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 ناتبلا و ملقلا

 ١ ىحاصملا خبرات مامث هيف و ىنألا ءزجلا عبطن ديعب ريغ نمز دعب و

 ,ةيفابلا ءايشألا و هب فلعتي ام رفاس و نآرتلا زاجعإ ليصفت و

 ال وا ىنتونل انذ ام و )نيل: انآده ىنلا هلل دبح)

 ىف ديم انديس ىلع هللا ىلص و .هللا انأده نا

 و ءايبنالا عيمج ىلع و 7 و نبلوألا

 نيج هبعصو هل] ىلع و نيلسرملا

 ةلكلا ب رمغلا رغص لئاوا ىف تغرف دق و
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 غقو له نآرقلا ىف ثعبلا اوذ» بيغيا ىلهاجلا نالف لوق نم ذ وك

 ن٠ ليزنت هيلع ناك ام ىلع قاب وه وأ ءدهدج ءىش و رييغت هيف

 . كيوح ميكح

 ىاضإ نم بصي مل د) ) مكانلا لوق حرش ىف انئنع اه]ك هاو

 'اك] ايجاسبلا ل نارفلا خراتب قلغتي ابق قير .(1ربغلا م مقل
 : نلاغلا منملا .نآ)' اهتاجاف .نلكا البخ ةيمم نييك
 حالصأ ىلا مهول كييدوت ىذاوطازملا ةيف ةيماه مك و تقزلا و ظ

 روسي نمر لعد و بيرق نءو ٠ . ةموكحلا نيناوق و 2 ةمووعلا لاوحألا ١

 . انميلاعت ماظن بيدوتو اا لاوجأ ىف رالا | ممهلا حرفيش ظ

 هيف 10 أميف راف ةقذوم ممهلا لهأ لع: تأ ذ هللأ وجرأ و

 بوصأ كا انشرادلم لاظ و أ هيلاعت ماظن حالصأ ىف مه دشري آو |

 ا( نسما ىف ءىش .لخدإ يالا ءكه ناد ايس ل

 . هيبدألا و ةينيدلا و ةيشاعملا

 طق ر كلا ميلعتلا حالصإ نأ نش ىف ىدلام ضِقب تهدف َكقاَو

 ةفويعلا ”قراشيلا انغر] م ىف: سردن ن):1فه: لسمو :ةيبرتلاو

 نم ةيمالسالا مولعلا ار: هل نول :ةالبلا “نيران .نف لك ديان را

 ,هتفلا و ءىمل_سلإ ريس و ,ثيداحالا حاعص و ,هريسفتب نآرتلا

 ,لمعلا ىلع كايوعت و لفعلا ةيبرث ىف لخد هلام و ,ةيبدألا مولعلا 00

 انه ماقلا انكسما .ةنستملا دالبلا ميلاعت ىف لوبقملا بيقرتلاب .
 0 انسرادم ىف ميلعتلا ةلئسع ىلع دوعت نا مزع انلو

 ل نم تهراو نانلا | 1 نيب حامج نم نم ثينث و م 3 9|



 هتك طم

 ىبنلل و اموءع اوئمآ نيذلل ةوادغ سانأ) دش| اوناكر , مهريغ و

 قل نفل رظ ولو :نلانلا رو فض مهيلع نيرغوم ,نتفلا لئابد

 اوعذش و ءةئتفلا ةراغ ىقخافتيلا ىعماج ىلع اًونبقل ردمغف وأ فيرعن

 ٌْ مول نيبصأن داصرولاب ةموقل و ه] نيفقاو انضوصْغ مالسسلا هيلع ظ

 ' ةىعاشلا ضَرَملا مظعا نم كلذ ناكل و ,لئابتلا عيمج ىف مويلف ظ

 فيرفت ىلا هيدؤما١ لقاسولا ربكا و ,ةمالا رظن ىف مهءاهتا ىلع

 :اهتملك :تيتشث و ,ةضالسالا مقالا

 موفرع ناك نيقفائملاب ةصاغ مالسلا هيلع ىبنلا ةنيدم ناك

 نرغمسي هسلاج* ىف نورضع# اوناك مولاوقأ نحل نم ىف موفرعي و مهأويسب

 . ىلص نم غم نولصي و ارق نم ىف نوأر غي و هنه

 ىلإ ةعيرذ اهو نغتيل هنم ردصت ةوفه نوعقوتي ةظه لك ىف مهو

 عهسي ملو هدعب هباعص) |ويحاص دق و .هب ناميالا نع سانلا در

 سانلا ىلوا مهو نارقلا نه فرح رييغتب لاق مهنم !دحاو نا

 ,ىبنلا ند لصألا موعامسل ةعوقو ضرف ىلع مهز لقأ و كلذب

 . نعاطملا ريكاب نيدلا نعط ىف مهل ةدعاسملا نئفلا عباتت و

 قيقدت ثض اهيف ثثح و ءاهتلغن و اهيبن لاوقا تلبرغ ةمإ

 ملل للك لبغ ااذيلع 1 لزالا ىسملا نابع سا كير ر !اهنادتنا
 اهياع ليعتسي هيبن ثيداحاب اهتايانع ناعضإ اهبر مالكب اهةيانه ةما

 هنأ ضاق رييغت لف| نآرقلا ىفو نيدلا |ذد ىلع تنكم أونا ظ

 .هللا بنع نم سيل |

 تت سس سس تسب تس كس تت تس تست سس

 ميم بيعتتتاياجاكًب

 ك2 ااا اذا ذذذذذأ||أ||أ|||0000000ا _ ا
 مس ديس اساسا

 ]دو لاق قلم علطتسا 1 رعشلا ند امين ا ا )| هما



 نالت كف هللا ك1 نا! كف لح خلفا اح ا 1

 ١ لجرلا ناك و .نارعلا لك اندم ال نم مويق لو ةرشأ.ب ةباسعلا نع '
 ارفع اعل ما اما ثيم عبماط دعي 0 ىف ايم ركل"
 ظ امف . ناكمو نامز لك ىف ةباغصلإ ةظفح اوعبتتف .كيدحلا نم ىالآ ٠

 ؤ اهب لزن ىتلا تاغللا نم !ذك ةغلب |ذك ةي ظفحب !ذك ايباععص نا مهغلب
 نإ نظا ال اب نآرقلا ىف ىرداآلا و تاغللا ىنعم نيباس و) نارقلا

 111 م مس رولا رى غيلا اولستيإ ال هبا ةااهإز ااه
 ةيلع هللا ىلص ىبنلا ىدي نيب نارقلا اهب ؟ىرق ىتلا تآارتلا
 ظ اكو ؛مزأل رمل هناك مه دنع نارقلا ظفح ناك نرق ءاج مث .ملس و

 | مهيف رثكف ؛ ثعستا دق مهتطأحأ رقاود و تدتم] دق موظف |وج راطقإ

 ةيلهاجلا: راعشألا نم ظنعي نم و ثيدهحلا. نم:لفولا تائه ظفحت نم

 رافسالا ماخض اهفست ال ام اهزيجارا و اهلاثما و اهبطخ و برعلا مايا و
 موسرلا مولع اوعضوف .ةمواع و نارقلا لجال كلذ لك نوطفح# |وناك

 .اهيدابم لكو نيدلا مولع و تآارقلا و لهوجتلا و
 عدبلا ىلف ريكنلا بيدشت هللا ىف مونيذ ساسا نم ناكاو

 دنع قوقولا و درو ام ىلع ةظفاعملا و ةئباثلا ةنسلاب ماصتعالا 1000

 ىف اًثحاب اتفحم دعب ىزلإ ءاجو الا !نرف' نضملام واءاتتت للا

 ,ولعب طاما ناسنا لك .هفلس هيله ىرج ام ىلع ايراج ,نارقلا مولع
 مل فيقوت اهلك هتاياوز قالتخا و همسر و هقرط نا ملعي |ربخ نارتلا
 هذه لدم نم نارقلا ىف فير#تلا عوقرف :هىشب دحا اهيف ىرضتي

 .نكمم ريغ ةمالا

 ١ ةويبلا نه ءادعألاب اطاعم ناك لوألا ردصلا :سداسلا ناهربلا ٍ

 2 ب جس بح سسسصحو



 تسييصسس .ةده#د 5
 / ليلد 0 ملعلا / .نقنملا طلال ةقداملا- ةزانعلا عم نآرقلا ىف ظ

 .ةمالا "اجلم و ةعيرشلا رون و ةوبنلا

 ١ جوضولا ىف قاف هةلمجو هلك نآرقلاب ملعلا نإ : عبارلا ناهربلا

 ' عفاقولا مفاظع و ثداوحلا رابك نم تارئاوتملا رهشا راهتشالا و

 "لولو نارنلا اتيايلبا ملغلا و :! لاوغألا ار ضاوخ و ززمالاا تايولبو
 ملعلاك لوالا رصعلا ىف هئاور و هظافح لنع هضاعبإ و هليصافت و

 | ااتلادهسل)) ىقاونلا و ؛تيرقؤت كاذ ذ)١ ةيانعلا ناف :هتلبجاو اب

 تاياغلا و ؛نقئملا هطبضو غسإرلا هظفح ىلإ تعبنا جئاوحلا و
 هثءارق ناتثأل هطبضي نم مهنمف : تفلستخإ ضارغأالا و تنيابت

 ماكسحألا طابنتسال هظفح# نم مونم و ,اهثادإ ةعص و اههوجو ةفرعمو

 ةيناعم و هريسفت ةفرعم هظفحب لصتي نم مهنمو ,مالسألا ميلاعت نايب و |

 هتحاصق غلاب ةيجعي نم مهنم و ,هيئارغ و هضماف ىله قفل ل

 مهنم و ,هنبلات بيجع و همظن قئاش و هبولسا فقار و هتغالب فاافو

 هنءأرتب اب رتذ و هتمارك ىف ابابعتسإ و هتوالتب |ذانلائتسإ هظفحي نم

 هلمح فرشب ىرشنلا ذرجل هظفع# نم مهنم و ,هتساردب |دبعت و

 .بلغالا وهو ةميلعت و هفادا بجاوب مايقلا و
 | لارظألا و ةيلاقلا مميلا هذه لها ىلع نكمي ال ةرورضلابف

 ' مهدالب رقابت و مهدإدع] ةرثك عع ةنيابتملا تاياغلا و ةنوافتملا |

 .ليدبتلا ىلع اوعضاوتي و ريبغتلا و فيرعتلا ىلع اوعمتج نأ

 هقرط و نارتلا مولعب ريبخلا ىلع ىفحل ال :سماحلا ناهربلا
 ظ اودخا و نووباتلا عباتت و الا ةلامرلا رسمه شنني مل هنا باث ظ



 : ةاققأا

 رنييعهأع 1مل ةرزارجلل فانعلا اطيز رس .٠ ىلا للا وع
 الف .هماكحاب نيلماه ,هرماوأل نيعئاط حانجلا ضفخ هل اونمذاف

 املأ !(للب ,ةنود ناكاوأ وا هففم هيرب فلوست ةمالا قرت نإ نك
 . سوفنلا و

 حاعص ىف ةراغن ران و ةباعصلا خبراتب ملا نم :كلاثلا ناهريلا

 ءانتعألا ةياغ نم ةباعدلا هيلع تناك ام ملعلا متا ملعي ثيداحالا

 تادملا ريداسقتم ىتح هطبيضو نآزرقلا ظفح ىف مام-تهالا ةياهن و

 ثيذاحألا طيض ىف ,ةيانعلا ديزم نم مول ام نرطي را يلاءألا كلل

 دنع ثبثتلا ميظع و طايتدألا روفو نمو ةباتك و ظفح ,ةياورلا و

 .ةمالل اهغيلبت و اهقادا
 ريفغلا مهلا نا نيقيلاب ةرورض و , عطقلاب اعوط مكع# لقعلا و

 ىف مالسلا هيلع هنه ايقلت نآرقلا اوذخا نيذلا ريثكلا عمجلا و

 ىف ات:بث و روددلا ىف اظفح ةوطبض و ,ةنس نيرشع فيعاضت

 رعش و .رييغنلا ل و هيف طيلغتلا مويلع زوجت ال روطسا| و ىفاعصلا

 ظفعي نا الو ,نآرقلا رووظ رمظي نأ نكمي 9 هنا عم ,نيءدفألا

 انساه هبل| ةجاحلا [نسيت نا الو ,هطلنجا لثم طبضي نإ ل و هللا“

 ًأربتل هتكره وا فرح هيف ريغ وا ظفل وأ ثيب هيف بيز ول :نآرفلل

 .هووأر هتدعجو ,هوفراع هيف ثنعطو ؛هبابرا هركنا و هياعك) هنم

 زيجارألا و بطخلا و راعشالا نم ريثك ىف كلذ نفوشب ادق و

 .اهئاها ور و برعلا ةغلب ىئيعب نم هفرعي
 ا

 ْ هعووو نزوح فيكف 4 نييبسلا رعش ىف : نكمي ايم قللذ , ناك اذاف

 ب يل ١

ْ 

0 



 0 سس ب ب بي-ك#كت لا
  .نآرقلا ىف فيرحتلا عوقو عانتما ىلع لدي اهب ننأن نا اانيلف

 ىف ءاملعلا هلصف ام لابجأ ىف هتوق و هللا لو ذخآن نآلا نحن و |
 انه نم نيواودلا فئاع< ىف رشتنا ام طقتلن و عج نإ اكِلَد

 .ةكلاتح و نيه

 ١ لتتثا ماس و هيلع هللا ىاسح ىبنلا نا :لوالا ناتمربلا

 '(ر0!رئا و اطيبح طقجي رج مالا دمإ ممن اهذ [ةنلؤم نول تكلا
 روأ نع ناقثالا و طبضلا مامتب هلك هنوظفحي تام مويف و ؛نآرقلا

 ٍ لامعألا نس لوعل أنيعت وأ ,هيلدال) مهنطأو مب اناطيتسا راطقالا ىف

 ْ دارعألا هله كا تاو و فياسنلا نوسن مث ؛ةيئيدلا و هيكاملا

 | فير وا ةملك ىف رييغت عقو ناكولف ؛دالبلا و ندملا ىف ةريثكلا

 فىجاصملا' ىعماج ىلع رطاوخلا ثجاعو ةمألا تراثل و ريلظل ئرع ف

 يشق لف) سانيدنا نال ئيانلا نم. ززتك نترالاو الاقي مهولنأق و

 >> ققو ىانفلا لها ديكو راكفالاب هيف ئرصت عوقو وأ داما لهجت ةيك |

١ 

 ا

 اورشتنا و ,م.لاقألا ىف كلذ رثا اوتتشت مهنم ريثكا] نا مث .باقلا

 !دحا نا عمست مل اذكل . ىلاعت و هناعبس هللا فنع نم لزنم ريغ هنأب

 | .هيف قلتو عدااو. نازنلا: لما .نشا:ىف نراه شو مآ سم نم

 | روصغلا ىف تارهيفت عقول لوألا ردعلا ىف هيف ريبغت ةبح عقو ولو

 ١ نم ىضق نارقلا نكل .ومنلا ىف ةعيبطلا نوناق ننس ىلع ةريخألا
 ظ ا ركاا همو يحابملا ت"الماو ؛ةدايزب ب اترك رشع  ةثالثا هلجا

 .ميحاو يرد 'رذالا نه ىاتخي ىعصم بذوي ما و اهفابظإ

 | نييللا رول ذي ؛ةرينلا لقالد زبكإ نآرفلا/ نا :نناثلا ناهربلل



 1نيدلا: يف : اداسف ن نوعجياو و الابخ ن نوغبي ظ

 ' علم لوصحلا ئف ةليس و عننا 'زاتخألا هله لثم تاك نق وأ
 ا قوق )ولان و ؛ مهتوهذ ىف امياظع ازوف اوزافف ةيسايسلا مهضارغإ

 سددقو .مهنتدعو قيرغت و ةيمالسالا ةمألا ةكوش رسك ىف اولمأ

 هب رتغاو هاقتلت دق نيدلا ىف اريثك ايش رابخألا ليطابإ نم ءأل ره

 راكاو راعالا و اةنيدامألا :نيوازدا ىف ةراهج ابق "لها رول

 .راثألا و ننسلا

 انيمن ننس |وزهم الودع الاجر ائيف لعج ذإ انيلع هللا نم فق و

 مد و ثرف نوب نم انوقسف ؛راثآلا تيذاك) و 'رابخألا تاطوضوم نع |

 |ذه .نيبراشلل افذاس اصلاخ انبل

 ردا نأ قع ويف حاصلا ونازقلا خبرات ىف هنركذ ام لك و

 امناف راهنتلا ىف سمشلا قناصتنا ىعدا نم و ؛كاذك عقوو ناك

 فالحلا نافذ هب بتعي الف ىفلاذ نم و .كلاانه ام ىلإ ريشي نا هيله

 اهلثمب عجرب 9 ايدو ودل ازابخا اول موق ىلإ ناضماد كلك اف

 نم ايل موقي ال لاوقاب لوقا موق ىلإ و هتوصب عرطقملا مولعملا نع

 سيادتل) انروتسإ و موكلسم انالع اننا ول شاش رولا ملاع

 اًييوَصِحا هب نلبي اين انيتال انقلس هبكترم مل ام انبكترا و انسفنأ ىلع

 ناش نم سيل و ؛ناك امب ىتان نأ فهلا ناب ىف اذيفكي نكل .افسأ |

 موشوبلا انيق“ كبح و ناب ر حلا: نم مبا اب لطم ب لل لقافلا
 انينج ام ريخ كلذ ناك و نايبلا نم انعطتسا امب , ىلاعت هللا نوعب

 ظ ناسحالا بجأو ند انيار ؛نايعاألا ىتلا د ح نم انفطتقا ام رايخ و ْ



 ىش ىف رييغتلا ىلع قرفتملا ريثكلا وطاوت عانتمال كلذ نكمي الو) ظ

 ىلع ردق امل (هتعاس نم بكترملا مضتف ال و: رهظا دحا نم عقو ولف
 لهإ لتاق ىذل) وهو رمألا ىلوت ام دعب هيلع ربصلا و لمعتلا ةلذم

 نيعسنلاإ ده_ث ىلع و .هفالخ اوار و هآر ريسي ئار ىف ماشنا

 ئآرلا كفان اياضتلا ىف: الصيف لوقلا بلاغ نيتفولا الك ىف َلآَرو

 | لزن ام ضعب اطقسا دق نامثع و ركب ادا نا نكمي الف .ايالجلا زفاح

 ةباعصلا نم دماك الإ نامثعو ركب وبا نكي مل و .ثيبلا لها ىف |

 رئاوتل ثيبلا لها ىف ىش لزن ناك وأ و .نآرقلا عمج نأش ف
 . عاطتسي ال لاحم رما عاذ و عاش ام منك و تايالا رقاسك

 | صقن عقو دق اولوقي نم لجإ ىلاعت هللا مومحُز ةيمامآلا ءاملع و
 ا"ااوبأ نودضلا نيشلا و .نامثع رما وا ركب. ركب نآرقلا ف١

 وذ ىدهلا ملك ضضترملإ ديسلا و ,ةيوباب ند ىلع نب كمم رفعج

 ىف هللا رون ىضاقلا و ءىوسوملا نيسحلا نب ىلع مساقلا وبإ بجملا

 ظ ماعإ ءالوه ,نايبلا عمج* ىف ىسربطلا مامألاو ء بصاونلا بئاصم

 ١ رييغتلا عوقو عانتماب اولاق دق ءهيمال.لا انتما مالعا و هيمامالا ءاملع
 ١ هلكب ماعلاك هضاعبا و ناآرقلا ليصافتب ماعلا نإ اولاقنو ٌلآرَتلا ىف

 ظ لقوا عسيلف «تلزت |تاي) :ضفب طاقسا ىف مأر نمف .هتلاملا#

 | ءاملع ضعب نء لقن ام و .ترشتنإ رابخا مك و نارقلا لك عفر

 ظ مهلاي ار ناك كلذ نإ ىرا الف تلزن تايآ ضعب طوقس نم ةعبشلا
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 ني ماا يصمم 7ص ب م 404042ت>ت-ااااللاللللا 00 تا ا ا لا ا الا تا ا 1 1

 ,ثباث نب ديز رضحا و نينموملا ما ةصفح نم ىعصملا بلطف .افلإ ظ .٠

 ثراها نب نم»رلا دبع و ءصاعلا نب ديعس و ءريبزأ] نب هللا دبع و

 هيا ناك امع ليديؤ الو زييغت ريغ نم ىدحاصم ةسمخ |وبتكف ؛ ماشه نب

 ىف نامثَع نع درو ام و .ركب يبا رماب ديز هبتك ىذلا ىفعصملا
 ذآ و ةروس امهنا نم ليق هأرد ناك مع ءادباف ةءاردو لافنالا

 نامثع لوش ك2وو ؛ مأسو هيلع هللأ ىلاص ىبنلا نم نايب قلع فكي مل ْ

 نامثع دبي مأو بيترتلا |ذه ىلع هيف عامجألا عقو كذو كو ل سنلا

 ىرج ع هرواخي لأ هيلع بجول هآرد ىأر هل ناح ول و هيف افالخ

 امل ةياكعف باوجو لاوس نم نا.ع نيب و سابع نبا هللا دبع نييب ظ

 كبع ثعب و ىندملاب ”ىرقي نأ !ديز نيعو .لبق نامثع هاري ناك ظ

 لوع اباو ىماشلا 3 باهش ل ةريغمل) و قكيلا هي بماشلا نب هللأ ظ

 لك أرق و .ىرصبلا عم سيف نب رماع و ىفوكلا عم ىملسلا نمعرل]

 ىحاصملا هذه نم اوغسن و ؛ ةباعضلا ءالره ىلع هفعص* ىف امب رصم

 نيدئاكل) بيك ناكمالا ىف فبي ملف . اهددع ىمع# ال ىيحاصم ةسمئلا

 رام نتع اياغ رقع نئنثا كليك نايثع ىتبانييهاولا مهو و

 ىلع رمألا ىلوت مث .ضفاورلا رما أدتبا و نالتدالا لصح هنومب و

 اا ييرلاط امالبأ فبلج ريحا ةمسن و مازه) ةيمخال و

 ؛, مؤيوح او ناكم لك ىف .نباسلا ىف ارتي نآرثلا و ةنوكلا 1 |
 ناكو .نسملا هنبأ هدعب مث : هيدي نيب و هعم ىيباتعملا ىاسانلا

0 

--_ 

 , قماطبلا ىع الهج ايف نابظ:و نكي :ىا نام 00 نط

 ةدايز وأ صقنب ىش ىف رييغت نامثعو ركب بأ نه عفو ناك ولو



 > قلد
 ١ : سس : 52 : له سم سس

 ظ اوفو مونأ ىلع ناهرب ىرقأ مونيا انها نس نالغالب هيلع مهرارفأ و

 ظ اررََت :نارفملا رم) رزرتتف .ابير مهدنع عدي ال املع مهدافإ م

 ا اندم هب ماق ضرف مانءإ كلاذ ناك و , ىعصملا !ده ئف أيعطق

 ل انيلع مول نم لضفاو «مالسألا نفذ ثلد ”ئش مهأ و ةباحصلإ

 ,فحاصملا يف ارجا سانلا مظعإ وهو ركب وبأ ىفوذ و . مايقلا مد“

 تحتفو اضرغو لوط لغرفلا دالب كثكتكفف , رمع هلعب رئألا نونو

 ءدجاسملا هيف تينبوألا كلب قي ملو اواك رضمو ةريز4لا و اهلك ماشلا

 ىف نايبصلا هماع و نآرتلا ةيكالا أرق و ,ىتءاضملا هيف تييسن و
 00م ا آذآ ذآ ذ ذ ذ ذز وما ال د تام

 ْ نوءاسملا و ارهشا و ماوعأ ةرشع كل ذك ىقب .ابرف و اقرش نناكيلإ

 ١ 0[ ربلفملا وا ةدهاو:اةلافم و ةدهاو: ةله يشأ نق مهنيب ىالتخا ال

 رضم نم وحده ىنأ) ةقام ىلع ةدايز مهدنع نكي مأ ناو رمغ تام

 نم لقا نكي ملف كلذ نيب ايف نميلا ىلإ ماشلا ىلإ قارعلا ىلإ
 ا يبلممل) شابا امه توبي داك ناك ىانلا ؛ زاغ ةييلخلا :نآلا كلذ

 ملف مزلقلا ىلإ لينلا نم هقاسف ةدامرلا ماع دعب عبلخلا رفح ىذلا و

 . لهال مامطلا نم دارإ ام هيف لمعف نفسلا هيف ترج ىتح لوحلا تاي

 !دلب كرتيل نكي مل هنأش |ذه ةفيلخ ,امونيب ام و ةكم و ةنيدملا ْ

 .اهلهإ هيف ارقي نسم الب اهرمإ اوت: ةيزق وا ليم و اهنف |
 ظ عسناو حوتفلا تدازف نامدع ىلو و ؛رمغ تودمب مالسألا بيصأ مث

 | تعدف نولدخلا شبت قالفأ عاقيا ىف نوءاسلا ىفس و ؛رمألا '

 ظ ميظع ةباعصلا نم. بوشهم ىلع هبوتكملا قحاصمل): رشن ىلا لاخلا .

 رشع ىنثا ىلع ديزن ةنيدملاب لُمموي مو3دع تناك و ةباهصلإ عمجت ظ

 00 ل ا ل 75



 !اهيغ طويتك تلا .نسنلتلردلا رن نماسعلا "لك اون ٠ هلا
 نا لالب ىلإ اوديع و ةهئالمإ و مالسلا هيلع ىبنلا ةرضح نآرقلا ْ

 ظ نآرقلا نم ىشاهيلع ةمطق هدنع تناك نم نإ ةنيدملا ءاعناب ىداني |

 نولبقي اوناك امو ءعطقلا نم رثك ددعب ءىج و .ةباصضل) دهشم ىلع |
 ناك ذإ هنرضع و ىبنلا  ىدي نيب ثبتك اهنإ اوققعتي ىتد ةعطق

 ىف ل اغي) و ظفعتلا ىف ةالاغمو طايتحالا ىف ةغلابم الا كلذ نواعفي

 لاجم ىقبي المل ضعبب اهضعب ةرركملا عطقلا نواباقي اوناك و .طبضلا

 | عانوا امانشفف ةيوتلا ةروس نمل مكياج تل ةيآآ لإ انلطو نإ

 / فيز نب سوا نب ةميزخ يلإ دنع ةبوتكم اهاندجو مث ةبوتكم اهدجنل
 721 اليتم تانسللا ! ةروح ىلإ! انلضو ىتح فيز لاغؤ [ 1 ظ

 ظ هللا لوسر ممسأ تنك لق ”قعصلا تعست ,نيح نازحالا ةروس نم |

 ١ تباث نب ةميزخ عم اهاندجوف ةبوتكم اهدجل اهانسيتلاف اهب أرقي '
 | ىف اهانتحلاف هيلع هللا ودداع ام اوقدص لاجر نينموملا نم ىراصنالا

 | ةياصصل) و ةلحلا عيمج رمع عمجو .هعمج مث و قعصملا ىف اهتروس |
 ١ ملو ءضرعلا نيح ضارتعا مونم دحا نم عقي ملو «مهيلع هأرقو |
 | !ذه ىلع ةباعصلا رباك عامجإ لعب و . اضيإ دعب رهظي مل و عمسي ظ

 | اوعيس ابيترت اوبتر مهنا لاقي نا نكمي ال فعصملا !ذه ىف بيترتلا '

 ببترتلا !ذه ىلع ميعامجإ و .هفالخ ىلع هأرقي مالسلا هيلع ىبنلا |
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 ١ ل11 ركل نوي فيز الرمس: كلذ: ىلع له 011 00
 ىلع ردنتم لك نش لبجلا لقن لهستسا و الوإ كلذ بيز مظعتساو |

 ' مزلي امع لفغي واج طاتخم ردك ىع امالاب رذقتي زومال) ماظع

 ظ طابتحالا بجاو و رادنقالا لامك نم علاصملا مظءاب مايفلا ىف هيلع

 1 [ندلا , وسلا يزف وب دامتجالاب وا بجلب علام و تبقتلا اميل د |
 | لها و هنارقا ىلع اتفاف !ذرفم ادرف ناك نا و لاصخلا نم هل امب |

 ظ غلب امهم ناسنالا و .هيلع ام زع ام ىلع مزعف اربخإ قفاو و .ةرصع

 ظ همزع و ميظء ره هيلع عقو اذا ,نوكي دق ةمهلا ولع و رادتقالا ىف |

 بابسسإ و هليصت لئاسو نع لفاف روغ ههوجر عيمج نم هروصت و

 ,فقوتلا هبش ىش و ددرتلا نم عون اعبط هيرتعي ,هيلإ لوصولا |

 ١ ركب وبا مح وا ةمرع ىلع مزاعلا ىضمي و لوزيف ثبلي ال هنكل

 نب با و ديز مهمها ناكو .ناقثالا و طبضلاب مهل دوهشملا ةظفحلا |

 رمع نب هللا دبع و سابغ ند هللا دبع و ىلع و نامثعو بعك |

 بئاسأ] نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع و ريبزأ] نب هللا دبعو ظ

 ةريره وبأ و ملأس و ةفيزهو كعس و ةعاط و:نيلولا نب دلاخ و 1

 نب ورمع و ىرعشألا سوم وبا و ءادردلا وبا و ديز وبا 7 تناصلاو ظ

 اورواشتيل روع لزنم ىف تراث نب ديز ةسايرب اوعمدجا و صاعلا ْ

 نولاوب اوذخا مث . مهتم كحأو لك لامعا صيصخت و هعمج ةيفيك ىف ظ

 هنوظذع: |رزاك مولك و .نآارفلا ةباتكل ةنيرملا لجسم ىف مهناعامتجا

 مونركاذ نم رارد ةلمج هتباتكب لبق اونتعا دق اوزاك و باق روظ نع

 ظ [نيصم تنك ناك نم ءاجو .هايا ميظفه و هل مهطبض نم اوققعتيل ظ



 .هيذ بير م لاه ى 7-0 ا 0 ل لامهألا داع ىلا ١

 انيد مالسألا انل ىضرو اننيد انل هللا لمكأ مه هللا لوسر ىفوذ مث

 نميل اك ةريثك ئرقو ندم أويفو برعلا ةردزج 0 ىفروطظ دق مالسألاو

 ةعاضقو ةعيبر و رضم دالب و نط ىلبجو دجن و نامع و نيرعبلا مى

 ةنيدم اهيف سيل فجاسملا اونب و ماسإ كق مداك ةكمو ىئقاطلا و

 تاواصلا ىف نآرنلا اهيف ىرق دقز:الا فارغا كلح الو ةيرواآلو ظ

 هياط هللا لاح هللا لوسر تار. كنك ةاسنلا وأ ةزانبسلا هلغالر |
 مولك الكا ؟ىش ىف فالتخا مهنيب سيل كاذك نوملسملا و ماسو

 نيتنس ركب وبا رمألا ىلوذ مث .ةدحاو ةلاقتمهو دحاو نيدو ةدحاو ةم| ظ

 سانلا ةءارق تدازو ةماميلا جف و مورلا و سراف ارغف رهش| ةتعو

 نامثعو رمع و ىاح |دتبم اعمج ىحاصملا سانلا عمج و نآرتلا ظ

 نيب نكي ملو . ملأ س و دوعسم نبأ و ديز يبأو كيز و ىلعو ٠

 دوابلالا روهط رم:نلك امو ؛هتفالخ ندز "نش قيئالتملا لييلسلا ظ

 : ماشقإ ةعبرا برعلا ماسقن) و ةماميلاب ةيليسم و اعنص ىف ىستعلا |

 ,ةدرلاب ةنلعم ةفئاط و ,ةاكرال ةعنام ةفئاط و ,ةعاطلا ىلع ةتباث ةفئاط |

 ركب وبا مهيلا جرخا دقف ةباغلا نوكت نمل ةصبرغم ةفقوتم ةفئاطو

 ١ ةيليسم و. دوسالا لتقف نيملتلملا ٠ ند .ةباصن :مهيللا زهجتو (كثزعيلا |

 ١ نتفلا هذه نكن ملف ؛ مالسالا عيمجلا عجار ىتح دحاو ماه ضعي ملو
 ١ سحا نتفلا هذه تنكس نادعيف .ةعاسلل تافطناف تاعتشا رانك الا

 00 كوشم ىلع كفأو بانك فنا لا مج ةزاو زاد قورافلا الف ْ

 ١ ركب ىبأ ىار رثتسا أيل و !ةبتكلا و ةظفحلا نم الهو ةراوصلا عيمج
 ا ب بسس جي رح ا ا
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 ءالود نهم نيعو .مالسلا هيلع ىبنل ىلع أونوضرعي و أهوظفم ةيآ لك

 يرعلا ناسللاب ةباتكلا نم نينكمتم اوناك ىهولا ةباتك ىلع ةءامج

 دوعسم نبا و تباث نب ديز و روعو نامثع و ىلعك نامتلا لح

 . مهريغ و مالس نب هللا دبع و كلام نب سنا و

 | نوضرعي و هنرضع لزذ ام نوبتكيف ةرشابم مويلع ىلمي ىبنلا ناكف

 | نم نآرفلا بتك ةيفيكلا ةذهبو . مهرقي ىتح ىرخأ دعب ةرم هيلع

 | ..ةقرفتم شيطارق و ىفاغح نلغ لوسزلا ةاّيتحه ىف هزخآ ل) ةلوأ

 مهسفنأ نم مهدنع ىلغا سيطارقلا و ىئاعدلا هذه تناك و

 | لدي . سيلج بيبح لك نه مهيلا بح»أ و سيفن لك نه سفنإ و

 ١ :نشيللارغأ) و ققاصل] هنو ظفح ىف مهسفانت ىف اهانيور ثيدا١إ هيلع

 ظ .سلاجملا ىف انايحا اهب كاربتلا مهب+ ىفو

 | هةلمجإ امو رودصلا ىف نآرقلا ظفح ناش نع ةئركذ ٠١ لكو

 0 رك زابطفلا ىف هتيث و ىئاعصلا ىف هعيج ةيفيك ىف كلذ سب

 ١ ناك مالسلا هيلع ىبنلا نمز نآرقلا نا ىلع ةرهاب ةيعطق ةلالد

 ظ ىلع ابوتكم ..رودصلا ىف اظوفح : مولعم بيئرت ىلع ايثرم اغويج

 ١ .كلذ ىف ةدعاستم ةرفاظتم ثيداحأل و . روطسأ| ىف ظفحلا تيترت

 "نزلا ناو ينل خم بيلرتلا و افراتكلا او طملا لاق نآلاو
 مهزع ىف ببسلا نا نونقيتي اونادك نيذلا ةباعصلا ن. ةفلؤم

 واع ةنادو وزني مهنيد ساسإ وه هن) و ,نآرقلا وه مهنداعس و

 سس سسسكس ب ا

 ام عيمج نولذبي |وناك نيذلا و لج و زع هللا ىلإ موبرةي ىذل]

 نع انوصم لزذا امك هظفح ليبس ىف لقعلا ةررصتي ام و نوعيطتسي
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 اوناك ةباعصلا نا و نآرقلا متخي ناك مالسلا هيلع ىبنلا نإ ىلع

 ىلع ةععضإو ةلالد لق كلذ لد و تا ةدع هلنع نومتخت 1

 ىلع ابترم اعومجم ةباعدلا نم ىولا رو دص ىف اظوفمم ناك نارقلا نأ
 ىبنلا ناع نارثلا أانضرم ذاعم لاق . مهنم بذأو لك َكِنَ مولعم نب أ

 8 |دحأ 0 بعي ملف مالسلا هيلع ظ

 ىلع هيلإ لزذ ام لك |روف نوبتكي ةبتك مالسلا هيلع ىبنلل ناكو

 حاولالا ىله و ابلاغ قاروألا و قوةرلا نم سيطارقلا و ىفاجصلا |

 ١ ةرشابم مويلع ىلمي مالسلا هيلع نينلا ناك .انايحا لخلا بَسَعو

 )فك ةروس ىف |ذك ةي از ينم مسكت هنآلا به نا 0
 ' ءايقخألا نمز ىغذح مودم ةمزئلم تارقلا نه لي 1 ةباتك اكو

 ١ قفاتحلا نم نآرفلا نوسرإد ني نوملسملا ناك ذآ مالسالا لقاوأ ىف

 | نم ةينيهلا كاذ ذ) ةياردلا نوذدي:نوكرشملا ناك و ءتويبلا ى

 1 هنتخو هنخأ حم هناي ليق روع ثيدد هدهاوش

 راعشالاد مهدنع مهم وأ سيفن ىش لك بنك برعلا تناك و

 ١ ةقلعملا دواصقلا كلذ بهاوش' نم: :ةقيلبلا سطنلا و ةعيصقلا

 ماع مهل ةباعصلا نم ريثك ناكو .ةضرالا اهتاكا ىثلا ةفيعصلاو |

 1 لوسر ند ًاهقعومس ثيداحإ هله لوغي كلام ند نس ناك : مافلاب

 قئاعصلا ىف نوبتكي اوناك ءالوه نه ريثك و ؛ اهتضرد و اهتجتك و هللإ

 ١ تسييس بسيسو تسسلم

 ْ | نورتلا يس ىف دواد يبأ و دنا | ثيدحل ةبث ةبنرم رم سلا | ناكو

 ظ بتكلا لدب ىناثمااو نيئملاو لاوطلا عبسلا ءاطع] ىف ةلئاو تِيدعو

 لدن دامها و ,لصفيلا 9 ميماوح اب ليضفتلا 2 ةيوامسلا ةثالثلا

) 



 - قانا

 هللا لوسر بجسمد ناك و اههوجو و اوفو رهو تايآلا طبضي مولاغتشا و

 موسي ىهنلا ناكو نآرتلا ةوالتب لجز و ةحبص ملسو هيلع هللا ىلص

 .مهلاثما هتمأ ىف لعج نإ ىلع هللا دمح و مهنم الملا ىلإ

 هظفح مالسألا زنط ىف نازملا نانتال ماغلا مامتهألا !كدهحب لثمن و

 .ةنس نيرشع فيعاضت ىف ةباعدلا نم ىولإ

 نونتعي نيذلا هظفع# و امجنم اقرفم لزذي ناك نآرقلا نأ ثيحو

 ىف نرعا كلذ و ةريثك تاونس ىفيعاضت ىف ثكمو لهم ىلع هب
 نم هظفح ىف عرش ناك هظفح نم رثكا و , ركذلل رسيإ و ظفحلا |

 نايت نم موصعملا ,مالسلا هيلع ,ىبتلل ناك ام هيلع دزو .ءابص ١
 كلهاعتب رمآلا و هظفح ىف بيغرتلاب مامتهألاو ءانتعالا لامك نم نآرقلا

 ىف ظفح دق نآرقثلا نا عامفي و نيبتي لمات ىندإ لمات نم لكف ظ

 .نايئلا ,لماك و طبضلا متا و طفحلا خسرإ و نافنالا مامتبإرودصلا ١

 ناك مالساا هيلع ىبنلا نإ ىله راثالا تلاد و ثيداحالا تقطن دقو |

 ةروسأا نم اهعضاوم مهملعي و روسلا تايآ بينرت ىلع هباعكإ ىقوي

 نوفرعيف هنوعمسي و اهريغ و تاولصلا ىف ةروسلا أرتي ناك و ءاصن

 بيئرت مالسلا هيلع هنه ثطبض باعصلاف .تايألا بيترت كلذ نم

 ب سس سس

 . ةظفحلا كّملوا نم لجر ىلإ مالسلا هيله ىبنلا هعفد ةنيدملا ىلإ
 ١ ناكو . كلنل لبج نب ذاعم اهيف كرت ةكم جنف امل و ءنآرقلا ةملعي

 ١ هيناعم و نارقلا هتف ىرعتب ىنتعي نم ىنولا مه و ةياىصلإ رباكا نم

 . مهمامتهاب موليل نوماني ألو مهراهن نولكاي آل اوزاك ةباتكو اظفح هناقثا و

 .اهتوالت و تايآلا سفن هنع تطبض امك اهعضاوم و ةروس لك ىآ '



 كبر و , ارقا ل نم رم ناشنالا قلخ قلخ ىذلا كبر 1 م

 هدعب لزني مل و .ماعي مل ام ناسنالا ملع ماقلاب م اع ىذلا مركألا

 .( ىدولا ةرثف نمز تاونسلا هذه ىمستو ) .تاونس ثالث ىلا ”ىش 1

 هأرغتل هانقرف انارق و ) ةغس نيرشع فيعاضت ىف لزني نآرفلا ذخأ مث

 هب تبثنل كلاذك_ ارسالا _اليزنت هانلزن و ثكم ىلع سانلا ىلع

 لل اره وأ انرعتا لدن ام ندا: (نايزعلااليقولا ةانلرو كوارل

 نلغا و رثوكلا و صالخالا و ةحافلاك اغمج لزن ام هنم و نآرقلا

 قامو ةروش وا ةيآ مآسو هيلع هللا ىلص هيلع لزن املك و . ماعنالا ظ

 ير روفلا ولع هنوظفعيف موظفعتسي و لزن م ةرايصلا ”ىرتي ناك هنع

 ٠0 [رملا النمل نال نانتمالا .ماث كلذ, نزيضياوا بلت وأ |
 برقلا برقا و تاداهعلا مظعا نم ناك كو رمل نمهز و ةلاسرلا رصع

 لدغ هيلف نو ددرتي , مالسلا هيلع ىبنلا نم ةي] اوظفح اذإ ءاونأكو

 هنولاسي و اه3ادإ و اهظفح نم موثيثت دادزي ىمح همامإ اهنواتي و ةرم

 تيثتل) و ظفحلا ناقتإ بعب و .اهيلع مهرقي ىتح تلزف) اه تالنغالغ |

 ١ هتوملعي اوناك :ظفح ام رشني موغم دحأو لك ذخا طبضلا مأمن ََف

 ١ نم ىهولا ةعاس لوزنلا ]ودهشي مل نينلل و ,نايبصلا و كالوالل ظ

 ناموي وأ موي ىخضعي الف: ضانلا نم مولوه نم و ةنيدمأ| و ةكم له| |

 ةءامج نيع دق و نيروص# ريف ةءامج رودص ىف ظوفمص لزن امو الا

 هللا لوسر كعب و .هقارفا و نآرثلا ظفح ىلع ةباعدلا نم ةييظع

 ةباعصلا ةانذح نم ةعامج ةرجدل] لبق ةنيدملا ىلإ ماس و هيلع هللا ىلص

 رجاه اذا لجرلا ناك و .اهدالوا و ةنيددلا 7 نآرقلا نوداعي
 رس رس يالا ل ممل لا سلما ا سسسوساجصمسمطمملاطمطكعصللا لا ا للجببجبمبججتج >ج>بب +
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 اطال ى ةباصلا لمت الجال نارذلا اطقم لمألا ىلببلا آت سرق
 ,نيماسملا نم مها و مهيواأ «نيدلا ىف ديكي بواك قأي نإ نم

 ؛امهو !ذه و |دمع كلذ لعفي ,امسر وا امظن نإرقلا ىفايش لدبيف

 نيعمجم قحاصملا انفلس بنكف .لالضلا ىلإ ىدؤي ىنالتخا لصحف |

 لادب و لجأ وأ  مهاو نأ ىكل اهيتصم فقل. لك ىلإ اوم ارأ كامبللا |
 لطبي و فحلا ىشكذنيف ؛ هيلع عمجملا ىنعصملا ىإإ عجري ءلدبم '

 .مهولا و ديكلا |

 ريخ و (أرزو هلصا اوماقأ نورقلا ريخ ذا) هلوق حرش ]له

4 
3 

220123 
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 دس كا

 مهب اوقعاي امل موغم نيرخا و ةعمجلا ةيأل ةراوصلا نرق نورقتلا

 دارملا امنا ؛ مولعم رما نيزلا ىف قاعالا مدع نال . ميكملا زيزعلا وهو

 .رجألاو باوثلا و لضفلا ىف قاعللا مدع

 اريغلا و مهولا ناضإ نم بصي مل و + هتنسب رووشم هيف أم لك و ظ

 موسر و روسأ| و'تايالا: بيئرت نم ةباعتلا ىنحاصم ىف :امإ لك ظ

 اةاابلا| هيطام يملا نسر ةياثلا ةنكنلام ازوهشلا ىوزرلا ىاتاللا ١

 ةبلعا ىبنلا سر مسرلا و ببترتلاك ةباعصلا :نمز مسرلا و بيقرتلاف ١

 مدرلا كك ريفتلا: او ,باتكلا ىلا مهوأأ ىناضا نمو . مالسلا ْ

 ءانتنسلاب :هولتن ىذلا ,نارقلا كلذكو ..بيصم ريفف بينرتلا و |

 رايق ةيالا ايتلت او بناس نك ةيبثفاز ء افا رريغسا لو طيجلا ظ
 ١

| 
 فير الو رييغت نم نش هيف عتي ملانيلا اهند) ىتخ اهقتبثإو اهتطفعو |

 نآرقلا نم لزن ام لوا "املعلا لاق :كيدل ىنحلا ذإ رايخلا كل و



 يي سس ل يا كلل ا
 ارزو هلصإ اوماقأ نورقلا ربخ + ذا ىقالعلا ىلوا هتفالع قلع

 .ناسنالا هب قلعت ام. ىلوا ةبحو هاوه سيفن رم) ؛ىا

 نم ىرق) اببس كلذل لج 0 اليلخن و ملع ءاقبا دارا نم لك

 هيف عدوتسا م عبضي 0 ررحاةباتكلا لاق :هينزأ نم: نقنوا ب الإ

 ,نايسنلا و ترملا هيلع ىناخخي ال ظفاحو , هيعويام هيدأ ريغتي ال زنك و

 عقانص لجا نم ىهوف .ناسالإ هفرح اذا لوقلا نم باوصلاب 25

 فيلل لكى داعاكسا ,.: مالا ةفانم بكا نمو لالا لا

 , ةليلج ةمكح لك ثيروت ىلا ةعيرذلا و ةليضف لك ديلخت ىلإ ديدولا

 .هيلاخل مهألا لراعم و نورقلا رابعا ةشالا ممألا ىلإ ةاصوملا ىهو

 .رزافدلا دعب ةراج+لا ىف هشقن و ؛ رخالل لوألا هنزخ ليلج رثإ نم مك د

 ها اننا ؛ ملعي مل اه: ناسا ماع ؛ ملقلاب ملع ىنلا انبر ناىبسف

 وا ةي) تلزن اذا مالسلا هيلع ىبنلا ناكو .هفيرش ةعانص و ةييجع

 اهوبتكي نأ ةبتكلا رمأي و اهايا موظفعاسي و ةباعصلا ”ىرقي ةروس

 ك0 ولأ كاوتش 7نابشنلا :هيلغ نات نراك ةئاللزلا لووتلا شف

 روطسلا ىف هللا نم لزنا ام ظفح ةرورض ىلا ةمألا دارا لجال لب

 ثانيب :تاي)] وه لب  روددلا ىف هواتف“ نا مهيلع نعم ناك ابق

 12019 ةادشرم .ةنبم ةبانكلا تناك و  ملعلا اودوا نيدلا: رودص ىف

 ظ ايف ,هلعب هور رع و ةضري رذ كلثقاف ؛ مالسلا هيلع ىننلا ندر

 ظ ندت وأ ىزلا نافذ نرافاحل 71 أنا و ركذلا انآزذ نوت انا هللا دعول

 ا بيس ىوق 7 طامتحالا ةياغ اهانتح ف طاتعت نا هيلع بدا ةنامأ كك

 ظ لوأ كلذ را فدا ولا أوناخل ءالا هلله كلام بمآف .زرح 0

 اي ا تتم ةاضختت1ا3484اددك(اةخاتتتخطيلا (ططت7تتت0 00707 تت تأ )أ أ



 ف 0 00

 أمه ىغي ران رو 70 ؛ عوضوم هيلاغف ىئاعصلا نوطب ىف انبلا |

 ميهب ليل ىف هلهج نم عرسي نيع هرما ءادتبا ىف ناسنألا هيلع ناك

 دشن ىف ايرارطضإ اريس ارقاس ,ميهيف مهر] رعب ىف عبس# لازأل و

 ءاث ول و .رهاج اهنم و .ليبسلا بصق هللا ىلع و .ميمصلا فلا

 ىلإ ةيفابلا هللا ةنس هذه نارسلا بيجع نمو .نيعمجا مكإديل '

 .نيدلا موي ظ

 ارصتتنم و هب امضتعم هيلع + !فءتعم كيسحل) لدإ وهو ةديعإ ظ

 00 اما تابعا ١ و نتف لع السقا ظ
 أرصتم موسرملا ننس ىلإ ىدوهي + ببس ىف هللا ناعتسملاف دعب و ظ

 ىهو ,ثباث نب ديز اهبتك ىتلا ىفءاصملا ىف موسرملا ةفرعم ىف
 ١ و ,ةطفاسلا تآ ايلإ ةفرعم :دئاوف ,هينامثعلا ىحاصملاب ةروهشملا |

 لوصوملا ةفرعم و , ثيناتلا تآ ان روص ةفرعم و ءتازمهلا روص ةفرعم

 هيلع ىنب و ؛نارقلا ةوالت ىف رببك لخد هل كلذ لك و .عوطقملا و

 باب و :دئاوزلا تآ ايلا بابح باوبا تآارتلا ماع لوصأ نم

 فتولا باب و , ماشهو ةزمح' فقو باب و « مسرلا ىلع زمهلا ىنيفغ“

 . هلام الا باب نم لامي ام ضعب و ,كيناتلا تآ] ات ىلع

 كيعس نب نامثع و رمع وبا مهغم . . ةعامج طخ | موسرم ىف ىلإ دقو

 ىشكارملا سابعلا ردإو ؛طقنلا ىف مكعملاو عنقملا نيباتك ىنادلا ٠ ظ

 ىطويسلا لالجلا و ,ليزنتلا طخ موسرم ىف ليلدلا ناونع هامس اباتك | |

 الصف طخلإ موسرمل لعج و «نارقلا بتك ىف نإ رق الا بتك هامس اباتك |

 ..ناقثالا نم نيعبسلا و سداسلا ىف

. 

 عةشسسسسسساا الا  ميسسسسلل يت _ ص _ سس سس ل سلال



 د 1 0

 اريخ انع هازج و هنع هللا ىضر مظانلا لاق

 ميجرأا نيمحرلا هللا مسب

 ارردلا لزنتسي ابيط اكرابم + ارما امك ًالوصوم هلل دمجحلا

 نوبسمت نيح هللا ناحبسف هلزإ لاق . هماود ىإ بمحلا لصو رما امك
 قنونلعملا |رويسل مس انه هللا ناعوس و( مورأا ةروس) نوعبصت نيح و

 و ءبرعلا ةداع ىلع طسولا لهشي نيفرطلا نييعت و .ايسايق ابوجو |

 نو روظت نيح و ابشع. و ضرالا و تاوبسلا ىف محلا هلو لآ“ ظ

 او ركذإ اونم] نيذلا اهيا اي , رمالا ىنعم ىف رابخا (مورلا ةروس) ظ

 ريغ و .(بازحألا ةروس) .اليص| و ةركب هوحيس و اريثك اركذ هلل |

 ىوننا و ءنيدلا ضفارغب مأقف ةعيرشلا ةداج ىف ماقتسا نمو

 :لصاو وهف نسح) ند و ,ًالوصوم امثاد هلل دماح وهف هيهاون نع

 كناكرح عيمج ىف هبقأ رتف :وارت كناك هللا عم نوم نأ نس

 يننتف ,هنع كرجر ام لك ايناجم ,هيلإ كبدن ام لك ىلإ اهراسم كنالاح و

 ةبقارملا ره !ذه و .هايح لوح موحن هل و هعرش دودح بنع هللا عم

 الط ناف. كينيع اضيغم ,كس]ر اعنتم فْفْتت نا ل ,ءابلعلا لا ظ

 .ءىش ىف, ,نيدلا ماسلا ١

 اروؤ ىذل) هللا وه دابعلا بر »+ انتلاخ ناسجالاو نملاو لضفلاوذ

 ىرد دارا ف «, ردصب يطع درذ د 1 مالسكلا و ريدق ميسلع ىد

 لوقم أاهيف ا لا ءالقعلا و نرفلولا هيلع قئفتأ لق هدو لك ظ

 00 لا ا
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 : ميظع ررض اهيف لب اهيف ةدفاف ال هذه و .نيرسفملا و نيحراشلا |

 داراللا ملغلا نم نوسعتسيال انتبلط و ان ءابلع تاعج بق هذه ناق |

 حرش نودب باتكلإ نم ىناعملا موف نأع نوردتقي هب ام هيوحلا و ظ

 . سوماقلا مأمتب هيف ىناي

 ةدقاف لك تببلا فعب ركذإ نا تنزيل و ةداعلا هذه تيناجو

 :نيستي ان نقف ىلع مطالإ اهنيفي آل

 :كليناا ذيلا او تاكزد هيلع للاب لا ضر امرا
 .اليسح وه اذا دج وذ باذ ام و «ىفتكا هللاب و ىطرش ىلع ىضماس

 : نيينسحلا ىدح| ىلع |!ذه ىاتك ىف تيتك اميف نوكا نا وجراو

 2 هيف كمر نق دامنجا داما وا ةاجق) 2 لك نم اباه

 و ىعسلا بيعلا ىلع امتا .ىلع هيف بيع ال كلذ و .ثامتاف |

 .هللا نم قيفوتلا ٠
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 ْ نيعبس ةنس رت ايلف تركعا قالك ىدم لإ لالا دف ظ

 ظ ةفوكلا ىعصم نإ و ةيواعم نب ديزي مايا ىف دقف ةنيدملا ىنعصم و

 ٠ رانخملا مايا ىف دقف .

 ىحاصملا رما نم ناك |. عبعد ةنيفوتاو ةللأ نوهت ركذاس نفل او ظ

 سيل 2نطا اميف ءاذع و .ةقوثوملا و ةدمتعملا عبانملا نم !ذخأ '

 32 ةقورصم و“ ةلودشم عماعلا راكفا : ناك نا"و لايعالا :رغلا ظ

 ممه نمز ىف ,نامزلا !ذه لثم ىف نيدلا ةعئار هيف ءىش لك ظ
 و هيوبحلا اهنووش ىف انّتما ةلاح نع |ووءاتسا دق نيذلا ,هئاملع

 أهقوقح يسوع انتمأ لاوعا حالصأ ىلإ ةوجوتم ةيبدألا و هيملعلا

 .كلذ ىلع ةرعاسملاب ةموكحلا ةبلاطم و هيبدألا و هيكلملا و ةينيدلا

 |ذه لثم ىف اصوصخ مزال لوا و مهم مه) كلذ نادحا ركني الو ظ
 ءار و ىعسلا أ هم اق نا ةنمب و قد ا 0 را خرق ولا ا

 نر نأ أنيلع انآ“ 5 اهاوس ةعاصم لك 00 نا انماع بجوي آل هم

 و . ىرخأ ف متميرخأ و , ةععاصم ةماقإ ق ىوسي نزعت ابازحا

 ةبدمل مامن و ةيغرلا لكي مقيلف ةءاصمب مايقلا ىف ةيلهاال ناك نم

 ملاعلا مامالا 0 ماظن نه اهرشن ىف تعرش قتلا ةليطعلا و ظ

 طاشلا

 ا نأ درأ مل و 100 ودرش :دصاقملا ىنسا ىف لقاضتلا بارثا ةليقع

 ظ ضماغ لْخَو تادرفملا ناعم نايب نم حرشلا ىف موكلسم كلسا ْ

 مانا اهامس لو ايا تنل 080 سس 2 ةديصق ىه 1

 ' تءنع ةأوبقم ةنشاف داع هلهو ل اا هوجو نانباَو بارعالا



 17+ لص ب

 .هيف ليق ام لك نم ءىش سفنلا ىفو ظ

 0131 نأ يقل صاد. قناغعد و نارتلا تع ىلع بيزا دقو |

 ىنعم و ,هزاجع) و 'نآرتلا عمج خئرات ىف ةءماج لوقلا نم ةلمج ظ

 .ةثالثلا هذه ةيمها ميظعل عبسلا تآ ارقلإ و ةعبسلا ىردالا

 لمجا نأ تدمزع و ؛هتنوعم و هللا قيفوت نسح ىلع تلكوذف ظ

 .ناكع) و نارتلا عمج غارات قفاانزيقانم نايبلا هيف بس مالا

 نإ للا الر هتيار“]ف حاو :الوق ةعبسلا ىرَخا ننعم ئىفازكذا كل

 .ه]دعتي ىلا ٠

 رومألا نم نآرقتلا زاجبعإ هوجو و عمج ا ختران نأ ثيح و ظ

 اع جرح ال هنأ ىراف اهريغ اهيلع ىنبملا و اهملع مزاللا |

 ىلا اهراطقإ فاصنا ةرك حو ابق مالكلا ةرثاد تعسو نإ كلذ

 .عوضوملا رطخ طخ ىنمه هيضتةي ثيح

 قتفارفما :للعا ىاتك نشنإ+ ناد نيس نعي نل )كب فتلاو

 ركذ :ةيلقعلا مظان هركذ ام بسح لئاسملا بينرت ىلع هئرجتلاو ظ

 نارقلا زاجع) ركذب هفدراو يفحادملا ىف نآرقلا عمج خبرات الوا |

 ئرعألا |له ءانثا راذ و نامنع نمز ىناغلا "كودي و 3 ىلا 0

 ١ اعلا : ةىع ىلا عزاشإا و 1 عابتا مكح ركذ و ةعبسلا |

 54 ام ركذي ملأ و ىناثلا 3 ىف تراث نس كويز اهنا ىتلا 1



 مسرلاب فاعتي ام و ؛ىبااشلل مس لا 3 ةايقعلاك و ؛ءاغيإ ةيلطلا 2
 . اديب نيسمخ و نيتفام ردق اهنم

 هلوحب انيتسم تأدئبا و ؛ىمزع هل كعبنإ اميف هللا ترغتساذ

 ىنابل ةكرابم ةلمسبك اهلعجي نأ هللا نم الم] ةليتعلا رشنب هئوق و

 . ىلام]:رداس و: :ةكرادتم ةقحالتم نوكتف قاما

 م راتب قلعتي ايم :ايذ. ةليقعلا ةمدقم ف نكذ ىبطاشلا مامألا و

 اونط ارابخا ةياورلا لخا' هيف لعن 'دق و. ىعاصملا :ئفب ن]رفلا عمج

 بوأق [هنود تراح نيدلا ىف ةيوق هبش امئازاب ع ؛ اهئعص

 راجعألا وجو ضعب ]لقنو نارقلا ناجعا اضي):ركذ و .نيماسلا هلق

 ' ةوبن نال ةينيدلا لقاسملا مها نم نارقلا زاجعإ ةلُمْس» و .اهحرجو

 . هيلع تينب مالسلا هيلع انيبن

 قناعم ىف ةعفانلا بتكلا لمع نمم عقي نأ نسحب ناك ندر

 لها نم مريع ةيبرعلا مولعلا له| نم هدئاوف ىف ماكت و نآرتلا

 ىلع ةلالدلا و زاجعألا هجو نع ةنابألا ىف لوقلا اوطسبي نا مالكلا

 فيقد و رجلا ىف لوقلا نم هيف اوفنص امم ريثكب قدا وهف هناكم

 ةجاحلافوعنلا ضماغو بارعالا عيدب نم ريثك و ضارعألا ىف مالكلا

 0 .بجوا هب لاغتشالا .و .سم) !ذه ىإ)

 اذ )1 قييداحالا جيعص ىف ةذراولا ةقيبسلا جيرشألا اننا ركل ١

 هنظ| ام ىلع وهو ؛ةعبسلا ىرحألا ىنهم ىف ءاملعلا راكفا ابعت ثبعت

 ال لاوق) اهنم دارملا نييعت ىف ليق دنف كلذ عمو .نهاظ» نال

 0 ةياغ هيلدا هيف 4 كفرا ظنوا 0 اهل ةبسانم
 | نع تي و



*39 
 م وريم ب يي بر يامل يميوولالاب

 ع / ىفذ همسر هب فاعت ه ءىش 1

 0 ةباعصلا همسر فيك ملعت نا ايناسعتسإ ابوجو انيلع بجي

 ظ مزال رْم]  سايقلا هيف )وفلاخ اميف اهموسرم عابتا نأل ال :ىءاصملا ىف

 ظ يوك و ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةتباث ةنس هنوكل انيلع

 | قفثا فيكوا اطخ ال ىقحت نق مهذم ملع نع ةباعصلا نم احالطصإ

 ظ ظ .طتف كلذ لجالال |

 ىحاصملاو نارقلا خبراتب قلعتي امم ةباعصلا مسرد ملعلا نآل لب

 م كامرإ قارن اما ابنك وا: كلذ رعي نا ملسم ملاع ىلع قيقحو |

 |[ لارا ا ضال يراني "نرتضيو نيني بابل ل
 | ' ميظع نم و .ةريخألا نورقلا هذه ىف هب مالسألا ءاملع ءانتعإ نم |

 . اهيدابم و نيدلا مولع انيف سرد نإ :هبلع مالا انيلع تيوب ظ

 ' انيف سيل :اصوصخ نارقلا مولع و انفلس خيراتب قلعتي ام و ءاسورد |
 اوهمل و ؛ىبرعلا وعلا نم ريسي ءش الإ نيدلا مولع ىدابم نم ظ

 ١ لع و !ديوجلا فا نم تابلك ضعي الا نارنلا وله نم انس '
 ظ وهو ءتآ |رقلا ملع ظفع# نم و ؛دوهعم ريغ اندالب ءاملع دنع مسرلا ظ

 ظ .دوجوم ريغ ,ءىش لهسأ

 رلض انيق كوي نراقب ءاماخ نم ةلعاسلا, ميلظع انيار الو 0|

 ماه و مسرلا ملع رشن ىلع مإدفألا حور تاهجاولا ضعيب مايقلا ى
 | نينللا نيانه نفاس رضا رشنب انسرادناقامهايحا.و تآ اغلا

 ىرزجلا نبال ةبيطلاو , عيسلا ى ف تيب ىلإ ىبطاشلا مامالل ةيماللاك ١

 اكل انج .ننقف فت نيام ىدماف تام ةداجاتتا كف ردجلا ىف



 8 اب هس هو

 انام لعل ليسو 0 ايعاسم نم ه] دعأم لك نم مفنأ 8 ؛جراخ

 ا بتالاب لليسسن ناوه هلهسأ و اثسزاكم حالصا ىف ش لو و

 ظ :ةديغملا' كيتكلا :نماهريغ انشرالم قف سردي ىّثلإ

 ظ نا عاصي باتك اهيف ةيسردلا بتكلا نيب نا اميف سيل و

 ظ قةودصلل هقفلأ ىف ةيادهلإ و وعنل | ىف ةيفاكلا ريغ 6 نوكي

 | .طقف ةيلاعلا

 يدلسأ نفو ىذئيد ماع نأك نق ان دنم لدوي اليبملا هلل و نحن و

 ١ اذا الإ ,موللا ؛ىنغ و ةيافك انل اهيف ؛ مالسالا ءاملع راثآ نم بتك

 ال اذن نايعل و امتنا ىلإ و1 ىايلت ام اس لا
 أاهمزملن نأ ان ىغبني 5 انياع مزأت رومأ بعصأ كلذ و رابعا و

 ىراوط نهد امويلع أرط م ةرثكا ؛كثيدحل] ملع و ةئغل) ملع ىف

 دقتعن انمد ام كيلقَتلا ةيامع ىلع ديجن نا انيلع مأرح و . ماهفألا

 ليعلا نقدالوعن ال و.تيتعن الف“: ماهوألا ثيبخ نع 'انئيد ةراهط

 ولت آب اهيل نيل ى . «فلدالاب. . مااسنلا :ىلع الا اذني اتاي
 يتلا وأ وركتلا و مازكالا نم هعج ةانيفوا ناو اهالطأ ماس نا

 ةمآلا ىلع اهلم# بجاولا ةيمالسألا مولعلا نم نا ىل روظيو

 ' لت قل: ىف افا ردتب تاارقلا هؤدو ملع ةينيدلا سرإادبلا ؛نفاهنيلغلو

 011 كلذ (قماضملا مدر: لع و ؟ىززبلا نبال ةيكلا اذ سل ١
 هذارإ انل :لفكا و نيتذاعسلا:ليث :انل :نويض“ئدلا ننزل لاا

 ١ ايعرش و ايلقع ايعطق ابوجو انيلع بجاولا نمف .نارغلا هلصإ نينابحلا

 نارتلاب قلعتيءام لك ملعب انعطتسا ام ءانتعا ىنئتعن و ههردو ظفعن نإ
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 ةنايدلا حور انئانبإ بولق ىف ةقيرطلا ه لوب كثعدن نا و ؛ هميلاعتو

 ١ نع اهتبع زا سوفنلاب تلح !ذإ ىتاا ةيماسلا حورلا ةيالدال ٠ ظ

 قبسن اهتلعج و اياندلا ىف ضوخلا نع و صقنلا زذق ىف ىوقولا

 . اهايازمب ةايحلا ىف مالا

 نم ةبوشم ريغ ةصلاخلا هتقيق» ىلع اننيد نم نيلصاح نوكتف

 اعلا ىلإ مهنم تدع و لوقعلا ةفعض اوءرتخا امب رهاظملا و عدبلا

 ىلا انلوصو نود لوعت أل و ,«تابتع انيقرت قرط ىف ىنبن الف

 1 لوا ىو .؟ةيبلط ةكرابج ةشيم ب شيتح .لداون اذا
 . ةينلم و

 ظ ةعفاد ةضون نه انتمأ ىف مويلا هارن ام باجغألا لش) انبج## و

 ٠ '«نغتن نإ ءانب نسعي !ذه و .ةيبرتلا وعن ةدهاق ةكرح و ميلعتلا ىلا
 ١ صلختلا موزلب ءانروعش ىلع اليلد و ءانلاوحا حالص برقل «انسحالاف

 ظ .هيلع دومجلا و لهجلا رساأ نع

 ةمبرت لَو ميلعت 01 ؛ ةيبرغلا و ميلعتلا آلا هرشإ نع اتتلطي ال و

 . بتاكيلا سراديب ال
 انعسو ىف سبل اهيلا جامعت ةيرم لك سيشات نإ كلج

 لويرادبلا و نتاكملاب هللا هاش 08 ولا نأ قتلا اندادعتساو ٠

 ْ اد اق نع عسل و ؛ انفانمال ةدوذغم اهباوبا ماد م انريغ لنع

 حالدأ ىف داهتجالا ؛نفد ىيتجتل وب ؛ةيف]دتبالا اننذاكما ريقكت

 ملع ىلع قفقوت نا و [ اهدا 00 ةينيد أدربتعت ىلا انسرإلف

 . عتام هيف انقلب الإ ١ من برفأو يي ل أه نس لسا رات



 لك“: يطلع

 | موو معو أك )ذ ام هليأب ىل لقف

 نيجرغتملا انئانبا ىلغ| انياراذا ثسق نكت ملوا تيمع نكد مل نأ

 نو كنب 4 و زامل كلاس كولسل ةليع نوعيطتسي ال اغسرادم نم

 نجيسم ىف ةمامألا بصنم باصتنالا ريغ ع شاعملا لبس ةرمم 0

 وكلا مولع تايلوأ نم مهاوقع ايلاخ ءةسردم ىف سيردتلا و

 0 خاسوا ف مد مهقازرأ نيل اج ,نيدلا مولع قفاقح نم مهث دمفأ اغراف

 ١ ىضري فيك ؟ناوهلا و ةلذملا عاوناب اهيلإ نيلسوتم ءسانلا| لاوم) ظ

 و هناوخا نوكي نإ ةيلم ةبم و ةيمالسإ ةتنش و ةينيد ةريغ هل نم |

 ؟هيويحلا و ةينيدلا لاوحألا نم نوكي ام سخإ ىلع هنيذ ءانبإ |

 ال 0! نكرم امك دانحلا كلام كلدحإو اوامع ال لس نال
 نأ و ؛ءايلعلا نع القن هتمدق امك انسراده لاوحأ بدذهنو عاصن |
| 

1 
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 ١ ةينيد سرادم اذل نوكي نإ انهوجو ةيقاسلا انتائيس نه سبلا

 . هميلاعت و ىبنلا قةيداعا 0 و ,همولع و نارتلا أهيف سرد ل

 ظ ىف ةيوطم هللا نيد فئاتح ىقبت نا انيلع نيشو راعب سيلا

 ..انتهلا و مالكلا تايلدج نم فراغ اننرغ دق و ؛تادلجملا ىواطم
 8 هينانويلا ةفسافلا ءارآ

 انغلس دقاوم و ؛رايغألا يجب عتمتن نا ىلا انرطضا ىزلا ام

 ,انم يلط نم لكل ةلوزبم ةضورعم اهيعذ و ,انيديأ نين ةدودمم

 ؟ انئداعتنا هيهتشت اه لفك اهيذ قا

 اب طالبا (ىلينان نإ الا :انندافس ىلع الزجل نفي وانتم نمل

 1 ىبنلا ثيداح) و ا نار ةلإ ةينيدلا انسراد م ىف سردن 0



 رفاس و هيضايرلا و هيعيبطلا مولعلا نم فرعي ال ؛ايش نارتلا مولع ظ
 .ضعبلا ىماسا الا مولعلا |

 ىءلعلا لامكلا نم هسفن ىف نجي ال : |رساخ ابقاخ اهنم جرخت

 هيرطفلا هدواكذ نم ةيقب هيف ىقب اذإ الإ موللا هب دتعي ام ىبدآلا و

 الا ىه تسيل و ؛ةعلاطملا ةوق نه هسفن ىف دب امب هسفن ىلسيف

 .ةرم ىلإ هيلع ترركت ةرابع نم ىنعم موف ى اع رارتقألا

 لاوها و انسراده لود ىرعي نم نإ نا الو هذه لك لوقا

 تلق ام ضعب ىف اقرغم اغلابم ىندعي وأ ىنمولي اهيف نيُئشانلا

 ا!نازخ لسياربتلا و ميلعتلا روءاب نيمئاقلا دجإ ردقإ ال 1 مث

 انيف ثيمت لزذ مل ىتلإ ةلاحلا هذه لثم ىلع انسرإدم مهرارقأ ى

 ىف تابثلا:و 'طاشنلا ةكلم نم نامرح ىف انلعجت و ؛اناوق فرش]

 ا تانيب و مولعلا لهانسم اياح ىف ىذدح نطنلا 120 6 نمو 0

 و لئاسملا فئاقد ىف ركسفلا مونم نمتت الو) .دوجولا ت

 (دوجولا ريئاسم 0

 لئاضفلا ىف انريغ انقف انا عدن مل نأ و ءدمحلا هلل و ءنعن

 فرتعي انريغف ,تابثلا و لمعتلا و رادتقالا و لقعلا نم ةيناسنالا
 نم انقانبال ام ىنرعيو كلذ ىيرعي انم لك .اهيف هنم طهإ انسل اناب

 تارشء انسرادم ىف ىتبي موبلاغ نافذ نلطلا ىلع صرحلا ةدش

 ننزل نا. ابلاط ,لازخألا .نسابأ ةثابلن زم ايضاز ءاتريغ اهراس |
 .ملوطرا ى هللا !نما|ىظر ذر ىلع نراوكي نإ انعانس ءلاعك اه هنيد |

 دلي



 ظ .ةرخآلا و ايندلا ىف ةمالا لاوحا ميقتست كلذبف

 . ةيملع نيب ةرقاد ةيعامتجالا مهتايح ىف سانلا 3 نأ كيب و
 ١ ةيقادتبالا بيناتكلا ريغ مهل نوكي نا مزأي ةيراجنو هيعانصو ةينيذ و

 ١ هيعانصو ,ةيماع و ةينيد نيب ةيدادعإ و ةيدشر سرادهو بناكم

 هال ملع لاجر اهيف اشنيل هيلاع مولع عاونأل ةيفاون سرادم و ةيراجنو

 اي لامجا !ذج :هيويج و ةينيداةيمويعلا عامملاب مايقلا ىلع نيردات

 ىلاوصألا ظفاحلا تاقفاوملا بداص مهنم ,ءاملعلا نم فحاو ريغ هلاف

 ىف انس» اليصفت اويف لصف دقف ىبطاشأ] ىسوم نب ميهاربإ هيقفلا

 .هيافكلا ىنعم ناييل هدتع لصف

 .ةيمالسالا ةهالاز سرارنم نركف نا ا نإ لدم

 ١ سردي آل ؛هينيد اهربتمن سرادءالا اندنع دجوي سيلف نعن امإ

 ١ هقفلا تايفالخ نه ريسي ىش و ىرعلا وعلا نء ليلق الا اهيف

 نام ةةيلابخلا ةفسلفلا ى:ىالكسلا .ليطابا نم .نيتك رع لل

 1 تارشع اهيف ةيلطلا نم ضيرالا ىقبي :بيئرتلا ن٠ نوكي ام دا

 احل لمح ايا هئالخا يق !هلتغ ةلبف نكلر يرش نيشان

 تايفانم نم اهيف دجوي ام ةرثك نم هاوق و ةرعاش» و ؛اهيف هيلع

 .هيفاعلا و ةحصلإ

 ةغللا ند اهي فرعي 2 , مولعلا مخ هنإ ايضا ام جر

 ةعيرشلا و نيدلا ىخعم نم ان ه4. ةيقح ىلع هقفي 1 و ؛ةيبيدلا ظ

 ال عوضوم ةبلاغ و ؛ليلقلا الا هيبن ثيداح) نم عيسي مل ؛هتفلاو |

 لد ماعتي مد ؛ ةغللا نم فرعي ف ردو الإ "1 نارا ىذعم نم ملعي ظ
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 نيبو معي ىلع مث الا كلق نم هلال هيلع بلغ امبف
 ' مهل تراد اذا اهلها. نم اونوكيل ,مهب قيلي امب مهنولماعيف ؛اهله|

 - لمي كلذ دنعف .هيرورضلا تاكردملا و ,ةيرطقلا قاصوالاك

 .هيبرتلا كلت ةجيتن روظت و عافتنالا

 هلا اربع ةيلع رهظ ةبلطلا "نم :]كحاو نا الثم ضرف' |ذاف

 مولعلا ىلإ هب ليم عمسي امل ظفح روفو و ءاكذ ةدش و مهف ةدوجو

 ىلع يجاو: كلذ و ؛ خبراتلا و ,ةسايسلا و ,هتفلاك ةضماغلا ةتيقدلا

 .ميلعتلا ةعاصمب مايقلا نم يف ىجري امل ةياعر رظانلا

 اتفاوم ميلعتلا ناك !ذإ الا هميلعت ىف اعجان ملعملا نوكي الو
 اذ ةيلقعا ةزمثم ةيبرتلا نوكتاال و ةةداةنعتسا:و: كولا .لاتفلا

 : هتاكلمل ةيسانم تناك

 "5191 را هيلا[ هبط هي لام و ضعَبلا قالذ :ىغ لغد |ذاف

 اال بتوقف هلعلب صخو.؛بحآ امو :بلاطلا بلولا كرت هع نم
 . هتاعارمل كرت و هل لامه) ريغ نه هيف هضاونإ

 ردب لذ و ةءاوشلإ و مادقألا قصو هيلع َوِهَظ نمي ١ذدكم و

 ضوهن و ةباج هيف هل رهظ هوه قليام ىلا هب لاميف ؛رومالا ١

 لا ديا : و بانك نظاره وه لعف لكل لري كلبك و

 | هتف ريشا حرم قوعاو نزفاسلا ننو ثيعف ؛ دلئشم فيز ف

 | 10 لاف دلو هد هب ناك نأ و : هلمجلا ىغ اهلا جام ةبترم نع لقشو |

 اااذل)ا 1٠ ةيقافكلا سوارفلا- ىفب'تاياغلا7 مقل لص نا نلا

 ةةيامالا ب نايم انا و. ةفيرشلا ئيتابسالاك اهلا لم نم ردن



 يللا ملعتلا نال هيبهولا ايازملاو لواضفلا رو نبل ا ةيرطفلا ١
 : دلل هلك <

 . عل اكبللا لهصاغفتب م ايفلل ليصل

 ةوارقلاك , مولعلا ئدلبَم لؤفاواب ءادتبالا دالوالا ميلعت ىف نع

 ةلردلل] كرامبلا ميت ءازح لعب مث ؟ناميألا لوتملا لضاو تكلا ١
 و باسم اك ةيضايرلا مولعلا ىدابم و ,أويف ءاشنألا و ,ةمزاللا ةغللاك

 ةيقيبطلا مولعلا قدانفاو ءانهلا و كلاي ماع و هس تالا ربج ا د

 ةيني دلا مولعلا نم دحا لكل مزاللا ردقلاو ةئيهلا و ةيواميكلا مولعلاو

 ؛ىلوألا نورقلا لاوحا و غاراوتلا ماه نم هبدتعملا ردقلا و هيبدألا و

 و :كبلولا كشر للكل كش ميلعت تحج ؛ هميول) و أيفارغجلا ملع و

 لؤرط ليسا قلع , ةادو بلعم .::ك]وجس ىف كلذ لك .هلقع ىوتسي

 .هيبرتلاب ملعلا له| و نوينابرلا هعضو ىذلا بينرتلاب ,ميلعتلا

 دالوالا نم فحأو لك ىف ىوقي و وهذي كلفب ةيانعلا ءانثا ىفو

 ىلع مجن بقوالا سوردلا هذه نمز ىهتذي الف ؛هيلع وه رطف ام ظ

 ايرلل لهات دق اثلاث و , عقانصلا نونغب لاغتشالل لعتسا فق رخآ و ٠

 ١ ٠ ل كه و ؛هسأيسل] و

 قلت نم 4سفز ىف فلكم لك ىلع ,باالا ضومودنني كلذ تد”نع و

 ا نيرظانلا واع نيعمب و هل نووعم و هش ضمان وه 5 :تيابولطتلا ا

 ىلا اهنوعاري و ؛ اهنيمطت مونوعأر يف نايم كات نا ثافثلال مويف

 مايقلا ىلع مهنوذيعي و ؛ ميقتسملا طارضلا ىلع 11 ذ جرخ#ت نأ

 2 رفأ نأع ا لك زري ى مدح أوف 'ادرسلا ىلع 0 رد و اهب |
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 ا

 ا



 ظ ئانصال لهاوشل نما مهنمأ و! ايلف و ةماإ رلل لهاوه نم مهثم و

 ىتلا عااصملا و رومألا رهاس ىلا !ذكه و ؛اهيلا جاتعملا نيملا و

 ظ نق نأك نا و سانلا نم دخ]و لك ناف .اهب الا ايندلا حالص مني 9

 ضعب ةبلغ نم ةداعلا يلاغ ىف دب الف ىلكلا ىرصتلا هيف زرغ |

 ماظنلا موزل نم ةيهلالا ةمكحلا هتضّئقا امل اعوط هيلع ءايذألا هله

 .نئافيلا:(رم] ىف موني ايف شاتلا مايتلا روز وا ءةايحلا ل ظ

 هوجوب نيملاع ريغ فاحلإ قلخ ناو ,لج و زع هللا نإ كلذ و

 ظ نم مكجرخا هللا و هلوق ةداهشب ةيورخالا الو ةيويندلا ال موعلأصم

 ظ زقارغلا نم مولك مويف عضو. كقف ايش نوملعت ل مكستاهما نوطب

 ؛ىش لك كاردال دادعتسالا مام نيدعتسم اهب نونوكي ام ةيناسنألا

 | ىف نونوافتي هب ام ايازملا و ءصفاصفلا روذب نم مويف رذب و |
 ١ ضعب قوف اهضعب اناكرا ةيعامتجالا ةّميولا ىف اونوكيل ؛تاجردلا '
 ىف هريغ ىلا اجاتمم نوكي رما ىف هيلا اجاتم لهاو نآك اذا ىتح |

 اببس و ءماظنلل ابجوم انوناق علاصملا و جئاوحلا لدابت نوكيف . روما ظ
 نومسقي مهإ ىلاعت هلوق لذاف تّمش نإ و مايتلالا و طابترالا ىلا ابعاد 1

 مهضعب انعفر و ايندلا ةأيحلا ىف موعشيعم مهذب انمس5 نحن كبر ةمحر

 هيألا ايرخم اضعب مهضعب لغتيل ناجرد ضعب قوف
 ىدنثلا ماقتلاك ماها الأب ةرأ مه أصم هوجود ملعلا ىلا مها ده مث

 . قلاذتلا هومو رثكاك ميلغنلاب 1 راف
 و, علاضمللا هب بلجتسي ام عهمجل ميلعتلا و ملعتلاب سانلا ب

 زئارغلا كات نم مويف لب ان لليل  :نسانيلا هب أردنا ام فاك
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 نوكيو ءاهلص) "نم ؛اندالوةبيرث داس و /سرإدملا و! ساكملا

 .هل له| ريغ ميلعتلا روماب نيمقاقلا

 ناك ىتلا ةداعسلا شرع نم انطوبهل نظ| اميف ببسلا وه |ذه

 .ةيسلا ةلاحلا هذه لثم ىلإ انفلس اهيلع

 ىف انؤاهتف هلاق ام لمجا نا ىلا ارطضم ىنارا كلذ نايبلو

 :ةايتفل)) لاق: ايالقت اد هيد نا

 اننيد ىف انحلاهم ىلإ اناي) ةيداه انئواج ةيمالسالا انتميرش نإ

 جاتعت ةيلصم لك ميقن نإ ايقافك اباجبإ انيلع ثبجواف ؛انايند و

 ةداعسلا و ءايندلا ىف رشبلا ةأيح اهب ميقتست و ,ناسنالا ةداعس اهيلا

 .ةرخآلا ىف ةدلاخلا

 امجوتم نآك نا و ايقافك اباجي] ةعلصملا باجي) نإ ققحملا نمو

 نأ الإ بحأ نييعد نودب دايعلا 00 نقلا عراشلا باطخ رهاظ ىف

 ١ كلتب مايقلا ةيلها هيف. نم ىلع ةرورضلاب نيعم باجالا كلذ

 كارا لع لها ويك ىلع :كاطخلا - يرق الا هبال كلما
 قلاب فنبعلا ناين ماو انتل “ىلإ ةيينلاب فال

 رطل الفم لطاب اًمئالكو ؛ةمفدتسسلا :ناضيلاو ا ةبلثجالا ةلصملا ل

 ىلع دابعلا نيب ةعروم و ةلصفم ةيفافكلا ضورفلا ىلا تبنف

 | ةبجاولا ةَقسْومَعْلا علاصملا ند ءىشل الحا اا نمف :هيلهألا نيس

 1 أاهدسي و ةعاقنلا كلب موقي نا هيلع نيعني ايقافك ابا

 ؛ .رلعلا تللطل . لقوم نم مهنه ::ةفلتمم قيانلا ند ةيلقألااو

 ىف انميلاعت ماظن لالتخا ءانصخب اميف نظإ ام ىلع ءافزبكا و .اهحرش
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 ©( ىلوق اوهتفي ىناسل نم ةدقع )ة9ه+

 ١ راثألا ماظع نم هقاملعل امب و ,مالسألا خيراتب ملع هل ناك نم ظ

 مهنإ هل رهظي :ىفاسملا ليزج و لضفلا ميظع نم مهل أم ىنرعي |

 ؛افاسم ةدازتسالل اوعدي مل ام املا نيدلا مولغ لكب اوملإ دق

 ةعس اهب اورهلثا ابتك ةينوكسلا مولعلا نم ملع لك ىف مهل نأ ىري و ١
 مالسألا نع عافدلل اهالس اهوذخنإ و ,نيدلا اهب اوديا و ,ةعيرشلا ظ

 كلذب مهل ىرتعي فصناو انقاملع راثآ ىلإ رظن نم لك .نيملسملا و

 رفاولا ظحلا نم مهل ام ىلع مهركشي و ؛هانُثلا نم مهقح مهبقوي و

 .هيناسنالا ةأبحلا حالصا 2ك

 . انفلس حراق تاك اكللذ

 ؛اهروت و |نهز ةيويحلا و ةينوكلا مولعلا نع انضرعإ لق نحن و

 .هموسر الإ انيف قبي مل و ؛همولع لذ و ؛نيدلا انيف ىنعضو

 هلع ا ايل بل فلك لك للم ربح ىلع رش انف

ْ 
ْ 
ْ 



0 
 قساصبلا ث نارغلا خب رات

 ( فيلأت )
 ىو كفوخسو ر هللا واج ئيىدوف

 بج هس

 خرات ةلئش  لئاسلا بسح ىلع ءارجا ىف تاتكلا نوكيشن و
 ا لكك ليصفت و 4 دهوتحو و نآرقلا ز :ابجعا 0 فحاصملا و نارقلا
 موسرملا عابتا انيلع بحي له ناين و ا ميد قلعتي
 نسح شار ىأر و ليصفت أذه ىثو سابقلا قفو ىل ء مسن نا انلو |

 اياتك هللا دمحب ءاجن نافتالاب حم دق و هادعتب ال قحلا نا قرا
 اف ءارلملا يدا ايف ىنابش نا وحنا ر اعريطم خل را
 فحاصملا و ناوقلا 0 اعتب 7 ثحابا تانكلا اذه نا ثيح |
 هلادب وار ايش هيف دجو 1 تالا رظن ملسم ملاع لك ىلع ٍبحف
 ملاكا ءارجخالا' ف هلعجلا يح الين وشل كو كيل 001 ىلف
 ةماعلا هنم ديفتسمل

 ا

 (هيف عفنلا ىار نم لكل لوذبم عبطلا قحو)

 أزويم سايلا اهبحاصأ راوتر ىف ةيمالسالا ةعبطملا ىف عبط دقو
 ىمدرقلا ىناغاروبلا

 ىف نييلسملا دالوأ علا متهملا باشلا ةعبطلا هذه ىف هعبط مزعلا و

 عروبسومب لئاوت ىنيجرروكلا نيرلا نصح نسح 87 ب سيراديلا ْ

 فلا لوألا حيدر لئاوا ىف (هيعاسم هللا ركش) ظ

 5 ظ
 ف
 ماسلا !ن

/ 
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