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 3,2 5 هينالثلا : 16 رمد. امهيترغصز 25 ءووز 11 سق., دمه © 47
 41و هع. ]باوسأمرو نمت, ء اةهلعمللام ذم ةعومتأم, همه 0ءاعطصتمه له 008] ممأو ءاا مهداه ةأ ةج

 عتدممبع 1611/7 11 عمم 6.

 5رف 8 هينومعز 7 رمو. كثتضح ا: 153 5. ىورمشن : عو ض1 مق. ممراو هرو ءاغلا, مه ةءوطعو طع

 عهاععم0 وأمردعداع ؟(مومهع 06 ءاملا : وو مو. تغمسأز) 31 5. ىنه.

 6,1 5. كاش مق مونع ءطف ةماعمم0ءماغعصعلاع 10556 6 كامه: + مم اما زإ مو. امحلر
 و مسال عووز هويعإغو: مع همام 606565506 صساللو دو ذذ صورو. ةيجعملا رمغ نيع عم باوصلا

 (مصه 1'همغممع ةمعو ةديتأغم ءه]1 غر تلك. 7,اذ)ز 22 58. هيمطز 27 2. دإ ١1 موو غ ل١ ' لطف 81ددفك .١

 عنط“ 74 11, 395: 846 همهم 111, 172: 31 لن 1كمنط ط. ةكفلتا ء؟ 0ودطوعت و. لاذ (؟ 7/11, 316)
 111:20. ه40-1. 11, 562, مهق#.

 7,2 ء؟ ةكدنلفمأ ه0. ءونم. 11, 260: دع 5م 18, ؟». 786 17 ل1 ؟!ةكسسفطب 14 ال, 413بافز ةاثا

 رسم. عدجأو مور ءورصم 5ع06مز ةممدعدقم (8ر عنا, معع ءمرم 001!'ةسفهسعممعز 16 4. الةونأ 1, 26627:

 هم 11 725. 6/' |[: >5 ©[. 0.

 8و سف. نودرالاز 6 غ !'هوكمرو هلع طه 66 ةلفرا 6 ممم ةلفزا («(6( 10,3): وه هك "4 11, 281:

 10 (ممنمعنمرر ©08) 11 مق. ع صوص 6/1/4: 19 (لاغص) «هموأ ]1 مق.ر 50 وأ ١1 مق. ه ممد '«/"ال/) 0: © 951١

 عار 87 (329) ١ةو0غ 1, 185: ذ1] مهموم 01 الخوه. 184 ةعبطعو ءوقععم ذو فمماعلأت ةأدنف ءوااه ؟هءقاأةةةع

 عتددع 361 مق., معا ومهام ؛مم6 ذ هاوله ةءوسطتوأو اه ؟هعواتومدعزددع ل1 ءاهبرا از. ور ىد ومعااو لأ وسع

 م0 ءاعبرا: ه9 نابشلا 600 05 ههمءوجمبو نامعشلا مد: 30 14, 11 2.

 9و 74 7 476 + (غزافق) 17111. 3849: دم صم. ندر دو مه همطنمب د4 14 11,168: 9 14
 11, 302: د6 8زطوس. هلل. 2ءعمط. 11, 344,21: 31 الفو. 1, 99, 1!' 1007 (مع. مملم).

 10,3 ه4. ةززدس. 11, 345: 14 11, 497: د مو. ابرجالا, دو (اودط. ه. بشرق, 14 1, 111, 147

 (مو ابزارز 12 هموأ + معزوم ء ؟موعواأ د ندغم 11 20 صتسفلعطتم معأ مع.: 15 لحنا الفذو. 1, 415:

 ذو 74 1/111, 77: ده الفو. 1, 359 (ه»«, |. دو, !ءيهدما باتكلا كمه زا مناف كا ةاطعس) 74 11 2
 (مو. كامظلا): 26 م. كاعتشلا»:

 11,7 ليبعاف: 1'هللعو دوق ليعاف ممر همعمرجعب هم ممم !'ةسكمرم ممم اماعملعجو ممم نهه 0همماق

 ١ هعداذنت 16 ليقعاف : هد'ةدوأدعو هووعسجوقأم»6 خ له ؛هعمع ةصعاو اص هالو !نمهطأرز ه0 ةعرطعو ع

 1'ةصفمدعمومم ةططتنو وندأ هرمعووو ةباعنت لأ ىت, مقاله اذهعد ممجتعوأع, غ لهأم ١١ مادمهل6.

 13,7 صم. وه طم غ معرتانم ةسااه الهمه: 17 مم. ىوتتور و نونم «هوا ذ1 سه. (ممأ م'هم/ط لا

 1ةناوط مدر هععدرجع ونهعوأه مومماأه): 26 26 قروص

 13رك ©دوز أذ] مق. سمه اه ؟هدوه مال“ 6/4“ +٠ !'ءومرومأو ءابوق عموم ممعم عمموعومم مارعأسأل, هملع ونأ ة

 له مروع جممم مام'ام ب ءاب وف: 10 م5. نارطقلاو معع درع لأ هيسوس.: كا. 17,95: 16 م٠. مامشخ (ةاده

 105ه ءطع هععوررم معأ اءوبتعأ, طش ,و0 لاعمف : ده ءىمقذأ (/«'ها/2) أ]1 "8. 30 34. نالّعف ©« ءهمقأ هدهع

 امههسعمأع عان ءوعصمتأ.

 14,3 (/س' عا ه) ءمهز ذأ مه.: 5ك 58. اًلعف م ةصهاوىدتمعنأأ مأأ ءوعومأأ: هك ءممل أ] 36. (0 ناهمهز:

 سه 6أ|5 هما غيم همم م. 19,0 هأه ناهمف: مماعاطف اه (هحصقه ماء“ هل |. هععوررم همممعونم .١]( 23) ونبأ غ

 له همءيومم ناهمق مسالاف نالعف ىلمو: هو نلقمت, «هدوا زا مء.: دو لو «مءييممم نلفمست همم

 مكلأوأ له 19,2: 1١ مون أ]] مو. م عشللا موز ءمرجعإو, مصمم مالكلا: د 411,40: هس الذو. [أ|.

 625: 3١ "4 الآ, 60



 البس سه يي يااا999اااا7ببررربب

 مو

 15را ءالعبف مذ 16 ؟هعهات مما سقيز ع ءموأ 1و ؟هعولت معا طق. (ء 14 ء ةهصعلز دم ذآ مم

 مايتح (. 1310): وك ءافرزلاو, هومز ذا دم.ز ه6 قلص. م8. 187 (طلع. ه4. ها دعزب 14 11,358)

 1ةرد 184 11, 474: وه 74 11, 76: 14 4 711, 3 (01 4مم .5٠ وؤوم, هك. 8150:. ه1-44. 11 236

 16 14 17, 5 (فينت): دو 14 7111, 46 (؟وجو:ةهولز 20 هك ةطلسوعلا هن ممعإو الكر دا كب ةوسطب

 ه قمسدإ) و4 14 1711, 258 (21. 81:6». ث!-44. 1, 401): دو «؟ ظعومداععا 4». ريععس0م.

 | 14,5 ؟هددع له فصوهجعع»م دارجلا نم ببرضز 14 صو. دوسالا وبا (11 معهم غ لذ ةووول .5١ او:

 ل1. 4و4. 71, 185, ظمطتق 105, الفوه. 111,165 ءاع.ز دع اهاقرم سم. 0. اهافرمزر دم 14 11,76 (2ةم4»+
 ها-ملل. آ, 298).

 2-18,1 1. الفو. 111, 7207 ءطع, 140786 معج زهءوقأأهدده, فخ ه 1طسد 8هعقن4 1' هماد1زن26 ههه 8

 3 ظمطعت 761, القو. 111, 33, 0ةلطمتأ 5. عبس, 14 7,367: درو 1411 427, ذه انيرق 1١ ظرورامهع 111

 456 غ هممدع لت مه. (ههرسع ؟موم ذ هم فيحصصت زا انبرق)ز 19 4طادومل+ مات صممإو ل: وي ىكمز

 ىعنر : ل46عرمج لذ هماه هدامعهجهقمز 1. له ثم 06ومعمومزو»: 01 امه: موجه ته ت:هطه, 1| ذهحصه 1886 :

 25 311 ه8. ؟ه<ةلتمنه (هأ14 نهعوأع مهعوأم وتم م“12)]6 مصعسأ»ع ه مدع. 13,22 ةهمصم هكاهأم ه0 ءوعصجتم كلذ

 رطلا4: 2: 14 111 5358 (5زطهس. 352).

 19ر5 (تدهط. ه. ىلب (ءهد مومنعاف) مند. هامه". 57111, 94, 74 5, 43, (مانت)ر ه-: هى 74 58,١

 (هم» معهصف ذد !همعم لت ماكض): 8 74 1, 111,20 (باد ذد 120جم ك3 ءام)ز 9 ةمصطعو ءطم وهن ةنهسم

 «مدكدمم 1+ لهم مولنتعن لمع هع ادمغز 11 8عطزت 710, القو. 111, 882: 14 174 1, 192, 197: 21 ك. آه

 2دعدنل, 215: وه هقمت, هومز ذ] دمعبز 20 هك. اه مماه ه 14,25: و6 (ايمييلق) © الؤه 17, 169-170

 هذ ناموح, مون ونت ذا مقر سه 20,5 ناموح.

 20,13 ممسالاف رموصءو معآ مطق.: 17 ء,. ذه 00د, للدهن ء "مون. خنممهر 18 (م8م41!:«6) ءمول ذل

 288.1 26 اطق. صيضجه

 21,3 ءموأ (/6“:/!!.) ذ] دق. ءلك. ت2ةسعاأ, 8216 41|. ا” ذعو. 0 .ظعداهلنس عدن هرهج. 211 (8تزفأث, ةلافقأ.

 904 ةحآ 1/بقغهيم» م0- 4و, وننتمقت مكهطعطتاصعدام ةه ده نطمتلل)ز 4 ممم هماناو هيأور 7 مما دعتع
 1ءعبعوذ اممحلاو كولملا وتق نسحا ال رعاشلا لاقو همدخلا وتقلا لصا ركب وبا لافقز 15 سد.

 عا 21 212 0ةهطب 5. مرطر 184 17/111. 30/6 22 ورمع وأ هورجعااوم طصمأ موتو. 561 اعوام و ركب :

 29 طك ءمقأ معآ 228.

 229,3 735. ضيضهل) 7 1 20,4: 14 مو. ة>لمغص (23 23,1 ههه ض): 15 مو. ثبنرح: د2 ىنلا

 «هوقز ذ] مو.ز 25 مهنع طع ميتتمو ؟هدهع هاو ةرمغقلا : دم دف. لبحلا.

 28,1 01. القو. 11, 65ر10 (447ءاغ 48 ءهدجءعجعت# باتكلا نوه 11 96/48 03 8ؤطونب): وه (هون نأ مه

 ع دمص غ0[ 'ا|«ز 21 6ةدطب ة. منر 114 17111, 320 («وهد 01:ءرهزاغ)ز 6 ةوردتا مموطوطتاسءدأأ مدع

 816ءوؤ0ه 82-101.

 24,1 ود. :.. بلخ (14 1, 253): 7 لحبيب علو 0و 40283 ءممعممبتع ذه رشكي 10 11 هل.

 6 ريغِم (م. رمغم).

 25,24 ردو. لوشع, مو هى. 1. 22 © كرز هةر د5 رمد. رثوبح همماهرسءلاع معك ه2026 لك ةيمقتشانم886 (©1
 رعاطرن 261, ال39. 11, 199): 26 3٠ ليلا (2): © 14 11, 413 (4طن-ه-ااةؤدل.

 26,8 6. ممزو: 8, 9, 94 مو. بمثذ ع هيثذز 9 هنرتم قانت, 020 06 هلام هدتمووم مع طعم

 وزاؤ 1 موعماع 0ع ل6 اهو ءاح هملعت الو ه ةزرمزعازوسألز 11 لك ن عمت (له 27,13 ؟هلمو
 ءع ]'8. ةىتومع مثل“ نلآ)) : 13 "ةذومس مرر م0010: 708. كيافصر: 15 5. (ندذر 5228 ممد 85مم56850) ىمف:

 15 رورو. بدخل, مو > مرجعا منع زد ]نموهم لأ ببدحر 0ك. 27,12: 17 (© 27,6) طق. كمص: 25 طع.
 جمزلاو : 25 ةعزاأانتو ا نععجأق, 102 اجهمرم ]م11508 ع ع وذ همم( مءانم (ىمتعلا +): 25 ةعسط»و

 ءأوكأ «مداكم ؟ه ياه ء خاهر 2و مو. تغيضنت» هوما 0 ناهبش 3ك. 2ص. ][+هل!. 180 (عاطمخ
 790, الؤو. 111, 74, 202): 30 ةعصما4, قلاع 01149. 8.

 ا 0١1011 ا أأألللل_/_/_/_/__/ 6 همهم لح :©ت>حت-ااا



 طلو

 27م ردو. قدم 14 1, 192 القو. 1, 98 3006 !ءعوهعأ عرض.
 28,4 لق. حرج“ (ده 20226550 ع ركز: 105 لاقي : ناصقب رع ممم هعورع, ذو علم, لعا1'هتلقمان»
 هموم (/. 14 17, 409: 8زطقت؟. 366.15 مماق) ء طم» 011:8 سأ.: 8 (ةرغسن) 00 ةرمافل 298 (ال وا) 55.

 الوز دو 74 7111, 63: 28 14 1/11, 405. 31 14 1111, 5
 وروي لو ديدش و ىوح زد مدتع.: 3 14 111, 515: 6 معا دمعو. غ مممت0غ5 ةقورعب ميكصلا :
 19 1 مهن:مو ىعابرلا غ زم مدت. ء هزم ذا ةهعمدقد, يد نصه مممواه ءطغ غ ءاعأه «ةمعءا13غ5 انااه, ذهاالد
 هج و ءطم ]آه ميعمم0ع98: 21 11 25. رتومح.: 22 معا سدو. ةمعطو يأأ هوعسمأ ةدطو ؟هءةانوعنأ1) ةدقادوعق»

 رمعمأع, ومنم0ذ نوربعمم+) ىع. 2: مع. لجدرخأ: 27 مك. ةولعف: 28 5. حوفسيخو: 0 0-20 -ىلعو
 قوقدنح (6 مهمماع) معا يدعو. م لمع ةءوست معا (عوام, !'همم هو واولا (1. عوز « !'وا1 مم كومو نونحكتم

 (). م): مما مه. نوقدنح .
 830,3 هوز ذ1 ةمد., هع1 00405 سصورد» (01 01 متاله ل1ءم 14)ز : 14ه ال, 15: ه 2+ ناريمشم

 1و نمو ءا- 4. 11, 470 8 111 539, زا مدعم مممطوطتا سعمأع ؟ذ مهتاع لعاا'همورادو لأ ةطن 21نطهأأقت
 ركب 4وه». ال1111, 146-145 ده 8عالمت 744, الفو. 11, 1066 5 14 17, 206: دك ط8وستمل ».؟. لوقت

 ةهمقاعل0. 1. 8ندنس, ةم»هع ياي“ 44 79: 14 111, 175: 31 14 17, 4
 31,4 لبمقح هموز ذآ ردو. (ممرذ ذ لمع مدمن لعا هل ةعمطسمم ةيوتنمأأ هصد), هه 4 لفقيفح
 (عمره'وصعم عمد لت معتسه مقمم)ز !"ةسععواءممه لعا]و ةعلكأسمم منذ 0ععتجمعم لهمام ةاعومم ةاناممع ءم ايهع

 9 »م « م

 مو (82,6) ز] عموم 06ءا1ه مومماوز 14 ءدقأ 11 مو., عيتصلت ةقنعطط# لو ؟0ولاقعةعع ميسم : 5
 عوج هيمزهعن4©02:) 18 6ومطون و ؟:١ م 14 1, 207: 5 14 1. 111: 956 06 ديذنح ه لديداغمس

 سم 1. : ديزنحر 27 رو. هفحكسإ 30 8ءاطرت 478, ١ذو. 11, 200.
 39,1 74 7111 ه. :.: 5 مهن زال دق. ه4. 14 111, 516,5: دك مق. كزلزلا, هو مم. ءاظعاجز صو ا(
 38,30: 30 نامدنح ونوز ء 34,11 (غ مممطهطتاع ءطف !'4. ةءصلنءومو ءفموا, ءيسمصلم طه !هقلمصع لأ ههأأأ 8:

 061 8:440): 31 ىمصعح»

 33,1 معاأ دق. طنأأغ ؛هصو هلا سس عوأع, مم ءمرم لماما ةطصقت. ممعمم4165005, ممعطم !أوعم اأدسقللقأب

 ويعوأع ؟همصعز /1'2ءل4 ٠ ىدنتره ةوجم جمر 00ا1'ةسأز 2 34راقز 11 14 ال, 183 (2* ةس) هش اطباط (2) :

 وو (ونبطر و. ةلهد (14 17, 387).

 343 مو. روصسملا ئ::. ه4. 1, 415 74 11, 359: 5 ىنامدرقلا, ء نوسفااو. 114: ه ضع.

 ءابيدتهلاو. 10 مو.رابثعجح ممر نععمرجم ةمامءء0لعسا وم معتأعز 14 14 111, 396: ذذ ١١ مهعدا# - لاغبو

 ىنعمج معا سقتم.: 16 1 مهموأاع مالكلا-دفو ةججنوسغم مموأوءامصتنءسأأع: 64 ةلعبشمج ؟ةأوو 20113,

 ممر ءمزعمأأ ذهل1' ةدغر هك. 8!طه»#. 371, 1ع ؟ةعاوسأأ لذ 8, آم © لذ 4 <« م. 35,1: 99 04. ةفصلاو (9) (؟ةرره

 رععوأب 4 مدس 5 (025): 31 14 111, 211 0ةهسفاأ0ل4. ط. 1115. ةذمص»س. قالي“ م4 4

 ةقرف 16 ممتداو له ممجحلاب حا قمع 0ءااو اذدءو هدصم دعا هنونه.: ؟ررهمهلا 11 20 ر ةعصاتعو هع

 111 ءممز ةصعطع ذا 8/0/6 (وز عممعأ(ءمعططع ذدحعنم /ه'هاه/[ن) : 16 ءممأ (صحص 7نلورن*») لأ 538.1 30

 مغنشو هامغسشز هي 14 111, 324: ده 14 11. 119 (15 ه».).
 363 وسطمتت ه.. فشره (14 71, 247)) ه 14 1, 1|. 73: 19 »0. رخهمجج (7) و ةهمعوند

 هلثعس, دو كك قفص 141, 8 (مدص ةمدصطعو معرف ذا !نمرعم طع ومأ اهثعدلع هقعقسطعألا).

 37,20 (6 ودامت و. مهرد 2): 30 طق. رورمف»

 88,29 218. نكسب.

 39,4 مسه. رعبا (7): دم 14 11, 3719 .448 ٠

 4027 مول ]1 دم.. ه نسهسأم موقعز د ةسع لمأ1!'همععو نمه دمصو مان هءءوأاغع طه هعران١: علاط

 .مهنع هللا ىفع ىشرقلا مساقلا نب دهم نب دها هللا ةهر لإ هللا دابع رقفا هبف

 .مهعنجنس('هههعوع: رن !. ىنارهبو ىناعنص: 10 نادسالا م(. نحالعإ 125 هوبا

 ناز 17م !.' وطقلا: 19.11 ٠ كرف : 20 |. ىرزعرمإ 222 .١! نع.
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 كلام رشع ةسج ىعابرلاب ققعاملا ديرملاو ةلثما ةجالت 0 ديرما ريك الاعب نونالث نقنالثلا 1257

 عرزلا لبنس نيّتوغللا ضعب ىح اضيا لعثق ءاج دقو ءالاثم رشع ىنثا قعاملا ريغ ديزملاو

 انينكي اولاك لب :ةدديع | ىنإ نع تاتو هتيم ةضاننك عمقا اذا, نلككإلا مقوم قبساو

 ا ا تو دعب را توب عر مزود هت واير
 . لكُغَت وهو دحاو لاثم ىلع ديزملا ريغ ىعابرلا لعفلا © ةيعابرلا لاعفالا باب 5

 فعاضم ةعيرالا تانب ىف نوكي دقو فعرسو جرحد وحن كلذو ةلّدععلا ردصملاو للُعْعم لعافلاو

 ربكب وبا لاق ' تلزلزو تفكفك مهيلوق لاو تدار ىف ةثالثلا تانب ىف ناك امك دئاز ريغ

 تففك مهدنع هلصاو ىثالثلا نم اذه نولعجي نييذادغبلا نم مهوحن احن نمو نويفوكلا
 للا 0225 2105 لما ءافإ لثم ترصد مني :اولاضف فيعضتلا كاصتا اوهركخ تقلزو

 ىنعم ىف تفكفك كلوق نا ىرذ الل* مهبهذلل قاقتاشالا ةبححو مهتلاقم دارطال باوصلاب .٠

 الاف لالعق ىلع اذه ردصم ءىحب دقو هيوبيس لاق ؟تللخ ىنعم ىف تلحاحو تفغفك 00

 اوحتف امجبرو لاغيحلا ةيثالثلا نم اهب قحلا امجيف اولاقو لازلزلاو لاقلقلا اولاقو افاهرس هتغهرس

 .“« ةككَعَف ىنعا هب تاديأف اذه نم درّطملاو لازلّرلاو لاقتقلا 2 اذه نم فعاضملا

 لثثم كلذو َتْدَلْعَمَت ىلع نوكيف ةلوأ ءانلا ىعات الا كئاوزلا قاحأ باب

 الو للُنَعْفا ىلع لعفلا نوكيف فرحلا لوا نكسيو ةئلاث نونلا قحاتو ؛ تفعرستو تجرحدت

 * تمطنرخاو تهبنرحا وحن كلذ لعفتسا ىرجم هفرصت ىف ىرجيو لعافلا ىّدعتي

 وحن لَكَعْفا ىلع نوكيف فيعضتلا همزليو لوالا نكسيو فرحلا رخآ عضوم نم ةاايزلا قحاتو
 لاعفألا اد نا ملعاو 'لاثما ةعبرا ةديزم ريغو ةدبزم اهيتدعف راما رعشنقا

 تافص الك* ابيلك نع قوعت الو اهيلوا ىف ميملا نم ولضت ال ةدابز رمغ وا ةدايزب ةيئالثلا تزواج اذا م 5قرط.

 اللثم نوثالثو ةعبرا لاعفألا ةلثما عيهجف ءامسا اهيناف ىسومو فحاصمو عدخ“ مديلوق الك ©

 للاطتق ا كةبقكا عبو انيق“ ٠ “قازهاو ناش انركذ دقو ةعبرا ىعابرللو نوثالث اهنم ىثالثلل

 ةمئبا ن نم ريسملا ٌدشِي نا الا برعلا مالك نم سيلف اذه زواج امف ءامسال ةينبا تمدفغت دقو

 لاا نق جتنا اءانك ناءاهي عيوب روصضتمف كاغفالا امأق ا -اهويف ةحغتمم ةطاخالا ىذا "ةكماخ ةاناذخل

 موي مكتخم رسبأو متتغم نميأب 0 حر رج باو
 ةعمتسو نيرشعو نينثا ةنس نم ةرخالا ىداهب فصتنم نينثالا ه

 نسب نيصح نب دهن هّبر ةهر ل1 ريقفلا دبعلا ىدي ىلع
 ,'“« نيعهبا هلاو هيبن ىلع ايلصمو هلل ادماح ىطيلدلا نوده

 ةدكدضتشنلا هله: تضراع تدوم كتمان تك

 ىسرافلا نيسملا ىبا عم ميم ىسلدنا طخب ناك لصاب

 نينامعو سؤ ةنس ةهحلا ىذ ريش نم فصنلا ىف 8



 6 56,3 فرحلا لوا نكسبو ةيناثا هانلا قحاتو * 'تلصناو قلطنا وكن كلذو لِعَفْمُم لعاغلا مساو لاعِغْنال

 ' عهتساو برتفا وحن كلذو لماغلا ىتعتايو لعفنا فرصت وحن ىلع هفرصتو َلَعَتْفا ىلع نوكيف
 ٌلطفتسم لماغلاب نكفتشناا لع نوكيف لصولا فلا هقتحاتتف فرحلا نكسيو الوا نيسلا قحاتو

 ' لمكتساو جرختسا وح كلاو لاعفتتسالا هردصمو نيعلا متغت كنا الك هلثم لوعفملاو

 هكرديو للاعفا نوكيف فرحلا لوا نكسيو اهيعضوم نم ةدئازلا ماللاو ةثلاث فلال قعاتو

 دقو ؛ ٌباهشاو راها وحن لاليِعفالا ىلع ردصملاو لعاغلا ىدعتتي الو لاعغم هنم لماغلاو مافدال

 ىتأيو لعاغلا ىتعتي الو مافدال هكديو َللَعْفا ىلع نوكيف فرحلا لوا نكسيو ماللا قات

 اهلبق ىذلا نكسبو نينيعلا نيب واولا قحاتو '؛ بييشاو رّمحا وحن كلذو لالِعْفا ىلع هردصم
 اولا قحاتو * ىرورعاو ندودعاو قدودفا وأ لعفتسا فرصت وحن ىلع هفرصتو لّمٌوَعْفا ىلع نوكيف
 وت لعفتسا فرصت وحن* ىلع اضيا هفرصتو لوعفا ىلع نوكيو فرحلا نكسيو ةفعاضم ةنلاث
 ةلقناتسم ريغ اهنأل عراضملا ىف اهوخنحي ملو ةزمهلا نم ةلدبم ءاهلا ناف تقرهو تحرمه اماو 'طولعا

 نئمف ىوعرا اماو *عاطسا ىف نيسلاك نيعلا فذح نم اضوع ءادملا لعج امنإف تقرها لاق نمو
 ىلذو هلبق ىتلا ةحتفلل اغلا نيللا فرح بالقنال هقعاي, مل ماغدال نا الك بهشاو را باب

 ,“, ىعمصالا نع ىَوجَي ريعبلا ىوُأَجِإ

 ؛ رتخت اذا لجرلا عيبها اولاق ليف بالا انه نم. ءاج دقف ركب وبا لك ةدايرلا
 ؛« هتلصوح جرخا اذا رئاطلا لصنوحا اولاق َلَمْنَوْهاَو ' عرسا اذا ريعبلا مجونعا اولاق َلَمْوَعْفاو
 : 8 , ةلثما ةعبس اهيتلعف

 نم ةدابزلا قحات * ةيعابرلاب ةينئالثلا لاعفألا نم قس ام باب
 ةيناث واولا قعاتو ؛ تللمشو تببلج وحن كلذو تللعف ىلع لعفلا نوكيف ماللا عضوم

 .. قحلاتو ؛ تلورهو ترودج وحن تلّوُْعَف ىلع نوكيف* ةثلاث واولا قعاتو * تضيهو ترطنب
 كلذو ةثلاث نونلا قعاتو * تيبعجو تيسلقو تيقلس وحن تئلعف ىلع نوكيف ةعبار املا

 ىه ذا تجرحد» قرصت فرصتت اهلك لاعفالا ةذهو "كليم ووشل ثيِلَيَعُم ىلع نوكيف ليلق

 ىرخ ىرجتو ةلثما ةناس ىلع ىتأتف جرحد» قحات امك اهيلئاوا ءاتلا قحات دقو ' اهب ةقحام

 نم ةدايزلا نوكتو ةثلاث نونلا قحاتو ؛ نكسمخو عردمم اولاق لَعْفَمح اضيا ءاج دقو ' جرحدن
 نوكت دقو ٠ هفّرصتا ىف لعفتاسا ىرج“ ىرجاتو سسنعفا وحن َلَلْمَعْفِإ ىلع نوكتف ماللا عضوم
 الو تمجنرحاب قسما تيبنرحاو : تيقدلسا .لثم كَمِلَمَعْفا: ىلف؛ نوكتف:هابإ اضيا ةدايزلا

 .':هب قحلأ ام ىتعتي ال امك لماغلا ىتعتي
 دشنأو ابدعت يزول نقشب !ةياةانع ةهاركب نبا لاق" © ةدايّزلا

 ةيبنبا عيهجق الاثم رشع ةسهج اهتدعف ' نيفونصم نيتيملا 05 لاحم ىدنع اذهو
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 لشمس بقا" ناجل ادع انزكذ) هاو مكركو مرو ناساف وسام رك وا اقام كوتيخم

 هالعلاخق ىلع ترت وا قعاي ملو ريغ وا مهتيينبأب قفلأو ىمجمأل نم ريغاءاس الع ة دج لاادعتسمال

 احجار يوووح] وللا 43 رعد ور دعانا هداف دليعأ جيف من ىلع كيش حشا مدي »العا

 ىتعتتي امو اهينم نيلعافلا ةينبأو اهرداصمو اهينرصتو ةديزم رمغ وا ةديرم ةيعابرلاو* ةيثالثلا
 .“, ىّدعتني ال امف لماغلا

 ةثالث ىلع هنم بجاولاف ديزم ريغ ناك اذا ىثالثلا لعفلا « لاعفألا ةينبا ركذ

 نإف ىف ؛ىمشلا ششي نا الل لْعْفَيو لِعفَي ىلع هعراضمف لف امأاف لعفو لعفو لَعف ىله

 ىنلا هلصا ىلع ءاج امبرو لَحْمي ىلع ءاج قلحلا فورح نم ماللا وا هنم نيبعلا :ٌعضوم ناك
 ىتعتملاو لعاق ىلع لعفلا هل ىنلا مسالو ؛ لعف ىلع اذه نم هنءاف مسي مل امو ' انركذ

 لتقو جرخو برض وأ ىلذو لوغفو لغف ىلع ةرداصم ةينبا رثكأو لومفم ىلع ٌلعفلا هسلا

 ركاسو دكشي نال لَمْفَي ىلع هعباضمف لعق اماو ' ىبأد ىباو نكري نكر هنم دش اممو
 هنم دش اممو برشو عِبُش وكن كلذو كلذ ريفو هرداصمو هيدعت نم لَمَف لاوحأك هلاوحا

 همسا ءاجو ٌةعتتي مل ءاودألا باب نم* ناك نإف 'لْضْعَي لضفو لي لوو بٍسحي بيِسح

 ىتأي هعراضمف لعق اماو ' لَعف ىلع هرداصم رثكأو عزفو ضبرَمو قرف وحصن ليعفو ليف ىلع

 لعفو ةلوعفو ةلاَعف ىلع ةرداصمو ليجفو لَمَف ىلع هنم ٌمسالاو لعاغلا ىدعتي الو لُعفي ىله
 6 ةليعلا" ةقالخ اهيتكشه+“<كانغللا/ ضعب ”ىادداكت دكا هدم :لدن .اكنمو. َناعقَو

 ردصملاو لم برك فزع ةزمهملا هقتعات ' ينالثلا لعفلل كئاوزلا قاع باب
 جرسأو جرخ وحن كلاو لَمْفُم ىلع لعفلا هيلا ىّدعملاو ٍلعْفُم ىلع لعافلا مساو لاعفإ ىلع

 ىتعملاو لِعاَقُم ىلع لعفلا هل ىنذلا مساو َلَماَف ىلع ٌلعفلا نوكيف ةيناث لال هفحانو ' لبقأو
 لاَكِف ىلع ءاج امبرو َةَلَماَقَم ىلع درطملا ردصملاو لغوف ىلع هلفاف مسي مل امو لَماَقُم لعفلا هيلا

 ةدايزلا نمعلا قحاتو * لاتيقلا اولاق لاعيفلا ىلع اذه ردصم ءاج امبرو دلاجو لتاق وهن كلذو

 ليعفتلا ردصملاو لّعْفَم لعفلا هيلا ىّدعملاو لعّمم لمافلاو لّمَف ىلع نوكيف اهعضوم نم

 باذكلاو لامحلاو امالك همك اولاق لاَعفلا ىلع اذهردصم هاج امبرو * برجو لثقو برض ىلوق كلذو
 وراق قنا ءقدتخي ا رفابرلا ال“ ةفزادشملا» نوو كوم اهينثألا انه «نما اةعزاشملا ”نحاوا: تهت مهاو

 ىف سيل هنأل نيعلا تمض امناو لماقَتلا ردصملاو لِماَقَتُم ىلع لمافلاو َلَماَقَت ىلع نوكيف

 قرف هنم لوعفملاو لعافلا نيب سيلو لوقت ىلع ءىجسي هلعاف مسُي مل امو ٌلَماَفَت مالكلا
 لّعْفَت ىلع نوكيف َلَعَف هاتلا قحاتو ' مكارتو مظاعن وحن ىلذو اههتحفو نيعلا ةرسك ىوس
 تلّجعت وحن لفت ىلع هلعاف مسي. مل امو لعُمَتلا ردصملاو لّعَقَتُم ىلع لفافلا مساو

 .“« ةلثما ةسه اهيتتعف ءالاّمحت هلّمصت اولاق لاّعفت ىلع اذنه ردصم ءاج امترو ترتكتو

 الرا لئعفلا :نونلا قعات < ةدي دزملا لاعفالا نم ةلئاوا نكست ام باب

 ىلع ةردصمو لعافلا ىدعتب, الو َلَعَمَنا ىلع دباب ىنايو لصولا ةزمه اهيمزلثف ةنكاس



 رص واي ل ا سي ص يس ل ل د تس هل ل و اا ا وو سم جس وس باس سس رملة صوصوساامأ 1/1[ -15 خد دع مسعر مخ
 كا

 بيلدنمو سيردنخو ليبسس مسالاف ليِبنْعَم ىلع ىتأي هيوبيس لاق ةينبا ةسه ىلع
 ليمنق ةفصلاو ليبعزخ مسالاف ليِلَعُف ىلعو * تيربنحو سيمطلمو سييدرد ةفصلاو

 ىلهو 'روعتسيو سوبطرقو طوفرضع مسالاف لوَُلُعَف ىلعو ' ليهردو سيبعلبو ليبعبخو

 ةينبا ةسه  اهيتتعف ؛ سوبطرق ةفصلاف لوُلَدَعِف ىلعو ؛ ىرطغبضو ىرثعبق مسالاف قتْنعَف
 0 ةعست ىسامخلا ةينبا عيمج ناةانب ةفصللو دحاو* ءانب ةصاخ مساللو ناةانب ةغصلاو مسالل

 السلا ةققلحا هوما تاامسيبور نساوردامبر قضاش نايس 4 .يتناهسلا نا لا

 ليوطلا لجرلل لوطرْمَس اولاق لوُلَعَف بابلا اذه نم ءاج دقو ركب وبا لاق * ةدايزلا

 تابغلا نم برض وهو قنارزحو افقلا ىف مظعل سفاازُد اولاق للالُعَف ىلعو ؛اضيا لطْرَمَسو
 «“« ةبيود ىهو ةنالَصْرَف اولاق ةنالتعفو ' ةسبايلاو ةيلابلا قرخلا ليقو ميدقلا ربولا وهو قناردخلاو

 ٠١ ةئامثالث اهلك ءامسال ةينبا عيمجن ةيسامخلاو ةيعابرلاو ةينالثلا ءامسالا ةينبا تضقنا
 تاغصللو نونالثو ةثام ةصاخ ءامساللو نورشعو ةثالثو ةئثام تاغصلاو ءامسالل ةينبا ةينامتو ءانب

 انهو ىثالثلا ةينبا ىف اهانركذ ىتلا ةلثمالا ةثالثلاو نادانب ةصاخ رداصمللو نوسه ةصاخ

 «“. مكاندز ام ىوس هيوببس ةدروا ام ىلع ددعلا

 ؛ قلحلا ف لهيسلا سلسمللا ءاملا ليبسلسلا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت

 ٠ ءريغص رئاط بيلدنعلاو ' ةعدقلل سبيردنخ ةطنح لاقيو* ةقيتعلا رمخلا سبردنخلاو

 1 1 ل ات دن اعيد دال نم طيطضلا مضخلاب سيينا سلط ئةح عادلا 1
 ىواض ىبارعال نبا نع بوقعي ىكحو اصلاخ ىا اتيربنح اعاص موقلا مطصاو اصلاخ
 مخاضلا ليمعذقلاو ؛ كتالبعزخ نع انع» لاقي لطابلا ليبعزخلاو ؛ فيعض ىا تيبربنح

 دشنأو نيهرد كلذكو ةيهادلا ليهردلاو * سأرلا
 1 نيرو فهاد نككوبسا

 وه لاقيو اظعلا ركذ طوفرضعلاو ؛ لاجرلا نم ليقثلا ةمجعملا ريغ ءاحلب نيهردلا لاقيو

 ىرثعبقلاو ' ةيهادلا ىه لاقيو ةرجش روعتسيلاو ؛ ةركذب سيبلو هنم ربكا اظعلا نم برض
 ىرطغبضلاو ٍبوُطُق نع عبضلا ىرطغبضلاو ' سانلاو لبالا نم رعمشلا ىيثكلا قلخلا ميظعلا
 ليِبُْعَبُح ريسفت: فلن .ملو.ركب وبا: لاق 'دربملا نع. ةمطعلاةفانلا ضوبطرقلاو * قونالا لّقزلا

 2 «'. سييبْعلبو

 , 54و. ننرِمغَي مهينا معا * ةيمجصعالا ءاهسالا نم برعلا تبرعا ام باب»

 مهيتينبأب ةوقعحاي ملو هوربغ ارو مهيمالك ءانبب مسالا نوقحايو مهيفورح نم سيل ام اهنم

 مل وا يوتيب أب ناك اقحام مهيفورح نم مسالا فورح تناك اذا هلاح ىلع مسالا اوكرت امو

 قاحساو جابيدو جربو رانيدو مهرد مهمالك ءانبب ةوقنحلاو ةررسف اممف ' اهب اقحام نكي

 م. هورتغ ام امو ليلشفقو قدنفو زوربفو قاتسرو نامرهقو قرابشو رومجاو بروجو بوقعيو

 ريغ هوكرت 'ام اماو زبرجو مقبو دنرقو ليوارسو مسيرباو رج كلوقف مهتاينبأب هوقتعاي ملو
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 وصن وا ءاسك ةعطق اضيا ةفشرهلاو زوجعلا ةفشردلاو ' هريسفت رم دق ٍبشرقلاو < ىنؤت
 ديبع وبا دشناو ءانالك ىف رصعي مث ٠ضرالا نم ءاملا اهب فشني كلذ

 ُهَفْشرِم اهعم فب ىكسَت ةقكاك اسر زوجع لك
 ىنلا ٌمقهقلاو 'علطلا ءاعو فّجلاو فجلا ىف هرصعتو ضرالا نم اهب ءاملا فت اهنا ىنعي

 . اريثك ءابلا نم لدبت ميملا نا انركذ دقو ءابلاب بقنوق باتكلا ىف عفوو ءىش لك علتبي
 ميظعلا ىدنلا ٌبطرطلاو * مساقلا ركذلا ٌبحسقلاو ؛ ّنِسملا مخضلاف فيفغالاب بقدقلا امآف

 بوقعي دشنأو نييدنلا ةليوطلا ةبطرطلا لاقيو زوجعلا ةبطرطلاو نيبطرط تاذ أرما لاقي
 ؛ مَمطٍرطلا ىبلجلا ريفقمعلا ةّبدرِيلا مقليملا كلتل فا“

 اماو بقسقو ررعصو ددعفق ريسغت فلن ملو ركب وبا لاق * مبلجلا كلذكو زوصعلا ةبدرهلاو
 ررعصملاو ضّبقتو هتاكم عجولا نم رادتسا اذا ررنعصاف هبرض لاقي ةريغصلا ةغمصلاف رورعصلا

 ركذ ركب وبا لاق 'ت ين ددعفقلا نا تعمس دقو لعجلا ةجورحد رورعصلا لاقبو جرحدملا
 اهلك ع قعتوالا مالا كلدكو..مالكلا نتمايءىش قب ءازلا# لبق: عمت الب ةدعاشلا + نوفلا هوا يؤجل

 ينقع ااهاووت
 كاع اذا ,ةيسالعللا كَجاوباء/كاق “ ةيسامخلا تافصلاو هامسألا ةينبا باب

 دجربزو لجرغسو قدزرف مسالاف لّلعف ىلع نوكت هيوبيس لاق ةلثما ةعبرا ىلع ةديزم ريف
 لبق اقحام نكي ملو لثوثع ةيثالثلا نم اذه قمل امو لدرمشو لدعنجو لجرمه ةفصلاو
 قفاوو* ةعبرالا تانب لعف مسالا ىقاب فلاخل واولا تفنح ول كنا ىرت ل ةعبرال تانبب

 ' قلصيصو شرمعجو سلبديق ةفصلاف لِيكْعف ىلعو ؛ ربربحو لقنقم كلذكو برض باب

 لحدرج ةفصلاو يتبنحو بعطرق مسالاف َللْعِف ىلعو ' ةنثعبخو ةلمعنق مسالاف لِكَعف ىلمو

 . قحل امك بشرقو سودرف ىعابرلا نم هقحل امو بزراو لومزا ىثالثلا نم هقحل امو رفزنحو
 «“ءدحاو ءانب ةصاخ ةفصللو ةثالث ةفصلاو مسالل ةينبا ةعبرا اهتتعف ' لجرفسب ددعفق

 ««ةلقب مسا علدنه اولاق ٌلِيَئْعْف اذه نم ءاج دق ركب وبا لاق * ةدايزلا

 ' ةقدزرف هتدحاو نيجعلا عطق قدزرفلا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت
 لبالا نم قلخلا نمسحلا لدرممشلاو ' ىوقلا مخاضلا لبإلل نم لدعنجلاو ' عيرسلا لجرمدصلاو
 © يش وسان نقلا زوره ندا نم. .ةصظخلاباةارملا.سدبيلاو *نيلذلا لدورمشلا |ناقيو

 ميظعلا قلخلا ديدشلا ةنثعينلاو ' توصملا قلصيملاو ' ةظيلغلا ىعفال شرمحجلاو ' ركذلا

 داضلل قشور ةريصقلا ءاسنلا نم ةلمعنقلاو لبا نم مغضلا لمعنذقلاو ٠ دسألا ئّس ةبو“

 'اًيش كلمعال ىنلا ريقفلا ةلمعنقلا ىنزاملا لاقو ءىش ىا ةلمعنق هنطب ىف ام ىزوتلا نع

 لحدرجتلا ىنزاملا لاقو ةظيلغلا ةقانلا لحدرجلاو ٠ ءىش هيلع سيل ىا ةيعطرق هيلع ام لاقدو

 .'« ينبح يييسفت فلن ملو ركب وبا لاق “ ىيصقلا ةرقزنحلاو ' ىداولا
 ىتايف دئاوزلا هقحات ىسامخلا ركب وبا لاق * يسامخ اب ثاوزلا قاع باب



 ةريزغلا ةقانلاف ةبعثننملا اماو ةثعبنخ ريسغت فذ ملو ركي وبا لاق ' ةفمشلا ميظعلا لغنحجلاو

 ,“, ةثعبنخ ةروص وحن ىهو ةمعظعلا ىهو ىفاقلاو ممجلاب ةثقبنج ةارما ميهيضعب ىكحو نبللا

 ةينبا ةعست ىلع ىتأي وهو ركب وبا لاق * يعابرلا يف فيعضتلا باب
 ' مغّتْشو سقلهو دكلم ةفصلاف لَعِف ىلع نوكيف هيوبيس لاق ىناثلا فرحلا عضوم ىف قات
 ؟ رضتضورضتش ةفضلاغ لكم قو.“ نيلشلاو# قلل ةغصلاو معمل مسالاةملذكم نعل
 ؟. 50ه, ادئاز* هلعجي ام باب ىف ركذ دق ركب وبا لاق ' شرمه ةفصلاف لِلّهَذ ىلع نوكيو '؛ سخّبدو

 * سلبديقلا ةلزنمب ىساه هنا معزو هقحل ماغدألا نكلو نون شرمه نم نيميملا ىدحا نا

 ةجرمهلاو ملغشلا مسالاف لّلعَف ىلع فرحلا نوكيف ثلاثلا عضوم نم قحاتو هيوبيس لاق
 اسّيدع قحل امو درتمزلاو ررعصلا مسالاف لعق ىلعو « سنصعلاو سّلمعلاو سّيدعلا ةفصلاو

 ٠١ َلّنَعَك ىلع نوكيف عبارلا عضوم نم قحايو ؛ لّيعَف مالكلا ىف ماعن الو * دوطعو كنوز ىثالثلا نم

 ىلعو 'ٌبقيقو فشرهو بشرق ةغصلاو دبرع مسالف للعِف ىلعو 'ددعفقو لليبس ةغصلاف

 ةثالثلا نم قحل امو ءىش ىثالثلا نم هب قحاب ملو ٌبطرطو بحسقو ٌبقسق ةفصلاف َلُنْعُق

 ةفصملاوز عشإلل ةينبا ةعست اهتتعف ركب وبا'لاقر“ ليك مالكلا ف. نسساو دلع تن |
 ,.“« ةينبا ةسه ةفغصللو دحاو ءانب مساللو ةينبا ةثالث

 6 اولاق لَلْعَف ءاجو 'ربثص اولاق لِلَّعف بابلا اذه نم ءاج دق ركب وبا لاق « ةدايزلا

 /. 50,0. *؛ تبنل لصفص اولاق للعفو* ؛ ةجرح دملا ةمظعلا ةغمصلا اضيا رقيقلاو بلص ىا رقهق رجح

 نورمثعو ةسه. تافصلاو ءامسألل ءانب نوّدسو دحاو ةديزم ريغو ةديزم ىعابرلا ةينبا عيمجف
 ,“؛ ئءابرلا ةينبا تضقنا ««“ءرشع ةعبرا ةصاخ تافصللو نورشعو نانثا ةصاخ ءامساللو

 سقتيلاو ؛ قنعلا ديدشلا ظيلغلا دكتعلا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت

 ” نيعلاب باتكلا ىف ةياورلاو امغنش امغن لاقي عابتا مغنشو ' ديدشلا ظيلغلا

 نا لبق هتوهيش ىضقي ىذلا قلمزلاو ؛ بضنتلا ىنج عقميلاو ' ةمجحعم ريغ

 رختشلاو ربك ىا ةرخّمضو ةرخمش هيف لجر لاقيو ؛ قاربلا صلمدلاو ' ةأرملا لا ىضغي
 ةبورا لاق“ «ىظنلا جماطلا لاجرلا نم

 ا رخّحش ٍبَعَمَم لك ءانبا

 5 ٠١ ةريبكلا زوصعلا شرممولاو ' مخضلا سختدلاو ' ميسجلا لحفلا رخمضلاو رخمشلا لاقي

 ةجرمهلاو ' لاجرلا نم نيتفشلا ميظعلا نيرخخملا عساولا اضيا وهو ربكلا رمخ ملفشلاو
 دشنأو .ةداشلا

 ١ اغلا :ماسني تحت لفت -ىبصلا. !١ جرس ةتفافل نا موالين رادع

 ( ةاو مهضلا ستجتعلاو ' رفسلا ىلع ىوقلا لجرلا سكمعلاو ' مخضلا ىوقلا لمجلا سيدعلاو*
 م. ةىش ال ىا الليبس نالف ءاج لاقي عزافلا للهبسلاو ' سسيصقلا كنوزلاو ' لبإلل نم ديدلا

 الو مغنت ةئيح ديرعلاو ' لليويسلا نبا لالضلا ثنا لاقيو اضيا لطابلا للهبسلاو هعم
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 لاجرلا نم دوسالا ميظعلا نامسحدلاو ٠ تبن ناصقرعو ' براقعلا يكذ نايرقعلاو ' معطلا

 جاجتعلا لاق هناعمل ىف بهذي. ءىجي هناك“ ىذلا وهو لآل نم قرقرتملا ناقرقرلاو

 روجسملا اهيلإ ناقرفُر نم رورحلا ٌعماَول تجبسنو

 ”ريرحلا قوسك اًبئاَبَس
 ' ءايلاب ىنامدرقلاو * ليوطلا ناعشعشلاو *؛ ديز ىبا نع برعلا نم لجر مسا ناجردحو

 سدر ع ىرقرفو ' لجر مسا ىبجحجو ؛ ىِفَبِو لمع 0 رع هلصأو عوردلا

 دشنأو ىنترف ىمست ىبيف هير الايدم ةمأ لك ةديبع وبا كاكذ ةأرما مسا
 ا ا ناي علا كانت رجلا ر نموا الل تت يد 5+ قوز عافشملا وعبر عفو

 ىطغيضلاو *ديرد نبا نع رتخنت ادييف ةيشم ىرطبسلاو ٠ ءابدنهلا ىاةغلا قيودولاو

 نامدرعو رابنجو رافنشو رابنعج ريمسفت فلن ملو ركب وبا لاق ' نايبصلا اهب عرفي ةملك

 نيعلاو ءاملا جرخم براقتل رابنصجلا ىف ةغل رابنعجلا نوكي نا نكمو ىدنرهو نامدنحو
 كاخيو ةريظفلا هارملا نهو تقلو ةيرئقملا قاقتشاوةفاعتشا قال: ركشعلا نوع خلا دعاتوا الو

 حامرطلا لاقو ةدح ىا فيفختلاب ةراغنش تاذ ةفان

 ' ةدَسْج مئاصع ءامب 0 مم وك يلا ةراغْتش ثاذ

 ىنيرهلا هارأو عم“ ربغ عقو هبسحاف ىدنرهلا امأف ' ىّنعمب تجرحدو تجردح لافقيو

 ؛“:مالكلا ىف تءاج دقو بابلا اذه ىف عقي مل ٌلّلعِف نال ةذبارصلا* ةيمم ىهو

 هيوبيس لاق ةيناث ىنأت ةينبا ةسه- قات ىهو ركب وبا لاق ودل قاد 1

 لتْعَتَف لهو 'رخفنقو لأستنق ةفنملاو ةثعبنخ مسالاف لَمُْف ىلع فرحلا نوكيف

 ءامسا تأي ملو لغنعجو سقنلفو سقنبعو لبنزح ةفصلاف لّلْنَعَف ىلمو ' لبهنكلا مسالاق

 لينزحب ىثالثلا نم قمل امو 'ليئعف مالكلا ىف سسيملو ؛ لفنرقو نتنرع مسالاف لْلُدَعَف ىلبو

 ةسمخلاب ةعبرالا تانب نم قحل اممو ' ةسمخلا تانبب قحل ىذلا وه لبنزحو ددنغضو مصفف

 ناءانب ةصاخ ةفصللو ءانب مسالل ةينبا ةسه اهتدعف ' رخفنق نونلا هيف تديز امم

 مومضم لحترج لاثم ىلع ايش ةسمخلا تانب ىف فرعا تسل ركب وبا لاق ؛ ناةانب ءامساللو
 .'ءهب اقحام ضفنق نوكيف لوألا

 اذا اهدلج فرضُح دقو فرضنَح زوج اولاق للَعْنَف ءاج دقو ىكب وبا لاق * ةدايزلا

 ةربيش زوج اولاق لّكْعْنفو ' نييدثلا ةريبكلا ىه* بوقعب, لاقو ديز ىبا نع ىعرتسا

 '«ةريبكلل ةربدهنشو
 معانلا زاتلا يضفنقلاو 'ىيصقلا لأتنقلا ىكب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت

 ريصقلا لبنزحلاو 'يجش لبهنكلاو * ىدربلا لصا يخضفنقلا لاقبوو اضبا ئرخافقلا وهو
 يوب الا ملونة رفاوح بطروا ا معسل ةياو ا” عشأل !ىنو .ئيطتجسلاو + تاوكوملا

 دا

 ةوعجتك مدمّتأف ةئالت سقنلفلاو نيجدملاو دمعلا
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 كك كا

 1. 47,5 تديرملا نيبو ىتتابومو بتاعت منال نادم انمي نك نئالثلار ين ةقييراتو# ةفص

 ةغصللو ءانب رشع دحا ةصاخ مساللو ةينبا ةعبس ةفصلاو مسالل نورشعو دحاو اهتكعف

 6 ةيبنب بأ ةنالث

 ه لجر مسا ىرتنغش اولاق َلكْمَعَف بابلا اذه نم ءاج دقو ركب وبا لاق « ةدايزلا

 اولاق ةاَلَعْفَم * لبإلا ىرتعي علك وهو لاعزخلا انركذ دقو * قرتفملا وهو رتاغشملا نم هفاقتشاو

 بح هلو نطقلا لثثم نع قلغني ركشلا ضعب له وهو لصغش اولاق للعفو ؛ ةافعاس

 :: بنتا

 قرابحلا ركذ وهو بولا فرع لئاربلا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ رهسفت
 75 لشن ديدشلا نيمكنملا ضيرعلا مالغلا اضيا وهو ةريسغت رم دق طبالعلاو

 ' اطال اَلَكْك اهييلع ىَقْل ًأاطخاط امالغ تعلا اهنا ول

 , 470. دارجلل* ءابداغج وبا لاقيو بدضملا هل لاقي اظعلا وصن ةباد بداخجلاو ؛ تفال ىوربو

 لاممجلا نم رفانعلاو ؛ يشطبلا ديدشلا ضفارفلاو ؛ عضوم دئاتعم ؛ نيلجرلا ليوطلا رضخالا

 قالجو *دبرد نبا نع ليوطلا همسج ىف مكخاضلا ظيلغلا وهو بشرق عهب بشارقلاو ' ميظعلا
 اه اديدش ارظن رظنو هينيع متف اذا لجرلا قله لاقيو ةقدحلا نم ةمجحمجلا ىلو ام نيعلا

 حادرسبلاو * لوألا لوقلا نم مصا وهو هنفج بلق اذا قله دقو نفجلا نطاب قالمحلا لاقيو

 هعجيو لبجلا نم جري سر اضيا فاعنشلاو ليوطلا فاعنشلاو ؛ ىعمصالا نع نيللا ناكملا
 'رصن ىبا نع موصيقلا هبشي تبن تو ؛ فيعضلا ىندلا قالا ابلهلاو '؛ فيعانش

 رهزلا ءارغص ةرضخلا ةديدش نادبعلا ةكابش ةملثتف مارمرلاو * ءارغص ةرهز اهل ةبشع 0-6

 . فله مب فتشمو ربع كبت عارشرلا دايو ةونا+ غلاه "اوسولا قت لو كسلاوألا كنق قيقا نمت

 دشنأو اهراغصو لبالا ةيشاخن هانهنلاو “بقعا

 (َتيزعباو ِتاَصَيِلُق انيِهدُمَمُن ال تَيِوَر دق

 (, 48.2. سانلا ءاسانرملاو ءاسنرملاو ' لصلصملا لاصلصلاو '؛ ساقسقلا كلذكو ديدشلا ثاحاحلا بّرقلاو*

 نم مدقتيإ: فنال هبش سانرقلاو ٠ ساطرقلا ىف ةغل,نماطرقلاو وه هاسانزبلا أ ىردا اه لاقي

 "© لجر لاقي ءىش لك نم ديدشلا ىبعلجلاو ' قاسلا ريصقلا رهظلا ليوطلا ىربحلاو * لبجلا

 نم ةابعلجلا ورسمع وبا لاقو رصبلا ةديدشلا ىهو نيعلا ةابعلج ةأرماو نيعلا ىبعلج

 لي وطلا حامرطلاو ' بوقعي نع لاجرلا نم رفحملا ريصقلا رابنحلاو ' فوملا ةعساولا لبالا

 ىف عمتجا اذا ءاصف غلا دعف لاقيو 'ناعمضوم ءالمرحو ءابرقعو ١ هلاطا اذا ءانبلا ممرط لاغي

 اهييف رجهش ال ضرا ءاطاجلاو ' ءاسملطو ءاسمرط هليل لاقي ةملظلا ءاسمرطلاو ' هتدعق

 ةبّيَط لغبلا رارحا نم ةلقب ءابدنهو ؛ ةهجعم ءاظلاب ءاظحاج همع نع ناهرلا دبع ىورو

. 



2. 46.3. 

 ام6يط ١

 ”.  . . . ك1 عع ءايعلاك ءاقك " اهيلع ”

 ىتلا ةأرملا زيزفلجلا بوقعي لاقو ظيلغلا زيزفلجلا ديز وبا لاقو ةظيلغ ةبلص ردزفلج ةفانو

 دشنأو نسلا نم ةيقب اهيل

 'ٌريِرفْلَج َىُهَو نوكت دقو ُروُجَحلا ٍتدوا دق اًرَشْعَم اي
 ليل : علو: نييعلا جبت اما ضبتم يدش ريؤطيع نيو“ ىيقفشملا لق اكيفابالاقييقفلغلاو
 ادق لدول اعلا قي تستلمه لداردوب قافيعحي شدت تلات هلو لاك 36د وغتملا
 زجارلا لاق ليوطلا لطرعلا نأل مالكلا ىف عي

 لّطَرَع ٍداهو مخاض لهاكو ,“«
 ةئلاث قحات 'ءانب نيرمشعو ادحاو قحات فلالاو ركب وبا لاق * فلالا .قاح باب

 00 ل تيمور دايخ للرد سلا ايف اللب نئردل يعاتب لكل
 : ايراتخ اهلاقف دم دقو, يدا رمسالاف [ىيلاغق نلفو ءنساودر ةثالثلا .نميهقللب امو طيالغو

 لالغف ىلعو 'قينارغو ليدانق وحن ليِلاَعَف ىلعو ' جرابحو بشارق وحصن لِلاَعف ىلعو
 افعاضم ال مالكلا ىف لالعف تأي, ملو ' جابلهو فاعنشو حادرس ةفصلاو راطنقو قالج مسالاف"

 امك دئاوز هفورح د سيلو نييلوألا ةلزنمب هنم ناريخالا نافرحلا نوكي ةنعبرالا تانب نم
 مارمرلاو راجرجلاو ثاجضجلاو لازلزلا مسالاف تددر وحن ةدايز ةثالثلا تانب فعاضم ىف سيل هنا

 فعاضم ريغ لالعف ءاج دق ركب وبا لاق © ساقسقلاو لاصلصلاو ثاعاملا وسن ةفصلاو ةادهدلاو

 نكلو ةثالثلا تانب نم ءىش هب قصاب ملو هيوبيس لاق 'علظ ىا لاعزخ اهيب ةهان اولاق

 وحصن ردصملا ىف ال لوالا ٌروسكم فماضملا تأب, ملو خاولجو لابرجو ٌبابلج راطنقنب قحلا
 الو رهمثللا رخآل ءادادلاو ءادثدلا اولاق ردصم ريغ امسا ءاج دق ركب وبا لاق ' لاقلقلاو لازلزلا

 كنال ءابلعك نوكيف ءاي وا واو نع ةبلقنم فلال دعب ةعقاولا ةزميللا نوكت نا لا ليبس
 ال اذهو فعاضملا ريغ نم الالعف ناكل واو وا ماي نع ةبلقنم ةزمهلا تناك ولف ءاداد لوفت

 ناتيلصا نلا ناتزمهلاف نييفوكلا نع ءاج امناو لاعزخ مهلوق نم انركذ ام ىوس مهدنع نوكب
 لضانرفو ضاطرقا مسالاف لالعف لمو :ءاسائرب سالاف ءالالعم قمو هب وبيس لاق“ ٠ ءادادو ءادثد ىف

 قحل امو ىبعلجو ىكربح ةفصلاف َقَعَف ىلعو ' لاطْإم ةثالثلا تانب نم قمل امو ةغص تأب, ملو

 ىثالثلا نم هقحل امو رابنصملا ةفصلاف لالّْنعَف ىلعو ' هوصنو ىطنبح ةثالثلا تائب نم هب
 ؛ ياّبلجلا ىثالثلا نم هقنحل امو رافنشلاو حامرطلا ةفصلاو رابثملا مسالاف لالعف ىلعو ' دادنرفلا

 ل كفك كالا لع زمر "قنالا كافر اللقلو“ ا ةطلوا كنج منئالاو' التقت كو

 الو ءالئْعَف مالكلا ىف معن الو ' ءاببرح ةثالثلا نم هقحل امو ءاطعاجو ءاسمرط ةفصلاف اللف

 نلمدرع ةغصلاو ناصقرعو نامدرقو نابرقع مسالاف ناللْعُف ىلعو ' ءابدنه مسالاف ءاللُعف ىلعو ' لالبعف

 مسالاف ناَلَلْعَف ىلعو * ناجردحلا ةغصلاو نامدنح مسالاف نالِلغِف ىلعو ' نافرفرو نامسحدو

 تأيإ ملو ىنترفو ىرقهقو ىرقرقو ىبجحج مسالاف َقَلَعَف ىلمو ' ناعشعش ةنئملاو نارفعز
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 ىف عقي ملو نونجتم ريسغت ٍفْلُذ ملو ركب وبا لاق ؛ةغص هيوبيس هب ءاجو ةلقب قوقدنحلاو
 «'«ليعامسا ةياور

 .هيوبيس لاق ةنالث قعات 'ةينبا ةينامه قعات ءايلا ركب وبا لاق « ءايلا قادم باب

 ,هفط ١ ردمغخ ةنالثلا نم ةريظنو لبيقحو* عديمسو لثيمع ةغصلاف لنَمَعَف ىلع فرحلا نوكيف

 ه ليدنق مسالاف ليلغف ىلعو 'لِليعَف مالكلا ىف سملو نارثيبعو ناصقيرع مسالاف نالئَمَعَف ىلعو

 ميمهصو ليلحز ىثالثلا نم هقحل امو ميهمهو شيبرحو ريظنش ةفصلاو ريدنكو ليطربو
 ' لْيَتْعَم مالكلا ف سيلو ' ةثالثلا نم ءىش هقحاي ملو قينرغ ةغصلاف لْيتْعف ىلعو 'نيذنغمو

 * ةقؤاليبهنلوا ةييزسثر ةيعيباةثالثجا لم اقيجسيرمو ةينيصتر: اكساب نايك

 ىف سيلو 'ليبانك مسالاف ليِلاَعْف ىلعو ' سيرتنع ةغصلاو قينجنم مسالف ليِلَعْمَم ىلعو

 ١ قينقفنفو وكمرغاو ليلة موب ىف فارم هشمدتا ساقط # نازك قسرا ليِلَعْنَف مالكلا

 ةغصللو ةينبا ةثالث مساللو ناءانب ةغصلاو مسالل ةينبا ةينامه اهيتنعف ؛ ليلشغقو ريرطمقو
 «“. ةينبا ةثالث

 0 ب ل ل ا ,' ةدايزلا

 ( هو. ام* ميصهمسلاو ةريرعشق اولاق للعفو ' ناكم مسا ريِصْنَمَش اولاق لييّنَعَفَو ' معالا ةريثكلا
 6 «*«نمللا نم ءاقسلا ق نقح

 لثيمعلاو لاّيذلا لاقيو ليوطلا لثيمعلا ركب وبا لاق ©« بابلا بيرغ ريسفت
 مجنلا وبا لاق ءىش لك نم ٌىطبملا اضيإ

 'لّمْيَمَع الو ثاَنْلُع سيل
 ؛ ةيدابلاب تبن ناصقيرعلا * يرلا بّيط تبن نارثيبعلاو * فانكال أظوملا دّيسلا عديمسلاو

 3 1 نشيافلا سيظنشلاو * لاجرلا نم ظيلغلا ريصقلا ريدتكلاو. 'لجطتسم ره ليدل

 ةريثكلا تاّيحلا نم ىشيدرحلاو *ريظنش لبجلا فرحل لاقي ليمش نب رضنلا لاقو ةريظنش
 ةيور لاق مسلا

 ' ىشيبرجلا ةغمرلا نوعا 10

 ةمرلا وذ لاق ةمهجمهلا نم ميهمهو
 0 ' ةيهتحا سلعسلا تملا

 قينرغلاو ' ليخلا نم دايجلا ىهو ذيذانخلا دحاو ذيذننخلاو 'ليلاحز هعهبو سلمألا ليلحزلاو

 اذا هفحس لاقي سأرلا قولحم ةينفح» لجرو ؛ لاجرلا نم باشلا اضيا قينرغلاو رثلط

 ةديدشلا سبرتنعلاو ' ةيلعف ىلع هيوبيس هركذ دقو ةيِنْلَعُف ىيسفتلا اذنه ىلع وهو هقلح
 لبَعُم نبا لاق ضرا مسا ليبانكو ؛ ةسرئاعلا نم ذوخأم قونلا نم

 , ا كسرنا هانتشل ةرتقب ىدعر يباشر ويدل طلي زويا الا
 00 ١ مسضلا فصب ةدفاس لا معلا اضن نيت ساو قاما[ رديف خا
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 رغبلا دومعل قونرزو قونرز ىنايحالا ىح لوُنَعَف ءاج دقو ركب وبا لاق * ةدايزلا
 اوبرعتساف اديبع اوناك موق مهو ةقفاعصلا اهيلهأل لاقي ةمامللاب ةيرق قوفعصو ةركبلا هيلع ىذلا

 «*« قرحتف جغنت ةيحا ىهو سمدود لِلعْوفو ' ةقفاعص هعجوو ميثللا قوفعصلا لاقيو

 كلنكو ةيهادلا ءامسا نم مسا ركوبح ركب وبا لاق * ببابلا بيرغ ريسفت

 : ىنلا اضيا طمورسلاو ةوصنو هيف رمخلا ّقز نوكي ءاعو طمورسلاو ؛ لجر مسا سكودفو '؛ ىركوبح
 دشنأو ليوطلا لمجلا وه لاقيو ءىش لك علتنبي

 هيمو اسلم مياسه وجَوم

 لاقيو ميرلا بيط ربلا ناحير نم نارثوبعلاو ' ءاسكلا طمورعلاو ' قّلَلا ديدشلا نزوشعلاو

 دشنأو ةروهنك هتدحاو لابجلك باهسلا نم عطق روهنكلاو 'اضيا نارثايبع
 لكم ىاداكب .قيمانع روز

 ةيْشِم ةلدنقلاو اضيا لدنقلا وهو ةماهلا ميظعلا ليودنقلاو ' دربملا نم* كلم مسا روهلبو

 ؛ ىبارعالا نبا نع ليوطلا طوصخشلاو * سأرلا مخضلا ليودنهلاو ' بوقعي نع لاسرتسا ىف

 صوبرقو ' لبوطلا بوحرسلاو ' هتعطق اذا ءىمثشلا تبضرق مهلوق نم عطاقلا صللا بوضرقلاو

 لاقيو فورعم نوجرزلاو ' ىّتعمب توبرقلاو سوبرقلا ليمّش نب رضنلا ىحو فورعم جرسلا
 ءارغلا دشتنأو عضوم نوملقو ' رمخلا يه

 نرسم ست اوبخ وعي كيدصابل انجي هولككو
 ىلذكو ىوتسملا ناكملا سوقرقلاو *مأسثلاب مسند فراطم نوملقلا لوفي ليفامسا ثعمسو
 ىا صسدرغم ردص لاقي ةعملا ةسدرفلا نا ديرد نبا معزو ةّنملا سودرفلاو ' قرقلاو رقرقلا

 جاجعلا لاقو عمسأو

 اسكر ياك هاو

 * ةهرافلا ةرابجلا ةقانلا صوطلعلاو * ءابرحلا نوارحلاو ' هترضخو مركلا سودرفلا نا انعمس دقو

 روعتيخلاو لطابلا*روعتيخلاو بكنعلاك ءاوهلا ىف هارت ام وه روعتيخلاو ' ةفورعم سأارلا ةودعمقو

 دشنأو اضيا لوغلا روعتينلاو هل دهيع ال هنأآل روعتيم بئنلل لاقيو هب قثوي ال ىنلا
 رارملا لكا ثراعال

 و افسح تشافي انتعي :كلذاب كيو جوك ل

 قونلا نم سومطيعلاو ؛ عارشلا وه لاقيو رشعلا هب ص ابو ىلابلا بشنخلا جوفسينلاو
 حدارمأل ,د شمام, ةنصانتلا لشاب تماطل ءاسبو اىق سوملتيعلاو ةنلسفا"قاقلكلا

 « ٌسوُمطيِم ىلاو ةحييحت  ميِمَد ٌلُجَو ىننا ِكّرع
 نونجملاو ' ةهراف ةقان توبرختو ؛ بوقعب نع زوجعلا زومضيعلاو ' ةبوقلا ةقانلا روصسيعلاو
 : ةاسناو ار ابتسم اللا للعؤ" ليا غتللا) القا

 1 را را ولا را 9< لكس هدفا ترافق هذ

 ' نونهتم ةاحضم ىف ٍنابرغ 2 ىنوناب دقو ىنيع ناك
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 ملل تاك

 تاغص نم ربزهملاو * ةعسج ىا ةرطبس ةأرماو ميسملا رطبسلا لاقيو تملا طبسلا رطبسلاو

 لاق بوباتلا اضيا رطمقلاو لامجلا نم بلصلا ديدملا رطمقلاو ' دسالا

 ردصلا هعو ام الك معلا ام رطمقلا ىعَي ام لعد سيل

 'ةماظع ةطبلع ةقانو مخضلا لاجرلا نم طبلعلاو 'ريصقلا اضيا رطمقلاو ىوحح ىوربو
 ه كلذ جرخ اذا ةرمسلا تضاح لاقي لانحلا وهو ةرمسلا نم جرخي مدلا هبش مداودلاو مدودلاو

 يينستدرهةدرعب وا هج جدي, رصبش نترعلاو ؛ هلثم طلاكعلاو دمكتملا رثاخلا نبللا طلاصعلاو *' اهينم

 ' نمنرعو نمنرَعو نئرع نترع تاغل مينوجلا قو يسلب يا نورعم, ءاقس لاقي ةنرعلا  هقورع

 «'ءداقح ريسغت فذ ملو ' ةيدابلاب نوكي تبن ناصقنرعو

 الوا دثلوزلا نم ءىش اهيقعاي الو هيوبيس لاق « يعابرلل كئاوزلا قاع باب

 : جا فر ةجدرإلا تاني. ناي امي طوخ جرحسم لثم ميملا اهقعات اهينإف نهلاعفأ نم ءامسالا ىف الآ

 دعب ةاي وا مادرس فلاك اغلا دئازلا نوكي نا الك اهب قحم وهف دئازب ةسمنخلا تانب لاثم

 نم ناك امو ؛ ىسامخلا ئعابرلا الو ٌىءابرلا ىثالثلا هب قحاب الامم كلذ نإف ةمض دعب اواو وا ةرمسك

 ةردصم فلاخ العف هتلعج نا اهنم ءاج ام الك ىعابرلاب قحام وهف ةعبرالا لاثم ىلع ةثالثلا تانب

 كنا ىرترن يعدو تتاومتو كعتتك ول ومحل فينو قعاملا نمف ةعبرالل تانبردصم

 ٠١ ةروهج روييج وحصن ةعبرالل تانب ردصمك ةلكعم ىلع هردصم ءاجل العف كلذ ترص ول لوقت

 كلذ ترّيص ول كنا ىرت الإ ةعيرالاب قعامب سيلف امهوصنو رهو قباط امأف ريثع كلذكو

 هنأل ماس كلذكو .مركأو جرخل ردصمك .هردصم ىتاي ناك رهل كلذك .ةقباطم قباط تنلقل ؛العف

 «“«ةلكْعَك ىلع ةردصم ىنا امل العف ناك ول

 لاق ةشئاث ىنأت ءانب رشع ةثالث قعات واولا ركب وبا لاق «واولا قاحل باب

 5 نزوشعو طمورس ةغصلاو ربونصو* سكودفو ركوبح مسالاف للوَعَف ىلع فرحلا نوكيف هيوبيس

 ىَنَلْوَعَم ىلعو ؛ نارثوبع مسالاف نالُلٌوَعَه ىلعو ' ننوبح ةثالثلا تانب نم هريظنو 'طمورعو

 ليوسدنق مسالاف ليوُنَعَف ىلعو 'روهلبو روهيتك ةفصلاف لّوْلَعَف ىلعو ؛ ىركوبح مسالاف

 روبنزو روغصعو دوقنع مسالاف لوُنُعَف ىلعو ' ةثالثلا تانب نم ريظن :نيذهل سيلو ليودنهو

 مسالاف لوُنَعَف ىلعو ' لولهبب ةثالثلا نم اهريظنو بوحرسو بوضرقو طوحاش ةغصلاو

 ,ه مسالاف لوكغف ىلعو ' كوكلح ةثالثلا نم هريظنو سوقرق ةغصلاو نوملقو نوجرزو سوبرق

 ىلع ىعابرلا نم ءاج امو ' طويذع ىثالثلا نم هريظنو سوطلع ةفصلاو نوذرحو نوذربو سودرف

 ءاهلاو ةوسنلف ىثالثلا نم هريظنو ةودحمف مسالاف ةَوُلَعَف ىلعو ' لحدرجب قحمف لٌوّلَعِف

 ىلعو ؛ سومطيعو زومضيعو روصسيع ةغصلاو جوفسيخو روعتيخ مسالاف لوُلَمْيَف ىلعو ؛ ةمزال

 ةغصلاو نونجنم مسالاف لوُنَدْعَف ىلعو ' واولاو ءاتلاب قحل توبرضتو توبكنم مسالاف توُلَدْعَف
 ةعبس تافصلاو* ءامسالل ءانب رمشع ةثالث اهتّدعف ' نونجنتم مسالاف هوبا نلخ, ' قوق

13 

 0 ' ١ دحلاو ءانب تاغصلنلو ةينبا ةسهج م ءامساللو ةينبا
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 كو راح

 للغد ةثالثلا نم هقحل امو ردنكو عتنصو عشرج ةفصلاو جربحو مترتو نثرب مسالاف لُنْعُف

 لاق 'قلهزو لمرخو صفنعو مقلد ةفصلاو درفغحو ربئزو جربز مسالاف للعف ىلعو ' ددعقو
 افهاشأ اهيتحجو ا هنكار ممكتلاوا عم امقنت نا ةدالمتا] قكاكتيلا نانو ناب ىف. .ناق..دق ركب وذا

 امو علبهو عرج ةفصلاو مهردو معلق مسالاف لّدْعِف ىلعو هيوبيس لاق ' للُعِف ىلع الصا

 :رطبسو ريزه ةفصلاو ةلمددبلاو لعقصلاو لحطفلا مسالاف لَعف ىلعو 'ريثع ىثالثلا نم هقحل

 للاَعُف نم افوذحم الإ لِلَعُف الو لْثُعَف مالكلا ف سيلو ؛ٌبدخ ىثالثلا نم هقنحل امو* رطمقو

 لدي اممو طبالع نم فوذح# طبّلع كلذو تاكرختام عبرا هيف كاونت مالكلا ف فرح سبيل هنأل

 طلكعو طيالعو طبلع لوقت هيف زئاج للاعفو الك لاثملا اذه نم ءىش سيل هنا كلذ ىلع

 امهاتلكو طبالع فلا اوفنح امك نتثرع نم فونحصمف نترم امف مداودو مدودو طلاجشو طلجشو طلاكفو
 اهتدعف * لالنج نم فونح# لدنَج كلذكو ناصقنرع نم فىوذحم ناصقرع اولاق دقو لاقت

 :«معتللاو ليو ولع رعت

 بلحطو عقربو رذوج اولاق لكْعف بابلا اذه نم ءاج دق ركب وبا لاق « ةدايزلا

 لعق لاثم ىلع ةبرحط هيلع ام مارجلا ىبا نع ديبع وبا ىكحو 'مصفالا وه اهيف مضلاو
 ةغل ءاتلا متفو ءافلا مضب نيركّتفلا هنم تيقل بوقعي ىكحو 'آاش وهو ةقرخا ةعطقا ىنعي

 .'«لعف لاثم ىلع ءاصف نيركتفلا ىف
 ليوطلا بهلسلاو « ريغصلا رهنلا رفعجلا ركب وبا لق © بابلا بيرغ ريسفت

 نئارب دحاو نثرملاو * مادإ" وا ماعط نم هانال ىف لضف ام مترتلاو ' هلثم معجاشلاو مهلخلاو

 عتنص راه لاقيو ناملظلا نم صارلا بلصلا عتنصلاو * لامجلا نم ميظعلا عشرملاو ' عابسلا

 ؛ريصقلا ردتكلاو «ىيدشلا بالا عّتنصلا لاقيو ةفيبجلا ضيرع نيبجاحلا ىتان صارلا ديدش

 ةثيذبلا صفنعلاو ' ةريسفت ىم دق مقلدلاو ' مرلا ءرفست ىذلا فيفخلا باهسلا جربزلاو

 ا 101 لا كال ناك "انتا دارملا نفر“ ءاكشلا قتال دكا

 'اضيا قهالل عرجادلاو ليوطلا عرجدملاو ؛ قلهز اهدحاو قلاهز ره مكشلا نم ادينوتم

 ' لوكا علبه لجر لاقيو ىبارعالك نبا نع امهدحا فرعي ال وا ةاوبا فرعي ال ىذلا علبهلاو

 لحطفلاو ' هنيعب لبج معلقو ليوطلا معلقلا لاقيو محاقلا لثم نسملا عيشلا معلقلاو

 مهيضعب دشناو دعب هيف سانلا قلضت مل رهد

 كيب ضل

 دشنأو بيلحلا نبللا ىف عقني سباملا رفتلا لعقصلاو
 تزد لستم نوه رت

 مداقتلا لوطل هيلع فقوي ال ىنلا رهدلا اضيا ةلمدهلاو ىهسشلا ةرسثكلا ةلمرلا ةلمدهلاو

 | يس حما لاو ا بام اق باق نك
 نقلا دقوا يلمَكْشَي اهلا كين ملو كسنيإا اهنجحُي مق خي



 22222 بيج 11113535353ز311111111هييص9ملا ضل ا ل لل

 لاقيو نوواستملا مهو ةبرج لايعو ' عضوم ةبرشو ' جرمسلا ىتفت عضوم اضيا ناتعملاو
 دشنأو ريغص مهمه سيمل ةظآ ىل ةدرج لايجب لاقيو تباع

 ' ىقذم الو مهييف حرص الا قبال ره ةبَرَج

 ' مخضلا ليوطلا فهلا لاقيو ميلظلا تاغص نم فجدلاو ؛ ةيراجلا ةيبهلاو مالغلا ىبهلاو

 ٠ لخاد نم ناّباف سانلا لاقي فنصلا لغلاو 'مخاضلا ليوطلا بقدولاو ءاضيإ مضضلا بدفااو
 ظيلغلا ددجش * قلخلا ديدشلا لمصلاو ' لاجرلا نم ظيلغلا تمقلاو 'ميغلا نجدلاو ' يراهم

 + هقرو ام*ُْثتَبَح وه لاقيو صاصرلاو ةضغلاو بهذلاك ضرالا رهاوج زلغلاو. * دلي_مسا ٌربحو ' ىفاملا

 ريثكلا ريمبلا بهلاو ؛بثولا ضيفنا, مالوقلا ليروطلا لسبتلا سس للا نا ا

 كاذ ةثيفتو كاذ ةفثت ىلع ءاج لاقيو 'لاجرلا نم ليوطلا قبنخلاو ' ءاربهو ةربه ةقانو معالا
 ٠١ 'فيفغتلاب ةجرد بوقعي اهاورو جاردلا نم رغصا رثاط ةجردلاو * هتقوو هنيح ىلع ىا

 عت ريسغت فلن ملو ركب وبا لاق ءاضيا ةجاحلا ةنذتلاو ثبل ىا ةئلت مهيف ام لاقيو
 ؛“« هملعا الف مضلاب عّبتلا امو بيساعيلا نم برض عّبتلا لاقيو لظلا عبتلاو بدجو ببشو

 ةدليزلاو ركب وبا لاق < اتفعوض اذا ماللاو نيعلا عضوم نم ةدايزلا باب

 روروخو ربربتو ربربح مسالاف لَحْلَعَف ىلع فرحلا نوكي هيوبيس لاق ' نيدانب ىلع ىتأت انكه

 ٠6 مالكلا ف سيلو 'علعلجو حرحر) مسالف لَحْلَعَف ىلعو ' ةجرهربو بتاسامتو معلا
 الك ديزم ريغ الو اديزم ةثالثلا تانب نم ءاج هنا معن الو هيوبيس لاق ' لعنعف الو لعتعف

 .'ء«ةكانركذ ام

 « 990. .“, بنيّتك اولاق لَعُنعُمو بنبنك لجي اولاق لُعلَعَف ءاج دق ركب وبا لاف* * ةدايزلا
 ءامسالل نوثالثو ةينامغو ناتثام ةديزم ريغو ةديزم اهعيهبو ىنالثلا ةينبا تضقنا

 م, . رداصمللو نوثالثو ةيئالث .تافصللو ةينبا معبسو ةَكام ءاسسالل) نوطستو ضنإلل لا |

 ةصاخ. مسالل امهيف ءاه الب اناك ناو ةفصلاو مسالل اناك ثينآتلا ءاهب انك نا نالاثمو .نامانب

 4: ةفص _ اشبا ىهفإ عبجلل ناك نراه ةصاخ ىسا نوه بشاولا فج توري 0

 ام لاقي, ليبقلا ءىمثلا ربربحلاو روروملا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت
 ممحمصلا * عينشلا توصلا يبربتلاو ' ىيصقلا ميثللا اضيا ربربحلاو اربربح الو اروروه. ةاطعا
 مم. نم دعرت' اهناك ىتلا ةمعانلا ءاسنلا نم ةهرهربلاو ' هلثم كمكمدلاو لاجرلا نم ديدلا

 سطع لاق ىعمصالا نع مثاح وبا مكذو لعجلا علعلجلاو ' ميرارذلا دحاو حرحرذلاو ' ةبوطرلا

 0. ىل لاقف قْلَح اهفصنو نيط اهفصن ءاسفنخ هغنا نم* جرخف بارتتلا لكا رثثكي ناك ىبارعا
 ؛'ء ةملكلا ةذهيب ىحرف ىسنا الف لاف ةعلعلجح هغنا نم جرخ مييلم لجر

 ةسه ىلع ءىجي دقو ركب وبا لاق * ديزملا ريغ ل ءانبلا باب

 م. مجاخو بييلس ةغصلاو لدنجو ىبنعو ىفعج مسالاف لّنْعَف ىلع نوكي هيوبيس لاق ' ةينبا

 ىلعو ؛ كلذ وحصنو نشعرو ددييمو لودجو بنيزو لقوح ةثالثلا نم هقحل امو معمشو
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 كوكّلحلاو ' كاحكضلا لولهيبلاو 'ليطتسملا لمرلا لولذهلاو ' ةجعملا ريغ ءامحلاب روركطلا
 ملو ركب وبا لاق ' رابغ كوكعبو ' ةريسفت رم دق صوصلبلاو ؛ هلثم بوبلحلاو * دوسالا كوكُنُلاو

 كفا كيب نإف تا فلا مضي مهيضعب نا هباتك ىف لاق هيوبيس نا الإ ىثأ ريسفت فلن

 مل دلب لا دلب نم ءاج اذا ّىتأ ليس لاقيو هلها رطع مل دلب لا ىتأي ليس ىنالف ض
 .؟ءةهةلها رطع 0 ٍ؛

 مكن ورا لاقغل“ ماللاو يلا ف فئيعضنتلا عضوم نم ةدايزلا باب" 6 ْ

 فلعو رخو ملس مسالاف لعق ىلع فرحلا نوكي هيوبيس لاق ءانب رمثع ةسهب ىلع ىهو

 ةعمالاو بندلا ةغصلاو رمإلو فئقلاو بتقلا مسالاف لّعف ىلعو 'ابجو ممزو لمز ةغصلاو

 ءاج دق ركب وبا لاق 'رتحو قلجو صه مسالف لعِف ىلعو ' ةبن» لوقب مهيضعبو ميدملاو
 مالكلا ىف سيلو هيوبيس لاق * ةردح نب ثراحلا هنمو ةريصقلل ةرلح ةأرما لافي ةغفص ٠

 لكْعَك ىلع ىنأي فرحلا نإإف مالا عضوم نم اوداز اذإف ٠ عمت مسالاف لّعُف ىلهو 'لعمف الو لْغَم

 ىلعو ؛ للختو ددعق ةفصلاو بيرشو ببعدو ددرس مسالاف لْنْعُف ىلعو ' ددهمو هدرق مسالاف
 ددمر دلمر ةفصلاف للغف ىلعو 'ددعقو للخت ةغصلاو ببنمو ددرسو ددنع مسالاف لكعف

 ةَنَعَك ىلعو ؛لثعف الو للغف مالكلا ف سيلو 'فيعضتلا ةيهارك ةلثمال هنه تلق امماو

 ركب وبا* لاق * نجحسو بدج مسالاف لَعف ىلعو ؛ ىبه ةفصلاو ةبرجو دعمو ةبرش مسالاف ا

 ىلو ؛ٌبقهو بدخو فجه ةفصلاو هيوبيس لاق 'لَعِفِب سيلو َةَنْمْلا نم لعفم نجم

 'ٌلِعف مالكلا ىف سيلو 'ٌلتعو لمصو دمق ةفصلاو نطفو نجسلاو فو نبج مسالاف ٌلَعُف

 ىلهو 'ةقثت مسالاف ةلعق ىلعو ' قبخو ربهو رمط ةفصلاو زلفو ربح مسالاف لعف ىلمو
 ةيناغ ةغصلاو مسالل ةانب رشع ةسه اهتدعف ' ةنلث مسالاف ةلعف ىلعو ' ةجرد مسالاف َةَلَعْف

 لّئغف انه نم ءاج دق ركب وبا لاق .“ءدحاو ءانب ةفصللو ةينبا داس. ةصاخ مساللو هبنبا

 6. دّدمرو درر دامر اولاق

 ةميظعلا ةبورتملا اهيناك ملطلا رمث فلعلاو ؛ رئاط رمحلا « بابلا بيرغ ويست

 ' فيعضلا لمزلاو * فيعضلا لاقيو لاجرلا نم ريصقلا ممزلاو ' سمرُتلا بحك بح ادملو
 قاع واذ اهااواقلا/ | نيل ثحتقلاو + هل: ىارعالا لعفلا ةعمالاو . ؛ريصقلا . بسندلاو *  نائما: امخلاو

 9 برض زلحو * عضوم قلجو *دلولا اهيلك ةمئاسلا نم مالو ' لحفلا ةعبض مّيهلاو ' ىتفلا نه 5

 اهضعب ىا اددرس لبال تءاج لاقيو* ' ةأرما مسا ددهمو 'اضيا ىيصقلا زلحلاو تابنلا نم 4

 ىلذهلا لاق عضوم اضيإ ددرسو ضعب رثا

 ؛ الوتس كا نان نوكم ا قلاع ينس

 ةزلح نبا لاق عضوم ببرشو ' تبن رمح ببمدو
 ١ راكبألاف ناتفعشلاف بي زدسلعلا ٌةيدواف ناو 2

 لجر مسا دعمو 'ًاجام ىا ددنع مالت اذه نع ىل ام لاقيو ' لخادملا قيدصلا للغنلاو

 5 1 ا ا م29 1 ُا
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 لووك ىلعو ' قودص ةغصلاو فورخو دوتع مسالاف لوعق ىلعو ' للأوك ةفصلاف لئَمَوَف ىلعو
 لوغِف ىلعو دولعو عور مسالاف لوعف ىلعو 'روشحو روهج ةفصلاو لودجو لورج مسالاف
 لّوعف مالكلا ىف سيو ا صوركو دوطع ةغصلاف لوعف ىلمو. ' لوثعو ٌدولع ةفصلاو وسع مسالاف

 لمْوَمُك ىلمو 'ىتأو صودس مسالاف اعهب وا“ اردصم الث ليلق وهو لوعم ىلعو ' لوَعُف الو

 ىطوطق نا عضوملا اذنه ريق ىف لاق دق ىكب وبا لاق ؛ ندودغو ىطوطقو لثوشع مسالاف

 ننوُمِح مهضعب لاقو ننتوبح مسالاف لّلوَعَم ىلعو هيوبيس لاق ' لعلعف ةنز ىلع ىجوصشو

 ' ةرصسو ةوذنخ مسالاف ةَوُلْعُف ىلعو ؛ ةونرقو ةوقرعو ةوقرت مسالاف ةَوُلُعَف ىلعو ' لكوعِف اهلعجف
 ةفصلاو بولقو رومسو لو مسالاف لوّمِف ىلعو 'ةمزال ءاهلاو ةوننخ مسالاف ةَولْعف ىلعو

 لقب ام سومو" جوت ةعسلو جروطوسوة طلة رفات ةادسزو جس 0
 لولييب ةفصلاو بوبوشو لولذهو رورخط مسالاف لوُنْعُف ىلعو ؛ سودقو حوبس ةفصلاف

 مالكلا ف سيلو ' كوكلح ةفصلاو كوكعبو صوصلب مسالاف لوُنَعَف ىلعو * بوبلحو كوكلحو
 جانب نورمشع اهيتنعف ' ةوقرت ءاه موزلك اهل ةمزال ءاهلاو ةوسنلق مسالاف ةَوُلْمَعَف ىلمو ' لوُنُعِف
 .«“«ةينبا ةعبرا ةغصللو ةينبا ةعبس ةصاخ مساللو ةينبا ةعست ةفصلاو مسالل

 ليكي 'ربجلل ةوربج اولاق" ةَوُلِْعَم بابلا انه نم ءاج دق ركب وبا لاق ةدايزلا

 مضو ءاغلا رسكب ةمظعلا ةرمكلل ساطلفو سوطلف اولاق لوُنُعِفِو ؛ ديعبلا ناكملل َنْلَوُهُم اولاق
 هدي جتا ىمزدللا

 ديدشلا بزوهلاو * ىنورعم رجش ميسوعلا ركب وبا لاق ©« بابلا بيرغ ريسفت

 هملعا الو ةفص هيوبيس ةركذو عضوم مسا لموحو ' نسملا وه ىعمصالا لاقو لبالا نم
 زعملا نم دوتتعلاو *؛ سانلا نم ريصقلا لئأوكلاو ' لمحلا نم اقتتشم نوكي نا الا تاغصلا ىف

 تبن عورخلاو ' نطبلا ميظعلا روشحلاو ؛ توصلا ريهجج رودهج لجرو 'رجتحلا لورجلاو ' فورعم
 ةمحش اهينأك ءاضيب ةّبيود ىه ليلخلا لاقو ةيمحملا ٌدوسعلاو * ىومالا نع ريبكلا ةولعلاو ' نيل
 صوركلاو ' عيرسلا قالطنالا دوطعلاو * لاجرلا نم رعشلا ريثكلا لوثعلاو ' ىقنلا تانب اهل لاقي

 ريصقلا وهو هتيشم ىف وطقي رامحلا ىطوطقلا ' ناسليطلا سودسلاو ؛ لاجرلا نم سأرلا ميظعلا

 'ىخرتسملا ليوطلا ندودغلاو 'ليمش نب رضنلا نع ىخرتسملا مخاضلا لثوثعلاو ' اضيا ريظلا

 غبدي تبن ةونرقلاو ' ةفورعم ولدلا ةوقرعو ' ىفارتلا ةدحاو* ةوقرتلاو ؛ ةمامملاب داو ننوبحو
 لاقو 'لبجلا ىف ةبعش ىهو ةوذنخ ىلع وبا ىورو 'ةونرقلاب غبُذ اذا ىنرقم ميدا لاقي هب
 لاقو٠ ةعطق -ىا 'ةوطنع ل هلام نم ّىقب ام لاقيو ريَسيلارعشلا ةوصنتلا' قيازعالا نبأ

 دشنأو ةوصنع اهيتدحاو ةقرغتم سأرلا ىحاون ىف ىقبت رعشلا اياقب ىصانعلا ةريغ
 «:ئضاينملا "ه0 وخ اماع ٠١ :عقافاقلا كوتا قلق رست ىأ

 افصلا ىف هيوبيس هب ءاجو ريزنخلا دلو صوقخلاو ' بثنلا بولقلاو ' لجعلا لوجعلاو

 لاقبو ميغلا نم عطق رورحضطلاو ' بيلالكلا دحاو بولكلاو ' لوكالا وهو طبرس ىف ةغل طورسو
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 0 5 وفرك لق ىبارعالا ندا لاقو ىعمصالا نع لولذلا لمحإلا توبرتلاو

 هو ديس يل ايو ادع كو * ميملا قاد باي

 .مسالاف لَعْعَم ىلعو ' اًمسا تأ ملو ةفص بورضم وحن لوعفم ىلع فرحلا ىنآيف الوا قحان'
 قفرمو ربنم مسالاف لعفم ىلعو ٠ عنقملاو ىلوملاو ىتمشملا ةفصلاو بلحملاو لتقملا
 لَعْفُم ىلعو :بكنم ةفصلاو دجسمو سلجم“ مسالاف لِعْفَم ىلعو : معطمو سعدم ةفصلاو
 لَعْفُم ىلعو 'ءامسالا ىف لخدي ملو لخدمو مركم ةفصلاو ىّسومو عدخ#و فحصم مسالاف
 0 ا سم مسالاف ءابولاب ةَلَعْقَم ىلعو ؛ لصتمو قدمو طعسمو لحام مسالاف
 مرُكَم ىلاق عه ريخد تي ما دق ركب وبا لاق ' ءاه ريغب لعفم مالكلا ف سيلو

 نتنأو راغأ نم امهيف نتّمو ريغم اماف رخنم مسالاف لعفم ىلعو هيوبيس لاق :رمقمو روعمو
 ىزعرم نا ادئاز هلعجت ام مع باب ىف لاق دق ركب وبا لاق '«نجغلاو مانلا ةرسكل اورسك نعلو
 لوقلا اذه ىلع رجأيف اهدعب ام ةرسكل رخأم ميم ترِسُك امك تريسُك ميملا نكلو العقم ىه
 ىف * سيلو هيوبيس لاق ٠ كانه ةركذ ام فالخ ىلع الصا انهاه هلعج دقو نتْنِمو زيغجك
 قولغم مهيلوق كلذو ليلق وهو ةزمديلاب ميملا اوهيَبُش ليلق وهو لوُعْفُم ىلعو ' لْعْفِم مالكلا
 مقرر ةفصلاف مُهُْف ىلعو 'رفرم مسالاف ٌلِعْفِم ىلعو ٠ مضلا اومزل مهينأل عورسب. لثم سميلو
 اولاق لماَعُف ىلعو ' ءادرّدلل مدردو ءاقلدلاو ءاعقدلل رعمدو مقلد ةفصلاف ملعِف ىلعو ' مهّينُنَسو
 0 ا نا ال8 ابق ىاو/ سجال صمد ععجلال الاس طش خراف وكب قاب لاق "< صمآلد
 ىَّنْضَرَع لثم ةدئازلا فلأل هيف امم ةزمهلا ةدايز الخ ام دئاوزلا عيهجب بابلا كلذ ىف هاج

 ةينبا ةعبرا ةغصلاو مسالل ةانب رشع ةثالث ابيتدعف ٠*٠ كلذ وعو سانرفلاو نارمُمَضلاو يلزومملاو

 ,« ةينبا ةعبرا ةفصللو ةينبا ةسه ةصاخ مساللو

 ٌمعَفو ٠ ةثورلا ميظعلل رْوُكَم اولاق لفك باملا اذه نم ءاح دقو ركب وبا لاق ؛ةدايزلا
 'ءقكشالل مقدسو عدلا نوُمْعِي مالغلل ممْذِح اولاف 2 0 1 مو < ١ سف ء .

 زئكاجلا تحن تيبلا 8 ىف عضوم عدملا ركب وبا لاق *«بابلا بيرغ ريسفت

 عدضملا * لا ثتيبلا لوا نم نيطئاحلا نيب ىنلا طئاحلا سرعلاو سرعلا قلعا عوتشوللا

 ٠ نعطملا سعدملاو ' عدخمو عدختو عدخ# تاغل ثالث هيفو ىراوت اذا عدش نم هقاقننشاو

 يسرع 000 0 0 ' قِباكن هيلع بكن هنم لاقي فب 0+ نوع 6

 صملدلاو صلامتلا 0 قاوتيملا نييك ٠ بارتلا ءاعقدلاو ءاعقدلا معقدلاو * ءادردلا

 '.' صلمردلاو

 سس هيوبيس لاق ءانب نيرشع قعات واولا ركب وبا لاق *واولا قاع باب

 ' لعوف مالكلا ق سيملو ' بزوهو لموح ةفصلاو مسوعو بكوك مسالاف لعوف ىلع فرحلا ءىجبف
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 ( 38. ضرا مسا ُةَبْنَرِجو * ديدشلا دنرعلاو ' قولا ميضفعلاو 'ليقثلا مسالا ريثكلا قوالا ددنغضلاو*

 ه4. مئات - قرانا

 0 الوا قحتات هيوبيس لاق ءانب رشع ةيبامه قات هاتل اع 0 ةكان

 بترتو اردت مسالف لَعْفُت 2 ةَرْضَتلاو ةرسكلاو لغنتو بضنت مسالاف لَعْفَت ىلع فرملا
 3 ديه رصقحت# ةيالاخ طفح قاموا ةبلحت ةقانو هب فصوف بدت رما ليق دقو لقت

 نيمو ٠ دمعت: مشالاه ةَدَكْفَت :ىلقو ١ لمح عسالاه رعت اود وشل دوا ا

 يتب ناك زكي وبا لاق * تينكلاو ننقل نكمل“ قيمتك اور رطل لوا كا

 ىلعو هبيوبيبس لاف ؛ تبرفعو تيوزع مهر انك ءابللا ]كراك قو تطلشعمال نحتمتلا عقيب نا

 كوست ىلطو نع ورك لق ءانلا اومن املك طاغلا درو دقو ةمزال ءاهلاو ةيعرت ةفصلاف ةَلعْفَت

 ٠١ ةيدوتو ةرودت مسالاف ةكعفت ىلعو 'روثوت مسالاف لوُعْفَت ىلعو ' بونذتو توهتو ضوضعت مسالاف
 ؟ وهل. ِبَلُعَتلاِ,دلول لقتتإ اولاق * اًمسا لفت ءاج دركي و با:لاق؛ ةبلكا ةفظلاف ةكعقت َلَقِو 'ةيينر

 ىلعو 'رشبتلا مسالف لِعفُت ىلعو 'طبهتلا مسالاف لّعِفَت ىلعو هيوبيس لاق ' ىئاسكلا نع

 مسالاف توُنَعَف ىلعو ' ةَتْمْمَس مسالاف ةَمْعَم ىلعو ' طونت مسالاف رداصملا ال ءامسالا ىف لّعْمَت

 مالكلا ىف سيلو ٠ توبرت ةقانو توبلخ لجر فصولاو توكلمو توربجو توبهرو توبفر
 ل العز 0 هزيل

 ءانب رمشع ةينامخ اهيتتعف >رئاطل مسا طونت اولاق لّعَمُت ءاج دق ركب وبا لاق «ةدايزلا

 ؛,١ ةينبا ةثالث ةغصللو ءانب رشع ىنثا مساللو ةينبا ةثالث تافصلاو ءامسالل

 سشيجو «يبعلاونووزيسلا نما هرضعلاو وسع روك وحل نات اولا بيرغ ريسفتا

 اهيثوص وهو سوقلا متو تومكرتلاو * تباثلا بنارلا ٍبنرُملاو ' عنمو عْهَد وذ ىا اردت وذ
 , * او

2 

 اهيتوُمِب ىف شحولا ّنأ ِهبِرْدُي اهنوُمترَتِب سوقلا تروق ممدو س
 نسعي نبصعلا نوقع تيتحيو نار بش ناسو ا” يب امش نكت اا

 رشقلا ٌىلُحتلاو ' دافسلا لبق بلح ىا ةبلكُت زنع لاقيو ' متقتلا نم ةمدقتلاو ' ٌقدولا
 . 84,0. ةيعرتلاو *ديز ىبا نع هّكلحت تجرخا اذا " ميدال تألح لاقي دلجلا قوف رعشلا هيف ىذلا

 «ه ببي نم بينز اههدلا همم بوثذسلاو: رسما ىف بوضع كيل هاج 1001
 كلوفق نم توتو رودي راد نم ىهو لابح نيب ةراد ةرودتلاو ' عضوم ةوردَتو ' هبانالا
 ناكملا ةيهينتلاو ' هب َرَصَت ةقانلا عرض ردق ىلع دوغ ةيذوتلاو ةوالحلا ديدش ناك اذا ته رمن

 ىف هغل ةبلحتلاو ' رمعبلا فخ نطاب اديب رثوب هدد دج روذؤتشلاو ' املا هيلا ىهتني ىنلا

 هيياجر 6 ةحاجدلا عرف مظعب ربغا ر 6 طبييتلا متاح 3 هد ٠ ةبلعتلا هيو ةبنْعتلا

 يسن مالا ل لجرلا تلوجلنملاو هلا نم نيحلا ةتمنسلاو 'اهيمف خرغبإ مثار جاش نم
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 را ها

' 
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 ةفيفخلا ليلُمشلاو ' عضوم ريزنخو «فيرشلا تيننصلاو ديدنصلاو وغرب. ال ىذلا لامجلا
 هيوبيس ةركذو َدْيَرد نبا نعا عضوم مسا تيوزعو 'ديرملا ثيبنملا تيرفعلاو "لبا نم

 لعجت ةضماح ةلقب صيصّحو نتنملا درابلا وه لاقيو رانلا لها ةلاّسغ نيلسعو ' ةغص

 ٠ سلما سبرمرملاو ٠ وللا ءىشلل كلذ لاقيو ءارغلا نع ديردشلا ىبكمصلاو ' طفال ىف

 ق'«كاكيعملا ىفلاسب يلجم لمنع شرهم الانام طو ايوا ههيللا ةارجلاب نيعقتتلو

 سم لل اك لوا طخ قوؤد نداكادل داو قيللعت عديشدل» كهلش .عنلو: اركي ونا+ لاق :ةةروبلا

 6 ٠ نا درمفَلا ىف هلوق وح

 ١ قحات هيوبيس لاق ةانب رشع دحا قعات نونلا ركب وبا لاق ' نونلا قاع باب
 مسالاف َلَعْمَف ىلعو ' ةغص تأي ملو لصنعو بظنعو ربنق مسالاف لَعَّتَف ىلع نوكتف ةيناث
 00079 بأ ع نمل فخ دقو ا اولاق ةغص ءاج دقو ركب وبا لاق * برددنج

 وأدنقو وادننسمو وأظنج ةفصلاف ولعمف ىلعو ١ سمعو لسنع ةفصلاف لعُمف ىلعو هيوبيس

 وذ لجرو ةنضرعلا مسالاف ةَمْلَعِف ىلعو ؛ نجاعو نفييضو نمثعر ةفصلاف نَلُعَف ىلعو *وادنكو
 نلعف مالكلا ىف سيلو ؛نسرف مسالاف ِنِلْعِف ىلعو ' ةنفلخ لجر ةفصلاف نغلبلاو ةنغلخ

 ' صخفعو ددنفض ةفصلاف ِلَلْنعَف ىلعو 'رصنصعو لقنقع مسالاف لَعْنَعَف ىلعو ' نلعف الو
 1 2 2 رايد هيدا مسالا ةلدعم 3 ىلعو ” نيارستلل تنزع ةفصلاف لتخل قلك

 01 01 هل همست ةسنلا فمشوت مساللو نمل تان قتلا
 ومو

 ةيثعدل ةنرظن ةمعمس ةارما ادق ةحلفف (تاملا اه نم مءاج دق ركب وبا لاق *ةدايزلا

 لوُنُعُفو ٠ دارملا نم برضل ٍبوطُْمُم اولاق لوُعُشفو ' ةّئرظن ةَنِعْمِس اولاق ةَّنِلْعِفَو ' عامتسالاو رظنلا

 10 ٠ للعف ىلع مالكلا ف سيل هنال ةدئاز هنون نا ىنزاملا معز سحرن اولاق لعفتو ' حونرذ اولاق

 ويف احيحد اذه * ناك نإف نوتبز 5 ىا ةنتز ضرأ ممضعب ىكحو نوتيز اول نولعفو

 اذا شروح ورج اولاق لووفتو 'اًدحاو تيزلاو نوتيزلا قافتشا نوكي نا هبشألو لوُعُيَف
 ' ريز ىبا و اضيا مع 0 فشكني ىزذلا جرخت لحر 4 ليشينو + بجو 0

 ؛« ويلي حل ' ىدلا ةاهزعلل ةوهزدع اولاق ا ٠ ةقدعال ريدك اولاق ةَلوعمفو :لئاك

 ىف ةغل بدنجلاو ' ةرّمحلا هل لاقي رئاط ةربقلاو ربْثقلا «بابلا بيرغ ريسفت

 نم ذوخأم دسالا تافص نم سَمْنَعلاو : قُنَخلا ةقيثولا ةفيفخلا ةمانلا لَسْنَعلاو ٠ بدنا

 وألا ظيلغلا لمجلا واَدنكلاو ”تتفملا وهو وأدق واد لحر ىئاسكلا لاقو * سوبغلا
 نافبأل داسف هلكت 3:قا ةقفتحا وذ نلكتوو وة ردجلا+ لافسولا بلوس نتشعرلاو :هرظملا ١ فضال

 ٠ صعب تيداحا مهّضعب ٌسانلا ْعَنْبُي ىنلا نغلبلاو ٠ فالخلا ريثكلل ةئْفَلِج لحر اضيإ
 ٠ ريرد نبا نع عضوم رصنصمو : ةفرجو ةَقَقِح هيف نوكت لمرلا نم ميظعلا لبحلا لقْنَقَعلاو



 «لااوو مح

 ع ضو ا

 بانسلا ريو ب ودع لكني رتب اذجبإ عم دنع نقيارعنا ويا لاق كاكا

 ةسيطنقو ةردح نيع اولاق هنمو هةقدعال ةريدمج اولاق ةليمنفو ' دوعلل جولي اونا ليفتوو

 دحاولل نيِلاَعَفَو ١ ثيبغال نيرفع نيريغك لجر اولاق نيلعفو ٠ مظع فنا لكلو ريزنخلا فنال

 ' ديز ىبا نع رعقلا ةديعبلل ةيثوو ةّياو رْدِق اولاق ةَكَُعِفِو ' بضغت نا نيهاَرك كتيبا اولاق
 ليوطلل ٍبْيْسِق لجر اولاق َلَمعِفَو ٠ ضرال هجو ىلع رذبلل ٍبيِلوّص اولاق ليِعْوَق ىلهو
 اولاق نيمو :اهيتوص ىف ريرفوص تاذ ةماه اولاق ليلموفو ' عطب رصبو عيشلل نّيسقو

 داق انت اهدار وشفت نناشد ا
 عوقرملاو 'ءابقلا قّمْلَملاو 'هريسغت رم دق عمرملا ركب وبا لاق * بابلا بيرغ ريسفت

 نيطْقيلاو 'ليمش نبرضنلا نع" عوفرَيو عوفيد عوج لاقي. عوقيدلا لثثم عومجلا نم ديدشلا

 لوقبلا رارحا نم ديضغبلاو ' هعيش اسوأ لطتشإوا ءاجبلا لعت ا رسم ع او ل

 عورسالو اشارف نوكيف عاَسْمي مث لقبلا ىف نوكي دود عاوتسملاو“ جزل نملو رغصا رهز هلو م

 امهريسفت رم دق ددنليلاو مُِنلَملاو'ءاسنلا نانب اهب ُهّبْشي لمرلا ف صوُقت تابيود اضيا عورسُملاو
 “ عمجلا ةلثما ىف فلا قاحل باب ىف ةرمسغت ىضم دقف بابلا اذه نم ةركذن مل ام كلذكو

 دسألا تاغص نم مَهُيَضو 'عابضلا ءامسا نم لثيجو ' هل ْىَمُك ال ىنلا صيمقلا لعمل
 ٠ميرلا ناقفخ نم را ا نم ةعيرسلا قفيفلاو, ' تضع ىا تمغض كلوق نم

 فخلا ميظعلا لمجلا وه لاقيو عابضلا ءامسا نم موثيعلاو 'ردصلا موزيحلاو *؛ تبن موصيقلاو

 رمجو ١ مخضلا لتملا مقيتطلاو © لاجرلا نم: ظيلغلا رمصقلا نيسفسحلاو ناضنا علسملا ىكسشلا

 ميرط لَجرو "تبن لمشلاو مشا لكحلا نسبلي ناك ةئالإ فدزت متم لاقبإ لجو حشا

 باحسلل * بور هلعجو بارشلا ىلع نوكي دّبّرلا وه لاقيو لسعلا ميرِطلاو ليوط
 لاق, كاوا

 معيلظلا اضيا ددُيَمَحلاو دفِمَكَحْلاو ورمع ىبا نع عيرسلا ددْيقَحلاو 'رَصَت ىبا ىع رجش للُمَعَلاو
 ةارماو عضرُملا ةأرملا ىه لاقيو ةيراجلا ةَحّببيلاو مالغلا نمملا لها نع ِمَمَمُيلاَو ٠ ليلخلا نع

 تدب قذلا الويْذَملاَو .“ةطوم طوب“ » تبزلائدو# نويعلاو "نسمات سخ مت اليشم.

 نوكت ىتلا ةيرُبألاو ةبرُبهولاو ' ةنمخلا ضرالا ةبرذحلاو ؛داو مسا بيلعو ' هدمَأ نايشف دنع
 ةيرفعلاو "عفدلا وفوإ نيولا نم, هقاقتشا؛ كصاو .ةينابولا ةدضملاو:ةبضبرلاو “ ضمآرلا_ةددج ىف

 :رجش قيلُعلاو ' رّفْصَعلا رجش وه لاقيو تبن قبرمو 'اًضيا رفعلا وهو ركنملا ثيبخلا
 ةيلمللاا قيرؤ للا نكي رشاعلا تيكسلاو :فطانلا طيمقلاو '؛ لاجرلا نم فيعضلا ليمزلاو

 لخادم باملا قيرشِمو ٠ ناطرسو طَرَس كلذكو هعلبي ىا ءىش لك طرتسي ىنلا طيرسلاو

 ميمهيصلاو : فورعم تينلحلاو 'ٌباودلا نم عيرمسلا ريضملاو ' ةبيتق نبا نع هيف سممثلا

 نم وه ورمع ْوِبا لاقو ىعمصالا نع * ديرب امع ؛ىش هينث ال لاجرلا نم هسأر بكري ىنلا
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 لس ممسصلللس

 دج ولا

 ةَريَقلا ميرلا ىهيف ءابلاب ةيرابهلا اماو ' ناَرَرِف اهدحاو باودلا نم برض نيزارغلا نا ركذي
 صارلا ىف نوكت ىتلا ةيربألو ةيرُمَفملاو ةيراّمكلا نأ هش نب رضنلا معزو بارتلا ةريم

 مزالو بزآل نيط اولاق امك ةبراّبهو ةيراَمُه نحّتغل امهيبسحأف جرخملا اتبراقتام ءابلاو ميملاو
 ديرد نبا ركذف نادرُمَمملا ماو * هاملاب ةبراّبه ىلع وبا ىورو كمسا ابو كمسا امو ةابوبو ةامومو

 ناَموَح بسحلاا اناؤ كان اقنا) لت ؟هيوجيسس هلاه الأ نك هزي“ خلا اهنال ؛عيفقم ريغ اذهو مسا هنا

 ««ءاضيا تبن ناموحو تاناموحو نعماوملا عمجلاو ةظيدغلا ضرال ةناموحلاو اعضوم

 قعات هيوبيس لاق ةانب نيرشعو ةعبس قعان ءايلاركب وبا لاق *ءايلا قاد باب
 دج ده رعب ويا كاف "اعقشو مهران الو قكليلاو "عحرلألا 00 دركي قه بشملاه :نوكبف .الؤا

 لوُعُفَي ىلع نوكيو ١ لِعْفُي تاغصلاو ءامسالا ىف سيبو ' ُعَمْلَي لجرو ُةْكَمْعَي ةقان'اولاق ةاغص
 ديِضْعَيَو نيطْقي مسالاف ليعْفي ىلعو ' عوقرملاو روضخيو موهبي ةفصلاو بوقعيو عوبري*مسالاف 00

 كلج قلازراد اككسرلا عش نيف هنإر وك اا عورتقج طاع كم الو لاش مالعلا) ىف سلو
 [مسالاف] لعُيف ىلعو ' هدنلي ةغصلاو مجنلي مسالاف لَعْمَفْي ىلعو * لُعُفُي مالكلا ف سلو رُمْعَي

 لَعُيَف مالكلا ىف سيلو ' مليعو قفيخو فريصو مغيض ةغصلاو لثيجو مايغو لعيخو بندبز
 :موصدو مويقو ٍموُنْيَع ةغصلاو موزيحو موصيقو موشيخ مسالاف لوعُمَف ىلعو ' لتاعملا ريغ ىف 56 الو

 ديعس ةفصلاو بيضقو ربِعُب مسالاف ليِعَق ىلعو ' ممهيصو سفيح ةفصلاف ' لْعَبِف ىلهو

 د لكيعف ىلعو ' ميرط لجر ةفصلاو ليثحو ريهو ريثع مسالاف لّيعِف ىلمو ' ديدشو

 الالي لي كيحُع العملاق: ينيرو غيبهو عيبه ةفصلاف ٍلَّيَعَف ىلعو ' هوس و يجرح

 ةغصلاو طويهذو نويدك مسالاف لوَمُعِف ىلعو ' دغيفخ ةفصلاف لَميَعَف ىلعو 'لّيعف الو للِبَعُف

 ةاغصلاو ةيربهو' ةيرذحت مسالاف  ةّيلعف ىمو ٠ داو: مشا هو * يلع مسالاف لَمّْعُف ىلفو ”طويذم © ةورط

 ٠ قيسفو بيرش ةغصلاو نيكسو عيطب مسالاف ليعف ىلمو ' ةمزال ءاهلاو ةيرفعو ةيئبز

 مسالاف ليف ىلعو ' قرا بكوك ةفصلاو قيرم مسالاف ليمُف ىلعو ؛ ليعَك مالكلا ىف سيلو
 ىلعو ؛ لْيَعف مالكلا ف سيلو ' طيرسلاو تيكسلاو ليمزلا ةفصلاو صيمدلاو طيمقلاو قيّدعلا

 الو ليِعْعَم مالكلا ىف اوجن الو ' ريضتو د ةغصلاو قيرشمو ليدنم مسالف ليِعْفِم

 4 سيلو ؛ ليلمشو ميِميِصو ديدْنِص ةفصلاو ربزمججو تيتلج مسالاف ليلعف ىلهو ' ليِعُفُس

 مالكلا ىف سملو ٠ تيوزوو تيرفع مسالاف تبلعف ىلعو ' ليِيْعَق الو ليِلُعُف مالكلا ىف م

 ىلعو : كيكمص ةفصلاو صيصه مسالاف ليِلَعف ىلعو ' نيلسع مسالاف نيِلْعِف ىلمو 'لبتعف

 ليعقعَف ىلهو ؛ ةيسنلق مسالاف ةبِلْمَصُف ىلعو :اهيل ةمزال ءاهلاو ةينيلب مسالاف ةَمِنْلَمَف

 باتك ىف معز دق ركب وبا لاق : ليلشنخو قيقفنح ةفصلاف ليِلَِعْنَف ىلعو ' سبرمرم مسالاف

 اهتتعف ٠ ليدنُعَك لاثم ىلع ةيمابر اهينأو * ةدئاز ريغ لصا ليلشنخ نون نا ريغصتلا 6 0.
 ةفصللو ةينبا ةتّس ةصضاخ مساللو رشع ةسه ةفصلاو مسالل ءانب نورممو ةعبس

 6« ةينبا 2

 يس سرح لب نتكلم تمص سيوط 2 الا ا



 ٠ ناَبَسْيَسلا كلذكو رجش ناَبَقْيَعَو 'ةمكيقلا نم ناميَهو ١ ءامسالا ىف هيوبيس ةركذو مخاضلا

 نايلصلاو * مينا كلذكو ةكرحلا ريثكلا لجرلا ناحتتلاو ؛ بويهلا نابجلا لجرلا نابّيهلاو
 ىنب هتكرت لاقي ىبارعال نبا لاقو ' لبال زبخ نايلصلا لوقت برعلاو اًدعص تبني تبن
 دشنأو وه نبا ىردي ال ثيح هتكرت ىا نايتب

 ٠ نامي :ىذ ىلع اوتآ لاقي. , ىتح ,ماوقالا ملذيو ماني

 اهنيو ماضي زم ىهو ضمحلا نم ناوُظُنعلا دايز وبا لاقو سثحافلا نايظّنعلاو ' نامجلا نايرجلاو
 ىدساو ملأ ع رش ُّط ناوفمعو * ستحافلا اضيا ناوظنعلاو ةناوظمعلا لظ ىف ناسنالا ٌلظتسا

 ةحيبس اوغتع براثشلا ءام جودت ةفلاخ ناو تسي رف مالت

 ناكرفو ' ديرد نبا نع فيمسلا 0 نادمغلا لاقيو ديرد نبا نع ليوط ىا ع لجرو*

 دشنأو عضوم كرفو ضرا

 ؛نلدف نا ةقعابرو اهلا فرغت لَه
 ءافج ةنابرجو ةناَبنِج ةأرما ىنايعالا ىحو ؛ هنيعب لبج وه لاقيو ةبيود نافرعو

 روث نب دْيَمَح لاق ةيفاجلا قلخلا ةظيلغلا ىه لاقيو

 دماللا اهييدل اري ىغب نم ىغب اعراج ىِصْخَت ءاَمرَو ةنابلج
 'لامشلا مير ءايبرجلاو ' ةمالعلا ءايعيسلاو ٠ ميصتو ٍبْلَجُت ىا رسكلاب ةتاّبيِج ورمع وبا لاقو

 ءاروشاع لثشم ءاروشعو ٠ عضوم ءالولجو ٠ ءاكارب لثم برحلا عضوم ءاكوربو ؛ ةرذعلا ءاقوجدلاو

 نمسسن فكلا نم ضرعا قرو هلو فيصلا ىف هترطُح مودت تبن ٌباَلُبلحلاو ' هريسغت رم دقو

 ٌلحف ءاسيجمو ١ عضوم داتنرفو ' ذوُلاَقلا طارطرسسلاو ' لهيسلا تابن نم وهو منغلاو ءابظلا هيلع

 : ءاّثيركو هاّنيرق رمت لاقي رمتلا نم برض ءءاَثيِرَقَو * ءامسالا ىف هيوبيس هركذ وزني ال ٌرجاع

 ىهمسلا ىف بهن لاقيو ءاوهلا ىهّمسلاو ' ةربرَّدلا ناصمقلا لاقيو رمَحلا دبر ناَكِمُقلاو

 سيق نب ماطسب نال كلذب ىمَس لجر * مسا ناَرْفْوَحو *رادبلا نم ىرّدَملاو 'لطابنا ىف ىا
 كلذ ةَفَْمَت ىلع ءاج لاقيو ؛ ةَزفَملا ىلتل ناَرَقوَلا ىمسف هتوفي نا ىشخ نيح ممرلاب هِنَفَح

 نم ىشثيثحلاو ' كلذ ةفيث لثم كلذ نافّيت ىلع ءاج نجيوغللا ضعب ركذو هتقو ىلع ىا هتثيغتو

 مويشلاو ' يولعلا.ةماهب :ءازومعملاو  هاحتومشتملاو , ءاهللوثعملاو + ةميضلال جو كي شلال ١

 ' نايبصلل هندمجأ عئرْشعباو ' ُهِيَّرَس ىف فطعنيف عازل هيف رغلب عضوم ىَرْيْغْلو مع

 كانسقي' كظابلا َْرسْفَيَو ٠ .اطلحعم. ناك. اذا قست مؤقتا لاضاق عيوش

 قروكملا مهيضعب لاقو باودلا نم ةّثوَرلا عظعلا ىَرَوُكَمو ٠ لطابلا ىف ىا ىّرَمُْسَيلا ف بهذ

 لاقيو حرملا نم ةبعل اًمَحَرَمو ' ةروكم اهينأل ةراكلا نم ذوحنأم لاجرلا نم فنال ةثور معظعلا

 فورعم ىزعرملاو ' هتلا هجر صاقو ىبا نب دعسل ةريغح اًمديَلَقِو ' عضوم اًيدَرَبِو ' عضوم وه

 لاق-4نفوضلا. نم نكلللا ؛ذاضعم + زوكي“ نا قلو هملفا الو ةغصللو مسالل هيوبيس هب ءاجو

 نِييوغللا ضعنب تعمسس دقو نادومهلاو * ناموحتو ةيرامهو نيزارغلا رمسغت فئن ملو ركب وبا
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 ديرد نبا ركذو تبن نارقمشلاو ' ىبارظ اهيعهبو اهيمقرف اهنيب ثتمسف اذا اهينا معزتو معنلا
 3 ع

 ىبا نب ممتل دشتاو عضوم ناعبسلاو ' عضوم هنا
 20000 رة 4 -

 ٍناوْلِملا ىلبلاب اهييلع لمأ ناعبسلاب ىمحلا رايد اي الك
 ا ا 1 708

 روش ار داعلا لص يع نس نرش لا كاظن اتق

 نم معالا ةليلقلا داوصعلا لاقيو ديرد نبا نع رش وا برحح ىف تاوصالا طالتخا ةدوُصَعلاَو"
 نفقا ءامسنلا

 اعلا نلت كك كددقرربا م داشعتملاو كاهل تفادي قش ران

 شرفتو هنا اذا ةىمشلا لجرلا شرق نم لجر مسا شاورفو * ناطلسلا ىف ةغل ناطلسلاو
 ساوزدلا ةبينق نبا لاقو عاجلا ساوردلاو ٠ برطق نع شرحملا شّرقملاو الواف اّلوأ هذا 1١ الام

 2ظ101101 1 1 1 1 1 1
 ةراوئُمو ٠ داوصع ىف ةغل داومصو ' غلبي ل ىنلا ئىبَصلا وه لاقيو بضلا عرف قاديغلا ديز وبا

 ةراوُمِعلا ورمع وبا لاقو ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب ةراوننغ وهو جر مسا
 تشمل ؟َس ةعطقلا 0 ثالث ءاشلاب ةراوشعلا بوقعي ىكحو ريصقلا لجرلا نجعلا رسكب

 سانرفلاو ٠ مخضلا مظعلا لامجلا نم ساعُْنِقلاو * بارتتلا برُثلاو هابرُشلاو بروََتلاو بارؤننلاو
 **ليبترغلاؤ "بز ضا] نه كارلا نم. ىضاسلا» قبولا سنارشلاو

 لخْسَت ٌراصق مثاوق اهملو لوطلا ىف ةدجْشملا لثثم ءاضيب ىه متاح وبا لاقو نيلجرلا ةلبوط

 دشنأو ضمحب سيلو لمرلا رجش نم وه لاقيو تْْبَن ىدنلعلاو ٠ ٌقورخلا
 ودم 0 نود ىدنلعلا نان

 'ءىش لك نم ظيلغلا ىدنلعلا ىعمصالا لاقو ةادنلع ىثنالو مكاضلا لمجلا ىدنلعلاو

 ير اعل ناهلرإ] نمر ئيينسيسلاو ٠ تيدنشلا ىدترمسلاو نطبلإ# مطتعلا ا رطتتساو
 ىندلعلاو ' دسالا تافص نم وهو ىعمصالا نع قنعلا ظيلغلا ىنرَقَعلاو ' ىتْمَبسسو ىدنبس

 ' اضيا لصنعلا وهو ربل لّصَب ءالصنعلاو ' مضلاب ىنُدُلَع ىلع وبا ىورو مخاضلا ظيلغلا لمعلا
 ىجصرلاو ىكمزلاو ٠ اضيا ٌعضوم ءالصوحو رئاطلا ةلصوح ءالصوحلاو ' سفانخلا ركذ هاَمظُنْلاَو

 11 لا ف ادقلاو [دكيعلا ىديفلاو ةقتسفملا ىشربلاو "ىعيضالا نف رثاطلا«كنن> «نلنسا

 دمشناو ردبرد

 ا ا وبكت مجود

 عريعلا اهرمغ قى تنك دق

 'عرسُيو امهيف قفدتي ةيشم ىقفيلاو ' اضيا ضارتمالا ىئُضَرِعلاو ' قنعلا ىفقنح لجرو

 ٠ ىررِمْحلاو ىرزوملا كلذكو هلثم لَرَوَخلاو كّكفت اهيف ةيشم ىَرَمَملاو 'لجر مسا ىَنَْلُجو*

 ' ريذمتلا نم ىَرذَبو 'رذحلا نم ىرذسو ؛ردان صوُصَلَب ةدحاو ريطلا نم بررض نئصنلكتلاو

 نايبكوملاو نايوبااحبن ناَدِميَرلاَو ' ىرملا ريجرملا ناهي اكوا“ كوتملا هبشيإ تبن نارَمِيَشلاو

 ا اا يس ل نانا رد د سعائنوتلل سادة ةويسسرو نشاط سوشمتا ف تي بف يلا ا



 دوسالا وهو مومحي عمج ميماكلاو للا ركذ وهو بوسعي عمج بيساعيلاو ؛ لجحلا

 روضحي وهيف بشع وارحب نم َرَضْحأ لكو ةرضخلا ةريثكلا ضرالا ىهو روضخب عمج ريضاغخإلاو

 عماريلاو ١ عماسملاو بلافيملا لثشم دزال نم ةليبق ىهو دهكلا عمج دماحبلاو ' ريضخيو

 ميوارقلاو ١ ةراصحلاو نمطلا نيب ةوخر ةراج+ عمربلا مهيضعب لاقو ضيبالا ىصحلا وهو عَمرَي عمج

 مل ىزذلا حارقلا ءاملاو ءىش اهرب طلتخب ملو انييف ركش ال ىتلا ضرالا ىهو حاورف عمج

 ضيحارملا سيباركلاو * ةيدوألا نم عساولا وهو خاوُلح عمج عيوالجلاو ' اذه نم ءىش هب طلتخب

 صركم وهف ضعب قوف هضعب ءىش لكو سايرك اهدحاو ةماق ةّمصق اهملو ىلالَعلا ىف نوكت ىتلا
 سفانخلاو ٠ ىدصلا نم رغصا ةبيود هنا لاقيو دارجلا نم برض وهو بَدْنِج عمج بدانجلاو

 عمج لسانعلاو ؛ دارجلا نم وهو بطْنَع عمج بقانعلاو « اهينم ركذلا وهو سمن عمج

 نخل ادسالا "تاغ 'نم وهو سنع عج ”نلسبادعلاو'«:ةفيفتملا“ةعج رشا ةقانلا "شوا َلَشْنَم
 ريطي داكي الف ضرالاب دبلي رئاط ىدابللاو ؛ تاينامس هعهيو رئاط' ىتامسلاو * سوبعلا نم

 اضيا ءاساجصعلاو لبا نم سعاقتملا ءاساصعلاو ٠ نحس ىا نيخاخس ءامو 'راطب نا ال

 ناعضوم ىوقضو ىوفصو ' عضوم ىمداو ' ةيهادلا ءامسا نم مسا ىبرالو* ' قونلا نم ةميظعلا
 ةوسالا "خلاه ةلطوم سلا"ةااناكتسو فدا تنازع“ دلل الاعور ترا سساظحلا

 دقت ايل ناسا هوو يقل
 دقو ةفيفخلا لالّمَشلاو ٠ ريقفلا لحرلا لالْمطلاو ' ااَدْمَسو داَدْنِس لافي هنا ةبينق نبا معزو
 هاش 'تتلشك طؤادب اق قوق« فتق قلل "هدا "تتكضملا" نكترلا تناتفعللاو هريس ارا

 ىَمْرُت ههبشي ءىش وا قينجنملا فاّدقلاو * ةربقملا نابجلاو اهوُقْرمو نفسلا سبح ءالكلاو

 فاّسُنلاو ”فيطاطخ عهجيو ديدَح نم بالكلا هّبِش اضيا وهو رئاط فاطُحلو 'راجحال هب

 برعلاو ءاّرقلا لاق سفنلاب لصتم قرع باّدكلاو ؛ ىبارعال نبا نع ريبك راقُمِم هل رئاط
 ةوغر اضيا ءاشرخلاو ةيحلا دذج ءاشرخلاو * قنعلا ىف قرع ءابلعلاو ...رودكلام مشل" هس

 ةنفكك افتسلاوو : :قاعشلا ةداقل ا فن ءايوقلاو ٠ قمفتو خافتنا هيف ءىش لك كلذكو نبللا

 "بسال رتل رمثصا ةزتفف يبلع تلح كلا دعانا  رسطشلاو “ورده قشرلاو الكم 1

 اهطلاخم دورب ىه ديز وبا لاقو ٌرقلا نم لمعي ططخم بوث ءارّمَسلاو ** ءاليثلا ىف ةغلا ءالّمْلاو
 ضم 2

 ' ناعضوم ءافمجو ءامرقو ' هب بايثلا تديتش «كبك امينا "دازغلا «لرقسوطلا" شور

 ناوركلاو :٠ ثبن نارُمَشلاو ٠ ىعرملا ىف دهحُي وهو كوش هل ثبن نادعسلاو ' عضوم فالوسو

 ميحش لاق ةناجاع هتدحاو ركش ناجاعلاو ٠ نارئاط ناشرولاو

 'اًيداميت عايرلا ُهاَداََت فقحو ناجع لا اناّداسو انننبو

 ىذلا ناوطقلاو ' ةيمرلا ذفنا اذا ىمصأ مهيلوق نم هروما ىف ذفانلا ىضاملا لجرلا نايمصلاو

 لعف اذا اوُطَ وطقب, اطق لاقب, طاشنلا نم ىشملا براقت وطغلاو ءارغلا نع هنبشِم ىف وطقي
 قرفم برعلا اهيممست مبرلا ةنتثم ةبيود نابرظلاو ' فيفخلا نامفزلاو * ناوطق لجرو كلذ
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 ميثللا ّىندلا اضيا ددُعٌقلاو اذه نم دعقا اذه لاقي تّيملا لا برفال ددعُقلا لاقبو ءالولاب
 " 3 داو

 لطم طار همس 2

 رددعق ةرتام ممل“ .2١١ [١

 نسف عهب نسارفلاو ' عابضلا نم ركذلا وهو ناعُبِص عمج نيعابضلاو ' موُللاب كفا هنأك
 * ىشعترملا وهو نشعر عهب نشاعرلاو ٠ فخلا هنطابو ناسنالا نم مدَقلاك ريعبلا نم وهو ه

 لاقف العف هل ديز وبا فرصو لكأي ىتح فيضلا عم رض ىذلا وهو نْغْيَض عجب نفايضلاو

 ىبا نع ةنجاملا ةأرملا ىهو نَجلَع عهب نجالعلا ؛ هيوبيس هركذ ام فالخ وهو نْمْضَي َنَمَض

 دمثنأو ورمع
 سو يآ

 جاع يبصل ًِءآ بر اب
 ؛ نطبلا مظعلا وهو رَوُشَح عمج رواشحلاو ' ملعتلا نم د اضناب ةظكلملا |اةقاخنار للعلا,

 وهو ريثع عجب رياثعلاو 'رسقلا نم هفاقتتشاو دسألا تافص نم وهو روسق عهب رواسقلاو

 ىبا نع عبنلا عم لابجلا ف تبني طحومتلا هبشي رجش وهو لّمْثح عهب لياثحلاو رابغلا

 دشناو رمصن

 ٌلَيْمحَو ٌلاَوِط ُعْبَت هب ٍداوب
 لف ازا هسجضاور ءايشسلا ا ةارتيلاو ريكلاو ا: كش ةلشنلا كس اركذلا اوه بمس ءاهشا وو علال وع 8.٠

 نم اذ لصاو ةمجألا ةلطيغلا ورمع وبا لاقو رجلا نم فتنملا وهو لَطُيَع عهب لطاّمَعلاو
 دشنأو ةلطيغ ةّجتلملا ةملظلل ليق ىلذلو ىفافتلال* 6 8.

 َلَيْلا ٍلِطاَمَعلا طلت لْيَللاو

 دو ربهز رعش ىف ةرقبلا ةلطميغلاو ةلطيغ ةكبتشملا تاومسالل لاقيو

 رمق نه اعرغش:ق قسيلا لاقي ؤ!ةبرجادعقا اذ اغنسبد ىنمسيبارشلاو قلما نعّودملا

 ليج عهب لحايمجلاو ' ءاملا ةريزغلا رثبلل مّمَع عهب ملايعلاو ؛ تسطلا وا ناوخلا لاقب و ضيبال
 مجنلا وبا لاق ءاسلملا ةميظعلا ةرخاصلا وه لاقيو ريبكلا ذفنقلا وهو

 لعتملا ةاقصلاك زجكعب هنم

 قمم ارو
 لعيملا ةاقصك ركعب هنم

 عولط دنع اهيلع سسمشتي بضلا رعج دنع رج ةافصلاو بضلا لحملا هريسفت ىف لافو
 2 او نفع رضا اقر وعوفر (قلاغوإل تضل هز« نسحشلا, ىلا... ةافنولا . يفاسضاه. ىضيتتلا]

 ىهو ةمومند عجب ممايدلاو ٠ مامحلا وه لاقيو ءانب وهو ساّحد عهب سمايدلاو ' ةهحّضلا قلخلا
 يع كلدلم نارا هفئاقو نافع اة ةديرحش كد فيسك هب (سشانتتلا و“ ةجساولابهالقنلا عب

 ركذ وهو بوقعي اهدحاو بيفاعملاو ٠ بلعتلا دلو وهو لفتت عهب لفانتو ' ةبضنت هاّبّرِج
3 



 تم 10

 ةاَمْفَلِخ اولاق ةاَمْلَعِفِو * ُهلغل ءاسكبتلا اولاق هاَلَعْيَفَو ٠ معنلا نم ةعطقلل ءاسكُبدلا اولاق ءالعيفو

 34 رمت ةيسم وهو َهاَضَكرَتلا ىشمب وه اولاق ءالَعْفَتِو ؛ نالخل

 فرظ قباطلاو * هلثثم براغلاو فتكلا عرف لهاكلا ركب وبا لاق بابلا بيرغ ريسفت

 عانصلاو ٠ ْرَطْمُت مل ىتلا ضرالا دامجلاو ؛ قباوط هعمجو ةامثلا ءاضعا نم وضع قباطلاو هيف عبطي
 هرغ كاقو !نحسضالا نع نعيوشلاةظيلغلا /قؤنلا" نم ' كانتلاو:؛ معسل اعرض _ةعاتلعلا كالا

 سومانلاو * ةعفقجملا محالا ةزنتكملا زانكلاو * ةزيجعلا ةليقثلا ةمخاضلا ءاسنلا نم كانضلا

 هيف ةشْفُت,ىفضي ثكاتملا ثلج :ىمومانتلاو ةاقخلا ل21 كلكلاب قس فم ماليش هيد ربت ل

 روتاغلاو ' ' ىرملا موطاحلا هئاملاو * متاح ىبا نع سانلا عطلت ةرذلا ةثيهيك ربيغا ةبيود سومانلاو
 ٠ قورعم ءانج طاباسلاو ء رجلا ىفرددتشو امي كزفاقو ةاقحرصب (نعنلا ورانا لسا 0

 عوبرملا عصق لاقي متاح وبا لاقو عوبرملا ةرحج نم ءاعصاقلاو ' ىتعمب متاخلاو ماتيخلاو ماتاخلاو
 الغل لخاد نم هب ءىجي بارتب رحبجلا مف دس هيف لخدو غرف اذاف هرعج رفغصي نأ وهو
 اذا حرجال لاقيو عصقم داس لك ىعمصال لاقو ةاعصاقلا رصجلا كلذ ىمسيف هيلع لخشي

 اضيا هتوكج نم رُخُج ءاقفانلاو ؛ ةرج همف ألم اذا هتّرصب ريعبلا عصقو مدلاب عصق مدلاب قرش

 ىنلا ءايباسلاو * هقتتفف هسارب رحملا كلذ مف برض ةرصملا رئاس هيلع قمل الق هقرخي ال

 ءايباسلا ميمّشُه نعو ةيشاملا ريثك ناك اذا ةريثك ءايباس نالغل ديز وبا لاقو دلولا عم جرخي
 سعادملاو * لفغط تاذ ىا لفطم ةفان عهب لفاطمو ' مركملا نم رشاعلا موملا ءاروشاعو * جاتنلا

 لايقالا مهو كولملا لواقملاو ناسللا وهو لوُقِم عهب لواقملاو ' نعّظِملا وهر سعدم عهب

 ضعب لاقو ضرالا نم ىوتتسا ام ىهو ةقوّلب عهب قيلالبلاو ' قارخملا عهب قيراخملاو ' اضيا
 ' لاجرلا نم فيعضلا وهو * راوع عهب ريواوعلاو ' اهييف ةىش ال ىتلا ضراللا ىه نيّيوغللا
 لبقُم نبا لاق راّبج عهب ريبابجلاو

 مهملاو ءاسانلا# دابا "دمع" * نبك تلوتشا# 238900

 لوانتملا دي تناف اذا ةرابج ةلخآو ةنيمس ةميظع تناك اذا هاه الب رابج ةفان لاقيو

 ةحفص ىهو ىرفذ عهب ىرافذلاو ؛'رقصلا وهو قرز عهب قرارزلاو ؛ ةبيتق نبا نع ريبابج عمجلاو
 ةرحاس ىه ىعمصالا لاقو لوغلا ىثنا ىهو ةالعس عهب ىلاعسلاو ' تاعامجلا ءافارزلاو ؛ قنعلا

 ىسيد عهب ىسابدلاو قرامقلاو ٠ لاجرلا نم ركنملا ثيبخلا وهو ةيرفع عمب ىراغعلاو ؛ نبا
 فافخلا ليلامشلاو ٠ قاسلا مظع مدقم وهو بوبنظ عهب بيبانظلاو * نارئاط امه» ىرمقو
 لاتقلا دنع دعري ىذلا نابجلا وهو ةديدعر عهب ديدافرلاو ' لالمش اهدحاو اهريقو ريطلا نم

 لاّيعلا وبا لاق

 اومكر اَذِإ شمر ةمييهر ُهَلْيَمُر الو
 دعقالا وهو ددعق عجب دداعقلاو ' ةمعنلا نم اهيمحل دعرب داكت ىنلا ةمعانلا ةارملا ةديرعرلاو
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 سمو

 ءايربك مسالاف ءايِلْعَف ىلعو ءافصو تايملو فراعم ناعكلمو نامركم مسالاف ناَلَعْفَم ىلعو

 ىلعو ءافصو تأي ملو ءالولجو ءاكوربو ءاقوبد مسالاف ءالوعف ىلعو ' ءايبرج ةفصلاو ءايميسو

 ةفصلاو بالبلح مسالاف لاَعْلَعِف ىلعو ٠ َكوُعَف الو ءاِلْعَف مالكلا ىف سيلو ءاروُشُع مسالاف ءالوغف

 ناّلْعف ىلعو 'ءاثيرقو ءاسيجت مسالاف ءاليعق ىلعو ٠ دادثرف مسالاف لالْمِعِف ىلعو ٠ طارطرس

 نانتوح مسالاف ناّكْمْوَف ىلعو ؛ ىردبلاو ىهيمسلا مسالاف ىلّعف ىلمو ٠ ناّحمس مسالاف

 ءاَرعْوَم هبسحا اناو فرحلا اذه عقو اذكه ركب وبا لاق * ىزعرم مسالاف ىَنِعْفَم ىلعو ' نازفوحو
 هلعجتب ام باب ىف ءازعرم ركذ تبثا دقو بابلا اذه ىف رّركت دف ىّرعرم نال هالعْفَم لاثم ىلع

 ىتيتقو ىنيقحو * ىريجم وع ىليّعف ىلعو ' ناقيت مسالاف ناَلَعَف ىلعو هبوبيس لاق ' ادشاز
 ءاتكبسال اك رلاعتم 'ةاقسلاو ءاروعتحملا عسالاق“ ءآلوعفم قلعو'“ اًمسا"الو اغصَو تاب ملوأ رداصم

 ايَنَعَف ىلعو ' ىريمي مسالاف ىَنَعْفَي ىلعو ' ىطيتخو ىريقبو ىزيغل مسالف ىَلْمَعُف ىلعو
 ةفصلاف ىَلَحْفَم ىلعو ' ءاتوبغرو ءاتوهرب مسالاف هاَنوُنَعَف ىلعو ٠ اييبيلقو ايدربو ايحرم مسالاف

 ءاج دقو ركب وبا لاق ٠ ىّرمرم مسالاف ىَّلِعْعِم ىلعو ' ىرمرم مسالف ىَلِعْفَم ىلمو ' ىروكم
 نانثا تافصلاو ءامسالل ءانب نوعستو ةسه نيقتشك ؛ داقرلا رمثكلل ىتقرم لجر اولاق ةغفص

 مل نا نالاثمو ناةانب رداصمللو ةعبس تافصللو نوسهو دحاو ةصاخ ءامساللو نوثالثو
 تاعي ةراطشللا انييئتف اههنَكِرَش امهيف اهيتلغنا ناو ةصاخ ءامسالل انك امهيف ةاهلا لخدت

 نعت مل ركب وبا لاق ' ةغص اضيا وهيف عهبال ناك ناو ًةّصاخ مسا وديف عمجلا هب ْدِرُ مل نا
 انددعو عمجلا ىف ميوارق انددعل ىلذ لا انرص ولو هعهب ىلع َلَدِب دحاولا نأل عمجلا ةينبا ددعب

 «,ددعلا رّركتمف كلذ وحنو دحاولا ىف احاورف

 «ةوازلبلا نم برضلا بالكْنُم اولاق' لاعتف: بالا اذه نم هاج“ تقو ركب وبا لاق ةدايزلا

 مالكلا ريثكلل همالكتو بعللا ريثكلا لجرلل ةباعلتو لا ريثكلا لجرلل ةعاّقلت اولاق ةلاعفتو

 ؛ لزنيو عغتري همام تبر غضم اذا ىنلا وهو زمارُث لمج 0 لياقتو ' ءارغلا نع هيج

 لِتاَعُف لاثم ىلع سبنارقو ' عضوم مسا ىلْوَداب ا ىلوماقو ٍعْضْوَم مسا ىموَدَع اولاق َكوعْفو
 ' اياحرب اولاق العفو ؛ َةناَّدمَق ةأرماو لبوطلل ناَّدَمَق اولاف ناو ؛: اهشاملا'نباونشلالسإللا

 ىبا نع ظييلغلل ردنكو ردكو رداثك رامح اولاق لِماَتفو ' ديرد نبا نع ءاصاصقلا اولاق ءالاعفو

 كلكم ٠ ديز ىبا نع هجرف فّشكتي ىذلل ماَرْفِنو ءاجرفن لجر اولاق لاعُمنو ءالعفنو ' متاح

 ءاكوُكْعم ىف مه اولاق دملاب مالوُلْعَفَو ' صاصتنخالاو رخفلا نونُعَي ّدملاب ءاصيمتخلاو ءاريكفلا اولاق
 ءالّيْعُفَو ' هيف نوضوافَتَي ىا ىَضوُصْوَف مهرما اولاق رصقلاب َنوُلُعَفَو ٠ ّرشلاو ةبلجلل ءاكوكُعَبو

 نالحصشم ٌباشو عضوم مسا ناَلكسُم اولاق نالُعْفُمو ٠ كرما نطاب ىا كئالِيْنب ملاع وه اولا“

 ناَقوك ىف مه لاقب ناَلّعَك ىلعو ؛* تّبَن وهو ىَوَنْرََلا اولاق ىَوَلْعَفو ' ماوقلا نمسح ىا ةفص

 4 لاق ورمع ىبا نع ديدش رما ىا
 ِناَقوَك ىف مْنِم ىنإو يل اوت طفل ايف



 (ه16)

 د

 ؟ 19 :باّرش .ةغصلاو:فاذقلاو_ناسملاو ءالكلاب مسالاق لاك جلعم ' لاتقتلاو “ لكاتلا لت اد

 لاغف ىلعو 'راوعو ماركو ناشح ةفصلاو فاسنو فاظخو بالك مسالاف لاَعف ىلعو ' سالو
 ةةياتد» صقل ماد لحر ءاح دق يكددسإ لاق شمس تا ا ا

 ءالعف ىلع نوكي الو ' افصو ىجي ملو ءابرجو ءاشرخو ءابلع مسالاف ماَلُعَف ىلعو هيوبيس لاق
 ءاقلاشأو ءافرطلا مسالاف ءالَصفإ ىلعو ابوك مسالاق ءالعف ىلع نوكيو * ثحتأتلا ةمالغ هل

 ءالعف ىلعو ٠ ىراوممو :ىراضفهم ىراغش مسالاف ىملاثت ىو 'فاسصخم ناو ةيسلا لالا

 وح جال اهملع ريسك اذا قرمتك ىهح ءاسفنو ن[متع ةعسلا» ل تلوم اشم لل اك

 ءافنجو ءامرق مسالاف ءالعف ىلعو ' ءاليخو ءاريس مسالاف ءالعف ىلعو ؛ ءافرعو ءافلخ

 نارمضو نادعس مسالاف ناَلُعَم ىلعو ؛ ةفص تأي. ملو فالوسو راموط مسالاف لاعوف ىلعو

 ناوطقلاو نايمصلا * ةفصلاو ناجاعو ناشروو ناورك مسالاف نالعف ىلعو * نامثطعو نابر ةفصلاو

 نابضقو نابرج لثم ريثك عمجلا ىف وهو نايبذو ناّكدو نامأع مسالاف نالعف ىلعو ' نايفزلاو

 مسالاف ناَلَعِف ىلعو ٠ نارطقو نارقّشو نابرظ مسالاف نالعف ىلعو ؛ ناصمخو نايرع ةفصلاو

 اولاق ةفص ءاج دق ركب وبا لاق * نايبصو ناملغ لثم عمجلا ىف ريثك وهو ناسناو ناعبض

 سيلو ؛ ناعبسلا مسالاف ناَلُعَف ىلعو هيوبيس لاق ؛ ةليوط ىا نايلع ةفانو نايْلِع لجر
 ةغصلاو شاورفو داوصع مسالاف لاوُعف ىلعو ' ناطلسلا مسالف نالعف ىلعو ' نالعف الكلاب

 ماتيبخ مسالاف لاَعيَم ىلعو ٠ سايركو لابرج مسالاف لاّمْعِف ىلعو *ساوردو حاورقو خاولج

 لاَعيف ىلعو ٠ ةراوُثُعو داوم مسالاف لاوُعف ىلعو ؛ مايقو قاديغو راطيب ةفصلاو ناطيشو سامندو

 ةفصلاف لاَعْمِف ىلعو ٠ باروت مسالاف لاَعْوَك ىلعو ؛ ةغفص تأ ملو ناويدو صامد مسالاف
 فْضَوْلاو ىدنلعلاو ىبنرقلا مسالاف ىلْثَعَف ىلعو ؛ ساَنْرِف ةغفصلاو لانعف ىلعو * ساعنق
 لثم ىّنالَع اولاقو ىندلع لمجو ىنرفع * ةفصلاف ىِنْنَعَف ىلعو ؛ ىدنبسو ىدنرسو ىطنبح
 ءالصنعو ءاسفنخ مسالاف ءالَعْنُف ىلع نوكيو ' ىلْمِعِف الو ىِلْمَعِف مالكلا ف سيلو * رابح
 ةفصلاو ىّدبعلاو ىشرجلاو ىكمزلا مسالاف ىلعف: ىلعو ؛ ءالصوح مسالاف ءالعوف ىلعو ' ءابظنحو

 ىلعو 'ىضرع مسالاف ىَلَعُف ىلعو ' ىنضرعلا مسالاف ىنْلَعِف ىلعو ؛ قنعلا ىفنيحل هناو ىروِكلا

 ىلَعوَف ىلعو ' ىلزيخ مسالاف ىَلَعِمْف ىلعو ' ىدنلج مسالاف ىَلْثَعُف ىلعو 'ىقفد مسالاف ىلعف

 ىلع نوكيو ىَلْعَف الو ىَّلُعِف مالكلا ىف سيلو * ىصنلب مسالاف ىلْنَعَف ىلعو ' ىلزوخ مسالاف

 نامسمحو ناذبيرلاو ناقفيبالو نارميضلا ممسالو ناَلْعَِف ىلعو ' ىرذبو ىرذح مسالاف َقُعَف

 نابسيسو نابقبق مسالاف ناَلَعَيَف ىلعو ' نامنيهو نابذيك ةفصلاو نادريديلاو نارزيخو

 مسالاف َناّيِلعف ىلعو ' لثعملا ريغ ىف نالعيَف مالكلا ف سيلو ١ ناحتو نابيه ةفصلاو

 ' ناوفنعلاو ناوظنعلا مسالاف ناوُلُعَف ىلعو ' نايرجلاو نايظنعلا ةفصلاو نايتبلاو نايلصلا

 ناّلِعف ىلعو ' نابلجلاو نادمعلا ةفصلاو ناموحلا مسالاف نالعف ىلعو* ' ناولعف مالكلا ف سيلو
 هيوبيس لاق * ءارفلا نع مالكلا دج ُنِناَمِي لجر هاج دق ركب وبا لاق ' نافرعو ناكرف مسالاف
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 ؛ ٌبلاَكَتت عمجلاو ةبلحت ةقان ءاج دق ركب وبا لاق ٠ افصو تأب. ملو لفانتلاو بضانتلا مسالاف

 ريضاخيو معماصي ةفصلاو بيساعيو بيقاعيو عيبارب مسالاف ليعافب ىلعو هيوبيس لاف

 ةقان ءاج دق ركب وبا لاق * ٌعماريلاو دماحتلا مسالاف لاقي ىلعو * ' موهحيو روض عمج

 هِمَلُعَت ال عيوالجو ميوارق ةفصلاف ليواَعَف ىلعو هيوبيس لاق ؛ ُلِماَعَي عمجلاو ةفص ةَنَمْعَي
 'ىلع اعهجِي نا بجيف نامسا شاورقو داوصع نا بابلا اذه ىف ركذ دق ركب وبا لاق ' امسا ءاج

 تيلاعف ىلعو * اًفصو تأي ملو سييارك مسالاف لبياعف ىلعو هيوبيس لاق * سيوارقو ديواصع
 وهز توكتم عيبا تنئالم'ريغصتلا' بان" هباتك.ىف رك دف ركب ابا كاف '؟تبَراغم ةفشلاف

 *  سيانعو لساتع ةغصلاو بظانعو سفانخو بدانج مسالاف لعاتف ىلعو هيوبيس لاق ' مسا

 « ىراكشو ىلاَسُك وحن عمجلا ىف الك افصو تأ ملو ىدابلو ىنامسو ىرابح مسالاف َكاَعُف ىلهو
 ارناج لضفاطلا سمانا و كلس» لاغا# 'ىدالع لهب اولاقأ ىكناورر "ةفسأ' اشف ادعس ظله ركأل باخ علأه

 ءاقابط لجر ةغصلاو ءاكاربو ءاساجتو ءاثالث مسالاف ءالاعف ىلعو ؛ ةريغ معن ال نيخاخم هام

 قماوص مسالاف لعاَوق ىلعو ؛ ةفص تأ ملو ناطاحو نامالس مسالاف نالاَعف ىلعو ' ءايابعو

 ةيرابهلا مسالاف ةَيِلاَعَف ىلعو * ةراجو ةلابمو ةراعز مسالاف ةَّلاَعَف ىلعو 'رساود ةفصلاو ضراوعو*
 هل راع هيل رمت ويل اكفنا ةلسزال "ءاطياولاوةيسارقلاو -ةنشبز اغعلا - 2 فحقلاو -ةحخ ظازمحلاو

 دق ركب وبا لاق ١ ةيلاعَفل ةمزال ءاهلاو ةيبازحو ةيفابع ةفصلاو ةيهافرلاو ةيهاركلا مسالاف

 هيوبيس لاق ؛ ظيلغلا ريصقلا وهو ابيفنصبو ءاهلاب ةيراوزو راوزو ةَمِبارَححو بازح لجر هاج

 ىرتتو ىقلعو ىّمرا مسالاف ىّلُعَف ىلع نوكبو ؛ اًعمج ال ىلاَعَف الو ىلاعف مالكلا ىف سبل

 تأيإ ملو ىّرفذو ىّرعِس. وحن ىلعف ىلعو ' ابكر ةابلخ ةفان اولاق ءاهلاب ال افصو تأد, ملو
 نونم ىَصِيِك لجر لاقي بلعتث ىبحاي نب دها لاق لاق ىَصيِ, ءاج دق ركب وبا لاق 'افصو
 اةئاسكاب تعلو قطف ىصيك ميهيضعب لاقو ةدحو تقع دلك ةكاعي جلا دقو ةدهحو لوني ىذلل

 مهيضعب نا الث ثيبأتلا ريغل فلالاو ىَلْعُف مالكلا ف سيلو هيوبيس لاق ' ضيب ترف انهع

 ىلعف ىلع نوكيو * ٠ ةاهزع لجرو ةالُعِس ةأرما اولاق امك فورعمب سيلو ةدحاو ةامْيب لاق

 ملو ىرفذو ىركذ مسالاف ىلّعِف ىلعو ' ىربعو ىشطع ةفصلاو ىقلعو ىملسو ىوضر مسالاف

 ' ىثنالاو ىلبملا ةغصلاو ىمديبلاو ايورلاو ىّمُملا مسالاف ىَلُعُف ىلمو ' ءاهلاب ال ًةفص ٌىِجي
 ىَلَعُف ىلعو * ىطرمو ىزمجو ىكشب ةفصلاو ىلمتو ىرقدو ىلجأو ىهيلق مسالاف ىَلَعَف ىلعو

 ءاي اهلعجيف ىوفصو ىهلقو ىرّوص لوقي برعلا ضعبو لاق د كب رالو ىبعش مسالاف

 بابلج مسالاف لاَلُصِف ىلع نوكيو ٠ ىلُعُف الو ىلَعِف الو ىَنِعَف مالكلا ف سيلو ٠ ىعفا لثم

 ىلعو ' طاطسفو طاطرق مسالاف لالعف ىلعو ٠ تاتفصو لالمطو لالمُسش ةفصلاو دادنسو طاطرقو

 قاف مسالاف لاعفت ىلعو ٠ كاحشمو داسُفم ةفصلاو بارعمو حابصمو راقنم مسالاف لاّعفم
 ءاج دق هنا انلوق نم مدقت دق ركب وبا لاق 'افصو ءاج هملعن الو ءاقلِتو نابُبتو لاثمو

 لاعُفَت الو لاَّلَعَف الو لاعْفَم مالكلا ف سلو هيوبيس لاق ' ةباَعلتو ةماقلت وعن ًةغص ٌلاعفت
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 لِهك مسالاف لعاق ىلع هانبلا نوكيف هيوبيس لاق ةيناث قعات 'متقتملا بابلا ىف ةزمدلا عم

 مالكلا ىف سيلو ٠ متاخو قباط مسالاف لقا ىلع نوكيو ' سباحو براض ةفصلاو براغو

 راه مسالاف لاعف ىلعو ٠ عانصو داهيو نام ةفصلاو نامزو لازغ مسالاف لاعف ىلعو ' لاف

 مسالاف * لوعاَم ىلعو ' فافخو عاجش ةفصلاو بارغ مسالاف لاّعف ىلعو ؛ كانضو زانك ةفصلاو

 طاباس مسالاف لاَماَق ىلعو * فوراج ليسو روتافو موطاح- ءام ةغصلاو صوواطو سومانو لوفاع
 نيتتإلو.* ةازوشاع تتالاغ ءالزغاف: نمور ءايياسلاو ؟ديفسلاب ةاعماعضدرل ىوراتساو _ يملا

 ٠ رهاج“و لتاقمو رفاسم ةفصلاف لِعافم ىلع نوكيو ' ءالعاف الو لوعاف الو لمعاف مالكلا ىف

 رفاسمو دهاجتو بورضمو سباحو براض تاغصلاو ءامسالا ةينبا ىف هيوبيس ركذ ركب وبا لاق

 قاحل باب ىف ركذي, نا ىغبنيإ ناك دقف ةينبالا ىف هركذ امزال اذه ناك نإف مالسو ءاطمِإ ركذو

 لاعفتسالاو لاعفنالاو لاعتفالا ركذيو ملكتمو فرَْعَم ءانلا باب ىف ةوعنو قلطْنُم نونلا
 ىم ةينيا:اهينأل هوكذ ملي الااذ ناك َناَو'َءاطعالو الشال رك امك جارختاسالاو قالطنالاو عامتسالاك

 اًرسكِس لماغم ىلع نوكيو:هيوبيس لاق “اهركنلاةجفأ الف 'انثلاجفا" نع كل رذاظينرا ثانيا

 '«لواقمو ,لفاطمو. سمادم :تافصلاو :نجاسمو رسكاتما ءانسألاهملنعاتا دسك ونا ولكتوُو

 * بيسانمو ميراكمو * بيساكم ةفصلاو ميتافمو قيراخم مسالاف اضيا ارّسكم ليِعاَقَم ىلعو

 متاوخ مسالاف ليعاوق ىلمو ؛ براوضو سباوح ةفصلاو زئاوجو طئاوج مسالاف لَعاَوَك ىلعو
 ثياي ملرر الافاغ ال :كلاعيش د هوت مم هفلخ .انهياؤوعس الو جاوزتل يريم كس عسل اطيباوسو

 مسالاف لحب ىلعو :ريبابجو ربواوع ةفصلاو طيلالبو اا ا

 وش ويس رشم نرال و جنو اديس اشو + كوك" أ ركنتسي الو قرارزلاو حرارذو ملالس

 ىلع نوكيو * ىراكسو ىلاسك ةفصلاو ىقارزو ىراكصو ىرافذ مسالاف ءايلا َةَلَدْبُم َكاَعَف ىلعو

 مسالاف َىاَعُك ىلعو 'رافعو ٍلاَعَسو راذع ةغصلاو فايفو رافذو راح مسالاف ءايلا ةلدبم ريغ ٍِلاَعَف

 طيطاسفو بيبانظ مسالاف ليلاعم ىلعو * ٌىيراردو لوح ةفصلاو ىسابدو ىرامقو ىتاخب
 نِِلاَعَف ىلعو ' دالعقلاو بباعرلا ةغصلاو ددارقلا مسالاف للاعف ىلعو ٠ ديداعرو ليلامش ةغصلاو

 ' نحالعو نفايضو نشاعر ةفصلاو نسارف مسالاف نِلاَعَف ىلعو 'نجعابضو نيزاّرقو نجحارس مسالاف

 رياثعلا مسالاف لياَعَف ىلعو * ؛رواشحو رواسف ةفصلاو لوارجو لوادج مسالاف لواَعف ىلعو

 ءاملا ةدايز باب ىف َرِكذ ديف ركجا با ,لاف.“ةغص كلاين ةودشلو ليثِحو رمش عج لياثحلاو

 مشالاف  لئاعف .ىلعو :هيوبثيس لاق ؛ ةفسإ ارسشكم- رماوطل ةعهب نوكيا ووش لج

 ةفصلاو قسايدو لطايغو ملايغ مسالاف لِماَيَق ىلعو ' مئابقو فئارظ ةغصلاو لئاسرو رئارغ
 ريطايبلا ةغصلاو ممايدلاو سيمايدلا مسالاف ليعايف ىلعو : لحايبجو لفايصو ملايع

 دق ركب وبا لاق ' اًقصو تأي ملو فيفاجتلاو ليِئاَمَتلا مسالاف ليعافت ىلعو ؛ فيرايصلاو

 الف ةباعرتو ديز ىبا نع هلام رذبي ةراذمتو ىئاسكلا نع ةلاوقت لجرو ةماّكلت لجر ءاج

 لعافَت ىلعو هنيوبيس لاق ' هوعنو ميفالتو ٌبيعالت ىلع نوكيف ليعاقت ىلع عهجي نا اذ عنتمب
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 نشحافلا وه للقيو ةموصخلا ىف لاجرلا نم. ٌدَلأك ددنليلاو هدلالو ٠ اضيا مبنبي لاقيو
 ءانزملا فضي .حامرطلا :ةلاقو“ ققحلا_ىيسلا

 ددَمْلا موصخملا ىلع ال هناك لود مداح ىلع ىحضي

 ةلايالا اهتم وسنن _ىضر اركب ناز عئريبجعل كاك تندوف عفو مخادو اةددرب «كجيرلا مالكا ريك دعو

 توعد ا داو كل حنا متوعد كايرو. هيف د كايتو ريف روب كلا ندا ادرس الو عندج جل

 رضنلا لاقو ٌلصال ةّمطسالو ' ِهّتَْمَْتَع بابلا ةفكسأو ٠ ٍدحا نود ادحا صحت ملو اديَّلك ةعامجلا

 ل ةييشطاو فوت فمطشا | ىروه «ىبازعال نا[ لاقو ؛هطسو ركبسعلاب اة طمساو ءانملا ةّدلطشا

 ظيلغلا ريصقلا ٌبّررالو فيفخلاب ةدورم انيول لاقيو اهب برشب, ىتلا ةّبزرالو ' مههتهاهب ىا
 00 ضيعتملا قكأللا»*,ىفو دوونكلا وهي لاعتاوا فاعلا ]خرم

00 

 فخلال ديعمس دمتلاو امحخاض ناك اذا كطنرإ كك لاقبو

 اح ىرذي ههومجر هناك. اًبررإ ابكرل اهلل نا
 زجارلا لاف ةككقنا ةارماو تت تيل لقت لجر ىعمصالا لاقو '؛ عضوم ىلكباو

 هايف ارا اجل

 ةقكارلا ةنسحلا ةنالكشالا بوقعبي لاقو ' ءارغلا نع ةرسحلا ناوجرألو ' ىماَقآك ركذ ناوعفالو

 000 ا املاح متجر نايك اورو منعت مج «ناهكساو + ككنعل وا: ةرامعلاوب.*ياقتسلا قس

 ليلا .ديز لاق _ضرالا هجوإ نما رَملا .ةاملا

 * َمماَوعلا هاّمخلا كتم دعا ريو تيدا اانبك نع شفا اذه نيبال

 ناّيصضا ةليلو ىكضأ مويو نايحَص موي ةبيتق نبا لاقو ةيضملا ةقلطلا ةناّمحشضالا ةليللاو

 دشنأو ةتايعضاو
 ْ ٠ ناَمْكَضلا ّجاَومسلاو ٌتاَمْلظلاَو

 عْبُتلا ردجلل ليق هنمو غَتْمُم صيخاخل ديف لك اخينا قجحو ٠ معلا ديدشلا نانوزال عوجلاو

 ةقلعو ةمرب اهيل هاضعلا نم رجش ًايمَصلاو 'ءام ءاعيرالو مويلا مسا ءاعبزالو ءاعيرال ' خافتنا هنأل

 د ا ريس يطل ليحل ور و. اءايلتعاب نسر لكيت زل ىلا اببيشلاو * كونشللا )ل ةوببشك رخو

 للا ا ب يدستلا مدنسلا لس ناعم دخلو! عطس نعم ةيضتح "ةضئارج .ةصعت) لاو

 نبيك معا الو ركب وبا لاق ' ٌدحاو لماَشلاو لأَمَشلاو لّمأشلاو لُمَشلاو لَّمَمَتلاو لماشلاو
 كد كرا لا نك متل /تشكت وعدا ةيدقكتف ناك ناجح ماسافا اهعودغم نا ناكاكارشعلاب

 ةبيرق ماللاو لجر مسا وه لاقو نونلاب ةّنفرا هيوبيس نع نييوغللا صعب فرحا ىو دقو

 ةغل ىهف نيتحح- ناتياورلا تناك نإف كنعلو كلعلو لفرو نفر بوث اولاقو نونلا نم
 نتا قي ةعقشس هكا فكك عسي :ةيكرالااسأت ةلقراو هلق

 اههقاحل ىوس ءانب نيبعستو ةسه قحات فلال ركب وبا لاق * فلالا قاس باب

 (ة1ع)



 بلا

 دنا. نإ يك

 اولاقف نَدَع هيلا تبسن رهدلا ميدق ىف ناك لجر مسا نّيِناو 'رصن ىبا نع تبن مَربالو
 "اهنيهب ناباو نمنأ لاغف" نتا نذك'أ لوقت فيتكا ةدايبقا ابا تلاشت" متاهلا 1 لاك 31 كَم

 د" ناتتس لقاك "لات هضقنالاو ' ٍناشا هعمبو هب فّصْخُب ىذلا فّصْخملا ىَّشالو

 ”ةيعلا نيف ةاثثنلا" نم تكد 3 امينا كلكمام 12012 ب ككل م فرعا

 اهتقفش اذا ةملبالا نال نيغفصن ىا ةمُثْبأك قش اننيب لاملا مهلوق هنمو لْقَملا صوخ 9

 ىف عّطسشت ىنتلا ميرلا راصمالو * اهرخآ ا اهيلوا نم َءاَوَّس نُحَفصن ُتَقشنا * الط

 د 0 ةمانسالا رصن وبا لاقو رْضَنلا نع ةمانسا هّددحاو لابحلا ىف نوكي رجش مانُسالو

 ةمرلا وذ لاق

 0 اهيب مام عزام

 ةقكسالا نِمِب قاكسا ءارغلا ىكحو فوكسأو فاكسا هل لاقي عناص لك برعلا دنع فاكسالو

 لاق ةزمدللا متغب اضيا راكحش( لاقبو رصن ىبا نع لقنلا اح نم همي ايم وهو

 م ب ول دوار و و هتنثق“ كا ام نقلا رسم رعب «ونا

 ىمس لاقيو ناديعلا قيف» نوللا رفصا وهو ضمَحلا نم طيرخإلو ' لبلاكا هعجو ةمّظنم زَرخ
 ةنبا لا رفانتو ىعرملا لضاف نم تبن ميلّسالو ؛ طرَكتَيَف هناديع نم طّرخي هنال اطيرخإ

 تننب تلاقف ميلَسإل ىَعَرك ىبا لبا امهادحا تلاقف امهيَوَبا ىعرَم ىف اترامخ نانارما سدلا

 ءىش لك نم لفجي ملظلا ليفجالاو : ليوطلا ميرطالو ٌثرطإ ماَمَسو 20 ةوغر سلا
 كافيو“ تملطلا#كفكشتلا#» تيلضالاو اقرا ءئش نك نم تزديي ىلا لمفسال ,بوقعُي لاك

 قا" :لاغب والسوق 0 يحي “اهم نم ةحكتضتلا:ةقانلآ 00 داليا داهعلا يضلل 55

 ناتج ماشا توكاعر.+ فسح وشامل يبذل سد فا فتتلاةائإلارال ٠
 قابلا رسل نبال سشناو ةدبكش“ اوباما زوالا دشرة سيعمل اوان تا

 ةينئامج وا ٍماَش ٌعيش

 ةقرفغتملا ناصغالا نونفاك لاقيو نينافاعهجيو نّتفتلا نم نونفالا نا ىعمصالا ركذو

 دحا ةظعوم لا عجري ال ىذلا ربادألو * ٌعضوم رماَحأو ؛ ضرا مسا دراَجأو * ةّيحلا نونفالو

 نوردالو ' ةديبع ىبا نع اهيعطقي ىا هجر َرْثْمَي ىذلا رثابالو ' ءامسال ىف هيوبيس هركذو

 علان هلا: لاعب ليفُم_ ني اوغش. ىف وزرع ءاقابلطاسن لبا: اغا ركاكمو! نسوا .ةضيط, كلا ١
 هرمع وبا :لاقو عرملاو: طاشنلا نم لذ. نوكي, نش ىف؛ لئشتمم هداك رم ١131لسزي رامثملا افي نلاقي

 هب ىتا ام * وحن ىلع رسكلاب َهلوَمْزِإ ىعمصالا ةياورو اهريغو لوعولا نم توسَحمْلا عضلاب ةلوُمْزأل
 ةعساو عرضلا ةميظع تناك اذا لملاحال قْوكلا ةقان لافت لش نب رتطَتلا كاقو هيوم

 ليفط لاق عضوم مّمْنَبَو 'اضيإ متل وهو بيليلا دوم ينتألاو ' ليلاحال
 رع و عع

 ' مّمَكَملا ٍلِمِسَملا لثم اَرَكَب معت مَتَبَأ رغصب َناَعْطَأ ِكْنْماَشأ
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 دراجلاو رسبادا مسالاف لعاقأ ىلعو * نوفاو بوكساو دولما ةفصلاو بوكراو دودخلاو بولسا

 فْوَحسا ةقانو لوَمْرا ةفصلاو نوردال مسالاف لْوَعْمِإ ىلعو ' هرييغ معن ال رئابأ ةفصلاو رماحاو
 هيض رست دل كاكا الو( لسجفاءالو :كاعفا »الو لوَحْفا الو ليعفا مالكلا ىف سيلو ٠ ليلاحال

 ادد ملا مفصلا ناز كحناو مجضلا مسالاف لعمق ىلع نوكيو ' عال "الل ليعاقأ الو لعافأ الو ٌعمجلا

 ىلغجا مسالاف َكَعْفَأ ىلعو ٠ امهريبغ معن ال اّيرجاو ىريجها مسالاف ىليعفا ىلعو ' اهريغ معن
 ةفصلاو ةّنفرا مسالاف َةَّلَعْفإ ىلعو ؛ ةمطساو ةجرناو ةفكسا مسالاف َةَّدعْفا ىلعو ' ةريغ ماعن ال

 ناوحقا مسالاف نالعفأ ىلعو ؛ لحقنا مسالاف لُعَمْلِإ ىلعو ' ىلجتيا مسالاف ىلَعْفإ ىلعو ' بزرا

 ةفصلاو نادّماو ناهحشا رسالاف نالعفإ ىلعو ' نالصسأو نابعلأ ةفصلاو ناوجراو ناوعفاو
 قمو ؛ نيذه ريغ معن ال نانورا مويو ناخنا نيج ةغصلاف نالعفا ىلعو « ةنايكضا ةليل

 ؛ يثكف عمجلا ىف ءالِعْفَأ امأف ةريغ معن ال ءاعبرا مسالاف ءالعفا ىلعو ٠ ءاعبرال مسالاف ءالعفأ

 دس لاري عسي هس اق زو هش تفلتعلاو ب ور تكا< ا ىجا نع دابا ءادمزال هاهم اذه نركب: وبا“ لاق

 سيلو هيوبيس لاق ' دامرلا عمجل ةريثك ءادمرا هذه ديز ىبا نع ةريغ ىكحو داسرلل هاا هنع

 ةغصلاف ٍلئاَعف ىلعو ' اضيإ ًايبْبض ةفصلاو ' 1 00 لعق لعو ؛ نالعفإ الو نآلعفا مالكلا ىف

 اهتتّدعف ركب وبا لاق * لاش مسالاف لأعَف ىلعو ' نماشر مساهاه:لكاذ !كلدو ضاعف اطهاذطل
 ةثالث ةّصاخ ءامساللو ةانب رشع دحا اعم تافصلاو ءامسالل ' انركذ امك ءانب نورشمو ةعبس

 ,“« ةينبا ةثالث ةصاخ تافصللو ءانب رشع

 ةّلعفا هيوبيس هب تأي مل امم بابلا اذه نم اضيا ءاج دقو ركب وبا لاق 'ةدابزلا
 مطعلل ىطْتَبَحَ ئنعم ءاطنسحاولاق ءالمَعَمو «:لالكللا) اف مهّدعفا ناك اذا: ههوه ةربكا وه اولاق

 ير ناتو تايم اشم. ا نينفجملل رمصقلا لجرلل نييك بدا وناع ةلوكك ن!مطسلا
 ةّيبخألا نادبع نم دوعل ءاعير الآ اولاق ءالعفاو ' را همسإ ىف ةغل راكسا اولاق اغعفاو ' قولا

 معكم لاق: عضوم مسا هاَعيرألل اولاق ءالعفاو ءاعترتم دعق اذا ئواهِبرال دعق اولاق ىوالعفاو

 ليثو نابا
 'مهابكلاو ُبّتعق انامد ءادغ اندّيخو ءاعبرألاب انرت ملا

 سيلف كلذ وأو راشما ةنفوبول# كاجو قالخا درب مهيلوق اماف ' دوعلل جوجنلا اولاق لوغمفاو
 اودارا مهيناك حاولا هب يغدو مهب اذه نأل مهعال الك نوكي ال الاعفأ ْنا نم هةركذ ال فالخب

 .'. ةمربلا رَسَسِكِو بولا بناوج
 وهو نيوخالا مد عديالو ' ةّدعرلا لكفال ركب وبا لاق بابلا بيرغ ريسفت

 تبنت ىهو ةَدرْجِإ هتدحاو تبت درجالو ' لكلا رجح دّغإلو ١ رفصلا لّدجآكو نابيشلا
 ءارغلا دمشنا ضرالا نم اههعضاوم ىلع اهب لدتسيو ةأمكلا يئاَرْهَط نيب

 ٍصيِصَقلاو درجإلا تبْنَم نم ير بح

 صيمخ ٍرماض ىنيعب اًكمل
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 برضت عابسلا نسم ةّبيود دهقلا ركب وبا لاق *بابلا بيرغ ريسفت
 نابتدييغلاو : عمم نسم ونا وشها لادشعو ىقشسلا اير 11[ دا د
 ؟قاسلا ةلدخ ةأرما لاقي. محألا نم. :ىلكمملا ظيلغلا,ةلذششلاو ؟؛ىرغلا زورا ف َناَتعْتتَ ناتي

 ؛لي هلا لمعلا ضقنلاو * ةلختلاف نيعلا جتغي قذعلا اًماف ةسابكلا قعلوب ةلختلا عذج عّدجلاو

 ' نودج هعمجو تخغبلا وهو َدَلا مظع دج لجرو * ضرحو ضرح لاقي نانشالا ضرحلاو
 لقوتي ىنلا اهريفو لوعولا نم لقولاو * رفغسلا ىلع ةيوق تناك اذا رافسا ربع ةقان * لاقيو

 نستحلا طلو * تيدا ننسملا ثقل 2كم !علبحلاورصلا “يف ![سكست نع نشل

 مظح لجرو ' لبالا دالوا نم جاتنلا لوا ىف متث ام عبرلاو * نطٌقلا سْدّنلاو ' سانلل ةطلاخملا

 نسم يوسرال ىفلا )نلاهرلا :هيميشتللب فوم دك تاعي طي وي ا لا
 ؟تيعكسب نما :منم لاعب, للشعملا مكسلاو ؟رهالا لملدلاعتشنو 4مل لاحم( ناتساط لل

 هعمجم بيرغلا تملا هنبعب لست اضبا نيس داه» هعجبو ةراقلا ةميفيك ي”لمطج َقَمشَ

 رع هتنا لاق ركمملا ركملاو ٠ تشن كف ضع مكتمل عاش دع ع م بانجا

 ليلا مىزإؤ صوم الوز )قونلا تراعشل اه وهم ةيوقلا ةهملا جمال رعد انين ضيع لجو

 زلبلاو ١ ةلهيسلا ةيشملا مصسلاو ' مىش اهنم عرب مل ةلماك ىا فذأ ةضورو متقتملا فنألو
 ةمجعم ريغ نيغلاب. عنصلا الا فرعا الو ةمصعم نيغلاب ,غنص ةياورلا ىف غقوو. ٠ ةمضضلا ةآزلا

 دشنأو نيديلا عّْمص لجر لاقي ىعمصال لاق ةمجعم ريغ * نيعلاب ليعامسا ةياور كلذكو

 «'ءداصلا موتفم اكرصم عّمص لجر اولاق اودرفا اذاف لاق

 ةزمهللا هقَحنت 3 * ةزمملا قاس باب ؛ينالثلا ءانبلا ين دكئاوزلا قاح رحذ

 عديإو لكفا مسالاف لععفأ ىلع فرحلا نوكي هبوبيس لاق ركب وبا لاق ءامب نيرشعو ةعبس ىف

 عبصا مسالاف لَحْفِإ ىلعو ' درجاو عبصاو دمخا مسالاف لف لع ندوكماو بوست ةدقجلا# لدجاو

 ' عبصا مسالاف لجأ ىلعو ؛ ىدادغبلا ةياور ىف نيباو مربا ٌعقي مل ' ةصفناو ىَفّساو نيباو مرثاو
 ٠ ديز ىبا نع كَدَو وذ ِممْمَأ مصش اولاق ةغص ءاج دقو ركب وبا لاق ؛ مابا مسالاف لْعْمأ ىلعو

 ؛ نبع بُنْعَأ وحن عهيال مسالا هيلع رّسكُي نا ال تافصلاو ءامسالا ىف لْعفأ تب ملو هيوبيس لاق
 عهب حرذا نا لئاق * لاق نإف نيعضومل حرذاو ةمّنسا اولاق دحاولل لغفا ءاج دق ركب وبا لاق

 تاق: ميل ةءاهيلاب ةلعلا نبال .ةسيسا ىفب هلإنكمم ربه هكلذف ناكل 6 لس ةققحاو ل ا

 تاغصلاو؛ءامسال ف .نسملو هبوبيس لاق.١ اضيا_ َسْلْلاَو عصا ىكفحا انفو ةنابالا ذىتتل اه

 رسكب عّمْصإ لاقي هلا ىرابنالا نبا ركذ ركب وبا لاق ٠ لُْعْمِ مالكلا ىف سيلو لفأ الو لعفأ
 مانساو ضاخماو راصعا مسالاف لاعقإ ىلع نوكيو هيوبيس لاق ' ةمّنياو ةغل ءابلا مضو ةزمهللا
 ليعفإ ىلعو ' هربغ معن ال راحما مسالاف َلاعْفإ ىلعو ' ةريغ ماعن ال فاكسإ ةغصلاو ءاطعاو مالساو

 مساللاف لوعفأ ىلعو ' مييلخا ةقانو تبلصاو ليغجا ةفغصلاو ميلساو طيرخاو ليلكا مساللاف
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 قرحلا نوكي, نا لدبلا ةطيرَش نا لاق الئاق نا ول ركب وبا لاق 'اضيا كلذ درطب الو كابهو

 ليقك درّطيف كلذ دا ٌرطضت ةّلعل امإ لصأب سيل هيلع لخاد رخآ فرح هنم لدبي مث الصا

 ىف ءايلا تسيلو لاليّصأو مفك ساقي الو ظفْحُيَف ةلع ربغل امإو كلذ وسنو اًمرو نازيمو
 هيوبيس معز امك نوملسم واو نم لدبب نيملسم ءاي الو ناملسم فلا نم ٍلدبب قبكرعتس
 عاما هيا رع هلك هكدا [يلع ضقت تفوباغ, نماةهنما ىلوأ ا وتعت -عسالا خوال لأب: ليشن اههيدتت نتناول + هلقألا »+

 قلاضحالاو كاسل وخز فلات, قطا خبزا انقاذاوا نكي هوبا. لاقا.* انيهنتم ان اذ .كتهذ“دق :ناكل

 قاحلاو اهدع ىف امنطرشش ىلع ءامسالا ةينبا نالا ركذنلف لدبلا ىورحو ةدايزلا فورح ركذو فورحلاو

 «؛(ىلاعت هتلا ءاش نا باعبإلاو راصتخالا ىلغ هنع ةباكحلا كلذ ىف مزتلنو اهنم هيوبيس هلغفا ام

 ةينامثو ءانب ةئامالث هيوبيس هدروا ام ىلع اهعيجو « ءامسالا ةينبا ركذ باب

 درقنا وا ةفصلاو مسالا هيف ثترتتشا امو ىسامخلاو ىعابرلل امو اهينم ىئالثلل ام ركذنسو ةينبا
 دنع ةعيجب لمحت مث هباوبا 2 ددعلاب ةرصخأو هعضاوم 3 هلك كلذ صغانو امهدحا هب

 2“, ىلاعت هتنا ءاش نا باوبالا ءاضقنا

 هيوبيس لاق * ةلثما ةرشع ىلع ءىصي وهو ديزملا ريغ يفنالثلا ءانبلا باب
 عذج مسالاف لُعف ىلع نوكيو * لدخو مخاض ةفصلاو بلو رقصو دديف مسالاف لعف ىلع ءىجتب

 ربع ةقانو دج لجر ةغصلاو ضرحو طرقو درب مسالاف لعق ىلع نوكبو * ضقنو غنص ةفصلاو * معو 2 0.

 دبكو فتك مسالاف لعق ىلعو * لقوو ثدح ةفغصلاو لبجو لمج مسالاف لعق ىلمو 'راغسا

 'رذحو سدنو طلخو ثدح ةفصلاو عبسو لجر مسالاف لعق ىلمو 'رصحو عجوو رذح. ةفصلاو

 مسالاف لْعُف ىلعو * عكسو عتاخ لجرو دبل لامو مطح- لجر ةفصلاو رغثو عبر مسالاف لْعُف ىلمو
 تأي ملو رغصو علض مسالاف لعف ىلعو ' مجحمو فنأو دجأو ركنو دضنو بنج ةفصلاو دضفو دهب 6

 روم هقللا ءاعيدق وكم با لاق. هيا دعو قمر ركب ملو: دم .موق :مهيلوق قبال طقم

 مسالاف لعف ىلعو هيوبيس لاق ؛ ىَرِص ءامو ىّور ءامو َةَسْمِط ىبَسو وناسم ىا ىّوسس ناكم اولاف
 سيلو ١ نانسالا ىلع ةرفغصلل ةربحو زلب ةأرما ىثفخالا لاقو ' ةغص الو امسا ريغ معن الو لبا

 درك بدل سنسعلا ونا ركذ_ دع ركئاوبا, انلاغٌلْمِف مالكلا ىف !الو. لصف, تاغشضلاو :ءانتسالا ىف

 لّطا فورعملا ناو رعشلا ةرورض ىفالا تي مل كلذ نا هريغ مهزو * مشكلل لعف ىلع لطإ لاقي, هنا 0
 ىلذهلا لوق وحن ىلع اهيلبق ام ةكركب اهكرح اهيكيرحأ لا رعاشلا جاتحا املف ءاطلا نكاس

 اًديبجلا معني

 نانا نييوغللا ضعب ىكح دقو اذه هعم لهي ال ناكمي معلا نم سابعلا وبا ناكو دلجلا ىنعي
 دشناو ةبيودل لكلا اولاق ٌلعُق مهمالك ىف ءاجب دق هنا ىتفخالا نع متاح وبا ركذو قمع أر دداإ

 ليلا سرشهمك ال ناك ام | ُهُسَرْعِم سبق ول ٍشْشْمَحِب اوءاج 5

 .٠.لعُم لاثم ىلع مُر تسالل لاقي هنا هريغ معزو

 0 2 2 ع
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 ' بابيبيشاو قالطناو ىلبحو رفاّدع ىفو تنتاقو لذإق ىف ةيناث قعاتو اهينوكسل الوا قعات
 ' ىلذ وحأو هنيرمع اوو هاديز ايو ةيتقاو مرا ىف قات ءايلاو

 ليات هيفا و عا نا علق * افرح رشع ينثا يهو لدبلا فورح باب

 هبااهزك ام لع بيترتلا انهب اهركاسولا :هحنجا ازيلال مدور قرانه يستولار

 ءاتظا وأ: ءاذع وأ داو أ .داضن ىعبا/ ةاتلا احتاجك "ذرب نسعسا طر داعب ماس حرق دفنا ايوا

 هذه دعب * تناك ل و مظاو دهطضاو بلطاو ربطصا ون

 و تصحو تصح نوديري طضصَقو طصح برعلا ضعب لاق تاغللا ضعب ىف ترفل

 ار ىف نبيرونتلا نمو لجاي ىف واولا نمو ىزفو امرو راسو ماق ىف واولاو ءايلا نم لدُبَت

 9-5 تلد تيرزا نالرسلا لن ندا كم نياكيلنو ' ايرساى *:ةطيفشل+كونلا كشيونابمو

 نمو الولهب ترص اذا واولا نمو لكيتو ةّيكو ةّيلو نازيمو ليق ىف واولا نم لدبت هايلاو
 بصَتلا ققنكقلالاو واؤلا نسم فقؤلا بدع تاقنلا عج يق نيققلا ومو اطسنت هوجن اهم
 طارق ههاعتيا فرحلا نمو تيطخاو تبرق ىف ةزمهللا نمو نْيَملَسَمَو نيملسم :ىغ:زجلاو

 ىوُقَتو ىَوْرَشو َىوَمَعَو ىوَحَر د ءايلا نم لدبت واولاو ؛ اراّثدو اطاَرق لصالا ناكو راميدو

 ولِبَحو وعم نخاانقلالا كتان ةبترت درت ايدي ع سيبوأ وتم 'ىندايهتما طايعوتيقتؤتاولا نيجك
 ثيبأتلا ةزمه نمو براوضو بريوضو بروضتو بروُص ىفو. فقولا 3 تاغللا ضعب ىف

 ميملاو * ىواَصقو ناواضقو ىواسكو ناواسك ىف ٍواولاو ءابلا نم ةلَدّبملا * ةزمهلا نمو ناواره ىف
 ىق.هاليمشو زبشعلا قازجمعلا :لثم ةنكاشا كونلا»(تناكوأ هاب ءمربق تناك اال, كلونلاب تن ملقا

 ءاملا نمو مئاق ىف واولا نم لدبت ةزمهلاو ' درطع سيلو مق ىف واولا نم لدبتو ءابمنش

 نم لدبت نونلاو * كلذ وحنو ءاعإو ةداسيإو لووُكو هوجأ د واولا نمو ءاطغو ءاقسو رئاس ىف

 نم لدبب انهاه نونلا تتسْيِل ركب وبا لاق « ناشطعو نابضغ وحأ ىلعفو نالعف ىف ةزمهلا

 نامطعو نابضغ نون نا ىرجتي ال امر ىرجتي ام باب ىف ركذ دقو زمه عضومج اذه الو ةزمه

 ىنعي اهولعج لاق ةدئاز ىه امك ةدئاز ىهو نزولا ىف اهيئازإب اهينال ءارمح ةزمهب تدبش
 نوكسلاو كصتلاو ىورنملا ةّدعذ اهلاثم ىلع اهينال ءازمهلا تلك فلا دعب تناجلا'ثنيوحا نوغلا
 لدبب تسيل اهنا ىلع لدي وهو هلوق اذهو ةركنلا ف فرصلا نم نابضغ عئتما كلذلو

 نكلو اهينم الدب ٌنونلا ٌنوكتف ةمهوتم الو كانه ةدوهيعم نكت مل ةزمهللا نا عم ةزمه نم
 هيمي عاق وادا حالف ببلإلا َتْبَسَت اذا "ءارهبو ءاعنص ىف ةزمهلا نم الدب نوكت نوغلا

 ىف ءازلا دعب ءاثلا نم لدبت لادلاو ١ فوعو ْيلَع ىف ةددنشملا ءاملا نم الدب نوكت ميو

 ىف واولا نم الدب نوكت ءانلاو ' ُهْرُق تق ذ لاق تصح ىف طصضح لاف نمو نادّرَمو رِجْنْوم

 هلك اذو تَئْسأ ىف ءايلا نمو تس 2 لادلاو نيسلا نم الدب نوكتو ةمختلاو ملذاو ثارت

 اذا ةحاط ءان نم لديبت ءاهولاو ايياناؤ دعنا ىف واولاو ءاملا نم اهيلادبا درطي نكلو درطي ال
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 تذيع تره 3 ةقيفتلا نس لاكبتو درطم رمغ كلذو هذه ىف ءاملا نم تلدبا دقو تعفو
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 تحب تك

 ذا كسالا 31 كد انف قيطنو بوتاو«ةزكو فلس (رمالا» ف علو كلو ' رئيعتكلاج نسجيلو ةهياطا نم

 اذاف عبو فَحو لق كلوق كلذو نيفرح ىلع نوكيف ةدرطم ةّلع نع فنحلا هقحاي دقو ٌدفو 8

 افودذخم انحاز افرع :كدع وكيف ىندلا ااضيإ اهقعاي دقو هلطا لا ذاع ةنع ٌةلعلا تعفترا
 تلق تفغقو اذاف كّبوث شو ىمالك ع كلوق كلذو فقولا دنع ةدايزلا ُقاحلا وا لاصتالا هّسزليِف

 اذاف اًعم دحاو فرح ىف ناعقي ال نوكسلاو ةكرحلا نا نم اغنا انركذ دق امل كلذو ةشو هلع ه

 مل ىتنلا ىهيف ىرصتتت ال ىتنلا لاعفالا امأف * هلصا لا لعفلا داع فذعال * ةبجوملا ةلعلا تلاز 6. 6.5.

 ىعابرلا ىف معن الو سيلو ىمسع وحن ىهو عراضم الو لعاف اهنم نوكي الو كدي م نديم

 .'ء« فيرصتلا نم عئتامح العف

 اهنم ءىمشلا ءىجي دقف ىناعملا فورح اماو ركب وبا لاق *فوردا ركذ باب

 لهو نم وح اريثك نجفرحت ىلع اضيا .ءىجاو فطعلا ءاوو قاصلالا ءابك الصتم دحاو فرح ىلع ٠
 افرح اهوُظحَح نيل فرب الا ٌقثالثلا زواجمت الو ّناو ٌلجاو معن وحن ةثالثا ىلع ءىجنو مآو

 فرحلا نم ىوقا لعفلا نال مسالا ءانب ةياغ نع افرح لعفلا اوطح امك لعفلا ءانب ةياغ نع

 ىتح ىهو نيللا فركب ةيعابر فرحا تءاج دقو 'لعفلا نم ىوقا مسالا ناامك
 اندكوا نعبر 3 يحلق: نادر طخ هه يلب /السمو: ا علو. لابشعلو,.الول .اماغأ« !اماوكالاو

 .'ء دحاو فرحت" 5

 نامثع نب دجم اهيعهب ركب وبا لاق * ةرشع يهو دئاوزلا فورتما باب
 بسح ة0ن1 لاطعولاوأ ءامسالا ىف اهيعقاوم م -- ءاقطنتا ويلا + كلؤقاف يي نوافلا 1

 ل يل كورن افون كت رو ركنا دفنوا كات: لاف سقفطعلا نديناعلاف اهيموقو

 قات ماللاو * كلذ وحنو ءاسفنو ءارمحو ءايديضو رئارتو ضئارجو لأمشو لمأش ىفو ٌبرْضاو

 2 ف ينكبت البلو : امهوحنو دبعلاو موقلا ىف لصولا ةزمه عم قحْلُتو كلذ ىفو لّدبُع ىف ”

 ريع ىفو توبة فوم ل عيطتو مهي افؤو تست #طَ» ى.:قعانو بوُسْعَيو ةلمعت وجر

 تيَِسْلَقَتَو ةينييكدو ةيفحاس و 0 0 فو رمبوطقو ةيرذجو ديعسو لّيثحو

 الوا: قعات..ال. واولاو:* ىميمتو رغْيعج وع هيلا تبست وا هترّقص مسا لك ىفو تيَقْنّلساو

 لوتهبو ةوُقرع ىفو ٌترَوَْج ىفو زوُجتو لوُدَج ىفو تلقح ىفو رثوك ىف ةيناث قحانو املا

 صلَمُت ىفو ٌتْفَرْدَمَت ىفو جرحتُمو مشو مسنم وبحأ ىف قات ميملاو ١ كلذ ف ةوسنلف ىفو

 فافجت ىفو تربت ىفو لفنتو ٍبُضْنَت وحن ىف قعات ماتلاو ٠ صمالذو مُهسو مقرْزو صملذو

 ةعاطو َةَنَْمْمَس " ىفو تعمتسا ىفو عبو ٍتخأ ىفو ملكتامو تملكت ىفو بونذتو ةيموت ىو 0

 * تاملسمو دي وح ثنوملا عاهب د فلالا عم ب توتي تيرفمو ةبطخلو

 ةّمضَرَعو نفيضو ضقَعو د ىفو بكنج ىفو بِرضن ىفو سحرت ىف قات نونلاو

 نيونتلاو كلذ وحلو نُّيرضاو نبرضاو نيِلعُعْت ىف قحاتو نارثوبمو نارفمزو ناحرس ىفو م.

 ال فلالاو ' جرختسا وحن لعفتسا ىف قحات نيسلاو ١ ةنكفتملا ءامسالا قسات ةدايز اضيإ

 ييسسساال ع يي يي يي يبيني ججبجبب02-0<02020 202 2 2 2 2 2 2 2 2 ووو



 يي مئتي يري يسيرا م ل ل يي ا ل يي

 دل 8

 ىف 6 .انرك .ىنلا فنحلا انسه: لثم نوكي ال كلذكوأ ادب دعلاو فرحا ىف مسا. ةدكمتكلا

 مهنا عيناي :نا اهيلوضا :لقاف ةمكامتللا ربه ءامتبالا ماو كةالعلا ,قور حم هول ,ةضلعل قالت

 ءادتتبا ىَمَرْذِي لصفنملا نال الصتم اًمنكم الل نوكي الو فوذحم ريغ دحاو فرح ىلع اهنم

 لاصتالا َّمِزَل كلذلف دحاو فرح ىف اذه نوكي الو ناكسإلاب هيلع توكسلاو ةكرحلاب هب قطنلا

 هر نقكمةرثيغ نجاو سا, ءاج نقْو رتداّيتكملا نمنزاذ روصو كعنار وف هاكر ما رع نخيل

 ( هرال ام عراض هنال كلذو هريغ َمْعَي ال هيلا ةحضالاب هدعب امب الصتم افوذح“ دحاو فرح ىلع*
 ديو + متلاز ميا: . نط ,ةفينسم اهنا اوبر د ةيعفالي صتنا ع ل تلو يلعواايكناوز ارت ![نيزكت

 مك رهاظلا نمو ىهو وه ةينكملا نمف فونح“ ريغ نيفرح ىلع اهينم مسالا ءىجيإ

 ءىجت ىتلا فورحلا تعراض اهينأل امديناوخاو نمو مك ىنعا نيفرح ىلع تءاج امخاو نمو
 ٠١ افونحم نيفرح ىلع مسالا اهينم ءىجي دقو ' ةّيئانث ىناعملا فورح ىنأت ام رثكاو ىناعملل
 الو فيكو نيا وحن ةثالثلا ةانب اضبا غلمي دقو لَعو طقو نم كلوق كلاو ةثالثلا هلصاو

 ملو ةفونحم لَمو طقو نم نا انمعز امناو ءاياو ءالأ كلوقك ٌةديزم الل ةثالثلا تزواج اهملعن

 هتضا. نمو ءاتكم.قاناك ذاءعطقلا (ننفا طقلاءنمااطقر قاععشا قالت نه مفباف كلذ علي

 تيّمس اذا نمو مك َنِإف لئاق لاق نإف تافوذحم اهنا نبت دقف ٌتْوَلَع هلصا لَم ُدْنم
 1 دشسفور دوي ىف كلذ تلعف امكبافرعب امميبلا تددزف, قسرا تش ييشرشلال متيم

 ( 5ر4 قحل امك هل اعضو ىنلا * امهيباب ىف ريغصت امهَقَحْلَي مل نمو مك نا هل ليق اهترغص نيح
 ىه ىتلا نِم ىف الئاق تنك امك ّىنمو ّىمك امهييف تلق امناو امهيباب ىف ادفو ادي
 كلذكو ءامسالا لا اهدح نم تجرخ اهنأل َىَنَم تلقل ترص مث الجر اهب تيمس ول فرح
 هقحاي أم لا هيفا ريغصتلا .امهقفاي مل ىلا امهباب نمامهتجرخا نيا نمو: مك اهل تلف
 .. نص هُقنخي رك ام امهنم:ىنحتي هنا. ٌتزادقفرخلا !ةثالث ء الإ: امهزبيغصتا كوالا طف َنِيَسَلا

 تيِّمس نيح فرح ىه ىتلا نم ىف كلذ ٌتلعف امك واولاو ايلا ىنعا ةفوذحملا ءامسالا

 :40. الف الصا:امهل "ناك سينا اةسهبملا» قرح ناب اشاشا اه

 لاعفالا اماو ركب وبا لاق * املوصا رثكاو لاعفالا لوصا لقا رحذ باب
 ثدحلا نم ةذوخأملا ىهيف ةفرصتملا اماف ةفرصتم ربغو ةفرصتم نوكت نيمسق مسقنتف

 م عيَسو برص وح فرحا ةثالث اهيلوصا ٌلفأو اهيظغل نم ٌقتتشُيو عراضم هل نوكي ىذلا
 مالكلا ىف لقا ّىعابرلا ءانبلا اذهو َفَحْرَسَو جرخد وحأ فرحا ةعبرا ىلع ءىجي دقو فرظو

 ( 5 ىصقأو اًديزم الا ىعابرلا ةانبلا اذه لعفلا زواجب الو * ءامسالا ىف كلذ ناك امك ثالثا نم

 ٌتاهشا كلوقف َّىثالثلا امأف اًمعابر وا ناك اًيثالث فرحا ةّمس ةدايزلاب لعفلا هيلا نئهتني ام

 اديزم مسالا ءانب ةياغ نع افرح ادبزم ٌلغفلا صن ' َمحنَرحاو رعشفاف ئعابرلا اماو َرَمْكَشَساو

 م. ءانغتسال لعفلا نم ىوقا مسالا نأ كلذو ديزم ريغ مسالا ءانب ةياغ نع ديزم ريغ صقن امك

 افوذحم نيفرح ىلع نوكي ام لاعقالا نم ءىصي دقو ' هيلا لعفلا جايتتحاو لعفلا نع مسالا



 نإ

2 

 كن

24. 

 كي

 عام 5

 2 لا لكلا يللا ةكقزا اهلا ار اش وعي" نا :كنتكبإا الا اذاباؤ "هاف" اهنكذ
 لاعفالاو ءامسسالا لوصا لقأ ركذب ىدتيا نا كلذو هيلع ةّينبم هنم عرف ىهو اهل لصا وه لب

 لدبلاو ةدايزلا فورح. ركذنو ةدايزلاب هيلا ىبيتنت ام ىصفاو ةديزم ريغ اهيلوصا رثكاو فورحلاو
 مب 55 0 م - 7

 ركذنو لاعفالاو ءامسالا ةيغبا عمجب ىلع ددعلا ةطاخشإ ندلت ىئتنح باب لك ل اهينم درون ام

 ةلثما نم هيلع رظح امو هيف ةيئبال لوصا نم هيوبيس هلفغا ام * اهنم باب لك رثإب

 ن0 ةلشا د رش 1 0 2 ريل ا لع فلذ لالخ د لدتو ءامسال وا  توخملا

 لها ناك ناو ايفاك ارصّتخ احرش ةينبالا بيرغ نم هيف عقو ام هنم باب لك دعب حرمشن
 كنللا نع 32 تعتلاب 'ةبودسل اودديَشو' انيبيرع ريسفت' نم اودافتو 'انيهلؤشا اوَماَكَت اذ ةغللا

 ريسفتو اهملغب ةتطاحا دعي الك اههلقتي نعي مل هنا اونقيا نيح ايمم قفاتك ككل ةدمنا اخي

 رخاوا ىف اهيب انيأف اهّملع انيبلا هتانبإ مل ةريسبي فورح حرش اهنم انأجرا دقو ' اهبيرغ لكشم
 نك ارا دكا كال نإ انكر تكلا ءافتتسا ندع ايكاردا نم بغي. سامتا ملو بباودال

 0 هلع اندر اهب مكه مئات يقتازازم نا ههلع 3س هي ومبس :ةانادم  اميعدا انا مهوتنإج القاع

 رت ى اانا نيتقر ا فع زل يل ل فلل كاست حار ر اطعام ايلا دلال

 انضراعو هلوصا ىلع انملكت امناو همّهوَت امب انل ىّنأو ازجع انب َنْطِبو اكفا انلاخف هيناعم نم
 ةطترما | عميذعا ةملمشلاو ةعتلتم + ويمجلا#غوق+ ةدبآعلالكؤ+ هيلع نم هبلع اندرو“ هتطغبب هلوفا لطتعب

 ' نيمأآ هنجرو ٌءاضر لا اغلبم هلضف نم دبزملل ابجوم هتعاط لا ايّدوم اقيفوت هتنا لأسنو
 مالكلا نا ملعا ركب وبا لاق ٠ اهلوصا رثكاو ءايسالا لوصا لقا ردد باي

 ريفو نّكمتم نيمسق ىلع مسقني مسالاف ىنعمل داج فرحو لعفو مسا ماسفا ةئثالث ِهّنك
 رو اوه ءاعملا انور جحد سقم نأ فرحا ةثالث ىلع ةنكمتملا ءامسالا لوصا ٌلقَأف نكمتتم

 لقا وهو جربزو رَكْعَج وحأ فرحا ةعبرا ىلع اضيا ءىجتي دقو دبزم ريغ وا اًديزم مالكلا ذ
 نم لقا وهو شرمكجو لَجْرَفَس وحن فرحا ةسمخ ىلع ءىجيو ىثالثلا ءانبلا نم مالكلا 3
 1 اس رسل يل تيبالا ىطقا وب ندوب ةوكاشملا اذه. مسا زواضح الوب ؟ققايرلا , ءانملا
 تانك نفكر ترابا لشافروكزم ةلظنبلل"عؤه قكالغلا لب ماها اًممق “ترحل غفت <ةداباثلاب ٌّىعابرلاو

 امهوصنو نيردصملا نيذه ىف الا ةعبسلا غلبي الو ماجنرحاو ماَرثرعا مههلوقف ئمابرلا اًماف
 2 اا مع نموا 0 غلمي الف 00 ص ٠ لاليعفالو لاعفتسالاك

 ةيسادس لاعفا ىلع تةاج ذا فرحا تنقسم ةيعابرلاو ةيئالملا تغلب امحهاو ' ليبعّرسو طوفرضَع

 ىلع هريدصم ةدايزلاب ىتايف ىسامخ لعف لاعفال ىف نكي, ملو مزثرعاو باهشا وحن ةدايزلاب

 لصا نم افوذحم نيفرح ىلع نوكي ام ةنُكمتملا ءامسالا نم ءىجي دقو : بابيهشا وح

 ءاهيلا نال 3 ثيناتلا ءاه فونحملا قحل اذاف دغو مدو دبإ وحن ريشكلاب كلذ سيملو هكانب

 ًءامسالا نم ءىجصي الو : ةضمو ةّنلو ةَئَسو ةَقّشو هبت وع ىلذو فذخ امم اضوع ريصق



 عا]

 كاردتسالا بادذح

 ابّدهم هيف هدروا ام ىلع تااليزلاو ةينبالل باتك ىف هيوبيس ىلع

 كر يبزل ابنا

 يضر ىسلدنالا ىديبزلا نسحلا نب دج ركب وبا ىوغللا ىوحنلا مامال عيشلا لاق
 لزسي مل ىَنلا هئايربكب درفتملا ماسقال لجو مانأل ٌقراب هتن دمحلا هنع ها
 ىلع قئالخلاب هّملع طيحملا همكحو هتدارا ذفانو هملع قياس ىلع قلخلا قلاخ هئامساو هناغصب

 ىنلا ريمخلا فييطللا وهو هقلخ نم ٌمْلْعَي ال اهناوكا لاصفناو اهعُدَب لبق اهينايعاو اهيتاقوا
 مهيلع امئاق هملعو هتردقب مهل ادهاشم هسفنب ةقيلغل اًميابم ديجملا هشرع ىلع ىوتسا
 هتّيشم ىف ال نوبلقتي الو ةنالب ال نولوقي الو هتاارا نع ال نومي ال هلدعو هناطلسو هطسقب
 مهلالتحاو هراوج ل١ مهئاضفا دنع البق همالك عامسو اًنايع ههجو كا رظنلاب هئايلوا ىلع معنملا
 نا لح هتّيشم لا نيرصملا نيبنذملا درو هترفغمب نيباوتلا ىلع داع ىنلا هناوضر راد

 ٌربخلا هب قحو هسفن هب فسو امم ٌُهُفصْأ فصويو فرعي لاح لك ىلع وهو فّيكي وا َدَحْي

 نودساملا لوقي ايع هناصبس هثامسا د دحام الو هتافص * ىف دعتم ريغ هيحو ىدوم نع
 ليبسلا مين ىذلا ةلاسرلا متاغو ةهرلا ىبن دج ىلع هللا ىلصو نودتعملا هغصي امع ىلاعتو
 امو اذه اننامز د وحنلا ءاملع تيار ىنإف دعب اما ' هتفرعم ىلع ليلدلا مضواو هتعاط كل

 نيبلاطلا اوبعتأو نبرظانلا اوُلمأف هيناعم ىلع لوقلا اولاطأو هيف فيلاتلا اورثكا دق هبراق

 مَتُقُت ام ةداعا ريغب مهرثكا ٍللجُي مف تجيت دق بيلاسا بوو كدبج انه يد ورأأللب
 نا مهتم كلنب مه نمل ىغبني ناك دقو هيلع لوقلا لا قبس اميف ريثكتلاو هيلا
 تاناونمو هباتك ىدابم لا رظنيف هيوبيسب فورعملا نامثع نب وربمع باتك مغصتي
 كلذ هرجزيف هدارمل باعيإلو هلوق ىف زاجتيإلا لا هجاجح قئاقدو هيناحم فئاطل ىريو هباوبا
 تنك دقو .' هبله, لّوعم الامب دانتمالا .هعنغو هملا :ةعاحا الا ام فلكت نم_ىكح 1١ ناك نأ

 مالكلا ماصز نيه ىتلا لاعفالو ءامسالا ةينبا نم هنمضت امب اًقِلَك باتكلا اذه ىتعلاطم مايا

 برسقيل هنم ٌةرَصَتحم ذثموي اههتجركساف هيلا ىهتنملا ّدحلاو هنود بورضملا روُسلاو
 هب طلوغ عونصم نم امإ ليخدلا نم ّىبرعلا ءانبلا ةفرعم ىلع فقي نا رثآ نمل اهظغفح*
 هفلآ ام نا نوممزي مهينع انيوُي اميف وصنلا لها نم مئاشملا ُنِج ناكو هيف محقأ ىمجا وا

 كتيدعتساف هوجن نى تلش ةئربا ةلالث اليك ان لكلا بش عينت نوت نيش

 ة هيؤيوس 'اهركلز مل هانب نينامثلا وحيأ تيفلأف مييف رظنلا تمعنأو فلذ نع ثمن

 تل اباتك ةيئينعد دبل نا تيارف هدعب نم نيبوحنلا نم دحا اهيملع لد الو هتينبا
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 سهو

 (1ن0 ةنهطم, ذهاوعهاهملم71 لعا16 ههوهمةمنودأ, ه ممأ 16 18 ةءعدجيزعم 08116 ةنع ةععلسسأم : 10-
 قمع 5ماغعوو 16 مهعماع ءوعم ممعمءلعماعصعمأع هععمر5و مععاذ عةعصمأ 200001 08 515 0 6

 عدم ودعالت ءطف ة00هعو هعلت مملععتسم. 1 طيمعطت كطع ءعات معمو لأ 351طنزن6 همس 608-

 مصلهمم ةعسم»6 ءنم]11' ءلتعتومم لعأ مدممأ» طءعوم طوع, ةمهعزهال:طمعمأم ذه متعانقت0م 1

 علعتست ءومصتمأ, هطق مقصعقمم ما"عدذو ةك ع - مان ط وهز 01, معمم 2073251 211' علل 51526 كاهاأهر

 ه 06118 ةملعودمنومع 06116 مهعدأأ دعم ء 0155ءأ11 (بيرغلا .))١( آه 51طنزن6 5010 ةلءان#

 01 ونعدأع مهنسلع ةدمم 5ملهعوأع, ه ءوه) هنرمو ه6ءومرضممم, ذظ 106220 31183 111321026,

 رمعماأجع ه2 - ثان ط 2101 ةنأأو 16 ةماغععج, ع 0ع036و 30 هوو 0ع قمتأملاذ 80661911. آه ان

 ]طم ل10وأأنعو اهصأم طعام ه داسلتهأام يسع 11 منن, ع ه1 نسسهلع ءوزقأورؤوصمم مهق66-

 ءالع مععسوزمسل, ةهععططع 015116 لثعع 5ع نيعوأو ه ونيم]1' ةةءرمجتم وز همتعتمهأاع © ةه-

 عاسمسأام هع. (2): 3هممهعطغ 1١ هأؤغوذم قع -ةانط 2101 12 زد ه50ه:6 01 87عا: ءعلأ
 ١1١ 0ءااةغ65. ق0 هعمأ 2000 ونانعذأه 017 ءركاأف 201 123 معدكاتقكم 3 5[أةل منع معان 181620

 «ءزن ءاطع ن اماثم لها لزكذمذز. 816116 موعام !1ءدوزعووءولقتعم هععممعممم 06116 ل3ءط1 823821 5ه1 كع

 حمد 5زمممأرومم معأ 1ءووزعأ مئان ءمممدءتسأال لت 0 ةنطقعأر, "1012358841 هع: 8 ممق-

 علطناو ءطع ةلعتمع ل1 وممدغ6و متددلعذمم 30 انهه ن1]03ءطغ :هم6ء931086 061 نجعلا باتك, 061

 ناتذأ16 قة ة- ثا158101 106غ انت 6.

 1066م ةسعم ءطع ذآ اذطءم لت ى2- 3نط32101 غ 191:01 كاهأام, م. هو.زه الشو (3)
 مه1 7896 60/-««مج5د هع. دمه غ 160160 لتطلاهنعو 56 نانعوأم كاد تلممأ ةزهمم ةعرسرتع 01عام, 0

 عمد ماماأاممأم 5ذوؤه0 201846 ع م207همعدسم 02 ةلأعأ ائطضز م. عه. وانعا15 061 766 20-078

 7, 341 8 م0جمة1ام 01 ءاعيرالل (4), 0عتاو ءمماوسسعمام 08 ال 3004 6 هممص 081 اعوام ه2لح

 عاتناو لت لك 2-1

 11 0. ا216ق20 ذه عوض لنودزنطه مهتم غ 70عوهلت0[528, ه طعدعطفغ وناتق ه 1 0600:-

 روصم 0ععأ11 ءىىور, همه 201 م8276 م0883 2عم21ع]1151 ]ه 1006 ءطق عاذ ط0 0858 01 688625 ©601-

 رماام. 11 عوام امكوأأأت ماغع50 01 مهعم16 موجم ع ممعم ؟0508ءز016 628 01 81 120016, ءو

 (ومرم 0185116 ةوعوططع ةادأم ةءطتل دعو هعدمت ةطدعاتو. 1>ءياذ وص ة]1عمست, ةمدقه 4010,
 ومدم 03 اص ماناقمع 211 طم هان623ع, © 0038200 عود 9710عهأ1 10 11 طم ءمجمأأغا 26118 قمه

 مميزدأمةج00 هعا1م ةممماهمتمدأ 12 !عدنوممم لعأ مدهموكءضاأم. 18, 1م م6ه0653164, 8000 هم

 عقدوز ءدرتأم, ةمعطف ممدعطغ 51 امه563 01 نص 523208611160 ال2160, 6 طه م:عأعمنام #6

 13 1ء210هع 061 دق. م101610560 ءطع 5081 انتعالا مدع عءاأانتع مع نانهسأم, 3 2010 من01210,

 ماهمقتطتا] : م. 28. 2 مهع. 8,28 ط0 138618إم نابعتلا ءطع 15 37:61 ؟ء2أنام نابعنشلا

 © نامعثلا مد. 416:06 1' عرمرم ه0 !'ذهء39هأئ14223 062173 43110 ةأعوو56 4 2- 5181041 م6

 (مممو1 03 120121 ءعمالددزرمل: 8 ةممعرلنا 2666333110 !'دعوتتدم معمم ءطع زص ه1 ءقهم طم مه

 ععرر وأم ةعطاتجم] 05526866 18 ؟ةهصصق مهد ؟0هز16أغه 061 ههل1ع.

 )١( ©هرمع 1 عتووؤءدان ءالعمتعو معن ذهاعدلعمع اه !نموده هرصعتعو ءططع طتومومو 011غ رقسوهعع ءطع
 1دجممم ءمرصع ذآ مهكتمئمتم 0عا15 1ءهوأ ء موعوقوب فوز عاذ قرهطت معع 1ع مدعدماع ةانوسع ه ةهاتوانهأع ءططعم

 طتومومم 061 بيرغلا ريسفت. 1306و 31 هم ؟هءوطماؤرتم ععدعمواو 03 غدأأف 1غ مهعداأ ععوطع ءىد متت هه
 ةسسولع ذم منهما رمومت 03 ةاتعمم معدوزدسور مغ ؟هروع غ قمدقلع اه ءاومزودمع ذه ءطع ةعسطتو ذاهعع ذا باتك

 نحعلا هوز موعوز معهتوهت. ا(. 1110 عمار هر. كأي. 89 568.
 (2) (01. مه. 2.

 (3) 1. كادمزنممع اد الذ 0. 11,361, هممص غ :ءعاواموأو هعا1'لسل12ع.

 (4) 8زومومو ذن1 ءهرجءومجعرتع نمسحلا وبا ذ» نمسحلا نبا هجمءيم ذم ركب وبا.
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 موزع عموستس هل 1عد11 ةعمطو 061 مععئ05لم معمم ةسالعم 8020 8126 هجتة1 ماتطط113 6

 زد ماتسعتنو 023510667016 ةوهأم ةص 0116256 0113210 12 066106256, 28 0[665 831656

 هومدزع116 ج2 ةاغوس1 2 كفن ذص 1106 ن6116 هطق ةمه0 326018 120116. وزع مم116 013 6
 مانف جالمرممس 51 نان32150 0166 26118 5113 م161221026 11 ه08ؤ0 ةتتامث6 4كطق قلك كلت - نع

 5ط11041 )١( كف ءادسنمأاقل0 ؟ 8326320 عال 561101051 01 1معاعتع هده عاق 206 © 26210ناه-

 ردعمأم 01ءاطتومعوأكع : . ]17ءةرقم 6 11 هدهو معز" ععدم مه: 06116 هموننع 12360135661 0هعات 1

 ة1ه1معز 0116 ةنيماع 01 8وفتتنق, 01 1كت115 ه 06118 ءموذ 0عأمأ8 301018 21818. 1 100 ةعمقاأنأب

 هزوررم ةهودهز ةارعامدسممأو عموتستتة 16311 07؟ةهم 1عمو120معضم عا, طقصمم 011381 8622216 م6 عاق

 هؤيلل1 ةيوطتعأ نس رص ممتتده23 ءطق ؟عم0ع 18 10 ما151163210ه6 068106585114. 11 ننعنأه

 ءلدددع ةجماتسأم ن 11 اهدأم ءطع ممعوعسأم 211' ةععد0لعمستل, كمذ 11 77145 ها-7:12:070/ 03 ش0

 8 ولع ند - 71152104 1 متم 261 989 0611' هه ؟01عوتع (2). هن - 71152101 32م311696 81

 مالمتععم مم» مامعم1م عمات ةسغاعال ؟ 111نمأتت 21010ع1 01 5م3عض28, 60 عططعغ و223 01 168م1

 انغأأ 1 هرمز ءمساعسم018261 152 73168513. 16118 503 نرمه 10788 ماا 661ع02888, 108 ال

 كئاردتسالا باتك, 0 00116 2876 10556 326586 61811810 11 وحلا ىف ةينبالل باتك 0
 هيوببس ةينبا. 03166 11 71118ع6م1 هنوذ: ء116 ععوسسسةهأ 1 ةءطعس 1[هصصعل... عآ26 1انخت 8

 ء 26ز6 مت1مم 8ءطبتكازر 80ر01 2ع2هأ 816 هيوببس ةينبا 10203865 721158101 01686: قكقطعلأا

 لوم ]ئننط 851ه دتطل'8 دان (صتسلمع 1ععاع, ؟دم ةسعط 1381 (نطهل15و ؟, 8. 101 5طءهأةأ17أ *.

 4ممقع ءطتوتم معشدمأم كف 1عم0237351 021 1"1عم1 ه1 عمم226 006:83'1 هك خ 8

 مما] قل. !ةلتع. ةجوطو 526 101. 59-1: مغ ن معه 7زعاتم, مماعطغ !'1هعدوأغ53 06362121026 عا

 0ةاها1ومم (3) جمر ممعسعأأ موو معمدموععتتمع 11 هم ءمهنعماتأم. 11 هملتعع ؟ةلعومم, طف 0

 مانططات عم هرتقر ةعرتأأم 561 622 (1225) 8 نمأدأم 03 ان عةعلط ماهتنع 201122109810 1]26' 8220 5

 (996-995), ه0 6غ ععمعرت ج1 سعمأع همر عانمر مم2 020860 هلت ءىدةرصم1371 01 011656 8

 معالم 8زط]زهاأغععالو 01 1103.

 2153101-342 مانع 21؟00056ع000 1' عععوا1مع223 061 2/45 01 51073: ع, 0[30مم26 48

 هوورمع 15 مهعلع ل1 ووو معادنتاه ةل16 ؟مرسصقم 06116 مهعم]1ع, 20[غ3 633613102616 388 8

 ممن غ م0053 60أ6غ ءىوأأق, ذه هءعمرجومم فمانه 03 خممأ بص هلق موهتأ ع1 2/4, م ةسهلح

 ىعدأع ةعربتسمعو آه ]158 ل]1 مدحمءعطتم ؟هرتنتع نطق همه 81 1201320 1261210086 03 51203.

 ممماممأم لمرتم انهه طءعوم زداهم0نم15م6, هعاذ 26هعو 16 موجم1ع ةأوددو 061 جتقت0ع عزقتتت1773-

(1) 1014 | 

 (؟) 01. "1 ةععل. 216 0"هنج4/. 3ءاساءر» لع» ل*ةهاصا 908, ىمللع ككدمتممأ 01 15و ولان طقس 66.

 (3) الون, 3ع" اربأ. ا'ءا. ل. 00[. 117 , 540. «اآتطعع ةأرتمم]ه جت وتاتنال 720طأ أ ةقتطلا ج81 م١

 هنو 06ءاوجهأأ5هدتالس ءأ ه0للثأاويوعمأتم لطف طءوعدنع ةملهلسأاتت ”.
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