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 لاح يفو . نو>رسإ ةأيللا )١( ناديم يف مهناك ىتح , فلتلا نم مهرئاثم

 نمو « ةيويثد ايازم ىلا , ةنيد تانسح نف «٠ بروحرع ةرخافلا مهد
 وني اهب جمالا ٠ 58 مم 9ك زآ لك هدجي ؛ ةيلج رارسا ىلا  ةيلع قالخا
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 ىلاوتو نيديدملا ددجتب ددجتت ينلا ةيدالا ةآمملاو , رادلا هذه يف ؛ راثدنالاب

 ءرايلا لسناا ليبق نم وه . راثالا لثام نا ىرب نم لقاعلاو « راصعالا
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 كلا ا د يلو ميكحلا راق اكاراوخ و انين الك اجا وا

 هليلخ رثا نيفتقم , هتادهب اذه المت يف نيكحستنم انسفتا اندجو , ميكحلا
 ناسل يل لعجاو , نيرك اذلا نيعادلا فقوم يف لاق ثيح ؛ هتلاسر لماحو

 نم هلوقب « ةماهنلا هتللظ نم ريخ كلذ نع مصفأ دقو , نيرخالا يف قدص
 ىلص هلوقبو « ةمايقلا موي ىلا اهب لمع نم رجاو اهرجا هلف ةنسح ةئس نس
 ظفاملا ىهنأ دقو , ثالث نم الا هلمت مطقنا مدآ نبا تام اذا لسو هيلع هللا
 ةلصخ ةرشع ىدحا ىلا ءاقيلا راد يف وهو ناسنالا هب مهنتي أم يطوبسلا
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 ةندملا نا ىلع « ةفولاملا مهفلخو مهفلس هه رطو  ةفورعملا مهلشنش كلتن

 فاصنالا ساسا ىلع مسا ءاوأ رشلو « ةقيلحلاب قفرلا يه « ةقيقحلا يف

 اهنع نيدئاذلا مه اوناكيتلا , مالسالا ميلاعت ىوس كلذل نمضا الو , للعلاو
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 « مهلامآ نم هلل مهصالخا هققح امو« ماما ءاصقتساب تممه لاو الاطلو
 نككلو ؛ ىرقلا يف ماعتلا نأ ارك قرطأ يسفن لوفأو , ىرقهقلا مجارتاف
 . لامهالا اياوز نم تعج ؛ هلج وا هضعب كرت ال , هلك كردي ال ام ناك ثمح
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 ,راثالا نم ساف صوصخ#ب مهل امم , لاجالاو ليصفتلاب ماما هضرتتنا اه

 يبني الو « هب ناهتسي ال ام ىلع ققو ال , رادقملا ةللملا ةئفلا نساحلا تاذ

 اكلاس ءاسملا اذه يف كراسأ اذ انا اهف , هييس نع كفن نأ ثحاب خرؤل

 قيرط سافب مهراث آو نييولعلا فارشالا انكحولم نع هب متدحأ ام

 ؛ لوقاف يعيبطلا بيئرتلا

 ةيباعلا تحابملا دهممل نماثلا رمتؤملا يف يترماسم تبتر تنكح دق

 ةدعقلا يذ رهش نم نيرشع ىفوملا سيلا موب سافب دقعنا يذلا ةيرئملا

 امههدحا نيلصف ىلع 9١معقنس قفاوم فلاو ةئامثالثو نيسمخو دحا ماع مارحلا

 ةبمملا راثألا نم انكولمل اهف |مييناثو هجراخو رصقلا لخاد ةلودلا ماظن يف
 ا كلذ ىلع نيلدتسم فاحالا انخرات يف هانجردا ام ىلع ةدايز سافب ةفلاو

 .راخالاو سيلا ىلع ةزرابلا ةباتكلاو ةيبشخلا شوقنلا نم نابعلل الثام لازال

 ركشلاو ءانثلا توص عفر ةيدالا تابجاولا دك ١ نيانه ىرأ يتاو

 (م) ةميقلا بتكلا ىلع بيقنتلاو ثحبلا ىلع رهسلاو لصاوتملا لمعلا لجرا

 دوهملا نم هلذب امب انالعا متتفلا طابرب يملا دهعملا ريدم لاصتفوربا يفال

 عبطلا ىلا لامهالا اباوز نم ةيبرعلا بتكلا جارخا يف يأرلا ةلاصا نم هادبأو

 ةجودزملا اهجئانن ذيبحت يف ىرتكي ال ينلا ةيبلعلا عيراشملا نم هسسنأو ءرشتلاو
 رمثؤملا اذه دهاش ربك او : تادوهجلا ريخو ىعاسملا دمج نماهناب رارقالاو

 هالولف اهدقرم نم مهل ثعأاللا ناهذالل دعا ةدئافلا ميظعلا ىودجلا ملا
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 : ممماسم ىلع ةيهذ

 باطو عوضوملا لاطو كلذ دعب ترئاكتتو داوملا ترفوت ثحو

 نا يل حال م: هتدح ىلع لك دلجمب راثآلاو فلو ماظناا درفا نا يل رهظ

 نم سافب هلام ليع «هرصنو هللا هدبأ » بوح لا اكلم ةججرت يف رصقا ال

 ىرقلاو ندملا تاهمأ نم اهريغ يف هلامابف جيردأ لب هلضفب ةقطانلا راثألا

 اندمأو ء هددصب نحن ام ىلع انناعأو , ىرعلا قيثوب هنم كسمت نم هللا انلمج

 ' :هددمو هيوعو هديدش

 نما يللا ةايلا ايقاف ١ ىخ جت يعارض ذل نونا ين
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 تا ا م

 هةر دفا اعلق

 قيد نا نفك ارد نم فرالبا باب نيفد في رشلا يلع نب فيرشلا نبا

 نسح نب دمخ نب نمملا نب ةسالجس نيفد فيرشلا يلع نب فسوب نب يلع

 يبا نبا هللا دبع نب نسملا نب دم نب مسلقلا يبا نب دم نب مساق نبا لخادلا

 نب ليعامسا نب دمحا نب نسمملا نب يلع نب ركب يلا نب نسحلا نب ةفرع نب دم

 نب ىثللا نسملا نب لماكحلا هللا دبع نب ةكزلا سفنلا )١( دمت نب مساق

 متاخ دمش تنب لوتبلا ءارهزلا ةمطافو بلاط يبا نب يلع نبا طبل ةنسللا

 . نيمباتلاو هبصصو هل او هيلع هللا لص . نيملاعلا بر بيبحو . نيلسرملا

 لئاوا سافب كلملا شرع اواو فلاو نيعبرا ةنس ةسالجسب مجرتملا دلو

 نيتسو عبرا 1755 ةنس قفاوم هب رج فلاو نيعبسو ةسمخ ١٠١/0 ماع يناثلا عير

 م شكحارع يفوثو هيدب نيد هتعب تثرق دقو ةحسم فلاو ةئاّدسو

 ١١70 ةنس قفاوم فلاو نينامثو نيدا ماع هرشاع ليقو ةجحلا يذ مسات س 3

 2 .ةحسم فلاو ةثاّتسو نيعيسو نيثا

 كولملاو نيطالسلا نم مالسالا بجنأ نم لجا نم ناطلسلا اذه

 تجار هرس سدق هدهع ليعو . رمد هريغ ناك هتادم رصق عم ٠ رمم ك

 ةلسلسب نيباسنلا ىدل فورعملا فيرشلا دومعلا اذه ف حصالا وه اذه )١(-

 نب نسحلا نبا : ةصن ام رخالا اقلا دعب هيف داز نم طبخو طلخو مهو دقو بهذلا

 لام نم لطخو أطخ انحضوأ دقو ةيكزلا سفنلا دمحم نب رتشالا هللا دبع نب دم

 . هفلؤم حص فيطللا عزتملا يف كلذ ىلا



 هنا [59 دس

 : داسكلا دعب هقاوسا ترمتو معلا عئاضب

 ململا :ثب ىلع مهطخبو نييورقلا ةيلكب ءاملعلا سورد رضحم ناكدقف

 اناطعلا رفاوب كلذ ىلع مهعجشلو لئاسملا قئاقد يف مهثقانو هرشلو

 ممتلا ىلع اولقأو . نوسفاتتملا سفاتتيلف كلذ يفو . نوماعتملاو ءاهلعلا سفانتف
 لاق ةرفاو ةسماعلا ةضبللا تناكسف . نونفلا فلتخمةساردل ةمزالملاو ميلعتلاو

 دعب ليعامسا رصنلا يبال هتلاسر يف يسوبلا دوعسم نب نسملا يلع وبا ةمالعلا

 ءاج مث: دوب اهدي ريتللا ىوولاو لا نم ملا رانم مفر نمرك ذ نا
 ءاماعلا مركسأو . هرابم مضوأو ٠ هرانم ىلعأف فير ميلا نا دنشرلا لولا

 هلبق نم حضمق ساف ةئبدمب امس الو . دمي ملام مهاطعأو . دهمي مل مارك!
 مد لك تلعن هقيط فلاط لوحي شحال

 سافب ةدلاتلا ةدلاخلا هراثآ

 ةقينالا لكشلا ةليملا ءانبلا ةمكححلا نيطارشلا ةسردم سيسأت اهنم
 قو ارم اناث تاّقبط اق لع اهم اهيالط نكس ملعلا ةساردل عضولا
 ةالصلا ةبقو اتيب نيثالثو نيثثاو تب يتئام ىلع تاقبطلا كلت لمتشت ضعب
 يف ةيافلا غلب يقرشم طخ اهناحابعب طبحلا بشحلا رطانق شقن يف تأرق

 انالوم نب دمشرلا انالومل , نيبملا متفلاو . نيكفلاو رصنلا) :عادبالاو ةسافنلا

 هنو ا 421 يصر هفوتط راق درا وأ رعت رم دارا ةقاياوقلا
 لكبو ةيلامثلا نم رخالاو ةيونجلا ةهملا نم اهدحا نالباقتم ناباب ةسردملا







 تبا لع

 فاشلة راو ةرتود فاللا قااوز قفا
 ءاهتناو نينامثودحاوو فلا ماع نابعش لئاوا اناني نامل ةاش ناكر

 كلذل لدي فلاو نينامثو ةعسن ماع ةلعاج الا,ةلودلا يف _راكابف لمعلا

 كراشملا ةمالعلا . هناوا درفمو . هنامز روع امانب لاك خيرات يف هلاق ام

 يبافلا يلع نب رداقلا دبع نب نمحرلا دبع ديز وبا .لنرونفلا رئاس يف زربمل

 ىفوتملا فلالا دعب نيمبرا ماع ةريخلالا ىداجر شع عباسدحالا موب لاوز دولوملا

 لقفل حلاو فااو نيعسلو ةتس ماع ىلوالا ىداجج رشع سداس ءاثالثلا مد

 باريش ابو كي لك

 اهلئامث نم اهيءراق ىلح ىدهن
 .اموبالطلا ءاونا وةالصلا كس

 اهزرطو أامشو قنات دقو

 3 0 ع
 ةهئدم طسب اهدر لكندعو

 ةهاز دفوا تلفتحا امناك

2 

 و

2 

9 

9 

5 

 يءاجرا نيب اهيف نفخلا عرس

 ءارق سافنا نم رهزلا بطب

 ءادنا تاذت جان رهزأا بدحتتف

 ءادها نم ىري وا ربأأ نم ىثْش

 ءاشو ريم يف يبارزلا نسح
 ءالحاو يلح يف سنارعلا لثم

 ءاهزاو وكذي جرا يف ضورلاك نذر

 ءامدك تانجو قئاتش ىلع © ترش (١)اهرفضيراذعلاك اهقروت

 ءاشنا خيرات( تفطخ)اذ لجا نم © ةقرشمراعبالا('١ ,فطخت )اهراوثا

 ديدجلا سافي مظعالا عماملا نم يبوخلا بنا الاب ةماعلا ةنازخلا سيسات اهنمو

 )  )1برض هبابو اضيرع ةريغو رعشلا جسن رفضلا .



 دل 18

 فرحاب بشخ شقن يف هتأرق ام كلذل لدي اهيلع بتكلا سئافت سو

 هلققلاو بتكلا اهب مضوت يتلا لماحلا ىلعأب ةزراب

 دحوالا مامالا اماه اهم نتا ولم( ضب جي دلو

 د ١| انالوم . نيملاعلا بر ىلع لكوتملا . نينموملا ريما ماها

 عئاذ مراتب هزعب هزعاو هرما هللا نيبال فب رشلا يلع انالوم نب ف رشلا

 او دواس مارحلا كارو

 . ماهنلا ثيغ . مام انالوم سبح : هظفل اذه سبح دع يف هنأأرق امو

 ةميالا ليلسو ؛ءارمالا رخف . هدالبو هضرا يف هلظو . هدابع لع هللا ةفيلخ

 يلاعملا وبا للاب رهاقلا نيماسملا ريما . ديشملا زعلاو . ديدملا هاملا وذ . ءاريكلا

 زيزعلا لارقلا ريسفت يف صيخلتلاب ىمسملا دلحما اذه عج . ديشرلا انالوم

 مماملاب اه هأشلأ يتلا ةديعسلا ةماعلا هتنازخ ىلع هنم ةفرو لوا ىلع بوتكملا

 نم . عافتنالا اق هيف نم أب مفتنل ةديدجلا ساف ةيلعلا هنارضح نم ريبكلا

 تاج كللذر ديفقترا ريعنألاو ماودلا ىلع ادبوماسيح . عابتالاو نيعوبملا

 يف ىعس ن ريغي الو لدبي ال ثيحب ةرخالا رادلاو. ميسملا هباوثو . ميظعلا

 ءافلخلا ةريس يه اكهناشفإو مما ةعاذال ًادصقو هيسح هللاف هريغتو ا هليدت

 هل او ينلاب هرك ذ تامركملا تاحفص يف داخو هدصق ىلع هللا هباثا نيدتهملا

 «فلاو نينامثو نينثا ماع هزاحف هزوج ىلع ةنازحلا ميقدي ىلمت هللا هلبأ ظصلاو

 هذه يف ةيداعلا ديلاو ةضرالا نء ةققابلا» ةيقبلا تلقن دقو ةرشأ.ه هنم مص



 ةرانم

 عياحلا

 سافب ىكحلإ

 ديدخلا

4 





 تن 368: دع

 . هللا اهرمع ةيورقلا ةنازحلا ىلا «ةنازملا

 سافل ةللاوملا وبس يداو ةرطنق نم ةمبرالا ساوقالا سسات اهنمو

 نيس نينثا أمان يف قفتا ىصقالا برغملا لها تاءانب يف:ريظنلا ةمدعلا
 عسن ةنس مارملا ةجحلا يذ يف هنم اهوضرفتسا ساف لها راج ناك اراطنق

 كرت كملا مانيلا ىف ةنحلا "وع خيدلا وسقف الود و طن

 ٠١1 ماع ةيناثلا ىدابج رشع سماخ اهساسا رفح يف لمعلا ءادتبا ناكو
 طيضو ةرطنقلا كلت فصو يف ةلودلا ءارعش ىرات دقو فلاو نينامثو دحا

 : يسوبلا يلع وبا مامالا هلق ايف : اوءاشام كلذ يف اوعدباو هانبلا مجرات

 هابشالاو لاثمالا مداعلا © يهابا لاملاا اذه ىلا رظنا

 : سسؤملا لامتاب اهونمو خيرأتا اريشم لاق نا ىلا

 ةاوالا نع ند“ لع“ قروب هه ةانع ىلقزت فيس انظار

 هاجم رتاج نم اهراجاو © انملانمسوفلا هف(١٠٠افش)اماع
 يه امو ديشرلا منصام بنج يف © اهديبشت اف بج ام ريغ نم

 هاود دوسملا ىلع نهف اضعب © اهطعب يشي هنم مئانصلا برا

 : يسافلا يلع نب رداقلا دبع نب نمحر لا دبع ديز وأ لاقو |

 ( فلاو نينامثو ىدحا )ماع © تش دق ةرطنق هذاه

 فصن وحن ايف لامالا ىدمو © مير عم ةئس يف تاكأ

 فرخ لصف ىضذم لبق ةخ © يذل نيرشعو يناث تدب



 اسس

 لع يهو اتشلا لصف ىقاو

 امم فيصلا يلصف يف تنبنا
 ينسحلا (ديشرلا) لولا اهداش
 مهعوج نم مهمعطأ يذلاو

 الع قوف الع هللا هداز

 اعنا كلذ قر
 فاعلا وع ذللك فرو
 لالا نبا 'تاديحب نم تادف

 هلا تدهوش نم اهداش

 انما موقلا ىلع لا سو

 مهعوج نه مهممطأ يذلاو

 هزاح ام يذلا زاح كلم

 تفرش فيرشلا نب ديشرلاب
 ٠١١ افش وهفاهخرات ٠١ أشفدق

 فوملا لصفلا ادب ىتح أيها

 فصو لكق وف نسملا فتدغو

 فعضدعب نمىرولا ىوق يذلا

 فوخ دمب نم مهنمأ يذلاو
 فكحصو ىنغا ىروال ءاحسو

 فالتخا هنف ام راونالا منال

 فارشلا نيب نسح نم اوفرش

 فاوخ .ريغ ةنيب ىرولل

 فاوعلا لبسلل دهم ىذلاو

 فاخي امم مهما يذلاو
 فانم دبع نم فلا يف كلم

 فافعو حاس نيب تدبو

 ٠١١ فاش وهف نيئموملل ىدهو

 مويلا فورعملا رفاسم يد باب جراخ ةريبشلا اوطاط نيا ةرطنق ددحو

 اسوق لعاب دوسا جيلز كشاف 4 ام كلذل لدي ةديج ىلا يديس تاك

 : كلذ نم ةيقابلا ةبقبلا ظفل عتود



 مدل اال دس

 --- كك و تافصلا لك © يف ءانسح ةداغ ىلا ورغال

 اهيشر (كوللا جان نم رمالاب © يرق نكح رخف نك ال

 ديد فو يعنص يف قلخا © ةرودقم هصح عئانصلا ىدبأ

 ديعس حوا ىفاو علطم يف © هبطب تيفشدق ٠١4 فاش ماعيف

 سلدبالا ةودع نم ةقوقر, يبا ءازج ىلا اهيلع رورمملا فيصرأا ةرطنق ددحو

 ساف يداو ةرطنق ددجو هنم ةدعقأا يذ يف لقو ماعلا لاوش يف كلذو

  فراطلسلا هيلا اهلخدا روك ذملا بابا روشم لخادب نالا ىهو تاجوبلا

 باب ةرطنقو اجناا يداو ةرطنق سساو )١( هروس ال نسملا يلوملا سدقملا

 يفو رردلا طاقتلا يف امسح روكذملا ماعلا يف كلذو ساف باوبا دحا ديدجلا

 باب جراخ ةريبشاا ةرطنقلا سساو . ةليوطلا ةرطنقلا مويلا ةفورعملا يضو

 : روحذنملا يسافلا ديز وأ لوش رطانقلا هذه ىدحا

 رردلا نم يرجي رهن لعارسج © تطسب دق ءاض ةضف ىلا رظنا

 2: . قرف امذلاا لاكتشا قوت تك

 ىلا ىلع تداج دق رحباا دياب © اررد تدب نا نيل نم ةمل وا

 رثتنمو موظنعب يرد رحببلاف >> ١ فرح نفك رذلا نعل وسما

 ريسأا نسحا اهيف راس ةريس نع © تدب ديشراا انال ومر ثاثم يذاه

 ربخلاب ءاح لق ْن نامعلا ام 9 وا رظن هن نعت مار نم

 : اقع ق حص ندعو ءاتيلا ند لاط امو ناريسو راوسا ع ةنيدملا طئاحم 5 0(

2 



 هس آ8 دل

 رفظلا كلذ نم١”1(يمشيرتتءاج © 1 رفظالتام(١١٠ رفظ)ا بكرات

 ررض يذ مفد وأ ةعفنم بالا © الع ديزي ارخذ العلا بر هانا

 يف ديزواهنم قرط مده يتلا و يباب ةنئاكللا ةديدحلا ةبصقلا سساو

 رودلا ءانيب هدنح نم أش رق رعاو لاقثم يفلا اهريوسل يف قفنا قيرطلا ةعسوت

 ثيح سيلا ةبصق سساو روكحذملا ماعلا طساوا كلذو اهب مهانكسو

 فلا اهريوسل يف قفنا ةدرارشلا ةمصق ىشتسعي فورعملا نالا ىئنشتسملا

 . هدنج يف مهمظنو ٌكرشلا نم هعم اومدق نيذلا ةك ارش اهب لزلاو راند

 0 عيدب احرص ءاضيبلا ةندملا نم ةناطلسلا روصقلاب سساو

 تروم ريسالا هيف ةلمعلا ةلج نم ناكو قيوزتلاو شقنلا ف لا عنصلا ِ

 : هظفل ام حرصلا اذه ركذ رع ١ توفل نا هع لق ة يسأرفلا

 نمل ةربع هفو دششرأا ىلوملا ةكحلم ةماخض 1 لد اهظع اهزنم ناكو

 ءافرثلا نا كيتع دابع دباقلا ءاعدال ناملس لوما هده هزنملا اذهو ربتعا

 : روك ذملا ديز وبا لوقي هنانب خيراتو هفصو يف لملو هنم همبرح ىلع نوفرشب
 روصقلا ةفرخزم ىلع هنأ © ريظنلا ةمداع نسما يف انا

 روهزلا عاونأب كيح اذا © ىهزت ضراالاك اجربت تيدب

 روثسلا يخرع هالح دش © اههضورلا ميرا ضاردقو

 نيك ناز اش نا نيوكم 8 نضارروا راما نيوا رضع نب

 روديأاوهز سدس م 0 بيقر ىلعالا هزنملا لع



 اوكي سان كا

 5ك صاوغلا ةرد يشو
06 

 قىءرع نسل هأر نم ب رطب و

 يس نزلا را قزح موق

 قى دسملا حافص هتصنم

 المج ةيكم ةلضفم

 كلم 2 ام كاكاو

 يحعبب رغل !يفاق رشم حعبصأف

 ارا كنس دقو
 ىتح كالمالا فرشا ينان

 نجلا نب هل مرن
 ينمنسحلا فورح نم ينو

 يل اللب يتاذل ينسح امو

 . ىحلوصا(ديشرلا يالوع)
 الامج هئم تك هتملطف

 ينسكل يءارلا اهيا هزنت

 هففأاو نيعسسو عسسل يفو

 أزع ةأعرم نم هللا نا

 روصخلا تابر زتها ام اذا

 رودصلا ةدهان رشعلا تان

 ريصعلا ةلعاف هتعصأ اذا

 1 وك ذلل نسح تاذ جربت

 روغتلا ةعماب نهساحم

 ريشا ردلا نم ةلاكم

 روش ايندلا ىلع ىتس ءاضا

 رورشلا نم مهلدملا مالظ

 روهطظلا ادل نيقفاخلا ءاضا

 روقعلاموحترصقيروصق

 روعشل | تخح نم نسما يهاضا

 روطسلا فلتتم لكشلا موق

 ريمالا نبا ريمالا راثآ نم

 ريهشلا فرش ةرهش ينافك
 روبح نم لوبع تجبتأ هب
 روفسلا مقيم هنم كلأ ادب

 دويشلا لاوش خيراتلا ىلا

 ريضنلا شعلا نم رك



 يناملا داش نم ريخت مادو
 ىدفملا كلملا اا | مدو

 : اضبا لوش هببق ضع يفو

 دوملاو لضفلا لها لزانم يذه

 ةعضاو دولا اهف نساحللا اهيف
 ندو لاما ثقاوي نه تداقت

 أرظن يهتخل ةاورب يف تزرباو
 دقو دورولا )١( حاف لثم رمحاو
 هتحم زربالا زربت رفصاو

 وا جسفتبأا روت يح يدروزالاو

 تدب بوحشاا نويلع طوطخ
 اهتسلطب ومس هش ىلا ر اضاف

 نع نيماسملا وهز رصقلااهبب وهز
 اهب ماقو الا ةطخ عدي 1
 ياذا إا نق اا زمانك دف قد
 هرهظم ليف 3 دوج ناك ام
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 روصملا جمل يف كلملا ءانث

 روبخ ىلع تيقب ام ريخب

 ديواجالا ناسحا نيلع ودبب

 يدوصقم دجما مظع نم 5

 رده نيف قيما لا لكلا م

 دوسأافرحالا نس

 دوعنمنابضُملا يف (؟) ذرمزلا الع

 ديف نع ةيلأ قوق هيالجتلا نا

 دوخ نم دملا ماهث وأ ةنامحر

 ديوجت طخ يف ىرتام اهحفص يف
 ددقت تعز ان لزاما لق

 .ليدحت امندلا و نيدلل ماق دق

 وهو راكان حفص وا وفع نم

 دمت عاونا ازرحم اولع ناو

 دوفرع هلم دقرت مايو | ىتح

 لوس وبزاا ةمحعم لاذلاو ة ةمومهت ه 3 رلا لق 2 -( 4 راهزالا نم رم تفل - 00

 . فيحصت ةلمهملا لادلاو



 نمو (ديشرلا انالوم) ةسنب مركا

 ىدب رحب دوملا رك ةعاجشلا رح

 ىجبتباذ حارفالاو رشبلا مظعاب

 هتنانع تداش نزلا قاملا كلذ

 هنتساع نم ىنعم 3و رهطظب دق

 ةعرسم لامالا كل تماد يلوم

 اهيكرباو 0 كيعيس| نم يذاه

 يف كراش حجرات تان دقو

 نيسح يد كسب نم ا انو

 لع دوعسلا ىوام ا لازال

 : لو ه/

 تاما ركل غرب وسلا كاع

 ىلع ءانثلاب كتمدخدي تزاذ

 اذا عييرلا سافنا سفنت يك

 وان ساحلاقوم رمس واق طخوا

 ىلع قيقعلا ناحتو قيقشلاك وا

 )١( ضرأ ريغصت ةضيرا عمح ٠
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 ديدنمتو ريصقت ريغ نعب نا

 دسيشرتل ديرشت ينا يف لاي م

 دوروم ريخ أبحر ةحامسلا رحب
 دوعسم هلم دعسإ جوربلا لبع

 دهس ايف اهندبا ةحامسلا دي

 دوملا يذل الا نكي مل الاط دق

 دوجوع تنل اهعدت نا دصقلاب

 كسصحتت ركشاف ىرولا بر نوعب

 دودعم فل الا دعب نيعيسو 5 عسأ

 يدون نا ءامثلا ةحودلا ىلا ىَمت

 دوه لك فئاعي دوسألا متر

 تاباجالاب ينامالا كتدعاسو

 تايربثعلا مسفن نامزلا ص

 )1١( تاضيرالل بابش بوث داعا

 تاجاهنا روشنم سواط 5

 تانجو قوف غدصو قشرلا رمح



 ك0

 قو افلا يضفي را لفلان

 اللح قربتساو سدنس نم نسل

 هعدباف هشاو قا أماي

 هشام قلخ نم هنساحم الول

 هلرغ نمي نم هئشنمب مركا

 وذو ريهشلا محلا وذو ءادفلا ونا

 اهزرحاو الا ةئر عدي مو

 ايككانإ نو ذل“ ركاب خلو

 ام ال اا كرا اد
 هلزنم تببلا اذه هللا كرات

 تعج( )١ ىدنم ميظع يف ٠٠!«هخيرات

 دقق ماهملا مهشلا اهيا اهب رشا

 0 اع ءاوللا روصنم تدبأب تدح

 تابآ توقاب وا ردلا نم ماطس

 تانح روح سبل وه اماك

 تاعنص ناقتا يف هششاوح تقر

 تاداهشلا كلت زحي مل ةقولخم

 تاداعسلا تسب نم نيطالسلا نز

 تابسل ريخ يف نكن لئاصخ

 تادتوي لك قع هوددق ذاع ىح

 تاب ريلا عومج هش امماك

 تاجولاا | 1 فرانما  ةفيورم

 تانم نيع نم تدب دوعسلا هف

 تاعائحا دنع هدادعا فورح

 تايم كلما ليث ريخ نم تيتوأ
32 
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 حابملاو نيك اكدلا بايروشمب يكولملا لابقتسالل ةدعملا رصنلا ةبق سساو

 قمتم ةسففلا لانا مفرا مفارع اهاياوزب لعجو ا ازا هعشنلاو ايمانا

 يسافلا ديز وبا لوش اهيفو نتكلا

 نونلا فيعضت تاعارم نم « يدنم ميظع وه يذلا ميراتلا اذه ةحص يق ديال 00(

 3 ءاهلا ةلص تاعارم نم ديال هنأ اك نينون بسحيتف نك نم



 مسا #5"

 فرغ ةنج نم هناك © ةجهب وذ لكشلا سجم تد

 فطمنتو اولعت مجناو © ةرئاد كالفالا هفوج يف

 فرش هل هلم هرككذو © هتعفري هللا تئرذا دق

 فرخ او“ وتلا ' تلف ه2 ةةقر هناونا تحتذو

 فقسلا اب رز“ هاقرع © ةقر نم قربتسا نم ريخ

 فرظا ٠ هخيرات اذ لجا نم 889 ىري فيرظ لك نم ٠.4 فراغا
 اهيف بيرختتلاو بارا بعل يتا ةنيرملا ةيكولملا روصقلا نم ًاريثك ددجو

 ةيمالسالا كلاما راث ا يف هناش ةشهدم ةفصب احلالخ سوم «لاز الو اراودا

 . «اليدبت هللا ةنسل دج نلو هللا ةنس» براغملاو قراشملا يف

 ديشرلاءانلوسر دم ءانر هللا) ءامتاهجىدحا شن ناكو ةكسلا برضو

 سافب برض) باوملابو (هللاب الا ةوق الو لوح ال) ىرخالا شفتو . (انماما

 سامي نألا ىلا ةنس لك اهب لمعلا يراملا ةبلطلا ةهزن نس يذلا وهو (81١٠١ماع

 هيددل ناك ام ىلع ىوتحاو لعشم نباب كتفامل هنا كلذو مييرلا نمز شكا رعو

 وح اوناكدقو ةرخاف ةهزن ةبلطلا نم هتعم يف ناك نمل لعج رئاخنلا نم

 )١( حستف يف هلاق هوم دعبو هناح ةدم ةيونس ةداع تذخنا ذئموب نمو ةثامسجلا

 يدشارلا ينرسثملا يلع نب يبرعلا دمح وبأ تبثلا خرؤملا بيدالا ةمالعلا هفلؤم 00

 نسضاوألا رشعلا يف وا فلاو نينئامو نيعسنو عبرأ ة ةنس لاوش لوتسم هب ا :1 لاق

 سمح ةنس نم ىلوالا ىدامح ا هتضيبم نم هج رختسا لمكو ماعلا ناضمر نم

 هأ فلاو نيتئامو نيعسلو

 . نيدلجم يف ةخسن دوجولا ردانلا حرشلا اذه نم ةيناديزلا ةبتكملابو



 مسا #54

 اهو اعورا دا ديو ونال وهب ناطل سلا اذه يفو,نانولا نبا ةدصق حرش,نآنملا

 ديعس قفا نم ناب امنه
 تناب راطقالا لبع راوناب

 اراهن مهتتف مالظ داعو

 انانتما سانلا قوط ماما

 هحو لك نم العلا يف سفانو

 راخف ىوس هنع ّ الف

 هن وعد معو“ ناكل

 الا رحال عدت ل )١( سفنو

 ولعو فرش نم سمشلا الو

 ءاضم نم افصو فيسلا الو

 ريخ لب طيحلا رحبلا وه

 تفعاذ تءلط يتلا سمشلا وه

 نسر رفح ل سب
 فهكو

 دوج مد راضن نم صو

 هاهتنمو
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 دومصلا جوا يف قاف لاله

 دوحولا ىلع هانس نم تح الو

 (ديشرلا انالومإ رون "يطب

 ديعبلا مه بيرقلا ىلع داعو

 دشتع وأ ضام 037 نسل

 دوحو اخسو دج ام لضفو

 دو>ولا لك لماش دفرو

 0 ايف لح ابحي

 ديرف نسح نم ردبإل الو

 دوسالاب ةعادشلا هنم (؟) ترز

 دورولا ىدل مت هوالح

 دوقولا ةقرشم مظلا مالظ

 ةداعسلا اهب دارا

 ءاينكلا ..نيقنو

 ديدح نم رص سألا موو

 دعا

 دقتسأ

 . كيزم عم ايف لحالا ًابيجع رحبلل عدت م اسفنو كيري س (1)

 . ىرزاك هبتاعو هباع مضلاب انايرزو ةارزمو ةيرزمو ةيادزو ايرز هيلع ىرز -(0)



 يان نذل يد كالا

 هنم وفعلا يف ىرولا 00 ولو

 ىدساو ةردقم دس نم افع

 اعيمج سانئلاو ضرالا انحاو

 اوناك سانلا يف هنوك الولف

 :لاقو

 مركلاو دوملا رحبل حبدملا قح

 هل هلالا صيصخش الا كاذ ام

 هتمش لضفلاو هتريس لدعلا

 ىلع ديزي, ايندلا ةذلل رجهلاو

 تشيبناو) هآرع نم دعسلا لق اذا

 ترهظ) ىرولا نيب ام رثاثم هل

 تدهف تدب هنم ةعلط ىنس الول

 تيبنناو قحلا رون بحال دوسال

 افصتمو امسا (ديش رلا) م امالا وه

 هيفا ايدو ماظملا ينل

 هدراول ىودملاب لفكت دقو

 ددم يف رحبلا جوك )تابحلا ثيح

 ؟ه
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 كيحو نم نتايما

 ديكحالا نقلا
 ثيديلا "قارا فاول نب

 ديلا شيعلا ىلا مهريصو

 ديفم نم ىنعم برود امالك

 مدخلاك ضرالا كوكلم هند نمو

 (يباذ هللا لغفت لاق اف)

 (مقي حس مل سانلا يف اهريغ نم طسقلاف)

 (ميشلاو قالخالا مرك نم هنف ام)

 (مربلاو سكتلا سفن مراكملا ىلا

 (ملع لع اليل ىرقلا ران روهظ

 (هدلا رصعالا يف ةرغ تكح ىنح)

 (مللاب هنع اولست مان موق)

 ( مك نمو ىنعم نم ري 0 /

 (مرملا نع ع يناملا دي روغلا ددإ

 مم مرلا قد الا نوتم قوفو ايعس)

 مقلاو نسما ف هرهو> قوقو 8



 ىذد رك وه ع نماودصقا دوفوال لق

 دحا لع قل الو 1 سمشلا

 دقف) داليلا روت ا نيدلا نع 53

 :لاقو

 اطسبلارصبا له موب | لبق رهدلا لس

 : لاق ترا ىلا

 تنل اناا ودامت ياك
 تركو قئاقشلا رج اهسحتف

 اهنسح رهيب حفسلا كاذ ناونقو

 تع ناد نم اهوحو نأك

 هرارعو هرا لد 52

 ةضف نيعاب توقاب قوس ىلع

 مامو سدنس نم لاح امل

 لح ربز صضرا قوفرد 8

55 
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 ع

 8 ل ىمظعلا ةمعناا وه نمو)

 (مهب هروث نم تلصتا

 م اهنم اخفتم تقلل

 ماي ا راثك الا ىلع م اسن الو)

 (١)اطبسلا ةشيعلاوءارضنا|ةمعنااوا

 اطعملا لئاس ةضف نم (؟) جبن ىلع

 اطشاا رعسي اهدخ اروح رهنلا لع

 (ء)اطشلاةئلا يفدقلادادتما حبو

 اطلخ ابم دودخلا 3 تحزم دقو

 ىطعا دق نسامملا رس هراثو

 (ة)اطقراا لمكتستزيرب الا قدحامل

 احا امو امنم قار ام ىلع تريدا

 اطرملا ريح ملعم بو روشنمو

 (ه)اطشك اةصاماذا ىندالا كلل! يح ©قرزاو ققعلا لشم رمح نم

 ب وشم ضايب -(4) « ةلدتعملا ةنسملا )#(  ءردص )(  ءةلهسلا ةعساولا 00

 ٠ فوص وا زخ نم ءاسك ب (6ه) ء رفص وا ءرمحا وا « دوس طقس



 رفصعم نار فعزلاك رفصا نمو

 ةحارو حددد ناحرو ضاير

 املاو كلتق تانش تلق تلاو

 ةمسشو لويسلا امس لئامش

 ف

2 

 تل

 )١( اطبنلا هتح الف ملعب مل ضيباو
 اطخا نسم عيبرأا تاءارب ءانغ

 (*) اطيشلا نم ءاوشلاو مهثو ءافش

 (هليشو في رشلا مسهنلا) ىرولا سدو

 (4) اطتغا ام بركلاو نازحالا نم حيي

 ةعول ”ينطت تانيسلا اهنض يفو

 (ه) اطفن تحوأ وأ هنم تجاه بسملا نم

 اطخس الو - ناولسو دعسو © ركهسو جارس عم ءانسو ىنس

 (:)اطبشالعلا نيكلاسلا ةارسلا للس#ىرولا ديس ىرذلا ىماس اتتاطلسو

 ةمحرو الصف تاداصلا ابضو

 ةعصو رودصلاو لسحكو ءافض

 رضاخلا دارملا تاهم رثا ىلع

 هدم رفتسم مرك م امم

 - (0 2 باحسلا ينم ءامسلا ى طش م ةلازا دار ا 0-3-3 60(
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 اطسٌقلا رهظا نا دعب الصف قلحلا ىلع

 اطغ هيض هزل فونف حفصو

 اطغضلا فلا نمو ىهاب نمو دابو

 اطرملا فعسا ىنم بوبحمو ءامو

 نع ام زاتع ةريهش ةقصب فوصوم داو 1| - 0 : لا نم جر ام مهطايذتسال

 امها (ج) < مغاس (0) « جضنلا ب (4) « ريغ



00 

 (انماما امحم) يذاه نم لضفاو

 تثيحا رهاوملا يداو اي كارشيف

 اهرماف دوعسلا رهد اب كارشبو

 هذه تاحوتفلا شيج اب كارشبو

 تلجا طقام (كالمالا فرشاابو)

 هلها رهدلا رباخ نمل ىلفاو

 تنيوع طق ام داعالا كمااو

 هلعف لعاف هللا داع اذ نق

 ارسعم رسلو احاورا محو

 دل نا تضف حا
 امئاح مطأو انابرع سلو

 تفرخزت دق ةنح الا وه اف

 اعم اهشيزو اندلا هلا ىوس

 هرون يدهي سمشلاك ادب ائينه

 ةءوذع نم هبام الوأ رحلاكو

 هج مادملا يقسل هثداحا

 ديا ثوتع «ييوضتا وا قلق

 « سوماق حص حجبتف

 اطسب المستسم هارم ان حابا

 اطعم متاح نم تاريلاب كموسر

 اطبض دب هترخس دق هل ىنتست

 اطوح كل نيماسملا جات ةيزم

 اطق تامت وأ تنتوا م« كوام

 اطحتم كنع ىوس مع مل كلئف

 اطخلا بتك نمو راق اهداتعا الو

 ىطسولا ةمعالاب ماسجالا رضن دقف

 ىطعأ ةجاحاذوامودعم سك أو

 أطعالا نم ضايب يف بالط داوس

 اا كو اريقف ىنغأو

 اطأ ذا دهشي بابلا ظلك كاذإ

 اطسب هيط يف نانرعلا رتملامو
 أطبرلا سفن ذا لظلا مالظ يحكرو

 اظل هلل رولا "كول ردبلاكو

 اطغام لقملا نك الار كس لمفتف

 اطتخا هب ام لع الضف اهداز امو

 06 هحينو ةفيعذ عنمو حرفكص هب حجمو حيرفلا م



 شارما هبارح يف باطخلاو ةمالعلا ىلا 11١8 ملع ةجح 8 افلاو ةلدجلا نيب هدير هبحكص ليعامما ىلوملا ناطاسلا اخ

 مار سما يف هرشن ةهجحو اهيف نب

 انس

 ا
 ١ ءانلل اههجو ناطلسلا ناك ةساركح يف هعوطومو يباقلا رداقلا دبع نب دا

 ظيغ هلصب ال هباق ناو * باوسلا حضعي ىح ةءجاربلل هدادعتسا ناطاسلا نامي هيفو ' اوددرتو اهيف ءابلعلا عب هقلاخو اباوص

15 
 . ةيهقفلا يواعنلاو « ةيعرشلا سماوالا لثدتمي نم لوا هناو ؛ دحا يلع





 تنام 55 يش

 اطسو ىلا لدع ناك ذا هلدعاو 2 هريخو نوكحي ام ىنسا كلذف

 اطمتسالل هنم لضفلاب اهيزو © هلصوب اقتأ اماا للا ىعر

 املا وب لفل خي يك هتممنو © هرب راثآ مالسالل نيزو

 اطمع ال قملا يف صم ال هتريخو هريخو دوجولا تاداس كلتف

 أعقرم ميلسلا مرقلا اما مدد

 اطخوا طتخاو طاخدق نمكلضف © ىهدزيف نيماسملا ءاول لعتو

 فيرشلا نب ليعامسا رصنلا وبا ناطلسلا

 اطخلاو رمسلاو ضيبلا يتدنو زمت تي 8

 ينأدح يذلاو (١٠ه/ شنح) ظفلب كلذل زمرو فلاو نيسمخو ةنناغ ماع دلو

 تاالئفاتب دلو هنا تلاليفات ناكس فا رشالا انمتءانبا لودعأا نم نينسملا ضع هب

 هنأ يدنعو . رينصلاو هريك دنع رتاوتلاب افورعم لاز ال هتدالو لحم ناو

 عم هتعب ىلع مهمالك نم ذوخأملا هتدالو خيراتو ء سوسب ال تلالفأت دلو

 نع ءاج امو « هل دهشي ةعيم دوو نوسح يبا نحس نم هدلاو جورخ خيرات
 ىلع مالكلا انطسب دقو « لعا هللاو هب هدارفتال هيلا تفتلب ال هاو غابصلا نبا

 . فيطللا عزاملا يف كلذ"

 فلاو نينامثو نينثا ةنس روكصذملا ديشرلا هيخا دعب سافب هل عيوب

 . فلاو ةئاتتسو نيتسو ةعبرا قفاوم

 ماع بجر نم نيرشعلاو نماثلا تبسلا موي نوتيزلا ةسانكمي يفوتو



 مسا #"خءااشس

 نينثا ةنس سرام نم نيرشعو دحاو قفاوم فلاو ةئامو نيثالثو ةعسن

 . فلاو ةثاعيسو نيعبسو

 ةراضملا ىلع نيظفاحلا ةساسلا ربكحا نم هندع يف هل هللا حسف ناك

 اهلاطبا قرفم جات لب هيداوبو برغملا رضاوح يف ةييرعلا ةندملاو ةيسلدنالا

 كلذ نم خيراتلا هل هظفح ام جيهان اهرامل نيدشملا اهديداتص دمع ةمشو

 اب ىدحتت ناعلاب ةدهاشملا ةمخضلا هراث تلاز الو براغملاو قراشملا يف

 هبمك ولعب رقأو هب ليتهاو كلذب فرتعا نممو يقرشلا اهب رختفيو يبرفلا
 فروج اههلع هلقنو نايزيلجتالا (رافيتسا) رادنمكلاو (ترويتسا) هيف
 . 1١84 ةنس قفاوم 177١ ماع برغملا ىلا هنلحر يف يزيلجتالا سوردنو

 ليعامسا يالوم نارصعلا لها نم اسنرف يخرؤم قاذح ضعب لاقو

 . اسنرفب ماظعلا كواملا يواسي هئاهدو هراثاك

 مودعم نم بسك او فئاخ نم نمأو ليبس نم دهم ؟ : اهريغ لاقو

 ربكحا ةفيرشلا ةلابالا سابحا رئافدو هللا ليبس يف فاقوا نم فقوأو

 . نم ىحأو ء رود نم ند «ءروصق نم دش 5و ناهرب لحاو دهاش

 نم اعاونا اهب ممج ءانغ قئادح نم دناو نيتاسب نم سرغو ليج نف

 نفور امقذ شحو رهو ةدرقو ابابطو يوارأو اعابسو انالزغ تاناوملا

 دقو راد: نع ةدخ 5و كلذ نه سلا, رووا كولش فدا تاكو كلذ



 منا 8”#  دل

 يف هاني امل ماخر نم مورأا دالب نم بلجو قورو قوزو لقاعم نم

 . فانك الا ةعستملا « فاصوالا ةلاعلا همصاوع

 سافب 8 نانا

 قاهؤاركبا كاقاتواو ةلمالا نمأب ءازث ثنا نير لتاكلا هزاع
 ةمهلا تاداسعلا ضع ءادا نم اهب قلعت ال ساف ةصاخ ةفصبو ةلابالا رأس

 . هريغو حو رطفو موص نم

 طيضلا ةياغ يف ةدعاق ىلع « هاوشم ميعنلا لعج » كلذ مظن دقف

 عماج رانج ةلهالا باقترال نينيعم الودع كلذل بتر ناب كلذو ماكحالاو

 نم رهش لك نم نيرشعو مسن لك ةيشع هركذ ماودب هللا هرمت نيبورفلا
 كلذب صاخ رتفد يف اهب مهتداهش اودبق مدار نا لاول نزع ذا ووو

 0 ا ا
 بترم محل 9تلاكو ةيلعلا هترطح ىلا امتريظن لسرت مث ةر وك ذملا مهتداهش

 ا . سابحالا نم كلذ لبع هنوضاقت بسانم
 : اههالوا صن رك ذ ام ىلع اليلد جذومتالا كلذ نم نيتقثو 5 ةرولاو

 موب ةيشع هخيرات بقع مهؤامسا ةعوضوملا هدوهش بقترا هلل دبجحلا»

 هفرش نييورقلا عماج رانع هخرات ربشب لصعملا نابعش لا رهش لاله هخران

 , ةفورعملا !ممراغمب ةلهالا بقترت ثيح هيف ركصنلا ماودب ىلعتو هناحبس هللا



 5ك 000

 بورغ دعب مهئداهش كلذب اوديقو هوناعب لف « ةفولاملا ةمولغمل اهلك اماو

 ماعلا نم مارحلا درفلا بجر نم نيرشعلاو عساتلا سيلا موي نم سمشلا

 مهدعبو ٠ ةعبرا لودع لاكشا هدعبو , « فلاو ةئام دع رشع كلاثلا

 . هاعدو هلكشب نالف هب رعأو اوليقف اودأ : هصنو يضاقلا باطخ

 : ةناثلا صنو

 موب ةيشع هضيران بقع مهؤامسا ةعوضوملا هدوهش بقترا هلل دجلا»

 هفرش نييورقلا مماج ران ةطرات نيعل لاول كزاملا لاؤش لال هعران

 « ةفورعملا اهبراغمب ةلهالا بقتل ثيح هيف ركذلا ماودب ىلمتو هناحبس هللا
 بورغ دعب مهتدابش كلذب اودقو هوناعي لف « ةفولاملا ةمولعملا اهنكحاماو

 يع ماع مظعملا تاضمر نم نيرشعلاو مسانلا ءاعبرالا موي نم سمشلا

 باطخ مهدنبو رشع دحا لودع لاكتتا هدعيو « فلاو ةئامو نيئالثو
 نالف ساف ةئيدمب ةعاملا يضاق بئان هب رلعأو اولبقف اودأ : هصنو يضاقلا ِبئان

 نالا وهو نييورقلا ةنازخي كلذل اذختم ناكر تقد نم محيص هناعدو هلكتنب

 : هللا اهرمع ةيورثلا ةدكحلاب تاطوطخخلا نم 4٠ مسق نم 87 ددع تحل

 رشع ةثالث ماع نم اهؤدبم زوك ذملا شانكلا نم تف يتلا قاروالاو

 +: نوخا قلق نيقلا فلاواةئاموب ناالتو ةنلت ماع ةياغ ىلا فلاذ ةئامو

 ليشلا دج ايزاجالاز لودي قم كراملا هدو هوذ كلذ ق' ءاغتا دقو

 * ناطور ناسك يرق ىف صخالابو ةلارألا اي نألا لالخ يف



 فاسو نب دمح يديس ناطلسلا ةلالج
 [بابكلا هيلا ىدهلل)

 تالا اهب فرش ةلك يف ميركحلا هطخب اهيلع اعقوم , ٠

 كيلم ىمشألا ةروص عده

 الخاو ءاكذلاو لبنلا رظناف
 دعلاو ملعلاو نونفلاب ضهان

 رزيزع رصن يؤ ةعلم يف ماد
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 دمح ىدفملا برغملا كلم
 كح عسيمجا 3 ميسل َّق
 دعس رهدلا هكلع بعشل ل

 ددجحت ادملا لوط فوفشو
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 ىالوم تنب ةمطاف الل رادلا ةالوم ربق (١ر)
 5 سانكحمب ليعمسا ىاإلوم مم رض

 هللا دبع نب دقت يديس نالعاسلا اهمم نبا جوز يهود ليععتا ىالوم ناطلسلا نب نايلس

 ليعاعسا ىلوأأ ناطاسلا نب يهذلا دا ىلوملا ناطلسلا ربق (1)
 ليععسا ىلوملا ناطلسلا ريق (؟)
 نب نمحرلا دبع ىلوملا .راطاسلا بق (4)
 ةروصلا هذه لوح اهنروص ىرثو ةماخر

 رادجلاب رظانلا راسي نع قاطلاو ليعمسا * نب هللا ديد نب دقت نب ماشم 0 0 0 42 95
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 1 عبرت 9 اع اع
 ١ ؟تتئاضإر ماكو حبا 0 عج 1 هيقرللمأ د 0

 ساو ا 0 يوضافل' مي ةمفوت ا

 ندر فاما مو 2
 سا 3 2 ا 1
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 الهمر :

 م 0
0 

0 5 0 

 شيل نر بع

000 2 
 : همم

 سم سبع
 و ديول[ تن ةمولعلا

 0 ا

 : 0 1 ا 0
 كب «يفلا ملجم تراب جولي نصت «يظفر|ميلو بت
 ع 0 ا مدر مر 1 :
 0 مناور مع ١ ل 3 1 0 1 ُّ 0 0

 6 ا هه 0
 د : : إ

 55050 1 اشم هوبي 0 مارا ةموعر

 "ةيتوفل ممله لمه عرلا | ىنافتإ حيبرراربه ةبالع منع ا اهتادع

 21 موسي ردا وترا تو فاقع 20 0 0 0 0 0 م ديمق

 ِ لد ةيلردب زك جنز م عمرو 5 ملورسي دن
 م ا 0

 هةر 2 مسالا

 2 عار ار اتصأو >ا

 تابع اا ارو , خضع قرات نعل مرأ ةئدئزرل] ايوصتن هنن مكن ا 7
 اش فرت 0 تلمس مدا ارمني اجرام 1

 [ووستم لوب دي لحب عجول ال ترلبتإا لكنت امور رو ولاهو كعلم
 ب ما ملعب ذل دعا رد 3

 دم مز
0 0 

 فعلمت ار اورد خر اع
 عباتنز ماج

 هوم مسي ترد أ بفعع تر رمإ  عرضولا كرر

 درع مال سئش ريب زع] عم اخر لعب ماع رميت
 داما واع .اسا/اهن ننارمإرز

 ا ىليعاسالا رصعلا ف نييورقلا ةرانم نم روهشلا ةلها ةيقارع ةيلدعلا ةداهشلا





 ملل ”*# سس

 زاسخالا دم معلا ةبلط نم نيلصحملا ةازاعو سرادملاب هؤلنتعا اهنمو

 ينجالا هب دهشام اليلد كيسحو اهريغو ةيعرشأا بصاخلا ءاطعاب ناحتمالاو
 سانكضإ هناسر يف (راوتنا) ناذتكلا نيتاقلا نع كحل أخ قل

 : لاق ثح

 باسحلاو ةءارقلاو ةراتكحلا نابصلا اهيف ملعتي ةديدع سرادم دجول

 اسارفا مهؤابا محل ىرتشا هوظفح ام اذاف بلق رهظ نع نآرلا نوظفح

 قاوجا مييلا يقاتو هيلع حسفتت سرفلا تو هدب فحصملا لوا و رده

 نارقلا ظفاح هب لفتحلا عم حسفتا بهذ بتكحلاا نابص راسو برطلا

 : لاق دجاسمال هوتي هقفلا ةءارق دارا نم كلذ دعو

 من ال ما مدقت جم ةباعلا هسورد مت نعب لافتحا عم له يردا الو

 ةيبلغاب زاف نق هراشخاو هناحتما عقب هسورد متي ام دنع ذيمأتلا نا معا يذلا

 م ايتفم وا ايشأق نيع هنارقا ىلع تاوسالا

 نيليانلا باتكلاو قتلا مانعا ناعا هعم رمسلل يعدتسي 00007

 امو ةلودلا نوئش مهم يف مهضوافيو )١( براجتلا مهتكح نيذلا ةربخلا لهاو

 ءارو اعس ةلايالا يف م6 ريسو لامعلا لاوحا نع ثحبيو ةعرلا يف جدد

 ام قتر كرادتو نيدنعملا يديا ىلع برضال قئاقملا نيع ىلع فوتقولا

 )١(- ديلاقمو « دحاسمك .
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 اك وا

 ةردلا بحاص كلذب حرص اهسح قرحلا عاسلا لبق قتفئا نوكحي نا ىسع

 . هريغو ةللاغلا ةنونكملا

 ينف تالصلا يفاضب مهلصيو مهنأش نم لميو هاملعلا ردق ردقب ناكر

 روضحلا رماعلا هرصقل ساف نم ءاماعلا يعدتسا ةئامو فلا ماع ىلوالا ىدجج

 هرصق يف متحلا ناكو مب كلا نآرقلا ريسفت يماجملا هللا دبع يبا مامالا مت

 سرد نم غارفلا دعبو روكحذلا هقفال ربنا بصن هبو صاخلا ةتيب ماعلا

 قارو ذل ام « مالعالا اهتعاو ةمالا ةداق ؛ مارككلا فويضلا ىلع ضيفا منخل

 يديا ىلع ءألا بص هسفنب يلوثملا وه هرس سدق ناكو ةمعط الا رخاف نم

 ءابحالا حرش يف يديبزلا ىضترم خييشلا كلذل راشأ اهسح ماظعلا هفويض

 ىور نثملا لوق ادا لكألا يف ةكراشلاو عامتجالا ببسب ديزي ام باب يف

 . لسا ريرضلا ةيواعم ابا اعد ديشرأ| نوراه نا

 ناكو نيا لاق هدس مهف اولا قيرفت اضيا ىلو' يذلا وهو

 57 كلذ رحاب هلأ هعفت ٠ ةللملا هعئاصمو ؛ ةلسخلا هدهاشم نم كلذ

 هبصنم فوةش لاك راهظاو لعلاو ءادلعلاب ماتتهالا يف ةباغ هلكت للذب كيهانو

 تحتفتو اهرامك تحلصو فراعملاو مولعلا ةنج .نراصغا تعنأ كلذبو

 . لوبذلا دعب اهراهزا ماك ١ ةيبرغملا ةليالا يف

 نم دحاو ريغانثدح :هظفل ام مباسلا طمسلا يف فيرولا لظلا يف لآق
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 هل للعلا بلطن ةيبشلا نمز يف اكلات افا يدووللا ل نذل

 ينلن الو اهتروص ىلع هلئاسم ندب نم دج الف قطنملا لع اصوصخ هلئاسم

 نيلجر وا لجسر ريغ اهفرعب ال لسلاب ةامسملا ةزوجرالا تناك ب هب علضت نم
 للع تقفدت . فانأو اهردق ىمسأو , فانك الا ةلودلا هذه هللا دهم املذ

 انونف وقري ةبلطلا راغص داع ىتح نونفلا باعص تنادو مولعلا سانلا

 ةديعسلا ةلودلا هذه يف جير دقو , ةديدم ةضراع اهيف مه نوكيو , ةديدع

 اوفلاو ناقتالا يف يلوطلا دبلاو ملعلا يف خسسارلا مدقلا محلل مالعالا نم ةعاج

 (١)اقئاف اديبقت هيلع عطوو لجو زع هللا باتك رسف نم مهنموةنسح فيلاثت

 مهنمو (*) ضايعل افشلا حرش نم مهنمو (؟) كلام مامالل اطوملا مرش نممهنمو

 نبا ىلع عضوو (ه) كلام نبا ةيفلا حرش نم مهنمو ذراع مس عرتوب

 ءاسعبرالا ةليل قوتملا يركز نءا نم را كيع نبا ادهتذ دمحخ هللا كيع نا ةمالعلاك(١)

 نسحلا ىلا ةمالعلاك (8) « ١١54 ماع رفص نم نيرشعلاو نماثلا ليقو شع نماث

 اهدعب ةمجيعم نيش ةرخآ هئلاث نوكسو هينأث حيتفو هلوا مطب ىشي رلا دمحا نب يلع

 ىبافلا نمحرلا ديع ديز ىفاو روكذملا شي راك () ١١48 ماع قونملا بسنلا ءاي
 : ٠1 ماع ىلوالا ىدمج ١ ءانالثلا موي هتافو تناكو افشلا حاتفمي هحرش مسو

 ىشحو أدلجم رشع ةسم ىلع ديزي ام رصتخملا حرش هلاف لاحر نبا يلع قاك (4)

 نيبي هيف هعينصو ىشاوحلا ما هحرش ىمس يدليجملا دقحا ساسبعلا ىاو 1 يشرخلا

 يئاوحلا راسل ام ىتاي مث ةمالا صوصن نم هبسانبام لقب مث همهف ام الوا ةروصلا

 مساق نب دمخ للا دبع ىناو يلاكذلا قداصلا دبع نب دمخ هللا دبع قاكو عهنع ةمدقتملا

 . 1178 ىلوالا ىدمج- رخاآوا ىنوتملا عومج دوعسم لضفلا قاك (6) سوسجت



 ممل 5ث

 قا ملا 3 نم مهمو 0( مسلا مس نم موسو 0( ةشادح ماشه

 هاملع هف فلا ايلا مولعلا نم ملع نم أمو (4) يسونسلا ةديقع حرش نم مهمو

 نم اهيلع رثعب مل يتلا ضماوغلا ىلع اوعقوو اوداعأو هبف اوءدبأو ةلودلا هذه

 دجوب ال ةدملا هذه لبق تناك ةلبقلا نا دحاو ريغ نم تنقلت دقو ىضم

 هل اري نمل راود وا رشدم لها نم دحا جانب اهرو دحاو ىلاط الا اهف

 هل ركزي لاطل ةديعبلا تافاسملا لحرب ىَح أبتسم نم كج ولا الف ةلاسر

 .ه بلاط اهيف ةميخ لك لب داودو رشدم لك نألاو
 5 يرداقلا لالع نب دم نب طانلا نب مالسلا دبع دمح وأ لاقو

 َْق لا يبرقو : ليعامسا انالوم نسا دادعتل هصرعت دنع ةضراتلا هديباقت

 000 نم هريغ مأيا يف مدقن 1 دابعلاو 0 كرنماو همايأ

 , ةحملا لئاضتم اذه لبق انرغع ملعلا راف , دصاقملا مرش يف , دصافللا

 دمخ هللا دبع ىلاو ىبسويلا مامالك (») « روكذملا يركز نبا هللا دبع ىناك(١)
 يلالولا سايعلا .قاكس 49 يلالولا بوقع ن 7 دقحأ سابعا || قار نيم قا نبا

 ةيئاجسفلا اذا ىلا 0-١ هناف يسويلا يبلع ىلاو « يلحملا لع قع هاف ركدلا

 هناف اضيا يسويلا يلع قاك (4) « عطاسلا بكوكحلا هحرش يمس ةينملا هتمرتخاو
 حرش هاف قرشا هللا دبع ىفا خيفلاكو ناربكحل يسونسلا مامالا جحش ىلع يشح

 انكولم نم كلم لكةلود ةامزع هنلأ اه انعم قلو ندلح يف الفاح ًاحررش ةيسونسلا
 انناطلس ةلود ىلا ديشرلا ىلوملا ةلود نم تاعوضوملاو نونفتأ فئلتع يق نييواعلا



 ميلا 0” إ/ل

 نم هيلا ةشاشملا عوجرو 5 ساردنالاب ةموسوم هلاعم ناجح ؛ ةحملا قداضتم

 لغشف ؛ يصاونلا اهل بيشت هرشاعم ىلع لاوها فعاضتل , سايالا ةيداب هحور

 نم كت مهمامزعل ةرساكت افا فدارتلو 2 يساقب م راك ل نع 00

 ىتح « يماوقلا بلصلا لدانملا اهل بوذت ثيحب يهف , يصاوعلا ماها رسك

 5 هرهاوج 00 مظن روجلو 8 هرهازا صانقاأل لهأ مهتم وه نم فاض

 يولب ال ءددملا كلت يف , ددملا مطقنم , ىرولا ةينفا موزام  ارعلاب او

 ءافلالا ليل مهيلع لاطو , راقتفالا تامللخ يف ملعلا لهأ بزح ماهف . دحا هل

 03 مزح ةداعسلا ملاط عولطب 2 ماد نم ةمعت مهتكر ادت نا ىلا 9 راقتحالاو

 رودب اذاذ « ةلعامسالا ةمشاحلا ٠ ةولوملا ةفرشلا ةلودلا روهظب كلذو

 ياويعذت وة رشف ةككلت مهحارفا هوجو اذاو , ةرفسم ةعلاط مهزع

 سلاجم تمعف ؛ بلطتتام ىلعأ كرادملا يف اومنسو , بهذم لك ننيح مولعلا

 مح تاهو 0 مهدهأعم موهملل ىطاعتلا ةمحر تبدشغو 0 مهدجأسم سيردتلا

 ملو ءاحاضتفا لءاضتن مهباجيف لهجلا تاهبشو , احاضتا لياقت مهببدل معلا

 عتلاو فرعتلا دعب اوراصف « فلاتلاو ءاشنالا ىتارء ىلعا اوغلب باول

 لطبيب الو , هلما لمأل سخم ال نم مهداز مث ء فيرامتلاو ميلاعتلا سوءر

 انالوم) ىلعت هللاب روصنملا وه مهيف هتفيلخ لعج ناب هنم ةمعن « هلمت نموه لماعل



 اك لاا 0-7

 مهل اظحالام هلمجو ؛ (1) ليعاهتلا.ةماهو رصعلا كالما سار( لعام

 حانج مل امنا ملا داو نلاولا فاز مهب افوعر ءريقوتلاو لالجالا نيع

 ديزي , هتزع تاقدارس مهيلع دايس رظ ةاضأ لك نم مف الظفاح , هتمحر

 مانكح دق « نائتمالاو وفعلاب موثيسم نع زواجتو . ناسحالا يف منسجم

 نسحب فوحلا نم مهنمآ « مهاوق يلاعملا ليل شعنأو , هاند تامهم

 ىلعت هللا دلخ « هرمشأ ام ءافصي ايثدلاو نيدلا مفانم ممل حتفو ؛ يول

 لجاملا يف هللا هنمأ نيمآ لاق نمو . كلم ايف هتريس نسح مادأو , هكلم
 ,ةديعسلا ةلودلا هذه ةكرب نم نا مث , لماش ةيربللءاعد اذه ناف «لجألاو
 , تافلؤملا نم ةدع ءاشلا يف يل متق نأ « ةديدملا اهمايم فئاطل نمو
 وهو هنم حص اهلج نم حرشلا اذه ناكو ؛ تافلتخم مولعو ةبعص نونف يف

 . فلاو ةئامئالثو نيرشعو سمخ ةنس رصعب عوبطم
 كتناكف ادهع مولعا همايا يف سانإا ددحو : يناثلا ل بحاص لاقو

 ءانلا ةلودأو , ةرهاز ةري هك الفا موو ؛ ةرماع هتلود ّك مولعلا قاوسا

 نيدلاو مللاب سانلا نم ريثك هيف ماسقو « ماتبالاو ءافعضلا نم ريثك همايا يف

 ىلع هللا دما ام: اطايتغنا كلذو هتايح نوطبتني همايا يف سانلا ناكو « مايق منا
 يف هوحنو .ه ليزملا زملا نم هتكحربب اولانو , ليلظلا لظلا نم هتيعر



 كك للا 00

 مايا هللا همحر ليعاملا انالوم مايا تناكحو : هظفل ام رردلا طاقتلا يفو

 هدابال وا هل مدقت نم ادع , يدايلاو رضاملاو , يداغلاو حتارال ةيفاعو نمأ

 عطقف , اديعب هنم هصالخو ؛ ًاديدش هيلع ناكحف نتف يف لخد وا صصلت

 لك ,« صوصحلاو هاملا لها تارم هب تلعو « صوصللا عيمج رباد كلذب

 لك يف ةراعلا تروختمو فاما لل عجر لصا يذ لكو « هلم يف لزنم

 خمشو « ءاحلصلاو ءاملعلا رثكحو ,ءاخرلا عباتتو رورشلا تدمحأو عضو

 يكلف راد قع ىكملاو سلا فكس علطو , ةكلم

 عجاريلف ةيملعلا ةضهلا يف ءاضيبلا يدايالا نم هل ام ءاصقتسا مار نمو

 . ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع : ةيماعلا ةضهنلاو « فطللا عزمملا انيفلؤم

 اهليصحم ليبس يف سيفثو لاغ لك لذيو بتكلا عمجب هؤانتعا اماو

 فيرولا لظلا يف هلاق امسح خيراتلا هل هظفحو ناكرلا هب تراط ءيثف

 « ةئلابلا ةمحلا كلذ يف هللا هرصن هلف بتككلا مججو للعلا تال ؟اماو : هظفلو

 يف لاقو , لوقعلا ريح ام نف لك يف رتافدلا نم مجج دقو , ةغباسلا ةبغرااو

 ش عاونا نم تعمجو «فيناصتلا نم ةيليعامسالا ةنازخلا توح 0 انس

 .ذاتسالا ينادلا نهذب قلعالو ءذادنب ةنازخ هوح مل ام ءفيل آلا ءامساو رتافدلا

 هتردقم نع هيف نابا يليورزلا يلع نسحلا وبا هفاؤم هفلأ سيفن بدا باتك (1) 0(

 دم ةيلعامسألا ةلودلا ءارزو نفل ةهحر هلعجسو هيف هرحتو هعاب لوطو بدالا ِق

 : متعض دلع يق وهو يدمحتبلا نسحلا نبا



 تبن 158+ :معف

 لك درسي نا هللا هرصن هتداع نمو : هظفل ام فيرعتلا ةضور يف لافو

 نم هلو : لاق نا ىلا رخآ اباتكح يمدتبي و همتخي نا ىلا باتك م الصف موب
 , ضايرلا رهز سخبي ام ةيبدالا مطقلا يف ةطسابملاو هباتك عم تارضاحلا

 هفلخو اموب برش هللا هرصن هنا كلذ نم « ضارملا قدحلا روت يرزيو

 كلذ يف لاقف اهفصو يف باتكلا مارق لزنتساف هفيسل ةلماح ةميسو ةيراج

 : )١( يميحسلا قحلا دبع , بدأت نم جارسو , بدالا لها ةمئاخ

 نافجالا رئاوفب اهلمس نع © ةنغ يهو دنلا فوس تلح

 فتفتراطلسلا ةيهو لامجا زع © ةباهمو ةلالج ةاتفلا بسح

 نينقتملا نيطاطخلا هتلابا راطقا نم يف ناك هنا ميراتلا ال ظفح دقو

 سني صاخ لح مو ةفاضلا تايارجلا مييلع يرد ةمبقلا بتكلا خسنل

 لاجس مهياع ضيفيو موب لك هيف مهحواريو مهيداغ رصقلا ةنفاب بكحلا

 كولملا كللذ يف هرثا ىنتقاو ةقينالا رودلاو ةماحلا تادالبلا مهحنعوو اياطعلا

 هل ناك هناف هرس سدق نسملا ىلوملا ناطلسلا امس الو هدعب نم هتدمحو هون

 تمتخ نا ىلا طق هوقراف ام ةماقإو انمظ هءاونال نومزالم نوعراب نوخاسأ

 : يما هندع يق هل هللا ميس هسافنا

 هذهم ةريبشأا نيراحتاا ةموح ةراحتلا قدنف ءأن هراث ١ لمجاو لجا نمو

 ةريهشلا ةيب رعلاىصقالا برغملا لئابق ىدحا نسح ينب ةليبق نم ذخف محسأ ةيسأن -(1)



 كسا 241 كا

 دقن يف هت ارفاه كلذل لدي قلاو ةئامو: نرفع ةناؤاز ماع )١( ةمضاعلا

 : هظفلو هباب ىلعاب جيلز

 لثؤم دجمي يقدمساف الضفو © ةعفر تلن ىطرلا سردا يالوع

 لزتاف كديور ىوهت يذلا تدجو © هلامل اظحو انمُ ااط اف

 لمكم عنسو نسح يف(نارعشب )٠٠١ 2 ”اهزاذ تاق دق كلو دعسأب

 سلا هيف ماقت هب دجسم سيسأت قافو هريغ نع رجتملا اذه هب زاتما اممو

 . ةرهاطلا سوفتلا كلت هللا محرف هب بتار ماما لعجو

 قوسب جيلزلا عماجو ءاجنلا يداو ةرطنق ءانب مامتا اضيا اهب هراثآ نمو

 ةبقو يسافلا رداقلا دبع دم يبا ةيوازو فصرلا دجسم نيب اهف مقاولا نبتلا

 ةريخالا ىدامج يف هلك كلذو سلدبالا ةودع نم ةوبرص ةموح نيفد للاغ يبا

 | . رردلا طاقتلا يف م« فلاو نيعسل ماع

 خوبش خيش يسافلا رداقلا دبع دمحم يبا خييشلا ةيواز ءاش ةداعا ابنمو

 طاقنلا يف لاق مناقتاو اهقيفت يف ةنلابلاو اهنانكحا| عيسوتو ليصحتلاو مللا

 يف امتأني يف عورشلا ناكو اصيصمتو اجيلزتو ءانبو اميسوت اهنقَتأَو : رردلا

 . ٠١91 ماع لوالا عيلد يشع

 ةروك ذملا ةيوازلل ءاملا بلج يف لمعلا ًادتبا فلاو نينامثو ةعسن ماع يفو

 هنعص ضرا فصرو سأدبالا دجسم ددح فلاو نيعسنو ةثالث ماع يو

 « ةيسافلا ينعا - (1)



 مسا 50 سس

 : هظفلو كل انه ةباّقسلا ةبق جراخ بشحلا يف شوقنم وهام كلذإ دهشي جسملزلاب

 سفن لك قوف يليذ تبحسف #© اهلا ينسبلأ ليعامبا يالوم

 سورع ولج هيف ىلجا ترص ذأ © ارخفم يسح هللا كسب يوهز

 يسيسات (دهاش لمجي )٠١٠ ماع يف © اقدار ليسلسلا قوق تعفرف

 . فلاو نينامثو ةعسن ماع هيف لمعلا ءادتبا ناكو

 هب كلذ لمف دف هيف ةدايزلاو هديدجتو يسيردالا حيرضلا سيسأت اما
 يبا ساف ىلع هلماع فارشا تحن هاب ٠١١١ فلاو هئامو ةنس ماع ينف ارارع
 : اهعلطم ةديصق نم هنأرق ام كلذ لدي يسورلا يلع

 ٠ انح يلا كيرظان مفرا الا

 ضاير يف كفرط فرط متمو

 ندع لانج بابق نم ياك

 ناك اليع

 رهف لسن نم ىققتملا ليلس
 اياربلا يف ديؤلا رصنلا وبا

 : لاق نا ىلإ

 مامم كلم رهاظط فرش

 الضف (ليعامبا يالوم) ىوح

 مزح مازح دش هللا فتاذاب

06 

 داشو ىبسساو
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 رسل ائسح 3 ِض ا ا دج

 :قنملا اهيلا اوعدن تا

 :دموملا ريما ىوقتلا ىلع

 :برخألاو نيلوالا خسيمل

 دن رص ربخ هللا لذاب انا

 اندشرملا ءايلوالا ماما

 انيقباسلا يف ىري نل اريك
 اهدكيملا مر و ءانتعاو



 ميسا #7 سس

 انصصانلا لجا يسورأا يب © ع وبا هامج الع ميدخ

 : لاق نا ىلا

 ايدتهمللا يداه هللا ني © (01قوش) ىز يف ادب يخيرانو
 ينب ةبقع دجسأ تلقن ةيبشخ ةبق ءانبلا اذه لبق حير ضلا ةبق ىلع تناكر

 يهو فيصرأا دجسم نم ةبرقم ىلع ضايبلا نبا دجسع فورعملا لاوص

 . هففسإ نالا ةدوحوملا

 ودل لماعلا ةقارع ةمهم ةداز روك ذل حيرضلا دجسم يف دازو

 نم اهيلع ءانبلا داري يتلا ةيفيكلا يف مهنارا ذخاو مهتضوافمو نيلنبلا ممج دعب

 هربوصتو كلذ سرد ءاتا دنعو نننملا قبط كلذ ةروص ططخو ديدج

 عورشلا مقو ودارملا قفو تءاخل ةيليعامسالا ةفرشلا ةلالجال ةروصلا ثمدق

 فلالا دعب يناثلا نرقلا لئاوا يف مث:سافنالا ةرطاعلا راهزالا يف لاق ءانبلا يف

 يلع وبا دباقلا سيءرلا ريزولا ةقينا ةربتعم ىرخا ةدايز ةضورلا هذه يف داز

 .ه اهوحنو شقنلاو قيوزتلاب دوهحملا اهيف لبو يسورلا

 . فيصرأا ةرطنق ددح فلاو ةئامو رشع ةسمخ ماع يفو

 ةءارق ثدحا فلاو ةئامو نيرشع ماع نم ةدعقلا يذ رشع عسان فو

 امالعا ةممثجا موب ربملا ىلع هسولجو بيطحلا جورخ دنع تاصنالا ثيدح

 . ةبطخلا عامسل 'يهنلاو مالكسلا نع كاسمالاب نيلصملل

32 
 ةياقس يسيردالا حيرضلاب أشلأ فلاو ةئامو نيرشعو ةتس ماع يفو



 مدس 85 دب

 ع شقنلاو ةفرخزاا عاوناب تقمنو تءاشام اهيشو يفعانصلا دب تعدبأ ةقيا

 م كلذل لدي ةجاهولا اهبياناب ءاللا ىرجأو ةباذملا ةمساتمْلا ناولالاو

 هج 0 طئاملاب نيعلا يق دياقس نو هعنألا يه يتلا ةماخرلا يف كنواكم

 : هظفلو يسردالا حيرشلا باوبا دحا ةاملا باب نم جراخا نيعي نع نحصلا

 , ةيلبعامسالا ةفيرشلا « ةيولعلا ةيمئاحملا , ةيولوملا ةلودلا اع نم هلل دخلا »

 نأ « انيعرو اتش ا فارق ةديملا رأ رمل ما انقعا و ارشمللطا فرفو

 دعب « ةعيفرلا ةديدحلا لامتالا نم املا فاضنا امو , ةعيدللا ةباقسلا هذه

 لامعاو ةبي رغ قرطب احل هلاصياو « ةيفخلا هنماكم نم يراسل امام طابتتسا

 رول هكر نيدو نومالا ولع تأت ولالا نا لاظا دوج ذا ةليدتط
 ,هتلود ميدخ هيلع متاقلاو كلذل نقلا ناكو ء روهظ لبق هل نكي ل أماهنم

 ذئاقلا نبا هللا دبع دئاقلا نبا قلاخلا دبع دماقلا نبا يلع وبا دياقلا , هتمعن يبو
 ةرئاقلا دفوف دا هزل 0 ضر نسيب ان لذق سورا بتردع
 هذه زاحو ءد ايلا( غواب هل ىج رب. اب يسيردالا ماقملا اذه مدخو ؛ دوهحجلا

 لايللا رم ىلع اهم 0 نم ءاعدلا 0 زافو « لابقالا نمزب ةبقنملا
 3 نسم لوالا فصتأا يف ٠ مايتلاو ركذامل دبملا تاكو

 « مالسلاو ١١١١( كقوش)

 قالا عزا دبع نيل طا ويعاووا لوقأ يالا هته قو



 مهسآأ 86 مدس

 هعباصا ناش ءاملا ريم ضيفو © ادغ يذلا لوسرلا نبا يف بع الف

 . ةياقسلا ىلعاب اهدق نتن ناك امم فراتيبااو

 اذه لدبي ال نأ سيحملا اذه طرش دقو :ءاملا اذهل سبملا دقع يف لاق

 ءيث لوح الو ء هرارق نع جرخي الو « هليس نع ريفي الو « هلاح نع ءاملا

 هريثك يف دقعت الو . راعي الو ىتقي الو ىطعي الو ىدهي الو هارجم نع هنم

 انو نزف نع «راضبالا لا لاطم ذو ناهست الون ةعوانم هلق
 لح وا . ةسدب هفف سدوا , ةسلخم هنم سلتخا نمو « راح نم الو دسب نم

 . هيدي نيب فش موب ليك و هيلع وهو هييسح ىلعت هللاف ةلبغ وا ةلمب
 مارملا مرحب رخاوا يف ءاف رشا دجسسم ءام سبحتب هلع داهثالا ناكو

 0 . فلاو ةئامو نيرشعو ةتس ماع جاف

 باس أشنأ فلاو ةئامو نيرشعو عبس ةئس ةدعقلا يذ طساوا يفو

 جب ةهج نم ركذلا ةراملا ةديشرلا ةسردملا نم يبونملا رادجلاب ةفطل
 : ةبف لوقي يفابأاركشو ءانبلا خبرات نمضتي رعشاهالعا جيل ز يف شقت نيطارشلا

 هريظن عيدبأا له © يىعنص عئادب رظنا

 (1346 هريزغ ءاح) ليغاش سقت ١ .يالوم“ شاب

 طرشو اهب يراملا اهءام سيحو هيلا راشملا 2 راتلل هريزغءاج يتظفلب راشا

 يذ طساوا خيرات يسيردالا ميرضلا ةياّقس ءام سيح يف هطرشام سفن هيف
 امهتتكرخأتو : هدوبش لاق دحاو دمع يف امم نيسبملا عمو 1100 ماع ةدمقلا
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 سافتالا ةرطاعلا راهزالا بحاص لقن دقو ةروكذملا ةدعقلا رخاوا يف انه أعم
 . اراصتخا هلج تكرت هتمرب سيحتلا اذه دّقع صن

 ىلع نآلا وه يذلا كابشلا منص فلاو ةئامو نيرشعو مسن ةنس ينو

 دبع وبا لوي كلذ يفو نيرئازاا يديا سمل نم ربقلل انوص ىسيردالا حيرضلا

 عمو ةعلف خير اتل انهضم كابشلا كلذ ناسل لع يواتسملا دمت هلل

 يديالاب سمللا ةرثك نم قب الص 68 هردق للا فوت ريشا ياس

 يدمحلا ميرضلا كابش دجم ىلا © اهب يمتأ ةدومح ةبسن يلو

 دقلة كلل وا ىلا اد: رق عطل ني لوم ينك"

 (١١؟ةدبشع حصب) يخمراتوتعدأ © يتأقن رصنلا يبا ىلوملا ةلود يفو
 جييبلا يبيلا رانا روكذملا حيرضلاب سسأ فلاو ةئامو نيئالث ةنس يفو

 ددعتملا يمافلا جيلزلا عيص رنا تءاش ام عادبالا دي هف تشو لكشلا نمثم

 : سافنالا ةرطاعلا راهزالا يف لاق رابتعالا يلوا راظنال فقوتسملا ناولالا

 : هصنام يهءارتشملا مهاربا نبا سابعلا يبا خرؤملا ةمالعلا طخب ترأر دقو
 , نيملاعلا بر ليبس يف دهاجملا , نينموملا ريما اندبس نذا نع هلل دمنا

 رصنلا يبا ليلملا ناطلسلا , رايخالا ءافللا سمو . راهطالا ءافرشلا جان

 ىلعت هللا دبأ «فيدملا ينسملا يولعلا «(في رشلا انالوم نبا ء ليعامسا انالوم)
 عيدبلا رانلا اذهديش نيم ٠ هرك 5 تامركملا يف دلخو ؛هرما ديأو ءهرصن
 مظعم . حبجتالا م زامل حيصنالا هد دي لع . ميف رلا قنؤملا لكشلا وذ
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 ملل ل تنس

 يلع يبا دماقلا ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر تبي لآ بحبو « هللا رئاعش

 ءهلاما نيرادلا ريش نم هفليو , هلاما هللا لبقت يسورلا قلاخلا دبع داتا نإا

 انقزر فلاو ةئامو نيثالث ماع , موقالا يببلا هديبشتو ؛ حلا ةفص لكو

 عيمجو . هبحصو هلاو دمحم اندبس ىلبع هللا ىبصو , هريض هنع اناقوو « هريخ هللا

 .ه هيزحو هبابحا
 ةبق ةعسو' يف لاب تاذ ةدايز داز فلاو ةئامو نيثالثو نينثا ةنس يفو

 ديدجتللا اذهب سسالا ردص املو اًهوطك ةئقلا ضرع ريصو هدجسمو حب رْلا

 ةمسق نيرشعو دحاو ىلع امتاموح مسد ىلع مهيأر ساف لها نم ةلمملا مجأ

 كاهاعولاو فاكملا نها هوقو اين انو مدخت ةمسق لك تراصو

 يف لكذخاي نا ىلا ةمدخلا بيترت يف ةضوافنلل طالبلا يف سبءرلا عم نوهت

 نومدخي مهنود نمو ىحضلا وا ودفلا عم مهلا نوبهذيو هلامسا ةرشابم

 ءانبلا هيلع فقوت امو رجألاو )١( راملا ءارشاما لمعلا ةرشابم يف مهسفناب

 . هريغو رردلا طاقتلا بحاص هلاق مةناطلسلا ةنزحلا نف

 ةراوفو دوسالاو ضيبالا ةيمانرلا ةدمعالا نم دجسسلل للج دقو

 عادبالا دي تءاش |  اهيف تعدبأو اهمنص مناص ملاتوتلا سوما يف يفأص نم

 جربلاب اهيبش ةقان فصي لطخالا لاق ءاملاب هنجعو ريجلا عم با 1 طلع ىملا ( 00

 اهتوقو اهبالص ى ُي

 رايجو روجلاو نيطبرل *« دهديشس يمادر جلا اهناك

 « سكححلاب ريخاوهف ةرونلاب طلخم مل اذاو



 دل ةم6ما

 لابو لالزلا نيمملا نيمل ايلا ىرجاو حيرضلا ةبق ةلابق نحصلا طسو اهلعج
 ديشو جيلزلاب اهقسمقتو تاردحلا سبج قيوز' يف نونانفلا ننفتو ناقتالا يف

 ةعسول يف هلحديزو ده روك ذملا نمثملا نا ثيح نألا كل انه دوحوملا راثملا

 ةدوجوملا ةئيحلا ىلع ةبقلا فيقستو ديدجتتلا اذه يف لمعلا ءاهنثا ناكو دجسما

 اهضرع لعجو ماعلا نم مارملا ةجملا يذ رخاوا رردلا طاقتلا يف ام نألا

 . اعارذ نيتس اًهوطك

 هنم تلقن تناك يتلا ةبطخلا هيلا داعأ دجسملا يف لمعلا ءاهتثا درجمبو

 لواو مويلا ىلا ةبطحلا هيف ماقت مماج دجسم وهو نيملا كلذ نمو هريغل

 . )١( يءالدلا نمحر لا دبع نب دم هللا دبع وبا ديدجتلا دعب هيف يطخ سطخ

 هان ددج ال ليعامسا ىلوملا نا رردلا طاقتلاو رشنلا يف يرداقلا لاق

 :دولوملا ىئالدلا يوانسملا دمحم نب دمخ هللا دبع يبا نع ةباينلا بسحمب هتيطخ تناك(١)

 نوسكذلا بانأ اناوبفلاو ةئامو نينو كل ول ديل او: يمرس را هب

 فلاو ةئامو نيسف-و نيذ؛ا ةنس اذه نمحرلا دبع نا ئافو دعبو هل ذيفنتلا تقو هضرمل

 نيتسو عبرا ةئس يفوتنا ىلا ينيغرسلا دمع نبا ريبكلا دمع هللا دبع وبا ةباطخلا ىلو
 دحا ةنس دواوملا ةرجنملا سيردا نب نمحرلا دبع ديز وبا هدعب الو مث. فلاو ةئامو

 دمح هللا دبع وبا اهيلو مت. فلاو ةئامو نيعبسو عسل ةنس قوتملا فلاو ةئامو رقع

 قونملا فلاو ةئامو نيعبراو نينثا ةنس دولوملا ىناقرزلا يشم ينانب نسحلا نبا
 ينواشفشلا بلاطلا نب يدهملا نب ىيحم شيعي وبا مث. فلاو ةئامو نيعسنو عبرا ةنس
 2 ينانب دمحخ هللا دبع ىبال اهنع لزانت دقو فلاو نيتئامو نرشعو عسأ ةنس ىقوتملا

 يديس مثفلاو نيتئامو نيسخو عبس يس ةلس قوتملا يمونسلا دمح | ن دمح دنع وبا كدعب

 دمح| يديس مث. فلاو نيتئامؤ 12و ةنم قوما يقارعلا يبرعلا نا ديلولا
 هان



 دس 49 مدس

 يديس يفاقملا هتلبق ُق ثح فلاو ةئامو نيثالثو نينثا ماع يسب ردالا محيرضلا

 ةيلعامسالا ةلالجال كلاذ ىبما املف اهلرتم كلذ يف بتك و )١( يدافلا يبرعلا

 تقولا ءاهلع فيرمشلا هرءا نع ممتجاف ثحبلا حمص نا ءانبأا ديدجتت م

 بجوي ال هسفن يف مص ناو ثحبلا نا ىلع اولصفناو لماعلاو ينماقلاو

 لاق فا رحالاب هنع يمفتلا ناكم الو ةللاطلا لاومالا عايض نم هيف امل مدحلا
 مفراب نذؤملا لوقب نييورقلا دجسم يف كلذ ىلع هيباتلاب لمعلا ىرجو

 نه ريثك و« هلل ص رب مامالا فيرحتب اوفرح : ةماقالا نم هغارق دعب توص

 . ه(0)نألااه ريغ يف لاقت ال ةلاقملا هذه تناكناو كلاذك ساف دجاسم برراحم

 هلك فارق قع قيتالثو ةلذا ؟ ماع ميرضلا اذه ديدجت ديعأ ّ

 : اهعلطم ةدد.صق يف هنأ رقام كلاذل لدي ناديز ىلوملا ىلعالا اندج سانب هتفيلخو
 ماتخلا دجلاب» لاب هل © رما لك أدبي هللا دمحب
 ماهم سيردا برغلا ماما *© هوبا سيردا يالوم اذو

 6-5 0 وب | ةمالعلا 0 9 نيئئامد ند نا ترس ةئس 0 بسلا لع نا

 م دعا 3 ا و نيرسشعو د ةنس قوتملا فلاو 0 ةنس

 2 فئؤم ص نإلا 4ب بيطخلا وهو ةلجأ ىف هللا ميسف لب اعلا ل وبأ انقدص هلل

 نبا داو نا ىلدعلا حراش ركذ (؟) « ٠١.5 ماع ينوت اذه ىلرعلا ناف هرظنا (1)
 ةحيرد ةةرشع ىدحا بونجلا ةهج ىلا قرسقملا نيع نع ساف ةلبق ليم نا لاق يزاغ

 بوتجلا نبع نع اهفارختا نيورقلا ناو ةحرد نوتسو ميس ةكم لوط نا ىلع ءاش

 ها جاردا ةتس وحنب قرشملا ىلا
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 مس © دس

 مالظ هل ,ع رفكلا ناك» © احأ ثوعبملا هدج ةنسل

 ماسح مهلجاع هوهرك نمو © اعوط مالسالل سانلا باجأ

 مادتسملا راخفلا اهل قحو © رطق لك رخافت ساف هب

 اوماصو اولص دق داّيعلا امي © مولع اهب ميوقلا نيدلا اب

 مادهلا هل سيل نيدلا نكرو © اهان ابسسؤم ىوقتلا لع

 : لاق نا ىلإ

 ماظع تاداس هتدلو نمو © يلامملا وبا مامالا رما دقو
 م 27

 ماحو ماس اعضخ هتتأ © ىلوم لععامسا روصتلا وه

 : لاق نا ىلا

 مانالا رشح نأ نيعرلا نم © ارغا مدر حير ضلا ديدجت

 مانس ال وهف ءالعلا ىلا © قرملا مجنلا هلت دي ىلع

 مالسلا كالوم كالوا اب © اراخق (انادبز يالوم) دزف
 : لاق نا ىلا

 ماكولا هنيزي ارث دجم © انوفج حرس هراثآ يذف

 ماظنلا رفد ناو فلا و ريكس دا: قوز .نامنا#

 ماتها هل باسملاب صخشل © ودبي (8١١برغلا)يفانبلا خيراتو

 رول لا ةاشبلا مده يمامالا رمالا ردص نيثالثو ةعبرا ماع ينو

 عقو دقو ةافملا بابب نآلا ناتدوجوملا اهو الدب نيتياتس ءاشناو افنآ



 تضت 613: هش

 لاق اهالعاب دوسا جيلز يف تشقن تايبا يف ءانبلا خيرات ينابلاب مرصتلا

 :ايطننو
 اراظن هب عتمتساو ا حرسف © ارظنا رحس عيدب زارط اذه

 : لاق نا ىلا

 ارءالاو تاداسأاو نيطالسلا هل © تعضطخىنلاىوملا ىر' يلارظناو

 ارشبلا اب هللا مرك أ يتلا ىماظ مااانتمعت (لعامما يالوم) كاذو

 : لاق نا ىلا

 ارهتشا اهرس ابولق ابحأو ىنش © 6 يىمثاحلا (17:هط كيفشي) ماع يف

 نير شعو ةسه ماع اسما لاوع نا خم عماج ةاضيم نا ان

 ةبقعلا عماج فنك ةياتس ىلعاي بوتكم وه ام كلذل لدب فلاو ةئامو

 : هظفلو اهلفسا مقاولا ةروك ذملا

 رهاظلا ىعلص نسح © هرس دق ارظان ان

 رهابلا لاس يف © انه كال مم

 رهاطلا فرشلا ىلومس_لا يب راثم يذه

 رسطاخا ةولسو © ةهز' اه وعدبأ مه

 رداصو دراو نم ىدحملا لاطل انوع

 رهاز ١ دبل ا ريخ © انهالإ مها نجح

 رفقاو رجا رءآ © ىلع مهماعأ نمو



 مسسأ 050

 ( رظانال هداجا] © هخنرات در“ باو

 دجاسملا ديدجت يف هدافحاو هيب نم هدعب ىتأ نمم هريغو مامالا اذملو

 ا ا سمج دك ةوعمب لال ل دا مضار
 ةنس يوبنلا دجسملا يف داز دّقف قورافلا ءافلخلا ينات هدعب كلذ يف هرئا قتقاو

 دجسملارادج ينو ف ةحيلومر اهحسسلاع قاف نا اقل ىبلا/داعأ دقو نب

 شقنو هقوزو هقعو زيزعلا دبع نب رمع هددجو راملاو ةروجنملا ةراجحلاب

 شقنو بهذا ءامب هالحو جاسلا نم هفّقس لمتو ءاسفيسفلاو سرملاب هتاردج

 نيد ةناتمو ةلادعو ادهز وه نم وهو بهذلاب باتعالاو نيطاسإلا سوعر

 ال نم ناسل ىلع ةلضفلاب اه دوهشملا نورقلا لها ءاحلص نم هنا كسهانو

 : 8.1 ماع هيف لمعلا متو 86 ماع كلذ يف لمعلا ءادتبا ناكو ىوهلا نع قطن

 ليعامسا ناطلسلا نبا هللا دبع ناطلسلا

 يذ فصتنم يلغ يداو نم خخرفلا ةيصق كاالفات هفلس دهم دلو

 . 17٠١١ ةنس رياربف ١١ قفاوم فلاو ةئامو نيرشعو دحا ماع ةحملا

 فلاو ةثامو نيعبيراو دحأو 1 ماع نايعش 5 ساش هل ميدو

 . ةساهاحسب دكمون وهو 1؟7؟9 ةنس سرام قفاوم

 ماع ر فص يرشعو عباس سلا ةلل غيببد راد هرادب سافن ىقوثو

 ساق نم فارشالا روش نفدو الهال ةنس رينو 3 قفاوع ااا



 هنا #89 اهب

 طاقتلا يف يرداقلا بطلا نب دم هللا دبع وبا هّقح يف لاق . )١( ديدملا

 نمو دوجو همه ولعو مادقاو ةدجو ةوقو مزعو مزح هل ناك : هصن ام رردلا

 هتظاغأ نكحل ءافعضلاو نيطبارملاو ةبلطلاو ءافرشلا همارتحا هميش ميظع

 هه امظع التقو ايهم اهف مقوأف هتعر تاغط

 دعت مورا دعا رهدلا داك رشم طخ هحب رض توبات يف تأرق

 هلصاباط نم يرض © منه لل دجلا

 هلجتو لوسرلا طبس © اياربلا ريخ ليس

 هلضف عاش يذلا لبيع © امس نبا هلالا ديع

 9 ماما نم هب مضعا

 © اوقع هالوم هالوا

 هلظب هلالا دنع © لضفي دامملا يفو

0 
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 هلذب رحبلا لجخأ دق
 ذل للا يح 6

 هلمس هللا ىضر لبع

 0ع

 ىعم ه4نئم هضفضرات

 هنم ظفللا يفو ا :

 لغشت غييبد رادب فورعملا هانكس قس ولا رصقلا سأفي هراثآ نم

 دجحسملا ثيح ةيكحزلا ةعقبلا كلش ريخالا دهعلا ِق مقو م ىسالا ا نم . 017

 روجفلاو ينلعلا ءاغبلاب اهسيئ دن نم نيرهاطلا فارشالاو نيقتملا كولملا نفدمو مظعالا

 ةيلغلاب املع راص كق (هّللا كيع يالوم) مسأ عمسل أم كنع بوذتل سفنلا ناو .زرابلا

 كلت برقب الدوجو عم نايصعلاو قوسفلاب رهاجتلاو ءاغبلا ناكم ىلع ةماعلا دنع

 . ماقملا ةيماسلا 3 ماخضلا ةيلاعلا ةيمامإلا روصقلا تثيحو « ماظعلا دهاشملا



 ملأ ماد

 وه يذلا اهدجسمو ؛ ةيركسعلا ةيسفدملاو ةلاملا انرادا نألا رمقلا اذه شب

 . ركسعلا جورس ظنا ل نألا

 رصقلا جراخ اهدحا غسبد رادب ناذللا ناناتبسلا اضيا اهب هراث ١ نمو

 |بيناثو  ريثك هدع لوصفلا فلتخمب ةرمثملا راجشالا نم هيف فانك ألا عستم

 جيلز شقن يف كلما ىنكس ةبق يدخي بوتكم ل الا نب وفقا ذو

 : هظفل ام

 ايقارلا يديا هتقر امو *« ينسح ميدبو يتجيب لمأت

 انطوأ -"انوما يملا ىماحو © يلاملا بتر هل نم ينان

 : هظفل ام ةقرش اهادحا اضيا كل انه نيتبق يدخ لبعو

 افق نباح :ةياقعاو دف ةةعم .:كناطأ“ نادل هةكش

 انتم مالسب اهولخدا © : اماونا لع رصنلا بك

 : اهيدخ ام ظفل ةيدرغ ىرخالاو

 0 ا
 ديشملا ردقلا وذ ينسح رهظمو © ياهلاو ةرسملا باب ال

 اهمبج يتلا ةعومجلا ءايحاب هرماوا رادصا ةيبدالا ةساعلا هراث ١ نمو

 ةرشع ءازجا ىلع ةيوتحلا يدمحبلا نسملا نب دم هللا دبع وبا هدلاو ريو

 ب بإب اهيف حرصم 88+ ددع و ةناديزلا ةيكملاب دحو ةخسلا هذهو



 ا 00 يري لم

 :انأ اوبج ف دياطئاإو ربلدخ زاع كول

 + نو ا وكول ل ياذا ب

 سحر 1 0 ا يح دس ف ا يكس

 هللا ديع ىلوملا :ناطلسلا طخ 5
 مارإ تايورالا عمد ش 0 ل نانو دل 1 ٍِ 0 ُ 0 ٍ 0 ةر) نييورثلا عماج ةئازخ ىلع سلا « 'امسلا يف اهترثو ضرالا يف ثءاثث اهاصا ىلا ١ اهثلا ةرجشلا ١ بادك نه لوالا هجولا لفساب هببكص

 لا يا ال يسلا راصتخا نمو ىربطلا هللا دبع نب دجال كنذ ُِق بادكح نه هقلؤم هرصتخا ةيوبنلا باسنالا يف رصتنع وهو ) ار 1 ل 2

 3 181“ ةنس ىونملا يوغللا ىودتلا ءايركصز نبأ سراف ني دمسأ





 الا للا

 نيكللا نم. نلاق# هسضوم ساوألا املا رينالا اذه وه اهلا مالا

 ةماعلا نييورألا عماج ةنازخ ىلع ةمسقلا ةماعلا

 ليعامسا نب هللا دبع نب' دمحم ناطلسلا

 فلاو ةئامو نيثالثو عبرا ةنس فوتزلا ةسانكم دلو

 .155؟ ا١ا/؟1 قفاوم

 يرشعو سماخ نينثالا موي هدلاو نفد نم غارفلا رثا ساف عيونو

 نيسمخو عبس ١ا/ها/ ةئس ريو م قفاوم فلاو ةئامو نيعبسو دحاو ماع رفص

 نثك ارع ىلا شاف نم ةعببلا ثهجوو .نشكارمي ذئوي وهو فلاو ةئاعبسو

 وه اهنءارق ىلون يذلا ناكو كل انه ةصقلاب روصتملا عماج ربنم لع ترقو

 صيرخو يبرعلا نب رداقلا ديع دمح وبا ةيسافلا ةمصاملا يضاق

 . يرفمملا يلماكتلا

 يرشعو سدس نينثالا ةلل طارشلا يداوو كي يداو نيب ىفوتو
 يرشعو عبار دحالا موي تام ليقو ء فلاو نيتئامو ةمبرا ماع بجر

 اهيايق ىدحاب نذدو طابرلاب هرادل لمحو ١/9٠ ةنس ليربا ١١ قفاوم ربشلا

 : هلوقب تاورحلا ناملس عيبرلا ولا هناذو ميراتل زمر دقو

 (هرس زيزملا هللا سدق دق) © هلاف هخرات درت باو

 فيرشلا طابخلا نب مالسلا دبع دم وبا ظفاحلا هبرصع هقح يف لاق



 دنا هام دس

 لها نم دحا هب مق مل امانق م ماقو حلاصملا يف رظن دق : هظفل ام يرداقلا

 نيدشارلا ريغ ءافلخلا نم هريغ هللا قبسي ملو مالسالا ةاولم نم ةرضع

 اريخ دم انالوم ةما نع هللا هازج برغملا كولم نم دحا الو رشع ىنثالا

 وهف برغملاو قرشملاب رقت فيناصت هل مالسالا ءاماع نم اماما ناكو اناسحاو

 هروب بتال دوم ةئاملا سأر ىلع ةمالا هذه بوهوملا مامالا

 .هاعوفرم كلذ

 كلذ نم ابروا دالب فلتخع نم ةيبرملا تالألا يلج هراثآ نفف
 ام هشْقن يف ترق ةرضحلا هذه. ءاحطبلا نم راثألا رادب دوجوملا سارهملا

 رما ىلع سيردنولا يف هوعنص كرايملا سارهملا اذه هدحو هلل دما » : هظفل

 118+ ماع هللا هرصن برغملا ناطلس هللا دبع نب دم يديس
 ريق مقادمو سراهم نم هارث ادور هلع 5و

 . انوصحو ةلابالا

 حروتفلا بأب جراخ نيفد مروح تب 1 بشلا مجرض ديدجتن اهنمو

 حبلز شقن يف هنأرق ام كلذل لدي فلاو 0 نيعبسو ٌةعبس ١١1/0 ماع

 : ةالصلاو ةلدجللا دعب هلغفلو د حبضلا لخادلا نيع

 يماما لاحرلا طح #© ماقم ىلع تتش با

 ماقسو ملا نم © ىقشتل يدل عضخاو

 يف مهزرح نبا حيرضو ال فكو



 نبق“ بف

 ماظعلا كولملا رخف © يان امزع داشو

 مانالا لك ثوفغو © اجلم دحلا دمحخ

 ماركص موق تاداس © رغ فئالخ لج

 ماستشرا هدم .(نايكفستم صلا) هآاطترم دي ليغ

 ماتخ نسح (بملاب © 1177 هط كيفشي) ماع يف

 : ةالصلاو ةلدجلا دعب هراسيو

 سائلا يف هللا رس نيطالسلا رخف ©

 سارق يط هالح نوحي ال © نمو كودملا فارشا لجن دم

 سارلا خعاشلا مولعلا دوطب مركا © مهزرح نبا خيشلاب ريخلا زرحأ دق

 (سافيفداعسالاو 7 نيلاكل قبي) © هخئرأت رافصلا دحاملا دب لع

 هديش رصعلا ريما ماقللا اذه

 ةرشع ةيناثلا ةئاملا رخاوا ليعامما نب سارد خبشلا حيرض ديدجم اهنمو

 . نألا هلع ةدوجوملا يهو لمعلا ةنقتم ءانبلا ةمكحم ةبق هيلع لمجو

 ةئامو نيعستو ةتس ماع نويعلا ةموح نم لغبلا نيع ياس سسأو

 : هظفلو ةضيبلا ةروص ىلع رضخا جيلز يف شونم وه ام كلذإ لدي فلاو

 أنرظانا ةهز

 انف ماكحلا فرشا

 انونعلا راز دق هب

 مالسلا كسع هنو ذو او

 للامج و ىسح داش

 هاد نم داو ءام

 أنعم ءام فرتغاو 5 © 0 © برشاو ظاحلالا هز'



 دنا هةر مس

 اننمولا ريمأو 4 (يديملا) يسال عداو

 أتما لاق يذلل © (رفغو) ىضيراتشقن

 نييلبارشلا دسم ةعسوت يف هتدايزو ؛ ةسيجم باب ةسردم ديدجت أبنمو
 . ةعمجا هنق ماقت أعما> ادحسم هل هريصتو ساف ةعلاط نم

 يسيردالا حير ضلا ةبقل هجاوملا بابلا هوأنب ةيهبلا للحلاب امسح هراث | نمو

 : ةيقمقمشلا سحاص ءاشنا نم بوتكم هيلعو نييلداولا قوسل يلاوملا

 انوفملا حس لئامث نسحو

 انيلاعلا بر هللا ركحذب © ارطعح وفي ديعسلا ينطومو

 انيدباملا فهك ب رغلا يطق © هق بر ال تبان يدحمو

 انينموملا ريما يتزرطو © ناد" امل ةدام تدزو

 انكحم انانب دجلا ينابو © ابازملا وخا مامالا دمخ

 اننا هير اذ قديسلا ود هز: قنا ناقسلا هما فاعلا

 انملسملا ءاه هب مودي © (يلج ٠ نابعشب) يخيرانو

 « هبأبسا هيالطل لوس ذا « هباصن ةفيرشلا هتلود يف ملا لمكتسا دقو

 . هبأح قزمو هراتسا لذبلاب مهنع عفرو « هباوبا مه حتفو

 ىلع ءاماعلا ةرهوس مامآلا اذه ةلود ف ةساعلا ةيضهلا ةعلاط 5 دعب امو



 دعا 68 هن

 يدواتلا خيشلا اهنم حرشف )١( ينامصلا مامالل راوثالا قراشم حرشب

 صيرخو رداقلا دبع خيشلا دوعسلا وبا حشو لوالا ثاثلا ةدوس نا

 قينا قيقد طخي ريبكحلا مطقلا يف مش دلجم يف هلع تفقو يناثلا ثلثا

 نوثالثو دحا ةفصص لكب ةفيحصص نيتسو نْيتنُت او ةفصص ةئامبرا ىلع لمتشا

 ةيسمح الا نيصملا ما ثيدح مسرشل هضرعت ادل هبف هفلؤم حصفأ دقو ارطس

 ةرامالا باتك نم هللا باتكب لمع نمل ةعاطلاو عمسلا يف اسم هج رخآ يذلا

 وه (ةرجرتلا بحاص يع ) هللاب روصنملا انالوش : مالك دعب هظفل اع ةعاملاو

 تافآل ضعب وهو راصتخالا نم هب اءر ال حرشلا اذه ليمكت رما يذلا

 رحم نبا يراخللا حارش نم اهعضاومو ذخاملا ىلع هصصنتو رو

 ضايعو يرزام لا ماب حارش نمو مهربغو اركدزو ينملاو ينالطسقلاو

 يسوئسلا دم يدبس خيشلاو يالا مامالا مهنم هصخل امو يطرقلاو

 هنع رداص وهف كلذب زعالا هباتك يف لمكحتلا يف هلا جاتحي امم مهريغو

 ةيأرأ ليلا نم هطبهُأ يذلا وهف ركحذ نم همم ةباز كلذ يف يأرلاذ

 باوص نم ناك امو انف أطبنو صقن نم ناكاش ديشرلا هرظنو . ديدسلا

 : مالك دعب لاق مث ؛ هرصنو هللا هديأ هنهذي اهريغو لالا كلت نّيع هنال هنف

 هوو ةنس دولوملا نسحلا نب دمت نب نسحلا يلء وبا ظفاسحلا تدحملا مامالا ()

 نم اصخلم ها فلا ريغ نم يناغصلا هسفنل هسفنب بتكح, ناك م٠ ةنس فوتملا

 « هحرشو سوماقلا



 كح 5087 يح

 , ىصقتسا الو هيف دمت ال ماركلا اياجسو : ىصحت ال ايازم نم هيف اذ امو

 ىلع زجعلاو هرصنو هيف هللا كراب مركحلا لصالا عبي عرفلاو ال فيكو

 .ه كاردا قبس نم دحا اهلني مل يتلا ةفرشلا فاصوالا كلت

 سيردا ءالعلا وبا ظفاملا روكذملا قراشملا نم ريخالا ثلثلا حرشو

 قوتملا هللا دبع دمحم ابا هدلو مجرتملا رماف هلاك لبق ةينمل هتكردأو يقارعلا

 هتطيبم نم هجارخإو هلاك إب 1١84 فلاو نيتئامو نيثالثو ةعبرا ماع ءابولاب

 : اهو نيتيب حرشب ةدوس نبا يدواتلا هللا دبع ابا ةمالعلا رمأ <. لئنماف

 هقماونأ بييح وأ ىوقت ةعدص © هاطع كيلع بجو, للام ا اذا

 هقئاةح الا لاملا كتلتف ق 8 ةوقو مزح عنا ضعبو تعنم

 عوم ن .ريض أعم بتاء رشلاو يسأافلا صح ابا أضيا اههحرشي ساو

 . ةناديزلا ةنارحلاب

 ةيلدعلا ماظن ساسا يف ةربح لوا عضو نم لوا وه ناطلسلا اذهو

 هيف مولعلا نم سردي ام نّيبو ملعأ ا ايف نييورقلا مماج يف سوردلا حالصاو

 خيشلا ةفدلملا نك 3 اه ًارؤقتم ردصأ فلاو نيتتامو ةث الث ماع ين ال امو

 ةروك ذملا لوصفلا هذه ىلع فقاولا ملعيل :هح اتتفا دعب هصخلم سان يدوأتلا

 : اهاوس ام ىلا اهادمت الو اهيلع راصتقالاو اهعايتاب ران اننا باتككلا اذه يف

 هماكحا يف رهظ يذلا يضاقلا ناذ : ةاضقلا ماكحا يف لوالا لصفلا



 مننا 86١ دب

 ءاهتفلا ناف ةههاولا يواتفلا نم كلذ نم برش ام وا روز وا روج

 1 0 ل

 نيدلاو لضفلا لها هضري مل ماما لكتف : دجاسملا ةميا يف يناثلا لصفلا

 . هتماما نوضر, نم هريغب نوتابو نيملا يف هنولزعب هتموح لها نم

 اوسردي ال نا انرما انئاف : ساف دجاسم يف نيسردملا يف ثلاثلا لصفلا

 نتكلاو قياسا ةيدنملا نتك نمو. ةريمتس لاق للا كاتكالا

 و ؛ حاحصلا بتكلا نم اهريغو السمو يراخبلاو اهنه ةجرختسملا

 نبال رهاوملاو دشر نبا ةمدقمو ليصحتلاو نابلاو ةنودملا هقفلا ىتك

 نمو . نيمدقالا بكن كلذ ريغو ديز يبا نال ةلاسرلاو رداونلاو ساش

 باطملاو قاوملاو ريبكلا مارهب حرشب هسردي اهنإف ليلخ رصتخع سيردت دارأ

 مايل حورشلا هذهف ريغ ال ريبكلا يشرخلاو يروهجالا يلع خم :ءشلاو

 الو ذل ماسلا امو ةيافك اهيفو اروصقم ليلخ سردي

 .هب سردي

 ةريسو يعالكلا افتكالا ةريسلا بتك نم ًارقب يذلا نا ىلع صنو

 نم اهريغو ةيفلالاو ليهستلا وحنلا ىتك نمو ؛ يرمعبلا سانلا ديس نبا

 فرصلا بتكو لوطم او حاضيالا بترايبلا بيتك نمو ؛ ةديفلا بتكلا

 اهلاثماو برعلا ناساو سوماقلاو يريرملا تاماقمو ةتسلا ءارعشلا ناوبدو

 ثيدحو هللا باتك مهف ىلا ةلسو اهنال برعلا مالك مهف ىلع نيمب امن



 من #8 دب

 ديز يبا نبا ةديقع ىلع مالكلا ملع ةءارق يف راصتقالاب نأ و4 هلو

 كلذك و : راشملا روشنملا رخآآ يف لاق نا ىلا هتلاسو اهب حتتفا يتلا يناوريقلا

 نم مهظح نوذخابف باسملا معو باللرطسالا نوءرَش نيذلا ءاهقفلا

 ةالصلا تاقوال ةريبكلا ةدافلاو ةميظعلا ةعفنملا نم كلذ يف ال سابحالا

 نا يدواتلا ديسلا هيّقفلا رمأنو هللا ءاش نا لمعلا نوكي اذه ىلعو ثاريملاو
 ٠ . شانكلا اذه يف ام ىلع هلم نوكيا

 وه امث ةروكصذملا تاماظنل مجرب ام ةريغوب د دام ورش نا هقيو

 اباتك رح بتك و رصم ءاماعل كلذب هجو (سانلا مالعا فاحتا) يف طوسيم

 : هنم ضرغلا صن
 دق هتع رثقالا اذه يف ةرزك ذه: ئرخلا لكاس اوالاطت نا ٍِس 3

 اوتكحاو هوتنأ باوص ىلع اهنم ناكاه اب اومكحب نا برغم ا ةامضق انرمأ

 طوطخي اضيا هيلع اوبتك ١ طخ ىلع اهنم فاكامو كيديا طوطخ هيلع

 هيلعو هنيعي شانكلا انأ اوهجوو اهنع مجرتل روكحذلا رتقدلا يف ميديا

 هه ميديا ظوطخ

 هنأك مهيعادب و ءابدالاو ءاملعلا طسابي ناكدنا بابلا اذه يف كيهانو
 ماع ىفوتملا يملا جاهلا نبا نودمح ضيفلا ابا نا اليلد كبسحو مهنم دحاو

 هنرضخل نيمزالملا ءاماعلا نم ةعامج عم فيرشلا هسل يف اموي ناكا وسب
 ع

 يانالا ن٠ سوثكح مهلع تريد اف فلاو ةئامو نيعسلو عسل 1155 ةنس



 مسسا اخ سس

 ناكو ناطلسا ساكحإلا الوا لوانق انودنم اهريدي يذلا فصولا مسا ناكو

 : نودمح ديسلا لوقي ًاذا هل لاق راسلا نع

 انيهلا اهارع سأكلا راكو © انع لومم ا ساككلا تددص

 : هيلع ديزأو ! من : نودم ديسلا لاق

 انلسرملا ريخ هالج اك © انيف عرشلا محب لست لو
 انهي الوان لاق هنآ نم © هنع حص ايف هلا لوسر

 انيم سابع نبا ريلا نع © اورام كناوعرا يف نكيو

 انمللعلا بر لوسر نيمي © نس ريغص وهو ناك هنا نم

 انعم هل بارشلا رضح دقو © راسب ىلع ناك هللا فسو

 انيق دب اهنا قف اقوا. وب افاوترا دب 2: كراش
 انرثوملا باث هب لانت © لضفف هب كاوس رثو' ناو

 انمي هب رب كنتم ظمحم © يءاوسنمرثوأ تسل مسقأف

 انيتسم كلاي اذه نكحي © لذا نوديم اب كنم بجيأو

 انينموملا ريما انالومل © ملعب وهز ساجعب تناو

 انتملا علا انل يدبي لإ © مل نم هللا دبع نب دمت
 انيرظانلل برغم ىمقاب © ساف لهال سومش تعلط هب
 انيعماسلا نذاب تقرط الو © ركذ لبق نما فرعي ملو

 انيغارأا لاوس هف هعمجو © هلوح ام نمضت هعماجو



 مدنا 54 دس

 يداك فويس ايقدلإ ب . فويس عقول رصنو

 اننموم موش رودص فشو 8 ميلع اعلا مهرزخيو

 اننسحلا باوث هل زجأو © هايدزا يف هرصن هللا ماد ادأ

 روك ذملا نود خييشلا يخا هللا دبع ديسلا بيدالا طخ نم حص

 . هلهاو ملعلل ليملا لك ليملاو لزفتلا باغ يرمعل اذهو (تلق)
 يف هتبارق ضعب اهحرش فرظلاو فطللا يف لآ ةماقم عوضوملا يف هلو

 . طبارملا يعد جالا نب دمش نب للاطلا دمش وهو مخض دام

 نم باسنالا ءاحرص ءافرشلا تاداسال هعاطقا اضيا سافب هراثا نمو

 ةبعش ةرشع تس يف ,هرصحو راشعالا ةءابحو نيعطقتملا لام ةثارإ ةسرادالا

 دادعتب هيف رماب ًاريهظ كلذب ردصأو كلذب اصوصخ :مهيلع ماعنالا لعج

 ببط هيلع ةظفاحلاو هتئاص يف ةدايز نيبورقلا ةلاوح يف هلجستو هنم خسنلا

 . هاوثمو هلز' سودرفلا لمجو « هارث هللا

 ةلاثمو ةماخو الع نيظنلا ةعدملا وبس ةرطنق ارا نطس نيد انهو

 ابساوقا دحأ ىلعأب دوسا جيلز شقن يف هتأرق ام كلذل لدي عنص ناقتاو

 انالوم ىلع مالسلاو ةالصلا , هدحو هلل دما : هنم ةقابلا ةيقبلا ظفل كودو

 هلأ لوشن

 دوهعم هلضق برغ ماما 4 دودو مظعم يندكش

 ديعسلا كلملا هلالا دبع © دوعص هل نم نبا دمت



 مس 868 د

 در د 506 © دودعملا اهمضرات ينأشنو

 ةرثعبم ظافلا ريغ هنم قبت مل ناكر بخ يف حبصأ ةءطقلا ماهتو اهنم حص

 . هدحو هلل ءاقيلاو

 ةللا <كبع نب دم نب ديزيلا ناطلسلا

 . 1الكال ١1دك قفاوم ١14٠ مأع دلو

 فاو نيتئامو ةعبرا ماع بحر يف لعلا لب هدلاو ةافو دعب هلأ عيد

 . 109٠9 ةنس ليرا قفاوم

 تالا قاورزشالا قرع ىرصوا علال ةعلجا ةلل شك ارع يقوتو

 ١١و ةئس رياربي 17 قفاوم 1؟05 ماع كلذو اهب دلو يتلا ةبقلاب ريخالا ىلا

 ”تااواق فو ةرمنااو ناقتا

 هللا ديد ناطاسلا حرض ءازاب كلانه نييدعسلا ءافرشأا روب نفدو

 يالوم ناطلسلا ريق اذه ؛ هظفل ام هحرض ةماخر ىلع شقنو يدعسلا

 يالوم هاخا مزهو فصنو تكلا ةنييع نورا قيقا رض ىلا قيل

 .شقنلا كلذ لج ًادصق لو زأ دقو هربق لع تفقو ؛ افلا نيعبراو ةعبراب اماشه

 الا ًاريما نوكلال لاقو : هلشنل ٠٠١ هّقح يف ا هللا دبع وبا لاق

 .ه قراس الو صا نه نوفاخي الو ةحوتفم تينت نئادملا باوبا تناكاذا

 ينال و ىلعت هللا نا سانلا اما لاق ساني راعنلا دبع موي بطخ هنا لاقو

 د



 مس 15 مدل

 لا اوعبطأ اونمآ نيذلا اهيا اي ىلعت لاق يتمدخو يتعاط يلع بجوأو سيم

 اذه لاق نا ىلا مسو هيلع هللا لبص لاقو - رمال يلوأو لوسرلا اوعطأو

 كاذف ملا ظملا تم در نف تاف دقو ءامدلا هيف للا مرح دق تا ضمر

 .ه فيسلاف الاو

 نم ةيبرملا تالألا نم عاونا بلج اهيف لفتحلا ةنبدملا هذبب هراثآ نم

 هذهب ةريبشلا ءاحطبلا رصق نم راثألا رادب ةدوجوملا مفادملا كلذ نم ابروا

 ريما انالوم رما : هدحو هَل دما » : هظفل ام اهيف شوقتملا ةيسافلا ةرضملا

 ينسملا ديزيلا يدهملا دمت يديس , نيملاعلا بر ليبس يف دهاجملا « نينموملا
 كرامد مهو ىراصتلا نم سنج مهب أ يتلا ةرشعلا مفادملا هذه ىلع

 يف نيمآ نيرادلا يف هلمع انديس نم هللا ليقت داهملا باب ىلع اسبح مهلعجو

 . ٠8*21 ماع مارملا ةدعقلا يذ ٠

 ميرضلا ةداز رع هأشن كن يذلا هذلاب ةومملا كالا ايان مران ا انفو

 اذه نمت ّى فرص فلاو نيتثامو ةسخ ماع كلذو رهزالا يسيردالا

 تاوملا دمحم نب ناولس عيبرلا وبا لوقي هفو لاقثم فالا 1 ةمبرا وحن كاشلا

 : هل يننملا ىلع اهينمو اخرؤم

 ديزيلا ما نع ىنأ © عيدب لكشل رظنا

 دعب ل فقف © (م.١ داشر) يف هتخرأ

 . هدلاو يرض سسنأ فيعضاا اهسح هسفت ماعلا يفو



 شقن يف هباب ىلع تأرق دقق اضيا 1٠06 ماع دونلا يباب هرصق سسأو
 : هظفل ام لخادلا نيع دوسا جيلز ةرئاد

 , دجامالا نبا ديزيلا رصق © دهاش مل نم ىأر اذام

 ؛ هراسدو

 (٠؟١هدشار) زمر يف هخيرات © رحاس ىسسح عيدبف

 قئارلا هناتسب سرغو ةرخاف احورصو ابق رصقلا كلذب لعجو

 ةيرزملا فاولالا ةفلتخلا راهزالاو راوثالاب هضرا قمنو ةرمثملا راحشالاب

 0 . ينارزلا ثوثبب

 ةهزنااو حسفتال هدعأ ةسجم باب جراخ (ةعاطوب) نانبب احرص ا

 عيبرأا يلا هوئصل همان هللا رشداو فصرلا دجسم ساسا رخو عيب رلا نمز

 . ةنلاب لامعالاو لراملس

 هللا دبع نب دمش نب عيبرلا وبا ناملس ناطلسلا

 ..1الثا/- ١الث5 قفاوم فلاو ةئامو نينا ماع دإو

 ماع بجر رشع عباس ثيسلا مد ىسردالا حيرضلاب سافن هل عياولو

 . ١/99 ةنس رياربف ١١ قفاوم فلاو نيتئامو ةتس

 فلاو نيتئامو نيثالثو ةينامث ماع لالا عيبر رشع عبار يف يفوتو

 بتكح ىلوت يذلا ناكر , ةيحيسم 185+ ةئس ريشاوت ؟4 قفاوم



 د ملك سس

 . هنمب ميما هللا حر يرملا ةدوس نبا يدوأتلا خيشلا ةمالعلا هل ةمببلا

 اهراهتشال هنمز يف تناك يتلا ةباعلا ةضهنلا حرش ىلا انه جاتحا ال

 : ةريهظلا سف راهشا

 ليلد ىلا رامللا جاتحا اذا © ءيث ناهذالا يف حصب فكو

 ريظن ال يذلا فيصرلاب. .ظعالا دجسملا سيسأت ساسفب هراثآ نمو

 عضو هل رستتب لو مدقت امديزي ناطلسلا هوخا هساسا رفح ناكدقو هل

 ٍسْيملا يف شقن كلملا اذهل ىمظملا ةنسملا كلت هللا رخداو ةنبل ىلع ةنبل

 , (نينموملا ريما فرايلس انالومل , نيكقلاو رصنلا) : بارحلا يد ىلع

 . ينابلا هنا ىلع اهيبات

 لدي فلاو نيتئامو ةينامث 1٠١8 ماع اهسسأ فيصرلا ةياقس اهنمو

 , :  هظفلو اهالعا جيلز يف شوقنم وه ام كلذا

 لثلا برضي انبرغ يف هب ىحضأو © ةبامن لك قاف اليبس لمأت
 فروت هن ذأ اراك: ناغو

 هكحلم ةار هللا قبأ نايلم

 نم تلئو رح ناعمظ هتثح نا

 انرسمع رظان نمحرأا حري لقف

 85 © © © © (هبارثإ) هاوح دق ام هخيراتو

 لدع نمو كولملا داس نم ةلودب

 لفا انل ناك نيدلا 2 ولف

 لسعلا نم لحاو لب ذلا لالز

 لعف أم اذيح (ىشودنفلا ادت

 لمالا ةياغدب ىظحن اب رشم د رف

 كلل

 : هظفلو اذا دوسأ جيلز شقن ىف ةروكذملا ةياقسلا سوو ةرئادب امو
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 قداس قاوتج قللت لق لأن

 هيش اج العل نكحي 4

 ءابتلا ريش رهأظ ىنع

 ءاولل الماح 'دسسلا حيصأ

 ءاودلل عسينمو رودصلا

 ءاطع ليزج ىنلاب الفاكح

 هيت هلل هدفنا

 ءانثلا لها جات دلا لماك

 ءابحلا عيرس لضاف ملاع

 (حرش) يزمر راخفلا يف ينسح
 اليبساس در“ انوحم نعضخاف

 لذات يهل اذا: قاطو

 اح ا ةيخخ كلملا ةلح

 يماما (عييرلا يبا) يلاعملا يذ

 تف لكي العلا ماود يف يبلرل لسوب هييشو

 ءار وه نمل رظان حصن هل © يعان يدبل قمرا لِي عم
 ه ءارم نود ًازع لان دجام © مزح داشرلا لبس كلا

© © © © 86 65 © © 

 ةاعارم ريغ نم يراتان اطيضو رئاظناا امج تايبالا هذه تدروأ دقو

 . بيكا رثلا ماجسناو يناعملا ةغالبل الو ظافلالا ةحاصفلل

 كلذو ةدوس نبا يدواتلا داشرألا يبا خلا حرض سسأن اهنمو

 باب ىلبءاب دوسأ جيلز شقت يف هتأرف ام كلذل لدي فلاو نيتئامو ةعسن ماع

 : هظفلو روك ذملا حيرضلا

 كافاو نمالاو ىنملا تغلب دنف © كارب تببلا اذه رئاز كارشب
 كامي كالوم ىلا دمو لسف © مهرادو مهالصم نيب تناف

 اكحاردا زع ريما هان دف © ةيواز لك الضف قاف نا ورغال



 مدن الو مدس

 ةلانغأ تلاع نأ بهاوملا لذب © هتداع كلملا راخف (عيبرلا ول

 كافخي سيل هالعو يدوات_لا اديس تقولا ماماو هخيشل

 كاعرب رشملا يف هلع هب ذإف © ادرفنم قلخلا يدب هبر هاَقأ

 كامحرب يبراي براي هلماع © فقاو رظان مامأ يثودنفلاو

 كايحع اقلط ًارشبدسم مب © هتحالمنم(١':"رطش)وهو هخيران
 . ريخالا تيبلا يف رطش ظفلب راشملا خيراتلل راشأ

 امبايرا نم اهعاتبا اك الما هيف دازو ًاريغص ناكذا ناويدلا دجسم مدهو

 نيملا مالا وه ءانبلا كللذو ةبطخال امماج ًادجسم هريصو هيف ةببش ال لاع

 نودمج خيبشلا بدالا ةمالعلا ءاشلا نم دجسملا اذه باب ىلع بتك نآلا

 : تاق هطخ نمو هناوبد يف هتأرق ام قبط هظفل ام جاملا نبا

 ناملس ةالوم رصنب هللا *© لقف كنم نيعلا ههتشن ام ترظن

 انكرا لالضلا ىنب امم ده دق © كلو قطسلا نيد دعاوق ينإ
 يف اموقرع ناكام كلذل لدي 1؟1 ماع ةنلاطلا ةظقلا دحبس نيسأو

 روكذلا جالا نب تاوبد يف هنأ رق امسح هبأب ىلع سبملا شقت

 لوقت قرم ةلظقلو

 انردظانال ىرب يخي رالو © عافت را يف سدقملا تيبلا انا

 (انينموملا ريما بتايلس) © دوج 0 هل نم ينان



 تان دع

 ىلع مويا رئا هل قبب مذا رهدلا هيلع ىنخا مث شقن كلذ لملو

 دنع رردلا طاقتلا يف لاق اهنب قرفو 0 اعز ١) نم تاهاسلا ووذ

 ضارمالا نم ءافشتسالل ةرايزااب روهشم اذه لاغ وباو : هرك ذ ىرحأ ام

 هم تاحارملاو حورقلا أيس , تاهاعلاو

 يداولا ةسردم ددحو يزاتلا باهولا دبع خيشلا حيرط ىنو

 ىلع اهءانب داعأو اهب هرافظا بارحلا باشنال اههمده نا دب اهدجسمو

 ةنانعلا ةسردملاب لاب تاذ تاحالصا ىرجأو لبق هيلع اناكام عدباو نّقنا

 : دوحولا ردانلا رثالا كلذ لع ةظفاع

 حوتفلا باب ءان ددحو ؛ هسسح ددحو ةللايلا ةصقلا دحسم ددحو

 . ناكامم مخضا هريصو

 ةئدملا راوسا حلصأو 4 ديدنملا باب ىش و, نيرفاسملا بأب ىشو

 ىنبو دونملا يلا ةحاسم ىلع ديدملا ساف ىلا ةبصُقلا نم روسلا رادأو اهلك

 ةرطنق خلصأو نيترع فصرأا ةرطنق ددحو ايهنب يداولا ىلع ةرطنقلا

 . وبس يداو

 حلصأو اهجراخو اهلخاد ةراجملاب فصترو اهلكس اف تاقرط ملصأو



 مدس 0/9 مدس

 مدد اهلك ديدملا ساف باوأ

 . اهضرا طءاتو بطخلا دحأسم ضسش م اهريغ دازو

 ع ةيرخلا كاملا روصُف ددودو اهم ملثت أم

 هذاخلا اهنمو . مورلا ضراب ةراجتلل ةلحرلا نم نيماسملا نم كرات ١ نغو

 نم الا عايتبا الو ميب هيف جوري ال ثحب قيقرلا مب قوس ىلع افراع انيما

 . هيف ةببش ال يذلا يعرشلا هجولاب كلم تيثو هتيقر تعص

 ءاح امواعما+ ادحبسم هلعجو ةتعسوتو نيدلبارشلا دحسمل ا اهنمو

 . لق قبس مجرتملا دلاو وه كلذ لعاف نأ نم طابتغالا يف

 رودصلا سورد سلاأ# ىلع ددرتدو ةنوأ لك نيد ورقلا عماج روزي ناكو

 صيوع لو 5 الوق ا ثحاسو اهبف رضحمو هققحم ند

  فالصملا نكناوع وف راسل لور ىكولكملاا

 مم هآعدتسا نم ةوعد يلو مهرودب هناداقو معلا خوبش روزب ناكو

 يدهملا نب ىحي 0 انأ ثدحملا راز دق مهرانج رضخحو مهأض رع دوعب و

 ماع ةيمحلا يذ رخاوا ىفوتملا يسيردالا حبرضلا ماما ينواشفشلا بلاطلا نبا

 اذه ناكو روك ذملا حيرضلاب 'روبقملا ٠١١4 فلاو نيتئامو نيرشعو ةمسن

 خيشلا راز اك. ساف نم ليوطلا بردب ةريهشلا ةموملاب نكسي خيبشلا

 نب رداقلا ديع دم ايا داعو , سافب معلا خوبش خيش ٌةدوس نب يدوأتلا

 حيرضلاب هربق يف هدد هرشحو هتزانج رضحو هب يفوت يذلا هضرع يف نورّفش

 سافر ةعاملا ىضاَق داعو هرق لع بارتلا قىوس ىب> 2 أمو يسيردالا



 سنن اا سس

 نب نود خيشلا ةمالعلا هاعدتساو ةدوس نب يدواتلا نب دمحا سايعلا ابا

 رك ذ اه حرص اهسح لاقثم فلاب هلصوو هتوعد باجُأف هرادل يماسلا جالا

 . هرظناف ةكزلا ةرجشلا بحاص مهنم دحاو ريغ

 ةلخخ امظعتو معلا ةداقل الالجا ةبلطلا ةلج يف ءاملعلا ماتتخا ضحي ناكو

 رضح ١١١١ فلاو نيتئامو رشع دحا ماع نابعش يرشعو عبار ينف ةعبرشلا

 .فرارقلا ريسفت ناريك نب دبجلا دبع نب سبطلا ىهاوملا يبا هخبش ممَخ

 . ةسافلا ةرضحلاب ةريهشلا نومحر نب مساق خيبشلا ةيوازب مركلا

 وه يذلا » « يواردبلا سيردا ءالعلا ابا نا هلهاو معلا هنانتعا نمو

 رك ذ دقو هب قوي نم طخ هتدجو «فيصرلا دجسمع بطخ سبطخ لوا

 مظن ؛ «لوالا وه لقي ل نككلو هب ايطخ _ف9تاكدنا هتجرت يف ةولسلا يف

 : امصنو هحيضوت يف اهركذ ةثالث تاما يف مامثالاو مورلا ةقيقح

 لصاالاب ةءارقلا يف تءاحو تنضف © هلثم لعغت مامث ال تمض

 لصولاب هأرقاف ركذلا خيشا تلاقق 2 ىنملا كردت يكل ءافخاب تمرف

 .ه ىلتق يلذا دّقف يفق ال تلقف © هنسح بملا لتس يفوقو ناذ

 لاقثم ةئام اهردق را هل لما مجرتملا ناطلسلا اهلع علطا ام دنعو

 خيشلا اماو تايثالا ءاملعلا طخ ةرئالا ىلع هينتلا تدجو دقو « تيب لكك

 . هب ءانتعالا ديدش ناطلسلا ناكو اهركذي لذ

 نانولا نبا ةيفاق ىلع هحرش يريرملا احتف دمحم هللا دبع وبا لك الو



 مدل /5 ثا

 لاقثم ةئام ةرشع يننثاب هيلع هزاجأ مجرتملل ةيده همدقو ةيقيقمشلاب ةموسوملا

 انمع نبا طخ تارق دقف فلاو نيتئامو نيرشعو ةسمخ ماع كلذو ةضف

 فقو هنأ ينسملا فيرشلا يئيغلبلا احتف دم نب يمئاحلا يالوم تبثلا ةمالعلا

 بحاص لج مالسلا دبع يالوم دنع نيمخض نيدلجم يف حرشلا اذه ىلع

 358 6 1: ةنمت ارردو سنافت هنم.دقو هرخآآ ىلا هلوا نم هعلاطو ةمجرتلا

 ابم تلّقن هطخ نمو فلاو نيتئامو نيعراو ةثالث م اع مارحلا

 ؟ ىلع عجشيو معلا للع ضح ناكو

 : هفاس اصو هيباب ءادنقا ثيدحلاو تاءارقلا مع صخالابو نونفلا فلتخم يف

 رقم ىف فلات ىوكذلا للا دبع نع نييرأا هالغلا ابا قا كلذ قف

 هتجابي د يف لاق (ناببلاو حيضوتلا) هباتك فلأف نمر اا دبع نبا يندم مهان

 انزع ةقو بن رتل ني رهان خوبشلا هو كايف ملعتل اهلس هتلمج

 يذلا انماما وهو , هيداعس العلا قفأ يف تعلطو  هتعاط سجن نم هعضوب

 حرتقاو ؛ نايلس عيبرلا وبا ماعلا فيرشلا « نامزلا هجو هيسب ضيبا

 لوانتلا لهس كلذب نوكحبل « مجسملا فورح بئر“ ىلع هعضن نا انيلع

 امجار , هتوعد هفيلأت يف ًاروف تيل اا اهف , يملا ذخأ هنم دارأ نم ىلع

 , ميدقلا يف باتك اذه يف فلي ل هلا ىلع  هتعنص نقتأ نا ميطعلا هللا نم

 ةباغ لع رسعو « هعمج كلذل بعشتف « ميمعلا هرحب نم اذه فرتني ىتح
 مومحلاو , ةدمأ+لا ةحيرقلا نم هيلع انا ام ىلع ًادرفنم هتدباكن ك ال , هعضو
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 هنظأ ايف كلذو , نيجلاو ردلاكهمظن هللا سيف , ةدماخلا ةطفلاو ةيمانلا

 لمككي ال « ليمجا عمللا كلذ نا اح ملعب هملاط نف « نيرهش نم لقا يف

 يف ببست نم دصق نسح نم الا كاذ امو ؛ ليبنال ربشا يف الا كلذك

 «هياصقا تحن لظتسيو لعلا سرني نمم وهو ال فيكو , هناينب سيسأت

 كلذب ىدهو دشرأ ذا , ميلعتلا رشاب نم ةلزنع رجالا يف كلذب ناكف

 ءسافي ةيرجملا ةعبطملاب رشن امم فلّوملا اذهو .ه ميقتسم طارص ىلا

 . سانلا تاقبط نيب لوادتم وهو

 ىلا" نلالا يو «لعفؤلا هيه قلاع انناانل ونا كلذ منو

 هعمج ام ةعلاط يف كلذب حرص امسح هب رمأ ام لثتماف طحلا يف دارت

 : هظفلو كلذ يف
 مراكحلا وبا , ماما ةمالعلا ملاعلا مامالا انديس ينرمأ دقق دعبو

 يدا نأ مدر قياسو ور اا تراب اذار

 ام ًاريثكح اهناف لصولا ةزمه ىلوالا : نيتلئسمع قلعت ام قاروالا هذه

 ندري لتعلن هاك. نيل لق ىهمو نول نب نكح
 يتلا فلالا ةيناثلا ؛ مالكلا اهيف ررحو اهلئاسم ميتت نم ةلقو , ماكحالا

 نم ةطقاس اهنإف كلذ هبشأ امو اوعبتاو اونمآو اولاق ون طحلا يف دازت

 ايف تديز يتلا مضاوملا يف طخلا يف اهتدايز رس اف ًافقوو الصو ظفلا

 لها نم نك أ مل ناو ؛ ناكمالاو ةعاطتسالا ردقب لاثتمالا يلع نّيعتف



 ادن الك مدس

 عومج نض دجوي فلؤملا اذهو .ه نامتسلا هللاو تلقف . ناشلا اذه

 . ةناديزلا ةيتكمملاب مماهلا ةرمث نم 191 ددع

 حرشب يغزابلا ونه نب دم للا دبع يبا ةمالعال هرما كلذ نمو

 نم نماثلا ةممللا موي ةحيبص هيف هعورش ءادتبا ناكو لعفق « مارهلل لماشلا

 كلذب حرص اهسح فلاو نيتئامو نيرشعو ةثالث ماع مرا ناو

 «(لماشلا حيضوت يف , لماكتلا مينفلا) حرشلا اذه يمسو حيرشلا ةملاط يف

 هنم لوالا ءزملا ةءورقلا ةدكحلاب دحوب ةحبارملا ىلا هحرش يف لصوو

 يغلا دبع لاق . اهفلؤم طخ اهلك هدعب ءازجا ةعبراو ينغلا دنع هدلو طخ

 : هصن ام لوالا ءزملا نحل وول دلل

 « لماكلا متتفلا كراملا حرشلا اذه نم لوالا ءزملا رخآ وه اذهو

 هللب روصاملا يولوملا رمالا ةكرب جناتن نم وه يذلا لماشلا حيضو يف
 هجرختسا هيدي لعو ىلمت هللا هاب مامالا خيششلا دلاولا انديسل ىلعتو كرات

 اهلصا يتلا هتضيبم نم هتزاجإو هنذإب هب هللا فطل يننلا دبع هناكهلت
 ديصلا باتك هولتب هحرشب يواوملا رمالا ةعلاطم لبق ةخسنلا ىلع ررط

 حرشكح ةرشع لامعا نم هيف هللا كراب فلؤم ا طخم رهاظ حرش هدعب اف

 ىنسالا مركحلا ههجول اصلا هلعجو ؛ ىنسملاب اذل هللا مت مارب نفقا |

 ,. ةلم حصص

 ابا يضاقلا مجرتملا 3 مامالا لبق موتحما لالا 7 نا كردأ دقو



 مسسس ايل سنس

 هيف أادتبا يذلا سداسلا ءزملا ةحتلف يف لاق همتأف هماعتإب ىلوستلا ادلع نسما

 « لالغلا مالظ هتباده رونب خسن يذلا مامالا هيلع ملّطا نا ىلا : 3

 لذمو . ناعالا زعمو مولعلا يم ؛ لاكجلاو مالا ىلع هدج ةنسب ىفوو

 , هترامإ ةجبب هللا مادأ « نايلس اندبس بهاوملا وبا « ناصعلا لهاو رفكلا

 امل هتسحتساف « هتدارإ نيرق دضعلا لعجو , هترانإ ةعشأ قافالا 0 00

 ةمالعلا هيقفلا وهو تقولا ءاهنق ضعب سأف , هتراشإو هترابع نسح نم اءر

 ل اق هيلع دببقتلاب اتشنمو ار اد يمافلا ابسن يغزابلا اونه نب دمحم يدبس

 0 ا ا نارستلا يةسرقو

 ةراشإب ؛ مارال اليمكت يتب أم حرش يف دعا فلالا و قيتتاما نب قلالي

 « ةمصعلاو قيفوتلا هللا نم ابجار « مالسالا ةضرد يماملا روكذملا مامالا نم

 . هنم دارملا حص , ةمالا عج هب عفن ناو

 افع هفلؤم لاق : باتكلا ةمتاخ وه يذلا عساتلا ءزملا رخآ ىقلاقو

 ريستلا ىلع هلل دملاو حرشلا لك دف نواذلا او فانا ةهالا

 نيد يماملا , ناطلسلا مامالا ناكو , ليكولا مثو انيسح وهو , ليمكتلاو

 :باتكلا اذه حرشل رمأ دق , ناولس انالوم سهاوملاو مراكملا وبا «ناميالا

 ًاتوناح هسيردت ىلع سبحو , ناطخلا ءادتبا يف هللا ةراشالا تمدقت اي

 ىلاو اهيلا ةراشالا تمدقت م ةسردالا ةرضحلا هذه نم طاسلا قوسب

 تاب بال منا طقسو بابلا اذه يف فنصملا لوق دنع اهديدحتو اهتياكح



 مسن 972/0 يس

 ءيشلا تب دقو , هحبسف نانملا نم هنكسأو , هحيرض هللا درب يفوت مث « ةقيقش

 فيسو ء هدعب نم ِهتفيلَحو هيخا لجن مامنالا ىلع ثحلا دج هماهتال ليلقلا

 همايا مادأو «رارشالاو نتفلا رانل دمخملا كلم هللا دل , ماشه نب نححرلا

 . هطخ نم حص . راتخلا يبنلا هدج مين ىلع ةيراج

 سايعلا وبا يضاقلا مهو هتلود ءاماع رودص نم ةعيرال هرما كلذ نمو

 نبا رداقلا دبع خيشلاو.ةدوس نبا يدواتلا خيشلا ةعاما خش نبا دما

 نبا ديحلا دبع نإ بيطلا خيشلاو سينب دمحا نب دم خيشلاو نورقش

 امم عبر حرشإ موقي مهم دحاو لك ةيوونلا اثدح نيعبدالا حرشب ناريك

 دئاوفلا سئافن نم تيلجو هرماواب فيلات نم تزربأ و فلاو ةئامثالثو
 : نايوسلاو ةفعرلا ناتالي لا هنراقإ نتكملا

 ماشه نب نمحرلا دبع ديز وبا ناطلسلا

 .فلاو نيتثامو ةعبرا ٠٠١ ماع دلو

 15 ير شعو سداس يف ناولس ناطلسلا همت نم كدهعب ساف هل عيدد

 رييحد ١١ قفاوم فلاو نيتئامو نين الثو ةناع ١مل ماع لوالا ميبد

 .189؟ ةئس



 سا:تحم اسن رذ ريقس ليقتسإ

 نمو « بع نب دمح دئاقلا راسلا ةهح نم لوالا فصلا يب مهروص ثمسر نيذلا صاخشالا نيب ندو

 . ةبرفملا نيواودلا دحاب مدختسملا زايبلا بيطلا نيمالاو يعماجلا راتخملا ريزولا نيميلا

 :*( زولوط فحتمب ةظوفحم يهو « اوركالود ناجل ةروصلا )*
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 بنا 8/8 دس

 ةتس ماع ملاذ مرحم يرشعو مسان نينثالا موي نوتبزلا ةسانكمب فوتو

 يضاق هيلع لبصو 5 ةنس تشغ ”8 قفاوم فلاو نيتئامو ناعيا

 يثرقلا يرملا ةدوس نبا يدهملا ىسيع وبا هخبش ةيسانكملا ةرضحلاب ةعامجا

 . هللا |مهمجر ليعامسا ىلوملا كالمالا يبا هدج مير ضب الل نفدو

 ميلعتلا ميظنتن ريبك ماهتهاو اصلا هفلس أش هيوذو معلا ءانتعا هل ناك

 ةلما يف نيبورقلاب سيردتلا ماظن نيسسؤملا يناث وهو سوردلا بئرتو

 فيرشلا كاذ ذا ساف يضاقل هردصأ عوضوملا يف ريهظ ىلع هل تفقو

 : هصن اذه يداحلا دبع يالوم

 هدعبو) هيحصو هلو دمحم انالومو انديس ىلع هللا للصو . هدو هلل دبجلا

 : (هيلو هللا ماشه نب نمرلا دبع : هلخادب عباطلا

 مالسو هللا كنقفو يداهلا دبع يالوم يناقلا هيقفاا ىضرالا انمم دلو
 , ةداعلا ىلع ململا ةبلط رفاوت انغلب دقق دعبو هناكرو هللا تحرو كللع

 يف ءاهقفلا ةفلاخل كلذو , ةدافالاو ليصحتلا لق هنا ريغ للطلا يف يهدحو

 فبتراف « خوسرلاو ليصحتلا جيتني ام مهضارعإو ؛ خوبشلا ةداع مهتارقإ

 ةثالثلاو نيماعلا ةسفلالا يفو نينس رشعلا وحن ليلخ يديس ةكلس يف تيب هنقفلا

 ةرثكو . ةذافلا ةبيرغلا يناعملاو , ةذاّدشلا لاوقالا نم باجي ام راك

 ىلع طلخيو , اهدعو ظافلالا ةشقانمو , اهدرو تاضارتعالاب بيعشتلا
 كلذ يفو « ميقعلا نم جتملا الو , يقسلا نم حيحصلا يردي ال ىنح معتم



 مدنا ملء مس

 يتلا تاقوالا ريمعتو « ةدئاف الب رجاملا سفنا يبه يتلا رامتالا عيضت
 ؛ هدالب نم ىلعلا بلط يف لحري لاطلا دجتف , ةدئأع الب اهعفن ىجندب

 هبوعد ةرثك مم لصح ال ةلواطتملا ةدملا مشو ؛ هدالواو هلها نع برغتو

 ىلع نورثكي ءاهقفلا ىرتف « لصاح الو لوصحم ىلع فقي الو « لئاط ىلع
 , تارابعلاو لاوقالا نوعونو ؛ تاضارتعالاو يثاوملا لوقن نم يدتبلا

 سردلا سلجم نم موقيو , كلسي, ليبس ي”الو ء كسمي ام يردي ال ىح
 ىلا يدؤي اذهو , ناكمالا هسفن يف هغولب عم ةدايز دجي الو , ناك امم لهجا
 امو « نيملاعلا يف لهملا مومت ليع لمحو « نيدلا كالم وه يذلا معلا عاض

 معلا ةبلط عفت ىلع نوصرحي نيذلا ء ريرحتلاو ةداسفالا لها لم ناك اذكه

 معلا قرط ممل نولهسي اوناكدقف , ريكحلا رجالا نم هللا دنع امف ةبغر

 لوقمل نولزنتيو , هن دايزو للعلا ليصحم برق ام نوبكحتربو , هيدافتساو
 | فيطلب نيماعتمل ملعلاو مهقلا لوصح ىلع نولاتحيو ؛ مهماهفا ردق ىلع ةبلطلا

 عيضب الو , ناوا برقا يف هدارم ىلع بييللا لصحي ىتح مهمالك ةرابع

 هللا كلذ يف مهدوصقم .لراكذا « نافرع الو ليصحم ريغ نم اللبيس هرمج

 الو , للملاو للخلا هعم لصحي يذلا قدشتلاو حصفتلا ال « لمعال ملعلا رشلو
 , هيلع هيباتلا بجي يذلا رمالا نم اذهو , لمأ برأ يذل همم حجن
 نيدلا : ثيدحلا يف ذا ءهيلا حونملا بصانلا بابدا بلج يف دكحأتو
 اناتكح لوموبف « مهتءاعو نينمولا ةميالو هءاتكلو هلوسراو هلل ةحيصنلا



 مدل مآ دل

 , ةماتلا ةدئأفلاو , ةماعلا ةمفنملا هبف ال ,هدشراو نيسردملا مما كيلا اذه
 نيعماسلل هماهفإو  نيفلؤملا مالك لح ىلع ريرقتلا يف راصتقالا وهو

 الو ءرذه راثك إ ريغ نم فيرحتو طخ نم هيف ام ىلع هيلا عم , نيماعتلا

 , ةدافالاو مهفلا لوصح وه دوصقملا ذا , ررطو تاضارتعا دادرتب سغشن

 . ةداعب ريرحتلا لهال تسبلو « ةدايزو ونل يه اعا ظافاالا يف ةشقانملاو

 امب لصوتب يتلا ةككلملا ليصحتل الا . لوقمملاو ناببااو وحنلا ةءارق مدقت امو

 ام لك لقن الو . ظافلالا ةشقانم هقفلا يف يغني الف . لوقتلا مهف ىلا
 اهييرقتو امل وصفو لئاسملا طسب ىلع راصتقالا يبني لب . ظاملا هدوتس
 ينف لاط ناو ماعلا ليلخ ةكلس يف هيقفلا زواجي الف « الوصا ريرقتب مهفل

 ةذباهج كلذ لعفي ناك م ٠ نيرهشااو ربشلا ةيفلالا يف زواج الو . نيماع

 نم لقا يف ةيفلالاو اموب نيعبرا يف اليلخ نودرسي اوناك لب هداقن نم ىلعلا

 يف امولصح ال . ةمهم لئاسمو ,ةمج مولع ىلع كلذ يف ةبلطلا لصحبو كلذ

 اورظنيلو , ليومت هيلع سيل اهب تاقوالا ةرامتو ؛ ليوطتااو لطاهلا اذه

 ليصحتلا ب 3 وهام ن ل و ؛ءاقلالاو سبردتلا يف مهلبق نم ةريس يف

 . اودتيبلف ملاوقابو « اودتقيلف مهيدهبف « ءارقرالاو مهفلا ليست 00
 ىلع كلذ يف ءابرغلا ةبلطلا لصحيو. اوديو اوءدييو . اوديشو اودفتسل

 :قفرتلا لوشلاو« مهدادعتسا ردق ىلع 1 نب اما ودب مهدارع

 سام ريصقت مهعفت مدعو نياعتملا مهف روصقل ةحوملا رومالا ةلمج نمو
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 دنس م59 دس

 بلطاا لحر نم نا مم ةعاسلا ءاهقفلا نم لاطأ نم زواجي الف هتفخو ءاقل الا

 ,تاذالاو ةحارلا نع ضرعيو « تاقوالا قرغتسإ ملعلا ليصح هتينو هدلب نم

 ينف ؛ رطولا ىلع هبولطم يف لصحيل ءرظن وا سرد يفالا ضرغ هل نوكم الو

 ىلع ةبلطلا لمح يغبنفف اند بلاطو لع بلاط ناعبشي ال ناموهنم ثيدحلا

 , ةلاطبلا كرتو للطلا ةلصاومو « ةلاطالاو بوعدلا نم مها قبلالا وهام

 . هلصأ نم مص 5١< ماع حاف مارملا مرحب ٠١ يفو مالسلاو

 دالبلا نم احل هبلجو , ةيبرهلا تالألاب اهيصحن سافب هراثآ نمو

 رصقب ةنئاكملا ةيسافلا راثألا رادب ةدوجوملا مفادملا كلذ نم « ةيبروالا

 ةصنارف ناطلس نم ةيده) : هظفل ام ةزراب فورحت اهيف شوقنملا ءاحطبلا

 رماب ) : هظفل ام اضيا كلانه نيرخآ شقن يفو (1845 ةنس برغملا ناطلسل

 قطصم هعدخ دي ليع ديعسلا مفدملا اذه منص هرصنو هلاك تلقوا ريمأ

 .(نثم انلواس "1 ماع ةيناثاا ىدامجا/ يف هاضر هللا هقزر يلاكذلا

 ءاضيبلا رادلا يف» ةنئاكسلا ينرعلا جالا يديس ةبقب ةفورعملا ةبقلا اهنمو

 «دونملا يلا نم (ىصقالا برغملاب اسنرف ريفس) ماعلا مقملا لوزنل موبلا ةدعملا

 . ةبرغلا ةهملا نم كل انه يداولا ىلع ةعقاو ةبّقلا يأ ىهو

 نيتئامو نيعبرا ؛1؟٠ ماع يسردالا حيرضلا دجسم يف هتدايز اممو

 جألاب ةينبملا ةثالثلا نيطاسالا جيل ةقطنم هب تجوت ام كلذل لدي فلاو
 : هظفلو دوسا حيلز شقت يف ةيبونملا ةهجلا نم ةبقا جراخ



 ميسا ملا دس

 ندنلا قتلا ماشه نبال بهذلا روذش كنسب رظنا

 (بقلا رغا مسالا كراب) سلا" تورت يملا ينل

 بقتري ىدحللا ردب ههجو يف © ىتتحي ىلا رهز هيدي نم
 برقلا ىتتلا ىلع هديش يذلا ماقملا اذه هرم نم

 بلاطلا فك راوزل دمو 0 هآل الا ةعاطل (١؟٠:4 رمش)

 تلا نيني وعلا امانا: ا يخاف نظم فلا وي

 ءارضخ ةجيلز يف ةشوقتم يهو (رمش) ةظفلب روكذملا خيراتلل راشأ

 1 تا راق

 كلازرغلا لوح ًاقلأ ىلا دغسملا طن توتكم ره اناشنا هلا لديو

 : هظفلو ةبقلا لخادل لطملا

 مامالل عداو هآفشلا هلق © مارتحالا ماقمو رازع اذه

 ءاقْلا اذه هلاسحإ نم ديش © ماصو لبص نم بطق (ماشه نبا )

 مارملا زاح ىنملا لان هراز نم © ماسقتساو لاط هامل يلا

 ماظتنا نسح 3 ءاتبلا ينقارف 2 مالتسا دصق هرازم ُُف تعفقو

 م © © 855 © 5

 ماشو رصم يف ءانللا اذ ناكام © ماقلا يثو مناص لك عنص

 (ماشه نبا كلم ماود) هخيرات © ماستبا يف نيح لكل 06
 هناي. نق نمسا اذهل لولادلا لايقوا ليف نر شوتدع وه" لو

 : هظفلو ديدملا



 مدنا ماو مس

 يدعاوق (نينموملا ريما) ماقأ

 1ر2 نيظذلسلا نين اه لاز الق

 2 رئاثملا
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 رخافملا نام زأأ هجو يف مرتو

 57 هم

 انديس ينمي ) هللا هرصن هلمع أدتبا : نامخجا دقع يف ينايزلا مساقلا ونا لاق

 ةيحانلا نم سيردا انالوم مير ضب دجسملا ديدشتب (ماشه نبا مجرتملا دملا

 كلتب بترو هيحاون لك نم دجسملا عيبرت هب لك أ ةبقلل ةلاوملا ةيقرشلا
 نيرادلا يف هفلبو . هلم هللا لبقت ابازحاو اظعاوو سوت ةقارولا

00 

 ه . هلماو هدصق

 يف شوقنم وهام كلذل لدي نيراجتلا ةموح لسسلا ةياقس ءاشنإ اهنمو

 : هظفلو امسوق ىلعا جيلز

 00 ليبفلا 3 0

 هس لالز نم 26 ىحنو

 هترش تارفلاب اًيرع ايه
 انكولم جات لاضفملا يرسلابو

 ىقتلاولضفلاولدعلاو ىدنا افلح

 بطب سوفت تباط هتعلطب

 اهم يذ لضاف فيمع مك
 ا لا للا اهل كر اي كاهل اللا ااه ا ياها

© © © © © © 5 

 قتعم قيحر نم نيعم بذعب

 قئرم لك ىلع هرشب تبرا دق

 قوطم قشقعلاب سورع رغث

 قنورلا عينصلا وذ ( وذ شه لجو

 قفوملا زاك راو 0 دوطو

 قتم ثيب نم نيدلا ةامح ليلس
 قدصم رولا عاونال لوعف







 5 ل

 ناطلسلا هدج راث 8 نم وه يذلا ميظعلا يرثالا جربلا نودع انو

 شوقنم وه ام كلذل لدي م غبيبد ا يذلا هرصّق هللا دبع لوم ا

 جيلز يف هشقتف خيراتلا هب 0 رطشلا ىدع ام دوسا جيلز يف هباب ىلع
 : ةالصلاو ةلمسلا دعب هظفلو رضخا

 0 اف لاا و نقع عنج ل“ دخلا
 ةدعم ب رامزلا ؟كولع ؟لوع 8: :نكانسملا قفا ملا راش

 ددع مانالا يف ينساحم © ىلوم (نيدعزلا هيغل ضالون

 ٠86١( ددجم هل رصنو حتق) © داش هالع يدحم ران

 هكا امج . كايت ق1 تاق قولا يقر لالا

 يبافثلا يلع نب رداقلا دبع دم يبا خيشلا ةيواز رانم 5

 . هرصع يف يملا و يح

 ةعقاولا يهو سافب لزانلا سوس لآ شيج ىنكسل ةدعملا توببلا اهنمو

 عماجلا دحسل لباقملا رادملاب ةفطصملا دونملا يبا ءاحطبس يبرغلا فناحلا يف

 امافاضمو ةناطلنلا باوذلا قلع نول ادمم ناك يذلا قيزحلا عم كلانه

 ةئدملا اشب فارشا تحن توببلا كلت ءانب ناكدقو ةمعانص ةسردم دعب ذخلاو

 ناولس عيبرلا يبا ناطلسلا نافصو دحا يجرف ناقلا ةيدللا سان ءاهبلا

 ةرطللا ريزول ررحذزلا أشالا 4 بكح ام كلذ لدن ةتمعت يندو



 منا مالا مس

 هظفل ؟بلاو سيردا نب دمخ هللا دبع ينا ربكحالا ةينامحرلا ةيناطلسلا

 : ةالصلاو ةلدجلا دس

 ةفرشلا رماوالا تاك« ىضترملا زعالا هقفلا « ىضرالا دوالا انبحم»

 ىلعت هللا ةجرو كيلع مالسو كظفحو هللا كاعر سيردا نب دم يدبس

 توببلا ءانب راص مامز كييلع دري يديس دعبو هللا هديأ انالوم دوجوب هناكربو

 ملاطت نا كبح هللا هزعا انالومل رئاصلا شانك انهجو انك ام دعب سوس لأ

 نم لضنلا اذه ىف انووعأ ءابلا نأ قدس ملعاو « هللا هزعا انالوم ىلع هب

 اهلك د ونملا يبا ةبصقب لئاوثو رود هذهو ةرئامجلاو ريملا ءالغو رطملا لجا

 انالومل رهظ ناف نزخمال اهلك ةبصقلا نا كنع فاخ ريغو يناربلاب ةرمتعم

 رظنف الاو كاذف سوس لآ نم يتب اماهب نكحسو اهءابرا ىلع موقت نا

 , يديس لعاو , كلذ ىلع يماشلا لالع ديسلا انعم قفاو دقو عسوا انالوم

 ىنكس ريثب قبو 140 مهم اونكس 486 سوس لآ نم نيلهأتلا ددع نا
 ديسأا رظانلا عم انهجو انك يذلا رتاصلا شانكو مهنم بازعلا نود "0

 دب 0 ال ههجوو هرماب انل ينتعت نا كبحتف هراظتتا يف انلز ال ديدشلا دمحا

 ام مفدب يماشلا لالع ديسلا نيمالا رمإ هللا هزعا انالوم حنو

 رود - كيلع دربو هب انتويلطي اولاز ال هبابرا ناف كيلع دراولا راضلا

 مالسلاو ةدوملاو ةبحلا ىلعو لئاوتلاو رودلا نم اهيف |م ملعتل اهلئاوثو ةصقلا

 دوج وما هلصا نم حص .« هلل هنمأ يجف: انال وم فص و. ١؟11ماع ةدعق ١0 يف



 مسا مال دس

 ةرضملاب ةيلودلا قاروالا عدوتسمب ظوفحملا ةناجرلا تاءانبلا قاروا فاع

 مايالا هذه يف اهيلا راشملا تويبلا تده دقو ؛ ةيطابرلا ةمعاملاب ةيناطلسلا

 أشايلا ةحاس مدا تطعأ يتلا ةديدملا ةحسفلا ةمسو" يف تديزو ةريخالا

 . يدادغبلا نب دمش

 ىلا جاتحي امم اهريغو ةبمامالا روصقلا مام حالصا كلذ نمو

 (ةناطلسلا روصلا) ةيتعلا ءانما فارشإ ا ب حالصالا

 : هظفل يبلاو هز دل تاووكلا فلعله اق اسفلت لذ

 ع مالسو مكاياو هلل انناعأ ةدسسلا ةبتعلاب انالوم ءانما انءارحا»

 دا هون يل كرما يو هيرست واللا ود السرو رع عفو

 500 كرمي مو ُهللب روصنملا انالوم راد مام اوحلصت نا هظفحو

 ةمحلا لعو هيف هذآ كلي .رسألا هل مدق هللا هاعر انديس ناف دوعسمات

 , «هب هللا طل دمحإ نب ىسوم : 1555 ناضمر  مالسلاو

 وا قدم 1 تلال كدي سلا فلا وعم الوم نوال" نعو

 : هظفلو اهالعاب

 انيرظالا رسي انسح ىرتا © يمنص نسح ميدب يف لمأت
 اندراولا لك يءأم منمأو 9 ردص رح ةينطأو ىدص لي

 0000 لا © (1) اكارشب هب تييح نم ىحا

 ش 00



 دل ملا مس

 نوم د ف ةانمولا كلك

 . اعله هاف هه همه جاه هل هه 8

 انتدنلاو ليفؤنما نسلا

 اشب راشلا ةذل ابا رش

 « قفاه هاو هو د د عااقأاس

 ريمأ انالول 2

 .ا١؟ةههوهو لجلب امنا مجرات ىلا دشرب راشأ

 نب همس نب دمح هللا ديع وبا بيدالا ةمالعلا لاق ناطلسلا اذه يفو

 ها فه اه ع٠

 أشنم وبما

 : فلاو نيتئامو نينامتو ةعبرا 5 مأع قوتملا يازملا قدوشلا لالتق

 قازيسلا كول لك

 مارع نم مهل اف

 هادن رحت ضاق وا

 0 وب لدعلا ماق وأ

 نكلو لضف ماما

 لغم لك در

 لذم لك زم
 طق رهدلا ممس أم

 لتت رهدلا لوا نم

 ىمسملا مسالا قباط

 و
 و

 اشو س4 كلمو

 (ماشه ناز رضح ول

 ماهللا رطق كيفك

 مامالا لحم لح

 مارملا عسي هش

 ماركلا يف هلع

 مآ ودلا تديددسد 1 هك



 نلحررلوجلا

 و لع وه نر دلا كطأ دسركرألا دلو
 5 0 20 د وا رع 1

 رخل ايدنطلخ 0 قره .ةنرك الأم تمالدوو ميأ

 | 0 38 كوجرم بأ وب مي حشاب بيتم
 لفعل اتولمومرلارمدتم تر لهو مه ايا | ماش 1
 0 ا ارداسل دن

 ميق يلم 5-7 0

0 23 0 1 ْ 

 ل وع را لوم 40 ا
 0 0 اعاد مجرور 4 0 0 ١
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 0 | رمح م

 7 ا م 0
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 دم مله مس

 هللا كنع وبأ نأ_طلساا

 ماشه نب نمحر لا دبع نب دمح

 نماث قفاوم فلاو نيتئامو نيعبسو تس هس مرح 9 يف هل عيو

 . امه94 ةنس تشغ يرشعو

 .١١9 ماع بجر نم رشع نماثلا سيما مو لاوز شك ارك يقولو

 قئرتاشلاو ىدحلا يف لحزو برقعلا 8 خيرماو املال# ةنس قفاوم

 للا )١( وهو نيطبلا يف رمقلاو ناطرسلا يف ةرهزلاو بئاكسلا عم ءارذعلا

 طسضب نيفاكملا نيكحلفلا ضعب طخ نم .ه ةلذسلا يف سمشلاو

 . ةناطلسلا روصقلا يف تاقوالا

 ةماخر ىلع شقنو « شك ارب فب رشلا يلع ىلوملا هدج ربق ءازاب نفدو

 : هظفل ام هحيرض

 قا كلديزو نوح ا ريشنتما
 (دمخ) ىثاحلا يواعلا وه

7 

 دي يعس كلملا ٍٍف هل ماما

 هرك ذ ديش دقو (ديز وبأ) هوبا

 هباصع ريتعاو هيلع ع

 دسيو العلا ُِف يدس ناك دقف

0. 

 ديزمهيلع امرأ )١( ٠١" كرعشأب © © © 55
 ناكو هللا كنع ىلوملا هدح حيرضل رواها دحتسملا سسأت هذان | نم

 هل لقف ةافوأا خيرات مار نمو

 )١( ميراتلا ين ةربتعم ريغ ةدحوملا ءابلا *- .هنم لوقنملا لصالاب اذك .



 َح

 يف شوقنم وه أم قبط فلاو نيتئامو نيعيسو ةثالث ماع هنف لمعلا ءابتثا

 ابونج حب رضلا يلاوملا بالا وهو روكذملا دجسملا باوبا دحا ٍسج

 سدق هدلاو نع هتقالخ نمز كلذو حيرضلا لع لطملا بجرسلا العاب

 . مالسلا راد يف اههحاورا هللا

 ويزول دما ودع حبر ض لبق نم نحصال ةيلاوملا ةثلاثلا ةبقلا كلذكو

 : هظفلو ةروكذملا ةبقلا باب يدخ ىلع دوسا جيلز يف شوقنم وهام كلذا

 انيقي الملا ثراو ينانب © يعنم لكلا ميدب رظنافالا

 انيلاعلا بر كاذب هابيح #© ايازلا وذ (ةفلخلا دمخ)

 ردع دال تيويلا»ىاذ نوت دلانخشلل ريالا ةيردلا كااذكو

 سابعلا يبا يرض ديدجتو ةيكولملا روصقلا نم ىئثالت ام ديدج اهنمو

 كلذو ةممللا هيف ماقت امماج هل هريصتو هدجسم سيسأتو يواشلا دما

 ةق1 اذي ظيع جيلز ةقطنم يف شوقنم وه ام كلذل لدي 1؟8؟ ماع

 عادبالا لكن ولتلاو مرختلاو شقنلاب عانصلا يدبا اهف تعدبأ حيرضلا

 : هللا راشملا شوقتملا ظفل ثنلاو

 هللاح دصاقملا حاجنإ نيبو © هلاح ةيانعلاب رخافملا نمل

 هيلاع يلامملا ديلختب ممه © هل (كلم) اهرما مربيو يطب

 هيلالتم هدوعس سومش تحال © ام لثم رضاوملا جوا يف حولت

 هلاويو هردق ينادي فرش © ال ثح دبؤلا فرش اهيزيو



 دقف ىرشب هراثا اكذ يذاه

 يذلا اندس روصنملا لداملا

 هناصو هالالا لها ىح ىبجو

 هدادو قدصب هل حبتأ ىتح
 ةبسل كبسحو يواشلا فراعلا

 اهسأب دوسالا ونمت ةلالحو

 هيلاوتم (دمش) نعي تعلط
 دانا: تريلا أ ونقف

 هلاك ةيالولا رارسب ديب

 هيلاوتم ةفطع دمحا بنج ف

 هيلاع دجم لك يف ةيبرع
 هلاج نطاوبلا ادصل ةداسو

 هيلامج عيدب رظناو 5 هحبرض لوح نيجاراا ةفقو فق 85 © © 5 © 5

 )١( هيلاكموي (دعحرش) خيرات © هنلمأ يذلا حتفلا عئالطب
 : هظفل ام سيلا يف شوقنم ميرشلا اذه ىلعابو

 رعبلا لك نع كتنغأ دقو ترمب © انساحم كيتلقم ينعب رظنا

 رطولاعمدارملالصحدقف(رشباف) © يتعنص اشنال اخضرات تمر نا

 لعبا لذ لقلا ف رطل ايجي لعل يدلل يق لو
 : هظفل ام دحسملا ةهج نم يقرشلا رادجلاب كلانه دحسملا

 انهالإ
 ىلا مر 1

 هم رثحاو © همظع يذلا اذه

 1 00 مع فوتملا طبرغ هللا دبع ىلا بتاكللا هيقفلا ءاشلا نم تايبالا ةذه 00(

 مهض انايبا ًاشنأق هب هلعن هل هل قرسف روكذللا يلولا حيرض راز ناكها يهو ةصق اهلو

 0 اهأرق املف مجرأملا ناطلسلل اهتلبأف دحإ نب ىسوم ديسأ| بجاحل] اهعفدو كلذ

 لمعلا ناكدق ذا روكحذللا يلولا حبرض ةبقب شقنتل تايبا ءاشناب هيلا راشملا بتاكللا

 , تايبالا هذه أشناف اهتانب يف ايراج كاذ ذا



 سمسم

 وطنا ام رق

 يذلا انالوم رماي

 هناطلس يف راصف

 اب داب

 نم وما ألا
 يذلا رجالاب زافو

 ىلع هللا هرهظأ

 انيرغ نع هسأبف
 دّرص هفيسو

 مهب كالما ليس

 رم (نمج رلا دباع) نم

 هدلاو

 ف هلع ةمحرو

 أنك سس

 ومب نيدلا ظفحو
 هل دهعسلا لعحو
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 مس

 هي عا مرق و
 فيض تلالا" رص

 ب كا اما ريكو

 همه 1 أم ا ردتمم

 همظن ءانبلا اذه

 هيلا اا

 هانا باوزعا

 هب أ لك درطب

 همدثحا نيدتعملا يف

 هممه انف رخفلا يف
2 

5 
0 

 4م كر | 5و يق وح مه

 هي ا را نم
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 همصعو هشا انال

 هك ىلعأ و ادع

 رصناا) : هظفل ام ربنملاو ةروصقملا يباب طيحلا سيلا شقن يفد

 ةعبطللاب ةتس ءازجا يف ريغصلا يثرحلا حرش عبط ةياعلا ران قومك



 مسا ها مس

 يف لمعلا ءاهتنا ناكو « ليثم هل قبسب مل يذلا ن نقتنأا قتلا قينالا عبطلا ةسافلا

 كلذكو , فلاو نيتئامو نينامثو ةعبس ماع م متم مارلا ةجحلا يذ نماث هعبط

 « دشرملا ىلع ريغصلا ةرايم خيشلا حرشو « ةيصاعلا ىلع يدوأتلا خيبشلا حرش

 ةيفازاقك يع واف عبط ام لوا كلذو ةيمورملا ىلع يرهزالاو

 يف ةبغر هعيرب رمأ ءانغتسالا هنع عقو يذلاو ءعوبطملا كلذ نم نييورقلا ىلع

 ريذتلا ةطرو يف عوقوأاو عايضلا ند ًارذحو داصتقالل احونجو عفت مومم

 يلع يأ هدلو هتفلخل اخ مجرقملا هردصأ عوضوملا يف يناطلس ريهظ ىلع كيد

 ا عيب ام نك 000

 : (يدمحملا يمامالا عباطلاو ةالصلاو ةلدمملا دعب) هظفن

 ترو كيلع مالسو هللا كحلصأ نسح يديس ىضرالا رابلا اندلو»

 ١5508 تهجو كلنا هنف 1 كياتكح انلصو دقف دعبو هناكربو لعت سا

 0. نسل نك يقاوأ سمو الاقثم نيتسو نينثاو لاقثم ةئام ةرشع تس

 ةريغص ةقوأ نينافو ىدحا بسحب كل انهجو ينلا ةفحتل يدوانلا حرش

 امو )١( سايحالا بنامل اهنم ١175 زيحام تنبو ةخسن لكل نامتا ةثالثو

 امسح يهاردلاو ه١ لاير نم روكذملا نيل يف امو ءانمالا دي ىلع 8 عيب

 هلم لحو ميما لصو دقق تهجو يتلا نيمالا (؟) ةلوفن يف لصفم وه

 . ةريغص ةقاطب 0 د كارلا ىنعي )1١(



 لا 0 0

 ظفتحلا هلصا نم حص « 1587 ماع ريخلا رفص ٠٠ يف مالسلاو كاعرب هللاو

 . ةيئاديزلا ةبتكلاب هب
 اهريرحتو ىتكلا هذه حيحصت ءانتعا ديزم هحور 000

 اهيف عقب نا ىسع ام ىلع هيبنتلاو اهحبحصتب هصاوع ءاملع فلك د قف اهبيذبنو

 رغثلا يناق هبتكص باتك يف هنأرق ام كلذل لدي فيحصتلاو طالغالا نم

 ريزوال يربيربلا دمحا نب نمحرلا دبع ديسلا ليللا ةمالسلا هيزنلا يطابرلا
 : ةلدملا دعب هظفل 35 ود نيرشعوب سردا ديسلا نيملا كلذ ين ربكحالا

 نب سيردا يدس رزولا مظعملا ةمالعلا لحالا دمحالا هّقفلا ائح »

 ىلمت هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كندا هللا ظفح بيطلا يديس ريزولا هيقفلا

 يذلا يشرحلا ءزج ةبلطلا ءابجم مسضصت دف دعبو هللا هرصن انالومريخ نع هناكربو

 اوبعوتسا دقو ًاريسي افيحصت هبف نا مهل نهظف هحفصتب هللا هديأ انالوم رسأ

 نم فيحصتلا مضاوم ىلع شماوملاب اوفّقوو هلوا نم ادرس ساركلا وحن هنم

 يفو مالسلاو كدو ينص لعو باتكلا ةيعحص كتدابس ىلع درر وهاهو كلذ

 « هلع 2 دمحا نب نمحر لا دنع ١م ماع ةريخالا ىدهج حاف

 . هلصا نم حبص

 هطيشنتو نيفلؤملل هعجشت ايلوا الوخد ةساعلا هتضبم باي يف لخدب اممو
 ىف ريل نمت ميلاو سنلا ةرجأ ىتح ةمزاللا فيراصلا ءادأو ايبداو ايدام ل



 طا |

 عباطلاو ةالصلاو ةلدجلا دعب كلذ ىلع ايلج اناهرب د نوكي عوضوملا

 : (هيلو هللا نمحرلا دبع نب دمح) هلخاد شن هردص يمامالا

 تحرو كيلع مالسو هللا كحاصأ نسح يدبس ىضرالا ربالا اندلو»

 ديلا هنقفلا لصوت هئم انفلعو كباتكح ائلصو دقق دعبو ةئاكريو لعت للا

 جرم ىلع هب معملابو ةروكسلاو مهاردلا نم هيلع هب انمعنأ امب يموسنكلا دمع

 ءاترمأ م هداهتجاي هذي ىلع اههيلع كلذ قيرفت ىلوتل هخسانو هفلات ةضبم

 كحل زوملاب دالبلا نم هل هانذفن اب لصوت يريطملا يبرعلا بلاطلا ناو

 « برع ماع مارملا ةحمللا يذ نم ٠١ يف مالسلاو كلنع يضطرو لا

 . ةيئاديزلا ةيتكملاب هب ظفتحلا هلصا نم ص
 ةيضايرلا مولعلا يتلتل ةبلطلا نم عاج ديعس دمج مايا رصمل ههبجوت اهنمو

 فلؤم يملعلا في رمل مدلل عصر ميسو كاذوو غبن نممو

 مولان ةفلك كااطنالا فادراس لحال , ساربتلا ءوضو يناكزولا 2

 زومر لح يف ؛ ةمكححملا رارسالاو ؛ ريساوب ١) جالسع ىلا نديلاو

 م ةناحنم) لظلاو عاعشلا تاذ ةلألا عرتخم وهو ٠ ةمجرتملا بكحلا

 . ساف عبط بتكلا هذه لجو

 ةيفارنجلا باتك ) فنصم ريبكلا يفارثجلا نوبهش دما سابعلا وبا مهنمو

 نضوالا ةزك ةروضو كاقلا ةروص « طئارخو زوم ىلع لمتشإ (ةبرغملا

 رمقلا كلف ةروصو ضرعلاو لوطلا يطوطخو يبرغلاو قرشلا اهبفصن



 مص ه1 دب

 يوكو ىستلا وب اهاولف موقرم دحاو هجو لع ضرالا ةرك ةروصو

 اهسانجاو املابجو اهرابناو اهرئازجو اهنا ريحو اهروحب ءامساب ةمئاق مم (١)ايسآ

 ىرخاو كلتك ابرو*ال ةطيرخو اهتاعاس فالتخاو اهسوفن ددعو اهمصاوعو
 دنالث ركل ىرخاو ايلا رطسال ىرخاو كلذكح اكيرمال ةعبارو ةيقيرفال

 اهب ةروصو ةرايسلا عبسلا لك اوكحلاو ا زانمو اهتافصو جوربأا ةروصو

 [هراو ننكلا ناو ةيحسملاو ةمجحلاو ةيرجحلا ةيبرعلا ةئسسلا ةقفاوم

 اهفئاحص ةناديزلا اثنا زخم ةنسن باتككلا اذه نم دجوت برغملا ميلقإ ةطيرخ

 سافب تيتك ) اهنا اهيلع بنكح 16 ناولالاب ةططخملاو ةبوتكملا ةليطتسملا

 انكلّوم ف باتكلا اذه 059 مالكلا انطسب دقو . ( امم قفاوم 1816 ةنس

 . (ةلودلا ماظن يف ؛ ةلوصلاو رعلا)

 انوع اذ نك عرتخم يمافلا ناريكح نب دمع هللا دبع وأ مهنمو

 فسالاو ىماللابو اهنكلو لابلا تاذ تاعارتخالا مهم نم اهريغو عبرلا نع

 امناو اظفتم ابتع لجرلا فلخي ملو عبطلاب اهرشت ردقي ملذا هتوم 57

 هتقزم ينلا ةضرالا نع الا ميظعلا ثارتلا كلذب اننض الهاج ادلو فلخ

 5 لك

 ينضاقلا نا تلذو ةيسيردالا سافب نييضاق لعج نم لوا وهو

 حصص ةيئانوبب ةملك ي هو لاق ينوريبلا ناحنرلا وبا هلقن قرقلا ةكحلمم ىلع ملع (1)

 : نيوفاقلا خربت



 مسا هللا دس

 يف هنيعي نم هتلالج نم بلط نمحرلا دبع نب دمت يالوم فيرشلا
 ةمارص اذ ناكو يدنرلا صفح ابا ةمالعلا نيعو كلذل هباجأف ماكحالا

 رخامملا) يف هلق روجنلا باعصاو نيعدتبملا ىلع ةميكشلا ديدش ماكحالا يف

 هنتدوسم يف فلولا اذهو (. ةرولعلا ةنسملا ةلودلا يف ,ةنسلا رردلاو , ةلعلا

 . ةناديزلا ةبتكلا
 يلع وبا ناطلسلا

 . ماشه نب نمحرلا دبع نب دم نس نسحلا

 د كلذ دحو امسح فلاو نيتثامو نيعبراو ةعبس 1١41 ماع دلو

 ةدوس نبا للاطلا نب دمحا سايعلا ينَأ تبثلا ةمالعلا ةعاملا يناق طخ

 فلأو ةئامئامثو نيثالثو نيننثاو نيثالثو ىدحإ ةنس قفاوي خيراتلا كلذو

 ش , مك ما

 نم رشع نماثلا سيملا موب ةيشع شك ارمي هدلاو ةافو دعب هل عيونو

 . 188/8 ةنس ريتش ١١ ٌقفاوم ماع بحجر

 ةنس ةجملا يذ يناث سيما ةليل الدان دالب نم حوديز دلو رادب يفوتو

 دبع نب دمحش ناطلسلا هدح مم نفد هبو طابرا لمحو 18945 ةنس قفاوم 1١

 .ةرباازا نور ةعرهلل
 تناك يتلا ىبهو نوطبقلا راد ديد هيض دي ةيزقلا زان قد



 هس ةمكاادسل

 نوقولاب فلكملا ناكو ؛ ساف ةنيدم يناب جاتلا سيردا للوملا 5

 انش دلاو يثيغلبلا نوماملا يالوم سافب نيب ولعلا فارشالا بيقن امأنب ىلع
 . مهحاورا هللا سدق دمحا ساملا يبا نيققحلا ةماخ ةمالعلا

 _اراكك لانه لحم فاشتك ١ مقو ديدجتلا اذه يف لمعلا ءانثا ينو

 ةرخو شالتم ريصح هب دحوو هش دبعت هنع يطرو هللا همحر سردأ لوم ا

 همر يلفصلا يمطافلا يديس بدالا ةمالعلا كلذ نمض دقو ممينلل

 : هلوق يف هللا

 © فيرشلا دبعلا حتق دق

 ايازملاو ديرب (نسحلا)

 تلا :تيرفلا 15 قاطع

 فيتم هردق نم دعسل

 فيشعلا عروأالا عورالا

 فرو رفاو هلضف نم

 هم جل م نوطنقلا راد ددح

 هام نم ساردأ يالوم

 فيلا ىوث دق هب برغ
 فيضلا هباب ىلإ يوأ
 تدلل روتاالا ووش

 فيطالا كلامل اهب نم © ىدبت ةبآ هب مظعأ
 فني اهرما ةلمل © بح دس هللا هرهظأ

 فيطل اهزمر ةراشإ © يراس حوتفلاو هروهظ

 بيرق نق ًاروهظ الث

 يلاعملاو رصناا هل ماد

500 



 كدا

 تيد د 7
0 

 و

58 

 نو نا



 رَص]مبْمْإَمَو 2530200 د

 , ب ئرعششلا عر سويلم ءزر عت ويطل نسل قرد وز ذب
 اع عيا يرو ] هلا عي ]كرمان ماسك لور مل مح
 يرد هوم انوه ال اهم اهواي :ليزغا تلكه باتماممل 0

 مق ت]دلغص) عم اغار ءليذغا نكماَوتاَو معو نر رُمل
 نع رك نش اهبعب اا مسار لماها اوصل ير هلع
 دع لعمر ته نيمو ثا 72 الزري ماي هَدح ياتو

 ب7 لس دبع 4ِكَوَيئا ذل هم) برص مزز بكيل واود
 ]مم سح ا 14 عسل بارع أ بسس هلك

0 

 (نسحلا ىلوملا ناطلسلا طخ)

 هنع ةفيلخ دموي وهو دمحم يديس ناطلسلا هدلاول ١؟مل ماع اهتكةلاسر رخآ يف

 ةخب اع يشأ نعل أ مي رضلا نيع ةحئلملل 3 وحس ةداع ررقللا كيفش هر شكارع



 د ةةيقع نبع

 ٠1١٠6 (فب رشهحوا)اهكران < مستف هبا ا 2

 .داحو 312

 هده نكس .راشملا ديعملا سانا نست قل تانبالا هده دكت انفو

 وأ نتف روأ غدا ةنلعت أ نو فانا يحس ةلاحلا ةكلا واول

 ءوسإ اهيا أتلا نم سمي ال نمآ مرح مويلا ىلا يهو . ّنهنم لفاكملاو

 . اهنا اهارتحا

 اا

 تاحامو ءانمالاو ءارزولا سول 9 باق 00 هليصحلاو هربوسا و 5

 نيتياّقس ةلامثلا ةهجلابو ايا احرص هنم ينونملا ناملاب سسأو قئانو

 يح روص هنعص طسو توس ةدعل يواحلا فنكلإا افلا ءأملا امهم ىرحأو

 كانه ةسردملا ةرانم ديشو قن“الا هزتلا اشنآو نيةطوتمل لطتسم

 : نألا ةدوحوما

 دوهيا ةربقم لبق هضعب اك يذلا تاصيصخلا يباروشم ديشو
 نييمزلا ضوع نادعبف ليلا لها نم ذختملا سرحال ى 0 شلاق

 تان ةنعو ةواطو ادعيه ضو روقلا تنل وعلا عرش مهر بقم

 لكب و هطسو ةدحاو سمح صصخ هب اي رهص هطسوب لعجو تاحابمو اتوس و

 , ةدحناو ةميرأللا ةناكرا قف نك



 دسمادأ 8 تف

 ةيلاوملا ةهملا نم صخ.”الابو ةينيرملا رادلاب ًاروصقو ًارود دفنا ام

 . ديدملا ساقي ريبشلا رهزلا ممامل
 طبطخت ٠1٠١8 ماع هل هسيسأت ناكو حالسلا لمعم هراث | مظعا نمو

 اهمخفاو لماعملا ربكأ نم دعب يذلا لمعملا كلذ يلاطيالا يرطول سدنهملا

 هدج هسسأ ناك امل ةابحإ ةيبرغملا رايدلاب ةماخض اهمظعاو اناقتا اهرثكأو

 نسالك اهغاوأ السلا ًارود ذختا ناكدقف ةلملا يف ليعامسا ىلوملا ىلعالا

 رئاوت دقو فوسلاو سراهملاو مفادملاو لحاكملا نم فال ىلع يوتحت

 ةنودو بفولاحرأا هب ثدحتو براغملاو قراشملا يف ربتشاو كلذ هنع

 رفسلاب ةئوتعملا هتلحر يف يزيلجتالا (سوردنو نوج) لاق ىتح نوبتاكلا
 ليعامسا ىلوملا عم ةضوافملل رافيتسا نادتمكلا ةكب ةنسانع ةئل ولا نسانكم لآ

 دعب » ةيحبسم فلاو ةئاعبسو نيرشعو دحاو ماع كلذو ىرسالا ةلدابم يف

 «ةيسانكملا ةرضحلاب روصنملا لفسا يرهلا يف ةنثاكلا مءالسلا راد دهاشام

 : هتمجرت أم

 يزيلجتلا ليم عبد رصقلا نم ةدسعبلا حالسلا راد ةدهاشمل انهحون دق

 ةثالثو قيدانصلا يف نوزخلا حالسلا نم ًاريثك ًاددع كل انه انأرف

 يتلا شئارعلا ةيدم باوبا صاخ لحمب تعدوأ دقو جورسلا نم رطسا

 فوبسلا نم ريثك ددع عم ةروك ذملا ةئيدملا حتف دنع ناطلسلا اهمنغ ناك

 نم أابيرق هس رف لع كاي ناطلسلا اندحوو ديدحلا تاعوتصم نم اهريغو



 تباعا ا دحن

 زيلجتالا ىرسا نم ايرحب نورسشع رادلا كلت سرح ناكو حالسلا راد باب

 اقع ناكو يراوسلاب رئاد ًادج فيظن رخآ لحم ىلع انوفقوأ كلذ دمب مث

 ىرشا راق كلذ دع انأوو ماودلا ىلع ءاملا اهيف يرجي مار نم جيرابص

 ةمظع تويب كلانهو كلذك كلانه مضوي ناطلسلا لام نا لاقيو حالسا

 ةعسر يف هل دنهلا كولم دحا هادهأ ناك عر اهطسو يفو قدانبلاب ةءولم

 نم تالببارق اهم ىرخا ةحلسا نم ةريثك اعاونا كلانه انيأرو جاجز نم

 هومنغ انا نيملسملا عونصم نم نكي مل هلك كلذ نا رهظيو عوردو ساحب

 اندجوو زيقطربلاو نابصالا اصوصخو مهنوبراحي اوناك ام نيح ىراصتلا نم

 قم انعأ ايل ةكلل قولا قع امك امين توينلا كاان وقلا ل

 هريغ هكلعي ال ام حالسلا نم هدنع ناطلسلا اذه فتنأ رهظيو يراصناا

 1 000 . كولملا نم

 غوبصم اهفتس عنصلا ةببجم ةبق اندهاشو : روكحذللا فاؤمل لاقمث

 لثمت بهذلا نم ةرئاد اهطسو ينو موجنلا لثمت ةيبهذ طقن هيف قرزالاب

 نم ىراصتلا كولم هيلا هيدهت ام اهب عدوي ناكة ريثك ىرخا ابيقو سمشلا
 ةنقتملا تاعونصملا نم هدنع امو هحالس عدو ناك اضيا كلانهو فحتلا

 باك ت اكس ىرخا يفو تابرع ناك وأ مبس ببقلا ىدحا يف اندجوف

 . هريفس ةبص يزيلجالا جروج كلما هل اهادهأ

 عرزلا نزل ساطملا نم ًاريثكح ًاددع هل نا بيرغلا نمو : لاق



 مكس 1١9 مدس

 ىلا هداوق ضعب انعم _راطلسلا هجوو : لاق ٠ 0ك دورابلاو

 لغتشي لكعلا لافطالاو نابشااو لاجرلا مهبف عانصلاب ًاءولمم ناكم يظع ان

 اودخ نيفسلا اواو انلف فروسلا هدو قدانلا ةفاناوت جورسلا منصب

 رصق عئانصلا ناقتاو لمعلا ىلع مهتردقم هل اورهظيل لمعلا يف مهلك

 . اهمقو مظعأ ام ةداهش نم اهب كيهانو .ه ناطلسلا

 مقدملا كلذ نم ابروا دالب فلتخم نم مفادملا نم عاون ال هبلج اهنمو
 هذه : هظفل ام ًارفح هف شوقنملا ةمساملا هذه نم راثألا رادب دوجوملا
 زعلاب لبحلا ؛ برغلاب ماما ديؤملا ناطلسلا « بصنملا يلاعلا مامالل تعنص

 .ه نينموملا ريما نبا دمت نب نسملا نينموملا ريما ءنيتملا رفظلاو ,نيكفلاو
 جيلز يف شوقنم وه ام كلذا لدي *.٠8 ةئس مبسلا باب ديدجم أهنمو

 فاقت ووك دما حالسلا لمعم باب حييسفل لباقلا هسوق العا

 عستجم رصنأا دونج يسوق دنعو © عفترم زعلا يديأب قدس لع

 عمتلت رصنلا قور, هيلع تحال © انسح العلا يف يرض ديشم رظناف
 0 0 املا رخف 8 هردصم لج رماب تعدتأ ثح

 (عبس هدعس ماقأ عابسلا باب) © اهجوتي مسر يف دمسلا ةعارب

 ةثامئالثو 7 ماع 5 ةهملا نم هل لباقملا بابلا سيساتو
 نيك اكدل ةلباقملا ةهملا نم سوقلا العاب ججيلز يف شقن ام كلذا دهشي فلاو
 : هظفلو ةكاسلا بايب ةعابلا



 ل ١ نر

 اهراوسا العا جوا تقترا املا © اهراونا تقرشأ ةداعسلا باب

 اهوا انينتلا "قرف دي داش 2 قارا ىبحلا اكلت كدأت

 2 هب تزع نم بانل 2 الغاد ايف هللا رصن لاز ال

 اهراطوا هسفنل مث ىتح © اهب هاثنب نيكحتلاو زملاو

 (اهت ماهراث اب اي نام تلك :٠٠2) .اهضرات اها فتم لاق ان

 يطل يزد نألا فل ةكورقلا تاس روذ ىدناتو

 . ةقينا ًارودو ةخعاش احورصو ةقهاش ًاروصق ةشئيرملا ةنمآ ناتسبب سسأ ام

 زيسلا ةقصو:دب. عادل هنيومت ناكو كاحولا باب روق نيسأو

 . وللا نمحرلا دبع جالا نيمالاو يشيملا

 سافب ةلصتم ءاضببلا ةئيدملا هب تحبصأ يذلا دونملا يبَأ عراش روسو

 . لاصفنالا مامت لبق اهني ناكدقو ةسيردالا

 هب اناتسإ ًاشنأو لوح امو. نآلا ةوناثلا ةسردملا هي قذلا لحلا وسو

 . ةديدع اراحشا كلذي سرغو ءانغ قئادحو

 اهيفل اهب لزنأ امسسأ امو نألا يدلبلا سدنهملا اهب يتلا ةبصقلا سسأو

 . هلوح امو ناتسبلا كلذ ةساركلل فيرلا لها نم

 ماعلا ميقملا نكسم عنبعلا ةيبجملا لكسشلا ةميدبلا ءاضببلا رادلا سسأو

 . اسأق روزب ام دنع نآلا

 هريغو ديلوتلا لحم مويلا هب أشنأ يذلا يجراخلا لادك ا ناتج روسو



 دل 1٠١5 دل

 نم ىتش نواف مج يف ةياغلا ةغلابلا ةبقلا ددحو « ةديدملا تاسسؤملا نم

 ,:لويذلا دن ايبابش ةزهز امل داعأو وك ذملا ناتسلاب ةنئاكلا لبخلا ىقلا

 مالسلا دبع جاما هنيما ىفا رشإ تحن هلك اذهو , عابسلا ناتسإ سسأو

 . همارتحا ماد موبلا ةلودلا ردص دم جملا هلجنو يرقملا

 ةبق فقس حاصأو « يسلربلا دما سابملا يبا يرض ةبق سسأو

 . هتقرخز يف غلابو هقاأو هقيوزلا ددجو يسردالا حيرضلا

 سبملا يف شوقنم وه ام كلذل لدي يسيردالا حيرضلا سيبجت داعأو
 :هظفلو نحصلل ةلاوملا ةهملا نم حيرضلا ةبقل يبرغلا رادحلا ىلع ةزراب فرحاب

 رطولاب زفت يرادفقمل مشخاو- © ةمفر نم تزح ام ىلا 0

 رفظلا ميرس ىمضأ انبناج © 500

 هتعموصو هدجسم ىنبو ىحن نب دمجأ يدس .مماصلا يلولا ةق دشو

 لالع نب ىحب يدس ةبق أشنأ اذكصو , فلاو ةئامثالثو رشع ةنس كلذو
 مهزرج نب لع يدس بق نم ةبيرُقلا ةماعلا دنع لاسفلاب ريبشلا يرمعلا

 ىدحا ةياملا ضرا دودحي يتلا ةناجات ةملق أشلأ اذكو , حوتفلا باب جراخ

 نم داكح وا ىثالت ام ميمرتلاو حالصالاب كرادتو « سافل ةرواحللا لئابقلا

 نيس نعام ةنارق مسوو  نيروك ذملا نينيمالا دي ىلع ةحرضالا نم

 ةيبرملا مولعلا قلتل هتلود ءاغبن نم ثوعبلا هئمب ةيباعلا هتضمم ران! نمو

 .ةلودلا ماظن يف انفلوم يف هانعضوأ ام قيط ابروا لود فلتخمو رصعي ةضايرلاو



 يرخملا سب. ورمل
 ا
 هكر رمي ا

 سيافلا كلا يقوم لاي
 "انفع لاه امور ءييرح يل سا! رسب يف يلا

 ل

 يدوالا جالا نب رهاطلا لمع
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 دم ١1ه

 دبع دمش وبا رهاملا بيبطلا رصعب ةيبطلا هسورد ماهل ههجو لاكن مهو

 ثيح هل راشملا رينملا ردبلا هفل م ةجابيد يف كلذب حرص امسح يماعلا مالسلا

 ديدلا يطلا لاماب هتعصرو نك ةدع نم ديسقتلا اذه هل تعمج دقو : لاق

 روصنلا انالوم ددمب ةرهاقلا رصع ىربكحلا ةلاطبسالا يف هانرطح امسح

 سلا هدرا لكامل ميمر رشلو « ةئسلا هتمبب معلا تاوم احأ نم هلل

 ؛ ةعرلا ىلع ةقفشلاب بوكسملا هثبغو , ةيبرغملا راطقالا ىلع دودمملا هللا لظ

 نيب هل مسجو « ةرهازلا همايا هللا مادأ نسملا انالوم ناطلسلا نب ناطلسلا
 .«ةرخآلاو اندلا يريخ

 يفارثحلا رادلاو ةأشنلا ينافلا لصالا يدوالا جالا نبا رهاطلا مهنمو

 يتلتل « 160 ماع مارحلا ةدعقلا يذ يف ةهجوملا ةنسملا ةثعبلا ءاوع دحلأ

 حالسلا رادب مدختساو اسنرفب جرخم دقو ةيبروالا دالبلاب ةيضايرلا مولعلا

 لاز الو ةيزيزعلا ةلودلا ءاهتتا دنع هيف لمعلا لطعت نا ىلا هب لزي و سافب

 انه اهمسر تبثن نيفصن لع ضرالا ةيفارغملا ةطيرخ هلو قزري اح سافب
 . ءايلالا ءارقال ةدافا

 ةيسافلا ةيرجملا ةمبطللب هعبط اهعفن يرالا اضيا ةيدملا هراثآآ نمو
 افاد ل نعال ل هنا لوس | ريرع لا ىمرظلا عا رق األ

 ناهلس عيبرلا يبا ناطلسلا قتعم دمحا نب هللا دبع للاطلا ةيسافلا ةمصاعلا

 . فلاو نيتئامو نيعستو ةثالث ماع هل هعبط ناكو



 هلم "1٠ دس

 كلذو ظافنملا رخآ ىديبزلا ىضترم شيشلا ءايحالا حرشل هعبط اهنمو

 . نييورقلا ىلع هنم ارفاو اددع سبحو فلاو ةئئامئالثو ةعبرا ماع

 ماع كلذو نيمملا دشرملا ىلع رينصلا ةرايم خسشلا حرش عبطب هرماو
 . 15507” فلاو نيتئامو نيعسنتو نينثا

 ةلودلا يف خيرات فيلأتب يملسلا جاهلا نبا دما سابملا يبا هخيبشل هرمأو

 بختملا ردلا) فلاف كلذ ىلع ةدعاسملاو فاعسالا دي هلدمو ةرواعلا

 ةناديزلا ةبكحلاب هماهتإ لبق تامو ادام رشع ةسمخ ىلع ديزي (نسحتسما

 1 عسل تادلحم هنم

 خيرات عضوب يشك رملا يعابسلا ميهاربا نب دمح ديسلا ةمالعلل هرمأو

 لكل مماجلا ناتسبلا )ب ىمسما هفلؤم عضوو هب رمأ ام لثتماف ةيولعلا هتلود يف

 , (نسحلا انالوم ناطلبسلا ام نقف دع يف ؛ نسحتسم نفو « نسح عون

 ةيتكملاب ١184 ددع تحن دجوت هنم ةخسلو هتحاببد يف كلذب حرص امسح

 . اهفلؤم طخ اهيلع ةناديزلا

 زاوملا نبا دحاولا دبع نب دمحا سابعلا يبا هترضح بتاكل هرمأو

 ةئونعملا هتلاسر كلذ يف فلأف ايميكلا ةحص لع لالدتسالا يف باتكفيلأت
 ةلاسرلا هذحل هفيلأت ناكو (ءاسيككلا ةعص ىلع لالدتسالا يف ءايضلا ملطم)ب

 . فلاو ةئامالثو ةعبس ماع هب حرص ام ىلع

 لك دوو ووزن رعفلا فاد هع يليلخلا رصتخملا ةءارق هؤاشنإو



 د ا1ةءالاادب

 لعجو مولا ىلا كلذب ايراج لمعلا لاز الو رهشلا يف ةرع مخ كبح موي

 ةقبطلا لها كلس يف همظني و بلق رهظ نع هيلو هظفحي نم لكل المج

 انفلؤم يف كلذ انهض وأ امسح سانكمب هتءارق ًأشنأ ناك اك. ءاململا نم ةعبارلا

 ا . (ةيلملا ةضبللا)

 ىمض ةدربلا ةءا رقو حسبص لكدعب يلذاشاا بزح ةءارقل هؤاحإ كلذ نمو

 ىرت امسح ةرهاشم كلذب نيمئاقلل ءاطملا هّلذبو يسيردالا مرشلاب ةمج لك
 كلذ ءايحاب هرماي ساف ىلع هيضاقل هردصأ يذلا ريهظلا نم ةلجسم ةخسن يف

 يناطلسلا مباطلاو ةالصلاو ةلدمحا دعب هصنو ريخلا لها نم هب موقي نم نييعتو

 - :«هيلو هللا دم نب نسملا » هلخادب
 كيلع مالسو هللا كددس يان ني كيدتلا يضاقلا ىضرالا هيقفلا »

 ميدقلا قا تناك يتلا ةعاما نا بستحلا ربخا دقق دمبو هللا تمحرو

 ةدرب ًارقت تناكيتلا ةعاججلاو هب هلل عفن يسردالا ميرضلاب يلذاشلا بزح

 ةتس نيعت نأ كرمانف هيلعو هللا وفع ىلا اوراص هيف ةعملا موب ىحض ميدملا

 كانه يلذاشلا بزحلا ةءارق دصقب ريخلاو ةنلا لها نيستنملا نانعا نم سانا

 عيمتملا ىلع حبصلا ةالص دعب هل نيعملا لحما يف هنءارقب مايقلا ىلع مهضحو

 لكل انيع دقو مرملا كلذ بحاص عم بدا ةاعارمو راقوو ةنيكسب يعرشلا

 مل نا ليدع راد نم ةرهاشم ةبقوا نيسمح كلذ ىلع هنرجأ يف مهم دحاو

 اماهيدق #لدزاكام لع لمملاف لاو صاخ سس اهيدق ورش ناك نمل نكي



 دن ١٠١مل

 موب ىحض حبدملا ةدرب ةءارق دصقب كلذك نيرخآ سانا 'ةرشع نيعت نا كرمان

 نبرشع هترجأ يف مهنم دحاو لكل انبع دقو روكحذملا ميرضلا يف ةمججا

 لها ةراكذلا مازلإب بستحلا انرما نحت اهو ليدع راد نم ةرهاشم ةيقوأ

 (مهفيظو نم كلذ نوكل ةداعلا لع نيعملا تقولا يف مهعم روضملا عامسلا

 كلذ يف لمجت ام اوعقدي نا ليدع رادب هللا هرفو ديعسلا رتاصلا ءانما انرمأ

 مه فيرشلا انباتكح اهو كدي ىلع هل تنبع نمل ةرهاشم الاقثم نيسْخا نم

 طي رفت هيف مقي ال ىتح هدهامتت نكحو كلذ يف فتق هبط كلصي كاذب
 لسفتسا : بجي نم طخ هدعبو « 1٠١4 ماع كربالا نابعش 15 يف مالسلاو

 , لضفالا ةمالعلا ملاعلا « لجالا هيقفلا هدهشأو هنلث اف اهلصاب اهلباق تبا

 للا هزعأ نان دامجا وهو اهيحاوتو ةئوصملا ءارمغلا ساف ةعاجملا ينماق

 تماد وهو هيحاو هيدل مأتلا لالقتسالا هيدل صن ام لالقتساب اهسرحو لبعت

 عباس يفو ركضذ ثيح نم كلذ هل بجي ثيحب هتداعس تلصتاو هتمارك

 ريساو ىلاعت هبر دبع فلاو ةئامثالثو نيرشعو نينثا ماع ظعملا ناضمر

 . هناعدو هلكشب نالفو هتاعدو هلكشب فرالف هنذ

 هردصا يذلا فيرشلا هريهظ ءاماعلا ردقل هنالعإو رملا هنانتعا نمو

 افارتعا مارتحالاو ريقوتلاب هتارقو ةدوس نبا يدهملا خيشلا ريهشلا يضاقلل

 .نراطلسلا اذه مم ةيئيدحلا ةيئاطلسلا سوردلل هتمزالمو ملعلا ىلع هيدايآب



 لش ا

 يناطلسلا مياطلا مث ةلدملا دعب ةلجسم هنم ةخسن صنو لبق نم هدجو هدلاوو

 : « هبلو هللا دمش نب نسملا » هلخادب حاتنفالا نيبو اهنيب

 يف علطاو  هرشنو هبط ةداعسلاب نرقو « هردق هللا ىمسا اذه اناتك»

 اندلاو ميشو انخيشو انبحم هكسام ديب رقتسم « هردبو ةرينلا هسهش يلاعملا ءامس

 نم ثدهحلا يماقلا ةك اردلا كراشملا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا هللا مبسدق اندجو

 يبا « قيقدنلاو ليصحتلا ءامس يف ىمو «قيقحتلاو للعلا يف قبسلا ةبصق زاح

 لوحب هنم فرعتبو يرملا ةدوس نبا للاطلا نب يدهملا دمحم ديسلا هللا دع

 دلاولا انالوم ريهظ نم هديب أم ىلع هل انددج انا هتنمو هن لماشو : هوقو هللا

 «نارفغلاو ةمحرلا ييبائش هحيرض ىلع غرفأو «نانملا يلاعا يف هحور هللا سدق

 لععو هيلع ؛ةياعرلاو ريقوتلاو : ةيانعلاو ةمرملا ةءدرا غباس لابسا نمضتملا

 هدالواو رداقلا ديع ديسلا للاطلاو دمحا دسلاو دم دسلا نيييقفلا ةنوخا

 لجو رمح ديسلا هيقفلا موحرملا مهقيقش دالواو نيروكذملا هتوخا دالواو

 ىسعامم مهماشاحمو « مادتسملا ليما يعرلاو ءماظعالاو ةربملا لهاكى ع لكلا

 ملعلا بصنمل ةباعر « ماوعلا هب فلكي اب مهفيلكت ديري نم لاي رطخي ترا

 خيبشلا ةمزالموءفيدملا يلعلا بانملا اذهل ةبحلا يع نم هيلع مهامو «فيرشلا

 دلاولاو دملا انديس عم هود اة < يواشلا مأمالا حصص ةنارق

 ءادك انو ارا رفا لق امذاز اديب [يس ن6 ا كلذك انج ناطر نا ايه

 فرش هل فرعيو ؛هردق رد نا انرعا ةالوو انمادخ نم هيلع فقاولا لمف



 مس ١١١ د

 محلا رمالاو ءررقملا ناسلا اذه ىلع هب قملأ نمو هيرجي ناو ءهرخفو ملعلا

 مارحلا ةجبللا يذ يلاث يف ناي الملا كيرعلا انوا هن ندعو ةطنلا

 شا« |!؟٠9 ماع

 اهلباق تهننا «لقتسا : هنع هللا هنمأ بجيب نم طخ هدعبو ؛لقتسا : هدعبو

 ررتلا ريرحتلا , لثمالا ةمالعلا اعلا ؛ لجالا هبقفلا هديشاو هتلث اق اهلصاب

 ءارغلا ةيسيردالا ساف ةرضحب ةعامجلا يضاق « لبنالا عذيمسلا ذبهملا «لكاالا

 اهسرحو ىلسعت هللا هزعا ينيسملا ىلقصلا يداحلا دبع وهو اهيحاونو

 هبجاوب هيدل ماتلا لالقتسالا هيدل صوصنملا فيرشلا ريهظلا ةشسن لالقتساب
 عباس يفو ر ذ ثيح نم كلذ هل بجي ثحب همركاو لمت هللا هظفح وهو

 نالفو هتاعدو هلكشب نالف فلاو ةئامئالثو ةتس ماع ىلوالا ىدمج يرشعو

 . هناعدو هلكشب

 فيرشلا دم نب مالسلا ديع دمخش وبا لوقت هناطلالا اذه يفو

 : روكذلا ىمملا

 داوملا مهشلا اهريماب

 ىتب هب هلالا امو

 هان داكب ًادجم
 ذبح "ايف معلا 7

 انيق“ ةنراع تحضر

 اللا لع قوفت ساف

 دامس ىوقا ىلع ًادج

 دادشلا عبسلا ىلع ولع

 دايدزا يف تقو لك يف
 5 © 9 6 © داسكح نم هيلع ىثخت



 دس ١١١ د

 دادولاو ةبحلا لع بولقلا توطنا هل (كلم)

 دادسلا جن نع داح ام © ادبذمو تافصلا (نسح)

 , دالملا مدي يف ثللاو © ىدتلا مدل يف ثنغلاك

 دازو ىبرأ ميلعو 9 مهراخف كولملا كَوو

 داشرلل ماعم يدبي © همكح انف لاز ال

 نسحلا نب زيزعلا دبع سراف وبا ناطلسلا

 . فلاو نيتئامو نيعستو ةينامث 1؟ة4 ماع دلو

 ةئامالثو رشع دحا ماع مارملا ةح م يف هدلاو ةأفو دعب هل عيدبو

 . 1445 ةنماردوب ه قئاؤمرفلاو

 . 1١9١8 قفاوم 155 ماع كلملا نع لزانتو

 يسافلا رداقلا دبع دمحم يبا ةيواز ةنذثم ءان هتداعإ سافب هراثآ نف

 ةيوازا هحالصا اذكحو ماشه نبا ديز وبا هدج هسسأ ناك يذلا

 . ىسوم نب دما هريزو دهع ىلع هلامتا ةروكاب نم كلذ ناكو ةروكذملا

 ةيسافلا ةرضحلا نم ةيمامالا روصقلاب رهشالا ةنمآناتسبب هسيسأت اهنمو
 ةماخضو فانكأ ةعسو اناقنإو ةفرخز ريظنلا ةميدعلا ةيديبعلاب ةفورعملا ةبقلا

 يسنحلا عارتخالا يف مهغوبنو نيسافلا نينانفلا قل ع ىلع ةلادلا

 ءابح.ال ةيعانص ةسردك ةبقلا هذه لمج منصلا ماكحسإو ناقتالاو عادبالاو



 كك و

 قيغتو يشولا قيسنتو شقنلا ةقرل اسوماقو ةسلدنالا ةبرعلا ةراضحلا

 ام يبرغملا قوذلا ةمالس ىلع الج اناهربو يسانتلا يف ةعاربلاو قيوزتلا

 امو باوبالاو فقسلا يف بهذنو نيولتو بشحلا يف رفح نم تئش

 يبافلا جيازلاب اهعصرتو تاردملا سج ف يثوو مرو شقن نم تنش

 نم تئش امو نيرثملا وم هعافترا قسننلاو جم ناولالا فلتخلا

 نيلبانلا راثألا قاشعو نينانفلا بابعإ لحم تحبصأ يتلا ةبقلا كلت مخرت

 ةسسهذلا قاروالاب ةاشغم ةزراب فورحب اهوبب سبج يف شوقنم مويلا ىلا

 . (نينموملا ريما زيزعلا دبع انالومل , نيبملا حستفلاو , نيكقلاو رصنلا)

 تاذ ةلباقتم اعبرا ابق اهب لعج ةنمآ ناتسبب ةيسافلا ةريودلا سسأت ابنمو

 ةعصرم يبرعلا قوذلا نسح ىلبع ةلاد ةيسانتم ناولاب ةةوزع ةشوقنم باو

 يف هنم مطقب ضرالا ةشورفم يسافلا جيسلزاا لمع نم زرط ىبباب تاردملا

 نيرتملا نع اهعافترا ديزي ةيساحن كيبابش |مهيلع نابجرس ةبق لكبو ةقدلا ةياغ

 تاحابملا تاردجو ؛راغص توبب ببقلا كلت ضعب ءازإبو عيدب مرض تاذ

 رقم نع كلذ عافترا لقب ال (بيضقلاو مهردلاب) اضيا جيلزلاب ةشكرزم

 ببقلا كلت مسج طيح ةيولع ابق ةيلفسلا ببقلا قوف لعجو ؛ فصنو

 نيرشع ىلع ةلومش تاحابم ابرغو ابونحو الاهشو ًاقرش ةفطصملا توبلاو

 ضرا ةشورفم عضولاو منصلا حلا يسافلا جيبزلاب ة ةيعرم اهلك ها وقننا

 ةشورفملا ىطسولا اهتحاسبو ؛ دوسالاو ضسالا ماخرلاب تاحاملا كلت
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 تن“ 1

 لمجو هافصاو رمرملا عديا نم صصخ جيلزلاو ضيببالا ماخرلاب ضرالا

 جدد ةدعب كالذل دعصت اسقو قرح تاحابم ببقلاو تاحايملا كلت قوف

 لكش ىلع ةشالا كلت عيج تططخ بصن الو اهيقار قحلب بعت ال ةفطل

 باب اهعمجي ةلصتم ةثالث يبق نع ةرابع ىهو ةسعوتلا ةبقلا سسأو

 نع اههادحا نوكست ناتثثالاو راد حارب ةباثب ةطسوتم اهادحا دحاو

 ماماو ؛ ةلياقتم ىطسولا ةشال ةحوتفم اهساواو لامثلا نع ىرخالاو نيِلا

 هيلا لخادلا نيمي نع هبو ميدبلا يسبملا مخرتلا يف يا قبنا حابم ةبقلا هذه

 عنملا عيدب يف زاجتا ةيآ ىهباوبا كلذك لامثلا نعو (فيطل تيب) سوق

 ذفان ىيرخم وذ ناقتالاو ةقدلا ةباغ يف شقنو جاعلا نم قاقر نابضقب عزجملا

 عيفرلا رمرملا نم نيتراس ىلع ةلومخ ثالث ايانح مابملا اذهو ؛ بشملا يف

 تارك بايلاو بالا نيد لصف جاجز نم باوا ةعبس هل رخآآ حاب همامأو

 ةصخ هطسو يف قينا جسيم ضور نيروك ملا نيحابملا ماماو ؛رولبلا يفاص نم

 ةلومح جات اهولعي اه فقلاكة غيطل ةبق اهقوف عبرأ ايانح تاذ سان نم

 فطلا يف سانا نم لكلا يراوس عبرا م عيدالا ايانحلاو ةبقلا كلت

 جيلزااو ضي.بالا ماخرلاب ةعص رم ضورلا كلذ ققرطو ناقتا عدباو لكش

 ١ ؟ جردب امطورو ةبقاأ هذه دعت نحل راشملا لثم ثالث صصخ هبو يسافلا

 ةروكدذلا جردلاب هيلا لزني روكحذملا ضوراا لفسا رخآ ضور 9

8 
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 “2 لوااو ماخر لا هضرا ةعص رم ءائفلا بحر ناصغالا مناي فناحالا عسا

 اكلم ةمح را الولو هلككلذب هرافظا مويلا بارخلا بشنأ دقو اضيا

 رثالا كلذ حبص ال ميمرتلاو حالصالاب كلذ تكرادت ىدفمللا بوما

 . ناكر بخ ىف ميدللا ذفلا
 0 0 ١

 دب ىلع هدلاو هأشنا ناك يذلا ءاحطيلا رصق ماقإ اًضيا ساقي هرانأ نمو

 عضول الخ مويلار راض يذلا يهب لا رصقلا كلذ نألا ردصلا يرقملا هيما

 لحو تاحوسنمو ةضايع وا ةضفو ةيبهذ دوقتو حالس نم ةعدقلا راثألا

 نولاحر || امترابز دصقب يتلا ةضورعملا ةيدلبأا مئانص عا نم كلذ ريغو فرزخو

 مهللمو مهلحت فالتخا ىلع اهينادو راطقالا عساش نم لوثحا ايلا حاوسلاو

 ساوقا ود حابم اهماما فص ُِق ةن اال | ةسونجلا ةهللا ن م رصقلا اذبمو

 هطسو فيطل جي روص اههطسوت ناتع دب ناتصخت حاملا كلذ ماما ةرشع

 كلذ لثمو ةثالث ساوقا وذ حابم اهماما ُةنق ةيبونملا ةهجلا يفو اضيا ةصخ

 ضور دنمي نيتهملا نيبو ةيبرغلا ةهملا يف رك ذام لثمو ةلامثلا ةهجلا يف
 دادتماب دنعو ةصخ اهطسو يف ينام وذ ءراهزالا قسانتم «راحشالا ّىساب

 ةدشخ ةدمجأ ىلع نالومح الامث رخالاو انمب اهدحا ناح أم لطتسملا ضورأا

 ١16 ماع رصقلا اذه يف لمعلا لكدقو قرا را هزي ام: قط اود: زم قرم

 : ةقرشأاا ةهملاب ىطسولا ةيفلا باب ىلعاب سيح ف شوفنم كلذ امسح

 . يسيردالا ميرضلا نم ابونج مقاولا فيطلاا ديدملا دجسملا سساتو
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 ضور نم داكوا ردنا ام احأف كلملا راد روصق نم ريثكص ديو

 فرعلاو ةبالخلا ناولالا تاذ ؛راهزالا عاوتاو ءراجشالاب هتسارغ داعاو ةنما

 . ةقرشلاو ةبرغلا راطقالا فلت# نم ةبولحلا يذشلا

 . فلاو ةئامالثو رشع ةسمخ ماع يورقلا عماملا سج داعاو

 اهحابم ديدجتو لوبذلا دعب امجبم ةرهز ةداعإو ةيدمتعملا ةبقلا ديدجتو

 دوسالاو ضيدالا سرملا ليقصب هماما حيسفلا شرفو ضورلا ةهج نم

 راصبالا اهعتص عيدب يرام رمرملا يفاص نم ةعبدب ةصخ هطسوب لعجو

 ايان يضم 1 انو نا القل ونا نطو نابل

 ةئابرهكحاا ءاوضالاب دقوت نولملا جاجزلا حيباصمب امترئاد طسو رادأو

 نم هاما اهللخت يسدنه لكشب ةشنحم رمحالا ماخرلا نم ةقاس اهمامأ لعجو

 ةريغص فادصاب فاوملا نم يملا شرفو نوءاراا ىري ام فطلاو فرظا

 . ابروا نم هيلا يجن تناك

 يف ةمقاولا هللا دبع ىلوملا هدج ةضورب ةديدجلا ةربقملا ءاشنإو

 . ةيبونملا ةهجلا

 نييورقلا مماجب نيسردملا ىلع اهب ناهتسب ال تايارج نم ىرجأ 5و

 ثحبلاو « مولعلا يقلتل نيعطقتملا سرادملا ةباط لعو مهماقبط فالتخا ىلع

 رشأ ىلع بوعءدلا ىلع ءارغإو اطيشاتو مل اعبجشت , موهفملاو اهقوطنم يف
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 ةبراحمو يطامتلا ةمزالم ىلع لاب غارفو حاتتراب لابقالاو هبالطل هئو معلا
 . ناسنالا يني كلتفلا لهجلا ءاد

 يبا يضاقنا افشلاو يراخبلا مامالا مس ةءارق ءاشنإ ساف هراث ١ نمو

 يف هتءارثل نّيعو موب لك قورش رهزالا يسيردالا ميرضلاب ضايع لضفلا
 . يراوحلا مالسلا دبع دم وبا يضاقلا مهتم هرصع ءاماع ةلروك دملا نقولا

 نب رفعج يدس ةمالعلاو ؛ يولعلا قرغدملا د نب دق صدبس يضاقلاو

 ياللا نب دمحا يدبسو ؛ يراكزلا طاخلا نب دمحا يديسو يناتكلا نسافدا

 يدسو , يرداقلا دمي ديسو , يزاتلا دما نب سابعلا ديسلاو , يراغمالا
 ةديججوبا دسلاو « يدلاخلا ليلخ ديسلاو ٠ يمامالا يثرقلا نب نمجرلا دبع.

 نم مهريغو يرغدملا يولعلا رمت نب مالسلا دبع يالومو ٠ يبأفلا

 يشرقلا نبا ديز يبا ريغ ةامللا ديقب نألا مهم قبي ملو مهؤامسا نألا ينرضحت
 مث هتابرورض لحب موقي ايموي ابتار نينيعملا نم دحاو لكل نيبعو هللا هظفح
  فروماملا نبا دما يالوم هناكم نيمف سانكم ءاضق روك ذملا يدلاخلا ىلو
 . يب ركحب وبا ديسلا هلم يف فظوذ يرغدملا دم نبا ينوتو يثذغلبلا

 دبع يديس خيشلاو ٠ يصاصخالا دم ديسلا افشاا ةءارقل نيع نمو
 ال اباوج روشملا دّياق نم رداصلا باتكلا ىلع تفقو دقو يناتكلا يملا
 : ةلدجلا دعب هظفل اذه كلذ نع دمحم يديس خيبشلا

 يدس هللا ديعابا ةمالعلا لضافاا كساناا ريا لحالا زعالا انبحم»



 ١ ظيفطلا دبع يالوم ناطلسلا مسر

 هطخم هيلع اعقوم فلؤملل ءادهأ





 تاع

 دبع يديس في رشلا هيقفلا كبخا مظنب رمالا فيرش ردص ام دعبف دعبو

 حيرضلاب يراخبلا مامالا حمص نودرسي نيذلا ءاهقفلا كلس يف يملا

 ”رألا هيف نينيعملا ءاهقفلاب لماك كلذل دودحملا ددعلا نا نيت ىسردالا

 كيخا ةدابز في رشلا رظنلا ىضتقا هنف دازب ال اروصحم مهددع ناك ثحو

 نك“ نكو ووك دل حيرضلاب افشلا نودرسي نيذلا ءاهتفلا مم ووك ذل

 كلذ لع هلاثمال دفتم وه ام هل اوذفن ناب لددع راد ءانمالو كلذب ةاضقلل

 ةدعق 1١ يف مالسأاو ةبحلا ىلعو هبط كانالصت رك ذ نمل رك ذاب ناتلوفثلاو

 . هلصا نم حص «هب فطلو هللا هققو شعب نب سردا : +١ مأع مارملا

 لخدأ ند لواو 0 سافل يءابرهكلا روندلا ةلا باج نم لوا وهو

 رورمملا فيصرلا ةرطنق ددج نم رخو « هللا ةيراخبلا ةراسلاو ةحاردلا

 . ةفخلا ةمول اهيلع

 نسحلا نب ظيفحلا دبع ءاخسلا وبا ناطلسلا

 فلاو ةئامالثو نيرشعو ةسمخ ماع ةجحلا يذ رهش يف سافب هل عيوب

 . فلاو ةئاعسأو ةعبس قفاوم

 سلا موي ةحيبص طابرلا ىلا ساف نم ةريخالا هتحرابم تناكو

 . 191١ ةنس ناوج ١ قفاوم فلاو ةئامتالثو نيثالث ماع ةيناثلا ىدامج يرشع
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 يف كلذب ميرصنلا مقو امسح هنم رايتخاب طابرلاب كلملا نع لزانتو

 دقو ةحارلا موزلو لزانتل هل ةيعادلا بابسالا نايببب هتلالج هتردصأ ريهظ

 |سسإ رقص < خيرات هر يذلا اهدادعا لوا ةعمرأا ةديرحا تردص

 . ريهظلا اذه رشنب 141 ةئس ليربا حئأف قفاوم

 نيثالث ماع تابعش يرشعو نماث 8 نينثالا موب هلزانت ناكو

 ةيشع طابرلا حرابو فلاو ةئاعسنو ةرشع يننث ةنس قفاوم فلاو ةئامئالثو

 . سراف يشفف اءاسرل هتمو قراط ليج ههجو اءأوم ةسفن ١ وبلا

 يناثلا دحالا موي لاوز دعب نايغنا ةدلب هرصق يف اسنرفب ينوثو

 عمال لمحو 1550 ليربا ميار قفاوم 1863 ماع حئاف م 1

 ١8 تبسلا م ةنج ةرخآبلا هتلقأ كبح اءاسرأ مْ مظع ناجرهم يف سراب

 هليقتساف يلاوملا رفص جاف ءانالثلا ةلل لصوف ءاضيبلا رادلا رغت ىلا رهشأا نم

 لور دهيو لاعألا و ةقاول اوداؤ لما اووك ها لولا يخأ لحم هقيقشكانه

 سافل لقت مث حالسلا مفدب دنلا نم ةقرفو ىقيسوملا هتح ةسبالا ىلا هناثح

 ءاثالثلا منابص لصوف ساف ىلا نولبةتسملا هبحصو يديدملا راطقلا نم ىلع

 يناطلسلارصقلا ىلا دونبلاو دونملا نيب ةعفدم ةرايس ىلع لمحو روك دما

 هلابقتسا يف ةمعيركلا ةلئاعلا دارفاو في رشلا ةلالملا تناكث يح نيك اكدلا باب
 لم مث همرح هايح كلانهو نامزا| نم حدر رصنلا ةبق ماما مضوف رصقلاب
 نوريدملاو ماكاو ةالولا هراظتنا يف ناك ثيح تاجوبلا باب روشم ىلا
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 قوق دما نوشلا تزن ماما عضو مث تاعامجاو تاتمحلا باوثو لودلا لصانقو

 هيلع يركسملا مالسلا أذل قرح يتلا دونجا يركسع ضارعتسا مكوَو

 نم غارفلا دعبو هتيشاحو اسأرف ريفسو دوفولا رتاسو ناطلسلا ةلالج رضحمب

 ةناطلسلا روصقلا مدخف ساف سارح هلوا ةزانملا عيبشتأ 57 وم مظتنا كلذ

 نب دمت يدس ناطلسلا ةلالج ىثم هفلخ نمو شعنلا 3 ' يناطلسلا سرملاف

 ءارزولاف ةيولعلا ةناطلسلا ةرسالا ءاضعا فارشالاو دشفلا لاجتاف فسو.

 0 ةيدابلا داوق نم ريثكو هنالوو برغملا ندم تاوشاب عيش ءاسؤرلاو

 نم عبق 5507 سلاح لا ءاضعاو نابعالاو اهدوفوو ندملا مودنمو قرطلا

 هللا دبع يالوم حبر ض ىلا تاجوبلا باب روشم باونأ دا سانكم باب

 يالوم ناطلسلا هخاو روكذملا هللا دبع ىلوملا ىلعالا هدج راوي ربقأ ثيح

 عيا هللا محر هليق ىقوتلاو هدعب يىلوتلا فسوب

 ل امظع اب لافتحالا 0 همع ةزانحب ناطلسلا ةلالح ىنتعا دقو

 ركذلا روضح نع طق فلختت ملو هنفد مل نا ىلا ارضاح يتبو هلثم دهاشب

 عيزوت يف هللا نعأ غلابو ةثالثلا منأل مالا ةحببص روكذملا يرضلاب ةوالتلاو

 هللا لبقتت ةثالثلا مايالا يف نيزوعملا ىلع سبالمو امامطو ًادوقن تاقدمعلا

 . هلما ريخ لك نم هتلالج غليو , هلم انالوم نم

 دوجولا ةردانلا ةميقلا تكلا نم سافب هعبطام ةساعلا هتضبم را نم

 ةفوصتم ىلع درلا يف هفلؤمو ١ ٠ ءزج يف ليلخ رصتخم ةطخ ىلع هحرشك
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 للا دبع يبا مامالا ميحص ىلع يدواتلا خيسشلا يثاوحو , كلذك نامزلا

 , نيدلم يف ضانع لضفلا هنا يضاقلل قراشملاو عب را تادلع يف يراخبلا

 ةلاسرو ء ءزج يف عضولا ةلاسر ىلع ةدوس نبا قديما نسع يبا ةشاحو

 ,زيزعلا كلملا ةفحنو ,ءزج يف لدسلل راصتنالا يف ينازاولا يدهملا ىسيع يبا

 خسيشلا دودولا مستفو ءزج يف يوارمعلا ساردا نبأ ريزولا ءزيرال ةلحرلا ُِف

 يطبجنشلا ميهاربا نب هللا دبع ديسلل دوعسلا يقارم ىلع يتالولا ىبحي دمت

 يثاوحو « مصاع نبال لوصالا ىقترم ىلع قوق دما قال لل لونا لين عم

 ةيفاكلا مم ةصالسحلا ىلع يسيلعلاب ريبشلا يمفاشلا يصسخلا سي خيشلا

 « دام يف دشر نبا ديفحال دبتجلا ةيادبو « نيدلجم يف كلام نبال اهحرشو
 دبع ينا انخيش : يناتكلا رفعج نبال ءرتاوتملا ثيدحلا نم , رئاندملا مظنو

 ةيكحاسلا ةعبطملاب لكتلا ءزج يف مجرتملل حدماو دئاصق ةعومجو « هلا

 . ةيمامالا ةسافلا
 ماعلا برشم كلذ نم ةيسافلا ةيراجتلا هن رجملا ةعرطملاب عبط |ه اهنمو

 حب ىلع يركز نبا يثاوحو « دلجم يف يسويلا يلع ينال صاخلاو
 احل مجرتملا ليمكتو نونج يندملا نب دم هللا دبع يبل ليكت مم يراخبلا

 76 يطيجنشلا تحب نبال ةيوحتلا بهاوملا راصتخاو . سمح تادلجم يف
 حاتفمو , طقف نادزغ ابن عبط ءرارمألاو ةفلالا ىلع « راتخلا لوقلا مه

 فيرصت نم « لامألا غولب هنمضت امم , لاكسشالا ليزمو « لافقالا
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 ضيفو « دل يف ينالجسلا مساقلا يبأ نب دم للا دبع ينال , لامذالا

 يطيجنشلا يولعلا زيهاربا جاهلا نب هللا كيل حاقالا رون ىلع « حاتفلا

 رشنو « نيدلحم يف روكذملا هللا دبعل اهالك نتملاو حرشلا ةغالبلا مولع يف

 , عماللا ءايضلا عم 0 ميهاربا نب هللا ديعل , دوعسلا يقارع ىلع ءدونبلا

 خسشلا ةميم حرشو « ةثالث تاراحم يف اولولح نال عما ولا عمج ىلع

 ةزج اهنم عبط ةيوبنلا ةريسلا يف ةمشافلا دوقعب ىمسملا جاملا نبا نود

 حشو « دل يف ٠ يراخبلا حصص ءارقل ؛ يرادلا كسملا ةحفتو ٠ طقف

 يف جاملا نبا نودمح خيشال حورشلاو ناريك نبا بطلا خبشلا ةديرحلا

 . ينع باغو عبط امم كلذ ريغو « دل

 قونالا ضيب نم زعا تناك يتلا بتككلا نم رصمب عبط ام اذكصو

 يف اضيا هل طيقللا ردلاو « داملا ىهنلا عم ناح ينال رحبلاب ىمسملا ريسفتلاك

 ف ججاجملا نإ لسم حصص ىلع يسونسلاو يبالا يح رشو « نا تاداجم

 ءعبس تادلحم يف كلام مامالل اطوملا لع يجابلل قئتنملاو « عبس تاداحم

 باعيتسالا مم رح نبا ظفاحا ةباصالاو « نيداج يف لبهسلل فنالا ضورلاو

 يرعلا نال ريكلا ماكحالاو « ميرا تادلجم يف ربلا دبع نبا ظفاحما

 يف ليلخلا رصتخلا ىلع قاوملاو باطلا يحرشو , نيدل يف يرفاعملا

 « نيدلجم يف ةلاسرلا ىلع ىجان نباو قورز خسيشلا يحرشو , تس تاداحن

 يتالولا فظغالا هللا دبع ينال هحرش عم بيببالا يننمل مجرتملا مظنو



 مس 1559 مد

 لصالا ينادورلا كرابم نب ىلعل كلذ ىلع دمصلا حف يثاوحو « يض وما

 قرف دقو كلذ ريغو ؛ نيداح يف بسنلا يسردالا رادلاو ةأشنلا يثكارملا
 .ابرغو اقرش بتكلا نئازخس لجو ءاملعلا نايعا ىلع رك ذ ام ميمج نم ارفاو اددع

 يف باتكص فلأتب زاوملا نبا دما سايعلا ابا هطالب بتاك رمأو

 ةلالدلا مظن ىلع , ةيلجلا ةميلطلا)ب نونعملا هباتك فلأف ةكحافلا ماكحالا
 ضم, يف هب حرص ام ىلع هل هفيلأت ناكو , ةيككلفلا ماكحالا يف , ةللكلا
 | . فلاو ةئامثالثو نيرشعو ةنناك ماع هلئاسر

 ماكملا ةتوقاي هتموظنم حرشب ينازاولا يدهملا ىسيع ابا هخيش 0

 . عبرا تاداجم يف اهحرشف

 رداقلا دبع نب, يماهللا دمت ابا هخبش روكذلا مظنلا حرشب رمأ مك

 . داي يف اهحرشف دادملا يعد

 عماوجلا مج هيظن مرش طابخلا نبا دما سابعلا ابا انخيش ا

 . هماهتا لبق تامو عادبالاو قيقحتلا يف لا سيرارك ةدع هف ىتكحذ

 بيبالا ينثل همظن حرشب يطبجتشلا فظغالا دم نامل وتأو

 . مدقت امكرصع عوبطم حرشلاو هحرشف
 تافيرشلا يطعي ناكو دئاوع نم ل ررقو تالصب ءامملا لصو كو

 دئأق دي ىلع نبتمبتل اههجوب لاير ةئامسم رهش لك تاعطقتملاو لمارأالا

 نبلم لثسبو اهقحب نهنم ةدحاو لك لصوتت ىتح فقيو هان وا ءوضولا



 مدس #15 دس

 . هللا دبع نب دم يديس هدج سن ىحنملا اذه ف نح دفر ةيسول ءاعذلا

 نم هلع اقوم ديدلل وودملا :تاعونا عاين اتق يشأ و

 نكاونو ةنما:نافيشرخاوو تاصصخلا يناب رخآ اهزتنمو « قيانبلاو ةيرهالا

 لخادلا نيمي دونملا يباب ديدملا دجسملاو . رصقلا لخادب لخادلا روشملاب

 انقلدص لوش هفو فلاو ةئامالثو نيرشعو ةعسن ماع كلذو كلانه رصقلا

 ينافلا هللا دبع دمحم ونا موحرما 1

 همداخ نهلاو هعلاط زعلا

 ا ساناا ف ثمظع اديب

 مركح 0 هدعاس دعسلاو

 معلاو رهدلا لوط ةمالسلا كل

 مره هداش ام ال رخافملا يه © مالا هل تناد نم رثآم رظنا

 مهلا هب اومسن نمو كولملا ردب © كلم هداشام ىوس يلاعما سبل

 مهو هلبق نم ىطم دق نم لكو © ةرخاف مايالا هب (ظيفحلا دبع)
 00 ام تسسأ قتلا للع © هماعد يماسلا دجسملا ىرتاما

 لسع هل ي بلا هدحسم ناكذ © الع داز دونملا يباب هرصَقق

2 
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 متع يالا ميس نصح نونلاو ةيييسأ زعلا قبح هتخراو 3

 .هب ةشوقنم ىهو ةخضراتلا ةدداغلل ام ام ىلع انه تايبالا هذه تنثادقو

 ةعاسطملا هرماوا مجرتملا ردصأ هيف لمعلا متو دجسملا اذه ءان لكاو

 درسو هحا_::ذا دصقب ءاماعلا نم ةعامج موتك و هيلا عولطلاب ةثالثاا ةاضقلل

 :ةرداو ةلعن ميحلا لصوو هب افشلاو يراخبلا مص



 مدل 1١55 د

 لوصوو هب اورما ام لاثتماب ةلالللا حامل ةأضقلا باوج صن متودو

 : ةالصلاو ةلدملا دعب ىجي ام اهميزوتو ةلصلا

 يواشلا دمحا جاملا ديسلا لجالا يجاملا هيقفلا ىضرالا زعالا انبحم»

 كد ردت ماوو هيؤالا ذه اديكوخ نم اة 3 مالس هلا 1 5

 ترمأ يذلا ديدجلا دجسل هتحببص عولطلاب هللا هامبا فيرشلا رمالا نع

 ءاملعلا نم ددعب نييوحصم دونلا يباب ةديعسلا ةصرعلاب هنانب ةفيرشلا هتلالج

 انرضح دقق للا هتكريي انماتت هيف افشلاو يراخبلا مامالا مي مح دصقي

 لكدلاو افشلاو يراخبلا مامالا حيصحص تشو ثيدحلاو معلا نعأ لك انفو

 ديياتلاو لابقالاو رفظلاو زعلا ماودب انالومل اصلا ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلا لهنا

 قنورلا نم روكذملا دجسملا هزاح امب هته ولعو انالوم ةماخض لبع ىنثاو

 يذلا ىلع امامت ةفيرشلا ةلصلا تلصو امريظن هل مدقتي مل ام ةعفرلاو ءاهبلاو

 هرث آم ماداو ؛ مانالل انصح انالوم هلا قبأ بجاولا وه ؟تقرفو نسحأ

 مالسلاو ةبحلا ىلعو نيمآ مف كرابو « ماستبالا ةرهاز رهدلا تاحفص ىلع

 يقارعلا دسشر نب دمخحو «هي هللا فطل يمافلا هللا دبع ٠ ١مبه ماع لاوش

 كيبل هلررؤدل ب تعا طل ىسانكملا ىماهتلا « نيما هل هللا ناك

 ةنواو |عطم ىرخاو صقرلل احسرع 000 05 يديا دجسملا اذهب

 . نوئش نم هقلخ هل هللو اهريغو ءانبلا ضاقنال انزع

 ثدحلا تالاوروك ذملا ةنمآ ضووب ةرخاق هزاتيو نق ةذه«نيسأو



 دن 1١868 اب

 هان اع لك وا لخ قاكو هوان متي امم كلذ ريغو دونملا يلا نانج باب ءازاب

 ىلع ريزو ةبترل اريخا قرت يذلا يءاجالا دمحا بااطلا هنيما فارشا تحن

 . ةيبرغملا ةلايالاب سابحالا
 يبروالا ماظناا ىلع كيسا مظن نم لوا وه .نراطلسلا اذهو

 هسولج دنع ةيالجلاو «ةمامع نودب »ةوسنلقلا سبملب ىنتك ١ نم لواوءيرصعلا

 يف الا سنربلاو ءاسكلاو ةماعلا سبلب ال راصو ملاظملا عامسل شرعلا ىلع

 نم بولق نم دئاوعلا مص لتق كلذب هدصق ناكو دايعالاو عمنا تالفح

 أشنو عرتخا نم لوا وهو , هطخب يل هبتكو كلذب ينهفاش امسح اهوفلأ

 اسراتتلود كولم نم ينحالا ماسولا دلقت نم لواو ,هيتارع يولعلا ماسولا

 روما هرصق نم هجو' نم رخآآو هو « يعرشلا دما ماقأ نم رخآو هو

 يدهملا ىسعيبا خيشلا مت رضح دقق هفلس اص راثأل ءافتتقا ءاملعلا ماتتخا

 م لاب تاذ ةيبهذ ةلصب هلصوو دونملا يبا عماجم ٍليلخلا رصتخملل ينازاولا

 : اه انوا وب اةسرل نورفملا 0 رادملا ةبلط لصو

 نسحلا نب فسوي نساحللا وبا ناطلسلا

 ةحيبص كلذو هلبق ناطلسلا هبخا نم ةراشإب تتفلا طابرب هل عيوب

 ا قفاوم فلاو ةئامالثو نيثالث ماع نابعش يرشعو مسان ءاتالثلا

 لحلا لهاو ام ”اهجوو ةلودلا ناعأو ءاماءلاو فارشالا رضحم 91١1؟ ةئس

 . ماعلا ناضمر لئثاوا سافو سانكميو , دقعلاو



 هسا 19"

 ٠845 ماع ىلوالا ىداجج يرشعو يناث سيلا موي ةركحب ينوتو
 مامآلا هدج عم ةعئا مول ةحيبص نفدو ء 330 هلي يبقوا قاف

 . ليعامسا ناطلسلا نب هللا دبع ناطلسلا

 ةلابالا لامع را سل كلذب ةفرشلا هبتاكم ردصا ةئومنملا هتعس تمت لو

 5 َ ودو « كلذ يف نيسدقملا هفالسا ةداع قفو ةيدايو ةرضاح

 :6 سارع اتتقالا دعب » اهنم

 كيلع مالسو « هللا كفو ينابلملا قملا دبع دئاقلا ىضرالا انيدخ»

 ال ام فلكت امل ظيفملا دبع يالوم نينموملا ريما انوئص ناف دعبو ءهللا تهرو

 , ةئئاذ ضارعا سعتلا كلذ ةدباكم نم هل لصحو ؛ ةيعرلا نيكست يف قاطي

 هنع لزانتو كلل وب ف انا ضوم روس نإ 1 را دج دع

 داوقلا عيمجو ةديعسلا ةلودلا ءاربك راس قفتاف كلذل هجول' ثمح هجوو

 هاج يذ لكو ناعالاو دونملاو شوملاو ركحاسلاو كاذ ذا نيرضاملا

 هناحبس هلأسن ٠ هللا نم ردقب ءيش لكو « هللب يلاعلا انبانج ةعيايم ىلع ةلوصو

 عيمج يف انداّئعا ناف « انفلك هب امف انديب ذخايو « انفلختسا امف انديؤوي برا

 ضحمب « هيدإ ام ريخ قيفوتلاو ةيادحلا نم هحنمتسنو « هيلع اهلك ل اوحالا

 ىف ليا كالو: ةغاطلا يلع هللا بجوأ ام متداع دقو همركو هلضف

 نأ كلمات كيلا الوسوف هلهو قشولا ةناك ممج يف يعسااو ؛ ةعاجلا كلس

 هجوأا ىلع ةعيبلا ءاطعال مهم ربك و كنتلايا نايعا مج يفدملا قاس ىلع موقت



 دن 1ا8ال مدس

 كلذ يف نوكتو ةديعسلا ةيعرلا لئابق نم ,هريفك«ررحلا طفلاو « ورقم
 يف دجتلو للاب يلاعلا ائيانج ىضرو هلوسرو هللا ىضرب زوفتل نيقباسلا نم

 مم كدفو ةبحص روفلا ىلع اههجوتو يع قل مانلا هحولا ىلع اهريست

 هللاب يللعلا انانج ةئنهت بجاوب كنع ةبان ةفيرشلا 0 كفث الخ صخا
 ف ا عياده ىلوت لمت هللاو ةلوبقملا ةطاصلا انتيعدا اص بالجتساو

 له ما سل ماع ناضمر قف مالسلاو مبادهو مهدشر هش ا نيماسملا عيمجو

 مراكلا ةمج نساولا ةريخكحص ةراجلا رود يف ةفيرششلا هتلود تناكو

 . ةقفان بدالا مئاضبو ةعاق !هيف مولعلا قاوسا

 ةينلا اص ردصلا ملاس وراكم ينم ةرعهاإملا غور لا ءىنق لاك

 لها بجي ههجو يف ًادحا يني ال ًابيح قاحلاو قلخلا نسح داقتعالا حصص

 عضاوتيو هتيعرل ماعلا ريخلا لاصيا يف ىعسيو مهيلا مبطلاب ليو نيدلاو لضفلا
 شرع هتلالج تمنسن ام درج و « ريبخ لثم كتي الو « ريبكلاو ريغصلا عم

 ةيماعلا ةلاللا حالصال ةلامفلا هومس ةمه تهجوت نيرهاطلا دودجلاو ءايألا

 صحفلاو اهيلا برستي نا داك يذلا للخلا دس يف رظنلاو ةيورقلا ةيلكلاب

 ةئترملا يف هتلزنم ءاماعلا نم لك لازتإو اهحيقتتو ةماعلا بئارملا يف قيقدتت

 سانلا ممس الو ةبترم لك نم نيقحتسملا ريغلا ءالخدلا بحسو هب ةقئاللا

 : ةالصلاو ةلدنلا دعب هظفل اهب هتلالجل بتككلا ءااعلا نم فيفل عراست كلذب

 يبب « نيباسملاو مالسالا .لناطلس . نينموملا ريما انالوم ةلالج»



 مدس 158 -

 انالوم ناطلسلا نب فسوب انالوم نساحلا ابا « قارعالا سرطلا . قالخالا

 ءادها دعب , نيلسرملا ديس هدج ةعبرش هب ماقأو ء نءدلا هب هللا ذأ نسا

 عضوتس نيذلا ءاماعلا ةعامج _راف : لالحالاو مارتحالا نم هالعل بجيب ام

 يف راصتقالا نم مهعامسا قرط ام ل نومفري « هخيرات بتع ,هامسا

 سيردتلا فصو نألا م ماق نيذلا نا عم « رشع ىنثا ىلع ءاماعلا ءامسا ديسقتت

 نم ,هددع برق , هركحذ ماودب هللا هرمم , نيبورثلاب هتكلم ليصحت وا

 تنمضت ةميدقلا ةماقلا نال ء طي رفتو طارفا نيب رمالا نا ثححو . نيعبسلا

 اهل يتلا ةمهملا هذه يف رظنلا متلالج نم وجرم اف , نيتئام نم برَتب ام

 أم ىلع اهءاقب ناب اوماعت ناب : مالسلا هيلع دبس ةعب رشو نيدلاب ساسم ربكا

 دانسإ الا رمالا اذهل حالصإ الو هلهاو معلا ضارقنا ىلا يضفي هيلع تناك

 نم ةخلل ال نمو مهم قحتسملا نيستو مهبتارمو ءاماعلا يف رظنااو رمألا

 امل نوكي ةئحلا هذهف ةلمجابو ءورمم الو ديز يف حل ضرغ ال نيذلا ءاملعلا

 ءاباعلاو ملعلاب قلعت هل ام لك ىلعو لاؤوحالا نطاب ىلع عالّطالاو فارشالا

 هللاو ةعاطملا ةراشالاو رظنلا اندمسلو هتنع ةرطلا ردصب نوروكحنلا مهو

 ماع ةدعق يف مالسلاو ,هانعمو هسح يف ديزيو « هاعريو انالوم ةلالج ظفحي

 هبر دبعو « نييورلاب سردملا يريغدولا كرام نب دم هبر كييع : 1

 نسملا نب رهاطلا دم هير دعو ؛ نيبورلاب سردملا يماعلا دمحح نب دمجا

 يثكارلا ينارمعلا دمه نب سيردا هبر ديبعو ؛ نييورقلا سردم يناتكلا



 د
2 



ل
ج
 1
 

م
ا
م
ش
لع 
يس
فز
لر
 م
"أ
 

 اني

 داع

 نضر

ح
ب
 

 يفعل

 ل)

 نفح

 عم

 كرباوصر

 ليززر)

 ل

: 

 تكرر

(
ص
 

 نع

 درر

 عنان

 ده

 وعن

 ريس

 و
 ةراتكانام]

 عم

 بزرع

 هلم

ا
ب
ه
 

س
س
ا
 

ل
د
م
[
 

ع
ا
 

ر
ي
 

ط
ا
م
ن
ا
ل
ا
 

 مكردونر

ت
ي
م
و
 

 سةتتايلو

د
ك
 

 قالا

 جاسم

ّ

 

 سبكنل

ز
ر
ك
 

 شيكت

( 
ن
ز
 

 تدحو

 ةعزعب

 لن

 مدكا

د
 

ن
م
ا
 

م

 

1
 

و
ن
ي
ب
 

 ”لمعوو

4
 

0

 

و
 

م
ر
 

لا
سا
ا م

س

ا

ي

 

اما
ا 
 
ا
ل
م
 

عم
 

0
 0
0
0
0
0
 
حم
 

 ا
ا
و 
ا
 

1

 

 1 شاش

فر
 ظ
ول
لط
 ا
رن
 
نق
و 
يس
 م

ف
ي
آ 
خ
ر
ر 
س
ا
ل
ة
 
و
ح
ه
ه
ا
 
ع
ا
م
 ١

 

ز
ه
و
 

ي
و
م
د
 
خ
ل
ي
ف
ة
 
نع
 ن 
أ
خ
ي
ه
 
ا
ل
س
ل
ط
ا
ن
 
لا
م 
و
ل
ى
ع 
ي
ك
 
ا
ل
ح
ف
ي
ظ
 
اب
مل
اح
 ة
ا
ل
ن
ب
ي
ك 
ا
ن
ت
 
ن
ا
ز
ل
ة
ع 
ل
ى
 

بق
لي
 ة
لا
رش
را
ةد
 
 
لل
ؤم
فل
 
يف
غ 
ر
 
كض
تا
هي
 
يف
 ه

١

 



 نقل“ موت 5 ِء 0
20 0 
 وعام رخأ

 4 كم 80 ا 8 ا 7
 اهنا لالخ ا ا 0 33 --- 0 0

 نتاع رهام اله وع رمح 500 تقيتاشإ وسوم ولأ ءافغا
 3 همها سرت نجم لع اةبذن) ءاعيلر سفت» اتعلم

 مق مارب غي وف تبايربد) ل جريب يكن ادق خامسا رس
 : 1 رم نفيا مع ةيرغال باقي زل اج تو طاعلرب ار ل 3

 مل امرت )) ضي هيلع تاك انوع اني ماوه ن1 م للا مل 5 + كر تيري طيزياسم المعز هلل ازمو 2م 0 دلك الجر 0
 0 د1 قشر اح اتالم مارس حل ادد 14 1

 ْ الي راه لج ع زارها 1 ايرلع حالما رتل امل 92 رم 27 تيا بر م 1١ اعلا وم ممل القوي
 1 بم ماويعاضتا و يرتب ا يساورتي يكرر.

 , يبرر رربررفا ين هولا اب عيت ررببع للا 016 م

 رمل ىسصإ ماه إو .ندوبيو ميسي و غلاب در وفلاح
 هةيوارك 0 ا . قزم دس ني الأ رفح روس تيل

 0 بربر ابيكرك دسم م نيش 0 61/ م
 4 برس رع رتطفي رده مدرس وردد ناب مزمل حالات ل2 1) لو
 2 ري ىتسبي 0 4/6 00 ريك

 2 1 57 0 ميو فلا 1 ب م 3 00210 0 تى 0 98 222111 بر
 : ةوز دس ببتر كك

 0 و نجوا سر 7

 4 ادت روس 2 يق رمز باز رعك

3 

 ب ماع
 07 1 قار وصرإ رو اهنا [امقع 2 7 نيو رش ارم 2 7 7

 2 7 ويطظلا »ب 2 1 ١
00 : 

 5 0 وس ءارصأو 1 أرسم حس م 1 سارتر 3
 را مرمر قيتتلارأ مداخل نر وعر اييرولا را 0 ريع 3

 ل و 0 ضر دما 3 سف يك هب اوف ربو فلا ل و رام

 2 ب ٍس رعب ةاصفا هر الر :ر دمع رو

 رلعرا اكتر سب اقماع : ارو

 يدلل يلا

1 207 82 





 2 طاب تاع فم اي واسال ميديا

 00 ارإ 20-006010 00 وسل 4 دب جدنا 32 00

5 
 انة هالو

 يع عة دعاوي ع بدات ب دديس ديجي

 تا اة ا اة لا 0 ب ع عا فوه ا دا اج اهوا جدا







 مرا تربت 1

 (8) .نوبيش ةيفارنج
 تاعاسلا فالتخا «مابش ع ؛ مصاوعلا ' مهسوفت ' اهسانجا «اطابج ' اهراهثا ' اهرئازج ' ايئاريمت * اهروحب ٠ اهتطيرخ : ايسا



 ارضع 1 مصاوعلا ' سوفنلا ارسانجا ؛ اًطابج ؛ أه 9 ا مآ ١ اه ل زج 'ابتا 1 «اهروخي «اهتطيرخ :اب بروأ
 (0) ترب 1 رغج
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 (4) 1: ويرش ةيفارنج
 ىكطنالطالا طيبا ىلع اهعم امو دئالتي رك ٠ ىدنحلا طيبملا ىلع اهرئازجو ايلارطسا



 دسم 5١ه

 فطل أم سردم يوازع وللا سايملا نب دما هير ديعو ؛ نين ورقلاب سردم

 يسافأا ظدحلا دنعو نين ورقلا سردم نان دش نب دمخ هير دعو. هب نأ

 . نييورقلاب سردم جاملا نبا دمحا نب مئاطلا هبر ديبعو . هب هللا فطل

 نب سايعأا هبر دعو . نيمورقلاب سردم يولعلا مثاه نب دمت هير دسعو

 د نب دما نيب ورّلاب لعلا سردمو : نيدورقلاب سردملا يبات ركحب يبا

 دبع هبر ديعو:نيبورقلاب سردم جالا نبا دما نب دمخ هير دعو :«يدارشلا

 بيعشو نب دم هير دبعو ؛ نيب ورُلاب سردم يبافاا رداقلا دبع نب نمحرلا

 سرده جاحلا نبا يداحلا دبع نب دمشو . نيبورقلاب سردم نيرشعو

 , نييورقلاب سردم جباملا نبا ريبكلا دبع نب دمح هير ديبعو « نييورقلاب

 دبع هبر دسسعو ؛نيبورقلاب سردم نيوز للا دبع نب دمح نب دمت هير دسعو

 دمحا نب د هير دعو , نيب ورَقلاب سردملا ينان يمامتلا جاملا نبا رداقلا

 مالسلا دبعو . نييورقلا عماجم سيردتلا ىطاعتم نم هب هللا فطل يرمغلا

 نبا دمح نب رداقلا دبع هبر دبعو « نييورقلاب سردملا ينانبلا نسحلا نبا
 دنع نب د نب دم هير ديعو ؛ هللا اهرمع نيدورقلاب سردم يشرقلا ةدوس

 يراكلبلا ف رشلا دمش هير دبع « نيب ورقلاب سردملا ةدوس نبا رداقلا

 نبا دحاولا دبع نب دمحم نب رهاطلا هبر ديعو ؛ نيبورقلا عماج سردملا

 هدوصقم رسلو هل هللا ناك ىّدعلا عماجلا بيطخو نيبورقلاب سردملا ةدوس

 . نيبورقلاب سردملا ينارمعلا دمح نب دما هير دعو نيما همركحو هنع
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 تيا 1 5

 'هير ديغو , نيسما هل.هللا ناكن يي ورقلاب سردم يواردبلا سيردا نب دم

 ميلا سردمو ٠ نيمآ هب هللا فطل نييورقلاب سردم يبايملا دمح نب نائع

 سردملا هير دييعو ؛ هلع هللا هقفو يواردبلا بطلا نب دمت وك دملا دحسملاب

 ةير ةنتعو نيما هنكي للا هما ينسملا ورمع نب يبرعلا نب يلاغلا نييورقلاب

 ةفاركحوف نم مص « هللا هتقو نييورقلاب سردم يولعلا نايلس نب دم

 اما و كح

 ظفاملا : مهف ناتكلا ةنع ةرطلا ردصب ركحذلاب امل راشملا ةئمحلا اما

 يالوم فيرشلا هيقفلا , يناتكلا ريبكلا دبع يالوم نبا يملا دبع انالوم

 يديس هقفلا ؛ ين زيزعلا دبع يديس هقفلا , يثيغلبلا نوماملا نإ دمحا

 كانا هاهو ىداررتلا نيظاقلا قديس هيقنلا ع يوازءرنلا قلبدلا نب عنا
 مهبط يلو مالعالا ءالؤاه ةبغر ةئئمطملا هحور هللا سدق جرتما ناطلسلا

 ' .اييرق ههحضوتس م كلذ يف قبال اوما اهل

 طارفالاو عدبلا ةبراحم اهالجاو اهلجا نم لب سان هراث ١ مظعا نمو

 كلذ يف هحور هللا سدق ىأر الل حارفالا يف ساقي ةداع ذخما ايف

 كلذ يف راصتقالاب عاطملا هرما ردصأف ةيويندلاو ةينيدلا رارضالا مومم نم
 عنلاب رداصلا ريهظلا صن عيلاو دامعلاو دالبلاب راض ريغ ؛ دادس وه ام لع

 نب فسوب) هلشاد شقت .امهنيب مقاولا يناطلسلا عباطلاو ةالصااو ةلدجلا دعب



 هسا غ9! د

 لاوسرب نكت نمو : هترتادبو ++٠( ماع هالومو هنأو للا دمت نا نسملا

 : نيتنمأا هنارصن هللا

 هبط تاملاصلا يف لعجو ٠ هرما زعأو هللا هامسأ اذه اناتكح نم ىلعي»

 , فولام ريغركتم لكن ع يهانلاو ء فورعملاب رمآلا هللا لوحب انئا « هرشنو

 اندج نم رداص , فم يولوم ريهظ ةخسن ىلع ؛ فيرشلا انملع علطا ا

 ع ناك ام ىلع هللا همحر هتقفاوع ءدمحخ يدس هَ دبع ين ,دعسالا سدقملا

 تافيرع ىلع داهشالا هب اومقوأو اهنايعاو ساف ءافرش ضعب نم قافتالا هيلع

 ين نهلم اهلع نوكحي يتلا ةيفيكلا نايب نم . نابالا كلذ يف تاطشاللا

 يف راصتقالاو ؛ اهتلحتو سورعلا ةنيزو . ناتحلاو ةقيقملاو ةهلولا شارف

 هيف راسا هفللاهو ردن وهام هلل رضوا واخ مايا ةعبس

 :داتعلا نع ةتراخ ةعرب هيلع ةدارزلا نوك واع دادسلا نه ارق كلذ هللا

 فيعضلاو يوقلا ههاجي هلواتتت اك فيرشلاو فورشملا ىلع هلوانت لهسو

 الا ءيث يف قرألا ناك الو « هناز الا ءيش يف قفرأا فراك ام ثيدحم المع

 ركذ نم ىلع كاذ ذا ةئيدملا لماع هطرش ام هارث هللا ببط هناضمإو « هناش
 « اهلا لمعلا يف داتتسالا لمجيو . اهيلع يشقلا نسحم يتلا طورشلا نم

 هحيرض هللا درب هثحو . ميمذ مرح لك نم ًارارفو « ميدقلا فرعلا ممافوقو
 لواحب نم ةعاسم مدعو . لامإ نود ثحبلاب كلذ دهاعت ىلع رمالا ةالو

 لواطتملا عاقإ و ؛هدح دنع فوقولا ةفرح لك لها مازإإو ٠ لاحب هضقن



 اكلك (|(نذرو 0-7

 اهب اضيا ميرككلا انملع ملطأو مدع ايلا ةيوعنلا كسا تار مطنلا

 , هندملا نابعا روهمج عم نيقفتم , هنح ساف يدلللا ساجلا اك ايداع

 اضيق كا زاكتملا ترتر نع ايزتعو اب ةئافلا هجو يف مايقلا نم

 اطشاملا ىلع دابشالا مهديدجتو , ةماملا رومالا نم مئالولا يف اهيدل دمت

 , هماظن نسحيو قيرف لك ريس ددحي ام مهريغو « ةماجملاو تابرطملاو
 اهزواحت الو , يوقلاو فيعضلا اهكلس يلا ةمقتسملا ةطخلا مهبيعتو

 ماع جاف م املا مرح يرشعو يداحب خسدؤملا مسرلاب امسح « يننلاو ريقفلا

 ةفلتخملا اياضقلا شانكي ١٠١١ ةفئصو ماله ددع نم هلصا لوقنملا معد

 هيش لا قفا اذار« ةيدملا انزاظن تعا مقسما هم راقلا يكمل

 «ووطتملا هيكح انرزقاو روك ةلاكملا ةنالونب نينا عا هن يترأ

 انوناق هانلمجو ءهلا راشملا يدليلا سلجملا ءاضعا انمادخ هلع قفتا ام انضمأو

 ةثدحم لكو ءرومالا تاثدحم نم هيف هنع يبن ام نال ؛ هيلع راصتقالا نيمت

 يذفان ؛ مسرلا يمان ءاقناو دنع ,روثام وه ام ةلالض ةعدب لكو 3

 للاطلا اهبستحمو يدادغبلا نبا دم دياقلا ساق لماع انمادخم رمانو ٠ يملا

 لوي ركع يفت لسملا ورعان كال وناو اعقل ةناكوت يذلا ننوكا

 ةنازخب هخسل دعب , روصق الو ريصقت ريغ نم , روكذملا مسرلا ىضنقم
 رارسلاو رهاوظلا حالصا هنمب ىلوت دللاز + ىاطنال امه قاقوألا

 لجس دق . 1م ماع يوبنلا عيبر متم يف هللاب زتعملا انرعا هب ردص .مالسلاو



 منا #1 دس

 اع يناثلا عيبر خيرات ىربكلا ةرازولا يف فرشلا ريهظلا اذه

 .« هللا هقفو يرقملا دمت : ١414 ةنس رياربب 1١ قفاوملا

 رظني نييورقلا ةيلكل ينحت سلجم ءاششئاب ميركلا هرما رادصا اهنمو

 يوذ نيسردملا 0 ةقرتبو ملعتلاو سيردتلا ةلاح هب نسحتت امف

 بئان يوجملا دمتم هللا دبع يبا ةمالعلا انّمدصل هيف ةسايرلا دنسُأو فارما

 قيدصلا وهو سءر نم ساجلا مظنف , فراعلا يف مظعالا ردصلا

 ءافلخ ةثالثو ءاضعا ةتسو ةيولوملا ةلالملا نم نيست روكذلا

 : ليصفتلا اذه لع تاياختنالا تناكو تاوصالا ةلغاب

 نع ةبانلا طانخلا نبا دما يديس ةمالعلا لان : (ىلوالا ةقبطلا)

 ةيوضعلا يلالحلا نب دما يدرس انف ةرشعو ةئام تاوصاب ساعرلا

 لانو ء اتوص نيناكثو دحاوب زاوملا نيا دمحا ديسلا اهلا اك ءاتوص نيعستب

 . اتوص نيسمخ ءاضعالا نع ةفالخلا يناتكلا يملا دبع خييشلا

 ءانوص نيسمخي ةيوضعلا لان يماقلا دحاولا دبع ديسلا (ةناثلا ةقبطلا)

 فيرا :قالوم لاتو# ص نيعبراو دحاوب يلبارحلا لالع يديس اهللنو

 ش . اتوص نيئالثو ناٌع اههنع ةفالخلا يتوانكتلا
 ةيوضعلا لان ةدوس نبا مالسلا دبع نب دم ديسلا (ةثلاثلا ةقبطلا)

 يواردبلا دمحم يديس ةيوضعلا يف هنع ةباننلا لانو ءاتوص نيثالثو نينئاب

 ريما وا وشاب



 هلل 155 د

 يديس كاذ ذا يناطلسلا ةفيلخلا ةساير تح ةيحاتتفالا ةسلملا تناكو

 قياسلا _ناطلسلا ومس قيقشو مجرتملا ناطلسلا ةلالج ونص يدهملا دمش

 لاوزلا دعب ةقيقد نيثالثو ةعبارلا ةعاسلا ىلع كلذو زيزعلا دبع يالوم

 يف كلذ لصافتل ريشأ دقو هماع يجر رشع سداس يف ءاحطبلا رصد

 ةناثلا ىدامج ؟* قفاوم هنأم ١5 محيرات ١٠ه ددع ةسافلا (ةفارغلتلا رابخالا)

 ةئدملا نايعاو ةفيلخلا رضحمب مهتمستب لافتحالا مقو كانهو +١ ماع

 ءوضولا ةريودب ةفورعملا ةريودلا يرادالا مهعاتجال كلذ دعب تنعو

0500510" 
 ةعبرا ةنس تشغ نم عبارلل قفاوملا ماعلا ناضمر نم رشع يناثلا يف مْ

 ةشدلا فراعملا ةرادا طاقساب يلاعلا رمالا ردص 1914 فلاو ةئاعستو رشع

 ةلدمللا دمب كلذ يف رداصلا ريهظلا صن كيلاو (1) ةيلدملا ةرازول اهضو

 : (هيلو هللا نسملا نب فسوي) هلخاد شقن يذلا يناطلسلا مباطلاو ةالصلاو

 هبقك يلاعملا ءاهن ف ملطأو « هرما زعاو هللا ا اذه انياتك نم مع 5

 ماع عملا ناضمررشع يناث خرؤملا في رشلا انريهظ ىضقمب هنا ءهردبو ةريثملا

 نمفراعملا ةرادا طاقسإب قلعتملا 1414 ةنس تشغ نم عبارلل قفاوملا مم؟

 بسانتو امهيع وضوم براقتل ةيلدعلا ةرازولا امنع ءانغتشا انأتعا ف رش

 ماع دولوملا يلاكذلا بيعش وبا خيشلا ثدحملا ةمالعلا وه كاذ ذا ةيلدعلا ريزو )١(

 . 1887 ةنس هيلب ١ 7/ قفاوم ١هك ماع ىلوالا ىدمح م تبسلا ةليأ فوتملا 6



 ل ل

 فراعملاب قلعتي ام طبض يف ةيادعلا ريزول رظنلا اندنسأ « (هنوئش تاءارجا

 كيتاه ةرشابمب هرمانو . ةنيدلا فئاظولاب نيمتاقلا نوئش طبضو ؛ ةمالسالا

 نيسحم يف ةيغر « لاونم عدباو بولسأ نسحا ىلع !مترادإو , لامالا

 كلذ يف امبتم « امر هزو اهتزاضن ىلا ةيمالسالا ةنايدلا تالكدوعو ء اهنأه

 هنيعب هللاو , ةئسحتسملا تاداشرالاو ,:ةتسلا تاراشالا نم هللا دشرب ام

 هللا زئعملا انام هب ردص .مالسلاو « هدشر. لمعلاو لوقلا اصلو « هذدسإو

 . 4191١ ةنس سرام 4 قفاوم 1مم اع يناثلا عيبر ١ ف

 انهن ىوزقلا ةينطللا" يعتز فشلا هش خيراتلا يفو

 يريزولا رارقلا صن اذهو يراكزلا طابخلا نبا دمحا .سايعلا يبا ةمالعلا

 : ةالصلاو ةلدجلا دع رك ذاع هل رداصلا

 طاخلا نا دما يديس لجالا ةمالعلا هقفلا ىضرالا رعالا أتحم 0

 دقف دعبو « هللا هرصن انالوم ريخ نع ء هللا ةمحرو كللع مالسو « هللا كنمأ

 رعا طبضو « ةيمالسالا فراعملا يف رظنلا دانسإ هللا هدبأ اندمس رظن ىضنقا

 انب هالع ماد ارا بدع لالا زاك زيف تاسنا ا يقاطرلا تاق ويانا

 ةماعلا سوردلا ظتنتل ةفيرشلا هتلابا راش ف ايوتشت نيكو اهلابعا ةرادأ

 اهقنور ةيمالسالا مولعال دوميو ؛ سراودلا عوبرلا اهنم رمعتو , سرادلاو

 كلذب فيرشلا هرعأ ردص امسح , امارهزو امراضن اتالكلو 5 أمجببو

 « ةيسافلا رايدلا كلتب يملعلا نيسحتلا ساجم ةساير يف تر ىقأ دق كاناف هملعو



 منا #1 ل

 صالخالا عم هرشلو علا ثس لع نركملا نم ميك ذنم كنم دهع 1

 كان كلا ةلفللا ركل ىف يملا ةظيارزللا نيسأت قف ةكازغا نيش
 رث آم ءايح ال , مامالا انالوم دوجو دلل مادأ هللا لوحب . كلانه اهف اهيلع

 َظ «مالسلاو ةيمملا ىلعد« مالعالاو تانارلا هرمصشل كفقفخ م 08 مالسالا مولع

 يلاعلا رالا ردص (|"5 فااو ةعاعالثو نيثالثو ةتلب ماع ناكال مّ

 حاتنفالا د ؛ هظفل ام هللا « مو رع ل

 هللا اهرمت نييورقلا ةلكل ىنسحتلا ساحلا سبءر ىضرالا هقفلا»

 تمحرو كيلع مالسو هللا كددبس طابخلا نبادما ديسلا في رشلا هرك ذ ماودب

 ماتهالا نم فيرشلا انبانل ام 5 نع بزعب الق دعب أما هتاكربو ىلاعت هللا

 ديهمت نم ماوعا ذنم هللاب يلاعلا انيانج هب ماق امو ءاملعلاو معلاب نياكحلا

 ذا , ميمعلا مفنلا ىلع لوصملا ءاغتا « ميلعتلا ةلاح اهب نسحتت يتلا لئاسولا

 ءاهتعي رشو اهناك ظفحو « اهنايح يف لوالا طرشلا وه ممالا يف ملا راشثتلا

 شعتنت ايف رظنلا بلطو « ىمالا انبانج تافاطعتسا متم ترركت امل كلذلو
 انارو + هيدا انرلخا طنا م ألا ملعلا بناللا ةبسنتملا ةثفلا هذه هب
 نا « ةيمهالا نم اهقح اهناطعإو « ةضقلا يف لمأتلا دعب ء ديشرلا قفوما
 ةيظاوم طرشا تفارملا يوذ ءاملعلا باور ةقرتب فيرشلا انرما انردصا

 : كعب اهسردتل لوحشر, يتلا رولا لوف سيرد ىلع مهم لك



 مدل 1و دس

 نكل كلذك سبردتلا مهقح يف طرتشيف ىلوالا ةبترلا ووذ ءاملعلا اما

 أم ردقو . مولعلا 0 نو مهقاقحتسال نخآ نود نق ميلعت نوديقتي ال

 ةرشع اتنثا ىلوالا ةترلا يسردم نم دحاو لكد سايحالا' نم ايوتس ذهن

 نورشعو ةئاعيس ةناثلا ةنارلا يسردم نم دحاو لكلو . ةنزخ ةطبسب ةئام

 . ةطيسب نوامثو ةئاعبرا ةثلاثلا ةيترلا يسردم نم دحاو لكلو . ةطسب

 يري م ةطسب نوتسو ةئامالث ةعبارلا ةئرلا يسردم نم دحاو ع

 ىضنقا م. ةيونسلا تالصلا ىلع ةدايز ايرهش هل ذفنهل طبسقتلا ىلع ردق لك

 نييردتلا نيس ناعم ةلاونم نينورتلا نوعش ةزادأ ءاقإ :فيرشلا انرلظن

 تردض ؛ ماري أم ىلع هلامعا ريس يف ةبغرلاو , ماتهالا ديزمل مت ء باك 6

 أم لك ةفيرشلا ةيلدملا ريزو انعدخ ضرعي نوكحي نأب هللاب ةيلاعلا انرماوا
 تحن دقمنلا ةينيدلا مولعلا ةيئرم سلجم ىلع ةيمالسالا قراعماب كانه قلم
 ةيلدعلا ريزوو مظعالا ردصلا ريزولا انمادخ ن م ايكرثم ىبسالا انانح 5

 انيناج نم نيما نيعب ابو ةفيرشلا انترضح بجاحو سابحالا ريزوو
 ىلع رهسلا عم ءاملعلا بتاور عفدب امااكم نوكي ساف ءانبا نايعا نف فيرشلا

 باورلا ضيق ال ثمح هفظوب ماع لك ماقو سيردتاا لاوحا دهامت

 دصقللا نا هللا لعيد ٠ ةدرقلا ةر رك دم و فلا كسا يعاالا هكر طبل

 ةقبرط نيسحنو ءاماعلا مج رفوتو مولعلا راشتنا ةدايز وه هلك اذه نم

 مءاجرلا هللا قرح ميلعتلا
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 ريلعاو نو ةعبرالا تتارملا يوذ ءاملعلا راس مم نا كرمانف هلعو

 َط رش بترملا نا ليو هيلع بجي اع مهنم لك موقيل اذه فيرشلا انياتك

 ,«1845 مأع ينأثلا عيد 3 مالسلاو لب فاستال درج ال :مايقلاو سيردتلا

 هتلالج يف لق ام نيودتب قاروالا هذه ررحل هرمأ ةيبدالا هراث ! نمو

 ءينولا رفاولا نيلا)ب « موسوملا ناوبدلا فلأف حادمالا دئاصق نم ةعركلا
 . نيداحم يف سافب عوبطم وهو , (ينسويلا بانملا حيدم

 ءانل نب ماما نينا آو نييورقلا 0 ةرانع يراصلا ددج دقو

 يورُقلا نحصلاب نينللا نيتصخلا لع نيتأشنملا نيتبقلا ددجو , هحالصاو كلذ

 ةراملا ىري ال ىتح نيدورقلا باوبا عيمج ماما ةسبشحلا تازنعلا ءاشلإب نأ و

 ثيح سلاغوب لع ندحلا يبا ةبق ددجو . دحسملا لخادب ام نوجرفتملاو

 . هيلا اسأرف لوخد لئاوا ساف ثداوح مئاقو ىف تده كاك

 أمساع ددجو اهبايشاحل داعا احالصا ةيناثملا ةسردملا حالصا 5

 حالصاو « دلالا رثالا كلذ سلدنالا عماج باب سوق حالصاو « اهنجبمو

 . نيراطملا ةسردم

 ,نيما ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف هلءجو ةرهاطلا هحور للا سدق

 : نيردلا موب ىلا هفلخ يف ةكربلا لعجو

 از توعس



 هلا  غ"8 د

 توبا ناشد

 ماشه نب نمحرلا دبع نب دمح نب نسحلا نا

 هئنساحم لمحو ,اكرصن هللا ديا

 .5 رسفع

 له دأوب فلاو ةثافالكو نرد و ةسل ماع ساب يناطلسلا رصقلاب دلو

 ميركلا نآرقلاو ةياتكلاو ةءارقلا ءارمالاو كولملا ءانبا ميلعتل دما بتكمل

 . يمامالا رصقلا تاردج نيب امسرو اظفح

 كولملا هنابآ شرع ىلع هحور هللا سدق مامالا هدلاو ىوتسا الو

 مجرتملا انديس لقن ةرادالاو ةرامالا ةصاع مستفلا طابر ذختاو نيمركالا

 ذيتاسأو ديعسلا هرصق لخاد مهب اصاخ أبتكم محل نيعو هتوخا لج عم اهلا

 مولعلا ذخال لهأتلا مهنم سنآو ميركلا نآرقلا اوظفح نا ىلا مهن نيمزالم

 اذهب مايقلل ذيتاسأ مهل نيعف , ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللا سردو « ةنيدلا

 نيساعتملا كلس يف ملثتنا هنا طق مامالا انالوم نع فرع امو بجاولا

 . ريبخ لثم كذب الو همامتاو هتوخا نم دحا الو ةسمومت ةسردعب

 هونص ةعركحي سدقملا هدلاو هجوز هرمت نم ةرشع ةمباسلا غلب الو



 0 ل

 رهاظم اهيف تلت ةهلو شك ارم بونملا ةصاعب هسرعل وأو رهاطلا ىلومل
 اهتلود لاجرو ةبرفملا ةكّلملا ناعا راس اهرضح ةطلسلا ةبأو كلما

 . دالبلا مومو ٠ دارئالاو راوغالا رتاس نم , داجتالا

 ةممللا ةالص رثإ نيكاكدلا روشمي ساف نم يناطلسلا رصقلاب هل عيوبو

 قفاوم فلاو ةئامالثو نيعبراو ةتس ماع ىلوالا ىداج © يرشعو ثلاث

 . فلاو ةئاعسلو نيرشعو عبس ةنس ريمأفت رشع نماث 8

 راسل ةفرشلا ةدتاكم ردصأ نيرهاطلا هقالسا شرع لع ئوتسا الو

 يوذ قافتاو زيزعلا رصنلا نم هل هللا حاتأ اب مالعالاب ةيدابو ةرضاح هنالو
 ةفي رشلا ةلايالا نم مهرظن ىلا نم ةملك مدجب مهرمأو هتعبب ىلع دقعلاو لملا
 شرع أوت نم ةداع ىلع نيماسملا ةعاج هيف تلخد امف لوخدلاو هتعبب ىلع

 انمخا لحم سافب هتقيلخ همعل هب ىتك امانه درونلو . هفالسا نم ةفالحلا
 مياطلا مث ةالصلاو ةلدجلا دعب هظفلو هللا هاعر نوماملا يالوم لجالا هقفلا

 : هاياوزبو (هللو هللا نسملا نب فسوب نب دمح) : هلخاد شقن فيرشلا

 . رم . ركب وبا . دمع . هللا , بينا هبلاو تلكوت هيلع للاب الا تفوت امو)

 ؛ نيتيبلا هترصن هللا لوسرب نكت نمو : هترئادبو (. يلع . نامع
 ترو كيلع مالسو هللا كددس نوماملا يالوم ىضرالا ةقلخلا انمت»

 سفن لكو , توفلا هيرتعب دوجوم لك فلا ينخ ريثف دعب اما هناكربو هلا
 ءازح رقم الو 0 هناباوال ءأقب راد اندلا لعجب ل ىلعت ٌّنا ناو : توملا ةئئاذ



 دهس 1581

 ريما « رظعملا دلاولا انديس مسورب هناحبس رثأتسا كلذ لجا نمو « هثافمال

 « يعادلا ىلف « ةمالسلا راد ىلا , ةما 2 يدانم هادانو « رخفالا نينموملا

 فالتخا ىلع « سانلا لك نم هيلع افوسأم ء ى يعاسملا دومش هتمحر ىلا لقتناو

 لحو  اليوط انمز همزال يذلا هرم بقع كلذو , سانحالاو تاقيطلا

 لجالا هافاو نا ىلا« ارباص املسّتسم هعم ناكو ءاليقث افض ةرهاطلا هتحاسب

 :« سهر لفع يف ةكحراملا هتزانج تعيش دقو ءاركاش ابستحم موتحمل

 ةيروهجلا ةلودلا لثمم بانج فساللا ةياغب هيف كراش ء سهم بكحومو

 « ماكملاو نيفظوملا رابكو تالارنملا نم هعم نمو ؛ ماعلا ميقملا ةميخفلا

 , ةيداب رثأتلا مسارم هيلع ضارعتسا ةفصب « ةيسافلا ةيماملا ركحاسم رئاسو

 تبع انا ون رك ذل ظن ناوع ىف قيسدتملا اكقانلا ةضوو ذآ ةعوتزفأو

 ىداج نم نيرشعلاو كلاثلا ةعمما موب ةحيبص « نيدتهملا كولملا ةودق هلل

 دعب مث «ناوضرلاو ىضرلاب هلماعو , ناجلا حيسف هللا هنكسا هماع ىلوالا

 واو ولا نوم فقتلا ور خلا فا عمتجا روكحذلا مويلا نم ةعملا ةالص

 نم مهيأ | مطنا نمو اهزاوحاو ساف لها نم . ءاماعلاو نا.عالاو ءافرشااو

 « ةيمالسالا ةفالخلا ءابعاب موقب نم ةميابم يف رظنلا دصقب روغتلاو ندملا دوفو

 انبانج ةعبابم ىلع عامجالا دقعناف « ةيرغملا ةمالا نوئش ةحلصملا نيعب ظحلبو

 همم داقتناال عوط نع اماضمإو ةديعسلا ةعببلا بتكب رمالا متوءفيرشلا

 نيفيز والس لكامل ادت لت وق طم هه اين و نكالو



 ملا 148 د

 ةناعالا هللا نم نيدمتسم . ةن قدصو صالخاب حاصلا انفلس عاتتا ىلع
 , هدابع نم ءاشب نم هكلم يتوب هللاو , ديدستلاو قيفوتلاو « ديبأتلاو
 وب ةحيبص انلقتنا دقو اذه , هدارم قفو هيلع دمتعا نمروما هلضفب ىلوتو
 يف , ةيطابرلا اننمصاع ىلا روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو مبارلا نينثالا
 لراس  اداذم لقال فاطلال اي طع ةقافتلا هندقتت قران كوي
 مساومو « ةيبب حارفا تارهاظم يف « ناكرالا تباث نيكم زعو . ناماو نعي
 امباصم يف ةمالسالا ةمالا اورطاشتل مانهعأو « ةيلع ةرهاب تالافتحا
 « ميظعلا | هحرف يف ةيعرشلا اتيالو لجا نم كلدك هوك راشتو ملالا

 يف طابرلا ةمصاعب ررحو مالسلاو ميقتسم طارص ىلا ءاشب نم يدب هللاو

 . هنم مص )١(« سعال ماع ىلوالا ىدامج ب

 ماي اهل تزن يف سرا هنل الخ تمقأ ةسر ةلفح يف ترطح دقو

 يطوي لاشرملا وه هنوتش بارمو هسئر ناك يذلا يرامعتسالا امض رعم

 ةيدلب رصقب يلاعلا هبانجب لافتحالا ناكو ١551١ ةنس تشغ لئاوا كلذو
 0 بطخ ةدع هيف تقلأو اهؤاظعو ةلودلا هوجو هرضح سراب

 تاه ةسارحب ميظملا ناجرهملا كلذ يف ةبطخ للا هظفح قلأف هتلالج تماق
 باطخلا صنو مك 3 الو مثملت ريغ نم نيرضاملا تشهدأ ةيشرف ةحاصفو

 . سم4 هباوصو لصالاب اذك(١)



 اك |

 :سثرلا ةداعس

 ىلا نينملا ياغي الو « اهلا مجري ال نأ سيرأب فرعي نم ىلع بعصي
 «ريظنلا ةعيدعلا ةديدعلا اهنساحمب بلخل يتلا ءارهزلا جمتصاع ىلا قوشلا نلغولا

 مقاضأ هب نولباةت يذلا يسئرفلا باحرتلا كلذ نمسح الا اهنم نكي مل ولو

 نم كلذ ريغ سراب دحوب هنا ىلع ءاههلا بايالا ىلع سائلا ثح 5 ىنكل

 ةديرفلا هفحاتمو ةديدملا هدهاعم نم ىنتت ام لكب هرئاز ىلغحي ذإ نساحلا

 ةفلتخلا ةتاهزتنمو ةحسفلا هعراوشو ةريهشلا هسرادمو ىتكلا تانازخو

 ديدجلا ىلا حومطلاو فاطللا نم هكر ةلماقلا حورلا كلت صوصخلابو

 بيرغلا 0 يذلا حارشنالاو ءافصلا كلذ درب سراب ناكس تيت ىلا

 . قيقملا هنطو يف هنا

 5 يماسم ةيحن كلا لمح لوالا ىمس مرسلا ناونعأت

 ريظن اهل دجوب ال يتلا سيراب نساحمب كاذ ذإ انيعأو ةفي رشلا هتيعع انكحص

 انا ركشو ةناثلا انتقادص تا رابع كل مدقت ردصلا يحرشنم مويلا انئجو

 كلت دعاس نيح مالسالل سيراب ةفايض نسح ىبش الاننا ىلع ,رإَدْلا رفاولا

 نمب ممانتعا لا ملعتو يمالسالا دهسملاو دجسملا ديبيشت ىلع ةئيملا ةدعاسملا

 نم هومتسسأ ام ناف دحلا اذه دنع فقت مل اهتياعر ليمجي اسنارف هلمشت

 :ةزهالا اسف ةفداسوو ةرغأ زلا متمصاع نساحم بسانب يمالسالا ىشتسملا
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 وينعنا ريو مود واثمم كولس لجا اهكلس يتلا "يدابملا كلت

 هثريخ نسح انااعر راسو نيسنوتلا انناوخا بولق كلم يذلا ناس نايسول

 اراك: اندنع فلخ يذلا ٌكلئتس ويسمو «ةيلَقلا هفطاوع ليمجو ؛ ةيرادالا
 ىلع برغلا يقر سسأ يذلا يطوبل ريشملاو , هلقع لاكو هفطل ليج رع ادلاخ
 هترثبع ىلع يرامتسالا ضرعملا يف ةبيجعلا هلامتاب نهربو « ةتباث دعاوق

 . هطاشن لاكو

 مدا نوناي ال نيذلا نيماسملا ن نم ريثك ملع 3

 يتلا ةاملا لئاسوو يرصعلا مدقتلا ”يدابم اع وصلا لباعولا

 ىلا يتاب اع مهملاصم ىلع كرس ليجو عتياعرب رودس اقطع ني ايلاع

 ةريخلا ايازمو ةلئاطلا لاومالا نم مهل ا نييوسنرفلا نم ريفغ مج برغلا

 يف اممج انكر اشت برغملا ىلع اهيا اسنارف ترشن ام درجعو ؛بيرجتلاو

 ترمتأ يتلا ةقداصملا ليمج يف ائيعسو كلذ جتاتن نسح ىلع انلصحو لمعلا

 اما:ةتكراشم صلخعو ةلماكملا ةيفولا انت 7 3 لذبن لازت الو , ةمئيلا أهرام

 كلذبو ةيرصعلا مالا ةمحازمل انلهؤن ينل ةجعتنلا ةنسلا عتناعإ ان نورفو

 ”ةرهوج يقرلا جرادم ىلعا ىلا اهدوعص لصاوتم يف ةميخفلا اسنارف ديزت

 سم قرشنو , روهدلا يف انا ردب حولي لازي الف امراضح جاتل ىرخأ

 : «روصعلا بققاعتم ف مالا نيد اهدحم



 (نيميلا نع) دهعلا يلو نسحلا يالوم : يكولملا ومسلا بحاص نام ركحلا ناربمالا

 مظعملا امهدلاو ةلالد نيع أامهس رفأو !مئهش رع هللأ رم 2 هللا كيع ىلوسملا هقيقش و

١ 





 هده 1568

 قرن هناود سر هجرت نييملا يبرعلا هناسلب هباطخ انالوم متأ الو

 . روضحلا ةداف ال ةسأرفلا

 وبا , هدج يمسو . هدهع يلو ,هربكا تاريمالاو ءارمالا هدالواو

 ريما ةاتمسو همح ف هازو ةيرق هلا نأ هيدالو فنناكو ملل لولا يلع

 ماع ريخلا رفص متاف ءاثالثلا موي نم نيرهظلا نيب حتفلا طابر نم يناطلسلا

 نيرشعو مسن ةنس هيلو, مسان قفاوم فلاو ةئامالثو نيعبراو ةنامث

 اهروشمو رصنلا ةبقب هومس ةقيقع ةيلوب لافتحالا ناكو . فلاو ةئاعستو

 هرضح !ههيلاجم فاو ربك يف ناطلسلا ةمظعو كللملا ةهبأهف تلجت الافتحا

 طابضلاو باثكلا نابعاو تاوشايااو ةاضقلاو ءاسؤرااو ءارزولاو ءارمالا

 هب 0 شكح لوا ميذ ىلو# يذلا ناكو ؛ قيسوملاو يولوملا سركلاو

 ديع نب دمش للا دبع وبا ةمالعلا انقدص ةفيرشلا ةلدعلا ريزو هومس نع

 اتم ةناطلسلا ةرضحلا يجاح هحيذ ىلوت شايكلا يقابو ةدئرلا مالسلا

 . سراب ذئموي ناطلسلاو ء شيعب نبا سيردا نب نسملا دمحم دسلا

 سيقما موي بورغ طابراا نم رماعلا رصقلاب دلو هللا دبع ىلولا هقيقشو

 ريزو هوع نع هب قع نك لوا جيذ ىلو“ يذلا ناكو ه5 ماع رقص

 لافتحالا ناكو روكذملا يئاطلسلا بجاملا اهحبذ رشاب شابكلا يقابو ةيلدعلا

 نيفظوملا راكحو ءارزولاو نابعالا هرضح رصنلا ةبقب ةقيقعلا ةهلوب

 . قيسوملاو ركسعلاو
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 ذخالا نم ديدانصلا ماركلا هفالسا هنس ام ناطلسلا اذه امحأ دقو

 لكر فلاو ركلا ىلع هسفن نيرمتو داملا تانفاصلا بوكرو ةضايرلا بابساب

 .ءابلاغ نيمشلا قوزش لمتف حابص

 نا ىنايو , دعلا قوفي ءيشف « ةريثكلا هنساحمو « ةريثالا هراثآ امأ

 زحوا اكلاس , كلذ نم هترضحتساو يدل ققحن ام انه درونلو , دح هلمشب

 : لومام لك انالوم غيلبت هللا نم الئاس . ناونان عفللاجملل

 سافب هراثآ

 ظفحب امف « , هرصع ةدلاخلا هراث اب نيزو ء هرصن هللا مادأ » 5

 هتهجو رابتعالا لامك عم هفرصو « نيدتعملا ىطوف نم هسحو ؛ نءدلا ماظن

 رضاملا ةقفدتملا هفراعم ضايح نم عركي يذلا يلكملا ملعلا دهعم ىلا ةفيللا

 , دابعلا فنل اصقالا برغماب تسسأ ةيلاع ةيلك لوا وه يذلا لب « دابلاو

 هتانع فرصق « يورقلا عماجلاب فورعملا « يورلا معلا عرشم وهو هلأ

 انامل راع لاوفاقوب عيش املا يتايولعلا ةنيرقلا دييتودم ةككلا

 ين 0 ٍ مهراما سئافنو مهئاقوا فرص م أبهني ىتح مهتشيممو

 حاجب , بالطلا نم هلخادب نيلغتشمل نمضيو ؛ ةداج الا ررذو ٠ ةداف الا

 ةلبقم « هيلا ةقاوت مهسوفنو معلا دخلا لع مهرشارشب نولبقيف ٠ بالطلا

 ؛اليدع مهتم هاوس ىرت الو ,اليدب هب يغبت ال ؛ هيلع ديدش فهاب



 من ا1597/ د]

 ىف ال ثدح « ايجن تقو لك يف اهل نوكيو : ًاييردت اها معلا ذهني سوفن
 كلذ نا كلش الو ء راصعإ تقولا عاض نم اهعضعض دقو « راصعالا اهيلع

 قري لب ء روطسلاو سورطلا يف ام ليصحتل , رودصلا حرش ىلع نيعب امن

 ريكفتلاو ؛ حيحصلا قوذلاب اهيلحيو « ماهو الا ظل نع ايطققو# ماهفالا

 ةمكحلاو عيرشتلا ةفسلف نم يقارلا « لسملا قطنملا حالسب روما ء حيرصلا

 , يسحلاو مولعلا يف مالسالا ىلع ةلاع مالا ءاغبن نأ ىلع نهربملا «لس قرا يف

 نم: يورقلا تهمل اذهب تشرد 5 جملا لدعلا وه كلذ يف خيراتلاو

 , اهؤامم هضرا مويلا لظن الو , اهؤامسا الا نألا فرعت ال ةينوك مولع

 ملعتلا ةنم لأ تفل مالسالا ةضيب يماح , مامألا انالوم ةمه تفلعت كلذلف

 ؛ ةلفتملا مولملا سردتو « ةلفقملا بولقلا حتفت ىتح ايرود ابدترت ميلعتلاو

 اذه ىلا ةلاعفلا انالوم ةمه هحوتت نا تداك ام « ةلفغملا سوفنلا هتنتو

 نيقتملا هّلاآو ٠ نيرهاطلا هفالسال ناكام نأش , لمأالا مثىتح « لمعلا

 ديدجتو , مئاعدلا نم اهلام سيسأتو « مراكملا حورص ءنب نم : نيمركألا
 هللا يداوبلاو رضاوملا نم بالطلا تلسنف سافب اهس الو « ملاعملا سراد

 مهيلع فطع هللا هديا انالوم نا اوقمحت ثيح اهم الو ء بدح لك نم

 اوقثو ىتح ينمزلاو يميلعتلا حيردتلا كلذ د نم نكحمنو « بدحو

 هريهظ رودصل باكو « مهيعو ةبقاع نسحو « مهيعس حاج قوثولا لك

 ؛ منيب ملعلا بط يف مع ” ربه مهيلع ل نوم مب حرف ةنر كلاذب فيرشلا



 هس 118 -

 نيعبراو ةينامت ماع مارملا ةسبأا يذ يرشعو سداس خيراتب كلذو

 . فلاو ةئامالثو

 يف ساف لها نم ةيورقلا ةلكلا ةبلط ضعب سردتلا ةقار نيعو

 مسقو ء اكنرف نوسمحو كلنرف ةدام ةرشع تس هردق يرهش بار ةلباقم

 دحاو لكل بترو نامت يف ىلوالا ددع رصحو  تاقبط ثالث ىلا نيسردملا

 رشع ينثا يف ةناثلا ددع رصحو . ةرهاشم كرف ةثام ةرشع سمح اهم
 رصحو « اكن رف نوسغحو كئرف ةئام ةرشع اتنثا اهتم لكل يربشلا بتارلاو

 سردم لكسل كنرف فلا هردق يرهش بتارب رشع ينثا يف ةثلاثأا ددع

 ًادتن نا ىلع ةيماملا ببكحلا نم هسردت ىطاعتت ام ةقبط لكل نيعو
 ةسماخلا ىلا ةناثلا نمو احارص ةرشع ةيداملا ىلا ةنماثلا ةعاسلا نم سوردلا

 سورد ةثالث ءاَقلِإ سردم لكب طننأو ةئمز ةعاس سرد لكل ددحو ءاسم

 هزواجتي ال نف ءارقإب ثالثلا تاقبطلا دارفأ نم درف لك ص يصخم عم ايمو
 ل 07

 عبطلا ذِإ ذإ ؛ةحارتسالا ةسدافةلزو انس ةع ناز داع ااهرطشب تاعاس تسلا

 . دودمملا نونآقلا لظ يف , دودملا جراخ لقتتلا الا هحلصي ال , دودككملا
 يملعلا ساجملا سيءرب سوردلا بقارم ةظحالم طانأو ء دودحلا بدالا نم

 طابا لعالا س اهلا 1 يبلعلا سلجملا نوتش قلعو ةيسافلا ةرضحلاب
 ولولا ر اهلخاا نفي داوا : ىلع اود مارككلا © هنارزو نم بكحرتلا



 د ع

 : اهلوأ صن مكود ةدمافلل امنت . هانلجأ ا ةلصفملا  هاندروا أم ةقلعتلا
 هنشفلا نييورقلاب ىماعلا ساجلا سيءر فيرشلا انيناج بح ءهلل دمنلا د

 ىنتقا دقق دمبو هللا تمحرو كيلع مالسو هللا كددس يلالمللا نب دمجا ديسلا

 ماملا ميلا مم انقافتا دعب نييورقلاب ميلعتلا ةلاح نيسحن فيرشلا انرظن

 نيسردم انيع نأب ىلعت هللاي يلاعلا انيناج نم كلذل ةنيعملا ةنجا : ءانتراقتساو
 هناقو هللا لوحب ةحجان ةيفيك ىلع سيردتلاب مايقلا | اع كايط ميمج نم

 رطش ذيفتتب انرمأ دقو ركذ اع مهربختل كلذل نينبملا ءاينأ عاق كلاش

 مام ىلا 19٠ ةئس يمجملا هيب قفاوملا ءالو يتآلا مرحملا لوأ نم بتاورلا

 تاقوالا يف ماظنلاو سيردتلا ةيفيك امأء هتار لكسل مت كلذ دعب مثرمشأ ةعبس

 قيف نآلا امأ كلذ 35 نياك راجل وحب ندعم 0 150

 معيد ىتنرحلا يبرعلا ب لاطلا سيردتلا ةيقارمل اننع دقو ءهل ا

 لح ىلع ةئمؤملا ةفئاطلا كلت ةناعاو هئبو للعلا رشن وه اندصق ن نأ لمت هللا

 لجس دق ٠854 ماع متم مارلا ةمح ١ يف مالسلاو عي 5 ل ّقدو ةعيرشلا

 ةفيرشلا ةيلدعلا ةرازو نم ةيمالسالا فراعملا مسقي فيرشلا باتكلا اذه

 ةدئرلا دمح : 19م٠ ةنس هيام 8 قفاوم 1١44 ماع متم مأرحلا ةح ١5 يف

 . هلم بص « هل هللا ناك

 : ةلدجخلا دعب هالعأ اهيلع لاحلا ةمئاقلا صنو

 قدرافما قييووملاب اتم تنل ءانلبلا ءا مان ذاب



 تا 00

 ىلوالا ةقبطلا

 ,(؟) ينانسلا يضرلا ديسلا هيقفلا «(1) يليضفلا هللا دبع يالوم هيقفلا
 ديسلا هيقفلا , مساهل نبا دمحا نب دمح 5 هنقفلا , يواقردلا يلع يالوم

 نب نيسملا ديسلا هيقفلا ٠ يماشلا دما ديسلا هيقفلا « (©) يناتكلا يملا دبع
 . ينازولا سيردا دبسلا هيقفلا , يقارعلا ديلؤلا

 ةنناثلا ةقبطلا

 نبا رويكن ب دم ديسلا هقفلا , يثكحارما سيردا ديسلا هيقفلا
 مهاربا نبا دم ديسلا هيقفلا « يجاهمصلا ءاتشلا وبا ديسلا هيقفلا جالا

 دسلا هيقفلا ينانب سابعلا ديسلا هيقفلا ؛ يماعلا دم ديسلا هيقفلا , يلاكللا
 دما دسلا هيققلا , طابخلا نبا زيزعلا دبع ديسلا هيقفلا , جالا نبا مئاطلا

 , يراطسملا سابعلا ديسلا هيقفلا ء روزم نسسلا ديسلا هيقفلا , يدارشلا
 . ةدوس نبا رداقلا دبع نب دم نب دم ديسلا هيقفلا

 ةثلاثلا ةقيطلا

 دم نب دمحا دسلا هيقفلا , يقارعلا نمحرلا دنع نب دم يديس هيقفلا

 , يترشا دمح دسلا هنقفلا , ينوهرزلا نسحلا ديسلا هيقفلا , يرداقلا

 هقفلا , ةدوس نبا رمع ديلا هنقفلا , يولعلا نايلس نب دمح دسلا هقفلا

 ماظنلا نم ىصفت ( ِي ءاضيباارادلل لقتناو ماظنلا نم ىصفت () .  نالا ىملعلا سلجملا سيءر راص (1)
 . ماظنلا نع خلستا (م) .  اهيلاها ةقفت ىلع اهب سردي نالأ وهو



 تما 161 تح

 هنقفلا « يقارعلا زيزعلا دبع ديسلا هيلا , يولعلا رمح نب نيحلا دسلا

 . «ةدوس نبا يدواتلا نب نسملا ديسلا هيقفلا « يماشلا ساردا نب دمحم ديسلا

 « يعدربلا رداقلا دبع جاملا ديسلا هيقفلا ؛ هدول بلاطلا هلا هقفلا

 نييورّةلل نونسملا طباضلا لاثتماب رمالا يف شرشلا ريهظلا صنو

 ةلدجلا دعب نييورقلل للعالا سلجملا سيسأتب نالعالاو اهلامتا نوناق نوكسل

 ريخ هللاف . هالومو هيلو هللا فسوي نب دمحم » : هلخادب ريبكحلا مياطلاو

 : « نيمجا رلا محرأ وهو اظفح

 ءامس يف ملل اطمآو ها هردق هلل ىلعأ اذه انانك نم لعب

 ةمز 7 | . نيعملا يوقلا هللا لو انآ . هردبو ةرينلا هسش فراعملا

 ل ويل وما عنا او فقلبي ناو قو لك ىف وون
 نود ناو فص قف لوبا لا نع مفاطما قلاد مقف فلا انارقاب

 اهرمع نيبورقلا ةلكب هقرط نيسحنو ميلعتلا ميظنت يف رظنلل مظعالا ةانبعلا

 يمالسالا ميلعتلا ماظنل ىلعالا ساجلا) مسا هيلع قاطي هركذ ماودب هلل

 ةيلكلا ةلاح نيسحتب ليفك طباض نس يف رظنلا هل اندنسأو (نييورقلاب ماعلا

 سرد" يتلا نونفلا نييعتو , نيسردملا ءاهلعلا باختنال مجرب ايف ةر وكذملا

 كلذب قاعتب امو ءسوردلا اهيف نلت يتلا تاقوالاو ءابب أرقي يتلا فيل انلاو ءاهيف

 امظمتو ء اهترامت ماود ىلع ًاصرحو ء اهتراضنو اهتجيبل ًاظفحو اهنايكل ًانوص

 . ةرخاز ةقفدتم اهراحيو . ةرهاز ةرضان اهب مولعلا ضاير نوكت ىتح اهمأشل



 ال نال 0-7

 مولعلا ميلعت نم بجي اع ًامانق « ةرباغلا روصعلا نم ىنم امف هيلع تناك اك

 طباضلاب اولمعو هرما اولثتع, نا نيماعتملاو ءاماعلا رمانف . ةرخافلا ةنعرشلا ٠

 اوجرخي الو« نونفلاو مولعلا نم هنوطاعتي اهف ءاضنقم ل و را
 . نوئشلا عيمج يف كلذب قحاب امو . نوتملاو تافاؤملا نم هررق اهف هنع

 إو للا 00 يسم حالص هيف ال هللا مهقفو

 هب ردص مالسلاو . نيثسملا ميقتسملا طارصلا كو امل مهدشرأ وءنءيدلا ماعم

 اذه لجس دق , ٠49 ماع مارحلا ةدعقلا يذ رثاع يف هللاب زتءملا انرما

 ١؟يف ةفرشلا ةلدعلا ةرازو نم ةيمالسالا فراعملا مسقي فيرشلا ريهظلا

 «هل هللا ناك ةدن لا دمج : اد1 ةنس ليربا تاف قفاوم هخيرات ماع ةدمق
 : نونسملا طباضضلا صنو

 :يقاب اه في رشلا انرما انردصأ انثا هرعا نعأو هللا هامسأ اذه انباتك نم ل

 لوالا لصفلا

 ينيدلا ميلعتلا ىلع ةظفاحملا يف يمسلا انيلع بجاولا نم ناك ثيح هنا

 انتا هلوصأ قيبظتاو قدما :ندلا ياتي مايقلا نكحمي هدوجوب يذلا

 : قاب امسح نييورقلا ةعماج مظنت ةفرشلا

 يناثلا لصفلا
 (امنونفو ميلعتلا ماسقا يف

 : ماسقا ةثالث ىلا ةر وك ذا ةعمالاب ميلمتلا مست



 مس ا[ دل

 . يءاهلا مسقلاو « يوناثلا مسقلاو , يءادتبالا مسقلا

 : ةيثألا نونفلا ىلع يوتحي يءادتبالا مسقلاف

 رفا

 وحتلاو

 تادابعلا رخآ ىلا هّقفلاو دمحوتلاو

 بدالاو

 باسملاو

 : ةنألا نونفلا لمشي يوناثلا مسقلاو

 هلوصاو هّقفلا

 وحنلاو فرصلاو

 بدالاو ةغالنلاو

 تقوتلاو ةسدنهلاو باسملاو

 ديحوتلاو قطنملاو
 ثا دملا يندابمو

 : نامسق هلف يءاهنلا مسقلا امأ

 :.ةيثألا مولعلا ىلع لوالا مسقلا لمتشي
 هقفلا



 مدل 16ه

 ثيدحلاو

 نيو
 : ةئالا مولعلا ىلع يناثلا مدقلا لمتشلو

 تدذاالا

 ةيبرعلا ةغللا بدا خيراتو

 افارثجلاو 2 راثلاو

 . تلاثلا لصفلا

 (نيسردملا يف)

 ةفيرشلا انباتعاب لعالا اجلا هررق ام ىلع فيرشلا انبانج قداص دق
 ةروك ذْلا سوردلاب مايقلل نييورقلا ءاهاع نم اسردم نيثالثو نينثا رابتخا نم

 : ةتألا ةيفيكلا ىلع مههترتو

 يءادتالا ميلعتلل اسردم ١(

 يوتاثلا ميلعتلل اسردم 0

 . يءاهلا ميلعتلل نيسردم 6

 عبأ را لصفلا

 (مهتادد ي)

 : يلا م اهلييعت ع نومظنملا نوسردملا اهاضاقتب يتلا تاقىلل اذ
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 : يءاهنلا ميلعتلا

 ةنسلا يف اكن رف 5500 لواالا ةئثرلا

 كن ام ةناثلا ةنترلا

 «» >> 2 املود+ ةقلاثلا ةئرلا

 : يوناثلا ميلعتلا

 »ا » » ملوث. م لواالا ةئرلا

 ى» » 2 |ةووءد ةناثلا ةيئرلا

 «» 2 ام... ةئلاثلا ةترلا

 سمايل لصفلا

 (بقارملا يف)

 هردق بترمهلو سوردلا بقارع بقلب نييورقلاب دقفتم فيظو 'يشنأ

 ةرازولا قيسحتلا سلجملا سإعءر ةطساوب هوو ةلونس كيرف فلا نورشع

 هحو ىلع نييورقلاب سيردتلا ةلاح هش نيب روش 0 ةيلدعلا

 ةماعلا طباوضلا دح دنع ميما فوقوو ةيلطلاو نيسردملا ةبظاوك موسعلا

 ىلا ريرقتلا كلذ سورأا ةحولا نأ يغش و ديدملا ماظنلا هيلع سسأ يتلا

 . لاما هاضنقا نإ هن.ًر نايب مم رثك الا ىلع مايا ةنامث فرظ يف ةيلدعلا ةداذو



 دن ؟ه* هج

 ل عل
 (ةلطعلاو ةساردلا تاقوا يفر

 ةعملاو سيما يموب ىدع ام عوبسالا مايا لماك يف سوردلا قلت

 ةبسانب عوبسأ ةحارتسا ىطمتو ء سردم لكل تاعاس ثالث ةدم كلذو
 , يوبللا داوملاو رطفلا دبعو رحتلا دبع يهو ةئالثلا ةيمالسالا دايعالا

 لطمتو « ةبلطلا ناطلس ةهزت ماقت نيح ًاموير شع ةسمخ ةحارتسا ىطعت اك
 يأ مئامسلا لصف يف ًاموي نيمبرا ةدمو , ناضمر رهش لماكة يميظننلا سوردلا
 نذاب الا كلذ ىدع 0 سوردلا لطعت الو ,ربنتتش * ىلا هللوب ٠5 نم

 . نييورقلاب يف ساجلا نم للطب مظعالا زديملا و رووت ضاع

 جلا دك
 (تاناحتمالا)

 نوحجانلا يقترب نييورقلا ةلطا ناحتما مقب ةيسارد ةنس لك رخآ يف
 اهطبض مقيسف تاناحتمالا ليصأفت امأ اهيف اوناكيتلا نم ىلعا تاقبط ىلا هبف
 .ةمداسلا ةنطلا للا ف مظعالا انريزو نمدارقب

 نماشلا لصفلا
 (اهياماحل ةصصخملا فئاظولاو يءاهلاو يون اثلا ناحتمالا ةداهش)

 يهنت ثسح ةسداسلا ةنسلا 5 يف يوناثل | مسقلا ةيلطل ناحتما مب

 نككو نيدورقلاب يوناتلا ميلعتلا ةداهش هف نيححانال ىطعت و تار ةدم



 هن“ 9817 بن

 ةءاطخلاو ةمامالاو ةلادعلا ةطخ اواوت نا ةداهشاا كلت ىلع نيدلصحمل

 خا يف يدا 0 ةبلطل ناحتما مه 5 6 ء ف رشلا اننؤخم ةناتكلاو

 داهش هل ىطعت مهم - نمو 0 خدم يهنت ثسح ةعبارلا ةئسلا

 ةطخ ىلوتي نأ ةروكذملا ةداهشلا هديب نمل نكميو نيبورقلاب يدلهلا ميلعتلا

 . نييورقلاب سردتلا وأ هاضقلا

 عساستلا لصفلا

 (نيسردملا حيشرت)

 نيعوطتملا نيسردملا نم نوبختني نييورقلاب نيمظنملا نيسردملا نإ
 قيرطب كلذو روكذملا دهمملاب لقالا ىلع نيماع ةدم سيردتلاب اوماق نيذلا

 ينيسحتلا سلجملا سيور ردابو الا سردم ةطخ ترغش املك هنإ ثمحب ةرظاخملا

 نيعوطتنلا نكي مايا ةرشع يف ةرظانملا ءارجإ لبق مالعإ رشنب نييورقلاب
 . ةرظانملا يف ركع نأ

 : يتاي اهف نيشبملا ءاملعلا نم دك رمت هما مامأ ١ تانانعالا قرح

 هان وأ ىن سحتلا نيا سعر

 دا ساجلا ةاضعأ

 سوردلا فارع

 ُةفب رشلا باتعالاب ىلعالا ساجلا نم ءامإعلا دحاو

 ياهلا مسقلا نم ءاملع ةسمخو



 هما را تن

 انربزو نم دارقب اهنييعت عقسف روك ذملا :تاناعدألا لضافتامأ

 ردصلا انريزو نم رارقب ررقت اهنإف ناحتمالا مناتن امأو مظعالا ردصلا

 . ينيسحتلا سلجلا سيءر اهررح نأ دعب .ظعالا

 رشاعلا لصفلا

 (نيسردا ا باون يف)

 الاح كلذب لع هناف هسوردي مايقلا نع هدصن منام سردملا لصح امهم

 ةراشتسا دعب نيعب بما سءرلل نكي نييورقلاب ينسحتلا سلجلا سيور

 بترم عبر بئانلا قحتسلو « بغت نم سوردب موُق ًاعوطتم هسلجم ءاضعا

 فصن بئانلا ضيق كلذ ىدع اهفو ضر فلختلا ناك نإ هنع بونما

 . هنع بولا بتار

 بتارلا فصن قحتسي بئانلا ناف سردم ةافو ببسب فيظو غرف اذاو

 . اشابن هضوع نيعتت نا ىلا

 رشع يداحلا لصفلا

 وعدت ام بسحب لمكي وأ ريغيسو يءامم ريغ اذه فيرشلا انريهظ نإ

 دق 15م ةنس سرام ١" قفاوملا . "ها ماع ةخ ٠١ يف مالسلاو ةجاملا هلا

 . 105 ماع مرح 1١ رات ىريكلا ةرازولافرشلا ريفظلا ادع لجن

 . هنم معص <« #19 ةلس هيام ٠١ قفاوملا
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 دقو قويطنلا ةلطلا وبن هولا ةرسؤجلا يدان يكرم نيو

 : نيمظنلا
 نيرا انرئااوردتصا مآ هما نعأ و ملا هايس "ادلع اناتك ىو لي

 : يلب اه
 لوالا لصفلا

 (نيينيدلا نيفظوملاو نيسردملا بيدات ف)

 ةساعلا دهامملا نم دهعع وا نيبورُقلا دجسع فظوم وا سردم لك

 ايراد ا ورزلا قف ةيوار ردا ةعاسلا نم حنش قا ل قو ةكعرلا

 تاروشنم وا قاروا عيزوت وا تالاقم ريرحت وا بطخ وا سورد ءاقلإب اهنع
 مانا لا شوشنت وا لعتلا نع مهيهلت وأ ةبلطلا راكسفا جيم نأ اهنأش نم

 أ هنكحم ا سام لع ضرع معلا راقوبو دجأسملا ةمرحن سم 31

 : ةنألا تايوقعلا ىدحأ هيلع ردصب

 راذبالا الوا

 روش فصن 0 ال ةدم هرم فيشتت 0

 رهشا ةثالث زواجتت ال ةدمل هر ةسإإ عم م هفيظو نع هفشثت املا

 هبترم صيقنت ًاعبار
 اهتم ل3 ىلإ هتيم نم ةلفاقنمإ تما

 وع

 هلزع اسداس
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 يناثلا لصفلا
 (ةبلطلا بيدات يف)

 ةيعلا دهاعملا نم هريغ وا نييورقلا ةبلط مامزي ديقم بلاط لك

 كلذ ناك اوس تافلاخلا نم لوالا لصفلا يف ركذ ام هنم ردصب ةيسرغملا

 وا اهنع اجراخ وا اباوزاا وا دجاسملا نم هريغ وا نيبورقلا دجسم لخاد

 00 يبدأتلا ساجملا لع ضرعي ةيساسلا بازحالا نم بزح يف طرخن
 : ةَنْلا تابوقملا ىدحإب هتقاعم

 راذنالا الوأ

 الماك اماح تاناحتمالا ىم ناحتنما: يأ يف لوختلا نم همنم انا
 ها ةدل ةمررقلا "ايلف تعال د وقانون ني عا رولا انت

 نيتنس زواجتت

 ةباطلا مامز نم ًايئابن أطاقسإ هطاقسإ 5

 ثتلاثلا لصفلا

 ريغلا ةيبرغملا ةيماعلا دهاعملا نم هريغ وا نييورقلا ءاملع نم ملاع لك

 تافلاخخلا ىدحا هنم ردصت نيفظوملا وا نيسردملا ءاهلعلا كلس يف نيمظنملا

 يف هفياظوت نكحسم الو ةيفعلا هقوقح نم مني نيقباسلا نيلصفلا يف ةئيما
 ةدمل ةيبرغملا ةماعلا دهاعملا لك يف ةماعلا وا ةنيدلا فئاظولا نم فظو

 . ةعرجلا بسم ييدأتلا سلجللا اهددحم



 د اطة١5

 نيعب مل للاط وأ هب حلم وأ سردم لك هالعا باقعلا لثع بفقاعبو

 . هالعا ةروكذملا تافلاخلا ىلع هريغ

 دجسم لخاد لغتشي ةقباسلا لوصفلا يف نينيملا ريغ صخش لك

 ءاقلإب اياوزلا وا ةيبرغملا ةيملعلا دهامملا وا دجاسملا نم هريغ وا نييورقلا

 قاذف ميزوتب موني وا ةساسلاب سمت تارضاحم وا بطخ وا سورد

 دهاسملا وا دحاتملا كلت: نوكشي: نيغاقلا لع نيف ةساش تاووشتمو

 اونيعتسي نأ مهلف مهسفتاب كلذ اوعيطتسي مل نإو ًاروف اهنم هوجرخي نأ

 .ةيراملا نيئاوقلا هيضتقنت ام بسحب اجي نأ كلذ دعب نكميو ةينزخملا ةوقلاب

 نيالا: لوعقلا
 ةييداقا ناكل

 لويضفلا ىف ذا يوم ةقانرم ف: نلقنلا ذل: صقل ودان نيلخلاا انآ
 ءاملع نم ةثالث هيلا فاضي يذلا نييورقلاب يبسحتلا ساجلا وهف ةئباسلا

 يف امأو . ةيسافلا انتصامل مجري ام لك يف سيردنلا بقارعو نيبورقلا

 يناثلا نم يبدأتا سللا بكحرتف ةفيرشلا انتلايا ندم نم اهريغ

 .ءاملعلا نم ةثالثو
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 عباسلا لصفلا
 سلك نافل عييستول)

 ةسافلا انتصامل نييورقلاب ينسحتلا سلجملل نوفاضملا ءاملعلا امأ

 ردصلا انريزو نم رارقب نونيعبف ةفيرشلا انتل ندم نم اهريغب يضاقللو

 نيماع ةدمل ظعالا

 نماثلا لصفلا

 (هماكحا فاتئتسا ف)

 اوهتاتسي نأ ءاماعلا قلطم نم مهريغو نيفظوملاو نيسردنل نكمي
 ةفيرشلا انباتعأب ةيمالسالا مولعلل ىلعالا سلجملا ىلا ييدأتلا سلجملا ماكحا
 اذه نم لوالا لصفلا يف ةروكذملا ةريخالا ةعبرالا ماكحالل عجري ايف
 مالسلاو يءاهنلا طاقسالل جري ايف ةبلطلل كلذ نك 5 ٠ ف رشلا ريهظلا

 .«زوم* ةنس وام ٠١ قفاوملا ١ه؟ مأع مرحم ٠١ يف طابرلاب ررحو

 هزاجلا قيقحتو , دوعولا كلم كولملا دعوو هرما وأ هللا يأ فعاتوو

 داجأو بلطلا نسحأ نمل , ةدايزااو ىتسملاب , دودعم مّتحتملا ةراد يف

 ىطتماو ٠ مزحلا مازحب مزتحا دقو مبلعتلا ءايعاب ملاعلا ضهنف , ةدافالا

 ,اهك السأ تبرهكف ةبلطلا سوفت ىلا هطاشن ةعشأ تذفنو , مزعلا ةوهص

 قمم و اك النا قحتسو# اهك الفا ترادتساو « اهكالحأ تراثساو
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 ةلفاسلا قالخالا لوانت نع ىماستو , اهك امسا حيحصلا لمعلا راح يف

 ةبلطلا نيب امم ملعلا ملعو , اعومت ةيلكلا لمش حبصأ كلذبو ءاهك امس

 ىلا صالخألا عفادب مهلماو « اعوفشم دابتحالاو دملاب مهلمجو « اعوفرم

 يزاوت وأ , نيدلا يف ةنسملا هذه يهاضت ةنسح يأو ءاعوفدم ةينلا قيقحت

 لك ني نكملا ةلفكلا+ ناكل فرشلا عاونال ةءماملا ةلصخلا هذه

 ممتجلا اذه يف ةيعلا ةضهللا حور هللاو تبد دقل ؛ نيكمتو حالص هيفام

 حبصأ و . لوجلاو لسكلا رابغ هفاطعأ نع ماعلا ضفن ىتح يبرغملا

 لوما فدعا لك ودلك ادولف

 لاجو ةيانعو هللا أي ةلامنلا انالوم ةمه نأ يف باترن ال اننإو اذه
 بتكلا نم بتر امف رظنلا فانيتساب قلعتاا دج ةقاعتم , نيصلخلا هتلود

 أهنم عفانلا ليدبتو ٠ مماصلا لعاب حاصالا ميدقتو « ةر رقما ةورفملا

 لك ءاطعإو , ديفملا معصوم بلاطلا يدي نيب اهنم ديفالا عضوو « عفتالاب

 صتخاو اهيف صصخم يتلا نونفلا نم هسيردب ىلع ةردق هلام ذيتاسالا نم

 هيطاستت هيلع بمصي وأ . هتسحي ال ام يطامتب ذاتسأ فلكي الف ءابب

 مدع نم يوتسلا ناحتمالا هضتقي ام ةاعارم بوجو مم ع هنسحتسإ الو

 ىلع كلذ امو « اهيراجحم نمض هاما ءارجإو « اهيراب سوقلا ءاطعإو ةاباحلا

 نم كلذو اهسالو ءزيزعب مهلم ءانأو مهنطوو مهنيدل مهصالخإو مهفاصنإ

 مهتفاهتو , نيذخالاو ذمالتلا نيعأ يف همظمتو ذاتسالا مارتحا يعاود مظعأ



00 

 رادم هيلع يذلا رعادلا طاشنو نائئمطاو « حابتدا لك هسورد تاقلح لع

 هيلا دنسأ اذا ماعلا نإف , حالصلاو حالصالا 5 حالفلاو حالا

 هتغرو هنأشل لاطلا ريقحت ىلا ىعدأ كلذ ناكاربخ هب طحي ملام سيرردت
 ءان "ل هليلضتو , هسفن ىلا لوجلاو لسكلا بيبدو « هسرد روضخ نع

 0 لالاو , هسمر ُُق جددي 0 لإ : ها هدعو هموي عابضو ع هسنح

 عيفتلا نأ ىلع , حوججو رخأت' نمز ال ٠ مومطو مدقت نمز نامزلا اذه

 ماك هللا هديا انالومل نأ ادل يرورطلا نمو ءروز يبو سالك طعب ماع

 أ فاس لمع اما سار صقلالا نكسر و وكرات "كلاد قاةفزلا
 اذه ىاهاظع رطخالرأ نأ اقو ةقاف قرلا جوأ ىلا اهب جورعلاو

 : لسقلا اذه نم ماركلا هفالسا ايلا قو ةيرح قرأ ىف كلاك نويلا
 راع فلأ سردلل اوريخنو © قتلا يز اوفلكت نيذلل لق

 ديثالاب لحتكسصتت مل اهملا نإ © ةليحب نوبعلا لك اوبسحت ال

 نمروتك لع كارقإ رع ام + نررغللا شف لعديانأ قرغالو
 دّقف « مستم لكه نع رضي هللا مركو « مسوأ لضفلا ةرئاد نإف , نيمدقتلا
 . هناوأ يف لبق كلمل رسيتي ملام , هنامز يف هدوجو انالوم دوجوب أت

 تاف ام كرادتل « تافتلا نسح
 عونب تفنلب أ ىلعالا انالوم ءارزو سلجم ىلع عدب الو دبعب ريغ
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 يبس قدا, نييفف كول ىف نان هزار زوم وللطلا وع يدع لا ضاع

 « زيجولا ريسلا نمزاا يف « ريسلا اذه ريبست اهيلع رسعي ال , ريخلا ةناطب نإذ

 . زيزعب حالصالا يديرم ىلع كلذ امو

 فاطعناو عوجر

 دمحا سابعلا يبا يملعلا ساجملا سيعرب ام دا هدم نال وم عازل

 هب ةطونملا هلاغشاب مايقلا نيبو هنيب لاح يذلا نمزملا مالا نم يلالبحلا نبا

 يماعلا ساجملا ةساير دنسأ , لحنت نا ىرعلا تكّشوأو « لتخم نا ماظنلا داكو

 دوحو لا مسنأ ليضفلا سيردا نب هللا دنع دمح يبا انمج نبا انخيش ىلا

 . هددم نم دادمتسالاب ماعلا ركفلا عت قىتح « هديب ىلع يعاسملا مامالا انالوم

 رئاسأ حتتفلا طابرب هيعارصم ىلع ناحتمالا باب هزع تماد مينف دقو

 مهتاحتما نأف نييورقلا ةبلط ادع ام» ىصقالا برغملا مومعب ةبلطلا تاقبط

 تحن يكلملا طالبلاب مهريغل ناحتمالا نوكيو « نييورقلاب الا نوكي ال

 مهد لا هذه ف العف كلذب لمعلا يو ةفيرشلا ةيلدعلا ريزو ةساير

 ١5 قفاوم ١١ه١ ىلوألا ىدامج رشاع نينثالا موي هيف عورشلا ناكو

 بر الو ؛ةشع رهشلا نم ١؟ ءامبرالا موي. لمعلا مثو 1909 ةنس هنن

 بابش يف ةيمها تاذ ةلع ةكرح ثعبيو لاطلا طشني امث اذه نا

 نييورقلاب قلتلل ةلحراا نيبو هنيب تلاح نم امس الو هلك سشلا



 دس ة66 دب

 نم جرختملا ىلع ةماعلا ةداهش رصقو ؛ ره أم رثكو ةرضاملا فورظلا

 هداقنو بدالاو معلا ةمبا ن هرم ريثك ذا ءاماعلاو علا ىلع فيح نييورقلا

 نم ىو اًثدح الو ادق ال ًاساف فرع الو ١ ايييزتلا

 الامم اذهو نييسأفلا نم ديدعلا ددعلا هيلع جرخ دق سأف نم جرختي ل ماع

 ضغ هلا مهوتن واهف ينعزان فاصنالاب فصتا يئداج يب نم ادحا لاخإ

 . هتاضفل راكنا وأ نيبورقلا نم

 ماسلا ا نمو

 يل نيبورقلا ةنازخ ميظنت

 ةيورقلا ةنازخلا مب تذل عادلا هما للا 3 انالوم لالا دق

 بتكلا 50 0 ا لو اديدج امظنت

 نوع < ةيراملا" اينلاقت 0 ضف 3 « ةيلاثلا قلا تاذ « ةيلاعلا

 ديلا وتاب ايل اوال اد اق رك يانا ردا
 ةنازحلا لع ةدايز ةثالث توب 0 0 ةيانبلا تدشف ء ةنالعلاو

 فالتخا ىلع ةعوبطملا بتكلا مضول صصخ اهدحا « ةميدقلا ىربكلا
 تاودالا ظفحل اهلاثو مجمملا 5 ةريغصلا تاطوطخلا عضول اهيئاثو . اهعاونا

 هلال ديم اواو ةيلالفلا .ةناق كسور ةناوسيإ طلال ةقالالاو

 ةيرخم باب ثدحأو اماوعا اهرمعتسا بارلا ناكذا ةميدقلا ىربكلا

 مهللم فالتخا نع ةنازحلا راوز مومعل نييرطيبسلا نم نيزارلا
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 كسار هرعولا ةردأللا راعتتلاوأ كيئافلا قلنا : مقلا ميل مهل

 :نتلاملار يكف سوف ادب

 ا بتكلا سيم يف هفالسا ننس ىلع انالوم ىرج دقلو

 مسم م اماللا ىلع يسونسلاو يالا نيمامالا احرش هسيح امو ابيلع

 ظافملا م امال ةباصالاو هعم امو ناح يبا خيشلا ريسفت طيحملا رحبلاو

 باطملا 0 أحرشو ربلا دبع نبال باعتسالا عم ينالقسملا رح نبا

 : سيبحتلا صن اذهو ليللا رصتخملا لع قاوللاو

 فاسو نب دمح »

 فوفحلا ناطلسلا ,مانالا ىلع هللا لظ « مامالا انالوم سبح , لل دما

 سدقملا ناطلسلا نبا . دم يدبس هللا دبع وبا . ديؤملا دسأتااو رمنلاب

 «نيدشار لا ءافلخلا الا وم نبا نسحلا انالوم سدقملا ناطلسلا نبا فسوب انالوم

 فيرش مالسالل هللا دب ا .نييولعلا تاداسلا ءافرشلا , نيدتهملا ةادحلا ةميالا

 بهاوم ىمسملا باتكلا اذه. مهلدمم راوناب ةطيسبلا تاهج راثأ وءمهلود

 نيب ورقلا ةيلك ةنا زخ ىلع ءازجا ةس ىلبع لمتشملا « ليلخ رصتخم ىلع « ليلا

 هب عفتنيل ,هلامتا لجا نم اهميظنتو ..هراث فيرش نم اهئاحإ يتلا

 لا يضر - كلذب دضقتو ادلع ادق وو عادم اينتم تترقلا معلا ةبلط

 مق دب هللا هدبأ أ طسبلو « ميسملا ب باوألا ساهتلاو « ميظع غ ا ا هاب هع
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 هدي طخ معطضوو هنم عسل عيدا زاخ هزوح ىلع نيبورقلا ةنازخ

 نيسخ ماع يوبنلا لوالا عيبر يرشع يف هل اححصم هالعا ةزيزعلا
 .« )مه. فلاو ةئامثالثو

 نم هريغ سبح بك ام هنم ةقرو لوا ىلع بوتكم وهو
 . روك ذل ةلكلا» ةناؤغ نع ةسيحلا :اهل راغملا ةيدقلا :نتكلا

 صاخلا هلام نم ةعرك ف حاصم سيح كلذك ءنيي ورقلا ىلع سبح اكو
 ساق لها عماجو ءاضيبلا رادلاب مشنلا هعماك ماظعلا هادا نور إف
 . ازات عماجو سافب سلدنالا مماجو ةعملا هيف يلصي يذلا طابرلاب

 ماركلا هفالسا ناس ىلع بتككلا سيبحت يف مامالا انالوم راس دقو
 يتنازخيو نييلع سيبحت اهيلع بتك ىلع تفقو ءاسنلا ىلع ىتح مهتداع كلتف
 ةوالتلاب ديعتنل هما ىلع ليعمسا نب, يلع ىلوملا ناطاسلا سبح ميرك فحصم
 يف هتسبح ام كلذ نْف ء تكلا ميق نم |ريثك نسبح مهنم ءاسنلا نا امهيف
 ةمع» نسحلا ىلوملا ناطلسلا تنب ةمطاف ةديسلا ةلرللا .ةفي رشلا ريخالا دهعلا

 يولعلا فطصملا يالوم ريبشلا شك ارم يضاق جوزو «ديؤملا انالوم ةلالج
 ايها كش قيبوزتلا ةناوخ ىلع ةردان ةمبق ةديدع اتك تسرح دقق

 : بتكلا كلت دحا ىلع بوتكملا سيبحتلا صنو اهباوث ل د
 تسدح للاب روصنملا انالوم ةمح ةللملا ةفيرشلا تناكا امل ء هلل دمحلا »

 نوعبسو ةثالثو ةينثدلاب ءزج اتئام اهددعو نييورقلا ةنازخ ىلع ةيملع ابتك
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 يرهزأا تو يلا رصتخ ل ةقرو ردا
 سوو ةنم طراطخللا

 نييورقلا ةنازخ ىلع سيحمل
 ا



 هدم ]58 دل

 ران اهزع هللا مادأ ةيفقولا ةرازولا اهتهجو ؛ اهب عافتنالا لجال ًاءزج

 بتكلاب هو تبان نب نيسملا يديس لجالا فررشلا هنح نيبورقلا

 ةنازحلاب ميقلل اهمقديو ًايادع ةروكذملا ةنازحلا ىلع هسيبحت اهنم ءزج لكل ع

 ددع ةروك ذملا ةرازولا باتك ىلع عالطالابو هيلع داهشالا دعب ةراوك كلل

 اذه ناب هنمب هللا اههنمأ هاديش ذقح دبشي ركذ ام ةبعص دراولا عمووس

 ةنازخلا ىلع سبح يناوزنلا هللا دبع يديسل ةطقنلا باتك وهو باتكلا

 اهيمس هللا ركش ةروكذللا ةفيرشلا سيبحت نم هب ةبلطلا عافتن ال ةروكذملا

 هنداهش هب دبق روكذملا يريزولا باتككلا ىلع فقو نف هنمب اهباوث لزجاو

 «يولعلا نسملا يىلقصلا رج : #18 ماع رفص 1١ يفو

 يبا رصتخم نم ةخسن امسح يتلا بتكحلا كلت يف ام مها نمو

 دعس نب ميههارإا قاحسا ينا اود )١( , يبا نب دما يرهزلا سعصم

 هيلعو ةئامالثو نيسمحو عسا ةنس نم نابعش ليتل حلا نامع نبا

 3 مامالا دبع فسون نب نيسح طخم وهو تالراقمو ةثالث تاعامس

 ةنازخ نم 5١٠ مسقب وهو سلدنالاب يومالا نينموملا ريما هللاب رصتتسملا
 . 49/4 ددع تحن نيدورقلا

 يفوت | مو ةرونملا ةنيدملاو ةفوكلا ءاضق ىلوت « فوع نب نمحر /| دبع ةيرذ نم )١(

 رانيد نباو ةريغملا هباحصاب هقفتو انأطوم كلام نع ىور .اهلبق يتلا يف وأ ؟89 ةئس

 نباو بيهذتلا ةصالخ يف يجرزحلا هركذ « ةطساوب يءاسنلا نكل ةتسلا هنع ىورو

 .ه كرادملا يف اذكر وهشملا كلام لوق يف رصتخم هلو : لاقو جابيدلا يف نوحرف



 مدنا االله مدل

 1 ء رفص ميار يف اهالوا تارع ةثازملا هذه يلاعلا هبانج راز دقو

 ماع مر يرشعو سماخ يف اهتناثو فلاو ةئامالثو نيعبراو ةمسن
 جياربلا ىلع علطاو رتافدلا بلقو بتكلا ثحبو فلاو ةئامثالثو نيسخ
 فشتك ا يتلا مرحلا ةفرغو ةعلاطملا تيب لخدو انيدحو اهيدق اهل ةذختملا
 ققدتب صخلو براثلاو قراشملا يف دوجولا ةردان ةئيمث ًازوكح اهف
 ذخالاو لمعلا تالاوم يف دامجالاو دملا ىلع مقلا ضحو ناعدساو

 مدعلا تايط نم ةنيلا اهز ونك مبا رختساو اهطبضو تكلا ةنايص يف مزملاب

 . دوجولا ىلا اهزاربإو

 ةبسانم لكإ ضحي هلالجإو هزعو هدوج د كر مادأ لزي مو

 يف ادهج لاب و ةفاصلا هلهأتم نم دورولاو حيبحصلا معلا ءانتقا ىلع

 دامتجالا ناب حرصب *يتف امو نيملعتمو نيملعم نم هيوذو معلا جايس ةطايح
 هنسحب ام ناسنالا ةمش ناو قيقا دحلا وه فراعملاو معلا لمح

 نآرقلا ظفح يف بغريو مللاب الا ةلينلا ةباثلل لوصولا نكمي ال هناو
 | سسأ ىلع ةزككرملا ةحبحصلا ةيمالسالا ةفاقثلا ىلعو هيلع ةظفاحاو
 داهحالاو دجلاو كلذ ىلع بوعدلا ىلع يرغيو 3 وقلا نيدلاو ةسرعلا

 ضرا ىلا دالخالاو لوملاو لهملا نم رفتو ةلسو لك هلصحم يف

 . اريهظو انيموأريصتو الو هل هللا نكر قهقتلاو روهدتلاو لسكلاو ةحارلا

 نييورقلا عماجب ىربكحلا ةبقلا ديدج اضيا ساب هراثأ نمو



 مهنا ألا مدس

 هان ةداعإو ىربكلا ايرثلا ىلا لوالا فصلا نم بارحلا ةبقل ةتماسملا

 جيلزاا دجسم حالصإو ءامتأضيمو هب فارلا مامالاو بطخلا ةروصقم

 نار ةمروست هضم( كح أ ةةنامق نرش هازل خرقا هنو ةيوغ

 نساك قيرادع ناو حالصالا ءارجإو ٠ ضايبلا نبا دجسمو « نانملا

 يتسردم توب ريونتو ؛ ةسلرفلاو ةبرعلا نينغللا ميلعتل سرادم ثادحإو

 نيسدنهملا ةسردم ديدجتو يءابرهكلا ءوضلاب امهريغو ةيحابصملاو نيراطعلا
 . اهبابشل اهدرو ةيلاب الالطا ريصت تداك نا دعب نيك اكدلا روشمب يتلا

 تاني ىلع ةئناقوب ىريك ةيها اذ" ةيفاكم ةسوده_ نسأتو

 دقو لمعلا ميلعتلا تاودا نم اهيف هيلع فقوت أم لع ربح يدرس

 الو دونملا يبا باب يربمب .تناك ال لبق ةسردملا هذه راز هومس بنراك

 ذيتاسالاو ةئنفلا تاودالا نم اهماسقإب ام ىمسالا هبانج ماما ضرعتسا

 يبرعلا ميلعتلا ذاتسأ نم و 5 هلل دبأ ظحال 3 لكب نيبقلا

 هتما داز امه كلذو ببسلا نع اههفتسم ةعركلا هتشا- ضعبل تفتلاو

 . مهحالص يف هيعسب انقتو هتبح يف اقازغإ ةيبرغملا

 ءةيسيلا هلاغشا ديدجلا سافب عماملا دجسملا رظان ةلوازمل لحم سيسأتو

 حالصإو « طامخلا يديس نم ةبرقم ىلع حودلا ةموحب ةئادتبا ةسردمو

 برد عمأج ملا يلا برد دجسمو جاسلا ةموح دجسم

 قاقز عماجو ةسدايعلا دحسمهو رم يالوم عماجو ةراوذ عمأجو خيشل



 دلع 1/9 دل

 جارسلا بردب يتلا نينيملا ءام حيشلا ةيواز حتفو ٠ 00 عم ةعلاطلا

 همظنتو ناتسرأملا حالصإو ءأ ءاهمب نذؤملاو نيا تاولصلل مامالا بترو

 ؛ هصخم تيب مهنم دحاو لكل نيهوتعملل هب توبب ءانبو ؛ زرط عدبا ىلع

 ةحارلا بابساب الفك اديدجت هواورجب نيك اسملاو ءافعضلا ةيانب ديدجتو

 الص[ دك رعملا ةيلظنالا هيدتتت ان قرط ىلسولا كتلوأال

 دجسمو ؛ يلانلا يدس عماجو , جاسلاب « ةهطزما عماملا »و راع نبا ءازح

 باب برق يلاصملا دجسمو , ةديلبلاب ةجيرانلا عماجو , نيلاخنلاب نيدادملا

 ةموح نم تشي رختب دجسم ديدجنو  ةيطوملاب نيزافقلا دجسمو ؛ ةسحم

 ساقي ءاضيبلا ماج حالصإو « راونالا ةبصق ةأغيم ديدجتو ٠ نويلا
 حالصإو , هترانم ديدجو هجراخ ةيمومعلا ةياقسلاو ةاضملاو ةشرملا

 احالصإ ىربكلا ةعلاطلا عراش لوا ةمقاولا , ةينانعلاب ةريهشلا ةسردملا
 نيرهأملا نينانفلا رامتخاو عيدبلا ي رثالا اهشقن ىلع ةماتلا ةظفاحلا عم اقم

 لب رجحلا قافز دجاسم حالصإو ءاهبابشل ةميدقلا اجرب تداعف اهبف لمعلل

 لوا دنع ةعقاولا ةينوتسبلا عماج حالصإو , ديدج نم هان ديعأ ام اهنم

 هيلع تناك ام ىلع هفتس ضب ديدجتو نيراب الا مماجو ءفيصرلا عراش

 ةسردمو نرافصلا ةسردمو . قئارلا قيوزتلاو . قئافلا شقنلا نم

 نادكلا دجاسمو ءاهيلا ديدجلا ءاملا لاخدإو سلدنالا ةسردمو نيطارشلا
 . ةعلاطلا ةموح نم كيتع نبا برد دجسم ديدجتو « ةلمرلاو حافصلاو



 مس #17 دل

 ةدايز هتعسو يف ةدايزأاو موتفلا باب برق نيراخفلا دجسم ديدجتو

 هباب العاب ةزراب فرحاب بشحلا يف شقن دقو ءالفاح ًادجسسم اهب راص لاب امل
 ةفزمل هللا نيا هالك دم نالوا اروع اعلا اذه مان نات انقل

 . رك ذ ام ريغ بيتاتكلاو دجاسملا نم ريثك ديدجتو

 , نيلقلقلاو ةيفخلا يتموح نيب ديدملا رسبحلا 0 هراث ١ نمو

 حيرض راوج كرما لاوحأ نع قيكحلاو صحفلا ىشتسم 5

 ضارمالل يطايتحالا ىئشتسملا ءاشناو « ركذلا فلاسلا ىلاغ 0 خيشلا

 ةيوشابلا ةمكحلا لقنو , حوتفلا باب ءاذح اهنم ىودعلا راشتنا فاخي ينلا

 فرصملل لبق ادعم ناكي ذلا لح لا ىلا يداعملا ةموحي ةعقاولا يلع ينا راد نم

 ةيبودنلا بتكم مضو « نيلاجفلا داوب مقاولا يبرغملا ينرخملا
 ' ءاييلا ةنزخلا

 تراصو نييورقلا ةودع يضاق ىنكسل ةدعم لبق تناكيتلا رادلا حالصإو

 الملا ساف يضاق ةمكحم لقنو ,ينبسحتلا يماعلا سلجملا لاغشا ةلوازمل الحم مولا

 باب اهنم ةنيدملاب باوبأ ثادحإو , نيكاكدلا روشم ىلا ءارجلا عماج نم

 يدادغبلا نبا ةحاسب رخلاو ةسمت باي برق بابو حوتفلا باب برق ةخوملا

 اهريغو فقشلا نيع ءام لاخدإو « ةيوناثلا ةسردملا ءانب ماقتإو ءدونملا يلا نم
 يداولاو ريمع نيع يعءام ىلع ةدايز ةسيردالاو ءاضسلا نيدإبلا ةقزاب هؤارجاو

 تاموملاو رودلاو ةحرضالاو اياوزلاو دجاسملا ضعبب هؤارجإو نيميدقلا

 زك رس نورس دو قاتسللا كارا ندعو فيد حا ةمؤك لك للا رنا



 مسم 19/5 دس

 ,«سوتفلا باي مهباث فظنتو مهماسجا ريهطتو نيدرشتملا ءاوبال

 ديبعتو قرطلا فيصرتو  يدلبلا قوسلاو ةياهالا ةرزجملا حالصإو

 ةئام سيبحتو هبابش ىلا هدرو اهب سلدنالا عماج ديدجت اهنمو

 ديعتمل هحالصا ُْ لمعلا ءابتنا كعب هحاتتفا ا هلام صاخ نم هيلع فحعبصم

 ١مه+ رفص نم ةعملا ةالص هف هتالصب هحاتتفا ناكو ايف ةوالتلاب نولاتلا

 0 0 هرصن و هر لحلو انالوم لمع هللا لبقت سافل هترابز ءانثا

1 0 3 
 كرصن هللا دبأ رانا

 اهالاو امو ساأف ةيحانب

 3 تايزم نم تس وأت نحطم دحيسمو ؛ ةوضغرب رصئعلا كدحيسم ءان اهنم

 .دبلو يب دجسسمو ؛ لاورز يب ةليبق نم ناعب وب نم دشار ينيب ةبابللا دجسمو

 ابيحاوو ازات

 . اديدجت دعب انقتم احالصإ افلا بحرلا

 دعب هبابش ناميرل هب مجر اديدجت اهب )١( مظعالا عماملا ديدجم اهنمو
 )١( ةنس ىف هنا ينيرملا قحلا دبع نب فسوي ناطلسلا ةمحرت يف اصقتسالا ين لاق 9/8"



 ا 1

 ءابتنا دعب هل ةلالملا حاتتفا موب ناكو « ناك ربخ يف هريصب نأ بارحلا داكن ا

 ربكدا يف مالسالا ةءاهمو كلملا ةببا هف تاج ادوهشم امو هف لمعلا

 سيل هافتحاو لافتحا يف ةعاجج رهظلا ةضيرف يدمحملا بانلا هنف ىدأو يلاحلا

 هدبا رماو ء ابق ةوالتلاب دبعتل فحصم ةئام هلع سيحو ؛ ديزم نم ابلع

 يسشلا لظلاب اهتقرعمو هنف تاقوالا طبضل ةيكلف تاماخر لامعإب هلل

 . دحسيملا اذه عطس يقابلاو نحصلاب ةدحاو كييف

 ؛ ةيوازلا دحسمو ؛ قوسلا دحسمو ؛ حابصم خشلا دحتسم ددجو

 ةجسربمملا دحسمو « ازات ةحانب , جالا طاطوا نم هترانم مم روسيم دجسمو

 . اضيا ازات ةمحان نم ةدشر ةلسقب

 ابيحاونو ةدحوب هللا كدبأ هراثأ

 ناقتالا يف ةياغلا غلب احالصإ هحالصإو رظعالا اهدجسم ةعسو" اهنم

 هعمل كيفما يتلا ةميدقلا ةسردملا نع اضوع» هتازاب ةبلطلل ةسردم ءانو

 مخ ءانلا ةتفح ةلقشو ةلولغ قزبلام اكب :نيرشلا وع اري < ةبسوت

 ةفيظن ةأضبم بو ءابرهكحلاب ةرونم جيلزلا مفداب ضرالا ةملزم فوقسلا
 , سوردلا يطاعتو ةالصلل دجسمو ءوضولل عضاومو هامل اهيف يرجن بباناو

 نانثا اهنزو صلاملا ساحنلا نم ىربكلا ايرثلا هب تقلعو ازات عماج ءانب نم غرف

 يف َن اطلسلا قفناو اسأك رس شع ةعراو سأك ةثاوسح اهسوتك ددعو اراطنق نونالثو

 . ايبهذ راثيد فالا ةينامث ةروكذملا ايرثلا لمعو حماجلا ءانب



 كك اونا

 يدمحلا مماجلا حا اتتفا دعب ةحانلا ةاضقو ةالولا روضح اهحاتتفا ناكو

 . ١١00 ةنس يف يواضيبلا

 نيدو بة نورا ا دقنت نادرا فدوة كلا يساء او

 نم ناكرب دجسمو نيملاصلل ةحرضا ةدعو ساحالا ةراداو ةرامالا راد

 ٠ . فيسرأ دجسمو ةدجو ةبحا
 ساف نم ةبهاذلا ةضيرعلا ةيديدملا ةكسلا طخل هسفنب هنشدن' اهنمو

 هف ىدبأ هريظن مدقتي مل ميظع ناجرهم يف رئازجلا عم طبترملا ةدجول

 ءالز'و ةيراغم نم مهفالتخا ىلع هيلع ديزم ال ءافتحا ناكسلاو ةالولا

 , 0"1؟ ةنس لئاوأ كلذ ناكو . نيسرواو نيدرئازج

 نوتيزلا ةسانكم ةرعلا كنرفسكات

 ىودملاو ىربكحلا ةيمهالا تاذ ةيعانصلا ةسردملا سسأت اهنم

 ديدجتو ءسانكم ةئيدم باوبا دحا نيدباعلا نيز باب جراخ ةأشنملا « ةمدظملا

 ةدش مم انقتم ءان روحالاو رحملاب هساسا نم هوان و حارم باب دجسم ةرانم

 هديدجت للعب لو اعدق هف رع نمل ليخي هلا ىتح ميدقلا هلكش ىلع ةظفاح ا

 20 ل وه هنأ

 رصق باب جراخ يمامالا روشملاب يبونملا حاملا فقس ةداعإ اهنمو

 مجريص حالصاو . اهيلع ناك يتلا ةئيهلا ىلع ديدج نم يناطلسلا ةشنحلا

 . اماوعا خرفو ضابو هيف بارا ششع نا دعب هبابشو هتجهبل هدرو يتاوسلا



 منع 1ا7ال نس

 دوسالاو ضيبالا رمرملا يفاصب هضرا شرفو ديدملا ماما ديدجت امنمو

 ةدايزلاو ةنوتيزلا عماج ماج ديدجتو « نولملا يازلاب هناردج ضعب عيصر و

 لوملا ماه حالصإو 2 عيدبلا يفاصلا رمرملاب هضرا شرفو هتعسوت ف

 : ةيايشل هب ذو انقتم احالضإ .نيشالا ولا د نب ثلا كغ

 ىربكحلا يميزت مامح ديدجتو , كولم يديس مامح ديدجت اهنمو
 : ا دحيسم 57 .ةداوعوب ورم دسلا ماه نيكو ء اهدجحسمو

 ءانب ةداعإو ةتوتلا ةموح دحسم ديدجلاو : نيغايفلا ةموح دحسم دينو

 يصارعلا نيب ةموح دجسم ديدجمو ؛ ىحي يالوم دجسم ديدجتو , هترانم

 ماه هاشنإو ةعرإ دحسم 00 ءءاقرزلا عما ذوو ,راشفلا بردب

 مداق خيبشلا دجسم ديدجو « نييريارسلا قوس دجسم ديدجتو ءاهب

 بارلا بعل نا دعب ةتوتلا ةموح نم ىموم يديس قيرطب يرودنبلا
 ءارضخ نبا دما خيشلا دجسم حالصإو ؛ ةريثك ًاماوعا ًاراودا هنف

 ةيدجصو. © ةلاوغلا فرد“ يسم ديدجو ههتاسوب نيدجتو نيبخلا لزلا
 ,ىورالا دجسم مامح حالصإو , ةرباملا ةموح نم ةوارج دجحسم

 يلخادلا يراقلا نبا بأب دجسم ديد ءدمح يب ةموح دحسم حالصإو

 رك "اياوعل ىلا زل هريس ناقه

 يذلا ةبصقلا مماجب حالمالل ًارقتفم ناك ام حالصإ كلذ نمو

 ةضيرف  نيقتملا كولملا اهوددجو |متاياك ةيناطلسلا ةلالملا هف يدؤت
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 مما 119/4 اس

 ءوضلاب هريونتو ةيسانكملا ةيليعامسالا ةمصاعلاب نوثوكي ام دنع ةعججلا
 ماحدزالا ةدش ةثطو فيفختل امور: هب ثلاث باب ثادحإو يءايرهكلا
 لمانو ئييوتل انناو انناو . ةالصلا نم غارفلا دعب هلم جورملا دلع مق يذلا

 . هتانعو هتاعر نسحو انالوم دوجوب امال ًاحالصا هتامو هْنأضيم حالصا
 ءألا ةلصوملا تاونقلا نم هديدحتل ةرورضلا تعدام ليدجلا اهلمو

 ديدجتو . ةنناجتلا ةيوازال رواملا دجسملا ةيدعرتب ىلا دحسملا كلذل

 عماج ديدجنو : طونقلا ةموحن دحسم ديدجتو ؛ ينومرقلا ق قاقز دحسم

 اوكا هنو هو هزم ركل ا دوم“ يدع ودب قرضا تراففلا

 هتراتمو لالوت ةيصق دحسم ديدجملو « يروبللا يديس دجسم ديدجلو

 دجسم ديدجتو ؛ هب ةأضيم ةاشنإو ةعملا هيف ماقت امماج ًادجسم هريصتو
 نبا دمحا 0 ةمسو دجسم ديدجتو « هنأضيم حالصإو ةودقلا جالا
 اذكو جا اجلا عماج ديدجو , ةفاشلا دجسم فقس نيدو ءءارضخ

 مارلا طبل ىلع لومحلا بتكملا ديدجتو ؛ هيلع لومحلا هوذح يواعلا

 مظعالا دجسملا ةأضسو ؛ (زبلا قوس) ةيراسقلاو مظعالا دحسملا نيد

 فورعملا ةسدابعلا دجسم ديدجتو , نيراضخلا قوسل يلاوملا هبال ةلباقلا
 ىلع لومحلا بكجلا ديدجتو ءابارخ ناك دقو نيلابطلا دجسمب مويلا

 ةراقطا فق باراك قنا نأ كي طيدملا ماما قاف ناكل طاانلا

 . ماوعأ ةدم ناك ربخ يف هريصو



 هسا !9/لثا دس

 ام فيقستو انقتم احالصإ هتأضيمو ىسع باب دجسم حالصإ كلذكو

 نايبصلا ميلعت بتكمو يوالسلا برد دجسمو « هنم فققسال ارقتفم ناك

 يالوم ربك الا دملا نيطالسلا رخفو كالمالا دج حرض حالصإو ءهوذح

 ينساني ويككلاب هربوا كرار دعو انقمو اضزا داو دير نكن

 هنابإ يف رطملا نم نيلاتلاو نيعيشملاو راوزلا قس ةديدملا هثربقع حابم

 اقباس ةيسانكملا ةيحاتا ىتكمل رواجملا اهرادج ةداعإو ؛ رقلاو رملا ةلوصو

 جراخ ليبسلا ةياّتس نيدو + ةسانا نم لانا الوب مام بردب

 حالصإو ءانقتم احالصإ هتأضيم حالصإو ةلبقلا ةهج نم روكذملا حيرضلا

 لكلا لمجي بارخلا داكن ا دعب هتياقس ديدجنو رهشالا سيارلا باب ةأضيم

 نم قورز ديسلا دحسمو « ةنوتيزأا عماج اع حالصإو « ناك ربخ يف

 ىلع لومحلا بتكحلااو , هب املا ءارجاو هتأضيم ديدجتو خم الا ةموح

 يديسدجسمو « ريهشلا يماعلا رداقلا دبع ىلوملا رض ماما طاباسلاو ةياقسلا

 ةعقاولا لسسلا ةباقس ديدجتو ءرازالا هللا دبع خيشلا ةطور وذح رفضصلا

 . يوارحبلا ةصرعو لخادلا يراقلا نبا يباب نيب نيطاملا ةبق ةحاسب

 نم ردنا أم ديدجلاو ءءاسفسفلاب اهرادج عيصرت و مده ا ةياقس ديدجنو

 قوس ةأضيم حالصإو « ليلا نفلا هيضتري ام قبط ةيانملا ةسردمل
 ديدجتو , ةقيوسلا ةموحب هتأضيم عم وزع نبا دجسم ديدجتو , نيراضحلا

 رصقو سيارلا يلب نيب ىتلا سلا تاحابملا نم ةثالث تاحابم فقس



 دهن 11م6 مد

 . نروكحذملا رصقلا ىلا بابا نم سهاذلا نيم يناطلسلا ةسردملا

 يبا باب جراخ ةريهشلا يولسلا ةسرغب ةحابسال نيجيرهص ءاشلإو

 ةندملل ةبورخ نيع هام لاخداو ءاميدق سانكم ةنندم باوبا دحا اقل

 . نوتزأا ةسانكم نم ةيرمح ضراب ةثدحلا ةديدجلا

 ءاضبا ةسانكم ةقيتعلا ةئيدملاب ليبسلا تاياقسب ةمك 8 نيع ءام ءارجإو
 مدقلا اهيداو ءام لع ةدايز كلذو « هنلا ةرفتفملا اهرود ضعبل هلاخدإو

 سبحو ليعامما ىلوملا ناطلسلا ريك الا دللا انديس اهيلا هلخدأ ناك يذلا
 : هتلود نامعا ضعب ىلع هب مثأ امو هروضقو هؤرد ةبافك نع -+ لضافلا
 اماع هلايرج نكي مل كلذلو ليبسلا تاياقسو تاماخاو مظعالا دجسملا ىلع
 ةيدملا بدوا ىلع ةدايز فاضملا يداوا تاونقدمو ؛ دلبلا رود عبمج ّق

 ديدجتو رخافلا ةشنحلا رصق_حالصإو , ناقتالاو ءانبلا ةمكحملا ةيلعامسالا

 باب جراخ ةرزوملا ناو « نينقتم اديدجو ًاحالصا 3 نك اما ةدع

 رضخلا عيب قوس :لسسامو يرسملاورطلا ]عدلا تاون دعلا ةييبلا

 , يرصملا طنلا ىلع اهعاونا فالتخا ىلع عورزاا عيب قوسو ؛ لوقبلاو
 « سورعلا هجو باب جراخ يعءا دولا نسف نام يأ قشتسمل ءاملا ءارجإو

 عراوشلا لج فيصرتو ءرود ةدعو كلانه يندملا نجسلا سيسأتو
 هنم بهذي لادحاب ديدج باب ثادحإو ؛ مومعلل تاضمم ةدع 526

 0 : : وا وسارع ن 8 3 نان مرا ىريكلا ةريملا روس دبدحتو ءاوتلا ريغ نم مامتلا ةقيدحل دصاقلا



 اك ل 0

 خيشلاو يثراملا دمسا خييشلاو دج < نب هللا دبع خيشلا نفدم ثيح ةبدسلا

 ءاذح نم ةروكذملا ةربقملل نيروس ءانبو ؛ مهلع هللا يضر ىسع نبا دمت

 باب ىلا هئم جراخلا نبع روكحذملا ةبيساا باب ءازاب يذلا ضارعملا باب

 ةيعرشلا ةمكحلا حالصإو « اضيا روكذملا ىسع نبا خبشلا حيض

 . ةلجلا يف هب ناهتسي ال اقئال ًاحالصإ

 دجسم ديدجتو , رهشالا يليعامسالا سرملاب ةيسيحلا ةيرقلا ل

 مام امالا اة © يف نيماسملاو مالسالل هللا دمأ : انتم ًاديدجت ةيواشلا
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 نم ندلا هبا م داصي ام ىلع ءاضقلاو « , عدبلا ءاد لاضع هتمواقم اهنمو

 مهليح ىثت 7 « نيذوعشماو نيسبلملا يديا ىلع برضلاو « عدتبم لك
 « فيرشلا هبانج نم امايق ء نيدلا ماب مه ام ريثك و ةماعلا ءاطسإ ىلع

 نيدلا ساسا وه يذلا ركحإملا نع يملا و فورعلاب رمالا بجاوب

 هاعرتسا تلا , هتعر حالصإب , هتلالج نم اماّتهاو ؛ فيلا يمالسالا

 لماوع ا ءرصبلا ممل نم عرساب يلاعلا هرما ذفتف اهابا ىلعت هللا

 « رصتناو لطابلا ىلع قلا رهظ ىتح ًاديور ًاديور يحمل يلضتلاو قيرغتلا

 نيعب كلذ ءارج نم هيلع تأرط يتلا ةرتفلا ىري يبرثملا بمشلا 9

 لك فان انة قيظتو حالصالا حور, عبشتيو ءاتسالاو طخسل

 . حالصو ريخ هب هقا



 سل 149 دب

 يذلا حالصالا اذه ىلع مامالا انالوم تلمح يتلا بابسالا مها نمو

 نوتزلا ةسانكم يرجي راص ام وه نيدحوملا ةفاكو لوسرلاو هللا هب ىضرأ

 عاعرلاو لاهجلا مايق نم يوبنلا دلوملا ديع يف نيمرك الا هدودج كلم ةصاع

 ةجمحلاو ةيشحولا هيف زربتو ءانجلا ههف لبجتب ميظع ._راجرهمب شابوالاو
 طع ىربكلا ةمالسالا ةربقملا نوكحتو « لاجرلاب ءاسنلا هف طلتختو

 روبقلا نوطب يف نارينأا داشاو « لايزالاو خاسوالاو تاروذاقلاو ؛ لاحرلا

 صقرااو حطشلاو قاوبالاو ريمازملاو لوبطلا لامعتساو ىتوملا ةمارك ةناهإو

 يذلا رونلا رهظم ناكرونالا يوبلا داوملا ديع نا عم , ةتياهلاو حدرلاو

 « ميلقا لك يف هرثأ رهظ يذلا قملا نيدلاو ةندملا ردصمو ملعلا ىلع قرشأ

 هيف ماقت نا بجاولا نم ناكف « ٍيسلا هلضف ةيضرالا ةركحلا معو
 ركذب ةللاخلا , ةهبش لك نم ةيلاخلا . ةيدمحلا تايركذلاو « ةينيدلا تالفلا

 ةرداصلا تتاكملا صوص جيلاو , ةببلا دحوت ىلع ةلماحلا اننبن لئاضف

 دعب املوا كلذ يف سائكم اشابل هرادقم هللا ىمسأ يدمحلا يلاعلا رمالا نع

 : ةالصلاو ةلدملا
 للا كاعر يديعسلا دما دسلا دمتالا اشابلا ىضرالا زعالا انبحم»

 يشن لصو دقق دمبو « هللا هديأ انديس ريخ نع هللا تحرو ملع مالسو
 هراوز هيوشن نم ىسيعنب يدبس حي رض اهب يتلا مهتربقعب لحام سانكم يلاها

 اعرش لح ال كلذ ناو يودنلا دلوملا يف هتوايزا يداوبلا نم نودري نيذلا



 امس 1م" دل

 عيجرلاب اهريمعتو اهب ملاهيلا طبرو نيطايقلاو مايخلا بصن نم اعبط الو

 ابي نيريقملل مارتحا ريغ نم اهب نيماسملا روبق ىلع رانلا داقباو ثاورالاو

 هحيةتساف كلذب هللا هزعأ اندمس لع فيرش ملطأو « اهيلاها نم ءايح الو

 دوعب ال نا هللا هديا رمأو : نيماسملا ةمرحت راقتحالاو ناهتمالا نم هدعو ةاغلل

 هللا لوح رضاحلا لوما اذه دنب يفت ناو:» ةرؤك دل ةريثلاب لوزان ناوزلا

 دصقب ىسع نءأ يدبس مرض باب ىلا ةلصاو قيرط ضارعملا باب نم

 رعالا ردصو ؛ نيملسملا رباقم يف مهم دحا جوع نأ ريغ نم نيرئازلا رورم

 هروشم داق هالع ماد نيعو هنأش يف يحببملا دما ديسلا رظاتلل فيرشلا

 لجالا نيمالاو بستحلاو تنا كعاّجا روضحل همم ىحرلا دئاقو ديعسلا

 بيقنو ناديز نبا نمرلا دبع يالوم بيقنلا هيقفلاو ينانب يمامتلا جباملا ديسلا

 كلذ يف اوركحاذتت ىتح يرإلا ساهملا نم نينثاو ىسعن يدس دالوا

 عيبر' مالسلاو ةبحلا ىلعو هللا هزعا انديس رمأ اممذيفنت ىلع انوع اونوكتو

 5 هلصأ نم حص « هللا هقفو يرقملا دم ١١55 ماع يوبتلا

 هريزو ةطساوب هعوضوم يف ةيدمحملا ةلالملا نم ردص باتكلوا اذه

 يحرالا دئاقو ( يموسلا نمحرلا ديع نب رصانب) روشمما باق درواملو ريك الا

 نيغ نماشالا معأ باتكلا اذهل نيطبأتم (يسوسلا يبرعلا نب يتلا دبع)

 (يموسلا دما نب دمح ديسلا هيقفلا) ةيدملا يضاق مهيلع دازو روضحلا هيف

 نب دمح جاملاو يلالفلا راتخلا نب ذم ديسلا اهو (اشابلا ينعا) هيتفيلخو



 همس 188 د

 ىلع هأرقق ناتكلا يضاقلا اشايلا لوان عيا عمتجا أم دعبو يراخبلا ينالبملا

 رضا نينو ةيدمحملا ةلالجال ءدو ةعاطلاو عمسلاب لكعلا باجأو رضخ نم

 , ناعيا نم ةبح لاقثم هبلق يف نم لك جهتتاف دلبلا يف ابنا كلذ عاش , نيكقلاو

 نم ىجر, اب يناطلسلا بانحا لكسلا اعدو . نابصلاو ءاسنلا ىتح رشبتساو

 ظ .هلوبق لجست هلل
 راوزلا نم دري نمل انيعبل سانكم ةيدلب سيءرو اشابلا جرخ دغلا ناكاملو

 يرض برق 'حسف ىلع راتخالا مقوف مل وزنا اقثال ال مسوما ر م

 رباقلاب مييختتال عراس نم امزاأو ىسع نب دمش هللا دبع ينا لماكملا خيشلا

 ,رداصلا يلاعلا رمالا فلا نم ادعوأو نيمملا لحلب مييختلاو اهنم ضوبملاب

 نيعملا طيسبلا كلذ ”التما ىتح باتكلا هب خرؤملا ربشلا رشاع ناكامو

 جببلا هرظنم نم تذخأ 'عيدب ماظن ىلع ماحلاو ةيبخالاب نيدراولا لوزن

 . راكذتك ليمجا نفلاو راثالاو رظانملا قاشع اهانتقا موسرو روص
 نيطابش ضعب ميلا كلذ يف ىدان رشع يداملا موبلا لاوز يفو

 نع كلذ ناب انلعم رباقملاب ييختلا ىلا ةدوعلاو لحما كلذ نم ليحرلاب سنالا
 ةيمالسالا رباقملا ت'التما ىتح برقا وا رصبلا ميلكالا ناكاه يلاعاا رمالا

 احرت نيدلا لها حرف داعو ةلهاصلاو ةحانلاو ةقهانلاو ةقطاناا باودلاب

 عينشلا لعفلا كلذ رودصل دمقو ماّقف حرمو ضرع هبلق يف نم حرفو
 ةفيلخ رمأو ماعلا نمالا ىلع ةطفاحلا مسقو ةيدلبلا سيءرو ةيحانلا بقأرم



 دن امله د

 مث مل وزنل نيمملا لحما يف ثكلاب نيرئازلا مازلإو جورحلاب نيملا يف اشابلا
 ا نكلو رباقملاب ييختلل عراست نم ماغرال ركسملا نم فيقل عم هرثأ اوفتقا

 رصألا لأ مل رهظ عاعرلاو طالخالا ة رثك وب لبانلاب كراطل ظاللغكأ اوأر

 يه يتلا ةئتفلا رودص نم افوخ كلذ يف انك انهار رضخلا اوف

 للا ند شا

 ةهفاشم اشابان الاح ةللاعلا هرماوا ردصأ ةفيرشلا ةلالحلا ملع كلذ غلب امو

 - ةعركلا هتلالج عم ديعلا روضملا لالا نم طابرلل درو نم ناك ذا -

 بانج مقاولا ةقيقحبي مالعالا ريبطتو هيلع ضبقلا هاقلإو يداخلا نع ثحبلاب

 . مهام” اعدر باتملا يف ديدشتلا نم هنوقحتسي اب لامفلا ىزاجيل يلاعلا
 لكب نكلو كلذ يف ثحبلا ىرجأ هتيرومام لحل اشابلا محجر امو

 مل هثحب تامدقم ناب ةلالجا بتكف ةيقح ىلع مقاولل فق م 5-0
 داهمشالا نمضتن مسر مم ةيناطلسلا ةرضحلل روكذملا سيشلا ءانبا هجوو ؛ جتنت

 ريغو ريمازملاو لوبطلاب ةرامعلا نم نوواسيعلا هيلع ناك دوعلا مدعب مهيلع

 يبعد ىويم اهراخإل بتكلاب ترمأو مهاقا ةلالجلا تضفرف كلذ

 عاتأ عدب مئمو رباقملل دوملاب ىدان نمع ثحبلا لامعا فانيتساو ةرضحلا

 : حاتتفالا دعب هصن اذه هريغب الو هحمرضب ال انات ميشلا

 ةديسب تاقالملا ىسيعنب يديس دالوا كليجوتب كلباتك لصو دسبو
 نم كعوجر دعب هب مهتهف اش امب اضيا كباتكح لصو م مهبلا سس اهف



 دل 16م5 د

 نع اوبم ام دعب يلاهالا رباقم ىلا راوزلا دوع نأش يف ةفيرشلا باتعالا

 فئاوط اومدقمو ره اوباجأو هللا هزعأ اندبس رما نع كل رداصلا قفو كلذ

 ريدنبلاو لبطلاب ةرامع ىلا الو كلذ لثم ىلا اودوعي ال ناب نييواسعلا
 ىلا راوزاا دوعب ىدان نع معلا نم م اوءربثو ىسعتب يديس حيرضب رامزملاو

 , انديس ملع فب رش كلذب اكاطاو تهجو يذلا مسرلاب امسح رباقملاب لوزأالا

 قب روك دل يوت يد را هلقط قلتنا# ابنا هللا نع ةلاطزعأ فاعلا

 ملحان لصوملا ديك الا ثحبلا لمعت نا هالع ماد رمأو « انديس باتعا فيرشل

 نييواسعلا مزلت نا هالع ماد رمأ م « رياقملل دوملاب ىدان نمي دبالو

 12159 ال نا مهفُئا ولع يمدقمو

 نع لجعتلو  اهراكسا ىلع قفتملا عدبلا نم كلذ نال هريغب الو خيشلا

 ديسلا باب ىلا ضارعملا نم نيطشاحلا ءانبل جاعزالا يف فيرشلا رمالا

 ميبد ٠٠ يف مالسلاو مكانه رظانا كلذب رداصلا فيرشلا رمالا بسح
 . هلصا نم حصص « يرقملا دمحم : كوع يوبللا

 دقعب رمأ سانكصم نم يمامالا رصقلاب يناطلسلا بانلا لح امل مث

 كا 00 لارنملا بئان اهرضح ةثدحملا عدبلا كلت ةدام مس ةسلح

 دمم ججاملا ديسلا ةارزولا ردصو يو .م سانكحم ةيدإب سيءرو « ةيحانلا

 دعب اوررقو يجنطلا يديعسلا مالسلا دنع نب دمجا دسلا اشأنلاو ءيرقلا

 . اهلصا نم عدبلا كلت ثاثتجا تاعجارم



 من امثال دن

 ديملا موي ناجرهم ةماقإ اومار سانكم سرادم ذيمالت ءامدق نا مْ

 موي نولظيو اهظفحب بتاكملا نايبص نوفلكي ديشانا لعج اوررقو يوبلا
 تاراسلا نوتم نيبك ار ديشانالا كلت نودشني دليلا ةقزاب نوفوطي ديلا

 راهزالاب ةللكمو يبارزلاب ةاطغم ةصاخ ةرايس يف نوبرطملا مهعمو ةيراخبلا

 لماكلا خيشلا ميرضب مهفاطم مخ نوكيو يرطلا تخل ا نؤرتن و نش

 مسوم يف ماع لك دلوملا ديع عباس موي ةجنطب يرجي ام كلذ يف نيدام
 نع باغ دقو نيد يف لح ال يتلا عدبلا نم ةيقارعوب جااملا دم ديسلا

 اويسحو مدب مد لسغ باب نم وه هلعف ىلع اومعص ام نأ ضهانلا بابشلا كلذ

 لب ىتح عاذو كلذ مهنع عاشامو ءاعنص نونسحي مهنا كلذ نع اوبن ام دس
 مهمنمو مهيديا ىلع برشلاب اشابال ةعاطملا ةيلاعلا هرماوا دديما فرقا ملا

 ةلدجلا دعب رداصلا ظفت ملودو قرا فلان ان اك“ عا اق

 .: ةيلحتلاو ةالصلاو

 بئان اهرضح يتلا ةسلملا يف كلانه كل ررقت ام لع ءانف دعبو »

 نالا غلب دق ةواسيع ممسوم نأش يف ةيدلبلا سيءرو ةبحاللا كاح لاربجلا

 ناجرهم ةماقإب كلذ قرخ نوئيمي نيضرغملا ضعب نأ انديس ملع فيرشل
 هللعو ةررقملا ساوالا قرح ةلواع دعب كلذو تاليبوموطالا رهظ ىلع

 برضاو ررقن ام فلاخت ةلواح لك منما هلا ةايسأ نوب رتكلا سارا نيك

 فرملاب هذضتل ةلصوملا لئاسولا لك كلذا ذختاو اهقرخ دير نم دب ىلع



 اس آمل دس

 ام# ماع رفص ؟؟ يف مالسلاو ةبحلا ىلعو للاب زتعملا انالوم سما قبط

 . هلصا نم حص « يرقملا دم

 ىلع ةلاضلا عدبلا ةدام مسحب رمالا يف ةيدمحلا ةلالملا رصتقت و

 ءاضننلا رادلاو طايرلاو ُ أرمو سافك ةلايالا 0 هتمم لب سزنكحم

 ةءورأا هحو لج ةئسلا هذه اشحافت هنق دادزا رمالا نأذ نوهرز ادع ام

 انالوم دارم نأ اوماع و عنلاب رما محل رادصن مما هنالو للمتو نبدلاو

 . ةلالضو ةعدب لك ةيراح مامالا

 ماتو يحاونب كراث |

 هللا هظفح

 مس 2 و 9

 اعماح ادحسم هلمحو ةزاهكل تا نم كيعسو 42 ةيببصق كدحتبسم سساو

 ةلاعف انالوم ةمه نا بير الو ناذالل ةراملا ريغ هصقتب الو ةعمللا هب ماقت

 . راخف لك ديشتو « رانم لك يلعت

 دحاسملا نم هب 5 ١ داكام لع ةدابز درزاب اعماج ادحسم قي

 . نياصملاب اهقنضل

 نوهرز هالع مآد هراث أ

 لاورم كا دحسمهو « ةسئردالا ةيوازلاب يديزيلا دجسملا ءأن اهنم



 تك

 : ةرفطلا دحسمو . رجلا دحسمو « ةلاوناا دحسمو : ةدخ نبا كلاملا دمع

 دحسنملاو ؛ هب ءاستلا دجسمو ءيسيردالا حيرضلا لخاد ٍليبقلا حايملا فقسو

 تاحابمو « ةئيد نبا دجسمو « يظعلا نآرقلا ناببصلا ةءارقل 27 ع

 ءاط ةلسلا دعيفو ريك آلا سيردا لوملا ىلوم دشار ريخلا يبا ميرض

 1 ساو تلا مااعإ زق بلا عمم وشر دوو

 ةداعإو جيلزلاب هضرا فصرتو ةمهم ةدايز هش ةدايزلاو هب عماملا دحسملا

 مو تا ةنيوالل ون ىلا رجالا هز فن كيك ينس انور ارب نم ةراعنأت
 ءام يراجع مالصإو « شئاش نيع يراج حالصإو « يلخادلا قوسلاب هلفسا

 دسنللا ةأضيم هاو هديرلا بكم سساتو ووك ذلا يذشارلا رشا
 رضخحلا عيب قدنف ةعسوتو , تاماجلا حالصإو اهم ريب رفحو يديزيلا

 دجسمو ؛زاعرم ينب رشدم دجسم ديدجنو . ديدج نم هنأث ةداعإو ةيرطلا
 دحسمو , نيمالا دسلا حيرضو , ةوارمح رشدم دحسمو « دانج ينب رشده

 دالوا رشدم دجسمو ءروك ذملا رشدملاب دباعلا ديسلا حيرضو ءرامت ينب رشدم

 ءازغلاترشدم دحسمو ةماعلا رشدم دجسمو ,قداخلا ردم دحيسمو « ففسولا

 دجسمو ؛دشأر ينب رشدعب ةصقلا دحسمو  ةرادنموب رشدم 00

 سك وهو اذه ريغ لا تمرك شيم

 ههه مج الا سو سم



 ته #1 دج

 هءاقب هللا لاطأ هراثآ
 هيحاونو حتتفلا طابرب

 ثادحإو دحالا بأي نم لخادلا نيع رودنغلا يديس عماج ءان اهلم

 ميلعتل بتكمو انسمان بابي ةيسيملا ةيرقلا عماج سيسأتو « هيف ةعبللا
 ةنكملا ءاشلإو ءٌررط نسحاو لاوتم عدبا ىلع كلازنه مامحو هب رق ارق

 ضيحا رم نم ديدجتلا ىلا جاتحي ام ديدجنو ١ ريكلا عماجلا ءازإ ةيطولا

 جاتحي ام حالصإو يرصعلا زرطلا امالم ًاديدجم ةيسبملا عماوجلاو دجاسملا
 واملاب مقاولا ةريبل دجسم ميمرتو حالصإو ؛ كلذ نم حالصالا ىلا
 . هتراثم ءاشو

 « ءانفلا بحرلا « ءانبلا مخضلا يرئالا مخفالا ةنسلا عماج ممرتو

 ةئابرهكلا ءاوضالاب هترانإو رصحلا عبفرب هشيرفتو انقتم احالصإ هحالصإو

 ًاراودا لامهالا يديا هب تبعل نا دعب هيف ةينيدلا فئاظولا بيترت ةداعإو

 نا دعب كلذ ناكو , ناك ربخ يف ذفلا عيدبلا رثالا كلذ اهب حبصي نا داك

 هرصنو هدييأت هللا مادأ ىدفملا بوبحلا انئاطلس ةمجرتلا بحاص هيف ىلص
 دهاشو فلاو ةئامثالثو نيسحخو نينثا ةئس نم رطفلا دبع بقع ةعج لوا

 لجا نم وه ىذلا ميظعلا دحسملا كلذ هيقل ام  ةداعسلا هتظحال  هنعب

 ددحم هللا دبع نب دم يديس ظعالا ناطلسلا هَل دبع ين هم هدجرات | لمجاو



 د 1 ال

 . ةعنملاو ةزملا دمب ناوملا ةيواه ردق_ نم ابلشتنمو اهدجم يحمو ةلودلا رخف

 هقوف يذلا بتكملاو 0 دجسمو « ةيئد دجسم ديدجم اهنمو

 (1) ةيروق دجسمو « يقانزلا دجسمو ونيمالب دجسمو ؛هتحم ةرهطم لعجو
 هف يدؤت يذلا ساف لها دجسم قفارم ةعسوتو , ءازحلا ةموح دحسمو

 ةأضملا ىلع ةدايز ةصاخ هب ةأضيم ءاشنإو ةعجلا ةضيرف ةيولوما ةلالملا

 هف نيلصألا قي ثيحب هنص فيقسلو اضيا هب ءاسنل دجسم ءاشنإو ةيمومعلا

 ذفاونلا نم هيف لمج اع لخادلل ذفنب نا ءوضلا نع الو رطملاو سمشلا نم

 ةعركلا فحاصملاب اهؤلمو لوالا هطالبب نئازخ عبرا ءاشنإو , ةيجاجزلا

 ناطلسلا عماج ءازا ءاسنلل دجسم هانبو « ةعامج ةوالتال يلاعلا هبانج نم ةسحملا

 اهيلع ىمت يتلا قارقر يبا يداو ةرطنق ميمرتو , ناولس عيبرلا يبا

 ةانو ءهرافظا اهيف بارخلا بشنأ نا دعب حالصالاب اهكرادتو تاراسلا

 روشم انو ؛ تاجاردلاو باودلاو لجرالا ىلع ةرامال هلع ىرخا ةرطنق

 رمتلا نينا قنا عارتخا ثدحاو زرط عدبا ىلع قوللا سلا

 رصق ءازا نسملا يالوم هدح يم هدهع يلو ومسب صاخلا عيدبلا

 هنيقلتو هبيدأتو هبيذهتو هتيبرتب موقي نم هل نيعو ةعركلا هتلالج
 : تلق رهابلا يهبل رصقلا اذه يفو مزاب 6 ةسنرفالاو ةيبرعلا سوردلا

 هرخافمو هلالج لانت لا نع 86 هرخافلا روصتلا ترصاقت رصق

 . ءان مث ةحوتفم ءايف ةنك اس ءار اهدعب ةنك اس واوف ةمومضم فاقب (1)



 دل 199

 هرهاز وا مهئارهز اهلا ول © هلاج عيدب أملا نوك< نا وا

 هرساكاو هلشم يثاجنل وا © سرافل نبياف اوس نم ىرزأ

 ديؤلا الديس هب ماقأ ء٠"هم ماع لاوش يف رصقلا اذه هاب ت الو
 ءارزولاو اني اههوو مالو نييوالملا الع نووه ةكدألا هسورد ْمبْخ

 ةيرصعلا سرادملا ةبلط راغصو نارقلا ةلمس ىعدتساو طالللا باتكو

 نك ازرع قر نك نق دوال ككاوا :ةزانق عرضت نبأ واق

 طباور نيتقل هرصق يف هوس مم تايولملاو تادربملا لوانتل سيخ موب

 باجتالاو ءايربككلا قرع عزنو ةيعرلا ءانا عم دولا ماككتساو ةفلالا

 , كواملا ءانبا نم ريثك هيلا زيحم يذلا ةلزعلا دس دهو سفنلاب

 ةلالملاب ةصتخلا تاتفاصلا داملا طبرل دمملا ىورالا اب اهلمو

 ءهب اصاخ اليطصا سرف لكل لعج ثيدحلا قسنلا ىلع كلذو ةناطلسلا

 هيلا ولا ةاكلاو ويريقتلا خير انش عتانل" نفاع رف يرسل

 ةرانإب ساق .يدايرهكللا ىيوتلا تالو ءاقكرللا «كازاسلا خخ
 ةرشابع نيمقلا نىكبسل ةدمملا رودلاو « امافاضمو ةناطلسلا روصقلا

 ةيولوملا روصقلا ماما حيسفلاب ناك ام ةلازإو , كلذل ةعجارلا لاغشالا

 هقظنتو طيسلا كلذ ضرا ةيوسلو شاشعالاو صاصخالا نم ةرماعلا

 . ءالخدلا لع هريجحمو

 فرعحاب اليجج ارك ذ اهخيرات تاحفص يف تداخ يلا هتلالج ران آ نمو



 دل 15 دل

 هانا ف ميركلا نارقلا ةوالت عامسل يلاعلا هبانج روضح ةزراب ةيبهذ

 داس هع ةواللا ف م هتكراشمو ةعج لك ةعامج هل نيلاتلا

 . هريغو طابرلاب
 للعالا هبانج لزانتو ةيطابرلا هتعصاعب ىماتبلا أجللل هتلالج ةرايزو

 ةنازيم نع تملك لا وس ناعمإو ةقد لك هطباوضو هرافد ثحل

 هلع 0 كلذ ىلع هعالطا دمبو اجراخو الخاد ةمرصنملا ةنسلا
 ماد ثحبف ه6 وحن لخادلا لبع اكردم دجو هلصافت فيرشلا

 نيا نم لاقف يدأ هناب بيجأف ال مأ يدأ له روكذملا كردملا نع هالع

 هتلالج تنراق  ظح الو رخدملا يطايتحالا نم : الئاق سبءرلا باجأف

 باجأ هلصي له ةنسل يريدقتلا نازيملاو 144 ةنس ةينازيم نا ةداعسلا
 نم ةفرغ هانعمو هسح يف هنا دل ل و هتلالمل مّدقيس هنا سورلا

 عربتو نيوُقْلا نيزخو خبطي امو ةخبطملا ىتح كانه اعدوتسم الو فرثلا
 هيحوتت سءرلا قم فاعلا يسفل :ةرنعو دعبو 50٠٠١ ثارف هللا هزعأ

 هزعأ حرصو ٠١ نيمدختسالو 76 ىماتيلل : ىكحلا ليصفتل نيطاملا

 نكي مل هناو ةياغا كلذب رسو ماظنلا نسح نم دهاش ام هقار هنأب هلل

 نيمبقلا ىلع هتلالج تنئأو اهبلع هدهاش يتلا ةثئيحلا ىلع أجلملا نا هنظ يف
 يلاعلا هبانج ةرايزب مهدعاوو ىلا تامدحلا نم هب اوماق ام ىلع مهتركشو
 . ماع لك الملل
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 رذنو مهلع ىسكلا عيزوتو مهتدايزا كلذ دعب هدهع يلو ا 3

 . ماع لك هللا كلذ هللا هرمن

 طابرلا نيتودعلا ىلا تاراوفلا نم ءاملا بلج اهانساو اهاممأ نمو

 .|ئهم ءاضيبلا رادلا رغث ىلا هارحإو السو

 رورمملا حلشلا رومز ةليبقب تهب يداو ىلع مثلا اهلا سيسأتو

 . اهءارو امو سانكمو ساق نم يف آل هءارو امو طابرلل هيلع

 اهدجسم ديدجو « ةرطينقلاب لكشلا عيدبلا رضحلا ميب قوس هاشنإو

 . هش ةدايزلاو عماجلا

 ًادجسم هلعجو هب ةرانمو ريعز لبق نم ينامرلا ةيرق دجسم ءاشنإو

 . ةعمجا هيف ماقت امماج

 هتراتمو حلشلا رومز ةليبق نم تاسيجللاب عماملا دجسملا ا

 . كلانه دجسملا ىلع ًافحصم نيعبرا سيبحتو هثازاب ينآرقلا بتكملاو

 اسوءر هدهع يلو لعل هتلالح لزانتو ةفاشكلا ةعهج يلا اهنمو

 افاعسإو ةفاشكلا ةقرف باطل ةباحإ نسما همساب اتيمسن هلوبقو اهيلع ايفرش

 رداصلا يريزولا باتكلا صن مللاو امل اعجشتو اهلمفل ًاذسحتو اهتيغرل

 : كلذب نذالا يف يلاعلا رمالا نع

 السو طايرلاب ىضايرلا داحالا ةعمج سور ىضرالا زعالا انبحم »

 انديس ريخ نع هللا تمحرو كيلع مالسو هللا كنمأ طيربغ نبا دما ديسلا



 تع' 1958 ع

 ةقرف هنبلط ام هللا هزعأ انالومل امفار كباتكح لصو دعبو هللا هرصن

 اهل افرتش انءو نسسملا يالوم زالا هلم نيف اهلغ ماعنالا نم ةفافكلا

 هزعأ انالومل كلذ ها ءاهنإ دعبو نومملا همساي انمانت 1 ةقرفلاب اهلمسنو

 من مافرش رابلا هلت ةساير تحن اهجاردناب ةروكذملا ةيعجلا ىلع منأ هلل

 ةبحلا ىلعو قيفوتلاو حاحنلا اهدارفال اجار ةنسحلا ةقرفلا اهيمستب اهيلع

 . «يرقملا دمه : 1"ه؟ ماع ناضمر * يف مالسلاو

 السب ةذاعشلا للم ىف:الفاز لاو ايادزات

 خيشلا حيرضب ثانالاو روكذذلا نم ةزجعلاو ءارقفلل أجلم ءانب اممم

 ةسردمو ؛ اعرش همثالب ال نم هيف هكراشي ال لحب لكص يصختو رشاع نب دحا

 ء ةسلرفلا ةيبرعلا ةسردملاو ؛ نييلءارسالل ةسردمو « نايعالا ءانا

 لل يشحلا زاهماو , دلبلا تاقرط فيصرتو . ةينانعلا ةسردملا حالصإو
 يداولا ىلع يتلا ىربكلا ةرطنقلا حالصإو « قارقد يأ يداو ىلع

 عيسول و ؛ امن اضيمو دليلا دحاسم لجوا لك حالصإو نيد واع كوت ذل

 . كلذ ريغو ؛ عراوشلا

 نازاوب هردق هللا ىمسا ةراثآ

 , ةممجا هيف ماقن امماج ًادجسم هلعجو سرافوب نيع دجسم حالصإ اهنم



 دل ا1ةأثااس

 ةضيورأا ةموح ةعقاولا ةحاسلا سرغو 3 ناير دالوا ريع نم اع ءاملا

 . نوتءزلا راجشاب

 ادييانو ازع هللا كداز ةجنطب هراثا

 نم ميدقلا نصحلا ثيح دورابلا رادب ةأشنملا ةعانصلا ةسردملا اهنم
 هبقث ةقلحي هحارب ةناصو ناشرم دجسم حالصإو ناشرع ةيقع ضرا

 ةدايزو ؛ بارحملا ىلا انايحا لصتو نيلصملا ببصت تناك يتلا راطمالا نم

 دجسع طالد ةدايزو (يجراخلا) يئارباا قوسلاب ديبع يلا دجسع تاطالب

 : ةديدجلا 50 ةانو فارشاا رشدم دحسم حالصإو : كيرلا عماملا

 ةندملا دحاسم ةرانإو أضنا هتراثم كانو برلا رشدم دجسم حالصإو

 زرطلا ىلع مظعالا دجسملا فك حالصإو , يءايرهكلا ءوضلاب اهلك

 رصقلا ميمرتو حالصإو , ديدملا عماجلا ءاذإب تن فادح و كيرلا
 نيبليءارسالاو نيباسملا ماتال بيلملا ةطقن سيسأتو , ةبصقلاب يناطلسلا
 فورعملا ةيصقلا جربب ةئادتبا ةسردمو ةيوناث ةسردم ةاشلإو ؛ هتنعر نم

 ىلع ينزخملا ديربال ةعجارلا لاغشالا ةلوازأ ل سو : ماعنلا جرب

 هف نيمداقلا لايقتساو ساف ةجنط راطق فوقوأ لحمو ءزرط ثدحا

 ملسلا ظفل تاءدوتسمو ؛ مهل نيعدوملاو نيبهاذلا نيرفاسملا ةحارتساو

 0 نيرفاسملا باكرا جئاوحو ةدراولاو ةرداصلا



 مسن ا1ةال دب

 اهيحاونو ةراوصلاب ا

 رفظلاو حتفلا هل ماد

 هضرا عيصر و هتعسوت يف ةدايزلاو ةنجسم دحسم حالصإ أهم

 , نينذؤمال تيبو هتازاب نابصلا ملعتل بتكحم ةانو , ميدبلا جيلزلاب

 زدت ةفازز ةفسوت ىف ةدارزلاو هققس. قيدو ةلاعرلا ديم حالصإو

 جارخإو « ةسّقلا تاقوالا يف ناذالل هب. هب ةرانم هاشنإو ء ثلثلا وحن

 فصرتو ةبيركلا اهحتاور نيدبعتملا يذوت هلخاد تناك يتلا ضيحارملا

 هف لوازب سايحالا رظان صاخ 5 نا 1 جبل هلا هظزا

 فسوي ديسلا دجسم مالصإو ء يرصعلا طفلا ىلع ةسيملا هلافشا

 لحم ىلا هباب نم دتعي هب فسم قيرط ثادحإو , هتاردج ممر و

 دي اطر قولا عقلا: ةيدم ةانو# طم فيلو كافل

 يدس دحسمو ريدحا أ دواد نب 1 يديس 0 قوسلا

 . مظعالا دحسملاو ةنكسم دححسمو يناركلا ىلع

 اميحاوتو تنادورات ه ومس ماد هراثاأ

 رصقو تينزت دحأسمو ١ عماجلا تنادورأت دحسم ليدجت أهم

 . اب يئاطلسلا ةفلخلا



 هي 158 دع

 5 هنداعس تلصتا ةوأث |

 لثمي يذلا ميظعلا يرثالا مماملا كلذ نيستكلا عماج حالصإ اهنم

 نفلا ناقتا يف ةيراغملا عانصلا ةعاربو يبرغملا قوذلا نسح هتسدنه يف

 مماجلا دجسملا كلذ هب مجر اديدجم دمي احالصا هيف قوفتلاو يبرعلا ليما

 , تاماج ةثالث ءاشلإو 1 بارملا لماوعو ليلا لعب ميدقلا هقنورو هايشل

 ام لطمتو برخ نا دعب ةروصلا ةرا<ب ةبرح يلا خيشلا دجسم ديدجلو

 ةموح دحسمو ؛ عمأملا نيساوملا ةموح دحسمو « اماع نيعبرا ىلع ديزي

 ةعاق ةموحب ةتسو دجسمو , قاحسا يبا خيشلا ميرض حالصإو« لويس

 هب يبرعلا نبا دجسمو , ناليا باس مظعالا دحسملاو ؛ اطلع ضهاث

 نائسلا برد دجسمو , يثّيض ةموحب ردالا دبع خيشلا برد دجسمو

 تاموح رئاسب ليسلا تاياّتسو رودلاب هؤارجإو ءأملا بلجو « نيساوملاب

 ةدقاف فلس امف تناك دقو هنتاموحم فاضملا يداولل تاونقلا دمو ءدإبلا

 ةدعو « انفلا عماج برق ةبحرلاب ماح لسان وبما نملكملا ةزيلا فانت

 . ةيمومت تأضيم

 مو ناكو نومسملا همساب تيس اهب ةيرصع ةيوناث ةسردم ءاشنإ امو

 ةلفح سأريل شكا رم هسفنب بهذو 1855 مرش يف اد وهشم ًاموي اهحاتنفا

 : هصن اذه اياطخ كلانه ىقلأو حاتنفالا



 دل اة ظ

 : ماعلا ميقملا ةداعس »

 ءانتعا ىلع ليلد ربك ١ ناف ء باتك يدب ام لضفا « لبق ام ناكاذا

 لك دنع ملا سلا « ارلع ا دهمع اع ديقل قا وه ندما نم ةندع ةموكملا

 حاتفمو ناهذالا ريثم وهف ؛ راخلا لطفاو نوتكلا نشأ ةتدعملا مالا

 دادولا لدابتم يف نودحتب هب ذا ناسنالا ينب يف دضاعتلا نيكحقأ بواقلا

 ماعلا اذه تلح يتلا ةدلاخلا ةيظملا لامتالاب اوموقيل صالحالا لاكو

 نم هيلع لصح ام نسحا نم دعت اننا لوقن لنا انرسب كلذلو ؛ يوندلا

 اذه سيلو , فراعملاو مولملا مدقت ةديعسلا ةكلملا هذبب يقرلا جئاتن

 نا ركشلا نم انتدئفا هنكت ام لك نع ابارعإ الا ماعلا مقملا ةداعس اب حبرصتلا

 كلذب انل ةدعاسم ةنّشْلا ةعفانلا اهتناعا انل لذبت لازت ال يتلا ةيوسنرفلا ةلودلا

 بتراكاذاو « مهتيهافرو مهبقرل يرورضلا ملعلاب نيصلخملا اناياعر عت ىتح

 يترغملا داحئالل مصالخا نم هملعن امل الا كلذ ناك اش برغملاب ؟تبعت انرس

 دقو كلذ دعب بجسلا هوو ةلوالا هتأشت متدهاش يذلا يوسنرفلا

 متربخ هتحلصم ليس يف نآلا نوقفتت امم ةسيفنلا متاقوا هتمدخ يف متقن

 متذخَأ دالبلا هذه ىلا ككلوصو درجمبف , كريمغ ايازم لضفو ةنثْلا ةديمل

 اهاوحا ةقيقح لع سفن اوفتتل ةيبرغملا يحاونلا لك ىلا ...تورفاست

 كلذ يف امدقم حالصالا نم ةهج لك هيلع فقوتت ام مئالح اهيا نيسسؤم

 كل 54 اهمقث لماكعل ةيوسنرفلا ةلودلا متدعأس نئلو , رهالاف رهالا



 ملا 59#ةغ ادن

 يذلا برغملا ناف ؛ ةيرورضلا لاومالا نم هيلع نوفقوتت اع اهو ةحتست

 نيمزاللا ةئيكسلاو ودملا يف اولمعت نا يعدي هتحلبصل مسالخا لك

 نمالا ”يداه يف الا سسؤتت ال ىمظعلا لامحالا ناف . ماد مفان لمع لكل
 يوقو لادتعالا نئمطم يف هيلع ظفاحم لازن ال نيذالا ماظنلا ديطوو

 ةلودلا لثمت دب يف صالخاو قدص مكب ةفيرشلا اندي انعضو دقلو «تابثلا

 جاتا نم هيلع انلصح ام سيلو ءسدقملا اندلاوب نيدتقم ماهحلا ةيوسنرفلا
 ةقثلا قداص يف ةدحتملا اندوهج مناتن الا ةفيرشلا ةكلمملا هذه يف ةبصعلا

 ىلا الصوت ليبسلا هذه ناب نيش ىلعاتنا اهو ,ةكراشملا يف صالخالاو
 هذه ةوقب نيعردتم انلامتا لصاون انئاف صالخاب اهانمبتا نا ةميظع مناتن
 ادهج اولان ال اننا ىلع ةديدع لئالدب نيصلخلا اناياعرل انهرب دقلو ؛ يدايملا

 هحتفت يذلا دهعلا اذه سيلو , تاثيملا لك نم ملاوحا يح ييشو
 مهتداعس ءارو ثيثملا يعسلاب انئانتعا ميظع ىلع اديدج اناهرب الا مويلا
 اهلمجم 'نآ ديون لا تاكل فس رفا انام ١ عيلاو « مهتيهافرو
 : اناطخل اماتخ

 انما عضن نا يك يذلا فينملا دهعملا اذه اولخدت نا انرسإ

 يظملا برغملا تراف الاجر كريصي ام ىلع هيف اولصحتل هيلع فيرشلا

 اون وك وجربو ع دمتعي ب امال هناكس ابازمو هتورت ريزغو هخيرات

 ىلع صحم ىتح هادم ىلا يقر هل اولهستل حيف هلآ لك امضاو دنلا اجد



 اك للا 0-7

 مودلاو لدم انا رسال 8 اوماعاو ةداعسلا نم هل هدير ام

 ءارو داتجالا يوق متدبتجا اذا الا دوهملا نم ةيماملا ةلودلاو متاطلسو

 يلوا ءانتعا ناذ , ةحلاصلا ةبذهملا ةيبرتلاو ةعفانلا تامولعملا ىلع ليصحتلا

 تارمث اببف نودجت تك نمو ءاذهك ةئّقتم دهاعم نم منكم دق مب رمالا

 لماكو بمب مهبولق تيمفأ نيسردم نمو «يرشبلا لقعلا جئاتنو مولعلا

 ةيرصعلا مولعلا نم 5 املك ويقف" 3 نيعتسف ؛ كوتش ءانتعالا

 نيا ثارثلا كلذ لكو «ىمظعلا اسنرف انه اهب تنأ ينلا ماظنلا دعاوقو

 ةيبيذبتلا ديلاقتلاو ةينيدلا مولعلا نم رهاطلا سدقملا انفلس انل هفلخ يذلا

 : سو هيلع هللا لص هللا :لوشر هب انزغا "اع مابقلا قح اوموقت نا 0

 . «ادغ تومت كناك كترخألو ءادبا شيعت كناككاندل ثرحا

 تاطسب هالع هللا مادأ هراثآ

 هبا رحم لددبتو هيف ةدايزلاو ريكلا عماجلا ةيصقلا دحعم ءان أبنم
٠. 

 ءاشلإو نيعلا دحسم حالصإو 5 4 ةقئال تانيسحن ءاشلإو هراتم معدوتسمو

 ١ يمينغلا ديسيلا 2 م الصإو ,هقوف ةراظن

 ءاضيبلا رادلا هللا كرصن هراثا

 يرشعو عباس ثنسلا مد هان ف عورشلاب لافتحالا مقو يذلا 0 فيسولا



 ميسا 59 سس

 ةنسا هملول ممم قفاوم فلاو ةئامالثو نيسمحو ةثالث ماع يوبنلا عيبد

 تلون يتلا يه ةيدمحلا ةلاللا تناكو , فلاو ةئاعستو نيثالثو عبرا

 هعضوم نيع يذلا بارحلا رادج يف ةميركلا اهاني يساسالا هر عضو
 هنف هللا عر هرصع يف ثيقوتلا نف ءاول لماح ررحملا ةمالعلا 00

 عماجب م ادي معلا خوش دحا ىماعلا فيرشلا دممح نب د يدس

 ادوهشم اموي يماسالا رجحلا 3 وب لامتحالا موي ناك ءد ومعملا نييورقلا

 ءاحلا عج نم اورضح نيذلا اهنايعاو ةلودلا ءاسؤر هرضح ريظن هل دهب مل

 تاك او سأل هلي الرف طراق لالا يناثلا عيدوتل ةكلمملا
 ةدفاولا دوفولا تعمتجا روكذملا موبلا ةحيبص نم ةقيقد ن زوثالثو ةرثاعلا

 يتلا - اهب , عمأملا ! دحسملا طاطتخال ةنعملا ا ماما كلذ و وضل

 - ةعبرم ارتم نيرشعو دحاوو ةئامناثو فال 7 ةثالث لبع اهْحاسم يوتحي '

 تافارز ةكحوامملا ةمحئلا 0 0 دعبو ةيدمحملا ةلالملا لابقتسال
 ديسلا ةمالعلا انقيدص يواضببلا رغثلا ضاق يلاعلا هبانح م أما مدقت انادحوو

 هصن ملا ا يف اباطخ د ءهاردشا تادهو يمثاهلا

 هاي ا بترلا عيفرل ءاش نم ىفطصا يذلا هلل دملا»
 , يلطو لأس ام ىلا ةياجالاو , برالاو ةيغبلا لينب هبا أو ء برق مظعأب
 يضر ني ىلع ضح يذلا قلحخلا فرشا دمح انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 مكحار لك اهيف ةدايعلا ىدٌّول , دجاسملا ءانب يف بغرو , قحلا كلما



 كك ا اوي

 رداصملا رئاس يف هرثأ نيفتقملا , دجامالا مالعالا هباحصاو هل ! ىلعو . دجاسو

 لمجو « ممالا لضفا اناعج ناب انيلع "ب لا هللا قاف ديب انآ ةفزاؤلاو

 انا لزنآو « مدقت نمو هرصع رخآت نم لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص انيبن
 انتسو ضئارفو دعاوق هل لعجو « انيد مالسالا ان يضرو « انيبم ايانح

 تاولصلا دعاوق مظعا نمو « ادوهشو ةيبغ كلذ ةماقإب انوماو: + |دؤدكو

 دومحما ماقملاب صوصخملا عراشلا ضحو ؛ سأرلا ةلزنمب هنم يه يتلا : سجل

 لاق ؛ كلذ لجال دجاسملا ءانب يف بغرو « ةعامجباب اهعاّيِإ ىلع « ةعافشلاو
 لوق دنع لاق هنا هنع ُهّللا يضر نانع نع سمو يراخبلا نامامالا هاور اهف

 كم سو هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم ينب نيح هيف سانا

 نقي ادحبم ف نم لو م هللا ىلص هللا لوسر تمم ينإو يلع

 يضر سنأ نع يذمرتلا هحرخأ اهفو . ةنلا يف اتيب هل هللا ىنب هللا هجو هب

 ردم طم قفا نيام ةالسو هيلع هللا 05 هللا لوسر نا هنع هللا

 هلا ىف طف هل هللا ًاريك وا ناك

 مقسالا نب ةلثاو ءاج لاق نايح نب رشي نع دمحا مامالا هج رْخأ امفو

 هللا ىلص هللا لوسر تممس لاق مث ملسف انيلع فقوف لاق ًادجسم ينبن نحو

 «هنم لضفا ةنملا يف هل هللا ىنب هيف ىلصي ًادجسسم ىنب نم لوقي ملسو هلع
 اهيف لاق يتلا دجاسملا يف محللاو ةعاملا عاَمبِإ يف بغر عراشلا بتراكالو

 ماظعلا كولملا مه تمس مرت نا هللا نذَأ توب يف هلالج لج انالوم



 مسسأ 5830 دس

 , مالملا كلما ةدابعل دجاسملا ءانب ىلا ٠ ماركلا كرف تاما نوف

 ىلا ةدودعم « مه 0 نم ةرئام يهف ٠ مالسلا راد يف دولحلاب زوفلاو

 ناينلا نسلأف مدعب نم © اهركذ اودارأ اذا كوالا مه
 ناشلا ميظع ىلع لدي ىمضأ © هلأش ظاست اذا ءانبلا نا

 : لبق امو

 راثألا ىلا اندعب اورظناف © انيلع لدن انراثا برا
 5 مهرثأ ىتقاو « مهجن كلذ يف للا هزعأ انالوم جبن دقو

 فتك ملو « ناكملا اذه يف « نألا هبف عرش, يذلا دجسلا اذه ءاشنإب
 ىلع نهربي نا دارأ لب « ةفيثملا ةعاطملا هرماوا رادصإب هتدامس تماد

 . ميظعلا رجالا مانتغا يف ةدايز « ةفيرشلا هديب يساسالا رجملا عضو كلذ

 يذ انالوم ىلا ,لاهبالاو ةعارضلا فكأ مفرت انناو , ميسملا باوثلاو

 ءديدملا رمعلاب , مامحلا انذالمو « مامالا انالوم دمي نا , لالجلاو مارك الا
 هلامعا لمجيو , ديزملا زعلاو , دييأتلاو نيكفلاو رصنلاو , ديدجلا دعسلاو

 ةقرشم هتداعس سمش قبيو « ةقاب ةدلم هتلودو « ةقار لوقلا لحم ىلا

 هلاجنا يف هظفحيو , راختفالاو نملا سالم هتلود وسكحيو « راوثالا
 « سفنلا هب ببطت ام مهيف هيريو « مانت ال يتلا هنيعب مهسرحبو ٠ ماركلا

 لكل هللا ءاش نا قفوملا هدهع يلو اهس ال ء سنالاو رورسلا هب عبو
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 دل 50١6 مد

 لضفا هيلع « مانالا ريخ هدج هاجب ؛ نسملا انالومو انديس ء نسح لمف

 .ه « مالسلا كزاو ةالصلا

 ةفيرشلا اهديب يساسالا رجلا تعضوو ةيدمحلا ةلالملا تمدقت مث

 . ةرخفم نم اهب كلهانو

 يبونج امهدحا نيحانحو « ةعبس تاطالب ىلع عماجلا دحسملا اذه لمتشا

 نيطاسا حانج لكيو « عبس نيطاسا طالب لكب « يبرغ حابمو يلاهش امهيناثو

 , ءاسنلاب صاخ دحسم يلامثلا بناملابو , نأ نيطاسا حايملابو ٠ عبرا

 نمي عماجلا نحصبو . ارتم نوسمحو ثالث اهكمس ةراخلا هنازإبو

 « ةلامثلا ةهملا يف ةناثلاو ةبونملا ةهملا يف اهادحا (ةريدتسم جيداهص)

 ةضلنأو عبرا نيطاسا ىلع ةلومم ايانح تاذ ةبق اههنم ةدحاو لك ىلع تش

 « ةروصقملا باب رابتعاب باوبا ةينامث عماملا اذهلو , اهطسوتت ةتلاثلا

 لكب ء رشع ةعبرا توبد وذ ضاحرم دجوب ةيلامثلا ةمحانلا نم هجراخمو

 ليطتسم حب ربص هنعص طسوبو « ءاجتتسالل ماخ د نم ريغص حب رهص تيب

 . جسلزااب شورفم نيئضوتمل

 ةرلا دهعملا اذه ءانب هسفنب دهاعت ىفظلاو متتفلا هنراق انالوم لزي ملو

 كلذ نم ةنمْلا تاظحالملا نم هتلالج هارت ام ةلمعلل يدبيو ىرخالا دعب

 . بارحملا عافتا يف ةدايزااب محل هرما



 مسما 59#" دب

 عيبر نم ةعمجا موي ةالصلل ميظملا عماملا اذه حاتنفا بتراكو

 هب ديؤملا انالوم ماقأو ليفح لفحو ممظع ناجرهم يف ٠00 ماع يوبلا

 ةاضتلاو باتكحلاو ءاسؤرلاو هتلود ءارزو روضحب ةمملا كلت ةالبم

 ةديدع تاهج نم ةدراوتملا ةفاتخلا دوفولا نم مهريغو لائملاو لودعلاو

 هبحر ىلع عماجلا ناك ىتح ةالصلا تقو ناح امو , ماتنفالا يف روضحل

 نكي مو نيدهاشملاو نيفقاولاب هحراخ ”التماو نيلصملاب اصاغ هتعسو

 ىلع ماحدزالا ةدشل سفنالا قشب الا هيلا لوخدلا نم ةشاملا لاجر ضع

 تيضق املف ءروكذملا يضاقلا هيقفلا انقيدص هب بطخو , قلخلا ةرثكو باوبالا

 جالص دنعو ؛ برغلا دنع عماجلا اورضحم ترا ىلع سائلا رشتنا ةالصلا

 نودشنملا عرشو سانلا ىوتسا اهدعبو ةديدعلا دوفولا ترضح برغملا

 ةللخم ؛ ةوبنلا حادمالاب مكرتلا يف اهريغو سافو نيتودعلا نم نودراولا

 هتروصقم جراخ دجسملا ردص سلاج مامالا انالومو « ة زمحلاو ةدربلاب

 ضسب نييلا فصلا فلخو ءهلامثو هنمب نع نيدشنملا فصو , ةكحومملا

 ناعاو ءانق راو ءاؤؤ لا هلادعلا بتعلا كلكو هاهعولاو لغلاو فارقألا

 وهو ءميركلا هابحم ىلا رظنلاب منقي ةمالا روهمجو  تاوشابلا راك و ءافرشلا

 :ءاهبو لامج تاذ ءءارغ ةليل تناكف داشنالاو ةوالتلا يف كراشب هللا هظفح

 ا مامالا انالوم فرصنا مثءرشع ةياثلا ةعاسلا ىلا لاملا رمتساو

 دئاوملا تدم تح يناطلسلا رصقلا ةيمسرلا دوفولا تهجوتو عقب ا



 مسا ؟هال مس

 لاك راهظاب رماب وهو هممنو ديؤملا انالوم مرك لاجس نم مهلع ضيفأو
 مهعالطاب هناوبد سكر رماو مهزانم سانلا لازتإو دوفولل ةششامملاو ءانتعالا

 روصو لورف ف سانلاو هنساكم ىلع مهفاقاو هنتاسلو رصقلا باحر لع

 ماهتإ دعبو هيلا دوفولا تعجرو عماجال ناطلسلا انالوم داعف رحفلا برق ىلا

 ةمدقملا دماصقلا نيب نم هتلالج رايتخا اههيلع مقو ناتديصق تبلت داشنالا
 : حلوا يكولملا هئاويد سيئرل اهادحا عوضوملا يف هللا

 © الالحو ةزع ةءادحلاب دز

 © ةبار ةزيزعلا كا لاو

 : يهو رردلا هذه عمال ىنرخالاو

 اك الوم ديباتلاو رصنلاب كالوأ

 لمح يف قيفوتلاب مزعلا ديؤم

 هذدوس باوثأ يف لفري رخفلاف

 م ودأ نع اثرإ هللا ىلا وعدت

 لرد نم بعشلا اذه رهطت ىَح

 دش نا تكما زو

 تجبناف هللا تويب انيق تفر

 تعفرىدهلل توس نم أم مظعا

 © 860 © 80 © © © 2> 5 اهرمس دلحلا روصتكح احلام

 لاش واغلاق يفك قّركا

 الابقالا نمضي ادشر ادب

 اك انع رقت هب 1 نع تالف

 اك امن تادج يف بلقلا حورم

 اك العب ايندلاو دعس نيدلاو
 اك الما سانلا يف ةداس مهب مركا

 اك الحأ معلا رشنب هنع تدذو

 اك الهإ كالول تبراق ماعد

 اك اتلت ركحذاا لمحبي تحبصأو

 ملا ارعر اهيطنم قوش

 اكاسُللا يدب نيد أودغ دق نم



 دل ا  ؟همادم

 هصلاخ نوكلا ل رهاوملا مه

 اودع اودكفا اهيف ةلحاطف نم ك

 قلح يف هللا نيد رشن 5

 ا نيدلا لوصاب تّلصأو

 انكصن ان تدبأ ك ريسافتلابو

 كاع كلا ل رو جو

 ةبمأ ببروضرت م لان هقفلاو

 ةرهاز ءارهزلا ال تلا وه اذه

 اف حالصلاب اياعرلا ىعرت تق دق

 مهقرف دعب نم مهلمش تعج

 نم كرات ىوقتلا ىرع اذا ا

 ةرطنب 1 وكولملا كش
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 يف فلاعلا تسأو دالبلا 0

 انو قاطلا قوف 3 نزع يالوم

 تعضخ دق رءالا يلاع ليذلا رهأطاب

 هضم كنا كلم ةوخن تسبلأ

 مهب تنا اياعر لل نكحلم
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 اك السأ دملا يف همظن ىرب امال
 اك ارداو اظفح اوعفترا دقاموق

 كام لضفان اهلها ادغ مع

 يي افأ ناك نم تضحد ًادئاقع

 اكامض لاز ال اهمسم ءارغ

 اك امسم هف اندم اليزج اظح
 6 اهو وللا ا 501

 )١( اكاح نم فك اهنجيد ةلح وا

 اماوبب سل نم ىدحلا رمعل اهيف

 اك اياوز يف ريخ فانصا عمك
 اع ايفل ليقاعلا

 اك افاو ريستلاو كافاص رسلاو

 اك اياعر تزتعاف ةيورعلا بعش

 اك اقر دحملا ماه قوف نم ناحبس

 اكاهاض كلملا يف نف باقرلا كل

 اك انعم لج ىتح عضاوتلا نسح

 اك اعرإ لكتلاو ةلاه يف ردبلاك
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 لاو . نحسفلا اةالسا
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 !1وادلاب فو

 هحاتتفا ةعاس ءاش



 ىركلا ايرثلا

 فسوب نب دمحم يديس عماجم
 « ؟١٠ ةفيحصص ةديصقلا يف اهلا راشملا ءاضيبلا رادلاب

 ا قينالا مشفلا هبارحم ودسو



 دنا 8هأؤلا مس

 م نامزاا كالما جاتا تجس

 عدبب نم لدعلا فيسب تدبأ 5و
 1 فا كلا نم 5و 5

 امو كنم لناورم وذ نيا تابيه

 ايوة ناك الذل ضال لك

 دق دهاعم نمانيف تدش ام كافك

 انيرد زوجا :ككسوا نوم 0

 تمظع يذلا (ىهبالادجسملا)ب كيهان

 مش ىلع الدع ادهاش هب مظعأ

 أم عدبأ وهو مدي لك معيب

 هدهاشم يف تافص ضعب نسحلا

 تيشغ نإ داّبعلا ةدئفا حاترت

 فنش ىلع هيدا هاد لك لب
 ىلع لد نانغبلا قهاش نم تشم

 ذا عئانصلا بابرا هيف تسفانت

 اقستم شقنلا عيدب هش لاخن

 تدغ نانْلا باوبا دع (هباونا)

 .٠ هباش ()
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 (١)اكاح اهجسنل نش نع دورب

 ك ان ناك الوهج تلصق 5و
0 

 اك انبم نسح نم قلج يف ديشأ
 اك ازذم هللا نيد تريص تناو

 كاند قافنا اهلجا نم تيضر

 اكاشنأ ربلا لعفل نماهب يضرت
 اكاضنبإ اكوا ىف فلا ةراثا

 اوم قوي عا قا داقق
 امانسحو يفاضلا كناسحاب ىري

 اك أح رشملاب هتعش امناو

 امك اننم هانغم ىرتو هباحر

 مودل لما تا
 اكا رك ذ رهدلا لوط ددجب ىننم

 اكاودج لضفلا عينص نم مهتانأ
 اك ابقلل تقات دق دئارملا يشو

 اكاسن 00 اهجلي نم ةحوتفم



 روح هنشازبإ 0 5

 ترعب يتلا (مار) انثا يع
 تمل دقو جارسا دنع اهنأك
 0-3 هللا ل هأيحي يغب

 أسحبنم ضاق دع (ميبات) ىلا

 ةعجاس ممسلا يرام يف هريرخ
 هتصح ءاضيبلا دجسمنم تلك أ
 هب ميكملا ركذلاب 3 الوم تألم

 أعفتنم تدرفتا هب 5 57

 اهسراد تيبحأ دق مئانملا يذاه

 لمح يفو مع ىف ننلا كارا

 اهل ىهف راكفالا كب تراتتسا دق
 نم فراعملا ضيف يف كيأر ناكذا
 ىف دوجولا يف صخش طبغا راصف

 ةدشنم حارفالا ةلود تلبقأو
 ىف كنم سنالا دوهملاب ضبماف

 ىلا يطملا ثح دق ةداعساا يعاد

 هرضاح زوفو هراز دعسأب
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 رع هل تا وو قرا
 تار فمها نككاوكلا نه

 اكانانث هيدبت ِ اشيلا روث

 اك اوقو ارغلا كتتحهم _لراصو

 اك ارجع ي رج هتوذع نكحل

 اكاعرب_ هللا يديس

 اك ارسب هن 3 دف :كلتع اذه

 اك ااده ان كاجس (انئازخ)

 : اهدشن

 كارخا راد يف هتارق رجاب
 اكاشني حاوفلا رطاعلا |هركشف

 اكارد ريكفتلاب راص يدتبلاف

 كاق رع قرت ذا مدقتلا وأش
 اكاازم تمع هب لب راب

 اكالمأ شرعلا دنع محاذ ىلعلا

 اكامم برغلا لهال يبر مادأ

 اك افرع ارسل :ةتاناقم قنا

 اك انغا ناك أم هتمدخم ”ىنغم

 اكاي وه ذا هرطاخ بطب



 أهرمعت ءا 0 كيما

 1 اكول

 هديس ا ايعش للا ٌقفو دق

 ةلوا لك وعدت ةيربلا كل

 موولق نم اديوسلا تللتحا دق

 م ادقالا تزال يدان

 دسح يذرو رش نم سفنلاب كب دفن

 < ماركلا رغلا كلاجا طاحو

 مل ميظعلا لضفلاو ريل رهف

 (نسح) العلا نوميم كدهع يلو
 ستقم ردبلاو دسا نم ليشلا

 مظن

 محتادميف فق و(ناديز نبا) ركف

 افرش هب ولع

 اوس لكلا اهو. واول كم

 الو تبطأ لب تلقف تلطأ اولاق

 هفعاب كنا داح يدساب

 ىّصر هيلع ددمأف

 هن مابا ال - تلق تللاغت اولاق

 ؟1
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 كاع ولع هروث نم 0

 اك ارشا ّدهو ىده هالالا هب

 أني عوط مور“ اهف رهدلاو

 م دعم ولا
 كك امدا لضفلاب مهنيب نم هللاو

 ا از قلنا طالبا نيو رت

 6 اتمدغال نيفرشملا كلاق

 اكادف

 اك اشحا لح امكح ارك ذ طاح دق

 اك اضرأ ناك ام مهلك يف تلق

 اك احنم دحلا قفاب وحتف ىظح

 سفنلاب ند ا دعسأف

 اك الا هيردن امو نسح سه نم

 اك اجرت ذا هيلع تفطع نمف

 كال ريغ عدل نكسب ملو

 اك افاص ىملا ميمصب

 0ك مش نم كنف أم

 اك اهنإ كبف يميدم لوط دعأ

 اك اذو رعشلا ضرفو حيدلاب نم

 هنأف

ٍ 



 مل 519 دل

 اكاطمت حانمالاو ةفالخلا شرع © ىلع نامالا لظ يف كبر كاقبأ

 اك اوثم زملا ماه قوف رفظم © محرم يفو وهز" حرف يف تناو

 اك الوم ديياتلاو رصنلاب كالوأ © هيلطمب ًاداشنإ سانلا بذعتسا ام

 هؤارجإو لبق هل راشملا تاراوفلا نيع ءام لاخدإ اضيأ اهب هراثآ نمو

 . كلذ ريغو رودلاو ةقزالاب

 هفتكو حولشلا عماج حالصإو « ينسوبلا مماجلا ءاملا لاخدإ اهنمو

 هبف ةدايزلاو ءارجلا دلو عماج حالصإو , يءابرهكحلا 4 حالصإو

 حيرض حالصإو « ةج د01 فيولا عماج حالصإو ٠ هفنك حالصإو

 , دحاسملاب تاقوالا ةفرعم طيضل ةيلظ تاماخر ءاشنإو ء كرام دنسلا

 ةيسيلا ةيرقلا ماخ سيسأتو , ةئارقلا فحاصملا ظفل تاءدوتسم ءاشنإو

 ,يءابرهكلا ءوضلاو هيلا ءاملا لاخدإو ريظن هل قبسي ل يذلا لكتشلا عيدبلا

 مام مالصإو , هنم ديدجتلا ىلا جسيتحا ام ديدجو نزخملا راد مام حالصإو

 ًاحالصإ ريبكلا عماملا ةَأضيم حالصإو « هيلا هاما ءارجإو شكارم باب

 يراجم حالصإو ؛قوسلا عماج ةأضبم حالصإو « ثيدحلا طفلا ىلع انقتم

 ءاشنإو ءاهب ليبسال تاياقس ةدع ءاشنإو « ةيسيملا ةيرقلا مماج ةأضيم ءام

 . ريثك وه امث كلذ ريغو اهم زيا قوسب رخآو اهنم ١ مسقب تك

 هالع ماد اهداز يتبل ىريكلا ةيهالاو لابلا تاذ ةدايزلا اهمو



 مل "1" دل

 دجسم سيسأتو رهدزاو هب ىضدزا يذلا رغثلا كلذب رخافلا ماعلا هرصق

 سما تاولضلا ةب قب

 ىودملا ميظملا ةدئافلا لا يبرغملا يشرفلا يدانلا سيسأت اهنمو

 راكفالا لداتت الا هدئاوف نم نكحي مل ولو يمنرفلاو نزدلا نرسل

 الام اعسو نيذإلا «ىلاختلاو رفانتلا ةدايإب ناليفكلا « فراعتلاو فل آللاو

 0 قالتخاو قن املا ىلق ذغلا ميكي ءاشم زامه نيهم فالح لكلاب امظع

 :ةمطا الو نما الو ةحار ال ذا ايفاكن اكسل رجتم ملفعا نياك داسفإو

 نونظلا هب نظيو رخألا رذ لك ناك اذإ خلاب نيرصنعلا دحال ةقث الو

 ةلاحاو طاشنو حايتراب ناسنالا لمعبو شيعلا ببطي فيكو لد لبع هبحصيو

 . قاس ىلع نوما هلل مهازخأ - سنالا نيطاسشو رك ذام

 اريهظو انوع هل هللا ناك رومزاب كرام

 « ةبصقلا دجسمو « ربكحالا دحسملاو , ةنوتيزلا دجسم حالصإ اهنم

 7 ميدخا دحسمو

 ع هرصع نساحملاب هللا قر كرا

 هتمسوت يف ةدايزلاو ًانقتم ًاحالصإ اهب ريكحلا مالا حالصإ اهنم

 ليمج زرط ثدحا ىلع هفنك 9 حالصإو ماخ رلاب ةئنضو هيضرا فيصرتو

 هنال _ سافب نييكلفلا ماما دي ىلع ةلبقلا تمس ىلا هليدعتو هبارحم طيطختو



 من 5#[! دس

 ودعت ةلقلا ةهح نع 00 بونلا طسو طخ ىلا انوصنم ميد نم ناك

 مهتالص تلطب الاو هنع فارحتالل نورطضي سانلا ناكو ةجرد نيس

 نم نودفاولاو ةلبقلا رماب ةماعلا نم نولهاملا ناكو ربدتسملا ةالص نالطب

 تسقأ دقو هيف فوفصلا ةيوست لتخو هرماب الهج هللا نولصي ىرخا تاهج

 . ةحملا يذ يف الا متي هيف

 ناملس نان هللا هدنأ ةدزان |

 ريد رفح و ةلطلل هس ردمو ةيتاملا نم عماج كدوسم ءان 8 ماه ءاث أبنم

 : لرف ءاشنإو ماما ىلا هلم ءاملا ءارحإو

 ده نا ةيصقب كرماوا هللا ىقعا كران |

 . مهتحار نمضي ءاسؤيلاو ةزجسا الم سيسأت اعفن اهمظعاو اهرخفا نم

 تلاليفاتي مالسالا راثم هب هللا ذر لران |
 ميغ 9 8 9 6

 ناكام مهر و « فن رشنا ص انالوم ىلبعألا ةهدح م حالصإ أرسم

 . يئاصيرلا رصق نم ردنا

 امو ءرث املا نم بودجلا انناطلسل ام ءارقتساب انمبتت ولو ذلصه

 «ةياعلا سرادملاو. ةشدلا دهاعملا نم ةفبرشأا هتلود ف ملصأو ددحو سسأ



 دل ا

 ةليالا راسب سابحالا لخادم ةيمثل راقعلا نم ددجو حلصأو ني

 «تاقرطلا دسسعتو ءباعصلا ليلذتو «تاحالصالا نم ىرجأ امو ةناطلسلا

 « ةراجتلا ةيث ءارو يعسلاو , ةيعرال مفاذلا بلجو « تالصاوملا بيرقتو

 . تارا 2 كلذ ءاحل

 ًارهاط اعفرت 1 هلا هيانج مقرت اهالغاو أهمتاو ةريثالا هراث 1 ىلعأ نمو

 , ةيدبعلا تالادتقالا يف كولمل مهاوج يدي نيب ةلايالا ةالو همدق ناكامع

 ةرخأتملا رصعالا يف كلذ طلاخ ام يلاعلا هبانج ادل قمح ثح. ةيدحلا مسرب

 هعدقتل ةيعادلا ةعرملا ةئيرصلاو ةنسملا دصاقملا نم هب دارب ناكامع هحرشمأ امن

 باسل الصوم اليبس حبصأ هنأو نيسدقلا انالوم ةلالج فالسا دهع يف

 2007 ملظلاب اهلك أو اهماتياو اهلماراو ةلايالا فاعض لاوما

 امم ةيداعلا فك "الا فكو ايلكالاطبإ ةداعلا كلت لاطبإب تابلا لعالا

 . بصنلا قيرطب ابوح يف هلخدتو ةناطلسلا ةيدحلا مسأب هببجت تناك

 مرضلاو ءرزلا رزقت نه كيعو اهراردهو اونا ضكسأ هنأ انو

 هوما قلما هقول ناتطتكلاو عرضتلاو هأعدلا سانلا جورخ ر 3

 تتيمأ تناكدقو ءاقستسالا ةالص ةنس ءاحإب ةلالا ةأضق رباسل يماسلا

 مرحم عباس سيجا موب ىحض طابرلاب الوا تيلصف ةنس نيعبسو فين ذنم

 لاو السإو . او*ه ةنس لدربا ١١ قفاوم "ه5 ماع مئاذ

 مق ةديعأ مْ ١1؟ ءانالثلا مق 4 كيما 3 هنم ٠١ دحالا مق سافيو



 كك لال 0-7

 موب سانكمي تيلصو . 1١ نينثالا موي ءاضيبلا رادلاب تيلصو . 14 سيلا

 ٠" ءاعبرالا موي سافب تديعأو . 16 ءاثالثلا

 نمالا بايتتساو . هتعاط يف ةصاملا ةتاعلا لئابقلا ةمشب لوخد اهنمو

 جورخلا مولا مسالا نم كلانه قبي مل ثح , هتأمأ دح غلب اب ايايتتسا اهو

 . هتالو نع

 ران و هزيل كانط ىهسأتو مفاعل سو ننرادلا هابغإو

 تلا هنا اهيشرا ب ةعلاو نشللا كغ يسماتو . ةييرتلا ةليآلا

 نييمالسالا ءالكولا ةيعمج سيسأتو ,ةيوناثلا سرادملا يف ايرولك ايلا لاخداو

 . ةيعرشلا ؟ احلا

 سرادملاب ايرولك ايلا ىلع لصح نمل ةرهاشم ةيلام ةناعا ذيفنت اهنمو

 بطلاك ةصاصتخالا مولعلا يقلتل سيرابل ةلحرلا مارو هتيعر نم ةيوتاثلا

 : كف لبانإر كوابلإو هياتم

 هصاومل ماع لك ههجوت ةزاتمملا انالوم ايازم ةحاذ دمت يتلا لب اهنمو

 اهحالمو امافشتسمو اهسرادم ةرايزو سانكحمو 17 نشك ارم ثالثلا

 نسحب و :مهتراجت يمني اوف ءامنا ربك و اماربخ ةرباخمو ءاجتارقف ةلصو ةيريخلا
 : مهدالب لبقتسم ةرهز نمضيو « ملاح

 مصاوعلا نم اهب لحي ةصاع لك ةبحان يف ةيعالطتسا ةلوجي هماق اهنمو

 كلت لالخ عدي ل ةلايالا لاوحا هنبعب ىريو ةيعرلا نوئش دقفتل ةر وك ذملا



 مسا 519# د

 هراعأ الا اهلبجو اهلهس يف هيلا تافتلالاو هيلع فوقولا مهب انطوم ةلوجلا

 ىلع ناهرب مطسا كلذو صقت امو هيف داز امم لأسو ماههاب هثحبو اح

 ريبكحو رملا ةدش نع 'يثانلا « ريثانلا ميظعو يارا ةلاصا نانا وا اذ

 . ريبخ لثم كيني الو لزانتلا ديدشو فطعلا

 ساب ماتهالاو رومالا يف ظقبتلا نم رهظ أم هللا هديأأ هنم رهظ الو

 روما يف كلذ هنم لجن و اهيلع بدملاو اهحلاصمو اهنوئشب ءانتعالاو ةمعرلا

 شرع ىلع هسولج مويل ىركذ ذاختاب ةبلاطم ةسرغملا ةمالا تماق ةريثكح

 ديجملا هشرع وحن ةليبنلا اهفطاوع نم هنكت ام اهيف ربعت ةيونس نوكت برغم ا
 :اينمع الطحناك نأ نقي اسر ديف ةداعأرا دال نوفل كورلا 'ةطخشو

 تزتها يذلا شرعلا ىلع ةيدمحلا هتلالج سولج ىركذ كلذب تسسأتو

 ةلايالا را تاقبط هب لافتحالاو ءافتحالا يف تراثو تبرو ضرالا هل

 ىلع ااطملا لاجس هنف تضيفأو هفصو يف باتكلاو ءارعشلا ننفتو ةفرشلا

 صالخالا نم هنكت ام « ةبرغملا ةيركلا ةمالا ترهظأو هاسؤبلاو ءافعضلا

 ةقنت يف ءالدلا مم هولدب ىلدأ نمم تنكصو , ةلملا ةلودلا هذهل ءالولاو
 : تاّقف , جاهولا براثملا رونو , جاتلاو ةلالملا بحاص مدمو

 ! يالوم

 : كالحالا كرون ءايضي رانأو , كالع مادأو هللا كزعأ
 ١550 ةئس ريمافت رهش نم رشع نماثلا وهو كوانملا مولا اذه لثم يف



 دس 518

 فلاو ةئاكالثو نيعبراو تس ةنس ىلوالا ىداج يرشعو كلاث' قفاوم

 سوفتلاو « ةباهمق نوكلا "الم ثداح رهذلا تفلتسا تاوئس عبس ذنم يا

 هنع تنسحأف , باوصلا بوص ةيبرغملا ةمالاب كلسو « ةبانإو اناخإ

 دقلف ؛ باوثلا نسح بوبحلا اهكلم ميوتتب تلانو , باوجلاو لاؤسلا

 لا يعور «فاناتل 01 دعا قع فرادلا لذيو قر انلا نتن اهاثأ

 فراطملا لمجا يهازلا هرصع سبالم نم تسبلو « فراطلا دهملا اهدجحم دات

 دعسلو دالبلا ةئشان هّشتو © العلاو فراعملا مز هب رصع

 درا نامل هرمي م ل ذيج 1 كك ناقل لاذ نو

 ملو « ةفالخلا شرع ىلع بوبحلا انكحلم سلج موبلا اذه لثم يف

 تازيمملاو « ةزاتمملا ايازملا نم هب زاتما امل , هفالخ هيلع سولجحا ةمالا ضرت

 زاتجم ةققحلا زاجم ىه يتلا

 ددجت اهدنع هركذف ًاردق © اندلا هنم تمظعأ موي ”

 دعصتو دالباا قرت هب دعس © هلالخ لالخ نع لمي مد

 نيب اهبعشل مفرتو « ىركحذلا ميقت فك ةيبرثلا ةمالا لع مد

 عججو , هئاوثاو هراوثا برغملا ىلع نا مو ىركذ ةيقارلا بوعشلا

 : هارشب دبع ديدجتو ؛ هارك ذ ديلخم يجوف , هءاوها دحوو هتآتشا

 دعقملا يقملا هضغبم بلقبو © انه هقماو بلق يف هل موي

 دجتف ةاملا بع اقرقرتم 5 اهرشب لح ىرشللا هب مو



 دس 5ؤ5

 هاركذب لفتح ' لا هنر 0 م ءلا حالصالا رعب هرهظم ناك موي

 م دباوم لبق صالخالا داوم هيف دمتو « ماع لك يف

 دصقلا يصاقالا نم هيلا توهف 2# هحالصإ امس اصقالا هب موب

 دضعم .دومبلاب كاف طفلا. 8 كيتا ةترثلا امن :ةفاودع كلآق

 مولا اذه ىركذ ممأَو ؛ قا قاسو مدق ىلع مق اصقالا برغملا اه

 : قاسناب ماع 00

 دي هل هالالا رشأ ام وطت مل © ةيانع مويل ىركذلا رشناو '

 دطوتم  هقاثم  امدقتو © ةهابنو ةرع كلذب ددزت

 هيف ترفاوثو « بابشلا ةلح يف الفار كلملا هيف لمحت يذلا مويلا اذه

 : هوجولا هف تالت امأ ء ادع ناكو « بابسالا برغملا اهيا كمدقت ىلع

 : هوحر“ ام لاتئس كن ةقرشملا هتعلط نم تنستو

 دعا ةيشلا اىيولانلا هنو دع نينا فب فيه موي مويلا اذ

 دم كيللا ىلوملا جوت ذا © هب 0 0

 حتارق هبف تقتفتو , كئانا ناهذا ههف تحتفت يذلا مويلا اذه

 تدعو : لسألا لع كتاضرإ لبس. يمت نإ ذاك قسم كنا

 : لسف ينقدصت مل نا كئاضغإ دنع

 ديشملا قارذ مهر ع مهد قةنوهسلا ع تودُغف

 دقعي لساكتلا نك ام تللخب © مهيب ةحيرالا حور تثثبو



 ل ا

 ىلع « ةضايفلا امتوقب روعشلا دراوم هيف تقفدت يذلا مويلا اذه

 يف ترمث مث , ةضافضفلا روهزلا للح يف تلاتخاف ةئتفلا ةيدمحملا ةلودلا

 : دعاسم ىوقا ةعييطلا ىوق نم ثَملف ؛ دعاسلا نع لمعلا نادم

 دتحم يعس ناك نق اج اق وم مدقتلا 0 ا يقمو

 ديزتي العلا نم بيرالا اذكو «©© اقرت ديزت ةنوآ لك يف
 قلع اه وع هع اوي دج ايعنو اهاعأ ةيدتملا ةككلتلا كيطقاو

 ال حتت و « هيابساو يقرلا يعاود امل رفوي ام ةبلاج ء ادم اليمج اريصم اهل

 : هنأ مدقتلا لفقم نم

 ديو. الحلا م نوعا امل وو د نوسقلا اواو فينو

 ديؤم حاجناب ةرجللا رم © ازواجتم هراخف ليذ رجيو

 لبع ىدفملا انناطلس هش ىوتسا يذلا وه مويلا اذهو ال فكو

 اتافلا ا عفا قتلا ٍٍ ةمزا هيف لستو , داحالا هفالسأ شرع

 اماثم اهيضترتو . ةدومحلا ةنخراتلا اهتسمس اهيضتقت يتلا ٠ ةدوشنملا

 : هيعاسم بوبحلا نطولا اهب غلبي ىتح , ةيعانجالا

 درفملا مامالا هب مميظعلا شرس لا يترذا ههجو قار ٍميظع موب

 دنسملا حييحصلا نسحلا هئدحل ا © هقالخا نع تْنش دق اي ثدح

 اذه ذختتو , نيعمتجم ىركذلا هذه ديلخت لفتحم نا انيلع بجاولاف

 الا مقاولا يف كلذل انعامتا امو , نيعدتبمب كلذ يف انسلو انطو ًاديع موبلا



 دس 551١ د

 برعيو قطانملا عب مج يف اهعوبتم وحن نييالملا فطاوع نع ربعي «قطان نأسل

 هتلالل ءاعدلاو . هتدومو هتعاط ف مم أقتو , هلدسو هشرعب مهقلمت نع

 : هتدم لوطو هرصع راهدزاب

 دمكصتو ةادملا ىكت ةزع يف *© ائاش اكلم هاطعأ نم هاقبأ

 دروملا وفصي نوميلا هيعسيو © اوصلخأ نم هركحش ددري ال م

 مو اال فلا هوما كيلاقم فيلل وزر ةلظت وتم عذنلا قولا لهو

 صيخشتو ؛ )١( مقلا عاوش يقرتلاو دجلا نم انمئستو « ممالا نيب انتمظعل
 ةظفاحلا ينشت , ةنامأ كلذ قوف وهو , مغلا لجنت اهك ارداب يتلا انلامأل

 كتاذلا نارك «دغالا اهراح ل وخ 0 ينقتو « ةنامزلا نم اهيلع

 : دحتأو روغأ ام ثحح هتمدخ يف

 دك و الا مهالا اهحلاصم يف وه © يذلاب كلاملا وعدت هل كلم

 نعسو دقت ةقنم لك .ىف 8 :امدتث :نيساتلا نيزت اغ

 كتافصب الا انل ةاح الف ؛ ةعرلا - تنأ ! بويحلا كلملا اهمأ

 : انيفشيو انحلصي اب ليفكلاو ءانف ةاملا حور خفان 57 ةمعرملا ةلمجا

 :درسلاو ةثلحلا زاوغأ ىانقس ورقو ءدوسولاب روم ةوكر ال فعالا

 دغرا شع كاذو يقرلا ىوهبي #© ام قوف ىحنو رخو اه لايق

 ددوتو ةلصو هل نم هوجخري © دي لاز ال

 1 ىلعا م كلاب ؛ ةمقلا ()



 مسا 73055

 دا يالا ىنرفلاو ربو ةيطنا ثاذو زل قواك

 نإف « بوبا كم وح بولطملا بجاولا اذه عاق ف ع ال

 3 , ةمخضلا تايركذلاب تالافتحالاو , ةمخفلا تاناجرهملا ةماقإ نأ

 اههوشي ؛ كبيج نم نييالملا اهياع قفنتو « كبرغ ف ماقت مساوم م

 ةالصلا ججارخإو , سوئفلا ددحمو ديدملا ريزن ءسوعءرلا خدشب نولاضلا

 طالتخاو , تقملاو ليولاب مل ليفكلا كرتلاب لقن مل نا ءتقولا نع

 خطلتلاو « هايشلا نوطب ربك « لاج ركتم لكب رهاجتلاو ؛ لاجرلاب ءاسنلا

 صاوخ ؛ ماع لك لاحرلا اهيلا دشي ءهان كلذ نع هللاو حوفسلا مدلإ

 ةهنملا ىركذلا هذه نم , ةميق طحأ ةقيقملا يف يه « ماعلاو مهسنام

 كيقرت يف هب ماق ام اهيف لجتي ةليقص ةاءرل ىركذلا هذه نا «ةميقللا

 « ماعلا كلحالصإ ليبس يف سيفنو سفن نم هلذب امو, مامالا انالوم

 تقو برقا يف اهلخدأ يتلا , ةملا هتاحالصإ كمامأ ضرعتسن كلانهو

 , ةيقارلا فراعملا رشن يف هيعس الا اهم نكي ل ولو , ةمالا هذه ىلع

 ماها ىلع اليلد كلذ ىنكل , ةيقاو رخأتلاو لهجلا تاطقس نم يه ينل

 كنأش رييستو , هتالعإو كزكرع تيتو + كتيبرت نيسحنو ؛ كتققرتب

 ةقرطللو , ةدشنم ةئشنم كاف ءلع نيلوقت كلذ دنعو . هتايلع ءامس يف

 ديعب ةيداشو ؛ ةينهمو ةلالخلاو جاتلا بحاصل ةيعاد , ةدشرم لبملا

 : ةشعمو ها



 اا سس

 هسولج ناؤخلوصلا بر نييلو

 ةلالصحو ةيه ف هوككو

 دمحم شرع كلملا شرع ىحللو

 مهكلم كراونكسلا كارلا لوف

 أعلم مامالا انا وام ىحعمل و

 9 ماد 4 ءانهو

 الفا ر ةفاعس || للح 5 يحمل و

 هنإف نامزلا رس نا عدب الإ

 هدودح شرع دهملا شرع ىحمأو

 هدارع قفو علا أنف ىحلو

 هنالب 56

 همولع شاطعلا يورك ند ىجحبلو

 دعب نعلا تنم

 هج © © © © © © © © هقح ىطعأ هيف موب ىحلو
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 ميس

 دمغي ال تلصم هلدع فيس نم

 دقرلا البلا وون كهف
 دعصتملا ائنسلا هولعي شرعلا يف

 دمح يللا ىضري اي انف

 ددخجت مروقلا نيدلل ءاج ن

 دقرت ال ةيانع نيع سورحم

 ددحتت» ادملا لوط هدوعصو

 دشريو للا حيجتاا ىلا وعدي
 دقوتملا هروثو _زامزلا نيع

 ا 7

 ددوسلا انف ىجحببلو هدوخول

 دوأتت هضاير د1 روصغ ىرثف

 دئسلو ثيدملا يوري نم ىح لو

 دحتبتم هلاوعد يف دج |م

 دقن "ال هل 2 رآث ىجحبب و

 دام نلايكلاب هعودلط نمز

 تاعاجلاو تامعجلا هتماقأ ًايبعش الافتحا راكو امه؟ بحر 9 قفاوم



 ملا 5158

 شك ارم ذئموي وهو هتلالمل يناهتلا تابقرب هبف تهجوو ضرغلا كلذل ةفلؤملا
 ةيلاوملا ةنسلا يف ررقتو اناسحتساو الوبق هنم كلذ يلف ةيفنرحلا هتهجو يف

 نيزوعملا فامسا يف ةيدمحا ةلالجلا ”يدبت , دبع لك يفو . يريزو دار
 ناجالاو يلاهالا نم تايثيملا يوذو نايعالاو نيفظوملا يعدتستو . ديمتو

 يانالا سوئكحو . تارولملا عاونا رخاف نم ذلام لوا ماعلا سلا

 قالخا نم هيلع تابج اب فويضلا لباقتو ةمسوالا حن "و . تادرملاو

 +. ندب نتغو ةبطبسب
 اقومرم ء دييأتااو زيزعلا رصنلا راوثاب اقرشم انالوم رصع لاز ال

 :ديبأتلا ىلع ةلانملا لاكب

 دم مامالا انالوه لاز الو

 هروش ءاضتسن اردب لاز الو

 الفار ةرسملا بوث يف لاز الو
 دبعلاو رملا ىنلا ضور يف عتريف اهنا يانا لك" لف لاذ

 دنج كلام نوع نم هل اكلم 9
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 دسالاو رواسقلا ونعت هتيم يد م قيوم هرعت لك لاول
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 درفلا هرهظم رخفاا جواب حول

 دغر هلاضفإب هاياعر شعو

 اددسم نوعشلا لك يف لاز الو

 اعاس مساصملا لك يف لاذ الو

 هباب مدخم هللا رصن لاز الو

 ةءانع نيس اظوحلم لاز الو

 5 8ع
 دعرو ةهمهعل ايإ ى | ر ت”اضصب

 ع

 ودبي همزح هب ريبدت نسحأ
00 

 دقو ةدعسأ رصهز نم هدصش و

 دجلا مظتنا اهب تاحوتفب تنأ



 اهدشر ةعرلل ىعري لاز الو

 ايما وبيلا قيرلل لاؤ هلو

 اددحم 0 معلا لاز الو

 الهاج ةلالضلا مي نم ذقنل

 امتار فراعملا ضور يف حبصيو

 ةدحو اسغ ركنا هن ةاذؤف

 ةضبع لك لا جارعم لا ذا

 ام لثم لدعلل ساطسقلا بصن هب

 انبابش حبحصلا دقتا دشريو

 هب يتترت ام راكفالا عرتخو

 ةيولع ةمه نع اذإ سلو

 يهدزت كلاهملاو وهزي كاملا هب

 كل تاغ قسرا نك و

 ةسهو ادو ناسعألا هل ولعتو

 9 مه 5
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 ةييسسا

 دقملا

 ودشل هبو ىدهلا م

 انهنرف نانا قلاع

 درفأا رهوملا هبود سورد ماظن

 دملاو رزملا هب ىدوأ نمو وجنف

 دهشلا اهمعطم نود اراك ينحيو

 دنمبو وبر” نافرعلا ةوبر اه

 هيقو 11 نايس اهياسعالاواو

 دقع ةلفانو ضورفم حف

 دولاو ممسلا ائيعش نم هل وبصنق

 دهسلا هديدجتت ولحي ام ديدجتل

 دسب الو يأن رصعلا ماما مزعو

 دوعلا امل ولح دانعالا هماياو

 دعسلاو نهلاو لابقالا هقفاري

 دصقلا هل مي قىح هفعسأو

 « مالا رودب هتباعصو , ماركلا لسرلا متاخ دخت انديس ىلع هللا لصو

 مارملا ةيامو فرشلا ةباغ نيزرحما هلآو

 عباس ةعئجلا موب ةومض هثدوسم نم هجارخإ 0

 ماع ريخلا

15 

 ف هش 0 ]او رظنلا ةداعاو ء, فلاو ةئاعالثو نيسمحو ةد الث



 ملا #5560

 ا لا اهلا فضأ ىتح © ةدحاو قد ال نيما نيما



 ةلاللاو , ةيلعلا ةدسلل ةخسن هنم تمدق باتكلا اذه تمئأ الو

 للا هديأ انالوم ردصأو « مقوم نسحا يلاعلا باجلا نم مقوف « ةيدمحملا

 ةالصلاو ةلدجلا دعب هصنو ؛ ظيراقتلا جات ربت يذلا ءفيرشلا ريهظلا اذه

 : ريبكلا يدمحم ا عباطلاو

 ثراوو ؛ةيكولملاةلئاعلا سيقن ةفيرشلا انتاودخر قم ءنع'الا انمعزبا»

 زيبقلا ىلا جاتحي ال يذلا . ةمالعلا هبقفلا ء فادصالا ةميتيو . فالسالا رس

 مولعلا ضاير تلاز ال . ناديز نبا نمحرلا دبع يالوم فيرشلا . ةمالع

 هاو رو او و لاكن ةفرو كاع مالسلا .نادزت كفراعم راهزاب

 . ةرخافلا وردلا) ملم هللب ياما انج لصو دقف دعب اما . هئحتو رمال

 ةعركلا انثدسل مهجو يذلا . (ةرهازلا سافب اندودحو اناا راع

 . زاك لاو لوقا 8 ميركلا انانح هاقلتف . ةنس ةسدا 0 ةيده

 . ةرخافلا ةيككلملا انتبتكم دبج هب انيلحو . رابتعالاو ةياعرلا نيعب هانظحالو

 هاتحفصتو هانعلاط نا دعب . ةرئاكتملا ةسفنلا اهرئاخذ دقع ةطساو هانلعجو

 هناا نال موتا رقم قي ا رام لا 5 ةعلاطم

 ةعنص سرامو . اهضارو قئاقملا سرد تيٌرخ كف ةيشن ةاندخوو

 .٠ هتعارب عيصرتلاو جيبدتلا ٍِق ترهظف . اهضاخو أهجمل محتقاو فلأتلا
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 . بولسالا ةقرب ىوسلا ىلع ىتثراو . هتعارب ناقتالا يف تقارو تقافو

 . ةحارصو ةغالبو . ةحاصف عم . بوغرملا ىلا لوصولا ةفك ةقد ةقاشرو

 .لئاوالا هب ءافولا نع زجع ايد تيدأ . كوف ضف ال . كوبا هللف

 تددجو . لصاوتم ماعلا عفنلا يف لمعو ةلاعف ةمهع امظع اعارف تددسو

 . البلاو لامه الا بااخم نم هتلشنو . التعالا مسارم نم داك وا رثدنا ام

 ءابآلا رثآم نم . داقنلا ذباهملا نم مدقت نمع ينخ ام نابعا ترهظأو

 يف دازو كناعأو . كاعرو كنمأو كنع يضرو هللا كحلصأ . دادجالاو
55 

 مس يف ىلاعت للاب زتعملا فرشلا انرمأ هب ردص مالسلاو . كانعمو كسح

 « )مهو ماع ةناثلا ىدامج

 عوبطملا مظعالا ردصلا ةلودلا بحاص باتك 5 كلذ أمسح فيرشلا

 .ناكلا از ند

 بانملا ةقفن ىلع عبطلل ةعدقد . يلاعلا نمألا دع اذه دس م

 آمنه عم5 3 طز عان, 5ءان1. 0106 563 م1165 عا دعم فص 60 الخط
 وع رمدوصسلعصا ديدن طلمانع 5ءاودعات“ ءهأ اادتاعع ةلهطقتت ع0, ةانل“' 8

 1[ةستلاع ءأ 56و66

 م وزع نعؤو هلطعرع ءمارقتسب طلقامرتعن 0ع 8و1 ع 1
 نطغسل عمصعرب ءطعأ لع ماع مةسنتلاع ذمصحمغتمل عر طغت ات ع" لع 18 ؟ عنان
 لع محمود قةمعفاتنعور طمتستسع كننم رطغتتاع ةالقوأ دقصع ن06 18 معالع

 نستواتع 06د موستلا عع لع مهعزعر لات" ؤأ6 امن ةوكقصأ ناتأ 20101
 تكانت صعاب صو مق طودمتس لع ةتيدع مها عملت عن 1ع (طغتتل 110 نآخال
 م8114 111312133 11311 781104117, 2نزدوعهأ 165 ز ةلذمق 068 2

 رع ممتسا مودع ل ناعم مهنتغو لعق عانق 0ع 16 8859011“



 نع 16 دولنا 705 50أ1 ةععم0"7غ, ةتلطقأ لاذع 18 6
 ءا 165 اآرؤصؤلنءانوصم 06 طاعون 16 1 غد- قلت[. 031 081826 05

 رمق ننعرع همر ءعماتغ»ع 5هللفأ مالو عأ 70105 0هطصع 1هدقانع 71.

 لماع الكول هنأغ طغت 86 عدصعر ]ن1 هننع عدقعع ف ]ئ1عات, 2 26ج
 ووألع هالك" وقع : "لطعق معاتامعك م8عاق73عق 083 طقاتتاق 1ةلأك 06 وو
 طقرعمو مغ لع ممو ملتعاتع لعدم 1آ"عج 15 [1هلقووت اع". ا؟'0انق 20115 2

 30ةودغ عج طمتصمتةمعع هع م16 عانج 0165عدأ 11116811.

 ركماتف !انأ 3503 6قعرتانغ 16 مح عئال عاتاع ةععمعللام عد آانق 86ع01-

 لقصت اسم مسامسعع ننألا همبغصأع, اة صاغتغأ عا 1عو عمتسمق 2015 عاق 1
 و لرمزك. لونك عج 3003 1231 1'معصعسس عدا 0ع 38ه عام11عانتقع طقطاأم-
 اطغبمم هزتهلع هد انسأ ند ءتمصت هلت حلات عان 0ع 5عق 20127 عانع 6-8
 18 ماهعع 0 طمصص ان“ نانأ عقأ ءعا1م لع 1م معتاع ءعصاضقاع ككنط ت0هل11 61.

 رلواتق !"ةكحامصق امانأ 0'ةطمد'ل طن عأ عئقستللم مككعم 16 ةماص
 لت ساتواتع ةوووعع عأ 5هللك ع0 قك1025 26126186 هانم 12 عطلان
 قعاطغمع, 11 ممات5 ةأهلأا هرقل 0122216 1'ههان1ع ل" 6812111 +11
 حلاتك ةروات غاعم ةعاعمتتق نين عد عا طقطأتل ع لعصق !"ةا لع 1م ءمصت م0811

 ؟مهرتق هطعت 0ع ]هرونت»ع 15 انتقطتع 216016156 06 705 نأ[.
 0: عدا مهنع 18 ننع ؟هزضع اهلعمأ ةع مصصقصت1عداع. 0 26 ]2عاتأ ةال7885]1 عا
 18 501106 مهمع[ععانمم 0ع ؟هننع ةازتاع الصمت لع. طوع هو غال نقل عة5عر
 رجوع ماع محممأ غم نال ةهيدضأع عا جت غءعاقو 0" عدررتسل علخ 70116 6286 عر
 مولع ماع ة1ه نلت عد عع هلقتلع عأ 025812681716, 501185 5015 ]16562 0

 0عددوم لع مع غطت ]ةك. المدتق ١005 عت [ناذعزامصدق عأ 70115

 0ع »جمانة 01116 لقصق 0عااع 016.

 طوع ععالع هعاتكاتع 1015 ؟0انق5 ةامذ ةععانتااغ لكدسع لعاتلع نع
 ؟05 م18لغععووعاتاتق 1طتم 1552015 3ك وتعلأ 2168]]ننع عأ >هالق 52
 ممتط]غ مدع نصع ؟01هج16 ةقاقدمات اع عأ لقصف انت ةمانعأ ت0م25[ة01 0ع

 ]1 ناغرتأأ عنصةصمل ندع عاتقتع

 المرت5ق عم "عارتمعن !هد طقسأم اهتاق لع 8لمو ةدعقأانت" عقر 011-
 اخد هن معدقعغم 0'هتاطأتز 0035 ]عود ةحعم ةوكفم 0ع ]ع لتكزتةد أ ا1هطر
 نمادقغويب ءادعع لع !'ةطقصلماب هذ 115 نامت عصا 1815505. ؟؟هرلق قلع 5
 ةرد انمتافتنع هعارع 0' عصاطع الل لالأ 858ل6ةهأ ةءاتق]7ط6 نال 0111116
 طقطأاعو. 12نتققوع اناعمن ةتجغلاهرعع ؟؟هارخع ةمزلأ عأ 7005 11181011618
 دملاف1ةعالزممب ونانثلأ 70م5 لهطصع ]8 مولع عأ نانثلأ 00035 هلأ عل 58
 عجم. (لدتثلأ هتك ل عدصصسع ها 28106 عا ننأأ1 ةععرزمأ نوع ؟ماننع معانا

 0ع معدقع»» هأ ءقلام لع ةعطقلا

 تولاتا. هلأ 1ع 28 لوتصت20ن 11 صتااع "هلك هعدا كمان 8أ116 116+



 اك ولا 0-7

 ةفرشلا ١١ ةيدمحلا ةلودلا هذه ناكرا نم ةعاج ناتكلا اذه ل ردت

 ستر ىلع م4 ظي راقت 001 مهربغو اهئابداو اهباتكو اهمالعاو اهئاسؤرو

 ةمالعلا هيقفلا ةلدعلا ريزو يلاعملا ىحاص هلع هبتك ام كلذ نف اهخضيران

 ٠ هصن ام اظرقم يدئرلا مالسلا دبع. نب دم ديسلا
 ميجرلا نمجرلا مد

 هل او دمحم انديس ىلع كرابو ملسو ىلعت هللا ىلصو
 اندس ىلع نالك الا نامتالا مالسلاو ةالصلاو « نيملعلا بر هللادجللا

 أم ىلع هل هللا ناك- ل دّقف (دعبو) , نيسمجا هو هلاو دمت

 عرابلا ربانلا ,رضاشلا نذالا ءريبكا علطملا خرؤلا ةمالعلا هرطس

 ناذاه ناو « نادي بدالاو خيراتلا يف هل لاعت ا ليخ ىدلا «نيبكلا

 قبأ“ ٍناديز نبا نمحرلا دبع يالوم بيقتلا ليالا فيزشلا , نارحاسل

 ظ روحي هلاون نم لطعأو « ناو بفاعت ام هلضف هيلعو انيلع ىلاعت هلل

 رب اه ومس نم هيجان كلذو ناك ق حأ نيرادلا يف هلو انل ناكو «ناضف

 ٌكولملا انيلاومو انتاداس , روحنلا مهالعب نيزتنو ٠ روحبلا مهنم دمتسلا نم

 مهديأو , زهدلا نيج يف ةرغ ىلاعت هللا مهلعج نيذلا ءاظملا ءالجالا نييولعلا

 يبملا مهردق ىلعاو . نهاطلا يكزاا مهبسأ فرشو « رصنلاو رفظلاو زعلاب

 دازو“ مالسالا نيد مهب زعأو « مهتلوص دلخو مهلود ىلاعت هللا 35 . رهابلا

 مهنلخ نم رصنلاو ةداعسأاو « مهمادخ نم رهدلا مادأو ؛ ماما ىلا مب



 دل #5"! ]ل

 هيلع دقي اهلق ام , ناكمإالا ردقب كلذ يف ىمقتسا دق هتيفلأف « همامأو
 ل صوفا ادعو قيفارللا وع فيبالاك# ةنئا؟هقمأ ال مقاس هزت

 قطنم 3 لجر وهف ؛ قيرط قدأو حضوأ نم رثآما كلت ررد

 طوف ام افنان نيام همك و ناسشألا ةارعأ ةلطاق رهف وءراغأالا

 فقاولاف ء رهاظلاو لا اهنم هلع ءاوسو ءرث املا كلت نم ين ام ىلع

 ناو , هركذ ام نوك عم اذه , رخألا يف الو لوالا يف ال , رهاب تهاب هيلع

 ةميظملا ةلودلا كللتل امث , راشعملا رشع نم لقا وهف «هرثكتساو ملطملا همظعتسا

 داكي الام ؛ رادقملا ولعو لضاوفلاو لئاضفلاو , رازغلا نساحلاو رثث آملا نم

 مسي الف , ىعوأو هيف ىصقتسا ءامج عج دق هنكلو , راصحتالا هيلع يت

 هل فارتعالا الا ؛ هرطس يذلا هجولا ىلع , هركحذ ام ىلع لطملا

 1 قازرالاو مولعلا يف ىنح لضفلا :قالخلا بهاولا ميبستو « قارطالاو

 ةياتكا ذا 0 و هلع ينال « هريغ يف الق نيروهشم نيتب تسمح دقو

 ظ : هريضو هدسأح رش نم اذه

 اهارد نمل رومالا تدنسأو © اهارب نم ىطعأ سوقلا ام اذا

 اهارق نم كردي بتكلا عيمج» © اها 10 يتلوقو ل أ

 «ةياجن قا نوفا وأ لال

 ه4بفشق نسم هدعب ينابو 1 هيفطص فلؤلا ام كف



 6 فو 0 ا

 هف ناف باتكلا اذه ىوس» © هيب هئلاش وجن الف
 «همايقلا ىلا لمت ال .مئادب

 مالسلا نوع نإ ذب ىلاعت هللا ديبع : "مهو ماع مارملا ةمح مسات هررحو

 . نيرادلا يف هل هللا 0

 يعرشلا فانئتسالا سلجم سيئر ةداعسلا بحاص هيلع كنك و
 يولعلا يبرعلا نبب دم يديس ةمالعلا 0

 ُُك دما

 اباضقلاو , ةمحا رتل لاهشالاب ةعاضملا يتاقوا ن نم تسلتخا دقف (دعب امال

 رخذلاو « ليلجلا رفسلا اذه نم نكمأ ام ىلع عالطالل هتفرص ام , ةكارتلا
 دشل لا بجي امث ؛ رهدلا ةمش وه لب« رحلا ةدالم وه اذاف ء لسنلا نيل

 فرشا نم هعوضوف , نيفدلا زنكلا هنال هيف للاغيو « نينضلا ديب هيلع
 كولملا رخافمو . وللا ىفارشالا تاداسلا رثآم وهو ال فكو عيضاولا
 يملا نجلا

 رختفم رهدلا ميدق يفهل اش © هبسنت نيح ايولع نكي مل نم
 , نيثلا ربخلا ةنهج دنعو . نيكملا رسلا اذه ةنيهج وه هعضاوو

 يذلاب ىردا تييلا برف , هيفوتسيو هقح عوضولا | اذه يطعي نم ردجا وهف

 نه اق قالو هقحلا الو ؛ قياس هيلا هقبسي لامي ىَتأ ناو هلا ىلع ءهف

 الو ء رطق لهثسم نم ةرطق وا رح نم ةطقنك الا مقاولا ىلا ةبسنلاب



 نسا 9#" سل

 هيدبب يذلا انالوم رخافمو , ىدفملا ذككلم رثآل مجري اهف اهس

 دنع ةميظع تناك ناو رغصتسيو ءاهلئاوأب الا اهنم تاب مل ذا ء ىدهتسي
 هوم ناالعا ءاهيعاواو ايطنفالا اقل

 ارهظم كلذ قوف وجرت الو © انًزانسو اندجم ءامسلا انغلب

 : دشن هفراع دنع هللا هزعأ هلاح ناسلف

 لكشن باسحالا ىلع اموي © تمرك ائباسحا ناو ائسل

 اولعف ام لثم لمقتو ينبت © اقئاوا تناك اي ينبن

 :ددرو

 ا مون نكحل اهدجم اون © انبالا اهثراوت ابالا نم دوهع

 مادأو مار كلا هلا يفو هيف انظفحو هردب ةداعسلا كلف يف هللا مادأ

 . هللا هّقذو يولعلا يبرعلا نب دمح : مايقلا موب ىلا هبقع يثو هش كلملا

 يندملا يديس ةمالعلا فيرشلا ةليضفلا بحاص هلع بك 0

 : ىلع ءالا يب دزملاناتالا ناجع وضعلا يب ملا نبا يزاغلا نبا

 َُ دما

 ىلع نيمالسلاو  ةرخالاو ىلوالا يف دمنا هل يذلا هللا د (دسب اما)

 روحبلا هباصاو هلآ ىلعو , هّرخافم ”رصاح رصح ال يذلا قالا ةوفص

 ىلع تفقو (دقف) :ةرخافلا رردلا اهدوقع يف ثيظتنا ام , ةرخازلا

 يبرخملا خجراتلا يف رهّشا نم ءريبشلا سرؤملا « ريبكلا بيدالا اني دص هيتك ام



 ا نوعا

 اتلود كوام رخافم يف ؛ يناديزلا بيقتلا ةمالعلا . ينادمملا لاثماكل ثامالا نيب

 هتدجوف « ةيولوالاب قبسلا بصق اوزاح نيذلا ماظملا الاجر رث امو . ةيولعلا

 4 1 لاق نه ركن اهقعو يساقلاو را كلمدادب قدرا ولا حبلا

 يف دصصلا لكو. ارب دقنم العلا سوق ث طع أ دقق و 5( رخالل لوالا

 , ىردا هيف ا تيبلا برو ءاردق ءيش لكل هللا لعج دقو ءارفلا فوج

 وهالو ءنادو د00 0 ١ : نادمملا اذه يف هل دا

 : ةدايع يبا لوق هيف تدشنأ , ةداجالا لو , ةدافالا ليلج نم هيلع
 هبتك يف اجدلا حيباصم تقرب © 3 ةقذألا معك اذا
 هياق ف اهبسلق و ةلاطه © : لالخ | را هس كج

 هيشع ةرضخو هترهز ضايو © 7 ةرمحن فلتخم ضورأاف

 هم نيمل اذب سبملا صخش © اهب د وقاعم عم سلا نك

 يف اهرهاودج دوقع اظان , كواملا كلوا ءاظع رخافم ١ هنا كلذ

 :كولدو قسغ نيب هتاقوا تقاوللا كلت عمج يف اقرفتسم , كولسو طوس

 ليعملاب زاف نا ىلا , سقتدتلاو ريقنتلا نم رق و يبقا خالا بعوتساو

 داكت ال يتلا «راثألا حئافصو خعراتلا فئاص رانأ نا دعب كلذو ء بقرلاو

 راثك الاب كسمتملل ةقحاللا , راثملا لبس ابنتي . راثدنالا تايجوم اهمراقت

 كلوا رثآآع قطان كلذ لكو . راثدلاو راعشلا هلعجو . راثالاب هصخ نمم

 لآ تيب تيباا اذه رخافم نال . دان لكيف ةعاشاا مهرخافمو . داوطالا
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 . روصعلا بقاعت ىلع ءروثد اهقحلي ال . يشمتلارمو ةادغلا لك ىلع ةيقاب. يلع
 : لايسل خيرداتلا راودا يف اهفداصي الو

 نايبلا نسلأيف مهدمب نم © اهركذ اودارأ اذا كوللا مه

 . لبعرلا ةمدّقم قابسلا تيبلا اذهل انك ذا . ليعامساو دمشرلا اهدش

 : دعاسم هدعاسل دعسلاو ء دعاوقلل ليعامبا مفد برغتسم ريغو

 ماسلا 8 نم ىدهأ و © علما و قب مك ليعامساف

 ماستياب هنم ةرتفت تدب © روغث يف شئارعلاو ةجنطف

 اهف بروصملا مظعا وه يذلا نصحلاو « داملا عيفرلا تثيبلا وهف

 : دأمالا بقاعت ىلع مالسالا نوصي

 لوطاو زعا همئاعد انيب © مل ىنب ءامسلا كمس يذلا نا

 نم « لقو ؛« ضيف نم «ضيغالا وه اش , مملو حسام , مج ناو ونهو

 ءاصقتسالا اهلا ال يتلا هرخافمو . ىدفملا مامالا انالوم رث ام اهنم الو. 1

 بّمصلا نزلاكيهف .ددعتتو اهدارفا رئاكتنو . ددجتت تلاز ال امنا . ادع

 حربت ال املأ فلؤملا رذمف . رمهني مث طق ءألا لواو . رمتست ةيلاوتم

 : و . دايدزا يف

 دادعت هتوف نا اقداص © ارذعل قيرثلل جوملا يف نا

 حالصالا نويعلو . ةرغ رصعلا اذه نيب مامالا انالوم لاز ال

 .مالسالا هيديأو:. ةرد ةرهازلا رثآملا كلث نيب هرغاقمو:: ةزق نيحلضلاو
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 : مياعتلا دهأعم هب رثلو . مالظلا سدانح يف هب ءاضتسملا معلا رانم هب ديشو

 و . ماركلا هلابشا يفو هيف اظفحو . ميلقالا اذه راطقا عيمج يف

 : مارصنا الب هبقع يف ةقاب ةلك

 م.ركلو ليجت : هادا © الاس انل هنقبب هللاو

 . هب هللا فطل ينسملا نبا يندملا دمح هبتكو

 ايلعلا تايالا ةمكحم سيئر ةداعسلا بحاص هيلع .بتك يدوي

 رصانلا دمحا نب. يبرعلا دم يدبس ةمالملا

 مح رلا نمحرلا للا مد

 فرشا دم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيملعلا بر لل دجلا

 . اهرخفو ةلود لك دجم ناذ (دعب اما) . نيمجا هبعصو هلآ لعو . نيلسرملا

 رابخالاو ميراتلا ءالع امل هلجس اع فرعي امنا . اهتراضحو اهلدمتو

 اكو . راصعالاو لابجالا رورم اهوفسب ال يتلا . راثألاو رثآملا نم تدل

 نم يرشبلا عامت>الا ةدورض اهلا وعدن يتلا نارمعلا لبس نم هندهم

 حيحصلا ملعلا رشنو . ةماع قفارعو او ةماه دعاوقو عراشم

 نيب مقبا ىلع ةئيمملا . هليصحتل ةبرقملا هكبلاسم ميظنتو . هلهاب ءانتعالاو

 لضف ىلع مطاقلا ليلدلاو لدعلا دهاشلا يرمعل ٌكاذف . هلوصاو ةعورف

 ةمخضلا ةورثلاو . ميعتلاو فرتلاو ةمظعلاو يقرلا نم هتغلب امو ةلودلا

 يف ةثينملا . هراث 1 ينغ للا هناص يبرخملا رطقلا اذهو . مدقلا زعلاو رخفلاو
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 مرا عوامل نوني س١ رن واكل قلنا قضت تراسمأ و هوت

 نونكم نم خو . هرابخا فحص نم ىوطنا امب ةلثاملا اهالطا كهدابتو

 ف نينار ف ولرالا كربلا ةمجاع فى ان ادق مئاولا

 هقلخ ةياعر نم هب هللا مهقوط ام بجاوب امايق . نوقباسلا'ءارمالا هذيبشت

 . مركحذ دلخم ىلع أصرحو . مهف وقح ةلابصو . مهسوفت ظفحو

 مهرب آم ءاقبإو

 فباينبلا غاشبف هدم نم © اهركذ اودارأ اذا كولملا ل

 ناشلا ميظع ىلع لدي ىضأ © هدهع مداقتت اذا ءانبلا بترا

 تاثلا رخفلاو . اشلا دحلا تاذ ةفرشلا انتلود نا كش الو

 يف اهلجاو ءارامتسا هل اهمظعاؤ .اراث  هف لودلا رثكا نم . خسارلا

 . مالعالا ةادحلا . ماظعلا اهكولم هيف هديش اب . ارابخاو دهاوش كلذ

 ةمخضلا ةينبالا نم هوسسأو . ةراضحلا ملاعم نم . مالسالا ةامحو نيدلا ةما

 معلا رش نم هوررقو . ةراحتلاو ةلصاوملا قرط نم هودهمو . ةراعلاو

 ميقتسملا هليبس كل ولسو نيددلا ىلع هيف اوظفاحو . ميلعتلا تيلاعا :نماليعو

 ولعب اقطان . ةديدم ةلواطتم اراهدأو . ةديدع انور هللا ءاش نا لظيس ام

 نم ىلع . ناديملا يف هقوفت ىلع الدع ادهاش : نأشلا اذه يف مهبك

 : نامزالا نم رْبغ اهف . نابعالا كولملا نم مهمدقت

 راثألا ىلا اندعب اورظناف © انيلع لدت انراثا كلت
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 لج ملعب ال . اهعاولا فالتخاو . |رترثك لع راثألا قش غلاك دقلو

 الو . اهداجب ال يعادلا ببسلا نوردي الو .اهرابخا نم ليلقلا الا سأنلا

 نم دجاو لك هسسأ ام نيب نوقرغي الو . اهثيدحو اهميدق نيب نوزيع
 فوذن الاطو . 0 م. ةدح ىلع كولملا

 . رامغملا اذه ضوخي نمل . راثألا نع ثحبلاب نوملوملاو خيراتلا قاشع
 . ليلق رفت الا هقرطي مل هتسافت ىلع عوضوملا نال . راتسلا اهنع تيكر

 مج نأ دحال ىنستي ال ذا . ليلحتلاو ثحبلاب هنم ةنيعم ةبحان نيصصخم
 ممتجاو . ريبك عاب كلذ يف هل ناكاذا الا . هفاصواب طبح وا . هفارطا نيب

 ثحبلاو . بلقتلاو سردلاب اهيلع فكمي مث . ريثكلا ءيشلا تافلؤملا نم هيدل
 اغلا لع شياو ىدوتمللا لع لمافو ا ان سلو نقلا
 . ريهشلا خرؤملا ةمالعلا اني دصو انيديط كلذ لك هللا مج دقو . دوشنلا
 ليال بعحل ئيكلا» يعالا فيرشلا نوط معلا. ثحابلا ةكاردلا
 1 نمحرلا دبع انالوم ديز يبأ ؛ لاعالا فارشالا نيعو ماركلا ارخف

 اطعأو عوضؤمل ىدصتف .٠ هتيثمأ ةياغ هغلبو ٠ هتسفر يف هلل داز . ناديز

 انتلود رأ اه ىف اكو اول اسيل الو الاّتحا هنف رق 0 .اسردو اثحب هقح

 لجو ٠ اهرخافم هيف ضرعتساو أمسا# هيف نهظا . اسيفن امق اباتك' ةففن رشا

 هلع دو ةلقتا ٌاهتسفلاف هتعلاط دقو .اسومام ادهاشم راص ىتح . اهدحم نأعلل

 رشالا كولملا انتاداس رخافم تناكناو . اعمجو ابدتر“ هيف عربو . اعضو



 ملا 58

 هقبس نمم هريغ هب تايملام ىتَأ دقف . ىعقتسل الو دحن الو . ىصحت ال نيبولعلا
 فلتخي الو . ناديملا اذه يف يلهم هناف كلذ يف ةبارغالو . نأشلا اذه ءايلع نم
 ا بعوتساو . هركذ الا ارا عدي مل هللا هظفح هناف . نانثا هنف

 نمز ىلا . لمعاوسا انالوم هونصو ديشرلا انالوم دهع نم . هرشلو هب هونو

 ريما , ةئاحلا ةحودلا ياوراجوللا ولا رق للملا مالا م امال كل
 ةشيدلا رئ لا نيزو ٠ و 1 دمُم يدس هللا دبع يبا نينموملا

 نم اذه انئمز ىلا نمع قف ةكانخا | 7 عينت دقف . هرصعو .هلوذ ةيوددلاو

 . اتيت كلذ ققحو . اقيسنت اهقّسلو ةيماسلا سخافملاو ةمظملا رثاملا
 هذه مالعا تعفتراو . ةيباملا ىفراعملا سوم تقرشأ هدوجوبو ال فيكو
 . ةنادلاو ةيصاقلا كلامملاو راطقالا يف اهرما رهّتشاو . ةيبرغملا ةككلمملا
 ةراضحلاو . ةيندملاو ٍيقرلا قيرط يف ةتباث مدقب مدقتت ع راق

 . هتنعرو هتلود ف هتينمأ هنليو . هتأعرو هقضوتب ا ةمالسالا ةدرعلا

 نما فرخ انتو مارككلا هلايشاو هدهع يلو: هنيع رقأو

 : ءاقسبا دب قم ليسا يرلا ديببلاو , لرطا تلو اذهل واذ
 اهوا | نهرو اهرامخا نم هع اع . ءارغلا ةنومسملا ةلودلا هذه ىلع

 هنأشن لم مأقف قداص مزعب ميركلا هب ةمدخ هيه فرص هللا ها

 رئافدلا نوطب نم رردلا طقتلاو . قافألاو دالبلا يف لاجو . قاسو مدق ىلع

 زاهالاو م ةمودرلا "ضاقتالا قي نما نركم جرختسا و .:قازوالاو
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 ل مك . ةمودعم دمت نأ تداك يتلا تاباتكلاو . ةموكرما
 . ني رشا فلق طرا ترا رش وف ودم ال اونل كلق قو

 7 فرص مو . دلالا في رشا لع ل دنع نمي.كلاتلاو فواطلل ةيواخلا

 ني ثم كقني لو: رييكلا لاملا م 0 ريبكلا سيفنلا تقولا

 لهأ ع نم دحال مستفي ملاعب هيف هل حشفاو هريغل اهي ملام م هل أهم دقق ةلججلابو

 نا ىلع . ركذيو هلضف نلعبو . ركشيو كلذ ىلع ىزاجي نا هته . هرصع

 .هركحذب ديرو . هردق نم مفريو كلذ هل فرعي هللا هديأ مامالا انالوم
 هللا قبأ . رابتعالاو ةوظملا ديزعب هصخمو . راكالاو لالجالا نيعب هقمريو

 نم . نيقحتسملا ءانكحالا ميدقتو . نيدلاو علا لها ماقم مفرأ هتلالج

 جرد ىلعا ىلا همايا يف ةتما تتار ىتح . ةيماخلا هاما هتاوك لاكي

 . مالسلا هيلع هدج هاجي . رهاظملا فرشأ يف مالا نيب رهظنو . رخافلا

 رشاع يف ساف ةسورح؟ ورح . مالسلاو . ماعناو لضف لك يلو لبت هنا

 يرصانلا يبرعلا دمش : 9١م7 ةنس ليربا 5١ قفاوملا ه5 ماع ربُخلا رفص

 . هب هللا فطل

 فراعملا يف ظعالا ردصلا بودنم ةداعسلا بحاص هيلع بتك ميدو
 . : يوجألا نسملا نب دم يديس ةمالعلا

 ميحرلا نمحرلا للا م ظ

 دانا فخاد 0 © 9 7 ىمظع مهداثا
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 يذلا برغملاب ةيولعلا ةلودلا رث آم باتك ةملاطعب تفرشت دف (دعب اما)

 .ناسلو . برغل رؤم ذبهملا ذاتسالا قيدص قح يتيدصو يخا ةحبرق هتلمأ

 . تاديز نبا نمجرلا دبع يالوم لجالا بيقتلا . برعلا هرثآم
 50 بدأو . عيساو ملعو . معاش دج : ناديز نبا ام كاردأ امو

 . ةحاحرو ةحامسو . قئاقْلا راصناو لاخلا باعحصا هل فرتس . قئار

 ياتكلا اذه لج تملاط , دهاش هولتب . دئاز رادتقاو . ةحارصو ةشاشبو

 نيو تالا 20 لانك وطاقم او كالا نق قاطسأ و هضم وو
 فقتي ال لب . هُمئاوم تّظع ولو . هعلاطم لمي ال . هسرغ نع هفرثعأ منيو
 قكيو . هرخآآ ىلع ءاجو . هنع لجتساو . هنيعم فزنتسا اذا الا هيلع فقاولا

 . هانعم حضتاو . هانبم كحأ دق . نموهلل نمولاك وهذا . هرخافم نم اذه

 يف سل يلازنلا لوق تممس ذنمو . هتارقف تقباطتو . هتاقلح تكسامتو

 . هل الا افصو حلصي الو . هيلعالا اًتبطنم هدجا مل , ناك امم عدبا , ناكمالا

 ةلودلا هذه ر' امل ماج كلذ عم وهو . ليعامسا لاا كد لواب يه امو

 . مج . دوجولا اهرث آم نم دمتسي يذلاو ..ةرجولا ةيلاخلا ةبرلغلاةهعرسلا

 فورعملا نيب فلوو . دلاتل فراطلا مضي . ميسفتلاو ربسلا كم . يمت

 هف كنأك ىتح . رهازاا لوألا اهدهع ىلا اجاردا كب مجري . دراشلاو

 كلت نم كيلع لميو . دهامملاو دهاشملا كلت نيب كب كلسيو . رضاح

 نه ىقتساو . رهدلا لوا نم شاع هفلؤم نا هعم نظت ام . دياوالا لاهتالا
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 كب لصي ىتح . لهم دعب اللع برشو . للط لك ىلع فقوو . ربنو حبب لك
 دو نورت ازال وهن نموا رينأت ماهل رفظللا . مامالا اع يطا

 ليلف . دعاوقلا نيدلا نم مفرو . دهاوشلا ةنشنشلا كلت ىلع ماقأ يذلا

 1 مادأ . رخآلا لوألا كرت م .رئاوتملا لوقلا قدصي هيفو . دهاشلا اغلا

 يف هارأو . هيلع فري الظ نطولا اذحللو . هيلا يوأب انكر ندلا اذهل هكلم

 لماكه ب لصحم ام اهيقر يف ديزيو . هتمأ نيعو هل .ء هيرقت ام هلاجصاو هدهع يلو

 عيفرلا دجملا اذه يط نم هنرشن ام .لغ ناذيؤ نا اب كينهأف . هترسم

 تاذ . رخافملا ةروفوملا . رث آملا ةمظملا ةلودلا هذه دحم . عينلا فرشلاو

 اذه كلمع لمتكحاف . ةرهاطلا ةلملاو نيدلا ىلع . ةرهاظلا ءاضيبلا ديلا

 ١ دابعلا نيب 1 ا هب عفتراو ٠ دلل هذه خيرات قئور

 عبسلاب كذيعأو . يناثلا اهرمع ةكرابملا ةلودلا هذهل ددج نم اذه كفيلأت

 كلعفل امنا كت مثال ًاركشف « يناشلاو دساملا نم . يناثلا

 نطولا ذه اومدخ نم ةفصص يف . دهاشلا مايالا ناسل كل هدلخضو . كاملا

 ريخلا رفص 1© يف سافب هررح . ىتك و كاظح كلذ نكيلف ءافص و صالخاب
 . يوجملا دمت ةنسلا ميدخ : 105

 يح عويس سس
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 11 يولملا ناويدلا سيئر ةداعسلا بحاص هيلع بتكح مد

 : يواوزلا يرمعم ذم ديسلا ةمالعلا

 ميحرلا نححرلا هللا مسب

 ملسو هبحصو هل أو دم انديس ىلع هللا ليصو

 باعصا بمعَأو . دابعلا نم نيملاصلا . دالبلا ةساس ثروأ نم ادمج ١

 ثوعبم ريخ ىلع امالسو ةالصو . ةطاص ةكز ةيرذ . ةحجانلا ةريسلا

 .باجالا ةرربلا هلآ لبعو . باعصالا ريخب اديؤم' ةما ريخل . باتك ربخي

 مهتريسب ثيوقو . بارتالا مهلئاضفب تكزو . باحرلا مه. تباط نيذلا

 نيا موب قلخلا قا للاومو هن اكط نا قاف ( ديف اننا :ةياوغالا

 شا ريقلا] هلئطو» لسرأف, انتم .ةقاوطوت ظزالا قتلك ناننالا لمع

 7 هجوتتل ههاوث بائتجاو هرماوا عابتاب هفلكو . ةححلا هل نيبتتل

 حنج نمو . اهظع ازوف نيرادلا يف زاف . داشرلا ليبس كلس نه . ةجملا

 ةتاثلا تامدقملا هذه ىلع تلد دقو . امقع امهيف هيعس "ناك. داسفلل

 فوقولا دارا“ نم ينكيو . ةتماصلاو اهنم ةقطانلا ءاوس خيراتلا دهاوش

 مف نامزألا بقاعتم يف لودلا خيرات عج ارب لنا . ناهربلا معده ىلع

 كولسلا ميوقو يعسلا نسح حالفلا بقع . كومملا دياز حالصلا ناك

 موديام ردقبو . ثارسملا لصاوتم جتنأ . تاوهشلا عابتا ىلع ينب ىتمو
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 كولس ذيبحتو . ةجملا هذه ميعدتل ىوقا ليلد الو .اليدبت هللا ةنسل

 قري برغملا لاز ال . ةفيرشلا ةيولعلا ةلودلا راث ١ نم . ةجحلا اص
 قامت اهيطالسو .ديزت لب نورق ةثالث هذهف . ةفيرولا اهلالظ تح

 عراسي لك. ديشت يلاعملا حورسو دجحلا ناكرا سسؤت برثملا شرع ىلع
 . ليبسلسلا نيعملا نم اعراك. تارُدلا ذيذل ىلع لصحمل . لييسلا نسح ىلا

 .راخفلاو زعلا روصقل ناب نف . تابقعلا صيوع ماعلا اصلا يف ادهم

 سرد بعامل ناو ةليقوراد الان انج يفت لاما: يربو
 ةيريخلا ميراشملاو . ةلئؤملا مهرخافع ودشت ملا دهام . دياعلاو ىلاعلا

 ادالب حالصالا ميل داهللب نرد ةلمكلا مهلوصا مئارك نع ”ينت
 نيعار . اهترامع رادلا هذه نيظفاح . اداّبعو ادجس لبللا نوموقيو . ادابعو

 للا دابع ثراون' اوثراوتاو . نيحلصملا فقاعت اوبقاعتف . اهتمرح ىرخالل

 : نيملاصلا

 بكاوكلااهيلا يوت بكوكادب © بكوك ضقنا لك موج

 . رابتعالا يوذل ةبا قبيل . راثالا ٍطاص ظفحي نا ةيحلالا ةيانعلا نمو

 رخافم رطسي نم ريثت م.لاوزاا هددهي ام حالصالاب ىلوت نم ضيقت

 ةثاحبلا هب ماق ام وهو . لاجرلا رثا سئافت رتافدلا نوطب عدوبل . لامتالا
 ناديز نبا نمحرلا دبع يالوم . بيقتلا ةداعس . بيدالا خرؤملاو . بيبلل

 نم كوماملا ةباغ ىلع . لوصملا هنكمأ ىتح ثحبللا يف الوا ىمس دقلف
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 راثا نم ممف . فينصتلا نسح اهب متو .فيلأتلا اهلع فقوتي يتلا . لوصالا
 هعضوو . نامزلا دل راختفا ةبل هب ىتأو . فلخلا ميلعتل حلصي ام . فلسلا

 ليمجي لوصتو . مايالا هعنص نسحب وهزت . ناجبتلا سفئاك دجملا ماه ىلع
 يهزلا انرصع دقع اهب لمكي ةرد . سيفتلا هيأت ءاجو . ماوعالا هعضو

 نالوم دهع راختفا . سيسأتلا نسح نم هيف هكلس اب متو . رهازلا

 . ةداعسلا لكيه نكحر . دابعلا دشرمو دالبلا ناطلس . رهاطلا يكزلا

 نصفلا . لوصتو مايالا هب يهدزت يذلا ماما . ةدايسلا كلف بطقو

 هردق فرشو . ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا ةحود هب قرون يذلا ندللا

 ناكرالا مظعا . ادغ نمو . نيطالسلا يف بابشلا رشف . مّركو يظملا

 يديس برغملا ناطلس . دجمملا رويغلا يركلا . نيطاسالا نتماو . ىدهلا

 . ميرككلا بيجمللا هلا . ليصالا هرخشب انيتنو::لثالا هذغ هللا دبأ . دمت

 : ٠05 ماع لوالا ميبر رثع سماخ ٠١ يف هتك ٠ محرلا فوعرلا

 . هب هللا فطل يواوزلا يرمعم دمحم هبر دبع

 ءام ديسلا ةمالعلا لحفلا يطبحتشلا رطقلا بيدا هيف لاق مدد |

 : هوف ضف الو هانعمو هسح يف هللا داز قبتعلا نب نينمعلا

 ىطسولا هكلف يف ملعلا رحب ضاخ نما
 اطشلا زواج ام ريفلاو هطش ىلا



 9 دس

 قترم فيلآلا قفأ يف مار ام

 هفرط ت
 ”هيشمأ ناديز نبا) ابالضف كلل امو

 ا ا كالم الا كترتعو
982 . 

 ىف اهورثن مه
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 أوج باد 200

 قنا قام رسلان

 5003 رّرلا الا وهاف

 انه قيمولا خيعاا ار

 ةتر نيطالسلا خيراوت ص

 ىدم اهدسأو ايده اهدشرأو

 ليج لاف

 ًاولؤل ميلاق“الا يف
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 اطحتاو جرح ”الا هناا

 ىطعت هل الا قبسلا تاصق ام

 اطش ام رخافملا واش يف طش 3

 أطرم ةيتكم لك ف اهلا ت

 طع امظنت و القاو

 طرق ةاهكبس نم ناذألا يف قلعو

 اللا (رردلا) عدوي اوس اذ نمو
 امهك قلت نم ءاعتقإ اهنوو
 اطسق  اهلهلاو اظنل :اًذحأو

 طيش اهلك او ينم اهلقلاو
 (هعبطإل ةنم عسبطل |

 اطسبلا نسحتسي بولس“الا اذب ناكر
 ىبعلاو معلاب هيه ءانتعا كاذو

 هونصف (دشرلا) اهاتبأ رثام

 اهلمش (فسو نيا]و ءامس مون

 اعقاب ةدبجلا هيعاسم كلم

 كر

5 

2 
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 ىطعأ هفالس“ ال رخف نم هللا امو

 طيس 0 اطبس طابس“الاف ءان 07

 0 مب ”كولملا قات | مو 0

 فد ولو مامالا مدع نع قلذلا يبد

 طخ هدي ف عاصنت ىملا . يجاوت
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, 
 بصب هركن نم عاطسا ام ف رثش نُف

 انطحل 4“ هيغم دحلان هوقو

 محتل ررسلاو وللا لرد رو: ده قف افنان
 يسيردالا ينسملا قيتعلا نب نينيعلا ءام : 1مه5 ةنس يناثاا عيبد هيفا

 . ىطجتشلا

 يديس هيلا عوج را كراشملا اهتمالعو سوس بدا هنف لاق 0

 : هءاقي هللا لاطأ ينارفللا دم نب رهاطلا

 ميحرأا نممرأا لل مس

 هل 1 ىلعو متاحلا جئافلا دمج انديس ىلع لص مهلا

 ااا راع يورو وم هر قرا هدلا ره قو كنار

 ةرباغلا ىلا ماو دجت © ىلا 'تقاشو دهملا تركذ

 ةرساخ ”ةقفص بيشملا دعب © ابصلاف ىعيرا نسحلا ةبراي

 ةرهاظ هل الآو اسعقلا هتمهو (نادنز نبا) الول

 ةرئان الو لوقلا ةلح يف © ”ةيظان ةركصفلا كلاج ام

 ايتها انهما فر نوب توت هتيم نانا تلد

 ةوطانلاهساطلا كك 3 لقد ©. ىلع يعل 3 م قلخ

 ةرئاظلا اهرسنا اهتحت نم © ىرُتف امسلا وسست ةمهو
 ةرضاملارصعالا لضفب انضم © ىلأالا متر دجلا ىنق هب 5



 مدننا 55/4 نم

 ةرخاز هجاوما مركحو © قتو خسار نيدو مع

 ةرهابلا اهرارسا ىلا لها © تره يتلا فيلاتلا هل

 ةرفاو ( هفاطلا عزام)و 25 ”ىذشو ع (ريبعلا] لثم

 (ةرخافلا رردلا) ءمنَسحلا رعبا هنا هركحف د
 ةرهاطلا ةرتعلا ردق دحلاب © فوو دلشلا نقع اين ىدق

 ةرهاقلا مهل ىرولا اوساس © ىلالا كولملا مسد اهب اخآ

 ةرئانلا ظلا يف ىدملا بيث © قتلا لسو دملا ةلالس
 ةرساك ”دسأ 'مه ام كاردأ © امو (فيرشلا) الوم ةرتع
 ةرئادلا مينالا بطق (ءادف لا يبا) لثم رحدلا كولم يف نم
 ةرفاولا ىدجلا يوذ ادعلا مس 8 هانا هببفلا# كوتللال م

 ةرئاجلا ادملا سانجا ديبم © اجدلا ردب رصعلا ماما ىلا
 ةراسلا 4 نحل ننوه قينسسسفملا قار نب اه ديرو
 الا الا تّلكَو اراثسلا تا اذا لصفلا لئاقلا
 لا و ويتمم فلخأ اذا لحلا لتاقلاو
 ةرئافلا لممحلا يلاسملا نع © تنو اهم ةمحلا ضهاناو
 ةرهاس اهزع يف ةلقمو تو دهان. ..فيسأ
 ةرخاللو ايندلل يعسلا يف © قرو يف مالقالا تطخ ام
 © © © ةرساكلا نفلا هترسك ام © ةرباملا هزع يلاعم لثم
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 وس هالع لثم ثنا الو

 هممأل
 47 ع

 هللا هفمادأ

 نا 5 3

 يف هلدم يف دمو

 د ليلا هكر
 رهدلا ةردأن

 وبا مامالا (ناديز نبا) كاذ

 تحش و ام لك عبطب نعاف

 ةمه ىلع هل ةناعإ

 ىر

 هدحاوو

 أو ىضم نم لراسل وهف
 اهدبأو لا اهرفو

 نا ينجي يالوم لزي الو

 نيا ا

 نيدلا هب ولع

 هللا مالس مث

 ةرهاطلا هفالسا ىلع 3

 قر ميركلا فطع تحرم

 هللا ةالص مث
00 

 ترصن ام هللا لوسر ىلع

5 030 

 ةعاد

 هو وة هه وهو ةق هو هه عم

525 

 (ةرهازلا)و(ءارهزلا) يفذاورع

 ةركأم ةئف نم مهطوحي

 (ةرهاشلا) و(طاطسفلا) هكلميف

 (ةرخافلا رردلا) يذاه عماج

 ةرضاحلاو ودبلا لها ملاع

 ةرهاط هقالخا يذلا ديز

 رانا ةلطالا .هناركحن
 ةرخآ اهدم ادبل سيل

 ةركحاش ةروكشم ةرتع نم

 ةرصان و ىدملا لوط

 ةرفاس ةرفسمه اههحوا

 ةرعابلا ”ةزودلا» قود "قف

 ةرفاخلا يف د هؤادعا

 هال“ حادا ادب

 ةرعالا ف ناشر فاس

 ةرعاشلا ةئفلا يذاه مالقا

 ةرماغ ةرفاو ةفاو

 ةرشالا ةروشنملا همالعا
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 ةرصانلا ةداسلاو هبح يف © اورجم نم بحصلاو هلاو

 ظ . ماع ٍلاثلا عيبد ١١ يف

 يلع نب دمحم دسلا عربالا بتاكلا خرؤملا ةمالملا بتك يدي

 *. ؛ هصن ام يولتسلا يلاكذلا

 راكفالا مناتن نم ادبف ةينافرعلا زونكلا لافقا مت يذلا (للدجللا)
 . ةيناحورلا ةفزعملا راوثاب لوقعلا رانأو ؛ راظنالا نع ابجّحم ناكام لوقعلاو

 دمح انالومو انديس ىلع هللا ىلصو « راصبالاو راصبلا :نع مينلا مشقناف

 ةحملا. ىلا هتما ديكوأ يذلا « مسلطملا يهالالا رسلاو , مظعالا روللا

 . راخالا ةداقلا هتباحكصو . راربالا' هلآ ىلعو . موقالا ٌقيرطلاو ءاضيبلا

 . داقاو سوم لب موج ةفرعملا ءاهم يف ادب ام. رايكلا ةادهلا

 نييولعلا رث اب . ةرخافلا رردلا باتك) تملاط دقف (دس اما)

 يرتشلا + دعسألا انو. قو. دعالا: اهديح كيلأت + (ةرهازلا' اف
 . نادم 1 يلا لماحلا ةمالعلا ملاعلا . ناشلا عيفرلا لبللا

 ةقالخالاو . ةتاذلا هنالاكب ينغتسملا . هيزلا يخيرالا . هبجولا بيقتلا

 ناديز يالوم نبا ريبكلا نمجرلا ديع يالوم . هيونت لك نع , ةزافرعلاو

 . هدمس يلاعملا قافا يف قرشأو . هدجم هللا سرح يييعامسالا .يولعلا
 هللا هاعر هفلؤم هيف: رشح . منصلا ليج . مشولا :ركحتبم اياتكهتفلأف
 . رايكلا اهكولم هدلخ امم . ةيساهاجسلا ةفيرشلا . ةيولعلا .ةلودلا نساحم نم



 اد مهأ دل

 ناكف . راصعالا رم ىلع . راثألا ليلج نم . ةيسافلا ةيسيردالا ةرضحلاب

 ماسجالا تينف ولو ليي ال نسح زارطو رهدلا نيبج يف لامج ٌةرغ

 هيلع ىتكأ نا يلادب هللا هظفح هفلؤم هيلع ينملطأ الو .رامتالا تيلبو

 .لاشلا اذهب مامالا نم يدل ام ضعب يدبتو . ناسحتسالاب نذوت اروطس
 . : لوقتف .نادملا اذه لاحم يف

 فيلأتلاو فينصتلا ىلا نومدقتي ال مالسالا ردص يف ءاملعلا ناك
 هونوأ امه كلذ ىلع رادتقالاو ةءافكلا مهسفنا نم اوماع اذا الا عقجباو

 راهتخالاب ءفينصتلا يف كولسلا نسحو , عالطالا لماكو « ةداملا ةرازغ نم

 . باقعالل ملا ديلختو ,نانملاو نيدلاو ةنسلا ظفحو عفنلا ةداراو « ءقتنالاو

 اوقلأ اذاف هل مهتحالصو كلذ ىلع مهتردقم نوماعب ,هدهمل سانلا ناكو

 لبقأو لوبقلاب مهورماعم مهنم كلذ قلت عوضوم يف | وبتك وا اباتك

 هطب رقثو هظيرقت نيع كلذو . هب عافتنالاو هتساردو هنءارق ىلع ىانلا

 حيصصو هنع هللا يضر كلام. مامالا ًاطوم ليبقلا اذه نمو . هفيشتو
 ةلالخ اههنع هللا يضر ملسم مامالا حيحصو يراخبلا هللا دبع يبل مامالا

 | . هظيرقت نع ةففاك ف لؤلاو فلؤملا

 نيد ةناتمو ةّقثو ةكربو ريخ نم ههف اب لوالا ردصلا ىضم الو.

 ليجدتلا نم. مهسفنال نوطاتحي سانلا راص هدعب يذلا نمزلا ءاجو

 ذوبنمو لوبقم اهيف تافنصملاو تافلؤملا تراصو ةلممجا يف ةقثلا عافترال



 2 لل

 هنا لبق ىتح نيمسلاو ثنلا يف ةياتكلا ىلع سانلا بابكإو اهترثك مم
 نورشع ةرصبلا دالب نم دادغبب يسابعلا نوماملا ةفيخلا ىلا عفري ناك

 اهلبقف فنصمو فلؤم فلا نيرشع نم ةنسلا يف وحنلا يف بناتك فلا
  لنوطاتحلا بارتسا كلذ لجا نم . ءاهلعلاو ملعلا اطيشنت اهيلع زيجيو

 هباس ام الا فانصالا هذه نم مهلا قلب ام لك نوابقي ال اوراصف ميندل
 راصمالاب مالسالا ةأضق ناكو . راتخالاو يرحتلاو دقنلا دعب ءاداعلا

 مادعالاو وحملاب فئازلا ىلع نودكحف فلأتلا ةكرح نوبقري ىريكلا
 نوكسقيو معرماوا نوذفت ديدسلا بهذملا اذه يف مل امبت كولملا ناكو
 اوووف مهفيل آ7 ةحصب ةداهشلا ىلا نوفلؤملا جاتحاف . ادرو الوبق مهلا وقاب
 ةحمل ةتبثلا ةدابشلا 3 يف يه يتلا ةباتكلاو ظيرقتلا قيرط ال

 . هلوقو لمعلا

 , وحنا يف مامالا هيوبيس باتك قح يف ارداص كلذ تثأر دقو

 دعاص ءالعلا يبا يضاقلل مالا تاقبط يف امسح هريغل ةعبارلا ةئاملا فو

 روصنم يبا ةمّتب يف امسح ةسداسلاو ةسماخلا ةئاملا يفو . هللا همسر يطرقلا

 . ناقاخ نبا متتفلل سفنالا مسطمو نايقملا دئالقو ؛ماسب نبا ةريخذو يلاعتلا

 نم ريثكل فينشتو طيرقتو ظيراقت ةروكحذملا فيلآتلا هذه يف
 لماكلا لامخلا وذو لطاملل ةيلملا ةباثمب ظيرقتلاف هيلعو فيل آنلاو تاعوضولملا
 . امئاببو اهلا توقايلاو رذلا حضفت ةليمجا هتروص لب ةيلخل جاتحم ريغ
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 عمرا دبع يحل ري دمسالا ىلا دصخلا كيربفلا هس كاتكو

 ةياث ميلسلا لقملا رظنب وهف ليبقلا اذه نم هللا هظفح ناديز نبا

 (ءانغأ ام ةحلملا 'لهانو هوو هايس نم للا اهانك ناك لا قاذ ءانح

 : لق اهثم نابقعلاو توقألاو ردلاب ةيلحتلا نع
 ناقملا انس اهئساحم تحف قب ناتنلا اهلاج باث .تمفر

 كل روصي . رابتعالاو عزنملا بيرغ . رادقملا ميظع باتك وهف

 ةيولملا ةلودلا كولم ءاظع اهدلخ يتلا ةيويندلاو ةينيدلا راثالاو رثاملا

 . هباي يف اديفم ناكنا افرشو ارخف هافكو . رادقملا ةلللا ركذلا ةعفرلا

 يف ةسيفننلا رتاظنلا كلت مج ىلا قباس هقبسي مل . هبالط رظن يف ادرفنم
 لايعلم أ او ءاوح ماا هنا ذا وج لعن ايف باكم

 هذه كولس يف بوثدلا ىلع هناعأو .ءاجرلا هف مظعي مويل ةرخدللا

 راخفلاو دجلا ءامحاب وه يذلا . ليلا جاهملا اذه ىلع ريسلاو كلاسملا

 لاط ام.ءانهو ةداعس يف هنتاح لاطأو هفلؤم رمع يف كرابو . ليفك

 . هدعس تاقرتلا يف لبطيو . هدحم سرح هللاو .ءامسلاو ضرالا يف هركذ

 ىلعو . نيرخألاو نيلوالا يف دمح انديس ىلع هللا لصو . نيمآ نيمآ نيمآ

 نب دم نيقداصلا هلها بمحو لملا ميدخ هتكو . نيعمجا هحصو هلآ
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