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 ةرامحما امو هيحاص لعو هيلع و عسم ةمح كعب هيشنلا هبدصقو ثودحلاب

 )0 ةاريصللا رداصلاف راح توص ”توص ديراوحن.هنف ىمتلل اص ريغ هيلع

 ٠ مدقت ال. ابوج وةفوذح لماوعب :ةبوصنم يشاما عضاوملا هذه

 | 1 اذه ةيسافذحلا بوجو نا( اريك و ادمح )انلوق ( حاضيا )

 لاثمالا ىرحم بيكرتلا اذه ناي رجل كلذو اًرفكأل اًركشو !ًدمح يا ةثالغلا عامجاب

 ساقي ال يعاوس ربخلا يف مقاولا ردصملا ماسقا نم عونلا اذهو اهدراوم نع ريغت ال شنو

 هلبق م ةبقاعل لصفملاب دارملاو ٠ سيقم اهنم الك ن اف ماسقالا ةيقب نم هريغ فالخب هيلع

 اذافاناغم مك ةيبلط اماوهب ربخ اما ةلمج هنوكب ديقي يذلا هلبق ام نومضم لع ابترتم هنوك
 0000 ا اك ام ةرفس ليزا لوقتف. نجاو الاوت لماعلا فدخل رقم هلق اننا

 امانلوقو ٠ لماعلا ركذب امانتغا منتخب اماو ةحص حصب اما رفس ديزل هيف لوقث نا زوجيو
 ”ريس كرما كلوق يف اك ىنعم مسانع ربخ وه ام هب انجرخا نيع مسا ربخ نع اًبئان ناك

 000١| انزال ١ دقت اك ةيزبحلا لع همفر. بجي لب بضني الف هنم سل هنآق يس
 نم نكي ملرخا ردصم هيلع ًاًقوطعم الو ً[روصحم الو !وركم ردصملا نكي مل اذا هنا دير

 اماو :اريس ريست تناو "ريس تنا لوقتف هركدو لماعلا فذح هيف زوجي لب ليبقلا اذه
 يف ”صن ءادنلا نال اهسفن هناكف ةلمجلا ةداعا ةلزنم هنال كلذك يعم امئاف هسفنل دك اوملا

 '0000 ]تحال نارتعألا ايف: صن وه ”نفلا لع هل لوقلا اذذكو هريغ لمثحي ال ريجلا

 . اهريغ هناكف ريذلا :لاتحا مفرب هلبق ةلججلا يف رثأ دق هنال كلذكه ريل دكوملا يمس امناو

 ملا اذه لبق ةعقاولا ةلملا نا ىنعملاو ٠ هيف رثوملاريغرن وملاو ىنعمواظفل

 10 ديفا نالو اقح نوكيف عقاولا يف اًدباث اهنومضم نوكي نال ةلمشع

 | كلوق نا يا ٠ عقاولا يف ان هب تراص دككوملا ردصملا ركذ الف قح ريغ نوكيف
  ؤنحلا يف يدنع تنا ىنعم ىلع ا زاجم نوكي ناو ةقيقح نوكب نا لمنحي ( ينبا تنا )
 را يف صن ةلجلا تراص اة> ليقو ردصملاب ىتأ الف ىنبا ةلزنم

 9 ةقيقح ةونبلا دارا

 ١ نأ 7١ يثو ةعبس كلذ طورش ةلمجف ( ملا ثودحلاب ارعشم تراك ام) انلوق' اماو

 | هيف حصيو هعفر بخيو هنم نوكي الف دسا ادي ثدي ديزا كلوق وحن ًردصمنوكي
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 عمتجي الثا ناتلبج مالكلاف امهيلكى عو كيلعوا كل ئاعد وا يثدارا هريدقن اًبوجو .
 نعال قحسا نءاقحو قسا نع ابئان ايقس لعج نإ ةدحاو ةلمح يف نيصخشل ناباطخ
 لمع نوكيا ناو حيو ال افنان نأ ايقملاوحتن ئطاخل نكي ل ناو ٠ نضال 6( قحسو ىقلا

 ١( ) مدقتملا روذحلا ءافتنال ةدحاو ةلمح مالكلاو ةيوقتلل هيف ماللاو هلبق ردصملل
 رخلاي منار ماسقا ام ١س

 5 دنع ط كهل سارتك وهني ذو هل الدم ا يثو ةسمح جا

 ” ظل عرحال اربص_ةدش 4 دعو ٠ ارفك ال اركشو ادمخ مهن

 لعفا هنع يضرم باظخ دنعو ةءاطو امعس لاثتمالا .انعو ٠ ابحت هنم بجعي ام

 الو اديك الو كلَ لمفا الو هلع بوضغم تاطدل دعو -. ةزيسو ةناركو كلا

 انالتف هلرغك هحدقل ام ةقاعل الا ضغم ءاج ام ا ًاناوعز اعرد ادله ناش ن7
 "# كاله اماوب اًضالخ اما توما ىلا نودهاجين سانلا“ هلثمو "<ادفااماو ام اه قاتلا

 امئاوحن رصح وا اًرييس ريس طرقا جاك نيع مسار ا نع ايئان ناك ام

 0 ةييلاا) نك رم ن# ام 4في واتانط مرق رن للطعن

 أمنوعمتم ررقيف هريغلمتحت ال يا هانعميف صن يف ةامج دعب عقاولا وه لوالاف
 ةلمح دعب مقاولا وه يناثلاو٠ اريج ىدان هلثمو اقارتعا يا افرع "فلا يلع هل وحن

 ا!رعسلم ناك أم ه اقح يبا تناوحن هيف أصن هب ريصتف هريخ ضو اا

 اذهيف نيفل ءوملا ضعب ةرايع يف عقو دق هنا ب باتكل! اذه ىلع بقاولأ لوفي ( هفيقا) 01
 ىأ 3و قالا 1 وحن ايحنو ارا عئارلا وه بالا ف مالا دس نادل مهلو3 باياا

 ةيفانلا ال موز حم فذح عانتماب دودرم ام ردبعلا عوقو نا هذو ( : دعق: الو مو برذأ

 دعت :الو مقب ردقيو ابوجو فوذحم هلماع .اًقاط ٠ ًالومنم |دو.قال امايق ل 00 لمح زوجب الف هيلعو

 ( |ًدومق ال )و ملومنم مناع فوذعم لدفن ايوصنم (امايق) لاي نااىلوالا لب اولاق دك
 دشرت نابصلا ةمالملا عجارو هاظفداف ٠ |ادوعق ال امايق لءفا ريدقتلاو هيلع ًافوطعم



 1 1 نلاطلا يف معقاولا عانق اس
 يا الغز اييرض وحن ايدك نكي ناو أرما عقاولا | شو فدل 35

 2 ا
1 
 ورمعل ايعرو كل اق سون هل ةاعدمقاولا ؟ىفق يا ورمع اي افوقوو برضإ 0

 ”0 ف هلع وا ديزا اير هلثمو هللا كاتس وا ايقبسلاب كل قاعد ايا

 ماهقتساب ارق عقاولا م 2 مله و 8 وو ديزأ اليوو ورمعل 51 كل

 0 نا رثغاو كلبا ال امءولأ ههلوقكو ككوانرق دج دقو اناوتأوحت يروا

 'لكدل اذ نا بيبح يأنو ٠ ةيرغو اقاتشاو التقو انحسأ *هلوقكأ ىجعت
- 

 لا مءولتأ ىناوَمَت اريدقتلاو
 ًابو>و ةفوذحم لماوعب ةبوصنمةمدقتملا ةلثمالا يف ةدراولا رداصملا نا ( حاضيا )

 عضاوملا هذه يف قاطملا لوعفملا ردصملا لمع فذح بجو امئاو ٠ مدقث اك اهريدقتو

 يف فوذحلا لماعلاو ٠ هنم لدبملاو لدبلا نيب عمجي نا زوجي الو هنم لدب ردصملا نال
 فدارمبف الإو تيأر !؟ هل ناك اذا هانعمو ردصملا ظفا نم لعفب ردقي اما ردصملا اذه

 اماو هوحنو كلها يا اليوو ايو وحن يف ام سولج تدعق كلوق دح لع لمجلا هلغفل

 . الماع هنوكل اطرشءب قطنلا ةح سيلذا هب قطنلا حمصي مل ناو هشفن لمهملا لعفلاب ردقب
 هفذُخ هظفل نمناك اذا ةمدقتملا ةثالغلا ماسقالا يف ردصملا لماع نا ملعا : ٠ اقوذحم

 ًاقاضم ءاجام رداصملا هذه نم مث ٠ يعامس وهف اسيوو ايو وحن يفاك الإو اًيسايق نوكي
 نيملاظلل ليولا وخن' لاب اًئورقم ًاضيا ءاج ام اهنمو كق<حو كدعبو كلي وز كيو وحن

 فوذحم ادعبملاو ربخلا :لعوا فوذح ربماو ءادتبالا لع اما اهعيمج يف عفرلا درو دقو

 1 يربص وا يرما وا لمحا ليمح ربص اما ريدقتلاو ( ىلتبم انالكف يح م

 ا ا1ق بسلا | ريغ م ربطاو ادعملا باب يف مدقت اك لوالا نم ىلوأ اذهف ليا
 رورحلا نا ضيا ملعاو «بصنلا نم نسحا لأب نورقملا يف عفرلاو عفرلا نمنسحا فاضم
 5 هيف زاج الغم ؟بطاخل ناك نافكل اق< وا كال ايقّس وحن ءاَعَد عقاولا ردصملا دعب

 ٠ فوذحم ادتبم !ًربخ نوكي ناو ٠ ينعا كل يا نييبتلل قوسم فوذحم لماعل الومع«نوكي
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 ةقلطم ليعافم ةينالا لها يف ةءقاولا رداصملا ثدعت ال اذامل <5ا ٠

 دبعلا كتنايخينتأس ٠ كداهتجا تفرع ٠ ريس ”ريس كرما ٠ 00 سرد كسوو

 ٠ ةايمح كتئباتك ٠ ي يراجلا نم رشع سماملا يف هعوجر ناك + اديدش بضغ سلم

 لغو هل تك © فينص فيت كنأش .ةذيدل كندا شان ينيع قل |

 يتهارك تهرك ٠ ةبقنمىذقلا لعهاضغ ال ا.هب كرثقت الف "ةلاسم ودعلا ىدبا |

 ٠ همدق ىلا يدقلا عاجراب 5ث كةراظنن

 نا

 قلطللا لرد راع دقو

 و

1 0 

 ايوحو اماو 1 0

 نأك مايغتسالا باوج يف مقو اذا يلد 0 ا

 كلوقكو هتمركا يادهب قبلي ماركا معن لوقت اديز تمرك له لا

 ذيملتلا لوقل نأك يفنلا باوج يف وا اعي رس اًريس ٠ ترس ريس يالاق نأ

 ا كرتكو ءاهسرد ياايظعابرد ب كيسيخشلا ١
 جحتيا ًاروربمأخ :يحلا دارا نإو تدق يا اكرابم امودق٠ رفسنم مدق

 :انا و اجار رام ال وزو ريغ يف نيعمسسأ نعًاربخ لماعلا ناك اذاوا

 بجاوب سلوهيلعةنيرقلاةلالدل :ماج امهبش 0 هذه يف لماعلا فذخ

 ابوجو ردصملا لماع فذ ىتم س

 نيعون لعودو هنع اضو# يا هلعفب ظفللانم الدب ردصملا ناك ىتم 0

 ماسقا امهنم لكلو ربخلا يف عقاوو بلطلا يف عقاو

00 
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 يللا تافتلا "يلا تفتلا ٠ فصو هب ضبني ال احارشنا كيسردص هل حرشناو «٠ ةرق
 ”ةبغرمولعلا ليصحت يف تبغرو ٠ اًفاكمعا هيلع تفكتعاو ٠ اًبابصنا ىرتلا لااا
 موجنلا حربت ال ٠ ٠ ارمعسم انارود سمشلا لوح رودت لازت ال ضرالا نا ٠ ةديدش

 1 يتح مهم ملاظلا نظب له ٠ رهاب اًءولط ةليل لك علطت
 00 وهأ قلطملا لوعفملا لماعيلا ةباتكلا يف رشا
 011 ١ كرت هل يور دب زا يحا ىأر٠ !دببعب اياهذ ضرالا يف ”بهاذ أنا

 هد ٠ اًييس اودع ةسرف ادع ٠ احاجن لعلا يف كحاجنو ًابابصنا سردلا ىلع كبابصنا
 ا الخ كل وا اذ ٠ ”الحخم رابكتا ركسعلا رابكنا ينس ٠ ارهاب راسنا
 "0 |ا4 ١ فيعضلا ونع كدع فاعبانا امو - صاصقلا نحوي احاقنا ”خقتم الا تنا امو

 ا ةنشيا لهطلاو ٠ ايز ءرملا نيزب ملعل ٠١ ىوكشلا هذه قحتسي ًالظ مولظم
 او ىف يغار هباقع نميخار ءاقثا هللا ل . هرش فاخي نم حدم الا حودمم تنا ام

 ا 6 ةسادنق اسيدق ناك كوبا ٠ اما ردح هيص:نم فر سال ١

 ا تاج هلباكئاول راج ٌماحناكو ٠ .[ديدش ًامذج ةماذحم ةرثنع فيس ناكو

 ٠ ٌةديدش ةوالح ينيع يف تو دل رجلا عولط انيلع علط

 بث اه ىلإو ةبلالا ةلثمالا يف دك ءوملا ردصملا نع بان امىلا ةباحكلا يف رشا 5

 ٠ ددعلل نيبملا ىلاو عونلل نيبملا نع
 هتفر ا ٠نيطوس ةهبرض٠ ًاتسح ةيلع نيدفاوأل ريمالا سلج ٠ ءالبلا نسحا متيلبأ

 تاوزغ اهضعب وزغت برعلا تناك ٠ ”دوعقلا تّسلج ٠ ةرظالاكلت 7 17
 هر 1 ًاسرد وحنلا تسرد ٠ ىرقبقلا عجر * ثأب رض رشع رصم هلا ترض
 لا تحرف ( همتاخ برآلا يف عاض حيح فوقو ) اهب ”تق ا

 0 هرم يف انكر ةنسمط ٠ نيفيس هتب رض ٠ ليملا لكاوايمتال ٠ نيكس

 ٠ نيلمعلا كديذ كل تلمح ٠ ةبغرلا ضعب ري وصنلا يف تبغر ٠ لكألا فصن
 اا ا تقار ىحب ةافصتر ارملا تيدص ٠ الووط تبعك ٠ اءاععشلا ةلغفلا كلل تاعف
 *كلسك كديفياذام ٠ سرداف تئشام ٠ نيترم مداخلا تدرط ٠ هتيمصاف (ًمبس رئاطلا
 اب جا ءاطع ىلمعا ٠ اًنسح مالك لكت ٠ لمعا لمعت لم <يعا ٠ مدنت مدن يا 2
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 را رحفأو ة 01 اردصلا مس

 واظوس نيعبرض وا طوب ابر هئب رض هلصا ملا طوس هتبرض انلوق ا
 نم هلام تيطعاو هباعم ةلالا قيما ردضملا" ندع مالكلا 2 عصوت م طوس تابرض

 داع نفعل ؟ك-اوع بان ام يرجي اذه ىلكو تيار اك عمح وا ةينثن وا. دارفاو بارعا ظ
 مما لرا هناي خلا نيرخاتملا ضع داز ارلوقو ٠ ةقلطملا ةيلوعفملا لع هباصتنا بصتناو

 دكءوملا ردصملا نع بان لع ريغ ناكاذاو نيباا ردصملا نع بان اع ناك اذا ردصللا

 لوالا نا امهيف ليق امّلع لعلا ريغو علا ردصملا مسا نيب قرفلا نأ رهظيو ٠ مدقل اك
 ًانهذ اهنيعت رابتعاب ثدحلا ةقيقمل عوضوم وا ادهذ هنيعت راتعاب ردصملا ظفلل عوضوم

 عوضوم وهوا ردصملا ظفا ردصملا مسا لولدما:لق نانيمتلارابتعاب ال هظفاا عوضوميفاثلاو

 قفا: دنهل ثدحلا و دضملا مسا لولدم انلق نا نيعتلا رابتعاب ال ثدحلا ةقيقحل

 ىصقان ردصملا ممأو هلعف فورح لك لعل ردصملا نا وه ردصملا مساو ردصملا نيب

 ردصملا مساو ردصملا نيب اًثرف ٍراخ رخأو هرب بأ انلوقب هل انلثم اذهلو هلعف فورح نع
 نع بولي علا ريغ ردصملا مس | نا هل رهظي موقلا بتك علال نمو اذه ٠ راو 00

 نينا ىبف ل نار ركل كفو نا لعا مث ٠ للعا هاو اضيانيملا ردصلا ١

 ٠ هل هيعناف عودلل نيبملا نع بئان وهف هريغ 2 1 امداد علل نيبملا نع

 لس راق

 عضت ناب هددعلو هعونل نيبملا نم ةيلاتلا ةلغمالا يف هلماعل دكوملا ردصملا ز 00 #

 هن طخ عضن ث ثااثلاو ةقوف طخ عضت يناثلاو نيسوق نيب لوألا 1

 موي كيس نيترك برحلا يف انيلع اوثرك ٠ بلس اهتبلسف ةلفاقلا لع صوصللا ثعقو ١

 ال [مجو يسار ينعجو ٠ اراقتحا سانلا رقدحتال ٠ اًفيطل اًماستبا هل مسقبا ٠ دحاو

 رمخعا تحزم ٠ «اطبتسا هتأطبعسا ٠ رماملا ناوسلاراطق“اك يدي ترطمع“”ا٠ قاطب

 تافاشتكا نونِشتكي ء ءايلعلا لزي ل١ يجارلاو طناقلا يتتتافتلا هيلا ةتفعلا ٠ اريغك نري

 ٠ لاعخلا اينما ةارعارسصإ ديدش انلو يرد ةرجأا نوال ةريثكا
 ينيع هب ترفو | اقر هب تررسف كياتك يفانا ٠ يركلا ًوفع بذلا 7 ٠ وأ 1
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 هللاو وحنو ليثبت هيلالعبتو وحن ةغصلانودطظفللاىف هل اكراشم قا

 مالك اكوا ءوضو ا ضوتو الغ لستغاوحن ريغرد كم مسا ناكام؟ ابن ضرالا نم كعين
 أ 1 ,الراخو ع لع نأآك اذا هنال عد ردصم مسأ انلق ( حاضيا ١

 لعفلا نيبو هنيب عمجي الف لعفلا مساك هنالو لماعلا ىنعمّكع دئاز معلا ىنعم نال اًدك وم

 نيبملا ردصملا نع بوني يذلا ام س

 برضلا دشا هتبرض وجن هلافصو ناك ام ١ٍنوائيش رشعةثالن 5

 هنمو تابرض ثالث هثب رض وحن هنم ددع ىلع لد ام ”١ اديدش هثب رش ا

2 7 2 

 ةيضار ع شاع وحن هل ةئيه َُط ١" م ق ةدلج نينامت ثو دلجاو ةأوق

 ّط د أمه ليملا 11 اولي الو دجلا "لك دج وحن هنم ةيلك ُّ 0 أم 1

 لداام :ليواقالا ضعبانيلعل <وقئواووحنو ماتهالا ضعبةب تمقتشا وحن هنم ةيشعب

 هتبرض, وحن هلعفل 00 لا ناك ام : ءاصفرقلا دعق ودن هنم ةيع ول لع

 ادحاهب ذعا الاباذعهبذعايناف وحن هل اريعك ناكءاسل نارا نب طوش و[ 11

 افدارمناكام ١ 7 برضأا كلذ ةثب رض وحن هيأا 4 ف 1 نيملاعلا نم

 قو لع 1 م 0 ١ لزحلا حرفأو فقوقولا تق وحن صنت وهو ىنعملا َّق هل

هتغا يا( دمرا هلل كانيع ضمكتغت 1 )هلوقك هل
ا نملك ؟دمراةليل ضا

 

 و نا اقم يا اوملظ نيذلا ملعيسو وحن نيتيمابفتسالا امو

 ارثكا نيعطرشلا امو يا نم لك ١ (اهليوع مير ينيا ديفي اذام )

 :7 1 نمعل ) هلوةكو ( ةريجخأ تدك ىو ءالب يارا ديشاراحلك هيد قير ل

 0 .جاتلا ضعب دازو اذه ( بعناف نييباوتمظذا تعشامل ”لجاعنيب تلقق بارغلا
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 كنا

 ون لوما م او ابرض دي ز براض انا وحن لعافلا مما لمشي وهو ثودحلا
 ارد هلااماو ٠ ةبكرركانرا 1 بونك تار ةعااملا 0 سف و

 نر ناو ىنعملاو ظفللا يف قلطملا لوعفملا لثم نك نأ هل طرتشف

 دزه تع وج دادحتلاو ثودلبا ةدافا لرم هلعف دصق هب | دوصَعم

 ؛(ديدش ايرض اديز ل

 اًئسحا ديز ”نسحا املاقي الف بجتلا لعفك دماجلا جرخي لوالا ىلعف ( حاضيا )

 اهتاوخاو نظك لمعلا نغنللاو ارك اق ديز ناك لاقي الف اهتاوخاو ناكك ص قانلاو
 ىلعو ٠ رم 5 لامعالا بجي لب اًنظ تددظ مئاق دي ز لاقب الف لمعلا نع ءاغلالا ةلاح يف
 لاقب الف ةهبشملا ةفصلاو ٠ .انرك كيخا نم مركأ تنا لاق الف ليضفتلا مسا جرخي يناثلا
 لابرسسمهضيباو امل مهم الأ مويلاتناف كولملا اما »هلوق اماو ٠ ثسح هجولا نسحتنا

 سل لوالايف امواف « لت لاك وا هلاولا برط: ممرثا يف اًبرط يفارأو »هلوقو © خابط

 يف هلاولا برلط اذكو امل مالت هريدقت فوذحم لماعبلب ليضفتلا م ها مهمل ابوصنم
 ةلاوا برط برطا هريدقت فوذحم لماعب لب ةهبشملا ا ًابوصنتم سل يناثلا

 لوعفملا نع بئان اقيدصت ناف اقيدصت كناميا ينبحعي كلوق وحن جرخي ثلاثلا ّلعو

 فرعتس !؟ لصالا بسحب كلذك وه سلو قلطملا

 قلطملا لوعفملا يف لصالا وهام س
 دق كلو ٠ انلتم 1م ريغ ال ىنع.و الغل هلماعل قفاوملا ردصلا وه 3

 بوني امو ١ دك هولا ردصملا نع بوني أامنامسق وهو هيلع لدي ام هنع بوني

 1 ددعلاو عودلل نيبملا ردضملا نع

 دك ملا ردصملا ن ْنَع بودي يذلا أم ١ لن

 طظفللا ترود ىنعملا يف هل افدارم ناكأام | يهو ءأي شا ةنالث َج

 ةدام لوصايف هلاقالمناك ام ؟ ةقم هتببحا وحنو اةيدصت كناععا ينبحعي وحن

1 



00 

 0 ا ل ا ا ا ا ل ا و اع
 كلذلو ٠ ديدشلا برضلا هب دارملا ثوكي ناب لعفلا لوادم يف زاحلا موت عفري هناف التق
 ثلا كب ) ٠ هلوق يف اك ةغلاملا ليبس ىلع الا زاجم وه ام يف ديكاتلا عقب ال ليق
 زاجملل نيعت اذا هنا ليق لب( فراطملا ماذج نم احييع تآعو ٠ «دلج ركن او حور نم
 " هتقيقح يف لمعتسا اذا الادكتوي الف زاجلاو ةقيقحلا لمتحا اذاو دك أ تيبلا فاك
 :مدقث 5 التق تلتقوحن زاجلا لاّحا هنع عفديل

 ةثالثلا عاونالا هذه نم لك كح ام س
 ٠ اقتبلا هلماع عم دقي ال نأوعمجتالو ىتيالناذ دك ءوملالوالا اما جا

 اهيدقتو ا.يعمجو انحف يا هلك ككلَد امهيف زوحف ملا يناثلا اماو

 سردو تاب رضونيتب رضتب رضو حيبقلاو نّسحلا ديب زيريس ترس لوقتف لماعلا لع

 رج ملهو تبرض نيتب رضو تسرد" هبتنملا
 لعفلا ةيمضت ام ةقيقح ىلع هئلالدأ هلماعل دكوملا عمجي الو ىنفي ال امنا ( حاضيأ )

 ١ فالخب ٠ رورجلا بهذم وهو عمللاو ةيزثتلا هبساني الف ةراكلاو ةلقلا ىلا رظنلا عطق عم
 عاونالا لع امهتلال د ثيح نم هل ةسانملا نم امهيف كلذ امهيف زاج امئاف ثلاثلاو يناثلا
 كيما قسودكتوم هلال هلماع َلَع اذه مدقتي الامناو ٠ هقيقحلات حت ةيوطنملا دارفالاو
 تبرض ابرض لاقي الف قباس وه امري رقن ديكاتلا نال هلبق ال دك ءوملا دعب نوكي نا
 ٠ رهاظ وهو انلثم أك ثلاثلاو يناثلا فالخب

 قاطملا لوعفملا بصتني اذام س

 ردصماماوأيرض براض انا وحن فصولاب اماواب رض تبرض وحن لعفلاب اما
 ديد 0 كب رض نم تبحت رغ لق

 ةثثالثلا لماوعلا هذه نم لكب طرتشي اذام س

 لمعلا نع ىغلم ريغو مت افرصتم نوكي نا هيف طرتشيف لعفلا اما ج
 . لع الاد ضيا اقرصتم روكي نا هيف طرتشيف فصولا اماو ٠ امايف تفاوت

0 



 دن يد ا

 فرش ب

 ًاًقاطم ًالوعفم اًحالطصا .ىمسي ال هعفر دعب هناف لعافلا نع ابئان هنوكل اعوفرم نأك اه
 وه يذلا لوالا دك ملا يناثلا ردصملا ( مما هاماع ديكوت ديفملاب )و ٠ لعاف بئان لب
 يذلا نال هعون نيب الو هلغم لبهلماع دك "وي مل هنال ”ريس ”ريس كرما كلوق يف ربخ
 تفرع وحن ةنئ الغلا يناعملا ريغل هلماع عم ”قوتسملاو . لوالا ردصملا وه هلماع عون نيب

 ابرض تبرض كلوق ىنعف ةدمضت يذلا هلماع ردصم يا هلماع ديكو تالوقو ٠ كمايق

 ديكو لاتف الإ و ددع وأ عون نايب ريغ نم ديكوتلا هتدافا دارملاو -اب رض اب رض تثدحا

 لوعفملا قالطا نال اقلطم ةلوعفم يمسامناو هدصقي مل ناو اقاطم قاطملا لوعفملل مزال
 يذلا لعفلا يا ةقيقح لعافلا لوعفم هنال فرظ وأ فرحب لصولا ىلا جوي ال هيلع

 نكللا 1 لعوا ايزض ”ديز برص ياجالا ةبج ىلع ناك ءاوس هيلا هدانسأ حصي

 ةقيقح لعافلا _لوعفب ثسييل اهناف تالودفملا يقاب فالخب ٠ ايرض ديز بري 31
 ا هيف وأ هلح ال هعوقو وأ هي لعفلا قاصلا رابتعاب يه امنا ما لك هيلا

 فرظلا وا رجلا فرحب دييقتلا ىلا اهيلع لوعفملا قالطا يف تجائحا كلذإف

 قاطملا لوعفملاب طرتشي اذام س
 01“ ناين ةاماع د ا ديم ملع ريغ احن رص أردصل نو نا

 اناثم 5 هددعوا هعون

 قلطملا لوعفملا اعون 1 سس

 01 ؟ مهبما ئمسيو ارض تبرضوحن هلماع دك وياه ١ ةنالث ََ 7

 هيلا ترظن وحن ةفاضالاب وا !دبد.ش ابرض تبرض وحن فصولا, اما هون

 ىرقبقلا سم وحن كاد ف ةفاضالاو فصولا كل رانكإ امبوا قيفسلا رظن

 صتخن اهنم خا الو تاب رضوا نيثب ركب رضوحن هددع نيب أم ؟ ميلستلا تآثزل

 قلطملا لوعفملا 5 00 ضرغلا كل نييك هن 4 ةنالثلا عاونالا 5 0 ) حاضيأ ١

 دافحس يذلا 0001 أعلا د معا هددع وأ هعون نايب واو 0 ةدافا اما وهو 0

 تانق وحن زاحملا عفرل ةرانو ابر تبرمض وحن ريرقتلل ةراث نزل قلطملا لوعفملا نم
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 . ٠ ناش رئايض نكشف“ ”حصيال هلجا نم يذلا

 دخلا وه ٠ بويعلا راكي كلا ره رطأا كوضا اناو يبي وه ٠ .قارورغ ايندلا

 ' امهب>اضل لتس ناقيدصلا ام ٠ لضافددز هشفئاوع ٠ هف بوغرم رخثلا وهو يوكل

 / وفا وه ٠ وه هيلا تبعك ٠ فورعملا لذابلا كتملع + مويلا بهذي وه ٠ دجلا تائب متنا
 ٠ ًاًناظ هتنيظ كلملا ٠ لع هنا لعا كوخ ٠ :اعأ 9 سسردلا هقيعارم ماع
 لاقثالا لمحي لالا وه ٠ ةيذحالا لمعب فاكتبالا وه ٠ .انناك وه سيل لل ١
 وعلا وهو دفان لاملا وه ٠ الضاف هتمعزو ٠ابيصم هعملعو ٠ ًايهاذ هتيرد ٠ تنا كتيار

 3 دحاو هما هسقا زكا + !(يهلي 1 لحن وع

 نا رع

 (ةمنصا ”تنك يذلاب نقم هرخآو  تءاشناغصسانلاناك هت اذا )
 ١ ( عبرمو فلكم هيماذلح 7 عبرد 0 طيلخلا الو هنإ اما )

 ا” نم تئش اه لست انحم :نكف ا لع خي ال "حلا ةتملع)
 ) لخبلا مئتادلاك رهدلا ”تابئان هب 26 مولكلا 2 م وهامو )

 (”لزعأ وهو هب *لزني متدعب 0 مأرب ىليبال نا اللا
 (' لكن اهعآمح ام ”سفلايم )

 اي

 : قلطملا لوعفملا يف

 قلطملا لوعفملا وهام س

 ها ا ددع وأ هعون نار .|

 ا . ودصلا ( يرصلابو يدم ىلو وحن ةدكءوملا لاخلا (ردصملاب ) ادجرخا ( حاضيا )
 سياب) و برضا نأ, تب رض لاقي الف ًاقلطم ”الوعفم عقي ال هنافل نفلاو نأ كل
 ' [بوممدلابو ) ١ديدش ٌبرض كب رض كلوقيف عونلل نيملا دفا ضاربش اك ام( 6

 د
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 ا

 هبلتىتلا زم نوعضم ىلا دودي هنال ريعضلا باب يف مدقت 5 ىكح

 ميظعتلاو مينغ هلال ًارصق كالذ ناكامناو ناشلا كلذ يف امال
 ريوصلا اذه صقخخيا ذأمع سس

 6 لصالا فالخ ُط هدعبأم هر دوعي نا 6 هنا 1 رومأب 9

 هيلع هريخ مدققيال نا * هخعاون دحا وا ءادتبالا الاديف لمعب النا ؟مدقت

 دارفالا مزالي نأ © هنم لديي الو هياعفطعي الو دكني الف مباتب عبتيال نا
 روبشأا يف اهيئزجب حرصم ةيربخ ةلمجي الا رسفيالنا 7 عمجي الو ىنثي الف

 طرتشي الا 8 ةرسفملا لمحيلل افالخن بارعالا نم لحم ال هده دلما نأ

 ىنالا لمتسالا هنا اماغ الا نوكيال نا 4 ةاملا نم هيلا ريهصلا دوع.

 هماقم رهالشلا موقيال نا ١١ مختنلاو ميظعتلا ام داري عضاوم

 نب رك
 نيب هعضت ناب ةيلأعلا ةلثمالا يف ةدراولا رئاضلا نم ريغ نم ناشلا ريغش ربها ١

 هريغ قوف طخ عضتو نيلاله
 يه ربخا انا ٠ ةيقاب ةرخالا يه٠نوحلفملا مث كئلوا «٠ كلام نبا وه دمح لاق »

 ” هلاك سيفلا أ ٠ كرعلا ءانلغ مظعا نم وه ديشرلا نوراه ٠ لودلا رابخاب
 خا 0 ودم لضفلا هتيأر٠ ”رفاسمك وبا همنتظ ٠ مما ديز نأك

 3 ىلالا م٠ ميرك دحا» تنا كنا ٠ هيلع ىلعي الو ولعي قحلا هنا ٠ كموق ديس
 برعلا ماياب سانلا ملعا ةيوارلا دامح هتبسح ٠ د#لا ىرذ متينب نيذلا متنا ٠ لففلا راثم

 هتيل ٠ لبقم بيبحلا هلعل ٠ ىونلا ٍلعربصي البلقلا هنكل ءانيلع اسيئركفرعن ال نحن
 اما ٠ةاحنلا مامإ وه هي وبينمناك ٠ "ردب رمقلا هن اك ”رهزم نصفلا ةقيفلأ* دوعي بابشلا
 ٠ ناويملا نع ناسنالا زاتما امل لقعلا الول هنا

 ننلا للتو نيلاله نيب ابعضت ناب ةيلانلا ةلثمالا يفةدراولارئامغلا ىلا رظنا 1



 يلا

 بصن لحم يف ناشلا ريعض ءابلاو هلعاف لصتم ريمض ءاتلاو نياوعفمبصني بولقلا لاعفأ
 ىلا دوعي راتسم هلعافو عراضملعف ىنخي وةيفا الو عوفرم ادتب» قحلاو لوالا هلوعفم
 ادنبملا ةلجو ملا ادبماربخ عفر عضوميف زعل ةلمجحو ىنخيلا قلعتم رورحوراجدحا ّلَع قملا
 لع ةب راقملا لاعفا لخدتال امئاو ٠ امهيلع سقو هتلبل_ناث لوعفم بصن عضوم يف ربخلاو
 اذهوابباب يف تفرع اكابعسا ريعخل امفار الا نوكيال اهربخ نال ميعتلا يف ناشلا ريع
 هنم يشدرو ناف هبلا دوعي اريعض نعضتنال هنع اهب ربخلا ةلججلا نال ناشلا ريم عم يتًاتيال
 دككريكشلا هعما مزلبام خساوللا نم ناشلا ريوخ ّ لخديال اذكو ٠ ليوأت ىلعوا داش وف

 نوكب نا مزلي هربخوةفرعم ريمضلا اذه نال "تالك دارفالا هربخ مزلي وا سن# ةيفانلا
 نا »هلوق يف رم نيتنفخلا اكو نأ ريغ عمناشلا ريع نذحي دقو ١امهبساني الفةلمح

 ارا ىليال نم ”نكلو»هلوقكو ٠ هنا يا« نوروطصملا ةماييقلا موي ابا ذع:سانلا كيشأ نم
 امناو ٠ هلاخا يا « ليون. كنم ايندلا ”لاخإ امو » هلوقكو ٠ ”هنكلو يا « هوني
 يف طبار ىلا جات ال كلذلو ناشلا كلذ يه اهنال هدعب يتلا ةا1ا نوضم عم دحتي
 بجو امئاو ٠ ةصقلاو ناشلا نم هب داريامقباطيل دارفالاو ةبيغلا ظفل مزل امناو ٠ ”هنع رابخالا
 دي را اذا انلوقو ٠ ماهبالا دعب نوكبامنا حاضي لاو هماهبال ةحضوماهنال هنعاهب ربخل ا ةمجلا ريخأت
 لغءاكةلك اشملل اهلطهدعبيتلا ةدمعلا بسحب نوكي نا راتخلاو ملا اًركذم ناكناثلاهب

 هربخ ٍيفطرتشب اذام س

 '”0 ل دست اع اينردب احرصم ةيريخ ةيساةلخ نوكيا نأ
 كاذىلا جات الف مدقت 6 عم دحتمهنال هبابطب ريف لادوعي ريع لع

 دارملا نال درفملاب هنع ربخيال ناو ةلمح نوكي نا هربخيف طرتشا امنا ( حاضيا )
 وه »هلوقك رعشلا يف دراو هنا الا ٠ ا درفم نوكت ال شنو ةعقاول ريسفتلا هنع رابخالاب
 طرتشاامناو «لبس ىوولا ام ىشحلاب لسافبحلا وه» هلوقكو « قئازملا تأت ام ىتح نيببا
 نوكي ناو ٠ هب رسفيال ءاشنالانال ةيربخو هل حلصتال ةيلعفلا نال ةيمساةلمجا نوكأ
 كر ذه دوصقملا نت يفتي فذملا نال هز عرس



 ممم

 رمالا يا ناشلا نع هب ىثكي درفملا بئاغلا ريمضلا الإ وهنا 5

 هنع ثندحلا دصقي ىلا

 ناشلا ريممض يحس اذامل 0

 يذلاناشلا نا ىنعملا 0 رنادشش نم ندذلا ف ام ىلا دوعي هنال

 اذكاو انك وه هركاذل نأ 4
 نامعتالا قاريمسلا اذه كح ام 7

 هرسفت ىتلا ةلبخلا ىلع مدقيو ”الصفنمناكأذا ادتبالا مزالي نا 5 ١

 ا[ م وا رورغ ايندلا ث وحن هربخ شن نرحب |درحم أما ءادتم نوف

 000 ن0 عاق ير وع اكلت اللا نركلم يق هي اطيل

 صاخ وهو خسانلا ا داما رقم ناك نأف ا ناكاذا ع وسل ا

 ناو ٠ مق دب ؛ زناك لوقتف حيحصلا ُُس ةبراقألا لاعفا الا اهتاوخاو ناكب

 وحن بواقلا لاعفاب ارفاظل لغو الكفل خسانلاب لطم ا زر وضم نك

 قلاخهئاهنا وحناهتاوخاو نإ و ميرك ”ديز هتننظو ٠ ا قحلا هتملع

 ١١ رماح اذه ابوحبو ًاذوتح نوكي هناف نيتففخملا ن اكو نأ عمالإ ءيشلك

 دارفالاوةبيغلا ظفلب نوكي نا مزلي 4 هدعب ىلا ةلخلا نوعشم عم دمتي نا 1

 وه وحنا 1 ناك نامثأا هيديرا اذا * كل خأتن نا

 ةصقلا يارورغ اين دلايف وحن رم ناك ةدقلا هب ديرا ناوناثلا ياريءا ديز

 ضام لعف ناك 4 ديز ناك كلوق نأ ءا ف لوقتف (حاضيا
 مسالا مفر صئان

خ مئاقوأدتيمديز رو زايد ناس كاري اهعماو ريقنا ب صني و
 ادتبملا ةلمحو ناعوفرم اشو هري

 نم ضام لعف لع دحا ىلع ىفخيال حلا هتملع كلوق يف لوقتو ناكر بخ بصن ليف ربملاو
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 ” تاما يناثلا لوعفملا 1 بابلاا ذه يف اهنع قلغملا ةلما نا 1 هيبثث )

 اهيصننأ ا 2 لوبحلا ةغصنا الان برعلا نع عمسنمل ىراو عاب ةقململلا لاعفالا نا *

 ٠ ملعا هللاو ةغيصلا هذهب صفخم ةمدقتملا ةروصلا لع ةثالثلا ليعافلل

 ني راع

 هذه يف ةدراولا ةثالقلا ليعافملا نم ربخو ادعبم لصالايف وهام نيل الهنيب عض ا

 ٠ هقوف طخ عض كلذك سيل امو ةلثمالا
 للا تلدبلعأ ٠ ودع ءركلا كنتي رآ٠ فرمملا نم كم وحبلا كاخا تملعا ش

 رهدلا ينملعا ٠ اًباص بويا دابعلا هللا عر ١ 0 ّ 2 ءادوس تاريخ ١ مودل

 دع نم اعجار كابا ارح هفلط نافل ردك نيعحلا كسيك نيمالا كقيدص

 انلعا ٠ ةلئاز زايندلا دشرملا انث دح ٠ سانلا ر مخ كنأ ”تئبنأ ًافند ينتربخا اذا كيلع امو

 هتلعا ١ ارشتنم ”نمالا كرد ةرمتسم را تراسل ل ميش لك ل يجغالا
 هزئاوج هلاخا 0 اع دعب قف أ دغ ا كابا كما تح ايشعنم لاعقلا

 مه احوتف يف ذدملا اوغلب برعلا ا ةلياق

 تملعت يك هنمةملمح لك يف قيلعتلاو ءاغلالا نم الكل خدأونيرعلا اذعتباتكدأ 1
 تايبالا هذه برعأ د

 ارانب هللا الإ بذعي لهو  مراج ”رانلاب 'اويذع كلل

 االول! افلع“ هلا ! ةرثعت اي نولاستامأ معمتب دا

 ا ها ريخ اومحزال | نابأ لو انها ا
 (اضافلا داو ىتكتسم فارأو- رمصاع همنما هللا لارا ىلإ ١
 اانا ا نارغ يلإ هيد  .ايمساك ةابفشلا] ةعراد |

٠.» 

5 

 ناشلا ريمض ِف



 ماعم ١
١١ 

 منال ا 5 مهب اوقحلا امناو ملعاو ىرابابلا اذه ف لصالا نأ يا حاضيا

 ناك ملعاو ىرا نم الك نا تفرع دقو ٠ لمعلا يف هارحم اهورجاف ماعأ ىنعم اهودمض

 الكن ا نالا فرعاف .امهماكحا تفرعو امبياع لقتلا ةزمه لوخدلبق نيلوعفم بصني

 ليغمتلا يف تيار م ةروكذملا ةزمملا ةطساوب ليعافم ثالث بصنب راص دق اههنم
 ةثالعلا ليغافملا ماته لأ هامل 0

 ٠ العاف ”لبق نم ناك دق يذلا درفملا مسالا وه لوالا لوعفملا نا ج 1 10 : 0

 رع عمشلاذك اغلصاناك امر بخو ادتبمامبلصاف ثلاثلاو يناثلا نالوعفملا اماو
 عراك دلل ةدرمعأاب ةيدعتلا لبق ىلا

 ل عم ليعافملا هذه حام 34

 او كهف نوم الو ادبا نيصتلادكشل لوألا لوعسا َج

 فذسوا اخهفذح عاتتماواقرظو لجو ! درغم يناثلا نوك زاوجس مان ١

 ط وتلا عم ءافلالا ىلع لوقتف ملا امهم ردحاوب انتكألا وا ليد نودب امثهدحا

 رخأتلا عم لوقلو ضي رم ارم تلعا ”دبز ٠ اضيارم اًديز ارم اتلعأ كلرق ١

 قيلعتلا عم لوقثو اديز تيرا ”بيبط كوخا ٠ ابيبط كاخا اديز تيرأ كلوقيف

 كرلاخ ان ةغي رأو ”ضي رع ركبل اديز ثلعا ٠ اضي رم اركب اديز كلعأ كللوذ ك١

 ١ قابلا سفقو ”بهاذ

 لوهجتلال ءانبلا دنع يا لعافلا فذح عم ليعافملا هذه كحام ْس

 دقواضيرم رمت ديزيرأ ٠ اضيرمارمع اديز تبرأ يف لوقتفلصالا وه اذهو

 هعجارف لعافلا بئان باب يف كالذ ءافيتسا رم
 ل1
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 نا ردكفاف ا ريك | ذاتسا دق 1 له 1 تراكشساف سلا ريخ كلدفت توجح

 تمدقاف عا كشفت ا 0 ةكيدمت حاف 0 0 0

 ةيتألا لجل ل ليوحسلا لاعفاو نللا ىنع يذلالوقلالخدا

 0 ”ةياغ ”ةيواخ رادلا ٠ مع !اي ءىرما ع 1 م

 . فرع نيطلا ٠ * ناظلسلا ىدف س سانلا ٠ يرفس ْق ِل قيفر كوخ ٠ ضيا دوسالا

 0 20 0- ناحل * يرق فيشفلا" نيدق دشلا لسا ١

 ليلخ* ممر روشنم 2 شه 11 تاو أ ةسمح ا ٠ روسجلا هسي رف ايندلا

 0 100 ةراحملا “٠ داهو الإ اوطالا٠ 0 لاخلا ”عئام

 4 ٠ ايل| تاسالا ترغأ 1

 ( دحا لع ىدلب الف غ”عورلاام اذأ ثينملا هوفلأف هوبكرح ادق )
 ( مادعإللا د 1 0 ”دقف 0 مَدَع* راتقالا ةنعا آل"

 00 | رما يني الإ رلاخ 0 0 0

 ( مارطضا 1000 0 1 0 0 ل 0 (

 ماا لا مو . انيعاظلا عبر رظأ هاجت )
 اند الاةمشلا نجا كل يق رراص ا ءاكاذكز

 ( رداعالا حر يا نم رو ا ا مي امتنا نمو )

 ااءامتما ملا ”كييا ”رمعل ,يءول*ىبا_كوقت اا الاخ )

0 
 ليعاقم ةثناللث بصل ماى

 ليعافم ة "ا / 1: تصتلا ينلا لاعفالا يغام 0

 نال

 لوقتن ءانأو ا يورو كت اد اطار جرار لأ 0

 ف رم ا دلاخ هتملعأ أو اقاطنم ارمج 17 007 رأ



 "ا

 , ١ نومرف منك نيذلا يئاكرش نيا . هلوقك ليلدامهبلع لداتل
 بصنب إف ياعيج امهنع قلعو نيلوعفملا ىلا ىدعتي لعفلا ناك نا ٍلعا 1( ةدئاف )

 ءدسم ةداس بصن عضوم يف قلعملا دعب ةلجلاف ”مئاق ديزا تننظ كلوقك امهنم لوالا
 وه نم وبا اديز تلع كلوقك يناثلا نع قلع مث لوالا لوعفملابصن ناو ٠ نيلوعفملا
 كلوقك رجلا فرحب ىتدعتب ناك ن اف امهيلا ةدعتي مل ناو ٠ طقف يناغاا ةدسم ةداس يعف
 ىلا ىدعلب ناك ن او . ضفاخلا طاقسا لع بصن لحيف يعف ال ما اذه ”ميصأ تا

 ارك قم هلوعفم اك ناو + دسم تكدس ديز مهل تقع كلوقك هنعقلعو دحاو

 دجوب ”* ٠ ميعصلا ىلع هنم ,لك لدب ةلملا تناكوه نم وبا [ديز تفرع كلوقك
 تيطعا وحن يسكو ىطعا بابب فرعتو بابلا اذهنم تسيل اهنكل نيلوعفم بصنت لاعفا
 اهيل وعفمنا وه بولقلا لاعفانيبو اهنيب قرفلاو ةريغك شو ةبج هتودكو امثرد اديز
 نيلوعفملا ركذ اهيف زوحيو ربخلاو ادتبملا ةمح لع لدن الف لصالايف اربخو !<دتبم اسيا

 '” كيطعي فوسلو٠ هلوقك امهد حا [عراصتقالاو٠ ناو ىطعا نم اماف هلوقك عم امهفذحو
 لصالا اذه لامعتساو ٠ ىنءملا يف لعاف نيلوعفملانم وهام ميدقث لصالاو ٠ ىضرتف كبر
 تيطعا وحن يف بجاولاو امهرد ادب ز تيطعا لغم يف زئاجلاف عنتممو .بجاوو زئاج

 وحن هس عتتمملاو امهرد كتيطغا وحنو ًامهرو الارا دي زأتيطعا ام وحنو ارمع [ديز

 ٠ ادي ز هتيطعا مثردلا وحنو ادي ز الا مثردلا تيطعا ام وحنو هبحاص لاملا تيطعا
 ٠ لعافلا بئان يف مدقث دقف لورجملل !هئاعب يف اهمكح اماو

 نير
 اهلعاف لصتا اذا بولقلا لاعفا يفهلاعتسا زوجيامىلا ةينالا لما لوح ني رت 4
 ٠ تاذلا يف ادحتاو لوالا اهو

 ٠ ترخنفاف اخلاص كسفن تبسحت نا ٠لهملا نع تعنتماف اضي رمىسفن تندظ أَن
 كسفن تيأر ثنا ٠ كتدصتف كيلا أرقتفم ىسفنت برو انا ٠ باعفاتطاخ ةسفن كسور لو
 . اكلاه ا؟رما يسفن 'بتهانا «بتاعف دبعلاب (يفاو هسفن معز وه٠ اةدحالاست ف يفعكم
 تنا٠حيمسملا لجال ىانلا رقحا يسفن تددع انا ٠ ملظت الؤ اريما كسفن به تنا

 يف
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 هيلع قلطي يا عا هل لاقي وحن طفلا هر هب داب !هرغم نركيوا ٠ اذكو اذك

 ءاوس ةلجاو ٠ ميهربا بصنل لعافال انبم ناكولف لاقي لعاف بئان ميهرباف مسالا اذه

 اع يا مالس لاق امالس اولاق يف !؟ ظفلي موا ”مئاق“ ديز تاق وحن اهئازجا عيمجب ظفل

 " عودل نيبم قلطم لوعفماهنا ليقو هلدب لوعفم صن عضوم يف نوكتفهب يكتاماف مالم
 1 بولقلا لاعفاب تقحلا يتلا لاعفالا ام س

 لاعفاىح ساو ٠ لءجو ذختو ارامل كل درس فرتفل 3

 لاير نيطلا تامج وهن ىرخا ىلا ةفص نمفوصوملا ليوحت لعاهتالدل يوغا
 ٠ لاعفالا هذه اهب تقحلا بولقلا لاعفا ماكحا نم كح يا اق

 اننا ُط يضل و اهلعاف ءافيتسا دعب ربخلاو ادتملا 1 افوخد يف 5

 ورا ع ناكرجلا و 0 ل ًاقيدص اديزتذختا لوقتف اهل نالوعفم

 درحتلا لاح يف امل ناك يذلا

 لامفالا هذه يف قيلعتلاو هاغلالا عقي له س

 بولقلا لاعفا نم فرصت اب ناصاخ امه لب الك .ج
 ةدماح ما _لاعفالا هذه فرص س

 0١ يعلن د مزأي هنأف ريصىنعب بهو ادع ام ةفرصتمابلك ِح

 ىنريص ىا كادف هللا ينبهو

 دولا لوطفماببابلا اذهل افا يتكت لق
 دال اذا كلذو اهب ةقحلملا وا بولقلا لاعفا تناك ءاوسأ معن. ج

 ةلأسملا تملع وحن يناثلا لوعفملا نم هيلع ةيراجلا ةفصلاب لوعفملا دييقث نع

 لاش ” ركب اهفلعت نال دحاو الا دلال أأءفالا يتاك نوكت دئنيحو

 الا زوج الف نيلوعفملا فذح اماو٠ اهب ديقتي ةفص رابتعاب ال ًاقلطم لوعفملا



 1 11 |ء 1 10 10
 ل ل ا 1
0 0 

: 
 .٠*7 2م« عه ١ 8 ١ م

 000 طا ا 6 0 1 و ىعملا ا هلاةفاض

 7 لاضتالا ايف نيريمضلا ريافتل كلذو ( امهيف بطاخللءايلا معفب ) كابا الإ تبرضانو
 0 ١ نالناكراغملا مده ىلإ اوجد ملف بولقلا لاعفا عم ا فالختب لان 2

 اذهو .ريضلاب هدغىكب يذلا لالا بوصنل ال نجلا نوعشم وخااةقيقملا يف لول
 كيبف» هلوق هيلعو "ع يف هوزا ا مهنا الا لاغفإلا هذه نم فرصتي امم صاخ مك ىلا ٠

 اوقحلا دقو كح لع ل يندومسو دنج نياك فن به يأ «ةئمأ كتمت ١ د ١

 باب نم اهيلع امهوامخل دجو دضاءمنال دقفو مدعلاعتسالا اذه زاوج يف لامفالا

 .ينتادتفوأ يسفن تمدع يا ( ملكت ءاعلا مضي ) ينئمدع اولاقف: هدضّلت دضلا

 ا

 يسفن تدقف يا ماكنت ءانل
 هلمج لمعيف نظلا ىنعمب لوقلا دري له سا
 1 انانقتللا دعب كلا 50 2

 ١ نظنأ يأ اضيرم ًاديز لوقلأ وحن امهنبي لوصفم ريغ
 ريغ بطاخل اًعراضم ناك وا:بطاخم ريغل ًءراضموا ايام لوقلا ناك ناف ( حاضيأ 0

 مدع نيئرجلا مقرات يؤو نقلا ى عع نكي مل فنع لملك هنكل هب اقوبسموا ماهفتساب 9

 "لما 7 00 تناو 0 1 1 انا با 0 3 زلات رضاك

 ا 1 ابان 0 رفتغب 0 .6فا رادلا 7
 ٠ ”يآول ينب لوقت ةلابسا) هلوق هنو لوقت (ًءاقا دب زاوحن نيخأتلا ةين يف 0

 واب راض ادب زر ءلوقل» (الدهأ وح ناك الوءفم لوما ل ومطعم اناو «اديل هات ماع أو

 رو ةروك ذا طورسشلا ناسا عيدنا لعاب ا ادي ز لوقث انكار ا لالا لوعف

 سيل يذلا لوتلا اماو ٠ شضيرم ديز لوقلأ لوذتف ةياكحلا لع ةعم نيئزملا
 اماو ذرفم اما وهون دخاو لوعفم ىلا ىدعتي نأ هنم عرفي ام مكحو هكحف نآثلا ىلع
 0١ يللاقؤ“ةبطخ دز لاقو ١ ربع تالوخ لما شم يا

/ 
 0 0 ل

 14 1000039 فيلا 27



 ا

 نيكي ملا توجح- اا لت ضر كرا زا ا كمل ما كبوث

 ٠ ايلا تافصلا ريخ لاخإ ٠ باتكلا فيل أت ىلع يلايالا نم ترهس يردتس ٠ ائسح اًيص
 ةين الا لجلا يف ةعقاولا طالغالا حلصا

 7 ما رئاس ديزا يردا ام ٠ تببلا ىلا اجار كاخا له نظن ٠ ليخب كابا ام تفرع

 '00ارآ ٠ نولاني لاون "يا حالصلا اولمم نيدنلا ملعيس ٠ ”بنذم كوخا تولع 17
 000 طيارع كب 'تيفلا ٠ يقف ا ديزا تلك “نير نم انا تملعا - كي 0

 لح ٠ هترز ينراز دب ز واتاخ ٠اًفرص ما ملعتا اوحنأ يردا ال ٠ يقف كوبا 'به

 0001 ضرالا ام لحاجلا معز ٠ ايفاك لا ام تيس ٠ "رفا نيمضحلا ف

 ٠ [عئاض لضفلا ام ملعت ٠ 8 رفس موي يا ةحيبص تلمع ٠ ًافوسكم رمقلا نا تيفلا

 لل فرصلا نم لضفا يكل تودع . ره نهانا

 لصف

 لاعفالا نم اهب قحلأ ام ينو بواقلا لاعفا ماكحا نم يتب ام يف
 قيلعتلاو ءاغلالا نم مدقن ام ريغ بولقلا لاعفا يف زوجي له س

 لآ ص لوعفملاو لعافلانوكي نأ اهنم فرصت ام ىف ف اوزاجا دققمعن .ج

 ا لوقتف بئاغو ١ كاع وا كت 5 400 ةدحاو تاذل نيدم نيلصتم

 ١" (لطاخلل ءاعلا مفي [رورسسم كتب ادد * يسفن تيارت ( لكتملل ءاتلا مضي)اًنيزحيفتبار

 اذه زوجبألو ٠ لا ا 0 رع يا ًاضير هارت تسل

 و 5 هو يعن تب رم 5 يا (ءاتلامضب . ! ينشب زض لاقي الاف لاعفالا نم اهريغ

 1 ا نارعافلا كح نال بواقلا لاعفا ريغ يفلامعتسالا اذه رحيل نا( حاضيا )
 ا مدل را ينارثأ عملا ربات نأ زل 'رئاطسوكل نا لوبا 0

 ا ماك نما 0 هيلا قالا 7 يفتقي فاضملا نا َلَع ةانب يسفت تبرغ



 نو

 ةفاخم ةكمرلا< سار من 0 1 0 . كلاها< رما ينبه ٠ نو:سحي مهنا نوبسي#

 لاخلا تدبر: 0 توما ىلع اقرشمليلعلا تدجو ٠ ملل

 ةرطام ةياجحملا لايت ال :اقداص بوذكلا ست له ٠ كرشلا يف :ةيكأن :ةقرطلا
 200 ًاطخلاو ابارش بارسلا ىرت تنا

 ا بولقلا لاعفا ىلعاضيا ءاغلالا رجا ١مم

 اإل سانلا مز ٠ ارم هاودلا ضيرملا دج © ةشسو ياللا بانا تلم
 قيرطلا نظا مل ٠ 0 ”دربلا ىرت له“ ]ري نع رطملا لاخت ٠ ةيسلا |

 رثكأ ءالعلا ىري كدي يف رومالاةثءزا به ٠ امفان لعلا كوخا ردي مل ٠ ةعوطقم
 ارضم َلهجلا تيفلا ٠ حير ةراجم ريغ دوجلاو قتلا تددع ٠ ٍتاياكح ءامدقلا خيراوت

 ا كدنع ماقملاندجو ٠ كا ين اوم رهدلا بسحإ ٠ ٠ سانلا عفن نم سانلا < ني ماعت

 ا طرا شيبفلا ٠ ةديعم مايالا مسالا عقاوملا لك ف ا

 ءاغلالا هيف يوعسي ام ىلاو هيف حجرتي ام ىلاو ءاغلالا هيفبجيام ىلا رشا

 ةيلاثاا ةلثمالا نم لامعالا هيف بجي ام ىلاو 00 1 ىلاو لامجالاو

 ةحجار يتيارد عجار كوخا٠ ”الضاف انابسح تبسح كابا ٠ .افلظخ تددط اضي رم ا ذي ]

 ورم ام ٠ 0 ل ل ”فاظ ترض روشملا ' تيبس قولا حاتفم ةاهدلا

 ةباؤو تب ار رخدلا :ارادجو تذجو مدعي هيف اخ تنال «رفاسم تبسح

 رحقلاو سجلات ب 0 ءيش لك"قلاخ يلا تلع ٠ ٠ الطاب يش ءركيرذلا نأ 01

 رحبلا ٠ ائيه تنئظ وحنلا ٠ تيأر ديفمباعكلا ٠ يل نيدجاس اًنكوك رشع ينثاو

 كلامك به ٠ تو كاخا اًرمع ٠ تيفلا“ حوبذمريطلا ٠ دجال ةحئارت قوسلا.“ جئاه تدجو

 ىلوملا ددعت ال ٠ كيخا بناج يفق ملا تاعج ءاهتاوهشربق سفنلاةايح م امناء ذاصلا ا

 ٠بسحا مل [رداغ اًديز ٠ ايقابملاعلا بسحت ال 70 ٠
 اهتملعت ىتلا تاقلعملاب ةيلاتلا ةاثمالا يف ةدراولا بولقلا لاعفا قلع 7

 :انونمتكاخا ثملع . ةميخو مهلك ةبقاع يلاكلا لعيس ٠ ”ةياحتم لودلا نظن
 ىرتس ٠ كرفس موي حابص تملع ٠ فسوي و ك دنع سرطب ”تلخ ٠ ”ةديعب كراد تبسح
 |اديدج ردا مل ءذيملاا الو ةسردملا يف ذاتسالا تدنظ ٠ ريخلا لمع يف لاملا نم اهقفنا



 م

 مل ثيعشا ريدقتلاو « را ةنمنب ثيعشمأ مهسأ نب ”ثيعش ١ ايراد تك ناو يردا
 ١ واقل 0 تصخخلا اذان 00

 0 ف 3 0 0 يتلا 0 0 ان

 قلعملا ناك اذا كالذو يسنو ءابنتساو لاسو 00 رصباو رظن ج

 وحضو اماعط ىكزا اهبا رظنيلف هلوق وحن يناكلامعتسالا هيلا دشري م ًاماهفتسا
 لوا هلوقو ٠ نوتفملا مكياب نورصببو رصبتسف هلوق وحنو ٠ نيرمأت اذام يرظناف

 كنوئينتسيوهلوقو ٠ نيدلا موي نايتأ نولأسي هلوقو ةَدج نممهبحاصبام اورككتب
 « متنا نمانيسن انإ منا نمو» هأوقو . وع وأ

 ةدماجلا يف ناعقيالومدقت ام اهنم ةفرصتملاب ناصتخم اهه امنا لبالك جا

 الو .ناطسوتي الف ريدصتلا نامزلي امهنالف ءاغلالا اما ٠ مأعتو 0 اه
 اماو دماو+لا ناشوه 5 امبلبق ام يف نالمعي الف نادماج امهنال نارخاتي

 اهيلا لصافلا يلمخت ىلع ىوقت ال ذا ايش م نو اهني

 عر

 طورشلا ايفوتسمءارت ام يف نيلومملا نعاهريخأتب بولقلا لاعفا ىلع ءاغلالا رجأ ٠
 :بيسلا ؟ذاو نيلالهنيب هعض طورشلا ايفوعسم هارت الامو ءاغلالا راو

 "اع انا ٠ ارضم معلا ردا( ٠ ٠ دهعلل انئاخكلاخإ ٠ ةلئاطةورث بحاص كابا ”تمدظ
 0007 هدعف ايو لاملا ”ليخيلا دمي ٠ كل ايفاضم ا ديز وحجت تنك ٠ ةلئاَز اناا

 ٠ ميركلا هاري. ام ريغ هلام يف ليخيلا ىري ٠ اًيرك اديز تيفلا ٠ ”لام كددع نسل: نإ



 لا
 1 نن#

  0 20باقر ٠

 لامي العاق ردصلا وذ نكي مل ناف'ئاق ثديز 00 كا ردص ظ
 1 اقرزم ١ اذيو لملع كلوق رض مال طنط : ١

 اسهلوسم نيب اهي لصف اذا النفل لمعلا نع لاعفالا هذه قاعت انا ( حاضنيا ) 2٠
 اهتلمج نوكتو نيعوفرم هدعب نايقبيف امهيلا هيطخت ّلَع ىوقث ال اهنال مالكا رد لاي 0
 هذهو املاح ّلع ةلمجلا ةروص هاقب بلطي مالكلا ردص هل ام نال كلذو اهب بصن لع يف د
 ىنعملايف لماعلا قحو ظفللا يف عناملا ق>ةاعار عامهنيب ةاواسملا تبجوفاهرييغت يضتقت الانا :

 اوراس لاعفالا هذه نيب ردصلا هل ام لصف اك ابجاو قيلعتلا ناك اذهل
 تايللا ا سا

 وتل ةيفانلا نإ 1 1 5 0 هع

7 

 هك 0 |١ 3 0000 يا تترد اخ

 0 ال مامت يلا نم رعشأ ب 020- تدحو لولا لاك 7 0

 دى 31 1
 31 ا كرعاو تسيع ربع ةظرشلا ل١ 5 نودعوت ام' ديعب مأ بلا

 00 ةنعف هاعل يردانأ وحن لعل 4 نورقلانممبلبق انككها ؟اوري وأ ةيوإ

 ءاوس مسالاب وا مدقن 5 فرملاب نوك«نا ماهغتسالا يف قرف النا ملعا (حاضيا) ٠
 قم كليلع وع !ايخاوا# 2 ” نيدعاظلا يا 0 كوقك انتا ناك 0

 00 ديز نم 0 000 0 ْ ل

 0 0 ءرملب 0 ذأ ا كفاه لذ ملا "0 : 1

 امكادعبالا مالك !ًردقم نوكي دق ةروكذملا تاقلعملا ضعب نا ملعاو ٠ انساك 3
 اذنه د » هلوق يف !؟ مابفتسالا : 2 وا( ٠ تبدأ كانك ) لق يف بلا ةرغأ

 1 ١" ا 5 ١

 د
 للا



50 

 0 اهتدوم وندت نأ لد وجرأ 22 كردك ابان 0 ةروك ملا ةلمخاو اقوذحم ناشلا

 كنمانيدل ناشلاو رمالا لاخإ امياهلاخإ امو ريدقتلاو « ”ليوت كنم انيدل ”لاخإ امو
 هلوقك فرعتس ا؟ ةربظم اهب قلعي ؟ ةردقم دل مالب لعفلا قيلعت لع اماو ٠ لي ونت

 يللا ريدقتلاو » بدالا ةميدلا ”كالمإ ل يأ ٠ قلخ نم راص قىح در كاذك»

 ... لعفلا ناك ن اف لعفلا ءافتنا مدع *قيلعتلا قباو ماللا فذخل بدالا ةعشلا *كالمتيأر
 نال كلذو نظام اكان نيرو رح تناك ولو لامعالا نيعتو ةاغلالا عنتما ايفنم

 ىلا ىنعملا يف ههجوتل هدعب لعفلا فن ضقانيف تبغم هلبق ام نا مموي ذئنيح لعفلاءاغلا

 رذشيح هاغلالاف أرخوم ارادصن لماعلان اك ناف زدصمريخ اهنم ماعلا نوك "ن)

 هذه يف غاغلالا حبقب « لاغ ينط ”مئاق كو زو ار ردصملا لمه عادتمال زئاج ال بجأو

 "00 0 لج كلوقف توصنم ردصمع ابنم لعفلا دكا اذا: تطسوتؤا ترخأت لاتفالا
 7 1 ٠ ١ ديزو انظ تعدظ ”مئاق ”ديز كلوق نم ندحا اماق اعط تدبظ ادي زو انظ تددظ اماق

 ءاهلا نأ ىلع اقلطيم هعينظ ا.ديز وحن ردصحملا ريمضب لعفلا دكا اذا 5 مئاق 00 تا 2
 ءاغلالاو لماعلاب ةيانعلا ليلد ديكاتلا نال كلذو نظلا تدنط يا ردصملا لع ةدئاع
 ةراخالاب وا ردصملا ريمضب نيكاتلا ناك اذا هنا 2٠ ينادعلا هبش امهنينف اهمدع يف رهاظ

 ربدتف ٠ ةيردصملاب اهتحارص مدعل ءاغخاالا ةحابق ذئنيح ففخن هيلا

 بابلا اذه يف قيلعتلاب دارملا ام س
 0 ظنك لحجاواوظو منام الحال أغفل بولقلا لاعفا لمعلاطعبإ 3
 ام ىلع لاعفالا هذه دعب ةلمخلاهاقب الحم ال اظفل لمعلا لاطباب دارملا ( حاضيا )

 بصنلاو عفرلا زاوج كلذ لع ليلدلاو لعفلاب بصنلا لحم يف اهنوكو عفرلا نم اهيئزجل
 يروا تنك امو » هلوق نيبجولاب نووري هيلعو لحلل ةاغارمو ظفلل ةاعارم اهيلع فوطعملايف

 يردا دعب ةلمجلا ظفل ّلَع تاعجوم مفرب «تّأوت ىتحلقلا اعجوم الو ١اكبلا ام ةزعلبق

 ٠ بوصدملا اهلحم ىلع ملاس ثنئوم عمج اهنال ةرسكب اهبصنبو
 لاعفالا هذه قلعت يتم س

 هل ام ربخلاو ا دتْتْلا رمح اه نيذللا اهلومعم نيبو اهني لصفىتم كلذ



 كيو

 لامجالايلطاحيجرت اماعنام ريغل الحتوأشفل بولللا لاعفا لمع لاطبا جا

 ةيربخلاو ادتبالا ىلع نازجلا مفريف بوجولا ال زاوملا ليبس ىلع امهنيبايواست وا

 «اريدقل الو الفل ال اهل لوعمه الةمزاللالاعفالاكي * ريصتو ءاناك اك

 لاعفالا هذه يف لاعالا ىلع ءاغلالا حجرتي ىتم س

 تننظ ”قلطنم ”ديز وحن ربخلاو ادتبملا اهيلومعم نع ترخأت ىتم 3

 يا لوالا "نكل لامغالا ىلع بصنلاب تدظ اًداطنم اًديز لوقت نازوجيو

 ريخاتلا بسب فعضلا نم اهارع امل ةلاملا هذه يف لابعالا ىلع ءاغلالا حجرت امنا (حاضيا)

 دحا لومعم مدقث اذا فعت لع لاعفالا هذه يغلت دقو - نيلومعم بصن لولا ل

 نظاباعكلا وحن اهتلمجيهنع ربخم مدقث وا ٠ ”رفاسم ادب ز نظن ىنم وحن اهيلع نيلوعفما
 اهتلمجب هنع ربخلا لع لخد اذا نكل ٠ ةطسوتملاكن وكت اهنال كلذو ٠ عيلض هفلوم
 نيل تعط دنيز لوتس اقيلعت وااةاغلا عفرلا بجو مالكلا ردص هل ام اهيلع مدقتملا

 ا رفاسم كوخالو ٠ قلطنم

 لاعفالا هذه يف لامعالاو ءاغلالا يوعسي ىتم س

 اديزو ٠ قلطنم تنبظ ديز لوقتف اهلومعم نيب تطسوت ىتم ج
 ءاوسلا ىلع اقلطنم تيبظ

 روك ذملا ءاغلالا زاوي لاعفالا هذه تصعشا اذا سس

 ٠ لامفالا ن ناش
 نا ١ طورنش ةثالث مدقتملا هولا لَعلاعفالا هذه ءاغلإ زاوجيف طرئشي ١ (هيدشت)

 اهيف ءاغلإ الف امبيلع ةمدقتم تناك اًذاف.مدقل اك امهنيب ظسوتن ول اهيلوعقم نع ألا

 ريم لوالا لوعفملا لعج ىَعاما لوم وهف ةمدقتم اهتاغلإ مهوي ام درو اذاو ذئنيح

-ٍ 



 ايان

 بسحو لاخو نظ وهو هيف لذا ناحجرلاو اضيا

 نيراف

 ٠ اهكح اهطعاو ةيتالا ربخلاو ادتبملا لج لعاهتملعت يتلا بولقلا لاعفا لخدا
 «ببسلا ركذ عم ٠ نيلاله نيب هعض اهن هيلع اطوخد زوجيال امو

 يف حاب ع فاو طلا ٠ كوبا نم٠ 000 3 . ال ا لا لضاف ”ديز

 ةعابقل٠٠ > هتواصتفالا أرب الل داصتقالا٠ 0 نم 0 ساب ارصخالا 9 0

 ٠ حورلانيكاسلل ىبوط ٠ نولاطب الا هنقتأوحلا ع 0 اذه ٠ ةليضف ”مظعا

 ”000| لعر رمثلا هللا هديا ناطلسلا ٠ هلا ةفا ةكملا سأر ٠ دسجلاب ءاينغاللليو
 000 ا لالا ١ ةسرق ”توملا ٠ ةريصق املا -.:سعذ نم صرف سلا
 "يم ع ”لعلا ٠ سفنلا عفني اع نولغتشم

 وهأأ م دماج ما فرصتم وهأ ةيلاتلا ةثمالا يف بوأقلا لاعفا نم دراولا ىلا رشا ؟

 0000105 ناحجلا ّلَع لاد وهأ م ةيبلغاب ناحجرلا لو هيلع ما طقف نيقلا لع لاد
 * تفرع اك ةيلغاب نيثا لو

 ( فييلا ىلا ماقف اًقيض ةفآحصف ءهراد باب ىلع اب وتكم فيصلا ىأر )
 0 ادار ناد تندل «يييشم لاما تبخت» مقا ريخ ربصلا مآعت

 ٠١ ةليوط ةايحلا به ٠ ”الضاف هسفن ”لاخي انم لك٠ 2 .ذلا

 ٌثدحو ٠ ةاوعا ينلأ بيبحلا ىرد ٠ ةقرعم الأ بيرك عز ٠ عفنت ال ةميق لك
 تدكدق ٠ مدع راتقالا دعا ال ٠ ثيغملا هوفلأف هوب رج دق ٠ حب ر لكل ضفا ةليضفلا
 تبسح ٠ احودمم مركلا تلخ .ي رق هارنو !ديعب هنوري مهن١٠ ةقثاخا ورمج ابا وححا

 ٠ اهليم رهق سفنلا ءافش محأعت ٠ كل ايندلا به ٠ .ةراجن ريخ دوجلاو ىقثلا

 لصف

 اهقيلعتو لاعفالا هذه ءاغلا ماكحا يف

 بايلا اذه يف ءاغلالاب دارلاام س



 ف

 ٠ اهدعب هركذو هدوجو اهلعاف ءافيتساب دارملاو ٠ ”لبقم تيار نم ”مالغو
 بولقلا لاعفا يش < س

 ىاروىتل 0 احومعزو "دعو لاخو نَظ * يهو المف رشع ةعبرا ج

 : ماعتو ' بهو لعجو 2 وو ا ملعو ىردو

 او ذلا "ماس ىلا ةيدعتم معز لمصتست ام رثكأ نا (حاضيا)

 ال <.عاي يذلا اذ نمو ٠ ٠ اهدعب ”تريغت ينأ تمعز دقف ) هلوقكو ٠ اوتيل

 مأعت قرررذلا رككلا ناو“ لزه وا نمسوا ل |ذك ىنعمب ال انه معزب دارملاو ( ”ريغتي
 0 ) ةلوقكو ( يكردم كنا هللا لوسر م مث 00 كا عم ًاضبا اهلاعتسا '

 سفدتلا عضوم يو )ةئرلا باصا وا وأ رصب ىنعب ال ىأرب دارملاو"( 0 ير نا
 هتفش قش وأ فرع ىنعمب الزعبو ٠ .نزح وا ىنغتسا وا باصا ىنعمب ال دجوب و.( يح لك نم

 0 ا و الايمو معا ىنعم ال نظبو علظ وا ربكت ىنعبب ال لاخيو ٠ ايلعلا
 بلاغ ىنعمب ال أحح و بس> ىنعمب ال دعب و صربلاك ضايبو ةرمح وا ةرقش اذ يا

 بصني بواقلا لاعفا نمناك ام لك ينل اذه٠ ٠ لخب وا ماقا وأ 3ث وأ دصق وأ ةاجاحلا يف

 نزحو نبك مزال وهام اهتمد مهو فرعك [دحاو ًالوعفم الا بصنيال ام اهنم ناف نيلوعفم
 ظننا زايشعاب لاعفالا هذه ًيسق ا 1

 نالت ال امهئاف'م 00 ةفرصتملا ريغف ةفرم تم ريغو ةفرصتم 6

 هنم ىضاملا ماكحا اهل هتافرصتم ميو فرصتتم 13 ا

 0 اتعاب يف 0 سس

 اادئان ل لأنو ىترتدو 000 ط ةفنيقيلا ىلع 51 0 | ةعبرأ 9

 نيقيلا ُط لدي أم 1 نهرو معو دعو اهحتو لل وهو طقف كر 'راججرلا لع

 امهيلع لديام' : معو ةيملح وا تناك ةيملع ىأر وغو هيفب اغا نيقيلاو نامجرلاو
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 ةينالا تايبالا ثرعا *

 ( عقم الا 1 اره اتا هيف ”ينأت الو ل
 (ةباالو كاذ ناك نا يل مال هكر راعصلا 57 عل اذه )

 ١ داذقلا هلي تأثأ ام باريف " ”طوجر ”عاطتسىلو رمحألا |
 ) مالا لك قرخا عسأإ ةلخ الو 0 بسن ال)

 0 مه هدعب يشع تنذاوا تلو نم“ ءاوعرا الآ )

 ( لاجأ ءافيتبما ىبل ”نونملا قن . ةلسابب ءاواج الو تائباسألا)

 لصف

 امتاوخاو ظ ف

 (عاوخاو < 1 7

 بولقلالامفااللاقيو ريخلاو اد, 0 دا نعت انلامسقلا 3

 بواقلا 1 تيع“ اذأل س

 نيقِلا ُُ لدي اهضعبو كشلا ىلع "لدي اهضعب نا نم يحيس 3 ١

 :نلقلاب ناقلغتس ايجات و
 لاعفالا 0س هلملع وهاجاأ لك

 اعيمج امهبصنتف اهلعاف ءافيتسا دعب ربخلاو ادتبملا َلَع لخدت اهاوه ج
 ةراجتريخ ىوقتلاتملعو ٠ دادولا يل اصلخم ادي زتننظ لوقتف اهلنالوعفم امهنالع
 يقاوبلا سقو حابر

 لخدتمل انف ناكك _لاعفالا هذه هيلع لخدت ال امربخلاو ادتبملا نم( حاضيا)
 فاضملاوا ماهفتسا مسا وه يذلا ادعمملاالا لاعفالا هذه هيلاعلذدت مل أميتع ناك هيلع

 *ءواقتندظ نم وحن اهيلع مدقي نكل ناك نود هيلع لخدت لاعفالا هذه ناف هيلا



 لالا

 ا مك رداذف اهمسا فذح اماو ٠ ءانثتسالا باب يف

 : كيلع سأب ال

 نيرا

 نيلالهنيب لوالا عضت ناب ةيلاثلا ةلثمالا يف درفملا ريغ نمدرفملا ال مس ا

 ؛ كح رع مل هو عش ل نيس ني اناا

 ١ انرصع يف ليس لحاص ال ”الذبع ديقمانال ٠ رضاح ةنسح اعراب ال ٠

 مقلا ىلع فيسلل لضف ال ٠ ايندلا قشعي نأ لقعال ٠ ترق رعاش رعش ال ٠ مظان ال

 كتيب رعش ٠ مكيف تاياور بحاصال ٠ ىو كم هيو قتلا .٠ رضاح ديزب امال ال .

 كال نيعبراو ةعبرا ال ٠ سوبحم اديز براض ال ٠ كتيب ملعلا يف بغارال ٠ وفع الو
 فعضلا عم ٠ لاملاب الا ةوق ال ٠ اندنع بيبطال ٠ ةدقوملا كيس رانال

 ةرجشلا يف ةرم ال ٠ قروم ةرجش نصغ ال ٠ دقاع نصغ رهز ال ٠ رضاح ملع بلاط ال

 ةسردملا يف ذيمالت آل ٠ كل با ال٠ كل نيمالغال ءانددعتاذيلت إل ٠ "ب نيدييفحسمال
 اندنع 1 تسال بالكل نيعراشأل . قيال يمل

 يللا 6 امس لك كح ب بسحب درفملا ريغو درفملا ال مس | عباوت لكش
 باتكال ٠ انرصع يف ديحم رعاشال ٠ متي ام بدا الو عال 1 ليمجو لضف ال

 لجر مالغال ٠ اندنع رعاشرعاشال ٠رادلا يف ةارماو لجر دحا ال ٠ ديفم انيديا نيب
 © لام الو اهيدع كدنع لح ال ١> :كدنع لذدب الو لاقل ٠ اندنع هر ءامداخ الو

 روهشم جنيب هلعف نسح ال ٠ انددع عرسم المج اعلاط ال ٠ دلخم لام ب>اصو ريقف ال

 ال ٠ يوغلا اذه طيخم كما الو ةارما ال٠ هيلا تلصو ام ىلا نالصي كوخا الو كوبا ال

 توص ال ٠ ينيرطي ةمامح حون الو .لبلب ديرغل ال ٠ اذه لثم زرطت ةاتف الو كثخا
 ٠ هيدل لع خوسر الو بدا ال ٠ هدنع بدا الو لعف نحال ٠ ,مفلا ليزي يجش رازه
 ٠ ةئيدملا يف ةردقم بحاص ةسردم ذائسا ال ٠ مهددعأ عراب ةسردم ذاتسا ال
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 الصق اذا اضيا رثكيو «ةدلج الما ىملس دابطما الأ » هلوقك ىنلا م

 ٠ هلوقك ينقتلا ماهفتسالاب
عوحر ”عاطقسم كيلو نمعالأر

 ( ه

 اهعقاوم عيمح نم هيف ”ينت ال ام يف سيلب سنحلل ةيفانلا ال قحلت نا زوجي ( هبت )

 هركذاف ٠تفرع اك اهب سججلا دارا عنمي ال كلذ نال

 المح لطبب يأ ال ىغلت ىتم س

 تسي راتيحو ةفرعم أهمسا ناك وا ابمسا نيبو اهنيب لصف ىتم كلذ ج
 01| الو انديعا ديز الو ٠ ةأرما الو ”لجر رادلا ةيساي لوقتف اهراركت

 ْ " معم د ةرأاب

 اا كت اناو» ةفرعملا عم ةيسنجلا ءافتناو ةركدلا عم لصفلاف اهواغلا اما ( حاضيا )

 ةيسنجلا ماقم ماقددعتلانوكيأ ةفرعملا عمواهل ةرشابملا نم اهتاف امع اًضوعنوكيل : ركنا مف

 ةركدلاب ةلووم ةفرعم ال مسا عقب له س

 تافصلاضعبب اهتايمسمت رهتشا ىتلا مالعالا يفك لذ اغيو معن ج

 نم دحاولا ملعلاب داري دقو ٠ متاك ميرك ال يا انرصع يف ”ماح ال لوقف

 (حئاوجلا”يلس ”ىجلانم *يرب ٠ هلثم دي زالو ديز لع يكبتو) هلوق ىفاك هتان

 لاهتسالا ين عئاش وهو ديزي نيمسملا نم دحاو ال يا

 ال ربخ نالوع له س

 ع ع . :

 ' ارا قليلط سأب ال يا سأب الون امولعم ناك اذا ريثك وهومعن ج

 مسالا يف ربشالاو : دوجوم هلاال يا هللا الا هلا ال ون الا عم نوكي ام

 ٠ ادتبالا نم هلحم رابتعاب ال مسا نم ةيلدبلا ع مفري نإ الا دعب وه يذلا

 كلذفرعتس 5 اماتهلبق مالكلا نوك ريدقل لِ ءانشتسالا ىلع هبصن زوجنو
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 زاج درفم ريغ فوطعملا ناكو ال تر كت اذاف ٠ درفم ريغ وا ا درفم فوطعملا
 ًاعوفرم وو يوضع نيفطاعتملا نم دحاو 1 00 مفرلاو بصنلا هيف
 لمعوا نا لمع ةلماع در كلا ال لعج بسح ىلع هل الاخت وا هبحاصل اقفاوم
 مالغ نم لك بدصنو مق اندنع رضح ةيراجالو رفس مالغال لوقتف سيل
 فوطعملا ناكو ال رركت' مل ناو ٠فقاوتلاو فلاختلا لع رضح ةيراجو رغس
 ال مسا نيبو هنيب بصنلاو عفرتا يف نفاونلا بجوال مساك د رغم ريغ اضيا
 ةيراجورفس مالغال لوقتف هعفر عم مفر. و هبصن عم بصني يا هيلع فوطعملا

 لوالا بصن عم فاثلا مفرت نأ زوجي الو عم اههعفرب وا اعم امهبصنب رضح

 مفرااهيف ا رع ناو اندنع ”لجروا الجروا ”لجر الو رفس مالغال وخ
 هيجوتلا لعيرجي هلكو'ةأرماو دا ةأرماو رضحقي راجال لوقتف ريغال بصنلاو
 ٠ مدقتملا

 ماهفتسالا ة:مث اهتلخد اذا اهلمج ىلع ال بت له س

 يف ارهتعم الالخا قوي ف بيكرتلا دمي لخد دق مايفلسالا نا ىلع نب ضحل ىننلا ةلاح كيس ال تناك يتلا اياك عيبج ىلع ةيقاب لازت الف منج
 ٠ كاذ لك مجارف يفنلا

 كلزرتكل كل

 راكنالاو يبوتلا امعم ماهفتسالاب دصق اذا كلذ نوكيام و
 ماهفتسادرح يف لقي وأ دينانتلا لوح عاوشجت ال .٠ ةيداع ناسرف الأ نامل الأ ) وحن

58 
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 رركتل لوا ال ترركت فراعملا يف لمنال ال نانم مدقن |! رادلا يف ”ديز الو

 الو ءلجر ال وحن بضللاو مفرلا ًاضيا هيف زاج درفم ريغ فوطعملا ناك ناو

 هبصنو ةأرما مالغ مقرب اندنع ةارما مالغ

  ىلوالاك ةلماع ةيناثلا ال لعج ىلعف ةلاخلا هذه يف فوطعملا تحت اذا ( حاضيا )

 ةدئاز اهلعج ىلعف هتبصن اذاو نانلمح رذئنيح مالكلاو بصنلا هلحم ينبم وبف نا لمع
 مالكلاو بصنلا هلحم ناف ىلوالا ال مسا لحب ىلع اهدعب فطع دق وهو ىلوالا ديكوتل

 ىلع وا اهب عفر اهعسا وهو سيل لمت ةيئانلا لاعا ىلعف هتعفر اذاو ٠ ةدحاو ةلمح ذئنيح
 ءادتبالا لع عفرلا امبعضوم ناف اهعسا عم ىلوالا ال لحم ٍلَع فطع دق وهو ةدئاز اهنا

 ةيناثلا ال لعج ىلَع فوطعملا يف حتفلاف ةامهم وا سيل لمح ةلماع ىلوالا ال تلعج اذاو

 فطع ليبقنم فطعلا نوكي و عم امملاها ىلع اماف هيف عفرلا اماو اهمسا وهو نالمت ةلماع
 ىلعف درفملا ريغ ٌفوطعملا عفر اماو ٠ سيل لم عم امللاعا ىلعوا امهلثم ىلع ربخو ادتبم
 نالم“ ةلماعاماعج ىلعف هبصن اماو سيل لم ةلماعةيناثلا ال لعج ىلع و ااهعسأ عم ىلوالا ال لحم

 2 2الاو سل لم امهادجا ”تامعاو ةمدقتملا ةروضلا َلَعال ترركت اذا ( هين )
 لكأ ردقأ نا هذه ةلالاو كيلع بجو ىرخالا ”تامهاو امهادحا ”تاممعا وا نا لمع

 نالماع دراوتي الئ كلذو هلغم ىلوالل ردقنو ةيناثلل روكذملا ربخلا لمجتف اًربخ امهنم

 ٠ تفرع 5 عونمم وهو دحاو لومم ىلع نافلتخم

 درفملا ريغ ال مسا تعن 3 فيك س

 700 ريغ وأ ادرغم ناك ءاوس يا اقلطم مفرلاو بصنلا هيف زوحي ج

 الا رداح ةليج وا اليمج لجر مالغال لوقتف الصفتم وا ناك كلصتم
 هبجوانسح الو اندنع |ديج وا ديحم ريما بتناك الو اندنع”دعتسموا !دصسألا اعلاط

 كاذ لع سف و دوجوم لعب حاصو ا لعبحاص لجر ”مالغالواهوركم وا ”هوركم اندنع

 درفملا ريغ ال مسا ىلع فوطعملا كح فيك س

 111 انآ اهاو الواال رركتت نا اماف اذه ال مسا َلَع فطع اذا 3
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 ةرماو الجر دحا ال لوقتف مفرلاو بصنلا زاوج نم لوصفملا تعنلا يف زاج

 ناو ٠ نايبلا فطع هلثمو مفرأاب رادلايف ةأرما و ”لجر دحا الو بصنلاب رادلايف

 ”ديز دحا ال وحن اممساو ال لم نم لادبالا مفرلا بجو ةفرعم قرا

 اهيف ورمجت
 حتتفلا ىلع ادبلا ضيا هيف زوجي ليقف ةركت ١ درفم لدبلا ناك اذا هنا لع ( حاضيا )

 لماعلا راركت. ةين ىلع هناب هئانب عاتتما ليلعتو دوصقملا وه هنال لصتملا درفملا تعدلاك

 ربدتف *ميتفلا يضخقث يثوالوه ردقملالماعلانالةعانتماال هزاوج يضغقي ردقم لصافكانبف

 ال لركتت 1واقسن فطع ناك اذا هعبات كح فيك 3

 نوكي نا اماف ال رركشل ملو قسن فظع درغلا ال مسا عبات ناك اذا ج

 اا طرق ريغ ا هور يتماك يلوم 2 ةفدحو ا ركن فول 0

 ةأرعا الو جنو انددع,”ءالغوا .مالغو ”لجر الون مدقن ام ُُط مفرلاو بصللا هيف

 لجر ال ون مفرلا هيف بجو ةفرعم ناك ناو اندنع لجر ”مالغوا لجر مالغو
 فراعملا يف لمعت ال نال ريغ ال ديز مفرب اندنق ”ددزو

 ال تررك اذزادكش لق

 ةلهاع قيفالا هلو ةطضعم ةدزلمة زكت فولطمملا ناكو الث ١ َج

 لوقتف عفراو ب صنلاو حملا ىلع ءانبلا هذه ةلاحلاو فوطءملا يف زاج نا لمع

 ةلماع ىلوالا الت لعج ناو* ابعفرو اهبصنو ةوق مستعب هللاب الا ةةوق الو لوحال

 مفرلاو حتفلا هيف زاجو ذئايح فوطعملا يف بصنلا عنتما ةاغلم وا سيل لمع

 مئاش كلذ لكو طقف اهعفرو ةوق حتفب هللابالا ةوق الو ”لوخ ال لوقتف ريغ أل

 ”لجر ال لوقتف مفرلا الا هيف سيلف ةفرعم فوطعملا ناك اذا اماو لامعتسالا يف
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 ٠٠ امييلع سفقو ريمالل يبناك الو هل 0 بوت كرنك هدح ىلع يذلا عمجاو

 ' عن ناك اذا رشا ال مسا علت محا 0

 حفلا ىلع ءانبلا هيف زاج مسالاب التم !ًدرفم اً عباتلا ناك اذا .ج

 ناك اذاو ٠ (اندنع في رظوا اًقيرظوا في رظ لجر ال ) لوقتف مفرلاو بصللاو

 . لجرال لوقتف حتنلا لع ءانبلا عنتماو عفرلاو بصنلا هيف زاج هنع ا

 مفرلاو "اااه زوج كاذكف درفم ريغ تعنلا ناك اذاو في رظواني رطافدنم

 لجرالو اندنع هاعف ”حيبق وا هلعف ًاحيبق لجر ال لوقتف حتفلا يلع ٠ ءانبلا مج

 انرصع يف كن أص وا لع 0

 هبيكرت ةين ىلعف حتفلا لع درفملا مسالاب لصتملا درفملا ثعنلا ءانب اما ( حاضيا )
 0 رسال ما ليو رت ايم ال لوخد لبق مسالا

 " لحل ةاءارف عفرلا اماو تفرع بوصنمهلح نال المسا لخل ةاعارق هبصن اماو ٠ ةلكاشلل
 لوصفملا تعنلا يف عفرلاو بصنلا كح اذكو ءادتبالا لع عفرلا مهل م نال اهمسا عمال

 درفملا ريغ تعنلاو

 !ييكررت ناك اذا هعبات كح ا

 مسالاب لصتملادرفملاتعنلاكو هفالصتمابظفل !ديكوت هعبات ناك اذا. ج
 ا درجت الف يونلا ديكوتلا اماو ٠ مفرلاو بصنلاو ءانبلاذاوج نم
 لوقلا ىلع هنا لع ٠ فراعم يونعملا ديك انلاظافلاو .ةركتهنال هب يدلل

 ْ ةفرعملا يف لمعتال ال نال عفرلا هيف نيعتي هزاوجي

 ناب فطعوا الدب ناك اذا هعبات 2 2

 . هيفال لمعل اص يا ةركت نايبلا فطعو لدبلا نم لكن اك اذا ج

 1 امهف زاح هنع ؟ يفنموأ مسالاب الصتم درفم ريغ وا ادرفم ناك



 نك

 ىلع ىنبيف ىنثم ريغ ناك ناف هيلعو ٠ ةمزال ريغ ةلعل ًاضراع تائب ينب امناو برعم دلصا

 ىلعف ركذمل املا اعبجوا ىنثم ناك ناو ٠ هئانب ليلد نيونتلا طوقس نال نيونت نود منقل
 مك راتخلا وههتفلاو نيونت نود رسكلا لعو تلا ىلعف ثنومل املاس اعبج ناكناو ٠ نونلاو ءايلا
 ءاوتأج الو تاغباس ال » هلوق هيلع !ًدهاشاوورو رسكلا عم نيودثلا هيف اوزاجاو مدقت
 ثلا: ىف تاغباس نا ىلع لامعتسالا يف ردان هنا ريغ«لاخآ ءافيتسا ىدل نونملا يق :"ةلساب

 ٠ ربدنف ٠ ًايقتسم نزولا قبي وني ونت نود رسكلاو متفلا اهيف حصن
 فاضملاب اهبشمو اًفاضه يا درفم ريغ ناك اذا ال مسا 2 ا

 فاضملا في ةرهزم ناتسب ةرجشاال لوقتف ادب برعم بصني نأ ج

 اميلع سفقو فاضملاب هيشملا ف ”.وركش هيو انسلا

 ثالث بيكرت مهتهاركل اًبوصنم اب رعم لاحلا هذه يف مسالا ناك امنا ( حاضيا )
 فاضلاب اهبشم ناك اذا انونم ايوصنمو افاضم ناك اذا نيوتت البابوصتفام اق 00
 لمح امك هنم نيونعلا طوقس يف فاضملا لع لمحي دق فاضملاب هبشملا نا لع ٠ تيأر اي
 هبجو نسحالو البج علاطال ههجو اًنسح الو البجاملاط ال يفلاقيف بارعالايف هيلع

 ىطعي دقو ٠ ةدحاو ةرينو لعهلكب ابلا يرجي كلذ اوزاجا امناو فاضملاكني وات نو دبصنلاب

 ىنثم ناك اذا هئنم نونلاطاقساو بارعالا يف ةفاضالا ؟حيا 9 محلا ذه درفملاال مسا

 فلالاب بوصنمابا ناف اذهيفكال يدي الو هل اباال مهوقك ماللاب هعماحرم مسيح ممحوا

 نكراهنال اهب حكرصملا ماللا عم الا نوكي الكلذنا ريغ ٠ ىرت اك ءايلاب بوصنم يديو
 نونلا نؤدب كددبعي الغ الو فلالاب رادلا يف ابا ال لاقي نا زوجي الف هيلعو ٠ ةفاضالا

 هذه قلعتم يف طرتشي مث ٠ كددع نيمالغ الو رادلا يف با ال هذه ةلاخلاو لاقي لب

 نوكي دق ال ربخو هيلا فاضملاكهل امه نوكيل هنع اربخال ال مسال ةفص نوكي نا ماللا
 ٠ دوجوميا فوذحم ال ربخو اباتعن فوذحت قلعتم كلفكل ابا ال كلوقيف ام اًقوذحم

 يدب تعن فوذحي قلعثم كلف اذه يف كل يدي ال ٠ كلوق يف 5( روكذم نوكي دقو
 لاقي نا بجو الل اربخ ماللا هذه قلعتم لعج اذاف ٠ ال ربخ فوذت قاعتم اذه يفو

 يدي يف نونلا تابثاو ابا نم فلالا طاقساب اذه يف كل نيدي الو كل با ال .ذئنيح

 ينأملا يس سبقمو تادرفملا نم خالاو بالا ينظفل لَ روصقم لاعتسالا اذه نا ريغ
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 هعباوت ماكحاو هماكحاو سنجل ةيفانلا ال مسا عا عاونا يف
 سن ةيفانلا ال ا ْشس

 . رضاح 0 ءالغال و فاضمو ”رضاح ل جرال وحن درفم ةثالث 3

 ١ لح ًاعلاط ال ومن فاضلا ه4.شمو

 ال وحن ىثملا لمشف فاضملاب هبشملا الو فاضملا ريغ أنه درفملاب دارا ( حاضيا )

 مالغال يف مدقن ام لثف فاضملا اماو ٠ رادلا يف لاجر ال وحن عومج او رادلا يفنيلجر
 اءلاط ال وحن هانعم مامت نم ءىش هدعبناك أم لكو بف فاضملاب هبشملا اماو ٠ رضاح لجر

 0000000 ربا ريخ الو بوح هلدف احيبق الو“ رضاخ ديزب ارامالو انيك 317
 أ رج لهو كل نيثلثو ةثالث الو

 ليخب الو 0 ركذم لاسلا مج ايل 1

 نادهتجينيذيلل ال وحن نونلاو ءايلا مزل هدح ىلع ًاعمج وا ىتثمزاك اذاو حودمم

 هتاوأو ردكلا ُس "ارانب زاج تناول الاس اس ناك اذاو نوديحن نينا

 اب تاب رمل انا ادر ُّط راتخغا وهجتفلاو | امهيف نيونت نود حتفلا لع

 ٍْ بص لح يف كلذ لك يفوهور لا حتتفلاب اندنع تايراج ال لوقتف

 ا كال هبيكرتل ةلاحلا هذه يف ال مسا ينب اهنا ( حاضبأ )
 00 عرب تاسيس ليلدب انما اك
 .هوذي ماقف ) هلوقك ةرورسضلا يف اهروبظ ليلدب لوقلا مدقن 5 ةيسنجلا نم ىنعم هيمضنل

 نراكامناو ٠ ليبس ال لصالاو ( دنه ىلا ليبس نم ال الا لاقو ٠ هفيسب اهنع سانلا

 ناّلع ًاليلد نوكيلو بارعالا لحم ءانبلا ظفل بسانيا بصنلا نم هل دهع ام ىلع هؤانب
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 0 ل ا 0 00“ نوكي نأ * رج فرح اهيلع لخدي

 ا يحال
 ةلماعلا الك هريغلو هل ةلمعحم نوكمتال نا سذجلا ىنن يف اضن اهنوكب دارملا ( حاضيا )

 فرح اهيلع لخد اذا هنالرجلا فرح اهيلع لخدي ال نا طرتشا امناو مذقن اك سبل لمع
 مسالا بلطي رجلا فرح نال ٍحالسالب تجرخ وحن هب ارورحم اهدعب ام برعا رجلا

 1 درك نأ طرت اماقا ريغ ال يفنلا ةدافال ا نركش ب زل

 دوجو مزلتسي صيصنتلا ليبس ّلَع قارغتسالا دصق نا نم ترم ال نيتركن اهربخو اهعا
 نوكب دارملاو ٠ فراعملا يف ةيسنجلا عابتمال مث ةرككلاب الا قيليال اذهو ىنعم وا ًظفل نم
 اهنال ةتبلا هيلع اهربخ ميدقن زوجي ال ناو لصاف امهنيب لصفب ال نا اهب الصتم ابمسا

 ٠ اهيلومعب فرصقلا ّلَع ىوقث الف ةفيعض
 جم 00ع<هل ...

 نيرامت

 نمو سدل لمع ةلماعلا ةدحولل ةيفانلا ال نم نا لمع هلماعلا سنجل ةيفانلا ال زيما 8

 نيتمجن نيب ةيناثلا ةلمبجو نيلاله نيب ىلوالا ةلمح عضت ناب ةيلاتلا ةلثمالا يفةلمبملاال
 ٠ ”الفغ ةغلاثلا كرتو

 ةرجشلا يف ةروم”نمغال ٠ ١ انل ودع ال ٠ ضوحلا يف ءام اال ٠ بوث الب كوخا اناتا

 راقلا» هارب نحجرخ + كما الو ءاج كونانأل , نقلا لا يطلا ةحضا رم ال
 نوبئاك ال ٠ موقلا يف نيلضاف ال ٠ يدنع ناذيملت ال ٠ ةدحا ”بهاذ ال ٠ مارد الب

 هناغلبي ظحلا الو دجلا ال ٠ بع رهدلا يف ال٠ مهب رخشفن نيملاع ال ٠ رصعلايف نيديح
 قزلا يف ارمما ال٠ ةاودلا يف هلق ال ٠ زب ”لاه ال٠ هريغ مفنب مل اذاءرملا يف ريخال

 لحر مالغ ال ٠ وكان ”دخا مؤنلا ال ا "خاض ال + ةيلخلا يف لسعلا الو

 ”لام الو ٠ هلام لق نمل ايندلا يف دج ما 00 وامل ميعم حالس ال ٠ ٠ اندنع

 ٠ ءانرصع يف متاحال ٠ اًروطفم رعاش ال ٠ ( هدحم ءلق نمل ايندلا يف
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 يفن ذئليح نالمتحتا.بنافهعمج وا مسالاة يشن ةلاح يفناغمتجتو رثكا وانالجر

 نامماق نيلجرالت لق اذافياطقفةيعمإجاواةينينثالا نعهيفنو هلكس نجلا نع حلا

 نعزبحلا كح ين نم دحاو ر وك ذملا لاتخالا يفامهف نياق نالجر الوأ

 نيبثالا نع روكذملا ميلا ينو لجر لب اهدعب لاقي الف ءلك لاجرلا سنج

 عم | يف اذكهو لاجر وا,لجر لي لاقف لاجرلا سحب

 ا ظ سني ةلفابلا ال لمع اع 0

 اننا ىو داع وأ الكم ادتيلا بصنت اها وهو مدقن يذلا نا لمع 4

 م - . ٠ 4 1 : - ٠

 رضاح لجر مالغ الو رضاح لجر ال وحن اهربخ ىهسيو ربخلا مفرتو

 يف لجر مالغوينبم هنال الحم بوصنم ال مسا لوالا لثملا يف لجرف ( حاضيا )
 ككزإ لمع ال تام امناو ٠ كلذ فرعتسا6 برعم هنال اظفل بوصنم اهعما يناغلا لغملا
 ةركدلا مسالاب تصقخا قارغتسالا ليبسّلع سنجلا نع كلا ينن اهب دصقامل اهنال روكذملا

 قيلي الو ىنعم وا اظفل نم دوجو مزاتسإ صيصنتلا ليبس ىلع قارغتسالا دصق نال
 اف دهس 5 نيتركت اهربخو اهمسا نوكي نا اوطرتشا كلذلو تاركتلا ءايسألاب الا كلذ
 رج وا بصن وا عفر اما لمعلا كلذو اهدعب ام تي ”لمع دصقلا كلذ دنع الل بجوف

 ةرورضلا يف اهروبظل ةدوجوملا كح يف اهنال ةردقملانمب هنا دقتني الثل اًرج نكي مل نكلو
 اهنال ترا ىلع المح بصنلا نيمشف ادئبالاب هنا دقتعي الثل مفر نكي لو ٠ يناس اك
 نيب ةيبلسلا ةبسنلا ديكاتل درت اهنالو ةيعمالا ةلمجلا ىلع لوخدلاب اهصاصتخا يف اههبشت

 دضلا لمح بابنم كلذو مدقت اي امهنيب ةيياجيالا ةبسنلا ديكاتل نا درتاك ربمخلاو مسالا
 دجتكلذلو نيريظدلا ةلزئمنيدضلا لزني مثولا نال هريظن لع ريظنلا لمحي 5 هدض لع

 نإ لمه ال لمج يف طرتشي اذام 7

 الانا ؟ شبل ين يف اصن ال نوكت نا ١. يشاو طورش ةعبرا ج
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 لصف

 سنجل ةيفانلا ال يف
 سنجل ةيفانلا الب دارملاام "س

 د ليبس لع نشكل نع ربخلا مكح يفن اهب دصقي يتلا يف 2

 لاا سلج نع رادلا يف رارقتسالا 00 رادلا يف لجر ال كلوق وحن

 0 نوال ايلا ليس ل اقف نيني ننال « حيا
 اي ىلا اعرب 06 1 "ردا الشيا يتلا تارا ماكجالال ل

 ل سبل لاك ةليابلا يمر لابحألا ليس

 را ريع طل ا دنع س

 ةيفانلاف عمج وا ىنثم رول ياا سأل رات 3

 00 ا أ ا سرصملا لاش قط عا نوكت سنجل
 كح ينن لاحلاهذهيفال تدافا مئا لجر ال تاقاذافهريغل مدحت الو هلك س نجلا

 11 نإ نيلحر إب اهدسب لاقي نا حصي ال ىتح لاجرلا سذج نع مايقلا

 ىفن يأ رم اك نيرمالا ةلمتحم ةلاخلا هذه يف اهناف سيل لم ةلماعلا ال اماو
 الا امهدحا نيعتي الو سنجلا نم دحاولا نع ىلا يفنو ةلك سنجلا نع ملا

 7 يفن لقتحا اًماق ”لجر الت اق اذاف ٠ مدقن كاب قحا لوالاناك ناو ةنيرقب

 لمعحاو .رثكا وانالجر لب اهدعب لاقينا حصيالىت> لاجرلا سنج نع مايقلا

 لب اهدعب لاقي نار ذبح حصيف لاجرلا سنج نمدحاو نعروكذملايفنلا اضيا
5 



 ل

 اذه رثكيو دوجوم وا لصاح يايرعش تيل مهلوق يفتي ربخ فذح بحي 4

 يرعش تيل يا كلذ وحنو ديز ماق له يرعش تيا وحن ماهفتتساب فدرااذا ب يكرتلا

 < ذيز مأق له رهشا نبل ىنمماو لصاح ءابفتسالاا ذه
 ب <00 هس

 ني رامت

 : اك اهطعاو ةيتآلا لجلا يف فرخالا هذهب ةفاكلا ام قطأ 145

 ا ]1 ركل © لئاز  ءىف لك نا تفرع ٠ همالس هنلبف يال قيدص كابا نإ
 001١| ميرا يف مجان كاخا لمل . اًييش لقتي ال .هلأك + .ًروزنم لازيإل
 ينغلب ٠ لاوحالا فرعت نا بحت كن 5 » لثذوم دحل يعسا يننكل ( دعت ام انتزجنا
 .لعلا نإ ٠كبوث حلصت كمالعل ٠ نالوطي كيوخا تيل ٠ اًبيثك اقساك ب هاذ كنأ
 ناسنالا نيش لبجلا ناو ٠ ةرملا ةئيز

 ال يتلاو تملعت !؟فيفختلا يف اهماكحا اهطعاو ففخت ياا فرحالا ففخ 0

 ١ ٠نيلاله نيب اهيلومعم عم ابعض ففخم
 ا | 015 ٠ اذه يف ريبخ كنإ ٠ رورغ ايندلا نا تملع٠ عركاديز نإ

 ا( رع راع كلذ نا تفرع مث هاخا لتق !ديز نأ يتنلب ٠ ايليسرم ىلا بهذ
 1 هبلطا اناا ؟ هلم ل نانندلل ىسل هنأ يدلع ٠ تركلسلا ىف كاملا نأ تار

 رفاسي مل ادي ز نأك ةرهشلا ديري ال ناك هنكل هموق هيجو كابا نإ ٠ ككل امم رثكأ ّتذخا

 ينمهتل كن ٠ اديص ىلا هيفاوب نا هيخا ىلابتك ادي ز ن٠ راض شحو هنأك ٠ سما
 ا” ةرحأو امناوتأت نا ّترادق ول كك أ تفرع ٠ تاعف مع تافغ كن أك ٠ ةعطاقملاب
 رقث مل كنكل ٠ كمولي كيلا بدحت (ديز ناب تقثو ٠ !ًدغ رفاست كنا تمعز * هرم
 000 كلمفري كلمع نا ٠ يباتك تذخا كنا ٠ ىتفلا من كنأ يف ءاجرلا ققح * كبنذب

 ١ توق تداك كما نأ ٠ نوحلا ريثك ناك كاخا نا ٠ نيقداصلا نمكبسحتن اننا ٠ كطحي
 قدصتاف الام يدنع تيل ٠ ينيتاوب ظملا <لعل ٠اًنباث رهدلا تلخ كنا ٠ بيبطلا الول
 ٠ حي اذه له يرعش تيل ٠ هب
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 نال ةفطأع واولا. نم ةدرهلل نوكتف امهنبب ًاقرف واولاباهدارتقا دمنيح نسحشسيو
 لججاالا أهدعب م اهلا هلثم ىلع لخدإ الفطعلا فرح

 فرعتس (م ةفظاعلا فالخي

 موقلا دنع ررقم وهام َلَع ءانب مالكلا ردم اهل بابلا اذه فرحا نا ١ ( ةدئاف )
 00 ل فة د وو مالكلا ىنعم زيني ام لك نأ نإ

 ضيضحتلاو ضرعلاو هيبشتلاو ماهفتسالاو هيبنتلا فوركو ٠ ناو مو ال ادعام يفنلا

 ةزمهلا ةروسكملا نإ الإ ةرادصلا قح امل ناكف كلذك يش فرحالا هذهو ٠كلذ ريغو
 رايتال | كيلقلا ةياوقث ديكو تلاواطقتف ةلمججا ىممادك اوتءاهنإل مدقن ا ىنعملا ريتال[
 ةحوعفملا نأ اماو ٠ ماللاكأهريدصت بجو كلذلفماللاك ءادتبا فرح كلذ عماجنا ال | ىنعملا

 لعافلاك تادرفملا عقاومابعوقو بجو ةي ردصم اهنا ذاردصمليو أت يف اهيئزجعم امنركلف
 يف تناك ناو ردصتن الف هيلا فاضملاو لوعفملاو ادثبملا ربخو ادتبملاو لعافلا بئانو

 ٠ ريدصتلا هقح يذلا ادعبملا ماقم

 امئاو ٠ ةدافالا طرشب ةركتب هنع اًربخم ةركن بابلا انهيفمسالانوكي نا زوجي“
 امهيفزوجيال كلذ ناف ربخلاو ادمبملا فالخب ربخلاو مسالا يف بارعالا فالتخال كلذ زاج

 نر ٠ ةدئافلا مذعو امهيف بارعالا قفاوقب سابتلالا لوصح تفرع 5 غوسم نود
 لعج لع ( هلكك ريخ نأتم قاذك نيف ارو ( للربع ءافش "إف ) ةلوق كلذ
 0 فانك ىلا دوعي ريمض اهجناو ناك ربخا بضنلاب كريخو تبل مسأ اقافك
 ماو اهعسا عفرلاب كريخو امدقم ناكل اربخ اًقافك لعج نم عنام ال هنا ىلع ٠ ثيل

 0 اضيا زوي و ٠ تيلا يف دهاش الق هيلعو فوذحم ناَثْلا ريم ل |
 ٠ لامتسالا يف ليلق كلذ لك نكلو كوبا اي 5 ناوحن لول ١

 ناشلا ريمض ناك ازا ال !ليلق كلو ليادل انه زئاج ربما واممسالا ف فدذح نا ملاعا
 هلوقو ٠ هنإ يا نوروصملا ةمايقلا موي اباذع سادلا 28 2 ةراهسو لل طا

 ٠ مدقل دقو هن إ يا( موي ة لخدي نم نإ)
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 هلوقك ةففنع الا لعفلا كلذ دعب نوكت ال اهنال لصافلا نع ذئيح
 » اودال نولمأوي نا اوملع «

 ) ىوقا اهنال ةرودكملاك اهفيفخت ددع سار ةزمهلا ةحوتفملا نا لمهت ملامنا ( حاضيا
 لعفلا لوادم وه يذلا ردصملا وه اهواذم نال لمفلاب ايش .٠ )ارا طامكا اومزتلا كلذلو

 ةلماع نا نوكتف او ةنوقدحم نابثلا نيعش ىن) نواح ذأ فمضلاب سشب هجو لع

 ٠ ظفللا رانععاب ,ةلماع لك

 فرصتم اهلعفىنلا ةلججاو ةففخلا ةحوشنملا نأ نيب اهب لصفينا مزاي يتلا لصاوفلا يام .س

 سيفنتلا فرح ؟ ”نئاكوه امطخ دق نأ تدهش هلوقوحن دق ١ جا

 دحا ”هري لن أب سحيأ ون فن فرح * ( اعبرم لتقيس نأ قدزرفلا عز ) هلوقك

 ٠ ١ متلعفل للا. ل نع 2 * هذآ

 ةيصانلا هالك ب عقل تامل اهريغ نؤد لصاوفلا هك اوصتخا امنا 4 حاضيا»

 ٠ ةففخلا نأ اهنع زيف لعفلل

 نا حام 8

 ًاقوذحنأشلا ريض ارعسانوكيف تففخ اذا ةزمحلاةحوتفملا نأ 5ك ج
 تللضف فرصتم لعف تاذ ةبجوم اهب ريخنلاةلججلا تناك ناف لمح اهريخوأب وجو
 ةيفنم وا (ا أ دقنأك اهروذخف برحلا ىلغلءالطصا كتلوممال) ةلزقكتدق نأك نع

 ' ١ 1256 رم ل9 سنأ ءافصلا ىلا توعمملا نيب نكي ل "نأك) هلوقك ]يتلق

 ناو ٠ هيبشتلا فاك اهيلع ةلخادلا ةيردصملا نا نيبو اهنيب قرفلل كلذو

 ٠ لاعتسالايف روهشملاوهاذهو ءىش. لصفلا ىلاةجاح الذ كلذك ةاجلا نكت

 1 كف 51 نكل مح 5

 در الكذل ةيطاقلا نكلب دئنحت اههبشل ايوحتو ليست اهنأ ابكت 5
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 ةئب رقلا هذهب ماللا نع ينختساف اًيفنم هنوك روصتب ال ذا اًمبثم مالكلا نوكي نا مزلتسيف
 ةلمجلا يف ىلصالا ابةحل ةاعارمو امل اضوعت اًمعان اهيلي يذلا لعفلا نوكي نا بجو امئاو

 طرتشي و ةيلكلاب اهتلزنم تليازدق نوكت الف ربلاو ادعبملا نمهيضعقت ام َلعالَمشم هنوكل
 مادام وحن ةلص الو اهتاوخاو لاز ام وك ام واو سيلك ايفان نوكي ال ْنا ًاضيا هيف

 يف هنودو ٠ فيفتقلا لبق اهرخآ حف يف ههبشن تناك اهمال ايضام هنوكر ثكالا امو
 سان ريغ هئيجم ردنو ٠ نيبذاكلا نمل كدظن نإ و وحن اهدعب اعراضم هئيجم ةرثكلا

 نإ وحن خسان ريغ اعراضم هئيج هنم ردناو «ًالسمل تلثق نا كئيب تلش » هرقل

 هيلع ساقي الو عمسي هلكو ٠ يهكثيشي نإو كلاسفنل كاي زي
 اًرهاظ ابمسا نوكب طورشم وه امنا مدقتملا هجولا ىلَع نا فيقخت نا ملعا ( هيلثن)

 ماللحلصي مل ناو هعم ففخت اهناف هنم يفنملا الا مالل ًملاص اهربخ نوكو ؟ريمضال

 مالل اص ريغ اهربخ ناكوا اًريمض ابمسا ناكولف ٠ ةيفانلا ناب هعم اهنسابتلا مدعل

 نا ففخت الف ةيطرش ةلمح ناك وا دقب نورقم ريغ ًاقرصتم اًيضاموا امدقم ناك ناب

 ٠ هظفحاف هذه ةلالاو

 مدقل اكةيفانلاناو ةففخملا نانيبقرفللا بيتا ءادتبالا مال اهنأ راتخلا حج

 ثففخ اذا ةزمهلا ةحوقفملا نأ كح ام ل

 ةلاحلاو اهربخ نوكي الو ابوجو ًافوذحم نامثاا ريمض ابعسا لعحي نا 5

 جاتحت الف ءاعد وا دماج ابلعف ةيلعف وا ةيعما ةاجخلا تناك ناف ٠ ةزجخ الا هذه

 ىعسامالا ناسنالل سيل "نأ وحنو ٠ هل دملا نأ ماوعد رخآو هلوق وحن لصاف ىلا

 أمي ةففخلا نا سو ا لصفلا بد>و فرصتم اهلعف ةيلعف دلما جزاك ناذ

 أم مالكلا يف نكي ملام ٠ اهب سبتلت الثا عراضملا:لعفلل ةبصانلا نا نع هزيم

 يفغت تف هوحنو مكن يقيلالَع لدي لعفب تةبسس اذا كل عفلل ةبصان اهنوك عنب
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 ةدئازلا انلقو ةفوصوموا تناك ةلوصومةيعمالا امل اجارخإ ةيفرحلا ام ادلق ( حاضيإ )

 عاونا عم لطبب ال فرحالا هذه لمه ناف ةي ردصملا ةقرملا شو ةدئازلا ريغل احارخا

 ا 10 50لا نع أجلا زيت طخلا يف اهنع ةلوطفم شكت نكاو اهعم ةلماع ىقبت لب ها
 ةفاكلا أمعم فرحالا هذه لمع لطب امناو ٠ كعفتي ربصت ام لعل وحنو قاب هى امنا

 1 لاقيف لاعفالا لع لخدت هذه ام ايم ت تاصتا ىتم اذهلو « :اينالاب اضاصخج اان هنال

 . تيا تيقب امئاو ١ارج لهو و توملا ىلا اوعس امن أكو ٠ كوخا بهذ انكلو ٠ دي ز ماق امنا
 ةلمجا ىلعالا اهلوخد عمسي مل ذا روكذملا اهصاصتخا ءاقبل اهب ام لاصتا عم اهلمج ىلع

 اهتمامح يلا ٠ انل اجلا اذه اهتيل الا تلاق ) هلوق ىوري املمعلا لع اهئاقب ا
 ٠ هعفرو ماما بصنب ( دقف هفصن وأ

 فرحالا هذه نم ففخن ىتلا ام س

 110 ناكر نأو نإ واف نولاب ةموتحلا
 تففخ اذا ةزمهلا ةروسكلانامكح ام س

 "نإ لوقتف اهربخ يف ماللا مزاتو اهلامها رثكي و اهلامعإ لقي نا 5

 نظو داكو ناكك انتنان ناك ام الا لاعفالا نم اهيلي ال ناو ٠ تال ديز

 ىلع ذئنيح ماللا لوخد مزليو ًايضام خسانلا نوكي نارك" الاو اهتاوخاو
 سقو اقل اديز تندظ : نإ وحنو ٠ ةريبكل تناك ناو لوقتف هيلومعم نم ىفاثلا

 كلذ ىلع
 لااوزا فيفختااب تفعض ابنال اهملاها رثك و ةففخنا نا لامعا لق امنا ( حاضيا )

 تاففخلا يقاوبلا يف اذكهو اهرخ آ نوكسو اهفهرح ناصقنب ظفللا ةبج نم لعفلاب اههبش
 ةيفانلا ناب سبتلت الثل اهربخ يف ماللاتمزل امئاد ٠ ”مئاق ا دي زنإ وحن لاعالاعمس دقو
 ةرا6 نوكفف ةيفاثلا نا ربخ لع لخدت ال ماللامذه نال ةيطخلا ةروصلا تح نم

 يف اك ماللا نع ىنغتسيفروكذملا سابتلالا اهعم نمي ةئيرق تم نكي ملام ٠ اهنع اهل
 رخفو حدم ماقم ماقملا-نوك انه ةنب رقلاف « نداعملا مارك تناك ”كلام ناو ٠٠ هلوق
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 “يليلخ :امكيتقي دحو ةرهزم اننضور لعل ٠ 0 ا "يقل اًركبل كذنع

 كل« لامعاو لصالا ”بيطلا يمع نكلو » ٠ أب ام كاخا نا ٠ انه نابي رغ اهتناو يفا

 ءالاانل ناف» . كماو "رق كابا نأك. نامأوت دي ز وخاو كاخا ناك نورئاس نحنو

 « افويصلاو سابعلا يبا ادب ٠ * افي رخلاو دوحلا .عيبرلا نا» ٠ « ”بالاو "ةبيحنلا

 ثيح ةيت "الا ةلغمالا نم ضيا ربما لومعم ]عو ربخعاو مسالا ىلع ماللا لخدا ل

 ينل لإ لاو رويال ام ىلارتئاو اقوه

 0 كابا تيل ٠ كنع تيضر يفا ٠ مهئامأ يف نوشحي سانلا رثكأ نا الا

 بنتكلاوت دح لا ةمزانمهبحاصدي نكح يذلا علا نإ ٠ نوملفملا همهنإ الا

 ب يمت هللا نإ و دوسحلا نإ٠ ةاوس الو ناهباشتم ال الخيو

 و يخا ةلقم نوكت نأ ىسع ةيسنرفالا ةرخابلا نا ٠ اهسيئر ةسردملا يف نإ

 * كيلع ”بضاخ .ًابضغ  كاخا نا ٠ هيوبيس» تاتكت غلاط ام كنا : ةرعث اهلا

 0 ٠ نهاكلا كاخا ةسينكلا يف نإ .”بحم بم همالغ اديز ناوكتعتيضرا 0|

 )0 د ءالكلا ريخ نأ ٠ ٠ ارحسنايبلا نم نإ ٠ براضل هاخا

 كنا ٠ دوهعلاب نايفاولااتنا اكنإ ٠ ٠رعاشلا تنا كنإ ٠ ةلئازلا يفن ايندلا نا ٠ ةزضصلا َلَع

 نيغلا نا ٠ عجر دق يك( مع نأ. ماو( كارت نا ب: نيعلا نا لفل نم بيرق

 مداق كل لالحا يلا .٠ ٠ شام دي دحلا عيال 1 كارم ترتدقارا

 لصف

 اهنم ففخن ام كحو ةيفرحلا ام اهتةل اذا فرحالا هذه كح يف

 ةيفرحلا اهاهتتمل اذان الا هذه ؟حام ف

 نم انك فرخالا هذه رشاوا :ةيازلاةيفارطا ال تقلل اذ 3

 ةفاكلا هذه ا لاقي اذهلو نيعوفرم ربخلاو اذعبملا ىلا اهدعب ام عجريف لمعلا

 لاصتا عم اهلاعا عمس دقف تيل الا٠”لبقم ورمع ايلعلو ٠ ”مئاق ثديز امنا لوقتف

 لامهالاب ”ريما ثديز اقيلو لامعالاب ثريملادي ز ايل لاقيف انس ام



 ا

 الاي لا نركب نا اريل مسالا نيب اطسوتم لومعملا نوكي نا ' 1

 هعم لا اذييتوأ

 هلومعم ىلع اهوخد زوجي ال هيلع ماللا لوخدل اجلاص ربخلا نكي مل اذاف ( حاضيا )
 ال برص ازمعل الل نأ لاقي ذلف ربا ىلع اطوخد عرف لومعملا ىلع اهوخد نال

 ا نورقم ريغ فرصتم_ضام لعف هنال هيلع ماللا لوخدل اص ريغ ربخلا

 ا ١ كماعطل لك |١ دب ز نالاقي الف ربخلاو مسالا نيب اًطسوتم لومعملا نكي مل اذا

 ذآ لاقي الف (ريبع ناكوا قلطنم كارلا ديز نا لاقي الف الاح لوما نك
 "004 نآك وأ براض ام ارمعل الا ادي زنا لاقي القى غتسمناكوا ”ييط اسفنل ( دل
 لخدت اًقلطم ًالوعفملومعملا ناك اذا هناىلع٠ ”رئاس قي رطللو دي ز نأ لاقب الف هعم

 5 اناادكو براض ب ركل دياز نا لوقتف ربخلاو ' مسالا نيب طسوت اذا ماللا هيلع

 ظ ا أنا | دي ز نا لوقتف هل الوعفم

 اقل رج ا لدا نا مسا لع اضيا ماللا هذه لوخد زوجي 1 ( هيبنت

 يف نا لوالا لاثف كلذكو ه يار لومعم نع وا رورحمو راج وا فرظ وه يذلا
 رمعل كدنع ناو ”ئاق ديزل رادلا يف نا يناثلا لاثمو ٠ كيل كدنع اواي 0
 نا وحن ربملاو مسالا نيب طسوت اذا لصفلا ريع ىلع اضيا ماللا هذه لخدت 5 سلا
 رخأتملا مسالا ىلَعوا طسوتملا لصفلا ريمض ىلع ماللا هذهتلخد اذا " مامالا وهل اديَز

 اي انيررانلاب ما نا الو ”مئاقل ومل دي ز نا لاقي الف ضبا ربخلا لع لخدت م

 ل مووهل

 نسب رع

 نيلالهنيب هعض طلغ هيف سبل امو اهيفعقاولا طلغلا هجو ركذاو ةين الالم ملصا 4

 نواجلملا عجرم ٠ كوباو مداق كابا < لعل ٠ ادغ نارفاسم كوخاو 12

 موحنلاو ”فوسكم رمقلا نأك ٠ كوخاو ”مجار يخا تيل ٠ اعجر هوخاو سرطب <نكل
 ”00 راد لشق اليثل سارلا نا' ٠ ىلل سلا نا قودعصلا تكول لا

 ا سور نا. رس كي نشا نا :رادلا يف د زا نا -يئانأ,عرسمل



 "ا

 روك ذملا هربخ ادتبم هلعج لع وا :( رعاشلا سرف مسا راّيقو ) ةبي رغ يا كلذكراّيقو
 «نافند ىوملاب اجوبت ( ناو“ ٠ امناو يفاف ”بط له يليلخ » هلوتك قوذحلا ,ه نارا

 نافند اَتناو الا فنئد هريدقأ فودحمناربخو زك دل اناقنو هرنخ ادتبم اةناف

 ةئلابملا داري ام دنع نوكيف هذه نا ربخ لع ادنبالا مال _لوخد ماو ٠ هيلع سقو
 نا ماللا هذه قح ناكو ركذثس يتلاطورشلا ربخلا ىفوتسا اذا زئاج وهو ديك أتلا يف
 0 ديك أتلل تناك أل نكل ٠ ردصلا اهل نال مالكلا لوا َلَع لخدت
 ( اهوجرحد يا ) ربما ىلا ماللا اوقلحز ناب امهنيب اوقرفف دحاو ىنعمل نيفرح نيب عمجلا
 لماعلا حو ةلماعنا نوكلنإ اورخري ملو ماللا اورخا امئاو ٠ ةقلحزملاءاللا ىمست اذهلو
 ٠ ةيعرفلاو ةيفرحلاب نا لمع فعض عم اريس ال ميدقتلا

 نا ربخ ىلع مالا لوخدل ةمزاللا طورشلا ينام سس

 دهن زوجي م ناك اذِإ مسالا نحاارشلوم نر نا ا 3

 ظ 00 نأ 22 .ًايفنم نوكي .ال نا 5 هيلع هلومعم مدقتي ال نا ؟ هيلع

 بهاذا اذيز نإ كلوقطو ل1 وتلا املا تك الاخ اقرضتم ايضاخاللا

 لوخد زوجي الف هيلع م'دقو مسالا لع عدت زوجي امم ربما ناك اذاف ( حاضيا )

 زوجيالف هيلع هلومعم مدقث اذا اذكو ٠ !ديز رادلا ىنل نإ لاقي الف ذئنيح هيلع ماللا
 الف يفنم ناك اذا اذكو ٠ لك آل كءاعط اديز نا لاقي الف ربما ّلَع ماللا لوخد

 نا لاقي الف دق نم الاخ اًقرسهتمايضام العف ناكوا اذكو ٠ موقي املا دي ز نا لاقي
 نا لاقيف ماللا هيلع لخدت !دءاج ناك اذا يفاملا ربخلا نا هنم مهغو ٠ ماقل ديز
 ًاتورقم فرصتملا يضاملا ناكول اذكو ٠ لجرلا معنل ا ديز ناو موقي نا ىسل اني

 هنم مهفيو ٠ هببشنف عراضملا نم يضاملا برقث دق نال ماق دقل اديز نا لاقيف دق

 ريغوا موقيل دي ز نا وحن ناك اذرصتم ماللا هيلع لخدت اعراضم ناك اذا ريخلا نا ًاضيا

 ٠ رشلا رذيل اديز ناوجن فرصنم
 ريما لومعم ىلع ماللا هذه لوخدل طرتشي اذام س

 هيلع ماللا لوخدل احلا ربخلا نوكي نا ١ يو طورش ةثالث ج

5 
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 اهدعب يتلا ةلملا ىنعم نم ًاًئيش ريغت الو اهلبق امكاردتسال يأت اهنال وكل كلذ يفايب

 0 وسلا نا كليف ضيا اهب قحلتو ورمعو وا معو مئاق دي ز نكل لوقتف
 يف ةروسكلا نا اهيف ؛بقاعت يتلا عضاوملا يف كلذو ديكوتلا انس فاه
 مئاق اديز نأ تحاك و: :بواقلا را ايس اذا < لبا مقوم عوق

 . اهيلومعم عم نا نوكتف ةلمج الا نوكي ال بولقلا لاعفا لومعم نال "ورمعو وا امو
 ماللا لخدت نا زوجي اذهلو ٠ ردصملاب اهربخ عم ةلوئوم تناك نأو اهيلوعفم دسم ةداس
 اذهعقن مل ناف “٠ مئاقل دي ز نإ تملع لوقتف اًبوجو اهتزمه رسكت _ذئنيحو اهربخ يف

 واآ 6 مئاق اديز نا يغلب لاقي الف كلذ اهيف عنتما درؤسكملا نافل ل ملو عقوملا

 مدقث بضللا الا ابعسا ىلع فوطعملا يف زوي الف بابلا اذه فرحا ةيقب اما ٠ ورمجو

 رابخالا نع مالكلا اهجارخاب ابعم ءادتبالا ىنعم لاوزل هنع رخأت وا ربجلا لع فوطعملا
 2 ليقدقف نأ مسا لعتوطعملا عفر اماو٠ يجرتلا وا ينتلاب هبلط وا هب هيبشعلا ىلا دئسملاب

 ءادثبالا نم اهلبق ام لم ىلع ةفوطعم ةيئادتبا هتامحو فوذحم هريخ ادتبم هنا لع ضيا

 كلك براض | ديز ناكلوق وحن لصاف م ناك ناربحلا يف ريمضلا لع فوطعم دوفم وا

 ةورمعو يا فوذح ربملاو ادتبم وهف ورمعو مئاق أ دي زنا ون لصاف نكيمل اف ”ورمعو
 اذه نا ماعاو ٠ رهشاو ىلواوهو لصالا وه كلذ لك يف ب 00
 نا كاس نكلو لب ادعام فطعلا فورحن م اهريغو واولاب انه زوجي فطعلا
 تعنلا يف موق هزاجا ناو حيحصلا ىلع عباوتلا نم قسنلا فطع ري ريغ يف زوجي ال كلذ

 بصنلا نيعتو عفرلا عنتما امنا ملعأو»٠ لدبلا يف هساق مهضعبوو ديك أتلاو نايبلا فطعو

 ل 1 لوفعم لل نافع نالما دراي الق ربخا رك بق ن مسا ىلع فوطعملا يف

 اال الا نائاق ناك و رمع عفرب نامئاق 0 عون وهو

 ادتيم وه يذلا ورمع مرع ربخ هنا ثيح نم دز "الزمعمواهريش هنا تلي

 عنتمأ اذهلو تار ١ .رائاق وهو داو لومعم ىلع ادراوت دق نافاتخم نالماع درجتلاو ناو

 ةلالدأ ربخلا فوذخم ادتبم عوفرملا لعج لع وهف هنم درو امو ٠ بصنلا نيعتو عفرلا
 ”رايقو يناف . هلحر ةئيدملاب ىسما كي نف » هلوقك ٠ هميدقث ةظحال.» عم هيلع روكذملا

 يا روكذملا هيلع لد فوذحم هربخ ادئبم رايقو رخوم ناربخ بي رغف« ”بب رغل اهب
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 امأ ٠ ينتدعو كنأ عم يندوعت كنأ يف تبغر ٠ بئاجملا وبا رهدلا نأ يلوق ٠ ينروزت
 يثرسي ٠ توريب ءانيم ادغ حربت ةيسارفالا ةعرادلا نا لوقثا ٠ : يا يلق اي ينتدعو

 ٠ راثكم هنأ الا كيخا مالك
 اميمح متفلاو ردكلاهيف حصي امو اهحتن وانا ةزمه رسك هيف نيعشي امىملا ةباتكلاب رشا ١59
 مسقا «يدهع تنخ ام كنا فاحتأ - لبلاك حئاه هنا اذاف رجلا ىلا دايصلا لصو

 قئالخلا نا كلوق - ححني هناف هللا لع لكشم وهو رفاسي نم ٠ ا دغ رفاسمل هنا كوخا
 فااخن ال ي#را كل هنا ٠ كيلا هناسحا لع هللا دمحت كنا لوقلا ريخ ٠ اهقلاخ فرعت

 ٠اوتامءايبنالا نا ىتح سانلا تام ٠ يئاقفر تكردا ينا ىتح تعرسا ٠ اهلك م ءارق لع

 ىلا يرسنل ٠ ةليل نباو ينا رت ملا » فان رفسلا نا مرجال ٠ ادغ رفاسم كنا اقخأ
 هناريغ بدكوم رهدلا «”هسنمخ هلل ناف ءيش نم متنغام نا اولعاو » « اههانس ولعي نيران
 :رضم هلا لسكلا رذعبا ٠ رعاش !ًديز نا اما ٠ ساق

 الملا وكلا نإ مسا ىلع فوطعملا مكح يف

 ماللاب اهربخ نارتقاو

 ١ لف ةكذس انو :ربللا 5 د نا مسا ىلع فوطعملا كح ا 51

 بصنلا فوطعما ين زاج ربخلا ركذ دعب نا مسا ىلع فادعاذا ج
 | ديزنا وحن ىنعملايف هرابتعايقابلا ءادتبالا نمهلحل اعبت مفرلاو الا ظفلا اعبت

 صن حنو ربحا ركاذ لبق هيلع فطعاذاو ورمتو داارمتو كيابل
 ريغ ال بصنلاب نامئاق ارمعو اديز ناوحن فوطعلا

 ةبسنلا ديكأتل اهنال اهريغ نود ةزمهلا ةرودككا نا يف كلذزاج اما ( حاضيا )
 قحلب وةلما ىنعم ريغت ال اهنال ءادتبالا ىنعم ريغت الف مدقناك اهربخو اهمسا نيب ةعقاولا
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 بوصنم أةحو لا لا الو هنأ اقحأ يا اح ىتعمي ابلعج ىلع جنلاو ةيحاتفتسالا الا ةلزنمي

 مرجال لعج لع مرج ال دعب رسكحلاو ٠ قح يفأ يا ةيرابتعالا ةيفرظلا ّس

 اهتلص عم ناو ايضا الف مرج لعج ىلع حتتفلاو مسقلا تاوج ةلملا نوكتو نيعلا هل

 ابلعج ىلع هيلع فطعلل ملاص درفمب ةقوبسملا اولا دعب رسكلاو ٠ هل لعاف ردصم ليؤات يف

 يف رسكلاو ٠ عوجت ال ن اك اقطع حتفلاو ىلوالا نا ةلم لع فطعلل وا فانئتسالل
 تلاو ظفللا اذه لوقلا ريخ تلق كناك ةي اكحلا دصقل ةلمجلاب رابخالا ىلع نماثلا عضوملا

 نااطشوتو لوقلا ادتبما ربخ ردصم ليوأت يف نا نوكتف هللا دمح لوقلا ريخ ىنعم ل

 اهتنو اهتزمه سك زاوجلا طرش ًالوق اهربخ نوكيو لوقل اربخ نوكت نايا نيلوقلا نيب
 رسكلاف يناثلا لوقلا, زنا وا هللا دمحا ينأ يبلع وحن ريغ ال حتفلاف لوالا لوقلا ىنتنا ناف

 0 00 ل فرك هللا دمحم ادي ز نإ لوقو نماوح ينإ لوقو ١١

 ٠ كل ودع هنال يا رجلا فرح ريدقن لع لاو فائئتسالا

 نيرامت

 جالا لجل يف نا ورم ريك لشو لس يال كة
 باتتكلا تب راشا٠ موحر هلا كب ر نإ ٠ ةلوغمالا حرشي ذاتسالا نإ ثيح سلجا
 يفاتا. مدقتلل لضفلا نإ الا . ىفوعست نأ نم مظعال ومنلا لئاسه نإ ٠ ٠ ديفم هنإ يذلا
 لسكت ال ٠ برق صحنلا نإ دعتسا .لداع يضاقلا نإ ٌث. رفسلا ةبها ىلع يفإ ذا كلوسر
 لاق“ ناكل دي ز نإ هللاو٠ رودت ضرالا نإ هللاو . كدبع يإ ميرماي ٠ رسخن كناف

 رثلا)فطقتن انن إو يقا . حييصف هن دلو كوخاو ٠ ملاع هنإ كوبا ٠ قودصلا يف لاملا نإ

 . ةلئازا ايندلا نإ تيار ٠ .لاغل رمشلا نإ تلخ
 ةيلاتلاةلغمالا يف نا ةزم * تف بجو ببس يال ركذا ٠6

 امربصا ٠ كعع بانتا كنيب و ينيب لاملا نآوا ٠ كي ةرم لك تذرف

 لضفلا نأ تفرع“ ةيناثعلا ةلوذلل ةرصانم لودلا رثكأ أ نأ ععس ٠ بجاو ربصلا نأ
 نيعمحلا ءالعلا دنع“ كاخا بحت كنأو كرفس يف أب ٠ كروزا يلأ تب ١ دي دل كل
 اللا اجر + تامل ةبص نطولا ةرجابم نأ. الول + رودت ىتلا يي ةيضرالا ةكلا نأ



 ا ةا/

 اناس ل اا

 ىلع اهتلص لايشال اهيلومه» دسم ةواس اهب لصنن نا زوجي هئاف تيل عم الا ٠ ماع ادي ز
 ٠ لامعتسالا يف ريثك وهو لاحلا َلَع فقاو كنأ تيل وحن هيلا دعملاو دنسملا

 ابحتفو ةزمحلا ردك اهيف زوجي يتلا عضاوملا ام : س
 اديز نإ اذاف تجرخ وحن ةيئاحفلا اذا دعب تغقو اذا 1 غو ةعسما 3

 وحن ماللا اهربخ يف سيلو هلعفب ظوفلملا مسقلل اباوج تعقو اذا ” فقاو

 همركأ يناف يلرزي نم وحن ءازجلا ءاف دعب تعقو اذا ع ا دغلحار ا دز ل مسقا

 هن إىتح دي ز ضرم وحنو رك كنْإ تح كنافص تفرع وحن ىتح دعب تعقز اذا ؛
4 

 اذإ د انكلمل نونبحلا الو هن امأ وحب ام أ دعب ثمقو اذا ها الش ن١
 بزرع ١

 ةقوبسم وأو دعب تعقو اذا 7 محار هللا نأ مرجال وحن مرج ال دعب تعقو

 اهيف أمظت ال كنْأو ىرعت الو عوج ال نإ كل نا وحنهيلع فطعلل اص درفمب

 ريخوحن دحاو لئاقلاو الوق اهربخ ناكو لوقل اربخ تءقو اذا 8 يحضن الو

 كلو دعهن أ دير رذخا وحن ليلعتلاعضوم يفتعق واذا 9 هللا دمحا يف لوقلا

 ةلمج اهريدقت حصي هنال  عضاوملا هذه يف اهحتنو نا ةزمه رسك زاجامنا ( حاضبا )
 ةيئاجتلا اذا دعب ركلاف هيلعو مدقن اةكاهرد سو نم دس ار دبش ابليوأت معو

 لعجي ردصمب اهتلص عم اهلي وأ ىلَع تفلاو فقاو ديز اذاف ةلزنمب نوكتف ةلمح اهلعج لع
 ابلعج ىلع مسقلا دعب رسكلاو * دوحوم دي ز فوقو اذاف ريدقتلاو ريلا نوذحم ادعبم

 رسكلاو ٠ راجلا طاقساب بوصنم ردصملب وأت يف اهتلص عم اهنا ىلع تلا هل اراوج ةلمج

 اهتاص عم اهاعج ىلِء جتفلاو طرشلا اهب بيجا ةلمح اهيلومم عم اهلعج ىلع ءازجلا ءاف دعب

 فوذحم ادعبم اربخ هلعج زوجيو دوجوم هماركاف ريدقتلاو ربخلا نوذحم ادتبم أردصم
 عضوم يف نا نوكتف ةيئادتبا ىتح لعج َلَع ىت> دعب رسكلاو ٠ ماركالا هوازجخل ريدقتلاو

 ةراجلا ىتحب رورجم ردصم لي وأت يف نا نوكتف ةفطاعوا ةراج اباعج لَ حننفلاو ةلججا
 اما رابثعا ىلع اما دعب رسكلاو ٠ هبارعا يف هعبتيف هلبق ام لَم ةفطاعلا ىتحب فوطعم وا
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 ينغلب وحن رهاظ لعمل اما لعافلا لحم يف تعقو لذا ١ يهو ةعست جا

 نا ىلع ةانب مثربص تبث وأو يا اوربص مهنأ ولو هلوق وحن ردقم لعفل وا حجات كنأ

 | سلاج اديز نآاماة.وعننو تت ةريدقل فوذخ لعفل لعاف و دعب عوفرملا

 اذ ١ ةردصملا ةعمالا ةلجلاب لضوت ال ةيردصملا ام نا ّس ةانب تبث ام يا

 اذا 5“ هاج اّديز نأفرعأوحن لعافلا يئانل يف تمقو اذا "م مسالا وهو
 اذا "6 مجار اديز نأ تفرعوحن لوقلاب 5ك ريغ هب لوعفم عضوميف ثعقو

 ينندحت كنأو كسواجينبجب و كالجا ينأ تق وحنهءم وا هل لوعفم مضوم يف تعقو

 كارلا هنمو 3 درؤلا ىرت فلن استاثا نيو ردا دعم مضوم يف تمقو اذا 5

 01 ري عضوم يف تعقو اذا + رفاغ هللا نأ الول وحن ةيعاتتمالا الول دعب

 كي دقتعم يا لضاف كنأ يداقتعا وحن اهربخ هنلع قداص ريغو لوق ريغ ىنعم

 تمعقو اذا 7 لضاف كن يلوق وحن أهرست بجو الق مسالا ناك نافذ كلضف

 تقثو وحن فرحلاب وا ليغب كنأ عم كبحا وحنةفاضالاب اما رورحملا عضوم يف

 ١117 11 لوقنا وحن نلقلا ىز يرامخلا لوقلا ذسسب تءقو اذا" نما كنأب

 سانلاب رخست كنأ الا كتافص ينبجين وحن ىنثتسم عضوم يف تعقو اذا 9 ا
 اهلي وأت الا اهيف حصي ال هنال عضاوملا هذه يف نا ةزمثه حتف بجو امنا ( حاضيا )

 ( ماط نأ لبق يذلا لئاعلا ىضتقم بس لع رورجم وا اب ودنم وا اًءوفرم نوكيل ردصمب
 : ةلمح اهدعب ام لعج ىلا لييس الو:اردقم وأ

 فرطظ عضوم يف الو قلطم لوغفم عضوم يف ةزمملا ةحوتفملا نا عقن ال ١" (هيبنت)
 لوأت اهنال اهتاوخال اذبلا عمت نرا اهيف زوجي ؟ ا عضوم يف الو لاح عضوم يف الو

 نأ كدنع نأآك و لضاف كن أ يددع نإ وحن ربخلاب امهنبب لصفي نا طرشب نكل ردصب



 د

 حصي ال ثيحو ريغ ال ةزمهلا ةروسكم ىهف نا دعب ةلمجلا ريدقث الا حصي ال ثيح هنا

 يهف درفملا وا ةلججلاريدقل حضي ثيحو الإ سبل ةزمحلا ةحوتفم يف ردصملا ليوأتالا
 انلق كك ةصاخ مضاوم ابنم لكك اوركد دقو ٠ اهتحوتفم وا ةزمملا رولا

 ايوجو نا ةزمش اهيف رسكت ىتلا عضاوملا ام س

 أهريخ نرتقا اذا © لضاف هنإ يذلاءاج وحن لوصوملا ةلص ردص يف تعقو اذا ؟
 ناسنالا نإ الا وحن ةيحاتفتسالاالادعب تعقو اذا ءيركل كنإ وحن ديكو تلامالب
 . فقاو بيطملا نإ ثيح سلجا وحن ذا وا ثييح دعب تقو اذا 6

 تمقو اذا 7 عجار ادي ز نإ وحن مثدعب تعقواذا *لبقم ءاتدلا نإ ذا كتئجو
 اذإ 4 دفن دق دازلا ناؤ بهذتالو ٠لصو دق ودعلا نإ قوحن يبنلاو رمالا دعب

 ًاناوج تمعقو اذا 4 ةليللا هذه يب رفكت كنإ سرطب ايوحن ءادنلا دعب تعقو

 توذك كاخا نإ هللاو وحنو ءافو وذل كنإ هللاو وحن (منود واماللاعم ءاوس مسقلل
 ةل 10 تلق وحن نظلا ىرحم يراجلا ريغ لوقلاب تيكحح اذا ٠

 ” اوس يناتاوحت هل ةفصوا لضاف .هنإ دي زاوخن نيع مسا نعاربخ مق

 كوخال | ذب ْْز نات ملع وحن ماللاب اهنع قلعدقو بولَقلا لاعفا نم لعف دعب سعقو

 هنأ يدنع يذلا ءاج وحن ابوجو اهتزمهحتفن ةلصلا وشحيف ناتمعقو اذا ١ ( هيبنت )
 ليما دي ز نأ لوقلأ وحن نظااىرحيراجلالوقلابتيكح اذا اهنزمه تفتك

 ةلب+لا ريدقت الا اهيفصي ال هنال مضاوملا هذه يف ةّمهلا سسك بجو امنا ( حاضيا )
 ٠ ردصملاب ايلي وات ىلا ليبس الو نادعب

 ايوجو نأ ةزمه اهيف حتفت يتلا مضاوملا اه س



54 

 ٠ كرمخ ةيياخلا يف نا ٠ ورم دنع يا نا ( ىنم غولب ىوأملا فرش يف ناول)٠ هرهص
 انتودع هددع ”نكل ٠ انمحري نم ريمالا ددع لعل ٠ نوراق "لام يدنع تيب

 اًزاوجمدقن يذلاو نيلالبب اًبوجو مدقن يذلا ربخلا طحأونيرّملا اذه دعأ 9

 10 كلو لم لكل رك ذاو الفغ هكرتا هتبترم يف قاب وه يذلاو نينمجنب

 ا 0 |رىف ارلخع اهلطعاو اهيناعم بسحب ةيئالا لجلا لع فرحالا هذه لِخذَأ

 ا قلسلا 5 دان اب ع لع دت نا زوجي ال ام ىلا
 وه لب ملاع ديز ٠ هب قدصتاف لام يدنع ٠ انروزي بيبحلا ٠ عيملا قلاخ هللا
 00 ا

 عم ٠ ا لدن ربملا ف عضاوتم وه ملاع كوخا 0 هديكسملا
 '000| لذ نم صرقك سعملا ١ نيل نم ةحفصك رحبلا٠ درولاك دعا ٠ رسب رسلا

 كرازنم مالغ ٠ همركا فرز نم ٠ نيلاطظلا ليو ءامحرال ىبوط ٠ ةضف نم سراك

 لصف

 نا ةزمه لاوحا يف
 نا ٌةزمهل الاحك س

 لكلو ٠ نيرمالا زاوجو حتفلا بوجوو رسكلا بوجو ةثالث 3

 ٠ ةءاخ عضاوم اهنم
 ابحففأ وا نا ا 0

 اماو اهدعب ةلخجا ريدقت ةعص وهف اهرسكل ماعلا طباضلا اما ج

 ىلا فاضم اهربخ عم ردصمب كبت ثيح يا ذدرفملا ريدقت ةحص وهف احتفل

 اهلومعم دسمو اهدار رك اهعسا

 وه كلذو ةمدقتملا ةثالثلا لاوحالا ثا نيبتث نيطباضلا نيذه نمو « حاضيا »



 و ١

 رورحمو راج وا فرظ وهو !زاوج مسالا لع ربخلا مدقثي ىتم و

 اب ءادتبالا عوسإ 32 ف رعم مسالا ناكو كلذك ناك ىتم ج

 هللا دنع ناو انبدبح ر ادلا يف لعل : هللا دنع نيتسحلا ءازج ناو رادلا يف انبنبح لمل وحن

 ٠ فرحالا ةيقب سقو نيدسحما ءازج

 رورحم وا راج وا فرظ ا س

 نم نا وحن اهب ءادتبالل غوسم ال. ةضحم ةركت مسال الا ناكاذا كلذ ج
 ةنيدملا يف ناوحن ربخلا نم ءيش بي الاي نال ١ نايبلا

 ٠ ءاخا ديز دنع نأكو ٠ اهيلاو
30 0 

 اًديز كماعط نا لاقي الف ملال هد زري الفرا كك 3
 هناف ارورحتو اراجوا افرظ ناك اذا الا“ قراس صللا لاملا لمت الو | ١)

 [فارازرع كتبحص ىف ناو 0 "لدنع نا لاقيف مدقي نا زوجي

 ني رامت

 اهبنم لكل اهعسرت ةمالعب ةينالا لما يف اهرابخانم فرحالا هذه ءامسا زيم |

 وز ا ا ( (رسيرسصلا عينا ]

 رم ىلا نيليش ٠ هقعاوص يدنع يذلا ماغلا تي | ٠١) (نيدسحملا نم نوكاف ١ ةرك يل نأ

 0 فيغر "مثلا نأك -انمحري هللا لعل ( نوملمعت ماو ةجح ممل لعل ) ( ؛يدلا هديع

 تيل ) كتوفي تقولا نأك .؟رعاش ريصت كتتبل ٠ حجان كلعل ٠ بيطخ هنكل اًبناكد يز
 م ةرخالاب كناك تيضر دقو كب ينأك ٠ نك مل ايندلاب كن أك( دعت ام انتزجنا !”دده

 ةملاطملا يف نا يلد يملا لم اررط تق قة سيول
 لوح شحولا نويع نك ) اب حاص رادلا يف تيل ٠هراد يف ”بيبحلا لعل. علا

 ورم دنع نركل ٠ هيخا نب ا ديز دنع نأك( بقشي ةثب ل يذلا ”عزجلا اناحراو ٠ 0 ظ

 انف



 ا

 امال لابقالاك ايضتو فر فرسالا هذه تلمع امناو « هتيفخا مدقم يو ريطلا مداوق
 دال اهيا ١ تبشاو امبب ءاندتسالاو ربطاو ادعملا لع اهوخد موزأ يف ناك تببشا

 ام بالا نكن ناك لمع سكع تام امئاو . تفرع اك ىنعمو اظفل يضم
 تيطعاف 1 1ك اهرابخلا يف اهيناعم نالو ةيرفلا لع ًاهيبنت رخأ عافك يطا ذك
 بصنلا وهو تالضفلا بارعا تيطعاف تالضفلاك أه ئايساو عفرلا وهو دمعلا بارعا

 ءايساك ريدصتلا مزاللا ادعبملاك كلذو نإ هبصنت ال ام ادتبملا نم نا ٍلعا « هيبنت »

 تعنلاب هنع ربخلا وهو ىذحلا بجاولا ادتبملاكو ناشلا ريم الا كوطرشلاو مابفتسالا

 هعفرت ال ام اضيا ربما نمو ٠ نموملل ىبوط وحن ءادتبالا بجاولا ادتبملاكو عوطقملا
 ام درو اذاو ٠ هعجارف امهيف نراك باب يف رم ام رخآ يلا يئاشنالاو ياطلا ربخلاك

 آ0 يدتت لص : لاننالا وا ئلطلاب اع ربخا وا ردصلا هلام لعتاخداهتا هرزال
 لو . لا نم هنا كيلا ٠« امون ةسينكلا لخدي نم نا » هلوقيك لوالا يف ناشلا

 مكليل نع مهليل اوبسحت ال ٠مهديس سما متاتق نيذلا نا ) هلوقك يناغلا يفلوقلا ريدقت
 اوس ال هيفالوتماا ل ا

 هتاذ يف هرابتعاب و هتبترم رابتعاب فرحالا هذه ربخ مك ا 7

 3 مسالا نع : دبا 1 رخءوم اهيف ىقب هنأف هتبترم رابتعاب اما ا

 + اما ذئنيح مدقيف رورو ا ًاقرظ ناك اذاالا مئاق !ًديز نا

 0 نوكيف ادتبلا رك وهف هتاذ يف هرابتعاب اماو ٠ أب وجو اماو
 يا ةلج هيش نوكلياو سل وول !ىب 5 ناو اتمحري هللا لغل وت ةاج نوكيا

 كددع نوراق لام تيل ٠ رادلا يفاديز ناون ارورجيو ع وأ ًافرظ

 هذه نال بابلا اذه كي ربخلاو مسالا نيب بيترتلا ظفح بجو امنا ( حاضيا )
 يعرفلا لمعلاو ًاضيا يعرف اهلمت نوكي نا دي راف لمعلا يف لعفلا نع عورف فرحالا

 لوم يف فرصنن مل اهتيعرفل روكذملا لمعلا تاما ايلف عوفرملا ىلع بوصنملا مدقتي نا
 ةيعرفلاو ةيفرحلاب ل عفلا ةبتر نعاهطاطحن ال لءفلا يلو ممم يف فرصتي 5 والا ىلعامهيناث يدقتب



 او|

 اهنوك لاح « اهرظنت يأ » ايندلاب ”رصبت ك١ اك امهيف ريدقللاو «تعلط دقو سمشلابو

 يناكل وقث ك٠ ةتباث ةيقاب يا لزت مل اهنوك لاح ةرخالاب رصبق كناكو ةلئاز يا نكت م
 فاك ن م حييجملا يلع ةكرم نك و٠ هيلع هرئاظن سقو لبقا دق هنوك لاح ليللاب رمعبا
 هب اماّتها هيبشتلا فرح مدقف ردساك ادي ز نا دسا ا ديز نأكل صأف ناو هيبشتلا

 قباس مالك نم دلوتي مهوت عفر كاردتسالاب دارملاو ٠اهيلع راجلا لوخدل نا ةزمث تمت
 هلع عم حلاص هنا مثوت عماسلان أكف ريرش هنكل ملا ديز كلوقف ءانشتسالاب ابيبش اعفر
 ناك ام كلوق هلثمو ريرش هنكل كلوق يف كاردتسالاب هولا كلذ تعفرف كلذ لاّتحال

 ممولا كلذ تمفرف ىنغلا ءافثناب ديز نع مركلا ,ون موت ةناكق رك هكل اينغ ديز
 مل ةنكل هتمركأل دي ز ءاج وا كلوق وحن دكاتلا <نكل درت دقو اذه ٠ ميرك هنكل كلوقب
 ناك ام بلط ينتاب دارملاو ٠ ليلق وهو نكلب دكاو ول نم ديفتسا ءيجلا مدعف ءيحي

 انلقو ٠ ملاع لهاجلا تيل وحن هيلع لوصحلا رسع ناك وا ٠ دوعي بابشلا تيل وحن اليختم
 ببيحلا لعل وحن يجرتلا هللاقيو بوبحن ا رمالل مقوتلا لعل ينعم نا يا١٠ خا لعل ىنعم

 .2يجافم ودعلا لعل وحن فوملا يا قافشالا هل لاقيو هورككلا رمالل عقوتلا وا٠ رئاز

 ىزيأ يا ىكزي هلعل كب ردي امو وحن ماهفتساللو ٠ركذتي هلعل وحن ليلعتلل لعل درت دقو
 لع لعل اهرهشا تاغل رششع لعل فيسو ٠ ليلق كلذلكد

 ظ فرحالا ذه لمخا
 ىلع ربخلا مفرتو اهعنا هنا ىلع ءادتبملا بصتت اهنا يا ناك لمع سكع جا

 كاخا نأكو ٠ لبقم رمح لملو ٠ بيبط كابا تيلو رعاش اديز ناوحن اهربخ هلا
 "٠ نابج هيكل

 تأأئاف ليللا منج دروسا اذا» هلوق ماو ابلمع يف حيحصلا وه اذه « حاضيا 0

 «» اعحاور ءابصلا مايا ترنلاب ٠.٠ )) هلوقو 04 ادسأ انساوخ نا اًفافخ كاطخ. . نكتلو ا

 فوذحم نبخلا نا ريدقل لف (افرخ الق وا ةمداق ءافوشت اذا هينزإ لا 0
 اعجاور تلبقاو ٠ ادسا مهاقلت ريدقتلاو لاح اما يناثلا بوصدملاو اهبعما لوالا بوصنملاو

 ٌةدحاو ةمداقلاو 00 افرح الِقو ”ةمداق ناهيشي ريدقتلاو فوذحلا ربا نم هب لوعفم وأ



 لايف

 رخاوالا ةحوتفم !دءاصف فرحا ةثالث لع ةعوضوم اهنالف اظفا اما ( حاضيا )

 ءاممالا لع لوخدلاب اهصاصتخالف الاعتسا اماو ٠ لعفاا ىنعم ةنمضتم اهنالف ىنعم اماو

 <رم اك ملكتملا ءاي َلَعاطوخد ددع اهب ةياقولا نون قوملو لاعفالاك

 فرحالا هذه يناعمام س
3 

 1 عم 7 هلام هيشنلا 1 ىنعمو 41 انلا نأ و 2 ىنعم جا

 نالتالاو سرالا لعل ىفمو ىكلا ترب ىتممو كارت

 نهذيف اهري رقثو ربخلاو مسالا نيب ةعقاولا ةبسنلا ةيأوقل ديكو تلا دارملا ( حاضيا )

 بطاخلا ناك اذا اهيف كششلا مفدل نوكي دقةبسنلا ديكوت نا م ةيبلس وا ةيباحيا لاخلا

 اهراكنا مفدأ نوحي دقو ٠ مئاق اديز نا ديز مايق يف ددرأي ل كلرتك ايقاس

 دقل وا ماق دقوا ماقيسملا نا حيسملا ةمايق ركشب نك كلوقك املا كتم بظاخللا ناك او

 1 ٍبجاو يناعلا هجرلاو نحس ديكاتلا نم لوالا هجولاو هراكتا ةجرد بسحي ماق
 ١ ن اكىنعم انلقو اًميلب نوكي ال نكل اًحنيحص اب رع مالكلا ناك مقو ناف مننممامهريغيفو
 00 اة العشم وا ادسإ ادي ز ناك نما دماج اهريجت ناك اون ىا اًفلطم هنفتلا

 لق ردقي نكل حجما | وه اذهو العف وا اًرورحوا اًقرظ ناكاذا اذكو ”ئاق اديز
 اديز نك مئاق ا دي ز نأك يف لوقتف ةييشتلا نعم زيظلل فوذحم فوصوم يحتمل والا

 راج واذ اك دا اينما تافش لم دقص اهرخ ناك نإ 'ليقو: اذه.« اق لجر وا ضخش

 ربما سفن نوكي لاوحالا هذه يف ممالا نال هيبشنلا ال كشان يعف ”العف وا اًرورجيو
 تأ جرفلاب 0ك ا كيرشلاو و رت لو ٠ هسقنب هيينألا ءيشلاو
 اا اعلا لزت مل ةرخا الاب كن أكو ٠ نكت مل ايندلاب كن اكو ٠ ىلبقم ءاتشلاب كنأكو

 فذح لعابعبا كناك يف فاكلا ناو اهكح َلعةيقاب ناك نا 5 لاو كلذ بارعا
 ااا ناك ريدقتلاو هب قامتم راجلاو اهربخ راجلا دعب امو نيلوالا نيلفملا يف فاضم
 فاكلا نا امهيف لبق ام نسحاف ناريخالا نالثملا اماو ٠ ءاعشلاب ”لبقمو ٠ جرفلاب رّضآ

 ظوم هي ةاج هدعب امو هب قلعتم راجلاو فوذحم امهف ريخلانكل مدقن ؟ نأك مسا

 لبقا دقو ليللاب يف اك مملوقك روصلا ضعب يف واولاب أهنارتقا ليلدب لالا ّلَع بصن
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 ٠ تحن نم طخ ةيناثلا َلكو قوف نم طخ

 نا قلولخا ٠ صحفلا يف ناطقسي ناذيملتلا ٠ حابصلا ددع هلمع يف لماع لك ذخاي

 ينهذ يف يش قلع ام١ ظق لمح يف عرشا ل ٠ تومت نا ىسع دنه ٠ رمقلا ”قشني
 "رقو روخصلا عيصتلا نا. ثكشوا ..هيلع نئارلا ىشنت تب و :بيظخلل ال
 ٠ ابهذي نا ايسع نادن الا ٠ نولمعي سانلا قفط: اهداقر نم سانلا تبه :- لاا
 ” دلطتي ناىسع تان الا ٠ نيقثري نا نقل واخ فابنلا . اركلي نااركشرا كل
 ىسع* كلنع ايضار هاسع ٠ هنع ىضرت كاسع ٠ مهسورد اوممت' نا ىسع نايبصلا ٠ ”نوتغل
 نا سرادملا كشوت ٠ ٌةديعب ةرهش تلان ةيبيذهت ةلاقم كوخا اشنا ٠ تنعتملا عنقي نا

 طقاستن موهنلا داكت . اعباتتم كماعط لعجتال ٠ باحسلا رم رمت مابالا تاعج ٠اهباوب | قلغت

 « انيسأت الو ىسالا ائيلع يضقي . انرئامض مكيجاتت نيح داكي » موحنلا طقاس هن 5

 ةيلاثلا ةلثمالاو تايبالا برعا /١٠

 (اهقفاوي هتارغ ضعب يف ءتينم نم رف نم كشوي )
 4 عالنو رايس قماكت هبا امم داك ىتح هيقساو )

 (اوعنعو اوان نا اوتاهلبق اذا ٠ اًوكشوال بارتلا”سانلا لئسواو)

 ((قبارق ”جرف هءارو نوكيا ٠ هيك عدلا ركلاىسع)
 6مل يفور لكلا +: هناك هب اينأي عرقا
 (ابيصا نمب نيرئاث مهاسع) (ابلعو ساك ران اهاسع )

 لصف

 اهتاوخاو نا ف

 لغفلاب ةهبشملا فرخحألا < لب

 لهوا لفلو تنلو 0 "نأكو نأو نإ شو ةتس ج

 لعفلاب ةهبشم تيمعس اذالا س

 الاهتساو ىنعمو أظفل ههبشت اهنال



 امم

 . اهريخو ابعما نع اهدعب لعفلاو نأ ىنغأ دقو

 ني رام

 ببسلا ركذاو ةيلاتلا ةلثمالا يف مقاولا أطخلا حلصا ٠
 كشوي اكل نا.« ناديزلا ئسع اموقي نا١٠ديز دآك موقي ٠ ءامسلا رطمت نا ىرح

 ينيع عمدلا حفست نا تقاولخا ٠ ماتركلا بركة رجشلا عطقي ٠ ليبسلا ءاوس اولضا نيذذلا

 كلبي ٠ رمثلا لباه بيغي ٠ بنعلا عرش جضدي ٠ لاثقلا ىلع اورماذتي نا لاجرلا تقفط
 ىلعاب خرصب نا دلولا نا بوذكلا قدصي نا داك ٠ ةيربلا 2 ىس وم موق داك اءوج

 ٠ ينيع نم ضيفي عمدلا قلواخا ٠ ًدغرفاسي ديز ىرح ٠ ةتوص
 ةيلاعلاةاغمالا يف كالذ كل زوخي ثيح لعفلا نيب وهنيب طسوتم ممالا ىلع ربحا مدق "4

 ترح ٠كيخا نزخم مهتلت نا رانلا تكشوا ابا نم رض ف رالا نا
 صحافلا ا 9 50 مدقي ديملألا وه . 8 1 اهقانعا 7-90 رهزت نا ةرحشلا

 ا” 11١ كيلا اًقوش ثوذت نا كما تكشؤا. ٠ حلسلا لع نم عقب دلولا لباه ٠ هلأسي 8 . ٠ . 3 ع

 قفط ٠ عورزم لك فلي دارجلا داك ٠ ظيغلا نم زيمتتي ودعلا داك .قزمتت كبايث تقلع
 . ةراضحلا جراعم يف نوقثري سانلا

 ثيحو ناب نارتقالا هيف <يثيحوهبنو ةيلاتلا لاعفالا ربخ ةي ردصملانابنرقا "8

 نا نم درجتلا هيف بلغي ثيحو نارتقالا هيف عنتمب ثيحو نارتقالا هيف بلغي

 نورقتفي ملاوما يفنوفرسينيذلا داك ٠ بيش لعتشي سارلا ذخا ٠ دمخت ةنئفلا ترح

 نمباقلا برك ٠ جضني بنعلا داك ٠ اهلفط عضرت مالا تّبه ٠ ةنبا بدوي بالا قفط
 نصغلا ىرسع هلع ضيفن سفنلا تك انرجا نم ماظن تقلع كارا خخ بوذد هاوج

 توملا نم رف نم كشوب ٠راصبالا فطخي قربلا داكب :ابارخ دوعت انضراة كشوف -قروي
 ضرالا تقلولخا ٠ ارعش دشني كوخا ماق . ملكتي بيطحلا ىربنا ٠ انايحا هديري

 ميعم كهذا كيس ٠ مهناطوا ىلا نودوعي نورحاهملا ئسع .- اضافتنا ضفشنت

 ل والا لععضت ناب ةيلاثلا لما يف ةماعلا لاعفالا ىلاو ةصقانلالاءفالا ىلا رشا 7
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 ناديزااوموقي نا ىس# ديز لوقتف هل قباطملا هريعص ناب نورقملا لعفلا عقرب و

 موقت نا ىسع دنه ثنكولايف اذكو اوموقي نا ىسع نوديزلاو اموقي نا ىسع
 قلولخاو كشوا اذكهو نه“ نا ىسع تادنحلاو ٠ اموقث نا ىسع نادنملاو

 ىلا دنست نا زوجيو روهجلا دنع روهشملاو مصفالا لامعتسالا وه اذه ( حاضيا )
 اموقي نا ايسع ناديزلاو موقي ناىبسسع دي ز لوقتف هل ًاقباطم اهيلع مدقث اذا مسالا ريمض

 ردصملا ىلا ال امنع رخأت ذا مسالا ىلا دنست تاو ٠ ما اوموقي نا اوسع نوديزلاو

 ارججاٍلهو تزاديزلا :اموقي نا: ىسعو ديز موقي نا يسع لوقتف لعفلاو ناب كوبسملا
 عنامنكب ملام اهعسا هذعب مسالاو اهربخ ناب نورقملا لعفلا نوكب و ةصقان رذئديح نوكتو
 لآ امداسإ زوج ال تيكرتلا اذه لدم ىف رع ابو بزي نااوطرش قالا
 اهومه.و نا ةلص نيب يبنجا وهو هب لصفلا مزاي الثل ةصقان اهلاعتساو رخاتملا مسالا

 روهشملاو حصفالا لوالا لامعتسالا بيكرتلا اذه لثميف مزليف هيلغو مدقل اك عونمت وهو
 ةثالثلا هذه ىوس اهاما ٠ كلذ لك يف قلواخاو كشوا ىسع ىلع سقو ٠ روهججلا دنع

 داك ديز لوقتف هيلع مدقث اذا مسالا ةلاخل اقبط رامضالا هيف بجي ةب راقملا لاعفا نم

 زوحي الو ٠ قابلا يف اررج لهو نوتومي اوداك نوديزلاو ناتومي اداكناديزلاو توي
 نوتومي داك نوديزلا وا ناتومي داك ناديزلا الثم لاقي الف رامغالا كرت

 لوقتف اهردكو نيسلا حيتف عفرلا ريمض اهب لصتا اذا يسع يف زوجي 7 ( هيبنت )
 هاسع اولاقو لصتملا بصنلا ريض ىلا ةددسم ىسع اولمعتسا ” نيسعو انيسعو تيسع

 لاوقا هحب رخ يف ةاحنلاو « اببصا نمب نيرئاث مثاع » هلوق هنمو موقل كاسعو موقي نا

 وه بصن ريمض نم اهب لصتا ام ناو اهلمع لع ةيقاب يسع نا روب+لا ددع اههجوا ةثالث
 دقف هذه ةلاملاو اهربخ نع اوعكس دقو كالول ون يف اك مفرلا روعض نع بان دقو اهمسا '

 مماسع » هلوق 15( وصنم ايرص م ءاج دقواهم | درحم وا ناب اًنورقم اءرافم درو

 ىسنع تجرخ فيك ظنا ( اهلعو :ضاك زان اهاسع تلقف ) هلوف يفك اءوفرغو « نيرثأث

 | هللاو لعل ةهباشمب اهرثأت نم نوكي نا دعب الف اهلكح نع
 ةينقان ىلع نركت نا ( كل ريخ وهو دبش اوهرخت ناىسع ) هلوق يف زوجي ( ةدئاف )



 ”ي املك

او لعل ربخ درجتي 5 نا نم اهربخ درحشيف ىنعملا
 ىسع ْف رخا ريثات 4 ءاسملا هياط ابر

 يضفملا عارسالا ةعوضوم اهنالف ك شوا اماو ءانروزي وا انروزيناديز يَفِع لوقف. ىهساك:

برقلل امهنافب كو داك ابيتخا فاللي برقلا 9
 نأ نمامهربخ در امبيف بلغكلذلو 

 ثدحلاب رابخالا مزاتسي وهو بابلا اذه يف ناب رنملا نتي نازوجي فك |

 تاذلانيع نوك ا ىنعملا يف هنع رثخلا نيع ريما نال حصي ال وهو تان

 ل اوعفدناو اريغك ها اغلا راكشتسا كلذلو و معن َج
 ا ا هوحلو ع هليوأت

 1 مقو امنا رابخرالا نا هيف ليق ام فاعلأ نا ّلَع مهيهاذم ابق تب راضت
 ردصلاب كبسلا دصقل ال يخارتااب نذئوتل ناب 'يج مث نا نم !ًدرحب لعفلاب

 طقف بابلا 1 سا كلذ نا ُّ

 اقل نت نم وحن ىف كلذ ىلا ان 00 ا 1 انكز

 بيصي سس ا دل كح 3 وحنو ٠ داكوا أ اطخا 7 نمو * داك وأ

 رسوي بركو يطخي داكو
 هدحو عوفرملاب يف كي يا ةمات 0 هذه ينَأَت له . س

 )0 دارلخاو كشواو  ىمع انعام ةصقان الا نكت ا 3

 ٠ ةمات لمعتتو ةصقان ل
 همأت ةث الغلا لاعفالا هذه لمعتسلا ىف

 رادصلا ىلا 2 كغ . اهعما ىلع ناب نعل هريخ مدقت ىت 0

 حس موقيو نأف ليز موقي نا اهل لءانركن ل كينللا

اكسو الع نسفو موعي لعاف دي زو ةمات ف يو ىسع لعاف ردصم ليوا
 

وحا عيمج يف هعم درفم دحاو ظفلب ىقبت اهيلع مسالا مدقت اذاو قلولخاو
 ةلا
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 تومت نا ةبراكدنه ٠ اهقانعا عطقمأ نا تب ك لبالا : هتكبش قزقل نا ةلشوم ديز ٠هتماع فلي هوبا قفاط ديز ٠ مديدحانل نولكت نوعرشت . راميتالا

 ركذلا ثيح نم لاعفالا هذه ربخ ماكحا يف
 ركذلا ثيح نم لاعفالا هذه ربخ محام ق

 طرشب هيلع مدقي نا زرجي هنا ريغ مسالا دعب دبا ركذي نا هكح عج
 لق الو دي ز تومي داك تومي ديز داك يف لوقتف ناب انورتم نرخ نا
 سييلا لبقي نا ىرح لبقي نا بيبحلا ىرح يف

 ةبراقملا لعف لعربملا مدقي نازوجي له س
 ال دماوجلا :رال ديز داك توبي لاقي لد ةلاصا زوج الالك 6

 اهبهنارتقا مدعوةي ردصملاناب هنارتقا ىلا رظنلاب لاعفالا عراب 2 كش
 ريخ وهو اهب هنارتقا بحي ام ١ ماسقا ةعبرا كلذ ىلارظنلاب وهج

 ريخ وهوأهبب هنارتقا عنتمي يأ اهنم هدرجن تدلل ام طقف قلولخاو ىرح
 ”+ طقق كشواو ىسع ربخ وهو اهب هنارتقأ بلغي أم * اهلك عورشلا لاعفا

 بوو دك رب وهو اهم هنأ
 ىسع نال بجي ملو ناب كشواو ىسع ربخ ناراقا بلغ امد . أرقي ديز عرش لوقت نا يجف لابقتسالل ناو لاحل عورشلا لاعفا نال ةافانملا نم امنيبب ال نانم عورشلا لاعفا ربخ هر بجو امئاو ٠ ىرحاهلشمو رطمت نا ءاهسلا تقاولخا لوقن نا بجين لبقثسملا يفالا نوكي ال وهو ءاجرلل امهناب "راع ناب قلولخاو ىرح ربخ ناراقأ بجو امنا( حاضيا)
 يف لعلب ةهباشملا ابيف ريتمت اهنال ليقو اهيف هب رعشي ام ىلا جانت الف ءاجرلا يلة

١ 



 ا

 ىسع ءانفتسا لع موقلا رثكأو ٠ هذوذشب مسحلا وا هجي رخت نم دب الف يناثلا تيبلا اما ديعبب
 رهاظلا مسالا يا يببسلا عفري نا ةصاخ أهدعب عراضملا يف زوجي هنا يف لاعفالا هذه نم

 هدهج عفرب 3 ”ءادبج غلب جاححلا ىسع اذام » هلوق هنمو مسالا ىلا دوعي ريمضب لصخملا

 ا! ب ميب ضيا يور هنا لع ٠ لوصوملا دئاع فنوذح هلوعفمو غابيب لعاف هنا َلَع

 هب غلبب يا فوذحم لوصوملا دئاعو جاجملا ريعض غلبي لعافو غلبيل هب الوعقم نوكيف
 ةتبلا هعفري نا زوجي الف يبدجالا رهاظلا مسالا اماو ٠ تيبلا يف دهاش ال ةياورلا هذهلعو

 نأ حييحصلاف ى» كالا حرف هءارو 0 ٠ هيف تيسما يذلا بوكلا ىسع » هلوق اماو

 ادتبم جرفو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ناك فرط كلر راو مع عسا ناعم نكي ف

 ذا ذاش هنا ميحصلاف « هنا هللا هب يتأي جرف : ىسع » هلوق اماو نوكيرخ خلو
 ظبرلا رظنا نكلو ىسغ مسا نم ىبنجا وهو أي ةالغاف ةلالجلا طفل ند نمسا
 ١ الق و ذيتلا كلذ ةروغو نماكش لهن هارت الفأ ىسع مسا لعدئاعلا هب نمءاملابامهنبب لصاحلا

 نيرا

 ّلَع ةلادلا نموه ام ىلاو ربخلا عوقو برق لع ةلادلالاعفالا نم وه امهلارمشا ٠١
 هيف عورشلا ىلع ةلادلا نم وه ام ىلاو هعوقو يف ءاجرلا

 فطخي قربلا داك - قهزت انسوفن تلبله ىتح «دشني رعاشلا قلع ودي قئاسلا قفط

 01 رعب سرفلا ملأ عدصتت نالابجلا ا ةرطقنا ءامنلا تقلواسا شي

 حالفلا به ٠ هرفس نم دوعي رفاسملا برك ٠ رهظت هلئاضفو هلاعا ترثا ٠ رشنعب هركذ
 000 | نك رأا كشري ٠ نيرهش انيفكت ةئسلا هذه ةلغ داكت ال ٠ ضرالا ترك
 0001 تراةشا 0

 بسلا ركذاو ةيلاعلا لجلا يف يف ةعقاولا طالغالا ملصا ٠؟

 00 طة سراقلا داك ٠ ينراح قاحار تبسع ٠ روع, نا نيرا قاولخت ام

 ٠ ةرفج يف أطقاس ديز كشوي ٠ لوسرلا عم رذفعا روضحلا عطتسي مل اذا انم لك لعج

 ازآآ دلع اك ارك ئوايتت نا ءاينلا ا 0 موجتللا تقفط
 0001 نأ ءاككلا قلع - ةفيطو ليصح يف هدو. سي نا ديز ىرح ٠ كولا هل فأي



 امل

 ٠ كرشلا يف عقب نا كشوم روفسعلا وحن ضيا لعاف

 ةبراقملا لاعفا نم دعب الف ذ عورشلا لاعفا نم افرصتم هارت ها هيلعو ( حاضيا )

 ذخأي و اًعيلب مالك ىشني دي ز ناكل وقتف ةمزاللا وا ةيدعتملا لاعفالا يقاك مات وه لب
 ٠ ارج لهوا رثاوم همالك لمحيو َءريك © |

 لاعفالا هذه ربخ يف طرتشب أدم سس

 هب ربخلا مسالا ريمضل اعفار نوكي نا ' ١ امراض العف َنوكي نأ 1

 ءاج امو ةتبلا ابنجا وا ايببس عفري نا زوجي الو ادا 5

 دود ليوأت لعومف كلذ فالخ لع

 اك عقب ملام متل اهمال اًعراضم ًالعف لامفالا هذه ربخ نوكينابجو امنا (حاضيا)
 مهفىلا ”تباف »هلوق اماو امل ةخلاص ءامسالاو ةيضاملا لاعفالا نكت رف اهيناعم كلذب رعشت

 : دايز ينب صولق تلعج دقو » هلوقو ا درفم ًامما ربخلا درو ثيح «ابئ ! تدك امو

 مل اذا لجرلا لمجل » هلوقو ةيعما ةلمج ربحا ءاج ثيح «”بي رق اهعترم راوكألا نم
 ذاش لب ردان كلذ لكف ايضام العف ربخلا لعج ثيح« ًالوسر لس اسرا جرخي نا عطعسب

 ربخلا مسالا ريمضل امفار ربملا نوكي نا بجو امئاو ٠ مهضعب هلوأت ناو هيلع ساقي ال
 نود لعفلاب سللت يذلا وه اهمسا نا لع ةلالدلل اهب يقأ امنا لاعفالا هذه نال هب هنع

 لاقي نا زوجي الف هيلعو كلذهل ققحتيل هيلع دوعي ريع لعفلا يف نوكي نا يضنقاف هريغ

 راتسم ريمت تومي ينف ثومي ديزوبا داكوا تومي ديز داكل ب هوبا تومي ديز داك
 هيقساو » هلوق اماو ٠ رهاظلا هفلخي نا زوجي ال ذا وه هريدفأ لصالا فالخ َلَع اًبوجو
 : ينلقثي تق ام اذا تاعج دقو » هلوقو « 'هعالمو 'هراجحا ينماكُت ٠ هثبا ام داكى تح

 تببلا يف هرأجحا نا َلعامهجي رت نكميو ناذاشف « لمثلا براشلا ضه: ضهناف يوت

 يناثلا تببلا يف 5 ىلع دئاعلا د داك مسا نم لائشا لدب لوالا

 داك مما نم ضعب لدب هراهحا نوكت نا لمشحي و لعاف ال تلعج مسا نم لائشا لدب
 10 تببلا اذه يف ذوذش ال ليق لب ٠ رهاظلا وه امك مب ا

 سلو دي ز تومي داك كلو دح ىلع ينملكت ربخلا نع رخأت دق داكل مسا هراجحا لمجت



 ام"

 اهعفرو ربخلاو ادتبملا ةام ىلع اطوخد ثيح نم ةصقانلا ناكل مع 3

 تومي ديز داكو حن اهربخ هنا اع ربخلا اهيصنو ابعسا هنا ىلع ادتبما
 ناك نع داك تدرفا"اذالا س

 عوفرملاب ءافتكالا مدعو لمعلا يفناك لثم تناك ناو داك نا عا

 ال اهربخ نا ١ روما ةتس يف اهئلاخت امنكل اهماكحا لكى يا اقلطم ال طقت

 وا ناك ايبيس رهاظلا عفري ال هنوك ؟ ردن امالا ًاعراضم ًالعفالا نوكي

 أهعما نيبو اهنبب طسوتي ال هنوك < اًقافتا اهيلع مدقتي ال هنوك * [يبنجا

 لجعنمو - داكوا باصا ىفأت نموحن لح نا هفذح زوجي هنوك 0 ناب نرتقم وهو
 هلا( كد فارانلو ناك تقال دازع ال انا داك وا ًاطخا

 ةبراقملا لاعفا اًعون < 0س

 ءارلا متفب 0 داك وهوربخلا عوقو برق لع لدي اه 1 ةذالث 3

 ىرحو ىسع وهو زبخلا عوقو ءاجر ىلع لدي ام * لبلهو كشواو اهرسكو

 قاعو قفطو أشثناو عرشو وه ربا يف عورشلا ص لدي ام * قلولخاو

 ا بهو ىربناو ماقو ذخاو لعجو

 ىلع لدب |ام يفو ملأو ىلو أ ربما عوقو برق ىلع لدي ام يف مضعب دازو (حاضيا)
 ابلك تلو ةبراقملا لاعفا لاعفالا هذه 5 لبق امئاو ٠ قبطو رثا هيف عورشلا

 « لسرملا زاحلا ليبس لع ءزل | مساب لكلا ةيمست باب نم تيأر اي ةبراقثل

 هفرصتم م 4 لاعفالا هذه ةنرعلا س

 و عراضم داكن م قتشيف كشوأو داك ادع ام اهكة دماجلاهلا ج
 او و توع نأ ا لوقتف عراضم ضم كشوا نم قتشيو قروي نذنلا داكن



 0 ل د 0 2 3 5 ا / 3 4 1
 7 * : ل 1 5 لأ 3 2 7 ( ١

 ١ ١ ايل 7 0 يام 00
0 0 6 0 

 0 هجوالا ركذاو لثما اذه برعأ ٠؟ 0

 هوخا أمفان الو !ريخ الماع 0
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 1 4 ميخو مايقعم 'عقرع ”يغبلاو رمدنم اهعاص ”نبالو ”ةاقنلا ًمدن) برعا م

 5 ( ياويل تلح ار # أب :نكلو .” :هئايلع  ءاضقلاب 0 ناز 000
 ا هم ٠| ءاشنإ “6

 0 00 يروا حتفي نا دارا نييلبابلا عضخا نا دعب لاك رع ا ا 39

 1 ٠ اولعف ام اولعفو ىرغصلا ةيسا اورمد نيذلا نييتيسلا دالب ىلا ٠ هشويجب هجوتفا
 ؟

 1 00 نوتاثقي ٠ ٠ .سساناتو بوتادللا نيب يلا نضرالا نوئطقل نويتيسلا ن نال 1

 0 ش ٠ مهيف 5 ةرطف ةلادعلا ٠ مايحلا | مهموام ٠ ٠ ةضفلاو بهذلا نوفرعي ال ٠٠ . دهشلاو

 0 ا ولا . ًقحاز سويرادب اوفرع الف .٠ مهقرافت ال 9
 7 ش رطضا١٠٠٠و عوجلا مهايعا دقو ثدالب ٠. ٠و سوي راد طسوت ىتح٠ ٠٠ لكوباه

 0 00 نم تاريح اذا 2: لوقن نيسسلا كللظ لإ ٠ دحا ثعبي نا سويراد :

 ٠ 0 ع اولظو ٠ 00 هب 1 30 ا قادر 00 3 ١

 لا ا 0 8 '

 0 عدفتلاللاتف٠ ٠ لحو اهنم دارإل هبتنا ٠٠ هداوق دحا نكل ١-٠ حرف عوضملا ةمال 1
 00 واروفصعلاك ءاغفلايف اوريطي مل نا سرفلا لعيلف ٠ ٠ ينعت ةيدملا هذه نا ٠ ٠ كلملا اب 2

 ماهم تايمر نم نوصلخي الف ةءدفضلاك ءاملايف اوروغب واةرافلك ضرالاق 0 رتل 1 0

 | [نئك امساك ٠ م عجري نا اذه دعب رطضاو اذ « سون راد نزلا ْ ٠

 . ةيلاملا 3 كالت يف هنع اًبئان كانه ماقا ٠ ٠ هراع رتسي ا

9 1 

 10 ةبراقملا لاعفا لم ام سا



 | م٠

 -ب فعضلا نم اهالوت امل اًفوذحم اهيلومعم دحا نوكي نا طرتشا امنا ( حاضيا )
 0 نامز يفرظ اهربخو اهعما نوكيب نا. طرتشا امناو مدقث ام لع ءاتلاب لصفلا

 تلخد اذا ةلمهه نوكت لب اهريغ يف لمعت الو اهيف اهلمج لهتسف اهريغ نمار 0

 لعفل لعاف اما ريجف « ريجم "تال نيح كراوج يغبي » هلوق يف ا نامزلا ءامسا ريغ ىلع

 مدعل ةلمبم تالو ريجت هل تاليا فوذحم ردملاو ادتبم وا ريجيل صحي تال يا فوذحم

 تال نا هيف ليق ام هجواف ( تنح اًده تالو راون تنح ) هلوق اماو نامزلا لع اطوخد
 مدقم ربخ فوذحي قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن مضوم يف ن ناكل ةراشا مسا انهو ةلمبم

 تاالو ريادقتلاو نحترم 5 ليوات يف ابلبق ةردقملا ةيردصملا نا عم تنحو

 ٠ ملعا هللاو نيدح كلانه

 ني رام

 اا ةالنآلا ف سلب ةيبنشملا فرخالا لمع طب اهلجا نم يذلا نسبسلا ىزأ 7
 تنا دادولا دهعام - عفني ال ءاودالا اود اذه ام ٠ ايش كديفي ال لع الا كلعام

 حودمم لضفلا اما ٠ ”ةبتاك كما الو ”بيطخ كوبا ال ٠ رعاش كوخا نا ام ٠ ”ظفاح
 ”لجر رضاخ ال ٠ كوذا حجان نا ٠رضاح ديز تالو تدج ٠ ءرملا ةييز الا معلا نا

 "صل لاما ال ٠ ”لباق كوخا ةحيصنلا نإ ٠ ”بهذ متنا نا ام ٠ ”كلاه الا *ىمطاخ ال

 يف لع تالو ييرزلاب ذ يوم لامالالا < فراح انا مه قلو نم لك اف 0

 4 مارح 8 و ام» رعاش تنا ام ناسللا يف ةحاصف تالو بطخ ٠ ردصلا

 يللا ذات ةيتالا لبجلا يف ةعقاولا طالغالا حلصا |(
 تال ٠ ”اليخب كوخلا تالا. ”روظفم رعاش اذهبام 1 هما ةلب املكاتم الا ذو ١١

 ا لب امان ديزام ٠ حجان ريغ تنا ام ٠ رارف موي مويلا ال ٠ باتع ةعاس ةعاسلا
 الج لجر الا الجر كوبا ام ٠ ةحئان لب ةدرغم ةمامح ال٠ ٠ ايناك نكل ا رعاش كوخا ام

 دجللا الف ٠ اريثك يلام نا ام ٠ اديفم باتكلا امام ٠ الهاج الا كوخا نا ٠ هلام

 ”0000 |١ افاق قوس لجر ال - ةمسنلاب رك ريغ دي نا ٠ انقأن لاملا لو 117
 هلق ز ٍبتاك الو رعاشب كرشلاخرو ع هاذ الو اماق ديزام ٠ | نكل اعفان



 لل م

 هنمو ةفرعملا يف اهلمع درو دقو اهبساد:ف ةفرعملا نم فعضا ةركتلا نا ٌث.ريغ سبل يفنلا
 هديق ىنح ليم سل لمع هذه ال لمن ا اولاقو اذه (ايقابلاملا الو اب وسكم دما الف) | هوف
 ناوا 0 رعشلاب مهضعب

 اهرخ يف لاغلاام س

 يل حارب ال يا ( حارب ال سيق نبا انا ) هلوقك افوذحم نوكي نا ج

 'إ هنم دحاولا يفدل ما سنجلا يفنل هذه ال درتأ نسأل

 لمع ةلماعلا ال فالخي ايقرزلا نيعتي الف انه نين ملل ةامتحلل | يما 4

 نا نكميف دحاو ”لجر اهيف سيل نوكي نا لقحا رادلا يف ”لجر ال ليق اذاف نا
 الف لاجرلا سنج نم دحا اهيف سيل نوكي ناو لاجر وا نالجر اهيف نوكي
 لاجير وا نالجر اهيف نوكي نأ ل

 (صوصخ دحاولا يفنو ًامومح سنجلا يفن تاقتحا ناو هذه ال نا ىلع ( حاضيا )

 عم شو ٠ مومعلا تدافا يندلا قايس يف تمعقو اذا ةركشلا نال أهم قحا سنجلا يفن نكل

 نال مجواسدل لمت تامج ء ءاوس اهربخ يف :ابلا دازتوهب زاحملا ٌةدحولا ةيفانلا ال ىمست كلذ

 .تالب مهفت اذام س

 ريصت ذاسيلب اههيشىوقيل ءاتلا اهلعتديز اهركذ مدقتملا اليم امنا جا

 امهنيبواهنيب لصافلاكتراص اهنالنيلومعم يف لمعلا نعاهتفعضا اهنا ريغ اهنزوب
 ”تال يفءطرتشي اذاه س

 اهعنا فذح روبشملاو ًافوذحت اهيلومعم دحا نوكي نا ١ ناطرش ج
 ىلع امهنم تباثلاب لّديِل دحاو ظفلب نامز ينرظ اهربخو اهعسا نوكي نا ؟
 دادمتسا ةعاس ةعاسلا تال لصالاو دادعتسا ةعاس ”تالو صحا اند ون فوذحلا
 اه, بوصنم اهربخ دادعتسا ةعاسو أهب عوفر“ اممسا ةفوذحلا ةعاسلاف
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 بصنلا زاوج نم هلكح ىلع روكذملا فصولا يتب هوخا ابهاذ الو انئاق دي ز ام كلوق وحن
 عفري و ظفللا يف ”ةطقاس ناو ءابلل حلاَض ربخا ثيح مموقلا وا ظفنلا لع رجلا وا عفرلاو

 هِي ةلاحلا هذه يف 0 6 رخؤم ادتبم هنا ىلع يببسلا

 ن"زامهاذ الو 0 00 الو ماق دبز ام لوقتف مدقم هنع ربخ هنال عمجاو ةينثتلا

 نيبلاو يننلا هع هداتعال ادخبم فصولا لعجي نا نوع هتوخا نوبهاذ الو هاوخا

 اذا ” اًعومم وا ىنتم يببسلا ناك اذا فصولا دارفا بحي رذئنيحو ربخلا نع ىنغا ًلعاف
 اذ اذ اهتم ام زبخ نآك ٠ أوس ه0 تتصل ير را افواسلا تسول تير

 اق ”ريز ام لوقتف اهمسا ىلع فطع ام ربخ اذكف اهعما لع مدقتي ال امربخنال ارورجم

 هظفحاف ظقف رهاسو دعاق مفرب اركب رهاس الو _مئانب ديز امو ورم ”دعاق الو
 نإ طورش ام س

 ةيفاعلاب "الا ذا نم اًريخ دحا نا املاثم اهدعب دا: ازت ال نإ نال نإ ةدايز

 ىلا ت رستم أ لاحلا ينن يف اهايا اهتبباشل لمعلا يف أع هله "نإ ! تقللأ امنا (حاضي')

 للاغلاو ( هكم داو ام ىلإ ةمابت :ضرا يلإ دجنا ىوف ام ياو ) ةبلاعلا لها ةفل فو ل
 بجي ال هنا ريغ ٠ ب ككلم الا اذهنا وحن هيف اهم ل طبيف الاب اهربخ نرتقي نا املامعتس | يف
 ريغبنا ربخنرتقا اذاهنا لعام « هتايح ءاضقتاب ديم ةرملا نإ >هلوقك هنودب عامسلا دورول

 ربخاهنا لى وسو ريغ ب صلب رعاش ىوسوا رعاشر يغ ورم نا وحنابلمت لطبي الف ىوسوا

 ال طورش ام ع

 نإ ةدايز مدع وهو سداسلا طرشلا | ااا طورخف 3

 اهريخو ارعسا نوكي ناوهو ال لمعل رخا طرش دازيو ٠ اهدعب دام لولا نال

 ظ ١ ارفاك لجر ال وحن نيتركل

 نم ةئر طخا اهنال نيتركن اهربخو اهغما نوكي نا ال لمعل طرتشا امنا ( حاضيا )
 ور يف امهتني ةهباشملا نوكتف قلطملا نفنلل وا لابقتسالا ىننل اهنال سلب اههبش فعضا ام



 ا ا/ا/
 كسلا

 الو اذه ٠. ةدئازلا فورملا رئادك يونعم اهديكاتف ةدئازلا نا فالخي ُهعم ىننلا لاوز

 فعضلا نم سداسلاو سماخلا نيطرشلا يف ام ىنخي
 ةلمبلل امو ةلباعلل امزاجنلا سب اذاعه نإ
 وه امنا اهاعا نال زاححلا ىلا ةبدن ةيزاجحلا اهنومسف ةاماعلا اما 3

 ىمسنف ٌامهملا امو سايل اقلاخم ناك ناو روبشملا وهو زاجحلا لها ةفل
 فورملانم ام نالسايقلا وهو اقلطم اهنوا موال يق ينب ىلا ةبسن ةيميقلا
 ليبقب فورحلا نم صتخب امل وه امنا لمعلا نال لمعت ال نا اهقخ ةكرتشملا

 سل ربخ يف تديز اك امربخ يف ءابلا دازت له س

 الف الاب اهربخ ينن ضقتني ال نا طرشب ةيميقوا ةيزاجم تناك ءاوس معن ج
 ردحاب اثم ام لاقي الف باجتالل ًالباق نوكي ناو مئاقب الا ديزام لاقي .

 امربخ ىلع فوطعملا يف زوجي اًهحو س
 رهاظف بصنلا امارهاسووا اًرهاسو امان ديزام وحن مفراو بصللا ج

 لب فوطعملا الا ٠ رهاس وه هريدقت فوذحم ادتبا ربخ هنا ىلعف عفرلا اماو
 فوذحم ادتبمل ربخهناَلَع مفرلا هيف نيعتيف ”رهاس نكل وا لب اان ديز ام وحن كلو
 ليبق رم يفامنا افوطعم اهدعب ام ةيمستو ءادتبا افرد امه نكلو لبر
 ٠ ةقيتح فوطعب سيل ذا زاحنا

 وعلا ّلعو ةدئازلا ءابلاب ؟رورحم ناك اذا ظفالا ىلع ًاضيا رجلا هيف زوو ( حاضيا )
 رجلا منقمف نكل وا لبب فطعلا ناكاذا الا ٠ ظفللا يف تطقس ناو ءابلل اًكاص ناكاذأ '

 ا تانثالا يف دازت ال ءابلا نال مدقن اك هعفر ّط قبو فوطسملا يف ككل

 ْ ٠ باجيا نوكلو لب عم مالكلا
 ةيس م يبس ام ربخ ىلع نكلو لب ريغب فوطعملا فصولا دعب ءاجاذا ( ةذئاف )

 س١



 اا/لك

 طورشإ الا كلذ امل متي ال نكلو الضاف وه ناو

 ام طورش شام س

 لوم مدقتي ال نا ؟ اهعنا لع اهربخ مدقتي ال نا ١ ينو ةتسا ج

 ظ الاب اهربخ فن ضقنني ال نا © ا رورحوا ًاًفرظ ناك اذا الا اهعسا لع اهربخ

 اهدعب دازت ال نا 5 رركتن ال نا ه بجوم مسا اهربخ نم لدبي ال نا 5

 ا لاو دابخت ديز امون تلبع طورشلا هذه ام تقوتسا نأ
 ردت ال اهنال اهمسا ع هلومعم الو اهربخ مدقتي ال نا اممم طرتشا امل ( حاضيا ) ا
 مدقم ربخ هنا لع هيف اهامع لطب دب ز ”ُءاق ام ليق اذاف اهفعضل اهتالومعم يف فرصتن نا
 اهامع لطبي الف ربخلا نع ىنغا العاف هدعب امو ةيفانلا ام لع هداّعال ادتبم هلعج لعاما
 مسا ا لدي ال ناو اهربخ ينن ضقننب ال نا اهيف طرتشا امناو بك رالا ءاقبل كلذو

 ينسمألا رهدلا امو » هلوق اماو سل ةهباشم ع نع ام جرت هباحيا يذتقي كلذنال بجوم

 لماعأ فاضم ريد ىلع قلطم لوعفم هناب لوم وا ”ذاش هزاجا نم ريغ دنعف « هلهاب

 لوعفم هنا وا (ءاملا بالو دنونحلملاو) نوئحتم نارود رودي ريدقتلاو ربخلا وهفوذحم

 ضاقتنا اما ٠ لوالا نم ةفلكل قا وهو ًاتوئحنم هبشي ريدقتلاو ربخلا وهف وذحم لعفنم هب

 الآ (ئاق دي ز املوقتف هيلعو اهل الومعم سبل ُهنال اهب رضي الف اهربخ لومعم نع يفنلا
 ١ يابا يفت : ضاقثنا ناف فر ريغ جرخدل الاب ىفنلا ضقن انديق امنا ٠ رادلا يف

 ريغ 1 1 لوقت د ,هلخا امينا لع ىوسو ريغ بصن ردئنيح بحي لب ام لمت لطي

 ةهباشملا طق تف يفنلاب يفنلا لازي الل رركتن ال نا طرتشا امناو ٠ رجات ىوس كوخا امو_مئاق
 تناك ناف ةدئاز ف وا ىلوالل ةدكوم ريغ يا ةسسكوم ةيناثلا ام نا ىلع ينبم اذه نكلو

 آل نا طرتشا امناو ٠ هذح ةلاحلاو ىفنلآلازي* ال ذا اهلمع ءاقب هجوتي ةدك وم ةيفان ةيئاثلا
 | ليت نع ام فعضلو لاا اهيلت ال اهنوكل سيلب ام هبش دعبت نإ نآل نإ اهذبي د
 ءاهنوك عاما ةدئاز نإ نأَلَع ينم وهام اذهو٠ لصفلا عملمعلا ىلع ىوقث ال اهنا يا

 مدعل لمعلا لطبي ال وهو فدارملاب اًيظفا ديكات امل اديكوت نوكت لب رضي الف ةيفان



 5 7 ع 0
 الشلل دال يف 1 ا
 حا ام ٠ ردبلا رون ناك 1 * بتكب 2

 خيشلا يأر نم ُثدشا مالفلا هيأ 0 را 7

 تم 7 تايبالا هاله برعا ا

 5 (*مبضلا '”باكأت مل يوق ةناف .رفناذ ”تنااما ةشارخ بأ ) 3

 4 (*رطقلا كئاعرجب الهنءلاز الو . البلا لعيراداي يا 3

 ( بارعلا ةمكسملا تراك ىلع 0 25 يبا ينب ةارهإلل 1 |

 لعفلاو لاعفا اهنا عم ةبراقلا 0

 0 رهظا فرحالا هذه نال ميدقتلاب ىلوا قرط نس
 1اس سا حل ] - ل ل حربا 0 ل

 د "رم عاما يرن

 7و

0 
2 

1 - - 

 1 نم مم ةبراقملا لاعفا فالخب ا درفم اهريخ 00 _ ظ :

 1 . ىنعم ال المع هتقفاوم اهتاف ةب راقملا لاعفا ف الخب "المو ىنعم ناك اب ضعبل اهتقفاوم» 520
 1 ظ كلذك تيس اذاملو سيلب ةهبمملا تفرخالا يك 1 !
 ؛ ثيعتو هتالو الو نردلا نسوا: مشار َك و ام شو ةعبرأ 3 4

 0 طقف لاخلا ىنن ىفوا ام وهو مات 9 * اماسل هدم لق اهنم الك نال ,َ

5 4 0 0 : 0 
 . يف اهب تقحلا ةهياشملا هذهبو * تالو الوهواطقف يننلا درع اف لأ

 1 ٠ برعلا مالك ءارقتسا هتنثي يذلا لم

 ' متألق ىيبامسملا 0
 1 اهوخدو تاركتلاو فراعملاعم احلا معتساوو لاخلا يفنل امرك اهدومجيف جمال

 1 1 امرين يق ابا ةديزو ةيالا لل

 ١ فرحالا هذه ل# ام 4

 1 ا ديز اموحن ربخلا بصنو 900 عفر نم ةصقانلا تاكل مم ج

7 0 
0 

 ْ, 1 را 1 : : 3 "0 20

 ا 4 ناد 4 | 1 < 7 5 0 نيا اي 20 لا : 1 5
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 ظفاب ابطسو مث يجْلا لعفاو ام نيب يضاملا ظفلب اهدز مث سيل ربخ يفو اهربخ يف ءابلا

 لبقتسملا وا يمغاملا َّط ةلالدلل ةي ردصملا ام دعب امهنيب عراضملاو يضاملا

 دلو ناك ااه ٠ ةمعنلا اوطمش نم نكأ لو ٠ اكرشم نكي لو .ةكب ل كوخا ديز

 نكي مل١ ءامسلا موجن لمحا ام- ضايرلا رظنم نسحا ام ١ اًحودمم ليخيلا سيل ٠ لاماخا
 اا هنا رانش وبال ٠ ناكلا اذه بيطا ام املا 3ع ايزعاان ةيلا اضم
 ةجئار قوسلا نكت مل ناف ٠ عجراف ةالفقم توناحلا نكي نإ «نريشأ راوي
 ملام عفان ملعلا نوكي ال : نيوزاطلا شير لجلال ءاالحأ رشم للا ناككام رستم
 وه نكي مل ٠ ًاملاظ ديشراا ناكأم ٠ هايا نكت ل تناو :ةنكأ مل ”ديز٠ ةليضفلاب نرقي
 الا راك ام ءالعلا اكعد وبا نيل ٠قمشلا ”تيظا امل ديزل نكي مل لضفلا٠ 2
 - ءيش يف اًجان نالسكلا ن نوكنالا نال ءا) اهل امم ٠ |علا يف اقفتم

 طخ عضت ناب ةيلاتلا ةلثمالا يف ةماتلا لاعفالا نم ةصقانلا لاعفالا زيم 8

 ٠ ةماعلا تحن طخو ةصقانلا قوف

 هللا ءاش ام ملال خ ضاق تو ريب ةئيدم يف ناك.٠ (هافك يا ) ”يبصلا اذه ناكل
 اا ناك ءاسحا تحن انرس +( تارغيا)'قولفلا اذه "تنتاك كما ٠ ءافللا حرب ٠ نك
 )0 ددنلا ثكفلا نسما موي توريب يلازلا حرب - اديدش دربلا حرب اه -ارامخ
 "اا لأ 2 ملا ريش ( ةعم يا ) تايفاملا ن5 راض : اهذناج ىجضا ءابهشلا ةليللا

 ةرضاحلا لهانم قذحا ةيدابلا لها نوكي . ”مويلا ءلظ ٠ موقلاب تاب« لوزي ءىش لك
 000 اذ كلتا رت« انياقياب اطوب رم ناكام كقتآو:» اتسفناب ١ درقعم ناك ام لجتا قا
 | افماطم شنه ل ًاحودمم ل رضفلا لاز ام ٠ كروزا ردغ ىلا تمد نإ ٠ مئنلا ىلا

 كش لك حرب 00 ضف امري اه:* ةرهاز 'تدالا يلاغم تلازالوا ٠ ةلقلا

 ليالا يلع ل دنقل <]ظىحلقبلا اذه تننام ٠ 0 نحو ثوسق ني للا ناش

 ةيلاثلا ةلغمالا يف ةعقا ١ طالغالا حلصا 7
 ٠ اضي رم يخا كدع را - كنادملا 0 حرباال .٠ نيا كوخا: ناك

 يرسم هطوقسف انكر ت تيبلل نك ل نا ٠ ناج رسم نيسرفلا خا ٠ ٠ الاظ ريمالا كي م
 ك1 1 ٠ احنلاب لمأتف د هتحم تنك" ام نال ٠ !ًرضاح وا ”بئاغ نا !ًدحا "نوح ال

-200 
 را



 فب

 ناف. نوديزلاوا ناديزلا مئاقسبلو ”ديز مئاق سدل وحن سدل ربخ “دسم دس دق فصولا

 سيل لوقتف مدقم سيل ربخ هنا ىلع هبصن نيعت عملاو ةينثتلا يف هدعب ام فصولا قباط
 هدعب ءاج فصو سيل ربخ لع فطع اذا ه نوديزلا نيبهاذ يلو ناديزلا نيئاق .

 زوجيو هكح ىلع ابوصنم قبي نا زوجي هوخا اًبهاذ الو انئاق ديز سيل كلوق وحن ”يببس ٠
 نوكي و ظفللا يف تطقس ولو ةدئازلا ءابلاب رحيل اص هلبق ربخلا نال موتلا ىلَعرجي نا

 ىلع اضياعفري نا زوو هوخاربهاذ الو [مءاق دي ز سيل لوقتف فصولل الءاف يببسلا .
 نيد لوقتف عمجاو ةينثتلا يف هذه ةلاحلاو +ةباطي و رخئوم ادتبم يبسلاو 2- ظ

 ةلاحلا هذه يف فصولا لعج اذ اأما ٠ هتوخا نوبهاذ الو ءاوخا نابهاذ الو ان ديز

 رذئنيح فصولا دارفا نيت ربللا نع ىنغا هل ”العاف يببسلاو ينبلا ل هداتعال أدقبم
 ولا اهيا دا را 3 ريغال هتوهسأ زا ءاوقلا ةيسعلا هلو [ماخ دي 0

 َُط اقوطعم فصولاو سبل مسا ىلع افوطعم يبدجالا ناك ينجا سبل ربخ لع فوطعملا

 ذي : نسل لوقتف .امهوت.ال اًلئفل اروزجم ناك اذار حيو اب وصنم ناك اذا بصتيق اهرإلا

 ريغ ال ”ورهع ربهاذ الو .مئاقب ديز سدو ورم اًبهاذالو امئاق
 تيجييجحسللا

 ني رامت

 نق كيح انع لضاوعو هنود وا اما عم اما زوجي ثمح نا فذدغا ١

 *يذب ضي وعتلا

 نافولم ٠ اجذاس يبا ناك واو يباب رخقلا ٠ اقاش هليصحت ناك ناو بجاو ملعلا 000

 . راما تنك نآل ٠ ارش هأواز> ناك نإ نيخ هاو 1 ءرملا ىزاخي

 ريقفلا ناكر لو ريقفلا موكا ءانرذتلا املاع كوبا ناكنال ٠ ديهز هبلطت ام ناكولو بلطا

 ال دهاشلا ءانيضر اًعيلض ذاتسالا ناكن أل «٠ هريغ م ركن ال تنك نا كابا مرك١كودع
 ٠ مهحجمن ءالع ماك نأل ٠ لقبلا تبن رطمت ٠ ءامسلا تناك ن أل !ّدرف دهاشلا ناك نا عفنب
 .ةقيقو كترئاعمتناكا واو ةعالخلا لها رشاعت ال . الاب بوث هب ينوسكت امناكو لو ينسكأ

 اًريصقم تنك ناو ازّربم تنك نا دهتجا ٠ كودع كبي رق ناكولو كبي رق ببحا

 دز مث فذحلا طورش ءافيتسا ىرت ثيح ناك عراضم نم نونلا كدنع|
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 قعمبو دجوو ثدح يا ناك هللا ءاش 0 ”دحو وأ ثم نآك ى 7 3

 عيملا ف اهردصمو لزغو فق رات دقو رج ياةرسع وذ ناك ناو كل

 تاب ىعمو يف ماد ىن :بواناكلا اعردل ناار | | اللا ةنونكلاوانوكلا

 م راص ىنعمو ىهضل | يف لخد ىعصا قنعمو لاطو ماد ”لط ىو اليل لو

 صلخ وا لصفتنا كفنا ىنعمو ربظو بهذ 2 قعمو عجر وا لوح ىنعمب و عطق وا

 مدت: ةصقان الا نوكت ال نو لازي اهعراضمىتلا م ةصقانلا لازب دارملا 10200-
 لوزي اهعراضم 31 للازو زاه اهانعمو ليزلا اهردصمو ل 0 نا "عر حلا لاز اما

 ا ري ال اعارخاو لاز ام نا < اريغال ناماث اميف لقتنا اهانممو لاوزلا اهردشنو
 طرشي" لوئوف كلذ فالخ موا امو اَئاق الا دي ز حرب ام لاقي الفال إب اهربخ نرتقي

 اا امم ءانتتسالل ىه امل ريما نوكي ال نأ نسلو ةيقثملا ناك ربخ يف ءالارة دا ١
 1 رقبازب نكن لوا رثازإ سدل موقلا ماق

 ةدئاف لصحي نا طرشل هضم ا ابلا اذهيف مسالا ع نااوزاجا 1 (ةدئاف)

 مادام» هلوق هنمو بابلاب ًافقاولجرلاز ام را صيصخملا بلط نود اهنع رابخالانم
 سايعلالاءدعلكلذو اًرايتخاةركن نعةفرعمب بابلا اذه يف ربخي دق ”« يح ”لصيف ”نههف
 ا االول هلوقو « هامو ”لسع اهحازم نوكي » هلوق همو نيئرملا بارغا فالتخال
 ةركشلاو مما ةفرعملا لعجىلوالاف !رايغخا انتاج ناك ناو هناّلَع « اعادولا كنم 1 0

 هنال عئاش د 0 ةركن اهمسا عوقوف سدل أماو ٠ ةرورضلا ىلع كلذ مهضعب للا

 0000 ياتو لاز ريغ علما 1 ىنالا زيح يف هعوفو نم امو ا

 الاب ربخلا نق باميالا دصق ناف اماق ديز نك اما ريخلا وه اغا يناملاف ف : فأن بابلا

 أه ىنعمي جاعك ينننل ةمرتاللا تاملكلا نم ريا ناك ناف ٠ ائاق الا ةنيز ناك انو
 ' الف اهتاوخاو لاز اماو ءاودلاب جييعب الا دب ز ناكأم لاقي الف الاب ناراقالا زي مل عفن

 فصو وه يذلا سيل ربخ مدقث اذا 5 مدقث م الاباهربخ نارتقا عنتما اباحيا اهيفن ناك
 ةلعأف اا ناك .يذلا عوفرملا لعحيو سبأ مسا هنا لع عفري نا زوجي اهعسا ص



 اا/ ا 0 00

 يف لءاف الو ةصقانلا يف رخ الو ميسا امل نوكي ال نا اهتدايز ىنعمو ةصقان وا ةمات تناك

 (ضيا ةلالدلل ةيردصملا ام اهلبقو ناك ب جلا لعفلا دعب !ًريغك عه هنا لعاو ٠ ةماثلا
 ' ةيلعافلاب اهدعب ام ةعفار ةمات ناكو ةي رددم ا ”ديز ناك ام نسحا ام وحن يضاملا لع

 امما ام لعج مهضعب زاجاو بخمتلا لعف لوعفم ردصملي وات يف املو>دمو ةب ردصملا امو
 نوكي .ج ج لابقتسالا ديرا ناف اه ربخ هلأ لي مدعاة ابسلو ةصقان ناكو الو

 0 هوزرلا اهعراضم نم اهنون فذحت انلقو ٠٠ اديز نوكي ام ندحا ام لوقتف ام دعب

 وحن نوكسلا ريغب مزجلا يف فذح الف نوكسلاب (هوزج نوكي نا طرشب فيفختلل ريثك
 نم ىلوا ةملكلا ءزج نال فقولا يف نونلا درت لب فقولا يف ال لصولا ينو اونوكت ل .

 ولو ةكرمتملا ذي فذح الو ٠ نيفرحلا يذ َلَع ففقولا يف ةبجاولا تكسلا ءاهبالتجا

 ! يدلل 22 تلا ةكزللاب ثيوق اال [ ردك هلجرا نكي موضة
 ةنرتقملايف (ذيا فذح الو ٠ ٠ ةرورضف « ىتفلا ةمه رم ”تاجاملا ”ك ل اذإ » هلوق اماو

 اع“ لوضالا رئي اهعم فدخم الفاملوضا ىلا ءايشالا تورت رئازغلا "نال رس
 ظفالا يف امهكارتشال ةصقانلاو ةماتلا ناك عراضم يف زئاج هطورشب فذحلا

 سبأ تضقخا اذا س

 اهريخ نارتقا زاوجي 7 انه يا ”دحا سيل وحن اهربخف ةنف زوج هاب 6 ١

 ديبعلل مالظب كبر سيل وحن ةدئازلا ءابلاب

 ذب يآ :!نافنقا الءاعارعباو ناك" با,:يف نيلعاو مسالا فذح ةاحغلا عنم (هيبتت)

 تصتخا دقف سدل تيس الا ةرورض وهف كلذ نم دزو امو ليلدب يا ؟راصتخا الو ليلد

 دق هئالف ربملا يف اماو لعافلاب ههبشلف مسالا يف اما كلذو ٠ ليلق هنكل تيار اك كلذب
 يخت ريخ ناوحن فاميفذح ا.ءاو ٠ فذحي ال ضوعلاو اهردصم نع ضوع لاك نال

 لالقتسالاب ال ناكل عبتف نيتيطرشلا واو نا دعب ممالا فذحو '
 ةمات,تالااذه لاتقل درت ل

 أمات دريف اهريغ اماو دبا ةمات ءيبت ال |هناف لاز امو ءىتفامو سيل الإ منج
 ةمات تناك ىتم لاففالا هذه ناعم ام س
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 تاودالا ما نإ نإل نيتبطر ثلا واو نإ دعب اهعما عمزاكف ذح رثك امنا ( حاضيا )

 لام تابمالا يف نوعسوتي م ناك نا 000 تاودالا ماولو ةمزاجلا

 يوق نامزا » هلوقك ربخلاو مسالا تي و اهدحو ناكف ذَحت دقو ٠ اهريغ يف اوعسوتب
 ةئالاو اهربخ يذلاكو ايما يعوقف قوق ناك نامزا يا « آلا . ٠ يذلاك ةعاملاو

 ' وا لعفلا لفل ابيف ةلمح دعب الا عقب ال هعم لوعفملا نال انه هاك ترداللاو هعم لوعفم

 ولو يا عفرلاب رمت ولو ماعط الأ ون يف ناساوي ةاغيد تاعبا نك فندم دقو 00

 او ناك نأ يا” رشف يش ناو” يشن ريخ نا هلمعب يزحم ءرملا هلثمو ٠ هر هيلع 3

 | ريخن ا 1 نا لوقت نإ كلو.“ هيث ووازقيرج هلمج ىف ناك ناو نيش ومو[ رت

 ”راور الوعفم اثلاو اعربخت لوالا ايدو اهعسا عم ةفودحم ناك نوكتف رشف ارش * ناو

 يفاثلا عفرو لول امصنب ريفت اريخ نا اضرا "لوقت نأ كلو 0 ىزحي وف يافوذح

 ' فيعض وهو يناذلا بضنو لوالا مفرب ريت ”ريخ نا لوقث نا كلو هلبق امم حجرا وهو
 ايوجو ناك تفذدحو ٠ ردان امهالكو صان ليف نزعواهي شف ناك فقدوا .

 تنك نايا ال امإ اذهلعفا هلوقك ةدئازلا م ةنراقملا ةيطرشلانا دعب اهربخو اهعسا عم
 فوذح ريغ اهربخ نا ليقو فوذحلا اهربخلا ةيفان الو ناك نع ضوعاش هريغ لقتال

 ا ١ اضوعم ةيردصملا نأ دعب اهنذحاناو *:قدجل 1 ةناكف رمحلا ءزجآل نآل اع
 اوضر ايضار تنكن ال ل.ءالاو انلوقو ٠ هنع ضوعملاو ضوعلا عمشجي المل ب جاوف ةدئازلا
 اهفذح سايق ىلع نا نع ليلعتلا مال تفذ> مثرصحلا ةدافال لواعملا لع ةلعلا تمدق

 ناك م يذلا انيس لما اهنع ًاضوع اه تدي زو راصتخالل 3 تفدح م ابعم

 اك ثنا [م اراصف جرخلا يف امهب راقتل أم ميه يف ن 1 هلالقتساءدعل

 مسالا يس الو ملكتملا ليم * يف ال بطاخملا ريض يف الا لمعلا اذه عمسي لو .ةر

 ادعبملاك نيمزالتملا نيبحاصلا نيب يضاملا ظفلب ناك دازت امنا ٠ امهزاوج سايقلاو رهاظلا

 عراضملا ظفلب نوكت هداي زب« ”دجام نوكت تنا » هلوقو يضاملا نامزلا لع ةلالدلل ربخلاو

 يضاملاىلَع ةلالدلا لس ذل هنوكل جملا ل فو ةيبحمتلا ام نيب ايتداثز ساقن امئاو « ردات

 ريغيف اماو ةدئازلاك لب ةقيقح ةدئاز تسل اذهب تاو ناك ةدايز ةطساوب كلذ هل دريف

 ءاوس ناك دازتو ٠ نامزلا نغ ةدرحم رذئنيح نوكتو ديكوتلا ضحل اهتدايز نوكتف اذه
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 تويصا فيك . كتجلاعل تك
 ربملا لع مسالا دقت بجوا يذلا ببسلا ركذا ه
 د ينتدع ىتح شارفلا ميرط حربا ملو اضيرم ء تنك كرفس نم تمدق ال

 م 0 7 | 0 1 يبن نكي لو ارعاش الا يرْعلا

 ديسا ٠ يدم لرد ١ 0 5 10 ملا عاصي رع

 5 ل افا كي ملا ٠ ايضاق تسلا ٠ لقعلا ”ليلد لملاك )ىومعم
 ةصقنم ميتي ماع النا اديس كلل را دحسملا يف مهتالص تناك

 . ةبقثم ريقف غاطعا 0 امو

00 

 امهريغ نود سدلو ناك هب تصخخلا ام يف
 انام 0 اذاع .س

 و فيفا سا عم فذحت نا زوج هنا 1 صو روما ةسيبقا 3

 اكلم ملاظلا ناكولو يا اكتمولو ضغبم ملاظلا وحن نيتيطرشلا واو نا دعب اهربخ
 اهدحو فذحت اهنا 1 ريتك وطو دنع 'قلكانلا| يا أديعب ناو يتيدص تناوحنو

 اوضر ايضار تنام أ وحن ةدئازلا ابا مع ضوعاذإةي ردصملانا دعباهربخو ا عسا قبو

 اانا داز اهنا "ب: ايار كنوكل اوضر. مهنا ىنعملاو اوضر اًيضار تكل 00

 زوجم ذا اًديز لمحا ناكام وحن نم «تلا لءفاو ةيمحللا ام نيب يالا ة ةغيصب

 صن ريض وا ا دهب نكي ١ نأ طرشب موزحنا اهعراضه نون فذح

 ىفن اهمدقت اذا اهربخ يف ءابلا دازتت نا زوجي هنا 8 عئاخ ”ديز'كي ملوح: لصتم
 ١ الب كوخا كراك
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 | د

 ةراححلاب نورحتي كتوخا ٠ ناترفاسم نادنملا ٠ ةضي رم كما مويلا ٠ نالضاف كاوبا
 ءيدر ٠ عفان درابلا ءاملب مايقتسالا ٠ ريغكةجئار نورتبلا يف جدفسالا ةراجت ٠ ةيركلا

 ٠ صرحلا ىلع نر وروطفم سانلا ٠ ىدهلا حيباصم ءايلعلا ٠ مجلا ءيدر نم ريخ برعلا

 تابهارلا ٠ ةيضرالا ةركلا رْدكا ةلماش راحلا ٠ بكاوكلا ةبر سمشلا ٠ نولحار نودي زلا
 ظ جورملا يف ىعرت مدغلا ١ برعلا ءانن رعشا ءاسنملا ٠ ىضرملا نمدخي

 ربخلاو لعفلا رحاو ةيلاتلا ةلثمالا يف عومجو.ىنثم ىلا درفملا مسالا لةوحا٠

 . ماك الا يتحمل هلق

 لماعلا ميص ٠١ اكلاح ليلا ناك ٠ كيخا نم لضفا تسل ٠ ينال اقيدص كوبا ناك

 لزي مل ٠ دادغب هي ًايلاو ناك دي ز ٠ هموق يف ةوطس اذ اديز حرب ام ٠ لمعلا لف
 ام ٠ اروهقم دولا أتفي مل ٠ | درشتم ورم وخا سيل ٠ !ًداسف دالبلا يف ثيعي يعجرلا
 لزي مل باتكلا ٠ رطمت هامسلا تحرب له ٠ اندالب يف ةدئاس ةيبدجالا ةكرشلا تكفنا
 احودمم ىف ام لضفلا وذ ٠ احتار

 ةينالا ةلثمالا ضعب يف عقاولا طلغلا حلصا ١"

 ناسرافلا احربي مل ٠ ةضي رم ختصا دنه ٠ مرصع يف مهموق ءاهجو نم كتوخا اوناك

 يف ءايلعلا نولازي ال٠ تالوغشم ءاسنلا نأتفي ام انذم كاكفنا مدع نم تبت ٠ نالواخت:

 ناهقتسم ائتفا ٠ناب وغر» ائتف لعلاو لاملا ريما لمع لعءامقم حربإ ٠ نيمركم رصع لك
 ةضي رم كتمداخ ىحضا ١ دإبلا اذه يف نب ريثك ةلهجلا اويضا .اًرضم ريرشلاحراب ريغ

 لاو انعم لمفلاو مسالا ّلعو 1 مسالا ىلع ربخلا يدقل زاوج ىلارشا ١١

 ببسلا ركذ عم كلذك هيدقت 5-6

 كزئاوج تناك ءاهيلاو ةئيدملا يف صا ١دي ز ناكاّنيما ام-ودعلا لاحتسا اقيدص
 ديز ماد اما امم بطلا حربي مل ايرورض ءانراج ضي رم ىسما امنا٠ رادلا ثراص فيك

 نراك اًئيما ام ديز الا ًرعاشنكي ل١ ديز كماعط الك 1 ناك ورمع دعاق لاز ام
 . ناضرملا لزي مل نيديدش ٠ بوذكو قداص ءاوس سدل . لهجلا اًدئاس حرب ام ٠ بلعفلا

 يف نكي و جيرلا تبه . هدم اًبوسكم حربي مل . لعلا لظب احودمم . لييبا اي رك راص

 اًبيبط وا ٠ كوخا ناك ”الفاغ له . ةئيفسلا ناب ر ناكن يا . . اهتقرغاف اهناب ر ةئيفسلا
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 باب يف اضيا رم الف لعفلاو مسالا نيب اًطسوتم ربخما يدق انه بجو امنا ( حاضيا )

 ةعجارملاب كيلعف هريظن يف ربلاو ادعبملا
 هصقانلا لاعفالا ربخلا لومعم ىلب نا زوجي له ىن

 الف مدقتي ملوا مسالا ىلع ربالا مدقت اوس يا اًقلطم زوجي ال الك 3

 ١ الازلك 1 دير كنابط ناك الو هيرب كنا قل 2 لاق نا زو

 تبسلا موي تناك لوقتف اهيلي نا زوجي هناف رج فرح وا اًقرظ لومعملا ناك
 . ًابغار يخا كيف حبصاو امئاص كوخا

 راف رحو فرظلا ريغ لومعملا ءاليا مهوب ام برعلامالكيف درو اذاو ( حاضيا )

 نكي ملاذا ةرورضلاّلع اماو اهتاوخاو ناك يف ناشلا ريم ىلع اما جترخي هناف لاعفالا هذمل

 هلوقو « ادوع ةيطع مايا ناك امم» هلوق لوالا نف ناشلا ريمض ريدقث ىلا ليبس نم

 ابمسا وه ناشلا ريعذ ناك يف نا لوالا يف لاقيف « *نيكآسملا قلت ىونلا لك سيلو »

 .ريمج سيل يف نإ يناثلا يفو ٠ اهمسا ةيطعو ناكل ربخ هتلمج يذلا درع لوعفم مئياو
 كلذب و سيل مما نيكاسملاو سبل ربخ هتامح يذلا قلت لوعفم لكو ابمسا وه ناشلا

يع وه يذلا ممالا نوكي ذا سبل الو ناكأل ربخلا لومع# يلو دق نوكيال
 ناشلا ر

 "بيشلا ىلب< ناك نثل » هلوق ةرورضلا لع لومحا وهو يناغلا نمو ٠ هيلع ةينلا يف امدقم

 ةرورضلل ناك امناو اهيلوف ةرورضلل م دق ناكر بخ اي رغم لومعم ىملسف « برغم دصلاب

 ربخلا بصن روهظل ناشلا ريع ريدقن ىلا انه ليبس ال هنال

 نود لمفب كلذ صقخي مل هريغ لومعم لمفلا ءاليا نما ببس ناكل( هيبدت )
هعم عنتمي 5 لاعفالا هذه ريغ عم لومعللا يدقتلا اذه لثم عنتمي اذهلو لمف

 زوجي الف ا

 زوجي الف هريمض برضي لعافو ءاج لعاف دي ز نال ثدي ز برضي !رمع ءاج لاقي نا

 هريغ لومعم ءاج ىلب نا
 بسجن حي اا

 ني رامت

 ابعم رباغاو مسالا ماكحا رجاو ةصقانلا لاعفالا ةينآلا لما لع لخدا 59
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 ديرا الو دي ز ناك له امئاق لاقي نا زوجي الف يردصم فرح وا ماهفتسا فرح نم
 يردصملا فرحا نيبو لعفلاو مايفتسالا فرح نيب هطسوت اما ٠”ورمج نوكي نا الضاف

 فرحلاناك اذا اماو دي ز ناك اماق ولو "دب ز ناك اءاق له وحن زوجيف لعفلاو لهاعلا ريغ

 ' لعفلا نيبو هتيي ربا طسوت زوجي الف املاع دي ز نوكي نا دي را يف ؟ الماع يردصملا
 فالخي اهيف لمعللو اهب لصولل اهبلطي هنال اهب هقلعت ٌةدّشل هتاص نيب و هتيب لصفي ال ذا

 انييو هلي ليمتلا ريشا ذلك طف انتم رلا دلصلا نظن هن 000
 اضيا ربخلا اهياع مدقتي نا زوجي ال ءادغتسالا اهب دارملا ( نوكي ال') ( هيبنت )
 ًاعيمج لعفلاو مسالا لعد ,كخأ مدقل ب ب ىتم س

 كلامناككو ٠ كوخا ناك ا ءاوح ماهفتسا مس ايلا 3

 ا رخأوم هتبترم يف ربحا ءاقب وا ربخلا لع دقي رمال ءاقب نيا 522

 أيما ريلاو ًالصتم اريمض مسالا :ناكاذا ١ مضاوم ةثالث يف ج

 امنأب وا الاب اروصخت ربا ناك اذا "* اودع ترض مث الياخ يل تنك و حن !رهاظ

 1 ريخلاو مسالا ىوتسا اذا مارح ح ىهذلا ناك امناو اصل الا ديز ناك ام وحن

 فرعي "لف ىن وخأ يمداخ ناك وحن هزي 1 ةنيرق تع نكي و ركشلاو شي دنا

 ربخلا 58 بارعالا فالتخا:ةنيرق تم ناك وا ةبترلاب الا هذه ةلاحلاو ربخلا
 اب دبح كنها الغ لاز طق 1 ” يش ىلع دوعي ريع ىلع لمتشم

 ا هرم يف ريخلا : ءاقبو 7 هةنرم يلي مم الا ءاقب حو امنا ( حاضيا )

 هعجارف ريخلاو ادعبملا باب 0 يفمدقن ال عضاوملا هذه

 لعفلاو مسالا نيب الطسوتم ربخلا ميدقت ف نيا سس

 ا ا اذا يوم 8

 دو رع (ماق انو دي زالا رادلا
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 ةفوسكم تناكس عشلاو ةلضاف كما تناكل وقعف هبسحي اًقناوم ناكاذا اًدئاجوا انجاو

 اهعجارف هعفار عم هماكحا عيمج يف لعافلاك ارج ماهو ةضي رم دده مويلا تسما واىسماو
 لامفالا ءذهاربخ محام

 اماق ”ديز ناك وحن اهمسا نع ارختوم نكي نأ لصالا يف هكح 4

 هيلع أماو اك 4 اطسوتم نوكيف هدحو مسالا ع اما مدقي لق هزاربغ

 ابوجو اماو ا زاوج اما كلذو اعيمج اهيلعو
 ًاعيمج اهيلعو هذحو ممالا لع ربخلا يدقن زوجي نيا س

 امم امهيلع هيدقل بجوي وا امهنع هريخات بجوي ام دجوي ال ثيح ج
 ديز ناك امئاقو ”ديز [مئناق ناك اماق ”ديز ناك يف لوقف ءارتس

 مسالا لع ال اهيلع هعدقت منتما ةلبخ ناكناف تيار ام” أد رفم ربخلاناكاذا اذه(حاضيا)

 هوبا دي زناك هلثمو الفدي ز ناكيلصي اماو دب ز ىلصي ناكيلصب دي زناكيف زوجيفهدحو
 فالخ ىلع اهيلع هي دقن معسلف ةيئاتشتسالا ريغ سيل ربخ اماو .شي وشنلا نم هيف عقب ام يلصي

 عومسف ماد ربخ اماو ةزورضب سيلو ( ”لوهجو ماع ءاوس سيلو ) هلوق هنمو عومسُ
 ٠ اضيا ةرورصضب سلو ( هتاذل : ةصقنم تماد ام ٠١ ) هلوق هنمو اهمسا لع اضيا هميدقن
 يفرلا لوصوملا نيب لصفلا زاوجل هنم عنام الف ام نيبو اهنيب اطسوتم اهيلع هعدقن اماو

 دق عونمش ًاعيمجح ا 05 ابيلع هعدقت اماو ةي ردصملا م لماع ريغ ناك اذا هتلصو

 عيمج عم يقانلا ىلع روحا ميدقت عام اذكو ٠ةراد.لا اهل نال اهيلع مدقي ال ام ةاص لومعم

 نال الوا هيلع ةاخاد يشن ام لمعيف اًطرش ناك ءاوس يا اقلطم ام ناك اذا لاعفالا هذه .
 ناك اذا اما ٠ ”ورمع حرب أه | رخات الو ديز ناك ام ائاق لاقب نا زوجي الف ةرادصلا اهل

 دي ز لزي مل اماق لوقتف اعيمح لعفلا لعو هيلع ربخلا دقت نم عنام الف ام ريغ يفانلا
 اق ام لوقتف ةيفانلا امو لمفلا نيب اًطسوغم ربمعا يدق نم عنام ال 5 ”ركب نكي مل املاعو
 لاعفالاهذه نراق ام ىلع ربخلا مدقل نت اذكو ٠ ”ورمع كفنا ام ا دهتحم امو ديز ناك
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 ةلهس سانلا نيب تالماعملا مويلا تعهبصا ٠ لس واو !'دومم رطاخلا سنل ٠ !ًروهقم لطابلا

 بيبحلا حار“ اهوركم اضغبم ريمالا داع ٠ اًيواذ سفالا ”ضور ضآ ٠ اًينغ ريقفلا راص
 ام كبحا ٠ اهيف ريخلا ةلقل اهنورحبي ةيدابلا لها حضا ٠ ايش نابجلا دترا ٠ أرجاه

 حال اضيرم ”ديز تاب ٠ اودع قيدصلا راص دق ٠ املاء كوخا ناك ٠ ايفو تمد
 نيديعلاءادوس كتخات>ربام ٠ يخانم لوطاكوخالاز ام ٠ اسراق دربلاءىتف ام. !دِندش

 يبي ام يف ةصقانلا لاعفالا تافرصتم لمح ىلا رشا ١

 هاكح اونوك ٠ لاملا نم ةدازتسالا بلطي ينغلا حربي ام [رْورسم مداقلا نوكي له

 ال : كيخا دنع سلاج لط اب وبحم لاما كفن ال .ايوسكم دججلا مودي ام : تالا

 انل افقانم كفنم ريغ ديز ٠ ردصلا حرشنم م د ٠ نيعلاريرق تبر ٠ اقح لطبلا روحي
 رع و ب 2

 عونقلا الا ايكاش تيبب ال ٠ اًيئاخ كدنع نم لئاسلا عجري ام ٠ انيف اًيعاس حراب امو
 لظنال م أضي رم كواسمإ ينمت. اروثعم كنوك فكس ٠ريمالل انما كماود نم تحت

 ديز ٠كل اًبحاص اًئاك ديز ام « هو كراكذت نم مبصأو يسمأ» اًنابج نكت ال .اًعبتخم
 الحار حبصم ريغ كوخا 0 [ريقف هوخا ”رئاح

 ةلثمالا هذه برعا

 دهعلا لعاظفاحم مد ٠ رفاظكوخا كفنم ريغ ٠ اقيدص ”ورمع ”حراب ام. كل اًبحم الئاز تسل

 ةصقانلا لامفالا عم ريلاو مسالا نم لك ماكحا يف

 ةصقانلا لاعفالا عم مسالا 9 000

 هريمض اهعسا راصو ادغيم راص مدقو لف الصا اهيلع مدقي الو اهيل: هنا يا ( حاضيا )
 وحن اعومم وا ىنثم ارهاظ ًامسا ناكا اذا هعم لعفلا دارفا بجي هناو ارجات,.ناكديزوحن

 ادا لدللاب هانلا قول نوكو ارج لهو !راصنا ملعلل كتوخا حرب امو نيمئاق ناديزلا ناك
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 الف الاو ابتاوخاو ىلاز ىلا ةبسألاب ينعي انه لماكلا فرصنلاب دارملا ( حاضبا )

 لاز نم عراضملا قتشي انلوقو لوعفم مسا فرصتلا حيف اهلثم وه امبو ناكنم لمعتسي
 ريغو كفنم ريغو حراب ريغ لوقتف هنم ذوخام هنال اضيأ ١ اهنم لءافلا مسا لمشي اهتاوخاو

 مبفي ال اب ماثيل قرملا عضو تعضو اهنالف ةدماج سل ن 0 لئاز ريغو ىلا ش

 ةيفرظلا ةيردضملا امل ةلصالا عقن ال اهنال اولاقف ماد اماو ٠ ابهقلعتم ركذب الا اهانعم
 رضي امو فعضلا نمليلعتلا اذه يف ام ىنخي الو يضاملا ةنيصيف الانوكت ال ةلصلا هذهو

 )١( اذه ظفحفف نيمدقالل اعبت نابصلا كلذب حرص اك ةفرصتم ماد نوُكَت نإ
 هطورشو هماكحا عيبج يف اهنم يضاملا لمح لمع لاعفالا هذه نمق تشي | ( هيبنت )

 عفرب كفنا نم وهو يفنلا ىلع هداتعال ادعبم كفنمو يننفرحامت امئاق ”ديز كفسامل وقتل

 امئاقو ادم هنا لع انش | ةرخ ىلسم لس دقو صقانهنا ىلعهعسا دي زؤ ربما بصني ومالا

 نال زهران مذ ام نكل كلذ ريغ هبارعا يف ليقو بوصنم وهف صقان هنالعهربخ

 ني رام

 ةلكمالا مذهأيف ةدراولا ةصقانلالاعفالا ناعم كذآ ١١١
 كنا ام ٠ اموخرز هللا ناك ٠ عفن ريغ نم اهعاضا ينلا تاقوالا َلعرسحت نالسكلا ها

 نابصلا هب حرص اهىلا هلي؟ هسيرصتب هبحاص باصا دقل باتكا اذه ىلع فئاولا لوقي ()
 نا نع الضن ةنماد هج هل. ضبين ال ضعم م اقلطم اهنرست مدعب لوقلا نال ماد فرصت نم

 ام عم لوكوت. نا نما ةيردصلا ا. دبال ذا اًىماظ هل اضتن ابياع ةيردصملا اه مدقت طارتشا يف
 ادرار اف 10100 نا هفرصتم هذ اهردص»٠ وهلووملا كديصملا نا” ذ اف ردصت» اهدعب

 ام كبح|. لوق" نا نم مام الو .ةفرضتم امنا ادي[ ىذنع حيحصلاف هياعو . كلذ نكي 8

 © ةلفانم امد ام دهعلا ىلع يودو » ام مدو انيءا 1 ٠ثتيحعو انيما مود امو 000

 لا> بوصنملا ناوه.هاتلا ماد ىلع كلاذ لاعب الو. ناك يفكلذ لوقت ابك راهو ل مودت لهو

 يتلا بيكرتل) رود ىدحا وه ما اهياع ةي ردصملا ام مدقتن او نيتنثال ةدحاو مادالا ىرا ال. ذأ
 لضافلا ملعملل بيرق دهع نم تيار دقو ٠ الا سال برعلا ناس يف دراو وه ام ماد اهيف لخدت

 ةيواوب 0 ناش يف ةا>للا لع.( ةيب رملا ىدابم ) هياتك يف احاجتا هللا همحر يفور

 1 ام ىلع لبق نمافتاو 0 اذه بحامىلع ثيثا اك هلع تنناؤ |

 للا ىلع جا جادتحالا نم ٍينفو.شالا حرم ىلد هميشاح يف نابصلا ىلع نب ديحم نيةةحلا ةجبح ةمالعلل

 1 ىلاداحلا او هم>|رف هب ,ىدأللا مامالاو هيف قبا لا وهو ماد فرصت مدع مهاو' ديني رخاتما

 1 ب
 ا 01

 4 الا
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 راص وحن ىرخا ةفص ىلا ةفص كالا ةنعارخلا لوح :اهانسف اه. ةقعللا

 وحن نع ربخلل ربحلا رارقسا اهانعف ماذ أم اماو مما انس املا ضآو اع لهاجلا

 ةمزالم اهانعم حرب امو ءيتف امو كلفنا امو لاز ام اماو !ًدوم دوجلاماد ام

 ملا اعلاط مجنلا حرب ام وحن لاخلا هيضتقي ام لع هنع ربخلل ررخلا

 اهربخ يا اهب وصنم ريخلابو ةصقانلا لاعفالا عوفرم انه هنع ربخلاب دارملا ( حاضيا )

 ا قالطالا دنع كلذك يب امنا لاخلا نامزيفهنع ربخلا نع ريما قبل اهناسل يف انلوقو

 وحنو يضأاملا ينال هيف يهف هلثم هللا قلخ سيل وحن هبسف نمزب دييبقتلا ددع اماو لثملا يف

 ةمزالم ىنعمو ٠ قخي ال اك لبقتسملا يننل هيف يهف مهنع اًقورصم سبل مهينأي موي الا

 ماد ءاوس ربخلل ةنع ربخلا لوبق ةدم هايا هتمزالم لاحلا هيضغقب أم ىلع هنع ربخلل ربما

 ايكاب ”نيز حرب ام وحن ال وا نيئيعلا قرزا دي ز لاز ام وحن هماودي

 | اذ ريك راص: عم ىسماو حبصاو ىضاؤ لظو ناكل معتست دق ١ ( هيدنت )

 ادوسم ةيجولظ هلوق لظلاثمو . تراص ي١٠١٠٠اًباوبا تناكف ءامسلاتحتفو هلوق ناك

 ايصلا هب تولاف فج ”قرو مهن اك اوحضا ُم» هلوق عكا لاثمو ٠ءراص يا ميظكو هو

 0 وق ىسما لاثمو تراص يا ةساي هضورلا تبص | مبص | لاثمو اوراص يا« روبدلاو

 ار رهللاناك وحن رار ةحالا ناكر بخ دبي دق“ تراص يا « اواتحا ابلها ىسماو ءالخ

 ةفرمهتم لاعفالا هذه لك له س

 حبصاو ىمماو ناكو هو الماك افرصت فرصتم وه ام اهنم لب الك 2

 يقاوبلا سقو نوك ردصملاو 0ك نك نوكي ناك ١ لودتف ناصو تابو لظذ ىضاو

 قتشي الف كفنا امو :ىتف امو حرب امو لاز ام وهو اصقان افرصت فرصتي ام اهنمو
 كادي 6/ +در /

 ظ

 لمعتسي الو اتفي الو كفني الوحربب الولازي 3 لوقتف طَقف عراضلا الا اين

 0 ماد امو اقافنا سبل وهو | ديا فرصتي ال م اينو * ردصم الو رما امم

1ْ 

 ١> ىفاملا ةغيص يف الا ةصقان لمعتست الف طقف ني رخاتملا دنع مفصلا
- 
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 ٠ هوجولا فالتخاب فلتخُم لوقعلا ٠ روبق ءالخيلا توهب ٠ ةزرايلل همس ديزل
 ةداجشلب 0 اهنا“ :نيرفاكلل ل ايو , رورغ ايندلا٠ باج وبا رخل لالا نا

 0 10 د 0

 0 مكدم ليللا ٠ «ءادلا تكلل مث ناذ حورلاب ن نيكاسلل ىو: اذه ظفحي ذيملت

 110111110 المربط نصل 4
 رادلا لها ىب ض٠ ٠ زيراب ىلا رفسلا لع امزاع حربب ال لب توريب يف ميقي كوخا سيل

 ٠ رائيد ةئام رجأتسي كراج توناح حرب ام٠ لالا لك قات عدافضلا تناك ٠ نواحتري

 كفنا ام« هب الاسْنآ تودغ ام ٠ ىنيب مودهملا حبصا رادلا فيظنتب لغتشت كماتسما
 لك يتف ام ٠ ديدجلا ءيشلا ىلا نوليمب سانلا راص . علطت موجنلا تناب . دبتجي كوخا
 . هبيأ مَع ى عرب ةداو ناك يبضغبي كولا ماد ام كروزاال ٠ هيف بغزي ديدج

 مههركأ تنك دقو ءارقفلا با تمبصا . كفلاحي دعسلا لازال

 ءاضتتم بحجب !يغنو ايما لاففالا ءذه: نم لكل لمجأ "1

 ٠ راح ٠ ءىتف ٠ سبل ٠ ودغب ٠ نوكي ٠كفني ٠حربا ٠ ماد ٠ لاز ٠ ضنا ٠ تاب
 ضا . داع ٠ حبصا ٠ أتفت ٠ نك ٠ يسمي ٠ ريصي

 أمفرصتو ةصقانلا لاءفالا ناعم يف

 ةصقانلا لاعفالا يناعمام س

 . ناك وحن يضاملا نامزلا يف ربلاب ةنع ربخلا فاصتا اهانعم ناكأما ج
 7 0 فاصتا امانعأ تابو 1 0س بصاو 0 اماو. اينغ ”ديز

 ةرشملا اال راص 0 نالا يا 0 دب زسدل وحن لالا ناهد 0

 ٠



 ل

 «اهتم'ج ري ال نم تمار اذا » هلوق مار لاغمولازت ال يا «'عطقتن ينت ال لام ماحراو »

 نوكي دق ليقو !ديعس تاز ال وحن الب الا نوكي ال ءاعدلا نا لعاو ٠ ًامتم لازي ال يا
 دقف يغنلا اماو ٠ «_لابجلا دولخ [دلاخ كل ”تلز ال مث *يتذك اولازت نل » هلوق وحن نب

 لعفلاب وا ايقتسم كفنم ريغ كوبا وحن مسالاب وا اي رك كوخا هتف ام وحن فرحلاب نوكي
 ظ ريما ديز حربي سيل وحن

 ٠ باوج يف اعقاو اتراضم لعفلا ناكو طقف ال ناك اذا يفانلا فذح اوزاجا (هيدثت]

 « [دعاق ”حربا هللا نيمب تاقف » هلوقو ٠ اعفتال يا ةفسوي ”ركذت ًاتفت هللث وحن مسق

 حربا ال يا « يوق هللا مادا ام ”حرباو» هلوق اماو ٠ لامعتسالا يف ردان هنكلو حربا اليا

 هيلع ساقي ال زوذش وهف

 نير
 لا ا يف طخ هربخ تحنو طخ هعما قوفو نيلاله نيب صقانلا لعفلا عض 5

 .الضاف ”ملقلا لازي ال٠ نيقشلا فعرم ”ملقلا ادغف نيدحلا فهرم ”فيسلاناك

 أم ٠ ادب زح كوخا تاب « سوبا ”ناوحت ىمعن نم كل ايف » ٠ الوضفم ”فيسلا حرب الو

 اًرورسم ٠ الهنم ”رطملالظ .اًيوبحم ملاظلا سيل ٠ ملام ”لهاجلا حار ٠ اضي رم مالغلا ءىتف
 ٠ هتمامع ىلا نورظني و خيشلاب نورمي نايبصلا راص ٠ اًبيكك تيسما ٠ ذيملتلا حبصا

 ثربلا ءاج ٠ ابارت روحي ءرملا تام اذا . ايفو كنوك تفرع نالا . اًضغب مهبح لاختسا

 واع وغم هللف » اًرافك يدعب اوعجرت ال . دعج ضآ يتح ضاخلاب ةتيبرو . نيادم
 ٌتادِعَف ىتح هترفش فهرا برعلا لوقتث . كنومركي اوماد ام سانلا.مركأ .« ارمآ دشرلاب
 ' ةبرطا# تراص ىح هنيكس ؟نس يااا

 ام اهيئزجي هلمعاو ةصقانلا لاعفالا نم العف ةيلاتلا للا نم ةاح لكل بق عض ١

 بسلا ركذاو اهيلا هبن صقانلا لعفلا اهياع لخدي ال ىتلا ةلجلاو تفرع

 سلدنالا ينمواعلا راد ةبطرق ٠راخبا ةوقب رادت مويلافيديالاب رادت ”ابتأشن لو ال عباوطلا
 لاهجلو لع ٠ ةفصاع حيرلا ٠ لهنم رطملا ٠ كماعط َنركشت الف ةفايض بحاص تنانا

 تحرخ ٠ صرحلا ىلع روطفم ءرملا ٠ عباطملا يف ًافورح هنم عصيف بوذي صاصرلا ٠ لام
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 اماق نوكت لهو "رسم حبصاو نك لوقت الو 00 هيا اًرورسم حبصأو اماق 5

 لهو موق له نوكت له لوقت الو رست له يا رورسم حبصت لهو موقث له يا
 الهذ قب كانت قطب هيف يني ركذف « ينب ركذ مراكلاب ينوكو » هلوق اماو رست له حبصت

 اماهفعسا رخالاو نسا اهذحا توكي ناك نالطلا فلتخا ناو ٠ ءاشالاٌ روس
 ٠ ”لاحم وهو ةدحاو ةلاح يف ربما ردصم ىلع نافاتخم نابلط عقجا تبرض له نك وحن

 ربخلا عانتنما اماو ٠ ةيئاشنا الو ةيبلط لاعفالا هذه رابخا نوكي نا زو الف هيلعو
 ىتفو كفناو 2 شو ارتاوخاو لازو مادو أهأدعمب امو راص يباع 5 يوضاملا يلعفلا

 نايفانتيف هعاطقنا لع يضاملا ةلالدو رابخ الا نمزب ربخلا لاصتا َلَع لاعفالا هذه ةلالذلف

 دقب هناراقا طرشب كيوضاملا ىلعفلا ربخلا لع لذديف بابلا اذه لاعفا نم اهريغ اما

 باج يف .ماهفتسالا ىنمم نمضملا درفملا ربخلا عانتما اماو ٠ بهذ دق "دب ز ناك لوقتف

 يف ةرادصلا بلط ىلع نيدثا ماحدزالف بابلا اذه لاعفا نم ام ىننم وه امو سدلو ماد

 سبل ربخ ميدقت موزاو ماد يف ةلصلا لوم مدقث وا ردصلا هل ام ريخأت موزإو امب يفنملا

 يجييس اك هعنم حيبعلاو سيل يف اهيلع
 طرش ريغب يا ءاوسلا ىلع روكذملا اهلمع اهلك ل اعفالا هذه لمعت له ش

 ىضاو عبسأو يسماو ناكو هو ةتبلا طرش الب لمعي ام اهنم لب الك ج
 وهو هبش وا ىنن همدقتي نأ هلمع يف طرتشي ام اهنمو سيلو راصو تابو ”لظو

 طرتشإ م اندرات ”كفنا الو اهلابزما د لازام لوقتف ع حربو كفناو لاز

 ردقملا فرظلا يلا فاضم ردصم لب وأت يف اهدعب ام عم شو ةينامز ةيردصم اف ارضاح
 رضاح ديز ماود ةدم ريدقتلاو :

 الفيس كلو 3 وحن ءاعدلاو ا دهتح حربت ال وح ىهنلا ىفنلا هيشل دارملا (حافيا)

 لامفالا هذه لممل طرتشا اما معاو ٠ ورع كوخا كفني له وحن يراكنالا ماهفتسالاو

 لع اًنابثإ اهيفن بلقنا تيفن اذاف لعتس اك ىفلا ىنمم يف اهبنال ههبشو يغنلا مدقت
 هلوق ىفو لاغ اهانعمب ناثللا مارو ىفو اهب قتحنب و ٠ اهانعم ميقعسيف تابثا يفنلا يفن نا
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 فذحلااءزاللا ادتبملاو طرشلاو ماهفتسالا ءامسك ريدصتلاءزاللا ادتبملا ًادتبملانف
 ةدحاو ةفص مزلي ل ندا فرصتي ال ىذلا ادعملاو عوطقم تعب هنع ريخلا وهو

 ةسفن ءادتبالا مزاللا ادتملا مسقلا ُِ هللا نكاو رفاكلل لوو نمل ىلوط لثم

 ام وحن ةيبجحتلا امو كرد.هلاو ٠ اذه لوقي لجر لقا كالوق وحن لوالاف هريغب وا

 ربا نمو ٠ ةيئاجتلا اذاو ةيعانت.الا الول دعب مقاولا ادتنبملا يناثلاو 2

 دس ىوضأملا لعفلا ربخلاو ٠هب رضا ديز ناكلاقي الف ئاشنالا اويبلطلا ريشا

 قفا ديز راص لاهي الف اهم اوخاو لازو مادو أهانعم وه امو راص فاج

 أب يننم وه امو سيلو ماد يناج يف ماهفتسالا ىنمم نمضتملا درفملا ريخلاو
 لازام نياالو ديز ماد ام فيك كلكأ ال لاقي الف بابلا اذه لاعفا نم
 1 اال 0 و ديز

 ا و زو ايما وه الل يم 0 07 دنز 00 هيلع 0 هترادص

 ”اوهاميف لاثمالا ىرخ يرللاوكرصتلا لو فادملاو : اهزيخ سمن لم ف ريخو 3

 ءادغبالاءزال وا اهدراومنع ريغت ال لاغمالاو ةيبجمتلا اموهردهلل وحن هسفنب ءادتبالا مزال

 لاعفالا دورو عانقماو ءاممالابامهصاصتخال ةيئاجنلا اذاو ةيعادتمالا الول دعب عقا ولاكهريغب

 ربما ةغيص يف نوكت نا اما لاعفالا هذه نالف يئاشنالاو يلطلا ربما يف اماو ٠ اهدعب
 نال ةقيقحلايف اهرابخا رداصلل ٍتافص تناك ر بخلا ة ةغبص ف تناك نافىلطلا ة هْعِمد 5 وا

 ناك اذاف اهرئاظن ف ا يفاملا نمزلا قف لوصح هل مايق كيبل عاق“ ديز ناك عي

 مالكلار خا ضقانف يذاملا يف هلوصح ان ًايئاشنا وا ًيبلط هذه ةلاحلاو لاعفالا هذه ربخ

 ابنينلط قفاوت ناف دام ”حبصأو ٠ كك ىلطلا ة ةعمص ٍق و تناك ناو. قع 9 مك هلوا

 لوقتف اهرابخايف ”يلط اهيف بلطلا ذا اهرابخا بلط نع اهبلطب ىنتكا اهرابخا بلطو



| 67 

 اقيلم خيساونلا باوبا يف بوصنملا ناك اذهلو هيلع توكسلا نسحي امالك

 ٠ هعضوم يف كلذ تلع ام ةاضف ال ةلضفلاب
 نالبابلا ما تناكاامناو بابلا ما اهنا ىلا ةراشا ركذلاب ناك تدرفا اما (حاضبا)

 دارملاواهارتس ماكحا ةدايزب تصتخا اذملو اهتاوخا تالوادم عيبج معي نوكلا وهو اهرددم

 نا ياها ةفصتمةفص ىلع اهعوفرم ري رقت دارملاو٠ لمعلا يف اهرئاظن يثينلا لاعفالا اهتاوخاب

 دوجولا يان وكلا ةفصب فصنما مايقلا ةفصب فصنغم ١ لب ب زناامئاق لب زنك كلوق نما

 ةصقانلا لاعفالا هذه يك س

 لظو ىحضاو جيصاو :ىسماو ناكي شو العذ رشع ةثالث اهنم روهشملا ج

 ازعوووينتملا ريغو ٠ ماد اموحرب امو يف امو <كفنا امو لاز أمو سلو راصو تابو

0 7 

 عجرو داعو حارو ادغ ٠ةرشع ىنعملا يفراص قفاوو لمعلا يف اهب ىلا

 لمعلا ف 5 ةقفمو راص - اباكف لاحتساو لكوو راصو دعقو ةدتراو ضاو

 لاعفالا هاذه لمت اما ف

 هنا ص ال ال اذعملا تففر نخل و اذهل هل ل اخد اذا 3

 هل اه 0 هنا 1 ال ا ريخلا تديصنو لعافلاب هل ايي اما

 املاع لهاجلا يصاو اًريقف ينغلا راصو اماق ”ديز ناك لوقتف لوعفملاب

 طقف ةيحالطصا ةيمسن فه امنا اهل مسا ةعفرت يذلا ادعبملا ةيمست نا ( حاضيا )
 خس وهام لعافلا ذا اهل الءاف هتيمست نم هب ىلوا اهنا ىلع ةبسانملا نم *يش اهيف سيل

 'الوعفم لوعفملاب هبشملا اهب بوصنملا يمسي ال كف مسالا ىلا اًئاضمربخلاردضم لولا

 اهرابخا فذحنال اذملو ةلءاف لعافلاب ةنشملا اهعوفرم ىمعس مسالا قزإ سايقلاف

 امل دوبعملا اهلمع اههيف لمعتف ربخو ًادتبم لكَىلع اهتاوخاو ناكل خدت له س
 المع هيف لمعت الو هيلع لخدت ال ام ربخلاو ادتبلا نم لب الل ج
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 تلقو الغم ( ناك) خاونلا نم ةلججلا هذه ّلَع تلخدا اذاف ةئب رق نكي مل ام لبقتسملاو

 نم ظفللا يف ( اًماقو اديز ) ةلملا هذه يُثزِج تريغ يا ناك تفس [مئاق ثدي ز ناك
 لع اهل الومعم .انئاق تبصنو اهعسا هنا لعامل الومم ادي ز تعفر ناب بارعالا يح

 نامزلا قلطم يف ربخلاب دي ز فاصتا زاوج تاقنناب نامزلا ثيح نم ىنعملا يفو اهربخ هنا
 ادعبملا لع ةلخادلا خحساونلا ةيقب اذكهو طقف يضاملا نامزلا يف هب هفاصتا بوجو ىلا

 بانا رابتعاب عضوا نون كل ى
 3 فورحو لاعفا ناعون

 ةذضمانلا لاعفالا ام .س
 اهتاوخاو نظو اهتاوخاو داكو اهتاوخاو ناك ِج

 سنجلل ةيفانلا يا ةئربتلا الو اهتاوخاو نو ٠"تالو الو 'نإو ام 23
 ربخلاو ادتبملا ةامح يف لمعلا ةقفتم اهلك ساونلا هذه له س

 .داكو اهتاوخاو تاك وهوربلا بصني و ادتيملا عقرب ام اهنم لب الك 3

 ١ ام اهئمو اهتاوخاو نظوهو ًاعيج امهبصني ام اهبنمو تالو الو ناو امو اهتاوخاو

 ماكح|اهنم لكاو سنجل ةيفانلا ياةئربتلا الو اهتاوخاونا وهو ربخلا عفري و ادتبملا بضني

1 

 اهتاوخاو ناك يف

 اهيتاوعاو ناكر وارق للا ماو

 ربخلا بصنيو ادتبملا مقرب يذلا خساوللا 0 لوألا مدقلاوهو اهرداصمب

 هب متتل بوصنملا ربخلا ىلا جاتحت لب عوفرملاب يفتكت ال اهنال ةصقان تيعسو



 طخ اهقوف عض ةيلءافلاو ادتبالا
 يخا الو رضح كوخا ال ٠ ءاقال يخاو رسضح كوخا ٠ ىهتنا”باتكلا م٠ بهذكوباأ

 !اَ نالجر :' ٠ رضي ”فوحلا الو عفني ةاجرلا ال :رضح قرم نكل بهذ ” ديز ام٠ جرخ
 قرط كبأب ٠١ طق ثدح اذه ام ٠ كدنع ثدحي كلذ ”لثمأ ٠ .امهنيب لخدبوذكق
 0 دايصلا اوحجن ذيمالتلا ام ٠ عجار وهو قي رطلا يف ضروع كم داخ |: البل

 نسجت نعطلا الو دمحي عادخلا ال٠ ديطصاف ةطقشلي بحلا لع عقو و ”ريطلاو ةلابحلا
 5 ةايبنالا ىتح اوتام سائلا ٠يتدعاسم سمتلا كادلو ىلب اًميش يف مىلط كفدالا

 ةاودلا يف أبتخا ”ءلقلاو * هتقارم ” را
 نيثشيبلا نيذه برعا ١١١

 3 53 نكت الو ليمز ديغ امم ”,ؤوذاع ام اننواف

 «اياكظاو ةيط مهب تلدع طاير مأ َسراوفلا ةبلعثا »

 لصف

 خساولا يف
 خساونلاب دارا ام س

 ف هريغت يأ امك خستف ريخلاو ادتنأا ةله ىلع اكذوخدب صنم لماوع 35

 نامزلا ةهجنم ىنعملايفو بصن ىلا عفر ن. هلةنت ناب بارعالا ةهجنم ظفللا
 ساونلاب تيس اذهلو بجاو ىلا زئاج نم وا .ضام ىلا رضاح نم هلقنت ناب

 ا تصتخا فورحو لاعفا ةدع نع ةرابع خساونلا نا يا ( حاضيا )
 أم خسنت اهنا اهيف اهلمع ناكف اهريغ لع لخدت ملف اهنوعمشم ارا ةبسن رابثعاب ربخلاو
 نم ظفللا يف امهرييغتب 00 ةي ريخلاو ءادتبالا رثا نم ةلمجلا يدل

 بيكرتلا اذهيف ادي زناف ”مئاق ”دب ز كلذ لافمنامزلا ةهج نم ىنعملا ينو بارعالا ةهج
 كلذك عوفرم هنع ربخ مئثاقو درجتلا وهو يودعملماعب عوفرم وهف بارعالا ةهجنم أدعبم

 رض حلاو يضاملا يا ناءزلا قاطم يف مايقلا يا هربخب فاصتالا زئاج وهف نامزلا ةهج نمو
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 ضرعلاو طرشلا تاوداك لمعفلا الا اهيلي ال تاودا دعب عقو اذا

 هريعم مفرب هلع لوغشم 0 نآكك الين هدعب لعفلاو لهو 0

 دعنا ةلطعلا لهو ٠ نزحا فر تثق ماق ”ديز نأ هلام هنا

 هذه يف مسالاف .هتصخر يطعأ ”ذيملتلا لهو انرسنف لأ ديز الأو قئش'صللا الهو

 وكذا رسفي فوذح فب لعاف بنا : وال عاف هنا ىلع عوفرم مضاوملا
 ةياعافلا ىلع هعفر حجرتي نبيا ّس

 مايهفتسالا ةزمبك لمفلا ىلع اهوخد بلغي تاودا دعب عقو اذا ج

 ىلا عجر ديز ام وحن ناو الو ام ينو ةكرتشملا يننلا فورحو بهذ سرطبأ وحن
 .بهذ دياز نا ٠ داع كوخ الو تيضم تناال٠تدبلا

 ةياعافلاو ءادتبالا هيف يوعسي نيا س
 لوغشملا لعفلاو نيهجو تاذ ةلمح هتمدقت فطاع دغب عقو اذا

 75 . هئاقلل جرخ كوخاو مدق راد ون هسلالم وا هنع لوغشملا ريمصل عفاز

 ١س ب222 وهب سس

 نيرك

 نيلالهنيب اهنع ةباينلاو ةيلعافلا ىلع هنعلوغشملا عفر اهيف بجو يتلا ةلماعض 4
 ةلفغ ءادتبالا لع هعفر اهيف بحو يببلا عدو

 تاصو ٠ ماق دي. ءالعلا ليبس يف زج كوبا اله ٠اذك تلعف يندعاس ”رهدلا نإ
 ا مالا الا واي ديز الهم يبكي كوخا اذاف تجرخ- . ةلوثمالا حرشي معملاو
 رمتنلا وهف جضن "بط الا اذا مركب هجوتي انيحأل اعلا لوطي ”ثيدحلا له٠بنذلا نع
 ك”ريغاذا يكبت ٠ ىذت 1 مو 2 .يتملطل راوصا حاجا

 اهنع نولحار ىلها اذاف توريب'تمدق٠ ٠ دوعب ”بابشلا امل: 1 9

 (هيف يوعسي يتلاو نيسوق نيب اهنع ةباينلاو ةيلعافلا اهيف حجرتت ينلا ةلمما عض
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 له ٠ ةتببحا يفا كوخا ٠ ًاصلخم ناك هتبهص يذلا قيدملا ٠ يبا ةظعب يخاو تاخد
 تئج ءاهب لظئساف ةرثم اهتدجو ةرجشلا اًميح. ههركت كن أك لحما امهذخا نزل
 هسرتقا دق فورخلا اذاف تجرخ ٠ ءاهركتت ةئسحلا اعلا نك ماكركلا اهعطقي ةرشلاو

 ؟”باثكلا' كفر هتلصح نا 2 هلخاهم نع دمقت الف هنيشعا كراج 1 .يئذلا
 ةب'مرك | كوخاو ٠ هب "*نسحأ دي ز ٠ هحبكت درقملا اله ٠ هيلع صي رح تنال لاملا٠ هتأرق

 هيف عيجرتمأ كلذ دعب 0000 نيب ةلثمالا هذه يف هنعلوهشملا عض 1
 ءاوتسالاو حرتلا ببس ركذا م“ نايس اثنا نيسنلا ا اصنلا

 يلاولا ٠ مهتعدو نيررفاسملا ثنا* كرا نجلا اما ال باعكلا اذه
 تلصو ام وهنلا ٠ هتيهنا ”فرصلا ٠ هتظفح هنانفخ اعكلا ؛ 0 هتوعد يضاقلاف رفاس
 ابعلاطةيبدالا تافلئوملا «اه أر قث ال ةيعالخلا ”بتكلا ٠ مهرشاعت ال ءوسلا ”لاجر ٠ هيلا
 الفلل تن ريب رهو ديو بنات 0“ اذه هيا نا. هتسرغ دقف زوملا اما

 هل هتحرش ذيملتلاو باتكلا اذه تغآأ ٠ 2 يدنعأ هوه هليجي كوخاو علا
 تاغ ”ةيكافلا ٠ اتددر ٠١ ةيراعلا ٠ اهتددر ةيراعلا ام ٠ ارث ما تملكت ارعشا
 0 تفطق انا ٠اهتعطق راحشالاو رامثالا تفطق ٠ رائيدب هتي رتشا لطرلاو

 ماا | يتح مولعلا تسرد ٠ هئقلغا ب ابلا نكل رادلا تلخد ام تنا ٠ هتفطق ”درولا
 كاسل ٠ هعاقلا ,ضورعلا٠ كب اهدهعا ةنامالا ٠ هتملع كاخا لب اديز تلع ام١اهتسرد
 دحاو باتك يف اهانعمج مهخيراوتف عئادصلا يف اوغبن اندادجا ٠ هظفحا

 هبئانو لعافلا يف لاغتشالا مقي له س
 لوما نع مطل ايبنط عض هنأ 5
 يوتسيو حجرأب و ةبامثلا وا ةيلعافلا ص هنع ,لوقباملا مسالا عقر بت لف س

 نوكي دقو اهنع ةبابنلا وا ةيلعافلا ىلع ابجاو هعفر نوكي دقف معن ج
 ءادتبالاو اهتباين وا ةيلعافلا نيب ايوتسم نوكي دقو بيف ًاجرتم

 اهنع ةباينلا وا ةيلعافلا َّلَع هعفر بحي نيا س

1 
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 حجرا عفرلاف لوعفملا بصي ال لمفلا هبش ناك اذاف وه همركي ورمعو ادي زبراض اذه

 وه همركي ”رمعو بالا مئاق ثدي ز كالوقف هيلعو ةمات ريغ ذئنيحر ل عفال هتهباشم تزال
 همركي ارمعو بالا مئاق دي ز كلوق نم حجرا

 هنع لوذشملا مسالا يف بصنلا ىلع عفرلا حجدقي نيا نش
 مجري ام الو بصنلا بجوي امالو عفرلا بجوي ام دجوي ال ثيح جا

 هب رش ديز كلوقك هركذ مدهت' امم بصنلاو عفرلا نيب يوسي وأ بصنلا

 ٠ ديج يب رع بصنلاو بصنلا نم حجرا اذه لث. يف مفرلاف
 هيف بصنلا نال راعالا نم هتمالسل اذه لثم يف حجرا عفرلا ناك امنا ( حاضيا )

 هياعو لصالا فالخ وهيذلا راعضالا نم ىلوا راعمالا مدعو بصنب لعف راعضا ىضتقي

 الل 6 نوع كلا مرش  لعف راما ىلَع بضنلاو هربخ هدعب لمفلاو ادتبم هنا لع عفرلاف
 هذههتداز مياوحن ةدع الوغشم عقو اذ ذاماهفتسالا مسا يفمفرلا راتخي ١ ( ةدئاف )

 لوغشملا مسالا يفعفرلا حجري 7” ةبلطي ىتحلعفلا نع ال مسالا نع ماهفتسالا نال اًنايا
 "كرار ةهردلا اباوحت بلطلا ريغ عم ةيايصفتلا امأ دعب عقو اذ ذا ةنع

 ريع اماو (ديز مزكأ لوقتف مدقت كك بصتلا حجرتيف بلطلا عم اماو اهدعب مسالا
 ردصملاو لعفلا مما نال او ني لو كلم ديز وحن يف عفرلا نيعتب"” ٠ ةنهاف

 اج لزم ١ يعل نبع نم ون ُُط بسمصنلا زاجا مهضعب نأ ريغ ةفص ريغ

 نيرا
 بجوا يذلا ا الع الا هذه يف هع لوغشملا عض

 وفرع هندي ذا مدفر سوا دا 7

 لاملا الل ؟اهتظفخ هللا رماوا الهر هيركت كاخا الأ. كدافا هت أرق ”باتكلا نإ

 ”بائكلا.. يخابهصواهئيار ذاتسالا اذا . ”ذاعسالا هصحفن هدلولا اذاف”تلصو ٠ ةيلعتشص صرح
 مهبكل ام اللا 2 ”ضوملا 'نا ٠ ةتظفح باتكلا ايل ٠ هنقكرم اله
 « هب قثف ةتدجو ”قيدصلا انيا ٠هقيغت سئابلا الأ ٠هكلم لع هومحاز مهنال الا ديشرلا
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 ديزوح.لوالا مسالا ريع# ىلع ةل تشم ةفوطعملا ةناثلا ةلْا نوكت نا طرشب

 ديز وجت ةيبسلا ءاقلاب ةفوطعم نوح نأوأ هراديف ةعمركا كاخا وأ كوخاو ماق

 مالا تن وخاف م ءيلاقلا :ؤ ءاسلا اعامسف بضاو مضلادئم ك1 كشاف وا

 لاقي و هربخ لعف اهزحتو ادتبممسا اهردص يتلايا نيهجولاتاذب دارملا ( حاضيا )
 ةبسانملا لوصمل هنع لوغشملا مسالا يف بصنلاو عفرلا انه ىوتسا امئاو ىربك ةيعما امل
 ىربك ةلج فطع دق نوكيف ىربكلا ةلجلا لع فطعلا رابتعاب عفرلا ناف فطعلا يف

 اهلغملع ىرغد ةلج فطع دق نوكيف ىرغصلا ةلمخلا لع فطعلا رابتعاب بصنلاو اهلقمّلع ْ

 و”رمع اماو ماق دي ز وحن اماب لصف ناف اءاب لوصفم ريغ انلق .اهيف ردقملا لعفلا رابتعاب
 ٠ بلط يذ لعف لبق هنع لوغشملامسالا عوقوك جرم ب صنلا حمجرّيملامهعفر راتخلاف هةمركاف
 عفرلا حجارلاف ةعم كا ومحو ادي ز نسحا ام وحن ةيبجت تناك نادنآل ةيجحن شالا

 ءاشنالا لع ربحا فطع زاوجّلع وا هي ربخ اهنوك لع ءانب ةيعمالا ةلمجا عومج ىلع افطع

 مزاي ةنال حصي ال اهياع فطعلاو ىرغصلا ةلمجلا لع فطعلا يضنقي ناف بصنلا فالخب
 زوجي هنا لع اهب بجمتلا دصق مدعل حصي ال وهو ةفوطعملا ةلمجلا لع ةيبجمتلا ام طلست هيلع

 ةلججلا لاّئشا طارتشاو : نيفطاعتملا سانت هيف نكي مل ناو روكّذملا فطعلا لع بصنلا
 عم اهنال بصنلا حيصصتل وه امنا ةيببسلا ءافلاب اهفطع وا لوالا مسالا ريعض لع ةفوطعملا

 دقف ناف هياعو ادتبملاب طب رلا يف هكراشت نا يضتقيف ربخلا ىلع ةفوطعم نوكت بصنلا
 بصنلا عنتماو عفرلا بجو طبرلا

 ناوج يف فلاملاك تايئادتبالا لبو: :ركلوىح وهو فطاعلا ةيش (١

 انا لوقتف نيهجو تذ ةلمح هقبس اذا هنع لوغشملا مسالا يف ءاوسلا ىلع مفرلاو بصنلا

 هتبرض "لي ز وا (ديز نكل !رمعتب رض اماناو:هعبرض ورمعو رمت الا
 فطع ال ذا هافلا وا ريعمتلاب طب رلا ىلا فطاعلا هبش دعب ةلمجلا جات الو.لب اذكهو

 مفرلا زاوج يف يا ضيا اذه يف لعفلاك لوعفلل بصانلا فصولا وهو لعفلا هبش " انه

 بو هراد يف هتمركا ورمعو ا ارمعو ادي ز براض اذه وحن ءاويلا لظ با

 لوقثف بسانتلا دجوب وىنعملا دحتيل هل وه نم ريغ ىلَي ربحا ناي رجل ريعتلا زاربا عفرلا عم ظ

 ا
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 توبثلاو ةيلعفلا يف ددجتلا ةدافا دصقك امهفلاخت لاملا ضخقي مل ام امهفلاخت نم نسحا

 أءاو ديز ماق وحن يف ا امأرهنع لوغذملا مسالاو فطاعلا نيب لصف اذا مم ٠ ةيعسالا يف
 جدي ملام هلبق اع عوطقم فن اعسم امأ : مالكلا نال جرا عفرلاف هتمركاف ل

 )0 اا] | ديز مكاو حن هيس اك باط يذ.لعف لبق مسالا عوقوك حجرم بصنلا

 .اذا وا اها ريغ يف اهنوكل امأ عمالا اهلبق ام يف لمعي ال ءافلا دعب ام نا ٍلعاو ٠ هنهأف
 اك اما نيب و امميب لصفب ال هنال ءافلا ليف لعفلا ردقي نأ عمي و ةدئاز ءاقلا جنات

 ؟كح ةيلعفلا ةلبجلا لعفطاعلا هبشا ءاطعا فطاعلاب هيبش عم بصنلا جرت امناو ٠ دحاو ءزج

 نيلاشملا يف نكلو ىتخ نيفطاعتملا نيب ةبسأنلل اًباط هدعب بصنلا جرت نم اهيلع فطاعلا
 ءادتبا افرح امبفتادرفملا لع لخدي امنا امهنمفطاعلاو لما لع املوخدل نيتفطاعباتسل

 اهعوقو نكل يفو اهلبق امم ضعب اهدعب ام نا ىتح يف هبشلا هجوو امهنم نيتفطاعلا اهبشا
 ركب ماقو ةتمركا ”دب ز يتس !ًدلاخ تمركأ تلق ولف ٠ لب مدقت ام يف نكك لثمو ىننلا دعب

 ضعب ولك نيب الا ةفطاعلا تحقن ال ذا ةهباشملا ءدعل امهدعب مفرلا جرتهتب رض ورم نكل
 اهلبق امم اضعب نوكي يا ةيضعبلا لَم الاد اهدعب امو ةئلكلاَلَع الاد اهابق ام نوكي نا يا
 ينن دعب الا ةفطاعلا نكل عقن الو ٠ ءايبنالا ىتح سانلا تا5 :ةعض يفوا ةعفر يف اما

 تاوج يف بصنلا حجرت امناو ٠تيار يك مفرلا حجرت امهعقوم ريغ فانه |ةعقو الف ههبشو

 باوملا يف عفرلا حجرت ماهفتسالا مسا عفر ولف لاوسلا باوجلا قباطيل بوصنم ماهفتسا

 ٠*  ماهفتسالا مسا بارعا لحك هبارعا نوكي نا ماهفتسالا ذب باحلا مسالا تح نال
 عفر اذا هنا وه ةنايبف ملا موي « ردقب هانقاخ ءيش لكان » هلوق يف مفرلا نوك اماو

 قدما نوكي اذه لعو لكل ربخ ردقبو ءيشل معن ( هانقلخ ) لعفلا نوكي نا لمدحا "لك
 اعيش كلانه نا موي اذهو ردقب تسل ابقلخي ملامو ردقب يف 0 ابتلخ يلا ءايشالانا

 ناكو دوصقملاب لالخالا اذه لمعحي مفرلا ناك الذ دوصقملا فالخ وهو هللا ريغب اًقواخم

 عفرلا لع بصنلا ححرت دوصقملا وهو ءايشالل هللا قلخ مومع ديفي بصنلا
 هنع لوغذملا مسالا يف بصنلاو مفرلا يوتسي نيأ س

 ةيبمت ريغ نيهجو تاذ ةلج هتمدقل امأب لوصفم ريغ فطاع دعب ج



1 

 نمضت دق لعفلا نال . همركأف كيتأي فيض *لكو حن عفرلا بجو طرشلا ىنعم مسالا

 ىنعم مسالا نمضتي ملناو هتلزنم لؤئام اذكف طرشلا يف لمي ال باولاو باوجلا لل
 ادغبملا ربخ لع ءافلا لوخد يضتقي عفرلا نال هم كاف ادي ز وم نصيلا كول كلا
 يف 15 ردقم. طرتشل اياوخ ءافلا دعب ام لعين مدقت مك عونمم وهو طرشلا ىنعم نم يللاملا

 هب ءيج ضام لعف هلصا نال عفرلا هيف بيف هب ؛مرك أ ديز وحن اماو ٠ ربكف كب”ر وحن
 امناو هلعاف عفر لح ف هدعب رورحلا ريمضلاو باطلا َُط هل ةلالد الو رمالا ةروص ىلع

 اهتاوخاك ل ءفلاب ةزمحلا صخت مل امناو ٠ عفر لحم يف هريمض نكي مل اذا قباسلا مسالا بصني
 اهر ىلا لمفلا ناك ناو مسالا لع لخدتف تابمالا يف نوعسوتب مثو بابلا ما اهنال

 ةلصتم نوكت نا طرشب نكلو اهدعب بصنلا حجر اذلو لعفلا لع اطوخد بلاغلا نكل
 ير كلا | وحن عفرلا حجرت هلب دع وا فرظ ريغب هبع تلصف ناف هنع لوغشملا مسالاب

 حجرايف تبصن وأ هدعب ام تعفر ريمضلا .:زرع وه امنا ذئنيح ماهفتسالا نال هتبرذ

 لاصفناو لعفلا فذح فلكت يفخقي هناف بصنلا فالخب ريدقت ىلا جوي ال هنال عفرلا
 ةزمحلاهيلع ةاخادلا ريمضلا لمجت ل اذا اذه ٠ هيلا ةجاحنودب هيف ارخسمناك يذلا ريس

 لعفلابا بصعلا “بجو .الاو ادعبمأ هتلعج لب فذ نيك لصفتاو: لرب ردقم_لقف لثلا

 [ديز موي لك وحن فرظب هدع لوغشملا مسالاو ةزمحلا نيب لصف اذاف ٠ لعفلا دري

 ٠ لصف الكهلي دعو فرظلاب لصفلا نال بصنلاحجرت هب رضت ادي ز رادلايفأ وحنو هبرضت
 حجرا عفرلاف ورم ما هتبرض ديزأ وحن مسالا نييعت ماهفتسالاب بولطملا ناك اذا م
 نع ماهفنسالا نال هب ةزمثلل قلعت الف عوقولا ققحم لعفلا نا ىلع ءانب قيقحتلا لها دنع

 .احاير ما سراوفلا ةبلعثأ» هلوق يفبصدلا درو دقو لعفلا ثودح نعال لوعفملانييعت

 ماهفتسالا نا ىلع هانب روهجلا دنع رهشا بصنلا نا ليقو « اباشحلاو ةليهط مهب تلدع.
 رد نال هلبق ال مسالا دعب لماعلا رممضي بصنلا عم هنا ريغ ٠ عقو اهنيك لعفلا بلطي

 ةبسانلل ابلط مدقتملا هطرشب فطاع دعب بصنلا حجرت امناو اهب هنعلوئسملا الا اهيلب ال

 فطع هعم نوكيف لعفلا ريدقن يمتقي بصنلا نال نيتفطاعتملا نيثلمجلا نيب ةنسحتسملا

 نيفطاعتملا بسا:تو ةيلعف ىلع ةيعما ةاجفطع مزلتسي هناف عفرلا اماو اهلغمىلع ةيلعف ةلمج
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 هذه لبق اماو واولاب طبرلا أهيف عنش 6 "اناا ةءقاو | هتنشملا ةيعراضملا ةلملا نإ نم لاحلا

 مالكلا ردص الن ال البق اميف 4 فق لمعي ا امن الفل ا ماهفتسالاو طرم هلاياتاودالا

 هبظفللا نم ل |دب هنال همف ال رلاه .رسفيال لمعي الام او ثحاهعوقو مزلاملبقام يفاهدعبام لت ولو

 مف رصتم, ضاملعف اهو>دم مسالا دعب ناك اذا ضيا ءادتبالا مال ءادتبالاب صئخي امو
 هوخاهب رضي الا دي ز ام وحن ءادثتسالا تاودا لبق اذكو هترز ديزايلا وحن دقب نرتقي

 هنع لوغنملا 01 اصح جا س

 ال أفلاب نرتقم ريغ باطلا ىلع ل ادي ل لعف ليق ١ مضاوم 4 4 ف 0

 هرم ال 1 دي ز وحن ىشنلاو أ ةمحريل اديب را واهم ١ كابا وحن ةغيصلاب

 8 لعفلا ُُس أطوخد ىلاغي تاودا دعب ٍّ ا ةمحر 2 ءاعدلاو

 ةدرحللا ن تيحو تايفأ 38 ناو الو 0 4ع ُلف 0 مقبلا ةلضتم ماهفتسالا

 ةتمركا كابا تاو ةترز دلاخ الو ةتمركا ارمع امو هتيار ادي زا كلذ لاثم أم نع
 نيب ىل صفي 8 ةيلعف ةح ةتمدقل فططاع دعب *” هئيار سرطب ثيح سلجاو - , 2 س40 6 00 :

 ةلجخلا ىلع فطاعلاب هيبش دعب + ةعمتش اًدلاخو اًركبتيفا ون مسسالاو فطاعلا

 ف 6 هترز ادلاخ نكل ديز ءاج امو ةفيتح كاخا ىد ذيمالتلا 0 وحن ةيلعفلا

 نم وا تب رض مهيا لاق نم باوج يف هتبرض ا! ديز و بوصنم ماهفتسا باوج

 هلبق الل ةفص ريعلا ىف هنع لغتشملا لعفلا نا ثوي هعفر ناك اذا 5 تبرض

 رد هاعقاح يش لكان 0 0 6م دوصقملاب اء الزم نوح

 ادتبالا لع وه امنا مفرلا نال ب لطلا ىلع لادلا لعفلا لبقب بصنلا جرت امنا ( حاضيا )

 لاغئشالا مص اننا مث . مدقن ؟ فيعض اهب رابخالاو ةيبلطلا ةلمجاب هنع رابخالا مزاتسيف
 َط ماللاب نسال ل مهنال ةرادصلا تاَوَد نم امهنوك عم ةيهانلا الو زعألا مال 5

 نمضتو ءافلاب نرتقا اذا ياطلا لعفلا نا لعاو ٠ أبب ىنالا لع الب ىهنلاو ةغيصلاب رمالا



15 

 مسالا عوقو نم اهاظلا هيضنقب امل ةاراحت وهام اهدعب لافعشالا عوقو ل لالا نم

 هرسسغم دوجوا اي وجو د لعفب ابوجو 1 وصكلم تاودالا هذه دعب

 الل ليمفلا ناك ىاوع ىااقلطم اذا ١ تاووالا هذه نم اوشتسا( داق
 3و 8 -ء هر

 ا لع | زال ليز اذاو كنك ١ دمركت ىا هعمركا.) ديز اذا لوقتف امراشف ذا ايشا

 70017 نإ تعا ناوس ”تاذؤاو نوكلم متناولو هتبرض ادي زول لوقتف ولو ٠ د
 000 وادع كات هنقلاادبز 100 لا نوكي نا
 ركلا يف اهدعب لاغتشالا عقي ناب تاوذالا هله اوهثتسا امناو هرظتناف هات ' ١ ديز نا

 :تابمالايف نوعسوتي مو طرشلاتاودا ما اهنالف نا اماو زيثمزاج ريغ ولو اذأ نال (عيصف

 ادتبالا ىلع هنع لوغشملا ممالا عفر بحي نيا س

 ورم هبرضي ”ديز اذاف تجرخ وحن ةئامتلا اذا دعب 1 عضاوم ةعبرا ف 3

 عراضم لف هدسعب ناك اذا لالا واو دعب * هترز ديز اعيلوحن ايل دعب ؟

 اهدي اه .لدعي ال. تاودا“ لبق + ناتسالا اهحرشي :ةلومالاو تاصووخ ند

 نا ديز ون طرشلا تاوداك اهدعب ا الوم“ اهللق ام درب ال يا اهلبق ام يف

 همركت الأ كوبا وح ضرعلاو هتدجو له ورم وحن ماهفتسالاو كسا

 امو هبارش تنال ”لسعلا وحن ءادتبالا مالو هتمركا اله دلاخ وحن ضيضحمتلاو

 ١0ر1 او هنياسعا < نيقتلا وجت ةينربخلا 10 هلال عكر سل 1 ا

 فوصوملاو هنآرق يذلا باتكلا وحن لوصولم لاو هتنبحأ كنا ”ديز وحن ةطماتا

 زوجي الو ءادئنبالا ىلع عضاوملا هذه يس هع لوغشملا مسالا عفر بجي ب( حاضبا)
 وا رهاظ لعءف امهيلي ال امهنالف امب ةنورقملا اتيلو ةيئاجنلا اذا دعب اما لاغتشالا لع هبصن

 يف ينتاب الف اًمشم اعراضم اهدعب لعفلا ناك اذا لالا واو دعب اماو لعف لوم“ الو ردقم



 . ' |ا*5

 الجو تبرض ارمع ٠ هتارق باعكلا دنع تصمد اديز٠ حجيراف هب تيدتقا ملاعلا اذا

 "01 هيأ مالغ تم كاني ) ! هيلع تضف صالا ٠ هاخا ادلاخ تيار اركب ٠ همي

 ٠ ةليمج اهتدجو اهب تررم ديز اد

 لص

 ةنع لوعشملا مسالا تالاح ف

 0 يملا مسالل ةلاح © 2س

 مفرلا مرتو عفر بوجوو بصنلا بوجو يو تالاح ىنمح جا

 ير ءالا ءاوتساو سضلا جرت

 / هنع لوغشملا بصن بجي نيا س

 ٠ لا تاودا 1 ةعبرا وهو لعفلاب صتخ ءيش دعب متو اذا ج

 ضرعلا تاودا ٠ هنهاف هتدجو ارم ائيحو همركف هتينل ادي ز "نإ وحن |هتاوخاو ناك

 ماهفتسالاتاودا 4 هتمركا اديز اله وهن ضيضخلاتاودا "+ هفيضتا ركب الا وحن

 هتبار اركب ىتمو هتدجو ارمع نياو هتيار ديز له وحن ةءمحلا ريغ

 لعفلاب ةصتخم اهنال تاودالا هذه دعب مدقتملا مسالا بصن بجو امنا( حاضيا )

 صاصتخال |نم هيلع تعضو اع اهجرخيكلذناف الصا ءادنبالا لَ اعوفرم مسالا اهيلي الف

 لعفلاب رسفم اهدعب ردقم لعفب الوعفم نوكيل اهدعب مسالا بصن بجو كلذلو لمفلاب

 لعفال قباطم اما فوذحم لعفب ةيلعافلا َلَع عفري هنا وا اهصاصتخا تك لذب قتبتف رهاظلا

 مدقتملا مسالا ريع ريغ ابصان اندعتم وا ماق ثدي ز نا وحن يف اك مزال ناك اذا رهاظلا

 ناك اذا رهاظلا لعفلل عواطم وا كراجتادحا ك راجتسانايا كراجتسادحانا ونيف اك

 سفنم كله نا يا « ةتكلها ”سفنم نا يعوق ال» هلوقكق بالا مسالا ريمض اًبصان

 ٠ لعفلاب اهصاصتخا ىلع اضيا تبت اذه لو هتكلها

 ةزمهلا ريغ ماهفتسالاو ضيضحتلاو طرششلا تاودا دعب لاغتشالا عقي ال ( هيبنت )
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 نير
 الفغ اهعولاغتشا امال يبا ةلمخاو 0 لاغتشا أبيف ينلا ةل حا عض

 ,هدابع ظفحي هللا ٠ ةنيلا ”سردلا ٠ هبا رما ”دلولا لفثما ٠ ه ذاتسا 2
 اا ذب ]برص + هتدبحا ام دي ٠ هعميطت كابق رظانلا“ هحرش ىلا تيغصا عملا

 الجر ترز يخا ٠ ديز هي الجر تبرض ٠ هتظعوم تظفح ديز ٠ . همركأ | ذاتسالا
 «حرشلابا ٠ همع اًرمع فرز كيان: < ماك تمرد 1 ملاظلا توا ٠ هحي

 ” ياو تراجم ثلا لبالا-. املالخ ايلا سال انا ليلا ٠ هيراض اناني
 ٠ مهطلاخت ال ءاهفسلا ٠ مهطلاخو ءالعلا رشاع ٠ هاطعم تنا ”مردلا

 ةنالثلا لاغتشالا روض ىلا ةيتالا لملا ل

 ٠ يراج مالغب تررم ٠ عملا ةيصن تلذنما ٠ ةلوثمالا تظفح ٠ باعكلا تأرق
 هللا محي. ' يمس اخاو |.دلاخ تمركا ٠ يا لاخ ؟رمع تدبحا ٠ يبا هبحي الجر تمركأ
 يبلاءركم انا ٠ كوبا هفلأ اباتك تارق ٠كبر دبعا ٠ يفولا ىب دصلا ةلزنم 'مظع ٠ كدج
 ثررم :ريمالا.ابا ارم تيار ٠ هذا. بن لاملا ذاخ | انا ٠ بوثلا بولسم تنا ٠ يبر ”دباع انا
 كب رضا دي ز تب رض نا ٠ صللا تب أر له ٠ ركب يلاو رالاخجب

 ةين الا ةلثمالا يف ةنالغلا لافت الا ناكرا ىلا رشا 0 ٠

 اربخ تيار اديز له ٠ كتعاط ملخ هيلع هل ةقاطال ام لمحت لَم هتهركا ءرملا نا
 اذه تبيح سلجا ٠ هذخاوت ال 0 ءروعازا ارس تفعس [دياز نبأ

 دا 000 مدقي دمملثلا اذاف بحر هيلا نسحاف هتدحو ارمع نه هتب رض

 الآل كوبا + هنعدو كوعلا اعل ٠ ديرب ا لئاسرلاو تجرخ ٠ هنلك ارمتو اديز
 هتببحا لجر فسوي ٠ هتبرض يذلا ديز ٠ هتيطعا 5 ريقفلا . همك

 هنع لوغشملا ىلق نيلالهنيب هعضو هنع لوغشلل يصانلا فوذحملا لم هاعلاب حرص ٠

 اذ ىلا ذاو ضيضختلاوا دك اعلا نم ضرملا ن٠

 ٠ نالف ٌةرشاعم نم هترذح كاخا ٠ نراعملا ةبتكم فب هيلع تعلطا باتكلا| اذه
 تررغاركب ٠ هاخا تب رض ارمع ٠ هنع تعنتما مخمنلا ماعطلا ٠ هيلا ثنسحا ريقفلا

 ٠ كم ك1 هعبركا ادي ز نا ٠ همذت فيرشلا تفيك «هؤدع كير كابا ١0
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 تقبس اك دحإو عوبتملا مسالاو عباتلا فوطعملا نال مهب رص ركبو ورمكو ديز موق

 ٠ بابلا اذه يف ركتملا ددعتلا هيف سيلفكلذ ىلا ةراشالا
 00 اةوأ ني ردقم نيلماعل رثكأ وا نانا :ىلاوثي. نا ىغرلا زاجا ١ ( ةدئاغ)

 نوكي 029 7 همالغ تب ررض هاخاتنها اديز تسال يا هتبرض همالغ هاخا ادي رو

 يوم كاف يايا ع 900 | روض 4ع لوغنملا

 هب لوغشملا يف طرتشي اذام ص

 نم واهب تررموا هتبرض ادي ز وحن لوغشلل الومعم ًاريض نوكي نا جب
 تبار وا هبحي الجر تبرض وا همالغب تررء وا ٌةمالغ تبرض ا دب ز وحنهلومعم ةقث

 . هاباو ١ كلاخ وا فَ ركع

 | الل لماغلا ةكلع ةفدح ف نالاهث لوما 0 دج حبقي ( هيبدت )

 ادي زابرعلا نعلقنو ةنع لوغشملاو هبل وغشملا صن ةهج داحنا روبملا طرتشا ١(ةدئاف)

 نا ” لماتفهيف لوعف.هددعو هب لوعفم ادي زنال طاراشالا مدعىغتقي وهو هدتع تسلج

 رسفملان ال الف عوفرملالاغثشا يف اما ب ارعالا نم ملل ال بوصنملا لاغتشا يف ةرسفملاةلجْلا

 ' كل ذك هرسفمنوكي نا مزايف ةلمج ال لف فوذحلا رسفملاناليلدب هللا الهدحو لعفلا وه

 بصن اذا هنع لوغشملا مسالا بصني اذا س

 هركذ زوحي الو كلذ ىلل انرشا اك ر وك ذم ا ةرسفي ابوجو فوذحم لعفب ج

 روكا لمفلا فوذحلالمغلا ىنملاوظفللايف (ًماد قفاوينا اللا مزه نم
 ريدقتلاو هتب رض اديز وحن يف ؟ ىنعمو الفل اما هقفاوي دق لب الك .ج

 تزواج ريدقتلاوهب تررم اديز وحن فاك لفل نود ىنعم اماو هب رض اديز تب رخ
. 16 0 0 1 

 يف اك رون نزل امزال ا لوو الو الهنلال هقفاوي ال دقو هبثرر» ادبز

 ليك هبسا هودع :تنوض !ًاقينت وحنو ٠ اديز تنها يأ هاخا 5200 اديك

 : تاسبال يا همالغب تررع|"دن زاوحتو



12 

 لصف الكف راظلاب لَصْفْلا نال فرظ رعب هع
 ردصملا الو لمفلا مساالو لاغتشالا دماجلا لعفلا حاصي الف هيلعو ( حاضيا )

 امو هلبق ام يف لمعي ال اهتم الك نال فورملا الو ليضفتلا لءفآ الو ةهبشملا ةفصلا آلَو

 ”لحني يذلا ردصملا يف _اختشالا مهمضعب زاجا منن ٠ هيف الماعرسفي ال كلذك ناك

 أضيا سيل عمو امهيلع امهيلومعم يدق زيجي نملوق ىلع ءادب لءفلامساو يردصم فرحب
 مسالاو لماعلا نيب لصفلا مدع طظارتشاو ٠ ٠ اهيلع اهربخ ميدقت زيي نم لوق ََس ءاعب

 نيعتي لد هبرضن تنا ادي ز زوجي الف الف لماعلا ناك اذا اميف وه امنافرظ ريغ مّدقتملا

 هيلع دمشعي ام ىلا فصولا جات>ال لصفلا رضي الف اقصو لماعلاناك اذا اماو دي ز عفر

 لاخلا ىنعمي انوكي نا لوعفملا مساو لعافلا مسا يف طرخشا امناو دب راض انادي ز لوقتف
 نارسفب الف الم“: مل يضاملا ىنعمم اناك اذا امهنال لأل ةلص انوكي ال ناو لابقتسالا وا
 لماع رسفب ال لمعي ال امو اهلبق ايف ةلصلا لمع عانتمالف لال ةلص اناك اذاو لماع

 مدقتملا مسالا يا هنع لوغشملا يف طرتشي اذام س

 ا رةتفمن 19 نا راهضالل الباق نوكينا ؟ لماعلا لع ايدقتمز ركينا 3 ١

 نيعت ناوءادتبالا لع هعفر حصيأ هضم 9 اضن نك هدعب أم ىلا

 ردقملا لماعلا داحتامم ددعتي الف ًادحاو ن ركي نا هدى 5 شضرالل ١ ١
 هتْبصن نارخأتملامسالا اذهورسسالا رخاتل ادي ز هتبرض ون يفلاختشا الف هيلعو ( حاضبا)
 باب يف هلوبق ببس عجارف ركذلا لبق رامضالا هيفو ) ريمضلا نم الدب ناك نه وق اك

 حصي ال اذكو ٠ هلبق ةلا#لا هربخ ادعبم ناك دب هتبرض تلقو هتعفر ناو ( ريكا

 ال اهنم لكن اف ىتك رمضملا رمي ال ام رورحمو دك وم ردصمو زيبتو لاخ نع لالا ||
 رقتفم ريغ انه ادب ز نالهم ك اف ديز رادلا يف وحن يف لانتشا الاذكو ١ راعشآلا
 حصيإ الف ةضحم ةركن اهنال اهوعدتبا 01 هلوق ف لاهعشا ال 51 ٠ هدعب ام ىلا

 ةلمحو ةينابهر بحو يا فاضم ريدقتب ابلبق ام ع اقطغ تبصن امناو ءادتبالا لع ابعفر

 لوغشملا ددعتبمايا هتيطعا مشرد !ديز لاقي نا زوي ال اذكو ٠ ةينابهرل تعن اهوعدنبأ
 اًقافتا لاغتشالا نم نا طرشلا اذهَّلَع دري الو ٠ عمسي مل هنال ردقملا لماعلا داحتا عمدنع



 لا

 عباتب عوبتم يبنجاب هنع لماعلا لغشي و مسالا مادقي نا ؟ هاخا تبرض اديز
 هبي الجر تبرض اديزوحن مدقتملا مسالا ريغ ىلع لمتشم 1 والدب ريغ

 ماخأو ( لاح تم ك1 سرظب ودل ا ( كب تيازارك
 تالا هريوم ا مدقثملا مسالا و لغتشا هاج ةروصلا ِف لماعلا مي حاضيا

 عباتب عوبتم يبهجاب هنع لغتشا ةغلانلا ةروصلا يفو رهاظ وهو 0 لل فيضا أع ةيناغلا

 |1071 ةلمعشم ياو الجر تعن بصن عضوم يف هبحي ةلمج ناف لوالا لخملا يف ثءن

 فوطعم هناف هاخا وهو ثلاغلا لثملا يف واولاب ىنن فطع مباتب و مدقتملا ورم ركض لع

 ريغ عباتلا نوكي كرا طرئشا امئاو ٠ مدقتملا سرطب ريض لع لمغشمو !ًدلاخ لع والاب
 "0 اك ىرخا ةلح نم لح لدبلا نأل امييف حصي ال كلذ نال ديكوتوا لدب

 امئا دك_كوملاب لصنملا ريعملا نالو لك يف ُدنع دج ال وهو مدقتملا مسالا ريمض نم ىلوالا
 اما اهيف حمصي كلذ ناف عباوتلا نم امهريغ قالخب مدقتملا مسالا ىلع ال دك يملا لع دوي

 تي تعنلاك هنالف نايبلا فطع يف اماو دحاولا ءيلاك توعنملاو وه هنالف تعنلا يف

 ةيعمجا ىنعم نم ابيف امب واوان الف ةصاخ واولاب ىسنلا فطع يف اماو صيصختلاو حاضيالا

 ىنثم مسا ةلزنب نيمسالا لمحت

 هللاقيومدقتملا مسالا *لوغذملا هللاقيو أهفر وا ابصن لماعلا ١ ةثالث 3

 : ادم ١ لغتسإ '1 كل هل لاقيو ءدقتملا مالا نع لماعلا هب لعتشي ام * هبع لوقثلا
 لماعلا يا لوغشملاب طرةشإ اذام س

 فرصتملا لعفلا لمشي وهو هيلع طلست ول لبق ام يف لمعلل حلصي نا 1 3

 وحن لاب نورقم ريغ لابقتسالا وا لاما ىنمم لعافلا مساو هتبرضادبز وحن
 ابا ةغلاملا ةلثماو ةأطعم انا م ردلا وحن لإ دك“ 1 وعفا 7 او هبراضانا [ديز

 لوغشملا يا مدقالا مسالا نيبو هنيب لصفي ال نا ؟ ةبانرش دي ز:لسعلاوحن



 مه

 ا

 ماكحالا هله كنت امو تهزكا٠ تادنم وللا !تلضوو نين
 نيتببلا نيذه ترعا "٠

 لمبم "يلياخ نم _ ليم ريغل يننا غو اخالافحا و ينوذج

 _نوهالب .نعووذ اوراجان مهن اموقلابفق وفلاح 1 قس

 لصف

 ا

 لاغتشالاوهأام س

 ناك يذلا أعم نع لماعلا فارصنا وه 9
 هنعهلا ةةخإل هيلع 010

 هب ارضا داب وع :صيصختلاو ١ دكاتلاك ض رغل هيلع هودقت كالذوهس الام وا هريمضب

 002 يي لا
 وهيذلا هلوممهنع تب رض وه يذلالماعلا فرص دي را ال تب رضنم هب لوعفم نيلاخملا

 هريه شي هنع تب رض لماعلا لغشاو صيصختلا وا ديك انلا دطفل تب رض ع دين ما
 ارك للا [كلأ هرسفي اياوحو فوذحم لمفن مهب الوغشم (فيز راضق هبط .٠ ١١]

 يف دحاو لماع معي ال ذا هريمضب هنع هلاغتشال هدعب يذلا لماعلل الومعم قبب ناعنتماو

 لماعلاب لصتملا ريمضلا ناو رهاظلا لماعلل لومعم هنا لوقلا حصي الوهرهظمو مسا ربمض
 اذاف كلذ لع ءانب و لاغتشالاب يمس اذهلو 0 ءايمالا نال و
 ا لكلا نب إ قلو فو دس للقب كوسم لبان اءا عال مدقتلا مسالا بصن

 تب رض هب رضا| دي.ز يف الثم ليق ناب. بوصنملا ممالا لبق فوذحلالمفلا كلذ رّدَق

 صيصخت وهفهتب رضتب رض ادي زليقنابهدعب ردق ناو ! ديك انكلذناكهتبرض اديز ٠
 ش لا عشاللا مب 1

 وخل هريمصب هنع ىلماعلا ا مسالا مدعي نا 005 ثالث ج
 .٠ . ره

 وع هريعت ىلا فيض أ اع هنع لماعلال |ذشي و مسالا مادقي نا ؟ هتبرض ادي ز
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 دحأ لك ماما ناديملا يف ريغملا هتكرداو"ضكز... :ةعبظملا نم
 ا ببسلا ركذ اوكلذاهيف سيل يتلا ىلاو عزانت اهيف ىتلا لما ىلا رشا 8

 الا ل ىلا. ثو#منو تحدم كاخا ٠ تمركأو تب رض نم باو قللز

 ٠ « قيوضلا ى ولماو تلم 17 :ناديزلا حورجمو 01 لوم ؟.1و لشفلا يوذ تمكأ

 مظني ناك 0 ديرت ام ذخو كنود ٠ قيقعلا تابيه تابيه٠ نادنملا تضمو اتماق

 "لولا ليعأو ادور, .٠ ةيلعارضتتاو :سرفلا كلم,نيئرقلا وذ. براخ +. ةيياو رسل

 ٠ دلاخب هب مظءاو ه6[ الادب هلا انور نصا اما يوم 2 1نوكفس نا لع
 ةدعاقلا بسحب اهكح اهطعاو يناثلا لمهاو لوالا لماعلا لما هذه يف لمع
 "ل1 هير اهراس“ كاوحلا كهيرو اريكطتلا نيرناططلا تمااوناو

 000 ا ايلا باراتعانبلا تشو نيب اد. .:ءارمذلا تممواعو اودشنا »نول
 ٠ كيا دقف لع كت اوا تب زعو نيكب ٠ ةقوسلاو كولملا جردو اوتام ٠ نومرجلا ”قدشأو
 يمأر ترسكو يتبعنا٠ ٠ناذيملتلا ناذهينقياضو يناجعزا٠ ”رايدلا ”تدكسو "ترفقا
 '000 اغلا لئاسرلا ةيدخاو مشتل : ةللطلا تثهدوبينو ريح: .ةالا بهل
 هاسنلا ةيئاغو نه ةرضاح أ ٠ نادي زلا بهاذو امه ”مئاقا ٠ كييتخاب

 ةدعاقلا بسحب امبكح امبطعاو لوالا ل مهاو يناثلا لءاعلا للا هذهيف لمعا ٠

 رولا لك نلقثاو ينتظيم* كاوخا يناحرفوين راز ٠ ةذتاسالا مهتعطاو 17

 . ناركللا ام "مادا مئاقا“ ٠ ةذناسالا ين ودافاو حرش ٠ باوصالا اواتخو تلكم

 لب راطقلا زك اور اداخ ف برض ٠" نويعكلا آو ذةشاو عاب ٠ امنا ”مجانو ”ربععأ

 نومالا اه رع ىلا! قدجرو تزاؤك قس
 و3 ةلثمالا هذه يف لماعلا وه نيلماعلا ياركذا ٠

 ا ]ا متك رداو اولثفتل ناوحالا قاطو ”تخلاض + لضفلا ووذأ كا ارعو "ترم

 ادهتجم ةديز حرب امو تحرب اما ديس ”دي ز ناكو هاياتنك ٠ راوزلا تفضاو تقفنا
 ” كلاتخا تناو انضم + هايم رك ركب تيأرو نأر انئاخ دي ز تلخو هايا: ينلاخ «.هايا

 01 نوايا اقر دب. اهنوتب < كرر ) ةامادم 1
 نوه الب زعووذ ما ا مهن موقلاب *فقو فااح ُث :



 ام

 تمركأو ينتب رض لوقتف اًقنومو اركذم اعمجو ةينثثو ادارفا يا هلوحا عيمح يف لومعملل
 يف لوقو لعفلا يف اًءرج :لهونيديزلا تنك ينوب رو, نادنإلا تلال ادده

 ”تادملا ةبهاذو ةنهةئاق او ناددملا ةيهازو امه ةّئاق او ةدنه ةيهازويث ةئاقأ فضولا

 1 اقل يل 9 سو قاد بوصاملا ناك 1 نا الو نرخ هو نارمم | ”يهاذو اه مئاقأو

 ةلضفلا ةروص يف راصف بوصنم هنال مهضعب لوق لع ارخكوم وا لثملا يف مدقل 5 هعضوم

 ًاقيدص ادي ز تندظو يننظووايا اقيدص ”دي ز ناكو تنك لوقتف ركذلا لبق رمضي الف
 بوصنملاو عوفزملا اما ما هؤاطعا بجو يناثلا لءاعلا وه لمثملا ناك ناو انلقو ٠ هايا
 هنع هعطقو لم لماعلا ةئيبت امبفذحيف نالف رورحلاو ةلضفلا بوصنملا اماو رهاظفةدمعلا

 هلوق د الا فذحي الو برعلا مالك يف ريثكلا وه اذهو حيبق وهو

 هز لصالاو « عاد او م اذا . ني رظانلا يشعي 1 ها 0

 ت06 عسل

 نيرا

 نراعسا ما نالعف اههأ ركذاو ةيلاتلا ةلثمالا يف نيعزادتملا نيلماعلا ىلا رشأ

 50 ما نانثا اهوأ لعفو مسا مااميناببكا
 6 [ ”ىقمو يف 000 كوخا 0 ل ا برض

 مهتركذو ىضم ٠ كاوخابهذو اءاق» ٠ لضفلا يوذ لع كمحرتز ثكراتو تاو نيالا

 مهيف تبغر ٠ !رمع نونيهمو نوثباع متنا ٠ هترجا نم اًثيخم اذيعم تدهع .”بابحالا
 تليسو هاج ٠ يدادو نيظفاح ريغو نين راكم ريغو نايهال امنا ٠ يناصا ىعالل ||

 دي ز لكحل كدي هروب ليما لاصولا تايب هو دنس هاك يكل كنودراتلا يلام مهل
 رثكا ما دحاو وهو أ رمضع مار هاظ مسا وهأ ركذاو هيف عزانتملاىلا ر شى
 تدبمقو < نق راجثالا ةياخسلا مطقر < ”سرغ له. ”فويضلا مهتمعطاو ترش

 ٠ كب تب وقثو تنعتسا ٠ كايا الا تربخاو ”تثدحام٠ وه دعقو ماق امنا ديز ١ هاسنلا

 ريجنو يغب ٠ ةرخابلا رهظ ىِلَع كاوخا امهتعدووىغم ٠ انعاتجا موي كاخا ت>دمو تنها
 باعكلا كن ودو ذخ ٠ بلح ةيندمب كيخا راد يف كنتأدب ؟نيتمركاو تضم» سانلا لع ملاظلا



 ا

 0 0 1 دل كلا ل ابل ل الل 1
 لومعملا يف لمعلاب ىلوالا نا رخالا بهذملاو راتخلا بهذملا وه اذه ( حاضيا )

 لوقتف ةبترو اًلغفل رخاقم ىلإ ني د ندعم اس هقبسل ١ لوألا لماملا هر ذل

 كاوخالاًباطم هل العاف فلالا دعقب لصتو ماقل العاف كاوخ' لمهتف كاوخا ادعقو ماق هيلع
 "11 3 تمركا لي تب رضوحت يف اك لب نيلماعلل طباولا فطاعلا ناك اذا ( هيبنت ]

 وحن يف اال روكذملا فطاعلا ناك ناو والا لامهاو لومحملاب يناثلا لاع؛ بجو

 ىنعملا يف لاخ عقب الئل يناثلا لامهاو لوالا لامعا بجو ادي ز تب رضال تمركا

 بالا انه و لسيما ليلا ع2امإ
 لصوي نا بجو عوفر ىلا جاتحاو لوالا وهل مثملا لماعلا ناك اذا

 كاوخا دعقو اماق لوقتف هلاوحا ميمج ين رخاتملا لومعملل ًاقباطم مفرلا ريمض هب

 اذن تنبظو هاي يننظو ًاقيدص ”ريز ناكو هأيا تنك لوقتف 0 ا كو

 ”دياز ينبرضو تب رض لوقتن هفذح بجو ةلاضف بوصنملا ناك ناو ًاقيدص

 ا ف: 0 ا 0 دؤر ملا فقل

 اداب اي 0 00 2 0 ةليح ولف هب ف 00

 ءاوس لطي أي :اطعا بجو 2 الا وه لمحهملا لماعلا نك اذاو 4 وأ هيلع

 لوقتف ةلاضف وا هدم نك ءاوس بوصنملاو ارورح وا ايوصتم وأ ا ناك

 ارج لهو اديز هب تررمو يب ”رمو لاجرلا مهتب رضو بهذو كاوخا ادعقو ماق

 روصلا ض عب 2 الرا ناو( مفزلا ري هب لصوي نا بجي )لوالا يف ادلق ( حاضيا )

 الل 21و يوب وص اوحن يف 5 ةيرو اظفل رخاتمىلا ويعمل: دوغ يا ركذلا لبق رافضالالا

 مدقت دقو رك ذأ "لو زامل نم مودت عنشأ ل اعافلا فذحو لعاف هنال كسلا لاجرلا

 اقباطم انلقو ٠ بابلا اذه يف ركذلا لبق رامشالا يف مهحماستل يعادلا اذه ريعشلا باب يف



 ام

 ٠ اعهنيب طابترالا مدعل ديز دعق ماق وحن ف عزانت ال يناغلا ىو ٠ اضيا ردصملا مساو

 تمركاو تبرض نم باوج يف !ديز وحن نيفوذحم نيلماع نيب عزانت ال ثلاثلا ّلكو
 02 تعوكأو تب رض نم باوج يف | ذب ةركم ٠ كرتكا 0 فنوذحي نيب الو

 لصفلا ببسي لوما يف لمعلا حلصي ال لوالا نال نيدماجلا يف أضيا عزانت ال عبارلا

 روذحلا رفتغي و نيدماج امه: وك عم بجتلا يلءف يف عزانتلا دربملا زاجا ١" ا
 لوقثف نالماعلا هيضتقي ام داحناو فطعلا فرحب ني هما جازتمال لصفلا وهو مدقتملا

 لوالا لاغغا َّلَع ؟ديز هلما امو نسحا امو يناثلا لاعا لع ديز لمحا امو نسحا ام

 ةدمح هنال يناثلا وا لوالا تاما ءاوس رورجلا ريمضلاب 1 ورم هب "لمجأو ”ندحأو
 وحن هيفعزادتملا دعت عم اما نيلماع ا عزاتتلا عقي 56 لعاف هنا ثيح نم

 000 ريغ عم وأ نين الثو اث الث ةالص لك ريو نوربكتو نودمحتو نودحبست

 ا « بئاس دنع ىدتلا رغبا و راد ينتيلف يهجوب كردا لف تبلط »

 يف مهضعب طظراشا 0 دا وهز ىدنلا هيف مرسلاو عغبا و كرّوا و تسلط  ةعزاتتملا

 ىلا رخالاو يببسلا ىلا نيلماعلا دحا دانسا موزلل اًتوفرع ايببسن وكي ال نا هيف عزانتمل
 لج لع جنيت كلذ هرهاظ ام درو ناو ءادتبملاب هطبار نميببسلا ريمض عفار ولذيف هريمض
 هوخا دعقو ماق دي ز كلوق وحن كلذو عزانت الو هنع ني ريخ هلبق نيلماعلاو ادعس

 دب ز لوقتف زاج اب وصنم ايببس نراكو لف « اهي رغ ةىنعم ”لؤطق ةزعو » هلوق يحنو

 هيف دوجوم روكذملا روذحماو ليق هاخا تب رضو تمركا
 رخأتملا لومسملا يف اعم نيلماعلا لايعإ نكمي له اى

 ادأل وأ ناك( .الوا رخنالا لامهاوبةيف امهدحأ لاغا حلب اك

 ٠ هيف امهنم لكل اعا زوجي هنال
 روك ملا :لومشملا.يف لمعلاب رخ الا نم لوا وه نيلماعلا نأ

 يبنجابهل ورمتم نبي وهنيب لصفلا نمهتمال سوهيلاهب رق يناذل|لماعلا وه:روبشم ا 3

 كاوخا دعقو اماقو "دي زينب رضو تب رض لوقتف هيلع فوطعملا مات لبق فطعلانمو
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 ٠ ”ديز دعقو ماق هلاثم

 اديز يضغقي دعقو ماق نملك و لومعملا وه دي زو نالماعلا امهدعقو ماقف ( حاضيا (

 اوس بلطلاب هيلا امههجوت يالومعلل نيلماعلا ءاضتقاب دارملا وه اذهو العاف هلنوكي نا
 ٍ وحن ارورجت وااديز كا تب رص وحن ًايوصنمو ا لثملا ف 5 اعوفرم هل بلطلاب اقفثا

 وحن هبصن يضتقي رخالاوهعفر يضتقي اهدحا ناب هيف افلتخا وا هللاب تنعتساو ا

 لماعلا ناكول اك عزانت نكي مل ءاضغقالا اذه امل نكي مل ناف ”ديز ينمركأو تبرض
 فرح ةلزنم نوكي يناثلاكاتا نال « نوقحاللا كاتا كانا » وحن لوالل دون يناغلا

 اذا ندم ةيارمتلا ةحاتصلا ةي نم ظفللا دف الاو الصا هل لغاق الف كيكرلل دير
 أريخ ”ديز لوقي ناك هنا وحن يف اك لومعملاىلا ههجوتمدغ لمثحي لؤالالئآعلا ناكوا

 دق عزانتملا لومعملا نا م دي زىلا ةهجوغم نوكت الف ناشلا ريمض يف ناكل مع لاهتحال
 ًابوصنم وا وهدعقو ماقام وحن اع وفرم الصفنم ريم وكب دقوتيار ارهاظاممانوكي

 كل كب ومنو تقنثو وحن ر ورحم الصتنا ريعت نوكي دقو كايا لأ تع كات وحن

 نيلماعلا يف طرتشي اذام ١ س

 يف اسهاببشي نيمساوا كوخا دعت مف غ نيفرصتم نيل زكي نا ١ ج
 '001 ةلينو لصلاة لمقلا هيقي. امماوا نب ز ةبيهاذو مافات لبعلا
 اقلطم طاعلاب طابترا اهنبنب نوكي نأ (دي زّملب و فخو ”ورمت بهذي و ”ئاق أ وحن
 1 ومعملا ىف لوهعلل اناا تفرك 55 نا 4 لومعملالبقس.ز 184 دمر ركبنا ٍّس

 ةص طرش دقفلو فرحلا فعضل نيفرح نيب عزانت ال لوالا ىلع ءانبف ( حاضيا )

 فرصتم دماج وانيدماج نيل ف نيب الو ٠ اهيف رمضي ال فورحلان ال نيعزادتملا يف رامضالا
 000 الا لمس ال كاملا لماغلاو هلوفسمو لوالا نيب لصف. دق نوكي يلاثلا نأ
 0١ اآلآو ادماج نيلماعلا ذحا ناك 1ذأف هباَب يفمدقن اك امهنيب لصفلا زوجي ال يا هلومعت
 لثم تسلو ينبجتاو ةموصخلاهلبو عد وحن لصفلا مدعل زاج اًيناث دماجلا لعجو ًاًقرصتم

 ردصملاو لعفلا مماو لوعفملا مساو لعافلا مبأ لمعلا يف لعفلا هبشملا ممالاب دارملاو «ديز



 | هم

 ينأبنا ٠ ةبج كاخا تسلا « ًاقيربا نيطلا ”تلعج ٠ اكعم ناك ام ءرمللا اكل

 (نئاخ مداخلا 'لاخإ ٠ (رفاو لاملا 2 ةلضف هللا كواز ٠ ًاعجار كاخا ورم

 ةيناسنا '- الف دنع الاه هلام كاخأ ةذيز رخأ ١ اكتمال 0
 . ينكي !ءلا ”تدنظ ٠ .٠ ”ناطيشلا

 ةيتالا تارورجملاو نورظلاو رداصملا نم 0 لعافلا ماقم هر

 ةبايشلل اهنم حلصي ال ام ىلع هبنو كلذل ةحملاصلا

 ٠ لاتخلاةيشم ”تدشم . ةكاحلل يضاقلاماما ”مرجلا فقو ٠ ةيلاويم مايا ةنالث ”نوص

 ًاناكمتدعق٠ ٠ نيخرف ترسم ٠ كالا ىدل ديزوماق ٠ ماعلل تلج . نادل م كولا

 كيوذب تررم ٠ هقوش نم دي ز ةزاها ٠ 00 ٠ !ًدرفنم

 موي اديس ءايلعلاب تينع ٠ ءاعبرالا موي يضاقلا ماماأ ديز تنها ٠ 1 لفل
 م انسلج ٠ :لجر نم ”تيار ام ٠بابشلا لع خيشلا يب ٠ ّلَعالا ءالملا ماما رخافتلا

 : نينثالا موي ءاملا ضوح ماما رادلا

 ةباينلا ىلعاءوفرم اهدعب ام لعجاو لوهحملا ةءراضملاعفاب ةينالا لجلا يف رداصملا] دبا
 01 ”قانكتسا مويس تب نم ياللا اك ةلاقإ ٠ حلصلا ق ةاغيم مارب إ

 متارجلا لها 00 ةيعرلا ةحلصمب مهناوت ل كرا فيعل ؛ قال 0

 رارشالا ”بائتجا ٠اهعوقولبق ةلزانلا عقد .ءالعبالا ل |ق ءادلا مسح ٠ لسالسلاو دويقلاب
 رددت نيسبفلا قئابلا ذل بر ةاطعا ٠ءابفسلاو

 ةيلاثلا ةلثمالا برعا 5

 ورم ,إع كسب” لب وط ”ريسريس.اضي رم دلاخ هركيرلعأ“سافبنادبعلا عابب ٠ رمالا يضقأ

 عزانتلا خي
 عزادتلا ام سس

 امهنع ارخؤم ادحاو الومحم نياك ذه نيلماع ءاضتقا نع ةرابع 3



 لان

 امنا دي زب سم” كلوق لثم يف لعافلا نع بئانلا نا 5 عدل اًببس هلعج يغبثيال فيعض
 رورجلا نا 5" ةبايدلاب ىلوا وهف هب لومفملا وه هنال عومجلا الو فرحلا ال رورحلا وه
 لعفلا نا 4 لعافلا نع بئانلا وه هنايف فالخ الف ردخا نم برض' ام وحن دئاز فرحب

 هلعاف<سيجل ال اينبم وا الوهجم ىمسي لعافلا بئان عمو لعافل ينبم وا امولعم ىمسي لع افلا عم

 نيرامت

 يال نا 9 نيلالهم لعافلا يئان فنتكأو -_ لوهجلا لبفلا قوف طخ عض 84

 ٌْ : هماقم لوعفملا ميقاو لعافلا فذح ضرغ

 أرادلثق ٠نومأملا دهعيف ةيب رغلا ”بعكلاهذه تلقن” ٠ ءرصم ءارها َلَعأبق فسوي مقا

 حدملاب اك : احيدم نسح يلا يف اندرا » «هديبع ضعب هلثق يذلا »هنيخ يف سرفلا كلي

 هتمارك “تظفح' 'هتلك تنال نم ٠ محري' ملو دالالا ةحاس َلع'مرجلا قش «ةالولا ”عجننت“
 ىلا ددسا مث لوهحملا روص يا عراضملاو يضاملا يف ةيتالا _لاعفالا روص ريغ 4

 هُئاليام سخي ةيلاتلا ءاممالا نم لعاف بئان اهنم لك

 ٠ اداص ٠ ىضق ٠ رفثغا خانأ ٠ داق ٠ قلطأ - ىضنأ ٠ راتخا ٠ ”نمتما : يعد

 ٠ ةب رجتلا نادنس ىلع لقعلا *نودفلاو مولعلا رصع رشع عبارلا سيول كلما رصع» حاب
 "مرهم ٠ يرفغلا سمقلا ةيدأتلا ةبلطلا نم !دحاو ٠ لمالا ةيطم ٠ هيلا بلطلا ةلحار
 ا لشالا*:رفسلا_تاجاح ٠ كيا ”سثؤ ٠ ةطاصملا دعب ريسالا ٠ ةقيشملا ىلإ

 ٠ ةمعكي نم ريغل ”رسلاب ٠0 ممرش
 هفنص بسحب هيف لعاف بئان لك ع ججاو ”نثو تلعف 5 نيرمتلا اذه ةباتك دعا ٠

 اهريغو ثينأتوا موا ةينثت نم هماكحا ىلع هعم لعفلا رجاو

 جيرصلاب لو'ومما حرص وا رغم ما رهاظ وهأ لعافلا بئان ىلا يلب ام يف رشا ١
 ٠ لضاف كن أ فرع ٠ قزمم لك نانويلا "ةمأ تقزم”٠التقي" ىتح نادبعلا حربي الو »
 هعم رهذملا لعافلا بئان ىلا رشاو ( ديطصا ) لعفلا اذه فرص : اهنا الا نها ام

 هبنو هفذح دعب لعافلا ماقم ابليعافم دحا مقاو لوهجل ةيتالا لاعفالا_نبا "

 تملعت اك زوجي ال ثيحو ثلانلاو ينانلا ةباين زوجي ثييح



 لدفن

 ردضملا بودي ال كلذلو.لمفلا !لوادم 1 ةدايز امهيف نكي ملام لعفلا مقوم عوقولل
 ' ظفل حتفلا لع ينبم لوهجلل ضا. لعف ريس ٠ سيمخلا ”موب ريس بارعأ يف لوقت ٠ دك"و مل
 هيلاف ذاضم سدملخاو فاضم وهوهرخا يف ةرهاظ ةمضب عوفرم لعاف بئان نامزفرظ موو

 ةبايدلل حاصيل فرحلاب رورجملا يف طرتشي اذام س

 ا لايسالا يف ادحاو ًايجو مزاي ال يا افرصتم نوكي نا ََ ١

 ةياغ وه يذإا رهاظلاب ةصتخلا ىتحو ءانثتسالاو مسقلا فورحو برو ذنمو

 ليلعتلاةثالثلا هذهت ءاج اذا نمو ءابلاو ماللاكليلعتا نوكي الل نإ ؟ اهلبق امل

 هيا لف شرار كيال كايف كلوق ةباددلل حلصي ام لاثمث

 ري بر اماو نرامزلا رجب امهصاصتخالف ذنمو ذم فرصت مدعامأ ( حاضيا )

 مسابف ىتح اماو ىنثتبملابف ءادقتسالا فورحو هب مسقملابف مسقلا فورح اماو تا ىكللا
 لرم سل هنالف ليلعتلل ناك اذا ةباينال فرحلا ةيحالص مدعاماو ٠ مدقن ام رهاظلا
 هرهاظ ام درو اذاوةلعافءاقم موقي الف لعفلل ةلع نوكي هب رورجلا نالو لءفلا تايرورض
 هلوق يفك ردصملار ال افلا اننا لع ج رخ“ ماعلا نغتانردلفلا تا رورجنا نا
 ءاضغالا يأ وه ىضغب ريدقتلا«مستيي نيح الالكيأ الف# هتباهم نم ىضغي وءايح يضغي" 0

 لوعفلل ةباينلاب قحلاف رورحلاو ردصملاو فرظلاو هب لوعفملا عمتج ءجااذا ( هيبدت )

 اذاو ٠ لعافلاب +يدقبي 5 هيلا يهشني هنا ثيح نم هريغ نم 5 الط دشا لذفلا نآل هَ

 تاروكذملانم هب لوعفملا ريغنكي ملام ذوذش واةرورض وهف هدوجو عم هريغةبايأ تدرو
 دنع يلصالا دوصقملا ناكول !؟ هب لوعفملا نم ةباينلاب ىلوا نوكيف هنم مالكلا يف مها
 ماش تاكا فراظ مبقا الثمن ز ز لَك هعوقو نم مها وا ريمالا ماما برضلا عوقو ملكتملا

 تراروك لما تنمشعن اذاوما دي نيالا ماما: بارت لوقف مب لوتنملا دوجو عم لعافلا

 ٠ ٠اهنم دحاول اهنيب ةيولوا نودن اهنم دحاو لكةباين تزاج هب لوعفم ابعم نكي ملو
 لّماقلا زوجول لعافلا باع» ىنتتسملاو هعم لؤعفملا ثوني.نا زوجي الا ( هداف )

 اولاعو لعافلا نع زييمعلاو لاملاو هل لوعفملا ةبانا مثدنع زوجيال اذكو ٠ لعفلانيبو امهنيب

 رابتعا وهو نابصلا لاق ىرخا ةلمح نم هناكف ردقم لاوس ىلع ينبم اهنم الك ناب كلذ



 ا

 ماطعا ىف لوقت نا زوجي الف لوالا نيعتو يناثلا ةبانا تععنما !رمع (َدْز تيطغا

 اوزاجا مهضعبو اًذخآ نوكي نال حلصي امهنم الكن ال ةرمع ادب زيطعأ اًرمع اديز
 رخا ًطرش اودازو سبللا نمأ يا روكذملا طرشلاب ضبا ىراو نظ باب يف يناغلا ةبانا
 تندظ يف مهلوق سبللا هيف نماوي ام لاثف ةلمح نوكي ال نا وهو نظ باب نم وهام يف
 اجرسسم كسسارف اركب لعأ اًجبرمسم كسرف ركب تملعا يفو ”ئاق ادي ز نط" امئاق ادي ز
 زوجت الف اشي رم ادلاخ اركب تملعاو كاخا !ديز تدئظ سدللا هيف نمي ال ام لانو
 لع أ الو رخالاهنا ونظم نوكي نال حلصي امهنم الكن ال كوخا !ًديز < نظأ لاقي نا
 لومقملا كاك ان لاكمو هب العمو الغم نوكي نال حلضي احبنم الكن ال اشي رم "للاخ اركب
 !دغرفاسي دي زنظ ”لاقي نا زوجي الف !ًدغ رفاسي ادي ز تننظ نظ بابيف ةلمج يناثلا

 لوهحلل هئوانب دي راو هب لوعفم لعفلل نكي مل اذا محلا تك رلا

 ردصملاو انامز وا اناكم فراظلا كلذ لثم فِي لمافلا نع بوني جا
 ةبابداا اطاص اهنم لك نوكي نا طربشب فرطاب وورلاو

 لعافلا نع ةبايثال احلضيل ردصملاو فرظلا يف طرتشي اذام س
 011 ءاقا نيلج وردا *هوي نيس اوه قف انهن" نييصخخم .انوكك نا 3

 ”ريس ريسو ”حيسف ب نع ادحأو موو مص وحن فص وب ما لبالا ريس ريسو

 وحن ددع وا ريمالا ”برض ”برض' وحن عون نابي وا ناضمر يصر وحن ةيلعو ا ”ليوط

 امزاي ال نا امهفرصتب دارملاو نيفرصتم انوكي نا ؟ ناتب رضوا "ةب رض ةبرضأ
 اهتمزالمل فورظلا نم ذاو ىدلو دنع بونت الف لاعتسالا يف ادحاو اهجو
 ةيردصملا امهتمزالمل رداصملا نم ناو ذاعم الو ةيفرظلا

 نيهيبم اناك اذا امهنال نيصتخم انوكي نا ردصملاو فرظلا يف طرتشا امنا ( حاضيا )

 لع لدي لعفلا نال ةدئاف امهتباين يف نكي مل ”ريس ريسو ”ناكم سلج و نامز ميص وحن
 |حلصي ملف امازتلا تراكحلا فرظ نم مهلا ىلعو اعضو نامزلا فرظو ردصملا نم مهملا



 ا

 لاق نم لاقيف ةرسكلا هيلا ىلقنتو ةمضلا حرطتف هئاف مض دعب ةلثعملا هنيع لع ةرسكلا
 ين الغلا ءاف ةلماعم هثلاث لماعيف لعفناو لعتفانزو ٍِ ةنم ديزملا هلغمو عبو ”ليقر عابو
 5 تو هبا : اءراضم لعفلا ناك اذاو ٠ هل ”ديقلاا. دانا نمو َر ذأ را >!نملوقتف

 ارو ”داتقير عايف لئاقب او جرح ديو ءركيو هيرشي وحت اقلطمرشنالا | ١١

 ٠ هلعاف مسي ملامل وا لوهجلل انبم ,ذكنيح لعفلا ىتساو ارج لهو ىصقتسو
 لوي صو ]ذنب دب زف "ضي ىه دب زلاققي وختم زعاقلا تاننوكي نك ( ٌهدئاف )

 امما الا نوكي الف لعافلا فالخب لاقي“ لعاف بئان مفر عضوم يف ةلججلاو هربخ
 .ش دحاو لوعفم نم راثكأ نصنل لعفلا ناك اذا ؟حلا ام 1

 ةثالث وا نرظو ىبك باب يف ا نيلوعفم ب صني لمفلا ناك اذا .ج

 لوالا لوعفملا عفري نا لصالاف لوهجلل ينبو لعاو ىرا باب يف اك ليعافم
 ' دز خا يف ليتل ان وصنم يقابلا كرتي و ةباينلا لع ليعافملا هذه نم ٠
 [ًدلاخ *تلعا فيسو رفاسم كب«. ا رمت لاو
 اب فلاح رعأ اي 56

 دارملاو لصالا يف ربخو ادشمب اسل نالوعفملا 0 دارملا ( حاضيا )

 ادتبم ثلاثلاو يناثلا ناك أم ٍلعاو ىرا بابب و لصالا يف اربخو ادتبم اناك 1١ نظ بابي

 لوعفملايف نال ىمك بابيفةباينلا ىلع لوالا فري نا لصالاناكامناو لصالا يف اًربخو
 ادتبم لوالا لوعفملا نال نظ باب يفو يناثلا لوعفملا ىلا ةبسنلاب ةياعافلا ىنعم لوالا

 0 هل لومفملا وه لوالا لوعفملا نال لعاو ىرا يفو هيلا دانسالاب قحا وهف لصالا يف
 لوعتمن اهبش لصالا يف ربخو ادعي. كاثلاو يناثلاو ةباينلاب ىلوا وهف لمفلا هيلع عقاولا
 15 لبد لوهحلل نمام لمف طع أ ايون ةورمع يطع | بارغأ يف لوقت بصنلا يف ىلا

 لوا لوعفم لصالا يف وهو هرخا يف ةرهالظةمضب عوفرملعاف بئان و”رمعو اًظفل حئفلا

 يئابلا سقو هرخا ف ةرهاظ ةقع بوصل يناغلا هلوعفم ابوثو ىطعال

 ىطعا يف 'لوةتف سللا نما دنع ىمك باب يف يناثلا لوعفملا ةبانا اوزاجا ( هيدنت )
 وحن يف كسبللا فيخ ناف ”بوث [رمع يلع ءأو بوث ورمع يلع 'ءأ بوث ارمع ”ديز



 لعافلا يئانام س

 هلعاف فذح ندل لعفلا هيلا دنسا هب الوعفم لصالا ىف ناك اموه 3

 ع 2100 هلاغم هماكحا عم ف لعافلا ىر# ىرجو ةدمح راصف ٍضرغل

 هاش هير لسالاو !لضافلا 00
 حتتفلا لع ينبم لوهحملاضاملعف ب رض' و”ر مب رض” بارعا يف لوقث ( حاضبا )

 ضرغلاب دارملا مثهيلع هلثم سقو هرخا يف ةرهاظ ةمضب عوفرم هل لعاف بئان ورمجو ظفل
 بتاعت ال وحن زاجيالاك لوالاف يونعم واىظفل اما وهو لعافلا فذحل يعادلا سسسلا انه

 هلوق ومن ةلصاف وا ةيفاق وأ نزو لع ةظفاحلاو هب تيتوع ام لب
 « ”رهدلا هل 0 نمم هب يدهعل هدقفل ”نووخلا ”رهدلا 0 0

 نم مدآ درط” وحن امواعم لعافلا نوكك ينانلاو ٠ هتلز ترفغ هتبوت تحصن نموحنو
 وه كلملا ناكاذا) ”دبعلا "لتق”وحن ايظع وا ةسينكلاتق رس: وحن ”الوهحم وا سودرفلا

 ضارغالانمكالذ وحنو (لتاقلا وه دبعلا ناك اذا ) ريمالا”لتق وحن [ريقح وا( لئاقلا
 اذهلو ةدمه هيلا دنسملاو هيلا ؟دنسم راص هنال ةدمح لءافلا بئان راص امنا مث . ةينايبلا

 برعا مدق ولف لعفلا نع رخأتلا بوجوو مفرلا يثو هماكحا عيمج يف لعافلا ىرحن ىرج
 هنم زاك ر يصي و لعفلاب لصتي نال هقاق#تساو «الف اًقرظوا ١ رورحم ناكاذا الا ادعبم
 ءان قوحلو ٠فذحي الف ركذلاب اهلف نك هدفي الف اًدحاو هثوكو ٠ ةيلع مدقتي الف

 اذهنوكو اًيرص هيلا دنسي ال رورحلا نال رورحم ريغ اًننئومناك اذا هعم لعفلاب ثينأتلا

 بئان عم هب اهقوحل زاج لعافلا عم لعفلاب ءاثلا قول زاج ثيحهناو أ زئاجو اًبجاو قووملا
 تعنتما لعافلا عم داعلا فمي علميا هبئان عم بجو لعافلا عم بجو ثيحو لعافلا

 ناك اذا هناويرمهلاب الوومو اًحيرصو (سمضم امساو ارهاظ امما نوكي هناو هبئان عم اضيا
 ىحصفلا ةغللا ىلع عماو ةينثتلا ةمالع هلماع قحلت ال اعومجم واىنثم لعافلا نع بئانلا

 ماكحالا كلت ةعجارمب كيلعف لعافلا يف ؟ نولتاقلا قنش'و .ناصللا ىلةق* لوقفف

 رسكو هلوإ مض اًيضام ناك ن اف لعافلا بئان عم لعفلا ةروص رييغت بجي ( هيبنت )
 لقغتستف نيعلا لثعملايئ الغلا الا ”رفخ ةساو لو أو جار >'دو ب رض” وحن هرخ آ لبق ام
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 نبي رك

 بسلا ركذاو ةيتالا لما هذهيف بجاولاو زئاجلا لعفلا فذح ىلارشا
 عوجر ربخ هدي رج ترشن ام* اب حاص رادلا يف كبل ٠ يراسلا اذاي ”مغيضلا مغيضلا

 نولوقيسف ٠ سانلا”رثكا معن : نانبل ةديس اقم ”دحاراز له-ةضورلا دي رج لإ
 َسردلا سردلا ٠ يبراي معن : :ينحتأ سرطب اي ٠ ةرم لوا كرطف يذلا لق : اندييعي نم
 لا دوق زاخ نم كزيا كالأس اذا هيف دابتجالاو ّلعلا لعلا ٠ ةلاطبلاو كايا ٠ ذيملشلا اهيا
 لضفلا يوذب 80 ”دهتحما لق : قتلا

 ٠ ةيلاتلا ةصقلا بتك | ءاشنالا يف ه0

 هناسحاب نسحملا ىلا ن حا كر راما شح ياس ناك الجر نا
 الا هم لجو مدس .٠٠ ٠ هنلاب نال كلاملا ناك امش ءيسملاو
 نول ٠ سضغو هيلعكلملا :ريغت ىتح ٠٠١ ىعسو ٠٠ ىشبف . ٠.٠.٠٠ ىنمتو هماقم لع

 ٠ ٠ هلامت ضعبملا هدي طخ كف + ٠ ٠ هربا ا الاهدي طخ بتكي الكللملا
 . "ىلا هب ثمباؤ اثبت:هدلج ”شحاو هذلساو هلماح يذاف ٠٠١ اذه يباتك كلصو اذا

 0 ٠ *هياعيغابلا دساحلا هيقتل٠٠٠٠هذخاف٠٠ ٠ هسار ىلع مئاقلا لجرلل باتكلا مفد

 ٠. ءرورسب هذخاف ٠٠ ٠ هيلا هعفدف ٠٠ «ننتو لجرلا هل قر . . . باتكلا هبهوتساو
 لاق ٠.٠ .٠ ةدوبغملا كلما ةيطعلاق :كباتك يف ام فرعتا هل لاق ٠ ٠ ٠٠ ٠ لماعلا ىلا هعفد

 مجار . ٠ يل نكب مل باثكلا ٠ يمد يف هللا ىلا لاقو فاخ ٠٠ ١و كدبذا نا يفرعا لب
 : لوقي هتداع لع لجرلا ءاج م٠ ا ...ال. ١ يف
 اا كلملا لاق ٠ 010 . كل فاست إل

 لاقف ٠.٠ ارشح يغابلا دلجب هيججو .. ٠ كك . هتءارب لجرلا حضواف ٠ ٠ ٠

 لوقت تاكأ؟ لقو موقل تنا يك مقف كتةظعوم تقدصو تقدص ذئايح 7 ١

 لصف

 لعافلا يئان يف

١) 
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 000 ل ا ل ا ع
 دقو ردقم وا ققحم ماهفتساهب بيجا ام ريغيف اربخ عوفرملا نوك حجري ( هيدنت )

 ديز لمجل ”مئاقلا نم باوج يف ”دي ز كلوق هنمو حجرم الءاف عوفرملا نوكر يدق دضع

 نوك حجرتيال نا رهاظلاف ةيعمالا ةلججلاب ىننلا ناكاذا  ةالعاف هلعج نم ىلوا اًربخ
 : هدتع دعو ال ليقىتح ”تزإجن» هلوقك أدعبملب العاف ىغفنلا باوجيف مقاولا عوفرملا

 حجرالا وهو دجولا مظعا يددع يا « دجولا مظعا لب لوقلا بيحم تلقف

 اب وجو لعفلا فدحي نيا س

 ” ١2 | دي زو قا :الوعتم اصان ناك ءاوساغتشالا باب ىف ا 5

 اا | لاا دير برضت ناو برص ادي زب رض ريالفتلاو كي رثمأ هبزضتاادب ةذكلو

 كراجتسا دحا كراجتسا نا ريدقتلا تقشناةخئسلا اذاو كراختسا دحانا وحن يف اك ”العاف

 ف ١ | لف عدا لي الاوان ايو ءادنلا بأب ف ؟ تقشنا هامسلا, تقشنا اذاو

 كايا وحن امهيف لعفلا فذح بوجوا بولطملا طرشلاب ءارغالاو ريذحتلا باب
 مزلا يا كاخا كاخا ونو للا كرذحا يا دسالاو

 ضوعملاو ضوعلا عمتجي الما باوبالا هذه يف لعفلا فذحبجو امنا ( حاضيا )
 رسفملاو رسفملا نيب عمجي الو نوذحلل رسفم روكذملا لعفلا نالف لاغتشالا باب يف اماهنع

 ريذحتلا ةي اذكو لمفلا نع ضوع ءادنلا فرح نالف ءادنلا يف اماو هنع ضوع هنال

 ءارغالا هلثمو راركتلا وا فّطعلاب و كاياب ريذحتلا نوكوهو بولطملا طرشلاب ءارغالاو

 هفذح بجوف لعفلا نع ضوع راركتلاو فطعلا نم لكف فرعتس 15 كايا ادعا» يف
 لثلاك وا الغم ادراو ناكأم يف كلذو باوبالا هذه ريغ يف اًبوجو لءفلا ف ذح ءاجو

 لسرا يا ( شحولا رقب يا ) رقبلا لع بالكلاو مملوق كلذ نف لاعتسالا ةرثكيف

 ٠ عيبتا يا ةليك ءوسو ًافشحامملوقو ٠ اهمدتغاف ةصرفلا كتنكما اذا لاقيام يف هاتعمو

 رطوق وحنو(نيتهوركمنيتلصخ نيب عمجي ترمب ترض لثم) وهو رمشلا أدرا فشحلاو
 ابحرم تدجوو *الهس تئطوو الها تئِجيا اًبحرمو الهسو ًالهإ

 ومو ووهس
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 تلادن انآ 1ك 3 فب رنا ل يد |زاوج فوذحم مقل هب: لوحعم دي ل ال
 هنمو "قاد ركل مية راج تبع لعفل لعاف ديف اديز من بيجتت دحا رفاس له

 ازاوج ف وذحم لعفل لعاف هل هللاف 2089 ناوقل نقزالاو تاواهسلا قلخ نم مهتل أس نألو هلوق

 حبسإ ؛ءانبو٠ ”لاجرلاصالاو *ودغلاب ا محابس هلوق يناثلا لاغمو هلأ نبقلخ ةريدقت

 هحييسل مريدقت .فوذحم لعفل لعاف ”لاجرف ”لاجر ل ليقف هحبسي نم ليق هناكف لوهجلل

 عراض ليقف دي زب ىكبب نمليق هناكف « ةموصخلل .عراش“ دباب -كيأ » هلوق هئموأ ”لاجرو

 ليلذ يا عراض هكب هريدقن فوذحم لعفل لءاف ”عراضف

 لعفل لعاف دي زف دحا ءاج ام لاق ديز لب اب كاوق وحن ةيلعفلاةلخجاب ىف لا باوج يف ؟

 دجولا نم : هبلق * رعي مل ليقىتح ”ترداغ ) هلوق هنمو ”ديز ءاج ليهزيدقن اواو 0 2

 دجولا مظعا هارع لبهريدفت فوذحم لعفل لعاف دجولا مظعاف (دحولا مظعالبتلق 2

 امنا هب ظوفلم ريغ ناك. ردقملابو هب ظوفام ناك امققملاماهفتسالاب دارا (حاضبا)
 عوفرملاو الوعفم بوصنملا مسالاو روكذملا ماهفتسالا باوج يف فوذحلا وه لعفلا ناك

 ةقباطمتاوفلف دحا رفاس 3 باوج يف“ 00 ءن وحن يف اما كلذ كضعبأم دوحوإ ”هاعاف ١

 ىلع ةيعسا باوجلا ةلمج ريصت ذا فوذح ريل ًادتبم عوفرملا لعج اذا لاوسلل باوجلا
 باوسلا باوجلا قباطيل ةيلعافلا حييجرت: ىضتقاف نافلعتف ةيلعف لااوسلا ةلمح ند

 هب ظوفلم مآ بفتيمأ مسأب , ردصت اذا لاةسلان الف تيريضنم باوجيف ديزل

 ١ .روكذملا ماهفتسالا . مسا لحن هبارعا نوكي هب باجل مسالاف
 ريبعلاس ناو » -هلوقك كلذ: هيام يقرب ميمالا فرو أل اهنلا توبشلف معا تاوعسلا قلخ
 « ميلعلا زي زعلا "نوفلخ ؟نأوقيل ضرالاو تاوعحلا اخ نم

 ريدكلا ضراعيال ليلقلاو ليلق هنكل كلذ لغم يف أدعبم مالا عوقو ركتنال معن
 لا ودغلاب اهيف هل حبسي وحن يف !؟ !ردقم ناك ناف اًققحن ءايضسالا ناكل

 نيام يباع الجل !يو ر ذالعافلل لءفلاءابةياو ر وه امناهيف ةياعافلا دصقي يذلاف

 ىلع, لاجرنوك حجري ةياورا اهذهىلع ل فلم لو رك كلل ”داعاذ اجرا 1

 0 لاجر هجبسإ هريدقت فوذحم لعفل العاف لوعفلل حبسي ءانب ةياور (ُ
1 
8 

0 
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 اكرم

 اما "لكألا مداملا نم كوخلا ىأر ام ٠ ينوناها مهو
 كلذ بيس ركذاو يل اميف ًايوجو وا ازاوج لعافلا لع لوعفملا يدقث ىلا رشا م

 ٠ تردكلف هبصنم نم يلاولا هلزع كابا نا. باثك يف كوخ يناعا ٠ ةةلوم ”باعكلا رشن
 1 | ردا ةميرشلا سرد ٠ 00 "هللا الا ”رئارسسلا عب ال

 ْ لل رادقالا عفري ال٠ هردقى _ ةريمالا ردد : هيلاري ناك امي كوبا مالا ةطقا

 ةلاضا ينتناص ءرصعلا اذهيف اهب احا ا ةنا دقل*”رقفلاو ”لهجلا < ءرلا ضفتتلاعاو

 كوخا اًباتك طق علاط ام 8 لضفلا 0 7 يأرلا

 0 هو 0 0 0 الصو تبرش ام 0 ٠

 ا باعك عكا وكت أ ايازع مآ|ت رز نم ٠ اقرا ةليشا ستقول ا

 محراف“كتسفنو ٠ ملظت الف دبعلا امأ ٠ ةفسلفلا يف
 ببسلا ركذاو ةيتالا لولا يف لعافلاو لعفلا لَ لوعفملا عدقن عنتمانيا رشا 5

 مفريد شطبسو و وهطس ىتح فيعضلا يوقن لاملا نا رصع لك يف سانلا فرع

 بستكا ى تئج «اعّمحا اذاايندلاو نيدلا نَسَحا ام» + رطبو لاثخي ىتح عيضولا

 كلاث علتلا < نعفدال يتمذب :نانالا ردق“ملعلا 'فريل . بطلا لعتا نا دي را اناو علا

 الق ٠ ٠ هثاحر ُْ ةلئاط ا الاومأ كوخا حي راممر ٠ يبا نع هتذخا دقو رعشلا مظنا فوس انا

 ”الئاس رجزا نا ٠ رارشالا حبك ةمزاللا طئاسولا يلاولا ذخشب .ل٠ ”دارملا ملاظلا غلب

 لعفلا فدح ىف

 لعفلا كَ له س

 و ارح كلف نكت 9 ا 3

 نم لوالا لاثم ردقم وأ قد ماذا 5 1 حج
 0 تنام



 ام

 , لعفلا ىلع هب , لوعفملا يدقت عئتي له س
 الف اهيلومعمو ةففخلا وا ةددشملا نأ لوعفملا ناك اذا ام يفكلذو م 3

 ناك اذا ام يفو ٠ ٠ تفرعف ”لضاف كنا اما لوقتف اما عم الإ تفرع لضاف كنأ لاقي

 يردصم فرح ةلصلومعم وأن سحا ام ادي زلاقي الف ىبجتت لعف لومعم لوعفملا

 م دي ز يكتئج لاقي الو برضا نا !ًديز ديرا لاقي الفيكو نأ لثم صان

 | ديز نا الو برضا اًديز ملاقي الف ناب بوصنم وا موزحم لعف لومعم ناك وا

 وأ ورم ىضربل (ديز لاقي الف ادنبألا مالب نورتم لمفل الوبممناك و |
 وأ تبرض دف اديز لاقي الف دقب وا نم آل ادي ز هللاو لاقي الف مسقلا مالب

 أبر وأ تبرض الق !ديز لاقي الف الب وا برضا فوس اديز لاقي الف فوسب

 'نبرضا اًديز لاق الف دك وتلا نونب وا تبرض امير !ديز لاقي آلف

 لعفلا لع لوعفملا يدقت عنتمي الف بصان ريغ يردصملا فرحلا ناك أذا 71( هيبنت )

 اذ يول رلتيددو يفو برضت دي ز امم بح ادي ز برضت اممت بجي كلوق يف زوجين

 ملب موزحملا لمفلا لوس عدج ميك * اقلطم عناب ليقو برضتاديزل

 ملكا نل ارمجو ٠ 'برضا مل !ًديز لاقيف امهيلع نلب بوصنملاو
 هجم ومههلسل

 ني راق

 كلذل ببسلا نيب و يتأي ام يف اًبوجوو ناوج لوعفملا لع لعافلاءدقث نيا رشا 7

 اهل تلاقف هتدرطو هيلع تبضغف ريغصلا ىخا *يدقلا يداخ ناها تلاق ىليل ىلس تثدح

 لعفتال ىلبس تلاقف ةموكملا لضفتللجاو هتسخل يراوسا يمداخ قرسس دقف انا اما ليل
 هسفن ناسنالا فرعي امنا ٠ هتميتاو قولا تفرع ٠ ىسيع ىسوم ملك *ريطا الا "ة

 نينب تيبر ٠ هب تبجتاو ”باتكلا ترظنف هيف همواي هل قيدص ىلا اًباتك كوخا بشك
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 ”ورمع الا (ديز برض ام وحن امئاب وا الاب لعافلا رصحب ثَح س هللا ينقلخ وحن

 ' ةيترو ظفل رخاتم ىلا ريمضلا دوع نم ارذحلوالا يف يدقتلا بجو امنا ( حاضيا )

 ضارغال ةصوصخم عضاوميف الا عونمم اذهو لعافلا ةبتر دعب لوعفملا ةبتر ناتفرع دقو

 |رعشدهنم درو امو بوبا هير ىلتبا لاقي نا زوجي الف هيلعو هنايب رم اك مالكلا يف ةصاخ
 ىلا دوعي ريمض لع لوعفملا لمتشا اذا اماو ٠ حيبق وهف رك هنم درو امو حيصف ريغ وهف

 ىلا يضفي ميدقتلا نال يناثلا يف بجو امناو ٠ سمع ةبر فاخ وحن هيدقت عئاشف لعافلا

 7 اهلا نيخأت بوجو نم مدق: الف ثلاثلا يف بجو امئاو عنتمم انه وهو ريمضلا لصف

 لوعفملا رصح نع هيبنتلا يف ركذ ام هيفو
 ًاعيمج لعافلاو لعفلا ىلع لوعفملا مدقي له س

 ابجاو اماو ا! زئاج اما نوكي كلذو معن

 بجاولا نوكب نياو زئاجلا نوكي نيا .س
 7” كب رش يف كلوقك . ننان رافع ل وم ا تال اما 3

 عضاومةث الث يفف بجاولا اماو ديز برض ارمتو تب رض [ديزو رمت ادي ز برضو
 امو ماهفتسالا ماو طرشلا مساك مالكلا ردص هل امم هب لوعفملا ناك اذا لوالا

 "برضا ”برضت لجر يا مالغو'برضا“برضنت ايا طرشلا مسا لاثم امهيلا فيضا

 اريمص لوعفملا ناك اذاينانلا ترك ١ نما مالغو تب رض نم ماهفتسالا مم لاثمو

 ىلع مدعم هريغ بوصغم هل ندللو ةردقم وأ تناك ةرهاظ اما باوح 1 ءافلا

 ربكف كبرو ربقتث الف ّ”يتيلا اما كلذ لاثم لعفلا نع اما لصفيل كاذو ءافلا

 لوعفملا ريغ بوصنم اما باوج يف ءافلا هذه دعب عقاولا لماعلل ناكاذا ( ةيبنت )

 نوكي لب لعفلا لع لوعفملا دقن رذئنيح بجي ل لعفلاو اما نيب ًالصاف اهيلع مدقم هب
 ٠ تيار كاباف ديز دنع اماو ٠ كابا تيارف ديز ددع اما لوقتف ازئاج



 نو

 لوعفملا عم لعافلا مكح فلاخي ل س

 ة:اج نركك دفة وكم قو ةمنم نركت دف ملا اذه لأن 3

 بجي يا ةبجاوو ٠ لوعفملا ميدقتو لغافلا ريخأت زوجي أل يا محم اناق ( حاضيا )

 نارمالا زوجي يا ةزئاجو لغافلا ريخأتو لوعفملا يدق 3 دقن

 ةعتتم ةفلاخلا هذه نوكت نيا -س

 اغلا 0000 ” ىسلع ىبسوم 2 قفر يف خأ برض وحل ف 3 رقلا مدعو

 امنابو ا لاب لوعفملا رصخح ثيح ا ص تم ريض

 «فرصلا كلم نبا نمر اماو لا الا كزخا سرد ام

 ميدقتلا زاج ةئيرقلا تدجو ناف رخالا نع امهدحا زيت هي ونعم الو ةيظفل ةبو زق ل تين

 دال ريكو ىموم ىموكلا لك او جلا ىدعس تدضاو ىلح ىموم تبرض وتل ل
 تفرع © اذهلثميف زو ال وهو ريمضلا ل اصفب يذقي هنال يناثلا يف مادضجلا ةملا

 ريخأتلا بجاو وه روض لك نال كلاغلا ف عنتمأ امناو

 ”العافروصحلا مدقت يف نوحاستي , ميخأ بابلا اذه يف موقلا مالك نم مهغي / هيدثن

 امو اًرمع "فيزا ا طقف الا عم انه هيف روصخلا لع الوعتم وأ نأ

 مك هنم درو أم ذوذشب اوكح دقف ربخلاو ادعبملا باب يفكلذ فالخم دب ز اًرمع الاب رض
 لمعلا كيس ىوقا لعفلا نا نابصلا لاق ٠ ّلَع الذ يف بيسلاو هعضوم يف هيلا انرشا

 ميدقتال رخالا ّلع نيلومعملا دحامدقت وه امنا انه مزاللان الو روصحلا ميدقت كعم لحاف

 ربجلاو ادمبملا كلذك سيلو لومعملا لع لماعلا

 ةبجاو ةفلاخلا هذه نوكت نيا سش

 برض وحن يف !؟ لوعفملا ىلا دوعي ريع ىلع لعافلا لمتشي ثيح ١ ج
 | رهاظ امسا لعافلاو 0 ١ ريض 94 لوعفملا نركب 0 "ب ,”دع اند
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 ٠امهليبس يف ناتي راجلا ائض٠ ٠ كراج نباو كوخا ارفاس ٠ سمشلا لوح رودن ضرالا
 نيمدقتملا نيهجولا لع اهجرخ مت ةفيعضلا ةغللا بسح لع لما هذه برعا ٠

 ع تررتةغاف يوق كورصن ٠ ليللاب ”يكئالم جيف نوبقاعتي ٠ اور نيذلاىوغلا اوُرسا
 ءاتلا قوحل اهيف زوحي يتلا ىلاو لعفلا عم ءانلا اهيف بجن يتلا عضاوملا ىلا رشا ه١

 ْ ٠ ءاتلا اهيف عنتمي يتلا ىلاو اهكرتو
 هللا ىوقثب ابيني يرث ةلقاعلا مالا ٠ سمشلا لوح رودت ضرالا نا يف بيرال

 حمقلا ىلا ةلمف تبد ٠ "ريغص كتيبرت كي ءانعلا نم كما هيساقن ام يردن كنا و

 «ارط نوضرالا تجترا - عرزلا رقبلا تعر ٠ ناديملا يف لاطبالا تلاج ٠ اهتوق تخاف

 3 نم ؛ءالقلا تاعكأ دقل + زيوابأ ىلا كافينا“تفاس ٠ ةزوغمالا ثاديسلطل ا ملل
 0 ةعابطلا نف يف , مادقالاوطاشنلا ووذ تبهذ دق٠ ميراتلل دولت

 00 ديز ةامح الا تامام ٠ بطلا نف يف ةعراب ةسْنآ ةيسنرفالا ةرخابلا ىلع

 ٠ ماشلا يف ةعظع ةئئف ةيما ينبا نوبصعتملا راثا ٠ ةراج كماب ىنك ٠ دلاخ تنب
 ئآ

 لصف

 لوعفملا عم لعافلا ماكحا يف
 لوعفملا عم م لعافلا مكح ا

 لصالا 5 هيلع مدقتي نا ل

 دقو ةلضف: ل وعفملاو ةددم هنال لوعفملا لع مدقتب نا لعافلا 6 نذب (

 رخأعي 0 8 !اذخ تفرع مث للا ةبتر لبق ةدمسلا ةبئو نا ىهن ام يف تفرع

 هيلعو لومملا ةبتر لبق لماعلا ةبترو الو ممم لعافلاو الماع لعفلا نوكل هب الصتم لءفلا نع
 لاؤمفملا لعافلا م ًالوالعفلا ركذي نا وهو هنالومعمو لعفلا:نيب بينرتلا اذه ررقن دقف

 هيلع مدقتي ناب لعفلا عم لعافلا م + :فلاخي له نس

 اولاقو هوزاجاف نويفو كلا اما 0 هانع 4 اذه فلاخ ال الك ج

 مدقم لعاف“ دي د ديز



 ا؟ ١

 لدالاهنال اهكرت نمىلوا اهعيمج يف ءانلا قوحل نا ريغ درفملا يف ًاًيقيقح ربتعب امناو عمجا
 كنا ضيا هيف ىلو الاو هعم هاتلا كرت ىلوالاف لاجرلاكل قاع ركذملرسكلا عمجلا ادعام
 |” كذم ريمضلات دعا اهتكرت اذاو اًثنءوم هيلا ريادضلا ثدعا هعم لعفلاب ءاتلا تقملا اذا

 مهتوخا ىلا لاجرلا بهذو اهتوخا ىلا لاجرلا تبهذ لوقتف

 انراز ام لوقتف ريغ واىوس وا الابثنوملا لعافلاولعفلا نيب لصف اذا ١ جا

 كزوملا 8 لعاف ناك اذا + كمل ”ريغ بهذ امو نيتأرملا كوس ماق امو يرم الا

 نوديزلا ماق لوقتف الاس ركذم عجج لعافلا ناكاذا * مدقث ام ءابلاب !رورح
 ناوثوغربك هتثءوم نع هك ذم زيمت الو ءاتلا نم ا درحم لعافلا ناكاذا

 ثوغربلا ينعسل لوقتف ثنوم هب دي را
 ةقيقحلايف لعافلا نال ىنعلل ةاعارماهيتخاو الا عم لعفلاب ءاتلا تعنتما امنا ( حافيا )

 عمو قابلا اذكهو ”يرم الا دحا انراز ام ريدقتلاو هنم لدب روكذملا ممالاو فوذحم

 هظفلل ةاعارم روكذملا ءاتلا نم درحلا عمو هدرفل ةاعارم ملاسلا ركذملا عججلا

 ني راق
 اهتم لكم هماكحا بسحب لعفلا رجاو عمج ىلا م ىنثم ىلا لما هذهيف درفملا لعافلا لوحال#

 ةحيبصتلا نم لهاجلا ظاتغي ٠ الي وط انامز تيقبو ركب و بلغت نيب ”برتح تعقو
 ةلالضلا ثدي ز ىرتشا ٠ اًبيش سارلا لعتشا ٠ سعشلا ”بجاح ادب ٠ هل مصانلا هركيو

 نمل ءلع عقو ٠ اهريغ يف قاضو دالب يف ةورألا '”قاطن عستا ٠ هزع لذلاب عابو ىدهلاب

 ونكت < ركل ميشللا للذقي ٠ قراملا مهسسلاكس رفلا قلطنا.يعمناكأم ينباسف قيرطلايف ٠
 ابليصف ىلا ةقانلا تنح ٠ ةي راع يو اهريغ ةربالا

 ىحسفلا ةغللا بس> ىلع ةينالا لما حلصا/5

 ثنا ىلا تابهارلا نيضم ٠ ناديزلا الا اماق ام ٠ اوعجري ملو كتوخا اوبهذ
 نا ىكهالملا اوعمحا ٠ ىنشي ال ناطرسلا ءاد نا ىلع ةابطالا اوعمحا ٠ ٠ ىهرملا ةمدحل

١" 



 لارا

 وحاب صاخ وهامنا روك ذملا بيلغتلاف ثناوملا لع رك ذملا اذه يف بآغي الو ديزو دنه
 ددهو ديز ماق وحن ءاثلا كرت بيف ركذملا لع ثنوملا فطع اذ ا اما نائاق 1

 ةدهاشدنهب ىفك لوقتفإ ءبلب ١ رورح نوم هلعاف ناك اذا يفك لفيف ءانلا كرت يك
 اا ريمضلا ناك اذا ؟ لعفلا اهل ثنأوي ال يغوةلضفلا ةروص يفهنال دهب تفك ث الو

 لعفلاب ءانلا بجت امم ؟*نتناالاماق امويمثالا ماق ام دهه وحن لعفلا عم ءانلا مزلت الف الصفنم
 الل اانا مك ذم هب ل ا اسك ع لما ا ءاخلاب تنكر سم

 ابكرتو لعفلاب ءاعلا قوحلز زو نيا ع

 أم هب دارملاو ايزاحم اثنم لعافلا ناك اذا ١ يثو ةيتالا مضاوملا يف ج

 ااا راك اذا © "نيعملا تملظ وا ملط لوقتف سمشلاك 5 ذم ةئازأن نسل

 تخرم وأ ضر» لوقتف ريغو (,ىوسو الا ريعب هلعف نع "اصفنم قيقحلا تع

 ا 3| 4 طخ ة ارا تمعن وا معن لوقتف ا دماج لعملا ناكءاؤا ر# مرمر 1

 تناوا نأ لوقف ثذ ولااوا لاجرلا تءاجو ءاج لوقتف 5 قل 2 لعافلا

 ةياكلوملا تدهذ وا بهذ لوقتف ناس ثنوم عقم لعافلا دا 5 يراو ا

 ماسلا <ذأا مج ولم لعافلا ناك اذا "1 تانبلا تناوا ىتا لوقتف هب اقيلم

 غاسنلا تءاجوا < هاج لوقتف عج مسا لعافلا ناك اذ ٠ موني 0

 منعلا تعروا ىعر اوقتف عما هب داري سنج مساوا

 ثناوملا عم اما شو بابسال عضاوملا هذه يف ابكرتو ٠ ءانلا قوم زاج امنا ( حاضيا )

 "0 ا ل نع لصفنملا و ا واي اما خرا تعض ل

 فرحلاو فرمحلا هبشا ةنالف دماجلا لعفلا عم ام أو 000 زعفلا نع هدعب سس ثيناثلا

 ازاحم ةفنكوم ينو ةعاجلاب هلوانلف ركذمل رسك كا عب عم ءامآو تينأتلا ةمالغ هقحلت ل
 اماو عما هب دارملا سنجلا مساو عملا مم 3 مالا ذل جب بل هلو نقلا رابع

 بسب ًايزاحم راص دقثينأتلان الف هب قحلملاو ملاسلا نمل عمج عمو ثن ول رسسكملا عج عم

 لل يا
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 وا ىنثم رهاظلا لعافلا ناك اذا ةزرابلا رئامذلانم هدر 0 من

 لعافلا ناكاذا هب ثيناتلا ءات قو * نوديزلا ماقو ناديزلا ماق وحن ًاعومت
 زئاج هنمو بجاو هنم ءاتلا هذه قولو تقرشا سمشلاو مي رم تماق وحن 577

 ثيح نم [دحاو الا نوكي ال لءافلا ناَلَع ءانب للا هدرت بوجو انلق ( حاضيا )
 ناديزلا اماق يحصفلا ةخللا يف لاقي نا زوي الف هيلعومدقت ؟لقعلا ثيحنم ال ةعادصلا

 ثيغارنلا ينواكأ ةغلب اهنع اوربعةليلق ةغليف كلذلاقي امناو تادنملانّونوديزلا اوماقو

 هعمجو لعافلا ةينثت لع لدت ريغ ال ًافورح لعفلاب لصتا ام نوربتعي ةغللا هذه باتو

 نوءزتلي مو رهاظلا ىلا دنسم وه امنا لءفلاو لعافلا ثينات لع لعفلاب اهقوحلب ءانلا لدق اك
 مسالا نالَع كلذنم درو ام مهفعب جرخ دقو يتيقملا ثنْوملا عم ءاقلا مزتلت م”كلذ
 لعجو مدقم ربخ ةلمح عمجاو ىنثملا ر ريح نى هيلا دتسأاامو لمفلاو رخام ادعبم رهاظلا

 درو ام يف لمدحم ايهالكو لءفلاب لصنملا زرابلا ريمضلا نم الدب رهاظلا مسالا مهضعب

 لعفلاب لصتي ام ةيفرح نومزتلي مهنال مهنم درو ام يف ال ةغللا هذه باذا ريغ نم

 لعفلاب ءاتلا وحل بجي نيا س

 اورو انام رعالتلا قعافلاو افرصتم لمفلاناك اذا 1نيعضوم يف ج
 ىلع دوعي ”الصتم ريض لعافلا ناك اذ ذا ”<رم تماق ون هنع لوصفم ريغ

 ريمضلاو فرصتم ريغو لا 6 ايزام وا ناك اققحتلا

 ارظن نائيعلاو اتبهذ نامي راو تنا يرمو تدلل ”رسوسلا وخ 4 0 12

 تمزا اًيضام لءفلاناكءاذا ع ركذم هئازاب ناك ام قيقحلا ثنوملاب دارملا ( حاضيا )
 هلوا يف.تمز) اًءراضم ناكاذاو ”دده ةئاق اون ةفصلا ىضاملاكو انلثم اك هرخا يف ءاثلا

 رهاظلا لعافلا عم ءاثلا تبجو امئاو ٠ نابهذن نادنهلاو 'ءلطت سمشلاو ”برم'موقلوت
 هياع اهب لديف هلاح ءافخل رمضملا عمو رمالا لوا نم هيلع لدتل

 وحن لوفلاب ءاتلا بوجو يقب ركذم لءافلا ريمضلاّلَت فطع اذا 7 ( ةدئاف )
 تماق دنه وحن ركذم قيقا ثن :م'ىللا رهاظلا لتفطع اذا اذكو ديزو يم تماق “لنه 0|

1111 
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 زئاخ هعفار عم هفذح امإ لطاب وهو هسفنب ضرعلا مايق مزا فذحو اف لعافلا لولدمب مئاق

 كلذ نم ىنثنسي هنا ريغ ٠ ديز ءاج يا معن بيجي دب ز ءاج له تلئس' اذا اك ليلدل
 اًرمع دي ز برض يف لوقتف هءاقم لوعفملا مايل اب وجو لعافلا ف ذحين لوهحلل لمفلاينب اذا
 ”رمخناردي ز برش يا رمل برش نم تبجي وحن [ن اوج ف ذحيفر دصملا لعاف اماو ومب رضأ
 ' ةلضفلا اهبشا امهنال كلذو مهب يا رصباو مهب عمسا وحن رورجلا بحعتلا يف لعفأ طعافاذكو

 لوممتملا لبق لءاعلا حو هب لماعلعفلاو لومعمرءافلا نال هنع ارخاتم نوكي نا انلقو
 ءاهياع مدقي ال ةملكلا ءا>و ةدحارلاةعلكلاك ناريصبف لعفلاب دحتي ًاضيا لعافلا نالو

 ناو لعافلا وه ريض ماق يفو ادتبم ريصي لبءدقملءاف [ دي ز نا لعماق دب زلاقي الفهيلعو
 مدتملا نوكو ارغسم [ريعض لعافلا ريدقث بجو هلماع ّلَع مددقلعافلا نا ةرهاظ ام ءاج
 كراجتسا”دحاْنِإ وحن روكذملاهرسفي فوذحملعفل العاف اماوماق ديزيف انلق اك ادتبم اما
 تقشنا ءامسلاّت ةِشنا ناو كراحتسا ”دحا كراجتسانا ريدقتلاو تقشنا امسلا ناو

 ني رق
 لجلا هذه هي لووملا لءافلاو رعمملا لعافلاو رهاظلا لعافلا ةباتنكلاب ركذا

 نم نكمت ىتح ةعفانم ثم الو ناسنالل علا رست مل١هللا هلؤا نانالا مظعت اذا
 ا ١١ اللا يذيا نيب اهاىلا *ةردص ةعكي ام لقتو ساطرفلا لع هرطاوخ اتانثا

 ةليفلا هل دعا هيلا فحاز ردككسالا نا اراد غلب ال : مهفطالي نا هل يغبنيو هتوخا عم

 نعو ةايحلاب ةيداجلا نع ةيناوبملا ةكلملا زاتمتو ٠ عماوللا ”بارملاو عطاوقلا ”فويسلاو
 اذايتلا تاتابنلا ضعب ”دوجو لوقلا اذه ”ضقتي الو ٠ ةبدارالا ةكرملاو سحلاب ةيتابنلا
 ددع فقت الف كسرد اهندضتب ىتلا اياضقلا عيمجج تعبف اذا ٠ ابقاروا تضبقنا اهتسمل

 هى 7 . > 0 5
 رفاس كوخ ٠ كم'ركا ءاج دي ز نا٠ رارحالارصتنا فيك ينغلب ٠ هتآرقامدع.أ لب دحلا اذه
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 رهاظلا .لءافلا عم لءفلا ماكحا ام . س



 لذي ظ 00

 ال ذا طقف ادحاو .:روكي نا * ةلجج هبش الو ةلمج نوكي ال نا ؟ كمأيق
 نا ه مدقل 00 هارألا اوفر م نوكي لأ 1 نيلعاف ىلا لعفلا دانسا زوجي

 4 رك هلع ىنعتسإ 0 دئركلا هعفار نود هفذح زوج ال

 + كر ةاضصتم لعفلا نع ًارخأتم

 ليوأت ال ذا اردقمولو كباس دوجو ددعيا ( يرصلاب لوؤملاو ) انلق ( حاضبا )

 تدعقما تيضمأ "يلع ءاوس كلوقك مهضعب لوق ىلع ةي وستلا باب يق الا كباس ريغ نم
 مالكلا مدقل ىتلا ةيلوصوملا فورحلا دحأ وه امنا كيا لاو ك دوعقو كيضم ىلع ءاوس يأ

 ريدقت تبغي مل هنال نونلا ةكاسلانا اهنم ردقت امناو اضيا ةي ردصملا فورملابىمستو اهيلع
 ريدقث وا ريض ريدقن لع اما وفكلذ هرهاظ ام درو اذاف لا ةامح نوكي ال انلقو . اهريغ

 طافف هن عسنل تايالا اوأر ام دعب ممل ادب وحن لوالاف ةلمجلا ال لعافلا امه فوذحم فاضم
 مسق باوج هني حسل ةلمحو غأدب يا هئم مورفملا ردصملا ىلا دوعي هيف رتتسم ريمض ادب

 دي ز ءاج فيكي رهظكالوق وحن يفاثلاو ءادبلاكلذل رسفم هباوجو مسقلا عوميو فوذحم
 ؟يشلا روهظذا ضقادتلل ًاعفدب جاو ريدقتلا اذهو دي ز .اج فيك ”باوجي رهظ ريدقتلاو

 نماماو ةعابصلا ةهج نم الذ نيلعافىلا لعفلا دانسا زوجي ال ذا انلقو : هنع ماهفتسالل فام

 مسالاو ريمضلالوادمن النادي زلا اماق موق يف 5 نالعافلا دحنااذا هنم عنامالف لقعلا ةهج

 اهارةسهوجو لع هوحرخو هوليقب 1 كاذ مو دحاو انه رهاظلا
 ”لجر اف ةلتف» هلوق اماو

 الجر”سانلا اهفقادف لصالان الع اماو”لجرف لجر يافطاعلا طاقسا لع اما وهف« ”لجر

 مهلوق اماو ٠ هجوا لوالا مي رذتلاو هماقملاحلا تههشاو لعافلا فذحل نيبو انتم يأ الجر

 هئازخا 5 الا ددعت الف هيلا عي وه هنال عومجملا وه امنا لعافلاف ودرمتو ديز مهتخا

 وحن ةدئازلا نب رورحلا لعافلا يف اك ىنعملا لع المح مفرلاو ظفللا لعالم رجلا اًظففل

 رجلاب) يلعلا هللب , ؤك وحن ةدئازلا ءابلاب رورحملاو عفرلاو رجلاب ”يرك لجر نم ينءاجام
 .لقاعلاو لقاعلا .ديز برمغ نرم تبجي وحن رورجملا ردصملا لعافو | ديبهش (عفرلاو
 ضرع لعفلا لوادم نال هءذار نودب .هفذح زوجي ال انلقو هعضوم يف كلذ فرعتسو
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 ”دب ز ماق له وحن ماهفتسالاو "دي ز برض نا وحن طرشلايف اذكو هنم لعفلا
 لعفلا نال هيف همايق وا هنم هعوقوب هيلع كحي لعاف نم لعف لكلا دب ال ( هيبنت )

 ام اًراتسم !ًريعض هنوك نم دب الف ظفالا كيس ركذي مل اذا اذلو لعافلا نودب لقتسي ال
 غنا ليفو هل لعاف الف « نوقحاللا كانا كاتا » وحن يف يك هلبق ام دكوملا لعفلا ادع

 أم عم لواوتف دب فيكن اه قركت نأ دعم ال نكلو ام 0 الاطو القاوحن اي لل

 اماو حيرص اهلعف ةيلعف ةلمح الا اب فوفكملا لمفلا يلب ال ذا لعافلا وه ردضمي اهدعب

 مودد يا ريسفتلا ةقي رطىلع وا ةرورضاما وهف ( مودي دودصلا وطلع لاصو ١القو)هلوق
 عج حي حجل

 نيرا
 لما هذه يف لعافب سيل يذلا عوفرملا ترم ءاف وه يذلا عوفرملا زيم 6

 قوذ نم 10 لعفلا ٍََس عضو

 اناا لاوخ ةزارطلا ترقشا:اذاو باص ىلا مث راخب ىلا ةرارحلا ةوقب هامل لوحتي
 ىتح ةرثكلا يف رشبلا تافل تهانت ٠ نرمو روظنم ريغ | ذأ :ةانغلاف قوم ريغ راخلالا

 بجو ”ةعفنملا ”يكحلاق ٠ ىرخالان 5 520 ١١ فاني هبلنت عرغالا ةغل فلا لع تداز

 ظاعولا ينظعوو 'احصنلا يصصن” يجر زب لاق. ةوادعلاو ضغبلا بجو: ةرضملاو ةفلالاو ةبحلا

 نواس ال .ماَيلاو راعي ال ”باذكلا ٠ يركف. لثم ينحصني ملو يتبيش ”لثم ينظعي ف

 اًبحاص ديزب ىنك ٠ ربخ نرم ينغلب ام ٠ يصأعلا عضخ ٠ لما هذه برعا 0

 6.06 حييسملا ةمايقب نيبو

27 

 عم لعافلا ماكحا يف
 لعفلا عم لعافلا ماكحا يام ف

 مث تمقك رعضملاو ديز ءاك رهاظلا لمشي وهو امسا نوكي نا ١ ج

 / يأ موقل نأ ينجعي وحن جيرصلا لووملاو هرميماقك حيرصلا لمشي رهاظلا

-, 



 لال ىإ

 مههوجو تناك .بسكي نا *قحا "رلهلا نا ٠ ةركاذلا ةايحو ةنءزالا دهاشخيراتلا

 مهركشا معنلا يف ةدايزلاب سانلا قحا ٠ لاوسلا نم ”لضفا لاوهالا ”بوكر ٠ ةفساك
 ىلع ردقا دحا ام ٠ انبر هللا نا ٠ ريمالا ادي ز تلخ ٠ نوحلفملا م كئلوا ءاهنم يتوأ ا
 ميركلا ةدع ٠ مالكلا كولم كولملا مالك بيرق كتيب ٠كيخا نم ةلكشملا هذه لح
 315 يلف عم مع نيلاط ل1 .. 'هرصع دوف كاوخلا ناك +”تفياوتسإ ميثللا ةدعو ”دقن

 كيخا نم لاملا لع ”ضرحا تك . هدسالا كاخا

 لصف

 لعافلا اقع

 لافلام نا

 ايفن ههبش وا هلبق لعف نم «, ماق وا هن» مقو اب عوفرملا ةدمملا وه ج

 كوخا"بهذي لو ”ورمع تامو دب ز برض هلاثمانايثاوا
 نيعوفرم امهنوكل ربملاو ادتبملا جرخا ملا مقو امم عوفرملا ةدمعلا الوق ( حاضيا )

 هنال لصالا يف هيلع عقو امم عوفرم هنال لءافلا بئان جرخا مث مدققث 5 يونعم لماعب
 لعافلا باب يف دانسالاهب ديرنإلا هبماق وا هنم عقو انلوقو فذ> ذالءافلا نع بانهب لوعف»

 ةب وسنم يث امناو هب موقث الو اهعوفرم نم عقل ال ابنال ةصقانلا لاعفالا عوفرم هب جرش

 امهيف داتسالا ثرال فرملاب فوطعملاو لدبلا عباوتلانم أيا جرخو ةللا نوعه لا

 ءاج امو يتفلاو يضاقلا ءاج وحن اًريدقت اماو لثم ام اظفل اما يا عوفرملا انلوق م ٠ ”يعبت

 نم لكف هايا هيخا ةرشعو ارم ديز ةلاجم نم تبجتو اديهش هللا ىكو لجر نم
 لاقثتسالا مفرلا روبظنم عنم ًريدقن عوفرهلعاف هيخاو ديزو هللاو لجرو ىتفلاويضااقلا
 ةكرجب وا امييلي ام يف دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحلا لاغتشاو يناثلا يف رذعتلاو لوآلا قف

 لاقو ”ييبهذو ابا بر يذلا ءاج وحن انعبم هنوكل الحم اماو ::ئيريخأالا 000
 وا انلوقو لعاف عفر لح يف ةراشالا مساو ريمضلاو لوصوملا نم الكناف لجرلا اذه

 دساك قعشملاب لوأوملا دماجلاو ةغلابملا ةلثماو ليضفتلا مماو لعافلا مسا هب دارملا ههبش

 لعفلاب لون اهنال العاف عفرتاهلكه ذهف هلي دعو فرظلاو لعفلا مساو ردصملامسساو ردصملاو
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 دانسالا هيف دصقي ال ذا بارعالا نم لحم

 امهنيب هلاخدا نم ضرغلاام س

 هب ستلي ثيح تعنلا نم ربخلا زيت وهف هنم يولا ضرغلا اما
 رظننيف ديزا تمن ركلا ناعما لا بسحينا نكمال وه ريمضلا الولف ميركلا وه دي ز وحن
 وهفينايبلاضرغلا اماو هل اتعن ال ديزل اًربخ مركلا نوك نيعت دقف هدوجوب اماو ربخلا

 0 ديكوت اماو مامالا وه تنا وحن هب !درفنم ربخلاب ادتبملا صيصخت اما
 هلبس نع لض نمب لعاوه كير نا

 تعنلا نم ربما زيمب يا لصفب هنال "الصف ريمضلا اذه نويرصبلا ىمم ( حاضيا )
 داعلاك امل نوكيف طوقسلا نم ةيربخعا قب هنال ًدامع نويفوكلا هاعمو ناَستلَب امدلع
 0 ربخلاو نيتفَرعملاك و هكا نوار ربخلاو نيتفرعم ربلاو ادعبملا نك ىتم كلذو
 لاب فرعملا هبشي هيف ادتبملاف ناسا اذه نم حصفا وه دحا ام وحن نب نورقم ليضفت
 لمعتسي ال نا هيف لصالاو ةيليضفتلا نمي هنارتقال لأ لبقي ال ربخلاو همومتل ةيسنجلا

 سابتلا عقي ال ثيح لخداف هيف ”عسوت “دق نكلو مدقن اك تعنلاب ربملاسبتلي ثيحالا
 امهبارعا ريغب سان ربمخلاو ادعبملا لع لخد وا ة ركئ ربا ناكوا !ًريعض ادعبملاناك ول ا

 لك هل نوكي' ال كلذ لك فو نيمدقتملا ديكأتلاو صيصختلاك ىرخا ضارغال َكللْذو
 ةروصلا يف ةبباشملا هتقالع زاحم ريم هتيمستو لصف فرح هل لبق اذلو بارعالا نم

 وه ريغي الو نيقابلا مث ُهتيرذ انلعجو وحن بوصنمدعب عقو واو هعضو نع ريغتي ال وهو

 ءادخبم لعج ناب بارعالا نملحب هل لعج اذا هنا ريغ ٠ تيار اك بوصنملا ربما كح ضيا
 اهيلع تنكو» وحن ًاًحوسنم ناك ءاوس هلبق امل ربخ ةلم هربخ عم وهو هل اربخ هدعب امو
 وا لصف ريمض ذئنيح ىمسي الف *مئاقلا وه ديز وحن خوسنم ريغ وا « ردقا ”تنا الملاب

 ٠ ةلمح ريخلا ذا هلجال هب 'ىح يذلا روذحلا ءافتنال رئامضلا يتاككر يصب لب لصف فرح
 مح

 نير
 هنم ضرغلا ىلا رشاو مزلي ثيح ةينالا لما يف ربجلاو ادقبملا نيب لصفلا ريعض لخدا 4
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 ”مفد الول ٠ ”باذكلا ةمليس## ترر*٠ كةمركال يرمعل ٠ كةوخا "ذيمالتلا معن :ء
 ٠ قوددصلا يف لاملا ٠ ”ذاهتجاو سرد ٠”ضرالا تدسفل ضعبب مهضعب ”سانلا هلل
 ةسايس يف يناثلا ”باتكلا ٠ منص امو عناص ؟لك ٠ كنوخا ال هللا ”دهع ٠ كد.نع ”لضفلا
 نيينانبللا ةرحابم الول ”'اققاو ”ريمالا نوكي ام بطلا ٠ ةؤذتلا اذاف ترخلا١ مالا
 اذه يف لوقت" اذام )( يودع يلع ربظل يرزأ دش للملا الوا) ٠ ءانغ ةئج نانبل اك

 نذخأيل هللاب ٠ ةفورعم ذيملتلابيتباغ |١ دهتجم ف يملتلا يدح : ( ”سيحص ما ”ىشافأ كالا

 معن ٠ رفاسم كوبا له ٠ ةنيدملا يلاو ٠ ىدنع نمت *لاملا
 ةينالا لما يف درفم ىلا ربملاو ادتبملا نم الكل وحال ؟
 نيتاسلا ٠ ٠ قحلاب نوضقي نولداعلا ةاضقلا « نمزلا 1 ضارغا سائلا ؛ل اضافا »

 نودسفي ”لاهجلا ٠ دلل ةاده ءالعلا ٠ نورادغ ”سادلا ٠ ةرفاو ةلغ يطعت ةثورخما

 .ةيرورض 'مولعلا ٠ 1 ناي رورض ءاوهلاو غاملا ٠ ناترهزم ناتضورلا ٠ مثريغ

 لعلا: مويلا ائقرغ سمالا يف اتناك .ناتللا ناتعرادلا٠  ناكسال .ةيرورض يه اك ةكمالا
 نادبالا ملعو نايدالا لع ناملع

 عوج ىلا ريخاو ادا نملك لوح يا مدقلام سكت
 ٠ قوقع ثيضلا ٠ نيقيلا ”حاتفم ثحيلا «٠ سانلا دوجا يخا ٠ ىنطي ال قحلا رون

 .هيردملا | مجري 0 نجاد ليفلا ٠ دادولا يل صلخم يبيبح هرغر ىلع يوطم بوثلا
 طقف يح تابنلاو ٠ امم ساسحو "يع ناويملا» :١ الو فنرش ليلا قلنا

 ' لصف

 داعلا وا لصفلا ريم يف
 داعلاوا لصفلا ريمض هل لاقي ريم يا س
 اناو امهعورفو رتناو ”تناو امهعورفو يمد وح لثمأ لصفنملا عفرلا ريا 3

 نم نيدرح انأك فاوس نيتفرعملا ريخلاو ادتبملا نيب لخدأ اذأ كلذو نحنو

 هل نوكي لو اهريغو ًارويضجو ةيبغ هلق ٠(. اقباطم نيخوشم انك | خساونلا
(15) 



 ا ذآ ا
 نال حلصت ال نا لاجلا يف طرتشاو ءادعمملا اهدعب عقب الف ةيضيضحتلا الو فالخب ادتتبملا
 تلص راف نيلاثملا يف اك ملكتملا دصق بسحب وا اهتاذ بسحب اما كلذو ا
 ملص وا ةيربملا لع عفرلا اهيف بجو ”ديدش ادب ز يبرض وحن يف اي اهناذ بسحب ةيربخت
 هانعم لع اهعاقيا دصقو ادتبملا ىلع تيرجا ناب ام ملكتملا دصق بسجبو اهتاذ بسحب
 عاقيا دصق ىلع هانب ”مهتسم' مالكلا يفاقلا رثكأ لوقتف ةيربخلا لع عفرلا اضيأ بجو
 فس من نوكت نا واولا يف طرتشا امناو . هيلع هوارجاو ادتبملا ىنعم لع عيِحسُنلا
 و ودي ز وحل قا اضن ةيحاصلل واولا 8 م فراق عم ا موقنل ةيحاصملا

 امم فذحلا بي ا ناعمتح

 اعم ربخلاو ادتبملا فذح زو نيأ س

 آ . رفاسم يخلا اردن بيق ثرفاسم كوخا له وحن ماهفتسالا باوج يف رثكي .ج

 ني رك
 اًزاوج فوذحلاىلاو بيسلانايب عهربطاو ادتبملام ايوحو نودجلا ىلإ رشا لآ

 اذ انكم ] دوحو الا قوكي ال الولا دمي نيالا نا ىلع ءانب بكرت ل يف يا اقلطم فذحلا
 نإ لوبي الفا هيلعو ابوجو فوزعم هريخ ادتبم لجو. هن ردصملا دَحا ديقملا دوج ل١ ديرا
 ال اذككو مس 1. انايإ ديز ةملاسم الول لوقت لب ماس ام اننام نير اللول كتلؤإب لاك ابيك لا
 دينلا الولث ) هلوق يف يرعملا اواط> اذهلو ت3 ديز مايق الول لوقت لب تآ تاق ديز الول لوقت
 ن٠ لائشا لدب هكسي لعج هتتطاتت نع روهدجلا ينغي نا لاق تابصلا نا نع ( الان كح
 000 | درا اذه ريغ لج مهب ةبارشو دوج وم يأ اذك ناكل حمر نيراقلا رول 7 دحىلَد نوكيف دوجوم يا لاسل هاا هكاسما دمفلا الول ريدقتلاو ابوجو انوُدِجيِم كلا 000 روهمجلا بهذم معدي ندح جيرخت اذه لوقا لمقلا عفتراف نا تفذح هكسي نالصالاو دمغلا
 ماهو دْيز ةملام الولو ةالثم هل دنلا كاما الؤل ليق ول هودنو جيرختتلا اذه لم نع انانغا
 ةعالا كنلوال يرابتعا عش هيلعو « تدجو ٠١ بايحالا ةقرافم الول » يبتملا لاق اك فارع
 مالك ءارقتسا نم ربظي انك روهمجلا.تناج يف قملا ىرا مهناج يف !ائيشاتسل يلاب يفارتءاو
 لياق متي رعب ا دورولا نان كاوا به ذم نالخي هب ضيفتسم هناف ترعلا
 ءايحا هتدرو| ا. يف دصقا تسلو اذه مدت امك هحبرخت ىلع ممريغو هتئطخت ىلع روهمجلاو
 نف تالفنالا بوحو ىلع هينتلا تدرا نكلو امج ةبلطلا لاغشناو بهاذملا يف تاعزانملا] رصع
 ٠ باوصلا ىلإ ىداحلا هللاو ال ىلجت ثيح قحلا عابتاو ديلقتلا قابر

١ 
١ 15 ٠ 
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 يف رملعلاو كادنع لضفلا وحن هليدعو فرطلا © دوجوم دي ز الول يا ناطولاانرسخل
 اربخ نوكت نا حلصت ال نا اهطرشو لاحلا 6 امهةلعتم مح مدقل دقو كيتدرب

 اما” وهو روك ذملاردصملا ىلا افاضم ليضفت لمفاوا انذم فيملتلا يرش
 021 اخ دعا وحن حيرصلاب لوم وا اًمجسم مالكلا يناقلإ 2 حيرص

 نانراقم يا هلمفو لءاقلكو حن اضن ةبحاصلل ف ىتلاواولابفوطعملا ه ادهتحي يللا
 فذحلابوجوا ةلعلاو فوذحلاب علا ٍثث امنا فذحلا لصال ةلعلا نارلعا ( حاضيا )

 فلعل قاع وه اكو ادنملا فذخ عضاوم يف "رم اك فوذحلا "دسم ةدسي ام يقام
 عضاوملا ا هدفاشم السبل ايا فذحو هب علل فذجاتافاشلاا |

 عمتجال هةدسم ذاسلا عم انه رخل 355 هنأ وه يللاو هيلي امو مسقلا 8

 ٠ عونمم وهو هنع ضوعملاو ضوعلا
 ريغ ناك اذا نال نيمبا يف اميرص ادعبملا نوكي نا مسقلا باوج يف طرتشا امناو

 لوقثو "نلعفال هللا دهع وحن هفذحو هتابثا زاج لب ربخلا فذح بحي ل نيميلا يف صن
 دقفدل هتمزالم مدعل نيمبلا يف اصن لثملا اذه يف ادعبملا نكي مل امئاو ؟ناعفال < لع هللا دهع

 نلعفال يرمعل كلوق فالخيب هب ءافولا بحي هللا دهع لاقيف نيميلا ريغ ف 1

 دوجو ّلَع لو اذا هنال قلطم دوجو ّلَع الاد نوكي نا الول دعب ربخلاب طراشا امناو
 بجو لب هفذح زجي مل ليلد هيلع لدي ملو ةصاخ ةفصك دوجولا لصا ىلع دئاز .ديقب ديقم
 دي ز ”راصنا الولوحن هفذحو هتابثا زاجليلد هيلعلد نافإس ام انملاس ديز الوإ ودنهركذ
 نم نال ديز راصنا هلوق انه ليلدلاف لس م ديز راصنا الول هيف لوقثو سام هومح

 ّلَع لخدت ىنلا يف اهنال ةيعانتما نوكت نا الول يف طرتشاو )١( ةياجلا راصنالا نأش
 ةيعانتمالا الول دعب سلا فذح نم هبحاص هركذ ام نإ باتكلا اذه ىلع فقاولا لوقي (

 هئيفلا يف لئانا) كلام نباو نيبولُلاو يرجشلا نباو ىنامرا بهذم وه امنا روك ذملا لل ارتشالاب

 (قحلا وه اذه) هتشا> يف لاق ذا نامصلا مهسباتو « ”ّتح # ربا فذح ابلاغ الوآ دوا
 بحاو الول دعب ربخنانا وه اهريغو يلومشالاو ماس» نبا ىور ا١ ىلع روهمجلا به لع نا ىلع

 507 | 0 م
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 ا راه ران اذا” 4 "مهم يرما يا ةعاطو ”ععس وحن لصالا يف هلءفب ظفللا نم

 ناك اذا 0 ديزوه يا ادعبم اًربخ ديز لعج لع ”ديز لجرلا معن وحن سكب و معن
 عوفرم دب زو الوصوم ًامسا اهسال يف ام لعج لع ”ديز اهس ال وحن ايس ال دعب ربخلا
 كلذ ىوس يف فذح الو ةيلوصوملا امل ةلص ةلمجاو ديز وهيا ادئبل ربخ هنا لع

 ضوعي و هد. م دسإ ام اهيف نال عضاوملا هذهيف ادثبملا فذح بجو امنا ( حاضيا )
 راعشالا نم هيف اءاف لوالا يف اما ١ عونمت وهو هنع ضوعملاو ضوعلا عمال روف هنع
 ىرخ مالكلا 0 توعنملاب لاصتالا كس 0 هينتلا وأ محرألاو مذلاو حدملا ءاشناب

 اماو ةمذلا يف رقتسي يذلا وه هنال باوجلا نومضم هنالف يناثلا يف اماو ٌةدحاولا ةلمخا
 اهيف بجي ذا بصنلا ةلاح يبث ىتلا ةيلصالا ةلاحلا 32 ةيعرفلا ةلاخلا ءاطعالف ثلاثلا يف
  ادعبملا اوطعا ماودلا ةدافال عفرلا ىلا لدع الف هيلع هردصم ةلالدل لعفلا فذح
 حدملا ءاشنال ردصب مالكلا نالؤ عبارلا ف اماو هد.سم ردصملا لاس ايوجو هوفذُخ لعفلا

 ربخلا دسف ةلصلا ردص ادعملا نالف سماخلا ف أماو ٌةدحاولا ةلخا ىرجن قر مذلاوا

 ربص يربض يا ادعبلا وه فوذحلا نوك هجوالاف "ليج ربص مطوق وحن اماو ٠ هةدسم
 ىنعمو ليفل هآيا هيك لب ريخا 1 اهنا ابوجو فود وهو ليمح

 ادكملا ءاقباو هدحو ريخلا ل زوج نيا س

 ا” اكو هفدتل ثوجزا ىضتقما الو: ليلد هيلع لدي ثبخا جب
 ةياحجتلا اذا دعب ورادلا يف ديز يا ”ديز باجي رادلا يف نم وحن ماهفتسالا باوج يف
 ”مئاق ينا*”ورمعو ' ئاق ل 1 رم 11 يا ”دسالا اذاف تجري وحن

 هفذح بحي نيأ س
 نا طارسل مسقلا لا كلذو 4نئع قغي ف د للا 8 ٌثيح 3

 باوجت" ”م.5 يرمعل يا ”ناعفال يرمعل وحن نيمي ايف اعرض اضن ادتبملا نوكي
 ديز الوا وحن قلطملا ذوجولا ىلع "الاد ربخلا نوكي نأ طرشب ةيعادتمالا اللول



 هياأل 3 000 ١0
 0 200 1 0 اك ا ال و

 ١ 1 ا لا 0 5 7
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 ريخلاو ادتملا نم لك فذح ىف

 ربخلاو ادتبملا نم لك فذحي ل

 اونو اماو ةناوجلااما رخال قنا زك 1 ا

 طقف از زاوج ايج اسالك تل ١
 ريخلا ءاقباو ادتبملا فذح زو نيا سا

 يا ”لوالا 'لصفلا كلوق يف اك ةيلاح اما يشثو ةنيرق هيلع تلد ثيح جا 0

 كلوق غن يفو كوبا فيك كلاس نا ضي رسكاوقف ا ةلاقم وا لوالا لصتلا 1
 اهيلع هتئاساو ةسفنالمعف يا اهيلعف ءاسا نمو هسفنلف (ملاص لمع نم 5 ٠

 لامعتساإلا يف مبنملا فذحلا ع ماقملا لاحةلال ديف ةيلاحلا ةئي رقاب دارملا ( حاضيا ) ١"
 8 يا صخ شنع ثيدحلا ماقم يف ٠ اذك ناك ىتف كلوق يف اكو لايق 1

 وم يلا يش ةيلاقما ةنيرقلاب دارماو ماعط نع ثيدحلا ماقم يف لسعلا كلوق يف ٠
 8 1 يا”ليلع تلق”تنا فيك يل لاق هوحنو لثملا يف 5 ءاهفتسالا يا لاوسلا ظ
 فذ ةلادلاةئي رقلاف اهيلعف ءاسانمو هسفنلف احللاص لمتنملثملايف !5 ةعانصلا اهيضغقت 1

 تمدع ناف رهاظ وهو ادتبم نوكي نال حلصي ال ام لَ ءافلا لود يامنا انه ادنتبملا . 37
 مالكلل نكر وهف هيلا ادم هنركل ا ركذلاب قيلخ ادعبملا نال ةلاصا فذحلا عنتما ةثي رشلاب ١

 هعوفرم فذحالو ناديزلا *غاقأ ل اثمدب كتل عفارلا ادتبلافذح زوجي ال( هيست) 4
 ابوجو ادبملا فذحي نيا س 3 ش
 ايوطقم (تصنربخلا ناكاذا ١ كلذو هدسم دسي امهفلخي ثيحب نا 0

 000 ثديحخلا كدصقب تفرعو انكتارع نكمل رف

 "الدب ربا ناك اذا" نيمي يتمذ يف يا ”نلعفال ين هذ 00 احيرص

 0 دا

 مابا ١ ل االول



 م١ا

 ”هئاق :,وخانةل أخ هع دي زوحنهأق ام ريع ىلا لوالا ريغ تادتبملا نم لك
 ٠ مئاق دي ز ع لاخ وخا هانعمو

 010 لفرط وه كنذلا هرفي ' اذا ءاقت'دحب ةغقاوأ | ةركملا يف كل ( هنت )
 0 ناو ربجلاث اهنا لع مقرا تاهت ايادع و"( لدا ماهفتسالا ىنعم نمضت

 ظعاو ' ترماكلا ةسينكلا فو" ول ”نوفدم تيما نيا هلاثمت ىخام هلي دعو

 ةمدقخملا ةلثمالا يف اذه لعلوقتف مدقم ربخهلي دعو فرظلا نم لكو لاخلا 0 بصللاو

 .اظعاو ”نهاكلا ةسنككلا يفو امان دي ز كدنعو اًنوف دم ثييملا نيا

 نيرا
 الح ىلا رشا ةتالا ل جلا نم هيلع اهو د زوج : ثيح ربحا ىلع ءافلا لخدا 9

 ادعبملا عم لعفا اذكو ببسلا ركذ عم هيف اهلوخد زوجي
 يذلالجرلا ٠ ل يق لجر لك ٠ ةريصبلا ةرادتسأ عم رضي ا

 اال الك قلوب رع لكل هلل نما ةمعن لك 0 يلق

 اا دب ىلإ كاتكلا كدا ةكم طونم رغان لك -ترطم,نمغلا اول يوت
 اد نأ ٠ لضف» هل انكطعي يذلا نأك ٠ ناني د هل رادلا يف لجر لك ئحا نط ١ نع

 ٠ ةقافلا ةلئاغ نمأ هلام لع صرحي يذلا نكل رقفلا ىلا 0
 ا وا دنع أد هأ « ميدلا هدنع نم ىلا نبلي زب : هقعاوص يددع يذلا ماغلا تيل»

 تدهتجانا ٠ كشلا « ءادر متع عدصت اكل دع هلام ف كر . ريفغ

 كيلا عجار ءيش لك .ميظع رجا هل سانلا عفنب ملا لك ٠ كيلع تلسك ناو كل
 000 حلا لح قارا انتل م ددعتملا ىلا رشا ٠

 وهنيمسقلا ما نمادعلا 1 نيب م ريخلا نم ددعت امم هيف عنلمب امو بحي

 ٌسعأ ديز" ٠ ايتغاو ةايداو غالعو ةارس دلبلال 37 :فيطل رت روض

 ”سعنو ميعنو * ؛اقش رهدلا ٠3 'ىنغ اهوباهتأ 0 هكر امي هيدي اتلكب لمعي يأ) ربي

 00 | يما راطلا اذهل حراش ناتسالا | باعكلا ١ ذيملعلا ٠ عافتراو ضافخناو ةداعسو

 « مئان ناظقي وهف ايامملا ىرخاب : يتنبو هيتلقم ىدحاب ماني »



 ل

 ةهباشم ببسب ال نكلو ادتبملا نع رخأت اذا ا أ دعب اًبوجو ءافلاب ربخعا نرتقي دق هنا َّلَع
 ع اذا اما كعب ءافلاب ادعملا نارتقابجي اذهلو ا“ تا طزشلا ا ادعبملا

 امهيف ريخأتلا بخيكلذلو ثدب رف ك دنع اا يفالا لاغمو قلطتف ديز اما لوالا لاغف ربخلا
 اولعاو هلوق هنمو ةزمهلا ةحوتفملا ْنَأ ربخ لع ءافلا هذه لوخد ردن ١" (رداون)
 امو وحن ,ضام لعف هتلص يذلا لوصوملا رب ىلع ةيسخ هل نآفاا يكنس مت
 لكون يشب ةفوصوملاريغةرككلا ىلا فاغملا ربخ ىلع ؟ هللا نذابف ناعمجا قتلا موب ميباصا

 لامتلاك طودف : رزادم وار ضابم مالك هلوقك 5 تام ريش ةفوضول وانا 0

 زيطاو ادجبما نبا لك ددمتي لغ
 ماكحا امهنم لكلو من ج
 0 رددعتلا 5 ٍس

 هدابعب فيطل ”روفغ ”موحرهللا كلوقك د دعت دحاولا ادتملا لع 9 اذا

 دق مث» دواعش ل رؤفغو ”موحر هللالوقتف لفل هيف زوجت نا 0

 نه يا 000000 0 ظفللا ىف 0

 دار وأ دادعتا ا 6 ددعت و دحاو 2 00 فطعلا هيف زوجي الو

 "ييلابندلا اما وحن 0 الا نيش و * ءاشو كاك نوب را هةففح اما ادتبلا

 دحاو ىلع راصتقالا زوجي ال ذا هيف فاطعلا بوجو اذه 5 ةئيزو وهو
 ادعملا ددعت كح فيك س

 هتفاضا نعت ادتبملا نم لك درجي نا امهدحانامسقف ادتبملا ددعت اما جا

 5 راض دنه ورم دب زاوحن طباوراب ريخالا ادعبلا ربح دعب ىف 8 وهلبقأم ريمضل

 فاضي نا ىناثلاو دي ز لجا نم هراد يف اًرمع ةب راض دنه ىنهملاو هلجا نم هراد يف
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 تاودا ادتملا هش 0 هنأ اللا ءامأ ا هذه نرتقي ال نأ ريخلا قح 3

 طرشلا باوج ةلزنو ربا ريصيو طرشلا مسا ةلزنمب ريصوف مومعلا يف طرشلا

 اهب باوجلا نرتقي م ءافلاب ذئتيح نرتةيف
 لعافلا نم لعفلاك ادتبملا نم هنال ءافلاهذهب نرتقي النا ربخلا قح ناك امنا (حاضيا)

 هلءافو لعفلا نيب لصفي ال يكف هيلع موكحم ىلا بوسنم هب موكح امههنم ًالكن ا ثيح نم
 هئدتبمو ربخما نيب لصفي ال ءافلا هذهب

 ظرتشلا تازدأ افعل هبه حا

 حاصي هعم طرش فرح ال لمف اما هتلص هلام مبا ناكل 5 ١

 ةناكم هلف ريمالا دنع يذلا وحن فرظ وا ةزئاج هلف هتلوثما ظفحي يذلا وحن ةيطرشلل

 ةركت ناك اذا ؟ اهفصن هلف رادلا يف يذلا وحن رورهلا وهو فرظلا ليدعوا ةبلاع

 اولاد هإف رادلا يف وا كددع وا روزي لجر وحن يدع وأ فرظوا لعفب ةفوصوم

 نءلكوحن هليدع وا فرظ وا لمف هتاص يذلا لوصوملا ىلا افاضم ناكاذا

 رك ذ امب ةفوصوملاة كلا ىلا افاضم ناك اذا < رانيد هلف رادلايف و" كدنع وا ينيتأي
 لوصوملاب افوضوم :ناك اذا 6 راثيد هلف راذلا يف وا كبنع وا نيلتاي لجر ةلكب وحين

 رانيد هلف رادلا يف وا كدنع وا ينيتأي يذلا لجرلا وحن ركذ امهتلص يذلا
 ناو ةفصلاو ةلصلا ىنعم لابقتساو مومعلا دصق تالذ لك يف طرتشي“ ١ ( هيبنت )

 ينتأيإنا يذلا وحن يف لاقي الف مدقث اك ةيطرشلل حلصي طرش فرح لعفلا بحصي ال
 تمنتما مدق ولف ادعبملا نع ارخأتم ربخلانوكي ناو ءافنودب مركم لاقي لب مركمف همركا
 هذه عف 8 نظو 0 اك لغم هلمخلا ىنعم ريعي سان ادعلا 5 لخدي ا ناو ءافلا

 ربخلا نارتقا زاج نكلو نإ لثم ةلمخا ىنعم ريغي ال خسادلا ناك ناف ءافلا عنتم خساوبلا

 الا ]كل زيمالا ءاجاوحتو ميتالم هناف هنم نوزفت يذلا توملا نا ةئمو الاب يعم
 بجاو ال زئاج وه امنا ةروكّذملا عضاوملا يف ءافلا هذهب ربما نارتقأ ؟ 'يحي لفمدنعيذلا
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 ليو ا

 ه .١

 كرب 0ا0يو77ااااام م0000

 كدنع ”ورمجو ”ورمع كددعو ”ديز ”مئاقو ”مئاق ”دي ز لوقتف ريخانلاو ميدقتلا بوجو
 كويجووس لل

 نيران

 ةيلاتلا تارابعلا يف ردملا ميدقتل بجوملاو االتبملا دقت جوملا 10
 ٠ رادلا يف نم: ”نيما كم دام هولا الا“ اضم 1 كيخا لاح فيك

 ةلطتح يف لبر ل يعل ىنر لا ريصق ”رمع ٠ هللا الا ”لاصام ٠ كقيفر ديز

 ”عوبطم ةرعاش الا تنام: 20000 كنترايز موي يا هاسم ٠ كوبا هل
 ريغب معلا نأ يداقتعا ثيسو ٠ لاملا نم ”ريخ معلا ن "نأ يددع ٠ . هصخ يف جن ”ذيملتلا

 هب 'لفجت ال اندلا دحم .٠ اهيلاو ةنيدملا يف ٠ 0 ”مفنف | اهلا ا _ئضم ةليضفلا

 1 كدنع نم ”مالغ :اههوجو ريغ يف ”ىتفنت لاوما ألا
 كلذ هيف زوجي ال امو هريخأتو ربخلاو ادتبملانم لك ميدقن هيف زو< ام ىلا رشا "1

 كلضف ٠ اذ الا دلت ال ةيئذلا: ةحرابلاب ةليالا هبشا ام ٠ كيلع ”مهسسو كل ”يهسم

 نم + هلاغمال هلذ نم ”ريخهلل دبعلا لذ ٠ لعفلا نحيف لوقلا ”ن .> .”فراو كلظو ”غباس
 رضملا ل هانمْق ذحا ودبلا لها اًسعاروطاربمارهق يذلاورومريهاشملا لوالانويلوبان داوق

 ابتملعت يلا دعاوقلا ب ا تارابعلا يف لاخلا ركذا

 الل كزاج نب ءاو كاخا ٠ نيا ةسردملا ٠ ب رنادنال : "فويس لجر دنغ

 ةلوصلا يذ ٠ كد ديرفامأ بالا ”ولسف 112 تانءنح نبماكوخاا
 نم هعم أ ٠ نابهاذ اهامحو كما ٠ لداعام هللا ال١ 4 يرد كماو كوبا ٠ ”يظعم
 كنأ٠ دهتجي يذلا ةز :ءاح هلف ٠ فيك تنا ٠ ا ل نم ”ءالغ كراز ٠ مقي

 ناديزلا”مئاق ٠ ردصلا يف ع رادلا يف“ شحو ٠ ثدبلاب ىردا ةبحاص ٠ عيمجا ددع ملاع

 كراج نوعجار له ٠ دعاق الو بهاذ ال كوبا ٠ ”ركب هاوخا لاعام

 لصف

 ءافلاب ريخلا نارتقا يف

5 0 
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 امئاو”سيئرلا الا ةسردملا كيس ام وحن امئاب وا الاب ادتبملا رصح اذاام 01100
 ريخلا ٠ رم :ىش ىلا هب لصتم ريعص ادتبملا نم داع اذا اميف © كوخا ”دهتحي
 5 ةلاصا امامالكلا ردص هل م ريخلا ناك اذا أميف 2 اهسئر ةسردملا 5 وح

 ةحيبص وحن ماهغتسالا مسا ىلا فاضلاك اباستكا وا كوبا نيا وحن ماهفتسالا
 لضاف كنأ يدع وحن اهتلصو ناب الووم ادتملا ناك اذا أم 1 كرفس موي يا

 0 ثري .ؤ كدنع اما وحن اما دعب كلذو ءادلا ءاقب ادتملا نرتقا اذا ٠١ يف 3

 هارد هللوحن دوصقملا ريغ مهغي ريخلا ريخأت ناك أذا ام
 ادحبلا لع ربما ميدقتل ابوجو ربخلا نع ادتبملا ريخأت بوجو يف نا عا ( حاضيا (

 نم عناوملا نم اهيف ام عضاوملا هذه يف ادتنملا ريخأتو ربما دقت بجو امئد ىنخي ال 3
 لكنال يناثلا عضوملا يف ادعملا رص ةعادصلا ةهج نكرم اما كلذو ادعبملا دقت
 اوحاستاك مضوملا ذهيف روصحلا دقت زا وجيفةاغلا مماستيملو رم ؟ريخاتلا بجاو روصحم
 فا رخاتم ىلا ريمضلا دوعو !ًداش هنم درو ام اودع لب فرععس (؟ لعافلا باب يف هيف
 عضوملا يف ةرادصلا م عونمب وهو ريما ىلع ادتبملا مدقث ول ام يف ثلاثلا عضوملا يف ةبترو
 مدق واف سدا.لا عضوملا يف مبقلا نم رارفلا ٌثرخوي ال مالكلا ردص هل ام نال عبارلا
 ءافلاو امأ نيب اولصف اذلو هيلع فوطعم الب فوطع» ةروص يف ناكل لصالا سحادتلا
 نأ سابتلاو ٠ ا رظننم ربملاو امعن رورجلاو فرظلا نم لكن وكي نا لمدحي ُهنال لوالا . مضوملا يف رخا ول تمعنلاب ربخلا سابتلاك ىنعملا ةهجنم اماو ٠ ربخخا وهو باوجلا نم ءزبج
 رخأ وا بحمتلا ىنعم لاطبالو ٠ سماخلا عضوملا يف ربما رخأول ةروسكملا ن0
 دوصقملا فالخ وهو عباسلا عضوملا يف ربما

 دي ز اهلثم ةرْلا لع مشوق ادتبملا ريخأت اهيف بحي يتلا مضاوملا نم ١ ( هيينت )
 زوجي و لاحوا درفم ريت ا ديزو ايوجو رخوم ادئبم اهلثمو مذقم ربخ رورحلاو راجلاف
 نم ًالاح رذئنيح نوكت لثمو ادتبم نوكي نا زوجيو اهلغم نم انايبوا الدب هعفر
 عضاوم نم ركّو ام ريغ يف هريخأتو ربخلاو ادتبملا نم لكم يدقن زوجي "" اهدعب ةركشلا



 كاي
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 امهدحا زيمت هن رش الو ريكشلا وا
يفر ياو انوبا مدا وحن :رخالا نم

 كنم ”لضفاو ق

لاب أ اروصح رلا ناكاذ | امى ُه 10 ”لضفا
مناو ”لضاف ال' كوبا اموحن امناب وا ا

 ا

 هبنلا ودب ارش ادعم ا ني دضا انقا ارالتفربجلا ناك اذا امى ه رعاش تنا

ين يذلا وحن ءاقلاب ريخلا نرتقا اذا ام ىف * توملا نم ماق
 اذاام ىف مثرد هلف ن

 هب دا كدباو هفرعت له ديز وحن ةيئاشنا هاج ربا ناك

 هريخأت نم عناوما نم هيفا ةمدقتملا عضاوملا يف ادبتلا مدفن بجو امنا ( حاضيا )

لا ف رادو ةءانصلا ن تثتءدح نمامأ
غلا ف ادابالا مالو لردا

 مالكلا ردص هلام ا يفا

 نو لك ثال عبار || يف ربخلا رصحو امهريخ أت زوجي ال ادتبالا مال هيلع تلخو او

 لعفلل ”الءاف ريصي ذا سماخلا عضوملا يف رخال ادا ل هريخأأت لك

ًمفار نوكي ناهدعب لعفلايف طراشا اذلو
يز وحن ارهاظعفر ولف !ًريمض ا

 نكي م هوبا ماق د

 وه يذلا ادعبملا ىلع بترالا ءازجلا ةلزنج سداسلا يف ربخلا نوكلو جاو ادعبملا يدقت

 كي ةئاثثا لج نيملا ن لو فرعتس اك طرشلا ىل مدقي ال باوجلاو طرشلا ةلزنمم

 فرعن له هفرعث له كيز 'ليقو ريمصلا نود هب لعفلا لاغتشا مزال رخاولف عباسلا

ا ثيح نم اماو دوصتملا ريغ كن ءجرخيف ا ديز
 يف ربحلاب هسايشلاك ىن ىنعمل

 زيمثيف رخآلا نع امهدحا زيمت ةئيرق الو ريكعتلاو ف رعتلا يف امف ةافتال كااغلا عضوملا

 امهنيب يمت ةئيرق تك فراكو اقفتا اذا هنا ىلع هيلع هيدقتب ربخلا نع رثئنيح ادعبملا

 رعأشلا لوق يفاكادعبلا ربا دل

 دعابالا لاجرلا ءأثبا "هوني : اتتانبو انئانبا وثب انوثب

ا رعاشلا لوق نم رهاظ وه اك هيبشنلا ةدارا دنع باني كلذو
 هيف دارملا ذا مدقتمل

 ىنعملا ماقتساو ةدئافلا تاصح اك هيف ركخي هنا َلَع «انينب لغم اتئانبا ىنب نا

 ربجلا ٠ ل 0 س
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 لضفلال املا . يفةوقلا فيسالدحلا .كنيبو ينيبلاملا ”ادغ قارفلا. روسلاءارو يضاقلا تدب

 .ةردقملا د.ئعوفعلا ٠ لاثقلا موب ةعاحشلا ٠ *.ريمآلا دبع ةماهشلا : كيبا عم قحلا“ ٠ كيخال

 قلعثملا نوكو لج ا هذه يف نيعلا مسا نع [ريخ نامزلا فرظ دورو بس 0 18

 هبصن جرت ناكملا فرظو هعفر حجرت نامزلا فرظ نوكو ماب هريدةل بجو

 اذاف تححرخت ٠ انك رهش ف حتا 6 موي ةاكأت ف

 للاكلاو ةهجنودهتحلا ٠ لعفت اذامو ثنا مويلا ٠”ليلخت ةسردملا يف اما ٠ دسا كذنع
 ناموي ةضايرلا ٠ ناتعاس سردلا ٠ كمادق ماعطلا ٠ ىنشتسملا ءارو ةنكلا ٠ ةهج

 ٠ مويلا برحلا ٠ نيرهش ةصرفلا

 ربلاو ادتبملا نم لك ةبتر يف

 ربخلاو ادعبملا نم لك ةبترمي مهفت اذام .س

 مدقت (م”فيلاتلا دنع هيحاص 3 ا لك ةلزنم

 رخالا ةلزنم لبق امهنم يا ةلزنم س

 ربخلل قياس هنع ربخلاو هنع ربخم هنال ربخلا ةلزنم لبق ٍغ لصالا يف ادتبملا ةلزنم َج

 ادعبملا هيلع مدقي اذلو هل وه امل بارعالا يف قفاوم هنا ثيحنم ةفصلا هبشي ربملا نال

 هريخأت وأ ههدقل بجوت عضاوميف الا بوجولا ليبس ىلع 0 اذهبسخب اًظفل

 001 ةلاعا أما ةرادصلا هأ مع ادتملا ا 0 1 ةعبس 2

 ءامسان م 0 اناستكاوا ة 4 ريلا 1 طرشلاو ماهفتسالا

 ديبع مو امئاحمركا امو همركايفرزي نم و كددعنم كلذ لاثم طرشلاو ماهفتسالا

 مالب ادعبملا نرق اذا ام يف " هعم ذامقي نم ”مالغو كددعنم ”لوسرو :ورم“ دنع
 فيرعتلاف ل ل نقاب ادعملاستلي ث يح < *مامإ هيوبيسل وحن ءادتبالا
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 يا

 يذلا ىنملانمةيلصولا نابددييقث رابتعاب ادعبملا يف ال كلذو هدئاوف ترثك نا الإ واهدئاوف
 هفالخ ىفخقم لع الائشاو هل كار دسا ربخلا لصي

 ب ب ب 0 وو رس سس

 ني راق

 فرظ وه امو تحت نم طخ ةلمجلا ربخلاو قوف نم طخ درفملا ربخلا ىطمض ١

 نيلاله نيب رورجم وا
 ويمتلا فنع ٠ ٠ هيف أب حضني + غانالا ٠ ٠ هترب رس نعذ ىنت 1 هن أسلو هبلقهي رغصابةرملا

 ٠ كله هياربدبعسا نم ٠ هشع ىلا يوأي ريط ”لك٠ لحاف معلا ”مقرلادع نا

 هعرصي ا اربصلا ٠نيلي و نم نوها لب و ٠ ةحصلا دسفتمونلا 'ةرثكا
 بجاوأ ركذا مث هريغ نم اريعض لمختلا درفملا نبا ةيلاثلا تارابعلا يف زيم 5

 الما ادثبلل هتقباطم بحت امم وه وا زئاج ما ريمضلا زاربا هيف
 رحب كفكو رق تنا ٠ ادغ نارفاسم كاوخا ٠ ريبك لاء تنا ٠ برحلا وخا ديز

 ٠ ةيرك كما ' مارك .كبراقا ٠ وه اهظفاح يرم فسوب ٠ هنع غلاص ودعلا تنا

 اهوناب دجلا .ىرذ يعوق وه ةئراق بانكلا ذيملتلا
 ؟ ب ةلبجلا كناك أذل ككاو ةيئالا تارادلا ف ىرتلا نمسا ريا

 تناكو ا ١ بسلا ركذاو هنع ةينغتسم وا ادعبملا ريمضب ةطبترم ةيلعف وا ةيعما ةيئاشنا وا

 ..ال وا ريمضلا زاربا اهيف بجي ام
 نوظفحي 2 ا رعت له فسوب ٠ ”ةرهاط ةمأ مور

 7 ةئ)1 ام ”رخفلا ٠ لوسرلا كاذ تنا ٠ راسالا يزجا ينا نونافلا اومراجاو ةلوثمالا

 0 تدبو سب 0 سلفب لطرلا ”سنعلا٠ د هتيا ودعلا

 تاياغلا غلبم داهتحالا ٠ كلملا ءاقب هللا لأسا لوقا ام لوا ٠ يش ةثمدخ فسوب مي رم“ وه

 هثبحم تبحو ةنلك تنال نم . كولملا كئاوامؤاب ١

 ارو | نام فرط واناكم ف رظتراك اذ | ةيلاتلا تارامعلا يف ربحلا ىلا رشا 4

 0 مسأ ما نيع مسا وهأ نامزلا فرلطو ناكملا فرط نم لك عم ادغملا ىلا رشا مث

 رشحلا موي ةماعلا ةنوثيدلا ٠ ةبتكلا يس ماكحالا ةلجم ٠ كيخا دنع باتكلا



 و٠ |

 قلعتم نرا ؟ اًردقم الو اًرهاظ اللعفلا اهيلي ال ةيئاجنلا اذا نال ركم مهل لصح
 نداقلالا ف يخو هله نم ريغ لع ىرج اذا ةلمجي وا درفمب ردق ءاوس رورجّغلاو فرظلا

 وه هدنعوا وه هراديف ورمع ديز وحن ةلجْلاو درفملا يف مدقل كر يم فلا زاربا هيف بجو
 وه اهدنعوا اهدنع مي رمافسوب وحن سابعلال ا هيف نما امي زاجو

 قلعتملا اذهكح فيك س

 هليدعو فرظلا مايقل هفذح بجو قلطملا دوجولا ىلع الاد ناكاذا ج
 لصح وا ”لصاحو ا ةرقتسم ”ديز لوقث نا زوخي الو رادلا يف وا كدنع ديز وحن هماقم
 ىلع الاد تراك اذاو ٠ اشف «نئاك نوملا ةحوبحب ىدل تناف» هلوق اماو كدنع

 11 دعاس ةرجتلا ت2 ”رلاج دبر وعن 5ك ذ بجو ةفصب ديقملا دوجولا
' 

 سلاج يا شرعلا ىو انتا شارفلا قوفدي زوحن هفذح نت يح زوجي ليل هيلع لديرلام
  ليلدل فذح اذا ةفصب ديقملاو دوجولا قلطم لع لادلا قلعتملا نيب قرفلا ام س

 ا١ ااعو قراتلا ىلا هم. لقتتي.لوالا قاعتملا ريع ىراؤه قرفلا 3

 ريض |ماو ( فاقلا تفي )هيف ”رةتسم اهنم الكن ال اربخ هعم نايمسي و هنغ امهتبابنل

 اوغل راص دقامهنم الكن ال رة هس ناعس اس اد الف يناثلا قلعتملا

 طرشب ابلاغ عفري ىنءملا مما نع هب ربخاو ةركن نامزلا فرظ ناك اذا ' ( ةدئاف )
 بصنب دقو ةعاس ةالصلاو ”موي”موصلا ودن هرثكا وانامزلا عيمح ىنعملامما قرغتسي نا
 نامزلا عيبمج ىنعملا مسا 0 مو ةفرعمناك اذاو موي يف وا اموي سردلا وحن فرد

 مويلا داهجلا وحن هعفر لقومويلا يف وامويلا”ءوصلا وحن ينب هرج واهبصن بلغ هرثكا الو

 هبصن لع هعفر حجرت نيع مما نع هب ربخاو ةركن اًقرصغم ناكملا فرظ ناك اذا 7
 هبصن حجرت ةفرعمناك|ذاو بصدلاب ابناج زوجيو بناج نوكلاملاو بناج نوصلاخلا وحن
 ناكملا مسا اماوعف رااب”“ففاخو كم أما زوجيو كراد ف اخ يرادو كمااما ديز وحن ةعفر لع
 المرا ناب بقع ادعبم لك ءاقبلا وبا لاق * هبربخا اذا هبضن بف قوفكنرضتملا ريغ

 تركن كله مح رغص ناو باتكلا اذه وحن نكلب واةيكار دتسالا الاب هربخ يف يف وي ةناف



 لو ون
 45 0 ١

 طقف ىنعملا مسا نع هب ربخي امئاف نامزلا فرظ اماو كماما ”توملاو كءارو ثودعلا لوقتف

 ممافالخي رخآ نود قو يفهعوقو رابثعاب هنمزالاىلا هتيسن فالتخال ادغ لاغقلا وحن

 نامزلاب امنع رابخالا نم ةدئاف الف ةيواستم ةنمزالا عيب ىلا هئبسن ناف تاذإا وا نيعلا

 هثودح يف ىنعملا مساب نيعلا مسا هيبشت ىلع لوي هناف كلذ فلاخم هرهاظ ام درو اذاو .

 عولط يا ةليللا اللا سن فاعب فلس داع مب ر يرهش ”درولا وحن رخا نود اًعقو

 انثي برش موبلا إل 0 رمخ مويلاهلوق وحنو ةليللا لالحلا

 درفملا ليبق نم ما هلي دعو فرظلا نم لكب رابخالا دعب ةلمخلا ليبق نمأ .س

 "ملل ليق نه وف اننا رابق ناف فوذحلا قلعتاا يسحب كلذ َج

 ٠ .ةلجخلا ليق نم وف العفن دق نأ
 + نيعضوم يف طقف مساب رورحلاو فرظلا قلعتم ريدقت نيعتي ( هيبثن )

 الف و رمعف هك دنع اماو ”دي زف رادلا يف اما وحن ةلمجلل حلصي
 0 ارادت كا زود

 نيبو اهنيب لصفب ال امأ نال د راد ير لعفب رورجملاو فرظلا

 نم ناك ن ا اماف هلوقك هباوج نود طرشةلمجب وا ”مئاقف "دي ز اما وحن درفممساب الا ءافلا

 اذا دعب كالذو لمعفلا ريدقن حاصي ال ثيح يفاثلا ٠ ميعن ةنجو ناحيرو حورف نيب رقملا '

 اذا ردقي نا زوجي الو ركم مهل لصاح اذا هريدقت انئايا يف ”ركم مهل اذا هلوقك ةيئاجنلا

 فرظب رابخالا زاؤج: مدع نم انه هبحاص.هب متح ام نإ باتكلا اذه.اع فئاولا لوقي.( ! )

 بهذم ىلا امهيف دنتسم وه اما ركذ امك ليوات ىلع وهف هنم درو ٠١ ناو نيم'ا مسا نع نامزلا

 برعلا م الك يف هنم درو ام نا "لب: ةثل) هلايمخ با ال زوجت ال هنأ هلم مهثيو نيي رصبلا روبه<

 يذلا نونبا و انيبالر ةيحد عربا ءا نم هيف ام ؤخي الو روكذملا هجولا ىلع هجري

 ةعانصلا هذه يف هياع لوعي يار مه نمم نكا مل ناو يناف هياعو دياقتلا دويف هف تمطحعت

 نع بلاغلا يف هب ربخي اما نامزنا فراخ نا مالعالا ةميالا نم هريغو كل!ه نبا مامالل اعبت لوقا
 هعوقويف ىنما| مسا نيملا مسا هبشا اذا امك كلذو داذإ ,:. نيعلا مسا نع هب ريخي دقو ىنمملا مسأ

 ريدقن حص واكلد وحنو مور يرهيش درولاو ءاتألا رهشاجلالاو مولا رطملا لوق:ذ رخا نود اتقو

 هلوقكو لوسر لاسرا وا لوسر ءيجم يا ”لوسر موي لكأ لوفتف نيملا مس|لبق فاض فذح
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 ١ لع ةردصملا ياةيلغتلابو مسا ةردصملا يشن ةيمسالا ةلملاب دارملا ( حاضيأ )
 الف طرشلا ةاداب تنرنقا ناو ةيطرشلا ةلما ةيلعفلا تحن جردني وأ نيلاخملا يف مدقن

 |0001 مم لع ةلجلا ليشتتت نا بجو امناو + كم ركب هبم'ركا نا ديز وحن اهب دعني
 ناب ادتبملاب تدحتا اذا اذلو ةلقتسم لصالا يف يف ذا امهنيب نم ةيبدجالا عفترتل ادنبماب

 اهنال يقطن نيع يسح هللا ةلمج يسح هللا قطن نذل يف ادا نيع اهتمر ١
 يف امك ادغملا طفل راركتب اما ادعبملا يعاب أكوا رمسفملا نيع رمرفملاو هلا هع

 عيضنال ًانادالصلا اوماقاو باةكلا, نوكسمي نيذلاو وحن هانعم راركعب وا ةقاحلا ام ةقاملا لشملا
 مومعلايف ةلوخدب واصلخلا كاذ عوسي وحن لا بناج نمهيلاةراشالاب وا . نيحمل كملا رجا

 ديفتسا يذلا موملا يف لخد ادعبملا ادي ز ناف ”دي زلجرلا معن وحن هيلع اهضعب لمتشي يذلا
 لجل ,ذهيف طبأرلاريعنا نع تدغتسا ربما ةلمج ءزجوه يذلا لجرلا كب ةلخادل | ةيسنبلا لأ نم

 دارملا ذا ادعبملا ىلا اهتبسن لاتحا ريدقن لع ةيئاشنالا ةلمخاب رابخالا زوجي 7 (هيست)
 هب“رضت ال واهب رضا دي ز وحن عقاولا يفهل هتابثاال قرطلا ىدحاب ءيش هيلا سني نا وهامنا

 الخ هكلو ف رمتس اك اهب ثغصولل وا مدقت 5 اهب. لصولل اقالخ هلا فك تيزَو

 |ًربخ ةعقاولا ةلججلا يف طبارلا ريمضلا ىفذح زوجي * غيلب بتاكهب يضري ال لامتسالا
 ةلمجو نمي ارورحم ريمضلا نوكي ثيح يبايقلاف يعاممو يسابق هفذحو ةدمح نكي مل نا
 هنم لطر يا ممردب لطر ”لسعلا وحن لوالا ادثبملا نم ٠ :ج افوأدعبم ةيئادتبا ربخلا

 ربخلا ىرج اذا * هرجاو هتسبا يا رجا بوثو ”تسسبل ”بوغف هلوق وحن يس يتتامسلاو
 وحن درفملا ربخلا يف رم 5 ريمضلا زاربا بجو سابتلالا فيخو هلوه نم ريغ ىلع ةلمجا
 وه اهبرض وا اهب رض ”دنه "دي ز وحن سابتلالا هيفنما ام يف زاجو وه هبرض وارمع ”ديز

 رورخحلاو راجلا وه يذلا هليدعو فرظلاب رابخالا زوجي له س

 18 فوذخلا امهةلعتم وه ربخلا نا ىلع دارطاب كلذ زوجي معن ج

 رادلا يفوا كددغ ديو وغ نفحنأو درا هتيم ول 000 "5 ا

 . "زوج ناكملا فز نا ريغ هنم نامزلاو ناكملا لحي ام فرظلاب دارأا 1

 ةيفورظملا يف هيلا امبيلك ةبسن فالثخال تاذلا يا نيءلا مساو ىنعملا مما نع هب ربخي نا
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 لعافلا نع ينغعسي الف لعفلاةباشبت هنال زاب ريض وا !ًرهاظ امما مفر ملنا ادتتبمل

 ملا كلذ هنمضت يذلا 0 نمضت قتشمب هليوأتحصو اذماح ناك
 هنمضتب يذلا ريمضلا نمضتيف يف عاحشلاب هلي وات حض 0 ل دسأ دب ز وحن

 سلجم اذهو دير اذه وحي يف ؟ زيهم نمضتي الف الاو

 حصي ال يذلا دماجلاك ناك لعفلا ىرحم راج ريغ ىغشملا ربما ناك اذا (١ هبت )
 راجل قفعااربخلا قرأ: 3 ”حاتفماذهو ”سلحم ا ذهوحن يناك ريا نع الف قمشمعهلي وات

 ريعضلا نم غرف وه”مئاق دب ز وحن ازراب اريعضوا هوبا م اق ”ديز وحن أ رهاظ امما لعفلا ىرحت

 بجو ادعبملا 1 ناكل وهن لي جس اذا “ معرف رع هلل

 0106 نيبضلا نم ربخلا عرف وه ”مئاق ليقو زربا ولف وهي مئاق دب ز وحن ريما راعتسا هيف

 عاكح نكي | يا "ا ريغ لع ربخلا اذه ىرج اذاو لعافلا وه زرابلا ريمضلا
 اذا وع ريمضلا زا زارب بجو 0 فمح ناف ال وا س ابتلالا فاخي اماف ادعبملا

 اذا "4 وه اهبراضوا 00 لاه و وحن نارمالا هيف زاج الاو وه هب راض ”سرطب

 نراىسق ربحا كلوقك ةقباطملا هيف بت الذ الاو ةرهاط يرمو نابراض ناديزلاو
 ادغبملا ىلا دوضقملا ةقلعتم ريم دوعي نا بص هقلعتم دصق لب هتاذل ربخلا دصقي ملاذا ©

 نواهجت موق متنا لب وحن هل ةئطوت ربخلاو دوصقملا وه قلعتملا كلذ نا ىلع اهيبنن هيلا ال

 كالو ربخلا ىلار ذملا ريمضلا دوع حصيو دكيمملا يأ ءىلعو وملا ريحلاب هوعم كلذلو

 يناغلا لع لوالا بلغب نكلو نولبجي موق متنا لب لاقيف ادتبمل

 اهكح امو اربخ ةعقاولا ةلمجلا امسق © 2س

 نا اد هوبا ماق ديزوحن ةاعفو مئاق هوبأ ديز وحن ةرعما نال 93

 وا ابلكادعبماب دحت ل امانلثم اكادتبماب اهطبري ريمض ىلع ةلمتشم ةيربخ نوكت
 ”ةقاحلا ام ”ةقاحلاو يبسح هللا يقطن وحن طبارلا نع ذئنيح ينغتستف اهضعب

| 
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 نك نا ا ىيعملا ف ادعلل 00 قي ةركن نوكي نا ج

 ان دب ز ودل 0 ا ها ما

 1 ' الرا دارس نا" مد ا لكاخلا كَنَع 11 مولع لع ا دصقل

 ىنعملا يف ادثبلل فصولاكر بلا نا نم مدقث ال ةركدلا ن نع ةف را اسال ال ذا

 نيرا

 ٠ يت آلا لبجلا نم لكيف ةركلاب ءادبال 0 ايلا
 . ”لاجر ةلود لكل ' دين ” هاد ثا موي ”لكد - انل ءيضيأ منو اني رس

 ا 2 ىتف.”روفصع نصغلا لع ٠ ةصاجإ نم ذا ةحافت ٠ 00 ريفاصع

 نم جرخ ام بختلاو 1 نمرالا ريف نمشو ءانالا فن - شارفلا لف خرا
 ااا اند رع . يدب يف ”نتدكص) ٠ هيحنن نم ىلع ”مالس(بيلحلا يانبللا نب عرضلا

 ”تسشيي ”ةيضرالوا خفلا ف *”يئذ اذاف تجرخ٠ اي فورعمب 0 .زادلا يفكوخاو

 ٠.١) هيت يانلاونبلالع نيل والا عضتذاب ةي "ال | للا يف ةفرعملا نمةركشلا ربل ايم 1
 تادجتلاوخا دي ز ”خا تنا.ةديعب ةرهش "زا يامك : ةبيطملا تاع وتفلا وبا اذه

 000 ١ 11 اكلات :”رعاش مويلا ينراز هيننذلا فارشالا "بيتين كاذ :بيطخلا اذه
 كوبا ٠ كمموق ”دامع تنا ٠ ”عساو هللا ”لضو . قذاح كييخا نبا . ملاع ”لجرلا انتعاضب
 رصعلا ”رعاش تناو ”سيصف كناسلو .”غيلب كمءالكو ”قبقر كرعش :هموق ا

 ل
0 

 ريخلا امسق < 0س

 لصالا وه لوالاو ةلمجو درفم ج

 درفملا ريخخا كح ام س
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 1 1 الاب ك0 ظ 0
 مركت ادعملا ء يبل ماعلا طباضلا ام ٠ نب نا 1

 هيلع هلكر مالا رادم نال ةدئافلا لوصح وه امنا ج ٠
 اًطباض اهنم عرف لك اواعج ىتش اعورف طباشلا اذه نم ةاملا حرت دق 3

 فيس ادنبالا غو ب ١" اولاق ٠ لوقنف ةدئافلل ايتن اهرثكأ انه ركذن نحنو هيلع ىشم
 رادلا يفو ”باتك يددع وحن نامات امو ارورحم وا افرظ ناو رش ابها ةزكتب
 اموحن,ؤأ فرحوا اتاطيش جرخي ناطيش له وحن ماهفتسا فرح اهمدقت اذ 1

 00 317“ لماف لجر وحن ادعبالامال اهياعتلخد و٠ ”دربالا الابل قرا | ١
 ةيشلل لأب قق<رمملا هينقتف نينحلا اوفا لك قدس كلذب اهناف اهسفنب ا 5
 3 هليلقتل ةفرعملا نم اهب رقي كلذ ناف ةصصخم تناك اذا 4 ةدارج نم ريخ ةرث ملوقك 9
 ةووفلايف اودشتسا لاجتت ةسهخ وسن اظفل ةفاضالا/ لبا ءاكنلا صنم نك ل لإ الأ :
 ا ةفرلا قوكتبو ٠ : بلاغلا وهو دحا لكي هالي لع ينذب ةلكو حن نعم و٠ ةينا 1

 وهو )ميظع ”رش يأ بان اذ رهأ رش ةمموقك اريدقن وا٠ ٠ ينراز بيطخ لجر وحن اّظ
 بانلا اذو توصي هلعج ”بلكلا ءرها ىنعمو هلياخو رشلا تاراما روولن يف برضي لثم
 صيصختل فصولاب لصحي مناف ريغصل اجر يا انددع“ ليج وحن نهم واد (بلكلل
 تناك ازا" ةذئاقلا مذعل انزآز سادلا نم لجر لاقي الف امب.ءادتبالا زوجي الف ةرأ 1 ١
 رادلا يف رك وحن فوصوم نم اًقلخ تناكاذا رالي كراضاوسل ةللا 0
 وحن الول دعب وا ٠بابلا يف ”دسا اذاف تجرخ وحن ةيئاجلا اذا دعب ةعقاو تناك اذا 1
 يف وا ءريرج اي كل "قمع «وحن ةبربما ؟ دعب ؤا « ةقم يدلك ى دوال ”رابطصا الول»
 واولاب ةطبترم ريغ وا ٠ هيدي نيب ”مداخو ”ريمالا ءاج وحن واوا !ابةطبترم ةيلاح ةاج ردص

 رادلايف ديزو ”لجر وحن ةفر كلل ع فظع اذا 78 هيدي نيب ”مداخ 'ريمالا ءاجو : ٠
 رلطاثوث ناك اذا 4 تابلا 1 ةريق و ءاو'لجر وحن ةفوهوم ءرك ابطل 2

 ”مويف » وحن يونتلا ةركدلاب دصق اذ ام“ ل ”ةرقب وحن ةداعلا قراوخنم ةرك

 ملاظلل ”ليوو بيبحلا لَم ”مالس وحن ؟ ءاعو ةركتلا تناكاذا يل وان
 هفنص ثيح نمربملا يف لصالا ام ى

 مدا 9
50 1 

 ١ #ضن نى النايل



 "نوعي اع رورحل العاف هلعح عنتمي و ارخاوم اكننما كدازو 0 ًاربخ رورحلا قلعتم 1011110110 1 سرس رش جرو اس رو 93198030 1
 ناديزل 'نامئاقاموحن ممجلاو ةينثتلا يف هدعبام فصولا قباط اذا ةبترواظفل رخ أملا ريما
 ىصفلا*ةخالا يث هذهوارخأوم أدم هدعب اهو امدقم اربخفصولا نيعت لاجرلا نوبهاذ يو

 نب راع

 دوجا متاح ٠ سانلا ف ةميمذ ”ة م ليلا « نمزلا ىدل ”ضارغا سانلا لضافا » ظ ةرتاالا لجلا يفنيتمجت نيب ريملاو نيلاله نيب ادعبملا عض 54
 .ةلمغ نم ”صرحا كوخا ٠ يما نا نم ثال عفنا رجل نا ءرجيلا نم 'معسا تنا ٠ ميدلا نم
 011 | روهيسفسب لجو ةثالث لاجل نيدازلا رم لالا نيناسللا دحا لقا
 ”ديلاو فورءملابهادتبالا هاضيبلا ديلاف*ادوسو ءارضخو ءاضيب ثالث يدايالا : هلام ”لجرو

 ؟ضارعال نوصا اود وشن ٠١ ٠ فورعملابثنملا»ادوسلا ديلاو فو رعملا لع ة افاكملاءارضحلا ٠
 ” رابخالا هيف نيمتي يذلاو ادعبالا هيف نيعتي يذلا فصولا ةيتالا لجلا يف زيم ه5

 قوس أم هريغ ' نومرحلا لماف بيك ٠ لمعلا نودإعلا عفان لح ٠ كاوخا ”رفاسم ام 1 ٠ هببس لكل ركذاو نارحالا هيف زوجي يذلاو
 ىلا ”بابحالا ”عجارأ را للا .اناعف ١١ لع نحن ”مدان سيل ٠ تاف ام ىلع
 اا كنا سارا < للام ”لاوصالا نغم ام ٠ مث دوهع
 ”..ىحا له ٠ تنا ةيفانبل ام ٠ كاوخا ”مولظم له٠ ديز هتوناح يف ٠١ اّتنا نارفاسمأ
 ال نحل جا ام. ثكام الو ”رصاذ ديز ام ٠ كييخانيع يف هنم لكلا كيش
 ظ دئارملا ”باعتصا نوبتاك |. .٠ كلوخا ”فييفع امو ”ريمالا ليذ رهاط ُديغ

000 

 فصلا ثيح نم ربلاو ادتملا نم لك يف لصالا وه ام يف
 هفاض ث يح نم ادعبملا يف لصالا ام س

 لوهحما لع لاو ةلوهحم وكلا نا ذا ريلاب هيلع موكح هال ةفرعم 0

 :ركليف أيناذئنيح زوجي هناف ةركن هئبححغوسم دجوي ملام ةدئافلا مامتاو ليصحتلا نع ديعب

 ءادزا "ريتسسالا نم نحن



٠ 

 ٠ انا يدوعب رفاواو نادي زلا

 دسم دس مئاقل ل اعاف نادي زلاو ًظفل عوفرم ادمبم مئاقو ينن فرح ام ( حاضيأ )

 عوفرم ادتبم فاوو ماهفتسا فرح ةزمهلا ر 10 ٠ ىنثم هنال فلالاب عوفرم وهو ربخلا

 لاف عفر لحم ف لصفنم ريعف اتناو هل لومعم هنا لع رفاوب قلعتم يدهعب ٠ا ريدقن

 شو ادعبملا اذهل اطورش نمضتب ( لا رّتعلا فصواا وه ) انلوقو ٠ ريخلا دسم دس فاو

 00 او لعافلا مسا هب دارملاو لعفلا ىرخم ا راج اًفصو نوكي نأ

 وا ينن ىلع | ويعم ا نا 1 ليوات يف هنال بوسنملا ما لل

 رعاشلا لوقو يفاكردنبو هيف بقي الاو رثكيو لامتسالا اذه هيف نس < ماهفتسا

 « ترم ”ريطلا اذاى بحل ةلاقم انه ”كت اف شاول ريبخ »

 اما "راك اذلو لامفالا نابلطي امبنأل ّلمفلا ةلزنم لزب اهدعب فصولا تأل
 ةدئافلا مامتايف ربخلا ماقم ماق ناديزلا بورضمأ ون لعاف بئان وا هل الءاف فصولا هعفري
 اال فر ان روكي نأ 4 فردي الو مصب الو نشر الو عمجي الو ينثي ال نا "
 |ريمض فصولا عوفرم ناك نافىن :ءملايف هب ىننكي ام نوكي ناو ”الصفنم اريح وا اًرهاظ

 دي ز هاوخا مئاق ام وحن ىندملايف هب , ةتكي الزام ناك وا دعاق الو ”*مئاق ال ديز وحن [ردتسم

 ”العافهدعباموادتبم فصولا نوكي نا عنتما هعجرم ركذ ىلا هيلا فاضملا ريمسنلا راقتفال
 «هريغب وا مدقث 5 فرملاب انوكب نا نيب ينالاو ماهفتسالا يف قرف ال ١" ( هيبنت )
 نيعتي سنل عم هنا ريغ ناديزلا مئاق ريغو ناديزلا مئاق سيلو ناديزلا سلاج فظ

 يف ريغ نوكت نا ريغ ةظفل عمو اهربخ دسم دس ”الءاف عوفرملاو ال اهما فصولا 1
 فصولاقباط اذا " هربحلا دسم دس العاف عوفرملاو هيلا فاضم اهدعب فصوألاو ادعبملا

 ال1 قل ١ فش العاق هيمي امو: ادعم هل زاج دب ز ”مئاق ام وم دارفالا يف هدعب ام

 ملا قل رخآوم ادعم ءدعبامو امدقماربخ ل ش

 ميهاربااي يتلا نع نع تنا ”يغار ا ةأرم ىضاقلا را كلر رق ل اهزاوج

 أ ربخ هلعج منتماو ربخلا نع ىنغا العاف هدعب ا ادتبم فصولا نو "نيتروصلا يف نيعتيف

 لصفي الئلف ةيناثلا يف اماو ادعبااو قمشملا ربما نيب ةقباطملا مدعلف ىلرالا يف اما امدقم

 نورك نيمعنف نيف ةافاو يفأ كالوق وحن يف اماو ىنخيال اك” ىدجاب لوم ماو لماعلا نيب



1 

0 
 ربخلاو ادتبملايف

 ريخعاو انكي ا

 يذلاي ونعملالماعلاب ةمدقتا اهفانصا بسح ىلع عو عوفرملا مسالا وهفادتبملا أما 3

 هعم ةدئاغللامامتا ادتبملا لع هب 00 وهف ربآلاماو٠ دانسالاهبأ دوصقم د رحتلاوه

 هريخ عفانو ادعبم لعلاف ”مفان ”لعلا كلوقك ًاحيرص 1 ناك اذا هلم عقرو

 ناك اذا هنا ديرت ( ةمدقتملا هفادصا بسح ىلع عوفرملا مسالا ) انلوق « حاضيا »

 عفر رخالا لتعم ان رعم ناك ناو روك ذملا لذا يف < ف تري رخالا يا
 انا وحن يف م الم عفر اًينبم ناك ذأ هللا ”يلكى مومو ماظ يضاقلا وحن يف ماريدق"

 اللا كل ان ”هرد هلف ينيتأي ّيذلاو ٠ ةلرا ادعو ل ا

 ىلع ٠ادعبم نوكي الفالاو ههبش وا لعفلا وه يذلا يظفللا لماعلابعفري ال نا ديرن درجت
 دئازلا نال ادتبم هنوكنعهجرخي الف مرد كبسحب يف 1كنئاز لماع ادتبملا لع طلست اذا هنا
 1 انركخ نوكيف تك رألا يف هلاخدا ديرن دانسالاهب !ًدوصقم انلوقو طفاسلا وح يف

 فيس ادعبما لع هب محام وه هلا ربما يف انلق اذملو الب نركب الفاالاو هيا ١
 ادتبملاك هفادصا بسحب يا اي رص اا ناكاذا هلثم عفرو ربخلا يف انلوقو ٠ هيلا هدانسأ

 الحم لباظفل ذئنيح عفري الف ةلجهبش وا ةلمج نوكي نان رص مسا ريغ نوكي دق ربخلا نال
 تنا وحن رمضملاو رهاظلا لعشلو اي رص اهما الا ادتبملا 00 ١ ( هيبنت)

 ردصملاب لووملا مسالا وه ادتبماف 7 ريخ اوموصت نا وحن يف اك ميرصلاب الووموا لع
 تدتسا ًاًقوصوم ناك أم ادعبملا يف لصالان ا" كك بخ ؟موص هريدقتو ايتلصو نأ 1

 قالطالا دنع داري يذلا وهو ”عفان 'لعلا كلوق يف م ةفصلا هيلا
 ا ادجملاامآ 0



000 
 ةيبك رتلا مسالا ماكحا ف 3
 كلذو ةثالفلا ةلكلا ماسقا نمل أب امنا مالكلا نا باتكلا لوا يف مدقتل ( هيبنت) 0١ . 5 / ا

 مفي اما نوكي كلذ ْنا لوقن انهو لقعسملا دابسالا دقعني ثيحب ىرخا ىلا ةلك مغيب 3 5 ١
 فقع ا 1ك رت وا ةفض:هل اًمياث وا هنم ةلاح وا ةثعاًريغ نوكي ناب مشا ىلا

 نورك ناب وا يناثلا ىلا امان لدالا مسالا نوكي نابوا فرحي اقطع وا الدب وا نابي 5 .

 كلذو لوعفملاواهل لعافلا يح يف يناثلا نوكي و لعفلا لميفاثلا يفلمعي لوالا مسالا 20
 هماقدنع ل والا تاذلا نيت نوكيناب وا ردصملاو ةهبشملاةفصلاو لوعفملامساو لعافلامسايف 5 ٠

 وهو ردصم اما عاونا وهو ًالوعف. وا هل العاف نوكي ناب لعف ىلا مسا مضباماو ١
 وا ناك وا اًنامز هيف لوعفملا وهو فرظ اماو هب لوعفملا وهو ردصم ريغ واقلطملا لوعفملا 0

 كالو لومفملا ةلزنم لءفلا نم الزنم نوكي وا هل لوعفملاو هعم لوعفملا وهو فرظ ريا 3١
 ةيسنلا زيمكو لاخلا يفو اماوخاو ناك ربخ ف 3 1

 فوركمسال ا ىلا لمفلا ىنعم لاصي ايف امهنيب هطسوتب ام|لءفو مسا ىلافرحمضباماو 20

1 
 قلعتلا يف وا فطعلا فورك امهنبي كيرشتلا يفوا ءانثتسالا يف الاو ةيعملا واوو رجلا ٠

 هيلع لخدت امب ءازجلاو طرشلاو ديكوتلاو ىننلاو ماهفتسالا فورح قاعتك ةلجلا عوف 1
 ذب زاموا دب ز هذ ام تلق اذا 6 كلذو هب هيلع موكححلاب ةلجلا يفشل دبل لل

 اذا اذكو باهذلا قلطم ال دي ز نم امقاو هنوكب | ديقمباهذلانيتلمجلا يفينالالوانت اهاَذ ١
 اًديقم هنعلب باهزلا قلطم نع تمهفتسا دق نكت مل بهاذ دي ز لهو ديزبهذ له تلق
 لب اطرشةرايزلا قلطم دصقن مل همركا ديز يفرزي ناتلق اذا اذكو ديز نم امقاو هنوكب ٠
 كننم (قاو مارك الالب ةرايزلا ءازج ماركألا قلطم لمحل كنا اك ديز نم ةرايزلاَتديق ١١
 ىلاممالا مض يف قرطلا هذه نع أشنت امنا ةيبيكرتلا مسالا ماكحا نا لوقلا ةلمجو 0

 ماكحالا هذه مجرم نا ريغ حورشملا هجولا ىلع امهيلا فرثلا مغ وا لمفلا ىلاوا هلم |
 ابوصنموا اعوفرم مسالا نوكي نا اا يشو ةثالث ىلا بارعالا ثيح نم اهفالتخا عم ١

 هلا ءاشنا هعضاوميفالضفم هارتسو المت تياراك عاونا لع كلذ نملك يف وهو ادور وا

1 
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 :--_ نم ضب رع 1 نم اذه ا اهؤ ىب ىلا ةلاحلا ُْق كلذو ار

 هءانب تضتقا يتلا ةروصلا قراف ىتم تاينبملا هذه نم الك نرا يا « حاضبا »

 عجري نير وك ذملا نينونلا نم ىرعت اذا ًالثمعراضملاك بارعالا نمهيلع ناكأم ىلا عجري

 يئابلا اذكهو ”برضي مو برضي ناو بري وهلوقتفمزجيوا بصني وا عفريف هبارعايلا

 ني راق

 امهبارعا ةيفيك يف ينملا نع برعملا قرفأو ةيلاتلا لجلا هذه برعا 8
 1 را كا نك تاتكلا اذه ترق لهر [ىشبا بطخ يذلا “بطل

 ٠ فرحلا هبشا اذا نيبو ةيلاتلا ءابسالا نم ينملا مسالا رك ذا 65

 نظلا هب ءاسا نم ”نمولي الف ةمهتلل هسفن ضرع نم
 «ةييلتعا يفك ام كو لل 1 ا ثم يتاللا <ىنساحم اذا»

 لمو ةسائرلا .نم عبش نم ةمدخو كايا ٠ ”سلاج انا ”تيح سلجا ٠ نودعوت الت اهيه
 0000 كا قشير ام ريدصو | ريغص هقح يف ةعدصب اهاريك ىرب هاف هنأ ١

 ةيلاتلا تاينبملا نم س2 نم طخ ضراع هؤانب امو قوفنم اطخمزال هوانب امّلع عض 50

 ريصت يذلاو ةنم 'تبك يذلاب كلع هكرت لع هب نيعتست اممكنئوكيلو :ربكلاو كليا
 : يانا ر دعب ةعتشا كرو: شا 4 ةرييشلا هاذه ىلع ةَزم ال ٠ مخنزي' نم محنراةبرئاغ الا
 قلوللا نثنا ٠ هب ؟تيصوا ام متاعف نا ينابحا متنا ءاهتنا يدهعب رفاو ام ٠ كوبا نم

 ٠ مرض ريغ يف نؤمن“ الو دراب ديدح يف”نبرضت ال ٠ برضا برضت نم ٠ ادغ نرفاسي

 ةليضفلا ّلَع نب 'دأتي يقاوللاءاسنلا ٠ هريغ عفني النم يف ريخ ال ٠ ”دعب نمو ”لبق نم هتئج
 ثيحب فق ٠ قالخالا ةدسفملا ةلاطبلا نم .راذح ٠ لبقتسملا لاجر ةندلي ملعلا نروكو
 ٠ امهبحا ارضح ناذللا ناذاه ٠ ”لع نم ضي رع ”تحن نم نها اذه٠كارا
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 نا راقتفالا يف طرتشي * بابلل !ًدرط هيلع هريغ لمح لأو امو نك فرملا عضو لع
 ثدئعي الف ةفصلا ىلا فوصوملاو ربحلا ىلا ادعبملا راقتفاك اضراع ناك اذاف مزال نوكي

 ٠ ءانبلل اببس نوكي ال يا هب
 لامتسالاب فرحا تبهبشأ ىتلا ءايسالا ام لل

 للا راوزتايهو كابطو اديورو'هسو راذكل اهلك اهعارتاب لالا ءابسا
 ريغ اهاتعم يش ةئمضتملا لاعفالا نع اهتبامتب ءامسالا كش نال كلذو 4 حاضيا 2(

 يف تهيشاف ءيش اهيف لمعي الو ةلماع دبا يهف لعافلا ىلا دانسالل ”ةمزالم اهب ةرثأتم
 ٠ كلذل تينبف اهتاوخاو ناك ةلماعلا فورملا لاعتسالا اذه

 نع بئانلا ردصملا ناك اذملو رثأعلا مدع لعفلا نع ةباينلا هذه طرتشي م« هيدنت »

 فوذحلا لمفلاببصنف هب ترثا لعفلا نع هتباين نال برعم ادي ز ابرضكلوق وحنف هلعف

 ءانبلا نون © 2س

 ام وهو ضراعو ٠ هبحاص امعكفني الفةمزال لعل نك ام وهومزال جا

 هتضتقا ىتلا ةروصلا قراف اذا هبحاص اع كفنيف ةضراع ةلعل ناكأم

 مزاللا ءانبلا نوكي نيا .س

 نم اماو لاعفالا نم ةغيصلاب رمالاو يضاملا يفو اهلك ف ورحلا يف ج

 ةراشالا 1 ةل 0 0 00 امفلا ين ةةفرحلا تهبشاي 31 1

 ضراعلا ءانبلا 0 نيا س

 دنسملا وا نبرضت لد وحن ديك وتلا نون هترشابملا عراضملالمفلا يف

 "+ ”لجر ايو هدي ز ايوحن نيمملا درغملا ىدانملا يف ؟ ”نبرضب وحن ثانالا نون ىلا
 الو رادلا يف ”لجر ال ومن ابعم اكرم ا درفم ناك اذا سنجل ةيفانلا ال مسا يف
 امو تسلا تاهجلا ىف ه رشع ةسخ وحن يكرملا ددعلا ىف  كدنع نيتارما

 اا
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 عضولاب فرحل هبشمهناف فرتحا ةثالث ىلع ةلصفنملا رئامضلا نم عضو امب ةدتعي الو ٠ ههيشاف
 نا عنيال هنأو لع ٠ بابلل (درط فرحا ةثالث نم لقا لع عضو امم هريغ لع هل المح
 دوجلاو راقتفالاك( ًاضيا هل اهتبباشمنم رخاببسل عضولاب فرملا اهتبباشم عم رئامفلا ىنبت

 اهنم ةدوصقملا يفاعملا ىلع لادلا ابغيص فالتتخاب بارعالا نع ءانغتسالاو

 ىنعملاب فرحلا تبيشا يتلا ءاممالا ام س
 كلذك طرشلا ءامماو فورظ ريغ وا تناك افورظ ماهغتسالا ءامما ١ ج

 دال ذا تنك ةيصقن اضياةراشألا ءاهماؤةفرعملا درغملا دانا
 اهنمضتاف طرشلا ءامسا اماو ةزمهلا ىنعم اهنمضتلف ماهفتسالا ءامسا اما « حاضيا 7

 ةراشالا ءامسا اماو باطخلا ىنعم هلم نمضنان روكذملا ىذانملا اماو ةيطرشلا "نإ ىنعم

 يناعملا :رم ىنعم ةراشالانال .دجوي نا هقح نك د ريغ فرح ىنعم اتمضخاف

 كك اهيلع لدي فرح اهل عضوي نا اهقخل اهريغو ينمتلاو طرشلاو ماهفنسالاك
 " ٠ دوجوملا 39 يف ردقملاو بابلل اًدرط هريدقل بجوف عضوي ]ف يلاعملا كلل م
 هل اهتهباشم نم رخ ١ ببسل ىنعملاب فرملا اهتهباشم عم ءامسالا هذه ىنبت نا عنمي ال هنا

 ةرقتفم اهنال ةراشالا ءامسايف راقتفالاكو طرشلاو ماهغتسالا ءاممأ ضعب يف عض ولاك اضا

 هريغ ىلا فرحلا راقتفاك ماهبالا نم اهب ام عفرت ةنب رق ىلا
 يذلا لحلا وا ظفلل مزال نوكي نا فرحلا ىن هل. مسالا نحت يف طرتشي ( هيبنت )

 نكي مل ناف روكذملا ىدانملاو ةراشالاو ط كلارب ءايفشسالا ءاساا يف تيارا ب عقد
 (يف) فرحا ىنءم انمضت ناو اًحسرفو امويناف اً رفو موي ترسم وحن يفاك رثوي مل امزال

 اههياع سةو فرظ ريغةراتو اقرظةرات املاعتسال م زالب سبل اذه امهنعمت' نالناب رعمامهف
 مزاللا راقتفالاب فرحلا تهبشا يتلا ءامسالاا»١ س

 ةفرعملاةا هلا يفن ةلبج ىلا فرحلاكةرقتةماهناذ اهلك ةيلوصوملا ءامسالا ج

 اهوجنو ثيك ةلججلا ىلا ةفاضالا ةمزالملا فورظلا ضعب مث مدقلا< امل
 الف مزاللا راقثفالاب فرملا اهتبباشل تيب تالوصوملا نا تاق اذا 7١ « هيبنتت «

 وه ام اهتم ناف عضولاكف رملا ةهباشم نم ىرخا ةلعل تينب دق نوكت نا نم كالذ عنو

 ا
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 يناثلا نألو بارعالا ىلا همم جاتجي ام يناعملا نم هيلع أرطب الو فرصتي ال لوالا نال

 هيلع أرطت يتلا يناعملا فالتخا ىلع ةلادلا ةفلةخغ | غيصلا نم هل اب بارعالا نع ينفث

 مدقل ؟ بارعالل عوضوم هنالف ءانبلا يف اليخد مسالا نوك أماو
 ينبملا ممالا ام .س

 ظ امات اهبش فرحلا هبشا اموه  ج
 وا فرحت هئبباشم يف رصخن# مسالا ءانب ببس نا موقلا مالك نم ربظي « حاضيا »

 اك بارعالا يف هل ظح ال يذلا فرحلا نم برقثيو هعضو نع جرخي اهب هنال ههيدشل

 ٠ فرحلا لع هل المح ىنبيف ةيعسالا يف نكمتلا نم هل ناكأم كلذب مسالا دقفيف مدقت

 وهو بارعالا نم ّظح لعفلل نال طقف نكمتلا نع هجرخت املا لغفلل هتبباشم فالي
 مدقن 5 0 مسالا عقوم عقر

 أمئناف يبا عم اماو هرخا ىلع هرثا قاض بريل ساما نش

 طف لحلا ىلع هرثا قلعتي

 ىضتقم بسحب اردت« وا | رهاظ | رجو ابصنو ًاعفر برعملا رخا ريغتي يا « حاضيأ »
 ينبملا اماو ٠ رورجم وا بوصنم وا عوفرع وه هيف لاقيف تفرع اك هيلع لخادلا لماعلا

 هيلع لخادلا لماعلا يضتقمب سحب رج وابصن وأ عفر لحم يف وههيفلاقيف طقف هلحم ريغتيف
 فرحلا مسالا هبشا اذامب سس

 لاهتسالاو مزاللا راقتفالاو قععملاو عضولا شو روما ةعب راب 9

 عضولاب فرحا تهبشا يتلا ءاممالا ام نس

 ابيلع مالكلا مدقن دقو ةاصونم وأ ةاصتم ابلك رئامضلا

 انو تنوع يف ءاتلاك نيفرح وا فرح ىلَع عوضوم اهرثكا نال كلذو « حاضيا »

 ةثالث لصالا ليس مسالا هيلع مضوي ام لقا نال فرملاب صاخ عضولا اذهو انبرض يف
 فرحلا عضو ىلا هعضو لصأ ن نم فشل نكمل اقا ىلَع هنم عضو ا فرحا

/ 
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 رسكلاو مضلا لع ءانبلا عقي نيا 0س
 ريجوذ نم وحن اليلق فرملا يفو ساو ثيحوحن اريثكا مسالا يف عقي ج

 ةتب لعفلا يف مقي الو
 ' هلزو ثيح نم هياع امبلقثل رسكلا لعالو مفلا َلَع لعفلا نبب ملامنا ( حاضيا )

 000 نايف اك رخآلا زوسكم وا اوبرضايف ام نخآلا موهتم الف تدجو اذأفاهبلعو

 ا نألا ]عار رم جموع ليرتكلا الا مشل لع يبن ان كر
 ءايلا ةبسانمللعفلا رخا رسك امناو نونلا ف ذح لعينبم يب رضا يفو واولا ةبسانمل مغلا ضورع
 رخالا نكاس اًيضام العف تدجو اذاف !ًدبا نوكسلا لع ىنبي ال يضاملا لعفلا ( هيبعت )

 لع «انبن دقتعت الف ارج لهو انب'ضو”نب رضو تب رضك زرابلا عفرلا ريمض ب لصتا ول اك
 زرابلا ريمضلا لاصت اهاضتقا يذلا نوكسلا ضورعببس اري دقن متفلا ىلع ينبم وه لب نوكسلا

0 
34 َ 

 ءانبلا باقلا نعبان ىلا رشاو ةيت الا تاملكلا يف بارعالا باقلا نم ءانبلا باقلاو زم"
 20000 0 0 2 00 0 - مي 2 3

 نك ينس ف نيرمال 5 يدب ادخ نالجر ا ٠ سأ اج 1 ثيح سل>إ
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 0١" اياؤ ةلاصع قل .: دهملا ىلذدحا ةأربلا اهتأ

 مكمأ#ي اولمعأ نوملاع اي .كلذ ين يل ني. ال لجأ ٠ اًريدم ىلو . هزتمت

 لصف

 نك مسالا ف

 هيف ليخدلا امو ءانبلا يف ليصالا ام ش
 نم يرع اذا هنمعراضملا الا اضبالعفلاو هلك فرحلا وه ءانبلا يف ليصالا ج

 فرحلاهبشا يذلا الاف ءانبلا يف ل خدلااماو ٠ ثانالانونود ”رئالادك تاق

 مسالا وه هيف ليخدلاو لعفلاو فرملا وه ءانبلا يف ليصالا ناكامنا « حاضيا »

 : ا ا <
 |١ 0 ا

 ىو نوضص وخل
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 ٠ لماعلا ال مضولا اهاضنقا امنا ةمزالا هذهو لماوعلا هيلع تفلتخا ولو هيلع
 ءانبلا تانلاام لل

 ةينبملا ةملكلا تاكرحب  صدختو رسكلاو حتفلاو مضلاو نوكسلا ج
 طوف | وقد ةسقاولا هب 1 اء ا 1

 ةظفل يف ءاثلا مضو ءايلا نوكسو ءاحلا حتفك ةينبملا تاملكلا يفكلذو ( ( حاضبا)

 ا نارك ةيادزكم مجاه» ك حس ةظفليف ميلا نوكسو فاككلا حتفو ثنأ ع

 فاكلاحتفك ةب رعملا تاملكلا فو برض ةظفل يفءابلاو ءارلاو داضلاتفو ريج ةظفل

 ميجا مو ”ب.دع ةظفليف طقفنودلاهتو نيعلا 0 "فدك ةظفايفطقف ءانلا ل

 بارعالاباقلاب ةصتخمفةب رعملا ةملكلا رخاتاكرح اماو ”دنج" ةظفل يف طقن نودلا نوكسو
 | ٠ اهيف لصالا ام س

 ىنضم ال م ةسانملا نمت ءاثبلا نيو هني ال نوكذلا
 ءيش باقلالا هذه نع بوثي له س

 ناك اذا ينبملا ىدانملا يف ةمضلا نع نابونت فلالاو واولا ناف معن ج

 يوت ءايلاو تالجرأب رن كللذك يتم م نوسة راب رش كلل
 وحن ةمالس عمج ًاعومج وا ىنثم ناكاذا ينبملا سنجل ةيفانلا ال مسا يف ةحتفلا نع
 نع بونيف لعفلا يف اماو مالا يف اذه اندنع نيملسم الو رادلا يف نيلحر ال

 قم عمج وا ابرضإ وحن ىنثأ را ا يف نوللا فن نزلا

 7 ل انشا نوكسلا نع بوليو ٠ ٍيبرض كرضإ وحب ةدرغ ةيطاخ وا اوب رضإ وحن

 مراوحن رخالا لتعم 0 رمالا نم ناك ام ىف َهلعلا فرح

 نوكسلاو حفلا ىلع ءانبلا عقي ني 0

و اف 5 ممالايفو و'برضإو برض وحن لعفلايفو'لهو ًفوص وحن فرحا يف 9
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 ةفيلخلا تام ٠ ىضاقلا ءاَج + ةفينح ابا "الا ءابقفلا ترظان

 لصف

 فراعملا نم لك ىلا, ةفاضالاب فرعملا يف
 ةفاضإلاب ىرعملا اع

- 

 ةفرعم تراصفةمدقتملاةتسلا فراعملا عاونا نم عون ىلا تةيضا ةركن لكوه ج
 معلا ىلاو ٠ همالغو كءالغو يمالغ ريمضلا ىلا فاضملا تي لوقت ( حاضيا (

 ٠ مويلا رفاس يذلا وبا اذه لوصوملا ىلاو اذه باتتك ةراشالا مسا يلاو ديز باثك
 لا ينبا باتك و حن فراعملاه ذه نم لكى لا فاضملاىملاو ريمالا لوسر ءاجلأب فرعملاهلاو

 نراعملا ىلا تفيضا ولو فكرعت الف ريكتتلا يف ةلغوتم ءامسا ضعب دجوي ( هيبنت )
 ةلئامل او ةريانملا قلطم امهم دي را اذا امعودنو لثمو ريغك كلذو ةزكت قبت لب ةروكومملا
 ليلدلاو ريمضلاىلا امهتفاضا عم نيتركن ايقب ريغو لغم كريغ وا الغم لجر ينءاج لوقتف

 ةتيقا كلثم وا كريغبر لوقث ذا امهيلع بر لوخدوةركتلا اًمعن امهعوقو ةحصكلذ,آع

 نر
 ةيلاتلا لما هذه يف فراعملا عاونانم عون لك ىلا ةفاضالاب ف رعملا ىلا رشا

 , لئاقلاك اذ نبا تام ٠ ريمالا لوسر يفءاج ٠ يخا نبا دهع تظفح ٠ ركب مالغ يفءاج
 ٠ سما بطخ يذلا ذاتسا انيقل ٠ ةدحاو ةسردم يف العت ينباو لجرلا اذه نبا

 لصف

 ا

 ءاملكام

 لماع ريغب نوكسوا ةكرح نم هيلع مضو ام ىلع ةلكأا رخا ءاقبوه ج
 وا اهيلع عوضوملا نوكسلا وا ةكرملا مزالي ةينبملا ةملكلا رخا نا يا ( حاضيا )



 م

 دقو سابعلاو ثراحلاك ةفصلا نع ةلومملا مالعالا يف كلذ نوكي ام رثكاو

 نامعنلاك نيع م 1 نع ةلوقنملا يفو لضفلاك ردصملانعةلوقنملا مالعالا يف نوكي
 ردا ل دبر رولا يف لأ ةدايز |( هين ١

 مب ”تئوي ملالاو هيلع ةلالدلل لأب يج
 ىنعم ريغل اهتدايز نوكت نيأ س

 ةفرعغم وه امم امهعورفو ىتلاو يذلاك ةصاخلا ةلوصوملا ءاهمالا يف

 ةمزال كلذ لك يناهتدايزو نامز فرظ نالا ينو مص مسا تالا يف مث اهنودب

 وه ام كيس كالذو ةضراع اهتدايز نوكتو ىنعم ريغل ضيا لآ دازت دق ١ ( هيبنن )
 هلوق لوالا ْنِف ٌرعشلا ةرورض ئدل لاخلاو زييتلاكر يكشتلا بجو
 زامع هنال اسفن تبطو لصالاو « ورم نع ”سق اي 0 تنبطو 1

 كارغلا ابلسراف ) هلوق يناغلا نمو ٠ نزولا ةماقتسال لأ ةدايز ىلا رطضاف ريكتتلا هقحو
 ىلا رطضاف ريكتتلا هقحو لاح هنال ةكرتعم يا اكارع اهلسراف ل اصالاو ( اهدذي لو
 هنم فذح فرصنملا مس اللا ّى 01 ع 5 00 كلذ لكو لآ ةدايإ

 نيونتلاو في رعثال لأ ند نيتضراعتم امهنوكل امهعاّتجا عانمدال ةرورض نيونتلا
 عمجي وا نبي ملام لجترملا يصخشلا معلا َلَع لأ لخدت ال 0 ريكتال عضاوملا ضعب يف
 هنا ذا في رعتلا نم عملا وا ةينثتلاب هدقفي ام اهب ضي وعت هيلع تاخد عم وا ينث اذاف
 . ٠نوديزلاوا ناديزلا ؛اج وحن ةركن كلب ينل

 لعءر

 اهعاونا نم عون لك ١ ركاذ ةماراأو ةيسلا نارام لأ فايل | ء|

 رادلا تمد اراد ثدنب ٠ يلاولا ءاج ٠ اًميعض ناسنالا قلخ ٠ راخلا نم الل لآ
 *تبصا نالا٠ كبحي يذلاو كنمدخي يئاوللاو كومرك | نب .ذلا ءاج ٠ وجي نب لضفلا ءاج

 ممردلاو رفصالا رائيدلا سانلاكلها ٠ را فر ل يدعوب مل يفا مويا
 ٠ جافسلاو كامحشلاو مساقلا ؛اج ٠ يصح مهنم ردك ,ةكالاب تدل ٠ ريففلا ءاججلا او 5 ضييالا



 م

 لا دف ل

 لجرلا وحنأهي ةفرعمهيلع اهوخد دعب راصف ةركن لأ لوخد لبق ناكأم وه ج
 لآ اين ّس

 ةيساجو ةيدهع و

 ةيديملا ام 00

 |0017 ةفرعم ار وصم» لدم ىلا قو ”دهعلا تقي رعتل تناكام يف 3

 لاول ىم الار نآلا كج رش ارضاح هذه لأ برصخم ناك اذ الا

 ا ادهك دهعلا يمس ريمالا ءاج وحن نهذلا يف رارقتسا هل ناك اذاو ٠ ايروضح ابعم

 اي ركذ دهعلا يم باتكلا تعب تلق اًباتكت ب رتشا كلوقك ر كذلا يف مدقن هل ناك
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 دارفا قارغت اللا نوكت ينلا شو 0 ا ار 6 37

 سنجلاةقيقحنايبل اماو رجشلا لع رثلا ينبجب كلوقك هموم ل اهعم ىقبيف سنجلا
 ةأرملا نم لضفا لجرلا كلوقك

 نرا وه ةقيقملا نايبل يتلا نم قارغتسالل يتلا لأ ةفرعمل طباضلا نا ( ةدئاف )

 ذا رحشلا ىلع رمشلا ينبجمب كلوق يف ا ةقيقح اما لك ةظفن اهلحم ل نا حصي ىلوالا

 يالجرلا تنا كلوق يف ا ازاحم اماو رحش لك لع رم لك ينبجج' لوقث نا حصي
 اهب وححصتم نم ءانثتسالا ةحصن اضيا فرعتو ٠ ةيلوجرلا ىنعم يف ةغلابملا ليبس لع لجر لك
 | دبا اهيف حصي ال كِلْذ ناف هيناثلا فالخب ٠ اونما نيذدلا الا رسخ يفل .ناسنالا نا وحن

 ةدئاز لأ درت له سس.
 دقوةمزال امتدايز نكت دقو ىنعم ريغل اماوىنعمل اما ةدئاز درت معن 5

 ٠ ةضراع نوكت

 ىنعمل اهندايز نوكل نيا س

 في رعتال ال لصالا كلذ ملا لصا نع ةلوقنملا مالعالا ضعب يف ج



 /ءأ
 يارب يلالادلامل ناطاللا رايب لاول ا 10:01 ونرجو رك خت سلع لا ل

 كوخاموقيالا كيت ال كلوقملريغب يندملا عراضملاب الصولاغموديز متيمامكروزا الكلوق

 وأ ةلص نوكت أدام سس

 يا موةيواوأ ماقول تددو وجناعراضموا ايضام اقرت العف نوكت حج

 هلوقك هريغدعب عقل دقوا اغىنمتلاديفي امدعب عننا اهيف رثكألاو همايق تددو

 « ”قنحلا ظيغلل وهو ىتفلا "نع ءاعرزو تديَمَوأ كرض ناك ام»

 نير
 .كل ففي تعج. ٠ كترايزل تلج« نيطل تم منك ناوي ٠ كك يخيم اهتملعت يتلا ةيلوصوملا فرحالاب قيلت ةلص ىلا ةيق الا رداصملا لوح ٠"

 تررس ٠١ دي زباهذّةدم كاراال .٠ ردبلا عولط ةدم كبصا ال ٠ كابا ريمالا ن وك تفرع
 داو لك يف مبمايه "رت 1 : كالغ باعكلا لها نم ةفئاط تكدو .رعشلا كملت

 راكتملا ىلا بئاغلا نم ةيلاثلا ةصقلا يف مالكلا لاوح ه١
 انا نهيضتث عييرلا نب لضفلا طخ نع ةقرو روز ٠٠ لاق هسفن نع لجر ربخا

 طخ اهنا كشي مل اهيلع اذه فقو الف لضفلا ليكو ىلا اهب ءاج ٌمرانيد فلا هل قلطا
 ةعاسلا كلت هليكو عم ثدحتب رضح دق لضفلاب اذاو رانيدلا فلالا هلل ذبي عرشف لضفلا
 يف رظن ٌماهيف لضفلا رظنف ةقرولا َلَع هفقواو هرماب ليكولا هربخا سلج ايف ام رما يف
 يف كتبنا يردتا ليكوال لاف م اليلق قرطاف لجمللاو لجولانم تومي داك هآرف ههجو
 هذهيف يذلا غلبملا ءاطعا لجرلا اذهل لجن ينح كل ةهنتسال تمج لاق ال لاق تقولا اذه
 هرما يف ريم راصو هضبقف هايا هلوانو لاملا نزو يف ليكولا كلذ دع عرساف ةقرولا
 ىفمو لاما ذخا م ةرخال اواي دلا يف هللإ كرس يفترس لاقف سفن بلم هل لاقو لضفلا هيلا تفتتلاف

0 
 لأب فرعملا يف

 في رعنلا فرح أم سس

 اهتمرب لااوه 9



 م

 لامفالا َلَع ل وخدلاب امصاصتخال كلذ ريغ نوكت الو مايقلاب
 دعب تعقو وا ىعس ام الا ناسن الل سيل نآوحن فرضتم ريغ لعن نإ دعب مقالا ١ ذا ( هيدنت

 عراضملالمفلا اهدعب مفروَن أن مةففخمرن ردئديح يهف ديز ”موقي نأ تلعوحن نييلا لعل دب لعف

 نأ ةلَسأ نوحتا 3 س

 '01 1 (اهتقفتع وا نونلا ةلقكم تناك ءاوس ةرمملا ةحوتقملا) هذه نأ َج

 ينخل يا لضاف كنأ ينغلب وحن ًأدعملا بابب اهصاصتخال ريغ ال ةيعسا ةاح اّتلص

 ' كمايق أَ يا موقل , كنا لما موقت ذأ كنار ,و كلضف

 رداع هعم  تلاوأ اقغشم هذه نأ دعب ةيعمالا ةلمجا يف ربخلا ناك نا «حاضيا»

 اديزنا تفرع وحن نوكلا يان دعم ريتما (كناخ ناك ناو ا امك هلظفل نم

 تلوا ارورجي وا اًقرظ ربخلا تراك ناو كاخا ديز نوك تفرع ريدقتلا نوكيف كوخا

 ديز رارقتسايا رادلايف وا كدنع ادي زنا تفرع وحن رارةتسالا وهو امهقلعتم ردصمب

 يك ةلص وكت انام

 ةيردصم اهنوك نيعتتا ةراجلا ليلغتلا مال اهقبست نا هذه ى يف اوطرتشا دق « هيبنت »
 ةينلا يف تردق اظفل اهنم تلخ ناف رج فرح اهنوكعنتمبو

 امدلض نك ا

 عولط ةدم يارجتلا علطام كبصصا ال وحن ةيفرظ ةيردصم نوكت هذه ام نا 3

 الك يفو كب رض نم يا برضتامم تبجي وحن ةيفرظ زيغ .ةيردصل نوكتو رت

 نا ريغ ليلقلا وهو ةيعمالا لاب و ريثكلا وهو ةيلعفلا ةلمجاِب لصوت نيلاحلا

 ملي ىننملا عراضملاب وا ينضاملا لعفلاب لصوتنا ةيفرظلا ةيردصملا ام يف رثكألا
 0 ل لتوان اهنال ةيفرظلا ةب ردصملاب تيبع“ « حاضيا »

 ةلجلاب ابلصو لاثمو ةد.. وه فرظلاف رجفلا عولط ةدم يا رجثلا علط ام كنبعصا ال لخملا

 مب ينملا عراضملاب ابلصو لاغمو ردبلا عولطودم يا علاط ردبلا أه كريصا ال ةيعمالا



+ 
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 يذلاءاج * ىهذبع كلنا يذلا ءاح . لاطبا مهنأ نيدلا ءاح . ٠ ”ديز امسال موقلا ءاج

 وه يذلا ءاج ٠٠ مئاق مهبا ينبحم' ٠ هنه.نوبرشت امم برشي ٠٠ سما هرئاز تنا
 لزابيطخ وهو كوخا يذلاب تررم . ..نارعانش ني زو وه يذلا فبأر ..ميرك

 م الا ةنيدملا يف ام نيذلا تام ٠ مارك مث ام نيذلا تيار ٠ كتمرك ال وه الول يذلا ءاج
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 يفرملا لوضوملا يف

 يفرحلا لوصوملاام س

 لسماعلا هيضتقي ام بسحب برعي ردصبب هتلص عم لّوأتي موه ج
 ممتا نا ديرا هلاثم اقر  هنوكلا دئاع ىلا جاتحي الو طاستلل

 لع برعي ردصمب اهعم لو أتيف : ةتاص ملعتاو يفرملا لوصوملا يث (نأف ) « حاضيا »

 ةلصلا نم دئاع يلع دمي مو علا ديرا ريدقتلاو اماستملا دي زا نم هيلا

 يمع“الا لوصوملا نيبو هنيب قرفلا اه س
 نه اهل لحم ال اهناو ةمدقتملا,طورشبةلمجاىلا رقتفم ىع“الا لوصوملا ناوه ج

 دئاعملاجاتحي الو اهيف طرش ال ةاج ىلا رقتفم يف ملا لوصوملا ناو ١
 ةيفرحلا تالوصولا <

 نونلاةلقنمو ةزمملا ةحوتفم ) أو ( نونلا نوكسو ةزمملا تفي )نأ ينو ةسسنل ج
 ردصمب اهتالص عملو ناب مالتي دام الورع ردك“ ولو امو <أو ( اهتففخم وأ

 د اذام نف

 يا ملكتا نا ديراوحتن اياب وصنم ًاعراضم العف نوكت نا اهيف لصالا
 تق ناهنغاب ون اقرصتمنوكي نا طرشب ايضام العف نوكت دقوملكتلا ديزا
 هيلا ترشا يا مت نا هيلا ثرشاوحن رما لعف نوكت دقو كمايق ينغاب يا
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 ارورحم ناك اذا هفذحل طرتشي اذام س

 ضاق تنا ام ضقاف وحن لماع لءاف مسا ةفاضاب ادورج نوكي نا -ج
 لوصوملا هب را كل رعد ناط رشإ رج فر < وأ هيضاق يأ

 اال نوكي ال ناو كلذك اهاقلعتم دحتي و ىنعمو اهنا نافرك-ا قمتي ناو

 هب ىا تررم يذلاب تررم وحن اروصح الو ةدمع

 انا يذلا ءاج كلوق ةفاضالاب رورح ا دئاعلا فذح هيف زو ال ام لاثم « حاضيا »

 «٠ هب تررم يذلا ءاج كالوق فرحلاب رورخغا دئاعلا فذح ةيف زوجي الام لاثمو رهاظ

 نال هب ترم” يذلاب تررم كلوقو ٠ ريعمتلا هب رج يذلا فرحلاب رورجم ريغ لوصوملا نال
 كلوقو ٠روصح هنالهب الا تررم ام يزلاب تررم كلوقو ٠ لعاف بنان ركل دئاعلا

 يذلا يف تللح كلوقو ٠ ىنعمو اظفل نيفرملا فالتخال ٠ نع تبغر يذلا يف تبغر
 نيئابلا ىدحاب ينعت ٠هب تررم يذلاب تررم كلوقو ٠ الفل نيفرحلا فالتخال هب تللح ظ

 يذلا يف تدهز كلوقو ٠ ىنعم نيفرحلا فالتخال نوكيف قاصلالا ىرخالابو ةيببسلا

 هيلع تفقو يذلا ىلع تفقو كلوقو ٠ يمسليو الق نيفرأا يتلعتم فالتخال هيف تبغر

 ٠ ىنعم نيلعفلا فالتخال نوكيف فوقولا رخالاب و سدملا يا فقولانيلعفلا دحاب ينعت
 اظفل امهفالتخال هب تحرف يذلاب تررس كلوقو

 نير
 رورجتو أب وصمو انوفرم لوصوملادئاعفذح اهيف زوجي ينلا عض خاوملا ةباعكلا يف نيب 5
 فذحلا عنتما هلجا نم يذلا ببسلا ركذاو ا يتلا عضاوملاو

 هانا يذلا هاج ٠.٠ كدتع وه يذلاب تررم ٠٠ ارعش مظان وه يزذلاب تناام

 تررم يذلا تررم ٠٠ هراد يف نب رض يذلا هاج ٠ ١ديز هبلاطلا ءاج ١ ٠ تمركا
 تنك واهتك يذلا, انا ام ةيطعم |« رظعا ٠ هيف تيسر دعمللا ف عجب ا

 *هراد يف هب رع مهماب ررما ٠ مئاق قلاع ما نع * ١ موقوف مهب ولا ٠ هأيا



 اهي

 وارادلا يف وه يذلا ءاج كلوق هيف فذحلا زوجي ال ام لاثمو ٠ اًديز براض وه يذلاب
 ولف ةلصلا هحلاص ٍثو اههبش وا ةلمح دئاعلا ربخ نال مئاق هوبا وه يذلا وا لوقي وه يذلا

 وه يذلا ءاج كلوقو ٠ ريعا هديفب يذلا صيصختلا نم ضرغلا تافل دئاعلا فذح

 ريمضلا مايقل مئاق ميعأ بح زوجي يأ عماماو ةريصق ةلصلا نوكل فذحلا منتي لضاف

 ّط دي ان ال وع اعدم ام عفر اذ | اضيا ايس ال عمو فوذحلا ريما ماقم هيلا ةفاضملا

 ةيئاننتسالا الاةلزنم امس البلي زنتل دئاعلا وهفوذحي ادنملاربخ دي زوةلوضرتلا

 هنوكل فذحلا عنتما ناامئاق وهو دي ز يذلا ءاج كلوقو ةلمجب اهدعب حرستي ال شنو

 رابخالاةروص هيف فطاعلا عمو فوطعملا نودب فطاعلا ءاقب يلا يداوي هفذحل ًاقوطعم

 هيلع ايه ركل ف :ذحلا عنئما نالضاف ديزو وه يذلا ءاج كلوقو ىنثُمب درفم نع

 يذلا ءاج كلوقو ٠ ىنثمب درفم نع رابخالا وا اردص فطعلا عوقو ىلا يدوي هفذخل
 ثيح نم فاججالا ىلا ى دال فذحولف الول دعب هنوكل فذحلا عنتما كشم ال وه الول

 وحن ينأ فرح دعب دئاغلا نوكي ال.نانارخا ناطرش: قبو ءداهذمب يطا قلع

 وه الا رادلا يف ام يذلا هاي ع ينام ديب ليكن ول ناو ٠ مئاق وه ام يذلا ءاج

 اموضنم ناك اذ ا هفذحل طرتشي اذام س

 ريغ ضيا مات فصو وا مان لعفب ابوصنم الصتم ريض نوكي نا

 هللا ام ومنو هملعن اب يا لعن اه قط اننا وحن طب راإ ائيعتم نوكي ناو لاب نورقم
 هكيلوم يا هب هندمحاف لضف نم كيلوم
 اللصفنم !ًيمض هنوكل ٠ تب رض مايا يذلا ءاجكلوق هيف فذحلا زوجي ال املاغم « حاضيا »

 لضاف هنإ يذلا ءاج كلوقو ٠ دئاعلا ريمجتلا يدقن نم دوصقملا صيصختلا فذحلاب توفيف
 هب راضلا ءاج كلوقو ٠ اهمسانودب لبقثست اليثو نا مسا هنوكلو لمف ديغب ابوطنمهنوكل
 ريمشلا ركذب ةيفلغا لا ةيمسا لع نولدتسي امنا مثو لاب نورةمفصوب بوصنم هنال !ديز
 صقان لعفب بوصنم هنال همك يذلا ءاج كالوقو ٠ابيلاهذوع ىنخو ليلدلا ثافا ف ذح ولف

 يف وا رادلا يف هتبرصض يذلا ءاج كلوقو ٠هفذح لع ليلد الو لصالا يس ربخ وهو
 سابتلا لصحلا ةلص نوكي نال ملص" هدعب امو فذحولف طب را نيعتم ريغ هنال هراد .
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 ىنعملا ةاعارم ءا ظفالا ٌةاعرم أ كرّشملا لوصوملا دئاع يف راتخلا ام س

 هلوقكو كما تناك نم قوتك داس ةمرع ىنعملا ةاعارمو 0 كم ثدقب نمو

 « نابحلتص» يئذاي نملفم نكن »
 الاو ىنعملا يناج ك'وقي ام دجوي ال ثيح ظفللا ةاعارم رامخت امنا 3 « هيبنت »

 نم لضفا وهف ةرخالاب نودموي ال نم سانلا نم تفرع وحن يف ا ىنعملا ةاءارم راتخنف
 ظفللاةاءار سابتلا عقو اذا ”" , ةخينال اك ةرخالاب نمي الن م سانلا نم تفرع لوقلا
 ٠ كتراز نم ال كراز نم رز كلوق وحن يف اك ىنعملا ةاعارم رذئنيح تبجو

 ير 7 7 _.عمسم2 650ر2 1 22 تل و و حس

 ش ني رك
 نوكي نينلمحو ٠ سايقلا بسح اًبئاغ !ًريمض ةلصلا يف دئاعلا نوكي نيئامح بكر 4
 نيتامحو كرشملا لوصوملا ظفلام متم دئاعلا يف يعارت نيثامجو ٠ رضاح ريم ةلصلا يف دئاعلا
 ظفالا نود ىنعملا ةاعارم امهنم دئاعلا يف بحي نيتلمحو ٠ هانعم امهنم دئاعلا ىف يعارت

 لوصوملا دكاع تقدخو

 لوصوملا دئاع فذح زوجي له س

 ارورحم وا ابوصنم وا اعوفرم ناك ءاوس تالوصول ام لاريغ يف زومجيمعن ج
 ًاعوفرم ناك اذا دئاعلا فذحل طرتشي اذام س

 نوكت نا ؟ ”درفم هربخو ةادتبم نوكي نا ١ يثو طورش ةسجخ ج

 افوطعم روكي ال نا + افوطعم نوكي ال نا * "يا عمالا ةليوط ةلصلا

 الوا دعب نوكي ال نا هبط
 اناام هلصا اًديز براض يذلاب اناام كلوق فذحلا هيف زوجي ام لاثم « حاضيا
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 « نارطصي ”بئذاي نمل ثم نأ 5 يننوخت ال ينُن دهاع ناف "شعن»

 هما داغسالا لع رشلا نعم لوضاإملا ومضت !ذا امي كلذو ةورهخم نيغ ململا نيكي لل
 ناك اذا اميف كلذو دئاعلا ريمضلانم ةلصلا واخت دق ”* مرو هلفينيتأي يذلا وحن ماهبالا

 بقغيف ريطب 2 ألا انش زخ و 6 ةياشل 6متر ابلع نا ةلصلا| لع فوطعملا

 8 ةفوطعملا بضغيف ةلمج ناب ءافتكا ريمضلا نم ةلص يه يتلا ريطي ةلمج تلفن
 ءافلاب طانرالا نم امنت امل ةثئمضت

 نب زك

 ةباتكلاب ببسلا ركذاو لوصوملا ةلص ةعقاولا ةامجلاءاكح ال يتاي اميفاًلاخم هارت امىلَك لد
 : هيلا *نسحأ يذلا بهذ .*هموكم" الب يذلا ةيئاتا ٠ هأقب هللا لاطا يذلا هج

 مهتب رك اكلن وخل نيذلا يدروع نظفح <نبلك قاوللا:تمركا ءايحامهتكل نيلا كا
 ذيل اي ىتلا ةلوثمالا هذه ٠ اتمركا ناتالا كاخا ناتاه ٠ امهبحا كاخا الا نازإلا ءاج

 كنع يذلا اذه ٠ سما يتلاب تررم ٠ مهتمركا كن وخاو نيذلا ءاج ٠ اهتحرش

 لع
 ةلصلا نم لوصوملا ىلع دئاعلا ريعملا يف

 لوصوملا لع دئاعلا ريهفلا نوكي نا مزلي اذاه س

 رهاظ مسا لوصوملا نال هقباطيل لاح لك يف ايئاغ اريمض نوكي نا
 ةرهاظلا ءاعمالا و

 لوصوملا َلَع ا دئاع وضاجلاريمضلا وري زخلا

 اللوح بطاخع وا ماكتمل إبق ريعض نع بخ لوصوملا ناك اذا دري دق ج
 ةكل ٠ توغ لامع دلع يذلا تناو « ىبوا ىلا: عالا طن يذلا انا» ف ملا

 بو رملاب يا ٍ ىمالار وح

 لامتسالا يف ردانو سايق فلاخم
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 ةدئافلا لصحتودب اهطابترا تيل ًاصاخ ناك ذا هلاوحا لك يف لوصوملا قباطي: ريم
 ال وا هب رضا يذلا ءاج وحن ىنعمو اظفل ةيئاشنا ةلَمْخا تناك اذاف هيلعو « حاضيا»

 حلصت مل هم رك اميذلا ءاج وا هللاهمحر يذلا ءاج وحن ىنعم ةيئاشناو اًظفلةن ربخ وا هبرضت
 (دوهغم نوكي.ال ءامشنالاو دوهعم ماب لوصؤم اع 9 ةلضلانأل لوتضؤلل ةاذغ نكت ا
 مالك ىلا ةرقثفم تناك اذ اازكو٠ ٠ ةلصلل حاصي الف مقاولا يف لضحب ريغ هنال هب حجي الو

 ريمض لع لمعشت مل اذا اذكو اهب لوصوملا 0 مادعل. مئاق هنكل يذلا ءاج لاقت الف“:
 قول ةحلاصلا ةلمجا لاغف ٠ طابترالا مدعلمئاق ديز يذلا ءاج لاقي الف لوضوملا قباطي

 ةعقاولا ضو دوهعملا 0 ةلزنملا ةلمحلا لاند هوبأ تأ يذلا ءاحو ةىنغ هوبأ يذلا ءاح

 ىجحوا امهدبع ىلا جوا هلوقو ٠ مهيشغ امههلا نممهيشغف :هلوق مخفتلاو لي وهتلا ضرعم يف

 ةلمحلا 8 كبل دارملا ام نب

 ينالعف نوكي نا بجي يذلا امهقلعتم رابتعاب رورحلاو ناكلا فرظ_ج
 رادلايف وا كدنع رقتسا يذلا يا رادلا يفوا كدنعيذلاءاجلوقتفةلصايعوقو لاح

 امهب لصولا يف نوكي نا يا نيمأت انوكي.نا رورحماو فرظلا يف طرشي ( هيبنت )
 ةدئافلا مدعل "كب وا ,سما يذلا ءاج لاقي الف نيصقان اناكاذا ام فالخب لغم اك ةدئاف

 لوصوملا عم ةلصلا ماكحا ام س

 | ماكحالا هذه الت بجو ةدحاراةلكأاك لوصو وملاعم ةزصلا تاكا ل َج

 ١ لوصول لع مدخن ال .نا”؟ بار ءالا نم لحم اهل نوكي ال نا | يو

 ااا( مو هنع رب الو لوصوملا عبتي 5 نا ةايلع نم 'ئىش مدقتي ال نا

 يبنجاب هنيبو اهنيب لصفي ال نا ه اهمات لبق هنم
 1 برض يذلا ءاجاديز الو . يذلا ءاح هوبا ماق لاقي الف هيلع ءانبو 4 حاضيا »

 مهفرعا اديز الا نيذلا ءاج الوينمركا ديز يذلا الو ًديز مهلك ن يبراضلا تيأرالو

 هبحا لجراي يذلا هاج الو

 قدزرفلا لفك وعنا ةرورض يف ةلصلاو لودوملا نيب لصفلا درو.دق ١“ ( هينتت )
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 ةافلم يهف ابصن اذاوةلوصوميعف امهنم لك مفر اذافباوجلاو لدبلا ج
 لوصوم مسا اذ تناك مفرلاب ”رش ما ريخا تعنص اذام لبق اذا يا « حاضيا »

 اذ يرم لبق اذاو مدقل اك ربخ وا ادم عفر لحم يف اهنال ام نم لدب رش ما ريخاو

 وه هريدقل فوذحم ادعبمل ربخ دي زو ةيلوصوم اضيا يهف عفرلاب ديز بيجاو تبرض
 ةاغلم يهف بصنلاب ارش ما اريخا تعنص اذام ليق اذاو ٠ نيتروصلا يف فوذحم دئاعلاو

 ةروصلا يف لبق اذاو ةيلوعفملا َلَع بصن لحييف اهنال اذا٠ عومم نم لدب ارش ما اريخاو
 لعف نم هب لوعفم ا ديزو ةاغلم يه كلذكف بصنلابا دي ز بيجاو تب رض اذ نم ةيناثلا
 اديز تبرض هريدقل فوذحم

 ل يي ل لا

 نير
 ةيتالا لما يف ةاغلملاو ةب راشالا نم ةيلوصوملا اذ ةباتكلاب زيم 7
 | تدلعت اذام .6 اديز : تم اخ نع هيف أرقل اذامو ”باعكلا اذام

 ةلكر| اؤامو ورمج ماني زأ تم. 1اؤ نم :ارمش ماا را تملك اذان
 ”فوفولا اذام ٠ يل اقيدص٠ ةرخابلا ىلع تبقال اذ نم٠ مداقلا اذ نم ٠ ةضف ما ”بهذأ

 نم ٠ ةمامح ما قش ابأ تدطصا اذام ٠ ةعانص ما الع أ ديرت اذام ٠ لزنملا موسر ل
 ”بكارلا اذ نم ٠ *تاحلا اذام ..ابحاص ٠ ٠ رادلا يف تيار اذ

 لصف

 يبسالا لوصوملا ةلص يف
 يممسالا لوصوملا ةلص نوكت ام س
 ةلج هبش وأ ةيلعف وا ةيعسا ةلمج جا
 اهيمسةب ةلجخلا هذه يف طرتشي اذام س

 ةلزنم وا بطاخلا دنع ةدووعم نوكتا ىنعمو الفل ةيربخ نوكت نا 3

 ىلع ةلمتشم نوكت ناو قباس مالك ىلا ةرقتفم ريغ نوكت ناو ٠ دوهمملا ةلزنم
1 
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 ىنعم فطلاو اًظفل قرا مهيأ ءارعشلا نمو ٠ اقاخ قرا وه مهيأ ءابدالا نم ينيعب ولحي

 .”لهاج مهما ينوي و ملاع مهبا ينثرسي ٠ بزاكو ه ايا رقتحا اناو ”قداص ايا مركت تنا
٠ 

 لصف

 الوصوم مما ةيراشالا اذ نوك يف
 الوصوم ًامما اذ نوكت ىتم س
 ةاغلم الو اهب ًاراشم نكي ملو نيتيمابفتسالا امو نم اهمدقت ىتم ج

 امو نم نم 1 ٠ هتلعف يذلا امو ةتيار يذلا نم يا تلعف اذامو تيار اذ نم وحن

 ادتبم امو نم يا ىكملا زوجيو رخوم ادتبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا اذو مدقم ربخ
 اهل ةلص اهدعب لعفلاو هنع ربخ لوصوم اذو

 نيتيءاهفتسالا امو نم دعب اهب اشم اذ نوكت يتم س

 نيعتتف باتكلا اذامو لجرلا اذ نم وحن مسا اهياوو اهدعب تعقو ىتم ج

 لس وكي ناولص ؛ ال اهدعب يذلا مسالا نال ٠ ةراشا مسا ن ركت نادذه هلاك

 لعف اهيلوو امهدعب تعقو اذا اهمكح فيكس

 ةاغلم نوكت تالو ًالوصوم مما نوكت نال ةحلاص ٍذئنيح ا
 ماهفتسالا در < اهب 2

 "15 قم وح :الوصوم ا 1 ايون ل عسم اذ تزيح اذ | يا « حاضيا »

 مدقن اك اهبارعا نوكي و هتعنص يذلا ام يا تعنص اذامو هتب رض يذلا نم يا تبرض
 تناك مابفتسا مسا عومج لاب ديزاو اًمبعم تيكر لب امو نم نع ةلقتسم هربتعت ل نأو

 يا ثدح اذام وحن يف ا ءادتبالا لع فرلا اما عومجلا اذه بارعا لحم نوكيو ةاغل.

 ىفتشقم بسحب ةيلوعفملا ّ بصنلا اماو ءاج لجر يا يا ءاج اذ نمو ثدح ءيش *يا

 تب رض لجر*ياو تعدص ءيش*يا يا تب رض اذ نمو تعنصاذاموحن يفاك ايلي يذلا لماعلا
 ةاغلم اهنوك نع ةلوضوم ةروصلا هذه يف اذ نوك زيمب يذلا ام س
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 اهنيب قرغلل اهيلعل ماعلا ءدقن اوبجوا امناو ىنخي ال اك ايفانم يضاملاو امل اًبسانم لبقتسملاناكف
 امهردصت بوحول امهنع اًرخ'وم الان وكي الاعبماعنال ةيماهغتسالا يار وةيطرشلايانيبو

 هينبم ما هذه يأ ةيرعما س

 ىنعملايف ةفاضالل اهتامزالم نال اهتاوخان ود تبرعا انا مضلا لعبت و 3

 ءاممالا يف لصالا ىضتقم ىلع ترساف ةلملا ىلا راقثفالا يف فرحلاب اههبش تضراع دق

 9 : ىنبت يتم س

 لف وحن درفم هربخ أدتبم وهو اهتلص ردص فذحو تفيضا اذا جا
 ( ”لضفا مها ىلع

 رقتفا ام, فدع يف تاياغلا تهبشا اينال ةروصلا' ذه يف يإ تينب امنا 1
 هللا 1 لشرف ديف تانادلا يانيرعسز للا اللا تينبف اهانعم نايب يف هيلا

 ”يأ برعت نيأ س
 ذو تفيضا اذا ١ روص ثالث الو ةمدقتملا ةلالا ريغ يف جب

 0 ردص ركذو فضت ماذا مئاق وه مها ينبجعي ون اهتلص

 مق عا ينبجمي وحن اهتاص ردض ركذي لو فضت ملاذا * مئاق وه
 ةفاضالا موزا وهو بارعالابجوم دوجوا روصلا هذهيف يا تب رعا امنا « حاضيا »

 هركذ مدقتملا ءاعبلا بجوم ءافتناو تيأراك قسم وا اظفل ءرذ 0
> <2 

 نير
 الفغ ىرخالا كرةونيلاله نيب ىلوالا عضت ناب ةب رعملا نم ةينبملا ةيلوصوملا ايا زيم 8

 اذاو ٠ اًدهع ىفوا مهما َلَع إسو ٠ نطل يخل باب>الا ترز اذا
 ٠ بيدا وهما كبجعيلو ٠”لضاف اب ىثو اًنالطا عسوا وه با ص ءايعلاب ثءمعجا
 ايم لنا ابي اب لزناف ةرماعلا نئادملا :فوطن نا تورا اذا: يمال مهما ىلع بتعا

 فيشأ 'ءركا مهم | اهلها ن مكث رسبف اًنارمعرثكاو ”ةراجت ”يظعا اب اى لخداو هام دوجاو



 نو

 اهدننع امب ءارقفلا ىلا نسحت يبل امينه ٠ برلا لبق نم ال لبق امب تنما يل لوط
 لاكي هب نوليكت يذلا ليكلاب ٠ ىضرملا ةدايع ىلا سما ”نبهذ يتاوللا تيار ٠ لاملا نم
 نجسلا نم سمااجر خناذإلا تام ٠ ىرت ال يتلاو ىرت ينلاءايشالا عيب هلل قلخ ٠ دي زا 05

 تالوصوملا نم هب قيلي ام غرافلا ناكملا يف عض 5

 ٠ كنم رفني ال هيلا ليم ( ) لجرلا نا ٠ هقدسل ( ) ؛رملا ىطعي“

 رثنال ( ) ةرجشلا عطقا ٠ نوريثك مرك خيراتلا ظفح ( ) ءالعلا نا

 ململا ١ يدهلاب ةلالضلا اورتشا ( ) كئاوا ٠ كاعضرأ ( ) نيبدغللىبوط

 ةلاهجي اهيدب كلبت ( ) ةمكحلا ٠ هنم ريخ لهجلا هبحاص عفني ال ( (
 نيييظع اتناك ةنيدملا يف اتثدح ( ) نينازللا ني

 الفغ اهعد ةيلوصوملا ريغ لاو اهب وحم عم نيسوق نيب ( ةيلوصوملا ) لا عض 5
 يناصو.. ديفملا باعكلا تأرق ءلظاب ىلبي نانم دب ال ملاظلاوملاظلا وهيتاعلا لجرلا

 رمحالا نوللا ينيج ٠ هتيادجب ينالا ذخا نيموي ذم ٠ يراجلا 4 يف خرأوملا بوتكملا
 يدألا نسما دلولا ٠ اهعيرجن نم رثكا قرزالاو رفصالاو رضخالاو ضيبالا نم رثكأ
 نورشع ل والا نوناك ةياغل كنم بولطملا ءسيمنا مود روصنملا دمحم وبا ءاج ٠ بولقلا كلي

 ليذلا رهاطلا ٠ ديعس لابلا نئمطملا ٠ راوغملا سرافلا ءاج :فيخم رضئحملا لجرلا رافنم ٠افلا

 لطاحلا باعسسا| نم مفنا لماعلا ملاعلا ٠ ردان اندالب يف ”ةم العلا ٠ ليلق

0 
 ةيلوصوملا يا ٍ ف

 ةيلوصوملا يا محام سس

 66 يأ يار الع امدقم القحم الا ايلماع قوكي ال ناو.ةقرشا
 ٠ ىلا تحاتحاف ماهبالا ف د ةفرعملا ىلا يا ةفاضا تبحو امنا « حاضيا 2

 ماهبالاو مويعلل ةءوضوم اهنال ةالبقتسم ابلماع نوكي نا اوبجوا امناو : افي رعت اهدييفي ام
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 ٠ اهتلسراوا امهتلسرا ام تذخاو ٠ يلا هتبتكام "تأرق لوقتف:لقمي ال
 ددغ كلذو لقاغلل ام درت لفاغلا ريغل نم درتق ناكامتي دفقامو نم «هيبلت»
 تاوامنسلا كيس ام هل ميسو ضرالاو ءاهسلا يف نم هل دجس وحن هريغب لقاعلا طالتخا
 نم لهاظفلا ”برَسأ » وحن ابيلغن وا اهيدشت رخالا ةلزنم امهدحا ليزنت دنعو ٠ ضرالاو
 * لامعتسالا يف ردان كلذ لكو « هحاتح ريعي

 لأ محام, س

 طراشيز كلو » عيمجلل دحاو ظفلب لاعتسالا ثيحنم امو نمت 53 :
 لعافلا مسا 0 دارملاو هبحاصو ثدحلا ىلع لادلا فصولا َلَع ةلخاد نوكت نا اهيف
 بورضم وهو براض وه يذلا يا بورضملا ءاجو براضلا ءاج وحن طقف لوعفملا مساو

 8 لهو نوب ورضملاو ناب ورضملاو نوب راضلاو ناب راضلا ص

 ةفصلا َلَع تلخد أذا الوصوم امما نوكت ال « لا » نا ركذ امم نيبتي « حاضيا »
 هيلعتببلغ ام لَعوا لضفالا ون ليضفتلا لعفا لع وا ٠:هجولا نساك قحلا وهو ةهبشملا

 دبعلل امهيف تناكوا امهوحنو بوتكملاو بتاكلاكلوعفملا مساو لعافلا مسا نم ةيعمالا
 كلذ لك يف فرح يه لب ٠ بورضملاو براضلاب الهاف اًبورضمو اًيراض ديز ءاج وحن

 نا يا لأأل ةلص اهعوقو يف لعافلا مس | ىرحم يرجي ةغلابملا ةلثمانا ا « هيبثت »

 نكت نايف اوطرتشا اما < نوبا“ضلاو ٍبارسلا ةاجاوحن الوصول يما ابعم نوكت لا
 ءاعمالاب ةصتخللا في رعتلا لا ةروص لع تءاج املاهنال لوعفم مساو لعاف مسا لا ةلص

 وهو ءامسالا نم لاعفالاب لأي ام لئاهولخداف اي رص لاعفالا َلَع اهولخدي نا اوهرك

 ىلع اهنال يا) ضيا ةلعلا هذهلو ٠ ىنعملا يف ةلمجلا نالداعي امهنال لوعفملا مساو لعافلا مسا

 ليبس ىلع اهدعب ام يلا اهبارعا اولقنف اهياع بارعالا قييلعت اودجهتسا (فرحلا ةروص ٠
 .براضلاب تررمو ”براضلا تيارو براضلا ءاج اولاقف ةب راعلا

 نيرا

 نيسوق نيب اهعضن ناب يلب ام يف لوضوملا ةلص ىلا رشأ ؛؟
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 ا الا تالوص ولا 1

 ابصن( نيزللا ) امفر هاننمل( ناذللا ) ارجو اًبصنو اسفر ركذملا درفلل ( يذلا ) ج
 ارجو ابصنو عفر ةثن وملاةدرفللا ىتاا )ارجو اًبصنو اعفر لقاعلا هعمل ( ني. ذلا ) ارجو

 ابعجل (يئاللا )و (يقاللا) و (يتاوللا) !ًرجو اًبصن(نيتللا) مفر اهاننمل ( ناتللا)
 يرجتن اهلك ةينب» ةلوصوملا ءامسالا هذهنا هب ديرن ارجو بنو عفر انلوق( حاضيا)

 ناتالاو نيذلاو ناذللا ) يف ربتعا اذاف هيلعو ٠ اهظفل لع ال اهاحم ىلع بارعالا عاونا
 بارعا رييغت ال ءانب رييغت 7 ) 3

 ت”روث اهدعب اعاطم اذ ةمزال ءايو ةدحاو مالبا( نيفلا] سكت 1(

 صتنخلا ملاسلا ركذملا عمح ةروص لع اهنال لقعي نب صتخت اهدحو يو ٠ 1 ةعنبوتفل
 ن.ذللاور نازللا )اما هردغو لقاعلل لمعتسف ءانلسالا هذه نع اهريغ اماو نيلقاعلاب

 ةهروص ىلع اهنال 1 دبا 2 نودلاو يق نيمالب [كياف لك نينللاو نائللاو

 دق اهنأ ريغ روكذلا ةءاجل نيذلا لثم يو ( ىل.ألا ) ةلوصوملا ءامسالا ضرما ")ول
 000 || صو لئانلا نركتو تاذك ناعف ىلذلا اا لاعيف ثانلا ةاجج لمعت
 آ 1 ردات ني رمالا هلكو روك زلا ةغاجلل املاتساو ءاللا لاقيف ءايلا فذح « ياللا » اف

 هيا ةيعمالا تال صولا 251

 نيتيماهغتسالا امو نم دعب ( ةيراشالا ) اذو "ياو لأو امو نم 3
 نم < محام سس

 دجي بلطي نم وحن لفي نب صنختو عيميل داو لفل لبس نا 9

 ”نب رض نمو اقب رض نمو تبءرض نمو اوب رضنمو ابرض نمو "برض نم ءاج لوقثو
 ام حام س

 اب ةصاخ اهنا الا عيمجمل دحاو ظفلب ا لاعتسا ن 00
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 نهءانبا نيسن تاهمالا ٠ يدجو يبا راث ٠-1 اديصو روص
 ٠ بطاخنلا لاح هيضتقن امسحي ةيلاتلا ةراشالا ءاهما نم باطخلا فاك فرص

 ةنورت يذلا ذاتسالا كلذ ىلع وجرت يلا نائبا اي ٠ لاواملا كلذب كري رح عنا ”دنهاي

 كلت نم اًوندت ال ناتارم اي ٠ <.كلافطا لافطالا ككئاوا ءاسنلا اهتيا ٠ ةنبدملا كلت يف
 نيتديصقلا كنيتو ةلوثمالا كلت اتظفحأ ناذيملتلا اهيا ٠ عبضلا راجو اهيف ناف ةكألا

 ضرفلا كاذ اجامعو نيرعشلا كئيذو

3 
 لوصوملا تي

 لوصوملاام س

 20 ومب هلي لصوألا ىلا هأنعم نامبو هتفرعم يفز قتفا أم وه 3

 0 ا ا املك هلاوحا ىف يف هقباطي ريعص ىلع هل متشم طاخملا

 دل لا ةدوومملا ةلخعا يعد ةلملا ا ال لوصوملا نايا « حاضيا »

 ريم ]ع ةلمعشم ةيربخ نوكت نا ىضنقا اذملو لوصوملا لَ كح اهنال بطاخملا دنع

 1 فيزا

 تالوصوملا نم لوصوملا راك اذا اذه ٠ دئاعلا ىعسو لاح ع يف لوصوملا قباطي

 لاحل كيف هقباطي نا اهعم ريمضلا يف طرشي مل ةكرتشملا تالوصوملا نمناكن اف ةصاخلا
 هل رمضي ال فرحلانال هعم ريمضلانم اهولخ بجو ةيفرحلا تالوصوملا نه ناك َّنأَو

 هعضو رابتعاب لوصوملا امسق « س

 يفرح لوصومو ٠ كرتشم وا صاخ اماوهو يبا لوصوم نامسق ج
 ضاخلا ئمسالا لوصول اه ل

 لغفل مدا 0 عمجاو ىقلاو درغملا نم لكأ ةنم عضو ام وه جا

 قركس 6 ادعو 21 59 هب صاخ

 كرتشملا لوصوملا ١ س
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 اي بافكلا كلذ وحن ىنثملا تامالع اضبا اهقحلتو ةارما اي ”لجرلا كللذ وجن ةفنوملا عم
 هنا ّلَع ٠ هيف يندن يذلا <نكلذو لاجراي لوسرلا كلذ وحن عجلا ثتامالعو نالحر
 دوصقم ريغ عورفلا تامالع نع ةدرحم عيمجا عم ةحوتفم دحاو ظفلب لمعتست نا زوجي

 اهرابتعا زوجي الو مدقث 5 فرح نيلاحلا الكلع ناو ٠ بطاخلا لاوحا لع ةلالدلا اهب
 ' ةفاضالا لبقي ال ةراشالا مسا نال اًقاذم ةراشالا مسا نوكي نا هنم مزلي الثلةتبلا ايسا

 طسوتلل كانهو بي رقلل انههو انه يث ةيناكملا ةراشالا ءامسا 25 ريكدتلا هلوبق مدعل

 ٠ ديعبلل متو انهو كلانهو
 "الحم فرملاب رجلا وهو اههبش وا ةيفرظلا مزال ةيناكملا ةراشالا ءاهسا نا ( ةدئئف )

 ةراشالا ءامسا اماو ٠ لارعتسالا اذه نع جرخت الو كانه نم انلراو انه انلزن لوقتف

 ءاج وحن ارجو ابصنو اعفر اهاضتقم بسحب هريغتف اهلحم ىلع لماوعلا دراوتتف ةيصخشلا
 9 اكل اك ةيدبم اهلك اهنا ل كلتو هذه نيب اقرفلا وه اذهو ءاذهب تررمو اًذهَتياَزو اذه

 ظ ير
 يف هتلاح نيب مت هبساني هيلا | راشم ةيلاتلا ةراشالا ءاعسا نم مسا لكدعب عض

 ! للل] م كناذ ٠ كن اذ ٠ ناتاه ٠ اذه .٠ هذه ٠ هتاه ٠ ءالوه ٠ ناذاه

 5 نيثاه تغلب 0 نيذاه تدهش 8 فلك تالاز ٠ كناذ مدق ٠ كني ذب ترره* كالالوا

 ٠ ءال وه ٠ كزيذ تفرع ٠ كلت ٠ كلذ.٠ كتبت تفرع

 لع لماعب اقوبسم ةراشالا ءاعما نم هبساني ام ىلب ام هيلا راشم لكل بق عض 45

 ٠ كتوخا مث نومداقلا-٠ باعكلا ٠ ناتميظع ناعنبدملا - ( برقلا يف )
 كيس ) - ةلاقملا ٠ رعشلا ٠+ ”يراوجلا "٠ [ىلطي دسافلا ليجلا + :نيدسالا
 قدزرفلا امهنارعاشلا- ٠ نيباطخلا ٠ نيئلاسرلا-٠ دبعلا ٠- ةديصقلا-( طسونملا

 (  دعبلا يف )بلش ينئجخل يئاب ٠) ةيلهابلا ةيفصو ءاسنالا امه نات رعاشلا ٠ ريرجو

 ناخب دملا < ٠ اذك ناك نامزلا - .٠ ني رفسلا - ءانوسن باصالا ٠ ”ةئباث ايندلا



 5و ١

 مايالا كئلوا دعب ”شدعلاو : ىوالا ةلزنم دعب ”لزانملا مذ»

 طسوتلل اهنم عوضوملاام س

 0 )كيذو فر هاننمل ( نودلا فيفختب )كناذو ركذملا هدرفمل كاذ 3

 ”كنتواعفر هادثملا نونلا فيفختي ) كلناتو ثنوملا هدرفمل كنتو ٠ ارجو اًبصن ( نوباا

 هعمج كلالواو ”كئلواو رو ًابصن ( نودلا فيفخل /

 فاكلاب نرتقي ةراشالا ءامما نم طسوتلل عضو ام نا مدقت امم ربظي « حاضيا »
 ٠ هظفحاف ةففخم ارجو اصنو ًاعفر ”كناتو كناذ نم نونلا ناو اددحو

 ديعبلل اهنم عوضوملا ام س

 ديدشتب ) كننيذو مفر هانثمل ( نونلا ديدشتب )كناذو ركذملا هدرفمل كلذ ج

 ديدشتب )كن اتو ثنوملا هدرفل كلتو هعمل كلالواو كئلواو ارجو اًبصن ( نونلا
 هعنل كلالواو كئلواو ارجو ابصن ( نوتلا ديدشتب ) كتيتو مفر هان( نر

 عم فاكلاب نرتقب ةراشالا ءامسا نم ديعبلل عوضوم ا نإ مدقن ام رهظي « حاضيا 0

 دعبلا لعادل ماللا نم الدب ةددشم كنيتو كنان نم نونلا ناو دعبلا لعةلالدلل ماللا

 ديعبلاو طسوتملا يف عمجا قلطمل كلالواو كئلوا ناو

 املاتسا يف رثكآلا وهو اًناوج ةراشالا ءايسا ّلَع هيبنتلا ءاه لخدت "7 ( هيبنن )

 لوقتف رضاح وه ام راصبا ىلا بطاخ ل اهيدنت اهنم ضرغلاو بي رقلاهيلا راشلل وه اميف امسالو
 فاكلاب اًنورقم اهنم ناك ام ادعام ءال'وهو كيتاهو كاذهو ناتاهو اتاهو ناذهو اذه

 ناضراعتيف برقلاب رعشت هيبنتلا ءاهو دعبلاب رعشتماللا نال امهنيب ةبسانملامدعل ماللا عم '
 بتكتو اذانا اه لاقيف هيلا راشملا ريمضب ةراشالا مساو هيبدتلا ءاه نيب لصفي

 يذ ياهو اذوهافو ءالوأ وا نات وا ناذنحن اهو ( يذن اه ) و! يذانا اهو ( اذناه )

 ءالوأأ متنا اهو ناذ اهنا اهو اذ تنا اهو ءالوا ؟نه اهو «الواه اهو ناث وا ناذ امه اهو
 يثهامنا ةراشالا ءامسا ةقحاللا فاكلا نا ” ءالوا *نتنا اهو نات اتنااهو يذ تنااهو

 ريكتاو كلوز اكاد زبك مدل عم حتفيف ابلاغ بطاخلا ةلاح َّلَع لدي باطخ فرح
. 
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 تملعت اك هنم يناثلا مسقلا يف ممالا عم هعاتجا يف هبا رعا مح تقللا طعا
 ' الا ل هللادع ٠ صفح وبأ :ديشرلا نؤراه ٠ ز 5 ديعس ٠ ديلإلا وبأ ١

 ميلكلا ىسوم ٠ ليلخلا ميهاربا ٠ بيطلا وبا ١ فسوي ما ٠ ةديببع وبا ٠ رماع مأ١ ةرسسم سرطب
 ١) شا يرتملا ةداغ وبا ناك ٠ نييساسعلا ءافلخلامظعا نم ديشرلا نوراه 30

 هل لبق ام لكب ليلخلا ميهاربا نمآ ٠ يفاطلا بيبح مامت يبا نمو يبنتلا بيطلا يبا نم
 . 1 نيو ٌةرممم سرطب تام ٠ هاصعب رمحالا رحي ميلكلا ىنوم -

00 
 ةراشالا مسا ل

 ةراشالا مساأم س

 بااخم الو اكتب سيلو رضاح ا ةلزنم لزنم وا رضاحن يعم ىلععضولاب لد ام ج
 سلو ريمضلا يف مدقن كب طاخمو ملكتم ةثالث رضاحلا نيعملا نا يا ( حاضيا ١

 هيلا راشملا وهو بطاخم الو ملكتم

 هيلا راشملا رابثعاب ةراشالا مسا ا 0 0

 ا 1 ل ل ا ل كل

 هروضح رابثعاب هيلا راشملا ًامسق 1 سس

 ديعبو طسوتمو بيرق ةثالث
 بيرقلا هيلا راشلل ةراشالا ءامما نم عوضوملا ام س

 ةالوأو ( ارجو ابصن ) نيذو ( (مفر ءانثمل) ناذو (ركذملاهدرفمل) اذ ج

 |( دل هررلل] هدو دتو اتو يذو يف و هممل (رصقلاب) لولو ( لاب
 ( اضبا هعمج ) لولو ءالوأو (اًرجو اًبصن) نيتو ( اعفر هانشلل )

 نا 7 ٠ اءابشاو اسالتخا رسكلاو نوكسلا( مذو 'هتر ) نم ءاهلاب 77 « هيث »

 هلوقك هريغيف لمعتست دقو لقعي نم يف لمعشست ام رثكأ ءالوأ
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 بقللا اماو ٠ هيبا ةيدكب ىمسي دلو هل ريصي و رمس ناب الؤافت يصلا نونكي اوناك مهنالف

 0 ةقانلا فناك هةعضوا ؟ ةلودلا فيسو ١ ديشرلاك هامسم ةمفر لع لدام وهف

 ةرزخال بح اذإو مذلا وا حدملاب هراعشال تعنلاكر ابتعالا اذهب وهو ؟ 1
 تناف ريخأت وا يدقتب بقئلاو مسالا عم ديقت الف ةينكلا فالؤب هب بقلملا مسالا

 هب وبيس ورمجرشب وباءاج ومن امههيلع اهيدقث رهشالاو امهنعاهريخأت راضي
 : اعّتحإ اذ ذا بقللاو مسالا محام 0

 ليدأت لع امتفاضا تدجولاب امهدجانرتقم ريغو نيدرفم 611 3

 يأ زك ”ديعس ءاج وحن ةسفن.ىلا :يشلا ةفاضا مزاي الئل مسالاب يناثلاو ىمسملاب لوالا

 ديز وحنو نيدباعلا نيز هللادبع وحن يف اك نيدرغم ريغ اناك ناو مسالا اذهب ىعم
 ثراحلاو نسا فسوب و لأب 0 امتدح ناك وازرك هللادبعو نيدياعلا نيز

 هنع هعطق زاحو نايب فطع وا ةنم لدب هنا ىلع مسالل بقلللا عابتا زاجدروا

 لعفل الوعفم هلعجب بصنلا يلاو وه هريدقت ابوجو فوذحم ادعبمل اربخ هلعجب مف ىلا ىلا

 تعز ةكاذلم ترره و )ل ماقملا بدع مذا لطاو :ءا هريدقن 6

 َح و هر ىلع بصنلاو عفرلاو عابنالا ىلع رجلاب (ني اهلاو دماوا ىنعاوا هريد.ةشب عطقلا تصنلاو ةرااو انالا اب ( دباعلا
 اس اما دمار 101 كي

 نير
 مث نير تلا اذه نم لوالا مسقلا يف ةيك وهام ىلاو بقل وهام ىلا ةاككلا

 [ئيصف ناكو نييسابعلا ءافلخلا دحا نوراه ةفيلخلا بقل وهو دشرلا نم ديشرلا(١)

 بلح يف اكلم نآكو يودعلا نادمح نب لعوه ٠ )١( « -1787) يدا اًهيلب

 هب بقل:ليق ةأنم دي ز نب دعس ينب نم عيرق نب رفعج وه (؟) تاح وتفلاو وزغلاب اروهشم
 نيتفشلا ميظعلا وه (؟)هتيب ىلا هرجي لعجو اهسار عطق دق ةقان فنا يف هدب لخدا هنال
 ةيمال بحاض وهو برعلا ريضاحم دا نم ناك دزالا ينب نم رعاش هب بقل ةغللا يف
 ”ليمال ماوس موق ىلا يناف * كيطم رودص يما يف . اوما : املطمو ةروهمشملا يلا
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 يذلا بارعالا لح يف نوكي و ينبم وهف هب وبس وحن هيوب ًاموعخم نكي ملام فرصتي ال
 دعبف رشع ةسمك هب ةيمستلا لبق اينبم ناك اذا بكرملا اذه نا مم ٠ لماعلا هيضغقي

 اماو ١ فرصني ال ام بارعا هبارعا زوجيو رهشالا وهو هئانب لع هاواقبا زوجي هب ةيمستلا

 لوالا نم يناثلا لزنو يناثلا ىلا امهنم لوالا بسن نيعسا لك وهف يفاضالا بكملا

 هيلع ةلخادلا لماوعلا ىضتقب بارعالا طم لوالا مسالا رخا ناك اذلو نيودتلا ةلزنم
 اله وحيل هبا رعا مح ل 1 و اذهب يمبس اذاف لوالاب رجلا مزالم يناثلا رخا ناكو
 ةلج نع لقن ام وبف يدانسالا بكرملا اماو ٠ هللا دبع تررهو هللا ةيع تيارو هلل ك7
 ) 024 0 وكي دقو (ةأرمال انع) اهانرق باش ون يف اك (رهاظ نوكي دق اهيف طءافلاو ةيلعف
 0000 1 املع) رش ظبات وخ يفك ارتعم وا( ةزافمل املع3 اقرطا وحن فاك ١ راب أمأ

 ةباكذلا ةكرحي لحلا لاغتشال تاكرحلاهرخا لع ردقتو هلصا كي نا هيلعلماوعلا دراوتيف
 ك6 ب 7+ 2 صبحي للملا

 نيرق
 ٠ ةيلاثلا ةلمالا يف تاكرملا هذه نم بكره لك ىلا ةباتكلاب رشا "9

 تيب ٠ تومرضح ٠ نامحرلا دبع ٠ نيدلا رون ٠ هيوبيس ٠ هللادبع ١اهانرق باش
 ٠ قازرلا دبع ٠ ءامسلا هدام ٠ اهوبقاع ٠ كلام نبا ٠ برك يدعم ٠ ارش طبأت ٠ محل

 حابصلا ءوض ٠ ىدملا رون ٠ بانلا وذ ٠ سعت دبع ٠ هبوزرب ٠ ار نه ترس

 لصف

 هنم دصقلا رابتعاب اعلا ىف

 1 ا علا امسق < 0

 بقلو ةيكو صاخ مسا ةثالث ج
 آ00 كلوا ليف داق رغم ةنيم رساذ قول امربف ساخنا "مايا

 وبا وحن صاخلا مسالا ىلا نيفاضم ماوا باب ردصملا علا يب مف ةيكلا ماو + نير
 000 سلال ةايحلا لوطب | لداعلاو ا يلطبعلا اهني ةطيلاوا تاع 10

 ةأيلا لوظب لأافتلا اماو امل امظمت اهتيكب اهنوبطاخيف اهئامساب بطاختل نا فن ان سوفنلا
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 نشب ٠ ةذش اطيب رع ما + نيدباملا نيز ٠ ةماسأ < هفاديع هات ٠ فرب
 ف ٠ معشق ما٠نيصحلا وبا ٠ باكس :ةقانلا فنا ١ راجل ٠ رف طبات ٠ نوعرف

 ٠ نادرونبا ٠ ىو | نبا ٠ةدعج وبا ٠ ةلودلا فيس ٠ ثراحلا ٠ قحال ٠ توريب ٠ بوعش

0 
 هلظفل رابتعاب ملعلا يف

 هظفل رابتعاب لعلا امسق م

 اس رمو درفم نامسق

 درفملا علا امسق

 لوقنمو لجنرغ ناسف

 لجيرملا معلا ام

 نئارطبو ثنو ليم الع ةمضرل اواننم حظ

 لقني ءىش يأ نعو لوقنملا علا اه

 دمساك هب يجسو هلصا نع لق غالي هعضو لوا نم نكي م اموه 3

 1 را وابا 0 ليلخو

 ب نزو نع وا روصنك لوعفم مسا وا ثراك لعاف مسا نعد تمص اكرما وا
 ارش ظبأتو هللادبعو كبلعك بيكرت نع وا بني

 بكرلا ملا 0 َّ

 رش طبأتك يدانساو هلادبك ىفاضاو كبلعبك يجزم ةنالث ج

 وأ ةلامضاب ال ةدجاو ةببلك انلمج نيدلك لكوه ضرما كرما نا عا ( حاضبا )
 ف ىلوالا ةملكلا رخآ نا هائعمو ىلوالا نم ثينأتلا ءا ةلزنم ةيناثلا ليزاتب لب داسا

 فروكسلا ىلع ىنبيف الئثعم نك ملام ( ءاتلا هذه هقحلت ام رخا كح وه ك) حتتفلا ل
 اما بارعا برعم وهو .بارعالا طحم نوكي ةينانلاةملكلارخا ناو( برك |.

 0 0 لا د ل 2 م
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 رحقلاو ا 1 تاس يذلا م مسا تحرر 3

 ىلع سبل ظفللا عضو نال ملعب سيلف هل ظفالا عضوب نيعم ىَع لد ناو امهنم الك ن اف
 ملعلا يف اك هيف كارتشالا عني هجو

0 
 هصخشت رابتعاب لعلا ىف

 همت رابتعاب ملفا يا 3

 ينج لع 8 يصخم" مع نامسق ج

 سلا للا
 نع عنلاو هب ءادتبالا عسا كل ةنيعم تاذ ىلع قلع ام وه 3

 ًابيطخ سانلا يف ماق فسوي وحن هنم لاحلا 'ىجمو ىرخا َةلدل ف رصلا

 ظ يسنجلا علا ام سس

 اممم لكن اف نوعرفو تركو كر دق ريغب نسا نيعاموه 3

 ادتبالا ةيصب ثيح نم يمخشلا لملاك هكحو هتكلمم كولم نم كلم لك ىلع لدي لع
 ١ البقم ةماسا اذه وحن هند لالا ءيححو ىرخا ةلعفرصلا نم عنملاو هب

 يف رشناملا درفلا َلَع ةلالدلا ثيح نم ةركدلا هبشي يسنجلا ملعلا نا ١ ( هيبنت )

 هبشا رابتعالا اذهبو ةقيقللا في رعت لع عضولاب هتلالد ثيح نم اهقرافي هنا الا هسنج
 ا س17 ةلقاع ريغ تاتلو رضيقك ةلفأع تال نوكي و ةيسنللا لأب فردا
 تاذل نوكي يصنعشلا لملا:نا ؟ ربلا سنجل الع ةربك يناعملا نم ىنعمل نا نكن

 ناويح ريغ وا سرفأ مسا قحالك ن اويح اما ةلقاع ريغ تاذلو ميرعو سرطبك ةلقاع
 س مسا ماصمصلاو ةئيدم مسا توريبك

 هجروا

 ْ ا

 الفغ يفاغلا اكرانو زيسوقتب لوالا اقتتكم ىسنجلا للا نم يصخشلا معلا زيم 4
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 1 ا يا 2 يدل نم 2 درو دقلو ٠ . نالاولا هنأت ام يندقق

 ينسحو ينطق لوقا لاف ءىشب متمركت اذاف رذعا يكلو مدع بي رغ يننأك

 لصف

 معلا ففيرعت يف

 معلا ام س

 هجو ىلع [قاطم انييعت اهيلع قاع ىنلا تاذلا نيعيل عوضوم اوه ج
 رج مهو توريبو ميرمو فسوب وحن هيف كارتشالا منه

 نوريثكهب ىمسملا سرطبكة كرتشملا مالعالا (عوضوملا وه) كلوقب جرخت الا س
 اعضو ال اقافتا ةيمستلا يف لصح كارتشالا نال الك ج
 هب ىمسل نأ قفتأ كلو طقف طقف هأهس» لع لدا عضو سرطب نا يا « حاضيا »

 هفرعاف هنييعت يف كلذ رضي لف نوريش
 ( منا نيعيل ١ كلوقب تجرخا اذام س

 مدقن اك هيلع تقلع ام نيعت ال اهنال 21
 ( ًاقلطم اديعت ١ كلوق ىنعم ام

 كالذ عوضوم ا ظفللا درحمب لب ةجراخ ةنبرق الب وا ديق الب هأنعم
 لوقلا اذهب تجرخا أذا

 هتليع امئاف هلع تقلغاه"تتنع ناو اهناف فراقملا ةيقب تحرخا 017

 ةراشالاو تالوصوملا يف :ةلصلاو أهي فرعملا يف ل1 للعمل اما ةجراخ ةنبرشب

 ر/امضلا يف ةديغلاو روضحلاك ةي ونعم اماو اهئاوس ايف
 « هيف كارتشالا عنب هجو َلَع» كلوق يف تجرخااذام شا

0 



 6م

 بجاولا نوكي نيا ..س
 ناكء اوس ملكتملا ءاي هب تلصتا لعف لك يف ١ مضاوم ةعبرا يف ج

 ينبرض وحن ارماو ًاعراضمو ًايضاقتةفي راصت عيبمج يف الثعموا احيمص ادماجوا ًاقرصتم

 'وحن طقف ةموزحبو ةبوصنم ةسمنلا لامفالا يف ؟ ارجإهو ينبرضاو ينب رضيو

 نم ىف ؛ يلدقو ينطفو ينكارد وحن لاعفالا ءامسا ىف * ينومحرت نلو ينابرضي مل

 ينعو ينم وحن فور لا نم طف نعو
 زئاجلا نوكي نيا 0

 ينناب رضي ون طقف .ةعوفرملا ةسمننا لاعفالا يف ١ عضاوم ةثالث ف ج

 عم هنا ريغ لعلو تيلو ناك 0 نايف ؟ارج لهو يوب رضي و يننوب رضتو

 يف دلويفدل و-ن ندل ىف * يقابلاو ياو يننا وحن ليلق لعل عمو ريثك تيل

 بجاو ابعم نونلا قاحلاف الاعفا تربتعا اذا اشاحو الخو ادع ” بجاوف لاعفا ءامما

 00 لقال ذا رسكلا ىا هلجال نوبلاب ”س يذلا روذحلا همم ىتخجيال رو اك

 بابلل ادرط رخالا حيصلا نم هريغب هوقحلا امناو ينامرو يفاعد لثم يف

 < جج- < + ج-يجمتهج

 نيراق

 نيب ىلوالا عضن ناب ازاوحت ةفحال يف يتلا نم اًبوجو ةمت>اللا ةياقولا نوز زيم "ا

 نيتمحم نيب ةيناثلاو نيسوق
 ٠ينادعامموقلا بهذ ٠ ل ةمدخلا تندحا اذا يننوئفاكي م ٠ "يلا نسحتت كر وزاينئيل

 يثورصني مل نيذلا نا ٠ هياع ينوهتعاط| اممالكلا ىلا يناعد ٠ بولطملاب رفظا يناعل تدهتجا



 نإ

 خي ال 5 هعجرم نيبيعتل رئتسم
 011 وأ ةلضتم تناك : اوس اهتفرع يتلا رئامضلا لك ( هيبنت )

 فرحلا ايعمابشلا# ةيام» نأ هعوفره

 ني راع

 لاصفنالا هيف حجرت ام م لاصفنالا بجوف لاصتالا هيف رذعت ام ”ةبانك نيب
 0 عم يب ام يف لاصفنالا هيف عنتا ام مث نارمالا هيف زاج ام ع

 تك ودعلا تنا ٠ هايا ينتاخ ودعلا ٠ كاباو اديز تمد هنأ الآ تبر |
 امهتيطعا باتكلا ناذيملتلا ٠ هابا كتيطعا لاملا ٠ نيعنسن كاياو دبعن كايا « هاي
 يف نخن ام ٠ دوهملا ظفحت تناول ٠ «اياو ترس ٠ هايا هتلخ ٠ اهتحرش ةلوثمالا ٠ هايا
 ٠ هابا تسل رعاشلا : كادف هبلطت ام : لسكلا نم كايا ٠ نوزئافلا متنا : نيزجست ضرالا
 0 ليا ناعم ل ٠ ءابامهتلأسلاملا ديبعلا :ءايا هتسلاب ولا
 هتبفكأم اذه ٠ هاياينيلس ممردلا : كايا ريمالا زازعا نم تبجع : كايا ينبسجت ال: نوحبارلا

 ٠ تياغلا ىلا ع يطاخلا ىلإ م اكتملا مالكي إي ام يف لوح 7
 نا يلغي قلخيال ٠ يركب يدب نول ىلإ ايش ان ل يبا عيطأ انا

 نووعري ال نب ,ذلا دوا ال: يرصانب اوماقنيلا تأفاك ظحلايفدعسانا ٠ يهجو ميما لذب

 اليلذ يتايح نم ريخ ازيزع يثوم ٠ ىوهلا قي رط نع

 ةياؤولا نون ىف

 هرخا 0 نامت موكا ءاي هب لصتن ام رخآ رسكلانم ظفحت نون يف جا

 لعفلا لع المح فورحلا ضعب ولاعفالا ءامساو اقلطم لاعفالاككلذو ايلا ةبسانل
 ١ ' اج ما نونلا هذه قاحلا بحاوأ



 ه5

 ا 4 ًّ ش
 0 حل نيريغصلا بصني ناك ءاوس |ئسا لماعلا ناك اذا ام 2 3

 راحضلا ,سصني ول دكتانظ كلوق نم حجرا وهو هابا كتنظ لوقتف اهتاوخاو

 هتنك قيدصلا كالوق نم د هايأ تنك قيدصلا لوقتف افاوخلو ناك دعاوأا

 لصفلا هقفتل هالا يف ربخ يناثلا ريمحلا نال لاصتالا لع لاصفنالا انه حجرت امنا «ةدئاف»

 ةاوسلا لع نارمالا زوجي نيا , س

 'ناريعشلا دحت) ثييج ؟ ”هكتيطعاو هايا كتيطعا مثردلا لاقيف اهتاوخاو ىطعاك

 هايا اهتيطغاو ايهتيطعا وحن ةيغأا يف كالذو اًلمل نافلتخمو ةبتر
 ريغ لع. فرعالا ريضلا مدل نا بيف كلذ لثم يف تلصو اذا ( هيبنت )

 مدقت ذئنيح بجي سابعلا عقي ملام تئش ايا مدقت ناب ريخم تناف تلصف اذاو فرعالا

 ريغال هأيا كتيطعا وا هكتيطعا دب ز وحن يف 5 فرعالا

 زو رن او رسما يكس ارازنا ضو نت

 000 لاعب ذأ نذ هزاربا بوحو اما 3

 فخ ل اذا ام يف خذ هزارب !ةزاوساوب لع ليضاساو وع تدبر كارول يف م

 : وه ه اهب راض وا ١ اهب راض دنه دب:ز كلوق وحن يف اك سابتلالا

 ديز وحن يف زاجو وه هب راض ورمج ديز وحنيف ريمضلا زاربابجو امنا ( حاضيا )
 ديز ىلا هدوع لمت !ريعسم كد ةروصلا ف ريمضلا ءاقب نال َ ل )اهم راض لاه

 سابثلالا فوخىنعم اذهو دي زا ابراض ورمعنوك وهو دوصقملا فالخ لصحيث ورمج يلاو

 ىلا هدوع ذئنيح نيعت وه هب راض ورمحج ديز ليقو ارخ و٠ الصفنم ريمضلا زربا ىتث

 سكعلاب ال ورمج ابراض دي ز نوكوهو دوصقملا رهظو سابتلالا ىتنا كاذبو ديز
 يقب وا ريمضلا ززبا سهاظ دن دي ز برض وهو دوصقملاف اهبراض دده دي ز كل وق فالخب



 لصف
 هلصفو ريمضلا لصو ف

 ريمشلا عضو نم ضرغلا ام س
 راصتخالا وه امنا َج

 كلذ ىلع بترتي اذام اذا س

 الثل لدفنملا ىلا هنع لدعب الف لصتملا ريمضلا مضو كما عاقل 3

 لاقي الف ( لصفالا ريت ! نم رصخا لصتملا ريمضلا نال ) روك ذملا ضرغلا توفي

 هايا تبرض هتب رض لثم يف
 كلذ نع لدعي الفا س

 نإ را روض وأ لاصفتإلا حجرتب والاصتالا رذعتإ ثيح الا الك

  .ناامقنالا ضف لامزالا] ردسعي نيا "ىلإ

 صيصختلا واماتهالا ريملاب دصقي ثيح 0010 دمع 3

 7 كايا هعيطغا وحن لف رعالا ىلع فر ءالا ريغ مدقي كددح 5 ديعن كاياوحن

 روصو ريعصل !نوكي يح 3 هايا هتيطعأ وحن انظنلو ةيترناريعتلا ديت شلل

 وحن ”عوفرملا ىلا فاضم ردصمب ابوصنم نوكي ىيح ه كايا الافاخا ال وحن

 لوسرلا نوجرخي وحن 46 3 الوصفم نوكي 02- 5 كايا ذاتمالا سيح نمت جي

 هل ماع نارك ناس 1: كلفاو كبهذ لأ اهي الوحم نوكي ثييح 3 . ماياو

 ادتمم ةءوقو يف درحتل 6 0 هلماع نولي ثح نوكل متناول وحن ًاردقم

 تح ١ نيرممب متنا ام وحن يفأ فرح هلماع نوكي ثيح 3-5 نوولفملاه وحن

 ركل يل ول سابتلالا فيخو هل وه ام َلَع يملا يرجي



 تسمم هيجدج نيمو مل وس و يمنا ١ ل ١ 1 ١ ١ رج او رسج برص سس يمص دوج عج سس هس و سم سس

 بجاوو زئاج نامسف 2

 رائتسالا زئاجلاام س

 ريمي و ( رهاظلا هفاخي يا ) هريغ عفري و هعفري نا هلماع يف حصي أم وه 5

 ص واوه لصفنم ا ريصلاب 42

 ءامنلاىلا دعص وحن ةضحلا تافدلاب و ةيئاغلاو بئاغلا لعمل  مفري هنا يأ « حاضيا»

 أارج لهو يب م يا قيدص ا ةرهاط مير ءو يث يأ موقث دنهو وه يأ

 راثتسلا نحاول

 هنعربعي و ( رهاظلا هفلخي ال يأ )هريغ عفر. نا هلماع يف حصي الاموه 3

 نحنو تناو انا لصفتملا ريصلاب

 لدفبو نحل يا موقنو انا يا موقا وحن اقاط» للكتملا لعفب عفري هنا يا( حاضيأ )
 هنع بوني امم وا تنا يا ةوحم درفملا رمالا لعفبو تنا يا موقث وحن درفملا بطاخنلا
 ٠ تنا يا لازن وحن لمفلا مما وا برضا يا ١ ديز اب وضوح نادل

 ريم | راتتسا بجي ليضفتلا مساو ةيراقملاو بحعتلاو ءانثتسالا لاعفا « هيبثت »

 لعتس 5 بئاغلل اهنال لصالا فالخ 1عابلك يح

١ 

 نر
 يناثلا تمت (طخو لوالا قوف طخ مضت ناب يلي ام يف هزئاج نم راتتسالا بجحاو زيم 5

 - يضمن انناف 8 ٠ بهذي كوخاو يأت تنا ٠ ةقرومو ةرهزم عيبرلا يف راجنالا

 ايندلاو نيدلا نسحا ام ٠ مان لزت مل تناو تدرغرويطلاو تقرشا سمشلاو تنا رم
 كش وا *:انيلا ضغبا المع كرشو انيلا ةبحا المع «دسحاف م انربتخاا اذا « اعقتجا اذا
 لطابهللا الخ ام يش لك الا :اهرهشي دري ملو أقيدص فسوي ناكو ٠ قرغب نا سرطب
 «٠ لابلا لع الا نات الو دحال مودتال لاخلا : يدس>- ىرب دق اح متكا يلام

 ٠ بدبحلا اهيا اعادو ٠ ةلفغلا نم راذح



 ني راقت

 تقرع ا" هتكَرب ”الك يلي ام يف فورحلا نم اهب لصتا امو ةلصنملا رئاضلا كرح 5

 اوضرا ديما اهيا تف مارك الا 15 يلع كلل يدلاو اب 00

 3 دز يفاش اي اوحرفتال ٠ هللا ىضر يف توملا يشختال دنه اي 5 داهتجاب ذاتسالا

 ريغا مكعل ديري وبف اوذخ هنمو اوقث هبو اودمتعا هيلعو 0 ةيالولا قح

 «كئناو مقح اًمذخا نالجرلا اهيا اهنا . ةميظع همعن _تلن ميرم اي تنا٠ دسالا تمزه

 نيهذ امو نكل نعتباو ةعابلا ىلا نبهذا ناق تايكحلا ٠ نكلاجر ”نتبضغا دق ءاسنلا اهتبا
 ركشلاهيلعو لذضفلا مهلو مهنه : ي ماقو يم الغ >تمركا ةلهيلع اكوتاياصع هذه ٠ نعتبيل

 ةبوصنملا"ةلضتملا رئايشلا مو عوقرلا ةلستلا رابعا مس(. 1) لق نير 0

 اهتاكرحب اهلك رئامضلا كرحو ماو اعراضمو ايضام

 لص

 رتتسملاو زرابلا ريمضلا 2

 عوفرملا لصتملا ريمشلا امسق < س
 رتتسمو زرأب نامسق 2

 زرابلا ريما لإ لل

 لعاف بئان وا العاف نوكيف لعفلاب لصتن ظفللا يف ةروص هلام وه ج
 اهركذ مدقل ينلا انو ءايااو فلالاو واولاو نونلاو ءاعلاك

 ركتسملا ريمكلا ا سس

 هنوكل ةنع ننسي ملام نككو (,. كفيف ظفللا ىف ةروض هل سيل اموه يآ

 لصفنملا ريمضلاب ةي راماا ليدس ىلع هنع اوربعو اردقم ريتساف هنم. دبال راك« ةدمح

 وهو تناواانا وحن عوفرملا
 ريمضلا اذه راتتسا آيق © س
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 وحن درفملائاغالاهدحو ءاهلاو كب رمو كم ركاوحنةثنوملا ةبطاخلل ةروسكمو
 ماكتلل ءايلاو اهي" مو اهب رض وحن ةيئاغلا ةثناولل فلالا عم ءاطاو -هب "رعو اهبرض

 أنب رمو انبرضوحت اقلط نيملكتملا انو يب ار مو ىنبرض وحن انا ةوهو 2 ذم درفملا

 اد اي وحلو سلا رئاعم نوكت ةروك لملا هايلاو ءاياو فاكلا نا. (!1١ اهيبنت )
 لعفلاب ةهبشملا فورحلا عم يناثلاو ينب رضو هب رضو كب رمخ وحن يدعتملا لعفلا عم لوالا

 اهيلا فيّضا اذا رخ. رئامض نوكتو ينناو كناو هنا وح اهتاوخاو نا يهو مسالل ةبضانلا

 ٠ يوت هبو كب وحن رجلا فرح اهيلع لخد اذا اذك و يباتكو هباتكو كباتك وح مسالا
 درفملا بطاخلل ةحوتفم نوكت فاكلا نا مدت " هعجارف اهكح مدقن دقف( ان ) اماو
 عمجلاو ىنثما تامالع اهب لصتا اذا اًقلطم مضن اهنا اضيا ٍلعاو ةدرفملا ةبطاخل : رزوكتف
 ٌفلالا نع تدورفنا اذا ءاملا نا "* ”نكب رضو كب زضو اةيرض وغ انش ومو ف
 'هلو نهب رضو مهبرضو امهبرضو هب رض وحن ةمفت عمجاو ىنأملا تامالع اهثق وا طقف

 تناك ءاوس رسكت اهناف روسكم فرح وأ ةنكاس هاي دعب عقن ملام نهنمو مهل املو هنمو
 ُثيسو مهيلعو امهب و هراد يفو .هيلعو هب وحن عمجاو ىنثملا تامالع اهب الصتم وأ ةدرفنم
 ناي حا انك رد عابشا بجو كرمت دعب اهدحو تناك اذا املا هذه نا من نهراد

 زاج نكاس دعب تناك اذاو ( يعبو ومل ) كح يف يعف هبو هل وحن اهسذا فرح اهنم
 تناك ءاوس ملكتملا ةاي يف لصالا نا © ارج لهو_هيفو ةنم وحن اهسالتخاو اهعابشا

 يمالغو ”يانف ون يف ًابوجو عفت اهنا الا نوكسلا ىلع ءانبلا رج ريموا بصن ريم
 اهقبست اذلو اهي ناكاذا اهلبق ام سك بجي و كلذ ريغ يف ازاوجو ”ينهومو ”يضاقو

 فاكلاو ءاعلا يا رئامشلا هذه قحلي اهنا 5 ٠ لتس م اب وجو لعفلا مم ةياقولا نون
 ىلع ةلادلا ملا نا 7 مدقث ؟ ثيناتلا وا ملا وا ىناملا لع لدت فورح وه امنا ءاحلاو

 مفلاب كرمت اكبر بجوي ام اهل ضرعي ملام نوكسلا اهكح نيلقاعلا روكذلا ةعامج
 مهئاها مهو ناطلسلا مرا متنا وحن ءاحلا وأ فاكلا دعب تناك ءاوس ًاسالتخاو اعايشا

 لاكتالا :مهيلعو ةاجنلا_عهب وحن امل اًءابتا رسكت اهناهث ةروسكملا ءاملا عم الا'زيمالا



 رورو تبومضتعو عوفرم ةثالث 3

 ةلصنملا عفرلا رئامخ ركذا س

 ةحوتةملاو ا ) ًاقثومو (؟ لَم ) درفملا مكتمل ةموهضملا ءانا يش َج

 نونلاو تب رض وحن ةدرفملا ةبطاخملا ةروسكملاو تبرض وحن درفملا بطاخلل
 ةياجل واوان رضيو نيرض وح تاالقابلا ثانالا ةماقم ةحوفلا 0

 اترضو ايرض وجت ًاقلطم ىنثلل فلالاو نوبرضيو ا وحن نيلقاملا روك ذلا

 نيماكتملاعمج انو يب رضاو نيبرضت وحن ةبطاخللا ءايلاو ٠ نابرضتو نابرضيو
 أنب رض وحن مللي

 تامالءاهب لصتا اذا ًاقاطم باطاخلا ىف "مضت ةروك ذملا ريعمتلا ( ءاث )ا هيد »

 الا عقن ال . هذه ةلصنملا مفرلا رئامض نا "ندب رضو متب رضو اعبر وحن عمجاو ىنخملا

 هذه نم نيلكتملا عجريعض ( ان ) نا ” ٠ لمفلاب الا لصت ال اذهلو لعاف بئان وا ”العاف
 وحن اهلبق لعفلا رخا نوكس اهتمالعو_لعاف بئان وا العاف عفر ريمض ةرات نوكت رئاضلا

 انيرسض وحن اهلبق لعفلا رخا كي رحت اهتءالعو بصن ريض نوكت ةرانو انب “ساو انب'رضآ
 وت رهاظلا ممالا اهيلا فيضاوأ ائب رمان رجلا فرح اهيلع ل خذ اذا رج ريغ ةراثز

 الا مضولا بسحب نوكسلا ىلع ناينبم ةروكذملا رئاضلا نم ءايلاو واولا نا + انمالغ
 امهلبقو نينكاسلاءاقتلا دنعكلذو امه. نات ةك رحب امبكب رحت بجوي ام اهل ضرعي دق هنأ
 ال وحن يف هايلا رسكتو موقلا اشخت ال وحن يف واولا ذئنيح مضتف اهسناجت ال ةكرح
 كل ذو ةقرافلا فلالا م" ةروك ذملا ريعملا واولا دعب فلا ةدايز بحي ه ٠ ودعلا_يشخت

 ناو اوب رضي مل وحن بوصنملاو موزحلا عراضملاو اوب رضا وحن رمالاو اوب رض وحن يضضاملا يف
 اهنع ىنغتسيف هوب رضي ملو هوب رض وحن يف اك لصتم ريع اهدعب عقب مل اذاو اوب رضي

 ةلدتملا رجلاو بصنلا رئاعض ركؤا س

 كب رمو كبرض ومن ركذملا درفملا بطاخلل ةحوتفم فاكلا يه ج
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 بئاغلا ىلع ةلالدلل فرح اهدعب ءاهلاو (ايإ ) هنم ريمشلا ظفلف ليبقلا اذه نم بئاغلا

 ًاقنومو ارك ذم عمجاو ىنثملا ىلع ةلالدلا فورح اهدعب اهلاب لصتا امو اهعيمحي يف

 اليلقماللا دعب و | ريك ءافلاو واولا دعب ( يهو وه' ) ءاه نيكسن زوجي ( هيبنت )

 ٠.اومل يه'و وهفوح

 ني رات

 ةكرح طبضاو ماقملا هيضغقيامّبسسح لصفنملا ريمضلا ةغرافلا عضاوملايف مضا
 . نعت مر

 ىافتيال نيذلا ( ) دغلا لاجرو دغلا لاجر ( ) ذيمالتلا اهيا

 قبدصلا مركيامناو يتيدص ( 2 )لجراي( )الإ نطولا نأش عفر يف
 اهيا . نيملاعلا ءاسن ىلع كلضفو هللا كافطصا يلا ( ) ميرم اي ( (

 ال نساك كمت نإ » ىزاقلا ةريسوانوسلا ةرق# » نامداقلا
 “ » ةيعاّتجالا يطا نكر « » ءاسنلا اهتيا ٠ ةب رغلا راوىلا اكعوجرب

 همدب ٍلادف « »إو ينقلخ عوسإ ٠ ةيعامحالا ةئيطا دسفتف نكفالخا دسفت نأ

 4 »و تجر: يباصا ضعب ينراز « يكبت « » و ةرأا لع تررع

 » هعسلا بوغلا ذي ز . كلمن ام نوكلمت « »ول ٠ هزنعلل اذك عضوم ىلا

 * ”نهحيباصم عم 8 ز نذخا يناوللا 4 0 تايكذلإ ىراذعلا «

 لصف

 لصتلا ريشا يف
 لصتملا ريمتغلا ام س

 لالقتسا مدمل ىرخا ةلك عم هماختلاب الا هب ظفلتلا نأتي الام وه ج
 ٠ رايتخالا يف الا دعب هعوقو حصي الو هلخفل

 هل كارغا تح نم لصتملا ريمَضلا ايها ص



 : لما

 ةدرفلل اعلا ركب در ودع متنأو ءانثم اهتاو باخ درفلل (ءانلا حئفب )تناو

 ابطا مضي هو 1 ل (اهديدشتو نوبلا حتفب ) 'نتناو اهانثأ اثناو ةطاخلا

 مفو ءاملا ركب كو هن :( ملا نوكيا موا أمثو بئاغلا د درفلل واولا حتفو

 . أهعمج (اهديدشدتو نونلا حتفو ءاملا مضب نهو اهاندل اهو ةدرفملا ةئ ةياغلل ءأيلا

 ةب وصنملا ةلصفنملا رئامغلا ركذا

 ماكتملا ةففتع(ةريخالا ءايلاحتفو اهدعب ءايلا ديدشتو ةزمهلا رسكي ) ”يايإ يه ج

 (فاكلا حتفب) كايإ و ( اةنومو اركذم ) هعمجو هانثمل انايإ و ( اًقنومو (ركذم ) درفملا

 0 « ميما نوكسو فاكلامضب , مايإو هاش (فاكلا ضب اماياو بطاخملا درفلل

 ةنكايإو اهاننأ « فاكلا مضب » امايإو ةطاخملا ةدرفلل «ناكلا رسكب» كايإو

 درفملا بن غلل ( ءاحلا فب ١ مايإو ان ( اهديدشتو نوللا حتفو فاكلا مضب )

 ةبئاغلا ةدرفلل اهايإ و هعمل ( ملا نوكسو ءاملا مهب ) متايإ و هانثم امهايإو
 امج ( اهديدشتو نونلا ستفو ءاحلا مضب ) نعاياو اهانثا امهاياو

 يف( مو وه ) ظفا كلذكو ملكتملا ريمض هتمرب وه ( نحنوانا ) ١ ضن 21« فلل |

 ارهك اًنومو يكذب ماو ةينثتلا ىلع لدت فورح امبقحلتف دار هاا ريغ يف ام أو دارنا

 ا فور هب لصتا امو طقف نا وه اهيف ريمضلا ظفلف ابعورفو تنا امأو ' "نهو مو

 روك ذلا عج لعد ( فلالا عم ميلك ) ةينذتلا ىلا مث اهعيمج يف ( ( ءاعلاك ) باطحلا لع

 اري كلذكو ةحوتفملا ةددشملا ( نونلاكا) ثانالا عمج لَو ( اهدحو ياك ) نيلقاعلا

 اهدعب هايلا دي دشآو ةزمحلا رسكب ) اهدحو ايإ وه امنا هيف ريمضلا ظفلف لصفنملا بصنلا
 ذأ هو هعمج لَعوا ( ءايلاك | درفملا ملكتملا ىلع اما لدن فورد اهب لصتي امو ( ا

 يملا لمادا لالا زوالا ركذلل ( ةحوتفملا فاكلاك ) باطلا َلَعوا ( انك)
 وا فاكلا دعب ( ميلك ) نيئفاعلا روكذلا ةعامح لوا ( فاكلا دعب فلالا عم يبملاك )

 ريمي اذكهو تبار 0 دعب ةحوتفملا ةددشملا نودلا5-) تالقاعلا ثانالا عمح لع
١ 
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 ردان وهف ارافسا لمح راما لفك هلوق اماو

 نبرع

 نيب لوالا عضت.ناب لمخلا هذه يف يكملاو يونعملا نم يظفللا ريمضلا عجرم زيم

 ب اذبك طخ هقوف عضت ثلاثلاو نيعمجت نيب يناغلاو نيلاله

 د حالا و هباتك عبط: :ايحلم هورداغ ام (سراف ”هتفرع (دبزو هتأرق ”باتكلا

 اللا ٠ ءااونرألا مركا ٠ ةرمع هير فاح ٠ راخعا هتوناح يف . اهبسئر ةسردملا

 اما ١ تسوي ذيل م باجحلا يف تراون يه : نيخلا يعف اوعنقا + (ديز هلام
 را ٠ لئاز ماعلا وه ٠ هتملعت آم فرصلاو ٠ هعظفح وحنلا : ناديزلا "يلا قيسحاو

 ٠ هبطع نم تذقنا ابطع ' هبرو ٠ هارون رجلا بارا ٠ اذيلت ”هب ر٠ ئوقتلا ىلا برقا وبف

 قئازإلا ينأت ام يتح ”نيبلا وه ٠ ردلاخ هيلع تدّتعا

 لص

 لصفنملا ريمضلا يف

 هعضو رابتعاب ريمضلا امسق سس

 لصتمو لصفنم نامسق
 لصفنملا نيعمتلا امس
 انتاه 'ظفاي لب ىزخا ةلك مم محتلي نا جاتحيال لقتسم ظفل وه 3

 ملا وهالا برمغ امو برض وهو تناو انا الا ماق امو اناو تنا وحن الا دعب ععيو

 هبارعا لحم رابتعاب لصفنملا ريمضلا ًامسق < نس

 بوصنمو عوفرم نامسق ج
 ١ ةعوفرملا ةلصفنملا رئامضلا ركذا

 اتناومو (ركذم ةعمجو -هانثمل نحنو اًقنومو ؟زكذم .درغملا ملكتلل انا يش ج
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 هقوف ام ةبتر اي واسم هلمحي ام فراعملا هذه نم ةبترم ىنوا وهام أطيب دق « هيبنن »
 فرعا للعلا ديز ناك (انا) لدب ( ”ديز ) لاقف اذه نم, قراطلل تلق اذا كلذ لاثم
 هب صخخم مساب ءادعبا:عماسلا نهذ يف هنيعب هب ىمعتملا ءراضحال ( انا ) ريعتلا نم انه

 ني رات

 ةركدلا تتطخو ةفرعملا قوف طخ عضت ناب ةيلاتلا ظافاال يف ةفرعملا نم ةركتلا زيم
 يف ولم لابو رمع كلم ؛ةوهرف دنع هتازتت يلف هتوحأ هيزط نشل

 هيف تياص دج بر "نجاد ريط : ىتفلا ةنبز ملعلا ٠ يملاولا ىلا حوتفم باتك ٠ هينيع
 كمركا يذلا: الجرف تلكا ٠ ءئرما لككأ بجاو مارتحالا ٠ ةبيبشلا بذهت ةسردملا

 البر فلا:نم ريخ ةرمشم ةرجش ٠.ةنسج :ةاباقم مهتلباق يدب ذخ ”لجر اي ٠ .هيلا تأسا
 ٠ انياا تدر انةعاضب هذه ٠ يباتك اذه ٠ هواونا تئفط ليدنف بر ٠ ةوُع

 ”مماحلا ريرج اي. انتممج اذا. ملغم ينئجل يئابا كتلوا

 فرعالاف فرعالا يا اهبتارم بسحب ةينالا فزاعملا عض ١

 الع اجر اننا سراب ٠ دوز مالغو ٠ كوبا ٠ يذلا ٠ مالغلا ٠ نحن ٠ متنا وه

 ٠ لجرلا ٠ مث ٠ كئلوا ٠ ناتأرملا كناث ٠ قشاو ٠توريب.# كاز ٠ كلذ ٠ اذه ١ انه ٠ءام

 ءاذه مالغ ٠ يتاوللا نيذلا ٠ دادغب ٠ كلانه ٠ فرصلا نم ما وهلا ٠ رجشلا ّلع رمشلا
 لجرلا مالغ ٠ هوبا تام يذلا باتك

0 
 ريهشلا يف

 ظ ا ريمملا ام ١ س

 #11 رهاظلا مسالا نع هب ىنكي ظفل َج

 راعالا اذه يملا آيسق م/ ب
 نال )اهعورفو تناو اناك بطاخملاو ملكت هتحن لخدي و رضاح نامسف َج
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 مومعلا يف هلخاد صوصخلاو

 لا هلوبقل .ةركحن وهف .لجر لثم فييرعتلا اهيف ةرثم لا لوبق“ ج

 لجرلا لوقتف ةفرعم ا هتروريصو

 سنج دارفا لك "الماش (ماع هلولدم ناك لا لوخ دلبق لجرلا نأ يا ( حاضيا )
 في رعتلا ىنعم اذهو لاجرلا سنج دارفانم«نيعمب اصاخهلوادم راص لا لوخد دعب و لاجرلا

 ىلع ةلخادلاك هيلع تاخد ام يف في رعتلا رث'وتال لا تناك اذا ١ « هيبنت »

 هفرعتس رخآ ضرخل نوكت لب ةزكتلل ةمالع نوكت الف ثراحلا لغم ةلوقنملا مالعألا
 وهاد لا لوقب هيلع لديف امو نمو يذك لا ةنقتب لبق: اللام تاركللا نم ؟

 سنجلا دارفا نم نيمب ةديقم ىهف صوصخلا لع هل دلل تعضو آت ج

 سرطبو ديز لثم

 : ' ةفرعملا عون سس

 لاب فرعءملاو لوصوملاو ةراشالا ميماو .لعلاو ريهصلا ينو ةبعبس. جا

 ءادنلاب ةدوصقملا ةركتأا'ث ةضحب ةفاضا ةفزعم ىلا تفاضملاو
 ةي واستم فراعملا هذه بتارم له س

 ظ ضعب.نم فرعا اهضعب لب الك ج
 , للعلا ث بئاغلا مث بطاخلا مث فراعملا هذه. فرعا ملكتملا ريع نا « حاضيا »

 مث ديعبلا مث طضوتملا مث بر رقلل ةراشالا ع ناويملا نم هريغل مع ناسنالل مث ناكل
 ةيسنجلا مث ةيقارغتسالا مث ةيدهعلا لاب فرعملا مث كرتشملا مث صتخلا لوصوملا

 يفف فرأعملا هذه نم هريغ ىلا فاضملاو معلا ةينرك هتبئرف ريعمتلا ىلا فاضملا اماو
 ةراشالا مما ةبنر ينف.ءاددلاب ةدوصقملا 5 كلا ةيئزتاماؤ هيلا فيضا,ام ةبتز



 0 ٍ ع

 نيرامت

 تحت نم طخ زخالا و قوف نم [امخ لالا ىلع عضت ناب لوما نم لماعلا زيم
 يشمي شيرق” نم "باش هأرف , شي رم ٍةدايع:نم اذوب يمصداعلا نب ”ديعس جرخ

 ”ةجاح ىلام.لاق .ةجاح كللأ هل لاقو هيلا تفتلاذ .هراد باب غلب ىتح ”هاشاق ”ءادحو
 م٠ كناكم ٠ كيف هللاكراب لاقف كحانج لصا نا ”تيبحاف كدحو ىثمت كئيار يننكلو
 هيلا اهعفدف شرد فالأ ةيشع اين 110 جرخاف رهازنم ىلا لخد

 رخالا كرتنو نيسوق نيب ل والا عضن ناب يونعملا لءاعلا نم يلذفللا لماعلا زيم 7

 ايندلا تلقا اذا ٠ يافا هللا ]عب ٠ نظلاب ةقثلا لقعلا نم سدل ٠ رظنلاكر بلا سيل
 هبلق هب رغصاب ءرملا ٠ هسفن :رساحم ٌةتبلس هنع تربدا اذاو هريغ نساحم هتطعا هرملا ىلع

 باود يطخأ ن٠ اهنصي مل الهاج اهب عزان نمو :اهنهب مل هيلع هسفن تمرك نم ٠ هناسلو
 ”هركلاو نونأت ام هللا هركيو ٠ فلتلا دراوم هتدروا لءالا

 طخ لوالا ىلع عضت ناب فرصتملا ريغ لماعلا نم فرصتملا لماعلا زيم 217

 تحن نم طخ رخالا ىلثو قوف نم
 ٠ .(ديز نوكي الو موقلا هاج ٠ -اعمعتجا اذا ايندلاو نيدلا نسحا ام

 ا لاف هترغل 0 انهح< تيلاي

 13 ا_دئاوج تانبا اف اًدبو متنب ٠ مرو فلا رشع ةسمخ يلع: . بهذ لاقثب اذه

 ةلخ اهب مركحا ٠ نئاحلامداهلا سب و ٠ نيمالا+ داما معن ٠ مدع” ىلع الضف مهنمينلا
 ةيشاوح ادع ام باعكلا تظفح ٠ تقدص ابنا زل

1 

 ةقرعملاو ةركنلا يف
 كك

 سنجلا دارفا نم درفب ةديقم ريغ موملا ىلع ةلالدلل تعضو ام يش ج
 صوصخلا ىلع ةلالدلل ةعوضوم امنال عرفلا يب ةفرعملاو ىلصالا يثو لجر لثم



 لومعملاو لماعلا ةبقر ام س
 مالكلا يف امهنم لكل وه يذلا ماقملا 3

 لماعلا ةيتر يف لصالا ام, س

 لع مدقي لماعلا نا, يإ لومحملا ةبتر لبق نوكت نا اهيف لصالا

 اهضعب غم تالومعملا بتر يف لصالا ام . س

 ةلضفلا ةبثر لقاوركت نا تالومعملا نم ةدمعلا ةبتر يف لصالا

 لعمدقي هنع ىنغتسي ال امو تفرع ام اهنع ىنغتسي ةلضفلاو اهنع ينغتسي ال ةدمعلا نال
 ا هيلع 0 وا عنا لصالا اذه نع جرخام الا“ هنع عديم

 ضيا لماعلا مسقي له ض

 مذلاوحدملالاعفاو فور 0 دماجلا وهو:فرصتمريغو فرصتمىلا سقي معن

 تايائكلاو ددعلاو ةمهبلاتاذلاو فاضملاك ءاعمالاضعب و 'انثتسالاو 0

 | م ىلا طنلاب ترصتملا لماعلاو فرضمملا ريغ لماعلا نيب ىرقلا اها نس

 . لاوس هيا اقلطم بيترتلا ظفح هعم بحت فرضتملا ريغ لماعلا نا 5

 هلاصتا أضيا او اهني غم ددعتملا هلومع» ءازجا نيب وا ةلومعم نيبو هنيب ناك

 ال هسفن يف فرصتي ال ام نال ) 'هنع هفذح زوجي الو ءيشب امهنيب لصفي الف هلومعم

 هلومعميف فرضت هناف كلذ لك يف فرصتملا لماعلا فالخي هريغ يف فرصتي

 كلذ ريغو الصنو ًافذحو ًاريخاتو مدفن
 مم ةروكذملا فرصتملا ريغ لماعلا ماكحا فلاخي ام مالكلا يف درو اذا « هيبنث »

 اهياع فقتس 5 ةصوصخم عضاوم يف هلاعتسا دزطا انم الا هيلع ساقي ال ذاش وبف هلومعر

 هجم نوهلبلبس



 كل ١

 ؛اذك لمعي ثهناف اذك ناك ام لك هيف لاقي نا مص ام وه َج

 يعامسلا لماعلا ام نس

 الا ند :اذك لمعي اذهو اذك لمعي اذه هيف .لاقي نا مص اموه ج

 ىتم ”كناف وررْمع'ءالغو دي ز ماق تلق اذا ام يف ينانتقلا لماعلا نا يا « حاضيأ »

 . يف ةيفاضالاو . لوالا «يف .ةيلعافلا 'ةلع تفرعو ورمع يف مالغ رثاو دي ز يف ماق رثا تيار
 باتكودي راد يناثلا .ّلعو ركب. مجرو ورم بهذ لوالا لع سيق نا كنكما يناثلا
 اذك لمعي اذ ناك ام لكانلوق ىنعم اذهو ةيسايق لماوع:يحف اًرج:لهو و رزمج

 يعفاالا سيل بصنت يو ٠ مزجت ملو ١رجت ءابلا.نا كلوقكف يعامسلا لماعلا اماو
 اذك لمعي اذهو اذك لمعي اذه انلوق ىنعم اذهو اهيلع- ساقي ال اهنال ةيعاعش لماوع

 مالكلل يرورض لماعلا له س

 لومعملا يف لماعلا لمع بجوملا ام .س

 مكحلا اذه ىلا ًادانتساو هانعم ربظيل لومعملا مزاللا بلطلا وه امنا ج

 تاذلاو رديز باتكوجن هيلا فاضملا يف فاضااك دماجلا مسالا لمعي نازاج

 ارج رهو اعيز ”لظر يددع وحن زييهتلا يف ةمبهبملا
 لجملا هل نمي تالا مالا

 فرحلاو لعفلاك ملكلا عاونا نم عونب أاهنم صتخا امل لمعلا قحي امنا 3

 أذْنأف مزاوجلاو بصاونلاك و ٠ هب امهصاصتخال مسالا يي لمعلا قح 7 ناف

 صتخم ال ام لامهاب كح كلذلو أضيا هب اببصاصتخال لعفلا يف لمعلا لح

 هعضوم يف كلذ بدس فرعتس اكبيتقوسو نيسلالاهاو ةيفانلا ام لامعاك



 : نو

 هعثم جرت رتش وحن طسولا كرحشم ناك اذاو هفرص بجو حونو

 ماجعالا ةغايف اياع اعوضومنؤكي نافرصلانم منمبا اذه يمجتالا مسالا يف طرتشي ؟
 هب تييعس اذا: ماخك فرص كلاذك نكي مل ناف ةيب رعلا تاركلا نع ب رغ (يبنجا لليل

 هنم ىعتأم وهو ةيمجلا ةيش ةيملعلا عم هيث عمتشجا|م فرصلا علم ف علا قحلي "

 ًاهيبش اذه لثم ربتعيف لجر مساوا ةيرق مسا نودبمح لثم ماسلا رك ذملا عمح ةغيصب
 راشعالا اذببو درفملا 5 عقل ا ا همف يفبلا ةدايزلاب يب رعلا بولسالا هعفاازغ يمحتالاب

 ظ لعلاعم سداسلا عونلا امس

 1 ناك ءاوس املطم من اذهو ءاتلاب اثنوم 92 ناك 11 2 وفه 6

 ىاثومنأك و١٠ ىنالث ريغرااشالث ةحلطو ةلخنك ؟ ذإ وا ةدروو ةمحافك ىز ول

 داعس وحن فرصلا نم عنمي فرحا ةعبرأ قوف ناك نا اذهو ءانلا نود قنعملا

 طسولا نك اساوا ندع 3 طرسوأا ا فردا ةثالث ُُط ناك زل 1

 نه اضيا عنو ءآرها من ديز ل نع لوقنم وا 1 , لثم يمجا 51

 زاج لوقنم 7 يمجمتا ريغ طسولا 0 ايثالث ناك ناو ٠ ا فرصلا

 لاه لثم هعلامو ةفرص

 فرحا ةعبرا ىلع عوضوملا اظفل ءاتلا نم يلاخلا ثنأوملا ملعلا عنم امنا ١ ( دئئاوف )

 رك ذم هب يمس اذا اذه مني اذكو ٠ هاتلا ماقم ماق عبارلا فرحلا نال بني رك
 تماق طسولا ةكرح نال طسولا كرختم فرحا ةثالث ىلع هنم ناك ام اضيا عئم امناو

 لصالا ىلع اي رج هعنم زاج رك ذم هب يس اذا اذه نا لع ٠ لوالا يف عبارلا فرحلا ماقم
 دنع ركذملاب سبتلي الثل ركذملا نرع لقن ام عنم امئاو (ركذم راص هنوكل هفرص زاجو
 دقق هنال هفرص يحي هناف دنبك طسؤولا نكاس رك ذم ثن'وملا نع لقث ام اماو ٠ هفرص

 ةفصةئاق ون يف هيف رثاوت ملو الع ةماف وحننيف اهب وسم عنم يف ءاثلا ترثا اهنا *



 عا

 كلذ فرعاف هل وه اع جورخلا قحن# لف هلصا نع دعبب الف مسا نع لوقنملا اماو

 علا عم عبا | عونلا ام س

 نع نالؤادمم :اهلبنأف لعازو نم لفن :-الؤدمم علا ناك اذااهيفوه .ج
 لدعلاو ةزعلل فرصلا نم اعنمث لحازو رماع وه ردقم لصا

 انه لدعلاب دارملااه س

 يلصالا اهانعم ءاتب مم ببس نودةيلصالا اهتغيصنعةملكلا ليوحت ج

 ءيَس هيلع ساقي الف مالعالا يف يعامم وهو

 لصحيل هنع ل دع” ىلصا هل ر دق لب يقيقح هل لصا ال لودعملا ٍلعلا نا ( دئاوف )

 رصخغي وهو فرصنم ريغ برعلا نع هنم درو ام عانثما حصي و ةيملعلا عم رخأ ببس هل

 هلوق يف مهضعب اهعمح ريغ ال مسا رشع ةسمخ يف
 ؟ يل 21 -و / 0 ١س - ا ه_-

 لحر رمع للمف ىلا .٠ 2 ولمن ا طضلا تنز نا
 م اخر 0 يد طا ا

 د في
 , , ا مسد ا 3 0 , 1 2-00

 لده اوو د 7 مهلمو لبه ردم علب ىجحو

 ةئيرق ريغب ةفرعم هنوك يف ههشا ام اضيا لدعلا مم فرصلا عنم يف رعلاب قحلب ١

 كلذو ىنعملا يف اهرثا يقي و ظفالا نم تطقس مث ةيظفل ةئي رقب اًةرعم ناك ام وهو ةيظفل

 ةيملعلا هبش عم لدعلاب امهنم لكم ننمف مث نمو لأ ةيدب فرعم يناثلاو دك "وما ريمجن

 فسوب و وقعا فرحا كبلز قوف ايمحتا ملاعلا نك اذاام ينوه 232

 ةمجلاو ةيلعلل ىفرصلا نم منهش ميهرباو

 ماسك طسولا نكاس فرحا ةث ” ىلع ناك اذا يمجعلا علا ذه نا ١ (ةدكللا
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 بك يدعنو كعب ل ا أكرن انكر معلا ناك اذا أاميف وه 3

 ا 11] ةهج نف لوالاو ناتيعرف امهو نكرتلاو ةبلعلل فرضلا نم منه هناف

 مدقق 5 ظفالا ةهج نم ةيناثلاو
 ا يجزملا 1

 هزبع ليزنب لب دانسا الو ةفاضاب ال ًادماو عسا نيممالا لمج وه ج

 فيتاتلا مات ةلزتم ردصلا ىف
 حفلا ىلع ىنيب احيحص ناك اذا لوالا مسالا ياردصلا رخا نا هانعمو ( حاضيا )

 ع ناك اذا بارعالا هيلع.قلعي يناثلا مسالا يا زجعلا رخأ ناو نوكسلا ىلعف الاو

 و تبو ”كبلعب تلخدو ةكيلعب هذه لوقتف

 علا عم ثلاغلا عونلا ام س

 ةليبق مسا لئاد وحن لعفلاب صتخم نزو ىلع علا ناك اذا ام ينوه ج
 0 ىلوالمفلا ناك امدب دارملاو لعفلا يف بلغي نزو ّص وأ سرف مسا رو

 نم سالا يف رثككو مسالا يف لقث اهنازوا ناف أو عبصِإو دك لمفلا يف هترثكلاما
 مسال ايف امل ىنع» الو لعفلا يف ىنعمّلع ةلادلا هلوا يف مث يتلا ةدايزلا ببسب اماو يثالثلا
 هل عبو لمعيك ءاملاب ثنوي امع الوقتم نوكيال نا ةظرشب 0 برعيو دب نإ لثم

 قرتشتف بناارث لغم لعفلا:نزو ننس فلاختال دئازلا فرملا ةكرح نوكت:ناو هفرصتف

 ا اوملا 3 ءائمالاو لامفالا نيب كرتشي نزو ىلع رعلا ناك اذا ١ ”(.تاهيمنت)

 فرصلا نم عني الف اهوحنو رفعجو بجر لثم
 لاو وحن مالعالاب صتخم وهف لعفلاب صتخلا نزولا ىلع مسالا نم ءاجام نا ؟

 ديزيو برعي وحن مالعالا يف نوكب هناف لعفلا يف بلاغلا نزولا ّلَع هنم هاج امو رعشو

 رضخاو ربحا وحن تافصلا يف نوكي و
 .ثيع“ 'ذاو ةيحستلا دعب اهتعطق فرصن ١ لثم لصو ةزمه هلوا لعفب تيعس اذا ع

 دعبي ,لعف نع لوقتملا نال كلذو ١اهلصو لع اهتيقبا فارصن أ لغم لصو ةزمه هلوا مساب
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 ىرتس أك عنملاب لقتسيف للعلا
 كلذ لو س

 فرص عنتمأ أهنم ةدحاو اهثادحا ىلا مضنا اذاف تايظفا قاوبلاوةفصلا ليبق نم

 مدقث ام لَم لعفلا يتيعرفب اممهبش لايكل هيف اندجو ام

 ؛امسالا نم فرصني ال ام عيمح اعون كك س

 فصولا 8 هثالثو ممل معمم ةعبس ياو اعون 00 5 يف رصحمن حج

 فلأب موتخملا عم دهحاوو ةيبرعلا داحالا غيص ىلع يراجلا ريغ عقتجا عم دحاوو

 ٠ اهيلع فقس ماكحا اهنم لكلو ةذونمأو ةروصقملا ثناتلاب

 ىمقالا عملا واعومج ا ىهتنم ةغيص ةيب رعلأ داحالا غيص ىلع يراجلا ريغ عما دارملا ( هيدنث )

 لصو

 فرصنملا ربغ لعل اونا ف

 فرصتملا ريغ معلا عم لؤالا عوالا امس

 نيتديقم ريغ نيتدئاز نوثو ناب اموتخم لعلا لاك اذاام يضوه ج
 ةدايزو ة يملعلا فرصلا نم عنك هناف ناورمو ناثعوناضمتر لثم ةملا ثىشب

 ىنعملا ةهح نم ةيناثلاو ظفالا ةهح نم ىلوالاو ناتيعرف امهو نوالاو فلالا

 امهنال فرسعلا نم ركعلا عنل بس ناتدئازلا نوئلاو فاالا: تناكافا'# ةدئاف»

 امهدحا نيعم هانبب ضعخا ذق امهنم لكنا يف ةدودمللاو ةرؤّصقملا' ثينأتلا ىلا اتهبشا
 ىلاقي الف ثينأتلا يلا قحلتال اكن أعلا هات ايهقحلا# ال اهذاو ثناوملاب رخألاو ركذملاب

 كلذ: فرعاف ةنالبحو :ءارمخ لاقيال 5< ةناورعو ةناضمر
 علا عم يناذّلا عودلا ام ' س
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 1 م مع ع

 نالخب دنع نكمالاو مهيلع ف خالاةمالع وهو ةيعسالا مسالا يف نكمت ىلع لدي يذلاوه
 هيف هلوخد عنتم سلف نياودتلا عاونا نم هريغ

 رجا غنمو طقف ني ونتلا وه اغا فرصلاب ذازأانا ةاحدنلاّنم نيققحلا ددع راتؤلا «

 ءاهسالاب امهيصاصتخا يف امهيخاتل ني ودغلا عنمل هبت لعج امنا ةرسسكلاب
 ١ يلق اواق ة حفلاب ابنع هوجوع د نا نوع لاق 1 اب: 4

 «ارحصلا يف ىدمحاب تررم وحن ةرسسكلاب رح ني ودتلا هيف نماف لأ هيلع تلخد

 لصف

 فرمملا 8-3 انين 0 هم يبلا تايعر ىلا 5

 1 يم أهجبسإ مس الا متع يلا تايع رفلا 1

 ثراتلاو ممملاو ةدقلاو نكاذلاو 0 و ةيفصولاو ةيملعلا يه ج

 تن أر اك مسق اهثدعو نونلاو فلالا ةدايزو لعفلا نزوو
 : تايعرفلا هذه ىمست اذام س

 فرصلا نم منته اهببسب مسالا نال لاعلاب ىحست ج
 نال لكلا مساب هزجلا ةيممست ليبق نم لسرم زاحم ةيمتلا هذه نا « حاضيأ »

 فرصلا نم مسالا عنم لع حل ةلءاكلا ةاءلاف ةلماكلا ةلعلا ال ةلعلا ءزج اهنم ةيعرف لك
 ٠ ٠كألذ فرعاف امهماقم موقي اه وا كللذإ نيتحلاصلا نيتيعرفلا عومجمب موقث امنا

 تايعرفلا هله لوصأ اه س

 ةدطاسبلاو لدعلل ةلاصالاو ةيفصولل ةيفوصوملاو ةيلعلل ريكدتلا يش .ج
 نزوو ثسنأتلل ريك ذتلاو ممجلل دارفالاو اهلها دنع ةممعل ةيب رملاو بيكرتلل

 .٠ ةدايزال د رجتلاو لمعفلا دل مسالا

 0 نا ريغ هبل مضني يزلا للعلا هذه يف لصالا ام َِس

 هذه نم هريغ هيلا مهني لصا امهنم الك ناف ةيفصولاو ةماعا| وه 3
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 فرصنلا ريغ مسالا يف

 فرسمهنملا ريغ مسالاام س

 اذلو ةيعسالا يف ةينكمالا رسفن لعفلاب هبشا ىذلا برعملا مسالا وه ج

 نكمالا ريغ نعل هل لاقي
 0 فيك مسا |!

 لعفلا هتبماشم 00 ا الو فرصلا نيوتت لبقي ال نا هكح َج

 لأ هيلع لخدت وا فضي“ ملام هرج ةمالع ةحتفلا نوكت لب

 لعفلا هيشا اؤامب .س

 لعفلا يف ؛ نيتالا نيتيعرفلا لثم نيتيعرذ هنمضتب ههبشأ ج

 كلذ فيك س

 ةيونغم ىرخالاو ةيظفل امهادحا نيتيعرف لعف لك يف نا خال

 هيلع ةدافالاب هفقوتو مسالا نم هفاقتشا امهو

 ةيملعلا هيف عمش# اما هنال نيتيعرفلا نيتاه لثم نمضتم فرصاملا ريغ مسالاو

 اك نيعيعرفلا ماقم موقي اموا ةيظفل ىرخا:ةيعرفو ةيفصولا وا ةيظفل ىرا ةيعرلو

 لكي الف هيلعو ةرسكلاب رجلا الو فرصلا ني ونف لبقي لف لعفلا هبشي كلذب و فرعثس
 لما ف 6 كتم دن تاكاذاالا عملا فيم لسن ثيل ١ الا هبش

 حصالا ىلع ردصملا وه امنا لمفلا هنم قعشا يذلا مالاب دارملا نا ١ «دئاوف» .

 لعفلا هيلا جاتحي يذلا لءافلا وه امناةدافالاب هيلع لمفلا فقوتي يذلا مسالاب دارملاو

 هجولا اذه نم لعفلاو لمفلل لصا ليبقلا اذهنم ممالاف هيلعو مما الا نوكبال لعافلاو“

 | مسالا يلع عرف
 هنال فرصلا ني ونت وه امنا فرصدملا ريغ مسالا يف هلوخد روظحملا نيودتلا نا "
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 أهنموهظفل نم دخاو هل سيل ام ول أو( ةنجلا ىلعال مما ) نورآعو نيعست, ىلا نوثالث

 هرفلا ةفيص مالثنال ريسكت عومج اهضعب و هنم ةلالدلا يف عا هدحاو ام نوآلع

 لصالا يف يئالث لكوهو هباب و نونسو نوضراو نونب اهنمو هظفل رييمت يا اهيف

 .اهضعب و نيئامو ةئامو نيلقو ةلق لثم رسكي ملو ثيذأتلا ءاه اهنع ضوعو همال تفذح

 هنافدرفملا ءانب هيف لس امم نولها ادور طورشلا فوكمت م اهكاو حيحصت عومج

 ذاش هحيحصتف ةفصب الو ملعب .سيل وهو لها ممح

 كاسم

 نيرع
 ةيلاتلا ظافلالا هذه رم ملاس ركذم عمج :ممحي نال ار عججا (10)

 هتيحالص مدع نايب عم نيلاله نب هعض كلذل اهنم حلاصلا ريغو ارجو ابصنو ًامفر
 بني ز ٠ مولم ٠ مثال ٠ سرطب 0 . يناوبص ٠ تاك ٠ سم ٠ يحييسم ٠ لجر

 ٠ هاريغ ( بلك مما ) قشاو ( سرف مسا ) قحال ٠ رحاس ٠ ديز ٠ - لضاف ٠ داعس
 قددص ٠ دنه ٠ ىرسك ٠ رصيق ٠ ةماسا + ليلخ ٠ ديعس ٠ دلاخ ٠ فسوي ٠ مركا

 0 ٠ ىلح ٠ ياش .ة لج ٠ .يناثبل ٠ ةمالع ٠٠ يت وريب ٠ يرصم يك

 000 ا ردم نجا نأ كش - نوسبحلاا هقاديع“ بك يدلل ةلعد
 ٠ حلفمملاس ٠ خا ٠ با ٠ نبا ٠ دي ٠ سأر ٠ فنك ٠ مل اع٠ ملا ضرا ٠ ةحلط ٠ ارش طبأت

 نير
 هبارعا, لاس رك" ذمعمج تاركلا نم عمجي امبرءاو ملا ىلا درفملا نميتالامالكلا لوحا 4

 ٠ رشنلاو هانثلا قبع ٠ ردقلا ليلج ٠ ركذلا هيبن شاع دقلف ( تيم حدم يف )

 هئاقب يخارتب هلماحو رثالا رختفيو ٠ هتدوم وذ هناك ىهابتيو ٠ هدلب لها هب لمحتب
 دي هتفطتخا ٠ بقاوثلا موحنلاك هنساحم تربظو ٠ بقانملاو لئاضفلا ةورذ مدس) ٠ هتدمو

 نمغب رلا يلاخ مركلاو ٠ هدقفا فرطلا عشاخ لضفلاف ٠ ٠ راثالا نيب هرثا تحمو رادقملا
 هسراحو هلفاكي كي دبعلا ئىدحو ٠ هسرادو هظفاح بدني ثيدحلاو ٠ هدعب



 و

 نيدي زلاب ترر»و نيديزلاتيأر وحن ةاركلاو ةحتفلا نع ةباين ءايلاب رجمو

 فورملاب عمجا اذه برعا اذامل سا

 ةفخ يف ءدريسعلا ارنا ةرثكب ىف :كلا هشا هنال 2

 هعفر ةمالع 1 تناك اذام سس

 ا ف 8 1 هيف أهلبق أم 0 نوب رضيو
 هرحو همصن ةمالع ءايلا تناك اذامل 0س

 لخدالف ايارئا١ مومضملا واولا' ىلع بارعالا روهظ عانتمال كلذ 3
 واولا لبق اماومض اي ءايلا لبق اماورسكو ٠ ةبسانملا ناكل ءايواولا اوبلق رجلا لماع

 اولعف 5 رجلا لع بصنلا اولمح ع ةفاضالا يف 5 روصلا ضعب يف ىنثلاب عمجا سبئلي الثا

 اهنوف ذجيكلذأو درفغملا مسالا يف نيونتلا اوةكرحلا نمهتاف اع 52 وعت ج

 لأ عميا ةكرحلا يقبت ثيح اهنوقبي و ةفاضالا يف يا نيودتلا فذحي ثيخ
 رجاو بصنلا يتلاح يف اهابق ام اورسك و اهوحتف اذالا س

 وجلاو.سصنلا ىتلاج يف اهلبق ام رنتك اماو فيفختلاف اهحستف اما

 ٠١ ىنثملاو مما نيب قرفلاو ءايدلل
 عمجا اذهب قحلملا ام سس :

 هل ةدروملا طورشلا ندم ولي هفلاخو 50 ارعاب برعا اموه

 عمجا اذهب تاقحلملا ركذا

 وهو هبابو ضورشع اهيءو عومجءاعسا اهضعب تاقحلملامذه نا ج
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 يمقن يف ريما نم كل لصح يذلا امو كلذ يب_تلعف ل ميرلا اهتبا اهل ةلئأق هلام

 بابلا كلذ ىلع يتيب يف ةئئمطم ةنمآ تنك دقو انه ىلا يناكم نم

 تنك 5 ىلناكم ىلا :كالضإلاو :كن مجَراَس لاف باقعلا نع يهفتا ميرلا اهل تلاقف

 حم تبهذ ىتح اهناكم ىلا عجرت كرا ةيجار كلذ ّط ةرباص توبكنعلا تغبلف ٠ الوأ

 ال“ تيبلا كلذ ةهج ىلا تراصو اهتلمحو اهب ترف بونجلا حير تبهو عجرت مو لامثلا

 هب تقاعتف هثفرع هب ترم

 ل
 هب قحللاو ملاسلا ركذملا مج يف

 ماسلا اكادلل عمج ام س

 نيديز دانودب ز وحن مالثنالا نم درفملا ةمالس عم مجللا ىلع
 ملاسلا ركذملا مح آنسق ع« 2س

 قتشمو دماج نامسق جا
 جلا الح ميل قماجلا يف طرشي اذام .س

 بكرقلاو ثينأتلا ءات نم ايلاخ لقاع رك ذا الع نوكي نا 3
 عجللا اذه عمجيل قدشملا يف طرتشي اذام

 نزو يلع ثنوت ,الوثناتلا ءات نم ةيلاخ لقاع ركذل ةفصنوكي نا 2

 ثناوملاو رك ذملا يوتسي امم الو ءالعف نزو لع الو ىلعف
 ركذم عم عمجي الف طورشلا هذه نم اظرش قعشملا وا دماجلا دقف اذا ( هيبنت )

 ٠ هب قحلم وهف ةروكذملاطورشلا هيف فوتست لو عملا اذه كح ىلع اهنم يتا امو ملاس

 ملاسلا رك دملا عم برعي اذاعي 2س

 بصني ونوديزلاءاج وحن ةمضلا نعةباين واولاب عفريف فورحلاب برعي جا
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 نيتأراااتلكو نيلجرلا الك تي.أرو نين أرملا اتلكونيلجرلا الك ءاج لوقتف رذعتلل ةردقملا
 رجلا يف اذكهو

 تاك رحلاب ةراتو فورملاب ةراث اثلكو الك اوب رعا اذامل ,س

 امه وبر عاف ىنعملا بناج اهيف اوعارف درفم امبظفلو ىنثم اًهانعم نال

 درفملا5 ةكرملاب مهوب رعاف ظفللا بناج اوعارو ىنثماك فورحلاب
 دوعو امهنع رابخالا يف نيبناجلا ةاعارم اتاك و.الك يف اضيازوجي ١ ( دئاوف )

 اولعج امنا ؟ اتبرض زا تبرض امهاتلكو نامئاق وا متاق امهالكل اقيف اهيلا ريعشنلا

 بارعالا عرف فورحلاب بارعالاو رهاظلا عرفرْيعتلا نال ريمضلا عم فورحلاب امهبارعا

 نيفرطلا نيب ةبسانلل كلذك امهوب رعاف تاكرملاب

 ثيناك

 هلاح لعب رتلا ءاَقب ملغ رماو يتلا فلاي يىنةلاتلا ظافلالاهذه ' نش

 انعب و بهمشا "سيدنا رخا رباك يف ينيعو رخا اباثك تي رتشا باعك ي دنع اه

 شيلا ىقتلا امو برحلايف لطب اههيلكو رمجو دي ز ٠ مبطم سرف ىلع انبكرو مهدا اسرف

 خا تناوانا ٠ ٠ امار .دسا نم تيشمو ىشم ٠ لبج امهناك لطبلا يقتلا ماسحلا ملبو

 نق ٠ ٠نذاو نذاو لجرو لجرو ديو دن و نيعو نيع انم لكأ ٠٠ ماو با نه قيقش

 عم ِتقو يف رمقلاو ربيعا يناراف ٠ عمسيلف ةعماس نا هل

 ىتلاىلا درفملا نم ينال مالكلا لوح

 ناماب هيف ت تكسو انبي ات لمو ,لاع_حنم باب يف 'تقاعنانو 5ع نأ »١1«
 هن لع تشكف م ماوطلا اهفوخ نماو 1 اذه امل رسب يذلا ىلاعت هللا ركشت تناكو

 رظنيل اهقلاخ اهنحتماف ٠ اهقزر لاصتاو اًهتحار لع هلل ةركآش يثو نامزلا نم ةدمه لاحلا
 اهتامحو هناكم نم اهتيب تعلتقاف.ةيقرش ةفصاع اير اهيلا لسرا ناب اهربصو اهركش ماود

 تاعجو اهتمالس لع هلا تركش كلذ ددعف ربلا ىلا جاومالا اهتفذقف رحبلا يف اهتمرو هب
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 . فورحلاب ىنثملا برعا اذال س

 ةفخ امهو اهنابساني نيرءاتضتقاف مالكلا يف نارودلا ةريفك ةينغتلا نال 3

 ريشكت نم (زارتحا بارعالا روبظب لالالا كرتو فنلالا هو ةنغتلا لع ةلادلا ةمالعلا

 مالكلا يف سابتلالا

 رجي و بصنيو ىنثملا عفري اذا س

 ةبان ءايلاب رججو صن و و0 نالحرلا ءاح 0 ةمضلاةباشن فلالاب م 9

 نياجرلاب تررمو نيلجرلا تيار وحن ةرسكلاو ةحتفلا نع

 همضلا نع ةبامن هءفر ةمالع فلالا تناك اذال سس

 ناب رضي و ابرض وحن لعفلا يف عوفرملا هريعض اهنالو دئاوزلا فخ ابنال 3

 ةرسكلاو ةحئفلا نع ةباين هرجو هبصن ةمالع ءايلا تناك اًذاملا _س

 <أي اهوبلقف 3ك را أفوبق ا ةرأا ريغ يف فلالا باللقتا بوجول و3

 رجلا ىلع ب سصنلا اولمحو اق م 1 هل ةمالع اهولعحو ةساننل رس لماع لوخد دنع

 مالكلا يف ةلضف دورولا يف هلثم هنال

 ىنملاب قحلملا أم س

 يف ةدايز مدعأ أما.ىنثملا ذدح هيلع قدصي و نينثا ٍُط لداموه َج

 دب رحتلاة+ اص ريغ اهنوكلهرخا يف نونلا ةداي ز هبشل اماو انلكو الكيف هر

 5 فنراتنثاو نائثا يف اك

 ىناملا يف ةقحلملا تاككأا ام س

 طقق رمل ىلا نيقاضم انك الكو .نزاتثاو ناثا يثو عبرا
 امهيتلك نيتارملاو امهيلكن ياجرلا تيارو اهاتلك ناتأرملاو امهالك نالجرلا ءاج لوقتف

 تاكرحلاب روصقملاك اتبرعا رهاظلا ىلا انلكو الكت فيضا ناف رجلا يف كلذكو
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 ءاها> َلَع عرم تبضغ اذامل٠«كنايح لوطتف كماو كوبا مركأ ٠ هب ةيانع وذ نوكي نال
 ٠ ريكألا هاخا ,ةمارك ظفحيو هماو هيبا مركي بدالا يذ ٠ ءادوس ةماش كوخا وف لع

 ددع سادلا ممشجي ٠ كانشي نم شاعآلو كاف ”ضف ال ٠ يذبلا مالكلا نع كييف مجلا .
 مومذم ةلتذرلا اخاو حودمم ةليضفلا يخا ٠ لاملا اذ دنغ نوعمنجي اك ديدسلا يأرلا وذ

 لججا هذه يف تاكرملاب ةسمنا ءاهمالا بارعا بجوا امج ربخا «14»

 مركي يلا تيار ٠ مهئابا راثانوفتقي ءانبالا ٠ نوسرضي ءادبالاو مرصحلا نولكأي ءابالا
 ةميغلا نع كيف مجلا يخا اي ٠ ”هيخأ ءركب خا ياو . هئبابدكويال با يا ١ ينم رّثكأ يخا
 يئاباكئلوا ٠ اهمركي ال ”مح دنهل . قوغش يخاو نودحيبلا ٠ ةكربلا هنم جرخت حلاصلا مفلاف
 كي وبا مركأ ٠ ”هتوخا ففسوي عاب ٠ سيراب ىلا كنوخا عم ياوخا رفاس ٠ مهلثمب ينتج
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 ةلالدإا بارعالا فرمي ةقورسم ةرودكم نون هرخآ يف ديز اموه جا

 .نيلجر وا نالجر وحن مالشنالا نم درفملا ةمالس عم نينثا ىلع
 ْش ىلا نوتلا تقحل اذال س

 هياعزيونتلا لوخد نمو تاكرحلاب بارعالانم هتاف اع ضيوعتلل . ج
 هنوئ,تردمك (أذاملا ل

 نينكاسلا ءاقتلا يف لصالا لع ايرج ج
 اهريغ نود ةفاضالا دنع فذحت اذال س

 ةفاضالا دنع ًاضيا فذحي وهو نيونتلا نع ٍضوع اهنال,..ج

 اهغم فذحي ني ودتلاو لأ عم فذذحت ملاذاملا
 لأ عم فذحت ال ينو ًاضيا ةكرملا نع ضوع اهنا ىلع هيبنتلل ج



 ا

بسسس
 ةسسسمم يس ا يي بيبي 

 ٌِء

 هيأ ايلا

 تادرفملاماكحا نعتذش دق ةسمللا ءاممالاب فرعت تالك س مخ 3

 لام وذو كوفو كومحو كوخاو كوبا يو ىنثملا لع امل المح فورملاب تب رعاف

 اهبارعا 39 انياب

 تررم وحن ةرسكلا نعةباين ءايلاب رجتو خلا كاخاو كابا تيار ومن ةحتفلا نع ةبابن

 ا خلا كيخاو كييباب
 ف

 ظ طرش ريغب بارعالا اذه برعت له س

 نرخ نو ملكا ءاي ريغ ىلا ةفاضم نوكت نا اهيف ظرتشي لب الك 3

 أهنم ميلا فذ . :رااضيا مفلا ةلقفل يف طرتشي و ةربكم نوكت ناو ةدرغم

 وأ"تينث وا ملكتملا هاي ىلا تفيضا وا فضت ناك ظؤرشلا ده نم طرتش دقق نآف

 الا اهتاوخا ٍقابك تاكرملاب رذئنيخ تبرعا مفلا نم ملا فذحت لوا تردصوا تعج

 فرعتس 5 ينثملا بارعابق اهنم ينثام

 فورح لعن نال ا_هرخاوا جولصل فورحلاب :اهسالا هذه تب رعا امنا .( ةدئاف )

 أرح 0 نبالا مزلةسل هناف هنالك زعلا مزلتسس ال6 نا ف قىدملا الو بارعا .

 بارعالا يف ىنثملا لع اهوامحل

 ني راق

 اهبارعا نم هقحمت ام ةسجلا ءانمالا يطعت ثيخب تارابعلا هذه حلصا ٠

 ْ تملعت 5 فورحلاب

 هب ذاتسالا_صواو بتككملا ىلا كوخا لصوا ٠ ريغصلا كوخا برنغ كوبا أذا
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 ةكرج تناك ءاوس ةرهاظ هبارعا ةمالع ام اماو لاقثتسالل ةردقم هبارعاةمالعام نيتطقن
 ٠ ”الفغ هكرتاف انوكس وأ

 يقثب نم نا ٠ يبلاعملا ىلا وست ”ةضهانلا ”ةمملا ٠ يضلاب ىضرتال ”ةيبالا نسفنلا ١
 ٠ هبلق وسقي نم ريقفلا يطعبال ٠ رحنا يف كارا ع دعا طق عملا ”لطبلا هللا

 ىشْخي ال ٠ ضغبلا لع هبلق يوطني نا ورم <> هلا دب ز لغتي ["اناهم قل اا

 ردق للملا ”عفري ال ٠ يريغ ررض يف يعسا نل : يودع نم اريخ جرا نا ٠ حاصلا الا هللا
 لثم ركملا نع ىهاي نا٠ ٠ ءابأي ام يرهد نمين أ هللا ليبس يف هلذي مل اذا هبحاص

 ٠ قبب ملعلاو ىنفي لاملا ٠ يركلا ةرثع ”ليقب لاما رهدلا ريغ ”بد وي ال ٠ سانلا يفةربعلا

 ٠ ىلذلا ىلع ؛يقيال ةيبالا ٠ هلهجي ”ردحنب وهلضفب ءرملا يثري ' . دبا تشن نلو ”لوزز ايندلا

 ةدهاشملا الا قوشلا ءايظ يوري ن٠ لاملا الا رقثلا حرج ينشب ال

 801 لاو نونلا توبث اهيف ةمضلا نع بان ينلا لاعفالا ةباتنكلاب زيم (1؟)
 ةلعلا فرح فذ نوكسلا ن نع اهيف بان ىنلاو نونلا فذح نوكسلاو ةحتفلا نع

 نعي ل٠ هللا لبس يف للملا نولذبب و فيضاانومركي نيذلا الا ركشلاب اًقيلخ را مل
 كاوخا نكي مل١تمظعناو دئادشلا انّئازع موت ل٠ ةئيندلاب اوضري مل نيذلا الا ءايلعلاب
 " لهجلاو ٠ ءرملا ردق ناعفري ةليضفلاو معلا ٠ ن نوئسحي مهنا نوبسحي ٠ نالف عه ارفاسيل

 ناعمشجي ال نائيش ٠ لاملا موهنمو ملعلا موهنم ناعبشيال ناموهنم ٠ ٠ هنأش ناضفخي ةليذرلاو
 ٠ هلثم يتأتو قلخ ن م هال. كيلع هللا سقي كريغ لع ”سقن نا٠ عمطلاو ةعانقلا

 مل نيذلا نا٠ الئقي* ىتح نادرعلا حربي الو٠ ءافولا َلَع اهقي ملو يدبعب ايفي مل ياليلخ

 هللا ريغ 9206 ةغبلا كوبحي نلف ةجاحلا دنع ةدعاسملا يديا كيلا اوذمي

 لص

 ءائمالا نم فورملاب برعي ام يف

 ؛اممالا نم فورحلاب برعي يذلا ام س



 م

 ىشخا نآو ىضرت نو ىعسي ناو
 نعةرذع:.فاالانالر ذعتلاهرب دقث بدسو

 ةكرملا لوبق

 ةحئفلا نع نونلا فذح بوني نيا .س

 ملا اورصني نلو ارصني نا وحن ةيوصنملا ةسملا لامفالا يف

 نوكسلا رهظي نيا سس

 "برضت موجن رخالامييهصلانمتناك اذاةموزحلا ةروكذملا تادرفملا ىف َح

 ظ نوكسلا ردقي نيا .س
 ”لجرلا برضب ملون نيدكاسلا ءاقتلاكمنام هّضرتس غسح كام.

 لجرلا برضي م وجت نينذ اسأا ءاقت منام هضرتعي ثيح رث ذاميىف جا

 . ريدق :يش لك لع هها نأ لمت ملا وحن لقنلا وا

 ردقم نوكس همزح ةمالعو موز بورمضي ”لجرلا برعضب / ف لوقث ( حاضيا:)

 ملعت خلا نا ّلعت ملا يفو ٠ نيتكاسلا ءاقثلال ضراعلا رسكلاب لحل لافعشا , روهظ عنم

 عنم ردقم نوكس همزح ةمالعو موزي
 ضراعلاح فلاب للا لاغتشا هروهظ

 هيلع سقو لقنلل

 ردقي نياو ةلعلا فرح فذحي مزجلا رهظن نيا 0س

 واولاب رخالالتعملا نمتناك اذا اضيا ةروك ذملا تادرفملا يف رقي 3

 فرءالاهذه ىلع ردقيو ”شخن مل وحن فلالاب وا مرتاوحن ءايلاب وا عدي ملوح

 لوبقم زئاج وهو ( اينام ريما يلبق ىرت مل ناك ) هلوق هنمو رعشلا ةرورضيف اهسفن

 ليهبق نم سدل ةلعلا فرج فذحي رخالا لتفملا عراضملا مزج نا لعا ( هيدنت )

 كلذ فرعاف ةلككلا لوصا نم فوذحلا نال فورملا بارعالا

 نوكسلا نع نوللا فذح بوني نيا س

 أنا يبرضت و اوبرضي مو ابرضي ملون ةموزولا ةسجخلا لامفالا يف 3

 ني رات

 ةينآلا لاعفالا نم هنارعا همالع أم نيسوق نيب عض 11
 ريبو ردع ةردقم
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 ةمالعلااطلاقيو نوتلا فذح نوكسلاو ةحتفلا نعو نو:لا توب ةمضلا نع

 ٠ ةيعرفلا
 ةمضلا رهظت نبأ س

 رئامضلا نع ادرحم رخالا عيحصلا عوفرملاعراضملا نم فرصتاام يف جا
 غيص سمخ وهو ةزرابلا ٠ بطاخلاو برضت يف وحن ةبئاغلاو برضي وه وحن بئاغلا لعث

 ةسجنلا تادرفملا امل لاقي و برضن نحنو برضا انا وحن رككتلا العفو برضت تناوخت
 اهريدقن بيس امو ةمضلا ردقت نيأ نس

 رخالا لتعملا لمفلانم تناك اذا ةروك ذملا ةسجخلاتادرغملايف ردقل..ج
 فلالا ؟اهر دق ببسو مما يسري ووعدي و ىضري وه لثم ءايلاب وا واولانؤا فاالآب

 ' لاقدتسالاءايلاو واولا ىلعو رذعتلا

 ةمضلا نع نونلا توبث بوش نيأ سس
  3نلا شو ةزرابلا رئامضلاىلا عوفرملاعراضملا لعفلا نم ذنسا اه يف

 نيرصنتو نورصنتو نورنصنب و نارضاتو نارضني وحن ةبطازحلا ءايو عما داوو ينللا

 ةسجملا لاعفالا ال لاقتو
 ١ ةنيعفلا نظن خيا "شل

 ميممصلا لعفلا نم تناك اذا ةبوصنلا ةر وك ذملاةسملا تادرفملايف ج

 برغي نل و ءايلان واو اولاب لتعملاوا رخالا ٠ لما يرث نأو وعدا ناو

 ) هلوق هنمو .ءايلاووارلا لع ةحفملا ردقث نأ رعشلا ةرورض هيس زوجي ( ةدئاف

 ٠ لوبقم غئاس وهو « 'لي ونت كنم انيدل لاخإ امو : اهتدوم 'وندق نأ لمآو 'وجرا »
 اهريدقت بس امو ةحافلا ردقت نيا س ٠

 : ظ طقف فلالاب لتعملا نم تناك اذا ةروكذملا ةسمخلاتادرفملا يفردقل جا.
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 نوذخالا اناو .انطخ اذا نوكراتلا انإ و٠ نايدالا رعو 0 نالع علا ناطلسلا

 لضفلا ووذ كينيعل ٠ هبحن كرهص وبا ىهفق ٠٠ كيمس هللا لضا ”نيرجاه اي انيضر اذا
 ٠ دلولاو خالا ب تاقفشملا هل يثري ٠ اهلالج اهيلا اسابل برحلا وخأ ٠ نيليلق اوناك ناو
 هل ني رصاتلاو كيبا ىلع ةحملا تنثا ٠ مث نولحارلاف

 لصف

 لعفلا نم برعا ام يف
 لصالا فالجخ ىلع لعفلا نم برعا يذلا ام س
 ثانالان ون نعو هل ةرشامملا دك و تأأ نون نعيراعلاعراضملا وه امنا 3

 لل اذه برعا اذال سس

 صيصقتلاو ماهيالا هيي هل هتيباشل مسالا ىلع هل هل بز عا اغا َج

 ةتايكو لعافلا مع 1 تاكرح ] شط يرجلاو ءادتالاا مال لوبقو

 لااحلا لمثحي عراضملا ن الف صيصقتلاو ماهبالا يف هز هيبش امآ "4 حاضيا »

 مهبم هناف الشم لجر'لثم وهف ادغو نالاك ةني رقلاب امهدحاب صصختللو لابقتسالاو
 لمتحيبراضفهسفن لاتحالا اذه هيف لعافلا مسا نا ث لأ نفطزلا# هج رغب ضاطلاو
 نم وه انا هبشلا اذهو دغو ,نالك ةئي رقلا# صصختلو لابقتسالاو لاخلا َط ةاالدلا

 وهف هتادكسو هناكرخ َلَع يرجلاو ءادتبالا مال _كوبق يف هب ههبشاماو ينعملا ةهج

 ٠ ربدتف ظفللا ةهج نم

 لمفلا يف بارعالا تونك ١ س

 عاونالا هذه تامالع ام س

 ةلعلا فرح فذجو نوكسلاو بصنال حتفلاو عفرلل ةمضلا يش ج

 بوني م ٠ ةيلصالا تامالعلا يث هذهو اردقم وأ ارهاظ نيك ا لو مزجلل

/ 
/ 
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 ' كلذ نياو فلالا بونت هك رح يا نع س

 هب قحلأ امو عوفرملا ىنثملا يف ةعملا نع بوتت ةراتف فلالا اما. .ج

 ةبوصنملا ةسجخلا ءاعمالا يف ةحتفلا نع بونت ةراتو امهالك نالجرلا ءاج وحن

 كاخاو كابا تيأر وحن طورشلا ةيفوتسملا

 كلذ نياو ءايلا بونت ةكرح يا نع س

 ماساا رك ذملا عمجو ىنثملا يفك لذو ةحتفلا نعبونت ةراتف ءايلا اما 3
 [ا د 1 01

 ةراتو نينبلاو نينموملاوامهيلكن يلجرلا تيأر وحن بصنلا ةلاح يف امهب قمل امو

 ين امهب قحلأ امو هدح ىلع يذلا عمجاو ىتثملا يف كلذو ةرسكلا نع بونت

 ةسمللا ءاعمالا هو نيلهالاو نيدي زلابو امهيلك نيلضافلاب+تررم وحن رجلا ةلاح

 كييباو كييخاب تررم وحن اضيا رجلا ةلاح يف طورشلا ةمانلا
 عمج يف واولا | غو تامالع ثالز مسالاب عفرلل نا مدقن ام لصحتن ( حاضيا )

 ةعملا * هب قحلا امو ينثملا يف فلالا ؟ ةسمخلا ءامسالا يفو هب قحلا امو ملالا ركذملا

 تامالع عب را مسالا يف بصنلل 'ناو . ةردقم وا ةرهاظ اعمجو ورقم كلذ ىوسام يف

 غي ايلا ”:ملاسلا ثناوملا عمج يف ةرسكلا ؟ ةسمختا ءاممالا يف فلالا ١ يثو

 ةرهاظ اعمحو (درفم كلذ ىوس ايف ةحشفلا 5 اهب قحلا امو ملاسلا رك ذملا عمجو ىنثملا

 ةرسكلا " فرصنملا ريغ ممالايفةحتفلا ؟ ةسمللا ءامسالا يفوامهب قحلا امو هدح ىلع
 ةردقموا ةرهاظ اعمحو ادرفم كلذ ىو اهف

 ني رع
 ةينالا ءامسالا يف اهنع بان يتاا ةكرحلاو فرحلا ةباتكلاب ركذا ٠

 يذ نم ىوقا لاما وذ ٠ امهنلك نيتلأملا تالخ ٠ نيلجرلا لضفا كاخا تيار
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 نير
 لاغتشالو رذعتلل ةردقم ةينآلا ءامسالا نم هبارعا ةمالع ام نيلاله نيب مض "

 ةبسانملا ةك رخب لحما ٠ ةمالع امو نيتمجت نيبلاةثتسالل ةردقم اه. هبارعا ةمالع اءعضو

 ”الفغ هكرتا ةرهاظ هبارعا ٠
 يدب نأ يغاطلا ىلع ىبأتو يددلا حورص ىل |ءلا ىرذ ىلع ينبأ : يلاعالا ءانبا نحن

 يملاعلا اندحم ىلا ٠ يقارتلا قوف يئاوسلاك ترجو عومدلاب نويعلا يف ام تقرورغا «

 هيلع ىعدملا "يناش ,ضري ملو يعدملا يالغ يضر ٠ نم يهنلا يلوا تاهذا ىموم اصع

 رصم ياها ٠ ؟دبع كذا يفاج اي٠ سانلا عفنبال نم سادلا شا ٠ تارثع :يقاو تنا

 ىصلا ٠ يضاوملاو ةب رهمسلا !يلاوعلا لع ال ةحيحصلا يدابملا لع ىنبي ام كلاملا ىلعا

 ةيفرشملا ٠ اياندلا الو ايادملاب ىضرلا
٠ 

 لصف

 تاك رحلا نع بوتت يتلا فورحلا يف
 ءامالا بارعا يف تاكرملا نع بونت يتلا فورحلا|١ س

 ءايلاو فلالاو واولا ج
 كلذ نياؤ واولا بونت ةكرح ين نع ١س

 ءاج وحن طورشلا "ا ءامسالا يف ةمضلا نع بونت 3

 ةزراب اما هيف نوكتو هب نأ ام امو عوفرملا ماسلا «نملا عمج يفو كوباو كوخا

 اهلصا "ينم ا و اكتلا ءاي ىلا فيضا ا نوتماوملا ءاج وحن

 هيسونعأوم

 نعل امهادحا تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا يونمم يف لاقي. ( حاضيا )
 هيف مفرال ةمالع واولا نوكتف ٠ "”ينمئوم تراصو ملكتملا هاب تمتداو هاي واولا تبلقف

 دوجوملا كح يف ردقملاو ةمضلا نع ةباين اريدقل
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 رخالا لتعملا برعملا مسالا اعون © 0س

 روضقمو يضاقلاك كرحش:م اهلبق الاي هرخا يف يذلا وهو صوقنم ناعون 3

 قفلاك ةزم اهدعب سيل ةمزال فلا هرخا يذلا وهو

 هأي ىلا فاضملاو رخالا لتعملا مسالا رخا ىلَع تامالغلا هذه ريدقث بابسا ام س
 و ملكتملا

 نوكسلاب وا ةبسسانملا ةكرخب لحما لاغتشاو لاقثتسالاو رذعتلا :١ ج
 رذعتلل ربدقتلا نوكي نيا نع

 ىلع ردن اذهلو ةكرحلا لوبق نع ةرذعتم فلالا نال روصقملا مسالا -

 ىتفلاب تررمو ىتفلا تيارو ٠ ينفلا ءاح لوقتف تاكرحلا عم هر

 لاقثتسالل ريدقتلا نوكي نيا .س

 روظي واهيلع امملقثل طقف ةرمدكلاو ةمضلاءايلا لع ردقيف صوقتملا مسالا هي ف 3

 ريدقن زوجي ,هنا لع يضاقلا تبازو يضاقلاب تررمو يذاقلا ا ءاح لوقتف اهتفحل ةحتفلا

 هلوق رعشلا' يف هنم درو امو رثنلا يف لياق رءشلا يف ريغك وهو اضيا ءايلا لع ةحتفلا

 "نششلا لثم ةنهيعار نكرت نجلا تائب: نم 2 تاعلمه
 نوكسلاب وا ةبسانملا ةكرحب للا .لاختشال ريدقتلا نوكي نيا

 لوبق نع رذعتم ؛ايلا:لبقاه ناف ملكتملا ءان ىلا :فاضملا مسالا يف

 ءاييلاب رخالا لثعم ناك اذا ماغدالا ب دسإ بجاولا نوكسلاب هلاغتشال اما بارعالا ةكرح
 وا يمالغ وي رخالا حي ناك اذا ءايلل ةبسانملا ةرسكلاب هلاغتشال وأ يماق وحن طقف

 ”يضاقو يولدو يعالغ اذه لوقتف تاكرملا عيب كلذ لثم لع ردفتف يواد وحن هب اهبش

 يضاقو يوادو يالغ ىلا ترظنو ”يضاقو يوادو يمالغ كبارو

 ةدح لع اهم وا ينغم زا !"ر وظقتم ملكشملا ءاي ىلا كفاضالا نكي ل اذا اذه ( هيبننت )

 اهعضوم يف اهياع فقئس اماكحا اهنم لككآ ناف ملاسلا ركذملا عم وهو ىناملا دج ىلع يا



 ا ؟

 بدالإو لعلارصان للا «٠ نناكلا ءاشا يفرش ٠ دبر ءالغ تي أر ٠ اعونسم ةفيلخلا لوسر

 لص

 ةردقملاو ةظوفلملا بارعالا كل كيا ِ

 عرفلا ينو اهنع ةبايأ ف ورحلاب والصالا ٍيثو تاكرألاب اما 3

 تاكرملاب بارعالا تامالعام س

 لشالا نب اذه يدل ةرسكلاو بصنال ةونعلاو مفرلا ةوصلا 35

 ةرسسكلاو ضفخلل ةمالع ةدتقلا درتف اهضعب يب لصالا اذه فااخت دق هنا لع

 0 بصنلل ةمالعع

 لعفلا لع هل المح فرسمنملا ريغلا مسالا يف ضفخلل ةمالع ةحشفلا درت « حاضبا »

 ىلع هل المح ملاسا ثناوملا عمح يف بصنلل ةمالع: ريدا دزتو «.ةيماسملا نم اهبل

 يف كلذ لك لع فقتسو ةمالسلا يف امبك ارتشال ءايلاب بصني يذلا ملاسلا ركذملا عج

 , و
 ةلالثعاو مسأل ةح رابتعاب تامالعلا هذه امَسق < 2س

 ضم اذامم و ةظوفلملا تامالعلا اه س

 4:مر> الا مسيعصأاب صضقخ و تفرغملا ممالا رخا ىلع ررظت يتلا 2 2ك

 يبظو واد ون نك اس امهلبق ءايوا واو هرخآ ادوهو هب هيشلاوديز وحن
 صحن اذاَءَو ةردقملا تامالعلااه س

 صتختو ةردقم نوكت لب برعملا مسالا رحا 1 روظتال ينأا 0

  يالغ لثم ملكتملا ءاي ىلا فاضماب و ىتنلاو يضاقلاكر خالا لتعملا سالب



 ال

 بوصنك عسوتلا لتبصن ام وهوهب لو.فلاب هيبشلاوهغاوناب لوعفملا يش جا
 يف بوصنملا وهو دعلا نم ةلضفلاب قحأ ام م زييقلاو لاهلاو ىنغتملا مث ةهيشملا ةفصلا

 خساونلا باب
 ةلضفلاو ةدمعلا نيب كرتشملاام س

. 

 فيضي رجلا فرح نال فرملاب رورحناوهوهب قلأ امو هيلا فاضملا وه

 رجلا هكحو ءامسالا ىلا لاعفالا يناعم

 ةلضفلاو ةدمعلا نيب اكرتشم هبلا فاضملا ناك 1ذاملا

 ةاضفلا د ةراتو ريمالا لوسر ءاج وحن ةذئجلا لكي ها هنال 9 ْ

 بيطخلا مالك رس وحن ةدمعلا عضوم حي عقي ةراتوناطلسلا مداخ تموركا وحن

 ٠ ةإيضفلا رضان اذه وحن ةلضفلا عضوم يف ةراتو

 اهفرشاو تاكرملا ىوقا هنوك يف امل هتبسادمل عفرلاب ةدمعلا اوصةخ' اما ١ دئاوف

 تاكرملا فخ اهنوك يف اهلهبسالبصنلاةلضفلا اوصتخا ماو " مالكلا نكر اهنوكو
 رجلاب ةلضفلاو ةدمعلا نيب كرتشا اماوصتخا امناو * مالكلا يف اًنارود رثك ااهنوكو
 دبا رجلا هيف لمعف هيلا ايوسنم ةنوكل مزال هاضتقا هاضتفا دق فاضملا وهو هلماع نال

 رجا فرح هلثمو

 ' نير
 يت آلا مالكلا يف امهنيب كرشملاو ةلضفلاو ةدمعلا لع لد ()

 لجرلا ةيناسنالا مسا قمتسإ ٠ ةمسنل دساحو ةبكتب تماش نالجر ”سانلا + ٠
 ٠ هاقللا دنع سأبلا وز ربتخي امنا ٠ بئاونلا ددع ناوخالا ربتخي امنا ٠ هقلخ ن.خي يذلا

 ايقاب لاملا الو ب وكم دججلا الف ٠ ارسماخ للعلا بلاط ام ٠ هكردي ءرملا ىنتإ ام لكأم
 نعطقس ٠ اًقرظو الضفو ابدا ةيمإ ىب لك( ناكو ٠ ةيدابلا يف ايقم ديلولا ّنآك

 هاج ٠ رحل نايبلا نم ثنا ٠ ىلوالا ةتوملا الا توملا اهيف نوقوذب ال ٠ ”اليتق هسرف



٠ ١ 

 نيرق

 ةيلاعلا مسالا فانصا ةباتكلاب نيم (1)
 كلوا ٠ مث اهوناب دجلا ىرذ يموق ٠ كوخا دب ز ٠ نايظع ناكوكر مقلاو سعشلا

 ٠ ةرعاش كلت ٠”رعاش تنا ٠ ةبتاكلا دنه ءرشبلا نم ىليل ما ”نككم ياليل ٠ نوحلفملا م

 ءاج ٠ م ئادعا م كناوخا مهنورت نيذلا ٠ ناوارمح ءارمح ٠ ىركس ناركس . هارمح رمحا
 ا اقر اقلأ اني دبعلا رع ١ ادي ز كب رش نوم تع :٠ نوبتاكلا نوديزلا

 ' ةقي رطلا ميقثسم مقسم ٠ سفنلا فيفع ٠ ليذلا رهاط تنا٠ يدنع سانلا ةزعا تنا ًاجوزم

 0000 الو ترليو اسوا نارا كرما كا تن

 لصف

 اكذد كراش اكو ةلظفلاو عملا ىف

 : ةدمعلاام س

 لقتسملا دانسالا داقعتا ةريخ نه مالكلا يف اينع وجد الام 2 2

 مفرلا اهكحو دارملا ىنعملا ماتو
 فلأوملا مالكلا يف ةدمسيمست يتلا تالومعملا ام س

 عوفرم وهو لعافلاب هيبشلاو لعافلا يئانو لعافلاو ربلاو ادعبملا 3

 تالو الو ام عوفرم وهو سلل مسأب هيبشلاو اهلمح لهعي امو ةصقانلا لاعفالا

 ةلضنلا اه

 10 داقعنا ثيح نم مالكلا يف اهنع ىنغتسي ام يش 3

 فرعتس كالا الاف ذحت الو ركذلابةقيلخ رابتعالا اذهباهناف دارملا ىنعمل ماهم ثيح

 هلا
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 ذل لامقيو فرصتم ريغو كما يف هل لاقيو فرصنم ناعون ج

 نكما ريغ نكت
 فرصا: برعملا مسالا ام س

 نمهتمالسل اهلك بارعالا عاوناو فرصلا نيونت لبقي يذلاوه ج
 ظ ديز لثم لعفلا هيش

 دعي ال لب٠ فرمعلا ني ونت لبقي مل ناو فرصنم ملاسلا ثناوملا مج. ( هيبنت:)
 : .. ٠ فرضلا نيودت نم اون ةلباقملا نيون: نوك نا

 ةثالثلا ةملكلا ماسقا نم بارعالا يف ليصالا اه س
 هللا ًادنسم ةرات نوكيف مدقث ام دانسالل نكر هنال مسالاوه ج

 ايدل ةلآثو

 بارعالا مزاتست يناعملاهذهو _لعاف بئانو ”العافو ًاربخو ادتبمْغقي يأ « حاضيا »
 بارعالا يف ال ظح الف فاو لعفلا نم هريغ فاللخي هب الا رهظن ال اهال اعضو ةيف

 لصالا. فالخ لوف اينبم مسالا نم هاج ام كناف هيلعو ٠ فرعتس ؟ عضولا بس
 هيف لصالا فالح لع كلذك وهف برعم لمفلا نم ءاجام ناو لعتس أك فرملا هتهباشم
 ضيا فرءيساك مسالا هتهباشم

 مسالا يف بارعالا ام س

 هيلع ةلخادلا لماوعلا هاضتقا بسحب لاح ىلا لاح نمورخا رييغت ج
 هيلع هتلالدل ىندملا يف هل فصو هنال مالا رخآ ّلَع بارعالا ىلع امنا ( ةدئاف )

 ( فوصوملا دعب نوكي امنا فصولاو ) رجي وا بصنيف ةلضف وا مفريف ةدمح هنوكب
 مسالا بارعا مو سس

 ضن و رجو ةلضفلاب صتخي وبصنو:دمعلاب صنقخنو عفر ةثالث ج'
 ةادضفلاو ةدمعلا نيب كرتشم وه امب

"1 
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 ال1 لال كرارأأم :؟هيلح نئانلا يو نرظع الإ دبع لع هللا ةمعن ترظع ام

 دخلا نم ٠ ريتحلا لجرلا هب كاتا ناو ليلجلا يارلا نر ال... عيضم ”قح هبناج.ىلاو

 ناو اريخ نا ىزاجت فوس ٠ اهنئمأت ال داوع مايالل ٠ اماما سائلا: هذختا بال ةكا

 + ةمأ لع ةمأ مونت نتا 5
 هب ةصاخلاهتامالع لعف وه امو هب ةصاخلا هئامالع ةينالا تافكلا نم مسأ وهام طعا 3

 ٠ لك ٠ تاكرب ٠ تاوزع ٠ مظع لش «ءاعد ٠ باثك ١ بتك ا : عفان ءديز

 راصعإ ٠ به ٠ حزم ٠ رفسا ٠هيولاع ٠ ىلأ ىرج ٠ يداوع ٠يثاوس ٠ ما

 * حاب عرعر
 -جمووهنتل

 ركذملاك فرصا عب قلعتي ام اهنم ةريغكاًفانصا مسالل نا رعا 6 هيبتتال

 يذلا وهو وحنا لعب قلعتي ام اهنمو ءاهريغو بوسنملاو رغصملاو دودج لاو روصقملاو ثنومأو

 ةفرعملاو ةركشلاو هماسقاو ينملاو هعاوناو برعملا هم.و بالا اذه يف هياع مالكلا ىرتت

 ينو لاعفالاب ةلضتملا ءاممالاو امهن قحلأ امو ةمالس عمج عومجملاو ىنثملاو ابعاوناو

 ١اهريغوددعلاءامساو ليضفتلا لعفاو ةهبشملا ةفدلاو_لوعفملا ساو لعافلا مّساو ردصملا

 هعاوناو برعملا مسالا 2

 فرملا هبش نم لاخلا رعاافلا مسالا وه َج

 هياع ةلخادلا لماوعلا ريغنب ! كمل وا الكفل هرخآ ريغتيو ) حاضيا (

 برعملا مسالا عون ك س



 0 اب 07و م ا
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 وحن يضاملا يف هب ريما ءات قوحل ١ وهو هصاوخ نم وه امب زيمتي يمي ج

 لوخد ؟ 'تبرض وحن اضيا يضاملا رخا يف ةكاسلا ثزانلا ءاتو“ 0
 لابقتسالل هناضحميو ةنم عراضملاب ناصتخيو فوسو نيسلا امهو لابقتسالا يفرح

 نيب كرتشيو دق وهو ققحللا فرح لوخد * -برضي فوسو برضيس وح
 ةبطاخلا ةقنولل يثو لعافلا ءاي قول + .موقي دقو ماق دق وحن عراضملاو ىضاملا
 بصنلا تاودا لود 5 يبرضاو نيبرضت وحن رمالاو عراضملا نيب كرتشتو

 ديكوتلا نون قولا + تبرضي ناو 'برضي مل وحن هنم عراضملاب صقختو مزجلاو
 ةعراضملا فورح لوخد 7 ةنموقث لهو <نبرضا ون هنمضحلا لبقتسملاب صتختو
 ”برضنو ”برضاو ”برمفتو ”برضي وحن

 فرحلاام س
 لمفلاو مسالا نم هريغ يف ىنعم ىلع لادلا ةلكلا ماسقا دخاوه ح

 امهيلا همامضنا دنع

 امهنع زيمتي اذاب س
 اهكذ مدقلملا انتم لك صاوخ نم ائيش هلوبف مدعب زيمتي 43

 اهيضتقي اماكحاو ًالاوحاو ًقانصا فرملاو لمفلاو ممالا نم لكل نا لعا ( هيبنت )
 , * هللا ءاش نا هباب يف اهنم لكيف م الكلا طستس فيلاتلا دنع هيبحاص عموا !ًدرفنم

52 <- 

 دي نيرامت قبب

 ةصاحلا| هتامالعإ هحاص نعفرحلاو ل امفلاو مسالا ند 0 الام دكا يف زيم

 ٠ اهارت 17
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 مسالا صتخي وهو نكما مسالا هب توكي ىنعم ىلع لادلاوه ج
 ديزب ثررمو اديز تيارو ديز ءاج وحن فرصنملا

 ةلباقلا نيوتام

 كلذك يمسو ) تانمأوم تيار ون ملاسلا ثنؤوملا عجب قحاللا وه ج
 ( ملاسلا ركذملا عمج يف نونلا ةلباقم يف عججلا اذهل هنال

 تلا نيونت اه س
 امو ال رهام ني قال ةئبلا هد يحال َح

 كرم
 تررم وحن هب وب موتنخلا علا نم ركت ام يف اًسايق نوكب نيونتلا اذه نا « هيبنت »

 «رهمو رهص وحن تركن اذا لاعفالا ءامما ضعب يف ايعاممو ٠رخا هي وبدسو هب وبيسب
 ضوعلا نرودت اه ١

 توي لك ومن ) هيلا فاضم يف ةلك نع اضوعاما هب قري اموه ج
 ةظنا ىحاللا وهو اضرا هيلا فاضم يف زامج نع ًاضوع وا (تومي ناويح لك يا
 لمعفا رذئايح وحن اًبيسحتو ؟زاجيأ ةفاضالا نع ابعطقو هيلا اًفاغم ابعوقو دنع ذا

 هفذحب سايقلا يضقي فرح نع اضوع اماو « لمضا اذك نوكي دا نيش اه ١
 ا مئامعدا ميعاوحن وذل ناك .((نرفم ردعتملا ريغ صوقتملا مسالل قحاللا وهو

 طقف رجلاو مك 1 )قاع يف كلذو

 لعفلا ام س
 ايضام نرامزلاو ثدحلا لع مضوااب لادلا ةملكلا ماسقا دحاوه ج

 مقك البقتسمو موقيك ًالاحو ماقك
 فرملاو مسالا هيي نع زيمتي اذا ش



 تن

 لجر لثم طقف تاذلا لع اما عضولاب لادلا ةكأا ماسقإ دحا وه ج
 عضولا ب سحب نامزلا ىلع هل ةلالد الو براض لثم امم تاذلاو ثدحلا لعوا

 فرحلاو لعفلا هيميسق نع زيمتي اذاه س
 هيلا دانسالا يا هنع رابخالا ١ وهو هصاوخ نم وه ام اهنع زيع َج

 مت اهنال هل تازيحلا قدصايفو ةب ونعم ةمالع اهل لاقي هذهو ) ةوحنو . ملاع”دبز ومن

 ٠ ديزب تررم وخن هيلع رجلا فرح لوخد ١ ( ممالا بتاتا يحل

 وحن هئادن<«:0/:مالثلا نغ لأب هقي متن ١ 54 :رييز باكو هفاضا الا

 الاقي هانهو » ديزبتررمو !ًديز ثيأرو ديز اذه وحن ُهنب ىت 10

 « ةيظفل تامالع

 سا الا نوكبال هيلا دعسان الف مسالا صاوخ نم دانسالا نوكاما ( حاضيا)

 ةفاضالا اماو٠ مسالا نع الا ربخي الو ىنعملاف هنع ربخت رورحلانالف ر ا اماو ٠ تفرع 3
| 

 ءادالا اماو ٠ مسالاب نضاخ و وشو ف رعشلل ابلصا نالف لا اماو ٠ دانرسالا ىنعم اهيف نالف

 انه هني دوصقملا نالف نيونثلا اماو٠ مسالاب ةصاخ ةيلوعفملاو لصالا يف هب لوعفم هنالف

 هدحو مسالاب صاخ وه امنا

 نيونءلاام س

 رخآ يف ةكاس نوك هب ظفايو ةكرملا فغاضت نم داوتي اموه ج
 أطخ ةموسرم نون كانه سلو ل

 ضوعلا نيودتو

 فرصلا ني وات ام س
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 تدلو موي ٠ رجثلا علط نا ٠ ىدنلا رارساب يلا تحاب ٠ دحلا ىلا دهملا نم لعلا بلطا
 انا ٠ مدعب نم مثرايد تكب ٠ بيط هؤاوه عيبرلا ٠ ايح ثعبأ مويو توما مويَو
 + ناعاخ نا مريع ركل عيبرلا ءاج» كالو ىلع ميقم هللا كزعا

 نيلاله نيب كاذضو درفملا ؟ح يف وه يذلا كرا. قم ديفملا مالكلا زيم ا

 ٠ ْ نيتطقن نيب اذهو
 ٠ مل تيب ٠ قطانلا ناويحلا ٠ اًرش 10 اال اباطإا لفقلا درما رفع لال

 ٠ نمحرلا دبع ٠ لايجالا فئئامص مايالا ٠ ةجححارلا لوقعلا رم ةحلاصلا قالخالا

 *ملسلا قوذلا٠ هللادبع ٠ ةقرو نيع ٠ هدلاو .:نراكأم ّلعاشني نبالا ٠ نيدلا دعص
 ٠ تاذللا مداحلا ٠ لعف لاق اذا نم دناعت ال ٠ ابطسوا رومالا ريخ

 لوالا ىلع مضت كاب مالكلا نم يبلب ام يف دنسملا نمهيلا دنسملا قرفا *
 د ركع قالا طع
 تالق ءةباذآ ينغلارخ ةايضف ربصلا ٠ وللا مهعس ءامز < فلا نو لكلا

 ٠ ”نفسلا يععشت الام حايرلا يرجت ٠ 0 الا قلخ ٠ :دجو "دج نم * ربا

 ٠ ”مرد كبحي

 دانسالا هيف دقعني مالك اهنم فاأتب ثيحب ضعبرلا امضعب ةيلاثلا ت تاكا 0000
00 

 اا01 5 نايرزربك سنلبي ٠ قرا ٠ نالكل | ١ ريصلاو علا ٠ ناتليضف
 ٠ لبجلا» راع ٠ لعلا .”نيز ال طقشلا“ لجرألا لقاعلا ٠ ةايح يذ لكأ ٠ ٠ ءاملاو

 : ناوخالا ٠٠ ءاقلب ٠ :ىنيع-تكرق ٠ «ءانملا ١ باط ٠ روفصعلا ٠ نصفلا ٠ ٠ ىلع ٠ دكرغ
 ٠٠ كوعدي ٠٠ كوبا ٠٠ كباتك ٠٠ ينلصو :يدنع ٠٠١ سانلا ٠٠ انت١ ٠ ةزعا

00 

 هحاص ٠ ةعابنم ال دي اه ةلكلا ماس نم لك ةبهام يف
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 ةنالغلا ماسقالا هذه
 ةلكلا نم مالكحلا فلاثي فيك ٠ س

 وهو ل ةتسملا دانسالا امهيف دقعني ثيحب ىرخا ىلا ةلك مشب فلاتي_ج
 ١

 داقتعناب دافا ملعلا ةلك ىلا عفان ةلك مض ناف ”عفان ؛لعلا كلوق يف اي كلذو ( حاضيا) .
 عفان .ةلك مض ناف عفان لبجلا ام كلوقكو هيلع هب مكحو لعلل تباث عفنلا نا امهيف ذانسالا
 كلذ لع سقو لبجلا نع يفنم عفنلا نا دافا امييلع يناثلا مدقن عم لبجلا ىلا
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 ةدوشنلاهتلاض مهنم لكه بف دجي ذا ٠ اهفالتخا ىلَع بالطلا تاقبطل ب
 اناو «غاولا ةيغب و بلاطلا ةيافك » هتيمس دقو ٠ ةدازتسا وا ءافكتسا نم
 كالو ىراذملا بابرإ نم هيلع ةلاقلو الوبق ينيصي قرا كار لع
 7 هيف طرف ام رظنلا لها دنع ًاوفعو معلا لها نم هنع 0 لا

 ايكولا نو يبسح باوصلاو دادسأا ءارو نم وهو دالمو هلل ةشسلا ذا هيلا

 سلا

 يواتيعجلا فسوي
 ينوطنالا
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 يف زاجيالا دي ههجو ىلع يقلت دق امم ىلوالا ةروصلا يف ءاج ام
 عضاوملا ضعب

 اهفاطن هنع قاض امم اهيف هلخدا ملال ةافيتساو همهف نودلوحيف ضومغلا ءاشغ

 مالحالا ًاهيقفتو ناهذالا يف لوصالا كلتا انيك موقلا تاليلعت داريا نم

 اننا هربا اذه يف لب لبقتسملا يف مدميال كلذ نا دقتعا اه ٠ ىلع ًاداتع'

 قمعتلا يفبيطنتو لئاسملا كلت ءافيتسا ىلا مهسوفن عزنأ 0

 ةنووم مهيفكتف هيف |هياوبا يف ةفوسنم اهنوري ذا ٠ ' اهيف اهتبغر ىلا حلت

 مينم ًاريغك نا دهعال ينناو٠ مضاف لل “

 كلتل هيف حاسفالا ب باتكلا اذه عضو ىلع مزعلا ينم | اوفرع ذا ىفو اجل

 زربتو ناهذالا يف اهضسرتو. دعاوقلا ناكرا دطوت يلا ججحلاو تاليلعتلا

 قاثبناو مالكلا هقفت نم كلذ يف امم الضف مابفالا تاردخلل ةيلحتم قئاقحلا

 كلت ماك>امضت ةعباتتم الوصف هتلعج دقو لودملا نينا نعال لع

 ذيلتلانم بلطي دصاقملا ةفلتخم ني رامت لصف لكرتك ف تقف لا

 ءاشناو انارعاو اجرخت دءاوقلا نم لوصفلا كلت هيلع توطناام ىلع اهقيبطت

 ىلا هجيردتلو هنهذ ىف انيكمتلو اهنم هماعت دق ام ذيلنلا ةفرعم ناعتمال كلذ

 هذيلت لع هضرفيام ةدام د داجيا معلا ىلع اريسيتو ٠ ٠ ءاشنالا كلم لع لوصحلا

 رحا دقر ]عملاب هتضضخ رخآ باتكب هتعئاا دقف اذاو :هل انيرت
 كلت هيف تي

 0 :انعل افيفخت ايم ذيملتلا نم بلطي ناك ام بسح لع نيراقلا

 ىلا هتعفد هئم تغرف الو٠ حيلصتلاوبيقتتلا نيب بهذي نا نمهتقو

 0 رئاطلا ققحلا ذاتسالاو قفدملا يوغللاو لضافلا ملاعلا بالا قيدص



 7 د اح نسر ب ا 0

 مل
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 ذايعلاو ٠ ةمحرلا لعب صني هياع ءانثلاو ٠ ةمعتلاردق مفر هدمهحو هلل دجلا ١0

 بابزا نم مظعالا داوخلا لابقا تيار الف دعب اما ةئقلا مدتحم ضفخت هب

اربا مو ةغيدحلا ةقي رطل ىلع ةيبرعلا ةغللا ةبلطو سرادملا
 ةروص ىف دءاوقلا ز

 ديشر موحرملا لضافلا ذاتسالا دهعلا اذهل اهياع ىرج ىتلا باوجلاو لاوشلا

لا يف دي دجلا بولسالا نممهسرادل جنرفالاهجعنا م اهفا ذم نوترشلا
 فينصت

يئارملا قاشن تالاطلا نع اقيفخت رصعلا تايضتقمبسح ]ع
 مهتابغر ليصل 

 ءاث مومملا ىدل ابلحا نم هللا همحر باصا دقو ٠ معلا نونفو تاغللا نم

 باتكلا اذه عضو ىلا يسفنن تطشن ٠ اليج اكد دبالا للعدل نايبحي ًاكشو

 اناو نونملا يعاد هنود هضرتعا امل ةلكتو اهيفدل ءاذتحا ةر نكذدلل ةقيرطلا لع

 يفةقي رالاذه قاطنتعسوايفا ريغ ٠ هقبسو هليمجي رقاو هقتحو هلضفب فرتعا

لل هتفرعم نم دب الام لك ايف تحرذا ذا اذه يناتك
 مسوتلا يف دهازلا بلاط

 هتحاح نم ةيافكلاب مناقلا هنم ةدازتسالا نع بغارلا :نفلا اذه ىف ناعمالاو

 ًادروأذخامتارظانمو نفلا اذه لها تاعزانم هل ةياعر أهيف هك دقو 7 هيأ

 ندا مهدارفا ضعبل وا روبمجل ناك *ئاوس بوصالا يأرلا ىلع اهيف تاوعو

 انا حاضيالا ةقي رط اهلا تفضا 5 ٠ هت ر هش لع ًارابظتسا كلذ ىلا ريشا نب



 يواتيعملا فسوي سلا .فيلات
 ف وطنالا بهارلا

 هدلصساويبل8يصشصس5سي6

 هفيلأت كحاو هطبض

 سوم ناب ,قلا ممن يروخلا
 ةرهازلا ةكللا ةسردم يف ةباطحلاو نايبلا ذاتسا

 -_صسصضلهيبس

 لوالا ا

 ( زلنلا باتح)
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