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 نم ءماسج ماهمب ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملا علطضي

 ىذلا نيدلا .مالسإلا حيحصب ىناسنإلا لقعلا فيقثت ىديس اي

 اهئكيضيف ؛ةيرشبلا سفنلا تابنج ىف عشي الدعو ًارون هللا هاضترا

 لهاجم نم هسفن ناسنإلا ذقنتسي هب «نمحرلا لدعو ناميإلا رونب

 ةرئاحلا سفنلا كلت ئلتمتف «نايغطلا تاهاتم نم هتاذ ندع حلا

 بردلا قافر سانللو ء«دوجولا قلاخ هلل ابحو اقارشإ ءوسلاب ةرامألا

 سفن ىلإ ةلاضلا سفنلا كلت لوحتتو «ةنيكسلاو ةمحرلاو ةدوملاب

 نيد ةماركو | بح اهلوح نم ىلإ دودح الب اهءاطع مدقت «ةينارون

 ىسإو «داشرلا قيرط ىلإ اهملستل ؛لوقعلا ىلإ ناميإلا رون لغلغت نع

ةياغ وهو داشرلاو ةيادهلاب اهرمعتل بولقلاو ةدئفألا
 ريخ ئيجم 
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 هللا د
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 . 114 ديم را طارص

 ةرصبتملا ةملسملا ةيصخشلا روحمتت ىناميإلا بردلا اذه ىلع

 نبض تيم وار هع راع اسر يي در

 ةفااخل ةبحرلا قافالا ىلإ هب قلطنتو «نوكلا اذه ىف ناسنإلل

 هسفن عفني ام وحن نمؤملا اهب هجوتيل ءههلوح نم دوجولا ىف ناسنإلا

 ىلع ناسنإلا اهب فرصتي «ةميق هتايحل ىطعيف «هلوح نم سانلاو

 .داشرو ىدهو ةريصب

 ملعلاب ناسنإلا ديوزت ىلإ فداهلا ىريونتلا مهفلا اذه ىده ىلع
 باطخ ىلإ ةجاحلا ثعبنت ةضهانلا ةيلقعلاو «ةدقوتملا ةحيرقلاو عفانلا

 اذه هب مزتلي «لقعلاو ركفلا مرتحيو «ءىحولا سدقي ءرينتسم ىطسو

 اذه عببطوم ةلماسلا ىف .ناشلا وهو.« اعيمج هتارادصإ ىف .نلكملا

 تاعوضوم نم هل ضرعت اميف ؛ةيمالسإلا تاساردلا ةلسلس «ميدقتلا

 ؛نيدلا اذهل ةيئابرلا تاموقملا مهلتستو «ةيمالسإلا قئاقحلا لصؤت

 ىتلا ةنامألاب هلمحف ناسنإلا تاكلم ىعو ىذلا «نيعمجأ هللا لسر نيد

 ءاهنم نقفشأو «ءلابجلاو ضرألاو تاوامسلا اهلمح نع زجع

 " :ميهاربإ )1



 دارم ناكف ؛ةياغو ةمهم نم اهسدقأ امو «ةنامأ نم اهمظعأ امو

 .ةحيحصلا ةهجولا اههجوي «هتايح جاهنم نوكت نأ ناسنإلا ىف هللا

 سيماونلا قفو هتايح ىرجي نأو «هايندب هنيد حلصي نأ ىلإ هدوقت

 ةييبرتلاو عفانلا ملعلا بلطب الإ «ةنامألا هذهب همايق ىتأتي الو «ةيهلإلا

 نمو «ةماقتسالا قيرط ىلع ملسملا داز نوكت ىتلا ةديشرلا ةيناميإلا
 :ىلاعت هلوقب هافطصمو هلوسر جهنلا كلذ ىلإ هجوي نأ نآرقلل قح مث
 ءءانبلا ركفلا ةلآ وه ىذلا ملعلا كلذ .() 4 اًمْلِع دز بد لُقَو )

 ؛نيملاعلا بر هللا ىلإ ةياده ملع ناكف «قالخلا ىراضحلا زكترملاو

 نإ َىددَََل َكْنِإَو » :ىلاعت هلوقب ة# لوسرلا نآرقلا هب تعن امك
 ايل

 ىف اّمَو تومَّسلآ ىف ام ءُهَل ىذا هلأ طَّرِص (©) ٍميِقَتْسُم طارص

 ."04 ُدوُمَأَلآ ُريِصَت ِهَلأ ىلإ لأ ٌضَرَأْلا
 ىدهلاب مصتعت نأ «ةلسلسلا هذه رادصإ نم لومأملا وه اذه

 «لالضلاو ةريحلا تاهاتم طسو ىناميإلا ركفلاب مزتلت نأو ىهلإلا

 اّصرحو اريكذت اهقوسن نايدألا ةقبر نم تلفتلاو داحلإلا ركف ةعاشإو

 نوكتل ؛نأرقلا اهعدبأ ىتلا ةيناميإلا ةموظنملا ىلع ظافحلا ىلع

 "ا :هط )١(

 .ها"_517 :ىروشلا (؟)



 ىلع تقلطنا د نود نوماش نيشبم نع رنا ني دج

 ءىدم دعبأ ىلإ ىناسنإلا لقعلاب ناتتفالاو ةيداملل جيورتلل ىده ريغ

 لجعت سي «؛هفتح وحن جوعملا كلسملا اذهب ثهلي هنأ ناسنإلا ىرد امو
 ناسنإلا داقنتسا ىلع نواعتلاو ةلادعلاو قحلا ميق ءالعإ ىف هتياهن هب

 وهو ءةتيقملا ةينثولاو ةديدجلا ةيلهاجلا نافوط طسو هسفن نم

 اعيمج ءايبنألا نيد مالسإلا ركف رشن ىلإ نيصلخم وعدن انلعجي ام

 ريخ هيف ام ىلإ لوقعلاو بولقلا هب ىدهي نأ هللا ىسع «رشبلا ىلع

 .نيبملاو رزؤملا رصنلاب نونمؤملا حرفي ذئمويف ؛ةبطاق ةيرشبلا

 ماعلا نيمألا

 5 2 2 1 تاكشلا كف تشسا ٠

 - - كويل رج ب بو سبل لسا ب ا ييبتمسسلاع سل سل



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1 تح

 للأب دوعنو هيلا بلودلو ء.هرفعتسنو ةئيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نا

 نهم و هلل لبصم الق هللا :دهي نم ءانلامعأ تاتيسو انسُفن اكنيقنأ, ونون وم

 .هل ىداف الق لطخي

 1 ش 00 ' ' 5 3

 امو :ميركلا هديذل اعل هللا لاق دقت ء نال امأ

 5 5 8 0 محلا 6 اعد كلدلو .اقدصو أاده ء مك |

 رنا ىدبن وش دكمكمتك

 ا رض 3 1 هات
 “5 همجي 1 4 1 | 53 ا

 3 صح يبصلا تاسست ل 0 ا 100 ل اف اميزلا 3 او اممم ا ريتعأ 9

 ١ اص 1 خا خا ها. ةيح لإ م ل
 مهمحري نومهارلا]:لوقبو .[ ىقش نم الا ةمحرلا 0 ردت الإ :مالسلاو

 ف نم مكمحري ضرألا ىف نم اومحرا هللا : خا مي فلا يح 0 2 : 1

 ١  1ءايبنالا( , 1"



 كفا ولا نأ ةقفتبشلا هوصحم يتق ف حسا ةضكاسلا ةتضرلاو

 ةيمالسإلا ةمحرلا امنإ ؛مولكم وأ حيرج وحن فطعلاب لاعفنالا وأ

 :اذناث نيطاعالا داسالابو أل وأ ةعانسلاب ةمح لا املأ شفكت

 نم هللا لوسر اي ترثكأ دفل :5 ىبنلل ةباحصلا ضعب لاق دقلو

 اذهه ام] :ميحرلا لوسرلا لاقف ..انءانبأو انجاوزأ محرن انإو ةمحرلا

 .[ةفاكلاب ةمحرلا ديرأ امنإ ديرأ

 :نابناج اهل ناك صخت الو معت ةيمالسإلا ةمحرلا نألو
 لهأو ناميإلا لهأ نيب محارتلاو داوتلاو فلآتلا ثب :امهدحأ

 .هتملك ءالعإو هترصنو هتماقإ ىلع مهعم نواعتلاو «قحلا

 نيملاف لا ىلع ةظلغلاو ىذألا عفدو ملظلا عنم :ىناثلا بناجلاو

 :ءادتعالا نع اوفكي ىتح نيدتعملا ىلعو «ءقحلا ىلإ اويؤي ىتح

 مو سيتا نواح هويام ناكو

 "14 َمْبَتَيَب ءاَمَحُي رافُكْلا ىلَع ْءآٌَدِشَأ »:مهيف ةزعلا بر
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 "!4 نيرفكلا

 5:2 ف فاما )1
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 نيعم نم ناشعبنت امهاتلك ىلوألا ةيآلا ىف ةدشلاو ةمحرلاو

 نم نا عزت امهاتلك ةيناثلا ةيآلا ىف ةزعلاو ةلذلا نأ امك ءةمحرلا

 ىلع ايلعتسم قحلا لهأل انماطتم نوكي نأ نمؤملا ةزعف ؛ةزعلا عزنم

 .لطابلا لهأ

 .ىباجيإ رمأ ىه لب اًيبلس اًرمأ مالسإلا ةمحر نذإ تسيل

 ىلع ةوسق هايانث ىف ىفخي ام ةيبلسلا ةمحرلا عاونأ نمو

 كميبق نم مهتمحر نإف ءةانجلا نومحري نيذلا كئلوأك ةعامجل
 نينمآلا عزفُي ذإ ؛قحلا لهأو ةعامجلل اًملظ نوكب ىذلا لاعفنإلا

 .[محري ال محري ال نم] :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو
 رش 0

. :0 
 1-1 8 ا

 ةويح صاصقلا ىف مكلَو ) :هباتك مكحم ىف ىلاعت لاقو

 3 ع

 مالسإلا ىف داهجلاف ؛داهجلا ةعيرش تعرش ةمحرلا نوناق نمو

 .داسفلاو ملظلا ىلع ءاضقلاو «هرانم معقرو قحلا ةماقاو ءعءادتعإلا عقد

 عنفمو ءادتعالا نع ىدتعملا فقو بجوت ةيناسنإلاب ةمحرلا نإ

 كلذو «قحلا مئاعد ةماقآو ضرألا ىف داسفلا عفدو ملظلا نم ملاظلا

 نإ مولظملل ليقو «مرتال كناكم فق :ىدتعملل ليق اذإ الإ نوكي ال

 )١( :ةرقبلا 1179.



 برحلا ىف ناك اذإف «ملاظلا رش كنع عفدي نمو كيمحي نم كعم
 . نولداعلا اهب ماق نإ ءامدلا كفسل عنم اهيفف لتق

 تاغزن هعمو ريخلا ىلإ عوزن هيفو ناسنإلا قلخ هللا نإ

 اَهَمََأَف ج3 اًهلَوَس اَمَوٍسْفَنَو » :هناحبس لاق امك ناطيشلا
 2" © اًهَوََتَو اَهَروُج

 سفنأ ىفو ناسنإ لك سفن ىف ناعزانتي رشلاو ريخلا نإو
 .ءادتعالا عنم ريخلا عمو ءادتعالا رشلا عمف .لودلا نيبو ةعامجلا

 ناك اذإو .اوعفدي نأ ريخلا لهأ ىلع بجو رشلا ىدتعا اذإف

 تناك اذإو .اوعنمي نأ حالسصإلا لهأ ىلع بجو داسفلاو ثبعلا

 اهتياوغ نع ةليذرلا اوفكي نأ ءالضفلا ىلع بجو كهتنت لتاضفلا
 .داسفلا عم اهرارمتساو اهءارشتسا اوعنميو

 هيلع لاق امك ةمايقلا موي ىلإ ةيضام ةعيرش داهجلا ناك كلدلو

 نيب عازنلا نآل [ ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا ] :مالسلاو ةالصلا

 يثني نأ دبا ادب ناهجلا اكتب مالا جوي ىلإ صلب نشلاو ريخأ
 ىئوزني ال ىتح ريخلا رهظيلو .رطيسي نأ نم رشلا عنميل

 رفشلا ىغطلو ملظلا معل كلذ الولو لدي الو فعضي الو ىدختسي الو

 : هادا :سسندلا (1)



 :ةراوجب ريخ رهظي نأ ريغ نم رحبلاو ربلا ىف داسفلا ريل.
 ء رس ل 2 2” أ 1-0 7 7 2 _ ْ]

 ل ضْرألا تدسفل ضعبب مهضعب َنانلا هللا عفذ الّولو ):

 .( 4 َتتيِمَلَعْل 0 لضف وذ هل نكللو

 فلؤمل

 ]١( أ :ة رقبلا ١.





 عازنلاو ؛هدعب نم هلسن دلاوتو ءضرألا حطس ىلع مدآ طبه ذنم

 تأ رتحقألا نه نصاتم أل ئذلا ةايحلا نوئاق هتأكو هيفي نينا ومثيسم

 ؛ةبتباثلا ةررقملا ةقيقحلا هذهب نآرقلا قطن دقو ؛«همكحل ناعذإلاو هب

 نك هد فوم وللا " . ولالا ' 6 مسام فقالا نفع اءوعتو هند 71 رم
 ىإ عَتمَو ٌرقَبْسُم ضْرألا ىف َرْكْلَو ودع ضعَيل ٌركِضَعَب

 ةياوغلا حالسب اًحلستم ضرألا ىلإ سيلبإ لوزن ناكو ."") 4 نيِح

 م 1 100 , و :
 0 جديوغأل َكَترَعبف لاق  :اًيدحتم لوقي ذإ هب اًدعوتم

 دوجو ىف ببس .('' 4 َتيِصَلْخُمْلا ْمُهْنِم َكَداَبِع الإ
 ىلإ ةعزن ضرألا نبا ىف تراصو :ريخلاو رشلا نيب رمتسم عازن

 هللا ةكئالم كلذ عقوت دقو «ةمئادلا ةرمتسملا ةياوغلا هذهب ءامدلا كفس

 )١( :ةرقبلا 51 .

 ة:عضا) 8



 ولاقت :ضرأل "اه ىف ضرأل نبال ةفالخلا تررقت امدنع ىلاعت
 أ _ غي

 م

 ام ملعأ نإ َلاَق كل كَ ْسدَقْنَو كِدمحي حَبسُت ؛ ُنحعَو امل

 ."006© َنوُمّلْعَت ال

 ضرألا يف ةفالخلا نوكت نأ نونكملا هملع يف ىلاعت هللا ردق

 بح ناو «ءامدلا كافس يل ىدؤي ىدذلا بلغلا بح هبلف ىف عيطنا نمل

 بلغلا ناك ولو لاتقلاو لتقلا ىلإ ةلاحم ال ىدأ رطيس اذا بلغلا
 7 ما عرار ظ .
 أ ْئنَنا أن 0 :كتأاب مل



 نيب لتقلا عقي نأ بيرام تح وت: م رشلا او ىلا خيم ةيلاغفلا هذه

 ىه كلتو ؛لودلا نيب بورحلاو «تاعامحجلا نيب لاتقلاو «داحالا

 ملظلا ناك اذإو ؛دري نأ قحلل نأ دبالف ؛ىدتعي رشلا ناك اذإف ؛ةرطفلا

 َنلَو 8 سكفج نك أ قيم ءقحي وب عقدي نأ نقم لدعلل نلف «كدتتم

 مُهْضْعَب َساَنلآ ِهّلأ ٌعْفَد اَلْوَلَو (.٠ 4 ٌدليِدَبَت ِدَّللأ ةئْسِل َنَت

 0 90 2 ماللا# 7 2 30

 ىلع لضف وذ هللا نكلو 2 ضّرألا تدسفل ضغعَبي

ت ةكوش اهل نوكت نأ ديبالا ةليضفلا نإو
 ةحايدولا نايغط عنم

 انطق نحو «سكفنلا نصح م لاتكلا ةيوامسلا نايدألا تحابأ تلد

 نازقلا يحصل 2-0 دقو ؛ةيهل 4 ةلاس ىلا لسع و ؛ةدايعلا نع و

س سي
 700 ع س

 1 اة د ةهيقاولا (1)

 1 ابا ملا 0

 ) )1١:ةرقبلا 551 .



 ع

 لع هَل َنِإَو أوُملظ َمُهْنَأب َنوُلَسَقُي َنيِذْلِل َنِذَأ 8:ميركل
 5ّلِإ ْقَح ِرَيَغب مِهرَيِد نِم نم أوُجرْخَأ نيرنلا 2 ريدم زهرتصت
 0 0 ع 1 هن اواو بع م ب الآ هر رف 5 ”# ل 1 ِك 2 -

 اوُماَقَأ ضَرَأْلا ىف ْمُهتَكُم نإ َنيِِنَلا ل" هل 5
5 

 عع 0

 ركنُملا ٍنَع اَوهَنَو ٍفوُرْعَمْلاب أوُرَمَأَو ةوكرلآ اوَناَءَو ةوّلَّصلا ل

 نأ ديالف ءعفادت نأ ىلإ جاتحت ةيوامسلا نايدألا تناك اذإو

 دقف ءقحلاب سانلا مكحيل «قحلاب اوثعب نيذدلا نييبنلا عم بورحلا نوكت

 ظ .ةليدرلا ىلع ةليضفلا اورصنيل اوثعب

 )١( :جحلا 0-7

  3:ححلا 5١



 اهيف ريسي فيك ضرألا نبال ميلعت بورحلا ءايبنألا ىلوت نإو

 قحلا ةفرعم تناك اذإ هنإو ءلظاب ضفخو.قح عقرل براخي ناك اذإ

 رطيستو ءراكفألا بواجتت ثيحو «ملسلا تقو ىف ةبيرقو ةنكمم

 رسمأ بورحلا تاذ ىف قحلا مازتلا نإف «ءاوهألا ىفتختو «لوقعلا

 ئغتي ًالضاق قفملا بناج خم اهيل عفادلا ناك ولو ةئإو. ردع

 ةليضفلا مازتلاو. ؛ةليضفلا ههجوت ام برحلا ىف لضافلا زواجتي الا

 لوألا اماما اهيف حابتست ةيرشب ةلتقم ىهو - برحلا ىف

 ممهوتنيق .هعوفوو هناكمإ روصتي ال امبرو ءسوفنلا ىلع نودشطخ رمأ

 ؛ناعمتجي ال ناضيقن ناديملا ىف ةليضفلا مازتلاو برحلا نأ سانلا

 ءرتمألا اذه ىف داع نم ذبأل ناك قلذلو :برحلا انو ةليضفلا امإف

 دمت سي نأ دبال ىداهلا كلذو ؛ناديملا ىف اًعم ةليضفلاو برحلا نوكتل

 ىفتخت ىتلا «ةرحانتملا ةيضرألا عئابطلا نم ال ءءامسلا نم هتياده

 ترامفتم نك للاخ ةاسلو يشل ولا نيلكي اكو كيف طحن هت ةلادعل

 .'ملظي سانلا ملظي ال نمو ":لوقي

 نييبي ىذلا رينملا حابصملا - بورحلل نييبنلا ىلوت ناك دقلو

 لتققلا عم ةلادعلاو ةليضفلا ىقتلت نأ بجي لب ءزوجي هنأ سانلل

 بتكلا ىف بورحلا فاصوأ تدرو كلذبو ءدحاو ناديم ىف لاتقلاو

 .ةفلتخملا ةيوامسلا تانايدلا لهأ دنع ةسدقملا



 اوجرخ امدنع ليئارسإ ىنب نأ ميدقلا دهعلا بتك ىف ءاج دقلو

 - مهءاسسن ىيحتسيو مهءانبأ حيذي نوعرف ناك ذإ -رصم ضرأ نم

 نم مهل ديال ناكو«رافقلاو ىراحصلا ىف الإ ىوأم مهل اودجي مل

 نأ اولواح دقلو ءرارقتسالاو ةماقإلل حلصت اهيلإ نوهجتي ضرأ

 هيلع ىسوم نأ عمو ؛مهرقتسم ىلإ اولصيل دالبلا ضعب اوزاتجي

 ءزايتجالا اودارأ امدنع لاتقلا عيطتست ةوق مهنم عمج دق ناك مالسلا

 يف :رمأ ىقغذ © :ذلكاق هشوزج .ةقاق «ةقظحملا ىذه فلم ىلإ لأ فقل

 ىف ؛رثب ءام نم برشن الو ءمزك ىلإ الو لقح ىلإ ليمن ال كضرأ

 . كموخت زواجتن ىتح كلملا قيرط

 كلملا الإ ىسوم رمأب اولتاق امو رصنلا مهل ناكو ؛مهتايح هيف رمأ

 ؛ضرألا اورمع لب ؛ىذأ ىأ بعشلا عم اوبكتري ملو ء«هب ذولي نمو

 نمم تناك ةوادعلا امنإو ءودع مهل نكي مل بعشلا نأل ؛ناينبلا اوماقأو

 ةهليضفلاو ةناادعلا اوزواجتي ملف ءرارقتسالاو رورملا عنمو ؛مهذبان

 .مداسلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا ميلك ةدايقب

 هدوست الاتق ناك ء؛مالسلا امهيلع ناميلسو دواد لاتق ناك كلذكو

 ؛ةلداع: ريغ رومأ امهيلا تيسن دق تناك اذإو ةلادعلا همكحتو ؛ةليضفلا

 نم اهنإ لوفن لب ؛اهقدصن ال نيملسملا نحنو ؛ةلطاب ةبسنلاف

 .ةليذرلاو ملظلا نع نييبنلا ةمصع عم قفتت ال ىتلا ريطاسألا
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 ىتلا بورحلل قداصلا ملعملا ىه نييبنلا بورح نذإ تتاخ

 نمو «ةليضفلا قاطن نع جورخ ريغ نم نيلتاقملا سفنأ اهيف حالم

 ةقو يئاحشإ لمع لك قوك قه ىذلا لدعلا ناطلس ىلع دوم رن
 ةوبنلا مكح ىف حصي ال نكلو ؛ةقفشلاو ةفأرلا عم بورحلا ا.

 ناعخ اةأبق اوشا ةطففلا م ةلاذغلا نع ىفاجتت ن | ةيهلإلا ةلاس و

 .ةليضفلا اهيف حايتست ال اهنإف ؛ءامدلا اهيف حابتست ةيرشي ةمحلم لادواا

 دويقلا لك نم لئتاقملا اهيف قلطني الو ؛انرشأ امك ةلادعلا كيهتنت الا ,

 ؛ةيئاسارلا

 ةضفاحملاو ةلادعلاو ةليضفلا اهيف ىقتلت ىتلا بورحلا لثمأ نإو

 فويسلاو ءدحاو ناديم ىف لاتقلا و لثقلا عم ةيئاسنإلا ةماركلا ىلا:

 هعابتا بورحو هك دمحم بورح ىه - ةيئاد فوتحلاو ؛ةرجتت»

 اذإو ؛كلاسمملا ةنيب ملاعملا ةحضاو خيراتلا ىف ةتباثل اهنإو ءهدعب نم

 تايطو بفحلا تاملظ ىف تيفخأ دق نيقباسلا نييبنلا بورح تنا“

 ةيداه ةتباث دولخلا لجس ىف ةلجسم دمحم بورح نإف ؛خيرانلا

 صر اج هلي زكا انينأ ةكلغطما داوم

 ةيناسنإلا تاقالعلا , ف #: + دمحم هب ءاج ام ايازم زيمتت ال هناو

 نإ دايو كج 1457 بلا قو يرهلا ىف رتل نسر دن

 تناك ؛ىدممحملا ثعبلاب هتياهن تنرتقا ىذلا رصعلا ىلإ «ءارولا

 ناكف «طقف نيلتاقملا بورح ال «ءبوعش بورح 85 ىبنلا لبق بورحلا
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 ناديملا ىف ءتامرحلا لك رخآلا بعشلا نم حيبتسي براحملا بعشلا

 تماد ام ءاهلبقو اهدعبو ؛ةكرعملا ءانثأ ىف ؛ناديملا جراخ ىفو

 ءدهع وأ دقع نكي مل ام ةتباث ةوادعلا نوكتو «ةمكحتسم ةوادعلا

 بعشلا عم برحلاو .ملسلا سيلو برحلا وه ةقالعلا ىف لصألاف

 كامل 14 لويرلا نأ كنت نيف نيقاقملاو مداوقو ةباكح مجال هلك
 اهنيبو هدالب نيب نكي ملو ؛هدالب ضرأ ريغ ضرأ ىف لزنف هامدق
 :قاحملل كلذ ةعير ىف ديع هنأ يلع قارسألا يف حينو قرتسا ههه
 قر هنع لازأ ام هفداص ىتح «ةفسالفلا خيش نوطالفأل كلذ عقو دقو

 نق هع ةهسنع هللا ضو... :باطخلا نب رصعل كلذ عقوو ؛ةيدوبعلا

 رمع رهظأو ماشلاب ىنامور هقرتسا دقلف «مالسإلا لبق ةيلهاجلا

 ىوق رمع ناكو ؛هلتق ىتح ىنامورلاب درفنا نإ ام هنكلو «ناعذإلا

 .ةقيرخ ذا ةرتسأ !ىطن ةقوقا دن رام: هتانتك :نمجلا

 نلعأف ؛هبورحب #2 دمحم ءاج ىتح كلذك لاحلا ترمتساو

 زواجتي ال بورحلا ىف لتقلا نأ طقف لاقملا ناسلب ال «لاعفلا ناسلب

 تاوقلا نيب ىه امنإ ؛بوعشلا نيب تسيل برحلا نأو ؛ناديملا

 بع شلا سيلف شيج دئاق وأ ءموق ميعز وأ كلم ىدتعا اذإف «ةرطيسملا

 ىستلا ةوقلا هعمو .ءادتعالاب ماق نم وه ىدتعملا امنإ ءىدتعا ىذلا وه

 .هتادتعال ةادأ اهنم ذختيو ءهرصانتو هديؤت



 لتاقي ناك ام هنأ ىه دمحم لاتق اهب صتخا ىتلا ةصاخلاف

 لا موحفلا نوقوخفب نيحذلا ةاارقلا لن قنا ناقل هيزجفلا

 نم سيلو ؛لتاقي ال دحأ لتف حيبي ٌكِلَي دمحم ناك ام كلذلو «ءادتعالا

 ٍءاحيشلا 'نحاتق نع ىهتيف «يبورعتلا ىف ئأردت نسيلو ؟لئاقي نأ هنأ“

 ناك امو ؛بورحلا ىف مهل ىأر ال نيذلا خويشلاو ةيرذلاو لامعلا و

 هقتاع ىلع هفيس لمحي ## دمحم هنس اميف  ملسملا دهاجملا

 «هعضي الأ ىلع صرغي هنإ لب ءمقسلاو ءربلا غعضوم ىف هعنتفب

 .مقسلا عضوم ىف الا

 ىبنلا بضغف ةكرعم بغ ىف ةلوتقم ةأرما دمحم ىأر

 ديلولا نب دلاخ شيجلا دئاق ىلإ موللا اًهجوم لاقو ؛ميركلا نيمألا

 نحذلا,ذاؤقلا مج ىلك قوذخأي اوناك ءاقلكلا اأو «[لتاقتل هذه تناك اما

 باطخلا نب رمع نأ كلذ ىف ىوريو «ءادعألا ىف لتقلا نم نورثكي

 ىف لاقو ؛ءادعألل هلتق ةرثكل ديلولا نب دلاخ لزع هنع هللا ىضر
 ناكو ؛لتقلا ةرثكب ةدشو اقاهرإ ىأ "اًقهرل دلاخ فيس ىف نإ" :كلذ

 ددع لقأ لتقب اهيف رصنلا نوكي ىتلا برحلا نم هلك رورسلا رسب

 ادلو ؛لتق ريغ نم رصنلا متي نأ يفطر زنق دز لاب وتم كج نقم

 نب برح ىئبجعت' :لوقيو ءرصم ىف صاعلا نب ورمع لاتق حدمي

 ." ةلهس ةقيفر برح اهنأ «صاعلا
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 ةيمالسإلا بورحلا مظن ىف ضوخن نأ لبق هانمدق ديهمت كلذ

 ماكحأو دعاوق نم هيلع لخدئس ام ىلع ئراقلا اهنم لطي ةذفان وهو

 ىلإ هجتت ىثلا نامزلا اذه بورح ىف ىرجي امع ىفانتلا لك يفانثت

 لكأتو ؛مئاق: لك كدتو «نارمعلا برختو :قاخلا .ديبقف بوعشلا

 ئرافقلا دجي اليكل اًتضيأ اهانمدق ةمدقتلا هذه نإو ؛سبايلا و رضخألا

 بيرختو رجنشلاو عرزلا فالتإ عنمت ماكحأ نم ررقن اميف ةبارغ

 ءءامسلا نم اهماظن دمتست ةعيرش اهنأ ئراقلا ملعيلو «نارمعلا

 ؛فيعضلا ىف ىوقلا مكحت نم الو ؛ضرألا ىف ةياغلا نيناوق نم أل

 امك «ءايوقألا نم مهتيامحو ءافعضلا رصنل اهلاوحأ لج ىف ىه لب

 ا تام ارك 2 و ما 3 8 ْ

 كةرييذلا ىلع نمن نا ديرو :ميركلا نارفقلا دك ماتكح

 2 رت رس و 3 7 "0 200 : 7_2 ها

 مهلعَجَنَو ةميا مهلعجم 5 2 5 1ْ وسلا نيا بيسر
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 .اهئادتبا ىفو ءاهيلع ثعابلا ىف :ةلضاف برح ا هللا دبع نب دمحم

 .نيبولغملا ةلماعم ىفو ؛اهئاهتنا ىفو ؛اهريس ىفو



 مالسإلا ىف برحلا ىلع ثعابلا

 قدم د مح 4 وعادل 40 ا فعلا ع
 الَو مكتوليدقي نيذلا هللا ليِبَس ىف أوليدقَو »

 .") « َيِدَْعُمْلا ُبِحْي ال هلا يرإ اًوُدَتْحت

 لاستق ىلع ثعابلا ناك لب ءىعامتجا ماظن ضرف الو «نرذلا . .

 ىرخألاو ةيفان امهاذحإ ناتيضق انه أهو .ءادتعالا عقد وه 1 ىلا

 هلوق اهليلدو «نيدلا ىف هاركإلل سيلا لاتقلا ن أ :ىهف ةيفانلا امأ .

 76 .نغلا ني دش نيبن 0 نيل ىف هاَرعإ دل 0

 ىسف لوخدلا ىلع هدلو ضعب هركي نأ لواح لجر هيي د .ىدنلا جنط. ربا /
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 اهلل ةجاح ىف باطخلا نب رمع ىلإ زوجع ةأرما تءاجو ءمالسإلا

 0 هه وسو ايدو هتاومجك حرا

 اعراض هبر ىلإ هجتاف ؛هآركإ نينمؤملا ريم | وهو هلوق يف وكي نأ

 ىسف ةاركإ ال ) :ىلاعت هلوق التو "ةركأ 78 و تدشرأ مهللا'

 ةفئثفلا نع ميركلا ن ,ارقلا ىهن دقلو :6 ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا

 ماد تعالا أ و ىف نم هيفا هكنبذ ىف نيدنملا ةنتف ربتعاو ؛نيدلا ىف

 :اأاحيرص هلق ءاح اذن + ؛ . رمقتلا 006 ءادتعالا نم 3ك ةديقعلا ل

 ١ 3 7 د مق 1 حا
 4 لتقلا ّنِم دشأ ةتتِفلاَو )

 مف. 8:لوقي ذإ ءاضيأ نآرقلا اهيلع صن دقف ؛ءادتعالا عفدل

 3 رق يق مخ تا نك يي لاذع 2 تا م 7 06---

 مكيلع ّدَتعا ام لْئِمِب هيلع ًأودَتَع ا

 : ب ريق | مام هللا 0 ف يي | ك2

 ىف نينمؤملا نولتاقب ال نيدلا لعج هصوصن ماحصل 38 3

 ويد 2
 ل ا : ميركلا ناقل و عاش دقو



 7 7-5 7 7 هه يع ترم لل م 34 1

 مكتبي امنإ (2) نيطسقملا بحت هللا نإ َمِيَلِإ وطسل»»

 2 7 7 3 يفت م 2 ل شار رق 8 27
 0 نيدلا ىف مكولتتق نيرثلا نع دألا

 500 هَ 4

 ( 50 رك ّ 2

 * © نوملظلا .ه

 دنع برحلاب نارقل رقلا رمأي مل ء ادنعالا عفدل عرش لاتقلا نأ عمو

 ءادتعالا عفد نكمأ اذإ لعفلاب ءادتعالا دنع وأ ءادتعالا نم ةردا 0.

 لّئمب أوُبقاعُف 1 َمْمَبَقاَع نِإَو » :ة.يف ءاح دفق ؛لاستفلاا و؛ ه-

 3-52 ظ 2 ا 0 د م ا 4 2و

 690 .تريرببصلل رْيْخ وهل مربص نِيلو هب متيقوع ٠
 س0 ريس كرت ب ا 750 - 0 هسا لع 5 2000

 ُُق فىلت الو مهيلع نزحح الو هللاب الإ كار امو ريسداو

 املا عاما خم

 ىلا ا ةةيعهدب أ / 1 |

 1 ا 1



 هل ىبنلا برح نأ بير الب تيثت ةحضاو صوصت هذه

 ملو ءءادتعالا عفد الإ اهيلع ثعابلا نكي مل ؛هدعب نم رايخلا ةناكضأو

 ضرفن نأ انيلع بجي نكلو «نيد وأ ىأر ضرف اهيلع ثعابلا نكي

 ةيصخشلا ةيرحلا نعو ةديقعلا نع . عافدلا ىلإ هجتي ماس أدبم لك نأ

 رح ئرما لك نوكي نأو::سانلا هوجو هل ولخت نأ هيلإ ىعادلا مهي

 حايتثالل حلصأ هاري ام ةلماك ةيرحب بهاذملا نم ىفطتسي «دقتعي اميف

 وأ ةيغاط ناك اذإ ؛هرظن ىف لقعلا ىلإ برقأ هاري امو هداقتعا ىف

 لاحو ؛هركف ىف هيلع قيضو ءارسع هرمأ نم هبعش قهرأ دق كلم

 ف وسهلا ؟يهاسو لك ناك يللا هلق ؛ةفلاؤصلا كلاما موو قر

 بهي | كلت ليزي نأ ةوق هدي ىف ناك

 قئاقحلا كاردإل مههوجو ولختو نيفعضتسملا كئلوأ ىلإ لصيل

 : لا همكم نككوتدي ا ونما و كتكرلساج هي ايقاسلا مقاقل : "قديكحلا

 نأ فالخالا ىف دحأ نظي ال ىتح ءادتبا كلذ ىلإ أجلي مل نيمألا

 كل كلذلو :هيلع مههركيل وأ «سانلا ىلع هنيد ضرفيل لتاق اًدمحم

 : نيفيرط
 | ةينيدلا ةوعدلا لسزؤي 95 ! :امهلوأ
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 رم عاصم و زلأو تأ ةساملا وذ

 0-9 أ جيس وعدت 1 يه مسن نيم 7 ؛ مهم مهدمحيب 04 (مداسإلا يم
1 

 ا 0

 :لق ره ىلا هياثك ىف ءاج كلثأو ؛هتوعد 8
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 نم ةيعرلا ىأ) نييسيريلا مشثإ كيلعف الإو .ملست ملسا|
 مكنيبو اننيب ابب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي (مهريغ ه٠

 نم اًبابرأ اضعب انضعب ذختي الو ءائيش هب كرشن الو هللا الا دبه1 ا
 .[هللا نو:

 ةيمالسإلا قئاقحلا نلعي ذخأ ةيمسرلا ةوعدلا دعب هنإ :امهيناث

 اهعبتا دقو ءاهعابتا ديري نم اهعبتيف بوعشلا كلت اياعر [45
 فرعو «نامورلا مكحل نوعضخي نمم ماشلا لهأ سشم«» ٠

 نأ ديري نمل ةلوهجم دعت مل ىتح ءاهتقيفح مهريغو نوب »م-.]
 .برعلل ةماختملا دالبلا اهب تعماستو اه5

 تتبث نأ دعب الإ ءمورلا وأ سرفلا لاتق ىلإ 25 ىبنلا هجتا ام

 ١ 1 كف 1ةخا ع

 ا ولحد نيذلا نينمؤملا ىلع ا ودتعاف ا وأدتيا دق هدد :امهادحا

 هيلع اًهاركإو «نيدلا ىف ةنتف كلذ ناكف ؛ماشلا لها نم مالسالا ..'

 ىلع سانلا لمحي ال ناك نإو هنإو «كللد ىلع تكسيل دمحم نا“ ٠و

 نأ نولواحي نمع تكسي نأ نكمي ال هنكلو ءاهرك مالسإلا نا

 ٠ هيلع ىدتعي نأ ديري ال هنإ ارك مهنيد نم هعابتأ ولألك 

 هنأل ؛:هيلعو هنيد ىلع ءادتعا نامورلا بناج نم لمعلا | صك رام

 .ةنتفلا هذه ليزي نأ دبالف ةوعدلا كدا.

 ؟



 .انتقب مه ة5لوسرلا باتك هيلإ غلب امدنع ىرسك نأ :امهتيناثو

 «يتأي نم هموق نم راتخاو ؟ ةىبنلا لتقيل ةبهألا ذخأو هولمح نم

 نأ ةاغطلا نم هلاثمأو ىرسكل ىنأ نكلو ءرهاطلا فيرشلا هسأرب

 .رمألاب ملع دقو 25 ىبنلاو ؟كلذ نم ىلاعتو هناحبس هللا مهنكمي

 ةذاعلا ىتبلا هن لي ةدقألا اذه .ىرسك ديدكتري' تح تكسي ناك ايه

 .وه هعرصي نأ لبق هشيجو هعرصي نأ دبال ناك كلذلو ءفيصحلا

 .هنمل سرفلاو نامورلا لاتقل ِةلَي ىبنلا هجتا نيتقيقحلا نيتاهل

 نيكرشملا لتاق امك «مهيبراحمو نامورلا كئلوأ نم نيدلا ىف ةنتفلا

 "حل مهولتدقو » :ميركلا نارفقلا لوفي ذإ ء:ةنتفلا هذه عنمل م ا م ثا هي

0 

 الإ َنَوَذُع الف اوبن نإ هل ُنيِدلأ َنوُكَيَو ُهَنتِف َنوُكت ال
 "7 4 َنيِياَظلَآ ىلَع

 ىراصنلا امأو' :مورلا لهأل هك ىبنلا لاتق ىف ةيميت نبا لوقيو
 ىلإو رصيق ىلإ هلسر لسرأ ىتح «مهنم اًدحأ كك ىبنلا لتاقي ملف

 ماشلاو قرفشلاب برعلا كولمو ؛ىشاجنلاو سقوفملا ىلإو ءىرسك
 ىراصنلا دمعف ؛ءلخد نم مهريغو ىراصنلا نم مالسإلا ىف لخدف

 نيملسملا اوبراح نيذلا مه ىراصنلاف ؛ملسأ دق نم ضعب اولتقف ماشلاب

 )١( :ةرقيلا 1517.
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 لست« ىدراحتستلا أدب امفف اًملظو اًيغب مهنم ملسأ ل

 مت ؛:ةثراح نب ديز اهيلع رمأ ةيرس (علَي دمحم) لسرأ ,....1

 نم ةتؤمب نوماسملا هلتاق لاتق لوأ وهو ءةحاور نبا مل.ا هب

 ؛ىراصتلا نم ريثك قلخ هباحصأ ىلع عمتجاو ل.

 . ديلولا نب دلاخ ةيارلا ذخأو مهنع هللا ىضر ءارمألا 1

 .ءادتعالل اًعفد الإ نكي مل هلع ىبنلا لاتق نأ نيعتب ا.

 ب :نيتروص ىلع ناك ة ىئبنلا فيك نق يدك نوذلا عاهتيقلاو

 .مهروحن ىف مهديك دريف 35 ىبنلا ءادعألا مجأهي نأ ءامهاذعا

 يسكفإل يقم نأ دبالو ءمهنيد نع نيملسملا اونثفي نأ: ةبئاثلا و

 .ةديقعلا و ركفلا ةيرح ىلع ءادس '0) ل.

 اًدحأ هركي الو «هنيد ضرفي ال هلي ىبنلا دجن نيتروسلا 6

 دق ذإ هئدابم نم أدبم ىه ىتلا داقتعالا ةيرح يمحي ناو د.

 ىفف ةنيدلا ىف هاركإ ال ) :لوقي ثيح " :نآرقلا ىف ةر رسم #1 ١

 نأ نم ةديقعلا ةيامحو ىأرلا ةيرح منع اهافذ ناك ينكلا' كاكا الا 'ةهلل

 داابلا لك تناك ىتح هبر راوج ىلإ لَك ىبنلا لقتنا نا ٠

 نامورلا أدتبا دقو ؛مهنيد نع نينمؤملا نتفتل ترك وجت 1ع يللا

 ءههلتقي نأب مه دق ىرسك ناكو مهل دادعتسالا نم دب نكي مله, اعق

 ماسشلا ىلإ فيثك شيج بهذي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع ب...
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 نز:يليلجلا نيخيشلا هدونج نم لعجو «هيلع اريمأ ديز نب ةماسأ لعجو

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب ابا

 رثويجلا السرأ رمع ىلإ مث ركب ىبأ ىلإ ةفالخلا تءاج املو

 :لوسرلو هلل ةملكلا تراصو «ةدرلا تدمخ نأ دعب لقرهو ىرسك ىلإ

 .ةيبرعلا دالبلا ىف نينمؤمللو

 دهع ىف ال ءاعيمج نيدشارلا ءافلخلا دهع ىف لاتقلا ناك كلذكو

 ,سرفلا نيب اهقيرط ىف ةكرعملا تراس دقلو ؛طقف نيلوألا نيتفيلخلا

 لطقره كلم نم اهءارو امو ماشلا ىفو ءقرشلا نم مهءارو نمو

 :.تّصاخ نمألا نكي ملو «مهدئاقع ىف برحلا هذهب سانلا نمأو

 زيحف ؛مهداقتعا مهل نمأ نييحيسملا نم نييبوقعيلا نإ لب «نيملسملاب
 اوبحر اذلو ؛ةكلثكلا ىلع مهلمح ةلواحم ىف نوهتشي امو نامورلا نيب

 اومزه اذإ ىتح «نامورلا عم الإ لاتقلا نكي ملو «نينمؤملا نم ةازغلاب

 ةتاشؤواتم خدك ووصملا و نيملتسلاا خيب ةكزعملا تراس ةعذص, لأ نف

 يىسمحي ىذلا «مالسإلا ةلادعل ميلستلاب رمألا ىهتناو ءاّبورح تسيلو

 .داقتعالا ةيرح انصوصخو «تايرحلا



 لاتقلا

 هيلو امو ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف ىهقفلا داهتجالا رصع ءا٠

 ىلع اهيف داوقلا نكي ملو ءمهريغو نيملسملا نيب ةلعتشم “د

 ؛ديلولا نب دلاخو.؛بلاط ىبأ نب ىلعو باطخلا نِب رمه 1

 نيدايم ىلإ داوقلا ولسرم نكي ملو ؛حارجلا نب رماع ةدبس» ,. ٠

 نكي ملف ؛دابعلاب ةفآرو ىقتو ةداهز نيدشارلا ءافلخلا ةقبظ ند اه

 نيف نيسع لجعف انك «قيتقللا زككت هنأل ةقاقللكل زعبي ةماذاخم ,

 ذيل ولأ -نن“ ةلاح لوط ىف زازا“

 ىذلا لماكلا هجولا ىلع نكت مل ةمحلم اوأر دق ءاهقفلا نأ عم:

 ىلإ اوهجتاو مهرئاصبب اوذفن دقف كلذ عم ن5 ىبنلا +

 ىبرحلا ماظنلاب مهفعسي ام اودجي مل نإف «هنم نوطينتسي ةوبنلا

 مهلاتق نم اودختاو نيدشارلا رصع ىلإ اوهجتا ةوبنلا ر

 | 0 نيذلا مهنأل 395 ىبنلا ةئسب اهوقحلا ةنس لاتقلا ىف مس سا.

 ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ اودهاش نيذلا مهو ؛ىدمحملا

 هيه

 -ك وش ا أ كا 2 ع رع أدل نأ 8 حبه سم روهمجلا قفا 1 1

 1 لد امك م ١ علا هر ؛أاذقلا ا كو روهمجلا 7 نكو ا ا ل
 ميجلا

3 
 1 6 ناله 1 1 - 5 0 53 0 ل 3 ل 3

 ا ا 5 - 1 أ ا أ : | ا 1

 3 2 اكعد 0 2 : و ع ايي لسانا اقل 1 ل 38 8 اذقن د ا ب 1 7-1 ا 7 لمسح | 1 تك 1 | ١ ْ ١ 8 هع م ِ آ دع 1 4 م م 0 5 ' 0 8 1 2 3 1 0 2 / 0 1 ؟



 ةلدأو ؛مالسإلا ىلع هئادتعال لتقي امنإو «هرفكل صخش لتقي ال ىرخأ

 .ةيرتيو ؛هنع يبني ءاتفس ىلا كيبشو كانيب ةحشلو ىارق اذه
 هامأ نكلو ءرفكلا وه لاتقلا ببس نأ ةيعفاشلا ضعب ررق نكلو

 دق اًحيرص اًينأرق اًصن ركذنلو «ليوأتلا لبقت ال ةيعطق صوصن ءالؤه
 ما خلا رس 3

 اولجدقو 8:هصن ام نارقلا ىف ءاج دقف ؛ههلوط عم هركذنو «هيلإ انرش

 7 0 ل 1 را 9 57 7 م 7

 ّفرإ ًاًوُدَتْعَت الو ٌركئوليبقي نيذلا هللا ليبس ىف

 ا ا ا 7 6 1 1 يف يب ب
 اي يلا وه ع ُْ 1 80 ب وف سريع اتا + ا 55 م

 ا _ 5 رمل 3 آذ و فالس !ج 9 للعا # ال

 دييبيدبسيتتم اي

 ري
: 
 هلل :

 7 َنِم ُدَشَأ ُهَْتفْلآَو ْمُكوُجَرْخَأ ُتْيَح ني مُهوُجرْخُأَ
 هيف ٌمُكوُلِتي قَح ماّرحلا . دجتتلا دنع مهوُلتاقَت لو

 اوَنأ ِنَِف © َنيرِفَكْلا ُآَرَج َكِلاَذَك مُهوُلْتقاَف مُكوُلَسَف
 ُهَنَتِف نوكَت ال َح مهولفو (ج) مِحَ ٌدوُفَع هل أ نإف

 ىلَع اَلِإ َنَوَدُع اَلَق اوَبَسَأ نِإَف هب ُنيِِدلآ َنوُكَيِ

 ]١( ف وقملا 15 15

 ارا



 اهنم طبتتقسا د فو مالسإلا ىف لاتقلا روتسد دعت ةيآالا هدد ,

 عادتعالا عفد درجمل مالسإلا ىف لاتقل نأ ىلع ؛ لدت اهنا :

 هللا ليبس ىف اولتاقو ):لوقي ىلاعتو هناحبس هنأ "اهلوأ“ :هوجو ,
 لاتقلا ةحايإ ىلع ةينبم نيملسملا نم لاتقلا حايأف :(4 مكنولتاقب 000

 ىلع لدف اودتعت الو ةيالا هذه يف ىلاعت هلوق 'اهيناثو' ىه ٠

 ناودع لتاقي نأ هنأش نم سيل نم لتق وأ 00

 لوقت دا ءةنتتفلا خم م لاتقلا نم ةباغلا 8 نأ 'اهن لاثو 1 كنع 00

 هل
 1 ل |, يل مسعر لك سو ر/ !]

 تع 2 نيدلا نوكيَو كنس نوكت ال تح ْحهوُلِتسَفَو 1 0

 ا

 95 8 1 8( 3 ٠ 3 م 0 ىلا ل 7 تسر 0 . 5

 ىلع اذه لدف .' . نيماظلا ىلع الإ نودع الفاو,

 . فندقا ءاهتناب م عاهتنالا 5 :ءانتفلاب عادتعالا تعابلاف ءعايتنإلا : 00

 يف لاتقلا نوناق ق ىلع لدت اهنم هطبتتسا أم قوف ةبالا ناو
 مص

 كتهيا أم ىلإ اوفرحنأ !ذا ا «لثملاب ن | ةلماعم وهو ءمىلا
2 

 اذه ىسق ملسملا دهاحملا مهيب راجي 5 أه هوك 1 أذأف ؛ةليس دفلا | 1 0

5 

 -ل صضارعألا اوكتم نإف «مالسإلا ىف 5 أرحلا ةقيلا هناك م

ذف :مهنم ىلتقلاب لثمن الف انم ىلتقلاب اولثم نإو ءاهخو
 قرف كل

 1 يي و
 يي مل نس ؛نيدلاب مح 3 ريب د 2

 ا 151 سس بسم هيعج و لاس . مس مسن ممم ممم م يل

 هنآ مادألا م ,ايدأأ )١(

 نحو



 ذلا صنلا اذه ىف ةيعفاشلا نم ليلقلا ددعلا كتلوأ لوقي اذامو

 .صصخم وأ خوسنم هنأ اولاق دقل ؟هانعم ىف ةريثك رئاظن هلو «هاتفس

 ةققا وحيرولل اك دو دعت ل ؛حيحصلا رظنلا دنع نكلو

 .هسنلا ىلع لدي ليلد الو «ليظ. خم هل ذبل خسنلا نأ  اهلوأ

 لإ جاتحت خسنلا ىوعد نأ أ" كلذ ىف ةيميت نبا لوقيو صيصختلا و

 يأف ءاهقفاوي ام هيف لب «ةيآلا هذه ضقاني ام نآرقلا ىف سيلو .ليلد

 ."؟خسنلا

 فق :تسنلا لبقت ال ىناعم ةيالا هتنمضت امم نإ س ايناث

 ناب نجف محلظلاو هملك ءادنألاو ءءادتغالا .نع ىهنلا تنمضت

 , بقي ال هنع ىهنلاف ؛لوقعلا ماكحأ ىفو عئارشلا 16 نف ةفردنملا

 :هلظلا حيبي ىلاعت هللا نأ اهانعم ناكل خسنلا هيف ىرج ولو ؛خسنلا

 .لرطاب خسنلا ىوعد وهو هيلإ ىدؤي امف «هتاذ ىف لوقعم ريغ كلذو

 «ءادتعالا عنم ةيآأ نأو !ًنئاج رفكلل لتقلا ناك ول هنأ  اهثلاث

 روق كمت نأ اصف زك دقو !قئاح نيدلا ىلع دا ركألا ناقل ةكوستنم

 : نينبحان نم هنالطن ل ( مييحص

5 



 هاك هل 38 : ىلاغعت هلوق وهو «ةاتولت ىذلا ضنلا : امهذحأ

 لوفقيو «ةلطاب هيف خسنلا ىوعدو مكحم صن وهو 1 4 نيدلا ]5

 ةخوسنم تسيل اهنأ ىلع فلسلا روهمج " : صنلا اذه ىف ةرس٠..

 امنثإو ٠ مالسإلا ىلع اًدحأ هركن ال اننإ :نولوقي لب .ةصصخم الو

 لهأ نم نكي مل اذإو ؛هلامو همد مصع ملسأ نإف ءانبراح نم لبا:

 . مالسإلا ىلع اًدحأ هركن الو ,هلتقن ال لادغا

 اننا امص ىينلا نأ ررقملا تباثلا نم هنأ : ةيناثلا ةيحانلا
 رص رسأ كل م

 ةيلطظا نم مهلمو ادق 2 حهلم و ع هلثق نم محهنمو 2 قس 11 ا ع

 سسفكلا لجآل لاكقلا ناك قلو ملشإ ىلع مهتم اذحأ ةزكي ماو هنأ

 اذه ىلع :لتقلل بخروملا قآل '«كقيسلا الا .ءالؤملا ناك اهدكإ للا اي

 ىرسألل ةبسنلاب ._ حرص دق ميركلا نآرقلا نأو «مهيف ققحت» .

 ةيسستلاب كدئاقلا ريخي ءادنعألا نه ءادغألا فعطضت نأ دعانا

 ريغ نم مهيلع نمي وأ لام ريظن ىف مهحارس قلطي نأ نيب .. م01

 انم امأف «قاثولا اودشف مهومتنخلا اذإ ىتح " : هيف ءاجاذ020

 0 اهرازوأ برحلا عصن ىتح يادف امأو اهب

 ١] '( مدأأ 51 51





 ىسلع لمحلل سيلو «ءادتعالا عفدل مالسإلا ىف لئتقلا ناك اذإو

 ملسلا ىه مه ريغو نيملسملا نيب ةقالعلا ىف لصألا نإف :نيعم دانس |

 فنم دبال اًرمأ نوكت برحلا نإف ءادتعالا ناك نإف ءادتعا عقي ىد»

 : انررق امك ةليدرلا نم اهسفن ةليضفلا ىمحتلو ؛هلمي رشلاا ٠

 عئاقولاب تباثو ؛ةينأرقلا صوصتنلاب تباث لصألا كلذ نأو

 سريرا اهيا ز)ميركلا ل آرقلا ىفف 3 ! ددوده يه ةيحب راد

 رت 5 -- 0 ل 0 5 9 خه نق خر م

 يروطخ أوعبتت الو ةفاك ملسلا ىف أولخدا أوئما,
 5 1 2 : 1 ُئ لك زب 0 ّ يب 3 رع هع أ

 نإو 9و :امضيا نق و ايل" / : هك م نيم ودع نك لا كصأ مدت نريظيلا ||

 5 "0 1 و ظ 4 قاع كار و 1 3 ف عا مع

 ْقْلا نمل أولوقت الو 8 :ائضيأ نآرقلا ىف ."04 ميلعلا يدا 5 جه يشل # 5-5

 5 1 00 5 ا

 0 : ١ ل 1 دا

 ما



 ةرّيَحل لفرع كف : وقتلت اخف يل اسلام

 مداسملا قويه ليما 5 ةعطاق صوصخنلا مك لك 97 55

 ىلإ نوعدي لوألا صنلا ىضتقمب اونمآ :نيذلاف :ءادتعالا نوكي ىتح

 لصألا ناك ول هنأ كش الو «هلاكشأو هبورض لكب ملسلا ىف لوخدلا

 ىلا وعذي «يئتاثلا نصتلاو ماسلا رمألا اذه ىلإ اوعد ام بركلا وه

 رفكلل لاثفلا ناك ولو هيلإ اولام نإ هيف لوخدلاو ملسلا ىلإ ليمل

 نإ ملسلا ىلإ حونجلا ىلإ اعد هنكلو «ناميإلا دعب الإ ملسلا ناك ام

 ىفقلأ اذإ لاتقلا نع ىهني ثلاثلا صنلاو .ناميإ نكي مل ولو هيلإ اولام
 هالسلا نيملسملا ىلإ ودعلا

 ىف لاتقلا نأ دكؤت 85ىبنلا رصع ىف ةيخيراتلا عئاقولا نإو اذه

 .ملس ةقالع مهريغو نيملسملا نيب ةقالعلا نأو اًعافد ناك مالسإلا

 زاك ىتح «هيفلاخم ىلع افيس عقري مل في ىبنلا نأ نم نييتي كلذو

 . ءادتعالاب صبرت 0 لعفلاب ءادتعا مهنم

 حاشي مش وعذي عانس ةرشع ثالث مهيب ثكم سشيرق رافكف ()

 :ةيلهاجلا ساجرأ نم رهطتلاو ديحوتلا ىلإ مهوعدي :ىلاعت هللا
 :ذسحلا ةطظعروملاب ةوعدلا با وبأ نم اًباب كرت ام ؛ةيبصعلا ملاظمو

 )١( *؛ عاسنلا 2

 ا



 هرقل ةنجباف# ورش لوك ذإ ا. ك لابو ةح طا نيأل' افيطك هلك" )ا
 لالخ

 يلا 2 حم ريب 2 تي رح ل 7000 ُ 7 ريق ر

 ةكسحلا ةظعوملاَو ةمكحلاب كبَر ٍليبس ل عذا ١

 هحبامتسأ وذا ةوذأ يفعل ويف 5 يه ىتلاب يهل قلنا يلا يح 7

 ةالصلا هيلع مهدهاجف .هولخد الأ ىذألا باوبأ نم اًباب اوكرتد ما.

 ةنئيبق لك نم اوعمجو «هلتقب اومه ىتح ةرباصملاو ربصلاب مال.«

 ءميهتلعف اولعفيل هرادب اوطاحأو «دحاو لجر ةيرض هوبرضيا |

 نم هباحصأ ناكو ءارجاهم هتيب نم جرخف ء«هاجن : ىلاعت هللا "1
 لطعفلاب قدألا ماك ةدنهو ءاؤيعترا ىلا ميقودي ا راف وواقع

 ما ف 3 2000-05
 نِإَو اوملظ مُهنأب 0 ولجقي نيدلل َنِذَأ ٍِط +: فتاكحفتس لاك ©

 ربخب ةيظرليو ني اوجعر خا نيذلا (2ي) ريدقل مهرصن ىلع هللا ا تم هلا رك 2 لع 5" 2 5 6-2 8 56 0 0 رو 7

 . 4 هللا اَنبَر أولوقي نأ آلإ يف )0 1 "ا

 نيذلا مه مهنأل ءمهودعي ال شيرق ىلع اروصقم لاتقلا ناكو

 نيفعضت سملا ذأ ىلع مهرارمثساب مهئادتعا ىف اورمثساو ءاو ١

 د حأو ردب اتوزغ تناكو « الوح اهنع نوعيطتسي ال ةكمب اود١ ٠
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 ؛:دوهبلا ءامذد حبتسي مل ةنيدملا ىلا رجاه امدنع ىبنلاو ) ب

 :تاتيقلو ميياهو.ءاقوقط ميل لكمم قلوه د مهعم دَقَعَو عهملاس لب

 نسف رك ملل ةتيرك افلح ناكاو هيلع اه هيلعو مهل امد لهو
 : ا ا ل ع ا 1 1 ْ :ققع < 2 57

 . 2, 35 ب ب هج و 8 + عي

 حس ناميإلاب هللا لدخ يللا 5 ردكل أ ردب ةوزغ دعبل ,ىلحع لمدس اا

 0 5 د وهبلا 2 هنايخلا تناك نكلو .«. شيرق اهنف تفلدأ دقُذ :ةلك كرشلا



 ةلسسلا يحتمل وبا خجلا ورع ىف تاك مل كدلاتلا ةنسلا ىف دكا 2.4

 تانايخ :تناكو ؛هنطوم نم مالسإلا ثتحتل اهلك برعلا تيح ؛ةعاا را

 ل ملي مح موق نم ّىرفاخم امإَو » : نار ٠ 1زغ ةيبلا .ديناف ةثانخ 1 ا
 () يب 2000 يي زج قس سم .

 نا كرا نينيانحا بحت ال هللا نإ ءاو-

 ام 5-5 نأ دعب الإ مهيراحي مل 25 ىبنلا نأ انيب دق ىراصنلاو (ج)

 باراك ني هسفاك ئراصتلا ّيراخي. حلو هماشلا نيف نيتفاحلا | مادا

 محل فيا زج غاب رعلا 0ك راصل عم ءال 'و مثا "ىلع ناك دقو ؛طقف 0 أ

: : : 1 1 :0 9 
 تاس مهكص وب مهب راح 3 ؛ىراصنت مهقصح ول ناهورلا ل 5 ١

 : ىلا هلوف 0 مهيلع عانتلاب نارقلا عاج ل برعلا ا وأن عقلا
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 دتعي مل اًدحأ براح ام 5 ىبنلا دجن ىخيراتلا ءارقتسالا اذهبو

 :كهتادعأ عم مالسإلا ىلع رماتي مل وأ :هدض رمألا ربدي مل وأ هيلع

 ملاس نسم نأ ررقي هنأو ؛هدحو ةيمالسإلا قئاقحلا ررقي ىذلا وهو

 نأ مهنل لحي ال' مهيلع ىدنعا نمو «اؤلئاقي نأ مهل لدي ال نيملسملا

 . هوكرتي
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 مالسإلا رادو برحلا راد

 ىضتقمبو ءصوصحنلا ىضتقمب انيأر امك ةقالعلا تناك اذإو

 نود ملسلا وه اهيف لصألا - ىوبنلا دهعلا ىف ىخيراتلا ءارفتسالا

 راد لباقت ىهو ءبرح راد نيفلاخملا راد ىمست اذاملف ؛برحلا

 وه ةقالعلا ىف لصألا نأ بير الب مهوت ةيمستلا كلت نأو ؛ مالسإلا

 . ؟ برخلا

 بتك ىف ةتباث ةيمستلا نإ لاؤسلا اده نع ةباجإلا ىف لوقنو

 ىفههو ؛مالسإ راد : ماسقأ ةثالث ىلإ رايدلا نومسقي ءاهقفلا نأل دما

 نيملسملا نم اهرثكأ نوكيو «ةيمالسإلا ماكحألا اهيف قبطت ىتلا را

 ريغ راد ىهو .ةدهاعم راد ىناثلا مسقلاو ؛كلذ ىف فالخ ىلا

 .برح راد ثلاثلا مسفلاو ؛دهعب نيملسملا عم اوطبترا نيذلا نيسا.....|

 نأ كلذ .عرشلا مكحب ال «عقاولا مكحب وه ميسفقتلا اذه نإو

 ىدتعا نم نولوألا نونمؤملا لتاقو رشتناو رهظ نأ دعب مال..بلا

 مهب اودبتساو مهوقهرأ نيذلا كولملا نم بوعشلا اوصلختساو مه

 يئسلع ءادحتمالا نوهاتي اهاكدأ و نكرألا ىيضقأ "ىف كاولملا ه5

 ةرفن نيدلا اذه ىلإ نورظني اوذخأ كولملا كئلوأ نأ ذإ «٠ نيساسعا

 كلتو ؛ةاواسملا ررقيو. ؟تايرحلا ىمحيبو «ءبوعشلا ررحي هنأل ءقوا»
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 0 م 9 ةذئاس تناك ىلا ةقاطملا ةيكلملا مس ققتب , قئاقح

 نيملسملا نولتاقب اوذخلو فدحاو سوك 2-2 اعيممج ىأ 3 ١ ع زذف

 0 7 5 1 ا |

 اديم ىلع اريس نوملسملا مهلتاقي نأ دبال ناكف ءاوفقت امنيحو اوناك

 يل رك سمع 3 خ5 ريب

 ئيدف لاثقلا نأ وهو :تياذلا' عرقملا لصألا كافي ةل' كلذ نإو

 أ ديب ءادتعالا وهو هيب موقي ىتح ميرا هل ليصل خمامف ل!

 نسم لك ؛ةبادم طسو ىف اوراضص ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىف نيملسملا

 :عافدلا نم رخآ عون دجو كلذبو ؛ىذألاو ءوسلا مهب موري مهرواجي

 مهيب صيرتسي ىدلا مهودع مجاهي نأ لبق موجهلاب ةردابملا وهو

 مهيلع ضقنيف هيتاوت ىتلا ةصرفلا زهتني ىتح ثيرتيو «رئاودلا

 مالسإلاو رمأ عافدلا نم عونلا اذه ناكف ءمهيصاونب ذخأيو

 ! ١ كل اع ىو 1 ايدل كوول ان :
 مسا كح ا وذخأي » نينمؤملا رمأي نا رقلا لأ كلذ : هيلع و تحلل

 ا #4 د موت حا يا ا لا لال 1 : ش وَ
 مكحصردج أو نش اونمأع نيدلا ساني ١ ةحهنك عباس “ل ؛أمّشأ د

 1 دك ع 1[ راب ل” يصح ل ل ابابا 7 صصص ١-2105 ل سس ور مسام



 92 هةنلع ملاعلا ن الف 0 4 اعيِمَجَس أ اورفنأ 5 أ تاب اورفداف

 يا نأ انيلغ اقح ناكل ةفاك ملسلا ىف لوخدلا وهو «مالسإلا قظنئمد

 98 ملا :مهس_لتاقي مل نم أ ولتاق ن 1 نيددعم , نا ونوكي نيملسملا ن 0
 نونثاقب اموكحم ناك لب :نيدب موككم ريغ ناك ىضاملا ىف العا 0 ِ 2 : !| 06 :

 و 1 ظ 3 نيس العكس ل وسلم وهل نسكن حلق ؟ ان ريصتخ 0 نانحلا 4 مك نما األ 5 ١ 0 5 0 1 2 ع + 2 2 01 #4 5 ُط آ 1 !

 د

 مآ لس .ةالاو صا وخلاب م هه ذخأي ا ؟ مخه وكقن مهيلع نضقنب 8 كلش د أ 2
 برس“

 ع

 هول فيماتكل 8 و لاصتا 0 شلاب 4 3 ؛عفا ول أ مكح وعش أدح

 ه »نيا ع ح1 : 57 يناس " 3 0 3 2 5-0

 ايس سا دحام 8 كسل هلا ودبل ا وناك نيدلا نيملسملا 5 رمال ا فداتخاب أه ؛ 4 د

 "1 نيم. مهبرقو مودا مالسإلا مساب لبرستي ناك نم

 انه ررقت نأ بيير هناطابم ظشب ىف ةيفرالا  هلاعفأ ىف هعفدي ا*و
 يس رس ل زل ا

 نو سن بيو وك يوم ل

 ايمالسإ مالسإلا كولم هلعفي ناك ام لك سيل هنأ وهو «ةتباث هد.
 ري تعضخ دق اذه ىف ةيلودلا ةلادعلا نإ لئاق لوقي دق نكل.

 نسم نايدألا ىف نوكي نأ بجي امل ةفلاخم هيف نوكي دق اذهو .ىدا,ا

 ؛عئاقولا ىلع ةمكاحلا ةليضفلا نم ساسأ ىلع نوكت ةقالعاا

 كلذ نع بيجنو :؛ةحلاط وأ تناك ةحلاص عئاقولا نم ساسأ ىا' +
1 

' 70 3 5 
 اسأل ليست 1 4 ! ابيل نيفلاخملا ل . ءاهقفلا ةيمست ل لوقنف 3 تح هن عا
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 افهالعأو مالساإلا اهيلإ اعد ىثلا ايلعلا لئملا اولفغأ مهنأ ىضتقي ال

 ةنقالخلا نأ اوررق دق ةيمستلا هذه عم مهنأل «ةليضفلاو لدعلاب كسمتلا

 امو .حتفلا نوناقل ال لدعلا نوناقل ةعضاخ مهريغو نيملسملا نيب

 لدعلاو قحلا ريغ حتافلل اقح ىطعي حتفلا نأ نوملسملا فرع

 تناك امو «ىوقتلاو ةليضفلا ناطلس تحت ايلعلا لثملاب ةلماعملاو

 «نيبراحملا لاومأ ىلع اودتعي نأ نيملسملل ةغوسم ةيمستلا

 نكت مل كلدلو ؟ ناديملا قيرط ريغ نم مهتيرح وأ ءمهخاورأ وأ

 . ةررفملا ةتباثلا قئاقحلل ةريغم ةيمسنلا
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 ؛ ةيمالسإلا رايدلا دودح نايبل ةريغص ةدارطتسا انه درطتسن

 دقل لوقنف ءبرحلا رادو مالسإلا راد هقفلا بتك ىف هنع ربعياس وأ

 راد نم دعي ال امو مالسإلا راد نم دعي ام .تايبل ءاهقفلا يدعو

 تفققحت اذإ «ةيمالسإ ريغ رادلا ربتعت هنأ ةفينح وبأ ررق دقو «مالسألا

 ءان ارشح زاد دعت ال دحاو فلخت اذإو : ةعمتنجم ةددان طورش م

 نوناقلا نوكي نأب ةيمالسإلا ريغ ماكحألا روهظ :اهلوأ

 انزلا حيبي رطيسملا نوناقلا نوكي نأك ؛ىمالسإ ريغ انوناق رطيسداا

 هنم عقوتي ثيحب ؛ةيمالسإلا رايدلل امخاتم ميلقإلا نوكي نأ :ايناث

 ةيملكسملا حب اهوكم وكي مآ ودة مالا نينا 'ىنط دال

 ىراحصلا نأ ىفنحلا هقفلا ىف هيلع صن اممو «مهئاطلس ىف سيل وأ

 كلذكو ؛مالسإلا مكح اهيلع ىرسي ةيمالسإلا ميلاقألاب لصتت بدا

 ؛نيملسملا ريغل ةعبات دعت ال ةيمالسإلا ميلاقألاب لصتت ىتلا راحدا

 نمأي لب ءءالشألا هكحب اهيف ىمذلا الو ملسملا نمأي الأ ةاثلاث

 .هذقعب كهعل أب 3
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 ١ 5ك كك 0 2 011 1 6 7 هوة ماع ١ + 121 ل :
 مام 5 0 م 53 3 _ 0 لا دع 0 3 ١ 5 6 اننا 0 0

 0 3 5 م 3 ا 1 ' 1 0-5
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 ةدسيل وا مالسإ راد رادلا نوكب ةربعلا نإ ءاهقفلا روهمج لاقو

 1 710 1 ١ يحب ا ىلا قريشا د ةيوخ "يس سما 1 ىلع
 دنا كك 0 5 أذ 1 وهط مقل 0 ةيمالس) 7 : 0 500 أ 031 يلا قش هسا 5 تس

 ١ 59 3 ى #4 ١ يف 5 2 هيا ِ 0 1غ ني أ هي . 0 ؟1 : يا 3 1

 0-5-5 ةرهاظ ا - 8 قف م داس 7 ١ ,.يسوشل ةيسم رادسأ 2 9 املا تامل أ

 مداسسأإلا 5 9 ط5 1 5 ةقيزح 5 98 ةحح أ 5 ١ ندل دقلو

 3 لوق هجو' :لاقف
 امنإو ءرفكلا وأ مالسإلا نيع وه سيل رفكلا وأ مالسإلا

 قالطإلا ىلع نيملسملل ناك نإ نامألا نأ هانعمو ؛فوخلاو نمألا

 4كسيف نامألا ناك نإو :مالسإ راد ىهف قالطاإلا ىلع

 د ىهسف قالطإلا ىلع نيملسملل فوخلاو قالطإلا ىلع ةرفكلل
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 ءرسفكلاو مالسإلا ىلع ال :فوخلاو نامألا ىلع ةينبم ماكحألاو .رفكلا

 لل ةجاحلا عقت مل امف ايو فوخلاو نامألا رابتعا ناكف

 ءرسفك راد ريصت الف ؛قالطاإلا ىلع اهيف تباثلا رمألا ىقب نامنتسالا

 هفسقوتف ؛ةمخاتملاب الا لوزسي ال قالطالا ىلع تباثلا نمألا اذك

 ."اعم عم امه دوجو ىلع برح راد اهتروريس

 راد نأ 5-05 2 وحب هةليلد اذه 0 هفدنح بأ ىأ : 2 يشن اذهبو
 7-5 نيب يي

 اهسبف قيطت الو .هةسفن ىلع ملسملا اهبف فأي ال ةمكاتف نوكك بوحلا

 : فدخل بش دملا و حجارلا وش كلذ 5 1 عةضادنلاب ا 5-5 ماك حا

 ولا ةلاحم 5 : اول وحنا اذه 55- 5-5 .ةهنضسلا " ف ا دل فب 4 رعذلا ْنا و

 12 نمؤملا اهيف نمأي ال ثيح ءادتعالا اينه عقوتي ىتلا رادلا ايال

 اهييف سموم ةيعلا حجيصا 7 ؛ رزايتعألا كلذ ل 98 اداف هلام 0 0 و كيسا

 ءان رح 8 نوكت اسلم داب اهناف هيج : لسا

 هنود ىأ ىف ناسنإ لك نمؤت ةيلود تاقالع .تماق اذإ كلذ ىلعو

 ةسفتمك بتنا تكف رعت قلع اهنأق هفلح لاو قه زيق نه ايبق لع

 .بارح راد نوكت ل

 خيش هررقي ىذلا ىأرلا اذه ىضتقمب تباثلا ررقملا نم هنإو

 كام دله لا نكيردت لاف ىلا كاذلل هطح و لفتت 0" ةققح لأ ءاوطلا

 كلذ 025 0-1 ْفاساملا لوقيأ ادلو كلذ الحم عيل طايتحألاو ؛نامألا لح
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 نأ ىلع .لامتحالاو كشلاب برح وأ رفك راد رادلا ريصت ال' ىأرلا

 ."لامتحاإلاو كشلاب لوزي ال نيقيب تباثلا نأ ةدوهعملا لوصألا

 ىنعم ىف ىمالسإلا هقفلا ىف نأ ىلإ مالكلا اذه نم ىهتننو /
 خيبآر برحلا رادو. مالسإلا' راذ

 رايدلاف ةيمالسإ تناك نإف ؛مظنلاو ماكحألا ىلإ رظني :امهدحأ

 تفصو ولو ؛ةيمالسإ تسيل رايدلاف ةيمالسإ ريغ تناك نإو «ةيمالسإ

 السإ اهنأب

 ماسملا ناك نإف ؛هتيالوو ملسملا نمأ ىلإ رظني 1-52 ىأرلاو

 .برح راذ ىهف الإو ؛مالسإ . راد رادلاف يم ه6 تيسسوم اقفل

 ىنعم ىلإ برقألا وهو ؛ةفينح ىبأ ىأر وه نييأرلا ىناثو
 عفدل اهنأو دال دألا بورخلا ةزكف ىف لصألا قفاويو «مالسإلا
 تبت ثيحو ءاعقوتم ءادتعالا ناك ملسملا .نمأ دقف ثيح هنإف ؛ءادتعالا

 يم# نأكححي هريدج لوألا“ تناكف ءعقاتم ريغ مادنصالا ناك نمألا

 .كلذ ريغ ىمست نأب ةريدج ةينئاثلاو ء«برح راد



 [اوتبتاف مهومتيقل اذإو .ودعلا ءاقل اونمتت الإ

 تاكرح لك ىف ءادتعالا عفد وهو لاتقلا ىلع ثعابلا مكحتب

 .هثاهتنا ىلإ هئادتبا نم لاتقلا

 رومأ نيب نيلتاقملا رييخت دعب الإ مالسإلا ىف لاتقلا ئدتبي الف
 رشتنا نأ دعب هنأ ائنركذ دقو «برحلا وأ ءدهعلا وأ ؛مالسإلا :ةثالث

 نوفشيحتي نيذلا مهئادعأ طسو ىف نوملسملا راص عاقبلا ىف مالسإلا

 اودعتسيلف اونكس نإو ؛.هلهأو مالسإلا ىلع ضاضقنالل ةصرفلا

 مهقبسي نأ نم دبال ناكف ؛ةمصاق اهنوري ىتلا ةبرضلا اوبرضيو

 قيرطلا نوكي دق ةريثك نايحأ ىف موجهلاو :هوقبسي نأ لبق مالسإلا

 .ءادتعالا درل ديحولا

 مهنلعي وه لب ؛ةرغ ىلع هيفلاخم ذخأي ن أ ديري ال مالسإلا نكلو

 ىلع ىلوتسي نأ لاتقلاب دصقب ال هنأ ا ليلد هنالعإو :عووجولا ليش

 نأ ديري لب «دابعلا رياصم ىف مكحتي وأ ؛باقرلا مكحي وأ «ضر

 ا



 نكي ملأ نإف ؛هنوقلدعي مالسإلاب وا ؛هنودقعي دهعلاب امإ ؛مهبناج نماي

 اوقب أ فاح را (كيشند ةكيضا و تالا هين ه1 تنامألا نَف اذحاأو

 , كان ةييسقُنأ
 هو

 82-0 راض © تب سلما هد نق : 5 جاهنملا 0ا عل نوملسملا رز ع دق و

 01111111 ريحب نا دإ وقلا + متل , سنت نق و 517 روهشم 20 100 سم

 ىلهابلا ملسم نب ةبيتق ءالؤه نمو «رييخت ريغ نم مجهف ؛رومألا ه طدهانلا ماسم تن ةيدتق عال ذا تل نش ١1 هذه
 | 0 2 أ 8 5 - م 1 4 9 :1 | 1 0 3

 ةيقسص لقمع نأ اهلهأ لئاقيو ؛دنقرمس وزغب وهو ثدحو ؛نيصلا هد

 وسم ع وكشف ه تفيصشتاتلا 32 ومد | ندم ريبختلا أ ده ريغ نم اهلامعا 0

 0 5 5 أم 1| . : لع ع - نادل ١ طكإ ق 1 يع

 كسق و ؛اندالب ذحاف أني رفعاو هةيردق انملظ ا لاق و ؛ زيزعلا تدعم نك رمك

 ' 3 : ظ . 3 « 5 4 ا 7 : 1

 ليلا 2-0 | ةمدقبل 1 ل نأ اويل يي لدعلا هذن | رهظأ

 ُ أ

 :بناتكلا كلذ هايلااو

 بلع كييتق 2 نم الماحتو امل | ف دنقرمس لهأ نإ'
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 .ثدحن الو ناك امب ىضرت لبي «دنقرمس نم دفصلا لهأ لاف :ةونع

 لماعي براحم ىأو ءلثملا اذه نم عورأ ةلادعلل لثم ىأف

 تلا ةلادعلا ىعادل ةباجتسا جرخي لب ؛هجرخت ةوق ريغ نم ضرألا

 .كيصاق اهب مكح

 امإ ؛دسيدج نم مهيلع ضرعي مث ؛لنف

 فدال دنقرمس لهأ راتخا دقلو ءبرحلا امإو

 .اجاوفأ اجاوف ! مالسإلا ىف اولخدو ؛لدعلاو قحلا اورثآ لب

 ىف عيتملا صالخت سا ىلإ هجتن ثحبلا اذه ىف انيأدك اننإو

 ِنا يفاسمالا ميراخلا قارا ؟ةلماعملا هده هيراحسم

 ظ 3 ليقف 1 :اهحنف يلا لعق رألا 2- 02 -

 7 مداسسسإلا افأ 8 م 5355 دخلا

 5 4. يفاعلا 1 ورئاق 1 ا

 لاسصمعا واو ءطق ردكي مل 5 مدلا ىفاصلا عوبينيلا ( نم ةيمالسإلا برحاا

 هكرعملا ىف 25 ىبنلا لمع ىلإ هجتن امدنعو ؛هاياصوو ء لي ىبنلا

 لمع كلذ نإف ؛شيجلا ىوقل هعيزوتو ؛مكحملا هريبدت ىلإ هجتن أل

 نعم هيلا يههوو ايبت فضرب أل ؛ايبرح ادئاق هفصوب هال وتي ىاويند

 قضني ىدلا ىحورلا هيجوتلاو ؛ىونعملا ىدهلا ىلإ هجتن امنإ «ءامساا

 كلا رلاو ةبادهلا مسا «1 8

 ةلذقل



 ءاعد انهابتنا ىعرتسي سدقملا طشلا كلذ ىلإ انهجو ممين ذإ انإو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع روثأملا نإف ؛لاتقلا ءادتبا لبق 25 ىبنلا

 :ءاعدلا اذه ةكرعملا ءادتبا دنع وعدي ناك هنأ

 مهللا ؛كديب مهيصاونو انيصاون «؛كدابع مهو ؛كدابع انإ مهللا'

 ."مهيلع انرصناو مهمزها

 ربتعي مل وهف «ةوبنلا قارشإ هنم ثعبني ىماسلا ءاعدلا اذه نإو

 :ءاحعذ رد قو «ىلاعت هللا دابع مهزيقعا ةنكلو ءاساجرأ ءاذغألا

 مهو كدابع انإ مهلا" :ىناسنإ حور لبنأ نم ةثعبنملا ةملكلا هذهب
 اننود اوسيلف ؛كدابعو كقلخ اننإ ىف نوكرتشم مهو اننإ ىأ "كدابع

 ةيناسنإلا ةوخألاب روعش كلذ ىفو ؛نيوكتلاو قلخلاب كيلإ ةفاضإلا ىف

 كدابع نيب قرف دق قحلاف .تعمج دق ةيناسنإلا تناك اذإ نكلو

 كالا برونصلا ةققو روعشلا ناز ؟فيدقعملا كقابشو :قيصلخفلا

 ةمذ نوكي الف «ةرئاد قيضأ ىف لاتقلاو لتقلا لعجي ةماعلا ةيناسنإلا

 ةداقلا جوحأ امو ءرامدلاو بيرختلا ىف ةبغر الو ءءامدلا ىلإ هرش

 تفتخالو ؛هدحو ناديملا ىف كلئتقلا ناكل نذإ ؛روعشلا اذه ىلإ

 نم اهيلع نمو رايد نم اهيلع امب ضرألا فسخت ىتلا تارمدملا

 . ناسا

 «لاتقلا ءادتبا دنع هيل عرضيو هبر ىبنلا هب وعدي ناك ام اذه

 ؛دهعلا وأ مالسإلا ىلإ وعدي ىتح اولتاقي الأب هشويج ىصوي ناك دقلو
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 اتيهادحإ نيكو كاحبلأاو ؛لاتقلاب ءادعألا ئدتبي ىتح اولتاقي الو

 ةسلاو لاس لير هو يلام يل او + يطأ ةنفاقلااو لع ند كال

 .لاتقلل نينمؤملا نم ةفئاط سأر 7" انهم

 :اهصن اذهف ذاعمل هتيصو امأ

 ىتح مهولتاقت الف اويبأ نإف ءمهوعدت ىتح مهولتاقت ال"

 مهورأ مث ءاليتق مكنم اولتقي ىتح مهولتقت الف مكوءدب نإف ؛مكوءدبب

 هللا ىدهي نألف :ليبس اذه نم ريخ ىلإ له" :مهل اولوقو :ليتقلا كلذ

 .تبرغو سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ ادحاو الجر كيدي ىلع

 :اهصن اذهف بلاط ىبأ نب ىلعل هتيصو امأ

 كولتاق نإف :كولتاقي ىتح مهلتاقت الف ءمهتحاسب تلزن اذإ'

 مهتلتاقت الف اليتق مكنم اولتق نإف ؛ًليتق مكنم اولتقي ىتح مهلتاقت الف

 ..هللا الإ هلإ ال اولوقت نأ ىلإ مكل له ؛مهل لوقت مث هايإ مهيرت ىتح

 سمشلا هيلع تعلط امم كل ريخ  ًالجر كب هللا ىدهي نألو

 ."تبرغو

 نع نافنشكت امهنإف نيتيصولا نيتاه دنع ةريصق ةفقو فقنو

 امدنع ىتح ةتباث ملسلا ةين نأو .ءادتعالا عفد وهو «لاتقلا دصقم

 ةصرف زهتني هبحاصل امه نم دحاو لك فقيو ؛ناشيجلا يقالتب

 مااسإلا ىلإ ةوعدلا تناك امو «ماحتلالا ةعاس رظتنب وأ «صضاضقنالا

 داعيإو ؛لاتقلا بناج ىلع ملسلا بئاج راثيإ ليبق نم الإ ةدهاعملا و

 نت 2



 5# دة 00 ِ 1 5 يق 5 ها , 00 ا 0

 ا سس 00 || , ينل ملمعلا راثياو ؛ ىسضاملا ءادتعألا م ماقتنالا 5 ركف

 ا 0 يف اء

 ,ةيدسسل ١ نأ وين (لاعشإاو :ة وادعلا الل ل

1 32 

 فئاخملا مد نأل ءلاستقلاب اواديي الا ىلع هدنج ضرحي هنا لب

 لوستقملا مهيري ىتح مهلئاقي ال لعفلاب اولتقو اوأدتبا اذإ كلذ عمو

 0 كاك آدم ؛مأمدلا نقح كلل يق 2 دلأ ىوقلا ملاسملا مقر يَ لوقيو

 ظ01"0 1 00 وأ ؛ جداد ل١ ةاندحاب نماآلاو مداسلا وهو ؛ءادك 7

 مع مه لمحتو ءمهفطع رثت ملو «لوتفملا تب 9 ز ةدنلا ملا نوفا : سف 5 5-5 5 0 5 ٌْ 1 "3 ين 9 0 ا ا أيا

 رم دي نكي مل نيملسملا نامأ ىف لوخدلا وأ ملسلاو ةدوملا راثيإ ا
 نييتسسحلا دما نييلاسط 1 وس مل مدسقتب 353ه (؛لاتقلا

 .ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم رصنلا نوكيو .ةداهشلا

 نأ بحبو ةلصنع دكت نه و هولا هيرح كاد ذنبا نع ةروص هذه

 ةليضفلا كرتيو ىبنلا تكسي نأ اماف ءاهنم دبال ةزورض تناك برزحلا

 :اهاذأ عفديو اهفكي نأ امإو ءاهممح ىقلت ةليذرلاو ءاهتامرح كهتنت
 | حضويو ةياغلا نع فشكي ءادتب ديا وكاو ىاةلهأ واقحلا ١ ضلتشنو
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- 

 سه 1 تت سانلا نط فقيلاتلا كيسال_س مع 0 يللا
 ا ا ديت

 5 أ نلاحتعكلا ىف وهو : هد ودجح رماو «لاثفلا يف سطح كلذ ناك د ؛«بقيلاتلا

 كلذ ىف ئوويو :كتنلاو ليتقتلا لذي ىناتلاو فيلأتلا ىلع اوصرحب

 ةح مهيلع اوريغت الو :مهب اوناتو .سانلا | 0 :هدنجل .لاق هنأ

 مهسس ىنوتات نأ الا رسيوو ردم لها نم ضرأآلا ىلع امف مهوعدت

 .[ مهلاجر اولثفتو مهئاسنو مه هئانباب ىنوتأت نا نم ىلإ بحأ نيملسم

 ٍ يا نع ال ا نقوخ و هع 7
 تلك يبت ه ظظفاحمل ب حسنت : ؛اقئلانلا) عمدسلل ةقبلق ز ان رمح ل ١ حش “ ظ ةسيفل م 4ةسكففافتال 3 ا نقع عاملا

 قحلاب 7 راميإلا رمح 5 ندملاس ميل ه ونأب 1 1 / .اهمهخرم ىلا بلخأ 1 2 ادعالا

 .ةيسشحو ابرح تسيلف ءايابس هيرذلاو ءاسنلاب ةيلإ اوناي نا نم مهبولف

 .هيوبن ال رجح ىهش لب

2 
 ..بكتفيلخل قريشا 6 مقل امهادحأ ندددصو اتيدبأ نجت ناو اع

 . لايكلا ناذيم 96 ةيم_اسسإلا برحلا نوناق ركب امهثمو

 ةلطنا] ءهلسرأ شيجل 5 ىبنلا لوق ىهف ىلوألا ةيصولا امأ

 ؛اينئاف اخيسش اولتقت ال ؛هللا لوسر ةكرب ىلعو «هللابو ءهّللا مساب

 ذب



 مكمئنانغ |اوعضو ؛اولعت الو ؛ةأرسملا الو ءاريغص الو ءالفط الو

 .[نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأو اوحلصأو

 ليبس ىف هللا مساب اوريس] : 35 لوقي ةيصولأ هذه ىنعم ىفو

 ءاورفنت الو ؛اوردغت الو ؛اولغت الو ؛هللا ءادعأ اولتاقو هللا

 ةيرذ لتقت ال] :ديلولا نب دلاخل لوقيو «[اديلو اولتقت الو ءاولثمت الو
 .[افيسع الو

 اياصو نمضتت ىهو ركب ىبأ ةيصو ىهف ةيناثلا ةيصولا امأ
 امأ نأ : ديغس نقي ىيحي نع ةذئيس ىف دمحأ مامإلا ىور دقف ءارشع

 لاققف ءاريمأ نايفس ىبأ نب ديزي ثعبو «ماشلا ىلإ شويجلا ثعب ركب

 لافقف ؛لزنأ نأ امإو ءبكرت نأ امإ لاقف ؛بكار ديزيو ؛ىشمي وهو
 ىف هذه ىاطخ بستحأ ىنإ «لزانب تنأ امو ؛بكارب انأ ام قيدصلا

 عماوصلا ىف مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز اموق دجتس كنإ' .هللا ليبس

 نم مهسوءر طاسوأ اوصحف دق اموق دجتسو ءاومعز امو مهعدف

 ء:فيسلاب !وصحف ام اوبرضاف .بئاصعلا لاثمأ اهنم اوكرتو ءرعشلا

 ؛ًامره ًاريبك الو ؛ايبص الو ؛ةأرما نلتقت ال ؛رشعب كيصوم ىنإو
 ؛ًارماع نيرخت الو ؛اهقرحت الو الخن الو ءارمثم ارجش نعطقت الو

 ."للغت الو ؛نبجت الو «ةلكأمل الإ ةرقب الو ةاش نرقعت الو
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 لاتقلا ىف لحي ال امو لحي ام

 هقيدصو هتفيلخ اهب قطنو 25 ىبنلا اهب قطن ىتلا اياصولا هذه

 ىف كلئتاقملا اهب ديقي ىتلا دويقلاو .ناديملا نوناقب انل حرصت هدعب نم

 .لئافقم ريغ باصي ال ىتحو «قهر هفيس ىف نوكي ال ىتح ؛ناديملا

 ناقي فحم الا خانملا ف :لتقي ال هنأ ابانضولا هذي ارق ىانسألا أو

 لاتقلا ىف ساسألا نأو :لاتقلا ىف ريبدتو ىأر هل نوكي وأ ؛لعفلاب

 ويه لب ماك لتقلا سيلو ؛ءادعألا ةكوش ديضخو ؛ءادتعالا در وه

 ؛ىلتقلاب ليثمت الو ؛فالتإ الو ؛مده الو ؛بيرخت ال كلذلو :ملظلل عنم

 اعابتا هللا لو سر ةفيلخ اهنع ىهن ىتلا رومألا هذه ضعب ركذنلو

 .ىهنو رمأ اميف مالسلا هيلع هب ءادتقاو هلي ىبنلا ىدهل

 :نيدلا لاجر لتق عنم
 لسرأ هنأ كلذ «نيدلا لاجر لتق وه ركب وبأ هنغ ىهت ام لوأ

 لكايه اهب ىتلاو ؛ةسدقملا ضرألا اهب تناك ىتلا ماشلا ىلإ هدنج

 ناكف ءدايعلا اهيلع فكع ىتلا دباعملاو ؛نابهرلل عماوصو ءدوهيلا

 ؛ةدابعلل اوفرصنا نيذلا كئلوأ ىلإ هفيس دتمي نأ نم هعنمي نأ نم دبال

 تب



 ريمست ىلإ نيدلا لابرسي

 ؛نولتاقي الو نولتقي ال ةدابعلا رود اومزتلا نيذلا كنلوأ امهدحأ
- 

 كسنلوأو :هسيف ةديكم الو ريسبدت الو لاتقلا ىف ىأر مهل سيلو

 نسل

 ىلع بايلا اوقلغأ اذإف ةيراحملا ثيح نم مهرش لتقلل حيبملا نإ'
 5 ع

 نع نوردصي مهو برحلا

 3 0 2 ا عا ع 1 77 ل
 .بتاصعلا كيس امن مه رز وعسل 03 اوك رو ءحهمس ة© .طاس وأ ١ وقلح مهنأب

 | 5 507 21 د 00-9 ا 9 ؛ 1 ندا ا ب هع

 دعاقم اوبرضاق' :مييف لاق هنأ ىورو ؛«نولتقي مهنأ ررف ءالؤهو

 1١ نع 1 53 نع ا 5 5 : 5 0 دي 1

 ريسلا باتك عمجا دقل ؟لتقلاب ءالؤه قيدصلا صخ اذاملو :"ناطيشلا
 5 0 5 ىه د 1 : / 5 ِ 4 نإ مس 3 0 50010 ٍٍِ

 نيذلا مهو «لاتقلاب العف نولغتشي اوناك ءالؤه نأ ىلع ءاهقفلا معمحأ و
 5 ع 8 وف

 د 3

 كَ 5 8 ِ . يألف , رك اخ حدرلا 1 : 7 3/0 4 يح

 نسم اوناك مهنا مهقصو نم زهضبو ؛«نينمؤملا ىلع نوض : ركب | ولاك
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 3 ظ اه ورزلا
 ا

 ١ 0 : 3 م 20 : 5 21 1 1 3 5 7 3 .:

 اوناك نيزذلاو :«نيدلا مساي ماشلا لهأ باقر ىف نيمكحتملا

 5 هج 7 1 00 : 5 5 2 ٠ 0

 نى هيي وقال و ١ 95 رمسلا لها ا ىئامورلا به ذملا نواعم رق نول واحب

 م

 9 ١ ' ١ 1 ١ م ان 357 5 575 5 'ء : : .

 ١ .نامورلا 5 تاقد ؛لاتفلا لكم رز وفحن -- 2 مدت 8 52 ِتْلَ 00



 قحيب نونمؤي لاتقلا ناديم ىف نينمؤملا نا اذه نم نيبتي هنإو
 مهنأ 8 : هتدايعب هايشلا | ىف نيدتم ف

 هب نونمؤي ال

 اف

 غ3 ويد ول ءمامستلا 0 0 ةدصْلا و

 ةيرظن نم ثعبنم كلذ ناو ؛لاتق ىف مهل ىأر الو نولئاقي ال ءافعض ا 5 3 م 2 نا 5 8 5 : : 5 : 00 . ١ ١
 اعئمو غاذتعالل أعقد 0 سبل لدفلا 9 يش و ؛ اهسفن ةيدم راسل ١ بن رحلا

 | ىأرف ٠ ىلتفلا صحفتي ةكرعملا دعب 5 رم دقلو ءىدذملل 07 3 ا 5 / :.

 هيل لقف ذل ذلاخ أ رد ١ ؟ لئافتل 3 ناك ام ؛هأضا 20 كو حرج 0

 اييص ا وسل 00206 نإ هلع أذ :.بضغلا ا :بضصعت ناك كل 3و
3 

 امأ :هدتج ىف حيصي افقوف لافطألا نضعب لثق هغلب دقلو القط وأ

 ؛ةسيرذلا !ولتقت ال الأ ؛ةيرذلا اولتق ىتح لتقلا مهب زواج دق لاب

 .[ةيرذ اولتقت ل الأ ؛ةيرذلا | وقت ال الأ

 دذ نولمحي فيكف افاعضلا ةيرذدلا نم روصتب ال ء كهل نأ

 عس اهل سس اما ءاذعألا 535 < مدس داسإلا 3 تسيل و مش 00 أ ع
0 

2 

 و 24
 . ةيللق ابلعتل يدل تلت أ ويا لاذقلا لقواكمل نا مج, صقل 2 قو عا ديمألا ٍ ع عءاشلا ب : ا يدع 0 . ع كك
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 :ىأ رلاثج نيشيو .بورحلا ريدي مسق :نامسف مهف خويشلا امأو

 نيحخألا :مسبقلا اة اذه تانك قوه سفل :كلذ ىلع رذدقي ملا مللقأو

 .هل ةبسنلاب لاتقلل ةبجوملا بابسألا رفاوت مدعل ؛هلتق حابي ال

 هدياكمو هريبدتو هيأرب لتاقم هنأل ءهلتق حابي هنإف لوألا مسقلا امأ

 ؛نينح ىف ةمصلا نب ديرد لتقب 25 ىبنلا رمأ دقو ءبورحلا ىف

 دقو ؛ىأر هلو ىعو هيف ناك نكلو ؛ةئاملا دعب نيرشعلا غلب دق ناكو

 :ىأرلا اذهب التاقم ناكف «ةوزغلا هذه ىف ًالعف مهيلع راشأ

 :لامعلا لتق عنم

 نيالا لامعلا مهو ءءافسعلا لتق نع و ىبنلا ىهن رركت

 ءالؤه.نآل.كلذو :لمغ الو دي بورخلا ىق مهل سيلو نوبراحي ال

 ؛انلع جرخت ال «لتافي نم ةرئاد ىف ةروصحم برحلاو «نولتاقي ال

 :داسفلاو رشلا ىوقل عفد وه امنإ بوعشلل ًالاتق سيل لاتقلا نألو

 نومسريو نوربدي وأ ؛نولتاقيو فويسلا نولمحي نيذلا ىف ىهو

 مه ىوديلا لمعلا وأ ؛:عرزلا ىلع اوفكع نيذلا لامعلا نألو .ططخلا

 ؛نارمعلا ةلازإل تسيل ةيمالسإلا برحلاو ءهمئاعدو «نارمعلا ةائب

 اوناك نيذلا مه لامعلا ءالؤه نألو ءضرألا ىف داسفلا عفدل ىه امنإ

 يلظلا ةسيسيرق مهتف «نيقشاغلا كولملا' ناطلت تحت نيفعشض سم
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 نم اوسيلو ؛ا رانب نووتكي ؛«برحلا دوقو اونوكي نأ حصي الف

 .اهتانج

 لخنلا عطق نعو رجشلا عطق نعو بيرختلا نع ىهنلا ءاج

 دق كلذ عم نكلو « 45 قيدصلا ركب ىبأ ىهن ىف احيرص هقرحو

 عنم ىعازوألاف «لخنلا قارحإو رجشلا عطق زاوج ىف ءاهقفلا فلتخا

 مالكو ؛ءصنلا اذه رهاظ نم اذخأ بيرختلاو رمثلاو رجشلا عطق

 ءاهلبقو ةثعبلا ةدم لوط 5:8 ىبنلا مزال ىذلا وهو :؛ىوبنلا ىدهلا

 تناك اذإ امأ «ةيبرح ةرورض نكت مل هنألو «هتناكم هل اذه ىف همالكف

 راصتنالل ليبس الو ءنصحب نوبراحملا نصحتي ناك ةيبرح ةرورض

 اع يلا اهعءارو نليتينسلاو ؛كفينك ةياغ داكشألا نووكت وأ هكذي 11

 مهل صلخيل اهعطق حابي لاحلا هذه ىف هنإف ءاهب نيملسملل نونمكيو

 هاذا | كفذيو ىذعلا ةك

 نيغ نع ناتصمألا اءاهقف نم نزيك هنح ةطعو نها[ ؤرألا رطلالذه
 ؛نارمعلا بيرختو راجشألا عطق زوجي هنإ :هريغ لاقو «بهاذملا

 :ةلداي كنذل اا ؤكتعاد

 انك



 : 4 7 ا . ىلا 9 يل مت ب 1 ا ًِ ا أ

 اسس سف شع أ شي مس است ل رمت ع جششلا رمان أ أوي رزتع نيملسملا 9

 َنيِعِمْؤُمْلا ىدَيأَو : و ميوليأب مجويب نورت » : ىلاعت لاق امك
ّ 

 2 بني +307

 ." 4 رصتألا ىلؤأتي أ أاوربتعاف
5 7 

 35 0 1 0 ١ يونا مرا اشي وعي | لت 1 3 ا ِ 3 ظ

 _ أ

ِ 

 انصح قينجنملاب . ىف رز 8 فئاطلا 627 : شيجلا . ظ ع ناك نق و دف اوك م

 دقو ءافيقث مورك عطقب رمأا مث املا و ةالصصلا هيلع هنا :اهعبار

 ل 1 0 د ا 3 ا : ع

 هس عت كلك 2١ ولاقأو ءاهسصلق هكأ بأ تلع ١ وجص مسههسلا ىزاعمل ىف رشد : هج يف . ١ 0 3 1 4 2 1 1 | 5 ب 1 5 ص ُ 0 4
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 بيرختو راجشألا عطق مهزيوجت ىف ءاهقفلا رثكأ ةلدأ هذه

 نسف نيلاسقملا ةنطاغإو :.ىانفأاي اقبفو ةظاعا بو رحت نق ةيديقلا

 :ىلاسعت هلوق رهاظب كلذ ىلع نولدتسيو ءدوصقم ضرغ مهرظن
 يد د 0 ا + يع 38 5 58 50 كهل 77

 .ةترولاتكي الو ٌرافكلا ظيغي اعطوم كروعطي الو »

 )7 4 ٌحِلَص ّلَمَع وب مُهَل بِك الإ ًالين ْوُدَع ْنِم عل
 بيرختلا حيبت ال ةلدألا هذه نأ انيرت ىلوألا ةرظنلا نأ قحلاو

 كلذو ؛ودعلاب ةياكنلا درجمل رمثلاو رجشلا عطق حيبت الو ؛قالطإب

 اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام' :صنلا اهب درو ىتلا ةنيللا نأل

 ءرمثلا اهب دارملا نأ ىف ةحضاو "هللا نذإبف اهلوصأ ىلع ةمئاق

 وهو "نول' اهعمج ةنيل ةملك نأل ؛كلذ ديؤت ةغللا ىف مجاعملاو

 اهئاقبو ةنيللا عطق نيب ريخت ةيآلا نآلو ؛لخنلا رمث نم عون قافتالاب

 ىنقبت لوصألا ىلع ةمئاق ةرمث نوكت نأ ىضتقي كلذو ؛اهلوصأ ىلع

 ةباحصلا نأ ديفت ةيآلا هذه عبضوم ىف ةدراولا راثآلا نألو ءعطقت وأ

 لوسر نأ ىور دقف ؛رمتلا نوعطقي اوناك لب ؛لخنلا نوعطقي اوناك ام

 ىليل وبأ ناكو ؛مالس نب هللا دبعو «ىنزاملا ىليل ابأ لمعتسا دل هل

 ؛ئدر رمت وهو «نوللا عطقي مالس نباو ديج رمت ىهو ةوجعلا عطقي

 )١( :ةبوتلا ١١٠١
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 نبال ليقو «مهل ظيغأ اهنأل لاق ؟ةوجعلا تعطق مل ىليل ىبأل ليقف

 همنغمو هيبن رهظم هللا نأ تملع ىنأل لاق ؟نوللا تعطق مل مالس

 نأ نيبتي اذهبو «مهلاومأ رايخ ىهو ؛ةوجعلا ءاقيإ تببحأف ؛مهلاومأ

 :لوصألا عطق ىف نوكي امنإ بيرختلا نأل ؛بيرختلا ديفت ال ةيآلا

 .مهظيغلو ؛هب عافتنالل رمتلا عطق ىف ال

 بيرخت وهو «ىناثلا ليلدلا امأ :لوألا ليلدلا ضقن وه اذه

 مهنأل لب ؛بيرختلا درجمل كلذ سيلف «ريضنلا ىنب تويبل هي ىبنلا

 ؛اهنم نيملسملاب ىذألا اولزنأو ءاهب اومصتعاو ءانوصح اهوذختا
 رمأب ةباحصلا لعفف ءاهضعي بيرخت نم مهيلإ لوصولل دبال ناكف

 امل مهنكلو ؛ةرورضلا ردق ىلع ةباحصلا هلعف ام ناكو ؛كلذ ىبنلا

 نأ اسفروف دقو اييرغتو مده اهياعت اوت ةلاكم ذل اهوكاراك مهنأ اوَمُلَع

 .ةرورضل الإ زوجي ال علقلاو مدهلا

 وهو «ثلاثلا ليلدلا نالطب امأ ؛ىناثلا ليلدلا نالطب وه اذهو

 نسم دبالو اهب اومصتعا نوصح اهئآلف قينجنملاب فيقث نوصح ىمر

 نأ ديال .ناكف ةوق مهيف ءادشأ اظالخ موق اؤناك دقو ءاهتم :مهلآزنإ

 :بيرختلا تاذل بيرخت كلذ ىف سيلو «مهيلا لصيل مهنوصح مطحي

 تعحيبأ دق سوفنلا تناك اذإو ءاهتبجوأ ةيبرحلا ةرورضلا ىه امنإو
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 هذه مده زوجي الفأ ؛ءادتعالا عفدو بلغلا ةرورضل بورحلا ى

 .؟اهسفن ةرورضلا هدهل نوصحلا

 علطق وهو ؛عبارلا ليلدلا نالطب امأ ؛ثلاثلا ليلدلا نالطب اذه

 هلي ىبنلا نأ رهظيو «رمخلا اهنم نوذختي اوناك مهنالف «فئاطلا مورك

 مهلمحيل كلذو ؛اليثض اردق عطق وأ ٠ ةانصأ عضقي ملو ؛عطقلاب ومأ

 ك.لذلو ءءامدلا نقحت كلذبو «لاتقلا ىلع رارمتسالا لدب ؛ميلستلا ىلع

 .اهعطق اومزتعا مهنا نيملسملا نم اوأر نأ درجمب اوملس

 اهرداصم ىف ةعيرشلا ةعجارم نم اهيلإ انيهتنا ىتلا ةصالخلاو

 :ىه اهدراومو
 نأل ءرمثلاو عرزلاو رجشلا عطق مدع وه لصألا نأ :الوأ

 ملا ظل يغازلا :ىذأ خفد:نكلو ؛ةّيغرلا .ءاذيلا سيل لاتفلا نم ضرفلا
 راثالا تدرو كلذبو

 ةهيبرخح ةرورض ءانبلا مدهو رجشلا عطق نأ نيبت زيت أذإ هنأ اننا

 شيجلا ءاذيإل ةليسو هنم ذختيو ؛هب ودعلا رتتسي نأك ءاهنم صانم ال
 يصح هاد ةرزيشم أ 3 همذه وأ هعطق نم صانم ال هنإف ؛ىمالسإلا

 ١ 5 ىينلا .- امك «لاتقلا تارورض

 5 و3 دل | هده 2- أ روصقم نا زمعلا بيزحتو
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 ديو يب كو 3 دما م رمية  ةلكارخ سو 53000 5

 ىَدَتعا ام ٍلْثِمِب ِهيلَع أودَتَعاف جكيلع ىئَدَتَعا نَمَف )

 5 © ري عال الدر دص ين سن الحس لري دس را ماس 2 را

 ا"! <« َنيِقّتَملا َعَم َهّللا نأ ْاَومْلَعاَو هللا أوقَناَو ْمكيِلَع

 كن 15 ثأر ةهاذحتخالا عفد وه لاتقلا ىلع ثعابلا ل ىلا انيهتنا

 عوسيام نيعيو ءزوجي ال نمو هلنق زوجي نم نيعي ثعابلا

 حلسملا ءادتعالا درل لاتقلا مادامو ؛غوسي ال امو ؛هولعفي نأ داوقلل

 قرتسا نإف :؛لثملاب هملماعي وهف ؛هتبراحم ىف ودعلا هكلسي امب

 ناكل يف اهات نمت اذإ سوس هلم نأ يع ننألا

 هك تعب ءادتعالا لئاسو نم ودعلا هكلسب ام لك ادكهو ؛هلثم انلمعتسا

 . نونمؤملا

 )١( :ةرقبلا ١15.
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 قلطني ال ةيقلخلا دويقلا لك نم اقلطنم ودعلا ناك اذإ نكلب َ
 2 8 3 5 0 ظ ع 7 0 24 5 د 2 1 6 9

 اررقم اتباث ىوقثتلاب ب رمآلا ناك كلذدلو ؛دويقلا كلت نم نولسملا

 - هس  مياا# 7 ب ننال "ع يي هدا
 : دعا ١ : لا دجلا لاق دق فيطمت عءادتعألا كار ندإلا ١ وجب

 م

 هللا آو ْمُكيَلَع ىَدَتْغَ ام لَثِمِب ِهيَلَع أوُدَتْعَاَف ميل

 اهماوق ىلاعت هللا يوقتو .('!4 َنيقَّتمْل هلا عم هلآ ( نأ أ أرنغآَو

 ةرئاذد ىف نوكت نأ بجي لثملاب ةلماعملاف «ةليضضفلاب كاسنسالا

 ناسك اذاف «ناسنإلا تاذل ناسنالل ةماركلا مارتحاو «ةيناسنإلا ةلضفلا

 اولثمي نأ نيملسملل غوسي ال هنإف نيملسملا نم ىلتقلاب نولثمي ءاعألا

 دقلو [ةلثملاو مكايإ] :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذلو ؛لتقلاب

 :بلطظملا' ذيع خيا ةزمح 2 ىننلا مهو فحل 89 32 م نيوك رشما لثم

 :ةستلخب لقمتلاو ه ظقم دالحسسلاو ةالئصلا هيلع ةسقنا يفاؤن دقو

 ءاج اميف مهالتق نم دحأب لثمي نأ ىف مالسلا هيلع ركفي مل كلأعمو



 سحوجل خح 5 ال هنإف تاعضلا أو خاويشل لا نولتقي تاذكألا ا اذاو

 ”ريماسسلا' تجف ) ئرسألا نويذعي ل كوكلا ا اذاو :مهلتفي 7 ناميإلا

 عرجلاج هيكتستا نر مهاسإلا شيل حابي ال هنأف «.شطعلاو َّ وجلاي

 نسل 01[ 2-7 ١ هنأف ؛ض رسال: نولتقب هاذع حأبلا ناك أدأو .شطعلاو

 هيلع لوقيو ءضرألا ىف نخثي نأ دعب ىرسألا لتقي نأ ميركلا دمحم

 .[هلتقيو هيخأ ريسأ مكدحأ ضرتعي ال] :مالسلاو ةالصلا

 صوصتنت نأ ىتتح ءىرسألا ماركإ ىف غلاب دق مالسإلا نإو

 - را ىف : 000 ش

 5 نحب 3 ق 3 95 9 3 "تن . 9 9 ' 1 دف : ل 0 9

 نومعطيد 8 : نأ قدميألا نينم ملا تافغصضص ئىش هناحيس ىلإ وفيق :ندنم ؤملا

 2 3 ٌح م ١ 2س 3 20 كسلا ١
 . 0 ا

 .قرلا ىلإ ىدؤي رسأ ىف ال ةفايض ىف نوكي

 مهبورح ىق مالسإلا ىدهب نوذخأي نيدلا داوقلا ناك دقلو

 فويل اذسنع لحس د4 خوزاتلاب ناو «مهنوعبجي الو ى يسأل وفرك

 انه 8 - دكف ءنيييبنصلا بتزاختن 2 اه دانع ىبويألا 80 الص
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 قلطأ ف؛مهيفكي اماعط هدنع دجي مل نكلو ؛ةجنرفلا شويج نم ًامخض
 يحير ةائاقإل انقيج مهنيفنأ نم اونوكو اراتاقت انكر ءاعيمج عيه وس

 رسألا ىف مهلتقي الو ؛نيبراحم ناديملا ىف مهلتقي نأ ىأرو ؛كلذب

 حلستسا امدنع ةجنرفلا دئاق نيبو هنيب ةريبك ةقرافملا تناكو «نيعئاج

 .اعيفخ مهظقررك ظوشلا لقك ديلي الأ ظرشي نيلطسلا خم ةعامج دن

 هنأ دراكير هب أدب ام لوأ ناك' :نوبول فاتسوج كلذ ىف لوقيو

 اوملس ملسم ريسأ فالآ ةثالث نيملسملا ركسعم مامأ اربص لتق
 قلطأ مث :مهئامد نقحب هسفن ىلع ادهع مهاطعأ نأ دعب هيلإ مهسفنأ

 نأ بعصلا نم سيلو .بلسلاو لتقلا اذه فارتقاب نانعلا هسفنل

 ىذلا ليبنلا نيدلا حالص ىف رئابكلا كلت ريثأت ةجرد ءرملا لثمتي

 بلقو بيليف دمأ ىذلاو ءىذأب مهسمي ملف ءسدقلا ىراصن محر

 ادؤسلا يسن ةسل طميدطيعب ماب# يك ةاوزللاو اكلي اظي دعا

 لجرلا ريكفتو .هفطاوعو نيدمتملا لجرلا ريكفت نيب ةقيحسلا

 . هتاورنو شحوتملا

 وسأ امل نويلبان لمعو اذه نيدلا حالص لمع نيب نزاون انسلو
 اكو مها ةجي مل املو ءاهع حقق هكزلرإ ح مانقلا لهأ نم ةويبك ةقئاذ

 ململا كاكقلا' لبس خيرت نارك افلا فيقاديب ادمح اقيتح نهامع

 نم نيبو «لاثقلا ناديه ىف هئادعأ عيمج مزه ىذلا ةغبانلا نيدنملا
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 ضاقت ةنئزاوملا 9 .ريخالا رصعلا يف بورحلا ةعبان ةنو ردتعي

 نيفن ع بش الو رخآلا مدع د أ ةبف تاج 031 نيلمعلا 80 أى .اردق

 ةتئيبضفلا حوسستت و :ةسلطظلاو لو يي 1-2 ها م هاف 1 صف دبتلَل 006

 ةسيركلا ةيناسنإلا نيب الو ؛ةلئاذنلاو ةلوطبلا ن دب الو ؛ةلبدرلاو

 .قلخ وا نيدب ةموكحملا ريغ ةيشحولاو

 نضا رعألا كهقني وذدغلا ناك اذإ ةنأ ةيعرشلا ثاررقملا نمو

 ىلاعت هللا تامرح ضارعألا نآل ءاهلثمب هلماعي ال ةليضفلا شيج نإف
 ساذجألا وأ :صاخشألا فالتخاب اهيف ميرحتلا فلثخي الو :حابت ال

 . ناب دذلا وأ

 .ودعلا ضرأ ىف تامرحملاب كاسمتسالا ىف مالسإلا غلاب دقلو

 :لطايتبفلات ساشلا نلا وم 85 هناف ,نيلتاقملا - لشن "و .نيفلاخملا

 قداح . 0 وه امك جنو رعت ك قداح ريغ لطانلاب . ساشا 3 أ ومأ لكأو

500 
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 كش الب ىهو ؛ ؛بورحلل هبلاثم ةر وص ةذه ن ١ لئاق لوقي دقو

 فن



 لك ىف كلذ نيملسملا نم داوقلا مزتلي ناك له نكلو «ةيضرألا

 ؟مهبورح

 ماكحألاو ؛ةدلاخلا اياصولا وه هلوقن ام نإ :لوقن نحنو

 نم داوقلا ضعب اهفلاخي نأ اهتميق نم ضغي الو .؛ةيدمرسلا ةيعطقلا

 ةينيذلا دفاوقلا ىلع ةمكاح داوقلا عالّؤه :لامعأ كسيلو «نيملسملا

 ةذيحلا ةغضاخ ناوقلا هال زفه لامعأ .نوكت نأ هبحاولا نإ علي «ةررقملا

 ليلق ىف هقفلاخم ًالضاف هنوك نع نوناقلا جرخي الو ؛دعاوقلا

 .ريثك وأ

 اوفرحنا دق رباغلا ىف نيملسملا داوق نم نيريثك نأ قحلا ىفو

 بابسأل ةيلاعلا ةيناسنإلا ئدابملا كلث نعو «ةيلاعلا ميلاعتلا هذه نع

 :ءىش ىف مالسإلا نم تسيل

 حورلا نكت امهم هنإف ؛نيدلا رماوأ نع مهفارحنا اهنم ١

 اننإف ءىطسولا نورقلا ىف ةيلودلا تاقالعلاو بورحلا ىلع رطيست ىتلا

 اوأر اذإ نيماسملا داوق ىلع افحن ناك «نيدلا ماكحأل' ةفلاخملا روبن ال

 لوقب اولمعي نأ مهموصخ نم «؛ةليضفلاب كاسمتسالا مدعو ردغلا

 مهمل انفو :ة كدغأ قب ترهظ ردغ نداؤي نع لئيم دقو ؟ىبنلا

 ."مهيلع هللاب نيعتسنو

 اب 4



 ىف ةظلغلاو ةوسقلا ىلإ نيملسملا ءادعأ عافدنا نأ اهنمو - "

 شويجلا داوق عفدي ناك دق :تامرحلل مهكاهتناو نيملسملا ةلماعم

 ؛هاياصوو ٌةْيك ىبنلا رماوأ كلذب نيفلاخم مهتاراجم ىلإ ةيمالسإلا
 اورياسي نأ نيملسملا داوقل رربي نأ ناميإلا لهأ نم دحأل ناك امو

 .لالضلاو ىدهلا ىوتسي نأ حصي ال هنأل «مثاملا ىف مهريغ

 ئدابم نع اوفرحنا نيذلا داوقلا ءالؤه ضعب نأ اهنمو - *
 .ةففلغلاب ترهت شا ىتلا ممألا ىلإ نومتني اوناك لاتقلا ىف مالسإلا

 اوبرشي مل ذإ ؛مهعئابط مهيلع تبلغ مالسإلا لظ ىف اوبراح املف

 راتتلا نم داوق ءالؤه نمو .هتحامسب اورثأتي ملو مالسإلا ئدابم

 .مهنيد ىلع مهعبط بلغ نمم كارتألا داوق ضعبو .كنل روميتك





 ريل ين كدا تن 0 5 ا 1 ع

 رم مهشَقْرَرَو رخبلاو بلا يف ة مهتم ؛ , َمَداَء ب اَنمٌرَك َدَقلَو »
 : ص َّ ١ اايصشل انقل نمم رييكح ىلع مِهَتلَضْفَو ايستعي طل +833 ١ 1 . ِ 2 ةسع 2-008 0 2 ِ 5 0 - 3 01 ١) 1 ع يب 2 َّ ره ا ا ) 0 أ م نحو د الط ناب 3 ع - 5 : - يرجح 0 5 0 3 5 1 ص يف

 دقو «بورحلا ىف ةمركم ةيناسنإلا نوكت نأ ةبارغلا نمل هنإو

 هسنإف هسسبارغ ال نكلو ؛ءامدلا اهيف تقيرأو 1 اهيف تحيبتسا

 كسمتلا عم لثملاب ةلماعملا و ءادتعالا | عقدل ناك ىذلا و ىبنلا لاتف

 اب قلطملا
 لاسفل مماسسلاو مداد سعلا هبلع وقتلاو :ةيناسنالا هيما ركلا ما رثحا ىلع

 هبف اصيرح ناك اذلو .ةلمنأ ديق اهنع ديحي ال ؛ةلي

 5 طهوع ا 56 1 آ 1 كاع ذي : ؟ى 4 ما
 مهنه سف لل 06 56 مقل ذيل 8 3 ايس ضل سل مهماسجأ © وممللا خا ىلتقلاب ليدمحلا

 هدم ولا 5 0 ةينأسنا ات اهنا : م ك ولملا ن3 يي 0 ل

5 : 3 : ' 3 5 
 [ةلتملاو مكابإ] : ماسلا - ا هيلع لاق أ ل 58 3 7 ولعفب سم ةيمذالا

 ع يلدفلاب نوننمب 3 ةيدهل مات يذلا تتاح ١ نقف ن هذهاجمل ! مراك لذ 8

 ندي



 2.نولعفي اميف مهراجي ملو ءانرشأ امك نولثمي ءادعألا ناك ولو

 .قواعفت اميق نيلذ رذلا ىرراش 1ذإ ليمضإاف كح أل 'لضافلا

 ..ركت نم سيل كلذ نإف «شطعلاو عوجلاب لتقلا نع ىهني ناكو

 اف نوكت ال ةاراجملا نأل ءهيراجي ال كلذ ودعلا لعف ولو ةيناسنإلا
 .« صلا هيلع لوقي ناك لب :ىيحرحلا بيذعت نع ىهنو «لئاذرلا طحأ

 .[ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ] :مالسلاو

 . > ىهني ناك ةليضفلاو ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا ليبس ىف هنإو

 ' تقلا ناذيم ىف لتاقملل فصو ةمازكلا نإف :«نيلتاقملا لاومأ بلس

 غل بهنلاو بلسلا ناك اذإو «ملسلا نامزأ ىف هل فصو ىه امك

 : سس ميك يس 8 حصبي اال هنإف ءاسثاف ميركلا ناسنإلا نم قئال

 ؛ شأ وأ ءبلس وأ بهتكتا نم انم سيل] : 25 ىبنلا لاق اذلو

 .[بلسلاب

 .'.هيوشتو هوجولا برض نع ىهن ةفينع ةمئاق بورحلاو هنإو

 لع ءادتعا وهو ؛ةءورملا نم سيلو «ةلتقلا نسح نم سيل كلذ نإف

 ف هنإو .ةيناسنإلا نساحملا عمجم وه هجولا ذإ ؛ةيناسنإلا ةماركلا

 بشيهنت ىلثقلا تثج كرتت ال ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ةظفاحملا ليبس

 تح «بيلقلا ىف ردب ىلتق ثتج عضوب رمأ 85 ىبنلا نإ لب «عابسلا
 ة ناك اذإ هنأل كلذو ؛ريطلا وأ ضرألا عابس وأ بائذلا اهلانت ال

 + /ب



 ةببامح تيححي ةحئاق :لديصسعلا ]أ نيب راحملا ىديأب ةلدملا نع ىها

 .اهق زسا

 نيس ةيناكتسالا يتغمل انا رزقك ملسلاو ةلادصلا ةيلط ىيف قلو

 ءاتركذ امك ءىيش ىف لاتقلا نسح نم سيل كلذ نأل «.ىحرجلا :بيذعلا

 .رسؤيل ىقبي لب ؛هلثق غوسي ال ةمواقملا نع حورجملا ةوق تدعق نإو

 ةماركلا مارتحا نإو اذه «ىدتعي الف ودعلا ةكوش دضخ الإ هنم دصفاا

 .ىرسألا ةلماعم ىف هلمكأ ىيلغ ودبيل ةيناسنإلا
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 اك ا 9 هسنال وب ءينورزكلا ىف ةيئاسنإلا ةمأ ركلا لع ظفاحي مالسألا نالو

 1 31 م 5 0 5 3

 بفروصي ملو ءىرسالاب قفرلا ىلإ اعد ءادنعالا در الإ برحلاب ديري ال
 دارا

 رماوأ !وعبتا نيذلا نيلوألا نيملسملاك ىرسألاب اقيفر ابراحم خيراتلا
 قدفرلا ىلا تدصت ةيزثيالا ىكوصنلا ىف ةاريتقلا ةياضولاف «مهتيد

 ىف ةبهتلم برحلا نارينو :ميياع ضيبقي ىرسألا نأل كلذو «ىروسألاب

 ىلإ نوعفدنيف مكحتي دق ظيغلاو ؛نيلتافملابولق ىف ةبوبشمو ناديملا
 اذلو ؛مهيف مهظيغ نوفشيو «مهباقر تنع نيذلا كئلوأب هنوقحلي ىذألا
 اوصوتسسا] :لاقف ءىرسألاب قفرلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ضرح

2 2 2 
 ؛ءىرسسألا اومركي نأ ردب موي هباحصأ ىصوأ دقو ؛[اريخ ىراسألاب 0

 ميس ني ربسصسألا كئلوأ نأكو :ماعطلا دلع مهسكل نأ ىلع مهنومذعي | وناكف

 ملسبسلا اقليم مهنأكو ؛برحلا ناديم ىف مادقألاو ىصاونلاب اوذخؤي



 ةماركل همارثح رثحاو ؛ ؛مالسإلا ةحامس ىه نكلو «قاتولاب أودش ىتح

 درل االإ هدمد حيبتسي الو «ناسنإلا ةمارك حيبتسي ال ؛همدو ناسنإلا

 .ءادتعالا

 :داهجلا نم نيعون اذهب نوملسملا نودهاجملا ملعت دقلو

 قحللو ءهلل مهسفنأ نوعيبي ثيح «لاتقلا ناديم ىف داهج :امهلوأ
55206 

 نم لتاقت لب ؛بصضغلا ىف لسرتست الف سفنلا داهج :امهيناثو

 ىف ىلاعت هلوقب نوذخا كلذ ىف مهو «ةباغلا نوناقب ال قفرلاب اهلتاقب
: 

 رب 5 8 72: ربل ًٌعر 00 ل # 3

 وأ ؛ةسيزحلاب مهيلع نميأ ؛برحلا ىرسأب مالسإلا عنصي اذامو

 مو رسل ؟تثيملسملل أاديبع اوتوكيف اوقرتسي مأ ؛ةيدفلا مهنم ذخؤت

 نايعم ىكصلااو .؛:ةينيذلا صوصنلا ل عج رد مداسإلا بل نم ًانتباحإ

 ٌمتيقل اذإف ظ:ئلاغت هسلوق يكس واف نه وبصتلا املا 35 وسيول

 9355 ةمفازعألا (1)
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 هجر ابيت وسو يبوس

 جه مع مينو عانس ل و يس ا - ا



 ف يق مت معا يك ل ب 2 ا جا م و عخج نإ الص

 رس 020 ل 00 دعجبأ ى 5 92 5 يس م 0 3 رم

 ُبّرَحلا عضت ئتح ٌءاَدِف اَمِإَو ُدَْعَب ُ(َثَم اَمِإَف قاثَولا

 «اهّرازوا '٠. 0

 ءامهل ثلاث ال نيرمأ نيب ريخي ىنآرقلا صنلا نأ اذه نم ىريو
 :ةيرحلاب ىرسألا ىلع نيملسملا ىف رمألا ىلو وأ دئاقلا نمي نأ امإ

 وأ «ءلامب ىرسألا ىدتفي نأ امإو «سفن وأ لام نم ءادف نكي مل ادإ

 رضاحلا رصعلا ةغل ىف ىمسي ام اذهو ؛نيملسملا نم مهلثم ىرسأب

 هيف نأل :عابتالاب ىلوأ ءادتفالا نم عونلا كلذ نإو ؛ءىرسألا لدابت

 ريغو نيملسم ناسنإلا ىنب نم نيتريبك نيتفئاطل ةيرحلا قالطإ

 اهردقي امك «هعابتأ ريغ ىف ةيرحلا ردقي ةيرخلا نيد نإف ءنيملسم

 اميلقإ اهب صخي ال ًارح ناك اذإ ةيرحلا ىلإ ىعادلا نأ ذإ .هعابتأ ىف

 نآل؛مهريغ نود نيد لهأ الو «سنج لو اسنج الو «ميلقإ نود

 .ناسنإ لكل ىعيبط قح ةيرحلا

 وهو ؛ثلاث رمأ زيوجت هيف سيل ىنآرقلا صنلا دجن انهو

 ناك نإو ؛احيرص ًاعئم قرلا عنمي ًاصن ةدجن انكلو ؛ىرسألا قاقرتسا

 )١( :دمحم 3

 م



 ءاشإ# ع ورم 5 رييختلا رصح .ِ ا ؛عذملا ىل ١ 1 بنارذ ةأ ميركلا ن ل بسنلا

 اد قاقرتسالا نكي اق 133 نما كم 000 ؛((ءادف امإو دعب انم

 دلو ؛«قاقرتسالا 0 احيرص انهن كت ل ةنسلا 0 انلقتنا اداو

 5ع

 ا ري تح نذل و عءصق مدهش 8 5 -- 955 اقر ءيشني حل 0 يبذل

 يرصب مههني ملف ءمهوقرتساو قلطصملا ىنب ةوزغ ىف ايابسلا اوبس
 كر فمفا ىلع ةيللح : نازك ناك لمع البج تكور وج نادسلا

 2 نقال زسكلا نمل أمل | هللا لاويشارا نأ حاحصلا تور دقف ؛مهارسأ

 ل يسكلا تا راجتكلا اس هب ريوج هعم ثئاك قلطصملا دب

 وسل رامهنألا نم لاو ا مداسلا و ةامصلا هيلع اهعفذف ءىرسألا

 . مت وول ليقأف ء 2 5 هللا لوسر داع دقو ؛ًاهمأ ركاب هرمأو و «هتفايض ىف

 سإو اهئادتفا دعي 35 ىبنلا نكلو .اهيذدتفيل ر اريض ىبأ نب ثراحلا

 وزت دق 35 هلل فسر نياثلا لف ريخلا جرخو : ربخلا ةيوار

 دللا لوس نيو : سانلا لاقف ءرارض ىبأ لد ثراحلا تنذي ةيريوج

 !تعأ دقلف :مهوقرتسا نيذلا ىرسألا نم مهيديأب ام اولسرأو ولك

 ىنب نم تيب لهأ ةئام اهايإ هجوزتب
 ."اهنم ةكرب اهموق ىلع مظعأ

 م5

 ناك ةأزه

 دنا سيم املا اعل اس



 هع ع ل هد نر“ مي
 5 ل 9 سقاس ىفللم قاقر ةاللا اعتصم ميركلا ئروينلا لعشلا أده 1 2 هد

 نك 1 يل | 14 ف 1 5 1 5 0 يف 1 ا 01 ٍ د + 0 حل
 م ءامدسلا 8 0 يقبل | ةيلع .عقخلا لأ لالا اذهيو : ل وقلاب _ يبجش ةدحنمصل

 هسلاعفا تنامك ذقلو ءرح ىلع اقر هبورح ىف ءوشني نأ ىشاحتي ناك
 ثع

 ل سس نسل ةدسنأ 36 قدعلا : ثحب ناكو 52 ناكنتسا يدا ةحبلشن ا 3 | . لأ قهنت (آعهلك
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 6-9 رمألا مال قرلا زاوج

 ءمهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا رصحعح كلذ دعب نم ءاج دفلو

 نيملسملاو «برغعلا ىف مورلاو نيملسملا نيب ماحتلالا هيف دتشا دقو

 مش محبتكم اح مات يع يشل فاق رشا تاكو ونقل : ىف نسوعشلا و

 :فركرتساو ؟قيبلحسلا نيم المف !ورننأ دقو ءمألا هذه بوزه

 غليملابب هام اعفلا ةقيمسسعم 55 م ةهملس هلل كاكأ ىأ وأ راس دق ق ؛ مش وهاب 3

 نوسكي نأ لوقعملا نسم نسكي ب ؛مهؤادعأ قرتسا امك اوقرتساف

 ءادعألا وس 2 ادعألا تذل و 0 أ يف ءاقرأ نيملسملا نم ىرسألا

 2 لا فايا ده ىلا الا عقدي ا ناش 5 رحأ نونوكي

 نم مدنمي 200 اصن برسعلا داوقلا دجي ملو ءاهيف رارمتسالاو

 نونأاف ١ طوول فسم جهت 2006 انآ وك ابيض الو «قاق رتسألا

 ويس لس ت نودتعبأ وناك اذاف هلمي ءادتعإلا در نأ بج وب لدملاب ةلماعملا

"0 



 :ىلابعت لوك الب ايضيأ هاربا قافرتسا بجي هناف هنوقرتسيف رح

 ئَدَتْعَأ ام ٍلْئِمي ِهْيَلَع أوُدَنْعاَف ْمُكْيَلَع ئَدَتَعأ نَمَف »
 7 "لا " 6 رم ب مف 4-0 5 3

 تمرَلاَو ل :ىلاسعت هلوقو .!14 َهّللا أوقّناَو مكيِلع

 نأ نيدهاجملا ىلع نوكي لداعلا نوناقلا كلذ قيبطتبو ١4. نصاَصق

 .,ىدتعملا ىلع عقاو نيلاحلا ىف مثإلاو ءمهؤادعأ قرتسي امك اوقرتسي

 .ىدتعي نمك عفادملا سيلف

 .مهنيد رماوأل اذيفنت مهموصخ عم الودع نوملسملا ناك دقلو

 كلذ لثم اوغوس دق .نيرطضم قاقرتسالا مهسفنأل اوزاجأ دقو مهنإف

 نودتعم مهو مهئادعأ لعف اوربتعاف ءنيملسم اوقرتسا اذ ذإ مهئادعأل

 مهءادعأ نأ عمف .نيملسملا ىلتاقم نم نوقرتسي نمع ةيرحلل اطقسم
 :ىرتشتو عابت علسلاك نييمدآلا اولعجو ءاوقرتساف اوأدتبا نيذلا مه

 نم قرلا هيلع ىرجي نم اوربتعا .لثملاب نوملسملا مهيلع درو

 راذ ىف هعيب اوزاجأ لب ؛ىرتشيو عابي اقيقر نيملسملا ىرسأ

 نيدرفلا نيفلسسعلا نحس ىرسألا كنئلوأب نوملسملا ءاج ولف :مااسإلا

 )١( :ةرقبلا ١,.,

  0:ةرقبلا 135.
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 ذأ فقدوا قيماسملا ' دايضتنا كيا اذه: كاكا ولو ؛مهنم مهورئتشا اوفرتسا

 مهداوقو مويلا برغلا ةساس هنس ىذلا نوناقلا فلاخي كلذ نإو

 مداسإلاف بولغملل ليو" :لاحلا ناسلو لاقملا ناسلب لوقي ىذلا

 انسلا 3. زاوب نبا يؤسأ ضوكي بنواقملا نأ رقي فشلا لاوقلا فلك لارقب

 طق اوفرتمعي ملو ءراصتنالا دعب ىتح «ةاواسملا نوناق نوريسُي لب

 نيبلافلا فيلكت نم مويلا ىرجي امك ءمهؤادعأ هرسأي نم قاقرتساب

 هدعو .بلاغلا ضرأ ىف برحلا هتبرخ ام ةرامع نيبولغملا ىرسأل

 ءاهتنا روف مهراسأ كفي لب «نيبلاغلا ىرسأل ةبسنلاب كلذ زاوج
 ىذديأ ىف ىرسأ نآلا ىلإ لازام هنإو ؛بلغلا مكح ىضتقمب برحلا

 ةلماعم نولماعي كتلوأو :ةريبخألا ةيملاعلا برحلا نم مهيبلاغ

 ةيلهاجلا قر ىبف مهنئاكو ء؛مهسفنا رومأ نم ائيش اهيف نوكلمي ال
0 

 ةرضاحلا ةيندملاب ارخف مههاوفأ نوثلمي نيذلا كئلوأ ىلعو «ىلوألا

 ةملاظلا ةلماعملا كلت ىلا ةريغص ةتافتلا اوثفتلي نأ قرلل اهتبراحمو

 يفحعسأ ريغب تيمس نإو :ةأانعم لكتب قرلا ىه ىثلا ىرسألل

 .ءارشلاو عيبلاب اهيف حرصي ملو

 م





 هنإو :ءادتعالا در وه مالسإلا ىف لاتقلا ىلع ثعبلا نإ اذلق
 ايورح تسيل ةيمالسالا بورحلا تناك كلدلو «ناديملا ىلع روصخم 1 ى ُُك نبا 5+ مغ 000 رع ١ ا

 نيدلا نيرطيسملا مهيلع نيبلعتملا عم بورح ىض امنأ اب ةعشلا خسف

 قاهراو ءقصحلا ىسلع عادتعالل ةادآ ةحلسملا ىوقلا نم اوذختا

 .مهاياع ر
 سملا نسيب ةقالعلا معطقنت ال كلدلو

 ىف عسقي ام نيملسملا نم نوكي الف 24 مينا ىف مهي لاصتالا

 هلعفت ام لوأ لودلا نيب نآلا برحلا موقت نأ درجمب هنإق ءبورحلا
 يف ةوناك اذإ ءاهيرامت ىقلا ةقودلا ايلغ رب لتحت

 ناك اذإ اياعرلاو

3 

 كترقا ذقو ءكتنردبصق او وأ تلاط ةذم ةماقإلا قح اوجنم دق اراحت اهضرا

 : اه زاجتحاو مهلا ومأ ةرداصم 7 امك ؛«كلذ نامزلا أده نينأوف

 موج يقشر ل واسس. سير ينيلا ار اييسسل ١ فل ا. تل تا قطا لنا ال د ذيل وا اتا ل نو ب يي يسب < يس سل لا. بان يس يب با باسلال ل سس يسوع مم ا ء سس
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 نأ ررقي هنإ لب ؛هعنصي ملو كلذ ىضتري ال هنإف مالسإلا امأ
 نأ ررقي كلاذلو ؛برحلا اهعطقت ال بوعشلا نيب ةيراجتلا ةقالعلا

 د قع اوطعأ دقو «نينمأتسم راجتلا نم ةيمالسإلا رايدلا نولخدي نيذلا
 ةلودل لب «ةيدتعم ةلودل نيمثنم اوناك نِإو ؛مهنامأ رمتسي «نامألا

 ؛مهلامعأو مهت راجت نولوازيف ؛برحلا نيملسملا نيبو اهنيب تبشن
 نامآلا قحب نيمئاق اوماد ام ءسمت ال ةمرتحم ةنوضم مهلاومأ نوكتو

 ديقب نوديقي الف ءهيلع اودهاعت ىذلا دهعلاو ءمهل ىطعأ ىذلا
 ىف طوسبملا ىف ىيسخرسلا لاق دقلو «مهيذلع تذخأ ىتلا طورشلا الأ

 نامألا مكحب ةنوصم تراص مهلاومأ ” برحلا بوشن دعب مهلاومأ
 لاومأ ىلع هصرخل مالسإلا نإ لب " ةحابإلا مكحب اهذخأ نكمي الف

 ىلع رمتسي نمأتسملا رجاتلا نأ ررقي نامأ دقعب اولخد نيذلا راجتلا

 ؛نيملسملا اىتراحم حالسلا لمحو برحلا راد ىلإ داع ولو ؛هكلم

 : لاق دقف ؛ءىنغملا يف ةمادق نبا هبتك ام أرقاو

 ءاّيمذ وأ اًملسم هلام عدوأف «نامأب مالسإلا راد ىبرح لخد اذإ "

 اًرجات اهلخد نإف انرظن برحلا ىلإ داع مث ؛هايإ امهضرقأ وأ

 مالسإلا راد ىلإ دوعي مث ؛اهيضفي ةجاحل وأ ءاهزنتم وأ الوسر وأ
 رادب ةماقإلا ةين نع جرخي مل هنأل ءهلامو هسفن ىف هنامأ ىلع وهف

 لطب انطوتسم لخد نإو :؛كلذل لخد اذإ كلذب ىمذلا هبشاف مالسإلا

 تبثي نامأب مالسإلا راد هلوخدب هنأل ءهلام ىقبو هسفن ىف نامألا

 و



 لنطنملا نصا تستشال ةلام نق نقي هنن ىف لطب اذاق تةلامل نانمألا

 . " هب نالطبلا صتخيف ؛هسفنب

 لب ؛ هسفن حابت دئنيحف ؛ناديملا لخد ولو ؛مرتحم نوصم لاملاف

 عم نامأ دقع ىذلا نمأتسملا رجاتلا تام ول هنأ ,ءكلذ نم رثكأ

 نيملسملا اًيراحم ناديملا ىف لتق وأ «برحلا راد ىف  نيملسملا

 ملو ءءاهقفلا روهمج دنع هتثرو ىلإ لقتنتو ؛هلام ةيكلم هنع بهذت ال

 قلعتم مزال قح نامألا نأ كلذ ىف ةجحلاو " «؛ىعفاشلا الأ فلاخي

 رئاسسك هكلم ىلإ لقتنا ثراولا ىلإ .بزاحملا لام.لقتنإ اذاف :لاملاي

 عم هئارو ىلإ لقتنيف ؛نامأ هل لام هنأو ؛هوحنو نهرلا نم قوقحلا

 هل نكي مل نإو ءبرحلا راد ىف ثراولا ناك ولو ؛ديف نامألا ءاقب

 ٠ * ةفلسلا اذزخ داق لقا ووو

 ةدحاو لاح ىف الإ لاملا ةرداصم نوررقي ال نوملسملا ءاهقفلاو

 نابع ةةنش ىف هزت قرت سلو «نيمالسملا سوال 1 ام ىشيو
 هتثرو قحتسي الو.كلملل لهأ ريغ راص هنأل هلام ةيكلم هنع لوزت

 تسمي مل وهو ؛هتوم نوكت ىهو ؛ةفالخلاب نوكي مهقاقحتسا نأل ائيش
 :نيملتيملا لاحم تبل هلام نوكي لاخلا 'ءذه نق هناا ولاك دقلو دعب

 ضسقب ىلع نيد هل ناك ذإو ءارارحأ نونوكي ديبع نم هل نوكي امو

 . نيدملا نع طقسب نيبمذلا و نيملسملا
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 3 | أ 0 1 0 ل إي عا < كك 0 0116 .1 1.0 ا قل
 ثمل _بسملا 200 راصجتالا مسطمنسل ب ال حل لاح لأ فاز رق ثق و

 ايريو# ىلع

 :براحملا دالبلا ىلإ رجاتملا جرخت نأ حصي كلذ | ىلع و نيب راخملاو يغ 9 3 - 8 / ١
 دع

 ءاهقف لسخسلو ؛«نيملسملا ىلع هه ةوق كبش نوكي أم ةبرراحملا ددايلا

 ءىسش لك مهلا لقني هنإ اولاق دقف هوكرتي ملو كلذ ىلع ةيفنحلا

 مهيلإ لقتت ال امك ءديبعو لابنو فويس نم برحلا تاودأ الأ 0

 يتلا ةداملا هكنأل :ديدحلا مهلا لقتب 0 ءبرحأل ةدعملا تاناويحلا

 : ىلاعت لاق دقو ءم السلا لصأ هنألو «لاتفلا تأ ودأ 1 + نوكت

 . ما 6# ىلا سس را ل أ سا ممم كس عر

 كلذ ىف فلاخو «سابللا عاونأو ةمعطألا مهيلإ لقنت نأ روهمجلا دنع

 0" »* 7 1| 3 1 341 0 ىلا هلا | 000 0 ٠
 مس كل ول اسمك 3 تاسسسيللا و ماعضلاب ه مك نوداد رد مهشإ لاش و ؛« يعقاشلا

 1 ع يل انما

 . ة وف مح السلا

 تاوداو كديدحلا ادعام لقن زاوج نم هوأر امي روهمجلا ه ةجحو

 وض و ه5 وجع رمث نايفس ىبأ ىلا ىدهأ 5 ىبنلأ نأ  ديبعلاو حالسلا

ِ 
 8 5 نب . 0 | ِ 5 |! ص 2-0000 55 ١ ا

 نيح رانيد ةثامسمخي هيلإ ثعبوءامدأ هادهتساوءاّيبرح ناك دقو ةكمب

 | ىلع قرفتل اوطحق

 5 ةيييميس هل مست ديس ل ا ا ا سس م هد ا ل ا سس م لا ل د أ 59



 دل ١ فم راخملا ل نيمالسملا مآ ردحأ يي ف 5-< رسلا 5

 اهييف دبعلا ملسأف «نامأب مالسإلا راد ىلإ !نجات هل ادبع ىبرحلا ثعب

 0 دصدعلا ةيلام يش ل تبدب 3 رامالا 09 عىل رحلل هنمُد تا و. عيب

 ) ديبعلا ىأ ملساف 1 ىلوملا راك ولو :هل اداقنم نامأي ديعلا 2 0

 انفو ؛هعم ىلوملا ن كب مل اذإ كلذكف هل هنمت ناكو هعيب ىلع ربجأ

 هل نامالل ىبرحلل هنمث نوكيو ءرفكلا لذ هلازإل عابب أ 5 3 ا "07 5 4 سل وات 5

 : نيتيحان نم مالسإلا حماست ديفي صنلا اذه نإو

 ةتبحأصم 0010- 000 ءاش نأو ؛ددعلل ناهألا ءاطقاأ . امهال وأ

 ءيمدآ دبعلا نأل كلذو ؛لاتقلا ناديم ىف لتاقي هكلام ناك ولو هكلام

 كلذ نإف ءايبرح ناكو ملسم ريغ ناك اذإف «نييمدآلا قوقح لك هلو

 . عاق 3 ةبسنلاب مالسإلا

 ئنكلو :نيملسملل ةوق همالساف دبعلا ملس ١ اذا هنأ : ةيناثلا ةيحانلا

 ةلاذدعلا كن م 1 قدك مهسن ج3 و. نيملسملا دا عن ىف ةتروريصو همالسإ عم

 ا حشم و فكي نق اوم ىبرحلا قح نإف ؛نوكت ام لمكا ىلع ةيمالسإلا

 نأ نيملسملا ىلع ناسك كلاذلو «مالسإلا هعيضي ال  نيملسملل

 هت زو 1 ديب 2 هيحاص 5 رقي ديعلا 3 3 |! 1 0 :

 ىهو ةتباثلا ةررقملا ةقيقحلا كلت تبثت اههابشأو ماكحألا هذهبو

 حيبتسي الو ؛لاتقلا ناديم ىسف الأ ءامدلا حيبتسي ال مالسإلا أ
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 زواجتت الف ءادتعالا درل لتقلا نأل ءلاتقلا ناديم ىف الإ اضيأ لاومألا

 لاتقلا ناديم ريغ ىفو « ءادتعالا عوضوم ريغ ىلإ هيف ةحابإلا

 ؛ لام بهذي الو ءقح عيضي ال ةنوصم ةمرتحم اهلك تامرحلا

 . لاتقلا ناديم ىف دخؤي مل لاملا ماد ام لطابلاب لكؤي الو

 مهسفنأ ىف نوجعزي الف «نولتاقي ال نيذلل تباث نمألاو

 توفلل عنم الو عيوجت الف اهقيرط ىف ريست ةرجاتملاو مهلاومأ ىف الو

 ةفقان اهيف اهل سيلو «لاتقلا ىف اهل ىأر الىتلا بوعشلا نع عنم الو
 : فاشل اناذخ .حايقنلا نطمح أن كلك لمقتل

 نيذلا كولملا براحي ناك امنإءاياعرلا براحي ناك ام مالسإلاف

 كلت ىلع ةملاللا مهتدرارإ نوضرفيو ءبوعشلا نوقهري اوناك

 . بوعشلا هذه دض اوناك يذلا دنجلا :ةوقي بوحقلا
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 "ل 4 هللا ّلَع لكَوَتَو ل حّئجاف ملَّسلِل أو حَتَج نِإَو ف

 اهنفف ناقفتي ةدهاعم دقعب ابلك ةنراحملا هل ودلا عم برحلا سوست

 عنم وهو «ققحت دق لاثقلا نم دصقلا نأل كلذو «لاتقلا ءاهنا ىلع

 استرمأ دقو هدعب نم لاتق الف ؛دهعلا ذخأب ءادتعالا نمث دقو :ءادتعالا

 2 2 ١ :ىلاعت لاقف ءدهعلاب ءافولاب

 0 4 ف

 ىف دصقي مالسإلا نأل كلذ ءدهعلا ةباتك دنع ةلادعلا بجت هنأو

 -: نيرمأ ىلإ دهعلا

 كك



 كلذ في رشبلا 5 زجملا فقكوو : نيقي رفلأ اسد نفح : أامهذحأ

 2 ١ سدد ' أ . ُ» 5 3 1 3 3 : أ 6 2 م

 سمح« احبتلا ى عدلا عفدو .صرالا ىف داسفلا عدم : امهيناتو

 : بف رخلا بحروأ م لآ 8 ثلا ّر اذاق غ5 رو زيضلا هاش رذق م

 عءادعألا مام لدعلاب ماس لإ لع دق و «لدعلاب هياماعملا كَ هدب دلو

" 7 
 ! 20 ' سا مدع : ع
 كنه رجل ا /ض . ىلاتعت : لاكش 80 عابل والا - ادعلاك

 يلا نص

 11 ع سا رت يأ اا 1 ا تا
 . "١ * لوقتلل برقا وه اولدعا اولدعت الا ىلع موق

 بلاغ تادهاعم اهنأ تادهاعملا ةباتك دتع ظحالب ال كلذلو

 ا وعضشلا قش 0 ا هيب رجلا تيا رغلا اهبف صرفت 0 ولعغم محصن

 اهيف رمألا نوكي لب «ةلذملا طورشلا اهيف ضرفتو توقلا ىف قيضتو
 ءعادتعالا نم عون ةلدملا ظووشلا نشسرق تاللامقلدو "أ واسنملا مدق ىلع

 : يل مل لاقف :ءاقلطم انهم غادمتحالا 010110 مالسإلا و دقو

 ريا ! 2 0 ينل
 0 عض رق و ' لا مس 5

 : 1 ب ”.رسدتعملا بحي اي 1 يف 7 اودتعت و ٍِظ

 قىواستلا يبس ملص 06 مماسإلا ير دقع لكو ؛ذقع هاش اهيملا مرأللو

 ىف ةيتمعلا ةبجول قح 2 ناووكيف : دقعلا 9 تابجا ولاو قوقحلا نب

 سس يب سس تس عجز نس نسا بوس يم لا هان ا سر و ونس



 رئاسسك تادهاعملا ىف تباث كلذو :,قحلا بحاص همزتلب بجاو هلباقم

 لبق هنأ نحيرصج ةدهاعم ىف ف نع هوو 3 لب

 الكوي قع وق 1 5555 اه ةاتعلاو 57 ةمعم ناكو هدلاغلا

 نأ لق هحنفقلو ؛ نيملسلا ةحلصبم ىف نوكتزو «نيكرضملا اهي هزلي

 دسقو ؛لاثقلا فقوو ءءامدلا نذح ريظن ىف ةيلع نبغ هيف دهعلا نوكي

 | م سسيسم# مهيبلا هللا لس ةكم نم م ردح نم 3. ةدهاعملا ةده ىف ا وله رتشأ

 كل ادحعتم باطخلا رد معمل 57 3 3 وق نيمتسملا اا قسينْل 4 هذ

 هشيجو دوعي نأ حلصلا ليبس ىف هيلع نوطرتشيو ؟ ةيندلا لبقن اذامل

 شسيت تا وسِنْل دف 8 3 نرمعلا و 0 ١ هرعلا 5 هةكم | اولخدب 3 ت8 ةنيذملا يعل
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 31 2 5 ا . ياأأ هالو ل ره 1
 مش زها : يه مسمع يي دلطسم ١ ثق 0 ةدسل © طةادنلا 2 وتلا ليقيف مآ رحآلا

 27 سنده رسختيف اذدي ناب «ةملس ا هجوز هيلع ريشتف ءميركلا
3 2 ' 2 . 3 >1 7 

 نو اقلط ؟  رينم قسط 5 : رزيبشت م «لرسقل ّق 0 م يا تق هلا أ هيون ىبنلا .لعفب - ؛كألد .د عب كييف وجب

 لا 3 كل يقف ف 6 252 ىلإ تلد هل لسن سا عاج امو

 . املأ مويلا . ها ِظ أ م ادصق اه ردع و 2 0 ةيد رعلا
 وي ومع

 رق

 0 امل و ن كين ادق 0 كداشلا تان د لازع و ا ةمح رمل م قف هويلا / 0



 ىينلا ديب اهيف رمألا راصو «هب مهل لبق ال اًدنج اودجوو ؛ةكم لهأب

 اولتقو هوذا نيذلا مهو لوسرلا مهل لاق  مهؤاربك هيلإ بهذو

 ؟ مكب لعاف ىنأ نونظت ام " مهنيد نع اونتف نم اونتفو ؛هباحصأ

 مكل لوقأ مهل لاقف ميرك خأ نبأو ؛ميرك خأ : بولغملا ةلذ ىف اولاقف
 اوبهذا « مكل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرثت ال " :فسوي ىخأ هلاقام

 . ' عاقلطلا متنأف

 مداكلا ىلإ كلذ لجؤنلو ءاهتادهاعم كلتو «ةوبنلا برح ىه كلت

 بجي نكلو  اهيف ةباتكلاب ردقلا اناتاو نأ تادهاعملاو تاعداوملا يف

 ؛مالسإلا هيلع ثح دق ةيمالسإلا برحلا ىف عقي رمأ ىلإ انه ريشن نأ
 ىأ نامألا بتحلط33) ةتاف:تادنملا يف :لئاقم أل خامألا عاظعا وكف

 نقح نامألا ملسملا هاطعأو ملسم ىأ نم ءادعألا دنج نم براحم

 ' 5 ىبنلا لوفقل كلذو هلتقي نأ ىدنج ىأل زوجي ال راصو «همد

 أ مهاندأ مهتمدب ىعسيو .مهؤامد أفاكتت " نوملسملا

 لاققلا رارمتسا عنمل لاتقلا ناديم يف نامألا اذه ةزاجإ تناكو

 دونجلا داحآل زوجي نامألا اذهو ءاّيلك هعنمل مالسإلا ىعسي امك ءاّيئزج

 و حصيف ؛ مهم ةريثكلا تانسهامعلا 5-0 اههيعادعألا 5
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 مهلو .هب اومصتعا دق نصح ىف اوناك ولو «ةعامجل نامألا ىطعي

 كلذب اوضقني مهدهعب اولخي نإو «نيملسملا ىلع اودتعي مت ام مهنامأ

 . هوطعأ ىذلا نامألا ىف مهقح

 مالسإلا ةبغر نع بير الب ئبني وهف ,.ءىش ىلع لد اذه نإ

 فيسلا لمحي نم الإ لتاقي ال وهف ؛عنملا نكمأ ام لاتقلا عنم ىف

 هفيس ىقلأ نإف  انلق امك ةرورضلل لاتق وهو  اًمجاهم التاقم

 تاسبألا اذهبي رقعي لو ل اذهه كلذ تاكو «ةيطغأ نامألا فلظو

 ةمذ هل «ةيمالسإلا رايدلا ىف رمتسا نإ اًيمذ دعي لب برح ريسأ

 . مهيلع ام هيلعو مهل ام هلف نيملسملا

 ءاطعإ نم اوربتعا لب «ةراشإلاب ولو متي نامألا ءاطعإ نأو
 ضعب نأ باطخلا نب رمع غلب دقلو " فخت ال " : ةملك نامألا

 دئاق ىلإ بتكف هلتقي مث ,«فخت ال ءادعإلا نم لتاقملل لوقي نيدهاجملا

 ىف دتشا اذإ ىتح «جلعلا نوبلطي مكنم الاجر نأ ىنغلب هنأ " : شيجلا

 ىذلاو ىنإو «هلتق هكردأ اذإف ءفخت ال لجرلا هل لوقيف عنتماو لبجلا

 . " هقنع تبرض الا كلذ لعف اًدحأ نأ ىنغلبي ال هديب ىسفن

 اذه رمع لوق ضراعي الو ءسراف لهأ نم لجرلا وه : جلعلاو

 . [ ةعدخ برحلا ] 25 ىبنلا لوف
 ءططخلاب  مهتوق ىف مهو هل نيبراحملا عداخي دئافلا نإف

 زئاج كلذ نإف ءرخآ اًبناج ديري وهو «بناج نم مهئيجيس هنأ مهمهويف
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 و تك هت برحلا ءانثأ ىف لثقلا دارملاف اذه امأ «قافتالاب
 ظ ناسمألا و ينام أ فخت ال مل تبيملا لوق نالو ؛مهلتقل مه رب رعدب وأ

1 

 نوملسملا عفري نأ نامآلا نم اوربتعا دقلو . هيف ثكنلا حصي ال

 مكذحأ تأ ول ش :  زمتس لوقف :مدامملا ا نب زيسم عامسلا ا حه» ومحو

 1 5 هذ َّ 0 1 ١ ؟ 0 8
 ْ كلذ ىلع هيلا لزد معسل : كرش ىلإ هىكدصأب عامسلا نع راشأ

 دحلا ىف مالسإلا ةبغر ىلع ةلالد هيف نامألا ةرئاد عيسوت ناو

 : ابن خخ اذ لق مراسل قد ىف: ! وموت دقو + نكمأ اه لاتفلا ةرئآا# قف

 سم كي رنم دئاق لو هد 8 شيجلا .ةناق 3+ مراسل ! ولعجي حل 0 |
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