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 ردك نم ةلهنم انص دق

 هدجوأ دق رغشلا قيرفل

 ةدئانم هن: نعوفللا دف

 هعبط فطلب قر دفلو

 يرظن ىبرم تققد دق هيف
 لحلا حرشلاب هامس دقلو

 رش تخرا اسنلاب اذهلف

 الات مولحي بحلايفيلاحجرش
 يارغ هيف نإاوهلل ينداق
 دق املثم ةنسح زع اشر

 انسا دل نمور لضخ زك
 اذهلف الح دق رجلا وه لب

 ع لوق لكل ىده هيف
 لاصنا هيف نونفلا لكلَو

 هبجترت اب لوع هيلعف
 انارأ تناك اح ادع

 اعيدب ىنعم قأرو اظنل قر

 نمالع نع تبرعا هيناعمو
 اكنمةءاربلاوذ ل ضنلادمحا

 ةنم افراعملا ىلع ةىملا

 ( انيلع لدت انراث [نا)

 ينانث لوط ترصق اذهلف
 هابحو هحور هللا محر

 انيلع يلا هحرش الج ام

 خرا علاطبل تلق هبو

 اقان رعاشلا هل درو ىلإو

 اقادص ركشلا هل وجرت ةداغ

 اقاذم تباط دفل نإولا تاذ

 افافنن تجار دقل قوسلا هبو

 اقاحم وكشي ال ردبلا تيًأرف

 اقاور موفلل دم حرش وهو

 اقارو عبطلاب قر ليلج:ح

 لضافلا بيرالاو لماكلا بيدالا بانجاضي ا هعبطلاو ١ خراو حرشلا اذه ظرق دقو

 ال ازغلا يكاحي نم يف انتم قر
 يمال كود تفارإو
 الانم ىلجا حرشلا انيفارع

 الالجو ةبيق هالغإو

 الاهتنا' نيدرإولل ةنم باط

 الامنحا هيف ناك ليدل

 الاصفنا ةنع لاكلل ىريال

 الآم الإ. كاتم. هيف لت

 الالح ارح نايبلا عيدب نم
 (الالف الإو اذكه اذكه )
 الاله تاك نافرعلا ءامس

 كامب اةيعو امانا
 الاى يدبي باتكلا اذه لد
 الل لول عشا ل ةكح
 الاتلا ترصخا هل دعو
 الاح زع ام ميعنلا نانج يف

 ا ىلع مت ردب

 الامج يللا حرشلاىماسن دق
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 سدق يبرع نب نءدلا يبحم يديس راوج يف يزلا ين , نفد يف ةيحلاصلا ىف نفدو فلإو

 5 سابتقا يف باتكو ليلجلا حرشلا اذه اهنم عايضلا يديا اهب تيهذ هتافلئومو ىس

 ابعاطميتلا هيلا راشملانيدلا يبمم خيشلا يديس ةنيصق حرشوناولسمساب. فلوموتارنلا

 رذلاب و ديعصلاب ممبت الإو رساذ تنكنا بيغلا ءامبأضوت
 ةيعيدب ةديصقو تالاقملاو تاماقملاو لئاسرلا نم ةلمجتو ءاوطإو ءاللا نيب خانم هلو

 لدتسيام بائكلا اذه ينو نعش نم ةلمج ماشلا لضافا دحا عمج دقو ةآربلا ريطشنو
 هعبط ماملو . هاو أم نييلع ىلعا يف لعجو . هارث هللا بيط نينعانصلا يف هلضف ىلع هب
 ًاخرّوم هظيرقل يف تلقةيرجم فلإو ةئامئالثو ثالث ةنس ٍظعملا نابعش لئاوأ يف

 اقاف قاف الافو نوكلارطع  اقاشتا باطدقضو رلار نأ

 اقافرلا ىدهيىمحل رهز فرع هدمت جرم عاض عيسنو

 اناشبابتسالا ىلا اردن شلل :.ةييط تسدهاف بس ارح

 ةسلجا دق قادحالا ىلعو

 اه غاص دق نابلا نوصغو

 اهطقن دق درولا دودخو

 تكحت اهنع ماكآلا .تقش

 يللا حرشلاكقر دق اهنسح

 هب ردصلا حرش حرس وهو

 دقو عبطلاب غرفا دق ثيح

 وعادت ةددب نعاسلا“ دلخزأ

 دقو ملظنل باربالا
 ابنانفآ تتذ“ دق نوتق نم

 ادغ اهنياعي نرم ناغمو

 هعدبا دق ريبربلا دنحا

 هي“ زهدلا ىو 33 قيس

 نيف رصعلا ةمالع ادغ دق

 اقاس سالاو قلل لك شلو

 اقاطن ضورلا يفنزملا يدإوغنم
 اقافدناىدبادقورطقلا ضراع

 اقاشتنا باط اهناحير ةنجو
 اقالظنا يناعلا اهدصقيادغف
 اقاضو مهاب جرحأ امدعب

 اقافا لهجلا نم نم هيف قاف

 اقال رعشلاب اهنصو رومال
 انابلط رغفلا ن١ ارمق داش

 : اقاذ تراك دق يذلل راغب

 انألك ويحزيال ناك نم اقباس

 اقاهدرعشلايلوأل حارس أك
 اقابتسا هايلعل دعسلا ىحترإو
 الور اولا هما

 نومامو نيرشعلو تين نسب هينا يب ن1 للا ابر ن1 قل اب نر ا



 كك 0 0 0 0 ا 3

 !ةيقاق ان راكذا لق انك[ هبعل مامتاب 0 رش انرودص حرش يذلا هلل ددحلا

 لوشرلاو ٠ هيبنلا ينلا دمحم انديس ىلع مالسلإو ةالصلإو . همرك يورلهلضف ضورع يف
 ( دب اما ) . نيتبلا نيعانم اوعرك نيذلا ةيحو هالات هيجولا ينصلا
 باتكلا نا . يسدتلا رونلا هللا ةسبقا . يسلبارطلا بدحالا يلع نب ميهربا ريقنلا لوقيف
 ةماهنلا لضافلإو . ببدالاةمالعلا ملاعلل . يلصوملا ةمالعلا ينيبل . يلحلا مرشلاب موسوملا
 ديسلا نب دمحا ديسلا .ريظنلإو هبشلا نع لج نم . رضع رعاشو. مهد ماع. بيرالا

 هجولا نع بدالا قيرفلرفسارفسو٠ ليلج حرش وه .ربيربلا دمحا نب فيطللا دبع
 اع بقنو . رئاسلا لخملا هب ريسي نا قحيام . رعاشلا مزإول نم ىواف عمج . ليمجملا
 اوه امركفلا بنإوكاب هيف علاطملا فشرإو: بدالا ةباصع نم باقن لكديلا جانحي

 11 اناس 0 فلا هدا نم وك الو ةريغص عدي ل ثيحب. برضلا فاشترا نم

 "يور هيف مج |و. عزنم سوقلا يف قبي مل ىح . اهاعوو هيف اهزرحا الآ هتاكن نم ةتكن
 نم كج نإو هناي فب اييرخ افتضع ناك فديحو: عطقملا ةعارب ىلا علطملا ةءارب نم مظنلا

 : بيصم مهس لكب بدالا ضارغا ةراكفا يسق نع هب ىرو . بيرغلا ليهأأتب ةغللا
 يئدنفا رع دينملا نبا ١ يدنفا ريع زيشلا ديسلا بيدالا لضافلا عبطلا يف هليثمتب دهتجا

 . .يبحصأ ىلا يعادلا اذه بدنو . ريفغلا محلا هلهنم نم دريوهعفن عيل هتقفن ىلع-رييربلا

 . بابلا نم هتويب ىلا لوخدلا ليهستو . بإوصلا وه ام يرحتو . هعاننو ةبيذهتو
 ليمج . عبطلا نسح ءاجن - بدالا قيرط كولس هيف تمزتلاو - بدن ام ىلا تبجاف

 هفلوم رث آم نع هفيرعت نت .رعاش هباد آب وه نم قوريورظانلا رسب . عضولاو لحنا
 ردن ىف نلوم هللا ةحر واكو - مانو ضم يف ةلغم دا ىأر ام يذلا -: مالا لوملا
 لكأو 0 ةراجتلا طاع اهب نلإو ناك تح بفلإو 0

 ةلهجو ديجلا نآرقلا ظنحو ىصع خياشم ىلع ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا ارق نشا
 هتطو توريت كلا رضخو ةنس شع ثالث نبا وهو رعشلا قر ةيوبنلا ثيداحالا نم

 توري ىلا داع مث ماشلا قش.د ىلا هجوت مث فلإو فاتر الر تالت هسا لاا
 هعرول ةنم ينعتسا مث 0 ءاضقلا ةيلوت ىلع ٍناهشلا فسوي ريمالا ةهركاف

 |و ةئامو نيعسنو سمح ةنس يف ىشمد ىلا داع مث هإوقنو أنا ىلا ةيحلاصلا ين نكسو فل
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 قلج نم ونج يف ةنج
 هتف ار نم تكردأ فور

 تدغ ىتح يبعت ىثالنو

 ينلا هدايا نم يركش نبا
 هييسم : 210 كلا اذه

 تحضا دق مرح يف ةبعك
 ايلا .نكرلا ملتسن م حاص
 اهدنع بذهتو بداتو

 هّرغ دوسح لوق حرطإو

 ىتنج ىدحا يو ىتشاف يك
 2 را

 م ا
 ىلع لضف اهل رهدلا دبا

 يلا بوسنم رجتلاف ان
 يتلبق ىدحا يفو اذالم يل

 يه "يف اهارتواهنم يف
 08 اهيدايا حدم ىلإو

 ين دشرلا ءارا تح ةلهج

 يدشرلاكيري ةاقر ”يننملا يري ل هج نمل ذعتسإو

 ةيركش يذلا كيبلا اهيا

 اهذنكيدنع تنااركبكاه
 ىلا كايازمب تلح دق

 ال ناليغ نيع اهعأر ول

 ةلودفف مدو ًالضفاهضراف

 ةلئاغ ودع ريا اذان

 ينش يف يذلا ظنللا رثكا
 يط كايفل ىلا سانلا توط
 لها دان“ اذ اير
 0 اماه موي ناك

 2-2 مس ع

 يرلصونماسي | ارهد تب

 نم هب نم ام ىلع . ًرهاظو انطاب . ًرخ آو ًالوا هلل دمحإو
 ىلع كيزم ةفاكيو همعن يفاوي ادمح ٠ مانخلإو ءدبلا

 رويطلا نايق تنغو .حايرلا ترمزام. ماودلا

 تصقرو - حاودالا يف ناديعلا ىلع
 . ناردغل|و راهنالا تقفصو : ناصغالا

 : مادقالا تع مالقالا ترجاهو

 لا ا ا

 ةنوحتم قاوشالا ةحنجاب
 تايحنلا فطلاب



 ااا

 البحت لف تلاح هدعبو 2 ىفف يلاعملا مآ هب تءاج

 ةبعن يفوزع يف لاز ال

 كود قف نابلا نضغ لام' ام
 الينا فيولا انعام

 لييشمو لاح ْ داذزت

 بلباو رار ةبغنب

 يلج فيطللا يحرش وهنا دق
 ةكبلقو

 "ير لصو نم اسي اًرهد تمي

 تقزو يبارتغا لاط دقلو
 ال: جوف ب.يدعص تلاحتسإو

 الل حال نم كرتن اهلإو

 اهيدصا ةايطا لتزرما ناك

 ىنبراح دق رهدلا نا ريغ

 قرا ال نسحلا سومشو

 دقلف لايللا فرص نم ه١

 ُِ 'موبلا ينتفقوأ دق ةربع

 تلو لترمضا يباعصو

 اندم رق «.قوشعلا كتكرتف

 0 الول رعشلا ترجو

 هل .يجدم نم ماشلا يملا

 ةنبه لزت ) ريبكو
 انين فا

 هل نم يلع لن انكي
 ةلغم 0 00 تأأر م

 ةمزع ىسما بضعلاراقفلا وذ

 ةرتتع قا ناي :اذاف

 اف نيانلا دعو ان اكإو

 هلل اياك انك لل
 ىهتنا ام الول لضفلا بيسنف

 ”يروابصخ ينعسوأ ام دعب

 1 ا فال فاس

 يصع نم ينمي يف أم رتو

 ىظ نم ناتي كرت هر

 او دعب ام دوعب ىددي و
 يعو اًنعض ينوق تلاحتساف
 يف مدر يمس كرخن مي
 يدي نيب نم ةنللا فطخ

 ينربع ترجإو قبسلا ةبلح

 يك مال عم نأ ريضن ام لفم

 3 قع داع متاحا كرتب

 يّولك ميرك حدم تبجوا
 يلا رهدلا يف قلخملا حدم 0

 يرغصا ةيكأم ..ىخ:ي
 يرألا مط تعشبتسا الا طق
  ىصقو فانم دبع اتبيه

 ذا ١ ولاول ابغرتم
 يح ىسا ءاوان يذلإو
 يِط متاح اف لاط اذإو

 ا
 02 ا كمل ا اها
 قربا“ ادعل : هالعل
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 ل

 هيتخ نم كسملإو مت دق
 جيرات دوجا ةخي رات انءاج ىبهتنا املةل ب جتاف

 1012© ةنس

 ضيا “تلقو
 يلصوملا ةمالعلا يتيبل يللا فيطللا حرش ئبهنا دق

 ليجملا بمألل ًالصفم اًرفإو يفإو اجرش ءاجن
 لودج نمو رهز نم هيفام نعو ضي راض و رنعكينغي

 لاف نم باط مسن نعو اهوادش برطم رويط نعو

 لثما لماك هيبن بص لظاف لخاد ميدن نعو
 لحل روحا فيرظ ىلا سناوم عبطم علم نرعو

 لفأت مل طق امون يدب... فك يفحارلا ”سيشو دب
 لسلسلا هحار نم ةراتو ىغن امل نم اًروظ كايقسي

 ايو انعاج كافل
 ةضنن ابل تحاف ةناحير

 رم ىلع لن فيلل

 ينج م ينقل فافاومل كل
 اهكل فيسلاك ٍةيه وذ

 ين نيكاملا يواوي تلع

 ءىرمأ ولع عدب نم سيلو

 هراكجنا ةبطف ثدغ كيب

 ايي تكررت ليففا نأ
 دق رِسلا دج هاهج دصقاف

 طقاس ءىرما وحن لمت الو
 ةعبط ىلط ول عبط ديدم
 نماك رج نم لقن الو
 ىرولا قيقد رهدلا لخن دق

 زارطلا نم انرصع يف كيبلا اذه ناف

 بذي و درولا | ةجمبل

0 0 

 لهجت مل هانسحلا ةتافص

 بحبو انه ) يرع

 0 جحش ل رهدلا يف
 لزعالاو حارلا العلا ىرذ

 يلع موببأ ناك هدج عم

 لكشملا ثداحلا دنع لحت

 ليهم اهدنع ءاجم فرح

 لزنملاو تاكسلاب طاحا
 ٍلضعم هل ماخليت

 عطني 3 زيربالا بهذلاب

 لدنجلا يف رانلا نويك كيف
 لخخلا ع هاقبا امب عنقاف

 لوالا 'ىلبلا

52 
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 امملاو ضرالا قلاخاي يل ك بطب يففاعو تينج دق اع نع يللا
 ىعلاا ينل ةنيع لمكأ ل نمو ءئاد لوطايف ةببطن ) نرف

 ا

 اهبننم مونلا دعب جيص# هاسع قبس يذ بلق ظقبا ىتلخلا قلاخاي
 اهبشلارا يكيبلق نيعاهبلمكإو ده ليم رونلا لك سغغإو براي

 ىلع ٠ هتالصو همالس مإود هل أسا . لمالا هيلا ىبتنإو ٠ لمعلا هب مت يذلا هلل دمحلاو
 ام ةماع هب طاجا ام يل رفغي نإو ٠ هبزحو هترتعو . هو هل !لعو : هتاقولفم فرشأ

 وهف الها اط نكا ل نإو هتمحر ةعس يف لوخدلا ينمرحي ال نإو . ني ْ
 ةلأسا ١ مراككإو ىوقتلا نم ةلطاعلا ةعارضلا عباصا هيلا تعفر دفف ٠ لها كلذل

 نساحتو . مركلاو لضفلا ربع ل يطي ناو. متاوخملا نيب يبابحإو يلإوحا عيمجو اهيلحي نا
 . يسر فيرشب مسرو ٠ همسأب رك ل دا مشلاو لاعفالا

 ٠ ابرغو ار 1 طم نوكلا يف قبعو ٠ ابهشلا بلح هب قشمد ناديم رخاف نم

 تناكف اهضاير ين هقالخا تيسجتو . اراها قشمد نانج يف هيدايا بئاح ترجو

 000 ا رس اس قلع : راقت در
 . فرظ فراظلل وه يذلا باتكل اان الو ظضنلإو رثثلا تراديم نيراك مضعلا

 ارثن ةخيرات اج فلأو نيتئامو ناردعو سمت ةنسرخآوأ يي
 6 ةيدسبإلا هدافالاو برالا 3/1: بانك مم

 1 !؟ 4 [؟؟ 42

 6 ةدساز# هدأ 0 كيب دنع لاح ةخيرات نازف

 اظن ةخيرات ءاجو

 يلبجمإو ينجم ركفل رع ةقاروا تزربا ضور هلل

 يلج احرشلا ىهتايلوقةخيرات ١ ىناانل مت نيح ليلج جرش
 11169 ةبنس

 نأ ليدجب يلجملا يلوق نال ةيروتلا هيفو خجيراتلا عيدبلا عإونانم هيف ينانلا تيبلاف
 ةيروعلا تحتر قو ءافتكالا باب نم ليلجلا ةضنل هب دارملا نا ليثحيو رهاظلا ءانعم
 604 تلقو ءافتكآلا تييلا يف نا ٍلعو ليلج حرش كلذ لبق يلوقب
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 لحملا نم يرحي عمدلا نا ثول 9 يتلقم نانجا,ثشلا لمس تألم ظ
 ثلقو ْ
 ةئسو نويعلا لع داهملا ضرف ” انمزا لحن الاخ ناكل ظ
 ةنسو هادص ةلج لوكا ذنب ٠ هلك رهط ا ظ

 ال اك رجتن يبلحلا راحلا جارسلا لاقو ١
 الوز هناكد نعف ”يحاصاي بع ركام انل اتيدص ىعا

 اليا سميا هلك لم اذاعف ٠ ”كنطان ليلا دف رضا ناك

 الايك وجا “تلقو
 بكجم ىتضا ىمعلل انيطل الحك داجاف انلاخع اكذ

 بكوكنيعلاداوسيف عطإو 2سمثنيعبهذالككلاب كف '
 ةضاييلاب ةماعلا اهيمسن يتلا نيعلا يف ءاضيبلا ةطقنلا بكوكلاب تدرا ١

” 

 ناسرأب ىعلادوتل تتاب ةكرابم فك مكلاح
 ناسنا نيعونيع ناسنا اهنا قشمد يف تفلتاك

 ضيا تلقو
 لفاس وهو ءالعلا ىلا" ئدصت لحاك نم تبت

 لحاكت ناو يرهد سور يواسن نلف الهم تلقف
 ةتدرا يذلا وهو لجّرلا يف فورعم لحاكلاو لحاكو لاحت لاقي هنا مدقت دق

 الايك مدما تلقو
 اقرزلا معلظا نمحادي فخا هقذحلا هارت نامل كوع
 اقرزلا ةلقم كح ىتحدلاححاب اهدإوس داع ءاضيب ةلقم مكف

 اوجرخا اهقادعا اهلتق الف مايا ةفاسم نم ءايشالا ىرت تناك ةروهشم ةأرما ءاقرزلا

 دمالا نم تناك اهراصبرإ ةّدش نا !وفرغف دمالاب اًولمم اهنيع لخاد |ودجوف اهتقدح
 رعشرعشلاب دارملاو رعشلا تبنيو رصبلا ولج ةناف دممالاب كيلع ثيدحلا يف درو اذلو

 صوصخم لفسالا نجا يف هتابنو نيعلا نم لفسالاو ىلعالا ننجلا يف يذلا بدلا
 ةبيحيو . هاعد اذا رطضملا بيجي نم ىلا اعرضتم ( “تلقو ) نإويحلا نود ناسنالاب
 هاصعو ةتعو ةنم قبا نإو كيبلب هادان آّكا

 ااا اا اااه ههههمممههه لللللللااعل

 ه1 فمع سال سا إم يور
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 تناك امو لاقي قا لح ند ةدحاتلا ا ل اكد يب 11 0 ىلاعت هلوق

 لوعف نزوبايوغب هلصا ايغب ناب ( بيجإو ) لعاف ىنعمب هيف اليعف نال ءانلاب ةيغب كما

 لقفنسا الف لوعفم ىنعبوا لعاف ىنعمب ناك#إوس ثنّوملاو رك 0 لوعفو
 جتنمك لاوكلإو لختملإو . ايغب راصف ءايلا يف اهوغدإو اي ٌدوإو اولدبا هب قطنلا
 اذكم نكلذل (اهمالرسكلا اهسايق اكو ميلا مضب يقر لكلا ةل ةلكو دورملا حاتفمو

 يف لزغملإو نهدملإو طعسملاو لخنلا لثم اههم اومض ىرخا فرحا عم برعلا اهنليعتسا
 ىهو لقنملاو ةرانملاك سايقلا ريغ ىلع اهلئاوا تن تالك اضيا ا طشملاو ة

 متن لخكلا امإو ةنيز وا ةاوادمل نيعلا يف عضوي ام لمكلإو ٠ ةغل يف جاحلا لبحجو فخلا
 0 < كوفي قلع دادس لال نيلاحلا نم ىف ءاشإو تقاكلا

 موق ةيرعشلا لافمالا نمو . ُلَحكا لجرلإو ءالك يبف بعن
 . بوهوملاءيشلاك- بوسكملا ءيشلا سيل يا. ( لكلاكنينيعلا يف لحكتلا سيل)

 لاق ثيح ينخلا هللا حرو. عوبطملاكعونصملا الو

 ٍبولجي ريغ نسح ةوادبلا ينو ةفرخزب بولجم ةراضحلا نسح 1
 لامك لم يف لزغلا نم ةتلق اهف اهنيب ام ناتشو ينعي

 لالا هك ير اسال 15 هليع ده ١ اذا الاب ضال

 رذابا اقفر فعل ١ ينيعب ٌرذو وراذع رذ تدهاش دقو لوقا

 ةعضو يا نيعلا فلك رذوا لغلا ريغصوهؤ هراذع رذوب دارملإو رذ ابا اي قفرا يا

 اضيا 'تلقو لمانالا فارطاب اهيف
 ٍنيفيش هينج نم لتسي لزي مل هلس يف نداشو
 نيبلا وا برقلا ةلاخ ىف 2 ىركلا لحس ينيعتلتتكا ام

 عا ل ىلا لك فردي <  سقلا "ف فيلم :ناثأ الا
 نبعلا نمأل كلا قرسيوه اولاق صل فصو يف اوغلاب اذا ةماعلا ةبرضن لثم اذه

 تلقو هدارم غلبي ىتح هتقرس يف فطلتي يا

 مصارف كلامك بح يف ياايه نع بلقلا اول سن نا
 ضسارف هل انيشم مو اليم هيلا انعطق مف
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 _لذعلا نمافوخ بلقلا يف اهتكآ رتوبصب حاب عمدلا تيأراملو



 راغب

 اذهو ساسالا يف ام هيرقن اذا هراقنمب رئاطلا دقنو هنغدل اذا ةيحلا انالف تدقن لوقت

 يك هدارم ريغ ىلع كبطاخم مالك لمحت ناوهو ميكحلا بولسا هل لافي عيدبلا نم عون

 برطمةنا عزي نم ضعب لوقكورثبلا يف من لاق ىقلي ام سانلا نم ينب له مكحللبق
 اي ريمالا كألو له ربما لع لخد نا ليخاكو هج يف لاق لخدافأ هباعحصا ضعبل

 نوف مدقن ام لثمو هربظ من لاف
 ريت اع ككارجإ اجو سس نيك نم رضا تلي

 سين هنا. متمرا.. امااذا الل + اذ ليلدال يوعد كيناه يليق
 سينلا ةنا كلذب مدارم نوكيف نيشلا تب ارعش رثكأ رعشا كلوقب متدرا اذا ينعي

 ارعش نإويحلا رثكا يتلا نال
 ولجينا ءاجر ةقاخ اهتلعج اننإو ٠ باتبكلا اذه ةمتاخ تود ةلامكلا تاعانصلا نمو«

 قئاقح اهايند زاجم يف كردبل . ةيانعلا لمس اهم و.ةيادهلا رونب يتريصب نيع يلاعت هللا
 نيع دهاشيل . هبيغ ةطقن اهناسنا رم ينتو. ءاوهالا ةواشغ اهنع بهذتو. ءايشالا
 قلخلا نرم حاتريو. مالجا ثاغضاك وه ام. ماهوالا ةليخت امم سيو. هنيعب هتنيقح

 لدبتيو. سنبلا تايلاظ رئزود نمرإون :الا ءاضف ىلا جرخيو. نيبللا يق عقوملا ديوك

 صاع بلك و جري نماي مهلا. زيزعب هللا ىلع كلذ امو. زيربوالا راضنلا صلاخب“ :زلف
 . مركلإو دوجلاوونعلا رحب يف ةسغإو. همتاخلا نسحب بفيعضلا كدبع ىلع ننما١ همحارم

 هل لاقي لخكلا عناص لامككلاو لامكلا ةعانص ةلامكلا نا( لعا) للا هب ىرج ام ةلرفغإو

 فذحلا زاجم نرم لجرلا تلمك لوقو لتق باب نم نيعلا لح ةلعفو لحاكلا اًضيا
 اذطلو ىنعملا مينل ةماقم وبلا فاضملا مبقإو فاضملا فذح لجرلا نيع تلحر يدقبلاو
 تلح ملوق نرم دوصقملا نا ىلع ليلدلا نا ينعي لوعفم ىنعب ليعف ليت نيع لاقي
 فصو نم فذحتال ليعف نرم ءانلا نال كلذو ليمن يع ملوق هنيع تلك لجرلا
 نا انلع ليصنملا ىنعُم اليك ناك اذإو ليك نيعك لوعبملا ىنعم ناك اهل الا ثنئوملا

 نا ملعإو. روكذملا لجرلا ال لجرلا تلح انلوق يف لخكلا لعف اهيلع عقو ينلا يف نيعلا
 ءانلا ةنم فذحت لوعفم ىنعمب ثنوملا ف براك اذا ِثنّوملإو ركذملا هيف يوتسي اليعف

 ىلاعن هلوق لوالا نرف ءاتلاب هيف ينا ثنئوم تفصو عقوو لعافلا ىنعب ناك اذا امإو

 نمو ميقع يف لوعنمللءانبلاب ةأرملا تبفع كلوق نم لوعفم ىنعب ٍليعف هبال زيع زو
 ةدعانلا هذه ىلع دري تلق ناف ةيلاخ عم حاكلا عن :|وم نم ةيلخ ةأرما كلوق يناثلا
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 شئ رخ !لاقو

 نذل تايابللا ككاو ١ > اذيلز تزد اًننتن تك دق

 نمل ييلوايعاترصف' ..٠..ايكلا :تملو نوثيل اتم
 رخالا لاقو :

 فرعت كلذب اف ربت ِكِنا تلق نا

 ةفرصتو كلصت ىتج ٠٠ اهينركلل رن امو

 جم يف لزغلا نم تلقو
 هبجا نم الأ ءاضغبلاب ىتلي / ينريص يل

 هبح نزو ينمقبي ل هلاخ ربدع طاريق
3535 

 هع لااا 0 + كيم يملا يارا

 نضخو عضن الج دقف يدخعيي ر رظن أ ةللاق

39 

 هناش تحلصا ةيلطرب اذا ضخ لثم ةيربلا يفرالو
 ةلسل لذلا ءاك لع 7 كدللا اريك كدرخ

 تلقو
 هنصو يف بورضملا ثردلاك 2بحاص نم ناك ال بحاصيل

 هفرص يف عفنلا لك عفبلإو اًئاد هكاسما .يف رضلا

 تلقو
 يففرعي لضنلاب نم عمسا تلقف اًفرصنم ةنع ين آر ريف ريصو
 ينفرصي دفنلاب هيلع عم ناكام لغز البا دنن ندع نكا ملول

 ةفرصي الف فيزلا امإو دقنلا نما د يِج ناك ام الا فرصيال فارصلا نال كلذو

 تلقو
 هبانب سيلو داقن هاوسو رهام ةداقنلا يف نالف اولاق

 هبانينوكيامدققنا رهدلا يف ةنأ متينع نأ ممقدص انلق

 ىفالا الأ هيانب دقني ال ةنال مهغدلا يا هبانب سانلا ٍدقناةنأ متدرا نا متقدص ينعي
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 ار

 ”ليخسي ةليايفنكلوس  انلا بجن هدو لثم ةغبص
 باب نم بخ كلوق نم عداخملا ركاملا هينأث ديدشتو هلوا تن بخلا ( تلق )

 ينو ٠ ركملا رسكلاب بخلإو . هب ركاملا يهب ردصملا وه بخلإو عدخو ركم اذا لتق
 210101 شعبي لوق تاياغلا نمو - مل بطب ققانملات» مركز لروما تنشب

 ”لصحي ةبييشلا لها نم هاسعل هداوسب .عش بضخي نم اي
 ”لصنب ال ةلاب نامالا كلو ةرم ظح دوسب بضنخاف اه

 ءايلللا نفللو
 ”راهزالا كءامدن نكت اقيض .. .هلئكو عيبرلل عرب مارا

 ُرابجلا اهغابصرعقاف يف عصان يفرضان يف ءيفاق نم
 فريصلا هل لاتيو فارصلا ةعانص يشو 6 ةفارصلا 6 ةعنص تاعانصلا نمو

 وا ةضفلاب وا ِهلْثب بهذلا عيب فرصلإو فرصلا لعاف وهو ةفرايص ةعنجو يفزيصلاو

 دي يف امو لوحلا اهبوجو طرش نرال ةاكزلا هيلع بجت ال ةعنصلا نه بحاصو اعجب
 ةنا هيلع قدضي الف ةنسلا ردا ىلا اذكهو ةعببي لب اعوبسا ةكلم ىف ثكمي ال فارطلا
 هيلا جانحياممو مهيلع ةاكز ال نا ةفرايصلا اورشب درو اذلو ًالماك ماع اباصن كلم
 داقن ةلعافواهديج نم ريئاندلإو ماردلا ءيدر زيي دقنلإو دقنلا ةفرعم فارصلا

 هئينلا نبا لاقو

 دايجلا اهنمرانخي رهاوج هنك ىلع داقن ثوملإو
 هلوقب هذيمالت ضعب بطاخب ةيفوصلا خياشم نم نيفراعلا ضعبلو

 ىحم ىلعنيملاعلا كحا *ؤريص ياي علمت لا

 يعبسب ةنم ةفيز يفناف 20 فيزب ينلباقي نم مهن

 يحرتب ةليهإو هدعباف هيف ريخ ال جرهب مهو

 يزي نم يلثمو يتيكزتب 22 ىنصملابهذلاكتدجوتنإو

 4 رخآ لاقو
 بهذلا برع رطب 1< ادعطلا كحلا قاف
 ل لو را ما ا

 هلوقب سانلا ضعب وجم ءالضنلا ضعب لوق ةنمو
 ,ساحنلانم صاصرلا فرعامو . ةنم رمعلا دقن فرصلا يف ىضه
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 راك ةلرتي م11 نيك كئيدف "يل لاففاموب نيرا يي
0 

 هدعبيو هدصبو نجمبو هيجي تيلب_غابصل رظنا

 0 ١ نخي قيقشلا نول ىأراملا هنكيفانول جيفنملا ضفن

 نتفو ّاتف لك اهبلاب ابس هيدخ نول نم ِفراز
 نسحاهجولاةنجو فت ربظ ةرضخام ىجدلا ردباي تلق

 نو هللا ةغبص مست يذ يل لاق بوجي ننم | نئماف

 سابتقالا تييلا هي نوكيو ةيياهنتسالا لنحت اهنال ةيروت هيف نمو يلوق

 ةيروتلا نطل تحشرو باوج اب نمو ينعي ضام لعف نم نا ليلحجيو ءافتكالاو

 تلقو فيطل ةناف ةلماتف تنماف يلوقب

 هدرو قوش نم ه ةس ا ا حال ام

 هدخةارم يف حولي ملا ضخم كاذب
 ىنحملا يف ةسلقو ْ
 مدبع ىلإ جوا مظحللاب 2يذلالاخا براش :رلايدفأ

 رو تر فشي ةهجو ايلا ةارم م

 هدخ نمقافإلا ترمحإو .  اهنول نمغدصلان م اًرضخاف
 ازيكم دعا للقو

 غئارلابلعتلاوهودعولايف .انغابص فلخا ناورغال
 ”ةئاصلاو غابصلا ةنسلا يف ىئادقاكس 00 ف

 مالكلا غبصي نم دارملا اولا نوغايصلاو ن 0 نك ا ايفو

 ”تلقو

 يئاضلا اهلظاهتسبلا دق ةضور نم صم يف كش
 : 31 يناصلا اهلين نمويرشل ينهز اهناتك نم قرزإو

 "ليم هيلا ىمع ينإوغلل -داوسب ةبيش بلا غبص
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 دارملا نال اعيش ول نسحأ نمو هللأ ةغبص كلاعُت ةلوق ةنمو اراجع عئاملا ريغ يف

 ةيدومعملا ءام ىراصنلا ةيمستل ةلك اشم ةَشبط هللا هايمو مالسالا نيد ةي الآ يف ةغبصلاب

 ريصي ال نراسنالا نا نونعزي و لافطالا هيف نوسمغي مئاربك ةسدقل 00
 عضرت ال لافطالا تابعا ضعب نا ىتح هب عابطالاو هيف ساهننالا دعب الآ اينارصن

 ةغبص هلوقب نينمءوملا هللا بطاخش هساؤنا" لبق ةنم اربتت اهناك هيف ةساغنا دعب الآ اهلفط

 ةيلوعنملا ىلع بوصنم ةغبصنا ةتردق امب لعواهريغب |ىرتغت الو هللا ةغبص |ومزلا يا هللا
 رعاشلا لاق اك ةلكاشملا هيف زاجلا ةقالع نا ةتمدق امبو

 اضيقو ةبج يل ]وضطا تلق هن كلل دجن ايش حرتقا !ولاق
 ملعلا نم نفبو لعلاب هدي نالف غبص موق و نيلكالل غبصو اضيا زاجلا نمو

 اهرفاشم لبالا تغبصو تنول اذا ةبطرلا تغبصو:.ةنيد نسحا اذا نيدلا يف غبصتو ا

 "يف وق ةء اسإب كدنع ينو ريغ عسا كنيع يف ينوغبص دقو هيف اهتسمت اذا ءاملا يف
 ثدحا هنا هانعمو عزفلا نرم بنذلا قثل يا دمحاكغبصا وهو نالف تلفنا لاقيو

 هبنذ نول فلاخ اذا غبصا رئاط موق نم ةنول فلاخي نولب هبنذ ثدحلا غبصو اعزف
 اذا لجرلا غبصا لاقي برغملا يف لاقو ساسالا باتك نم كلذ لك هندب نول ةيقب |

 برعلا هيباشت نمو هأ خبصاللا تشب رضاع دلإو يس هبو خبصأ ومنو هتيصان تضييأ

 1: جاجملا لوق :
 'ههقب شاج غابصلا ل جربك ءهمد هيقارت نيب ام شيجي هلا اهيف ءالجن ةنعطب

 ليف دإوسلا ىلإ لئام رهحا غبص متبلإو هئايلغ ةدش نم عفترإو الع يا شاج ةلوق

 لزغلا نم غابصلا يف ليق امو برعم ليقو برع

 دعوملا نيا لوقا نيحدصيو هلصو نم دعوبب دوحي نمي
 رواو# هوان فبل اذهل ههيجو يف ايحا عابض ل ظيو
 ةدورملا اهار ام نيع داوسب مسج ةرفص تعبشا نم اقفر

 ” لق

 رجامرلا ريس قوفي ماوقب  يفابس نم يدي يف لييلا ةقرز
 .حابصلادوعيفر جلا انس ىتّدبت ءامسلا جزوريف لثم

 *قو

 هراذنعايدبي و يدعو يف فلخيو



 ضيا غبصب نأ كيد ال وجالا يف لبق

 ضرعمو در وه. عز بذكا اذتلق
 ضيبا عصا دق فيك يرءشدوسا |ورظناف

 مضعب لوق نسحا امو

 ٍضاِ دعب راذعلا داس ٍداوس دعب راذعلا ضايبو

 رخ الا لوق نسحلا يف ةلثمو
 دادملا ةفلاخم امديب و طخ ماياللو طخ يلو

 دارس واضاني ةيكتو ٠ .:نضايز اد[ تغتكاق
 ةيلاد ةديصق لالهتسا ةعارب يف ةأربلا بحاص لوق ةفاطللا يف ةلقمو

 مكتمل نيو يب امءاضعب' + دونا ف ضيأب رافعلا سك

 رصم لها يف مهضعب لوق تعمس دقو
 اهلك لببلا نفت 3 اهودعو رم قانا

 يلوقب هيلع تددرف

 كترغنم لينلا يف تضخامب اهئاكسو رصم تبع نيل ظ
 كترس ىلا تلدت دق هب ةيحل دجت رظنا كلوب ىنف

 كلير ينال ل ممم ١ ملا ظ ايت تا وو
 (ىرخا ةدئاف) ساسالا نمذخُوي |معرظنمو ناسنالا ة ةًايهاضي | يثو رفصأ غبصةرهجلا

 | ن]ولالا دحا .لوآلا ناعم ةتالث ين كرتخي ةناليةكرتشملا ظانلالا نم وللا
 | يا ماعطلا نم اول انل طا لوقن عونلا يناثلإو ٠ مدقن اك مسجلاب موقي ضزغوه يذلا

 || لخألا ليقو نول هل لافي لختلا نم عون كثلافلا اهعاونا يأ ماعطلا ن ناول أبءاجو اعون ||

 1 ةنيل نم متعطق ام ىلاعت ةلوق ةنمو نإولالا ةنيدملا ل اها ويست وعلا. ىربلا ادعام ةلك |

 سلا نع الا شنت ال نإولالا ن ا ( ملعإو ) رااح فركاك ل هسا نال

 رام زيكا نآلل اعاتضو ل و هب غبصي ام ةغبصلإو غبصلا وهو

 | لمعتسي دقو ( "تلق ) | حابصملا يف اك اعئام هب غبصيام نوكي نا دب الوادم نولي و اهيبف |



ْ 
 وهف نول لك ةليزي ضيبالاو نإولالا يف لصالا مدقن 5 ةنال نإولالا نم 'يث ةليزي. ال ||

 نمو

 رفصالا ينب نءاوجبصا دقف مدو ىلا ”نئيطن الف
 حاكدلا ةوهش يو ةللغلا جيب رمحالا ىلا رظنلاف رورسلا رفصالا ىلا رظنلا بلحي اكو

 هلوقب قون فصي مثرعاش لاقرمحا نسحلا برعلا تلاف اذلو

 رهحا نسحلإو نانيعلا اطقورت اهداوس يف ةرمح اهيلع ناجم
 ءارمح ةبق اطإوب رضا هموقل لاق حاج هت ءاجاملا ىلاعت هللا ةنعل باذكلا ةمايسم نا ىكحو

 كلذو ةييكحلالوقفطلا امو كل ذكر مالا ناكواهتباغتكرحتابيلا ترظن اذا اهلعلف

 اذلو يبخسسملا هجويف الا دجوتال اهنال ةريحا تلاق كيلا بح انإولالا يا اه ليقنيح

 ماهحلا ذاختاب رمالا ثيدحلا يف درو دقو ةرمحلا نول نيطايشلا ىلا نإولالا بحا ناك
 هأر اذاف ةريحلا بحي ناطيشلا نا كلذ ةيكحو !ولاق تويبلا يفر محلا صيصاقملا

 عفدل صاوخملا نمنا هائلا تلاق اذطو ولها ىذا نعوب لغتشا تيب ينرمحالا مامحلا |
 مدقلام ةتيكحو (تلق)ر مح ال ماهحلا رادلا كلت يف لع جينا رادلا لوخد نع نوعاطلا
 مالا ترو ةلها زخولاتيب تلخد اذاف نجنازخو نوعاظلا نا ثيدحلا يت درو ةنال
 قلطن كلذكقف ةرضخلا ىلع دوسلا قلطن !؟برعلاو .اهدصق نع هب تلغتشا روكذملا
 ّضايبلا اوسَبْلا تيد ضائيلا اينذلا يف نإولالا لضفا ( هيبنت ) دإوسلا ىلع ةرفصلا

 ةنجلا لها فصو يف ىلاعت لاق ةرضخملا ةرخ الا يف نالولالا لضفإو ماتوم هب اونفكو
 راد ايندلا نا ايندلل ضايبلا راينخا ةمكحو قربتسإو سدنس نم ارضخ نان نول

 يف ةساجنلإو هبوثو نسج يف ةساجنلا نم نننلاب رومآم فلككإو نونلكم اهلهإو فيلكت
 راد ةنجلا تناكو توملاب فيلكتلا عطقنا الف ةرضخلا يف اهنوك نم نيعلل ربظا ضاييبلا

 لايجلا فصن ضايبلا اولاقو . ةرضخلا اهيف نإولالا لضفا ناك اهيف ةساجن ال ةراهط
 ةحودمح ضايبلا ةدش مثددعو . لوها داوسلإو ٠ لمجا ةريحإو٠. لضفا ضايبلا اولاقو
 لضفا مثدنعو ةريح لا نع كرم ناكل ناين يف تدتشا اذا اهنال ناسنالا يف الأ

 صىبللا نولكض ايبلا ديدش الاترولا نولكةربحب ابرشم ضيبا نوكي نا ناسنالا نإولا

 ةدئاف ) بعت باب نم قم هلعف يف لاقي ءاقبم ةأرملاو قيهالا ةنومسب ةضايب دتشا ]و

 ضييأ نولوقيف ةياغلا اهرغولب و ناولالا صولخ ىلا اهب ريشن ظافلا اهل برعلا ( ةيوغل
 رضخإو . عقاف رنصا نولوقي و رسكت دقو راخبلا عبجم يف لاق ىلوالا فاقلا متن ققي
 دوسالا ( ىرخا ةدئاف ) صلاخ هانعم كلذ لك. كلاح دوسإو ٠ يناق رمحإو . رضان
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 انسانا

 كلذ هب تلعف اذا محلا توبط لوقت هماكحإو خنت ةداجإو محلا
 بايفلا نولي يذلا وه غابصلإو غابصلا ةعانص ىو 26 ةغابصلا 96 تاعانصلا نمو

 ام نوللا الولف رصبلا ةيساحب مسجلا كاردا لصمحبل مسجلاب موتي ضرعنوللإو اهنول ريغب
 ءاملا نا !ولاق دق تلق ناف هل نولال ةنال ءإوطارصبنال اذهو راصبالاب ماسجالا تكردا

 ةنال هئثاثا نم ةبستكا يذلا هل ضراعلا نوللاب هانيار دق تلق ءاملا ىرن نحنو هل نولال

 تلق هئانا يف نكي مل نإو ءاملا كردن نحن تلق ناف هئانا نولبنولتي لاي فيطل مسج
 ءانالا يف نكي ل نإودارتف لحما كلذ نولب نولتيفهئان اوه نوكيف هيف هارت يذلا لحلا

 ءانالك وه يذلا قفالا نولتب نايحالا ضعب يف نولتي ءاوطلا نا 5 كدنع فورعملا

 داوسلاو ضايبلا اهلك نإولالا تاهعا نا (معاو) دوسا جيرورمحا جير هيف لاقي ءاملل
 تلام تعبش اذا ةرفصلإو ةرضخل إو ةرهجلإو ةقرزلاك اههدحا ىلا ليت نإولالا عيمج ذا

 ىلا تلام نومبللإو ءابربكلاو جزو ريفلاو درولإو ءاعملا ن ولك عبشن مل اذإو داوسلا ىلا
 ضاييلا لصا داوسلا نادمتعملاو هعرف وا دإوسلل لصا ضانيبلا له فلئخإو ضايبلا

 داوسلا اهنول ةماظلإو رونلال بق ةهاظلا قلخ هتردق تلج هللا نالدوجولا يف هيلع قباسو

 ةرضنح ا هيعا داوسلا ريثك ضور نولوقيف ةرضخلا ىلع دإوسلا قلطت بررعلا نا معأو

 ةرضخلا هب دارم.إو داوسلاب اهغصوف نادم اهدم لاق مثناتنج اهمود نمو ىلاعت ةلوق ةنمو
 ضاييبلا ىثرظنلا (ةدئاف)ةترضخ يا قارعلا داوس تلخد وق ةنْضو دوسأ كعب م ري

 دوسالا يفرظنلإورصبلا رون عيجت رصبلا قوف دوسلا بجاوحلا لعجاذلو .رصبلا قرفي

 ةلوق ةنمورورسلا بلجي رنصالا يفو نزح إو ملل ليزيو هيوقي رضخالا ينو رصبلا عبمج

 ردخلا يف ساون وبا لاقو نيرظانلا رسن اهنول عقاف ءارفص ىلاعن

 ءارس ةتسم رجح اهسم ول اهتحاس نازحالا لزنتال ءارفص

 هيلا بتكف ريناند ءاربكلا ضعب مهضعب ىلا لسرإو

 ركش كديبع نرممءاقلتف  ىعسي كلإاون ينءاج يديس
 ريتسم هدوجو رورس تعاج ريناندلا يف يرمعلو
 رسب نول رافصلا نول نا 2 نيقي ىلع لع تماع يناراف

 تلقو
 يرس فيزش دج لك ىلا, ."٠ ةباشتالا لودهزدقننانلا قرا
 رتبالا رفصالا هراني دل يد موظعم 2 ظ



 جاضنا وهووبطلا نم ذوخأم ةاضقلاك ةابطلا عيجإو يضاقلاكيفاطلا خابطلاءامسا نمو
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 اهساكب .ىمادنلا يتسن ةيراجو ةوالح ىتلي رم نم هنحص ينف
 ناكو كشكلاب بقلي ابيطخ هلل عج ةمتإو قشمدب ةعماجر كدت ريمالار مع ام. (ةفيطل)
 يف ىأرف لخد هنا روكذملا لضافلل قفتاف ةوادع ءالضنلا نم لجر نيبو كنكلا نيب
 غ انذيش لوقي امذل لاق ةعم سلج امل مث هاقلتو ضمن ريمالا و ه ار ايلف زكتت ريمالا هن

 مف كشكلاب ةرفز ىلاعن هللا ةظنح ريمالا نزاريغريظن هل سيل هل لاتف نحكلا اذه

 هلوفب ايفوك الجروجما مجاشك لاقو ةباظخلا نم كنكلا عن مم كم وريمالا

 هفورعم شيرت ةتبسن هفوكلا خياشم نم اهل خيش
 هفوصيفةنم سانلاعطام امدغ هلق هللا لوحول

 ضيرملا اهعطي ةقرم ةروزملاو ةروزم اهنا دارا ةفورعم ضيرمل هتبسن هلوق

 رخ 1 لاقو
 هدئاملا ةقش نم مهذإو 2 خيم نم توا كضرعو

 رتشن م( روز مناي كإ م 2 و ةدئاملا نم ةرفز دشا يا مثذإو هلوق
 مصاعو رباج ابازبخما نومسي افرظلا ن |و ٠ إوعاج اذازبخلا نم اريخ . وعاب الو سانلا

 ابا رايخلإو٠ نابضغلارماع ابا 0 رودقلا ما جابكسلاو . ةليخن نبارمتلإو . هبح نبا
 جيرارفلاو . ةصفح ما ةجاجدلاو . ناصمتلا ابا لصبلاو٠ نورقلا ابا ءاثقلإو - رضخالا

 ةلك كلذ ركذ ةرمع ابا عوجلا يهست برعلإو . يزرخملا ةبيش ابا ركسلإو ٠ نذّوملا تانب
 نايشمي نيمالغىأرف ةليل تاذ سسعلاب اًنئاط جاجا ناك (ةفيطل) هتارضاحميف بغارلا
 لوقي أ شناف تنا نم نبا لاقف اهدحا ل أس مث اهلتق دارإوامهلع ضبقف ةماظلا يف

 اقاه# ايعو رع ود ام: 4ل ةناكملا ةناحروم نال
 واطلع م دحان 1 ةيمئاط كيللا هلال

 لوقي أشناف نم نبا تنإورخ الل لاقف
 دوعن فوسف اموي تلزن نإو. ٠ ةردق ضرالا لزنتال يذلا نبا انا

 ظ ”دوصعقو اطوح مايق مهنمت هران ءوضولا اًداصق سانلا ىرت

 0 برعلا ءارما دالوانم يناغلإو كولملا دالوا نم اههدحا نظ جاما اهعمم ايلف
 تربا ل والادشملاوهو اهدحا دجوف اهنع لاو تلا صقتسإو اهاعدتسا جاه

 لعل نم يجنب ةناف بدالا مدالوا ولع هئاسلجل لاقواىنع افعف خابطنبارخ ١ الاو ماجم



- 

 0 20 دلو - كلا تييردتو ةربملا عمان : ةدعملا ت التما اذا. هنطنلا ننهاذت
 اروبق مولع اولعجتال . بحا اماهيف ْعَدُي ناطيشلا نئازخ كتوطب لرعدتال. ةدابعلا نع
 بر |ولاقو هلكات أم كلكأي نارذحا هل لاتف لكلا رثكي لجرل ممكح رظنو . نإويجل

 ماعطلا ةرثك(تلقو)ة باص نمي تايقلمد ١ نبابسح ثيدحلا يف ةردالكا !تعنم ةلكأ

 0 ىذالا ثروت اذغلا ةزّثكو : لفعلا دست لكلا 20 ماغّطلا تانص نم

 نمذحإو ءاعم يف لكآي لقاعلاو . ئاهبلا عابطنم ععاطملا ةرثكو. اشعلا ثروت اشعلا

 نكمن اذاودعلإو ةعيبطلل ودع ريك لكو . هئاعوو ةنم ِهئانا لمب ينتعي لهاجلإو ٠ هئاعما
 روغنملاو موظنملا نم ِهب قلعتي امو ٠ لكايل شاع نم ال شيعيل لكا نم مكحلإو لقي
 ةدئام ىلع عضو يلقم يّدَح يف لبق م

 لغشلا لغشايف اهب كيدلانلظ ةدئامرهدلا لوط سنا ال سنا م
 لكلا اح“ طبتم هناك ةيارت اقومكم يدها لبقا لا
 لثملا _نسسحا يف هلثمت اتيب ينركذاف يل هبدب انلكدم دق
 لحترم عبدوت ىلا عادولا موي ةتطسب دم دق قشاع ,ةناك

 هركذ راملا م زول 2 0 امو
 ابضلا ميسن نم اتاذ قرا ةنكلو وشحلا فتكتسم

 ابدحالا ةفحالا يف كراش 2 هئاشرخ ةقر نم لاخت
 ا ا رانلا ناكل اردو + درج نمر رص باول

 ةيبالز يلقي جب ام ين يمورلا نبالو

 بهذلا نم اكيبابش ليتتسف 2 ولمانا نم اتي نيحملا يقلي

 تلقو
 ةاهلا نّيع تكح دق نيعب  :انم. بابلالا ابَس خابطو

 تانبلا] زغنمبصلاحورل ىلحا تاب فيطل لزغاش
 ةيمأ ينب عماجيف يشمي آر خليف مهضعب لوق فطلا امو

 ينغئاقنلا ناب ناصغا هدق ىلع يذلا اشرلاعماحلا نحب ىشم

 : ْ 5 نحصلا يفةرالحلايذهإورظنافالا ةوالحويلعتمحال دقو تلفف

 اهسانب ليبجلا ىصقالا اهدجمو  قلج نسح يف تمم دق يننا الأ
 و مم سس سعب



9 

 الي ايحاه لاق
 النو !وشحب ىهبتن ال“ يتلا ةنيطقلا . يذه

 القثدربلا كاذ لجالف» سباي دريب تّيفح

 ةدحاو يف ةبيجملا نا ك5 فئاطقلا ةدحإو يثو ةبيجتك ةنيطقلا رغصم ةفيطقلاو
 يف ءابدالا ضعب:لاقو غلاب طلغف هفئاطق فئاطنلا ةدحإو ةماعلا لوق امإو بئاذتلا

 ١ داجإو ةجملا

 رشح يا ”نيح يلقلا يفاط حادر اهي انتءاجو
 ٍسمث نيع ب عاوكلا نم غوصن احادر اهنيّور لبقراولف

 مدنللكرتي و رافصلا لكاي كلما عرشف اضيب كوله لا ضءب عم نامدنلا ضعب لكآ

 اهضايب نمزيمي ال اهرانص نال يا اهدعا افريخبةمملا هللا ركذ ميدنلا لاتف ضايبلا

 ضييبلا يف مضعب لاقو
 رجبلا فدص نملسررد نيارخ 216 لعل نون اكلا لع فِضْو

 هلوقب اضيي بلطي .هباحصا ضعبل لضفلاوبا بتكو
 هجاجل ىوبم امب ميه اذا لضنلا ينال

 هجاحو بولطمو ل وم انج دنع هلو

 هجاجد نم نكلور #2 !نم تسيل ةرد

 ةسيره يق يمعورلا نبالو

 ررجتن ريئانت يف سبح قيضأب اهلل لوط تبذع نم لا له
 اورجتةيبشلانفدملااوموفف 2 ةئيرب يثونيدحتببرض دقو

 ضرعاف هيلا اهعدقو اهخيم داجاف ةسيرههخابط نميفاسارخملا لسموبا بلط(ةلكح)
 ريمالا اهيا خابطلا لاقف اهنع ضرعي وهو اثلاثو ايناث هل اهخيطداعافابنم لكاي لو اهنع

 معن لاقف اهنع تضرعا كتي أرو تارم ثالثشكلل اهنئكحا دقو ةسيرهلا ينم تبلط دق
 اهتوهش ىلع يسفن ينبلغت نرا فوخ اهنع تضرعاف اطوانت ىلا تهرش يسفن تدجو

 ادبع نوكي نا هتككح مامز ةعنهرحلا ناف ةسفن فرشاناك أم لسم يبارد هللف (ثلق)

 رعاشلا:لاق هتوهشل
 اعمجا مذلا ةياغالان كجرفو . . ىهشاام كنطب طعن امم كنإو
 || ةنطبلا . ةنم جرخيام ةتمقف ةفوج لخدي ايف ةتش تناك نم ءارحلا مالك نمو



 ةهنان

 يل َّنَم دق هيل اي فطان هبلع يلق
 يوالح خم مالغ انب رف باكالا نم بيدا دنع قشمد يق اسلاج اموي تنكو

 لافف يوالحلا حزاما نا ديرا يحاصل تلتف نومللا * آم اهيلا فاضي ةوالح ةعمو

 . اذالل تلق ٠ ال لاق ٠ كتوالح نم انعيبتا هل تلق لبقا املف ةتيدانف هايإو كنأش

 ثففيطللا بإوجلا كلذ نم تفرظتساف لوو كيلع ةضماح اهنا لاق
 ةفانكلا يف ء افطللا ضعب لاقو

 ثردصلاحرشني نيعلا كتأراماذا اياد ةفانكاي ينايتشا ركلبلا

 "”طقلا كئاعرخي ًالهنم لازالو 2 ةليلو موي لكي لك تازالف
 | ةفانكلا يف ازغلم ىماهحلا ريصن لاقو

 ظ تي قل نسج هلا ولو >> نسم ينج دي اديب ١
 انجلو نانجلإو ايحنا ولح  ادغواقوذ زاح امما يل فرعن
 ىملاردصلايفوردصلا سلحيو هتسد يف هل دقعلاو لحنإو

 انك نم كاذ لخلل مل لقف ةينك نم هل له اموي ليق نا
 اهيف اًرغلم “تلقو انكلا ىلع ةيونحم ةفانكلا ةظفل نال يا

 هفاشكتا يف سفن لك نلو طب ايسامخ ايبا بحا
 ةفاك طسو. يف ةنون نكلو نونو هفرحاب فاك هل

 زوللاب ةوشحملا فئاطقلا يف جيزوللا نا( ملعا 0 اهفاك طسو ِى ةفانك نون نأ يأ

 ْ امك فاقب 01 مج لادباي برعلا اهتب رع نايوحما ناسا اهو زوج اب ةوشحأ خ زوجلاو

 يلوق ازغلم فئاطتلا يف ةتلق امو ناكلخ نبا كذ
 ا دع يرفت لو - ةسار ]وتاب أ مسام
 اطلب كانه يبو ”انئاط .انيلع ادغف

 اطعلا يف غلاب و ةلص ]ئ ُرملا هالق اذأو
 اطق عثكأ ناكذا قداصةو الحا ينوه

 كلذو ةاطق نم قدصا نولونيف لثملا اهقدصب برعلا برضن مانا نم عوناطقلا
 اهسفن ىلع اهحايصب لدت اهنال ةقداص هذهب يهف اطق اطق لوقن تحاص اذا اطقلا نال
 اهدرب نم غيلب ىذا هل لصحت ةفيطقلاب رم ءاغلبلا ضعب نا فئاطللا نمو قدصنو |

 بوبس
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 ههه تشعل

 ليقو 0-4 يأ 0 كلاملا ٠ 0 ىنعمب 0 ةئام يف اطغأ

 هناي لع ةلعاق يب اهعفر دعو اهعضو دنع كرج ين الشرخ هذ جاج كلر الا

 ءافراتلا ضعي لوف بطلا اهوةنير راحل لاتيف لالا فدع قد ل
 حالملا تاماق هَ

 ادئاوم نهترصبأ اذا اهيلع  يلفطت مانالا نين ينبجتلو
 بحاص هسأرو عام ةتسلاجم تلاطف ريبكر اد 2 ارعشلا ضعب لذد ( ةفيطل )

 لوقي ًاشناف ماعط ريغب ءيجيو بهذي لرونملا
 نئاف_ الك رح وعم ريفر - طحاز كنب قي اا
 نئاملاةروس مييلع ارقاف معوج نم كفذايضانج دق

 لاطف اقداص ىهس يل 5 ق تيك يفنأ كلذ لفموًالاح ةرئاملا ترضحن

 يلوتب ةبطاخا تاشناف عوجلا نم يئاعما ريفاصع تحاص ىتح سل ا انب

 يريض يفام كيبنا ينادعولا قداص اي

 رروطف نم ىرت لهف اعوجكلهاتدكدق
 يف ةرفسلاو ٠ هتبيغ لوط دعب ماعطلا رضحو ٠ هتلفغ نم رذنعا كلذ عمس ايلف

 يف نرفسلا لح نال 0 ةدلجلا 0 واهيلع رتل 0 عشوب يتلا ةدلجلا

 ا كك نم 2

 لاش رو ملا اح 0
 لئاصوهو يللا يرتفي . ”لازغ هل انبجم اولاق
 لجارم ادخابطل تناك . ماذا وبمن ال .تلقف

 تاوالخلا ءايساب يروم مضعب لاقو ةعاجنلا تافص نع ةرابع ةماعلا دنع لجارملاو

 تنلسرللاب ا هذيعأ الح دق يوالخحنا ةجو

 لسع نم ةقيرو 2ضراع ”تابن هل

 لكلا كلي ل 5 ردكم“ هينا

 ا فرط نم د سس
 لطم ديغخ يحك يعمدم ب



 هناط باضر اهيتسي رغنلا يف همعذ دعب نيكسلا عضاواي

 هتايح دوعب هل ليفكلا انإ» رم يناث حوبذملا اهب دواع
 تلقو

 هكفس مد م نونج رحب فيسب اهظحإول نم يصذ دعب ةداغو
 هكرح نم حوبذهلل دب ال تلتف ةيقاب كيف تاكرح ىرا تلاق
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 خرفلاك مقسلاب داع مقس مسج 2 يقفراف دصلاب بصلا تحيذ لوقا

 لالا نميري 0 هيذ دعب هب 20 امو تلاقف

 وهو لوعفم ىنعب ليعف خعيضلإو زيبطلا عناص وهو ( خابطلا ار بساني امو

 يرهزالا لاق حابصملا يف لاق ا او خوبطملا ماعطلا

 طرتشيالةنا هترابع رهاظو( “تلق ) قرب ناك ١ ذا الآ ام ءارعطلا ىسضال موضعب لاق

 لاق برغملا يف لاقو الما محشو ا محل ةعم ناك ءاوس طقف قرملا الآ كلذب هتيمسن يف

 لغف هيلعو ها قرم ةعم ناكو مث وا مث ناك اذا الا اًنيبط ماعطلا ىمسب ال جركل

 دوجول يرهزالاددع خيبطاهللاقيو ملا مثلا مدعل يخ .ركلا دنع رجب اهل لاقيال ةرّوزملا

 ىلخل اهدنع خيم هل لاقي الو ا نم ماعط وهو ءاهلا تشن جتايطلا ةلثمو قرملا

 هل لوقت ةماعلإو لاق سوماقلا يف هلاق اكاّضيا دروامز جهايطلا ىو قرملا نم

 ىجسو برغملا يف لاق سوماقلا يف 5 نيتمغبو مضلابو مقلاب كنملا سيو قر و امري 1

 ىعسو برغملا يف لاق ةيبجتا اهلك ء مسا ةعبس هل نا ملعف ( تلق ) ها اوت ةيسرافلاب
 ةمم رسكت دقو حابصملا يف لاق ميملا تق وهو نيطلا لوم زيطملاو ها هلنع رسيتل سيلا

 بصنملاو لئتكدتط كلوق ردصم خيطلإو خابطلا ةعنص ةخابطلإو . ةل الاب هل اهيبشت

 حالصلا لوق نسحا امو هيلع ردقلا عضول خابطلا ةبصني ام داصلا جنو مملا رسكب
 هيف يدفصلا

 دوم هاوه يف يلق باذعف ينم كلمت .جابطب ينلك
 قرم نفر تمت ران +٠ "فانك كضنم انا اناكق

 ا دقوتت ةرفزو هلوق يف فرظن دقو

 ربجملا هيصنم نع زا دقو اًظيغ راف الل تلق دق

 بصنملاىعخوبطمبلقلاف هظيغ نم رافنا لوبجتن ال

 سس
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 رابدال] ةيار لت كبريدعو ٠ ةليضف نك تمنع مديبلا تان
 رار رض نولي اين . هلي يمه لو قبلي ناآم

 ضعب هيلع لخد ذا ندع وه اهيبف ةزئاجي هَل رماف ءارمالا ضعب رازجلا حدمو
 هل لاتف اهلسا رمأت نيلف معلا نم شبك ةئامسخب تئج دق يديس اي هل لاقف هعابتا

 أ[ ىلع ضي نيسحلاوبا ةعمس اناف نيسحلا ابا ال هرازج ريمالا دارإو رازجلل اهلس ريمالا
 نه اف ديزيو ينكي هب ملضفت ام يديساي لاقو هل اطلاغم ني لبقو هوحن هجوتو ةمادقا
 مهضعب لوق رعشلا كح نمو ةطلاغملاب اهذخاف بهذإو اهذخ هل لاقف ةدايزلا

 رازج تيب يف مخ مناك م دارباع ةلفغ يف سانلا

 رخ الا لوق ىنعملا يفو

 يضم يذلا لاحيقابلا لعي الو . ةونع فدحلا ىلا ايندلا وني قاسن
 ضعبلا ىلعءامدلاكفسنمراصامب .اهضعب ردي مل مانغالا معاك

 رخ لاقو
 مالا نم احوبذم صقري ريطلاف ايرط منيب يصقر نا |وبسحت ال

 ”تيلقو

 رمدعلاك دادعالا ىهتنم ]وغلب نإو يئادعا نا
 روبغلا ةرثك يلابأ ال يني رازجلاك انا

 تلقو
 ةزعش لقعلا سمش رون 2 هعبحص ”لظ قيدصوي
 فلس: م دانم مارا نما رازجلاك وهف

 ةجسملا ةقراذت الو ةباعصا يذوي ابحاص وجتن مهضعبلو

 علو يلا مين. نكلو للا م
 جيذيو هللاركذي ايف رازجاكوهف

 لزغلا نم راعللو

 اهلوامد يىلراص ءاوه رازج بر
 ان ”يبلق ىلتماو ... . هيه ةّيللاب تزف

 نيكسلا عضو مث ةحيذ عيذ جيم رازج يف لاق ثيح ينإوبكلا كيب دمحاأ نسحا دقو

 هنانساب اهكسمإو هيث يف
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 معلا ترذعلا انا ال51 سيوتنن دنا

 رخ الا لوق اضيا هتديشن الو

 دجي ل نمو ) ( فيجلاب دوسالا يضري :رهدلإو ) : ( بلكلا ةبح نم دايصلل دن الو )

 ىنعم ىلا قارولا ج ارسلا راشا دقو ( فينكلا | قوي ةرورضلا ددعو ( برتلاب 23 ءام |

 اليل ا حيت نمري لف ىحضالا ديع لخد.نيح هتوم دعب رازجلا ىثري هلوقب رازجلا تيب |
 نيسحلا ابا ماغلا بوص قس ىصالا انديع اي

 نيتمنصلا ؛نإوب وكشي .ادغدقل كليف نئاعاول
 مدقنملا هتبب يف مذنلا ةعنص روب اكش ةنال رعشلا ظنو ةرازجلا نيتعنصلاب هدارم

 ىرخالا ةعنصلا راوب اكش هيف يحاضالا ةلق ىأرو ديعلا اذه ىلا شاع هنا ولف

 مدقنملا هتيبل حلي رازجلو
 0 58 ينال لو اي

 لصألاو عرفلا مار رموق نعل استدقل

 0 سيلك و نب .مهجرت

 لجم ينيبو بالكلا بلكي ب هدارمو برعلا نم نانليبق لجت ونبو بلكو نب

 تلقو ةلثم نيرازج |وناك هاب 1نا ىلا ةراشا ةيفورقبلا

 ديم حا بفيرظ نطف رعانشل تبجم
 ايحتإومالايفراصانهو اتيم ءايحالا يف راصاذهف

 ءاربكلا ضعب حدمي رازجلا لاقو

 صناق لوا تنك كديع موي يف  ادعلا حإورارازجلا صنقي ول
 ضقانب ”نوكت 'ال ةيحضلا_نا مملعل يادم اونما .ممكل

 ةنيكس .يثو ردسو ةردسك ةيدم عمج ميلا رسكب نيكاكسلا يادم اونما ةلوف

 كلذل هبنتف !ًزاجم رازجلا ريغ ةنيكس يف اطاعتسا نوكيف برغملا يف ديفلا اذهب رازجا

 ءاروعلاك محلا هب صقني بيع هيف نراكأم وهو صقانب ارش ءىرجت ال ةيحضتلإو
 نيييعلا نم لك نوكيف هيلع رذقن الةيناثلإو . ىعرملا رصبت ال ىلوالا نال . ءاجرعلاو

 نيبلا ةضيرملا ءىزجتالو يحاضالا نم ظعالا دوصقملا وه يذلا اين ساو
 ناك ميدعلا نبا بحاصلا نا ىكحو ٠ ل الر. ندالاوتك نضال اهضزم
 لوقي ميدعلا نبال مهضعب بتكق هتبحس ىلع رازجلا سانلا دسحت رازحل اقيدص

 أ ت27 797717777977 #ي7ب7ب7ب7س7س7خ077صلا
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 ناوي لا ملف ناف مكياودل كلاذ محيا ىتح رافلإو لوقبلا لكآو راجمثالا قارحا

 مازكايرمأي هقيقثو نسج متيضترا يذلا لنعلا انلق ديعب سنج تابنلإو بيرق سنج

 نم اذه مددع رخ آلا ىلع اهدحا جر يذلا اف بيرتلا ءاركأب رملي: او كّيعبلا لسا

 لاق 5 ناسنالا لجال ناويحلا قلخ ىلاعن هللاف عرشلا ثيح نم امإو لقعلا ثيح
 الآ هيلا لصوتي الواهلكا انل حاباف نولكأ ات اهنمو عفانمو ”فداييف مل اهنلخ ءاعنالاو

 فئور نينموملاب ِهلوق يف ةمحرلاو 356 !اب ىلاعت ةفصو نم نا تبث دقوةيعرشلا ةاكذلاب

 جتذف نيحطسا نيشبكي ىح ىضالا دبع يف ةنا دروو ةفيرشلا نيب هتيحا جذي ناك محر

 نكل غالبلاب يل دهش نمع اذه مبللا لاقو يناثلا جيذو دمحم نع اذه مللا لاقو اهدحا

 ءاسّو ر نم هتفرح ةرازجلا تن :اكنمو ةبلق اسق هل ةفرح ةرازجلا لعج نم نا لبق

 ةغالبلا هيلا تقلا يذلا غيلبلاو . ديجلا رعاشلا رازجلا نيسحلا جلع البلا. هيما
 هيف لاق يذلا هتيب يف يدتملا ضراع دقو . ديلاقملاب

 لقلإو ساطرتلاو جرلإو فيسلاو يلدهشنءاديبلاو ليللاو ليخلاف
 هلوقب

 مضول|و روطاسلاو لصفلإو عطقلاو يلدهشن نيكسلاو مسسلاوجذلاف
 يتلا ةبشخلا يف مضولاو حوبذملا ءازجا اهب لصفي ةفورعم باصقلل ةل ! روطاسلا

 يف ةأربلا بحاص لوق نسحا امو ماظعلا نم هيف امريسكت لجال محلا اهيلع عضوي
 ملسو هيلع هللا ىلص هنعاجت ففصو

 مضو ىلعأل انقلاب |وكح ىتح 2 كرتعم لك يف ماقلي لاز ام
 00 ٠ اسنلا ثيدح ةنمو دج فيعض يأ مضو ىلع محل نالف لاقيو

 ءانبا قوس يف هداسكى أزف رعشلا ةعانصب لغتشإو ةرازجلا كرت رازجلا نينسحلا ابا نا

 ٍٍ ينل ام ىكشو . ةرازجلا كرت ىلع مدنف . هناجرمو نيمثلا هرد نع مهضارعإو . هنأمز
 لاق ىتح . ةراسخلا نم رعشلا ةعنص

 يوكل عر نب رسل يدب يحرك بالحلا اكنلط اذللو
 مع نم ديفتسن امل رازجلا قرافن ال اهمال تالاكلا ين وجرت كناك ةراوخاب فا

 بالكلا جرتا رعشلا بيس تي درصق ل احا "يلع سكعن ا يتعانصر عشلا تلعجاملف وحنو
 تيك ولو ةناهؤ لها مذل تييلا اذه عمجا اه هرد هللف تلق فرشا نيئعانصلا يأف
 اناس كلقل اننا: نيك هني
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 يبا لوق ةراصقلاب قلعتي ايف ظن امن راخبلا عيجم بحاص هركذ اك يطبقلا 0

 رازجلا نيسحلا
 ندي زوفا ال نم ىلعام ومه ةليلو موي لك يسنن لمحا
 يغ بوث اضيببت لعصير ح هبجو سمثلايف راصتلادوس اك

 0 اهنص ني ظاشلا فللقو

 ةسأب ةلش نامزلا ينارأ, 2 ينع كبيغم يف تلطعت دق
 ةينمش ةعلط ةنع هللا بيغ ال. نزحلايفراّصتلا ل فمنك

 الزغتم تلقو

 ٍسجمإَو عونلا يب نم هاوس هوجو تدوسواتسح سثلا ةتسك |ولاقو
 سلا ةلباقم يف ًالاج ديزي ةنأ ردبلا ةداع نم مه تلتف

 ضيا تلقو
 1 ا

 ارمقلاكردتنايغبنيال سمْشلاو 22 هكردت فيك اهانع لاط تلقق

 | نم ناويحلا جيذي نم رازجلإو ٠ رازجلا ةعانص يثثو 6 ةرازجلا آي تاعانصلا نمو
 | نم 'يرملإو موقلحا عطق جيذلإو اروزج لبالا نم جيذي ام يمس ةنمو جيذلا وهو رزجلا
 األ ب رم رولا دج ضرالا ةعطق تمس اذلو ها
 بضقلا نا اكعطنلا وهو بصتلا: نم اباصق رازحلا ضيا ئسو رعلاب بلا نع تعطق

 ان م بتصقلا ينني نال 7-3 3 وا لوالا ىنعب نروكيف عطقلا داضلاب

 كيلر تيدا قو“ ع م يذلا ملل ءاعملا وهو ةلمملا داصلا ناحسإو

 ظ حا وعوةكأا ع اسال ولع ند فاضل ايوان و يرق رك ط ىالورع
 ْ بصق زاجملا نمو يئاطل | متاحو سيفلا ةئرماكر انلا ملوخدب صنلا درو نيذلا ةرفعلا

 ظ )0 1 تأ ص ] نال كلرق ةمو مذلاب همك عطف هاب و ةباع اذا 3 ١

 وهو نإويحلا نم صوصخم عطق مدقن ؟ققيفحلا انعم بصقلا نال كلذو ُةَتلْرُع عطقل
 . هل عضو امريغ يف لمعتسا ةنال اًزاجم ناك اهريغ عطق يف لمعتسا اذاف ”يرملإو موقلحا
 نإويحلا نالالقع زوجيال كلذ نا نيبعازهلكأو نإويحلا يذ نومرحب ةنسالفلا نا ملعإو

 ناب مهلع دريو هسج بيذعن سنجل زوجيالو هل بيذعن جيذلإو ناسنالا سنج ظ
 ظ | منيا يكف يانلا مسجلا ةنال هسج تابنلا كلذكف ناسنالا سنج ةنا اى نإويحلا |
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 اهصلخي ةقاط هل سيل ىتنلةجمم دو يف كل له
 اهصيلخت و ةردنلا ةيناثلا ةقاطلاب و ةكايحلل اهبيطت اهصيلخت وةقشلاىلو الا ةقاطلاب هدارم
 تلقو ارهق اهذخا نم اهعازتنا

 اهلاونم ىلع بت ل نسحلايف ناب نامزلا ل 1(فلشلاب
 املاضو موب كاتيه ىلةلرغ ٠ . .يذلازوووؤشلا بو يتسيلا

 تلقو

 هديب :ةنش ىملوط دقق رصقا .. انضلا بوث :بحح اًكتاحاي

 هنيعنمىركلايلخا,تذخإو اهنعطتفولصوةتش تللمو

 هنس ربكبةل همايق مدع نعرييكأ رذتعي يروصنملا باهشلا لاقو
 مايق هل نوكي نا نكميا يلايللا يتيح تبهذامو

 حابصملا كيس ارم ماللا عتب وهو ىدسلا لباق ام ةمحللاب دارملاو ىدسلا انه مايقلاب دارملا

 هلوق ينالقسعلار جح نبالو مايقلا ىفو ةمحلا يف ةيروتلا تخص اذهب و هريغو
 ادس تقلخ ام يف يضاعملا للح اهب جسننال بيشلا اذه ظوبخو

 تعي
 رح ةترصبا ذم جاهيذلا اذه امعليبيشلل ترصبادقوعملاق
 نرنكلا ةلح اهنم ميتلالا ىتنل لل ) طويخ يذه تلقف

 اهضيبب ياباينلارصقي يذلا وهو راصتلاةعانصيفو 246 ةراصقلا 6 ةكايحلا بسانياهو

 بونلا تروح لوقت ريوحت ا اضيارصفلل لاقي و ةتضيب ارصق بوثلا ترصق كلوق نم
 مالسلاويلع ىسيع باحصا ىس كلذلو يراوحوروحم كلذ لعافو ةترصق اذا اريوحت

 نيعلا ضايب ةدشل لاقي و ةعانصلا هذه فرش ملعي ةنمونب راصق لوناك مخال نوب رإوح
 نيتدحإو روحلإو مغيعايف روح اذوجول اروح نيعلا روحا 5000 3 0

 رجشل ١ ينمو ضايبلاو روحا نيب تعمج اذا الا ٠ ءايرس هاروت ل قاب

 كيرحتب وهو بلدلار حت نم عون وهو راجتالا نود هقاس ضايب ةدشل اروح 0

 لونب هل دبشتسإو برغملا يف ةلاق اك نحل اهنيكستو برعلا نع درو اك ةحتتلاب و وزولا

 غمصنا لاقيفنا نوناقلا يف انيس نبا ركذو( روحلإو فاصفصلاب فطن زوجلاك )عارلا

 قيل نماهتاوخا يفمدقن اكرسكلاب ةراصقلا نا ( معإو ) ابربكلا وهو ةنم يورلا

 يرصخلا ضيا ىتسيو ةسايدلا دعب لبنسلا يف بمحلا نم ىتبي ام يهف مضلاب ةراصقلا امإو
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 يمس سس سلينا مس سل سمينا لإ نر سس س1( ميسو

 مل ل تبلل ليس سلا

 هصرخو ل وذعلل عمسلا لئام يفالخم علوم رهدلا دبا
 هصقم يشك نكل يشْيوهو اماودطايخلا يشم يثما انا

 لتق ةنمو .بذكلا- صرخملإو لصفلا يف .يشيوهو لصولا يف يشسا اًماذ انا يا

 اصختوجما تلقو لتق باب نم هلعفو نوصارخ ا

 فطن اذا حولي بيع نرموهيفام ىلع ب ككحت دق موق ويفسو
 ن1 لال  ةحماخا دك هللا <. هينيغ نح ئريطط لوف لصف

 ضيا تلقو
 هيا !قافه ومروزلا هك اح." :1علظاخام نقي. ضيف ببر

 هنسأدنه لا لصق نأ اناع لضني الي ىفصا تسل

 اهلعافو ةضوصخم أيه ىلع ضعبب طوبخلا ضعب عمن يثو ذي ةكايحلا 96تاعانصلا نمو
 صخت فصوتدرااذإو:لاونملا اهلاتياهتل او لاقك اهلعفوةكوحو ةكاحةعنجو كئاح

 اًرورجم ل يعتسيإلو هدحو رجوةفاضالاب:دحو يمن وهتلق ةساسخا وأ ةسافنلاب درفعلاب

 زاجلا نمو هدحو هللا الآ هل الكل احلا ىلع بوصنم اديإو ماد ةنال عضوملا اذه ين الآ |
 حدم لاجرلا يف بيع ةيشملا هذهو عحنالا ةيشم ىثمو هيبكتم كرح اذا هتيشم يف كاخ |

 هيفرث وي ل يا هيف كاح اف فيسلاب ةتبرض لوقلو فنللا ىلع نييف اهنلالدل ءاسنلا يف

 كاحام مثالإو ثيدح ةنمو 'يث ةنم يردص يف كاح امو ةمالكد يف كاحاف ةللك ةلثمو
3 3 : 50 7 

 ةنابن نبا لوق ةكايحلاب قلعتملا عوظنملا نمو سانلا ِهيلع علطب نا تهركو كر دص ىف

 اركفلاو نيعلا بجمع يثبجم ال  ةناثيغلا لماهنم اوبجتأو وفق

 ارضخ ةلح ىرثلا يناهنم جبنش هطوبخ ضيب قاف الا ىلع دنع

 هماغلا ةي راج جب نم 2تستكا دقضايرلا يذه

 هماولاقوط هءاجن ع. بيرلاب رشب ٌّوجلإو
 مضعب لاقو

 ةكوبنم ةممج لاله اهيف ادب.دقو ءامملا يف يركف تلمعا

 هل وكم اهقوق.نهاةناكو . ةدودتعي ”ةفش- يف اناكف

 ١ رخالا لاقو

 اهصلخي ةقاط هنانب -يفو فيرظلا كلاحنل لوقا



5 

 لظنملا ىتسي حافنلا ةلعبف يتيح تكرمو يريغ الح اذإو
 ةطايخلا لاجرلا نم راربالا لمعثمي دحلا ينف 6 ةطايخا 4 ةفرح ةحودملا فردا نمو

 سب رداناك انعهللا يضر سابعنب ا نعووتارضاحم يفبغارلاركذ لزغملا ءاسنلا نمو

 ةدوبحم ةفرح نكت مولف ( تلق ) مالسلا اههلع نافلو دوه اذكو اًطايخ مالسلا هيلع
 ىلع بجيام اذهو اًعبطو اعرشرفنب ام موصعم ينلا نال هئايبنا ضعبل هللا اهرائخا ام
 ضعبب يشنلا ءازجا ضعب لصب ا ةطايخل|و .هداقنعا نم وم 53

 ماهتلا ىلع طوبخمو صقنلا ىلع طيخم بوقلاف عاب باب نرم بوغلا طاخ لوقت طبخ اب

 ام طيخلإو رزئمو رازإو فحضسو فاماك ةربالاوهو طيخم ا هيف كلسي ام طيخغإو طايخإو
 لو ةتطايخ داج اذا بوقلا طايخلا حنو حاّصنلا اضيا طيخملا تسي و طيخلا يف كلسي

 3 نيتي تح ةنمورجتلا طبخو ليللا طيخ زاجملا نمو جتصتنلاب كلذ هبش اقتف ويف كرتي

 ءابطا وهو لطاب ظيخ نم قدا نالفلاقي ورجل نم دوسالا طبخلا نم ضيبالا طيخا
 يذل !؟توبكتعلا مف نم جراخلا طيخ اوه ليقو 00 ليقو سمثلا يف ثبنملا

 برعلا لوقت ماعنلا ةعامجماعنلا طيخ و عاختلا وه ةبقرلا طيخو ناطيشلا طاخم هل لاقي |

 دارجلانم ل جرو ليخلا نم ليعروءافلا خب ضيا ةلث ل نم عيطقو اطقلا نم برس |
 ةدودمه طوخ أمناكأبقنعو اهتبصق لوط ةماعنلا طيخو. نر ةعابجلا كاتي ةللذ

 هبش |دميف لعج يأ يلج دار فايا طم فاول ساس تاهيل

 ريسلا يف دتما اذا ةطيخ نالف طاخو دّرورجنلارون كل 0 نار يو موا
 | انا ريق انيمي ظاحتو هيأ مطاع دو انحرم يا هيلا :طيغاذمو يد لك مرا

 | كلملا انس نبا لوق ةطايخلاب قلعتملارعشلا نق ساسالا يف قرارا رك انني
 ربالاك نانجالا تدع دقو اذه ةنس ىلع تطيخام ينيعنافجا

 ةعاجشلاب موق حديرهاظلا دبع نبالو

 يتنت مهلا ول ةطايخلا ىوهت ىغولا موي رسراوف رد هلل

 _ممالاب| اوطيخو تافهرملاب !ولضفو حامرلاب سراوفلا اوعرذ
 خخ لاقو

 ”بيلس ممبالم نم يمسجو .٠ اساناوسكت ةربا ينك

 جم طايبخ يف تلقو

 هضقنل لالطا داق لاك نم هلوح ام ىلع انطايخ نا
 لس  تتت77اتتلا - 3 -_ سلا - - 1 ا 3 سس مسلسل سمس رس لا
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 010 للان تايلانءام “ ةعفقي ةجولا ءامو ةأيحنأ ءام

 كلذ د بلا
 ءاذلإو عيرلااهعرز نم 2وجريوهو ضراالا عرازاي

 ءانثلإو رجالا هب دصخت يلثم ضراب اليمج عرزا
 كيكتلا نبا لاقو

 رمثلا غلبي ىتح نساحملا ضور يف عنرا تلف اريغص تقشع اولاف
 رهزلإو رونلا هيف جنت امل ىوه حاتتفال يفاعد نسح عيبر

 دابع نبا بحاصلا لاقو

 يدجو نم.هاقلا يذلا داز: 2نخلا ىف ضراعلا:ادب امل

 درو نرم علطي اجتفنب يأر اذ نم لاذعلل تلقو
 تلقو

 اناجرم نظ 59 يدق 8 رهوج لثم دهب تراز

 انامرو ابانع رهدلا يف . تلمح دناب معمس لهف

 مضعب لوق ثارحلإو ةكسلاو نادفلا يف زاغلالا نمو |
 اهفصن ضرالا يفو يثمت ةنوفدمو
 لِجَرأ تسافدنع ديا تسال

 ٍنوجَرَرلا يف رانلا بيبد بدي
 فلرويع تيسو كيس اماذ و

 دقو ا نبالو ثارحإو نادفلا ءاضعا نويعلأو ناذ الإو لجرالاو يديالاب دازملا

 ةضفلاب معطم ءانا ىلع ةبتك |
 2 ا ل يحل امو 3 راجنا ميعطتلاب 1 ا ركل يلم دمجماف ...٠ الر ضورلاو ناراعلابسهفا

 لزغلا سس تلقو :

 نيع لثم عبني عمدل إو
 نيع ا ينينمأي تل قلوانللا يذه

 نيع كليدخ 2 ةتسرغ 6 ع ننماف
 أ

 3 اقو

 ليحي قزر عطق يبافع لعجت الو يل قفراف تبنذادق عليك نا
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 زاثثدم اشحلا ىف ةبحلا نا نوملعت ٠م .٠ راش نم ءافجلاب بئابح كيلع هللب
 راش نم يرتاي عمادم انرذب ولو راشنملا عم ةوبرلإو نوسيق جس يف

 تبجاف ةنم ةغبارلا ةن ا خول أس ةقالبلا لها: نم اًريثك ن إل ةتركذ دقو

 ضرالا يف ىف لي يذلا رذبلاب ءول وللا كلذ هبشوءولللاب هعومد هبش هرس سدق خيشلا نا

 نم ةجرختسإو ءال اللا . نم انرذب ام عمج نم ياراش نع: ئرتا هلوقب دا ارا ةنإو تابنتسالل

 م راوشملاب ةدجرخا اذا لسعلا ترش كلوق م 55 ايف هانرذب ينل ١ ضراالا

 ىرتايولوتب دارا هنا وهوةنمابيوقو اذظرشخ ادي ىممدازا هنا لمحو تعحو هتالع

 نيدلوملاناكلذو عمادملا كلن اهب انرذب ينلا ضرالا قشو ثرح نم ىرتاي راش نم
 ليج اذا ضر الا حالفلار اش نولوقي و ىروش هرخ ١ ىلا ِهَلوأ ع نم ةحالفلا قش نومس

 «1ل ال اهيف رذبت نال ةح اص اهريصو ضرالا هذه قش نم ع لس خيشلاف روشلا كلت اهبف

 هب تويال نكل عب عيدبلا عاونا نموهوفراعلا لهاجت هلوق يف نوكي اذه ىلعو انعمادم
 ليل نونحم لاق م ُِ ةريح أو هلوتلا انه وهو بابسالا ند بهسل الأ

 ئشيلا لع لبل ما نكد يالنل اهل نلق عاقلا تايبظاي هللاب

 يمتنملا ماقم وهو ةريحلا ماقم يف نراك ايلإوملا اشن | نيح هرس سدق خيشلا نارهاظلاف

 هرس سبق ضرافلا نبا لوقب هيلا راشملا

 ارعسن كإوه ىظلب ىثح محرإو . اربحت كيفبصحلا طرغب يندز

 اطوقب اهموقوجتل ةيبرع ةأرما لوق ةعارزلاب قلعتي امو
 تارجش نم هللا نكدعابف ىنج الو لظ نكيف نكي ملاذا

 مضعب لوق كلذ نمورُك الو لظ اط سيل تارت“ اههونق تهبش
 ديعإوملا ةتنغا ثيغلا ةتاف نا ةعرزم انومك هبشا تبو

 يتسلاب هودعو ةحالفلا باعت 5 شطع اذا نوبكلا نا يو ةبيجت ةتكن ىلا ريشي

 اذا اها يح ةقربلا ةنؤمس اكان كلذ لفمو يرلا ةرضن هيلع ر هظكو دغولاب ىورإ

 هلوقب يلابكملا
 هعرشم لضفلا لهالدوجر حبو 2ةعلطم روب اسينب ردص ردباي

 ةعفنأ ءاملا ريخو هايملا ره ةعبرا هيف هام ”يهرك تيقس

 اذ



 نارش
 موصسومسسسساللب

 َ ةعارزلاب قلعتي اهو ”نِمَْلل ناعم ةعبس هذبف كفيف ابانم ل لاتيو نونا ديد 7 شط

 ير.رح ا لوق

 ٍنمدلا ةرضخ ةتبجتا دئارو رجق هرغراس لوا تمن
 يف تبن 1 1 قالا نوع نيملل وري يذلا تابلا يف: نمدلا ةرضخو

 بدلا ءارضخو كايا ثي لا يفو ةلبزملا يف ةنمدلإو ةنمد عمج نمِدلا ترال لبازملا
 دوعل ءيغلا نال كلذو ءوملا تبنملا يف ء : ا املا لاق نمدلا ءارضخ امو اولاق

 هعرف نسح كرغي الف اثيبخ لصالا ناك ناف اًثيبحن اًثيبخ نإو ابيطف ابيط نا هلصا ىلا

 رعاشلا لاق .رانلاب سودرفلا ةنج يفت الو .رانشلاو هيف نماك راعلان اف

 0 ننشر ني ذلا ابك 1 هللا يرحب“ ةمقلل

0 

 هرم ةزول اهتصغن دق ةولح ةركس اه ايف

 لاق نم لوق ىلارظنتالو
 هلقبملا نع "نلاست الو وهب ىتوت ثبح نم لقبلا لك

 لاق نبك نك لب
 الل نعول ا كلوا .ةيرادف تلف ل ممانع لق انآ

 رعاشلا لاقو بيطلإو ثيبخما يوتسيال لق يلاعن لاق
 دياجلا عبط توقايلا ينفودبت ا ةرمجس كنيعنال

 لك ادغو . هماقب نسحل اوه يذلا ةريحلا نول زاحو ةفافشو ةفاطل زغ نإو ثوقايلاف
 راص تح ةوسقلادامحلا وهوولصانم ثرو دقف . همالغو همداخك هنسحملا ةبسنلاب رهوج
 لاقنمرد هللو .رانلا يف ىنلا اذار ثاتيال خصإو . راجحالا ىسقا

 ةرولاب كرفلا دي نداج بع نمو." . ةعوزرف كباط ىتلا لضا تاطاخا
 درطلإو سكعلا يف هللا ععصربظيل هلصا باطيذلا عرفلا ثبخيدقو

 ةعاقلادرط وهاذهوهعورف تباط*ىثلا لصا باط اذا كلوق ف ةعاقلا نا ىلاراشا
 ةدعاقلا درطنم اردان ىنثنس 000 تغبخ ”يثلا لصا ثبخاذا كلوق 0

 ديزي يفاعمتجا دقو عرفلا بيطي و لصالا ثبذو . عرفلا ثبخيو لصالا ب طيفاهسكعو
 الا روع فلا بيطلا يف هلصا :ااخ ثيبخ ةنال كلذو ةي واعم نب

 ةرضح يديس بانج بوسنمايل | هةع نزلاب قلعَتي امو ةيطالا ةمكح اةتضتقا "رسل ثبخا يف
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 هريغال رذبلا ءانلإ لحموه ةنالزبةلاوهوادخإو الحم ين ألا نوكي نا دعب متدرأ ةهج يأ |

 دا را ةنال كل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب ن الاف ىلاعن ةلوق كلذ يلا ريشي خابسلا

 يف ةفطنلا ءانلإب الا نوكيال كلذو دلولا لوبلطإو نهورشاب يا دلولا ا

 هب قئاللا ريزعتلا انيهذم يف رزع دلولا لم ريغ يف ةنجوز ىتا نيقهريغيف ال لبقلا
 مضعب لوقةءارزلاب ةقلعنملا ةغيلبلا تايبالا نمو

 ٍلوكامراث ا هب تدجو ألا ادبا اعرم عمت ةفاتاعو

 يو يرخا .ةغل كيفو يداولا عرما كلوق نم تابنلا ةرثكب ابصخم يا مركف اعرب ةلوق

 نامإو ن باو نيمبك عارمإو عرما ةعمجو ليعنكع ب رموهف ةعارم فلا الب ءارلا مضب عرم

 نضضرالا ةلزنمب ث يفافإو نايترإلل دعم سيل ةنال تبنيالرذبلا ةبف يقلا نإو هريغ نالأأ

 ا را ل كلا نم يو جابصملا يف امةثلاث ةغل هيفو

 فرط ناضننلاهيزتعي ن ادب الب الماك اًعيش اهينئرتال اهعسخوايدلا دك نمرغاشلا

 يداراث هيف ثدجو عرملا عرملاب هبشسانلا مارك نم الجر ناك ناف فارطالا نم
 ام لثم كبيصي نا كسفن ىلع ىثخت اهدنعف ةسرتنملا عابسلا ةتلكا لوكام نإويحوا

 انلةضور لكو ليق ام اذهو عرملا لحما كلذ ىلع ددرتلا كرتنف لوكاملا كلذ باضا

 (اًبنع هب دصحي ل كوشلا عرزي نم) موق ةيرعشلا لاثمالا نموريزنخ اهطسو يف
 مضعل لاق امنسحا امو

 رعرزلا نمز يف طيرفنلا ىلع تمدن_ ارا نيوصاو عررت حتنااذ
050 

 رمل ١ كل وي يك مراكلا نم 0 1

 رتل اوي قيذذي ناتملا ةداعف . ةفلخن كيم م نم ةنشت 7 الو

 لاق ةعينصلا 00 ليد ىلا داركم هيفا فلو
 رجنلا يف دلوني اريغص ادود يناثلا ”نملاب دارإو ىذالإو نملاب مكتاقدص ا!ولطبتال ىلاعت

 1 وي .[ ناعم ىلع قلطب ”نملا ماهنلتيف اهضعب يذؤيواهنعضيو اهقروا لكايف
 اًرجال كل نإ او ةنمو عطنلا اهنمو مومسلا باذعاناقوو انيلع هللا ”ننف ىلاعن ةلوق ةنمو

 ةنملا باهذا اهنمو للا الأ عطل اهنالة ينم ةينملا تيعسو عولطقم ريغ يا نونم ريغ

 نماسالا ةين' مركذ 15 ةتوق:تبهذا 9-5 ىجريعبلا تبكر لوقت ةونلا يا مضلاب

 لانب تايب نوبرلا اهنمو لبئارس | ينب ىلع ىولسلا عم هللا ةلزنا يذلا نناذعمو
 ل ا ل يي

 ظ
 ظ
 ل
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 ! 1 ا فرس رق 1 سر واوا هبتناؤ

 كلذ نع هدي روصقل ةنم ةنم .ظعأب

 نم لضفا يم مضعب لاقف ةعارزلاو ةراجتلا نيب لضافتلا يف فالخلا عقوةنا معإو

 ةتيفلو بحلا تابنا عرزلإو عاّرزلا ةعنص #2 ةعارزلاف 34 اهباهتبقنعا كلذلو ةراجتلا

 ىلإو ةقيقح هللا يلا اهدانساف. ةتبنا بحلا ديز عرزو ةتبنا يا بحلا هللا عرز لوق

 عيبرلا تبنا لوك يقيقحما هلعاف ريغ ىلا ليعفلا دانسا يف زوجتلاوهو يلع زاجم دبعلا
 ثرحيدبغلا ساسالا يف يرشخمزلا لاق ١ ببسلا ىلا لعنلا دانسا ىف كلذو لقبلا

 نمو لاق نوعرازلا نحن ما ةنوعرزت متنأأ نوثرحت ام متيأرفأ يني و تبني عرزي هللاو
 عرزو ٠ لحا نم هل ةقزرتس|وربلل يدلو هللا عرزتسإو ٠ ربخلل كدلو هللا عرز زاجما

 ةعرزملاو ها بنذملا عرز عرزلا سكب و كقلخ نسحو كمرك بولقلا يف كل بحما
 ردصملاب هل ةيمست تيتسي ام ىلع قلطي كل ذكف املا نا اكو عرزلا لحم
 | ا اعرز ىسب الو مضعب لاق حابصملا يف لاق تابنلا يا عرزأ |تدصح لاقي ةنمو

 را تبل رتسي ةنال رفاك عاًرزلل لاقيو ه١ ايرط اضغ ناكاذا
 ىلاعن ةلوق كلذ نر ا ا ل أو يغب يثرتس

 لاوحا ةفرعم يبف : جان * عارزلا يا ةتابن راثكلا د
 0 دئافوجالعلإو يتسلاب هتيمدت تييج نم تابنلا

 ردحإو لك درفني دقو صخت يف ناعمدجي دقف هيف لمعلا يب ١ ىدةعا رزلإو تابنلاب معلا يف

 يفاهعاؤجال قلطملا صوصخ |ىمومعلا ايخيبف ِهياعواعمتجا اذا ايمسحا امو صفت يفأ مم

 بارعالا ضعب لوق ةعارزلا ةعانص ىلا ريشملا موظنملا نفق ىرخا يف لكدارفنإو ةدام
 دارجا لكأ هيض يلرُخ 0 اذا

 فصو يف غلاب دقو لك يف داسفلا دوجول قالا دارخاب و ةئجوز هثرحب دارا

 اهتتاصح ةدشل مهم اهبلع ىنخيالو اهنم نيدسنملا ىلع ىشخياهلعجت ةنايصلاب هلجوز
 دلولا تابنايف ترولل رذبلا ةلزنميهيقلا وتفطن رقتسما منال ثرح اب ةئجوزهبشواهتنايصو

 ىلع قلطا مث ةعارزلل اهنرثا اذا ضرالا تثرح كلوق ردصم ثرحلا لصا نال هوبنو |[

 عرزلا تابن 2 نوكي الو ردصملاب لحل ةيمسن ثرحل ا وهو ةثارحلا لح
 نم يأ تن ىنأ كرح |وتأف مل ثرح مكواسن ىلاعن ةلوق مدقنملا يبارعالا تيب لفمو ظ



 اوقاسي - هيلا 0 اذه... - اكرر لع ودخل اق

 لوني دعنا, لجزلا كلذل ءاطفإي

 ؟1/

 قاري ءايحلا هام 2 اهيف تاب مهقوسو
 قافن قافنللو ”داسك أهيف قدصلل

 أضيا تلقو
 اهيلع لومدن امو ىر ٠ آلا لوتلظيرهد ءانبا
 اتا قول ا اوما وأم هزاع دار نا

 ضيا تلقو
 هراسخلا نم ىثخيو 5 وجري لازيال اًرجات اي

 هراجتلإو وللا نم ليج. د ريخ لكانت داع

 هراجلإو سانلا اهدوقو . ران شخإو تمداموبعاف
 ةراجتلا مذ نم اهلا إوضفن 1 أوه وا ةراخت |وأر اذإو ةب ١ هي ترعشا آم : يي هيينت لع

 لابقوإلا ىلع لمتو عرخ الا رومأ نع فرصتو نيدلا روما نع لغشن ةراجت ىلع لورحم

 اذا امإو اًئاق كوكرتو اهيلا اوضفنا ىلاعن ةلوق كلذ ىلا ريشي اك ايندلا ىلع كامنرالاو
 راجتلا ثيدح لمي انركذ ام ىلعو ضراع اههذف مدقن 5 ةحودمح يهف كلذ نع تلخ
 31 ثيدحو رصنلا اهنم عزن ةمالا كه تعرز اذا ذا ثيدح له اذك راجنلا مث

 كرت ىلع اهب لاغتشالاب سانلا لمت ةعارز ىلع ةءارزلا مذب نيرعشملا رقبلا بانذا
 ىلع ينو اهناطوا يف اهيلع ودعلا مجي كلذ تلعف اذا اهمال ةيلكلاب هللا ليبس يف داهجلا

 ةعارزلا نيب تعبج اذا امإو ودعلا ىلع رصنلا مرحتو لذلا كلذب اهل انيف هل ةبها ريغ

 ليوا ايدل كربالات مدقل | نينمئوملا ريخ نال تذخا ةنسلابف ٠ داهج]و

 لاق (ةئاف ). ايندلا نم كبيصن سن الو ىلاعن لاق اك امهنم ذخأب لب ايندلل عرخ الآ

 راكّذا دارت نع بلا لا اًندلا'ىم:كبيصن سنن الواةي ١ تّراشا دع زضاقالا نضع

 لبق اكن نكلأ وه ايندلا نم ءرملا بيصن نال ثوملا
 نفكلإو نطنلاب ىوس اهم حار له اهعمجأب ايندلا كلم نمل رظنإو
 ضعب هراز تاماملف مركلاب افوصوم داركألا كولم نم هاش ناروت ناك #2 ةبيجت 4
 ننكلا نم مرتو ماقف هتفكى هز ءاناالف كابي أب هائرو نايس قيفيلا نس ناك

 ينف' كنعو اذردلا نعو هراثأ تسرد اتيمرذعإو كتد# ام ذنخ



 : راسمس ظعللا ينخ ريغ سيلو را كير نب ةلجحاادموأ
 اهعاسو:اهءارش ملط اذا ةعلسلا يرتشملا ماس لوقت ةنم تبلط يا ةتمواس ةلوق

 هابل نات لوك انو امك للم اذا عئابلا
 مضي ل ةنم اًرإوج تلنو الا هب ترحتسإو ايض رهدلا ينماشام

 يعارأا اهماسإواهسفنب عرزلا تعراذاةيشاملا تماس لونثو . ينناهإو ينالوا ام هانعف

 5 رجان جم يف رخ أ لافو ىعرملا ىلع اهضرع اذا
 ٌرخ ا هل ام ماحدزا اه هتسح .ىلع سانلا ىار ال

 رجات اي كنيع ىلع تلق ىرولا ماحدزا اذامىلع لاق
 تلعف لوقت ةرهاجم ثلا لعف دنع لاقي مإوعلل لشم رجان اي كنيع ىلع ةلوق

 رخ |لاقو ارسال اًرهج يا رجات اي كنيع ىلع اذك
 ردجاملابحاصلل غفن الو "كيف ريخ ال كنيأر الو

 دئاز نم كيف]هتيدانف نإوطا قوس قوسلا كب تيتا
 ٍدحاج هئامعتلر نونك ٍقيدصلاب رداغ رلجر ىلع

 دحإو مبرد ىلع ديزي 2دحإو ”لجر ينءاج اف
 دلال رغم يا تتفلكو ا“ عملا هم ناجح عنو اوس
 دكت كلور ةفاعب , نياك زاب ذم كبف

 مناقل الا ا كاب كلي قا و
 منا نم تلقو

 2 عا راج تضف حام اذا ريلب رمدقو

 قرغب ةلمّؤم رجل ا يلا دارا

 ل ل ع ةفالتلزال  راج لا لب .ىلوف
 اك 01 11 اذكر عال انايدقم (قا5 وهو قاف قع ةحلسلاهتيعنت لاقت

 ةنال كلهتو تومت يا قفنت هقوس هي كلعل يلوقب ةندرا يذلا وهو ديعب ىنعم كانهو
 نزل تك دقو يام افادت ءردصتم( ٠ كل اضيا تعق تاب نمدب ادلاراتنتني لاك
 ضيا تلقو ارامح تعبس ىكح ام اذا اهلبق ةيرؤنلا

 اضافأ اي مكس نم... :.ىراكسراجتلا ىرا

 ”قافالا تّرحإو 0 دوسأ انليلو
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 هيلع هللا ىلص قلخلا فزشا نا افرش اهبسحو 26 ةراجتلا 96 فرلا فرشا نا عاج ١
 | قودصلا رجانلا بحي هللا نا لاقو اهنع هللا يضر ةجيدخ هنجوز لام يف رجتا لسو

 بيلقل ةغل اهادعم ةراجتلإو هتارضاحم ىف بمغارلا ثيدحلا ركذ مكح ةنال خحانلا عناصلإو

 ةفايضلإو ٠ ةماجتو . ةبانكلاك ةعادص لكاذكو ءانلا رسكب يبو جيرلا لجال للملا
 . ةباقتلاك ءافلا رسكب اهناف ةيالو لكاذكو ٠ ةحابسلإو . ةناهكلإو ٠ ةفارصلاو : ةفايقلأو
 كاف اجت همجو رجات ةراجتلا سئاضو“» ةناينلإو :ةقالخإو - ةرازولاو - ةرامالاو

 ينانلإو راجو رجافكل والاف ةميج تففخ وات ترك نإو ةمج تددش هوان تممض

 زاجلا فئاطل نمو ٠ بكرو بكارك رجت ىلع اضيإا رجاتلا عبجيو باحصو بحاصك'
 يعفاشلا انماموإلو مراجت تحير اف ىدهلاب ةلالضلا |ورتشا رافكلا قدح يف ىلاعن ةلوق

 ةنع هللا يضر

 هعافش مهب لانا نا وجرإو مهم تسلو نيخلاصلا بحا ظ

 هعاضبلا يف ءاوس انكنإو 2 يصاعملا ةنعاضب نم نكأو |
 لاق ةنغ هللا يضر لبنح نب دما مامالا ةعمساناف 0

 هعاجاب قلب مونلا بحم مهم تنإو نيحلاصلا بخت 0
 هعاضبلا كلت نمدشا كامح يصاعملا ةلعاضب نم نكتو ٠

 مضعب لوق ضيا ةراحقلاب قلعتياعو 1

 جرس هرادتل اهو اًروما  اًماجم كارا يلام ةلئاقو ْ
 حرفنةمالسلاب سانانحض 2 ةجاحكحيرب يلاماطتلقف

 رخل لوق ةنمو ظ
 هربا ةتاف نإوىربكلا ةيبعنف اسلم الل باغ دق نم ب1 اذا 1

 *يرلا ةتاف نا هإوكشيفبنتالف ايقاب ءرملل لاملا سأر ناك اذا

 3 رخآ لاقو ١
 عيلان نمار ناار 3+ : ةظيفم ليلا نب يف هل

 و
 ةعاب رشحلل دم نا ىلا لاطف م ْ
 ةعاب مث «رتشملل ةضرعف ٠ نهظ لقثا عيصلا دوع نأك ١

 لزغلا يف 0 لوق فاعلا امو ملا وهو يرتشملاب ةيروتلا نسحا امو
 2201211 7772-122225252525525222 552 2 م ا م م م

 مس بسس سس سبب بسسس سس سس بسسس بسس سس سس بسسس
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 ور را م مرع ناك اغ لدعف
 ظ اولاقف موق ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا ىلع مدق لاق اههنع هللا يضر سابع ن ؛١ نغ هنارضاوم

 | لاق انلكاولاق - هينكي ميا لاق . ركذلا رثكيو لبللا وتبوراهلا موضي الف نا
 هايندل هثرخ 1 الو هترخم آل هايند عدي مل نم مريخ اضيا ثيدحلا يفو ٠ ةنم ريخ كلك

 00017 (.51- 3 ارزاق ةقوايدلا رم كييمت سنالو قايتاثا كانك قو

 كترخال لعاوا دبا شيعث كناككايندل لمغأ ةنع هللا يضر ءاذردلاوبا لاقو. هقزر

 اكلاقوا ءايحخالا ليعنم لاغتشالاو ثاومالان أش نم غارنلا |ولاقو. !ًدغ ثوم كناك

 محلا نمو ٠ مالحالا الا ىريال : مان نمو : عر ىعس نمو ٠ بنغلطمي إ فراح ل م
 مهعانص يف قاذحلا ئرث اذلو : هقزلر ىف, خاتم هقذح يف مدقتم لك فا ةيبلالا

 . ىلاكلا ةزغل ٠ لاملاو ملعلا عينجي ملانإو ٠ نيمورصم دجإو ظحلا نمو . نيمورم
 رغاشلا لاق ٠ كح زواج دفف ةبلط اذا دبعلاو . حو هلل لاكلاف

 مارتخ دبعلا ىلع ل ؤملل طلصا ام لك

 ل البلو ناطل قنا كتر . لاجر رش يف الا ةعانص سيئر دسكي ال اولاق نكل

 ناي شاعملا تيضمضلاب فرح إو : هتفرحيف هانغم . هتفرخ يف يصاننملا نإ |ولاقو . لايقالا
 نارحل ىغبني و ءابدالا قرافن الاهمال بدالا ةفر> اطلاقيالو فراح وبفلجرلا فروخ

 بجي ىلاعت هللا ناف ٠ اهنثكاواهسخا بننجتو .امنرشا فرحلإو تاغانصلا نم هسفنلرتتش

 نف قرتريلف .اهسيفن ليصحت ةنكمي ل ناف .اهفاسغس ضغبيو . اهفارشإو رومالا ياعم |
 | ةيهاتعلاوبالاق ةمرخ |وةأ اورمال ًظقسم كلذذغيالو : ةموقل ابنا ن زكي تدي اهنيصخ

 نابب ىلعةنم نوكت _ الالخ ابسكم غدتاالو
 رخ 1 لاقو

 *ءّذنلإو لذلاوهايندللكبخو 'ركلاو زعلا فىوقنلا انا الآ

 مجوا كلا نإويكوفنلا جاقا  .ةصيقن رين دبع ىكع سيلو
 سيقنم وهو انيك سكي ساكبذربلا 6 ةدش يف انوي تررم ,م لاق يعمصالا نع يو

 دشي ةتغمسف هقنغ ىلا ةساجنلا يف

 ش يدعب ردحا ىلع مركت ل كقخو اهننهأ نأ ين ١ يسفن مركإو
 ٠ اهوللا نم كلاغما لاوسو كل اًوس لاقف هيف تنا امن ظعا ةناها يإو هل تلقف

 تفرصنإو يسأو تسكنو يفاَسل لتثعاف
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 ءادو ( تلق ) . ةنبالا نيربكتملا ءادو . سرقنلا نيفرتملا ءاد ةريغ يل اقو :رقفلا

 . نايغطلاءاينغالا ءادو. هريقلا رئارضلا ءادو: دسحلا ناريجلا ءادو٠ ةوادعلا براقالا

 راصنخالا نكيلو . ناسن !لكءادةسايرلا بحو عمطلإو صرحلإو٠ نازحالا « ارففلاءادو
 رادقملا اذه ىلع بطلا نم

 يي لزنملا ريبدت ع يق بلطم “

 ةكرتشملا لاوحالا اهب فرعت لوصاب ملعوهو لزنملا ريبدت لع. رعاشلا ةجانحيامو
 نكمتيل هلزنم يف ناسنالا لوحا ماظننا هتدئافو همداخو هدلوو هجوزو لجرلا نيب
 ممن ةشيعملا فصن رييدتلا ملوقب هيلا راشملا وهو ةلج الإو ةلجاملا ةفاعدلا يسكب
 نا ةفرحلإو .ةعانصلا نيب قرفلإو ةفرح وا ةعنصب كرما لاغتشا ريبدنلا اذه ةلمج نم
 كبعلا ناك ن اف بابسالا نم اببس هل لعج هب شيعي ام ليصخت يف ىعس اذا ناسنالا
 مالك عانص ةأرما كلوق نم ةذوخ أم ةءانصلاف ةفرح ا يف الإو ةعانصلا وهف هديل

 ةذوخ أم ةفرحلإو . ةلاطبلا ةبحاص يو ءاقرخلا اهدضل لاقيو لمعلاب اهدي تلغش اذا

 كفلنخإو هشاعماويأ ظني ام ني ةهبج ىلا لي يأ فرخ اهحانض نال يفارخالا نم
 عناص لكعناص هللا نا ثي ,دحل زاوجلا ديتعملاو كاع لا ىلع عاش ىلع زاوج يف

 / ّيث لك قلاخ هللا ىلاعت هلوقو ٠ نولمعت امو مفلخ هللإو هلوق ىنعم وهو ةتعنصو

 لها ةجم ةءارقلا هو لكبسصن نم ٠ ارق ىلع ردتب ءانقلخ هي ”لكأنا ىلاعن هلوقو
 فصن ةفرحلا نا معإو ٠ وسفن لاعفا قلخي ناسنالا نا نيلئاقلا ةعدبلا لها ىلع ةنسلا
 ةَأورملا امهط لاق سيقلا دبع دفودانا امل مسو هيلع هللا ىلص ينلا ١ هديل ا
 اذا ةنع هللا يضر رع ناكو تارضاحلا يف بغارلا نكذ ةفعلإو ةفرحلا إولاقف كدنع

 ةرامإ وذ ةعب را سانلا !ولاقو هنيع نم طقسال لاق اذاف ةفرح كلا هل لاق لجرلرظن

 ىأرو هايملا نوردكي و رخل نوع كلذ ىوس امو ةعانصو ةعارزو ةراجت وذو

 برخ لوم يف ايبع ةموب عرس سدق يلوبتملا ميهاربا 3

 كلل نم بجتف ايا انقلإو ديصب اهانا دق ارقص ىأرف قزرت نيا نم اهنا هلابب رطخت
 ةفرح اذ:ذيملتلا ناكو لوألا يف ىأر ام لثم يأرف ثلاثلإو |و يناثلا مويلا اهان|واهكرت مث
 ةزيش ىلا مث هقزر نم يناسنيال <ايمعلا ةموبلا قزر نم نا الئاق هنفرح كرت ىلع مصف
 اهريغ اهبعط# ةموب نكن الو يغطي ارقص نك ينب اي ةزجش هل لاقف ءاونو هر 0



 ا

 ضرالا نطاب ىلا تاسينن اسوفن ةبط قاس دقو نامل لوقا

 ضعبنمنوهارشلا ٌضعب كدي ور' .. ادضعب قبتساف تينفاٍرذنمابا
 رخآ1لاقو

 هبلاط ىلا ءادلا بلجتس» هبط لزب لل ”بيبط انل
 هب راش ىلع بعصةلهسم ةنا ىوس بيعنم هيفرام

 تلقو
 هتنحم دورقلا يحت *لهاج بيبطانل
 هيل را ك1 ةردارتق فاراخا

 ايمهفم تلقو
 هريدل اًرجا هاطعيام ٌرذنيو بطب اذه مالسالا يفإ دهاحجي
 هريغب تام فيسلابتملنمو . هء اود ضيرملاطعانا دشنيو

 ىنعملا نم رونلا يبالو

 هريخ بلاغ ٌرشلإو هل تلتف هئاودب ايذؤم اًبييط تيأر
 هريغب تام فيسلاب تهل نمو ًالئاقناكذافيسلا ريغكؤاود

 اًضياةنمو

 هعقنم. ننجح هيما - - ورب لج دنط
 هعم لي رزعوألا ٍضبرأ جي مذا

 تلقو
 ُثيص جالعلا يف ةلىسما ىراصنلا نمط انل
 د ظوو قف هلدك . يعمص ايار نك

 00 تلقو

 لوبي هيف ثاب دق ةمذاخو .. هتسا نمبيرطلا اذهاكتشأ |ولاقو

 ”ليلعوهو َسانلايوادياَبيبط ُهَلَبَك را مل هللا نيب تلتف
 امغم تلقو

 الجالا لههتسا امب بيبطلا كاذ اهجلاع نيح قشمد ىضرم لوقن

 البس انحإوَرا ىلآ ايانلا يذنه تدجوام:سينلا اذهريقاتع الول
 ماركلا ءادو . عوجلا بئذلا ءادو . ةحصلا يبظلا ءاد يرشخمزلا لاق ا ةئاف ا“



 اضف

 هلوق يو هنول كلذ ناك داز اذا ةنال هنول ين لدنصلا ءام هبشي يذلا ِهئامب اهفهض عاملا

 دحايف عجويثو للعلا نم ةدودعملا ةقيقشلاب ةي روتلا مث وا ةقيقشلل ةركذ عم لدنصملا
 تلقو عادصلاوهف نيقشلا يف تناك ناف سأرلا يقش

 ضرمْأو حلا ةفعضأ 2 امةبط رصم لين ظ
 ضيرو. بفطللاب عررتب_ ١ تلا ضين نسج دق امدح
 ضضفو رونلاب سبش لأ ةتبهذ ام ينتقإو

 ضيا ةايدلب :ةيبح ا اليع فيزا بيعو
 ةقالبت نبالو

 ءاد نم هب ظغا ركف ءاد يل ته ةلقم ءادوتس برر

 ءادوسلل ءاودلا معن وهف ينجي ناك اهردصن امرت يل

 تلقو

 يف ايلا كنغرابيدلانمئيبا .ةيقبح اهبلاي هيضاوف تبلع

 ءارفصلا ةرارخ يلع تبلغ يحاصا لوقا يدجوننتبغنا
 رخأ لاقو

 ادوع ةوهنلا جزمإو نر: ةوهق ينقسا
 ادوس يتوولجت 3 لبلإو ءارفصلل يف

 رخ ا١لاقو

 هدشَر ىلا فو رصم ريغ ةنكل اهلك ١ دنع ضفةشيشلل ام

 هسجيف ءادوسونيع يف هارمح هم يف هارضخ ههجو يف ةأرنص
 اًريبك اهب تخدم ةيصق نم بطلا ننتك ءامناب اهجرم افقد

 افش ىلع ثاب لاحا ناهيبنت 202ءهباحرلىتهبدب تنب ثثعبو

 افلا نوناتل عركذت نوكتل اهءاظن تادرفمّرجوم بده
 انصلاوعديامبيداحلامزمزام الل سن يتلا انتبعك لازال

 جودملا تلعجوافشلاو نروناقلاو ةركذتلاو تادرفملاو زجوملا يناثلا ثيببلا يف
 لاقو اضياروئسدلإو طباضلا هل لاقيو ”يثلا ساسا نوناقلا ىنعم نالافشلا نوناق

 نيمضتلا عم ابييطوجب مهضعب

 اهنعدعبو سوشلا رحنم تققشن ضرالا ىارامل هدارم ةقيقش اهب ضرالا ىار امل هلوق

 ووجوب سس سس سس و سس هيو سس

 هو سسوس بسسس سس بس سس سس ب تس سبب مب س سس جورب سس بسب



 كلقو فورم ٠ ابظالا دنع رانيدلا ىقاوشتو
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 20 ل ااا يايات

 *نرتم ”للئاموهو يل لاق" آم كدنع بحل موي تلق
 *حٌرفملابارشلاوهاذهتلق بارشباضرلا ىوس دنع سيل

 ةنابن نبالو

 دايدزال ”مضوم الف ينوجتث نم نالمّيدإوف تدهغ
 داؤونلا ةيس ةةيواز ولحلو ىلا ولح تقشعت نايا

 ىتح هل مف اهحدزم اهيف ماعطلا ناكو ةدعملا لخد اذاف كلملاكو لحلا ءامكحلا تلاف
 نا مزا هدعب ناك اذا ةنال ماعطلا ىلع ولحلا مدقي نا يغبني :ي لولاق اذلو ردصلا يف سلجي

 ةمح نبالو ةدعملار ارق ىلا لصي ىنح ةلكماعطلا قرتخي
 تايبحلا اهيف ةلوال فيكو هتبكحي ءاذ نم كلملا يفبط مك

 يسبلا ثلا يلالو

 هينضم ةلاح اود نمو ربسايثلا رمح هرم ا سبلي دقو

 ةيزلا يف مرو اهنظو - ةرم . هانخ :يستكي 15

 اضيا هلو
 امايع اليقث امدف ناك نإو ٍلاجرلا ضعب صنخال ينإو
 اماعط ىمس مضو ”ليقث هنا 0 تا بتنك

 ديدشنو+ابلا مضب نيج وأ 00 دايصلل ذبالو )رِخن الآ لوق لثم اذهو

 نب لخد امو ءابلا ناكل نونلا فيفخت يو ىرخا ةغل هيفو امدأ لكي اموه نودلا

 نيب رصملا ءارعش ضعب هيف لاقف اهيف ىوعدلا رثكآر صم ةجح
 اموظنمو اروطنم نط تاب و ويف نم لاهسالا يف ةجحنبا داز
 اموصعمن اك اعطق كلذهول ءلسرت يف ابنت دق نرا نظو

 تلقو اموصعم ةتعيبط تسبي نم نومه نوي رصملإو

 هظرعو داسفلا لوط يف ةيتيو اننامز داسف نع لئاسي نمأي
 هضبن نم هءاد فرعي طارقب هلها 0 ضرم

 قايناك نبالو طارقب و ضبنلاو ءادلإو ضرااركذ,ينايلا تلا ف
 لسلسنوذوهو اًئيدخ يوري ادب اذا 'ضخلا لينلا اناك

 لدنضمللا ةيئاج اهنعض عن ايم وفر سارا
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 ائيش اوهركت نرا ىسعو ىلاعت ةلوق رمالا اذه لمشي و اضعب اهضعب يوادي ضارما |[
 ظ مرتين لرق فلي ابو انزال وخلق لمعاو

 اريسيريصي هب ريسعلا ناك 2 اميرلق . ثداحلا < نرعزجتال

 اريصبداع دعب نم هحيرب و ىهعلا بوقعي لان فسوي صين
 ال لاتخ اب رعيع ارح: جلاشلا لي ى هل ىيدصاةايع واب اصلا لج لكذ نر

 لوقي بحاصلا ًاشناف هءاقب هللا لاطاريزولا عصا فيك قيدصلا
 كا رتاف ١ عفدا تايلبر اد ُِ نصا |

 دا ام قرقاش قرع قيقا ءشلا ةتلمعتسا امو د

 هاد بلقلا يف كيلع ىنخي سيل يبيبط تنإو ينلع هذه ظ
 افلا نموهو أملا ف قف ظ

 ةيمح مزلاو مراحلا نم تالتما دق نيع نم عمدلا غرفتسإو

 ةماج ابودصفلابويقلابو قرعملاب ول هسملاب نوكيو غارفتسالابطلا صخيام هيفركذ

 ثيدحلا ةيس مدقن ا يثو ةيمحلاركذو ءالتمالاركذو اهريغب و طوعسلاب و عابجماب و
 دنع اهغارفتسا بجي يتلا طالخالا ةلزنمب مراحلا ىلا رظنلا لعجو ءإودلا سأر

 "ةحاصفر ةعالبو القوة يصح لم ةتدجو تدبلا اذه ىف ناطلا كه اذان البل

 هتينون يف ين بلا ألا يبا لوق كلذ نمو اعيدب و

 نارحب جتنلا لبق ديحي سيلف ةبلطت رمالا يف الغ نكتالف
 ةعيبطلا تبلغ نإولتق نارحلا بلغ ناف ةعيبظلل ءادلا ةبلاغم وه ءابظالا ددع نارخلإو
 امل يعاحلا ناطلسلاب ةعيبطلاو ةنيدملاب ندبلا هامكحلا هبش دقو ٠ داكو ا هربلا لصح
 ناديري نارحي جضنلا لبق ديحي سيلف ةلوقف لاتقلاب نارحجلإو يغابلا ةودعلاب ضرملاو
 تربق اذا دبحي ةراتف حضن اذاف هجضن لبق نا ارججيلا ديحيال اكديحتال رومالا يف ةلجعلا

 جلاعي ترا زوجي ال مانلا ن نارجلاو ةعيبطلا ضرملا بلغ اذا مذي ةراتو ضرملا ةعيبظلا

 كلذو ضيرملا لغ فيخو أطخازاردا وا فيعرتب ةجلاعو ببيطلا لجتسا اذا
 فئاطل نمو هنامرحي بقاعي هنا ليق امك ةنال هنإوا لبق ”يشلا ىلع لجيتسا نم لم

 ةلوق حافلا بابشلا

 ٍرادلايذهنجسنميفوتلطا يبل نامزلاو يالخأ اب
 رانيدلا ةبرشب هوقلطا ديدشضبقءاخلا عابطيف

 ل12 دججمل

 سس سس سس رس سس سس



 من انيس نبا ةلاق اك هدانعا نمل ابلغ بم بجإوو دتعي ل نمل ابط و 5 راهنلا يف مونلإو

 بجي سابئحالاو غارفتسالا( عساتلاو ٠ نمانلإو ). ةعفدال م ردتلاب ةكرت هكرت دارانا

 نا ليقو . تنال اذا اهسحيو تسبنحا اذا ةعيبطلا نيلي نا ةحصلا ظنح دارا نم ىلع

 ةيمعتلا يف رظنلا يفو ةثالث ءايشا دحا يف نوكت ءادلا ةفرعمف ءاودل|وءادلا ةفرعم بطلا

 اهطسوإو ةنحلا نمرظنلا ةفرعم اهالعإو ضيرملا ةرو راق يف رظنلإو ضبنلا رابنعإو

 لدت تامالع تاروكذملا نم لكلو ةرورافلا نم هتفرعم اهاندإو ضبنلا نم هةفرعم
 فرع اماهنم ةيودالا تادرنم ةفرعمو. اهباعيتسا نع باتكلا اذه قيضي ضرملا ىلع

 هركت سوننلا نا ملعإو ٠ ةبرجتلاب فرع ام اهنمو ىلاعن قحلا فيرعتب ءايبنالا ةهج نم
 اهتفلاانرماكل ذلواهرضيام بحواه عفنلا هيام ضغب ىلع ةلوبجم اهنالكلذو ءاودلا
 اذا لاقف سفنلا دجت ىتم نيفراعلا ضعبل ليق كلاذلو اهعفني ام فل أت ىتح اهداهجو

 ذذلنت ناب اًبيبح اهيلا ضيغبلا راص ىتح دبعلا اهدهاج اذا هدارم اهءوذاهذ اذ راص
 ليل نوني لاق اك ءافشاهدنع هالبلا ريصي كلذ دنعف ةيفاعلاب اهريغ ذذلتي ام ءالبلاب

 ريخ اب ربخلا براش ىوادتي اك ىوهلانم ىليلبىليل نم تيوادت

 ىثعالا هلبق لاقو

 اهب اهنم تيوادت ىرخإو ذل ىلع تبرش ساكو
 لاقف ساون وبا امعبتو

 ءادلا يف تناك يقلاب ىوادو - هارغأ موللا نافيول كنع عد

 يكل حار نيل طاطسرا ةلوا انني قوددنا تامدنل اموي لاق نوم املا نا لْيق
 000 كلذو تلق سإون يلا تيب مدخا هدشناق

 هرتيخت 3ارأ او اركتم ىأر نف نسانلا نميالم ىف ناك اذا اسال ءارغا نوكي صخنلا مول

 هب سنالا ةنم ىأر ا هبت أي اذإو موللا قيرط نم ةبكترم ين ايال
 ينافلا عارصمللا يف ةمكحاو هدوصقم ىلا هب لصوتي اهب وفطلت ءانثا يف ًاليلق ًاليلق جردت
 سوغنلا نا نم هانمدق ام ىلا ريشي ةنال( ءادلا يف تناكيتلاب ينوادو)ةلوق يف تيبلا نم
 ضعب نا ءابطالا دنع روهشملانمو <|ودلا اهدنع + ادلا راصاذا الا افشلا اه ريصيال

 ىلإو حافلا ترم صلخ ىبح لا ةترتعا اذا جولفملاف |ولاق اهضعبل ءاود نوكي ضارمالا

 الصا كلذل تدجو دق لب ( للعلاب ماسجالا تمت امبرو) هلوقب مهضعب ريشي كلذ

 يذهف جانلا عفدي لاعسلاو ماذا عفدي ماكزلا ترا ثيدحلا يف درو دقف ةنسلا يف



 ا

 بطا اهنع هللا يضر ةشئاع وك وصولا اكو يوبنلا بطلاب اهومبو اهترثكل ف ثيداحالا
 تينفمركملا ناسنالا دسج هعوضوم نآلو تقو لكوف هجانحت سانلا نآلو اهنامز لها
 هيأوق شو ىلاعت هللا ليك للا ١بطلا عيمج ىلع تودحا دقو ةلفعو اعرش هفرش

 ةدعملاهلوقوهو مسو ِهيلع هللا ىلص ومالك نم ثيدحو ]وفرسن و اوبرشإو اولكو ىلاعت
 و لادلاو ءارلاو ءايلا خب ةدربلا ءاد لكل صإو ءاودلا سأر ةيبحإو ءادلا تبي
 يلازغلامالسالا ةجح دافا دقو لوالا ماضينا لبق ماعط ىلع ماعط لاخدا اهانعمو ةيختلا
 أ( نيماعطلا نيب ناك اذا الآ ةيخت نوكيال ماعطلا ىلع ماعطلا لاخدا نا ءايحالا يف

 نا معو“ 1 دج إو اماعط ادعو لوالاب اقتحم يناثلا ناك بنارش اههنيب نكي ل.ناف تيالرش
 لوالا)ناسناللةي رو رضةعست بابساحالصابالا نوكيال اهنح ظفحو نادبالا ةماقتسا
 ناكنإو راحاب ا دراب ناك ن إو درابلاب اًراح ناك نا هليدعن هجالصإو ( ءاوطاجالصا

 ربدي نإو هداسف دنع ةيلاغلا ل زانملا هنن نإو هيلا ناك نإو ةبوطرلاب اسيباي

 نراحيرلا قرو وأ افرطلا قروو ردنكلإو دوعلإو ربدعلا لثم نيخادتلا نم بساني ام
 برع لحم يف هداسف تقو ناسنالا سلحينأو كلذ ريغو لخا شرو 2

 سانلل ماع هررض ءاوطا نم راح لاف ه اوما هيف سوبحم لحب يف الو ضنخنم يف ال وب وأ

 ندعو ةوهشلا دلبي و شطعيو نوللا رفصي و ندبلا فحنب ةنال انشتم و | اجولفم الا

 مضها * يس و ندبلا يخريو فزنلاو تايبحإو فاعرلا ثدحيو باقلا يمحو مدلا

 نوكب نا هحالصإو ( ءاذغلا حالصا يناثلا ). راحلاب هحالصاف ادراب ءاوطا ناكناف

 ملص ام هحالصإو ( بارشلا حالصا ثلاغلا ) ملا جازمو ضيرملا ضزمل اًئالم

 أ ةضايرلاب ءامكحلا اهيمسن ةكرحلاف نوكسلاو ةكرحلا (سماخلإو . عبارلاو) ٠ لوكاملا
 موضطا نم مضه لك دعب ةيقابلا تالضنلا دلوت عنم يف ببابسالا ىوقا نم اهحالصإو

 تالضفامنم دلوتو ترثك تكرت اذافةلضف مغه لك دعب ةنم ىنبي < اذغلاناف ةعب رالا

 نم دب الف ةيمس اهرثكا نال ندبلا اهب ىذأت ةيودالاب تغرفتسانإو ندبلاب ةراضا|

 اهءالضف ليسنو ءاضعالا نؤت اهنال ةكرحلا كلذ يف « من ايوقإو هدو علل

 بظرلاو ا درابلاك ةيجازملا رثكأو ةيداملا ضارمالا عيمج عنمتو طاشنلإو ةفخلا ثروتو أ

 مونلاو هبشا ةكرحلاب ةظفيلاف ةظفيلإو مودلا (عباسلاو .٠ سداسلا). بطرلاو درابلاو ا

 0 00 ماعطلا مضه دعب و اليل ل نوكي نا يل 0 نركمبلا

 >> 0 رينكلا | نيب ”الدتعم مونل ١ نوكي ناو ل
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 0 حجج

 | لعج يذلا وهو ىلاعت لاقو نودتهي م مجنلاب و ىلاعت لاق نيئيشلا نبذه الآ اهلعجيرل

 | بايسحلإو نينسلا ددع اولعتلو ىلاعت لاقورلاوربلا تايلظ يف اهب اودعهتل موهنلا كل
 ا يالا ريصن لوق تانيملاب قلعتي امو

 قراغ ضعبلإو تدب جرد ىلع رصم طشب لوقي ينف تيأر
 قئابقدلا عصننو من تلقف انيقتسا جردلا انل ىطغ اذا

 11 حدم يف كلاذ نم تلقو

 .كباقك نع قيرتابت اها اىدج تيداخا نم يرن انب م

 :ةيلفنم ناتنب ١ دمرتم اكاد ..كويح ناك ولو هتاحاس ا
 تاعاسلاادم العلا تاج وجا + وللا ةيط اًقئاقد عمسإوعو

 ضيا تلقو
 اجلا اهع ففي اجار كمبج تيأر

 ءاكيا  نةناك - ١ يح .كرطخ ”قرو
 فاكلاو ةنكاسلا نونلاو ةحوتنملا ةدحوملا ءابلاب وهو تاقيملا لئإوا نم ةل ! ماكتبلاو
 هعهو أمم» هءاب لدبت ةماعلإو نيتقوملا دنع فورعم وهو يئانوي ظل | فلا امهيب ممللإو

 كلذنمو اهمالك يف برعلا هركذت لو ليلغلا ءافش يف يجافخلا لاق باكمملا لوقتف <اب

 هيبشتلا يف تاياغلا نموهو يلوق
 ٍراظلا نئهدم وهو هتلخ ”لاخ كل بجاحطم و يل حال
 راهنلا سوق فصن سيشلا انس يف ىرحت دولا د اكل

 اضيا تلقو

 ُضئاصِخلا ركبت تسيلو عدب الفرهدلا يف 0

 صخاشلاةنم فنالإوةضراع اطوطخ ةلوزم ههجوف

 ع بطلا لع تاقلعت بلطم

 ةحص نم ناسنالا ندب لاوحا هب فرعي معوهو بلعل | لع رعاشلا هيلا جانحي امو

 د و اهريغو برشم او لكأملا نماهبابسا ةفرعم عم اهريغو طا الخاو جازمو ضرهو
 5 م ةدرإولا ثيداحالا نال اعرش ٍفيرش لعوهو اهب مالعالاو دضلا تاو لامعا

 كلتتنود دقوب طلاب سانلا معا ناك هنوك نع رهن لاسو ِهِِلَع هللا لص ةنَع نبطلا
 مإإ
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 قاف الا رئاس كي اهعاعشو اهلح ءامملا دبك يف سيشلاك د«اهنمو 9«
 لظتنافعيبرلا درو تنإو .سش تناف *اتشلا درو اذا 6 اهنمو 3“

 دوق ليللإو ةماف سمشلا د ابنمو “
 ررضلاىلا تلام اذا اهنمرفن انرت لا نسح يف سمشلاككبهو دج اهتمو ا“

 الرمتب نا سمثلا ةتغلب اذا ءيرماليأرلاومزحلايرصنإو 6# اهنمو “
 عاعشالب نوكت سمث لهو (اهنمو) ٍدمرلا نويبع يف جفت سمشلا دي اهنمو ا“

 تلقو
 انج هن ربل اايمع لج ل ةناغ ييفرلا نسج وموال

 هابرحلا ةناكلاجلا سمش ابقارملظب كقبيقرلالتق
 تلقو

 ٍشاعنرا ءوس هارتعإو هفرط  يلوذع ضغفتدبامل تلقا

 فان هايم تحلف قو" ا منوع نامل انلح

 اربقلا كردت نا يفبتيال سمشلإو 26 اهتمو 9“
 انكما مغ قيقرب تستكا اذاف اهرونةوالئجاعنتيسمشلاك 26 اهنمو ا“

 رهقلا هرغ راش لوا تنا ام . ا اهنمو 3“

 نادق رذفلا الا كيبارعل هوخا ةقرافمر خا لكو ةياهنمو د

 انايحا ضرالا يتسي سجنلا بكوكلإو 26 اهنمو ا«
 اهراذحدعب تاهاعلا اهبانما ٠ تقرشإو تداعزيحايرثلا تنكو 6 اهنمو

 اهروبظب تاهاعلاعفر لبق دننافلا ءاوملا حلصن» اهروبظب نال ايرثلا مجنلاب دارملإو اولاق

 مجنلاب دارملا ليقو لئاوغلا هيلع موي و ةحالص ودبيف عرزلا نع عفترب لبقو ماع
 سماخلا يف ايرثلا عولطف نارهش ايرثلا عولطو اهعولط نيب و ىرعشلا ثيدحلا يف
 رايا نم نيرشغلاو

 مايالاو ىلايللا ةنمزا هب فرعي لع وهو 6 تانيملا ملع 6 موجنلا منع نم عرفتي امو

 باتك يف هيلا راشم 4:1 ليقدقواهتاقوا يف تادابعلا عاقيا ةتدئافواهر.داقمو اطاوحإو

 ددع يو نوتسو ةئاثلث عيفر ددع نال تاجردلا عيفر يلاعن ِهلوقب ىلاعت هللا

 نم |ىلاقو اهب الأ بجإولا متيال يتلا ةيعرشلا مولعلا نرم وهو راهلاو ليللا جرد
 ىلاعت هللا نال ىدعن دقف تادابعلا تاقوا ةفرعم ريغل وا ءادتهالا ريغل موجنلا ىنرظن

 0 مس



 دشن]و ديرد نبأ

 اهيداح ملا صالقب ىفو اك .٠ وهتمذبىّقو دتف قوط نبا اما
 ١ 11 نأ رداونلا نمو اغينتلاو ديدهتلاب ىو لاني وهو يوغل دهاش تبيلا ىفو

 رغاشلا لاقف ليهسةبسا نملا لهانرباكا نم ًالجراهدل|واهجورزف ةليج ةأرما تناك
 ٠ كللذ ف

 .ناعبدجي فيك هللا كرع اليهس ايرثلا مكتملا اهيا
 اع لفبسا اذا ليسو« ١ تلقتسا اماذا ةيماشوق

 يمت برعلا نا بئارغلا نم ةتيار امو بيرغلا بيجتلا قانتالا اذه ىلا رظناف

 ذو لاق دنرلا ظقس حرش ةبديسلا نبا نك ذ ان ةنم ترغإو هيسأ نبا روه البس
 جاوسلا يف يجانخلا ركذ هيحو عبس لكنم كب ذوعا هيس أ نبا روه بركمإللا ثيدحلا

 مهضعب لوق كلفلاب قلعتي امم لاثمالا نمو ٠ هتبارغل هتركذو
 "لت د ترا ت1 7 مو تيار اذأ لدا نا

 را لاقو
 اداعصاوحلا يناهدعبا نيعلايف اهرغصال يللا موخن موجنلا نا

 لا ها اف

 مما نم فرطلا لكتو ةريغص دعب نم نينيعلل ربظن سيشلاك
 يتسبلا عقلا وبا لاقو

 عولط بورغلادعب نم سءشللو ةماقتسا عوجرلا دعب نم جن“ و

 هبش يف عجري ةناف خيرملاكىرقبتلا هعوجر دعب نميا عوجرلا دعب نم مخللو هلوق

 لاغمالا نمو هريس يف ميقتسي مث ىرقهنلا ظ

 رمقلاب لح اع كيبنت سمشلإو (اهنمو ) لحزنع كينغيام سيلا ةعلط يف

 اهنمو

 راونا تاذ ع 1 يف سمشلاو لالخ نعوريلح نع سيلا تنغتسا |

 أاهنمو

 اهئاضف يف يف كلذ داز ام ةئاماهجاربا يف نممفلا تدازول

 اتَمو ة(رقلا بيغ نا ةعلاط سيشلا) اهنمو

 ل راق اال لاف
 00 هل
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 تاياغلا نم وهو تلقو

 * ايدةسترزيظدفليللاو ٠ هيب يلاعلا كلذلا انأكح

 ”هاوج ةنم تربظ كتم برطضن ربغضير علب وطرح
 ٌةيبشملا ةموجت تو نهإوج تربظ كلذك ناك اذا ةنال سكتم يلؤق يف تاياغلا

 روم كلذ نم نحو تارا
 اعلط يذلا هنم نخا يف برغلاو هنأ عالطإ يف قرشلا امناك

 اعقو هيك هن امتزنكي كاذ و" -: ةيحازك هلع ةسدقك اط ناضخ

 اعمج ام رورغملا كلذ نم عاضو هذي تثقفنا اماذ ضّوع هللإو

 ضيا تلقو
 دكا هم مصلا فلكر“ :يزاردلا ودوم ليلا تأك
 هنسالا فارطاةنمتحالف اخالسإولمح دق خزلا شوبج

 اذن ١١ قيس عذلا كيبل انيقم تنلقو

 راصبالا تغازدق هنسحنم يذلانسح ىأرذم مجنلا لاق
 راذع هيف هجولاو م فنا ةعلط عم ةنجو نيبجح لاخ

 راقالا دراطعل ترهازتف 2هسبش نم ةخيرم ىرش لحز

 هيفو ريظنلا ةأعارم هيفو رشدلاو فللا هيفو نيمضتلا هيف ةعبسب ةعبس هيبشت هيف

 تلقو راذع هيف هجولاو يلوقب رمثلا يف ىري يذلا دإوسلا ىلا ععلتلا
 ها ل

 وز هلا انازأ ١ ةطحر نطعلا اير
 تلق

 ربظ دق هل راذع كسل 2 لازغلا يببح نا تققحت

 رمقلا يفيذلادإونملا لاتف . اذعلا اذام تلقيننكلو
 زجرلا نم ناسح راوخل ودخي ايداح وختا تلقو

 مزعب اقنلا نالزغ قوسي مدف ليقث داح نم تبجت

 مجنلا صالق يداح ةناك ”لاقوفجوملاحايرلاّقوس
 نوردعاهتدع موج يوايرثلا مامأ صالقلا قوسإ سخن 9 وهو ناَربفلا ةناك يا

 ةروصفم حرش يف هيولاخ نبا اذه ركذ ناربدلا اهيداخو ايرثلا ماما اباد نوكت امن |



 نعل كبدي نادرا يم ايرثلاك عامجأ يف انكو

 1 ل2111 لودر ناكو جنا ةعيس نادلل اهنم ريظي يذلا و ةعيدجم موجن ايرالاف
 لاق اذلو ةقرفتم موجن اهنال شعن تانب اهنكعو ًايغ رشع دحا اهنم دعي مسو هيلع

 ءاغلبلا ضعب

 انيشعنتم إوسلجا فيصلا يفو متعمتجا اذا ءاتشلا يف ورث

 مضعبلو شعن تانبكف يصلا يفو ايرثلاك ءاتشلا يف كعامتجا يف !ونوك يا
 ركل ا رم درت اينفوو تانبلل ةرتس ىنخا ربقلا

 قئانبلا لح شعنلا عضودق ةيسا لج ا 103 آول

 يناجرالا لوق كلفلاب قلعتي امو
 عناقلا زع 2 رآ م لف إف عنق|و ىلعلل كب الط يف يفاددلا عدو

 عبارلا طسو سمشلا 0 ىوسللحي مكالفالاعباسبف
 نكت الو كالفالا طسوا اهكلف يتلا سمشلاك نكت يللاعملا بلط يف دصتقا يا

 اذه نمو دعسلا نم ايش هعافترا كفي لف سحن وهو كالفالا عباسل ىتنرا يذلا لحرك
 هلوقب ههجو هللا مرك ايلع حدي يتاعاسلا نبا ذخا

 رفارشالا الفارطالل صقنلإو 2 ةصيقن مانالا ريخأت نظنا
 ٍفالخ ريغب ةعبار سيشلإو ةعبس بكاوكلاناىرتاموا

 ينارغطلا لوق كلذ نمو

 .لحز نع سمشلا .طاطحناب ٍةوس ل ل بج الف ينود نم ةيفالع نإو
 يلوق ةنمو

 دسالا يأرل اعيكي ل نكالل نا

 سلا .ىلع مدقم انكالفا يف روثلاف

 يدلاخلا نافع يلا لوق تاياغلا نمو

 30 ل تول ب ور وزاعت 200 هارت ةفالمو
 اولا الإ للك كلو - ةكلرك بانك ]وش كازلاف

 يرعملا ءالعلا يلا لوق كلفلاب قلعتملا غيلبلا ةييقتلا 2

 ناك ىلا دقو نإ - نرللا قابلا ةجرك ليهسو
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 ةلوق يعادوللو
 رمماجي ويف عم غدصلإو مولا كرتلاّيظذيعا
 يميوفل جوعملا هرانع يف دق قرشملاهدخن

 اكماللإو وإولاك ةنال جوعملاب هفصوو ميوقتلا ةل ١ هراذعو اًيكوك هبيبح دخ لعج

 : كلذ سكع 5 مضعبلو مدقن

 بج اب لاصولا 0 ةضراعو يي مراعات
 ببسالب اذ لبق يرجاف أب ا 1

 يل ةدقعب و لص يذ لك عطق هب هب قلف

 2007 500 10 مدنعو تاسوجنل ١ ةزم نع ٍ ةرابع مدنع 0 اللا

 قزف اكللذ ومو اين ناك بن كلل
 اي دك اوك + مدل طرمالا ىلإ

 ه1 ا ل ع دوا

 3 هل سَ ٍّض ادغ دقو 1 ناك.

 2 دق ارييكجدما تلقو

 ةهغم هاند نمركشلاو رجآلاف اهبداجو ايندلا مم ىوح دقل
 ةمهرد ردبلإو هرانيد سمثتلاف“ ةتمه كالفالا ىلا تماسن دقو

 مهضعب لاقو
 «رق نيعلل ةنسحن ري تيضنلا ضورلا ىلا رظنا

 را ير ايلا ةرمط راو
 نانلإ بطقلا هه لح اهءارو اها رعملاو ءامنلا 3 قورعملا نخامفا 8 ةرخلا

 ايسلا لوس اذلو برحلا يثو غرعلا لحم ةرعملا نلضا نال اهموجت ةرثكل ةرغم تيبس
 ملسم نبا ةبيتق نأ فئاطللا نمو . برجلاب اهموجنلو برجالا دل ا انييست ءايرخلاب

 َن اكو موجنلا اهروصق نأكو ةرضخ ا يف *امسلا اهناك لافف هتبجما دنق ريس لخد امل

 ايارش هبدهتسي هباححا ضعبل ايبص ناكو ديبعلا نب! هب بتكأم ةلثمو . .عرجما اهراجنا
 ءادهإب . ماظنلا انيلع ظنحت ل ناف ايرثلا طبس يف انظتنا دق يديساي 02 ةروصو

 ينب اي لاقو هب اعدف هيبا دي يف ةقرولا تعقوف ٠ مالسلإو شعن تادبك انرص . مادملا

 | م.ضعب لوق ىنعملا فو تلق )ار نيد تالا هبلأ 1 متدو هرازوتابتو ددنال كندي ينبع ترق



 كلذ يف تلفو

 اهفعض ىلع ماثللا يذق "تمحمكا اذا ماركلا تيأر

 اهنحىلاتلاموتراطف 0 0

 ةيوعابلا ةشئاع لوق غيلبلا هيبشتل | نمو

 ان كلارج انغ نم انل اذ ل 0

 اقرتحاف سمشلاب ير قايرثلا تحت رتتسم مصلا دومع ىف ادب

 ذيمانلا 2.

 اهنا وهو نضلا ةيهأ > اكش اخاصدلا ىلا وكشأ

 اهنسكيوهوارونديسكت ام لالطإو سمثلاكن ضف
 ينسبلا متنلا ينالو

 رفظلاب محادق تزافو مؤعض لع انوفسكي ناف

 0 ا ا ا ل
 هلوق كلفلاب قيعتيام يناجراللو

 يبرهدلاريسوهف ممعدص دق يذلاو ةقيقحلا يف كيلا ىعسأ

 يبكوكلا ريسلةميرسيف كتع ىرقبقلا يجو دربف موحنا
 10 ىاورسلاو ةلىصقالا قرشملا وحن دصقلاف

 نصقم ريغ ىلا هب يثمي رهدلا نإو هبابحا ىلا لوصولا نيس يف اًئاد نصق نا لوقي
 نمهب ريسي ىلعالا كلفلإو لاهثلا ىلا بونجلا نرم هريس نال بكوكلا ٍةلاحك كلذو
 لامشلا ىلا بونحلا نم اهربظ ىلع ينمي زيك ةييفلت تك ارك كلذو بيرغكا ىلإ قيرقملا

 رخ ١ لاقو برغملا ىلا قرشملا نم هب يثريسنو
 ةيكيب لا ءامكو الغلا لق 4 يرعب + شا م هلل دمحلا
 ةيكعيف هارسم ضراعي ىلعا ل1كلفلإوقرشلا غبي ردبلايفناك

 ةتابن نبالو

 لالملا قات اهبرق يفور دبلا الي اهدعُب سمشلاكوبف
 ريدخا اذطو ةبراقملا نم ريخ ةلباقملاو ةلباقت اهدعب ةلاح يف اههال كلذو ( تلق )

 سمثشلا نم ردبلا ةضافتسا هرإونا نم ضيفتسيل ةنع ىتلتي نمل ًالباقم سلجب نا ملعتملل



 سضشهدسض سد بيم ورا ولسا + نع سيفم
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 لوالا دولوملا ابكوك جاليطإو هادخ دكلا ليلغلا ءانش ين يجافخلا باهشلا لاق

 هسكعب ناك هطوبه يف ناكن إو هيف ١ ”دئاز ناكهدوعص يف دلو ناف مل يناثلاو هقزرل

 يرعملا ءالعلا يلالو ها:ايدق هوبرعوديلاوملا بابرإ او نودجنلاو ءاكحلا نكذ اماذهو
 كس ”لق ٠ ةبنر ٌظح ريغب نيلطن ل
 ”لزعا اذهو مر هل اذه امالكءاملاناكامسلاّنكس

 كول امل لاني وعز ةعمزج 5 ةناه اهدحا كاوس ىنثم ءامسلا يف ناجن ناكامسلا

 ةعم حالس ال نم لزعألاو لزعالا كامسلا ىتسيو حالس الب لجر ةًايهك ينانلاو جمارلا

 ضيا ءالعلا يلا لوق كلذ نمو

 اهارك نمرظإونلا ظاقيوإل 6 ىّجري ًالحز يرتشملا نارق
 نيذه مح نإو ةيكلفلا تالكشتلاو تان ارقلا ضعب مح ىلا تيبلا اذهب ريشي

 ثداوحلا نم مهيلع درإوتي امل مهلفغ مون نم ةلفخلا لها اظقوي نا انرتقا اذا نيبكوكلا

 يننملا اوق ةنمو

 ءانزلا ءانبا تومب تعلط 2 ”ليهس مهيف ين 15 تلك
 كلذل 1 1 3 000

 ماوطا نا هيف لبق ام نسحا نفق تبيلا اذه ريسفت يف هناويد يحراش لاوقا تفلئخا
 0 ءانزلا دالوا اط لاش
 ةلباقمف ة :رملا ةناك لوقصم دوسا مسج رق لا ثنإو نمش روز نم تاتتسم عرش

 نام تبدد يق هلوقب ةأربلا بحاص ريشي كلذ ىلإو ١ 92 دوعل قح هرون دادزي سملا

 مسو هيلع هللا

 ملظلا يف سانلل اهرإونا نربظب اهبكاوك مث لضف سمث ةناف
 نيبو اهنيب نايحالا ضعب لوحي سمثلا نم رونلا هتدافتسا عم ردبلا نا |ولاق م

 ليت“ فورعملا نال كلذو مينللا ناسنالا نم د هريظنو ( ( “تلق ) اهفسكيف ضرالا

 يف درو اذل او اثيبخ ضيرملا ناسنالا ة دعم يف سيفنلا ماعطلا ليحت“ ام امئول ندع

 اودغنإو ءاركلا نم الءاثللا ثربذيأ هحارشلاف هلا تتسحا نم ره قاف

 كلذ يف

 امذو ةصقنم لذنلا دنغو انيّدرحلا دنع ناسحالا ىرا
 اهيداص يانألا نلعب يو... . وف هن اهصالارف أب ثيفك

 و
 ماسلا ال مل اللا للا



13 

 ْ بلطو ةراعلإو ةراجتلاك "يش ل” يلام نب نعو هرع» نع نوني م لهإو برام ِ

 موي كيلثو نيموي رهش لك هيف ثكمي وهو برتعلا يف رمقلا ماد ام كلذ ريغو ةجاحلا

 رزهج كولملا دحا نا فئاطللا نمو اًمئاد سمشلا جرب ةفرعم ىلع ةفقوتم كلذ ةفرعمو
 لح دنف ريسملا نع كركسع عنما هل لاقو مجنم هيلع لخدف هب ريسي نا دارإو اشيج

 علم الغ اذإو ةلاحلا كلت يف مث اهييف ركسعلاو كلما ىلع كلذ ظعف برذعلا يف رففلا

 كللملا ىلا مدقتف ٠ ابدالا ضعب هآرف سوقب حتوتم وهو لخد دق كلما .:راملع ن

 نإ للملا غل لاتف ىلاعن للا ءاش نا لعفريسملاب ىكسعرمأي ن ا
 كلملا بعأف مالغلا ىلا رظنف سوقلا يف لح دق ةنا كلملا اهيا لاقف برتعلا يفربقلا
 لثمواناغ الاس عجرو رفظلا هل لصحنراسف ريسسملاب عرسعرمإو هلوقب لءافتو كلذ ةنم
 | ًاشناف سوق هي يفو موي هيلع لخدف ةبحيلم مالغ هل ناكو هدايم نبال لصح ام كلذ

 لوقب هدام نبا
 رفسلا مورا نأ هدخ ىلع برقع ادب الل ينام
 رمغلا لجسوقلا ينف ٌريسا هسوق ني فو تلتف

 مضعب لوق لزانملاب ةيروتلا نمو

 رعانتما الب تاآؤم وهو يعيجت جدلا ردبو "تسب
 ظ عاما علا تقرشأ ]وتوم 00 تلقف

 ظ رحارذلا فن الا ىلاوهو ءالزنم فرطلاو بلقلا

 عارذلاو . فرطلإو . بلقلا يثو لزانم ثالث تايبالا ةذه يف ركذ
 ا كلذ يف تلقو

 ظ "تبان هتهج ة رديلإو تبان هتنجو .يف مجغنلا

1 

 سس سس سس عع _ حس 2س سي سس سس سس سس سس سي سبي ب ب بي سيسي سس هس تت تت ت1

 ُثناَقلا يدتملا لضي ىسما ا

 ثضاشلا تفشيءانيف ناكأم . فان هنا الولف < ى
 ينو لزانملا ىدحا ةيبجلا نال هتببج يف ردبلاو يلوق يف لوالا 2 يف دهاشلاو

 قاسال يذلا تابنلا غلاب دارملا نال ا غلا ركذ وهو ريظنلا ةاعارم هبش تيبلا
 مولاب قلعتي امو يكلفلا ملا ركذ موي رف ا ا ظ
 نامزلا عيبر ين يورلا نبا لوق | ْ

 جاليلاو ءادخ دكلا عضوم__ ىنخن ام لكن ع لت ظ
 د هس تاق مخل د
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 تخاذييإاضيا ىستو . ةهزلا]ديهانإو ٠ دراطع مبا سمرهو . سيجربب اضيا ىو

 جوربلا ء ءامسأب ةيروتلا نم تلقو 5 خيرملا وه مارجبو

 دصتقإو طسوتلا] عبت ةنيلاي  افجلا ينو دودصلا يف غلابي ىسا

 دسآلا ب لق هنيبج سوقب مرو هغدص برتعروثلا يلوذعتغدل
 داصلا نرعءانلا تلصف اذا كنال دصتقإو يلوق يف ةيرونلا لوالا تييلا فو

 يف غلابي كلذ لبق يلوقب ةيرونلا هذه تحر دقو هدودص تقو يا ّدَّص تقو راض
 اذهل تحشر دقو رومالا يف طسوتلا وهو داصتقالا نم دصتقإو داري نا حنو دودصلا

 ايبا تلقو طسؤتلا عن كوني يبل
 ليت ايدك نع ليقف نجود هرعت لسلك
 هلبنسلا يفةلازغلا لولح ىتدل ييارغ بيط داو

 ةلبنسلإو عرزلا ةلبنسب اهرعش تهبش دقو ةلازغلا سمشلا ٠ ٠ امسا نم نا مدقت
 1 ديكر تناك ةلبنسلا سمشلا تلح اذإو اضيا سمشلا جورب

 ينسبلا تلا يبالو ةلبنسلا يف اهولح دنع يتارغ بيهل دازو تلق اذلو
 اداقنحا دقنحت نيح دعبتو 2اهاضر ىدل كولملا يندت دقو

 اداعاام بلسيعيبرتلا يفو يطعي ثيلثتلا يس خيرملا اك

 لاقو :
 يدعي ٌرشلاو نكام الا داسف رحالصلا دعب هرملا دّسفي دقو

 دعس ريغ عيضوم يف ناك أذا ر_جوربلا عبط مجنلا لبقي 5

 تلقو
 اع ردب يف ءلحدق وغادصا ةبيرتع فم
 ةايند رع ءرما نيع ةلثمتأرام ءينل باف

 رمت يف هراذع برتع لح جملا اذهو برتعل ١ ين لحب يذلا وه رمقلا نال كلذو

 : تلقو بيج رما وهو ههجو

 ايزطما اناه :انموس انل»( امدح ىف. ضراخلا طفيل

 ايرقعلاهغادصا نم لحدق ههجو نمردبلاف إولحرت ال
 ةلاحلإو ةلقنلاف . هراذع برقع يف لح ههجو ردب نال هتبحم نع اولقتنت ال دارملا

 رمتلا لح اذا اولجرت ال ةلوق ةنع هللا يضر ىلع مامالا نع روث أملا نم ةدومحم ريغ هذه



 اال

 010101 نورد: رولا ره ةالزعابلا (رقلا -اسا نمو ]رسكلاب جفلإو ..ءاعقصلاو |
 ىلع دهاوشلا نمو ريسافتلا ضعب ىلع اريرمز الو اسمش اهيف نوري ال ةنمو ردرهمرلاو

 يبارعالا لوق كلذ

 0 اهترهس ركدعا دق اهمالظ ليلو
 فابولاو راديو ١ ناقرترلا اننا نمو. هرجع ضمأ ام ا

 يف سمثلا 0 5 ا هرادبا ةليل رفلا يمسو . باتكك طالم نبإو ٠ دا دانك ا

 كلذو هيشم يف أطبا اذا ريعبلا لحّر موق نم ًالحز عباسلا بكوكلا يمسو .عولطلا |
 اهعطني ةفاسملا هذهو ةدحإو ةرم ةنس نيثالثو ثالث لكك لنلا عطقي ةنال هريس يفهئوطبل
 نييجنلا ضعبل لبق هسفنل نسحلاىرتشاةنالو :رتشملا سداسلابكوكلا سو.رهشيفرقتلا |

 رجشوهو خرملا نم اكيرم سماخلا بكوكلا يهسو . هنسح لاقف يرتشملا دعسىلع ليلدلا ام
 كح اذا ناترجش راثعلإو خرملاواران يروي ةناكرمحا خيرملا نول نال كلذواّران يروي

 راشملا اهو ران اهنم تجرخ نارضخا اهو ىرخالا نم نصغ يف اهادحأ نم نصغ

 نودقوت ةنم متنا اذاف اران رضخالا رجنلا نرم كل لعج يذلا ىلاعن هلوقب امهيلا

 تلقف خرملابةيروتلا نم يل قفتا دقو
 رخرفلاكفعضلا يفرسنلا ع 9 ارجاع.” :ىتأو الل ةلئاقو

 (يخ) .خرالا كلذ نم لضم ابصلا ر ىوذام دهعنم هللإواط تلتف

 يلوق 0 يثو

 ماين انع ةاشولإو ةروز يحن“ يلا ةداغلا تلاق

 ماني ويف ترهس ليللك ىبسا 'يثلا كلذ هللاب فيك
 ماليا تيمب حرجل ام تلاق لوقلاب هيحرجتال تلق

 . لحز يو ةيولع بكاوكةثالث نيب يهذا ةسمشلاك اهمال اسش سمشلا تيمسو
 ةرهزلا تيمسو . رملإو ٠ دراطعو ٠ ةرهزلا يثو ةيلفس ةثالثو . راو ٠ يرتشملاو

 ضاييلا يشو جرمقلا نم اما ابق رمقلا يمسو . ضيبالا وهو رهازلا نم ءاطا تب ةرهّز
 هلوق يف رعاشلا اههظن ةيبجما ءامسا ةرايسلا بكاوكلا هذهو . مدقن امراقلا نموا

 اك كلم يمول مجان ١ نناالعلل قرتو دا كلزال

 مارمو ديهانإو 0 عم ريتو ”تاوبكو هامو روم

 |0001 دال طرا ناتو + رثلل ما هام. نينا ما نيرفلا ةفلا بف 1



 ا

 أ لاقف بيترتلا اذه ىلع تيب يف ميضعب اهظن دقو. ةعباسلل رمقلإو . ةسداسلل دراطعو
 ْ ٌناققالا دراطعل ترهازتف هسمش نم هخيرم ىرش لحز

 ضعبلإو جرباهنم هل اهضعبف اجرب رشعانثا يشو جاربا كالفالا يف بكاوكلا نمل م

 ناطرسلا هل ربقلإو يدجنإو ولدلا هل لحزو برقعلاو لما هل خيرملا لثم ناجرب هل

 ةينيرخو ةيفيص ىلإو . ةيئامو ةيئاوهو ةيبارتو ةيران ىلا ةمسقنم جوربلا نهو توحإو

 ابعمج دقو ٠ ةسحنو ةيعسو . ةطباهو ةعئترمو ةبب ونجو ةيلاش ىلإو . ةيوتشو ةيعبرو ||

 لاتف مهضعب
 نافبلا لمت هنبللا عزو ٠ :ىاطرسلا روج رتل لع
 نابل هكر يملا هكر يد را ا ور

 رتتسيو ةلزنم اهنم رهشلا نم موي لك لحي ةلزنم نورشعو نامث رمقلا لزانمث
 نم نا ملءاو ٠ ملعا هللاو ةلعاك رهشلا ا نا نيكل ةليلو نيرفعو عسن ةليل

 دقلعا نم رفك يف فلئخإو اعامجا رفاكو هف اهعبطب امعىش ىف بكاوكلا ريثات قنعا '

 اهدنع هللا قلخي ىلا ةيداعلا بابسالا نم اهاري نم امأو ف هللا اهعدوا ةوقب اهريثات

 كاذب بكوكلا 0 ةداعلا يرجت ناب. فلدخت دق ةداعلا نإواهم ال ءايشالا

 نا ملعإو ٠ ."اقح هللاب نمئوم اذهف قلخال دقو اذكفداوحلا نم ندع هللا قلخي بكوكلا
 نيتيب يف كلذ إوركذ دقو جزتمحو سحنو دعس ىلا ةممقتم مهددع ةرايسل ١ يبكاوكلا |

 مضعب لوق اهو

 الحز هز نم يرتشي دراطع ةبلطي خيراإو رمق سمث
 الجو اهسح سنو دعسو دعس 2 جزتمت 0

 ايكوكلحزوةيرملاو ٠ 00 يرتشمل ور فلاو سمشلا نا ىلا راشا

 لحز فرشف لزانملا يف فرش ةعبسلا نم مجن لكأو جراج كج تح سلا

 ناطرسلانم ةجرد عرشع عب رأيف لدحل ةيرق نازيملا نمةجردن؛رشعو ىدحا يف

 ةرهزلاو .. لمحلا نم ةرشع عسن يف سمثلإو. يدجلا نم ةجرد نبرشعو نام يف خيرا إو
 ةنلاثلا ةجردلا يف رمثلإو: ةلبنسلا نم نيرشعيف دراطعو. ثويحلا:نم نيرشعيو عبس يق |
 . ةيراخجلا ( ىسفشنلا . انا لف رادع نوفا مخ كايناونل 0 . قل نما

 خاببو ءاكذو . .كيرحتاو نيكستلاب قرشلاو جارسلاو . ةلازغلاو. . ةاهلاو

 5 ٠ ءارجتبلاو زوحجتلاو .نيعلاو. ريو :ةانثللا ءايلاب و ةدحوملا ءابلاب حوبو ٠ ا
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 ْ ىل اعن هلوق 0 ناهرب الو لولد الب نظلا وهو مكر عمت اموجر هلوق نإو وغلا يف

 نيطايغلل انونظ موجغلا يثو جاصملا كلت انلعجو ىنعملا روتي و يسعلاب جر

 يف نيطايشلا اوكراش مخالريسفتلا اذه ىلع نيطايش ماس ىل اعن ىحلا نوكيو (تلق) |
 مهضعب لاق ام نسحا امو (”تلق ١ ا يبلطت

 ءابطا نم قدا رلع ىلع انوينلخا موجن فماتت
 3 اعمل اخ متيلع تف ل

 هيقفلا نبروصنم لاقو

 يرتشملاوجري ناكوا ًالحز ىغخي ناك نم

 يرب ىندالا يلا ناك ترإو نم يناف
 رخ 1 لاقو

 هاشي ام لعني مجنلا برو يردي سلو موجنلا يف ردت
 نو راه م ارف موقت هل مَخمملا ذاحأق يدم يتاف نخرم ديشرلا توراف كثروا قننإو

 لاقف ينم نامالا كلو كلل رهخ امب ينقدصا تريغن كلاب ا 2ل لاقف ةهجو ريغن دقو
 لخدف بارطضالا ةياغ نوراهبرطضاف ةليلق مايا ريغنينم وما ريم أل قبي ل ةنارهظ

 رمعلا نم ترمع م لاقو ا دج يدعو ةلاحما كلت ينوهو يكمربلا رذعج هيلع

 لاقمن ميوقنلاذخ أف كرع نم يقب  عرظناو جوتن كشفت فحل لاتف ةنس نينالث لاق
 ةعافلا 355 لدن م نيكل وأ اي زدعج اعف ةس رتاج فقالت ير غ وعقب هل

 رما يح قدضل اًكداض ناكل قييمؤملا ريمأاي زتغج لاق لق انلف ولختب نوراهرماف
 نانا هنعز ةليولظ ةدم ادعي :“شاعو لاقع نم طشن افأكو نوراه ظسبنأف هسنن
 ضعب هيلع رف بلص ايجضض نا ردإونلا نمو . ءاكذلإو ةنطفلا مظعا نم رفعجل هذه

 نكلو عفترا يننا يل رهظي ناكلاتف بلصن كنا كلرهظي ناكااما هل لاذف هباحصا
 مدتعو ءامسلا نم موجنلا رادم وه كلفلا نا لعإو ٠ ةبفخ ىلع نوكي ٍيعافتراناتناعام

 تباونلا 0 نماشلإو ةرايسلا بكاوكلل ةعبس اهنم ةعسن كالفالا

 يو ةسلطلا نم سلطالا كلذلا ىو شرعلا وهو عساتلاو بكوكملا كلذلا هل لافيو

 0 سرب ةلزعش الاموهو سلطا بئذ كلوق نموا ةياظلا

 ةَراَتسلا ةعبسلا بكاوكلا .نرم بكوك اهتم لكل:عبسلا تاوامسلا كاللفا:ث بهاوكلا

 اذأل ةرهزلإو . ةعبارلل سيشلإو . ةثلاثلل خيتراإو ٠ ةيناغلل يرتغملإو ..كوالل لحزف |
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 ةسدنطلا ملعب قلعتي ام رح لاو

 اهلطبت ل يوننت ال يتبحم

 انوا اهرخا + ةرادكاعك

 مهضعب لوق ةغالبلا يف تاياغلا نمو
 مسقتتال ةطقنلا يف لاقو هنقازف ةركدلكر 1

 0 ةموهوم طق هيف بيِيَخالَو

 ميكحلا كلذ نا ب بحخملا اذه لوقي. نفلا دقه عرتج رهو» اك را ا 1

 ا مدعو اهدوجو ىلع مدنع ةلد "لأ ظعإو مسقنتال ةطقنلا نا ىلع ةلدالا بصن
 رقتسن ال امافوطاسبنا يف ءازجألا يوتسم ناكم ىلع تعضوو ةركتناك اذا اهنال ةركلا
 ام تلق دقو تلقننا امو ترقتسال مسقن اول ةنال مسقنيال ءزجي هيقالت اندال كلذو ُهِْلَع

 ةسدنهلا ملعب قلتي

 ايلا دعللا وذ راج :/ مده راف ند لاف
 ىرادلا ةلمقن, اخو طخ ١ ادب رادع نم ىاج

 اضيا تلقو
 رئاد :فصنلإو ”تباث ينصن راكلبلاك انا
 رئاس نادلبلا يف مج لاو مدنع يداّفف

 يرونيدلا لاق نكلو مدقرعش يف عقي لو ةفورعم ةسددهلا تال ١ نم راكلبلإو
 للعو راكيبلا هل لوقت ةماعلإو ةتلمعتسإوةتب رع برعلا نوكت اذه ىلعف راكلف برعم هنا
 ةسدنطلا لع نم ينتكن رادقملا اذه

 دي مويخلا راع تاقلعت بلطم د“

 | ملعق . رعاشلا هجادحجب امم هنال تاقيملا نم ةعبتي امو موجتلا ماكحا لع يف عرشنو

 | ةيلفسلا ثداوحلا ىلعةيكلفلا تالكشتلاب لالدتسالا اهبفرعي لوصاب ملع موجنلا ماكحا

 دقف ىل اعن هللا باتك يف ملعلا اذه ىلا ريشا دقو لالدتسالاب ربظامب لعلا ةتدئافو
 سدق يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا انذاتسا دلإو يسلبانلا ليعامما خيشلا ةمالعلا تيأر

 دقلو ىل اعن هلوق يف لاق نيرسفملا ضعب ناررأدلا هب حرش يذلا هحرش يفركذ هرس
 |ورظني نم نيطايشلاب دارملا نا. نيطايشلل اًموجراهانلعجو ناصمبايندلا * امملا انيز



 ضير

 ا يفق ءارذلاف“ ساقلا سمن

 داسجالا هنود ىنفتو ضرع مهعزب وهو قوشلا *أقب اهنم
 ىه ىتبي يذلا ناو نينامز ىتبي ال ضرعلا مثدنع نال ةقظانملا فيبزت هدارم

 ىهو ءاقبلاب ةوفصو ام هانف وهو كلذ سكع تدجو دق لوقيرعاشلا اذهورهوجلا
 بهذملاب عيدبلا لها هيممت ام كلذ نمو. يدجو وهو ءانلاب ةوفصو ام ءاقبو يمسج

 يلوق ةنمو بولاطلل ةمزاتسم ةحي نايتالاوهو يمالكلا
 سيم يي جيرلاب سي تدامت ةيحل يذل تلق

 نيل هل كيكلح ام ٠ رابعا ةقلل نراك ول
 قطنملا ىلع مالكلا ىهتنا انهو

 . *6 ةسدنملا لع تاقلعت بلطم

 محسلإو طخلا ريداقملا صاوخ هب فرعي لع وهو ةسدنهلا لع رعاشلا هيلا جانحي امبو
 يشلا انزيش عج دقو ءايشالا ريداقم ةيبك ةفرعم ةتدئافو اهعاضو|واهتحاولو مسحإو

 لاقف ويظن نم تاييا يف ملعلا اذه ثحابم هللا ةمحر يطايمدلا يناتسبلا دمحا

 ادجو هدعب ام بكرت *لك ادرف رهوجطخو تس ومسح
 ادرواوسح قمعو ٍضرعو 0 ىلا ةنم مسقتلا لبقي ام مس لاف
 اراب رهوتلاو طفح الواط طخملاو ...: نبع اذح اعااهلبتي عملو

 هللا باتك يف هيلا راشم ةسدنهلا لع نا مضعب نع يجافخملا باهشلا لقن دقو

 لاكش نك لكش ىلا راحل هاذه نأ 0 يذ ٌلظ ىلا ]وفلطن إ هلوقب ىلاعن
 ببللا نم ينغي الو ليلظ ال ةلظلكملا اذهو ثلنم ١ لكشلا 0

 سدنمم 2 ءاغلبلا ضعب لوق كلذإنمو
 "ولع يلد ديكر اك :٠ فيجو. ةحالملا لاكش أب ”طيحم

 اكو كج كلل 0 ١ ةلاخو ءارشل طخ ةضراعف
 نيشللو ةيواستم طوطخ ةثالث نم بكرت ام ثلذملإو ثلثم 0 ذع نا يا

 كلذ يف هّرس سدق يبرعلا نب نيدلا ىبحم ؤيشلا نب نيدلا دعس أ
 سس دودخما جاد حال فاول هراط 0
 سدس لك هلق اع دقلو هيل ال 5



 لي

 هبوبحم راذع لعج ةنال كلذو هل ًالولعمو ءىثل ةلع ”ىثلا نوكرعاشلا اهركذ نيذللا
 قرا كاروف انفو دوج 1جبل راك دهرلا نكي كيلا ناك اذإو ةجو ةلع

 هدارمو مكحلا سكعنإو لولعملا عم ةرئاد راذعلا يشو ةلعل تناك كت ,ةلعلا عم |[

 ةنابن نبا لوق قطنملا نمو هبوبحم 2 هتطاحا راذعلا نارودب |

 وكت ًةلئاق يتشع مصاف 1 يف ىوطا تكرت

 هنونب لاجل افحص يف تمسقاف 2 هراذع طخ هبدخ يف تنياعو

 اًمسلفتم هلوقبويلا راشا هنالةفسالفلا بهذم ىلاةراشا هيفهنوككب الئاق يتشع حصافةلوق
 الو ضارعالا نوئككب نولئاق مف رهوجلا يف ةنماك تناك ضارعالا نا معز مهههذمو أ[

 نومك هل لاقيال ممكلا اذهو هتاذ رهوج يف مك ةينك إذ ضارغألا نم دجولا نا لك
 نكل ينخ ةبحاص ةيتك اذا دجولاو الصا ربظب الام مهدنع نماكلا نال ةقطانملا دنع

 نوككلاب لوقلا مهدنع ةنسلا لهإو راوتم وه امو 6 1 اه دعال قو
 عامتجا ةنم مزلل دجوول ةناب نومكلا ىوعد !ولطبإو نينامز ىتبي ال ضرعلا نإو لطاب

 مهل لاقيو لطاب وهو ةايحلإو توملإو . ضرملاو ةحصلاك دحإو لحم يف نيدفلا |
 ردا و ةميدق رهاوجا تناكولف ل اعلا مدق ماوعل 0 حلا وعدت م ممكنا ضيا |

 تبث ام نال اهنومكماود بجوو ميدق ابن نا مكلوق نم مزل اهيف ةنماك ضارعالا

 يلوق قطنملا نمو دهاشملاروبظلاب ميدقلا نويكلا م همدع لاحجتسا ١ همدق

 اليف اهنم ”لك هبشا نيلغب 00 000 "لح ذم

 الومحم عوضوم أرض نم ناحيس 2 ىنعم م تدشن اذم سانلاو تدشن ا

 اضيا تلقو

 يلك كيلع يتلا ةتببف اياربلا كلجا نم تكرت
 يلك تن اف يفيضت قو يف ٍيْرَك نكي م نا لكلأو

 تناف ا ةيفاق ينو يئزجلإو يل 06 انلاتيبلا ف 1
 ركحلا وه لكلإو ماعلا دارفا نم.درف لك ىلع مكحلا وه ةفطانملا دنع ٍلكلاو يل نك |
 موكحم نم درف 0 قطان ناسنا لك لوالا لاثم ٠ اعلا كلذ دارفا ضعب ىلع |

 | نال لاجرلا ضعب ديرت .ةزضصلا نوليحي دلبلا لاجر لك يناثلا لافمو- قطنلاب هيل |
 ءزجلا ىلع تنكح نراف عيمجلا ىلع ال عومجلا ىلع تمكح اهامح ىلع ردقي ال نم مههف أ[

 ل منعت قوق كس امية اره اذهل ةريج لمي دير تافلا
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 ققفحم ميلاخبو سفنتملامسجلاب وأ سفنتملاب ن نآس كهيركنتلك لافوم وا هدحو ماعلا

 اوطرشو ةلهجلا يف يضرعلا زبيمتلا ديفي ماعلا ضرعلاب فيرعنلا نال اولاق نيرخأنملا
 قدصي ام ىلع اهنم لك قدصي يا اقدص ام هل ايواسم نوكي نا ”يثلل فرعملا يف

 هل اًئيابم وا صخاوا ةنم عا نوكي نا عنتمف حضوإو ةنم ىلجا نوكي ناو رخ الا هيلع |
 ىل' تاك ديف صتانلا تتيرغتلا ىف نومدقتلل ناجا نكل هذه قخا ةنكل ايواسم وا
 ىهو امدجوب روصتلا فرعملا ةدافاب مهافتكا ىلع ءانب صخا وا ما قدك نأ: اكو

 فيرعتلا يف مضعب زاجإوةياقنلا حرشيف قحلا دبع نبا نكذ اكنيقتحلا دنع باوصلا |
 نيتيبلا لثمو روصلا زئاس نبب نم ةروص نيعتن هب ةنالصخا وا عا نوكي نا يظفللا
 ماسر لم يف يدرولا نبا لوق نيمدتنملا

 يدهس يل جتنا مكماسر ىلع يعارغ لومحم عوضوم
 دحماو مسرلا نيب قرفنت ةنانجإو هيراذع رظنا

 مضعب لوق قطنملا نمو

 باخيالإو بلسلا عيجل بجماف ابصلا باجياب ينم ىوقلا ب

 ا تاتا تبجوا كلوق ند ماربالا باجيالاب و ذخالا بلسلاب هدارم

 | باجيالإو م ةي 1 ديز هلوفك مكحلا عفر وه ةقطانملا دنع بلسلإو كريغ هب تمزلاو |

 1 يلا كا الو:ابجوم ىا ابولَشْم' نوكي نا'اما مكحلاق ماق ديز هلو ةك ركحلا تابثا

 هدوصقم تفرع دقو باجيالإوبلسلا عيجل بجعاف لآق كلذلف باجالاو بلسلان يب

 ظ ةلوق قطنملا نمو بمجملا ةنع ىنتنا ببسلا فرع نمو
 رهاوج وهو مالكلا اذ ضرع 1 ال نلف

 رظانم لك مغرب امادعنإو ادوجوراذعلاعميدجوراد

 ظ وتظلا حو فارأ يلو ٠ تحولا: هلعاشنا : بعت
 || دحإولا يتلا نوك ل والا ةقطانملا دنع نابت نائيش رعاشلا اذه ثامنا قو ظ

 أ[ ماق اموهو ضزعو ا هضب ماق ام وهو رهوج اما مدنع ةلكرلاعلا نال اًرهوجو اًضرع |
 ظ هلوق ين رعاشلا اهعج عست ٍتالوقم يف ضأر ,عالا ةلمج | 0 ْ

 يكتم ناك سمالاي 6-2 2 كلام نبا قرز الاليوطل د

 ىوس تالوقم رشع هذبف ىوتلاف هول .نصغ 00
 دا يناثو تبيب 3 و ررخو رع اهيةركذ انال شع اهماركذ تلق
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 يف كلذ كلفمو ( تلق ) ةظلاغملا رعاشلا بكتراف لحلا يف ال ةمرحلا يف ريخلاك

 لاقف بسلا مامالل يدنصلا حالصلا هب بتك ام ةطلاغملا

 ويصب ال ايا نكلو + انفي لعلم . ناحذلم

 ريدتس ريك يفكلذو .. ريغصكلفيفردبلا لوقت

 ٌروزكاذو ريبكلاةلزنم ياث متلا ردب نا مزليف

 ٌريبخ بط هلت ناف  يههف ةنع سعاقئامحواف

 هلوقب ةباجاف
 101 ل نالوا د فايقأ طا ال
 روز قيدصتلا نرع ةبتعإو "متع جاتنالاف ةنم اذهو

 ريغصلا وه سيل لويحملاوه ريغصيفكلوقناكلذو
 اًقداص تنم تنم داحتالا ر ك1 وهو كسلا دحا يف اوطرتشا مهنا باوجلا لصاحو

 ناسايقلا ناكف ريغص كلف يف انلوقوه طسولا «دح نال دحت م انهو ًايقع ناك الأو

 ىنعملاا ذه ينانل وةطلاغملاةاجانم نم فيباف طرت وهو ريبك كلف يف ريغص كلف ينو لوقي

 يترم ريغ م 'مملاو اهرماعلا 7 > هداك تاب تاب امانا وت

 تنم ريغ اهلكش يفلي ب تقكلا لم تقفل هاياضق بذع مقطنف

 4 يلصوملازعل ١ لوق قطنملاب قلعتي امو

 روشلا بيطلا ضراعلاب اهفرعي ءهدخب "مال نسحلا مسرل 3 الاشو

 رعسرلاب بقلملا دحل اوه اذهو ا ا نعابن أف

 نيب زجاحلا دح ابو طفلا مسرلاب اب هدارم نك فيرعنلاو داو علا هيفركذ

 لوهرججلل لو ه ةقطانملا دنع 00 آملا تفي ردلاب ىنيقكلا

 ناوهو دحلا ةنومسي مسق نيمسق مدع مسقنيو هتفرعما يبس هتفرعم نوكت امب يروصتلا

 قطانلا نإوتملب ”نانن الآ: في نميك امان.١ دح ناك نيبيرقلا لصفلاو سخان نك
 1١ دعبل نينار والكف قطانلاب ناسنالا بنيرعتك هدهو ب كلا زضلل ١١

 ناكن اوهو ًاممر ةنومسي ممقو اصقانا دح ناك قطانلا مسجلاب ناسنالا فيرعتك

 كحاضلا ترإوبخلاب .ناشنالا تيرعتك مات اير ىبس'ةصاخإو بي رقلا سلا

 ديعبلا سنجلا عم اهب وا كحاضلاب ناسنالا فيرعتك اه دحو ةصاخملاب ناك نإو

 59 تيروتلا نويدتنل نبت لو اصقان امر يمس كحاضلا مسج اب هفيرعتك



 ام ١

 اا دك أ لافلسم ريك لاقي دجحلا لملسلاب و نيرلخأ ]ع راذعلا نآرود
 /فقوت وهف ةنطانملا دنع رودلا امإو ءاونلا هيف ام دعجلا نال لسرتسملا طبسلا فالخ
 اًرعغواورتع نجوا !ديزز نا ضرف اذاف بتارمب وا .ةبترب اما هيسنن ىلع يذلا دوجو

 يس ”ديز هدجوأ اركبو ٌركب هدجوا ارمعوورمع هدجوا اديز ناوا ديز هدجوا
 نيتبترمب يلانلا ينرو.ةيترج لوالا يف دي ز ىلا راد داجيالاب هيف مكحلا د كرآل اًرود كلذ

 ىلع فقوتي رخ الا أو روكذملا كي ريغ رخآ ىلع فقوتي ركب دوجو ناك ناف
 لوجف يمعتي هنالاميا لاحموفو ليبلستلا وهف هل ةياهال ام ىلا ارج "لهو رخآ
 كلذ لذمو روصحم دوجولا يف لخادل ١ تا لاخت]و دوجولا و لارض الاد

 رخخ لا لوق
 كدي رول ا يرحم نوردلل ذل انج
 تيارا مانو زلزل ا ا يدم دال

 ع هافج ىلع هدوجو فقوت يبيشمو يبيشم ىلع هدوجو فقوتم هافج نأ هأنعم

 أعم ادجو بيشلاو افجيا نال يعم روت هل لاقي رودلا اذه نبا باوجنإو رودل

 رخ الا لوق ةلثمو تالاحلا نم سيل "يملا رودلاو
 01 لاقملا يف يببح رج هناي لبق يشمل

 72 رود كلذ ينو يبيش جن يف ةلعلا لمجيو
 عيدملا لها دنع وهو هحنإوس يف يجافخلا باهشلا ركذ ام قطنملاب قلعتي امو

 ةسمخ مسقنت مدنع ةجلا نرال ةطسنسلاب ىهسإ ةقطانملا دنعو ةطلاغملاب ىهسي ةنم عون
 كللذل [واتمادقو © ةطيشسلاو. :رسنلاو .- .ةياظخمإو- لدحلإو :١ 'ناهرتلا فو ماَسقا

 يورلا نبا لوقب
 ردا ةمادملا نامارح لاقو هبرشو ذيبنلا يئارعلا لحا

 رمخلا اهفالئخا نيب انل تلح ؛ دحإونابارشلا يزاتالاقو

 ينفاشلإو اقلطمريخا مّرحو ركسي ملام ذيبنلا لحا ةفينحوب ا وهويقارعلا نأ ىنعملاو
 0 ذخاف ماجا 5 ف 3 ذيبنل 4 0 يزابحلا وهو

 ريفا اف لالح ذيبلإو 00 - 00 3 2 سايق

 ذييبنلا لاق ىعفاشلإو ركسي مل اذا ذيبنلا لحل اق ةنينحابا نال ةطلاغم اذهو لالح

 ا ري 5و جحود



 ١ ا 1

 رم وه نإويملا وهو رركلا نمويلعايولخلا امواطومحم كرو ةيئانلا ةيضقلا عوضوم ايا
 ةييتنلاب 1 هفذح دعل - اياضقلا ا لعل 0 7 دحلا

 58 ا 00 ىلا بيكرتلا 10 يطال نيرا ااا
 فلّوم ممجلك انلوقكل والا لكشلا هرمس ىربكلل اعوضوم هيفئرغصلا لويحم ناك

 ىربكلل اًءوضوم فلملا وهو ىرغصلا لوح هيف اولعج اذهف ثدحم فلئوم لكو
 || يف الو نوح ناسنا لكانلوتكينانلا لكشلا وبف ًالومحم ادحتا نإو. ل

 لكو ناويح ناسن الك انلوتكلادلا ةلكفلا وهف اعرضومادتتا نو نوت را

 ىرغصلا عوضوم هيف عقب ناوهو لوالالكشلا سكعومعبارلا لكشلاو: قطانناسنا

 لاكشالا هذه ادع امو ناسنا قطان لكو نإويح ناسنا لك انلوتك ىربكلل الويح
 يف اهوركذ طورش لاكشالا هذه نرم لك جاتنال طرتشي و مدنع تنم ريغ ةعب رالا

 ايد الدب لا يو ةيلمح هيف ةيضنلا ىهمت مدنع اياضقلا نم هانمدق ام لكو مهبتك

 را زل مادام انلوقك ةيطرشلا يهف طرشلا ةادا اهيف تركذنافطرشلا ةادا

 مدقتملا رعاشلا ٌلاوَق ىعم ٌتفَرَع مدقل ام تفرع اذا ةعلاط ريغ سيثلاف

 نسابقلا اذه فيي ةدارم راو ١ نيعببلا (اربعتم لازال يذلا :لادفل م )
 هنيبج ىلع هسأر نم لزانلا ءرعش يثو ةترط نإو سمثهبيبح هجو نأ يق ديقنال يطرشلا

 سمثلاف !دوجوملوللاءادامن ويقطنملالوقن فيكف ليللإو سمشلا تعمتجا دقو ليل
 ةلوق قطنملاب قلعتي امو ةعلاط ريغ

 0 00 ذ كتاسا كلظاخلا

 هدا هيفو رود ةمزليو انأسم راذعل راذعلا ناهرب لاب امو

 اهكايق جلس اهنال اًهلسم ناكر ةقوررحت نم فافعل وره مراد ناهس ها
 | نم ءاضيبلا يثو ةهرهربلا نرم قمشم هلال ةئاز ةنونو اهحاضيإو ةجحملا وه ناهربلإو ظ
 || لجرلا نهرب لاقي الف اذه ىلعو ةءاضالا يبو طيلسلا نم ناطلسلا ىتشا اك يراوجلا |
ْ 
 أ

1 
0 

 لا نا ىلع يرهوحلا رصتقا دقو حابصملا يف ةلاق !؟ناهربلاب ىلا اذا با لاقي اأو

 ىنالثلا باب هس لاقف نيلونلا 5 ركذو ةئاز اهنا ىلع يرغخمزلاو ةيلصا هيف

 || لوتي :عاشلاف هي قااشإ نهرب ابر 0 و نالف ن هر ؛ موقوئاز نونلا |

 ظ 0 دره ذارادفو لاب اهلك لسا ,رودل لا هيفو راذفلا ناهزبو 38 افك |
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 امو ءاط الب طارخ تنإو نابعش هل لاقف ةوالح الب نكلو نابعد تنا طارالا تيب

 بئاجم ةيلع هللا لصإو ٠ ناولع يتلا . هيبنلا رثانلا مظانلاو . هينلا نع نبال قفتا
 ا رار !روكم ابوتكم رمش ظئاجا لح امي قاربت(! قاوضرلا و ةمحرلا

 0000117 هليل بولا ةظلل لب نايل رمقلا بنكتا بدالا مق ةبتك ةلحت

 ىو كلذ نمو هناخ بدلا

 ةفاكلا ىوهجال ةفاطللال ها يل لاق
 : تالكاللوف * يشل وبصا ال تلق

 قطنملا ناديم يف لخدي نا ىهتشإو . هباتكلا ةياغ ىلا ملفلا داوج ىبننا انهو

 لاقو هيف لاجم . هباوبا هل نفذ

 6 قطنملا مع تاقلعت بلطم

 وهو + قطنملا ىلا جانحي كلذكف تمدنن يتلا مولعلل جانحي اك رعاشلا نا معا

 ناهذالإو ا قياطلا#  نعدلا ارم لوصاب مل

 ضرعلاو ٠ لصفلاو . عونلاو ٠ سنجلا ةسمخ ةفحابمو ناسللا لل !اطخ نم وهنا عنم 1
 ىقاتي فيكف قطنملا ندع نكي مل ول هنا هيلا رعاشلا جايئحا نايبو ٠ ةصاخلإو ٠ ماعلا

 مع لوق لم مهغي وأ معي ن نا هَل

 ديدن طرغلا  نييطلل :٠ ارمتتم لازال يذلا لادبلل ام

 دلل و ةةرطو وها نم هجّو وأ اما

 مدع نك دس لام ل ةمق اش هاك بك
-7 

 00 1 "0 هر 0 0 ةبجوموةبلاس.

 كي نال عضو ةنال اعوضوم يمس هيلع موكحلا وه عوضوملاف طسوالا دحلا هسا عييفار ركم

 لويحملاو عوضوملا نع نوربعي يناعملا لهإو عوضوملا ىلع هب موكحلا وه لوجخإو هيلع
 نانا لك انلوفك كلذ ليزمعلاو لماعلاب امنح نوزع داجنلإو دسم او وبل تنسللاب

 لورخلا وه نإويحلإو ةيناويحلاب هيلع موكحلا ةنال ةيضقلا هذه عوضوم ناسنالاف نإويح أ

 | ناويحتاف كرت نإويحلكو كلذ دعبانلق اذاف ناسنالا وهو عوضوملا ىلع هانلمحاننال |



 ١ رو

 فاق الب قرشو لاد الب دالب اهناف كدع قرشلا دالب لحن

 هرصع لها مذيرخ[ لاقو
 رفلا الب ناوخإو ءافريغب ”ةفرعمورفاق الب ”قيدص مهنم

 ءاسورلا ضعبل ةتابتا نبا تنتكو

 ناسحا داع كدموجرا تابقاف ةداع نسحأ كامن نرم تداوعت

 يناثلا ةفصن يديس نم اجرلا نإ, ممردفصن ىوس يدنعاموتئجو
 لوقا وهو لم أنلا ىلا جانحيام (”تلقو ) ملا وهو مبرد فصن هلوق فطلا امرظناف |[

 كازو © رايدي ١ ظهلاوملا 2 تنجب دفا

 ةضجايا» نم( اكيلع كب ا ذم“ ادفوضأ

 فد نايك  :ريخ" 1 فدع 2 ام مث

 . اراث هيما قابلا ريصنيف تح ةطنل البز ادد 'ةظنل قدالي رابيذ لوقت

 ةقرو يف ةديصقلا بتكو سابعلا ينب ءافلخ نم ةفيلخ ةيما ينب ضعب حدتما(ردإون)
 جرئاد ةفيلخلا طشكف ةيواعم ىلا عيوتسللا ينعي, هسواعملا رعاشلا ةنك اهدجب نييعكو |

 ظفاحلا ىكذ ام كلذ لثمو- يواعلا راصف رعاشلل باتكلا عفدو يواعملا نم ملا

 بتكق اهيلع نسح يناديملا لاثما ىلععلطا ال يرشخمزلا نا ةاحنلا تاقبط يف يطويسلا
 ١ قادما مك: اعين فرعتال ةيسرانلاب اهانعمو فاني راضف انوي قادملا ةظنل لبق

 بقعن نكل ِهئجوز عئاب هانعمو يرشخنز راصفميملا لدبانون يرشخمزلا بتك ضعب ىلع

 حصننال هنجوز عئاب يرشختزلا ىنعم نا نم ةلاق ام لاقف ةتيشاح يف يبلج يلع يطويسلا
 رع ءاربأ يرشخنزلا ىنعم لاتي نا بإوصلاف نيشلاو نونلا نيب ب ءاملا مدع ىلع "لأ

 كلذ لكمو( ”تلق) ه ١ ةح اص ربغ ميلا ةبوسنملاف مل حالصال نيذلا ماخمالا دنع قديِج

 قح انبهذم 7 ا ماع خرا يكف تيوفق ا يضفارلا 3 هاقلا نا

 ا 1 أو صقني لو دزي ملف ةنسلا لها ضعب هيلع علطاف خيراتلا اذبب هاشلا رختفاف

 م اوان نيج راصف نونلا رع هدم نسلملا
 | ضعبذيرانلا 0 ايف ريخلا ةيرات هجن ارا 459 لما نا كلذ 2 ظ

 سلاف يرث نام: 1 كالا حا 0 رولا فول
 مك ايل ا دوا اسس



 اا ل نة جلا ىئنشالاب زايعلاب رصيبال نم
 ةلوقءالعلا 1

 ابنيسو ىدعس نيع اياد اذا امساك ةجيلملا ىدعس ىوه نمانب

 ٠ اد بف ةنيسو ةنيع تلاز اذا اههسا لثم اهإوه نم انب نا ةدارم
 كلذ يف تلقو

 يلاق هباحصا نيب نم يل ناكدقو هراذع تبن حال نم يل لاق دفن
 .لاذالب ئانع اذه ةلكتلتف يرتيذلات املا اذه مشاكل

 انا

 ءاسنلا ةغر نع حاش,لق 7! العب ١ ينل | "داون كلق
 ايلا  نقرالاروو ,نيانلل .." كطق . كاذف اييضغبتال

 ءاي ريغب بطق برق  ينإوغلاةبغر امو تلاق

 لوجو اًطق يطنلا :نوكيف هيلعو ةيفرحا ءابلا لمجيةنال ةيروت هيف ءابريغب يلوق
 ثيدح ةنمو ..ةلاحلا نزوب ةءابلإو ءابلاو ءابلا اط لاقي ةنال حاكنلا ةرهشوه يذلا ءابلا
 ةسنن حاكدلا ىلع قلطي ةناثيدحلا 0 عاطتسا نم بابشلارشعماي

 تلقو
 ءاب الب ”بيرع مف 0 الف مانالا نيطايش يداوبلا برع

 (عناروهوهريغيوكير علا يذك] رع اشلالاق برج اّرعلاو رعريصي ءابلا ريغب برعلإو

 تلقو
 لبالبلا حدص اذا يحي 2”لخاد نالف اولاق
 لخادتنفصت ًالاةنمرا ملف هتغن تعبسف

 ا تدها ةجيلم يف ةفاطللا اع ف رهو نيلقو ءاجار كانا فَتَو

 يفرطو يلفع تريح رحادر ءافيه بر 5

 نصو زجتا ةنسح 2 اريرح يل تدها م

 نكي ناك" اذه فيمن .٠ يلك ..ةينماي/ ةقزلق

 حابصملايف اكفنختوةددنملا ءارلاب و .ءاحلارسكي رح اور حلا وهو ءارلاو ءاحل اهفصنب تدرا

 هعمج ليلدب ءاحلا ةنم تفذح حّرح ةلصإ املا جرفوهو مدورلي لاعتسا لومتسيف
 معضعب لوق كلذ لثمو ٠ هئار يف تمتدا مث ار ةفوذحلا هئاح نع ضوعو جارد ا ىلع

 0 ايلا سرا را
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 5 رطقلا اذا عبس  هجئاوح نم يدنعو هاتشلا ءاج

 اسكو رعان 2 راك الط او كو سيك

 نأ لاكو

 س ءاقلب ةقاطيلامو اعبس دعت ءاتشلا تافاكو
 عب ناي :رفيترفظ ينك س يكلا فاكب ترفظاذا

 رخآ لاقو
 عباسلا يف سداسلا اناتلاق يتيم اي ننا نماط تلق

 ليلخ ىلا هب تبتك دقو ( "تلق ) اهعباس هي ءاتشلا تافاك سداس اهنا ينعي
 يدارملا يدنفا

 ٍططَش يف يامح نع ةتافاك تحربامواتشلا لصف ءاجدق
 طولا كا ان ناو لاعب ٠ الخراب زنا ىلا

 تفذحاذاف هطسو اهنالةنم ءايلا فذح اهطسو ول تدرإو سيكل <11 ال واب ثدرا '

 نجرلا نبع ىلا ىفشكو ( ةكلقوا) كافاكلا نضاسل لتمإو طسرلا ىلاح ناك هند ||
 يدارملا يدنفا ْ

 قم اهب ترفظ ىنم ةورث كلل ىرأ تلاق

 ىتف ىسانم لجان --سحلا نب ١ يدارملا تلق
 اتشلاتافاكتلننا ىلا ينفعسا فيصلا يف

 اًييلم اًبتاك حدما تلقو

 وعلا ال يالاوهو ةقرانا يذلا انبئاك هل

 نيداّسصلا ةجن دعس تبا. .فراذع مالو يعم لق
 امنع تزوربعي ٠ ابدالاف :نكااوبا ياضلإ و داع نب: بخئاصلا نيداصلاب دال

 اًييئخ ها تلقو نيداصلاب

 َْسْلَسْلا قيحرلا يحي ٠ ىهقشفما انهن فاش
 كنا“ تتاددلا نين: انرنح انافك رول

 انعم نم لقتإوالّتغم ناك ةنيش اندذش افاف ددشملا ريغ فينتلا فامضاب هازل
 لاقي 5 فاشخو شانخ هل لاني ةنال طإوطولا هل لاقيو شافختاوهورخ ١ ىنعم ىلا

 عينش يليل رئاط شانخإو. قبجو 'يشلا بذجو رفقلل سبسبو بسبسو خطو ويطل
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 هلوتب ةبتكلا 2 مدن

 ”عامسالاو راكفالا ةلوبصن 2 عئاش لضف نيدلا ردب تانصل |
 عانت ةناب باسحلا مب دقف ىوحي يذلا ملا ىلا رظنا ظ

 اىنم لك ددع نال باسحلا يف عافن ددع قباطي ماللإو فلالاب لقلا ظنل نا دارا
 موا نظلا قدص يا ( ؛عافن ةناب باسحلا مح ) ةلوق نسحا امو دحإوو ناتئام

 د

 ظ

 طرقو انناذا فنش غيلب رهام بتاكو

 طق ةلثم هللاو تمشام يدانتهمالقا نسلا

 ةرهز ههجو يف جل“ يف ينالجرنسلا يدنفا ميهاربا لوق ةباتكلاب قلعت امو
 زيرطنلاك حولت هيتتجو يف هز اوبيعن الو مالملا اونك ظ

 زيربالا ةضارق هيلع ىتلا هراذعس [ طخامل نسح اف
 عملا ىف ةنانينتالو |

 عوجربتنذ آو+ انجلا دعب 2 تلبقا كباتكنماروطسيدفا

 يومدب اهعلمر يناخف اهفورح شن رمحاف اهتلبق

 - قدا و تلكو - >
 تيبحلا ىلا ثلامآاروطس .  ٌباشلايضراعىف طخ دقل

 بيشملا رابغب اهبّرتف 2 ىتا ,نامز نيب تبتف
 مصعب لوق فطلا ف :

 ٍلوبقلا كبر طس هبف ظخ لَو دِجو
 ليلعلا طخ كاذك شاعنرا هيلع ادب

 |ودارا اذإواهلباقي روبدلإو قرشملا نم اهبمم ير لوبقلاو لوبقلا طخ ةنال بأ

 راج ءاملإو املا هجو كرح اذا ميسنلاو ليلعلاب ةنع نوربعي فطللاب مسنلا فصو

 دارا امل سانلا ضعب نا يكح دقو . شعترتف اهبتكي ليلع فك نم ةفيحص ةناك ناك
 رخ [ يف نافع ناكو ةنع هللا يضر نافع نب نافع نينموملا ريما ىلع اباتك روزي نا

 بتكُ هب رادو ةنوحاط رج ىلع سلجو روزملا ءاجن ربكلا نم ةفعرلاب ىلتبا نما
 تافاك ةباتكلاب قلعتي اممو ةدع هللا يضر نافع طخ ةناك ءاجن ةعاسلا كلت يف ةباتكلا
 ةركس نبا لاق ءاتشلا ظ

 ا
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 اددنت فورا لغاكلا ا .٠ انورس ضسزهو اب اكل ملأ ظ
 ىنعملا سكعو رخ ١ لاقو

 نيكمتلاو فاعسالاب صدخي لي نمودانم مري ةتسي نم
 ٍنونلاجاجوعادب ز زافوطقن ةتاففءاقتساف لالا ىلارظنا

 اهعم بتكوةيئاز ةنيصقب ءا ارمالا ضعب مهضعب حدمو

 طفلي ناماك ةّيئاز جر[ ١بحلااضلل ع

 طقتتنايازللكلاو اًطوقن هرب نم مرت
 ةضور فصو يف مضعب لاقو

 ةتاازهه اهتافل أ ىلع رطس اهنوضغ قوفرايطالا اناكو
 لاحوالاو رطملا ريك موي يف نافه يبآلو

 نكت شيل اًروظنس يابت" لع. هبناك نصرالا ففكو تيكر يا
 مالا بهشالانيويبوثسرطلإو قل نم ربحإو ةربحم ضرالاف

 دابغ نب بخااضلا ىلا ديغس وبا بنتكو
 لثم زعاشب ىناا نودام رخو < ١ ىعلالع كيرالا عي نمنئاقألا نم

 ٍلصولا فلا يف هللا مس قيوضو ةدايز ورم: !ناواوتحلا امك
 فلا ةنم ةنم إف ذح هلضف عم هللا مسبو اواو هوداز ةداي زلل جانحم ريغ ارمع نا ديرب

 نالربعل اهوديزي مو رمع نيبو ةنيب زييمتلا لجال ورمع يق واولا |وداز امناولصولا
 ةرثكل هللا معن نم هل

 مضعب لاق ور“ وأو يف |وننفت د لاعتسالا
 نماخ مهيف لضفلا ران ا متالنغ غي سائلا تي أرامل

 نئازلا ورع وأو يسن تلعجو لدم تسنن وعمه تضرعا

 ساون يلا لوق نم ذوخأم كلذ لصأو
 :ارفظ ةمالق هالو انما كيلذ] + + اها ينتج دملا"اهبا
 ورم ال طءاعا عيدا > ا ورك شمر ارا

 م ضعب لوق كلذ نمو

 دداصلا ىلع ميلا مدقت انرصغ يف ضرالا عويش نأ
 يدنصلا حالصلا ل وق ةباعكلاب قلعتي امبو ء اسنلا ىلع ناملغلا نومدقي هدارم
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 ريغ لاو 01 يف ف مرا بأ يكراجلا حسن ل تنك اذا يا

 لئاق نع ةباين لالا ةنع .ينباجاف ةلاصو تل أس دقلو

 لئاسلا باوج هييسبم م0 محلا هول ننعو هبجاح نون 2

 الاوسيلجلا هباتك ىنايركز نب ىفناعملاركذ (ةدئاف) معن لئاسلا ببإوج نا ديري

 نيعلارسك عم نونلا جت ةيناثلا - نيعلإو 0 تاغل ثالث معن يف نا

 يف (تلقو) ها فلالا ةدايزب ماعن ةّذاش ةغل يشو ةثلاثلإو ٠ معن اولاق يرق نيل

 مدقل ام سكع

 الاصولا تمر نارغفلا مب نيع قوف بجاإوح ا نون ىرا
 الال لوقي راذعلإو كمإوق 2نكلو اهنرحاب من لوقن

 لاق نمّرد هللو
 جلا ةقلختقلخ اهنال ال تحث

 مركلا لعق تول هيج او فرعلا بهذت
 هلوقب ءارعشلا ضعب هرمف دقو صنلا وه لجنإو

 ملا اه جم تملا لثم الل رظنا
 رح لاو

 د 0 هنا الإ ملا يكحيفو
 هلوق يفوريغل تقفتا دقو داصلاب ةيروتلا نمدارا ملء بارعالا هدعاسب *لو(دلقا)

 داص كايقل درومىلا نأ تعبجتس ا اذا 2 | نيعاي

 يلوق يف ةئلثم ةيروت كلذ يف يل قنتا دقو
 داقرلاعط فيكاهيفردا) ةليل مكف هاا هوا
 داص بذعلاهقيرل غيضنم اهب كرفان يبظنيعنم

 ةيفرحلا داصلا اهنإو شطعلا وهو ىدصلان مو ديصلا نم اهنا لهتحداص يلوق ناف

 مضعل لوق نسحا امو

 ٍنوصم ” ءانفلل ربغم ”ديدج لالهانل 70

 ٍنونملا نون ءامملا سرطقوف ةسمرٌكملا مزاحم
 ا لاقو

 امّركم لازت ْنَلَو دارملا 39 متتساف ةدايسلل رتتهر نا

 ا

 ظ
 ا
 ا



 ري

 ىلع ةراخغسالا دعب ىأرف رما لعف يف اموي هللا راختسا هنا ةيزاحما ةلحرلا يشو يسلبانلا

 تناكو لعفتال ىلا ريغي لبحلانالرمالا كلذ كرتف ةيهانلا الة ابك لبحةعطق ضرالا

 لئاقلا لوق ليبقلا اذه نمو هكرت يف ةريخا
 0 ةتتتح اذا هتلقم داص يف

 ملعب اعب ل نم ديف لذعب 6 10

 ال لاقيو اهمدابعل رانكلا اهروصت يناا روصلا نم ةروص دارملإو مص ةنا ةدارم

 ىه مهضعب لاق مصلإو . مدلاك ةرمح اهبفو وسلا ربا ينو ىدلا عيج إو ةيمد

 لاقف برغملا ين ىرج هيلعو هريغ ةنانورخ -1لاقو ٠ حابصملا يف هيلع هسرجو نثولا

 هلام هلوق موهغمو (تلق )ه١٠ رهوجوا ةضف وا بشخ و ار جم نم ةنج هل ام نثولا

 ام نإو ةشوفنملا روصلاك كلذو مص هل لاقي لب نثو ةللاقي القنج هل سيل ام نا ةئج
 سانا هللا ف زييشلا حرص دقو كلاذكر هوجو ةضفلإو بش |و رجحت | ريغ نم ةنج هل

 جي“ يف لزغتلا يف هلوق يف محلا اذهب
 امج حاورالا نم ُهَرَو وص هللا نأك نص

 رج لاكو

 ءالالو راوناب نوبعلا 0 يروا 3
 هيلا كير ةيراشمو اثم ٠ ةممفل افاقرفيص عرتامأ

 رخآلا لاقو
 ةداص لكشلا يف هنيع ايه 0 جملا 7 راذع 2

 داقّرلا ”قرس اذا بجم الف مي "ليل عرعش ةرطو

 اا كارلا ةيرط قد نصل اوهو كاسلاو مدللا هيورعت انهي ومان علت كارل

 (تلقو) ينونج نم يبون ةقرس نم بجنب الف ليللا يف صللا دجو

 كلاخ كسم يننا "مشي الو يربص ليعامل هللا تلأَس
 كلامج انس ليمجلا اهب مه: ! رغدصلادب كاران ال اوس
 لاذ بع كدب دا لثلا "هل 5 اذا طفي الننعو

 رخ (لاقوادجاةيطلهدجت سابتقالإو ءافتكالإو ةي روتلا نمريخالاتبيلا يف املمأنف
 لسسم ر اذع نم امال تيدبإو 2لينملا داص غدضلا وإوب تنرق
 كأن تيدبا يذلا اذاف .. ةمورن كيدل لصو نكي )ناف



 ويجسبطبجج ببي ينتاب بببببييبييببجبببيببيبيببب  هبتببل

 50 هتلغب بنذو مملاك ةقوف اه هربدو داصلاكو مف هتللغب ءايح ىلا يرظنا تلاق. كلذ كل |
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 ةئأبن نبألو

 0 ا كفا الا كا 6
 كلملا انس نبالو

 رمسرلا إو هقوف نم هرت لا هدخ قوف نم نسحلا بانك تآرق
 رم هلوا وهف رغث ميم ىلا ةرطل بريس تحت : ءابب

 ىنعملا نم تلقو
 _لظلاو بجملاو هيتلاب ةنساحم بشن الو لاجلا اذ ظنحإو ١

 رم ادتيم كيدخ يتخت ىلع نكي )هالولو لاب وذ كنسحن

 يجاونللو
 هلاهريدتسملا هرانع ” ال مدفلا فلا مث

 هلالج هيز نم هيلع 0
 ماجبال اي نازيملا كسي ناّولا نا يبرعلا نب ركب وبا يضاقلاركذ (ةفيلعل )

 | هعباصا لكش نوكيل كلذو رصتخل او رصتبلاو طسولا ةثالثلا ةعباصا عفريو ةبابسلإو
 ضعب نا كلذ لثمو (”تلق) ه1نازيملا يف طسنلاب رمالاب ىلاعت هلوقل اريشمواًر رقم

 كلذ ددملا ءاغلب ضعب خراف فلإو 3 1

 _ىصنخ لصا يف ةماهبا عضو ةتمه تمس كلملا نا هانعم مهنغلب موظنم خيراتب تنل

 لصا يف ةماهبا عضو اذا ةنال دج فيطل ا

 ةئامو ةردعو ىدجأ ة 0 أيهو ةنص مسر ًايبك تناك صنخلا

 يف ىأر ةفالخلا ىلب نا لبق نيابعل | يب ءافلخ دحا نا كلذ لثمو . !١١١ ١فلإو

 دحي ملف رييعتلا ءابلع بلط قافا ايلف ت ت اخ عبرا اهيف موسرم ةقرو ُهارا اصخش همانم

 ىلاكلا كارد عبرالا ت : ااخلا هل لاقف لضافءاج ىتح هردص هل حرشي ام مدنع

 ا تاحو ربعملا عركذ اك 0 ناكو ةئاوسمخو نيسمخو سمخ ةنس ةفالخلا

 اهادحا تلاقف ناتبيدا ناتأرما ه ارف اهبناج يف اهبنذ لكشدق ةلغب اًيكأر دادغب لخد

 نيا نمو تلاق- صم نموه تلاق . ال تلاق. 0
- 

5-4 ٠. 

 كين تراصف ىلووةناطيش ةنهاك نم هللا كلتاقاط لاق يصحلا ابعمساماف. 0

 : 2 : وم 1 د دا نراك ل نانا لحر قكدجب اه هللا 1



 1-هل

 نذل لات قرا تراك ىلإ نلالاب نو رافي ةنيلمما لهأو دوو انيس ناك نم ل
 || رومضلا ةلف قلطنلا نطاب يف رهاظ وهو اهب لصتي الو اهنع عفترمو فور ا ىلع مدقتم

 أ الو تاكرح ا هب رتعن الو فورحلا رئاس ىلع ولعلا هل و هروبظ عم نوطبلاو هنوطب عم

 هتاذ مايق ىلا ةراشا تاق وهو ا عبات ال فورحا رئاسل عوبتم وهو ريغتي الو طفنلا

 ا ةيتكاك قررا نا رف يال هاو تيك ا لك ىلع غاق ا
 || اذا اهنال كلإلا نع تدجو اهلك ف رحالا نان ىلأ ةراشا هيو ءاخنا مجلاو ءاشلا ايلا

 2 دك را
 | افلالا نعاتن فرخ لفأو اولاق ةطقن كلذ ىلع ديرب . ال اهنم يكرم فرخ لكو قت
 | ملاعلا ىلا اهبلا راشملا فورحلا ةيقب اهنع ِتأشن يتلا ةيدوملا ةقيقحلا يثو ءابلا فرح
 تناكأملو محرلا نمحرلا هللا مسب لاقف زيزعلا ةباتك اهب هللا جتنا كلذلوويلفسو هيولع

 تاس لأدب قلق فرحت ] دان ايلا ]هيو ءابلا 0 :اةيلاخ ةءاي
 ةمايقو فلالا عفرت ءابلا تآر امو ىلب اولاق برب تسل مل هللا لاق نيحّرذلا ملاع يف

 الثا اهنحت اهنلعجن زييمتلا ةطقن اهاطعإو ىلاعت ل كا
 فيرصنلا اهاطعا كلذدنعف عرسكلا الآ اهنم لبقث لف تاكرحلا اهاطعافةنعاهبلغتشت

 ةعبأت أ فورح ا رئاس لعجو لعفلا ةيدعتو ضيوعتلاو ةنافعسللا اابجو ه ٠ امسالا يف

 ًايلع ًديرم اًرداق اًيح ةنوك يو ةيونعملا هتروص ىلع مد 1 هللا قلخ الو ( تلق )
 نع مم ل هال مملاكةسأر قلخن ةيسحلا هيبن منا ةروص ىلع هقلخ اريصب اعيمس اكتم

 كلذ قوررح نم مد قلخ ةكحو لادلاك ع ةينافلا ميملاكهترسو ءاحلاك هيدي و
 هتنلكو ىلاعت لاق ا ىسيع لثم 0 كلذو ةقلخ ام هالول ةنا ىلا ةراشالا مسالا

 انيبن مما فورح الولف فورا نم الا نوكت ال ةيلكلا نا مولعملا نمو ميرم ىلا اهاّقلأ
 كتتنلخ ام هالولو ا هلوق كلذ ديوي مد أ هللا قلخأل ملسو هيلع هللا لص

 تحدص امو. ةباتكلا تقو ىلع هب هب تن امم هنا ف اذه مدغاف اضر |الو * امن تقلخالو

 نف يف ةعاربلا نانفا ىلع هب تننفتو. ةباطخ إو ةغالبلا ضاير يف ء ء ارعشلا لبالب هب
 يحاريفلا لوق  ةباتكلاو ةعاربلا

 طقنلا لثم تاماشلا هقوف نم ثدي راذع رطس ىلارظنا
 طلغ هيف حاورالا تحار دق 2نا نسح ةفعن هب تمص

 حسم



 ركل لاقو
 يناع بص لك مارغريسفت يناقلا عيدبلا كدخ شماه يف

 يناحيرلا ملقلاب ةيثاح نرم . اهنطلا اف ئرابلا اهجرخ دق
 مالو

 ا سمسم 7 0 نا ينيالو

 000 ا 0 00000

 ظ انا لا ددع شو ك ا 1 ا نا مره يق
 قبطنت ينلا يو . ءاظلإو . ءاطلإو . داضلاو ٠ داصلا يثو ةعبرا قابطوالا فورحو
 عبرالا عئابطلاك 3 كنحلا نم هاذاخ ام اهجراخم لع ناسللا نم اب قطنلا دنع
 1 طالخالاو . كابس ا نا تفاننلإو ا عبرالا ت - تادلوملاو رصانعلاو

 . عييرلا يثو ةنسلا 0 ددعو . مدلاو . غلبلاو ٠ ءارفصلإو ٠ ءادوسلا يثو ةعبرالا
 اني ركل قرا حرلا ف ناننقالا راوطاددحو . :فيصلاو ..«ءاتسل وبدر كقييرفما]
 . اًباش مث . الفط ةنوك يثو ةدالولا دعب هرإوطا ددع شو اًنينج مع . ةغضم ع .. ةقلع مث
 ةعبس كلذ نم رانللف عبرالا عئابطلا ىلع مسقنت فورحلا عيمجو . ايش مث . ًالهك م
 نيالا تح نيد ايدي فرد عم بارتللو . ذشف رظها كلوق اهعمجي فرحا

 . ةيفيص اط لاقي ىلوالإو ٠ غخر علصد اهعيجي ةعبس ءامللو ٠ طنق سكزج اهعمجي ةعبس

 نادل حا دضلل والف جرا 5, :٠ ةييوعش ا 0 0 ير ا
 ةعبرا ةينارونلاف ةيناءلظو ةينارون ىلا مسقنت مث م خابلل ةعبارلا و٠ مدلل ةنلانلإو ٠ ءادوسلل

 فورحلا مسقنتو !ددعاهلثم ةيناماظلو ا كك ا
 فرحا ادعام ةطوقنملا تو سف فرد>او طقن اهيف دجوي ال يتلا شو دعس فرحا ىلا

 رغصا سحن ىلا مسقنت سحنلا فرحا مث. 00 فورح نمابال ءايلا,نونلاو فانلا
 ْ تاوذ او نك وسو نيتطقنلا ت تاو 3 كاشوا عبو سنو. ةطقنلا تاوذ نو | 1

 1 قطن واابعسر اذاف هقاخب نم ا هللا املي ئيرخاع أيسقن اطو . ثالنثلا

 ىلاعت هللا دبعي اكلم ريصيف احور دسجلا كلذل هللا تخيث دسج اهل كلذ نم شن اهب

 ظ

 ظ

 ظ
 ظ



 سكي

 ريبكلا دنع يولي نا ودارا هءادعا نا بئاجتلا نمو ةيبرعلا ةغللا يف نجتو هعالطا
 كلذ ىلع هّرقي مايا هوطعإو ةريثك تن اار هيف اباتك ةل,اوبتكق هل بتكي ناك يذلا |
 بيرشيل ةيربلا يف رثب رذحت نا مازكلا ارمالاريمار ما هيف اب وكم دجوُلَم ًاتاهاق ريبكلا |
 نا ماكحلا مح كح لاقف اهفدارب امب إو ظافلالا ريغف رداصلاو دزإولا ةنم |

 قح رضح 0 لك هم يجعتف يداغلاو يدابلا اهنم يسحب ةالفلا ف بيلق بلقي

 رعاشلا هيف لاق
 رطملا نماقافشا ثيغلاب ذاعف ةلجيا لوقلإو ارطم لقي لو

 ءارلاب غثلي بوبحم يف مهضعب لوق فطلا امو
 ”لضإر ءارلا ظفسا ام اهعمسيل :٠ ةضاحت لّضاو نول ةغبل دعا

 مضعب لوق اهنق ةيروتلا عم ءاغلبلا ةمسا تركذ دقو
 ”لصإو كنم لل ضولا ناتنقيت .٠ نيماهب ءارايينلا تياَرألَو
 يوانلل هحرْدو سوماقلا يف 5 ضييبار هل ةءار ةتدحإو يلهسر جت ءارلا نا ملعا

 رعاشلا لوق ىنعم تفرع كلذ تفرعاذا هارجلا دبزوه ليقو يوانملا لاق |
 هبشف ينأرب ا 0 اا ما لي ظ

 0 0 0 ا اان لاب ا ا

 هيت هم ا هال را هي ءارلاب دارا هن 00000 از نلف يم ١

 كلذ يف يحافخلا باهغلا 1 لوالا تيبلا نم نسحإو هب |[
 0 قوف دقوا ينمامع بيش 0 نار

 ِكللِذ 4 تلقو

 الل يع ياام دكت ناتج اعدل هللا انا
 ءارلل لصإو ةعيطق !دع ينتعطقو ينترجي كارا يلام

 لاقف مضعب اهركذ ةرشع باتكلا مالقا نا ملءإو

 قحل“ كنسح عافر يشاوحب 2”بيسن كيضراع ناحير يمن

 ققحم ىلصو .كتلثو رابقب ٠ ئضقت كليف دونك رع ثلق

 يولع لك را ارفف _ يرجم راموطب امي اضار ار نكت نا 5
 ِآ | | |



 لا

 هلوقب (يرصملا ةثابن نبا ةيل
 الخا نوم قنيعلا ى كتل +٠ ةلود نن' ةليتوا ام تنبه

 اهاله نبا ما اهتلقم نبا تنا انللتفتن !نافجالاةلئميف

 طايخلا نيدلا سيث يشل ماقتتسا كك ةتابن نبال ىنعملا اذه تسي لو ( تلق )

 لاق ثيح
 امالجا ين ديزي كإوساّدحا 2 دجت مل ةرازولاو ةباتكلا نا

 اطالهنبامااهتلقم نبا تنا ىرت اياهمنينيعلا فك تلمح

 ثاي لو باوبلا نبا دلقي ناكو سداسلا نرقلا يف ءاج دتف يلصوملا توقاي امإو

 نيسحلا هيف لاق ىتح طخلا نسحب هنمز يف درفت دقو هريغ باوبلا نبا ةقيرطب
 ةحدمي يطساولا

 ىوت نم يف ريخ الويب أك لداعوت] لكافلإو ردب تنأ
 ا ا[ علا عاتاق لؤا“ ةكينلا

 مهضعب لوق ةغالبلا رحبا نم توقايو ةلقم نبا يف ةيروتلا نم ارعشلاةئلاق امو
 هلقم نبا وهو ديجي الو 0 يف طخام داجا ”عمدّيل

 : رخ ١لاقو

 هلما داقنلا اذا هلا": ق' © فلا تانكي نناكفق رطلانْمل

 هلقمنب|تالساسم تبر له يدخ ةفيحص يفعمدلا لسلس

 كلذ يف ”تلقو
 ب وهمس يس م ب بح و ب سس سس هلمح توقايلاب هيدخ يف طخ ينيع ناسنا

 هلقمنباطخإورظنا اوموق ىرولا يف دشنأت قفطف
 ظ لج ا توقامب هدخ يف مسرف بوبحلا كلذ يف رظنلا مادا ينيعزاسن ا نا يدارم

 0 ةلقم نبإو توقاي ركذب ريلخنلا ةاعارم ماهيا هيفو نساحلا نم ةلمج

 ْ اكلك
 ظ اتوق اياربلا يف جيحإو ىسما هنيدح بيط ظافلالا بذههو

 انوفاءادب ال كلخا < . .هدج لولا قوف: درمزلا مال

 |, اهيل عدو ةغالبلا قي كل ملا ءاطقلاا لام, يليكل اسالك سا

 ' ةعسل همالك هي اهطاعتسأ كرتف اهب قطنلا لقثتساف ءارلا يف غثلي ناك هنا هلغالب نمو |



 اال

 ةلامالا هيف تنسح ام لاثمو ةأتف عمج تايتفو ةاصح عمج تايصحو ةأطق عيج

 (هيبنت ) يجريو وعدي عراضملا لافمو . ةانثملا ءايلاب نابتكيف ىلبو ىتم ةلصا ملعي لو
 00 ىلع لب 3 لغو حو ىلا لإ فال بكي مدخل

 اياطخو ايحاو ا را ا ةثالثلا ىلع داز امم ءايلاب

 مدقن ام اوبتكامإو لعفلا نيبو ةنيي اًقرف ءايلاب مسرب ةناف الع ىبحال ايحيو ايحتسإو
 ةدايز طقنلاو . ةللكلا ةنم تبكرت ام فرحلا نا ملعإو ٠ نيئاي عاتجا نم ارذح' فلالاب

 رت اعنا سماد جانا سو ةزيغ رو نع نومتف فورمولا ن نم هباشملا ىولت

 دوجو مدعب ةزاتمم اهمال: : اطاو واولاو فاكلا او ماو ماللاو أو نفلالاك نت ىلا قورخلا

 لم يصل + هز داش قزؤلل عر 114 طل انا ا

 الف ممكلا غيص نيب لصفلا م 7

 هللو لكشملا الا لكشنت ال لبق اذلو ممم نامل اصي

 0 ل ةنجو يف لاق نم رد

 هلكشب وا ةطقنب الا فر . ءت ال يف اهفورح تالكشم

 بتاكلا عافتنا مدع ىلا يضنملا قيقدلا طخلا نكي ةنا ثيدحلا لها ركذ (ةئاف)

 هجاينحال ةلاحلا كلتيف هيلا نوكيام جوحاوهو عصب فعض ةنظم وه يذلا هربكيف هب

 قاضو ًايقم ناكوا ةلمح فضيل ةعم ةبتك لمحو رفاسي ناك اذا الا هيف ةعجارملا ىلا
 ةايعايسا ىرعلا ظمأ تبعك وم ليوا نالك نبا لاق يدا ظفلا نع الأ 3

 ترشتن ارابنالا نمو رابنالا لها نم قرم نب رارم ةناإعل | لها دنع عالإو

 ريزولا < اج ىتح وكلا ملقلاب يبرعلا ةباتك تن 1 ”تلق )ه١ ا
 ا ةطخ ناكو قبسلاو عارتخالا ةليضف كلذب ةلف ةقيرطلا ةزه ىلا ةلقنف ةلقم ن ؛ ىلع وبا

 بدم لالع نابل لاقيو باوبلا نب يلع عبارلا نرقلا يف عب ء اج منسحلاةياغ يف
 ضعب لاقف طخلا نسحب هدرفت ىلإ 5 الا مجروح الطاري دارو ل

 اباتك حدب ءايدالا

 لالعاجل نبا, نعي 00 هرواعس طخ ضوتّرلا يش دوك باتكا
 لاله نبا باتكلا يفو ( هعملق ) ةغال 0 لال نان وار

 دقو قشمد ناويدب ركدت نيدلا بيفسوب ا انا بتاكناهلس ن : دحاوهو رخأ

 ا



 شاش اسس
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 دعب فلالا ف ذحتوةكنلملا نم فذحتو ناهجو :نينامث يفو نينلثو ةئاهلث نمو كنئلوإو

 لوالاف ءاي ءايلا نعةبلقنملاو لعفلإو مسالا يف فلاب واولا نع ةبلقنملا فلالا نولدبيف |

 اذ١ كب وب يح ليمو قلالي ةيتكيف يواو هنا هل نييت تروقيشو توتذ لاقو ءاتلأ هي |

 راشا لوالإو اذه ىلإو نايلبحو نايحرو نإوصع اهئينثل يف لوقنك نال ىلبحو ىدو

 ارق 3

 | مناف لصنلإو لصولا امإو *« تانبلا ىنطص أ كمسأ وحن لعفو مسا يف ماهغتسالا قزبش
 [[ نيلجالا ايإو ايكو اذيكو امو اثيحو افياو ثاياطخ ام وحن ةاغلم تناك اذا ام نولصي

 كلذ لفمو ةاغلم اهلك ةلثمالا هذه يف اهنال تقلطن !قلطنم تنا امإو نيزت اماف تيضق

 انا ةماهندسالا ام كرولصي و انعلو اهيلو اف اكو انا و جن لملا نع ةقاك تناك اذا م
 اهاركذ نم تنا ميفقلخ مه .نولءاستي ع. ىلاعن هلوتك يفو نعو نم اهيلع تلخد

 اا ارا كلل و بروما فورست نم فرح اهلع لسا اذ 1 هانهام كفل نوفذحو
 اهنع تلصف ةمدقتملا ةثالثلا رجلا فرحا اهيلع تلخدو لوصوم مسا ينعي ةلوصوم ام

 مزج اذهو ةنع تبغر ام نعو هيف تبغر ام يف تبغرو - ةنم تبحت ام نم تبجت وحن

 لادبالا ةبتكلا حالطصا نمو. اًبلاغ نيم الصو كلام نبا بهذمو رونصع نبا هب

 ةدشا راف رو اصعو ءاي نع ةيلقنف اهمال ىرك يناثلاو وإو نع ةبلقتم اهمال ازفك"

 قحلا اذاف انجيو اند لثم ريمضلا ءات هب قحلا يئاي ماوه يوإو أردي ملو لعفبتاكلا ىلع

 هناف داز ناف ايثالث ناك اذا ١ ذهو ءايلاب هبتكيف ناب ةنا: ةلرهظ تيكب و تيكح لاق
 تلا راينا ا قالنالل !دتاز وا اتايتوأ كراك ايوا راتلظم ءايلاب تنك

 مظن دقو ىرثعبقو ىضنتسإو ىضتقإو بروحنو ىطعاو ,ىشخيو ىزغمو ىلبحو ىفسك
 لاقف ةدعاقلا هذه مضعب

 فقث الو باطخملا ءات وب قحلاف هيام كنع غ اًموي لعنلا اذا
 اطلب ,ا2 5 وم لو ءاياا  ةيكف اهرب ءابلاب انت تأ

 اضعكةينثنلا الآ يميل اهيئاي نم اهيوإو ةفرعف ء اممالا يف امإو لاعفالا يت اذه

 هلوقب يطاشلا

 ظ ال تفحص للا ليلا ةيددر ..- :نإو اهلفكت ءامنالا ةينقلاو

 ينهي ولاخ نبا ركذ دقف يئابلا نم يواولا اهب زيمب رخأ ءايشا يقب دقو ( حلق )
 ردضملا قوةعب را يبو نيكيش انهاهتم انركذ *ايشا ةفساهنا ديررد نبا ةروصقم حرش
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 فلالا اوبتكي ل الوعنم ريضلا ناك اذاف ثوب رض وحن لصفنملا ريمضلإو لصتملا ريمفلا
 اولصفيل اهوداز ليقو يقابلا يف هردرط مث نيريمضلا نيب اقرف اهوبتك أ ديكات ناك اذإو

 يففلالا اودازو يقابلا يف هودرط مث اولمعو اونم آ وحن فطعلا واو عيجلا واو ناي اهب
 هرادخإو كلام نب هزوجو نيت أم يف اهتدايز يفإوفلدخإو ةنمب هبتشن العل كلذوتئاملا مسر
 نيبو اهنيب قرف كنلوا يف ةزيملا دعب وإولا ودازو نيئمو تائثك عمجما يف دازتالو
 اودازو فلالا ديز ول نرالثم عيتجي الئلو قزم ا ةمض ةبسانمل واولا تريدخإو كيلا

 قرفلل ةنا يل ربظ يذلإواهتدايزا اًببس را لو نايح وبا لاق ٠ تالوإو ىلوا يف ولولا
 ثنئوملا لتحو اههيلع عفرلا ةلاح تلمح مثرحلإو بصنلا يقلاح يف ةراجلا ىلإو لوا نيب

 اربع ةدايزلاب اوصخو رمع نيبو ةنبب اقر ورمع ءار دعب وإولا اودازو ركذملا ىلع
 ةلاجورمعب نم والا فذحت اهكل فرصنم ةنالو نكاس هطسو نال رع نم فخا نال

 ةلهنوي ةلاقثأل ريغ فال هيصت دنع علا مسرت 7 يتلا فلالاب اهنع ِهئانغتسال بصنلا

 اهعم ناك اذا هللا مسب نم فلالا إوفذح منا ةملكلا فرحا نم صتنلا نمو *فرصلا

 وا محرلا نمحرلا اهعم نكي مل اذا ام فالخب لايعتسالا ةرينك اهنال ةفخنل ميحرلا نمحرلا

 اوفذحو فذحت ال فلالا ناف كبر مساب ًأرقا ىلاعن هلوقمك ةلالجملا مسا ريغ اهعم ناك

 نيك ١ نيمسا ناماعلا ن ناك ءإ س لوصفم ريغ ةفص نييملع نيب قو اذا نبا فلا

 نع نييك نيا قرع ىنادلز ا ١نيشلاول
 ١ يشل نين عقاولا يف روصتي و ةفق نب ةلصب اذه نيبقل نييو هللا دبع نب ركب وبا

 ا ا عقاولا 0

 الوصنموأ|ربخ ناكناب ةنص نكي ملونيملع نيب ناك اذا ام جرخوديز نبا ملاعلا اذه

 كلوقكو ةفص ال اربخ عقو ةي الا يف نبالاف هللا نبا ريزع دوبهلا تلاقو ىلاعت لرتك

 1 لا لالا فدو بالا فالتال قاجروطلا ف ف ورع نبا لضافلا 00 0

 أ مالو | ريخ نرخ الار ادللو هلوقكءا ديالا الدلع تلقا لاتزال
 لامهبلال) نكت كاواشا افلا( فديو ( بهانم روت ايف نانللو)

 | هنلا فذح عقوي لو4 ااوسلا راهيرفرسإ فلم نار هما لكم اللا نر

 | ةلاعتسا لق ناف مهربإو كلك ايت وا ناك اًيرع فرح ةنم فذحالو سبل يف |
 | تاادحوإ ربعي سبتلي ةناف رماعك سبل يف هلا فذح عقوأو ١ تولاجو تولاطو متاخك

 1 ٠ الوهو 0 دل اذكو هنلا حست 6 24 ايدناك تابوا ةنم
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 هلوتك هريمضب رخ الإو ظنللاب نينعملا
 اباضغ اوناك نإو هانيعر موق ضراب ءاهسلا لزن اذا

 قوسوبف . فراعلا لهاجتامإو- تابنلا ىنعمب هانيعر يف ريمضلا هيلع داعإو ءامملا ركذب
 (حابصم رون ماادب رقرب عملأ) هلوقك حدملا اما ةتكتلإو ةتكنل لوهجمك_مولعم

 , كوفكمذلاوا
 هاسن ما نصح ل و يردا لاخا تسلو يردا امو

 هلوتك ربجتلاو ةلونلاو ١

 رشبلا نم ىليل ما نكتم ياليل انل نلق عافلا تايبظاي للاب

 ظ
 "7 ثيغلا وهو ظنللاب لوالا ىنعملا داراف تابنلاو ثيغلا ناي زاجم ناينعم هل ءامسلاف

 ظ 0 , ل بحلا نم ريحتو هلوت الل ةنال كلذو

 يف وأ ىده ىلعل مكاياوا اناووحن. ضيرعتلل فراعلا لهاجت نوكب دقو ناسنالا نم ما مأ

 يلوق عيدبلا نمو نيم لالض

 عماجملا نيب لاثمالا برضت هب ةبذك تاب اتاك افيد كلاس ٌْ

 هراصللا نيالا "يح لاق 0 حاصاي تسب رارطضا “يل

 ا جرخلا يبرق نيفرح يف نيتنكلا 0 سانجلا نا مدقت دقو
 معا هللاو جرخلا ابيرق لاذلإو ءانلا نال بذاكلاو بتاكلا يف افلئخا

 د + اكل رع تامل بلطم 5
 يف فورحلا لاوحا ِهب فرعي لوصاب ملع وهو . طخا ملع رعاشلا ةجانحي امو
 يف لصالا نا ملعإو ةباتكلا يف لطخملا نع زارتحالا مددت و اطحت ايكو قو ل

 لطص١ نكل صقني الو كلذ ىلع ديزيال قطنلا بسح ةملكلا بتاكلا مسرب نا ةباتكلا

 ةدايزلا نف اقورح اهضعب نم وصقني واق ورح تاماكلا ضعب نا نا باتكلا
 ىحن !ًرماوا اًعراضم وا ايضام لعفلا ناكدإوس اقلا عمج لعف لك و إو دعب إوداز ما

 عفرلا يتلاح يف درفم لعف وإو دعب فلالا نه دازت الو طوبرضأو اوبرضي لو اوبرض |
 كلذكو بصنلا ةلاح ءارفللو اهيف يئاسكلل اقالخ وعدي نلو وعدي ديرك ب صبلاو |

 ىحن عبج مسأ وأو دعبالو كواج وحن فرطنم ريغ عمج لعف وإو دعب فلالا نه دازت 5

 نيياهب إوقرفيل اهوعضو موق لاقف اهتدايز ببسيف فلدخإو لضفلا ةرلواو ديزوب راض |
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 ةذارللا امدح يف تيباملو 1 فزاع لها الدق يذلا يب ظ
 ةةاضرا تلع ردو و رم تزرباف هبدييف ةءاراا ذخا

 ةفاطعا اننيب تلاف اهيف هلاج ريظن ىءار ةنأكف

 ةفاطلا ىرولا يف ةتمدختسإو . ١ اهتاباف . يبحم هيف ثنيرَو
 فارطالا هباشتو٠ فراعلا لهاحت . يقو عاونا ةسمخ عيدبلا عامنا لم اب نه يفف

 يلوق كلذ نمو . مادختسالإو . ةيروتلاو .ريظنلا ةاعارمو

 يريمس ىوها نم ناكو اهسلاّرمق ادب ال
 ريما رديلا يقلل قا فرط ١ تاكا نسا
 ريظنلا ةاعارم ىرهي غنا اح تلعف

 ركذف نابسحيرلإو سنثلا ىاعت ل اوقك رثكأ وأ نيبس انتم « ذ ريظنلا ةاعارم

 ةسانماال ناك ا يلام يعم داك نالرطتلا نا مط لا عم سلا

 هل ليق نا دج ر جشلإو مهجلاو ٠ همن كاع لووك قف فلل 01 نيورك ك1
 ٍظفلب ةيالا يفرمقلاو سمشلا قفإوي مجنلا نالريظنلا ةاعارم ماهبإو بسانتلا ماهبا
 هل سيل ام لكف :4ل قاس ال يذلا ثابنلا ةنا اهيف دوصقملا هانعم ذا انعم امهيابيو

 قاس هل ام كك ضرالا نم هزورب و دعولط يا هموجل اغيبس ثابنلا نم قاس

 ةاعارملاماهيا ديف رمقلإو سيشلا عمو ريظنلا ةاعارمديفرعشلا عمر مجنلا ركذفار جت مسي
 بيجإو نيطقي نم ةرجش هيلءانتبنإو ىل اعنولوق ىف اًرجتةل قاسال امهللاىس دقتلقناف
 اهب ”لظنسي قاس اهل ةنيطقي هيلع تبناف ةداعلا مالسلا هيلع سنويل قرخ ىلاعن هللا نا

 هيلع سنوي جرخ دقو. بابذلا ةبرقي الةنا ةقوف نيطقيلا تابنا ةكاو ةففض ريغ نم

 ةنيطقيلا كلت هيلع هللا تبني ملولف وما نظب نم جرخ اذا نينجاكرجبلا نم مالسلا
 ريظنلاةاعارم عإونا نم عون فارطالا هباشت نا لعإو. !ديدش ىذا بابذلااذ آل
 راصبالاةكردتال .ىلاعتولوقك ةلواب ساني ام الكلا مخفنال مالكلا رخ اب صوصخانكل
 ةكردت ال هلوق بساني فيطللا وهو ةلوقف ريبخلا فيطللا وهو راصب الا كردي وهو

 ةلوق بساني ريبخلا ةلوقو. راصبالا ةكردتال تح فطل يذلاوه فيطللا نال راصبالأ

 راصب الكردي اريبخ ناك نموا ٌريبخن وكب راصبالا كردي نمنال راصب الا كردي وهو

 ةريثك اهءاسقإو عيدبلا عونا لجا اهنال فيلأنلاب اهودرفا دقو ةروهشم ةبرودلاو
 دحا دصقن مث نانفلئخمو انايز اخ وا نايقيفحناينعم ةبلك ركذت نا ادقحالاو



 نافيلكلا لقفتا اذا: ايف ةلك اذهو بودلا ةؤرت اك ةملك ضعبن هن أفر .كنال أوقرم

 يف فالدخالا ناك ناف افلئخا ناف اهطقنو اهلكشو اهبيترتو اهعونو فورا ددع يف

 درتبلاو ديلا نيب. سينجتلاف كرشلا كرش ةعدبلاو دربلا ةنج دربلا ةبج موقفك لكشلا
 نإو ىرخالا نع نيتلكلا ىدحا فارحنال فرحا سانحلا ىبمي كرشلاو كرشلإو
 فالدخالا ناكر نإو انعم [سانجىهم مدقتايف ةبجلإو ةنجلاكطقنلا يف فالئخالا ناك
 اسانج يبس راكاف اورد يرحل نه نقلك قدها فتم نايانف ورح ا كاع ف

 ينستةلكلا لوا يف ناك ناف نيتلكلا ىدحايف دئازلا فرحا ىلارظنت كنا مث اصقان
 الاجل عرب كيرالا. قاسلاب قابلا اهفلاو ىاعت ةلرقك ترطملا سانحلا
 ىحن ةماكلا طسوا هي دئازا | فرحا ناك نإو هلو اين فرحي قاسلا ىلع دئازقاسملاف

 موتك ليذملاب يمس ورخ أ يف دئازلا ناك نإو فتتكملاب يمس يدهج ي دج

 , لهأو ماو يلقو لماه م اه يعمد

 هلوك فرح نمرثكاب صقنلا نوكي دقو
 حتاوجلا نيب ىوجلا نم "فشلا وه 1 ١

 عقو ناذللا نافرحلا ناك ناف فورحلا نم فر> عون يف ناتيلكلا فلئخا ناف

 ةنع 0 ةنع تنوي ثو ىل اعن هلوقوحن جرخملا يف نيبراقتم فالدخالا اههيف

 اعراضم اسانج ىبمي كل ذف جرخلا يف ناب راقتم اهو ةزمملإو ءاطا نيب هيف فالئخالاف
 هلوقك اقحالسانحلا يمس جرخلا يف ابراقتي ل ناف» ل ةنمو

 اذه يف طرتشيو 00 ةلثمو ٠ ةزل. ةزهه لكل ليو: ىلاعن
 جرخ لكتو رصنكد از ناف فر> ىلع نيتنلكلا نيب فالئخالا ديزي ال نا ةلبق يذلأو

 ىدحا يف مدقتن اب فورحلا بيترتيف نيتماكلا نيب فالئخالا ناك ناف سانجلا نع

 فورح ا عيمجب لق اماوهو بلقلا سانج . يمد ىرخالا يقرخ ًاتوفورحلاض هب نيتنكلا

 نيتبلكلا نا معا مث انتاعْوَر 01 ورا تناك أبضعب وا فدحلإو جتتلاك

 هلوقك ناك عون يا نم اجودزم اسانج سانجلا يبس اتلإوت ناس اجلا امهنيب عقي نيتللا

 رطسالا نه تفوتسا دقو جودزمو قح ال سانج اذهف نيقي نب بس نم كتئجو
 اًراصنخ | اهترصنخاف قيلاتلاب سانلا نمر ينك اهدرفااعونر شع ةتس قو سانجلا عاونا

 يلوق عيدبلا ملعب قلعتي امو اهبلاطل لم الو اهب لخم ريغ

 متي هباص ظنلو متم مم نم ةقنييلا'يف نادل اال ذقؤ ةّرم ةزجا رات
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 لاجلاو نسحلإو رعشلا ينو ةهاظلا ةيلح اك مسقو. ٠ ايازملاواياجلاو قالخالا نسح يو
 ركذ عون ينأم لع فونت عيدبلا عإونإو ةنسحي ةنال عيدبلا لع ةرهاظلا رعشلا ةيلح نق

 وعاونأ عيمج معايعيدب ف ءاضابلا لكق دقو, نيسيحو ةئاسو هتيعب كب يف يلح ا ينصلا اهنم

 يديسو ةجحنب]و يطوبسلا ظفاحملا مهم ةفيطللا ةيروتلاب عونلا مسا |وركذيتح |وفطلتو

 جرطتاذنا يجانخملا باهشلاركذ دقو مزس قيَفق يسلبادلا ينغلا كبع 3 هللاب فراعلا

 ةنال كتارما الآ دحا متم تفتليالو هلوق نرم كلذو ىلاعن هللا باتكنم عونلا منا
 لدع ةنكلو كلهاب رسلك ةلبخ لاق مالا هكا مرح حان الو لوك نأ ناك

 ثننلي الو هلوقب كلذ ىلا راشإو تافنلالا عإونا دخا وهو باطخلا ىلا ةبيغلا ترم

 يلوق عيدبلاب قلعن هل امم ةتلق امو تافتلالا وهو عونلا ما ركذو
 ”صماغلا مذي اماهنم تكرتو هقالخا نمضعبلا يف ةتسناج
 (صقانلاسانجلااذهاموقيو اًطرفم ابانع ينبتاعي ادغف

 اهت ايهواهعونو فورحلا ددع يف: اتهباشت ناف نيتباكن يب هداعبلاوه 0 انجا

 عقو نأ هفورح داحتا عم ةنال نيممق ىلا مسقنيو مانلا سانجلا ريق انيترتو طع

 نومرجلا مسقي ةعاسلا موقل مويو ٠ ىلاعت هلوقك ةيمسالا يف نيتبلكلا نيب هيف داحتالا

 هلوقك لعفو مساك داحتالا عقي مل نإو ًالثام امات يمس ةناس ريغ لوغبل ام

 هللا دبع نب يبحي ىدل ايحي ةناف نامزلا ركن م تامام
 افدحا يف بيكرتلادجو ناف نيتيكرم ريغ نيتنلكلا ت تناك أذا اذه ايفوتسم مات يهست

 لونك اًننحاضتاو
 هبهاذ هتلودف هعدف 0 ل كلم اذا

 هلوتك طخ دحت لو نيتلكلا ىدحا ىف تييكرتلا دجو نإواهباشتم اسانجن يهس

 انلماجول ماجلا ريدم رض يذلا ام 2 انل ماجالو ماجلا ذخا دق كلك

 هيف نيتباكلا قارتفال اقورفم اسانج ىهسي انلماجو ىلوالا انل ماج نيب سينجتلاف
 ناك ناف ةلاك ضعب و ةملك نم اًبكرم بكرملا ظفللا نكي لل اذا اذهو طخلافالئخاب

 يريرخا لوفك كلذك

 هباصم نيح لبولا يكاحي عمدب هكبإو كعمد راكذت نع ةلتالو

 هباص معطمو هاقلم ةعورو ةعقوو ماما تايزجبل لثمو
 بباصلاو . لزن اذارطملا باص ردصمهتلاب تيبلا ف باصملاف اوفرم اسانج يمس



 لو

 «ران باقلا نم تكذأ ومد 0 ذو يذل لوقا ظ

 «راعتسا ةنم تمث نا عدب الف ىومطا زاحم قلق ةفيتخ ْ

 عفن ثباب نمار عسرانلا ترغس كلوق نم هدوقؤا يا ةراعتسا ثيأر اذا ةنم بجمت الف

 ةاغارم ماها هيف زاجلإو ةقيقحلل «سركذ عم هراعتسا يلوقو اهتدقوا !راعتسا اهترعتسإو
 ينكصحلا فطللا يلا لوق كلذ نموريظنلا

 ىلحن هيناعم ىرا اعيدب اي رطس هيدخ ادب اذ. تلق

 القبلاعييرلاتبنايللاق زاجم ما ةقيفح راذعا

 قولا زوج لخخ ةقيقح راذغ' يلق نأ ىعملاو ةراعتسالاو زاجلاو ةقيقحملا ركذ هيف

 ماسقا ةثالث مدنع زاجلا نا يثو ةمدقمب الا يناثلا تيبلا ىنعم مهغي ال ( تلق )

 هيف ثابنالا تبسن كال لقبلا عيبرلا تبنا كلوتكةلعاف ريغ ىلا هيف *يثلا بسنف ١
 لف بوبحلا لآس امل ةناكف ىلاعت هللا وه تبنملا انإو تابنالل لعاف ريغ وهو عيبرلل

 يزاجمو هل عضو ايف لمعتسا دقو دوجوم ةنال يتيقح ةناب هباجا يزاجم وأ يقيتح هراذع
 بوسنم هنا لاخنإو يراذع ةنا سانلا لوقت ام دنع راذع ىلا هتبسن يف عقوزوجتلا نال

 ةغبسنف اكلم يا ضرالا ىفامو تاومنلا يفام هلل ىلاعن لاق ىلاعنو ةناحيسدكلامو هقلاخل
 بوبحملال وق فطلا امولقتبلا عيبرلا تبنا لوق يف عييرلل تابنالاةبسنكةي زاجم سغمىلا

 لقبلاب هراذع تبنو عيبرلا لضنب هبابش نمز هيف هبش لقبلا عيبرلا تبنا بإوجلا يف

 مىضعب لاق اك سهننلا هيلا ليق يذلا رضخالا
 ارضخ ىشلإو رضخا كراذغ يح تلقؤوريظنلا تيعارف

 رصقنو٠ خاورالا ب شعننتو . حابشالا هب تنم“ ام ةدكل ةقيقح راذعوه لوقي ةن أكف
 عتيرلا ناحروهو بيبحا هب ىلسي فيكف. عيدبلا هدخ يريرح نعزتعملانبا تابيبشت

 يتلا عينرلاو اهنع لحري فييكف' ٠ ةبدجم يو اضرا نكسب نآك نف

 3 عيدبلا ع تاقلعت بلظم د“

 ملعإو مالكلا هوجو نيسحت هب ملعي لوصاب ملعوهو . عيدبلا لع رعاشلا هجانحي امو
 فرصلاو قاقتشالاو ةغللا لءو هحور قطنملاو ناييلإو يناعملالعف ناسنالاكر عشلا نا
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 هذانسا يفاعفإو هيف زوجتلا ناك اموهو يلقعلا زاجلاوانهدقث دقو ةراعتسالاو لشسرملا زاجل

 ةنطابلا هتيلدك مسق نامسق مولعلا ةيقب و ةمسجاهنم بكرتي ينلا «ئازجا ضورعلاو وحنلاو
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 هبدان لهادارملا نال ةيدان عديلف ىلاعت ةلوق كلذ سكعو اهلحت ةمحرلا نال ةمحر اهاهس ةنجأأ
 انإو يدي ال لحلو ليللا ثيدحل يا ريسلل موقلا هيف عيلجي يذل|لحملا وه يدانلإو

 لوالاف ةيببسملاو ةيببسلا تاقالعلا نمو. هيف ملولحلايدان يدانلا لها ىبسف هله ا عدت

 يناثلإو . هببس عمسلا ن ال اغمم هايم لوبقلا هنا عملا نوعيات ايناكام لاس كلا
 رطملا يمسف ارطم يلع انلزن ١: يا كت انس يراوي اسابل ىلع ء انلزنا دق ىلاعت هلوقك

 لوالاف. هيلا ل هيلع ناك ام رابعا تاقالعلا نمو- هبع ببسمةنال اسابل
 مهم متسن [ناف ليلدب نيدشارلا نيغلابلا يا مللوما ىمانيلا وت آو ىلاعن هلوق لثم

 ينارا يفا هلوقوحن يناثلاو ٠ هيلع اوناك أم رابنعاب 0 اس ملاوما مهلا اوعفداف ادشر |
 اهوا ملال ام رابثعاب رمخ هاهم رصعي يذلا وه ةنال ابنع يا ارمخر صعا

 قدص ناسل يل لعجأو ىلاعن هلوتك لوالاف . هدض مسأب هتيمسو هنأ | مساب ”يغلا
 هلوقكينانلاو . هنل ١ ناسللا نال اناسل نسحلا ءانفلا يهم اتسح هانث يا نيرخ الا يف
 رسيال يذلا ربخلا ىلع اهقالطاف راّسلا ربخلا يف ةراشبلا نال ملا باذعب مرشبف ىلاعن
 ةزافملا نال ةزافملاب ةكلبللا ةالفلا مهيمست كلذ نمو هدض مساب “يلا ةيمست باب نم

 ةلكاشملا تاقالعلا نمو ٠ هدضب ”يشلا ةيمسن نم يف مايل. رفظلازوفلاوزوفلا نم

 قحملا ىلع سفنلا قلطا كسنفن يف ام ملعا الو يسفن يف ام ملعت لوالا لاغف بيلغتلاو
 رعاشلا لاق ام اهركذ يتلا سفدلا كللذب لكاشيل ىلاعت

 اصيقو بج يل اوخيظا تلق ةّتط كل دي اًئيش حرتقا |ولاق
 هلوق لثم ينافلإو ةخيط كل دجن ملوفل ةلكاشم الا اصيققو ةبج يل ]وخيط لاق ام ةناف

 كو انيلجت اكرقم ءاوس برغملاو قرشملا يا نيقرشملا دعب كنيبو ينيب تيل اي ىلاعن
 كلذ ريغو نيتك و نيرمعلاو نيربف لا لقم فيل ًانلاب مهضعب هدرفا عس ا لاي لش

 أ لاثم ةتيدعت ىدعتيل لعف ىنعم العف برشن ناوهو ينايبلا نيمضتلالسرملا زاجملا نمو
 ىدعتناليثو ةمحرلاهللا نماهانعم ةالّصلان ا ةنايبدجحم ان ديسىلع ٌلصربللا كلوق كلذ

 ىنعم ىلص اوبرشا مهكل ةمحّر لوقل افإو نالف ىلع هللا م --ر لون ال كنال ىلعب

 لوق نايبلاب قلعتي ايث هانعم هونمض مال اهب ارح اك لعب ىدعتي وهو فطعن

 ةجح نبأ

 تاراعتساريغلايفيشوةقيقح هيقانم هي الآ ئادهلل ام

 وق كلذ نمو
 ل ميعاد ك0 -_ هس | همس م مم ا



 ري

 / لاوس رهو اجلا ناتلاو ١ تالوظملا نم بلطن ةرثك هيبشنلا ءاسقإو ةباقنلا يرش 5 ١
 || هاج ديلب صخش يف كلوقك ةتيتحانمةعنام ةنيرق عم ةقالعل هل عضو ام ريغ يف ظنللا

 ليعتسا دسالاو راخلا نال ةراعتسا ينانلإو لوالاف دسالا ءاج عاج صخع" ىفو راما

 ةنال ةقيقح اةدارا نم ةعناملا ةنيرقلا عم ةهباشملا يف ةقالعل 4 عضو امريغ يف امنم لك

 اطو ةراعتسالا يهةهباشملا ةتقالع تناك نا زاجللا مث. امنم لك يف نإويحلا ةدارا حصننال

 زاجملا تاقالع مث. لسرملا زاجملا :اوهف ةهباشملا ةتقالعنكت ل ناف اهلحم يف ةروكذم ماسقا

 07 مهاذأ ايف معباصانولعجيمل اعن ةلوق لوالا نم. ةيئزجلاو. ةيلكلا اهنمةرينكلسرملا

 ناذ ١ الا يف لخدت ال عباصالا نوال لمانالا فازظا عباصالاب دارملا نال قتعاوصلا

 2 [هقلزف قاتلا نمو عباصالا فارطاوهو ءزجلا دارإو عباصالا وهو لكلا قلطاف

 031187 هلو كلذ نمو لكلا دارو هرج اي ربعق اراك كاذلا كف دارملاذا ةبقر كف

 “طحت الو بذكتال ةيصانلا نال اهلك تاذلا دارإو ةيصانلاب ربع ةئطاخ ةبذاك ةيصان

 دارا ةنا انلق نا اننال نيينعملا ةدارا هيف مصمض ةراخان اهبر ىلا ةرضان ذئموي ”ةوجو امإو

 موجولاب دارا ةنا انلق نإإو لكلا ىلع ضعبلا قالطا نموهف تاوذلا ضعب هوجولاب
 امو نيفراعلا ريغ دنع وه امنا اذهو ءزجلا ةدارإو لكلا قالطا نم وبف رظانلا نويعلا

 مضعب لاق 5 ةحراج لكب ةنوريف 3
 ”عماسم يكف ينتجان يف نإو ”نيعا يكف ىليل تدب اماذا

 ”يش لك يف ةنودهشي مهنا اك مههوجوب نوري امو زاجم اهيف سيل ءالوه دنع ةيالاف
 قمرانلا نبا لاق

 من قءار فيطل ىنعم لك يف ةحراج لكيفع باغ نا هارت
 ىلف هلاثما نع بيغي ال ىلاعن قحلا نا عم ينع باغ نأ لاق فيك تلق ناف

 تلق لمجا ناكل ةنع تبغ نا لاق

 ميقسلا مهلا نم هن[ *“ اه الرق بئاعانموو
 هلوق ىلع ثحلا هجوت امبرل ةيطرشلا اذاب ىنا وا ةنع هللا يضر ذيشلا نا باوجنإو

 مزاجريغوبف نابربع يشلإو كلذ يضتقنال نأو اهطرش عوقوب مزجلا يضتقث اذا نال

 يف ةوررق اك عوقولا يضتقلال ةيطرشلا ةليجلا نا اولاق منا ىلع ةنع قحا ةبوبيغب
 تاقالعلا نم ورع ناكل ين يدعب ناك ولوايبن ناكل مهاربا شاعول ثيدح ىلع بإوحجلا
 | يا نودلاخاهيفههئا ة ةمحر يف ىل / اعنةلوق هيف لاحم ا مساب لحما ةيرمسل ٠ نم ةيلحلإوةيلاحلا
 11 دلتا[ 6 2١ [ ش1 1[1ى1اس 27[ل[لرطصفا0 222979722222222 حصص
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 يارصتللا ةداقالا ربطت كايا ىلآ كاسل لوني نيغتلا رع لدغ هناك نيف كأي
 رصح ا ىنعم ل

 يلوق يناعملا ملعب ىلعتي ايف يلو هعاوناب
 ”بانط الا هل ثبرض دق كانهو ينجم رقتساف كباتك إو
 ”بانظيإلا ةحانام هي انل الخل “٠ هراجيلا ف بتكلا لوط قوام

 لوقو
 اناطار ازال مننا لضولا ىف" ١ اربخ هتعمل انديس ةاعاتزا
 اباب الو اعارصم كلذل نا ملف مالكلا تلهإو تكسالوا

 أهنم عبج دق ةدجت يناعملا ملعب ل

 يلوق ينو. بانطوإلاو .زاحيالإو . لصفلاو . لصولاو .ربخلإو . ءاشنالا يثو ءايشأ ةتس
 بابرا دنعءاشنالا ةغمربخ ار كذب قوي ةنالريظنلاةاعارم ا ةعمرب# ار كذوءاشنلا

 ىنعم مدقلو ربخلإو ءاشنالا فيرعت مدقت دقو ٠ ةئيشملا نم هنا لاحإو يناعملا

 بانطالإو زاخنألا

 ايلا رع تاق كسول
 ىنعملا داريا ىلع لكخلا هب ردعقي لع وا ةككم وهو. ناييلا لعرعاشلا هيلا جانحيامو

 وو 1 داو مركلايدي و تغصو ديرب نم لوقي اكةددعتم تا رابعب دحاولا

 فرو نانو سبم ا هادن ديزو" ةحارلا ئدلن كي دو: تانرلا رنتك كي زو كفاح ديزو

 موسج يق 00 ”ديزو. ةترص راديدلا فرعيالوا.رانيدلا سبحيال ”دبزو. يمرب
 يا ببسملا ةدارإو ببسلا ركذ نموبف همسج ماوق هب يذلا ُءاذغ مسقب يا ةريثك

 درولا نب ةمرع لاق اك ء ا هاذغ قّرفي إ

 هذراب هاملاو ءاملا ىلالز وسحإو  ةنينك_موسج يف ينت ميقا
 دربلا نمز يف ةدحو ءاملا برشب عنقإو دفني ىتح ينافيض ىلع يداز قرفا ىنعملا '

 | رصحني نايبلا معو. هسنن ىلع نيغ ءرملا راغيإ ةنالمركلا ةباغ اذهو دراب هاملاو ةلوق وهو
 سيفنىنعم يفرمالرما ةكراشموههيبشتلاف . ةباكلاو . زاجملإو. هيبشنلا . دصاقم ةثالث يف

 ”دبز كلوقك تب ونو هيبشتلا ةاداةنم تفذح اموهو . غيلب ىلا مسقنيو سيسخ وأ

 قحلا دبع نبا ةفتح 5 ةراعتسا وهف هيبشتلا ةادآ هيفودت مل ناف كل 6 سيرو اذا اكل



 نالت

 يلطعي ديز موقفك مومعل ١ ةدافا لجال ةفذحتف لاحنا ىضتتمل مالكلا ةتباطم لجال |
 رصق اما وهو . رصقلا نساختا بابلا .ال ةراتو. ةمدقل ةراتو..ضرغل نكذت ةراتو

 رصق اما امهنم لكو هسكع وا ةفص ىلع فوصومرصق اما امنم لكو يفاضا امإو يقيتح
 بلق رصقو اعم مايفلإو دوعفلاب فضتم هنا معز نمل دعاقال عاق ”ديز كلوقك دارفا

 فصنتم هنأ دقلعا نمل نييعترصقو مايتلان ود طقف دوعقلاب فصتم ةناأ دقنعا نأ

 جراخ هتبسل سيل يذلا مالكلا وهو. ءاشنالا سداسلا بابلا ٠ نبيعنلا ىلع ال اهدحاب
 يدبع تقلعا تلقاذا كنا كلذ لاثم. جراخ هتبسنل ربخلا نال ربخلا سكع وهو

 يا اجراخ هتبسل نال [ربخ كلوق ناك اذه كلوق لبق هقانعا كنم لصح ناك ناف
 نال هب دبعلا قتعيف ءاشنا كلوق نوكي هقانعا كنم لصحي ل نإو جراخلا يف !دوجو
 ىلع اهضعب للا فطع لصولاف ٠ لصفلإو لصولا عباسلا بابلا ٠ جراخ هتبسنل سيل

 دعقو ديز ماق كلوق لثم لصولاف ةبسانم نيتلمج نيب ناكن اف هكرت لصفلإو . ضعب

 ٠ هللا ةمحرو لاقب الو هللا ةمحر ديز تام وحن لصفلاب '”يجحو لصولا كرتةلإو ورمع
 دوصقملا نع دئاز ظنلب ريبعتلا بانطالاف ٠ ةأواسملاو زاجالاو بانطالا نماثلا بابلا
 الخ ناف راسم ظفلب ريبعتلا ةاواسملاو:. دوصقملاب فإو زجوم ظفلب ريبعتلا زاحيالإو

 لالخالا وهف دوصقملاب ةيفوتلا نع زاجيالا الخ وا ليوطتلا وهف ضرغلا نع بانطالا
 يلوق ىعم تفرع تامدقملا هذه تفرع اذإو

 20و مانع ردم الان ب ويكمر تيرس اكد ةءابص 7
 ل الط دلل عال تداج دك ياعم نك
 هروصحم كايند يف تنا اناف تبحرامب تقاضناكايندلربصأف

 ريداقملا يرحت هب كيلعامب !دبا ايضار ايهش ربصلا عم نكو
 رصحل إو ريخأتلإو مدقتلاو ريكتتلاو فيرعتلا يناعملا ملعب قلعتي ام تايبالا قه ينف

 نوكي ريخ اتلإو ميدقتلإو ريكتتلإو فيرعتلا نم لكو لاح ا ىضتقمل مالكلا ةتباطمو

 مسالإو ةراشالا مسإو لوصوملاو ريمضلاب نوكي في رعتلاف ةتكدل هيلا دنسملاو لنسملا يف
 تدرا اذارعاشلا ورمعو ماعلا دي ز:تفيرعتلا لاثم. ماللإو فلالاو ةفاضالاو ملعلا

 ىرمعو ماع ديز تلقرصحلا ينن تدرا ناو يناثلا يفرعشلاو لوالا يف معلا رصخ
 اهارجم هللا مسب ىل اعن هلوق يف هتدافاكرصحملا ديفي ميدقنلا كلذكو دنسملا ريكتتب رعاش
 كلذكو ةنيفسلا يرج هريغمساب ال ىلاعتومساب هانعمواهارجم ىلع هللا مسب ميدقت هدافا ةنال



 ا

 اهلك قاشعلا رشعم انبولق نا هانعم نافرخ !ىلايفإوق اهلك انبولق يلوق ةفاطل لمأتف
 لبق امك هيلا هية لازيال سيطانغللا ةلزنمب ال ةن ال هل ةعبات

 وصلا كوحن ت لام تلم انين ٠ انسننا سيطانغم تتا امناف

 ىهو. لوقو .رعاشلا نيبو امهنيب امو مظنلإو يناوقلا نيب تيبلا يف ةبسانملا رظنإو

 ٌنييضْوَرَعل ادع نادل دادجو فلنخإو هل ةعبات انيولق ناب ماع ةنالاحإو يا رعاش

 لوا ىلا لوالا تيبلا رخ ١ نماهنا اهحالوقاةرشع ىلا ةيبجاحلا حرش يدارملالاق
 ىساكلمم ال نولوني ) سيقلا ءرما لوق لثم ةءلكض عب نوكتو نكاس لبق نمكرحت*
 هلوق نم ماللا أم |و نكاسلبق نم كرخ لوا اهمال ماللا ىلا ءاحلا نم هيف اهنال ( لمتو

 اهءاقب ةيلك ةيفاقلا نوكت دقو ةئيصقلا هيلع ىنبت يذلا فرحا ةنال يورلا يهف لمتو

 هلوق يف اك
 ير دا هل نفتست ال ناطمشلا قر 6

 نكاس لبق نم كرحتم لوا يف ءارلا نال ةءلكلا رخن ! ىلا ءارلا نم هيف ةيفاقلا ناف
 دونك ىرخا ضعبو ةلك ةيانلا نيك دقو ايِقار هلوق نم فلالا وهو

 ٌبرت حرابو وجا ل طه اهلاعم قو تنفع نمد

 نمنيونتلا وهو نكاس لبق نم كرت لوا يف ءاحلا نال رخ الا ىلا ءاحنا نماهمال

 اهمال ( يلع نم ليسلا هطح رف دوملجت ) سيلا ءرما لوقك نيتبلك نوكت دقو حراب
 رخالا ىلا نم ميم نم

 د يناعملا لع تاقلعت بلطم د

 ةقباطم هب فرعي ملع وهو يناعملا مع ٠ مولعلا نم رعاشلإو رعشلا ةجانجي امو
 :هيلا دتسللو دنسملا اهيناثو اظوأ بويا ةيتاث ى نص ىهو لاح نضل للا

 ةنع ريعت يذلا وه هيلا دنسللإو :٠ لعنلاب وا ربخلاب ةاحتلا ةنع ريجت يذلا وه ديسللَف
 ماقو دنسم متاقو هيلا دنسم ديزف ديز ماقو متاق دبز كلذ لاثملعافلاب وا ادتبملاب

 ىلا ةيلك ضوهو . يربخلا دانسالا بإوبالا نم ثلاثلا . ىلا دنسم ديزو دنسم

 متي لو ديز ماقكذنع يفنم وأ ىرخالل تباث اهادحا موبنمناب محلا ديفي ثيحب ىرخا

 لعنلا ذا لعنلا تاقلعتم نم لوعنملان الل وعنملاك ل عنلا تاتلعتم عبارلا بابلإو .ورمع

 يناعملا لها ةفذحت لوغنلل انف ٠ لؤعنم نم ةل دب ال لعانلاو :.لعاف نم كدي
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 ٍبغترم هللا يف بقلم هلل ) ةحم نب زرضتفم ريدا

 اللا( وماي لو أك ةنفارم ةعجم اهوجم نيرطشلا نم لك لعج عيرصتلاو
 كلذ هل قزمت نا كدموجرن رذق سند رعش بوث هل نالف |ولاق منا تايبالا ىنعمو |
 اب ىأَر اذا هرعش ةراذق عموهو رعشلا نم انقل را اهدعب لوفيدل ىتح بوثلا |
 ردي 5 اناردعو الل سمخلا ةنم' ذخا يا ةييخت هيلع راغا هريغل رطل “نه اءظع |

 اولاق اذلو هترابط دعب ةسجنث فورعملا سييختلا ةسيخي ”نأ وأ راجتلا لاوما راّشعلا ظ

 ابا باوجلا غي مل تلقف ةيريزخو ا ةييلك هتساجن نال ةعبسي نأ هار نم ىلع ضرف
 ا كيب نيرظف هلع نرأ يا ئرظتم نافل اننار كاع هللا ىلا ةزمآ نوفل

 لضالأو اعيرص نالف تام لون 00 ىلع هيقلي و ”لذب ةتيي يا هعّرصي نأ هلأسإو

 عّطق اولاقف عطق |وددش م دو لعنلا ريكتل الط ةتددش افإو كيسا حمل
 ايوب ]اه ركعلا اركاب عملا ةجوردفو كلت نودترلا

 لوعف نلوعف نامزلا نيإف ٍنامز زأ ضورع "ننمأت الو

 اك ةداحأب ةقاوب ]دنا ريتك ئا قارسق نامزلا ناق نامرلا ةيجان نمان ال يا

 رعاشلا لوق ةنموتارم نامث ناوعف وهو براقتملا رحب ءازجا هيفو ىرخأ رم
 اماي بور موقلا مهافلأف رم نب مي ميت اما

 مضعب لوق هن رعشلار حبا ه ا امنا واللا

 رفإو يدجو هيف نسحلا لماك دودص لب وط انجا عيرسو

 يو ٠ رفإولاو . لماكلإو ٠ ليوطلاو ٠ عيرسلا . ةعبرا رعشلا رحبا نم هيف ركذ
 يا قار كر اذ ةان رحال نقنخالا داوو ليل انتحار ر هع ةسمخ

 .٠ حرسنملاو . عراضملاو . لسرلاو . جزطاو . زجرلاو . فيفخإو . طبسبلا ةمدقنملا

 كلذ يف تلق امو . ببخلإو . براقتملاو - ٌثتجلاو - بضتتملا
 ٌرفاك ليوطلا يرجن لبلَو "رفإو ديدملا ير ظيس

 أن لَظِب رجم عيرس حور فيفنخ لازغ يبو

 رتاوبلا اهكيتف ”عراضم ظاحل هل نسح ا

 زعام رهو دانا" طن... قاوق د لك .انيولف

 اد راذعلا هيلع ىبما ىتح عاض .هيلج دروو

 رئاط هيلع + اوما سيع .“ انصع ثار ال( بلقلإو
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 ىوكشلاو قلقلإو رجلا بابسا ةقصالم هيف عمتجا مسج نا يا ةقصالملا ينيوغللااهانعم
 فذحوبف نييضورعلا دنع فاجزلاو ةفحازملا ىنعم امإو . للعلا هيف تعبتجا اك

 اناكنيذللا نيفرحلا دحا قصلي هنال.اقاحز ومس ةنيكست وا بيسلا نم يناثلا فرلا

 فذجوه يلوقنم)لعو ةنيكسن وا امهيب ناك أم فذحب ةنم برقي وارخ الاب نبدعابتم
 انقوداتوالا لغ لخدي الو بابسالا لع الآ لخيديال ةئا بسلا: كرم ىنافلا انقر
 نييضورعلا دنع ةلعلا امإو. بابسالا ةنجازم يلوقب ةمدقنملايتايبا يف كلذ ىلا ترشا

 ريغو مددقت اك بابسألا يناثب قلتم فاحزلاف اكحو الجتم فاجزلا فلاخي اموبق
 فذحي ام اهنف داتوالا ةلعلا قلعتمو [لاغ ةمزالو اهريغب ةقلعتم ةلعلإو ابلاغ مزال

 ضيا تلقو ةنكسي وا اًقرح ةنم فذحي ام اهمو اًءورجتو اًقورفم هماعب دتولا

 ةعطقن نأ يقبنف ضيرقلا نم هي ةيتي بوث هل ”نالف اولاق
 ةعبسي نا هر نم ىلع ”ضرف ةسرخت ل ضف يذتيبىأركو :

 هعرصي ناواوتردق فيسب 2ةرطشينا يبر لاسا تلتف
 نزو ىلع رعشلا تبب ظافلا ةئزحت مثدنع وهو ٠ عيطقتلا ضورعلا عإونأ نم هيف

 فيفخل ا نم وهو ةيزملا نمتسيب لواعطقن نا ةلافم“ هروسكم نم ةعح )عيل هرحب ءازجأ

 نلعفتسم لا كيقر .نتالعاف . قرت فيك لوقتف(نيترم)ن تالعاف .نلعفتسم . نتالعاف

 اذكهو. نتالعاف+ هاب اه ناعم ل واطاام- نتالعاف» انياب العاق .ةليا

 سييفتلا نال نيعارصم سييفتلا ةدايز عيبستلإو فورعم سيبختلإو تدب لك يف
 هل .ظنيف هريغ تيب ردص ذخأي ناوه ريطشتلاو. لصالا ىلع عي راصم ةثالث ةداياز

 بطقلا انخيث لوق لثم . زيجتلإو ريدصتلا هل لاقب و- !اردص هل رظنيف ةزجتو ارت

 نيرويشملانيتيبلا ريطشت يف هرس هللا سدقسور ديعلا نمحرلا دبع ديسلا

 ربرتملا "يبلإو انّرعهللاب نحن
 ربيعتمو ماجي ال 2 انرصن رع اهب

 يبنجإو بيرق نم .انلذ مار نملك
 ىبلإو هللا انبسح  انلوق هيف انفيس

 عوج تييلا نرمراطش لكل عجوهو عيدبلا عاونا نمريطغتلا نييعيدبلا دنعو
 هلوةكرخ الا رطشلا نم اهتخال ةفلاخم ةعجسإ

 هم بسسس سم ةديصسلا

 ب رسب سس ب سس ب ب ا
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 ”برطضمركفلايفاهرحب نطف هل اًيض ورعاي
 ١ يبس ةتنح ناوهو . ”دتو ةعضو مسإ يأ

 "بم كير ادكاس . ةلضاف نزولا ف ىريو
 بلسلاو فرج ةئزالف 'ديولإ نال ايبس ةفيصصن, نوكي ال ىتولا نال بير فلا نم اذهو
 دتولا نوكي نا ىت اتي فيك ما نيفرح ةثالثلا فرجاالا ريصن نا ىت أني فيكف نافرج

 ىبف لبج يف زغل ًارعاشلا نا كلذ نايب و ةسمح وافرحا ةعبرا اما ةلصافلاو ةلصاف

 هلا د نييس لبو ليج اص هاذا ! دانا لانج لافت )اة رذتو
 بتكيف فر> مثدنع نيوددلا نال فرحا ةعبرا نييضورعلا دنع ةنال ىرغص ةلصاف

 ا ءازجالإو ءازج نم بكرمرعشلانا لعإو(نلبج)اذكه مهحالطصا يف

 ناك كرت ناواقيفخ اببس ناك نكس نا ينافلإو كرحتم اهلوا نافرجببسلاف داتوإو
 اههناث تاكناف فرجا ةثالث دتولإو . وهو كبك ينانلإو مك ل والاف ًاليقث اًبيس

 هيتكرح عامجالعومجملا دتولا وهف اكرم ناك نأو عابولاقكقورنملا دتولاوبف انكاس
 تلك اك نكأس اهعبار فرحا ةعب را ىرغصلاف ىربكو ىرغص ةلصافلاو . رلسو لعك
 ةيم ىراكلا , تفينخ كبشو ليقتا بيس نم ةيكرخ ةلضافلا نمو تبازغوةازملا يا
 يفو ىربكلا ةلصافلا يه نيتكرحت نيتكرح ديز كرت كلوقك نكاس اهسماخ فرحا

 يلوق ضورعلاب قلعتي امو عووجم دنوو ليقث ببس نم ةيكرم

 تطل دياب هةنلخ الزان لو <." اهكلإم نقر شت تدع كرما

 ببس نم رهدلا يف يتلصافل لف ىدرضورعتسمايل همر
 كيت رم 01 لاو هلقيلا ب ةلفانلا» نقييرعلاو ووش ك5 د لم ا
 أ لصفلل لهف كالطلا ةيحان ب تدصق

 ل ل ا اا حلا دعم نيل نان ييطصللا درا
 ”لمالا خت يبر كريغل الو د كيلا وكشا
 ”للملاو ريما ينارتعإو ةجالع . ينزغإويثآد يب لواطت دقف
 | >> لجالايل يضتي نرالبق ينفاعف ةيفاعل ىجريال كبط ريغف
 ظ ل ار هيف تعج دقرعفلا تيكينم مجلاف
 |  لسرلا ب تذال نم كين ىل دبا اتا ملسو ننمإو ٌلصو

 .ليالا_تنح 8 اا ةبطاق بصحلا عيجو هلآ



 ظ

 ا/ ١

 نيتيبلا نم الك ف ال كلذو رعشلا تنيب هل اهيبنشن آبي رعشلا تبي ]ومس نعال رخل

 ءالعلا وبا لاقو لصإاوفو داتوإو بابسا ىلع لمتشي

 رفا م اروبعم كب ًالزنمو هب نيفصوت مالك لظن تنّسح

 ركام تدي وارعشلانم . تيب  ةقنور نيتبب يف ربظي نسحاف
 ع نسا عر هشلا تيبب هبشم رعشلا تيب نا جعلت هيفاذهف
 نينإوقب ملع وه احالطصا ضورعلا 0 هناا لع كلذ اقم لع ايه ركل

 مضعب لوق ضورعلاب قلعتي اف هروسكم نم يبرعلا رعشلا نزو خم اهب فرعي

 اصخحش وجيب
 عاش هلا موعد تبا“ ١ ةنفا كمت نفك كك نا

 نرفاولاو ليوطلااهنمكفني ةئاد طبسبلا وهو كيري
 ىلع طوسبموهو يا طيسبلا وهو كيري هلوقب هدارم 5 وجنلا ثبخا نم اذهو

 ةدب الاب ةفصو دق نوكيف ركذلا رفإولإو ليوطلاب دارإو ةتؤوس ةئئادلاب دارإو ضرالا
 0 ا ا ري نأ ىنعملاو

 ليوطلا جيلا اهنم كفني نرئاد مدنع سيلف نييضورعلا دنع ةبيرغ نرئادلا قهو رفإو
 0 0000 تلا ةرعاخ نع مدنع رئودلا نال رماولا رخل

 رفا ادا عوتاك نم جلدي ليوطلاف ورا هر اكول ةيلشملا اكو بانجملا

 + الضنلا نضع لوف هن ركلا كنه لفمو ( فيلكا) فلتوللا عاش لا

 تزعم] هب 'نضوزعلا لع ١! يذلا ربحلا ايا
 2 زهو 1 الع ةرعاد ابل ب

 ةرئاد نرم جزطإو ٠ فلئخلا نرئاد نم طيسبلا نال . ركفلا هيف راحي امم اذهو

 جرئادلاب دازانا ةناين و ةدجحإو غرئاخ نرم نانوكي فيكف نيتزئاد نم اوف . بلنجما

 تعمج دقف اهتوصجزطاب و هوحنو رهنلا نم هذخات يذلا الا طيسبلابو ٠ ةروعانلا
 ةرثاك تيمسورثأو كلا ننورت اجدارتاأ شلل قرت ةرئاد 3 جزطاوطيسبلا نيب عرئادلاك لت

 نم ةيكرم اهنال فلدخلا ئاد يو ىلوالا ةرئادلا نم اهبالئجال بلنجلا عئادب جرطلا

 هلوقب جزطلا نازيم ىلا ريشي مهضعب لاق ليعافم نآيعافم

 ”ليعافمنايعافم ..”ليبسنجازهالولع
 _ريانلا لوقو دق املشنو

1 



 0... ءاعللا ضمن لوق امو
 هلك اهلك اهتعيج دقو اضيا اهفرحا يشو تاباك عبرا ام

 عبرالا ت تاماكلا كلت تعمج دق ىنعلب تع - اجه وز فرحا ابكت ابك عب را 3

 اوربا ملل هيبشتلل فاكلا ! نال ةبلك ةلوق وهو هيف زغللا اذه باوجو . ةيلك |

 هاقرزلا لوق ين ينلاك تكسلل ءاطإو اهنلا تفذحن ةراجلا ماللا اهيلع تلخد ماهنتسالل

 اضتلا هايم كار نجي
 هيتماهت ىلا هيل مآحلا تيل
 هيم ماحنامتث  هيدق ةفنصن وا

 . . .٠ "الضنلا ضعت لوف ةيؤزغلا زاغلالا نمو
 ”ق دصم تناف لوعنم ءاتوا لعاف يف لق نأ ربخم ءاتام
 قتحم تناف ًالوعفم تينعو هظنلب تقطن نآلءافل مسأو

 هةءات نال تعب كولملا دبعلا لوق لفم ىف نوكت يتلا ءانلا اهنا ءاتلا نع باوحلاو

 نوكيف لوهججلل اينبم اهيف لعفلا نوكيو ًالوعنمو رهاظوهو ًالعاف نوكت نا 2
 ءايلإو نيعلا تنكس هيلع ءانلا اولخدا اماف ءايلا ناكساب عيب هيلع ءاتلا لوخد لبق ةلصا
 يذلا مسالا امإو لعافلل ينبملاك تعب راصف نينكاسلا ءافتلوإل ءايلا ]وف ذهن ةنكاس اهلبق

 5 ا اكاموهف لوعفم مسإو لعاف مسا نوكي نا حلم |
 هلوعفم مسا لصاو اًرانخم ر اصف اَنلا تبلقف اهلبق ام جتفنإو وايد 0

 اًرانخئراصف الا تبلقف اهلبق ام متنإو كلذك هواي تكرر بدخم نزو ءايلا جتفن ريدخم

 اا تك اذه نكيلو لوعفملاو لعافلا لالنغالا دعب دحتاف

 ”6 ضورعلا لع بلطم#
 رصبلاو ٠ ءاذغلا ىلا ناويحلا جاينحاك وهف ضورعلا 6

 ةيحانلا ضورعلاو . نملإو ةنيدملاو ةكموه ةغللا ىف ضورعلإو ..ءايضلإو رونلا ىلا

 اضورع رعشلا ملع يمسو ٠ ةيحان 5 يا ( ينميالت ا برعلا لوقل

 ىهوةياقنلا حرش يف اضيا لاقو. ةياقنلا حرش يف و قحلادبع نبا هلاقا مالكلا نمةيحانةنال
 رعشلا نمت لك نم لوالارظشلا نمءزجرخ + |يهس هب وع ا طسو ضرتعملا دوماعلا ْ

 تبي يف دومعلا كلذ ضارتعاكر عش تبب طسو يف ضرتعم ةنال( تلق ).ها هبذل اهيبشت |
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 يلوقوحتلاب قلعتي امو
 كرفإو هراد يف هفّرصم هرما ينا لعن ال تنك نا

 رعاشلاةفرصبام فرصو "ىف نم لهوهنلاةاقث لسف
 زوجي الو مظنلا ةرورضل « ؟ اينالا نم تقرضتنرال ام يقر نا ةلرعاشلا نال كللذو

 اًضيا تلق ير ل

 ربتلإو برتلا نيب قّرفال مدنعو مجدقا اولاق

 هشلا ةرورضل جن لام هل جيا دق يلثم تبجاف

 يلوق وحنلا بثك ءاهناب هيجوتلا نمو
 بيللإو اهب 111 وطصا .٠ .ةنجو هل اي وحن تبيحا
 بهذلا روذش ينيعفحتب ادب راذع اهيشإوح يفو

 يلوقو

 هيفانل|ا/ ةياوجب ناكم انطع ٠ :ةماوق كلاس ايبود دفا
 هيفاكةفالسلا ن عيبيئكلادنع . ..طقةصالخىرا بييللا ىنغم

 ةقالسلا ياو ةبقاكلاو طفلا ةضالخما» ىنفملا وخلا ثييك نم كلفلا تسببلا ىو
 | باتك بدالا يف هل يحانخلا بابشلاف ليلج باتك وهو موصعم نبال بدالا يف يف |

 هامسو ةباتك موصعم نبا فنصو ةناحيرلا ةحن هاهم باتمكب يبحلا هليذو ةناحيرلا هايم

 لاقف الماحت هي رصاعم ضعب هاجت دقو ةفالسلاب
 ينملا كاذ سورع دعب رطعال ةجانخ نبا ةناحير اذش يشن
 ىلسل ”لضول ةفالثلاب ترا. مرقم لكلاب ةنالم كلو

 ايوحن وجما "تلقو
 رهتشا نيح دّربملا ىشاف  ادراب ادغرم وق" يوحنو
 ورعلدي زاببرض نعش“ ادغىتح لظلا يف لغوت
 زم دمج كلو ظركمو ًاللمهمةلعف ىرت مساوه

 قوق انف: ضطتستاو مع نا نم رثيكذ يف ديول زاغل فانا
 دولا معن تن اف اندفا وغلا نسر ضال اي
 دفلا يروا ابولا جرب وحلا نتناانلوق بار ءا فيك
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 'صيلا قنتا ِهليضنت ىلع الك هب تمس ضاق ءاهبشلا كوي
 ”صتن هيتعن ٍلع يرجي نا زاجامل يااا ببكج. كلنم ولف

 نإو ىسيعو ىنوك !روصقم ةنومسب الا نرخ 1 ناك اذا ةاحنلا دنع مسالا نا ( لعا )

 000 ل با داع زرع 0 :ناك

 هلوقب يدرولا نبا 3 اذه ىلا ر »8# دقو ضاق

 لفمو اظعول يضافلا ةظنل يف لاقنتس الإو صقنلا يف نا

 رسكلإو مفلاب قطنلا لاقفتسا ةامغلا دنع لاقفتسالإو مدقن دق صقتلاف لاقفتسالاو
 هاي ىلع ةرسكلاو ةمغلا نوردقي رذئتيجو لال ابحاصم ناكاذا يضاقلا ةظفل يف

 ءايلا عم اهخ نخل بصنلا لاج ةحتلاب نوت ايو لاقفتسالا اهروبظ نم عنم نولوقيو
 الضاف احئاص ًالداع هنوك نم يضاقلا اذه تعنب تلثم ةاحنلا ناول لوقي ةتابن نباف

 مضعب لوق ونلاب قلعتي امو لاقفتسا الو اًصقن هيف لونت نا تزاجا امل اهرك

 ايي كايكحدارحالا رد راج نم ام هل

 انتل فو رح تلك نارا هيك كعساب املاطو

 ْ اغلا ىلا ىنعبب يتلا وا لمعتسا هنكلو هفورحو اددل ]نس اتا اركذ لوف فو

 | 0 اا عراضملاب ةصوصخ ل يلع اهلخدإو

 اهيف هلوقب ةآربلا تناص إلا رعاشلا اذه اهلمعتسا اك اهليعتساأ نم

 مرعلا نم ليس وأ ملا نم بيا اهب حاطبلا تلخ وا داج ضراعب

 ن ةيزمطا يف هلوقو
 - لضقلا دعا[ داع امو ] .» ربح ىبآزلا انك نيعاويجاف

 0 رخ الا لوق وحنلاب قلعتي اعو

 ظ هفرظ نم بج اًهعت مج يل ثدحا بفيهإو
 | هقرط يف ةلعلا فرحإو هظفل يف ثينأتلا ةمالع

 ظ اييرعاشللا دارمو .ةدودملاو ةروضتملا تلالإو ءانلا ةاحنلا دنع ثينانلا ةمالع
 ا
 ا

 أ هقرط نا رعاشلا دارمو ءآبلاو واولاو فلالا اهنا رم ةلعلا فرخإو هي وبح ظنل ثينات

 ا حدملا تافص نم بوبحلا نونج يف مةسلاو . متسلا ةقرافي الةنال لولعم |
 را س2 ري ب نر ب777 77 77 7ج7ج7ج7ج7جخخلا



 اا

 راذعلا :فصو' بع دلع حازا 0و - راكتبالا نم هيلا قب قيسا ل انماللا كلث يف

 يئاظنل عمتساف كيبل تلق يراذع تبن تش نا يل فص لاق
 مالب امال تيك فدانا 2 را يملا ردح“ ةلاوولل» عرد كاذ

 جن ضو نال عج رشا قوالب يراذع مال تهبش كنا كلذ يق يتعملإو

 !وددنتو ًاضياو]ولاب راذعلا لوهبش دقو( ءاملاب دهحلا دعب ءاملا هبشو )-رعاشلا قوقل

 || بيتكلا مرغملا لع .بيبخحلافطعن اهنالفطعلا وإواهنا اهيف ليقف ماللاب |وننفت اك أهيف
 | كلذيف يلوق ةنُمو .فاصوالا نسحا بوبعلل فن ًاتسناهمال .فانكتسإإلا وإواهنالبقو

 فيرطيلادب دقنسحب يح فرخ اكن كف جلو راكع
 فيرظيلاعملا يف ىنعم 1 اهبلا مظع فرح اهل ايف

 ا
 هبحاصس انلا ىف ترص تدب ذمويغدص وأو

 هبحاضملا ؤإو يف * ' امنا تننيتف

 نأ ظرشب مسا اهدعب و قتشم مسأ وأ لعف |هلبق فنوكي ينل يف ةبحاصملا وأو
 لوعنم هنا لع لملا "ضن ليتلاو راس انإو قليلاو ترسو ةيعلب ا اطولذد قزكي
 جاجزلا هيلعو ردتم لعف ليقو يناجرجلا هيلعو واولا ليقف هبصان يف فلئخإو ةعم

 هب الوعنم نوكي ربدقتلا اذهب لينلا نابدرو لينا تيقالو ترد انلاثم يف ردقي هدنعف
 لينلا ىف لماغلاف ْدْيِلَعَو ةعم روكذلل كفل ره ويف ماعلا حلاة معملا وام ةلردتمال

 ترد ذ دقو ( تلق ) ةبحاصملا داو ةيعملا واو وولا هذه لاقيو ترس كلوق وه
 ماللا كلت عإونا يف مهفالئخإو ىو وا امال هنوكعم راذعلا يف ءابدالا نيب فالخلا
 كلذ يف تلقف واولاو

 اجحالهانيبفالئخاراص وفرح يف هإوها نم راذع
 نر اة ولا ]يو < بحل 0 ما

 اعلا ركل .مظع فرح فن١ ل2 18 طاف |
 باتكلا توجو ةئمذ“ اذا ادي و تتوجه لوفت ةءار 0 كرتشم اجلا 1
 0 هبلعو ها اهدع فورا ىحم برغملا ينو جابصملا يف اكدت أرقاذا هتيجتنو ظ

 فور> نرد يلوق يف ةيروتلا كل تنيبت كلذ تفرع اذإو فورا ديدعن يجنلا

 هلوقب بلح ةاضق دحا حدمي ةنابن نا لوق وهنلاب قلغتي' امو . اهلا
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 د دوا مالانل را 1 تدب ل ا 8
 ةصقانلا ناكب ةقوبسملا نامل لعنلا ىلع ةلخادلا ماللا يف ةاحنلادنعدوح#لا مالو

 يهف . مطرنغيل هللا نكي ل .اونمويل اوناكامو ٠ ىل اعن هلوق لثم اهنم فرصن امو ةيفنملا
 / راذعلا مال يف ضيا ت تلقو . ابوجو ةرمضم ناب عراضملا بصتت

 و تدغ هربص ىوق نم 0 تب ذم لاهجلا عيدبأي

 هلغ مال اهنأ تققحتش امال كدخ قوف رهدلا مسر

 اضيا تلقو يك مال فالخي ةراج مال نهو سانلل نيبتل ٠ ىلاعن هلوق لئم ةلعلا مالو
 تلسم لثم ةرادع: .  !دينذم ل لاقدق

 مار 0
 يتلاك ءالقعلا نم كلي نم ىلع ةلخادلا يف ةاحغلا دنع كلملا مالورهاظ ةانعمو

 انلوق ىف ينلاك صاصنخالا مال اهناف كليال نم ىلع تلخد ناف ديزا لاملا انلوقيف

 ضيا تلقو. رادلل بابلإو سرفلل جرسلا
 .لدعلل بسي تاب دق نسح هل يذلا ملاظلل تلق موي برآلا
 لصنلاو ةنسالا لعف تلعف انب : .اهاف نوفحلا ل عف يف هلا فخ

 لعنلا ةيوقتل تديز دق ماللا يش 2 اههاف يغدص رال لمأت لاقف
 تع لتمر دصف لوممم يف نوكتف ةيوقتلل دارت ينلا ماللا يف ةرئازلا ماللا نا لعا 3

 لملا نال تديز امنإو ديزل مركملا تي اروح لعاف مسا لومعم وا. ديزا كبرض نم
 ايلف لعنلا نع ةباينلاب يف امئاف ةقتشملا ء امسالإو رداصملا لع امإو لاعفالل لصالا يف

 اهحدم يف قلطنو . ماللا كلن يف لزغتت ءارعشلا لزت مو ماللا »ذهب يوق اهللع فععض
 ةيرهوجلا دوقعلا كلذ ين اوظنو. ةيمال اهومسو ماللا ىلا اهوبسن ينح  مالقالا ةنسلا

 رحخ نبا ظفاحلا لوق كلذ نمت

 مسقلا فرحا اهتذّوع ةيمال " هتنجو قوف اًيمحت تي وه
 مجتلاةيمال يف يحرشلاطو تظن دقءالقالا نسسلا اهحدمب

 كلذ يف تلقو. يئارغطلل ةبوسنملا ةيءاللا يف مجتلا ةيمالو

 برطلا ينجاتبي ءاربحلا ةنجولا ىلع «هغدص رضخم تمث ام اذا ”بيبح

 برعلا ةيمالب يح يفرهدلاىدم ارم 2ر1 2 عدبب او

 تلق دقو ٠ روهنملارعاشلا يرفنشلا ىلا ةيويستملا ةروبشملا ةيماللا يف برعلا ةيمالو |[
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 ناك نم ضنخت اهنال ضنخملا مال اهنا لاق ضعبلاو . مارغلاو قشغلا ءادتبا مال اهنا |

 ماهبالا ليزت فيرعتلامال يف لب لييقو ديك مالاهنأ لْيقو . مارهب جوأهنسحب عفتري
 مضعب لوف كلذ يف مراعشا نم

 دكا ات مال يارغل اهناك يديبستكيفتلاظاراذعلامال

 رخآ لاقو
 نيد :ىمك نيافح نسمح هل كيلقف قل لوذعلا لاق

 ديك أن مالوا ادنبا مال . اهقوف ةيضراغ ىرتاسما
 قارولا جارسللو

 رفينعتلا ةعول نمل  ىوها يذلا تركناتنكو ةاشولا لاق

 :تفيردلا ةلآب هيلع الف“ + "راكع طخ الود الفلا فلا
 "افعل نيم كت راص ةييبتع نادي ذارا ةناق(يذلا كرك ١ تنكو)ةلوق فظلا ان رظناف

 ةلانح للا وطن ًاغولاذع كيت ةحول نع أن) نكلو راذعلا ةعاشبل كنا ام ةنإو ةراذع

 يلوق كلذ نم نسحإو كتي نمل ةفرعت فيرعن ةل ١ هراذغ مالو همإوق تنلا نا موقب
 ةفذقل مذلا تاغضب تخحصإو ةلذإوع ىوها نم نسح كركي | ذم

 أف رعت تلازال كسلا نم مال هدجو.قوف نم لو انل تحال
 ذو احلال سلا :نخ قافلاو ب نيكل لباقملا تضيزسلا: نم كوالا عبي وكم

 تركناذم يلوقب لوالا ينعلل تخمر دقو ةبيطن ةفّرعت نع بيطلا ةحتاروهو فرعلا نم

 مهلخديو ىل اعن ةلوق نيينعملا لاهتحا يف كلذ لفنو كسملانممال يلوتب ينافلا ىنعللو
 ىهو فيرغتلا ةل [يف اهدحو اللا نا ىلع نيتيبلا يف تيرج دقو. مهاهفّرع ةنجلا
 هلوقب ةصالخلا يف كلام نبا كلذ ىلاراشا 5 فلالا عم اهنا اههناث نيلوق دحا

 رمالا مال يثراذعلا مال نا ءارعشلا ضعب ركذو ( طتف ماللاوا فيرعن فرح لا )

 لاق ثيح
 ةقزا دبع انا ٠ قّلَخ د يفومال
 هئشعل رفا مال” ىراذع يه

 اوكبيلو اليلق |وكضملف ىل اعن هلوقك ل عفلا بلظل ةعوضوملايف ةاخلا دنغ رمالا مالو
 تلقف ذوحج امال يضراذعلا مال ناتيعّذا دقو. اًرينك |

 دودخلا كلن يف ةنم دابوهو يحد كنس اًركسم يعورباي ا



 ظ لسا ورفي 0 يبايع لف
 هدحو مكمملا اهاق اذاف انبرشو انلكا كلوق وحن يف ةدوجوملا يف ةظعلا نونو

 رعاشلا لوقوحنلاب قلعتي امو. وسننل اظعم ناك
 رسكلا نم نونجلا لعف اهطرش ىلع تقو ام ةياقولا نون ةبجاحو

 جتنلا ىلع ينبم ةنال يضاملا لعنلا وهو رسكلا نم لعنلا يقث ينلا يف ةياقولا نون

 لوقن تنكل اهب تأت ملول كنال ةياقولا نون ينمركا يف نونلافينمركأ كلوقككلذو
 نا هيئات نم بوبحلا اذه نا لوقي رعاشلاف ءايلا ةرسك ب سانتل ميلا رسكتف يبركا
 رسكلا نم هنافجا لعف قئ ل فيكف رسكلا نم لعنلا يتث اًمئاد يشوةياقولا نونهبجاح

 رخالا لوق ىنعملا فو
 رسكلا نم نونجلا لعف هل متزجا كأم لعنلا يفرسكأل ”ملق اما

 هيف نحن ام نكي ل نرإو نفجلا رسك يف تلقو
 حاقأ نم ةلاي رحاقا نعو ٍ نع مسبي مي يذلا يدفا

 حانجلا ريسك وهو انيولق 0 هينغج حراج
 رئاطلا حانجي هتيبشو هبده هننج حانجي 0 جانجلا ريسك لوق فطلا امو

 يلوق كلذ نرمو اروسكم حانجلا كلذ تلعجو بدها يف حدملا ةياغ كلذو
 اًريبيك حدما

 ربضعلايضام عراضي ار ما هل تيار مودخم هلل

 ريبرق نمو لعنإ نم عفنلاب  انظحالت سمة: كو
 .رمالإو ٠ .عراضملاو - يضاملا - يو ةثالثلا لاعفالاب لوالا تيبلا يف تيّدو

 مضعب لوق وحنلاب قلعتي امو

 ف غدصلا كلذامل.سمشب ههجو انس دوم رتتسمو

 م اما ينفرعف راذعلامالب ينميملقلاىوك
 ضرافلانبا لوني كلذؤفو ةرمضم ناب ةبصنتف عراضملا لعنلا ىلع لخدت ةاحنل اددع يكمال

 جال اًبدن قاسفالا يسكت. 1ك وشلا يمتكا ابصن
 ينفرعف هدارم نوكيو يناثلا ىنعملا ةدارا سدو رانلا يكدازا لوالارعاشلا نكل

 نا ملعإو ٠ ةلماعلا يك مالاهنا ينفّرعيل ماللا كلتب ينم بلنلا ىوك كيسا يمال اهنا

 | لاقضعبلاف ماللا_كلت اوعون و لوشفتو اوبعالت مث مالل اب بوبحلا راذع |وهبش ءارعشلا
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 فيضلا صيقنت تدارا اذا برعلا ناف فيضلا يف ةئازلا نونلا اهنمو ( تلق )

 ةوعد ريغب بارشلا وا ماعطلا ياي نرمع مدنع ةرابع وهو نفيض !ولاقف نون امو دا

 وهو نابّدرجلاو شراولا ضيا برعلا هل لوقثو يليفطلاب سانلا دنع فورعملا وهو
 0 الك سانلا يمسيو لغإولاب بارشلا ىلع لفطتملا نيومسيو ماعطلا ىلع لفطتإلا
 ذوخ أم لبقو ةوعد ريغب متالولا ىلح لخدي ناكليفط هل لاقي لجر ىلا ةبسن يليفطلاب
 سانلا ٌحالو ىلع مخي يليفطلا نال راهنلا ىلع ليللا موجم وهو كيرحتاب لفطلا نم

 ةحاقولا نم لافطالا لاعفا لعفي ةنال لفطلا رغصم ىلا بورسم هنا وا لفطلا موج
 نود ةستلق دقو كلذ ريغو ماعطلا ىلع موجتلاو سانلاب ةالابملا ةلقو ءايحا مدعو

 اقباس نفيض
 ةداندزا جشم لك ٠> و ١ كللتقما دقن احو
 .دانيززد + ديك 11 قرح لا يكاد ديل

 ضيا تلقو
 ياظن نون رهدلا يف ينتقل نكلرادلا هذه يف فيض انا

 ياتميحاس ضفخويظح صنن يل تبجوا ةدايز اهارإو
 نا مهدنع ةدعاقلا نال ةاحنلا دنع ةدعاقلا نع جراخ هلبق يذلإو اذهو( تلق )

 نونو ريغصتلا ءايكردانلا هب جرخن ابلاغ اولاق نكل ينعملا ةداي ز ىلع لدن ءانبلا ةدايز

 اقسفلإو ٠ نشارلا اضيا يليفطلا ءامما نمو ( "تلق ) ىرخا تامك ضعب و نغيض
 | ةعبسال [ا/ ةنس يف هنا هخي رات يف بيبح نبا ركذ(ةردان). رضيلاو "قلو مثرالاو
 نيعب رإو ةئام تكلهإو ٠ ناكم ةئاهتس تبرخا ةدايز'كبلعب يف تلصح ةئاعبسو رشع
 مديل نيا اهيف لاقف ٠ اكسل ني

 ذعتلل راث ران بيطو ٍعاَرَو و كبلعَب 2 ىنط "ليس

 بكرا فجرا كيب 0 جزام 0 نلف

 ةتركس ةتبلغو ةترخ ةتركساف ابصنم ّلوت بحاص يف يلوق وحنلاب قلعني امو
 هيلع ديرم ال جوال يفر يضنقي كبصن ناب ”تننظ دقلو

 هيلا فاضملاك لاح لك يف يفنإو فاضملاكك لاحت دجوف

 بوبحت يف يلوق ةنمو
 : نا داكوةتيبح
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 نانكاس هيف ىتنلا امو يلق ترسكءيث يأل
 يلونب بوبحلا نع تبجا دقو تلق

 يفاوتلا نم يننجل يسم١ امل دلونلا كنم ترسك

 ينالخ ىرولا نيب بجوي 2 انحل“تبكترا ينارتلهف
 فيفعلا نبا:لوق تفيز ءاغلبلا ضعب نا وناوس يف يحافخملا لقن دقو

 ,نابكاس هيف ىثتلا امو يلق ترسك ؛يش يال

 (تلقز ها 5000000 ىقتلا اذإو نينكاسلل فرظ ةبلق نا هلوتب |[

 فقييزتلا اذه نم اَيلاَخ هللا هاش نا نوكي ام كلذ يف تظن دقو ِهل# يف فيب زتوهو |

 1 يلوق وهو

 نانجلا يف هريغ اصخت تنكسا انج ذم ةنا يبيبح نظ

 ناب نصغ ةتلخ قحزتبي 6 فقاو ةيغ ةتكرحن
 نانكاس هب نابيبح هيف ينتلي نا يلق ىلعافوخ

 يلوق ويغلب قلعتي امو
 زيربالا ملاك وار ايلاو اي هر يذلا يدفا

 زييمنل اىلعابوصنملازال ىرولاردقوبانج بصنب |وعفر

 يلححا ينصلا لوقوحنلاب قلعتي امو
 يروم أن راج نم دن تحرش الو "برا يل رعشلا يف نكي ل مالول

 ريغصتل الأي هب تديز 6 امتدايز يردق ا

 هذهو 3 لجر يف اولاقف ءاي و داز مسا ريغصن |ودارا اذا ةاحنلا نا كلذو

 ملعا مثريغصتلا 1ك كتم دل بل نإ قون وعاشلا» سلتا نبع ف هابزلا

 ناكنإو ينب اي نلول دلإولا لوقي 5 ببحتلل نوكي اذكف ريقحتلل نوكي اي ريغصتلا نا
 هللا ةجخر ضيرافلا نب رع يديس لاق !رييكةنبا

 ريغصتلاب صخشلا ممأ ب ذعيلب 2 ربقحتلا نم يبيح تلق ام
 لاقف ةيهادلا رعاشلا رغص هيي نركب كلذكَم تي 2و

 هيف تلقاك(بيشلا] ضصفن اهتقيقح يتلاةدايزلا نمو تلق( لمانالااهنمّرفصن ةيهيود)

 هَ ملف ”يضراعب بم يشملا تار دقو تلاق

 هبا صفن ىلاوعدت اندنع ةدايزلا يذه
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 ردئاعلا ىلا تقاتشا اهنالص كان فا 225 تدعو

 يلوق هفداصا ملف هراد يف ةترز تنكو يول لا

 رفطللا بحاصاي كنعاقرصرهدلا هل ىتتاف كراد ريبربلا دما اخغ
 رفرصلاب رهذلا ةيللا قو كريغل +: + ةفادعااهيع:مايالا تؤ: لف
 كريغل فيضا هارا لهف هفرص فيكف فرصنيال ةنا ىلا ةراشا ويف دمحا اكن لوقف

 يلوقو. فرصنا لا ةتلخد وا فيضا اذا فرصلا نم عونملا مس الا نال ةفرص ىتح

 ةياذلاىنعب فرصلاو. نيوندلا وهو يحالطصالا فرصلا . ناعم ةثالث لمح فرصلاب

 . ةثداوحوهورهدلا فورص دحإو فرصلاو ةليبس تيلخ اذأ انالف * تفرص لوقت

 يلوق ومغلاب قلعتي امم ةتلق امو

 هيذه غسك دعب نم 15 اح انالف |وبضن

 هب نم ةقوف ول ءهيناك نم لعالعف
 هب ةلوغنم ناك ذا اون ل موكل

 وق ةلغمو

 هفأو ةمم يذ لك نع تاك اذ ناك نداشو
 فايكلاو وراإو لكلا + ىقن ابو انياب

 هفاضالاب موقلل ٌرجئاف ماوس نع ضني ناكو
 بسككيل .ناث ىلا 0 ةارغلا دعو هيلا ةتلامإو ”يش ىلا يش مض ةيوغللا ةفاضالا
 511 ليو دمشما لون فقيفلا ىرق ضيا ةغللا يف يو ضيصختلا وأ فيرعتلا ةنم

 ضيا تلقورهاظيتاببا يف ىنعملإو ةتيرقو ةنلزن 1

 هع لاخلا كسم عانصلا نم لازغ وب فسر ماهو
 ةيضل اشخالا نكاس كّرخ هيف ردصلل ةمض يفابخ

 جرخ اهريغب كرح اذاف رسكلاب الا نوكي ال ةاحنلا دنع نكاسلا كليرحت نا ملعإو

 دعب ولبتك مضلاب < 1 ةاىغلا كرد دقواذكةتكرح تناك ل ةنعل ًاسيفس ايلا نع

 نوكت اهلا فاضي ام فذح دعب اهنال تاياق اهوبسو ءادبلا تاكرح ىوقاب ا وافيا
 ةياغ اباعج ةنال ةمضب اًيكرح ةنكاس ءاشحالا ىأر ان بوبحلا كلذ نأكق مالكلل ةياغ

 نعلا نبا لوق ونغلاب قلعتي امو . ثاياغلاب اهنحلاف مارغلإو دجولإو بحل
 يناث كاوس وبف سيلو_ _ىنعملا ّيباق_انكاساب



 عساك تدبصأ اهتيإ ايا اهعيل 0

 نإو مضلا ىلع ينبم فرظ يو ثيحي اههبشو نط 1 ةهومغم هدي نأ ىلا راشأ
 هيجتمدي نا ركذال مث فرحلا راقتفاك ار اقتفا هيلا فاضن ةلمج ىلا هراقتفال اما ناك

 هلاوحا يف سكلا ىلع“ هونب و سمأ برعلا ترك اكرمكت نا ىنم ثيح ملا ىلع ةينبم

 نم ةعنم برعلا ضعبو اسفيرعتلا فرح نهضت ةنال اهنا ناك نإو هونب امإو ةثالثلا
 فرصلا نم ةعنه مهضعبو ( اسما ذمابجت تي ءأر يلا ) وق ةنمو هبرعي واقلطم فرصلا

 تالاهعتسا بيرعلا دنغ هل نا لع هب و رجنإو بصدلا ةلاحرسكلا ىلع دينبيو عفرلا ةلاح |

 اريبك حده ممضعب لوق وهنلاب قلعتي امو اًنالث
 ”لعاف كلنال الا تبصن امو ”ضفإوخ يو طخلا حامر تبصل

 اهنتايا حامرلا تبصن كنا يرغشلا هانعمو لعانلإو ضنخإو بصنلا وحنلا نم هيف
 كلنالالاحامرلا كلت تيصقن | امو تبضتنا اذا ادغلا سور ضفخت ضف|وخاهن!لاحإو

 لئاصو سراف كناوهو لعاف كفضو نازيم يالعاف كنا لعل دياهبصنيا . لغاف |

 ”بنصنلا نال العاف هنوكيف اهباصتنا ةلعرصحو كلذ ريغ ىلا بلاسو لئاقو خراجو |
 يح ( ةفيطل ) هريغو ردصملاو لاح إو زيبمتلإو فرظلا بمصنك لعافلا ريغل نوكي دق
 ةلووق دابع نتا ييخاملا سسوالا ىلا تيقكف نفرم ضرولوتا نا

 قدا ليك تقالتو ادنلا يلوي لزب ل كوم نيعب هيلا رظنا
 اولا اعدلاو ىئانث منغاف ةجانجي ام جانحا يذلاك أنا

 ةئاهسم ايف عرص هيدي نيب عضو ههجأو امل مث هتدايع ىلا هجوت د ايلا امرت اناق

 يذلاك انا هرعش يف لاق يزرإوخلا نال كلذو دئاعلا انإو ةلصلا هذه هل لاقو رانيد

 يذلا اج كلوقك د ئاعو ةلصوملا اًماد جانحي لوصوم مسا يذلإو هجانخيام جانحا
 انإو ةلصلا هذه هلوق يف بحاصلا فطلتف دئاعلا وه ريمثلاو ةلصلا يتتببحاف ةتببحا

 دئاعلا انا نيا ذوغلا ؤهو رخآ ينعم لهجيو رئازلا ءانعم دئاعلا انإو ةلوتف دئاعلا
 هلوقب اغراف هداع اقيدص وجت :ةرسغلا ضعبلو ىرخادغب رم ةلضلاب

 لضم هد زا ل نم داع تح ”تضرم

 ةليمجلب ناار .٠ تاو هيوم هل. ايت
 يلوق ىلاعن هللا ةحر يدارملا يدنفا ليلخل هب تبتك امو

 ردل اشو ئبقراطلاب.عاجرف 8 :رز ىضم دق ايف تنك دق
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 ىهاظ ”ةعبرا اهفورح ةيآ ام يراقلا اهبااي
 هاب ةي 1 نم اطبحماف اهلك دحإو”فرحليقو

 يطاربقلا لوق فئاطللا نمو

 ادعابتو ىلف ينتداز يف نإو ةبابص دودقلا فاطعال ليما

 ادئاوم 2 اذا ابيلع -لضفطت مانالا' نيب ينبجمشو

 كتل نم ءامنإ توب ةلوقوةمحلا ءاينا نسفرتلل نا هيولاخ نئاركذ دقو

 ينعي اهاعفإو يه ينترب ريدقتلا نوكيف اهنيع يه ًالسرم اجي اهتايمسم ءامسالاب داري نا
 امور تلاورحلا يف ريسلا ةلصإوم شو اطاعفإو قونلا ةترب رافسالل هتمزالم قثكل ةنا

 ةارغلا دنع مالكلا ةنم فل أتي ام ةيقيركذ هل م ةيل ءامسالاب تايئسملا شو قونلا نعربع
 ضيا ءالعلا يلا 03 كلذ نمو

 عطنلا ىلع ةالفلا يفاياطملا انبصن انناف ةايحلا ضخ مكتودف
 اًضياركذو. بصتلاو ضنخلا يشو بارعالاتامالعضعب ركذب تببلا اذه يف هجو
 ( بطحلا ةلامج ةنأرماو) ىلاعت ةلوق ةنمو . روهشم ةاحنلا دنعوهو عطقلا --

 ةباعصا ضحي ةنا ٌةانعف يرعشلا تيبلا ىنعم امإو عطقلا ةينور دقنلا لع هلا - بصنب

 يف يا شيعلا نرم ضنخ يف نالف لاقي شيعلا ةعس يشو ةايحا ضنخ ين ذخالا ىلع

 اياطملا انبصن اننالرنسلا ةيها يف إوذخغ شيعلا ةعسو ةحارلا متدرا نا يا ةحارو ةعس

 ةنع ربع فيكف بعت رفسلا نا تلق نإإف تافاسملا عطق لجال ابكرابم نم اهانمتا يا

 يف كفوقو لاط دقل مهضعبل ليق اكةحار مالا نوحي هبال( تقر ما

 رعاشلا لوق ينعملا نمو. لظلا يف يسولج لوطيل لاقف. سمثلا
 ادهل عومدلا يانيع بكستو اوبرقتل كتعرادلا ندب يالا ا

 اًضيا ءالعلا يلا لوقوحنلاب قلعتي امو
 رعبجلا نم حاصلا ريبكتوق ام ةمذت قارف نرع ىرعن قالت

 بجوا قالت وهف انقارف نع فشكتيا ىرعن انيقالت نا يوحنلاويرعشلا هانعف
 ريسكت بجوي عضاوملا ضعب يف هاحنلا دنع عبجلا نال ببجت رماب اذه سيلو قارفلا
 || بجوأ امجاىصلا ريسكت بجوأ عمجوبهف رومعوورمعو دويزو ديرك حاوصلا ء ايسالا

 رعاشلا لوق وحنا رايلمل نمو فيلد ىنعم وهو ادقارف ادعمج
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 ىلع ةيدقن ةاىغلا نم دحا زّوجيال يذلا ازيخ ناك ىح ينرخارهدلا نا ىنعملاو

 "ناوحن اًقرظربخملا ناكاذا الا !ًدي ز اق نا لاقي الف اهيلع ههدقت نع الضف ابمما
 باجا كلذلوربخلا مدقن زوجي ذئتيحن ديزرادلا يف ناوحن اًرورجم وا كدنع اًديز

 |دلوةب نينع نبا ءارعشلا ضعب
 اتعاجلع اهنقن ”نمانلا كلل .٠ تبجشوا نينع نباااي اقرظ كنك ولف

 تكول كنا دارامإو مهلع سانل | كتم دقل كريغ عسن فرظلاك تنكول كنا يا

 ارا تنكول يا حابصملا يف اك بلقلا ءاكذو ةعاربلا وه سلفلاكف رظلاو فرظ اذ

 قشمد لها رباكا اجت ةنا ىتح ناسللا ”يذب نينع نبا ناكو٠ سانلا كتدقل ءاكذ اذ

 رعاشلا لوقوحنلا ةفرعم ىلع ةمف فقوتملا نمو . اًموبع
 اتح هل ينم ليملا نراك حال نإو وربغل ينم ليملا ناك باغ اذا

 اسألا يوبحمباغ ناىرولالكو ةبج لعنلاوومغلا يف له ياك
 كلذلو لاعف الا ىلع لوخدلاب اهصاضنخت(يف دق لثم له نا ىلارعاشلا راشا

 دارملا نال (رهدلا نم نبحناسن الا لع قا له)ىلاعنةلوق ةنمو ٠ دق لحم يف لهاولمعتسا |

 لعنلاب اهصاضنخا يف دق نع اهتبتر تطحن ماهفتسالا ةزوبك له تناك أمل نكل يتا دق

 رتل اع كلو الار جيرو ناك اذا لعنلا+ ضخ يف .ايبألا لف تلفذت
 ناك اذاف مسالاب هبوبحم ريغ هبشو لعفلاب ةبوبحم هبشو اهب ةسفن هبشرعاشلاف مسالا ىلع

 ىخنلاب قلعتياممو ةبوبحم رضحب ىتح هب اللعن ريغلل لام الإو وريغل ليم الف !رضاح ةبوبع#
 ' اليخيوجين قاّرولا لوق

 ”فلخم ةفلخ هيف يظو يدني  ةلعل تلق لاملابلخصسو
 ةفرصب الا محلا قباجاف“ ةمالس وج نسل ماردلا مم

 كارد ردكلا ع طفل 0 كارو كت عج أر دلا نا ٌءانعم

 اذهو عومجملا ةغيص ىهتنم هنا ا عج مار دلا عمج ناكنإو ةناب باجافقاننالا

 اقون فصي ءالعلا يلا لوقوحنلا نمو . ةفرصا نا ينم مورت فيكف فرصي ال عيجلا
 لاطفال "رهط امنا قتربآأ < ةمورا ا تتءاج 00 فورد

 يمت برعلا نا مدقن دقو فرخ إو لعنلإو مسالا ركذ وحنلا صخي ام هلوق ينو
 تناك كلذك تناك اذا اهنال مسجلا ةقرو لونا أ فرامل اهنيدت قرح ةقاثلا" ||

 ْش مالسلا هيلع حلاص ةقان يف رج نبأ ظفاحلا لوق فطلا امو. ريسلايف عارسالا لعردقا |



 ناكل

 سو هيلع هللا ىلص انيبن جدي هنع هللا يضر تيت نب ا

 يا نورا سلا يفلاقاذا وبساىلاةيبلامس لالا ضو

 0 دوب يراد وّذف ا 8 نم هل قشو

 1 0 لوق يف(تلق) رداصملا نم 50 0 313

 ام كلذ لثمو ردصم وهو ديلا دويحم لصإو هيسا لصا نم هل قشو فاضم ربدنل
 نمحرلا نم ةنجش جبرلا لاق سو هيلع هللا لص يبنلا ناهنعهللايضرةريرهيبانعيراخبلاهإور

 ةلصإو نمحرلا لصا نم ةنجت يا . ةتعطق كعطق نمو. ةتلصو كلصو نم هللا لاقف

 رجتلاب محرلا هبشو.. نمجزلا مسإو.مجزلا رجش اهنم تجرخ ةضورب ةمحرلا هبشف ةمحرلا
 عار ىلاعت ةنا يفو . ةميظع ةراشب يل تحالانهو ٠ محرلا عإونا ةرثكل ارظن فنلملا

 ٠ اهعطق نم عطقو ٠ ..اهلضو نم لصوف نمحرلا هيسبأ نيبو اهنيب قأقتشالا ةبسن م حرأل

 ىنسحلا هللا ءامنا نم نمّوملا نأل ةّيسا ةيسا قفإو يذلا نما هدبع يغار 5

 سو يلع هللا ىلص هيبنو هللا دبع حدم يف لوقي ةآربلا بحاص ناك اذإو

 مذلا يفقحبا فو وهوادجم ييمستب ةنم يذل ”ناف

 نمور هحو لع مسلأرورم نم فطلا ةراشب نم اهلايف مظعلا برلاب كلاب ايف

 اوم نم ىلع هراختشإو ٠ هروبحو ةتطبغو ٠ هرورسو نمءوملا حرف بجوت ٠ ميسيلا

 انمءوم ه يس ىلاعت قحلاف قردصالاءانعم ن مءوللانأ ملعأو ٠ هالومو نيس مسأ د هييسأ ةقفاومل

 0 نال تارج ل1 نم ميديا ىلع هبرجيو ةقلخيام راهظاب ةلسر قدصي ةنال

 ث دي اهف يدبع قدص هلوق ةلزنم ةلز زال رجلا هللا لعجت هللا دع نم ”فيوفتم قل

 سينجتلا نيب قرفلا (ةدئاف) . رابنعالا اذهب قدصم يأ نوم ىلاعت هللا مسأف ينغ
 كلذ سكع قاقتشالاو ىنعملا فالئخإو ظفللا قافتا سينجتلا نا قاقتشالاو

 :«وغلا لع تاقلعت بلطم

 رخاوا لاوحا نع هيف تحي لع وهو . وحنلا مع رعاشلا هيلا جانحي لع ظعاو
 | يفرطخملا نعو ناسللا ٍلطخ نعزارتحالا ةتدئافو ٠ ءانبلإو بارعالا ثيح نم ملكلا

 نينع نبا لوق لثم مهني وا 'يشنيل رعاشلا ةجانحيو يبرعلا م | مالكلا يناعم مهف
 امدقتي ناوحنلا يف ةنحافل . ذا نورابخأ نم نك
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 رلَظلا نم قتشم ملظلإو ”جرضخسم كنول نم كلعف
 يلوتب لوو اًريبك حدما كلذ سكعب ( ”تلقو )

 مشلإو قاللخالا نسا فرش ىرولا قاف !ديساي

 ُْ َركلا نم تشم مّركلاف اديس ديس ل ناك نا

 عيجتف لوصالا نم اق لح نإ رييضلافا ربكم ريغم قافيشالا نأ ملعاو
 كلناف .- (ملس) ةدامنخات نا كلذ لائم ٠ هينابمو ةغيص تنلدخا نإو ا

 عيمجملا ناف ٠ ىلسو.٠ ماسو. ملسو نايلسل هتفرص اذا هفيرصت يف ةمالسلا ىنعم ذخات

 م | نادي نوكي الف اردصم ةنم قيقا قوكي نإ دب الو ةمالسلا م قداشم
 افنغو هلا الاس مّلسأ ملسو هيلع هللا ىلص ةلوق نا تفرع كلذ تفرع اذإو رداصملا

 5 :ليرغ لس نال قاعتعأ هيف نسر ها اي ره هللا رنغ

 هللارفغ رافغو ةلوقو ةللاشللا قم كا !بلباس هوقو مدقت اك رداصملا نم ايا نوكي. ال

 دما دن ام ىلا ارطن نا: ليسوو هاكيصع ةيصعر ةلوذ كلذكو :. ةلئماظ
 ا 1 نو و ان 4 تشو تؤر رح انللا كيم لي قاقيغا ظملاجو لسا نيب سيلف

 لخمو ٠ قاقتشالا وهف ةملاسملا وهو دحإو لصا نم قتشم اجلاسو مسا هلوق نم الك
 اهالك ميقلاو قاف هلوق ىلا انرظن اذا . ميقلا نءدلل كهجو متاف ٠ ىلاعن ةلوق كلذ
 لصا ىلا ناظفللا عجري مل ناف قاقتشالا وه كاذف مايقلا وهو دحإو لصا نم قتشم

 ءالقلا نم ينافلإو لوقلا نم لوالا ذا . نيلاقلا نم مكلمعل ينا لاق ىلاعت هلوتك دحإو
 مهنا مدقت دقو . ةياقنلا حرش يف قحلا دبع نبا كذ ام قلطم قاقتشا وبف رجتلا وهو

 هديك ل ومالا ىرم الصادحأت نا ريف  نيتكلا قاقتخالا امإو قاقتشإلا ةبش هزه

 نميش دعابت نإو اهنم فرصت امو بيكارتلا كلت عيجت ١ دحإو ىنعم هبيكأرت ىلعو هيلع
 - مرق فو بيكارت (مر ق)ةدام نا ةلافماهيلا ليوأنلِإو ةعنصلا فطلب ةٌرامع كلذ

 ٠ ةوقلا وهو دحإو ىنعم اهعيجي بيكارتلا قبف قرمو ٠ رقمو ٠ قمرو - مترو - رمتو
 - راقلا يف ةبعالي نم بلغ اذا لجرلار مقثو ٠ محل ةوهشلا ةدش مّرقلا نال . ةدشلإو

 كلذ قيض يأ قمر شيعو -: هرهد: نم ناسن الا بيصت ةديثلا يو ةيهادلا لَو
 هدد كلذ فو رانا رفا لاك - زارحلا و ريصلا ةبفه يك ركلإو ٠ ةدغلا نق حوت

 نكل هتوقو هئاضم ةدشل كلذو ةيمرلا نم ذفن اذا ممسلا قّرمو ٠ ةهاركو قئاذلا ىلع ظ
 قاقتشالا نمو . رييكلا نود هيف ةحاصفلا عوقول ريغصلا قاقتشالا لاعتسا رونكلا |
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 كلذ لعاف ضايبلا وهو هبيشم نول ىلا اًرظن بيشألاب ري رو دقو كلذ
 نيبلا عيرص حدمي ةلوق فرصلاب قلعتي ام يّرعملا ءالعلا بلو

 ٍليعف ىلا ل 0 ةتكرا ادتف رعراصب ةعم

 ليلجلا هللا يف معلا يف اودارا ذا ميلع اولاق ام

 نا حمصي ل ا 000 ل نا دارا

 . ملعو ريدتك لعاف ىنعب نوكي نا حصنو . يرجو ليتقك لوءفملا ىنعب نوكي

 اضيا ءالعلا يلا لوق فرصلاب قلعتي امو .كعرصي الو نيبلا عرصن كنا ىتعملإو

 ماغاد إو فذحب ينبقعيس ينامز ينريغف ينفكرصو

 يا ينفرصو ةلوقف . ماغدالإو . فذحإو رييغتلا فرصلا عإونا نم هيف ركذف

 رجرام يأ 0 اج وي اعود

 نسف 10 00 ةلعو
 لا لامع ةظرادبالا ف دريك ملا قلتو ريدقنلاو را نرم لاح انين ةلوقف

 نا: قلعت لاق توللو 0 قلخ ةنال ةعصلا لاح يف النعم هارت كلنا يا ةعصلا
 أ اهقرافي ال ينلا ةّلعلا فورح نم فرحك و هف هيلتبن جاشما ةفطن نم ناسنالا انقلخ

 ةئعبت يلا هتلعو ”لتغم اًماد وهف ةلعل الآ ايش لعفيال ناسُنالا نا هدارم وا لالبعالا
 ىلاعت قحلا هلآ ةلع نع هلعف نتي لو ةينيد ما ةيويند ءاوس اهكرت وا ءايشالا لعف ىلع

 مو لعني اع لسي الاذطو ةغلاب ةمكح يف اننإو هكر 0 | "يش لعف ىلع ةلع هنعبت الف

 ةلبقلا انلعج امو. ىلاعن هلوقلثم ةلعلاب ىهاظ رعش ام ن ايلا يش ,اخام هادو ا

 ةكجل الا هانعفف . هيبقع ىلع بلقني نرمح لوسرلا عبتي نم ملعنل الآ اهيلع تنك يقلا
 هيبتع ىلع بلقني نم لوسرلا عبتي نم ملعن اننا اندابعل انراهظا يو

 *6 قاقتشالا لع تاقلعت بلطم #

 مكلا لوصا اهب معي لوصاب 00 قاقتشالا لع رعاشلا هيلا جانحي امو
 ةعم عستي نأ لجالرعاشلا هجادحن عرفلاو لصالا نيب زبيمتلا هتدئافو . اهعورفو

 هلوقب دويسأ و عاملا لوق لثم مظنلا لع هي ردةقيو مالكلا لاجي



 الإو ىعالاكب يعلاب فصولل الا برعلا اهعضت مل لعفا ةغيص يف يلا هيدا دا |

 ا رار حبا نكي مول انضر كالو أب |
 تعضو !؟ برعلا كل تلق 5 ) لعاف ةنز لع أ 0 1

 ىحنو د وا الإو ضيب الاك نإول الل اهتعضو كلذكف بويعلل لعفا ةغيص |

 ةفوج ةلعلا فرح نال فوجا يمس لعنلا رز ةليلا فرح 0 . فوجالا فالخ أ

 فيفللا وهف ةلع افرح لعفلا يف ناك ناف صوقنملا وبف ةياكلا مال ةلعلا فر> ناكناف

 اتورقماقيفل يس ةمالو ةنيع ةلعلا فرح ناكناف فينل ىنشلئابق نم عيدجملل لاقي ذا

 يلوك ةلعلا افرح هيف نرتقي 0 ناف- رو ىونو ىوق كلونك هيف ةلعلا يثرح ةنراقمل

 ل اعفالا لس > عباسلاو. ةلعلا يثرح نيب هيف ق رافلا دوجول اقورنم يمس يشب قوو يلب |

 ل اًيئالن ناد نأ دحاإو: شن نه ةمالو ةتيعا ناك اموهو مصالا ىجسو فنفعاضملا

 نأ دحإو سنج نم ةيناثلا همالو هنيعو دحإو سنج نم ىلوالا همالوهّواف وأ درو دش

 نامل اًرظن لتعملاك فعاضملاو زومملا اولعج دقو لسلسو لزلزوحن اًيعابر ناك

 دقتعملا ىلع تيدبو تدب و تيرقو تأأرق كلوتكةلع فرح هتزمه بلقت دق زومملا

 كلذ دعو تدب لب تيدب لاقيال لافف ةغللا ةمثا نم هركتا نمل اقالخ ةيناثلا يف
 ةحاور نب هللا دبع هنظإو ةباىصلا نضعب مالك حدر ةادرو فات ميله درو ل مل

 ىنكو ( انيدب انبر هلالا مساب ) زجرلا نم لاق قدنخلا رنح يف نا ةباحصلا ءارعش دحا

 تللمانمتيسحإوتيلما 00 لع فر 1 1 يعل[ فرو اهلل

 (يساق نينيعلا فوج "فيي : :ل) مدتتملارعاشلا لوف تَقْرَع كلذ تفرع اذإو تسسحإو

 رثكا تقرغتسا ىتح فينللا يف تددعن 15 للعلا ويف تددعن ةنا فيفللاب دارا ةنال

 نا ينعي ءادةل ءاد لك اهجوز فصن عرز ما ثيدح يف ةأرما تلاق اكوئاضعا
 ةانعم نا مدقت دقو .يوغللاهانعم فيفللاب دارارعاشلا نا وا ءاودالا هيف عمججا اهجوز

 ىجتملا كلذ نوك نع ةيانك ةنالوجتلا ثبخا نم كلذ نوكيف ىتش لئابق نم عينجملا

 يجافخلا باهشلا لوق فرصلاب قلعتي امو. ىتش فطن نم نيعينجلا ينزاا دالوا نم
 بعصإو نيملاعلا عيمج بويع نم دشا تايناغلا دنع بيغلا و

 م ا ا
 ملع عاقإو بسحلا نم بيشلا ّنهدع يف ءاسلا يأر بّوص يحانخلا نا: كلذ ىنعُمو
 1 يعالج لاق انزو تاغ هل لاتيال تاع اذا ناسنالا نأ وهو الط كلذ
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 ءافلاب برض داض نع نوربعيف برَضك ةيثالثلا ةلكلا لوصا ىلا نوزظني نييفرضلا || .
 مسالإو لعفلا ديزاذاف لعف برض نازيمنولوقيف ماللاب ِهئاب نعو نيعلاب ِهئار نعو
 لعفي برضي نزو نولوقيف دئازلا فرحا كلذ لذبب ةنع وربع ةيثالثلا لوصالا نع
 لعفم برضم نزوو لوعفمبورضم نزوو لعاف براض نزوو العف ابرض نزوو

 رعاشلا لوق فرصلاب قلعتي امو . تاماكلا عيمج يف اذكهو
 ”لمملا تاغللا يف يفاكْنكل عفا كيف لضفلا تافص نمانا
 مركلا فو معا م اعلا يف وهف لعفا ةغيص ةليضف لك يف هنازيم نا دار ١ ةنال كلذو

 لضفلا ك د اكو جاو . فرع ءا ةفرعملا فو ٠ فرعا تقول فو ٠ .مركأ

 ةلمجملا ةيلكلا ةقلل هد ١ لها يع ةلمللا ةفكلاك بوت تييوحاا أك

 ناكف ةسفن كلم نر + كللملا : رثنلا نم يلوق كلذ نمو ةموق ةربتعيالوه كلذكف

 فرصلا ملعب هانعم ةفرعم قلعت اعو اًيناحور ا د ع أو ٠ : اًخر هير فلا

 اوقب ايفرص وجب مضعب لوف
 يماق نينيعلا فوجا فيفل يس انه هجو هل يفرصو ش

 ىناختلا نم ضاضرلابفرعامو' .. ةةتنردعلا دقن فرصلا: 3 ىفم
 ناك اًقرح داز ناف دّرجلا يئالثلا لعفلا لضا نا مَّدقن دق يسادس ”ةجو هل هلوقف

 هعاقلا ىازاق .ايسادش راك فرحا: وا ايسامج ناك يفرك يوم انك
 كلذو ةدايز يسادسلا مسالإو لخفل اك هيف دي زم ةهجو نا ( يسادس ”هجو هل ) هلوقب

 رقبلا تافص ىلا رشبلا تافص نم جرخىت> هيف لكلا عامجاب وا هفناب وا هتيحللوطبامأ
 هاوقب رعاشلا اهعمج عإونأ ةعبس لعفلا لوصا نا ملعإو

 ”فصإورعشلا نم تيب يفءاج 5 برضا ةعبس لعنلا عيمج لوصا

 50 ءاويلا صوفم و ىتيفل ١ تفوجلو ل لام ا فمر يح

 ناك امويملل و <لتكو كرصكةلعلا نفر ةرحا نم ةمالو ةنيعو ةَواَف تماس ام ميجا
 ةنالثلا فرحا دحا ناك ام لكفو 0 00006 ف اك ارومم ةثالثلا هفر>١ دحا

 اهنوكسدنع ىتست فرحالا هذهوغايلإو واولاو فلالا فرحا ةثالث يثوذلعلا فرحا نم
 دلا فوز تيم نوكسلا دنع :اهتطخع نمايلبق ام كر كناك ناف قللا ف

 ءاف ناك نا ةلعلا فر نا ع ٠ نيلو دمو ةلع فر يهف كلذك الا نوكتال فلالإو

 اهب هلثث مدع يا هئافريغت مدل يوصل هتلثامل الاثم ينو: 0 الاثم .-لمتلا

87 

 ا م

 امس ستصل سل ا
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 ف تابح ا ركذو هد دوأد و لاق ضيحت 9

 رعاشلا 0 اههيح 0 00
 اقللا دنع ضيحلامد لفك افصلا قوف بنارالا كحضو

 اي ناك ول ذا ا عز اهضيح ناكمل بنرالا بيرقلال نجلا نا ممزو (تلق )
 ماا 1 نيا كو ىنارالا قتوانكأ نجلا زعم بز ناب ول هاشلا ناكل

 را يوما طببابلا نعوم انو ةاينانمح نالت ىفيللف مرا : نط

 راصضعإو 00 نفح ةرشعو الات هاو ضيفلو

 رابكرلو ل سافن .“ هاهو فيضَو اًكارَع ُثمَط م كح -وسارد

 ةلصا ( تلق ) ةنربكأ ةنيآر الف ىلاعن ةلوق ريسافتلا ضعب لع ريخالا نمو (ثلق)

 1 ا وا ا

 قئاوعلا رودخلا يف تضاح تك نإف رعقربب للا[ اذوتشإو هللا يفخ

 نم دعاوتلا أو ىلاعت لاق. جاوزلاو ضيحلا نع تدعق يتلا يف ءاهريغب دعاقلاو

 نأ وح نأ ةياغلا غولب نع ماقلا داوج لك انهو 5 يتللا ءاسنلا ظ

 همبملا هذه ريغ ىلا هنانع ىولو . فقوتسإو فقوف . ةياهن ناديملا اذه يف هبرجل نوكي ظ

 تلقون اننل فرغ تيككفكو : هن ادعى رع تذحا اهديعف-:ففتطلاو

 د فيرصتلا لع يف بلطم

 لوصاب ”لع وهو - فيرصتلا لع ىلا جانحي ةغللا مع ىلا جانحي امكرعاشلا نا ملعا

 رارتختلا وهو وتلا ةزئانك ةئدئافو بارعاب تمل يلا جلكلا أ ةينبا لاوحا اهب ملعب |

 اهب نيعتسي فيرصتلا )لع يف ةكراشم هل ن 6-5 2 0 ا 1

 سردم يف يلوق لثم هئاشنا ىلع ا

 ءاقم لضفلا ةبتر يف هل ام ايبغاي

 ماما لهجلا يفور مهجوبا معلا فكنا

 مالكسي ردت نبع نكلو سيردن كل

 00 ا نازيم نيع ثدرا . مال كسي ردت نيع يلوقف

 نال كلذو [سيلدت ناك امال سيردنلا نيع نيع تاكا“ اّرلا فرح ةنيعنوكتف ل ليعفت 0

| 
1 
| 
1 
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 ْ تدلو نإو متم يف نيدلو ت 1 ترم مق او ادلو تدلو ناف هب مءاشتن

 كلعضرإَو تلم: اغضّرم تياك واذ ثانعم يف كئانآلا وأ: راكذم يف روكذلا
 ةولوتي ءانطالاو ةليغلا نكت يدرغلا تناك و. ةليخلا اهلل لاك  ةليعلا يفاحللل

 يبغا نا ت يه دن لاق كو ا مسو هللا ىلص يننلا هني مل نكل اد ةليغلا نبل

 نست ا نمو. 0 ارضا هيف نال م اناوزإوجا ناين يبملا كرتيفوب ةليغل | نع

 ا حط رطلا هتريكل . ءادجلا يدنلا ةريجصل لات يدنلا ردص ءاسنلا يف

 ف ودا لوح 0 تداولا اه ةناديسلا 3 أهنم عضتر يام يدنلا ُْ

 الام 4ل يدنلا ةلزنمب لجرلل يف امامإو ةآرملاب 0-3 5 نسال

 لاقي يسدنلا تيكسلا نبا لاق حابصملا يف لاقو لادلإو ةثلثملا ءانلا مغب ةودنت
 ىكحو اهزممال برعلا ةماع نرا ديبع . نعو ةىدنشلا زم# ةبتور د ضيا لجرلل

 يف هلاق صقنلا ىلع دانث اهعمجو تبكسل نبا لاقو وزولا عم ءانلا ض عرابلا يف ظ

 فلذلا فخلا تاذلو . يطا عابسلاو 0 بنان مودل 30 حابصملا ْ

 تقوناح نم قتاعلا نا مدقلو ضيحلا نس تغلب نمر صحُلإو ردا فلظلا تانلو

 يتلا ليعنك يلو. رولا اهل لاقيو ضحت مل ينلا ةًارملا دبعبك ًيبضلاو . اهضيح
 6 ال لاقيف هيلعو( تلق ) يليهسلا ةلاق ماركو مرككءاسن اهعمجو اهضيح رخأت

 اهو ضيا مايا ريغ يف مدل | ىرت ةضاختيسمل|ءاهربد نم ضيحت ة رم قلفاسلاو ء اسنلا نم

 نيدت عمن هب راج هيقايرضتح ىعو فرخلاب نا انتا نعو هقفل | بتكيف ةروك ذم ماسقا

 ضيم اوهنس نيرشعو ىدحا اهرمع دج ىأر ةنا ةنع هللا يضر يعفاشلا انماما نعلقنو
 يور. ءاّوح تضاح ةأ ارمأ لادا لذاعلا هل لاقي محرلا لخاد قرع نم جرخب مد
 كلةيلعجالو كتيزذو ل اهادانف ةفرعا م ملمد ىنءاج اهبيز تدان تيمداالل اهنا

 ضعب اهنمركذ نإويحما ك ثانا نم عسنو ءاسنل :لا نبب كرتشم ضيح|و.٠ اروبطو ةراقك

 هلوق يف اسمح الضنلا

 يسئ ادنع ,رايخ بدع ٠ .دنل تنإويح تأ شيحت
 يمن ك1 .شاناو عبضلاو قبلك عم مد يب ىثنا

 ىلوالا سيفحلا ىلعو .٠ نادرو تانبو . ةغزولاو. رك أو ةقادلا كرت دقو

 كثيدح نم هبنس ىف يور دواد ابا: نازكذو ىربكلا نإويحلا ةايح ين يريمدلارصنقإ

 _بنرالا يف لاق ةنالسوويلع هللا ىلص يبل نعربع ني.للادبع نع ثريوحا نيرباج ||

 ش
 ش
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 . ةضافضتلا ةوخرلا ةئلتملا ىسنو. ةَرب مسجلا ةعلعملا ةأرملا نومسيو . اهيف ةضافا الو ظ
 ل اجنرلا يف نمسلاا يشآقرلا لاق. ةضافألا اهيمسنو نطبلا ةهظعلا نومذي اك اهنومذيو |
 3 ام ةنع هللا يضر يفاشلا انماكا 7 35 كللَدلَو ( تلق هلع ءاسلا و ٍ

 0 ماقهالا مدع نم الا نوكيال نمسلا نال يا نسحلا نب دمحم نوكي ناّألا طقنيمس أ[
 ةئلتم ةَجدَحلا ةأرمإو . اهم نوكي فيكهارخارمأب الو هايندر ءأب“ مهم ل نف نيدلا |[

 هدا 0000 اهعماركل ةبسحلا ةيوبرملا 3 اراإو٠ نيقاسلإو نيعارذلا

 ةأرماو“ ةفيرظلا ةفي ادللا غنلاب ةبللا ة ًارللو- ةلقاغلا ةوجنلاة أرا]و.ةماركل تيبلا دنغ |

 0 ا فرح 1 ةعانصب لغتشتو اهديب اهجوز لمعو اهلع رشابت يقلا |

 | ةًأرملاو. نيلخلإو ءابلخلإو- ءاقْرخلا اط لاقي ةلاطبلل ةمزالملا ةيلاخلا ةغرافلإو |
 0 1 تال اذ ىلا ةذلتلا“# ارطاو“ ةقبلا اايلثمو . دالوالا ةريبك ظ
 لبحتال ينلا يهرقاعلاو ٠ دلو اهل توبي داكي ال يتلا ىرلاك ى 98 . معمدغو دالوا |

 يف نوكي داو ءاسنلا ماحرا يف نوكي ءاد مّمعلإ |ورثعلاو ٠ ضيا مقعلا اه لاقيو

 ىنف. نيللاكةأرملا ينمو. ةبورل اكل جرلا ينم نرال.هداقعنا نم عني لاجرلا ينم
 5 نينحلا دقعني مل اهدحا دسف ىتهو انينج دقعنا نبللإو ةبوزلا سوح

 لاقي لب تلبح ءاسنلا ريغل لاقي الو ىلبح يثو تلبح ارملل لاقي محرلا يف ةفطنلا
 ىف هدعب وا. ضيغلا وف هقلخ مامت لبق ناكناف ليحملا ةأرملا تقلا ّناف ةبادلا تلمح
 رعاشلا لاق لباوقلا ةنقّرغ دق لاقي محرلا يف نينجلا تام نإو.طقسلا

 هارت فرس ولو" له ادن انيس كلك 07
 ضيحلا نآكف ضيحلا هما لع لسرا محرلا يف هتوم هللا دارا اذا ةنال( يلق ) . أ

 ىربكلا هتلح .ر يث هرس سدق يسلبانلا ينغلا ربع خيشلا فراعل | يديسركذ دقو. ةقرغي ظ

 يتوريبلا نيدلا زع دمحا ديسلا لضافلا هدلاو ذيماتب اهيف عمتجإو توريب لخد املةنا |

 لاق نيناهلا زواج دق خيشلا بانجيهعاتجا تقو ناكو نيرمتملا نم دمحا ديسلا ناكو |[
 ةلوق وسفنل يدشن ا دقو هرس سدق خيشلا ظ

 ل دحر نللاز فنعم + نكت ل ناك, ماع نونا ظ
 هدلإرلا + تضاخ اهتيلايو. .ةغضم:نركا ل يتيلايق

 انك وسل رايس ل درلوتل ل اعيو نينجلا وهف ةدملا مامت دعب نراك نإو

 ا ذل 1 جروب نديلك لل قاعي نار ليف وار اذلج راد رك اذإ, كك |
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 لوقي شن أف اهيلعتنكتي نا فلدوبا داراف اًبيث ةعاشلا ةيلكوتملال ضف تناك
 ربكري ملام يلا ّيطملا ىبنا مهنبجأف ةريغص تقفع اولاق
 بقفل معولكول ةبحو تيظن  ةبونثم هولؤل ةبح تيب 5

 اطوتب ةتباجاف

 بكرتو ماجلاب: لاذتلام + اهيوكرذلي ال ةّيطملا نا
 ربقثي و ماظنلاف فلي مام باب را رعفانب سيل ردلإو

 ىرخالاو ركب ”نهادخا دحإو نس يف ناتيراج هيلع ضرع اكلم نا قفتإو
 "يا اهني : ينيب سيلف كلما اهيا ينرتغا تلاقف .. ىرخالا كرتوركبلا يرتشاف ببث

 تاجونفلا نا تلاقفييث ماركب رنا اب أسِف كلم لغ ةيزاج تضرعو: ةدجإو.ةلبل |

 ةيراجدضتعملا ىلع تضرعو. اهارتشاف اهمالكةبجعاف هللا هاقباكلملاةلوديف ترثكدق

 رعاشلا لوق نينمئملا ريما عمس اما تلاقف اهني رتشال اهرغصالول لاقف نسلا ةروغص

 اياطملا فق مث نيرشعلا ىلا 2رذشع تانب رورسلا تايطت

 اهني رتشال اهيرخخم يف سنخو اهيدخ غي شف الول لاقف ةيراج ديشرلا ىلع سضرعو
 لوقت ةيراخلا تاشناف

 ”فصوي يذلا ردبلا الوألك 2 هنسح ىلع يبظلا مسام
 فرعي فلك هيف ردبلإو رهاظ ”سنخ هيف ىبظلا

 يو.نابلخلا نم قهارملاك ٠ ءاسنلا نم قتاعلاو - اهارتشإو كلذ اهنم نسحتتاف

 ةغلابلا ىن هريغ لاقو ٠ ديرد نبأ نع مسم حرش يف يوونلا 0 1

 وت الب خولبلا دعب اهلها تيب يف ةيراجا ثكم لوطوه سييعتلإ و ٠ سنعل قح

 اهلةرذع ال يف اذاف اركب جوزت لجر نع نيعباتلا ضعب لكسو . سناعلا اه لاقبو

 ةضيحلإو سينعتلا اهبهذي ةرذعلا نا لاقف
 ةلوزهم يفرعاشلا لاق لازهلابنهمذت اك طرفملانمسلاب ءاسنلا مذت برعلإو

 ردسجلا شو يسمف عيجتلا بنج هب بيصت نرق اطوضع لك يف

 اءميغم انا تلقو
 الفأ بجدلاردب تلباق اهناول' حض سمث لثم_ متت اذ يف تمس دق

 الثم اط بوقرع ديعإوم تناك هب ت>رج بوقرع تاذ نع تلمو
 ةعم نطب ربك الو. هيف ةواخر الو طارفا ريغب ايش ةيلتملاآلا برعلا حدمتالو

 هد-سصسشلل 1



 ارهززت

 اهعمجواهجوز ىلا ةببجنلا يِ بورعلاو 0م تاكو يلع يلا عملو

 | ليجركبيلبعرلا ة ارملاو: ايا ارثا اب رع ةنحلا ٠ اسن تافص يف ىلاعت هللا 1 درع

 ب ,رتنملا يف بولملا ارو هلا ءاطلا رسكب سومافلا حرش يف يوانملا لاق . ةنطالملا

 9 بوله هللا نعلو بولا هللا حر رمع نبا ثيدح قو ٠ ةنم ةبنجنلا |و اهجوز نم

 هيف لبق كك الو عيطت ينل يف عاجل رمل
 ارح < :رهديص ةكم ءابظك ةبيرب نيمه امر اداب يي

 0 ا اناودمالكلا نيل نم نسي
 ااا مس بسس سس سس -بب(- - ببل1ا

 ةهّرهَربل أَو : لويطلاب# 10 . كورلا .دولمألاو . ةداغلإو كلما

 رجتل أ ةليقث حادّرلإو هنأ هيرو ٍ ةحرفك ةرؤخ او. ودبل | ةمعانلا كلذ .لك

 ١ ةدلا " ةفلزلا» نناووصا راولإو - ةعلبلا اهيل ضيا ةييلاجا نيقاسلاو

 حدمي ناسح لاق ٠ ةنيفعلا ةييصحلا يه:ناصح إو - اهئاغص نم ناعملو قيرب اهنانسآإل
 اهنع هللا يضر ةشئاع

 لفإوغلاموحلل نم ىئرغ جمصنو  ةبيرب نزتام نازر ناصح 2-20 رربيببىىلر(رلمجااكاائوئأئئجحءءءئءئءئءئب٠ب٠س ل اسمسسس هيي ص
 دْوَحلإو . ةيعانلا ةصخرلا ةباشلا ةديهّرلإو ٠ سوماقلا هي اك ةباشلا | ةناهجلاو

 عانسحلا د . ةجيلملا ةليوطلا ةمورغشلإو .: موهغشلاو - ةباشلا

 انسحلا مضلاب ةرتلإ ديلا يلام: ند ةيركلا ةليقعلا,... ةضغلا
 رقتسن ال يتلإو كولا ا ةكامضلا ةحازملا بوعّللا عويشلاو . ء انعرلا

 كتكم الو كلزاغن يتلا يفةَعاللاو . نرخ ضخ يف اكةبعالملا غنيم . ناكم يف ظ

 يف ٌنجاَطإو ٠ ةيخرتسملا ةينثتملا ةنيللا يا ةرانلا ةخديبلإو - ةهيانلا ةيلملا ةناخرطلاو

 كلذ نع ترغص يادلولا نع نجاملا تلج لثملا يفو ٠ غولبلا لبق تعرتفا يلا ظ
 ةعلدم 7 . ةزربلا ةلقاعلا ةآرملا ةييفرلاو : هتقو لبق يشل ضرعتلل برضي ٌْ

 300 دووعع دو 0 ا ظ

 1 ذلا ا ةقيقر ةدلج 9 0 وابيض ةرذعلا
 د يي ملل ل ل د ا ا ا سس يت عصس حجس اصح داتجتل ١ ياابن : همصتسا بسم تصحب دس

 ٠ ةنخافلا ةيشم يتمينلا ةئ يوتا + رتخضتو تشم اذا اهليذ رجت نم لافرملاو ا

 | را هلو للا فعل اء ١ اا انهار .ةنيزا 0

 حصص



 لطالما

 رخالا لوق امإو
 ةزئاضقلا كاذب ئردت ابوك .١" عويض ]1 دلا تنار
 ثرتاجبلاءاسنلا رش اطخلاراصق درالو لاح ا تاريصق تدرا

 تيبلا يف كلذ رسف دقو ةماقلا ةريصق ال اهردخ يف ةروصقملا ةريصقلاب دارا ةناف
 ليقةريصقلا لاقف ةريصقلا ما ةليوطلا كيلابحا ءاسنلا يا ءاكحلا ضعب لئس. يناثلا

 ةعالإو + لاط ام !َرّرص لقا زشلا نم رصف امو نولك رك ءاسنلا نال لاق كلش ل

 بعاوك اهعمجو رادتسإو اهيدث بكت يتلا يف بعاكلإو . ةفينعلا ةجيلملا يف ءاسنلا نم
 امو دحإو رنس ىلع ءاسنلا نم نكي نم برت عمج بارتالاو ابارتا بعإوكو ىلاعت لاق
 مهم دحإول تبثل لو ارعاش نوتس اهاعّدا يلا ةمبتيلا ةديصقلا بحاص لوق فطلا
 بعاكلا فصو يف

 لن اهالع نيتروفاك امعلخ ناتح اهردصبو

 رخ الا لوقو
 رمرملا نم ردص نحىلع 2 تبكر دق جاعلا نم قافح

 ربع نم ريماسملا هبشب اهتبث أف طوقسلا نيشخ

 رخ الا لوق ىوصقلا ةياغلإو
 اروهط سمي نإو نوطبلا "سم اهصيبفل ىدثلإو فداورلا تبا
 اهفدر عافترا ةنع ةعنمي اهرهظو اهدوهم عافتراب صييقلا ةنع عنمي اهنطب نال يأ

 يوانملا لاق اضيا نييدنلا ةّماق يابحما ةأرللاو ٠ اًريظالو انطب اهنم نسميال ضيملاق
 ةبيط ةنانهبلإو ٠ ءانسحلا ةسينكلا ةأرملاو فلّوملا تافاع بهو سومانلا حرش يف

 يفو ٠ بيطلاب ةؤئضتملا ةكتاعلإو . ىرخا دعب قرم بيطن ىلا ةليلعلاو . ةحتارلا |

 ىلص هل تادج هثبالث كتإوعلا كلتب دارملاو ( مّلَس ْنِم كتاّوعلا نب | انا ) ثيدحلا
 ةدج يا بهو ما ةكتاعو بلطملا دبع ما ةكتاعو مثاه هدج ما ةكتاع لسو هيلع هللا
 ىيليهسلا لقن لاق ٠ ءافشلا ىلع ةبتك ايف ينمشلا ركذو لسو هيلع هللا ىلص يبلا م | ةنم

 هيلع هللا لص ةنعضرا نم ء ءاسن ثالث كتاوعلا نبا انا هلوقب مارا نأ ميبخم نع

 20 يا اما ةلمج نال سو

 نضاوحا نم اهنا روهشملإو . نميا ماو ٠ رذنملا تنب ةلوخو . ةملحو دمي همسأ

 ةلفّرلا ةأرملاو ثالنلا كتاوعلاو ىدملا يف ميقلا نبا اهركذ ةملح ريغ ةيدختس ا
 ئه  للش21ى[له1لاشساشلشلشساُاُُل 2 ل 2مل ل تحمل



 فاسو ربطلا ورش وهو كيرا( ل !ةنخما يف ةممذلا تانقلا نمو

 امان ًادمالإوا انهالإو . اند دا. اطلنالاو ١ انجب الو. بذح ا[ هبحاضل لاقي رثضلا

 هريغ تيار ا تلق ) سوماقلا حرش يف يوانملا هركذ اك رهظلا ينتف# وهف سعقالا

 هررحن ربهظلا جراخ بدحأالاو ردصلا جراخ سعقالا نركذ |
 قحل |وهمذ ضعبل| و هحدم ضعبلاف اهريغو سبلملاو لكاملا يف ةشيعملا يففشنتلا امإو

 مدع نعاشان ناكنإو مومذملا وهف لخي وا صرح نع اًمشان فشقنلا ناكناف ليصفنلا
 هللاةنيز مرحنملق ىلاعنهللا لاقدق (تلق ناف) دوبحملاوهف دهزلاوايندلا عاتم رابنعا
 هكرت فيكف الالحايندلا ذئاذلب عتمتلا ناك اذإو قزرلا نم تابيطلإوهدابعل جرخا يتلا
 53-5 ”الالح نوكي دق ءىنل انا معا( (تلق) 5 هذم «ىدعو نودباعلإو نودهازلا

 لالحلا ضغبا نا ك فينا ف كر ودنا قرت الا ضغبلا ضقانيال لحاف ىلاعت هللا ىلا

 ناجوزلا فاخين أك يرش ببس ريغ نع نوكي يذلا قالطلا ينعي قالطلا هللا ىلا

 هلل ةضوغبم اهنوكل ايندلا الم |وكرتىلاعن هللا لهاف هللا دودح اهقيال نا اهدحاوا
 اهنكل تاذل تناك ن او اهناف مهسفنا تإوهش ىلع ىلاعت هللا ءاضر بحل !رافيا ىلاعت
 ةايحلا يف 00 عل ورابفلا علل رقت و اركألاو ةيودش

 ضعب هررق اذكه ةمقل !موي ةصل اخ اهدعب لاق اذهلو انركذ امبةبوشم با ايندلا

 ىلاعن هلوق يف اكهدضركذ نع دضلا ركذب هافتكآلا اذه ىلع ةي الا يف نوكيف لضافالا
 امو يا راهنلاو ليللا يف نكس ام هلو ىلاعت هلوقو دربلاو يا رحنا مكين ليبارس

 امهيف كرت

 6 ءاسنلا يف ةمومذملاو ةدومحلا تافصلا يف بلطم#

 ةاشلا كانص تيركاتت نأ يسان دقن ام لاجرلا تانصنخانل رست ثايخو

 قوفو ةليوطلا نود نوكت نا ايلا كان د دولا نفت لي امو اعف دحيام

 اهطسوا رومالا ريخن ةلدتعم يا لجرلا فصو يف مدقل ام ةعبَر نوكت ناب ةريضقلا

 ةقهاشلا امإو ةلدتعملا ىلع لومحم ٠ نبل 0 حدم نم ةيبرغلا راعشا ينركذ امو
 سم ًارلا:رعش ةمات مدقن اك بوه ءاعزتلا امإو ءاطيغلإو ةغرافلا ا لاقيق لوطلا يف

000 

 0 ا ا كا - هو تال د ئاكافالا ”عولو ,نوتملا تاليوطب يلو امءايق دنع نتملا طوخ لِي و



 ارضا

 ام فاعضا اهب ذنلي جير يملا لدب نم جرخي هنال دسني لو ركذلا بهذي ل كلذلف
 ثانخنالا اط لاقيو رسكلاب (ةثانخلا) لاجرلا يف ةجمذلا تافصلا نمو . ينملاب ذتلي
 ديدشتلاب ةمالكثنخ كلوق نملعاف مسا ةنالرسكلاب - حرفك ث نخاهبحاصلو
 وو و رس يف ةثانخل|و ثنخم وهف

 0 لا
 أذا ثنختلا مذي انإو ( تلق ) ءاسنلا يهشيالو مضعب دازو ها ريسكتو نيل هيف نم

 ىف ةلعني نم نعل دقو ءاسنلاب لاجرلا ةيبقن نم نوكي هذه ةلاخإو.ةنالايقاخ نكي ل

 ىلص نهع ىلع ةنيدملا يف ناكدقو مذاالو مثا الف اًيقلخ ثنختلا ناك اذا امإو ثيدخلا
 هيلع هللا ىلص ينلا ىف هدف ٠ عنامو ٠ 00 تيه مثو نيشخلا نم ةثالث مسو هيلع هللا

 يلو أ ريغ نم ةنا ةنظي ناكلسو هيلع هللا ىلصهبلا وو وعام

 ىلص هجاو زا ىلع لخدي ناكف م الكلا نيلورسكتل | نم هيف يري ال لاجرلا نم ةب روالا

 برعلا نرم ةيراج فصي وهو هيلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ل ل

 ٠ ءوبخم 'يث اهيذخم نيبو ٠ تنبت تدعق اذإو- تنذل تماق اذا اهنصو يف لوقي ةعمسف

 تنك ام هانعم ام لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةعمس ايلف - ءونكملا ءانالا ةناك
 دعب امإو مدقت 15 خاخوملا هان مث لاق اكوا مالكلا اذه كردي ثييخلا اذه بسحا

 1 0و وا داحس 46

 ىتح سيوط ممأشا ن ناكو ٠ رجتلا لظو. د افلا و ىلا ةمونو . رجلا سنو
 ءاسف نيب يشمت تناك ةما نا لاقي ناكو سيوط نم اج ل لاذ يرض

 قيدصلا ةافو مويةتيطفو لسو هيلع هللا ىلصيبلا ةافو موي ةتدلواهنإو ةميملاب راصن الا
 ةنع هللا يضر ناهنع ةافو هل ووو هع لا يضر رخ هاتر ية م١

 | فدلاب رقن نم لوأو ةنيدملا يف ىنغ نم لوا وهو ةنع هللا يضر يلع ةافو موي هل دلوو

 لاجرلا ةل 14ل نم وهف ىننخلا امإو .٠ سراف نم لاجر نم ءانغلا ذخا دق ناكو عبرملا
 هبشي الو هريغو لوبلا ةنم جرخي قرخ هل انإو اهدم ةدحإو هل سيل نم وا ءاسنلاو
 ها لبالاو يبد الا يف الا ىشخلا دجوي ال ةمقتلا بحاص لاق نينل الا ىدحا
 باجاف ىثنخ ةرقيب ةيحضنلا نع يتفتسا * ”انلنلا نفعنا لوشللا و كياز وكلا لكل
 دل ١ اط ينيعب تيأرف جرتبلاب يلا يح دقو ىنناوا اًركذ اهنوكنم ولخت الاهمال زاوجلاب
 هيبشتلا وهو ثينذتلا نم ىثبخ ىثنخلا هنو ثانالا ةل آو.روكذلا



1 
 يس

 ضيا ىسسو.رج اوملاب يم امالغ ن ا 8: املا تناك ناف ظ
 نإسنا طسو يف تقو لك ناك نا كلذب داري- ماجلا ةطونب ةنع ىنكيو. قلعلاب
 رالي بلت اان - 0 اونك 5 كلذو

 اشلا لاق
 اقام اكس لا قابلا 0 قبضت هاب رحال تأ ذأ

 بعضو برزعلا نالة يرعب: تسيلو ةيماع ةيمسل قلعلاب رب تول مقل نا معإو ْ

 وعيب يس ةوماس باكس ىبسي هدنع ناك سيرف يف مثرعاش ىلاق سيفنوه ام لك ىلعلا
 « لوقي أشنأف

 داعي الو عاببال<سيفن  ”قلعرب اك نأ نعللل كيب

 ظ ل ىنعم قالعلل تدجو دقو ( تلق ). ليلغلا ءانش يف يحافخلا ةلاق |

 (تلق) بحا ام لكل لاقي قلعلا نا يبارعالا نبا نع بيذهنلا ين يووتلا لقن دقف
 هب قلعبن ةفيبخلا سوفنلا ضعب ناب ريبخ تناو ىوطا ةقالع رم انينيم نك هيلعو

 ةناويف ام ةياغ اني اًقالطا هيلع قلعلا مقالطا نوكيف ةنم ةيببيبلا اهتوهش غولبل
 عبرا ٌعاوق ىلع ينميامب ضرالا ىلع بداام يهو ةبادلا اوصصخ مك ٌةوصصخفن اًماع ناك

 هلوق هي ركذ نيرسفملا ضعب تيأر ( ةئاف ) ةنمددوسالاب رحلا فالخ.وهو دبعلإو
 نم ىو نم اهعضي موا ةيالولا لعجي مل ىلاعت ةنا لذلا نم "يلو هل نكي لو ىلاعت
 كلذ ىلع |ودشنإو هيف طيل نم آلا ظوليال ةنا بيراجتلا لهاركذو لاجرلا

 يراشلاو هيِرْشل أو ةعاضبلا سكي  ابعئاب ريغ اهارتشا ام ةعاضب

 له يوانملا فرشلا يدج لئسريغصلا عماجا ىلع ريبكلا حرشلا يف يوانملا لاق

 لبق ةيفنحلا بتك نم ةيادطا حرش ينو نوكت ال اهناب باجاف. ةنجلا يف ةطاوللا نوكت
 ناكن و حابت ال اعمسو القع ايندلا يف اهيرحت ناك نا وهو لصا ىلع ينبم كلذ نا
 ٠ ثئابخلا نم اهدع ىلاعت هللا نال ةنجلا يف نوكت ال اهنا عحصلاو تحيلا طقف اعمس

 لها نا يل رطخ دقو (تلق ) ه١ يثاتربق :ل| هررق | اذكهو ةنحلا يف نوكت ال ثئابخلإو

 دادسنال لمدحم كلذو مداسجا نماقرعمهيرذغأ تالضف جرخت افإو ن وغتيال ةنحلا

 لجرلاركذ اذه( تلق ناف) ثحبلا دربال ل ئيحو تعنتما اهلحم دسنا اذإو ةطاوللا لحي

 ربدلا_ نا (”تلق) ربدلا هلثم نوكي نا زوجيال لف ةنحجلا يف دسنيال ِهلوب لحموه يذلا

 ةنجلا هي دوجوموهو حاكتلا نيبو ةنيب كرتشمف ركذلا امإو طقف يذالا جورخب صاخ



 ليزا

 هليلحا ةرتو لجرلا نم كنملاو: عابجلا لاح جرفلا يف اهبيغمل كلذب تيمس بوسّرلاو

 نادنقلا ا لاقيو ناتيصخلا نايثنالإو . لوبلا ةنم جرخي يذلا بقثلا ليلحالاو
 رييرك بيرق نب كلملا دبع ةمسإو هيدنق مظعل نيدنقلا ابا ىنكي يعمصالا ناكر اضيا

 ةبرقك ةبرجلا هلك و يوانملا هحراش لاق. نكيجالل نال نايم 0 بارج او

 هل اق اك ةآرملا ةينمرصقلاب ظفلإو. لجرلا ةفطن ءاظلاب ظيبلإو 1 ود
 لختلا ءام ضنو هقلاب ةبْورلإو .ءاظلإو داضلاب بتكي ايف ءاضترالا باتك يف نايحوبا

 رعاشلا لافرسلإو . جرفلا اهنف ( ةأرملا لبق ءامسأ امأو ) ”لتاق مس مس قو نإوبحلا نم

 ل ءاشام ىلاَو دي يرِس 0 0

 ةيرشلاب ياض اناخا هذ لاكي عه باصإ يا اهكت لوقو ملا مااا
 ثامنا نمو. جرفلا لخاد محل نيكلا ليقو. نيكل محلا ياحلو 0

 اك عل ا تروالاو ردكلاب 0 ا 00

 نبأ هزكذ دوج اذيتاسا نمو يارانلا نع انضم قةلقت اك اهلا الزور ا

 رعاشلا لاق حرشملا هئامسا نمو .ةروصتملا حرشيف هيولاخ

 ”ليسي اهحرشمو ةضئاخت ديوس نع كراذنعا يف كنإو
 كارما :رمؤد ءانلاب ةضياج ءارلا قاهإ جاسر رد هلع كيلا وكاد

 سوماقلا ىف اكةلمملا لادل ابنةبادعلاو ةبانعلاو كيرتلاب تِكرلاو :ركشلاو“

 00 راو را ناسا نمو 0 م

 حلا ضيا وئامنا نمو. ريبكلا جرفلا وهف ”طراعلا ام يكل فلا

 0 مال يف ينل | هءاح |وفذح حرح ا 0 0 الا

 ىلع عيجي و جيرح يلع رغصي ةنال جرح هلصا ن نا انلق امنإو ىرخ الا يف هارلا تمغدإو 41

 ةنعربعملا ة ًارملا جرف مساامإو هلصا ىلا ”يشلا نادريريسكتلا عمجو ريغصتلاو حارحا

 رعاشلا لوق نايحبوبا دشنا نكل يرعريغ ةنا ليقف نيسل 05 او فاكلاب

 ةنكلا قرف نكلا تامكارلل 2 قيرولا تالا 0
 ظيبلإو. ايبا نورشعو ةسمخ هذبف. لجرلا يف مدقن اي مضلاب عضبلا هئامسا نمو

 محرلا ةقلح ساّركلاو .ءاضنرالا بانك يف نايحوبا ةلاق .محرلا ةيجمملا ءاظلاب

 ةشحانلادب ٌلعفت نم ناسن الا نوكب ناروكذلا يفةهمذلا تافصلا مقا نمنامدقن دقو

 ةفشحا 0 ةركلاو .ةشينلا مسي فلقالا ركذ نم ةفلقلا هيطغن ام نا ملعإو
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 ديبعوبأ دشنإو زاحم وهو ساسالا يف لاق ةبنذ ىخرتسا
 ينذ نمو يلام نم ةسآيلا دنع تبجتحإو رصقلا يف اهباب تقلغإو

 كلذ ىنعم ْ تلق دقو

 ٍنمَر نمو يفعض نمدعري خرفلاك اه ضوهلا يفيثرصبا دقو تلاق
 نكت مل كايا يقفرعم تيلاي اللع يتيسكا دقف ينع كيلا
 لومرغلإو .ريمع وبا ءانكن مو . ةلشوكْلإو : لفدقك بطرطلا ركذلا ءامنأ نمو

 يلوق اًزغلم هيف تبتكد قو بلصلا ركذلا دمقلإو - وخرلا مضتفلا ركذلا
 افصلإوسن ًاللزاك 2 هدوجو رضع<بُر ظ

 ىلخاف هانفد دق تاكا ةح و 8

 اندم اه كلم 3 ركل اكان اردن

 افوجإو افيغلو ةحصو لالبعا اذ

 1 اصمم ةدجنل | ض ١ درقلا]ٌواضقتناف
 | دع ثلا ةيذجلا مقنلا لعانلا ءامالا بنكو بر كود يون تايبإلا لوا حا

 ظ هلوقب كلذ يف اًرغلم يداهعلا يدنفا مهاربا ىلا يلبحلا يقابلا
 تاوورول اوني ى د اجاب [ييلسحالات
 الث ين ةثالثلا برض ب ”يئالن مسا

 211 تاكل روب نم كلي 1 ب ولم
 هلوقب ةباجاف

 هتانندلإو ةفاطللا زاح ١ نعش: ىق- ًالضافأب
 هزار دجال لعل فب اك . انفي متردلا
 ةتلاح هله يسلك دا لكسلل: تيطلا وهو

 هثالملا سكي ةناف < 2 اللااذهنم تيفوع

 تلتف هقيدصو مسالا اذه بحاص يف تزغلا دقو

 هثارو مهيف ةبحو ل اجرلا ةلليق مساام
 هثالملاو ةموعنلا دنت هب ”يالث مسا

 هثالنلا فعضيةبرضإو هعو هلوا فصن ذخ

 هثارحلإو ةعاززلل لمت دق ءيش مسا دجت

 م
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 عرابلا نع حابصملا يف ةلقن اي جلاب ةنانعلا نم وهف نعي لجرلا نع نم
 مضعل لؤوق فطلا امو

 ٠ نيدلا مإوق نم اهيف دهزلاف . ىنملا كتلانا ايندلا اذا دهر
 نينعلا ةفعح كيلع تبإو اهمرام اذا ايندلا يف دهزلإو

 تسيل نم كييرحتاب بّرعلاو اي رورصو ةرورضك ةرورص جوزتي ال نأ. لاقيو

 لاقيف اهبلعو ةليلق ةغل هي لاقي ةنا قيقحتلاو بزعا لاقي نا زوحجيالو |ولاق ةجوز هل
 برع ةأرمإو بّزع لجر لوقتف يفالإو ركذلا هيف يوتسيف بّرعلا امإو ءابزع ةأرملل
 حاكملا ريثك ةأج ا لجرلاو . رح وحن حاكنلا نع سبح يذلا وه ذخرملا لجرلإو
 ياو جا لانو ةلمملا ءارلاب جوذرلاو . طيشنلا لوكالا ةكألا بارغكفاَرجمإو

 وه ظعمك كرفملاو . حيوي نا لبق لزني يذلا وه سورعلا جات يف يحافخلا نكذ اك
 100 0 هللرغت < اسدلا 0 دعب لازنالا عيرس

 ةلدلو الزم .رتبالإو ٠ بوقرلإو ٠ بوخلاو . بخغلاو ٠ لازنالا ةيطب ةمجملا ءاخلا ىلع مجلا

 هكرح اذا نكذ لجرلا ظعن لاقي .ماكلا ةوهش جبع “يش لك ظوعانلاو
 (لورل انك ذ :اننا فز ءاستلاو لاجتلا نم هلأ ركذ بسانملافحاكتلا انركذ ثيحو

 عزيطاب ةنع ربعملا مسالا او ٠ ةدحوملا ءابلاو ,ةمومضملا ةيجمملا يازلاب ةنع ربعملا مسالا

 عمج ( ةدئاف ) . هئاوسا قا اهو ا ارلاو ةنكاسلا ةيدحتلا ةانثملا ءايلإو ةحوتنملا
 . دزحلا هئاونا نمو ٠ حابصملا يف ةلاق سايقلا ريغ ىلع ريكاذمو ةبنعك ركذ ركذلا
 (يج يدبدلا او ليلف 3 م مدولجل |ولاقو ىلاعت ةلوق ةنمو ميلا رسكب دلجمإو
 ءافلاب رفعجت ملفلا هئاونا نمو هركذو ةناسل يا هب ذبذو هقلفل رش يو نم ثيدحفنمو

 ازال نم ود نرعلا يل نولي .بفايلاب ةطيتمت ةقللا لهار) نم هيف مثو نمل اًقالخ
 ا لاقةقدص ؟دحاعضب فو" فس كف ] يفوةدحوملا ءابلأ مخ! عضبلا ةأرملا جرف ندي و ُةنييب

 دتعلا ىلع قلطي عاعجلا» ورا عاجلاو جرفلا ىلع قلطي عضبلا حامصملا يف

 رعاشلا لاق رمل ١ لجرلاو ةأرملا جرف نوب اضيا كرتشملا نمو عاخجإو

 داو رافت ير تأ ا 4: اهدهتك نئيتال ينزع لاب لم
 با هل ضنا كرتعللا نشوف قايل داع قا ناجرتلا يا نارسلا ىتتلا لاقيو

 | شوق ةنمو بندذلا اركذلا ءاوبا نمو ٠ هبرال ككلما ناك ثيدحلا يفو زملا رسكب
 مر يي بيبي 01 ااتاتبربربتتتاتتب7تبت7تبت7مبلللللا

 | مسالا امإو لاخلاو ليل لمعت بشخ نم ةريظح مضلاب ةنعلا نال باوص ريغ ةنع |

 أ
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 سب ل طلو 5 لق 1 مف

 هدم رمعلا ف نراك نا 5 ءايرتلا رت

 يناثلا تيبلا انمفم يلوق كلل ويقل نبتكرم

 .عماجلا لفحلا يف يل لاقف ِهتسأ ءادل اًعيش ةتدفأ
 معقارلا ىلع قرالا عسنإو -تققّزم دفف ايا ا

 ريغ يف ةنال ( حاكتلا يف طارفالا ). ايبنالا ريغ لاجرلا يف ةهمذلا تافصلا نمو
 نمءيشان رعاماو مالسلا مهيلع ءايبنالا يف امإو ةيويببلا ةديضلا موك فمان قركي + انينألا
 ءاقبو ةيرذل 000 مال ماوعلا ريغ هيف مهتينو ةيناحورلا ةبلغ
 نم ناك نم الا اهتوهش سفنلا ءاطعإو رطولا ءاضق هدصق امنا مريغو يناسنالا عونلا
 0 رار حب تل ذب مهبلع هللا نتما دقو ءاماعلاو ءايلوالا نم مهثراو

 هللاركذ دقو رشع ةثالثو ةئافلث نيعمجا همالسو مهيلع هللا تاولصمينم لسرملا نا ثبثو

 ةكحو هتموظنم ىف داعلا نبا لاق طقف الوسر نيثالثو اقين زيزعلا م ظ
 ماروصح ناكةناف ىحي كيلع دري ( ليق ناف) نيجوزتم !وناكممنا ةيقبلا نود مركذ

 للكون هاني لو ارجل جارزتةناادرو ىكذا.( ةراسع ءاملا أ
 ىسيع امإ باح هولا عم حاكملا كرتي يذلا وه روصحل|و جوزتلا ةليضف زارحا لجال

 هنأ هتيهول أ كقنعا نم قف ىتحفةل دلويو جوزتي نفر هاا هور ل درو

 ناتفرع ذقو هل دلوو دلو ىسيعو دلوي مو دلي ل يذلا هللا الا هلا الذا هلا ريغ
 كتل ىبسيف ايعو ار كرش احم اما هيلع ةردقلا 06 حاكدلا كرتي نم روصخلا .

 ضرالل مسأ ءانانكلا | ةلثمو ةغلابملا غيص نم نزولا اذهو ءالاعف هنزوو ةلمملا ندعلاب

 ىه يرهوجلا لاقو لاتقلا عمل مسا ءاكاربلاو ةلظلل مسا ء ءاساجتلاو بارتلا | ةريثكلا

 30 وأ ءايايع يحوز عرز ما ثيدح ينو كوربلا فن 0 ١ يا تابقلا

 ءايايغ اطوقبو ءاسنلا نايتا ىلع ةردقلا مدعب ءايايع اطوقب هتنصو دقف عيونتلل هيفو أو ||

 يمس نيكسك نينعلا ءايايعلا لثمو رون الو هل ق ارشا ال فينك مللظم ةناب ةيجمملا نيغلاب

 يو 0 ا دج الا لبق نكرم

 ١ ضرتعي يا نرعب

 0 سمس اس م م سس م

 | مالسلا مهلع ءايبنالا نم قلخ ىلاعت هللا نا تبث دقو ةيرذو 5 زا مل انلعجو كلبق

 | كيلع صصقن مل نم منمو كيلع انصصق نم مهم ىلاعت هلوقب هيلا راشا ارادك دع
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 18 قردجج اردب ازغ كوخ ]وع وأ لذبح سو

 1 ناك ةنال رذنألا نب نواف وا نامنلا نب سوباق هتسارفصم هل ليق نم لوأو

 يأ ةئب 0 نع ةيانك هتس أ رفصم موق هريغ لاقو يليهسلا لاق بورحلا فرعيال أاهفرم

 عيبرلا ةلثمو ءادلا اذهب ري نمحبرعلا يف لهجوبا ناكو اهبيطيل نارفعزلاب اهرفصي

 هللا لوسر هيف لاق يذلا ةنع هللا يضر يباحصلا رعاشلا ديبل عم ةعقإو هلو دايز نبا
 ( *لطاب هللا الخام ءيش لك الا ٠) ديبل لوقرعاش اطاق ةلكقدصا لسوويلع هللا ىلص

 راص ىتح ةماقم عفر مث هئامدن نم دايز نب ناو كلملا نا كلذو

 دايز نب عيبرلا ناكو ريغص يبص ديبل معمو ديبل موق نامعنلا ىلع اموي لخدف هلك اوي

 عيبرلا ةلعف اب نوثدحت اولبقا اوجرخ اماف ناعنلا يدي نيب ديبل موقب ىردزاف اًرضاح
 || كل اولاقف نامعنلا كلملا يدي نيب هوبا نا دبال دغيف يننا مل لاقف ديبل معممف مبعم
 ةدنع عيبرلا دجوف ناهعنلا ىلع لخدو ديبل ركب مث كرسي ام نورتس لافف كلذب ةقاط

 ظ هلؤقب ناعنلا كلملا بظاخي لاتف ةلك آني
 | لاقف٠ مالغاي كاذ لو ناعنلا هل لاقف. (ةعم لك أتال نعللا ن 090

 هعبصأ اهيف ]خديةنإو)لاقف كلذ نمانّرضيامو ناعنلا لاف( لم ضريومدا نا)

 هعدوا اعيش بلطي هن أك ٠ هعجنا يرإوي ى> اهلخدي
 عيبرلا هيلا بتكق هدرطب رمإو تلك اوم نم ةسفن ترفن كلذ نامنلا عمس ايلف

 هلوقب هيلا بتك نامعنلا اه أرق املف هيلع ر وزرما كلذ نا اهيف هل مسقي تايياب
 اليق اذا لوق نم كراذنعا اف ابذكن إو اقدص نا لبق ام ليق دق

 داوقب غليغك نب ”قمسا يبتملا اجي دقو

 ممل ارو نمو جولعلاثحت ' ١ :ةيلقعا لغ ةعئرأي ينم

 لعجن هلوق يف حلنو ا(. * ةلعج و هريغو ليخلاك بكري ام ةلعج ةعب راب يشمي لاق امل

 لاق ثيح يجافخلا باهشلا ىنعملا اذه ذخإو دوبعملا فالخ كلذو هئارو نم ماجملا

 هئانا*لم ليللا يف مثؤءاف هديبع دبع راص دق ةنب أ يذو

 ْ هئارو نم امهم هارت كاذل ىجدلا اجدنأ هرهظ _حون ةنيفس

 نا نوجا نم يل قفتا امو. حالطالاب عونلا اذه يمس عيدبلا لهإو يجافخلا لاق
 تايبالا هذه هيلا تبتكف هجازم ءوسوكشي يلا بنك انباحصا نم افيرظ

 «دشوتءام: لك نمي كري حاضاي كمل نأ
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 ا نعاملا
 معان كنالاقو فاهللا جرخ ارئاز. كراد بابب تنفقو ال

 لاظ يدنع تنإو لاحم اذه يان امل ًالبأ ةتبجاف
 اع ةيضتلاب اًضيا تنأفَأ يللاقو ريرغلاظلاكحاضتف

 نوديز نبا ريزولا نيبو ينكتسملا ثنب ةدآلو نيب ىرج ام كلذ نم فطلإو
 تدا ةثداح ترجت ةيبدالا تالجاسملاو بحلا نم ّنوكيام مظعا امغيب ناكةنا كلذو

 نبا ةلاق امن رافلاب بقلي رخآب نوديز نبا تلدبأ ةدالو تي يد

 اهيف نوديز

 راطعو رراطيي نيب تقّرفول رقاتعمل اقلع ةدالوب مركا

 رافال 22 (يفيع او ىامك دماطا ل انلك ارب الكأ

 تحمس ايلف الع ىسي همدخ ةيقب ىلع شوي ليمج مالغ نودي ز نبا دنع ناكو

 اهوقب هنجم اهيف ةلوق ةدالو

 يل بنذالو اهلظ ينيتشي هلضف ىلع نوديز نبا نا
 لخ صال جب اناك ١ ةترز. اذا رزه وظل

 هحاكت ةداع تلطبا ةصخ اذا اهنا. عولعملا نق: ةيانكلأ هاذه فطلا امو.( ةتنلق)
 تاكل نييحللا قرت روك ايل ترا قش م نوديزي وبا :نيرع ضاقت

 هيف نحن اهف
 امص سائلا 2 نان ات . رفظاف عومدلا بص

 ا ا ا 11 ا يطب

 لاقيو .نإويحا ةايح يف يريمدلا مهنم ريثك هر كذاك نارك ذ هل بضلا نيد فلوو 1

 اهقراني الىلوالا نال كلذو بتاكلا ةربحم نمو طال خا قست اوه نب الاب قري ىلذ |

 كسالاب هدارمو وتس ارْثصم اضيا نوب بلل لاقيو ملقلا اهقرافي ال ةينانلإو طيخلا |
 مدل ى ةعللبللا دمت ركذلاب ودبل رئاتم نيب :نم تسالا :اوضخو ندبلا زئاس |
 ةيهافرلإو بيطلا لئعتسي ةنا يا بييطتلا رينصتلاب |ودارإو عكذ ء ءوسيام مهصييصختل ظ

 ةعدلا يف الا بيطظلا نوليعتسي ال اوناك مال نابج ةنإو برحلا لاجر نم سيل ةناو |

 ةعم بهصتسا ردن ةوزغ ىف لهج وبا اك تع يملا تقل تيركلا دست اكو

 0 ملت مور ينب ىفرعاشلا ل تا بيشحلا
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 دال ايف فنلملا“يشلا ام سيق نب فنحالل موي لاق ةيواعم نا كلذ نم فطلإو

 ةنيكسلا عم هدارم لك غلب و هبحاص عم *]ك مز نينموملا ريمأ اي ةنيخلا وه لاقف

 نا كلذ نايب و باوحلا ىنعم الو ل وسلا ىنعم نيرضاحلا نم دحا ردي موراقولإو

 ةفوصوم ميت تناكو ميت ينبل !ديسو ايمي تراك سيق نب فنخالا وهو لاومملا
 رعاشلا مهيف لاق ىتح لكالا يف ةهارشلاب برعلا دنع

 رهان .«يجس شيعي نآب اتممرو روي نم "صفت "تام اماذا

 داجلا هي فّنلملا 'ينلاو | قيوس 3 زبخت وأ ريغ

 ثيح لخبلاو ةهارشلاب مغصو دقف هيلعو نيللا داجيلا يف فنلملا يقلب دارإو

 "يذلا نع ةيواعم هلأ سف سانلا بايث نم بوث داجيلإو داجتلا يف نبللا نوفلي اوناك
 ىلو ةمذ دقف ناسنا موق مذ اذا ناسنالا نال هموق مذ كلذب دارإو داحبلا يف فنلملا

 هلوتب ىل جلا ١ اريرج حدمامل رعاشلا نا ليق دقف هصوصخب ةحدم

 هليبقلا تسئيو ىتثلا من هيجي نكت مل ريرج الول
 0 ما اذب م اريرج حدمأهل لاقف هياحصا 007 ءانطللا ضعب ةعمسو

 ةنيعسلا هل لاق ميم ينب مذ ةيواعم دصق نا فنحالا لع املف هاجم لب هللإو ال لاقف
 | نا كلذ نايب مك مذ داكار ١امانم شيرق مذ دارا ةنا كلذو نينمّوملاريما اي

 | ةنيضع انومسو اهنولك ايو ءاملاب ةلافتلا نوطبخي ]وناكق ةعاجم اهتباصا تناك اشي رق

 : رعاشلا لاق ةنيخم اشيرق تمس ىتح كلذب برعلا مريعف

 بالغلا بلاغم نيلغيلو ابر تلاع نإ ةليخ كيو
 دنلا يف ةقعلا ةنب , آلا لصإو (ةنب آلا ) لاجرلا يف ةمومذملا تافصلا | قا نمو

 ظ مب لتي يوم لوإو تسالا ةاد ىبستو تسالا ءاد ىلع اهوقلطا مث ريغ
 هلاسا شو“ لاضملاءادلا كلذي لا اذانوب امره لوعنلا تاي لجل ربل

 | يناثلا ف لوعنملا ةفصبو ءافلاب و امهيف ةثلثملا ءالاب رفثملاو ٠ رافثملاو ٠ ثوبعدلا
 أ ةريدت يذلا ءيثلا وهو رّْثقلا اه تعضو اذا ةبادلا ترفثا كلوق نم ذوخأم ةنأك
 نيب ةبنذ لخدا اذا بلكلارنثتسا لاقيو اهلحر هب تبثنل اهبنذ تحت ةبادلا لفك ىلع

 | دهدملاب و . هيخا أوس يراوي نا مثدارمو بارغلاب نيالا نونكيو» هبذخم

 أ فاكللاب ةفحافلا نوب املاب لعفي نعنونكي اك شارنلاب و :دوجلا نيتك ةنانودبري

 اشناف مان اي يَديْسؤل .هل لاقو ةمالغ هل جرخت ا رييكدان“ ارملا دحا نإ تئاطبللا نمو
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 ًرصاعم ناك قدزرفلا نا كلذ نايبو (”تلق) . ها نينلا ظفلو غرمتلا ظفل اهل

 ناكو ةرصاعملا ةداع هب ترج 5 نايجاهتياماد اناكوأ نيديجم نن رعاشان اكو ريرجل

 ريرج ناكو ٍءاسنلا نم يغبلا اهانعم ةغارملإو ةغاّرملا نباب اريرج ىبسي قدزرفلا |
 عناص لك ىلع نلطيو دادحل اوه نيفلا نا مدقن دقو نيقلاب قدزرفلا ىبسي |

 نا هتداع نم نيقلا نال بذكلاب ةغصو نيقلاب قدزرنلا ةيهستب ريرج ديري ناكو

 هل نم هيلا ردابي نا لجال كلذو لحترب الف دغلاب يتأي مم دغ يف لجترم انا لوقي

 ةنا لعاف نيقلا هبرسب تعمس اذا اهلاثما يف برعلا تلاق كلذلو هلعانصب ةجاح |
 غرملا ظفل قافتا نم ةباور بجمت كلذلو تاذك ره )ل. رداب ل باد يا جصم |

 بتكهرازف ينب ديس نا يناديملا هاكح ام كلذ لثمو ١ ريرجل نيقلا ظفلو قدزرفنلل |

 | :بتكق هنع هللا يفر ةجراخ“ نب ءاهما تنب لنهب هجوزي نا زيزعلا دبع نب رعملا |

 ام مهني مل باتكلا هبلا لصو اماف مالسلإو كنفني ال يرازفلا ناف دعب اما رع هيلا |

 دارا: دازآ ام ترعاانا لات رفض ىلإ: نب بلجلا نب ةنيبع ىلا ةلسرا ىتحَرع دارا |

 5 رعاشلا لوق
 رارهدب ارارهد ةكاونلا نم . اماتغم كفني ال يرازفلا نا

 أ تحت لبق تناكو نإورم نب كلملا دبع اهجوزت دنه هذهو لطابب ًالطاب يا 1
 | ترظنف رظنملا خيق فسوي نب جابحتا ناكو لاما يف ةياغ تناكو فسوي نب جابحتا |

 لوقت تدفناف جاتحلا ةروص ثركذتو ةآرملا يف اتروصمملا |

 لغب اهللحت سازفا ةليلس ةيبرع عربمألا دنه امو ظ
 ” احلا ةلمق الغي تدلونإو -. : اهرد كلفاربم دلو ناق

 كلهاب يقحلا نا . اهيلا لسرإو اهداشن ١ تمتا ىتح ربصف ابعمس جاجا نا قفتاف ظ

 || بلطت ةلوطم ةضق اطو كل ةراشب ةذخ لوسرلل تلاقف اقتادصر خم اط ثعبو |

 ِْ جا اوي بنتك نإورم نب كلملا دبع نازيزعلا دبع نيرمع ةردان لثمو. الحم نم |

 | ءاغلبلا نم الجر رضحا ىتح دارا ام ردي ل هباتك جاجا ًارق الف ماسك يدنع تنا |

 ماس هدلو يف باطخلا نير نب هللادبع لوق دارا ةناذل لاقف باتكلا هيلع ضرعو |

 هبح يف ًطرفم ناكو
 حاس فنالإو نيعلا نيب لجو تريدأو رااس نع فن ورزدي
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 مهضعب لوق كلذ نف ىنعملا اذه يف اًريثك ليعتسا دقو ( ”تملق ) . ها ذخأملا
 هداعلا نع مماقلا جرخ او زوملاب حارلا وبنقل دق

 هداّوق زوجملا نا صف 2 تعبدما يتلاةداغلا تنالآ

 لاق ثيح فزاجو يلح لا ينصلا لاقو . زوجلا جربيملا ءانبا نمو

 رفرح الل هفيل اتىرت الفا ةةدايق عون هيف سْيْلا عبط
 كلذ يف تلقو

 مانالا لك دنع ةقنب أو ةروهشم نميلبا ةذايق

 مانملا يف هتروصب ينايو ةظني يفسح لا كلدوتي

 لاق نم هللا مح 0

 هتيرذل | توق كابو ةدج يف مد | ىلع هأت

 قاغتسا نم تود ىعب داوتلا لاعتسا ناةغللا ها نضحج لوقو ( تلق
 ركذ دقو ةبلظ نم دوقا مظوق برعلا لاثما يف نا ةضراعي برعلا مالك نم ال ةماعلا |

 | ريسفت يف !وفلتخا مث ىنعملا كلذ يف ةيلمعتسا برعلا نا ىلع لدي امماذهو يناديملالثملا
 رعاشلا لوق ىنعم يبو ليلا ةيلظ مدارم مهضعب لافف لثملا يف ةللظلا

 تناك ةأرمال يلع ةبلظ نا نورخ [لاقو مدفن دقو( ُداَّيق ليللإو ةماّك سمثلاف)
 لحال وخر انجال ترتشا ةدايقلا نع ترخت اماق تداق ثربك اماف اًيغب برعلا يف

 رعاشلا لاقو ةءلظنم دوقا اولاقو لثملا اهب وب رضفزنعلا ىلع رن اذا سيتلا رظنت نا
 قلعو داوق نيب ٍقدص دعتم يف انا

 سلجم اسلاج موي تنك يننا تيبلا اذه ف 1 قفا يطال 00

 ان ًأجافف. ليبابالا رويط ىدحا بنذ اهناك ةيخوذ يراسي نعو.٠ ليمجدرم | ينمي نعو
 لماكلا لضافلا ٠ راثدلاك فطللاو . 0 ال ناك نم انيلغ لوخدلاب

 بئاحجب هربق ضور ىلع هللا لصإو ٠ راطعلاب ىقشمد يف ريبشلا سردملا نيسح ويشلا

 . "يلا حايتر ب ىسو نشباو.نده م ا تاراردملا ةنهحر قيق

 ميدنلا تيرظ.. بتايا اذل برطف(قردص دعنم يف انا 000

 نيرضانلا نم دحا نطفي لو. هيلع ىثغي نا داكى تحج كىضلا يف قرغتسإو. بارشلاب
 نب ةبور نع ةيبع وبا هب ثدح ام ةردانلا له لثمو . هيلا باو لا ىف ترشاامل

 0 لاكف ع اغلا نيحاوط يف ْ خزف ان | لاقفوشمد يف اريرج قدزرنلا ينل لاق جامجلا



 دس يه بسسس
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 ظ
 00 نم رد هللو

 ٍلبقلاو لبقلاب بطو ءاسنلا ىلا جتو 00 35 طاوللا عد

 ٍلجر ىلع ايندلا يف لوعي النه 2اهدحإوو ابن ا 4 قو ابفإف

 ا لقد

 ةلاكنلا ءارتاام ندحا نيقلاف. ١ دردب ناملا سمك ني هلخال
 نسحا ىف 0 عفدت تنك ول ىوطاكعفادنيحكرضناك ام

 ىلصوملا زعللو
 ننفت لاما هب هجو تاذ دوخي جلللا نع انينغ دق

 نسحا يف ينلاب ةانعفدو ةيف كتهتلا نع انعجرو

 ريناتسلاركذ وهو نّويض نمو برقع نم بدأ وه ةطاوللاب يثري نمل لاقيو
 رحاشلا لاق

 بنرق يلابد ”نويض نم .هراج 0 س

 يلا لم ذأ نادل رقفمدللا كابالا تان نى. ناقلا ودينا
 00 دي ثاد ٌةلعفو 0 * ثويدلإو

 ءانلإ, هازال ون كلي زعل ننلكلا نم تاماكلا فقانا« نمد + ”نالو ليس شاق

 ةماعلا مالك نموبف نابطرتلا داوقلاةيمسن امإو ٠ حابصملا يف اك ناتدئاز ويف نونلإو
 نابطرق تلاقف ىلخس ةماعتءاج منابطلقلاب ىلوالا ةماعلا ةتريغف نابتلكلا ةلصا نال

 مدعل نإويحلاب ٌةوهبش معاك ضيا ةماعلا ةيمسن نموبف نانرفلاامإو- حابصملا يف ةلاق
 ليج مالغ يف مضعب لوق فطلا امو ( تلق ) . دمتم ىلع ةريغلا

 اي راجل زك تابعو ١ ةتانص قارغل) :كايسافم املس
 اك ا ا ا ال راو او هالو نيج كل

 و

 بهاذملا كليب تقاض دقو رنرق اذ تنك نا

 .ليرلاو لمارفلا لم . نايات !اينا يوم
 تواقللل قاتلا :كللع :... دايدينرلا يدل ظناب

 1 ر صصص مس مس صصص تسسلم مس مس سمسم

 ةبيرق ةراعتسا اهنا حابصملا يف لاق نكل ضيا ةماعلا عضو نم يه دإوقلاب ةتيمنت امإو
 ير 2 بصل
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 | برعلا نعي نال كلذو شارنلا يتحتاصا دلولا امارس اقل لب ةوق دلزلا نم لارلل
 ىلاَعَت ةلوق ةتمو - ةدحانلا هئايما نمو. .ةهبش هيلع يلع اذإ قرلا كلو قوس ناك"

 ظ مكتاسن نم ةشحافلا نيتأي يف آللإو ىلاعن ةلوقو": ةشحاف ناك ةنا نزلا |وبرتل الو

 نيكتري نا الأ ليقو- ”نينزي نا الا انعم ليق. ةنيبم ةشحافب تي نأ الا ةلوقو

 دحل ا زواجي لكش حافلإو هيف لاق. حابصملا يف هلاق نذاريغب جورخ ا يف ةشحافلا

 حابصملا يف ةلقن اذكه ةطإول ”طولي طال نم (ةطإوللا )ةميمذلا تافصلا نمو

 طول موقل ناك ةنا اهببسو طول موق اهلعف ينلا ةشحافلا لعف يب ةطاوللإويبارافلا نع
 هك اونلا كلت نم قرسيف نيتاسبلا كلت ينأي مضعب ناكف ذ هك وف ىلع ةلمشم نيتاسب

 نوعجربال  الوه ناناطيشلا ملسوسوف|وعجري لف موبذعواًرارم صوصللاب اورفظف
 برعلا ت تاك نيل ير ةياطخلار كلذ مما اذك مب متلعف اذا أ

 هَل لاقو يبارعا هيلع لخد امل ةدئاز نبنعم ةردان (ردإونلا نمو) ةمارلا فرعنال

 تماءول لاقو ةنيفسو ةيراجو رامحو 0 ةقانب ةلرماف ريمالا اهيا ينلمحا
 محر لاقف ءافرظلا ضعب ةياكحلا هذه عمم دقو. كتيطعال بكري ام “يش يتب هنا

 افإو .امالغ هلك كلذ عم ٌءاطعال مجاعالا نم 0 ولف 7 اير ناكدفل اعد كل
 ةيمورلا دالبلا نوزغي ]وناك نيح سابعلا ينب ةلود يف ةمالا هذه يف رمالا اذه اشف

 1 ضعا وه ام نآماغلان ءابيف نودجيثاهنوحضأل و
 5 برعلا: جيا لع لفدلاو ةوبكترا ىتح ةنيزو كلذ ناطيشلا طل نسحن لها

 يفر ملا ظنت تناك اننا |و اهراعشا يف ناملغلا يف اهزغت مدع ةطاوللا فرعن ال

 انباكي كلف هنو : اسنلا يف

 هلم ةطاوللا تبهذم ةدنع .٠ .صخشلا يناوغلا قشعي نم لاق
 هلم ارخلل .لباك رف لم ردنه ةليسع نم قاذ نم سيل

 ضيا تلقو
 ىرقلااىبرمداسنب ةبصع طول موق ند

 ارخما ىلع نومهحازتي ذا نارينلا اوهبشادق

 ينعادص يف نيسحتو . ينعاضبل حيورتومف ناماغلا ىف ًالرغت 4 د ناف

 | يدرولا نبا لاق اك قافنو جاور ابيف هل ناكام لا ٠ قإوسالل بلحيال بيبللاف
 ناملا دتغ لغم اهيف تسظن .... نإو يدارم درملا انم هللات
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 ٠ لاجلا تاذ ىلعرطعلا نمو ٠ لاجما تابر ىلع يلح نم متاوه٠ لاقي نا نسحيو

 ام ىلع هنيع نمو. هيرك ىلع قشاعلا ةعمد نمو. بينكلا مد ىلع: بيبحلا دخ نمو
 رعاشلا سكع كلذو. ةنم الا دوج قدصلا نا ماهلامذ يف كلبسحيو ٠ هبح نم هرتس

 ضعب لوق مافلا بس لب :ةبذعا ةبذكا رعشلا نال. ةنمألا مومذم بذكلا ناف |
 مينب ءاشمز اه ىلاعت هلوق نم ذخا كلذو . ةيناز نبا ينعي ةيِعَدالا مام- فلسلا

 امكعم ىنعمب نوكت دعب ن نال كلذ عم يا. ما دمع لاعب ميثا دتعمر يختل عانم

 دعب ىنعمب نكت مولذا . أرسي رسعلا عم ناف. ىل اعنولوق يف اك دعب ىنعمب نوكت عمو انه

 نمظيلغلاليتثلا وه لتعلاو لاحم اهعاتجإو رسيلإو رسعلا اهو نيدضلا عامتجا مزلل
 ىهو ةنم سيل بال وعدملا ينعي يعدلاوه منزل|و ةظيلع تلقت نيدج ورم هلب !قورةلتعلا

 قو اهبماهلا هبشف اهنذا يف نوكت ةدئاز ةنه يشوزنعلا و نوف خوخه وتو ةمنزلا نبا

 ر مافلا يف تلق دقو ٠ كيلع م . كيلا مث نم ءاركحلا مالك
 هديه 7 2000- نل[ىلر اذا قفأي

 قويه لكلا ليو + اهو لوف :كنيح
 ”دلقو

 ات د 1 ارقزلا يمان .٠ تدع فكربطلا عاين ةييسدفا
 امام راهزالا ينو مالا نم ةنئاك رايطالا قي نار ليي لم

 يزغلا ردبلا لاقو

 اغل دق ينم ضرعلا يف 3 لوف ًالقاناي

 أغلب نم ىوس وس ينعمسأ اف رصقأ
 را د مقوم 1 وا ةهمذلا تافصلا نمو

 لوق نمو بدذكلا ىلعروجنلا قلطيو تنز يأ ترج لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنمو ةيصعملا ىلع قلطي و(رُغ نراك نا ملا ةلرنغاف) ةنع هللا يضررمعل يبارعالا

 رهع لاقي .روبعلإو . ربعلا ىنزلا ءاسا نمو. كنيصعي يا. كرجن نم كرتنو علختو

 شارغلل دلولا ثيدحلا فو. حابصملا يف 5 ةغل دعق باب قم ريغ وادع كيان نم

 ينازللو مهضعب لاق-رجمنارهاعللو شارفلا بحاصل يا شارفلل ةلوق را رهاعللو
 افإو ناصحالا ةطرش مجرلا نال مجرلا ةدح ناز لك سيل ةناب كلذ درو مجرلا

 00001 لآ يقلل ى) تارتلا ةنقباو زج هينب: لاقي: 5 ةبيختإ يانا رهاعللو دازملا



1000 

 ضايرلا نه يف ملقلا عنر دقو. مهلع هعوقوب اهلها هب بذعي نا لجال يا نورسنملا

 يرخ رت اةيعلا ناك ام ىلا عجري نا هل نآ دقو. ةقيبعلا ضايحلا كلت دروو . هقينالا

 ش0 لوقاف.٠ نايجلا دوقفع ىلع قئافلادقعلا كلذ ماظن 0 ناسن الأ تافصركذ

 ايندللنيدلا لذاب وهو (نهادملا) . ةيثللا هلالخو. ةممذلا ناسنالا تافص نمو
 هئايما نمو . عقاولا قباطنال يتلارابخالاب ربخي نم وهو ( باذكلا )كلذ نمو

 نئاملإو ٠ كيفالإو ٠ كافالإو . جاّسلإو٠ جارسلاو ٠ جاّرشلإو - دادشك جارالا

 يفو (ةييفلا)ةهمذلا تافضلا نرمو- نوصارخملا لعق ةنمو» صارخإو- صراخماو
 يثثو ةمبغ هنوك نع جرخ داسفالا دصق نع الخ ناف داسفالا لجال ريغلا مالك لقن
 اهناف لوقنملا ىلع اًبذاكن اكن اف ةلقن اهف اًقداص لقانلا ناكنا اذه رئابكلا نم ةمكحم

 هئاسا نفق . ةريغكءامسا مانللو ٠ لسرو لوسرك تهب 0 توهب مم لعافلاو مس

 ةنع لوقنملاو ةسنن يفو ونالت ةميغلاب كلل ديصوأ مب ثلذملاو -

 نيعلا رصنخم يف امك. ةلثم راعصلإو . دادنك جاردلا هئاوسأ يارمق . هيلا لوقنملاو

 ليغ . جربتلاو ٠ رونصعك عوربخ او: 53 3 ,تانقلإو : ماهأو / نسال

 ةيالاطيقل لا نياهالا ف قاع :لمبلما. ١ ”طبقللاو م لنلؤر: لمتقاو» حرتك

 رعاشلا لاق. لابرغلا هئاونا نمو: ةيسفلل نيانلا مالكاطننلي
 انيدحللا لع اننا. مرصع وتس اا ةلايرخا

 ةنع هللا يضر بعك لوق نسحا امو لاب رغلاب اهيبشن رسلل هكاسما مدعل الاب رغ يمس
 ”لييارغلا ءاملا كسي اك لا تمعز يذلا ديعلاب لسن الو

 اذا مهغيدح يف نونكي نيثدختملا نال كلذب يمس ليقثلا لجرلا وهف نوناكلا امو

 بحلا طقتلي ريطمانلا يف نولوقي و. هلقنو هيلع هعالطا نم ارذح مهسلاجم ناك |

 رعاشلا لوق نم !ذخا جاجزلايف حارلا برشي يذلاوه هيفلاقيو |[
 هاو هتاجرلا جا اس تعم راسل للك كابل ْ

 2 0 ظ

 نانيبلاو. . ةردصك اي اهردنسمو عن باب نم اهلعفو. ةتيبج و٠ اناقه ىهست و انرح

 رعاعلا رار سلا نو ماسلا نس نالف لاقيو

 ةذاّوق ”ليللإو مام سشلاف نغاعت نم يلب الث ردمانال
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 اذاىولسلا نم نلأ) * رعاشلا لاق ىولسلاو ةليسنلا او ليسنلا 1 0 1

 ىثعالا لوق نهاشو ةتيونسلا اهتمو. اهروشن ام

 ادّرقي نا مهراج نوعني ثو مهيف سلإ ال تونّسلاب نمسلا م
 سلالا ةزمهو هريغ هعدخب يا دّرقي نا ةلوقو عادخ ال يا مهب يف سل | ال ةلوق

 ىدسلا هئاهسا نمو سلإوي الو سل 00 0

 هنوجو اب ياو بارغك باضرلا هئامما نمو . ردلارجش * باتك يف بلعث هلاق امك

 دبشلا و ؛اوسأ نمو ٠ ةزملا رسكب ملبرلإو ما نمو. سوماقلا يف امكاضيا

 رعاشلا لاق جزملاب ضيا دهشلا ىسيووعمشنم ىّتصي نا لبق كلذو مضلإو جتفلاب
 لخنلا ليعفنا الا كحشلاوه ةلثم سائلا َن ؛ ) جزمب ءاجو

 (ةبابذ ماو )ىلاعت هللا اش نا صاوخلا يف 7 نيمالأو  ظفاحلا هئامسا نمو

 اهسرجل كلذب تيمس. سراوجاو . بونلاو ا لولا اهنم ينك < امسا ةلف

 ا لخغلا هن املا نمو ٠ نيعلا رصنخم يف نكذ اكل كألا دنع اهنوص وهو
 | ءاننلا اوت ]و ىلاغت كلوقةتمو - ةيطعلا يو ةلحملا تر اع اكرام هللا ن الوا
 0 ءابلا نوكسو ةلمجلا لادلا تب رب دلإو . ىغولا اهعامما نمو. ةلحت ”نهتاقدص

 ميدلاو ٠ روبد ىلعرب دلا حيجتو ا جا ا ةسطا نم هل دحإو ال لجتلا ةعامج

 ابككمو اهرييكو هكح تحت نوكيو ةعيطب ريبكذل يذلا نإويحلا نم وهو. لحنلا خرف

 | ىهو ةدارجلا اختم يف .نووكي يح اهنم ةكجربكأ وهو - مرشخلإو - بومحيلاب يب
 قيلي ام ةلحن لك ىلع بتري لب ةيلخملا نع جرخي الو هدادجإو هئاب ١ نع كلملا ثراوتي
 دل صفا عودا لح معلا لكو ةق يقام 0 افا
 جرخ اذإو لخنلاك اهب عسلي ةمح هل سيل هنا هتايصوصخ نمو عما نع دحا 00

 تأراذإو لحنا ةتلمح ناريطلا عطتسي لوّربك اذإو لعلا فقوفلمتلا ةعبت ةيلخما ن
 اهرسكو ف اكلا مضإ ةراوكلا هل لاقي (لحتلا ىو أمو) ةلزعن وا ةلتقثن ا نت
 ةب رطملا تاوصالا ةقفاوي لحل إو- ةروسق نب ناب ز ثيدحيف مدقن اك" ليعلاو . ةيلخمإو
 ىلاعت ِهلوق دنع يرهزالا نع بيذهلا باتك يف يوونلا اهركذ (ةئاف )اهيلع اهيلع ملصنو

 نيبو ةنيب سيل عمج لك يف زوجي اذكو يرهزالا لاق: لاق. لمخلا ىلا كبر خو أو

 عج لك تال ىنعملا ىلع يئافلإو ظفللا ىلع لوالا ةقبن أتو هريكذت ءانلا الا هدحإو
 لاق. لخملااا رانلا يف ةلكبابذلا ثيدحلا يف( ةئاف) . ماسلا ركذملا عمجأالا تنم |

 11 1111 د11 31 ادا كلا 3 اطال تاكا امال لهدع- ةاتافا قاطو لل
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 هيف قفبني ضوح صيرخ او .دحلا هيلع اننقا دحلاىدعن نم يا ءاملا يف هانفذق ءالكلا |

 قسيدلا اًضيا وهو. نيعلا رصنخم يف اك ضوحلا وه قنْو لو روتملاك املا ٠ أ خراكلاو
 ةفاسملا ن م ءاملاو ضرالا هجو نيب ك فرعب يذلا وه نقال و: الا ودم يذلاوه

 ضرالا تحت هتلقو ءاملا ةرثك معيو ٠ ميجت يف لاق يراجلار ذقلا رهنلا صولقلاو
 دقف ن الا اماو يدق ناك كلذ لعل ( ”تملق ) ها ظولقلاب ةنومسي ٍقشمد لهإو راجبلا

 ”ريغصل مل قحيو اًطيلق و هومسو هو رغص

 (نلدعلا) ءاملا دعب هبرشالا لجا نم نا معاد ٠ يئاصلا وهو يذاملا هئاوما نمو

 دعت بلخنإو. 00 باولو .يدنلاك ير الإ ر او باحتكص وللا ةلثمو

 يدا ميك ارفلا ندوب زطلاو :يرظلاو: مصرانلإو: 3 رلاك يشل. بيوتلاك نبذل
 يدوب لزان وهومأسو 4 هيلعللأ ىلصيبنلا تي 3 ار لاق هنع هللا يضر هروسقن ب نابز نع

 ءاجث عمشو مرط هبف انل ميع ىف تناك بول انل نا هللا لوسر اي تلتف ةتبلكف طحوشلا
 ءراونغ ول م|و اي ناه را راطف هسحنغو ماهلاب هنفكو ايح جت أف نينعيم ترف لَو

 نم نوعلم نروعلم كيو ندبعلا رابقاب مكاو

 لخدفناهللالوسراي تاقلاق هربخ مثرعو عثأ 0 الفا مرض و 1 رش قرس

 كربص كربص/سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ليذه نمانتريج موةعنم مهل موق يف
 ام هاذق نم فاصلسعب | ايرجأ بسبمتي ةقيعتلاو ةقيقعلا نئباك هتعس نإوةنحلا رهن درت
 اهلصا ميعلاو . لحفلا ةنوللا «ةغللا ني ره رم هيه مروصت هيرب حالو وللا

 حلق ل نيئتيم برض ةلوقو .لسعلا مرطلإو .هتيبو لخت ا ةيلخ انه اهب دارإورئبلا

 لجال هيلع هاقلا يا مافلاب هنفكف هلوقو ران ىروا هنا هدارمابح جتنا ةلوقو نيدنزب |
 هب ىثح ابر صوخ هَل فيعض تبن بارغك ماغلإو لمغلا بربيف ناخد ةنم دعصي نأ

 ةنمو ناخدلا وه سامتلا نال هةنخد ك١ بوللا راظف هسحنو هلوقو توببلا ضاصخ

 راشو لسعلا اهب فطقي يتلا ةلالا رإوشملاو ساحنو ران نم ظإوش اكيلع لشرب
 | يف دجوي ل ةأورلا هطبض اك ةيجتملا نيشلا رسحبو رشلاو هانج اذا هراتشإو لسعلا

 ةلوقو بطاخلا فرعي نيعضوم ايسا اهناكو ةفيعحلاو ةقيقعلا ةلوق اذكو ةغللا بتك

 رملا نايرج نيلل انهريعتساف انيأ اًريسراس اذا بسبست يرهزالا لاق بسسلستي

 جرخب لسعلا نا هجمالو هآيقل ام هلوقب دافا دقو ( تسلق ) ها لحغلا بونلإو بوللاو
 . كلذ فالخ عز نمل افالخ جاجلاو 'ينلا جورخ لحم وه مالا نال لخنلا هاوفا نم
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 داي ملا .جربزلاو : تدل هيف ٠ ءامالامو.ماهجلا ايم صاشنلاو . جربرك

 ننجالا (دعرلا ءامما نمو).بلحلا آم هيف سيلو لبجلاكب امحلا نم ىري مل لاقيو
 لاقيو. صاّرعلاةنم براعضملل لاقيو .ةقيقعلا(قربلللاقيو )رمل . مزملاو .سجيرأإو

 اذا قربلا ماشلاقيالوارطميلهقربلا رظنتنا مشلإو .لالكتالاو .ضاميرالاينخا هعملل

 ةعب دخلا يو ةبالخلا نم كلذب يس ِسّلُخلا وهف رطم الو ٌقربلا ناكناف . كلذ لعف |
 | كلذو ءالزع اهتدحأو رطملا اهنم يرجي امب احلا ىلاز ازعو. قغييو هأرب نم عدخي ةنال

 هجو ىلعوفطب امل لافيو. .تاعئاملا نم هيف ام اهنم جرخي يتلا يثو م انا يلازعب هيبشن |[

 | ققّلعلاو باححو ةباحنك بابح اهعمجو ةبابحلا رطملا رطاقث دنع ةفوجلا ةردلاك ءاملا |
 | كيرتلابو متلابةبانعلا (بلحلا ءاومأ نمو) ش ينام كال ول ا للا

 ظ ةانقلا هل لاقي و.موشق عيجاو ءاملا ىرجم مثَتلِإر .سومافلا يف لاق ةينافلا رسكبو

 ١ ايس ناك امر يذلا 0 ءاقيحلا ةلقبلا يف اضيا ةلجّرلإو ةلجرلإو

 امإ |و ماللان اكساب تلقلا اهلثم امسلا ءاماهيف عمدجي نرقن ةهدّرلإو. 0 رح اهكالط ظ

 أ ام يفو ةلعفم ةأضيملاو 1 مي نا ثيدح ةنمو كالهلاوبف اهكيرحت ظ

 | اهنم لسغي ”يضوتملا نال لسغلا وهو كحرلا نم ةضحررملا اهل لاقيو ةنم 3
 | ىلع ليجلا كرب رقتسي ام اهيف ءاملا رارقتسال ةكرب 0

 باهشلا هدافإ اكةلوم يلب برعل 00 تسيلف ةيقسفلا امو .هردصوهو 0 ظ

 | ركبر لعج دق ةنمو يرسلاو. ديعسلإو لا (رهلا» 0 ءافش يف يجاففحا

 ظ 1 يدع اهلودهو ديسلا 9 ف اعرلاب دارللا كلو لوف ىلع ايرس كنحت
 نابذاملإو .سوماقلا يف ادور برعم مضلاب طورلإو .رنعجر هلا ءامسأ نمو. 0

 يجرجلا ةلاق اك حاولا رهنلا ءامسا نمو ٠ راجبلا عج يف اك ةيدإوس ةغل ريبكلا رهنلا |

 | ريغص رم وهف جيلخما امإو .يبتلا و امنا نمو ٠ 0 ظ
 | ضرالا يف ةرنح وه ليقو حابصملا يف ام رمتلاوه ليق ريدغلإو . ريبك رهن نم جرخي

 كلوق نم رطملا ءام نم ويف كرت امل اريدغ يمسو راجيا عيجم يف اك ءاملا اهيف عقتني
 1 ثيدحو اهاصحاالا ةيكآلو ةريغص رداغيال ىلاعن ةلوق ةنمو ةتكرت اذا اديز ترداغ ||

 مغب ةهّوم رهلاملل لاقيو ليلاعي عجبا لولعيلارهادفلا “اهنا نمو اقم ردا ال انج |

 ةعرشو ةعبرشو- .ةضرُ هيلا ةنم صوتي يذلا لحمل لاقيو قاقزلإو .هينأث ديدي وملوأ ْ

 ١ ىلعىتم نم ثيدحلا ينو دملاوزيهطإوديدشتلاو جلاب. ءالكو .”طاشو-قارعو ظشو
 سس سس
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 |, . فقاولا دكا ارلاو ضبا علا هل لاقيو |

 .متنلاب رمغلإو . تايلضنلا حرش يف 00 ةلاق ام ءالدلا 5 :قيسب فلا
 0 مضلاب ببرعلاو ٠ نيعلا رصنخم يف يناثلا ركذ ريثكلا 211 برع ولأو

 | قلطيو قي زلا لع برش ام يئارلاو .ننك قاطنال يذلا الاوفر رْوقْلاَ

 .٠ قنرملاو ٠ قنرلا ءاملاو ٠ ساسالا يف امك زاجم هيف هلاعتسا نكل صلاخلا ىلع قئارلا

 ةنال ةلالز يس يفاصلا لالزلاو٠ راهب و هنسحوهو هقنور بهذ ةناك ردكملا وه

 لالزلا نا يطويسلا ظفاحلا لاقو هيف هرورم يف عرسي يأ ةلوهسب قلحلا نع لزب

 هيلع كردتسادقو سانلا ةبرشي دراي ءام هلخاد جلا يف نوكي دودلاك نإوبح

 ةنع باجإو ناويح ةنإو هفوج ةيس*ملا نا هلوق دعب سانلا ةبرشب هلوق يف مهضعب
 | ناب درو ةقيقح نإويحب سيلو نإويحلا ةروصىلع ةنأ هدارم نا هلونب موضع

 نيغو ٍطوبسلا نا باوجإو ( تلق) تام جلا قراف قم نا هفيرعت يف لاق موسع

 ضيغلإو .ضريلإو .لمثلإو .ةيعرشلاماكحالاب هل قلعنال كلذو فيرعتلا ليبس لع كذ

 ام ضاحتلاو .ليلقلا املا كلذ لك ةلثم لثولاو ..كيرحتاب دلو ةمجمملا نيغلاب
 أضوتي ام ركل حاسملاو.هردإون يف يرجتلا ةلاق ةنماهلسغ ينبني ام كدي هب تلسغ
 ريختملا نس الإو. هب رهطتي ام روهطلاو ا ينافلا ركذوي

 ىدن 207 9 وف ليل ناك ناف 1 راجع با ال ع اهملا نم لزني ام ىدتلاو

 نملزانلا اما 00 .ةليل لاقيو رحا ممص يفرمتلا لبق نمو نأ

 لاقيو.رصنلإو .تتلإو .رطملإو. رطقلاو لبإولاو ثيغلا وهف باحتلا 00 ٠ امملا
 داهعلا اضعب اهضعب عبتي راطمالل لاقيو .سومافلا يف اكةروصنم ةروطملا ضرالل
 أ يف اك ماعلا رطملا ادجنإو .يرابنالا ةلاق * امسالا نه اهنحلت ل تتوافت تاف ةصّرلإو
 لطلإو .فيعضلا ليلقلا شطلاو . ليلتلا رطملا كّرلاو .مئادلا رطملا ةميدلإوءساسالا
 نابسحاو.سوماقلا يف اك. بو لاو .ماغلاو .نيغلإو . ميخلا( بناحلا ايما مو شيفا
 ىه .* الإ. ىبحإو :نزملإو .ةنانغ هتدحإو ةلمجلا ل خب نانعلإو .ةنابسح هتدحأإو
 ةريفكملاو .رطملا عم ىتبي يذلا ميغلا نْعّدلإو . ءابطلإو . ء افلا ةلثمو قبقرلا باحلا
 ضي الا و بما سا دوشالا | باحجلاوي نييغلا لاق ظيلغلا بباخنلا لجرتسك روبتكلاو
 ةريفغلا و .ةرافغلا ةنملعارخ ١ باحتت نودناك اذا بالا لاقيو لاقو .ريبصلا ىهس

 ءيفركلا بامعتلا نم مارت اك قاقيإو :ديطإو بلباو .اهلفسضفدولا و ةخراك قيقا

 ىه ل يقو نيارفلا يف يب يذلا ناد

 ظ
 ظ

 ظ



 تارفلا ءاملاب صغا داك ١ البق ”تنكو ماعطلا ل غاشو

 رخ ا لاقو لوالل دهشي ام :
 هلالي نهغ دن نما ليفي ينكح © ةدصخ + املا برشت فواد صغ نم

 رعاشلا لوق ىنعملا اذه نم بيرقو ( تلق )
 نسف عل لا اذا حملا هلص ام 2 هدلبلا خم اي رصعلا ءاماعاي

 ةبجولاو.-.ةعللا ىف ماعطلا داسف .نزعاشني لاهسا ةضيهلاو .ةيختلا انمدق دقو |
 ةظكلإو كلذ قوف عبشلاو - قمرلا دسي ام.ماعطلا نم ةغلبلإو . راهلا يف ةحإو ةلكا |
 ايد واكو يركسلا لاالهوبا لاق فوجلا يف ماعلا هين ليلو ءالتمالا |
 1 ادلى أ دغلا لبق ناسنالا هلجعتت ام. ةلامصلاو - ةنبللاو ةنلسلاو ٠ -ايشالا |[

 نم عفري أم جلاب ة ةلرلاو وللا كيلا 0
 ادب ايبا لوتلاو .٠ فيضلل مدقي ام ىرقلا ف: زيزع صختل عليل ماحطلا

 ماعطلا غضم دنع ىرخ ألا ىلع هينفش ىدحا عم ضو نمل لاقيو. 0 0 |

 لكآلا دعب نيتنشلا كيرحت ظانلإو٠ . ىتطمت هلعنل لاقي و ىأت اههنم نوكي توص عم ْ

 ” ل11 قاتلا نعال للقير متاكيل ني كلانب ماعظلا نم ايش عبنتي ةناك |
 نضر لع ماعلا قمرنا اع كولور خنلا حرط |و مغَولا لك ثيدحا يفو م خنلاو ا

 ا | وه تلاقف عشحلاب الجر ا ل ل ظ
 ب بعسل و مجول اي ركل حب

 0 0 |و عتفلاب ىوخلاو ٠ ةقلذملا ءاغلاب ثّرلإو

 ا أ ءامسا نم اهلك سوماقلا | يف اك دوجلاو ْ
 نم اهلك مضلاب حاحلأو ا ا
 ١ يوماعلا يف اك ممذلإو٠ ا نمر( م ل

 ظ هدفي: بك بارتلا يول يف لاق باّرشلاو ٠ يرهوجلا ,كذ !؟نوعاملاو
 بابالا ء م 0 00 00 5 ا ا |

 | 0 انك عل 0 0 ا ها 0
 1 فاقلاب و ء انلإو نويلاب صيننلإو 110011 مر 1 م ْ

 هاه ندي, د عطا رشا ككو ١ بدعلا 3 ريفلإو تارفلإو -درابلا ءاملا ضيا |
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 عنقإو هب شيعت ةريثك سوفن يف دحاولا هلك أي يذلا يداز قّرفا يا ىنعملاو
 ةرتنع لاقو اهءاقب ببس ةنال سفنلاب دازلا نعربعوا راب ءاملا نوك لاح ءاملا برشب

 لك املا مركوي لانا تح ةلظإو ىوطلا لع تيبا ذقلو
 فذحاملف هيلع لظإو ةلصإو لاصيالإو فذحلا باب نم ةلظإو ةلوق عوجلا ىوطلاو

 برعلا ةيمال يف يرفنشلا لاقو لعفلاب ريمخلا لصنا راجنا

 ”لغا موقلا عشجأ ذا ميلجتأب نكا ل دازلا ىلا يديالا تدم نإو

 متاح لاقو
 اعرقاازلا ب ماج نم يدي ناكم“ - ىرينا فيضلا نم يقال لإ
 ها |و هبلص نمقي تاهقلمد ١ نبا بسح ثيدحلا ينف عراشلا ةمذدقو

 د رد اد لكل صإو .تالكا تعنمةلكا برو .ةنطفلا بهذت ةنطبلا |ولاقو ..همذ ىلع

 ةعيبطلل "ودع رينك لك |ولاقو .مضهني ل ماعط ىلع ماعط لاخدا اهانعمو ةبخقلا يثو
 دقق هيلع كامالاو ةنم ءالبمالا نع الخف نكذ نك تنان اهلابعلل ةير

 اوبنج اوعمنجا اذا هموقل لوقي ناكذنا 0 سيف نب فنحالا نع يور

 "رخ 1 لاقو مكشأم اولوقو ءاسنل أو ماعطلا ركذ انسلاجم

 خيش مكتأك !ونوكت الو يدخل

 جا مدان ميل ثيدح روتكالو
 ماعطلا كول تغضلإو.يوقلاب نبل لك الا م عوتوم ول ساعد

 مضتلاك سهلإو .اهلك ن انسالاب لك" الا مضخ إو .نانسالا فارطأب 1 الامضتلإو .باينالاب
 ناك ناف +. :ن انشا ماعطلا ص غضملاو حاصلا ْق اكدحإو ةبجملاو ةلمملاب هانعمو

 عالتبالا وف 0 ىلا غضملا دعب 00 لسا دل .كوللاو .قوللاوبف اديدش

 0 ”ينطاو .عئاسلاو 3 غئاسش ىلاعن لاق امس بارشلاو ماعطلا
 || دنع ةنلا تفذح امإو 7 ما تلق ”يرملا تدرفا ناف ينأرمو ماعطلا ف انف لوقا

 | يف اك ةغل وهو يف انه لاني ا فارم دارفالا دبع لاقياإ لقوة هدارفا م

 | ماعطلا ليم ةصغلا ببسو . ةصغلا وبف ةلوهسر يغب ماعطلا عالتبا ناكناف حابصملا

 | ماعطلاب صغ لاقي ةئرلا وهو سفنلا ىرجي ىلا 'يرالا وهو اهارجمت نع بارغشلإو
 | رعاشلاّل وق يفو تلق. ءاملاب صاخ قرشلاو ماعطلاب ةصاخ ةصغلا ليقو بارشلإ



 ىلا ثكلا بلح لثملا يفو بوسكلا ليلا قرف ةانثملا ٠ انلا ديدشنو مضلاب "تكلإو
 ةيئوملا "تكلا بلج ةبلجريدقنلاو ردصملا ىلع بلج بصن يناديملا لاق و
 . راظنعجاو . رظنعجإو٠ ماعطلا ىلع محازملا استار ول لل: جت رلاز
 يجرجلا لاق علبلا نمفنال ةدئازويف ءاملإ ار (ملق) لوكألا م 5 كاد مهلا

 ثوحلا نم لك اوه برعلا تلاقو اًبيش ةدئاملا ىلع كرتي ل لكأ اذا يذلا زورجنإو |
 اعز .يداعلا 34 نعي نافل نماوترانلا نطو لينلا نمو سرلق مو سوسلا نمو

 لكأي نموه نشارل و شراملا» يناديملا ةلاق روزحب ىثعتي و روزحب ىدغتي ناك هنا

 ةيديردلا حرش يف هيولاخ نبا لاق نذا الب ميلع لخديو ةوعد الب موقلا ماعط نم

 ٠ نابدرجإو . ساقسنلاو. رضحإو ١ مثرالاو 1 يلوا نشارلا هئامبا نمو |
 ناب هد 0 ةلصإو برعم يسراف نابدرحل إو (“تلف) ءامسا ةعبس هذهف ها ضلاو جلاب

 0 ع فيغراا ظفاح ةيسرافلاب هانعمو ءار ا د 1

 ا فيضلا ىلع نون ةدايز 6-00 . ظومعللا يف يو ءاسا ةرشع هب تلك ١ام هئامسأ

 تناك ناو يلينطلارشاعلاو ةوعد ريغ نم فيضلا عم ماعطلا 0
 لال وسم 1 هيف ها ءلا لها ةلمعتسا يذلا نال ةلبعتست ل برعلا

 تيكسلا نبا ناقو ةحنن مالظلا 0 ليقو راهنلا ىلع ليللا موج وهو كيرحتلاب
 ىسسي نافطغ نب هللادبع دلو نم ةفوكلا نم لجرل بوسنم هنا ةعامجو يرهزالاو |
 اوبسنو سارعالا ليفط هيف ليق ىتح ةوعد الب سانلا ماعط ىلع لخدي ناك اليفط |

 | ل هلال للاطلا ندنما اب وسكن نركي نا نيجالاو ( تلق هلغتكا لعق قم لكدتلا
 ىلع لخادلا امإو كلذوحنو نذا الب ريغلا ماعط نم 1 ةحاقولا نم هلاعنك |[
 لغإولاب هيمست برعلا تناكف نذا الب بزشلا يف موقلا |[

 يل ربل ناكسو 2 لست للخالق اقذ لح عمجا لكآلا ةرثك نا عاب

 مضعب لاق ىتح هترغكب ريعتو مذتو ماعطلا 2 ايما حدا ا

 ٍبورشمو م وعطمب“ م واو 4 ىلعأ هدر ىدرلا هادلا لول

 9 لا
 اعمجا ”رمّذلا ةياغالان.كجرفو ةلّوس كنطب طعن اهم كنإو

 كلا نا رع

 دراب ءالإو املا لالزوسحإو ةرينك سوغن يف يسفن قّرفأ

 2 و
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 ةليموت( ةللملق ) رعايلا :تنييخلا نير باني لالا و " ةمزللل عدلا و كلا
 نولتملا مرعالإو . عابطلا يف ةمئاجلا لغ لدت فورا يف ةسناجم تيرذعلا نيبو

 دحا ةبحم ىلع تبثيال نم راّمتسك ظاملتلاو- لعف الو لوقلاب كيضري يذلا حاملاو
 هي دوم قوي ال نم عدي او. هعدي مث ثلا كسمتي نم اىهيف ةزمك ةضفرلا ةضبقلاو

 ”يعمملو . هب أر ىلع دحا لك عباتي يذلاوه مملا ديدشنو ةزمل ار سكب ةعمالإو ٠ عمالاو
 2 عا ةيجتملا ءاذملا تفن بخل ٠ لتاخلإو . بلغ نرم عم نوكي يذلا
 عادخلا رسكلاب بنحو. ”بض بخوه لاقي لتق باب نم ةلعفو ردطصللاب

 0 0 اسلا نيزحلا مجاولاو. نيزح ا يجتلإو .سباعلا وه ةرهتكموةمهجودجولا

 بصولا ةلثمو ضيرملا كوعوملاو ٠ باوج ا ةيحتا نم م غو. بإوجلا ىلع ردقي ال نم
 فيس و عزنلا ةلاح ف ن ان رخل . ا حرك

 نوللاريغنملا مداسلاو ٠ دهح ةاساقمو لازه نم نوللا ريغتملا بحاشلاو . فيعضلا

 ةقانلإو 0 + نيعلاب بالا نيعلناو روك 0 ْن رزحلا نم

 0 0 كل ا انلا ا

 لبق .بّبسم وهف بهسإو ٠ ندحموبف لجرلا نصحا ةنمو برعلا هب تقطن اذكه
 ءالبلا دهجو ه اذهولايعلا رينكلا ريتفلا مرصالا لجرلاو 00 هذهل دجوي الو

 يضاكلإو .يضاخمل إو. يظضابلا و. ”يرجلا نيممسلا وه يببهبلا لجرلإو .ءالبلا دهج نمهللابذوعن

 ةلمجلا لادلاب مومدملاو. هيو لماتك يزرع حرشة ربل ةلاق مثلا ريثك
 رافسك حامرطلاو 1 اربك وتيشم يف جتا رونزك فودنخمو نعمل | يف يفانتملا

 ا كفل و رتل يجر لاو عابتالا ب باتك يف سراف نبا ةلاق ربكتملا 3

 بجيام كرتي ا ا .”ينلا نمر جتشب ٠ نم لولملاو .رطبلا لجرلا وه جرتك

 ليقثلا وه لجوهلا لجرلاو ِهِفلِإ نع فلالا سفن بيطولسلا ديزوبا لاقو اراينخا

 ظ هيوييس بأنك بني غرست قير لاف. نتاكاشسلل تح 6

 | ليلذلا وه سوبغضلا لجرلاو ٠ ليقثلا علا لوشعلاو .ليقثلا لجرلا اساجتلاو ابجتلإو
 1 . يلوضنلا وهوةيثغي الالب ضرعتللا نالوا حالو , داك لعرلاولا دا

 1 ليلا ليعفك ليسملاو : نيعضف كس |. . دلصالاو كي رحتلاب محولاو

 ظ | ينغلا ليخب ادرك لعكلاو 3 ًادج ليخيلا ةمج ةيجتملا ١ ءاخلاو مجاب ب بامناو . 0 ظ
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 0 لد تك كلوا ةيصملا ءاظلا تن( 0 ابنعلا

 0 8-5 0 2 حاصلا ةلاقامزم اضرم 0 : 0 ظ

 نم ف٠ ةروش هال |وةروش أمل إوةرشالا تنل اضيا ويفو نحل تاجلغتملا هلا نعل ثي دحلا يفو |

 كلل ف نك حوش الإ كلذباهسحتن ةقيقر ريدتل دربم وح اهدربت يا عانسار شاوت ْ

 0 00 3 00 3 0108 لصاو 0 ظ

 غلب اذاف انس نرورفعو نامث هذهف اسرض رشع انثا يثو سارضالا اهيلي وزجإوتلاب |
 انس نوثالثو نانتثا ةليجلاف لحلا سارضا اهل لاقي سارضا ةعبرا هل تبن ناسنالا |

 0 0 تانص نم أ 1 عرس اه ا - سوم ءاقلأ 1

 بيع لكل عماجلا برعلا دنع (ةجابلطا) لوقاف 0 تاغصلا نم ةنبن هو

 0 ا ءاخياب (دودحلاو ) هيف لبق ام يلاببال يذلا ربنيك( خدتملاو) |
 نم ( بشإملا بش قلا]و ةدورححأ تانصلا يف مدقت 0 دودجملا دضوهوريخب 1
 . بالقلا (بلاختاو) 6-5 ايندلا لع نم غرافلا ٠ ( للهبسلإو ) هيف ريخال ظ

 أ كحإ 0 0 00 0 يو ا
 ا ىو بانا ةعبرا ابيليو ةينامث 0 ةيعابر عمج تايعابرلا ىجسل عبرأ ابيليو ظ

 مسوس سوو

 0 م ا

 | نع هيف لقنو حابصملا يف ا سايق ريغ ىلع هإوفا ىلع عيجيو فورعم ناسنالا نو |
 | ةنكل بابسإو ببسك سايقلا ىلع هإوفا ىلع عمجي ةنإو كيرحتلاب هوف ةلصا نا يبارافلا |
 || اهعمج اهدرنم قباطي مل يتلا ظانلالا بيرغ نم وهو ناف لاقيف دحإولا ظنا ىلع ىنثي |

 || هيفودافو هوف لاقيف فور لاب برعا ءايلا ريغ ىلإو يو "ين ليق ءايلأ ىلا فيضا اذاو |

 آ ىو بارفك باضئلاب ملا يف ناكاذا قيرلا ىو "تلق . ها هف اًضيا لاقيو
 | ناك دباب 8 تاماقملا حرش يف يربكملا ل



 ت2 تشل ل ملل

 | لثموديفو نهوج وفيسلا ل :رفنايرتكاهق يس يذلااهر وعن فا سالا» اموهجنملا
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 هتلقملاعفا يف ريخلا وه نمو ءهتقلخ نيوكت يف ءاملا وه نرماي
 هتقرزب الا منخل ام نفيسلاو ..يهدلط ظحلا فيس ةقرزب نمو

 يلصوملا هيسرسلادشنإو
 ايم ملا دمك داو قيء ادهاب اي 50

 ادوسلا علق دق ءاقرزلا هتلتب مكو ”ةريحم 0 ا

 كلذ ة ”تلقو

 اقفعايوب نمو والا هاش. يسال ىلإ لفرز ةفيبك ةعار
 اقرزلا يهف اشحلا يف ةنع هيرإوا ام ةترأ دق قلقم نماوبجتتالف
 ءايحلا ىلع لدياموهورتانلا نكاسلا وه. ضغالإو . ضيضغلاو . يحاسلا فرطلاو

 ىا ةفرط نكسيال نم امإو . هيلا رظنلا ءافيتسا مدع هانعم'”يثلا نع ضغلا ذا ضغلإو
 اهرارقسا مدعوة قدحلا ةكرح ماود امإو . هنحاقو ىلع ]هلدوبف ةسلاحب نمىلارظنلا ميدي

 هللا فصو دقو ةقرسلا ىلع لوبجم اهبحاص نا ىلع ليلد وهف قبئز نم طقتن اهناك ىنح
 نوفرط نرصق يا فرطلا تارصاق نيبف هلوقب ةنجلا لها ءاسن فرطلا روتفب ىل اعن
 <11 قر اه ةتلك لاقي (ءافربلا) نيملاع ايما .٠ نمو هطقف ريهجاورا قازاكلا لد
 |! :داؤسلا ام اطإوندعلا يف مذعالا داو بلا يف ةقدحل |و.ابقربل كلذب تيمس هينيع يا هي واقرب

 اهيف كلسنن تي راي اذا ة : اراك ظانلاف نيعلا ناس قوس ابل اوهوومالا

 ٠ كويلو نيعلا .كاسنا رظانلا ىو . كصخش وه رظانلا يف هارت يذلاف
 نيعلا رظن فرطلاو . ةروصنملا حرش يف هيولاخ نبا ةلاق ام. خألاب ريعلإونيعلا بابذو

 فارطاا لقب لو فرط | ترطاق رهبف ةي الأ يف مدقلا م

 | داوسلا عنج ام ( ةلقملاو) ٠ تارصبملا كردت هيو رظانلا يف يذلا رونلاوهرضبلاو
 | قاملا ةلثمو غدصلا يل, يذلانيعلا نيرا هكر لا (قّوماو) نيعلا نم ضايبلاو
 أ ام قوملا ناب مهضعب قرفو ظحللا روكذملا نيعلا فّرطل ضيا لاقيو ِهبف ”ةغل يقاملاو
 أ ام سلجتكر جتإو ٠ حابصملا يف 5 غدصلا يلي امم ن ناك أم قاملاو فنالا يلب ارم ناك

 ظ ضعب لاقو ىلعالا نم نويكي دقو لنسالا ننجلا نه لجرلاو ةأرملا نمباقنلا نم ربظ

 ظ حابصملا يف ةلاق عقربلا ن ءادبو بناوجلا عيمج نم نيعلاب راد اموه برعلا

 | ليقو دراب يا بنش ءام موق نمرغفلا دّرب وهو ( بنشلا ) جدملا تافص نمو



 0 م ا مسا

0. 

 نياةينملاب لمتنا امو . ةيلخ ال لاقي بقنالا ةينث نأ ان دقتبسا ةنمو هنا انيقث يا
 نالام هنرامو . ةنم بلص امو هيظع فنالا ةبصقو . مدقل !5نينرعلا هل لاقي فنالا

 بنالا فرط متالملاو مارملاو..ةينرالا فرط بعازلإو . لنسالا .ةفرط ةبنرالاو . ةنم
 .٠ يرزحلا لاق ةنغلا جرخم وهو فنالا ىصقا موشيخ إو ٠ نيتفشلا نرمةلوج امو

 رخل إو ٠ فنالا ىلع موشيخحا لطي مهضعب و حابصملا يف لاق. (موشيخلا اهجرخم ةنغو)
 هيف لاقيو فنالا نم جرراخملا توصلا وهو ريبغلا عضوم ةنال فنالا قرخ رويمك
 حابصملا يف اكمل ثلاث الو لولاق نتنم ةلثمو ءاخا ربسكل اعابتاممملا رسكب رضنم ضيا

 ( ناتبانيمإو ) ريفاصعكر يخانم عيجلاو ”ىبط ةغل روفصمكر وفخلاو نززولا يف يا
 فنالا ةرتو اههنيب زجاحلل لاقي و نارختلا نونلا ديدشتب

 نيعلا يف ضايبلا ضايب ةدشوهو (رّوحلا ) نينيعلا يفةحودملا فاصوالا نمو

 اهعمج ءاروخنإو ءاروج ةأردالو روحا لجرلل اهنم فصولإواهيف داوسلا داوس ةدش

 ِ فاصوالا دويحم نمو. ءابلخلا نويعك : ادوساهلكةنلقم نم روحالا لبقو روحلا

 ا دا لل يلا قايحاب ةقلخ قلعي دوسوهوكيرهتلاب ( لمكلا ) نيعلا
 ءالكةأرئالو لككأ لجرلل ةنم فصولاو ٠ ( لحكلاكنينيعلا ف لمكتلا سيل )اولاق اذلو

 ةنم فصول واهدإوس ةدش عم نيعلا ةعس وهو( عدلا ) ) ةدويجلا نيعلا فاصوا نمو

 نيعلا ةعسوهو كيرخلاب (لجنلا) فاصوالا نمو ءاجعد نيعللو ةأرهلو عدا لجرلل
 للئمو ءالجن ةأربإلو لنا لجرلل ةنم فصولإو عدلا نم اًبيرق نوكيف اهيّسح عم

 (جربالاو) ٠ نيعلا روعحما ةنمو. رسكلاب نبعلا عيجنإو ءانيع ةأرملاو ( نيعالا ) لحنالا |
 يق نيعلا اوس نم 0 بيت هلك اهداوسب اقروخ هنيعضايب 00 نم |

 يف ةقيقدلا ناطيخلإو رعشلاك ةقيقد عرمح ةلكشلاو ٠ ةلكش هينيع ف نم (لكشالاو) |
 هيلع هللا لص ىبنلا ناكو اهبحاص ةعاجتىلع لدتو ةنسحت * ةجوديم يو نيعلا ضايي
 (رججالا) لكشالا لغمو سورعلا جات يف يحافخملا باهشلا لاق. نينيعلا لكشا ملسو
 ةلاق اك (ةلهشلا ) يفنيعلا داوس يف ةروكذملاةريحلا تناكن اف . ميجلإوةلمملا نيسلاب

 محمي ل 2 م مسج اممم صصص صصص سل سم سس حس ا يم حامل مماممصب مس م مم مم ل ممل م حس

 أ ةقرز يتةلهشلا نيغلاقو٠ موق اها دقو لاق سورعلا جات يف يحانخلا باهشلا

 | نكل مضعب اه كرو 0 0 يملا تا

 |: باتك يف جرفلاىبارك ذو نمي ظ

 د |و اني < نيف هاف نينا قرزلا إوجورت احل



 | لهإ) ةطرفلا قدح ىضرال لق نيو ضرالا نش ناطا ا نأ ةقئابلاب هالتك"

 ( قفرملاو ) ( بهذملا ) ةجاحلا :اضق تالحل لاقي و«طبغلاب ناتسبلا 0
 ( 'يقولإو ) قيقرلا عيجرلا (طّأتلاو ) *( ضاحرملاو) ( فينكلاو ) ( شحلإو )
 معلا. تلا ) هل لاقي كلذ نك جرت امو دولوللا نطل نك سا
 اوكردتسإو اهاوس دحإو سنج نم همالو هنيعو راف ام دجوي مو سوماقلا يف لاق

 الرق ل( يب
 كد نم هددصب انكام أ دوعنف غال نحيل دوصقملا نع انجرخ دقو

 ةحوذملا ىلاجرلا تانض

 وهو معث فنا يف نم مثالاف ( ىنقالا ) لجرلإو ( مثالا ) لجرلا ضيا كلذ نفف
 نينرعو نابجاحلا هقوف يذلا ىلعالا ةفرط وه ( نينرعلإو ) فنالا نينرع يف عافترا |

 حدمي قدزرفلا لوق نينرعلا يف مثلا نا كللديامو لبجلا نينرع ةنمو هالعا يش لك ا

 هلوقب منع هللا يضر بلاط يلا نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ايلع
 رمش هيينر 0 ”ىقبع ةحير ”نارزيخ هنك يف

 ابلحم نم بلطن لاح ةعقإو اهو هدج نم ةعافشلا هل اهب حري ءاّرغ ةديصق يثو

 مك فنالا ىنقا ملسو هبلع هللا ىلص ناكوانقلا اذكو مركلإو لالا ىلع لدي مثلإو
 زو الار هطسرا يف كخلفية ل اجو مثلا وه انقلإو راجتلا عيجم يف

 0 < ال كا ل لات نانا رش قعشم ( ةنيخلا ) 0-2 نمو ٠ ةامثو

 نمو ٠ بارتلا وهو ماغّرلاب ةنقصلال يا كنفنا وقرأ كلوتك اذهو كن
 (ىطرخا ) 15 0 هراقنم ريط لكواهننا مدقمةباد لك طخو ( مِطْخْما ) هت امسا

 هعانترال ( فرشلا ) هي اها 2 را همسس ىلاعن ةلوق ةنمو رواصعك

 . فاكرلا» ]ع ةحل( فعازكلا) هن اسإ نمو“ فرشإو هش عفترا ام "يش : لك فر

 | هتسر ويف عضوي ام ةبادلا نم نسرملا لصا نال زاجم وهو ( نسرملا ) ِهْث اها نمو
 || فيسلاك يا ( اجرسم انسرمو امحافو ) جاجتلا لاق هب داقي يذلا لبحلا وهو

 || توح ةرثن دارحلا تيدح هنمو ةطخلا لصالا يف ينو( ةشلا ) هك انس نمو. ور

 ١ كسا نمو :ةيلخلاو ةيلاحما ةقالعلاو : لئيزأ ا ناجملا نم نادلاب هالة سل ١
 رعاشلا لوق ساسالا يف هدهاشو (روبنزلا)

 روز اتيلخ لالكلا دعب 2 ىرج اذا ميسنلا درطم نآكو

| 
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 يف ( جافعالاو ) حابصملا يف هلاق عيجلا عمج نيراصملاو نافنغرو فيغر لثم ريصم
 سانلا يف يثو بتاكلا بدا يف هلاق نع اهدحإوو اهيلا ةدعملا دعب ماعطلا ريصي يتلا
 00 تلظلاو فخلا تاوذل نيراضملاو 56 ينو هلك فاحملا يفو

 يقءارلا تن (ةبرسملاو)ناسنالل ةدعملاكريطلل( ضناوقلإو) اهيفام شركلا اهيا
 3 ا جورخملا ىلا ماعطلا عفدت نا ه ةعفادلا 2” , يمدالا نم لفنلا ظ

 ةفوذحملا ء : الا نع ء ضوع يشو لصو عزم هتزمثو الآ ) اهنم ء : امسا ةلمج ربدللو

 د يسال رغصاو باسو بيكا ل جلف هسا الخ ى

 دب ةينارغأ برعيف تسبو هس هيف لاقيو اهلصا ىلا *آمنالا نادرب ريغصتلاو عيجلا

 ديز هس اذه لوقيف لصولا يف ءاتو فقولا يف اه ةرخ الأ« ءات لع مهضعب و 2

 127 اقرار ترخملا ف لاغأ اضوتيلف مان نمث هسلا ءاكو نانيعلا ثيدح ةنمو |
 لحنا اذاف طابرلا وهو هل ءاكولاب ةظقيلاو ولملا ءانالاب هسلا هبشةها١ ءاتلاب تسلا

 ءاحا ىلع ميلا ميدقتب ( رجلا ) هئامنا نمو - مونلاب هلحو ءانالا يف ام جرخ ءاكولا

 مرح ةأرملا تضاح اذا ةشئاع ثيدح ةنمو ضيا لبتلا ىلع رح 0 ظ

 ةدايزب نارخجإو رخ الا مرح تضاح اذاف مرحم اهدحا نا ىنعملاو ةينثتلاب نا
 ( ةلصلإو:) (ءارضولإو )( ىرضولا )بدلا امسانمو .اضيا جرنلا وه 0 ظ

 ل ركل لو قءانقلاف 5( ١ ارضا ) تاهل رمد + ننانالا اك

 سوومانلا يف اكابر لا ) هتاهسا نمو. ءارعجلا ونب مللاقبف برعلا نمموق هب رّيعب و
 . نيطإو جن هلا ءاينسلاك هيناث 0 ا ) هئارسا 0 ٠ هيف لاق
 01 م ءايلادي عفا هباثق هلوا رسكب ( يبعجي 07 |) هت امسا نمو

 ءاكحو بابعلا بحاص هطبض اكن وكسف تن ( ةبرخماو ) ( ةأ لاو ) ( ةألوسلا)

 مضلاب ةبرخمإو ع يف املاقالخ سوماقلا حرش يف نع يول

 0 1 ريدلا بقث مغلإو خأ غلاب ةبارخو

 رسكلاب ( ةحنخإو ) ( ةبذعلاو ) ( ةرعانلاو ) ( ةَدهتلإو (١ راو ارز هناك |
 ىسي ربدلا نم جوجو روك وخ ماو ركأ ذي أد ديوس ماب ىنكيو ْ

 و ل تودع نع ل كح بو ( وفرط 66
 0 كام نيعلا رصنخم يف ةلاق اك( ٠ ءاقوب لاو ) ( رجلا ) هتاف

 عسإولا لحما ءاضنلا نال(* ءاضنلاب و : ءالخلاب و. طئاغلاب) ةنع و 0
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1. 
 وكس وسو

 ديلقالاو . باتكو بانك ةارالإو : دلقمإو. ديخلأ ( قفغلا ءاهنا نمو ) :
 بصقو ةبصقك. رصف هعمجتو راملا عبجم يف ا؟كير هل هتلاب ةرصقلاو» يي

 ةداطلاو . رخو . الآب "كلا . يداطإو ١ رسكلاب تلو . ليلتلاو ٠ عذرلاو

 رفا ةرُْت ( دلبلاو ) ىتنعلا زرغم ( ةهبسدلاو 1 يل رم ةثالث هذهف ٠ ةبطرك

 قنع لكلو نيتولأو ظاينلاوهو بلقلا قرعب لصتم هيف قرع ( ديرولا لبحو )

 فورعت ( انقلإو ) ذي نيح متاذلا اهعطقي رخلا يف قورع ( جادوالإو ) ناديرو

 لاقي و ساسالا يف ايهنرقن همتاخو هتوالخو . هفرظ هلاذقو . هطسو:هقحوافقلا قاخو

 مانوه اذا كدحا سر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي ثيدحلا يف درو.دقو ةيفاقلا اففلل
 ةغملا م ( موقلحإو ٠ نلحلإو ) كلذ مدقت كقو « ثيدحلا » دقع ثالث

 كيرحتلاب ( مكاو ٠ ةئرلاو ) موقلحلا ةيس بارشلإو ماعطلا ىرجم مركك ('يرملاو )
 ضْوخَو ء ءادلا تييوهو يدآل نه بازشلاو ماعطلا عيخم ( عملو ) ضقنلا ىرخ

 اهتلاثو . باوبلا اهيناثو . ٠ ٠ اعمال لوا يثوةنم برشتو قورعلا هدرت يذلا ندبلا ْ

 00 مقتسملا اهعباسو“ نولوق اهسداشو.روعالا اهساخو» قيقدل اهعبارو . حاصلا

 هلوق يف مضعب اهعج

 ُماَص عم اهباوب ةدعق يدا لكل ءاعقأ ةفغبنن

 معاطملاكلسممقتسملا» اهولوقروعا قيقدلا مث

 ْ نوفا مل يوك + اغمالا نأ تفرغ اذإو

 | كئماكلا:سئرملا ترآ داركلا قار ءاعنما ةعغبس ف لكي ضاكلا و ذحإو ياعم ىف لك أي

 ادهن هفات هتينامج ِهيِلَع تبلغ يذلا رفاكلل ةبسنلاب هلك 2 هيلع تبلغ يذلا

 ةيزمالا بحناص لوق ةفالغل 0 0 ةلك أي اع 2 رادقمات |و

 ظ (ةيويغإو)( ئربصتلا) : 0 ا ان ا

 ةرشحلا الل: لاقيو انشلا ىلع ةبتك ايف نالسر نبا هلاق ( * ”ايواخنإو ) ( ةيواحتإو)

 يف هبصق رجي هتدجو هيل نب ورهغ يح قو ناكسالاو مفلاب ( بصقلاو )اشحاو

 ا دبخإ او الو سومانلا يف ةلاق باضرالاو ريكلاب (بمقلا )اهئ ايمأ يرو« نادل

 اختن (نارضملا) اهعاععا نمو : لفثكرا ةكرحم بجر اهدخإو عارك لاقو ْ

 ظ
 ظ



 ا

 رمركلاو ءايحلا لهاتسلاج اذاف ”ةشحوو ”ضابقنا يل
 _مثتحم ريغ تلق ام تلقف اهتيجس ىلع يسنن تلسرا

 ىلع لزانلا امإو فيضم وهف فاضا [هلعفو (ةفايضلا) . ةديمحلا فاضوالا نمو
 ركذللو عيجلإو ىنثملإو دإولل لاقي_فيضلاو يئالث فاض ةلعفو فيضلا وهف فيضملا

 ةقباطملا هيف زوجيو نيمركملا مهربا فيض ثيدح كاتا له ىل اعن هلوق ةنمو ىثنالإو
 ةفايضلا "نس نرم ل واو فايضإو ناذيضو ةفيضو فيض لاقيف ٠ حابصملا يف اك

 مخ برعلا هيلع تلبج امو نانيضلا أب ينك كلذلو مالسلا هيلع ليلخا مهربا
 ةانعمو كرامملا هيمستو لزاملا يف ةفرصت ىتح ييظعت يف غلابتف سرفل | امإو فيضلا

 رعاشلا لاق لزنملا ديس

 اناكنم ناكففيض لالجال آلا . انام ناهملاوجتلا تمسام
 اناملا مزال ام مربكا فيضلاو مطزنم ناملإو مثديس ثيلياف

 عمسلا تاصنأ وأ تصنمل عامسا يف ةمدانملاو . ميدنلاو ليلا محّرلا لجرلاو ظ

 نال هتسلاجم لاح يف نم. طرف ام ىلع مدني ةنال كلذو نامدنو ايدن ىدس اهبحاضو

 حلاو ةفيطللا تاكنلا بحاصل لاقي و ةتقرافم ىلع مدنني ةنال و١ يوقع دلوج ناسللا
 لجرلإو هيوبيس بانك حرش يف يدرجلا ةلاق . ةليعّرخ ةبيجملا ثيداحالاو ةفيرظلا

 . قذاحلا وه هرافلإو . ةدوملا يف صلخلا . حافهفلا لجرلإو . فيفخلا وه فيصحلا
 يِملإو ٠ لابلإو شيعلا معان فضاقلاو ٠ شيعلا 0 0 .رويغلا ٌحتاشلاو

 لجيلإو ٠ . لفعل ل يا انولظحلا مضلاب دج إودودجملاو ٠ ةئيطا نسحلا ليعنك

 لجرلاو : ءامركو مها بجو مظعلا وه هرخن ١ ةيججت ةيجتملاء ء اخناب ليعنكيدملا

 ٠ جازملاو مسجلا < باك ماعلا لجرلاو ٠ رومالل برجلا ذجنملاو ذرحلا
 يا سانلا . هظبغت .نوم .ظوبغللاو : دوسحم ةمعن يذلكو دوسحملا روبثملا لجرلاو

 نيغ ةمن لاوز ينت دسحلا نا ةطبغلإو دسحلا نيب قرفلاو هلاح لثم ىنمتث
 يرثملا ةلثمو ينغلا وه رثابلا لجرلإو . ظوبغملا لاح لثم ظباغلا ينت ةطبغلإو
 بتارتلل رسوعرتلا لق هاك راض اذا لجرلا ىزرتا كلوق نت يالاف برتماو
 4 1يرلا اا ضيا بارتلاكهلامراص ا لجرلا يرتا كلوق# تملا
 ا مدصقانإو هلم اللا هب مدصق سيل نالف دي تير تالا وقؤورقتفا هانعم

 دج ل[ ٠ دع الا لجرلاو علا ةوضر ةقلبأ اهك0هلئاقو هللا هازخل ا[ ةلكمو هلا نم
 ا 0اتات؟ إ!>!>! ا ا 97 9 927099997977977
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 ءايحلا ةلقو هجولا ةبالص نوجملا قورفلا باتكيف لاله نبا لاق اذلو ظلغو بلص

 عنص ام ناسنالا يلابي ال نا 7 يرهزالا لاقو هانمدق ام ذوخأم ةنال يا
 نا وهو ةاكاحلا نوجا نرمو تلق . ميددلاك ميرذلا هل لاقي برعلا دنع نجاملاو

 كتبتمتكو جرعالا يكحت كجراعتك ةلاصقتم لعني ال عفت نإوريغلا لوقياك لوقت
 ماشلا لهإو ريغصلا عماجملا ىلع ريبكلا هحرش يف يوانملا نكذ مارح كلذو ماتمتلا حت

 هنيدح يف يره برعلا لوق نم ذوخ أم كلذ لعلو (”تلق). اجمع نجاملا نومي

 ةرختملا لصإو ةرختتملاب نجاملا نومسي رصم لهإو ٠ ساسالا يف ”نكذ اك هيف طلخ اذا
 كيضي نم ويف ةزيبك عرفخخلا اما ةفرغك عرذضتلا ةلثمو سانلا ةنم كحتن نم برعلا دنع
 عرذخم يأ اهرسكو نيسلا مب اي رذتن تالف سانلا ذختابرعلا لوقثو سانلا نم
 ذا خانم ةبانلا اهدعب خاسر قوق يك قاع اسال ةيساملا

 لاومالا بلسو . حالس لمحو : حايص ىلا يضفي .حازم بر( رثنلا نم لصف ىف تلقو)
 رابظإو ٠ ةهفاسم ىلا رح . ةيكافمو. ةبراحم ىلا يضنت . ةبعادم برو ٠ حاورالإو

 5 ىذقلا ن ”كنانلك نوع - ىذالا بنتجاف تحزم اذاف. ةهفاشم ةوادعلا

 . ىذهو رذه نمح نكي 90 تلا هيا ةنم عوضي الف راتلاب قرح ٍبيلملا دونك

 حازملاو ٠ اهز ر نرم ليزرت ىلع ةعوبطمو . اهلضف ن٠ ليضفت ىلع ةلوبجم سوفنلاف
 هدح نع جرخ اذا ”يشلاو ٠ اهحيرجتو اهشيدضتأ ال١ اهحيورتو سوننلا طسبل عوضوم

 نمودعلا لعحي يذلا لب اًودع ليلخلا لعجي نم لقاعلا سيلو ٠ هدض ىلا سكعنا
 . ناينبلاو مدهلا يف كلذ لم تو حلاصلا داسفا نم شا دسافلا حالصإو . نآلخلا

 ريكا ادحإو اًودعْت إو بحاصو لذ فلا اًريثك سيلو

 ع 2000 هلاكشإو هلاثما نيب هيا جزمالزا لقاعلل يغبني ( ٠ ويصن )

 . كتاروع نم ةروع كطاسبنا نوطالفا لاق دقف . هلاّكو هراقو بوث ةلهجلا

 لفحلا يف ال. صاخلا سلجلا يف سنالا ءاكحلا تلاقو . هيلع نومألل الا مدبت الف

 لاق ثيخرعاشلا رذح. لاهج |وءاهنسلا نيب يم لئاو. صاغلا

 الذنلا لجرلإو لفطلا كيلع يرمي ةنافحازملا كايا كاياف
 لئافلا هللا حرو

 ايا لذلا ةموح نع الجر اوأر افإو ”ضابفنا كيف يل نولوقي

 7 الا لوق هن نسمحاو



 ل تحج سس خ س

 طسبنا اكةنع ينلدلإوهنم ذخأالا منكمي نا لجال اوطسبنيل هجاوزإو هباحصا عم هحازم
 ةيظع ةشهد ةنع عفديل ةءلكي نا دارا نيح مالسلا هيلع ىسوم ملك عم ىل اعن قحا
 ني كاز اهون كتاوجناب نامل ىلظا/اذل و ىنوماي كديمب 'كللخامو هلونب ةييوبزلا

 بابحالا عم بابحالا نآش وهاك . باطخل |وةاجانملاةدملوطبذذلتيل كلذو . باوجلا
 ينصللو دظناراركت ةّذاب ىلظحيل هب وبحم ةاجانم دنع مءاصتي ناك مهضعب نا يكح دتف

00 

 د الا لتق نجي ةن اول لالحما رحل اهغيدحو

 رجوت مل اهنا 0 دو تزجوأ ينأو هلي ل لاطنا

 زفوتسملا ةلقعو ْنكطملا اهنقمام .ةفرطو لوقعلا كرش
 يطايمدلا ظفاحلا لاق هحازبب هكحضتنو لسو هيلع هللا ىلص ينلل يذهي ناهعن ناكو

 نم ناكو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم اهلك دهاشملا نابعن دهش يراخبلا ىلع هتيشاح يف

 يخلون زاد سو هيلع هللا لص يبنلا ىلا ريخلا برشيف هب يتإو ةبقعلا باحصا

 رثكاو برشي امرثك١ اف ةنعلا للا عوقلا نم لجر لاقف اسمح ١ تارم عبرا يا

 يبلحلا ناهربلا لاق هلوسرو هللا بجيةناف ةنعلت ال ملسو هيلع هللا ىلص لاقف دلجيام

 ناف ١ يتبيبلا ةياور نع ظافحلا ضعب ةلفن باطةما نب ريع وه نعاللا لجرلاو

 ثيدحلا يف درو دقو هكحنإ يتح لس و هيلع هللا ىلص ينل ناوعن يذهي ناك تلق

 ل رب ا اراملا ا 0 كحضي ةيلكلاب كتي لجرلا نا

 دقو بذكلاب مكح ا نم ىلع لومحم ثيدحلا نا يزوج ا نبا ةلاق ام بإوجلاف
 نيانلا كلكتنلا بذكيف نئانلا ثدحي يذلل ليو وهو اًرسنم تيدخ ىف كلذادرو

 نم ملسم دارفا ينف تاقوالا ضعب ين نيغ كاححا دصتي نا ناسنالل زوجي دقو

 كح ةلعل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نملك أل لاق ةنا باطفملا زم د

 ىلص يلا كىضف اقنع تئجوف ةقفنلا ينتلاسرمع ةأرما ديري ةنم 1 تي ايو تلقولاك

 حاز زا فيرعت نالموم ذم ريغ حازملا نا تفرع هانمدق ام تف ةرعاذأ أو سو هيلع هللا

 ناك اذاف حابصملا يف ةلاق اك بذك الو هل ءاذيا ريغ نمم ريغلا عم طاسبنالا نا

 ةنم رثكاوا ةيبق ظافلا وا بذك ىلع ًالمتشم ناك ا ريغلا ىذا ىلع المتشم حازملا

 نجاملاو نوجلإو ( اتوجمو ٠ ةيرخضتو . هازهتسا ) يبو حازاا نرع جرخ ناسنالا
 اذا دعق باب نم 'يشلا نجم برعلا لوق نم ةماعلا ةتذخا دقو برعلا مالكنم اسيل
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 | ضرخحلاف تا لاي ضرحلا تعر اذاف لوالا اهاعرمل دوعلا ىلا طشنت نا لجال
 | ثيدحلاو ريسنتلا يف هباحصا عم ضاخاذا ن :راكس ابعنب ا نا يور دقو انل ةبكافلاك أ
 نآل 00 راعشا نرم ضيح اكو ه ايف اوذخ يا انب اوضمحا ملل لوقي
 عّون اذلو ىندالا ىلا ىلعالا نم ولو لقنتلا اهبل دحإو يش ةمزالم نم مأسن سوغنلا
 عكارلاو عكر. ال مخمفقاولا ناف ةكئالملا فالخي ةريثك ع اعاونا اهلعجت تادابعلا ا هللا
 هانمدق ام ىنعم ىفو طقف دحأو "ءون مدحا ةدابعف ةس أر ضهي ال دجاسلإو لوس

 وفاعل قرا
 رييزملا نم يشب ةلعو يجي ةحاررتجلاب دودكللا كعبط دفا
 رهملا نمماعطلا ىطعتام رادقم نكيلف جزملا ةتيطعا اذا نكلو

 سور ديعلا يش نب اهيا كبع نب وع ديملا للاخت هللاب فراعلا يديس مالك نمو

 | لدتسيو . هتيج فطلو هحور ةفخل ةباعدلا ىلا ةليم قيقرلا بلقلا بحاص ةمالع
 يفو ٠ هتروص لايخو بملتلا ليلد هجولا نال هجولا ءام ةقرب بلقلا ةقر ىلع ضيا
 ناك ةباعدلا كلت عمو ةباعد هب تناك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاثيدحلا
 نم مارتعا ام مطسبيل هباحصا عم سو هيلع هلا لص: هحازمة كو اًدنعالا لوقيال
 ةأربلا بحاص لاق 5 تناك ةئباهح نال هتباهه

 ما فو ماقلت نيحركسع يف هيتلالج نم ذرف رهو ةنأك

 | نيه اط لاق اه ار انلف ةدعر اهعرتعاف سو ةيلع هللا ىلص هنأ آما نا يور دقو

 ةنع درو هنا اذه نم ,ظعإو. ديدقلا لك ات تناك كلقم ةأرما نبا انا امناف ٠ كيلع

 ريش ةريسم بمعزل كيرصنو دب ىلاعت هلا ةصخ اب اًءدحم لاق ةنا آس دوا

 ربشا ةعبرا ةريسم يرسن ةةبابم تناكف عبرالا ايندلا نتف يع ل
 يذلا بطنلا انديس انخيث لقن دقورماعلا ايندلا عبر نم نوكسم وه امرادقم اذهو
 . ةقيرطلا رحب . سئورلا جاتةنيزيثيثلا ةديرفلإو. سومشلإو رودبل|وموجنلا رادم هيلع

 هللا ان دما ١ سور ديعلا يش نب ىنطصم نب نمحرلا ديعزيشلا . ةقيقملإو ةعيرشلإو
 ممرارسا تسدق وهدادجا ضعب نع. هرإونا قورشب هقيرطيلا انادهو ٠ هرارس ١ ةدامب

 ةلمسارهشلا نال لاله ا رهش ةريسم بععرلاب ترصنو ثيدح يفرهشلاب دارملا لاق ةنا

 زادقمو لالا ريسم اذه نال برغلا) قزم نيب ان ةفاسم بيعارلابتورصن يوشللو

 ةكخ نا تبلع كلذ تباع اذإو ةيندللا ثاحوتنلا نم اذهو ماع. ةئامسهح اىهيب ام
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 المعاق مد غالبلقر 2 ”ءاطغاف روطنلا نةبلط مثاليلقر 5 م لن ذدأ مدحا

 يف هته ذخأف جرم عباس قه تراص ارسل لاقو هيلا ”لاماهدنعف ةعباسلا ةّرملا ىلا
 لاق نم هللا محرو دعي لو ةعباسلا ل

 عصاقمو هئاخأ يف دشرلا نرع ىرولاوبا وقو ٌرفدلا ىاعن النو
 هلا ودك لاب طك نا ررغالج“ فا وخا يلا .نلخ ىتح ماع

 يترعملا ءالعلا يلالو

 ”لماج يأ نط كم لدا ..ايقاخ“ ساذلا“ ىف لهجلا "تار انو
 ”لماكل هجلار بظب كانسا ايو ار للعلا يعدي م اًبجتايف

 نم ناسن الأ غلبي فناوهو ( ةعاربلا]و تمدقت دقو ( ةعاجتلا ) دوهحملا نمو

 ةتياغ لاك لك
 ربتخملا نكل طقف ارهاظريغلل للذتلا ةخل عضاوتلا ينعمو ( عضاوتلا ) دومحلا نمو

 عضاوت نم ةبتر لزنا ةنا هبشفت يف نوكي ثيحب نهاظل اقباطم ةنطاب نوكي.نا اعرش |
 ناسنالا نيجي امو ربكلا ونه كلذف هيبتر نعال: لزنت ةنإو ةدم لعأ ةسفن ىآرولف هل |
 هريغ بويع د و ىصختال اهدجف اهبويغ ةشفن ين رضا نا يعرشلا عضاوتلا ىلع ْ

 هل تربظ ناف ةنم اًريخ هريغ ىري كللذ دنعف:كسفن بويعب هيلعل ايبلعلال هيلع ةيفاخ

 نبك بنذلا نم بئانلإو دبر نيبو ةنبي لربط ام.بات ةلعل هسفنأ لاق ريغلا بويع
 انآ اي دلع نكتب اذان ىردل اف ارق فاك قع لا تبع دق نوفل خل

 اهيف تدجو ينل ترظن كا ينا ىلعوا هلثم ةبوتلل هللا نقفوي له ابنذ تبنذا |

 ىري ناذل يقبني الف ةتقيقح نه تناكنمو موصعم ريغ ينال “يش لكلوبقل ادادعتسا
 وريغ ىلع ًالضف ةسفخل

 (حازملا) اهوطقف مفلاب (ةباعدلا]و خنلإو ال )ةةديبحا ةفاضوالا نعَو

 هظدقتك ببعقو بعاقو نعد ةباعدلا ويف : ناو حرتك هكف ةهاكفلا هيف نا. لاقيو

 هب طسبتت سلا نا يا .ها هب سفنلا | طاسبنال ةفاكت حازملا ٍيحسو جابصملا يف لاق |
 خحازملا يطاعت نوكي نا ١" يخبني هنا ىلا ةراشا كلذ فو هع _طاعتب طسبنت اك

 بيرعلا تمن كلذلو * اذغلا يطاعت لغم !ديإو اًماد ال ةنو أ ةنونآ ةكافلا يطاعنك |
 هللا هل لاقيولخ تابن .نرم عرت ةيشاملا نا ضامالا لصإو ضامحالاب حارملا |
 ضيحلا هل لاقي حلام تابن ىلع تنفطغنا ةنم تيشس اذاف تلخا ةئعر اذا لاقيو |



 ىلاتسو ايدل وأ نيدلل اندلا لذب يفو ( ةارادملا) ران ُِ جو 1

 ةدلدلاأأ دف ماا

1 

 اهب عراشلا انرما دقو ةارادملا تريب اهنيب قرفلإو ةمومذملا فاصوالا يف ةنهادملا
 رعاشلا لاقو

 رشارادملا ٍراد يف تنا اناف 1 نئانلاراقق: اغا نكران

08 1 
 2 مراد يف 0

 ل 1 علا رادي ل نم. ةماعلا لاثما نمو

 ةنازرلايهو( ةنيكسلا ) ىنعملا يف اهلثمو وأو اهئات لصإو ةلجملا مدعو تبثتلا يو ةبطر
 ةددشم ةليعف فرعبالو لاق اهفاكذيدشت ردإونلايف ىكحو حابصملا يف لاق ةنخلا مدعو
 راقولا . ىنعملا يف ةنيكسلا لثمو ذاشوهو فرحا اذه آلا برعلا مالكيف

 رسكلاب ١ ألح مضلاب لجرلا ملح لوقن رتسلاو حضصلاوهو ( محلا ) حودملا نمو
 لهن 0 ءارخ نواتابناا نمر جا تار نعل

 (لفاغتلاب مرادقم اويظع ) فلسلا ضعب مالكن مو ٠ لفاغنلا 4! لاقيو هتءاسإب راعي
 زودشنإو لفاغتملا نطفلا وه .لقاعلا ديسلا اولاقو

 ”لفاغنملا هموق ديس نكل هموق يف ٍدبسب ”يغلا سيل
 رخآ لاقو

 رملاعب سيل سانلا لوقت تاىلا هياجي اس ءايشالا ىلع يطغي

 مراكملا ليذ رتاآلزلا ىلع ري ةنا ريغ هب لهج نع كاذامو
 هيلا ءاجن ةنمث ةضبقإو يلارعا نم ًالبج 1 تينلا لأ شصار كا

 ءاطعاف لدجلا نث ةنمبملط ضن الب م سانلا عم هيلع لخدو يناثلا مويلا يف يلارغالا

 نرتع خلب نأ ل5 هيطعي وهو ليحا نم ةنم كسلفااو هيلا ددرتي موي لك ف لزي مو

 ةفارعب ٠ انك نرد كريم نك كاهن ارم ةللاقو ةاطعا كلذ دعب ءاجاملف ةّرم

 دقو (تلق ) . هيلا اهدعب دعي مو يبارعالا بهذف . يغب سيلو لفاغتم ةنا كللذب

 اذا ناك قوحلت نيهاش يشلا غل لاقي زوردلا خياشم نم ريبك يف كلذ لثم “تدهاش

 حابصلا دنع اموب ةنيأرف ةثاملا وحن عابتالا نب م ةعم :نوكي تورني ىلا لبجلا نم لزن

0 

 تيأرف هيلع نومحدز ءوروطنلا لجال مارد مويطعي نا ةنم نوبلطي ةعابنا هيلا :ا ويلا يتأت |[
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 نع عيا ةقوف تبتيأم(ةناعلإو)ناسنالأ نم طئاغلا عيتجم يف 0

 نمو ءانلا مضب (ةنثلا ) ةناعلا ء مما نمو ٠ ا ظ
 1 لا اجلا نمو اةيدلا قلو ةدفلا نوم 0 |

 ١ لاجرلا نيب ةكر رتشم اهنا يرهزالا لاقو * ءايسلاب ةضاخ يف بآبغلا ىف لاقق نعشلا |

 ] رمكب ( بسإلاو) غولبلا لبق ةنيل تبنت رنص تازيعش كيرعتلاب ( بغزلا]و ءاسلاو
 ةأرملا قاسرعش (رفغلا]و سومانلا يف اكربدلإو جرفلار عش هلوا

 طشم و اومضو نيشلا ناكسا عم عملا ثيلقت تاغل هيفو طشملا رعشلا بسانيامو

 رصقلاب وونودب و زيملاب تاغل عبرا ةيفو (اقشملا) هئاسا نمو. حرفكطشمو.ربدك

 | كلذركذ ءانلا أب ( لينلاو ) اهلوا رسكب ( لجرملاو ) ( لكلا ) هئامسا و كل

 هيبنتلا ظانلا حرش : ىف ةلك ا

 :*© ةدومحتلا تانصلا يف بلطم “ ظ

 | ”تافصلا نف ٠ ءاسنلإو لاجرلا يف ةمومذملاو ةحودملا تانصلا يف ةذبن تهو
 أ حرنلا ةثاشملا ليقو ةشاشهلا ةلثمو هجولا ةقالط وهو رسكلاب (رشبلا ) ةحودملا |

 مسبتلا ةفاشبلاو ىرفلا نم ريخ ةشاشبلا ليق دقو هيلا حايترالإو هب راشبتسالاو شلاب

 | ( فانجلا )وهف داز ناف ثوص ريغ نم حرفلا نم 0 ناوهو |
 | لوصنلا نم ةنال ناسنالاب صاخ وهو لبق ( كحضلا )وهف توصلا عم ناك ناف |

 || كوضلا ىف ةكراشي ليقو كحاضلا نالويحلا تلق اذا فيرعتلا يف وريغل ةجرخلا |[

 || ةكراشيالو طقف مستلا يف هكراشي بلكلا نا كلذ م نا رهاظلاو يرهتلاو بلكلا |
 | وهف كحضلا يف توصلا الع ناف ناسنالا كحك توصي ةنال يرفقلا الإ كرضلا يف |

 | فانبلإو مسيتلاادعام مومذم لكلإو ( ةركركلا )و ( ةقّرْزَملا )و ( ةقزهلا]و ( ةبتبقلا ) |
 ظ : اهيف ةيزمطا بحاص لاق لاكلا ةفص نم مستلاف |
 هافغالا ةمونو انيوطاي كملإو مسبتلا أ ةكحض ديس ْ

 : نيدباعلا نيز يف ق قدزرفل | لاقو 4 ٠

 ظ ةهشبي نيحالا ملكي اف 2 هتبابع نم يضغب و ءايح يضخبب ظ
 | اذا ان طل لا ماجا ةالملا لطبت اهنا ةبقبقلا ةحابق نمو .: ]|

 ةالصلا يف تناك |
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 هلاذق ىلع ةبرض ملف ةنمو بامتكة جملا لاذلاب ( لاذقلا )افقلا لوأللاقي و ناطلس
 نموهو ةرغلا ةماعلا اهيمستو ةهبجلا ىلع سأرلا رعش نم ءاسنلا اهنصن ام ( ةّرطلإو )
 اهرواجتةرطلاو سرفلا ةهبجيف ضايباهلصا ةّرغلا ذا ةرواجما ةتقالع يذلا ل.برملا زاجما
 نينذالا ىلعرفو ةنال ( ةرفّو ) ىمسينينذالا غلب يتحلاطاذا سأرلا رعشو ٠ "لحما يف
 نافنييكملاب للا ةنالرسكلاب (ةلل) سي نيبكملا براقيتح دازاذاف عمتجاواهبلع مت يا
 ىلع داز ناف ةمج لسو هيلعمللا | ىلص انيينل كناكم تا غلب ىتح داز

 || ةليلنلاو (نرقلا )رعشللا نم ٌةلصُحلا نو ( ةميسلإو. عريدغلاو : ةباّوذلا )وف ةمجا
 ىبسنو( بيسلاو) (ةبيبسلا) ضيا ىسلو هب .ولاخ نبالةيديردلا | حرش يفاكليلفاهعمجو
 ضعب يس ةنمو ( ةساوُلاو ) (ةيصلا) و( ةّوصنصلا)ى ( الا و (ةنسغلاب ) اًضبا
 ناك نيتسانل ساب لاه نينا فيرطلا مدلا و سان ذب ريح كال
 ةنمو كر يا سونت اهنال ةساون تيمسورعشلا نر ٠ ناتلصخ اهو بظ ىلع ناسونت
 اخاف (ةنعسسلاو) (ةقاطلاب) رمقلا ا تسل, انان نانا ىف
 فارطا هيف عبج طيخ باتكك صاقعلاو ( ةصيقعو ٠ ةريفض )اط ليق ةلصخلا ترفض

 رعش وأ فوص نماهرعش اركاب لصتانن( ل جارالاو ) بتكك صفع عج او بئإو ذلا

 نفلا يف ةتابنو يب مد ن م لفسالاو ىلعالا ننلا يف تبانلارعشلاوه ( ةندلإو (

 3 505 بدملا هل لاقي لاطو بدهلار ةكاتاق ناننتالا تايصوخت ىف لذتتالا
 (فلقغالا و: فطوألا) ٠ بدهالالتمو . نينا نم وهوءابدهت ان ]و بدها ةيَخاَصَو
 ناظعلا ( نابجاحلإو ) فطوا بدها ناكفنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنطصملا ةيلح نمو

 ا را و جامل يف لق متلو رعشلاب نينيعلا قوف

 لاصنا مدع عم اىهسوقلواطوطو نيبجاحلا قد وهو جزا هبحاصو كير مثلاب ( جرلا)

 هيلع هللا ىلصانيبن تافص نمو. نرقا هبحاصو (نرقلا) وهف لصنا نافر خلاب اهدحا
 جز | هنوك ضقاني امم يثو نرقا ن ناكفنا ١ةيإو ر يف درو دق تلق ناف جزا ن ناك هنا ملسو

 يئارلا ارم ار اذاف نيلي وط اناكم اسو هيلع هللا ىلص هيبجاح نال ةضقانملا مدعب بيجاف

 برق نم قفحت اذاف نشكل لسوق نلف ذع رسب ايلا الصتا اممظ ديعب نم

 5 7 ,رطلا مسالإوءاطرط ىفناللو (ط هرطأ) نيبجاحلا قيقدل لاقي وجزا ةناًربهظ

 او ءاينع ةأرملاو ىنع ع ( انعلا )رثك اذا هجولارغشل لافيو
 هشلا ء ارلا مغب ( ةبرسملاو | هيي هاما ىلا ردصلا نم تبانل ندد
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 ىلا سارلارعش لزن ناف .ةشوشلاب ةنومسي ر صم لهإو ةيطقشلاب نابل رعشلا كلذ
 اهيصوي هنجوزل يبارعا لاق مذي ام وهو ”مغادبحاصو (ممغلا ]وهف افقلإو ةهبحلا |
 اعزن : آب سيل هجولاو افقلاا انني رهدلا قرف نايت الف ظ
 دق نعس.رلا ر مهرها ناف ءركلا لع عزنلا لدي اكمولا ىلع لدي ممغلا نال يا ظ

 عزنلاو كيرحتلاب (غزنلا) وهف لج !نعدازناف جحا ةبحاصو كيرحتلاب (اهلح) يمسنيبجلا |

 كيرهتلابةعزن ةينغت اهو نوبجلا قوفامهيلءرعشالا+سأرلاابناجاهونونعزتلا نعرسحناام |
 ةنا ةنع هللا يضر ىلع تانيا يفاكءاعزنةأرهلل لاقيالو عزنا عزنلا بحاصو

 ملعلإوناميالا نم وللا كرشلا نم عزنالا انعم ليقو.راعبلا ريبكن يطبلاو .نيطبلاعزنالا |
 ىهف سسأزلا نم ةعلصلا ىلا لصو ىتح عزنلا داز ناف ماركلا تافص نم هنا مدقدفو أ[

 نيتبوطر ةرثكلءاسنلل علصلا ثدحيالوانيسنب لاق .علصااهبحاصو كيرحتلاب(علصلا) |
 باطنخلا نبر عناكو حابصملا يفةلاقن نم مهجزما برقوءاسنلاب ممبشلنايصخللالو |

 5 ناعرفلا 2 ءاغلاب ناعرفلا ما كيلا بمحا ناعلصلا ةلليقو علصا ةنع 2 ظ

 دقن اكس أرلارعش مات يا عرفا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكل اقف علصاتنا |
 0 نيل ةتسو ىلإ رف رعود طحت ناز اعود

 كلم يي سقرت ىأ لوقت تدازإ :كقرق نم تعلص قل تلاتقركلاع اطلاقا

 يذلارعشلا وه( رئادلاو )ةيفاعلا كلل هللا لاسار مع اط لاقف اهقهدل ةرابعلا تبلقف ٠
 . لاقيافقلا ىلع تبانلا رعشلا نا مدقث دقو - شوحلاب ةماعلا ويمستو سأرلا ىلعريدتسي ظ

 هتبقر فوقب اذك ةاطعا موق وق ةنمو .فوصلاو .فونلاو 3 كلذكوميغلا هل

 فورعمافقلاو يئاديلاةلاق دلاةبقر فيذلا ليتم اةمرلا أووتمرب يلا هاطعالاقياك

 ثالث مان وه اذا كدحا س أر ةيفاقىلع ناطيشلا دقعي تيدحةمواضيا ةيفاقلاب ىهسو |

 تّلخنا هللاركذو ظقينسا تإق دقراف ايو ل دك ةدقع لك برضي دتع |

 الإ و سفنلا بيط اًطيشن مصاف 5 ةدتع هكا ل نا ةدقع تلا ا نيف ةدنع ظ

 امو م رغالا ىلع بصنلاب اليوط اليل كيلع .ةياور يفو نالسك سفنلا ثيبخ عيصا |
 دقعلا يف ثني ودقعي ر>اسل أ: ةقبتح اما ةدَيَع وكيل ب مد ر؛دقتبف عف راا ىلع

 ثيدح ارهاظو دفع ثالشب همون ىلع دش دقن أكف هتلاطإو د ل نعزاجم امإو

 ناطيسلا نم نوموصعللا صخمي اك ةعامج يف ءاشعلا ىصن -ضةنم ص اكو و مييعتلا

 : 2 سس 222 لسسلالا ت7 956 © ته ل مآ يلع كل نيل يدابع نا ىلاعن دلوقل .ءاطصلاو ةايغلاك نوظونحلاو :: ءايينالاك
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 | مزلبال نا ( يناثلا باوحلا ٠) ةمعن نب أف ةهركي ام اهيف ناسنالا ىأر ولف نيعالا ذلتو

 ْ 0 لاك ل سانتلا ناف عرخ الا يف الاكنوكي ايندلا يف لاك لكنا
 ترظن اذا تن :|و لالا راد اهمال ةنم ىلاعت هللا اهلخي ل لاك ناكول ةنالرادلا كلت يف

 رخآ يف لاك لحم يف صقنلاف اهتالحم فالدخاب فلدخت اهيفءايشالا تدجو ايندلا يف
 0 كلاب اف اهنالحم فالدخاب ايندلا ين ءارعلا ماكحا ت تنلئخا اذإو ةسكعو

 اهو اهنيم يف ينل

 | نمو كرو ( بكولا) ئاسا نف 'فاصوإو رعششل هانا كرعتكي قو
 (َنِدْرَدفلا)'ةلثمو رينكلا رعشلاوهف عتاب ِبَلَلا امإو مضلاب (بلُطا ) هئامسا
 || ىلاعت 0 اذا ّيثلا افع كلوق ند ًأونع ريثكلا رعشلا يمس (ْوْنعلا )و
 20 لا هعلاز و لكما قاسأ قف ساسالا ةح ةلاق ونع ىتح

 ظ 1 رق م ام فب نمل (لطلاو )رسال حفلا

 | (ططقلا) رعشلإو. خزلارعش لثمضبقنملا وهو هدض( دعجلإو )لسرتسملا اهناكسإو
 (لِجَرلا) ارعشلاو ةدوعجلا ديدش وهو ١ةدوعجاو ةطوبسلا نيب ام كيرحتل|و جلاب

 | رعشلا نيل ( ةلوفجما )ى(ةلافجإو )ليوطلا (نانيتلا )رعشلاو .ططقلإو طبسلا نيب ام
 | ثيدح ةنمو ثعشا ةبحاصو ليجرتلاو لسغلابنبعن مدعل رعشلاراشتن |اثعشلاوهريثك

 | سأرلارعش نا من مالعا“يث لك عرفنال 0 ارلار هش (عرفلا]و ربغا فعشان
 | ”ناكو كيرحتلاب عرفلا ٌممسالإو ءاعر ة ىثناللو ءافلاب عرفا هبحاصل ليق مات ناكن ا

 | فاقلاب(عرقلا )وهف ةلعار عشلا | نمسأرلا الخ ناف .ءافلاب عرفا لسو هيلع هللا ىلصانييت
 ا لول درسا دكر نلت كا ءاضوك م

 | ءارعز اط لاقي افإو ءاعرق اط لاقي ال ةلعل اهس ١ ر يفرعش اط نكي مل اذا ةأرملا نا لاق
 | نال اهغم لك الخ اذا بعن باب نر رم ءانالإو لزنملا عرق كلوق نم ذوخ ا معرقلاو

 | ءايدلا وهو لوك أملا عرتلاو حابصملا يف لاق ٠ رعشلا نم هسأر الخ نم عرقالا
 | عترقالا+ نع ًانلاب ابني ةيلخاز ديرك 3 .! لاقو يرعب "سيل هنا لاقيو اهتولا

 ظ بصتك ةعزق عمج كيرتلاب .عزقلا )وهف عضاوم ك ارثو عضاوم نمارلا نم ىقلح ناف

 ناك اذا هتهارك ىلع اوعمجإو راجبلا عبجم يف لاق . قّرفتملا باحلا عزقلإو ةبصقو

 كرتو تعارف ضعب قلح عزنلا ليقو تلق تلق : ها ةإ |وادمل نكي ملام ةقّرفتم عضإوم 8

 يمن ماشلا لهاو عزق هل لاقي س ايلا يلعا هيب ةماعلا ةيقبت ام اذه ىلع نوكيف ضعي
 ابيب ببييبي يللا

 سس |

1 



 لدك]

 ءايحلاعام نم قسن مل ناب معاف تانجولا بدجت امو
 ”ءذب ضرعي لاتف ةيحلا مظع يأ اتاي الجر ىأر 0 نارداونلا نمو تلق

 نايحللا ةباجاف- ثيبخلا ةرثك كبحتاولو بيطلاو ثيبخلا يوتسي الل لق . هتيل
 نم (سلطالإو) !دكت الا ٌسرخيال ثبخ يذلإو هير نذاب ةتابن جرخي بيطلا دلبلاو

 يف ”يجرجلا عركذ اك ةشلثملا ءانلإو نودلاب ءاننكلا ةلغمو ٠ نايحل هل ليق ةبخض تناك ناف
 ياكل قل لاهنت نك الل ايداع :ةجرلا قف نمت امو هي ويس تاكا جي رعي
 هاجم ضعبلاو ةحدم ضعبلاف .ملا راذع يف هابدالا فلئتخإو. سرفلار ادعي كايين

 نم ةححاو . ةرهأب ةديدج ةي ]ولالا يف ةدايز ةنا“ 000 .حيرصلاوةيانكل اب

 لاخلا حانجةنإو .ةرهاظ ودوجو لبق تناكي لا نساحلا ضعب ا هاجم

 اهياهرضبلا كيلا تلقي لاكن نا يانا[ داذج ]و نرحما فوتو. رظي ب ىذلا

 مير شم سان أ لك ملع دق .اههلجمو اهربظموه ةججو اهيلوم وه ةهجو لكلو .ريس> وهو
 هللاو ٠ مسا 5 ان تان نودي ايف سانللو- مههذم لقعلإو لقنلاب |وديإو
 مساب لاح ةيمسن ( 46 ا يا اذعلا داز ناف. ملعا ىلاعن

 فاض فذح ىلع. نيضراعلا غ فيخ. مطوتف هيلعو داما ةىفص وه ضراعلا نال هلم

 02 )ىس 0 ةفشلا تحن ا 0 0 يأ

 دب اذا 00 ةلشتلل]و 0 5 8 و ايغال 0 5 ا

 اف لاجرلل لاك ةيحللا نا مدقت دق ةناوهو ثحب انهيقب و اهصخي امو ةيحللا تهتنادقو

 ةطسإوب ال هيب ةتلخو ٠ ةتكئالمةل دجإو . ةتنج ةنكسا يذلا هللا ينص مد لاب
 هللا ناب باجي تلق. ةيحلالب ايندلا يف ناك . تايهسملاو ءاسالا ةملعو :٠ تاقولخلا
 تناك اذا ليق ناف درم درج مخالاهاها هبش هيلع لغف اهيفةنكسإو ةنجلا يف ةقلخ ىلاعن

 اذهل يتباتك دنع يلعهللا © دقو ةنجللا لها اهنمهللا درج ملف لاكلا نم ايندلا يف ةيحللا

 نيعوه ةنجلا لهال ةيحللا صقن نا ( لوالا ١) نيياوجم «يسريغل مرا مل يذلا تحبلا

 "عم مهسننال قح اههركت ءاسنلإو لاجرلا سونن نم اًرينك نال كلذو : لاكلا
 ةنجلا لها ىلاعن هللا «ننف راقو ةنإو هتليضف داقنعا عم بيشلا كت ؟اهتليضف داقنعا

 سنفنالا هيهتشن ام اهيف ةنجلا نال سفنلا ةهركت امدريغ وا هسفن يف لجرلا ىري نا نع
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 موتلا يضاقب فورعملا ينيوزقلا نيدلا دعس نب نيدلا ءايض ةمالعلا ةمجرت:يف كلذو

 آ/ ماني ال تاكو هيمدق ىلا لصن تناك اهنا ثيحي ل وطلا ةطرفم ةيحل هل تناك ةنا
 ق الخلا ناحيس اولاق هور .اذارصم لها ناكو نيتقرف اهقرفي بكر اذإو سيك يف يو
 ىلع ةعنصلاب نولدتسي مال اًمح نوم رمرصم لها نا لاق مهعمس اذا ن ناكو مظعلا
 ,لجرل لحاسلا بس لوطلا طارفا يف ةيحلا نه ريظن تيأر دقو تلق. ه١ عناّصلا
 0 د ةاطعا اذا الا 0 دو بخ لع هيرو ايري ناك نار

 00 0 اي( . ميوقل نسحأ يف

 لجال اهضرعو اطوطنم ذخالا امااهصفك اههظعنيفةرهشلا هركتو ٠ راخبلا عيجم يفلاق
 ريغ لبقو ةضبنل ةضبقل ا ىلع داز ام ليقف اينم دش اه هموت : نس نينا

 اراهظارعشلا 0 كرتوراهنلا فصن ةيحلا حيرمبلو ةف هم كلذ

 ثك اهبحاصوةنكلا يف لوط ريغ نم اطوصا ترثك ينلا ةيحللا امإو٠ ةداهزلل

 تناكو بطاختلا دنع اهترشب رهظن ل اماهناب ءاهقنلا 0 كلذ نم مسالإو
 ناقريزلاب سس ةفيفخلا ةيحلا وذوةفيفخلا اهدضو ةثك ملسو هيلع هللا ىلص ةتيحل
 ا ا يبل | ءزغش 4 كرد ناك اك مساورملا ايا ني ضيا نات رد

 ططنلا نم ( ءاطقلا ) اهنف ٠ عإونا ةفيفخلا ةينللا مث. ردي نبا ناقربزلاوهو ملسو
 لاق اهبحاص سك ىلع ةمالع وهو طقف نبيحللا قوفرعشلا تابنوهو كيرحتلاب

 أ طْبلا <نالةيهللا ةتخو قمحلا يا ططنلإو يظفلا حمتجا اماق لاقي ساسالا خس
 ْ حرش هس يثدرشلا 2 يذلا ثيدحلا امإو تلق . ها ءاهدلا مييلع مدل

 ١ اظفاحلا لاك دقف هتيل ةتخلجرلا ةداعس نرمؤوهو ةريغ كذو ةيزيرحلا تاماقلا
 أ اذا ةنال هللا ركذب اًبطر هنأسلو ةفينخ هايل نوكت نا يا هبي ةنخ ةباوصو فرح هنا
 هسنن يف ينركذ نا ثيدحو ٠ مركذا ينوركذاف ليلدب عركذ هللا مادا هللاركذ مادا

 سيلا صفا 0 ل ا جيوكلا ) طثالل لاتيو . هدبعل ىلاغن قحا

 أ ةلتع جسركت ةتبحل تلاط نم اولاقف ةلاعف ةنم اوقتشا دقو ليلغلا ءافش يف يجافخما لاف
 ةلوق هيف ءابدالا ضعبلو

 ءايبيكلا رع ٌرعشلا نعي ١ .ويضراع هي _حوكب ”تيلب

 | ركذ نم مظعا ةداعس ”يأو ةنم ريخ ءالم يف ةتركد ءالم يف يفركذ نإو يسفن يف ةتركذ |
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 اهيف لاطإواهءاذم كلذ يف ىصقتسا ءالضنلا ضعبل ةيدق كلذ يف تيأر ام مظعإو
 ةلوق“ اهتم

 ةرهشم ر 6 يع! + هيلو

 | هرأ ملف ةدشب ةيجواهيف تبلط

 نكن اهيف يصأ ةبكل ةف
 هده كج ١ دغر بح ع
 3 اهمافاح يف لفملاةيرقإك

 ا١ةتدبعأل +عسينلاكاذ ناكول

 3 كلذ يف يلو لاق امرخت ىلا
 رعازن الب ةنم نيصخعت دجت  ”درفوهو كلادب نا”نالف

 _عارذ يف رعارذ يف ”عارذ ”نقذو نينرق نيب ”سأرف
 يلوق كلذ لثمو ظ

 ظ اكسنأل لاملا يصل ةتيحل لذا لاطا

 ظ 00 3 لاملاداصف

 | اك هنازحا عم ب وقعي اهماش ول ىج

 اكفنا نم ةنعك في س ل اذه مذ يداعت

 | كشرلاب بقلملا يراخبلا خيش نا بئاجملا نمو . فرص نم ةنع فرصي سيل يا
 يف يطرقلا كلذركذ دقو مايا ةثالث اهيف برقعلا تثكم هيل لع نم هنا اولاق

 ظفاحإو .رإونالا قراشم يف ضايع يضانلإو . لمجلا دبيقل يف بيطخمإو . باقلالا

 | ةيسرافلاب برقعلا مسا كشرلإوءاّرلا مغب كشرلادي زي ةممإو ]ولاق مريغو يزوحلا نبا
 | براقع هيف ناكم يف نراك هنا يدنع ةغ يذلاو يريمدلا لاق. نيعباتلا نموهو

 هادبمو اهدوجو لحم نا لع كلذ دعباهبسحا املف مايا ةثالث ديف هتماقا ةدم 3

 0 ةثالغب اهنكم كيسا كلذ ربدقت حصن فيك هنا درب الف تقولا كلذ ن

 ل 1 نيا نفث ابكرت ام هتيحل يف اهدوجول وا نا
 1 0ك بول نإو اهربكل اهللخي ال ن ناك هنا لاهتحال ةالصلل هئوضو دنغ

 0 ا ة . مالسالا ةّئأ نم ةاور نم بيذكت نم ىلوا اذهو
 نمركذ يف بهذلا تارذش هخي رات يف يحلاصلا داهعلا يلا دبع نيشلا ةمالعلا

 ستتم
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 ضشانخلا نيعا يمعيو ارون ىرولا ٌراصبا ديزي راهلا لغم
 .ةتباجلا ميج دحإو ءاموهو ىتسي ثيح . تارفلا ءاملاب الك هبشا امو تلق

 اهضعب ٌلضننو دحاو ءامب ىقسُت ىل اعن لاق اك اهنا عم . تانلدو ىّتش ةتموعط يتأتف

 ا . لبسلا حوا هتاذ ديحوت نم انب كلس نم ناجيسف . 0
 |”فادصالا ىف ناسيئرطف د ةنيزاوسن ىف ناك ن إو. نيش بلقنا هلحم يف نكي ل اذا

 نيعلا ىو ٠ لامجو ”نسح دخلا يف ةرمحإو . عقان 'مس يعافالا نوب يفو ٠ عصان رد

 درو اذلو ٠ ليغتو ةيوشن هجولا ينو . ليمج نبعلا يف داوسلا نا اك ٠ لابوو 3
 كلام نع اني ور كلا بلاطوبا لاقو .ةيحل هل سيلا ناف ىثلا مكترغنال ةاروتلا ىف

 هللا مرو ةيل هل سينلا ناف ىلا مكترغنال هلل بيكي شم قست لاك لوم نا

0 
 اضتلأ نوبجوتسل ىقلاب م 2ك |

 اضر لدعسيينلاف 0 متاوإ

 ةنمومركيو مظعي ام ةنفق نعثك ناسالا براقا ةلوق نوم 11 نامل نمو

 قحيو ىنحي
 نانسالا هيف تبنت يذلا ل .يئلا ىلع تبانلا رعشلا يف م ةيغلأو

 1 فْوُأه او (ةلياقنكلاب ) ) تنيعش تم ظعو تمض 2 ) نونثعلا ) اهعامسإ 04

 مك اقرعو ًالقعوًالقن : مذت اال ضرعلاو لوطلا م ةطرفملا مو نيعلا رصلخميف
 نعجرخ “يش لك ةددعف لقعلا امإو ةلثم اهب نوكي اهبحاص هن الف لقنلا اما يتأ يس
 اهضرعو ةيهللا لوط يف طارفالا نا عاذو عاش ايف فرعلا امإوددض ىلا بقنا دح
 لدتسي إولاقو لقعلا جتوكت ةيحللا تلاطاذا موق مللاثمانمواهبحاص ةقامحىلعلدي امم

 ]ودشنإو ٠ همتاخ شقنو ٠ هتينكوهتيح لوطب .ءايشا ةثالث دحاب لجرلا لقع مدع ىلع

 كلذ ىف

 :بةيهرف هيغل )ةردارخ. .. هيل هل كلاظ ةحادلل ْ

 هتيحل يف داز ام رثكا كلتِع نم لضضإإو

 كلذ يف ينتللاو
 راغش ريغب انوكلو : الخم هيراذع يف هللا قلع

 ريصنتلا ةنس سانلا ليف ىرجال' يبنلا اهلثم ىأرول



 هيرعشلا يف بلطم
 دحلا يفو اركذ ما ىثنا ناك ءاوسر عشلا ناسنالل ةيندبلا تانيزلا مظعا نمو

 لاا سنرب رعشلا !ولاقو نيلاجادحارعشلا ناف اهرعش نعل أ سيلف كدحا جوزتاذا

 كلذولع كلدي ةنيز لكأ ملغ !اف لاجرلااماوءاسنلا صخي ام اذهنسحلا لاكرعشلاو

 يق ديزي ىلاعت هلوق لي وأت نم انيور لاق . بولقلا توق يف يملا بلاطوبا لاق ام
 هلل نا رابخالا ضعب يف ركذ ضيا هبف لاقو ةرينك هوجو فو ىلا ةناء اشي ام قلخلا

 ماسقا تره ناك ةنا تير دقو تلق - ىللاب لاجرلا نبز يذلا وال نومسفب ةكئالم

 هب وكرل بكري ميت ينب ديس سيق نب ففدحالا ن ناكبلاطوبا لاق اهنع هللا يضرةشئاع

 انددو نولوقي يتودب ناكوذل ةيحلال.سلطا .روعا .فنحا كلذ عمناكو لاقاقلا نوناغ

 ةفنح إو ركذي لو هتيحل مدع ةيهارك نوركذي !وناكف الا نيرشعب ةيحل هل انيرتشاول

 ا فدخل إو روعلا كتبا ع ليلد ةيبغلا هل مهينمت نال يا 0 ”هروع الو

 ةيليل ناول تددو لوقي يرش يضاقلا ناكو لاق هب باعي ام ةيحلا مدع نإو ديسلا
 نب فنحالا اهو نايعبات مهنم نانثا سلطلا ةعبرالا نم ناك ةنال يإ ف الآ عرشعت

 نب دعس نب سبقو رئيزلا نب هللادبع اهو نابياح نانثاو . يرش يضاقلإو سيق

 هيلا رظنلاو لحل مظعت ةيحلا يف بلاطوبا لاق . نيعمجا مهع هللا يضر ةدابع

 لوقلاو (تلق) . ةعامجا ىلع هيدقلو . هيلع لابقالاو ٠ سلاجلا يف ةعفرو. لاكلا نيعب
 نيرخ ١ يف اصقنو سانلا ضعب يف الاك نوكت دقاهنكلو لاك اهسنن يف ةيحللا نا لصنلا
 ءاد موقلا ضعبلو <|ود موقلا ضعبل ةمث نوكي ةنكلو هسنن يف لماك درولاك كلذو

 رعاشلا لاق اك
 ا ل در راك

 لاقي سفانخلا عاونا نم عونل توم ةنا 15٠ لدتعإو هجازم مح نمل ةايحوهو

 درولا لثمو (لعجاب ذم دولا بيط نإ )وتيمال يف يدرولا نبا لاق اي. لعجا هل

 لبق ك٠ لاب ووأصقن نيرخأ فو. ًالاكموتلا ضعب يف نوكب ةناف لضنلا

 ضايطلا ومحالا فذ ةيصقنو  ةليضف ربيدألا لجّرلا يف لضفلا



 1 خا/

 احل لجرلا 22 ىلا مرج لايق ةطتف جل تمحورت ةياش نأ تدملا يو
 اهب ءاهط]و ةتفارملاو .ةنءالملا دارم هلعف _نسلا ىف هلم هإ -ءاسلا كوم

 نسلا ةريغص ةيراج ةنحت ناك ياللا ملم |بأ نا ايتدرو ابطسو يف ةزه ضوع

 0 حاسما يلا تلاع او هللا ذاك قاف 1 حاس ل كارأ عامر هل تلاقف

 . كنسربكو ينسرغص تلاتف كلذ ىلع كلم امولاقف كيف رثأ“ث هرا لف ار 7

 يثوهو هب نم ! ملسو هيلع هللا ىلص يبلا روهظب عمم امل ةناوهو نه نم ظعا ا
 سم يبا ناهيا ةغلبف ا وعد وهو يسعلا دوسالا ن :راكو نملا

 روج يود تا مارق كلذ نعل أسو ةرضحااف

 هئثافل إب رمإو تدقوافرانلا داقيابرمأف كل ادبامعنصإو عجرا ال لاقف اهيف كتيفلإو

 20 تر رانلا تلكا دق يسعلا دوسالل اولاق نامزلا نم ةلم دعب مث ؟ هوةلاف

 اسلاج وجو رادلا لآ ولع انظثانإ |و مكت أش لاقف هيلع ش ةبنتلا يفانل نذأت لهف

 لاقف دوسالا هب ]و ربخافوضعالو بوث هل قرتحي لو ةضور يف نلاجوه اناكايبف
 دوفولا ىلع م دق ناكو ماسو هيلع هللا للص هللا لوسر ةافو' ةدغلب لسمابا ن نأ مث ممةوعد م

 ريع ران هع رمز ىودصلا رك, قا ةفالم وتس داج ملارجاهف هل ردني لف هيلع

 عم كل عقو ام ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخل كمحا 4ل لاق ملسموبا 9
 ةنع هللا يضر قيدصلا هيلا ماق همالك م ا ايلذ اي ان لع ا ايلع يننعلا دوسالا

 نم ملس و هيلع هللا ىلص دي ةما نم ينارا ىتح يني ل يذلا هلل درحلا لاقو ةقندعاف

 1 ءافرظلا دحا نا فئاطللا نرمو تلق . مالسلا هيلع ميهربا هليلخ هبشي

 تلاق ةيراجلا ةتأر اراف بجعس نخأف . مجر "نافع ميمد لجر تحت ءانسح

 اذن ئازو تربصف ”تيلتبا انإو . ركشف طعأ ةنال ةنجلا يف هاياو يفاف بجنال

 ةكيس تلمع يلعلويب يروج نع ازع ةارت نم لعلف بجمال تلاف بجم' اماف؛ ابلثم

0 

 و ”بلقلا تاكف ناسحلا نم ا

 رهلإو ردبل دبل اهبلغ ىلعي نسيلو لحزابقوفولعي سمشلا انا

 اضيا تلقو

 ربابلالا ةريخل  اهنم كبسحكايند
 ربالكلل اًئارق اهارتع ءابظلا نأ
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 لاقيو. ةمافلا لوطل برعلا حدم لجي اذه ىلعو مومذملا لولا طرف نم هامحو

 ديدشتب لاوطوبف طرفا ناف وإولا فيفختوءاطلا مضب (لاوط) ةمافلا لب وعلا لجرلل
 "0 ا ةفلا | اخ هلا نت ل10 يع ل ني لاقيف هنا لك ةظمع ىلملا

 نامرك ناسخ تلق نسحملا ةياهم غلب هنا تدرا ناف نايم ناسح لجر تلق نسحلا
 اهنفاطلو- اضعالا بسانت ةنامدقت دقو نسح ااًضياناسناللةيندبلاةنيزلا نسحا نمو
 اذل يل 1١ يت لاعلا يف رهاظلا نسح نال ةنيزلا نم نسحلا ناك امنإو
 لجرلا عملا نسحلا لجرلا دضو. هوجولا ناسح نمريخلا اوبلطا. ثيدحلا يف درو
 قلخلا يف ةيجمملاب ةمامذلإو ةقلخلا يف ةلمملا لادلاب ةمامدلا نالةلمجلا لادلاب ميهدلا

 انيوربيذهتلا يف يوونلالاقةلمقلاواةلغلا يو ةمّدلا نمذوخ ا مةلمملا لادلاب ميحدلإو

 لاقماوعلا نبريبزلا نع هيبا نع ورع نب ماشه نعيروثلا نايفسنعءايلوالأ ةيلحيف
 نإ مهدلا لجرلا نم اهجو زيفوتنب ىلا كدحا دمعي ملسو هيلع اىص هللا ل وسر لاق

 ةنع هللا يخر باطخلا نب ريع نع بذهلا نم حاكيلا لوا يفو نوديرت ام ندري

 يف ةلوقو تلق . جينلا وه يرهوجلا لاق ٠ ميهدلا لجرلا نم مكتانب اوجوزتال لاق
 املك يا ملكلا عماوج نموهو يبنلا ةككح ىلا ريشي نوديرت ام ندري سنا ثيدحلا
 ةفاطلو لامجو 0 بدا نم ةنم ةأرملا يرن ةأرملا نم لجرلا يري

 يذلا لغم نطو ىلاعن هلوق يف سابع نبا لاق اذلو ةفاظنو أيه نسحو ةفارظو

 اذلو ا نيزتي نا ةنم بلطي كلذك اهجوزل نيزتث نرا اهتم بلطب اك هنا ٌنييلع
 رعاشلا لاق
 أدودخ نهب مهبشا 0

 كلذ بجتال يه كلذكو ارعش هنجوز هجو ف ىري ربا بحي ال لجرلا نال يا

 ريهز لاق 5 بير الب ضغبلا عقي كانه ٠ بيشلإو رعشلا عمنجا اذا فيكف
 ”ٍبيصن ”نهدو يف .هل سيلف  ةلام لقوا ءرملا س 0 اذا

 يف عمضي الق روفاك وهو ةنيبحيوكسم وهو لجرلا رعش نهركب فيكو
 كلذ لو روراإوبذكلاو ةنهابملا نم هل ةنيدبي امب يضر اذإ الا ببيشألا ”نبليم

 يلوق اهنم-راصنخالل ١ًراغيا اهنكرت. راعشالا نم ةلمج
 3 ل ع ىيورتو نمنلاو تلك

 10 م مل سمسم تسوس ١ سس اممم ممر ل ا اليل كاذ دعب ىرت نلذ 2 يداؤفاي ٌرِغلا ملط دفق



 ش
: 
ٍْ 

 1 مه

 ركب اهئاف ةءانص لك اذكو فاقلا رسكب ةباصفلا ةنعانصو ارضع اًوضع اهتعطق

 ىه (جاسنلا] و. طايخلا ( يرارقلإو . حسانلا]و : ةاهط ةعمجو خابطلا (يثاطلا)و . اهوا
 نم رجاتلا ةعتما ليقو ةصاخ تيبلا ةعتماوهو جلاب زبلا عئاب (زازبلا)و. كئاححلا

 ءاطلا ةدايزو رسكلاب ةنبلا هل لاقيو حالسلا اضيا خلاب زبلإو ةزازبلا ةتعنصو بايثلا
 قازتلا (كماصعلا )و تلم بلع نوم ءابمم و ق2 نك لوقو ةأيطا نمسح ضيا ةّيبلاو

 ىسيع باعال ليقو راصقلا (ايرإوحمإو) لكلا لوا بايثلا يوطب يذلا (يئاسقلإو )

 يذلا ( يداحإو) . ديجلاينغملا ( ضيرغلا )و متعانص تناكةراصفلا نال نوي راوحلا
 3 ناَق ءاضييلا ةمالا (ةتئقلاو) اماما "ناك نم ( يداهط]و) اهودحت لبالا اتنلغ نكي
 ةهنارلاو ةينغملاب صلخت ل يقو ةينغمريغ وا تناك ةينغمسيكسلا نب ااهديقاذكفحابصملا
 تلقع كلوق نمةلقاعلا اط لاقي و ةطشاملا اضيا (ةنيقلإو) تاينغملا نيتمضب ءاسنلا نم
 نيجلالبقليتلا(ةلبافلإو) اهريغدلو عضرت : ةأرملا (ةرْوظلإو .ركظلإو)ةنطشم اذارعشلا
 ةفرح الو اط ةعانص ال يتلا (ع اقرذملا) ارو 0 .اسدل| ضنخت نم ةضفاختإو

 اذه نممردقلا اذه ينو. باحنك ( عانصلا )ارك اهدصو' اهدي الغ زفات هو

 ا عولا

 لوطلا نيب نوكت ناب كلذو ةماقلا لادنعا دسجلا ةنيز لجا نا ىلعإو

 ىلص انيين ةيلجنم كلذو تاتو ءابلا ناكسإو  آرلا قلن ةعبّر اهبحاصل ا
 هإواش ريصقلا ىثام اذإو هاواس 1 وطلا ىثام اذا ناكذنا هتازجمم نمو ملسو هيلع

 مومذم اممم لكر يصقلاو ادج ليوطلا نال ناسنالل تافصلا لدعا 0
 . نيمسلا يف ةقايملا . اهنم دع عسن اهيف لاجر ةعسن ةاروتلا يف بوتكم هنا ليق دفف

 يف ةلفغلإو ٠ حوحلا يف ةسايكلإو ٠ بدحالا يف ةراطشلإو . لوحالا يف ةجاجللاو
 . برعلا يف مركلإو ٠ زلا يف ةدالبلا نوطالفا لاقو . ريصتلا يف ةفارظلإو٠ ليوطلا

 . راصتلا يف بجملإو ٠ نانويلا يف لقعلإو . كرتلا يف ةعاجتلإو ٠ سرنلا يف ةحالملاو

 لاقف دوه موق ىلع ةمافلا لوطب نتما دق ىلاعن هللا نا “تلق ناف ٠ لاوطلا يف جوطإو
 نانتمالإو مسجلإو معلا يف ةطسب هدازو ِهلوقب تولاط ىلع اذكو ةطسب قلخملا يف مدازو
 يف اهب نتملا ةماقلا لوط ناب باجي “تلق . اههذ غوسي فيكف معنلا نم اهنا يضتقي

 ريصقلا ةماق نع هتماق طس داز هللا نال ةعبرلاب اهبحاص ىبسب ايلا ةدادتعملا ةماقلا
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 . ةفضلإو . فيضلإو . ةثدجلإو . دلو ٠ ربعلا رحيلا ”طاشل لاقيو ها لعنم رصنلاب و
 ءانبك ءالكلإو ٠ ظعمك ٠ .ًلككاو .رسكلاي فيدلاو ٠ ناقرجلاو + حادجللو ٠ ةقيعلإو
 ٠ فرعلا برأي سومافلاو .منلاب ةحللارحيلا ةجلل لاقيو * لحاسلإو ٠ قارولاو
 رجب ا ءاهفا ترمو ٠ لاح هعاق يف يذلا نيطللو . بٌطؤعلا هيلجوم ناب نتمطلاو ظ

 1 ا ةظفاللإو . لاو ٠ ام دل و راو 1 م
 او ٠ مليعلإو ٠ سيينلاو. لسيطلإو .نسطلاوا 0 ردنلاو فال ظ

 0 رشلإو ٠ عيجمك عقنملاو . مضلاب قولا ل را

 فكورشعو ةثالث نهف . برجاللاو 00 9 والو :

 لاقي ال نكل كولجلا دبعلا (نينلإو . قيقرلاو . فيسالإو) *< مقيطاب ةتوص ىهسيو مسا
 دلولا ماو ٠ جّراخلاو بتاككو . ردملا كولمملا عإونا نمو هاوبإو وه كلم نمل الا نق

 محن“ رادقم ىلع ديسلا ةبتاك نم ( يناثلإو ) قيس توم ىلع ةفدع ىلع نم( لوالاف )

 نم ( ثلافلإو ) ثرد هيلع قب ام نقوهو قع ةلكه ادا ىتمطسقم يا ماردلا نم
 هبدّوي امولعم غار دل ماي موي لك ىف هيلع لعجبو لمعلا ف يف هل نذإو نيس هجراخ

 هلوقل تقثع اهديش تام ىتم ةناف ةنم لق ديسلا اهارستي ةيراحلا ( عبارلإو ) هيلا
 1 اياب | لهاركذ دقو اهثدلو مهربا ما قنعا ملسو هيلع هللا ىلص |

 ناكو موي لك يف جارخملا ديلا نودي دبع فل هل ن ناك مهنع هللا يضر عرشعلا دحا

 نم هلعفو عنافلا ىدسوسانلال | اوسل ضرعتي نم(لئاسلا]و 00 موي لك ْ
 اوبعطإو ىلاعت ةلوق رسفو يضر باب نم ةلعنف يغارلا ىنعب عناقلا امإ 0 |
 ىلاعت ةلوق ةنمو مورحلا هل لاقيو لأسي الو فيطي نم رتعملإو . لئاسلاب عناقلا |

 ضيا فينعلا لأأسي ال نال لاقيو مورحنإو لئاسلل مولعم قح مللاوما يف نيذلإو |
 ةلوق ءاغلبلا ضعب تاغالب نمو |

 (عنق نا دبعرحلإو عنق ناّرح دبعلا)
 (عطلا نمّرضا*يش اف وعتقن الو عقاف)

 وهف ةلأسملا يف ملا نإف ناعم ةعبرأ عناقلل نا انه ةايرك دامو مدقل اع لصخت

 يرابنالا نكذ اك دماشلا اًضيا ف حلعلل لاقيو .اًفاحلاسانلا نولأسي النمو (فحللا)
 ةلأسملا يف هيلع تحسا الذ نذجش حامصلا يف لاق ذاعشلا ةلثمو .تايلضنلا جرش يف ظ
 | كل ورش باب نم انف ةاسلا كبضصق نم باصتلا ةلقمو نارا بارتك ( ناشف )|



 امك

 ىسي يذلا وه ( يئاسلإو ) رانلا يف ءافرعلاو . افزملا نوم ئءانلل دب ال كدت
 (يطرشلاو )ديربلاوبف ىرخا ىلا ةدلب نم بتكلاب ىعسي يذلا امإو ماكحا ىلا س انلاب

 نم هنا اهب فرعب لجرلا يف نوكت ةمالع يبو ءارلا ناكسإو ةمجتملا نيشلا مضب ا
 (نابردلاو ) ةفرفك ةطرشلا ىلا بوسنم طرش طرشلا عمجو ناطلسلا عابتا |

 ةدرعج + يسراف وهو تايلضنلا حرش يف يرابنالا ةلاق يك ةنبارد د عبج إو باوبلا
 دالوا يبرم (مىل اللاو ) كولملا دالوال يبرملا ( كبانالاو )نيمالا ظيفحلا ( نامرهتلإو ) |[

 لذتبم يتاع وه لب يبرع ريغ وهو يجافخلا باهشلا لاق ءاربكلإو ءارمالإو ءارزولا ظ
 هلوق يف قارولا جارسلا ةلبعتسا دقو لاق أ

 الق يذلا ِهيف ينبرطا ةلفسآلل اًبح من ىداع
 الال نع جرخيالف كش الب اذه مادخلا ةيبرت

 داجإو نيزملا هيف لاقو
 الالتي ىحدلا يف ردبلاكوهف اتسح هيكحي هالال جلمو
 الالف الإو اذكه اذكه ملم ءانالا نميدصق تلق

 كلذ ىنعم يف تلق دقو

 هل الع يشم هني همني راسم 4: اهلا فأر
 الال لاق تنا يجحار له يبيبحأي تنا نم تلقف

 ديفحلإو ٠ نداّسلاو ٠ نهاملا اضياوهو اًتلطم مداخلارونصعك ( طورضعلإو )
 يري ومب نركب هللا ميال وس خال ناكل: عنافلإو ٠ فيصولإو

 ةنيفسلا حالم( رهاملاو ) كلذ لع ةدايز يت أ سو رتعملإو عناقلا طوبعطإو ىل اعنةلوق رسف

 نمو ( نابّرلا ) ةنيفسلا سيئرل لاقيو ٠ يرادلإو ٠ يتونلإو ٠ يرارصلا هل لاقيو
 تاب (لْثلإو ) سوماقلا يس ايكةيجصملو ةلمملا لادلاب ( ةفادُجْما ) ةنيفسلا ء مسا
 هلو «هنمويراو اع ( ةيراجإو ) عيجإو ةدحإولل مضلاب ( كلفلإو ) ميجا
 نيبكلا ةنيفملا ( قلتو ) ( ماعتسملا ) اهنا: نيم اشملا كراس

 « ةيرطلاو » ةغرافلا ةنينسلا ببارغك بارجتإو ) ةيغصلا (روقرقلاو ) ( كبدسلاو)

 . رخيألا اهاسرمو ٠ ناكسلا اهريست يقلا اهتفدو ٠ عارنلا اهعلف ىبسيو . ٠ نفسلا :
 عيجم يف لاق رصقلإو دملاب انيملاو . أفرملا هيف يسرت يذلا لحلا ىو . لولا
 اهفعضو اهيف جيرلا روعنل كلذب تيمم رتفا ذا يخي ينو نم لاعتم للاب وهو زابقلا



 املأ

 || نومأملا لوق نسحا امو كولملا ادع ام سانلا لكمهف ةقوسلا امإو .قوسلا مزالي نم

 ىلع قوسلا قلطي و انيلع لك يئابلإو ةعانصو ةعارزو ةراجتو ةراما باحصا سانلا
 عئاب ةماعلا ةيمسن امإو ينابقيصلا ىبسيو رطعلا عئاب (راطعلاو ) عيجإو ىننملاو دحإولا
 عفانم فرعي لنموهو ( ينالديصلا ) ىمسي كاذو مطلغ نم يه واصمملاب ربقاتعلا

 (ةرومنلاو ) ريخا عيبي نرم ( يناحنإو ) بيبطلا وه ا ) اهيبيو ريقاتعلا ١

 دسالا اضياوهو يمارلا دئاصلا ةروسقلا لبقو ةروسق نم ترف ىلاعن ةلوق ةنمو دايصلا

 هزداون ىف يرجتلا هركذ اك شانحملا اًضيا دايصلا * ايما نمو. اضيا ةي الأ دب ترسفو
 لا ةسكك ( ةقريلاو ) فادنك  نيفازجلا هيا مبا نمو, هشانح لاق اك ةعجو
 نم ذو أم. يناجنلا».+ نتجانلاو, دادهك ٠- ضادقلا هكاهنا نمو... هفكبشو دئاصلا
 نودايضلا ةامرلاك . ةايملإو ىراكم ىلا: ناكم م هقرفن اذا ىنحجولاعئشجن كلوق

 تال ١ .هلإو .كرشلاو .ةلوبحلإو .ةلابحتإو .ةصاخ بضلا دئاص شراحتإو .لبجارالااذكر
 صللا باضرقلإو مهلا « بوضرقلاو » ناطيشلا لئابح ءاسنلا ثي 0

 براخنإو .سوماقلا يف اكرسكلاب لططإو.رفعك سوغللاو. سوغرملاو برطنلاوهو

 ضاعتي نم ( نهاكلإو ) رحاسلا وه ( لباحنإو ) ةصاخ لبالا قراس براخلا لبقو |
 نم اسيئر هل نا عزيو رارسالا ةفرعم يدي و نامزلا لبفتسم يف نئاوكلا نع رابخالا

 اكمو قورسملا ءيشلا ةفرعم يطاعتي نم (فاّرعلإو ) يرهزالا ةلاق نبخي نححلا
 موجنلا ةلالد ىلا !دنتسم تابيغملاب ربخي نم ( مجنلإو ) رومالا نم اهريغو ةلاضلا
 ةلوق ةفايقلا نمو هبشلا ةفرعم ةظسإوب اهلصاب عورفلا قحلب نم( فئافلإو )اهتانارتفإو
 ةبولقم ةفايقلا نا لبق نظلإو ةفايقلاب مكحت ال يا لع ب كل سيل اه فقث الو ىلاعت
 بغارلا هركذ هوافتقإو رثالا عبنت اهناب تفّرعو ذبجو بذج يف اولاق اك ءافتقالا نم

 لا فتي وا ريطنبف اهلحم نع اهريفنتب ريطلا وا شحولا رجزي نم( ر جارلإو )وتادرفم يف
 ونب برعلا دنع رجلا يف ةليبق ظظعإو اهتامتا نموا اهتاوصا وا اهت ايه نم هلرهظي ام
 مرعاش لاق اك اا ناكسإو ماللا رسكي بط

 ررم ريطلا اذا يبط ةلاتم 2 اَيغلم كنالف بهونب ريبخ
 ( يزاخ إو ) ىنعمب ٠ ةراذنلاو ٠ ةرافغلاو ٠ ةفايعلإو ٠ ةفايقلا هردإون يف يرجتلا لاقو

 (بقيرعلاو - لييقلاو ) سوماقلا يف اك نهكتيف هجولا نالبخنو - اضعالا يف رظني نم
 يفو تاءانصلا خياشمو ىرفلا خياشم ءافرعلا نمو ةيعرلا لاوحاب ماحلا فرعي نم |



 اما

 لوني عناصلا تعمس اذا كنا ىنعملاو < صم هنا ءافنييلا 12و فتعجب اكل موق 4 ةنمو

 بذكلا يلا ةتبسن دارملإو لجريال جابصلا ىلا ثكام ةنا ملعاف ةليللا هذه يف لحترم انا
 (يديدقلا) نيقلا لغثمو لمعلا باحصا هيلا ردابي نا لجال كلذ عئاصلا لوقي امو
 بوث ليحلاك عبس إوريصق مسم وهو ديدقلا سبلي هتسخل ةنال ايديدق يهمو ريغصتلاب
 ددقتلا نم ايديدق يسامنا ليقو لويحت حوسم ةعمجو سالّبلا هل لاقي ريصق ظيلغ
 هبلعو مجايث قّرمتتف ةجاحلل دالبلا يف نوقرفتي عانصلا نال قّرفتلإو عطقتلاوهو

 سانلا ضعبل ةتبتك تنك امو رينحتل هيف ريغصتلاف

 يديدقتلاك كان دجوف يديعماي كانربتخإ

 ليلغلا ءافش يف يحافخلا ةلاق ير ع ريغ وهو يش لك يف رهاملا ( ذاتسالاو )
 نمامإو *لمعتسملا نم ال لمملا نم اهنا يا(ذ ت س)ةدامممالكيف دجوي مل ةنال لاق

 !ولاق رجانلا نم لضفا ةنال ةتمدق اننإو ( عارزلا ) لف ٠ ةصاخ ةفرح وا ةعنص هل
 درو دقو تلق - ىلاعت هللا ىلع الكوتم ضرالا يف ةلامرذبي ةنال ةنم الكوت دشا ةنال
 ايف هبب عفتني اعراصو نيغب وا هسفنب اعرز عرز اذا صخشلا نا هانعم ام ثيدحلا يف ظ

 ظ
 امم وهو ةيراجلا ةقدصلا نم نوكيف هيلعو كلم نع لقتنا نإو ةقدص ل وهف ةنم لكآ
 رجتا سو هيلع هللا ىلص يبنلا نال لضفا ةراجنلا ليقو ةراجتلا ىلع ةءارزلا لضف دكوي
 ىنخيال يذلا رجلا يف ةئعبي نم الكوت دشا ضرالا يف هلام رذبي نم سيلو عرزي مو

 (سيئروإلا)و (”يسيرالا)و (ريبخلا )4ل لاقيو هررض نمءوي ال يذلا ربلا ينو هرطخ
 رين ِم(رقابلا)و :حالفلا)و .ثاّرحلا) اضيا ىهسوةرفكو رفاكك عركا ةعمجو .راذ الاو)

 ضيا ىمسو لوقبلا ةلكآل سارضالا يا ذجإونلا رضخا هل لاقي 5 اهنش اذا ضرالا
 . معاوصا ولعت نم مو نيدادفلا يف ةوسقلاو انجلا نا تيدحلا يفو دادشك دادفلاب

 ( روطانلاو) راجبلا عيجم يف هلاق ةتوصدتشا اذا لجرلا دف كلوق نم مهشاومو منور

 لاملا بلقتي نم( رجاعلإو ) اهماجما زوجيو هئاط لاها يلمرلا جرو مركلا سراح
 بحاصك ملا فينختو ءآنلا | ردكب راجتو بحصو بحاصك ر جت ةعنجو جيرلا ضرغل

 قلطي برعم ) نانهدلاو ا بست بتاكك ميجا كديدشلو ء ءانلا ضب راخنو باحصو

 .٠ فريصلاو . ينريصلاو ) هراقعو ةلامرثك نم ىلعو ةيرقلا سيئر ىلعو رجاتلا ىلع
 اهيدرزيمل ريناندلإو ماردلا ربتعي نم ( دقانلاو ) دوقنلا فرصي نم ( . فارضلإو



 عساتلايف يضواركيءارذع اهلها اهبسحي يكل

 قئاقد نع بقنملا ةمالعلا باتكك (باقنلا )]جرلاو هردإون يف يرجتاا ةلاق

 | مركلا يف وا ةحاصنلاو ملعلا يف ةياهنلا غلب نم قيفالإو حرفك( قفالا )لجرلاو مولعلا

 (| لامجو ١لاكوا مركوا ةعاجس و أ لع يفلضافلاوهو(عرابل از دللمو جرفك ةنملعفلإو

 عرابلاوه (زربملا )لجرلاو ةعارب ضن نيك عاربي حرب و نيلحتل . عرب لجرلا7 0( 2

 لدعلا نينعتنب (تبنلا ) لجرلاو قبس اذا دإوجلا نرب نم ذوخأم هنارقا ىلع قئافلا

 (قفحلاو )حابصملا يف اكةّجحنا ضيا تبثلإو بابسإو ببسكت ابثا عيجإو. طباضلا |
 (فصملاو) ٠ اهضماوغو مولعلا قتئاقدب ي الا( ققدملاو )  اهليلدب ةل اسملاركذي نم |

 تفتص كلوق ند وا عونا يا اقونص اهلعجي هن أك ضعب نع ء ايشالا ضعب زبملا
 هتفاضال اقنصم يمس نوكي نا نسحالإو حابصملا هي اىاهقاروا تجررخا اذا 0 ظ

 ( ننننملاو )ةيبلعلا لئاسملا نيب فلي نم (فلؤمل|و) ضعب ىلا مرلعلا فانصا ضع
 ةما يمسو تلق. د ا ) ىلعلا نونغب يل الا

 نم ردثك يف قرفن املضفلا نرم عمج ةنإو هلضف يف ةريثكلا ةعاجخلا لثم ةنا ىلا ةراشا
 مضلاب)ةلحرلا ) لجرلإو ةما ا ا كلج لع ايل امه لود علل نش هر

 بغل هب ورعشلا وا ثيدحلا ةيإور نمرثكملا (ةيوارلا) لجرلإو٠ لاجرلاهيلا دشن
 ءاسسا ىف لخدتال اما ةغلابملل اهنوكهجوو ةغلابملل هلاقمأ ينو هيف اتلاف ةيوارلاب دامح

 ءاهتالادرفم ىلع اهولخدا املف ةقراشملاو ةب راغملا ملوقك- طقف عوبجملا ىلعألا لاجرلا |
 جدملا يفامإ ةغلابموءاعداعمج هنا هيلعاهولخدا يذلامسالاب | 00 انلعةمالعك |

 معزا(ربوّزلا) لجرلاو ةباذكب ذكلاب هنصو يف اوغلاب نا. ملوقك مذلا ينوا مدقن اك |
 ىلا ةبسن ليقةباتكلا نسحيال نم برعلا دنع( ”يمالاإو ةنوروزي منال ممسيئرو موقلا |

 ابوسنم نوكي نا بسنالاو تلق ٠ حابصملا يف ةلاق ايما ناك مرثكا نال برعلا ةمآ

 ىل اعن لاق ام وما نطب نم جراخ ا ريغصلا لفطلاب'ينلا ةفرعم مدع يف هل اهييشت مالل
 انيخ نولعنال متاهسا نوطب نم مجرخا هلو

 *6 فرلإو عئانصلا بايرايف بلطم 3“
 عناص لكل مشي مسا عاف فرحلإو تاعانصلا لها نماقرطر كذا نا يل نع دق

 فافلاختنب (نيقلا )ةلفمو عناص لكأ لاقي مدنع فاكسالاف (فاكسالا) برعلا دنع
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 0 مدخو-يصعلاغامذلا مدخوتةبارنلا بالا دقلة ةروالؤو يلا ةيعوإو ستار
 .ةدعملا يف ةمدانلا ريغلإو ٠ ةدروالا دبكلا مدخو . يملا ةيعوا نييتنالا

 لكل لاقيو ٠ ةسوءرمالو ةسيئرالء اضعالا نم كلذ ادعابو : لضعلاو . نيعلإو

 ءاوشاف ءامرلاقي و ىوشلل ةعازن ىل اعن ةلوق ةنمو نيشلا تن (”ىوشش) لتقم ريغ وضع
 ةمئاوق نإويحلا نمو هسار ةداج ناسنالا نم ضيا ئوشلاو ِهلتفم ريغ باصا اذا
 محرج املعبو ىلاعت ةلوق ةنمو ةبساكلا ةلماعلا ءاضعالا ناسنالا نم ( حراوجاو )

 اهيف نال فونالإو هوجولا ءاضعالا نم ( فراعملإو ) ردصلا ماظع (خناوجنإو) راهنلاب
 ءاضغالا ناسنالا نم(رعاشملا)و فردي اهب ةنال ليفو هّرش نم ناسن الا ريخ فرعي

 . مثلإو .رصبلاو . عمسلا . سمخلا سإوحلا يفو اًيدح اع لعب يااهبرعشي ينلا
 تناك ن إو ةغل ةنال يثالفلا سح نم لعاف مسا ةساح عمج يو ٠ سملاو ٠ قوذلإو
 ةنال هسحم نوكت ترا بإوصلا نإو طلغ اهنا عزو ةساحلا ظفل ركتا نمل اقالخ ةليلق
 نيعلارصنخم يف اك ناسنالا قشو ندبلا فصن (قباطلا)و يابرلا 0 دري مل

 بونج بناجلا عمجو ناسنالا ةيحان كيرحتلاب (ةبنجلإو ) ( بنجلإو ) ( بناجإو)
 هنطع يناث ةنمو بسن احا ريمكلاب ( بفظعلا) و ةردان ةريخاالا نزكل بئانجو بناوجو

 لاقف قاوم نمو ناس الا نم يتحلل يسالا مالا امال[ لما ل ١
 بوكرلا يف ىتويال يذلا نإويحلا نم يشحولا بناجلا يعمحالا لاق هبدا يف ةبينق نبا

 نيوضع كف ناسنالا تنم امرأ رتالا بنناجلا ىنتالا ناجل هس يق بلا
 ةلثمو يشحو وهف ربدا امو يسنا وهف ناسنالا ىلع لبقا اهف نيدنزلإو نيدعاسلا لقم

 || بناجإو .نميالاناويحت إو ناسنالا نم يسنالا بناجلا ةديبعوبا لاق. ديبع يبا لوق
 كلت نوكت ينلا ةيندبلا ةنيزلل يركذ دنع ءاضعالا ضعب ركذ آسورسيالا يشحولا
 ال الم ءاضعالا

 6 اعلا يف بلطم “
 كلذ لغ ةذايز ك5 اسوة دبلا ةنيرلا صعب و ةيسفتلا ةنيزلا ضعي انهدق لَقو

 || نوبتكي مف بيغلا مهدنع ما ىلاعت ةلوق ةنمو لاعلا برعلا دنع ةناف ( بتاكلا ) اهنف
 رعاشلا لوق ةدهاشو ( عخانلا) ةلثمو ريسافنلا ضعب يق اك

 عخانلل نيب دقو ارس هس امترمضا يذلا نا
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ال. هناطش نم نالف ملاثما نمو. مايتم اون نم ىئاط د نار
 1 نم هتاطق فرعب

 ]| فرط يفو ( ةبنرالا ) كلذ نمو. هتهبخ نم هفدر فرعي ال٠ هتقامح نم يا . هتاظل

 يد الأ نم مو (ةشارفلا )كلذ نمو ٠ فورعملا نإوبحلا شو ناسنالا فنا |
 ينلي يذلا فورعملارئاطلا ناومحلا نمو- س أرلا برض دنعريطي يذلا هس ارفع
 هنطب 00 2 0

 الاجمل جرخاف يلف اعت ةلوق امإو 00 ا 2 ا

 ناك اذا دسحإو . اًئاق ناك اذا ةماقلا ليقو( ةماقلا ) ةدسجل لاقي وءالقعلاك ناك |

 ىثعالا لوق ”دشنإو وردإون يف يرجتلا ةلاق( ةمال ) قماقلل لاقيو. اسلاج |
 0 ا

 : ممالا لاوط ووجولا ناسح تنيمركالا ةيواعمن إو ظ
 (ةيموقلا ) اه لاقي و ساسالا يف اكرسكلاب( ةمقلا)ةماقلل لاقيو .ةماقلا 0 ظ

 ليقنتلاب ( هححش ) ناسنالا ندبل لاقي هيفلاقو ةروصقملا حرشيف هي ولاخ نبا ةلاقاك |

 "00 6 بميناقو - هديلاخو . هز ارجنإو : ةصخو» 000 . هتللاب هالطو فينختلاو

 ناسنالا ةماق ديدشتلإو مضلاب (”نطلاو )ليلغلا ءافش يف يجانخلا باهشلا لاق. دحاو |[

 زا دا اضاع شو بصقلا ةمزح ضيا نطلإو ارك ةلاق 5 ةضحم ةبب رع ضو ْ

 | طخ 21 ادع و دعما وم يري اع هداوسليقو (داوسلا ) )ناسن الا ندبل 0

 ْ ثيدحلا ينو ضارعا ةعمجو (ضرعلا )اضيا ندبلل لاقي و. ندبلاء امبا نمّرمام لك |[

 | نم يا كسملا | رك مهضارعا نم قرعوه انو نوطوغتي الو نولوبب ال ةنجلا لهانا |
 | الو مالحتالا نادبالل لاقي نموماقلا يفاك ( قولا ) ندبلا دارنا نمو: مغادبا |
 ؤ رهشا مضلإو رسكيو مضلاب وضع عمج يفو ءاضعالا نم بكرم ندبلاو اه دحاو |

 أ ىيماقلا ىف اك (ولشلا لذ( هرجاو) ارمكلاب( برا, زوشنل ىو ماضل يق 1
 ظ ناسنالا ءاضجارتك ان لماكلا وضعلا(ادبل ا)و لودجةعمجو( لدجلا)و(ةحراحتإو ) |

 . ماسقا ةثالث افعل مكر «ىيقفاو :نانللاو نالجرلاو -ناديلإو . سأرلا |

 ةمودخمو٠ ةمداخ ريغ ةمودفم  نيمسق ىلا مسقنت ةسيئرلاو٠ الو الو . ةسورمو.- ةسيئر |

 ةسق لا قيشالاو غابدلإو تاقلاك ةمداخ ريل ةمودخلا :ةبييئرلاف < ةاخ ||

 .ةدروالا ةمدختو بلقلاو غامدلا مدخيةنال دبكلا وهو دحإو وضع ةمداخا ةمودخلا |

 نييارشلا 2 ةمداخلاف ا ةمداخ ريغوةسيئرلل ةمداخ نيمسق ىلا ضيا مسقنت ةسؤرملإو



 . دكنح يف ظظع ييدآلا نموهو | بارغلا )كلذ نمو ٠ فورعم ناويحلا نمو

 51 ملا ىلع فقم ديلا لاما نجا ا 1 17
 أ نم رثكا ىلا ةمف لصي لل نف ةيبشتلا فاكب هاجغ هارت كن أك هللا دبعا هلوق عضوم
 هعسو ردق ىلع عورشملاب دايك رع خدالوو هلاكب ةبحاف هب هديق ديقملا لامجلا
 وه ةكحلا لامج وهو لوالا لامجإو (ةتلق ) ها اهعسو الا اسنن هللا فلكي لو
 اذ 5 ةلك قلذلا ترال توافت نم نمحرلا قلخ يف ىرت ام ىلاعت هلوقب هيلا راشملا
 ا عزه لرد هيف توافت

 لاجرلا يف ةيجراخلاوةيندبلإوةيسفنلا تانيزلا ضعب ركذنلف انه ىلا انيهننا ثيحو
 دضلا ذاتانصلا كلت دادضان م نيروكذملا نيعونلا يف تانصلا نممَذي امو ءاسنلاو
 | هللا ةصخ ناسنالا نا معا كلذ لبق لوقاف هدضركذ دنع لابلاب اروطخ دش

 رضحت + 1 ءاضعالا نم هيف عمحو . ميول ن نسحا يف ةقلخو ٠ مركدلاب
 قوم امل 5 امنالإ كرتقم :نماطام> رع دلضف اننا
 يف ةردان نم كو نوعب راةَّراسا ام فاكلا فرح هلوا امناسنالا ءاضعا ين دجو ةنإو
 5 هئاضعا ضعب نارداونلا كلت نمو. ىمسإو ا نم ظعا ةغللا

 ناو سس اس

 يلعىفلا ملوق اهنمو ةسنن اهناف (ةورجإو ) همدل مسا ةناف قلعلا ) كلذ نفف

 هلجر نطاب يف قرعو ةسفن اهناف ( ةماعنلا]وةتسا يفو (ةبلعنلا ) كلذ نمو ةتورج
 يم حلا 0 وا اوبهذ اذا مهماعن تلاش ملوق كلذ نمو
 أ ناسنالا نم وهو ءابلا ناكساب (عبضلا) كلذ نمو ريح اركذ ناويحلا نمو ناسنالا
 0 ا وسلا ىفنا ناويحلا نمو ضع
 نم شو ( ةعديشلا ) كلذ نمو عابضلا ىفنا ةينك نإويحلا نمو ةتسا ناسنالا

 يا ا ند و او كلذ سو جردفا ناك ىلا نمو ةناسل ناسنالا
 ةناف ( خيرفلا) كلذ نمو . موبلاركذ نإويحلا نمو ٠ بيرق ا

 كرص ةبندت (1 نادرصلا)كلذ نمو. ريغصلا رئاطلا دلونأو ضنا: ينمو نانسن الآ:

 ةرعالم :درضلا ناوي دو نابل ادلع همز نارك ناسلال# ساق 1
 نبع ناسنا ناسنالا نموهو( بابذلا ) اهنمو ٠ رقصلا هل لافيو مام ما
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 دنجلا نإويد نم اذه اوطتسأ هباحال لاقف عيصف ريغايرغ هدجوف ةقطنتسإو هاعدتساف
 ىلع اهرون قرشا اذاف لامجو رون اه حورلا نا لاقف نينمملا ريما اي كاذ مو اولاق |[

 ل لجرلا اذهو ةحاصفو اكد ناك هنطاب ىلع قرشا اذإو ًالامج ناك صخغلا رهاظ

 نسح نسحلا ليقو. هيف ريخال وهف نطابلا | © هم رماطلا يال ورا اون هيث قرش

 نإويد حرش يف ينبروبلا ةلاق لعنلاو قلو قللا نسح لامجإو ءاخنا جت مان ىلخحلا

 6 سووماقلا يناكنونلا 1 لامها فدار او 0 ظ

 . را |نسحنو ةلا ها احتل يف لاقف (ةحالما ماو نيرخلل 0 0 ظ

 رظنملا جيف الجر ىأرف اسوي نكسع ضرعتسا نومأملا نا يكح ام ةديءوب و( د 1 ْ

0 

 | نسنملا يسمو نسحلا يف ةحالالا نآويلعف ترسل ييةجحنلا ناكل مذقل دقو تسلق ظ
 ٌردلا باتك ينو ةحلص# ام ردقب ملا هيف ناك اذا جلم ماعط مهلوق نم ةراعتسا ةحالم
 ا مهربا نب نيدلا ناهرب نب دوم نيدلا مجن ةاضنلا يضاقل ميلكلا ىسوم رابخا يف مظنلا

 ا ام ةحالم مالسلا هيلع ىسوم ينيع هي تناك يوغبلا ريسفت يف لاق ةنأ ةعامج نب

 تلعج يا ينم ةبحم كيلع تيقلأو ىلاعن هلوق يف ةمركع لوق ىنعم اذهو هتشع الا دحا

 000 ا ها كلبحا الا دحا كازي 0 اًنسح كيف |

 12 ثفاخ اذه كلو 00 0 ا

 | ناسنالال ثم يا لايجاب اهبحاص فصول بج كلذ نم عمتجا اذاف ةّيلمجلا تابكرملاب
 قحلا فصُو دقو تسلق ٠ لامجاب م ناك اذا

 هتافصو هن : امما نساحم ةلمج ىلا رظنلاب نكلو بيكرتلا نع هّرزتم وهو لايجلاب 0

 بحي ليمح هللا نا ريغصلا عماجلا ثيدح ىف درو 00 ١

 وهف هجو لكن م قلطملا لامجلا هل يا يوانملا لاق دوعسم نبا نع ملسم هإ 0
 بحي رك ءاماعلا بحي مع ةنا مق لخملا ىلع اهروبظ بحيو هتافصو هد نأ نس كاع

 ' ١ ع كلذاربخ الا روبضلا بحر ويصروكشلا بحير وكش ئوقلا بح يوك - امرككلا
 ْ 3 هيل 1 يعن لايجلا نس سدق يبرع نبا زيشلا لاقو ٠ هتافص نم يشب قلخت نم بجي

 || لاج وهو لكلا لامح ىلا رظن نمانف ا ةبحن اننا ىلع ليم ِهلوقب هبنف

 ظ ةبترلا ةذه غلبي مل نم انمو مكح ةعنص وهو كح :يث لكنال ءيش لك يف ةب-اف ةمكعملا



 نما
2" 

 كل لا

 وه مهضعب لاف لابجا امإو* نسحلارثا ةماسّولإو . (ةجممأ) نسحلا فداربامو
 لييجاب يذغتلا ىلع هنامذإ نم ناسنالا يف رهظي رثا ةنا نورخم 1 لاقو نسحلا نيع

 يننعنو يلمجت ةينباياهتيصو يف اهحبال ةأرماتلاق نييلا ا الا كلذ ن أكو و مل اوهو
 رثكأ بلحي نا دعب عرضلا يف نبللا ةيقب يشو نبللا ةفافع يبرشإو لمجملا مل يلك يا
 ةيعاد تناك عرضلا يف تكرت اذا اهنا يا نبللا يعاد اه لاقياكةفعلا اه لاتيو هيف ام

 يعاد عد ثيدحلا يف درو اذلو هيلا نبللا وعديام عحرضلا يف ىبي مل كرتل )) اذإو نبللا

 ةأرملا ة نال نمسلا اهيلا بلجتل نبللا برشو ملا لكاب اهعبا ةأرملا تصوأا امنإو نبللا

 0 الا ثحن ال يبف . اهئادلو اهبارتا نيب كلذب اهراختإو . اهتاذ رهاظ نيسحن
 لل ل يق ّنطافما نمو. اهنيد روما يف ثحيلا نعاهضارعاعم. اهنيمستو اهنيسحتل ايلاج

 م نمسلا ناف كلذ يف نبذك دقو جوعملا مّوقال لاذف بهاذ تنا نيا ظ

 اًنياَما لاق انلوءابندو نرخ ١ سسايتغرملا ماهها مدع نع الأ ًاشنيال نمسلا نال كلذو |
 دع نبا ئورو نسحلا نب دوم نوكي نا.الا طق نيم لنا ام ةنع هللا يضر ييفاشلا ظ

 اذا نهنالرضمريغ ايرع نهورعأو رضم ريغ اعوج ءاسنلا إوعبجا اعوفرم سنا نع
 جورخ ا نم نط ارش ءيش سيلو جورخلا نم نييلا بحا 'يث سيلف نيستك إو نمس |

 تويبلا نرم نبيلا بحا ءيشث سيلف عوجلا وا يرعلا نم فرط نهباصا اذا نهنإو

 نسحلا ةقرلا.جلا ناهيوبيس نع حابصملا يف لقنو. توببلا نمنط اريخ ءيشسيلو |
 لجرلا لمج كلوق نم ةنال ءانلاب ةلامج ةلص ]و لاق اًضاخ اًنسح لابجلا نوكي هيلعو |
 ها ةءاضالاو ء اببلا بلنجا اذانسحتو نيزت ياًال.مجت ل جرلا ليجنوةحابصعصكة لارج |
 يف لاق ردصم ءات الب لامجلا ناريغصلا عماجما ىلع ريبكلا يوانملا حرش فو (”تلق) |

 ردصم وه راقولإو ةنيكسلاربلا نكلو يزلإو بايقلا نسح يفربلا سيل ثيدحريسفت |[
 | رابدعاب هقامسا فلتخت نكل نمحلاوه لابجلا نا ليقو هاالاهجلمجل ثم اراقو رقو |
 | نسحلا يعمصالا لاق ةريسلا حرش يف ليبسلا لاق يعمصالا مالك نم ذخئوي اكءاضعالا |
 1 ادا ناهد لثم كلاذلو تسلق . ها مثلا يف ةحالملإو فنالا يف لامجلإو نينعلا يف |

 أ ةنم انعطتل مم يلاعت ةلوق ةنمو نيتولإو مايل لحم يف هل لاقي بلقلا هب قلعتي يذلا |[
 | يفو ديرولا ىنتعلا يفو رهبالا ربظلا يس هل لاقي و ةبحاص تا.. عطق اذاوهو نبتولا
 ا: فراعلا يديس لاقو هنالحم فالئخال هةئاينا تنلئخا دحإو قرع وهو لختالا ديل

 1 منج ةهيج ىلا ١ ورا 0 اقارشأو 8 يرودل ١ لارجلا صوصفلا حرش ِ يملبانلا |



 ا

 ءاضعالا بسانت وه ةغللا ىف نسحلاف ةحالملاو لامحلإو نسحلا ةيندبلا ةنيزلا نمو

 قوذلاب كردي ”يث نرسحلا ضرانلا نبا ةيئات حرش يف يرصيفلا لاقو - اهتفاطلو

 ءاضعالا بسانت ترع ةرابع نسحلا حرشلا نمرخن ١ لحم يف لاقو فصوي الو
 نيب عيجا هجوو (تلق ) فصوي الو كردي ليف ودحيو كردي ةناف هيلعو. اهتفاطلو

 نسحاوهو ماسقا ةعب راملا مسقتي نسحلا نا يرصيتلا يترابع نيبو لونلا اذه
 نسح (ينانلإو ) ٠ ءاضعالا بسانت وهو يح نسح (لوالا) ٠ ثداحملا |
 نيح (كانلإر) * اق لدعلاك لقعلاب ةكردملا يناعملا ةي وهو ىلقع |

 يقوهو يرش نسح (عبارلاو ) ٠ ةصاخ قالخالا يف ناك ام وهو يناحوز
 | ةعبرالا ماسقالا يف عقلا هداضيو علا داقئعالاو ةعابجلا موزلك ةينيدلا رومالا

 تاموينملا نع ةجراخ ةسماخ ةبتروهف ىلاعت هللا ىلا فاضي يذلا ميدقلا نسحلا امإو
 ضراعتلا لاز كلذ تفرع اذإو فراعتملا نسحلا داضي امجيقهداضيال اذهو عبرالا
 | ٠ هلوقب هتيئات يف ضرافلا نبا فراعلا هيلا راشا يذلا كلذو ميدقلا نسحلا فيرعت: يف

 | كفراعنملا نسحلاب اهفنصو نع تظع نم يا ( تلج نسحلا نع ْنْم اًيمح يباكو )
 || ةقلطملا نرسحلا تاذ نني فراعلاف اممدقو هثودحل ةنع تهزنتو هعاونا رئاس

 ةنا ظحال اذا ايلا نسحلا كلذ بسنيو ةقلطملا تاذلا دارا اذا ديقملا نسحلا نع

 يسلبانلا فراعلا ٠ يديس لاق 5 روصلا ديق نع اقلطم ذئتيح هدهشيف امنايلت نم |

 ب سدق

 يحارو يركش اهزغ ”نوبع يبق تذخا

 "كرف ءاماوا كخا  ةنيبارت نس وويعال
 يجاونلا لك نرم يلا. ”تارظان ”نويع لب

 ريك دلل نون ضبا“ حلاقو

 الحل ادار كرو كو + 3 اناس ا ةوجتول] عوبت عوف نحت

 00 لل ١ ت7 . نين اكم اصيح درجرلا انديشو

 نإوضرلا نزم هحيرض ىلع هللا ضافا ضيا لاقو
 الملا يف دولحلا كلت اف رانتفا كل دولجلاب كالو



 نيرو

 ”لئاحلا هيلع تخرتسإو ٌرتها اذا رديحب سيل فيسلا داجن ليوط
 ذا ناتج امعا باوصلاو نيتلمملا ٠ احنإو لادلاب يك يكلا قرد الرق

 هتيم يف ةرتنع لاقوريصقلار ذيجملا

 .مأوتب سيل تبعلا لاعنيذخحي 2 ةحرس يف ةبايث نأك لطب
 تبسلا لاعن يذشهل ةلوقو ةليوط ةمهظعةرجت يا ةحرس ىلع هلوط نم ةبايث نأكيا

 ةنأ يأ م ]وتب سيل 4 ةلوقو لاعنلا نوتسبلي |وناك كولملا نال ةيكولملاب هل فصو كلذو ظ

 ىبعشلا لاق .. هتماق هببس رصقلو هتوق فعضي نيغ محرلا يف ةعم كي لف هدحو دلو

 دير: يتلا برعلا تارابع نمو ةمئاق يعم دحال تماق ام محرلا يف تمحوز يننا الول ٠

 ةتقالع يذلا زاجملا نم اذهو ةماقلا ليوط ياداعلا ليوط نالف ملوق ةمافلا لوط اهب

 هيلعدمتعت امداعلاب دارابإو ةبيخل اداع لوا ةنم مزليةماقلا لوظ نال ةيببتسللاو يي

 فلاانقلا اهيفركرتو ٠) ةلودلا فيس ةمخ يف يبنتملا لاق دقو ديماوعلا نم ةميخلا

 كلذ دض يف مضعب لاقو

 اعلا رصق نم تابكرلا ىلع اوبك متوني اولخد اذا
 0 قالا ) ليوطلا امنا لو ظ

 ( قوبسلاو ) (قهوسلاو ) ( جلتعفلاو )( مّلعشلاو ) ( يناعشعشلاو ( ناسف 0
 00 )(يسسوشلاو )'( بعقملاو ) (ببسلإو ) (لدتتلاو ) ( دهيصلاو (١

 لبانتلا ةعمجو (هلابنتلا) وهو ريصتلا ددضو ( ”بذ رشلاو)( فتن الإ, )( يستر
 يف يرابنالا نبا ةلاق ا ردقالاو ( ا راو ) ( قيجلإو ) رذيجلا ةنا مدقتو ( لبنحلإو)

 ( ةقتعزلاو ) نيعلا باتك رصنخم يف ام ( ةرادهشلإو 1( صخور تايلضلا

 ةاروتلا يف كح ةنا عم ةماقلا لوطب هللا نتما فيك تلق ناف . يرابنالا نبا هلاق
 يف ةسايكلاو . :لوحالا ف ةجانللا اهنمدعو لاجر ةعسن يف ةدوجوم لاصخ عسن |

 ام نوطالفا نع يكح دقو . ريصفلا يف ةفارظلإو ٠ ليوطلا يف ةلفغلإو . جسوكلا

 ابرج اهب نتب يلا تانضلا نياةماقلا لوط ىاعت ليج انا[ بلك ) ١ تللكا
 ريصقلاب هدارمو ةفارظلاب ريصقلا فصوو ةماقلا لوطب محدم نم برعلا ةداع ىلع
 ْ سو هيلع هللا للص ناك ام ريضتلاو ليوطلا نيب اماوهو ةعبرلا وهو ليؤطلا ريغ ظ

 فرعن اذبب:,كاذكف ريصتلا عم وا هاواس ليوطلا عم ىثم اذا ناك هنا هتازجمم نمو |

 اهطاسوارومالاريخ نرا
 كا ااا لالا ا ا اتسم



 اال“

 كتيالو برختف رارشالل اتفإوم نكتال ىرسكل نافوي لاقو .دابعلا ىف لدعلاب دالبلا

 تابث لدعلاب نوطالفا لاقو .ءارقفلا ناطلسو بارخا كلم ريصتف كتيعر رفتفتو |

 لضفا اها 52 كلم ل اسو لاو زبال يذلا وم لدتعللا نال هوز رولا و رومالا |
 دقو (”تلق) ةعاجتلا ىرع تينغتسالدعلا ”تلمعتسا اذا لاف ةءاجشلا وا لدعلا

 1 لانف باطجا نزع نيينمءوملاريما ىلع دفو ىرسك دنع نم الوسر نأ يكح دقف قدص ٍ

 | تل دعدق#للاقفاهيلع مانوهديعضودقرمع دجوف ريملا ىلا هجوتق دج | يف هل [ولاقفةنع

 ىرسك فيش نم بس يهاهاصع يار عة دتي اردقل لاق ةنا ةنع يورو تمغف تنم اف

 دج ةونلا يف بلطم
 | فعضلا مدع ةقاطلا فو بغارلا نع مدقت !م(ةّمقلا) اهنق ةيندبلاةنيزلا امإو

 كف سكعلا الو ةعاجنلا دوجو ةوقلا دوجو نممزلي الو ا
 ا فيعض نم كو نابج يوق نم

 ديدشتو ميحلا رسكب( ةرملا )ةوفلا ىعمتو .ةيسننلا ةنيزلا نم ةعاجشلان ا مدقن دقو عاجت |
 اق]و( ملق) ىوتساف ةرموذ هلونب مالببلا هيلع ر بج لع اهب هللا ىنا دقو ءارلا |
 اناك صخش ىف اعمتجا اذا اممنال ةمظع ةمكحل هبحاص نع ةعاجنلإو ةوقلا نم لك كلفنا |

 نموا مالسلا مهيلع ةمكئالملاو ء ايبنالاك ىلاعت هللا همصع نم الأ هرابكتساو ووتعل ايس |
 0 نينو ا دارقإ ضعف هاش

 ]وري لوا ةّوق انم دشا نم ا ا و لا ىلاعن ةلوق |

 يف دسالا ىلع ىمحلا طلس هنا ىلاعن هتمحر نمو ةّوق منم دشاوه مغنلخ يذلا هللا نا |
 أ ةلغشو ىمحلا هيلع طلس نا الولف ةّوقلا هيف عضوو ةعاجشلا ىلع ةلبج ةنال هتاقوا بلاغ ظ

 ” دل لدا نوم ناينا نو قل [يبلاخ كلحأل بضب تاتو تلاع
 نإ هتمحر نمور افلا برم ليفلار فتي اك ر فنو ةتم عزف ضيبالا كيدلا يأر اذاةنال |

 ةّقلا نماهيف عضو امل قلخلا بلاغ تكلهال كلذ الولو ةيحلا ىلع نيجاطلس

 م ةماقلا لوطيف بلطم

 ْ قلخل ايف مدازو ةفصل | كلب اًنّْيمح ىلاعنلاق ةماقلا ف لوطلا ةيندملا ةْئيزلا نمو

 مهتايانك نمف. ةماّقلأ لوطب برعلا تحدم دقو مسجنإو ملعلا يف ةطس مدازو ةطسب |

 دقو ةماقلا لوط اطوط نم رزلي يتلا فيسلا لئامح يا داجنلا ليوط نالف ملوف
 شارخوبا لاق ةماقلا رصتب ومذ



 ااما

 رعاشلا لاق ام
 ”منمغاتشلايفةلاهجلاوخإو ءهلقعب معنلا يف ىتشي لتعلا وذ
 هلعا ام ينءاس دق اك يلهج ينرسل تماءام لهجا تنكول

 ”لكتي هنال ازطا "سبح افإو ضايرلا يف عترب وعصلاك
 لوني اًمئادوهف لهاجلا امإو

 . روعجا دللي + قاقو+ علت الا تار وم

 تورم ملغي ءأملا برش نا تماعول هنع هللا يضر يعفاشلا انم اما لاق "مث نمو

 حاصلا يفلاقف (ةّوتفلا)امإو ٠ هناكمو هنامز يفدنارقا رسب ءرملا ريسةئرملا ليقو.ةتكرتل
 اذاالا ىنف لجرلا ىبسي الف ةءورملا لاك يف ةوتنلا نا قحلإو تلق .مركلا ينتنلا وه ىتفلا

 ناك ميهاربا ناوليلخ قح يفىلاعن لاق ا ةما ناكف دماحلا نم هريغ يف قرفنام عمج

 مهاربا هل لاقي عركذي تف انعمس |ولاق ىلاعن هلوق يف ةوتفلاب فصو كلذلو ةّمأ

 : دي ناسحالاو لدعلايت بلطم دي
 رم ايهللا نا هلوق يف اهب ىلاعن للا رما اذلو ناسحالإو لدعلا ةيشننلا ةتيزلا نمو

 | نال ناسنالا نساحم عيمجل ناتعماج ناتبلكن اسحالإو لدعلإو ناسحالاو لدعلاب

 مركلاك كلذو اهفارطا كرتي و اهطاسوا رومالا نم عبنتي نإو رومالا يف دصقلا لدعلا

 ىهف ناسحالا امأو هيلع سقو مومذم هيفرط الكف ريذبتلاو ريتقتلا يفرطل ”طسو ةنال

 اهنقلا اذا 5 يف نالف نسحا لوقن هماكحإو لعفلا ناقلإو ريغلا ىلع ماعنرال
 3 0 ف عرش دنيارشت امإو جل ناسح الا بني ردت يلق اكل
 أ( ناميرالإو مالسالا ةرئاد قوف هترئادو كاري هناف هارت نكتل ناف هارت كناكهللا دبعت نأ

 0 بولقلا توق يف يملا بلاط وبا لاقو ةوبنلا ةئئاد الا هدعب سيلو
 ناسحالإو .ةينالعلاو رسلا هإوتساّلدعلا ناناسحالاو لدعلاب رماي هللا نا ىلاعنهلوق

 نمنسحا ةينالعلا نوكت نا ركتملاو هاشحفلاو . نسحلا يف ةينالعلا ىلعرسلا ديزي نا

 ُِق لدعلاب هللا اذب اذهلو هيلا بودنم ناسحالاو بجإو لدعلا بغارلا لاقو .رسلا ْ

 لدعلا نال لدعلا قوف ناسحالا ناك نإو تاسحالاو لدعلاب رماي هللا نا ِهلوق |
 ام قوف يطعنو كلام نود ذخات نا ناسحالإو كيلع ام يطعنو كلام ذخأت نا |[

 ةراعو دالبلا ةراعبلاملاو لاملاب دنحنإودنجلاب كلملاو كلملاب نيدلا .ممضعب لاق كيلع



 الئحالإو غولبلادعب مبروص هللا خسيرافكلا دالواىرتكلذلو . مإود الو ةيصعملا عم ا

 اا“

 بولجم ريغ “نسح ةوادبلا يفو ”بلدجمو عونصم ةراضحلا ٍنسح

 ةرئاد نع جرخ دنف .ءاسكلإو رازالإو ةيلحلاب لاجرلا نم نيزتلا ا

 رعاشلا لاق .ء اسنلا ةرئاد ىلا لاجرلا

 لوبذلا رج تايناغلا ىلعو اتيلع لاتتلاو ”لتنلا بتك

 ع م يفرخ !لاقو

 لكلا نم هينيع مسيالو . .. ةقرفمو هينطع بيطلا قبغبال
 ما ىأر صاعلا نب ورمع نبا نا فاقث ةلاجر لك دنمب يناربطلا ىور دقو

 ىلص هللا لوسر تعمس لاف لجرلا هدم دم يو اسوق 0

 نم ءآسنلاب هبشن نم الو ءآسنلا نم لاجرلاب هبشن نم انم سيل لوقي ملسو هيلع
 نيعزبلا دحا هبدجق كلذ ذ لعني اا احا ل ل كل لت

 نينمءوملارشعمياانم سيل هلوق ل متحيوشملق . هالاهحارئابكلا نمونوك فومارحرخ ١ الاب
 ىه لب رشبلا نم سيل وا لماك نمررب سيل هبشتملا نوكيف هيلعو نبيمد : الار شعم وأ

 0 نيلماكلا لاجرلا لوتعل ء :اسنلا تعجر ول يرملو ُماهبلا وا نجلا نمماما

 ارون نهر هإوظ ىلع نهطإوب نم للاربخأل . نيقيلا لاكو ىتتلا ةنيزب نهنطإوب

 كلذلورهإوظلا نيبزت ىلع نلبقا نبنكلو ٠ نيعل نيعلا روحنا نويبع هيلارظنلا عيطتستال

 رارقتساال ينلا عدلا ريكا نه لامج ١ نآل كلذو. 0 خولب لبقجحملاب هللا مالتبا

 6 ةوتفل|و ةءورملايف بلطم “
 اهنم مدقت دقو ةيسفنلا تع د تارلع ةتمدق أمبو

 ةىرملا)ةيسفنلا ةنيزلا نسامح عيمج عيجيو محاو مركلاو ةعاجتلاو بدالإو معلا

 هدرا نا اكمل! لاك قفزت يف ةيغارلا لاقاك ةورملا نال (ةّيتفلإو
 بيرق وف برقك يرم وهف فنانسناالا ءورم لاقي حابصملا يف لاقو لجرلا لع

 ةورملا بحاص ليقف ةو 0 لاقو ةّررموذ يا

 نبورعامع لكس دقو تلق. ها سانلا دنع اهنيشي الو. د

 ىلا ةراشا هلوق يفو ا 00 هل ليقف ةذللا كرت.يف لاتف صاعلا

 هناورم ىلعار ذحاهيف ةذللا كرتىلع هقحي هلنعنال ايندلا ين ذئليال ,“,رملا اذ لقاعلا نا
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 ىأ بداوا ملعل كومركا اذا كبجمبل نكلو هلو زب ةماركلا لاو ز ناف كلذ كدبجب

 كلضنت ةصاخلا نوطالفا لاقو .هل رخت الف هلعفب هرخن نكي ل نم فيسوبا لاقو .نيد

 1 لوق ىنعملا ينو ٌثلق ها كلمت امب كلضفت ةماعلإو نسحت ام

 هسفنل همركت يذلاةمملا ءريغل ةمركت يذلا سيل
 رخس الا لاقو

 وتاجرد نم لذلاب ةَسْكت نم قحأو
 وتاذ نم هلافسو وريغب هرخ نم

 ةأرملاب الا قيلتاللحتإو لتاكةيجنراختإو لاهحتإو نسح اك ةيندبلا ةني زلا نا لعإو

 اهصقن يطغن نات بحا سفنلا ة ةنيز نم اهونيد ول قعةصقان تناك امة ًارملانال كلذو

 ءاسنلاب الأ قيلتال ةنيزلا هذه نا ىلاريش ام ريغصلا عماجاشيدح يف درو دقو كلذب

 ةقينأ ىتخ ةنيلحو ةترمكل ةيزاج ةماسا ناك ول ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف كلذو
 ةارملا لتعو ةلقع لجرلا ةنيز نا معي هب و يطويسلا ظفاحلا ةطبض اك ءافلا ديدختب

 ةنيزلا ةصقان تناك أذا الا ةيجراخملا ةنيزلا ىلا جادحتال# ةارملا نا (لعإو ١) اهنيز

 لبق اك ةيندبلاو ةيسفنلا

 ارصق نسحلا اذا نسح نم ريت ةصيقنل باج الآ لحل امو
 اروي نأ ىلا تحي ل كلفبك ٠ .اًرفوم لابجلا ناك اذا امإو

 رخخآ لاقو

 انيز ز كهجو نسح رد دلل ناك ووجو نسح ناز ردا اذإو

 اني كلقم نأ هيي كتوا»  انيلع :ييرطقا (ايطأ نسل

 نو اهعامو ءاشن لجن فداك _طاقو ىأ نري كلاس نيني ةفتاغتن نا يكح دقو

 هديب نفن يذلإو كلاق مث ةقدنيلا رادتم ةيم'ةبخ لك دنع انيلع امور يقال 81

 ةنيزتملا نا لصاحلاو- هب اهنيزا 0 اع الاردلا اهيلع تعضو ام

 ةي جارسلا عضوك هيلع ةنيزلا عضوف ةعلم تناك ن اف ةععبف ا

 نم جيزلا لمانا ين ءانحلا ديزت ام اهحبق ةنيزلاب داز ةويبق ى فاك غنا رافال

 ةيلح هسننف اًصقان ناكاذا ف يسلا نيزبوا باضقلب بابشلا دوعي لعفلا 3

 بولجلا نسحلا نم توهوملا نسحلا نيإو(هدلا دسفا ام راطعلا للصين لهو)بارقلا
 بيطلاوبا لاق



 اًيح موفلا ”لابخلام فنغألو اوعنص اياك فتلتل اصعلا فلا

 دلوذب اهلا كا تازججملا ىدحا مالسلا هيلع ىنوم اصع تناك :(ةدئاف)
 هلونب ةعاج نبا ٌردبلا اهعمج دقو تاي ا عسن ىنوم أذيت ادقلو

 ا اذه رثإ ىلع"تبب امنع هلك ىلا 50

 روطلاو رقإو: رخ ”عدافض ريكو تو د دارجو ا

 نيثالث اطوط ناكو ةنجلا جوع نم مضعب لاق جتوعلا نم هاصع تناكو اولاق
 برص ال ليف اعارذ نيثالن قولا ىف شي ناكو اعارذ نيثآلث ىو لوطو اءارذ

 نوك عم طنف هلجر بعك اصعلاب باصاف ةبرضو ةبش ىوطا يف بش قانع نب جوع

 اعارذ نيعسن هاصعلوطوةلوطو ىوطلا يف ةئبش

 ناسنالا ةنير عاونايف بلطم 9
 | نسحلا داقنعالإو ملعلاكةيسفن ةنيز عإونا ةثالثةنيزلا لاق بغارلا نا معإو

 ميكحلا لاق ةيلحيا يف ةنّيزلإ يسلق - هاجلإو لاملاكةيجراخو ةماقلا لوطو ةوقلاكة يندب و
 بلقلاو نيعلا يف وضعلإو ناسنالا نوكي اهب نال والحلا نم ةذوخأم شو يذمرتلا
 ضعب و ملعلاك ةيسفنلا فناسنالا ةيلح ضعب كل مدقل دقو اهنودب هاوس نم ىلحا
 تعبتجا نا يتلا ثالفلا هتانيز نم ةيلح ضعب انهركذن نا دصقلاو ةيندبلا هتيلح

 توضلإو جيلا نسحالا يبن ىلاعن هللا ثم هبي ل هنا درو كلذلوالماك ناكنإسنالا يف
 ركاشلا ينغلان ا لبق كلذلو انغ الا ىلاعن هللا هفوتي م ل لسو هيلع هللا لصيبنلا ناتو

 ريبخ تنإو مسو هيلع هللا ىلص هل وحا رخ ناك ىنغلا نوكل رباصلا ريقفلا ف لضفا

 لاوخالا لبكا ىلع الا نوتوؤال ماو مهتايح ةدم قرنا مش ولاا - ا كل وأب
 || دقف هرضبال تدجو اذاف ةيسننلا ةنيزلا نانسنالل ةنيزلاعاونا فرشا نا ( معإو)

 نودب ةيجراخلا الو ةيندبلا ةنيزلا هعفنت الو هناسلو هبلقب ءرملا نال نييقابلا نيعونلا

 نب ماس نا يكح دقو . مدقن !؟ لماك وبف ثالثلا نيب عيمجلا هل قفتا نا معن ةيسفنلا

 الاهراار ياش هجر هلل تلاتق اليخ تراك باطلا نيرع نب تاديع
 ءاسنلا ىلعرفغلا ةلف لاكلإو لامجلا نيب عمج ناف ا لاقف لائلاب اهرخن امناو لامجملاب |

 نع لصتملا هدنسب ةسلاجلا باتك يف يرونيدلا ىور دقوارجح اهلا امناكف .لاجرلاو
 الف لامجو ا ناطلس وا لامل سانلا كمركا اذا عنقملا نبا لاق لاق ةنا ةشئاع يبا
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 ظ لبح اهيلا دشي ضرالا عي نم عم نوكت عارذ رادتم اصع(لوقاشلإو )ديدحلا نم
 | لصب و هب ريشي هديب «ذخاي كلملا ناكبيضق (ةرصخلو) ضرالا يف اهز رغي و ةحاسملا

 | مات دلإو درحم ةمجرت يف ركاسع نبا خيرات يف هني أر ام برغا نم(ةردان) . ةمالك هب
 1 وب 3 اذإو ةرصبلا دم نم تجرخ لاق تاميلا ماسم نع هدانساب يزارلا

 ينزت يف لاقف ةلصوتسملاو ةلصإولا ام تلتف كلام نب سنا لاتف اذه نم تلتف اصع

 هك لل كف 3.١ تربك اذا ةدايقلاب ةلصن مث اهبابشيف

 اذوع تدلك هلك (بتوو رع هاتفا تللو هللا كس
 04 نجف انيملا فرم يمعلا رااح صفا لايبألا فرشا كيخ رو

 ا هوجو نم هب عفتني نمف برضي رثكإو ىف بأ |و اصعلا قيرافت نم عننا نالف اولاقو. هابا

 | يف ام ىلع ةتعلطا اذا اصعلا نالنل ترشق لاقيو .اضعلا قي رافتب عفتني اي ةريثك

 اولاقو ةهدت نا برضي ملح يذل تعرق اصعلا نا اولاقو .ةوادعو ا ةبحم نم كرس

 ةمالملا هبنكت رحلإو اًدعلاب ٌعّرقي دبعلا ٠

 رفاسملا بايالاب انيع رق ا؟ك ىونلا اهب ٌرقتسإو اهاصع تتلاف

 مضعب لوق نسحا امو
 اصعلا نم ٌريخ فيسلا اذه ليق اذا ثردق طحن فيلا هنا َرتولا

 ضبا هيفو نورخ ١ حرفو موق اط نزحألا اصع ىلع اصع تعرق ام تيدحلا يفو
 | ري لف هحدم ريبك يف لبعد لاقو.بيداتلا نع ةيانكوهو كلها نعتلاصع عفرتال

 ظ الئاط دنع
 نب ةضع ترم يكلواقيس 58 ول اًدينجم كول ١ال كنرّره دقل

 دقاق

 اجبكأو ىسماثييح اصعلا لمي نم لق
 ا فئاف ىسوم دعب ءرمأ دي اهتوح ام

 | طايمد تن ىلع فرشالا يسوم كلملا ثحي هين نبا ةلاق ام ايف ةتي ار ام فطلاو

 0 5 0 26 دق تناكو

 مم 0



 لوكا

 ىلبلا نإونع بيشلاب .. . يلتبلل اصعلا لمح
 الزني ىكاصعلا ىنلا ةتارفاسملا فصو

 لحرس با نفي نماينلا كف

 0 لوق فطلا امو

 يفوتل َر رثو اهماوق ّن 6 يعاما ايوب اصعلاو 50

 الا هتوم ىلع مل د ام توملا هيلع انيضق ايلف ىلاعت لاق( يدل از انكدلا هاه نبق
 هور ينلا ةدودلا الا هتوم ىلع لد ام يا. ةتأسنم لك أت ضرالا ةباد

 نجلا هيلا رظنت تناكف اهيلع ”يكتم وهو هللا هاف وتو هاصع ىلع اككا | مالسلا هيلع نايلس

 هاصع ىلع طلس هتوم راهظاهللا دارا الف ةترشابماهفلك يذلا اهلمع يف ب أدنف اًيح ةبسحف
 تفرعف مالسلا هيلع نابلس حن اصعلا كلت ترخضف ةسوسلا ةماعلا اهيمست ثلا ةضرالا
 نجلا نا معزي نمل ابذكم ىلاعت هللا لاق كلذلو لمعلا تكرتف هتوم كلذ دنع نحلا

 هي ل ا ع لاب باذعلايف !وثبل ام بيغلا نوملعي !وناكولنا بيغلا ملعت |
 ميلا رسكب ةلعنم يف نخؤت ياودعلا كنع أسنن اهنالريخأتلا وهو اسنلا ةل 1 ظ
 اضعلا ءاهنا نمو - . حابصملا يف ُهلاق |ماقينخت اهفذحو اهنيكسنو اهزه خف تاغل اهيفو ظ

 اهعاوبا نمو . كلنع ةتعفدو ةتففك اذا“يشلا تعدق نم اضيا مملا رسكب ( هعدقملا) |

 (ةّيرفلا )اهنمو ةزيبك(ةأكتلا) امو باتكك (ماقولا)اهنموسوماقلا يفاكريب رك( زيمر) |
 (ةليبملاو) (ليبولا)اهموءاّرلا ديدشتو لادلارسكب (ةردلا )اهنمو (ةاورلا)اهنموةينغك |[

 م اهنا ىرهاظو تلق. زيك اكععيجلإو حابصملا يف اك (ةزاكعلا)اهنمو ةبرض اذا ةلب و نم

 مضعب لوق يف تلمعتسا دقو ءاتربغب لمعتسن |

 زاب زاخلا اهناك ءارعش هيلعرمت نم سانلا نمو
 زاكعلاعئاضيعلايفوهو اذهب ريصبلا هنا ىريو

 ةركذ اك ةديصقلاو (ديصقلإو) (ةيداطإو ) رسكلاب ةنفخلإو (هساقسقلا) اهءامسانمو
 سؤماقلا يف ام ةمظعلا اصعلا (ةرازيبلإو ) ةنيكسك ( ةخيتملاو ) نيعلا باتكر صنخم يف

 ىراضنلا سيئر اضيا وهو نيزحلا ةنايرسلاب ليبالا عمو ريماك ( ليالاو) |
 تبن اهناك (ةيبطبطلا ) اصعلا ء اما نمو. نيليبالا لييا مالسلا هيلع ىسيعل لاقيو |

 يو نانس ال ةيرحلاماللادي دشنو ةزملا رسكبأ(ةلالاو)*بط بط وهو اهتوص قو لا |
 ةيصعلا هبشي ام ةبزرملاو .هبزرالاو .سأرلا ةجوعم اصع .نجإو .كيرحتلاب .ةزنعلا ضيا |
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 | الو انلقو ادق ىبسي  ةيرزقللا نتوقل 2 بصق نأ تملع دقف ماهسو مهسك لابن
 برعلا دنع حالسلا لماك نا معاد“ رونخ اهماهس ةقفخا يلتف ةيسرانلا وتلا

 ةعمحوهحالس رتتسملا يايركلا اضياوهو عنقمو حدمويدومو حالسلا ياش ةللاقي

 قرغالاو مل حالجالال لذ زاعملا اذكوذل حالسالنم رساحإو#يمكتملا ةللاقيو ةاك

 ْ ل ”ريرال نمل لاقيو هل سرتال نم ليقو لزعالا وه لح قيسالاو هل جرال ن

 ا كا هيف ديدحا انلزناو ىلاعت هلوق يف نيرسنملا ضعب لاق. 00

 ةيرحنو ةقزدو جرو فيس خرم برحلا ةل1ن الف ديدشلا ةسأب امأ سانلل عفاتمو
 .ناسنا لكن إو ةنم تاعانصلا تال 5 بلاغنافهعفانمامإو ةنم الا نوكت ال عردو لبنو
 ةقرطملإو راكيبلإو زرخلإو عضبملاو صقملاو ىسوملاو .تيكسلاك تال الاف هيلا جاني

 | ةكسلإو لجخلاو ةاحتملاو لوعملاو سافلإوةربالاو ةلسملاو طقلملإو ب الكلإو نادنسلاو
 الف ىصحتال يتلا ةقيقدلإو ةملفعلا تالالا نرم كلذوحنو راوملاو مودقلإو راشنملاو
 باتكب حاص نكذ ام ةعفانم نمو تال آلا كلت نم ةل ال جانحي وهو لا اناسنادجت
 | نم عفنيو لاهسالا عطقي ديدحلا هبف ًانطي يذلا بارشلا ترا بطلا يف داشرالا

 ماروأ عنني هيف ًافطي يذلا ءاملإ او لفسلا ءاخرتسا عفني و هابلا ين ديزيو لوبلا سلس
 ريسإوبلا فنخيو فزنلا عطقي هادص لاتحإو دبكلا فعضو ةدعملا ءاخرتسإو لامتلا

 ةينالا هي راح ةنا عكذتلا يف دوادركذو لفسلا دشيو ريسإوبلا فزن عفني ةثبخو

 ءاقستسالاو ةدعملا فعضو ناقنخلا عطقاعماه وا رمح وا ءاميفيفطاذا ةغلاغلا يف سباي

 ءاشحالا ىوق انيبجنكس لو لخ يف 'يفط ناو هابلا شو لاهسالإو دبكلاو لاحضتلاو
 ددسلا نو لوبلا ردإو مضطإو

 :اهئامسإواصعلا| يف بلطم##
 "تلق ةئس خويشلل المح نا ىنخيالو برحلا تالآ نم اصعلا إودعمما معإو

 لعب تا يررلل برعلا ب لوقت اذل ويفاسمل 01 .نوكي الاصل لح نا[ كلا
 نيبح نم جرخم الا .حلارفاسم مد ١ نبا ناب ريبخ تنإو ءاضع هيف ىقلا لحم يف ةماقالا

 ةخوخعشلا غلب اذاف هبابشو هتلذغ راح يف قراغةخونحثلا لبق ةنكلووما نطب نم هجورخ
 بيرق نفس نإورغس يفةنا اًمادركذيل اصعلا كاسم إب عراشلا”رم أف هبنتلا ضعب هبنت
 هلوقب يرزخابلا ريشي كلذ ىلإوءاضتنالا
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 يف هلاق دز آلا نم يح ةخعام ىلا ةبسن (ةيفعاملإو ) ايانحما عيجإو ( هيلا 1

 عضوت الل لاقبو *زوهتلاو )سوماقلا يف اى[ ةحيبسملا) بع ايمأ ف رحل .نيعلا ب

 ءادبكلا سوقلإو.( ةضفولاو ) ( نرقلإو ) (ريفجلإو ) ( ةبعجنإو) ( ةنانكلا 0 هبق
 وتلا باقو "00000 ا دح ظ

 ناكف ىلاعن هلوق يف نا نورسفملا لاق اذلو ناباق سوق لكلف ةيسلاو ضيفملا نيب ام

 اهسجعو .اهيفرط نم فطعامةنفخم(ةيسلإو) سوق يباق ناكف لدالاو ابلق نيسوق باق |
 رتولا هيف يذلا ضرنلا (عرظُملاو ) اهدبكى همي ةنا مدقن دقو يارلا ضبقم اهسهممو
 (فاصرلاو ) مهسلا يف لصنلا لخدم ( ظعّرلإو) رتولا عضوم مهسلا نم ( قونلإو )
 ممسلا ذقالإو.ةذق اهتدحاو( ذذنلا ) هل لاقي ممسلا شيرو. ظعرلا قوف يذلا بتعلا

 يناديملا كد اك آضياٌورغملا هل لاقيو شيرلا وذ شيرملاو. هيلع شيرال يذلا
 لوكاترزس تافنا انو

 رطاخ لواب ىوجرلا مخم لت مضعبب مانالإ ضعي ىلا لادو
 رئاط ةكعارب ال ةيفارل ٠ ايئاط داضلم ملا كبارنلا
 ظ 20 | نا مدقن دقو هالعا ةلفسا لعجن ةقوف رسكتا ام ماهسلا نم سكتلإو

 ١ (ساطرتلاو ) ( ضرغلاو ) ( فّدهلا )ماهسلاب ىبريل بصني يذلا ”يشلل لاقيو رتولا

 ظ 0 0 ”يطاوخا اهل لاقي “طخت ينلإو رقإونلا ا لاقي بيصن يتلا ماهسلاو
 | ليقو هريغ باصاو اهلتقم أطخا اذا اهإوشإو ةتيمر ىنإو :اهلتقم باصا اذاةتيمر ىصاف
 ١ ام عدو تيصاام 0 يو تتامو ةنع تباغف اهامر ةنا ةتيمر ىنا ىنعم

 || نم ةيمر - لفملا يفو ةامر نم ملعب ف برغ مسانالف باصا لاقيو . تيفأ

 1 مار ريغ نم ةيمر دجوت نأ لو الإ ةباصوإلاب فورعم مار ريغ نم يا مار ريغ

 ٠ لبنلابهلل قلخ را نعلا نسةليبق ةزانلإو“ اهامار نم ةراقلا تصتادق:اضيالتملا 3و

 ظ 25 - ١ عزهالإو ارارم هب ير يذلاوه ىمدملا مهسلأو درصك لعث ونب كلذ ُِق مثمو

 | لاقي. ةيث هلام نم ق بي ل نا برضي عزها هيتانك يف ام لثملا يفو ةبعجا يف ىقبي مس
 ظ مهالقا نوقلي ىلاعن ةلوق ةنمو ملقلإو رسكلاب حدقلا لصنلا هيف بكري نا لبق مهسلل |

 | ىبي عطقي ام لواف مالقالاكى ربت اهمال امالقا تيمسو اهب نوعراقتي يلا حاذفلا يا
 | بكرو شير اذاف احدق يمسمّوق اذاف اًيرب يهم تخنو يرب اذاف عطقلا وهورلقلا نماناق |[

 | لبنلا عججو مس هدحإو انإو هظفل نمل دحإو العمج لبنلإو البنو امس يمس ةلصن هيف |



 لكأت

 لت ىلع يتأي نارهدلا نم اي ال ةنعاضم ,عرد يف نمل يف هارت
 مامتوبا لاقو

 ةنادبالاو حاورالا اهناكس القاعم ديدحلا نم ديدحملا اوذخت

 0 ب قا الار
 مد تايار مهحامرأ يف قنخت مانحنإو عراد مونم يشلاف

 أ هللا ىلا يتايسوو ٠ يذاتسإو يديس حدم يف وتب نم ريخالا رطشلا تنمض دقو
 ْ رشا كرو“ قلفنال عيصلا 5 رول يذلارونلاو ٠ ٠ قغشلاب مثلت يذلا ردبلا“ يذالمو

 || ضافإو .هرارساب هللا اتعتم: يودبلا دهجحا ئيديس نيدلا تابع نايكلاوبا ؟ ئىربلا

 تلتف رمح ١ هتيار نول نال كلذو٠ هراونأ عاعش نم انيلع

 مغلا دمحا مشلا يودبلا ابطا يذ ءايلوالا بطق عابتا

 مدخ مل ىرولاو كولم مو مجحلاو ا ل م

 ماعىلع ادب دق رون لثم وأ ”مّلظلا يفرودبل ١ لثم ةههارت 3
 ”جالأ يف ةوسالا م مءاف 11 دق بطخ "لكك مهم
 لظ مللنم هلال ا مامح سما دق 2 ْ

 مد تاي ارمهحامرا يف قنخت رديعب نمم مثارت اما
 اضيا تلق كلذ فو

 يعلم ناك قاف الا تك هل 1 قع ذلا دسلا كسلا يك كلل

 اهلظابطخلااهيحاموجن هارت أنيبن بعص دعب بحص ريخ مهف
 اهرجم ناك نإو و ةوئاغاذولي ”خراص ةهج ركلا موي مهما اذا
 امد ةبوضخم ءارمحةيارانل انناف 5 ”شختال هل ول اقاو

 ”«هئامسإو سوفا 2
 ! يئرلا ملعت ىلع ضحلا يف ثيداحا ةلمج ثدرو دقو سونلا برخا تال 1 نمو

 | نيرشبملا ةرشعلا دحا صاقو يلا نبدعس هللا ليبس يف ٠ امدقاراو٠ ىرنملوأ ناو ظ

 1 فلاب ذح ١ ون ير يذلا وهو ٠ اي دا دسار عوايل |

 ىهو ٠١ ينإويبا كادف مرالاقف هماووب أ نيب ةيدفتلا يف ماسو هماع هللا ىلص هل عمو مهنا

 ءامنا نمو ٠ ةوعدلا باجم ةنع هللا يضر ناكو ةذوكلا ىنبو ىرسك نئادم هت يذلا |
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 امو هب تنهر يذلاردنلا امو اه انهبرم ناك دوهبلا يإو تناك عوردلا يأف يدوم
 تناك عردلا نا ىدهلا هباتك يف ركذ ةيزوجملا ميق نبا نأ (باوجملاف ١) نهرلا لجا

 نيثالث ناك ليق هب دهر يذلا ردفلإو يدوهبلا مثل اوباوهاط نهترملاو لوضنلا تاذ

 ملسو هيلع هللا ىلص ةنا درو دق ( لبق ناف ٠) ةنس ناك لجالإو كلذ ريغ ليفو اعاص |

 ا د مل 0 4 1

 مىضعب لوف هية ا هل ليقف هيلع ١

 لس 0000 1-0 0 0 ظ

 0 0 ٠

 ظ 0 ا عا

 اعلا ناريغ لماك ماقم اذهوينضرم!بيبطلا لاقفبسيبطلا كللوعدنا هتوم ضرم |

 ظ 1 0 ساعبا داك ناوهو اذه نمل كا ماقم هل |
 ١] 12 ناكر ةعب هلا تيارو ل! اعيش تيار امانِع هنا يضر قيدصلا لوف هيلا ناقل |

 || ىهونيعرد نييرهاظيو 00000 ناكف ماقملا اذه يف لسو هيلع هلل

 ْ هللا ىلص هتما ميلعتو غيلبتل غيلبتلاو ةلاسرلا لجال ماقملا اذه هيلع بلغي ناكو نيلكوتملا ديس |[

 | ىه لب لكوتلا ينانيال اهببسم نع ب اجتحالا مدع عم بابسالا ىلارظنلا نا ماسو هيلع
 | يتلا ةمكحلا عيض دقف اهلها نرف اًثبع بابسالا قلخي مل ىلاعن هللا نال لكوتلا نيع |

 | اهريثأت مدع مداقنعا عم هل الافتمإو هللا عم اًبدا اهنولبعتسي نووفراعلاف اط تقلخ |
 | لص انيبن نا كلذ ىلع ل دي اهب ال اهدنع ءايشالا هللا قلخي ةيداع روما يش انإو اهسفنب |

 | كلذواهريغو برحا يف هيلا ودعلا ديك ل وصو نم هنن ىلع انم 1 ناك لسو هيلع هللا ْ
 أ برج اديشي ال كلذ دعب ناكوسانلا نم كلمصعي هللإو ىلاعن هلوق هيلع لزناهللا نال
 | تحدم دقو .هتمأ ميلعتلو ىلاعت هللارملائتمالوه امناحالسللةسبل ناولعف حالسلاب الأ

 | رذحلا لع لا دوهو مزحا ةنالاهسبلب تحدم ابكرتب تحدمو عردلا سبلب برعلا

 | شاحنا ةَّوق ىلع لاد ةنال اهكرتب تحدمو بيص أ اذا اهسبال مولي نم مولل ظقسمو |

 1 ليقاف ديدحلا عردنع ةتنغا هنعاجت نم عرد يف اهسب ١ كرات. تاك مح وقل تابثو |

 '.[| ديزم نب ديزي حد ينإوغلا عيرصب فورعملا ديلولا نب لوق حملا نم اهسبل يف ظ
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 ساسالا يف اك مثلا (ةلك ]و) لختلاك (لصنلا ) اهءاوسا نمو . ًاضياةقانلل مسا تاب وهو

 *© هئامسإو. علا يف بلطم#
 (لباذلاو ) (مْْهَللا ) كئاهنا نمو جمرلا. بيرعلا دنع برحلا ت تأآلآ 0

 (لسابلا )و (رسسالاو ) نملفلا وهو "سعدلا هل [ةنالربنبك (سكدللاو ) (فّتنلاو)

 ناصرخ ةعمجو مضلاب صرخملإو (نارملاو (ملس الاو) (ةانقلإو) (ةدعصلاو ( لاّسعلا )و
 (يعازلاو)ةلب يهو طخ لاةبسن (يطخلإو )ريصقلا حمرلاوهو ساسالا يفاكربنمك(درطملاو
 حامرلا لمعي ناك لجروهورهمس ىلا ”ةبسن يرهمسلاف(ينبدرلإَو)(يربعلاو) (ينزيلاو)
 (راطخمو)اهيلا حامرلا تبسنف حامرلا نم ةلمعب امعيبت تناكةنيدر مست ةأرما هل تن اكو
 ةلاق نيللا حرلا (نراملاو) رصدخملا يف ةلاق لي وطلا خرلا (لّطخمإو) زازتهالا وذ جرلا

 *بصقلاق و رعجتولا لصإو حامرلا(جشولاو)ةبرحل ا (كزينلإو) ةريسلا رش يف ينشفملا
 .نانسلا نم نيعارذ ىلع خرلا نم ةيلاعلإو . ةبعكمضلاب جْرلاو .حرلا ةيدح نانسلاو
 ةبجلا يفرلا نه خدام بلعنلاو .نانسلا نم خرلادبف ]خدام ةّبجلإوةنمجزلا يلوامةلفاسلاو

 ٠ عردلا يفبلطم هي 1 4
 ىاولاديدشتب روسلاو )غل ابن شوجو و )اهعامسانمو. ع دلا برحلات الآ نمو

 ايعامنا نمو .ءاملابصي 4 قي بصنت يا عاجلا ىلع ند اهنا كلل ذب تيمس(ةلثنلا أوز

 لسعلا وهو يذاملا ىلا ةبسن (ةيذأملاو تو ريتك فغز عيج او( ةنغزلاو( (ةرادل|و (زوجملا
 هين (ةيداعلا (ةّييطحماو (ةضانملاو(صالدلا او( ةماللإو مخلاب(ةنجإواهيللوبلا تبسن
 ايي ةنعانا نيو سك هلال جسدلا ةكحلا عردلا ( - الدجتإو ) هريصبلا رز داعل

 هريغ هب هديق نمّرا لو كسوانملا هحراش 0 ةأرملا عردب سوماتلا يف هديقو بوثلاك

 قلحرباودلإو .ةنيصقلا عردلا يثو (نّدبلا )اهنمو راجل عيجم يناك ءاب دخلا ) اهتاونا نمو
 كلت سئورريتقلإو.عردلا ريماسم يبارحلإو .يناديملا هركذ ةربادمةلباقم عرد لاقي عردلا
 0 ردلإو جت و سب رتلاو(ىيللو (قل ان (ةازنل او (ةعضيختلاو (هذو ا (هتضيبلا و رمال

 نا ءافشلا ىلع ينمشلا ركذ ( ةدئاف). برحلا يف عاجتلا سر هب رتسي ام (ةنجإو )

 00 حاشولا تاذو لوضنلا تاذ يو عورد عبس هل تناك سو هيلع هللا ىلص

 مالسلا هيلع واد غرد ةيدغشلا تناكو .ةيدغشلاو :قنرخإو .ءاربتبلاو :ةضقود يثاوحمأ
 اا نوفر دو قوت هون سو هيلع هللا ىلص هنا ( (لبق ناف) ) ١ ولا لالا ل يتلا

 سا مس سس سل د سس اذه سل شن 2 حتت سيسي ل سس سس سمسا سس ياس سمس #1 .
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 ا

 فاست د دسم سا



 ا

 1 نع يف ايعو نفحا ِ أهنينس يدا 5 قالو

 لفالا نوكي دقو و دحيف روسك يسود دح يف لولف هيف ناكام(”لفالا )فيسلاو

 رعاشلال وق هيف مذلا هبشي امبدكو ملا حدملانمو

 ٍبئاتكلا عارق نم لولف نهب مويس ناريغ مهيف بيعالو
 يئاطلا تاح لاقو

 الورجلاو يكشو لفالا آلا يدالتو يفراط لذبال ينا
 جالتملا ةسل ١ ةكشلاو ةفيس لفالإو مدقلاو ثيدحلا لاملا دالتلإو فراطلإو

 ةفص امإو :ةثالثلا  الوه الا يدي ةنكلم ام عيمج لذبال ينا ىنعملاو ءداوج لورجلإو

 (شافشفلا )ةلغمو عطقياليذلا وه(ماهكلا 3 ةللخويف لولفلا نوك تيحن ف مذلا
 فيسلا فرط مضلاب ةبظلاو . دحلا رسكتملا فيسلا(ميضتلإو)يناديملا ةلاق امتفلاب

 فينختلاب د ةيرراجو ا ةتفحو . ةرارغو .ةب رغو .ةترفش امإو *ةبابذ اذكو ةابظ 0 ا

 ريف او* نفح إو*ةضبقمرسكلاب ساير لإ و +ةطسوربعلاو ةدحيف*ةذشوهتابشو هَ ا
 قنورلاو. ةبارقةدحوملا ءابلاديدشتوماللاو م ب |مضلإ-. نايلمل اب نساكلاب: هلو فجل

 يذلا هرهوجل لاقي و#وثافص ةدشل دإوسلا نم هنتم يف « ا 0-0 * ةرانصضوهوام |
 ةزيملا خان ا دنرفلا هل لاقي اك رذلا ىلا ةبسن يرد .رذلا ةروصك هيف حولي

 | هيف الل لاقيو .ءادص مضلاب ا سوماقلا ىف اك عزملا ارسكي دعو ةنلدلبا نوكسو

 0 ةتريشو .ةتيضتنأو .ةتيضنو .ةطرتخاو .ةتفشنم|و فيسلا. تورس لوقو .برجا ادصلا

 | مهوقاهتفف فيسلابلاثمالا برعلا تبرضدقو .دض ةندغإو ةئللس ذا ةيمعو :ةعللطساما |

 (| ءابنا قدصا فيسلا اهنمو. ملقلا ةلعفي الام لعفي فيسلا اهنمو ٠ لذعلا فيسلا قبس

 ظ اهنمو . دغ يف نافيس عيجيال اهنمو . نكيهرملاو . هدحب فيسلا اهنمو. بتكلا نم |
 كبحاص فيشلا اهدمو - فيسلا بيزو قمحالا" نمات ال اهنمو:- هناسل هيفلسلا تفي ||

 (يدوذم فيسلا غلبيال امولبي و)اهنمو ٠ احيذ هب نم اًثيس دلقن مواهنمو.كناخامبرو |
 فيسلا يف ةلثما عرشع نهف يناسل يا

 ايلا نمو ىنوكسلا لوغملا ف وعز لوتملاةودةنإو زيطفلا سما ل فمان مدقلدقو |

 || اهنالتالفلا تيس ةنمو عطف اوهو يلنلا نمةيلافلإ وس وماقلا يف ا ةفيخلإو :ةرفشلاو ةيدملا ظ

 ٌْ ينشخما كذاك رسكلاوه الابر خا ايامنا نمو . راحجبلا 0 ريسلاب عطقل 'ياىل فت



 ظ
1 0 
 ٠

 لا

 | ( مراصلا )و( ميل اهئ 0 ىاعن هللا ءاش نارعشلا ا

 |6؟

 ( محمل او) (ليتصلا)ى (ذانّط) إو ( بضاقلا)ى ( مانشإو) (.للو) (يضلا)و
 الو عم سلا ةنع وبني امع ةانعمو يدرلا فيسلا ةنا يناديملا لاق ( نتنملإو ) ( ضيبالا)ى

 ترظن نإو ريغ ةءادرلاب ةديق نم ر و تلق . ها نوصل معا هلو بلقلا هيلا نئكيطي

 بورد هترشابم ةرثكل "لا نتني فنا كلذو فيسلل حدملا ةفص ةتدجونتنم هلوق ىلا
 كلذو تنتنإو ةيكارتم هيلع مثغوامد تراص ىتح ناعجنلإو ناسرفلا يف هب برضلاو
 لمأتف باصإو ارارم هب يجر يذلاوهو ىدملاب مدنع حودملا ممسلا اونصو اك

 اًبحاص ءومسف بحاصلا ريجنلا ل صإو (ريجتلإو ) (ريدغلا ) فيسلا ءامسا نمو ٠ كلذ
 ىهو ةقيقعلاب هل اهيبشت كلذب يم ( ةقيتعلا ) هئامسا نمو . مدقن اك اليلخ ومس اك

 برعموه امإو يرعب سيلف قيربالاب ءانالا ةيمنت امإو ( قيريرإلاب ) يمس اذلو قربلا
 ٍْع 3 رعش قف لهتسا دقو ير ب

 ”قيربا اهني 0 تةاجت موي حوبصلاب ]وعدو

 ةيدقلا ةغللا يف ءانالا ىنعمب قيربالا مسإو لاق . ليلغلا ءافش غي يحافخملا لاق
 مم لا( فرك و 1 فلا الا را ةروم تلا
 لصفلا )وفا نمو سوماقلا يف اكرسكلاب (ةحاشولا)ى ( يدنللا)و (يباستلا)و
 ا 1 ئيدصلاو ةولجلا وهو (بيشقلا) ىةلمملا داصلاو ةمجتملا ءاخلاب

 ظ ( نونا وخ اهسو رهلا راقنكر اقف هنتم يف يذلا وهو (راقفلاوذ)و ( ( ةبيركلا وذ)

 ْ ( تايحلاوذ ) اهنمو (نونلا ) هئامنأ نمو ٠ توحلاوهو نونلا ةروص هيلع شقن اموهو

 هل اهيبشن ( .ةقيرلاوذ )و( قيرلاوذ ) هئامنأ نمو. تايحلا لاغم هيلع شقن اموهو

 ةئام ةرثكل هب يس ليقو ةينملا باعل ةفيس ةيجوبأ ىن ١ ذلو ةقير لتافلا نابعنلاب

 كك( ةبطشلا ) هئامسا نمو ٠ رجلا لب هئامل اهيبشت ( اللا) فيسلا ءامسأ نمو ٠ هقنورو
 أ . ةبطشلا 0 م١ لوق دنع ةريسلا حرش يف يليهسلا هركذ |

 1١ ]علا كل 1 0 )(ماطسلا) ىو باتكك (ماقولا )ىو( يت ااا 3

 ْ ضيرعلا فيسل |( قفخغإو )فيذخلا قيقرلا فيسل !(ليغنلا ]وسوماقلا 0 رخا

 ظ ظنا نيدحوذ لوطا ةراّدغلا لومار ردو ال

 | ويفيجإونلا فطلا امو ليلغلاءافش يف يجانخلاةلاق اك تاو موهافإو بيرعلا هم
 ظ هراظن برحملا يف تم 5 تعداخ : نا ظاحلالا نمأتال
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 ةثناوم بيرح إو ٠ (ةيحلل او ( ةراغلا اهئامسأ نمو ٠ برحلا يف عمسن يتلا د تاوصالا ولا
 نإو ىل اعن لاق برحلا دض يه يتلا سلا اذكو اهراز وا برحلا عضن ىتح ىلاعن لاق
 عطسي ام ء 0 مود طقم ا) ( قاما ةكردملا لحم ىسيو دام عجاف لسلل اج

 ( جاجتلا )و ( لطسقلا )و ( ثرلا)ى ربدبك (ربمءلا )ى(ةوُبْطا ) رابغلا نم برحلا يف

 رابغلا اوم ارو يرهوجلا لاق ( ماتتلا 0.( يكمل مفلاب ( نابسحلاإو ( عقتلا]و
 ىهو (نينلا ) هن 100 نمو ٠ معافتراو هيكارت 59 نا ناثعلاب 6 ( نافع )

 نمو راحيلا عيجم يف ةلاق ( لَيإو) ( ةنليفلا ) شيجلا ء اها نمو * فيعضلا رابغلا

 ةلاق ةسنن شيجلا هب تا شيجلا عينج ةلصإو ركشل برعم وهو (ركسعلا ) هئاهسا

 يبرع'ليق (ناوربقلا ) هت امنا نمو ٠ راع | ) هئاسا نمو ٠ ليلغلا ءافش ين يجافخا

 ليدنقك سييلطلاو 5 سيلا ) ب اممانمو ٠ نإوراك ةلضإو برعم ليقو
 مع مظعلا ركسعل | باتكر صنخم يف لاق ءاطا ميدقثو رسكلاب سلهطلإو
 نمو ةقاسلا 0 2 بلقلا ءايشاةسمخ ىلع لهشي ةنال ( سييخلا ) هئاهسا
 و 000 تحري وه اناكف ىتم اذ ترثكل 2010( تح تلا )ئاننا

 (لزلا )ا نيوماتلا ىف اك ءزهملا كسعلا ليلا لادلاب ( تهذلاو ) كيرحتلاو

 (ةبيتكلا ) ركسعلا نم ناسرفلا ةعامج ىعستو سكوهو فيسلا لولف نم ذوخأم

 ىف يرسن ا لاقيو (رسللإو) .(ليعّرلا)و (ةلعّرلا] و. (بتنملاو): ( ةيررشلا)و
 للا يآ دركرتل ىرسلا» يرن ابهال كلذب تيس ةيرملا ةلئافللا قم لدلا

 :«هئامسإو فيسلا يفبلطم#
 دنع اهفرشإو اهظعا نق برح ا (ةكشو) بيرحلا( رازوا)اهلاقي وبرحلا تال آامإو
 اقر رومان كح اص كدا اك نيلالا 1ع فو اناقل تناك كلذلو ( تقيل هير

 (باضرفلا)ى ( بيضقلاو ( ليلخلا ) هي اما نفف - ابلاغ ىبسملا فرش ىلع لدت ءامسالا
 لاق كح كلذ يفءالضفلاضعبةلاقامفطلاامو ( ركنا. |وركتذلاو) بارغك( زار ]و)

 اهروحب ةاذعلا لاما قّرغت مهنكاي اريغ مهيف بيع الو

 دس ر كرعملك يندنطا فويس َّنإو

 رخآ لاقو '

 الرطب لمار 4 ترظن 3 اهل اف روكذ فايسا كظاحل



 | ةايحلا لعاصرح مدقتلا ةليغبتياعرخ ًانلاوهو نحل نمذوخ امن ابجلاو نابجلا عاجتلادضو
 لخيلإونبحلا نم كب ذوعاووتيعدا نم لخعلا نمو ةنملسو هيلع هللا ىلص ينلا ذاعتسا دقو

 برحلا يف حايصلا ةرغفك نا لاقيو حرفك ( لشتلإو (سكلا ) نابجلا ءامسا نيف
 رعاشلا لاق لشفلا نم

 رخافن لك ب رح بحاص "رشو 0 نم داعب ءالإو توصلا ةرثكو
 رخ 1 لاقو

 ريدطلا لثم ملة يغمضو زمر لاطبالا ملكت ناكو
 ( لفكلا )و اضيا حرنك(لكول|و) هيف لوقلا نوبي نا ريغنمنيتفشلاب ءاميالا زمرلاو
 اًبيبشت (ةعاَرلا )و ةرخامج ةعمجو لاقورداون يف يرجتلا ةلاق اك خاج او( لّوبكلا) و
 رانكلا هللا فصو دقو اهفوج غارفل ةبصقلا امإو اهفعضل ةبابذلا اما يهو ةعاريلاب هل
 ءاوملا نيب ام غارفلا وه ءاوطا نال نيقيلإو ناميوإلا نم ةغراف يا اوه متدئفإو هأوقب

 راك نجر افا ةنديهو هذه كلوق رم (ناديطاو نادل لمان نمو ىسركاو
 قيلعك( ليمزلا )و ملا ديدشتب (لمزلإو)يناديملا ةلاق برحلا روضحنع َرجٌر نابجلا
 | ءاونا نمو ٠ ('يقفربلاو 5 يدلاوعو (ليمألا]و ( ديدعرلا)ى

 اهنمو. بوضخنل او. بوخنلاو "”بيضغلإو .بضقنا |و ةزمهو مفجمو جرو حرتك ب خنلا نابجما

 . مكلاو . عاكلاو . عكمخلا اهمو ةّبئرقك (ةب دريل )
 اهب قلعتيامو برحاركذ يف بلطما

 ( سقولا ) برحلا اهنا نيف. اهت الإو برحلا نابجلإو عاجلا ببسانب امبو
 رعاشلا لاق

 | است يقالي سقولل ندي نم  اسقولا َقَوَف يدعُت ٌسقولا
 | اًبرحيا اديك قلي لو داعو نالف هجوت لاقي ( دكا ) اه امما نمو . ينادبملا نكد
 ا انيعانسا' ئموي: (خربلا )نعاس نموت لامك عادخلا هيلا ايا كا

 ةبلجحلا نم ناذ الآ اهيف مصن اهن لا دو ماس يخارتول ل لاقي ادم
 || اذارادلا تخئاف كلوق نم يبو ضيا ماذنك ( حايف ) اهئاهما نمو : حالسلا عقوو
 | ليقو ةلمعو ةمجمم نيغلاب ( ىشولإو ) ( ءاجيفلا ) اهئامسا نمو. يناديملا ةلاق تعسنا
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 عاجتلا يمس ليقو ٠ ( رمهبلاو مهلا نيب قرغت اف ) 1 كال ف

 نال لوالا ىنعملل عجار وهو تلق ٠ ساسالا يف ةلاق ةمهبملا ةتمصملا عرزصلا مساب ةمب |[
 هيث انآ نمو ٠ اعظقي نيا "نم اهعظق ديري نم ئرديال ةنمضم تناك اذا عوصلا |

 يناتْلا نع تادالا بابل هباتك يف ذقتم نبا ةلقن اي هرسكو هلوا جنب (سبلخلا ) ظ

 قهو ( مث .ثغلا ) اهتمو . ضيبو ضيباك سيل ةعمجو ( سيل الا ) هئاونأ ن نمو 0

 ىلع ايلا مدقتب ميغالإو ( مجألا )اهمو ٠ ديري اع'يش ةدري الف ةسأر بكري يذلا |
 تابن ال يذلا ليوطلا لبحلا ينانلاو ائيش ىئاختال نم لوالاف ةنع اهزيخاتو ءاطلا |
 نم برض ضيا ةمصلإو لاطبالا ءانل ىلع مضملاوهو ( ةمصلا )كاهل نا رعو يق 1

 ئئرجلا عاجتلا وهو ( كييهتلا ) اهنمو ٠ .ركدملا عاجتلاوهو (ريمذلا ) اهنمو ٠ يعافالا

 رتب ةرملا تزف ذوو انه قش : اخلا طبارلا بلق ةلا ديدشلا عاجتلاوهو (ريرلا ) اهنمو

 اهنمو .٠ ىوتساف ةررم وذ مالسلا هبلع "لير بج فصو يف ىل اعن لاق ةىنلا يثو ملا

 يجري يذلاوهو ( رمافخلا ) اهنمو ٠ ةزراب نمل مورّللا لاتقلا ديدشلا 0

 هئاوا نمو :بزحلا يف تاراغلا رينكوهو (راوغملا ) اهنفو» برحلا تازنغ ٍ

 00 قورلاو .قاطيال يذلا عاجلا وهو لاق سوماقلا ىف اك متنا ( قو ا

 رتسلإو .قاوزلاو .ريعلاو. بابشلا لوأو: نرفلا اهتم سوماقلا يف اهركذ ىتعم نيرشع 0
 نمو. ضلاخلا بحل إو .ةعابج|و .هريغو ءاملا نم يتاصلاو .طاطسنلاو .تييبلا مدقمو |

 عابتالا ياتك 4 نضواف نبا ةلاق ( تْسِبفا)و ( مزيطاو ) ( ذيذدخلا) حاجتلا ءامسا |

 اك( ناديا ) هت امنا نمو ٠ تيبه الو تييث اهيف قبي مل لوق ةنمو لاق ةجوازملاو
 را رامذلإو رامذلا يباحوهو(رّم َذلا ) هئامسا نمو ٠ يناديملا ةلاق
 ليقو بضغلا دنع ةترارح روثت يذلا ينعي ةياحلا نرمال وُيَحلا نماذه ىلع رامذلا

 يماح ةلمو .ةياحلا نم رامذلا ٍيعاح موق ىنعم اذه ىلعف هتيامح يغبدي ام رامذلا ىنعم

 نيسلا رسكب رغفلا دادس ةلثمو .ةيحانلاةزوحلإو ةزوحلا يماخو.ةتيامح قحتام يضوةقيقحلا |

 رعاخلا قوق مود قاتلا م ب دس اعنف امج موتي يتلاوهو ملا
 رغث دادسو ةهزك مويل اوعاضا ىف ةيإو ينوعاضا
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 ظ لجرلاو هي أر هللا ددسو ةادشلا ةي أر قف|و لوتن باوصلاوهف جتلابدادسلا انإو
 (عيشللاو)نيعلارصنخميفةلاق يرجلا مسجلا ( يبل زوديدشلا يوقلا ديلجتاو(دلجلا) |
 . ينادبملا ةلاق بلقلا يوقلا ةينحتلا ةانثملا ءايلا ديدشتب |



 آه

 لوقت لاق دضنلا بحاص نع ةلقن ام امثاوق لقن ةعرسوهو لبالا عجب نم لبقو

 ا ل لاقي و ةعجت ةقانو عجحتريعب برعلا
 (لسابلا)و ( نسابلا) هي اهنا نمو ٠ 0 ”ن أك يذلا وهو ةعاجشلا نيب عجتالاو

 لتقلل لسنسإو توملا ىلع ةسنن نطو يذلا وهو (لسبتسملا )اهنمو بضغ يفسباعلاوهو
 هتيئاي ف لاق ثيح ضرانلا نبرع يديس هللاب فراعلا يي هانلق امبو

 3 با د باو الساب عدا برحلا يف اجت

 نابحلا كلا ىنعمو ةغل نوكسلاب بوضنملا لع فقولإو السبتسمل ةفضةنأل ايكيا
 عاجلا دنسالا ىببا فوخملا لحم يف يتلا برا يف ينال اًرينك يلاح نم بجنا ىنعملاو

 ةداغلا نه ديب لذقلل اًفستسم ىدا بحل ايفو ةعاجشلا فاصوا نمينمرهظب ام ةثكل

 رخ الا لوقك كلذو بجتلا لاك يضعقي امم كلذو اقيعض اًنابج
 اديدحلا بيذن اننا ىلع بلا نيعالا انييذنموقنح
 اديبع ينإوغلل ملسلا يفوار ارحا ةهيركلا ىدل انارتو
 مره هجوت ةنأو دا نإ سيديا د ايا نا 0 ارا يو

 دلبلا كلتل اًرصاحم لزي لو هكلم ةنازخ كلذ هي قفنإو ىصحنال ركاسعب دلب هن ىلا

 ةقلبلا تم تجرخ دق ةيراجي اذإو كلذك مه انيبف اهذخا ىلع مركسع فرشا ىتح

 هللا قلخ لمجا يف اذاف ابهجو نع تفشك هيدي نيب تراص اماف كلملا ةمخ تدصقو
 لوقي يذلا اذ نم كلملا اهيا هل تلاق مث هللا قلخ غلب | يف اذاف ةيحتلاب ةتبطاخو

 ينإوغللا دبع تنك ناتلاقفاىغلق اناكلملا لاقف (نيتيبلا) لجنلا نيعالا ادبي ذت ”موقنحن
 اولاقو ركسعلا هوجو ةءاجن ليحرلاب كلملا ىدانف كركسعب انع بهذت نا كترما دقف

 فيكف ةدلبلا ذخا ىلع انفرشا دقو لتق نم ِهلاجر نم لتقو ةنئازخ كلملا قفنادقل

 اهيبا نم ةيراجلا بطخي ثعبو نكسعووه عجرف كلذ نم دبال لاقف . أهنع عجرن
 نب كلا كسل فاس ل نأ م 6 رادقو ٠ لح 8 ةدنع تيظحتفل اهلسرإو اهايا “ هجوزف

 لوالا تيبلا دعب تيارو هتلودنوم ملل هوب دّطو يذلا رهاط
 ادودقو انيعا تانوصملا ٌض بيلا انكلمت ٌثديصلا كلن

 اهنموراث ةدنع كردي الو ءامادلا لطبي ةنال هب يمس ( لطبلا ) عاجلا ءامسا 57

 نوردي الف هنارقا ىلع هاتأم مهنسي يذلاوهو فرغك م عيجم او ةفرفك ( ةمغبلا ) |

 رقو ةروتك طسولا ناكساب مم اهعججو نأضلا دلو وهف هتفلاب ةمهبلا امإو قوي نبا نم
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 0 . 5 ورع 6 دو قال 2
 رذح اوبال رودنملا نمو هردذحتال ردنيال موي

 يبث اف نينص موي يف مزهنا تدك دق لاق ةنعدلا يضر ةيواعم نع يرو 5

 رعاشلا لوق الأ
 صرتس وا يوحنا كللاكمر ١ كش و تايجاتا الا

 جورب يف مثكولو توملا مككردب اونوكت انيا ١ ىف اعن ةلوق هلك اذه نم ظعإو

 معجاضم ىلا لققلا مهلع بنك" نيذل 'ازربل مكتوبب يف منكول لق كاعت لوقو. اليشم
 ةايحو. ةايحما بلط|مّلعةينمنمك 1 لا ولم تاياو ىقوم عاجلا ب ,رغلا 1

 رعاشلا لوق ىنعملا ينو - ةافولل ضرعتلا
 امدقتت نا لثم ةايح يسفنل دجا ملف ةايحلا يتبتسا ترخأت

 مل لوقي داهجلل موق حو اذا ناك هنا ةنع هللا يضر قيدصلا اياصو غيلب نمو

 نيدترملا لاغقل ةنعبنيح ديلولا نبدلاخل ةنع هللا يضر لاقو كريغ ةهركي توملا |وبحا

 بك وكلا هياتك يت هبهش يضاق نباركذ (ةبيرغ) . 0
 هسفنب بزح ارشابي ناك ديهغلا نيدلار ون كلملا نا“ رولا قيس ايف . يرسل

 كسنتبرطاختال ناطلسلا انالوماي هلل اقف يعفاشلا يروباسينلا نيدلا بطق اموي هازف
 1 وخلو كلمات تن "نم ل ال ةكردج قف تبصا ناف عداع كنف نيلسملالاذ
 : نيا 152 كللؤت ناك نعدلا بظفاي ككسا هل لاتف اعيسلا هذخا الإ نحأ نيلسلا

 لا هللا كلذ دالبلاو دابعلا ظنح نم يلبقف اذه هل لاقي ىج دورحم نمو هللا ىلع بدا ْ

 نا اهلماعرما لِصْوللا هيلا تلصو ام ةنا ةبارغلا يف كلذ لشثمو .وهألا هلال يذلا
 0 "نم ناكو الملا رمع نيشلل كلذ نادلا انلأ اكشف عرشلاب ها ايش لمعبال

 نا جان ماحلا نإو نيدسنللا رج ديز :امادتحل كلذ ى ةيحازلا نأ لج اوحرتو
 ريو اهريغ يف وأ اهيف ناسنا لقوا ةّيرب يف لام ذخا اذا ةنال ةسايسلا نم عون

 ًارقاملف كلذ ينرمع غيشلا هيلا بتكف . هدر رامخلاو اب نياؤف زتاتلا سانلا

 لصحت ممولصم نإو ىمولصمب لءاوهو قلخلا قلخ هللا نأ. نبظ ىف بتكو ةبَلَق ةباتك

 ةعيرشلا نا معز دقف ةسايس ىلا جانحت ةعبرشلا نا معزي نن ة لاكلاب مل عرش اهف
 ( عبمزلا ) عاجتلا ءايبأ نمو. هللا ىلع ذ ءارجلا نم اذهو هتدايزب اهليكي وهف ةصقان

 هبانك يف ذقنم نب ةماساريمالا ةلاق اعامز عمز دقو ينشنيال مرمال اب عمزي يذلاوهو

 عاجشلا هل لاقي ةاّيحلا نم عودب هل ايبشن اعاجش عاجشلا سو هيف لاق بادالا بابل |
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 | كلل

 ةلفسلا نال ةلفس نالف لاقي الو سانلا ةلفس نم مث لاقي اقينخت نكست دقو ءانلا هنو |

 نا نكميو تلق . طلغ ةلفس نالف سانلا لوقو !ولاق هل دحإو ال عنج تفلعا5 |
 ةغلابملا باب نم ةلفسنالف ملوففيئزجلا يف يلكلامالكلا رصح باب نم ةناب موق هجوي

 (عاعّرلا)و (ءاغوغلا) سانلا لزارال اضيا لاقي و سانلا وه نالف جدملا يف لاقي اك
 ةراشخل إو( راشخلا )و( شاخضخا]و (تاغبلا]ى (عازوالا)ى( شاب والا) ى( جمشلا)و
 هيف ريخال نم لليمن إو بشخما بشقلا لجرلاو سانلا ةلفس نم لجرلا رشاختإو

 ”«ةعابشلاركذ يف بلطم 3“
 اهعفرإو مركلا تاقبط ىلعانا ملعاف ٠ وللا هدض نأ تفرعو مركلا تفرع ثيحو

 اهنال كللذو . ةعاربلا لها اهب هللا صنخا يتلا (ةعاجشلا,ةفص ) اهعفنإو ًالضف اهعإو
 ( ٍدوجلا ةياغ ىصقا ,سفنلاب دوحجإو) ٠ رعاشلا لاق دقو دوجولاو حورلاب ,مركتلا

 رخ 1 لاقو
 هلئاس هللا قتيلف اهب اجل هنن ريغ ونكيف نكي لولو

 ءازعتلا وه يناغلاو .ةعاججشلا وه ل والاف لاملاب امإو سفنلاب اما دوحلا ىبيطلا لاق
 افإو ”تملق - صننلا يف ِانسم نم الا نامدعني الو ةلماك سفن يف الا ناعبنجم الو
 || يمحي .ناسنالاو :بوزبملاب دوجلا وع كلا نال دولا تاغيط لعا سينلاب دونا ناك
 ىه مركلا نالا ريشي امو هسفن ءاقبال ةبحي ةنال ضرعلاب ةلام بحيو تاذلاب ةسفن

 تما دقو هبح ىلع ماعطلا نوبعطيو بح ىلع لاملا ىق آو ىلاعت ةلوق بوبحلاب دوجلا
 مودع ءاقل دنع معولق يف دجوإو .ةنيكسلا مهيف قلخ ثيحردب لها ىلع ىلاعت هللا

 ىلاعت لاقدقف .قلقلإو عزجلا ويف كت و.”قرالا هيفبلغي لحم يفإومان ىتج .ةنين ألطلا .
 دبفو ةيح لتق ىلعولو ةعاجشلا بحي هللا نا ثيدحلا فو ةنم ةنمآ ساعنلا كيشفي ذا
 يونلا عاجتلا كيرحتلاب لكتلا سومافلا يف لاق لكلا ىلع لكلا بحي هللا نا ضيا

 ىلع بّرجللا يوقلا عاجشلا لجرلا بجي هللا نا ثيدحل ا ىنعبف ياسرفلا اضياوهو برم
 هيلع اب وتكم ناك ملسو هيلعهلا ىلص بدلا فويس دحا نا هتريس يف يلح اركذو سيرفلا |[

 ردقلا نموجنبال نيجلاب هرملإو ..”ةمركم مادقإالا يفو راع نيجلا ظ

 ةلوق ةنع هللا يضر بملاط يلا نب يلع نينمؤملا ريمأ مالك نم نا يورو

 ٌرِدُق موي وا ُردقب ال موي رفت توملا نم كيمو يا



 هسا

 اكل

 دقو تلق . ها. 00 ا 0 .ءافلا متن لولعف مالكلا
 هلوقيف اكس انا ١ نضع هيلع انك ردم مدقو اطو ١ برعلا ت2 ءاينا ةئالئ ةناق

 ءافلا م لولعف نزوب ءامسالا نم ءاجام لكو

 قونرَزاقويقودنص ءافو قونعص او وشرب ءافاال

 هعنمينل ممضعب نيذأ مضو هعب ر الأ يف ةحوتفم اهناف

 لهإو جاوسلا يف يجافخلا لاق قونرزو قودنص اهو نيريخالا ىلا ريشي نيذ هلوق

 نم كلذو (خرفلاب)انزلا دلو نع نونكي ةنيدملا لهإو ليلغلا ءافش يف لاقو ةكم

 ريرج لوق

 0 لو نسال 5 درفلا حتلاب ا 1 4 ِ فلا
 ”ذرفلا حّدتلا بكارلا فلخ طيناك رمثاه ل يق ظينوعد نو

 مضعب لوق يف كلذب ضبرعتلا فطلا امو

 اعرف يترصبا اذا ريظتستر . . " ةمزكتو بح .ىف ربظن كازا
 احدقينقسا هللاب موقلا قاساي .برطنمتلقنايدلختستو

 يبلاعنلا ةلاق يعد كنآل كب تضع ينا كلل ليخي مادملا حدق ةنيعدنسا اذا يفا يا

 موق عادا لاق بيبح نب سنوي نع كلاثما جيرش يف يناديملا رك ام كلذ لثمو
 ريمالا اهيا لجرلا لاقف انمتشيو ابسي لجرلا اذه اولاقو يلاولل هرما |وعفرف لجر ىلع

 اكو نيابسللا لا يننا ىنحو هئاهساب لقبلا يمنا ام يتح مييقناليفا هلو ]و هللا كولصا |
 مزمحو مب نيكني رمأب جات تتاكد اهنيناةمأ قو ةسابسب ينبب .نومس مولا ْ

 موقلا نآو مولظم ةنا يلإولل ليخو يلإولا ةرضحب سابسبل لا ركذ ىتح دارا ام مغم غلبو

 امبانزلا دلو ن ع نونكي 5و * ةتضراعم مدعب مثردإو ةنع موقلا فرصف هيلع |ودعن

 قرطلا يا ككسلا ءانباو (زيلاهّدلا ءانباب ) انزلا دالوا نع نونكي كلذكف مدقل

 ٍةدشَر نبا هدضل لاقيو (ةينّر نبأو ) (ةسخن نءاو) ( ل نب طبل :كاعيو

 ةيعلق نب ةيعلص و. رماطنيرماظو .لض نب لضو(نايب ن؛نايه)لاحلا لوهجن لاقيو
 ( غلمالا مالكلاب ينلي غلط و ) ٠ رعاشلا لاق لذنلا لجرلا اهحتفو يملا رسكب ( غلملاو (

 نيسلا فن ( ةلفس ) سانلا لزارال لاقي و ةجوازملاو عابتالا باتكيت سرافنباكذ



 ١ه

 ةليلق “ابا لالا حلا ثني نما نم ليت ةماعلا نال تلد و ةماعلا لعل اة

 قيقد ظلم وهف برعلا ظحلم امإو راخفلا نم كلذ نودعي و بسنلا يف هريغ نم برقا
 اذإو ىبرطا دالوا نم هنا ىلع لد ةليلق ءاب ١ ىلعالا دجلا نيب و ةنيبناك اذا ةنال كلذو
 يناديملا ةلاق فّيعضلا ىلا بشن كلذك ناك

 *6 مدلل و ليخا اركذ يف بلطم#
 احناو حامملاو دوجلا يهو عاونا ةنحتو سجلاك مركلا نا مدقت ام تماع دقو

 للا سيسخلا ليخيلا ةنال ميئللا ريغ لماك دض ميركلل سيلف ةسافنلاو

 بدا يف ةبيتق نبا لاق ينعلل دض وه اننإو يركلل الماك دض سيلف طقف ليخبلا امإو

 افا آو كلذك سيلو دحإو 'يث مئللإو ليخيلا نا ىلا مهاهذ ةماعلا طلغ نمو بتاكلا
 ميل لكف ال هاند نفل ةناهعو مثلا نيب عماجلا ميئللإو نيدضلا مينا لولا |

 نف. ميركلا دض ميئللا نا تبتف سكع الو ينس ميرك لكو تلق. ها سكع الو ليخب
 عمس الئل اهبلحيالو هفغو ا ةلبا عضري همولل نال كلذب يس ( عضارلا ) ميئللا ءامسا

 ْ يف الجر نا اعللد الضار ( دال كاان ومو ذ سانلا عضري ةنال لوقو هبلح توص |

 ,ةياقس نع لضف امو ةنمةلبأ| يقسي و ةضوح المي ن ناكف ضوح هلو لبا هل تناك برعلا

 | اوهبشو اردام ةومسف ةريغ دحا وب عفتني الكل هطن اغب ةردهو هيف طوختي ءاملا نم كلبا
 حافس نم 0 يللا ال هب مثل لك

 ( لحمل ) هئاعسا نمو. سوماقلا يف 5( بيسكلا نبا )وئاينا نمو. جاكت نمال دافسو

 يف اك (رتزحسلا )اهنمو ( 2 59 سوماقلا يف ”كذ (ريسخملا )ى( ليرغملا ]و
 قيلعك(ليُمّرلا )و رودتك( رويغلا )اهنمو( لفغلا) اهنمو( سخرلا)اهنمونيعلا رضنخم
 كلذ هل ليق فينختلل ةنيع نكسنو حابصملا يف لاق حرفك (لغتلا) اهنمو يجرجما ةلاق
 ( مكللا) هئامسا نمو . بعت باب نموهو دسف اذا ميدالا لغن:كلوق نم هبسن داسفل

 (لذنلا)و ( لغولا)و (لغبلا ) هئامدا نمو . ريغصلا يضلاو شيا اضيا عكللإو

 سيلو هنذاب قلعتي ةماحلا لثم ”يشوهوزنعلا ةفز نم ذوخأم ( منزلا )و( دغولا )و
 م" (هتهبلا ) هئاونا نمو . مهنم سيلو موقلا يف هنوكل مكللا هب هبش اهيلع دئاز لب اهنم

 هئاومأ نمو . بلعفلا دلو سرجتلا لصإو ( سرجتلا ) هئاوسا نمو ٠ نحل ضخم ف

 يف سيل سوماقلا يف لاق هلوا تن ( قونعصل إو) كبرخلاب (هعّرتلا)و (دكلالا)
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 .هلوتب ةرتنع راشا كلذ ىلإو ابيع

 ٍلصحملاب يرئاس يحاويراعش ابصنم سبع ريخ نم *رما انإو
 ىلا جانخيالرطشلا اذه نإو ةةنعرطشوهو تاداسلانم ديس !دادش ابا ناىلا راشا

 ةماوهو يناثلا ةرطش نإو ( ةقؤرب ةسنن يمحي روفلإو) ليق اك ةسنن يمحي ةنال ةيامح

 اهنا الا ابيع هدبع ةنجقلا تناكن إو برعلإو .فيسلاب هيمحيرطشلا اذهو ةمأ ةبييز
 هيلع هللا ىلص انيبن ةناوأ كبسح و كلذ عرشلا لكنا فازقالا تق اود مدنع

 ةمأ نبا مالسلا هيلع ليعامسا ناكو ميثربا هدلو اهنم ةءاجو ةيطبقلا ةيرام دلوتسا سو
 ةيعوا يه امناف تابمالا امإو اهيلا الا بسني ال عرفلا نال ءاب الاب عرشلا يف ةبعلاو
 رعاشلا لاق ام دالوالل

 ظ هاب ١ ءانبالل او تاعدوتس: ١ يعور نيالا تابعا اناف ظ

 | فيكت نمدلا ءارضخو مايا اًضيا دروو كقطنل |وريخت ثيدحلا يف درو دق تلق ناف
 ةراشإو زإوجلا نايبل كلذ لعف ةنا (بإوحاف). ةيراملسو هيلع هللا لصيبنلا دلوتسا

 قرع دلولا عزني نا اًرذح ةنع ىغو برعلا دنعوه |. ةنجم الو بيعب سيل ةنا ىلا

 اهتمح يرسي الئل هاقمحلا عضرتست نرا ىم 15 كلذو عازن قرعلا نال هما ةهج نم
 ا كلما ال انعم و متش كلل ما ال برعلا لوق ريرضلاديعسوب لاق يناديملا لاق. عيضرلل
 ظ لك لب اًرح كل اباال هانعم نال يأ اًئيش مشلا نم كرتي مل كل اباال لوقو ةرح
 | برعلا اهب دصقت ل يتلا ظافلالا نم ةنا هريغ لاقو تلق . يناديملا ةركذ ديبع كتاب ١

1 
 ظ

 ا اا رص نفوس اب نوكصتياف او مادي تيرتوش.هلئاق موق لثم اهانعم
 ع لتعم ريغ ماللاف كابا الريدفتلاو ةئاز كلل ماللا اورادق ما عم هّىأنب

 ناك ةئاز ماللا تناك اذا تلق ناف . لعلا ةميبت لجال اهب دتعمو فركلاب .هيارعال

 ظ دق ال مسا نا ركذ ةركذنلا يف نايح ابا نا بإوجلاف . فاكلا ىلا هتفاضال ةفرعم كابا
 6ْ همال تسيل كل اباال لوق نا لوقن وا يداولا يف هللادبع ال موق ةنمو ةفرعم نوكي

 ظ ءاهنا نمو . عابشا ةنلا نا ىلع وا كابا ماق لاق نم ةغل ىلع تءاج نركت يف لب ةئئاز
 تاما نرمو . فيرشلا ديسلا وه سوماقلا يف لاق ليدنقك ( ميمهصلا) فيرشلا

 ةنأ مدقث دقو سوماقلا يف ام ( ديدنصلا ) هئامبا نمو . ةنخارط عيجلإو ( ناخرطلا )

 ةنيب تم « فيرطلاو «فرطلا»و «فيرشلا»و مركلاو عاجلا نيب كرتشملا نم

 ينانلاب مذتو لوالاب حددت برعلإو «دَدْعُتلا » ةددضو ةريثك ءاب ١ ىلعالا دجلا نيبو
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 يذلا ام لاقف لفون نب ملس هب 5 يلأو 1 سلا هب رضف هموق

 نءونعنو ظيغلا .ظكت نا الا كاندّوس م لجرلا هل لاقف يماقننا تيشخ اما تلعف

 رعاشلاوبف لاقو ةليبس ىلخم سفنلاو لاملايف هورككلا لمتحتو لهاجلا نعضرعتو يناجلا
 لموت نب مس فرودلا ديبلا لب ١ هداج لوسلاو ءاتكاحجل

 دانس كلذ وق عج نف . ةمظعلا ةقالخإو .ةيركلا ةسفن الا ناسنالا دودبإال ةنا ملعف

 يف كبسحو .ايشرف ة ناك ن |ورتحو ناهو "لذ كلذ هتاف نمو. .ايجنز ناك نإ |و هموق ىلع

 ةتريص كولملا قالخاب قلخت اك دبع ةنوك عم ةناف . ناهعنلا كلملا دبع ماصع كلذ

 ناسلملازجارلا رعاشلا هيف لاق 15 كلم ةقالخا

 امادقالإو ٌركلا ةتلعو  اماصع تدوس ءاصع سفن
 اين كلمن ريش

 نق تلق : ءايقنالا نخالا قو. ءايضتاللا اهندلا ىف ساثلا "تاضاس ءاعلبلا لضفب قاقو
 | نم دحإولا .نع هب ربعيف فرعلا يف ديسلا اما * جرخ الإو ايندلا يف دينسوبف اهني غنج

 ديس اذه يبا نا نسحلا قح يف ثيدحلا يفةلونل فيرشلاك بلاط يبا نب ىلع ةيرذ
 ينيمامدلا نع هحتاوس يف يجافخلا ةلقن ةنحلا لها بابش ديس نيسخلا قخيق هلوقو
 يفاصلا لهنملا حرش يف

 6 فيرشل اركذ يف بلظم 9“
 (بييسحلا ) هئاهما نمو ءاب الآ كزغشل ناك ن ف برغل دنع قي ىقلا امو

 يف ةبيتق نبا ةلاق ةنسحرُت امو اها ارشا كاب ١ هسفنل دعي نم ةنال بناسحلا نم اًبيسح يم

 ارددكلاب ( كفرظلا)و ( دجاملا )ف يرشثا ا ( بيتا ) ةلفمز بتاكل ايفدأ

 بيرغ ريسنت يف يرجلا ةلاق ام لحن البلهملا ) لجرلا فرطلا لثمو نيفرطلا ميرك
 هلوقب هن ابا فرشل ريغملا سو هيلع هللالص مايك كلل ا

 بلطملا دبع نبا انا بذكأل يبلا انا

 ةكماملا مل طا هان نا كاين 0 نبا نا )يلوقب هاهم شرما

 ىبف ةّرح ةمأو دبع ةوبأ ن كاك نم امأو او -مث ١لا وهو نيفرطلا ثيبخ ناك نم هذاضيو

 نيبعلا ىف كلذ نيك ناك ناد نيفرافلا في رم رمل اعز ليسلنلا فرز ١

 ةيحملا دعت بارغلا ف كف ادور ييسنملا رهف مرك ريغ هئاب ا دحا يف دجو نإو. سنقألاو
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 لجالريسلا يف عرسي ةنال !دفاج مداخل عبو رغصلا يف نومدخي مال ةن ةلبفح -ءانبالا |[

 دفغو ىعسن كيلإو توننلا ء ءاعد ةنمو ريسلا يف عارسالا وهو دنحلا ن دة ا ءادا"]

 ةيجججلإو يناريسلا نع هحناوس يف يجانخلا باهشلا ةلقن اك( ةيجمتجلا) ديسلا ءاسا نمو
 عورتملا)وءارلا خشب ( قولا )و( لولهبلا )و( خجلا)ديسل ا)ديسلاء اونا نمو. نسال ماظعاضي
 نئوطي هفلخ مهشمو ممرثكل هعابتا نال كلذو بقعلا ٍلطومب ةنعربعيو ( عي رتلا)و
 سيئرلا(ديدنصلا)و جلاب ( مرقلا ) ديسلاءامسا نمو . فانكالا طوب ةنع ربعي و ةبقع

 ديدنصلا لثمو كرتشم وف عاجلا ءايبا نم هنا يتأيسو عر لا ةنا مدقلو مظعلا

 مرو موقلا مع ز ردي ك ( (ريوزلا )و( يرسلا])و ( حاجي )و( عذيمسلا )و (ماهلا )

 ما نونلاحت مث ةكرعملا يف برعلا ةحرطت تناك ر حر يوزلا لصإو ةنوروزب مال

 ظ ىهو مضلاب ياروزلا نم نوكي نا 2و داعم لاق رجا كلذري قو” نيوشلا ٠

 | ءانمأ نمر ويصلان ال لقعالويأر هل سيل يارويصالو روز ٍنالنل ام ظوق ةنمو يأرلا
 ميركلا ديسلا وه سوماقلا يف لاق فتكك ( طخلا ) ديسلا ءامسا نمو ٠ مدقن اك لقعلا

 | عراق لاقاك ولحد هلذبب لجرلا نود وسي ]ون اك. دانسرتك ل سدرملا دبعدسلا)

 ريس كيلع ةايا 38 1 ىتفلا هموق ع 30 محو لذبب

 || رعاشلالاقةلعف كيلعريسي كل ذفةلفما ديس نوكتن|تدرا اذا دارا اهاياكنوكوهلوق ا

 1 "كيج ام لئم نكت ةيكف .. ءزم 1 لاصخ كتبت ! اذا

 1 "كبت [بلاطةتعج اذا بجاخنم دجلا لع سيلف

 لأ لج بلا: لك لقولا دقو نا فيديا قو داوجلا يق اهيلع دوسي ناهأت نئانلإو

 | يإو سو هيلع هللا ىلص لاقف هبف لخ ىلع نالف !ولاقف مكيف ديسلان م أسف ماسو هيلع
 ترص تح كيلع تدساميفنا |وملعا ةموقل برعلان م ديس لاقو ليلا نم ىؤدا ءاد |

 لعف نفف كيرغ عفدإو كيرح طوحإو كلهاج نع حصإو ملئاس ىلع قدغا كل !دبع
 ليقو . يفودومف يلعف نود لعف نمو يقوف وهف ىلعف قوف لعف نمو يلثم وهف يلعف لثم |

 انايند نع ىنغتساووهملعل انجتحا لاق يليق نسحلا لاقف مكديس نم عرصبلا لها ضعبل
 ْ رمأب فعو نقح حرطإو هنيد يف ساكو هلام يفق مح نم ديسلا سيق:نب ب فنحالا لاق

 أ يَأَرَو هيف نعطي ا مل يقاقرلا رندا نب نيصخن ل يقو: هتريشع

 ا باقك قو: نمأرلا مظع عمسا ليقث لجرلا نوكي نا ددّؤسل | مامت نمو. ةنع ىنغتسيال |

 نم لجر ةليل تاذ 7 جرحت ةنانك ينب ديس ناكل فون نب مس نأ يرونيدلل ةسلاجما ظ
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 ريغ هيف قبي ل بنع دوفنع نم لكان تناك ا :أ اهنع هللا ي ضر ةشئاع نع يور دقو

 ةبحلا نه يف كهل تلاقف ةبحلا كلت رقحتسا دق ةن زد دب اهلا بهذ لئاتتاشنعلا
 فيكف هرب اًريخ ةرذ لاقثم لعين مف ىلاعت هللا لاقدقف تلاقريثكلاقفةرذ لاغم نم

 |وفلا هيفو قرح ٍفلظب ولو لئاسلا ]و در ثيدحلا ينو ( تلق ) ليقافم وامر فتحا
 <لعىدجا اف انالف تل أس لوفن ( يدجلا )و( جناملا ) ميركلاءاوسانمو ةرققشب ولورانلا
 ةلحنر بلا يمس ةنمو ة ةيطعلا وهو لَللا نم (لحانلا)و ( لضتملا)وئاهسا نم نمو .يفاطعا|ف يا
 ا يتلاةيطعلا يشةلحنلا(تلق ناف)ةلحن ّنمءاق دصءاسنلا اوت اوىلاعتلاق

 لباقم ةن أك ةأرملا عضب نا ( باوجلاف ). ةلحن هام فيكف هجوزلا عضبب عوفدمر لاو
 . ءيث ةلباقم ينال عفد ةن أك ةنال ةيطعرجلا ن زاكق هتذل قوف ذتلت اهمال لجرلا عضبب

 ) سرآلا)و قافنالا رينكوهو ( موضملا )و سوماقلا يف اك( لالا )ءركلا ء ءاوسأ نمو

 رعاشلا لاق 5 كلذل طشنيو فخي يا ةيطعللو 10 يذلا

 ريخ ا ٌبراش ةفصو نا ىددللزتهيو 0

 سومأقلا يفلاق (لعاجا )و اب( رغلا) اوتيكسك( قي رخإو) ةيطعل ارينكلا( "ضخم إو)
 (رثوكلا)و ( حّرضملا )و زو( لولجلا زو( قادعلا)و دكلا 1 يلطمملا لاخلا

 جلاب ) مثاهلا )رالف مسإو رينكلا ريخملا ضيا رثوكلإو ريخلا رينك ينعبلا لجرلا

 ضيا ميرككا مضلاب (ثومهدلا)و مركلا ( ديدنصلا )وريخلا رينك يركلا ديسلا ميو
 ىه (زتتملا )و ةئوسا كليو هلام كلمساتي ناب كام كيسإوي يذلا ره( يناوملا ]1

 مع ناكولو مسفنأ ىلع نورثؤيو ةنمو هسنن ىلع هريغرتوي و هلام لكب مركتي يذلا

 هلقاب دوجي يذلا ( ينيلا )و هلام ل دوجي يذلا وه ( داوحلا )و ةصاصخ

 ”«ديسل اركذ يف بلطم#
 ذيذدخلا نا مدقثو ملح اديسلا (ذيذختا )و( ترلا )و( رولا دبا فلل و

 | فورعم لوضفةلأ م | ملا ديسلاا |(لعن ًالالوب زملاديسلا ( مله او( ماقلها)واضيامركلا

 || (دوسحلا)و روقولا ا لحالحا بسم سلا ةيناثلاةلمملاءاحمارسكب( لحمنلا) و |

 | دوسحم ةمعن يذ لك ثيدحلا يفو ٠ (دسحي نم سانلاريخ ناف ) . رعاشلا لوق نم
 | عبدجت ديسلا ةيجملا نيشلاب ( دوشحملا )و سوماقلا ىف 5( تون ًاملا) دو حلا لثمو

 | ينبل لبق كلذلو مادختا هو ةنح هل يذلا مودخلا ديالا درت و عورجما هيلع
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 ذخا نم ىرسك لاف رهوجلا دقنب ةربخإو ىرسك ىلع لبقإو شهدف رب لف رهوجلا
 هيلع شيينتلاب كلملا رمأي سئاسلا هللاقف هيلع مب الف 3 900 30 الف رهوجا

 اذه لثم ينو قالخالا مراكم نياف هيلع انشتف اذا هل لاتف سلجلا ف نم لك نم

 رعاشلا لوقي

 لاعب سيل سانلا لوقي ناىلا . هيلحي اًرتس ءايشالا ىلع يِطغِب
 .مراكلا بوث تالزلا ىلع رجب . ةناريغ هب لهج نمكاذامو

 ضيارعاشلا لاقو

 يباغتملا موق ديس ّنكل ءهموق يف ديسب ”يغلا سيل
 مرادقم اوظعر خ 1 لاقو . لفاغنملا لقاعلا وه . لماكلا ديسلا كلا ضعب لاقو

 كلم لفاغتلا ىطتما نم ةنع هللا يضر قيدصلا مالك نم جإوسلا يف لاقو. لفاغتلاب
 | انو بخملا ينعدخي الو ُبخحلاب تسل ةنع هللا يضر باطنلا نبرمع لاقو. ةورملا مامز

 دما غيشلا لماكلا لضافلا انبحاص يندشنإو راكملا عادلا وه بخلإو . لفاغتا

 ناوضرلا بيب اشوحيرض ةضور ىلع هللا ل صإو . ماشلا سلب ارط ليزن يرصملا يدمحالا
 ْ ةلوق ٠ ماعن الإو

 اهلها كناك 00 اوربظي و مانالال قع نزت 'هلابت

 اي اا روما كيلع اومتكي ةناطفلا كنم غثرت الو

 ذلا ام مك لل . للامر : ةردتملا كفاض اخأ :ةرتعملا إو عكا لاكي
 ١ ا يضر تبيلا لها ضعب لاقو . ميركىلا مدص ”ينذ لافف هبحاص فاخيال

 ل ا ام ءاطعا وه لبقو. ل آوسلا لبق لاونلا ءاطعا وه
 ظ ضرغل ال يغبني ام 50 مركلا سوماقلا حرش يف يوانملا لاقو |

 ظ ىهو زضلاك ( عسلا ) اهنمو كرحيو نيكسنلإو جلاب (فرطلا) ميركلا ءامسأ نمو

 ْ ليق اك كلمي ام ةلق عم حس يذلا

 ”ليلق كيدل امو دوجت ىتح ةحاوسرينكلا نم ءاطعلا سيل

 رخالا لاقو
 دولار يظن لاق | راتك كلم ٠١ .لوليلتلا لذب نم تفئات اذا

 دوي وهف اًرتف دسام لكف . ةتلق كعنن ّ ليلقلا 2
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 ايرك يس عبرالا تانصلا هذه ها عج نر يأ ها. ءابالإو سلا تغينرش ينل 0

 ءابالا في رش اين ١ داوج وا بالا فيرش ريغ سفنلا فيرشايخح دارج ناكولف. |
 تافصل ةعماج ”ةنص مركلا ترا كلدي امو ميركل. لاقي الف  سفنلا فيرش ريغ
 ميركلا نأب اهبف اوحرص دنف ةغللا بتك تار ابغا هي كح كصات اند اك لاولا

 هاطعا مثوقو 3 ركلا شرعلاب رو 3 رمل نارثل هنا كلذ نموويأب يف رسيفنلك 00

 ا دا رصد بحاص نع ةمءدق امضفقاني اذه (تلقناف)هلاوما

 ءازسلاو دولا عمالا نوكيال ن ناسنالا يف مركلا نا تيعلا رصنخم م ِ 7

 مركلا نا لوقنوا ميرك يمدالا ريغ سخن لكف ةسافنلا هريغيفو ء ءابالاو سشلا فرشو

 الا نوكتال ناسنالا يف يو طا فالئخاب فلئخت ةسافنلا نكل ءيش لك ىنةسافنلا وه |

 نيعلا رصنخم بحاص مالك نا لاقي نا كلذ نم نبسحإو هاب ]و هسفن فرشو هدوم |
 لويحم ةغللا لها نم هريغ مالكو ةددعتمتافص ةلحت يذلا لماكلا مركلا ىلع لوم

 للعو ينعتلا ىلع فىلطي ميركل نا اولاق دقف مركلا تافص دارفا ضعبب فصتا نم 4

 ىلعرودت (مر ك )ةدا» يا ةداملا هذ هوزاّرنلا لاق حوفصلا ىلعو ميلحلا ىلعو حت
 ديف كلذ ظرا ) دياباف ةداملا كلت كبكر أن كفك كيل فا خل وعلو -

 ريغلا فرص يف ةليحلا هانعمركملا نال ةيطغنو رتسىلعةداملا تلد(رك م)تلق اذاكلذ
 كلذو ةيطغت ىلع ضيا ةداملا تلد(ك مر)تلق اذإو يطغي ركللا بحاصف ودارم نع

 ىسسي و نييبجما ليخلا نم ٌهإوبا ناك موه نوذربلاو نوذربلا ىتنا ةكمرلا نال
 0 لا طش كترزم ويكسب ةيئلمافلا ع ةقمرعلا و نروكل ا

 يريمدلا ركذ. اك ةنوذربلا لاقف لك 1 باودلا يا لكس برعلا ضعب
 لهجلا يطغي نم عدلا افي رتسا ك0 3 .: ةةتردربلا» نارها هال

 دسنملا ”نملا نم هءاطعرتسي ةنا اكول اوسب ضرع نمرقف رتسيو هل اكب صقنلإو هبلحب
 نا رورتسو ميركلا ةيطغن يف ةتعمس ام نسحا نمو. ”نملا َرِجشل ١ دسفي اك نانمحالل
 "يلا اهنعبي و اهيتكيلف ةجاح يدنع مكدحال تضرع اذا هباحصال لاق ءاربكلا نم اًريبك

 ”رص هب نكي مل محال متاح نا يكحو لئاسلا هجو يف ةلأسملا لذ ىرأ نأ هركا يناف
 اهتماقا ةدم مصل اربظاف ةتلف هبجوز نم تتلف جّوزت امل ةنال كلذو ةنكدل مءاصن انو
 نا ىكحو .٠ اهنم تلف ام تركذت اذا ةنم لبنا اهيرتعي الثل ةنس نوعبرا يثو ةدنع

 |« كلذ سئاسلا دقفتف اًويرَق اًردوج دوج ةيلخ نم عطفا الغ دا ئأر ىربكا

 ا

 مودل

1 
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 ةنظتساف هجولا ع الجر ىف ىأرف اًموي هركسع ضرعتسا نومأملا نا يح دقو ظ
 كلذ ين هل ليقف ركسعلا رتفد نع لجرلا اذه مسا ومما لافف مالكلا نسحبال:دجوف |
 لجرلا اذه تيأر دقو ةغالب ناك نطب اذإو الام ناك اهرونربظ اذا حورلا نا لانق |

 ىنعمو يتوملا دادعا هي ناككلذك ناك اذإو نطابلا هس الورهاظلا يف هحورلرونال |

 ةصاخلا ةتيضرو ةماعلا ةتمف ١١ يف ليقو ليلقلا ظنللا يف ليلجلا ينعملاب ناينالا ةغالبلا |

 نإو هيناعب مالكلا ةطاحا ابكلو راثكالاب الو لالقالاب ةغالبلا تسيل يباتعلا لاقو |
 لاق توكسلا يف نوكي ام ةغالبلا نم عنقملا نبا لاقو لاط نإو فيلات نسحو رصق

 اهنم غلي اهخاص نال ةغالب تيمسو (عِيلب توكسلا يف باوج بيرو) رعاشلا |
 سايقلا ةفلاخمو ديقعتلاو ةبارغلإو رفانتلا نم مالكلا ٌولخيبف ةحاصنلا امإو دارا ام |

 حرش يناديملاةلاق عيجملا وهو زوحلا نم رومالا نم ذشي ام.عماجلا وه يازلاب (يزودًالاو) ْ
 | كلذ مدقن دقو سوماقلا يف !؟ قذاحلا ربنيك( مي ذحلإو) بينا يذلا (ليبتلاو) هلاقما

 | ذ تس ةدام نآلو ”يلهاج مالك ف دجوي ل ةنال يرع ريغوهو رهاملاوه (ذاتسالإو)
 | دعانا لاق هريغ تيأزو ليلغلا ءانش يف يحانخلا ةلاق اذكةغللا بتكيف ةدوجوم ريغ |
 | ةيسرهاملا لجرللأطصا لوقث ماوعلاو نينلبجلا ءاطلإو داصلاب ذاطضا ةلصا نإو اًضيأ |
 أ يبصالا ياو ديلبلا دضرسكلاب( ريرغلاو) سئاسلاو قالحلل ةنولوقي ام رثك |وهبعانص ظ

 | رعاشلا لوق هدورو ىلع يتيلاوجاروصنموبا دشنا نكل برعلا نع دري ل ةنإو دلوم نا ||

 ْ ريرجلا عبشللا الأ مدفقي الو غاورلا عننيال موي

 || هب ىجافخلا لاقو ظنحي ل نم ىلع ةح ظنح نم نال يعيصالا هاعدا أم رمال ذئنيحو

 | لاق اًربخ ةلتق موقك هناقتابرومالارحن ةناكرخلا نم ىتتشمربرختلا نأ ليق ليلغلا ءافش |

 ْ رعاشلا |

 113 دبا 1 ْ ظ الوتقم التاق رصب اف اربح اهتلتق نيح مايالا َيلتق

 ْ ةناطفلا دض يفو ةوابغلا نم .يغلإو ْ

 »© مركل اركذ يف بلطم 3“
 | منكلا نال كلذو مركلا ةفص بدلا: لقملا دعب رحتاوب لمت ام لجآ نا .(لعإو) |
 | داوجما وه عركلا نيعلا باتك رصنخم يف لاقلاكلا توعنو لالا تافصل ةعماج ةنص ظ



١ 

 5 , امض ؛نرطف وهف ٠ .ةيبح هل ةناطنلا تراص اذا مضلاب ن نآمفو تاتش نطف

 حرش قف يرابنالا هلا 8 : أطلا خشب ( بطلاو ) )(نبتلإو ( نبع ١1 نطنلا لشي

 مامت اهيف غلبي نا هنعانص يف ناسنالا ةرابع « ةقاذحتإو» « قذحلإو » تايلضنلا

 يف لاق ربنيك (ميذحلا )قذاحلا لثفو . برض باب نم ةلعفو قذاح لجر وهو ناقثالا

 رنا نس ؟ذلا ( ليينلإو) قذاحلا لج لا ربتيك محلا سوماقلا
 ةغللا لها: ضعب تيأز/ كل اضيانفا ديلا هلاق اكنيغصلا وه اضيا مدالاإو يناديملا ةلاق

 روبشملا بيدالا وهو ريغضتلاب بيرق ن؛ ؛ كلما دنع لو ىب# هب و نذالا ريغصب هديق

 ند ةقنيل ليعلا يف فينخلا روم هالل عاطنأ اوه ةيجملا لا ذلاب ( ( يذوحالاو ) يصالاب

 ءيشابح ههيلع دشياليذلا ارهاملارومالل ريشملا وهييصالالاقو عب مير لاق وسلا وهو ذوحلا

ْ 

 |[ ا ا ا

 د فرظلا يف بلطم د(

 هَل لاقي ةنأق 6 رشح 1 61لا ةكص را ع 6 كلا نبهت ينقل هلك نا ( ملءأو ١

 حابصملا فو فرلطظلاب سوءاثلا بحاص هرسف بدالا ا كفل 0

 قو عدلا كب ءراسللا يف ةفارظلا ةياهنلا 0 باقلا < ءاكذو ةعاربلا و مه ف راقلا

 يا 0 ع رظ صللا 1 ثيدح يفو نسا هجولا فو ٠ كنا“ تلقلا

 | (اينوعو 31) فيرظلا ءايسأ 0 دألا ةنع طخسي امب هسنن نع ”هنخا اغيلب ن ..اك اذا

 | ( مدنلا)و ةءادب عادب لوذل (عي وز"( للا لوكا] ةئاطلا نمو!" مودال يف اك

 غلاك ءارلا 0 اا 3

 كن ا 2. 1

 كيب كدحلا ةيسو ناسن الأ ةنيز لضفا ند 30 0 كبارا( معاو )

 فكر“ نإو ثيدحلا ينو لاقمالا حرش يف يناديملا هركذ هناسل ةحاصف لجل لاج

 لاقو ::رابيلا ةملغ ناسنالا قلخا ناسنالا ىلع اتننع كاَعت لاو ارمتلا نايلا

 ةنجش ا الب لفعلا ةدوجو ةعءدخ لتع الب ن ٠:.اًنسللا ةدوج ن]ور.» 0 ب كلما دع

 ريبختتنإو نطابلا لاكلا لدعلا نسحو نهاظلا لاكلا ةروصلا نسح ءاككلا ضعب لاقو

 || لقعلارخ الا فصنلإو صخشلا ل5 فصن اهف ناسللاب دارملا اه ةحاصنلاو ةغالبلا ناب | لقعلارخ ١ الإ فحنلإو صقخلا لاك فصن دن اهف ن ناسللاب. دا رملا م ةحاصنلاو ةغالبلا ن ناب

 اا ااا ا يس وس

 ااا ا بيسيات



 نيالا تلاقف: كيلا ع ناولالا لا ةيلكملا ةجادلا ليقو |لولجالا نم ةنا كفال دايما |

 0 (رنختا ) ءايحلا فدارب , امو يحتمل هجو يفالا دجوتال امال تلاقكا ذ1/ليق

 ايم ]خخ لوقا لا ) قدام اموغ اب ةرانخلا ممالإو بعت باب نم ناسنالا
 97 يلصلاوةملعلل لوح رن واب ءاخو انا ةنلجحاو اًضيا بعت |

 | ةديرخر كبل تممس ةنمو بعت 0 لجرلا درخلوقن( دّرخلا ) ةفداري امو لبغاو [١
 ةيازخ لع باب نم نالف يزخ لوقت جتللاب ( ةيازخملا ) اًضيا ةفدارب امو اهئايقعإو اهرنخل |
 | يا هللا هازخا لوفثو ةناهالإو لذلا وهفئْرخلا امإو خابصملايف ةلاق اك ناي زخ وهف يبتسسا |

 || لجرو ءايحلا ةدشيو ةيازخ ةنمىبحتسا اذا ةنم ىزخ لوقث ساسالا يف لاقو ةناهإو لذا |

 ظ ها ىزاكسك ايازخ عيجلإو ايزخ ةأرمإو نايزخ

 ظ »م ءاكزلا يف بلطم#
 || ةدسباصالا وه لقنلا هاغلبلا ضغب لاق ( ءاكذلا) . لتعلا نع عرفني اهو

 | هللا ىضر رمت نراكو .نءوشلاو لاوخالا نم تراك اب نكي ملام ةفرعمو. نونظلاب
 | تاكرشلا فرعي مل نم لوقي ناكو تيأر ام تدلع الف ىراال ام ملعا ملاذا لوقي ةنع |

 | رخ نم ندؤملا غدلبال هيفو نطف رذح نمءوللا ثيدحلا ينو هيف عي ناردجا |

 ْ ءاكذ ةنمو ءىشلا مامت ءاكذلا لصإو هرذح ةدشو هننطف روفول كلذو يا . نيترم ظ
 أ ةلعرش ىلع 0 امت تغلب اذارانلا تكذو ةمامت يا <نسلا |
 | باب نم ةغل يفو بعتساب نم ىذي صخلا ىذو مهلا مامت غلب مهلا عيرس نال مهنلا ظ
 ظ د ينافلا اا او هركذ اي الع ظ

 رعاشلا لاق. ( يملالاو ) ( يعذوللا ) يكذلا لثمو يلعك
 ظ اسمو ى رافق أك ول > طلق كلب ناسي يذلا ةوخ آلا .٠ .٠ ..ةفأإ

 | يف لاق ( مهعلاو) اهعذل نم ةوخأم يعذوللاو اهدقوتورانلا ناعمل نم ذوخأم وهو

 | حرنكقفالا لجرلاو .ساسالا يف 5 نطنلا (شدنلإو) ( سطنلاو ) سوماقلا
 | لنمو . مركلا يفوالئاضنلا عيجو ةحاصنلاو ا ملعلا يس ةياهللاغلب نمقيفاو قفآو |

 | انيك يكذ نهذ ايا تكز ويف بمعت باب نم لجرلا نكز لوقن (نكرلا )كلذ
 | نطف حابصللا يف لاق نان لجرو حرك نهذلجر (هلثنو ) ساسالا يف ةلاق ظ
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 | دنع بدالاو . صاصقلا نم افوخ لقتل نم مهني ةنال نيرينيك سانةايح

 سافنالا ةاعاردو س]وحلا ظنح مدنع ةنال يوغللا اك صخا 7 ةداسلا

 : (نادآلا 00 نبا كسول قباتشأا نم او ىلانهلا ن 5 فوخإو

 ىلع ربصلاو . ءارسل ل مل هيعاطب كلو دعمإ مار ةفرعم وه لاقف |

 ىف مثدنع 12 كا 0 ِ ممالك تعبتن دقو (تلق) ) ءارضلا

 8 اذا ناك هن نا قياديا وغدر نجرب كر اب ما را اللا

 ١١ كنا نع دا نيس لخد ًاليفالاقوةهجو زنكإو ةسأر طغياعنقن الخلا

 ءايحلا نالاهريغ نود ةس ا روةهجو عنق امنإو معن ملءال نيقيلا ملع هارب هللا نا هلعل كلذو
 | عماجلا ىلع ريبكلا هحرش يف يوانملا هلاق ام هجولإو سأرلا يف حورلا ناطلسو حورلا نم
 يف ىلجر تددم أه ةنس نيرشع وحن .يىل) لاق ةنا يريرخلا نع يح دقو . ريغضلا

 قوت نك نوحي اذه ىلاغت داوقو متثك اذيا مكعم وهو ىلاعن هلوقب هقفحتل كلذو تلق (ةولخلا

 يا ناطيش اهلخ ديال ناسحالا ةرضح ينارعشلا فراعل | لاق ةي الا مهنار اروهال أ ةثالث

 نال كلذو باغتيال ةنا ىتح ان يمن كذب ةنآ قي ؛ال ةيقارملا ني .راك اذا

 اال ل اسفر ادعملاا' ءرتسخلا نعاس انك كاساك كم اهتم اوه املا ناو للا
 ْ انا 6 انعفني تاو“ م«أرش نم هةلضنب انيلع “نع نأو . معاد آب انبد وي

 | نو ءالغلا قل (كفَر ,اضأ| ) ةغللا يف بدألا فيدر نا ملعإو معا

 | لولتتلا موسكو فارآغلاب 01 اس ءاظلا "ضن ةماعلإو ءارلا

 | ءالكلل يا

 ديب يئاساوءايحلا يف بلطم 3“

 | يرتعي راسكتإو ءاوزنإو ضابقنا وهو ( ءايحلا) .بدألا نرم عرفتي امو
 ١ يق درو كد ءايجإو هدب باعي ام ىلع ةنم هريغ عالطا لدنع ,.نراشال ا

 ا لويواعالا نم ابا راح رايسفت ْ يلاديملا لاقو هيف ريخال هيف ءايحال نمو ثردحلا

 ظ هبحاص عنمي ةنال اعلا فةرم ناسنالا ْ ةزيرغ وه يذلا نابحلا لعج موضعي لاق |

 ْ لاقي نأ كلذ نم 0 (تلق 0 4 أهنم ناعالا ةعنك ام جئابفلاو يصاعملا نم

 ايزو ميدل قدروا زفو ايعرش ءايح ن هروكت ىتج دا ىوفن ةزيزرخلا كلتا

 | اذبهف . ىلبلإو ولا ركذن قيام .ىوج مو نطبلإو اعف امو سأيلا ١ ظنت |



 نإو داسو اعيضو ناك نإو فرش ةبدا رثك نر. اولاقو سفللا ةتثرو ثار ريخ

 نيزب كدذالا سيلا طاطسرا لاقو: اَريقف ناك راو ةجاحلا هلا ترثكو ابيرغ ناك

 : ايهلكع تاتالاو فارم قولا اظطارتب لاقوربتتلا رنف رغتجو قالا ىغ

 ىلع ليلدولنعلا يف ةدايز ةناف بدالا بلطا شيرق نم لجرا سيق نم لجر لاقو |

 لوقي أشنا مث سلجلا يف ةلصو ةّورملا |

 لهاجوه نك ملع وخا سيلو املا قلخي ٠ هرملا سيلف ملعت
 ”لفاجلا هيلع تضاذا ريغص هدنع ملءال موفلا ريبك ناذ

 .لئاوالا ةتمّدق ”غبرا كبيصن 2 نكيالو نو دب شيعنمضرتالو
 رعاشلا ل اقو ةبسن هب ضهي ١ ةبدا هب دعق نم ثيدحلا قو

 بهيصحح اج ابالاا  نديف 50 كوروملا بشحلا امو

 بطحلا ىف سانلادنعاتاريثملانم ةبعش ناكنإورمني ملدوعلا اذا

 بالالو رمأل لوبصي مللو مارك _سفنأب مور وأس موق دجللو
 ريمأ نه ىناحا يذلاييداوه يبسن ل اقف هبسن نع نماونابا ءافلخلا ضءعب ل 1

 سرد بدا ناهسق 01 نأ (ملعءإو) ةفياختا نيع يف ملظ ءفىظعلا لحنا اذه نينمؤملا ظ

 .قاقتشالاوةغللا ينو املع رقع انثااهتلمج مولعملعت نع ةرابعسر كلاما كسلا

 ءاشنالا لعو .عيدبلا نفو .ناييلا لعو .يناعملا لءو .رعشلا ضرقملعو  وحنلإو .في رصنلاو
 اريج لفابم رام طظاحا نمخ: .يناونلا, 1عو نمور .طقلا ملعو |

 ىلع عقب بدألا ديز وبا ل اق. قالخالا را ةضاير وهف سفنلا بدا |

 اذه ىلعو ( تلف )ه١ لئاذنلا نم ةليضن يف ناسنالا اهب يب

 امال لاوقالا ننال اعماج اينو دوم قلت لك ىف اًماع بدالا نوكي َكيَرعَتلا

 ةقاقتشأو لعف و الوق يا لاهتتسا وم . هلوةب مضعب ةفكع كلذلو هدا

 هيءاعط ىلأ ماعد اذا هبرضك 2535 صفت ردصم وهو برضلاك 050

 حتابقلا نع ماهنيو .٠ قالخالا نساحمو دماحملا ىلا سانلا وعدي 22 نال 1 |

 ناف هيلع ءانفلإو هديحل موعدي وا ٠ قارفلإو قاقشلل ابي نوكت تل ١ يواسملاو
 0 ا ا ل

 كلذلو بونذلا كرت ىلاسانلا وعدن اهمال اًبيدأت بنذلا ل ةبقاعملا تيمسو٠ ٌهداسنو
 ؟ اك ظلما توم نأ كالقو تالا لوااي ذات ضاصفلا ىف 505 كات لاق
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 ل اق.. رونلا مدع ةلماكلا رونو دوسا ةيضراا رونو رضخا ةيضارلا رونو ضيا ةنئيطملا

 (تلق) مهسفنا نينموملا نرم ىرتشا ىل اعن هللا 1 يول ابل .نيزانلا وت

 جيورلا مدنع ةيفوصل اك برعلا نا لوقا اناو تلق . نامالا ماكل .نسؤرملاب هدارقو
 بودذكلا مدنع سفنلا « ايما نم نا ةغللا ءانلع 0 كلذ ىلع ليادو سفنلا ريغ

 يدل ملا نيبخ أل هلا لاما نانالا ا ا قعاضل برق اهعأل ار 3 اهوار ازا

 سننلا نوتلطإ ةران ماو سفنلل ةرياغم حورلا نا ممدنعوي تبثف حورلا تافص نم

 (ةنورقلا]ه دنع سفنلا منان مو. اهريغنو دي ربو اهنوةلطي تاتو )| اهب نودب ريو

 اهئامنا نمو ٠ رصفلإو ةيجمملا نيشلا ديدشنو ءارلإو مجلا رسكب ( يشرجلإو) (ةنيرقلإو )
 يأ انرُز | ةنم عنف ام كعنم ملسو هيلع هللا ىلص انيبنل راصنالا ضعب لوق ةنمو (رازالا)
 دقو نيعلا رصنخم ىف ةلاق (؟ (ةجهلإو) كلي رقاب (ةمسدلاو) (نيعلا):اهئاهنا نمو اتسوفن

 يردتال كنا ل اقي بابعلا يف ل اق حرفك « مرطا» اهئامما نمو (بوذكلا) اهنا مدقن

 « شاملا » اهئايسا نمو ( شاّشملا) اهعاننا نمو كلقعو كسفن يا: كممره 1 زني م لع

 مضل اب ( بوحلا ) اهئاوما نمو تيعلا رصنخم يف هل اق باصنك ( لاتتلا ) اهئامسا نءو

 اهنمو:ويناث نوكيو ةلواربكت( يضقلا:) اهئاننالا ]نمو سوماقلا فيس مهل ب (طب وحلو )

 ( ةبيقتلا ) اهتانا نمو سغنلا اهنارشع ةتس هذهف سوماتلا يفك كيردقلاب (ةبرعلا)
 اهنمو ( ةثيكتلا ) اهعاهنا نمو سفنلا كرابم يا هبيقنلا نومهم نالف لوقن سوناقلا فاك

 ةمو( ُرَدلا) اانا نمو كجوبص نم برشي كجحّوب نبا كلبا لاقي حونك( حوبلا )

 نمبجتنل | هرد هلل طوفب دارملا نوكينا حمصاو اهظعأو ةسنن با ام يا هُرَد هلل ملوق

 يف اب ملعا تنا كلوق ةنمو ( ناحيشل )١ اهئايبا نمو ةلثم كرف هما نم ةبرش يذلاردلا

 سذنلل اهسا نورشعو دحإو هذهف كلنامجس

 0 دك بدالا قبلطم د

 || يذلا رجل و . ةنيزو ةيلح لك عبنموه يذلا لةعلا ناسنالا ةيلح نم انمدق دقو

 أ ةفص . تانصلا نرم لقعلا نع أشني املجا نيف . ةنيبثلا تافصلاررد ةغم رهظن

 ال. ادن الا وداالم كحل تل اقم يسم رتل رح ال[ ايلا رف يل ا
 ىشنلاو . ا كارحنال .ةئجب دن ريغي' ناويللف يردبلاو ىتيل اك اهف يداب الا لع

 بدالا اورد لاقو الهفو ايف اكزتو امدجااذاف ايلمنلرورظ ال ةوق ناكياوقلا



 اند

 ا 5 نييارشلا ن نم بلقلا يف كلك اطر عذر ىموسل هب ةلصتاا 0

 غامدلا تنم ذفن اهو !دناويح حور ىهني اهب ةلصنملا٠ اضعالا رئاسولا ةينإويخلا ىونلل |

 ةساسحلا ءاضعالارئاسيلا ةيناسفنلاىوقلل ًالماجةطسإوالب وا عاففلا .ةطس|وب ءاضعالا يف
 ةنيملا لها دنع جورلا امإو . .ءابطالا ةتلاق ام اذه ايناسنن اًحور يبس ةدارالاب ةكرمتملا |

 لما ضعب و ةفطانلا .سفنلاب اهمعربعملا يفو اهيف ضونملا نع كاسمالاب انرمأ ينلا يف |

 | عنم نا اهن»٠ ةبوجاب يبررما نم حورلا لقىلاعت هلوق نع باجإو اهتيهام يف م : ركن ةنسلا |

 كييلئاملا كنيخ متاوبذ تابثا هلال امن كيل نعكلايبمالاب سوو هيلع هللا ص هيبن هللا |

 كلل 252000 امل مج 2« مروج ذوي ها م د

 رهوج اهنا ةيفوصلا ةذاسلا م اهنا نوزج ١ لاق ورضع الا ىوغل ايدهلمل:كاابعشا

 .ةنع جراخ الو وبف لخاد ريغ كي رحت او ريب دنلل ندبلاب قاعتم زيت ريغ هسفنب عاق درجم |

 متر دنع ء ايحالب ىلاعت هلوقكل دهي و لاق حابصملا بجحاص ل وتلا اذهرصن دقو (.تلق)

 تيفف :تلازل اًضرعوا تينا اع ءادلكأ وأاهعا يا .ها حاورالا مما نوقزري |

 ْ ةجراخ الو مس 41 يف ةلخاد ريغ ةزيتمريغ اهءاذب ةّماق موق 5 نا ( تلق ناف )رهوج اها |

 | يانا لاعت هتاذل زيمتلا نم تيقبا اف ىلاعت حلا تاذ عم اهب كرتشت تافص اهلك ةبع |

 ثد|وب 4 ماسقا نم ره هوجو رهوجاب انعربعي ةيركات ةثداحسورلا نوكز يملا يف ينكي 8 ْ

 1 كلذ كبسحو ضرع و ارهوجوا مدج بج اما الك ثداوحا نال |

 *© سفنلا يف بلطم#
 ةدوملا مداسلا اءإو نشتنلاو ورلد قوطلا برعلا نا كل. مدقن + |

 جورلا جازتما نم 5 دلوتم نع ةرابع ممدنع قو لا رغ نشل مدنف

 انوعطو ريخإو ءاملا ن نول ريغ معطو نول ا ءالا جازتما ن م اوتي 5 نر ,كدمللل ا

 :ءارغ هاو نمزالا كادلعا 50 تفلت 1 دلوتملا اذه مث |
 (ملعإو ) هاهنت ه ةردّد ىلا قالوشالا ةيفحأب راط ةيكلملا حورلا تانص هيلع ت تبالغ آو ا

 || ٠ ةماّولو . ةراما اط لاقيفامتانصل وهانا ددعتلاوةدحإو سفن فو عبس سفئلا تانص نا |[

 نسوننلا هذه نم :لكلو . 0 2 ا 3 ةيضارؤ . ةنعبطمو : ةتبلمو ْ

: : 7 - 
 رونو رجا ةيبلملا رونو رغصا ةماوللا رونو قرزا ةرامالار وتف هبصا رود عبسلا أ
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 عرار الك ىلاعت لاق كلذ نم هللاب ذوعن 0 ةبوتلاب دبعلا ةكرادتي

 رونلا كلذ نا (لوقاف) رون ةنأو ضرع لتعلا نا مدقت دقو نوبسكي إوناك ام مهولق
 وروت لقم ةيآ ةراشإب كلذو بلقلا ةآرم يف عبطنا طاقم ةناوا ورلارون ساكعنا وه
 ةرجت نم دقوب يرد بكوك ان أك ةجاجزلا ةجاجز كيس حابصملا حابصم اهيف ةاكشيك

 | ىلع رون ران ةسست م ولو يخي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرشال ةنوتيز ةسكرابم

 هىشالك لاو نمافلل لاعإلا ثلا يرضي و هاشيد وام رول شا .ياشوول

 ةليتنلا ويف عضوت ام ةاكشملا ةقيقح 2 نموملا دسج ىلا ةراشا حابصملاف . ميلع
 هللا ةهيش «بسبلق ةجاجزلإو حورلا رون وه جابصملإو ٠ ليدنفلا وا جارسلا ترم
 | ةكرابملا ةرجشلا نم دقونلا يردلا بكوكلاب . هئافصو هفطلو . هئاببو هنسح ىف ىلاعت

 تيب تعج لب ىر: الف بيغن ةيبرغ الو ىرتف قرشتف ةيقرشال يلا ةنوتيزأاب ةيبشملا

 || ةداسلاويلاب هذ اي ةزيغمريغ اهنادارا او ا ءانصلاوةجثملا تاذ حورلايف و.ءانخ ]و روظلا

 | يف لب ةيدوهب الو يا ةيبرغالو ةينارصنال يا ةيقرش الوا ارهوج ابوك نرد ةيفوضلا

 يذلا يالا اهددم هوهو أهتيز فصو من ةبكزلا أ حاورالا يلا ىلا ةيدوديف ب االع ةيدمحا |

 هذهرون يا رون ىلعرون لاق ران ةسسمت لولو هيفي داكحي ةناب بولفلا عياصم وب دن ظ

 | يدتهي نم ءوملا نا كلذو ٠ اشي نم هرونل هللا ىدهب لاق مث بلقلا حابصم رون ىلع ءجورلا |

 رونلا نال يتينحارونلا وه كلذو هحوبسرون ىلا هحوررونب و هحوررون ىلا هبقرونب |
 اريل اوان راكاناماو هريغل اًرينم هتاذب !ًرينم ناكأم وه مالسالا ةجح اا 9

 زاجنا ليبس ىلع رون ةللاقيف سيشلا وهوةريغب رينا ريقلاو رونلا|هيفهللا قلخ يتلا سد

 د« حورلا يف بلطم
 فنبإو يرابنالا با نع حابصملا يف هلقن اك سننلا يف ةغللا يف حورلا ن نا ( معإو )

 يرهوج او محلا بحاص نع هيف لفقنو سفنلا ثنو وندحور ,رااركذت برعلا نا ريغيبارعالا

 ءابطالا دنع حورلا اهإو. ه١ سننلاىنعم ةدار ١ ظاعنات ناك دعب تع سلا 3

 !| حورلا فيرعنمملا مهطبثك يف إوضرعتي )و. ةيناسفنو . ةيناويحو . ةيعيبط ماسقا ةثالث يف

 مدنع لكلإو مالنا حاورالا كلن ىلع لوبلكت امنا انيس نبا سيئرلا لان

 اهب نوكي يتلا ىوقلا ليي ةدويحلا طالخالا فلعل نع دلوت فيطل راغت نع ةرابع

 ةعيبطلا ىونل الماح ةدروالا ين دبكلا نمراخيلا كللذ نم ذفن اف .:نراسالا ندب ريبدت
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 هذبف لو لقعلا لئاز 9 ةلاولاو اا رق رالاركلا رت لثعلا | مهووس

 ومرداون يف يرمثلا ينانلاركذ. كفعالإو . كون ًالاوهف فك ب ًالاامإو ًامسا نورشع
 ميدقتب ٠ ثوبهلإو تافهلإو ةليبطلاو يريم 1 الل رم
 غيدرلاو . ةغاضملاو . ةاخوخملإو . ةنلت نا تيبشار كلل" ]2 للا

 يفو ةخد ريغصن ةنيغد ةرصبلا 3 : ير 3 هك ركلا لها ا اج

 ظ بارعالا نم لجر وهو ةقنبه قرح اوب رض [5لثملا اهتمحت برعلا تب رض هاقمح ةأرما

 ظ د هن هئامسأو بلقلا يف بلطم ا“

 مصالا ىلع ةلهموهبلتلا ن :را كل مدقت دقو ا نا بسان لفعلا مدعي

 لقعلا رون هتزايجب الا معالا ا ءاطضخالا لشعر مب باقلا ظعام ةنا (لءاو)
 هبلتةرثكل الق بلقلا يب امنإو « اًجارس ةعيبطلا تادلظ يف هذختإوم اًجان بأ يذلا |[
 رعاشلا لاق اك |
 ينط احلا ننانلا هكر 1: ناتااالا# ناينالاب سامو ظ
 اق ا .ىوججْرلا اا ء..نيغبضأ نبي مح ينب بولق ن :راأ فني دحلا فو |

 تيئولا قرع يف ىنلعم نال ايلق يبس امل ليقو ةتدارإو ل اعت ةتر دق نيعبصالاب دارملاو | ظ
 ناسنالا نمر دصلا ىلعا ةلحمو لعا ىلا ةزبعو لفساولا سا فرب ل لوف ةمال اجل ظ

 لابلاو . عوبلاكا (عوُرلاو ) ب بامعتك [نانحلا ) هئاسا نيف. ىرسيلا ةهحلا ىلا ًآليلق ”الثام |

 كيرمتلاب ( دلخلا )و هيديردلا حرش يف هيولاخ تبا ةلاق 1؟٠ بِلا ناكل
 دل ةعبس هذبف ردصلإو بلقل او 90 ءانلا ىف لاق فيا

 ميسا سس

 باقلا ةقالع وه يذلا قرعلا تتولإو. طاينلإو »+ بلقلا مد هيغل |و عيخضنل و

 | باجح فاغّشلإو * تاتولا ةنم انعطقل مث ىلاعت لاق ةبحاص. تام عطقنا اذاف

 كلذ ىلا لضو رخ ١ نم صخش بح نك اذإو دبكلا ةرارح نيبو ةنيب لئاخلا بلقلا
 انك لوا تيس رك 3 13/)اا راو انالف ترالن نشوف لات فادشلا

 ىلعي ام وه باعك ءازطل إو د« بلقلا ىلع ةنتلم ةمحش ةفافللإو * اهبلق فاغش ىلا
 ةناف لجرفسلاب يلع ثيذحم دحلا يفو بركلإو غلا نم ناخدلاكوا قيقرلا ميغلاك بلقلا |
 :ةزوكيف بسمو ا َرئاى *+ابطلا ىسو باقلا افي بهذ ا

 اا بالا ا نمط كول 11 كوب و مه لازلت الو يارد دزغلا لك ا

 - مص
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 :ايحاطب هل نكد و ديعب بلع لكي يقرشلا كاب تلج:

 : رع ا 11 0 نجلا لاقي لوغلاك.(ل رجا) هتايسا تيررغ

 اهب عفتني الو ءاملا كسنالىهف اهيفلوجالر عبلاب ةلل تعال نم |وهبش.مغاكف ها رئبلابناج
 أبتمو دونمك (رويضلا )و؛ رطتلاك(رجا) ابنمو٠ سومافلا يف ام املا مب (نامر 5 زاهنمو ا

 أ مجم يف لاق اهرفع ءاساغطا ايام نيس دلل دبلفلا يف اه رضلاب(ق وفنفلا ) |[
 ولمعتسا مث نينلاو ةوقلا ةلصإو ءاطلا غب وهو هل لفعال يا (ةل خابطال) نولوقي وراجتلا
 نونجلاوه ةليزي يذلا نكلةريغك لقعلا تافآ نا (لءإو)اهرشع 0 اذهوها لئعلايف
 رعاشلا لاق ىوطلاوه ةعدصي يذلإو

 ايائزللا: غلسنن رهف رث“ هدب اعقواقكاا ]ههه كلت از
 اقلام يلا ياوللا ب باسيل ادلللحا عقم الف

 ؛فلاخي يذلإو بضغلا ةرهتب يذلإو مونلاوركسلا هرتسي يذلإو هاغالا ةريغي يذلإو

 هلوق ين رعاشلا اهعجج سه لفعلا يرتعن ىا ١ تاركسلاو قيحما

 نافزلل ةسلخرا بص,اهب + :٠ رللا يلعب ا اذا” تارك

 ناطلسلإو ماذملاركسو ب... .كلإو .ةبيبشلاو لاملا ةرككس
 ريغلا فرص وهو ركملاوه ءاهدلإو اه د يم طرفإو داز اذا بستككلا لقعلا نا )ءاد

 مومذمو دوبحم نيعون ىلا مسقني هنادرغم يف بغارلا لاق كر كك ركمو ةليحي هدصقي اع

 ربخ هللاو لوالا ترمو خي لعف هب ىرخن نا ينافلاو .ليمج ل عف هب ىرحت نا لوالاف
 ةيالا ينرككا بفصو يفو (تلق) . هله أب الا ةوسلا رككا قيحي الو يناثلا نمو نيركأملا |

 "1 هلوق نأ تاع كلذ تاع اذاو 11 كانه نأ يضنقي امءيسلاب ةيناثلا

 اهلقمو نونجلا .علوخلاو .٠ فاوالإود# ةتيقحوه لب ةلك اشللل سيل ةنا هللازكمو |وركمو
 عون وهو نحلا نم اضيا ةلهملا ءاحلاب. نونجلإو . نونجلا هل لاقي لقعلا ليازو * ممللا

 عونختاو٠ عورجلاو٠ «راوتعلل و: نوفأملا ةلينوأ سب الم 0 صك خجلا يحوم

 5 حرش ةيس يربك الالاق. جودالاو ٠ سوسمملاو . مح 20 أو٠ ةوتماو ٠ هوتعملاو
 نم 0 2 3 ع ير#لاةلاق. 0608 ةه ل 37 0

 ديثفتلا ةلثمو مرطا ند ه لتعلا كيو هينا و . هوبسلاو 3 نونا 2 فراط هذنع

 دقاف رتيلاو ب. نودت نأ الو سوقي نعام ياك قاس ُةَلوق كك . ددفلإو
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 | ىلع قلطي كلذك مولعلا باستكال ةئيهلا ةوقلا ىلع قلطي اك لقعلا نا ملعإ هبو
 ىلا ربشي لقعلا نم هيلع مركا اقلخ هللا فلخ ام ثيدحو ةوقلا كلب ةبستكملا مولعلا |

 ىدر ند ةعنيوا ىده ىلا هبدهي لثع نم لضفا انيق ندا للك 4 ثيدحو لوال |

 يسال يغبنيالام ناينا نع ةبحاص لقعي ةنال الفقع لعلا سو يناثلا ىلا ريشي |

 ىمسو رخ يذل مق كلذ يف له ىلاعت لاق. (رجتا) هئايما نيف رسبت امانه اهمركذا

 ةنمو مالحا ةعمجو ( رلحلا ) هئامسا نمو كلاهملاو لئاذرلا نع ةبحاص رجب هنألاًرج

 4 اعز ةلوقةنمو: ىعةعيجو (ةئئعلا)اهئاينا نمو: ققلاو مالا اولوا متم ينيليإ ثيدح |
 يدحإولا لاق : قيليالاعةبخاص ىهيةنالة يبن يسو ىهلا وال تايال, كلذ يف نا

 يدملاكا درفم نوكي نأ 2 ىلإ ىبلإو لاق. ويشكو نو - يا "يمن ةيهنلا نم فصولاو
 ىهلإو هيف عقنتسيف املا هيلا يعني يذلا لحلا ةلصازكلاو تفل اب ىهلإو ىدملاك اعمجو

 | اهمال "7 وهو دخاو:لوق ىلا ةيهلا ع 5 مجريف سبحلا هانعم اًضيا |

 قلخ يف نا لاعن لاق . بابلأ ةعجو (بمللا) هئاهنا نمو حتابنلا نع اهبخاص سبجت
 ملال يللا لاق لنابلالا نوال ايا املا ليلا هبفااغبإو ضرالا وكلنا
 ىلع كاع قحلاراصنقا ةكح ةذهو هصلاخ عيش لك بل نالاّبل يس كلذل او لذعلا
 | ليللا فالئثخإو ضزرالاو تاووسلا قاخ يف نا ىلاعت هلو 0005 ا

 ظ م دعب ضرالا هب ايحآف ءام نم ًءايبلا نم هللا لزنا اموراهنلإو

 ظ اقعي موقل تاياليضرالاو ءاينلا نيب رخضتملا باجل إو حايرلا فيرصتو ةباد
 هاما )نال دب قا ينك يللا نايل واق كللذو نقيم ملول اييبج
 رش يف هللا ةمحر دل اخ يشل ١ لاق . مظعلا نارقلا ةغالب ئاقد نم هذهو ةريغك
 ةظررماع فلاب يغلاة هن ال ام.دحإولا لا لاب مهي بييللاةير هالو | ةيبورجالا

 5-00 لامن نيا 00 0 سى

 0 ةسفن 0 0 نمو ءايلأ أك ددشلو ا ع 0

 ةبزرلا) هئامسا نمو مزاح. ةبحاصو سومافلا يف ةلبقامو هركذ ( مزحلا) هئايبا نمو توملا
 ةيحاضربزي ةنال كلذب ذب يبشر كباك (ربرا ار هانا بلل درب اني : كللذب يبس

 رعاشلا لوق عللذ دهاشو (روحالا) اهنموت(ةاطخحما) هئاعنا نمو



 ض
 تتسبب ينبت تصصت ص يبن جننت ب تتتس-7_7ببص7ج”(ج”77آ>ل[

 ا د> يف فادنخإو ال بابل هباتك يف ذقنم نري ةفاشا رسالا »513 الأ ةأر ١كم

 0 ربك إلا قيبو ةنيبأ ةلضانملا قوةمامت نامؤو ع
 احلا لءربد ل1 ةعور ةنطللاخاو جاطا مع ةنرب دت اذا ء ءىشل تاع كلوق نم

 : 0 ُْ : محالإو لاق ديحوبتلا ُْ و :سلا ةمدقل ا 2 يوليو لإ 5

 أ[ ةيارو رضلا مولعلا ك اردال سفنلا هب رسيئتف بلقلا يف ىلاعت هللا ةلعجي رون وهو ضرع

 داسنبهداسف ىلع ًالدتسم سأرلا يف ةنا لاق نم اًقالخ بلقلا ةلعمنا مصالإو ةيرظنلاو

 | نوكي نا كلذ نم مزلي الو لفعلا ةحصن طرش غامدلا ةعصنأب تيجو غامدلاو سأرلا
 ا نباه رانخإو م الأ و علم نسال غولبلا 0

 | يف ةيزم ىف للعلا ند ملعل اب ىلاعت يرابلا فصو امأو ملعلل ةليسو ناك ناورجت

 | عسل نحلل ةيرموإف ُك | راها ضعب نات ملا يذلا يضنثثال ايازاإو ملعلا
 | دجويال ام لوضنملا يف دجوي دفف بهذلا ىلءةليضنن يضتقنال ةيزملا كلت نكل بمذلا

 | ةيلورطلا لقعلا اهوا ماسقا ةسنخ لقعلاود وك ذملا هحرش يف ييجبل ١ لاق . لضافلا يف

 ١-3 ل مس معلا يصاملا ب

 | لفطلايف دوجوم مسقلا اذهو مالسلا هلع مآ اهنم قلخ يفلا ةنيطلا يفو كلويملا ىلا ةبسن
 ثايرورضلاب معنا غيت رشنلاي ا فرو يزد :رغلأ ىناثلاو .ريغصلا أ

 ا هيسأ اوح ةمالس ا ءايشالا 5 قرع ه اببحاصل لصحي ةنص يأ تال الأ ةم الس دنع

 | ةكلملاىلا ةبسن كأم هل لاقي و ”يزبيمت لع ثلاِلإو٠ نونجلا الا ةليزب الاذهو سينخلا

 | لزغ ةل:لانينوماقوستم ليسلا لع هبساصر ةعيأل كوكل ءاراغال عطا نيرو
 ةليزياذهو جاو نسحلا نيبزيب ةبحاص نال”يزبيمت هل ليق امنإو فيلكتلا طانمو ىبهو

 اهبردتقي ةكلم ىحاص دنع نوكي نا وهو لاعنلا لقعلا عبارلإو . ركسلاو * اغالا وحن
 | بهي لقعلا نم صنغل !ةبستكي اموهو يبسكلا لقعلا نس تا

 أ امإو اجب جت ظبتسمو يرظن' لقعأةل لاتياو نام الار ظن ادب نش ان ياها كلا هير اجت

 . ها ىلاعت هللا ريغل رّيأتلا داقنعا ابيف نالرنكق ةنسالفلا اهب لوقث يل ١ ةرشعلالوقعلا
 ظ عوم“و عوبا» نيبسق لتعلا مديق ةنع هنا يضر با اط ىلا نإ يلع 5 دقو (تلق)

 .كلوق يف كلذو يناثلا دوجول اًطرش لوألا دوجو لجو
 ومنو عوبلع !/ نلتع لقعلا تدجو

 عوبطم "كي ُ اذا عورسم عني الو

 عونم نيعلا رونو 2 سملا عفت ال 5



 دنا

 أ نمو ولقع نم نسحأ ةه هرم ال هللا اهوا

 هب وه ةايحلل هدقفف 'دقف نإف ىتنلا لاج اه
 بي رقوةلفعةنم عزايام 00 معنلا هدبع نم عزاب نأ هللا دارا اذا ءاكلا ضعب لاقو

 مهيف ذفني يتح مطوتع لوفعلا يوذ بلس دقو هئاضق ذاننا هللا دار اذ[ فيي دعاك هم

 رعاشلا لاق هانعم ينو. ةمادنلا تعقوو ملوفع مهلا در هرما ىضم اذاف هردقو هاضق |
 رصبورعمسو لقعاذ 0 ءماب ارمأ هللا دارا اا
 رعشلا لس“ ةلقع ةنمّلمو: ١ ةبلق نعأو هينذأ ما
 ربدعي يف «بلنعويلع در ةكحويف ذننا اذا ىت>

 ةادقإلا ءاظفي ؟سيطت كو < ىرج 105 رجلا ل ل8الق
 د درو 15 هلم كيرف انه ىلع مددل ١ هل لصحي ةلتع هيلع در اذا ةنا كلذ ليلدو (تاق) 1

 | كلا رخأ لاقو «لفعلا آلا نفوع دوفغم لكخ نم ء اكن: ضعب لاقو+ كيد
 | لاقو .ةلهج ودعو ةلقع ءرما لك قيدصنوطالفا لاقو .ةصقانلا ةوقل اب لانيال مانلا |
 لاقو. مالكلا صقن لقعلا تاذا رخآآ لاقو .رسكلا اذا رهوجلاك دسف اذا لقعلا هريغ |
 | عضوةباثب لقعبالن م كتثداحم اولاقو .وريغ قيدص وكيف يكف وسفن ردع ل هاجلار خس |
 ظ بيطلاريا؟لاقو ةزيفلا لمالةدكقاكك |

 ٍْ مهنيال نم باطخو هيغ نع يوعربال نم لذع ةيلبلا نمو
 ةاسنلا تلت ام دنه تل اقف بلجلا تنب دنه ددعلاجلاب تفصو ةأرمانا يح دقو

 هيما دش + ريكلا اةياقرالارلاكت و ماك بدا عة دالف بلانت راح يلج
 ةنيد نمارملا بسح ةنع هللا يضر باطخلا تبرع َنينموم ا ريما نعو. ةدحإو قو |
 اعب راينع ظنحا ينباي اهنع هللا يضر نسحلا نب اليلع لاقو. ةلثغ ةلصإو ةتاخو ةنّورمو |

 ةشحولا شحوإو .قيخارتنلا ربكإو .لّمعلا غلا ينغأ .اه دعب تلعام كرضبال اعبرإو |
 .رخآلا عب رالا ينطعاف ةعب راهذه تبا اي لاقف .قلخلا نسح بسحلا مركأو .بجتلا |

 ك ايإو. بيرقلا كنع دعبيو ديعبلا كيلع برقي ةناف باذكأا ةقةداصمو كايا لاقف

 دعتي ةناف ليخمل ١ ةقداصعو كايإو . كرضيف كعفني نا ديري ةناف قه>الا ةقداصمو

 ظ ٌرصيِق لأسو . هفاتل اب كعيبي ةناف رجافلاةقداصمو كايإو - هيلا نوكت ام جوحا كنع |
 أ ليق اذلو (تلق ) . هسفنب ءرملا ةفرعم هلاقن . لتعلا لضفا ام العا نق عوزلا كلم |

 ظ ىلاعت هللاب ناالا دعب لذعلا سأر ثيدحلا ينو .كدح دنع كلفوقو . كدج ةداعسنم ظ



 عيجم غي ريخالا ركذ لطينلاو.'“تاقللا نم جابنملا يف ال١ تاراشالا باتك يف يوونلا أ

 هئابما نمو روبقلا يا إوصالا نم نوجرخيث ثي دخلا فو ىوصلا هئامنا نمو . رانا[

 كلذ يغ اغمو:*سرلاهئ انما ىمؤو :" كليارقلاب تدحلا

 0 ل ةيسفن ةئيز 0 0 ةنيزلا ا 0 :

 ءيدتبن ام لوإو : ها هاحنإو لاملاك ةيجراخو .. ةتماقلا لوطو 8
 مع دق لوق أف: نلضفو ناننالا يف لاك لكأ ببسوه يذلا 6 لذعلا د“ ابنم هب

 ككئالملا عونا ةثالث ةنملقاعلإو ةنم لقاعلا اعلا نم نإويحلا فرشا نا هانسدقام

 هللا لضف اينإو لقعلاب نإوبحلا نم مريغ ىلع ءالوه فرش ناك امناو ناو سنالإو
 الب القع ةكتالملا يف قاخ ةنال لتعلا يف هل اهتإواسم عم نيو ةكتالملا ىلع مد الا ىلاغت

 لقع بلغ الف لقع الب ةوبش ناودحلا يف قلخو ةوبشو الع نجلا يت قلخو ةوهش
 تبلغ نيو مدقن اير ةوبشال ةكئالملا نال كلاذو هريغ ىلع فرغللا ىنوتسسا ةتوهش يد الا
 ىلا ةيناسنالا ةرئاد تره جرخ.. ناسنالا نم هلقع ىلع ةتوهش تبلغ نوف مم وتع موش

 هداهجل كلذو كلملا نرم لضفا ناك هتوبش ىلع ةلنع بلغ نمو٠ ناودحلإو نجلا ةرئاد
 قوزغ نم داف نروح ثيدحلا ىفدرو اى. ربك ]و داؤملا لضفا كلذو اط:ةرهقو هتوهش

 ةلضف كلذبفك آملا يف تسل ةيزملا هذهو . ربك الا داهجلا ىلا رغضالا داهجملا نم انعجر

 اهرصحت الو . ماهفالا اهب طيبتال ناسنالا ىلع ىلاعت هللا معن نا ( ملعإو ) لماكلا ناسنالا

 ناسفالا ن ناي د ةمبعن |ودعن ناذَعاو اصخنا 3 52 5 ,لؤدن هلو مالفالا

 تاوامسلا يف ام هل رخض دقو . ناسنالا ىلع هللا منن صحت فيكو . رافك مولظا
 1 نا يف يل اعنا اوق ليلدب.. ناويحور 1 داجو كلفو ركلام نم

 هس ام كك قلخ يذلا وه ىلاعت لاقو يلجأل كتةلخو كلجأل اهلكءايشالا تفلخ مدآ
 | 50 0 اعيمح ضرالا يف امو تاوامسلا يف ام كل رفعتو ىلاعت لاقو اعيد ضرالا

 | ىه يذلا. لذعلا اهظعإو اباجا نكل معنلا ك - او جنو دونج ملعي امو
 | 1 نع ةسفنو ةناسل هب هيب لقعي ن 0 نال. اس 01

 ءاغلبلا ]ضع لاق اذلو رداع ىبع للك لجو رغاليم نيد لتس انك حرش

---- 



 ا

 كتل فلان 8
 ءادملب الو طخ يذلا تول[ 5ذ يسأت - هايتتمو ناسنالا البم ًانزكاذ كو

 000 و ا نامل ل 04 .٠ كيملاو : دماقإو . دودشا“ هلاينآ رق
 نان وكلم - دمرلاو ..ضينلاو ٠ ننلا ع“ 21 1 . الا هرمحلاب مالا

 . تاءاذا لجرلا زّوف لوتث٠ زوفلإو .دؤنلاو . الا ا مضلاب
 ا م فاعجإو . عاز 0 ا . تيمأو ٠ ىدرلإو
 هئاهنا قدصإو. .ماسلاو . 'يحولا توملاعيمط|و ٠ 0 اجو .:امزالمك لطالطلاو

 مها نم ةيهعلالاذلاب وا 0 ةلمملا لادلاب تاذللا مداه وهوتشي دا يف درو أم

 نورشعوةسخ ةذهو: تاوهثلا قانعا عظةيو. تاذللا ناكرا مدهي ةنال عطقلا وهو
 سوماقلا يف اك ةمئانلاو :رييزك منغ ضايحو . ضينلا اضيا هئامما نمو هئاسأ نم اهنا
 باذج . هئامما نمو. ماللا ديدشتو 0 . ةافولإو . مضلاب لكلا. . نبحإو

 ب 1 ار دنع ضيا توما ءانأ. برمو ىموماتلا قل سوفنلا ب ذوعنال ءاطقك
 نزتو لاق . كلذىلع دزي لو ينادبملا هركذ كوملا نا ستاَخالا دده”نالف ىتل لوفن

 | مسا قالحو يناديلا لاق فلاب وه يعنصالا لاقو ٠ ورمعوبا ةلاق جتفلاب فاوسلا هئامسا
 | تبا لاق دضاوس يف يحانخلا باهشلا ىلاقو.. رغشلا قلحياك ءايحالا قلحت اهنال ةينللا
 ا ترد تال رع ير ب ها درسالا تالا فيبلاب رجالاةتموا هي ولاخ

 ا | ظفاحلا يواتفيف ( ةدئاف ١) ردحالا توما وه قرغلا هاكلا ت
 عوفر» ثيدخ يف درت مل ةتيرسل فنرا باجاف لصا هل له ليئارزع توملا كلم ةيوست |

 اوت دح لاق دقو تايليئارسالا يف درو انإو نيرسنملا ضعب هركذو سانلا نوب رهتشا نإو
 جرحالو ليئارسا ينب نع

 3 ريقل ا ءاممأ يق بلطم

 قئاسالا.ىف ةلاقاك  نئاعانلاو زين | وزع ةرتنح او ٠ 0 ذايسأ وشو
 و ثي دح ةنماو ٠ 0 ضيا سايدلاو ( تلق ) . نيسلا سامدلا اضياويفو |

 ' العب روم يرق نياهيدلاولا | نيامد نم جرخ اغأك مالسلا هيلع منرم نب ىسيع ةفص أ[

 . عيرضلاو . كيرهتلب مجرلإو . سمرلا . ربقلا ءامسأ نمو ةلحرم قشمدنإبو |

 ةلاق امك كيرهتلاب مد الو: ل'دجلإو . بارغك ل اقحتإو . كيرجتلاب ننجلإو. ددللإو |
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 هريغ لاقو ديرد نبا نع ملسءحرشيف يوونلا ةلقن اك. قئاع. غولبلا تبراق اذا ةيراجملا

 دقو جاوز الب غولبلادعب اهلها تيب يف اهنكم 3 سعت ىن> ةغلابلا يف قتاعلا
 اهبهذي ةرذعلا نا لاقف اط ةرذعال يف اذاف ار "ب جورت لجر نع نيعباتلا ضءب لئش

 ةيراش ٌرط اذاف. باشو. لجرو . مدحتو. .ملابال ليقوها ا

 سم نيبام وهو .سناعلاوهف جوتي 7 ءهجاوز تقو ناحن زافريرأطلاو ( ٌراطلا) ةلليق

 ىلاةوتفلاو بابشلاب فصويو (طنطنع) نيئالنلا يلا نم غ(د د ف هرشعو سه ىلا ةرشع

 ىبف اهغلب اذاف نيعبرالا غلبي ىتح المص لازيالو (ةلمح) وبف !هغلباذافنيثالفلا غولب
 (خيش) وهف ةنستداز نا مضعب لاقو اهغلب اذاف نيسمخلا غلبيىن> ًالهكلازي الو(لهك)

 يثملا يف هاظخ ترصق ناف مرطإو (ُطلا ) وهف اهغلب اذاف نيناهلا غلبي ىتح اش لازي الو
 ا دحين طبذ# راصنإو (فلادلا) وهف

 0 كاف .ىيغوا هرورسل بلاحلا لمعلا نمةفلسا ال ابحاصم. هما |[

 ليف اك. هدافتسإو اههقةعمج أم اًميش ايندلا نم دحأي ل ةنا ىلا ةراشأ .هدالولا ظ
 "يلا 5 ا ضرخلا لع ليلك 2 هدد ور دنع لفطلا 7-2 يو

 8 ال تجر ىلإ لررطلا لونل .) ةراقأ ياللا ع اجب

 لاق نمهرد هللو

 ثصبتي نم نبا نكل رضبت :ءرمالرهدلاب مايا هبشا امو
 2 كلذ لكن م ةلقبيو دال و كالا ع دكرجي

 ند ءرملا بسن نا اين دلا نم كلبيصن انس 5 يف نيرسنملا ضعب لاقو

 ابطسوإو٠ لاوز اهرخ ]و فعضاطوا ةايحلابجف هريق ىلا اهنم ةبعصي يذلا نثكلا وه اينذلا
 ءالعلا وبال اق لاوها ةاسافمو تيعل

0 00 
 ةيبنلا نبا لاقو ظ

 ةرخآوأ كف اير كلا © ةلئاوا لفك < 280 ربغلاو ظ

 ررخآلاقو
 لو ءرملا نع ايلو اذاف دناسودصر علا ةذل
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 كلذو ةنسك ةرم يو ةثل اث ةغلو ةرق لفم ةأرميثو ةيناث ةغل اهيفو ةأرما يثنالل لاقيو |
 ءاهروغبرما ةأرهل لق ارو اضياوبفلاقو جابصملايف هركذ ءارلاىلا ةأرمةزهةكرحلةنب

 لوقت ببرعلا ء اصف نم ةأرما تعمس يئاسكلا لاق ىثنا اهنا ىلع لدت رتنيرق ىلع دافعا |

 يلع آليلق عيجيو ل اجر ةعمجو ناسنالا نمركذلا لجرلإو . هاريخلا ديزا ةثرما انا
 راو ديكاتلل ةروكذلاب ةنصو اناركذ لجر كو الو هف ثيدحلا يف ةلوقو ةرمتك ةلجر
 هيحانجيريطي رئاط الو ىلاعت هلوقيف ام ةفشاك ةفصنوكي نا أ

 د6ناسنالا اوما بلطم“
 كل ذلو وما نطب يف هرتسيا هناندجال انينج يس محرلايف مادامناسنالا دلو نينجا نالءاو

 يسو اننيعا نع مراتتسال انج نجإو ةكئالملا تيمسو هلقعراتنسال انونجلقعلا لئاز يم |
 | راتتسال ةنجةضورلا و ةنجلا تيهسو س ًارلارتسيهنال انجم بيرحل ا دنعس ًارلا يف سبلي ام

 جرخاذاف . كتاهمانوطب ينةنجاوتنأ ذاويلاعت لاق. ةنجا نينجا عجبو اهرجشلظب اهضرا |
 اموهو«نتيلا» وهف هالجر وا هيجولا. ةمساف الوا هسأر جرن اف. سوفنم هل ليقنينجلا |

 | سوماقلايف اك اسوباب- اعيضر مادام ىسيو . غي دصةل ل يق عوبساةتدالو نم هل رم اذأف مي ظ

 17 ندعو اضو» اووضر انراشو_راننحوب امالعر اهيا يحز زم عحالتط م
 أ لاقش تلو ركذملاوعيجلإودرفلل نوكيلفطلاو. اًمشانو . اًمادحدو. اب دبدو. ابهوعو |
 ظ ةلفطو لفطلاقيف ةقباطملازوجتو“ سلا تاروع ىلع اوربظي مل نيذلا لفظلاو ا ىلاعن |

 لاقي وغلبي ناىلا مالغلفطلل لاقيلازيالو. ءاسفنو .لفظم لفطلا م ال لاقي ولافطإو |

 عيجو ٠ هرداون يف يرجنلا هلاق ا ةبهوع اطلاقي ايكراخناعيج ُِ ةلاق ايك همالغىننالل |

 رييكلا ىلعمالغلا قلطيو ناهلغ ىلع رثكأ ايفو ةهغق زو ىلع رسكلاب ةلغىلعةلغلا يفمالغلا
 لؤانتللاما خيشريغصلل لاقياك اوما ىماتيلاوت ]و ىلاعت هلوق يف اكناك امرابنعاب ازاجم |

 اخراشو ابهوعو اثدحو اروبنصو اروذح يبصلا لازي الو هرما هيلا لوي ام رابعاب وا
 هبصقك هعفيو. عفاي هل ليق كلذ غاب اذاف مدخيو بشي ىتح ًالفطو احادحدو ابا دبدو
 بئارغنم كلذ دع دقو لعاف مساةل يعابرلا نمي لو عفايوهف مالغلا عفيا لاقي و
 يلع فوقو هل سيل نيف عفاي ويف عفيو مالغلا عفيا حابصملا يف لاق نكل ةينبالا ظ

 .هأ عافي مالغ لاقي و ةلككتلا يف لاق برغملا يف لاق ةينبالا بيرغ نمةنا لوقي هيثالث |

 ١ ل اقيو مالئحالا براق اذا مالغلا قدار نم قهارم. هل ليق غولبلا عفايلا بيراق اذاف |
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 غاسن ما نضح 0 يأ ئردا 0 تيداافو

 لاق 0 اهدذكلل كاي لاق 00 هي 0 ا تماق
 لاق ةوسك هظنل نم هل دحإو ال عجج لك كلذكو تإلسرملا جنون موق تنبذك

 ىلاعت لاق ءانل اب هدحإو نيب و ةنيب قرفي عنج للكو ةنيدملا يف ةوسن لاقو ىلاعن

 ناجم اذكو يرهزالا لاق: ئحنختا نا ةهوق 3 ىلاعت هللا ابننا دقو للا ركذ دنع |

 ْ هين اتو عيجملا ظنل يا ظنللا ىلع يا ةركذت ءانلا الإ ةدحإو نيبو ةنيب سيل مَع لك يف 3

 لاخلا روك ماو ماسلا ةك 2 الأ كتوم ع 0 ذا د لع يا

 يف هركذاك هاسنلا يف لئاوزلاف لئاوزل اب تصخا هاسنلا كلل ذكق موقلاب تضنخا
 انا 7 عومج اياك ناوسنلإو ءاسنلاوةوسللا كلاذكو ادحاو ةلركذي لو سومانفلا
 ىهو 3 0 قاقفشا غ نارا يذلإو 7 تاق) 0 ادد 0

 1 لاجرلا ع اكل + 207 نهر 0 نع رك وخلاز
 قأو نع ةلقعخ ا ية ةزوطاو تابعوا“ نهو نعتش ربخابلار اغملا ةوبشلا ةبلغ حف

 ارك معنا ن كسلا أو اهنتفو ء ءاطان وكس 0م داّعو- ناوسنو ةوبسل 0

 | رعشورجبنورحب لم قاخلا فو رح >- نم فرد ةطسو ينالث 0 ١ لكأ ذكو تاق حابضملا ُِ

 جاببصملا يف 0 ةئزلل صفا ن :اكسالاو ةكي رخو وظسو نراكسا ناتغللا هيف زوغ ةناق

 نود انو ةرشن هلع ىلا ةعبس"قترماوهاٌلْيقَو 1 ها مميف سيل ل اجرلا نم ةرشع طهرلاو

 الو عيجملا هانعم ةريشعلاو رشعملاو موقلا او رفع لاو ظهرلاب بلت لاقورذت ةثالقلا نا ةعشلل

 ناستالا ابك عومجلا هذه درفت راصتخاب ها كسلا نودلاجرلل مو مقفل مرطحأو 5

1 
 ا

 أ ضخا ءراإو مدق اكىتنالاو ركذلل لاقي ةنالزاسنالا تادرنملا هذه عإو لجرلإوءرملاو
 يرداالو بن ذل يف ةليغنتتا نم برعلا نم تيأرو مد !ينب ا و | لالا قيال ةنال ةنم

 هن أركذ نم لايلر 01 حامضملا يف اه ابض زوو ملا ب رهو زاجموأ'ةقيقح كلاذ له

 عين رحم وا اهو نياحمنمبرعي رفقيحوةرما تلق لابويف تأت ل نإف ملا كا
 |هرستكب غرماب تررءو اوت هر هأ تيارو هرخ آو كلوا م امضب هر ةقن“ كورال هرخا ةلوا

 اصح



 رعاشلا لاف |

0 

 فردصتم ريغ برعلا رعش يف سانا ظنل قا دق (يرخا ةدئاف) نون :لاب سائلا ىسي خأ |

 فجرت وا ىتجاح غابقف ورع ىفاي لخراف سانا أنبا يلإو
 ندحإو (تلق) ةليبقوا اهأر ها مسارعاشلا لق قانا ن 1 1 ةنع باج جأو ٍ

 نيعلان انثاب هبجشت وهو محلا صوضن يف يتاحما هركذ اماتاسنا يدالا ةيوسنيف لبق | 1

 || امو اهدمسو اضايو:ااقبل طيف نيعلا ةرودلع لرش ماعلا ى ةاخ ىلاعت هللا نا كلذو

 . ا 2ث ترخبأ ا هال اوليذلا نيغلا كللت ناشلا ع ناسنالا - هب ,ادهإو اهنافنجإو اهيف ا

 ءاملاب هناسنإو ةغللا نالها ضع لاق ىف قف الاو مذلا ىلع قلل ١ ناسا نأ 4 مءأو (

 داوم 1 3 رعش ف عمسو ةيماع ءاطابو اش اول لافيو سوماقلا قو ةيبرع ل ا

 لزغلا تشل رم ىوطا ُْ ىتسك دنا

 ل ل جدلا زوي اماه لطماتو '- !ةثاعنلا

 لست عوم دلايف | 6 اذا

 | لوقف ةكيكشن لوالا نيفجو نهسوماقلا بحاض أطخا دق نيقفحلا ضعن لاق
 زمالكب ةاهتتسالا :نع هلودغ ينالاو كلو يلاغتلاو ئلاعتلل ةناروهكموهو نلوم ةنأك ظ

-- 

 اا

 دقو هاوس يف يحانخلا_لاق برعلا مالك ىف كلذ دورو عم نيدلوملا مالك ىلا برعلا |

 موضعب لو 0 ن اهراعشا يف ةناشنا لامست يرغلا رع وو

 ظ ةبتخ اهانلقم لالخ“. 1ًريخأ :٠ حاشا نف كليقشت ةناسثا
 ١ تايعتسا ب رعلا 2 اتم فلذخاو ةاذنل قلنا اك لا ُْى هنا 1 06 لاق 5

 رعاشلا لوقوهو هدهاشركذو كلذ

 لوبطع للا نلوم قاما“ ايئلقخب 'قاونا أ اهتاسن بقع
 اذا اهنا ىعب اهتلفاي يا اهئاسناب ةأشلا عرض بل اخلا ير مر دتسن يا: يرق ةلوق

 . هيناج تن. نا لجال ظقيتسملا لعني 15 اهنلقم ناسنا ىلع اهتلفاب رمق اهون نم تماق

 هع وااظب ناسنالا نا مدنن دقو ةئاسناتل اق برعلا نا لفنلا اذهب تبثدق لبق ناف
 اها دكأتل 0 تلق 0 اانداز يقل ١ ءانلا هذه اف ىتنالاوركذلا

 0 دنلإو لاجرلا ىلع سانلا قالطالاموقلا) سانلا نم صخأو . هسفن ثين ًانللال

 ءاسن نم ءاسنالو مينا راي اونوكينأ 6_0 .* موق نم مى 0 !الولاعت هللالاقموقلابل اجرلا

 رغاشلا لاَعَو



 اه

 اذاف ركنا ذا ٠ نازئاج ةماعأو ةصقنو لاء ةنزوفه ءاقتفذج اضن مالم هج مسأ و ١ مج وهو

 نشا ند هوأ ةشحولا َدِض ننال قا 5 ةفاقتشإو ة ماما زو و ةصقن رثكال اف لاب فرع

 ليلدبكرحناذا سوني سان نموأو ةنيعو مأت مشأ هنا ىلا ايئاكلا بهذو مءوربظ ىنعمب

 نيبسلالاق . ةلقتسم ةدام الأ 0 نملك مصاع نب ل لاقو سبي ون لع هريغصت

 ةنالكلذو (هسن الالا ناسنالا يبس امو).رعاشلا لوق سنالا نم هقافتشا ىلع لدي امو

 نال انو هل انماب :نئنافنال يواشيلا لاقو لقا وس( سنا ةنالوا او سف

 يو ءايو نيسو نون نم قتشم هنا ليقو هحورب سنا ندب و هن دبب تسنا ةحور
 كلذب يمس سان راصف الا غ ايلا تبلق مثسين راصف نيعلا عضوم يل | ماللا تبلق مم يسن

 رعاشلا لاق امنايممل
 سانلا لوا .سان لوفر دعاف“ +: ةنلاسؤكليب | دوهغ ديف إف

 يسنف لبق نه مد ! ىلا ان دهع دقلو ىلاعت هلوقل ةراشا هيفو مالسلا هيلعمدآي١ ]|[
 امك «هايهدلا»و سوماقلايف اك طينلا سانلا فداري امو (ثلق) عاف اذه يلع ةنزوو |

 ناسنا وا يسذا عج يسانالإو. سانلا ّيا ياوه ءاهدلاّيا يردا ام لوقن حادصلا يف |

 ٌحاقإو نيبارظ يف يبارظ ولاق اك هئاي يف اهويغدإو ءاي ةنون لولدبا نيسانا ةلصإو
 ل ادبالا موزل ثنا ثيحروفصع نبال افالخ مزالريغ ل ادبالا اذهو نإوتتلا عمج يف

 1 (نيسانالالادبا نيسانالاب و)رعاشلا لوف ِ 0 لع هدورو همو زلم دعىلع 1 امو ا

 2 هيلعو 0 1غ عمو اسلا هيف لائيفع ِ ناشألا نوتلدبن ةغل و (تأ 9 أ

 ُِ اًنينحت يره مه ف لح دعب ملسو ؛ هيلع هللا ىبص ةيبن عج 4١ اذهب حا ىلاعت قا ديقنملا |

 اهرفمن اك ناو نادل راق 9 هيلع هللا ىلص هل ايظعت مكحلا ن د ارشاد نامل

 || قح يف ىلاعت ةلوتك رينكلا عيجلا يف 00 ا نرئاجلا ا دقف

 ل اقشال اهلك نيسايالا ود ن ءايريدقتلا نوكيو ةما ناك ميهاربا نا مالسلا يلع ليلخلا

 نمل كلنا مكحلا ن |ن , ارالإو اهيف كراشي مل ايازمب ودارفنإو ا ا 1 عيدج ىلع
 1 5 مالابو مالو مسقل اب ةنل اسر قا 77 نأ وويظعت نوف نيلسرللا ا

 هيلع هللا يلص انيبن ىلع سانلا قالطا كلل مدقن دقو نونهل]و ةناهكلإو ردتلإو رعشلاب
 نيشلاب وةلمملا نيسلاب «ء اسربلا» س م ارياعو . سانلا نودع ماىلاعتولوق يف ملسو ْ

 (نيشلاو ئيسلاب ردبعتلا ُُي نيشوملا را .غ)وباك يف نيومإاكلل 7 ةلاق 5 ةىعللا ا

 نا يرإو 01 هل ناك مووبل هيلع ءاهللا ىبص انيبن دادجا دا نايل صاركذ ةدئاف) |
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 لقاعلاب هيبثنلا هينفةثجاذ يلا" ليي العر 8 ىلاعن ةلوق امأو 0 ف 8

 ةيرذلا ( ةدئاف) نيلقلا لن اناا ةيرذلا) م نايل 0 11 1 |

 مهي رذ انلمح انا م مل ةي ]و ىلاعت ةلوق هليلد 00 لعقلطن كل ذكف عرنلا ىلع قلطت اك
 قانتش اهلاويه حرشيف يوادملا هل اق امك ذوصأو مغأب ؛ ١ يا نومتملا كلفلا يف

 نوكي ُهِيلعو قلخلا ةنا مدتتو هرذلا نم ليقو لفلاراغص يثور ركذلا نم ليقف ةيرذلا

 ءاعدا ىلا ج ومجيال ةنم ةقاقت 3 نال ..دحا يدنع لو الاو(تلق) ةزيطا فدع فنخ ١

 رك وا عورنلابسان هرغص ظحول ' ناررلا رد قدك هلل سنا كن :الو ةزيطا فذح ١

 سنالا ممال(رشبلا) ةيرذلا نم صخإ|و. افصنم كلذ لمأتف لوصالإو عورفلا بسان

 ةرشب عج وهو ل اق حابصملا يف هل اق ام هعمجو ناسنالا دحإو ىلع رشبلا قلطب و طنتف

 تنك انفو كلي رقلاب ةمدألاب ىمسيف ةنطاب امإو دلجلا رهاظ هلا ب

 دقو سوماقلا يف لاقو انلش . نيرشبل نمؤونأ |ول اق ليزتنلا ينو ةعمجت لو رشبلا برعلا

 عبججلا عمج راشبالاو ةرشب عمج وريغو ليقناسنالا دلجرهاظر شبلإو لاقراشبا ىلع عممجي
 يسو ( تلق) ةنطاب ةمدالأو ناننالا دلجر هاظ ةرشبلا هتادارفم ِ عارلا لاو

 ربولاوا رعشلاب امترشب غن اهناف تاناويحلا رئاس نود هترشب روبظل اًرشب ناسنالا
 اك عبجلاو دحاولا معيرشبلا نال كلذو (سانلا)اعضو رشبلا نم صخإو. فوصلأوا

 ىلع قلطي دقو نييثالا قوف ناك ام ىلع الا ةقيفح قلطيال عنج ةناف سانلا فالخم مدقت

 سانل اب دارملا ثرا نو رسفملا لاق دقف سانلا نو دسحي ما ىلاعت ِهلوفك ازا دحإولا
 لول اق دقف سانلا ضافا ثيح نم اوضيفا مث ىلاعن هلوق ةلثمو ملسو هيلع هللا ىلص انيبن

 سانلاوهيديردلا حرش يفهيول اخ نبا ةركذمال.سلا هيلع ليلخلا مهاربأ سائلا تالا نأ

 بلغ نكل نجلإو سنالا ىلع قلطي دقو ناسنا هدحإو افإو هظنل نم هل دحإو ال عمج مسا
 ةنجلا نم سانلا رودص يف سوسوي يذلا ىلاعن ةلوق كلذىلع لدي سنالا ىلع ةقالطا

 سانلا رودص يف هلوق نم سانلل ريسفتو نايب ةنجلا نم يللاعن ا كلذو نشانلاو

 نذوعب سنالا نم لاجر ناك ةنإومل اعن هلوقيف الاجر ماوس اكاسان ةي الا يف نجلا ىسف

 قاقتشا يف فلتخإو نيلقفلل اقدارمو رشبلا نمّهعا نوكي هءوبع ىلو نجلا نم ل اجرب
 سانا ةلصا نا يل اروههجنإو هي وبيس بهذ يواضيبلا ىلعوتيشا> يف يحاذخلا لاق. سانلا

 < كلو نحياو سنالا نم لقاعلا نإويجلا الآ لاقيال ةنال (دسحلت)ا ةبادلا نم صخإو

 2 2 2 2 يس ب يي يبس بس لس ل 77#7بت



 دق نوبرثللا ةداسلا أم]و ؛ ىاث الايرنؤللا لع بل دتسملا .زاربالا ران اذهو
 يف اوقرغو ٠ قخلا ىلع فلاب لول دتسا ىتح. ءاطعلا مل فعوضو. ءاطغلا مل فك

 ماسقنالاه دنع لبةيالدوجولا رهوج نال كلذو . قرذلا طاش ىلا |وأي لو ةدحواا رب

 7 م اركالإو لالجلا وذ كبر ءجو:قبي ور ناف اهياع نم لك ىلاعن هلوق ةراشاب

 مودعملانوكي نالوقعلا يي لهو.٠ دوه 7 أ هدوهشو يفاصلا بيرذلب وجور شم ا |[

 دوجوملا ىلع ًالياد

 ؛ ليلد ىلا راهلا جاب! اذا .. »بش .ماهنالا يف يعل نسبلو .
 دازب اهاس يل هل اسر ةىروهم نب يلع يديس ذيب فار زاكلا فراعلا لاق

 كتلنل كرفسفن كفرع,دنف ةبرري بوع :يءومفي ور كفر كتف .ةنينن فرع نم ناكل

 أ[ مط« ليطلا)»ينمملا ةيس ماعلا فداريو . وب الا كسفنفرعتال كل ذك كب الا ةفرعنال
 يرولاو. . «قلف اداضياةفداري و سو هاقلا ينام ىتلخلا هأنعم نالم اللاو ةنكاسلا مملابو ءاطلا

 زانلا ٌةرذ مهنا ثيدحب كلذ نمو قلخلاهانعمو سلف ك«هر كلو ايصال فاك صح اك

 ْ ملعفوةلخ يأ هلل اةيمانب |ولفمتالعمي كيحب هو هللا قلخاه انعم هللا «ةيمان»و ا اقل ا يا

 . هريغب موقي أموهو اضرع وأ همني موقي اموهوأ امج ناك: لوس 0 لك م هب ىتاخنا نا

 | مسجلا نال(ناويحلا) مسجلا نم صخأو .مدقن اك صضرعلا فالخةنال( مسجلا) قاذملا نم صخإو

 دنع اذه ةايح هيف املك نإودحلإو !داج وا ناك ان إو وج وسفنب ماقام لك قلما نم معب
 | الاءيش نم ناو ليلدب ةايحلا هيفه دنع دوجوم لكف ةيفوصلا ةداسلا دنع امإو نييوغللا
 نوكي الو هب ىلاعت هللا عسي قطن هل. هيش لك نا ةنايب مهيبست نوهقفنال نكلو هيجي جبت

 لك جيست هقف ىننف نوعيسنال لقي لو نوبتنتال نكلو لل اق كلذاو يح نم. الا قطنلا

 لقيلو ريطلا قطنم انمّلع لاق ثيج مالسلا هياع نابلس ىلا رظنتملا هعام فيي لو ءيش
 مسا ةنال ( ةبادلا ) ظنل ناويحلا نم صخإو . عامسلا ينال هقفلا يف ةي 1 نال ةقطخم اتعيس
 ريطلا الا هيوا اخ نبا لاق : لقعيال امو لقعي نبم ضرالا ىلع بد نم لكل عوضوم
 ضرالا يف ةباد نم امو ىلاعت هلوقب هانثتسا نم تحبو (تلق)اضيا حابصملايف هانثتسا دقو

 هللا ىلع الا ضرالا يف ةباد نم امو يل اعن ِهلوقب مويعلاب لاق نم باجإو.ةي الارئاط الو
 يف ضرالا ىلع بيدي ريظلا ن أبو نييم باتكيف لكاهعدوتسو اهرقتسم مغبو اهقزر

 دعب صاخلاركذ باب نم ةبادلا رك ذ دعب ىلو الا ةيالا يف ريظلا ركذفويلعو ىالاح ضعب

 ظ نادرو لخنو ةبكاف ايف ىلاعت لوقو ل اكيمو .ليربجو هنكللمو كيمو يل اعتولووق ين اي ماعلا |
 00 سا ا يييتيبييكلئشتن222نْنللالللبلسل 2077 2 تتبتبببيببتتبتتتشلالاللل0لا0ا 7 بت 05757070707 7 7بتبت7للاالا ا 00 22للللا 22 !



 للرالا

 نوكبةراتف فلاحي دق ب دق لاحنإو لاخلا ى لظلم تا 2 نايثالا يل 3 0 ناو
 ةفدارتملا ظافلالاو زاجتالل ةكرتشملا ظانلالا اولعجن بانطالا نوكي ةراتوراجيالا هاضتقم

 | مريغ ادحا لو ري نا مهم ةرّغو. اطامكو اهماقتبهغالبلا ةزايجىلع مهم اًضرح بانطالل
 نضعبب ةغبتن نأ يغبدي و١ كررشملا ممالك نم انيلا ل صو امضعب انمدق دقو. اطاجر نم

 لوقاف'. كلذلا موجنو نضايرلا ريهازا ىصحتَوأ ىصحبال يذلا فدارتملا |

 6 فدارتللا بلطم ظ

 ةغللا ةمثا هدرفا دقو درنم ىنعي ةددعتم ظانلا وهو ةسكعوا ملاربإلا دضوم فدارآ للا

 | يالا تح اصرفلل امريرغلا دكا نط ما لجل املا
 : كلاذن هرثكا اهضعبلو مسافلا ءايشالا ضعبلويفركذ. فول ىلا ناسا ل ايف : فولسملا

 قللذو نعل واضعا نم ضخعامو ناين الايف ناك امدفدازملاب روم أ دتياام لوأف
 | عوبلاو. مدا يفب انمركدقلو ىلاعتولوقب فكشم . ماعلا تام دق ند ىربكأ | ةوتنل | ةنال

 ةلو لرب] م اضرالالو ءاييح تاج ١ كلالول هلزقب قولا ةيطاقب نم هدارفأ لا ظ
 (>يغل.ا)ةظينل ىنعمل تعضو ةظنل معا نا لوقاف +”ىضرتف كلير كيطعي فوسلو ةلوق |

 ةضيصخت امإو مودعملاو دوجوملا 0 ةدعرابخالا ممل ام 1 ةغل قلطي يشل !:نال
 ا ىلاعت هلوق ىلع دربال لوالا ا يوغل ال يحالطصا وهف يرعشالا م املأ دنع دوجوملاب |

 | دارا اذا هرما امنا ىنعملا نال كلذو تفي نوكيف نك هل لوتي نا ايش دارا اذاهرما اهنا
 ]| دوجوملا وه ثلا نأب يرعشالا ليا 5 ىلع امإو دجوي يا نوكيف نك ةلوق مودعم داجا
 داجا ديري تكي ٍدوجوملا وه ئشل نراك اذا لاقي ن ١ يبل ا ةروصو ثلا دربف

 للا اندعاب: انيق مودجملا ىنس ةناب اجو لصاحلل ؟ليصحت الذ كلذ لهو دوجوملا
 تبعلا نم رضاعلا هرصعي ١ ىمةنا كلذو اًرمحر دعا ىنارا ىلا ىلاعت ِهلوق ىفاكوبلا

 | كانوا ئوببا دزحوم لكشنالا اعلا )ءىنلا نم صخلو ىلا كافل ام نال ارم

 ليق ا. ىلاعت ِهقل اخ دوجو ىلع ةمالع ةنال اا سو
 ”دحاجلا هدي فيكما +4 لالا يصعي فيك اع ايف
 ركل هنا _. كع لدن ل هيث لك يفو

 رخآلا لوق كلذ نمو
 رديحوتلا .ةلداب ةنوجم رتافد ترظناذانوصغلاق رو
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 ا
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 | ةناف رجلا متن (نوجلاك )و نا دضاهو ربطل او ضبحلا ىلع قلطب ةناف«ءرثلا»ظنل لثم هدضو
 أ ةلوق لوالا نمف ريقفلاومظعلا ىلع لطب ةناف (ريزعتلاكلو دوسالاو ضيبالاىلع قلطي
 مامالا ىلع هق الط نيف فلخمإو مامالا ىلع قلطي ُةناف (ءا رول هورقوتو هورزعتوىل ! عت

 يا (سعسع اذا ليللاو) ىلاعت ةلوق لذثمو مظملاليللا عمطقك انتف مكئارو نا ثيدح

 ةلاق رتتسإو ريظ «اذخ ءىثللا ينخلوقن راتنسالاو روهظلا ةناف(عافختا) لثمو ربدأو لبقا
 لوتيف ىاتتشالاو و ىيظلا ىنعم نيب ىنعي قر افةلصلا ف ذر> لعجي موضعب لاق و حابصملا ِ

 (ميرصلا) 4 ةنمو ةرينلاو ةلظملا (ةي ضاخ ةليل ) موقةن هو راتسأ اخاه يلح اذا 4 يفخ

 نايرلاو ناشطعلا ةناف (لهانلاو) ريقحإ ١ معلا ةنال (”لاحلا رمالاو )ر اهنلإو ليلا ةنال
 نالعالإو ءانخ الأ ىنعمب نوحي ب ةناف(وازش الإ )ةنمو عاقل نضوالاب ياللا نال (لئاذإو)

 دق( ىرخاةدئاف) ةلمجس وماقلا يف كلاذ نمو اهقوف اف ةضوعب ةنمو نود ىنعمب (قوفو)

 ةنا هبأو دضتب و لاق اوظحالي ناامإماوهو 20 مسأب ءيثشلا برعلا ييهست

 ةييلملا ةيراحلا مهيمستك كلذو .ةهدض نجلا هدحزواج اذإ ءيشأ 7 لزواج

 نإو جيدملا باب نم نطابلا يف كلذ نوكيف ةحالملا 1 بدق اما وراقي وم
 هدح ةصل | يف زواج هنا ىلا ةراشا البلع ميسنلا مهتيمس كو . وقل | يرم هرهاظ ناك

 0 تحن هاملا ىري نا هلق ىتح راصبالا دحزوأج ةنال كلذوروعا بارغلا مةيمستكو

 رعاشلا لاق دهدملا ةير نود نكل ضرالا
 اروعاب بارغلا سانلا لظاك ديس ومس نيح هويلظ دقو

 عم مي ا نا امإو
 را ا "اوت لل ريسلا اهيف لوطي يثلا ء ؟ديبلاو ةيربلل لوقكو . كلاهةنا
 رفسلل اورهذ اذا نيرفاسملا ةعايجل مهييستكو. ةاجغل | وهو زوفلا نم ةزانملاو ةكلبم اهنا عم

 رطخمي الو مماغل يف مهنفت نم كلذ لك . نوبهاذ ةعاجلإو عوجرلا وه لوففلان ا عم 0

 | مدقت دنف ةريخك ناعمل دحإولا ظنللا اولعج ىتح ملام ىيضل كرتشملا وعضو مهنا كل

 كلذ !ولعف انإو . هل اج قيضي فيك. هلاح اذه نمو ممالك نم لمغتسملا ةدع كلل
 اوغلبي و ٠ اهتيصان ةغالبلا 504 . ةريسيلا ظافلالا يف . ةريثكلا ىناعملا اوعيجتل

 اوعيجت . ةليلفلا ظافلالاب . ةليلجلا يناعملا غولب ةغالبلا ةقيقتح نال . اهتيصاق كلذب
 نيبمماوذ يف اوعمج امك. ةحاصفلإو ةغالبلا نيب ٠ ةنيقرلا مظافلإو . ةقيقدلا مهناعمب
 . ناديملا كلذ ةبلح يف نوفباسلاو . نايبلا لها مأب ريبخ تنإو . هحالملاو لامجلا
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 أرك كلذ أل جلا ةقوغم 8 80 برر اذه 1و ةقللا براض ما | |

 | تايبالا نمودو قفرب اهقوسي بكارلا كلذ نكي لو اهتثر برضي لجر ثحت اهريسأ ظ

 ظ رخالا لوق ةلثمو ىنعملاو بيكرتلا ةبيجملا |
 يداصو موحت نيعفلوح ك ةنأ الا وبما ياحي مفو

 يو تبع ميلا كلت لوح مو اهريو دن رغص يف يملا يي 14 هب وبحث مف نأ هدارم ْ

 هرك ذب نال ما دختسالا هيبش نم يداصو ةلوق نوكيو ناشطعلا وهو يداصو ةحراجلا ||
 فو ذحم ريض ريدقتب مادفتسالا نيع وه نوكي نا لمطعم و املا نيع ىنعم ةدارا نيعن |
 يا لوعفمو لعاف ملوق يف كلذ ]وفذح ام اهيلا داص ةريدفنو تديعلا ظنل ىلا دوعب |

 ظ رعاشلا لوق كلذ نمو كلذ لغم مو هب لوعفم |
 داص كايفل دروم ىلا ىلا تعمجتسا اذا يلام ١ نيعاي 0

 ةمح نبالو بارعالا ةقفإوم عم ةيرونلا هل تمت اذهو
 تانوأ دوجلا راح يف هل مو تفلاىدنلل تافلا همالقا

 كلذو هيلئاسناتيحب تمام هدوجر احب نايا توحلاودو نون عج انه تانونلاب داراإو |
 رخ الا لوق ةنمو اهنام ةتقرافم يفو اهتايح ركل ١ كلذ يف نال |[

 ءاجإب يارلال دقي ةنيع نم“ - فلا همال يف راق ينجم ظ
 ( ينئارلا لتفم اندهش مكهنيعنم) لاق ولو فلال اكماوق هعرد ينينعب عردلا ماللاب دارا |

 لوق كلاذيف ةتدجو امفطلاو . كلاذ ةتافف ءارلاب يروي نا دارا ةنال ةيروتلا ةعمتسمتل |[

 لوقي ثيح هللا ةمحر ينالجرفسلا يدنفا ميهاربا
 ل لا يراوتك ةنيبج هعقرب تحت ىراوت دق يذلا يدفا

 0 ا ل اا

 ”نيغلاب“ ”نيعلايذهدصاق تردق 5وةايحلا ءام هرغث نرم تعنم

 نيغلاب نيعلا كلت فيحصت ىتأ افو ةنم تلواح ذف يبق عارو

 بلعتلا هب فصوي اموهو ليملاوهو ناغورلا نم غارراصف عار ظنل فحص يا 01
 نا ملعا ( ةدئاف) ةيانعلا ةتكردا نمل ةيانكلا ويف ناف ةتركذ ام كرتشملا نم كبسحو
 ءيثلا ىلع كارتشال اب قلطي ام وهو دا دضالا ءايسا نم ةغللا لهاويمسن اءون كرتشملا نم |

 شطعلا 1 ةيراجلاةايحنا نيعه بلقلا هاطغ4 سفنلا؟ ميغلا" سيشلا | ١
| 
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 ياررنص نهرودق (دادلإو) يدوادلا نع عابجلا رينكلا لجرلا نيشلإو . نأح 1

 يقي موؤنلطام اذا أ | داصلا سوماقل ١/ ىف لاقو, نايحيلأ نع ديدح نم هليقو 9

 نوكي * ادوهو «تلق» كيرمتلاب ياديصلا داصلا اضياسوماقلا |!يفلاقوةنم اردق 47

 ىلع ءادلا كلذ ةباضا اوك كولملا تيهجش * برعلاو تافتلالا ةعم عاطتسيال قنعلا يف

 مال مراقوو مهييكس مذعل نوتنتليال يا ديص كولمو ديصأ كلم اولاقف خدملا لبست

 0 خرم كلب دلا داصلاوو لالا بفعضو ةقاهلا تامالع نمد تان 2 ودع

 نشر 1 يرجع رج (نم )نار 10 تواكشم بحلص ؟ذو: قي انتل نع بالا
 ةسمخ داصلل ريف شطعلاوهو ىدصلا نم ناشطعلا لجرلا اضيا داصلإو ( تلق)
 .٠ نايح يبا نع لل | توص داضلإو. سومانلا يف ام ةأراا جرف (داضلإو) .ناع٠
 نع عاجلا ريغكلا زهشلا ٠اطلاو. ناجل. رع هللا اهوفكل 0 ةكي الا (ءاطلإو)

 مقل لق (نيعلا اوزةاتنلا يدن ء :الخاإو . نايج يلأ ع نع نينا نود 5 2ع . الكتاي او)يدوادلا

 1 ل كا (نيغل او)يذوادلا لاق كلاما مانس اهأ م ىناعلبا ن . اف اي ضفب

 لاق قو ميخلاو ..شادعلاو . يماقلا يطغيا«نيغلا سومانلا افلا 7 0 دلاةلاق + املا درت

 ) ءانلإو ) ن ناعةدس ةىت ل لعوب ف ع هلا. نيعلا رصتخم يف

 را كنز يرركف 0 يدوادلا ن نعزرحل دب زم 0 تليد نع ذيل | محل

 يسيرع يبل ٠ ند !١(فاقلأو ) ء > الأ مدن م 1١ مق نانرح نيب اند

 نأ رع لكرلا (فاكلاوز) يدوادلا نع هريغ نع يغتسملا فافلإو نايح ىلا

 اللإو عردلا يفو ة.ءال عج (ماللإو ) يدوادلا نع فيعضلا لجرلا فاكلإو . نايح

 اضياةعو نايج ىلا نع ودبي ام لوا رج ثا ١ قرو (هملإو) يدوادلا ن و شا ١
 .٠ يدوادلا ن ع .ةرجخبا ع هكيناامم 0 ملا لاقيو نونا الادوهو ماسلا هنا 4

 يملا دخيف ةيلعل» : اذا نايح وبا ةلاقءابللا( ءاطا |و) .ناعم ةعبرا اه مدقن ( نونلإو)

 نايح يا نع لعنلا عسش (فلا مالل|و) نايح ىلا نع توما الهلل ا ةهلاق

 . يدوادلا نع بناخلا ان . نايح يلا نع ثوصلا 5 (كفلول 5 يدوادلاو

 يناعم تفرع ٍفو رحلا ءامنا ظانلا ينو فرحا ظنل يف عقإولا كارتشالا تفرع اذإو

 ءالمعلا يلا لوقلئم هراعشا يف ةيروتلا نم ءارعشلا ةلاق ام

 طغلا ةريغ مسرلا موي _لادب نكي د ءار تحت ٍنونك فرحو
 يناعم نمو قيفر 2 1 لادا ينام نمو ةقانلا فرخلا | يناعم نم نا كل مدقن ةنال



 ثيرقلوةيف ابفذحي يت ضعب زج يك سب و هوأذ ةمرك ااذا وا

 ناك اذا ةنا وهو ديعبلا ىنغملا انا ىيدرا دقو ديز يبا نع حابصملا يف الق نأ نارألا

 . ايرثلا ىلا ةلصوت ين اهبكر اذا هب ولعتف ىرثلا تمتامركيو ةقانلا هذه يرقي ن

 نعل يف اما كيرجتسي و هزيالإ ءاجقل !رييفودخا نم فرحا سبل هنأ 4( ان دعو يذلا بمجتلإو
 ها ؛بزعلا لجرلا تفلالا سومانلا يف: لاق ( فلالا) لّوالأف . رثكا اا
 تلالإو ٠ نايجت يبا ءالما نع لضافالا ضعب ةلقن ءئش لك نم دحإولا فلالاو
 عاجلا ريغكلا لجرلاو حاكلا (هابلاو )يدوادلا لضانلا ظفيةتدجو امريتحلا لجرلا
 ةهابلاو طابو اه الب دملا تاغل عبرا * بلا يف يوانملا لاق يدوادلا ريخالا ركذ
 ةطيلسلا ةأرملا (هاجلاو) فيحصت اهب مالاقو ةبيتق نبا ةريخالاركنإو هاجماك هايلإو ةهاعلاك
 نايحيلأ نع ةقانلا هيف بلحن ام (» : انلإ و )يدوادلا٠ هركذ كب ات ةقانو: ناو ا لاق

 ُِ يجانشملا ةلثم لقنو نابيج نيج ىلا ع نع تيبلا قدارس (مجناو)ايدوادلا نع ىنشلا نيغو

 3 ريسلا ىلع يوق لج مج نات قابيغللل ىرعا ىرل ميلا ب 0 حاوسلا

 يبا نع ةناعلا ىلدزعشلا نك )يدوادلاو نايح يبا نع ينم ( امن وز يدوادلا

 ةنيمسلاةأرا ]و٠ نابج:ىبا.نعولذلا يدي نم لع فقإولا وه (لادلإو) يدوادلاو نايح
 قفر اذا يلدي يلد ن ٠ ايي ر اقوا ق قود يذلا وه ضنا لادلاو «تلق»يدوادلا نع

 ةلاق 2 . ةندحاوإ ارجت 57 ااو)يدوادلا ةلاقف رع كييدلا نم (لاذلاو ) قوسلا يف

 بلعتلا بنع ىي يذلا وهو درصك تعلقت هنا يوانملا 0 نسمات ف
 راغلا لخد امل ملسو لع هللا ىلع هللا لوسر نا ثيدحلا يف ءاج دقو ةماعلا ةتفرح
 لااقرعلا ديزز مءارأ ل نا ضيا سومحالا فلاقو. ةءارلا طاع ىلع هللا تبنا

 هياع إو دشنإو يوانملا ةحراش

 اكيد كا خيو اهرفشبواهرخ ك5 ظ
 نم جرخي هنأ أووغرت ةقان فصي رعاشلا اذه ثأق..ها اال طظاباوررجن ١ دب زيع ءارلاف

-_ٍ 

 لي |.راث اوف نرال ترضخ يف سس الا قروو ا يفررحللا دب ز ةيشب م ىشراهئاغر

 يربلا تييسايلا وهو 850 أ الآ ءالضلا ف ردح هريف نشل | نم نسل و تبدل | زم

 1! ناس ]و ناسف الايقثر يي راخ: ءارلإو . يدوإ دلل نو هيباب دلل راغص ةارلاو
 ( يلا ] يقيادلا نعول ا0) نينكلا ىايلا نامي _ويآ ملاغ تسلل دلما
 نع جافتلا ( نيشلاو) يدوادلا نع ظرفم نهس هل نم نيسلإو ٠ نايج ىلا نع لبج ظ
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 رسج يف تلاق ثيحةينوعابلا ةشئاع هللا محرو قرطتسي يا اهيف عرشب يفلا قيرطلاو |
 قوقرب رهاظلا كللملا انب امل ةعب رشلا

 هعيطم هل مانالإور يان داخل وبسم وقرب انناطلس ىنب

 هعيرشلا 0 اياربلل ةةينحلا يف راج
 ن1 لوغ ةديش ام ارينك امذه اهيتيب نا لوقا : “0 0 000

 ءايلا ناكسإو ءاطا هت تب (فييلا ) كلذ لثدو. تورامو توراه تيأر امناكف !متغالب
 شطعلاو . ةراحلا جيرلا اهو ٠ فيها مالغلاقي نيبدجلاةفاطل وهف ء ايلا كرحلا فييطا امإو

  0لبجلا فرحةنال(فرحلا) كرتشملا نمن ايدو ةبيبجمب كرتشملا متلو. - فيه ة .ةيرا ٠واسم
 داعشتناب يف ريهز نب بعكل اق 5 ةقانلا فرح او. هي ولاخنب 0 ىلا ء 225 نم

 فرظإو فطلا امو كلذكرم دقو زيا ( ٍةنج*نم اهوخا اهوب بأ فرح )ةتفان فصو نيح

 ! مالسلا هيلع اص ةقان يف ارغلم هللا ةمحر رجم نبا ظفاحلا لوق

 ةزهاظ ازا" اير هل با اوم ضاق هناا

 هرهاب ةي 'نماطبجعاف اهكدحإو فرحليقو
 كل هللا ةقان هذه ىلاعت هلوق ىلا ريشي ١ ةفانلا يف انا تلقو ة ؛

  1ف وصلا ع نع تدل رقي ةقان - ايش

 فرحرلعهلا دبعب نم اورظنالوموقنإوخإلل تلف
 ضيا تلقو

 يرو انو امزعنودلا كح 15 الك شنونلا كح يفرحو

 ايرقلا رجلا قرع أي ىرثلا تحت ِهي راق ناك اذا
 هيفو فيسلاو . ء اجيل ا فرح ناع. ةعبرا اطنال نونلا يناعم تيبلا اذه يف تعج دقو

 ةرتنع لوقب
  1لالا قّرع ةبيظغا امر ىنهتدوؤنلا ناكمرلعي

 ىلاعن هلوق لوالا نيف. ةإودلاو. توا. نونلإو اهرك ةنذخأ نكلو اباوث ةتيطعا ام يا

 يكحيلوفف . ملقلاو( نر )ىلاعنةلوقىنانلا نمو . وحلا يانونلا ببحاصو يانونلا اذو

 فيسلاي ا امزعنونلا كح اذ يلوقو سوفم قيفد اباكش نال فرحا نون يا الكشنونلا ْ

 , لوقو دادملاب اير لازتال اهمال ربحلا ةاودت درا ايرو لوقو ثوحلا تدرا اجت لوقو

 ىرق نم ةنال كرتشملا نم (يرانلإو) فرحا ركذ بسانيل يراقلاب تيتا هب راق ناك اذا



 هنا

 (ىتسلا) كلذ 0 نشر أ يراهن يو فرعا أ ىلا جرف جيرشلاو

 يذلا ىدْنلا يدسلاو. ةجلل | | يو ةأدش عج تاو .٠ ٠ بوثلا ىدس ةنال ةلوبملا نيسلا فب

 ةنمو .ةربالا قرخو . اهريغو ةيحلا مس ةنأل (مسلا ) كلذ نمو. بام الب نوكي
 ىهو راوبلا نم كلاهلا ةنال (رئابلا) كلذ نمو . حالصالا مسلاو. طايخلا مس
 اذا لجرلا هتان لو قارومالل نذل نانا وبا قوز امون مثكوراوبلا راد ةنمو كالملا

 ةأرم اداسكن م يا ميالار إوب نمدللاب 1 ءابلإو . ةينحتم|و هتربدخا

 نوياظي النمو ةإونلا رهظ يف .ينلا ةرقنلا ةنال (ريقنلا) كلذ لثمو. اط جوزال ينل ١

 نرفللا ةون قش يف نوكي يذلا ضيبالا ءىشلا وه لييتفلاو اليتف نوءلظبالو ةي 1 يفو اريفن
 رشنت يلا ةبشخلا ن.لصالا ريقنلاو . ةاونلا ىلع نأ ةةيق 0 ا هل اك

 ّلفمو ( ريقن هبعكل ا ةنمو توصلا ريقنلاو - ةذيبن دتشيف هيف ذبديف
 قحلا لصفو.. ةبادلا دي لصافم نم لصنملإو . متاخلا ةصف ةنال 1 *رصنلا ) كلذ
 ةدشو.٠ ةءاجئإو. حايصلا اهنال (ةّرصلا ) ةلثمو ( وصف نمرمال أب كيتي و) مطوق ةنمو

 مدقت دقو ماهثلاو . مظعلاةنال (لياحا) كلذ لش .وةريسلاحرشيف يليسلا ةلاق. دربلا ْ

 هركذ نسما ليلجلإو (ليلجو رخذإل يددعو) ةنغهللا يضر لالبلوقةنمو قيقد تابن نا
 اهنال ة>وتنم ءارلا كي رحتي (هكرشلا) ةنم دج رينكف نيينعميف كرتشملا امإو. ىليهسلا |[

 نم ةدحإولا تو ريجلا تفن (ةلجحلا ) ةنمو . ةّداجلا قي رطلإو . ديصلل بصنن يقلاةلابحلا
 يففورعملانوللاةنال ماللا تفن (قلبلا )ةنمو . فوج |ملعلمجتتل ةلجل إو. لا رئاط |

 ةدحوملا ءابلا ضب( هَّريْلا )ةنمو م ظاظيشل)/ىلبلا وب طنا دب لو كارد
 دقو. ةقانلا وا ريعبلا فنا ين نوكت ينلا ةقلحل إو. لاخن اخ ١ اهمال ةرك زوي ةففخلا ءارلا تو ٌْ

 يلوق يف نيينعملا نيب تعج
 : ناقل شام[ تعا اللا ساق
 هزي ةرغتوبا "البلا | ةديليرب معتلا لت

 ةلصت اهنا دارابإو ةهرب عمج يناثلا تييلا ةيفاق يف هربلاو لاختخ اط سيلو مازخ اط يا
 ةلغمو ١ ضييالا يقنلا ميغلإو ٠ :ليوثكلا ةناف ( ربصلا ) كلذ نمو اًريثك ةردشتو اليلق

 | هل كريت ىتح ةقانلا ريعبلا درطي ناوهو .ريعبلا نانسو ٠ عمرلا ناتسةنال 2 (نانسلا)
 .نموولها ريغ ءىثشلل ىدصت اذا برضي ( عرفلا ىت> لاصفلا تنتسا) لثملايف شم وق ةنمو

 نيدلا ةعيرش اهنال (ةعيرشلا )كلذ نمو .ناتضييبلاو ٠ نانذالا اهئاف( نايثنالا) كلذ ظ



 عيسنال كنا ىلاعتلاق ظعولا غامس نوعنتنيالف ىق وم ظعولا دنع مهنا تدرإو تاومالا

 رذنملا لوق دنع الطصالا بيذبت دا لاق صلا عيسنالو ىتوللا
 ماه نماثلا ”ذذاملأ كو . “ يئولنال“ 'ربغ أابالا

 .ياوايا هال (لاواسفالا) كلذ كعموأ ؛ ا 17 نا دارإو قوم ىا
 رعاشلا لوق يف اوعهدجا دقو . ةلمالإو : نيعلاناسنإو

 ”لوبطع ليلا داونس يف ةناسنا ٠  اهتلقم ناسنا اهئاسناب ئرت
 برغل "سرب نيلئاتلا نم اهريغو نايحيبأو سسوَماقْلا تحصل كرأ تبا !ذهأ فو
 ةغل ناسنالا يفو كلذ ف رعاف نيدلوملا لاهتسا ندوه امإو ءانلاب ةلاسنا ليمتسن ل
 ْ *”كللذو .تويناي رأض ةزوطأ فذح فتفنخ اذاف نيسايا لع حمجت و ناسيا يو ىرخا

 ةيبنوب تم لجو زع هللا نوكي نا نكميو ةزيطا جرلفب تفنخت نانا اهاضا سانلا نا اولاق
 تافضلا لاك نم نأسنالا ثادرفم نم قرفت امويف عمج هنا ىلا ةراشإو هنأشل ًايظعت
 لاّكلا تافصو

 دخإو يف ملاعلا عيج نا . رركتسمب هللا ىلع سيلو

 1و هاش لاغ ايار اكل زد ف رزلا ف ه4وعز ( اق هاذ نقال
 طعدعبإب للقول (لان ألا ةعيبط: ىنعتلا ةميبطلا رافال و." ناك لانا اول اغروع 36

 | ناير ثيدح ناهلاعلا ناعما لم ساحنلا نوك ينركذإو نونلاردكي هذه نا يبارعالا

 آ اليك ام ة(نربأ نع القنو زئان الأ نباوربلا دبع نبأو ةريسلا يف يبيسلا هركذ ةروسق نبا

 تيارلاق ةروسق نب ناير نع تفيعضد انساب ةريغو دعس نب ينغلا دعو ذ لاق هنا

 || ابولانلا ع نا هللا لوسراي تلذف ةجاكف طحرشلا يداوب لزان وهو لس هيلع هللا ىلص ؟ىنلا
 ٍتوللا راظنف ماّثلاَب ةشجنر اح جت أف نيتتيم ببرضف لجر جن عهشو مرط هيف انل | ليعيف
 10 ايعيف ال انا 0 بو ضو مايعلا يف امراجشأف م ايعلا ىف هراوشمىيلداف

 أ ران اهب جرخ 5 ةدنزوع 1 0( ايوه جر اهغ لسعويف انأ للا هل ال 1 ارالإو

 || الف ةنم ارشاشعا ى ئبتف ماذا ةطقنأت 00د ناديع هل ابن وهو ماغلاب ؛ لأ ا لع انو

 نوهت وم ل يلعأو جرخأف ةعم تناك ةل "لجرلا ىلدافراط لمنلا ىلع نخد

 لاما ةنال (ىفوتتلا) كللذ؛ قم هله افلالا عدبارخ كرب دساومو ا!هوؤ ذقت ن الذل

 رعاشلا لاق لجرلا رك دو

 قأ دصلا بسمو مكيبإو دف .ميرش ينلغلغت فوع اذا
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 ناجو . فيسلا نفخ ةناف ( ننحنا ) كلذ ندو ٠ لالا نيكه هلا ةلحإو

 نافل ومةبغنميأ ندلا فلك ننجلأو يو عاو ١ شو. نيعلا
 يثو ديدحلا قوسلاو.٠ سوفلا نع ىجرت يلا ماهثنلا هانعم نأف 0 ا ليسو

 لبا ينرعاشلا لوقي قوسلا ينعب لبنلا |
 اودغءاخا مويلا عم نرإ اولد اهاولد|و اهالبنال

 قفورحلا نفاق نإ اولا 4:4 تف ذح ود ةلضا ادغ نأ ةنحاطا لا اذه قو (تلف)

 مزاريدغتلا اذه و ماذإو كاك مولا فغب ناربدتتلإو دعب ىنعب ليتتست عم نأ

 لبدلل شي اوهللإو .:لذنلاكبنلإو ٠ سي رسعلاعم ناةلغتو . دغلا عمن وكيالمويلا ناللاحل
 اك اع ل ءالملا اهنال ( ةقارنلا) كلا لففو. ةلبنك|ةي الق وظنل نم دحاو

 : يرش ا كنع ريق نار |١ ماع ع نمةيلظءو. لئقلا بعش نم ةبعشو ريدغلا يف ىقبت يلا

 رئاطلا و ناعم ةثالث 200 الأ دعب 4 0 ظنل كرتاملا نمو

 كلغ تالف تبرض لوقث لخرلا كلعرصو ::مخشلا قزلا وا مفضلا ءاقسشلاو ١ فورعملا
 ميعدعلا)' كلل نيو ذدينلا أو لاف وهف ميجلا ن 0 م سكب قا انلر الخ
 فح لون ادرار لن مثكلا لجرا|و ةبادلا نم ةنإف

 كلذ نمو . ودعلا:ةعرس نم ةبادلإو لجرلا بيصيوب رلا يشحلإو. هئانف يف يا نالف

 نرم ناتثو قوق نم ناتنث نادسا عبرا ايانثلإو ناسنالا ايانث ىدحا اهنال ( ةينثلا
 عبرا فو ذجاونلا 1 مليو كتاوضلاب و كيو ةنانسا لوا ىو تحت ]|

 لقم طرشئا ةين تمم يف لاقي نيبلإو عيبلا يف طرشلا ةينثلإو ٠ لبحما يف قيرطلا ةينفلإو

 ىيصقلاو .رعشلا نم ديضتلا ةنال .(ديصقلا ) قالا قف نأ ع
 نو يرظلا يا ضغلا تابنلادييضتلإو ا خو رير جوه قر اذاف زنتكملا سبايلا خلا

 ار ظنلا نم ويف كو. (ماهلا) ظفل كلذ
 ماهو ”هيخرأ  ممهار دضت 39-5 مف نامزلا يب قون

 ماهو ترظع ملل" عننجالو عاش + ايدلا خ كررغت الو

 انراطو طز اقم قلق. كوالا :لطيسادف كو دقن
 ماه ظعولا عاهتسا فنع مف ماده غي كتيدق عيطتألو

2 

 يلا يو. ةماهت عمج موبلا وهو ا ةعلرأاا ةراطبلا لافيإل رودرا عارم اة هإلا
 1: نات قوافا ناسننالا س أر يثور ةماه عمجيفانلا تييلا ىف ماهإو  لوالا تييلا
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 اواو

 . ةبادلا رفاح نطاب ضرالاو ٠ ةديدش ضرا هب موكزم ياضور أم نالف لاقي ةيكزلا

 ةورفلا دورو ركنا نمل اقالخ ءارآلا ةدجحإو اهنال (ةورفلا) ضرالا لثمو
 ةورنلاو . ىنغلإو ةرسيملاو لالا نم ةورثلا ةورفلإو. سارلا دلج ةورفلإو . ءاهلاب

 اضيقورف 1ح سلع رضا نابع قش 0 ةورفا|و. فتلملا رينكلارجنلا

 . ير دجلإو. رقبلا ركذ ةنال (روقلا) اهلثمو. كلذل رضخ وهف ءارضخ نحن تزتهاف

 اباثمو - ليللا قفش روثو. طقألا نم ةييظعلا ةعطفلاو . هكربم نم ربعبلا مايقو
 مدقلا ةرامج نيب امو. تييكلا فرط نم قدتسا امو. ناسنالا دلو ةنال ( لا ١
 رهدح ياوتبظ نودام فيسلا نميبصلاو٠ هالعا نم ص خت اه مدقلا ةرامح و. عباصالا ىلا

 || موق ةنمو تلق - (يصلا ابصلا ينأي انإو ) جاجتلا لاق ابصلا نم لوغف يبصلاو . ًاليلق
 اذهو محزامو ةلايغ بعادي نب يبصلا لعف هتيب ىف لعفي يا (يبص هتبب يف ىنفلا نا )

 ضب يف ةليعتسي و. ماعطلل هللا ةلزنمب ةلعجي نا لقاعلل يغبني نكل خو دل جرلا تييب يف

 ةملظلاو . ةيشخولا 3 :اف (ةلّطيغلا ) كللذ لفمو ٠ مإودلا ىلعال تاقوالا

 لحل كالذوك 5:7 نب اعنلا ةبلغو. تاوصالا طالتخإو . فنلملارجثلإو . ةديدشلا

 يورناعم ةعبرا هل تركذ ( ”ليلخلا ) ظنل كرتفملا نرسو . ةريسلا جرش ثيم

 ريهز لوق ةنمو. ريقنلاو . قيدصلا
 مرحالو يلام ”بئاغال لوقي ةبغسم موي ”ليلخ هانا نإو

 رعاشلا لوق ريخالا يف اودشنإو بلقلا ليلخ او. فنالا ليلخنإو
 مصعملاو فيس اق نيب نم هليلخ دإوس عيص 500

 ةداسسارلا ميو 520 رك :ةنأف (عدفلا). كلذولسما

 هلل لستم د ذالا ىذشلاو. اضيا ةاذش ابتدحإو ننسلا ىرم برضو . ةاذش

 . ةياغلا رصقلإو . ببونلا رصقو *فورعملا روصنلا دحإو هانعم ناف (رصقلا )

 رصقلاو ٠ رمالا هسراصق ةلثبو ٠ ( ثوملا كرصق كلادب ام شع) رعاشلا لاق

 لثمو ٠ مايخلا ْس تاسوبحم 9 ثاروصنم روحو فرطلا تارداق عجدمو سبحلا
 قب رطلاو .لاللاب : هال تللغ كل وعر دضمو . ليك الل نإن (للا ) كلذ
 يدنلا ةيلح اهنإف ماللإو الار (ةيلحلا ) كلذ نمو. لوزجلالجرلاو٠ ىلمرلا
 ال اتي اماكن لجرلل فلا فرار ارم اي ةصاخ اهنا لاقت اقالخ ارا]و لج را نم

 هدددانف ةيحاثو 0 ةدودلا لحلو. ةربغ هترضخيف تبن ةلحلإو .ةّدنثلا |
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 ءابدالا دحانا صرنا | دهإوش حرشيف ركذ يتابعلا مح :رلا دبع ديبلا | ةظاوع - الضنلا

 1 يلوق اهو نوتيب امتدزف لع هللا نع دقو اًنب هيلع داز
 همالم هدنع نم + كيلخا اهلبخ عم هانخلل ا ةمالا ام

 هيف انو ءاروعلاب َه 2 ند لك نغوبرعلا نع هق

 يلوق ىئةيناعم نم ناعم ةتس تعج (تبسلا) ظفل كرتشملا نمو
 اعلا رولا رهزلا اهم." "اجي يفد وشل عر 1

 (”تبسلا ةليليف نيدلا يبحم دي ىلع 2 فراعم سؤوك نم انتفشرا مف

 كتل كلل نه ليكتلا انكس انم# كتزرخافروعشلا رعش: اهب انئبَس

 (”تبسلاةلظيفلهجلاو ىوطالهإو اهوجن يارن اًظاقيا ليللا يدم
 ”7تبسلادبعانملدنلاكاذفآلاو دبع تبسلا عصا انم ناك نبف

 فعلا ةجريازل اجانحم ةكلي ملف هحوتف ءاج نيدلا يح راز 0

 عم نسا يرا كاوقم وقوف 7 اجا نخ ” توبات تراس نايف

 1 يظل - نيانلا "نم نرفلا ىو ناعم ةعسةل كتنركذ (ة9/1) ظفل كلذ لقبأو
 ةغبانلا لاق نيدلا ةمالإو ٠ ةما دعب: َركذإو

 هياط قمأوذ قا يةلقو .٠ ةيئرر كلسفل "كراع كح
 سيق يف يشعا لاق ةماقلا ةمالاو . ماعلا ةمالإو

 ايا لوط ةوجولا انح  .ننيتكالا ياولاخ ل ]و
 نم هسايقو اولاق ةما نراك مهاربا نا ةنمو ءىثلا يف هب موي يذلا مامالا ةمالإو

 (برضلا) ةعسيف كرتشالايف ةلذمو . اهيناث ناكسإو اطوا مضب ةبعلو ةكحو ةّوزه مالكلا
 مللا فيفخملا لجرلإو . ةنمعونلاوهو عانملا نم تيرضلإو . اصعلإو طوسلاب برضلا قو

 | ةنمو قزرلا بلط ضرالا م برضلاو (ةنوفرعت يذلا برضلا ٌلجّرلا انآ ) ةنمو

 لسعلا برضلإو . ةنم فيعضلارطملا نم برضلإو ٠ ضرالا يف متب رض اذإو ىلآعن ةلوق
 |١ يلا ضرالا قو . ناعم ةسهخ هل ركذا (ضرالا ) هيمان ضي

 ةئاوق تناك اذا هريغو ريعبلا اذق ضرا دشا ام لاقي ةباد لك ةلغس ننال ايل

 ضرالإو ٠ ضرا نالفل تضرعلاقيناسنالا بميصت ين ةاداضوا راما ءةديدش

 لا ةجريازلا ف 1 ردلا 5 مونلا + قلحا ؟ مويلا ؟ ريسلاا



 اا

 ظيغلا نم فادلا كليب ايباوج. . .ةيفاقي يدايلا لد وباأن|

 ظيفلا ىلا اهيف ىدملاو يناخو 2ينلحاروىل-رفلاهيفداز نم
 يلوق اهيف انا تدزؤربلا دبع نبا لاق
 ظيغاا ىلع . ةنم تفرشا دق سفنبلاو .فلدوبا ىسا ولو اهيف تدز دق

 نيرضاحلا ضعب لاقف ةعطنلا هذه يف انركاذت دقو دادحل ار فاظ نبا لاق

 ظلام اناا مل 1 ضنتلا ام - ايظا انا ناب ايد دعيدا
 ننرشق لكو ٠ اظلاب ةناف لينلا كادنيما اي ل جاضلاب لرقم لك نرؤل كلذ

 اًعوننج كلذ نوكي الف عئاملاونا < املاب سفنلا هيبشت ىلع دانب ةراعتسالا ليبس لعداضل اب
 لاف زعالا يضاقلا اج مث ةقيقحلا دارإو داضل اب ةلمعتسا اذا الأ

 ظل نم نيوكت نيانلل مادام ١- اعلام ءعدجال نيااؤذ

 دازف نيدلا مج ريزولا تنخا نبا نيدلا تايفعاح مث ىلا وهو لجرلا ا نم يا |

 ةلوق كلذ ىف ْ

 ظيبلا ىوس كرتي مل ركلا تاك وكرت ام لق يناوقلايف ةداساب
 اطيبلاب يخيل 2 نيعباب لدك ابعجا تااظلا تزاح
 لاق مث اهرافص ةلمملا الاب ةضيبلا مجورافصلا ابيف يل | ةنيقرلا ضيبلا ةرشق يا

 ظيبلاو ل الا لثيك اهيف قدضال .فلد يبا هكيداب ؛ديعإوم نكل

 يللذ ل تمل طا لا ضيق. وان يفسلا ىف ناسا ل بح
 لوقا تأشنا

 ظيبلا يف هابرنمربلا هبر نم ةمتاخ نسح وجرب لظنلا متاخو
 ظيبلاو سفنلا تاوهشيف عاذف بعل ٍفوروط يفر معلا ىضقدتف

 نايحوبا' نيينعملا ركذ عاجلا يناثلا تيبلا ينو ةأرملا جرف وه لّوالا تيبلا يف ظيبلاف
 ظيبلا ظنلل مت ةمبظن 9و تلق ٠ ( ءاظلإو داضلا نيب قرنلا ىنء اضترالا ) باك يف

 ملظن ال يريرحلا ةعقإو ف دا 6 ناعم ةعبش

 0 اهراثا دهحي قيس مس
 همركملا كيسكي ام غيب + .هتأتال عطنا انعرككلإو

 ضعب تبأر 5-5 هاوعد هللا لاطباف 3 ا :نأ ردقيالا دحا نأ معز



 داو ةزوجا ,١ فرا صن ثاعلا ا ينلا ةداغلا 5 فلك

 وخل زكا ين ةركبلا سن اكل كفا زاوجعلاا ىسن 5 ريخلا نا تمئاجملا ى

 ن. نأعم ةرشع تيضن دقو (راجلا) ظنل كرتشملا نمو. يناعملا نياكلذ ريغز ديل ظ

 يلوتب هينأعم

 ترطالوتل دق اك نكون كرا :ايدلاب رواش طل اذا

 14 , اجلك مك كا اراج لصو 2٠ راجل كدمحإو' راجنارادو
 اا ولا معن نكو حما

 مس صا !*راج ريغ” راج رظن الو ْ

 يرهزاللر هازلا ن ٠ كلذ لك

 ةل آو . دودلا قاعو . مدلا قاع هو ٠ ةعبس هيناعم ن 0 (قلطنارب كملت نا

 رثبلا لاقي كلاذلو ولدلإو فاطخملإو ءاشّرلإو. ةركبلاو روحا فو اهيلا جانحت يلارئبلا |
 | كوشلا قاعر دصم قلعلاو - قلع يذ نم ران لاخي قشعلا ىلعلاو . ىنعلا ىلا جانحت |

 000 سنحت 5 1 يع أي نا قلعلاو 1 ل وفي وو

 (لبقلا ) ظنل كزتشملا مو. اهنم بجد يتلا ةيهاذلا ةقلعلاو ًالظنح يا قتاعف ايش
 ْ كفورعللا بيلا. ف 2 كعلم 7 1 ذ دقو ةدحوملا ٠ .ابلإو فافلا تن:

 نكن مالكب 0 تاع ا اطل لت كاتيا خر امرشا بوبا

 هبشي ءيش لبةلأو . البق اهاقسلاقيفاهيلع بصتو اط يفسنم كللبا.دروت ند: ا

 هوا (قرعلا) ظنلكرتشملا نمو. اهالعايفر ثلا طو: :نايبصلا قانعا يف قاعي فدصلا |

 || ريطوا ليخ نود ٌرترواعسو٠ ميظعلا لتككا وهو م اضيأ ناعمةعبس أهنمتركذويناثو
 ةقرع ةدجإولاو طرطاسنلاو . برعلا توب ىلع دشن يل ار رطلإو . ةقرعةدحإولاةعطقنم |

 ءىشبب 0 لاني باوثلا قرعلاو . ءاقسلا يروا نبللا جير ٌرييغن قرعلإو. اضيا

 | ةلاشملاءاطأ 1 اب(ظيلا) ظنل كرتشملا ن ندو٠ فورعموهو ناسن الأ نم بمبصتي امقرعلاو

 ميركلا فاد ابا نا دتعلا باتك يف ربلا دبع نبا لاق ضيا ناعم ةعبسأل تركذ
 د وق اهو ك قمل اث السيل 2 هنأ مترو وتبي مظن روهشملا عاجتلا ا

 ةراجت اوراقعلا فكي رشلا»د فياحلا © بسنلا نم بيرقلا* ريفخلا؟ رواجلا١
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 | يعمر هع ةثالثذبف سر يقف مإذعلا زثكا يذلا ]هنو : ضو ارق + البا ةيقيو
 م راخا اهب بقر عل ةذيب لح لالحلا عع ءاميعإلا انأقب هباتك يف افوكيدجلا لاله وبا دازو

 ةسه تمظن دقو (بمتلا) . كرتشملا نمو. لالطلا لكش فو ديصلا دنع ا

 يلوق يف ةيناعم نم يغمر يشع

 هبحن ةبحلا يف ضقي ملوهو 2غ قاوشلا نم ىضق دق مرغم

 2غ لاو عفلا ليا ملل يويخفا ن0 اطال

 0 قيورشاو 7 0 هونج ىنضأف 00 هآر ح تبصأ لب

 ""'(بحت فيسلا غلبي سيل هنا "احن ظعايقر“ هللا لق ِ

 "هب رصقي .ةينح يرجت ليل . يفاوب 7 "1"! يغب يل نم ١
 يي ف اضيع نلعب اخ حتا را 0 وذعف

 نهيلا هله ووش رم قرفلا ب نافل هر دعبل ننركذا هولا اكساب (نيرئلل) كرهت رم

 نرذلإو. ريغصلا لبحلا نرقلاو ٠ هلوخد ن. عنمت ةارالأ وم رك. للا نإ تقف ىف نوكت ةلفعلاو

 فلئخا سانلا نم نرقلإو : قيرفلا قع ةبلما نرتالو تارا رطش تاوتويف

 ةفرح سأرلا نمو. ةنم ةلصخ فوصلا نمنرذلإو ٠ لقا ليقو ةنس ةئام ليقف هرا دقم يف
 نرثلاو. ةنانك ىستو لابنلا ابيف نوكت ينلا ةبعجلا نرفلإو٠ ناتباّوذلا هيف قرنت يذلا
 | ءارلا تف (نّرتلا) امو لزانملانرق هل لاقي مارحالا تيقإومنمتاقيمز زاجحلاب عضوم
 هبحاص نمةاشلا ىنَاخ دحا وندينافلإو . ءانرقلا ةاشلار دصم والا ناعمةسمة ل تركذف

 موهع هللا يضر نيعباتلا رابك نم ينرفلا سيوا ةدلب ثم انأإو نرذلا ةنيب نورق ةاش لافي
 سماخن و .٠ امو رقمو نيبجاحلا افرق لجر لاني نيبجاحا فرط يقنلي نأ عبارااو

 ةايحيف يريمدلا هركذ اف (زوجمل )١ ظفل كرتشملا نمو ٠ ناريعبلا وا ريعبل ويف نرقي لبحلا

 ذلاو .روفلإو. ةرقبلاو . دس الإو . بنر الا يو ىنعم رشع ةثالث هيناعم نه نإويحلا
 بلكلإو ٠ سرفلإو. برقعلاو. شحولا ةناعو. عبضلإو. ةكمرلاو . مخرلإو. ةبثذلإو

 0 لوق فطلا امو ةروخلإو سءشلإو ةأرملا اضيازوجملاو (تاق )
 هداعلا نرع مظافلا جرت افزوجملاب ريخلا إوبقل دق
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 ةمون / ةمقسالا ةددجب هزيم قليفلا+ : "ظنك !ةصضرغاا:ا ١ ,ةلجلا 1
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 ءابذالا ضغب هزكذ ام نيعلا قاسم نمو اهتمدتن ياإو ابك اهنركذل ةلاطالا الولو ٠ .٠
 دأوق يف

 هارب فابآ ةيعللر 1: انيكاف قيللا كلم

 رييضو ةحراحجلا بس هلوق يف رييضل ا اهيلع داعإو بهذلا ىبنعمب لوا اهرك 2 لف

 000 نف ىف هل لاقي اذهو ءاملا ني ىنعمب اهار  رويضو سم ثل | ىنعمب اهتعلط

 رخ | ىنعمب ريضلا ه هيلع كديعل م هن اعم يح كي رفاه 7-0 اًدضنل مكتملار 0 نأ هني د رعلو

 ةياوبأ ةديصق نم وجدل لوق 3 مدقتملا كيلا م نسحأو > هاهو

 ايس ابلسرإو اًقرح اهلغإو 1اكءاهنقوإو اد نمنيغلا فش
 لمت يل ١ ةانفلإو . رثبلا« ام جرخمو . علقبال مايارطم اهنا اهيناعم ا ارظم. يا
 ةسفن ءيشلا نيع نيعلإو . نيعلا لبق نم ةبادما ى ترافع لوقت ةليقل |و. اهؤام ريظي يتح

 نيعلإو . ويتاكىدحا تححر اذا نازيملانيع نيعلإو. نيع دعب انا لبفا ال موق ةنمو

 نيع نيعلإو. موقلا سيئر نيعلإو ٠ ةعيلطلا هل لاقيو مهلعو مهرظني يذلا شدجلا نيع
 |[ ىبا هرعاش رهاطنب هللاذبعل ةنلا هانعم فلئخإو ةظنل قنتا ايف اباتك تير دقو. ةبكرلا
 || دتف( لاخملا) ظنل ةريكلا يفاعملا يف كرتشملا نمو. ةنملا ةلف هكلمب لع هللا نم دقو لغيمعلا
 ابعلطم ةءارب ةديصق كلذ ىنركذو ئيعمنيثالث وحن بلعث يلاما ىف ةلتيأر

 ل اخلا رصعلا ىف ناكن امز شيعو لاخلا كنوجت الالطا فرعنا
 .ء ادوسلاةباعخلإو . ءالبنلاو ذسجلا يف ادوسلا ةنكتلاو .ماللا وخا لاخلا يناعملا كلتنف
 ىلع ربمالل دقعي يذلا ء آوللاو- لايعلا ىلع مايفلا نسحلالجرلاو . دوربلا نم بيرضو
 . لبجماو 6 نب 0 ةبادلأ زم غااو. محلا 3 يع نيف

 لاخ نم بر د ءيشلا ب حاصو ٠ ماس ارو. درسا لسا لات لا
 يناعملا يف.كرتشملا ف نمو. تونا هيحانو قربلا لاخنإو. اهبحاص نم يا ةبادلا هذه

 تونلا اهم. قعم هني الن وحن وين اعم نم ا 2 ديضتسماا دقو (لالملا) طظنل ةريتكلا

 بلعث ركذو ٠ ىرلا عطقو . نابعتلا اهتمو . بابذلا نم عبصالا لوح فاط اءو٠ لبلجلا
 | رفظإ ملا نم فاط امو. رابغلا نم ةعطقو . لعنلا هب اوذ لالهلا نا ٌّردلا ر جتوياتك يف

 اموهو هحرتملاو٠ جنلا ةقر ِ ةادابا]و . روهنملا يلع ريجالاةلواةمو٠ ةيحلا اس و. عبصالا

 0 م

 ةاهللا لبي ءيشن اج الو حرفي ءيشب ءاج ام يا ةلب الو ةلهب هاج ايف نالف ءاج لاقي هب حرفي
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 اذهو اهضعب كيت أيس ةريثك ءايذأ لع قلطت اهناف نيعلاك هانعم'فلئخإو ةظنل قفثا ام
 ىهو لوالا سكعيناثلاو . د>إو ظنليف هيف ةريفك ناعم كارتشال كرتغملا ىمسي مسفلا

 يف لوالا فداري هيف يناثلا ظنللا نال فدارملا ىسي اذهو هانعم قفلإو ةظنل تل ل
 ناسفالاك هانعمو ةظفل فانخا ام ثلافلا. كلذوحنو خفلإو ربلإو دسالاو ثيللاك ىنعملا

 نيب.قارفلا اف تلق ناف نيابكإورباغملا 41لاني وأ كلذ ريغ كاز الإ و نئرتلاو ناوقإو
 م سفنلا ظنل نال ةظنل فلتخإو هانعم قفتا ام امنم لكو يونعملا ديك ائلإو فدارملا

 ديسلا انخيش هدافا ام (باوحلاف ) دحإو اهانعمو ديز ظفلريغ ةسفن ديز 6

 ةدافا ام ديفي تيفدارتملا دحا نوكامنيب قرفلا نا سومافأا ةبطخ حرش يف يضنرم
 نا يا لوالا ةيوقتديفي امنإو دكّوملا هدافا ام ديفيال ديكوتلإو رشبلإو ناسنالاكر خخ الا
 ديز وه يئاحلا نوكةيوذث ديفت امنإوديز هدافا ام ديفتالسفن ديز ءاج كلوق ىف شفنلا

 نسب نسحو ناشطن ناشطع كلوق لفم عبانلاو فدارتملا نيب قرفلا اف (تلقناف)

 مالكنم ذخؤبو تلق. ها عوبنملا ةمدقن اذا ديفي افإو ميش ديفيال هد>و عبانلا نا تلق
 أ ديني الو لوالا ةيوقن الا دينيال ةنا ع يونعملاك يظنللا ديكونلا نا هَراس سادق انزيشت

 رعاشلا لوق لثمكلذو لوالا هدافا

 سبحا سبحا نوقحاللارئاتا كان! “ ينلغبب ةاجنلا نبا ىلا نياف

 اذه ىلعف سبحا سبحا ةلثمو ةتيونل دافا انإو لوالا كانا هدافا ام دني لل ينانلا ئلات أف

 ىل ذا ةانعم فلئخإو ةظنل قفتا يذلا كرتشملا نم نوكيف يونعملا ديكوتلا سكع نوكي
 برعلا مالكيف ا ذهو ىنعمو اظفل قفتا ام ناكل لوالا ىنعم هل يناثلا انلعج

 ثيحو 5 اذ لم أف ةمدقنلا ةثالفلا ماسقالا ٌِق 0 تفرع دق كنال

 ةظغل قنتا اف مهنغل ةعس اهبرلعت ةنم ةذبنب كنا فكرا بحاف ممالك ماسقا تفرع

 كرتشملا هانعم فلنخإو

 دك كرتشملا 2

 يكيسلا خيشلل يف دقو ةزيثكءايش م لع لطب ةناف يلا

 ىرخا ت تير سحيم 0000 ةينيع ةكيصق

 ايعلطم ةعارب ةلسلسلار ح نم يدينحلا نها دبع نيج الكم

 نيعلا ند كيف رتبصا دسج نم 1 نيعلا ةليكماي دخلا ةينافاي



 ليلا

 | نم صخخلا يف ةنودقتعي ام نوركني كلذلف . لمعلا وسو دقحلإو لغلا مثرواف- لمالا
 اوعظاقثو- ]و رجاممو لوصاخت كلذبو ٠ لئاذرلاو صئاننلا هنصول نولحتت و . لئاضفلا

 اوربادتو
 محر يوذاوناك ناو لاجرلا نيب ةعطاق فاصنالا ةلق لزتلو

 | ماعف دوجو فقوت ةغللا لع ىلع فقوت٠ لع لكن ال ةغللا ملعىلا جاتحم لاء لكنا انلق امنإو

 مدع الو دوجو هدوجو نم مزأي الو مدعلا مدع نم مزأي مع لك دوجو يف ظرش ةغللا |
 اذإو رعش تيب بيكرت ىلعردقي الو مولعلا نم أهاوس اعيش فرعي ال ةغللاب ماع كف هتاذل |

 هدوجو هل مثيل هب واط ماما اههدقي نا لع بلاط لكل يغبنيف لع لك يف ًطرش ةغللا تناك
 نراييلإو يناعملاو وخلاك مولعلا نم اهريغ ىلعو دوجو فقوت ةغللا ىلح لع لك فقوتف

 ماع بلك نا تبث ثميحو لاو هب ام ىلعمدقم ءيثلا دوجو هب امو لا فقوت عيدبلاو

 لام سأرو . هنعانص كالم يق ذا مولعلا يبلاط رئاس نماهيلا جوحارعاشلاف اهيلا جان
 ظ اياطم 0 5 واه انانق ةعسونلا ىلا اجايتحا دشا ناك كلذلو . هتعاضب

 اهيداوب لويسلا مارت نم هارب ام عزجلا مدعو. اهيداوب و اهزوافم عطقل مهلا |
 1 ا ارتب 2 لصف انه اهزاهزا يدلج 1 ا

 لاط ةغللا يف عسوت الك رعاشلاق. اهيقَتيو ةبتعت لفاسلاو٠ هينطصيف اهنم اعلا فرعيلو |

 | عيطي الو ٠ باذعلا اهاهانمنم علضتي نا ةليقبنيف . همارم غولب ةلرسيتو ٠ هماظن يف ةعاب
 يضترم ديملا نزعت لاق + تابلا كلذب ةقاط موصعملا ريغل سيل ةنال اهب ةطاحالا يف

 خراشلا ةتعاما ضررا مفاشلا مامالا ةلاسر يف لاق سوماأقلا ةبطخ حرش يف هرس سدق

 0 ناك الك طز نا معا الو اًظافلا اهرثك |و ابهذم ةنسلالاعسوا برعلا
 || نعءاج ىذلا نإو اهتيلكب انبلا 07 ةغل نا علعإو ةغللاهتف هباتك يف سراف نبا |

 طويسلا لالخلا لقنوولها باهذب بهذ مالكلا نم 0 هاو نم لل را

 علا فال هنت الفل ليعتسملا م الكلا ةدغ نا نيعلارصنخم بحاص يدييزلا نع

 ظ نورتو ةئاّتسو فلا فالآ ةسخ ام ليعتسملا ةئاعبرأو املا نوشمحو فلآ ةئاتسو

 | مارصلا يناع ديزيوهو ةدامفلانوتس كلذ نمسوماقلايف ام ةلمجو انغت لاق . املا

 فقتسو سربلا ةغلنم”الاجت مشوا برعلا ةغلدعب 3 ه١ ةدام فلا نيرشعب
 يلرطخ دقو مجم ل 1 لو بدرعا كن اك كلذ لجالو كلذ ضعب ىلع

 ماسقا ةثالث فدل الكل وق أف . برعلا مالك ةعس ىلع لدت ةلجج كذا نا
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 2س ب ب ب ببي بيب بيبي ب بيبي ب_بتبيببتبيبت7ت

 | يو ةتسلا بتكلا هيلح تقنتا ام ثيدحلا عت ىلعا (ةدئاف )رج نبا ظفاحللركتلا ةبخغ
 درفنا ام مث ناخيشلا قفتا ام مث هجام نيإو يذمرتلإو يأسنلإو دواد وباو ملسو يراخيلا
 ملم طرش ىلع ام مث يراختلا طرش 7 ع عام ارط هرش ىلع أم م مسمع كب درفنا أم مع يراخلا هب

 ثرت وت نا ملعلاو ١داحا تناكنا نظلا ديفتبتكلا هذهثيدا>إو
 دي نبتك ”اهساب هيجوتلا ىف تلقو

 ماركأو. رورس اهنم ينع كف 2 _قلج لضافا ايندلا يف هللا يعر

 ماشلا اهتاكشم نيع يده عاصم انفلا اهلتايغ رماة نان

 ؛6 ةيبرعلا لع تافلعت بلطم#
 ىبا لاق دقف ماع لك هيلا جاني اموه لب . ةيبرعلا ةغللا لع رعاشلا وبلا جانحي امو
 راس لوقي ديعش نب نسحلا تعمن ءايغالا اياتب ويف ركذ يذلا هباتكيف يركسعلا لاله

 ةءابص يف اهيلا جانحا ةيبرعلا نم لئاسميف بلعث بحاصر مع يبا ىلا يخركلا نسحلاوبا

 نم متبجت وا لاقف نييلعملا ماما ىلا ترس فيكف نيبلملا ماما تنا ةباعصا هل لاقف هقفلا

 ها نيلعملا ماما ةنسحي ام نسال نيلسملا مامانا كلذ نم بجعالا لاق ,ءن اولاق كلذ
 كللذو . فارشالا كئاوا سوفن هيلع تلبج يذلا . فاصنالا نيعوه اذهو . تلق |

 ةورذ )وغلب كلذلو ٠ ىدطاو يوقتلا سبلب ابلمحتو ٠ ىوطا ظوظح نم مسوفن فيي

 . ازع قحلل لاذنلا نوري !وناكذا١ ثاوما هو جالا مرابخا رتاوتب اوشاعو.٠ تالاكلا
 ردلا 00 راد ام 2 قحلا عم نوروديو 7 ا لذ لطابلاب ززعتلاو

 الا مصنال تناك ولو ةرجتلا نمرفثلاو .رافلا نم ناك ولو كبسملإو . راها نم ناكولو |
 لخدف ديرلا نوراه يدلو نوم ألو نيمالل ادعم ناك ياسكلا نا: كح دقف :رابلل
 ناقبتسي و نامحازتي هي دلو دجوو ريسملل ضم دقيئاسكلا دجوف هيدلو ىلع موي اذ

 نينمءوملا ريما نم رعا ملعا ال لاقف س انلا زعا نميئاسك أي ديشرلا هل لانف ِهلعن مدقن ىلع

 نم لاتف كادف 0 هن قرع نلاتف نيتمد ولا ريما نم زعل نيانملا خد نشل[
 وبا هياع لخد اءلك نراك يضرلا في رشلا نا يكحو - ناتفيلخ ولعن دقت ىلع محازتي

 ةلومايق رع لئسف ةيئاصلا نم اًَرفاك قتحصا وبا ناكو اًماق هيلا ضم ىباصلا قمتا |
 "فاذا ىضرلا فيارشلا ين 0 نما نأ تام امو هناذل ال هاضنل موقا امنا لاقف

 | لوطو ص يي مملع كوت دف ا رهذ له! امو: فلسلا نأش اذه لجرت انك أرمربقي
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 ميو هدوجادت دصقاف ٠ ايزل رهاظ انريزو
 راسم اهضخ ةيببلاي اينراخشلاب تولزيي ربت دق

 هركسعو وه مودقلاب هيف ةرم .أي ابانك يبرغملا ك كلذل بتكي نأ ةبتاك رمأ نيتبيلا ارق الف

 دروسا نا نك رةيل ايفل لن د ىم . هلاز اف دويخو قطو ادقم ةظاب الو كك ىلا

 امنع درجت ينل ! لئاضنلا هاوعد ىلع ةلهجلا ضعبل ايجاه تلقو . لاتنلا
 يراخيل اك ةنا سانلا موي © .يراخبلك ةنيرعن_لوهجو.
 رراخناكاذكيدح يوريوهف ماعط .ٌراخي وسأر يف جاه

 نب دويع ؤيشلا يضرفلا ثدحلا رعسم انيلع م ديلا نايح يبا نع يكح (ةفيطل)
 يراذيل | جيشلاويلا رظنف ليج مالغ انب رم ناةعمانإو موي ثاذ يل قنتاف يراختلا ركب يلا
 يلوق ةثدشنا مثويف 0 ةلوق تفرظتساف يراخيلا طرش ىلع خص اذه لاقو

 عنملا نارزيخلا نصغك سافو هعولط تقو ديعلا لالهكادب

 رهسمو يراختا طرش ىلع تلفف ىنا دق "يراختلا طرش ىلع إولاقو 1

 نا يراخيلا دوصتمو مس انإو يراخيلا تنا تلق . ملسم نيف يراخلا انا لاقتو ةيلارظنف |
 دنع ظورشب الا اب وبحم نوكيال بوبحلا نال كلذو ؤه وظرش ىلع بوبحم بوبحلا كلذ |

 هننانورخاتنع جيم ريخ_ صفت دنع يلم برف خلل كزعوا هيف تادجو نا بحلا

 سانلا نم نانثا هت يف فلتخي الف هيف تدجو نءو قاشعلاعيمج ظورش هيف دجوت نم

 ةناروبشلل]و هنف.فلخا دقق. يراغلا طفاحلا ظرش امإواة:نرمجالا كييارتكلاك !ذهو

 نراك شي دخ لكم طقف ةرضامملا اسم طرشو ةنيداخ تاقبط لك يف ةقلاو ةرصاعملا
 2 فمش هياتك يمك 5 نكي م نأو يرانا طرش ىلع وهف 0 ةرصأعم ةنم ةقبط لك يف ١

 قلعملاو ةطرش هيف دجو اذا ةتلع امكلذ لغمو ًطبضو ةلادع ِهلاجرك ةلاجر تناكاذا

 نيريس نب ديحم لاقوا فوعلاق لوقي ناب رثك اوا ةخيش يراختلا ةنم طقسا يذلاوه
 لوهجت ريغ يناعص نع نايعبات ثيدحلا يورب نا يراخلا طرش ليقو ةريرهوبا لاقوا
 ةمالسلاو يوازلا يف تبثتلإو ةلادعلا دوجو ةطرشليقو نالدع نييغباتلا نعدي وري ُ

 ديزيو طرشلا اذهوه م ام ظرشو ٠ تلاطم | ينيشل ةتمزالم ترصق جرجلا لئاوغ نم ا

 هير < ةرارجج نبا راثخإو يونا لاقو "ص ىؤر نحل ىوازلا ةزالم.ةلاطا هلع |
 اهريغو ةلادعلاو طبضلا نم ةحصلا طورش ءاقب عم اهمباتك يف هدانسا لاجر نوكي نا

 خرش يف مرك الا دمحم ةركذ اهريغيف الو اممباتك يف طرش امل سيل نال ءاجرخي ل اموهو



 ىوقلإو ليحا إو _قلج يزول نا

 ىونلاو بحل ا قلاف هرسك كنلكي ُ

 لئانم نبا لاقو

 وفوخ نم نامالا ةوالح ٠ ىوح ال ”يناسارخملا نا
 هفوج يف .نييلق يفزيليأ» هريغ ىلع هللا :هلّضف

 1 22 . 1 لوقو

 نلف يأ نيفالل مك هلو يلق نيم اكاذت

 اني لكلا ةيرأ فشلا. نالت مويس لا مل] يزجللا
 طايخلا نبانلاقو

 هبلا .”لبه يبق 2 يش ىأج يزول
 ديلا لقفلا ةهكي“" قنكلو: ليهلجلا##

 يا
 و وهشم ةثَيِدَح نهح ةنمأ + قرطل قو'زب ”شمشم ذبح

 ٌروسكم ةبلق نوللارفصأ يلثم وهف هبحي ينالب دق
 بتكلا |و لاجرلا ءامتاب هيجوتلا ُِ نلف

 كلام نيإو ”كلاه يف أب يلعو ةفط يلا نوكي 20
 ركللا+ طَوأا دخلا ره يددخوأ رمل عشنا دولا وه يدوف

 نوح كلذك تلقو. كلامل اطوملاكف ور عم ل 3 و مضإو يرعشلا كلذ ينعفو

 نقئلبات'لينرن يراخل ا اديحم نييشل | نر روحلا زييشل | 2 ئفنوب تويحلا

 رجرتي ىسما حدملاب 2يرصع ظفاحل يرعش

 ماس ا لكرل ينع يراذخيلا ثي دحلقناف

 00 رز اد يف ةمحرلاب هللا ةلماع.رازجلاريز ولا ناكلذيف يل قفتا امو
 هركشع ثاعف ةظفاوحألا مهم كاب سن ةيعو هب راها" نا قعر ةيبام]ر يا

 نع الضف. دالبلا عاقب ةنم تكتشا ىتح. داسفلاو ىذالا قاس نعرهثو . دارجلا ثيع

 بائع ةتفوخو ةنوطلاو يراخملاب قدي ناكو هيسيئر وخل تاؤجوت يفنا مزاف» دابعلا

 ٠ هدوجو مدع ىلع كلذ نم ىشخي ةن|و . هدونج "در ىلع ردقبال ةنأب باجاف . يرابلا
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 ١ ا ياكل كرفان دما اور د اهافهجوملا مودا تعضلا

 رضع ور “٠ لاخلا يدؤع ددجو قوش اهناكتسو

 لابخت نبرزر دهرا يلا. اها نع ديس اكو
 ظ ثيدحلا ينو ورا ِهلوق يف ةيجوتلاو هنوالحو لينلا ءانص ىلا ريشب يرعشلا ىنعملا

 مهع هللا يضر ةباععلا ةرر تن* وهو ل اسع نب ناونص يفو أ

 هحودم يف مضعب لوق نسحا امو

 ثيداحا يورت ةحراوج جربت ل كباب ا نم ١ تيلوا «٠ ننم نم ْ

 ٍنسح نع عمملإو رباجن باقلإو لصنع فكلإو ةّرقنع نيعلاف ْ

 ةنيعف مركلا ثيداحا كدع ةحراوج يورت كدصق نم 0 يرعشلا ىف ةعمللأ

 اند ينل | كتاص نع ةنك يورتورورسلا عمدب اهدرب نيعلا ةرقو ةرق نع يورت |

 هكا ا تان فمع وارسل هر دانربط ل ىازراو نعةيلغ ايري
  3اذهل قافتالا نسح رظاف ةأو 21 نم ملك يرصبلا نيس 0-1 5 اجرالوأ ةرقو

 | در كلذ نم برقي ام هرس
 ريغك نبا نع يوري هداج يهتف اال . لح ادا

  0 0ظ ا 0 عفان

  1زن ةز ل هيو انالاوهف ةفلاماماإ توا ا اذه ا

 ظ
 زك تاز طي جوملا خب

 ا م ا را اولا“ ةرادقل نع صرت ادب لراديو طفذ

 يزوللا نعالا هيورأ ال يناو اهنيدح يوري روما .رع يريغف

 يلاملا يمل دن الا ينيعرلا زيزعلا دبع نب مهارعا قاحساوباوه هب 2 يزوللاف

 نيناو عبس ة نا عبنيلا يثتامو ةيفرشالاثيدحلا راد ميلوو 5006 .و جدخ

 ىلخ شيثملا نرم عون وبف ةنع ىروملا يزوللا امإو بهذلا تارذش يف ةمجرت ةئافسو
 ظ زبك !سلبارظ يف وهو ىشمدو سلبارطب اهنم دجويامراك !وماشلا دالببروهشم ىونلا
 ٠ رعاشلا هيف لاقو ةماقإو ءامرثك إو ىلحإو



 برغملايف لاقو بوبضم يا لساسمءام لوقث + الا للستك هدخ يف ةلسلسم نساحلا
 مذلا ىلا حدملا نع لوجت ةنال اذه ةدازا انه متيالو تلق : دعجلا وه لسلسملارعشلا
 يف الا لامج رعشلا دعجت نا ىلع هلوظورهجولا يف هترثك دعب الا دعجتيالراذعلا رعش ذا

 اماهنع انتايإور تح اهروبظب دارملاو اهايا هللا جارخاب يا اهجيرذتب تم ةلوقو ةيحللا |[

 نع ابلكو ةياورلاو |و جيرخغلاو لسلسملا ثيدحلا ةتبب يفرك ذ كقو نسال ن نم امنت هالي

 ةلاجر تقفتا دانسا هل اموه نيثدحلا حالطصايف لسلسملا ثيدحلاف ثيدحا مَع نوَدَف

 || ال داتسالا ةفض نم لسلسملاف يلوق وا ىلعف ل احوا ٍمسفصو وا ةغيص نم ءىث ىلع ةيف
 ىهو زوجت دنف فني دحلا ةفض نم ةنالاق نمو ةريغو رجح نبا ةلاق امك ثمي دحلا . ةفض نم

 ىلا هئانل أب ولاجر نمزجش لك نال بضنا اذا هلا لسلست كلوق نم مم دنع ذوخأم
 تعم مهم لكل وفكف رةغيص ىلع هيف ةاورلا قافتا اما هفوجيف هيفلي ام بص ةناك هذيبلت

 ىا ٠ ايقنلاو ظانيلاب لشلملاكةنصلا لع قاقنالا اماو .. نالف انثدحوا هةلؤتيانآلف
 كبش ةريره يبا تيد لعنلا لاخلا: ىلع قافتالا امإو . «ترييتشمدلا وا نييزرضملا

 ماو. ثيدحلا تبسلا موي ضرالا هللا قلخ لاقو ملسو هيلع هللاىلص مماقلا وبا يذيب |
 1 ل 55 ينا ذاعمل سو هيلع هللا 1 هلوقكف يلونلا لاحلا لع قاثتالا

 هتاور نم لك لوقب لسلسء وهو كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعا مهللا ةالص
 || .سناشكمي ,دح يف 5 نال احلا عيدجي دقو سل ءارقب لسلسملا ةنمو كبجا ىفا

 ضيقو لاق هّرمو هولخ هرشو هريخر دفل اب نمو يتح نامل 9 دبعلا دجيال
 لك ض بقي لسلسم ةناف ار دفل اب تنم 1 لاقو هتبحل ىلع مسو يلع كل للعلا لؤعنو
 يف ال داننسالا ظعم يف لسلستلا 0 لا ردقلاب ا 200
 نإو ةنييع ا ناينس ىلا ىهتيدويف لسلستل اذاننةيلوالاب قمالسسملا ثيدحلا ين اك هلك

 اشم ةلجخا ن 50 ةقوسبلتت لينا ك1 فور لا الور
 ةتينلت يعسإولا ىضتر هم ليتم ديسلا ثدحملا ديسملا اني مهم . يرصع يب دحمو : يرهد

 زييشل | ١ لذعالا ةكم ىتنم منمو رصمب يرهوجلا دمحا نب دبع زهشل | اننيش مومو رصمب ةنع
 ةدع معو يقاللا اجب ما رو ةنيدملا عيبا ينلقلا كلاملا دبع

 هللا مخ .نداشلا ءالوجروغو# هللا مهجر راطعلا دهحا زيشلإو يربركل | ديحم زييشلا قشعجل

 ' (ةدئاف) هدايزو ينسحلا ةرخ الا يف ماياو ينغلبو هداعسلا ةمئانب مهتافنا ةكرجب جابو

 ةروس ءارقب لسل ملا ايندلا يف ىوري لاسلسم ديناسالا عصا نم رجح نبا ظفاحلا لاق



 نوعبسلاوحن نيفخلا ىلع عبملا في دحو نبت أملا وحن ليقو ةثاملا وحن مهع هللا يضر ةباوضلا
 رح نبا هكر 3 اودللا نمو مهم نيسيجا ومن ةالصلا يف نيديلا عفر ثيادجحو مخ“

 0 0 ةاخلاو د : 7 اهز 0

 عمو 3 ترف بقا لان يلا رول اجامل 50

 ليذدبةليدمو. سو هاقلا راش يخارم دو ديسلا انذع بش ىو : رجلا ةمتاخ مرخ ا فيلأتلاب

 لباتيو ٠ نانجلا سيدارف ىلعا ه اوبو٠ داوم /| لباو هارث هللا قس ٠ سواطلا
 لطيور اوجللا ىف ظرتشا ااه هيث وين وجا لع رهو ملول يغفل لاهو داماك رتل
 ْ لقا ناك امووهشل اف“ .بيزرغو زي زغو روبطم ٠ ماسقا ىلا , هقنيو طقف َنظلا الآ ديفيال

 زيزعلاو. ةعلر اروهغثملا ددعلقا حالصلا نبا لاقو ا او م امر ددع

 انلوقب دارملإو ةبختل | حرش يف لاق ٠ ةقبط لك نم نينثا نع ةقبط لك يف نانثا ةإور ام

 دنسلا نرم عضاوملا ضعب يف رثكأ هاور نإإف اممم لقا هيوربال نا نانثا يوري نأ

 مهضعب لوقعفدني اذه ذهب و (تلق)رثكالا هدا اعلا اذه نم لقالا ذار ضيال دحاو ا

 دحاو ة ا الاصا 11 هان ولا اجر نإ

 | ًادرف سي ابي رغ تسي اكو ماكح الا ةياهم م الغلا هيلع هبناك يباصلا دعب ن ,م يا طتف

 للماك ل دع لقب يور اوافق دودرمو:لوبقم ىلا مهقني ةثالثلا عاونالا نم . لكو اًتلظم

 نسحلا كاذوةريغلال هناذل عت" اوف ةلعريغب و ذو ذش ريغب 0 طربضلا
 اذا الوب ليعي الو ةريفك ةماسقإو فيعضلا وبف كلذك نكي ل امو ةقرط ثرذك اذا

 نم طرش دقف ناف ل اعالا لئاضف يف ويرسل 0

 هفعضيف كوكشملاوا عوضوملا ريغ فيعضلا تيدحلا ( هيبنت ) هب لمعل ازوجي الف ةثالفلا

 ناكنإو هدانساركذ نإو هنعض نايب عم الا ةلقنزوجيالف دئاقعلاو ا ماكحالا يف ناك نا

 ضيرفل | ةغيص ركذي منا ةنايب بجوالإو هفعضنابب بجي مل هدانسا ركذن اف اهريغ يف

 ضيرمت ةغيصب عم ١ لفن زوجيالو اهوحنو ركذو يورك
 ن0 دوحه
 : اياور أنم 0 تك للا 0

 ااا ا ب ب ببباااااااااااااااااااا:ا:ا_اااايدايادمببب دداصم ا يط ٠٠٠٠07070707070 سس

 مح حم
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 يفو ًظفاح هرمس يوارلا يف تعبتجا اذا ظو رش ةمالل رج تبا لاقووعاونال نقنملا
 ليدعتلإو جيرجتل ا ةفرعمو فحصل ١ نمال لاجرلا هدفا ىم ند لاو بالثلا"ةهرهعلا

 ( ةدئاف ) هرضخسالاممرثك ١ كلذ نم ةرضحتل ام ن وكي ىتح ميقسلا نم عيضتاازيبتو |
 : ظفاخلا قوفروهو كنبقلا قسماخلا .هاقتس نيعبزا لكرالا اطفال يت زلا لاق
 ةنسلا بل اغب ظاحا نم ةنأب هوفّرعو تبثلا قوف ىهذلا لاق ام وهو ةحلا سداسلا

 نم ةنا هثلحو ماحلا وهو اًمباس يسق ماسقالا هذه از مهضعب و يل ازغلا مالسالا ةئك
 نبا لاق (ةدئاف) ثيدح فلا ةئاعبر ١ مهضعب ل اقو ثيدح فلا ةئام قوف ظنح

 ةلوا مب ثدح ىلع اًثيدح |وعمج مغأكو ثيداحا ىلع ثيدحلا معج نم هيولاخ

 |وعمج مث قانغإو .قنعك, يا 0 ثادجا ىلع اًثدح ١ اوعمج مرذن ىلع اًريذن اوعمج اه هيناثو

 7 عج عج ثيداحا نوكتف هيلعو تلق اق. هإ معانإو م اهناك يا ثيداحا ىلع ان دحا
 كو 0 الإو رتلونملاكت يدحلا .عاونا ءامساب هبجوتلا يف ءارعشلا ننذث دقو
 لاا سلاتزت نهال اواهزاب قب 2غ كلاي وايش تلا
 ظ 000 0-0 داو هيبضن وا ةيلخ اوان ا ماو ودك ايس مالدولا

 الكلب ةيجوتلا نف ٠ مرعش هيدي ام ان رعب | ام يرم علف . مردو مرد كلف هناكيش

 ) هحودم يف ممضعب لوق ثيدحلا عاونا

 ررتاوتملاب معلا بوجو تضمن . ورابخان م ذاحالا قداوضف
 ثمي دحلا 5 ةلياجس ا ىدح .هرابخا دا داح 0 كتقذص هي دال نايرعشلا .ءانكت

 اليا رهاب تيك راج كا نعت هنومضمب معلا بجوا | ةتقيقح نال ةيفرعلا رتاونملا

 خو ابخا هرم ندلفتلا ةقزر تلا ا .هرابخا داخ 7 نا ىنعملإو اهت انثي فيكو
 نلظلا الا ديفيال ةئريضو هبملعلا لوضحت تلاطب أف داحالا ماقميفرتاوتملا كلذ تلعجو

 رتاونملا 5 4 غلمب مام احالطصا داح آلا ثيدح نا ملءاو ٠ ملعلا ديفت يف ثراص ا

 ْ أو اوما ديو اباحا وقلوب |وتمو داح 1 نامسق م 3 لغد ىلكيبنل اف داتنات

 2000 ىلع + مهطاوت و ا ردم ةتاور 0 هنا هني رعت يف لاوقالا

 || ةعبراويف ىف كيال ةنا 0 ادع ةنيمخاخءر 00 مصالاو 3 ددعلا كلذرادقم يف

 اذا لاجرلا رتاوت مشوق نوم دش واكو هتاقبط عيمج يف ددعلا كلذ نوكي نا طراشي و

 ريغ وهو يرو رضلا ملعلا بجوارت ونا طو رش ترفوت اذاف دحإو دعب !دحإو اذاج

 قيم لس ينك طلي اوسلو وما اذ ىدا نمل اقالخ دوجولازيزع |
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 مدنلا دض ةغل ةانعم ثيدحلاف 3 اردو ةياور ثيدحلا ملع . رعاشلا هبلا جانحي امو
 ينلا يلا نيك لوطلا# ةيارد كليديحعو رثب ةيأور دس مشي احالطصإو

 يطويدلا لاق اك بلقلا لعف نم هنالإ ”موأر ريرقتززأ لوف ةواإ لعف نم ل ال

 علسو هيلع هللا يلص ةنوكك ماللا ن ناكساب يناخ رفصضو وا دحاب ةزمج داهنتساكماياوا
 سانلا نسحا ملسو ةيلع هللا يل ةنوكك ماللا مغب يناخ وا ريضفل اب الو ليوطل اب سيل

 ىلع ليعشي ملع ةناب ةياؤرب تيبدملا اولؤ نع رب و دركو اه 1 انكاب ةجاوبال ةندكو اًنلَح

 مضعب : جدي ةلوق نم ةيع هللا ىخر ناسح ر عش ىف امةنمو ةنع كلذ لقن

 ايركز مالسالا زهش لاق اك قالطالا دنع دارملا وهو ةيارد ثيدحلا ملع امإو

 نمنتملاو دنسلا لاوحا اهب فرعي نينوقب لع وهو ةءانج نبا لوق بف لبق ام نفخأف
 ا و هم يلو لوزنو ٌولعو فعضو نسحو ةحض

 لوي هيلا 53 ةدم ةقيددص هرجم دقو نيثدحلا ضءب لوق ةنمو

 ةيثح يأ 55 بن هيلظم يل نك ]تيفو ف ادكساب

 همركع نع هيوري هدجو (ءدج نرغ هيوري ةنأل

 همخرملاب .ثوعبملا انين 2ىطصملا نع سابعتبا نع
 هير هاجورعج تألق دن قرح. ٠ نويل بنل الاي قطف الكا
 هبق .انيف هللا فاخت اف تدرجاه انلربش ذم تنإو

 قوف هاخارجت 0 نول لكنا تيب امناما خلل هيدا ةنامر ىتلتقو
 رخ الا نع اهلا نو ايقالت اذا الا اًرمكلذ كعلا هنأ |ولاق (ةدئاف) م انا ةثاللف

 ةتس ثيدحلا أور نا ملعإو ٠ اًرجث دغيال كلذ نإإف اًماوعا انكم ”ولو ايقالت ملاذا امإ
 ظفاحلل . ركنلا 0م ا سايلا الملا هب رب فراعلا ِةيلاراشا امك ماسقا

 ودلع هلل ارأك 2|وس او هةانييان نو ادخلا ىو وري' نم وهو فكل ماسقالا لو أف. را

 ةنأهادحو دنسملا قوف وهو ثدحلا يناثلإو .٠ ةانرلا درعا الإ ةدنع نكي ل م ا هلاوحاب

 ثأ اثلا . درجلا عامسلا ىلع رصنقا نمال. ن وتا]و لاجرلا - اهسإ كنيذدخلا قيرطب ماعلا

 0 اة دلما نك ىدو ظفانلل عيازلاذو..انن دجلا لمت نلطا وهو دينملا

 م

 سم لح لس م ل م



 همايهعلل 2 وكلا مز ال - دق

 ترطننا ءامسلا اذا انعيفش

 قاقشنالاءامسلا يفو دمي مويو

 قراط لك هللا .اهيفي هب

 ةيضانلا كاركسلا انيق امك
 دقو دقراذعلا بيش نمرجنلا

 اعلظت نااط ا دقنسشلا
 ىلا ةروسب هللا لأسأف
 ٍنيتلا يف اكس انابح ابك

 قاعلا ضر ناسنالا قلاخغ
 دنقلا ميظع وهو لا

 هنيبلا ير تايآ انفاق
 اىفصتل:ملازازاانرعبيرضآف
 :ءراتلا نا دبال 4 ةلهأف
 رظان مهبلا ْنَم لوقي ى>
 ٍرصعلا 2 اوهبعنت ْن ١ناام

 رليفلا لق آب 9 اما

 نووعرت | امو هل بلا نكن نإ
 نول |وانضوح نعأو يطق

 رودغ لك لها نورفاكلاو

 مهبحأ _قفانم أدي كب

 _قلفلا بز تنأف ينهثو

 رمالسلا عم براي لصو

 ةنايكلا ةلطظن ىل اذا

 د هرعتَسأ نيننطأل رائلاو

 قادخلل اهم جوربلاريظتو
 ر قئالخلا ىلع ىلعالا همسابو
 هيفاعلاب يي تاملا دنع

 دلبلا لهأ ةبيط يأر ىنح
 . اعدوبابشلاكاذ ني ليللإو
 اهسي نأ اياد حارشنالاب
 .تيمالا  تابلل انفاسو
 قاذ نمماظن ىلع فر ق3

 هيسرجي ءاضقلا هي امب افطل

 هنمزالا جيمج يف نيرصبملل

 اهض تايداعلا لثم رفق

 ةعقاو نامزلا لاط نآو مم
 داك ماها مكي وأب

 رقو يذرلاظ ”:لكولعو

 ليكبلاب شيرق إودصق ذا

 "ومالا نوعنف ريحرب ا

 يرثفم عادتبا يذ لكو مننا

 روصتلاب ماولعن.لزف ل. نم
 5 37 مهينعل تر هزافو

 صالخإلاب لاعالا نب تازو

 يتشلايلبإو يحفن نيرانلاو

 .مايخنإو ءدبلا ةيبن ىلع
 ضيا تلقو

 ,ضورب راذعلا علخغانب مث

 موي مجنلا هل ادب نإ ”ةفرخز
 هدعقلا يذنع لي عبر يذ
 هديت ايم تناصغالا ةتلباق



 رباسحلا يف ةرولا بحاصو

 يداّوف هيصعابس دق نم
 اح داهجلا لع نم 00

 رعبا "يشدحو داوحلا يفداصو

 تكلا ِق ةفاضؤوا تلصفو

 يوهدق ايند فرخز نعل امو
 ةيثاحلا ةادغلا دءرت ةنيف

 امقنلا لاتتلا دعب ىم لانو

 فاقبىرزا دق ميظعلاةلضف نم

 اننرده جال: لو ''روظلاو
 هعقاولا موي نمحرلا انبرو
 هباداجلا لطبأ رديدحاب و

 هنيتحم ممولق نم بذجي
 ةنييحماب ١ ةثنا كقارش . م

 <. عاحملا عقي ذا انعيفش

 اتبلا قالطلا ايندلا قلطْنم

 متلاو نوب يذلا كرابت
 هقاحلا موي هالوم 1

 يلعلا تاواهسلا ىلا تبصنو

 قرغلا نم 4 ”سون اجن دقو
 رثدملا ليمزملا ىرولا ريح

 باسم درع فا يصل
 ُظ

 ايه درا سالبرالاك ا ةنكو

 اهقرغ  تاءزانلاك ”ةمزعو
 نبع .:ام+ الا .:قلط> ريشتبم
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 رمورلا باقر تناد هل نمو رميظتتلا تجوتسم قطضملاب
 "قبال ايلضفأ 'دنع : ازال

 ٍبازحالا ىلع رصنلا رزئثاحو
 دابسلا ةرطاف':. هالظتطأ ”كيح

 انص تافاصلإاو هءبصب
 رنغ يصل .بنذلا رفاغو

 بزعل ىذا :هروشا ننسف#]و

 لوما ا: موي ىف .هيراخدللا هلاك
 هيواه 200 فانحا اهناك

 تأ: كارت نما :ةيرغو
-0 

 فارصنإو *ىجم يس ثايراذلإو

 اعراسم هل نإ وسلا روقلاو

 هعبأت صاع لك يف ةعنش

 هلئاث ىرت ىرخالا يف فوسو
 هنييملاوحنل ٌكفصلا ىف ركذلاب

 هغرش .نروقفانلا  كفلاخو

 «.نساحنإو جيلا رهظيو

 ؟ىنش رومأ ميرحت دعو
 مظعلا نم وتلخ يف ام ”نابا
 هقاش هاوس ىلع ربترب

 ليعتال يلا جراعملا هل

 قسنإ ىلع هب تنمآ ةنجلإو

 رهظب .هالع ةمايقلا هو

 فايقعلا نداعملا عن وهو

 ابنلا نسحا ةنع انياؤر مو

 010 ف وبيلا فمه 0 قمتم
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 ثاغلب هيف هللا لزنإو برعلا ثاغل ىلع ىونحا ن ارقلاو مريغ ذغلب ءيش اهيف لزني لو
 ءاغلبلا ضعب لوقءارقلا < امساب ةيجوتلا نموا اررنك ا ايش ةشبح إو سرفلإو مورلاّن م مرغ ||

 قع دايعلار ا نم ثم |

 01 اذكو عفان اهيف هاقلف

 .روهشلا بالا قاطراوب ىللا
 . ريتك قباذفل ةلاونو ضاع م نإ

 يلوق ريسفتلا بتك ءاهتاب هيجوتلا نمو
 ميلك سانلاو ُنيسكآلا وه جاما
 مصيب وع 1 ةناقناف

 داعم هيلا اسوي طقا
 نز اخر دلال ١/ كاذ ردصاو

 مصعب لوقروسلا ءاوسأب هيجوتلا نمو

 ”ةماق يل فرخز ذا لوقا

 ين حم ابس نرسحلا فسوباي

 انه اهركذا نأ تنفق اراك :نالينلا روس ءاوسأ يف يلو

 ميبع ةتيطفت خمار ةبئراي
 هي راما ا:ةيطعا

 هرفنتسملا ينفن دورش لفعأو

 انملإو لادم نازهكا ىلا

 ماعن ألا 81و )و اجر أجل هدف

 نم انل اجر ”لعجأو

 قاب كنم :لضقلافنا انل مهو

 دوهو سوس انّيراي
 رميهارنإب دع رللا مالو

 نضغلا يود مط ٍةيتفب

 وكلا كويل ا لا دلياب

 15 بزل 5

 نوكسور كيومأب :2اايل رس

 «٠ :ناقوفلاو

 ةجناف

 قارخألا

 ماركلا رل

 رودلاب ا ١ كعو

 ايل رْل هي .كبانيإق اننداو

 .اوسحا يد :ذلأ صصتب دشو

 هدهأش ىرولا لتقب تاق

 ةدنالا ةياتل انلا يذه 0

 وف يفو

 موحر انيافمحابا فلاب ويوم

 _ناسحالا م 2 مجتف ةلضف

 را اهيبمال

 0 6 هتيأك نم

 اللقب مازكألا

 رفار الأ لع ا :نيفزغملا

 قافنلا: نم مدا ان نفكاو

 دوهعلا ف :قداصلا 58 ٠

 نط مولا هليعابت -

 هياكل

 ا فس
 فشكلا 5 41 كلا مير

 مايولاب

 معن هاب اننأف

 اهاج (:نيلطظلال "لأ

 تونمول

 00 "لا ما لعل

 نم لذلك اًرغشلا كفو قرح
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 ةلوق 5 نبمي رغلا لائيف ةباقلا رالف طايملل 7 ديحح- ١ 0 هر اكاهف

 اب يكاق]اولوق كعب ىلاذ لاغا فلو باو دلا ءاغرت اهو اطخ ييالاق !ب ازين 3ك افو ىلاعت
 ةلؤقو ةبكافو هلوقىلا عجرب مكأ ةلوق نال بترملا شنلاو تالا ,هيفو مان" د اعاتم

 0 حنورظم نيا نع يكح اهف:تيأز (.ةئيطل) باو اذ كم ءذ الو
 افون خومعلك 51كلذلو خي شلال ٌلاقفءابلاد شو بالا لخدان دنع نا ايضشاي ىينيشل 55

 يعن لبالا (ةدئاف )اخو رطم كدكا هو هل لاقفا :يذلإو كلذم يديغ تنا امونة

 باوجيف نوكي ةغللا هذه ىلعو مسالا ءاخيف اذكو ةغل ىيفاهدي دشنو ابلا فيفخت دلاولا
 بيرغلان هو هدارم ريغ ىلعريغلا مالك ل حوهو ميكحلا بولسالا جو راطم نبالؤيشل ١

 اا ميلا دف لنه "ل 1 هرم وظف ةروسق ع قم ييرف/ ل امنذإ وق يف ةروسقلا

 ا. [ذنذبإ ةدغيل وها دبش ونا لب طفل نياق ممل ةعفؤتملا"وطبو» نوفا قيملاك
 قربتسالاو لئابقلا ةيمجتل ا ةخللا ىف هانعمو ظارسالا ةخوتنملا> ارلا ليدشتب برعملا لاثمو

 ةنمو كتكلا ةيطبنلاو ا ةماعلا سك رانسالاو ظييلغلا جابيدلا ةيبجمل اب هانعمو

 هطنرع ا تشيل يل ارارج وز اوكألا قو.باوكا ةنمو ةيطبقل اب يدهع هانعفو يرّضا

 اهتيو ةيشبحلاب ةعم يم هانعمو ةعم يبوا ل ابجاي قيراط ملاح نارا ةدمح ةنطرملاب
 "| ىلا هيبنزل اب بطخلا وهو متهج بصح ىلاعت هلوق نم بصح !تمو يمراف وهو رونتلا

 ةنا بئرعملا ىنعمو ظفل اةئام قوق ن ارقلا يف ةبرعملا طافلالا ناقثالا يف دعو كلذ ريغ |
 2 ىبججتل ا ىل ١ لعل | عوقو ين فالخالو مهل ريغ ْق هَل عضو ىنعم يف برعلا ةلعتسا ظنل

 2 لاق نعش م اءلا زيغ عوقو يف فلنخإو الو ١ 09 ردم ىلإ له هيف هلمانحا اناا ارقلا

 تاغللا اف ةمم كلذذ عا لاق عنملاب لاق نمو اهانمدق يتلا ظانلالا ةنمركذ عقإو

 + يرعو يما ىلاعن لوقو رجوع يذزيغ اير عان ارق ىلاعت ةلوقب عنملا ىلع تحإو
 ةديصتل اك.اني رع هنوك نع ةجرختال ةليلنلا طافلالا هذه تراب هعوقوب لاق نم. باجإو
 نع !وباج]و نكجلا بف :ةيورع اهلك يف اهدورقاال اهباق' ةييرافاةلكابيف ينل | ةيرعلا
 ناننالا يئرانخإو.قايسلااةني رقي "رع يطافشو يما عالك" ىتعملا ناب ةيئانلآ ةيالا

 ةرسيم يلا نع خي دنسي رب رج نب ةجرخا ام هيف تيأر أم ىوقإو لاق عوقول اب لوفلا
 الو ري ادعس هين لتس فو اهيزاسل لك سئمت ارئلاا اق نا ليلا شان
 | كلذب ب بتنلا نبا حرص دقوءيشلكب ةطاحالا هل متيل ثاغلل اب وتطاحال ةراشا هيفو هبنم

 تست بيكسل

 0 اوبل هد ةاواهاملو 0 سةكنع نآرتلا نارتلا صئاسخ نم لاقف |
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 توص ةبشن موشيخلا نم جرخي ثوص ةنغلا نأ ملعأو ٠ تامركملا نم تانبلا نفد هلوق
 نغاضور اضيا لافيو نغا يبظ لافي كل ذلو وموشيخ نم الا جرخميال ةتوص نال يبظلا

 ةنغلا مذهو ةنغ ةناك توص حيرلا اهب ثرسا ذا اهنم عمم ةنال ةراجشا ترثك يذلا وهو
 نونوا نيونتلان ون يف ندوب كلوق اهعيج فرحا ةعبرا ماغدأ دنع ءارقلا دنع ر يظن

 فورحادع ام فو. افخنالا فو رح دنع ةئك ايلا نونلاو نيوتدلا- افخا دنعو ةيكاسلا
 ماجللا تغدالوفت «ىث يف ءيشلاخدا ةغل هانعف ماغدالاامإو . قلحلا فو رح قو رابظالا
 جرم نم بيرةوا ِهلِثه فرح يف فرح لاخدا ءانعيف اًحالطصا امإو سرفلا مث يف
 نكسو كرمتم هيف لوالا فرحا ام لوالاف . ريغص ماغدإو ريبك ماغدا نييسق ىلا مسقني و

 لق بر لق لثم نك أس هيف غدا ام ينانلإو ٠ مكس امو ككس انم لثم م 0 لجال
 انب وق غزت الو مدح فصار سف ىلع 2 ماغدالا عنتيو هللا عمت دق يدابعل

 تبغ يذ ريغ, فأو ,ةنغ يذ هللا !ييضطاو١ ناك اريك ماغدالا اها مسقني و معن لقو

 ميلأو واولإو * ايلا يفو ماغدالا فور> نم ةعبرا فرحا ادع اموه ةنغريغب ماغدالاف

 ةنلق نيريدلا نوع خب اهماقاداب لادسة لك اسب نين نق نا نول نوت ىف سيعمل ذأ ىربلا ١
 رنملوقي نم ةك.اسلا نونلا يف اهماغدا لافمورذغن ةطح ام آلثمقرب و ةلعر ةنو رصني

 ايندلثم ةدحإو ةملك يف ءايلإو واولا دنع اهراهظايق فالخ الو ,سفن نع ءام نم لو

 يلوق ريسفتل اب قلعتي امو نإونصو
 "برعم ظفل ةنمهافامدنع يفابس نسخ بسب غلآ رغ

 بنطو مارغلا مخ ايح يقولض نم ينخن لا ىف نكل لح
 ينزل اذ مارت الا 0 عاونا نم لوالا تيبلا فو رهاظ يرعشلا ىبعملاف

 جاصل اك ةغللا بتك نم لفنلا ةعجرمو ةغللا يف هانعم نع ثحبلل جانحي اموه بيرغل اف

 باتكةنبف فيلأتل اي بيرغلا اودرفا دقوحابصا لو ببرعلا ناسلو زومارلإو سوماقلاو
 ذخ أملا لهسر رجم ةنال يزيرعلا ب اتك ةيفغفلا ام لجإو. يزدخمزلل قئافلإو نيبيرغلا
 "1غ ل اعت هللا نم دقو ةنس ةرشغ سمخ ىف يرابنالا ركب وبا ةضيشو وه يزيزعلا ةررح
 بيرغ ةفررعم ةدئافو نييسارك و حن فيطلا فنيل أت هيف نايحب ىب الو: بعغازلا ةيمودكلما
 نارفلا ازقيرم اكرم رع نبا ثيدح نم يفهببلا جرخا دقف هيل ان باوث ةرثك نارفلا |

 ال هانا ىلاعم ةفرعمهبارعاب دارللا: نال' تانسحر شع بفرد لكب هلا ناك ةبرغإلو

 أ باث الو. ةءارق تسيل هدقف عم ةءارقلأ الل قيما لباقعبوهو يحالظصالا بئارعالا |
 اس
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 أ نا يور نتاوس يف يحافخلا باهشلا لاق. اًروصق كل لعجيو راهتالا اهتغن نم يرجت |
 ةنبآلا هذبب نإوضر لوزن يفو تلق. بئارغلا نم اذهو ها ةيالآ هذهب لزت نإوضر

 ةنحلا ,نرزاخ اهب لزانلاو ميعنلا نم اهيف امو ةنجلا وه اهيف هب دوعوملا نال فطللا ةياغ
 دقو ايئاغ وب دوعوملا ن ناك نإو رضاح هب كان دعو ام نزاخ اذه لوقي لاحلا ناسل ن ف

 ترما دقو هب ل أفتي يذلا نسحلا مسالا بحت كلنا انهلعو امداخ كل نزاخلا اذه انلعج
 لانتنل لوسرلا اذه كل انلسراف .سح ةمإو الا اذيرب كل |ودربيال نا كباحا

 نا .رخغإو كبرل لصف .رشحلاو ايندلا يف انم كلل عقإو هنا ملعتلو . ربكالا اننوضر»
 رتبالا وه كئاش

 :ديوبتل | لع تافلعت بلطم#“

 رعاشلا لوق هنمو يوه لع ريدنتلاب قلعتب امو
 ماغدالا دس لثملا فو مهتم اياتمف كالباذلا اومغدأ

 5 ميم مجم ل ني لابلا تانلا يهبل .طولامأو
 ١ يلوقةنمو

 ايرثلا قوف ةناهاروهو 2يرثلا تحت ةهزعرديلب و
 برر قفة اوتحوهول ا. دل يلا طا دي زرع

 قوقانطو
 داعستناب نيلاحلا يف تدشنا 2تانوا تند نإإ نسح تاذو.

 داصب اداص مغدت: اعكل ا ةغ' اباحملا ةو ودفن
 يف هب لغتشا يذلا قاما اوهو داصل اب داصلا ماغداب دارملإو رهاظ يرعشلا ىنعملا

 انهو ءابضإو قا نيالم نشاغإو لل اهيزلاب لا جرلا لفتعا 5 ةشلاب ءاسنلا انياب

 ناميالا ةبمل دعب نيضرو . ةرشعلاىلا نيستنإو نهباسنا نعطقو . لاكتل او يزخملا سبالم
 | يف عدبلا نم ةنع دتبا ام ددع هللا ةنعل نم نييلعف ٠ ةرشفلا كلت نم ناطيشلا لل نيز اه

 يبهذمو ٠ لوسرلاو هللا نيصعو . لوحت اب اهيف نهبشت يتلا نهسبالمو نهمالكو نبحالس
 باذع ةجاعن تأ ذتسا نم باذع نإو- كيدلا حايص تحاص اذا عنذت ةجاجدلا نا
 انءاءز تكرداول ةياهاجلا نإو ٠ ترف الإو. ترق اهحانجص ق اذا ةماخلا نإو ١ كيو

 ظ تابيغملاب هرابخإو ماسو هيلع هللا لص ازجمنئ٠نإو: ثأناا 5 ىلع اهعامجا عادل
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 دو 0 لجو رهاظ ريغودو لهاحجا لع قلطي يابلا 3 داع الو غاب ريغ تطضا |

 ةرشغ كلت معز اذا ةعبشو لا يف مايا دل ايظا 3 000 06

 هب راهم هب لصولا ةليل و هي ميقا ١) ةبأ يل

 هيضرا يو قفالا كنَولعت> .  ةّمو واه ةيلجت اهبنحت

 عانصلاو حازملاو ةباعدلا زهتم نم ةثوح ام ببسي :شارنلا ةب ١ اغا يرْغشلا قعملا
 || ايتمكراغل 0 اها ولقي ايل 5 ءاسلا ىق ةنا اهبكار بسحي ةيظم ىف. شارطإو

 ةيشا ا ةيضرالاو ةيئامنلاو ةيراهنلإو ةيليللإو ةيشارفلا ةي الاب هيجوت كلذ يفو: ءاكذ

 الذلا ىلعو ىلاعت ِوأوق لا 93 ارنلا يف وهو ماسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع تلزن ينل ا يه

 0 اف ةثالثلا حا كلام لا ل :د> نم يمت | كب ندا ىنذ اوفلخنيذلا

 اك مارال سؤ ةيلع هللا ٌلُظهَلا لوشرؤ ليللا عم ريخالا ثلئلا 00

 ةشار 0 هب , الا هذهو منع هللا يضر عيبرلا نب ة ةرارد . مهيلاثو ةبما نب لاله ةثالفلا يناثو

 ةشئاع قح يفارخلا ١ ثيدح يف وأ اوقو'ثيدخحلا ١ ذه نيب م 1: د تلقناف٠ ا ليلو

 2 ١ ةناب ينيقلبلا ة ااق امباوحناف. اهريغ ةأرما شارف يف حولا "يلع ا ١

 يطويسل اظفاحلالاةواةيس 00 ارفف جوا اهب رن يقلا ةّدتلا لبق ثيدحلا اذه

 | ماكنسم ىلا لعب بأ ىورف 1 نم نسحأ باوج ةنم لخأوي أي ترفظ دقو ناقنالا ّق

 هيلع لزنيل حولا ناك نإو هيفو ثيدحلا است تءيطعا تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 ةضراعم الف اذه ىلعو هفاحل يف ةعمانإو هيلع ل زنِيل ناك نإو ةنع نؤرصنيف ِهلها يفوهو'

 ين ةبعكلا ىلا ةلبقلا ليوحت ةي١ لثيق ةيراهنلا يالا سد ها ىننمال اك نيقيدكلا نيب
 ةروس متاوخن ةيواهسلا امإو . عيصل | الص يف سانلإو:تلزن اهنا د طوبا نع نوصل

 ثيدحلا ىهتنملا ةردس ىلا ىهتنإو لسو هيلع هلا لص هللا : ند را ملم ينف ةرقبلا
 ملعي ةنمو ةرقبلا ةروس متاوخ اهتم دحف اًنالث لسو ِهبلع هللا ىلص هللا ل طعأف هيفو

 500 !اب قلعتي اهو ة عام ثأي , الآ يقاب ١

 لّتولا طيقنت لذم قزرو راج م ازرو نيلهاجا اجب اذإو

 لاب لوسرلا ىلع نابجما كلم !* . قي اب:نشيطت نإ ىسنن سكس
 انيبن ىلع مالسلا هيلع ةنجلا نزاخ ناوضر اهب لزت ينل ١ ةي الا اءإو ٠ رداظ يرعشلا ىنعملا
 رشأنج كلذ نه اًريخأ كل لعج اش نإ يذلا كرابن ةلوق يهف ملسو هيلع هللا ىلض
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 ا وي درع هجو اذهف ىنعملا ف فصو لاخحنإو 9 تاقسأب نال تاقسأب 1

 ريناندلاو مار دلاك دارفالا هيف الاف لقعبال ال ناك اذا ةرثكلا عمج نأ: فو ىرخأ ||

 عيج هنايثا فيس هيلع ضرتعا نم ٠ ضارتعا “ در هبا.( يضل ب 006 بلا تان نا انل) ا

 لضافالا ضعب لاق. ةراكلا عرجي يت أي نا حدملا ماق.ىضتقم نال ثاننجلا يف ةلقلا

 ريسفتلا عونا نموهو تديبملا ليجملا لباقي و اهب لام يا ينح كن أكاهنع نوكأ ظ

 فصوب ا منول 7 ةر أنو ةثناو : ةراغقأ 1 يعم دج سنج مسا ىلع

 طلانْصو اذ طو انبكلا نز اوي ةناف لكل اك درنملا نزاوي ةظفل نال وظنل ىلا اًرظن تادرفملا

 ةفصو نم تاج تكتلايبف كان ل راظن عيجلا فصوب هن وذصلا ةزاتؤ تيطلا وهودر أب

 هيف كنا درنملاب هنصو فرهو رعشل م ه لغز اوت نا أك كاعن هل وذ" ريك ذنلا عم دراللاب

 لاو ىلايعت ةلوق 9 قمنوملا عيجلاب هفصو وبلا خد ةياواخ خ لضشبز راجعا مخ ا لعن ةلوق

 درفللا ظنلب عيجلا تعنت برعلا لاقمالا رش ةيس يلاديملا لاق. ملكلا ىلع اركذم

 نرال ( الئاكلا دانزلا يروت ةظارع )لئلا يف طوف كد-اولا نزو ىلع عمجلا ناك اذا
 ةدعاق كانهوةيدهلا ةضارعلاو ىلاكلالئاكلاو هلئاكلا سايقلا ناكو باتك نزو دانزلا لا

 فوصومل فصول | ةقباطم ه٠ محال اف ةلقلا عومت“ نم ناعيور اف ةلقلا تاي 35 0

 ماللاو فلالا نم ايلخ اذا ةلقلا عوج نم اهالك نيملاسلا ثنوأنإو 0 عج 0

 رو ىضر ناسح لوغك ةرثكلا عمج تزن اراض مغ نيفرعم انأك اذا امأو

 لفايوبف دارفالا جصخالا ل ةعبالال 1 يقام
 لصالا ذا ابنع ىف ذح كناك كنول ام لآن ل وفكر يخ أنلإو مدقنلا اا دو

 ريغب وهو ليادلا نم لوول رظ اب هرهاظ ريغ لع له يذلا وف لولا امإو ضيا

 7  لووظنا نمر بظيذلا ىنعملا ل عرمتسا يذلاوهرهاظلإو بعت ليلذ

 شرعلا ىلع ىوتس مث لَّوّوملا ةلثما نف هريغ ليال ىنعم دافا املكوهو صلاااهلباقيو

 ديلاو هجولاو رارقتسالا ىلع ءاوتسالا لح ليسا ةنال نأ طوسبم هأ دي لب كبر هجخو ىقمي او

 .:ةردقلاب ديلإو تاذلاب ةجولإو ءاليتسالاب هاوتسالا لّوّويِف نيتصوصخملا نينحر اا ىلع

 مس أ وهورلاعنهللا ىلا ةنم دارملا ضيوفتو ورهاظب نامئالاف فاسلا امإو فاذا به ذماذهو

 ورهاظلع هل ةلاخسال ةحرلا نم لذلا حانج اذ ضنخإو ىلاعن ةلوق ةسو معا لوالا

 نم ىلاعنةلوقرهاظلا ل اشمو قلخلا نس>و عوضخلاب ل ووتف ةفحا ع ناسآللنوكين ١ ةلايقس 4
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 هب امإو دعولا يف ال انلخ ”دعيال كلذ نأب ةنسلا لها باجإو . انلخ دعب ةنال |ولاق

 رعاشلا لوق لو دشنإو اًمركو اًىنع دوعبف ديعولا
 يدعومز جنو يداعيا فلل ةتدعووأ ةتدعواناو ناو

 ليعتسي فلا ريغب دعو نا حابصملا يف لاقو رشلاب ديعولإو ريخاب الا نوكيال دءولإو
 ةندعو|و !داعبارشلاب و ادعو ريخملاب ةتدعو لوفتف ردصملا اهب قرفلإو رشلإو رولا يف
 تلق . اذكب هدءوا لولاق يا ةصاخرشلا يف فلالا عم ءابلا لولخدا دقو اًرشو اًريخ
 . اتح كير دعو ام مدجو لهف اورنكن يذلاهللا اه دعو رانلاىلام:ةلوق اذه دهشي امو
 لهال جتنا برعلا مالك نم عضإوم يف قرفلا ءانخلو ديعولا ريغ ٍدءولاو جابصملا يف لاق

 ئريعل ىلاق : «العلا نبورمع ابا نا لقن ذقو ةيبرعلا ةغلل اب ملهجل مهها ذم عدبلا

 دعولا ناي قرفلا نكميو لاق , ديعولا بوجوب لوفلا لَقنا امل ةلزتعملا ةيغاط ديبع نبأ
 لاتف . مهضعب قّرفو ةنع لصح امريغتيال نا بسانف ريغتيال وهو مرك نع لصاح
 يلاعنهّللا قح ديعولاو ىل اعن هللا نم ٠ افول اب يفوا نمو ىلاعت هللا ىلع دايعلا قج دءولا
 قالطالا دنعةنا مدقثام لصاحو . ها بنذلابف ذخا نإو مركلا لهاوهف انع ناف
 مدقتلا رعاشلا تيب يس اكرشلا يف داعبالاو ديعولاو ريخلا يف دعولاو ةدعلا لوعتست

 رانلا يل آعن هلوق لثم دعولا اذكورشلإو ريخلا يف داعبالاوديعولا لعتسي دييقللا دنعو |
 ريخلا يف الا نوكيال دعولا نا مدقن نم لوق ليمتف مدنت ام |ورفك نيذلا هللا اه دعو

 خوسنم كلوقف لوذعلل يلوق ىنعمو ٠ قالطالا ةل اح ىلعرشلا ين الا نوكيال ديعولإو
 عفتري الو لفتتي الو لوزي الو لطبيال يا 6 يحويوقو محلا عوفرم لئاز لطاب يا
 راصق لوصف يف المج الآ هب يت ايالونغالبل نا يا ليجم ييبحلوقو كمالمو كلذعب
 ةضارعا كلل انما موا اذا تيبحلا دنعو يدنع وهف كملاذ عمو عمإوجلا لكلا نم نوكيف

 كرثشملا ةنمو ةلالد حضني ل امريسفنلا لها دنع يجلاو لوّوم هل اب يروطخ مدعو نع
 حلاصلا ليملاو ىلاعت ةلوقكر يضل ١ عجرم ةنموربطلإو ضيحلا ىلع قداصلا هرقل اك
 لعل ١ عفري بيططلا مكلا يا بيطلا ملكللو ىلاعت هلل هدوع حص!ريبضلا تنال ةعفري
 حاصلا ليعللو نامالا عم الا ليعلا مصنال ةنال ديحوتلا بيطلا ملكل اب دارملاو حاصلا

 "عج بيطلا لكلا يلاريمضلا دوعركذ دقو بيطلا لكلا عفري حاصلا لمعلإو ريدقنلاو

 ريبضلا دوعي فيك(تلقناف) ةياقنلا ةموظنم حرش يف يطابنسلا قحلا دبع مامالا مهنم
 |ريضتداءا اذا برعلا ةداع نم( تلق)ثن رم عيمجلإو ةيلك ع مج ملكلاو لكلا ىلع درنملا

 ل00 ب ب ا 222220222-

 سب
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 3 محلات وهو ينانلإو. ٠ ني بن يغولب مديل ؟ره أرقي ناك سائلا ضعب نأ درا وا ةافولا

 | نوكيالابلا غلا نالكحلا عين ةمعن اهبركذيل وا اهيلع يراقلا باغيل ةتبكحوةوالتلا نود

 هيأ ةنمو اعيشومنيرشع نم ركذو ! دج زلق عردلا اذهو ناقثالا ين لاق» فينجلل الأ
 . ةمدقنملاةكحللاههوالت تيقبو منعطتسا ام هللا لوقئاف ةي آب اههكح جن هتاقل قحدللا |وقلا
 ةيأب ةنبلا اهو دلجاف اينز اذا ةفيشلإو ؤيشلا ةياك كحلا نودةوالتلا خخ وهو ثلاثلا عونلا

 مزاتسي يما ١1 نانيمعاز از دولا مهلاخو يبدل از زاوج ىلع نوماسملا عج ١ دقو. ينازلإو ةينازلا

 مازلتسالا نومل لا عنمو هللا ىلع رزئاج ريغ كلذو اولاق هبلعن اكاعيأرلا ريغنوهو ءادبلا
 لوالارمالا نع ةيأر ريغن هنا ة.زليال هلاطب برما مث .رماب ما اذا انم ناسنالا نا نيلئاق

 ةمألا هذه صئاصخ نم خمنلإو . ”دعبولاطبا ىلع ايصمن اكل والابر م أبنا لبق ةنازاوجلا |
 وحسن امإو ١بيلبق ةّمأل كلذ عفي لو ضعبب اهنعب رش ضعب خذ راص هنا ةيصوصخملا تلق
 ىسيع قح يف ىلاعن هلوق ةنمواهريغةمالا هذهمدقل دتفىرخا ةعب رشب أهضعب وأ ةعبرش

 ءادبلا ظنل نا ةغللا لها ضعب ,عز(ةدئاف) كيلع مرح يذلا ضعب ركل لحلو مالسلاويلع |

 لَجف نال نيابنلا وب نمروهظلا يائردبلا جتكتلإو ةخل عي ريغ
 اسولج ساجو !ًدوعق دعتك الوعف هردصم ناك امزال ناك اذا نيعلاو ءانلا تن
 ةصالخلا يفو

 ادنك دارطاب لوعف ك4 ١دعف لثم مزاللا لعفو
 لاق ديرد ىب | نال ةييحص ريغ ىوعدلا هذه نا هتلحر يف لافف حالصلا نبا كلذ عنمو

 دودملاو روصقملا اهيف ركذ يفلا هت ديصق يف
 ادبيف كيأر كاذكف ادب يف كلفعو يصوت

 كي أر ريغن اذار مالا يف يلادب كلوق نم دودملإو عضوم روصقملا ادبلا يزيربتلا لاقو
 ىرخا (ةدئاف)ه1 ادب رمالا يفةلادب حامصلايفو هيوبيس نع حلا يفهاكحو هيلع ناك اع
 انأدب ةغللا يف دراولا لب ةيادب الو انيدب كلوق زوجبال ةنا ةاحغلا ضعبب عز زوما ادب ف

 ةغل انيدب نا ةغللا لها ةّمماضعب نع لفنو هناوس ىف يجانختا باهغلا كلذ "درو ةءا

 قدنخ رفح ىف منع هللا ىغر ةباصصلا ضعب لوقب لدتسإو اهنم دوجا ان أدب ا ف

 زجرلا نم وهو (انيفش هريغ اندبعولو ) ةماققو (انيدب هبو هل الل مساب) ةنيدالا يف

 1 عز اك نحلال ةغلل اتفاوم ىتيادب وه رصميف هذيتل مشل !لوق . هيلعو لاق
 دعولاو ديعولا يف ةعوقو نيعن أملا ةلزتعمللافالخ انددع ديعولا يف نييدلا زوجي (ةقلاث ةدئاف)

 ا ا صج ومسح

 ا بربس م سس سس سس بسسس بسسس سس سس ب



 ى
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 ظ ظ

 ما

 نسوا كئاعنا ديزم يقرتوا ةيلاوثلا ةلضنملا كلت يددع لعجإو ىنءللإو نظلإو
 قيفحلا ةياغ اذهو تلق . ها مرذغاف ةعلطق اذا ةءرخ نم مرذم ريغ كلب ينظ

 ءاربكلا ضعب حدم ىف اضياباسحلا يف تلقو

 4 0 كما ربلا قح مرصع, ةدقئنإو ماركلا تقف
 هكل ذفلا كن تنكو غيابلا لق ةعمج لواحي ددع مخ كف

 هلق قا ١ روطسلا دذع ويف عيجي يذلا ر يخالارطسلا يف باسحلا لها دبع ةكلذفلإ

 ةكلاقنلاب هيبالسحلا نئاب رخو

 هريسفنلا لع تاقلعت بلطمإ

 يللوق كلذ نيف هتفرعمب الا
 .كدع) ةفؤقلا» نعينا دقتعت الو عادتزاو كمالمد نغل دع ١ يلذاءايف

 وّومو لدجم يبيبح لوقو مك يحو .”خوسم ”كللؤتف
 هل محلا نا لعإو. لّوّواإو ”لمجلاو ةقس جيونبنملا“ ةميرا زييغتلا عإونا نم يفو

 ظ 1 ا للا اغلا. <لظلا سيشل تضعف ةنمو لاطبالإو ةلازالا لوالا .ناعم ةثالث
 كلذو نيمدقتلا. نينعملا نيب كرتشملار دفلا وهو عفرلا كنلاثلا :ةيبانكلا تنعت ةنمو

 ينوأ نياوالا نيينعملا يف ةقيتحوه له فلئخإو عفر لقنلاو حفز ناطبالإو ةلازالا.نال
 باطخم م تا عفر ريسنتلا ملء يق ذا 0 دا ناأو عفراا وهو كريدلاو تنل ةق وأ اهدحا

 زيسأ مانا ةعبرا ىلإ خيل ١ سقي و عوشالا وه كحلإو ختانلا وه مكمل عفارلا اقتل
 0 عاق سنك لّوالاف ةنسل قكسو. ةنسب 2010 زنباتكب ةنسو . بفطكيزل

 0 لوف ةي اب سدقملا تيبلابقتسسا خنتك ينافلإو : !ًرشعو ريشا ةفرأل لش

 ةصولأ اريج درة ىل يول كدحارضح اذا كيلو بنكي ١ انك فملالا م ماراح دوج

 تدك ثيدحت عبارلا ارااو . ثراؤل ةيصو ال ب هيلع هللا ىلص ةلوقب.نيبرقالإو 0
 ىاة 2 :هالتلاو كمل يبن 00 نيل | مث. اهوزوزفروبفلا ةرايز ِتنَح مكب

 تاعضر رشع لزنا ايف ناك ةفئاع نزع :يراخغلا اور ام لّوالاف . طتف. اهدحال

 ارقي ام نهو ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىفوتف تامولعم خي نخفق نا.ولعم

 براق يفوتب اهدارم ن اب بجاو ةوالدلا ءاقب ةرهاظ نال أرقي ام نهو نات لكشتسإو

 يس سم | مثال ينل ١ ةيرعشلا ةضارغا وب قاعتتامركذبف ريسفتلا لع عاشلا وبلا جانجي امو



41 
 ممل مم ممس م مص معا

 دنع |ودارا اذا ما كلذ قيرطف فولالاو نيئاإو ثارشعلا عباصا اذكو ليدبتب |
 وض ةثالث دفع وا رصنبلا اعم اوض نيثا دنع وا مدقن اك ادع ايف رصنخلا اويض دحإو
 اوض ةسمخو أ نيتءوهضم' طسؤلاؤ رضنإلا اوكرتو ٌرصتخلا ]وءفر“ةغبراوا لطسولا ابعم

 ظسولا اوعفرو اهدحوزصنبلا اوض ةتسوازصتبلإو رصنخلا اوعفرو اهدحو طسولا
 ىلا اهفرط لصي ىتح اهودمو اهدخو رصنبلا نم ىلفسلا ةدقعلا |ووط ةعبس وار صن |و |

 كلذ لغم اولعف ةعسنوا كلذكر ضخلاب اولعف ةيناث وأ ماهبالا اهفرط يف ينلا ةمحللا

 نيرشغلا وا ماهبالا نم ايلعلاةدقعلا رفظن طاب يف ةبابشلا فرط اولعج ةرع وا لطسولاب |

 ظسو نم نيندقعلا نيب ام ماهبالا ر فظن وكي ثيحب ىطسولاو ةبابسلا نوب ماهبالا اولخدا |

 أ تيم ةبابسلا فرط نطاب قوف ماهبالا فرط نطاب نيب ام اولعج نيثالثلا و ا ةبابسلا |

 طاب اوعضي قى ماهجالا أو ولنيعب ا وأ ةراتاعلاب <«.تشل اليل لعل انيرفظ نيب 0

 ماهبالا اولعج نوتسلا واتنكلا ىلا ماهبالا]و ول نيسهخلا وا ةبابسلا فرط ربظىلع اهفرط

 رفظ فرط اولعج نيعبسلا اليس اض ةبايسلا اهيلع |وضو نيسوخحلا يف طاح ىلع |
 اوعضو يناثلا وا هيلع ةبابسلا فرطاوولو ةبابسلا طسو نطاب نمنوت دقعلا نوب ماهبالا
 ىنح اكحم اضاهلصا ىلا ةبانسلا فرط. اووض تريعطتتلا وا ىطسولا يلي ام ةبابسلا فرط

 دقع نأ مدقنو نيعستو ةعسن دنع نيهيلا ديلا يف مت دقو أهيف ناتللا نات دةعلا يوطنت |

 فولالا دقعو عباصا ك تفضلت ٌّك كللذو نيبلا ديلا ىف داحالا ديكو اسيل 1 دنلا | يف نينا ا

 عيج أم ةياغف مأب بالإو ةبابسلا اهو نيعبصا ىق كلذو نيملا قي كاردعلا !سككن املا

 كلذ طظنحاف ريغال نيعسلتو ةعسلا ترهعلاو فالأ ةعسلو ةئاعست دعلا نمرزاخلا

 ةءربلا بحاص لوق باسا نمو

 مر ريغ ىباسخ لعجاإو كيدل سكعنم زيغ ئاجر لءجإو برأي

 ريغ يباسح ىلءجأو ةلوقو س ًايلاوفو ضيقت ىلا بلقني ال ءاجر يا سكعنم ريغ ةأوق
 بسانملا انه امو يوغللا ىن دعا تيان او هيناوس ِ يجاذخما لاق عطقنم ريغ يامر غنم |

 ىلع ئرجت نا دبال ةنئاطلكو -مغايعانه ناك ظانلا ذا ةبتكلا دنع جالطصالا ممل 1

 ابك بولطملا لامل عوفدملا لاملاقب :اطب ال نا مثدنع ب اسحلا : ءارخنا قعمو .٠ محالطصا

 مهساحشرةلايا نم ةعضبق لام ىلع ةبتكلا بساحي ناولاع ضعب نم ناطلسلا بلط اذا |
 ىلوملا لاقو . مدنغ مارذفالاوه اذهف ناطلسلا ةبلط ام نود لماغلا ةعفذ ام إو دجوف
 يقتل فاقعلا يوت اطم قالة ]لطي ناسا انا ميلا نط هرتز ثءع كتطم



 ليق اك ملاعلا نيعرو ملسو هيلع للا ٠

 روهشم وهو مامأك ونلخ' نم ىري ناك هللا لوسر نأ حت دق
 رون ةلك نم بجتالف ةكردم ءايشاللرونلاب نيعلإو ظ

 | رون هللا نم مءاج دق كلوفبو ارينم اجارسو هلوقب رونلا كلذ يلا ىلاعت هللاراشا دقو
 1 ااراا نح ميرا رابنلاب نع ىور ام باسنالا ملعب قلعتي امبو ٠ نيم باتكو

 لم نا قيلاعتلا ضب ينكلال تيأرو هربظو هنطب نم هل دلو ىننخ قارعلاب تيأر

 قالخملا ناسف بال الو مال نيوخا اسيلف دحإو نطب يف اعبدجي ملاهنال ناثراوتيال نينه

 تغلب اءاف ةينص اما تنب هلو راج انل ناك لاق ريثالا نبا نع نإويحلا ةايح ينركذو |

 لوق بسدلا نمو ةأرما جرفو لجر جرف اط ناكو ةيحبو ركذ اه تبنةنش ةرشع سمخج
 رعاشلا )

 ٍفنغلا هبولحييضنرملا ةلعفو ”نسح ةهجو نكلو "يلع ىبح
 فرشلا بسني ريلعريغل لهو بسنفل ىلعالا فرشلا نميبظ

 راهملا لوق باسحما ملعب قلعتي امو

 ارورش دادزال ىنسح فضلا عمو
 ارودكو اَنلا تلق 2ىنعمىنجىوخ 3

 ظ
ْ 

 انتو ظ
 هركذا نا ديراو لصنم ريغ عباصالا دنعب باسحلا اَننآ ثركذ دقو ظ

 جاني ث'دحلا نا مدقل ام تدلع دقو باتك يس هركذ نم دجا م ينال الصنم
 دبشتلا دنع ةالصلا يف هوركذ ةيعفاشلا هاهتف نال هيتنلا اذكو ثيداحالا يف هدورول هيلا
 نيسةحو ةثالث دقاعك دشنلا ةسلج دنع هذخت قوف ىنعلا هدي يلصملا عضي ناةنسلا |ولافف

 يوادي ثيحي اممم ايف ىطسولاو رصنبلاو رصنخلا يثو ثاللا ةعباصا مضي نأب كلذو
 فكلا يلا ماهبالا يوطي مث ةفرعتساوك ةثالث دفع اذهو اهنم عبصا لك يف نيتللا نيت دنعلا

 ديلا نم ىطسولاو رصنبلإو رصنخلا دقع نا كلذ ةفرعم نايب و . نيسمخ دنع كلذو
 رصنبلاو رصتخلا دعو تارشعلا دنع اهنم ماهبالإو ةبابسلا دنغو داحالا دفغيف نيبلا

 تنإو فولالا دنع اهنم ماهبالأو ةباوسلا دفعو نيثألا دنع لالا ديلا نم ىسولاو
 أ الإ كلذ نكي الف ةعسن داحالاو ةثالث اهنالاهيغ قيضن داحآلل ينلا عباصالان أب ريبخ |
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 | نمالا ارسنال“ ٠ اسلا يف ةكئالم اهنا اهتقيفحو 9 بامصا بفرع 9 : ينل 0 قيرط

 | نينرتلاوذردكمالا ناكو ثاوسلطلا لمع ىلعر دق اهب قفحت نم لكو ةباجح هللا 7
 نودبعي ابلها دجوف رافكلا دالب نم دلب ىلع بلغ ةنا انغلب دقو كلذ يف اًذاتسا |

 ايسلظ دلب لكل لمعف ريفاصعلا نودبعي اهلها دجوف ىرخا دلب ىلع بلغو نابرغلا
 لمهاىلع اقوخ كلذ ل عف امإو دحا انءنيدابلا ىلا دعب لوريفاصعلاونابرغلا تبرهف

 لخدي ناك ناطيشلا لءلو مدع لحرو مهراف اذا [يناث اهو دبعي كرا نم نيدلبلا
 نم مانصالا يف عقو ام لثم ءاش اهب اهتنسلا يلع لكتيو ريفاصعلاو ناب رغلا كلت فاوجا

 اذه نا الولو دبعت ثناك ينل 1 شل ١ ىفو ةفيلحلا يذ ثيدح 7 اما فاوجا يف هأوخد

 يف اهب مف رصنو فورحلاب لمعل ١ ةقيرط نإوخالل تركذل هل فشك نب صاخ ملعلا
 5 اهب لدعم ةينالظلإو ةينارونلا فرحالا نا هريغ ةرابع يو هأ دوال

 | ةعيبطلا هيلع تبلغ دقف ةينالظلا فرحالا هيلع تبلغ مسا لكق ةينامجمإو ةيناحورلاىلع |
 ءابسالا ضعب يف اهنلفغر هظي ةدعافلا هذه نا (تلق ناف ) ةيناطيشلا قالخالاو ةيميببلا

 بلغ دق هنأ اندنع ققحت دقو ةينارونلا فرحالا اهيلعتبلغ دق ءامسالا ضععب ىرئان ال
 لبزازعهدرط لبق ناكدنف سيلبا ءايقشالا ىتشا نا كلذ نم ةيوبببلا ةعيبطلا اهلها ىلع

 تبلغ ام اضياوهو سيلبا هدرط دعب ىمسن مث ةينارونلا فرحالا هيلع تبلغ اموهو
 حابصملا يف هلاق اياتانس مالسلا هيلع ليلخلا توعرف مسا ناك كلذكو ةينارونلا'هيلع

 7 ضيا ةفرحإو نايرلا مالسلا هيلع فسوي نوعرف مسا ناكو ةينارون هفرحا لكو
 3 توتسا دقو بعصم نبا ديلولا مالسلا هيلع ىسوم نوعرف مسا 0 -
 تناك الو هعسا يف فيرعتلا ةادا ىلا رظنت ماذا ةيناملظلاو ةينارونلا هيسا

 00 ذملا *الوه نع باجيو ضننال( لوقاف) ةدعافلل اًضنن اذه نايل 8
 دباع ماعلب حسنا اكاهنم و لسنا مهكلو ةينالظلا ىلع ةينا ارونلا مهيف بلغ دق ىلاعت هلل

 ناطيشلاةعبت ًافاهنم جلسنا انناي 1 هانيت !يذلا أبن مهلعلثأو ايبا يذلا 0

 راص يا هإوه عبتاو ضرالا ىلا دلخا ةنكلو اهب هانعفرل انكشولو تديواغلا نم ناكف
 فيض: تحرجاو فيرغلا انودض قش ماسو هيأ ع هللا ىلص ابين ن ناك
 لظ هل نوكيال سل | يف يشم اذا ناك هنا كلذل دهشي امك اقرص رون راصف ةاظلا |

 59 واخ ةفيفكأا ةيناهلظلا ماسجالل لظلا انإو لظ هل نوكيالرونلا نال 0

 لمُششم222ش222ش5>225>ت2ت9تلل
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 ل يف مسا 5 ٍكوق باسحلاب قلعتي امو بيج وهو

 عنشلاورتولا ىلا ىزعي اهيسامخ . ناو فورحلا يئابر مسا امو
 عستلا جرخم .ىلا برت, افاضم . . ادغ نا فصنلا جرخم يف ةدادعإو

 ةددشم 4.« ةيناثلا ميلا نال انطاب فوزها ينناهتجوهو اًرهاظيا فورا يابر يلوق
 رابثعاب عفشلا ىلإو ةنطاب نابثعابرتولا ىلا يزعي ناك كلذاف نيفرحي ددشملا فرح إو
 ةعشل وهو جستلا جرخم ىلا اقاضم نانثا وهو فصلا جرن يف مسالا كلذ دادعإو هرهاظ

 ..ديمم ددعوهو نوعسنتو نانا جري ةعستل ا ىلع ةمدةمنينثالا لع ن ايس رلا نع

 ماعلا ىلاعت همساكملعلا لسو هيلع هللا ىلص ديجم ةيبن مسا لعج هللا نا يو ( ةفيطا) انهو
 ا لل كلكم ةسه ةنطايو فرخا ةعبرا مدقت اك هرهاظ دين مسا نال هللاوهو

 ماللا دعب فلا سماخلإو ةزهاظ ةعب الاف ةسمخ ما كفرا ةسنا نجا طال
 38 أبفو رح نم فرح ىف دج ل نيمسالا نم الكتل. أت اذاهث دملا اهيلع كلدي ةينافلا

 فردا ىلإو ةلهملا فو دعس فرحا ىلا مسقنت فورحلا نالةديعسلا فورملا نم اهلك لإ

 ايبا قو ظنا فو ملول سحن ماسقا ةثالث ةسوخملا مث . ةيبعملا مو سن

 ثالث اذ ناك امو.ط سوا سف نيتطقن اذ ناك. امو ردصا سغث ةدجإو ةطقن اذ 4

 لادلاريغ ةينازونلا 0 هاهد# د, فورح ىف تلم 11 اذا اضياو : لكي كب

 || ةموم مب الك ةينانلظلاف كِل مالقت اعيديسلاة ليف ورح 1 اكل هيباقلف ا تناكاورإ 01

 ريغب ةينالاغلا فرحالا يف 0 دعسلا فرحا نم مت 13 ةنال طقن ريغب اهتم ناك مالا

 1 ٠ ناكامالا ةشجنن !.مال ةنوم ذم الك ةظوفنب]و“ قولا و: لادلا اهو :نيفزج نيخطقن

 فرحت ء ءايلاو نونلإو فاقلا يثو فرحا ةثالث ريغ طوقنم اهنم سيلو ةينارونلا فردالا

 ةيحادف لا 2 مود هيلع هللا للص ام قاخ قلاةغضملا ىلا ريشي ديحم مد يولع

 ن. ةغضملا ل ىفأر هعبرا قشلا ناكو اهجا رخال تارم عبرا فيرشلا ةردص قّشو

 ةغياراةئخا ونلا فرحالا ن نا ملعاو» ..ةعيط تجيرخأ قشل اب ةرم لك يفف عب عبرالا عئابطلا

 ٠ ةطو ٠ صعبكو ٠ رك او“ 7 ملاك وسلا اوف يس ةدوجوملا يبو افرحرشع

 أ نم هني جلل فرسسإلا ذو نوصنل ا :كعبس قرط كلوق اعين - كرو .٠ قسعمجو

 ضعب ىلاعن هللا علطي دقو . راهتلا دحإولا الآ وب ظيحيالام . رإونالا يظعو ٠ رارسالا
 ىرغصلا هدم ف 0 فراعلا لاق. صاون ا نم اطام ضعب لع ع لا هئايفصا

 44 ىلع ءاجملاب ةفورعملار وسلا لئاو ادا هفورحارارسا ل ٍِ يعالطا هب "يلع هللا نم امو
 ص011 ا



 دي يف هدي هدي يرتفمل اءلضو هيسرتشملاو عئايلا نيب ةمواسللا بعلو اذاف 7 5 2

 عباصالا دقعب عئابلا ىلا يرتشملا ريشي مثةمرحمو ليدنوك ار اًررتاسا :يدي قوف نالعجي م 3 عئابلا

 نما رادقم م نورخاحلا : معي الف:كتعب هل لاق ةبجتا اذإو ال لاق نمل | ةبج#ي لاذاف

 اًذقو, طخنا ىف الع ةماشو ةئاعفالثو !نيمجلزو ةعدشت ىلا يوني نا دقعلاب ددعلا ةياغ نكلو ْ

 لاق ثنج نالغلا ناسح ضعب وجت ىن.ء ارعشلا ضغب فطان
 عارددلا كنلث لاملا يقابو ذاغو :, .اهرذ نوغست» لاملإو دلاخ ىضم

 داع اًتيض ئضمزوكذملا "دلاخ كرا كار اشا ةنأل . :عنيش ينخوجتو ٠ غيلب ىعموهو |
 ناندقعلا يواطنن. ثيحي اممم اخ اهلضا يلإةبايسلا رط ضب نيغشتلا كقاعنال اًعسو
 كيدح هس درو دقو ةتبابس فرط ىلع ةماجبا فرط عضي نيالثلادقاعو اهيفنانللا

 مدر تر موب !| مث كيب دحلا ظنلو ددعلا اذه مانو هيلع هللا ىلص يبنلا لاعتسا نوعصتلا
 || ةرهاظ هو 0 دج - يض ناد نو كيف 0 تن مذ يا نيعسن 3-5 جوج أ مو جوجأي

 | لع ليم بالا ىلع ناي ريتال با ضاجإو اذنآبقن يعاب ايان لونا ةيفافم
 ثيدحلا يف ةضقانم ال ةناربغي يذلاو تلق. نيج يف ام يفاني الف ةنم نوجرتخح بقن د

 دوجو ضفاني .الف يضاملا ظفلب ةنع ربعم ةيالا يس مهعاطتسا ينن نرال ةيآلا رهاظل
 أ اتصنم كلذ لمأتف نامزلارخ ! يف ةن:نوجرخي مهاب ريبخ تنإو لبقتسملا يف متعاطنتما

 مادبا ضال ]اود بيالنلاب قلمتشمو
 3 مز

 "فيشر ا موطأ ليج عيدب 0 اا

 تمدإ فلا نوعب را تيبلا اذه نم جرخي ةنا ةظأن ىعدا دئاوفلا عيدب يف م نبا لاق

 ارك قطني نا نكي ءازجا ةضاقغتتملا نادل م كلذو لاق سب ا 8

 | اهدمروضتت (نالوالا نازخملاف فنالاقتنا نام ةلك لك لفْشْتق رخال رجلا عم هئازجا
 || هل نال روض تان نيئزحلا عم ُةنُم تعا رمل ٍذخ مثريخ انلإو مدقتلاب ناتروض ||

 برضاف: مدقن 5 نالاح اهو ةلعسوتو اهنع دريجت احر يبالغ لو دف لاوسعأ فالق اني

 نورشعو ةعبرا جرخي ةتسلا يف ةبرضا عبارلا ءزجلا ذخ مث ةتنس جري نيلاحملا يف ةلاوحا

 ظ مم ةةوورشعو ثا جري نارشعو ةعب را يف اهبرضا للوحا مخ هلو سماخلا ذخ مث

 عباسلا ذخ مث نورشعو ةئاعبسجرخي نيرشعو ةئاميف اهبرضالاوجاةتس هلو سداسلا ذخ |

 نماغلا 0 فال ١ ةسهخ جرف نيرشعوةئاعبس يف أبر ضا لاوحا ةعبس هلو



 نامزلا ينافاص ةنم يبارتقال نم يأب

 ناماوهو هب ين ايا نرنآ الفيك
 ةرايزل اكع هس ةرم تنك يننا فئاطللا نمو ديحم ددعل قفإوم ناما ددع نال كلذو

 ا مءاج ةنا قفتاف. رافغ ملح هنا ةنعزواجتورارب الا ةمحر هللا ةهحخر «ر از#اريزولا

 لضنلا يف ةلسر« نا ىلع لاد . ميتيلار دلإو نيبثلا رهوجلاب نوهشم . يركب اتكر صم
 ريزولا فرعي ملف. ا ا ريت هرصم ”يفاشو . هرصع ديحو

 يذلا بانتكلا اذه ل رم نمىرت لاقو هياء ينعلط أف : نإوخالا نم ةلسرانم هللا ةمجلو

 مظعالاان ذاتسإو انضيش بادن ةلسرم نا لرهظ دق تلقو ايم ةنلم أتف .. سوفنلا همه وه

 نه كل نبا نمو لاقف . سوماقلاو ءايحالا حراش ىضنرم دمحم ديسلا ريبكلا مامالا
 ناما ىلا ترظنو . ددعلا يف يضنرمل ةففإوم أهتدجوف ثنغ ةلوق ىلا ترظن د

 ريغب ىنغ لوقب نا هقح نم ناكو ناما تنغلاق فيكو لاقف ٠ ديحل ةقفاوم اهتدجوف
 يقيسوملا ننب ةقذاح ةأرمارصم يف نآلا مدنع نال كلذ لاق دق تلق. ثينأنلا
 هباتكيف يدنملا ىلع م الغ لاق. حرفلا نم ريطب ريطي داكو . حرشنأو كلهم :اما يبست

 عيدبلا عاونا نم دنا ءابدا هدعت اويل ينرثك اوا نيتك قفاون نا ناجرملا ةوس

 قافتا بئاجتل ١ نم( ةفيطل ) قئافلا ضيرفلاو . قئارلا .ظنلا هيف لو ريزلاب هيوستو

 رد هللو . لسنلاو معلاو ٠نايغطا|و ينغلإو . لوبلاو لهجلاو ٠ يساينلإو يعامسلاو
 لاق

 لسن نكي ل نا توملا دعب لمحو ءهلستب يفبب ءرملاركذ نولوقي
 اولس اهب اًناف لسن تركي مل ناف ينكح عئادب يلسن مل تلقف

 ةعلق تفا فلإو ةثامو رشع دحا ١١ ١ 1ةنسيف دنا كلمن 6 باسحلاردإو نءو 3“

 هيمأ< مما فرط عضو ا. كلملا ن را هأثعم ةيدنطا ةغلل اب اذي رات دنا ء < اغلب ضعب ل مظنف

 نال يدنملا ماقل اب ةعلقلا خيرات ةئيط ةراشا هيف م لكلا اذو ةعلقلا جتفا ه هل
 يف هماهبا فرط ناسنالا عضو اذإو هفونصم تانلا عبرا فلإو ةئ هو رشع دحا ةئره

 ةنس مسر لثم ةماهبا ن وكي و غيراتلا ةئيبك ةفونصم هعباصا ةعبرا نوكت هرصنخ لصا
 فيطل اذهو فلإو ةئامو رشعدحا ةنس مسر ةناكعباصالا هيلا تراشا ام عومجم نوكيف

 | ةيدنط]و ةيزاحلا دالبلا يف روهشم وهو عباصالا دفعب باسحلا ياللا نكن امواكبوب



 م

 هسسسو سوس سس سوو بسسس بيسو سموم مهو وسو سسوس سسوس وس سمسا

 ظ

 ع

 بييبطلا فرعي ا؟ ةمسا نم هرشو ىبسم لكريخ نوفرعب ةسارنلا لهاف صاوخلا اهفرعن
 غلب نورظني مما كلذو ةممج قو رع ضبنو هتنحت نمةضرءو ناسنالا ةمس قذاحلا

 ظ ةنا نويكحيف ءامسالا نم ددعلا يف ةقفإوب أم نور ظني و .رييكلا ليجلا تاسحب مسالا د ددع
 نم ةنفاوب دحإوو ناتثام هددع ةرال لفل اك كلذو. ريظنلأو ددعلا يف ةتقإو ال“ 1

 ظ عافت يو ةغل ايلا ةغيص لا لعاف ن 5 ةتغيض تلوح اذاايسالو هعننب مكيف عفان اير

 ظ دادعالا نر. اوف فيكلاوا كلا يف ةنفإوم اهنيب ناك اذا نيددعلا نا ىلع اوضن دقو
 0 ماهيب سيل يلا دا دعالا انإوانيكو اك ةقفاوملا اهني ناكاذا فيكف ةباجلا
 انغيو بحياكابيف فرصن:رارسالا كلتب هيلع هللاّنم نيف ةضغابنملا دادعالا يف
 ةبس كلان هللا ءامسا نم اهما صفا مسا قفإوب نا .ظغالا هللا مسا نا ىلع اوصن دقو

 اذإو ةباجا هب هللا اعداذا صخغلا كلذل مضعالا مسالا ىه مسالا كلذ نوكيف ذدقلا |

 اهتفإوت هدي وي حاتنملا ”بخاص لاق فورحلا بطق فلالا يلازغلا لاق هاطعا هب ةلأس
 نوعبرإو نانثإو ةئثام تفيرعتلاب تنل الا ظنل ددع نا كلذ نايب تلق . ها ددعلا يف
 نارعشي قفاوتلا اذهو عفانلإوأ قامسلا د دعلا يف قفاوت امو بطق لظقنل ددمك كلذو أ

 ةنإو نعطيال نوعاطلا نمز ةنم لكأ نمنا ىتح كل ذكرمالاو أيظع اعفن قامسلا يف

 ضعب لاق. ىونلا ىلاعت هللا ءامما نمقف]وتةوهنلا كلذ ل .ونوعطم فوجيف دجو ام
 فيرعن الب مسالا ددعوهو ةرهرشع دحإو ةئامروكذ ملا مسالاد دءاهيلعالل نيفرباكألا
 اًرييككلمو اوعن ظنلو قشعلا دادعالا ىف قفاوتامو ةيظع ةوق هيف هللا عجاهبرشو
 رعاشلا لاق

 3 يمال يحل هن اعاوسال
 هلوق يف افرظلا ضعب كلذ ىلا راشا دقو نائكلإو قشامنأ قف]إون ةنمو

 اناتك دع دق ائشاع ىرت اما انانضا قشعلاب رمق "ةناورغإل

 نانالم ريتا رود نا رهو دادتلا قنوت ريعرخا :يتزملا كتيب بلا اذه يف راشأ دقو

 ءاغليلا دحال قنتا دقو تايضوصخملا ركذ ىف ىلاعن هللا ءاش ن ا كلذ ينأيسو ناتكلا
 اهيف لوني ةد.ضنب ىنحدنما هنا انباوحكا نم

 ادوقعلا ظن اذا بجمن الف اقحردلا رحيرببربلا ىرا

 ةفارظو هحور ةفاطلب ةج قش تلازال. يسرب حرشلا اذه تعضو نميف تلف دقو

 ظ 7



2 

 لاق ثمرح هنروصتم ُِ ديرد خويا ةمرلا يذ لوف ومن ان

 ىوضلا سم ةمسج نوؤخت ل ةهممآ .هيبا رمآ تنمو
 ىوتشيو هب ىروب دلو نع تنشف ويخا تدب ةتشرفا

 ةدنزلا اويخا تنببو ةرجتل اوماب و ةنم عطق يذلا عرفلا هيبابو دنزلا جتنملاب دارا
 ةما ةرجشل | يفو هيبا ما تنم دانز برو يا مدت اي دنزلا تحت عضوي يذلا نصغلا سو

 1 1 ١ طاق ىلا . 50000
 يو دولومب هيخأ تنبا تابثة يروى هما تسر يرسل تع هيخأ تنب قوف ةتلعج 1

 نضاندي ل يا ىوضلاس. ةمسج .ةروغق ل ةلوقو ىوتشي و هب ىزوي ل اف كلاذلورانلا

 جتا اذه نا نأ عم مدقت ام” براقالا يف حاكنلا نر ه *+يثانلا لازط ا وهو ىوضلا ةينج

 ءىشلا تنوخت لون بجملا نم كلذو هيخا تبنب قو هيلا براقالا برقا مت روكذملا
 | ىلع ىا فوخت ىلع مدخايوا ىلاعن لاق تونلا لدي ءانل اب ةتفوخت ةلفمو ةتضقنت اذا

 ليلا اذه نم اًنباس تلق دقو مفي
 !دملاب اهما اوهبش دقو لازغلاك يتف نم 5 ةاجذ

 اهيبع هئاور بكلسمب  اطاخ ئرا .لصا ةقيرع

 *6 باسحلا لع يف لصف
 فن يف ايسالرعاشلاويلا جانحي اموهو باسحلا ملء باسنالا معو ضئارفلاب قلعتي امو

 نأ ملعإو. اهم ءيش داربا يف انل ةجاح الزهار .رثكا ةموظنملا خيراونلاو خيراشلا
 هب نضظن وافرح انف تك 1318 فار“ اكم نما دبال فوّرظلا كلثو فورظ فورا

 تنكناف احيور مسجلا كلذل هللا قلخي كلذ دنعو مج كقطن وا كنتبانك نم ةلروصن
 كل راضو اولا كلل كت 1 ءاطعلا هل قبس نم

 دهحا زيشل اب فرعي دونطا ن تالا ل عاتدأب يلع هللا نم كقلو. ع

 فرح ا ملع كيس هِفب رصن نم ا يدغ يفو اذه يوي يف هرارس اب هللا ىنعنن ء يدحالا

 يذلاوف 0 كول ااا ولا 0 اإف ابيع اًميشو ابي كر

 اذبب' كلبلع <ئومل اسال كلَبق 'ىظاختو اهبطانعا فورا ماش نر كيب تفل

 مرك داوج هنا يلع ن؛نا ميظعلارسلا

 د« دارعالا يف ءامسالا ةققفأو ماد

 0 رأ ارسا دادعالا يف اسال ةوزاخ ..أ ارانب ل دع فحاول ماق فر> لكن ١ ١ ملءاو

 ل و وصمم
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 | نمويخأب هما نم ةئخا صنعت جوزي نايفو ىرخا ةروصو اهما نم هما وخ
 | داوخا ةنالفل ًالاخو يباوخا ةنالفل اع ج ورملا نوكي دلولا كلذفدلو, ىت أتف هيبا

 مهضعب لوق كلذ نمو
 اهع انإو:..ةمع يلو“ .٠ اهاتخ انإو ةلاخ يلو
 اهما هما يبا ناغع +. اه مغ انا يل ١ اماف

 اهكحا ذكوةلاذيلو يبااهوخإو يخااهوبا

 هيبا ما هتدج تب اهنال ةتع تنبلا كلت نوكتو همال اهيبا وخا ةنال تنبلا هذه 4

 ابا هدج جوز اجر نا اهتروصف افاخ وهو ةنل اخاف ينل | امإو هما نم ويبأ تخا يبف
 اهينال و بما تخا اهمال ج و زملا لجرلا ةل ا تنبلا هذهف .اتنب اهدلو أف هيبال ةتخا ةما
 نءريغكلر يغكر يهز نب. بعك ل وق لثمو تلق . هيبال هنخا ثنب اهنال اهاخ لجرلاو
 اهيرونينلا ةدنزلا يف ةمرلا يذ لوفةلقمو ةغبأنلاو ربح نب سيق مهنم برعلا ءارعش
 | رافعلاا رجل لاقي و ضرالا ىلع برعلا اهخرطن جت نم نصغ قورانلا لجال برعلا
 | ىرست ةنريشو دنزلا ةنومس اهقوق ةنوعضي رخخآ .نصغب نوت أب مث ءاهجلا نيعلاب باحك
 اذا اذه رانلا اهنم ج رت ةدنزلا ىلع ةنوكميف ىئنالا ةلزنمب ةنزلإو ركذلا ةلزنمبوهو خرالا

 نم نيندغ |وذخاالأو ارانرجنل ارثك ارافعلاو خرألا نال ةرينك ران جر نا ]ودرا

 | ةمرلا وذ لاق زيخالا اذه يفو مدقل اك ةدنز رخالاو !"دنز اهدحا نولعجف ةدحإو ةرجش
 اًرقع ترفنعا .ابقاس اهيبا مو اهريضيال ئوضلاو اهوبا اهوخأ

 كلذ ن؛ عطتف.ةرجضت نم انصغ فخا ةنا كلذ اهوبا اهوخا ةدنزلا هذه نا دارا
 اهو ]و ةرجشلا فو :ةدحإو ايما نال ةدثزل اوخادنزل افادنز يقابلا لعجو ةدنز نصغلا

 ىوضلا نا ينعب اهريضيال ىوضلاو ةاوقىنعمو ةرجشل | ايبا ماب دارإو ةنم تبضنقا اهنال
 ابيخا ةوكت. اهنوك عم اهيلع طاس الو اهرض اه براقالا حاكن نع ئئانلا لازما وهو

 ثيلحلا ينو رانلا وهو طاشنلإو ةوقلا ةياغيف مسن جرخ لب دنزلا وهو اهوباوه يذلا

 ةنعدللا ىضر رع ثيدح يفو إووضنال إوب رتغاىو ربو اووضن الو ءابرغلا يف اوجوزت
 ىلع حاكن كلذ ىلع درب الو لوب رتغاف متيوضا د #ق بئاشلا ينباي بئاسلا ينب بطاخي

 صن كلذلو ابع نباال اهببا مه نبا ةنالةديعب ةءارقوذ اًيلع نال اننع هللا ىضر ةطافل
 دقو ةبيرقريغ ةبارق تاذب جو زتينا حاكنلا دير نسب ةناب:ئفاشلا انناءا باعصا

 | ديباوخافنال |

1 



 ا

ْ 

١ 

ْ 
 ظ

 5 ا

 ظعبا ذه لبق يذلا تيبلا يف ةفانلا فصو دق تلق نافءانعم مزال ةدا ارو ء يشل اركذ قيناا ش0

 . (ةركذم موكلعانجو ءاياغ). لوفي ثيحتيبلا اذهيفاهاي|ةفصو ضقاني ام كللذو مسجلا
 ىلاعت لاق نيتنجولا ةييظعلا يف ءانجولإو قنعلا ةييظعلا يف ءابلغلا تنال :تيبلا |[
 ظلغلاب اهئاضعا ضعب لوالا تيبلا يس فصو ةنال ةضقانمال تلق - ابلغ قئادحو |[
 فيعراناملاب 4 هياابهلا يف ليما فر# اهمش لاقي نان كيو روهخلاب اهيقابو أ

 ليلشلإو ةلي والا يف » - ها ووو اب اوبل يدل

 مهضمب ل وج ظياغلاوهو نيجولا ن ,ةذوتبأن“ انجولإو ريسلاة عي رس

 اهنم ءانجولا ةمحر ىكب .. . ةرج قوف ةرح انخنا اماذا
 انخنا ام اذا 5 كاتب دوسلا ةراوجلا تاذضرالا اهحت و ةقانلا ءاحلا مضي ةرحلاف

 10 امللاط ةمحر ةقانلا كلت ىلع ضرالا كلت ظيلغ ىكب ضرا قرات نم ةقأن ْ

 ءانجولاو نيجولاو ةرحإو ةرحلا نيب رعاشلا اذه سنج دقوا,نينإو اهنينحواهبعتو اهالك
 اف اهيلع كلغ عم ي تب اذا امم ظيلغلا وهو ضرالا نيجو ناوهو فيطل ىنعم هيفو

 نم ذوخ أم وهو نايجتلا ىلا ةبوسنم يا ةنجتم نو بنعك لوقو فيطللا قوقرلاب كلاب
 امكةريحلا ضعب هيف يذلا ضايبلا .اهيف اهانعم نال ظفف لبالا يف حدم ةذض يثو ةنجملا |[

 . رعاشلا لاق

 ردا نسحنإو نانيعلا اب قوت, ... اهضايب يف ةرمح اهيلع ناب
 تنأب 0 يف ماشه نبالاق اهي ديرب لب اههرك ةرمحلا كلتب لوزيال ةنا يا

 نامز ٠ ٠ اغلبلا ضعب لوق كلذ ينو مذ ةفص نيبيلإو حدم ةفص لييالا يف ناجثلا داعس |

 اهانعم. نال مذ ةفصق ليالا ريغيف ةنجل ا امإو. ناجم نيج نيب قرفيال. نامز نم كليهان

 قينع هَل لاقيو نائرك هافرط نم ليصالاو ةسكع. فرقملاو بالا مركو مالا مول هيف
 جابصملايف لاق نوزرب نيفرطلا ملل لاقي اكةنعمللا يضر ىقيدصلاركبوا بقل كلذبو ||

 بدك لوق نا ملءإو . ركنملا جيل اوه نوهتسملا مالكلإو ها عقلإو بيعلا مالكلا يف ةنجتلإو
 هيبشتلا نم نوكيف ازاجم ةنوك ليدجيو هانمدق ام ةتروصو ةقيتح هنا لمثحي اهوبا اهوخا
 ملءاو٠ لصالا مركيفيا اهاخع ابعو اهيباكاهوخا ريدنتلاوةنادا ةنمدسف ذح يذلا غبابلا

 اعللذ:ةرؤصو رز وصيف: الاه معلا نوك امإو يعرشلا حاكملا يف روصتيال ابأ خالا نوك نا

 هل لاخو جوملا صفشلا ع رالفلا اذه مالعب أ هيمأ مأب ويا ابا صخمش جوزي نا
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 ىهندب ىلفحاذابمعتباب ن٠. دجتدىشلاب نالف دج لون ظحلا ةنمو برض باب نم ظعاذا

 الو كلاذ نمو ىنغلاة نمو دو دجم وهف لوعقمللءانبلاب دجو لعاف ىنعمب ل يعف سانلا دنع دي دج
 ردصم ةنمو هونت ةعفنت امنإو ءانغ كنم ىنغلا بحاص عننيال يادجلا كنم دجلا اذ عني
 ن.وردكل اب دجلا كلذ نم مسالإو لزملا دض برض باب نم دج نالف دج كلوق
 ياادج "ىلا نسحا نالف موق رسكل اب ةلئمو دج نطزهو شادج كالت ثيدح كلذ

 نفقبرطلا مضل اب ةدجلإو الكلا ريثك عضوم ينرثبلا رق ضل ايدجلا امإو ةغل امو ةياهم

 ددج ل ابحلا نمو ىلاعن ةلوق ةنمو رحيل قيرط اهنال ةدج ةفورعملا ةنيدملا تيمسوبو
 هالعلاوبا ىّرو دقو سانلا نم ةعاججلا معل اب يدارمو٠ مضل ب ةادانج خت قئارط ىأ ضيي

 هلوق يف ل اخنإو معلاو دجتأب يرعملا
 لاخلا بذكن إو ىركتال نساحم ىتنلل معلا ىرتفا دجلا قدصا ذا

 نظلا ينو ةليخلا ل اخلابو سانلا نرم ةعاجلا معلابو ظحلا دجلاب هدارم نال
 اهوتلئخا يا نساعم سانلا نم ةءامج هل ىرتفا ناسنالا ظح قدص اذا ىنعملاو

 يف ل اقصخنتال يأ ىركتل لوقو نفلا هيف ب ذك نإو اهنمر 0 هيلا اهوبسنو

 نوكي ِهيلعف يأ ةنصقنو ةتدزو ةترصقو ةتلطا اذا 007 تيركأ راجي | عيجم

 نوكيف ءارلا لدب لادل اب هسدكتال هلوق ةءارق عصنو تلق . دادضالا نرد ءاركآلا
 - ةءاطع عطق سا ىدكإو ًاليلق طعإو ىلاعن ةلوق ةنمو 0 0 أ

 ؛«باسنالا لعيف لصف
 وضارغا ىلا لصوتيلرعاشلا هبلا جانحي دقف باسنالا راع ضئارنلا ملعب قلعتي امو

 حدتماينلاوت ديصتب لصو املةناف ةنعدللا يضر داعستناب رعاشريهز نب بعكأ قننا امك

 اهنصو يف لاق هيلا هجوتلا دنع اهبكر يتلاوتقان فصو ىلا ملسو هيلع هللا ىلص انيبن اهب
 ليلمش هادوق اهطلا> ابعو 2 ةنجتم نم اهوخا اهوبا فرح

 تتأف اهينبا دحا اهابحاف نيريعبب ةنم ت أجن ةتبا يف ةقان ىلع ازن المج نا كلذ ةروصو
 يذلا يناثلا ريعبلا وه امعو اهوبأ وه ابعا نم اهونخا ةقانلا هذهف رعاشلا اذه ةقانب ةنم
 فرحي اههبش ةقانلا فرحلاب بعك دارمو اهمأل اهوخا اضبا وهو اهاخ اهما نم اهيبا اوه

 ةعرش ةنم مزلي ةنال قونلإو ليخلا هب حدمت امم مهحللا ةنخ وهو رومضلا نالرومضلايف ءاججلا

 ةيانكلا باب نم رويضلاب اهايا ةفصو نوكي اذه ىلعف بوكرم لك نم ةدوصفملا ريسلا



 ايد

 مالا هذه كاله لوا نااو بلا يف ةثاعبر اوزيل ! ىف اهنم ةئاقبس ةما فلا قلخ هللا ن :نأ

 مد.| ةنيط نه «٠ ثاضف ينل ١ ةنيطلا نم قلخ دارجلا نال كلذو يذمرتلا لاق دارجلا

 ظ ىه ل اخ م. يلوق يف لاخلاب دارملاو ملل ترخ اهمال تدييمد الا كالط مالا كلم افإو
 يأمن. اهيف ركذ ةديصف ةيل اما ىف بلعث ركذ دقو ناسنالا ندب يفنوكت ينل ١ ةماشلا

 :التفلصلا رعشلا قا:فنألا نموزرلا بجاصولع زدنا و ع :تفالث ع لاننا
 يواذل | ةنع هركذ ايف ىنارعالا نبا هركذ دوسالا لجتلا اهم لاخلا يف ةئتافرخا يناعم

 هركذ مركلإو ريخلا س ارو بونجلا ةيجان اهنمو لاملاب عاقلا ل جرلا انمو ةداعسلا رذس يف

 ةاكح جرعلا نم لقا وهو علظل اك ةبادلا :بيصي اد اهنمو انخلا باتك يف يسوالا

 هذه لاخ نم برعلا لولو يرهزالا لاق م محلا يق هديس نبإو بيذهلا ُْ يرهزالا

 نبا .اكح ل اخ يف ةلافيعمأ) لوغل ماع قربلا اننمو ايحاص يا سرنلا

 لاق و ده منيف باى ١ لع قلطا اياب الا فاو ةانخا 5 اق ايركؤ نبأ نع هديس

 تلق هيف رطم دارا راغب ةجاخ 53 ر اذا يذلا وه 17 مرطم فلدخإل يذلا نامل

 هيل اما يف باعث اه ذ ينل | ةديصقلا ل واف

 ل اخنارصملا يف نك لام لكيفعو ل انايف كن وش ًالالطا فيرا

 . مم عيش و خت ضل !قيولا ل اخنإو .:.ءاليخبا ل اخناو. مالا اخا لاخلا اهيفركذ

 ل ع ا يللا لهترلا ليات نيل باث قم ةزنربلا ىنييييع لالا
 مسا لاختإو - تبننلا نم برض لاخنإو ٠ شيجلا لع ريمالل دقعي يذلا هللا لاخنإو
 5 : ين رخا عضاوم لاخلا تاذو ةنكمالاو نا اتاتك ىف يرشزلا اهركذ ناكم

 تلق. كرتشملا باتك يف توقاياةركذ ( ايف اغلا تاذب اولنق مهو) برك يدعم نبا

 رصنخم باتكيف يأ دقوءارعشلا اهب بيش بيرعلا نه ةبوبحم ل اخنإو عدولا تاذو

 00 كاف م لا يف ماعطلا ة ةيقب فو مضل اب ةلالولل لل مسا لاخلا نا يديبزلل نيعلا

 امإو - 'برعلا الكر هل: بغيتفلا انزل ريغو لفجلا كاملا قمح هلل يارا كيذا
 دجلا نال بالاب ا ريغ ةي وغللا هيناعم لا دحلاب يداريف معو دج لا> نع يلوق

 ةتذذج كلاذكو عوادتم يادودخجموبف ءيشل اتددج لوقتفعطنلا اهم ناعم نيب كرتشع»

 | ةعطق يا لفتل ا ذا ذجةنمو عوطقم يا ذو ذ# ريغءاطعةنمو ذوذجم وهف ةيجصملا لاذلاب

 اذا رمالا فن الف دج لوقن دابتجالا ةنمو ةعطق اذا لئق باب نم !ذجءيشل ١ ذجل وفن

 ادج سانلا نويعيف نالف دج لوفن ةضعل | ةنمو لتقو برض يباب نموهو هيف دهتجا



>” 

 يحبسل اقالخ يتابلا زاخو ع برلا يناطعاف اتيم انثروف

 يف ةنع ابئاغ كاذ ىرت مآ يل لق عرشلا“ فروج اذهفا
 هل جوزلاف. يخش هل خا نعو ةنع تتاف اهعنبا اهب جوزت ةأرما ناك ت يملا اذه تلق
 كلذ يف تلقو هقيفش نيبو ةنيب يناثلا فصنلا مسفيو اضرف ةيجوزااب فصنلا

 مالعالا ةمثالا سورو .. ماغلا دالب يف لضنلا يوذاي

 مادرالا يوذ يف نادعبال .لاخ عم ٍةمج نع ينوربخا

 مانالا عيمج اهخ» تبجم "٠ معور دج لاح نعاوبيجإو
 مالسالا ووذ ايرون: ) ٠ نكل ثرالاعناوم نمايلخ

 مالعلا دحاولا : هللا نرخجالا اورظتناوباوج اب اولمتاف
 اهنافةلخفلا كتع اودرك ١ ثييدحملا يف درو امل ةلذغل | ةمعل اب دارملإو ةيروتلا هيف اذهو تلق

 انلةع اهنوكةلع نا يضتفي ل١ تفلخ اهنأف ةلوق نا لعإو'٠ مد ةنيط ةلضف نم تفلخ

 نسحاةتركذاامو ابسن انتعو ةئخا يبف نيطلا وهو دحإو لصا نم انوبإو يف تقلخ اهنا
 لاير رك» اسما ياباذمامفازم اك بع انيكيدارللا حنا ىثابشدب ةنلكتام |
 فيسلا اذه نولوقي مها مدع درو دقف ةهباشملا ىلع كلذ لثم مالطا يف برعلا ةداع [

 مرعاش لاق ةهبباشم يا فيسلا كاذوخا

 نإوركلا ةلاخ ىرابخلا نإو .تميطدبزلابرفل ١ ناب تدهش
 يف ثيدحلا :يفو تلق . رئاط ناوركلاو ىرابلا نم لكو ناوركلا بشن يا

 ديعسيبا نع ركاسع نبا ىلا هدنسب ةفلّوم ىور دتفنييرخا انا نيتعركذ ريغضلاعماجلا

 ناءرل|و ةلغل | تقلخ ويف نوعطم دنسب يليدلا هاو رو يوانملا هحراش للاق ةيتردخلا
 هأ١ يونع« هباشتو ةبارق ْمْدأ نيبو انيَنيف يوانملا لاق >3 ةنيط ةلضف'ئم تنعلاو

 عطق اذا اهنا ةنايب يونعم هباشتو ةلوقو هانرتخإو هانمدق اب حرص هدجت ةبارق ةلوق لماتف

 غولبلا دعبالا لحنالو راو ذلاىلاليلاو قشعلااهيرتعيو تاناور ذاهيفو نتيعنالاهسا)

 دعب نوكيف ناسنالا نينج راوطا روطتي اهلمحو ابطر ينملا ةئاركاعلط ةمئارو جيفلتلإو |
 نوكك كلذو اًرمت مث اًبطر مثرمحأ وارفصا ارسب ريصي مرضخ المح ضربا اعلط ناكنا
 بعلا يف الو ناءرلا يف ربظنال ةيباذملا هذهو اًيوس اًرشب مع ةغضم مث ةقلع مث اينم نونحلا
 ن2 لو ةبارتلا لم مدا اني كرتيو اهي ال انل تاعركذ ام نوكل >> نيمحالاف
 رع نبا نع هرداون 14 يذيرتلا ىور(هدئاف )كلذ هجو كلرظدقو انركذ 5 نيطلا



 سمس سس سس 2 ل م للا

 002222522 222575757555 ري 05تتاتاتتاتتتاتالاا اا تاةلللللللس 77552525 سلسل

 مى

 تبقم كللذو' ىوقتلاو لضنلا نم . هدج ثرا ةناف.بق ىوولا لوقت

 تيم لاهجلاب وهو ةايحدوجو اندنع ثيراوملا طرش مل تلقف
 راس و :ايح اًيحثيرإولادوجو قفحت ثارإملا طرش نامل ثرشا
 فير ولا رف: ءايملادوجو قامت طاب همدقو ةرتيست احب احق | ىنتنملا ىف
 0 ملل ب موق ىثشمو اطرش :دعيفةءامجكل ذل لب ءاك هيأ

 يناشلإو ثرالا منأوم دحا اذهو رطرش ءافتنال ثر الأ عنإوم نم عنأم هن هلوروم تدوخ كنا

 رفاكلا مسملا الو لسملا رفاكلا ثري الف نب ٍدلا فالئخا عبارلإو لتتلا ثلانلإو قرلا

 ثيروتلامدع ثيروتلا نم مزلي ناوهو انبه ذه نم عصالا ىلع يبكحلا رودلا سماخإو
 تقل نبا اكزاو ةعم ضل 6 هرحفبكك نم لاح ارهاظيف زئاح ثرإو رقي نأك
 نبالا انثرو ول اننا ةنايب . ةمدع ِهثرا نم مزلي ةنال ارهاظ ثريالو نبالا بسنل تبقيف

 نيالآ بست تين دام ندلاب علنا محصن الف ارث اًنرإو جالا نوكي الف الا بج
 لوقانلو هرارقا يف اقداص ن اكاذا ةكرتلا هل عفدي ن را انطاب مسالا لع بم و كلي الف

 فاسوي وبا لاقو ةنينح يبأ نع لقنو دمحا لاق هب و ثربو ةبسلا تدبشي ةنأ حوجرم

 وا تينسافوا نيلدع نيبئئاوا اناك نيركذ ةثرولا نمنينثارارق أب الا ةبسن تبشياال

 رذملا ةذخ ]وم وب ٌرملا نبالا ثري هباحصإو كلام دنعورخ الا قيدصتو اهدحإ رارقاب
 الو مخمرخ ١ ةقدصو لدعوا ةثرولا نم نالدع هبرقا اذا الا ةبسن تبغي الو هرارقاب

 قبس لهجو ابترموا عم نيثراوتملا تومسداسلاو. ةكرتلل ازئاحر فما نوك نوطرتخي

 ينو أه دحا توهقبس مع ولفهتثرو يقابل 501 ةكرت لب ناثراؤتي الف اهددحا توم

 ةناف ناعللا وهو اعباس اًعنام نورخ دعو جالطصالا وا نايبلا ىلا ثاريملا فقو

 ةنال ةثرتو اهثري دلولا ناف مالا فالخي ةسكعو ةنعالملا دلو نم نعالملا ثاريم نم عنب

 زغللا لبس ىلع ضئارفلاب قلعتي امو بالا مولعملا ينزلا دلو ةلثمو لاح لك ىلع اهدلو

 مضعب لوق
 هيف تريح لكشم نع هللا كاده يل نبا لئاق يللاق

 هيبأ نود خنارملا زاحف ىف دال هنباب ىدرلاىدوأ دج يا

 ةيحل بأ قرب لورود نناهدرب باردا لئافللو ةنبا لجر لتقي نا كلذ ةروصو

 رخ الا لوق ةنمو ٠ لئقلاب ثرأ نع عنم
 يلو كاذ' تفرع دق يلا نم .. .ىتيقش . ةيقفلا. اهيا عيا يل
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 بيصعتلإوضرفلاب ينتثرو يئادب امم تم نا ينارإو
 | اذهو هل ر"دتمال .:رم وه ةبصعلاو ةبصع امإو ضرف وذ اما ثرإولا نا ىلا ةراشا هبف

 ظ عيجإو دحإولا هب ىني مما ةبصعلا نا ملعإو . هعاونا رئاسب ةبصعلا لمشي فيرعتلا
 هريغب و يشب ةبصع ماسقأ ةئالن ىلا مستني وهو هريغو يزرطملا ةلاق اك كن هولاوركذملإو

 هريخب ةبصعلا امإو ةقتعملا يثو ءالولا تاذل الا ىثنا يف نوكي ال لوالا مسفلاو هريغ عمو
 امتجرد ِق نبا نبا عم نبالا ةنباكو اهطلناملا جالا عم بالا نم وأ نيوبالا نم تخ الكف

 تنبوا تنب اهعم ماريغل رثك افتخا ريغعم ةبصعلإو نبالا عمت نبلاكر و اهتم لزنأو ا

 تنبلاف نينخالا يدحإو نبا تنب وا اتنب فلخ ولف ركذ عم اهعاهجا اط بصعملاف نبا

 ثلثلاوهو يقابلإو نينلثلل ةليكت سدسلا نبالا تنبلو فصنلا تنبلاف تخالا عم

 جسالا الأ ةكرتلا ضورفلا لها قارغتساب طنسي ةبصعلا نا لعإو ٠ بيصعتلاب تخالل

 تاوخالأو ةوخالا نم هي واسم عم ولوايهضرف يفأمهعم مضيف مأي دلوو _ماوجوز عم قينشلا

 | يبإو دما دنع طقسي و مالا ةدالو يف اعمو5 ارتشال كلام دنعو ةيعفاشلا رشعم أن دنع

 دقو ةددشملا ءارلا ب ةكرشملاب كلام دنعو انادنع ةلأسملا هذه ىسنو هباجص|و هيفنح

 ظ أه ثرو بيصعنو ضرف اتهج هيف عف>١ نمو هيملإو ةيربنملاو ةيراحلا ستور سكت

 نمو بيصعتلاو ضرفلاب ينتثرو يلوقب ثرشأ عونلا اذه ىلإو مت نبأ وه جوزك

 يلوق كلذ

 تجححي

 ناسان لك 1 بيضا راقت ليص]و

 ينادللو يصاقلل عاش اًددم هدج نهثريل

 نرالءإو رس يف ةنم اوبجماذا ب احاللت لق

 نامرح بج ةتبجم >> تنبخ ةسنن ذمفةنا
 بجو نامرح بج ناومق وهو ضئارفلا لع تانلعتم نموهو بجلا ىلا ةراشا هيف
 نينثابو هدلوو دلولاب مالا بح يناثلاو هنباو نبالإو بالاب ةوخالا بك لوالاف ناضتث
 اهنبا نبإو ةجوزلا نباب جوزلا بهجتلو سدسلا ىلا ثلثلا نم تإوخالا وا ةونخالا نم
 ظ فكسو نهللا ىلا عبرلا نم هنبأ نبأو جوزلا نبا عم ةجوزلإو عبرلا ىلا فصنلا نم

 ١ ' يلوق كلذ

 يربجم جووربصصو ب ع جبجا

 2 اا- ب“ ببر ب با 300سم سسوس ساس ومس سس 1 هوس هس وس سس سس هس سمعم
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 مٌمازعلا فيعض الو ىنث.دح اولا ىرت نؤيعلا لوحا نئتال

 ما هللا تيناف.. يقاطوو..  يصن: ةيكح كلبقام مو ظ
 تلقو

  لئاطا ضرملا نم ةاجن ٠ ::مشدر نا سانلا اهيا الا ْ

 _لطابلاب قحلالوسيلتالو: . .دوجولا انهةلدوب|ولوتف ظ
 ٌتلقو

 ىهلا لهارباكأ نم نكو 2 .دوجولا اذه ديحوتب كيلع
 ىهننملا :كبر ىلا نإو 2نوعجار انبر ىلا انف 1

1 32-5 
 ؛قعاقلاب لوما ةرغيتغوااا- + قطاهلاب دات اؤنملا ا, 'نمبلئال 0
 للئاز هلا .لظ ىلا رظنن دل و ابود صخاشلا ار امن أو 0
 لهاجلا .ينغلا ماو ك ردحإو ىوس نوكأ 5 1 0

 يولي قيال هأ تعكر "ضرس دايلي "هولا "تما" اخت

 *6ضئارنلا لع تاقلعت بلطمل ١

 رعاشلا لوق ضئارفلا ملعب قلعتملا رعشلا نمو
 ”قبعىوطاداش 5 نيقشاعلاب . هل. بيبحلا دخ ىلع لاخ ل

 ريال لالا يديعو وا يرلا ا لجقلا ترها

 يلوق نمو |

 لذاإعلا 6 دعبو ةنيقمو ”٠ اًذهعان ظاجل باغ (لمافاي
 8رناق كفافلدل يلا نتإو ١ ينم ةادهلا كتقرو فيك

 رود نمو لوتفملا ثربال ةرشابم ريغب وأ ًأطخوأ قحيناكولو لتافلا نا ىلا ةراشا هيف

 فالف هذه ةلاحلإو ةثريال يضاقلا نراف اعرش هيب رق لتفب يضاقلا ركحي نا قي لقفلا

 مامالا !ذكو جي لتافلا ثب روت ىلا ةفينح وبا بهذو مصالا ىلع هلتقب:ىيفا اذا ينفملا

 ىبإو كلام بهذ هيلإو ةيدلا ٌنوذ لاملا ىلع أطخ لئاقلا ثنيروت ىلا ةفينح وبإو:دمحا
 يلوق ةنمورشلارفاحو دهاشلا كي روت ىلا ًاضيا ةفينح |

 يبطل امك 1 تلاق م تضر .دوخ "بر
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 تلقو
 قا قالخلارون نع ]وهات موق نم بهجأال

 _قلخ نمسبليف ملب ايمع [وناكذم اوناكأم
 تلقو

 امدع ايممدعي اجمو جور هرملا
 ايهب ىلوا هللاف يىتنلا اهببب ناف

 تلقو

 هدرولهاجلاببلطي بارس نوكلا.افا
 هدنع هللا تدجول عيش 20 اذاف

 تلفو
 اناكرا تبث تنإو مدع ةناكم ميظعلا لبجلاكن وكلا
 ةناكم رقتسان!لاصولار جن 2ب#نرإو:اوه ا؟ ١ذهاي هدهشاف

 تلقو

 اسإو اعف اماذ تلاغت دق 0

 ايسا يف اهناف. ' ,اًدعدوداعس كرتاف

 ةز وجرا ن٠ تلقو . :اهلمأنف ةيثالث اممايف امناف يلوق يف ةيرودلاو
 مال دلما دآنونلا نعل * دريدلا بوما ماج لاا
 داح الا ةبتر نرغ هجرخت 2 دادعالا يف دحاولا ةظفنف

 رثاكتلا مكاملا انموقاي ٠ .طورخافت مهلفب نال لقو
 كلاهءيش لك يبرلوق نم تكتللاسلا هاعو ا اوهبتناف

 يش لك هانعم منكردا ريح صفغل عرظن نإو
 تافو

 ُ ريع هر

 معاهبلا لكاوهف رشقلاكرتإو متاصدسكنا باكل تليف
 )ا>ثاغضا تاذللاَّذلَأ نع ُنَلَعَغ نم لوهجاف هبتنإو

 مماح رانلا ىلع ىرب اذهلف ٠ اًرون ةفشارفلاكرانلا بسحي

 مزال ةبرض هيلع امالسو ١درب رانلا تناكل ينصتول
 محال مول حرطإو مثولا ةرثتك ىنعجغودوجولاةدحو دفعاف



 تلقو
 ”نوكسيف نكف تلاوت اضنلا تاكرح اذا

 نوكيا مؤ 1غ. ىبرفام نكي لففا
 : تلقو

 فنانا ا قشآذلا ةنيدوتا '..'اًقولط ءانشنوك سر اذا
 ينخ كرش كلكف هيدا < لطاب هديحون كبعزذ

 تلقو
 ةايحلا تأفن ارت وتوم يلإوملا تنم يكلاساي
 ثابملا ةصغ متقذ ام مكيف دوجول|يواءدالوا

 نيف :راغلا ناسلب اهيبشن تلق و

 فتبييي داكي الو ”ينخ كرشناك دق

 نيقيلا اناتأ ىتح انيرتعي لزي لو
 سابتقالا عم تاقو

 نماوب كضضإو. هللا, كمه دفل

 نطابلإو رهاظلاو رخال ولوالاوه
 تلقو

 اه نا اضيف ثيغلا قونت ديب . . انتعياب دق هللا لها خيشاب
 اهنا كنوعبابي تيذلا نا ًلئاق كلذ دنعيفك ثدديف

 ءافتكألاو سابتقالا هيفو اًضيا تلقو
 يلوذع نم شخنال 2 ليمجلا ىلع لبقا
 يلوص هذه لق يلوضنلا احل نإو

 تلقو
 هاجلإو يظوظحح نمو ١ يسفن نم نم تجرخ
 ّ يجو تلت يرومأ عي غيبنو

 تلقو
25007 

 رئاكتلا.+. ءمدكجاملا'  نيكان 4 اوبخوو
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 يلوف كلذ نف . تييلا لها انم نالسربخ ليلدب ٠ تيز
 كبوثكىوننلا سبلإوةل اجلا يذ .سبالمعلخا

 كبوت لبق نمت مت الو باي كتوم لبق بن

 وق ةيهو ..
 انلخي كم سفنلاءانق لمجإو/, :.قآ له أرقا نابنالل اهنااي
 انلخ مم ناسنالا رظتيلف  ةيجحم ةهالع نامنا ياف

 لوف ةنمو
 اوعلوت . . نالملاب ١ مارا سانا .اي

 اوعمسإو هللا اوقلإو 2 مكسوفن نعإوجرخا
 يلوق ةنمو

 قلخلا اذهنمأربإو -بتو هلل عجرأ

 قحاب محا بر لق هلطاب . ةخكلو

 ..لذل اديز نول طي
 اييشو ناب بفلا ن٠. ..ىدهاج نيذلانا
 اييرق اف ؛ مءانإ».:.....مرضتبا هلالا قم

 يلوف ةنمو
 فول. لوملا لزواج دقن: .ىملناا عمل "كل يداي

 فلاوخلا عم .لونوكينأب  اهافس وضر دق نم سئيف

 يلوق ةنمو

 هاطعلاب هلضف نم ظحتل « لال نكسيدل|ورقنلارهظ |
 ءارقفلل تافقدّصلا . انآ اليف زعولوف يف لمأتو

 كولش
 كردملا ينخ هل كرشب 2« مهديحوت سانلا جزم دنل

 اوكرشاامكبر ءاشولو مالوم ريدقتب . كاذو |

 يلوق نمو 0

 رئاصبلا هدهشن 2 ردحإو نعمتيمع ظ
 رئاكتلا ركالا ركأل رخلذو ظ
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 افرص امدع ملاعلا نرد كلذ ادعامىريز ةماكحإو:هل اعفإو هءاسإو هتافصو ىلاعت هللا |
 هنوك نسم أشن مولا كلذو مولاب الا ادوجوع ئريال ةنا ينعي دوجولا مثوتم

 دوجوملا كلذ ةزوصب مو عملا ربظ مو دعملا كسها اذا دوجوملا تال دوجولل كوسم
 ”ةكسيم عبصالا نال كلذو عبصالا كلرحت كرمت متاخلا ىرت كنا كلذ لاغم
 نا ىلاعن لاق هلك لاعلا تلم. ىلاعت إو ةكرحلا تو اهتروصب متاخلا رهظف متاخلل

 يتو دوجوملا قحلا ةزوصب مودغملا ماعلا ربظف الوزت ن "نزالاو تاومسل ١ كسي هللا
 ودوحو ةروص ىلع ةضرفو هدوجو ر دق يكأ ن نمحرلا ةروص ىلع مه[ قل هاه شأإ نأ ثيدحلا

 يحراخلا دوجولا يف ال طنف يلعلا دوجولايف الاكل دوجوال ضؤرفملار دقملا : ناك ا

 يف ام عيمج عمج تيب دلاولا ىلَع هللا جتف دق هزه ومدة :يركبلا ةيمع يديم كر اللا

 هلوق وهو صوصنلا باك
 رمااهطابو قلخ اهرهاظف. كلنلا فقو اهب ماهوارئاود

 ع ديحوللا اذهب قيتمل!كللويف هللا لهو ٠ بنيغلا تاضويف نم « ملقلا هنقلت ام ”قلتف ظ

 هعورفو هننلا لوصا نعرك ذلا يف ديحوتلا اذه ت رخا انإو. بيرلو بيعلا نع يلاذملا |

 ربخ كلذ ىلع كاد دصاقملا لعاةمدقم لئاسولاو او ديضتمللا وهو ةليسو ةلاؤعالا|

 ا ةلطاب يمت لسيزاله شارو ٍ يي وقد |

 ٠ نيعرد نيئاوودعلا ار هاظف ناكوتو نيملعلا نيب عمج نه قفوملاو ٠ ةلطاع ةقيقحالب ا

 يديسو 5 يل ازغلا مالسالا ةجح مالك كلذ ؛لجاو دوجولا ةدحو لع يف رينك ظن دقو ظ

 . ءافو ىلع يديسو . ضرانلا نبا قاشغلا ناطل سو. يبر علا نبا نءدلا يبمؤيشل ١

 يسابانلا ىن خلا دبع يدئشو!. يركبلا نيدباعلا نيز يديسو يركبلا دمحم يذلا

 . مرارسا هللا سذق سور ديغلا نهحرأا دبع نييشلا| ارؤيشو يركبلا فطصم يديسو

 ١ مهابحإو موب نه ةرخ الاواين دلا يفانلعجو ٠ مارش نم :رطقانقاذإو 0 راونانعاضو

 لوبنلالئالدو هحناظ فراعملاب مراعشا 0 هحئاف م ديحوت حادرب ماغي :وأود روهزف

 دورولاو مدرإوب ,رفظلا ٠ : ايا م دزه ىلع تلفطت دقو. هحضال اهيلع قدصلاو صالخالاو

 . بحا ْنم عمال او. مي م اتملا ديعبن 9-5 من وهذ :حوقن تشل نيشؤإبب مدرإو» ىلع

 دنف . ملاعا نع تدعب ناو. مهاوقاب اهبشث نيكلا سلا ناسلب تلقف . بسن برقا ةبحلإو

 طع يفنكي )ناو ديعبلا لابرقل ةبحلا نكلو : ناد عابتم'هافوصومو . نانصولا ةباشتي

 دم

 رج يورو 2222222222 بل م بببتتبل

 قس سس ب يب ب ب ببببببججج
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 ارغااوي شبل موصلا ةنم ٠ مص قفز /وهاادعت ماعطلا . .لكأ لغ . مادو
 أ[  ارتسن ةنع ناك اهانس ... نوكل. بغت لو تباغسيشلا نا نظنإو

 اربخم تنك نا نيذه هين قرنلااف ةمايص منال ااًباَهِط : لانف

 ا ماوعلا ىل- ينخي أم ايسان لك أ نم مه لاطبا مدع نال رطنفم ريغ لوالا ناقرنلا لوفا

 | اذاايف ةءايض ع اأو اهتفرعم مدعب رو ذع ريغ ةناف تاقوالا ةفرعم فالخب هيف رذعف

 | ىهذا ليللا هاقب لصالا نال مدقت ام عاط دقرجتلاا ن نا هل نيبتف لكاف ليللا هاقب "نظ

 ) رخآلا لوق كلذ نمو ضراعلاب دتعيال لصالإو ضراءره ١ عولطو قنحملا

 هبيصن ينواضف غو 4 ىلا ةدباةيفنلا لوني ام

 | هبجاتكو ىلع ىرتجيال ةم .رحاةباغقل لدعبيدا يف
 ظ هب وجولا دحاجموصلا كرت اذ عمو يلصملاب ربا

 ١

 | موصلا كلذ عم عيطتسي الو هؤدب يجر,ال ضرع ضرمه وأ ررهو خاش لجر 2 تاق

 | بوجو د نإوةيدف ةنوقيطب ال ياةنوقيطي نيذلاىلعو ىلا عنهلونل موصلا هيلع بجي الف

 | لييختا يلصم يلصملاب دارا يلصملاب دانييل اراهةلوقو داوعتلا ةرضي خبال ةناف هده ةل احوديلءموصلا

 ْ رخآلا لوق كلذنءوةبنذ زرغملحاشو هي واص دنع نوكيو قباسلا دعب + ىجي يذلا وهو
 اردق ةدايسلايف هالعإو + ..الا.ةديا ةيقنلالوةيام

 ظ ارذع فو ةمآ جوز لقاع . احلا عركرلسم يف يف
 || ةلخا يهف ضيحلا نس اهغواب دعب و نيلوح هغولب لبق ةنخا ةتعضرأ لجر اذه تلق

 ! رخ الا لوق ةتموزكب يو اهيلع و اهجوزف عاضرلا نم ةمإو بسسنلا نم
 | كيف اماإملا كلج ارمانع ربخم نم لدهرصعلا <اهنف ايا

 ْ ادح ا 7 ءارقا ةثالث .2تصبرتلوخدلادعب تقلط اذا

 | ادرفا هب يأت ءا ارقالا نم ءرتب اهدادنعاف اهجوزامع تام نإو

 ١ ابلجا. ثانلّوم ةيبننلاز اغلالا يف وَلا دقو حاكتلا دعب ةقيقر اهنا ثرقا ةطيفل هذه تاق

 ظ هيف ٠ 587 ةيمحل] نيمجتو ةدافالا دي زم عم هيف رثك ١ دق ةناف هللا ةمحر يونس الا ةنلا ام

 أ ةنحجا لهال تو ادبكةذايزك ةدايزب

 ة«ريحوتلا لع تاقلعت بلطم“«

 تاذالا أ دوجوم م اريل ناوهو صاوخلا دوحون مع يف راعشالا نءرظن أعو

 ا ري 2 شتشلسلالمللللاللل7ال7س7ست١970927[1> 97>١>>©ل>”> >>> 77تتلللللتا
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 ضيا تلقو ١
 ينبت كارش وا يرعش خاف اهداطصا نا تلواخ ةلازغو ا

 مرحن لحال يدمع ديصلاو ينتمرحا دق رانيدلا نم تلاق د

 ضبا تلقو
 ينانج مث مايصلا رهش دنع يباس مار يذلا فيهالل تلق

 ناضمر يفلاصولا *لحيال اًدسبيجم لاقف ينتعطاق1

 اضيا تلقو |
 هبينالع بولفلا ةنلد ةمااموق قلج مهأر ذم قلج ءانبا ظ

 هيراج موجع اهرهتاتاقدص تم ضاونوصغلاب مهله تفطع د

 اضيا تلقو ٠

 فالتيالاهكل م ادغدقمك . انلمش هب انيظن ضورو 1

 فالخن لم يف اهكلو . ترجدق ءراهنا لئاس ١
 نوهو هددغت ةئاعلإو ةيروتلا تح هب و فاصنصلا رجحت 410 0
 ةديصق نم تلقو |

 يداعو غاب ريغرطضا نمث اموحخل تلكأ اذا ينفنال >  ظ

 مهضعب لوق زغللا ليبس ىلع عوزفلا ملع وشب ا

 الا ايا مهلك ربطلا ىلع اوناك ةعب رو ظ
 رجا اهلعانل اههف امو جادخ_ 2 متالصف تف مهم مهمآ ناف

 ركنا سيلو تحدتفىذارف معيج ةالصلا كلن لولعفنإو '
 لك ةالص مصن الف اهتهج يف اوفلخإو ةلبغلا يف ودهتجا صاختتا ةعب را ءالوه تلق |

 ةتالص تح هدرفمب مهم ٠ لك ىلص اذاف ةلطاب وماما ةالص ىرب ةنالوبحاص فلخ مهم ظ

 7 -الالوق كلذ نمو 0

 زيجوو اهدنع طيشب راح تدغءرما ةالص نع ينو ربخ الأ |
 + قيبافكبوم اما ياراكا ولو! افرنمو امام نول اذأ روق 6ْ
 عسب الو مامالا تالاقتنا ىربال ممصلا دي دش ىعا لجر يف الاروصتيال اذهو تلق ظ

 مهضعب لوق ةنمو امومأم ال !درفنمو اماما ةتالص تعصف غلبملا توصالو ةتوص ظ
 ارطنمراص دق لكألاب هنا ىلع هنظ بلاغو يسانلا لكااذا

6 
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 ايراج ايل 1 زباع دقو ةتلعجو :

 انوا لوقف نمو

 اضعالا رعشت و ي اق اوبلساك يلف راجت مو يون إىبس

 اضرفاط تقبادخملا يفاذ لجان 5 ا كونج )و يون و

 رخالا لوق ةنهو ةفقفنلا ضرف اطل بجي لماخحلا ةقلطملا نا يلا ريشب

 دوب ل ينلا يضو فيكف ابعمداب ىلع لع الكم حوا

 هريغب وأ نس اب غولبلا وبف بيرقلا ىنعملاامأو ديعبلا ىنعملاوهو عادلا: مآرب ام محلا دارا

 1 3 لوف ةنمو

 لطم اهعمدا ىبظلا اذه نساحم : ١ تأر ذم.كنيع لاب ام ةلئاقو
 لسغابعمدا ضيف ن . يف اة ةرظنب ينيع تنز تلقف

 مهضعب لوق فطلا امو. رظنلا نيعلا ىز كثمريذحا 0

 ءاونالا نع وغت يمادمف ...اونق متلفف اوقستسيل اوج
 8 لب رجب نكن لول ”عنقم كلعو هذ قوت قدص 0

 يباعنلا باهولا دبع يضاقللو

 دحلاب صللا اوبلطافاولاعت تلاق و تقبنتف - اهيليق 0 و5

 هدعلا ىلع اقلاف ىضرت ل تنا نإو ال كش هر ا
 دهشلا نم”ذلا ىكرحلا دبكلا لع ةنا لفعلا دهشي صاصق تلاقف

 مضعب لوق كلذ نمو
 برتلاب مهت 4|. دجيل نمو ىدتلا يوذ تدقفام مكتممت

 رخ الا لوقو
 دودخلايفيكحرجي انظحلو اشحلا هي انحرجت مكظاحلا
 دو دصدلاانه بجو ايذلااذف اذب اذ ولعجاف_ حرج حرج

 | كلذ نمتلقو

 ريهز٠ اهبلاك م هيف ماهكضوركدخ

 يريغرغت هني فيكف ١دروويفظلابسرغ
 تع سع
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 لل يذلاك ةنا ىلع هانب دوعن الوا لزي ل يذلاك دئاعلا لئازاا نوكيف هتبوت درجت ةتيالو

 اهنهو ٠ ةّوبالا فصوب ةيعرش اهميالو نال دجلإو بالا فالخب دوعنال اها حالو دعي
 بج نوف هطرشب اوجورت مث انعاب اًمالط اينلطو رلايل تيبم 4 هنجوزا ناك اذا

 ٌناهجو دعب ؛ ل ةناكألو الز , ل حاكتلا ناك ءاضفلا هيلع

 جي عورفلا لع تانلعت تلطم#
 عورفلا ملعب قلعتي امو

 دع ع مانالا يف يلتق عبتت  ةناللازغلا اذه يندب اوذخ
 .دبغلاب رخل لدقيالووهتثمرفو هر | .ةيقْيع انا: اكول زالو

 مهدعل لاقو

 و ةيررفاا قرني هكلفبك ١ :ةلاهوشللا يدك ساو
 يينلا ىلعا لص لاخلا لاقف :..هآر 11. .يرظان ريحت
 هيلا كريس داك دفا + نزيل هن كا كل يلج
 نمالبلع ةاكزالا ع نا ىرب ”ءاما يلة فينحوبا لاقف

 "”يعفاشلا لوقب اهذخانف 2 اذهب ئضق 'يفاشلا تلقف »

 هاف درثلا رهوجلابافح دقو ءولؤل نع مسبي نأ. تلق

 ءابتشالا اذ كدع 6 ةيليفتتي ا راسل ةاكز دا

 هاند انقر قيل ةلجللا ول 0: ىرولا غيتفاي ضرنيت كايملا

 رخخآ لاقو ,
 فرعت .ثنك وا جانجلا اه اينو يب تدب الل ندسحلا ةاكز تفرص

 ةفلومو لماع . ليس .”قرو *راغو ,زاؤو تكسو ديف

 مهضعب لوق نسحا امو

 ندا تفذق كلو دن بيعلا عمدا ىوطا ىلع يدوهشو

 و - الأ لوقانمو
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 الما فلفو . محال لع ةيدملا لاصب اورادلا |

 كولعص وهو ًالضف ةءاربلا وجري 2 ١ًرذتعم كافإو دق كيبع اولاق
 :كيلم ءارب لاو اربي فيكف ٠ ' لوعز اثم يدبعن اكن ا تلقف

 نبا لاق ظاقشا وا كيل وه له ءاربالا نا تو فالخ اهيف ةيلوصا ةدعاق ىلا ثرشا

 الو ةين ريغ نرم ع كتمذ يف ام كتكلم لاقل ةنال كيل ةنا بهذملا رهاظ لولا

 ةينلا ىلا جانحي ةناف كسفن كنكلم ةجوزللو كلتبقر ثدسدم دبعند هوم فراخ هنيرق
 لصا يف تنل ةاطب ال نار انخلا ةعجكرلا باتكيف يوونلا لاق تاق . هيخا نبا لاق
 ٠ نا م لوهجم نع هأرباول اهتمروص اهّئلعو عورفلا فالدخاب فلئخي انإو ةدعاقلا هذه
 فرعي لو نب للا ردق +يربملا فرع ول اهنمو حن الف كيلهت ةنا انلق ناف طاقسا هنا انلق
 كلتبنغا لاقف ةبانغا نم ىلا بانخللاءاجولو يناثلا نود لوألا ىلع ع قحما ةيلَذ' نم
 | طاقسا اذه نال 1 اهدحا ناهجوف ةبانغا ئ يردي ال وهو لعنف رزلح ُْ لاا

 ؛ ||| ةنا لعو . ها لوهجلاب ىضرلا نكمي الو ئضرلا لوصح دوصتملا نآلال يناثلإو ضح

 1 هدبعل ديسلا نم 2 ال ةنا هيلع [عرتتيف اكيلق ناك نإو نيهدقتملا "ينيب يف ترث كيف

 ضيا كلوقب ترشا طاقسا ءاربالا نا ىلإو اعيش كلم ال دبعلا نال

 طارقأو فانمأ كلضف حدم يف هلو ىنج دق دبع كنلح بابب
 ظاقسا“هارب الاف .. ةءاربلا باب“ ل ”نجقفاف اتَح كدبع ناك نا ْ

 ةيعابر تلقو
 روس ام كظحلب كهجاقندوخترا “ : رؤسكم ننجح ٌيرولا" "ةكلماي

 روظحلا حابا ابر عراشلاف ردخ ةلبقب هل م ريا

 را برش يناثلاب حابيف هطورشب .هاركالاو ضرملاك تاروظحلا خنث ام يللا ةراشةيف

 ةدرلا ةالك هب حابتو ةالصلا ْضرف ّنْم جورخ إو ريغلا لام فالتإو ناضمر يف راطفالاو:

 انزلا الو اقافنامرحلا تقلا هب حابب الو نامالاب نكيطم ةبلقو هركا نم الا ىلاعن لاق اك
 اضيا تلقو نكمونودب جاليالاوراشتنال[انزلا يق طرتشياال ذا هيف هروصن حم ص نو

 ْ لطي م نأد ينبح ن ناك دق“ يذلا" .لاصولل دع ئيدسأي

 ْ لري. ل يذلا لثم: انيكحو © انعرش يف دئاعلا لئازلاف |

 أ دعب ل يذلاكوا لزب ل يذلاك دئاغلالئازلا ناةيهورةيفالخر ةيلوصارةل أسم ةزاشا هيف
 ظ دوعن له بات مث ميتيلا مقوا:يضولا وأ يضافلا ىشف اذا اهنم . لئاسم كلذ ىلَء قبو ظ
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 لصالا نال ةءوص ع ليللا يف برشو .مجش اذإو ةموص دسف بورغلا قنحت لبق رطفأو
 ةيناثلايف راهنلاو ىلوالا ينليللا لوخد لاتحاول يللا ءاقب ةيناثلافوراهلا ءانب ىلوالا يف

 ضيا لوصالا نم تلقو هب دتعيالضراعلإو ضراعرما
 هتفير نالوا 2252 ينمرحأ دلو مهاوهنع رهدلايف لس ل

 هتتيتح نع ظنللا فرصي دق لقب كابس نعد جقشلا :راف

 زا# وهو كإوه ريغ نع تبتزاجم ىلا كإوه نع تبث هتقيقح نع يىلوق فرصي انهو يا

 اهيف انلبقا يتلا ريعل|و اهيف انك ينل ١ ةيرفلا لاسإو ىلاعت ِهلوق لثم ضفنلا ةتقالع لسرم

 ضرعتي)و ةطب رخلا تنهر لاقول ام لثم يف ةنيرفل هزاجم ىلا وتةيفح نع ظنللا فرص
 نإوةطي رخلا ىف ال انهر لعجي لهف نْيَكلا اذه لئن يف اهنهرل ضرعتيال ةطيرخمإو اهيف امل |

 ب بببصملل#

 | هايشالإو رئاظنلا يف ليكولا نبا نيدلار دصؤيشا ١ لاق. ةيراجلا ةنيرفلل اًراجم ناك |

 تلقو معا هللاو نافجو هيف م
 داؤنلا ميك تاماةلايرر ردك اييبمح وب

 داهتجالاوةباصالار جا م... ارياهفنيرجأب تداعو

 ىلع ىنيو بيصم دهنجم لكو دحإو بيصملا نا يف يلوصالا فالخلا ىلا ةراشإ اذه يفو
 | ناهجو 5 انطاب ةيكح ذفني لهف هيف دهتجلا لئاسملا يف احلا كح اذا ام فالخلا |

 لا ىلع ىنتبا ناف الإو اعطق انطاب ذفن ةنم دبالام لك م 0 فداص نانا دينعملا |[

 ناكو هنظ يف دهجم لحم يف وا روز ةداهشب محو ااكوداسف ىلع فوقولا نكي دساف |
 نكي ) نإو ةيكح ضنن كلذ ربظاذا ىتح اعطق اًنطاب يعل

 0 و ضني الف !ًرهاظ هيكح يف أطخلا نيعتي نا نكي ل اذا هيف دهنجلا رئامك كلذك |[

 || ةناديف يعدي هدنع ثلاغلاب يناثلا مسقلا قحل هللا ةمحر ةفينحويإو فالخ ويف اًنطاب ذفني

 ضيا تلقو نبهجولا دحا ىلع ثلاثلا يف نحن يعدن اك انطاب ففنب
 ىسوت مارغلا حارجهب  ابيبخاي كيدخ ةرهح

 اسوفنلا كلبق لءيىلذم 2 تلدو تملعا ةنيرق
 الوا ءلعلا ديفت له نئارفلا نا يتو فالخ اهيفو ةيلوصا ةدعاق ىلا اذهب ثرشا دقو

 لجولا نب نيدلار دص لاق روهجلا ر كنإو اهتدافا ىلا نيمرحلا ما.إو ماظنلا بهذف

 لوخد يف نذالا يف زيمملايو لأ لوق ىلع دانعالا أنم عضوا ضءب يف ان :دافا رانخناو ||
 1 م تصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتاااتتتتلال>



  *«لوضال) لع تاقلعت 2

 مهضعب لوق لوصالا ملع نم ؛ ءولاق اين
 يضتري الثم ةومركاف .”لضاف لع :رالف اولاق

 يضتنملإو عناملا ضراعت .ًالمأع نكي لا تانف
 نمعناملاضراعتفوبيظعتو ماركا نمعنام هيلعب لمع مدعو ةبيظعنو ةءاركا ىضتفيف لع يا
 ٠ يضتفملا ىلع عناملام دق يضتنملاوعناملا ضراعناذاةناةيلوصالا ةدعاقلإوذل يضتنملاوومارك | ١

 تاذيةيعفاشلارشاعمان دنعو اًتلطمةفينح يبادنعةهورككا تاقوالايفةالصلا كلذلاغع أ

 تقوو اهلعنل ضنفم ةالصلا تقو لوخدنا كلاذنايب ةراذقسالاةالصكرخ ًأنملا ببسلا

 || ممضعب لوقلوصالا لع نءو يختنملا ىلع عنأملامدتف_ضتقمو نام ضراعتفةمعنامةهاركلا

 نينعدب ملاح يف تربظاف ىركلا عمل داهسلا تننع

 نيعضرفاهقرف نميدودخ . ىلع يعمد راركت تريصو |
 مضعب 23 ' أضيا لوصالا مع ع نمو*نيعلا ضرغبو ةعدبلإو ةنسلاب يتب ف ىّرو دقف |

 ال درولل ما قئاقشللأ !وفلئخ اف س انلا لع لض هدخيف

 ةتقير دزولا ءام <ناةيلد اذو قيتشلل يضقي لاخلاب كاذف

 رخالالوق ةنمو
 يتذع هيدح يف دادزأاف ةرئادغ اجد ُِق يصل ا دك

 | قرفلا كلذيفنسحلا عجتفت. ١ يننأل [اعوط هيف يح تد>وف ظ
 | ميج |.[قرنلاو . نيايتلاو امج الإو ةتسلاوب بياتكلأ ةعيرا ةعيرشلا لوصا, نا كلذ نابب |

 راعلل لون كلذ لت وجزنانتلا ياقلغتم نم اوم ىروللا

 ,رذخلا وهو اهني .عباجلا .,, رمقلاب يبي جو ىرولا ساق
 5 يد فسم ىلا مقرفي + لطاب نيابتلا كلذ

 لوضالا رلع نم تلقو ٍ
 ىضراشتال لا كارت اى كوفي اب نما اةيلاق
 ضراع تابنلا اذهو ويف : "+ لصا لالا نا تلقف

 مجم اذا مٌعاصلا نا اولاق كلذلو ضراعلا ال لصالا ربتعملا نا يو ةيلوصا. ةراشأ يف



 متع ضي او ةرذفلا تاور |١ كلتهراعشا نمو شي ملف محو دم« ىلع ماكزلا ىلوتسا نكلو

 تدجو نإو اذه. (هرذعلا قفنت ريزانخا دنع)ر عاشلالوقب مها أف مهقوسف قود يف

 نوقراسا| ١ صوصللا مف. ةيدقلاراعشالادوفع نمةقورسماهنا مءاف. ةهتي ةرد م زرخ ناي

 . عطقلاب لاملاقراس لب وق 5. عفصلاب |ولب وق كلذلو . صوصفلا رهاوج ْماَدِر طوبخي

 (| كنااذه نمبجت إو . ريفغلا مجلاةنم عمج نإو. ريقفلا وهف هريغلامب ىنغتسا نم نا يرملو

 . أانبالا ىلا مابا اطعم“ 2 مسني و ٠ ينعم او ظفللا نمهريغةقرسأمقرسي م.ضغب ىر"

 رهيضعب يف تلق ا عياخملاعياخو . عيجر را عيجر هرعش ير: اذهلف
 تمرخلا ع لشن 0 ةرعش |ياجتل | يدعي رءاش

 بذالل هةنانخ ورك نا دوا و وز وك"

 اًضيا تلقو

 هلدلا توص ةبشي 1 تعيس

 دش وددت يش دوكافل

 يحاي رلا كيبل يفا لوقب مرعش قحا امو

 ليخد ضيرقلايف يعد ناسا ةنيب ىّرف شبكلا رعبكر عشو
 ..اببرقعلا ةيقازاواا نمل ةيرد ى اق طال بيع ا باول واول ىفبرع٠'نإو اذه

 ًاضارغا ملعجو . يناعملا نم مراعشا توبب ىلخا ا؟ ٠ يناغملاو نكاسملا مهنمهللا ىلخاف
 لضا ا مأو 2415 ماوه ماف. ىديلا.٠ نميقب أم مماظن ةدوربب اودج ام. ىدرلا ماهسل

 8 ا اهزلا عي دب ىلع هرعش ضعب ضرع يهز رإوخلا نا كح ىف. ماعنالا نم

 2 7 يززإوخلا اذهو هرشنت ثنإو ةنم جرخ ام نفدي ةنال كنم لقعا طفلا
 نيذلا داغوالا ءالوهل؛بكلاب اف. داشنالإو ءاشن الآ لهاولضنب ترقا ىذلا . دابع .نبا
 . ممسور |وعفرين ا ط غاس فيكف . لضفلا يدث ند ةصمإوقو ذيلو ٠ لهجلا دوبه : أو أشن

 || مدعو . هحاةشو ةظاغو . هحاقو طرغل الا كاذ .٠ مهثوفن لضفلا لها نيب اددغب ناو
 كفداصي ءايحمدعو . كايملا جوإو ءاهنلا كلمن اه دنع طمغ ةيظعةوعدو . كار دإو زيبم
 ءاننلسا الو مان ديال ملعف ١ تش ام عنضاف يبتتست ل اذا ثييدحلا فيس. تنثف انيا مهم

 ىونحا اذا الآ. فرشلاو زعلاةلبجوم ا رعاشلاب فصولا قحضسملال ناسنالا نا. هانمدقو

 ظ لكيف مني الو: نف لك يف ظني ؛ نم رعاشلا نال كلذو . فرطىللع مولغلا نم ملع لك نم
 0 كِلع يلجأسو: ند لك نم أاكواو بر بزشف اح تاناحلخد نم الا نف



 :هدي رف صخر اغإو احلا اد الف ةقرط ميقتق تح. يش ث مولع ىلا جانجي

 اعاظضبلا عيجب عا ةمالطن لفغنيو.٠ ماركلان ءدره وج ةهف راعي ن 5 نمثوملا. .هدونع تالي

 اذا ةن الو. جد نم دوجو مدعل ةكرتف يذلا اما. ا ماعدإو٠ ءابكذ الا ,ةنم زبن تح

 زعاشلا لاق. عسل الف جداا نمتسي !ال نهج دهو فلكي

 ريراوق ضارعإو روفص رديا مل مانالإو رجعي سيلرعشلإو
 هدي يدق يحب

 نمحالا هده ذلا يداحي ان يدغال قوبللا لقمر عشلاو

 نع مماهفوإ لجال لزنتي نأ جانحا . اننا قليل ارق اننامز يف نم "هي نا دارا اذا 2 0

 لوفنال ل مامت ينال ليق هنا لقن 5١ سويتلاو زيمحما تاغل ىلا ةيبرعلا تاغللا ةبترف
 م فرخ انا لاقف كارعشف دي دق رمال | 8: !اهناي م 0 1 م لاقف مهقيام

 كَ متنا امنإو ف راعتملاب يق !اهن ١: لاقف ةبيرغلا تاغللاب كلروستيف قلت 0 ا ل

 75 ةلحا د6 ناسارنام .ز لكلو . مولعلا يناغم كاردا نعت. موني لاروصتل كلذ لك

 2 نامرل ا ىم انجدقت 0 رعا كل ذلو : ةغاقياب الا: صقر الو ' ةعامس ظ

 ِهلوق ىلا - نال ةّكحو ةغبانلا ظن ||

 كيكرانل باو لطف يوقف يعن فرع
 ا 1 بلقتتو َرادلا + 1 0 اكو الإ ىف واملا داطضن

 ناك فلالا دعب نيتثامو داعم كب كلح دا يفنا اننامز ا ا |

 هي خيرإوت غاغلبلا هل لظنف دوسالا رجلا اهيف عضوي يفل | ةضفلا ددج بلاذ فيرشلا

 هيف لمعو ظن هنا عزي ام هل مدقو لهاج لجر ءاج ىنح ائيشاهم لبقي ملف ديدجتلا

 ةلوقوهو اًتيراث |
 ١ ددعلا 9 دحأو ةدايز دعب #«بيغلا ماع ةؤ رات ديوملا .: 0 9

 نودشر انا كلذ بتكينارما رم رباكالا :ءاج هزاجإو شب و هل شه فيرشلا ةعمس الف |

 صقانتن نأ.ز لك يف ةنال- ن :اشلا | ذه قبح الو. رئادلاى 2 د ل ا

 || اودحنو. هنأ ديمو رعشلا ةبلحيف ريبحلا ج 0 است كل ذلو ١ نادب الآ صقانتل 6

 هئاذخو كي يد نبا تقيلولاةئاوباو يرسك ىلع اهج نورين اتوب معابط لا نم
 ليقاك . براءالاإو مجاعالا ةيلخا توي نم نتنإو. 22 تويب نم نهوا ابنا 2

 عقرتي نكلو ىنعملا نم كَ خراف قدنب لش. إلا يف امو



 هأل

 رع فض دعو بازتسالا لؤي زط افي اك كات امز/يفا حرشلا 38 ىلع فقالا ملعيلو |

 تايفن .درم ضاير روهز ةتوخ ام 9 رعشلا م اعد :ال الأ بانطالا يلاز ان

 .٠ سيئر العلا امل هب هيلع 2 27 و رم (سيفن ملء هنأ ىلع ةبنالو.رظعلاو ريبعلا

 دافتسم صاخ ملع روعشلاو روغشلا نم قتشم هنال كلذو اًرعش ةتيممت كلذ ىلع كلدي
 سحلا قيرط نم ةكردت ل اذاف كلسحي ةنكردا اذا اذكب ثرغش لول كنال سحلا نم

 اىمال الط ءاصوصخو اموع ماعلا ورعشلا نعي نأ ملعف دب ترعش لوفن هلو هي 50 لوفن

 الو تاويحلا ىلع قدصي ناسنالا ذا نإويحلإو ناسنالاكنيفرطلا دحا نم ناقداصتي

 نكع الوملاء رعاشلكو لع رعش لكف سكع الو ملعلا ىلع ق دصي روعشلا نا اك سكع
 ةيكش تاع كلذ ررش اذا هريغ هب رعشإ ماب رعشي هال اًرعاش رغعاشلا يس اذلَو

 نال كلذو ا 1 5 0 هاوار انكلا 8 ع 57 ل _ ٌ

 ِى ىلاست“ لاق كلذلو صوصخ مءوهف بايِثلا - 4 نب يا 0 0 اموهؤ راعشلا نك

 زوج الف اهوملعف ماير بخا ةنال نوماعنال لقي مو رفا ال 6 ءايحع ١ لب 0

 ةنع هللا ىخر بياطخلا نبرع لاقو .ه١٠ س]وحلا ةدهاشم يننزئاجلا انإو مع ملعلا يفن

 . يركلا هي رطل دي نجاح يدي فتيلجرلا ةمدتير عشلا برعلا ةدفوأ أم ا

 نا يرمعل و مالغ عا ل - مالكلاوياتك ةب طخ يف يدرول ١ نبالاقو. هأ ىللا 4 هب لزاعأَو

 فكوبظني اوناك ةباحتلاف٠ نفلا اذهب هسفنل يضر فيكلاقو 15 ق“ءاسأ' نع لاص
 ةنأ ملعاف صاخ ممءرعشلا نأ تمع اذإو 5 نورعشيال موق نم هللأب ذوعلو.٠ نورانيو

 دجت ملو ةارملا يف سؤكلا يف يتلا ليثاتلا تلم أت اذاف ةلاثم اهيف عبطنيال ةرورضلابف اهنلخ
 ليلا انعا نن ك ىبسحلا ىلع نير رتل ا هيلع روودت تما نسل كلل طا ل

 هلاثت ىلَع رودن كلذاو ضيا جاجز يف لاثمت ةآرملا دي ينلا بوبحلا ةروصو جاجز يف
 ةروصدفف هيسلجم يف س أكل |نارود ةلعنرا دا يلصوملا رعاشلاف هلا دج رقتسم نع ثحتو

 الو. هاوه عم الا ليمتالو . هاوس سم أكلا فل اتاليقاسلا وه راصف هدي ترقتسا كلذ

 لعفلاب اهلباق نأو ةدلإولا وح هيلع نحن ميرفت 0 رصعلا ةقينع ا 0 8

 ماب -دادمماسببايبمت اممم سس م - سم ا صصص سس ص ص سمسم سمس 2 6 م م يي

 دنعو هتاذ ىلع تدتها ىتح هيلع وودت تمأق ةلاثم تدّقف ١ نم كانو ةارأبأ ِ هةييحح 0



 ا مالسلا هيلع قلل ناشرا اوال ضعب قيقا رق دقو 121111711 0

 الف راطقالا يف هتي رذ قيرذتب قحلا هرماف يك اذيللا قليش مف هللا ىلا اكش ءدال اوا ترثك

 نا مالسلا هيلع لي ربج ىلاعن هللا رم أف ىلاعن هللا ىلا كلذ اكف مهلا قاتشا ةنع |وقرفن
 يف كاذك لزب و اق هدالوا ايفرصبي ناكف ةنحاءارم نه ز هذ جرخي

 | ليئاق ترادولوق يف لعفلا ثنا ظانلاناراءاود*رارقلا راد ىلا لقتنا ىتح :رادلا هذه

 أ ركذ 000 مدقن اماهاللب لا وهو روسكتلا عج ىلا هديشنا ةنال 0 ,
 ةالوس سانلا ريغل عج لكجاجزلا لاق حسابصملا بحاص لاقف ةدعاق انه 5 نو وفلل

 سانلل ريسكتلا ىلع عمج ام لكو ثنّوم ةنافلاغبلاو لبالاك امن هوموا 0 ١

 | عج نافةكتلمإو كولملاو ةاضنلإولاجرلا لثمفغين تو ةريكذنز وجي قطانلان وحلا رئاسو
 ىحن ءاطاهدحإو نيب و ةنببن وكي عمج لكو !وماق نودي زلا وحن ريكذتلا الا هيف ز والو لولاب

 تارغو تادازجو تاما وحن ثنّوم 0 ءاث هرخح ا يف عج لكوثن 0 ؛وركذي ةرقب و رثن |[

 | . فالخوعج يف دوجوم»دحإو ظغا ن الف |وماقد نودي :ا رن كافت اناتارونندوتانزداو

 عيجل ايف دوجوم ريغدحإولا ظنل نال ثين آنلا زوخيث يح دويزلا تءاقوخنريسكتلا عج
 | توديزلا تماق ذاش باب نبا 000 4ارابنعاب تنين أتل اب عيجلا ىلع ا

 ١ تنم 1 يذلا الا ىلاعن ةلوق ةلثمو لاق دويزا|تمأق لعاساَيقو ةعامخلا رابتعاب ثيناتلاب

 ارم ون هيب || تالفوتب تماق ىلع ةسايقامإو اعامس فيعض وهو ماسلا عيجلا حف كناف لازما

 ١ زج لف ىف 1 هيتْغ أف عيجلا يف دوجوم رولا مخلل دحاولاف

 ٠ْ نينسلاو نيضرالاك صقن أل |ربج نونلإو واولاب 00 انو ريسكت عجج نينبلا نأ يناجرجلا
 نوتلاو واولاب مسام الا فين ومر عمج لكو برغملا باتكر خآ يف لاقو هارظن ةيفو
 كءاج اذا ليزنعلا' يفو ءاسنلاو لاجرلا تءاجو هاسنلإو لاجرلا ءاج لوفث لعب نم يف
 رحل إو شحولإو منغ 0 دوذلاو لب الا وحن ةثن دوم عومحجلا ءايسإو كلنعي ابي تانمأوملا
 0 0 أ. تفبو عورو ,ناعررازمو زوقك بسلا( وؤانتملا هد انني وام لك اذكو مجتلإو

 .هركذ ام لصاح لضافالا دحا طخب بانكلا اذهزسأ ىدحا ىلع دجو(هيست) 11 ظ
 0 ا اع ساو يلصوملا يت حرش ن ند فلدوملا 1

ا : ارملإو رم اذا 4 ؛وبحم نا هللا ةحر يلصوملا غيلبلا دوصتم نا
 | 
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 ينرانعا ظفامللا يواتق ف تييأر لاقوغإ -. يف يحافخملا بابشلا اهركذ ةينزرق كذب

 ١ هللا ىلص هل اقنن ١ك يا ةمانم يف ملسو هياء هللا ىلص اك أر ناب نبا ن 000

 ىنلاةا هاارد 3 ثحجرخأف ة هنويجف انظأو 1 ضع لع لخد مث تللز د ركن

 .٠ كل كيلا ةروص را و ماسو ذيلع ل لص يبنلا ةروص ىأرف اهيف رظنفراسو هيلع هللا ىلص

 ناك نا:ةنالرظن رظنلا اذه يفو تلق : ه1. ررلف رظن :كلذ.توبث ينودابرشلا لاق

 ذاهجولا كل اذ عف دي ا يوازؤسا ١ اظفاحلا 7 يف ةيإورلأت وبث ثيح نم هرظنلا هجو

 نيظفاحلا : طظانفحلا ن.٠ دو كعم 2 هيلع هيدل دنسلأ وا نتملا ثيح- نم لاقم ابيف ناكول

 رثالاا ذه ركذ دقو ايسال. ظافلالاو يناعملا ل الئخا نم ملسو ةياع وصل وسرلا ثيداحأل
 رهوجلا نفلا كلذ ينوه نم يلاملا يرعلا نبا ىلا ةبسنو. ديحوتلا ربنميفئزغلا خجل ١
 نال هيف ىه أ اقاءالو يطويسلا طظفاحلا ةلاَق 85 يوازسل 1 طهناتلا ُْ جدخ الو . ديرفلا

 أ لق 09 هعبط نيرصاعتملا نننلك نم رسيعلا ٠ هعيصضلا يندامتالا و ّ رفانملا بح و 8 :رصاعملا

 . هلما ةعمتودا ارننالا ل ناسنالا ضرح ةدشل كلل ود هلل جلو نيد ءرط او دعي نادرو

 انيتل فتن رظن اضيا ارظنلا كلذ يفف .ربخلا كلذ ىنعد ثىحن نمرظنلا هجو 5 نأو

 اذه ند بمجتا وه أم . تاداعلل قرأ |وخنلا روم الأو .٠ تارهجملا ن. ملسو هيلع هللا ىل اص

 ابقرانيال ناك هنا ولئامث ىفركذ دقو هيلا ةبوسنم ةروكذملا 55 را ا

 لءاكلا لضافلا مهم ماشلا سسابارط ةانث نمةعامج يل يح دقو . !رنسالو اًرضح |
 دويلات م السلا راد هللا ةيكسا هداذ نجنكب ديحم بيرالا بيدالا

 ةيثع أ فراج لعا هلل 47 : ناهغع نب ىناعصم ناطلسلا نب مياس ن ناطلسلا ةئنيز ف

 هبضن ةروصأ#ل تالبأ زاشالا اياباق اذا: رتاج + راكفالا زيَعَو :ناضيالا شين

 ةف وشكمالا ُةتروص اهيف ربظنال ةلخْفلا اسبال ناك ول ىتخ . ةروتسم ريغ سب الملا نع ةدرجم

 ىنطد. ناطاسلا اهب اوربخإو ٠ حالصلإو ريخلا لها نم موق بهذف اول اق . ةروعلا

 ةارمترهتشا دقو . جاضتفالا نه ءاسنإ او ل اجرلل اهئاقبا ىلع بترتي املاهر 5
 نم ابتعشا ةلعنت تناك امو ٠ ةيلعلا اهترانم 1 وم تناك لأ ١ ةيرذدكسالاط

 لوخ دا 35 اطلوز له رثكلا لاخلا يفك و © تنيذلا هاذا كانت و 7

 اييفو ابباوزيظ)و-:تتارغلاب ايلزخلا قمءاولا/ قا ادنو“ نيكل يذلا نار دكا

 كلاباف. فيعضلا فيدكلا قولخلا لعف نهوهو كللذ تبث اذإو . بئاجملا نم دعب الام

 اذاورما ل نوزخما 0 ءيثراربا هزهملال ملا نم ةز |ىهيسف , فيطللا يوقلا قلاخلا لعنب
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 ابانغبالو..تيدح ابلعيالو" ..لج رم ةفاذم بضخا 9
 اباتع هل: باضخلا :تزيظفا .٠ ..ًايمذ ادب بيقللاا,؟نكلو

 2 ةلوق ضارفملاب بيشلا صق يثرهاط نب هللا دبع ني ديو

 ررصبلا رظان هي تعلط امناك ةكحاضسأرلا يفتعلطةرعشاي

 يركف نعو يمثو ن .عكلتصصقال يرصب نع ضارفملاب كةصصقن ل

 |ول اقو مل ةبلغ هنا نورخ ا :ابلا باغ وه موقل اقف بيشلاببس يف فانخا دقو

 ول! او ند را يف ل 5002 افلا بيشي مو ةنس مره ةعاس مو مسل اك ملا

 ا ىيارالا ةزواغ دمار طقنا ادق! نادهالا نيدب قف ةبوطرلا/ ظن اينيغلا بيس

 تعطقنإو عرزأ 1ةةاععتن اذاف ةبوطرلا يف اهبنم برشي ينلا ةئدامو عرزلاك رعشلا 0

 تمدق ا؟نيعب الا دعب الا نوكيال ةبوطرلا ناصقن نا تلق ناف ضوبإو سبيو فج |
 راس كاملا لوةععك ,, نوتتغي لاانظالا و. تدنرمظلا:ءانبا زب دقو

 ييبطلا اماصنن وه تيعبرالا دعب وه يذلا ةبوطرلا ناصقن نا بإوجلاف ةيوطرلا

 نوكيف نيعب رالأ خواب لبق ضرع وا ضرم نماهتب وطر صقني أم ةعيبطعلا ضرع دقو

 تروكي يضرعلا بيشلاو قيعبزرالا دعب الا نوكياليعيبطلا بيشلاف بيشلل اًببس كلذ
 ىهو ماللا كيرخت ماّنملا لصحي كلذكف نيعب رالا دعب 0 ثدحيام لثمو اهلبق

 يا وه عزنالاف عرفلا تحتو عزنلا قوفوهو همدقمّنم سارا رعش راسنا
 انتلا لع زعشلا ةرثكوعو مغلا هدضو مر كلا لع لاد ةناللجرأل حودم وهو مة يلا

 هتوم دنع ةيجوز يعويرعاشلا لاق

 سيل هجولإوافنلا غ١: .... انبي نرهَذلا قرف نا ىتكتت ال

 قاز نافر 1 0 00 نب ىلع نينموملا ريما ةنص يف ليق دقو

 يثعالا لاق علصا ةبحاصو علصلا وهف عزنلا قوفرعشلاراسحنا |

 اعلضلإو بيشلا الا ثذاوحلانم تركن يذلا ناك امو ينتركتإو ')

 هيد ااورك انور كتم وهف ةركقو انكر ك1 ()انيبقنا لع يوغا دحاش كبل اذهيفو

 ىهف دم ]وتل ابهالجلا امإو 3 اذل لاقيو ىلجا ةبحاصلو رصقلإو تف اب ىلا هل لاقيو

 كسلا الجار دكل اب كيلا الملا مهلعهللابتكن ا الولو ىلاعت لاق نطولا ةقرافم

 رعشلاراسحنا داز ناف لوال اكرصقلاو لا ينل نجا لال لل و للاعللا لوجو

 ايارااركذ ىلا لي وطلا دارطتسالا اذهدعب دوعن مث« عرفا ةبحاصو عرفلاوهفعلصلا نع



 كال

 | دبع يشلا . لئاسملا مهنل لئاسولا يننفلو . لئاضفلا أب ىكتح نم لوا. ماثالا ةودقو ||
 ةلاج ىلاعت هللا هداز. اًمكسو اندلوم يطايمدلا الصا ىتورببلا 1 قوبل يا يول

 يلوق وهو هبانجل ةتبتك يذلا اذهو . انسو ةعفرو ًالاكو |
 داشو ىلاغملا تناكرأ ر انرصع يف داس زمام

 دادلا بون بضخ ابةسبللا 2 كهف“ تنام ضراغلا ةزيبش

 2 اجاف

 حارسا: يولي مهيب ف امنيطيدلا عال ف وابا

 ياو تاب مكلاذع تدهاج دق تنكنا
56 

 يرصبايو يعساي تكنع ةتبجح اطتلقبشلا تبضخ كارا تلاق

 ررمشلا يف راض ىتج !نثغلا رثاكت .. .ةحخاض يقو.تلاق غتبغبتف
 قارولا دووحمل وق ولك كلذ نم غلبإو

 دوه علان لك ضيع «دعنالا هيفعلالساؤلاب
000000 

 باضخلا نع اًرذدعم ةلوق يريشنلا مساق بالو . ةلاوزو غبصلا نول فاذكتا وه لوصنلاو
 ملح 3 كاف ياا فضلا: دا يرتاع حللت يناضخ ام ظ

 ينيشوبلا لوق ةنم نسحأو 0
 رزماش سنالان .ءدوطنع بيشلا هب 2ىود يذلا ءاسلل 5 كامو ظ

1 
 ا

 رزباشللا ةربض رجذلا . كابئان ىك يلب شبلو كيش نلادلا لؤق ّنكلو
 يحانخلا لاقو

 .راذنعا نسح يل نا اًباضخ يجو تدوس نا نشل لوقي
 :ناعج الب كليم( نإ طا ...٠ وامر ")للام فق انييعملا لال |

 يس-رانلا ىلع يالو

 ”لصحي ةبيبشلا لها نم هاسعا 1 وداوسب هرعش 5 نمأي ظ

 ”]هنيال اهناب ناهالا كلو. .١ ةرم ظح داوسب بضتخاف اه ظ

 ظ
 ءاهلبلا نشعلو

 ايانب نإ ىراوش فل وسح 2 اييعا راك :كيلعلا كيكو
 - 9--2999--7- مك م لا 00000 صل ا ا ل ١ ته و هم هس سو ل م ا م ا سل هس وس م حس ا حسم سم سس عطا“
 0 ااا



 هز
 .ا 2 797770707222222 2222222 222 يبببجصسل ى

 ظ _قيض شعب لبي رقهوذ وربما ملاب هللا قاخ قداو ْ
 لاخلا قيضولايعلا ةرثكب :ورسفؤه البلل كهج نم ماسو هيلع هللا ىلص انيين. ذاعتسا دقو

 سوننلا ةهركت ام .رصبلا نعرتسي ةنا لاقف دإوسلاب باضخلادم مىضعب نأ( مءاو)

 ةمذ مضعب و ٠ باقنو رامخ تاذ لكر غي و. بابشلا ةيلح ديعي و. رعشلا ضايب ن

 ةناف ق دصو (باضخلاب بابشلا دوعيال) اهنع هللا يضر ي يلعوا قيدّصلا لوق كلذ نم |

 ناكو ةباش جوز: أذ 5 ث نا|وركذ دقو . ةنوقو ةفنور دراف ٠ ةتيلح بابشلا نم در نأو |

 ' وها تعمج دق كارا 3 نامعبس كلذ دنع تلاقف هزدع مر - 000 ْ

 ةنأ.. وعم راج ام و لجل" تاب 0 0
 ءاغلبلا ضعب لوق . باضخلا مذ يف ةتيأرام غلبا نمو. تبل ىف باذكي

 لصالا دسف اذا ىلعالا يف ربخالو . . . اظوصا ..'ىنأتو . اهالعا : دوست

 رخالاقو

 ريتنلا ةجلاعم نع رفإون يناوغلاو ضيبت ةلئاقو
 رواج نيبئارت رضي ىلا - ينادتنا كَّلءرظحلا كيلع

 ريذلا هجو !دولم ُتميْعْلاَو قرع ريدن ىنغملا امل تلتف

 ءحدم يف تلفو
 سارعالا يف ن+سئارعلال لاح ةتسبلا ذا بيشلا فيض 70

 سابعلا ينب نم قئالخا ريخ ةنابا .هارا نم موتع قح

 هئيس ا 50 6 هرعش دويشإ نمأي

 هنيح موش : نمأت ماركا ا رقاف كفيض بيشلا
 هفيض هجو: دوسي نيم نكتالو باضخلا عدف

 همذ ُِ اضيا تلقو

 هسنج ءانبأ قيس جودل هرعش دوسي نمأي

 نيش ايديشل تبتك» يراوج ُهيستاحو. يراذع يف ثدب ءاضيب ةرعش لوا تيأر الو
 . مالسالا خيش. تّدَح لكن م نودينتسملا هيلا لمنت نمو ٠ دال مى دمل]و هنتلا



 هأ

 ءايتنلا لتؤواىح ١ هزاع ناكقاسلف +: +٠ ماقرلا

 عبق. ةاتفلأ أر فاجاإفلو سرا قلاب صحن بيشلا

 هع ةاتنلا هجو ُة- لاخنإو. © ههجو يف ىتفلاب عيش ٠ لاذماك

 كلملا دبع نب دبحم ل اقو :

 هتقاو 1 م دعي ل بيش يباع بئاعو

 هتغلباليسيشلا بئاءاي. .٠ يبشب ينعبعناتلقف
 7 دلو امل ةنال ديحلاةبيشد ىلإ م متو هيلع هللا ٍلصلا لوو دجبلطملا دبعناك ( (ةدئاف) |[

 يأ ينثدح لاق يرابنالا نبا ادي مناع نبا لاق ةردان ءاضيب مط ومأ نق ناك

 ا ايه دوسا|مغصنو ضيبا هتيخل فصن الجر موق ىأ ار لاق ديبع' نب دمحا ينثدح لاق

| 

 ٠ ىنعملا يف مهضعب لاقو

 ءانف تقو يف ةنم ييراج فاست هديل رح ادم اعنفش مقفل بناحلا اذه لاقف كلذ نع

 تلق ها قيقدلا ينف دق يالومأي ينعي ةيسرافلاب ( دش مان و , !دنوادخ يا) لوفن قيقدلا

 هلوق ف ريبج نب ديعس ىلا هدنسب أين دلا يلا ع نبا ىور دقف كلذ ديوي امو / ار دقو

 ثيدحلا يف درو دقو ت تلق ها زبخلا همه لاق نزلا انع بهذا يذلا كلديحلا اولاقو ىلاعت

 ىلف ةشيعملا بلطيف ملا اهرذكي حالو مايصالو ةالص اهرفكتال اًيونذ بوتذلا نم نأ
 ركاسع نبا ظفاحلا تير دقو ةهظعلا بون ذلا هذه رفكك ام ًايظع ار رماةشيعملا منكي ل

 نيئالث هيلع ىلم افق رافي بلد وب علم رضح يزارلا دوعسم نا قش ةهد غميرأت يف ركذ

 قيقدلا دفن يديسأي ةتي راج هل تلاقفابظنحي وهووتيب ىلا دوعسمداعمث نم اهظفحن ادي دح

 ايف نباركذو ةثالث اهنم يتب و نيرشعو ةعبس اهتم يسنف ثيداحالا كدقفت كلذعمس الف

 تايبالا ةذه مهضعبل ضيا

 ظ قيفدلا ترادتش يف”واغ اب ةنميلطا تميبيلأ تالذد

 ْ قير تغجوأ* يارا لظأف هيف زاك أم ينفدق اولاقو ظ

  ى8قواذش نع ةريغم نع درج اهاوز ذا اياضفلا 5

 ينيدص نم يؤودع فرعا مو ياتك كو يرئباع حانو

 .قيفدلا .ناذقنل انز>|وف يلقع تدنف قيقدلا يف اذا

 . ةتردق ترجو . ةيهثربكو .ةلايغ ترثكو: ةلام لق نم ةشيعملا م قلخلا قحإو تالق

 ةنع هللا يضر يعفاشلا انماماآ لاق اك
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 دعلاقو موق هاوف|و ف زذعن هل ض رعب نهسافنا نمبسيشلا انيلا عرسي كللذاف ل.بفتلاب
 | م !اييبس لتعلا لآ, هيلاوا ١ لاقتلابو قاتفللل 617 ببشل|و

6 

 0 !لاقو

 _فدسلا يفردبلا عولطف يخمتال :.اطتلفف يبيش نم ٌرد :تبجت
 فدصلايفَر دلاناّرد تردامو لع يف تحر نأ ع اهدازو

 رخالاقو

 ٌبيبح يلاضيا بيشلا نإف -اًبيح ىضم بابشلا ناكن با
 تيرثلا :لجالا انتي "قرني تح اهلا. ىوفتب ' ةيحاس

 رخالاقو

 ءاكلا متع نم ةع الآ بيشلاب تبع ذا ل دباو

 ءالقل[ ] خلع: داجاراقوؤتاار ةيدجمل ة ةيلاحؤ ةيجداؤلملر ىتج
 ءايمعنلا مضعأ نم تينمهشب ين ىملا نم هيف تضوع اًرعنا

 يريغلا روصنم لاقو

 جوملا .ةيلحو فينعلا تمس . ةناف  تيشملاب آلهشو الها
 رجوتم .رعا كلم يذ جات يف ٠ :رهاز رد ظنييش نأكف

 ظ 5
 هزرخنأ ببشلان وكي الامج زا ... اف نيضراعلا ع يبيش ناك نإ

 ةرهازاودبتأ ن نصغلا ةياخو :ةرهإوز.ودبت نأ ليلا ةيلحث

 ثاف م ابكر دج نع اذ سيلررمع ةيأب ةنع هللا يضر بلاط يبأ نأ ىلع 3 يورو

 بيشلا يف ديرذ نبا لاقو + تاوه اماهب كصيو
 بحاص مركأ ناك انيقتلا الف + « ةبارتقا ىوها تنك ام بحاص يلو

 يبناجم ررككتارا اًرهد تييمف لع ناقواقي نا انيلعرف

 اههعهلا يضر سابعلا .نب لضفلا ل اقو
 يضم ربخ َِص واع كاذ نيش كنا لوفل يسرع كللت

 ومحل وا ِهلثمب . نهر يو . .. يليق . نادلاب لحام ينتريع

 نوفي ١
 يئاجم يف تغلابو 2 يبيشب : ينتريع دق
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 ليبالو ةهنأي رع هلا ةغالاب ا زااقاو فش يا 1 أقمت هي امو ظ نادي ملاح نيا اهركذأ

 بيشلا جدم يف يمورلا

 1١ ماهللا يف فرطلا حرم ويف حرما تلظف يبيش حال
 يون ا لعاب نيدايم 5 اًيغ ثددزاف 0

 يللي ناب. ءىرما قح ال ءيثب نامزلا ةءاس نم نا

 7 لاقو

 .جاورلاب كبح مه ةيشع يحاص ريغ كداّوف ماومصنا
 يفر + يتيح, بيغلا دفما ١ ١ يبيع كال تدالذاللا لوقت

 قدزرفلا ل اقو

 رابغ( هيداعجر ملعي تالف 1... هيك نايشلابنيضيتي لطفل
 اهتقيفحراهلأو ليللاب هيف هذارمّنأ موق لاقف ت بلا اذه ينعم يف سأنلا م 4 دقو تأق

 راهلابوناوركلا دلو ليللاب دارا ةنا نورخ :1لاقو ةراعتسا راهن هينا عصا ! ةلوقيفنأو

 راخال ةنالو ليلا وويط قم ةنال ليل ليشمل واما عر |ةورتم قارا ط له يراقب
 يرغن دادزيو اهالعإو ةبرطملا رويطلا تاوصا نسحا ةتوصو هيف الا درغي الو ليللا

 رعاشلا لوقب دارا وهو داوسلا ىلا برقا ةنولوترشلارون يف

 راجلا اع ترب اللولبي اهلنا تشعر سار )زابعو ظ
 لاقف يرتجما بيشلا جدم نميو

 باناجالاو دحلاب يراذع يف ةتنج يو بيشلاب يتتريع
 ديابفلار كلج ةفيكلو بنت ةتيقلاب !_ىهاا اه. !ولع ميازقال

 بازل دايفلا رب لعاه ل : نيم و دصا يرانلاغاوو

 فلدوبا لاقو ا

 يناوغلاس افنإوبم هطلا ينبيش افا ْ

 ينأعب وا ريساوا لبزنب يافهإو ظ
 عججادقو وأب نوكي دق ريسنتلا فطع ناىلع دهاش تيبلا ينو ريسالا وه يناعب وا ةلوق

 يبا مالك ينركذا دقو وإولا ىنعمب تبيلا ين وأ نوكت اذه ىلعف وزولاب الا نوكينال ةنا ةاححلا
 مئاهينب دحال ل اق مهإوفايف رذيلاب نوفصوب ميلك اوناكو ةيما ينب دحان اينو ةتكن فلد

 اهيلع نلبةيف انهإوفا .ثيطتسي ءاسنلا نال لاقف كضراوع يف بيشلا كيلا عرسي ملام

 ع

 مجسمسسمس
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 ديدجلانمزلإو رهدلا فرصو ييلايللا
 رخا لافو

 ةحايتلا ةنم . ىلع يضتي داك بيشم ينم نيضراعلا يف حال

 هينفت ءرللأ كو

 هسا ماله ندع نقل , ءانإ ايوياةيف,  ةيئايما لالا داق
 ةسفن فصو نوح ةأربلا بحاص لاقو

 متجر بغ يمر ا كليه | يعرقل اجلا اهدلقلا كمان

 _منكلاب ةنم يلا لين ةرفوا اهب ىلإ “لظأ ةطنكا اول

 تلقو

 يور معا اذا لل كاوا فيطلا ا

 ويوم جيذ ريغ مارق ىف كرمأ انمي ل اذا فيض

 اليذ دودخملا قوف رحب يبيش رعش تاب دقو تلق

 اليل كاذ دعب ىرت .٠ نلف“. . يداّوفاي رجلا علط .دق

 أضيا تلقو
 جرحت فاو ئلاكلار وا »ا ممايغلا "املدق يرعال

 انت د ىف تا دف وا اطر وضعوا بشل ادا

 نمهوةلع نسحو هرم علاط نأ. ىبوط م السلاو ةالصلا اوهيلع ةلَوق بيل | حدم يف هاج امو

 درودتف ةبيش يا هرون ةلوقفرانلاب ه هرون بذعي ن .رأ ةنم هللا ارقسأ مالسالا يف ةبيش باش

 نبر هش ىورو يرانب يرون بذءاال انو يرون بيشلا لوقب ىلاعن هللا ناد ١ ثيدَخ ف ْ

 ةبيش باش نع لوقي ا ومي الا 0

 || اذه ة بضخلا ليحيو تلق اهنتني وا اهبضخي ل ا ةهقلا موي روت هاون 5 مالسالا يف

 | 0” انث دح هيولاخ د 000 بضشلا لع فم دما

 ني لاق ذا لطيف مارق لاكلإب درازع ىف نع لارا ايتن و هداف
 0 ً ةناالسوا عشا 6 عامنا فاروق فم كلا لوا كرا صير

 يورامار اقوول اير شن هسفنل هللا ةفاضا اًرون 2 شلا بسحو ىرباكا ىف
 ةهوشلا هذهام برأي لاق بيشل ا ىأر الف مالسلإوةالصل هيب هياع هارب اضاف ىعااوا نأ

 ةياور يف و اًراقو دز ملا لاقفر اقولا 000 كيلي تهوشيل ١



 د

 ظ هيض دع لا ةفرع د انا لا ميدل اخلاء بيع وا غلا نا لع |

 أ كيقةلا سنا نعأ ديح انربخا لاق . نؤراه نب ديز انثدح لاق. كلما دبع نبإ |
 | نيشّوا ليقف . بيشلا ةناشامل انف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور بضنخا له هل
 مكلك ةلوق نال بيشلا حدم يفانيال اذه | ) ةهركي لكل اقف..ةزمح ابا اي اذه

 | نكيل ول تلق ناف. انمدق اياه ريخ وه ام سوغنلا هركت دقفايعم ةنوك تالا

 | ةفاحتوبا لسا 4 باضخملاب نوريغي نا موكل لأ قصرعلا رم امام ركم بيلا
 اذه تى تلق . ريغف ةبيش إو ريغ مسو ةيلع هللا لص ل اقف ٠ :لل في11 رد

 أ :بانكلا لها ةنل انهم بج ناك نال بشلل ملسو هيلع هللا ىلص ةتهارك يضتتيال اضيا ظ
 | لسو هيلع هللا لص وتهاركملسن ىلعو باتكلا لهال وتنفإومل ةتهاركف نويضخم ال وناكو

 | كلذ ريغو بضلا مل لكاو ءانحلا ةحئار وتهارك نم مدقن اكعبط ةهارك ةتهاركف بيشلا ظ
 | رعاشلا لاق. ةماهلاب ورجفلاب هوهبشو بيشلا وب نوهشي إوناك ضيبا تبن يف . ةماغفلاك ةلوقو

 ايارعتو نرايزلا هللا قعق دنلو ذب ةفاخ .تانرلاب مان ةعاةنلت

 ةلطاتعلا اذ )وق راغشالا نم هتذ قل يقالو
ْ 
 بوطخلا كارسرماب كتيانور (مفغ ست هاب .كلاركذ كل ىن ْ

 ةييرك 51 وه يذلا لكف نوما يذلا لا نكن ظ

 يبنتملا لاقو ْ

 رماظلا نه ينيع يف دوسأ اهنا لا ىلا .ضايبإل لضاو ىبدعا دفا

 قدزرفلا لاقو
 اباغ ناك ةمايقلا مويىلا... انيلع ادع نوح -بيشلا تيلف 1

 اناياب يعرب: ةلئاجب عبر | . اهنلاب/ :داعربملا صناو هضفاو ظ
 ابايث هيوثا لثم رالو موق سابل بيشملاك رالف ظ

 اباذ نيلبجلا نم رجمهب اموي باذي بيشملاناولف

 ١ رخالا لاقو 0
 هنا ليفت و ادلف و هيوناونايدل ني لطف 0
 يفوكلا دوسالا نبا مثيلا لاقو ظ

 ”دياريا امرا ويانابلا ١ بيلي 7 عابي:. :كابشلا_.ناوثو 3

 ديعل ةعجرف فرش ىلع ىلوت اذا 0 رحلو
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 1 رللصوو ١. و 00 رادكألا بلجي وشيع ءانصل تيبستيو ر .اننحالا ظ

 لو ا لاق 3 ع اشف نينطنمو. ر ظ

 يدا انس ني نا - +. اهط وعلل ادب الا 1

 لوغلان ال نيينعملا ةدارا انه عا وهي ول اخنبا هل اق !ليوغلاو ايام رامات

 رمز نيرو للف كلل مج لكن

 لؤغلا اهبإونا يفنولت اك هب نوكتلا> ىلج مكوك الو
 | هيلع ةيبن كراك ل ىح ببغلل ءايشلا ةها رك هللا مءالو مالعالا ؛ ايلجلا ضعب لاق

 ْ ل ناك, كلذلوي رنكلا يلا ةيهارك مرجتن . رغلا هواسن ةهركت الثل مالسلاو ةالصلا

 ,ةقث لك ِلئامثيف هاور 5 طقفةزعش ةرشع عبس هتففنعو ةفي رشلا وتبي ف ضيبلا تارعشلا

 ليلا هاقم ىنضال . لياخلا ناوهو ثحي كلذ يف يدنعو. طاغلاو ةلفغلا نم نوم أ

 ىل اعت هللا ءامحال ل لوقاف . ةتيلح ريغو . ةتيهل ع بيشلا ترا ثيدحلا يف درو دقو |

 ِ ةايديقلا مومع نم ٠ ىثخم يذلاروظحلاو غاسنلا ةه ,ركت | ماس لسو هيلع هللا لص ديم هي 51

 ةيلقعو ةيعبط نوكت ف ١! ةهاركن ا لاقي ام نسحاف دوجوم ماسو 4 هماع هللا ىلص انيبن

 ةريخلا نمز يف اهنم عقو ام ةأرهلل رفتخي لول اق ؟ فلككلا اهب ذخاّويال ةيعبطاارومالاو

 | :ىبعو هلوتب ةيلقعلاو ةيعبطلا ةهاركلا ىلا ىلاغت هللا راشا دقو هيلع تلبج امااهنال

 | اعيطيا أيش اوهركت نا ىمعو يلاعت لاقو 00 هبف هللا لعجيو ًايش لوهركت نا
 ظ دقو القع هزكيال اسيظ م نإو نال ليلخلا بيش رثبكا كلاعت شاف القعيا كل ريخوهو

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص ةنا ثيدحلا يف درو دقف اهب ذخاَّىمريغ عبطلا ةهارك نا تفرع

 - يضم كلذ لمانف طف اعيط ولو هركي ام هتياهع ةيبن هللا صنخا نكل ءانحما ةحئار هركب

 ءيثل ١ تبش لاقي دوس رعشلا ضايب طالئخال ابيش بيشلا يس امناهيولاخنبا لاق

 | ةمذ دقو: ءا١٠ دخإو اولصاف ايلا نم لو الاو ولولا نم فه ناكنإوةةطلخاذا هب وشا

 ىهن نال ايهاش !ولاق ةقللا لما :ناطيف كيج ةمذ_نملاقف وليل در و

 روعا وهف روعو جرعأ وهف جرع كلوةك بويعلاب هل اقاحلا بئاشوبف اىلوةي لو بيشأ
 | مالحالا صقني ةنال سوفنلا ا هذللسايفلا هيف لونل انغ ىعاوبهف يعو

 ماجن ابر ذنيو ٠ ماعطلإو بارشلا ةذل بهذيو ٠ ماقسالارثكيو ٠ ماسجالا فعضيو

 بيلا ءاكحلا ضعب لاقو بيشلا وه نيرسنملا ضعب لاق ريذنلا مءاجو.ىلاعن لاق ا

 ضو دينتبإو .ىداصحين ١ دقق درس نيهذاتابعررلا نال كلفو توملا ردي رب |
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 | دقورهؤ نبالوق ةارملا يف ةتدجو ام فطلا 0 هيف أم ىلع مه ماجناو

 - لاتف بيشلا ةطخو نا دعب 3 ارا يف رظن

 نار املك وال اكل كافر! ندب ةارملا ىلا ترظن ينا
 ىتفكاذلبق نم 0 دك 1هقزعاا ث ع 0 ايف فيلا

 قى“ ناكملا اذه نع ندرن ى أن نيا اي داي اينذلا نبأ ١تلتف

 ىلا كابلتم ةتركتا يذلا نا 5 3 ك1 |ة بم اهكضتساو

 انبأ اناعوبلا لوف لدا ضااي يدانت ىيلس تناك

 لوألا لاق ام بنتيع ا نهدنعةنأو. تيقلل# 0 ةهأ اركي جيل ةرالا ت كبل قو

 057 نيسلا ءاوح ةترج هيام ُِ الح مدآ ثيركا

 رخت ١ ل اقوهنس عرشع شمح اهنتم ناكنن لك ةتزجع ةنس نيعب رو اسم غلب نم يا
 ال ابعن نعدع كاك زر وتيو 3 هوازن تاع كل وام "اقف

 اب نهنال كللذو بنوا اًيلو وا اينغ ناك نإو زيشلا ةهاركىلع نهعامججا عقو ةنال كللذو

 دنا نا يور دقف. هعاطقنا دنع كهرك ءيشل كبحا نمو. هعاضب لجال لجرلاىلا

 ثلاق و ل مف اردت كنظا مزيل كل اتف نسلا ةريغص هب ايما قف ناك ين الوخلا

 مسب لوقا تبرشوا تلكا اذا ينا اط ل انف كيفرثا هدجا ملف اًرارم مسلا كيمعطا ينال

 0 2 ىش يلرضب الف ملعلا عيمسلا وهو اسلا يفالو ضرالا يناىثديسأ عم رضيال يذلا هللا

 نرتس اينغ خيشل 8 ا معن ا هر وللا تل اقف كلذ ىلع كلجام

 ةدعب نيصخي ام ىلع 0 ثاثالإو للحلإو يلحلا نم نمل ةبلجي ايف اعط هل نهضغب
 كلذ يف تلق دقو. ثاريملا نم

 قرانغ بل 0 بأ 50 حادر ةيناغ برلَو

 طابعه لاوس فور كالا ناي هرم“ بضعرخلا الن“ دول 10ج ك1
 يرااب  ءابنف اناا 4غ وح >. ديك هال اة يشلاوا ةلوقفا

 . هقارف ليجمن نيلطو . سانلا نيب هتهاركب نحرص . سالفالاو :بيشلا نيب عج اذاف
 هلوقبرعاشلا ريشب كلذ كو عقالطوا هوك اما

 لايظح.ا راسا“ هووابلا + يشل كن قئاذا ءاشلات قار ديول
 يلطف ا 0 2 ا ا



 1 قلل هر 0 سودا اجل بل راق ةويصت هب انيك كلا ةادلا رقت اك

 نم لكل حوتفم هللا باب و . حرشلا اذهل ةباتكلا لاحهللا ف ام ةلبق امواذهو شي دحلا وب
 لوق سمثل ١ نم رانلا اهب سبتقي يل ١ اياراا يف ليق ام فطلا نمو ٠ خلا ةنم دارا

 ينالجرفسلا يدنفأ مهاربا

 احّرب تح باقلايف ىوجلاىذا ههجو نساحم يف يفرط 8
 ىضل !سمثهدخ نم تلباقذم 2 يرظانةجاجز نميلق قير

 هرم نس ىلا 5 يسلبانلا يف ينغلا دبع يشل | فراعلا يديسلو

 بلملا فكما انزل قا 4 ةفيماإل كناهنزا ع اح رز
 ةيلقلا قرتحاهاببتخل) نهيش هغيا 1 ”تيلباق'كيبلا 'ةرولب مل تلقف

 ىنينملا يدنفا نمحا لماكلا:لضانلا لاقو

 رجتولا تل يلصي ةتعلط يانيع 2ترظن امدنع يلق نأ )ومجال
 1 كنا 7 اًرانجلتلل تسبق دقنيعلا اهتمس.شل !ةعجوف

 رينا بلس اقع قارجتو 6 اعط ورانا لباقى اذ ىلا إو

 يركبلا يتيدصلا يدنفا ليلخ ىلوللو

 اناني ايلا هايظحم هذولا ككدم 1 قيوم كفاو مانام فل

 اننا 207 اةعولنلا 7 تقرخاتا ا ع ايخ نفض

 ةيسرافل اب نيتيب بيرعن هلو

 رد ياا بقتل ١ ييخب و: ١ اهلا ين نازل نيودك كنت

 تورنت كايداونيباعم رو هل ترظن الك ينيع ا

 كلذ يف تلقو

 2 يتلا يبوبحم ةنجو سيشل ةلباقم

 تقرتحافرونلا اهالعف انلخ نه تنإو اهوحن يلق ةشارف تراط

 ملسو هيلع ل ىلص هل وق يف ءاب دالا دحا ععز ؟1ذت! ةنآ ءانع هام ي ىلاةلقن ام فطلا امو

 لوني لضافلا كلذ ًاشناف لاق هللارونبر ظني ةناقورسوا ل ةعار

 داخل دلفابإر نبك لتازلا و: 7 اي ذاوقل قلي ةنقو عسي مسجلا

 ا ظ ماه ماجلإو مهتسارف تمص ١" طورظن ناقحارونب نوف 1 ف
 ماجاك هبلقل ةنيع نال ءرهاظ ىلع هلق يف امرهظ نمّوملا بلق يف قارون ناك أذا يعإ ْ

5 1 
 تأ ١ كقو

 0 ذمنيعلا ةرولب

 ذ |وقلا
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 ءافرظلا ضعب لاقو 4

 لينص لاجلاب نمسح ةآرم 2 اهدخ نم يرظان لباقف تزرب
 : يل يكب اهنا بسحاف يرجت اهدخ هب يمدا رظناف يبا

 رخالا ل وق ىنعملا يفو
 هاراال هش لوتصملا هدخ يف يمدا تدب ىتح قلباق

 رخآ لاقو

 ,وعشلا ذر [وبطاةليجلاع +: لفن أ باقر اذواق اق
 هورفلا ةفاي ويف حالف ةهجو انص ناالا كاذام ظ

 درب وءاه ريغب ورف الا لوقلال برعلا نا ًالئاق مهضعب معز اك ةيماعةغل تسيل هورف ةلوقو
 يف ةياغلاو اهباع ىلصي ةغوبدم ةورف هل نوكت نا بحت! نراك ريغصلا عماجلا يف ام هيلع |

 رعاشلا لوق كلذ |

 انبرا ايلا تر اغلي. اقرفش نم بئاوذ تنالتكخرأ

 أعم تقو يف نيرمقلا 0 اهجوب ءايسلا رد تلبقتسإو

 نياراق ارا نيو فرامل ريع اللا ناك 4 ١: ىعللإا]

 حرشلا نم هب هللا 2 2 ة ام تفرع اذإو ءاسلا ىف يف اههجو لايخ وهو يلايخو ابهجو وهو يقيقح

 رخالا لوق ىنعم تقرع |
 ويمفرلاب اهشو مكاين هيفاةنقاوقا زال كلو
 يسب كازو انعيعب كيل ٠ نتركاو اًوق رظانانالك

 ىلا ترظن انا ينو اهجو ةآرم ينربظ يقيتحاردبلا وهو اههجو هيلا رظنا يذلا نا يا |

 ىراينال اهتيعب رظنا اناف « امسلا ةارم ىف تءعبطنا اههجو ةروص ةنال ةلىزاجلا ءايملاردب |
 اذه ابهجو ةروص نم ءاسلا يف ام ىلا ترظن اهاليئيعب رظنت فو اههجو يف يقيةحاردبلا

 ةارم لول. ا زيخلا ىف قرو فق اوقاف نهاظلاو نطابلا لها نامسلباامإونارفاظلا ناسملا
 نا يلا ةراشالا نوكت نا عتب هيلعف ىلاعن ىلا ء مما نم نموا ناب روبخ تنإو نم مال
 بسنكم اهرون نال غل اك ةيدحالا ةرضحل اف قحلا ة ارم قلخلإو قلخلاة ارم قحلا

 نيب 00 ةلبانملا تح اذا رقلاك يف يتل ١ ةيدحالا ةرضحلاو ةيدحاولا ة 0 ىلا

 || ًرظان حلا نوكي فعنيحو نماوملا ارم يف اطاش.واهت ارميف نموملا لاشمعبطن ا نمؤرملا ةارم
 ءديس تيعبر اظانأ دبعلاو او اريصب ماب ناك هنا ذي ادبلا | تراشا ا؟ نمؤملا هدبع نيعب
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 رخالا لوق ىنملا يفو

 «نروصملا لاهجلاهيفرظني يك ىف. ةارملا ذذا ام

 نوجا كلف ىف ةهجوو ىلا سيشو ردبلا ىار الا

 ىلعالا دبع نبا لاقو 1
 هيلع ره ام ةنم قرإو  .هدج ةلالغ ىلع ميسا ي ري

 هلال ةيرزاتلت ا ةيدقا عييكعفلال ..ةييعو >:رظبي // .ةكرمملا :فعلؤلن
 ان 1لاقو

 أفن ده 57 خاف زةارللا يف هتروص لكم ىأر

 انسوي ىَ دق 'نايزيشب ةلم) بوتعل ريدو

 نغنا لاقَو

 ةيلخب مي امرت ى سبب البز ا مرا دوم

 ةبحجم :رغ هيلس نمرصبال ةسأن رظني 7 ةكرظ] لذا 1

 رخا لاقو

 رشب ةن) هس ا انيرتما ىحةلار ةتوتيض نسحاي قذزإو.انل ادب

 ري ااهطسر ا هلله هلك ” فاد طاره جنو هلباقو

 تلفو

 هدرو قوف نهةسإور . اذعلا ناحير دبي م

 هدخ 57 يف حولي اهنلإ يدم !ل13 ]ب

 ضيا تلقو
 هر دق نم' ماه: نسحب كيلاقنا ناب اهو لع تقلا دقو: تلاق

 هارلا باجح يف يلايخ ريغ يلئجي نا قشاعلا عبطيال

 حز سوف يف تلقو 5

 خخ تح ضورألل تتارتو هت ارم تفص دق انذف ١

 حف نمؤم ليف اياربلل هتروص لايخ تدبا 93

 هيف نحن ام طرش نم نكي مل نإو حزف سوق يف تلقو

 هيماغلا ةيراج جمل نم تملك و قئلدحلا كيمو

 هيلا كاع طع ة2الجغ مخ. . سزكلب ن نتن كارا كال



 قيرغ ريغ وهو 4 ةيمدعال يذلا اهن.ينلباقي
 ابعم هل فن :كو ةيده ءادكلا ضع ىلا ءابدالا ضعب يدهأو

 لاو افعل ذي 2 امويلاىدهافانالوم دبعافص
 ةلاج لقا اكاتلا نام... ةيونلالعتقلا :ارملا تنصاذا

 رخالا لوق لثم اذهو
 هئاعن نم ضعبلا هيلا يدها امنإو.فيرذلا كسلحل يدها

 هتام .ىرومو ةنال هيلع قفار | هيل ايو تال رطب

 يزانملارعاشلا لوق ةلثمو
 "اع نم ةنلمش ام ضعب نم": ار ذتعمكولملا كلاما ىلاىدفا
 ماير ضعب نمل رلا ضار لل هددرتىدها يذلا سلال ثم

 كلذ نمف كلذ يف |وننفتو ةارملا يف ءارعشلا لزغت دقو
 كسرزت ةلازغلاب ةادخو د ينيعب لازغلا يي ل ازغو

 ندي دحو ماسلا ع ويح لفل مليا مش 1 قل

 رخآ لاقو

 ررخل ارصعن هفاطعا نمو لاف ابصلا ةغنر ب ارعالا نميهظو
 ردب اينيب تيسيش ايهنظ . ةهجو رظني ةاراا ذخا اذا

 رخآ لاقو

 _لملا هجولا ةيؤز لواحي يرغم ةآرملاب لظ َفيهإو
 يحور تفشع هدجا ملال اكلم اًقوشعم تبلطلوقب

 مضعب لوقندحا امو
 الطف نكي مازال ةفعإ ٠ :.ةموول موس لراذ كلو

 رخا لاقو

 اريج ههجو نرداحتاهبف ىري ايكونكب ةارملا ذخا
 ىرد ةيساحم ىار ني يبلق ىلع ينبع تنجام ملعي ناك أم

 رخا لاقو

 اهيف ٌرظان وهو ةتارم هدي حو ىرت اذام لوني
 اههحاون لعاب ضافا . دقو ءامسلا بس ردبلا ىرا تلق



 مفاصوا )و أر انافص نءاذ ١ ايلاولا ن «ينغلا ديع وشل ورع نح )مذ
 اصخعش بجي انأهنا ىأر ةنا ةزرهاهرس (نمزبق يبرعلان باؤيشلا يد يح دقو.ا(انيف ْ

 لاحلا يف بحل دشناف خيشلا لاق ةبوبحم صفنتيو هبح ىلع هلذعي ًالذاعيأرو |

 ايدك اة انللل [ةيزماةلدبعاا ؟لاتنلرد فال بجي عأو

 اهقليجتو كاتم ىزخ ناو ةكاركاجبملا ةلجو ل كلنف

 مضعب لوق ةارملا يف ةموظنملا كحلا ندو
 ٍتاروشملا لفا نم تنك ناوي 1« ةبثان كنبات. اذا كاخار واش

 دارها اهم رتل منار ١ كانرإاطا وانك ناطدإللا

 22 لو
 ب دبا ع ريشت يأر اخ نأو 5- تاو رول 00

 ببشلا عضوم يف لح دق امرصبتو اهسفن لهجت تديعلا تيار يناف

 مهضعب لوق اهنمو

 نونثالا ىلع ىتخيال قاف جرتسن كريغ ير. د

 تيئارم عيجن افق ىريو |ةهجو ةهيرت ةار هراإو

 ضيا تلقو

 ا يع بلا ندع هنو نع ربا ىرجرلا كلي دع لع
 0 2 كارايل ىامزع تار ليما اي 112102 كك

 يناجّرالا لاقو

 الوط يلا بللا ىلع ديزي يل را الو نامزلاروج يداال
 الوقصملا 6 آدصا. دلل ,. يشت .نامزلا ةارمنكل

 هيقفلاروصنم لاقو
 85 4 دق نمح كر 2دعينعصانم لك

 ارم هجولا يفوض أرقم ةبيغلا يفوه

 ( هلام ةجو ل 0 قلل ةارللاك نإ ) .٠ ل اعوظلا نفس لتللا و
 ةارملا جديزتعللا نبا لاقو

 قيدصلك نودهل ةحانو يفور تمر اذكيل ةلثمم
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 ناسنا كلباق اذا تنإو كتروصب كهجاوت رك هك ايف بذكلا نم اذه شيل

 سيلاطاطسرا لوق محلا ن.و ةتكحايف بذكت ملف كنيب ةلاهثو كللامث ةنيب تناك وايجوب
 ريما( ق وق لوق عم ىو: ةدولفلنتضتا ا: وجت اة كبلق ةارم كهجو
 هببجو تارفص يف ربظو الإ ريض ناسنا ريخا ام ةعدللا يضر بلاط يبا ا نينم وما

 || ىنعملا يف راعشالا نمو اهءادر لبا ةسللا ةزيرسم رستم[ نوه كيياشمملا يفو هناسل تاتلفو

 رظنلا اهرس يدّويرودصلا نا رمرودص فام منيعأ فليازت

 رخالا لاقو
 نسنللا ءاضقلا لح فزلفلا رام ؛'!يرامزظإوتي ىف ودبل ! كيلا نا

 مهضعب لوق ةارملا ىف مكحلا نمو
 ٍمادض اهنيك اذصب بيع ليج .٠ .ةتاكرهدب' دعوسلاب» معتال
 داتا افلا اذ دوق 2115 ىرط ةقللمف وز لأ كلتا

 رخالا لوقو

 انافا فلي وطلب يق علك
 ايار اةادصبا يوما قرلا نك "انيك كاوم سنن دلك

 يرصملا هيقنلا روصنم لوف ةلثمو

 اهادصيف كهجو شومح كل برت ال ةءارلا نب
 اهإوه يفك سفن بويع كل تي 0 تال كل 1

 كلذ يف تلقو

 كيم راما 0 ربما كسجاو

 كسنفن ةروص كيرت ايارم نوملاعل اف
 || نيعب ىري صقانل|و . هتريصب نيعب ىري ةنال. لاكلا الار لماكل اف. لاح لك ىلعو

 رعاشلا لاق. هتعيبط |

 يناعملا ةلماك «ايشالا 2. كي يمال للك ىلا ظ
 ال لاق. لاشإو لالا اظرف قادموك ا اكلاباةونعنك واقتدياو ةلماك اقارب الن

 نيفراعلا ضعب ْ

 احالم نيملاعلا عيمج تيأر .ًالعاف لكلل هللا تيأر ام اذا

 احابص ءاسملا تريصف تظلغ _ولعف قاضمالا_دهنال غال انا



 نا

 نهدملاو ةلكككلاك ذشامالا ملا روسكموبف تالآلا نم ناكأم لكو اهنقس يا عفن بباب
 تكرر اهدلاف هلت دي ارامل! تفز اذار لئلا لع ملا مضب اهناف طعسملاو

 جابصملا يف هلاق.شإوغو راومك# اره اهعمجو ةارم تراصواقلا ت تبق البق ام ناداه اي

 || يف تيئارت نال 5 لاقو هعامس تبثي داكي الو سايفلا نع جورخ أيارم لع اهعمجو

 | ها .اهيف رظنيل ةارملا ةل تكس اذا ةيئرت لجرلا تبث ءارو اهيف ترظن اذا فيسلا قوةارملا

 ْ و اهتيور يف يا نسح ينبع ةارم يف تنا لوقن نبعلا ةيؤر يهف محلا جفن ةارملا امإو

 | اهعجوةةليذولا اهمو(لججتلاكةلونضماهبئارت) سيفلا هرما لاق لغتلاةبيرغلا ارملا ءامسا

 | يلا هءارآ هبش هلئاذوب كرما مرا تلز اه ةيواعملصاعلانبورمعلوق كلذ نءو لئاذو
 ْ ناك عماجلا ينف ةلدملا اهئاوما نمو هحالص هوجواهيفىري يفلا ةيارحلاب ةيواعم هاري ناك

 | هيواملا اهئامسا نمو كلذب ىست ةآرم لسوويلع هللا لصيننلل د دامس 1

 ناكريغضلا عماج يف ثيدحلا ينو ةغلل |يف تدوظنم يف يربطلا ةلاق ةرارغلاو ةحيولإو |

 | هحراشلاقىردملاو كإوسلاو ظشملاوةلمككو ةارالا سهر فسلايف الو رضحلا يفةقرافيال |

 ا طشملا نا نم نس 0 بخ ند ه لمعي ”ىث ىردملاو يوانلا

 | طارت ل ساي زمبلا اولرغلا قا لاززمت يؤاعلق دبلا ١ رعشلا هب رشي ةنم لوطأو
 ظ اعرب هلح والخ الا هع ٌرتشني انعَو ['ورصبت الفا مكسفنا يفو ىلاعت هلوقنوكحلإو نوكلا اهيف |[

 | بوبحلاو بحملاو بوبرملإو برلا نيب كرتشمنموملا ناب ريبخ تنإو نموملا ارم نما
 أ كلج رايغالا نع كزيم يذلا هللا دمحإو . ةقيقرلا ةرابعلا نم. ةقيقدلا ةراشالا لاف
 أ فراعلا يديس لوقريشي كلذ ىلإو -راقالاو سوشلا تقففوتافصو هئاوسا لفل ارم

 لاق ثيح هرس سدق ينغلا دبع زيشلا هللاب

 ةئيار لك ربحي ادغف هيارملا ىف ددعن هجو

 | ]وب رض ةبيرغلا ةآرم نم ىتتاوه موق بيرعلا ل اقمأ ع نمو ةيافك وبف 0
 || هياء دعت نم ىرت ال اهنال كلك موق ريغ يف تجوزت يف يقلاةأرملا ف نو دب ءارولملا

 || نمو ةليزتف اهيل ىنخيام اهسفن نم اهيرت ىتح اهردكي ام لك نء اهت اره يقنت نا جانحتف
 كلذيف تلقو هيكحي اهف ةارملا نه قدصا نالفرطوق ةماعلا لاغما

 : ا ل او هقدص عم بحاص يل

 هنيدرعلا#/ أ ادم. ةيقيفام باقل“ قاد طيات
 تلق انيج كلل امثو أل اهث كديه كلب نري جا كلللو ج2 ميانتا ارملا ن نا تلق ناف |
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 *كيلا نطيل ملا ليش اهلا ىل هتاف نبق 11101 ميلا كي
 ردبلإو سلا ةعلط ىلجم كنإو اهلك ملإوعلاكيف دجن ققحو

 ورمت نعو رديز لثم نع ايسالو م ىلخلا نع ينغتسن كل انه
 رجلا علطم نع نغنس ةمداتي .١ نمر فوداولا ليل يف حال نم .ئ

 ىحىلظل ذل. ميدقلا دوجولا هه الكيف كيفلاءا ني ءنبا فراعلا دارءنأ معاو

 مصنا هدارم تفرع اذإوءىث لكق ايح هيب ءاملا ع نا عماجب قلطملا ءاملاب هل اريبشن قالطالا نع

 ماشلا لها فصو يف هرس سدق ينغلا ع ريشلا ديب لوق ىنعم ىلل

 ماهفأ ريغ ن نه ةبرش مريص ءاملا يفملبز

 . قولخملاو قلاخملا ةدهاشم نيب نيعماحلا عيجلا عج - لها نم مهعج رس س دقنال كلذ دو

 ملعلا ةني دم باب مركذب ءونملا ٠ بفقوبغلاو حوبصلا س ب ٠ ىراكس مو ةاعتلا
 ةنع هللا يض هر يشل | هبشف لادبالا مهيف ن اف ماشلا لها إوبسنال هلوق يف. لابيرأأ لطبلا

 تاعاطلا نم عنمتاهال. تاساجنلإو لب رلاايك شدو 4١ هبشو مدقلاكءاملاب قلطا.ادوجولا

 لاق كلذلو . ةلاحالاب وعبط نع جرخو. ةلاحتمالاب امممرمط !ءالا . تادابعلا دسفتو

 هرس سدق زيشلا دارمو . نيملاعلا "كمرالا ودع مناف كلل ايلا أو نيفراعل أ ماما ليلخلا

 لبزلاب ءاملا ةيّؤر نعنوريغبالمف اًجزمواقرص برشلا نيبمدغت ؟وءجماشلا لها نا

 اذهواّسجناديتمالبز لبزلانوريو ارهاط[ةلطم<املا نوري موءاملاب لبزلا ةيؤرنءالو

 ةفرعللا م ل لعاا ذه ٠ ناك الو هيلع يف لع ءايشالا ىري مدقنأك ة ف درعملا ْي لماكل 41 | ةقيفح

 انقزراو اح ىت خلا ان ران ملل لوين اكقمانملا كلذ ةبر ل أسي مل و هيلع هللا لصينلان اناك

 ةدع يف اهءاتب 00 هذه تحرش دقو ٠ هبانتجا انقزراو 5 لطابلا انراو . هعابت ١

 ابيظان ينزاجإو . سي وإوطلا بان ذإو ءامحلا قاوطا هبشي اًباهحرشيفثيتإو ٠ سا رارك.

 ماوعتارمل للا واقابلل ا كقوو لوبقلاب نذؤت ةرفاو تازاجا حرشلا كلذ ىلع هرس سدق
 ( يدي يف موي 5 8 :ارملا ورم نأ ) يلصوملا غيلبلا لوغب تركذ دفو لوم ماو همرد رب

 قوس شا لك نايت بابازلل راع ىاقل ل ركنا ٠,. ايارالا يف ءارعشلا تالزغت

 ينك( ملأ ارماجضإو افرورطملا جاجا د نم نوكت ن قاووخ مح ١ىهف ةلباقي ند ةةروصوف ميلي

 ءاسنلاةل ١ ة ًأسللاو يقل أذل ١ اهمال ةاقرملاو يف قسلاةل ١ :ال هاقسملاكةيؤرلاة 1١ اهالفلعفم, ما

 ا مالك لذب تيمسدت أسم لكأت للمس لافاصتلا فيجن |ياةئيسنلا وا ءيسنلا رادلاب

 ل الاول دينا كلوق نم يف حابصملا يف لافو ءاملانعرخؤت يا لبالا اهبأست



 عم ا

 مر

نيعمجأ ميجاع الات
عاوباغوأ م ال 

ه 219 . قلخلا ن
م دنع ؤ3 مم ىق ج

 | ةنوغلبي ن

 نينامز ينال دحأو نامز ُِ نييتيؤرلا تن“ أم اما اوعدج وق 5 ىلاعن هللا ماطعافمعر ةلاسو

 انخويش زجشراشا دقو ةآرالا مرج ةي ور نع ةارملا يف ةرهاظلا ةروصلاة ير ةببحت لنك
 ةلوقب هانمدق ام ىلا هرس س دق يتيدصلا ىنطص. ديسلا

 نولت جزملا برشو ريك كارلا برشق

 انينيل بكمل فل. ١ عجن ىوح دق ضخشو
 91/1 فرفي ألو : ىمياالادههتالا ىف تقرصلا بارو انخا لفعبل كانغ ل ازانعا” دقو

 اف قلذحلا ىلا جرخي نأ هرسس دق يعاطسبلا ديزيابارما ىلاعن هللا نا ا يح مك ى جاذكا ن

 يلع يدبع |و در هةكئالمل لاق كلذ ةنم هللا ملع اإف اهب ضني نأ داك ةتبك عيش جرخ

 نم هيف م أمل. لا نو ناطر ال اةعالا يور دقو قار هيفا ةناف

 2 ئ : مقارغتسا يديس. نكمالا نكفلا ماقملا اذه لها نمو. كسلا لايف كلوت

 لاتملاو لاما ناسلب . لامجلا ةرمخ نم هبقاسل لئاقلا نيدموبا غيشلا |
 انك ذم جزملا ىرن ال سانا اًناف انع اهجزم عدو اقرصانل اهردا

 كلذ يف تلقو

 ”ليغلا ظننا م لاط ىمادنلل اهب ابغال . داّيفلا حاتري حارلا ىلا

 ولجي ام كسفنل رتخاف اهمترارم فعن نإواًقرص حاصاياهب كيلع
 فنبا لوقلنييضن هيفو واجي ام يلوق يفو حاصاي يلوق ين نيلحم يف ةيروتلا يناثلا يتب يفو

 سومثلا ةاقمو ةاتسلا سوهشو ٠ سؤكلإو ةرين دنا اعلا كللقو هربنا نق ضرافلا

 رمالاو .٠ قلخلا ماع نعموب انبخف رهجلاو رسلا لاء نم ادب لاج

 ركفلاو مولا ةروص الادبقلا اف ٠ مىديق . دنغ ةعقإو ةوبسحت الف
 رصحلا نع لي اريثكت هايازم ترثكت دق دحاوالا 00 اهي

 رتولاو عفشلاب ماسقرإلا ىلا انيصم . ١ نكو بغنالوانسحلا ايارمنعبغف

 ربلاو كتديرلا كلا هيتين ٠ كلليملا 78 هنقوب 06 6 لا دقف

 رضضلابو ديعصلاب مه الو اخ ككذي ؛وادبتتعلا ءاع ضو

 ركشلا ةدجتاه دعت دج وره دلاىدم: ٠ معرب تروفراعلا ةالص ضو

 ردفلا ةليل يف لصولا حورب لجعل ىوسلا نعحابصلا 0 0 ١

 يرفلا ١ ”دخ "اناظاوأ“ لبا - نما :انلظ ”علشنن ماهوالا 2 كزو
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 | لءاف كلذ تييعو 0 اهضارعإو كنع اهروذنب ىلاعت ملا معن 58 :مقاعو م امضارغا |

 لالجإو لايجلا موقلا هبشف هكلالجو ىلاعن قحلا لامج يلاجم مون دنع 527 دارملا نا
 كلذل اًربظم نوكت ينلا يلاجملا اوهبشو. ةآر برم يميغي ةنال مدقن اكريخلاب قلطملا

 . هانم اهنم فرط لك كرديف ةريخلا كلن نع فخن يلا سّوكلاب 5 للامجما |
 4 ةروص يف ربظ !؟. هتافصو هئاسارئاسب ٠ هتاقولغ#م ايارم يفر ضي ىلاعت هلالجو هل ايجن

 ىلوقي موقلا نا دقتعت نا كايا مم كايإو . مركلا هباتك يف صنلاوب دروو . ملكلا ىسوا
 رجموه رهاظلا نا نوديريانإو. هلالجوا قحلا لامج تيعوه قاخلا يفرهالقلا نا

 )0 لوقلاىلا هئاضفال . داحنإو يرص ر فك ه دنع لوال اب لوفلا نال. كاثم

 لاثإ.ا نا مولعملا نمو هتافصو ىلاعن قحاءاهنا روص اهيف برو ّةارك هلك نوكلا م دنعف
 : اهب دحتا الو ةارملا يف لح الو: اهلباقث يتلا ةروصلا نيعوهنسيل ةارملا يف عبطني يذلا |

 ظ فراعلا يديشراشا اذه ىلإو . طلغلاوةويكلا نم لحلا اذهيف رذحاف . طقفالا:.وهافإو

 هل وق: غلا دبع خي تلا

 لزت ملردقملا مدعلا يف نحنذا انت ارم فيس قمنا دوجولارهظ
 امدوجول ةروص وه أندوجوف

 هت ارم ف نا © انربظ اير

 انتاوذ 0 قهم

 يذلا مدعلا وهانعمججان حن ذا

 لجو الع دوجولا كاذ ةناال

 لجو ا ىلع ةنمو مدع أننا عم

 لزالا ادب ام لبق نم 3

 لزن اذا دوجولا ةحئار ار مش أ.

 ةلوق هرس سدق ايلاوملا نملو
 ىللخا امد اهلق كقيررا فقم حس اه نة لع كوش انو قر ةايتل
 تل> ىوطا يفءرم لك افإو 2 كتلحام نإوكالا يطق ةتاذو

 ( رهاظمر أكلا ناو٠ لادجلاو لالجلا تانصب هللا يلجت ةريخاب موفلادارمن ا تفرعاذإو

 4 ا كلتتب مهنم باغ نم نا لعاف. لاعفالإو ءامسالاو تافصلا كلت

 ىهوجزملا براشوهف ذر يخلا نعس كلاب 0 نيك بحاص وهو فرصلا براش.

 أ تيينلا عم. نيبلع ىلعا يف وهف ةريخلإو ساكلا ةدهاش. نيب عمج نمو . ني ولت بحاص

 بحاص يناثللو . قلخ الب قحا يور وهو .عمج بحاص لوالل لافيو . نيقيدصلاو

 ةيور وه عيجلا عمجو . قرفلا قرف بحاص ثل اثللو . ىتح الب قلخما ةي”ور وهو قرف
 هللا تاولص نياسرملا مانم وهو رخآلا نعاه دحاب ةيارلا ب به ال ثيحب . قلخماو قمنا |

 |” تستتس بتخسستسسسعتسعس ح سس مس



 نع

 الظبم اهريواضنل نكف . .افصلا بحت عادملا يك
 الطلاب تبهذ اءنسحاف ابشتن نم جذاوس اهعدو

 ريوصتلإو شغنلا نم ةيلخلا سب أكلا ناسا ىلع كلذ يفتلقو |

 رثاود, شون نع. 2 ةيلخس كانا ظ
 ظ يرهاظل غم ينطاب 0 ينذوغاف

 يقي ا !اق نافىآلام تناكاذا الا سأك اه لاقيال برعلا دنع ساكلاو
 ظ دفرلا امإو 0 | حدقلا وهو ءارلا 1 غرانلإو زا أ

 ظ 5- فطلا ةنال جاجزلا يناصنممهددعس أكل نوكي امن سحإو ءاطعلا وهف ءارلا رسكب |
 | موسلا يف عفتري الو ديلا يف لقفي الو دنلا هجو ةعم دقفي الو نول لك لبقي انالزف وجا |

 اناكفةنم برشي نمو. ءالج هل هدحوءاملاف سنا اذإو خعولا ةللذقن الو حشرب الو ادصبالو |
 | انتاداسدنعةروخلا ناللءإو .ربجلا ةيطب ردكلاعي رسقنا الا. ءايضوةلوهو امو كانا برشي |

 ( ايدلا ين انلعجو . معجراش قوذ يفاص نم انقاذإو-.ةكزلا مهرارسا هللا سدق. ةيفوصلا

 | ميلكلل اهب يلجت امهيفلا لايجيإو لالجلا ةفصب قحملا يلجت نع ةرابع يف - مهبحج نم ةرخلإو

 | دقو ال فيك - قفي مفر كس يأ . قعصو رش + وسفن ن نع لهذو . هسح نرءع باغ |

 ١ هتيغ ةطقن تلاز ىح . كيسويللا بالف قةتكتسو + 55 لبا كلذ اعرتش تاعو

 أ لاقف : نونككلا هباتك يف هب مسقإو.. نروصملا بيبجلا ةظعكلذلو . ةنبع ةروص تحنإو

 | رض امل ةرابتا نم نإو . ءاجانملل الحم ةلعجو .روظفم وتبحم ىلع وه اه اهيونت .روطلاو

 | ةبحلا كت الو . هللا ةيشخ نم طبمح ا اهتم نإوهناملا ةنم جرف ققشي ال اهتم نإوراهتالاةنم
 دارت تقرع اخاوززةيغر اني ليج !ةدمبأ ناب. هير ءانطضا نع قوورتتف لابجما لب

 ممالك يناعم كارداب كل لصحي . ساكلاب مهدارم فرعت نا كيلع يتب ةريخلاب موقلا

 ا يل دص يف سوسوي يذلا. سانخلا ةسوسو كنع لوز:و. سانيالا
 | ضرتعملا ىلع دار تلق 1ك مالك نم ءانعم كردتملام ةيقبب نموو ٠ ممادمو مهسأك
 لوفا ثيح. يبرع نبا فراعلا يديس مالكن م ىبقسلا ةينف ةكردا ام ىلع. ينغلا |

 رصفت هبتكن ع لهجلا لهاراكفإو 2« هتقو فراءنيدلا ييحمذيشلا وه

 ظ رفكيلف ءاش نمو نم ويلف ءاش نف ةمالك ىوحن يناها عاش دقو
 | ناوالا دينجلا ةنئاطلا ديس لوق كبسحو . ةيانعلا كتلمش موقلا مالكب خال

 | نم ضارتعالا ماهس كتلعج الاو. اهضارغاو اهللع نم كلسفن قنف . يال و اذه انمالكب |

 بمعسمل ام سمسا ل سس
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 كلذ يف ءارعشلا مظنف. ةيحو دسا ةروص نم أكلأ يف رّوص تيروصملا ضعب نا ملعإو

 كلاذ يف ممضعب ةلاق اهف . ةيجغلا سفنلا برطي (ه

 هجأو فنيح ميدنل ثيلو ”نابعت لاق

 جان سلا هن الو :رااألاب نيأكلا انياام

 هجاجت وأ ماد 2 جرن ىسعف
 هجاجز فلخ نم نحت انرظن نا ميلعام

 رخالاقو
 اذاخدلا:نماكلا» لفاناببدس نور اةكنيلا انيروطال

 ارفعي 5 كاع اذا مس نم هالات ىدقرألا

 للا

 .لاوطلا فيسلا لئامح ناكم .٠ ةنم ليدنملالعجير_ قاسو
 لاخي ةيجمم غدصلا نونو دروب تغبصهدخ ةلالغ

 )الفيران قلبا فورزا ذأ جملا تحت لالا واكب
 «لاجرلا !ةيفابلا"تءزرتسآرف 6

 كلذ يف تلق ف
 ىسن اها اهلخ دإو ةيحو 7 روض اكل يفاوق ردقل

 اهزك ايل يدلل اخ قوامزا رف يضعن حارلا نا ماعتل

 افنان ةللقاو

 تنك ”قيفللا جاع قلوب هللا دايلاردكي ىتدكلا ا قبق
 كول“( :ةراككياب هلنللا ةرج 7 يتق: للا كلا وضنال كلم

 يدرولأ ن نبأ لوف 5 كلذ نيفروصلا اهيفيتلا س ًأكلا مهضعب مذ دقو

 يناخلا هب ودبي اجذإوس  الطلا سؤكتناك امنسحا
 غيقشلا» مناضل تعمورب دكا ائأرلا تنور لمت لعل

 اضنأ لاقو

 بحاأ فاصي فاصن اهشقنا نم ساكلا عد

 2 كاع نق +1للفلاو توي ذا

5 
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 ىف اا اكط" قح جاجزلا قرو تقار

 كت طا 6 وا ا 0 يقال 0

 بنشل أب نيز رغل رد نع رتفي يس

 بهللاك دخلا يف انش هب ثدبا الط سمئديف ىف تب رغاذا سس
 م .٠

 تبرط نمنامدنلا لع كراج الهيفحا |سوكفت ٌر أمو

 بمبغلا انس ىرزي ل هدخ يف ف هرغث يف جد هفرط يف او
 ا ا ولا كلو رمل

 لاقلإو - تابنلإو ناوي ماع ةزوصلا لاقن نيت يترعكا 2 ةروصلا حابصملا

 روصلابأ كاب لو لباملاب ىلصوملا تا اذلو فيطل قرف وهناورالا تاوذ نمروص يذلا
 نه صخأ ينل دلا مضب ةيم ]وةروصلا 31 ع ام لاثملا ن ا هأوق ٌِق

 الط كلا اب مامدلإ انس يف ل ١5 هترمح يف مدلا هبشي غبصب ىلطنةروصاهنال لافملا

 مامدلا [ لاو ا ا كا ا ل ل يدا م
 نم اييف امل ةيمد ةروصلا تيمنف يا. هأ١ نههوجو اهب ءاسنلا روحت يتلا ةريحلا

 !عاجلا ل اع رؤيصلا 91 كالا ىعد ءاسنلل لاقي و رمحالا خبصلا وهو

 فطاع ريخ يف ةيبظ وأ ترو ٠ ث ةيمد أم

 ا ل 0
 فئاخلا ةلات نامأ نمو ىركلاذيذل نمىلحاتنال

 اه دباعم ىف دجوت يتلا رودلا ينو ىراصنلا تانب يف ءافطللا ضعب لاقو

 روط , "ىأ دج م 5 رس

 ردقلاو ءاضتلا دنج اهعدبا نم نام

 رخالا لوق ةلثمو
 نسفالا" _ ةفطانم دوعت ايتسح نم ليتاملا تاحت

 ا كتل رو ا

 يول اهرظال ١ اهل < تلقا ةروص تقلق اخ

 سجرجر أم ةروصتلوحت ع يطنسا يننا ول مسقاف

 مدا



 كلذ يف تاق دقو

 سردتخلا اهلل د ءا. !١ حاكت < لت ال حارا يقاس
 سوجلا ريغ تانبلا حاكن ى امو اعطق ءاهل تنب يبف

 ةنيزخلا يشاوح يفسرفلاروح ىدبأ روصملا ىرت اذهو
 ااا اى دج لغم الملا كيوفللا بد توف

 تايعابرلا نم مصعب لوق نسحا ٠و

 ءاملاب اهجزم نم كا رذحإو ءاببصلا ع نم افرصّح دق الما

 ءابالل .لحتالا“ ةنيالاو ابا ناكدق لصالايف اَءالاف
 تلقفىنعملاب تبعالت دقو

 ٍسوفنلايف سواسولا قارحال ران ريخلا ناف يسأكردا

 نيا رك او لماع در اكل اميل كالا
 ءاسور نمممدنع وهو.راثلا مداخ ة برات يماع هما تا دي ممل لاتساف ذب وم عج ذبإوملا

 اهيلع ةنكأع ذب |وملاروصت دجو امل اران نكتل ول ةروخا نا ينعملاو مدابع ربكأو مهيد

 اضيأ تلقو اههيك ىف |

 ءاضيب ةرد لخاد هار#»  ةتوقاي اهفالس 0 ا

 عارضلا تم انضر دانل كبل هن دتوسعلر البل

 ءاملاب اهئافطا يف تعرشف اضغلا 3 ايمي تالق وتو

 ةيعابر اضيا تلقو

 2 اان وقر قالا - !ةاييملا نم برت ج ابق
 ءاملابصباكذلإوةنطفلاوذ اهانطا تدقوت اذا رانلاف

 كلذ دض يف تلفو

 اهباوبا نم ركسلا | تويب اأو اهجزم نع مكمادع سوك اونو

 انا زن ردع نأ لحل ىب . .,ايهفالنبا سنك اوبال
 ا!يازتادب م لاينق ةداع فر ا 105 .نيوشلا ايا يدنا سل

 اهباجت ءارو نهودبت سأكلاب تراست:ف انراصبا ىلع تفا و

 ضبا تلقو

 ءاهاينرصا فضا رت يس
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 ٍبلخلا لثم قفالا يف انلاله لكش حالذم
 :برغملاولل . تعقو: 1+ ادقو ةتلارغ * ترذن

 لعوةيروفلا تدق كلذبو كورعملا“نإومحإو يرابنلا بكوكلا'نإب ةكرتشم ةلازغلإو

 يلوق فو ويف نم ءاملا جرخي عبس اط ةرجب يف اهتأشنا اًنأيبا تركذ ةلازغلا ركذ
 اعسف اعين ىرطلا اهي فاظف.+. تكلني يطع رس ا

 ىست قفالا ىف: ةلارغ داضف . قيل نم اكازش اهب كاحو

 ىذإر الاي هلامل لالا ١ طادقلم مرسل اذار فلا اكو
 نوفا“ هاق : دقواح اووقب +!“ بيوع زكنلا» لايخ ةببنف

 رهاظف لوالا اما هيلا تقبس ىلا تناع ام يذلا عاراخالا و ىناتلاو اولا هببشنلاو

 اهنم تلكا اذاف تايحلا تاتفث ىشحولار قبلا تااوهو ديعب رمال علت هيفف يناثلا امإو

 للعت هيلع موحتو ةنم عنتمتف تكأه ةنم تب رش نا اهنا ملعتو هاملا يتاتف ةرارحلا اهيف تراث

 هب وبحم ٍببطاخم هلوقبرعاشلا ريشي كلذ كإو هبا امسفن

 ظاءادصلا/ ف ككون داقبا كار تلي كلو يمال قال كيكرت
 ددوولاب كلميم 10 دوزلا كاف اكلمك
 ديلا ترم نم ىف اكلم ٠ 1 دضقاور ءالك ابك ظوعت

 || ابنيعا نم عومدلا تجرخ اهتطع داز اذاف ءاملا لوح موت اهنال تاّئاح تيمسو

 تيهبشف ينإويحلاب فورعملا (رهزدابلا اييورو اميعا تحترتن يف عومدلا كلت عيدجتف
 اهعلتبا ينل ١ تايحلا اياقتي يشحو روغب ةرحل ١ ىلع بيوصنملا عبسلا ف نمءاملا جو رخ ةئيه
 اهّؤام ىقفدتي ةرحب يف لوق كلاَذ نمو

 اهقام كف ديفا اههخ ١ ءااؤصلا ابلبقي اذهل

 عر اعبا ىو هرم وباء ]نال ةجوزملا احا كيهركانا ترعلا را ىيرطخ ذكر

 |وروصي ل كلاذلو سوح الا كلذ ىري الو تناك يتلا اهتيلهاجعم تانبلا حاكت ىرنال

 روص ىلع الا سإون يبا مالكيف مدقن ا؟ءاملاب جزملا ىلا اهبراشملا سؤكلا ين يلا ليئاهلا
 كيال( ارش ضل لاق نيزحلا:ءانزر جرف نا كمل قيابانملا نوافق

 رعاشلا لاقو. * ابالل نوحاكن ليله لاقف تادبلا نفد برعلا اهبانحيا ل١ ءابرعلا

 يسوجم يلا تيل لاق تلبقا ..اهوبا اهار اذا نم ىلاب



11 

 ٍودخ نم قافآلا ترمحإو 2 اهنول نم

 يثوق ةنمو

 لقبلل ةنم ارغث ٌردلا كح 5 ةتجوتوقايلا ندعم كح ردب

 ٍلجولا ةدش نم اذ رهوج رنصإو لجح نمره دلايفاذ رهوجرمحاف
 قيكرلا ءارتعا وسيع قايوق ةئمو

 هدي بيزتك لعلطعا .. -!نضدلل دمزلدتل اولاق

 مءده..!.غاهجب فييفعلا اغار( ارالر كيفالف

 يانيغ تادءر دقو أ كيلو

 قدحلا ينمرمحاف ىلمأت هدخ نم ريحا يف تلطا

 يال رار اهم تيان اان تاورطوت راؤول
 سدق. يودبلا دمحا ديملايديس. يولعلا في رشلاو٠ يوبنلا بطقلايديسؤتلقو

 . لايجلا تايلهتنم بف رهظي ناكأم طرفل كلذو نيرهحا نيماثلب مثلتي ناكدقو هرس
 هماثل نول يف تلقف  لاحلا يف تام هارف صخشل نيماثللا فشك اذا ناكىتح
 دانخ هيف سيل ّىنعملالا وماثل نول رمخا ام مثلمو ظ
 ءارج هيل هيلغرعولد- _ املا حبو نم ل ظ

 يلوق ةنمو

 رسرملاب :كريحإ كلذ نوانلاالا " "ايفو هغادصلارف ثا نيب ظ

 0 دق ا رتالخرقل ليعاف هرئاطراط دق ةنسح ىرت 7

 5 5 كلذ نمو
 هسان.(لك .رعيطملاب/ !اهيتيلا . .. (لكتسي :سدراشمالا ير قدا
 سار يف سافلاعضو ةمكح  اًظحال ىرولا نود نم محا

 اهدحا نايبرعل اف اع دحإو و ناب رع نانثا .ةثالث ناعم نيب ةكرتشم سافلا ةظفل

 يماعلا |و اففلا لع فرشملا سأ ارلا رخّوم فرطوهيناثلاو بشخلا اهب عطقي كلي دح ن“ هلآ

 _ لالفا يف يلوق كلذ نءو ةيروتلا تن كلذبو سأرلا يف سبلي يذلاوه

 رذعن ليمج يف يلوق ةنمو 0

 ا
 ا

! 

 هس عسسل
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 ىآرف ءانالا نع فشكو دلاولا ء اجن نبللاقف هيف اع هل اسف هانإإ هدلو عم ىأر ءاغلبلا

 نبل ةناف لعفتتال تبا اي هل لاق لغفنا هدلو هاو الف هذلو نم ةجازم لعفناف ارح هيف
 اذه يف ظن دقو ةكرتو نع يّرس كلذ هدلإو عمن الف .ةهجو رححاف لخكار ام. ةنكلو
 ةلوق يف ةيواعم نب ديزي ىنغملا

 ارجز ةتعسواف ارش هب مالغ ين هان ءانا يف ءامب توعد

 اريخلا كهوافيدخ هل لت انإو حا رّدلا ء ا وهلاقف

 رعاشلا لوق ليلعتلا ندح يف غس أم ف فراظا نمو

 مبرتلا رثا ةهجو يف اورظنت انا !دِجاسردبلا هل ئوها يذلا ئوهأو
 كلذىلع ماقإو هآر ال هب وبحل دجت ةنازمقلا يف يذلا دإوسلا ةلع نارعاشلا اذهيدا

 ةل اح ضرالا نم ةهجوا لصح يذلا بارتلارثا ةنال هوجو ينيذلا داوسلاوهو لباد

 ىنعملا يفرخت [لاقو. بوبححلل اهيلعهدوج
 لماوكلارودبلا هجو يفبرتلا انخ هلال الآ راقالا فالك امو

 دلل لوق ليلعتلا نسح نمو

 ردبلا ةروصةدجو اهيفرثاف ةليفصءاسسلا ةآ 3ع 7

 رخالا لوقو

 واغغ +لبما كأن "كان اذا هيلع ٠ :ايفلالا لم زالا كعب رضا اكو

 ا 2 0 ا
 علا لوق ةنمو

 هبجترت امتلن دق 2 ىفأو نيح يللوقي
 ف آي 93856

 ف ضربا 3-1114 16ر2 عال كاشف
 ةلكر الا يأ قوق هلكمو

 ريما اجيال كو رض“( :مراَذ الاضاقأ ةد

 ل الذ نهر هقا ندع دفا ئيلظللا نكي ولكل
 هدبع ىلا تا لول اب ١ فلا ل اخلا بن راشرلا يدفا

 هدرو تع رظانلل فشي ةهجو علا: 00. لاذح ادب
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 1 فرح ربغب هنتي دلعلا نم 1 رايدلاب رم ةيورلا اما مضعب لاقو

 ( يفو ).انباحصا .هورب )و يبارعالا نبأ هأو ر ء يش يف الا 1 ديز تررم ل افيال ين> نبا

 (اههيفو)٠ ملعا ام ىلعىنعملا اذه عرتخا نملوا ةنال عارتخالا ةءالس يلصوملا لضافلا يق

 || ةلوقو . هيلع شدني مافف ةبحي نم ةنع باغ كاردا هل صخشل ليثاهلا هبش نال ةراعتسالا
 قكيرلاو يعسلا ةلثمو ةلورطا نودو ىثملا قوفودعلإوةفلخ ةيداع ةعبتن يا 1 هوفقت

 .ذا ذغالإو . قانعإلاو . و دعلاةلغمو يرابن آلا نياةلاق و دعلا يناطخلا بيراقث ةنخلاو ملا تب
 بخل إو. ببخل إو . شاكنالاو - شاكالاو . عاضي الو . ناعمالإو . لاقرالإو. باذهالإو
 صقانلايضنللا سانحلا (اهيفو ). ريسلا ةعرس كلذ لك. بيرقنلاو . صقرلاو . صفلإو

 كلذوومب اهم نم ةنال ايواو ناك ن إو  ايلاب الا بتكيال ىما نا لعإو - امسو ىسا نيب
 ل ا تا دا الاب 0 فرخ ةثالن زراجرةنال

 بثكي ةناف لجر مسا ىبجيالا ةبيط ةايح ايحيو هرماب ديز ايعي كلاوقو ايلعلاو ايدلاكأ

 ءايلا تاوذ نمواولا تاوذ اهب فرعت ينل ١ ةدعاقلإو لعنااو مالا نيب اقرف ءايل اب
 ىن ةل امالا نسحو عيج إو ةينفتلإور دصملاو عراضملاو يضاملا لعنلا فو ةتسروءادحا

 ناف اوإ ل لوا نكيل ام اذه ىلب و ىتمو 00 ايف ةرفذو :رعدأو 7

 ةءلك برعلا مالك يف دهيعي ل ةنال اءامجا ٠ ءايللب تنكي ةنافوغولا و قيد نو لكم نال

 ير دازو هايواو هلواامرخ .1نوكي 1 نهر ا اهرخآو اهوا

 ىضرا اكاروسكم وا ىقنلاو ىضلاك امومضم اطوا ناك ةيلك لك ءايل اب نوبتكي منا اذه
 نان ناكافإ - اياب قدلنلا كيكو ةاديارألال | حرش يف هيولاخ نبا هم يرلا
 ِء انا يالغلا كان ولا عامتجا ارا يا ةسار تو ف كلوق 5 لذم 0

 نم انا ةناال كرر اديلوق وق برود انو .٠) ىرطإ يوك لن رح :ام ناكأذا

 هيلع فاط اذا ءيشلا 7 + 415 / 0 اهبقعيال ةكرحت كرحت اذا كلفلا راد
 عيجت ةرفنلا وا تيبلا نوكي نا مدقن اك وهو عادبالا (اههيفو ). ةبلط اذا ِهيلءراد نموا

 | هل 0 ذملا سانجا ا يس نم ىبسأ نأ داوق يف قانئشالا ( اههيفو) . ميدبلا نمأب ورض

 فيطل رابثعاب ماقملاب قيلت ةلعب فصو لاعيناوهو ليلعتلان 555
 لرمالا سفن يف امل اقفإوم ايقيتح تراك ناةنال يا نسي و فرظتسيل يتيح ريغ

 | ةآرملا ف هب وبحم ةروص روبظ مدع سوكلا نارود ةلع لعج هل نحل 00-6
 | دارعشلاهتا دقو #اهيلع رودت تماق ةآ رمل يفاتروصتدفف ا سؤ 5 كلا ينينلا ليثاغلان و



 اه

 اهلابلب ةبلغا اهاحناسلب دشنت

 .ناريح ل عفينمسانلارظنيف .ةيحان لك يفةبلطا تلزأم
 بحلا طرنل كلذو: ديرولا بح نم اهيلا برقا لب. ديعب ريغ اهنم بيرق ةنا لعت لو
 1 بابحالاو بحلا ثييد تناع مظعأ وه يذلا

 يعم مثو اياد 0 لَأَسإو ممءاقل بحا ينأ ربسج نمو

 يعلضا نيب مو يبق مهلطيو - اهدإوس يف مو ينيع مهاتشنو

 78 رخآلو -

 دعاتبملا اها ين« ندا تلفل ةحور م تجزام يحورناوأو

 ةطقنو . هلامج كرم ىلا يتنت تح بوبحلا ىلعةرئادلازتالس وكلا كلتنارعاشلا دارمو

 | دنعو 00 را رب اي زو ال ام نع لا كين كلل5 دو. اولاحأ

 | هرسس دق ضرافلا نبا لاقام- لايخلا لايخب لب ٠ لايخلا فوطب بصلا عنقي لاخلا دفف
 هل ايخ لايخ ىنلا يك فرطلل 2 ةفيط لقما اناررس 1

 قوملا ىلا نيعلا نم اههلا برقا وهو . قوشعملا ىلع ساكلا نارود يف تلقو

 هرج > ندا“ +1 تدغر 2 م

 هرئاد هيب 10 بح اف

 ,ايلاوملا نم ةلوق ىنعملا اذه يف ىنغلا دبع يشل | يديسلو
 رئاس لثملا هيف يذلا تعب امأ رتئاحاي بحلا تناو بلطت 0

 رئاد انا يبح ىلعو يعم يح

 ام رص ةنف وبل ون اكلانارودلع دوا عداشا ةحئريلصرلا عاشلات]
 | كلذدنعو هتاذ ىلع تدتفا ىتحوييلع رو دتتماق هل اتم تدقفامل س أكلا نإوة ارملا يف |

 جرخت الو. هزوه عم الأ ليغ الو. هل ياكل :ا تال قاسلا وه راصف هدي يف ترقتسا

 مشلإو لاقلاب اهباق نإ ةدلاولا ونح هلعوسترهتالو .نصملا ةقيعتناكنإو قر نع |
 ريك امزال نوكيو د4 تررم كلوقك ءابلا فرحي يدعم نوكي ره نا مءأو . ردصعلاو ظ

 ينعملا دارا يلصوملارعاشلاو هزوأجوب رم ىنعمو اروردو ارم هردصعو بهذه انعمو ديز

 يدعتي اموهو هب رمو بهذو زاج ارورمواّرم ٌرِ رم كيلا يف لاق باهذلاوهولوالا

 رءرج تيب يور نيفيجولا ىلعو فذ دق فرحب

 مارح نذا "يلع مكمالك !وجوعن مورايدلا نور



 ىفشأو ىبشإو نها رجازإب اهاف

 ضيا سؤكلا يف ينلاليثافلا يف ساون وبا لاقو
 ير امال هلكحن عوبادهر د ى 2 |( ايف

 اها للك نود ينافطصال نذا هحورناساس نبىرسكيف درولف
 ىأرو ىلاعت هللا ءايحا ولف. حارقلا ءاملاب اهتجزمو٠ حارلا ىرسكى لع تببص الل ينا لوقي

 . نامدنلا رئاس نود هل اًيدن ينافطصإو ىلعف ىلع ينازاجل . ناسحالا نم هب ةتعنص ام

 1 ال تيم ا ا و 5 ايدن ينافطصال نذا لاقو

 ل اقف ساون يبا فلخ افّرلا يرسلا ىرج دقو. بصنيو يشي اريزوال. برشل و

 قرغنو مادملايف وغطت سرفلا نم سراوغب اهتاساك ة ةفوسومو

 قّوفم يلا يس هدي خو هحالس ركاش لكاهمليقا

 ىلا قونت يو اهلبقا ىنناكق اهروص هإوفا ىلع يف نوكي سأكلا كلت تبرش اذا ينا يا

 يثانللو اهماهه

 اديغو بابا نم *نزرب أيرع__ ,. اهسمل نظن روض ,اهعاكيف
 اديرفم ام |تكردو لهذ  نيدنت جبألا جازملااذإو

 ادوتع 000 اذ ناعجو 3 تامه كل ذل: ورسل نوناكخح

 سقال نبالو

 هات نايت يسع ) ايما اس
 هناظلتب ىف ثودغت اعيوشور“ . ةييش دج ةينطع نع تما

 سنام نبال 5

 اروصن كلمو جات يذ كلك ةيدجبع اذح ىف تريدا اماذا

 ارصيقوى :رمك تاساكلايف ماع ديرع“ رت ما ةوليسلا يفالبن كليب

 .جاجوعا الور جاءزنا الب يلصوملا رعاشلا دوصقم كل ربظ. جاجزلا لئاق تفرع اذإو

 اهفلخو دهجول اههجوو بحلا كلذ. فكيف ةاراإو رم اذا ةب وبحم نا هدوصقم نوكيو
 اهيف عبطني الرو رضلابف اهفنلخوهو ةفلخ ةارمإو بوبحلا نم اذاف بوبحلا كلذ لبق نم
 ( بيسحلا كلذ لاغتت اهيف دجت لو.ةارملا يف سؤكلا يف يتلا .ليثانلا .تلمأت اذاف ةلاثم

 بوبخلاةروصو جاجز ُِق ليثاق اهمال هسج ىلا سدجلا ىل

 4 ا نقلينبم

 ٠ نمررذت ||. هيلع روت تمأق

 نع ثضلو 2 اذ قرر تع يئالفلو يعطوا ل :ارما ي|ذ
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 ا رس كإ 7 0 00 ركز عيت وهراوزوملا كل:المر بو حييل 9 ترز 7

 هيلع كد ءامللوهلوق ىنعم وهو روصلا 00 11 لو اع ١ دعو هلأ اهيلعبصي مث

 ]آ رابغ هل ىنمطال ينال رايطلا هركف دوج ريغ هبلا ىبسي مل عارتخالا اذهو سن الفلا
 7 الام معرف كور ننام رام سؤكلا روصلا عضو بيسو 31
 0 ةقن تناكو ة؟فيوإ ىار اذ اباهم كلم ناك_نيرتلا كلم وباسم كلما كرا ١ نودع

 ها ةنمرصيقر ذح ةدش نرف كلذ ةنم لعيب رصيق ناكورصيق ةكلمم كلمت ىلا قوتت

 | ىتح هيناوأو 0 ةروص هل |وروصي نا ةءانصلا لهدا

 لخدف اًركدت» هل را روبأس نا قفتإو كلذ |ولعفف همادم سوك ىلع

 همدخي طلنخإو رصيق ىلع لخد قح رماح ١١ لك وت نبا نم فرعيل رصيف ةكلمم

 سس أكلا ف ينلا ةروصلا هذه نا كلملااهبا هل لاقس ألا رصيقلوان اهلف رصيقىفاس هارف

 يف عضوي نأو ضبأي نانرماف روباس ىأرف ةرصيق لم أنف ساجلا ىف انعم اهبحاص نا نرخ

 نمدب صلخ اًريبدت تكلم ءاكح ضعب هلربد ىتح هدنع لزي لو كلذ وب لعفف سبحلا

 اهدءام نال ةجوجت مش جري ١“ يف هذهو هثكام لع ىل اخو :سافهدوتجدبلع او رص ىلا

 نمل وط نامل لكزل ناننن لا روض لع ةعوضرطةر دك( لك امنا را كلذ ناس الياق نوكي
 1 ةدسج لوطف اًريصق وا لب هلك 5 صل ١ راشل رابشأ ةعبس» دقىلا هيلا

 | س كلا جز.و هن كب حبس 0 هن لب كلا از انبسن اذإو 0 ا هس |

 ءاغلبلا ضعب اذه هِي لاق دقو ةجوهتملا نم اهنا انلق كلذلف ليلق ءاملا نم اهعبس

 هتأبنأ نبأ دقو

 ريبخ وهو تاذللابرمعلا ىضق ةنا حارلا دهشت ادن يحورب

 ريغك وهو ثلثل ابا ىصواف 2 ةتافو دنع سأكلا جزم ركذت
 هيلاراشا يذلا|ععبسرادقم كلذيت لدعلاناف ريثك ءاملا نم ثلثلار ا دقباهجزم نايا

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاس ةباعتلا دخا نا يور ام يلا عهلل نيتيبلا نيذه يفو ساونوبا
 يف حارلا تداز اذاف ريغك - ثافلإو كم انلا هَل لاتف هلام ند هب يصوي تر

 ا اهيفو ةلوتنملا يف فصنلا ىلا عبسلا ىلع جز. ١

 .اننح ثروي فرصلاف قرص حارلا برشنال

 أانضن كفيحر نهو 00 ءاملا ن ٠ لعجأو

 ا نودبع نبأ ةديصق حرش يف نوردب نبأ ةلعل 4 نواب وب ةلوق ق3 (1)

 ل مل



 نع

 بالكاف هنالك < ور دق جلع“ الف انا اق

 كابا اهالغارأ تجرم اذا: ذلطلا نشكل از اكلتف

 تلقو
 بليبيا ام ب ندي اهسورتاننعانلفابا# لاو قذر تاتا رول

 بجم الف بابحلاكاذ انساك ىلع الع ناف لاعنلا ة انطل> تاقف

 حس وشمل ىف تلكو

 2 ايازم تاقل ديل ابماشول حارلا نمر ركبو

 رديمحلا دبع ةجشن تحارف ا١بههجوىدنلا ءاو تحج

 ةنع هللا ىضر تل بع نك كييتلا كبح و كيمحلا ديع ةفشخلا | |

 | تلقراربالا عيبر يف يرشفتزلا هركذ اًنسح ةتدازف ةحش ةتباصاف هناءز لها لمجا ناك أ

 هللا دبع هوبا نك ادج الج اذه ماس ناكو رم هللا دبع نا ماس وخأ عر

 لوفي هبفو هب امرغم رع نبا
 لاس بفنالإو نيعلا نيبةدلجو ٠ مهريدإو ماس نع يننوربدي ظ
 لجر هَل هرسف ىتح هدارا ام فرعي ملف لاسك يدنع تننأ 98 جا كلعا دبع 2- 1

 نعيفنوريدي هيف لاق ثيحرعنإ هللا دبع 28 ماس ةلزنمب هدنع كنا كلذىبعم لاف خيلب ْ

 يثو يلصوملا لضانلا يتيب ىنعم ةفرعمل ىلوالا ةمدقملا وه هانمدق ام عيمج ناملعإو خلا ملاس
 ةفرعملل بهاتف قرَتلا تفرغ اذاف ةلّوتتمو ةجوهشمو افرصساكلا تريب قرنلا ةقرعما||

 تاساكلايف مكولمو سرفلاروص وروصي اون اكن يمدقنملان ايفو اي ةيناثل ا ةمدقملا 36

 5 0 | هركف خس اهىتا ”لكف كلاذب لزخنلا يفءارعشلا ننفت دقو . بهذلاءامب |[
 ٌلافف ..سإون وبا امن دج نبإو ةريخ از ذعوبا ساكلا ليثانيف لزغتلا 3 نم لوا

 00 عاوناب اهتبح ةيدجنع يف حارا | انيلع رادن

 سراونلا يسفلاب اهيرذدن 7 اهادج قو يردك" اهترارف

 "سن القل اويلع تزاح ام ءايلو اهبويج ابيلع ترزام رول 3

 . ناسحلا ءاسنلا ليثاهب ةولمم نوللا ةيبهذ يا ةيدجنع انيلع رودت ينلا انتاساكن ا لوفي |
 ٠ نإو ريشونا ىرسكةرّوتغ تاساكلا كلت رازق ف نادلؤلا نوف اهبسقباهر دا دقو |
 ررخلل اولعجت ءاملا نم سؤكلا كلتوب جزمت امرادفم كفرعنل كلاذ سرنا! تعضو دقو |



 جور بسانم س اكلأ نم جناب ببحلا جورخن اح يح لباتبز ىدا ا لااا

7 

 قرفلا اذه كو اتا را طل انموعول لالا 006 7 3 لايف علا

 توقاي جابيد ىلع رادخابش تحزم ذاعاملا ؟ تعب

 هلوتب يناثلا ىلاريشيو

 ببهذلا نم ضرأ ص 0 ءةايصخح ابعقاتف نم ىزبكو ئىرخص ناك

 ثن وه هرعش يف ىربكو ىرغص نالويفهونحل ةياغ هنوكعمو بابلا اذه يفةراغ تبيلا اذهو
 ةراحا نم وأ هلَبق فيرعتلا ةاداب الإ هل اعتسأ غوسإ الو ليضفت لعفا وهو زبك ]و رغصا

 | ليضفتلا لعفا ىربكو ىرغص هلوقب دري مل ةناب ةنع بيجو ايهنم لك نع ةدرجم انهو «دعب |
 ةطانم ل ةتتازدلوقا فم ناب اضيا ش)ون قا وع باتا هريكلاو دزيغصلا ةارااناز

 رعاشلا لوق دح ىلع كلذو نافاضم ىربكو ىرغص نإو ثأبثالا يئاهدايز ىري نم
 باجالا ىفذازت ال نم ناب ينغملا ىف كلذ درو ١ . .( ذسالا ةببجو 'يازذأ نيب )

 زوج هنأ وهو اذه ضقاني لوف ةلنكل تلق. هيوبيس لوق اذهو رورجنا فيرعن ععالو

 ءاغلبلا ضعب "لا دقو لم تف ةمالكض قانتق برعلا نع ه]ورو سراف نمو [سراف هرد هلل

 : لاقف سون يبا لوفب

 ٍبهذ نم ةعلخفي_اهاجإو بسحلا ردب سأكلا جوت
 ٍبرط نم ماقع !هورهما ١" تفز الك بح تاب

 ةيمدالا لزتع زيه ترم .٠ يلع !(عيظن 1 ذو
 ٍبطعلا عيرسر هدلا املأ 0 اًهذل رخّونال

 وللا يالا نول ليكمل ورز دلال تان اقبل يدع لاا قلاب
 هرضع ءانبا نم موق فصي هتناحير ينيجاذخلا باهشلال وق

 اوعمتجإو ساكلا بابح|وعمجت اذا مارحلا ريغ ىلع نونكعبال
 ناسنا قف تلقف هب تيدتقا دقو

 ر_حابصمك ماز از رهاظ بأ نمو اق نم دلوت ”دغو

 _حار نمو ءام نم دلوت دقو العنيح ساكلا بابحي هتهبش
 اشيا ثلقؤ“رهاظو:سغ كم 7 بابحلا ولعي ام هتساجت عم الع ةنا ىلا ةراشا هيفو



 هيلع هللا ىلص يبنلا ةرضع دنا در هرعشو ورعش يف ةجوجت خللا ركذ ريهز نب بمعكن أ تمدق
 مالسلاو ةالصلا هبلع ينلا اهنع تكسو اهيف لزغتو هيدي نيبريخلا فصو فيكف سو

 (ماوجلاف )ناك ةدشن ناكةمالاسإو. فءالن ةنس اك ١م رحت نال والنلا لع بان اه/رختو
 بيدالا إولاق دقو مالسالاب هدهع برق عم مثراعشا يف برعلا ةداع ىلع كلذيف ىرج ةنا

 جرتالا قيقشن باتكو كيالا كتابك ظويشلا ظفاخلا فلا كللذلو نف لك يف ضوخب نم

 ثدلاو درملاب لزغتلاو تايريخلا داشنإو ءاشنا بيدالل إوحابا اذلو كلذ ريغ ىلا

 نم نيتشت يدع: طرف تايزرشلاةوهدو دقو كوبل ابار املا تاباغلا عاسنلاب

 برغملاو قرشملا نيب ام المتف ميشني يتلا دسانملا نم هنييعت لع بترتيا. ببشيوا هب لزغتي

 لوفي ثبح ليكولا نب نيدلاردص لوق ةجووغملا ين رظن ام فطلا ندو
 برطا | للولجال ضيفت سيخلاب لب لمانالا فارطاب يدنعس اككأ ام

 يالا نهتم ايلغا زن. هير :لويطخ ل. / نازل اةميطس لقانا ىلا

 نا اهنم يشخ ةمضوم ةجش نس أكلأ سأر تامل ةناوهو تفيطل ينخ ىنعممملا اذهب راشا دقو

 سجل هب اصابت رطل عام ابل. الهم اراض الخ و و/رغللا , ايزي و دلل لا

 ناك اذا فيكف ةب ره ىشخي فينفملاو ةففحلا مم دنع فصوت ريخلا نالاهيلع ةموضم

 امسأو ةمت اهبره ةلعو اهبره فوخ سأكلا ىلع هعباصأ م ف ةأع لعجما اجوجن#و اًقينخ

 هللا ءاش نا اهيلع مالكا يأ يسو ليلعتلا نرسح ا لاقي ةعيدب ةدكن هذهو ةحضتوم ةجيش
 ينل ١ و ةحضوملا ءابغنلا دبع اجلا ىلعا نا يو ةيبتف ةينخ ةراشا اضيا همالك( ينو)ىلاعت |

 بجو ردع هبشوا أطخوا صاصتلااهيف بجو دع تناكن اف لظعلا جونو دلجلا قشن
 ىا أطخ ناك نا لئقلا يف ةيدلا ةنع ليحت اك جاشلا ةلفاع ابا لاا نم ساب
 نموا ةكرشلا نم بضخ أ نيبتللا هساطاب المح كرات اطراونولا اكل

 اهعلنع اذاف ةفحضوم ند أكلا نش أر مج 2 يننا اذه ىلع ىنعملاف ضرالا !ء ابيف ام بابصنا

 101717 محو سارلا جت نيبف اهجت ةلباقم ةِ  ينغ بولطملا ةنال ب عالج نسال اب

 ا مث نا يف ةرهاظلاو هانركذ ام ةيفخلاذ ةيفخو ةرهاظ ناتبسانم سأكلا
 سأكلا هس ءاملاب تجزم اذا ةربخلا قوف ربظي يش بسحلا ياوهو !هنم ببحلا جورخ

 حرش غْس يوانملا لاقو ساسالا يفاك ءاملا ىلع لزن اذارطملا نم نوكت فلا عيقاقنلاك

 ناكر بخ حرشةيس ريغصلا عاجلا ىلع هحرش يف لاقو ءابلا ةفخو 3 ايناشلا 7

 نورم جيرفتاا ؛ امامإ هاو مغلاو رقبل | نبل ن ٠ ضخما, جرغسإ اءوه دبر ! دراابرفلا ب



 هحودمم يف مضعب ب لاقانمو 1111111 نيل ا ةللقع بهذ نه ةلوقيالاذهو

 ولع ىلع ةنمدوجلا نرا ملعيل هوم لاح هركس اباطع ديعب
 ركل !هيلح لوتسا اذا ال ل ونع نا مهلعل ةجورملا مجملا رانخا انو

 لقحلاب ابهاتب او. الق ايزيدكلا لعمان 0 مادملا نم فرصلان ال كلذو٠ برطلاو

 رعاشلا لاق. كلك ليلفلا
 _لونعلا يف نكمن اذا لت نارا امض كشي 6

 : لتلبلاب فانك جوف بتيكلا هيدا لف
 00 يفر باث نيل ءاوغيلا هروب وم ل حرد ن

 لتقل م اهناهف. تبلتق تلتق . اعددرف. . ىتتلوان يلا نا

 لصنلا اهاخرا . ةجاجزب لا 20

 ةيئاءد ةلمج تلتق ةلوقوريثكلا ءاملاب تجزم يا تلتق اهينتلوان يلاريخلا نا ىنعملا

 ءالبإو ريخلا يا اهانلكةلوقو لمع سنج نم هرازج نوكيل لتقلاب ايناق ىلعا ماعد ةضرتعم

 طوبخلا ىنعمب ضبقلإو طبخ اكل وعفملا ىنعب ماللإو ءاحلا تشن ريصعلا بلحوب تجزم يذلا
 ناوي لاق ب اهلا ريصع بلح ٠ هل تنل نضع عراه ريخا نا يا ضيوتتلا]و
 سايقلا نالس ايلا ريغ ىلع ءاملا ىلع روخا انه بلغمل تلق ن اف اّجاجُت ءام ك 3

 0 وهو ثنّوملا هيف نويبلغي م اف خيران | ين الا ثتنّوملا لعركذملا بلغي

 بلغ دق تلق اذك رهشنم نيقبوا نيم عيرال رمالا كلذ ىرج نولوقيف راع

 نم ديلا ببح ثيدح ةنمو ثنّوملا فرشل خيراتلا ريغ ف 0 :ّوأا برعل

 ا ثيدحلا ة ثالث ةظنل ادار : ىلع ةنال ثالن نمءاتلا 20

 د ل رع لضنلل ةفافترا لوقو ككيطلا رهو رك ذأ 1 اع
 فخرا اهنال اًقرص ريخلا يتلوانف ىنعملاو باطخلا لصف ةلآ ةنالوب يس ناسللا لغم

 يضتغيف ليضفت لعفا خرا نا(لوالا)ناثحياهاخراولوق ينو ناسللر يخل إو ءاملا اهو نيئيشلا

 للا نايل دربال 1112 ايفل يف اله نئيلو .ناسللا اخرا رخال ةكراشم
 هللا ند ولا 0 امةكراشللا ىضنقيال ه ”جو ىلع ليعتسي دق ليضفتلا لعفا“ نآب

 نال ليصنتلا كعفأ ن نأ (يناقلا كتعنا) ا لح ريك أ دان 4

 هد رلاب الرمال للا فيجن موق وهو يابرلا نم هانب انهو يئالفلا لعفلا ن

 دقق ثبلق  ناف مهغل ىل ِع 1 دنع سل رم |



 ريثكلاءاملاي ةجوزملاءا دما نيب تز٠ برعلان ا ملعاف م اسقا ةثالث ٠ نويسفم ماذا يراخغ

 اهل ريفكلا ءاملا إومسف ةجوجش“ةينافلا يفو ةلوتقم ىلوالا يف !ول انف ليلقلا ءاملاب ةجو زملاو

 اذافسييلاو ةرارهلا اهعبط نال اهعبط نع اهجرخمي ةنالالتتق لوالا اومسو ال يلقلاو التق

 حورلا ةلزنب اطييفلا امرسمو اهتوشن بهذت ل ةيحو ”ةبطر ةّراح تلوحت هاملا افرك ١

 ابيب اعل يلقلا ءاملاباهجزم لومسو ةعفن بهذوةعبط ريغت يذلا لينقلاب اهوهبش كلاذلو
 جرخييذلا مدلا وهو هصاوخ ضعب بهذ ةسأر جش نم نال ةس أر هش يذلا ناسنالاب ا
 ةدشوهو اهصاوخ ضعب ةجوجشملا نم بهذي ةنا 5 هصاوخ ضعب هيف قبي و هنج" نم

 ٠ اهروبحو اهتطبغو ٠ اهرورسو !متوشن وهو رخ 1 ضعب يقبيو. اهرامخ لقثو» اهراكسا

 ةعبس يف ةجوزمموةباشمو ةشامو ةحو دج و ةعشعشملإو ةقّرعملاو ةبوطنملاةجوتخاللاقيو
 0 لا ئ|يسأ 6ةيدير 001 مر فلل ركذو هي ولاخ نيا اهركذ ءاينا

 ةئيبسلإو . نوطاسرلإو - موطرخ و٠ . نوجرزاإو. طنفسالاو . ليبجنزلاو ٠ سي ردنخلا |منم
 ا ”ايدرخاوا هيا وذ ةياهلاو زاطضا )و واسلام

 مادابإو. ةفالسلإو . فالسلإو . الطاإو ٠ ءابهصلاو ٠ ةوهنلإو ٠ ةوشنلإو»٠ 0 او. عئاملاو

 الا 07 سياولاعت هلوق يف عيرضلا امإو. عيرضلاو. ةّرممإو ٠ حارلإو. ةمادملاو

 0 هي . ركبلاو فقرقلاةريخلا ءامسا نمو قربشلا هل لاقي رم تابنوهفعي رض
 طارفالاوطي رفتلا نوب ام يتلا طسوالل مهم اًرايثخا ةجوجتملا برعلا ضعي رانخادقو

 كر ل 821

 | داعس تناب يف ريهز نب بعكل وق كلذ نمو( مي.ذ رومالا دصق يفرط الك)رخ الا لاقو

 :لوشموهو ىضا لب أب فاص ةينحم ءام نم_مش يذب تجن
 ان ءام يا ةيحم ءام يىرعفالا كلذو درب 1 عاب يأ ممش يذب حارلا يأ تمت هلوق

 يا لومثم وهو هلوقو فاص لاق كلذلو ىنصا نوكي ه١ام نال يدإولا نم فطعنا

 كلذ قب "08 اجمالا ضعب كلذ لع 0 دقو هتدورب يف ثدازف لاهثلا جير ةئبرض

 اهنإو مهوفع ةرازغ ىلا ةراشا ةجوجنملاو فرصلا برعلارانخا انإو تلق مالكلا لوا
 ةرتبع لاق كللذلو لايرخلا نم فرصلا اف

 لكي لرفإو يخرعو يلام كلهتسم ينناف تركساذإو
 يجركتو يلئاش تاع اكو ىدن نعرصقا اف توج اذإو



 ]م

 1000 نقيرب اهجزماف اهجز هدا نإو مدل 9 الز 1... تي نو
 ىه ردقملا اذه فذحو ملظ كلذ نرع كل دعف ءاملا ىلا كبيبح قير نع تلدع

 وهو ةراشالا هبفو ةنلق ريغاماحم يف ةرقتسم ةيفاقلا نوكت ناوهو تيكفلا هيفو زاجيالا

 تييلا هي ناينالا وهو ةدحوملا ءابلاب عادبالا هيفو . ليلجىنعمو . ليلق ظفلب نايتالا

 : 0 عا ١: نم بورض ةدع مدقت دقو عيدبلا نم بورض ةدعب ةنيرئلاوا دحإولا

 اني :اابسفن لع يدادتو : رافسالا هحرشب اليو. راكفالاريجي ام كلذ ريغ ويفو تيبلا اذه

 0 ادفيس ل انا رارسالا تامازدبلسكل ا نا صال لا ةجلالا/اعياض يتلا ند

 هرس سدق يسلبانلا ينغلا دبع هبرب

 ينغملا لوق ىدمنعديعب يلثممالكورعاشانا امو

 . عامسالاو بولقلا دامو عاذو عاش امم هرعشو رعاشانا اهو زذهشلا لوقي فيك تلق ناف

 أ دصنلاو ةيفانلإو نزولا ءايشا ةثالث هيف عف>١ اذاالا اًرعش نوكيالر عشلا نا باولاف
 | هيف دجّو هرس سدف خيشل ١ رعشو !ًرعش نعيح ىسإ الف ةثالثلا هذه نم دحإو دقفناف
 تادراولا ند ول أذما مالك ع نالكلذو دصقلا ويف دجوي و ةيفاقلاو نزولا اهو نانثا

 ةلبالك نوكيرع 3ك 9 ١ بحاص ملكت اذاف هدر نكميال ساطعلاكم دنع يف يفلا ةيطالا
 أ| يالك بارعاش انا امو لاق 8 *اعترالا ةكرتك يرارطضارما ةنالذل دوصقمريغ

 01 ملا اهدمخال ىلإ ةملالا تادراولاىم ةنالرعشب نبل انوزوم ةنوعمسا يذلا
 ظ هرس سدق ربكالا ذيشل ١ لاق كلذلو هلع ابق هيتأت

 نلكملل فيرا: كلو توض رالو يرجح نمل ايالكا
 انطصالاو لضفلا لها قطنا اسأنم هب للا انتطنا

 | ىه يذلا يسغلا ميدنلا هللا مالكوهو انمالكلولدم ينعي توصالو فر سيل ةلوقف |
 | لادلا ىلا ةبسنل اب موقلا مالكف توصلإو فرحلاب هيلع لد نإو ديمو فر ف
 رادقم تفرغ كلذ تفرع اذا توصالو 0 دل ىلا ةبسلابوبتوصو فرغ

 | مالك اذه ةعمس نيح ةمالاضعب هيف لاق يذلا ضرافلا نبا مالك ايس ال موقلا مالك |

 | نوكي نيقولخلا مالك قوف ناك اذا ةنا تلق ناف ىنلاخمام 0 نيقواخل امالكقوف

 | ىل اخلا مالك نم ممالك مالسلإو ةالصلا مىبلع ءايبنالا نا بإوجلاف ءايبنالا مالك قوف

 ظ اذإو جوي يحوالا وه ن 1 امو مل ملسو 4 هيلع هللا لصاتيبن يف يلاعنهلوق ليلدب |

 نأ تف رع اذا لوقنف هد دصل اكان ىلا دوعن مم لاكشا الفى ا ةااخلا مالك م ممالك ن 1
 مهكس-تسصس مل

 ا ل ا ا م

 مص مح حست مم مم صعسج



 ا

 كاذش هقرأ] 1 لاهلش ىلا لوخدلاب ةقاظ يركف دجي و اذه . ثناح وهن ريلطن ا

 ةديصق ٠ نم ةلوق اهو بإَو غلا ل2 نا اب تبجأفاههف هدصق نع اريك

 مسام ىما بفطاًاوذوفأَحْنم + يدي يف امي ةاَروُلآَو رم ذإ 0
 0 < هر أ

 ا 1 ريح أودع ا 010 اد 3 0 هال 0 50

 اهها 1 5 اه اهياو اهماهبا عفدو - اماقل عفرو . اهزنك جنو ٠ اهزمرل> كنك لهف

 نم“ ٠ غابإو ٠ اهئاب 1 نم راكفالا تانبب ملعا كناف . روتسملا اهنسحو .روفوملا اهلامجي
 يتتددما نا . كتابوغرم غولب هللا ٠ 00 ناب كم يلق : اهعاب م تل ايناس

 . متازعلاب الاةيسلط لحب ال يفخ نيتيبلا تري ذه ىنعم زنك ن اريغ  كتاكشم حابصم رونب

 اهنع لاض لك اهيلا اهبيدتهيل موج اك ابماما نوكت تامدقمب الا هرهوج ىلآ لضوتي الو

 ةثالث اهيرش يف اومسقنا مادملا فراش نا ماه لكر ضي ناويىل الا 1 دقق«: جاو

 ةجوزمالا مب رشيالمسقو . مهمل يلقلارزتلا الا بّرعلا مواقرصالا اهبر شيال مسق. ماسقا |
 اهجزم نم ىنتك ١ مسق . نيسق ىلا مسقلا اذه مسقنا دقو . منع كلذ رهتشا اكمجعلا مو
 ماسقالا فطلا وهو عار 1 بق كانهو . نيع ضرف ءاملا رت مسقيو.ءأم ا ف ٠ ليلغب

 .ضرافلانباةي رم راكفاراكب اين هيلاراشملا اهفرشإوةاسلإو تاردلاب اهفرعإو . اهفرظإو

 هلوتب .٠ ضراعلا ليذ تحت هجيرض ضور لازال

 لظلا وه بيسحلا م نع كلدعف اهجزم تنش ناواترماج كيلع

 ءاملاب ال كبيبح قيرب اهجزماف دب الو اهجزم تمر نأو اقرص ة ةريخلا برش مزلا لوني

 اذهو وام ريغيف ءيشلل "عضو يا ملظ ةنع كضارعاف ءاملا ىلا وقير نع تضرعا ناف

 سولف و ةغماس نشقري و“ ل زا مر ين ابلالا تلطي- لادلرلا ءاذ اوم ىققسأ تقام

 : جوزملاو فرصلا نيبةقباطملا عيدبلا عاونا نم 4يف: برءبيو هيظان ةغالب نع صفي و ١

 لونل ضارعالا لدعل اب دارا ةنال ملظلا وه ولوقو كلدعف ولوق ثوب ةقباطملا ماهو

 رءاشلا لوق ةلثمو ةنع 0 ءيشلا نع تلدغ

 قبفادس أرب بيث فل جر نم ميلسأب يي يبجحنال

 ملظلا وه ةلوق وهو ربخلإو كل دعف ةلوق وهو اذتلا في رعنباويف 00 ةغلابملا ِهيقو
 ةغلابم ربخلا ىف ادع ماءارصح كلذب ةداردو مظااوه 35 وهو لصنلا ريض ويفون انا عم

 هلوق يف كاذوز اجيال وفو م الا هبفو ملا او للا ١ ثي فرحلا سانجلا هيفو هريغال ملا اوما |
 امم حمس ل ستي مس سس سس ساس سا
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 -- سمس ل هلم لمى

 . كاد ةياذ نع قباس داوج لك نرضقو٠ . كادف ك كنلدج تاقف .٠ ناييلأو يلاعملا يو

 ]حركتي 0 اهعرادتو ابحدعب رغصي أو. امرثكو ايازملا دوج وب .يشلا ريكي امنا

  ىىصصا.تلخا الواف. هناسلو داق هي رغصاب هرملا افا ثيدحلا ىفو . هناش ماظع عمريغصلا

 ' ريدا اذه نلف. ناؤزللا نا شجع ىلع ةيزهال كي ل +.واسللاو بلقل اب: ناسنالا
 ا 1 اهديعو ناو 0 وفا اهربووتسح لعلي ل كحدميذلا

 هلالجو ايجي قافو . يلحلا ينصلاةي اونو . يلكلاو يئزلا لضفلاب درفنا نم. اهديلوو
 خيبشل !رئثانلا لظانلا بيرالا 00 هيقنلا . يلوصالا مامالا . ىلحلا لالجنإوولاوللا
 معن تلقف . هتدالو ماعو هتبسنو . هتمجرت ىلع فوقو كلل لهف. يلصوملا نوحرلا دبع

 دعب ةيدلإو . رجنل ا دعب سششلاك نراكف . اًركذ مدقلو . !رصع رخأت نمم مامالا اذه

 لئانلا الوش هتحا ف .رطألا

 ”لئاوالا ةعطعسل 'ء أب تال ةنامز ريخ الأ تن نيك نأ أَو

 انالوم دلإو وه لاقف ١ دارطتسا مها |ربا وييشلا هدلإ و مجرت ام دنعوفي رات فيبحلا هركذ دقو |
 0-000000- 3و 0 رالا وصلا يلصوملا نهرا لعزل

 يداحملا نرنلا لها الا هخرات يف مجرتي ل يبحلا ناريبخ تنإو .ربخ ىلع لطا ضورك
 فلا ةروسحو عبرا ةنس ةرونملا ةنيدملاب امم :| مه 0 ةأفو 3 كو .رشع

 بسن امإو ردع يناثلا نرقلاكرداروكذملا نمحرلا دبع يشلا هدلو نا لوحي اذه ىلعف
 نب: تاكرب نب لضفلا نا نب... نمحرلا دبع نب. ميهربأ نب نمحرلا ربعؤيشلا ىيفزيشلا ْ

 . يىلصوملاب فورعلملا ينوسلا . يناديللا نيدلا رصأن نب. كبح نب ءكااديعىينافيلابل] |

 ريشا دلو يهرب انيشلا ناكو يبحلا لاق. ينابيشلا 00 فراعلازييشلا ىلا ةبسن يمهني

 معنلا 0 مج قلخملا نسح اًيضرف بهذملا يجفاش اًبيتف روك ذا نمحرلا دبع
 قرت نودي مو :ددج شل نانا تقلع ناكاو !تارانعو كالماو ةفإم ةو تدلل

 مال ادب

 رخقفا نمحناك نهحرلا دع لإ نا اذهب م آي ٠ ىرنن ٠١ ةراقلا تا :اريخو . .ةرادلا هع ىلإ

 :مفيطلاا| هناويدو ٠ ا مسق نم ضح ُةنأو ٠ هلوا كءنامرلا ار 7

 لبق 6 رطنلا ىلع تابنلا لضخمو ٠ رهزلا ىلع فرعلا ةلالد . فينملا همام ىلع لدي

 الل انا ىلساقلا كيلا لب اهزقا قل
 فتيتيي اذه هن ويد يف تدجو دقو. باوصل اب تقطنو تاجا تقي دنل لاثف

 الي ةطنلع نيو فلل اع اميوس اغيب نا قال: بتيدربلا ليا نيدقرل/ ١ اخأ
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 اهنم فيسلاىرتاما

 اياربلا غ ةفطلو

 لا دخ دروىرتاما

 ارا
 اند تابرهدلاو

 ىلفح ضييبأ هب ىتف

 07 1 دح

 دمتم تأب هنذج قف

 دنيك و ادن.

 ا

 دسجم تاب لوبف
 دروت هنم ضاير

 دبزأو ىغرأ دوحي

 داجرت هيج واب

 دوسأ ناك لعل وم

 ديشن دق اهنيي ىودجي يرعشتيبو
 ددهممو أنرهد يف ىوقا ناك أنمدعب نم

 ديما كة جركاف ا ةيعم عع يدم

 بك وكلا نم جوال قرت فوسو
 كودةللا غلا اه لدع ةراشب ظنحاف +

 درغ عيصلا رئاطام رورس 2 6-2 ملسإو

 ءاغلبلا ضعب لوفل . ءابا هيف. دهشت ةسارنلا اهم لوقو

 ااا ار يملا مقر او اع حبا قا ةاطللا

 هبانج حدمب دضقلا امو . هنالك غولب نع ترصقف تلاط ةديصنب هبانج تحدتما من

 ليق اد ٠ هتاذص رهاوج دوقعب يراكفا راكبا ةياحتالا

 ايفاوقلا نيزن يكمالع انحدم اغإو يفاوقلاب هنزت ل ىتف
 1لامو. لضاملا نطل غرت جرت . اهانعم مال هل فشكن إو . اهانبم راكبا هيلع تياج املف

 هللا وجرا يقلا هتاذ سشب عاخل قاو٠ بور ط ميركلاو برطو. للا براشلا ليم

 كواعو. نانس نب 7 زئاوجينزاجأو 5 0 فوسكلا نءغ اموصي نايلاعن

 ةيسا ينج الوء هكمزبلا اهئاَرزؤو ٠ هيسابعلا 'ةلودلا قف ىلا كننظ ىنح .'ناسحل ناسك

 قالطا مركلا يف ام لقاف. راطمالا ريزغب 00 100 ءونأ يف الو -راخزلار لا ضيفا

 نا لاقو . قرلا ليج. محار يغصر ارامل رس دكا قاع راك ١ هرب

 والا ةولع نب ءاوحإأللا مراسو و هر قوقل هب ينتكي 1 نقل عمرببك ناونتكلا اذ اذه



 ل

 نه يذلا“ د كلذب 0 وأ ن 4 عاد ريذبت الو فارسا ريغ يف فرصني

 كدجو . جوليابكوك# يلا حاول كالقال جورلا ةلزنب ل اركأإو بدالا مسجل

 يعمصالا تار ضاعمو. كولحلا عض اونوح كل 8 دوهنلا ةلظفيو ٠ دوسالا ةبيه هب انجل

 سفنو. دابعنبا بحاضلا ةبحاص.وجوراعم نبا ةحراطمو ٠ داعلإو لضافلا يضافلإو
 ناسغ كولم ةننج دالوا مركو. نايلس ريزو فد اة 1و نافع ءايحو ماصع

 اءرهوا ٌنِجدق مره يف 0 هلئان راشعم مره ىأر ولف
 قرغل ةمركر جب حاضخم يف دا اوج لك عقو ولف ولف ضع و ةرخااذق مركلا ل أك

 ةلئاشكنا ضال ططوو ىلا اللب همم اناذلا هام

 رانلئإو درولا ىلع ادنلا عومد نم فطلا باطخو . راها ةعبار اكذك دقوتب ءاكذجم
 عطقنت الو قرتر عبط ةقرو . عيدجت ال هريغل اهنا توا قالخا نساحمو

 :نيخم .ءاوطا_تزا ميقموه  هعبط ةقرردق ملعب نأك ورم

 دسالا ةداعسلا كلف يف وهو . روش نب عاةعتلا سل انك ةسل ايو داود يباراجك هراجن |
 موهنلاةطاحا هب نوطيحي. مادخلا بدّوم:روثلا وا يدجلا وا لما وهافاف هيهاضإ نمو

 .ريطلا ممسذر ىلع اناكر اقول اب هبدي نيب نوفقي و . ريخلا ديفرظانلا مسوي. ماقلا ردبب
 نولقيو. هل ابقأو فيضلا ٠ يجم كر ةرابعلل ةنوجو< الو . ةراشالاب ةنومدخي

 . مهع قالخالا ذخاي ةنال . ميم مونلا لوم كلذ يف عدب الو . ل اتراو هباهذ دنع

 نامزالا عيج يف هللا ةداع ترج دقو. ريبخ لثم كني 0 اهل ةرواجملاو

 رعاشلا لاق ب ناملغلا هوجو قربظن لإوألا ةزووس
 ااا او نيحافا ةريكو درت له انااقآو

 ناقكلا ن.ءىلوملا ريض يف .. اع كنت مالغلا نيغ نا
 :ردص نم اهتعس تذخا راد يفاسلاج و هب ياهتجا نيد مَ 3 هللا لاطا انحودممناكو

 .اهتاقربز وه ةراد اهناكىتح. هرفو نايرجو هلمانا ترم نايرجلا اههايم تهاعتو
 مل الا رادب ايمان ين لولخ دان اه ليا رملا ود فضح دقن اهنارصرب رم ةنجاوا
 لوقا تأشهنا امحاسم يف لاجو . !هتجاس يف يركف حاس

 :دلخلا ىبعنلا كل شاب دعسا راداي
 ديحم دوعشلا ىلا لع كربا ةعلطب

 دلوت موجلا نم الك ديزي ردب
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 امادقالاو تكلا ةتلعو ٠ اماصع تدوس عاصع سفن
 ظ افازق اكل“ ةقرتيو

 .:كرج اباةنم ىضق قدس يذألا خم ره ام هيسز عض مع "نوما ا نم قاننكلا: يأ ١
 نأ ىلا نوماملا راشاف ٠ انعم انبدا دلوي سانا انافزيشلا اهيا بجتتال نومأكلا هلل اق

 نسلإو . هقشاع هبانجل مراككا تير البو ٠ انعلاو ةقشملا ىلا جانحي بستكم ال يتاخ هبدا |
 هبانج يف لوقا تاشنأ. هنطان هحدمب قلخلا

 دهر لكي فرط لوب + ورش يوك
 دبا ةليبزا 1 - هلظعم ١ يبا“ ةزفاك هيف نمر

 ديف تلقو
 يدهلا "ندز ةنااننظ اتامز ٠ هيانج لالظ يف انمتن م ىف
 دجلا يف مل>ت دق_غيلب يف لاف  ةيثع لفط وهو انيق هاف هو

 هيفثكلقو

 زقانعلل رهاوجلا ببي يذلا رجا وه كيب

 يطأ اع ةوكذاو "نوط لج" هيت وح ّ

 هيف تلقو

 يجو عيصت نم اياربلار ابك وردقل تناد نسلا ريغصيحورب

 مجنا ةعبس بيشو ا ثلا :قوني+“ - دليل يبا الحلا غ ابيك نلو

1 . 

 1 ل

 يري ير 22222 2 ا م آذآ

 هيف تلقو

 اهرغلا بئرويف قي تل انكر دك علو
 انبزب طق :اكرايأا ل١. انيلع قةرادبا "هل
 انوللا ف قب فللعوا © يدع نيفلاك# داي

 ىسيعو ىسوم لضفب يناركذي أحربب م

 هيف تلقو
 هتادل فلئامالا مح ئوح ٠ : دور ال اًدمحم ةوغد
 هناذل افصوةمساى ما دتف ايرك كوم ةلثم را ملف

 بلنلان اك ةيراج هل لكلا نيع تتناك نمو: ا6ولس مياشملا قيرط عطق باش نمل ايف



 راك دتنإ اذار هرصعلا ا ذه ةيلظ تدب دقو نعلا كلذ واوا و
 5 ٠ هرون ةلق نم سيل انيلع ةءانخ نا ىلع ليلد اذه اول اقف. ماقلاردبلاروهظ داز
 ومناب انل حرصو . مرتحملا لولا كلذ ىلا ةراشالا نم انعدف . هروهظ ةدشل انع ىنبخا

 ردب لا يذلا لالهلاو ٠ ماغرض لك قاف يذلا لبشلا وه كلذ تلق . معلا درنملا
 نم هيدايا بذكت يذلا داوجإو- مالغوهو خويشلا ةيكح يوح يذلا ىتفلإو ماهلا
 انضر يذلا بلقلاو . ةرازولا ةود نم تبانلا عرفلا. ماركلا تام لاق

 جانجي ال نم . ليبنلا ةيبنلا . ةراشالاو ةرابعلا نع ةتناطف هينغت يذلا نطفلإو. ةرادصلا
 : ةحاصنلإو ةغالبلإو . ةحامسلإو ةحابصلا يواح يذوللا ييملالا٠ ليلد ىلا هلضفراع
 ينب دتع ةطس|وو . اهيعنو ىشمد ةنج ةجن' . رادقملا ظع عم عضاوتلاو :لإو ١ راقولاو ةبيطإو

 ةرخالاو اين دلا يف هللا ةغلب . شاب دمحم نب كبب يلع نب كب ديحم بانج . اههظعو لظعلا
 . ةءاطلا ِق اهن يذل اياغلإو ا فححرا]| قيذع ذا ا اي ا ةناف . 14

 عانق قيفوتلا ل فشك نيح., ةعانقلا :قشعو ٠ ةءاضرلا اما ىتح مراكملا ني يد عضترإو

 201 0 ةيهأ اولا يايا نع ضرع ]ون ىوقتلا سد كود بمس , + ةءانتلا

 . مزعلاو مزحلا ربكوتس رغصعم ىوح. ليلا ةدايسلا عيصاو ٠ لعملا سدا وهف ١ ىوقالا
 انل ققحو - مزجلا كلذ ةنم ًطحي ملف ل كلا غوابب مزجو ابصلا ةوبص عفرل ةسفن بصنو

 ١ ل اق ك٠ ناسنالا نس ربك ىلع اتقوتم سيل ةنإو ٠ نانملا يركلا بهإوم نم لاكأا نا

 ظ زقعملا نيا

 انهذ قوزرملا ىتفلاب يلا راما ىزركلا

 اننا ع اكل قوق اع دل 1

 لاق نمرد هنو

 ريعبلا لظعل اب 'نغتسي ملف .٠ بلربغب ريعبلا لظع دقل
 هزات: بحملا بيع 2 ريفاصعلا مالحإ 0 ا + . ليق اك ريغص رييك نم كو

 .رظانلا لمأتملل كلذ يف بع ال . 000 ا ذإو متيلا عمجو دملا كلذ
 ارعاشلا لوقب ةقحا هو : رهاوجلا ع5 تاك منيلاب ناف

 هيرت ايلعلا مته .سفنو 0 2 ! 3 دداغا :أ 00

 و ا لاب علا مل ادوجو ىل |ء,ةلكرادللافأ|



 لا

 هيلع مأ 1 اه وطقسا تدكف

 هيدي فتوي رخم ىسما تختلا ىرت 3

 دنع ب قانملار بكا نمرعشلان ا ةححارلا نيهاربلاو. ةحاول اجا قم ةضادق ام لكب ملعف

 ةمذي ال ةنإو لضفلا ىلع ناونع هتيمال ىف يدرولا نبا لاف اي امكةناو . لحلاو دقعلا يلوا

 لاف اي ٠ هنيثو هرد متي جارختسإو . هنويع طابنتسا نع ةيرفلا ةئحيرق تزجت نم لك الا
 يسلبانلا ينغلا دبع يش | ىلاعت هب دب فراك ال ْش

 ةنمرذح نم لك فلاخورعشلا ظنا

 فرص نه 'ةباوفملا طيف ذل ْ
 نع وا بدا لا 0 ةداتوا ا تعلملو# هيبتا نلهامقت ندا

 . مأستو ةنم رفنت ةدسافلا غابطلا تتاب و. ينإوق هل مذلا ةنسلا تعبصإو . يناولا راؤول
 يق ”تيقإوبلا نكت دقو: مردب الورانيدب ماسي الف قوسنفلا قوس يف هرهوج كلاي

 كابل ةهقابلا تغلخ“ ةداكوارعشلاو "هاش نهذلا "عبار نلف“ تيقاؤلل

 ملف 2 ةلغاذم يزرع ءانبا “كيو وين لضم ةلكامكا ء دب قله فلفزت لهل
 لا كمن للا نا الناب ارابكتسإو ةظاغو . 0 كلذ هدزي

 ضصالخالابىلاعنهللا لع تلبقا 0 ل وو م اذصمالا كلت ق تزخو

 يف مالحا ثاغضا ناكولو. ماركلا ءانبا نم ارك فيري نا. ماظعلا هئاهساب ةنلآسو

 ىومبينعجو ٠ يب رك سفنو٠ يتب رغو يت ربع محرو.٠ يتوعد ميركلا كللذ باجاف. مانملا

 وقيمنا لئاون ناب فاول قام عر نفقا لو ال ا

 دح>|ويف ماعلا عيجي نأ ركدتسم هللا ىلع سيل

 نم قرا يب يتلا هلئارغ ةق تامأن و هزاح ةراد يقر ديل اك ني رو ٠ هراوج ف ترصأملو

 ث.ح وأوق يف لضافلا يضاقلا ةانع يذلا وه ةنا تنقيا . لومشل ١ قيحرو ل اشلا مسن

 لوق
 زاديف ضزالاو ةءاش ينرهدلاو: 0 لور يف سانلا تيأرق ةنيقل

 نع انل فشكاف. عماسملا هحدب تألم يذلا ىلوملا اذه نم. عماسلا اهبا تلق ناف
 نيعنال. هر لوطب مركلا او ىلضنلا رع ليطي ن نا ىلاعن هللا ىلا عرضن ىن>. هرمأ ةقيفح

 ةقلفا# نامت 0 ال بدالاردو . ناسنالا اذه لق ىلا ةجانمع انرهد

 بمجتلا هللاي تلق . انايحا نيعلا لبق ىتشعن نذالإو .انايحإو ان دقرم نم ةفصو انذعب

 تع حاج
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 أ| نمو. مظعلا ككضف رحب نمألا كدبع اهلئجا لبف. ميتيلاردلا اهنا يديساي به تلقو
 ةلوق ٠لالزلا ءاملاب جزم . ل ايرجلا نم قراوه يذلا ةلزغ

 ل اضع ءاد لكن م انبط ىف . افشلا هيفروثلا ناسل اولاق
 ل ازغلا ناس الأ يتيغب أم هيغل أ مروثلا لد«ناسلا "نلف

 ةلوق ف ةراوف فصل ةقيفحلا ْ همك نمو أ

 هرك وهف ةلدت وا درف وبف ىلعت نا
 هلوق يثو ةديصق علطم هلو

 ةفاقلا دع اهدورفاع مب ادكإل زهووسشلا رثكت

 | ٠ ماوعلاو صاوخلا هيلا تعرهو. مالعالا اهوالع هل تعضخ. ماشلا قشمد فرش الو
 رضاملا اراضف عيل ١ هراد ىلا . يدارملا يدنفا يلع اهيتفم هاعد فيرشلا دلوملا ةليل يفو
 . اهتاداشو اهرباكاو ٠ اعاضقو قشمدءاءلهدنععيدجت ةليللا كلت لثميفن اكو. يدابلإو

 قالفتالا نف . عجل ١ نم ةيل اخراقول اب ةؤلمم اه دخت كلذ عمو. عش ازيما اهيلإو ىتح |
 اذ ٠ هعاجج ةنحتو ةعاجج ةقوف ناك تخترادلا كلت يف طبه ةليللا كلت يف ةنا بيجملا |
 | ريعتسي نيتيب كلذ يف سورديعلا انخيش لجتراف. هعاب متم دحال ىذالاب رهدلا دم |

 ا ةلوق اهو . ضفريف دقع لك ظن اهنمر اغإو . ضغلا رهزلا فرط اههتقر

 يبن نمفرشأ رون نمثل كندي ةعملل الا تخل ١ ىوبح ناك امو

 يلل لو)انادعاما ده مح“ .اةتراول نيروطلا كنق

 ةنرنلا تنسإو - قار لك ةييرعملاا هب هان زم“ ماعزضلا ان كتم ود مامالا انش ناكر
 هللاغلب يتالفانلا يب رغملا ديحم ذيشل ١ نيدلإو ايندلا سهش- قطنت هلضفب مانالإو مالقالا
 هذه لوقي اشناف . هديعسلا ةليللا كلت ىف ًرضاح . تييلع يف ىلعالا قيفرلا هحور
 ظ 1: ةلوق يو هديرفلا تاييالا

 ظ بيلا ركذل ىتصا ال تنتلا .عشخت

 بسلا هط  عذجت .اًنهح يدبي راف
 ظ :بولقلا عيمج ىلع رورس ساك فاطف

 تلقل ارضاح تتنك ولاو يلق
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 ام قي الو. يقيخرل) هفراعم بارش نبا زرطق هللا انقلثا ١ قيددضلا يركشلا تسلا لاك
 دعب مث . هنيز نسحا فراعملاروح رون يف تحبصا ينلا. هنيبشلا دوقعلا لظن نم يانج
 1 رقما قفل لد ه هللا علطا. رخازلا را كلذ: ينوضنوا رهازلا مي 0 كلذ لوفا

 ىصقا نف لك يف غلبي يذلا دإوجلا لب . هي 5 لكرادم هيلع ناكيذلا بلتقا لب هيالولا

 نم ٠ سوفنلا تيم يبحو . سّورلا سور جاتو٠ سوردلا دعب سوردلا يشنم. ةياغ

 . هرهاظلا تاماركلا ب حاصيذاتسإو نيش. سورطل|و روطسلا نويعهمالقا دوارج لاك
 ةمحرلاب ةحي رض هللا مع سورديعلا قطصم نب نمجرْلاهيعبديملا . هرهابلا ر ارسالاو

 ثيح. دضنملا دقعلا مناك ةيندلس نيشان اقاوم اوفا ها نإوضرلاو

 . دلوي وهما نطب نم جرت نوح ةيبطفلا ىلوديو ٠ دهشي ومهم لت 5لضنبرهدلا ناسلرفي

 مضن دفف . ديعسلا مفرش كلف بكوكو ٠ ديرنلا مدقع ةطسإو روكذملا انخيش ناكو

 . فرعتالو 0 اركلأةنم تدب و. ٠ فنصو فلو. رهغشإو هلضف ربهظو رثنو
 ةقيرطلاو ةقيتحلإو ةعيرشل | مولع 111011 ناك هلا هب تعمحا

 نم قرا هل ظن نراويد ىلع ينعلطإو. هناسل سري و غيلبلا لتع بلسي ام بدالاو

 تيأرف ظانحلا عماس ةب رشن هظافلا ةبو ذع نم داكي . حئابصلا يسن نم فطلإو . حارلا

 دوقع غي يله 0 رصح تحن لخديال ام. رصعلا ءالضف ظيبرانل نم هيلع

 قم يملا تح تاجا | افنمالاب تفي زدلا مرا ةلباعم ا ينعسو اف رثاء 0 . ثررد

 يلوق يو تايبالا هذه ناويدلا كلذ ىلع تبتكف. لاحلا كلذ لاطبا
 ريويسملل نومالللا ربح 207 هل

 رزق ل يومان لف اريضن اضور قوفب

 روهجل مونمو نصا وهو ال فيكو

 ريرح يف ةنجو  ءام قوف رطسإو

 ريرحلا مظنب يرزي عيدب نم كلايف

 ريهشلا سورديعلل يلاعملا ُْق ينادو

 ريشلا تلج .وفنلا فيت يداوفايف

 | روضق تاذب تسيل روصق تاوذرظنإو ا

 ظرف يل ١ تايبالا كاراشإو . ابجي و احرف مستبإو . ابرظ لام تايبالا هذه ارق الف

 | ةلحار تلبذف . ةيهنلا يف كنايبإو تامدنم كلت قيملاقنلا ةييغنل | هن ويد تايبا اهب يااع |

 ا وسب



 ا وب دلل قاوم وو امر زيان فاعلا كلما ع ةياطلط نا يانا

/ 

 _ تتح الا شيع بيطو بييللا سّوب . يوكو ءافقلا ل ليادل اوه ض

 هلوقةي رعشلا يبفاشلا مامالا كح نمو: رعشلا ضرق نع باتههاشنا قرزالا عمس اهلف

 هنع ىضرو ىلاعت 5 مغر

 كرما :«عيمج تنا لوتف 2. كرفظ لثم كوممج كحام

 كرد ال قرتعا ءندصقاف يي ديلا" غيددسعصقاذاو

 ةلوقو
 بلا سانللو تاروع كدنعف ءىرما ةزوع هيرد كال :كلناتمل

 تيعا سانلل نيعاي لقف مونب انام كلتا عت وبلا نان كلتيعو

 نسحا نيابي نكلو قرافو ىدنعانم حماسو فورع؛رشاعو
 نءةبلطيلف كلذ دا يأن دوقعلا تنب ةفاطلو . دوقعلا مل منب ير زب من ن : هذأ كو

 ١ تلك فاواب .كويطلا | همز اكمو:ةقيردلا هيقاتم يف يتييبلا مامالا ةنلا يذلا باتكلا

 | ةمحر يفاشلا دعب مالا لزت و سب ردا نبا يناعمب - سين اهلاب ىبسملا ريح نبا طظظفاملا

 لصو ىتح ٠ راكفالا راكبا عابسالا تاصتم ىلع نول#و .راعشالا رهإوج نوءلني هللا

 يرعب
 | ايوتاالعللزينباالا ود وظن ماوج ا يف اوس دف . قئاقحلا لها

 ..نادمف]و: يلازغلا مالسالاةخو. يرصأملا نونلا يذو: مدا تا يلبشلاو. د ديك

 قوم ةلجو:يفاسلتلا تفينعلإو .٠ ضرافلا نبا قامتعلا :ناطلسو. ىبرعلا .نيا.انضيشو

 . فراعملا ضوررازه ىلا رودلا نا ىتح. اهددم دعي الو. اهددع ىصحيال باطقالا

 رردلاب عيدبلا ظنلا نم ىتاف .رجح نب دمحا نيدلا باهش ظفاحللر ودلا

 ا ينغلا دع زيشلا يديس. يمدتلا ماقملا 20 قعارو فراغ لكحل كم رفا

 نسبلا ىتخ ., ةضيضغلا اهروهز تاحنن هقالخا .تامسن انيلا تدهإو .٠ ةضيرالا ضايرلا

 راقوالا تعطق يتخ عامملا ةل اهب برطإو . راعش لجا .ةيطالا فراعملا نمر اعشالا
 ( د غيمتل ماج ىدذجل كلان فز> بوقسي» ح ورختو فاجويب نيكي نيب ا عجو
 ةديعملا !ةايياختمب انمار نويقحلا كلانا, كيعلير وتلا بزل كلاسلا تيدوو
 ربل |و . يداملا منلا حال« دعب و. لفلا ريسوا نيريتلا روس راطقالا يف نارئاسلا ٠ لزغلإو
 1: هقيرأ طم عيا ا ىربكلا فراعملا :سش . يداص لك ىورا يذلا طيحلا

 ؛ ىنطصم ديسلا اننيش بانج . يتيقحلا سلا بحاص ىرخألاو اب ايندلا يف. ىرذبلا



 : لاق اخ ةغلابلا نى 0 ل 2 عي ةينيد ا «ابغضتقا اذا ةرئاج ةغلابملا

 مالكلاو ضيعبنلل هيف نم نا ديف لاق ةناف ارجل نايبلا نم نا تيدح يفونايبت يف يبيطلا

 لعج يفةغلابم ادتبم ربخلا لعجو بلقف رحصلاكن ايبلا ضعب نا لاقي نا ةقحو هيبشن يف

 اناقف لوالا لكشلا نم سايق انبكر اذا نويقطنملا لاقو . ه١ الصا عرفلإو !ءرف لصالا
 رعشلا بسحو نرمؤللا ةلاضر عشلا ضعب تا نمّوملا ةلاض ةكحلإو ةكح رعشلا ضعب

 لاقكفيك ليق ناف اتلخو الس ِهئاِشَنا ف لضافالا تسفانت كللذلو اقرشؤ احد كلذ
 هنع ىلاعت هللا ىف ر 3 ىفاشلا مامالا

 ديل موك شالؤيلا كلا >>. رؤيا اياب اب رسل ةلولو
 || هدحو هل غرفتلا ن ١.دصقم انو. ءابلعلاب يرزي 00 نا دارس قيل هنا. باز

 اّضقن دعب ام ةيبتنلا عورفلاو لوصالاكةينيدلا مولعلا نم هريغنع هب لاعلا ضرعب كح
 فراري نهمشلا ملأ نا هللا هجر هحوضقم نماراك ول ذا. ومارتحإو هريقوتب المو هماقم يف

 وأ تلعاؤا لاقف:ةيبنلا برشتال ل هل ليق هنا تبث دق ةنال ةئاشنا وه ىطاعت ال ملاعلاب

 هرصع لها رعشا نراك ةنا عامجالا عقو دقو . ةبرش تكرتل يفور لخي ءاملا بزش

 كلو دقااننا هللادبعابا اي ةلءلاقف ةبلا ءاج ةرصغ رعاش قوز الج سابغلا عا ىوو امل

 تطل داو رهف: قا اننكا ناش نق كازو ايف لكاوامن مو ثيدحنإو ةتفلاوأ داهنجالا

 | هللا ة-ر يفاشلا ل لاقف تيقب امرعشلا لوق نع نون أل اهلثم يل تزجا تنا نا اًنأييبا

 لوقي 5 . مناف هبي

 قاع 7 انامل قلخ ىذدعلا»ةعراقم ال. يتغ ام

 _قاوالاو هم ا ء٠نول اسال ىنغلا بلط ىلا مون سانلإو

 يقلعت 0 راطقا موجني يىنتدجول ينغلا ليلا ن اكول

 قرنت يا . ناقرتنم نادض  ىنغلاءرح ها قزر نمنكأ
 الترم هللا همحر يعفاشلا مامالا لاق هئاشنا نم غرف امل

 ذو“ ريغل | رجا الو اذه بصي مافراسبلا قزر يذاا نا
 قلغم: باب لكرتش دجلاو: ١ رعشاش ربا لك يبدي دجلاف
 قدضف هيدييىف رئاف !دوع ىوح دو دج ىراب تعس اذاف

 ىف ضاعف هيرشي هاج + امور كوالا فيضة و
 5 _ قبض شرعنا ابي ةه ىذا“ ٠ ,هورما  .طابشا + قاخب حلم

 مس لمص س٠ سس م م مسا ر لموسم م
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 فيك .اهنم ضغ الو ةباتكلل مذ ريغ 0 لو هيلع هللا ىلص هن وكنا امك ةنم ”ضغ الو

 غقو نم مل كنا هنا لوقيو تدكرشملا وجو رعشلا * اشنا ىلع ناسح ثحب ناك دقو

 ماقرعشلاب نقح ملسو هيلع هللا ىلص ةنا تبث دقو . راعشالا دباوتصا دنتسي ناكو ٠ ماسحلا

 تتعك زاجإو ٠ هتيراج ةيطبقلا نيريشب ناسحز اجا ةناو .رادهالا دعب ريهز نب تكا

 ك1 طر ةيزاعم ةنماةدربلا كلت ئرتقا دقو ةتدزبي ِهِلَخ نمو لبألا نمةثاكزيهز نبا

 ةيمأ ينب ءافلخ تن 10 مظعأو هكلم | لفل نع هفع شاك . رد فلا تذالثب ةنع

 يبل ةلودلا 1 :لئابلؤففل اجو دفيو + ماؤرملاو دايعالا يس !مسبلب نوكربتب

 قدا يس يل عدلا يلع مالغ بيدالا لضافلا تي أر يننا تح. سابعلا

 بلا ابر أعشا هل يغبني اهو ىلاعن هل اوق يف ن ١ ىنغمال ن اجرملا ةويبسب ىب رسما هباتك يف لاق

 هل يغبني ,ناكأم نا ىلع انب هلقي لو رعشلا ءاشنا ىلع اًرداق نراك لسو هيلع هللا ىلص
 يأ نيبم تنافر 000 نأ ىلاعت هلوقبة ديا ممويَلع ةردقلا نود 7 الأ ىلاعت ىننف ا

 لماكلا لضافلا فلادقلو . ها. زاجتالا نمويفامل رشبلاءالكنمسيلةنا رهاظيواومباتك ||
 ا ةلاو ةباتكلا تابثا يف ةلاسر يندملا ىختززبلا ردهحم ديسلا

 5 ىلص ولخي نا ينبني الو لاك يو ةككح رعشلا نا ثيدحلا كيس تبث دق اهيف 00
 هلل 0 ةيناسن الا لاك ١١ .تافنص 00 ةلماكلا ةزسنلا نال املاك نم 0

 نمل لا ساح ردم لو اياك لاك ساما ملا
 سِلاْخَو اهي : ريو زعل | ظني ناك لسو ةيلع هللا ىلص ةتاطق دحا لقي م 2 ع دو ا

 او رمعلاب ةشلنم اهبةعطاب نا هر اج كفيل ةعلاجلات نايالا ةذواو هلت

 ةباوصل | هدشنةسإو اد ماسو ا 1 و كقف جة ع 1ك امل أو البق « 9 ءشلأ

 هلوتب دنطا فويس نم ل صا 5 ممالك نم 4 اصاو ترضخ دئاضقلا تذشنإو

 هزيوجت هس نام الف ل سمو هيومن يف لالخا الف هللا تف ريسا .

 مالكلإو ضيعبتلل هيف نمنا ةمكحلرعشلا نم نا ثب دحيفنايبلاءاءلعلاقو ٠ تاق . ها هل

 لاخي ماههاللادتبم ربخلا لعجو بلقف ةكحلاكر عشلا ضعب نا لاقي نا هقحو هيبشت هيف

 ةمكحلا ريدقتلا نوكي نا لصالاو رعشلا حدم يف ةغلابملل هنعار بخ ةنكحلا لعجو رعشلا
 ةجر دنمو رعشلا ضعب اباكةكحلا ل هج ثيح كلذ نم ظعا ةغل ابم الو رعشلا ضعب

 رعشلل مذ ريغ د يعبني اهوارغشلا هاننلك امو يلاعت ةلوق نااذهبرظف. قيداج مالك ىلع

 ظ
 ظ
 ظ

 ير ب ب بج هبه بسبع بس برسرج تيح ج برو هس رج سس بحجر بج هج... جس جحد حسب د هوم -...يبس بوي بف سبح حسبو روس هو روز سس رس سف تحسم عسب و عسر ن وس سس سس اصح هس سمسم



 1 هدلاحاطبلايف مرحب ور '

 اهدربال ةقرف يّول هس ىرت
 ايناكفا ىددلص مانا ليس

 نمل ىلا مانوعد اماذا
 ةبارقب ميف اننمدق مف

 مثونعو 4 رثك نع اوعجري ناف

 ملالضو مةايفط اوبكري نأو
 بلاغ ةباوذ نم سانا نحنو

 ”ةيشع تاضقازلا_ بقرب انيك

 212010 ءابظ_ ماك
 مالض نم ًالجاع اوقيفي مل نئل

 قدصم عراخ ةراغ مهر دتبتل

 اوربدا
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 شداح ة 0

 ثعاب ثعب الو ربك ذت رنكلا نع

 كيك أم انيف كلا اولاقو هيلع

 ثهاوللا تارا 7 ه |ورهو

 كراك ريغ مل ءيت ا كرتو

 فانا ل لحلا تابيط 8

 ثكثبالب منع ل

0 32 | 

 رماع تقرا

 ابلغ: .ةيرعبلف

 ثئانالا عورفلا ةياهنم زعلا انل

 ثئاثرلا  ميرشلا يف يدخت مجارح
 كئابنلا : تاذرغلا هي ضاحردرب

 فن أح ”الوق 5 اذأ عسا

 كثماوطلا - اسنلأ رابطا 5

 شراح نبا فأر رانكلا فآرت الو : ملوحربطلا بصعت ىلتةنرداغب

 ل ةلاسر 0 دل 5-3 يف غلباف شحاب برحلا يفنلي رونك لكو

 بيع اف 5 ارءوس ىلع يضرعاوقعشت ناف كثعاش ريغ مكضارعا

 7 علط يراردلا نمو ٠ قنعلاب طاحا ام ةدالقلا نم كببسحو ةلوطم فو

 ءارعشلامالك نم"يورت تناكو . ءاسنخلا نم عشا اهنع هللا ىذر ةشئاع ةئنبا تناكدقو

 غَدباَت نب ناسح ةباجصلا |. ا م .عاسللبف ,ع الضف لاجرلا ةظنحت الام

 ىلع وا ةقلحل رغش لع هما وا ةنا هللا فلج ناكو 3 0 ةناسل دم اذا ناك يذلا

 ناقربزلاو. كلام نب بعكو . ريهز تلا بعكو . يدعجلا ةغبانلا منو ةقرح رج

 .٠ باطخلا 0 هحاور نإ هللا دبعو - نصل يدون ويعود اداوم نا اهلا

 ماسو 4 هيلع 21 لص د لا مع نيش

 0 ا مريغو . هبعش نب ةريغملاو ا 2 :رايفس
 6 ملسو هيلع هلل ىلص هيبن قح يف ىلاعت هللا لاق دق ليق ناف. لوقعلا له ذباب ةغالبلا رح

 زعاش ةنا لوفي قح لوفلا دز: لرتركللذ نا. ةياوجل اقر. هل نبي امو عملا ءاطابب

 هللا ىلص هللا لوسر نإو٠ ثداحر عشب سيلو مدق مالك هنا ىلاعن# ريخأف رعش ن ,ارغلا ناد |

 لابقالا هل يفبنيال مدقلا مالكلا ىلع ًالبقم ناك ن مو وغيلبتو هليترت ىلع لبقم ملسو هيلع

 ظ يلا نب ةي واعمو ٠ كيبلو . سابع نب هللادبعةنبإو. ٌْ 1 ١

 نم |ونا نيذلا



 ماض تألق 5 لف لهج ا ىلإ ةراشا هان اواعرص ماج اون | كلم الام

 هجلخا لضف |وفرعي و اًرعاش اوصختنأ اذا

 لعب اوطيحي مل امب لوب ذكدقف مرذف
 - ناسللا ماهسل اضارغا !ونوكي ل١ ناخدلا يف ينيهاشلا بيدالا ةلاق ام اولاق مماولف

 ةفصأو ميثم كه اخد برش يف تلقدق

 درعا جلو ١ اديخ ٠ "ئدلا ”ةشلاب تدع

 ززعتلا نمزعلا ىلا برقا ىلللذتلاو . كاردا كاردالا كرد نعرجتلا نال كلذو
 نرارقلا مهنم درش دقو اذه . كارغإو لطابلاب ز زعتلا ىلح عبطلا كقح نإو لطظابلاب

 هلوقو ةالصلا | اقبرقلال و: ءآ نيذلا ابيا اي ىلاعن هلوق : سيلبا فوقوك اذه ىلع |ونقوف
 - نيل (نضوَز ا هيلع 0110111 فقوإا | انهو اولابي مو . نيلص4ليوف

 ةلوق خرا اونعذ آل. راكتالإو دولا: اوكرتو . راكقالاو نطفلا ب بامضصا نم ون كر
 هدعب ءانتسالا ليلدب . رافكلاب صوصخلا ماعلا نم نوواغلا مهعبتي - اردعلا وب الا

 ندعم ناك م ع هللا يضر ةراوصلا نأ ه4صيصخت ىلع لدي مو راب ورع رع يذلا

 :.ةركذلا يافا ءافلخلا رعشا 0 . هعب رآلاأ ءانلخا مهرعشأ هناك . مس ملا

 ةتيحت تبث نمو ٠ يرضلإو راغلإو شيرعلإو مالسالا يف نونثا يناث ٠ 0 تيريكلاو
 ناكف . هتايح ىف نيدلا رمال ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرانخإو . يرصلا صنل :لاب نارثلا يف

 . اًرهاظو اًنطابو 20 ١ اا تيدا هللا كيش هتأفو دعب ةفالخلاب ةباوصلا قحا

 اتم كويلو دقو . هربخالا هنم قبي لو. هرثإو هنيع تحال هالولف

 ديشلا :هدلو . هقيقر لكب يناعملا رح نم يت الآ: هقيقحلإو ةعب رشلا عتاد بطق : مالعالا

 قراوخ نم 0 زجل كوو بحاص يقيدصلا يركبلا نيدلا 50 نب ىنطصم

 . رهّرلا هروثنمو َرهزلا /موظنم قاف اب تاغالبلا نمو. رحسو لوقعلا بلخ اب ثاداعلا
 : مالقالا ةنسلإو رباحلا هإوفا هظيرقت نعرجت اناويد همالك نم قيدصل | هدجل عجج دق

 تيبحا دقو. غباونلا سوو ىلع. غياوسلاةلويذ رجتو . ماكالا يف رهزلاوفئاطعل نء يننخميو
 نمفورح ا رئاس ىلع رذتثا ىتح. ءاذلا فرج ابي ورل رائخا يتلا ةتديصق انه ةنم ثبثا نأ

 ةنع هللا ىضر. ةلوق فو . ءايلا ىلا فلالا
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 | تابواذم .اهنم ا مي اه نم دجيالو ايها نم فلس نم + بوره جيدملا نموا

 ليق اك : ىجترم ريغ ارم هارت مهم لك

 ربانملا لها ترز مآ عط ىلع مةرزأ يلابت ام ىتوم ريخلا نع

 ليق اكو
 اوتلخ امو اوقلخ مداكت 2 ةمركمل اونلخ امو )وتلخ

 اوقزر امو .لوقزو ماكف. ' رلي لاون . طوقزرامو اوقزر
 1 ل 00 نس انهو :اك اذا ا دايج ثو. سيلابا مهطاب و ةكئالم مرهاظ

 لوب مهنسلا ءابالا تنش دقو. مدل ريح نم ريخ هوجولا ريفصل مثدنعو 56 ٠

 اوذاخو . نامزلا عيدب نآبب . ناسح نسح مهيف عاض دق . معن لوق مونفلي موال
 .ر انيد نبا كلامو مرد نبا ىلا اولامو .. ناسللا دادتما ن 0 لوديلا دادتما نم
 مولعلا فو ةينيدلا تاذللا نع !ولغتشإو . رانلا ىلع مربصا انَعب نق اومدق رب )لا

 || نكاسملاو حانملاو سبالملاو براشملاو ماطملا ىلع او كمءاف . مالالا عفدب فزاعملاو
 مهحاورا ىلع ٠ ةيويهبلا معاوهش ةبلغل كلذو . مالحالا ثاغضاب ايندلا نه إورتغإو

 لج ام !وهرجو ٠ ةرخآالاو ايندلا تاذل مهتافو . ةرساخلا معراجت يف اونبغف . ةيناسنالا
 دنلف . هرم لعل بالربا هنلخ حدمل ديبل مار ولف - لضا# لب ماعنال كك لوا لقا
 موظع نم ىلع مهو - ورم 0 ريتشملاو . ريخلا اهتبلس امك عفانملا اوبل اس

 0 0 اعورضن منبللا بملحي نايا ارلاكممبيجارا لاو نموا

 ا ةنملا ةشاشبب ٠ ةقن.كلل 0 مالخا ةنهادمو ْ

 نيلاجلا ىف ةفامبلا نمو .٠ :ارت |١ ةعلتيعاال

 سئاب لكل سوبعلا 2 5و رشب وذ رغ 5

 سباع وهو يبحت وجلإو اًكحاض لتقيفيسلاو
 مهببشا امو ٠ لاجرلا غدلل براقعلا ةابمكو ا. لابنلا جرا يسفلا ونمك ألا مونح دجا الف

 ش جاحش مماطخي ؛و مارك مهضارعاب مهف . رهإوظلا ةماقتسإو نطإوبلا جاجوعا يف. رئانملاب
 ىنب نمار دق سخإو. ةنامالا نملقثا مف. حاورالا لقثو لونعلا ةفخ تيب |وعمج دق

 نع شاعملاب !ولغتشا دق . ميلالا باذعلا مارت نم ظعإو٠ عمت ىنب نم مالإو . ةنادغ
 . ريمح مغا قتح دقو . داعو دوت ةيفب مناك ىتح . داسفلاو نايغطلا يف ]ودازو ٠ داعملا
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 نوم ممجىوقو' الر دبا اهو 7-5 ,صع 0 ا كاف ٠ نم علطا ن ل

 ةغالبلا ضاير نم هزاكفاي لونجو - اردص سسلاعلاو سلاججلا نم|و يع
 ه5 عمأوب و زجاخ اضن ؛ قطن نم عصف ا لص اًرطعن وكلا اهل ءرّق ار 8

 روض مالا نم 0 000 رعشلا نم نا لئاقلا.ا ارسق زجتل اب هل ثرقا ىنخ. نادضالا

 1 اهباوص نماه اطخن ]و زيمو : اهباوبا نمدزعشلا توي ونا هقلا هبا ورمل ا لعو
22 

 ١ ىف بدالا 1 دعبو ٠) ىردا تيبلا بحاص نمثنا ةنم غيل لكل ةنم تيب لكل اق
 تدب واجتو- عجاوسلا هل ادد كتم ردح قى. ةضايح تيضاو. ةضأآي راتس شم دقاذهانر 5-1

 ا ضورايسال او. همويس دك ارح و هيل 1-5 دقو 00 عدافضلا هيف تقنو ه ةعوب

 تيلتو : ةثانآ مركلأرا ع لع تيظتناو : هناضغأ تب تلدوتو. هنانفأ ترلاط الاط يذلا

 كسب :اد 56 قرر كل ررد تد كشوف م 3 اروهكملئاسرلا ىف تريظو هتاي ١ عماسملا 0

 : مو تالا | هتار دخم ىلع تزن دقو عشب عا ياما كلا رابط انه روج

 18 06 دل كلك ملل نم توبي نم تدب لأ لخدي د نا ةقاط يبملالا كتل

 ار مهايجب لفكت ءارت كلذلو . ىلا نم ىفخا ناك نأو ةئشنم رهظاو» ىلا ه
 الاب لاق اك ١ روشنلا موي ىلا هرب ام نسح دّلَخو . روبقلا يف لوناك

 لاغشا شيعلا لوضفو ةتاقام ٠ هئجاحو ىناثلا هرع ىفلازكذ

 : رخالا لاق مو

 روشن» اهرشن ن 9 ف 2 هيلإ ُهعْن انص تندر

 27ج

 2 07 ا بوره نه 3 رهو ٠ بدالا إو ءاضا ا 0" ا

 1 راد اشتعال نا داو ذإخ دع ةاطسلاا ان يطزاال: ن3
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 ملاعلا ركذ
 فرح |و عئانصلا باب راركذ

 ١15 مف رخل ءاناركذ هيف

 هئامسإو هفاصوإو رعشلا ركذ

 لاجرلا ف ةدودحلا تانصلاركذ

 ءاضغالاو ملحنإو ةارادملاركذ

 حازملاو عضإوتلا ركذ

 فاصوالا نم ةلمخ و ةفايضلا ركذ

 ناسنالا ءاضعا ضعب ركذ

 تضءالإ ءانمإو ممثلا ع

 اههبشا امو جتدلإو روحا ركذ

 ةييكا امو يشل كد

 لاجرلا يفةمومذملا تافصلاركذ

 عل 000

 ةب رشالا و ةبعطالا

 ةييغلإو ةنهادملاو بذكلا ركذ

 ىنزلا ركذ
 ةطاوللا ركذ

 ةنبالا ركذ

 ةثانخلا ركذ

 ببدح ا ركذ
 ةمومذملاوةدويحلا 5 و

 ءاسنلا يف
 فيرصتلا ملع تاقلعن ١1

 يناعملا ملع تاقلعن 0

 نايبلا لع تاقلعت 1

 عيدبلا مع تانلعن 1

 ةباتكلا لع تاقلعن 0

 قطنملا مء تاقلعت آ1

 ةسدنهلا لع تاقلعت شلل

 موجنلا لع تاتلعل 15

 تاقيملا لع تاقلعت 56

 فظل مع تاقلعن

 لزتملا ريبدت ملع تاقلعن نا

 ةراجتلا ركذ 65

 ةعارزلا ركذ

 ةطايخلا ركذ

 ل

 ةراصقلا ركذح 8

 رار

 ةيبابطلا 52 2

 ةغابصلا ركذ

 ةفارصلا ركذ ؟١4

 ةلاهعلا ركذ <12

 مهرباهشلا ول تايضف مسا
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 ناك
 بدآلا 0

 ءايحلا ركذ

 ءاكذلا ركذ

 فرظلا ركذ

 ةحاصفلاو ةغالبلا ركذ

 مركلا ركذ
 ديسلار كذ
 فيرشلا ركذ
 ميلاو ليلا ركذ
  ةعاشلا ركذ.

 نبجلا ركذ
 اهبقلعتيامو برح اركذ
 تيسلا مذ

 جرلاركذ

 عردلا نذ

 سوقلا ركذ
 اصعلا ركذ

 ناسنالا ةنيز نم عإونا ركذ

 ةوتفلإو ةٌورملا ركذ
 ناسحالاو لدعلا م

 :. ةوقلا ركذ

 ةماقلا لوط ركذ
 لاجحإو نسحا ركذ
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