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 ززنما

 ىوارلاداوتا
 ىواربشلا خيشلا ةيتسال تايبأ دجيلع

 ثيناتن
   ىفبريلا ملاب بتمغ ب ںاص فشرب بأ غلا
 نوثالثلاو تلاثلا ددعلا ه
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 ةتاتنلاو ىرقلا تاتلاة۔ اند
 ب

 ىوارلااوتإ]
 ىواربشلا خيثنل ١ ةتمال تب ايبأ لجإع

 .ثيلأتم
 ىقبريلا ملام ستمغںبںاعفنترب ىبأ خيتا

وينوي ١٩٨٢





 فلؤمل ا وه نم

 - _- و و ر ع و

 سيمخ نب نادمح فسوي وسب ١ هيةفل ١ بيد ؟ ١ خيشلا وه ا

 امهف غسبذف ب سرك َ و ةرب رعلا ێةغُدالا سر د ىقتسوُيلا ملاس نب ١

 س . 8

 ءاك نلا ى “ةرَداَت 3ناَكو أ نانبلاب هيلإ راشملا حبصأف

 . باتكلا عر بآ نمو ٠ . . نمطاَّطخلا ديمعو ظنفحلاو

 ہ ےه و م

 . ةح ابي دل ١ سح ر وصلا .عمجإ و ل ايل ١ بعلم ٥ رعش و

 ه٤٨٣١ةنس ى وت سفنلا فيفع عونق ادهاز هتلا هتمحر ناكو

ىلع نب هللا دئبَع خيشلا ناتيبلا ريمأ هاثر دقو ةرونملا ةنيدملاب



_ ٤ _ 

 ي و 5 - - . ؟

 رون سسم رلاو ىفطصملا فيضأ
 و ح -

 ميحمنلا اهُعبارَم تانجو

 اقح فايضألل نإ آنه

 ممح راج لب فيض !ا تن أ و

 ًاننجس نا دمح اي ره دلا تعلط

 مو دت ةلاح عتمي بطخف
4 

»» » ٥ 

 اصخش نا دمحاي ثكنم اندقف
 و م ث 7 . . :
 م و حتنلا ٥ دبي ق . سجن اا ناك

 2 . ح مل و ..

 ايحم را ١ كلف اندقف

 مقتسلا .طارصلا هتقياخ
 انفرع نم دهزأ كيف اندقف

 حلا مول نإ عبطلا ميلح

ىص ورلا فلخ ند؛ب نامالس



 مدلارتلا شم
 انل حتفو . نيميلا رونب انرودص حرش ىذلا هتل دمحلا

 ُةّالّصلاَو . ني۔,ملا هطارص ىلع انلدام هلضف باوبأ نم
 ىتوأ ىذلا دمحم اندّنيَس . . . ملعلا درفملا ىلع مالسلاو 4

 سابلب ني زيمتملا هبحصو هلآ ىلعو .. . ميلكلا عماوج
 ۔. ۔ ٥ و س ه

 ١ ىدتها م۔هج اهنمب "نم ىلع و . ىده او ىو قتل .

 تايبأ "لح ىن آرتصتخ هانعَضو حرش اذهف ...( ًدْعَباَمأ ) '

 وه هللاو نيئدتبملا ةبلطلا ماتهفأل ابي رقت ىواربشلا خيشلا
 . و . 1 7 . ع ,2 - و . س ع ٥

 مسن و انسيسح وه و ىو وستل ١ ب و ّ رح لد للع نيعملا ١

 و

 ٠ ليكولا

 ٥َ دع اوق ىنم ذخ وَحَتالا ك اط ن

 لمجلا نسحأ نم ةلمج “ةموُظَْم ۔ و
 ٥ و 7 وع ۔ س _

 ىوس دي زت ال اتيب نيسمخ نمض ى
 للز نع وفعلا تلأس "دق هل تيتب

س



٦١ _ 

 هلئاسم تناب اهتنقنتأ اتنأ نإ

 للَمالو ليوطت ريغ "نم فكليثع

 "هلوصأ ئآ‘ هدعاوق ىمن وحنلا ملع بلاَطاي ئأ

 لمجلا نسحأ "نم ةلمج ثالس ىن ةعلوم ئأ ةموظنم
 ىن ىه ةموظنم ىف دعاوقلا هذه تنمض دقو هيف ةموظنمل

 3هفعي نأ هللا تلأس دق ادحاو اتيب الإ ديزتال تيب نيسمخ

 ( ىناجلا نع وفع براي ) ىلوق وهو 'ىبطَحخَو ىلتلز "نع
 هلئاسم ثايلع تلهس اهظفحو َدعاَرقلا هذه تدقثأ اذإ خلإ

 . مأسأال و ةرابعلا ىف ليوطت ربغ نم اهتفرَعو

 ح , ص .؟ صم و ّ ٠

 . مالعا هللاو دهتجا هيغ نه قفوي هللا ر

 مالكلا ةقيقح باب

 مه دنع وهف احالطصا ُمةالَكلا مأ

 ىلع م ا تك _“»ا تس إ هيف ك َ م

 7 بكرم ظفل نيي وحنلا حالطص ٢ ١ مالكلا نأ ىعيا .

ةيمسا وأ ديز راس و ىلع َماقك ةلعف ةلمج ناك ءاوس دانسإلاب



. ٧ _ 

 ةيطفلانآ نيلمحا نيبقرفنا و: مئاق ورمع وراس ديزو ماق لعك

 انلثم امك مسالا اهيف مدقتي ةيمسالا و لعفلا اهف ؟ ًدقتي

 د رفملا بتك رملاب جرخ و: ةياتكلاو ة راشإلاك ه ريغ ظفللاب ر جرخف

 ابكرم ناك اذإ ام دانسإلاب جرخ و : طقف ديز رأ طقف ماك

 ناك ام ديفملاب جرخو ,ديز مالغ و رقلا دئبعتك ةفاضإ بيكرت
 ةجرحلا عاونألا هذه "لكف "ديز ماق ناك :ديقم ريغ ابكرم

 . ملعآ هللاو امالك ني وحتلا ]دنع ىمست ال

 و ,ه و _ و . و .

 اهتلمج ف رحلا ح لعفلا و مسال اف

 لقَتنم ريغ اهنع وهف هرا ز ُجأ

 ورمع و لديز زك سا "ةث الث م الكلاا ماسقأ نأ 7

 املو ولو لبو لهك فرحو راسو ماك لعفو

 م َالكلاو ُهثوازجأ ة ةثالثلا ماسقآلا هذه ةلمجف ؛ لكو ال و

 مكحأ و ىردأ هيدغخب و ملعأ هللا و اهنع لقتني مل

 ٥ ,ث ٠ . . و و .
 ل اي م ند ونتل اد ف رهب مسال او

 و , - ۔ ص . . _
 لج ر۔الك _ر-جلا فررحخ وا ر-جلا و

 لوخدب ف رحلاو لعفنا نم ف رعُي مسالا نأ ىنعي
مالاو فتلألاب واًطخالآظفل سالا رخآ ىف "ةنك اس "ن وذ وهو ني ونتلا : ۔. ع 2 7 بس . هم - . د _ .



٨ 

 فرحم وأ دي ز مالغ وحت ةفاضإلاب ناك ءاوس رادلاو لجرلاك

 ه رج ةمالعو مالغلل ةفاضإلاب رورم "ديزف ك ورمعب تررم وحن
 . ملعأ هللاو عاَبلاب اور ورمعو ة رهاظلا ة رسكلا

 "نإو فوَسب وأ دق وأ نسلاب لعفلاو
 ىلخ فورحلا فللت نف ةفرح تدرأ

 وحت ،دقَو فوسو نيسلا لوخدب فرعي لعفلا نأ ىني

 لبةيالأ هتمالعف فرحلا امآو،دي ز ماق دق و٤م وقأ ف وس و موقيس

 الو املو هلو ول و "لبو لهك لعفلا ةمالعال و مسالا تامالع

 . ملعأ هللا و ىتحو نل و الكو

 بارعإلا باب

 ثنم رخاوألا ًةريبغت وه انبارع
 لمت ىذ دئعَب نم ىتأ لعفو مسإ

 فالتخال { اَكلا رخا وأ ريغت وه بارعإلا نآ ىنعي

 عفر نم ةملكلا ريغتتف اريدقت وأ اظفل اهلع ةلخادلا لما وعلا
 ىلع ةلخادلا لما وعلا رييغت بسح مزج وأ رج وأ بصن ىا

 . ملعأ هللاو هناب ىنأيس امك ةملكلا كالت

 امو ُءىجي لك ىف بصنلاو عفر لاف
الإ مسالاب سصتخي لتطيلاَتح رلا ؟ ح



_ ٩ _ 

 :_ س ۔ ٤ِ و س .,.. ٥ . ى ه _-

 ه. عب , را عا ونال اف لعفل ب م زجلا و

 و ص۔ س س

 لطت الف بارعإ ف رحلل سسيلو
- - 

 هل سيل مسال ا نآ نيبت دَقَو
 وگ ه ۔

 ليصڵتم نج ,لعفل سيلو "ماتج

 ضفخو ابصتن و عفر ) ةَعَي رأ بارعإلا عاونأ نآ ىَي

 مسالا نم دحا و لك ف ىنأي بصنلاو عف رلا و مدقت امك ) م زَجَو

 ةمضب ع وف ر م آدتبُم دي زف آرمع برضب نأ دي ري دبز وحت لعمغلاو

 ٠ . م ٠ و ." ث . ٠

 نم هد رجتل "عوفرم !عراضم "لعف ديريو هرخآ ى ةرهاظ
 هرخآ ىف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو مزاحلاو بصأنلا

 ىلع بوصنمإ آرْمَعَو ناب بوصنم عراضم لعف برضي و
 . ةَّياوُعفملا

 . - و ه - ة .

 صتحم مزحلاو ، ديزب تررم وحن مسالاب صتخم رحلاو

 3ةمالعَال هنأل فرَحال بارعإ الو ديز مقي مل رحن لعفلاب

 بصنو عفر ةثالث بارعإلا عاونأ ىن سال نأ لدف هل

 الو "مزجو بصن و "عفر ةثالث لعفلل نأو هل مزجالو رجو

. ملعأ ذلا و هل َ



 بارعإلا تامالع باب

 ةلصفم تامالع عوت لكل

 ىلو "لك لوق ى "ةعبرأ عف رلاف

 _- - ٥ - .. -]279 ! ی

 7 ضفح ا اما و

 ىلت ناتتنا مزجللو اثالَش هتل

 .ةلصفم تامالع ةروكذملا عاونألانم عون لكل نأ ىنعي

 .امأف (.:نونلاو واولاو فلآلا و ةمضلا ) تامالع عب رأ هل مف رلاف

 مئاق ورمعو دي ز ءاج وحن د رفملا مسالا ىن عفرلل ةمالع ن وكتفةمّضلا

 ىو موقي ديز وحم زاخلاو بصانلانم د رجتملا عراضملا لعفلاو
 عمج فو تادنهلاو تاماسملا تعاج رحت ملاسلا ثّن؟ولا عمج

 ى عفرلل ةمالع ن وكت واولاف د ونهلا و لاجرلا ءاج وحن ريسكتلا

 هوف و 7 حو خأ و بآأ) : ىه و ةتسلا ءايسألا ى نبعض وم

 كوف و ك ونه و ك ومحَو كوخأرو ةك وبآ ءاج وحت ( لام رذو

 .نوديزلا و نوملسلا ءاج وح ملاسلا ركذملا عمج ىن و لاتموذ و
 ة ٠ . س - . . ٥ ع - ع

ىنثملا وهو دحاو عضرس ىن عف رال ةمالع نوكتف فلآلا !مأ و



_ ١١ 

 عضوم ت عفرل ةمالع ن وكتفن وّنلاامأو ناملسملاو نادي زلاءعاج وحن
 نالَعفَي و نالعفت ) . . ىهو ةسمخلا ةلثمألا ىهو دحاو

 انتآو نالوقي ناديزلا وحن ( نلعنفتتو نولعفي و نولعفت و

 دشنهاني تنأو نولوقت متنأو ةنول وُنقَي نودنيزلاو نال وقت

 فلألا و ةرسكلا و ةحتتقلا ) تامالع سمخ بصتتلل و . نيلعفت

 ىف بصنلل ةمالع نوكتف ةحتفلا اماف ( نونلا :نح و ءايلاو

 لعفلاو رمعو اديز تيأر وح درفملا مسالا عضاوم ةئالث

 ون ريسكتل عمجو ريسا نلو مونقأ نتل وحن بوصتما عراضم
 ىف بصنلل ةمالع نوكت ةرش۔كتلاو ث د ونهلا و لاجرلا تيأر

 ةمالع ُن وكت فلألاو٤ تاملسملا تيأر وحت ملاسلا ثن"وملا عمج

 3كاح و كاخأ و كابأ تيأر وحت ةروكذملا هتسلا ءامسألا ىف بصنلل

 نيعضوم ىف بصنلل ةمالع نوكت ءايلاو ع لام اذو َكاف و كانهو

 وحت ملاسلا ركذملا عمجو نملسألاو نئيديزلا تيأَر وحن ىتنملا
 ء

 ر ا

 نرنلا فذحو 0 اهلبق ام روسكم ملاسلاركذملا عمج ءاي و اهلبقام . . . - .\ , ٨ د . ,
 نلو ا وُم ومت نل - ةسمل ةلثمأل ١ ق بصنال هم الع ن وكت

 حوتفم ىشملا ءاي نأ نيع ايلا نم ق رغلا و نيدي زلا و رماسلا تر

 ٠ 2 3 _- و و - - _ _- وو --

هاو رحلا اها , ك : و نل و اه ومع نل و ام وم نل و ١ وم رمد



١٢١ _ 

 نوكتف ةرسكلا امأف ( ءايلاو ةرسكلاو ةحتفنا ) تامالع ثالث

 ديزب تررم وحن درفملا مسالا , عضا وم ةثالث ىف رجال ةمالع
 ثت وملا عمج و د ونهلا و لاجراا ىإ ترظن و ريسكتلا عمجو

 تررم وحن فرصنيالام ىف ةحتفلاو : تانم؟وملا ىلإ ترظن وح ملاسلا
 ءايلا و ، ثالذ وحن و حيباصمو دجاسمو ةحلط و ميهاربإ و دمحأب

 ركذملا عمجو نيدي زلاب تررم وحن ىشملا عضاوم ةثالث ىن

 كيخا أ وكيبأب تررم وحنةتسلا ءامسألا و َنيديزلاب تررم وحن ملاسلا

 : ناتمالع هلف م زحلا امآ و ، لام ىذ و كيفو فاينَمهو َكيمحو

 لصنت مل ىذلا عراضملا لعفلا ىف ن وكسلاف ( فذحلاو نوكسلا)

 فذحلاو برشي ملو رسي 73 دي ز مقي مل وحن ءىش هرخآب

 ُدنهاَي ىن زخ الو ار رسي مل و اوموقي مل ز ةسمخلا ةلتيمألا ى

 . ملعأ هللا

 ءامسألا تاعوفرم باب
 ه ۔ ۔

 اهملعتس عبس هب اوب ا عفرل ١ و

 _ 7 ء

 ىلج لوقلل عض وب ايلع ىلتت

 ىتآلا اًَتمظن ىف اًهفرعتس ةعبس عفرلا باوبأ نأ ىن

. ملعأ هللا و نايبلا حضاو .ة رابعلارهاظ عضول ليمقلا ىلع



 همدقت دق لعفل "يسا لعافلا

 ءاوس مولعم مات لعف دعب عقا ولا مسالا وه لعافلا نأ ىنعي

 ابرضاو ىرضاك آزراب ناك ؟ربمض وأ ديز ءاجك ارهاظ َ ناك

 اكرات رصقا و تنأ ىأ آرمع ب رضاك آارجاو ارتتسم وأ اوُبرضاو

 ُنوكيالفلعفلا مسالاب جرخف وه ىأ موقي ديزك زئاج وأ ىل "ذع
 ديزك لعافال أدتبم وهف هلبق عقو ام لعف دعي هنوكبو العاف

 ىنأيس و اهتاوخأ وناكك اصقان ناك اذإ امأ مات لعفلا ن وكي و ماق

 عوفرملا مسالاف لوهجملل اينبم ناك اذإ امولعم هنوكب و اهنايب
 ىتأيَسو ركي حرج و ورمع لتقو ديز ب رُّضك لعاف بئان هدعب

 . ملعأ هللا و هنايب

 لعافلا بئان باب
 ابصتنم ناك فسا لعافلا بئانو

 لوألا ىف فنحلل اعفترم راصف

 هعمجأ موصلا َميصَو ريخ ةل يتنك

ىلُب ةاشولاب "ديزو "لوق ليقو



 ۔ ١٤

 هلعاف ريغل ىنب لعف دعب عقاولا مسالا وه لعافلا بئان نأ ىنعي

 برضك لسألا ى هب الوعفم بئانلا ناك ءاوس لعافلا فذح دعب

 ديز لان لصألاو ربخ لين و ، دبعلا دّنيسلا برض لصألا و،دبتعلا

 وحنو موصلا ديز َماَص لصألاو موصلا ميصك اردصم وأ آربخ

 روصلا ى ليفارسإ خمن لصألاو ( ةدحاوةخفن روصلا ىن خفُنو)

 ءاوسو الوق ديز لاق لصالاو لوق ليق اذكو ةدحاو ةخفن

 ةاسولاب اديز هنمو لعافلا ى هانلّصف امك ارمم وأ ارهاظ ناك
 . . و ر آ

 ( خلإ لالطألا الب تياب ) رعاشلا لوق هنمو وه ئ ىلب

 ىلع بصنلا اهقح و ريمضلا و لوق و م وّبصلاو ربخو "ديعلاف

 تعفتراف هماقم ميقأ لعافلا فذح املو ةّنيلوُعفملا وأ ةيردصملا

 . كالذك

 هلماع ةغيص رييغتب لعافلا بئان نم برعي اَم نإ :هيبنت ه

 ئ .- عراضملا رخآ لبق ام حتفي و آاةلطم هل و ا مضني ُنأر

 هبيغب و ملع آ هلل ١ و اصخلم همهف ق ب رُضَك ى ضام ا ق 4 و

مكحأو ىردآ



١٥ 

 س . ٥ و

 ربخل او أ دتيمل ١ ب اَب

 _ م ٠ س و

 انأو مماق ًديز وحن ادتبملاو
 - . و رو ٥ س .

 لمقتنم ريغ هوبا وهو _ رادلا ى
 ريخ اد تيملا ىبعم ت هب اَم و

 لمجلاو ف رّظلاب اذكو درئفُم نم

 ةيظفللا لماوعلا نع دّرحلا ملسالا ونه أدتبملا نأ ىنعي

 ًادتبحلا ناك ءا وس ًادتممل ١ ىعم هب ي ام وه ربحلا و ؤ هنع ريخيل (

 انأك ملكتملل ناك ريمض وأ لجرلاك لأب افّرعم وأ ديزك املع

 ًآد رغم ناك ءاوس ريللا و وه وحن بئاغ و تنأ وحن بطاخ وأ

 ۔۔_. ى

 ح

 موهلا وحن نامز وأ كدنع ديز وحن ,ناكم فرظ وأ مئاق ديز وحت
 تناتك ةلمج وأ رادلا ىف ديز وحن روأرعو راج وأ تبسلا موي

 ةبهاذ هتيراج ديز وحن أدتبملاب طبارلا دوجول ةيلعف وأ ةيا

 ريمضلا طبارلاو ديزل ربخ ةبهاذ هتيراج ةلمجف ماق ورمو

 ريمضلا طباراَو ورمعل ربخ ماق ةلمجو هتيراج ىلإ فاضملا
 وو ۔۔ و

. ےلعأ هللاو ازاوج هيف رمتسملا



_ ١٦١ _ 

 اهتوخأو ناك باب

 رت ؟ - ه و

 ادتبم ةناك دق ام عف رت ناَكَو

 ىلي كاذ دعب نم ام بصنتو مسا

 امع تقحلأ تاودأ اهلثمو

 7لمألا ملاب “ديز حتبطأك اج
 امستبم دبعلا ًرَظو ىحضأ تاو

 لفسلاك سانلا مارك ىتمأ راصو

 اهمزلي مىفّتلاو اتهنللثم عب رأو

 لزي مل رادلا ىل ىنَفلاك ههبش وأ

 ادنم فلفنت وأ حر بََت ةسيلو

 لغش ى هاركذ نم اتفت هتات

 دعب نم عقو اَم بصنتو اهل امسا أدتبملا عفرت ناك َنأ ىنعي

 ناك لثهو امئاق "ديز نانك وحت اهل آ ربخ رمخلا هو أدتبملا

 عفر روسه و لمعلا ق ًناَكب تقحلأ تاودأ ىهو اهتاوخأ و

 ء لمآلا لاب ديز حَبصأوحت حَبصأ: ىهو ربخلا بصنو أدتبملا

آدع اق ديز ت اي وحت ٣ ماو 7 صو ىحض أو َرظ و ت او
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 اًمصيخ ر رعسلا راصو ث يمان يلعلا ىحضأو امستبم دبعلا لظ و

 تاودأ "عبراو لتفُسلاك نينئاك سانلا مارك ىسمأو
 ىفنلا اهمزلي نكل مدقت ام لثم لمعت لاعفألا هذه نم

 حرب امو لاز ام ىهو ماهفتسالا وأ ىهنلا وه و ههبش وأ

 رادلا ىف ارقتسم ىنفلا لزي مل وحن ثافنا امو ثىتغ امو

 نيبم "لالض ًهنايسنَفأ توملا ركاذ لزت الو رمش حاصو

 ورمع .ىنف امو ادعاق "ديز حرب امو ء امئاق "ديز لاز لهو

 رمغ ال ىفنلا نمضت سيلو ث آدهنجم "ديز ًثاغنا امو ن ادص اق

 ةيفرظلا ةيردصملا ام اهقبست مادو متاق ديز سيل وحن

 . ملعأ هللاو امئاق ديز مادام كُْبحصأ ال وحن مظاتلا اهركذي ملو

 اهتاوخأو "نإ باب

 آسكعنم لعفلا انه لمعت نإو

 لدَنجلاب نوفورعم ثلَموق "ناك
 2 ... لترم ةبكرلا "نأك تي

 لحترم ريغ و رمَع نب ديز ةنكل

 قو اه آت“ا هبصنتف أدتبملا ى لمعت اهتاوخأو نإ نأ ىنعي
) ىوأ رلا داعسإ - ٢ م (



 ۔۔. ١٨

 بابلا مأ ىهو نإ ىهو فورح ةتس ىهو اه آريخ هعفرتف ربخلا

 وحن .كلو تيل و "نأكو لعل و لدحلاي نوفورعم ثكلموق نإ وحن

 نأكو دسأ اديز نأكو لداع ريمألا تيلو مداق اديز زعا

 لمع سكع لمعلا اذهو لحترم ريغ آديز نكلو لحترم بكرلا

 ةزمهلا ةحوتفملا نأ فنصملا ركذي ملر مدقت دقو اهتاوخأو ناك

 حتفتو ةزمهلا رسكل "نإ اهلصأ نإ لاقو هيوبيس بهذم وه

 لعلو ديكوتلل نإو نأ ىنعمو انه هحرش لوطي ىنعم

 كاردتسالال .ك و ىنمتلل تيلو ه شنلل نأكو ىجرتلل

 . ملعأ هللاو ب راض آرمع نكل وحن

 اَهاوَخأو نظ باب

 ايسق ةلمج ىأر ج بصنت .لذ و

 لسو اهلاثمأاهل مس ض و اهت

 ةقث ادلاخ ديز نظ هلاتفم

 لي۔ ١ عسا و ارك سانلا ىأر دق و

 نيلوعفم ربخلاو أدتبملا ةلمج ىأزُنج بصنت اهناوخآو نظ نأ ىنعي

نظ ) ىهو كشلل اهنم نيعوتن ىلع ىهو اهب ناخ وسنم امهنأل اهل
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 ادلاخ "ديز نظ و مئاق اديز تدنظ روحت ( بسحو 3لاَخو

 : ىه و نمقدلل اهم و ابكسنم ليسلا تيسحو حل اط ردبل ١ تلخو ةت

 س صس ى ,- ّ و . ع ۔ م. ,۔ ۔۔ ۔ .

 تدجوو ادئاس اديز تملع وحن ( ىارو لج وو ملع )
 _ _- ى و ء 2 و ٤ س .,. -

 ليحلا عساو رمع "سانلا ىأرو ابيط دهزلا تيأَرَو اعفان ملعلا

 دروم دري هنأو نيقيلاو كلشلا لمتحم لعف وهف ( معز امأو )

 نل "نأ اورفك نيذلا معز ) : ىلاعت هلوقك بيذكتلا و خيب وتلا
 ,د ۔ و « س 7 ِ _- - م .

 خلإ ( ن؛وبنتل مم نشعبتل ىبرو ىلب لق اوثحبي

 . ملعأ هللاو . مداق ريمألا مع : وحن كشلل ًهاصآ نأرهاتظلاو
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 عبا وتلا باب

 اَهَعب / . س باوبأ ةتس كللت و

 لدّملاو ديكوتلاو فطعلاو تئعتنلاب

 ُهُدأحاَصَو ىفاودق لدعلا ديزك

 لهم اتم رتغ نم هسفن ايضلا وبأ

 ديكوتلا و. فطعلاو تعنلا )ةعب رأ ىه وبا وتلا عياسلا بابلا نآ نعي

م ركلا اًديزتيأرومس رك لجر وم ركلادي ز ءاج تعنلالاثمف (لدممملاو
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 دي زعاج فطعلا لاثم ومس رك لجر وم ركلا ديزب تررم وامب رَك .الجر و

 ديكوتلا لاثمو ورمعو ديزب تررمو رمعو ديز تيأرو ورمع و

 هنيعوأ هسفن ديزب تررمو هسفن ديز تيأرو هسفن "ديز ءاج
 ديزب تررمو كاخأ اديز تيأرو كوخأ ديز ءاج لدبلا لاثمو

 لك نم ضعب لدب نوكي دقو لك نم ٌلك لدي اذهو كيخأ
 ىنَبَتجعأ وحن لامتشا لدب و'هئلثرأ هفصن وأ هرثكأ فيغرلا تلكأوحن

 ةعبرألا هذه تيو نايب فطع لدبلل لاقي دقو هملع "ديز

 لدعلا و 7 ابصن و اعفر بارعإلا ىن اهلبق ام عبتت اهنأل عبا وت

 تيبلا ق هلوقو فوصوملاك عوفرم وهف ديزل ةفص تيبلا ى

 ايضلا وبأو ديز وهو ,عوفرم ىلع فوطعم هنأل عوفرم هبحاص

 هبحاصل ديكوت هسفنو عوفرم عوفرملا لدبو هبحاص نم "لدب

 ملعأ هللاو ."عوفرم ديكوتو ايضلا وبأل هلوق وأ

 ءامسألا تاب وصنم باب

 ىلع مسالا تاَعوفرم ىركذ دعبو

 للخلا نم ىلاحلا قباسلا اهبيترت
 ا٥ دع هب اب وصنم ةلمج ُلوقأ

لبسلا حض وأ اذهو 7 تس



 ۔ ٢١

 مدقتملا بيترتلا ىلع ممالا تاعوفرم ركذ نم تغرف امل ىأ

 تاب وصنملا ةلمج ركذأ تعرش ب وُميحلا و للخلا نم ىلاخلا

 عةتسم 71 رط و حضا و ليبس اذه و رشع ةتس اهددع نإ لوقأف

 تايبآلا ىف قباسلا بيت رتلا بسح هباب ىف دحاو لك اهنم ركذن و

 . ملعأ ىلاعت و ناحبس هللا و

 ليعاَمفَملا باب

 م وو - . -

 4 بي و ق:طم ں۔مخ ليع امن۔ملا اهنم

 رو ء / . . َ
 لشملا ىلإ رظن ١ و هل ٩4ع۔م هو و 1 ١

 ىنآ ةادغ و رمع ىبأ ابرض تبرض

 ل ت او ا:۔ع ن آ_ذ وخ لرشنأا و تئجو

 لعافم ةسمخ ةبوصنملاو ةروكذملا ءامسألا اذه نم نأ ىنعي

 تافصلاو لاعفألاو لدصآلا وهو ردصملا ىمسي و قلطملا لوعفملا

 ليعافملا رئاسك ف رح هدييقت مدعل آمقاطم ىمسي و هنم تاقتشم

 لرعذملا : اهشلاثو . لعمناا هياع عق و ىذلا مسالا وهر هب لوعفملا : اهيناثو

 : اهُهبارو . ىف ىنعم ىلع ب وصنملا مسالا وهو افرظ ىمسملا هيف
واو دعب عقاواا لعمناا وأ حيرصلا ملسالا وهو هعم لوعفملا
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 :اسماخ و . ةياغلا ءاهتنال ىنعم اهف نوكي ثيحم اصن ةيعملا

 عقاولا ردصملا وهو . هلجأ نم لوعفملا ىمسيو هل لوعفملا

 ابرض تبرض لوألا لاثف لعامنلاو تقولا ىف لماعلل كراتملا ةلع

 .سرفلا دي ز بكر و ورمع ١ تبرض ىناثلا لاثم و .. اريس ترس و

 ورمع فلخ تسح وحم ناكم فرظ ناك ءاوس ثلاثلا لاثمو

 لينلاو ترس عبارلا لاثمو . ةعملا ةادغ تئج وحن نامز وأ

 سماخلا لاثم و لبجلا ىلإو لينلا ىلإ اهانعم نإف لبجلاو تيضم و

 بصنت سيلو كفورعم ابلط كترزو كباتع نم افوخ تمق
 تيبلا ىن لشُملاو كروجأ ءاغتبا ثترز زوجيف زئاج لب ابجاو
 لامألا و ةلثمأ ىلع عمج و باتك عمج بتكك لاثم عمج نتمّضب

 . ملعأ هللا و ةيملعلا دعا وقلا حاضيإل ركذي ىنزج

 سنجلل ةيفانلا ال باب
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 ريخ هدعب م ١ َ.__ك الو

 لص "مث هحتفاف ؟}درفم نكي ناف

 هماشُي اموأ اه افاضم بصناو

لطلا نم وجني ىرَه رسأ الك
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 بصنت نإ نأ امكف نإ لمح لمعت سنجلل ةيفانلا ال نأ ىنعي

 اهل سنجلل ةَيفانلاال ثالنكف ءال آربخ ربخلا عفرتو اه امسا أدتبملا

 أدتبم اهربخ و اهمسا و اب عوفرم ربخ هدعب اهلو اهب ب وهنم تسا

 اح رفم ناك نإ اهمسا نإ مث ناك هتخسن دق ال نكل لصألا ىن ريخ و

 وه واَهب الصتم نونكي نأ طرشب اهب ربصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنب
 لجر ال و( هيف ابي رتالباتكلا كلذ): وحن( لص" مث) هلوق ىنعم

 ىلع اهدعب ام عفترا و اهت لطب ةفرعم ناتك نإف ، ىدنع

 اهنيب لَصَق نإ اذكو ىدنع ريمآلاال و رادلا ىت ديزال وحن ءادتبالا

 نف "لجر رادلانالو(لوتغاَمبفال): ون لصافب اهمسا نيب و

 لوآلا لاثم بصن فطعب وأ لمحبههباش ام وأ افاضم اهمسا ناك

 مدع و ريبدتلا ءوس ىأ لطلا نم وجني ىوه ريسأ الك

 نيثال:و ةثالثال و رضاح البج ًاعلاط ال ىناثلا لاثم و ؤ ةسايسلا

 ىلع فوطعم نشثالثو آاعلاطَل لومعم البجف اندنع

. مهفاف ةئالث
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 ىدانملا باب .

 اعفترم ناك اَم ىلع ىدانلا نباو

 لمع ال ديزاي اام لتق و ه۔ب

ِ . ِ 7 

 ٍلآزآلا دحاو اي انب آميحر اَي لق

 بصن لحم ىن هب عف ر ناك ام ىلع ءانبلاب ىدانملا مكح نأ ىنعي

 فوذحملا نآل افوذح وأ آروكذم رعدأ باتنم بئانلا ءادنلا فرح

 = ال مضلا ىل إع نايذبيةد رصقملا ة ركنلا و ملعلا مساف تباثلاك ةلا

 امأ و (هَعَم ىوأ ُلاَيجاَي و ( مالغ اي و ديزاي رحن هب ناعفري

 ةكرحلا نع ةباين ف رحلا ىلع ناينبيف ملاسأا ركذملا عمج و ىللا

 وحن ملاسلاركذملا عمج ىنواولاو ناديز اي وحن ىثملا ى فلألا وهو
 هلحم لاغتشال ردقم ه؛رانبف ءادنلا لبق ىنبملا ىدانملا امأ و نوديز اني

 نكي مل اذإ اذه و ىتابلارسف و اذك لعف نم اي و اذه اي وحن ءانبلا ةكرح

 آديح ر اي وحن هبصن بجو كلذك ناك نإف هب هيبشالو افاضم
 . نثالثو ةثالث اي و لزألا دحا و اي و باتكلا لهأ اي و دابعلاب

 ىنر از ةقيدص ايوحت ةفوصوملا ةدوصقملا ةركنلا اذكو : تاق

. ملعأ هتلاو ( ءامس اهتل واط ام ءاس اي ) ةيزمهلا بحاصلوقو
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 لاحلا باب

 آرقتقم دبعلا كاتأ وحن لاحلاو

 لجو ىن بلقلا هنمو كاضر وجري

 بصنلا اهنكح و اهبحاص ةئيهت ةييبم ةلضف ةركت مسا وه لاخلا

 ًابوصنم وأ رقتفم دبعاا كاتأ وحن اعوفرم اهبحاص [ناك ءاوس

 دقو مئاق ديزب تررم وحن آرورجم وأ ان وحشم كالملا تبكر وحن

 ةلمجف ثاحضي ديز عاج رحت ةفرعم دعب ةلمج لاحلا نونكي

 ديز نم لاحلا ىلع بصن لحم ى هيف رغتسملا ريمضلاو ثاحضي

 نيتامُلا نمو ، هوجرأ انأو ورمع ءاج وحن واولا دعب ةيمسا وأ

 هانعم ُلجولاو۔ لجو ىن بلقلا هنمو كاضر وجري مظانلا ل وق

 ةهج نم مالكلا هب مت ةفرعم نوكي نآ لاخلا طرش و فوخلا

 انقلخام ) : وحت ةلضف انل وق ىعم وه و ىغلا هيلإ رقتفا نإ و دانسإلا

 لاخلا نوك انطرتشاز( نيبعال امهنيب امو ضرألا و تاومسلا

 ءأ هللاو فصولاب لاخلا سبتلت الئل ةركن

 . مكحأو
. ىرد آ هبيغب و



 لسعلا نم آراطنقو رمهال ١ ۔ا_ًذع

 مظانلا ركذ و ةبسن وأ تاذ ماهبإل رسفملا مسالا ونه زيملا

 تاد ودعملا ىهو ةعبرألا ريداقملا ىه تاذلاب دارملاو اهنم لوآلا
 . رب لايكم ىدنع وحن تاليكملاو . ةيراج نورشع ريمألا دنع وحن
 وحن تاتنوأزوتملاو . باوثأ ةعبرأ ىدنع وحن تاعوزرذملاو
 نآل ريد املا ةعب رلا هذه تيمس و الَسَع آراطنق رجاتلا دنع

 3 هيف كشال ىتعَمو هيف ءارمال فورعم ردقم اهنم دحاو لك

 ةفاضإلاب و"سانجأ ريداقملا هذه نآل ةينايبلا نمب اه زبيمت رج زوجو
 بصن الإ زوحم الف ًبّنكرملا ددعلا امأو 0 هبابو نورشع ىدع ام
 ُنحت ، هركذن الف زيملا نم ىناثلا عونلا مظانلا ركذي ملو هزييمت
 ًاميمتت تال وطملاو بتكلا نم عجاريلف راصتخالل ابلط ضيأ
. ملعآ ىلاعت و هناحبس هللاو ةدئافل
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 . ۔ ٥ و :.

 تتأ وحن تينثثتتسا اذإ الإب بصناو

 لمجلا ابكار الإ لئابقلا لك
 تعقو نإ ىفنلا هبشو ىفن ةدعبو

 لثتماف نارمألا كلل زوجب ًةالإ

 مالكلاب دارملاو بج وملا "ماتلا مالكلا دعب الإب تينثتسا اذإ ىأ

 ىفن هقبسي مل ىذلا وهو تبثملا بجوملاب دارملاو دافأ ام ماتلا
 بكار الإ لئابقلا لك تتأ وحن ابوج و ىنثتسملا بصناف همش وأ

 كل زاج بجوم ريغ مات مالك نم ءانثتسالا ناك اذإو لمجلا
 ىلع هبصن و الإ لبق امم الدب هبارعإ نارمآلا ءانثتسالا ى

 م وقت ماق ام وحن الصتم ءانثتسالا ًَناََك اذإ َ ذهو ءانثتسالا

 تررماتمَو نيهجولا ىلع ادي زالإ ادحأ تيأر امو ديز و "دي زالإ

 بج و عطقنم ءانثتسالا ناك نإف بصنلاب اديزو ديز الإ دحأب
 ًادنه الإ لاجرلاب تررس امو آرامح الإ سانلا ءاجام وحن هبصن
 نأ _عطقنملاو لصتملا نيب قرفلا و آدعَد الإ ءاسن تيأر ام و
 دنج نم ناكام عطقنملاو ىن ثتسملا سنج نم َناَك ام اَم لصتملا

ىنتسملا ريغ



 ن ٢٨

 اه بسحالإ دعب ام برعأ ًاغرفم ءانثتسالا ناك اذإو : تلق

 الإ لبق ام نأل ىأ اغفم ىمسي ثالنلو اهلبق ىذلا لماعلا هيضتقي

 7 لمعل ا نع لغتسي ىأ اهدعب ايف لمعال غرفت لم اجلا وه و

 تيأر ام ودي زالإ ماقاموحت رصحلا ديفتو اهمد عك هيفالإ د وج و وع ىشب
 ع . و

 . ملعأ هللاو ديزب الإ تررم امو ديز الإ

 .ع .0 ى و

 ىلاك ايلات اي"اا ىوس ريغب ررجاو

 ىلع دنع تاب ذإ آدلز ىخ ىوس ىحص

 ةفاضالا ں ىنتسا ز رج بجا 7 ءاوس ى ىه و ودلا عم طقف ايحنو ١

 دمت اىنالإ دعب ىذا مسالاةمالع كح ة هحر رال اتا ود آل اهذه مكحو

 ءارلا ىلع ىوسو ريغ ىف رهظي بارعإلا نأ الإ ةروكذملا ةعبرألا
 ت ررم و لي ز رحت مرقلا ءاج وح نننالا ق رذعتلل ردمتتو ةزمهلا و

 امو ديز ريغ م وقلا ءاجام و ىئابلا اذكو بصنلاب ديز ريغ م وقلاب

 زوجحم و ورمع رغ شيلب ثررم -ام و ديز ريغ ێس تلا تيأر

 ةنمهمل مضي ىرس و سقف !ذه ىلعو فبلا اذكو امف نارمأآلا

٠ قيف وتنا هب و و ملعأ هللا و "دملا عم اهمضب و رصقلا عم اه رسكو
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 الخو ادع اشاح الت امإ هبصنو

 لذعلا نم ىشخن ال تئش "نإ هررجاو

 ( اشاحو ادع والخ ) دعب ىنتثسملا: مسالا عقو اذإ ىعي

 ةثالثلا هذه نم دحاو لك لعج ىلع و ءانثتسالا ىلع هبصن ثكالزاج

 هرجزاجو ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو هب ل وعغم هدعب ام و العف

 .7 ديزو اديز اشاح موقلا ءاج وح افرح هلعج ىلع

 . كلذ ىلع . سقو ركب و آركب ادحو و رمع و

 هذهتعقو نإ بصنلا حجرتي نأ وهو ليصفت هيف نكل و: تلق

 نإ و لعفلا ىلع الإ لخدتال هذه ام نأل ةيردصملا امدعب تاودألا

 اهلعجل ام عم اهب رحلا ذشو .فرح ئهف ةيردصملا ام اهقبسي مل

 فزخلا لوأ ىف تسيل ام نأ ذوذشلا هجوو ةدئاز ام و افرح

 مهفاف'ليلق امع ( هتلا نم ةمح ر ايف) ( مهنائيطخ ام: وح هرخآ لب
 . ملنعأىلاعتو هناحبس هلا و هتلا ءاش نإ دش رت كلذ

 :لعفلا بصا ون باب

 ` بصتنم لعفلا . نهم ؟ئك نذإ "نل "نأ

لاخلا ىف ةموَقللا روزأ نأ ىقاشك .
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 وأَو دوححلا مال ىتك مال اةذتك ىتح ى م

 ىلت نهل نإ رمضأ ءافلاو واولاو

 هلبصنت ةعبرأ فورح ةرشعب عراضملا لعفلا بصتني ىأ

 نأ ىنبجعي وحت باباا مأ ىهو ءزمهلا حتفب ( "نأ ) ىهو اهسفنب
 ط وّرش ةثالثب هبصنت( "نذإو ) ارمع برضا نل وحن ( نلو ) موقت
 اهب وُصنم ءاضتقاو اهب وصنمب اهلاصتاو مالكلا ردص اهنوك ىهو

 تقبس نإف ادغ كروزأ لاق نمل اباوج كمركأ نذإ وحن لابقتسالا

 وحن مسقلا ريغب اهب وصنم نمبو اهنيب لصفو كمركأ نذإ انأ وحن
 كنظأ ثننإ وحن لاحلا ىلع اهب وصنم ءاضتقا وأ كمركي ديز نذإ

 لعفلا عفن راو اهلمع لطب ذئنيحف ثكبحأ لاق نمل اباوج اقداص

 هللاو “نذإ وحت اهبصن عنمي الف مسقلاب اهلصف امآو اهدعب

 ليلعتلا مالب تلصتا اذإ ةيردصملا ( ىتكو ) كمركأ

 هللا دبعأ ىك تملعت وحت ةردقم وأ ملعأ ىكل تئج وحن ةروكذم
 ئك مال دعب ازاوج ةرَمضم نأي اهدعب لعفلا نإف ةَّيليلعتلا ال و

 اهراهظإ و نأ رامضإ انه زوجيف هللا ديعأل دجسملا تلخد وحن
 د وححلا مالو( ءافلاو واولاو وأوىتح) و دوححلا مال دعب ابوج وو

تنآ و مه ذعيا هللا ناتك اَم) : وحن امب ةيفنملا ناك دعب ةعقاولا ىه و
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 ىتح ل اثم و ) مش رفغيل هلل نكي (: وحن ملي ةيفنمل ١ نكي وأ( مهيف

 هلل ا رصعت ال واولا لاثم و ( ًةرهج هللا ى رن ىح كال نم ون . نا) . 2

 : رعاشلا لوق و بوتي و ىصاعلا "نيرضأل وأ لاثم و ٥هاہض ر ىجحبتو

 موق ةانق تزمغ اذإ تنكو

   اميقتست وأ اهم و .ك ت رسك

 زوفأق مهعم تنك ىنتيلاي ) : وحن ءافلا لاثم و يقتست نأ الإ ىأ
 : (ايظَع آزوف

 لعفلا مزاوج باب

 “ةم زاج رمآلا مالو املو "ملو

 لمت الو ورمع ُمَقيل و "مقي ملك

 ىتم مث ىأ امهمو اَم نمو "نآو

 لمعلا ىف نينثا ًنمزنجا ىتأ 3ناَيأ

 اناكو امنيأ مم امفيك ايحو

 ء
 لحتباف رعشلا ىث آذإ تَءاَتجو امذإ

نيمسق ىلع ىهو افرح رشع ةتس عراضملا لعفلا مزحب ىأ
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 مالو ةيهانلا الو املو مل ) ةعب رأ ىه و ادحا و العف مزج ام اهنف

 اديز برضتالو ركب دعقي الو ديز مقي مل وحن ( ةروسكملا رمألا

 مركأ ملأ لوقتف امل و مل ىف ريرقتلا ةزه دازت دق و ورمع ممتيل و

 املأ وح ملأو ( كردص كال حرشن لآ ): ىلاعت هل وةكو اديز

 بنج ىف ءاعد ىرح رمآلا مالو ةيهانلا ال ىمستو كرزأ
 ضقةيلثللاماي اولاق و) & (انألمخأ وأ انيسن نإانذخا٨وتال انب ر): وحن هللا

 مملا حتفب "نمو "نآ ) ىهو نلعف مزجي ا اهمم مسق و( كبر انلع

 ( امذإ ؤ امي آواَمَ فيكو 7 و 7

 هاَعجم أشي نمو ُهللضي هتلا لشي نمو ) ثامركأ فنرزت نإ وحن
 عنصت امهم و . هياع ركشت ربخ نم لعفت انم و(ميقتسم ر طارص ىلع

 ىنرزت ىتمو . همركأ نىنرزي . ِرصخش ئأ و آريخ دجت افورعم

 مقتست امنيحو 3كدصقأ دصقت ىنأو آريخ فداصت نأتناَيأو كام ركأ

 بهذ أ بهذت امنيأو حتصا ( عنصت امفيكو احاجن هتلا كال ردقي

 وح ةصاخ رعشلا ى ٦5 تدرو دقو كامح ري كابر عطت امذإ و

 نافرح امذإو "نإ نأ ملعاو ، لمحتف ةّصاَصخ كبيصت اذإو
 ئردأ هبيغبو ملعأ ىناعت و هناحبس هللاو قافتاب ءامسأ ئآَبلاو
. مكحأو
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 ءامسألا تاَضوفنع باب

 تركذ دق رَجلا فورح ةنأب م العا و

 لمع نع ِصقتس ١ و امل ع۔جراف بتكلا ق

 ىهو ةفاضإلا:ةثالث نيي وحنلا موقلا دنع رحلا لماوع نإ ىآ

 افاضم ل وألا ىمسي و هصيصخت وأ هب هفي رعت دصقل مسا ىإ مسا مض

 ون رحلا همكحو هيلإ فاضم ىناثلاو لماعلا هيضتقي اع برعي و

 وحن ةركن ىلإ فيضأ نإ صصختلاو رادلا بحاص و ديز مالغ

 نايبل تناك اذإ نم ىنعمب ةرات نوكيو لجرُسرف و ةأرما "مالغ

 ديدح نم متاخو زخ نم بوث ىأ بوثو ديدح متاخ وحن سنحلا
 هكامب نم ىلإ فيضأ . اذإ ةّنيصاصتخالا وأ ةيكلملا ماللا ىنعمو

( ىوا رلا داعسإ - ٢ م) (
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 ماخ وحن ىناثلاو ,ديزل كولمم ىآ ديز مالغ وحت لوألاف هب صتخم وأ
 لب): وحنهف رظ ىنإ ء ىشاافيضأ اذإ ىف ىنعمب و هب صتخم ىأ سرفلا

 لمشي و هفورح نم ف رحب رلا ىناثلاو امهف ىأ( راهنلاو ليللا ركم

 نعو لإو نم ) وحن ر لا فورحف ر لا فورح و مسقلا فورح

 تلأسو دجسملا ىلإ تيبلانم تجرخ وحن(ماللاو ءابلاو ىفو ىلعو

 لاملاو ديزب تررم و زوكلا ىن ءاملاو س رفلا ىلع تبكرو ملعلا نع

 (يكماتصآ ًندًيكأل هللاتتورتلاب : وحنءاتلاو واوااوءابلا ىناثلاو رمعا

 ن ۔اوس هرورم اعبات نوكي ىأ ةيعبتلاب رحلا ثلاثلاو هللاوو

 بيجنلا سرفلا ىلع تبكرو سيئرلا ديزب تررم وحن ةفص عباتلا

 ناك وأ نيعمج أ مهلك موقلابو هنيع وأ هسفن ديزب تر رمك اديكأتو أ

 ورمع و ديز تررم وحن ًافوطّعم وأ كيخأ ديزب تررم وحن الدب

 فرحلاو ةفاضإلا قيرطب رحلا ىن لماع مسالا نأ ى فالخ الو

 رورجم وه له رورجملا عباتلا ىف فالخلا نكلو ةيفرحلا قيرطب

 . لاوقأ ثالذ ىن فالخ عوبتملا هب رج امم وأ ةيعبتلا سفنب

 سفنب وه له ر ورحملا هيلإ فاضملا ن فالخلاد رو ثالذكو : تلق
 ليطنال لاوقأ فاضملاب وأ هانعم ةفاضإلل ىلا فورحلاب وأ ةفاضإلا

اهل ًابع وتسم رحلا فورح فن عملا ركذي ملو لاقملا طسب اهف
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 ىشاوتحلاو تالوطملا بتكلا نم اهئاصقتساو اهئارقتساب رمألاب

 .... قيفوتلا هب و ملعأ ىلاعت هللا و

 باتكلا ةمتاخ

 دقف ءيدملا ىناحلا نع آوقع براي

 لبحلاو لهسلا حاطب هيلع تقاض

 ةينحلا لعاف ىناحلاو بونذلا نا رفغو لل زاا نع حفصلا وفعلا

 لعاف نألةءاسإلا لعاف ء ىسملا و بنذلا لعاف نأل بنذملا هب دارملاو
 [ ةدحوملا رسكب] حاطب و ةعسلا دض قيضلاو لاح لك ىلع ءعىسم بنذلا

 ىداولا ليسم وهو حطابآ سايقلا امنإو سايق ربخ ىلع حطبأ عمج

 بصنلاو فورعم لبحلاو ةنيذلا ضرآلا لهسلاو ىصحو ءام هيف

 ىنعملاو اوفع ىع فعا ىأ فوذحم لعفب ةيردصملا ىلع آوفع

 ىلع تقاض دق ىنإف ىتءاسإو ىبونذ ىنع وفعت نأ اوفع مهالا كلأسأ

 ىصاعملانم هتينج و مثإلا نم هتفرتقا امم اهلبَج و اهلهس ضرآلا حاطب
 ىلع ركشلاب مايقلا ىلع ريصقتلا اهنم ىتلا تائيسلا نم هتحرتجاو

 أجنمال و أجلم ىل قييأ ملف ةديصقلا هذه مظنل ماهلإلانم ىلعتمعنأ ام
هللا رتسي اه رخآ اذهو ىنع فعاوىلع اهبدجف ثاتمحر الإكياذع نم
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 . ماهغأل اييرقت راصتخالا ليبس ىلع ةموظنملا هذه حرش نم ىلع
 نآ ناوخإلا نم حرمثلا اذه ىلع علطا نمم لمألاو نئدتبملا ةبلطلا

 ءايبنألا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلص و ةلماكلا هماعن ىلع نمملاعلا

 موي ىلإ ناسحلب مهف نيعباتلاو نيلماكلا هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملاو

 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوحال و نيدلا

 هلإلا ىفعَو هبحاصل رورسلا لاح تلماتكت و باتكلا مت

 . هبتاك نع هلضفب و هنم

 ةدعقلا ىذ رهش نم ٥ م وي حرشلا اذه ري رحن نم انغ رف دقو

 ىلع ةيوبنلا ةرجملا نم فلآلا دعب ةئامثال: و نيسمخ و ىدحإ ةنس نم

 خسن متدقل . نبمآ ةّنيحتلا ىكزأو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص
 نمضتملا ىواربشلا خيشلا ةيمال مظن وه ىنلا كرابملا حرشلا اذه

 ىموقلا ثارتلا ةرازول هانخسن ةديمحلا لئاسملا و ةديفملا لئاسملا "لجل

 ةلالحلا بحاص رصع ىق ىلع نب لصيف ديسلا ومس ريزولا ىلاعم ةمه
 كرابملاناضم رنم ٥ ١ خي راتب . هلل ا هديأ دنعس نب سوباق مظعملا ناطلسلا

 نب رصان هللا ىلإ ريقفلا ملعت م ٩٨٢/٧٢/٦ ١ قفاوملا ھ ١٤٠٢ ةنس
. ىكم ا ملاس نب دمحم
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 ىوا ربشلا خيشلا ةنيم دا نتم

 هدعاوق ىنم ذخ وحنلا بلاتطاي

 لمجلا نسحأ نم ةلمج “ةموطنم
 ىوس ديزتال تيب نيسمخ سض ى

 2 نع وفعلا تلأس دق هب تيب

 هلئاسم تناش اهنتقتأ تنأ نإ

 لام الو ليوطت ريغ نم ثاياع

 هالَكلا . ةقيقح باب ,

 مهدنع وهف احالطصا مالكلا امأ

 ىلع 3ماقك دانسإ هيف بكرم

 ,{| اهلمج فرحلا مث لعفلاو م
 لقتنم ريغ اهنع وهف هثوازجأ

 "لاب مم نيونتلاب فرعي مسالاف
 لجرلاك رخلا فور وأ رحلاو

 نإو فوس وأ دق وأ نسلاب لعفلاو

 ىلخ كلت نه افرح تدرأ

هالاو
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 بارعإلا باب

 نم رخاوألا رييغت وه انبارعإ

 لمع ىذ دعب نم ىنأ لعفو مسا

 ام و ءىجب لك ىف بصنلاو معف رلا

 لطَبلاك رجلا الإ مسالاب صتخم
 ةعي رأ عاونألاف لعفلاب مزحلاو

 لطت الف بارعإ فرحلل رسديل و
 و س

 هز
 _ ف

 سيل مسالا نأ نبت دقو
 ة 2 .

 لصتم رج لعفل سيلو مزج

 با رعالا تامالع باب

 ة_اًصفم تامالع عون لكل

 ىلو لك لوق ى ةعبرأ مف رلاف

 !هدجب ُرضفحل ا امأ و سمخ بصنلا

 ءامسألا تاعوف رم باب

 , ع .

 اهماعنس عبس هباوبا عف رلاو

ىلج لوقملل عض وب ثايلع ىلتت
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 لعافلا بات
 همدقت دق لعفل "مسا لعافلاف

 ىلع اكرات رصقاف ديز ءاجك

 لعافلا بئان باب

 ابصتنم ةناك "مسا لعافلا بئانو

 لوآلا ىث فنحلل اعفترم راصف
 هعمجأ رهشلا َميصو "ريخ ة لينك و و ء

 م ۔ ه . « , _ ِ
 ىلب ةاسولاب ديزو لوق ليقو

 ربخلاو :أدتبملا باب

 وف ع ع و

 از أو م اد ۔او ز وحن ادترسملا و

 ٠  1و ع .

 لمتتنم ربغ هوبا وهو را دلا ىق

 ربخ اد تبملا ىعم مم هب امو

لمحلاو فرظلاب اذكو درغم نم
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 اهتاوخأو ناك باب

 “ ادتبم ناك دق ام عفرت ناكو

 ىلي كاذ "دعب نم ام بصنتو امسا .
 المع تقلأ تاودأ اهلثمو

 لمألا غلاب ديز حخبصأك ا اه

 امستبم دبعلا لظ و ىحضأ تاب و

 لفسلاك سانلا مارك ىسمأ راصو

 اهمزلي ىفنلاو اهلثم "حبرأ
 لزي مل رادلا ىف ىنفلاك ههبش وآ

 ادهج كلدنت وأ حرق سيلو

 لغش ىث هاركذ نم .فت هللات

 اهتاوخأو نإ باب

 اسكعنم لعفلا اذه لمعت نإو

 لدحلاي نوفورعم كموق نك
 لحترم بكرلا نأك تيل لعل

لحت رم رغ ورمع نب ديز نكل
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 اهتاوخأ و نظ باب

 اخسن ةلمج ىأزج بصني نظو
 لسو اهلاثمآ امل ًمضو ام

 ةقث ادلاخ ديز نظ هلاتم

 ليحلا عساو رمع سانلا ىأر دقو

 عباوتلا باب

 اهعبتأس باوبأ ةتس كلتو

 لد_ب,لاو ديكوتاو فطعلاو تعَتلاب

 .. هبحاصو ىناو دق لدعلا ديزك
 لهم ام ريغ نم هسفن ءايضلا وبأ (

 ءامسألا تاب وصنم باب

 ىلع مسالا تاع وف رم ىركذ دعي و

 للحلا نم ىلاخلا قباسلا اهبيترت
 اددع اهناب رصنم ةلمج لوقآ

لبسلا حض رأ اذه و شع و تس (
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 7 ناك ام ىلع ىداملا نباو

 لميال ديز اي الثم لقو هب
 ح , , .ا

 ههساشم وا افاصم داتنت نإو

للزلا رفاغ اي انب ًاميحراي لق
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 لاحلا باب

 آرقتفم دبعلا كاتأ وحن لاحلاو

 لجو ى بلقلا هنمو كاضر وجري

 زييمتلا باب

 ةيراج نورشع لقف زيمم نإو
 لسعلا نم آراطنق و ريمألا دنح

 ىشتسملا باب

 تتأ وحن تينثتسا اذإ الاب بصناو

 لمحلا بكار الإ لئابقلا لك

 ىلع دنع تاب ذإ دلاخ .ىوس ىحص

 الخو ادع اشاح االي امإ هبصنا و

لذعلا نم ىشخنال تئش نإ هررجاو



 ن ٤٤

 لعفلا بصاون باب

 7 | بصتنم لعفلا ن ىك نذإ نل نأ

 للحلا ى موقلا روزأ نأ ىنقاشك

 وأو ذؤححلا مال ىك مال اذك ىنح
 ىلت ةنم نإ رمضأ ءافلاو" واولاو

 لعفلا مزاوج باب

 ًةمزاج ر مالا م ال و امل و و

 لحي الو ورمت مقيلو مقي ملك
 ىم:مم ىآ امهميو ام نمو نإو

 لدعلا ىف ا نينثا : نمزجا ىنأ نايأ
 اذ . ؟ . ,۔- ے. 5
 . . ذكو. ايل عم امنفيك ايحو

 لحتناف رعشلا ىث اذإ تءاجو امَذإ

 ءامسألا تاضوفخح باب

 لقف اهليثم درت نإ { ةئالث

 {{ ,نسح ,رظنم ىف ىتأديز مالغ
لجنلا نمعالا ماهس رذحاو ه رظناف



. ٤٥ 

 و

 ٣ | اهعبات و فلخ

 ف .امن فالتخا هيف س نع لأساف امن فد فر
 ٍ ملعاو - رح ناب لف رحلا فو ا تركذ ق

 لمع ) .

٠ اسم



 ) باتكلا ةم اح )

 دقف ءع ىسملا ىناحلا نع اوفع ب راي

 لبجلاو لهسلا حاطب ىلع تقاض
 هحرش دعب مم ركلا هللا الوحم نيملا مت

 ىفس ويلا نادمح فسوي أ ريهشلا هفل؟ومل

 حيسف هنكسأ و ةَعسا ولا هتمح رب هللا هدمغت

 هللا ىلص و نيملاعلا بر .ةل دمحلا و . هنانج

نيعمجأ هحص و هل آو دمح انديس ىلع



. ٤٧ 

 . . . . . . . . . . . . . . . مالكلا ةقيقح براب

 « . . . . . . . . . . . . . . . . بارعالا باب

 . . . . . . . . . . . . . بارعالا تامالع باب

 . . . . . . . . . . . . . ءامسألا تاعوف رم باب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . لعاقلا باب

 . . . . . . . . . . . . . . . لعافملا بئان باب

 . . . . . . . . . . . . . . . ركلاو أدتبملا باب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . عب اوتلا باب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . ليع امنملا باب

. 2 . . . . . . . . . . . . . . . ىمانملا باب



_ '٤٨ 

 . . . . . . . . . . . . . .ءاسآلا تاضوفخ باب

 . . . . . . . . . . . . . . , . باتكلا :ةمتاخ

 . . . . . . . . . . . . ىواربشلا خيشلا ةيمال 7

 ١٩٨٣ ةنسل ١٥١٦٢ عاديإلا مقر

برعلا لجس عباطم




