الإؤ رك اح دوم او, الابفف اهاند_ساعإ ةودقملا ىالا ع

 ميركلا نآرقلا هب كزنام لكذأ ةلهولوأل سحب هناف , هتاآ عبتتو ثآآرقلا
 نسل و «ةعبار الا تاحلطصملا .به لوح الإ رودبال داشرالاو ىدلا ٠

 : الإ ةيساسالا هتركفو باتكلا عوضوم

 .هلالاو برلا وه هللا نأ
 . وهالإ هلإ الو برال هنأو

 . ثاسنالا دعي نا يغني هاياف

 1 نيدلا صلخ نأ يعمذد هدحو هلو

 عب رونا تامل صم ا "يق
 روغ ربسيو نآرقلا سردي نأ دارأ نم دبال هنأ نّديباا رهاظلا نمو

 ىقلتيو عب رالا تالكلا هذه نم لكل ةحيحصلا ينامملا مفتي نأ « هيناعم
 ىنعمامو « هلإلا ام فرءبال:ناسنالا ناك اذاف ء لماشلا لماكلا ابموبفم

 هلك نآرقلا نأ «مرح الف نيدلا ةملكه يلع قلطت امو « ةدابعلا امو « برلا
 فرعي نأ ردقي الف. ءيش هيناعم نم مهفيال المهم ًامالك هرظن يف دوعيس

 هن دابع صخب نأ ميطتسي الو< كرشلا ةيهام ىلإ نطفتي وأ ءدي> وتلا ةقيق>

 تاحلطصملا 0 ناك اذإ كلذك و . هل هنيد صلخم وأ هناحمس هللإ

 سدلي هنأ كشالف ةصقان اهنامع هتف رعمتئاكو لجرلا نهذ فا اشتماضماغ

 ا
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 يه 1 ذا ١ او نإ اوديعيل الإ اورمأ امو)

 0 ا 1# (نوك رشا ام هن احبس
 5 د ىدسفر)“ 3

 0 ١ و مال ص -او 3 كتم | 5 و اه كإ)

 (و١ - دز منو

) 0 ) 

 كرشبتالو اطام المت لَمْ هَبَر ءاقل وجرب ناك ند

 ١١١ فيكلا) 86 ا ةدابعب

 اوبنَتْجاو هللا اودبعا نأ الوسر هم زك يف انمع 0

 ( مب : لحتلا ) ( . توغاطلا

 تاوامّسلا يفرم مس هلو 2 لا نيد َرَِقَأ

 ( ؛مج :نارمع لآ(. َنوعَجْري هّيلإَو هان دك[ (ظرط ألا

 (( لطلا ياللنمخ اناا "نأ ت هاا ل

 ١ : رمزلا )



 ميسان
 هيه لكلا 1 هذقلا

 ءرابعلاو ىيرلاو ترلاو ارنا

 فطقلاو « هماوقو ين آرقلا حلطصملا ساسأ عبر الا تايلكلا هذه

 نأ وه ميركلاآرقلاهيلإ وعديام عاجف .ثآرقلا ةوعد هلوح رودتيذلا

 « وه الإ هلإ ال « دمصلا درفلا برلاو دحألا دحاولا هلإلا وه ىلاعت هللا

 نحيف ردح أ ةكملي رن: ورالوإ كمارو (رنافك نادي الأ تت

 ةيهولأب رفكيو« ابر هاوس نود هذختي نأو الإ هب ضرب نأ ناسنالا ىلع

 عم ديعت الو هذحو هدسي كأو ”انزرج نياتماع

 :ليزنتلا يف درو مك هناحبس هنيد ريغنيد لكض فربو ىلاعت هللهنيدصلخمو

5 
 هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلبق نم انلّسرآ امو )

 ( .نودبعاف انأ الإ هلإ ال



 لضافلا حأالا اهب ضي يتلا ةيبرعلا ةمجرتلا هذه الإ « ىرخأ ةما ةيأ

 ةبورعلا راد » ءالمز نم <« قابس مظاك دمج ديسلا ذاتسالا بيدالا

 انتناوخإ ىلإ اهعدقتب فرشتن ءالوأ نحت اهو « « ةيمالسالا ةوعدلل
 . داضلا» نيقطانلا

 هدم ىلا فال ظرظلاا تاقر ون ةتانلا يع ةلاسإلا هذهو

 يلعلا يف انإ ناوخإ يديأ ىلع  نيصحلا مالسالا لقعم - قشمد

 يف ةتامسالاو مالسالا بح ىلع مه. ولقو انبواق تعمتجا نمت « نيدلاو
 اعيمج انقفوو « ءازملا ريخ هلهأو مالسالا نع هللا مازج « هليبس

 . بيحب عيعس هلإو قيفوتلا يلو هنإ « هتاضرم هيف اع لمعلل

 ظ ذاتسالل ( مالسالا ءىدابم ) ها بك ف لا تو قاو

 ءىراقلا دحن  ةرهاقلا يف ترش ىرخل لئافو ينام و < يدودوملا

 ىرخأ لئاسر اهبقعت نأ لومأملاو  ةلاسرلا هذه ماتخ يف اهءامسأ
 اا اع تإ يرق ةلعلطلا هذه نم

 نيملاعلا تر هلل دجلا نأ اناوعد رخآو

 ه سرع ىلوألا ىدامج وس /
 ا . ث روهال
 ماوهه ( راني ) يباثلا ثوناك م ع 8

 ىلاعت هللا ةخر ىلإ ريففلا زحاملا هتك

 دادأطلا مداع دم



 ا

١ 0 2 - 

 لال 300 0

 م ركلا هل وسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلا دما

 7 , رفت

 ةلاط ىف" قد دا ورنا عرطحلا+ كر ةيشلار تاتش "ايلا" ةلاش رن

 نامجر' » ةيربشلا هتاحم يف اعابت الوصف رشنو « م 194١ د )مسد.
 اها: زألا :تاحتاعطملا» اهلاعس | هلا يأ أك تع اني مث « ثآرقلا

 ةلاثب لا ةكديل هج دق «ىفامشم" ئداوذوللا داتعتألا#ةلتكك "امو أو تآرقلا

 هركذ ةداعإ نع ينفيام هيف « مالسالا يف تاحلطصملا هذه ةيمهأ نع

 2 ةلاسرلا هذه فيلأت خيرات انه نيبن نأ انبسحو « مدقتلا اذه يف

 : اهفمأات ىلإ تعد ىلا يسال

 تسسأت يتلا ةنسلا يهو «ه ٠م. ةنس ةلاسرلا هذه فياأت مت

 كف دي يأو ب كيب ةلاسرلا هك ناكف لك ِق )) ةيمالسالا ةعاجا 0 أف

 تايعملاو بازحأالا عيمج نم اهفقوم ديدحتو « ةعاجلا ةوعد حاضيا يف

 ةعاجلا يف كارتشالا دحأ اهدعب مدقت امث ؛ دالبلا يف ةمئاق تناك يبا

 هيلإ اوعدتام نيبو ةعاجلا ةوعد نيب قرفلا نم ةمات ةنبب ىلع كاك الإ

 الإ .تماقام اهنأ ىعدي هين اغار لعل فاسو ثارح آلا راش

 . هن وعد ركل مالسإلا ل

 ةعبط لكيف  تاعبط عبرأ نآلا ىتح ةلاسرلا هذه نم ربظ دقو

 ىلإ اذه انموي ىح لقتت و 1 ةيدرألا ةغللا  ةحسلت ابو. 2 ٠



 ا

10 72 



 7 هدي دأ موا وم رم /

 رار برر كا لم "0 1

 هيأ سألا كلا اخذ

١ 

 نا]رقلا يي دعبرا]!تاءاطصلا
 نككرلا - الا ىلإ ك هللا

 ( ةدرالا نع برعم )

 يو ودول اىلع اوي





 هيأ سلا كلا اخذ

5 

 ناقل عرالاتائاطصملا
 نيينرلا ح ةذاتملا + تلا - هلالا

 ( ةددرالا نع برعما)

 ير ودوم اىلع اونا

 ةيمشس املا للا
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