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 ) ىرهزلا ريشنلا (

 ريغ اهناف ءانقلل اهلوق مدع كلذ ناهر و ةيدبا 5 ىهو هرم سد

 ثفأ لاف كارل[ ةينه لاؤرب نكرلا لباق لع الا 'ءرطتال"وهزو ةكىم

 قحلاو تاداعلاف صالخالا لاقف ندلانم ىلع اُث نيقلامخلا نسحاب

 كيلا تحا هلوسرو هللا نوكي ىتح ناميالا ةوالح دج نلو تالماعملا ف

 دوعت نا هركت ناو هللالاهحتال ءرملاسن ناو" نيعمحا سانلاو كدلوو كدلاو نم

 كرتو قحلا داقتعا لاق ىند ىدابماف لاق رانلاىف فذقتنا هركت اكرفكلا ف

 | ق> نموهامعفافعلاو كيلعوا كللدعلاو لمعلاو لوقلا ف قدصلاو لطاأا

 كءمج ما اكل حص لاو كنسدل راصتنالاو كرصا ىلول ةعاطلاو كربغ

 هال سر هكساو 50 باتك لاقف سلا لاذ يمال "ءاصسولا هانا

 0 00 0 لاذ ندرسا يالا نم كنا نم و ىدشرلا فلنا عاجاو
 ىوذ تارادم و نامزالا ةعناصم و نارقالا تاشامت لاَقف ىامدل رخدا نا

 اندعوا اديلافبا_ساو 00 لق 0 دل ماكخلا

 'آ ؟ كل ت 0 ىلوالا انحاممل

 نا رقع ةالع ىلإ ناسالا نم 0 هعمج 00 7 هللا لوح ىهتنا

 قفوتلا هللا و ر>ا تقول لئاسرلا نم ىقبام لحؤنو



 ع ) ىرهدلارسنلا لئاسرىف (

 عيضيال هللاو نيمالا حصانلا تناف ةيت | ةمكحم ةيضاملا ىتلاهج نع رفغتسا

 دايك الا لدق هم ىلعامو ىند نعو ىهامو ىدص نعى ربخ 0 رجا

 هءردااليما لاق كلذب كملعاىذلا وه اش لاقمعن لاق تنا كنا كردن تسلا
 امنا لاخا امم عقون اهل سحاالو امسح اهل ف ىعا.ام لاق سفنلا وهف لاقف

 | الامو هلةقيقحال ىرابتعا سما لاخلا نا لاقف مهلا بيكرتل مزالم لاح ريغ

 ةلاخا هذهل مزالم ضرع ىهف لاق اهل كردم تناو ةقيقْلا كردال هلةقيقح

 كي تماقدقو روصلاو ضارعالا هب مودنال ضرعلا نا الكل اقف ةينامسجلا

 ةلكلاب كاردالا مدع ىداملا ناال لاقف ىلع هنكلا لوهت مسج ىهف لاق |

 نوكينااما كاردالا نال كردال مسجلاو هارد 5 د اه 1 كا مسج لكو

 فانم وهو ميمعتلا اهل بجو لوالا ناكناف اهنع اكفنموا ةيمسجلا مزالم

 درجت بجو ىناثلا ناكناو اكارد مسج لك نوه نأ مز لاو تانعاشتل

 (مقش ات اكردم اما نو 3 0 دب الاف هربع 9 در امع كيك

 | كلذو .ىدخا :نوذ ةهوصخ ىف [اخالام رام اهنك ركك 0

 ىدام هعيمط ةيفيكلاو دارفالا مولعم بكرتلا اذه ناب عوفدم ًاضيأ
 | نكم الالاو اهنم لك ةقيقح نع ج رخام دارفا عاّجا نم جتنبالو ضح

 وها اذا لاق رشلا عنص يف كاردالا كلذ داحال تك للاب لوصولا

 ةهج نمتاسوسحلا نم ىهو ةكرحلا مزال ةرارحلا اما لاقف مدلاوا ةرارخلا

 | كب ر صانم حورلاف اماشام تملعدقو ةداق مدلا اماو كلذك هلكارداال

 ةيالا اهنال لاف اهناش نم لقعلا ىلع زعام ملعل ثعابلا امث لاق درحم رهوج

 امئاف ةفلكملا ىهو لمعلاو ماعلل ةطساولا ىهو هدابعف ىلاعت هلل ى ربكلا

 امتاهح اذاف ريغال ةلالا ةلزنع اهاوهف اهكرادمو اهلامعا ىف دسحلا مدختست

 هساف مأ ةقاب قل ىف قاف لاق اهماودو اهدوحو ىلع بترك ا تليخأ

 ثيناتلاو ريك ذتلا ىنعم نع ةدرجم ةقطانلا سفنلا ىهو حورلا نا لاقف

 تايضتقمو هتيلباق ىضقتع هتلمعتسا دسحىف اهبر صعاب تلحاذاف اهتاذىف



 ) مالا تخلل ( ا

 ار هر ورم ا يا 30 00 ل ل و

 رقم نم خمشاو قون الا ضب نمزعا ىيلاهالوتف هتعاط تلوتو
 ملاو نيتم ىوق راوج ىف نيمض اهزكرمو نيكم رارقىف قوبعلا
 مكعجو دييدتلا مكنصحو درج 00 مديلف قوم املا كفوا

 ديشحلا

 عاورالا تادهو حارتسا ام ر هساجم سلشغ هماقم حراب و همالك متا م

 لي اندك اف نوف نم ةيدوا ىف ثحبلا ىداح انبادحو نوؤشىف انضخ مث

 هتاحار مورحن ىعارتي لبقم ءاديبلا ردص نه :للبقا ىتح راكفالا دابج

 تصخ_هف لامرلا قراهمف ةبرغلا رات ةلحرلا عاريب رطسيو لالا جل ىف

 تائرملاة يمن ىحو باحرلاب لزن ىتح نولظي, هنم بيرىف موقلاو نويعلا هيلا
 ىلا ىعادلا م 5 نم ةرهالا بولقلاو ةرضانلا هوجولا هللا بح لاقف

 ترون كايا 211 كا نا لاق كبل داتسالا لاق دنألا دل ريهشلا كيرلا
 اهما لاق ةيحتلا 0 املف هبلاو هسلحتساف تاحر كيدانلو تلاس كنعو

 "0 ان كنألو اهنا تم رام ميكح لآ نم ةيدابلا لها نم ىننا ذاتسالا

 ىودب ىمسملاو مسالا ىلا ىب 0 دا ل تل رع د ايلا تاحلالو

 ىنعملاو ظفللا

 ماقلاو ساطرقلاو خرلاو بسلا و 5 ل ءاديبلا و ليللاو ليا

 مايالا نم اموو ت>رذ ىتح ىرفسو ىرضح ىف ىرطو كلذ لازا
 رافقلا مىف احناس راظنملابا تيقلذا هدنصنم ةىغوا ديحو نم ةزم وجرا

 بلطل جوحال كنا مكح ن ىباي لاق هتكله تعمزاو هتيغ تلواح املف
 02 لاقاع ىلهذاو اكن وخلا تر 2غ ىلا كتم كتسيم ناطيشش نم ةرغلا
 ةقيقحم عنقال ىناطيش عا م برحالو بتعال برعلا اخااب تاقف لاجملا منع

 ىلعل ىنع ىنريخاف هسفن ىلع قحلاو هسمش ىلع ردبلا ةلالد كيلع ىلدف ىناش



 اا ( ىرهدلارسنلا لئاسرىف ) :

 ناينيااكمكنا ناند:دإو دس لاق ن ونواعتال فيكحف ناودعلاو

 مكلكن ولك ان ماتحف دسطلك مكنا مكفص وو نومداهت ميفق

 ّْ نولطالا متو اون هم يي

 3 ايلا ندا ركتا عار 21 م

 ظ ى مكّولكي ىذلا وه فان كا ركفلاب ءا.كملا زيممو اصلا

 00 و هباب قلغيمل رهطلاو رسلا ىف ىف مكياا برقالا وهو رحبلاو

 شرعلا وذ ديما ىلولا وهو هللة زعلا نأ هللا لبح اويصتعاف هباحن

 ] ١ قفاضلا هللالظ مكلمش دقو نوصشلا هك نرد لاا

 | قلل نع مكتا الك قاصلا هلهنم مكيدي نييو نوؤمظي امم نوكبت

 أ متنا نوبعلت مكضوخ ىف متتكناو نوعبتم لطابلا ىلعو نوبوجحل

 | لطللاوءاطإلا نم مهدعباو لمعلاب مهّشحاو لمالا ىلا سانلا برقا

 اددعزءالا ملا نولمأع انا مكتناكم ىلع اولمعاف نوفاغ مكنكلو

 عضو مكردص قلل حرشاملا قوله اليت اهم ردا
 مكتلهذنالف رهظ ضقناو مكنطاب نصيف: ىلا فرد نيقيلا

 نذلا سس مدقف ةرئاض مكتسم ناو ارسل رسعلا عم نأف ءارضلا

 ىبلبا نويعلا ضرااب ليقف اوزع ىتح اونهو ا اهفاعضا مكلبق نم

 مومحلا نافوط ضيغو كءانع ىلقا نوجشلا ءامسابو كءام

 حالفلا ىدوج ىلع لاملاك جوم دعب: لاقاالا نمس ترضاد

 نيسنايلل ادع ليقو



 ٠ رح رارتتخلا) د 6 077 0000000

 هديعاوم ذاَتسالا, نم ريمضلا زجنتسا و هدئارفو.هدارفا: عملا لمكتسا
 هللا ىعدو هللادمٌك .موقرملا هظعو باتك رشنو مولعملا هماقم ماقف هدئاوعو

 . لاقف هلاحر رذناو هلاقم جتتفا مث 1

 حضوو املظ لقتم باخ دقو مويعلا ىمدلال توج ولا دع

 ند بباججللا عضوو امضهالو املظ فا_الف عبلا نمل نيقبلا

 أف ئمعا ةمايقلا موب هللا هرشحو مكن .ةشيعم هلناف ةنع ضرعا
 دعب ىرالو دشر دعب عال سانلا اهنا ىدزرت اذا هلام هنع ىغب

 الاراع نوه الل نق 1 نعو را مكلام دمت

 مكللفغا ما | ئدملا نع رثاكتلا: مك اهلا نؤعاملا ,نوعنمتو ل
 0 0 و نوضرعم ةكذل نع مكلام ادغل هدعب ناو مويا
 تدق بولت 0 ملا نوفرتم هف ما هيكل يزوران نولبعم

 نارقلا لزئاولو 0 كس “ا 0 امو عشخمت 1 مصلا نم

 باطخ عملسل نم هتل ملا هللا ةسشمخ نم اعدصتماعشاخ هنا 00 ليج لع

 ةلضع هللاو كلت هاش نا قدا هللاو سانلا ىثختو هاري و هروص نم
 ءانلعلا مكتجم> نوركفت مهلعا سانا تبرض لاثماو نورك د موقل
 الام د هللادتع اتقم ل ولهاس ملف ء ءاضيبلا 0

 لعز عناد م ىلعف 1 مكتدحوو ةعماجلا مكتاصو ن نولعفت

 لدعلاب . نملا . مكرعا 0 متاو اوملعت نا سفن الا
 مثلا ىلع اونواعتالو ىوقهتلاو ربلا ىلع اون وأمتنا ناسحالاو



 ) ىرهدلارسنلالئاسرىف ( ١

 ايا اعملا ظنغ .نا الا ىل ىنا + ةوسق و ءااواذ هنثم تفلات

 ايواغ كفاق قورصم دشرلاةرع + اهفرص نا انعال هع هلااتغ

 اضضاقتلا تمهّما ىتح هتضاق و ٠ ىخضرلا ىلع تبضغ ىتح هتضرت

 اماذن تاعرللا عاور عي دقق « ةيئاوف ءادسلا ىص نإردأب ملا
 [لا بس تك نع ئرداام هللاو وا« اهتناوع وم ردا نسم نورد

 الاه ريغال و ىتيل تلقا الف + ىصلا ضرع ادقو ىلإ تض رعااذا

 ادا هللا دع 00 لاح م الف ات تا ل 0

 ايلاف ىلا ىرت سفن اهنكلو ٠ ىندصي اهاوس ايقل نع زجعلا امو

 ايلاح دحلا ىرتسشنال نا ريكتل « اهنا و هاوس ىوهت امي عيبت
 ايه م كلت و زحت اهدو الو ٠ ىلق اهضفب الو راع اهح امو

 انفاغ تلز امو دهسا ماقتل م ةوفغ كتبش ىرهد قفا كلا

 نول

 ايلاغم ىنم تعا ل + لها“ تنا انعا ىع 3 1 نعل

 انآ نوكلا دهان هنع شدد و كفو نإ ةقوك ل

 افاوقلا نوفق دق ىناعملاق ورش ٠ هورغ ادح بضعلا لش اقطنو

 ايساورلا كيدل تكد تمزعاذا « متازنع نع ىنثت مل ام كنع عدف
 ايهال سفنلا ف رعت امع تنك امو ه٠ هدوت امع سفنلا ىما مكحاف

 ايهان ملعلا رصبا ل نا لهبجاو ٠ ىبنااب ىنامالا ىلا ىتكحل و

 قفشلا ةنحو تدروتو راظتنالا ةلح سمشلا تسلو راظنملاوا عدو م

 تعترو تاملظلار حم ىف سنخلا ىراوْلا تراسو قسفلا ةرط تلسرتساو

 هاراكس ىلع مانملا حادقابليللا فاوطو تاومسلتاولف ىف سكلا ىزارذلا

 نا ىلع مزعو ديل ذاتسالا ىنعدو هايارس ىف هاي رث ىداس ليهس فاطو

 نيج نع: لئلا ماثل" قمكولا تي ءراغ لاوسهدت دع تاتللاتخلا

 تارك هسمش نم حبصلا جزوريف ضاير تتيناو بقوام باجتا ىتح هراهن

 عمتجاف داشرالا موب ناكو هماركلاب هتييحو هماقم تدصق كلانه بهذلا

 نا.ىلا تنصم و ىطخو تححو لئاس نييابلز اه داعيملا ماتشعال مودل



 ( ىرهزلارشنلا ) 18

 بيلو الكشوف ىن هغلبو ىماقع هريخاف لاق دبلو ننلاو هكا دب رأ

 ا مش هيكل دك ديالا دبل ذاتسالا ىلا ةمذلا بحاو مدت 2

 اهلالخ تسحف قياقللاض را تلزنو قلامو قلاح تزواجن اذا ىتح ترسو

 ىلع سانلا هيلا هشحدق ريك خيش اذأ ريسملازعىفانا امنيبق اهلاحر تبارو
 تدهح و هطخ تعءمسف نوعفتل هاياضق ند سايقلا حب رحصب و نوءمس معاقبط

 خريشلالاق برعءلااخااب تنانم 1 هيلع زو هيلا تايقا 7 هيداو هملع

 ا 1 افلا ل لاقك حاحاو ىقفس هتراحاف تنا نق؟ريبصللا
 خيشلاىلا بجاولا مدقتىف ىنع بنيلو رسنلا ىلا الس غلبف املاس عجرتو
 امايهواقوو امالسوةحن امهغلبا كاسو راظنملااب|اي هللا كايح تلقف ديالا دبل

 ىتجاح كلت لاق نا ىلا .انلقف ماق من ب
 ىطتماو ملس مث كروزاس هللا ءاش ناو ىتصش مهربخاف ىموق ىلا ودغاف اهتغلب

 . هماركلاب هدرو همالسلاهللا ةمئَغ ةل>ارلا

 متت لآ

 خب راتبهنمم دلع َْق ةرشعةسداسلاةلاسرأا

 س.؟ هنس حر ةرغ

 اا 2 طل ل و اف اسك اكو قوم جرم تاك
 ايلاهولي ماف ىتسالا دصقملا نع ٠ تبكنت ىتح لامآآلاب رهدلا ىرج
 الابللا اهافج نم وكشا تب امله ىل نيفو دادولا مايا نا ولف

 اماد حاص اي ل نا قوءاككس أمل 5 هن دهع ام ىلع ىوها نم َّكأ ولو

 الف 2 2 لياودتسا تنال « ةكاءاقرو, ثلا اذ تعش ولو

 ايلاص تنك ام نفجلا ماكر درل ٠ متاوج تبش نيح نفج فجولو
 اذار ىلا ر لاي | ف 1 لخلل تاركا ىرفد نكلاو



/ 
 افعين .ةيييبقرل د سول و 5

 اب ( ىرهذلا رشنلالئاسو ىق )

 ىسع انديساماو قاف الالها هظفح ف ايمومحءنكحإو كلذ ىلع ةظفاح

 فاعض مهو نويداو ا نكي مل ءامسلا ىلا عفر امل هناف مالسلاهيلع

 | هتاف نارةلااماو دمأب هديسب الا لبجحتالا فرعي ملف دوهيلل ديمون ةلوصلاو

 ةنس نيرشعو ثالثىف الا هلوزت مت ملو ةدحاو ةريتو ىلع اظوفحم ناك

 نوماسملاو الا ايندلا ىتلاق راغب ملو اعيمج سانلا اهلقانتب ةيآ ةيآ لزني ناكف

 ظ مهريخ وهو مهنم نيما ةفياخ مهل ناك ىتح نفد لو ةياهم ةميظع ةلودوف

 | ىت> رهشا عضب نم رثاكح | نمز ضي مو هنع هللاىضر قيدصلاركب وبا

 |[. ارك ذيو ناطاو ردع ءالسالا رعو دلل ةماض د ةمالامهش هيلا عمتجا
 5 2 0 00 11 م ِء 8 . 8 .

 | عامجا هلع ع فدعصملاو هسحف تان نذر سمح مث صوصخلا ادهىف

 ْ ادن نا م قدا هنبق عشر هنأ ىلع ليل ربك أو قالطالا ىلع هماآلا

 ام أ هنو اللد مايا ىف 1 لاوحا صضعب هغلب امل هنع هللاىضر َناَنَع

 رضحتساو اهقرحاف تعمجف ا
 ٍ خسنلا هلم نسف هلصقح نم دبز فددصم

 نلكع هل م كيد نيب هللا باتكف ةمالا عاملا كلذو قافالاىف اهقرفو |

 نيد مداخ ىزاحام ريخ انع كيزاحم هللالاق ماسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 كارا ىف كلسرىلعنكو كلحر ىلع لهما تلق , مكح زب زع هنا هنيدنع

 ءامحالان م رثاوا ءاح الا نع ريخ كدنع لهف دحدح 0 و> ودقدف باوح

 | ”رفسا نآراهتلا ريس :تلزاق ةيدنالا ف تالخ و رةيدوالاب تار عكا دو قل لاق

 ظ متهم ليوط ءانعف لحر اذاف مطقملا لب تالح ىت 5-9 ملظا اذا لتللا ىزرمساو

 رايطالا لحاسا روطو هراظنم واي ىرخاوهراظنا دمي ةراث ليمرب حالصاب

 تاقف هنععمسالهنم توندف هناطوا بدنبو هنامز وكشن راكفالا باش انيحو

 هتسمز, ملع ىلوهترهشن عمس]تنكو ماعلا هينملان| لاق ماركلا اخا ايتنا نم

 دعب رهدلا حابو ناوالا نأ دق لاق روهمجازي زعايروهظلا ملاع وكفيك تاقف
 هناوك ا ئوةلما و ةناكم ىلا: داع ةقارسلا قيديصلا نإائوكلو تاكل

 تاق نانبببلا اننا تنا نش ءافولا تبا و ءامحا تح را كلذت 7

 تاق دمالا ناو دصقت نق هماركلا كتيح و همالسلا كتي لاق راظنملاوبا



 ١ ) ىرهزلارشنلا (

 دإب ند ان وعبم اي ل نكي ملولف ندلاىلا اهعيمج ة وعدد 1 وهو ةرصشم هملاع

 نيس ؛امورلا 0 هي لكم ةمانم ثعءعبو هو ايسلاو مث 47 ملعلاب اهل دهع ال

 أن ويندملا كلوا لاحت نا نكمال مه ريغو نيين و دكملاوا نيب رصملاوانيينيطنطسقلاو ا
 نهز زعلاباتكلاب ىتادقو ىئاوهوةثءللاهذهثعب دقو نالا اماف ىرذا تالاخ ْ

 أ ةقللا لامعالاروتسد نوك نال حلصو ايندلاو نيدلالاهمنمضو تالماعملا |
 أ نه نوكيال و نكي مل ثيحم ضرالا راطقا نمرطق لك ىف ةحلاصلا ةيندملاو |

 ١ هعساو ةعاسلا موقت ىت> ضرالا لها عيمج هماكح او همكح ىف هلثع قانا نك كلا !

 | ةمرتح ىهف ةثالثلا تكلا نم مدل حصام ب رملاباتكلا ىلا ومص ونوملشلا |

 كيعي دما مهلع تأيمل ثيحم ةوق هماكحا مماوذ هوعبا ا ا | ع 1

 ١ تنهو اقىناسالا ملاعلا نيبةماش اوحعصاو 1 مل اوسزوا اريغلا 0 ظ

 دضعو كلضف هللاركش راظنملاوبا لاق هنم 'ىشىف تطرفام رادقمي الا ةْنف مهن

 معن لاق اندنع كلذ مارتحاو نيّقاسلا ةوبن متح مدع ىلع ليلدلا ا كنعس

 | نا ةمدقتملا بتكلا ىف ركذب ملو قلخلل ةماع 0 م اهعيمج ىلوالا ةوبنلانا

 | ىلا لوسرم هناف ناشلا مظعلا نا رقلاالا ةوبنلل مت>مه مهلع تلزنا نيذلا |
 ١ هللا ىلص ا انديس ة ةوسن نلامحب هيف ىلاعتو هن احس هللا حرص دقو ةفاك قلخلا :

 : لاق 17 4هالاسل ةلافكلل 1 ناتكلا كلذ لعح نا دعت ملسو هيلع ٌْ

 ا اوما ةدحولا ةيوسوملا ةعبرشلا 1 هم نأ لاق نايدالل ىدامملا اة اكسال اهعا ا

 00 1 1[ رثلاءدموةملاسملا ةبوسيعلا ةئيريشلاءانسمو ليج ارسال .ةيثبج طفح
 ةملاسملا ةاعارصو ملالا دارفا عييمجيف ةدحولا ظفحم ةرومام ىهف كلل
 [ 0015 ل( رظلا ايلعو لتعلا#باتسا رجالا :اهضيق لبمجالف
 ا( ردلا تاقلا ىف به رحتلا مدع نع كللد:اق لاك طظارفاالو  طيرفت
 لشارسا ىن ىلع راجرمصن تي نا راظنملا ابا اي ملعا لاق هاوس ام نود

 همهلا هريغوا ريزعلا نا لبق مث ةراوتلا تدقف ىتح مولعموهام مهب لعفف

 مهل ةوق نم نكي ملف مه ما ل ا كح لا وكده ١ ميلع تلاونو



 ١٠ه ) ىرهدلارسنلا سو (

 رك ايرهظ اهمكح اولعجو اهنع اوبكنت املف اهعارتاب متاوص تدتشاو
 ١ وهللاب اولغتشاو اولتق اًهرفو اوبذك اًهرفف ءايبنالاو لسرلاب راذنالا مهماع

 مهامزا تايضتقمو ةيموقلا مهتلاح نيب ناك ىذلا بسانتلا ةياعرنع اوحرخف

 قوا املف روهشم ريهش وه امث لصح ام لصح ىتح طلس نم مهلع طاستف

 ناك الوداع و مهتكيهل ظفاح مظعا ةاروتلا تناك كلملا مالسلاهيلع دوواد

 الثمو ظعاومرويزلاهيلع ل لزا ممم 0 م ناك دق وهزلاو رورغلاو ريكلا

 دعب نم دحال يدي ال ىلا كلملا واف نايلط دو راد ش روز يدل

 نع مهدع هش ل مسارتسا ون لشفو هذع نم ىضمو ىحت يح ار )ل8215

 نامزالا تلو دقو ماو هياعدلل' ىلدىسع انديس داليم ناكىت>ةاروتلا ماكحا

 تادرتوةسانمإلا تاسمتخلا لاو !؟ترك رو ىطالا 2 كا

 تاذ ىف تسلروما و ماكحا ىللارقتفت تراصو نامزالاو ماوقالا نيب ةبسنلا

 ىلاعت هللا لزئاف نامزلا تاضتقل 0 اهماكحا تراصف روبزلاو ةاروتلا

 اف اوفلاخف هلدا نع هودرو هولضشإ ملف كلذ بسس اع لينال هلع

 )نال ممالا نيب لوالا مهلزنم اودقف كلذلو نامزلاو ع رشلا نيب ةيسنلا

 | اهلا ليجتالا ةفاضا اهيضتقت ىتلا ةّديْللا ديحوتل ةلزنم نكت تاذلاب ةاروتلا

 | ىلا اومض مهنال ملسو هيلع هللا ىلص ىسيع انديس اوعبتا نيذلا كلذب زافو
 ةظفاخلا طباورلا كلتل مهلع اوداسو مهتوق تمظعف ليجنالا رويزلاو ةاروتلا

 تكمو: كلو .ىلاةمواعم كالتق ىرخا كحامى لحد الو روك دما ل

 | قالخالاو عابطلا تادبتو ةيلكلاب رهدلا ةلاح تريغت نا ىلا كلذ ىلع لمعلا

 2 كوكل تدد>وو قماش نأ هعيتدلا اماظع امده 0 لا مده و

 بسانت ماكحا دوحو نم دن ال اهعم راص ىرذخا ةّيه ىلا ممالا تلقتناو

 ىلا مهن العو ممتالماسعمو مهتاطلاخو ع ولا ىت تاحازتما ةيكو نمّزلا

 ملسو هيلعهللا لص دوجولاديس ىللاعتو هناحبس هللا لسراف لبق نم نكت م

 هللا ىلص هب ىتا ام لثعرششبلا نم لحر اهف ىف ذا ناو 3 وصتسال رايد نم

 ةيندم تناك نامزلا كلذ ىف ممالا ناف ناهربلا ماعلايما هلعج كإذكو ملسو هيلع



 ١ )) ره راسا (

 رطضاو دصاقملا تفلت>او عاضوالاو عاقبلا تراغتو عورفلا رادع

 ىلع فحصلا ىلاعت هللا لزنأ ةكلملا ةئيهلاو مراصلا مكحلا ىلا نوكلا ماظنلا

 رشبلا دارفا نيب تالماعملاو ضرالا ىف ملاعملا تريغتف مالسلاهيلع سيردا

 امه اف دهعلا دعاس مدعل ام وم ىلع لمعلاب ضاق مالاسلا هيلع حوت ءاحو

 ىتلا ةحردلاب وسبل ىلوالا داعونب ناكاملو مم داراام هموقىف هللا ىضق ىتح

 اي مالسلاهيلع ادوه مهلا هللالسرا باتكىف رصبتلاو رظنلا ةيلباق مهلوخن

 ًاحبر مهيلع اهرخي_س ىتح ريخلا كولو ىلاعت هتدابع وهوهب لمعلا مهنكمي
 ديعولا فاي نمل ةبا رعقنم لحن زاوكاك مهكرتف رمتسم سحن مونىف ارصرص

 مهزكسم ةيلباق مدع و مهتلقل مهيلا 1 ال كا تناك مهلاح ناف

 بسانب امي مهلا ثعب مالسلاهيلع اخلاص ناف دوت اذكهو ميمعتلاو عسوتلل

 ةالصلاهيلع مهاربا انديس لسرا املو كلذك ةلقو فعضفف اوناك مهنال مهلاح

 ”ىشو عئانصو كارداو ةعس مهفو ةسس ةيلباق مهل موقىف ناكو مالسلاو

 اطول ىتؤي ملو مهترثك و موقلا بسانت ىتلا فحصلا هيلع لزنا مولعلانم
 موق فالخم ةماع ةئيه لوقل مهدادعتسا مدعو هموق ةلَقل باك مالسلا هيلع

 تناكو فدحصلا ىتات و كلملل الها اوناكم مناف ملسو هيلع هللاىلص مههاربا

 نا نو دب هدعب هدلو عباتت و ليئارسا ىنيل ةمدقم اهلعجينا ىلاعت هللا ةدارا

 لزنل مالسلا هيلع ابيعش نا ىتح فحصلا كلت ةيافكل بتك مهلع لزم
 زكرملا دادعتسسا مدعو مهلهجو هموق ةلق و نيدمىف هدوجول ف هيلع

 هيلع هللا ىلص ىسوم انديس مهلا هللا لسراو ليمئارسا وني ترثك املف كلذل

 صلاخن ىتح فحصب الو باتكب هلسرإ م مالسلا هيلع نوره هعمو ملسو

 ]121 ده موف اوناكو نماملاىلا اوانصوو نوعّرف رسام. لسارسا لاا

 ةرادا لوصا مهنم اوملعتو رصعلا كلذ ىف ةندمتملا ةمالا مهو نييرصملا
 هيلع لزنا مهرواح نم ىلع ددوسلا ةيلباقلا مهيف تدجوو كلملاو مكحلا

 مكحلا مهل نيب كلملاو حتفلا لوبقل نيدعتسم اوناكاملو ةمحرو ىده ةاروتلا

 مهتكوش تمظعف مهنامزاو مهلاوحا ٍبسانت ةاروتلا تناكف دودحلاو



 ١س (2 ىره دلاردلا لئاسر ىق)

 نا لد | ةسقلا كناقوا نم قون ف حمسو اععس قريت و اوفع
 | لاقف ةعفملا لمعتسا و ريخ ىلع ناعا وا ةمكحح حينم ام تاقوالا ريخ |

 | بسانتلا نعو اهتاددحت بحوم نعو عّئارششلا ىدابم نع ىنريخا راظنملاوبا |

 ْ عمساىئاف اهلوزنل ةنكمالاو نامزالا ةّباطم نعو اهعبانم لاح نيبو اه ايف |

 | ءازولا كمزان للا كشف تي حيد لك عم بج ف 0 ٌْ
 ْ عاف ه هركذ ةضايرل همون غ عرف نا ىلع منع دق ذاتسالان ا راظنملا ابااب تلق |

 | الكل اقف ىلاعت هللا ءاسش نا ادغ اهم كدعومو كتجاح كيلع ظفحاو انعم |

 | يثاب .الرتاب ذاتسالا كاف رادع ندوملاحام ىدق نا ا
 . لاقف باطلا هللا هحو مث هتجاح ءاضق فيضلا ىرق ريخ نا كيلع |
 ْ ام لعش ل م ىلا قرا وع لاهو كاراج هللا نا ملعا راظنملا اياب ْ

 | .ههيشلالا نانرع سالاو نذل عمتجاول م 0 ىلع ىنموهوالا |

 | نامزالاوممالا لال ةبسانمىهوالا عئارسشلا لزنيالهنا اوعاطتساامو مهزخال |

 | جاتحم قيمع ثحب وهو ةلزملا عئارمشلا نيبو منيو اهني اهف هر ْ

 | نسحا ىلع ماسو هي هيلع هللا ىلص مد ىلاعت هللا قاخ امل لما ليوط رن ىلا |

 ا هلوخ ديرب اهف هتايحو همس> لامعتسا ىلع تافواخلا ردق| هليحر موقت ْ

 | ةيلبملاىضتقمو ةرضملا عفدو ةعفنملا باحو مكلاف ىرصتلاو كاردالا ةوق ْ

 | تاكراشملاو فيلاكتلا لك عفد ةعفادلا ىضتقمو ”ىش لك راثئتسالاو بصغلا |

 | تالماملاىف قا نييعت نم دب نكي ملف ةيعامجالا ةايحلا عئاوم نم كلتو |

 ةرخألا معن ىناثلا لفكي و ايندلا ةمالس لؤالا نمضيل تادقتعملا ىف هنامو |

 | مهتاحايتحا تناكو هجوزو هدالوا الا هعم نكي ملو مذآ طضاانملف

 ْ جابت تالا و كاسللا تماس ايضك هم اع لزتا ةلهس ممتالماعمو ةلبلق

 |” لان هلم نكي ملو هدالو ا نم تخالاب خالا جاوز هل حسا ىتح ناءزلاو

 | ىرذلا ةطخخ نيعت ىلا تداتحاو تاحابتحالا 0 املف لعاتتلا ةرورشل

 | مال اهيلع تنك لع ىرشتالا عئارسشلال زنا لوالا دهعلا نيبو اهنيب بسانتال

 املف لاخلا هاضتقا ام ةيمدألا ةعيرشلا ىلع دازو ةوخالا جاوز اهف مرغ



 2 ىرهزلاعقنلا ) 0

 ذاريسا انا ابق ديل انالوم راغ دصقا اناو اهرايطالجاساو امحاورا مشا

 مويلا تحبصا دق رمساي لاف ىدِس دخاف هّتفلد فلد» امداق هئقفاو

 تلق كعم سن الا ةصرف مائتغا ىلا نينحو ةودص وذ بلقلاو ليقم راهلاو

 نم ةضرف امن اك ةليمح ىلع انف رشا ىتح ىهم ريس لعج مث ترما امسعالا

 تدقع دق ريدغ ةفض ىلع كلانه انسلل نامزلا لابقا نه ةحنموا نانحلا
 حوافتت ءاوضالا صلاخ نم اضرا هريدغ احدو ءارضخ ءامس حاودالا هيلع

 نم بذات انالظو راونالا سومش اهرقتسم ىف ىرجنو حاورالا امهلالخ

 ترشنو اهراوا راهنلا ةرمح'تحدق ىتح افرط لاوقالانمو اف!رطا ديشانالا
 ءاضفلا كر ءد و اهداوه ادسلا عردب ةيطم ىلع ليتم ذا اهروءش ءافآلا

 لبقا و هتلحار خاناف مالسلا ةيحن هيلع انددر مث ملسف فقو ىتح اهفافخاب |
 انلق هرسنو ديل ىلا داه نم له موقلا مارك اي هللا مك ايح لاقف هلاولا لابقا

 نا دعب نيلحرلا كنسذ نم ىتس ىذلا امو تنا نق ةعسلاو سحرلا ىلع لزنا

 انا لاق ئوبملا هقار نا سالا لاحم ادذو ةدحولاب اسا و ةشحولا افلا

 اماق نالجر امهنا ىنغلب راكفالا ىلح ىف نينطاقلا رئاصبلا لا نء راظنملا وبا

 نسحلا جوملا ىلع نطب امو هنم رمظ ام حصنلا ارشنو نطولاو نبدلا ةمدخم

 ا 3 لوك رفض ىدعو ناسالا ىةيادقل ناؤكي ارقتسا اًمعاو

 اللد عماصع تقكتسا نانع هل اهوحْباَو هنع ارا اهو[ للا نوع

 ريخلا ىلعهللا امكلد ىنالدف ةّشرط موقا ىلا اممده ىدتهاو ةقيقحلا قب رط

 هللا نا راظنملا ابا اي تلق اينارمغ ىتسغ ىف تدباكو ايصن ىرفس نم ترقل دقف
 ذالملا و لماكلا ذات_-الاوه اذه لزئاف كيرا كغلبو كيصو ففخدق

 انا و دبأالا دبل خيشلا ءامدقلا ةرغو ءامكحلا ميكح ىذاتساو ىديس ميكحلا

 هللا ىلا لمس و هيتحار لش خيشلا ىلع ىارتف بلطت تنا ىذلارسنلا هذيملت

 مث قالتلا ةمعنب ىو 7-53 قانشل هةلفاعم قلاع 3 هيلع هلد ا

 ىلع كمدقا ىذلا ام ىدلواب خشلا لاقؤ هعور 2 هعمد فدح

 ىنحنت نا ديرا ىا ىال وماي لاق كد.دحصحص نم تتاح اهو كدتعيح



 ١١ ( 6 رهدلارسفلا لباشرق )1

 مرضلا ىلف يرتس دودو در ف حودلاو

 م>رلا ريطل نادي. ولا و ء قثوتسم دي رغلا ليابلا و

 مكحلا ىاجتدق نم ىلع بنص *: ىهنلا ناف كف احملا اخا

 مه'الا كردو ايلعلا لدصقو ٠ ىلا دبع و لبا نركذت ال
 مدئلاءوسل عاد ىوهلا نا ٠ ىوهلا لخ سفنلا كندفالال

 مح الا ريغ هيضرب الثيللف ٠ هوهز ىف ضورلاب جمنت ال

 ماقلا و ىملا قاشع نحف ٠ اههفاتفع وعدت قاوعلا لح

 1 ممذلا ظفحم مهنه ىنتكك و ءاهبالط ءايلعلا ىلا وعدن

 | رقمو داحم الا طببمو لحاطفلا دئاصصم ممذلا ظفح نا ك.رو ىلب

 . لمحت كلاخا ال و لاطبالا

 | نتاتكو زاهزألا كاوم ىف رايلا 1 ثنا و ل
 أ هتسحم عيبرلا ىعاد ىئاعد ذا ةلغلغو ةلصاص رهنالو ةاجاج ميسنللو راجشالا
 | ليللا تاثفت نم امنا ىم تاقصدق جزوريفلا ةيفاص ءامسلاو تمقف عيدبلا

 | ىداولا لئامح نم درمزلا كتارا ىلع ىشمتتف حودلا لايذاب ىداهت ماسنلا و

 امئاك ساملا باذع جومي ريدغلا حرص اهلى ءارت امدنع اهقاس نع تفشك دقو

 أ عفري قرمشلاو لباللا رهازمو مئاجْلا نابقاهب تفح اسورع لصفلا اهالج
 اهردخ نم سمشلا ةهبج تزرب ىتح ءايضلادس ءاملظلا باَقن هركب ابحت نع

 ْ برغلا ىهتنم ىلا تاملظلا رودص عقدي ال لحخلا ةر ىوس اهورعتال

 امئاكف مودقلا راثن ءاضفلا طاس ىلع راونالا ريناندو راهزالا مهارد رثنتو

 | تامدقم اهنءلط ناوا سايلا لالخ ىف لم الا ةغ ىلحتدقو راهنلا نيج
 | .اهابص ترك ذو انعزت سفنلا تعرن كلانه ةكوكشلا تانبم دعب نإ
 | عنملادعب حئمللادب تركشو مايالا لابقا تلبقاو رهدلا ةرك تركف امتوبصو

 |. وفصلاوه.موب تلقف تفاهملا بات رشا رضانملا كلت ىلا لم آلا بارشا د

 رك ذنو دمعلا ةداعا نم هيف ىلدنال دغرلاوه شدعو عم رلاوه لسصق و

 | لئاملا كلت نيب تيثمت نا كلاَتا ملو ءافولاو ةدوملاب ءافصلا مانتغاو دولا لها



 اح 2-5

 نيجاوزانا ولف تلوخام قوفالا سفنلا بلطت نلو بلقس بلق لكو لي

 نا ماعتو جربتلا ندتعا نوديطلا ندبعال باجحلاو 2-1 0

 ةرغاص هاو دب نع سوفنلا اهبلا داقنت 0 ةداعلا

 تناكوالاهناغ ىهننتال ىتح هقوفام نيلط جربتلا ضعب ناوخ اذا نكلو
 ىلا ليبسلا اف تاق رباح فلالاو تفلا"مث تعنق ترخحولف 1

 فراعلالقاعلا ءرملا رظنيلو عانتمالاو باجحلالاق ضارعالا رهوج 0

 ةطلاخم عم كلس اعلا عيطتسا ةببر هسفننم ىرإال ىذلا دهازلا عرول

 مولعلا نسردب+ ىتاللا امسالهلثم هريغنا ماعيلف عطتس مناف نس احلا ىوذ

 نيبو نهب لحما ذافنيدهازلا عروتنعروت ملو ةمكحلا قالخاب نقلخت ملو

 رذحلا نوقرافف بنالا نما مث ءايحلاعنام نهنع بهذ ةطلااو برقلا ةنتف

 داي اهءا كار كاف ئفدنخلا ىدؤت يدخل نيمنعاب 2

 0 قاكلا هلاءاتعن | ادعم لاق. هنع قشام زاحمالاف سلف اليصفت

 مكيلا تلو دعاخ نو ونس قف اليت شامت ىرخا ةصرف ماقملا اذه طس

 صوصف نم مكفاون-و ةيزملانم اهيف امل ةبدالا ةرك اذملا هذه صخلم

 2 ندعملا ىلولا ةللاعام نأ هللا ضو نو 0

 هلم ١5 ددع ف هرش هيما ةلاسرلا

 س.ب رخآلا 0 6١ه د

 ميشلا ل 100 نم ءاقلأ 3 ع اللا رغلا نك الو

 م6 انعو حارق ا 0 0 6 اب كا نايتفلا كتاف

 مل اريرق اوفص 0 عم و + هالهس لطي ادحم اش نش

 معنلا حر مهلا و ةد وعم 5 وقس كا لا 6 ا

 ميدلا داهولا ىف ىرخحن هنم و ٠ ئرذلا ىرعم هالعا دوطلاو



 (ىرهدلا رسسنلا لئاسر ق)

 عماو> و عئاجفلا عماجو ضاممالاو تاق الا ةضرع نهناف ش>اوفلانهو |
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 | نهريغ ةايح ندسف نهناف ةعمتجا ةئيهلاىف ةدسافلا ءاضعالا نهف عئاظفلا |

 ا ةقدإلا ةرعدنع دو>وانضرؤ ولف نينغتسالو لاومالانؤزتس و نهتاح نعفتالو 1

 ْ ةدحاو لكو الجر نيرششع قالخا دسفت نال ةْطاص ةدحاو نا انلقل نهنم |

 | طاحا دق نهرش ناكل تاونس يم ةفاسفو ءان ت0 ها لع ةردقع ا

 | مرغي كئاوا نم دحاو لك نأ انضرفولو اع فا ناقو كر فلا ع ْ

 | كلاباق هينح نييالم ثالث لاملا نم.فااتلا رادقم ناكل نيهنج ةنس لكف |

 ١ ةريا نويام رشع ىلا غلس رودهملا لاملانا كش ال ةنس نبرشع نعزا ْ

 | ةدحاو لك نأ كلذو اذه ىلع دزو ددعلاو فرصلا كلذ دزب مل اذا هذه ْ

 | كلتىف نهررض قحلف اه رمعي نا نكي صوصخم تيب بارخ ىه نونم |
 ( نا ناكل نك ته افالا رشحو ملا لاما ل تا نسل ْ

 ّْ بئاصملا نمو كلذ 1 سقف ةلئاع ةدحاو لك راع نم صلخ نا نكمالو روع ا

 أ ةءام لكف ىرت نلو ةحاضفلا هذه ناديم ىلا جربتت ازو ىرت نل كنا

 | مكحم كنا بير ال هيف نه ام ىلا نهقسسنم نباف تاباش نبلك لب ازوجت
 | بيع امو كلرملا نضارصالا ىلاوش نويلاا ليس تسال

 | ىضتقم ناكو قاسنالا عوتلل ةمدخ نينوجلاي نشلا ءالسالا سل

 نهريغ عزشو ةمج نم ضاممالا نهكلهت نا ىسع نحلاعيال نا ةمكحلا |
 | نوباصملا عدتريف ةكلبملا ضارم الا, نونازلا باصيو نظعتبو نعنتميف ٠

 ْ جربتىف ىرت ام ىديس تلق رومْالا مزع نم كلذ ناف مهاوس نم رحزبو |

 ْ ديو نتفلاكاريش جربتلا نا نيك احلا مكحا وهو للاهيناراامىرا لاق ءاسنلا |

 | اذه ىمالكو انزلا دوت ىهو الا جربتلا دوت ةأرما ىرا تسلو ةشحافلالبس |
 | اهتسحتس ناىف ةغار نكت ملاذا اهناف ريغال باجحلا ندتعانم ىلع روصقم |

 ' راهظا ىلا ةحاح ابل نكت م 0 او مل اذاف جربتت مل لاجرلا ْ

 لوعءم وهو الا ءاسنلا هنيربل نزمي الح رلانا 5 هبرق دوت الن م ىلا اهتساحم |

 سم لك نا .نهلاحر لاق مولملا نه تلق سنت الف ةبلك ةدعاق كلتلزغاا لع ١



 ( ىرهزلارشنلا )
 اهررض نوكي امنا ةمدقتملا هحوالا ناب ضرتعم ضرتعي ايرو ةيمومعلا ةئيهلا
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 ىدشال ىو معلا اصلان ا ةيلكلا دعاوقلانهو مدعلا مكح ىف رداتلاو ردا

 مولعملانمو داسفلاو ةءارلاريغ ةحاصم هيف نكت مل اذا فيك دارفا حلاصب
 ةمدخو دلولاب عوتلاءاَش ةمدخ نبصادحال الا احامم نكي جاوزلا سانا

 كلذنم 'ىش انزلاف سيلو لخلاهحو وه اذهف كارتشالاب صخشلا ةحلصم

 نوكلا ماظتنا فسحن زاعلاٌن م: كلذ تقعام و. راضملاَنْم هحتبامع الّضف

 : عمتجاب ةرضملا ةوادعلاو ةرفنلاو راسا نم 4مم سل محامو

 ىلع ددش ام رثك اب انزلاىف نددلا اذه لها ىلع دهش هللانا ملعاو

 هلاف ةرذعم اومدًش نا اهدعب مهل نكميال ةلاح مهلو> هنم ةفأرلو مهريغ

 100 ةمزالام ىلع ا الكل قافولان اكما مدع دنع قالطلا حابا

 1 عبرا ىلا جوزتلا تاجوزلانيب لدعلا ناكما ققحن دنع حاباو |

 ]11 الا ع نيمو لاح رلا لمكمو .ناكألا تكلم اع ءاطتخحالا
 فولا نيا دحاالا. ةلطانلا تاوهشلا نع دترت ال سفنلا نال نهميذهت

 اًقوقح لاحرلل لمح ءاسنلا نم ةأرحو ةوق دشا لاحرلاناكاملو ءاملاو

 مهلو>و مده أم بسجن تادح 5 ةح ابا مهراذعا عطق و موماقم بسام

 جوبتلا نم نهعنم مث الوا فوسخلاب نهمصعف نهفعضل ءاسنلا ىلع ةطلسلا

 نهد وعت تلسل 4و لوح اليكلو ءاسخلانفلاف تاوسلا نمزلل روهظلاو

 ءانخلاو فوخلاب تاظوف# نكف ىوهلا ةلدايم ةاوهسو لاحرلاهطااخ 0

 ىداعلاريغف ىداعريغو ىداع ىلا مسقنس دق انزلانا مث نتفلا عقاوم نع دعبلاو

 بساْس اموثيراومللو ناك تالة لا لوأل رماد ارش نوكمو ةليغعش ام وه

 رتستلا هوذ مازتلال ةماعلا قالخ الاىلع هنن فذا هنكحلو كلذ

 ناف ثاسالاو ثرراوملل ةيسنلاب اليلق ه رش ناكزاو ةماعلا قاللخالاو سوفنلا

 ندح و نم لك كلذ نرهاحمو ةمدآ هئح لك ندرع هعمل ده لها



 ١ ( ىرهدلا رسنلالئاسر ىف )

 محرلا وأ رلاوه هنأ عم ةانزلاب ةفأرلا نع ىهنو لتقلاف فارسالامدعب ىمأ

 ١ ءازح تعض ةكولمملاو كولمملا ءازح لعح مق هيلا ةلادتلا لا رظناو
 ا ردتو دللا ىناثلاو مجرلا لوالاءازج لعجف هريغو نصحلا نيب زيمورحلا

 | تاب آلان٠ اذه قوف كد.زا الوَةَققْلا هنك ماعت قورفلا هذه كل

 (:كيلع ىك نسلو تارلحلامراتس تلك كولا ب يحلو كسا لإ

 | مدق املطف هضرع ناسنالاايا نم فرشا ناف انزلا ميرحتىف ةمكحلا هوجو

 | انماض ىالسالا نيملا نيدلاناك املو ايندلا ميعن لكو لاملاو سفنلا ىلع هّساقو

 | يدا نم ضالا اذه ناكو فرشلاو لاملاو نتا ةمالس شالا ردت

 | كلذ سيلو ميرحتلا دشأ همرح ةيعرملا قوقحلاب رمضي لب سومانلاب طحام

 | واو كلذ لمح هيلع لهس ادحاو ادرف. ىرت نل كناف ناهرن ىلا جاتحمب

 | ةعورشملا ثاريملا قوقح نا اضيأ ةبجوملا هوجولا نمو هيف عوقولادعب

 | ثرو ثراوب تتاو تلمحو ةينازلا تنز اذاف م نئاكما لع تنسوا

 ْ بصغ ىف اببس لعفلا كلذ نوكيف مهقوقح قوقحلاىوذ مرحو قح ريغ
 ١ امادرتس ىتح ةبوالاحصت نلف ىنز نمو هما هه لاطملاف هريغل عورشم قح

 احرص اق بوصخغملا ناكالاو ةثرو ةحوزلاو جوزال ناكاذا اذه هابصتغا

 ارقازلا بش قحاب لويجلا!رلا ساو نأ كلذ نيرا نس ل
 | ءاحانم كلذي, لوكسملاف هنع ةروتسملا تامتركلا ىلا رطتلا هلو فا
 | نيوخا نان وكف اهريغنم ىنازلا انساه قرملا 43 جوزتينا عّس دق هنا اهنمو

 | كراش و اهضرعىف صاخ قح اهل اده ىنزملا نا اهنمو امه>اوز لحال
 | نشحاتلاو ةخحاملا ب اضرلا لوصح انج رثواق ا. 015 221

 | اهسال ةماعلا ةلئاعلا قوقح طقسال نكلو صاخلاامهقح هل طقس امكاف

 | -هففلاو نوصلاف ةلدسلا دودخلا نع هاش جرم انزلا نا اهنمو اهوناراو

 .١ هللا لص ثعب ىبلا قال الا مزاكم انت نعو لئاذرلابم نفلاط ا

 نياسرملاو ءايبنالاهناوخا عيمج اهبلع ضحو اهمراكم ميمتتل ملسو هيلع

 ماع هللا تاولص



 ١1 ) ىرهزلارشنلا (

 مو امن ساح اص ديف قالخ الا ىلع قايواهقز زهق لعاب ءاللا لع محم واهف زيتسف

 ا لاومالا ىلع وطسو اهسومان قرح نع هن االا تببصي و ايلاعا لزئةسف

 ْ | 0 ىلا ىدباالا راملاوهف هخذاوب طحبف مهشلا ىلع طممو

 الو لافالا هنس الو هال هيفحالو ةوْرلا هرتساال و هتارون عطقنسالو هن اح

 عفر الو ةبوتلاهرائش للان داو مدنلا هنئمصو وح الو تول]هدنم رهط ١

 | هنع بات مظع بئذ نمام ريساي ةرذعملا هتحيضف نوهت الو ةعاطلاهيزخ

 ١ 0 دى وأ هع ىزملا فذ وا هدمصو ليز نأ هدكسأ ١ بان ند ْ

 ْ 0 هلع يباذعلا فوذخ بهذ هالعب هعاطلاو مدنلاو ةيوتلاناف انزلاالا 1

 ادد تانصب نم ةبنصم ةئيصلالك رسناي راعلا كلذ هلعافب نع عقرتال |

 000 ل كس لهف هدو نان دق انزلا حاتص نا بهو لختشمل كلذ |
 / هيلعوا هنم عقاولا كلذالاوه لهف مقملا معنلا لخدولو هب ىنزملا وا ىتازلاهلا ١

 سوشالا - 41 لولا مظع راكل ترو ةبوتلا هللزت اللا راع نا رسال ٍ

 0 كاكشت الا نع تر لذي تيضرف هتفلاف هنم صم النا تملعف هب تسدصا |

 | قحاام رسناي ىرسقلا اضرلاوه اما مهراعب كئلوا ةناهتسا كنلهذبالف هنم ْ

! 
 اروشحم هحح ص, و انفد هةفاريو ايد ىزلا 0 هيخاو نع فكف
١ 

 ٠ ريصملاهل ناك نيرادلا ىا ىلا هعم وهف |

 | نع درت نمالا هعيطتس نلف ائزلا راعلاهراك ناسالاقلخ رسساي

 هلمتحابيصا اذا ىتح هب الهاحالا هاضرب نلو صئاقنلا عمجتساو تالامكلا |

 . ةيمدالا ةيزع هلهحوا جورخلان ع هز هيلع هنوهم امئاو اموغصم |

 نم انزلادح لعجف متارجلا ةبسل ىلع دودحخلا لع هللانارسساب تصنا

 لتقلاففرسالف اناطلس هيلول انلعج دقو لتاقلاقحىف لاقف دودحلا دشا

 001 الاعراب لماتق ةئآر امه كذخأت او 2 زلاول نازل قت ىف ناقو



 ) ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف ( : 1 في

 رزولاو متارملا ىنم تزكح مكف ءادقم ىنع ىضرا ىلع ىئيدذ

١١1 

 زثنلاو مظنلا» ىحتسا امو باتك « همساب نادزاام هللاةالص هيلع

 نا دعب دبالا دل خشلا ذاتسالا ناشو ىناش نم ناكامىلا ناوخالا قوشَس

 كلذ ىلا مهدشا ناو قارفلا لوط دعب قالتلا ةمعنب انيلع ىلاعت هللامعنا

 هج ولا رضنم احرف ىتقىلا تدع امل لوداف ةمكحلا نم هناك مهملعاب اَتود

 ىف تح دو ىاددح ص تك و ىراظنم تولد ةكمنإ ىل اعت هللا ياكم

 ا لالخ نم سمشللا ناجم 0 املف بحأ نك 8 سورعلا تذبم ع تو

 ١ ذا: ذاكسسالا ؟تانعأ ىلإ ضاوبلا مع رع انان اعف طروتح دال م تقول

 | كلغ قرارا لرددف ةنكللاد فخنو راقولا همدَش هاصع ىلع فلدي هترصبا
5 3 1 ً 

 > نادعبف ةداعلا ىلع ىت بلح تسلح و ىلعالا لزتملا هتلزتاو هه تاق |
4. 
 | ى

 0 دق ىدسايت اوى مث ناهز نم ةهنه ميدق ثيدح ىف انضخ تس و اعوتديحو ْ

 | ةلزعلا تمزتلاو قاوحاو ءافخلا ىتتمزلا) رودلا كح كنيو ىب دهتلادو ظ

 | اف روهظلا زكرم ىلا كدوعب انيلع هللانم مث طورش ىلع اهملا زبعا تقلعو |
 | دج لاق كىرو ىا تلق ثبعلاب حالا سماق رسلاب لجستال لاق ناسا

 ( لاق كتولخ ىف تنقل امع ىتدحم لهف ءاشام تلق تلاس ىذلارتغ تدحَف |

 أ .نآلا مهجرا لاق روهظلاف ىاوذال نذأت لهف تلق هنيح ىلا كلذ لجو |
 | عفرتت ةمكحو ىراظنم قوف ارظن هلزا تملعف اعيمح مهب ىنيت ايزا هللاىسع |

 ١ ىف :تيقالام :ليصُم كلع ضرعا ناطر ىدسا تلف جراد كرد
 لع ثنلا ىح ناوالا ملعام هيلع تدرسف سابال لات كنولح د |

 | مث دجو دج نمو دج نم لواب تسلف ىلاشب ريسات لاختف يرد

 | كتبطخ ىف تيتا دق كنا .ىديساي هل تلقف مقا ربا ام مكملانم ىتحنم |
 نزلا ىف كركف نع كلاسانا ىل ناحدقو مادملانع ماركلا رفني اي ةحوانلا |

 ا مايا كلت تلق ناهربلاهيلع ماقام ةيمنهيلا ةقعاصلاىف كلذ بتكن ملأ لاق |
 : عدصاو عمسأ لاق ىرخاهدهو

 هود>ولا هأآم باريش شاف ماظو ميظع بندو ريك بوح انزلانا



 ١1 ) ىرهزلار شنلا (

 ىتةيقح تاهج ما 0 تاهاجن ٠ ا رد ىلا تنأ و 00

 رملا هاش 3 ريص مرهداي و 1 قوبض عرت لو ىعرا كر 0 انف

 ملا 00217 انس ل1 م لئايك ىم كتيضر نا نأ 1

 رححفلا هدفقوو دو هححوب م جرام قوشلاجعال نم ىف قفرت

 000 01 سر املا نيردل ٠ ىدزت قامتالا و . ىداوف نأكك

 رمج ا هبئاطم ىهب ىف بيطلا نم ٠ ىتوظحو عمس لك ىلوش بيطب
 ورمع الو ريحب مل سالو ىئملس و ٠ تان دقو ىليلب ىدهع ىلع ًاهاف

 رك ذلاو حف_لاهدعب ىنفج قرؤي ه دق ةوإاع نمحفسلاىركذ رركا

 ركب اننطاوم نس نا تاهبهغو ه 0 ىوهلاوىاىغديزب

 ردخ اهمض مو اهف ىصلا لالظ ٠ تنجح مثيغلا اهداج ىلإ رادايف

 رضن اهرظنم و ىهلت ات راضغ ٠ ةنح ضور ىصلا ناك هب نامز

 00 انآ ري ءاعوشلا ةحاولا نع . القاع ناكدسلا ف ىوهلا نوح
 ا0دلتضص مدرف نحو ةيليط راك ءااشل ام نسخ | ةق ىش لكك رت

 000 ازال و ىح ايما اقف ىوهلاعم ىواشنلا ليم هب ليغ

 سمنالا وهام الو ىدبام مهلانع ء اهله | لئاست ال ىلايللا رق

 رهز اهقفا فو سمش اهحبص ىفو « ةلها ىلابللا نوح ىلع اناك

 رمعلا ىف كلتق قالاطب ىح و ٠ ىهناءوفص بشي ملادهع هللا قس

 00 لإ كفشف ىالدا نماوف و م ىفل نع ندحتش امائإ رضن و

 ردعل | فرع اذا ىنحا ىهنلا دهعف ٠ تهرةنح ىضلاناكنال ىرمعل

 0000 1 كل سنع لكي . اهدو تنكاننا ىعلس مولت
 اا 4 نع ىغا تملعول و ها ةوفجم قادتلا تلدس لوقت

 رض انصّق ملو عفن انندي ملف ٠ ىوهلا ىدزاك لا ىوملا اا

 اا ير لال مص ويلا نم كف لل ءانجو

 نكتلا التت اا شاحالا و سناللف + ةمكحو امزح ءانفع اننكلو

 ادا حرت هلع نامض نيسح ههنا نمدهملا قضارب اع انيضر



 ١ ا ) ىرهدلا رشنلا لئاسر قف 2

 ) نك وك نم هلآ تطنه ناويكب ديعلا ناك تلف ةوحالا 0 001 ند تأ

 قوخا نيب و ىنيب عمج نيا حاضو احلا مسا رهدلا و ةيقاعلا

 52 غو امكحلا ميكح - ىداتناو دس ى 0 ل21 ادعو

 ملو لاّحالا انمزلو لازتعالا انرتخاف هتولخ ىف هتدحو ةمزالم

 مث ميلا تناو تفرعام ترك فيك رسناي لاقف مويلا ىلا ىتلاح ىلع لزا
 هيتحار لبقا تمقف هللا هايحت دل خشلاوهءاذاف . هام نع هماثل عفر

 مول ةحنو اراثن نوؤشلا 'َىلالو اكل املك لسراو تحيد

 ياش و ةاوان 5 انزامو وللا لوط دعي هلحا و قاد اذه

 اهلقوقح دودحلا تقوتتعاو دحولا نم اهطخ نواقلا تاجا ىح 1

110120273072707 

 5272 2 377 ةقن

 قحلا ودسبو نيمكلا رهظي نا نا دق رسناب لاق كلانه نويعلا فادصا نم

 دبالا دبل كذاتسا هماثل عفرب و دعو ام دجملا زح و نيقيلا نيع نم نينملا 22

 تاشيح نماكو ناكو:هلع نومارت هللا اوعابت قاتتو تاتنألا ناشد
 55 ب مج سس تسل

 ىلع قاس و ىرشلاه ذهب مكيلا تيتك دقو ناسلالا ىن مناغمو نامزلا
 ١ نيعملا قفوملا هللا و ىرتت دادعا ىف ىلاعت هللا ءاش نا اردلا همكح تالاصفم

 ةرغ خيداتب هنم ١8 ددع قى ةزردتع ةهازا ةلاحرلا

 رحهلا ىل كملف ىلصو ىرت نم لآ 03 رهداي كد هعب قوالا كر انا

 ندا فصخاوأ قحلا كيلع ىدعو 5 5 ولا كلف ىندب اعبر

 زك اه عاف ءانالا ريش كئدلا كد يل 22



 ( ىرهزذلارسشنلا ) ا
 همدسمسم--السلا

 مظنلا ىل الب كئام لا ةجاسد اوعصرو هةر ادعو بتادالا ْ

 م + نما اوفتكي ماو اوماهتساو اوماهف رثاروذشو |
 ْ 'هف مهأ.ه ىلع اوضحو ا ل اودانورضلاوىلا اوعد لب ع ]

 نوفرتم |

 00 ا اخ هل دلع اناث ىيرتال كتارا ني كيتي 1

 | هل ان تيشالت و هلام كرفذاو هلاس تديفا الاه نفاظا هلثش |

 | هلاضتسا ىف هئاخو هلام ىف تاطرفو هلاما تدضخو هلامعا تيسووسصو ض

 نر لكلا ا ع دع كلا ايقرتو نودكلا اهلل هز

 | رف ىح فرتلا هشو فلتلا 0 قالخ الا لذتبم ىلاعملا دبرط |

 | هتافغا لهكلا تمهدولو مدقلاةلذ دعب مدنلا قحبو بابشلا ةمينغ |

 هأبمع 1 هن ديم ةَنإ ا هأسدو هش د صا كرادت نع :

 ا مدِع ةفقضح ىف دودحوم هناف مرهلاو رخل هناا نمت ريعأ 900

 ١ ن راعلارشلمتحاو نرادلاريخ ةناكق هأمد ىف لد هند د ف لضصضدقو ا

 ظ مكسفنا ىف راق خلا ىردب لإ تتار ساو انج تاحق |

 1: نو فان متنك نا احلا ةودع اودذو |
 : ىدب ىلع ضيقف ىنان دتسا و ىنا دان مث ىلصملا ىف همنه ساحو ىلصو م 2

 | اعدم د ىاناو هاو ةراغ ىلا ىف ىتم نأ ىلا ارم و موقلا عدوو.|

 : تسلح و ساحعف هنو ىلحخو هن ولذ كَ لحد ىتح ىرا أمل عاب سم ىرح

 | دك ىزرعدلا اثرسناب كاتق تيبرملا ةلاسس ىلاتعو فحل لاقا "ىلع لقا مت



 ا ( ىرهدلا رسنلا لئاسرىف )

 ] قر ةااوغؤا لمحتلا تان مفرتو ميشا لاعا طخو قالخالا

 ْ دو.ةلا نع جورطلا بح الا: [يمرش ىلا هاعذاك ناس الا سنالم أ

 | ةحوج لعاضرحاواقوش قالطألا اسم لآ د هسا

 ْ قالخا ةعداخ ىمه امناو قالطا ةحار حارلا نا نظي وهف ةيميهلا ئ

 | الا لع نا اع لَم دوجتولا نم اهرقم تاهج تح علا اماظ

 أ دوقنم صلختو كرادملابعاتم نم حب 1

 | لع 0 تعرص اذا تح راقولا لقثنم سلخ و لامكلا ]

 ْ ةارظأل ا كش ىخ ح ربثالف ريغتلاو مهلا ةليفسل دوجولا ىدوج )

 ناهملاتاذعلاب هزيزع نيمتو |

 اوقتاف امراش ةيثيحو اهرقم رادقمىلع رشتنت رولا رورشزا

 مكف نونمدب نم نسلا زيرملا او رذحاو ريكسلا غسلبلا فرخ |

 ليلضتلاب | وهفسمكو الاحر لابخلا ليطاباو لوملافزحز اوعدخ ظ

 ةياعد و ماعلا ناسلب دوما ةاعد سفنالا ىنةياكت مهدشاناو ادوقو |

 تفزحتسا وز افانلارؤودِض تمعفا: و ١! مهرا ءشا ىلا اولمأت بدالا :

 لوذ اهم تفوت ف تاما تانلقملا ام تقاضف راحملاءامد ٠ْ

 ىلا ةياجدلا 00 نم نا | !نضارعاا 2 ا -ا نذلاك اكوا تادالا

 01 ةدد ار مئاظفل راكفالا انال طم او رجس و ةحاطملا داهو

 رهاوح اومظن 0 ![ىدايمك 0 تت ]زر نامل كيتا اقرط أم



 ٠١6 ) ىرهزلارشنلا (

 لهجلا مهعرص ن.دلاك توا اا بو ءلبملا هد الا

 ْ امف مه ميياطب ةمدالا كرادملا لام منع ىلا ملخو مهدنأب ٌْ

 : لذو هساكف هزعنم لذو هّشرءا هب داه نم لض نولاتخم مهلاتغب |

 ْ ا اء هش نم ح وب ذملاهحالسإ لشلاوهف هقووار هدضعىس 0

 | ظ هودع متغم و هي عمطم و هموق ةيرخسو همدانم ةغضمو همداخ

 ةوظحو ظح ىا اشي دح نوومش الو ىنعم نواقعبال "ليلا |

 هرضيأم لمس ىف لقعلاوهوألا هخرات ةحممو هنايح ةنبز كرتي نل ظ ]

 :| نابل لؤاصلا اويل هينا هتف ]

 ] أ دقو نيرخاتملاو نيمدقتملا نم دحا ىلع فختمل رمخلاراضمنا

 | ا 1 ل لاو خليف نوستونلا ءايطتالا تح كلذ درق
 | ىلع عمجاو ةقحلا نابدالا لها لك هكرت لع ضحو نيبرجملاو ]

 ١ نوملمتال مت اراك دلل لحل اولا ات نطاس ألا داع لكدمادم |

 ناونملا كلذ نم تارىف متنكنا ءابطالا المع اوعجار

  0 3ىا هراقو 00 أ 0 ا هنادل نأ 0 ]

 ٍْ 05 هنا ا 00 لاماق 0 0 0 م

 لزيياع نيو اعف كليشألا مهماقم نم لان اع نوريكس |ارخش |

 هعدات ىلعالا نينض هفرشل مم لك و ىلاوحلا كرما نع

 د



 1-5 ( يره لا يمتلا لتاس رى ر“

 اهرصبت الف ريغلا راتس لالخن م ربعلا نانبب مكيلاريشن ومكتدنقفا |

 ١ مايالاو قيثاوملا متذخا ما تبقاوملا متددح له 0 لا هسا

 | ني ذلااهبااي نولماع انا مكتناكم ىلع اوامتاف مئاغم صرفلاو تانغ |

 | ىتح مقتل ناد قالخالا مبوُمت نسوملا اع وءااوموق.اونما]
 م 5 2 0 :

 | سماطم عابتاب الا كلذراودجت ناو ولي تس 1 تدلع ا
1 0 

 ظ ةنان < نم نسانلا ف نإ ىثل ميكملا زيزعلاهنع ىهنو ريبخلا ميلعلاهب ْ

 | ناكنم اهعلا نعبد :ىرايتخالا نودللا يه اهاو بلمدلا عمو بنعلا |

 | هتنم| ريصاح هتنيءاجب مده اعاس هتالابكل سنس ا
 ] بان اع طوبغم هنيشلاع هد لص هن نحب أع خا وهذ هتيمم تاج ْ

 1 3 ناكجاإلا نان الع نيمالا كراومم هراع بج وو هراقو 1

 | نادبالا ةحص هتابج ومو ىنامج نابيصنالا هتايح نم هل نك |
 | قامو ةسطلا اهنتاوق نصقت اهناظوةط و ا

 | لادتعاب الل كاذلا ل تسالاو لع هاد لع ةقيقحلا كاردا هنا رم |

 | ةاضلاو لمتسل ناضل ل ال ا
 امد لارا نيرادلا ين تلا فلا نيس ا ا

 ظ مهمفانم بابسا لع ىصاعتنام نوعيطو مهدادلو دع نوذاق ]

 ] نورعشسالا كلا
 يلع ءراملا اراتاو_لقنلا» اوصال

 ةدودحم ةنن ةعاق هلك ةحصو ةعاد و 0 اوعاو راقولا



 ( ىرهزلا رسشنلا ( ١٠١م

 ةماثلا لسع وهو هلامح ةظحالع نيع الا" ةنعا:اندقعو هلاقمل انتصناف هتحاصف
 ىولقلا بلخحو هظاكع ىف بط ءدساف هتانع و هبط ىف هتداعك همالك رهجي
 .لاقف هظافلا راونا عماولب

 ءاضاو ىده نم بولق ىلع ةمكحلاراونا ضأفا ىذلاّ دما
 ىدجاو ءاشنم ملعلاب ملع ىدهلا يبس كلس 0 نيميلا حي اصم

 ا لا قلد تف نيزقباتا درا تاناو قرت نس يملا كف
 ىلا ىداهلا و مانالاىلع هللاةمجرو ماركلا لسرلا ماما ىلع مالسلاو
 هلك ندا لع هبر هرهظاو هل دعب ل دش ىدلادم 00 !اكلملا

 010 ساكلا نواقلا هتلومل كندو ئضاوتلا وتوعد كنادق
 همزعو هزءب ةرئابطل لذاو هتمكحم ةدقفالا رهطوهتملكب حاورالا
 رخ وهو المك همزحو هتاده ةارح الو اشدلا ىحلصم نمضو

 ىوغام و لضام هال وت نأ ىعس نم فرشاو كاد لا

 اما ىوملادب دش ةملع ىحوب ىجو الا وهنا ىوهلا نع قطن امو

 نا لدعلاب 0 وهو ىلا نم دشرلامك.] هللانيب دقف دعب

 هتحح مكدبإ او هتححل كلش 0 أور كنا أو ء ءاشحفلا ن ع ىهندو

 00 هاد 9 تاللثملا تاخ دقو لاثمالا . 0 ترضو

 تاومسلارابج هللاوجراو ارانمكلخا 00 اوق ونما نذلااهمااب
 اراردم 5 3 مكف مكي هن 015 داو اراقؤ صر فأو
 نورقت متناو م 5 ىههف هيلايل مانتال رهدلاو نومانت مكلام
 ناذا عمسن كف اال ناحل  مكيدانتو نودعاق متلاو مكل 0



 ١ ١ا/ ) ىرهادلا بسلا قلتاس روف ا

 لئاق هيدس فاخ ىنعم مالك٠ ىحدلاو دفادفلا ىط ىف ينتاك

 لهاذ هب راع ناىفاخت مك . ان مفرط لاين تفاح

 لما طعم :ملاط وأ: ةظقش حا لتس ركل كة درع

 لضافالا كيلع اموي تبغش امي ٠ ليت مل ةداعسلا تيطعا تنا اذا

 لئابقلا كيلا ارذش تزظن ناو ٠ فخ الف ىلاللا لابقا تل: ناو

 لتاخا ثناو ىتحي نم كودو « اننلا اهلالبا فاك ١ نع كح

 لصانملا نه دامعا ىف كّساهو « ادعلاكيأرتضترادجلادعساناو

 ليات نفذ ىلا اعارح سوف ع اميشا كول ءانعالا ةيتح ناو

 لباعلا نيداؤنا رخص صب 2 يكف 90-2 نار
 لغاشملا هيلع مظعت ملف ناهو +٠ مسمو فخ 1 ا

 لهااوكلاو ئردلانهادر قلتو ٠ هوهنو حق نورلا ادع فر

 لزاللاو اهنود ىناعملا ىو ه ةمياس حامرلا باقعا عجرتو

 لماوعلانيعرادلاف تمطح دقو . ةحيص بودكلا رهدلا دلخ مكف

 لفاستلاالا جوالا كرد قوف اف ء اطسوت باف زعلا ىتبت تنك ناف
 لواطتالا رِصَه ىهانتلا دنعف ه ةياهن لك نود ىنامالاف فقو

 لماش روتلاو نادألا اهقكيو ٠ لها ىهو صفت نرد فوز

 | لمارك ىهوناصقتلا اهكردبو ٠ صقاوت ىهو راو دالا اهلمكت

 | تلواو قاواسف داوقلا تملك قارا لاتتخا 00

 | ميلاني تقلق ءاقؤولا تليعسا ا داما تضلا تاع است وسلا ناك
 | ليسلابا وراك  لمالاو نم قلاب ىدلا ىذا فلم 4 لرد
 0 ىتح رويطلا ةعحاسع اهسنا نع ىهلتاو رودلا ةقارع حاضولا اهنيج نع |

 | كاامح .ىنماو اباد ادا ىطوم نم تقف رزخلا تعاسة راش كاما
 | نيح مت رهف تسلجو دوءوملا تقولاف دوهعملا عملا لوك كلذ
 م راغلا فوشلف رهظطو زاهلا هةر تالعتشا ىح 2 و مهن ص ز تامكتسا

 لح دعص هتحار مات دعبو هناوخاو هبالط رئاسك ىايحو هناكمف ىوتسا



 ٠65 ) ىرهزلارمثنلا (

 لقاك كنا يجيئلل ىلا! لاقو ٠ ةيفخ ل ل ا لاقو

 لئاح كول حصأب ىحدلا لاقاو ؟"ةرفسم-» كيو لللاب ىحضلا لاقو

 لوادحلا راح لادوح ىلع تنمو ه هام ] ايتن صر الا تلاوات

 لدانلاو ىصحلا رهزلا ترخافو 5 ةعفر ف اورلا ديلا تراانو

 لئامالا ءاكخش ام اهافض لقا*“ه'ةميمذ ةانحلا نازز توما

 لزاه كرهد نا ىدح سفن ايو 5 دحاح كرصعف بعسل بلق ارو

 لحا رااوا ذفلاىبو>- ن:كحضيو 7 0 ليالاو قدتعا دقو

 لئام ترغ لاى ىف مح ح>الاو ةدسقلا ىلع 5 ا ردا هنح مكف

 لعام اهنم دلصلا ىف اهكب انس ه دح ريز نمآرفاح تريعا عرب

 لخ الئ نحللاو 37 ريتلا اهل 35 اهعدا فم 0 هل

 لما اهارق ند ىديهمو تاراشق 0 ا انع ىلا تفل قف | ناك

 لك انو زان رست نحن ٠ ع وغا لآ نمادرجلا 00

 لئاصخالاكلتو اههءاح فعا ٠ تضرعا لهانملا ليخلا تقاتسا اذا

 لعاتلا اهلا تفاتشا غانا نع .هردوك و. ءانا تقع .نفاا 8و
 لئالغلاه شم رهزلاتزرطدقو .م ءْزَوَح .نك ا: وكلاب :لاخ .:نالبلو

 الط ل 1 كلا لس رم كانو دفا تم دقو دقوت < اهنوعت
 لئاخ رهدلاو نظلا هسبف ددرت 3 دعوم حصلا ورحاهلا هاحد ناك

 لطامت بح حبصلا ءوضو لصوب * قرصا ّق هيج سع هايقع دعاوت

 لوازملا بيهملا ىشحم ىذلا لقا ه هانع تعب ارحم هب تعطق

 لأ ل 5 | اللا هل ى رسل و 5 5 ك4 كييكلا 0 ىوس ىلامو

 للشواككسا |:| متعما فزع جزاهز 5 هِف وع 1 باق ْق يلو دو

 نأ اننباوبلا حك ب تعز تدلمحا صر ةرمسع وذ ىجبرطيو

 لز اونلاهللع تنخااىتف تيالشم ه 1 قرغم باش ليك جزل نم

 لقاثتم هضم ئد قب :واو 5 5 ارح ريس ام ىد هلدب

 لئاوصلااهتاحاف ردخ ةنوصم ٠ اسهعورب حا.صلاو ايرثلا ناك



 6١٠م ( ىروفلاربسلا تاجر ف )

 ننال | ةعطتصمل ماع تال هر وف نا لا نك نا ف قآف

 نئاصا رهدلا و ناصالا اير خت راو حابصلا ناولو ودغاو

 لفاحح مالظل !ناؤا و ىرشا:و .٠ ئاتك اغلا نأولو ( 1

 لئاق) ليغلا :فرعالا دن 11 يا لد م تم 5

 لقايصل ١ هتلفغا ناي وضن و ٠ دصار ممالطلا كفول زنكلا انا

 لحالخلا ولعب لامعالاو ماعل ايف ه هل فرش ىتفلا هج و ناك ناف

 اقل اوبك اللا تيل[ اق عفر لاه

 لواكتملا موحتلا وذ تلزاا ولو + :كزنم هنك ىلضر مل قطنم لو

 لزان نيكامسللا نب ىتا ىلع ءاحراف دخلا غلبا مل اذا 5

 لءز انتلاا مانالا ىف موالح و زكا م ديس لك دق اتقن نطاق يل

 كو ل كا + اغلا نمنع اهواشوو ةةلل لاو

 نوما نا ىريغ نع تاس اقل نللاف نا
 قيما اكول م تسال ها د ا

 لطاب قحلا بلغي 5 اب رح ايو ٠ صقان لضفلا ىعد مك ابحت اوف

 لكضان معلا رهظي < افهل ايو « ةضا رونا كادي م انتا و

 كلتا تقحا نك ايولا "و رولا تعا راد لم لانكا 1 0 2

 لئابحلا نيدق رفلل تبصن دقو ءهت» عاقفف ل
 تال دلا# ماودك قرا اع لكبر« اوشا ةقعر ف 0 ا

 لئاصالا ىلع ىراحسا نا اراغ نيياخالا ىتاىب طسقيف

 لقا ماهو هب دعت لاط و . هفرصو نامزلاب ىقارتعا لاطو

 لت ا ودعلا ل ودمتاه ىلاتا تلق م نتس واق تدربشاو هلعوسس

 لها وكلا يكتات عد لامولو ه ىكنم 0 ىدضع نايولف

 نك اوشلا هتك _فامئلح ليل ولو وطن هج ةءرام ىبق عب رولو

 لخاب سانلا نم 1 دل | ذاق - زر دام لخللاب قاطلا فضو آذأ

 لقا ةهاهفلا اسق ريعو ه محا هاف نا قطنلا ىجر مقو



 ) ىرهزلارشنلا 2

 ار نا لسللا كاع لاع فاانإزا تلطلا لع لوعم ىو .ىرعا
 قاوخلا سا نفى وخلام مل بتنك اسو لاخلا عقاوب لالا ىف مكتفعسا 267 3 3 1 -ٍ | د 7

 .نيعم لا رب زعلا هللاو ىزٌصاو

 خيرداتب هنم اؤ7١ب ددع ف رشع ةثلاثلا ةلاسرلا

 منو © كنس ىلوالا ىدام ١٠ه

 لكلاف الاناع لاجل! نك ىو لعق ان. املا ::لييس قارالا ْ

 لئانو 6 مادقاو فافع #4 ىاشف اف ىوجم ام و

 لئاقلا قو ربو ا ىنامالا رغت ه ةقيقح لك تسرام دقو ىدنعا

 لئاس بين وا نشاو قدصي ه هلهاو ىرهد تبرد امدعب لهو

 01 كولا فق كل اين فلازم ودعم كل حلا ىو ودششم* لقا

 لحار كنغ يتنا :ىئىر# رسساو ه٠ لصافم ىلا تلصاو ناو كيلا

 30 لردع الوفا تعد كنوز  ىيلي اكنل ا ,تبعااذا
 لذا وعلا لوقت ام ىش نوهاف ٠ قتو.ص و مكيدل ىدواوعت ملناو

 لايصا ولا ةودرلا نا امم ظعاو.>' د ريبكل :عوق دنع" ىاوتد دعت
 لضا وفلا و العلا الا ىلينذ الو ٠ اوئدت بنذ ىا مهنع هللا اع

 لجارمزعلاومزخاجودحتودح دنع او نافذا | كلل اذا, 16

 لئاوط مانالل ىدنعو تعحر ه ىتلحر رهدلاف تسهسا دقو ىناك

 ليال ف يجف لوك ني دكت م مهل نث دالملاف ىرك ذ راسدقو

 لماكتم اه وض سمش ءانذ> اب ٠ اوديشد ولاذ نود مملع نوع

 لئان اناام نود ىنامالا ىعت و ٠ رمضم ان اام ضعب ىلايللا م

 لماح اناام نود ىوضر لقب و ٠ مداص انام ضعب اريش ىرذو

 لف احلا هيلع دا نر لاو الوخ ةاهز رخالا تنك نأ وم أ:و



 ا ) ىرهدلا رسنلا لئاسر ْق (

 لع مدع فو 0 طيسلا لها بحاص نعالا عفاداام ىتأ الكل اق
 ا

 ظ نواهجم مهناف بكرملا لسهجلا بايرا مهامتا قتيدص مهرك ذب ىذلافالاو

 0 لهاو ا :ا نولهج كلذ عم مهنكال

 مه كلوا نوريثك موق مهو املع لهجلا 3 نودقتعي مهو نولهجم
 متاح لذاو اليس لضامه لب ماعنالا

 ةقرعم ناف هنع عقادتامال ترك كا وه و ا ف همحاص ماَكف

 ىدذلا باملا لب فراعملا ىلاعمىلا نيمآلا مل 2 ود سفنلا لهح

 | نوملاعلا لصي لهو نيص هلا اا ىذلا نصحخلاو نما هلخدنم

 دقف لهجلا مدع ةسفن نم نظنم نافالك اماقم مرك 1 وا ةلزنم هنم ىلعا ىلا

 تاقواخلافىىومع لهجلا ناذ ةجحلا أطخا دقف ملعلا ةياغ ىىدا نمو اهلهج

 الاو ملعام ا نر ةيسفلابوه امنا املاع دب ز نوكف ايبسن ملعلا نوكي اعأو

 لكلاف دحا تامولىملاب طي< نلو ملعيال ام ملعي نم دنع لهاج كلّذك وهف

 ًّ ماظ نم ميال 1 حب غلا ا كح 1 ا ماع ةحو نم له هاح

 ٍ وعدل لوالاو فا | ليلو د 0 1 لتلاو دارا عدلا تلف

 ههذم ىلع صيرخح لكو ةحارلاو لذلا ح وم ىناثلاو بعتلا وزعلا ىلا

 امهنم لك ماق ىتح ىماع غلبم ىلع ىمكح تممتا اف هيلطمىف ةجحلا ىوق

 امه رضح ةمكحلا سورد امدخو ةئشنلا اًهدص اه. اذاف هماثل طاماو
 التلا ةيحن انفو كلانه ىرودلا لبلبلا !ءمو دن و ىرصتعلا سونابلا

 مالكلا باط مث قارهملا نوفجلا عمدع قارفلا لوط عنصام انوكشو قانعلاب

 نع ىقنادلا ى سا: لوعَذ كعشاو مانإلا كلت ةديعل ؟2 2 ءاملاهلاطت

 اند و ماقملا ثيح ىلا اعمج انعحرو مالظلان> املق ىتامآ ئوحي هظحالم

 كلذ لكىناناو ىون مذو برق حدمو ىوج ثيدحو ىوص ثيىف انتليل

 قسوه رحفرس نع ليللا ردص ردحفنا ىتح انلزاق ىتامانع ىتاوحخاب لوغشم

 للاغتشإ ايضا اكو اهدح وق اعدع م [ةكالاهو د ىبلعلا كنار ل
 نه نوكيا قرا اهو ىوكس تقاو ىزمم ترافق لاول 5



 ٠٠١ ) قرهزلارشتلا (

 ل تق جال لبقا قم رورغلا نع رايدالاو اضقلا اضرلاو لياضفلا ديد ا

 سايلاو ةردقلا كي زدعلا ةفص لوقو اهاوس نه بويع 0 نسفتلا تدع '

 ىرتاق اهاقشا اهانهاو اهدعبا امرقاواهلحا اهلها عبس كلت قلنا ىوس ام

 عمس دق لاقف همالك حتتفاوهماقم ىناثلا ماقف رومالا هذه ىف روسنلا خيشان

 1 لا تان ئملتملا لضافا عامحا ىدصقم ىلع ىليلدو ميلعتلا و ملعلا

 نودحخلاوروصقلاو ىرقلاو ندملاوراث الانم ءاربغلا مدا ىلعام اندهاشاننا

 ْ قشو قارو 2 عمتجا تابرورض ع عناصملاو لماعملا هنلا جاتحامو

 لماعلا نا كردنف ىرح مث اف نم لامعا اهنا ملعنف قاحو قحو قاشو

 | اهجححاتنتناكف اهتدارا عوطماسجالا تمدختسا ةلاخلا سوفنلا ىه قيقحلا

 ىرئام ا

 ا ةالا' نوكيال تالؤمعللاو  تاعوتصملا عاظتنا نا ىلع ةكلذ.اتلادِف
 | حوضو ىلعو ام ماعلا رادقم ىلعالا نوكيال اهاقا ناو ناعالا ف .ناقثالا

 | ةسدالاو ةيداملا هتابقرتو عونلا مدقت ناب مزاحلا كح مك ناهربلا اذه

 | ملعم نمالا ملعتالو ملعتلابالا مولعالو مولعلاب الا ن ركن لو تتاكام

 | قلعتساه اماو ايندلا ىمانم ناكام اذه ارج ملهو ماعت دعب نمالا ملعمالو

 | العو لج قحلا نئاف لصوملا ملعلاب الا هيلا ليبسالف هللادنع ةرخ آلا رادلاب
 : دعبالا ريخالو لمعو داقتعا كا مسقتسالا وصا لاوحص /| كلدل لعح دق

 ضئاقنلا نيب طبتحاف هيلا قتليام لكدقتعا لهج نُث ملعلابالا نيّشالو نيقبلا
 0 2 1 ار دحالاب اطخافتتوا هيف حشا لع بالوضلا حتجتاماف
 5 ملعام كلذ الولو لم الا باخ لَو لمعلا هناخ نمو نكفلا ةئاعك نيقبلا

 : الو لامحألاب و ا دهدو ةاملعلا دحالو ءادالا ثعبالو هانا مدأ

 اما ناس الا كاوخا ةدهاشم نه سصالا ىلع لداالو نايعااقوق ناهرب |

 : ا وصخ صوحدم كلذِف لثاغلاو رورغلا ها نم ىحاص معزيإم

 ىرتام ىؤدلل تلقف اناربلا لاه نم اياطا: رك نأ كبسحو لهاخلادنع |



 ٠6 ( ىرهدلارسنلا لئاسرىف )

 هعزاسالاف هظفم ريح وه نه دل لهاجلاو لضف نه 0 ىرإال اهقوف

  دهحو نولوالا حارتسا كلذإإ نثاعلا همعبرل هنم ريخ وه نم لش ملاعلاو

 | ىتاف الك صوصخم ملعىف الهاجوا املاع لهحجلاو ملعلاب ديرا تسلون ورحل

 | اهتم عفرتتال سفنلا نال ةيلك هتيضق نونفلا نم نف لك لها قا كلذ ىذا

 ْ .لاحرلا كلاه٠ ممهلاو اهملع ردق ىلعالا |

 | نمالا نرحنال يودي ووعدلا لاودعا ف1 نا ىاوعذد ف كد راو

 ْ م ثرتكي م اهل 4 ند ب ملعلا دعب الا نر كال قع م 5 3 الف ٍ

 : اهفالتتخ اىلع كاذللا 0 اهاع هعاللططا رادقع أمق همه داز اهملع نمو 8

 1 اهريغ مار اهل وخ ناف اهلطيف هلةموسقملاب اهلك تسيلو اهم قحالا هنا ىربو |

 ٍ كلذ نا ملعتو 6 لك لهاجلاو هنم هب قحالا دحنإ اهنم ”ىش هتاف ناو ْ

 | اذا امشال نيهم تهم لك ىلا ىدؤف رةاقلا ىلا ىدؤد رطاتلا ىلا

 | ركرملاو ةماعلا فرشل نيعباتلا سوفنلا ةنعو مهلا ولع تاذا ىلا فضا |
 | نورقم لامعالا نه لمع لك نا كلذ نم دعو عمتمملا ةرهب نم صاخلا |

 | كلذك 0 ايلا وص نبع لاعالا زك ملعلا بسم حاجتا |

 | رورمشلا لامعا نع زحعي هناف تاريخا لمعىف رصق ناو 17 لفات اماو |

 | ندهازلا لضافا نا نيقبلاب اَناو نظا دقاو ةمبق اهلداعتال ةمينغ كلتو |

 | تايندلا نع مهمه تمفرتو ةيلاعلا تاياغلا اوبلط ءاملع مهامنا هللا ىوس اهف |
 هنكلا اوفرع ىتح سوفنلا ىلاعم مه عفرتت تلازام و مهنود اب اوناهتساف |

 | قحتس ةفص ايندلا نم "ىثثل اودحم ملف رومالا ماظع مدل تندت و رقتلا ْ

 | ضرالاىفام لك نع مهسفنا|تمظاعتو اوقتاف اهاعصرحلاوا اهبلطل اولزتَس نا |
 ىلعالا ءانغتسالارقمو ةدرغلا تايحورلا بناحالا بلطل الحم اهلاودج ملف |

 مازتلاب لطابلا فر> زلا سد نم او ل قلخلا نع قلاخلاب اوئغّتساف |

 | هذهىهف معنتو اهابقع اهؤدبم قورب ةليضف نم ملعلا ىف ناك ناذ قحلا سدق ؟

 | ةيناسفنلا قئاوعلا عدرو ةيناوهشلا قئالعلا عطشالا لانتالذا اهلاطبا ليلقو

 | دنع ربصلا لاّم>او لثاقلا ةرجح دنع سفنلا مظك لاق ةيدابلا اخااي هاش تلق



 0 ١ ىرهزلارشنلا (

 أ كدب رت امنا الك الاق امكليبس نماو امكعساش هللا برق نايلطت ثيح ابهذاف |
 ا نذا تلق اركن انشونالو ارسع انقهرت الف كيلع ةلالدو كد ملع ىلع رسداي |

 أ وهو ريا ميلعلا ةنالدللا للاوح ف] ( ضوذأو ءاجملع ام لع ناموزتام اناهف

 | ىبدخو تمصتخادق رسنلاىديساي لاقف ىودبلامدقتفريصنلا معنو ىلوملا معن |

 | ماعلاةفأ ضرفا اناف هنع هتدعباف هلى رقو هنم هترذش هيلا ىناعد ما ىف اذه |

 .لوقا ىلا ىتجحم ىلع ىتج>و لها ةعرص نم ىنخم قيدصو |
 | جاتحي الف رقم راد ىلا ارم هذ نالالا ملاعلا اذه ىف ناسالا دجوب مل

 ْ نذه الكو لمعلاو نيقيللالا رخالا ىف جاتحنالو تس اَرلا دازلالا لوالاىف |[

 | سفنلا ةماهش توم لبق ماعلا عفنسال و نسفنلا عش و لقلا ملعلا هيف كلغ |

 هسفن هيلع تن اهنمأآلا زدحعلا مزتابالو زحعلا د> موز : الا كلذ لان نلو ١

 أ راقتفب سحب و اناوه هسفن نم ىرب هناف ملعلا ليلقلا وهو: هريغ هدنع مظعو |
 | مو الا- طخس ملف هاوسام هدنع ربك هتاذ دنع رغص نمو هتاذ دنع رغصيف ٠

 | لك ىدل ىهمدب اذهو هنم تامركملاب ىلوا هاوساه رثك !ىريذا ناشأ بضغي |

 أ نم هيملعم نم ريكتسذا هلهج مايا كرد هناف نب ماعو ةخسار ةمكحىذ |

 | هراكتسا ركش داكياللب هنيعس راصام هعدؤم ناشنم مظعتس و هرغصتس

 ءامكملا لضاشو ءاملعلا لهم حصا هنا ىلع اهملعمو ءاجهلا فورح
 نيلهاجلا نم ةفلْوملا فولالا ىرت كنا عطاقلا ناهربلا لب ربك الا ليلدلا كلو

 هقوف وه نم ىدل نيهلهناو هنواح و هنومظعي دحاو ملاع ىارل نوداقنس

 ةكلهتلا ىلا ىندا ريكتس نم راغصتسا بجو “ىف ملع ملع ىذ لك ق وفو

 اع هلك ةدعاق,دحا قاو:نن رغصتنسملا رثكل نع ءاضرلا ىوس نجونال امم

 هل ةكلام تناك هتغلب اذا ىتح هلها مظعتف اهمدل سيلام مظعتست سفنلا نا ىهو
 فانئتسا ىلا عفرتلا بح اهرظضيف هووذ كلذكو اهدنع اريقح اهلاكولمت ناكو

 كلذ لك ىف اهلاح اهلاخ و ( ءريغو ناسالاى :ارارم احرص( ) ىرخا ةياغ

 هلاعلا تاياغلا نود مظعالا داوسلا ناك املو اهلبق ىتاان ناهتسا ةياغ غلب نم ةيلاعلاا تاناعلا ولا دا 1| تاك الز: اهل قت كان تاس“ ةيباع كلب ف

 امنع بوجح هناف ايندلا ةياغلا ىدل ماقا نم فالخم هيلع اريقح عبطلاب ناك

 اناطيا



 هيب )0 ىترهدلا رسشلا لئاسرق 9

 نسافنلا لزانم ةسالا سوفنلا دحناَو ىوتاةءلكلا ىدقو ىو تخلكلذاو

 ةله  ىداغألك مومدقل :ءارضملا ثولقلاف .ةرظانا ١ نتج و ةسدنا |

 ْ ماه نه ىلع دهسلا طاسرا دشاو ناوملل ىووملا عرسا اق هيلي تل ىذ لك تو ا

 . نانسو نفح لكب |

 ىد الش نك فما نال تزرسس نر كما ظ
 عئدافهم لاب طسإر 6 2 ةدهإ كه لاا يف

 ئداعالا ئعا لهل و + :ىسسيوح زكلا ىف نعت داو

 | اهي وتعتو ل5 يرغللاو هويص نامل داوقلا وى رهدلا لا ٠ انام اك
 | ناي انعرو امانه فدصلا طفلي مطورتسملا باعو لسولا سل

 ْ . ماكر ىلا 1

 ؟ ىظط و ىوها 1 سل ىرغي لصولا نامز ناكو ْ

 | ةيددورتتك اوان احل اضإ مساق

 | ئودس تعايالو ىابحو تلصافو ممهلاولاعالا بادالو ىامإ ىتحا |
 ئ اننكعو نازقلا لح: ىلا اراغلا نحاس لمح ند اينعاقا كلَذو ممذلا ةنع |

 | :ركفالو غارفلاالا لغاشال دالك داترتو دصارملا دصرت داتعملا انسنا ىلع ْ

 ١ ةحتفاو سمكشلاوو امونادك را نونا 2 ىح غارب و غزرب ىوسىف |

 | روعش ةلاسرم راهزالا ة| سم ةلوقصم قئادحلاو نيعلا ضِسا واو نيحلا |

 ٠ْ لالظ راتسا تحنو تاماخلا قرا ىلع امل راهنالا ةهبح ىلع ءاففالا |

 | :ةكيألا ردح _فكتارذا الا ةعحاسموءاح[ ل اسم دن له تنل
 | ةمكس هيلع نيغابتعخا اهدحا انازلا نامزلا جراما ناس ننس

 | ىت> امححااق ةعزنلا ىريضضح هعاطلا ىندم ىناثلاو ىداولا ريضوو ىداللا |

 ا ناب راسلا اما امكطخام تلقو ةحتلا تددرف ماركاي مالسلا الاقو امدقا

 ظ اع مكحاف كسلا نافلتخم ايف نامصتخم كيلع نالولدم نآلجر انانالاق |
 ىبر ىنملعام اما تلق ناعتسملا هللاو دشنت ةلاض ةمكداو ىذدؤت ةنامآ ملعلاف

 للعلا لح تعا علا ىلع هيعدا ناف تلهحام اماو هلهأ ىلع هب نخذا نلف



 ( ىرهزلارشنلا ) هي

 ه0 اهدا ) لعا ةووسم هدي /ىطى ءاضي دع نم ع3
 يلا كلر و ىمدعلق ىلو كلغ اه انجاووب اقوقح رك ذن مل تنا اذا
 دصقلاو ىنمقدصلا كئيضغب الق ه اًضرلاصلاخ العلا ىضرب اع ىناو

 دواهدو نع كنغاق تبوث ٠ ةحهم فايق داو تامر لسبف
 درص هماركحا رانا كموصم ٠ همماأل نم نود ىلع الو
 درفلا صلخلا كلذ ىناف ًادامر ٠ ىتوذجو ابارت ىربت ذخت الو
 دهعلاه طاحا دق ايلق تصلخاف ٠ 0 ا ناو ا تار
 ديز اهقدصو ورمع اهروصت ٠ ةليضف لكل تود دبل نحو
 دعلا انا ىناف ىمي ركت تمر ناف ٠ ةناهم ىنمس نا ا ا
 ديقلا هسحم ثيالاؤ !همارك ه اهدويق لاجرلا بالا كلذك
 دكلاو حدكلا ما ايلعلا ةمهلاءا ٠ ىوهلاغا كنان ووسلا قع قاما
 دصلا امناشالو الصو تتسحااق ه بعاك ءاضم ىهو ىنامآ تيوه
 ودنتال ىهو اهفيط ىسينا تابو ٠ اهلامح ريمضلاب ىعرا تب مى
 ودشن هنود ارئاط ىدأوف ىحضاف ٠ اهماوق نصغب تلام ابصنم و
 دّيد_كلاودولا ادهم ىتحو ه اهتامس نم افولاو اهافح مىلا

 دهملاىىدجو ىدجو تاهجدقو ٠ ىتاص قوقح اهفوا 217
 دعو ىوهلا نادوءلا كاذب ىتمو ه٠ توقشو ىافج نع ىك قاما
 دتشلو لوذعلا ىوش نارذاحا ه ىتاف مالملا باب ىحتشس الو

 اودص ىتوصص نعو اولاق امم اولاغو ه اودنقو كيلع اومال املاطايف
 اودو ئذلادو نا ىبأي ىلقو ٠ ةولسو اارفاومار املاطايو
 011 اس نايكرلا  اهيريش « ةريثس :لداولا ف ١ قيم الق
 دعلا عسش وأ ترقلا قار نادسف + لزنم :بحزادوال د ملاذا

 دصلاو سانلاف.دولا هيدا ىواس + هبحانم ىدل مركب مل ءرملا اذا
 لعَحو بس نيسملك ةموث رج طب رو بحا اع بلق لك لغشا نموىا

 ممسلاىلا ميشلا مراكم مضو ممهلاب مومهلانرقو لثاقلا نيدايم لئامالا بولق
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 اللا لالا نقنع قمض امو دارتسالا الان داتساالا 15 0

 لا-1 ١نم حصفا الف لاقلا نم تاما ام ةايحو لامع الا دا

5 

او اس هعدو لاقام خيشلا متا املف محو هنا 5-0
 امن مو لاجرل

 ا . 5 هللااش ثنا قاو قام 2 ىناما عم ثعحرو 0 هردب ىتحاو :

 ٠هللاةمحر و مكيلع ماللسلاو هاقل :

 ةرغ خيراتب ةنمدخ 2 تالع قف ع ةساثلا ةلافرا

 م.+ هنس لوالاىذا>

 دحلا مححا نإ راردالل ناودع ِ نكللا نمزلاو ءايلعلا ةمهلاىه

 دعولا لفاسلا هنالذنم زافدقو ٠ هموم نهر ناتفلاىتف تسد

 دودلا هادف فن دالا قولا 2و0 الزعا ليل اهلا مادقم حصص و

 1 !مطانعا وع قا تلاقيه دق لإ: هنايذ ودعت رهدأل اح اف

 دولا ضفخو ىداولا عفن رب و # ةزخهإ ولا 2 ان رحاب و

 كييخلا اهلاطبا ناش لمحو ع 1 2 حا 0 1 راطابو

 داشلا كنل' ىلع ىرا دقق تننح « ام كلتع ةهللااقعال قامز كلا

 0 تحرو ملحن مف ته تهفس 5 نصت ملف تا ماعت 1 تلي

 دجلا حضوذا لزهلا نونظ لخو ه ربتعت ىريتخاو قفرت قفرت

 ديل“ اكهيلدعو نوع اقتراف و عا حلا كتمان د كرا

 دقع اهل ىرعشرد اضورع ت تاحن :٠ ةمكح ود هققح ىحأ 8 ىعارإ

 ها ا لو رهدلا اهم 0 ةلوح ىد رط 0 يق لاح مف 5

 دضلا ع نادو قالا اهيرقا « ةدعغالب شالا ىتملا سلا كو



 ٠ ( ىرهزلا رشنلا ) 5

 تاتا وهام لكوتادمملا لذابتنو تادوملا ةنبلدابتنو ةباسمزعلا
 وهو رارسلادعب رادبالا برتمو راصبالاو بواقلا فلقم هللاو

 مكن ريفيالو بلقت مكن رغبال نيمركأالا مركآو نيمجارلا م را
 بييح انرذح دقف مالملا نيطاساو مالكلا نيطايشو م و مكانا ل '

 ديدسالو ضرع ةحصا ٌؤردت الف ناسالا لع قفانم ا

 ىساورلا متلاف وبصت لوّمعلاو هزت تاككاملا ناف ضرعب ارهوجاول

 ةياده ساربنو ةيانغ ساساالا مكتمام ةتبانلا مئارللاو ةتانلا

 نوعارت 3 نوعءولو نوعت نودتفشلو نودنفتو نودهتو نودتمت

 حداق نم لت مل ناو حداك كنا ناسنالا اهيا انف نوعرت متلاو

 قاتلا سانا فئادبافا ةنامالا لتعاو هاك ىلع لمجاف حدامو

 7 م ىلع هبدرباوشح ىنغلاو سس سايلا | مهتبغاو هيدب نيب لمالاو

 جلا ل ماتحو حاجحملا| ا ميفو حارفا كموو

 ِ كاخرب نفظت كلاعا راو كلما نفاع :كلمع قناع حاضحض ىف

 نين ماولا ىل اع كضحنو هماخ قومح د هللا

 كرسامو كلادسذا كلام ديفام ىرعش تلف ماركلا كتوخا

 لموتامو كنتوخا ناب نا كنتوخت كعفتتامو كههابشازع نا كلهاح

 ندلا علءاساوا كامند نم كرسامو كلود اهنا" كلاوجج

 نكت فلسلا دا لع نئاف نداعلاتتما اذاكانخا كان انكر

 ناءدبمنم احنلا 011 ريغلا ملعتل ريسبلا ءرذاو فلخ ريخ
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 هلام ديرب معدتك . سلخ ىف + 5
 هناريح هعب ر نع تلوم و ٠ تدتغادقف ىلا ىظ عيطق مطقاو
 هناطوا تزوعا نا ىتفلا جرب ء« امئاف لاح رلا به ان كذاو

 هلاولع دارا .انعأ اللازع مة + نك اينذلا ىف رخال
 هناكم ناسمطي وا هولافتا4 ةقحو قناع نأ الا سال

 هن انسو هظاَشا ىلع ىوق ٠ الره دلاف متال كتبدف ركف
 هنا اهك ردل دجلا ىندا . ةروتسم ةمكح نم مف ركذاو

 هاوخا ه تفح اذا الا + العلا طف نانسالا .لمكال

 هناكرا هضوح مصعي عمجاو هةلذ قرفتلاو نع لصولاف
 لوقأف قافإلا يروحو 00 راكامو ناويكب ىعاقم ناوخالا ملعدق

 امو اك كي نما رح راغلا بحايم ءانلا دادرالا د ناحل

 |اذلا نوم ريو تاععرملا نورظتن :موعلاب اذه 21 علا ا
 هراظتناف لزن لو ماقملا ان ىهتنا ثيح انسلجو مالشلاةيحت ايندأف تاقو
 هدئاوعوهلضف تالصبابحو هدْئاوع ىلع عملا ىحو هراغ ةرادنم غلز ىتح

 تضددتلو يلوسلا لا تبارش ثاق هداعياو هدعو ردّساو هداوعا ىقر مث

 الاثو انمي تفئلا# ,نادح ولانعذاو ناذآلا تعحاو راتفلا راضا

 ىلواوهام جست ىلع ةناعالا نسْعلاو ىلوأام ىلع هللادمحف الاحوالاق ىرختو

 ءاضيملا ةححلاو ءاضولا ةححجلاهن ايفصا ماماو هناا ريخ ىلع ملسو ىلصو

 ةهنه هت وكس لاطا مث رايخأ الإ ةداتسلا هو هلا ورا د2

 ٠لاقفهحرصفلا هنارابعب ةحيصتلا ردّساو ةتوقوم

 برو لما نمىندا لم ىندابز مايالاةداقو ماركلاةداسلا اها

 ناهد نام لكو اناسمت نافل رهف فلل ني يسال
 خار نا ةزاد نم غلذ نمو ةيشع حوصت هيعش ع نمو

 ضرتقا هيغ طرفا نمو خرب هلاك ةلانه غذا نمو



 ( ىرهزلارشنلا ) هرب

 بطلا وبيطل!نييقرفلافرعيال ٠ نمز ىلع نرحنال ىداوفاف
 برطل وعرمدلانبب كمومهفرصاو ه٠ حرص ىفو ح نم ىف كرورس لعجاو
 ببشلا ايض ىدهت هتدش ليالف ٠ ىمن تيهذ مه دزيام اذا نك

 باقنم وس ىدبتو شغتال نا ه٠ هريشش حصتن ملاذا كيلعامو
 بطرلا ول ؤللاب هحنق كلتو :» تحنح ىتمىاطلا ب رطضي بحنلاف

 بعي مل قللا ناف بيعملا باع ٠ اذا ًافصلا ناوخا سانلا ىف سبلا
 برطضم لك ىف هتاضرا ىتبس ٠ ىتفرجا هللاعيضي نل قثو عدصاف

 بغي. مل وهو نامالا كنع بيغت ٠ رصتنم وه و رصس هللا رصنم نا

 هلدس لبللا للا ىتح هقارف ىلع تفساتنو هلاح رك ١ ذتنانم وب انثنل مث

 . هللاةنحرو مكيلع مالسلاو ىرجاع مكل تبتك دقو هلكلكب لامو

 م٠هنس لو الوا عب رة رغخيراتبهنم ا د ةيداحلا ةلاسرلا

 هنافوط هنو وش يص نفجلاو ه هناربت ترعس بص باقلا

 هناكشا ١ تددعتف انثقللا :ذؤوع . هقاشو نح ٌزاستلادع  ءاكبا

 هناولش ىوهلا افحو هناحا ه افولاب هنع نضو داعبلا ىنضا
 مالا هيلو تن دالا + اناعب رخص ذبااغإ كيع هلل
 هناسل هوشاال امن عمدلاب . هل وكن ام دانم داهسلا فلا

 هناس ىربام دعبا رهدلاو ٠ ةصرشه نامزلا طلغول قاتش

 هنافحا تطقاسف قيقعلارك ذ « ةروزب لايخلا حال نا هارتف

 اقرا مركو اننم تلو < امد: ةاننبضلا يوه هوان
 هناسحا ىوتلادس ىضقنا دقو ٠ ىضقنسال ىوهلا اذه 5 باقاي
 هناف ع تركتف هنتر دك دق ٠ ىذلا عدوافصام كنامزنمذخ
 هناحش لذ ىنلا ناذ رذحاو « ةقيقحو ةمكح كبلش كلساو

 اضع ثلخروو نيصلا لو امنا درعو نيل“ نرك نال
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 تدتك' ام ,تّثي الاو .قذا لع لع امالا سك الف :لاتعالا قدادهوارانالا

 كا را ضيقتلا 1 نإك نم وهف ىنع بعر عدلا اما دادملا :كالذآلا

 تقل ىتإالا ىرزاال لاق: دهايملا قارفاو دفاننملا ىف قف كل راض مف

 قرتخاو كاكحالا| لتحاف تو ولا ءاضق ىلع 2 0 قطف اك اناس ع

 كتينراع كااقال تعدو ووو تارا كلانواف كاوحالا ناو ؟نورقلا

 ىنكلو مظعالا ماعلا تاموظنم غارف ىف ةلئا الحا اكل: نمسح هه اك اك

 لمالاب لمعلا نارتقاب ىدوا لاق ىصوت اف تاق ريشملا عيرس ةرمضاحلا ليلق

 كاقلاس هللااشناو ةلحرلا ةفيظو ىتوفت لاق ةعاسلا انساىف بغرت لهفتلق

 روم رص مث .لوقاام كيلع ظفحا و دن رتاامع ذئنيح ىناسف را .تقوفف

 .لوش وهو باخسلا

 بترلاو باقلالل مغاصالا رقف ه ىشطاو باذالل رباكالا

 تشنلاوذقتابب "ئوهلادغ زرته « 6 راحفلا ليع ىلإ د د

 بلطلاىف دح امهم ةيوطلا ءوس ه هضفخلو دحم همفر. ءرااو

 بيس نم نوهلل اف ىلايللا كب 7-0-0-0 فيك داجالا 6 عدن الف

 بهذلاب ضار عالا رهودح عبمالو « ددشر الع. نع ىَع كيش كايا

 بذكلاو قدصلا ني نانا ةخئار نع :٠ هيحاص مع. ىذارةساارا نح
 برلا ةفررع.نع اهن: توهل. دقو ٠ اةيشاعم ىئدقتس سفنلا كبحو

 ' بحالاب هيصق ى دوهلاو اهمورب ه مكح نع هللءاوم ر رتغي نم

 بحعلاب ءاحالا هي داسم تفص « دحا اف ايدلا ىن.تربتحا ىفا

 ندالاو قالخالاةمكح ىوذالا

 ىغ لك تاطابترا نامزالو ٠ ممزكب ايندلا حمس املقو

 ىبصوهوباشدقالقاعىرا ؟ و ه مرهىف يش دق الهاح ئزا مف

 نمبلا ديلا ضاؤقاو وك دشن را مرا شالا 2 1 را 7

 ةشااذ قلا ١ 25 مهد ن 7

 بر> ىلع دوس وذو قيفتسال « هظقوت ره رك مانف

 تاودلا ةلود 9126 لماخو 5 3 7 3 َّآ ع دود 8 و



 ( ىرهزلارمبنلا ) ه٠

 ركل داؤفلاو 0 ىعمدو 4 ريسسأ 39 كوحتن 1 ماقا

 ريس ماقملاو د 9 ىوقو ٠ ةمامت ضايرفف ىل برام كو

 ريطخ ندنلاراج سانلا نم .© هل سبح نم ىهنلا ىنم لما اذا

 مةدمسسسلا

 راي يدل رولا قرع ةمكح ىوحش نعىداؤف'ىهلا

 ريسح وهو فق رطلاام عدترف ٠ ةلاختسا نهلالاوسحا رظناو

 ريبخ .روالاب ماع ىلاو . ةمازح لّوهجلا ضرعاو

 7” لنا و وسع صار للادعا#, ليادذع لذ ناو : انابيلا عضخأأا

 2 باصملاب دق ىريسصف ٠ ثداحم ىنعرت ال ىنامز كيلا

 نيتار داوديلا 100 تدب« امدعب كنداوعنمازث رهئ هدا

 رود_نرحشاو مالعهبدل ٠ تدبكشت عاببلا ى نك تلمح 2

 رودقك اذن ود ىلاو_ءلالوطف ه ةعاربو قطنم ىلوم 5

 ريعس وهو بطلا مح تسدو ٠ امزح تاهسو اهساور تءاخ

 روطعهد :كاذ لق" ىتقازع مك ٠ هلدهاو ' نامزلا 'ئرذ. كلانه

 روش ه«تداع ىذلا ظحو ءاحم دقف تسد نم اما رخاانا

 ريك ىدل ريكي مو اليلذ ٠ اززعم تكرت م ىلا نوع
 رودت ثيح تاراغلا ىحرردا « ىذلاانا ىندحتق الام ريغلا لس

 هاتيقلتو مالسلا هيلع انددرف انع ماسفانماند ىتح هتوص ىدص متا

 مولان: نالا انا لاق ىت نياو تابقا ننانمو تنانم هلاتلقو مار ؟ الاةياغب

 فحتلاو ءاضفلا طس ىوطا اناذ ىتالا ف اقحا ساو .ىضاملا ماس نم 2

 لاقءركت نمو بحت نفتلق عدوم ىنزفتسالو ملسم ىفقوتسالف ًاملظلاءادر
 ةبغرلا ىتعبط اعاو ضغباالو بحاال ىودهلا قيالعنع نادحولا درحانا

 كف ةبغرلا نإ 6 ل لق ع رض ع] نمع ةيغرلاوب لع: لبقا نه ف
 ةماركوناسحا ىلا رطضاالو ةل>ارو داز ىلا رقتفاال:ىنا لاق كنع ة.عرلاو

 ىذلا هناش ىلغ. لقملا هدح :ىلع لماعلا ه-سفن ىف 'تغارلا ف تغرب اعاو

 ىرتفد“ رهدلا بتاكم انا اعاف هنع هتيور نا ىلحح الا: بح اًثندح قدور
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 ْ 4 : ١ ىحاه الا كلق' هفرشا ةلجبإو هوا: هزه لات مكلف نلف ان طضرل و هاعذا
 ظفاحو ممذلا ميقو ممهلا نازيم لاق مكحلاف تلق هلقا هقبساو هرحأءصألاق
 كرد هلل تلق نوح إف نونو نون نوح كف ووك 6 تلك مهالاحور

 هند عدب ملنم لاق كدنع سانلا مزك | نف ةنويصىف مكح هبابشىف. خيش نم
 سانلا ىلوالاق ةماركلابقحا نفتاق كرتيف هنمدل هاند لمه ملو نيغيف ءايندل

 نع تفكلا لاف :بيضللا نع دايس ةفاركل ا دحا 1ذ1 بففيضلا  ىحاش تلق ا

 قالخبالا مركب لاق لج رلاق رس مت تلق هارقل هعفدو هارق ىلع لاو ءاذق
 تلف نامزالا لو دنع تانك ناكم لك ىف ةمكللا لاا نك اكدت
 قاقوا كترضاحمب ىضقال ىدنع قاف برك تجرفو ىتشحو تسنا دقل

 ثيداحالا فارطا بزاغ راهنلانم اتقو انساح مْ قاحطش ىف كي نيءتساو

 ءاضفلا نيمساي ليصالا سروو *“ىنلالام ىتح- ثداوا بئارغف صوغنو
 قافالا ةمج ىلع قاورلا ىتام مالظلاو انمدقف تيما ةبقلا بلطت انق كلانه

 دقل انمقف ىناما ىقدص تانقا دقو الا ةحارال انسا>و انحاص انحبصا اش
 ارظنم قورراع كيلا تمدق ىتاروسنلا خيشاي تلاقو تساحف انيحرو اهمو

 هللا لاح تلق ملم ءاثداع صان ليف ءامكسل اناس ورانا 2 هاو
 رطفاف ةلفان ماص نم ىنيلعجنالف هيف ادهذ تدز هنع ادعب تدزالك ىتااسو

 تلاق هيلع سانلاتفاهتيامفرشا لقعلاو نونا رت ملاذا انياعامو مث نا لبق
 هسدالا ةيدنالا ناكرانم 'ىث ةوشنلا ةلدامو حارلاةلوانم نا ماعت تملا

 ءالخ الاءاهسا نوف رسشبل موقلاوأ قدح ةمدملاصئاضخلا نم ةصوصخا وه لإ
 نالاةموح ىف ودان ناب صال خالاةقيقح نودسو مهتم ىلع برشلاب

 مهسفنا تيتشا اهف مهف هل رمشم لك ماع دق و نوح رف مهدلاع ب زحتاق مهمايح

 ةهيذه ةرك ا ذمللاباح مث قيقحتلا لها نحتو ديلقتلا ىلا رطضنانسلو نوبعاي

 جرملا ىقانموب مانتغا ىلا اند مقفراغاا بحاص تاقالع اندعوم ادغنا تلاقف

 (ةييف رظانملا ل>١نم ناكو هيلا تراشاامىللا انيهتنا ىتح ىحاصوانج رخأ مث

 هتوص ىود عمس هتمال هيلعو. هتيطم حزب لجر انيلع مدقذا سولج نحن

 . لو غارفلاة قف
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 مدلل ممافلا نوع هلع دال 8 اعرض 8 هلالا ى

 لي واغلاو ايلا . انين كاع” و ع ا 11

 مدخ 'اهاتعا ىف رهدلا انلذاو ٠ اهتداس نحن ذا اس و انل تناك

 مرعلا اهلاش 'ىشالتف.  اهقحمأ ٠ ترك ةمغن قابس ضراكتناك

 ا اهلظ ىدرتف اهنوصغ :» امترسح رانىف اطح تحبصاو
 مخرلا اهحفس ىف هتماه سادف ٠ 37 ل نا وع ريبكلا قرع

 مكتبلا هلاف حيصف لكو توذ ٠ ةرضان لك اهنم هللا عدوتسا

 مما 2 اخ نق ذات مهلقإ ٠ اوح رداجب اماوقا هللا عدوتسا

 اومده مهتيلاي اوضام مهبلي ء اوضفونم ارارحا هللا عدوتسا

 ملعلاو مالعالاو ماعلا ىبدقو ه مءاىفسانلارورسأ وناكو اوضم

 :مجرلا و راثالا تمست دقو هاعزجاهحونتلاطاروصقلاىذف

 مدوهو ءاملا ىرحال ءاجلا الول ء هلئاس و:تنعدق رهللا لئاسو

 كادر فرت انادقا فايعام كك رتب ةللطللا زهظ للا ةبنمالا توكش مث
 ل لظالالل ضار لع نم الما ناوك ىلا كدحماف ةركلا :ناكسش م

 عب رض لاق نوتفم ىعاشل كنا تاق نامزلا مكحاي ناويك كلجال تدصق
 كلت رزاق تكر د . افتانلم ليم تلقا نوما

 "ان اح نشالا ىل' قبا امي :اهف : ئوهلا سال زانم هلالا ىح

 انال نع اهحفس ىف ا ٠ تدتغاوا رودد اماهأ تسما

 أن امش ىصلا دعب اهلافطا ٠ تدغ ادش اهناش ا تحضا

 0 لا 000 ىوهلاو ىِلَه 0

 لاق رعشلاف كبار تلق 0 لاق بدالاق كش رط 00

 هقلعت هعرتو قاعملا ةَغاَمحَآلارتش ٌناكّنا ةرشو اريخ ناكنا 0

 صلختكيت او ىدلبا له للك ةليلقتي فكشف, تلقازطا وذا نعدلا وز ؤطب و بولقلاب

 ةلكاعم شو اوامر همك عيدبلا ف رعت لهفتلق لاما روصأف ظفالا

 فعام لاق لزغلا اف تلق ساه الو ظفح لاق سائلا كبار ءاغ تلق ظافلا



 ىلا ) يرهدلارسنلا لئاسو ىف )

 دولا دمنا لع :ظفاحت نآو دحاب ا ددحا ضاس ل 1 دهنلا فدو فك
 ضعبات رفاسزا فداصف اناع تناكو اعناي ت تتكو ديالادبل ىلنعرستلا ةظفاحم
 فلا لام تيفلا ثدع املف لامعالا نع. ىوبهلا هستح نم ن1 قف

 سومو ت 52 هأنمو تريغت 00 دهع امريغع تدحو لب

 ىتو.حم ناىل ليقف مويلا اذهام موقاي تلقف نوئظ موج تاحتسا َقياَقَح
 ءاوهالاهناش 0 تاقف ةاشولا ها تاكو قد تناعج دقرا ىماسو

 3 !نقلا كلذ نيتكااه راقسا توحخو ىذاؤفق ءدادو نقسانأ ىلا

 نمىرازنا ىاع ىرورضلا نمزا تدجو نكلو ةزعلا دن ريمضلا ىانم

 ىنروص تريغف سوفنلا تاَد كللذزاف نودتراتخانمريخ عهسا و ىف تل

 ىلع ةواحم ىهاذاف فافزلا تدصق مث ىرما مكال ل او كد

 تقلع امناىا ليخ ىتح نوح رشنم نوحرف مهواهموقاهب فخ نيرظانلا

 ناك رصقنم انوتد ناىلا مهعم ترسو .مهزامح تاخدف ايس نم ءابنىذب

 فراس وارع جاكت 0 نك اماو نك امالا نساحم نهوهو اهونا هان

 صوصل موق نم ىل>ر وه اذاف اهليقتس ىذلا لا تلمان مث ”ىد الق اهس ىلا

 هبدس اهلش هيلا اهوملس املف ءاوهألا ريغتل تقسو ا 0 نم تدحفف

 لاقف سفنلا ىنا ةيحسلا م رك ىتف مدقتف بابلا ىلع اوفقوف باجحلا لدساو

 ىلع نوف مث هللا ةحرفنيحرف اهنومدقت امبا لتاق ىلا فزت سو ع موقاب

 هنانع ىول مث نولعفت الو مكل فا نوغتيت اف باجحلا لدس دعب باستعالا

 ْ .لوشا رخو اضاغم بهذو ايضغم

 قوملا بتعس ءايحالا ىلع ىب فقو ه ةلذب عنقاو م ةوذللا عد

 انوملا دجحن ىغتس ايفو محن » انحسن ىبغلل زقلا دودك انسلا

 انوصلا عمستس باتعالا ىلع انقو « هدب رنال نا اها:ةفز سورسع

 ىلع هلاح ىباضرح لب مايالا ىلع ىم ولو رهدلا ىلع ىناتع هلاقم دازف

 حارتالا ف .تعابلا ةرظن حارفالا كلت ىلإ توظف مارشلا كاذ دس لا
 .لوقا تامالا هذه تافو ىت نم ندناتاعحو



 ) ىرعنزلا رشنلا ( /ت

 رهاؤذلا تاحهنلاب ىف 8 انكضتا كن رغنإ ال

 و اهردغ نم رنا و ( رحش ليلا ىف" ننال
 رحاوسلا لعف قتاو.٠ ظحالا دبع نكت ال

 رداع ضورلاب!ىءاعرإ» دكع ضير, ى هتنال

 رهاوا مسنم سحاب رد وانس اال

 رحاوشلا جنا نموهف.« دق جر قناعتاال

 ر> افملاو ىلاعملاب . اي رك ارهد عدت ال

 ع 60-192 تنال نم ةباش ضع ناووتحاو

 رضاؤنلا ريغت ثيح . هلع كح اعر

 ناكل اككلع زكا ةينوودوح ق1

 و انملاو .. ىنانءملل + ندخل ملعلاو العل اق

 رب - اكللا : ق٠ ىل الل ٠ :نوغلهخلاوئوُهلاو

 راك لك[ ت ؟ةيكو لوك د داف
 كاش نيه ناو تامحا :انارلإ "دكا ذإو

 رث املا دانحلا قنا ء.ارط نانلا : كواربحت

 كرس فيك كتبوا برقو كتنرغ هللادر لاقف ملكتف ىنءادشاو ماسواند مث

 لح او رلا كب. ترق ىتخ تنان نمو نكمالب ناكم كقانشو سساالب سا

 رهظا ىقرع اءلف ىلارت ةكلذش هلتامواو ىلاح هتقرعق لزاناءذهىف
 نم هكرباام حاصو حايترالاو حارفالا تامالع هيلع تدبو تارسملادب نم

 ىف ىشساو ةركلا هذه فوطااناو مايا ةدم :كءاطىف تنك دق لاق مث حايسص
 كال ل قلك اذ لسمو قمذا نادت اذ. اهك ان ىف ىتماز_ اهكبا لالخ

 لاق كناطوا كتمالال كناشاق تازئاحرو تغلب الهنو :تيقلالها تلق
 اهتفلا دالبىف ىلةَبارق تاذ ىوها تنك ىنامالا قيشعو قناوغلا عيرض انا

 موب رميالو ىراكفا ءامسىف اهلامح رديوالا ةللل ىضَت الف انكس اهتيضروانطو
 اهلاي ىلباقشو ىدو ىنضواعت تناكو ىراصبا قرسشمى اهساحم سمشو الا



 ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف )

 ماللملا لمحو ىوهلا كاذ كعب #4 ىلخ ش 3 نع ىلقل أم

 مامه ال اهمومم اا ا ِ اهاوه ل تدر ىسفنلام

 ماركلا  بييشم :ىدش اناء ل ل يا

 مالا ةيكح تينشلا افاد اعل يح ل ل تالا

 ماسلا لولف اهلولغم نود +. تامزع ىودهلا نف ى دما

 ماغرمفلا ىرب ابق'وف تفلا م نيه ردنا ةيطاى ىدامر

 ماسحلا ريغل ىوهلا تولسام ه ىن ١ ملعت .لالدلا: تءاذ تبل

 مالغلا وهو بيشل خيش بر ٠ خيش وهو رمعم لفط نر

 مااككقس لجو لاا اهنره 4 نضال فال كل د

 مالسسالا ةدحوب ا#فتلغتشاو ٠ مهامنشم ى قوع اللا لذتم

 مامانلا لفل ا ءانإلا قا" تع هه نويل وز عا ءادرلا ع اال
 ماسمهلا لاحرلا نه ليلقف ٠ قي دصأي ىرزتام كنعوررال

 مايالا اه ركب تلاوتام ٠ ىريمض رخ ناوخ الا دعا

 ماسوالعا, قدضلاو قامز نم: ىاراوااش نيح ور قءاذش كاذ

 ماَسْتل مازكلا ىلع ىلايالاف + ىل ايلا نضت انمي :ىلإياال
 مانتغالحاافولا نسح ضراو ه متت هللا مدخاو كالو قث

 مانث لتهج تدفغ نوعو - هاضر ىف دهاتسا نايك

 ماظعلا: ماظعلا كروب انها 20 ىلاسعملا لاتمتنا نيييلا نبل

 مانضحاس رق لاو ىوهلاز م اخو ةناك ود حت ال

 ةياكهيلع رفسلاةلاح ةلاهىف رمةلاكىتفوالا اظن تددرو ىالك تما ان

 تديتو ماقسلا سروقهتنانحو ةناوحرا تفتحادف قشاعلاةبايصو قرافملا

 فرع املف ىلا رظنن و ىلع لش وهو مالسو دربب ضرتماف هناريسح تايأ

 نين رلابهتمغت عفش و نينالاب هتوص عفر ديشنلا :تلمكتشاو دنصقلا تايعا ىلا

 .لوش نينملاو

 ره اظملا زو> منتغاو ٠ رهاس رهدلاو مثال
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 تدقعدقو لالظلاكإ:تحن تاسجف ميدقلادهعملاثيدح ىقاشو مسولاهنسح
 لاحاموراونالا بهشنم اهف حالامم سمشلا ىلا صلخت الد سمزلا نم ءامس ىلع
 0 باط دقو ' مسنلا ثنب لح كصقاالو 0 هزالا كك 10 نه كلذ لال

 مالسلاهيلع ىصلا ىلاو رك ذاو ٠ مايهلا كاذو ىوهلا ىلاو ددج
 مارصنالاو غارفلا لوط كاب 2 نافتدللا كالت ىتدحهمأوف وس

 ماقملا كاذ ثبردح 000 لوح وي ىهاس نه اكعم نم ىالسخااب

 مايهلا 5 كلاسنعت 11 كانه هذ هب اصلا نع ىنوريخ

 ماوأ هللا ىب نا ىوهلاب : عدسهع دعاقسا دقق, قءوللع

 مادنلا عمج ىونلا باصاام 3: ىردا كو ى رعش تنل

 مار> اذهو افحلا ول-ادق هامل ىوفص داعبلاب اومرح

 ماقس ىف 1 ى وحتم 0 اولاسو ةبنأا ءصضص نو >|

 ماودلا نو نج امتل هدعب ه ىلقعب تاي 1 2ك دفا

 ماده نعال باشلل ةوشن . تناكو مكحلا .ةوص نم ها
 ماسنم نعال رورغلل ةوفعغ ه تاكو 8 ةظش نم 9[

 ماظتنالا ةوالح ترم فك .٠ ىنامالا كلي ان رصعاي هنا

 0 ىلوو نايبشلا هناق 00 يسد

 رص 5 روت تاد هل وهشم فس

 ىسفن فيل

 هارد

 ااا وقواعد
 مالكلا ةارس .ىتفرح ىوذو ٠

 ارا يق نانااونلا
 ماسح الا ام ىحت حور ىهو ه

 ماهوالاب لايلا ىد اسمك ٠ انيلع ةاقسلا اسمع ىداتت
 مالسحا اهرورس ىقبا ناك + ناش طخ ىوفقهللو امسح

 ةيلظلا ياوابتلا كلت نا ىلل اءخف رهلا ىلع ىسعو مظتنملا ماعلا ده حمرف و لك

 قردك ةو رولا نم لف تاطاحادق هب رهزلا فاوكلاو ةيرونلا بهشلاو

 عون ريغ 0 حودلاىوس ىلع ونحألو تسلخف كسامعال وهف هماوق

 .تايسالاه ده ىنغتاو تاقفام 0 تاعدجف مام ا



 م ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف )

 ناجالا)و .راث الآ .ضاو م ناركرالا ن1 ل

 ناوذالا 3 اش هدضبو + 1 كعتمم نك سر هنو

 اول فلاو_ تالسلااعو أ تنك رامز 1 دانا لوا

 ناهر :اخ'الا ىلع داحتالاب.:> .اهلكف تاّناكلا ريل رظنا

 ناسألا اهداقو لاطتسا كفك«: ةزي رع غو ديالا لذا نما

 ناهماوهاو لط تاعيشا ولو 23 رشا انك  اتااكرام ا

 اوناكوة ارندلا اوناك ةو>اىف « رك داورنذت ىداتلا ااا

 ناش كلذب مهل نيلد اوم ٠ ام رقو رايدلا دعب ىلع اوناك

 ناطوالا ام تزع ةدحو ىف ٠» ىوهلاو دصاقملا فاخ ىلع اوناك

 نايدلا مكحلا ىف اني ىف. ةودا د ىلا يلوا

 ناع الا انما اف نينجا و < وتلا ع الاوز ن كلا و2

 .هللاةحرو مكلع مالسلاو مكلا نادل: نق اا دعو

 مل 2س رقص ١ خيرات 6 5ك َْق 5 اعلا ةلاسرلا

 تب ندي ف كليو + رع قفز ريمتلا قرش

 كره واق انو 5 هن دال فاى ندخم

 برم حاصن وهف ٠ برطاو ىررطا نكلو
 بثت و ىرسست و ٠ برطاو لاقام عمتساف

 برىعانرعاناوهو « ,ب عا محلا ناوهف

 اللا قيما كاذانق هودي رك حيرفت ءاسفسا ةبقلا 0 ع

 تاكنالا كنتعم (ذاو تاعيها قب يالا لح نيسلا فاق دلل ا
 ةهححفصض تفدو هرهازا تانعو ترمحاو هتان ريض ادق تاحودلا جواعم

 ىف ار را كل ١ نت الع ى تأ ىح هتحاسد سقطلا ىلذص 5
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 ضاع يبا هدرا ١ موش ل 0 : مدت ضاع 10 دودحجم

 : 91 عرازملا ظنفح تاي لهل نواعتوهلزنم نؤش قه
 نيلاتنمْلا تابداعو صوصللا تاراغ مفدو ةيلاعلا لزانملا ةيامحو

 مكحنو مكن ,تايوسبكلا 1 ىحةينمالاهذهاو غلبت نلف

 0 ديدح نم ةيوقا دباو ريصتو مكب ولق ىف قافولا ةدق

 حنصيو دواز ا منو م ع سعصلا لهسو.:ذالو ملا ةصالخ نم

 لصاوبو اضعب مكضعب رواشيف ءاخالانم ءافولا نكمت و داوتلا
 لواحوانصلالا مه اذا دب قعشلا' قيفشلا دِصْخَو ليلا للملا

 مكمل 2 دما ةدح وازن دكم رعلا ماد روس مب 0 لا

 بممالو بامع هواعبال امسلا نانع ىلا معلا داك م ىرتلا نخ

 هلام ١ لئانقلا لك ىلا نورتالا ةدحولا ىف ةوَقلا ناف نيتنلا هيلع

 اهدارفا لك سباو مكازعلا دحتف داتا طعس ع اهلك نام حس 6

 نودجاو مكنا ماش اما ولمعاف ةمل'زثملا هلامعا ىف ةيركلا بولسع

 ا ل بقر مث للا امبزغم ءاطخت لئابقلا نورت متسلا ١

 خليف مكناكق اثولا ةورع ب رك ا لايشلا مكق رتلو

 هباهن اقبالا مكيف ريتت ىرحتاكحموااهرباود هيلع رودت ىحزا

 اليا يما دع را د ةككن واو وص اش والصمت و سانا لضت نامكق ور
 عفدو بيج نأ رطضملا ةوعد اعدو ةيليعب تاكل ل قمرو هن دب عفر 2

 انلتدوا يدارلا نا ثذدنف ىداسلا ىعماو حنا تن رقلل ديلا توص
 .لارق| انا[ دس نع
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 0س سا سخسس جر ص صصسمو

 نت مل ناف ةيأ انيش زهتس ةمجوارخ اور ملك ىالا ىف

 دْيهارا ىلعال و رطيسع عماسلا 0 كازتعالا ىغاوذتلا

 ارمي رطبا ةمكد اف

 اهمبطشب رونتلا ةروف روفت ابولقو لهاذلا ةروغروغت انويع فروا

 اهلامعا نم اهتاذل تفصتنال تفصناولو قحلا امنزحبو حصناا

 مرلوهمالك مخ مثريملا دحاو | ريللا دافاول اهخارت نم اهتمح تبضغو

 بحاصو رهدلا ميكحاب لاَقف موقلا ضب هيلا مدقتق هماقم

 ىنغهلانم لكو ام ١ 00 فك راوؤالا رضاعمو هب رمتلار

 هرادبا درفتم مادام هرغبانم لجرال ةحاحالو 0 قاع ع هناا

 و ةوفروؤلو | نحو انم دخاو انلكىلاو ناديا لزرع د

 م م لصحتو هدوا ميشو هلزنم لجرلا طوخ ديدش سأب باب
 دنع ىغ ف وهو انحاو فاد لا خوضرلا ضر فكشف هللا

 ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوقالو لوحال لاقو ميكحلا هجو ريغتف

 ىلا م مهفت نع ىالكز جعوا ىنالك نم ىئارص مهف كيلع تعص

 ناد علا رق نأ ىتتال انذالياقف حصنلا هب تدراام مالكلارشنا و

 هبلطتام مكب تدرا امنا كيلع نوه كددور مالكلاريخ ىعتالام

 هلزنم ل- |خاوىف مكتم لجرلا ةيرح باسا ركل مكنم ةمكحلا

 ضر الا نم 1 موق م 1 هناشربب دنو 0 ساو

 1 مكنم لكلد ة رضان عرازصو ينال ازانم اهريخ م ظ



 (ىرهؤلار شلا ) ب

 لمعةنوشخوا للزو لذوا لطخورطخ ىلا مكوعدا كب

 :لكاشلا ل١ نلت دمي يلق ىلل للا تا ةاعدت وعدا ىتكلو |

 انبريخ ةيضاملا نورّقلا اهنبا ىملكت تماصلا خيراتلا اها قطنا

 قالئلادعب قارفلاةصغ نم انولوا ىتاملو و مع بارتلا تارذاب |

 اب و انريغزع اذامب انيثدح نب رخاتملارتاكمو نيلو الارتافداب هللا كل |

 اهردن ةركلا ىطق ىلع نيضياقلا نيئانلا ءامظعلا ءازع الاانكاذ |

 هدرا اس قد نم مثله كيلع هللاب انئش يك ارا تفادي ْ

 .نينمؤملانبب ةعماطلا ةدحولا عابتاب ةعناملا ]

 تاتيلارشتس *ىثىاىف ةركلاداتوان#وزاغالاانفطختتاذال ]|

 كايسلا مف ابتحنتلا تلظا ىلا ةمظفلا ءامس نابع نحو انيلع ظ

 قانعا نماهل نيعضاولا نحن امك ءاغا ليك فادحف ئالع نغالا ْ

 اميهيوذ قحانم كظفحبف انوي انك دحت نا قتلا قموسلا ان ريغ ْ

 نورطاشمم اك ماسلا ىف عملا رطاشنو مهنم دحاو لك ظفحن ْ

 نول اوت مهتاالا مهتناعق تش مهؤادحاو مهك ىراانسنا ْ

 .نولصتف |
 دحوو انبولقنبب عمج اني ددعتمادحوم و نةقرفتملا عماجاب مهلا

 ايضغمانبلا تفتلا مث ) نيمجارلاء>او 0 املا .كحا كلنا انراكا

 نارا الع مكلا أسام نوتفاهت ميفو نوتفاخت مالع ( لاقف

 نا صيرح خيراتلاف ةليسولا مكدسنع ىنشسا«و هللا ىلعالا ىرجا



 /ب ( ىرهدلارسنلا لئاسرفف ) .

 كنور رتفت مكلابافداحتالا وكي فيكسانلا ملع مكب سانلااهما

 أ بواقلانيب و مكتسلا:قملانولوقت نولذاخت ماف رصانتلا لكلاذخا |

 | 2 .نولعفتالام اولوقت نا هللادنع اتقمربك ريهلاهرتقز ىشنحلام |

 ] مالعورملار جاهلا ملف .وخا . هلك الاجر نيب رغملاو نيقرشملانيبنا |

 ] ناد ان نوعمسن الا اهنازع ىرتن وسي نو رطم الا لاصولا ذل كرا ْ

 ظ ميحج ىلع ةقرفلا اهبلقت بولق رئأتتالا اهنف ديدتتلا زثرص ممدست |
 ْ : نورك ديالا لكلا ْ

 ] نولذاشو مكتوخانولذبتاهاع نولك اوتو مكن دكان ولك آب

 ظ مكي هللا اهظفح دق هتافلخم هذه مكيف دوجولاديس ده نبا مهف |

 1 نعزادب هتعفر ىذلاهملع اذهانيسنلا نمدحا اهطعي مل ةزحعم ى هو ١

 | تشالت دق هرجاوزو هرماوا كلتو مكديس ديب ضرالا لها ىلع |

 ] ٠ نورذمت متتكنا مكني |

 | هلاني موف لك امو ةيماح داحتالاكالو ةميننمويلاكامو ىناوخا |
 ] الف هدعب ام هيلع ىسأب هد هلبقامم ريخود مون بر نوبلاطلا ْ

 أ نورامتس مكارا نينض رهدلاو لابقالازعا اه لبقا اذا رءدلا اولمجت |
 | ةلع ىواديرث*الاق اي ردلا قاذملا ىلظنملا مالكلاريخزا نورتو |
 ا 6 مل ل ممطلا : ىلالزلا مهلكلارش ناو بواقلا |

6... 

 . نوملعت مثلاو ةبضغم قلل مك ذخاتالفهليلع ىشووهللغ ىور



 ( ىرهزلارشنلا ) 7

 ىوملاهنعم 0 ياس ص رالاو 10 كودي 3 لخ كر عل

 نيرحارلا م دا مكض# ىأرلاهن مكتفليف نيك الا مكحا مكنحم ما -- 4١2 ا لا ع --

 دعب ةقرفلا نم متيقلام بورا ضرغلا نيطابش مكواَتمَف ةلصولا ىلع
 ء ان الاس تاتشلا نك مكباصا اذام ىنوكين ةلَقلا ىوس عامبجالا

 نا رولا ال فرالا ما دعب :ءاداعلا م مكل ظح ىا ىنورخخ ةلذلا ريغ

 متسكعاذاملف سات تيقاركلا ةمارخ متتكذ ومكحت فيكم كلام

 اريصن لوذكلاو ايداه ءاوهالا متذختاو ةيفيكلا متلدبو ةيضقلا ٍْ

 ىلع الا كلفلا ىلع مكتمف رف ةعماجةدحوب مكدح ومكبدن وملعت متناو |

 نوممرت م خذابلا مكماقم قمر تلظف مكل ةرابلا تءصخاو 0

 ْ ها ]

 تلفو مكتدّمع تاوهشلا تاحو مكفيفل تايسنجلا ت ْ
 نيدءانبا اون وكت مل اكمكلصوتااغلا تلصفو , 0 1
 اونوكت ما نكن ياسرلادبيس ىدب نيب ةوخا ار م 0
 نبلا 5 نيل نوفطتت منك نا قطان اذه نيا قملاعلا# ا

 . نوءولل مكناو

 ةلكو مكعمج اناتكاودجتدبف متكاملا يكمل يل
 من اف هدعبأمل موبلا ةصرف اومنتغامث مكذب طب رت ةّمقحو مكطوحت

 الا



 ب ( ىرهدلارسنلالئاسر ىف )

 تاداك راصرلا دمام رايخالا رار الاديحص وهلا ىلعو قالخالا

 | مكرينب هيب ملعو اودنقاف ناس مكلبق نمتلخدقتف د.باماراصبالا

 ١ تناكو رذنلا هلبق نم تلخدق نيبم ريذن اذهو اودتهاف نمزلا

 أ راربالا ةوخالا نيب زابغالا ناطيش غزت ناالول مانتغالاب ةريدج
 1ْ ملو هتتم اذا نهولا عراصم ىلا نيمعلا نم ةلسلس قانعالا داتقأف

 ] . نيكملا سيلو صصاونلا ىصاقا نم هتنكمو نيمالا, نكت
 ْ الب ةروجملا ميفو قئاقملا حابص قاف و مانمالب 5 غلام للا

 نيبو نيلوالا 6 نوااسل معو قباسلاف قباسلا ع رص دقو مادم

 | قشناو قللا ةعاس تب رّتقا نيرخا موقل ىفبام قا نم 3 ِ

 | ماو نولي دملاب و نوضوخم ىغ ىف نيغاللا لاباق نعل
 | ةحاس حمو قدصلاةفرا ترا نوط 4 مهايف نونوبغل

 | نورامت هب منك ىذلا لطابلا قهزو مكب د نم قآل ءاجو رجنلا

 ظ .نومعزتفيكمكلام نورتمت هريغفو
 ظ 0 مكلزنتسافىتمو ص مكعدخو اتعواثع فيكريغلا مثار

 هنم متتكأم مكل نيزف ةعراصلا ةقرفلا ىواهس«ىلا ةعماملا ةدحولا

 . نولوالا نوقباسلا هبكتري ملام مكل لوسو نورفت

 عما ىلع مكتح هيلع ةلادلا هيلا ةيعادلا ةملكلا تت مكعج ىذلاوه

 ع أم 2 >و أوزهدب أنا مدحملا مكلاباس عفدل لع مكل و صن ل ١ هدر 0 ' و ةدلا صح
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 ددونو 0 هل رح و ه ةلاح لك ىف رهدلا تفرع ىنحا

 ددبتلا.باب وهو عسمخل رغب ء ال طاب ةقيقحلا الا هتيفلاف

 ةروملال ا وجا ترش" تمص م ناو :تصرعا همايأ تلقا اذا

 دوزتو اهفو رعم ع تاك | امو 0 هراحنوهلا فايع الحر نكف

 لوقاف ماقملا كلذ دعبام ثيدحل نوعلطس ماركلا ءارقلا تارمضح لعل
 رامطاىف رطخاو هلولا لاي زارحا ت>رخ ةليلعلا تقرافو ةليخلا تمدع الل

 ارم عمدلا ل نا دل "نمل نيعلاو ارمح فسالا نم رع هالعاا ب باقلاو هلدلا

 الك إو ومالا نافعا ى كفا لصولاك تهاذ 00 املا ذمار

 .ىب ليح دقو ىننغي الاع قدنعو ىدنع 0 ىندنغي قاما و رودقملا ف احح

 وطن انلز [ٍة ىلختلا لح نساحم ىنع لالا لا بح>و ىلسنلا نمو

 ىبرلاو اناد ا هيدوالاو لؤوهسلا َّق لوحملا 0 رو ماكالا ماه

 قد تلو مومهلا ريثاود ىف اح[ دقو دحرألا 3 انلصو قىدح اسذاح

 بحاص ةبطخ داعيم ناحو مايالا تضم ىتح لحنرت ملف نوحشلا لحاور

 جرملاب نيدهازلا موقلا ىلا تيهذف ىناما ىتحاص ىعمو تّث كلانه راغلا

 راغلا بح اص ةعلط انيلع تقرشا مث نامز نم ةهنه انسلجو اوملسو تملسف

 قر مث عومجا تصناف ةمامشلاو ةمكحلا هب فحتو ةبيهلاو راقولا اهمدَه

 كل رئاصبلا باح 0-52 كلالك 6 5 وفع ن راكفالا هيل 1 ه ريثم

 حاورالا صر وعدن و نيملا قحلا 7 5 ةلاض ىده و ىوهلا هعنر

 . لاقف نيتملا هللا لمحم كسلا ىلا ةرباطتملا

 هأبلف يملا ىلا اعدممالا جرادم . مهلا جراعم لعج ىذلا هلل دبا

 هيلا ىدبأ ا نونتحملا هنتحاف كارلا 0 نوللملا

 [امدلا عماج ىلع مالسلاو ةالصلاو هيلع لدتل قئالخلل قاما نب و

 مداكم ميمتتل ثوعبملا قاّقشلا لوط دعب ملكلا كومو قارشلادع



 6/,. ) ىرعفلا| سلا لاسر 0

 101 دوءلا ىلع امتدهاعو تفرصناو امعدو مترومالا حت هللاو رودصلا

 .نيعملاىوقلا هللاو راص ام مك تدتكو تاقوالا دعاس تاسانملا حملا

 مو هئس رهص ةرغ خب رات ١سددعلا ىف هةعشانلا ةلاسرلا

 « ددرتلا دعب مزمحلا ىنعم تعش

 ٠ ىوهلاو سانلايملعلا سو ردت أرق
 كي ماش انذلا توحد

 هه لح ضرع ةقاسلاا ٍِ ريخف <

 ٠ الوهف دجلاب دخلا ىرح ىتف
 « ةراد ىلا شا نع لرش
 همر دودشلا تالف 0
 ه هب رهمساقللا نصغ نع هيّش و

 ههنأ ةهقفخ ملا ردن دع اب

 م اهجيددن. 1 نأ حارا عوز زك
 م مدتج طخ فرعي منا ركفو

 ٠ هسرطدخ ى سقنلا راذع لي

 . هركف حورلاب مالقالا مداذا
 + هس دحر وهدلا غور ىذلا كاد

 «. لماع نافنص سالا نا كرجل

 8 ل م سانلا لوقم قمل لكو

 5 امفح ديلا ا ائيع هللا ىعر

 5 هلصن قحلا در اداّؤف ىف

 # ىهمللاو قدصلا رون اريمض ىلاوو

 يدش ىع رهدلا ور ةرعلا رس تك داو

 دهشم لك ىف لايجالا ىت موس
 دعو دا ل2 1و الاخ

 دوو ةمايشوا ىلا كا ءا_
 دحميو رخاش ا امون عدو

 درغا مل نءماغرضلا هلغشلو

 دوسا جنح ىف ركفلا فك حفاصت

 دمغم برع ىوالا نيع نع هينغيو
 دصقم دصر نع هيهلبام هاش

 دهعم و لسهع نب ىللاعملا ةاقس

 دلو اخير ق دودج ىلا

 درماو دو> ءافيه نع هسنغف

 عدلا موقلا حور سما باقعاب

 ددخ لح لك ةسلع ساد

 ىدتيو ديعي لاوق رخآو
 كنيسه أ 2 ميفتللا غلو الف

 داخل لسافا ني ةرح رام 1
 د _سعو ربث بح نع هصلخاف

 ىدتمو ىدب ىلا مالظ هيلع
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 مهما, مره ع ناك لب كلدب م 1 0 مولع ونحن اهدالوا

 ايف اوورتي لو رامعالا بقاوعب اعوش امسح لاوز نوكينانم نوح 1

 تدعصاو اهمساحئاهل عج رتسأ و مم .ايشداعا قب نام زلا بطب اوذال لب اذا

 ْ سيح وبد داؤف اهح ىلاوع دت تراص لب نيرظتنملا عمطمو نإ رطانلا هنتف

 0 ايهلع ءاشرلا تددعتو اهقاشع 00 ىاوغلا ع اهلع ند َّ 0 كعد ا

 ام وذ ىلا بقن ةلعلا هدم تديصا املف اممعت 00 ءادشالا اهطوح ناكو. ْ

 | اماقتنا جالعلامسا تحن مسلا اهقسإ ناديرب مويلاوهف ابيقر ناكو بيطلاذه |

 ءالؤهل اهبوكشتف موقت نا ىثذ ةنكلو عنمتلاو لالدلا نم تفلسا ايام |
 وه اذاف ت 21 | 0 نم اهدن عنيو اهردص ىلإ اع همدق عض وهف ءابقرلا ْ

 | اهلع هاشختام مظعا ةضيرسم نم هللا كافاع تلقو ريرسلانم توندف كيذك |

 ا لع كاذجا افك كلَصق ري كل هللا بح ىز زعاب ت تلال ف انبط ا

 ١ اق رايدلا 20 رازملادعب ِ

 5 ىومو 8 1 * 0 ا 6 9

 مدار 0 0 نان 1 0 17 هدوم :

 إ 3 ناف ءادعالا 0 لدهؤب فيك هدح هؤولع ىدغا ناك نهو

 . لوقاام ويدعي ىعوق غاباف رقملا تغلبو ردقلا

 ءانطالاب هيشا ىذلا ءاد ٠ لاوه بيطلاو ىتادل ءاودلا فيك

 55 ءابحالا فدا ادعلا ناو ىج ربه دل حالو ىوقا ةوقال لوحال

 تاقف
 0 01 يمص سسابلاوا» ارو ةفح .ل احلا: ىتاتنال
 الهلا لل كرك مرا يراد يام ليضفا نييعلاو
 لتتم نغ لطي تكش لفو ٠ .ةهراغ لاوج إلا وْهوَحِي قرشلاو

 للعلاب ماسج الا تحص ايرو  هتاغ نيللا نوكب سأب برف
 تاذب مياع هناريضلاو سؤبلا كنعو ىنع لازاو ريخلاب هللا رشب تلاق



 فو ( ىرهدلارسنلالئاسرىف ) ٠

 ىلعالا كلفلا خاص اهب نطو ةيدوالااها تودو لالا اهتبواج ةحبيم حاصمللا
 ةوقالولو>ال تاقف اريظن ىسفنىف هلدهعاملام لوهذلاو ةشهدلا نم ىنذخاف
 دق خيشلا اذاف تلماثمث ملعاام قوف ءابنلا نم هلعداصالا اذهام هللابالا
 رخاوزلا جوم جوميو هرظاون نم ررش جرب لعجف اظاوش لاحتسا

 العالا وحلا رايتىف هاصاغو هالمتحاف نالئاه ناحانح هلرهظو هوامتىف

 تلق عورلا انع بهذ املو ءاضفلا ىف ىنتحا ىت> را قع ارا

 رانا نم هف دج الملا ىلاتخا ديشلا اذه لآ لوح دلا نو كيلا ىاذا ١
 قاسشملا نم اندبكت امي موقت ةدئاف رايدلا هذه مرات ىف انديفيام امدقلا

 انفطف ىناماىبمو تلخدو سانْلا ساوسولا رش نم سانلا بر انذوعتمث

 | نوكحيام» ندخا لع ممطل نات ىلإ الصوأ حا عملا 7

 | لعو ءافالا هنا تطاحادق ءاملإ ىناص رههع هطيسو قو ماطتسالا لاك نإ
 | زخادق سومنلا اهتفلي رسأتو سوعقلا ا بدال, لتس داع تاما

 تقلتسادق اهساحمىف اهدح ةراضنلا تامكتساو اهلامحىف هفرخز بابشلا

 | بلقو ديدش شطبوذ بيبط امدلو ريراوق نم موق هب طيحب ريرس ىلع
 ىرسيلابو اهردص ىلع ىنميلا مدقلاب مئاق هنكلو اهيواديل ريضح دق ديمع

 ريسشد ىرسبلا هديبو اهيقس نا لواحم جالعلا ماج ىتميلا هدسو اهيدن ىلع
 أ اورظنا قداساب لوشوهو روصقلا كسابش ىلعا نم هيلان ورظنس موق ىلا
 | ضغمو ىحالع ىبات ىو اهض ص 8 اهلع ئربا دب را ةضيرملا هذه ىلا

 ٠ هبيكر تف تبعتدقو جالعلا ةروراق قيرتل برطضتو ىحافك لواحتو ىبرق

 ١ ع نم ىوادن تيبط لا 2ك نم تحف هليصحن ىف دقنلا تفرصو ١

 | فوخ ةدامحلا ةهزالم ىلع تمزع ىتكلو هبط ىوانن ضيرمو هب رق نم

 | ىنمانددق مدخلا نم هناكىتف ترصب اذا اذه ىلع انا ابق ىرداال اهف طروتلا

 ' ”توكسلاو نبض مالكلا دنس لاق راع هلا سنو نس[ هس
 اروع تناكوراهتاذ لع ةشمطم ةنمآ "تناك قديس هده سحصأ ساالا# نرخ

 ل هع رفتم داّؤفلا ةعراف لابلا هيلاخ تكا ديب رعلا اهعرق ند رف اا
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 نوفا ضي رع كيهانو هس ون َنومامرَغ هسحر نوع نوفم هنأ ىلع رب

 لبالللا تلع كلانه رطاخلل رطاخطلاديعيو رظانملل رظانلادمي نويعلارسكنم
 ةلوص هلع لاص ةكوش وذ درولاو نيم_سانلانم نيجلا قرعو لبالبلا نم
 اةفرشا ىتح ىثقن انلز اق لاوحالاىف لامعالا روهظ هتوق رهظاو لامالا
 ماقملا كلذىف ماقملا انل باطف راجشالا لالظ هب تطاحا دق راج رهن ىلع
 ثيدخلا قردقو قالتلا ةحم ىدبنو قاوشالا ةلدابم ديعن انسلجو

 هيلع مره خيش تاياغلا ردص نم ليقاذا ترك ذام ىلع نحن امنينف قادو

 ةعزنلا ىودب وهو ايط ضرالا طاس ىوطيو افلد فلدب نيحئاسلا تامس

 هريسوف لاز انف ىلوالا ةطاسدلا رودص تانننم ىذتغا امناك ةّئيهلا ىولف

 011 صر كوم الاوز دلحو نإ لا زحل تاس و فون تفلف |
 هللا ل رمع لاق شحوملا رفقلاف خيشلانم تاقفهل تبدتنا مث مالس اناق مالس

 تلقت يشل انكم انصرف - ءاوعاذكتم انالح ضْرألا ءاذه نكااسانأ اداب

 مافتاولفلا هذهىف لوا لاوحا ىلع تضم دقو ىوق ةوفج دعب انطو اهم

 ةبارغلا نم غلاب هغلب ملام ناشلانم اهل ةديس ىلو ىعون ىتنم ادحا دجا

 دقف اهجالع ليسىلا ندشرتواهلاىم بهذتنا هنجولادبعلا اهااي كل لهف
 هسرادمىف بطلا سرد نممتسل ىتا خيشاب تاقفاهءاود نعو اهباصم لج

 تاناما نم ةناما ضيرملاناملعتو ىسضن نعدب ىخذراام براحتلا نهتملعتالو

 ملاعلا بيطلا ىلا جاتحم ليلعلا ناف اهلها ريغ ىلا ىدؤتنا ىتشالف ىل اعت هللا

 ىنباىذلا .تنا لاق جالعلا لامعتسا ىلع بردملا صيخشتلا ىلع رداقلاةلعلاب
 اذام تلاق لوَش اميف نيرئام ىنامال تلقف هللا رقتفاام ىل تفصو دقف
 اركش تحصر جالعلا تدجو ناف هليلع ىلا تيهذف هلؤس تبجاول كيلع

 ريسملالاط ىتحانمدقت انمديا نيب خشلاو انقمث ارجا تان اضيرم تدزناو
 ةرش ةهدماف تدار ةذحاتو انذواتجم الكون ىرخا للا ةئار نمااعه راو

 دهعملا مدق نانتنلا عقن سم رصق بايىلع انس فقو ىتح رظنم نسحو

 باجحلا عفر بابلا ءازإب انكاماف نيلوالا عيانص نزاثثا نم هناكن اوسالا مكحن



 7“ ( ره لا رسل لاسر ق9

 ىدهع نم تملعام كلو ىدنعام ىلع تمد ىدو ىلع تمد ناف ماقلادقو

 ا تلاق 2 0 20 داو ىاف داعيلاب كفصام | دادولاب ىندنم مذاو :

 ْ 00 كوه ىدماو لياو الإ ئىادعا الك كتف اذ ظالم دلك كاش |

 (لوزبال كدو ناو لوزت ٠ ىوضر لابح نا نطظا 5

 (ليعت مدا تالاؤخاو ركام ايل ةتولنلا ؟نكلور

 ْ (ليوسط رم نكلفاالاؤ ء :ليمح لضو. انستتيكن 1

 ليم اىلصولانا كامو كلزن العلاف مركاو كاحو للا لاح

 ١ ىعاعاف حالم ءاعا لقاو: سالك نم لح ىف قلمعاف ليولللا 0 00

 | اندعو ةفاصملا ةوالحم باتعلا لدبت مث نادجولا تفلاخ ناسل ةلذ |

 | اسيركل نأ ىلإ تايرملا مانتغا ىلع تاقوالا انريصحو تاياغلاب اندهعم ىلا |

 0 نيعشلاومز اهلل نم |نرك ضب دواسات لال قع اكل نمو ْ

 ف ا هكر راطالاو 5200 7 ل هتالتعالا كرحش ْ

 لاب لاب تعسو راكفالا بعاول داؤفلاب تععلف اهتارقن نودصفلا دوعقع |

 تقوىف راهزالا ترهدر راو راهلا ال راظنلا ترهمدقو ر ام تبعاو 17

 تاحف الا 5 [ نم عمرلا لقصو ميمشلا رطعتف ميسنلا فرعتو راهزالا |

 تلو ترو تديزاو اهفر د7 مودقلا راثن ضرالا طاساىل اعرنو |

 تاحنو اهراوت مهاردو اهرا هكر ربناند تدديش اه و ل تحابو ٍ

 روءتثلا باهذ بعذب هو روعشلا دوس ءارضملا اهطس ىلع رحب لظلاو |

 0 10 قب ذم نم 5 كرام 3 ىل اعد حاودالاو لياع اهلالدوف نوصغلاو

 0 هريط انس ماكتم نهو هروب رغل نع |[ نمو ىنع علطتم :

 5و ىوسم ليم ةبر نمو ىونو بح تاذنمو راذعلاةمااخ رازالا هعلاخ ٌ 0 ا ا ا ا ا كك -لللاب:+:َِ:بهب2<#1 212512177355373

 وظنم رودنل كدءضب رودغم وهو ردوع رادعورووم 2 لئاس ربهم 3

 نع حض بتيط 2000 ورينع سا دق وب ربع 3 : 5و روثنم موظنل ىكسو |



 ( ىرهزلارشثنلا 2

 رسحتملا هلاولا مه ليزيو ٠ هنازحا ىف نوزحملا حرشال
 رضخا ضور.طسوف ضِباس ٠ اكب ىلح رمحا حار لا

 ال كالو كام تلا ل قلبا علال تمعنف ف للعتلاب تضر كلاق

 امنا مادمللامو ىلثمل امث ماهوا ليطاباو مالك ف راخز ىه اا ىتزي نعاي تاق

 كلماهتل كتلصو نه تفنا دقف الال تلاق حيصنلا لو حيصا رس انا

 ىتزب نعاي تلق نمزلا تالع نع ىضغتو نزح ىف حرفلا ديرت كتلع ردت

 ىنب قارف اذهو كلو ىنرذح تلاق ىلاحن تملع دقو ىلاقم نم كيلعام

 ىداؤف اذه ىوالا هعزشبوا ىوهلا هلذب نمت تسل ةداغلا ايا تلق كس و
 تلال | ارودن نما تقراف 5 ىرطاون ءادنهو [تاريسجت ران ١ لطصا ©

 . قالتلا تدمح اف قارفلاب ىتيزالو افولا تور اق افلا ىيعورئالف

 دلج ىلع روطفم ر>صلاوه ىباق ٠ لحجر ىلا ىناما ىنع كلا

 000 2 ىلا لس ىودلا الو 2 ةنافا وح ىف نسا كلعال
 ىدب هعطتمل ىمزع بلقلا ىباولو ٠ هلتّممطام ىضرا ءاملا افح ولف

 دحا ىلع عزجا مو تدعي مك ه ىرخجب كنع دعس ىنيل ونال

 ىدلب تنسسحا دالب لكو ىهلي ٠ ىوه لكو ىج اراد لكف
 تن رقوداعلاب برقلا تيوسذا ةححلا تحضو ذا ةحملا كتمزل تلاق

 .لئاقلالوق لئاوالا نعورتملا دارغنالاو رسال

 (بورع نييحلاءاضيب لك الو ٠ ةمار لزانملالك ام تاههو)

 (بيجيف همساب ىىدب ناكناو « هيمسلثم سيل ىمسنم 5و)
 .اذهىف لاق ثيح مالملا لوبقىف مات ابا كراش نا درت

 (ناطواو لها ىلا سفن 0 ه ةعد ىف شدعلا ضف> كنعنعأل)

 (ناريحم اناريحو لهاب الها ه اع تالحنادالب لكب ىقلث)

 ىناوذا دبعالا تسلف هليقم مالملاف لققاوهليبس كلسانا هللاذاعم تلق

 د لعل دكازلو كلال درسا ىداؤف لمجال ىتكلو :ناطوا قيدصو

 رقدلا 0 ةمدخو مكللا كنا لع فؤو انا امئاف كلامح فراخز انظياغنم



 4 ديا

 ا فس ل ا ا غي هيت ا

 5" "اة فديزرضس نع دنا بف ]ا و"

 3 ( ىرهدلارسنلا لئاسرفف )
 اهل ال ىوهمم نم أ مصت ملف 0ك ىساب ىدعهم اوناصا ةاشولا تل

 اهف ةعاط ىحاوالا تيصع مكف ٠ ىنغشوف ماوللا لذاعلا هتنيلف

 ايهعال غلي م لأ ىدصرب 70 ل سَحر قل ا الهم

 ايضا 1101 210 ا
 اهن اوا انضر رز ه دلا قبا كح ه ىسعف 9 2 ل ىناما الهم

 2 َّق 1 50 سفنلا اك 3 2 رقاو دعنلا ليتكم لح هللأب

 اىفامال فورطظ فورصللو هه ترتع نأو تال اقا ىلالللف

 كمل عر ا كك مدق نع ثيدحلا انضفا و لئاسرلا انما ال

 لاح نم ام طخ اندرطضاو لاوقالا سيلاساىف انحرم لب راث آلا كلت ىلع

 تاىع هيه كريخكلا ىد ار وط همدانملا لذات دو ةر 15 ةملاكم لا لحاس انل و زامو

 نساحالاةعماحو نساحلا ةب رأي تلق ليسلا عافدنا راهنلا دنح عفدناو ليلا

 0 0 00 0 نع 00 للا 0 هذه

 200 ةودب د هناك حارمش رشنالاو نضال

 (حارملا تاوذ وهللا قباوس» اهل بكراو تاذللا ىلا ركا)
 0 28 ٠ ىجضلا سحش فشر ن 8 لكنه 5

 01 و فلا 2500 نونظلا كف تداخ دقل ىونلا عيرص

 : هلاشتسا نمضوهلاح ن م1 لاي 3 لعوهلا ع ر 0 نمدالا 0 ل حا رلاةدلنأ

 .ديزتسا 0 دي ىأف

 تاركا نينافا نه ىشام 3 ىلع نامزلاوال !حارلا برشال

 د لقملا لاول تقص ملام ٠ ةمرج ىلاعلا ىلع مادملا نا

 عسسل تسلا قنحرلا ربت نع ريضتلا هرهو> ىتش زورسلا»0 ن0

 .لوقا ام



 4 ١ ىرهزلارمثنلا (

 00 بالا 11 رللا راساز ىرا ايف كفار ىزجام لع ىبا تقفطف

 اما كيلابتكا ناىلنعمث هب وطف ىدصرم ىلا تدمو اهتعفرف ىتق تينا
 كلاق رحمتو كليمرب نكس نا ماعلاهينملات ناو ليلخلا ليلخلاو ريالا قيدصلا

 .لاحرلاة مي لاجرلا فرعي ىتح كلبقو
 نالاىتُم رظتنت الف اضفلا ىف اهم .تفذقو ةرايطلا ىتق تنك ردقف انا اما

 .ماتْح ىلع ءدب لدام مالا زا كيلع ىنمو ماقم ىف الا“

 مسوس هس مرح فصن خب دان ٠ ؟ ددع َْى ةئماثلا ةلاسرلا

 امصّش رهدلا فرصو ىلا وندت ٠ اهضرب سيلىعسوىنامالا ىوها ”5

 9000 ير لال اذإ سا صغيسا تال 6
 اني لو كانانشس ايقتسساإف «ااجسانوغ نم حازب ىلا ى بن
 ااوابم انيق و .ان زاويه. اندح وانك يس سج ىف :نيحور

 امداوع ىف ىلايالا فاحت الو ٠ انمصعي برقلا ثيحدعبلا ف رءنال
 ايفا ىئحتاالو ىدض بابهت + ال ةرششملا قفا ادقرفب انت اك

 اهدايا تداج ىتلا ىلايللا معن ٠ هرئاتس لودسم لبللاو تلق

 اهنا بيط نم معدق لاخلاو ه اهتتجو درو نم ةنح ىف تعكر

 ام>اس رودلا ىورب روعشلا نم ٠ ةلساسم ىف ىروعش تعضا ىت>

 اهضاقت نم اقح غلبا تنكول . اهحم ىف ىدج و ةحح تناا

 امدرتو ىشت ىف دجحولا فاوا ه اديجم ىللقلا هاعدا اهف تمثو

 اهساقا ناجشا و باجتحا اذ 5 ٠ تبحتحا ىتلا لاخلا ةب راي هللا

 اهلاغ ناه كِيلع روهد تضم ٠ دقو كيلا ىوحش ىفاش نكي ملا

 اهئاش وهو ىدو قدص اهلجا ٠ للز نع حفصلا موب نا دق سبلا

 انيس ناك نع سمللا ملات نا ء ىلمااي مايالا بحت نم سلا



 ا ( ىرعهدلا رسنلا لث اسر 0

 (نفسلا ىهشنال اع خاب رلآ اتا « هك رون ءرملا ىمتت امر لكاام)
 ١ لمكتو ةيكملا ليصخ ف ةعراى يع كلطاو ىلحار تسحتإ

 نيحصا والو تعدو ند لك ف رنا ياو: ردعلا قا كلو ]
 | سرطلا ةنعاي قارفلا قا رفلاو مكحلا طبهماي عادولا ع ادولاف تلساف |

 : لا

 ممهللا نيع هل يت ام كباو ٠ مكحلا براي بادالا عدو

 مدسنمادوس سرطلادودخىف ٠ لَ نم عومد ىرجالا فك
 مكب نمارش حاصفالا ىأر ذا ء .ملكلا كرت ىلع خبشلا مزع

 .لوش ردّساو قرملا قرف ىرودلا لبلبلا هالت مث

 دشرلا> ىعم ا نيام دع. ه دبل :ا الوم ذاشرالا " ثعلا

 دسم نم دنق نهر لوقعىف ٠ دهتحاو ري دح دقلو

 ْ دصتقاو داعللا ر اتحا اذلو ه٠ دسح وأ دقح ريغ هدش مل

 | فلحاو هروه دب نوتفم هرورسى نوز#<# عادو ىوخاو ىعيش عدوا

 | لوق لوقا ىتا ىلع ةباهن ةياد لكلو دوعي ىتح دوعا ال ىنا قداصلا ةفلح |

 .لمعا مل ناو لمؤملا :

 (ايقالت النا نظلا لك نانظي ٠» امدعب. نيتيتشلا هللا عمج دقو)

 | قرح تاربع راحن ىقرغ انللظف بيجولا ةرمح تلعتشاو بيحتا الع مث |[

 أ اهنا تلقف تمقف ىلقع ىلا با و ىسضن ىتعَجاَز نا ىلا تاريسح ريعسهف |

 ١ لكلو الالحتا داقعنا لكلو اقارف عمج لكلو الاصف لاصو لكل نا ةوخالا |

 | بارغتسالا لح اهلعجتانأابامثد رمتسملا رهدلاة داع كلل: ةوفج ةدوم لكل وة وقش معن ْ

 ظ 0 ىلحا نوكيل ٠ ادمعت نامهلا رنا راو)
 | هرثاعاون وكف ماقملا ىلع ةلحرلاو عاّتجالا ىلع ةقرفلا رثآ دق خيشلانا

 ١ ال اق قاروالان وطب اوقشو رياحملا هاوفا ىلعاوذخو مالقالاهئسلا اوعطقاو

 رودلل مكحلاو رودلا اننذاي ىتح ى وأم لاَ قلك رحلوا

 كلاسملا تجوضتو عياهملاتقرتفاو خيشلادانابقو هبحاصانم لكعدو مل
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 لبق قرحت ارا لاحتسا دق رولا نم متسمتلاام ىلا ١ 57 ملا
 | لبق مكق رغاف مكب طاحادق ءاملانم مكيلع فاطام ىلاو ىدهتنا
 مكلامعا ةللامكير ف وسلو ملفانتوا متلفخو متلهاجتوا متلهج ىرلا
 .ةعافشلا عفتتالو ةيدفلا ذخؤتال ثيح مكيلع تازتسح

 ظ ملف شغلاب باوطو حلش ملف حصن لجر عادو مكع دومل ناو ْ

 ا ةجودوسيالا مقاو مام ناتكب مكدعوو مئارسكق لشي |
 .ىضروءاشد نمل هللازذأب ىتح دادلا دادحت ساطرقلا |

 ا
ْ 
| 
1 
َ 

0 
 1 ١

 ّْ أ
 | ةيصو مكصواو نب رمحلا عادو ةفسالفلا اها مكع دؤاف ْش

 ١ اوعدتال ناو مكيلع اناطلس روزتلاو بؤمنال اوامجمال نا مكملا ْ ْ 5 : 1 7 .- 1 .

 | تاوهتالكو تامهتاركلاو تارك ر هدلا نافاهتاقوا ىنةمكحلا |
 ْ . لاقف تورهر انّهدص ماقف ةولصلا انممتاو ةيطخلا ىبمنا مث 1

 ةكمق ام د اكمم رهدلا لان ثيح ه 586 مهركذاو مويلامه لح

 كي رضع ّق حالصالا كرئاو 03 كسلا براي لاوقالا 0-7

 دسالا رثا ف يذلا ىلاتعتو + دشالاب ىذوا تطتخلاف ريتغاو

 ا دبل خيشلا عدو دق ام دعب ٠ دبالا لوط ةصرف وجرت فيك

 ْ تءطق نكلو سفنلا ىلع اقوقح بدالاو ماعلا ةمدخم ىفا نا ىنا 2

 / هوفاال نا ىناو> | دهاعا مويلا انا اهق لاصفنالا اذه لاصولا ليبس ىلع

 | ماق مث لاخلا لاح ىف لازتعالا راف ىلا فرصنم عدوم انا اهو ةفش تنبب

 . لاقف نودغم 3 نوتفم



 3 ( ىرحدلا رسنلا لئاسر ىف )
 ٍ ترراجو روجدلا ترساسف تابطفو تامحاو تغلبو تغلبا

 ةيهاس لوقعلاو ةيهال بواقلاو قادوالا تممفاو مالقالا |

 ْ .ههاك ىهو ةهاو ا ةيدان انوع ةفاغ نوسعلاو 0

 ْ لالحن الا ىفةبيصملاب ىضقو لادتءالا ىف ةمكملا لعج نع مقاالف ظ

 ] ىلوتو ضرعانم ظح ةوامشلاريصو ىدهلا عابتاب ةداعسلا نرقو |

 ] مهب ولف ىوهلا ضرما نيذلازا ؛ ميظع نوملعت ول مسعل هناو) |

 اوراس ىو مهن دقع تاوهشلا تاحو مهراصبا لهما ىمتاو |

 «٠ فلسام هلف باناو حصتتلا و باتو حناصا رمال نيبم ا

 نوفلاخت نم نوفلاحنو نوفاختنم نوجرت فيك ةفسالفلا اها |

 مكح ىا لعو مكداسف ريغ هديشال نم احالص نوديرت فيك ما ]

 ظ كوق اذ رك ذأ هيلع اونو اعتت نا نواس وب ةنوعم نولطت 1

 دعا نيكش انمعرق كا اعرك اكاديا لا

 ] ,. ٠مم ركريغ باتكه يلا ىثلب |
 | دوه موق ةقعاص لثم ةقعاصب مترذناف داع باحسىف متعمط |

 أ بلخ قرو رئاز دع داهف تاملظب .سمشلا ةرارحنم مكتاظا ]

 ] نيحصانلا حصن نم ارذح مكن اذاىف مكعباصا نولعجت مكتكرتف |

 | نوتفلاقيرطىف متيشم مكل تاضا املكف ىنامالا مكيلاتعملا

 فرَحر مكقادو لولا رك 2 لع من مكيلع تملظا اذاو

 .هغلابب وهامو هاف غلببل ءاملامملا هنفأك طيساك تحيط د ةحالا

 تدهس م



 ( ىرهزلارشنلا )

 ةودن 2 عجرا ىتح راسسنلا اصع ىقلا ال نا تمز>و راغلا هقرافم ىلع

 خ وشلا غلمتو اهو نابشلل درا ىتحو ةب رصنعلا ةاشنلاو ىلوالا ةطاسلا

 مكبطاخ ىناو ببطملا نم ثييلا هللا زيكو باوصاا عبتسو انطقشعا نورد و

 ةياوغلا ىلع لّرتَو حايرلا جاردا تصهذ ناو راودالا عم رودي هيطخ مويلا

 نورقلاو نوطبلاىف ةنجالا هرك ذت اثيدح اهعدا ىتح عورلا ةقعاص ءامصلا

 . نورقلا 3

 تريفغت ريغو تلو لاح لاق كاعر و هللا كاقو كاعدام ىالوم تلق
 ىلا ىدِي ذخا مث ماكحا مايا لكلف اهعامم كنع لخ ءامنا تاذ نوؤشو

 توصهرمامالا مهفو نودهازلا موقلا كلوا اساكارضحو ج رملاب 0

 ةلاح مهتاعو بولقلا تاحوو نويعلا تقرورغاف خيشلا هيلع مزعام عيمجا
 صّقو مكدملا راثن انيلع رس ردتباو ةطخلا ادّساذ ربخملا قر مث قارتفالا

 .لاقف توه 0007 نحنو ملعلا ءاسا

 انرتقم حاتتذا لك لعجو مامتءدب لك ددح ىذلا هللدملا

 هبحصو هلاو ماركلا لسا متاخ ىلع مالسلاو ةواصلاو ماتخم

 مالكلا لقو توكسلازع دّمف دعباما ماوقالا ةارسو مانالا ةاده

 ىلامم تعيضو ىلا, تدعتا الاح راكفالا نم تحنمالو الحم

 ىغى اه>اورا دومجو اهتاوهش ةفاثكنم هيلع ىهام لع سوفنلاو

 ىدر نع دترتالو ىدهىلاىدتمتال اهتالض ةسيبو اهتلاهج



 كل 0( دل ارشنلا لئاسر ف )

 عقالب ىهو لالطالاىلع تحنو ٠ مساوم ىهو مايالاافص 0

 عماوهلا ماكرلاالا تبواح اف ٠ ىتي نع ىدصلا فكم تيك
 عطاوقلا مومهلاىلثم اهئلصاوف + ىنلانم ىولا> اولخ تحصا دقو

 عماج لمشللا شالا لئلو اعومج ه اهلها تاب امدعب ءالخ كسه

 عجاربال اضقلاو قالتلا نامز ء عجار ريغ هنا نزح لوطو

 عمال وه بلخالا شعلاامو « لئاز وه ضراعالا سانلاامو

 عداخا نيتس ىتح رهدلانم « ةعيدخالا بانحالاب نسالاامو

 عن ادولادرت نا اموب دءال و + عئادوالا مايالا ىف دولاامو

 عطّقوو ملقلاناسل طش عادودنا مل ميكح عادورب رحتلا ملاعاي عادولا عادولا

 راكفالا راكبا ىلعرجححن عادو مدعو هتقشقش دوحو رذدو مكللاب هقطن

 ىلولاهللاو اهرودخ ىف تاراشالاراصقو تارابعلالاوط ندحسو اهتوس ىف

 : زيزعلا

 دهعلاامو نوبغم نبا نوتفم نيبو ىنب ىرجامع يكل تبتك تنك

 تح رخ لاوقاف تدالا لها قوز ور بحسلا جه اع نآآلا ةدفاو دع
 نيفلاتاذ كيإلا-للختاو/ ءامش ةقدعصاو اريضناداو طضا او سد

 رافغلا ىلع تلبقاو جرملا تمدق ةعمججاموب حمص ناكاذا ىتح لامشلاتاذو
 وهو هاصعىلع بدباي لحارلا-هات بهاتم هناذاق ديالادبل خدشلا تردانو

 . لوشب
 راث الاو نايعالا لدبتو هرايدلا قرافو راي دلاتل>
 راوغالا هدعب نم تدحنتف ٠ ىزلاوىلا مثالا ىلاعلا لزنتو

 رارحالا ةوفغل تدع ءةظقس ديعلا كلت تررحنو

 راذك“ الا افصل سارع «كطقف ارا جلا دما المدلل لع كو
 رايد رايدلاالو تنا تناال ٠ اهلخف نوجراملا جورملا كلم

 جوضت ىناي لاق كلاب هللا حارا كلابا عمسا اريذو ىرا اريخ تاقف

 تمرزمفمانالاب مايالا ةجلعدو ىلاوملابىلابللاةحعبخل سفنلا ت>رسشحو بعشلا



 ( ىرهزلارشنلا ) "1

 دغرا هموق ىف نوكيل مهنم لجرلا نا ىتخ مهسأب دتشدو مهن ولعتل ضرالا
 ىدمرسلا بعتلاو متادلا ءاقشلاب معلا لدبتسو هكرتيف كولملا نم اشبع
 ايلا مساب وه و ةوخنلا هيلع ىكست لابجلا مق ىف ةزيزعلا هحور كرت اممرو

 . نيملاعلا فرش نم لان امل

 ىضبارلا محللا ىجاجالا مدلا رملا مرهلا ثيللا نع تثئدح له تاق

 ىنكس ىلع مزاع ىناف ىرخا ةاقالم ىف هب كئينأس اثيدح هل نا لاق مجالا كلذ
 هيلا ايوا دق ىرهدلا رسنلاو ديالادبل خيشلا نا نم ىنغلب امل ةقاعلا كوك

 ىلا ماقف هنع تثدح ىذلا رسنلا انا ىناف تلق امهل اثلاث نوكآ نا بحا ىناف

 فرصتاو ىعدوو لياسقلا ةعحلامون.ىف عمتجم نا ىلع انقفتا مث ىقنتعاو

 ء فدصلا ىئارغ نم تناكو

 --- سس -2-

 مس.ا# هس مرحم ةرغ خم راتب 3 ددع

 ري رحتلا ملاع اي عادولا عادولا

 عفادت ىلابللا و ىرهد تعفاد و *« عزاج ىلقو مزح نع تربصت

 عم ادملا عادولل ىتقيس دقو ٠ اعدوم ىليل لالطا ىلع تقو

 عناصملا طيلخلا نع دقو ىقوببنط + اًدو لع قووقولا ىغيامو تفقو

 عاجتلا نيطالاب تهذ دقو.« باصو نخب ران لع تفقو

 علاضالا نوفحلا نآش لع منش اي ةيقراك عمد نيب اهلع تفقو

 عداوصلا ىلايللا امتشالث ادوهع ءانل تددج ةفقو املع تفقو

 عناوي رولا ضور ىف سّتاوم ٠ هنوصغو اقللا دهع ىلع تفسا

 علاوط ىلادتلاق فا ىف رفاوس ٠ هرودبو انهلارصع ىلع تفسا

 عماطمتباخو ايندلا ا.مترهزب ٠ تضمدقو ءاكبلا ىنغي امو تيك



 ( ىرهدلارسنلا لئاسرىف )

 بدناو ران آلا ىبا اناو ترسو ناكم ناكم لك تلقو ناطوالا تردحهف
 : . لوقا رايدلا

 (صاسسةحارب رمس ملو سينا « افصلا ىلا نوحملانيب نكي مل ناك
 (رثاوعلا دودحلاو ىلايللا فورص «٠ انداباف اهلها انك نحنممن)

 (رفاسلملاباي الان انع رق اك ٠ ىوتاامترقتساواهاصعتقلاو)

 اهيسايس تيجفهيف تنك امعدعابتلا ءاغتبا ضرالا بكوك ىلا تاقتنا مث

1١ 

 . اهف هات ىصقا رهدلا رهظا دق ممالا نم ةما تيأرو اهراحن تضخو
 ىتحاصل الفاكهفلخ نمالو هيدي نبب نم لطابلا هتأبال امكحم اعرش عبتن ةما

 ناكوةمكحلا مئادبو مكحلاعاوناب انوحشم تالماعملاو ئاقاعلا ىفايندلا ونيدلا

 ناو امتوق به ذتاليكلهدعب قرفنال نا عرسشلا كلذ ب اصاهلهن ىصوام لج نم

 ةطلسو بولقلا عمجم ةيئيد ةطلس ناناطلس اهلع هلدحاو سيئرل ةعبات كفننال

 هه تركذ ام ىسنت تداكاه دهع لاط املف ءارحالا نم هنكمت ةيويند

 . ىوقلا ةعمتح هو ءاربغلا تداس نادعب قرفتنو

 سيئر ربكأ ىلا عاما لاق اهل ضرالا لها نم تنك ول ىرتاش تلقا

 رابتحاومعنتلا ذبنو اودعو دعلاو ابيح بدلا ذاختاو ةزيمملا امتافصءايحاو

 كاوا ماعلا ملعتبال نا ىرا تنك لاق اهتاملعا ىرت تنك اه تلق ءاقشلا
 مهلجراو مهدي لبقتو تابترملامملع فرصتدجاسملا ىف اورواجم نا 2

 نا مهلع بحا ولا امتااو الك مهليغ ةمالا ىلع بحن نذلا كئلوا لاَشو

 دآرفالا لك نم نكمم كلذف طقف اولصيوا اوموصي ناال اوملع ا اولمعي

 ةصوصخم تايعم عاّجحاو نطولا كرت مهب صاخ وه ىذلا ضرفلا نكلو
 ةطلاخمو دالبلا لوحتو رافقلا ةحايس ىف رمعلا عطقو ةصوصخم تاساير تحن

 حاورالا ءايحاو ةيقيقحلا ةدحولا ثب قيرط ىف ديادشلا ةاقالمو داعلا

 مكحالاو طوحالل نكلورورغلاوروهتللال ةدم اهلا سوفنلا كيرحتو ةدماخلا
 هيف عسال موب ىتاي نا لبق مايالا مانتغاو ثااؤهامل ”نيدتلاو مكحالاف

 لالخ نوسو# نذلا ممالا نم مه ريغءاملع ىلاو رظح نإ مهلعو ءاربشالاو



 ( ىرهزلا رشنلا ) 6

 اهعدصىف ىبستو انتدحوباهت رايغالا تناكو اريهظ عماطلاو اريصن لوذخلا

 اناهجو انس حدقلاو ةحلا راهظاب انل فلزتلا ىوس انيلع ليبس نم اهلدجن ملف

 لطابلا فرخزلا عاوناب اننيب اوشمتو مهتاهرتب انعدختاذ انول وا هيلع ناك ام

 ةفلالاو ةراجتلا باب نم اولخدو انرباك ا ىلا اون رّقتف ةيئاوهشلا هسزلاو

 انقالخاو انئاداع اولديف مهضارغا ىلع ضارغالا ىوذ ضعبل ةدعاسملاو

 نابع لك اوديبقو حيل لك انا ولسحو انناباورسشمو انتالوك امو انباسوملمو

 اووف اعنامت ىمللاو لقعلانم اودجب ملو انبلا كلذب اورد دقو

 ريغ ىلع. مكحنو قملا ريغ ىرن ملح ىف نو نب رهاس اوناكو ةيناث ةبثو

 الوقع توّتسا دقنا اوملعو تامدقم الب ىخقنو اياضقلا ريغ سقنو سابق

 اهذخال انررطضا ىتلا فراعملاو مولعلا اهف اولخداف لايتحالا .نيطايش

 فاعيال باصقلا نا نع اناهذو انررتغا لب انغم اهلعحت مو املس اه وذخناو

 رجاب اهانمنتغال ةيقيقح ةدحو ىوذ انك ولو مايالا نم امو. اهحذيلالا ةاشلا

 مايالا ترادو اروححت ارححو ايصح انصح مب و انس انلعحو ليزح

 ان ردا[ املف ىلوالا ةرعلاو ممشلا ةلاح تريغو دئاوعلاو قالخالا تنحطف

 اننقحو تلدبتو انت و تجارتو انف راكفالا ةعانضي تجار: دق نا

 مهو تاراعلا فطلب ان وزهدو تافللا رحس انورحس مماسا مهم

 مهلس راو نوديريام ىلع اندالوا ىبرت انرصق نورهظي, ام ريغ نورمضي

 مهدئاوع ىلعالا ىبرت الو مهلالا دلنال انناك انم بناحا مهلعجنل مه دالب ىلا

 نطوو كلوا زكءالو مهعابط ىلاانعابطو مهقالخا ىلا انقالخا تاوحتف

 تنام ىتلا بولقلا لالحناو ةحلصملا قرفتو بناجلا نيل اوملعت مهلا الا

 اوزيغ كلانه ديدج رود ىلا اناقتناف ديصخلا نا وا نأ دقو هورذءامالا اهف
 انيلعو انلو.انيف هب ىضَم انوناق ةركفلاو امكح ىارلا اوذختاو ماكحالا
 نم اوكلم اع داش و بهذلاب لجان وك ىف وسلا ةطم للذت اون دئلحو

 . ةيحراخوا تناك ةيلخاد ان روما لك ىف نولخادتس مويلا مهف انتنعا

 ىمهولات وبثلاب رتغا م قتيقحلا بالقنالا اذه تير امل رهدلا اخااب ىناو



 6و ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف )

 مالسلا درف تملسف هتك ردا ىت> هتلحاعو رافقلا هذه ىلا رادقالا ه,تمر

 قلت نبا ىلاو ةلحرلا تحتتفا نبا نمو لجرلانم تاقف ةيحتلا درف هتسحو

 لاح نفعا هحارلا ةيدمنم تلحر نو.غم نب نوتفم لاق ريسلا ىصع

 ةلحار الب تالط اوداز الب تب رتغاو قيفر الب تجرخ تلق لاقتسالا

 ايقش راصف طسولانم ءارلا مدع ىترش كاسو هللا كايح لاق قرش كناك

 ةبارقلا دعب و ةلصلا عطاقت لاق كرم كرتل كرطضا ىذلا اف تاق

 رج دم ةيقام لاق ءاسالا نم كا رواش تلق لمع الب لماو ىلايح سابو

 كديفتال ا_مامحا نا تايسانملاهتقيض لاجتىف ةعستم ثوم لاق وه امش تاق

 ةدارعلاف تملا ني سوف اهظسالا روما 2 ناالف اس

 طرشتا لاق لزا 6 ل اماكف ملع ام هيف ل نم ىذلا نامزلا ىف كناف

 نم ددال تومو ةايلذ ةايح تاق ةبقاعلا نم اوه ضعبلا هررقام ىلع حصنلا

 بيطخ ةسلج انب سلجاف لاق اذه نم كوعرءامو كيلع ىثخت اف نوكي نا

 .رودلل مك اف ضم اام حاضيإأالو لمحاام ليصفت ىنفلكتالو بحا لسو

 ب اناوطم اسما ةحارلا ةشدمف تكد كح ع يل
 انني اهف ةطلسلا ةموسقم ةدحاو ةسايرو دحاو ىارل عمتحنو دغرلا قزرلا

 دح وهريغ فاكنال ب>اوو هيلع لاغنال قح انا م نم ناكللا فسح

 اريك رقوب ريغصو 5 زعلاىف ةقفتم ب ولقو لامجالاىف ةدحتم ددا ءادعتنال

 دب اوفلا انمساقت اندفتسسا نا انلامع ديب انلامعا تتاكف انريغصمحرب ريك وا

 دعاوقلا ىضتقم همكحت تاطاننرا ان تناك و راسا انضخاخ انرسخ نإ

 فئاظو انم درف لكل ناك و انيف عمطلا انع عفادنو انرامذ ظفحت اهم ةسدقملا
 تحارو اننيبام عطاقت املف زييقلاو بذجلاو عفدلا لاصم موت اهداحتاب

 ذخاو تايصوصخلاو تاوهشلا نم موهوملا هظح لك لغتشاو انيف سئاسدلا
 تمأتاا اذا ةنتفلا ثدبو عما عدصرو ةهحولا قرشو ضعبلا ىوانس اًبضعب

 انو رالعالا رهاوظب انررتغا تظقيتسا ىو اهدعش و تما اذا اهظفويو

 انذحناو ءاب رقلا اندعباو ءادعبلا انس رق و ةدشلا مايا ىف انلو مايالا قراوط



 ) ىرهزلا رشنلا ( هر

 ددعلا كلذ توف“ ةيحن ةدعفلا يد 3 8 ةنندابلا ةلاسرلا

 نوت  هلوحم ىف ىل> و. نوف اهيف ةنج ىدح

 ميو 2 هنققح ناك لا ؟ناع نانا دل ىف لكو
 0 لا ىوهلاردق لع . نكلو نونحم  ساننللا لكو )

 راكفالا عوج سفنلا ىلا تعمتمحا خيشلاءاصن نع عامسلا ريع تلصفامل
 اهعومد لن ناوسلا تفوق مومهلا نم ةاحنم هعاضس رادكألاةرامس تئاحو

 تارسح سخب نم اهارسشف اهمد توقاس بارتلا ىلع ةحهملا تقدصتو
 ركفلاتاسراف نيدهازلا نم اف تنك ةايحو ةدوقفم تارسمو ةدودعم

 لاحو ريدم رورسو لبقم مهتاق و اهدا ىف تالانخلا تقلطاو اهفايفىف
 لاقدقو اهنم رارفلا لمح الوا اهاع رارقلا نوكي فيك كارلا هب رسم

 تومحر نب توبهر مامالا
 ىلجتت ال ةمش ىلاح نا ٠ ىلخاب ىلإ لغشف ىنخ

 عل ل اي رم لتتم هز دف ح رفل 6

 12م نم تحرخ تاظاامو ءامسلاو تمحر اع ضرالا ىلع ت فاض املف

 تسلا ةليل تاخ ىتح داهالو داهولا ب وجاو ماك الاو اب رلاف فوطا

 قم تارسح 01 قاناو هح اص قرشاو ديزل | ءادذجم ىكمو اهموبو

 ثداوح ةلسلس اكسمتم اهلئاوا اهرخاواو اهرذاوا اهلئاوا تادّساتهتنا

 ضعبلاب ضعللا ةكسانم تاقلخلاةمكحت
 دفا مصتعا نا الو كك لال يك م كمنلا حان 0

 ديزلاو جاومالاب بعلي رحبلاو . ام نورتاسلا لض ةنيفسلاك وا

 اهلل ليللا جيس تبهذو اهتعشا سمشلا تلسرا دقو ىشا انا انف

 ب ىع تألق باحشلا سعب نعو ب أذلا ودع ودعس حبش كيعي لع ىلحالذا



 6 ( ىرهدلار سلال ئاسر ىف: )

 نبللا مقوم ىف متددش دقلو ولصإو اواضف اون زاك مت دقاق

 مكملع تفاهتتنا كشو هنا متيلعامو ةدكتلا عضوم ىف مهالتو

 الامل وش فرخم لجر تاّقف ) اهتعصق ىلع ةلكالا تفاهتكممالا

 انهل قنف "ةنضفملا قجلا ق ناذ ب لاق مث لا_ةام .لقعالو لث»

 مهف مهراصباو م لع 3 و ممولف لع هلل عبط نيدلا رودص : 1 3 لع هللا عيط نء ل

 نادلولا كرب اموو ابرغ البقمو اس م ابنغ مهدعف نولمعال

 دارال ءاشدالل لعافلا هللاو رادلا ىبمةع نأ نولهاجلا ماعيس و ااعش

 لاتيملا ريكا وهو 1 موافمالو را

 اومصتعاو ) ىلوالا ىف ءارقف انس مآدقو ةالصلاىلا انمقف اعدو ىلص مث
 فااذ ءادعا متتكذا مكلع هللاةمعت اوركذاو اوقرفتالو ًاعيج هللا لبحم
 اهيفاوقسففاهيفرتم نسما ةيرق كلهن نا اندرا اذاو ) ةيناثلاىفو ( مكبواق نيب

 مايقلا لاح ةعاما فرصناو متا املف ( اريمدت اهانيمدف لوقلااهيلع قل
 تناو ضرالا ةفيلخ ىلاريسشن تلق بحا لس لاق ىالوماب لاؤس تلقف

 ةلاسرلا بح اص نع نالف نع انالف تعمس ىلا هللاو ىا لاق ةنقاعلابك وكف
 هنا ملعت ملا ( ةيلهاح هتيم تامدقف هنامز مامأ فرعي ملو تامنه) لوش

 عوبنيلا كلذ نم اس 1 رادقعالا ثكلو ّك ةاحال كا هيذدلا ةدحولا عماج

 كنديىف اتناك ناتللا ناثا رملا ناتاهامث تلق ىويندلا لمشلا عماجو ىتيقحلا

 ةيناثلاو ثفاي نب ثحابلاعنص ىلوالا قئاقْلانم ضمام ىلا ىاليلد امهلاق

 تفرصناو هتعدوو هرقم ىلا فطعناو ىنع تفتلامث ماس نب ماسحلا عارتخا

 . مالسلاو تف عام مك تر



 ( ىرهزلارمشنلا )

 ةلاسرلا بحاص لاق دّقف معنلا نم متذرحا امع مقنلا او ءارداو مهلا
 نع تلاز املق اهناف هللاممن راوج اوظفحا) ملسو هيلع هللا لص
 ةلمفغق مللاو تقلا تنرتفا سانلا اهنا ( مهلا تدرف موف
 نر ولا 0 لجالا 0
 ورخأتسنال مكلعلو

 نيح لكلا ا دعوامناممل فلخاو ديل 0 0 ىلا

 لمالا قناعب 0 هصس هملع ىف لهاج م 5 ولا
 اضم 0 ب نيس اول ا
 ا كناكهفس نم هاوس هبطعيو صرح نع هلواّش اعمطم
 ارو 37 اق متذختاف فرامما مقرعو مولعلا متماعت نولب ف
 مكرامعا منع كا "ل م ثعب ىح يعم راق اهف امونفدت
 روبتنأ ةراجن مكلاتغل مكدناعتو م ىدعابت متلمجف مكلاماك
 ةدحوالف ةرورفلا مكحن روهمم كر هر دلاع رؤرغم م لع
 ةاملا ةنز مكترغد ملذاختو مشفذا م 0 ةلصوالو مكي
 ةدوقعم ةئكه لع أرط لالحنا ريغ هيلا مترصام ىلا م تاتا
 داق ضرالاو نيفعضتسملا متحبصأف ةعماجلا 00 قابولا

 ةمدلاع م 5 كا 0 نو توملا ىللعو نوطوبغم
 خدع ولح حببص 0 مكقالخاب من !دتساو مك اقح متريغز وحرف
 اماسقا متسقا م كعج نيب مقرفو اذوخ نمالا دعب ملدبو ادع
 مهرهاظم رداصم مكن املع نم ريثكح عينوابوعش متبعشلو



 8 6 رهان ريشلا لئاسر فر"

 اهمصاون تعضخو اهسوؤر تسكتف اهقانعا ىلع ةلذملا تطغضذا

 امترهز دوجن اهحرط ىن> محالا ىنلاو ىمعالا لهملا اهب ل ملف

 عيطتسنالو اعجضم نكمطتال ناوهلادامر تحنو ةراّقْلا رمح ىلع

 ٠ اضوبمن

 ةضر صو ةلقنعال ةللذو راغص نعال ةرغاص اماوقا ىرا

 اهدضاعم تددتتاو اهتهو تقرفتو اهو كام نكللوةلع قدا

 ةحاحنم اهتاذب اهل ناكامو اهم امف تخارتو اهريغ ىلع تناهف

 تحارتساف اهعاونا ىفلمأتلا نود ةامملا رامتخاو ةكيدلاراثءاالول

 . ماركلا بعت ثدح نم
 الورانيدرفصالكالو دندوسالك الو دخ رمح لك امسانلا اهما

 ةلصم ىهو مايالا اوم:غاف لمعلا لع دعاس مون لكال و رابت ضيب الك

 دعب اف اهحونس دنع صرفلا اوخوتو تردا اذا اه وكر ناد

 نا نكح رئانغ لفف اهلولح لبق كادشلل اودغاو , تح راب اذا اهل

 اوديشو تاحنا ىتمدقملات وش دف ةدمعلا قاثواومكحاو تاحا

 تاتخاوا تمدهزا ءانبلازع اميرف تامركملا توب نم دعاوقلا

 دغ نم مكيرقا اماه نسما نم مكدعبا انقل مولا نمئاوحداو

 مكحفاصيو ايضام نوحفاصت لاح نع مكلاقتنا عرسا امو

 نا اكهيف مكممطا تاوقلاما لع ١ كلاب مكمحا ناو لبقتسملا
 ردق ىلع مومهلا اولعجاف هب مكمعنا تافام لع نرحل مكردجا



 6 ١ ىرهزلارشنلا (

 13 ل نك د لا زلط قل يرام اوؤسا را
 كلانه رذحلا عقاوم ردقلا قرتخاو رصبلا قر اذاف ةيفاخ اهيلع

 .رصان الو ةوقنمهلامو رخ الل لوالاكرتام لاش و رتارسلا ىلبت

 وح كاذ ما تومر َْى تويهروهأم ملعا تيلاعم وا

 نوبعلا رسل ةعسللا ىرمج ةعمللا ىنوقاب وه ما تكووس 2

 رظن امب رتغا نمل اسؤبف تدم اذا ىدبالا قرحبو ترظن نا

 مون فاخ نمل ةريعل صصقلاف ناريتءاامو ريتخاوا ريتخا امو

 ٠ رفملا نيحو ةفحرأا

 ةلعامرداماو ةبحر ارودصو ةمساب اروغثو ةمعان م ىرا

 نم ةعقمق عمساو باحرتلا نوكي نم ىلاو , ماستن الا هنكأمو ةمعنلا

 جازملادسفاذا الا كر 1 كام انج رم ال [سلك ةولعلا اجو

 ٠ جاعنلان وطب نم ذليل اليا لكاو جاجزلا 0

 لابلا دوصى تروصت دق راشتنالا ةينهغ رهاظم ىرا
 ىأرام مظمتسن توهلا زيحىف هتكرت ىتح اهيلا رظانلا تعارف

 ىلا هدرت' نا ةفيخ هرفثتالو اهسم كرديل اهسجن نا ىلا هنمؤتالف

 لابْللا كلت تراطنل هردص نع نوبغملا كلذ سفتتولو يدا

 ٠الامتشان وهعلا كلت تقرتحالو اعاعش

 تبلعشت دق شيمتف اهل ئضَشالو تومتف اهلعىضه ال اما ىرا

 0 0 ا لا ع



 ىو ( رع اولا للا قو

 انا ناس رتسم ناتحاض هانيعو هلا ته ادار 5 ههحو 0

 الالهنا لهنتف تارسحلا نارين ىلع هديك دعصيو ا اعومد داؤفلا بوذنم فذَه

 نو لاقف قيقعلاب رضخالاربالا تاحفص دروتو د.داخالاهتانحو ىف دخت

 . بولقلا وفجاو سفنالاومخاب راصبالا عشخ

 ممهلا نم مهلام ردق ىلعالا ممالا فرش لعجتمل ىذلا هللدججا
 مكحلا ةصعو قتلا ةرخ نإ اة مالسلاو ةالصلاو

 .ماتخلا ادبملا ىلع لدام ماظعلا هءاحصاو ماركلا هلا ىلعو

 قت م ركآ انو مدعم نوها ادوحو ىرا قاف ذع اما

 لحارسلا تان رست ابدو مدخ ىدد نيب هدا مد ة2اننف ورد

 فاذلاب سأرلا دقعاذا لسللا ةمهد نم نقلا مغىف عضرت ”ناليجلا

 يللا لطم كلاسع كينسلا عناطقتاب هقسارلا ذاتوالا تءااو
 ٠ بحر 0 ةحصلا م

 كارا لع «“تشمتف سواؤطلا شاد تشغت ئعافالا ىذا

 اهمثل ولحن سمللا ةنل تخضاف !دهش اهفىف تعمحو اهلها تهدزا

 عدلا ني زتل نالا قورتو وتلك نالت اهاو اها 1

 . مومسلا لاحم 1 ولملامدقتو

 شيعلا سدنس اهرهاظ عماطملا نا ا ل اضم

 تا و دما سايل دي دحلا اهنطاو ةراضنلا قريتساو

 نجملا تباق اذا اهناو فغارلا اهدصقب و للاطلا اهلا وبصي راس

 .ريكلا ىدحا نم نطبام رهظو



 (؟قرهزلارشنلا ) 5

 ىدتت ىت> راكفالا ىهتذت 10 يهل لود ركفلا ْناكو

 ىدتمال ىر دقام ىلاو 75 ضماغ بيغ كرد يحلو

 دشر لا ىنتنود لالضىف ٠ ىبنلا لهاا ىحضا ةمكح

 اريمس ركفلا ىوس ىل كرتي ملف زودلا مكح ىزودلا لبلبلاعادو
 مواقاو ما زعلابسايلاحب اكاوممهلابمهلاحفاك !تيفاعمتجةدحولاواسين اةشحولاو

 ةرمجم ليللا ةمحف لعشا تداف ىرخا لايتحالابو ةران لاّحالاب لاوهالا

 | مها تاقفاسيلحالو اسؤم دحاال ةعوللا ةغبصب راهلارولب غنصاو تارسحلا

 رظتناو دمالاىضقا ترسو ةبقلا تكرتف دارشن الاب داؤفلا للعاو داو لكىف

 راغلا تدصق تو ىضاملا ةعمج امو حابص ناك ىتح دنل خيشلا عم ىدعوم

 ثيدحلا فارطاب' انذخاو انسلجق ىحو لزنلا مرك او ىلف خيشلا تيدانو

 ىدتهنوا ةقيقملامخم مؤنا لاوحالا دفادف ىف ثحابملااياطم ىلع ريسلا انبهساو

 دقل رسلاب ىل لاق نا ىلا حضوامو هنم :ضمءاممالكلا لاطف زاجملا لزنم ىلا

 دارثت ملف رح قاعبط تناكو ا روص كتعببط تاحيفص ف تيل

 | بيرق دهع ىف كد ىن اك ايركالحم ةلزعا|ناطلسلالو اليس ةشحولاكدنع

 ناسالاملاعةد اع 4 الا فلالاو ةرهاقلاةداعلا كب عزنتو ةدحو 0

 .هئيسكنع ىنخ ناو هنسح كقار ىذلا

 لك ىف ىلا روضحلا مزال نا نطفلا ملعتملا ىلع ميكحلاا ماعملا كل مكح ايل

 0 دل ناك تالا ىلل نع قلت ةنامإ ةظيحيم كلطخ راف بنيكتو ةعج
 1 ر

 ءاضفلارايث ىفاهب فذقاو ترما م بتك 1 نا ىل حمسالا ىديساي تلق

 الوعم ىنارا ىناف ماركلاىناوخا نماه اقل نمىلا لامخلاةكّلمت ديرب اهلمحم

 ةقادصلا س> رنم نبرهطم ءافولا بويع نسا مه6دح وق رشعم دعب أرشعم

 انه> ووانمقف ةاللصلا تقاو ناح ىتح يك ىلع انثملو ديرءامو كا لاق

 نينا سم هيدب ذخاو ربخلادعص مث ةيضاملا ةعملاب اشاحصا رضحو جرملاهلا |



 ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف )

 ملعي اميكح القاع ٍبئذلا ناكو منغلا لايتغا بئذلا دصقم ناك اذا تلق
 ةظّش لاح ىف ا لاو نم ْن مالو داح حالسو ديدش 7 وذ ىعارلان ا

 6أ

 ضبرملا ىلا هوعدبوا هاقلا نأ حالسلا هلوانس وا مانا ذا هظقوب نا هلىئذا

 دسافم قة لضقم عا نوكي نم ىلع. نحب لهف تلق الك لاق لض نا

 نوكي نا الا ىهتشبام نيبو هنب لوح ىذلا اهحالصف ىبسنا اهلالتحاو
 تئرب لاق نولقاعلا كلذ رظنس لهف تلق معن لاق عدبامو حا اع الاهاح

 هطقسا راسنا هيدهب احوصن لاتغملا لاتحمل ذخما فوسايف مكح نم ةمذلا
 . هلاتغا مانناو همانا دعق ناو هدعقا فقو ناو

 ىتح بوبحمو بحم لب قوشعمو قشاع نيب لسوت ببقر ءازج اش تلق
 لاتحاو قشاعلا لاتغاف اممم رق دعاو امهعمح قرفو امهلصو عطق

 .لاققوشعملا ىلع

 (هعاطأ نمو ىشاولاملت الف ٠ ىوهلا عضعضناف شاو ىوه لكل)
 لهجو باتكلا لجالا غابو بابسالا تاصفتو باوصلا ىنَ> ناف تلق

 فريعو هريغ نع هتايصوصخو هتاوهشنلك لغتشاو حوصتملا باخو حصانلا
 قلختلا ىف دحملاو قلل فرسشلا راصو مارملا دعب و مالكلا رضاو توكسلا

 دعب لاحت راو لاصو نم لاصف لاق ىرتاش اهنامثا لاجرلا ةميق تحصاو

 . مالسلا ايندلا ىلع دانو مانملا لبق مانالا كرتاف لالتحا
 مكل تبتك دقو رارق الف رارفلا رارفلا لوَش وهو راطو ىعدو مث

 ةيحن مكيحا بيرق دهع نعل ىناو لبجىفاناو لجت ىلع ةيفيكلا لصحمب

 ْ دعب نمو لبق نم صالا هللو سب رغلا

 خيراتب كلم ٠( ددع قالا دس دحفلا قدد رع ةيمالساة لا لا

 سء.اأ ةئس هحلتاى د فصن

 دغ ىف اناغتشاالا هلغش ٠ ىضمدق انلقو سما ىغمام

 ىدما رج وك شعلان اكو 3 مزال ص مهلا نآاكف



 ( ىرهزلارسشنلا ) مو

 ةلسمل لع نسر رن 3وأا رجح ةطمالاب نودي دازقالا ةكمجتت ةعبازلا ١
 نودبام ةرهمج عمجتتف ةسمامللا اماو موسقم ظح مهنم درف لك ةيمومع

 .نيعرصا نم دوصقم ضرىغ .لاونل دويقلا كلت طارتشا

 لاق تئاشام ضفختو اهنم عفرتف ممالا فنتكت ىتلا ةوقلا اش تلق

 اصملا ررقت ىلوالاف ةملعم ةوقو ةذفنم ةوقو ةريدم وق ثالث امتدجو

 ةيعانصوا ةيعارز ةيملقوا ةيدنج ةب راداوا ةمكح ةجراخوا تناك ةيلخاد

 ءافولاو ةيئارحالا فئاظولاب مايقلاو ذيفنتلا ةيناثلا ىلعو هرخا ىلا ةيراخحنوا

 ىلا ةيميولا ةقبطلا نم دارفالا جارخا ةثلاللا ةفيظوو ظفحلا و عفدلا تح

 مهوىوقلالكىف نوؤشلاب مهلا دهعي نيذلا لاجرلا ةيبرتو ةيناسنالا ةجردلا
 : مهمولع نايثو مماقيط فالتخا ىلع نوسردملاو نوملعملا

 اهلالحاو ممالا فالتخاو اهروتفو ممهلا روصق نع لوئسم لوا مهف

 نوعباطلاو .ةدك ارلا سوفنلل قيقا كرحلاو نارمعلل لوالا سالا مهو

 نادبالايف ةلماعلا حاورالا كولم مهناف مانالا ىاتاكدللا روح قاشتح

 اودصناذا نبدلا ءاملع اهمها ةديدع مهفئاظوو نوديدع قرف مهو ةرخسملا

 ةقلعتملا مواعلا نم اهريغو ةمكحلا ءاملع مث اهودحو اذا قالخالا ءاملع مث

 ريغو تارادالاو تاراحتلااو تاعارزلاو عيانصلا ىف ةديفملا ايندلا نوؤوش

 رثؤي.ك اهنم هلام رادقع ممالا نم لاش دارفالا ءالوه نم درف لكو كلذ

 . سوفنلاىف رثالا نم هلام ىضتقمي اهعفس و اهرمضيدقو اهف

 ءابطخلاو ممالا ناسل ىهامنا لاق دئاريلا قحلت ةفاط ىأبف تلق
 ملعلا كلذ ىلع مهدعاسو اهوررحم قدضصو اهلاحر حاص نا نويمومعلا

 راكفالا تحلص زب زعتلاب اهات ماقو باحرتلاب دارفالا اهتقلتو ةيلملا قالخالاب

 نيكو ءاطتنإم كوه ااهلذي را كيعذم نم: ليف: تلق: ساوفللا كيذهتو
 ةحما1+لا درتو اهلك ةلماكلا سوفنلل ظف# ةلدتعملا د ويقلا نا الك لاق دب رتام

 الع رجال ةلدتعم ةوَس اهني رح طب ر ىدنع ىلوالاف اهتفامتو اهروهت نع

 . لطابلا اهل حيتال 6 قحلا



 ٠ ) ىرهدلارسنلا لئاسرىف ( 3

 عروس اراهذأ" مالا لنفس را روادها ءولا سل
 .بويغلا رئاتس قئاقحلا

 اهئشنةلعتروصت لهواهراوداوكلامملارامعا نم ًائيشتفرع لهف تلق

 ىن>ام ىلع اهنافرعب لدتس ىتلا ضارعالا نم كلذ ىطىف امو اهلالخناو
 هتكرداو هتريدنتام ىلعف كلامملا رامعا اما معن لاق نوؤشل ارهاوح نم

 ةيزكرملاو ةينامزلا تايسانملا اهيف مكحت ةيعيبط اما رابتخالاو براجتلا نم
 لاتت تليلف نيهلاجنر لافعا» يضتقم لع هلاك نوكر ةلعانساماط ةطاكللا

 واتا اهروقا“ ءالوا -انهنف هز وي لاععألا“ هرصقو لحلا لوطا
 ملكلا عامتجا رودوهو ةئشنلا رود ةيقيقح ةعبراف اهراودا اماو اهرامز
 صوصخم لك ةئيه ىلا ءازجالا مامشنا ناواو ةيبصعلا ةوقو ممهلا داحتاو

 ىلع ديلا دادتماو تاحوتفلاو ءاليتسالاو رهقلا نامز وهو وغلا رودو

 لاقتلا تقو وهو ءاوتسالا رودو مخاتملاو راخلا ىلع طاستلاو نيغلا قح

 ارت رودو ف وقزلا ىلا وغلا نمو نوكلتسلا) ىلا رطل

 فارتا نوكي مث عماجلا رقملانع دارفالا دعابتو ةدحولا لالحتاو ةيصعلا

 ىوهلا ءورط مث مايقلا بايرا نع تامهملا فرصو لاجرلا» رودلا
 لهاكنع طغاضلا نوناقلا لق زكام فختق بولقلانيب هلخاخنو

 ةحوحبلا ناديم ىلا ةحماح فيلاكتلا ةّقر نه صلخت ىهو سوفنلا

 الا
 ةيصع سمح ماسقا ىلا مسقنت ةيصعلانا لاقىنعت ىتلا ةبصعلا هاش تلق

 هدأ ةصعو ةيمومع ةةدط اع ةصضعو ةشطو ةصعو ل ةصعو ةسساج

 اماون نسانحالا:عوزعر نوذام رنج دك لح و نوازل اما ةيص رو

 ةبصعلا ىهو نايدالا نم هريغ نود دحاو نيد لها ةهجو دحوتف ةياثلا

 اماو عامحالا ىلع ةيبهذملاو ةيسنحلادصاقملا اهنطبىف ىوطنت ىتلا ةلماعلاا

 عافدلل دقتعمللاو سنجلا ىالتخا ىلع دحاو نطو لها دصقم دحوتف ةئلاثلا

 اماو اهيلع ريغلاؤ رطنم اهليقتسم ةياقوو اهلها فرش ظفحو ناطوالا نع
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 نيبو ىنب اهف ناك اف لمدح# مكلبتكا نا نيددعولاو تدعو 201

 . كلذي ءافو لوقأف ثيدحلا نم ىرودلا لبلللا

 مارصناو ىونلا لوط ىكاشتن بابشلا لخو ابصلا ندخ عم انساج

 ىاتنو اهميعت دوءيال نا تلا ىتلا غارفلا تاقوا رك ذتنو ىو-هلا دهع
 نم هائيقلت امع ثيداحالا بذا#و اهم نامزلا نض ىتلا وللا مايا موسر ىلع

 ليلخلا اها تاقف ىلوالا ةطاسلا سرادم ىف دبالا ديل خيشلاىلع سوردلا

 تدهديو تار ىذلا امو كنيئامزلا نسا نم: ناكاف اثنن :ايف دهعلا لاطذق

 ماوقاو ةزداغ:مايازو ةقاعتم لاجاو ةرئاغتم لاوخا نم تنعوو تكرداو

 كرد خيشلا ىما ام ىلع ىظح ناكف كاذذا لمعلا انمساقت دقلف ةرئاغ

 تملعمعن لاق راودالا ماكحا نم بئاجعلا عالطتسا كظحو رهدلا قئاقح

 امثاغ ىتبذه ىنلا راودالا اماف كيلعوا كل بجوب ايف رودلل مكحلا نا

 فولا اهنم دحاو لك نمص ج ردن ةيلكراودا ةعبس ىهف اهم راحت ىتيداو
 لوالا ةطاتشلا قود لولا ايودلا ناكتف: ناو دالا م ةلفلاكم

 نيدينلا نود قاتلا 2 افلكت نوهاو ةحشحو فخاو ا سا لقا وهو

 ميلس عفانملا ليلق راضملا ليلق ناكو ىدامتخا ملاعلا رود ثلاثلأ مث لوحتلاو

 راضملانم ابيرق ناكف قابنلا ملاعلا رود عبارلا مث ىدعتلا يدع ةبقاعلا

 سماخلا هالت مث هريغ ىلع صاصتمالاو وغلاب هيدعتل عفانملانم هءرق رده

 ةذيعبل مظعلا شطالاو ديدشلا ناودعلا تر ناؤحلا ريشدملا رود وهو

 رودلا هالت مث قحتسام ريغ هبلطو ريغلا ةناها ىلع رادتقالا نم هنكمت
 سوفالا ناطاس اهبحصي ةئاطولا ةّساثلا ةنمدالا ةلودلا رود وهو سداسلا

 سرتشإ ىوقلاب اردتقم ةشحولا توربحم امكحتم ةرطفلا بسالجف اما

 صرفلا صبرتيو ةئباعلا ةيوهشلا صوصلب بهتس و ةرهاقلا ةيبضغلا دوني

 تاذ ةيعاصلا ةكلمملا رود وهو عباسلا هال مث ةزيملا ةمكحلاب ضرغلل

 : عدبلاو بئارغلا

 ( هن ادعال هاو هزل ناكل 31 < تيش 3 قاب 0 نمو )



 ( ىرهدلارسنلالئاسرىف )

 .لوشو دب ميع ملا حتحيف مخر توصب اذا ليللا نم فل

 دمكلا كالؤا ص نا هنا هل ترص ىذلا مولا دمحا

 دغ دعب نم انلريخ دغو ء دغ نمريخ مويلا اذه لخ

 دمالاكاذىضّش او تاوتدق ٠ املا مايا تاقوا هذه

 نين رعبا تجرخوهبقلا باب تحتفف هبلط نم ىلدبال نيزح نينح تاق
 دنت ليلا تاملظى كي رغلا نم هللاكمح رن تلقف' هللا: ترهنتنا ىح كاودلا

 سم ”الا, مدعي انتا اف الكل ”ىاشو ىاح للاكل افاعي لاق انطو يتوا انج

 لاظوقيدصلا "تيس كتناكو نها لاق ىرهدلا رسشلا تلقا نفث لاقادهع

 دبلخيشلا سرد ىلع كوذاو ىلوالا ةطاسلا ف كونص لاق نف تلق دمالا

 قارفلا ملا هتيك اشو اليوط هتقناعف ( ىرودلا لبلبلا ) لاقنف تلق دءالا

 ظ :”كلكو ادي دف
 (انقالت النا نظلا لك نانظي ه امدعب نيتيتشل هللا عمجدقل)

 هذهىف كدرفت بيسام كلاب هللا حارا كلاح فيك قيدصاي هلتلق مث

 ع انامل ىلزا ارهدلا احا لاق كتنادح قايستاناو كل عا 0 ا

 هضعس نضاال 0 ضرغلات افل هتامحاولو هنع تقولا قا ضل هتلصفول

 قوةح ىضقاةليللا ىنعدفانماماتاثداحلاو اننيب مايالاناذ لاخلا هذه ريغىف كيلع

 نواعتلا ىلع انقفتاو ةقلاىلا تدع مثمعن تاقادغ كتّيفاو تكشناو ةدحولا

 نوكي اه ةنالا ىلاسو ف كفءاواسو ترك داما لع ناهز هيرغلا هذهىف

 . مالسلاو ثيدحخلا نم

 سيما مون ٠.٠ هنس لب خيراتب ةعبارلا ةااسرلا
 ووك كلا كدكلا 8

 نوط ماو ناتعا تورس قامالا شكو لان

 نوت الوا نو لاو #2 و ماتحو فلا مالاف
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 رمح ىلو امديب (رو رت الف ««:رخالاموقلا لع ىبا ىلحف

 عيدب ج سمع ىلا انج رخف تقولا ناحدقف ةعممجا ةالص ىلصتلاس ق ىنبي مث
 نمةسبلا مهيلعو لاجرب اذاف انسسلج مثءاوهلا فيطل رظنملا جيم 0
 مهلعو ةعاطلا رون مههجو اىفءال“ الّسو راقولاو ةنيكسلا مهاشغي فوصلا

 الز امو اوسلحف ىصعلا ىلع نيئكوتم نوفلد» اولبقا دق باجتحالا ةيه

 ةباغلا كلتباشخ نم اعونصم ًاربنم قرو دبالا دلخبشلا ماق ىتح كلذك
 وشحوا ةرابع قيفتوا عاحسا ديق نودب ملكتف لسرتساو باطلا حتتفاف

 .ءايطخلا نم هريغهيلعاك

 كئاوا نم ىديس تاقف لوالا انئادحلثم ىف كلذ دعب انلجمث

 نودحبمهف اهنم عفرا اوبلطف ايندلا ةسخ اوفرعموقلاقمهارا نيذلا لاجرلا

 لاق عبتت ماماف بط م ةبطخ تدهعام ىتا تلق نويلطيام هللاليبسفف

 نوظفحف دج اسملاة ا اهلواش مث لاحر !هفلور تكا ننال نوطح كف

 تاراعتسالا ةفيطاتارابعلاةقمنمىف اوقلاو عحسلاةمكحل اهناو نوبطخمام اهنم
 تلق ةنسوا رهش لك بتكلا كلت ريغتت ملوا كتبدف لاقتنا بطخم امال

 اكل مك اينا اكو لاق ةظحلا فتك فيلاتدف نكف لجلك "كلذ فقك
 تلق ةبطخلا ظفح ىلا رقتْش نم سانلا ف بطخموا لاق معن تلق لامعتسالا

 وقلطاو ةداعلا هذه اوكرتول موقلا كلوا ىلع امو انك اذكهام لاق ىلب

 ْ ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا هيلع ناك امم دجاسملا ف اوطخو جسلا دوق نع مالكلا

 اليلقنا ىديساي تلق ديلقتلاب ىلوا مهف مهدعب نمو مهنع هللا ىضر هباحصاو
 رذع مهل ىلعل تاق نسحال نم بطخ وا لاق كلذ نس# نم سانلانم

 .مولت تناو
 اذه ىاب مهلاش هللا حاصا كلذ ل [(:قوعدنل مهردعب ىلهحناو لاق

 | تيضمو هتكرتو فهكلا لخدو ماس مث هللاءاشنا ةلباقلا ةعسا ىف دعوملا

 ىلع ءادر مالظلا ىقلادقو هيلا تيدّتهاىتح ىدصرم ىخوتاو قيرط صب را

 تضم املف اعحىم ةحارالالو اليبهس موثلل دحاال ىتايل تب و كلفلا نيبج
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 4 ( ىرهدلارسنلالئاسرىف )

 ” ناحرط سيول فيلكتال هل دود-ال. د سياح ناو 01
 فسح نوكتف ةدنقم ةيرجااهاوموذعلا اهلؤختذا اهيسالوةمكملاق انت كلتو

 اهراضم تناكاهتفلاخ ناو ةلدتعم ةيرح تناكةمكحلا تّفاو ناف اهدوق

 .لادتعالا ةحرد نع دوبقلا كلت دعمتامرادقع

 اهادعتنالف دودحلا اهلجال مزتلت ىتااةي رطا ىنعا لاق ىنعت امهءاذ تلق

 تاعوبطملاف تاق اهمرحالفقوقحلا قةحن و اهلمهيالف تابحاولا رح وتواه.حاص

 مه لاحرالا اهب موهالنا بج ممالا ةنسلالاق دئارلا تلق ديرت اهما لاق

 مكحا نف تلق همالك ىف همارم ىدانم لاق سانلا حصفا نف تلق اهلها

 دنعتباثلا لاق سانلا عحشا نف تلق طوحالاب ىلماعلا مايالاب فراعلا لاق سانلا
 هاداف هبجاو ملعو هبلطف هقح ف رعنم لاقر كا نق تلق لاحزلا :تانعهدم

 تاق ىكوك ىلا مهرظنا لاق سانلا سوسا نف تلق هدنع .فقوف هدح نيبتو

 لق هيرودلا تالاقتنالادنع صرفلا مانتعا ىلع رداقلا لاق سائلا مزخا نم

 ماظيولوالال وطيف هلبقّتسمو هرمع ىلا رظنم باشلا لاق اهسانلا لوطا نث

 ةمهمه ربك 1 نف تاقاباسح سخمل شاعاذا نملاق احرف سانلا مظعا نش تلق ىفاثلا
 هتافذ ىلاغتلاق طر فاو ىلادملا ف طرف ناش لاق سانلا نم نيغا تلقون مهف رشا قا

 ماعلا ىفمهرثك 1لاقادعس سانلا لك ١نف تلقءرهلا مومهلدعتس و بابشلا رو رغ
 ىضاملاةحيتشن لاق لاو> الا ىهاقتلق اهنف لمعلا لاقتاقوالا نُدام تلق ادهز

 حصتتافتاق كيلعوا كل رمعلانم ؤزجلاق مويلااق تلق لبقتسملا ةمدقمو

 .كتتطخ ىلع كباو كتم كعسلو كناسل كيلع سدحالاق هييىل

 كل ىورا تنكدق ةمكحو املع توا دقل د.الا اخآاي هللاكمحرب تلق
 لقام ىجايلاق ايش تمظن لهف ىلوالا ةطاسبلا ىفانكذنم رعشلا نم هلادب عئاد
 كل ترك ذ ىذلا خراتلاف ةيضرالا ةركلان م ىرازف' دنع تانثا' ضال

 .لاقةفىصام تاق

 رمسوأ ىجحاحا اهق اهلكو د١ رو ثددَح سانلاىف ساتلا

 ري ىف ىتراودالا ادترمو # رثاوث قت فوس نيع كو
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 اعلا نيب قب اطي ام سفنلا ىف هلتخسارةكلم كلذ لك ىفةمكحلاوةلادعلان وكت نأ

 لقت و كلامملا ريكدت سوردف لنا مث ةمزالمو ةدباكم لمعلاو اسرد
 هذهز رحا نم نكي كلانهو ةيعانصلاو ةيعيبطلا اهرامعا ملع ىلا كلذ دعب
 . اعلا فيداقلا تان مش نا الع بظاوو تافصلا

 ةشقاتماوةر واحلا فطلو رظنملا نجا ىف ةيكملاتنسلا هللا ك مح رت تلق

 (ريغصتلاب ) ريسناب هللاكافع لاق لاجرلا ريداقم لهجو ىأرلاب مكحلاو لضافالا
 تحيبصاف رورغلا نيطايش كتوهمتسا ما اهتمزالذنم كلقعب ضرالا وج بعل

 ءامدقلا انئاوخا ىلاه رك ذب ناك ةيضق ىلترثا دقل الفط هتملعام اريك لهجن
 ترك ذامنا تلق ةيناث ةعيبط ةداعلاو ةقراس ةعيبطلا مهلوق لاق ام تلق
 ارا كلل تلقي انما لاق: لالا دعب :ىفنلا لعا ليفت ؟ىمل ةمكسلا نع نر

 ع

 حما ريثلا ىلا ام عفد رومالا نم تملعام ريغ سفنلا ففياكت ناف ةحلصملا

 : نيملا نارسخلاو

 نا لاق سامي راثآ اوق التل ةمكملا: هده سرد :نييقربشلا قاف .كلق
 هيف لماعلل تقولا لاق لاهم 0 لهو تاق لصو نردلا ىلا لاقت نه

 راكم همح>و ريغتف 3 ديالا اخااي تاهه تاهه تلق هب لهاتتسا ىلعو

 ّ مالا ناطرسو كابا لاق وهح ا نم

 لولح نا مالا كردي ءاودلا 1 5 لاق هللا كدا وه ف 090

 بس 5 1 من و لاحرلا 000 بهذ و كس اهم لك اف مقللا

 كلك نب الا: لاق .هحسا ام :تلق عمتملا نم اهن اكمو تاي هيلا نم 0
 مظعت و اك كعب دارفالا راقتحاو ممهلا قروت معن لاق ضاىمعانم هل لهو

 : تمداقت الك ةبط ةرحش لصا لاق هفرعت له ةيرخلا هلَلاَش 'ىئف

 ةيرانالاق كن ىوراو كنم ذحا كلذ ىل حر شاف تاق اهتقق- تفلاخو

 قحلا اذهنومرتح وناك موق ةيلهاح دهعىف تناك م ةقلطماما



 ع ( ىرهدلارسنلا لئاسرف )

 اهلاحر ند ةفكشلا تقلتو اهءامش ىف روصعلا ترصاع كنا معزاو لاق

 تدجوىنا بلطت ةلاض ةمكحلا امنا هللا كر مع تلق قرش نع اسرغ تلاس دقو
 زانق[: ةناف كحلصم ةحلصم معلا ذل مكحلا اد م رطخلا ىلإ اكلات

 فراعلاة هاف امو تاق لهاا نم هدصقم ىلع صرحاو راكفالا لب وحن ىلع

 احا: هت اسكقف كلف ىوذ الا وعبو اةعرعللا نيمك لاق قفا لات 3

 هققحو لو رذز لاق ىردص نم دحاام ضعب ىشو 2 ح وراع

 1ك ىمام ت تف بحا ل ل لاق عمسا اناو لق ىدي سأب ت تلق كل ا

 نمت قارن ا نوستتال نان اهك قايم ورا تلف ىف اان اك ل
 .كلذ كل لاق زاجنالا هللا لصرال

 طوح-الا موزاو طارفالاو طي رفتلا نع رومالا ظفح ىهو ةمكحلا نا

 ناذ لالا نع ةئالثلا اهاوق ظفحو سفنلا ةمكح اهلوا ماسقا ىلا مسقنت

 ىطارفالاو هلبلاىطيرفتلا اهاف رطوةمكحلا اهلادتعاو ةيكلم ةزم ةوقسفنلل

 ىطارقالاو نال“ ىطبرغتلا ايهفرطوتةيدضع" ةفسأ ةاوقو) هر

 روجحفلا ىطيرذفتلا اهفرط ةب وهش ةيممم ةوقو ةعاحشلا اهلادتعاو روهتلا

 ةفعلا اهلادتعاو دولا ىطارفالاو
 ىطارفالاوملظلا ىطب رفتلا اهفرطو ةلادع ىلا تالاددعالا| هدع عمجو

 اهتمت ج ردنت سانجا كلتو ةيناث لئاذرلاو ةعب را كلذ. لئاضفلاف مالظن الا

 تاجاولا فرعت هربدنو هملعب ناف امفام مهاوه مسقلا ادهو ىش عاونا

 ناف مومعلاب كَلَع تو هةملع نم كلام رده و ةقللا دودحلاو قوقحلاو

 هيف نسفنلا ةمكح لهجم ىتذلانا قع ايقيقح افق اوت:هبلع فق ودم هدعبام

 .زجاةيناثلا نع ناكىلو الا نع ًازجاع ناك نهو لهجا هريغ سما ةمكح

 ىلا ةراشا هريغ ىلع ةيلمعلا ةمكحلاىف مسقلا اذه ءامكحلا مدق كلذلو

 هيلع بحيف لزنم بر نوكي نال حاص هسفن ةمكح ءرملا ملع اذاف ترك ذام
 هتاقلعتمو هناللمتشمو هلزنم ةمكح ىلع ردنقا اذاف ةلزنملا ةمكحلا سرد نا

 ىلا اماس املس قرتيو ةحردف ةحرد اهعاوناب ةمكحلاف جردس نال حاص



 ( ىرهزلارشنلا ) 43
 ' لوط دعب لمالا ةببخ نم هللا كافاع لاق كلاح هللا نسحا كلام تلق

 ائجف ىلع ةكبألا هذه فشكب تا نال ىلما ىقاس لاقاملو تلق لمعلا
 تلواحو ثكملا ىلع تمزع ىداؤف اهل نآمطاو ىرظان تقارااملف اهتبطتساو
 هذهلناتلقف نيزح داؤف نم نين اىنرداب ذا ىنمتا تنك اع ىهتاانا امنيبف ثبللا
 هللا قوش مدقتم هيلع مجاهانا امنيبفاهف نم دوج و عم ىل صاخن ال وقىذلةكالا
 كلتدعلب عماطملا ديهشان|اهف هبالطب ىنلطو هءاس ىتانف نينالا ناكونئتهءاذاو
 . تلقف نمزلا رغث هاكم ىلع كحضو ندبلا هحور تقراف مث عيااقولا

 عمتجاام صرح قرف الل اطف ٠ عمطلا ءوس نمنمحرلاب ذوعا
 هءرغلا تمزلو هبقلا ىلا تدع مث ٠ عنق اين دل ناك ول هرمضام

 خيراتب هنم 4 ددع ىف ا م.. اهنس ل وم ف ةتلاثلا ةلاشسرلا

 سوا هئس هدعملاىذ ةرغ

 شدو [ني سام لم و. + ىل ابسبلإ فتشمل فش
 هنملا هلا اذهالو ه اذه دعب ًارسن رسنلا سيلف

 دعب تمه نون روضحلاب ةعانقلاو نونف راكفالاو نوجش ثيردحلا
 راشد ىنرس الف مجالاو تاباغلا نيب لوئاو ممقلا ىطختا ةكبالاب ىحاص
 راهنا نييح ىلع لظرت ادغوا ةضور دخ ىنقورب الو ردد مهردالو سمش

 دبالا دبل خيشلا ذاتسالا ةاقالم تاقيم ناحو عوبسالا مايا تضم نا ىلا
 ءامكسملا يكحاي هللاءالس تيردانف ةراغملا ف ىلا تمدقت ةعمللا موب حبص ناك املف
 ىلع لخدا مكلا باطىف دوهجملا اها مالسلا كيلعو لاقف لاح رلا ةودقو
 انذخاو ءامكحلا ساجم انسلج مث هيدي تلبقو هيلع تلخدف ةعسلاو بحرلا
 ىالوم تلق ش>-وملا رفقلاف س لاو كلاح تفك( اقف هس دخلا فا رطاب
 خيشلا عم 0 نعامت هل تكحبو ةكرف تك اه الام تا ىنا

 . عماطملا دلدهش



 5. ( ىرهدلا رسنلالئاسر ىف )

 0 اذهىف 0 5 هذا 0 ندلا 0 3 7

 تقاس 2 ا 0 0 ل 0 0 تذاع 0 اهو

 كك انش حاورالاترباطتو اع 7 5 ضرالا تقزعو اددعس َُك الا اهل

 تاهحونونظلا تل قدح ا همالظ دّئشاو اراريغا راهنلا ضايس

 ىلعالا ولا ترصبا عورلا نكسو سفنلاتاده املف .. نوكيام و ناكام

 طارق و ررش ضار اهلا ابلل قارعو 1: لارا 8 م وكب اذا

 فوُا فوذقملا اذهام تلقف رذحلا احم قرت>اف ردقلا هفذق دق ران نم

 وه امنا نسابال لوقب خيشلا ىحاضب اذاف اضقلا هب بزر ركع ىا ىلاو
 ىسفان فهل تلق زيزع رطقو ةببط ةدلب ىلا خيرلا هيحزي هرلوكلا بكوك

 رصم رصعلا ِبْئا#حت ضرعمو رهدلا ميش ىلا لاق نيحلا قاس نا ىلا

 قر ع تر خاف يح وي وو درا تدل اقماخ اهاخ الح و تددءف

 ن اًعسالاف رسعمولاو نوءطهمس انلاو اهدالوا نفدنو اهدا وف قر روم

 امانا تيك ف عتشا !!كالج و لشتلا  لادو ؟ىوتك "اننا ونيل 412 عمد نع

 اهاراتارسح ءافتك |ىحاصدصقا الو ءاحام ىلستللالو اليبس ةحا رالدجاال

 بهذو تفل عشراو تقولا 0 ىد اةهعقرا تاوعدو ايا تاوصاو

 ريب ناقابلا ناو نيضاملا هللامحر تلق كلانه ىرشلا ىتناحو عورلا ىنع

 لواح نم ل>و ىف هءاذاف ةكبالاب ىحاص تدواع مث محر فوؤر هنا ةيفاعو

 ثاقف.لحالا

 نع اوأ قوق كتعز ئذت نتا 1 لغلالا لح دفا 21117 حاوي

 لحو ّق 8ع مولا تودغف 24 للا ده نم دل واع ىدلا 0

 .لاقو نزح و سؤب جعال ىكشو ناو ماهف

 مدقلا ّق 3 ترق دوم 4 ملقلا فو دقو تقاس ا

 مقا بابا ناد 2 اذا # معنلا روح ام وح را امسح

 مهندسا 1 معلا ا ذاف # م>ارصباملو اضور اكيد



 ) ىرهزلا ردمدلا ( 1

 نيذلاءايوقالا نابشلا ىلاسمالا ميلستاضغالا لهااب ىلوالاف لارا تايقو كل اعلا

 ممالل داو ىتباو مهلريخ ءاوزنالا وا شاملاو تالا نك دانا | ونا

 ةماه تشاو ىلا ا جا وش تاظداَو 4ش .ةلحا ت تاهح الهم اللهم لاق ّق و

 كرا نإ كفي آلا هللا 1010 ىلا رصتل ءاربغلا عرش تذخاو ءارضحلا

 تاق مث هعم ةملاكلا ةصرف متغالفريخ مكح لذكر تلك هلع نضام لمعلا

 قلاع كلف للا لاق 272 "لع كح كازال لئابسم صعب نع كلئانس قا

 نوكي ةوظحلانم اهنم مهلام رادقمو لاحرلا اهلطلدح ىتلا ةيقيقحلا ةمكحلا

 1001 ضو نحناب ةقلأا مدعو 2 0 0-0 0 هنا

 ةوقلا نم تايشانملا هح رو ىد ريمضلا كفاك قف قدصلا مدعو و ل

 ةصرف ىوقلا اهذخاب ةلواقم لاق قساوملاو دوهعلا ضاق تاق لعفلا ىلا

 نر ناسا نطو ) لاعالا ف ةلفآ تيصلا اهلم ى ثاذملا لثكت
 ىلع دامعالا نكمي لهف تلق نيدهاءتملا فءضا ىلع لاق ءافولا نم ىلعف

 اص ضغلاو ىحلا ىلا ممالا وعدب اما الك لاق امتوادعو ممالا هتبح

 ىلع فوقوم اهني امف طايرلاف كاكفنالاو مزالتلا لصحم هاضتقك ىصوصخ

 مولعمو ةييدلا ةعيبلا قوقح ناطاسالنا ممالا قوقح كات نام تسإجلا

 ةطقنلاىهو اهنايح عوش ن 1 كيال ةنيدلا بوعشلانا

 مو.ع قى ا بايرا هس ردا نعل هوثوثثو ةلكسملا رس اهيلع بت ملا ةعماخا

 تلق لجا لاق ةمكحلا ريس سانلا ماعا اهلاحر نوكت ذئنيح تاق ملاعلا

 صرفلاص برتت ناالا الك لاقاهسفن ريغ ىلعاهتحلصم ىفدمّعت نا اهلدل نكي لهف

 نماهلريخلا لاقاه ريصم اف تاق لمعلا ىفةلهملا لاقط املا اف تلق ريغلا ةحاصم ىف رفد

 تدل لاق ب رغلا لاحاش 8 1 هرو مسه ان ول .غلاو مزخلا نم لمعت امرده مايالا

 تاق هنراض> تمعو ها عش راو 2 تددعتو ل 0 هرب دم

 سصعالاو نالا امالاقمهراكفا ب راضتو هتاعجح ددعت و هبا زحا ف الخ ا ىف ى نما

 تام اذا اماو عزفالو فوخالف ىلوالا ةنودلا ىف اوبرت نيذلا لاحرلادبىف



 مس

 ذا ةلاخلا هذه ىلع انا انيق زاكذتلا راركتو راكفالا دادرت ىوس سنا

 نه برشو 6 ىد 0 م رهدلا لك ادق ا ىم هب رقم ىلع ترصبا 1

 نيعلا ىلا رظنن 3 اسد اضع ىلع بدو ما فادي وهو ىوترا ىتح هتديشءام

 ْ ىتلا دق دق اف ةحارب ايندلا ىلا ريشنو تهابلا ةرظن ىرخا لاهثلا ىلاو ةراث ْ

 هتماق لوط عم حايرلا اهاداهتت هت لسراو ضرالاب تطلتخاف اضيبلا هماوذ ]

 . ىلوالا داع اي اَه ند هنأ هن ىل ليخنأ دعب 4 هتماه مظعو ٍ

 ردقلا»ه ىراوحكحخا هذا ى نم خيش ىسنش ىف تلق ٍ

 ناكمالا ف كلذ هرسلا ناكملا اذنه لا مرهلا لاح ىف مسقلا هتقاسو |

 لاق 00 8-2 هيدل تمدقتف هيلع ا سلا 6 1 0 ىرتش ع ّْ

 ْ حاس هللا كرمع لاق لا تمعنف اهف دهازما رمعلا ىم دقو ايند 0

 لاق لوشتام ىنعم ام دادضالا نيب تءوسو ضئاقنلا تعمح تلق دهز بلاط |

 | ىلع فقال حوسا مالكلا قرش ةعزتلا ىبرغ يف ملعت ملا لالا 3 ْ

 باطاو ىموب دعب مهل اه رخدأو ىموقل ع قئاق دلاو قناع

 سلا تاقاهنم هيلا 3 ةجاح الاومف دهزاو ىدلوو ىلها ىدعب نمو ىللايئدلا ظ

 نماسلو لم الا يدعو لمحلا ناهز وه لي لاق عارفلاو ةحارلا تقو كد

 مهورضامهلاحر رمعلاو رهدلا مدقالك نيذلابالو هلحا ءاضّقنا لبق هتمهتوَم

 ىتكلوال لاق قرشلا نع ربعت كناكت لق شاملا رباقم ىف مهونفدو لاماالاب |
 تقو لكلو اماكحا نس لكل :نءاق تاصو امتفكو تناكاعا ةمكحلا لا |

 لوعيو مهملا لبقتنملا ما لو وب امئأف بابشلا نامرحن لوس نمم تساف.الامحا |
 | سعلا نمةجرد لكذخاتل بئارملا ف مهب جردتلا نم دب الف مهمه ىلع هيف

 ناك لامكلا زمعلا غلب اذا ىتح لامعالاو براجتلاو بوردتلا نماهسانسام
 نمذخ اةراظنلا لاجرلابز واجناذا لمعلا ناتلق هب موّشامل اًئفكهيلا دهعباملالها

 نيلوماوقلالادتعا ودحلاةموعنب بهذي امدعب ةيعمسلاوةيرظنااوةيمسجلا مهاوق



 ( ىرهزلارشتلا ) امن

 الب تيقن ةمالا نئال ) اهشالتو اهتاتش دعب ةمالا لمش اوعمح نيذلا ةفالخلا

 ىتح و99 ةنس ىلا ه5 ةنسىف وك الوه ةعقاو دعب نم ماما الو ةفلخ

 مهنع رشب نيذلا كئاوا لاق ( لوالا مياس ناطلسلا موحرملا عامحالاب اهدقت

 لاق ىلب تاق ةينطنطسقلا نوحتش مهناب ماسو هيلع هللا ىلص ةلاسرلا بحاص

 كقتعللا ف عا لهف نورقلا اهلع ينضم دقو همالاب ىف 1" ىاب لوقلا معن

 وا روش 0 فرعتا هللا كح ربتاق هدهع ام ىلع سانلا مأ

 فيرحت عم 2 طب عم نافيا عرلا ملا عس 5-5 7 تلق رايد ما ةسما

 تلقر هق عازل فاو لاك لاق ع دامو زل ١ ىلا جرا تلق سايق ريغ ىلع

 فيك تلق نيلو الا انتا ىف اذهب انعمس ام لاق ( هتربللاب ) مالكلا نسحتا

 امهتاك لاق ( ريماشىد بورلا ) سبلو ( نولاصلا ) ىف سواجلاو تنا
 كلت تلق ام ةحاحال لاق ةيبنحالا ةغالاب ملكتلا كنكميا تلق عردوا ناويد

 نإ تلح اعلا كلت لع كلتا اغلاق اهب ع .انماذ اها راعا
 مومسلا هذه مكيلا ترمس نيانم لاق ندقلا ىف ان بيعاندنع ىتدلا بصعتلا
 اوشو الاقع موق لاق: دما هللو تلق كف ترثاف لاق ةدعب تاهج نم تلق
 ىِن قارف اذه قحلا رمعل لاق ا لمعلا هوواسإ] وةاد6 لخا مكيلا

 لها نم تلو (ىدانو ئدعتسا تلقا ىرخ [ ةرع زيك "نلخدتال ا

 ىف [ةافاوم كن و تل لم اد ةماقالا لغتك َنَع 'ناذ ذلك لاق“ مولا نخرالا

 : لوش وهو فرصناو 0 اهنولصي نم 2 ةعمج 0

 كل ا هولا كا ؟ترضف. قلتلا عاد لق كنا" تنك دق

 كا كلتا ”ىدابام ىده 1

 . هللا ة 0-5 مكيلع مالسلاو 5 تءعمساع مكلتبتكو تيض»و هتكرت مث

 د1 ع نع >ف ردصلا ىف جرحاذ مايالا نم 2 ا



 مسا ( ئىرددلا تلا لاق راقرو

 كسلا كاد نم نودقملا ةفاحسالل نطور نع ناين ضار

 نمزل روحا تاحإلا“ هاو ه3 كا را و ا

 تيدانو اشه دنم تمقف ا[ كا كح ىداتساو ىديس توص هنأ ذاف

 نق. لح لع تاه لثح ا لاك هءالا كل عملا كالو فيكلا كال نم

 الهسو تنقل الها الهسو كب الها لخدا لاق ىرهدلا رمسنلا تلق مالغلا

 تطق شرا ىاجو تنك نملك كتبو[ دانت لك ىمك تلاط نا 1

 قلاةركلا تر ىنارتملع دق ىان. لاقفا رثا لك نع نعراقما هل تيفكف
 ةنع هللا ىحراتاططلا قف رع نيموملا نيبأ تيما رام دع صرت نتف

 ن ”نامع ةمالا هده نم. ىلو.دقانأ فرعا تيد لاس ناسك

 ىف جاتح اخيش راصدق هب رك كف مويلا هلا بفكف هنع هللا ضر نافع

 يللا نا ديالا اخااي هللا كرب 3 ءاجرداهدتإ لاعر لام هاو[ ب

 مث لاق سمو معن تلق هنع هللا ىضر ىلعا ىمالا ىلو نق لاق ديعبل 2 اع

 مكيف ىضَه 0 وهف ماكل احرلا معن لاق هنع هللا ىضر ةيواعم تاق ن

 ةيما لا نم مويلا مكيل و نف لاق 00 ىلو دقف الكت اق نيمحاصلا 8

 لاقمهنع هللا ىضر سابع لا ىلا تاق مه دعب تراص نم ىلاف لاق اوضم تلق

 الادالوا نيب سم الا ناك فيك لاق اوهذ تاقمكف مهنم متاقلا تيارول تددو
 لهف اوض رشا كلذل لاق ع موضع لكاو مه ريغص مه 0 لق تلق.مامع

 لاق ىضمو سانلا ىلو برغلا ىف لخادلا نمحرلادع تاق هش نم مهل ناك

 عيمجا ىف ت تلق تاسايرلا تقرفتو لاق سادنالا فئاوط كولم تلق مهقعا نش

 ماما ىلع الا عمتجت همالا هذه نا لاخا تنك ام هللاالا ةوقالو لو>ال لاق

 قت نع( درت اق عت 2 اينايسا ىه تاق موبلا ندا لاَخ فكف دحاو

 ةلود مش هاه لادا اع لآل تناك لهف بحععلاب قارتف الا عم لذلا 06 لاق

 لاق 0 تلو وع هك لاق ردير اه داو املا معن تلق سانلا ىف
 هب
 اهالاوت مل 3 رصف ك1 را 5 * ةيناك رثلا مث 6 كل تق مم نم

 نكرم نابع لا تاق :نوسابل] اف كاك للا هماادإ ادع مو ل ردك



 ( ىرهزلا رشنلا ) منان

 ا 3 الا نانطتم ناريع ىلع لع قااق ٠
 ىدص ص تبصن و ىتق تدهم ى لاش اصع تبقلاو ىرارةرقاملف هيلع تطقسو

 اا راكم و هواي راغإ ]18183 نقلا ةركلا كلت لتقاتا تيرختو
 اهرظانمو امتداعمو اهتاناويحو امتاتاسن نمو ةعفتسم لابحو ةفئاكتم تاياغو

 كدر اع دانا بمال اقوا طا مو كرارأك ةيشش وهام ةعرطلا
 ةبيط ضراو ةثلالم ةطيح موتو ةريثم ةديدع راسا اذافتلمأت مث رظنملا
 د الا وك نكس نافاوشاو نكشلا نم هناكم واخ ناار يع عيدنر 11

 اهاراك دنو ىلوالا ىعول نم قدواعو ىش ًاراكفا ىلعمجو ىرخا ةشحو

 دندن ل انوخر وهزلا ل قاودودقللار ,اك ذئن وصغلا قناعااًءاهت رجف ىندواعام

 ىفريسا انا امنيبفمايا ةدممايهلا اذهىف تلزامو راكفالل ًاحئرفت رايطالا حراطإو

 الا وملاب كسّتو ىلفسلا ضرالا نع عفرت دق لمحل حالذا ماكالا ضع

 اهل الخ تزرط تاباغلا نم دمعز ىروفاكلا ضءالا هرهظ ىشغو ىلع

 ناب الا رولا اكيلزاط تح زد ارطاشتملا "ةفلتختم نهاردالا نَهاوِح

 رظنم ىهنا ىلرهظ. ىتح اظوهو ادوؤعص هكبا'ىف:تلجو ءاقرع تدصتف

 راقتحالا ةحردىف 3 رظانم ىدنع كرت الزنم هتث نم تللحو رب جماو

 داّوفلا نم نكسشام' ناكملا: اذه كرع ار وغلا ديعب ةهوفلا ممظع راغ هيفو

 . لوقاو ىنغتاو ةشحولا 1 اواو ةدحولا مدانا تسلح

 ( اكحلا" فففو لع قد ىررسصاوا اه نكح ناك ئىدذل |: رعدلا " كر
 وي ءاه واج دق 0 ما ٠ نطو ما اها تدل عر" له
 ناعطا و .لوذنلا رس” دعب © نمو نم مآ الفال الاجر ما

 نلعو رس نيكي قرف سيل ٠ نمتكأ ام رهظا مويلا ىداؤفا
 3رلا لح اكأإ نايا ادع ناد. نكن لكا ف ىئوتتملا "نتف“و

 لخاد نم نينا هن اك نيزح توص ىداؤف عدص ىتح قواك

 . لوهم توصب لوَش فهكلا كلذ
 ندحشلا ىلددحو ىولللا و 0 نطب أم رهظا و ئوكشلا و



 م ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف )

 ةدثباهادحاتيوق اكن اضيقن ةف رصتملاوةظفاحلاةوقلان اف ريسلا ظفحاالركفلا
 تدرول)ماّمهاو مومهىفهف رصنملا تعبنا دقو لاه الاب ىرذ الا تفعضلا لا

 تاق كيدلى 2 كيلع تدسسفأ تاق ىنفلكت مع ىنيفاعف (رد.مل راودلا كلفلا

 مركشف حمامي ةعئاقاناف تلاقهيفةدْئافالف لامحالا اماو هللا لييسالف ليصفتلااما
 حاسس ىلا تافو الا كلتف تاور ضعب تلسرا تنكدق تاق حئماو

 تلاق كلا سالاو كلع ادرس كلغ ران ماع لبق نم ماعلاهمملا ضرالاىف

 تجرخاو ىتتكم تحتفو ىتق ىلا تفلدف هاوهتام كفغلبو ةللاءاعر تاه

 ميراتلاو جردلا بيترت ىلع ةدحاو دعب ةدحاو امتولتو عبسلا تاررحلا اهيلا

 1 . ىمو

 ددعلا لذى ١٠٠١ هنس لاوش ١١ ىف ىلوالا ةلاسرلا

 صحو :ىل تفوز ىددا نا و٠ ىاحر تلاطو رهدلا ىنعتا

 قراظن ىوس ىدهع نيف ٠ ىترايط ىب ريطت لزت ماف

 ةمكملا سرد دعب اهدجأ ملف ٠ ةيضار ة هشيع ىتعم تلواح

 ىنعوا ىركف ىدصختا ناكف 2 ىرعف هان سرا تلك
 ةقافلا كو ككوق الو ىف. ةلاحو [تيلاىتم دج | ماف

 تحن ؟نيقكدوو روهشذنم مدق نم هاهو ناوك ص ديعا حا نك

 هفافكتسال قناكم_محرام لع مزاع ىاو ةيفاننلا بارا حال دق ناب مكلا

 ةعبرا زواحتتال هزنتللةزي>و ةهرب هيف مقاس ا هش : اقح ىلع فوقولاو

 ىقراظن تبحو ىتيزع تدع كلذوىلعو ىناوك نرق ةبامسمحو فالا

 ركبفلا "قباب" تف دنا: ءاضتقلا رابث فايع تفدعو ةرايطلا يف تالا

 قباساو امن عدواو اكوك حفاصا كلذ لالخف اناو رظنلا عقاوم ”ىطختشتو

 امنارودو ةسك اعتملاامتاكرحو ةفلتحلا اهلاو-| ىلع جرفتأو اناث قرافاو !رايس

 تاتكف منن انك اعلا تاذونيعلا تاذنع ةلخاخلا اهزك امو نءاتملا

 : نيعملاهللاو قدوع دنع ىت>ايس



 ( :ىرهزلارشنلا ) مس

 ىبراىلا عسي امسلاردب نوأ * ىلدجسنابلا نصغناولهللاو
 بدحتحم لد ىداؤف لاّتساالو ٠ رظنالو فك امهل ىندتما ام

 بداالا نم قاياغب ىلستلا الا ٠ هبرسا"ىش نم شيعلا ف قسم
 هرشن رفسم هرغث كحاض رهدلاو مايالا نم امون ىنامأ ىوبحو تساح

 ىراج نوصفلاحلطصم كيالاو راونالاةعصان راونالاو ممشلابيط ميسنلاو

 اندطشو انهقاروا لئامأللاىلء ٌؤرّمتو اهقاوطا قزت قوولاو نونعلا

 تلخو ىوهلاتاّتشا تعم ةواحم كيهانو قافالا كلتف قاشعلا تاحطش

 ريغ نيقزالو اهمسشالا ئَشاَوالَو اهملساالا ليلغالف .ىوتاةشاغ نغ

 يِصشلو سفنلا قارامم 0 0 ضتفملااهماعالام اعالو ضفلا أاهسو رت

 قشاعو ىرعدلا ىرشلاب ىناما ديس تلاق ماقل | كلذ ف مالكلا لسان

 اكل اكوام لود عاننملا ترتخاف كيل ىضح دق كلا قوس نا: ىرصفلا

 امو نعاف كيربحاف اخ نع ىتلاسادقو كناجات عوالل تسابشلات جو
 كوحرا نا نادقو أرس كريمض نع تقلا الا | سمعا كلاح نع 9 دنو

 لاقت وكما ةلرتم ضلت لكل حرش نا:كشلا تغازل لم الاءاحر

 داؤفلاةكلاماي تاق ىح نم ك.دلام فرعاو ىلق نئمطيا نوصملاك ريمض ىلع

 عراصم مالكللناف 0 ماكر الو“ ههانلا لئتسالام كنعد قنا اة ضآو

 11 ا ل عما لك ١ مره نم كينعيامو عئادو رارسالاو

 : رافقلا هساغمو راهم هلبلو رارق هأرق رسلان ثهلت وهاهو هم د نم

 0 تا نطو لام اوه وحان رع[ اذ تبكى

 ىلظ فيط فا ريسأ ثيحو ه افض مقا ثيح مويلا ترصف

 نمزلاىف تيقالاع ىنربحنو نطبام ضعب رهظت نا نم دبال لبالكت لاق
 صيىسعا كلذ ىندساب تلق نامزلا ده 0 001 نادك تفراف فكو

 هك دنا 3 هرواكذبأ نع 1 سانلاو انك ةداغل اف ريغلاهن تصهذو

 سقنل هندرسو هن دعأ امال كيلع هللاب تلاق ثمللا اذه كعب ثسعلا نم دعب دق

 0 أت لاقلاو الط لا ةب ران تلق لا ادهنملا لع لال [دهشملا



 داما ' لا

 كو ' ( ىرهدلا رسنلا لئاسرىف )

 دعب روواقلا. ناديم ىلإ كن ىلا :ئذلا اذاق صن نم اولا هللا 13
 قحلا نحاس ىننحس لاق افلا ملاعف كاوا لوطن. نطاوشاوقص ردك

 اليفك هندلنم ىللعجو اليس هلضفنم ىلدهمو قلخلا ذقن“ ىذقناف

 | هفوطاىنا لبق نم لخا مل ادالب تفط ىتح ةيناررلا ةيانعلادب ىتلمتحاف

 ىفرعو مهنم تلهجام رهدلا ىنملعف مه رشاغال 7 | اذاتع ترشاعو
0 0 006 

 (دوزت, مل نم راخالاب كنار . العلم 0 مالكا داو

 رافساو قئاقح طاكتسا لاق رادع كلم رى اع تا ن5 تا

 مهلا نم 2 انس مقف دهاشملا تدهاشو فقاوملا تفقو كناكو تاق قئاقد

 ىرا امو سانبالاو نس الان ىدهع لال دقن تلا تصو نع هزات

 نا دقف راكفالا ةلدابم رورسلا دهع ديعن انس مق 00 لان مايالا تعنصام

 مكحلاثب نيبواننم لوحم ناو نورظتنم مهام انم راظتنالا لها ىربنا

 باوصلاةاشوو قئاقطالذاوع مغر ىلع راودالاانل تداجدقف ملعام لهج نم

 اهدح رافسالا ىنم تغابدقف بعتلا نم حيرتساو بصولا بهذي ىتح معن لاق

 : تتلعف

 ربازملا فرك ند موعلا واما هل ع

 راظتنا بع نم باقلاح م« ارتسا7 نآلا كن الخا

 رايدلا كلت نم رسنلاع . اح موي كلاقم ركذاف
 راغص ىف لذاوعلا عدل ٠ رهظم 00 2

 دايم [رمخلا كرد دف هر كشلا 2

 .ىلاعت : هللاتسبا .ءاتمملا ده: عدلكلا ةلككتيو

 535 كلا ذة 8 ةعباسلاةلاسرلا

 بلطلا نعىعادلا قدصامدعب نم ٠ برطلا ىلا وعدت تام اللام



 ) قىرهزلاريشتلا (

 ىلستلا لقو مهرأ نم دعب نم 1 تلقلا ٠ نح لئسللانِخ

 داع مويلا حاسم ءص ناكاملف نال م ل 8 مهم تدهع نم مع

 قدا عككرتف ىف وبك عقاوم نم تفرعام ىلا ت>رخ ىناما قارف نم
 ةامرأ نأ عنلماتف ةيقؤت نسح ىلع ةدحو ىدان لب هترمضن ىلع ةشحو

 لري راكبم كيكو كلها لإ هراقا تا اقوطخلا ترفاو دقافلا لماث

 ه0 لاقل مالا هللا دنس نايزف ىلع قواك ايف توكشا و ناوكم

 و 5 | راكفالا ةلدا نمو ةيدولا تاحطشلا نم انني صام تاو

 كلذ تركذتو سوفنلا حادقاىف ارو ريدتو سورطلا تاومسفف ارودب
 نس و ناهربال قحلا ناكمايا لاخلا ديرب نم مطقملا تالسارمو لاصتالا

 هءدعا_سم مودنال رك يا ىلع ىنسا دازف ناسحالاب .انورّقم رهدلا

 قز زع.تلقادقوالا نسالا دفادف ىف لوحنا نظلا داك اف هتارسم قالو

 !ٍ .لوقت ىهو ىنادتلا كءريتو ىتاهتلا مدقتن برقتت ىناما
6 

 يالا“ حراتتلا اقل. ةلع ناوك. * ئوت ترق دعب لع ندامال

 .ةلكتألا ترق نمد هيب 2 اع 3 اهرذا داح دق ىونللا 5 ,ةعاق

 ريا كل تلاق ريح نه نيورتامو رثانم نيرت اش كايح هللارضن تلق

 ةملكلا ءاحاىف كللج ' سهذلاىف ككيرش“ ةعنلا ف كقدضص اذه" ماعلا

 كّسدص نا كنرو ىا تلاق ماعلا هينملا موده ىتتي ريش كن اكو تلق
 انااهو بوقعي ىلع داح 5كيلعهب داحو 0 3 1 ندسلا نم هللادخر تاق

 6 ترسو ل اكم تكرت مقار ملا تارسح دعب قالتلاة دل معاق هب هادا ني ريشدلا

 ضكر رفسلاةمسهيلعو ليقادقدينملا انه دصو الات اوط> ضعب تروا اق قاما

 ل 2:01 قلو 27 لخ قارفل ا عباشتلاو سرفلا لع رافلا نك لي نع

 لست الوادمرهذلا لع باتعلا انلدامتوالب وطانقن اعتمد وهعملاراظنملا كلذ هديب و

 راظنملا انامتحاف انقورلا 0 لمالا ني اها نك زان :كاحتو

 دهعلا 5 دس #50 ىر 3 كيعت انساحو دص رملا 21 ليمربلا انقسو

 ا رهظ نيب ك 1 تنكدف ةيقلدعا 3 قئرو ةدحولاق قبدصاي ه]ت امو



 فل ( ىرهدلا رسنلا لئاسر ىف)

 ماركلا ءاينلا هاوخاو مثالا يخ ىلع مالسلاو ةالصلإ مالكلا مات
 ىلا تدعو هراسمن ليصاىف هراغل داع مث مت هموت رصع ىلا هموقىف سلجحو

 ةيشىف اندعومو هناشنم ناكاسع مكل تدتكو: اما روع عم قاكم

 لاس هلباءاش نا لالا ممل لئاسلا

 فص خيرات ناسنالا نم مل ددع ف سك اكملا ةلاسرلا

 أوت ةنش " هدعفلاىد

 نافمعو بيبح ىنخءىف كين مقو ٠ نامعن معن تاقواانس ركذت

 ايا رثازز لع نان 1 بايبسو ١ انملعاو ن [ كلا كك نإ كا

 ناتع برعلا نتئاق نمو ا نهدلا ند - ير امد دو ملل نيك 0

 نازحا مايا دمب رورس مويس ه اقللا معنا اذا ىركذلا نسحا اف

 نارممو دعب دعب نم :مهلزاتم ٠ .تند نا ب كلا نيتاسلا ردح

 نابطوا مك اي قش ودك دخت فكك ل

 ناني" نامزل] .ىلور كد ذل )و كا اعإو تنك ىدلإا دكا رع مهارت

 ناريحو لاب اونتةسا ما اومأقا » ىنم نم دهاصملاب ىلل لا ىرت

 نالزغ عترم داس الاب نوطوحم « اعما# دوحتلا د2 نم موقلا ىرت
 نافذ دهعمق ركفلا 0 ملف « انيلاخ لظ هستلخ دق ىئدلا نطا

 ناعظا رئا ىلع ىوها نم نئاعظ ٠ تلحرتف اهلح دق ىونلا نظا

 عمجو مضامل قرفم الو عفنا ل راضالو عفر امل ضفاخال نم ناحبس

 هنملا ىلا مدقا.ذاىن نسحا دقو اقح ىنر اهلءحدق ىنامالا ايّؤر لي نا

 0 فورصلادب تقرمو اننيب اهف قارفلا غزننا دعب نم برغلا نم
 ماركلا ءارقلا تارضحل تركذ .نيمحارلامحرا وهو ءاشنال فيطل ىبرنا
 .لوقاو نوحش وذثي دخل هناو قاما ثدح نم

 صاساالو داؤفلاالا ملك اال تساحو بي رملا دوع دصرملا ىلا تدع



 ) ىرهزلا دمنا ) 0.

 لع مايالاناو ترده براجيلان أب نش ىلعل ىف أو ع ءاضغنلاو 0

 .ترخذاو تمدقأم س

 مايا هدع ماقملا ىلع اَنَم رعو نوتفلا نوفو نوحشلا ثب د.ح ف 1 ا 5

 املف ةداسلا كئلو ال لوالا دهعملا ىلا :اننهذ داتعملا ةط1لا دعوم هناك املف
 ماركلاة مارك انومركأو مالسلا اودرف انملس موبلا ةودغىف موقلا ىلا انمدق
 مالكلا حتفتسسا مَ ليقادق مهخيش اذ ذاو ةعامما لك ىد قا تضماق

 . لاف مالسلادعب

 نم ولو هورذحاف هبقاوع رمتو هقاذم ولحنام مالكلا ىف 1
 نمولو هومنتغاف هبقاوع ولحنو هقاذم ص وهام هنمنأو قيدص
 كا لع مالا صرحاو ساناب سانلا ىلوا م ناو ىبابحا ودع
 مكيلع واجت ةيفاص ةارم ىلوالا نورقلا فحص هذه مكحلا
 املف ناثرض دحاو رحج نم 00 نورتمت هفام روص
 وهو غارفلا متبلطو ءامل ءاا ةريخ ىههو ةدحولا مترتخا نوغدلت اذ

 مكأباو 1 || [راهتتإت فورا اولماف احل
 نم ءىشدالا رمبال مويلا نا نوملعت غالب ريغلا ىف غارقلا كو
 هنكلو هف لمعلا ةواّمشالو هومهل ةذل عودتالف بهذي رمعلا
 مك انف نحب ال ةدع ثرووا 0 طرغفملا ىلع ةرسح 0

 تقوى لمعلل اورطض: ناو دعاسملا هتقو ىف لمعلا نع اوضرعتنا
 ىبزتي ىتح مكدحا لاتنيال اطبخ كفردال طع لك فاس الو
 اونتفتالف مكرضالا هعئشسسال نم مكسيال اونييتف بحلا ىَر هل
 نولحتالا متناو اونهتالف ءاخ الا ىلعر داق, 1



 88 ) ره دل! سسللا لئاسوز قف (

 هذه ىلع اوناكمهائيبف ريغال رهاظملا ةمدخ وا ايندلا ماطح عن نيدلا لها
 دالوا .منا نوع دب رصم ىف نيمطافلا نونس دادغب ىف موق تاتشلاو ةقرفلا

 نورفكي سادنالاب موقو سابع لا نوبس رص موقو ىدوهلا ناصيد
 ذئمو .ءادعالا متتغاف قرفم عمجو قزم لمش ىف دايعلاو داللاو نيشرفلا

 عماطملا لها عافدنا وعفدناو داحتالاب نامزلا ةصرف اوم دخف تاقاقشنالا هذه

 نادععب الاةّماقلا تماقافاهو وذمان واهاسأ رح لغتشاو اهما وبا تحتفن ز ونكىع

 ةمون رخثتحافوك الوه دهعلا كلذ عبتو ماع ةياملث اهدالوا ضرالا تلكا

 ماع عجرم نود اهفارطاو ق2 فاك عيمحىف نودحوملا قبو ةيقبلا

 مدقتلا تاكرح تفقوت اهف ةنس نيسقحو فينو نيام نم و عامحالا ىلع

 | نؤوشلا نوريدب مهنم نماىف ريغلاوتاناعملاو تام اوصل لكك لكشتا

 | ديس اهيرشن ىتلا ةينائعلا ةيلعلاةلودلاب هييبح ةماو هند كرادت هللانا الولف

 أ اهريما ريمالا معتف ةينطنطسقلا حتفتس ) هلوش ملسو هيلع هللا لص: دوجولا
 | ةمكحم تماق اهنافناوضرلاو ةمحرلاهيلع افلا دب تححتفو (هرخا ىلا شدحلا معن و
 | ةلود تيحاو نءدلا ةلوص تداعاف ةمازْلا اهتدضع ىوقتو ةماهشلا اهتعفش

 | اهناف ىلوالا مهتلاح ريغىف رايغالاو افش ىلع ةلملاو تفاو اهنا عم و نيدحوملا

 | لشفلاوةق رفلا يعةحاخلا سوؤرلا رصت مولو لئاوالابلغا هب تاي ملام تنا

 .اقاقتاوةدحو ئىرمعلا هدهعى عمت ترصبال ةلطابلا ةمدخ |[

 | ةوق مهلو فاسلا طرفام بقاوع اوملع دارفاىف نيرتام ىناماي تاق

 | برغلا ةلماعمو حالا ةاخاوءنورومام مهواياوتلا ديحولو بوأقلا عمج ىلع

 ا ليسلا نومزتليمامهعفسالو مهرضبام بلط ىلع نورصيا ةلادعلاو ةمكحلاب
 1 .ماسالا بناحلاوموقالا

 ١ نو رعام ءالاملا نا: هلرادع ذاق نكدلا: هملع ادع ليك نمارس انا تلا

 ( يتناك نسونلا نواز ةيحاق لل نوف رضاك وطمس دا
 مدلا ىرحي هنادحوىف ىرحي هبلقو ءرملانيب لوح امت لولاة مهلو

 لشفقلاو سأيلا نه سوفنلا رهط: ىتح ملكلا ديحوت مهلقاتنالف ةدسج نم



 ( ىرهزلارشنلا ) ا

 ةمكمللا مق ىلعا ومافافىوقتلاو نيدلاب ةرخالا باوث نسحو ايلعلا هللا ةلك
 نوك ١نا نكميام لما ىلع مههف تنكف ةمازخللا ىضتقم ىلع نوم دختساو

 مهني قرفتال ةوخا وناكو مناظعلا مهلع تناهو باعصلا مهل تاهس كلذلو

 هللا لي اومصتعاو | لح وزع هلوق اوملع مهق ةقرفالو مدل ةوادع

 هلوق اوععسو رمقلا ىلع ةلاهلا ةرود مهتددحو زك صم ىلع اورادف ( اعيج

 فيس اوناكف |[ مكنم مثالا ىلواو لوسرلا وعيطاو هللا اوعيطاو ] هتاحبس
 موأق نا هراصناو ناعتسا نا هنوعو ىمتحا نا هنصحو لاص نأ مهريمأ

 ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ] لئاق نم زع هلوَس اونماو م>اهزا هدونحو

 مهاوخا نووي مهضعب راصنا اوناكف [ ناودعلاو مثالا ىلع اونواعتالو

 لطابلا نوردبو هنورضصتيف قْلا نوفرعي ةصاصخ م ناكولو مهسفنا ىلع

 رثك لطبملاهاذ ناوهريغ هلداقتاف همالكرثاوهلوق عمس قحنا لاقاذا هنوضح دف

 دو>ولاديس نم وعمسهفاخ نم هظعوم راصوهسفن عدت راف هورصان لذ وهوفتعم

 ممافلخاوف رعف [ ةيلهاح ةتيم تامدقف هنامزءاما فرعي ل وتامنم ] هلوق

 اهولم ملف ةيلملاقالخالاو ةيعرشلا رومالا ىلعةظفاحاب اوما مهواهجم ماو

 اهداح رضلا» كفاءاق اه'ولتعتساف ةناو: ةيطولاو ةيكحلا نونفاوس دم
 تأب مأ ىتح مهدد نيب اعضاخ رهدلاو مهيلع قاورلا لداس زعلاو مهل

 بولقلا تق رفت املف مهنم فوذ ىف اهلهاو مه ديب ةركلا فصنوالا نرق

 مدخم مهنم دحاو لك لءج ءاسؤرلا ىلع ضارغالا تمكحو عماجلا تنتشنو

 ىزب ىبزيو ىوقتلا راتس هنوهش رتساو ندلا نم ةلّثسم سابل تحن هاذ

 مدختس ةفرخز ىه ااو هيلا سانلا اوع بو ةحلصملاب قطنسو قحلا لها

 ناهربلا اهضيقن ىلع ماقاع لئاسرلاو بتكلا فاْؤيرو ةماعلا نم دارفالا اه

 جيورتل كلذ لك ممالا نيب ةعوضوملا ءايشالا ترهظو ةنسلاو باتكلا نم
 ملو مدقو قاس ىلع ةيلملا برحلا اوماقا ىتح مهعفانم ةمدخو مهضا عا

 اهل ىحضت ىنلا ئاوفلا تناكامناو نيملسملا ىلع دوعت ةدئاف ىندا نم مث نكت

 نيب اوقرف نيذلا كئاو'ال ةصاخم ةصلاخ ءامدلا اهم رط ىف كفسو حاورالا



 3 ( رعت ردا قناص قير

 هدذع ىرد اع ناو هن اص ا مهم هىل يأ نا تلق

 هقرافتا دس> نم ءزج اهلك نااهتارذ كبحن ضألا : داق خ تلاق
 هب ةحرف هييبلع تيلحام هدجل ىلا هدهمنم ىنيلطو ىننح دقوالا هحور

 :ةنلع ةك ايهتعدوالو

 ىلع كلرطخم نمم موقلاضعب نع ىني ربخف هلككرتيال هلك كردبالام تلق
50 ' 

 لكلا هلع قاف ءلاجلا اييلع اوس: كمارو هكا ك1 تل تل

 كف مالسلاهيلع حون ىناقلت بارتلا نطب ىف نيعيرص امهتع دوف ةرحشلا
 تكاد 8 تينساف ضو نومالاو نيالا توك تفلح نانا

 . لاوزلاب 2-2 لالتحالاب ىوقرافمت مهري د

 3 :- ةلهاجلا تافارخلا مهل تنودف نييرصملا ىلع تدفو

 تفطو لك اهلا ءابو: دانحاالا ريصت ملع مهيف تنكمو نونفلاو مولعلا

 عزعز ىتح ةديكنالا تول ضدلا ايكحلا وناكف نانولاو نيو دكا

 َْى ىلع 2 ك.انسلا ت 2 ىنعدوفرك الا رادعم تيشمو امثدلا دعاوق

 نايلسدعب دحال ىنذال ىذلا كلملا نيملاعلا ىلع نيلضفملا وناكف ليئارسا

 ىعرص مهنع دوف مهتقاطو ىتباق قوف وهام ىنوم دختساو ىنوداقف

 .نيعاح مهرادوت

 مهرازيسعم تنك اهلها اوللذو ضرالا اوحتفف نيينامورلاب تلزن
 اوهلويفاوط رفاواوطرف مث تاباغو فوهك ىهو ايناتيرب ةريزج فوطيذا

 مهقاوع تناكو مايالا مهتمستقاو ريغلا مهتةرفف داحتالا ةمكحو مزألا نع

 اناطوا سوفنلا نمو لزانم سوؤرلا نم لقنتا تلزاف نيرخا موق ظعاوم

 لمعلا ىضتقم ىلعالا ديفتسم نم ديفتسامو هيسح ىلع الاالحم لحاامو

 باتا سوفنف ىاضم متاو قرود لكاو ىلولح فرشا ناكىتح
 ءالعإب امندلا فرشالا بنود ريالاوناكف نيلس رملا فرشاو تانثاكلا ريخ



 رمشنلا ) فب ( ىرهزلا

 (ىرجحوا ىنم ناك دق ىذلا فمصا٠ نا ىلع مب ظعل | هللا و 00101

 ديرب ىلع رم ل انس ترج مالس 4 ماقملا باط املف

 .ناوخالا نبارك نوكيل نآكايف.لصحام لمح كل بتك سو مالكلا
 تل كلاح هقيقح ١ 0 كلل صءالاو ىربخا قاما قديسأي ت 2 اق

 ذخ الا نسحلا اذه عم تنا لهو كموق ىف تنك فيكو ناكملا اذه ىلا
 يل نيعا نع روتسملا 1 ص علطا لعل ل 5 تاذ مأ 5 بانل "الا

 سوفنلاىنطاوم ت بتر كو ةاحلا ىاو دو>ولاىبانا ىرصهدلا ا رفا تلاق

 ةدحوو يرلا ل تقف ايفو احر تلو ادصخو اندحم م تالح مكف

 ىساملناو اخيشو ادص ترصاعو اريغصو اريك تننادو اهّنلو 515 تح اضو

 ردق ىلبعو هناكمو لواخلا نامز ىختةع نوك اغا هريصبمو ىنسحو هفرخزو

 . لوعب تاذ مبا اناف ممهلاو ةيلياقلا

 كيلا لوصولاو كيلط ةفكب قز نعاي ىجربخا تلق
 لالا نع ىم تولطملا ىلا ؟لوصولا نكلو. ليس: بلطلا نا َتلاق

 ىضيرغ متاق ىتقيقحم ملاع

 هلا ليدبلا) ده ك تلت
 هك -

 الا قاضو نسا نمةلوخاال ىتتكلو ىبلطت نم لك دنع انا م
 بغارو هتينم تنك بلاط نم مكف متاز 1 و مزألا نم ىلدعاام رادقع

 هل ونتأه ريغ 2 سمتلب و 3 ل. 8 قوف ىم لا + يقاوع هضرت مل

 نع ه دردعق 2ك لو مايالا 500 نكلو هر : ويلا ود[وهزأف ه.عاسم

 نابو هني لاحو لاحملا هدب و ىب فورضلا برضتو هدصقم ىلط ةداح

 . ىبرث نم 0

 هعماطم تباخ كيف عماطو هئيلنتف فبصو هنتقراف بحت م ىناماأي تلق تلك

 ملو ابحم قرافا مافانا اما هريساي رهدلا لس تلاق ىعاسملا هتناخ كلعاسو

 رامدلا باوب | مهسفنا ىلع نوحتفيف ةقاطلا قوف نوفلكس مهنكلو اقشاع لقا
 مهقلاخألا 0 ماعبامو مدباب مهسعن | نوادشو ىوقر افق



 م 1 ( 2 هبل اديسلا اسر قد)

 | اذهلامو ىلاما تلقا دف ندع ول تدعو وح نيو ل ف2
 | هجم دنلاةساؤم نع تلعتشا مس الا وللا اي راشلا ىالامو ءرل |
 بحلاعحارا فيكف اريمس لايخلاو امساك رجاحملاو اعدن ةلزعلا تيضر وديللا |
 ةدب اكملا دعب وا عوقو ههرحتلادعب لهو هحتاتن تبرحو ةيقاوع تماع دقو |

 ىلستلا نع نكلو( ىنامإ ) لاصو نم ىنامالا ةفلاخت ىلع ةيزعلا تدقعوخ وت |

 حابصلا رهن اندرو ىتح موجتلا بكاوم بقارا تلزاف دخلا 1ك ْ
 تلو[ 0 لكل 0 لعتشاف سمشلا سج رث وا جسفنس ضاير تّتيناو |

 طا ع ايو ودم لواط رايجشإلا تلم راف» راوخا عماولب قرسشلا ةرغ أ

 امى ثحن .ىه امن اك ر وهلا ةحفص ىلع اهعورف ءايفا مالقاب تدتكو ءاضفلا |

 1 ةكيالا كلت نم دصزلا رباتم ىلع رانطالا ءاطخ تماقو ىردام:ىلع ىرا

 نم كبسو ةراث اهتحاسد دعم ءاوهلاو ناردقلا باتك تاحفص نم سرد |

 | نيوىت عمجول قىلامز ىلعام تلقف ىرذخا ةراث دحسعلا ةدار سهلا ةعشا |

 بلطلا متكسا اق هاوه هدواعو هايطا بهذ خيش .كنهانو ىناما وح

 ل-سالو فورظلا تنواعف فن ايادهلا تناكو دما اونا دعأس دقوالا |

 |. اهانصيفةنوضعلا .ليم؛لثع تلقا ةق.ىامآ ند تءاذ فيكن 7 نع |

 |! ئىراطتلا نم. دريتةشاسم كح اخر هاو اها سوما فارق ف

 | ىتحاهللا فلدا تمقف اهاوه ىلا ىتخوخيشب تعس ةلاح ىلا ةرظان اهمودقل ]
 ْ نا اهنا مكحلا اهيا تلاقو ىرطات تيطو ا ةاهد نيب تفقو |

 | ناف كنتدحوىف كتمدخم مانقلا ىلع تمنعو كتلزنم تفرع دق كلهيراح |

 | ةقراؤلا:لالظلا هذه'تخحت ةردخانلا .ةكبالا هذه ةمدانملا زك انلعح كنس |

 ا سمالا تاقفملسلا ءاوهلاو ةيعيبطلا رظانملا نيو ىفإصلا رهنلا اذه ةفاح ىلعو ْ

 0 د مث لامكلا ةعماجو كاما ةب وان نيسانإم ظ

 ١ لاق" نم لوق لالا كلت تارك ذ دقق لصاو كا

 (ارهزا ام وي ناكدق ىهتشا نم « اهناعم هيف تلظ مون بيطاي)

 ْ 0ك وأ 3 اند و ىلع اذني 3 هتعلو ىبدعم هَ تاضاو)
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 ميسسيبيبيبيايايال 0

 م. هنس لاوش مس. خيراتب هنم “+ ددعو ةسماخلاةلاسرلا

 لاخ دهعم نع نغتسا نكا مناو 8 لاقلاو ليقلا نع ىتنعا قاما

 لاما 1 1 ىلع ىددو 8 قدح و نآلا نتلوت ا قاما

 0 ” ا ركود : نك ىوهلا هعحر كل قوعدب ماما

 لاخلا ةشحو نع ساسالاب لهذاف ٠ اح ىف رخزب ىنيهلت ىناما
 لانلا و باقلا ىلاخ اهم لاث اى 3 هن 5ك ىتح بلقلا ىرغت قاما

 لاق مهلك امنود ةاشو نم و 7 ا ا 00 ىناما

 لالذا دعب نم زازعالا كن تدحو ٠ ىنا كتم دعال ىسفن ىناما
 لاوها تاتشا قب رفتلا ىل عمجم ه ةليل رثا ةليل نم م ىناما
 ىلاصوأ 60 ره قيرفتلاب نلومور 5 لذاوع ىدبا نيبلا لش ناما

 لال خت ىنْلا ىنلاب نود و ٠ ةعدخ ساكف سايلا مس نوسدب

 ا” 2 لئلا" افك طرخا رئاوار ان ابتدع نم كودو
 كاوحا دعمس و:قلزلا ىب رق + لئاس و كلا: ىل ىلا ىتاما

 لامجال مضت م نع ىذ لامآو ٠ ةدحوو عيا زتعا هن ءاخا

 ماعبما نداعملا غير نح هنت 0 ةدسحو و نيالا ا ناحأ

 لاسجحاو نورد قى رسم ىلع انه 0 ىذلا مداعلاو عورلاموب نكرلااه

 لازاز و عوررلا تشاجو سوفن ٠ حل اخ ومات ولاعه

 لاكش ان تاستئماي اضق :سكعب .ء اهدح رهدلاد» تزاح نا روسلا اه

 لاب ر باينا مض ىظ دلج مو مه ربق مسج تون ىففا كاما
 لاوغا قرز اهاشا ترششك دقو ه اهلها ةقيقْلا ىردب نا نا اما

 لاقأ حرفىف نزحلا انع ردو ٠ هليلخ نيرو عون اع نا" آما

 لاوقا حرصاب اناصوا هللا ام ءةدحوو اح 0 نأ ن اناما



 0 ) ئرحلا سلا لباس رق

 .اهقرف مث اهرسك ىلع اوددتش ملف اودهتجاوا ودجو ادحاو ادحاو

 متنا لاقف اهورسكف رسكتلاب مه ما مث امس دلو لك ىطعاو
 الف مّعمتجا نا مهسالا هذه لثم مكئارتفاو مكعامجا ىف 1

 مايالاب مكديزا 1 مكل رصان الف متقرفت ناو مكل بلاغ

 . نواهجت متسلو انايب تاحضاولاب الو املع

 لسرلاو ءاسالا هناوخاو مانالاريخن ىلع مالسلا و ةالصلاب مالكلا مح ملا

 اماف مهرامت ىف قاطو تنك او ماوقلا يلع ماسف هناكم سلحو ماركلا

 تلاقف:( ئتحاض ىلا ريثي ) قامااي لحرلا نك لاو اناخو نارك ايارخ

 كلاح نع ىريخاف هتازن لزتم كن بحر رسثلاب |بح سم لاك ىئوهدلا بسلا

 تاق وهام لاق ىرشنلا ملعلا مدخا ىرهد رسس تاق كلاح رو كلحفف

 ناالا ةمدخم لغتشا مويلا اناو دئارلا ىلا كلذن بتك اف عمساو ىرا
 لاق راكفالا محازتو ةالصلا طئا_سوو ممالا ةنسلا تلق ديارا ىهام لأق

 ىنغت ةريثك انونف اهيف عضتق لاق ةينف ةفيحص تلق همدخت ىذلا ناسالا وه ام

 كيو قالخألا تردين اهلحا نوف ىلا ايش هذيح ىف اعاال تلت بتكلا ن5

 نونفلاو مولعلل ناف الاو ةقيقحلا ةايلا ىلع ثحنو سوفنلا ىف ةيلا تاكلملا

 ةددافالو لالا تقرا ول تع و 1 ةلمحح نيسردمو ةديدع سرادم

 فنك ةيلملا ىدانملاو ةقالخالا ةاحلا ةمم:نم دنع ةفرصلا مولعلا رشنف
 ةطاحالاو ةيلاعلا ايازملا نم ةلاخ اهقسن ىلع تناك اذا بتكلا نع فحصلا ىنغت
 متاولا نسح ىلا ةلصوملا ىدابملا سيسأت ناسنالا ةمدخ امئاف ةيلاعلا مولعلاب
 ىتح انازامو دوعلا ةين ىلع نحنو ( ىناما ) ىتبحاصو انا هتعدو مث ةيريخلا

 كلن قا" تاحتش ا تناك" ند مدانا ىتق ىلا تع>رو جرملا انلصو

 .لباقلا ددعلا هللاشلا اه اندع وم لئامحا
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 هيلا تعمتجا ىتح دحاو دزف وهو مات مكبولق نيب فلا
 توق مهنم لجرلادج املق ًارقف هءازحاو هراصنا ناكب وعشلا

 ملءاخالاححصو ممهلا تدحتاو ملكلاتعمتجا الف هلدسابوثوا مون |

 رهدلاومواق لب فعضلا مه زجسعي مأو ةلملا مهمهرت : مأو رعفلا مهنشد

 نمز ىف ةلالا تناكهذهو املع نمو ضرالاىل 0

 متربدتو تاحوتفل :اةرثكو ةدملارصق متركذت نا نا م نا نيخيشل

 متلاو ةعناملا هعمالا ةوقلا ىهام مملع مانالا كَبَ ةورئلا لاح

 . نوملعت

 ري ا الا كاك طا تومتساو كاملا نم عقو ا« عش مل ولف

 نورتام ىلع ضرالا نورت منك ع هيلع تناكام

 تاعول غداغدلا امرا الس ةسما ل ا 6 ولو

 نيصلاو دنهلاو ام :ايسأ ل 1 < عج دعب هيلا تاكو ان قيوق ملا

 ةراءاسعتالا جراتت ىف اؤرظن ناوهادحاو اسما الا مكفلكا تسلو

 دعب ةوفلانم مكيلع داعام اوريدتتو ةيلملا تاقاقشنالاو ةيضرغلا

 مكتب اهب مكلعل ال ا كد هيو ةرخالا

 لد

 اونوكتالنا نودد رت ماناهرب نايعلادعب ما د ا

 لك رو هرم م دنع هيل عمج ِك حالخلا ن ةحيحا لثم

 وماتف اهرسكيلفأسأب مك دشا مقيل لاق مث ًامكحم أطب ر مهسا ةلمج



 00 0 را نتا

 ناتنالا قلرالا كا هن ماقو تابنلا هيلع ىاوو دامحلا

 .نثحابلاو نا :ال نم هياع نوي نأ

 دارفنالاب ازجاع ةخاملاريثك ةرطفلاب ايسا ناس الادجو

 هلايمفا ىلضو َتاناغلاهتموثرج تق رفف عامجالا ىل !| ان ظيطف

 لسراو ى تكلا هللا ل زتاف لبيس نم اهنع هزنتلل سلو ضارعالا

 ظفاحت اند حالصلو هيلا لصون ندةماقا نيءماح 5 اسرلا

 ٠ نيطرغملاو 9 مرغمو ندجللاةمشع ان دلاف هماقالاهده

 دّولو نيصوصخم موق حلاصل ةضاخ نوذا تالا ت1

 مكيلع صيرح متنعام هيلع زيزع م كي را

 تانتكي 00 00007 محر كوز قحولات

 نؤرق 0 نبي وهو 'ىش عم مكقلاخ هيف طرش مانيبم
 هنم ةبا ىا ىن فلا هيكل فانت تمالك فا ورا نو

 نتابحال 2 نكيمل | هنم فرح ىا ىنوربخ ةحلصمل ١١ تلا

 هدعب ثردح ىأف ندتممنلل اعفاد نيتمعنلا لع الاد نيثزعللال هس

 ٠ لونم وت

 كاماجل نم مكلبق نم ىف قرقتام مكل مج باتك اذه

 ةعجارصو ىوهلا فرصالا هنيبو مكي سيل ممالاريبادتو مكمحلا
 . ٠ مياس لمع ىذ لكل نالبسلامهلاو قا

 ىخاو نواعتلو فاه لاو قدصلا ىلع عمتجملا ساس مكليب



 ( ىرهزلارشنلا )

 اهولتن نو مهلامحا ديب مه ران لد كف فلسلا ديب دليرانتلا

 ستكشف اندياَنيَب خيراتلا قادوا هذه مث نيمثلاو ثلا ىرنف
 7 صرحا مهو نونا "| موقانع اهولتيسو اهف رابخاب نحنو 21
 وسي ىدل رخفلا لكيه مكل مقام اولمجاف انلبق نم ىلع

 ٠ نورملا

 مكيلع نوصحساموق ءاسنلاماحراو لاجرلابالصا ىف نا
 20 ةنجالا اوقتاف نو سسؤتام ىلع نود و م كلامعا
 هفطعتوا ةيفخ ىوا ةروعرتس .نا لق هناف خيراتلاوقتا ل

 اهدي مفرط نا قدك نال قلع فاد
 نياقحلا راكبا ىلع رويغدجملا سارع ىلع بيقراخيرالانا

 نم ىلع نزحنال نورّقلاحفاضيو لايجالا عدو داصرملاب فقاو
 لوبقهبدلاونمت الو ةاباحملاهنم اوغتبت الف ملس نمي حرش الوعدو

 . ةرادعملا

 ليباق لتقف امهل ثلاثال نادلو ملسو هي دك يوك
 لئاقو اوعش مرص دقو صاصتخالا بلو دسح ىلع لياه

 نانا ليسا تاومدعلا اهنلا وعدت اف نيلهاج !قثوكتالف
 :يامالا سرب نادل

 هالولفءازجالا داحتابالا سيكرتالو بيكرتلاب تاّاكلا هللانيز
 ال لماذ تلافواخلا هتادعو تادوسستوملا انزع توهظام



 ١3 ( ىرهدلا رشنلا لئاسرف 3

 َتأَمِق ىلا نورظنم و خس هللا نورظتسا مأ ف مهاذاف موقلا عن 2 ءاتلسونا

 . تاق 6
 م نمل ضيغب دلما كنعد 5 ا ىلع بتب رغلا 0

 بيرغلا ب رغلا ىدان 5 0 ىلع نءاامازلا 3

 ناد انساح 5 تاشحرالا هةشهدو بانر 1| شن حو بارتغالا ةاذانق مهللا

 بحاص لقا تيرا نم ةعاسالا فراك نس وللا ام نأ تح سواحا

 كعب وسلجو ملس َّّ 2 ةداهزلا تايم هاغو ةنكحلاو راقولا نيب راغلا

 .لوّد بطخف اًءاق دمتعأو ءاصع ىلع 'ك ون بعتلا بصو نم حارتسا نا

 ملع معلا حئام متل منام كحال كا كا تام تلا ىلبلب 19 كلاما ديل
 000 مهلعل سأنلل 0 ترص مدهعلا قد 0 ملعلا

 صلخانمدمج هدمحا نولّمعب موقلة جرو ىدههيف تاتكلا لزتاو

 0-2 50 هيدا هبدلةرومأ ديلامم ىبلاو هيلع لكوتو هللا

 مرض زا زودشلا هنكتام رعت خلل 0 مس سا

 ندلسر ماو ءاينالا هب هياوخ 0 لضفلاو لولا

 ندلا ةيح صو هلاو 0 عيل قؤوم لك 6 ضخما ندلا

 نيكي ل ىلع فرش ا اود داشف مهممم تعفتتلاو مهلك تدحتا

 ابا اننأف دعب اما 0 وب الاد ىدبالا زعلارانم اوماقاو

 ا 0 0 0 ا 2 م نوفؤاو وعملا
 جئاتن ىتالن نحنف اندعب نأ ساساو انلبقام ناونع نحن هبجاو
 تفحص تناك نولفاع قاف جئاتن فلخحلا قالب وول لا



 ( ىرهزلارسشنلا ) ١م

 ىدامتىداهتتو ناوشنلا ليم لمت ضو دوحسلا ىلا نوصغلا تمواف ءالبخلا

 ذاذر ترطمتسا ااك اهتائحو ىلع اهعومد 'ىل "ال تردحا.دق ناهلولا

 فسالادس انهعمد فكيفكت ةراث ىهو درولا. ىلع سجزنلا ءامم نم ردلا
 تازاق تاباغلا سدنس تاحفص ىلع ساملا تاذلف ىرت ىت> هرد# ىرخاو

 رظانملا هذهىف سينالا لا##لجا اذهل بحتا,ىرطاخ رئاح ىراظان تهاب اناو

 اهل سيل ةموسقم ةنتق.تلقف ىنع لقعلا ضرعءافىلع تلقا ىتح ةدحوتسسملا

 هداعلا فالخ ىلع ةداغلا نم تلقو مالسلا تددرف تماس تند املف عفاد نم
 تاردخلاو اهتااهنم رودبلاو اهترادنم سومشلا جرحت النا ىدهعزا

 انرمساب تلاق لاوحالا هذهام لالدلا ةس رو لاما ةب رانيف اهرودخ نم

 اذ فاول ىر ذاق ةدح ولاا وحن و ةيساح انعم ءوخبأ انك ىرهتدلا)|

 نالق كلاس وسوف ةمسن نم انزيغل ىردالاو ةنثح اناوسدجالا رك ذتالو هلزتم
 اردك ؤفصلا لدف انثدئفا تاوهشلا تقزمو انس ولق ضارغالا تقرفو انني
 هاعسمدعسو هاوه عبتب هيقاولا ةطقنلا كلت نعانم لك رخو ادكن دغرلاو

 تالح كلنا ىل ليقف ببسلا امه غلبا ىلعل بدالاو ةبكلا طرا تجرخو

 ل در كمر هللا يجلس وراملق نانيسالا لع نمنح ةناكم ”ناوك

 000 ا ا هل اذهل مقل توم امد مبلا دويتساو هسجراب مكلف[ ىل لق
 | ىلا تعفترا اذا مايالانم امون ف وطا انا امييف اهعجاوس ىدنغتو اهلالظ

 رظنم تاذ راهنالا اهلالخ ترجفت دق ةلصاوتم تاباغ مثو لجل اذه ةورذ

 ءاملعلاو نيدهازلا ءامكملانم اموق ام تيفلا اهلالخ تالت املف جيه

 خش مهلو ةلزعلاب نسال نم اونغتساو ةحارلاب شدعلا نم اوعنو دق نيد.اعلا

 لكى ويلا جرحي وهف نيرخأتملا كرادم كرداو نيلوالا سورد سرد ريك
 قاباماوهنورك اذو مهركاذيو مهظع. ةيطخ مهيلع ولتيف ةرم موب رسشع ةسمخ

 اهفونىف ةبطخلا رضحال ةيهاذ مويلا تنك و ءاوثلا ديعب راغىف نكسف مايالا
 كس ناهذلا نم ننال قبالك تلقف هيلا ةجاح الف كيب ترفظ ىتكلو.ناتنملا
 | ىلا ىتم ىهو تق مث نامكلا قح كيلع ىلو هم الك عمساو هصخش ىرال



 0 ( ىرهدلارسنلا لثاسد ىف )

 ' اهراطا ليال تح اهو ايلؤادج موش فقواافللا كانا كد
 أ هراذع ع رلادب تطخدق جم ىلحالذا مايا ةدم مايهلا اذه ىلع انا اهيف
 | وفصل ىوهلا هءقرباذ ىعسطلا هرظنم قارو ءاضفلا تانجو ىلع رضخالا ْ

 رتفاو هيفاصلا اهراهنا نييح ىلع هيفاضلا لالظلا رئادغ هؤايفا تاسرا ءاوهلا |

 هنادرا ترطعتف هناولا تفلتحاو. مسنلا تارطتح ىلع ميسبلا اهرهز رقث |
 | ترك ذو ىوهلا قوقح تيفو:اذا ىلغ ايف ئسادهاعم هذه ىغ ىف تلقف |

 | تاحطشلا كلت ا تدعو تاننلا نسدنس ىلع تسلح م فقرا ةريح ا

 :لوقا): ىعا تادحنإو ىنلل از ورع تدق مْ ٍ

 دش ف فلل كاباقد لا ل ا ا ]
 هديب وه اع ردم دغو ه» تارسح هليقل ىدس سما

 هدهس لوطف هبانحا مان « م اسم متم نم هحنو

 هدحوبرط.نينالاتودبو « احاص عومدلاب حارلا ب رشد

 هدغ لعفلا مورت قامالاو .« اعاتحاو الصوت ىق

 | ةرضانلا ةكبألا هذه هن:هللازي زام ىلا رظنلا ترداو ركفلا تررك مث ]

 ىب ممجول رهدلا ىلغام :تلقو سيلخلا نادقفو:سنالا مادع لع قسا:دازو |

 ا تلاطوريغلا ههت عل ءاقلب ىنتشاف ىتحا ةيح نه ىااداعام ىلداعاو ىتوخا نبو ا

 | توص اذا هعمد ىل فحم الو ةعور دازانال ترك دام لعانا انف” دووشلا |

 . لَه قدسلا هذه لالخ نم ىفدصلا ىلا هتقلا دق ميم هن اك محرر :

 لمع مهل ىدجا اق قافولادعب «٠ وم واق تذش ةوخا ىلع يبا

 لما مهل عزب نا :ليثلا ةدعو ٠ اوال اذا انصح مهل قافولا ناك

 للعلا تم امل ريغلا فتّشا اهم « ةب رحم دعب نم ةق رف تفك اما

 لطملا هن أشا دعو دجلا زجنيف ٠ ةعماج دارفالا عمجت نا نآ ام
 روج فنا فساوا, "نظل: ىلا نح نب ارح كلقو تاهدوا تالاع اذ

 اهاحذىف سمشلا نع بونت ةداغ اذاذ ع املا ةهج ىلا رظنلا تددم مث نءز

 تشموتامسنلا اه ثرعت اهرئادغ تلسرا دقو اهقسادح ىف ناصغالا بعالثو



 ) ىرهزلارسشنلا (

 نالخحمي تالهآ ناغم مت ٠ ىوهلاب ةباصلا ثيداحا رركو
 نايقع ديالافق مها 0 ند م عمدا ضيف مه راثا ىف رحن فقو

 ناحشاو دحوب عتدب ماف ناغم ه هل تن بلف عود ىنر در الف

 نازحا تايآ ندا ىف بتكف ٠ ةقرف هقرق رتل عمد فج الو
 نايسن دعي ىوهلا ىبابحا رك ذا ٠ ىنخ ىلا ىلاىداهلا اها معن
 قاوخا هافاخحم دق ءاخا لّصوب ٠ ةعول ثيداحا ىنعمسهل ىوراو

 لاق نا[ ابو اضرا :نطوتسو + ةفحوو ساتسا سام ناسشو

 نامزا 2 هانا نم دباكا ٠ لزا و نامزلا ءاقحأ تربخن

 ىانغا تاذلاب مزعلا هيسش قلا ملو ٠ ىتودي الخ مزحلا لثم را ملف

 ناطوا ضئارف وا دادو قوقح ء ىتفلا لهجم نا ىارلا هافسناو

 ناو زارتعا طللا دكت نمو .٠ غونلا ةعناضم:انندلا وزنك نمو

 ناملغو رو_>نبيب اوهر كنامز ٠ عدنالو لاحرلا بيراحن نم ذخف

 نامرح لمانا هيوطتس داهم ه اهّساف ىنامالا طس شرتفت الو

 نارمسخ مالا هايقع كتفاعت ه هنا وا لبق 'ىشلا نيلطت الو

 نالاح ةقيلخلا نيبام رهدللف ه انناح رهدلا ضرعا ناسئتم الو
 نادحو فئاخض ىف لاخ شون ه رك ىدخا ودك كيركفالو

 مهتمكحاو هب ران مهتكنحو 5 مهل ققحو ا رهدلا ملع دقل

 ثحابملابهايغ مهنع ىلحو بئاجعلا ايارم ىف قياقحلاروص مهلالحو هبياقح
 هبوبيس نع مهلع ًارقو ريغلادادمم ريعلا ف حهيدايا تدتك بئارغلا ةرغ نع

 هنكلو رثالا ةصالخ ىف نيعلا ةمكح ناباو ريخلاو ادتبملا هنك خم راتلا
 ىف يلطو هولخاد لقف مكحلاباب حق ابالط هملعل الو اياغر هسردل دحم م

 نيعماسلادهع ديعس سبل هولذإب ردنف المع لمالا لياقمىفو اركش معنلاريظن

 فوقولا ىلا لع مهراكفا لعلو .مدالا خيشلاو ماهلا مهرمسل ناب ناك ام

 تلعج مدانلا نيب و ىنس قرش ال لو داف ة.ضرفلا ةمدانملا نم ةيضقلا دعبام ىلع

 تاياغلا ىلاخناو عبارملا كلت ىنداع ىلع فوطاو ةميزعلا خا واو هدحولا قئاعا



 ( وهلا ريشلا لكاس رزق

 تاقف هلهجال هو لاق رعشلا نمش فرعتاتلق ناسنالا ىلع معص لاق ناسللا

 (ناث دخلا ىلع قاب ىزا لعل ٠ ”نجلاو ءوقلا نع قرح ءدانادر

 لاقف

 (ناوهعيرص نع ىناثدحاذخ ) ٠ ائاو ملالا مالا نع كيلا

 ناوه عيرص نع الاقم لوش ه تلي احر موقلا رايد ناك

 : لاقف

 ( ن وانقر ع ف منك نآف ٠ هتعمسو ىدرلا ترصب اىبءلخ )

 تلقف

 تكسو نكن ااهنكا اذ فكك

 لاقف

 ( ناوزللاوريعلا نيب ليح دقو ) ٠ هءنارغ ريظطيال اعشر تودر

 نامت مويب سأتالو رشبف ٠ لذاخسانلا ف سأبلا نا ىرمعل
 لاف

 قاما نك ل ا الانا وراسي هر نرش[ ناك ناكإلا كردنا معن

 نح يحج اوفو ةكماال غرف لك ذخاو هاوس ثيدحفف انضخ مث

 . ماللس انقرتفاو مالظلا

 ناعم أم مالعا ملاعم 3

 م يي ل و خيرات هنم ه١ ددع ىف ةعءارلاةلاسرلا

 نابلاة ريح ند نابلا ىغقنل 0 ناقرعو تاج ىزم ىلع 2 01

 7-0 نشا امح دق ىحبلس ول 0 أاعب 0 قع دق افيصم دانو

 ناولس ةنده دعب راكدا برفق ه اهدهع ةيسيشلا راك ذب ددحو



 للدلا كلاو نيدكوملا بواقف ىناسلا ركف ادهناب ”ادبشدق ًأرغلا
 ىعانلا لغتشلا ملسو هيلع هللا ىلص تان اكلا ديس ىفوت امل هنا كلاذو ثلاثلا

 قيدصلا اندسل ةعرلا تدقعنا ىتح ةملكلا عمج لق هففدو هزيهج نوؤؤدل

 امدعبو ريما 0-0 ريما انمهلوقىف ةدابع نب دعس 2 ماعلا ىأرلا لش مو

 ردصلا عنمي ' ىف ماسو هيلع هللا ىلص "لا دن ماههالا ىلا اوداع لمعلا اوعا

 ءىثلاذهنا نءدلا ناكرانم 5 0 فك ال اريخ زيهجن نع لوالا

 ناف ةتسلا نم دحاوىف ةمامالا هرصح دنع رمع انديس لوقىف كلو باحت

 ريثكلاهب حرص م ناك م اس 26 فيشلاب هش ولعاف دحاو ذشو عيمجا قشا

 ةسايرلاو هعماخلا ةملكلاو ةدحاولا ةطقنلا ةياعر ةيمالسالا 6 طارش

 ركع اماو اونما ناذلإ لغوا له نع هركس اماف َكِلاَذ ركنا نمو :هقاعلا
 قلل تاجاولا ليرطوا ةكلاح تارؤرضلاما كاسعالا ضف. نع .ضعلا

 لصيمل ولك همدعىل اع ةحح "ىثلا نع ريصقتلا دعي الذا ةحح نوكالف هلثمو

 اموحو فذحال 5 ضورفلا هذه هنع طقسال كلاذ ناف جحنوا مهيجو

 رومالا نم تناكهذهنا ىرت كن تاكو تلق ندلا ناكرانم انكر هدو>وو

 الولو متاودلا تما متاوقلا تماق أم لب كءرو ىا لاق لالا تاوذ

 اومرحو قارفلا ةصغ اوقاذف قاقشلا ةوذالا نيب لصحام قالخ الا وس

 قيبطتلا نكي هنا نظتو تلق قاسلاب .مهيلع قاسلا تفتلاو قالتلا ةذل

 نلف ىرج امد“ ىزااف ضف < لع كن اكو لاق ندلاو ندفلا نه

 ندقلا ةقيقح تسبلا ةيربلانيب هيضقلا تكع لاق ملعتا مويلا اناف ملكت هللا

 امالا نيدلا لهو لاق ىلب تلق لبقتسم ةباقوو بجاوو دحو قح ةياعر

 ائممجت ىذلا ريغلاب ريضي نءدلانا نولوش تلق تالماعملا ةهج نم تركذ
 ماسم ماتسفا# ةسمح كلاذ ىضتقع اندنع سانلا لاق طباورلا ىدحا هاياو

 براحمو ه 00 غلب ىتح نماتسمو هدهع دنعوه دهاعمو هتمذ ظوفحم ذو

 ةيندم نموا تعمس امتريخ لضفوا لدع نم لهف اهرازوا برحلا عضت ىتح

 لاقتعا 15 لوشام تلق ايازملا ىال دوحولاىف اود اموعدب نذلا ريغل حيش



 - (ىرزف درسا لئاضر ف )

 تاق ةعيبطلاملاعماكح لاق دما وعلا اف تلق حيئابقلا تسل عضوي باجمح لاق قءاشبلا
 تشو لوغلات>١لاق ةقداصملا اق تلق هيوب< ةراسا لاق بادالا هاف

 0 ىمس 'ىش لاق ةيندملا ضاق تاق ءافصلا ةدجحو ءافولا ماو ءاقنعلا

 ىبرغل قرش لوق لاق ش-وتلا وهاش تلق ةباصالا لبق ةحلا مقت ةلا لب

 قيلا اولا هاف تلقا ستالا ذم دق لاف ةسامن ال ةهدح اق 1 ناش را

 نام انلع ركشب ناسا ضن راب صيخشل حسام ىف رظانملا رتس لاق
 هده تال 6 ىلثلا لا هدف نيل 6 مدت حرصب و ةعمأ جلا ةدحولا قى

 نوكينا اما هنالك لاق ىرب اهف ىرت اف ردنامالا رودصلا لا د فلا

 لها رشاعم نكاما ةيمالتسالا هش رطلا ع نع داحوا ةينيدلا ةقيقحلاب الهاح

 را ا ردت ناو دهس احاث نيكل ةادهل ا نو اذا ندلا

 لحم اهف كشلل سيل ةديدع ًارارم ميركلا هصنىف هعماجلا ةدحولاب انما

 ةيمسرلا ةدحول 1 مهل عنش 0 م اوقرشالو لاقو ا هللا لح اومصتعاو لاقف

 متحبصاف مكبولق نيب فلاف ».لاقف مهني قافولا مكحيل ممولق نيب فلا ىلب
 ءادضأ لاقذ ه . مهلك ا مهفصو لب دحلا اذهىف مم فش مو «اناوخاهتمعنم

 لاَقف 3 مهعيمح ىلا ىتح ممل ةدحولا سؤ كرو , مهد ءامحر راثكلا ىلع

 ىلا 0 خلا عسا ىلإ كاش 0 مَ ا اوحلصاف ةوخا نينم ْوملا اما

 نا لصاحخلاو داحنالا زكر اقيقحتو ةلماشلا ةماكلا ةورعل اماكحا هللاسعا

 ةاوادتم ىهف هولا ثيداحالا:اماو ادح ةريثك كلاز لع ض2: ىلا ثان
 لاقو اضعب مهضعب دش ناشلاك .نوملسملا هلوق لثم ناماسملار وهم ناي

 لاقو ةوذالا ىنعم داو لا دعا لف مهداوتو مهمح | رتىف نينمؤملا لثم

 لاقف' هت نها راف وهو ناملس 1 و مكملعا دلاولا ةلزنع مكلانا امنا

 نا كشو. لاق ىتح ةيقيقملا ةوذالا هذهل 0 تيلاكلا انما

 نيماسملا را قرش نادارا نفاهتعصق ىلع ةلكالا تفاتكممالا مكيلع تفاهتي

 هريصح نايتس الا عابالاف:ىلا ناكوم ا 6 فيلا مورا عيمح وهو

 ةنسللاو زب زعلا باتكلا لبلد ناهظعلا ناليادلا ناذهف هردص هلمتحنالو



 ('قرهزلارشنلا ) اذ

 ىذاف املعتم اماو تلهجام ىنملعي املعم مهنم دجا نا اما ىتن ال مهر ظنم

 ناافالاو ىلع نع امف 3 تلضحاهف ىنكراشدف اس رق اماو تملعامع

 دقل مكحلااخااي معن 0 اميل البا د زيع لا ش باحساو لاح |تايرب شالا

 مالسلاو ةال_صلاهيلع لاق دقف لضفلاو وذ ىضرام تيضرو لصفلاب تضق

 نكتالواعمتسموا املعتمو| املاعنكلاق وملعتموا ملاع سمشلا هيلعتءعلطام ريخ

 املعديفتسالهيف نك | مو. ىف هللا كرابالءامكحلا ضعب لوس ناكدقو كلهتفةعبارلا

 لكلا حرب لو نسال لك انبنع يدر نا اودع رن ال. حمو اذضتنت ماعاوا

 ريغال مهنم وه نوكي نا بحب نم ىضرب نا لقاعلا ىلع بج امئاو دحا نع
 كلذدبادقو هريغ نع شحوتسو هتيجس لهأاب ةيحس ىذلكس نأ, كلاذلو
 ترتخان دخلا امااي تئيشنا تاقف نوحرف مهدلاه نزح لكهلوش 0

 هاَقلَسس نمم اناوسل ةدشافو انل ةمينغ انتاقالم تقو انلع-و باوحلاوا لاؤسلا

 تلقتئيشام لاق لمعلا نم دقنسالا عابسال نيم تقولف تاقوأ 25 انع

 ىوهلا تاذلنا تلق ىلعالا ناكملاب كليات واع لاق يح و كلأسانا الا

 لاق هام ةعاسلانع ىنحا مكحلا اها هلت لق مث للان هرعشو لقتل

 رك ذب ماعم لاق مويلاوه اف تلقت اهتلمعتسا نا كلو اهتامها نا كنم ةمينغ

 تلق لمع نم لامعالا ىلع نيعيو در.ال ىدلادغب ردنسو درتساال ىدلاس ماي

 عنمو ايف هيعاسم رادقع اهم بلاطااىطعت لاق ماوقالانيب ماي الاةفبطو هاش

 اا نريماتو فاسلاةياعر لاق فرشلاوهام تلقاها هلامها رادقمم اهف دهازلا

 قيئالخا مزحانم تلق مكملالذب لاق مركلا تاجرد ىصقاام تلق فاخلا
 هامدب كرثي مو هظفح ىلع ردتش الاف اهلمهع ىتح هايند هل دب كرتي مل نم لاق

 ثعاوب و تادتعا نا لمعلاب ابسا لاق ىنامالاىهاق تاق رحش ىتخ هنمد

 ىضاملا قيبطتس لاق لابقتسالا ىلع مكحب فيك تلق تاتعاف تلتخا نا للزلا

 ءاسالا اش تلق لافطالا لامعا لاق لالا طخاوع تاق تاق لامخلاو

 اكمل الع ظفاحمنا ىنيشي ميعن تانج لاقسرادملاافتاق ءابآلا عراوتلا

 اش تاق اهرظنم نسحنو اهلل وفضيف اهرُكسيطي ءاهنرخ وب وشل بادالاو ا
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 ١١ ( ىرهدلرسنلا لئاسر ىف )

 | تدوم ماافحلا ىوها امرداملو « هضيقنؤا اللا وكشا ام ردا ملف
 قدحوو ىدجو تركنا اهدهس لع ».نيسعا و نحن للق نع هللاافع

 قوصو قا نع شت ىلاوكشاو © يسال, وع دإ و قاوم متل

 ةيفحوو سلا نام ىلع 00 بة رعب فورا فرك اها احاو

 ترق سفنلا هيامع اهنع و حو دن ماع امطأ :تذ رح

 ةفيحصلاب اقللا كاذ نم عنقاو ء اهوند ىقانأ نا ابحت سبلا
 ناغورلا هميشهرورش مال اب داوح هرورس ماودب نينض رهدنع هللا ع

 ددجمل بحابخلا موت نم هناك ناقفحخلا هقئاقح نمو بلاعثلا لس نم وه اًئاك
 هيلع لوصحخلا دعسام ىلا نين الا ةورع ددشو هيلا لوصولاز عام ىلا نينخلا

 نوؤش ُولْولاب هماسّتبا رغي هيلايل عورتف همايا قورت قولازوخنو قصلاردكي
 . مداخملاو دعلاو متادلا ءادلاومف هيك اوب

 ىنغ' هاو هب رحتلا 3 هتحنمام تققح و فشكلاةحئاف تمتحال

 هكا هما ينك اي تعلو غارفلاو ةحارلا تدواع تبقل نم ىحساو تنم

 دعا تقولا ناك ناو نسال نم سفنلا ىهتشا ام ىلع تاقؤالا فرص نم

 موعهلا باوبا ىلع بلقلاددرت موسرلاو دهاعملا ىلا ددرتا تكف نيفراعلا
 ةشحو ىف ديرفلا لاح نع لسالو: نداهملا نالو> نداملا كلتىف لوجاو
 خيشلا لبق اذا تفرععام دوجولا نم تركنا دقو تفصوام ىلعانا اسف ديبلا

 منتي ةران لاتحمل لدملاهيت ليئامحانيب هيل وهو مئاهلا بلقلاوذ مدانلا
 هحاينلا توص ددريو ةحارلاب لَ ىرخاو رايطالا عجاس ةنواو راعشالاب

 ريطلانندخو ريسلااخااي تلقف ملكتو ساج مث ماسو ايحو ىناناد ىنا ر املف

 ىل_ء هللا نمدقو بيس ببي رغلل بي رغلانا تماعدقو كيلاةشحوىف ىتا

 . ليق دقو لضافالا ءاقل موب لقاعلا مايا نسحا ناو كتاقال

 ( لوقعلاىوذ لاجرلا تاقالم ءالا تادللا نم قس مو (

 ) ليلقلا نم لقا اوراص دقو ه اليلق اودع اذا اوناكدقو )

 ع مهيدح ىلف رسف ىتَش رط ءانا ءاقل ىتمينغ دعا كلاذلاباف



 ٠ ) ىرهزلا رشنلاىف (

 غالبلا اذه دعب غارفلاىلع تمنع املف بقاوثلا داحتاو بكاوكلا نارتقا
 . لوش حيصف مالكب حيصي عئاصبذا

 برط_ضت ىو اف حبس مجنلاو ٠ ةفك اع ءاملظلاو ليللا دصا راي

 بجعلا اسهش رصت ىف رداقملا اهب ٠ تقرس ةمكح نماّحت ىرت رظنا

 0 ل ا لا لو هيل نوط ناو قدك للا
 برالا ىمنناو ٍيناهتلا ردن راونا ٠ تعطسدقف متغاو نساينالو رشاف

 لافلا بحي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو نطبام لد رهظام نا تلقف

 . لاقف ىنغت ىتح لاقملا متتسا اه حالفلا ريشب اي حاجنلا ةيآ اه نسحلا

 ا! ا قرت ناءاهنع ىتعارو . اهل اعاو ندع لل قم ك ىغا

 اهنالكر يصح نكل انيلئاغف ء ةلضلق .ةاقولا نإ دقا كلا

 اهماقمنيدق رفلا قوف كب ناو ٠ اهناكم نيه نهعلا اها رادف

 اهماثل ىلحيي ب راكباو راسع ه هو_ثح هقيقح ىديدح ءالط
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 | دضعاو كلوحم دبا مهللا تلقف ل املا نسح ىلع لاخلا دمحاو لالهلا ىقارشاب

 ريصللا معنو ىلوملا معن تنا ديزتسو وحر كنمو ديلاقملا ىتلت كيلا كيوش

 هلوحم ىلاو تيور و تعمسام مكل تدنساو تيارام تبتك دقانا اهو

 . لباقلا ددعلا ف لئاسرلاب مكف اواس ىلاعت

 مسا ا تناسق تتَضن خر راش هيم ع ددع ف ةعبارلااسرلا

 ةيجش سفن لك اياجس كاتو ٠ ةبحالاو ىوهلا ريغ ىوه تواس
 ىتحسوهو دحولا لام>ا تفعو ٠ ىملاىه ىلإو ىل) ىوه تكرت

 طم دنع نل] قي ةيط واخ عطب ماف كنع لخ ىلقل تلقو

 تسهف لاخلا داح تفغ املف ه٠ ىركلا ةعداخم ىنافحا تي ىغاو



 89 ) ئىرهدل سلا لب اسر (

 هنرالا نم ساالا دوغ هسيثلا لل تدعو رنا اولا ذا لسا
 ىرخاو ىنظ ملكا ةراث هرايطلا بوكر لواحاو هرايسلا فقوتسات اش

 بي اخعلاو بيارغلا ىراف ىراسصبا دماو ىراظنم ذخ اف ىنف عجارا

 توكسلاو توهلا و ةريلا دعب انا اذاف: براحتلا هتكنح نع كيهانو

 تنك اعز كلذ و3 :تاوطاو فدل[ وك نع توزع دف تو شنلاو

 راف روع كو كوك تربعبا ذا :رعلااو ةريصلا دلال ركل لح
 قاقرزا ناز و. راونالا سايل 'نسلدق 'ىوج لآ قحسو ىضورع
 ءاوهلاعينم مهتلانادعب لوطلاىف نيتسلاو نسا نين نم مهف ١ را رح الاب همد

 و اننبو هنانكلا جرب ىلا هدب دمدق ريغالا سارلا مقتلا و رفصالا

 نب اكلابدلا يكوك تفلاح دق دسالاف سمشلاب اذا مهدام ردب مو مهن

 نظ دق توحلا ناكو اضرعم نيعيسلاو تسلاو نيعبراو دحاولا نيبام ىلع

 هامرف هناتك نم سوقلا هباصا هنكلو لالهلا لواطيل لام تووال هنا
 حن اتم نم قد ١ ءاضغ لع ىدلا مهدعو)» هاما ناوح 1

 ىولب ىلع بوبا ربص ه ىدسحاو بادرسلا ءارو نم بابلا قذوص

 اذان ابنا نها اسلاب اذهل نا ١ كلا :كارعا نم تسل تيس سر
 ةققحام نقم و ىلا نه دس ةزلا نين اماك ىفالا "قودطل ىنت توحا

 هك ارب ويكي ردغلا لضفا امو هحاسص عرصي ىنبلا لدعاام تلقف ىملا

 ( عنصام بقاوع ملظ ىلع هبصت ٠ املاظ ساسلا ىلع ىنب نم كلذك) |

 تاقو رادكالا نم راكسفالا ةحوا تلقص و راظنملا تحسم مث

 اهلوذدب دعودق رورسلا ةتحهذهف نيملاقللاب نيقيلاليصخن نم دال

 ديالو ترحل دك نم هسا ل وعد يقلك ا ناشتودملا دهم ناكو ل
 ىلا لودولل قيقدتلا تدعاو رئالاو نيعلا:قباطتو ربخاو ربخلا قفاوت نم

 دعرو قروا دق ىنامالا دوسعو قرشا دق لالسهلاب اذاف قيقحتلا مق

 هتمرو قرغتسال ناكو هقرغاف توخلا ىلع رحباا ىمطو قرباف وجلا

 رثا ىلع ناريثاالسها قرافو ناذب وملا عدوف هنانك نه مهسلاب هنامالا
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 همالكحصفاو هماثل فشكف ىلثم ىلع دحام نحت نا كل ىضرا تسلو هتقيقحم

 اهريخ بلاطو اهرسن ا ناطوالا مداخ ونا وذ الا ريمستننك انا لاقو

 ىحسا تيداعق لاو حالا لذ بيعوا' لاجرلا ريداقم ةقروم مدع نكلو

 ١ نكلو  فاؤن تندضر نم لكو نكس رايذ لك تلقو ىروط تقلاخَو

[ 

 تلقامكل تاق امو اهطارص نع لودحتتوا اهاوه ىف ني نا ةكزلا سوفنلا
 لوقا اناو الا

 ( مارك ىلع اونض ولو 00 ءا هز رع لع تراكغ ناو ىدالب )

 ندخلا اهااي ءاخالا اذكه ءانه لك تغلبو ءانع للك ن1 تل

 ىلا شءشلا تَددَخ من نيمحارلا محرا وهو كب دنا نا هللا ىسعو نيمالا

 ءاسحالا| ةوفصمانتغاو ءاقالا نها ىلع نحنو مالأدسل انف رتفاق مالظلا ن>وبورغلا

 - هنس ناضمر ةرغ خيراتب هلم م ددع ىف هل :امل|ةلاسرلا

 مودا و هولا ىعاشبا“ نياوه :٠ ترقتعا ام اهمزح الواو ترها

 ككاو د1 علا انفلذا ةهفلا نع . تضرعا ىف ناوديح3ر 5-0

 ةول سو حامرا ريغ يف حبضف و 5 اهداهس نك مع 2 ىععو تنل

 هيض نع ةلاَح نع ام لوحي 3 0 ,هاوو> ةر طق اعهاوه ناك

 ةوصل 1 2 م ربطت 5 5 00 ع ناو و.صت ا اذا

 ةلاصوو لصو دعب لاصشا م ىنأ : اك هللأ 0 لب رادانفق

 ةلذ و زازتسعا نيبام رهدلا وه ٠ نكي ناو ناوهلا سفنلا ىلع زعب

 مكل تيتكت نكدق امصلا فيطلب اهححاورا حورو ابرلا كلت هللاىح |
 نع هلاح صضعب تدحرشو مدانملا مدانلا ناب و ىا ىردحامع ىضاملا ددعلا ف :

 هفرطب ليللا لبقا و ليصالا سمش تءضخامل لوقا نالاو هلحرو هلح
 قاساف قسغلا 0 ا اك د قديسلا ةرم تدقوبو ليحكلا
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 لوألا دفا بهل داس فدك ل طال ل لق
 لمعأل داع تناحخ 0ك # كفل ريع ىلع ةرما اكيلاك

 لزب م ىباصتلاو تل ثدح 5 للثلا كم كه قب مل ايلاف

 | لاقف لا اهههدامث سابلاةربعب هيتاقم لسراو ستايلا بيلقت هيتحاربلقف

 لثم انف اودتغا ىتح اودتعاو » لصح اهف اوطرفذا اوطرفا

 لمفلاو :ىوزتلا هزي ءاوشك فا لغد اوم اواو تالا و1

 نلف الانس  ةظديرم ىواعلاو م لل را ناو طب ردا اذكر

 للعلا رداقم فرعاو ظعتاف « لطخلل عاد بحلا ىف اطخلا و

 ءافصلا لزانم هذه هللاالا ةوقالو لو>-ال لاقو هاوالا هوان هوات مث

 | نامعن تناك اعوذل تفوالو اهنبل اهوفص مدي ' اهلابام ءافولاو ءاخالادهاعمو

 ندا لح 5و حارتا متآم ىهاهو حارفا مثالو تناكومقن محج ىهاهو معن

 | تمدخو تلق اف ةمكحلا تاذبو تد_+حاامو ظعاوملا تعمسو تنغاامو

 . متغتماف عاوملا تحنمو مدخت ملف تاقوالا

 | كلح ن انمو كلابامو تنانم كلاح هللا نس>| كلام خيسشاي' تاقف

 |. ىتقطوو مدانلا سانا ءايمتتلم كنليو هلام[ يداوم لاقت
 ْ حواف را> شالا نوصغ دودقو راهزالاتانحوب راهلا قزفت_س غدانا

 | راهنالا نوف+و نويعلا عمدب ىيباو راطوالادوع رانوا ىلع رايطالا ةئسلاب

 | نكس ىلع حونا الو نطوب ىلإاال ىتلح ضورلا حيدتيو ىتلعب ميسنلا لمي
 : نيزحلا شيع شدعاالو نينا فاكتاال رطقلادحو كيج سامان لف اناف

 | ىرهظ ىنحتاو ىرمع لاط كلذلف بافام بلطا الو رضح نم ىلا اوبصا

 ىوهلا ةرغو داؤفلا ةوصص لزت ملو انهو مظعلا دازو ابيش سارلا لعتشاو

 أ قشالاع ايندلا نم تدنغو ماركلا بعت ثيح نم تحرتسا دق خيشاي تلق
 ١ حياصم تلعتشاو كمظع نهو فيك كيلع هللاف هلاون زعبالو هبلط

 ةموسقم ةعيبط ىفاعا لاق قالذ الا هذه ىلع تناو كسار ىلع سعاصملا

 هشقن فص نك تسلق كحاد كيلع تملفا كف تلقا ايفءىل 1 ةنكحلا



 ( ىرهزلا رشنلا ) 1
 ٌناسحالاب نورقم رهدلا نسح ماي هب ويلا ىتاقيقحتس مكل بتك او ةكلفلا
 .ناهربلاو ةيحلاب ديؤم قحلاو

 سارع تفز دق هرضاح ةنجو ةرضان ةكيا تدهع 5 جرملاب اذاف
 راكبا ىلع ترثن و لبالبلا لبالب اهلع تدحاهف ياما نابق اهحاودا
 ىلا ترظن املف لوادلا ىودح ربهنلاب تلاسف مبامغلا اهرد راثث اهرودب
 امم ىوجش نم ىندواع دمالا اهيلع لاط ىتلا ةيعيبطلا ةعيدبلا رظانملا هذه
 اهروهت لئاسا و قاتشملا هلاولا ةمغنس اهرورط ىجانا تمقف اهنم ىتدواع ام
 .ىلاو قاشعلا ةلئاسم

 011 ادا انوا وادا. ليقأ + لتس والد دادلا» قع سا )

 ( ارايدلا نكس نم بح نكلو ٠ ىبلق قوشن رايدلا بح امو )
 1 ىلل الاسوا«نايع نع اوان ةكراو | رم نىك تا زادكم تالطو

 كلت نبب اموب وجا انا اهيبف نيتحارلاب سفنلا ىلع نضيو نيتلاخا ىنأي ظحلاو
 .لوجا اناو لوقا تذخاذأ نكسلاو نك اسلاب ىدهع ىلع عجوتاو نمدلا

 نمل ىنغملا هذه. ىل ىرك ذاو ٠ نم داي ىت ربخت ىب ربخ
 نكس ءاو امو دغر هق زز٠٠ نطو ىؤها نمل ناك ناك
 نمزلا لهادحر ىننيزاك . نزحلا لها هحرف ىح ناك

 01 وال ع ناو سس طخ نما ذا
 نم صام ىلع ىباو تاحطشو تابابص نم تافام ىلع حوتاانا انف

 . سحلاو لزتلاركذ ىلع ببحن بيجمياذا تاحورلاو تاودغلا كلت ةوالح

 نم دلا ىنعت ما راثالا بدن ٠ نمزلا روج ىلع ىابلاا+ا
 نجحشاا عدر ىودحشلا ىدح سل ٠ نحال عفد ف نزلا 0

 ندسح لاحىف رهدلا نومنغي ٠ نطف لها اهلها موق ناك

 ن سويف مهعرهدلا نويعو ه ننم ىناوناكو تناكك ةنج
 نمد اسف نم ناك كالا كف نحلا ناونع سانلاىف اودسغف

 .تلقف تلجنرا مئاكشو ىتابص تاوكشو ىو تكي مث



 62 سلا كلا قر

 0 00 هللا 0 دقو )

 ( اقالتال نا نظلا لك نانظي )

 تعدو لي كلم دو تاك ا 0 سحاب مدق نم 0 0

 نيح كتعدو امو ىلحتلا نع 1 اماو كنع تاغتشاو ىلستلاو ربصلا

 .رودلل مكحلاو رودلا مكحالا داؤفلا عيادو كتعدوا

 صاب هللا تاي ىتح راغلا ةمزالم ىلع دهالا دبل خيشلا مزع نيح كلذو

 هحصن عاطملا وهو راشا ا تنك و هدض ىلا ةلرعا ثعاب عج ربو هدنع نم

 نون نمد يفد ىف دق نو دس نجا وادع فا

 سانلاو نالا لوقاو لاحرتلا ءانثاىق لاخلاب كتريخاو ءاوهلا راتىف ىك وكلا

 . ربتعاف ربحا نأ ريغوذ رهدلاو ربع ريسلاو ريس

 ىلواشت ماركلا ليش و ماقملا بيطي ثرح يارس ينادجو ىاداث ال

 لايذاقلعتاو ثحاملا قيرط ىوطا ترصو ودلا نعاظلا لوانت م وحلا دب

 بياجت ىلع ملاعملا رظانمف جرفتاو بك اوكلا بعاوك نيب لوجاو ىنامالا

 دحلاب دحاو مازعلا ىلا واو مزحلا لصاوا دهعتام ىلع تلزامو براحتلا

 ةياعر ىلا تدواعف ريطلا ةيلاغم نم تفناو ريسلا لاط ىتح متن ناَظَش وهو

 ناطوالا كلتو نمدلا هن رك ذال ناوك بكب وك ىلا ةهجولا تهحوو ناكمالا

 تنعذاف هقاوشا تاقلح ىب تطاحاو هسا تايذح ىنّدب ذَتَحا هيلع تفرشا املف

 .دقو دهعلا ثعابل تحنحو فلالا ةوقل

 ( لزعمم ىملسو ىلإ ىوه تكرت )
 ( لاه كاكا تو ىلا تت وو

 قالتلا هصرش قارفلاةصغ ىقع تدمحو قاوشالا لها تردع كلانه

 لئتاقلا لوه معادت اى لئاوالا 7 تقدصاو

 ) ىوهلا ند تل 1 ْف لش ١

 ( لو الا فيصل الا: تحلم

 قايفشكب هنم مكطاخا تاك ىذلاوهو لوالا لزنملاب ناورك نم تالحف



 فصن خيراتب ناسا نم + ددع ُْى ىلوالا ةلاسرأا

 "سءا هنئس نأبعش

 6 رب رحتلا ماع اي مالسلا مالسلا )ل

 0 : 6 7 0 11 ك1 6 ةلسملا ءاطتو هك ماع قسلا تحال دفق ى مقا

 علاظم اهف بلقلل اهلزانم ء ةديعب ىو 0
 عماسملا وهلتو راصبأ قرمتتل * ىرت نماو بحن نم" ىرأ ذب َنَعَو
 عجاضملا نيلت ىوهمت نم دهس ىلع مكف ىوبلا ميدق ددج قفا ىخا
 عقالبلا كلت قاشلاب تدصخا دقف 0 انبي حاورا حار لاردأ ىحا

 عطاوق ىمتلا بر تاو ناو 4 اك قاامالا ى وهم نا كاياو

 عفاسش رهدلا و لامالا هززعت ٠ لزي مل ساسلا و سابلا ىثحم كاباو
 عجار وهف اكعلا 5 وذ ها م ىنفوم ام تع نيل راد ىدف

 عمال نظلا نم كل وضارغاو ح اماولس 1 نوشاولا معر دّقل

 عيابط مارغلا هيف نه ةبابص ه ىب.اسبص نا هيلا نيس فول و
 عيراطق نويعلا وعد ناو صاعل 0 ىو نع لود ربصلاام اذا 06

 عماطملا نيلذاعلاب تبعل نكت ٠ ناو افولا ىفولا للا ملعي دقو
 عراسصملا الا هتفلت ملف ىداّت ٠ هلانم زعبي اهف عماط مف

 ةيحتلاو كيلا قاتم كنع ءان مالس رب رحتلا ملاعاب مالسلا مالاسلا

 . كل ظفاح كب ملاع ةيحت ريمضلا ريمسو ءاخالا دهعماي ةيحتلا



 م 3 0

 هددعالا يق اهرشل مرات كذب ةلاسر لك 03

 اهجاردا بيترت بسحم نوكي ةعومجملا هذهىف لئاسرلا بيترت (؟)
 ناسالاىف

 هعض وهف هنلارمشل ريغلا رعش ف لئاحسولا هدْيَعَف *ىشدح واذا ) 8

 .٠ قفوملاهللاو ةصوصخم ةراشا



 ىلع مالسلاو ةالصلاو مكمل لزناو لاثمالابرض ىذلاهلدمْلا
 هلاو هلع هللا لص ىطصملادم انيبنو انديس مجعلاو برعلا ديس
 هروما ديلاقم ىلملاهالوأ رقفلادبءلا لوقف (دعباما) ملسو هبحصو
 ن.فراع نيسح نب ىناروطلا ىشح نسح لارا و ريما وا كلا
 ريثكلا ىنم بلطدق ىلاع نب حيسم نب دوم نإ بارهس نسح
 لئاسرلا عمجا | مهلاحو ىلاح لمجو مهلو لدتا لك ناكخ الاد
 عمجانا ت تيبحاو كلذىلا تبجاف ىرهدلارسنلالئاسرب اهتمسوىلا

 انيهريغ تكرتو 4 0 | 0
 / ىرهدلارسنلا لئاسر ىف : ىرهزلارشنلا ١ اهتعسوو ناشلاى
 جاهتا 4 قاوحاو “و هقول ناو 3 هعلاهلضش اهامجم نا لاس

 . مكر تلاوه هنا موق جابت 1
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