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 ةالصلاو . هللا اناده نا الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 ہبحصو هلاء ىلعو هايتحاو هتلاسرل هراتخا نم ريخ دمحم انديس ىلع مالسلاو

 ہ_يف تعمح بيتك اذهف دعب اما . هادهب ىدتهاو هدعب ءاج نم لكو مهيعباتو

 نم لاحب ل_هلا اهل ىضري الو هسفن مرتحي لضاف لكل ہتفرعم نم دب ال ام

 خيراتلا وهو الا : ديجملا يمالسالا خيراتلا ماسقا نم مهم مسقب فيكف لاوحالا

 لوهجم لك ىلع فوقولا ىلا نيقاوتلا كثلال ہتمدقمب همدقا ىناف كلذل . ىضابالا

 مهاياو انتدثف ألميو لوبقلاو ىضرلا عضوم مهسوفن نم هعضي نا وجرا هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو مركو دحمو ملسو ہيلع هللا ىلص لوسرلا ةيحتو فاصنالاب



 | ر انكل ةمدنم

 لئاسملا ضعب نايبب هل..ذتو ةيضابالا خيرات نم رصتخملا اذه عضو ىلا يناعد

 امات الهح بهذملا اذه لهجي سانلا نم اريثك نا اهنم بايسا ةامح ةيفالخلا

 نكلو فنع ائيش ملعي دق ضعبلاو . ةدلاخلا ةيخيراتلا ةظعلا نم هلها هيلع ام عم

 مالسالا نع نيقراملا (ةيرفصلاو تيدجنلاو ةقرازالار جراوخ | ةلمح ىف الهج هدعي

 نيدحوملا لاوما مهتحاباك باوصلا ةداج نع ديعبلا مهيططشو نيدلا يف مهولخ

 . اهطورش ترفوت ولو ى.ظعلا ةمامالا مهلاطباو مهلافطاو مهئاسن يبسو مهءامدو

 لاوما نوهرحو ىمظعلا ةمامالا نوبحويف ہلكاذه نم نو:ر.ي تيضابالاو

 ام الا مارح مهؤامد ك_اذكو . اقلطم مهلافطاو مهئاسن يبسو نيدحوملا

 سفنلا لتقو ناميالا دعب ةدرلاو ناصحالا دعب انزلا) ةمالاو ءاهقفلا ممح الانثتسا

 نربيلاظلا ءالؤه نيب زييستلا بجيو ملعلا ذئنيح بجيف ( خلا ناودعلاو ملظلاب

 مهدقتعم يف طارفا ال ذا ةيمالسالا فئاوطلا لدعا مه نيذلا حيضابالا نيبو

 نال اضيا لطاب اذهو ةيردق ةلزتعم مهربتعي ضعبلا ىرن اذكهو . طبرفت الو

 دعلا لاعفا قلخو ردقلاو اضقلا ةلاسم ہمها . اريك افالخ نيقيرفلا نيب

 روبجم وه الو ہلاعفال دبعلا قلخب نولوقي الباباا اذهف ةيرعشالاك ةيضابالا ناف

 . اهيلع

 بسكلا الا ہيف دبعلل سيلو هلل قولخم وهو الا نوكلا يف عيش نم ناو

لاق اذا ناسنالا ناب نيلئاقلا ةيحرملا نم الو ءالؤه نم اوسيل مهف . رايتخالاو
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 ىف اصفملا فيلاكتلا عيمح نع ةلمحلا دنه هتف كو نلا لخد هللا الا هلا أل

 با:ك ق ترطس م رغ .اكح كيلع صقا ًحازتعملا رك ذ ىلعو . عرشلا

 يسشثرخلا ىلع ىودعلا س هشح « وهو ىكلاملا هقفلا بنك 2 روهشم

 لاه ضص»: ىتعحارم لاح ا_ ياع تفقو » سماخلا .رلا نم ١٦ ١ ةفيحص

 ليقت ىجحراخلاو يردقلاك عدتبملا تاداهش فلؤلل رك ذ نا دعب . تاداهشلا

 حلزتعملا نه لح ر ناد وسلاب تام ہن ١ هر قثوي نه ينربخا لاق .خلا ليقت ال وا

 نصحت م . رامح سار ىلا لوحت هسار اودح وف . ًح٫رح ارإ زجحب نينكاسلا

 فيك هيقف ملاع ىلا هللاب رظنا . ميحرلا ناطيشلا نم هب دوعتو هبضغ نم هللاب

 اهقدصدقو هيتفد نيب ةيهاولا حياكحلادذخه لثم ريطستب هبانك هبوشت ىلع أرجت

 ٠ ححلا قطنملا لت ايقت اصيحمت اهصحمي نا نود ہل ليق لوق د رحمب

 خسملا نا او_اهجي ) نا بج نيذلا ءاهقفلا 2 ہقف ينا ىلا هسب نا نودبو

 نا رها_ظلاو . ازييمتو ملسو ہيلع هللا ىلص هل اماركا دمحم ةما نع عوفرم

 ح٫رعشالا ادع نه لكف . حضابالاو لزتعملا ننسب ق .ةب ٧) ن_م فلؤملا خيشلا

 اہ_ة.عب بهذم خف رع ٥ ىلع نيدمايحلا ءاه.اعلا 2 قيرف رظن وترظن ف ىل زتعم وه

 .7 ٨ رج ربزج ناكس نأ عقاولاو . عامسلاب و مسالاب الا لاوس نوفرعي ال

 ىلع مهو ةكلام سمخلا وا عبرلا وحنو ًح.ضاب ١ مهبلغا _ سنوتل ح اتيلا

 تكرتنملا حلاصملا ةمدخ ىلع قافتالاو راوحلا نسح ةهج نم ماري ام لضفا

 ضع مهضعب ىلع افطع سانلا دشا مهارتو . عفانملا نم مهتريزج ف ام حلدابمو

 حر ما مهم ادحا س حر آ ىنغلاو ہف رلا ليس ف اهب نوروهشم مهو ةب رغلا ف

 . اردان الا ةريزلا

 اتاتب نيملسملا ٠ د نم فالخلا لوز نا يبلق لك ننم دي را ىنا اهنمو

ہ_مسجحيف لقال ١ ىلع ال وحم نوكي )ال نكلو ىقني وا . فخو فلطلاتن وا
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 ةقيقحلا نيب نيصحلا زجاحلا امئاد ملعت امكو هو . ةعاشبو احبق هديزيو لهل

 تسلاح ىنا لوقا نا ملؤملا نمل ہناو . ةايحلا ذه نم .يش لك يف ناسنالاو

 نوكي نا فدا_هي دقو نيفورعملا ءابدالاو نيروهشملا ءاملعلا نم اريثك

 الا رود_ي ال هنكلو ثحبلا نورواحتي مهارتف . الثم هقفلا مهثيدح عوضوم

 ملع تاهما يف الا ةلزتعملا نوركذي الو . ةعبرالا بهاذملا ةما لاوقا لوح

 اه اريئكو . اقلطم ينابالا بهذملا ركد مهتنسلا ىلع يرجي الو مالكلا

 موزل ىلا بداو فطاب مهرظنل اتافلا . اذكو اذك ةيضابالا دنعو مهل لوقا

 ال امب مهدحا كبواحي د_ةو . ةلماجم ولو يمالسالا هقفلا نه ہلاوقا رابتعا

 نرع مغرلاب لاوملا اذه ىلع لاحلا رركت نا . ةيحطسلا ةاراجللاب الا رسفي

 ولخي ال موقلا نا ىلع كشلل الاجم عدت ال ةلالد انلدي مدقت۔اه وحنب ضيرعتلا

 نبروبجحم مهسفنا نودجي ثيحب بهذملا اذهب مات لهج ىلع اونوكي نا اما . مهلاح

 ةيسنلاباصوصخ روفغمريغبيع لهجلاو .ہلاوقاف ثحبلا نم رصقتلاو بنجتلا ىلع

 مهسوفن يف زكرمت امع ائشان كلذ نوكي نا اماو . ةمالا يف ةزرابلا ہقبطلل

 ام اذهو . ةعبرالا بهاذملا ريغ يمسر بهذم نيملسملل دحوي ال ہنا نم

 رطاخ جرحي ام هيف ناك ناو نيشلا فقوملا كلذ مهريغ نم نوفقي مهلعج

 وهف ہیف ا_م عمو . ہب ثارتكالا ةلقو ہبهذم مهمارتحا مدع نم مهسيلج

 غاب دح يا ىلا رظنا . ةعبرالا بهاذملل فلاخم لص ہيلع مهرقي ال داقتعا

 ةيضابالا ءاملع ىلا رظنلا لقنا مث . يبهذملا بصعتلا نم نيملسملا ضعب لاح

 لها نم مهيفلاخم لاوقا نوربتعي مهناف ةهجلا دخه نم الاح نسحا مهدجت كناف

 ام نوكرتيو نوذخاي ام اهنم نوذخاي و مهفيلائ يف اهنوقوسيو رابتعالا لك ليقلا

 مامالا لاق امك ہيف مهل لوق دجوي ال اميف اهيلع لوعي ةدمع ىهو نوكرتي

 : ىنامعلا ىماسلا
.
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 ١ فالسالا بتك ف دحت ما ام ه© فال _خا واوا لاق امب ذخو

 ءاوسو . تيب فلا رشع ةعبرا و_حن ىلع حلمتشملا ةيهقغلا هتزوح را ف كلذو

 ا۔هنم رهظب مهبتك ارقي نمف . مالكلا وا لوصالا وا ہقفلا ماع يف كاذ

 . ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا ہلاق امم ريثكب افراع

 بصعتلا نم م۔هيلا بسني ام نياف مهيفلاخم لاوقا ءازا ةضابالا ہيلع ام اذه

 مهنوك ءاعدا معن . تعمسو تيار ام دعب فصولا اذه بلا بسنب نم قحا نمو

 ةقرف نم ام ءاعدالا اذه نا الا . قح وه كلذ تشت ةادا مهل ناو ةيحانلا ةقرفلا

 مهنيب لصفي ہناحيس هللاو . ہيعدتو الا ةيمالسالا نيعبسلاو ةثالثلا قرفلا نم

 ةههملا ةيمالسالا قرفلا نيب ام لكارقنلف . نوفلتخي ہيف اوناكاميف ةمايقلا موي

 تآزوهيف كلافه امب راركتلاو ةنورمب سناتسةو كلذ انسفن فلاتأ قورفلا نم

 ة_جحيتنلا رهظتف . فاصنالاو ةعلاطملا لضفب لحمضاو لاز امبرو الوهم ناكام

 ءيش الو . اداقتعاو المع دحاو بهذم ىلع ميلك اوحبصب و نيسحلا ةحاضو

 ناك ىتمو حقيقحلا بلط لكلا دئار ناك ىتم قرفلا دنه ديحوت ف ةبوعصلا نم

 نامزلا فرظ اهف ل ؛\هزي الو بهعتلادديقي الاهنع ثحلا ىف نانعلا قاط. ارح ركفلا

 حب رحو بلقلا ةراهطو ةينلاةمالسونادج ورلا الاسفنلاىبعرطيس,الو ناكملا فرظو

 تحرخ ءاعو ىا هينعي ال اهدحو ىنا اهطقتلي نمؤملا ةلاض ةمكلاف . ريمضلا

 تسلف نيملسملا ءالقع لر۔هم وه اذه ناكاذا . ہ.ف اهب رفظ ناكم ىا الو هنم

 ذ_نيح بجاولا نمو . ريي لهاست ىف اليلق المع الا بوللا ني؛و مهنيا ىرا

 الثم ةيضابالا خ راتك ذيمالتلل لوهجالا يهالسالا خيراتلا ةسارد ررقت نإ

 ىلع مهفوقوك ةقر'_ثلاو ةبراغملا نيلداعلا ميتسا ةر ةريس ىلع نوفقيف هريغو

 و !ةقجالسلاك مهدعب نو نيبسا.علاو ني.ومالا كولملاو نيدشارلا .ءافلخلا

ا_ثىن.ف ىرخاو ب رغملاو س .ادنا٦ا' ١ ك وام ن مه ر.و ن ا.عااو نييمطافلاو
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 رئاحلاو نيلداعلا كولملا ريسب املاع يمالسالا خيراتلا لك بناوجب املم ذيماتل

 دهجيو ناسحالاو لدعلا نم ہب اوفصتا امب رسو كأوا لقتسملا هركفب ردقيف

 . ہتايح راوطا عيمح يف ةل_ضفلاب افصتم ہلاعا يف الداع نوكي ناب ہسقن

 ةصيقن لك بنجتيو ه_يف د_ھزبو روحلا تقبو مهملظ و ءالؤه نم ضيقنبو

 بتفزازيم لد۔ءا وه دويق نم قالطا اذا لقعلا نازيمو . ہتعمسب ءوستو ہنيشت

 دحاو مالسالا نيدو مكح قدصا وه هللاب ناميالا ءوض ىلع ہب ذخا اذا همكحو

 عديلف اذه لشثملف . ةحيحصلا هروص ہيف ةعطنللا هتآءرم وه ماعلا هخيراتو

 . لماعلا لمعيلو ىعادلا

 تباجا . ةلاسرك باتكلا اذه ثلث نم ابيرق تعح تنك ىنا . اهنمو

 فورعملا نيب رادالا اهلاجر نم دودعملا ءالجالا ايلاطيا ءاملع نم ريبك لضافيغرل

 بغر كلذ نم تقو دعب مث . يسل ا رطلا رطقلا ىف نيملسملا ىلع صاخلا هفطعب

 را ماف عوضوملا سفن ف ارصتخم اديفم اييتك ضا نا ءاقدصالا ضعب لا

 تسم اه ه .لا تغضاو الوا هتءح ام تروحف بغرام ىلا هتباحا ف ساب نم

 ماتلا راصتخالا ا۔يخوتم ارتس ىذلا بولسالا ىلع هتقسنو ہتفاضا ىلا ةجاحلا

 ہييف هل ةقان ال اميف اميس ال ناسنالا ىف لاملا ةيعاد مولعم وه امك ليوطتلا نال

 ام ةا . سانلا نم ريثكلا ہيغري ىذلا وحنلا ,ع ىتاف دقتعي اهسح لمح الو

 ك .تايح كنم هتفرعم بغري ام لوا يف بغري ہنا ہيلع ظحالتو الا دحا نم

 اميف باتكلا اذه نم ىراقلا دديفتسيس ام اذهو ةينيدلا كتادقتعمو هيخيراتلا

 فارتعالاو ةءورملا نمل ہناو !ذه .. . مهتاداغتعاو ةيضابالا خيراتب صتخي

 بتاكلا ذاتسالا نم لك ناشب ہيونتلاب حمدقملا هذه متخن نا ہاهال لضفل

 قح اطمغي مل ذا . كاعكلا نامثع عياضلا ذاتسالا و ين دملا قيفوت دمحا ريبكلا

 اهو تدساولا اهتاكلتممو رئازلاب مهتلود ناشب اهون لب (ةتيضابا مهو) نييتسرلا

ءافلخلا دهعب ہشلا لك ہيشلا لماشلا لدعلاو ىقرلاو نارمعلا نم ہيلع تناك
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 اذمنيا م « :طاومو ة ةيضابالاب ف٫ر ز د رطتساف ه كلذ نع داز ر دق ل وال ١ 5 نيدشار ١ (ا

 ح ۔ؤح نيتهج نم ليزجلا .ا ء اثلا هيلع ناحتسد لمء وهو . اش دحو اميدق اون 5

 م4: فرعتلا ًحهحو . رثاو ر 1 نه خب .راش ا ف مهل امو سان )ا ءال هل امهذا ص ; أ

 دقعل مهتم ءزج وه يذلا عصانلا يقنلا مهخيرات لهجب نمم ريفغلا محلا ىلا

 نسم لك ركشلاو دهلا قاقحتسا ىف مهنود سيلو . رهازلا ىمالسالا خيراتلا

 امهتلكاش ىلع نمو ديعس _لنزريما ذاتسالاو بيطخلا نيدلا بحم ديسلا ذاتسالا

 مضه نودمعتيف نادجولا نورباكي الو قلا نومتكي ال نيذلا نيفصنملا نم

 زامهملاك ةلمجلا له لح نا هللا ىسعو ) مهضعك ) قئاقحل ١ سمطو قوقحلا

 مهارن د وعن الف اوتك ىتم ىخي راتلا مهبجاو نع نبافا۔ذلا صعب ن۔طفل

 ىهابتت لود رك ذ نع نوفدصيو نر۔ةلا ثلث رمعت مل نالبود نوركذي

 قيفو۔تةلا يلو ہنا نيدلاو ايندلا ريخل ميمحلا هللا قفو . نورقلا اهرانآو اهدجمب
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 دخ مظعال ا لوس رلا
 - 7 و هللا الا ىلص

 -۔۔۔۔۔۔يوهجحمي۔

 مالس )او ةالصلا ہيلع دمحم ا_:دس مانالا ع ٢۔۔ح ىلا هلل لوسرو مالسالا يب ا ىبن دلو

 لك نيمي رك نبوبا نم ىرسملا اشا., د ومحم يكلفلا ملاعلا ہقمتح ام. ا م ٥٧١ ةنس

 بالاو بالك نب ةرهز نمه بهو تنب ةنما يهو مالا بسنلا يشرق امهنم

 برعلا يف تيب فرشا فانم دبع نب مشاه تيب نم ( باطملا ديع نب هلل ديع وهو )

 نيئشانلا يف دهعي مل ةحلاص ةأشن ددج ةلافك تحت مالسلا ہيلع أشنو . شيرق ىفو

 نم غاب او : نيوبالا ميتي شاعو ۔ ہتوبنل اصاهراو امتيفوتو هللا نم اماهلا اهلثم

 كاذ ذا اهرمع ناكو ةيشرقلا دليرخ تنب ةجيدخ ةديسلاب جوزت نيرشعو اسمخ رمعلا

 بتلزرا ىلا طقت اهريغ جوز ةي مل ةر ةرشع نحا اها ارشاعم ىةبف خنس نيعبرا

 ءافوال ىلعا الا_ثم اهيف تناكاهب ہانب نم ةنس نيرشعو سمخ دعب اهنع هللا ىضر

 هلع هنا فيك لماتف . اهتامتاعتمو ح.حوزلا قوقحلا عيمجب مايقلاو قالخالا مراكمو

 نسلا كات يف وهو تاليمجلا تا_٫اشلا ءاسنلا نم اهريغ ىلا حسفت حمطت مل مالسلا

 ةضرلا ىلا لامجلاو ةوقلا يلوا لمحي نا هناش نمو روثيو روفي باشلا مد اهيف ىتلا

 ىدهت ةماع ةماه مكحل الا نكي م ) كلذ دعب اهريغب هحاوز نا ماعت انه نمو . نهيف

 تاهشل اعفد . رصعلا اذه ىف ني .ةقحلا راياك نم عامح اهتيعورشم حلعو اهنايب

 سار ىلع ہتلاسر _نراعا دقو . نيالضملا داقنلا ضعب و نوقرشتسملا اهركذي املاط

 الا ہيلا نورظني اوناك الو ءوسب دح! كلذ لق برا نم هركذي ملو نيعبرالا

 حم لاضفلاو ةديمحلا ت رابق صلا نم حر فشصن ;ا ل ارظ : ظ; رابك إلاو بلالح)لا نيعب

  

  



& ١٠ 8 

 هلامعاو ہلاوقا عيمح يف امهراثاء سانلا دهاشب نيتللاو ةنامالاوقدصلا اهتعيلط يفو

 وعدي ماقو ہب ر زرماب عدص املو . مهنيب نم ىعدي ہب ح.صاو نيمالا لومس ىتح

 يتلا ةدلاخلا ةزجعملاكلت ناءرقلا نم هيلعلزن امضعب مهيلع ولتيو هديحوتو هللا ىلا

 ةروسب اوتاب نا نع اوزجعو نوعوبطللا ءاغلبلا كئلوا ةرحاسلا اهتغالب ماما تهب

 نونجلاو رحسلاب دوتعنو ةوبخذك كلذ دنع . اريهظ ضعلل مهضعب ناكولو ہلثم نم

 قوف ةيحور ةوقب اديؤم نكي مل نم ہلمحت ىلع ىوقي ال دح ىلا ىذالا ىف اوغلاب و

 هللا ةيانعب اظوحلم نكي مل نم ہيلع ربص اه ىلع ربصي نا لاحمو . رشبلا تاروصت

 مهليقارعب ثرتكم ريغ مهاعد . ہتردق ةوق نم جايسب اط وحم ہتباعرب افوفحم

 نم يقالي ام هلل ابستحم لل .ليشم ال تابثو ہب مهل دهع ال نيقيب ةعونتملا

 ىف هللا ہقفو نممهنم ليلقو .ريصقريغ ادما لاونملا اذه ىلع مادو بيذكتلاو تنعلا

 نم مهنمف قاهرالاو ىذالا نم مهقةحلي امم ميظع فوخ ىلع اوملساف ءانثالا اذه

 ال ام ىلع ارباص ابستحم ةكمب يقب نم مهنمو كلذل ةشبحلا ىلا ةرجهلا يف ہل نذا

 ينلا صلخاو ہيلق نم ناميالا نكمت نم الا ہلمحت ىلع ىوقي الو ہضضم قاطي

 مهتداز ہتاياء مهيلع تيلت اذاو مهبولق تلجو هللا رك ذ اذا » نيذلا مهو ةدحو هلل

 ىف نبرباصلا نيرجاهملا نمہتلكاش ىلع نمو ق٫دصلاك « ن ولكوت مهب ر ىلعو اناا

 بساني ال يذلا ضيرعلا ليوطلا ديدشلا ءالبلا دعب مث . سابلا نيحوءارضلاو ءاسابلا

 دعب ةرونملا ةنيدملا ىلا ةرجهلا ملسو ہيلع هللا ىلص رما ہحرش رصتخملا اذ۔ه

 قيدصلا ركب وبا ہبحاص ہعمو افتخم رجاهف ديباتلاو ر دنلا ىلع اهلها عم قافتالا

 دعب ةنيدملا لصوف « انعم هللا نا نزحت ال ہ.حاصا لوقي ذا » ىلاعت هللا لوقب دارملا

 |وفوو ةو .تنو نويندملا داوائف . ةبيجع قراوخ هقيرط ىف مهب ره نم ہنم ىار نا

 ةوقلاو ةد ثلا لامعتساب اهتيامح رماو . ةوعدلاب رهج و ہيلع دودها_ع ا ه.

حتفلاو . بازحالاو . دحاو . ردب : اهنم اهحرش لوطي تاوزغو اا رسب مامتف
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 ىلا ہغالب او نيدلا رشن و ةوعدلا رامح ىرلا تعد امم . اهر.غو كوتو . نينحو

 قبي مل ىتح م ٦٣٢ ةنسو ه ١١ ةنس ىلعالا قيفرلا ىلا مالسلاہيلعلقتناامف .نيملاعلا

 ہتوعد ىدص نيقرشملا غلب ١ ىتحو د حال لح اولا ل ا ريغ د و.عه ةريزجلا ہدش ف

 . اہنيدو هللا ىلا

 هنع هللا يضر ركب يبا ةفالاخ

 بتفزاكو . طيسب فالخ دعب دايا ني۔املا باختناب رثالا ىلع قيدصلا ہفلخ مث

 توم لاح . ةيعيبطلا ةلا_حلا ىلع مهرارقاو سانلا تيبثت يف ىربكلا ديلا قيدصال

 ق"صم نمف لا_ةلاو ليةلا مهنيب رئك نيح كلذو مالسلاو ةالصلا ہيلع لوسرلا

 علهلا ةدش نمو مهب اصا ام لوه نم اوحامو سانلا جاه ىتح بذكم نمو ہتومب

 الا ادمحم امو » ىلاعت هللا لوقب ركب وب! قطن امف . مهبولق ىلع ىلوتسا ىنا

 بلقني نمو مكباقعا ىلع متباقنا لتق وا تاه نئافا لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر

 ح ورب سانلا رعش ىتح « نيرك ا اشلا هللا ىزجيسو ائيش هللا رضي ن نلف ہيىقع ىلع

 مهناكىف مهتدئفا ىلا تباسنا اهب مهل لقال ىولسو .سو ىلا تبرست ةديدح

 . لوهذلاو عزجلا نم مهباصا ا_ه طرف نم ىلتت ةيا اهنا نوردي ال كلذ ليق

 ءىننلا ہيف لاق دقو هريغل امهيف عمطم ال ہنيقيو ركب يبا ناميا ةوقف تبارغالو

 هلئاضفو « ہححرل مالا هذه ناميا_, ركي يبا ناميا نزو ول » مالسلا ہيمع

 مهتثدح نيذلا نيدترملا برح ىلت ةمالا لمح يف لضفلا عحر ددح وحيلاوىصحت الةريش 1

 ةيعرشلا رماوالا نم صلمتلاب ملسو ہي۔اع هللا ىلص ءىبنلا توم دعب مهسوفن

 نيئنتملاو نيدترملا رطخ مظعو نيماسملا ىوق تراخ هالولو اهذيفنت نم مانتمالاو

 لوسرلا هديش ام لك راهنا امبر للب عماط لك نينموملا ق عمطو مهؤالب دتشاو

٨ اكرا دطوو نيدلا مئاعد تدان ىذلا ود ا ه رصق ع ركد و: اف مالسلا ہي۔اع
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 هتفالخ اهب لهتسا ىتلا هنع هللا يذر هت طخ سوفن :لا ىف اهعتواو اهلمحا امهو ايئاهن

 دق ىنا سانلا اهبا . اهصن كاو نوميملا هدهعل روتسدلاك وا ناونعلاك تناكف

 قدصلا ينوموقف تقدص ناو ينونيعاف تنسحا ناف مكريخب تسلو مكيلع تيلو

 يوقلاو ہقح ہل ذخاء ىتح يدنع يوق مكيف فيعضلاو ةنايخ بدكلاو ةناما

 هعديالهناف دا۔يحلا مكنم دحا عديال هللا ءاش نا . قا هنم ذخآ يحف مكيف

 يل ةعاط الف هتيصع ناف مكيف هلل تعطا ام ىن ينوعيطاو لذلاب هللامهب رض الا موق

 قورافلا ىلا ةفالخلاب دهع ةاف ولا ٨ رصح 1 و ٠ ها مكيلع

 هنع هللا يضر ب ا_طلا نا رءع ةفالخ

 ةنسو ھ ١٣ نس _نريحلسملا ةفالخ قورافلا رمع ىلوت ركب ٢ ا نم دهعب

 ہيفلس رثاىفتقاف .مالسالا ىفبآللا اذهلل.احلواوهو نمؤملا ريماب ىمستو م ٤

 ريظنلا عطقنمايندلايفدهزودي زتسمل هدعب ديزم ال لدع نم بجحيامكوبج, امب

 ہبورح ىف لاجو لاصو ركملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا يف ةروكشم ةدشو

 ناطلسل عضختو ةربابجلا اهتمطظعل رخت تناكاثورع تازاز تالوص ةقفوملا

 سرافو قارعلا نم الك ةيضاملا ہتمي زعب حتفف نييالملاب دعت مما اهيلع نيسلاجلا

 حارجلا نرب ةديبع يبا ماظعلا هداوق دي ىلع اهريغو رصهو نطافو ماشلاو

 لاطبالا نم مهريغو صاعلا نب ورءعو ديلولا نب دلاخو صاقو ٢ ا نب دعسو

 ہفطعو ہتقفشو ہلدعب نيعتمتم دانهاو ش.ع دغرا ىف سانلا امنيبو . نيدلاخلا

 اديهش تامف حبعش نب ةريغملا مالغ زوريف ةؤلؤلا وبا راظتنا رغ ىلع ہنعط ذا

 كاذو تيي۔اا تيهازلا هماياو ةيذرملا هتريس ىلعو دره ىلت افوسأآم ہ.اع اركبم

 اهلعج :!_حصلا راك ند :اج ىلا ةفالخلاب دهعو ٦٤٤ ٠ تندو ه ٢٤ تنس

 ناحتماو رابتخا دعب و ہنع هللا يضر فوع نب نمحرلا ديع اوكح ىروش مهنيب

يومالا نافع نب نامثع ىلع هرايتخا عقو ماعلا ر كفلا ضنل سحو



 ي ٣ ١

 يومالا نافع نب نامثع ةفالاخ

 ضوفملا فوع نب نمحرلا ديع ىقي رط نع ةمالا باختناب نامثع ةفالخلا ىلوت

 ند احدر ہفالسا ليس كاسف . تملع امك اهيلا نيحش رملا فرط نه كلاذ ہل

 لوطسا لوا ثدحأو الامشو ابرغو اقرش تا۔حوتفلا دهع ىف تعستاو رهدلا

 رحتناو لوطسالا اذه لتاقو نايقس ىبا نب يوادم ماتلا ىلع هيلاو دإ ىلع ىمالسا

 ّح..ا ينب هترسا ىلا ليملا نمه عىش هسفن ف عتو مث . ءادعالا ىلع ا۔.ظع اراصتنا

 يبنلا باحصا نم روهمجلا ضرت مل تاف رصت ضعب فرصتو مهريغ ىبع مهرآاف

 قانآلا لها نمو مهنم عمج هملع رهمجحتف داع م باتف اهنم الوباتتساف مالسلا ہيلع

 ن تباحدهلا رامكو م ١٦هد ةنسو ه ٢٥ تنس ٹواتق مث ةدم رادلا يف دورصاحو

 بلاط ىبا ن ا.لع ا وعياب درو ذخا لح٫ و . ضا رو تك اس

 ىم ا۔هل | بل اط ى ن ياع ةفالاخ

 ہعيابو . هت نباو ينلا رهص يلع مامالا تفالحلاب عيوب ناء:ع توم دعب

 لر٥ ا_ههقنعب ام ثكن مث ؤ ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحاط عياب نيف

 ىتلا ةديحولا جوزلا ) ركب ىب ا تنب حثات نينمؤملا ما امهعم ارغنت۔او حعيبلا

 ةعقاو يف مهرهقو ىلع مهبرا_حف . ( مالساا هيلع لوسرلا اند.س اركب اهحورت

 ةديسلا اهاو نيفرطاا نه فولاو ريبزااو ةحلط لتق اهيفو . ةروهشملا لمحلا

 اوناب اهورمخا ال اصوعخ مدنلا دثا تمدنو كلذ دعب اهلمع نم تبات دقف ةشئاع

 ا_هحينتس ہئاسن ىدحا ناب لوسرلا اهريخا ىذلا بءولا ءام ىلع ذئموي ترم

 نا.۔فس ىب ا نب ةيواعم برح ىلا هركف هحو مث . حيصع هب حسملتم يهو هہب الك

 حباحصلا نرم مظعالا روهمجلاو كلذ يف قح ىلع وهو ہب راحف ماشلا مك اح

نيملسملا نم انف تام ىتلا ن.فص ةعقو ءال و ال وه عئاقولا دشاو . هل نوقف اوم



 ث ٤ ١ ؛ يف

 ورءع ءاهدو هؤاهد الول ةيواعم ىلع رودت رئاودلا تداكو . فولالا تارشع

 عفر نه نيملسملا فوغص ىف ةقرفتلا عقوا ام اربد ذا هراشتسم صاعلا نبا

 ةديكملا تذفنو ةليحلا تلطناف ( فيرشلا فحصملا ميكحت ىلا ةراشا ) فحاصملا

 مكتملك اوقرفي نا اهب نوديري ةايح هذه نا لئاق نمف يلع موق يأر قرفتو

 . 5 ىتح لاتقلا اولصاوو مكقح ىلع اوضماف مكفوفص نيب ةنتفلا اوقليو

 ىتلا اولتاقف ) لوقي ىلاعت هللا ناف ( ةيواعم موق ) ةيغابلا حثفلا ىلع رصتنلا

 . ال هللا دنع نم مربم تيغايلا تفلا ىف مكحلاف ( ةيآلا هللا رما ىلا ءيفت ىتح

 يبسارلا بهو نب نرحرلا دبع باحصا ه ن نمو . ہيف لاحرلا مي ويت ىلا

 نيملسملا نيب ءامدلا نقحو ملسلا نوديري موقلا نا لاق نمو ( ناورهنلا لها )

 لالا ةقيقح ىلع فقنل لاتقلا فيقوت نم دب الف مو اننيب هللا باتكاولعج ذا

 ىسوم ابا نيمكح ناف رطلا نيعو ىأر ١ اذه بلغتف . مهعم ةضوافملا باب حتفنو

 تارك اذمو فينع لادج دعبو ةيواعم نع صاعاا نب ورمعو يلع نع يرعنشالا

 ہضتني نرم ىلا رمالا درو يلعو ةيواعم لزع ىلع نامكحلا قفتا ةليوط ةيرس

 تفزاكارمع نكلو . هرهاظك كلذ يف ىسوم يبا نطاب ناكف . دعب نوملسملا

 الوا مئاقلا وه هنال ةيواعمو ىلع لزع يرعشالا نلعاف . نطيي ام فالخ رهظي

 ىف يرعشالا ىسوم ابا ہتقفاوم نلعا ماق ا_ہاف ورمع اماو ... هايا هليمز ميدقتب

 عرشلا رهاظل فلاخملا ميكحتلا اذهل ناكف .. ةيوا۔عم ہبحاص تيثاو ايلع ہلزع

 . ةيواعم ححلصمل مداخ ريخ ءاجو ةصاخ ىلع ىلع ةميخولا ہبقاوعو ءىسلا ةرثا

 قفوتي ملوةبواعم براحو . مدنو فلاخ نم براحف نورخاء هقفاوو موق ايلع فلاخف

 ھ ٤ . ةنس محام نب نمح رلا دبع هلتق نا ىلا جرمو جرهو ءانعو بعت ىف همايا ةيقب ىضماو

 هرسي ام الا ميكحتلا ذنم ري ما نايفس يبا نب ةيواعم برعلا ىرسكو م٠٦٦. نسو

 رصمك ىلعل ةعبات تناك ىتلا دالبلا نم اريثك ذخا دقف قيفوتلاو لابقالا نم

بيلاساو ناسحالاو نيللاب ائيشو ةوسقلاو ةدشلاب اشيش اهريغو نميلاو نيمرحلاو
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 ط !وحرب ام مهناف نييلصالا هراصنا ماشلا لها نع لأست الو . ةسايسلا

 ايأر هل توهفسبي الو ارماهل نود رب ال

 لدا ره بعص 7 ہل ا۔۔هت ا رصان ءرملل هلل ا نوع ناك اذ ا

 بل ا_ط ي | ز يلع نب نسحلا

 طه اهف . نسحلا نب نويقارعلا عياب مدقت ا ک بلاط ى ْڵن؛ لتق الو
 ى

 الضف اهنم دحاوب ہل فب مل طورش ىلع ةيواعمل رمالا ملس ىتح ريسي رهز ريغ

 هرورس داز امم كلذو ةيواعم ابح ف ناك توه نا نع

 نايفس ىبا نب ةيواعم كلم

 اه لك ىف !دحم دعاسلا ىلع رمشف يواسعمل وجلا افص تام مث نسحا ملس املو

 ىوقتو ةةهح لك نه تاحوتفلا ةدع ىف تعستاو . هناطلس معديو هكلام دط وب

 ديدح نهدي كالملا ناجلوص ىلع ضيقو هدارم غلب املو . ادج دهع ىف لوطسالا

 ريك الو بحت الب اضيا كلذ ل متف ديزي ہنبال دهعلا ةيالوب ةعيبلا ذخا ىف ركف

 ىروشلا نت ةديعماا ضوضعلا كلاملا ىف ةنورعملا عدبلا ن٠ اضيا دنه تنكو ءانع

 تافلاخم بكترا دقو ةيعرشلا ح.هامالا هدعاقو مالسالا ف مكحلا ساسا يه يتلا

 اتو.تم .لاز اهو ةعحلا مايا ربانملا ىلع بلاط ٢ ا نب يلع متش ہنس اهنمو هخه رغ

 د.ع نب رمع اهلازا فا ىلا ةيما ىنب كولم نم ةدعب نمم ةئيسلا خنسلا ذه ىف

 ةيآلا ( ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نا ):ةميركلا ةيآلاب اهلدباو زيزعلا

 دي زيلا ند ة و اء٬مو 4 و ۔ع٥ نب كي . لا

 ضرالا ق ْاعف 7 كلهد دي زيلا ىلوت م ٦٧٩ ةنسو ھ ٠ ٦ ةنس ةي واعم تام امو

 . فورعم نودم روه ام تامرحملاو ركنملا عاون ١ نم ىتاو رمخلا برشو اداسف

ةروهشملا .ال رك ةعقاو تن اكد اي ز ن هل | ديع قارعلا ىلع هلماع دل ىلعو 4م. اا يفو



:: 

 ل۔يصفتو . ہفرشؤ ہميرح نع عافدلا ديهشو قحلا دهش نيسحلا اهيف لتق يتلا

 فئاحص قرغتسي ن ...ا لا. اهب اولماع ىتلا ةضاشفلاو ةوسقلا نم اهيف عقو ام

 مرح ةرونملا حنيدملا اهيف تخيتسا ىتلا ; ا ةعةؤ تناكاضيا ہمايا يفو . ةديدع

 الو . قينجنملاب دد_:اق اهامرو ةمركملا ةكم خهرح تكهتناو مايا ةئالث لوسرلا

 اح هخ نه ايقت الحر ناكو ة. وام هنبا مب وب م ذ ٢ ٨ ةنسو ه ٦ ةنس دي زيلا تام

 ىلع رما عجحا ىتح رهشا ةنالث ريغ ثيل امف ىرخا هج نم ةدارالا فيعضو

 . ہيلع ىنثاو هللا دمح نا دعب لاقف نوعمتجحم سانلاو ربنملا دعصف كاملا يف ميلستلا

 نراح باطخلا نب رمع لاثم مكل تمغتبا ف مكرم ا نع تفعض دق ىن ;اف دعب اما

 ىلوا متناف مهدحا ماق ىروشلا ةتس لثم ةتس ت.تتباف لدحا ملف ركم وبا هغلختسا

 ىهتنا ہبو . تاه نا ىلا راظنالا نع ىراوت مث . حا نم هل اوراتخاف مكرمأب

 مهو هنم رخاء عرف ىلا كلملا لقتناف يما ينب نم برح نب نايفس يبا لاء كلم

 صاملا يبا نب مكحلا لاء

 هينبو مكحلا نب ناورم كلم

 ىلا باهذلاب مه نا دعبو ددرت دعب ٦٨٢ ةنسو ٦٤ ةنس مكحلا نب ناورم ىلوث

 راطقالا ن ه ريثكو نيمرحلا لها ہعياب دقو ةفالخلاب هعباسيل ريب زلا نب هللا دع

 ول ريبزلا _نربال متي رمالا داكو ةيواعم نب ديزي مايا رخاوا يف يا كلذ ليف

 نب كاحضلا قشمد لماع تاك دقف ةسايسلا ىف ءاهدلاو ةياعدلا نم ائيش لمعتسا

 ليق نم حكمب هل ارصاحم ناك ىذلا ريمن نب نيص اك ةريغو ريغو اضيا هعم سيق

 ءاسؤر سفن نهو ماشلا لها نم ہل عيبلا ذخال باهذلا يلا ةاعد بقف ديزيلا

 ةعبابم, انلق امك مه يذلا ناورم ةعيب نم للا هدارا ام ناكف . ىباف رصاحملا شيجلا

ه ٦٥ ةنس ناورم تامو . هل مهتضراسعمو ةيما ينب داوق الول ريبزلا نبا
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 ناورم نب كلملا كمع

 دطوف ةغبا_:لا ہيقفلا ناورم نب كلملا دبع ةيهادلا كلملا ىلوت هيبا نم دهعبو

 ذوفنو همزحب بلغت امكدلاوان نم ىلع بلغتو دعاوق معدو ناورم ينب كلم قحي

 ىذلا فسوب نب جاجحلا ةيغاطلا كافسلا ةطساوب ريبزلا نب هللا دبع ىلع ہتميزع

 دع هالو ال قارعلا ىف اريبك اوتع اتعو ريبزلا نبا بلصو قيناجملاب ةكم برض

 ا انه ىلاو . كلذ دعب اهيلع كلا

 بهذم خي رات نم زمح و رعتخمب يتان نا وه ادحاو ائيش ا ا انل دوصقملا سيل د ١

 ماعلا ةلخ راتلا ثداوحلا نم هدرس اندرا ام ىهتن

 عم يمالسالا قرشلا يف بدالاو ملعلا لها نم ري ربك قيرف دنع لوهجملا ةيضابالا

 ةدئاملل اميمتت ةيفالخلا لئاسملا _:رم ةعبراا بهاذملاو بهذملا اذه نيب امم ةذبن

 اند روا طمتف طبرلا لحال ا_همناو . م :م نب رونتلا نم رشكلا ہاهجي امب افيرعتو

 ناورم ْن٫ كلملا دل۔ع 8 ملسو ٠ ىملع هل 7 هللا ل موس ر ندل نم ذرصتح ةلسلس

 هنع هلزا يضر يعباتلا ى م.متلا ىرملا ض ا نب هللا .ء ةيضابالا ما مال راعملا

 ض .ا نبا هللا لىع 4م ام و ىخابال بهذملا روهظ

 بهاذملا مد_قا وهف . ةر_جحهلا نم لوالا نرةلا ف ىضابالا بهذملا رهظ

 وه ىميمتلا ضابا نب هللا دبع ہيلا بوسنملا ہماما نا ذا قالطالا ىلع ةيمالسالا

 ىو۔هالا كلما دطوم ناورم نب )١( كلملا دبعل نيرصاعملا نيلوالا نيعباتلا نم

 حئاصن اهاك فئاحص قرغتست تالسارم اذه عم كاذل تناكو . روهشملا

 سانلا نب : _ ف لدع_ ؤ عر شلا رماواب 7 نا ہيااع متحت كلا ديعل ةيلاغ

 . ٦ ىفوتو م ٦؛٦ و ٦ ة _:س م:ظ.لا ىو .الا حذي_اخا اذه داو ) ) ١

 .رثاىلع امها فقن ماف ذاف وو دالو ضاب ١ يبا مامإلا ل رصاعم خي رات اماو م ٥ ٠١ ٧ و
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 ف ح_رشم فقاوم ضاب ١ نبا مامالل و . اهرلا مهوعدي ىتلا ٌحعاطلا بح وتسمل

 نم ردص نه لك ىلع ك رشلا نوه ح نمم مهريغو ةقرازال ١ جراوخلا ةرظانم

 . لقلا لها نم بنذ

 فمللا ل۔ع ىلا هبأ وح

 نيدهتجملا نيعباتلا رابك نمو ىضابالا بهذملا ہيلا بوسنملا مامالا ہنا امبو

 بهاذلا عيمج ثودح ليق ىا هروصع نم لوالا فرقلا ىفو مالسالا ردص ىف

 ركذ يف ساب نم ىرا الف . اهريغو ةعبرالا بهاذملا ىنعا ةدئابلاو ةيقابلا ةيمالسالا

 كلذ ةدئاسلا ةينيدلا حورلا ىلع فوقولل ناورم نبا كلملا دبع ىلا ہتبوحا دحا

 را ولا صن كيلاو . هلاوحا بلاغ ىف ّحبويندلا ءاوهالا نم درجملا ىرطفلا رصعلا

 : ىراقلا ہل.أتياف

 ىلا ضابا نب هللا دبع نم دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ۔ مبحرلا نمحرلا هللا مس

 ىوةتب كيصواو وه الا هلا ال ىذلا هللا دحا ىناف كيلع مالس ناورم نب كلا دبع

 دقف دهب اما . نيقتملا نم لبقتي امنا ہنأ ملعاو هللا ىلا درملاو ىوقتلل ةبقاعلا ناف هللا

 تبتكف باتكب كيلا بتكا نا يلا تبتك كناو مصاع نب: نانس عم كباتك ىنءاج

 نم اہب تركذ ام هنم تفرع ام ؟ تمعز ركنت ام هنمو فرعت ام ہنمف كيلا ہب

 تركنا يذلا اماو . هيبن ةنسو هرما عابتاو هللا حعاط نم هيلع تضضحو هللا ناتك

 نه ہب تضرع يذلاو نامثع نم تركذ ام اما . ركنم ريغ هللا دنع وهف ہنم

 ہلوسر ىلع لز نا امب ہرات :ك ىف ہتداهش دحا ہ۔لع ركني سل هللا ناف ةمالا ناش

 مل ينا م: نوقسافلاو نورفاكلاو نوااظلا مه كثلواف هللا لزنا امب مكحي مل نم هنا

 نم كلم زناسو اهنا ہ.اعب ةلاوالا حمئالاو نامثع ناش نم ائيشكل رك ذانكا

 ہب تك ىذلا يف كل بتكاسو هلوسر ىلع هلزنا ىذلا هللا باتك نم ةنيبلا كاذ

ترك ذ ايم ناكدقهل . هناش نيباو ہيف ہيلع انعط ىذلاو نامثع رخ نم كرضخاو
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 . ةنتفلا ترم دعلا رجي ما هللا نكلو ہب لمعو مالسالا ف مدق نم تركذ امك

 مكحي .يش لك نايبت هبف باتكما هيلع لزناو ملسو هبلع هللا ىلص ادمحم هللا ثعب دقر

 ہيف ضرفو امارح مرحو الالح هباتك ف هللا لحاف هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب

 لاقو امهوبرقت الف هللا دودح كات لاقف هدودح نيبو ہئاضق نيب لصفو ضئارف

 مث ةرمخلاهيفددابعل سيلو امسق انب ر مسقو نوملاظلا مه كئلواف هللا دودح دعتي نمو

 انأرق اذاف لاقو كبر نم كيلا ىحوي ام عبتا هل لاقف ہباتك عابتاب ہيبن رما

 نامثع هعمو هبر رماب ملسو هياع هللا ىلص دحم لمعف هنايب انيلع نا مث هنارق عبتاف

 الو ا۔د۔ح ىدوءتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوري ال هباحصا نم هللا ءاش نمو

 الو هللا هلحا ائيش مرحي الو هللا همرح ائيش لحتسي الو امكح الو ةضيرف لديب

 موب باذع ىبر تيصع نا فاخا ينا لوقي ناكو هللا لزنا امب الا سانلا نيب مكحي

 هللا نم .اج ام غلبي هللا رما ال اعبات هللا ءاش اه ملسو هيلع هللا ىلص رمعف ميظع

 مهو مالسلاو ةالصلا هياع ةللا دافوت ىتح هلمع ىلا نورظنيو مهملعي هعم نونمؤملاو

 يذلا باتكلأ هدابع هللا ثروا مث هتنسب لمعلاو هليبس عابتا هللا لاسنف نوضار هنع

 هد]ب نم ماق مث . هكرتب سانلا نم ىدتها نم ىدتهي الو كادهو دمحم هب ءاج

 نيملسملا نم دحا هقرافي منو هيبن ةنسب لمعو هللا باتكب ذخاف سانلا ىلع ركب وبا

 لهاو ايندلا قراف ىتح همسق مسق يف الو ههكح مكح يف دحا هيلع بع ملو

 رهالا ىف ايوق ناكف رمع دعب ماق مث .فوعمتح ہيلعو نوضار نع مالسالا

 ةنسو هللا باتكب مكحب نينمؤملا نم هلبق ناك نمب ىدتهي قافنلا لها ىلع اديدش

 رهاظ نيدلاو ايندلا قرافو ه..حاص هب لت ما ام ايندلا نم ح وتفب هللا ةالتباو هينث

 لا لاق ضرالا يف هللا ءادهش نونمؤملاو ةمئاق مهتداهشو ةعماج مالسالا خ .لكو

 مكيلع لوسرلا نوكبو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما مكاناعج كلذكو ىلاعت
٠١ 

 ب

لها فرع اه 1 : ان اه ل هف نامثع اولوف نونمؤملا روتشا هنت و ٩ لهب و . اديهش
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 ثدحا مث .ةللا ءاش ام ضرالا نئازخنن. ہل حتفو ايندلا ہل تطسب ىتح مالسالا

 تفزونمؤما ىأر املف ثيدح مهيبنب سانلا دهعو ہلبق اابحاص اهب لمعي مل اروما

 نينمؤملا نم ہللىق ناك نم ةنسو هللا با_:۔؟ب هورك ذو هوملكف لوتا ثدحا ام

 انا اهنع ضرعا مث ہبر تاياب ركذ نمم ملظا نمو لوقي هللاو مهنع ضرعاف

 تورمجلاب مهذخاو هللا تاياب ؛دوركذ نا هيلع قشف .نومقتنم نيمرجللا نم

 تنزاورم نب كلملا دبع اي كل نيبا ن او . ىفنو نجسو ءاش نم مهنم برضو

 الفاغ هب الهاج فوكست كلعلف ہيلع هوقرافو نامثع ىلع نونمؤملا ركنا ىذلا

 دححت نا نامثع ىوه كلملا د۔ع اي كنلمح. ال . اوهو ہنيد ىلع تن او ہنع

 كلملا د.ع اي هللا هللاف ائيش هللا نم كنع ىنغي ال نامثع ناف اهب بذكتو هللا تابا:

 امم ناك ہنا . ىمسم لجاو امازل نوكت نا ليقو ديعب ناكم نم شوادنتلا ليق

 دجاسم عنم نمم ملظا نمو لاق هللا نا ہيف الانقرافو دوق رافو ہنعنونمؤملا نعط

 اا اهولخدي نا مهل ناك اه كئلوا ا_هبارخ يف ىعسو ہمسا اهبف ركذي نا هل

 نم لوا نامثع ناكف ميظع باذع ةرخألا يف مهلو يزخ ايندلا يف مهل نيفئخ

 نا ہيلع النقرافو ہيلع دانمقن اممو . هللا باتكب اهيف ىضقي نا هللا دجاسم عنم

 يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الو ملسو ہيلع هللا ىلص دمحمل لاق هلا

 مهد رطتفءيش نم مهيلع كباسح نم امو ءيش نم مهباسح نم كيلع ام ههح و نوديري

 مهافن نهم ناكو مهافن و مهد رط ةمالا هذه نم لح ر لوا ناكف .نيملاظلا نم نوكتف

 بعك ةفوكلا نم ىفنو ماطحلا نب مفانو ينهجلا ماسهو يرافغلا رذ وبا ةنيدملا نم

 تفزاك ىذلا رحاسلا لتق ىذلا وه بدنجو ) ريهز نب بدنجو ملحلا يبا نب

 .نب دوساو ناحوص نب ديزو ةرارز نب ورمع ىفنو ( حىقع نب ديلولا ہب بعلي

 لها نم ريثك سان ىف يهرض -ا نب سود ركو ينادمهلا سيق نب ديزيو حيرذ

الو ىرننعلا روعدذمو يرسقلا هللا ديع 7 رماع ةرصبلا لها نم ىفنو ةفوكلا
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 ن ديلولا ااخا رفا ہن ہ.لع انمقن امهو . نينمؤملا نمه مهافن نه دع كا عيطتسا

 نبد يف هقسف عمو ناركس سانلاب ىلصيو ةرحسااب بعلي ناكو نينمؤملا ىلع ةبقع

 هللا دهعب ثيدح مهدهعو راصتنالاو نيرجاهملا ىلع ہتبارق لجا نم ةرقا هللا

 نريب ةلود لاملا لعجو هللا دابع ىلع ہتبارق ةربم !ة ہياع انمقن اممو . ہلوسرو

 عبتاو هللا مالك لدبف.مكنم ءاينغالا نيب ةلود نوكي ال يك هللا لاقو ءاينغالا

 ىتح ىمح ہاهاو ہسفنل اهيمحيل ضرالا ىلا قلطنا ہنا ہياع انمقن اممو . ىوهلا

 للا لاق دقو مهماعنالو مهسفنال هدابعل هللا لزنا يذلا قزرلاو ءامسلا رطق عنم

 مكك نذا هللآء لق الالحو امارح نم متلعجف قزر نم مكل هللا لزنا ام متيارا لق

 انمقن امهو . ةمايقلا موي بذكما هللا ىلع نورتفي نيذلا نظ امو نورتفت هللا ىلع ما

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا هللا لاق دقو تاقدصلا ىف ىدعت نم لوا هنا هيلع

 ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهب واق تفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو

 هللا ىضق اذا ةنمؤم الو نمؤمل فاكامو هللا لاقو .ميكحميلع هللاو هللا نم ةضيرف

 لض دقف ہلوسرو هللا صعب نمو مهرما نم ةريخلا مهل نوكت نا ارما هلوسرو

 يضر باذطخلا نب رمع اهضرف ناك ضئارف ہعنم ناماع ثدحا ىذلاف.اني.م الالض

 ملو ةضفلاو بهذلا زنكو مهاياطع نم افلا افلا ردب باحصا صقتناو هنع هلل

 ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو لوقي هللاو هللا ليبس ىف اهقفني

 هلبا ىلا ةلاض لكمضي ناك هنا هيلع انمقن اممو . نوزنكت متنكأم اوقوذف هلوق ىلا هلل

 نم دحا دنع اهدحو اذا منغلاو لبالا نم اهذخأي ناكو اهفرصي الو اهدري ألو

 ہيلع اوملسا ام مهل نا هللا مكح يف مهل ناكو اهيلع اوملسا دق اوناك ناو سانلا

 ال لاقو . نيدسفم ضرالا يف اوثعت الو مهءايشا سانلا اوسخبت الو لوقي هللاو

 اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نا الا لطاىلاب مكنيب مكلاوما اولكأت

 اران ہيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو اميحر مكب ناكهللا نا مكسفنا

ةاطعاو ہسفنل هللا سمح ذخا ہنا ہنع انمقن اممو . اريسي هللا ىلع كلذ ناكو
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 هللا ضرف دق و هللا ضا رفل اليدبت كلذ ناكو هباحصا ىلع الامع مهنم لعجو هب راقأل

 عنم هنا ميلع انمقن اممو . نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذلو ہلوسرلو هلل سمخلا

 ناكو ةرامالا ماعط عابي ىتح مهماعط نم ائيش اوعيب نا نامع لهاو نبرحيلا لها

 نم كيلع تددع ام لكو .ابرلا مرحو عيبلا هللالحاو لاقةللالحا امل اميرحت كلذ

 ناكہنا نامثع لمع نم ناكو اذه )١( ہضعب لمعب لجرلا رفكي نا ۔:ع لمع

 رمعو ركب وبا نيحلاصلا نيتفيلخااو هللا يبن ةنس فلاخو هللا لزنا ام ريغب مكحي

 ليبس ريغ عستيو ىدهلا ہل لريبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو هللا لاق دقو

 لزنا امب مكحي مل نمو لاقو اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام ہلون نينمؤالا

 نيذلا ىلا اونكرت الو لاقو نيملاظلا يدهع لاني ال لاقو نوملاظلا مه كئلواف

 مل نمو لاقو نورصنت ال مث ءايلوا نم هللا نود نم مكل امو رانلا مكسمتف اوملظ

 نيذلا ىلع كبر ةماك تقح كلذكو لاقو نوقسافلا مه كئلواف هللا لزنا امب مكح

 امب ہيلع اندهش امناو نامثع ىلع دهشت تابآلا هذه لك . نونمؤي ال مهنا اوقسف

 نودهش. ةكئالملاو هملعب هلزن' كنلا لزنا امب دهشي هللاو تاسآلا هنه تدهش

 . نوقطنت مكنا ام لثم قحل ہنا ضرالاو ءامسلا بروف لاقو . اديهش هللاب ىفكو

 تفزونمؤماو ہنم اوؤربت هللا ةيصعم نم نامثع ہب لزن ىذلا نونمؤلا ىار اماف

 مكلمع هللا ىريسف اولمعا : هللا لاق كلخكو سانلا لامعا نورظان هللا ءادهش

 . نواعت متنك امب مكشنيفةداهشلاو بيغلا ملاع ىلا نودرتسو نونمؤملاو ہاوسرو

 سانلا راسو نتفلا نم هللا دعرا ام عقوف لطابلاو قحلا يف نيمصخلا ةموصخ كرتو

 حماعو راصنالاو ن؛رجاهملا نه ألم ف اوعمتحاو ضرالا فارطا ْنم نامثعلا

 عيمجو ةمعنلا رفك هب دارملاف ةلبقلا لهال ةبسنلاب رفكلا رك د ىتم )١(

 تءاج دحوملا قسافلا ىلع رفكلا قالطاو ہبحاص ىلع يرجت نيدحوملا ماكحا
 طلخلا نم رذحاو قرفلا مهفاف يعنمت ال ّحغللاو ةي ونلا ثداحالا ہد
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 ينا معزف هل هللا يصاعم ن نم الاتا ىذلاب ةوريخاو هللا هوركذ و ل وتاف ءىننلا جاوزا

 ہب مهاتا يذلا ہنم اولبقف قحلا عحاريو هللا ىلا بوتي ہناو نواوقي ىذلا ف رعب

 لها ىلع اقح ناكو منم اوليقف هللا رما ىلا عوجرلاو ةبوتلاو بنذلاب فارتعا نه

 داعو هياع مهدهاع يذلاثيكن سانلا قرفت اماف . ةولبةي نا قحلاب اوتا اذا مالسالا

 رهاظ املف فالخ نم مهلج راو مهيديا عطقت نا مهرابدا يف بتكف ہنم نات اميقا

 هللا م_كحيب هولتقف اوعجر هيلع مهدهاع يذلا دهعلا ہثكنو ہب اتك ىلع نونمؤملا

 رغكلا ةمئا اولتاقف مكنيد ف اونعط و مهدهع دعب نم مهن اميا اوثكن ناو هللا لاق

 ىحلاب لمعو هللا ءاش ام مالسالا لها ةريس راسف . نوهتني مهلعل مهل ناميا ال مهنا

 ربخ اذه . هللا مكح ہيف اوذفنف نينمؤملا نم ہلبق ناك نم ةنس كرتو فلاخ مث

 هللا لوسر عم ناك٬منا تركذو انلبق نونمؤملا ہيلع نعطو ہيف دانقراف امو نامثع

 ہنتخ ناكو هنم ہيلا بحاو هللا لوسر ىلا برقا بلاط يبا نب يلع ناكدقف هنتخو

 ىلص دمحم نم ہتبارق ن وك فيكف كلذب ہيلع دهشت تناو مالسالا له

 ريغب اهمكح ةمالا هذه رفك ةمالع امنا ملعاو . قحلا كرت اذا ةاجن ملسو ہيلع هللا

 قدصا نهو نورفاكما مه كئاواف لزنا امب مكحي مل نمو ىلاعت ہلوقل هللا لزنا ام

 نب كنللدبعايشن رفيف . نونمؤي ہتاياءو هللا دعب ثيدح ىايفهللا لاق اليق هللا نم

 وديريو نونمتي لاجر ىلا كنيد دنست الو كسفن نع نامثع زع ناورم

 قطني ديدج هللا باتكو اهمتاوخب لامعالا امنا نوملعي ال ثيح نم نوجردتسيو

 اهيقتسم اطازرص هدهي ہب مصتعي نمف هللاب مصتعاف ہعابتاب هللا انراجا قحلاب

 س لو اوقرفتي الو ہب اومصتعي نا نونمؤملا رما ىذلا هللا لبح وه هللا باتكو

 الفا ىلعت لاق قح هناف ناءرقلا ربدتت ناب هللا كركداف اوناكايا لاجرلا هللا لح

 نم مصاخت ہب ہناف هللا نم ءاج امل اعبات نكف اهلافقا بولق ىلع ما ناءرقلا نوربدتي

 ةمايقلا موي هتجح نا:رقلا نوكي نم ناف جتحت ہبو وعدت هيلاو سانلا نم كمصاخ

 د عب )_ ل امعاف . نومصتخي » ر دنع ةمايقلا موي سانلاو ةرخالاو ايندلا ف حلفي

دع
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 ةللا نا نايفس يبا نب ةيواعم ناش يف ہلوق اماو . رورغلا هللاب كن ري الف توملا

 نردلا ربتعي ناف . نامثع مد بلطب ةودع ىلع هرهظاو لرصن لجعو هعم ماق

 نريدل! ربتعن ال اناف ايندلا يف ضعب ىلت مهضعب سانلا رهظي نا ةلودلا لبق نم

 رافكلا رهظ دقو نوامعي فيك رظنيل نيرفاكلا ىلع نوملسملا رهظ دةف لودلاب

 م۔لعيلو سانلا نيب اهلوادن مايالا كلتو هللا لاق كلذب نيملسملا وابيل نيماملا ىلع

 نيذلا هللا صحميلو نيلاظلا بحي ال هللاو ءادهش مكنم ذختيو اونماء نيذلا هلل

 موب نيملسملا نم نوكرشملا باصا امب تعمس دقو . نيرفاكلا قحميو اونماء

 اضيا اورهظو رادلا موي هتعيش ىلعو ہيلع نافع نبا اولتق نيذلا رهظ دقو دحا

 مهو ہباحصاو ديزي نبا ىلع راتخملا رهظو نامثع عيش مهو ةرصبلا لها ىلع

 نبا رهظو ةنيدملا لها ىلع ماشلا لها رهظو راتخملا ىلع بعصم رهظو مهتعيش

 ناف مكتعيش مهو مكيلع هللامرح ام اهنم اولحتسا موي ةكمب ماشلا لها ىلع ريبزلا

 مهضعب سانلا رهظي دقف ةلودلا لبق نم نيدلا ربتعي الف نيدلا ىلع ءالؤه ناك

 يف ہنکم و نوعرف ىطعا امك ايندلا يف اكسام ارفاكالجر هللا ىطعيو ضعب ىلع

 نه ةرامالا ةيواعم ىرتشا اهنا مث . ہبر يف ميهاربا جاح يذلا ىطعاو ضرالا

 متدهاع اذا هللا دهعب اوفوا لوقي هللاو هيلع هدهاع يذلاب ہل في ملو يلع نب نسلا

 ام ملعي هللا نا اليغك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميالا اوضقنت الو

 مكناميا نوذختت اثاكنا ةوق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاكاونوكت الو . نولعفت

 مكلل نيبيلو ہب هللا مكولي اهنا ةما نم ىبرا يه ةما نوكت نا مكنيب الخد

 ہعبنصو ہلمع نع الو ةيواعم نع لأست الف . نوفلتخت ہيف متنك ام ةمايقلا موي

 ہلنق ادحا سانلا نم ماعن الو سانلا ف ہتریسو ہلمع انارو :انكردا دقو

 ولف نم مارح مدل كفساالو هللا ہمكح مك حل الو هللا مسق ىتلا ةمسقلل كرتا

 ناكوديزيهنبا فلختسا م.لرف۔كي ام كلذ ىفناكا ةيمس نبا مد الا ءامدلا نمبدي ما

نالا نيممىدهريغبهاوهعبتانمملضا نموا لاق :اوهعبتيورمجلا برشيان وعلماقساف
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 نم لقع ىذ لك ىلع ديزيو حي واعم لمع فخي ملف . نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا

 مكتيب لها انكردا دقف . ّح٫واعم ىف كسفن عداخت الو كاملا دع اب هللا ىتاف سانلا

 نامثع لوتي نمف نوعنصي امما رثك امهيلع نوىبعيو ٨٫ رزب و ّح٫ واعم ف نونعطب

 ام شيعن كلذ ىاع . ؛ادعا مهلو 7 مهنم ز , ہت۔ك؛المو هللا دهشن ان اف )دم نمو

 7 ىا تتكو ا_::و اذا هللا دنع بساحن هر و انتم ادا تومن ہ۔ات م انشع

 ا_م ك_ ( ن 7 اسو ٨ هدلا ف واغلا ن م هللاب ذوعا ى و او . نيدلا ف ولغلا ن ُ,مه
1
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 ىذ۔لا ہباتك ريغب ل۔هبو قحلا ريغ هللا ىلع لاقي ناكام ہناف هتاهج اذا نيدلا

 مكنيد ىف او۔اغت ال باتكلا لها اي ىلعت هللا لاق نس يتلا هيبن ةنسو انل نيب

 مهتعاط ىلع تناو هدعب نم ةميالاو نامثع لعف امك .قحلاا ا هلا ىلع اولوقت الو

 زع هللا لاقو اهيلع تنا مهتعبتاو مه:اوها اوتا دقو هللا ةيصعم ىلع مهعماجتو

 نيدلا يف ولغلا لها مه ءالؤهف ةيالا لبق نم اولض دق موق ءاوها اوعبتت الو لجو

 نيح ہمكحب ذخاو هرما ىسع نيح هلل بضغو هباتك ىلاو هللا ىلا اعد نم ال

 هعابتاو قرزالا ن۔؛ا نم ارين اناو . هيبن ةنس تكرتو مذ

 اوجرخ نيح انل رهظ اهيف مالسالا ىلع اوناكدق_ا سانلا نم

 تبتكو . مهنم هللا ىلا أربنف مهمالسا دعب اورفكو هنع اودترا مهنكلو

 كحلا نيبا يناو ةحيصنلا يف كل دهتجاو كباتك باوجب كيلا بتك ا نا ابلاط يلا

 دق يناف كل نيبا نا هللاب ينتركذ و هب كيلا تبتك ام لضف ملعت تنك زا

 دق ا۔۔ل كل حصنا زا يلع ا ةح ناكو مالا ريخ كترضخاو يسفن دهجب كل تنيب

 اهدعب نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزنا ام نوءتكي نيذلا نا لوقي هللا نا تمملة

 اوبات نبذلا الا نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كشوا باتكلا يف سانلل الانيب

 ادبع ينذختي مل هللا ناف.ميحرلا باوتلا اناو مهيلع بوتا كئلواف اونيبو اوحلصاو

 ہنع يهنا ام الا فلاخاو يسفن يف سيل ءيشب سانلا عداخا نا الو ہب رفك ال
٠%٠
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 اوهرحتلو هلالح اولحتلو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك ىلا مكوعدا

 مك وعداو هللا باتك اوعجارتو مكبر ىلا اوبوتتو همكحب اوضرتلو ہمارح

 هللا مرح ام مرتحنو هيف انفلتحا يذلا يف مكن۔ي و ىنيب مكحيل هللا باتك ىلا

 للاذالوتي نم ىلوتنو هلوس روللا أرب نمم أربنو هللا.مكح امب مكحنو امسا هبمسقن و

 يذلا اذهف . ہتيصعمب هللا رما نم صعنو هباتك يف ہتعاط انل لحا نم عيطنو

 باتك اوكرت نيح الا امد كفست مل ةمالا هذه ناو مالسلا هيلع انيبن ہيلع انكردا

 ىتح لريفاتخ نيقرفتم نولازي ال مهناو ہب اومصتعب نا مهرما يذلا مهب ر

 امو لوقي هللا ناف هيف اوفلتخا اميف دومكحيو ہينن ةنسو هللا باتكاوعجحارب

 ناو . بينا هيلاو تاكوت ہيلع يبر هللا مكك ذ هللا ىلا همكحف ءيش نم ميف متفلتخا

 ہيلع هللا ىلص ادمحم انلبق ناك نم هب هللا ىده ىذالا وهو حضاولا ليبسلا وه اذه

 لاق ہکرت نه ىدتهي الو هعبتا نم لض الف ةدعب نم نيحلاصلا نبتفيلخلاو ملسو

 هليس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه ناو هلل

 ہليبس نع ليبسلا كب قرفت نا رذحاف . نوقتت مكلعل ہب مكاصو مكلذ

 نم كنع اونغي نل مهناف لاحرلا ہيلا تعمج اميف كاوه كعابتاب ةلالضلا كل نيزتو

 ماما اما . ةلالض ماماو ىده ماماننيماما سانلا عبتي امناو ءاوهالا يه امنا ائيش هللا

 نيذلا مهو هللاباتك عبتيو ہمسقب مسقيو هللا لزنا امب مكحي يذلا وهف ىدهلا

 . فونقوي انتايائب اوناكو اوربص امل انرماب نودهي ةمئا مهنم انلعجو مهيف هللا لاق

 مامأ اماو . مهتيصعم نع ىهنو مهتعاطب هللا رما نيذلا نينمؤملا ءايلوا ءالؤهو

 هاوه عبتيو هللا مسق ام ريغب مسقيو هللا لزنا ام ريغب مكحي يذلا وهف لالضلا

 امك مهداهجب رماو مهتعاط نع ىهنو هللا ىمس امك ر فككلذف هللا نم ةنس ريخب

دعب سيلو قحلاب هلزنا ىتح هناف . اريبك اداهجهبمهدهاجو ني رفاكلا عطت الو .لاق
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 الو هللا باتك يف نكشت الو احفص كنع ركذلا نب رضت الو لالضلا الا قحلا

 ت:تك . ريغ ہعفني ما هللا باتك ہعذني ما نم ناف هل اب الا ةوت الو لو>

 هللاب كركذ' اناو كيلا تتكدق يناف كباتك عوجرب كيلا بتكا نا يلا

 باوجب تعطتسا نا يلا بتكا مث . غراف تناو ربدب يباتك أرقت نا ميظعلا

 ايندلاب يل ضرعت الو كلوق ہب قدصا هللا باتك نم ةنيب ہيلع عزنا يبانك

 نريدلا يف يل كتحيصن نكتل نكلو ىتحاح نم تسيلو اهيف يل ةبغر ال ہناف

 ىلع كنيبو ينيب عمجي نا رداق هللاو ةحيصنلا لضفا كلذ ناف توملا دعب املو

 مالسلاو اضرلا هنمو قيفوتلا هللابو هللا ةعاط ىلع نكي مل نمل ريخال ہناف ةعاطلا

 , امام ت ماس و هلاءو ررحم انديس ىلع ه ىلصو هل دمحلاو كلع

  

 با وجلا ىلع قيلعتلا

 كلملا دبع ناقهدلا ةفيلخلا نيب ةلدابتملا لئاسرلا وا ةلاسرلا هذه ىف لماتملا نا

 نبال ام اياج ہل نيبتي ضابا نب هللا دبع ميظعلا ينيدلا مامالا نيبو ناورم نب

 ہناكرا ديطوت ىلع ةردقملاو كلملا ةسايس يف رظنلا دعبو ليوطلا عابلا نم ناورم

 ةحيحصلا ةفالخلا نم ابوث ہكلم سيلب نا كلذ قوف ديري وهف همئاعد دييشتو

 مامالا مهتمدقم يفو ةمالا يف ذفانلا يارلا ىوذو نيدلا تميا ةقفاومب ةدبؤملا

 ہب شطبلا ىلا دم_ءت نا انيلا لقني مل هعم ةدشلا هكولس عم يذلا ضابا نبا

ہنال اما ولخي ال اذا رمالاف ٠ ةطساوبو ةرشابم مهب شطب نم رثكا ام ايو
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 ل_ء.علا نود لاح نكاو ہنيقيو ہنيد ةوقل نعذاو مامالا ةحيصن ةحصب ملس

 حناطنلل ام عم هسفن نم بفزبا۔طاسلا ةذلو كلملا بح نكمتو طيحملا داسف اهب

 نم ہب مهي اه نيبو ہنيب لوليا يف ةيوقلا ديلا نم ةداعلا مكحب ةبارقلاو

 بفزا لمتحيو حلاصلا فا۔سلا ةيلع ام ىلا عوجرااو نيدلا يف ةحيصنلا لوبق

 . ارش هسفن ہتندح اذا اميف ہتریشعو ضابا نبا ساب ن٠ فوخلل كلذ نوكي

 خسارلا ناميالاف رمالا نم نكي امهمو تالامتحالا نم رك ذ ام ريغ نكميو

 ةحارصلاو اهميعنو ايندلا دخه ىف لماكلا دهزلاو لحو زع هللاب ديدشلا قونولاو

 ىلجتت ايازملا هذه لك . لا_جا ناكامفيك هللا نيدل ماتلا صالخالاو قحلا ىف

 نا ىلا هباتك روطس نيب ن٠ ضابا نبا صخش يف رظانلل
 نريذلا هدابع ن. نيحلاصلا كللوا هللا محرو ضابا نبا هللا محرف . ناورم

 للا تعطا ام ينوعيطاو ) قيدصلا ہلاق ام لوقي نا مهنم دحاولا سفن فنأت ال

 ىأر نم سانلا اهيا ) قورافلا ہلاق ام وا ( مكيلع يل ةعاط الف تيصة ناف مكيف

 . ) ہموقملا اجاح وعا ف مكنم

  

 ديز نب رباج ءاثعتلا وبا مامالا

 نب رباج ءاثشعشلا وبا دهتجا مامال هتم.او يضابالا بهذملا لاح ر مظدا نم

 ةزم نم ةي رق ةد رقب م ٦٢٨ قف اوملا . ه ١٨ ماع دولوملا ينامعلا ىدزالا د.ز

 نامعب ١ وا أشن . ة رصميلاب م ١ ٧١٧ ه ٣ 4٩ ةنس ىفوتملا ح امهلا ةلكمملا ٌح..صاع ىوزن

ماعا ناكو اهيلا بسنف تا. نا ىلا اهب ماقأف ماعاا باط لحال ةرص.لا ىلا لحترا مث
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 ريثك نع ماعلا ذخا . لجو زع هلل مهاقتاو يوبنلا ثيدحال مهظفحاو هنامز لها

 تك رد ا . ه_.لع هل ةمعن اثدحت " اذه ف هسفن نع هلاق امهو ة 4 احلا نم

 ينعي رخازلا رج برلا \' ١ 1 لحلا نم مهدنع ام ت وحف ردب ل ها نء4 الحر نيمس

 مالسو ه._ اع ل ١ لص 1 لوسر مع نباو نرييسايعلا ۔اح سابع ڵن: هللا دنع ا لس

 ةديسلا هحاوزا رهشا نع ذخا كلذكف لوسرلا مع ن ;ا نع رباج ذخا امكو

 سابع نبا لاق هملع ةرازغب هيونتلا ىفو ٠ اههنع هللا يضر قيددلا ةنبا ةدئاع

 رباج تام املو هملغ مهعسول برغملاو قرشملاب نم هلأس ولف ديز نب رباج اول أسا

 هدات_ة لا۔ةو ضرالا ف نم ماع ا مويلا تام 1 لور مداخ كنام نب سنا لاة

 اهيف امو ةرصملا تيار ةيواع. نب سايا لاةو ٠ برلا ملاع تام موبلا

 نسحلاك ءالجالا ءاهقفلا نم ذئموي اهيف نم ةرثك عم . ديز نب رباجح ريغ تفم

 هتافو تبرق امل هنا روثاملا نمو . مهريغو ينانبلا تباثو بيسملا نب ديعسو ىرصبلا

 هلوقب رباج هلاسف تباثو وه اعرسم نسحلا لاحف ىرصبلا نسحلا ةيؤر ىن .ة

 ف ماسو ه_!ع هللا ىلص هللا لو۔سر زع هورت ثيدح نع ديعس ابا اي ينربخ

 هترضح اذا نمؤملا نا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقةنف ولاهةرضحاذا نمؤملا

 ادرب يدك ى لع دحا ىنا ربكأ هللا رباج لاقف ادرب هدبك ىلع دجو ةافولا

 جراوخلل ةرظانملا ريثكاضيا مامالا اذه ناكو هناوضرو هللا ةمحر.هيلع ضبق مث

 دعبو هتايح ىف هب سانلا عفتنا ر ;ا رباج ناويد ىمسي ريسك هقفلا ىف فلات هلو نيق راملا

 رصتقنلو قرغا وا قرحاو اهنم ذخا مث دادغب ةبتكم يف اظوفحم ناكو هتام.

 ىعدتسي اهيف طستلا ذا لامعالا لئالجب ةلفاحلا هتايح خيرات نم ةذخنلا ذه ىلع

 ںا٫ وطتاا

 لها ملعاو ةفا ينا عه ہيلا بهذملا حبسن مدع ىف بيسلا ىردن الو اذه

 رما يف تب الو هاوتف __زرع ہنوؤش لك ىف ردصي ضابا نبا نا ليق دقو فنامز

ادح لوطي نع تدحلاو . كاضرو هت ر وش هب ١أا روداا ن 4
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 ةمالا زرم كريغو ةمي رك ىبا ن ملسم اككىبع وبا مامالا

 اہقش حد ارطتسا ہلح م

 وهو ملسم كديع وب ١ روهشملا ىب اتلا ليلجلا مامال اذه بهذملا حم رهشا ن٥

 نيعباتلا نم كامسلا نب رفعجو يدبعلا راحصو ديز نن رباج نع ملعلا ذخا نمم

 ةبذعلا مهلهانم ننم ىقتساو رد اح مامالا مهنع ذخا ن٥ لح كردا دهدف 7 اح صلا اما

٨ 

- 
 ام. رصاعم نه رشك يئاسلا ڵن! مامض نعو هنع ذخا دقو . هنعو مهنع هللا يصر

 ن بو۔.ح 7 وباو دعس نب ةملس لوحفلا حمئالا مهنم ركذا نبروهشمل |

 ديزي وباو فوع نب راتخملا ةزمح وباو قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبعو ليحرلا

 ما۔هالاو ملاس نب را_.جاو نصحلا 5 وباو دوعسم نب دناجلاو يمزراوخلا

 ثيدحلا ملع يف فيلأت مدقا ہناب دودعملا دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلا لحفلا

 ركذب لفكتلا مالعالا نم ١ د٨دح ريثك ءالؤه ريغو يمرضحلا لاو ڵن؛ بوياو

 راعهو بزراسارخ نم مهيفو ىخامشلا نبدلا ءاض دمحأ ةمالعلا ريس 1

 ديلا نكلو . مهتوعد اهقاور تدمو مهعابتا اهيف رششتن ١ ىتلا راطقالا 02 امهريغو

 . ةيمالسالا راطقالا باغا نم اهدوجو تحمو ةوعدلا هذه ىلع تضق ةيسايسلا

 ا ا_حع نودب اهلبىس ف ىضماو هحيحصلا نيدلا دعاوقب اهلها كسمت ةدشل ارظن

 للح لعب ال۔ح رركتملا مهدو بطخ نع مغرلاب نيملغتملا تاوق ىلا عوضخ الو

 نمؤملا كئاوا سك رح نا كولملا .الؤه نم انظ ةرملا لعب ةرملا مهثاض را حاواحم و

 ىروشو لدع نم هللا ماكحاقيبطتبةيلاطملل الدابجلاوايندلا بلطا تناكامب رنيقداصلا

 اوذ رصتو نولاظلا نوساغتملا همصتغا ةمالاو هل قح وهو . ميوقلا هند د رثاعشل ةماقاو

 إمقاطم واغ الو مهبلط ف ف رطت ال و . مهسفن ١ اا وهت ام ١ ا هف اويقا ر٫ مأ اف رصت هيف

 هغ۔!اك۔_; ت ك ال و ط٫رذتااو طارفالا ننم لح سو اا ہماكحاو مالسالا نزرد امو

ہ۔ح وب أم نمض ن4 ناك ث۔ح اناق مها ا_ها ح" تا اك يتلا لاقثا ا نرم اف.فخت | ١
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 يف سفنلا لتقو ةس 9 عضوم ضرقو ةاكزلا يف لاملا عبر جارخا مهنيد مهيلع

 دئادشلا نم ہلمح قا۔طي ال امم كلذ ريغو ةليللاو مويلا ىف ةالص نيسمخو ةبوتلا

 ام لك تدع براغلا ىلع ليحلا اهل يقلا اذا ةيرشبلا سوفنلا نكلو . لاوهالاو

 هذه ذالم ىف ناعهالا الا اهبرطي الف ن يف اولغو ادبملا ىف افرطت اهاوه فلاخ

 سوفنلا يف ىقبيس امل ةح تكلا :ليلل تاق وملا نم اهيف ام عيمجب ةينافلا

 |ودمعف اويسك ام ضعبب ناط,شلامهل ز تسا نيذلاةرباياكئثلوااميس ال قالخالاو نيدلا

 نبوهتو مهءاوها فلاخ ام لك ليوأت ىلع ءاهقفلا نم مهيلا نعذي نم لمح ىلا

 معني نم نا لوقا نا يل ناء دقو . هللا مراحم نم هنوكهتني امم ليوأتلا لبقي ال ام

 ماعلا اهدعاوقو يمالسالا بهاذملا لوصا نيب نراقيو ثحيلا ىف قمعتيو رظنلا

 ةنسلاو باتكلا ىلع اقابطنا بهاذملا رثك ا وه بهذملا اذه ناب ملسي نا ثيلي ال

 اهرهطا اضيا دحي و . المعو اناما ماعلا ددقتعم ف تا۔صخشلاب رثأتلا نع اهدعباو

 يتلاو بهاذملا نه هريغ يف ةدوجوملا قرطلا خويش ہيتأي امم ةركنملا تاعدتمملا نم

 اذه ان هوي ىلا لوالا يماما ندل نم ہیف اهدوجول لصا ٧

 نودجوي ن ,ا و مويلا ةيضابأ

 ريثكالو ليلق يف مهفالسأك اوسيل تبرجو هراوزو لبجلاب مويلا ةيضابا نا
 ءاوس ىرخالا بهاذملا عابتا رئاسك نآلا مهف نيدلا ميلاعتل يلمعلا قيبطتلا نم

 مهناف نامعو بازيم لها اما ليلقلا ردانلا يف الا ءىشب مهنع نوزاتمي ال ءاوسب

 مدقت اميف انلق دقو . ہلوسرو هللا ى ري ام ىلع نيدلا نوئشب مايقلا ىف اولاز ام

 ةيقلا نيبن نا ذئابح مزالف راطقالا اغا يف مهدوحو ىلع تضق ةيسايسلا ديلا نا

 ىلع عقاولا ينامعلا رطقلا يف مهبلغا دحوي . لوقتف اهاوأم _رياو ةيقابلا

 كانه مهددع لقي ال ثيح يبرعلا ة ربزجلا هىش قرش نم سراف جيلخو برعلا

ىروشلاب نيعي لداع ماما اهب مهلو قحاس حييلغا نامعب مهف نيالم ةنالث نع
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 اطقسم الا لداعلا همكح تحت رطقلا يحاون رثكاو ةنسلاو باتكلاب مهنيب مكحي و

 الا اضيا يضابا وهو ناطاسلاب بةلي ريمال ةعضاخ اهناف حياحاسلا تاهجلا ضعبو

 ن ٩ ٥“ عباتلاك وهو تاقافتا مامالا نيبو هنيبو ةيناط.ربلا ةيامحلاب لومش منا

 حيق رشلا ايقيرفا رثئازجب ةضابالا نم نويلم حب ر وحن دحويو . ينيدلا ةهجولا

 لازي الو نامع تارمعتسم نه ديعب ريغ تقو ىلا لازت ال تناك ىتلا ةيناطبرملا

 يسايسلا ةثارولاب هؤابا۔و وه اهالوتي ادضابا رزلا هذه ( ةدتاق ) رابجنز ناطلس

 ن ا_طب ردلا ايةي رفا قرشب مهنه دح ويو . ةدحا و ةرسا نم طمتسم نيطالسو مهو

 لهجن ال انك ناو هتيمك بيرقتلاب الو طبضلاب ىردن ال ديدع ددع ( اقباس ىناملالا )

 راد ) هتمصاع مك اح ناكو . نيبال_٠ ةرشعلا ىلع نودي زب ميلقالا اذه ناكس نا

 ىلع كانه مهذوفن ةوقو مهترثك ىلع لدي اذهو . ايضابا ينامالا دهعلا يف ( مالسلا

 دنع ہنايب ىتأ :س امك نامع تارهعتسم نم اضيا تناك ىركما ةرمعتسملا هذه نا

 لجي ةلامثلا امي رفا ىف يف مهنم دحويو . قرشملاب بهذملا راشتنا ىلع مالكلا

 رئازجلاب بازيم يداوو سنوت نم هبرج ةريزجو سابارط نم هراوزو ه۔سوفن

 دجوت ہ_نا انفاب اريخاو . فلا ىتئاملا نرع مهددع وبري ام

 نم مهب انل ناكامو مهد۔.ع يردن الو ةيضابا اهلها زاقوقلا دالبب ةريغص ةيروهمج

 لقا وا تاونس سمح ذنم الا ماع

 برغملاب هروهظ خير ات و ةيضابالا بهذم راشتنا

 بهذملا اذه راشتنا خيرات ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام تادنتسملا ىف دجوي ال

 رخاء دمحم نب ناورم دهت ف ؤ هناب مزجن نا انل امناو طبضلاب ى , رفالا لامشلا ىف

 نا كلذ ىلع لدي ام.و 'رشتن. ايوق سابارطب ةيضابالا بهذم . ناك ةيما ىنب كولم

 سلبارط لماع نيبو امهنيب ثدح دق ناك حيضابالا ىميعز رابجلا د.۔عو ثراحلا

 بو
اهيف ةرئادلا ت ك نةبر غلا ن :! برلا ب ٠ثىد ; ىلا ىدا فالخ ةيما ينب ليق نم



 ي ٣٣ هبف

 ىلا لدعب اهامكحو رهدلا نم انيح اهاكلهو سابارط هنه اعزتناف . لماعلا ىلع

 مامالا وه رابحلا دبع نا رداظااو رخالا ىف ا۔هن. لك حال۔و نيليتق ادحو نا

 ىفو . ةراوه اهتلبقو ةلاخ انبا وا مال ناوخا امهو هيضاق وا هريزو ثراحلاو

 ناوريقلا لهاع ببح نب نمحرلا دبع وه امهلوال لتاقلا نا انباحصا ريغل ةياور

 ريغ رمالا ثي مل مث ه ١٣٢ ةنس ليقو م ٧١٨ وه ١٣١ خنس كاذو ىومالا

 ىف ناكام ىوتاو عسوا ةرو هب ح.ضا۔بالا ىلا ذونناا داد ىتح نز نه رسب

 ينميلا ححلا نب ىاعالا دبع باطلا يا .البتساب كلاذو " اءغنمز

 ىاعالا .ع باطخلا ىا ةماما

 ؟حي نا ىلع سابارط ةنيد. ج را > نو. .ضايالا ه .اب م ٧ ٧٥ ه ١٤ . ةنم ف

 دالبلا ہل تنادو برح الب ةنيدملا لخد مث هللا لو۔ر آنسبو هللا لزنا اهب مهن

 سانلا نيب مكحاا يف لدعلاو ةيعرلاب قفراا نه عاذو هنع عاش ام ةراتخم ةعئاط

 ىلا ابونجو فاوربةلا ىلا ابرغو ةقرب ىلا اقرش هناطا۔ دتماو مهف هنأش مظعف

 نرم دالبلا رهامال اهاحر تراد يتلاك هب ورح ع..جح ىف ارون ناكو . نازن

 ناوريقلا تذخا يتلا ةميسجلا ةليبقلا ةموجفرول هههق ل:. داسفلاو ىضوفلا ناردا

 كاهتناو بونلاو 5 ااو لتقااو ملظلاب هابلا يف اهلاجر ف رساو نوالا لاع

 اركنم اوكرت اهو ليج نب مصاع مه۔.عز ره و عمد ت×ة ضارةالاو ت .

 عس ملف ہذ ما ود اواخداف عداا دح اا ىتح مدداسن ند مالس ماو وتا الا

 داهج ىلا ةجيهملا متائاغتساو فاوريقلا لها ءادنل هباجالا الا مظعلا مامالا اذه

 مهوتع نمه سانلا حاراو مهداسف ىلت ءاضقلا ىلا عرأف ضرالا يف نيدسغملا ءالؤه

 نمحرلا دبع مهيلع ايلاو نيع مث مهتور نكسو .هضارعاو مهلاوما ىلع ا ونأمطاف

 هبورح ىف ارار. هفيلح ردنلا ناك اذ۔كهو هتماما رقم سابارط ىلا داعو متسر نبا

نرم ىلتقلا ددع غلب دقو ةرركتملا نييسابعلا تامجه درل ةيقرشلا دودحلا يلع
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 ماوافلا رشعةتس باطخلا وبا اهيف مهمزه يتلا عئاقولا ىدحا يف سابعلا ينب شويج

 ىتوملا ددعو م ٧٦١ وه ١٤٤ ةنس اغرواتبةللاهمحر اهيف تامىتلا ىف الاظحلا هنخي

 ىلعو . تالوطملا يف طوسبم ةميزهلا بسو نوديزي وا افلا رشع انثا ہلاجر نم ٠

 كاقلت ثمح برغملا ىلا متسر نب ن>رلا ديع ناوريقلا ىلع هيلاو رف هتوم رثا

 ةفالخلاب هوعياب تقولا نم ةرتف دعبو لالجالاو ماركالا ديزمب هل نوقفاوملا

 مظعا نم فوخ رؤملا اهدعو نابكرلا اهرك ذب راس يتلا ترهيت ةنيدم اوسساو

 ريثكلا اهامسو ءاخرو ارسي اهرثكاو اهاقراو اهر.عاو رصعلا كلذ مصاوع

 اهتمظعب قيلي امب اهحدم يف اوبنطاو ( برغملا خلب ) ضعبلاو ( برغملا قارع ) مهنم

 بيبح نب بوقعي 1 ;اح يب ا ةماما

 نع رمشف بوقعي متاح ابا مامالا ةيضابالا تعياب م ٧١٧٠ و ھ ١٥٤ ةنس ىف

 'حمالا راسو رب ربلانم نيبوضوفلا عاضخاو نيدسفملا عمق ىلا ردابو دجلا دعاس

 مث ارهشا اهيف ثبلو رصبلا حمل نم برقا يف سلبارط كلمو ناسحالاو لدعلاب

 لمعتساو ثعشالا نبا اهنم جرخاو ليوط داهج دعب اهكلمف ناوريقلا ىلا هجوت

 . شويجلا ةهجاومل ةيقرشلا دودحلا ىلا راس اهنمو حمسلا نب زيزعلا دبع اهيلع

 عقولا ةديدش سيطولا ةيمانح بورح نيقيرفلا نيب تناكف مهتالمح درو ةيسابعلا

 ةسوفن لابجب مصتعاف متاح يبا ىلع ةرئادلا تراد رفو ركو رزحو د. دعبو

 محتلاف نويسابعلا ہلجاع هطاشن درتسيو اوق عمجتسي نا لبقو . شيجلا لولفم

 نميف لتقو هومزهف ةاككو ةعلقلا رهاظ نم ابيرق هشيج اياقب نم ليلقب مهعم

 ىلا سانلاو ةضور هربق ىلع تءيقاو افورعه لازي ال ىذلا عضوملاب نفدو هولتق

 م ٧٧١ و ھ ١هه ةنسكلذ ناكو . هللاحمحر هيلع هحيرض ةرايزب نوكرتي مويلا

 اذه رغ عقاولا نا رهاظااو . طقف ةدحاو ةنس هتهاما ةدم نوكتف . ليق ام ىلع

نال ادج ريثكب نيتنسلاو ةنساا نم رثكا هتد. نوكت ناو دب ال حيحدلا لب
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 نيتنس وا ةنس نم اوحن اهدحو ناوريقلا ةنيدمل !رصاحم ىقب ىنا انثدحي خي راتلا

 ةديدع عئاقو هل اوركذ كلذ نع الضف نيخرؤملا نا عم اذه روصتي فيكف

 ت ثمب دعت تناكترك اسعنا او رك ةو افيلح اهيف رصنلا هلناك الامشو اب رغو اقرش

 هذه لثم دشح نا ىفخي الو . ناس رغلا نم فولالا تارشعو ةاشملا نه فولالا

 عيب ا_ساو لحار .ب هنع ديعب ناكم ىلا ناك. نم اهتادعه لتو اها وحتو لذاحلا

 لمأتيلف ة ةعيب رسلا لقنلا طئاسويف ةدوةفملا تتواا كلاذ ىف ناا لهساا رهالاب س (

 برغملا ىلا ملعلا ةلمح

 رب رب قوش ىذلا وهو دعس ن; ةحاس ة ة.ضا.الا ةوعدلا رثن ىلا نيقباساا نم

 ةديع يبا ما۔هالا نمه مونملا ىقلتل قرشملا ىلا هحوتلاو لا_حراا دش ىلا برخلا

 رارد نر: ليعاةساو يتارددلا مصاع ةينلا دخه ىلع هياا لحرف رك ذلا مدقتملا

 برغملا ىلا ماعلا ةلمح بةل نياماح اوداعو يوازفنلا يابقلا دواد وباو يهادغلا

 مدقت ام وحن ىلع ةما.هالا ىلوت ىذلا باطخلا وبا فرشا بالا اذه يف مهكراشي

 يذلاو با_طخلا يبال ال.ءاع مث ايضاق راص يذلا يدرافلا متسر نا نحرلا دعو

 ركذو ءالؤه محارت اماو انه هحر ث ىتأسيس امك ت رهن ةيضابالا ةفالخلا سسا

 نم سيلف . بهذملا لها نم نيريثكلا لاجرلا ءالضف .ز.٠ مرغو مه مهتامارك

 ريسك اهيلع فوقواا ہ٭هي نه تالوطما نه ةرغ ع.حار,ان رهتخاا اذه ةف.طظو
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 \ ٠ ٠٥ يمد مس ر سم ةفالخ

 نسو هماما تومه ةنس ناورمقلا ن نمحرلا ديع مامالا رارف نبب ىتلا ةرتفلا

 حلوهجملا تارتفلا نه اه ريغب ہهيسش يه ترهتب ا۔۔مس ر ةفالخلاب هتعيابم خ رات

 ثرالا كالتماو برغملاب يضابالا بهذملا سفن ثودح نيب يتلا لثم ثداوحلا

 ًحعيابم هدعب نمو نينس عست وجنب باطخلا ىا حعيابم م ساب ارطل رابجلا دبعو

 زا ناك نه نئاك ثحاب يال ىنستي ال ہنا رهاظلاف كلذ ن. رثك اب متاح ىبا

 لصي ىتح لصفم هجوب تارتفلا هذه ىف عقو اهب ماعلا نمه ہنكمي ءيشب رفظي

 صخلت ىلا دوعنو اذه . اطوبض. اترم ال_كد ذخأتل ضب اهضعب ثداوحلا

 يتفلتا ام ىرحالاب وا لئاوالا ہف طرف ام ىلع نيفسا ت ر؛يدتب ٌح.ضابالا ةفاللا

 هللا الا ذ وق الو لوح الو ثراوكلا هتفصتساو ثداوحلا

 كلملا ناورش ونا ىرسك نب ما_ س ن! مأ رهب نا مس ر ن نرلا ٨د.ء وه

 باطخلا ىا راسكناب . ٠٩ س هز أ مل ةت . دحاو رغ ٨ااق اه ىل ة رو ;ثملا يراقلا

 ث وم اي راه جرح ا ن٭رلا د.ح نا لاقيو برخلا ىلاناوريقلا ن٥ بره هن وهو

 بوانتي مهقيرط ف اورا و ل كوا..و باهولا ٨.ع ح ا ال .ح 2 م نا ريقلا

 (ججف وس) ىمسي البح اولصو نا ىلا ہعاتم وا خبشلا تاذ لمح ديعلاو نبالا
.. 

 ىقترملا بعص 7 الح ناكو هن٠ نسي رق اون اك وا ةمضابالاب ارماع ناكهنا رهاظلاو

 شيجب مه:اجحو اوعقوت . ناكف ثعدشالا ىا ش قو نيبقترم هد اومصتعاف

 لصحيملف نمزلا نم ةدم مهابا ارصاحم لظو بناوج نم ليجلا هب قوط فيثك
اهربغو ىمحلا لعفب هلاح ر نه تائم دقف نأ دعر نينح يفخب داعف :ىش ىلع
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 فتلا نرمو نمحرلا دبع نا مث جحدمو عراد الا هلخدي ال ججفوس نا الئاق ع ٥.

 ثح ( رئازجلا ) طسوالا برغملا ىلا ليحرلا اوررق نايعالاو دوح ولا نم هلوح

 سيسأتل اوراتخاف اهر.غو هنازهو ةراوهوةسومن نم ةيضابالا عوج نيب اصعلا ىقلا

 عابسلا اهنطقت ةباغ ناكو ةروكذملا لئابقلا هفارطا فنتكتت اعضوم ةنيدملا

 ( ترهيت ) هب اونبف اههاوفا ىف اهدالوا لمحت هللا نذاب اهنم تحرخف شوحولاو

 دعب اهيف نارمعلاو ملعلاو ةيندملاو لدعلا راد ءاحيفلا

 ةفالخل |, ن>رلا .ع م امالا ةع _

 متسر نب نرمحرلا دبع ماهالا ميوب م ٧٧٦ ةنسل قفاوملا ه ١٦١٠ ةنس ىف

 دئادشلا ىلع رصلاو طاشنلاو ةمهلا نم ہب فرعو هيف دهع امب اهالوتف ةفالخلاب

 فورعملاب رمالا يف غلابو دودحلا ماقاف ةنملاو باتكلاب مكحااو ايندلا يف دهزلاو

 نردلا يف ةماةتسالا يلوا نيلداعلا كولملا نأش وه امك ركملا نع يهنلاو

 لمش اهب هتيص قافآلا يف ءاذو هلضف ةيعرلا معو هلدع رشتناف ةمالل صالخالاو

 كامحب ءامتحالا ىلا لهسو ب .ح راك ند سانلا دفاوتف ل دحااو نمالا نه ةكامللا

 ذه ف ةئنهلا ةايحلا بلطي ناسنا لك لاض امهو هنماو ہادت هناز داب ىن۔؟سلاو

 هيلا لسرا ةينامطلاو ةحارلا ثبو كلملا ديطوتو لدملا ة.اقا ىلع كديأتلو . ايندلا

 ءانما لسر عه ر رخآلا ريغ تقو يف امهنم لك مهلاوما رفاو نه نيتناعا ةقراشملا

 نبدلاو نمالاو لدعلا ثرح نم. مامالا اهيلع ىتلا ةلالا ىلع فوقوللو امهغالبال

 يهف فعضلاو نيوكتلا رود يف لزت مل ةلودلا نال اهلبقف ىلوالا اماف ةماقتسالاو

 الو . لامعالا ماوق لاملاو . اهمئاعد يوقبو اه رصانب ذخأي ا. ىلا ةسام ةجاح يف

 نم ىأرلا يوذل ماسالا ةر :سا دعب ناكامنا ةناعالا لوبق ناب هيبنتلا ىلا ةحاح

 بهذمىف ىساسال اهرححو محلا ساسا ىه ( ىروشلا ز ةدعاقلا دنه نال ہلاح ر

اهبح اونعيمح ن مامإلا رمس ىلع ءانثلاب جهلات مهتنسلاو أ 4 لسرلا داع دقو . حضابال |
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 ا۔هنع ىنغ ىف هناب اهب اوءاج نيذلا لسرلل رذتعاو اهلبقي ملف يناثلا ةناعالا اماو

 بصخلا _نرع ةئشانلا لاومالا نم ةنبزخلا ىلع دراولا رثكو لخدلا رفوتل ارظن

 اودري نا قرشلا لسر ىلع قشف . تار.خلا ومنو نارهعلا ةعقر عاستاو ماعلا

 بوجوب ما۔هالا عانقا اولواح اشعو لاوهاو اشم ن٥ هراي.س ف اوقال ام دعب لاملا

 دعب الا هدرب رمأي مل عقاولا يف ہنال كلاذ مهدجي مل ہيلع اولا املكو اهلوبق
 ايندلا ف دهز نم ہيلع ام ىلع هللا همحر رمتساو . دقعلاو ل_٨ا له ال ةروشملا

 ءاوس نينمؤملا ةراما يف هوقبس نيذلا نيدشارلا ءافلخلا كلسم اكلآس . هلل عضاوتو

 بتفزوذضار هنع سانلاو موتحملا لجالا هافاو نا ىلا هللا مهمحر برغملاب ما قرشملاب

 م ٧٨٧ ھ ١٧١ ةنس كلذ ناكو ن وقفتمه ہتماما ىلعو

 نحرلا لت ن ب اهوأا .ت مامالا ةفالخ

 ةي رثكالاب وا عامجالاب ميظعلا هدلاو ةافو رثا ىلع ةفالا باهولا دبع ىلوت

 مهرا_خو موقلا ريهاشم نه لاجر ةعبس ةللا ہحر ةوبا حشر دقو ةقحاسلا

 نريدنف نب ديزيو يسلدنالا د وعسهو مامالا اذه مهنهو مهنيب ىروش اهلعج و

 ىفرط ىلع هبحاصل امهنمال كنا الال نيعيابلاةم۔.ةمىف نالضافلا ناذه ناكو ىن رفيلا

 باهولاد.ع مامالل ةالولاو ءافولا نم رهظا ادوع۔ه نال كلذو . ہكولس ىف ضيقن

 ہسفن باهولا دبع ىلع ىتح هرئثؤت تناك ةماءلا نا عم دي زتسمل ہيلع ديزم ال ام

 ىلااوعرهو نع مههوجو اولو مهن ا ققحت نا ىلا راافنالا نع ىراوت ہنا الول

 نيدنف ن ا اما . لضفلا ہلو يفوو ىل حد.!ا ميدقت ىلا ردايذ باهولا ديع ةعيابم

 باهشلاو ہيلع نيمقانلا سأر ىحذا ہب ام ةعباا دعب مامالا ىلع فالا نم رهظ

 را۔۔غ ضرخو ماسحلا قاشتماب ازعمق ىلا مامالا راطضا ىتلا ةمظعلا ةنتفلل دقوملا

 لئا.وب'ب۔ا_ ضا ىلع ناعتسا نيدن نبا نال كلذ . ايئافطا ىلحال ةديدلا بورلا

رمالاب سا اهزانطا حيصاف اهيلا مهفختساو حماعلا نم اريمك اقيرف اهب لفغتساةند
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 اياحض ددع ناكوةري زغ ءامد كفس دعب الا اهيلع ءاضقلا ىلا مامالا قفوت امو نيهلا

 نب ديزي ةنتفلا سأر مهنيب نم نبفرطلا نم فلا نيرشع نع لقي ال ةنتفلا ذه

 . نيدنف

 بيعش ةقفاومو نيدنف نبا بالخ ببس
 بصانه ىف فن وتلاو ةسائرلا بح وه هفالخو هتنتفل ىسيئرلا ديحولا ببسلا

 ىهوعىتانم ىلع سيبلتلاؤ: ةنتفلا ةراثال ىرخا ةليسو لعح رهاظلا ىف هن ا الا ةلودلا

 جردت مئاهيأرنع الا رومالا نم رما يف مامالا ردصي الةي راشتسا ةئيه ةماقاب ةبلاطمل

 نيماسلايف راىوعدب اهاصا نمباهولا دبعمامالا ةماماراكنا ىلاهقفاو نم جردتس او

 كلاذ ىدأو نورشكال ا ههفسو بوصتسا نه ہبأر بوصتساف هنم ماعا وه نم

 قرشملاب نمومااسم ةديبع ى ا وا بيبح نب عيبرلا نيمامالا دحا نيقيرفلا ءاتفتسا ىلا

 ہيلع ام تقفاو درلا ءاجف يرصملا بيعش مهنمو مهئاهقفو ةيضابالا رباك ا نم

 نا د۔هب هناف ابعش إلا . هتعيشو نيدنف نبا ه٤طختو مامالا بيوصت نم روهمجلا

 ىلع صك۔نو ہبأر ىف د'ء هتعاط بوجوو مامالا ةماما .ةحص يف روهمجلا قفاو

 مامالا ما_ةم ىلا هسفن حيشرتل قارتفالا ةصرف مانتغاب هراكفا هتثدحو ہيىقع

 ىوطو ن۔ي:ضابالا ره تالاجر ىهن نع مغرلاب اعرسم اهيلا لحرف ترمهيتب

 . راهنلاب ليللا الصاوم ةلحرم نيرشع ىف ليق ام ىلع ةعساشلا تافاسملا كلت

 ع وبته ريغ هل اعبات راصو ہب كسمت اميف هديأو نيدنف نباب مث مامالاب عمتجاف

 م_:ا نم مهس لمحب ہنطو ىلا بيعش داعو ةنتفاا ىلع مامالا ىضق اريخاو

 ةيراكنلا ةقرفلا سأر وه اذه نيدنف نباو . لد'هلا ما.الا يف نعطلا رزوو ةنتفلا

 دبع مامالا ةماما اوركنا مهنال راكنلاب اومس دتو ةواتسم نومسيو ةيذابالا نم

 اوب وصو باهولا د۔ء اوديانيذلا .هاو ديزي نب هللا ديع مهئاهقف ركاو باهولا

٠ برغلا ةضاب ١ روح مهو ( ح اهو ا م مسن نا ۔ا وتلا ) م هو اومس 4:ماما
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 هبلس و ب اطخلا ىا م امالا نا حمسلا ن فلخ جو رخ

 حهسلا هدلاو ناك . حمسلا نب فلخ باهولا دبع مامالا فلاخ نممو

 سابارط يحاوض ىلا اهيلي امو ةسوفن لابح ىلع ` ہل اماع ايلاو مث مامالل اربزو

 ةماعلا نم ريثك ع راستف هللا همحر تام نا ىلا هاضرو مامالا ة:اط ٢ ناكو سباقو

 ةمامالا نع لالقتسالا ةينب نايعالا ضعب كلد ف مهدبأو فلخ هنبا حعيابم ىلا

 ہ۔,عتلا نع مهينغت ةوق يف مهن او مهيفلاخمب اهنع نولوسذ.ه مهن ! حححب ىمظعلا

 مه ص ف :احالص و لي لا ءاهحو نيبومامالا نيب اهدرو لئاسرلا ذخا دعبو ...اهل

 رئاثلا فلخ نيس تشنف . لضفلا لها نم كريغ لوو ك فلخ لزع ىلع مامالإ

 رم مغرلاب مهنايصع ىلع هعابتاو وه تبث دقو . ةليوط بورح مامالا الوو

 مامالا يعرشلا هعو.تم ةفلاخم نم الاتا ا۔.ف قرشملا ةمئا نم دوتفتسا نم ةيطخت

 ديملا دع ةديع ىباو سابعلا نب بويا ةالولا نيبو هنيب الاجس برحلا تناكو

 ىذلاو ہيبا دعب ةفالخلا ىلوت امنيح حلفا مامالا ةيالولا هل دد> ىذلا ىنوانجلا

 ش۔يح نال ناكمب ةبارغلا نم يه ةعقوم يف فلخ رهق نم كلذ دعب نكمت

 ىلع ٣٢١٣ الدع زواجتي الف ةديبع ىبا شيح اماو افلا نيعبرا وحنب ردقي فلخ

 ادوب نمو م ٨٣٥ ه ١٧٢٢ة:۔ ةءةولا خ.راتو ىرخا ةياور ىلع ةئامعسس وا ةياور

 اا اياه م مل هتروث ىلع ءاضقلا نكلو . رابدالاو فعضلا ف فلخ رما ذخا

 تافو دءب حافا مامالا نم دهعب لبجلا مكح ىلوت يذلا بويا نب سابعلا دي ىلع

 ا۔۔۔ ىديا اوقرفتف ہباحصا نم يقب نم لمش تتشو اقلخ بقعتف ةديبع ىبا

 بسنت هيلاو ترح ةرب ح ىلا ہنبا رفو هتينما ليس يف فينع داهج دعب تامو

 نيدنف نبا فالخك مهفالخ نا هل رهظي هعابتا رماو هرما يف لمات نمو . ةيفلخلا

 ٠ ثيش دا_ة:عا ١ ف 7 صاب ايا ا نع مهح رحب ٧ صح ي امس وه لب : ,د ل
 ة

ىف ربربلا نم _ :ايق ضع.و ةيلصاولا هتعاط نع تحرخ مامالا اذه نمز يفو



٤١ 8 

 نسهالا داسو دايقنالاو ةعاطلا ىلا تداعو اهعضخاف ترهيت نم ةيرقلا تايالولا

 . له لح ىلا ةورثلا تمظعو ءاخرلا معو

 مامالا اذه نمز يف نييرثملا رهشا
 ن!ارهدلاوة.:دلا ف داليلامدمتت ننس ىلع اب ,ح ادهب ا واش تخغل ةورملا نا رهظي

 طاسوا ١ ف م-يظعلا ا_ھومن ىلع لالد_تساللو . حيرلاو لدعلاو نمالا بحسب

 نم ك۔امي ناك يتازملا نيغلزذ نب بيبي نا رك ذن هدهع ىلع ةيمتسرلا ةيلهالا

 ك.ش الو فلا ١٢ ر.ملا نمو فلا ةئامثالث منغلا نمو افلا نيثالث لبالا فنص

 مامالا لاق دقر ةميظعلا“_تزرث نرم ضعب وه فانصالا هذه نم هوركذ ام نا

 لا۔. تسا - ر ٠..ناز ٠ ه ٥ ىرح ڵن دمحمو ىال وا ىنعملا اذه ف
 ا}{ ۔ =< ا ه ب حمح ر

 ١؛ت٫هد ب .
 . . س

 , ل ما۔ه٢ا لوقو . ما.هنالاب بيو ثرحلاب دمحمو بهذلا انا نيملسملا

 م۔هقوفتو ةلئاطلا ةو لاب ةنالثاا ءالؤه زايتما هنم دارملا امناو موهفم هل سيل لاملا

 سوفن فويسب الا نيدلا اذه مقا ام ہلوق لسةلا اذه نمو مهريغ ىلع لئاهلا

 ىلع فوةواا دارا نمو . ردقلا اذه ىلع دراخا نه رصتقنلو . هتاز. لاوماو

 ہ۔حوب ×ر۔عع يف بدالاو ماعلاو ملقلاو فيسلا لاحر نم رهتشا نمو هلاوحا

 بتك نم اههريغو ري۔لاو 0 راهزالاك : تالوطملا نم اهلطي نا ہيلعف لصفم

 ١٩٠ ةنس ىف ناوضرلاو ةمحرلا ہيلع هللا هافوت دقو نيفصنملا نيفلاخملاو نيقفاوملا

 . حافا زر ١ ةة الخلا ىلوت ىتاف و رثا ىلعو م ٨٠٥ 6 ھ

 ب اهول لع ب حلفا م امالا ةفالخ

 اہ۔_: رس نا۔۔حالاو له ٩ ق راسو موحرملا كدلاو توه لعر ةفالخلاب عيوب

 تمد ةتف ہ۔اک ما.د تم !لا !ن ةد اهس م ا۔هت۔ق ر مةهاو دالبلا ق نمالا طس . ىنعو

5 دد ئسلا ف ت اا. و 7 ل ع ج وا ا ها لا تلصو دل( ع ىفو ام. رس امدمية
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 ةعساولا عايضلا اوذختاو ةمخضلا روصقلا ءاينغالا ىنتبا دقف . فرتلاو زعلا

 تفلا دح ىلا اميظع اعاستا ةراجتلا قاطن عستاو مشحاو ديبعلا نه اورثكتساو

 ىلا نورفا۔سملا رثك الد۔هع ىلعو اهسفنب ةمئاق اقوس كلمي ناك راجتلا ضعب

 رىيناندو مهارد هبرضو ربتلا بالجتساو راجتالل ءارحصلا قيرط نع نادودلا

 ىتلا دودحلا ثيح ىلا ادتمم مامالا اذه ناطلس ىقبو ايلح ةذاختاو لماعل

 دهم ام ببسب يهنو رما يف دحا ترهيتب هفلاخي ملو ةدلاو دهع ىلعةكلمملا ہتلصو

 ةداعسلاب مالا ىلع دوعي ام لك ىف داهتجاو ةفأرو لدع نم وه هماقا امبو هدلاو ہل

 ةظفاحمو بحر ردصو عساو ملعو ةيلاع قالخا نم ہب فصتا ام عم ةيهافرلاو

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب ر.الاب مايقلاو ةنسلاو باتكلاب مكلاو نيدلا ,ع

 فالخ ليلاب رمتسا دقو . اهتنايص بجاولا ةيمالسالا رئاعشلا ن. كلذ ريغ ىلإ

 ہمحر بويا نب سالا هلماع ايئاهن هيلع ىضق ىنا مدقت دقو كدهع ىلا ححسلا نبا
١ 

 س

 ٠ هللا

 رصن ننب ت افن ىالخ

 نيعل حلفا مامالا ةفلاخم رهظا دق رصن نب تافنب فورعملا يسوفناا اجرف نا

 ةيموكحلا فئاظولا يف عمطلا وهو حسلا نباو نيدنف نبا مب " فلد خ ىذلا بسلا

 ةرار-طنق ىلع الماع ينيزمتلا ماسو سن وب يب ا نب دعس نيع مامالا نا كلذو

 ترهبتب 2 بلط يف دعل اقيفر ناكهنا عم ءيش يف هنيعي ملف تافن اماو (ىمتي)

 ما_هالا نم ہظاغف . نوؤشلا ةرادا ىلع ردقاو هنم ملعا ہنأ ہسفن یق دقتعي ناكو

 _:اسم لا_حتناف ہيلع ادعس هليضفت ةريغلاو دقحلا هسفن ىف راثاو فرصتلا اذه

 ايعدم ةعمجلا يف ةبطخلا راكنا اهنمف . شئاطلا ہفالخل ةيطم اهذختاو ه فنل

 قو_ةحلا ةيايجل ةاعسلاو لام." مامالا لامعتسا راكنا اهنمو لالضو ةعدب اهنا

ا_هنمو , بال۔ا خالا نه ثارسملاب قحا ىق ةثلا 2 نا هل وق اهنمو ٠ ةيعرشلا
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 د_هش نم ىلعو كلذ لجال هعاب اذا ہلام عيب يضمي ال عوجلاب رطضملا نا ہلوق

 دقو . رحبلا زواجت نميف الا ققحتي ال دقفلا نا ہلوق اهنمو . هتيجنت ہترضم

 مظعا نم اتناك ةمالا يف مامالا ةناكمو ةموكحلا ةوق نا الا داؤفلا يك ذ املاع ناك

 ۔يفاسك برحلا ران دقوي نا عطتسي ملف . هقفوت مدعو هيعاسم طابحا يف بابسالا

 بكر تلاةغيلب ليذلا ةحايوط لئاسرب هتحيصن مامالا سمن ىلوت دقو . فلخو دبزب

 نم اهيف هرذحي ةغللاو بدالاو ةسايسلاو نيدلا مولع يف مامالا بعكو لعب قطنت

 ہ_تالو نا_۔ل ىلع هرذنا اريخاو . ہلالضاو ہلالض نم بتي ما نا ةيقاعلا ءوس

 ى۔ةب وه نا ارش عقوتو فاخف . ہيغ نة عدتري مل نا باقعلا مراص لازناب
 سابعلا ينب ةمصاة : دادةب ( دصق م ة_.ةرشلا رايدلا ىلا هجح وتف لرارصا ىلع

 دأدل_غب اماع ىلت تصعتسا حلاضع ه ہاح ب دب اهتموكح ىدل ى يظح نا ثل امف

 . خسن نم - ؟. اضي ! اذهو . ءاكذل {ا طر م ملعلا رد ه زغ ناكو ميات اهلح رذعتو

 ىسالا ةفخلا نذاب اب دادغب ن . ةكم ذم و د وحوملا د ز ن رباج م اهالا ناو.د

 لكو۔تملا ىل إ ل . ۔ش رلا نم م٭ه اناخ نه .7 رصاعي حلفا مامإل | ناف (نوم.ا ا ہلعلو)

 بطخلان كح ا.از زح ا ز ذ ر ثع ىف اہد ; أ مم تاد وداعم ماب ا ف ناويدلا م خيس حا م دقو

 ن۔_ طاطخ ! قاذ نم "ره اددع اددع رح أتساف سانلا ءاينغا نم ناكاتاقن ناف لهس

 ردصتسا امناو تهبن نادتاهب هل صخر رملا ةدملا نال ہبت۔كي مل رشاعلا ءزجلا نا لاقيو

 ي حدم لمحي ليجلا ىلا داعو اظنن>ح هسار ف هلقنف اد رس هيلع رورملا ق رخا ارم

 .باتكلا نفد ىلع هالح ہ۔:ريرس ءوسو هتين ث.ح نا الا نيمثلا زنكلا اذه

 ت دا زلب۔ىش الذ وفن نم صقنب ما م'۔الا نا ملع ذا نطولا لصي نا لق ہنافخاو

 ہع وحر دء: ر 9 تان فالخ رها , م او . اخ روس ر و ادط وت ہکلمو وق ہتلود

 7 ٠_؟للا ىا حعنح و فالخلا باه 7 لا ن ه. وق ةلودلا دحو 1 ہنأكو قرشلا نم

 ا ر

ص _ الاو 8 ١ أ اما . خلا ه إ َ .ةافنلا بسنت هلاو ٠ هت وم ليق ب ات ليةو تام نا ل
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 ما_هالا صخش ىلع مالكلا لوطا امو . ةيفلخلاو راكنلا نم مهريغل الو مهد وجول

 |_مامه اكلم هنوك نع الضف ءارعشلاو ءابدالاو ءاملعلا لوحف نم دودعملا هسفن

 نيتس ةياور يفو نرق فصن ةلادعو ةراهمو تسايكب ةمامالا رادا اعيلض ايسايس

 . هللا ةمحر هيلع اماع

 ميظعلا هدلاواهيف تاميتلاةنسلا يهو م ٨ ه٤و ه ٢٤ .ةنسيفمامالا اذهةفاللا يلو

 ہنم ردتا وه يذلا ناظقيلا ابا داخا نال هتءافك ةلق عم ةفاللا ءابعا دوامح دقو

 ةالو هيلع ضبقف جحلا ةضيرف ءادال ةسدقملا رايدلا ىلا هجوت دق اهنوئش ةرادا ىلع

 وه قيفرلا ) ةفيلخلا خا ةقفر نجسلا ةوعدواف دادغب ىلا دولسراو سابعلا ينب

 دقو شرعلا ىلع ذئتقو سلاحا قاولا هيخا نم هيلع ابوضغم ناك هنال ( لكوتملا

 ههن. دحاو لكل امهرد ١٦٢٠ هردق ايموي اتار لنريةيفرلا ىلع قثاولا ىرجا

 ہل نذالا مث ناظقيلا يبا ليبس كرت يف بيساا تن اك يتنا ةقادصلا امهنيب تدةعنان

 ركب ابا مامالا نا حص دقو . ةدمب هقيفر شرعلا ىغترا ام دعب هدالب ىلا دوعاا ىف

 فرتلا يف سمغنا لب هئابآك اظقي الداع انرد ناكالو هفالساك ةرادالا نسحب مل

 نرب دمحم هرهصل ةفالخلا ديلاقم ملساو وهللاو ةحارلاو فرسلا ىلا لا.و ميعنلاو

 امتلخ و اقلخ مها_هباو ادي سانلا دوجا نم دودحملا نيمرتحملا نايعالا دحا ةفرع

 رمالاب مامالا ىلع دبتساو ابلاقو ابلق ہيلا اولاسمف ةيعرلا بولق نم اريثك لامتسا

 :اب كتفلا مهضعب ہل ن۔حف مامالا تظقياو كااملا تبلا تضاغا ةجرد ىلا

 ةميظع ةنتف هلتق مرضاف تفشتكا اهنكلو ةيرس ةقيرطب كلذ هل متو مب وصف هفرع

 ةدوعب رمإ ' للاكرادت نا الول لسنلاو ثرحلا كلهت تداك ىوللا ةذيدش رطخلا

 اهيراح ىلا دايملا داعا لاوهاو دم دعبو لاحلا ىف هوعيابف قرشلا نم ناظقيلا ىبا

٠ حب اصن لا رمالاو
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 حلفا نب درح ْن اظقنلا ىما مامالا ةفالاخ

 يبا هيخا توم دعب ليق ابيرقت م ههه ه ٢٤١ ةنس ناظقيلا وبا ةفالخلاب عني وب

 هذه ہيدؤت ام لكب اميظع امهشو الحف اماما ناكف ہيلا ہنه ميلستب لقو ركب

 ال ,نم حالصا احجل۔م هليق نم نيدشارلا ءافلخلا لدع الداع ىنعم نم ةملكلا

 لمعاو دازلا _:ره ىرخالا ةايحلا ہلطتت امع لفغي الو ايندلا نم ہبيصن ىسني

 نرم روصتي ام دشا ىلع لاوحالا تناكو مامالا اذه عيوب . عرولاو ىوقتلاو

 ةكاملا فارطا بلغا يف ةنتفلا تاقلح تمكحتسا دقف ىضوفلاو بارطضالا

 نكل. ةرهشلا بالطو ةروثلا ةاعد نم امهريغ ىلا ةلاسم نبا ىلا ةفرع نبا نمف

 بئاصلا هذه ىلع تبلغت هسفنب و هللاب هتقثو ہتدارا ةوقو ميظعلا لجرلا اذه ةميزع

 هودحناف ةسوغن لا۔.حب دحنتساو شويجلا شيحو دحلا دعاس نع اهل رمشف اهاك

 ةعباتتم ةقداص تالمح هيخا ليتق ةفرع نبا عابتا ىلع مهب لمح مث فيثك شيجب

 ىلت ىلوتسا يذلا يضابالا ةلاس. نب دمحم ىلع رك مث مهتنتف دمحاومهعضخا نا ىلا

 داهحو ريك لاتق دعب الا اهن. مامالا هح رخي ملف اهيف نمحتو ( ترهيت ) ةمصاعلا

 ريغ القتسم اريما كلذ لبق ةلاسم نبا اكو ) نينس عبس ماد راصحو فينع

 حالصالا وحن ہهجو ىلو وجلا ہل افصو ةاغبلا ءالؤه رهق املو ( متسر ينبل عبات
 ملو ہلاعا عيمح يف اراع“ لدعلا ذختاو نمالا طسبو ةحارلا دهمف ميظنتلاو

 خيفن اباصق اوأر ناف ءابقر مهيلع لمعتساف نيلاملاو نيرازبلا نع ىتح لفغي

 اذكهو هيلع فيفختلاب هبحاص اورما هتقاط قوف لمح اناويح وا ةوبقاع ةاش ىف

 ةماعلا قفارملا رئاسو ةقزالاو عراوشلا ةفاظنكءيش لك يف نأشلا

 اه
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 نولوط نبالهسوفن برح

 ہ_سوفن لبج ىلع هيلاو ناظقيلا يبا مامالا دهع يف ةلودلا لاحر مظاعا نم

 نولوط نب سابعلا مزه ىذلا ىسوفنلا سايلا روصنم وبا ريهشلا لطبلا هتاقحلمو

 نولوط نب دمجا نب سابعلا نا . اهبابساو ةعقاولا صخلمو . ةركنم ةميزه

 ٠٨٨و ٢٦٧. ةنس زهجف برغملا كالتماب ہسفن هتثدح رصم نع ةدلاو حييغ ىف

 ل_ہجب هيبا نادوس نم لحار ١٠ ... و سراف ٨٠٠ نه فلأتي اشيج م

 غلبم نا ليقو ريناند لمح ٨٠٠ رصم لام تيب نم ذخاو ريعن ٠.٠ مهتعتما

 كلتماو .ةوقلا هذهب فحز مث رانيد فلا اتيامو رانيد نويلم وه لاملا نه ىمح ام

 نه بلغالا اونب هيلا هلسرا ام عيمح ىلع باخغتو ىرقلاو ندملا نم ہفيرط ىف ام

 اهربك ا نم لمعلو ةرركتملا تالمحلا كلت هرهقب ةوق ىلع ةوق دادزاف شويجلا

 ىف تلمع رصنلا ةوشنو اسمحتم .لاق ذا رك ذلاب اهصخ دقف ةدبل ةعقاو اهمهاو

 . اهلمع هسفن

 رعتسم" برجلا رانو جايهلا ىلا ه ىسرف يلع ودعا اذا ىرد هلل

 ردي الو ىقببال توملا هدح يف « هب سوؤرلا رقا مراص يدي ىفو

 رك ذلا ةماصمصلاو ثيللا انا اهف « ىزبخ نعوىنعةملئاس تنك نا

 رختفم دوجلاب رختفمل يقوف © امفتلاسنااما نولوط لاء نم

 ردتيت تاماهلاو برضا فيسلاب © اذاىر د تدهاشةدبل يف تنكول

 ريخلاو ءابنالاو ثيداحالا ينع « هردابست ام ىنم تنياعل اذا

 راصحلا قاطن اهيلع برضف سلبارط لص نا ىلا ةرصتنملا هشويجب فحز مث

 ينب عابتا مهود ىداوبلا مرح ىلع دونج ضعب ىدعت نا ىلا اهوي ٤٣ اهردق ةدم

 ةئاغتسالايف مهكراشو روصنم يباب اوناغتساف ( اميدق تدقع ةدهاعم ىضتقمب متسر

نمديدهت باتك هيلا درو هفحز لبقو ٠ رارج لفحجب مهئاغاف سلبارط لها
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 ي۔ايخو كدلب تيطو الاو كتعاطو كعمس ليقا نا . هصن اذه نولوط نب سابعلا

 كا اما مالغلا اذهل لق . هل ارقحم روصنم وبا هباحاف . كمرح تحباو يالحرو

 ينعسي ال ام كلاعفا حيبق نم ىنغلب دةفيتدهاجمب مهقحاو ينم رافكاا برقا

 يف هسفنب رثالا ىلع هحبذ كيلا ىتلاسر رثا ىلع انا اهو كداهج نع هعم فلختلا

 و٫ا داعو ءيش ىلع ىولب ال بهذو ةميزه رش ههزهو هسوفن لاجر نم افلا ١٢

 لاومالا نم ءيشب هلاجرو وه سباتي نا نودب ةماركلا هفحت ليجلا ىلا روصنم

 مهلامعو بلغالا ونبو اهو.هنوبارعالا اهحابتساو نولوط نبا اهكرت ىتلا رئاخذلاو

 . با رعالا نم اهوبلس

 ْن اظقنلا يبا زنب تبس و. م اح يبا ةفالخ

 ه_نالساك ناكو عامجالاب عيبا ێاف و م هه . م ٢٨١ ھو؛٤ ٨٩ ةنس ما.ال ١ اذه عي وب

 اهيلا انسح اهب افرءر ةمالل ابحم لدعلل ار:ؤمحالصالا ىف ادجم ةريسلا نح ماظعلا

 . اهيلع ريخلاب دوعي اميف ادهج اوناي ال

 ب و ةعي همع ةعسب هنمز ف ثدح ام مها

 (هتارىص)هغاوزب اميقم ناكىذلا حلفا نب بوقعي همع رمالا ف هعزان نم رهشا

 ةمصاعلا ناكس ضعب نم قبوشتب ناكاذه هما۔.قو سلبارط يحاون نرم

 هو زجان ومامالاىلع ةروثلا اونلعاف بسانملا ضعبب مامالا مهضري مل نمم « ترهيت »

 بطخلادتشاف (مهقانعا يف متح يبا ةعيب نا عم) هوعيابو بوقعي اومدقتساو برحلا
 تمءاد .رضلا ةريثشكم قولا ةديدش اسورض اب رح تناكف ديدج نم لاتقلا مدتحاو

 تاوق راحدناب تهتنا اريخاو رصنلا نافرطلا اهيف بذاجتي نينس عبرا نم اوحن

 ٨_نم ! و ام ىاع مدنلا نس اعراق هغاوز ىلا همع داعو هقحس مامالا زوفو بوقعي
ص ر
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 ةمالاو هللا ىضري امب الا فرعي مل ذا اهنم بات ہنا لاقي ىتلا ةكرحلا هذه ف

 . ربلا رشك ةورذلا عساو ارطخ ١ ريماو ال۔۔لح ا_اا_ح ناكو اهدر و اهلق

 فالخ نب بيطلا جورخ

 ةراثال ليحلاو سلبارط زيح يف فاخ نب بيطاا كرحت مامالا اذه ةدم ىفو

 ضمصقلاو هبيداتب ما۔هالا دهعف . عاطلا نع حورخلا يف كلدااو رثا ءافتقاو ةنتفلا

 ديلاقم ہملست نبح ةيالولا ما۔هالا هل ددج ىذلا سايلا روصنم ىا ىلا هيلع

 ہغاوز ىلا هيبراحمب اجتلاف !رارج الفحجح بيطلا ىلا هحوو رءالاب عدف ةمامالا

 ہميلست ناش يف اهلها ملكو رودنم وبا اهدهقةف هعابتاو فا> هيبا لتعم يهو

 رش م۔همزهو روصنم وبا مهبراحف م-هئالقع دحا ة_حيصن اوفلاخو اوباف

 نكمت دقف رحبلا ىلع ہغاوز تناكاملو اريثك ارشب مهنم لتقو ةميزه

 نرب بيطلا مهتلمح يفو ةبرج ةربزج ىلا رارفلا نم ةعاطلا ىلا نعذي مل نم

 بيطلا ىلع ضبقو املس اهلخد مث ةبرج رصاحو روصنم وبا مهرثا ىفتقاف فلخ

 يف حينلا صلخاو بات ثيح ه۔ح رخا مث ةدم هبحو ليلا ىلا اديقم ذخاو

 مظاعا نم حمسلا ةدج نال) بيطلا نب ثيبخلا نب بيطلا .كاذل يمسف . ةعاطلا

 لطبلا ىفوت مامالا اذه ةدم يفو . ( لضفلاو لدعلاب اورهتشا نيذلا ةلودلا لاجر

 هيلع ہنع ثدحتملا سايلا روصنم وبا هتابح لوط شيج هل مزهي مل يذلا رونملا

 : هناوضرو هللا حمحر

 م ٨٩٧ ةنسو > ٢٨٤ ةنس ون ام ةءةأ و

 ىذلا ساسعاا نب حلفا ىلا هس وفن تايالو مامالا :دنسأ روصنم يا اف و لعب

ہسوفن نيب ونام رصق نم ابيرق تقو ةعقاو يف كلذو هيدي ىلع راتبلا اهفيس لف



 هثل ٤٩١ ف

 ) ۔ھ .هس و ا_ غلا رثع نأ ةماحلا نمو حنامعن را ءاملعلا نم اهيف تام بلغالا ىنب و

 حرناسنالاو نيدلل ىانلا مهشحوةو بلغال ! ىنب عئاضف نه اهف عقو ام ليصفتو

 لسرت تن اكىتلا تادادمالا تاق حدق اولا ل ذه مل هد نهو . تالوملا ا..ين ايب لفكت

 اديور اديو 5 ىرقهقلا ف مهتوق تذخ او ا.امت تعطقنا لب ترمهيت ىلا ہہ۔ وفن نه

 ةمامالا رما كلذكو . نالا ہياع مه ام لا طاطنم:الاو فوضلا ىف اولصو نا ىلا

 ةي وقلا اهدع مه نيسوفنلا نال نهولاو لالحنالاو رابدال ف ذخا ہن اف ترهبدتب

 هيلع مةن مامالامايا رخاوا يفو . دعب نمو لابق نم رمالا هللو ةيحورلا اهتايح ةدامو

 ا؛_حاو هناكم اوبمنو م ٠٦ ةنسو ه ٢٩٤ ةنس هللا ہرمحر د ولتقف هتارق ضعب

 . ناظقاا ي ١ ن ناظقنلاد وخا وهو مهنم

 اوحن ىقبو ناظقيلا ي' ن ناظقيلا ال وخا ١ ٨, ىلو موحرملا مامالا لاتق دعد

 ہناش نم امع اديعب لاصوالا عطقم لاوحالا برطضم بن اولا ددهم نيتنس نم

 ا۔هيلا تعمجتو ضبانلا اهبلق نم فعضلا نكمت نا دعب اهدحم ىلا ةلودلا ديعب نا

 مهتيخاد رهظو ةعيشلا رما لحفتسا دقو بناج لك نم ضارقنالاو لاوزلا باسا

 ةيمسرلا ةلودلا طوقس نم رغم الف هتاراماو برغملا لود عيمح ىلع هللا ديبع

 هللا دبع وبا موناوعا دحا العف « ترهيت » اهتمصاع لخد دقو اضيا مهتضبق يف

 د_صقو مهلا وما حابتساو متسر ينب ةرسا نم هب رفظ نم لتقو اهيهنو ىن احلا

 ةيعانصلاو ةيضايرلا بتكلا نم اهيف ام ذخاو « ةموصعملا » ىركلا ةتكللا

 بهذملا تافلؤم نم رثكالا .قف مث نمو هلك كلاذ ادع اه قرحاو ةينفلاو

 . لدحو هلل رمالاو

ہآ><_}ه 9٠. ..ه_ __
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 متسر ينب كلم ضارقنا دعب ةيضابالا لاح

 ىلع اهنكلو اهل ماظتنا ال ةعحطت. ثداوح تثدح متسر ينب كمله ضارقنا دعب

 ةمرتحم تلاز ام ىسوفنلا ليلاب اصوصخ ةيضابالا ةكوش نا ىلع لدت لاح لك

 نييعيشلا ءافلخلا بار يمطافلا هللا نيدل زعملا نا كلذ لع دهاوشاا نهو . بناجلا

 . ةيدهملا لدب ہكلمل ةمصاع اهذاختا ىلع مص : رهوج هدئاق : رصم حتف امل

 نرم سيفن لكابحصتسم ہلفاححب م ٩٧١ ةنس ةقفاوملا ه ٢٦١ ةنس اهيلا راسف

 ہسوفن لبج ىلا هركاسع نم عمج هنم رف سلبارط لصو املو . هرئاخذو ہلاوما

 ةيضابالا ريغ نيخرؤملا نم ةعامح ةياكحلا صق دقو . مهيلع ردقي ملف مهبلطف

 فزا ىلع يضابالا يماحلا رزخ يبا عم احلص دقعي نا كلذ لبق زعملا لواح دقو

 ىلع بلغتو ہشيج رهق دهجو :انع دعبو ہب راحف . ىباف لالقتسالاب ہل فرتعي

 دافحا نم ءايركز وبا كاذذا مهريماو لبحلا سوفن ىلا رزخ وبا اجتلاف هعابتا

 ماظتناو مهتكوش ةوق ىلع ةلدالا ىوقا نم ليلد الا اذه لهف . رودنم يبا

 يف ہتلودو هرصع يف ملاعلا كولم مظعا نم كلم مهباهي ف.كف الاو مهروما

 مهركذ لمها خيراتلا نا لوقي نام تدل ينا . اهتوق ناوفنعو اهبابش ةرهز

 ماوقالا عيمج نم رثكا ءاسنو الاجر مهيف رشتنم ملعلاو اذه نوكي فيك الك

 نم اهيف تام يتلا ةعقاولا كلت ىلا ىرت الا . مهرايدل نبرواجاو مهل ن.رداعملا

 خيراتلا نا وهو لقعلا ىلا ہنم برقا وه ام لوقا امناو - ..٤٠ طقف مهئاملع

 نكلو طبضو ماظتناب مهثداوح نود ناو دب ال « ةيضابالا خيرات ہب ينعاو »

 بابلا اذه يف اهنم ديفم لك تلك ا ىتلا يه نويلختمل مهبتك ىف اههرذا ىتلا رانلا

 . اهيف ةديدع تافلؤم مهل ناو دبال يتلا مولعلاو نونفلا ن هرغو

سورشو وداج يتبتكيمب عقو هہنيع ترهيت ةبتكمب عقو ام اف
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 ضارقنا دعب الا_ح لقتسا دة ليلا نا ىلع لدت لئالدلاو . هسوفن ندم نمه

 ةا.اق تارتف الا مهيلا ن نورق ةدع ہلالقتسا ىلع اظفاحم رمتساو ترمهيت نم ةمامالا

 ح_ال.سو باغتملا اهذختي ةيلخاد نافالتخا . نع وا ة ةيئاجف تاراغ نع ز ا.حا اشنت

 بلغتملاب نوفذقيف نويسوفنلا دحتي امثير الا مودي ال مكح نكلو تقوملا همكح ىلا

 ہفاصوا نم اليلق ائيش الا لالقتسالا اذه نع ركذي مل خ.,راتلاو . مهدودح جراخ

 مهتاموكح لكسشثو نيلوتملا ددمل نايب الو نامزلا يف طبض نودب ہئارما نم اضعب و

 !ذن_هو . بهذملا د۔عاوق ن۔ه فورعم وه امسح ةيروش نوكت ناو دس ال ىتلا

 تفزرقلا يف اضومغ دتشيو نييمتسرلا مكح ءاضقنا نم ىدتبي رمتسملا ماهبالا

 ةمالعلا خيشلا ريسلا بحاص هيف ىفوت يذلا نرقلا وهو هدعب ام ىلا يرجهلا رشاعلا

 هئاسن و نييضابالا ءاملعلا نم تائم هريس يف رك ذ يذلا يخامشلا ديعس ن. دمحا

 او . للا اومكح نذلا : .ل اند تارشعو مالسلاو ملعلا يف تاريهشلا

 م

٨ 

 عس ى

 مهنيدب ديدشلا مكسمت يف ضافاو ةرعابلا مهتا.اركو ةرفاولا مهلئاضف نم ريثك

 ثداوحلا تفاضا نودب فسا ا عم نكلو اقح ب:طاو لدعلا و قحال ماتلا مهونخو

 5 رما ا ضع» رك ذبفتكنلو . هيف اودحو ٥ ىذلا مهنمز ىلا لاجرلاو اه راوت ىل ىا

 هس ون ء رما ريه 7 صعب

 ةريسلا نسحو لدعلاب فرعو ہسوفن مكح ىلو يذلا نويم رمع وبا مهنم

 داح ىلا اف,غع اعرو هللا ہحر ناكو ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىف ةدشلاو

 ىكح دالب نع ءابرغلا همكح نع بناجالا نه ىتح ايادهلا لوبق نع اعرو ديعب

 ہناجب ىأو اهاباف رانيد ٤٠٠ اهنمو ةسيفنلا ايادهلا نم ائيش مهضعب هيلا مدق هنا

 ع نينماء ليلاب اورم دقو ةيناد وسلا ةراجتلا لاوماب نيلقثم ءاينغا اوناكو اهنع.

عه ؛ ك_لاذ اودات۔عا مهلعلو) كرسمال ائيش اومدقي نأ ةءورملا نه نا اوا رف مهلاوما
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 ناميالاب بولقلا ذه رمعا ام هللف .ومدق ام مهيلع در نا الا هنم ناكامف ( لرمغ

 . قزرلا نم ريسيلاب ةعانقلاو هللاب

 لدعلا يف نوميم ةريس راسو هسوفن رما ىلوت ہناف لهس لضفلا وبا مهنمو

 ہتانزو برصلا نمه دالب ىلع نيدتعملا عم تابراحم ہل تمتو دتو مامقتسالاو

 . هتعاط ىلا سمادغ اهب عحرتسا يتلا ةبراحملا اهنمو هفيلح اهيف رهنلا ناك

 المعو املع نبروك ذملاكناكو يناجرالا ءايركز يحي وبا ہسوفن مكح نهمو

 هدوسملاب مهنع ر .عملا نييسابعلا براح ہناب رعشي ام هتدم يفو . الضفو اعروو

 . خلا عافد ماما ناكهناو « ةعيشلا » نييديبعلا براحو (داوساا مهراعث نالر

 روصنم يا نب ورمع يب ا ن هللا د۔.ع ابأ : ثدح نودب اولزع نا دعب كولو دقو

 نسحاف روكذملا هللا دبع يبا نب ءايرك ز ابا اولو يناجرالا توم دعبو . سايلا

 ةنيكسلا ہمايا تداسو اليوط ةرامالا ىف مادو روغثلا دسو مكحلا يف لدعو ةسايسلا

 يقبو يمطافلا زعملا عم ہبرح يف رسكنا امل رزخ وبا اجتلا ہيلاو ةحارلاو نمالاو

 كولملاو ءارمالا ءالؤه لكو . نيعبسلا ىلا اماع نيتسلا نيب حوارتت ةدم مكحلا يف

 نم ةعبارلا ةئاملا يف كلذك اوناك مهنا لدي قايسلا امناو مهخيراوت يف طابضنا ال

 . ةسماخلا ةئاملا نم لوالا فصنلا يفو ةرجهلا

 ةنورابلا ةرسالا ءارما صعب

 مهنم رهتشا نم لواو . هللا ةمحر مهيلع حلاصلا انفلسو اندادجا مه ءالؤه

 دهع يف ةماعلا ةخيشملا رمالا لوا ہيلا تدنتسا ينورابلا ىسوم نب نوراه وبا

 هذوفن ناكو ةرامالا هدعب ہيلا تدنسا مث افنآ هرك د مدقتملا ءايرك ز يبا ريمالا

 ىلاو ابونج ہلزو نازفو سمادغ ىلا ذئموي لبجال ةعباتلا دالبلا رئاس الماش

 ةراماللبختنا املو ابرغ ( سنوت يحاون نم) رمد ليج ىلاو اقرش اهريغو ترس

يداولا كلذ ىرق ما نبانبا دلب ىلا اهيلا بسني ناك يتلا تياشولمت نم لقتنا
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 نورابتا) نآلا ىلا هتيب لآ مساب ةدلبلا تيمسف رصعلا اذه يفو ايك ىلا بوسنللا

 مورلا ىلا اماق لازي ال ادحسم اهب ىنبو ايئاهن اهنكسف ) ةفرحملا حي رب رسلاب

 نيروهشملا داهزلاو نيلماعلا ءاملعلا نم اولاق امك ناكدقف ةلمجلابو . ةسردمو

 ريهالا عرولا ىقتلا لحفلا ةمالعلا ہنبا مهن٠و . نيعمجا هسوفن لهال افهكو

 لور م حيبأ ديع ىلع مالسالا ٌحخىشم ىلو نوراه ن نامياس عيبرلا وبا لداعلا

 د_حا ىلا فرصني ٧ قلطا اذا ه رصع ف خبشلا مسا ناكو ةرامالا ولو ہتافو

 رمالاعاطم ناكو . هتراما دهع ف ىتح مرتحملا بقللا اذه نع لصفني ماو ل رىغ

 لرييعت هسفنب ىلوتي ناكو ماعلا ةبلط ل ناسحالا ريثك ربلا عساو لوقلا ذفان

 نر اطلا ذ ل ود لاقي آ مث . مهتءاه ا نم تم 41 ٥ صحفلا مل عر تاهجلا ءارما

 لنزر4٥ اح۔ص ذش ن ہب اغا كاذ نأ هيدل حصو ه هنه مهف اذا . ناكه.حو ىا ننم مهيف

 لامعلا لزعو زكارملا لقن ىلا عرستي ال هنا امكامهريغ وا بصعت وا دسح

 ن.ص روصحم اسان !لمعتس ناك هن ديعسلا للهت هر زاتما اممو . يعرش بجوم ١ ١

 مارحلا ل حير ٦ ىتح اه لاومالا نم للح٫ ( ام عس نوعنمي قاوسالا حباقرل

 همح ر هلا نو همش 9 . ١ الف ٧ او اذكه اذكه "شه . اهلهاو ة همس وفنلا رايدلا ىلا اليس

 فوقولا:اش . - ا ح ا رياف اهرك ة لحا ذه سبل ت اماركل ا ننم قراوخ هللا

 نوراه ن د هد ناماس وبا لمعلاو ماعلا ف ينورابلا لا رهشا نو . اهلع

 لك حاضيا ف لبالا داكا هلا برضت ه.ا ف ناكهن | حلمحلاب و ىخامشلا لاق

 دالب يف عرولاو ىقتلا يف هترهشو لاس لك باوجو بيرغ لك ريسفتو لكشم

 كز اذك ذلا وو ها ىغحت نا نه رهشا برغملا عميج ف لب هسوفن

١ 
 ريسلا ف لا_ق وو أن ركز 61 دمح هللا دع وبا مهنمو

 تفزوراه نب دواد ناميلس ابا بناكي ام اريثكو الداع امكاح و الضاف اخيش ناك

 ءار ه ركز ى 8 ن رومأم و وا .ير نمو . " نم لكشتسي امف هشتنتس و

امكاح هومدق طاسقالاب ايضاق اك اح و طاردلا ىلع اكلاس اماما ناك ريسلا يف لاق
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 نوراه نب دواد ناميلس ابا هتالكشمو هلزاون ىف ىتفتسي اضيا وهو ةسوفن لبح ىف

 . هيبا دعب هتموكح تناكو ميظعتلاب هيلا هباوج و

 امسلاو ماعلا يف نيزربملا تيبلا اذهلا: _:رم ةفئاط ركذ انمل.ها دقو

 سل لمهن نا يغبني ال لاح لك ىلع نكلو ليوطتلا نمارارفو راصتخالا يف اب

 ةماه ثداوح ضعب نم اهيف امل ابركز ىيحي يبا تيصلا عئاذلا مشالا دوطلا ةراما

 لوقنف اهنع رصنلا ضقغن نا خ راتلا ىلة ةيازجلا نه

 ىنوراأبلا ميها ربا نب ءايركز ىيحي ىبا ةراما

 ءايزكزىيحيوبالحفلامامالا اركذ مهبيطاو انأشمهمظعاوتيبلا اذهءارما دجما نم

 همح رىخامشلا لاق . ينورابلا نوراه نب ىسوهنوراهيبانبءايركز نب ميهاربا نب

 قلخا نا دعب بهذملا ددج يهنلاو رمالاو لمعلاو ملعلا يفىوصتااةياغلا وه . هلا

 بهذم ىلا لابكاتو لبابو ةلككو نرغي ونب تعجر ہمايا ىفو : لاق نا ىلا

 نب دمحاو حمسلا نب فاخ عابتا . ةيفلخو ةينسحو ةواتسم كلذ ليق اوناكو ةيمهولا

 مامالا ةماما اوركنا مهنا الا نويضابا مهو يواتسملا ديزي نب هللا دبعو نيسحلا

 روهج نبو ءالؤه نيب قرفلا عملم ىلع ہيبنتلا مدقت دقو يمتسرل !ا باهولا دع

 ماما | اذه مايا تباط دقو اينيد ہن وك نم رثكا يسايس فالخلا ناو ةيضابالا

 قفني هللا همحر ناكو . ہنا۔حاو ہلدع اعيمح 4 هبح هتما بواق ىف برشاو

 صاخلا هلام نم كلذو . هلثم تكماربلا الو ءاطع يلطعيو ارقف ىشخي ال نم قافنا

 ف ىنا ےترور؛ عسا مو ہمرک م .ظح ىلع لثمالا نهو . نيملسملا لاه تيب ن ال

 م ؤ م..۔۔۔۔سسسس ل , .-ے ء م تولال ىل !إ ة _ { رع ليلا لها عيمح ى اع عزو رد ةنس

 :ع
 لكل وا سفن لكل مهيلع ء عزو ٥ : ا يد اكس حغفعاضه افاهضا قو . : ٥

 اودارا اهاف اكرت هم ر ه ىف ن نرفي ونب : ٹرازو . ت ز نمو مهارد ة ةسمح تس
-
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 تضبق مهنم دحاو لكل ضيق ليقو مهارد ةرشع مهنم دحاو لكل ىطعا عاد ولا

 يدالب نم تيتا ام لاقو عنتماف ىقب اه زيرح نب نوع مه كا يطعب نا داراف

 ىنب ةدايس تيقبف ىخا هشلا لاق ہل اعدف هللا يل وعدت نا ديرا امناو ايند ديرا

 ہتسردمب ناك ہنا هنع هرك ذ اممو . خبشلا تكرب اذه انموي ىلا هتيرذ يف نرغي

 عوج رلاب اومه حبدجملا تاونسلا ىدحا يفو هتقفن ىلع ماعلا نوسردي اىلاط نونامث

 رمالا نا مهمهفا و اتاب اتاب اعنم مهعنمف ہي.اع اوهزع ام: ملعف م خ۔يثلاب ةف أر مهن ;اطوا ىلا

 ہيلع إزح تام الو لاق نا ىلا . ةماقالاب اوضرو اونأمطاف نونظي امك سيل

 سانلا ىكبا ىتح هنباو ةليوط ىئارهب مهنم ربثك هاثرو هتيلطو هبهذم لها

 ىذلا يقوريملا حيناغ نبا رما لحفتسا همايا ىفو . خلا ح ون نب نيجوي ةمالعلا

 ايقيرفا مصاوع نم اريثك لحتساو لتحاو ملاتالاو ماوقالا نم ا ريثك بهنو ىبس

 اهادحا يفو ىرخا رصتنيو ةرم مزهني ارارم يسوفنلا لبلا براحو ةيلامشلا

 لك ىلع هنكلو . وداج ليح حقسب ةنئاكلا ۔ نوانج ۔ نوتيز نم افلا ١٢ قرحا

 اوسحا ذا هوحلاص هتاوزغ رخا۔ يف امناو لبلا ىلع ءاليتسالا نم نكمتي مل لاح

 ٠١٥ ةنس يف كلذو رانيد ينويام ہل اوعفدف هتمواقم نع فعضلا مهسفنا نم

 بولغملا اهعفدي ةيبرح ةمارغ نكي ناو غلبملا اذهو م ١١٩٨ ةنسل ةقفاوملا ابيرقت

 عساولا مهثارثو لبحلا ةسوفن ةوق ىلع اعمال ال_يلد نوكي نا حلصي ہنا الا ةداع

 تفزاكام ةرثك ىلع اهبراقي ام وا ةمارغلا هذه لثهب اميلقا مرغا هنا لقنن مل ذا

 ريغتي الو ريغي نم ناحبسف اهيلع باغت ىتلا ممالا عم ليبقلا اذه نم هلعفي

 ا_هعقن رارمتسا رو ةنور املا ةلماحلا لصا

 تسيلا ح ك لهجي نم ليلا ريغو للا لها نم ش رونتملا ف دج وي ٧

 لضفلا تان همد دعا ننم هر :او بلرا_ه۔ م ٭١: _ خا ١ ل لا ں4 ہلصا ناو ي : ورابلا

 ١ اشم نمم اولاز ام كاانه ةناما هعورف ءانب ناو رماعلا رطقل ١ كلذ ف ةماعزلاو
راس
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 رادو راىجنزوبر .هلا دالب نمنامع تكلم هدم 7 7 لاف ال ا د امم مهلا كلس ; ونان اب مهيلا

 هرك ذ رهظ دقف ليجلا نطوتسا ىذلا رلا اها . ةيقرشلا ايقيرفا نم ماللا

 سما۔خلا بز رقلا لثاواو ير ءحهلا عبار ا رلا نرقلا رخاوا ن امف مص عاذ 6

 مال_ءالا ءاهاعلا دحا 4٨٠٥ ر 1 لوالا نوره , ١ رسلا بحا_ ص رك ذ ٣ دنعو

 اذه نا مولعمو . خاا بسنلا يف ال ملعلا يف نوره يبا ونص وه الئاق هل نيرصاعملا

 ضغلا ہعسي ال ثيحب نيروكذملا نيب عساش نوب دوجول الا نكي مل زارتحالا

 نيثاحيلا لضافالا دحا ةرم هب ينئداح ام حصي الو اذه . امهنيب قرافلا نايب نع

 لاق ذا . هتيمست ليلعتو ىنورابلا لاء انبسن لصا ىف ىسلبارطلا رطقلا ءاملع نم

 تفزااسيلطلا وا نامورلا فارشا ن مك۔اصا نا يل رهظي يخلا نا اداج احزامم

 كلذ دعب بلغف ( نوراب ) بةل نوامح, نيذلاو اميدق ليحلا اونطوتسا نيذلا

 اه.ةل اهمه لمحت ةاث..اا تمادان مال ءالا ران نالا اه.اد !داد رادو ةائاعلا ىد

 اذه ہل تلقف . هدعبو مالسالا ليق ةسوفن لئاق نيب ظوفحملا اهدحو ثروملا

 ا. رك ذ نم فتكنلو . حيحص ريغ هنكلو . لوقعم ليلعتو لجح راهظتسا

 ليلا لهال ةينورابلا ةرسالا عفن نا ىلا نيريشم دحامالا ذاخفالا كئلواب ين ورابلا

 نالا ىلا عورفلا ىلا لوصالا نم اردحنم دج نع ابا ارناوتم لزي مل ايندو انيد

 بتفزرقلا لوا نم يسوفنلا ليا ينكاس ىلع فراعملاب اضا۔يف اعو:ي حرب امو

 مهللا دجاا تويب نم تيب ىا كلذ ىف همحاز. ال اذه ا نهوي ىلا ىرجهلا س ماخلا

 نيذلا ى يخامشلا لاء وا كلذ دعبةعطقتم تاقوا ىفو لوالا ىف رون. يبا لا: إزا

 نب هللا دع درح وبا خيشلاو ¡ ةديدعاا فناصتلا بحاص رماع خ . ثىلا مامال مهنم

 اندادجا او.ذاجمهناف تافنؤملا نم دريغو ريسلا بحاص دحا :يلاو دحاولا دبع

 ىناثلا نرقلا فصتنم ىلا ناثلا نرقلا نم ءادتبا ةينيدلا ةهجولا نه فرطاا

 يندملاو ينيدلا مدقتلاب نوين ور'۔" هرفناو نييخامشلا يف لهجلا اشف م ث لمةف رشع

دعب نمو ليق نم رمالا هل و مهف الس اك
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 ةيقرشلا راطقالا و نامعب ىضابالا بهذمل .راشتنا

 رصمو قاردلاو ناسرخو بلزامع ىقرشلا دالب حضابالا بهذم راشتنا نا

 اہسفقن دن ١ ز ن رباح بهذملا ما ما ٠او فيك برغملاب ال راشن ن٥ اديع مدقا اهرمغ و

 ذاو . ءانع الو برح نود مالسالا قان۔ةءا ٢ ا قباسا ) نامع ( راطقلا كلذ نم

 دطوتت و هم اعد خح-۔ر ر ما و . ة .ثلا ر اطقا ا ب ڵن“ :ره ىضاب الا بهذلا لظ صلقت دق

 نه نا مع خ راتت ْن ٠ حصالخ ا ذأ نأناف نامع نا رهدتسهو نامع ف الا ن اكرا

 خيشلا ءالجإلا ہئا هلع دحا اهم مريلا ىلا ملسو ہيلع هللا ىلص هللا لوسر ندل

 فيضاسو :أرغلا » جاهنملا ( ہءاحمب ترشنو ى اويطلا ره ا_ح ن ح أاص نب ررح

 : ل اق اهنم ہح رش مزلي ا حرشل اك نوكيل كرمع ہتكام صع

 ميحرلا نمحرلا هللا مس]

 » ن امع حر \ نزم ێذىن لله (

 اهيلع نيكلم ادنلجلا انبا رف حو دبع نامع ىلعو ملسو ياع هللا ىلص يبن نلا رهظ

 ركذ امهل اباتك ہعم ثعبو صاعاا نب ورمع اهيلا ماسو حا هللا ىلص ءيبنلا ثحيف

 ذئتقو فا۔ء ةبصق راحص لسو ىتح با:كماب ور۔ع بهذف خيراتلا بتكيف

 دعب مالسالا ىلا امهاعدف كلذ دعب امهب عمتجاو باتكلاب ادنلجلا ىنبا ىلا ثعبو

 اوملسو اعيمح اوملساف مالسالا ىلا اهموق ايعد و ادايقناو اعوط املساق ترج ةشقانم

 هيلع هللا ىلص ءيبنلا ةافو ربخهغلب ناىلا نامعب اميقم ورمع لزي ملف تاقدصلا ہل

 يبا ىلع اومدقف نامع نايعا هعمو ادنلجلا نب دبع ہبحصو ةنيدملا ىلا عجرف ملسو

 ىلا مهناعذاو .هدايقنا ىلعو اريخ مهاع ىنثاو مهدق ب حرفف ہنع هلا يضر ركب

 نامع يكلم الازي ملو امهموق ىلع ركب وبا امهرقاف لاتق الو برح نودب مالسالا

ادنلجلا نب دمع نب داع ا..هدعب نامع ىلوق ناغع نب نامثع فالخ ف اتام نا ىلا



 ؟ © ٥٨

 كلملا ىضفا املف : بااط ي ا نب يلع ةفالخ يف تام ىتح ههوق ىف اكلم لزي ماو

 ىلو امل هناف كلملا ذبع مايا ىلا هدعب نمل الو ناطلس نامع يف هل نكب مل ةيواعم ىلا

 يفو اهيلا شويجلا زهجي لزي ملف نامع ىلع ءاليتسالا يف بغر قارعلا جاجحلا

 ديعسو ناميلس نامع اكاه برهو ةوعش نب ةعاجحم ةدا.ةب اه اع ىلوتسا ةياهنلا

 ةفيلخلا مايا سرفلا برح يف نامع لهالو . جنزلا دالب ىلا مهيرارذب دابع انبا

 اهيفلتقيتلا شاجهعقو اهنم . مهلمهتلغاشمو ىلوطلا ديلاهنعةلايضر باطخلا نب رمع

 ذ وفنلا تحت لزت مل اهيلع جاحلا ءاليتسا دعبو د رحد زي كلملا داوق دحا كرهش

 ةمامالا اودقعف مهدالببنامع لها لقتسا ثيح روصنملا رفعج يبا مايا ىلا يومالا

 مث ٠ م ٠ ةنسو ه ١٤٣ ةنس كلاذو نامعب ماما لوا وهو دوعسم نب ادنلجال

 مامالا داقلتف ح۔۔يزخ نب مزاخ ةدايق تحت اشيح زهج رودنملا رفعج ابا نا

 عجرو ادنلجلا لتقو كانه ناثيجحلا ىقتلاو ريصلاب ةفورعملا ةميحلا سارب ادنلجلا

 د_محمل ةمامالا اودقع مث نامعب ائيش ثدحي ملو روصلا ىلا ادنلجلا سأرب مزاخ

 نسو ه ١٧٧ ةنس ىصورخلا بعك نب ثراولا هناكم اورقاو لزعف نافع نبا

 هاقلتف روصنملا نب رفعح نبىسيعةدايقب اشيحنامع ىلا ديشرلا نوره زهجف م ٧٩٣

 ہشيح اومزهو ىسيع اورسأف ( راحص ىلع'ب داو) ىتح ىداوب نابمع لها

 ناسغ دعب نامع لها بصن مث رهشا ةتسو ةنس رشعىنئا نامعب اماما ثراولا ىقبف

 هتماما تناكو م ٨٢٢ ةنسو ه ٢٠٧ ةنس تام نا ىلا اماما يقبف اماما هللا دبع نبا

 ةنس ديمح نب كلملا دبعل ةمامالا اودقعمث . مايا ةينامثو رهشا ةعبسو اماع رشع ةسمخ

 نب انهلةمامالا اودةعمث . ىفوتواماع رثعةزامث !ءاماث۔كمو م ٨٢٣ ةنسو ه ٠٨

 هتماما تناكف م ٨٥١ نسو ه ٢٣٧ خنس تاهو م ٨٤٢ ةنسو ه ٢٦٢٦ ةنس رفيج

 مويلا كلذ ىف يصورخلا كلا_ه نب تاصلل اهودقع مث . !رهشاو ماوعا ةرشع

فاتخا هتاف و لقو امايا و رهشا ٧واماع ه نامعىلعهتماماةدم تن اكف ه ٢٣٧ ةنس
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 رغ زجع اخيش راص هنال علخلا تأر ةقرف اوقرتفاف هعاخ يف ناخع. لها

 لماع زهتناف قاقشلاو لاتقلا امهنيب عقوف كلذ رت ما ةقرفو . ةمامالا ءايعاب مايقلا

 نامع حتف ىف هللاب دضتعملا نذأتساو ةصرفلا هذه رون نب دمح نيرحيلاب دضتعملا

 ىهو حينامملا ّحقرفلا ننم ماةتنالا ق ه.غرو كلذ هل بحو . اهيلع ءالتسالاو

 ہفعساف علخلا تمرح ىتلا ّح٫ رازنلا حق رفلا دضع دشي هنأو مامالل ةعلاجلا ةقرفلا

 ةيرازنلا ةقرفلا هيلا تمضناف فيثك شيج ىفنامعىلا جرخو بلط ام ىلا دضتعملا

 ىذلا ميهت ن نازع مامالا لتقو ةن املا ةقرفلاب عقواو عئاقو ذعر ىوزن لتحاف

 تحت اماع نمعب را ناسمع تقف . دادمب ىلا هسأرب ثعد٫ و تلصلا توم دعب بهن

 . يسابعلا ذوفنلا

 راذتعاو رظن تادفلا

 يف بصعتلا ہلخدو م۔حت فيك طيسبلا فالخلا اذه ىلا رظناو لمأت هللب

 بجوا يذلا ملؤملا قا_ةثلاو ةريزلا ءامدلا كغس ىلا ىدا دح ىلا ىأرلا

 هفلاخو رمالا يف هققاش نم ىلع مهاماعب نيقيرفلا دحا ةثاغتساو سابعلا ىنبا لخاد

 تفزوكتت امئاد اهناف مهافتلا ءوسو لذاختلا ةبقاع ىف نأدلا وه اذهو . ىأرلا ىف

 اولشفتف اوعزانت الو : لجو زع هللا لوق كلذل دهشي : لما ةميخو ريصملا ةئيس

 رك ذ ف همات لكستن ام ةداملا ننم اني هاب سيل ٩ ماعاو اذه . مكحير بهذتو

 يقرو لدعو نما نه هما ا هيلع ت ك امو مالعالا ةمئالا ءاله ن ماما لك رنائم

 نا « ةمئالا باختنا ق بهذملا دعا وق ىلا ادانتسا » لوقن نا نكمي امناو . ملعو

 الا نوكت ال ةيئا_صقلا مهماكحاو ةيرادالا مهلامعا يف مهكولسو ءالؤه ةريس

 لك ىف حلاصلا فلاسلا نه نودشارلا ءاقلخلا ہلع ام قطو 5 عرشلا قف و

 . ها ق۔لا رصن و نيدلا دي ؤب اهم

هللا دبع نب ديعسل ةمامالا اودمتعو نامع لها يأر عمتجا مث : خيشلا لاق
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 حنسىف دل .عس مامإلا لتق م مهسفنا اوررحو م ١١ 7 ھ ٣٠ . ةنس ىشرقلا

 ديلولا ند دشارل ةمامالا اودقعف ةلها ةنتف ف ٣٢٨

 ةقلطملا ةيكلملاو ةيعرشلا ةمامالا عزانت

 دزالانمنطب مهوناهبن ينب ةلود نامعب ترهظ روكذملا دشار مامالا مايا يفو

 ھ ٤٤٥ ةنس ىلا اكلم اهولعجو نامعبةمامالا اوطقساو رومالاةمزاىلعءالؤه بلغف

 هدعب نم مث يصورخلا ناذاش نب ليلخلل ةمامالا اودقع ثيح م ١٠٥٣ خنس و

 يفو . نامع ىلع ىرخا ةرم ناهبن ونب بلغت مث ٥١٣ ةنس تامو ديعس نب دشار

 لحاوسلاىلع ناهبن ونب بلغ مث نامع لحاوس ىلع هيوب لآ ةلود تاوتسا مهمايا

 نب رمعل ةمامالا اودقع م ١٤٨٠ ةنسو ه ٨٨٥ ةنس ىفو . مجعلا اهنم اولجاو

 يناهبنلا كلملا اذكه لاحلا لظو ناهبن ونب هيلع بلغ من يصورخلا باطخلا

 ىلسع لاغتربلا ةلود تلوةسا ماوعالا هذه لالخ ىفو . ةهجب مامالاو ةهجب

 متف اهل ايبرح اردنب اهتلعجو اهترمعو طقسم ةنيدم تنصحو اهلك نامع لحاوس

 هنع اهالجا نا ىلا هيلع ةرطيسم تيةبو هلك يس رافلا جيلخلا ىلع اهؤاليتسا كلذب

 ٠ ب رع ل 3 ١

 



 ه ٦١ هش

 اش ;أ و ب رحب لا حل ود

 ةميظعل مه ةا ح و ف و

 يبرعيلا دشره نب رصانل ةمامالا اودقع م ١٦٢٤ ةنسو ھ ١٠٣٤ ةنس يفو

 مهالجاو برحلا لاغتربلا بشانف تيصلا ةرئاطلا برعبلا: ةلود نم ماما لوا وهو

 ه ١٠ ١٠٦٠ ةنستامولانتربلاع ]م ةندهلا دقع هناف اطقسه ال اةينامعلالحا ولا ميمح نع

 ض.ةنف ٢ .رعيلا فيس نب ناطلس همع نبال دعب ةمامالا اودقعف م ١٦٠ . ةنسو

 اهودا۔ش يتاللا مهنوصحو مهرب :اخذ ىلع ىلوتساو ٢ ااغت رملا دئاقلا عم حندهلا

 ايبرح ءانيم اطقسم لعجو مخض لوطسا ءانب يف عرش مث ةخماشلا لابجلا ننق يف

 لاغترلا درطف اهريغو عفادم ن ٠ ةيفاكلا تادعملا هيف دعاو ہل

 دالب ن٠ جنك ةدقاو اهمها ةلئاه عئاقو دعب هلك يسرافلا جيلجلا ن

 دنهلا لحاوس يف لاغتربلا مجاه مث . زمره قيض. لتحاو م۔ .دهلا

 دنهلا لحاسب ةريهشلا ندملا نم اهريغو ءىبمب و ىسوو اهبرخو ويدلا ىلع ىلوتساف

 هتبو زاف لتحاو ةيقرشلا ايقيرفا ىلا هلوطسامهتدراطميفهجو اهنعمهالجاننا دعب و

 هللا همحر تامو نارمق ةريزجو بدنملا باب زاغوب لتحاو ةسابم رصاحو ةولكو

 ةمامالا يف ثكمو ب رعملددلولةمامالا اودقع مث م ١٦٧٩ ةنسو ه ١٠٩٠ ةنس ىوزن

 نمةمامالا اودقع مث ١١٠٤ ةنس نير.ح رصقب نفدو اعيلخ تامو اماع رشع ةعبرا

 مرضاو ةدلاو أشن ا يذلا لوطسالا ءانب يف دازف فيس نب ناطلس نب فيس هيخال ةدعب

 اهنكةيقرشلا ايقيرفا ىلعو اهيلع ىلوتساف ةيقيرفاب رغث ةسابمم ىلع برحلا ران
 همحر تامو خيراتلا ىيف تركذ ةنحاط بورح دعب كلذو حلاسلا احرلا سأر ىلا

 لاء ةمصاع ضايرلا ہتاحوتف نمو م ١٧١١ ةنسو ه ١١٢٣ ةنس قاتسرلاب هللا

وحنب ىتاو هسفنب ضابرلا حتف ىلوت هنا نوخرؤملا ىور . ءاسحالاو مويلا دوعس
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 ىنا ہنع ىوريو نا۔ع ةمصاع « ىوزن » ىلا ىراسا دجن ءارما نه اريما ٣٥

 لذبي ىنعي داز الب بهذ كم ىلا ىوزن نم رفاسملا لعجحال هللا ينناعا نا لاق

 ندم نم هل مكف رحلا ع ثدحف نامع لر.معت امها . قيرطلا نار.ع ف حمهلا

 يهو ن ط دالب الا نكي ما ولو اهداش نوهحو اهارجا راهناو اهرمع نامعب

 ارخف هالفكل تبضا_,,الاب حاها¡ ناردولا عب ,اشت ا_هلكالبم ١٣٠ حفاسم

 هدلول لدعب مامالا اودقع من م . ءاوه ىقناو نا۔ع دالب جمهبا ءايلعلا ةنيدم

 مسقلا ةريزح مهيديا نر ا ٠-رم عزتن ;او ناريا ةلود برحل ہتيا_نع هخوف ناطلس

 ةعقو اهمها نحاط بورح دعب سابع ردنبو شا۔حو كرالو نيرحبلاو

 اهيف لتق نم ركذو تتولا كلذ ىف نامع ءارعش اهنصو ىف بنطا دتو نيرحبلا

 هدعبو م ١٧١٨ ةنسو ه ١١٣١ نس مزجلاب تاهو مهئاملعو برعلا داوق نم

 ناطاس نب فيس ريغصلا هنبال ةمامالا تدارا ةقرف . نامع لها ةملك تفلتخأ

 لاتقلا عقوف ءاملولا مهو برعي همعل ةمامالا تدارا ةقرفو . داوقلاو ءاسؤرلا مهو

 ىزفاغلا رصان نب دحم نامع داوق رهشا نه زاكو فال۔_ا رمتساو امهنيب

 ٢ يمس فلخ ىلا مضنا نمف قير ىلامضنممهنملكلاوىئانهلا كرابم نب فلخو
 نامعب م ويلا ىلا ةرثا . فالخلا اذهو يرفاغ ي هس رصان نب دللا مضنانمو.

 برعب لا طوقسو مجعلا ة كر اغ

 ردان ناطلسلا رصع يف ةصرفلا ناريا لود تزهتنا نتفلا دنه نوضغ ىفو

 ةميحلا سأر اولزنف ناخ ىقت ةدايق تحت افلا نيتس نم افلؤم اشيج لس راف لاش

 سأرو يبدو حقراشلا ىفبرعب لاء ةالو نيبو مهنيب بورلا نارين تمرطضاف

 راحص ىلا فشكلا مهشيجب اوفحزف ةالولا يديا نم دالبلا هذه اوعرتناف ةميحلا

 رع م۔هعفادف نآلا تككاملا ةلئاعلا دج ديعس نب دمحا ديسلا اهيلاو اورصاحف
 فحزو اهراصل ههش.ح نم امسق اوكرتف اهيلع ءالبتسالا نم اونكمتي ملو دالبلا

 تام ةرئاثلا نتفلا هذه لالخ يفو اهولتحاف طقسمو ةنطابلا نوصح ىلا نوقابلا

 ةدحاو ةملك ىلع نامع لها عمتجا ہتومبو ہنأش يف فلتخملا ريغصلا دلولا

 ديسلا اهيلاول ةعيبلا اودقعو راحص نع راصحلا اولازاو برحلا مجاعالا اوبشانو

٠ دلسبعس ڵنب دمحا
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 اهل اثمو لمىعس ل , هل ود

 نممامالوا وهو روكذملا دمحا ديسلا اوعياب م ١٧٤٨ ةنسو ه ١١٦١ ةنس ىف

 ىتح محاعالا لتاقو دحلا قاس رت رمشو مايق ريخ رمالاب ماقف ةلئاعاا هذه

 نس ديعس نب دمحا ماهالا ىفوتو نا ۔ع دالب نم اهريغو طقسه نع مهالحا

 ه ١٦١٠٣ هنس تاهو دمحا نب ديعس ديسلا ددعب نم ىلوتو م ١٧٨٣ ةنسو ه ٨

 ہ عيس وت ىلا هتمه فرصف دمحا نب ناطلس ديسلا ةدعب نم كلم مث

 مويلا ةفورعملا ةعلقلا اهب ىنبو م ١٨٠٠ ةنسو ه ١٠٢١ه ةنس نيرحبلا ىلع ىلوتساف

 نم عجرتساو ناتخواب دالب نم ناركم روغث ىلع ىلوتساو دارع ةعلقب

 ردنبو كرالو . رزج مهن اضياعزتناو رطق دودح ىلا ةقراشلاو يبدناريالا

 لابجلا سوؤر نم اييرق رحلا ىف صوصللا ضعب هلتق اليتق تامو . وانيمو سبع

 نسو ه ١٢٢١ خنس ناطلس نب ديعس ديسلا كدلو ةدعب كلم مث ١٨٩ خنس

 ازكرم اهلعجو نامع لخاد نم اهيلا لقتناو ةمصاع طقسم ذختاف م ٠٦

 لتحاف ةكلمملا عيسوت ىلا هتمه فرصو ايبرح ءانيم تناكام دمب اس ءهم ايراجت

 ةنتفلا نابا اهب نيلقتسملا برعي لاء ةالو ىديا نه رابجنزو اهلك ةيقرشلا ايقيرفا

 اهب لتق ىتلا ىويس ةكرعم اهمها ةنحاط بورح دعب كلذو افنا۔ اهركذ مدقتملا

 دوعس لائب اومسصتعاو يلع نيرحبلا لها بغش مث . فالا ةثالث نيينامعلا نم

 ىعم اوقفتا اريخاو ديعس ناطلسلا مهعقاوف اهنم نيينامعلا اوحرخاو دجن ماكح

 عجرتسا ہناهز يفو . ةواستا ةضف لاير فاا نيسمخ ايونس هل اوعفدي نا ىلع

 مث . مسقلاو سابع ردنبو وانيم يهو برعلا نزم مهدالب نويناريالا

ه ١٦٧٣ ةنسكلذو رابجن زي نفدو هلوصولية رحبلاب تامو رابجن زىلا ناطلسلا رفاس
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 شغرب ناطلسلا ةلحر فلؤم سقلا هرك ذام ىلع ہتوه ببسو . م ١٨٥٦١ ةنسو

 ہنم اهدالب عاجرتسا دعب ہيلع برحلا ناريا ةلود تنلعا امل ہنا وه ابورا ىلا

 هباع بلغ ىتح كانه ةيهاملا ةدعاسم لحال شيح لاسرا نع ايناطيرب ةلود ہتعنم

 بلغو سايلا ناطلسلا ىلت لمتشاف برعلا اورساو مهنوصح اوض.ةو نويناريالا

 رابجن زلا ةكلدممىلع فلختسا دقو انيزح تامو رابجنز ىلا رفاسف نزحلاو مهلاهيلع

 ينيوث مايا يفو ينيوث ديسلا ةدلو اهعبتي امو نامع كلمم ىلتو دجام ديسلا ةدلو

 هاش تموح عم قفتا دقو ہيبال اهنوعفدي اون ك ىتلا ةوانالا نيرحبلا لها عنم

 زهج همايا يفو ايلام اضوع اہل عفديو هاشلا نم ياع ردنب راجئتسا ىلع ناريا

 سأر يف زيلكنالا ةموكح هتضرتعاف ہنم رابجنز عازتناو دجام ہبخا ةبراحم ىلا

 نا ىلع دجام ہيخا نيبو ہنيب اهتطساوب حلصلا عقوو هدصقم نع ہتدصو .5

 ىلا قاب عفدلا اذهو لاير فلا نيعبرا ةنس لد سأر ىلت رابجنز ةموكح عفدت

 ملا ديسلا ہنبا ہلتق راحصب الينق ي :ن وث دسملا تامو ه ١٣٤٣ تنس اذه انموي

 ماخو فصن و نيتنسددعب يقب و ملاسددلوددعب كلمو م ١٨٦٥ ةنسو ه ١٢٨٢ ةنس

 نب نازع نب سيق نب ہنع هللا يضر نازع مامالا همع نبال دعب ةما.هالا اودقعو

 عيمج ىلع ىلوتساو م ١٨٦٨ نسو ھ ١٢٨٥ ةنس ديعس نب دمحا مأ.الا نب سيق

 ديسلا ةدعب كلامو م ١٨٧١ ةنسو ه ١٢٨٨ نس حرط ب دهشتساو ناع

 تلصفنا ہمايا ىفو ہتك۔مل .هب اهقحلاو رافظ ىلع ىلوتسا همايا يفو ديعس نب يك رت

 دحا رابهشىلت نويناريالا ىلوتساو طقسمةموك_حنع توم رضح رغث الكملا

 ن' لصف ديسلا !دلو دمب ن:كالممث م ١٨١ ةنسو ه ١٣٠ ه ةنس تامو ناركم روغث

 تدح م ١٩١٢١ نسو ه ١٣٣١ خنس ّحيناشلا ىدامج ف ينعا همايا يفو يكرت

 ةيلخاد بلاغ ىلع ىلوتساو يصورخلا دشار نب ملاس مامالا بصنو نامعب ةرونلا

هنبا كلمو ةدعقلا يذ عبار ةليل ةنسلا كلت يف ةروثلا دعب ناطلسلا تامو نامع
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 ض ١٢٨ ةن_س دشار ن ملاس ماما لتق ىمايا ىفو لصيف نب روميت ناطلسلا

 هللا دع نب دحك نوينامعلا عابف هيلع مكح ذافنا دارا يبارعا ہلتق م ١٩١٩ ةنسو

 نب حلص كانه دقعو بسلا رمتؤم دقعن ٢٣4٩ ١ ١ ةنس لوا ىفو الدع اماما يليلخلا

 مدعو مامالا دال ةلخاد ف ناطلسلا لخ اد مدع اهمها د ونب ىلع مامالاو ناطلسلا

 . ناطلسلا دالب ةيلخاد ق مامالا لخادت

 دهم راصتخال نه هيف ام ىلع وهو لضافلا ى امعلا خيشلا ہصخل ام ىهتن

 هركذ امم رثكا اهنولهجي يتلا ممالا خيرات نم نوبلطي ال سانلا بلاغ ذا ةياغلل

 ةي رح ةيلخادلا عئاقولاو .ارعشلاو ءابدالاو ءاملعلا رك ذب ةقلعتملا ةبهسملا ليصافتلاو

 ةمهئالا لئاضفو نيحلاصلاو ءايلوالا تامارك نم اهريغو اهريغو ةيندم ما تناك

 لها . سانلا نم ناقيرف اهيلع فوقولا ىل ة صرحيو 7 ىنعي امنا ناد اعلا كولملاو

 ہمرحن ١ ى راقلل ة دثافلا متتل معن . نيصتخملا خي راتلا ءاملع وا ةصاخ رطقلا كلذ

 نربذللا رصعلا اذه باتك نم نيريهش نيبتاكسل ةديقه قيلاعت ضعب ركذ نم

 . ديعلا ت.صلاو ةدلاخلا حمظحلا تاذ نامع ةما خي رات لوح اوتك

 بيكش ريمالاو شيفطا خيشلا ملقب ةديفم قيلاعت
 ح_هالعلا هفلؤم » نامع ل۔ها رسب نايعالا ٌحفحت» نم ي اثلا ءزجلا م امل

 قاحسا وبا ريبككا ةمالعلا لاق . ينامعلا يلاسلا ديمح نب هللا دبع دمحم يبا مامالا

 أ ريسب نايعلا ةفحت « ننم ىناثلا ءزجلا عبط م دقف ذع و ٠ ىب ازملا شيفطا ميهاربا

 نرم رطق لاح انل فشك ىذلا ديرفلا باتكلا اذه ہب لمكف « نامع لها

 فزامع خيرات ناكدقو . ةلودو ةكوش اهمهاو اخيرات ةيمالسالا راطقالا مظعا

 ہ_نم تاحفص نع ن ن باتكل ا اذه نكلو اضماغ انع ۔ ہمظعم لاز الو .

 حفيسا ةليلع ىرخاو ةليمح ءانا انيلا لمحت تايركذو ةميخف راوطاو ةليلج

ىه تابلقتو رشبلل ريذن اهنم ن اك تانيب تاياءو ربع نم خيراتلا تايط نيب مكو
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 فزامعب مكحلا راوطا بيترت يف هللا محر فلؤملا نسحا دقلو . ربكلا ىدحا

 نيعباتلا دهع يف لقتسملا مكحلا روهظ ذنم نامزلا بسح ةيكمل.و ةماما نم

 .زجحلا اما . ةفحتلا نم لوالا ءزجلا انيلا لصي مل : لوقا . فلؤملا مايا رخاء ىلا

 ثلاثلا دقعلا يف ىفوتملا هللا همحر فلؤملا دهع ىلا ةب راعيلا.ةلود نم ةؤدبمف ىناثلا

 ايازم ىدحا بيترتلا اذه نسح ناكف : شيفطا خيشلا لاق . نرقلا اذه نم

 ىلا معلا ةمئا لئاسر نم اريثك ہباتك ىلا مضي نا فنصملا تاف نئلو . باتكلا

 ىلا ةمئالا دوهع عمج يف اعسو رخذي مل هناف مهخي راتب ةقالع اهل ذا مكحلا ةمئا

 ناك ثيح ةمئالا ناشب لفحي نا ىري هللا همحر ہناكو مهئارماو مهداوقو مهتالو

 ہب رهدزا امو لاصخلا نساحمو لاعف'ا مئارك نم ماما لك ہيلع ىوتحا ام ركذي

 لحلا لها ةرواشمو قحلا يف سانلا نيب ةاواسمو نيدو لدعو ملع نم كدهع

 نرم يراقلا حرخي ثيحب هتافرصت يف ءاملعلا _:رم دقعلاو

 دهع يف ناكامك يروشلا مكحلا خيرات رم ةحفص ہل تروصت دقو ہتعلاطم

 بر ليزنتل ہعناو ۔ زيزعلا باتكلا ہيلا دشري ام ىضتقمو نيدشارلا ءافلخلا

 دادبتسالا ءوس نم ہيف امو يدرفلا مكحلا راوطا ركذب لفحي ملو _ نيملاعلا

 خيراتلا ىضتقم نم ناكو : ابلاغ سوفنلا كلت ميش نه ملظلاو : تاركنملا فارتقاو

 فلؤملا نع رذتعي امبر ہنا الا بتاكلا اهنع بتكي يتلا ةمالا راودا لكب ماي نا

 مئارجلا نم ہنوتاي امو ةروجلا ثداوح رك ذ نع نوعروتي ةعيرشلا ءاملع ناب

 نه ًأطخاو رذعب سيل اذه نا قحلاو . لطابلا رشن ليبق نه كلذ نا ىوعدب

 ہفوقو مدعل اليصفت ةروجلا دهعب اذه ہخيرات يف لفحي مل فنصملا امناو هسمتلي

 نم عاقو ضسعب رك ذ منا اذه ىلع كلديو بتكي امم اقثاو ہلعجي افوقو ہيلع

 اهب اولصوت ليح نم ةوتيب امو نيدبتسملا ضعب رارسا نع فشكو ليمقلا اذه

 اهبراوغ اوطتماو كلملا ةكيرا ىلا اهتثج ىلع اودعص ةئيرب ءامد كفسو مكحلا ىلا

بفزاهبن ينب رصع يف غقو امكرهدلا نم انيح ةمالا ىلعالابو اوناكف مهعامطا يلا



& 4١٧ 4 

 مالالا ءاول رشنو حتفلاو ملعلا ةمظع ةيخيراتلا هتمظعب رختفيل نامع نا قحلاو

 رشكو هتمئاد ا_هجحو ةيقرشلا ةيقيرفالا را۔طقالاو قرشلا راطقا نم ريثك ىف

 نيذلا نيدشارلا ةادهلا هتسئاب ىهابي نا هل قحيو هلالقتسا ظفح ىف ہكولم نم

 ة مئال ةمول اوفاخي ملو دداوه الب هللا دودح اوماقاو نيدلاو ىقتا رانم اوعفر

 وذ هللاو ثاشب نم هتمحرب صتخي ميلع عس ]ساو هللاو ءاشي نم هيتوي هللا ديب لضفلا نا

 نر نيبتاكلا ضعب فيكي : رخا: عضوم يف هللا هظفح لاقو . ميظعلا لضفلا

 دتو . لاوهدلاشي ام بسحناهعب تابالتنالا ۔ نور.عتسملا اميس الو انباحصا ريغ

 . اهدوحو يف رسلا اونيبتي ملو فخسلا نعطلا دح ىلا لوقلا يف مهضعب دتشي

 ةمئالا اهياع يرجي ىتلا ةيعرشلا مظدلا حورب ةبرشم ةينامعلا ةمالا نا كلذو

 .ىش لكدرو ةعيرشلاب ل.ءلاو مامالا باختناو ىروشلا ىلع ةينملا ةموكلا يهو

 يف متسر ىنب ءافلخو تلق لوالا ةعبرالا ءافلخلا هيلع ناكامبسح اهمكح ىلا

 رهظيف ناديملا ىلا ةيكلاملا تزرب مكلا نم بولسالا !ذه فعض اذاو _ رغملا

 راطقالا يف ةيروهمجلاو ةيكاملا نيب عارصلاك وهو ةمامالاو ةيكساملا نيب عاردلا

 يضر سيق نب نازع مامالا هرثا ىلع رهظ ىذلا بالقنالا كلذ نهو . ةيبرذلا

 سمطي ال ءاره وه امب هل بناجالا فصوو . ةمالا عامحاب يعرش ماما هناف هنع هللا

 ها . ملعا هللاو مهنايذه يف نيملسملا نم مهعبت نمب ةربع الو قلا

 باجعاو باهساب ركذ نا دعب . نالسرا بيكش ريمالا عدبملا ةمالعلا لاقو

 رامعتساو حتفو ةوقو ةمظع نم اهروصع ضعب ىف ةينامعلا ةلودلا ہيلع تناكام

 نامع ةكلمم ةذه . . . بابلا اذه ىق فصنم نم هللو لاق . خلا لدعو ةيندمو

 تارق ىتلاو اهدحو برعلا دالب يف ال اهلك ايسآ ىف ةيرحب ةلود ىوقا تناك ىتلا

 ةيبرح ةرخاب ١٠٠ كلمت تناكةنس ةئام وحن ذنم اهنا ةيبورالا تافلؤملا ضعب ىف

 اهردب داعو اهزع نع تطقس نا ىلا اهروماب ارتلكنا بعالتب اهرما لآء دق

نا اهريما ردقي الو ارض الو اعفن اهسفنل كلمت ال ةريغص ةراما تراصو انوج رع



 ه ٦٨ ه

 ىلا ة_ةيقحلا هذه فزنف ىناطيرملا دمتعملا هب راشا اذا الا اهفات ناكامهه رماب يتاي

 تفلا دب ال ارتلكنا ناب نوملحي نولازي ال نيذلا انتدلج ح هانب نم ہلبلا كثلوا

 . لاق نا ىلا . . . ةيبرت ةلود مهل س ست

 ا_هتمساقت دقف ہيقيرفا قرش ىف نامعل تن اك ى :لا تارمعتسملاو راجنز اماو

 مسا ىوس رابجنز ةريزج ىلع رابجنز ناطلسل قبت ملو ايلاطياو ايناملا عم ارتلكنا

 بصخا نم ةدودعم اعبرم ارتموليك ١٦٢٠ اهتحاسم ةربزجحلا هذهو . طقف ةنطلسلا

 فاا ٢٠٠ اهلهاو تيزلا رصاعمو ركسلا لماعم اهيفو تالصاح اهرثك او عاقبلا

 وهبداحاولا نمو ةيلحاوس مهل لاقي نيذلا موقلا نم مهنمو برع مهنم ةمسن

 راسجنز تناكو . نييلامشلا دونهلا ىلا ناينابلا نمو نييلصالا :رر لها ىا

 ة_كامم . اهل ةلباقلا ةيقرشلا لحاوسلاو ۔ ومالو . ہيفامو . ابمب رئازج عم

 تارمعتسم تن اك نا دعب طقسم نت ةلصفنم ١٨٥٦ ةنس نامع كول ا اهسسا ةبرع

 لحاوسلاو رزجلا هذه ىلع ةرمعتسملا لودلا اهيديا تعضوف . نورق ذنم نامعل

 ةنطلس ارتلكنال نوكي نا ىلع ميسقتلا مت ١٨٩٣ ةنس ىلا ٥٨٨١ه ةنس نمو

 لحاسلا نم اهلباقي امو ۔ ابمبو . راب زنز ي ريزج نع ةرابع يه ىتلا رابجنز

 .( ويامسيك ىلا اغناوا) نم

 ناو ۔ ہموفارو ہبموا ن۔يب يذلا لحاسلاو هيفام ةريزج ايناملال نوكب ناو

 يفو . رابجنز ةريزج يه طاقنلا هخه مهاو . لحاسلا يف روغث ضعب ايلاطيال نوكي

 ةمهم ةيراجت ةنيدم يهو حمسن ٠ . اهلها اضيا رابجنز مساب ة ةنيدم ارب .زا

 تفزامع نيطالس ناكدقو كنرف نويلم ٦٠ وحنب اهدراوو اهرداص ةكرح ردقب

 ةيبرع رافسا ضعب تارقو . سرادم اوداشو ةنيدم اولثاو انارمع اهيف اوسسا

 . رابجنز يف ةيناطلسلا ةعبطملاب ةعوبطم

ناطلس نب ديعس نب شغرب ديسلا ناكالعفو امسا رابجنز نيطالس ةمتاخو
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 نا ىل
 !إ كلإلا الا ىف ىم ى ,و د > ام ہ.خا تافو دح ١٧١٠ ةنس ربوتكا ٧ ف رمالا ىلوت

 هن خاو كاملا د>حا_ه۔ اخا عزان د۔ة شغرب ناكو ١٨٨٨ ةنس س رام ٧ ف ىفوت

 ا_۔. حي ز ىا دا۔ ح د ہ.۔خا عم حا اص مث ن نيتنس م. 'ق | ثيح . ىا .هما ىلا زيلا ۔؟ن ١ ١

 اناب ,؛ قو۔ةحب فارتعالا طرش ىلع ةرامإلا يسرك ىلع ہقلخ دحام تام املو

 ارتلكن ا ہت ح ٥ ٧! ٨ ل١ ١ »“ نار.زح « رم ر ٥ نو : ر ا۔ءعتس آ ١ اهن راثم ىا ىمظعلا

 ر اده ز , ر ىلا ز .ل_؟ن ; أ لا: د م ; ا_هاض .اف . دالب ف قىقر ا ءاغلا ز دهاعم ءاضم ١ ىلع

 ف ا ه .ا وا د اين !ا تقاا ٥ ٨ ٨ ١ .7 ىفو لاخترملا و اسن ار ,9 و اهرازف ارتلكن

 ىتلا لحاواا ٨َ. ى ة اهرظن ت > وف ا۔يا نا 7 .© ٩ سسات تد راو ءالدلا

 ش غ رد ىمت۔تس ١ ز 7 1 طن ء با اح ع اهدب تعضوو ل۔عس ن شغ را ن اطالا صخت ت ك

 ل

 ااغترلا عم فلتخا لاقب هتافو لتو ةيمسالا ةنطلسلا هسفنل ٠ ٩د د هدخ ا ع اس 6اعد _,۔
_ 

 ى ح ىتح ہتافو دعب ام ىل فال لا رمتساو ىق...ازورملا مهت ر ٠.ت.۔.و هيضارا

 ب .ح ر .ه ى .حا ههج ن ٥ لع ربلاو ههح نه ١' بهذ هتايح ,خآ ىفو ى .خا ةهح ,ثر٠ لغت رلاو ةهح
 7 . ٠ ١ ٠

 ن شو نامالا نس د.دحتاا

 ةدنراذ هوخا هفاخ و تامو راب زن ز يلا داح م دا وهلا .ايديتل . ل 3 ىاصآا هنطو

 ث ره ناكو سفن ى:ا دا ا_ةلا به د ه. ناا ىلاع نهذلا دق وته شخ رب ناكو

 عساو ` : اكو مهدصات هلع ىفخت ال تا 5 نيذلا ند وراملا وادح سانلا درشا

 رازبلا كات ف ةنطلس .3 نم برعلل ىقس . ما 5 ۔اعب نمو . مهلاوحاو مهراوطاب م هلعلا

 زان ١'أ ا۔ه۔س ا نببروالا نال سالا آ ١ ةضي رعلا ةلي وطلا لحاوسلا و ةسصخلا

 ةس ال ىتح رايدلا كلت ىف ةيبرعلا ةوقلا ن اكرا مده اومرتلا
 '١ ه ضراعم مها ى

 عرفلا اوطقسا دةف ناع وه ىذلا لصالا او:هوا مهن ا امكو اهرامعتسا ف عزانم

 ىه ىدنهلا سونايقوالا بناج ىملة ل رد زع ة رع ةل ود لك نال راجن ز روه ىنلا
 .ه

زا ن ل رم ر ١ هل آ مه ; أ نو هالح و . مهر لخن يف دنهلا ىلع رطخو ٥ مهنيعا ف ىئق
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 سراف كنا لجا نم ہل تلقف © الجار كتيأر يلام لئاق مكو
 نالسرا ف ل -ك١ا ! ريمالا 4 "ك امم ل ر 6 ان د را ام ىهتنا

 ىمن ىتلا ءاضيبلا ةيخيراتلا فحصلا هذه ىف رحلا يراقلا لمأشلف تلق
 حمظع ىرت ا_ ك ىهو . قرشمل ثملاب نامع ة.او ب رغملاب ت رهبت ةمثا اهروطس

 ءزج ىهو . لايحالا رخاةهو لامعالا لئالجب ةبفاح رطخلا ةليلج ردقلا
 ريغ عمج ماركلا رم اهيلع رمي فيكر ظنا . ديجملا يمالسالا خيراتلا نم يعيبط
 الو ةريغص نورداغي ال مهارن ىذلا تقولا ف اشدحو اميدق نيخرؤملا نم "ليلق

 نوكي دقو . اهركذ هوك اميف اودلخو اهلامعا واجس الا لودلا نم ةرك
 نرق عبر نم ه رشد ا شعت ما يتل ١ تاليودلاك نزو حل م _ة٫ ال امه اهنم ضعلا

 ىف اهن وركذي مهلاب امف . رشلا ينب نم ةلاق فال ٦ الا " > تحت لخدي ماو

 دعاوقو لدعلا مئا عد ىلع تماق لود ر ك نورجهيو مهتار 1 رصتخمو مهتالوطم

 الالحا ن.فصنملا ةايح اهل ونعت تامدخ ةيندملاو ةيناسنالاو نيدلا تمدخو 1 رشلا

 , قرشلا رابجنزو نامع ى وتل ودو برغملاب ةسوفن و متسر ينب ىت :اودك اريدقتو

 شك ہنع رصق امب هميلا_دت : تد .او لرانم تلعاو مالسال ١ نأش ن ه تدفر دتو

 . اهناطاسل عضخو ان و رةو ا ورق ترم حعو . حيمالسال ا لودلا نم اهريغ

 تارشع هيف اهادي ال خذاب زعو خاش دحم ىف كاذ ذا يهو سو وفنلا نم نيب رتالمو

 نولي مهنا لوقنا هللا ناحس ايف . ضعب ىلا اهضعب مومضم تاليودلا كلت ن

 ىلا بسنت اهنوكل لودلا هذه نا ل لوقن ما ٠ ىفك و لاهجلا, مهل ىضرنو ا_هخ رات

 اونو ؛د ىتلا لودلا ةرمز يف رشحت نا نسحي الو اهرك ذ مهب لمجي الف ةيضابالا

 ٠ ح.قا رذعل هنا مهللا . اذه وه مهرذع نوكب نا زوجو ح .فا . اهلامعا

 نم س ذخ سلا ةذه ةلازا ىف ٠ ءاهبنلا دح.او .التعلا لمعاف الا . كو۔٨۔ن ٢_ةرا ام بنذ

 زيحت الب ہقرفو مالسالا مها خيرات ةسارد اضعب مهضعب لداىيلو نيملسملا نيب

 طسبا وه ةعب رالا بهاذملاو ةيضابالا نيب .ب عقاو هلا فالخلا نا اودلعلو . زسمت الو

 كني.قي ىوقي فالخلا ل طقن مها ىلع ىرال اه.ا فقت ىكلو .. 'ور وصتي امم ادح

 اهيف فلتخا لئاسملا نم د كل درون نانئمطالا كسفن د وسو ك ركف ۔ف رينتس٫و

 : : نوعلا دلمتسن نهو قيف وتلا هنلا و

ب ... .. .جمه وجو .ع4جح۔ ۔۔۔۔۔.
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 / ہضابالا نم ام محا

 ةيفال_خا لئاسملا نم ةعبرالا بهاذملا و

 ةميدق ىهو ةريغ هللا تافص نا ةعبرالا بهاذملا لوقي . ةيهلالا تافصلا ( ١

 ايفن اهنع دئاز ءىش ىلا ةحاح ال ہتاذ نيع ىه نولوقي تيضابالاو ىلاعت ہمدقب

 . ءامدقلا ددعتل

 ام مزلتست اهنال ىرخاو ايند ىلاعت هللا ةير ةيضابالا ىفني . ةيؤرلا ( ٢

 ال ةرخأ ا ىف هل اهن وت( ةعبرالا بهاذملا ) ة ههشااردربغو ز.حتلانمهتاذب قياي

 ت.هح ىف راصحنا الو فك

 بتر 4 م4: ) 11 ام « ثداح ق ماع ناءعر ةلا نأ نولوقي حضاب ١ | . نارقلا ) م

 هذه يف نيفرطلا لداو ٠ ميدقت ہنا نولوقي تبرعشالاو « ثدحم مهبر نيه ر ذ

 ٠ تالوطملا ف ةط وبم لئاسملا

 نب حوملا ةاصع نم رانلا لخاد نولوقي ةيضابالا . منهج يف دولخلا ةلأسم ( ؛

 دحوملا فا اا ةنبجلا لخاد لثم دولخلا ىف وهف ادبا اهنم جرخي ال اهيف دلخم

 رانلا يف يصاعلا دحوملا دولخب نولوقي الف تيرعشالا اما . دريغ نم اباذع فخا

 . ةنجلا ىلا اهنم جرخب مث ہبنذ ردق ىلع بذع اهلخد ناف

 لمعو قيدصتو لوق فاميالا نولوقي ةضابالا . ناميالا ةلأسم ( ه

 لعةف ہنع رمعم لوقلاو قيدصتلا وه ليقو قيدصتو لوق وه نولوقي ةيرعشالاو

 ٦ ( امهب وحوب ةيضابالا لوقي . صاخشالا ةءاربو صاخشالا ةبالو )كولا٫ه

 ہتيالو تش نم نوفلكلا ىلوتي نا : ةيالولا ةروصو ( ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا

ق ہنودعا_۔سو ل نرورفغتس و كلذل ہن و.حيف هللا هرما 7 يفوملا ع ُ _طلا وهو



 ؟ ٧٢ ٭

 فلا : ا_هتروصف ةءاربلا اماو . تالماعملا رئاسو ءارشو عيب نم هيويندلا ہن وئش

 نع لزعمب هنأك ريصي ثيحب هنورجهي و ہتلماعم نوعطقيو يصاعلا نم اوأربتب

 قوقحلا هذه هيلا تديعا ہتيصعم نع علقاو بات اذاف . هللا ىلا بوتي نا ىلا ملالا

 ىف ماكحالا لعفا نم مكح ىرت امك وهو . ناوخا رئاس ہب لماعي امب ل.وعو

 سفنلل يوق ثعابو ةايحلا هذه ةمظناو هللا ةعاط نع جورخلا نع سانلا رجز

 تابوقعلا دشا نع ىنغي « اينيد ہنوكل » وهف ايندو انيد ميوقلا جهنملا يف ريسلا ىلع

 ةئيهلا حالصا يف نسحلا هريثأتل دهش دقو . ةيعضولا نيناوقلا اهتنس يتلا ةدملا

 عساولا ءارثلاو خماشلا زعلا نم ہيلع اون اك امو اميدق نييسوفنلا لاح ةيعامتحالا

 نييبازيملا لاحو . ايراج هب لمعلا ناكامنيح مهدجم لاح نيينامعلا نأش وه امك

 نيدلاب كسمتلاو ةورثلا عاستاو لاوحالا ماظتنا نم ہيلع مه امو رئازلاب موبلا

 ام ىلع ةءاربلاو ةيالولا ماكحا قيبطت يف اولاز ام مهناف . كلذ ىلع دهاش قدصا

 ةءاربو صاخشالا ةيالوب نولوقي ال ةعبرالا بهاذملاو . حلاصلا مهفلس ہيلع وه

 مل :رمب اهمكح صاخلا ةلمجلا ةءاربو ةلملا ةيالوب نوفتكس.و . صاخشالا

 مهدنع نيدحوملا ةاصع ىلع بحسني الو مالسالا نيدب نيدتي

 نم رامكلا باحصا لانت ةعافشلا نا ةيرعشالا لوقي . ةافشلا حلأسم ( ٧

 ءافولا ىلع مهنم تام نمالا اهلاني ال مهدنعف ةيضابالا اماو . ةيدمحملا ةمالا

 لئاملا رئاس ىف امك ہتلدا لكلو ح وصنلا ةبوتلاو

 ةمعنلا رفك اهب نونعيو رفاك ةملك يصاعلا دحوملا ىلع ةيضابالا قلطي ( ٨

 اذه سيل ة٫وغلو ةيعرش تاغوسم كلذ يف مهلو نيدحوملا ماكحا هبلع نورجيو

 دوححو كرش رفكو . اذه وهو قافنو ةمعن رفك مهدنع رغكلاف . اهرك ذ لح

 ہتيمستب نوفتكي ةرعاشالاو . ةيمالسالا ةلملا نم ناسنالا جرخي ىذلا وهو

نويضابإ ا هديق امب اديقم ناك ماو بلع رفكلا يتإلي۔طا نوعنميو اقسافو ايصاع
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 ماكحا ءارجا يف قافتا ىلع نيبهذملا الكو . كلذب ارعشم ءاج ام نولوؤيو

 ةهج نم ہل حور ال ا۔يظفل نوكي نا برقي امهنيب فالخلاف . ہيلع نيدحوملا

 . ىرت امك ىنعملا

 لامعاف . نايح امهنا نويرعشالا لوقي . ةمايقلا موي طارصلاو نازيملا ( ٩

 رصقملل اتيكبتو قحلل اراهنا نيتفك ىذ تازيمب ةمايقلا موي نزوت ناسنالا

 ىلمع بسنب لك قئالخلا ہقوف نم رمت منهبح نتم ىلع دتمم رسج طارصلاو

 مهروهمجح لوقيف ةيضابالا اماو . حا يف درتم نمو اطبم نهو عرسم نمف

 يونعم زيبمت وه ا_هناو ہيلا راقتفالا رع ينغ هللاو سحب سيل نازيملا نا

 ىتح ةسوسحم روماب تسيل لامعالاو 7 قحلا ذئ.وي نزولاو » لامعالل

 ىحلا هللا نيد وه امناو يسحب سيل اضيا طارصلاو . اهعون نم نازيمب نزوت

 تيضاباا نمو . ىوهو رسخ ہنع داح نمو اجنو زاف ہعبتا نمف ميوقلا هقيرطو

 ةي رعشالا تلاق ام وحن ىلع نيبسح طارصااو نازيملا نوكي نا زبحي نم

 وذ ريثأت اهل نكلو نيدلا لوصا نم تسيل يتلا ةيفالخلا لئاسملا نم ( ١٠

 ةيضابالاف . ةباحصلا ةلأسم ىهو مالسالا يف ةماعلا ةايحلا ىرجم رييغت يف لاب

 كلت ىلع رصاو نيدلا رهاظ فلا۔خي اه ثدحا نم الا مهنع نوضري نومدقتملا

 ريبزلاو ةحاط ةفاوم نم اهتبوت يف نينمؤملا ما ةثئاعك بات اذا اما . بتي ملو

 بئات لك نعو هنع نوضريمهنافلملا ةعقو يف بلاط ىبانب يلع مامالا نعامهح ورخدنع

 . ىلوا ضوخلا مدعو فقوتلا ورب مهنم نو رخأ :لاو . ءيطاخلا هلمع نم

 هارا ىذلاو ليق اذ۔ك . اعيمح مهنت .نوضري و اعيمج ةباحصلا نورذعي ةيرعشالاو

 مهناف بلاط ى ١ ٢

 ىعرشلا مامالل ةوادع سانلا دشا . :ا عم ہعابتا نودقتني الو ةيواعم نع نوضري

 ن يلع مامالل نيفلاخملا ةباحصلا نم مسق يف الا كلذك مهنا

رمتساو ربانملا ىلع مامال متش ح : «. نس دمعف ةورملا دابات دح 1 بلاط يبا نب



 ٭ ٧١٤ «

٠. ٠ 

 ہناف زيزعلا د.ع نب رمع 5 مايا ىلا ةيما ىنب يف خيسلا خنسلا ذهب لمعلا

 لدعلاب رمأي هللا زا ) ىلاعت ہلوق يهو ةناءرق ةيا اهلدباو اهعطق هللا محر

 مكظعي يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنير ىبرقلا ىذ ءاتتياو ناسحالاو

 نيملسملا كولم ىف لاثملا ردانلا لداعلا مامالا اذه لعف ام معنلو ( نورك ذت مكلعل

 ليخنلاو ناورهنلا لها نع نوضري الو نوطخسي مهارن ا_ن.كلو . مهتمئاو

 باحصا نم لقالا ىلع مهتداق وا مهرثكا نا عم للزلاو اطخلا ىلا مهنوبسنبو

 دقو . هللا نيدب اكسمت مهدشاو مارحلاو لالحلاب مه.لعا نمو مهرايخو لوسر

 هعمسو اديدش ا۔هدن « ناورهنلا » مويمهلاتق ىلعمدن ايلع مامالا نا : خب , راتلا ىور

 باحصا متنالو ليللا نابهر راهنلا دوسا متنال هللاو ہلوقب مهنيب أت ددري ريفغ ممح

 باحصاو نيفص موي نيفص باحصاو لمحلا موي لمجلا باحصاو رادلا موي رادلا

 لما_ا ببسلا اما_هت لهجا ينا .. خا فا:رقلا يلت اذا ناءرقلا

 ترود مهضعب نأش ف ضوخلاو ةباحصلا نريب قيرفتلا اذه يف حي رعشالل

 مهبهذم ةدعاقل افالخ ضع

 ةايحلا ىرجم ىف رطخ تاذ اهنكلو اهيف فلتخملا ةيعرفلا لئاسملا نم ( ١

 مامالا بصن بوجو نوري ةيضابالاف )١( ىمظعلا ةمامالا ةلأسم .اعلا ةيمالسالا

 ةءافرككا وه يساسا ا مهطرش لاب صاخ ربصنع يف اهنورصحيال مهنا الا ةيرعشالاك

 راج ناف هراعش لدعلاو قحلاىلعماد ام هتعاط بجتو اهل راتخملا صخشلا ىف ةيعرشلا

 لوقي تيرعشااو . هنع جورخا بجحو لب زاج بتي ملو قحلا فلاخو محلا يف

 نوكت نا بج ةفالخلا نت نولوةيو رئاجلا مامإلا نع جورخلا زوجي ال مهروهم

 مهت بصاغ وه امناف مهريغ نم اهأو۔ت نمه شيرق ىف

 قحلا لها نوكي ن ١ . ايط ومرش ش ترف س ىتم .حاو ٥ دلا ةما امال ا ( ) ١
 ىه

 حالس و ٥ لامو ٥ مالع ن٥- م م , _ م م-4: او ر 5 ا وا .7 ف ر م كج : ! م ٨ ت فصن

 نا ہط رشو . ا_ھك ر ل . ج مل ل اها اهيا وه ن !إ ةمامالا تدمع اذاو ١
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 ہيمسقب فقولا نا مهروهمج وا مهلك ةيرعشالا لوقي ۔ فقولا ةلاسم )١١(
 ىمسملا رذلا فقو نوهرحي ةيضاب ١ او . ) ٢ ( اقلطم ب لمعلا بحرو نيدلا ننم

 ةبضاباو.ىعرشلا نهنرا نم ثانالا نامرحب قلعتملا اميسالو ىلهالا فقولاب مويل

 ہد دارا ىريخ فقولا ف اسا نور ل عيمجلاو ل.صفت كلذ ىف مهل قرشلا

 ٠ ہالمع باون فقاوالو اهريغو تايفشتسملاو سرادملاو دحاسملاكاصلاخ هللا ہ>حو

 ةلازاو جحلا ةماقا نم ان۔؟متم عورف ذلاو لوصالاب املاع القاع اغلاب اركذ نوكي

 الو نيلي زا هسفن اهرشابي آ ناكولو اعاحش بورجلا ف ةرخو ىأر ذ ہشلا

 رصن و هللا ليبس ىف باقر .7 دودحلا ة ةماقا ناهي الواهلاوها نم لشفي

 ہيضر نمه ريغف ل او ىلوا ا ىشرق ةلا ف طورشلا هذه ترفوت اذاو . قحلا

 رغ ماما ١ بصن نا طورشلا ذه نم مهفي الو نيملسملا نم دقعلاو لجلا لها

 ذا . حلزنملا هذه نود ناك ولو ہصن مهيلع نيعتيلب الاهنم طرش دقف اذابجحاو

 مامالا هلاق ام ھا . اهنودب خما_هالا حرص داش ال ىتلا ةيساسالا طورشلاب ةرسلا

 ددصلا اذه ىف ہلاق اممو . فرصت ضعبب شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا بطقلا

 نيعت نم لتقب رمالا نم لرغو رمع نع حص ام وسا نم ةمامالا نا اندثعو

 ىنعمف . هللا ةفص ىف هفلخت حدةي امم تسيل اهنا الا . اهلوبق نم ىباف اماما ہبصن

 اهنا ةيرعشالا تلاقو لاق نا ىلا . اهبف فالخلا زوجب ال نا لوصالا نم اهنوك
 اذكو اهس بحاو مهدنع مام امالا بصنو نمفدلكملا لاعفاب ّحقلعتملا عورفلا نم

 حقرازالاو ة ةر رغصلا تلاقو . اهيد الا د ودلا ماقت ال ذا ہىساني لقعلا نا الا اندنع

 ةنتفلا دن ال نمالا دنع بحي لاق مهضعب و . الصا مامالا بصن بجي ال ةيدجنلاو

 ةديقعلل ہحرش نه ھا . هللا ہمحر , مهريغ ل لاوقا رك ةو

 ةمالعلاو تمخي٫ درح - ۔ثلا ةمالعلا نم لك امهيف د ر نميتر ,ضاحم ىلع تفقو )٢(

 لوالا . هريهاش.و رصم ء امظع نم امهالك و ہبحاص ىلع ا ثاد ہب والع ىلع دمحم

 :انلا موزل ىري ىناثلاو . نيدلا نم ( يريخلاو ياهالا ) هيمسقب فقولا نا ىرب
 نوقحتسملا رثكي اه .ح ہب عافتنالا ةلق عم نيدلا نم سيل ہنوكل ىلهالا فقولا
 لكلو درلاو ثحل اىف امهنم اك ل ااطا و . هب دحال ةيانع ال اب رخالمهم حبصيف لسانتلاب

 ثيح نم ةضابالا ہ.ات امه ناو دق روكذ اشابلا نا ىرت تناف . راصناو ةلدا

 مهضعب نر ۔هلاسلا ضعب لهج لماتف . هترضاحم يفمه . ,رك ذ نمع الضف . يردي ال
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 تافالخلا ناش ہناش تالماعملاو تادادعلا ىف ءاوس هيف فالخلاف مدقت ام ادع امو

 دجت دق يكلاملاو ةيضابالا دنع اغئاس ددجت امف ةعبرالا بهاذملا نيب ةعقاولا

 فالخلاك .لئاسملا بلغا ىف اذهكو سكعلاو الثم ةيعفاشلاو ةيفنحلا .نع اعونمم

 ةيكلاملا دنعو ةزئاج ةيضابالا دنع نهتاكذ ناف .ةيدرتملاو ةدوةوملاو ةقنخنملا ىف

 فلا.خيو كلذ يف ةيضابالا قفاوي نم ةعبرالا بهاذملا يفو هليلد لكلو ةعونمم

 مدعو ةيضابالاو ةيكلاملا دنع سخلاو راسعالاب قالطلا زاوجكو سكملاو ةيكلاملا

 ىلا اهيلي نمو نوضحملا مال ةناضحلا ىقح رارمتساو . ةيفنحلا دنع امهب هزاوج

 ىلاو . اندنع زيمهلل ريبختلاو ليصفتلاو ةيكلاملا دنع ىتنالا جوزتو ركذلا غ ولب

 ةالصلا يف ريصقتلا عنمكو . ةيفنحلا دنع ثانالل عستو 7 ذلل تاونس عبس

 ذاختاوتساقالا يف ةينلا تفتنا ام لرارمتساو مهدنع مايا ةعبرا ةماقالا ةينب رفاسملل

 « تومي او هلها ىلا بوؤي ىتح ناتعكر رفاسملا ةالص ه ثدحل اندنع نطولا

 لاق هنا ہنع ىور دقف روهشلا يعباتلا يرصبلا نسحلا ناك يارلا اذه ىلعو

 :انطو اهوذختي مل ام نين۔ رشع اوماقا ولو نورفاسملا رصقي نا ةنسلا تضم

 يف امل اندنع ہل ةعفش الو مهدنع اهيف ہقح ىلع قاب هناف . بئاغلل ةعفشلا اذكهو

 اهناف ةبانجلا كلذكو . اهن حاعلل اضيا ميتيلا هلثمو قوقحلا ليطعت نم كلذ

 ليق لا_سنغي نا بنجلا ىلع بجبو ہلطبت اندنعو مهدنع مئاصلا موص لطبت ال
 ىسة ب

 ىللع ح ازلا ءاكز م رمح اندنع و . ا رطف . حبصا دمف انح حبصا ناف رجفلا عواط

 تا۔:تسهو ةليرط ةلدا نةيرفلا نم لكلو مهدنع كلذب هيلع مرحت الو اهب ينازلا

 ہ_ :اذ نا > ۔ !! ك اذ 7 ٠ و . ا نق وس رمعتخملا ااه ف بساني الف اهحرش لوطي

 انباج صا ن . مهتم ٠ اع مارح ل.ة و مهدنت ل ركم وا جابمو ان دنع ما رح

 كاد نا مدن ء ش ذ 4 :4] ىضاقلا ىل اع و : رح همها ميتي" !! لفاك ماقا ,ئ ش ر ,ناا اولعح

٦ ُ . ١ ٠ 

  7ر رمح اهنم و . رح .- ٣
 . ١! . ه 75 ٩١ ١
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 دودحلاو قوقحلا رئاسك ةيفنحلا دنعو اندنع نيدهاشلاب الا نوكي الو ةيكلاملا دنع

 . فذقلا د_ح مهيلت ميقا الاو ءادهش ةعبرا ىلع اوقنتا عيمجلا نان انزلا يف الا

 ةيضابالا دت مزال ريغو ةيكلاملا دنع مكحلا يف مزال ہناف راذعالا اذكو

 دنعو ةيعفاشلاو تيضابالا دنع ةروس لك نمه ةياء ةلهسلا نا اهنمو . ةيفنحلاو

 ةال_صلا يف اهوهرك اذلو ةيككاملا دنع كلذك تسياو نظا اهيف اضيا ةيفنحلا

 نمه ا هيلع رابحا ال اييث ما اركب تاك ءاوس اندنع ةارملا نا اهنمو . ةضورفملا

 نا د۔.يرت نم رتخا يف قحلا اهحامو اهتروشم ن دب ال لب ابا ناكولو يلولا

 ىف ادادبتسا هتنب جوزي نا بالل امناو . ةيحوزلا ةايحلا يف اهل اكيرش نوكي

 اهلف كلذ عمو . ريغ ال غولبلا نود اركب نو : نا يهو طقف ةدحاو ةروص

 ةروصلا هذه ادع امو . روفلا ىلع اهغولب نيح هريغو بالا ہلعف ام در يف قح

 بابلا اذه ىف ةيفنحلاو . اهتقفاوهو اهاضر وه دقعلا ةحص يف ىساسالا ط رشلاف

 بزلا بال۔اف ركلا اماو . كلذك بيثلا ىفف ةيكلاملا اماو . ةيضابالل نوقفادوم

 . ربجملا ىلولا هنومسيو غولبلا دح تزواجت ولو ءاش نمب جوزتلا ىلع اهربجي

 تونقلاو ةبابسلا كيرحتو نيديلا عفر زاوج . ةيفالخلا لئاسملا طسبا نهو

 عوشلا تايضتقم اهتفلاخمل حضابالا دنع لاعفالا هذه عنمو ٠ مهدنت ةالصلا ف

 ريغ ابدن ہيلا بودنملا نم ةعبرالا بهاذملا دنع اربتعم ہنوك عم روكذملا عفرلاو

 يف رسلاو . نيةيرفلا نيب ديحولا قرافلا هنوربتعي مهنمو انم ةماعلا ناف ديكا

 . اعويشو اروهظو اراركت ضئارفلا رثكا ةالصلا نا وهو مولعم كلذ

 ةيسورعلاوتي رداقلاك ةعبرالا بهاذملا يف عويشلا ةرثكل ا ةيفوصلا قرطلا اماو

 ربثك اهريغو ةيشاطكيااو ةيسونسلاو ةيناجيتلاو ةيدعاسلاو ةيواسيعلاو ةيعافرلاو

 اعرش ةمرحلا عدبلا نم ةرظن يف يهو ىضابالا بهذملا ىف دوجو اهل سيلف

قرطلا هذه لثم ثادحا ىلع رسوفنلا بذهتو داشرالاو ظعولا فقوتي الو
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 نوضاالا ركني الن اذه عمو . مهدنع دوهعملا طمنلا ىبد اهلاجر ىلا باستنالاو

 نكل مهمارتحا موزلو نيصلخملا هللا دابع نم نيحلاصلا دوحوو ءايلوالا ةمارك

 . ائيش سفن نع سفن ىزجت ال اموي اوقتاو ٠ هجولا اذه ىلع ال

 ةسمخلا تاقوالا ىف اهئاداو اهب وج وو ةالصلا يفافالخ نيقي رفلا ن:يماعا الو اذه

 عضاومو اهباصنو ةاكزلا يف الو . هكسانمو هناكراو جحلا ىف الو . تاعكرلا ددعو

 ام تملع دقو . ہتادسفمو ہتاححص. بلغاو ہبوحوو موصلا ىف الو اهفرص

 فزاو صقن لك نع يرابلا هيزنت ىلع قافتالا نم (ديحوتلا) مظعالا نك رلا يف

 اونوكت امنيا تاربخلا اوقتساف اهيلو. وه ةهحو لكلو » رظنلا تاهح تفاتخا

 ديري نمل ةيافك ردقلا اذه يفو « . ريدق ءيش لك ىلع هللا نا اعيمج هللا مكب تاي

 . قيفوتنا هللابو يلامجالا عالطالا

 . هت اخ

 نبفل اخملا نرم هتحت نم عم ةض ابالا م اما هلعف ام.ق

 نبو اهنيب ام ىلعو ةيمالسالا ةقرفلا هنه خيرات لمجم ىلع فقا ولا نا

 ةفرعم ىلا قاتشيف عالطالا بح هعفدي دق . انه ہمها نيبملا فالخلا نم. ةيرعشالا

 مايقللو .دقتعملا ىف اهل نيفلاخملا ن.يمالسالا اهاياعرل ةيضابالا ةلودلا ةلماعم ىه ام

 بوعشلامكح يف نويضابالا ہيلع امم ةنيب ىلع نوكلل يتاي ام ہل درون ةجاحلا هذهب

 يبا ةمالعلا لوحفلا مهتمثا دحا نع القن كلذو . مهئاول تحت ىتلا مهالا ةسايسو

 لوقعملا يف ةربتعملا فينادتلا بحاص ينالجرولا ميهاربا نب فسوي بوقعي

 : ةلالجو اردق هتافلؤم مظعا نمو م ١١٧٤ ةنسو ه ٥٧٠ ةنس ىفوتملا لوقنملاو

: هصن ام هنم لقنن ىذلا « ناهربلاو ليلدلا »
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 فالخلا لها ىف ہلعفب نا نينمؤملا ريمال يغبني ام باب

 اوراصو !ودتها اوباجحا ناف اولض اہب ام كرت ىلا مهوعدي نا هل ى غني ىذا 'و

 دقو ) ١ ( فوع 7 راتخملا ن زمح ما ١ لاق امك . انيلع ( م مهيات و ن ا ام . م اوخا

 ن۔۔:و دباع الا انم سانلاو سانلا نم نحن سان . ؛! ١٩ اا اهيا : لاقف ةنيدملا لها بطخ

 م۔هانوعد كلذ نم اوعنتما ناو . اهيلا سانلا وعدي ةعدب بحاصو ارابج اكلمو

 ماكحالا بحاول ع وضخلاو قوقحلا عفد نم. ىلاعت هللا مكح مهيلع يرجن نا ىلا

 ماكحالاو قوقحلا ن۔٠ مهل بحوو ہياع مه ام ىلع مهانكرت كلذل اونعذا ناف

 نيدامتم او.'د ام هيف مهل ىتح الف . رافغتسالا نم ناكا. الا انيلعو انل بحي ام

 تاةدصلاومئاننلاو يفلا نهمهقوقح مهلو . لدعلا مهاياو انعسوو ہيلع مه ام ىلع

 يف لد.علاو نيملسملا رئاسل بجي امك مهنع ملظلا عفد انيلع مهلو اههوجو ىلع

 مهنم م-نتما نمو ادل امك مهماه د مهاف انعم اوزغ ناو . مهنع عافدلا و ماكحالا

 بزاو ل..۔..۔لا ءاوس ىلا هد رنو هعمقي امب الانبدا قوقحلا نم ہ.اع بحو تم

 اودرفناو اذتعاطب ارفر۔تعا ناو . مهلاتق انللحتساو مهءامد انفس كلذ اوزواج

 مكحم ةياء ىلع در نكي مل ام كلذو . مهانكرت مهماكحا اهيف اورجاو مهدالب

 ليقن و م۔يلو مهيلع قوقحلا بح اوب موقي ننم مهنم مهيلع ىضقتسن و ةمئاق ةنس وا

 ... ۔ے۔_ _

  

 يضاق حطسا وب ن ...اا لها ہب دجنتسا . را كلا ةيضابالا ةمئا دحا وه(١)

 تاورس ل ميوقلا م لظ ةلا زال قحلا بلاط ىحي ڵن' هللا دع تومرصح

 زمح اب ا .كلو ا ااا ١ ناول يف ل " اعلا الامتاتذ ٠٠ ١ ددع شيجب مهدجناف .ررح نب

 :9 نهيلا لتحاف اربدم مبتي ملو احيرج لتقي ملو مرمرمعلا شيجلا اذه مزه

 سانلا ف بطخو اض٫ | اهاتحاف 7 ىلا راس من : لاتق نودب اهلتحاف ةكم روحت

 يد ;ا ورم سيج ىقتلاف ما اشلا ىلا راس م ٠ هلز ا لوسر ة هنس و هللا باتك للا اعاد

 مزهناوللا ہمحر تامف هيف ظحلا هناخ ادي الاتق اولتتقاف ىرقلا ىداوب فتك
 . يلت ناكام لا ملظلا داعو رما لحن او هشح
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 هيلع مه ام الا مهتايالو نم انعنمي الو . مهلك ةاضقلا بولسا ىلت كلذ يف ہلوق

 مهنم ةجاحلا يوذو مهئارقف ىف اهدرنو قرقحلا نه بجي ام لك مهنم ذخانو

 اذا انيديا نيب اركنم نورهظي م۔هكرتن الو مهيلا انرذعا - يف مهانمهتا ناو

 نوكي نا الا نكب مل ام انمايا يف اوثدحي نا مهعنمنو . ةنايد اركنم مهدنع ناك

 زهجنالو اربدم عبتنال اناف مهانمزهو انيت اوحرخ ناو . هتحت لوركم ال ارما

 هفرصنودذخان اناف لاملا تلادئاع ناكام الا مهيلت ةدودرم مهلاوماو حيرج ىلع

 روصنم وبا لعف ام لثم داهزلا ةقيرط كلذ يف مهعم لعتسن الو . ههوجو يف

 وبا ذخاي ملف ہسوفن ركسعب ةميزه رش همزه نبح نولوط نبا عم ٢٦١٧ ةنس
 لهال اهوكرتو اعروتو ادهز ةرفاولا لاومالا كلت نم ائيش هلاجرو روصنم

 لتق نم لك مهنم انلتق مهيلع انردق ناو . اهوبهتناو اهوعزوتف سلبارط ةنيدم

 ضرتعن الو نيمزهنملا عبتن الو ىراسالا ليبس حرسنو . اصاصق هنيعب انم ادحا

 ءال;_هف مهيلع لد وا نيملسملا نم لتق وا نيدلا يف نعط نم الا مهنم ادحا

 يرجن ومهنفدن و مهالتق ىلع يلصن و .كاذ لبق بات نم الا مهيلع انردق اذا نولتقي

 ها اههوجو ىلع تامرحلاو لاومالاو اههوج و ىلع مهنيبو اننيب ثيراوملا

 زيزعلا باتكلا هب ءاج يذلا يمالسالا روتسدلا اذه ىف فصنملا ربدتيلف

 راودا عيمج يف مهلامعو ةيضابالا ةمئا هقيبطتب موقي حرب ام يذلار ةيوبنلا ةنسلاو

 مهنا نومعزي نيذلا ةملظلا كولملا ہيلع املافالخ .ايلمع اقيبطت يسايسلا مهخيرات

 لالحو د_.عوو د_ءعوو يهنو رما نم هب :اح امو لوسرلا ىلا لزنا امب اونماء

 مهلامعا يف رثا يا عرشلا رماوا عابتال ىرت ال مث . ماكحاو دود_حو مارحو

 ريغو ءايربالاب كتفلاو ضارعالا كتهو بهنلاو بلسلا الا ىرت ال لب مهبورحو

 ىسقا اهتعانشو اهتعاشب نه زئمشتو نادبالا اهركذ نم رعشقت ىتلا رك انملا نم كلذ

ءامظع نم مهنا ىلع الؤه نوركذي نيخرؤملا ننم رشكف اذه عهو . بولقلا
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 لهاب هيونتلا نع نيلفاغتم وا نيلفاغ . لايحالا مهب رختفتنيذلا ہكولمو مالسالا ا

 ہجو ضيب ام الا ہفئاحص يف رسا يذللا يمالسالا خب راتلا نه مهملا مسقلا اذه

 نا ىلع اهاوقاو ةلدالا عطساب ن نهرس.و 1 ٨ هحا بوعشلا ةمارك نه عفري و ةين اسن الا.

 ىتم ناسن الا ى ل ةب و_اطا ١ نث اوا _ 'او 4_. . رحااو ل احلا ٠. سد وه مالسالا ن

 بهذن الو . هماكحا ذفنتو هدعاوق قطت ن-ح. ن ةم ءالا ال هك دحو

 وهو نولوط ن ٥ ١ ؤب رح ف روصه ى ! لل .ة ف ةرظنف . اديعب ىراقلاب

 دقلو . هلل نيدلا ىرحتلا نم هياع مه ام ىلع تجح هفكت مهلامع نم لماع

 تيو نعم ةا . عو.ةولا ققحم رطخ نم ذئموي ةبلاغالا ةموح لطبلا اذه ذقتا

 ىلعءاضقل | ٨ل مل روصنم يب ا ال ولف ٠ اهر.ه ءاضق و ط ٠ س | اهيلع ى ض مهشيح

 ل محلا اذه اولبامقي ن ١ا الا مهيلع ىبا حىلاغال | م ] . كش نودب اث اهن مهت :لود

 ه_خي٫ رات نم ةنس رشع حيس يضمت ْن ليق ْن اذالا همسو نويعلا ارت ام حبف ةر

 مهومزهو نيبسوفنلا اهيف اوب راح ىتلا ٢٨ 3 ةنس ةروهشملا ون ام ةحقو ف كلد :

 اوفرساو اليثمتو ايبسو ابهن و التق مهيف ب باغالا اونب شحفا دقف ةلم حمب ,زه

 ىلودلا ماظنلا اههرحيو ةيناسنالا اهابات ىتلا عئاضفلا عاونا لكب اوتاو فارسا اميا

 الو مهسوفن يف قلخي مل ينيدلا عزاولا امن اكف . ميرحت دشا يدمحملا عرشلاو

 : نيروهشملا نيتيبلا نا يرمعلو . اهراوجب ىتح نكس

 حطبا مدلاب لاس متكلم املف © ةيجس انم لدعلا ناكف انكلم
 حضني ہفق ىذلاب ءانا لكو :: 7 توافتلا اذه مكبسحف

 مهلمع ث ويد ةلاب اقملاو رخفلا دنع ہسوفنو روصنم وب | يب لثمتي ام نسحا امهل

 ءاش زرم قلخي ذا وس قلاخ الو كربحغ يلا ال نم ناحسف . بلغالا يبب لمعو

 . نولاسي مهو لعفي امع لئسي ال ميلعلا ميكحلا وهو ءاشي فك

 ناكو ميظعلا ي ىلاعلا هللاب الا وق الو لوح الو هل هلل هدلاو هعمح ان د را ام ىتا

 ىلصو م ٣٦ ٩ ةنسو ه ٥٥٣١ه ةنس ناضمر كراملا هلل رهش ف هحح ن ٠ غارفلا

. ملسو هىحصو ہلاءو رخ اند ىلع هللاا



 باتكلا١ سرهف

 ةطخلا

 حمدتمل

 ماسو ہيلع هللا ىلص دح

 قيدصلا ركب ىبا ةنال

 قورافلا رمت ةفالخ

 نافع نب نامثع فالخ

 بلاط ىبا نب يلع ةفالخ

 يلع نب نسحلا
 ہکلمو نايفس يب ا نب حيواعم

 دب زيلا نب ةيواعمو حي واعم نب ديزيلا

 ريبزلا نب هللا د۔عو مكلا نب ناورم

 ةيضابالا مامال ہتلسارمو ناورم نب كاملا دبع

 ضابا نب هللا دبع ةماماو يضابإلا بهذلا

 ناورم نبال ضا نبا مامالا باوج

 ه رصع يف ةرصبلا ہيقف ديز نب رباج مامالا
 ةسيفن ہيدارطتسا تلحو ح ضابالا ةما نم مجحو .ع وبا مامإ ا

 نودحوي نياو مويلا حيضإبا

 رابجلا د.۔عو ثراحلا ةماماو برغلاب هروهظو يضابإلا بهذم راشتنا

 ناور ةزا و ساب ارطب ىضاب .ا ١ ىنميلا ىلعا ١ ۔ا۔ع باذخلا ي ا ةمألا
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 بيبح نب بوقع متاح يبا ماما

 برخملا ىلا نيدلاو ملعلا ةدمح

 ( برغلا قارع ) ترويتب متسر نب ةفالخ

 متسر نب نامحرلا ديع مامالا خفالخ

 نمحرلا دبع نب باهولا ۔ايع مامالا ةفالخ

 ہل يرصملا بيعش ديياتو مامالا نع نيدنف نبا جورخ

 (ہسوفن) سلبارط زيحب حمسلا نب فلخ ج ورخ

 باهولا د۔ع دهع يف نييرثملا رهشا

 باهولا دبع نب حلفا مامالا فالخ

 لبجلا يف رصن نب ثافن فالخ
 حلفا نب ركب يبا مامالا ةفالخ

 حلفا نب ناظةيلا ىبا مامالا ةفالخ

 نولوط نبال روصنم ي او ہسوفن ترح

 ناظقيلا يبا نب فسوي متاح يبا ةفالخ

 بوقعي ہمع ةعيب هنمز ىف ثدح ام مها

 فلخ نب بيطلا جورخ

 سار زىحب ونام ةعقاو

 :.ر ينب كلم ضارقناو ناظقيلا يبا نب ناظقيلا ةراما

 ةحيمتسرلا ةفالخلا ضارقنا دعب ةيضابالا لاح
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 ہسوفن ءارما رىهاشم ضعم

 ةن ورابلا ةرسالا ءارما ضعب

 ينورابلا ميهاربا نب ءاي ركز ىحي يبا ةراما

 اهدفن رارمتسا و ةين ورا . ةل اعلا لصا
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 ةيقرشلا راطقالاب يضابإلا بهذملا راشتنا

 ةيوبنلا ةثعبلا ذنم نامع خي رات ةصالخ

 راذتعاو رلغن تافلا

 ةقلطملا ةيك_املاو ةيعرشلا ةمامالا عزانت

 ةميظعلا مهتاحوتفو اهتمئاو برعي لا ةلود

 برعي لآ طوقسو مجعلا ةراغ

 اهلائمو ديعس ل آ ةلود

 شيفطا ميهاربا قاحسا ي | خي۔يثلا ىتيلعت

 ۔كش رمالا ىقيلعت نالسرا ب

 تلق ہلوق تحت فالا ةماك

 ةيفالخلا لئاسملا نم ةعبرالا بهاذملاو ةيضابالا نيب اه مها

 نء۔
 :لاذملا نم - نم عم ةيضابالا ماما هلعف ا .. .ف مت :اخ
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