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 ال يملا ءاوعرزام رانلاو اومجابسسهنلاو ءاودلو ام لتقلاو اوصكنام ىسلل «٠ عنتسو ٠

 || عملا» انقلخ كسملاك ٍباطدقواؤدض كسملاكدوسادقءومن لاخدالا تهح قرفتو

 «عدج
 1 فاطصم عم كل مهض راؤءرظتنم رصتنلاو رذتعم رهدلاه وحن مسقت مث غمجت نا ميسقتل خم

 ْ ”مهعابشاىف عفنلا اولواحو ٠ مهودع اورض اوبراحاذا موق * ٠ وحن مدقتام سكع عما
 | ميسقتلاو قيرفتلاعم عجلا.عدبلا اهرش عاف قياالحلا ناءةثدجح ريغ مهنم كانةيبحس ءاوعفت

 أ اذهو ءلاتخاىف هثوضنم كلذف«ىلابةفرخو ىيحابمءارح رانلاكو أوض رانلاكفهوحن

 ظ مهدلا ىعارظ مهانلج- ءوحتامهدعب اديرتف نالامعتساهلاظل ركن نا ماهيالا«لالتخا ىفةقرحلا
 | روعالا ءاوسهبتيع تبل له نيهجواذرك د نادمج وتل اءاسي الام ناعطلاب ههيلعانعلخ ءامدعب

 1 لهامتلا رانلااوقناف اولعفت نلواولعفت ملناذوحن رخآ مالك مالكلا لل ع؛نا ضارتعالا»

 | حدموهو عابتسالا»مركلاو ءايلعلااهفح ةرضخ ماءمراماس ودرفلاةنج هذها»ىمدقو
 1 ا انههو ةدلاخكناب ايتدلاتينبل «هتيؤحولام ناعالا نمتمن ءوحنرخآ احدم ع

 ا ظفلاف نيتملكلاهداشتس ينجتلا.فانصا ىظفللاوءامهريغوزاجالاو تافتلالاكرخأ ماسقا
 | عزاضمو ه بساكس اكو حن ليدهو « دريلا عيع دزيلا ضقانو ةبحر ةبحر مان هنف

 | دجو بلط نم وحن جودزمو هديعبديعس وحن قحالو سماطو سهاد وحن فرطمو
 | كلماذا وحن هباشتمو «بياغبياع وحن فيت سنو« مغ خنلا ريغب ديبنلاو دجو

 | ماحالو ماجلا ذخاذق 57 وحن قورفمو « ةبهاذ هتلودف هعدف « ةيهاذ نكي
 .نيملاعلا نم مكلمتل ىنا لاق وحن هنم دعبو ءانلماجول مالا ريدمرض ىذلاام ه انل
 ظ وحن هف طظذلل تلا زج ةسناحم ردصلا ىلع زجلادر ء نايرو حورف

 أ راركتالام هتسحاولوالا رهتشم عقوامن هرمدم .دهعو هلحو داعو هدهزىفرهتشم

 1 انياعورنم ]واناروعرتسا ضعبلاو هن ادعال فتح هلايلوال عقدماسج وحن لكلا بلقل اههيف

 أ نينك نيتك ىفو امم ىمس هرخآىفرخآلاو تببلا لوا لكلا واتبع. عقواذاو

 ظ | ةفافقلاكرثنلا قوهو عجعسلاءاسأ ءرملا ذاعراو !ىعاذا المراساوحن ايوتسم رثكاوا

 1 ناو ميعن ىفل راربالا ناو اهبراقتوازاحعالا قفا ونعم ظافلالانزآوت عيصرتلا»رعشلا ىف

 م ةطوقتمربعو و فوط نوككر رخأ عاوناانههدرويو مج ىنلزاسقلا
 نا لكلا نسحلا لصأف تئشام اهنم ٍجرستنا كلو ءاوسلا ىلع اههنم

 3 ولب «ىرتحلا تاسا لمأت فاكتلا كزتبوه اناو طظفللا ىندملاال ىنعملا ظفللا

 1 احامس «ىددوس ىناخ قددرت هابي رض حفل اننأرنااف«ى رئادق ن هين 1

 هتتح نا ثيغلاكو هاخراصضهتلخ نا ثيللاكفهاسهم .اسأنو .ىجوع
 ةيظتنم نيملاعلا روما تلازال ه|فنصملا عن اكو ه ابنثتلسم

 ١ ْ هناورب ةزونم نراغملاو قراشملا راطقاو هنأرب
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 ةدسبوءب رشح نبأ لعتي رضةبققهىدنلاوةءورملاوةحامسلا ناءوخحة سرق ثلاثلاو»

 ةيانكلا لوالا# تابين دن له هماظن دسعلا نبا اسمن قعة هدي مودم ناو الا هوحن ظ

 نما 000 نوم ا للا ىدح ىلاعت هإ وقكد 0 9

 0 00 هحنوأل ثلاثلا ءداربال ناب ازاعو اًضيا فؤضوملا هيدا رأيا 1

 أ غلبا زاحملا نا ىعءاغلبلا قبطا با رلا ءزاحلاف نوكيدقو سلا وتسم نم لشن هنأ 1
 اهنال هببشتلان م ةراعتسالاو دهاشب ىوعدوهف هموزاع ”ىشلا تابثا هنال ةقبقلسانم |
 هس ناحاف مع رصتلا نم ةيانكلاو ىوقا هددشملا نوكياهف فارتعاأل هلا دام ا

 ةلالدلا بتاسعو يك ارتلادئاوف نمدقح ماقملابسحممالكلا ةيفوت ةغالبلا 6لسبدنو# |
 هارد, بي هناشزاجعالاو زصملاوه ىلعاو ىنمملالصاديشام لعب زب هن لفسا ناقرطاهلو |
 مالكلاو ملكتملا ابضصوبو اهتعفشكلا نكك هوجو ةغالبلل مندنع ريبعتلا نككالو 1
 باقلا ىنعملالخ ديف نذاالبنذالا ل خد. نأب دبقعتلا نعصولخلا ىهوةيونعمةحاصفلاو# أ

 هوناىج دما وا ىكلمالاسانل ا ىفهلثمامو# قدزرفلالوق ىناك الن ذالا ظفللا لوخ د لبق 0

 نعةيلسو ةيسرعلا نوناقىلعو ةلذتبمالو ةيشحوال تادرفملانوكينأبةيظفلو# هدرا
 ءامسايو كءامىجلبا .ضراايلبقو ىلاعتهلوقلمأتف تئشناذ نيلعلا ىلع تفقو اذاورفانتلا |

 هفامرت نيلاظلا موقللأ دعب لقو ىدوجلا ىلع توتساوصالاضدقو ءاملاضيعو ىبلقا 1

 يوتملاف» ىلغفل و يونمب ناع وهو # ميدل عزم ”ىعب امهلبذن نا ىرحلابوؤطامهفئاطل نم |

 عمجم ناةلباقملا «دوقر مهو ًاظاقا مهبسح و وحن نيمفانتم نيب عمجم نا ةقاطملا «فانصا

 يرسل رسينسف ىنسملابةدصو قتاو ىطعأنماماف وحن نيدباتتج اههطرشو أ ١
 ,هضط كإدحن ائيشحرتقا اولاقءوحن هتحح ىفدعوقول هريغ ظفلب ىلا ركذتناةلك اشملا « |

 نك ىاونوي 2 نيب عجل اهريظنلا تاعاسم «اصيقو ةبجىل اوضطا تلق |
 لكشت ض يلا وم ىغولادب ط#امانمةءارقل ومطقتل |هريغمسرلا ميلاد «نكيملو ءا رات ١

 ىهانلا ىهناماذاءوحن ءازيللاو طرتغاا ف نيشعم نيب يواؤتن ا ةنحوازملاءاطقنت ةنسالا ل

 رشنتو نيئيش نيب .فلت نأ ا هرجع ف ىئاولاىلا خاصا «ىوهلا ب 8 1

 0 00 0 غارفلاو بايشلانا ٠ ومتدحاو عون فيتا لول ١ )ا

 ريمالا لاونف« ءاخسموب ريمالا لاونك» عينر تقو مامنلا لاونامءوحجم هسكع قيرفتلا |
 ىلا كم راك اوانيعاما نر سهلا ءامك رطقمامتلالاونو«نيعةرشب 1

 ليوط اذهف دكلا ريغ ًأرملا احح اذاءنالك يال ب ىف .ناببدا هوحن كدنع ام لك
 سعاى نيئيش لخدتنا قيرفتلا عم عملا «دتولا لظك ريصق اذهو» ةانقلا لَظ 2.

0 



 كافل
 ]| ةيئادتالاوةبفرظلا لش اهيناعم تاقلعتمةطساوناهنافف ورح اكوءاطاقنانافجالا ىف مونلا
 ١ ىعملابوهاغامسالاو فورحلا زب اذا ءاعما|تناكالاو اهل مزاول ىهلب اهيئاعم ىهتسل ذأ

 ا1/ نيذلادوب اعرو ءانزحو اودعمهل نوكلل نوعرف لآ هطقتلاذ وحنو نوقتت مكلماوحت

 | لاملاو اعبنم ةينملا لمح اكلاق امنع ىنكملانم ةيعبتلا لمح مجشلاو ءكهتلانم اورفك
 ظ ةيجرزملا انخص وف تافهرملاو ةمعطا تايمذهل يرقنهلوقىف تايمذهللا لعجا اقطان
 " رثكألاىف انامزواثدح ىعدتسيوةبسنلا ىلع ل ديف لعفلااما#«هسبنت ف امكن احوبص تاقه سمع
 تئدخمسااذا تعبو سئبو منكن امزلانع ىرعيواناكك ثدحلانع ىرعيدق ناكناو
 ||| .ىفو شيجلا ريمالا مزهك ةيسنلا ىنفةثالثلا نم لكىف ةروصت» ةراعتسالاو مكحلا هد
 || 'الثم قف فورحلا اماو## ميلا باذعب مهرشبف ثدحلا فو ةنبلا باعصا ىدانكنامزلا
 ]| نكذب الا لصحتتال .اهناو هب. تلقع ماعرعأب عضولاناكناو ةصاخةيفرظ لكل تعضو
 || نع لقندقف لخملا عوذج ىف مكنبلصالو ىلاعتهلوقىفاك ءالعتسا ام.ددرا اذاف قلعتملا

 | قيقملا دعب كنكل ةلاصالاب كلذلكو ةنيرقديلعلوخدملاو هلعوضوملاو هلعوضوملا
 ||| مدعناو ةحمشرف هههبشملاوا ةدرحم هبثملا بساننا مكحلا عبارلا .ةيعستلا ىفاشنال

 | ىادتلاخلا داحودير جدخ ز رجح السلا كاشمدعب كلوقو قالطا ادشا تيأرف“ةقلطف
 1 .«لوهجلانظي ىتح دعصيو«ماع وبا لاقاكةيبشتلا ىسانت عشرتلا ىنبمو حشر نئاربلا

 ]| ادحاواسعانوكيدقف ةنيرقنم دال لوالاهتاهيبنت ابف «ةعاخ 8 ءامسلا ف ةخاحهلنأب

 | نارقالا سؤرأ ىلع هاب ىنكتهاصن نم ةقعاصو ءوخنرثكاوأ ىربادنسا تيأروحن
 ا اصوصخو هيبشتلا نسح تاهح ةياعرب ةراعتسالا نسح هنأ ىناثلاهتثاح# سج

 ||| زغافالاو ةنيرقلا تبحو كلذلو همشتلا ةحار اهعثتالنأو ةيانكلابامو ةيقيقحتلا
 | اوركموو ءمهسباقوف هللادب وحن نسحا ةلك اشملاعم ىهو ةيانكلابام عيت ةيلسخملاو
 «ىتاف مالملا ءام ىنقستال «ماعىبا لوق نحيتساكلذإف اهنود نصحسي الق لب هتلاركم

 | ةسج هعاون اك اهعاونأف هسسشنلا عرف ةزاغتسالان اثلاثلا 6# ىاكب ءامتب ذعتشادق بص

 || ذاوحت ىلقع هجول ىسل ىسحو ابيش ضأرلا لعتشاو وحن ىح هجول ىنحل ىح
 || /متموحن لوقل سوسحو ان دق م نمانثعب نموحن لوقعم لوقعمو ميقعلا خرلا مهيلعاتلسرا
 أل كرتىهو«ةيانكلا ىف عبارلا لصالاظءاملا ىتطاملاناوحت سوس لوقعم وءارضلاوءاسأبلا

 ||| داختلا ليوط وحن كورتملا ىلا روكذملا نم لقتنمل همزليام ىلا ”ىكلا ركذب حرصتلا
 || بتارم انهلو « ءافلنا ىلع لدن ةسرعلاىف اهسيلاقت عيج كلذكو اهئافخل ةيانك تيمسو

 ||| لوزيك دعباو ةمودخل ىضلا ةمءونك ةدمعبو ةماقلا ليوطل داجتلا ليوطك ةبسرقف |
 اهل هءصيصختلاوا ةفصلاوافوصوملا اهبيدوصقملا ذا ةثالئاهماستاو فايضملل لمصفلا |

 || ضيع ةريشلا ىدابةماقلا ىوتسك ةدضبو هنرهتشا نمل فاضملا كة شرق لوالاف»«
 ]| تلكلاناجو دامرلاريثكك ةدببو داتلا ليوطك ةسرق ىناثلاو» ناسناللرافظالا

 00| (تلاتاو) >4 141



 #« م.ه

 ابا لاننا ب زهنا# مزق نعام زةدنع زم: رجغلا وا لول زاخلا لع لمحبإف تيث تشالا الا كح ١

 ةمدقمهرفو6#ةراعتسالا ىف ثلاثلا لضالا 9و ىتلطا  سمشلا هللا ليقءانفا# لاق تحس« ىع >>
 هسدشتلا قةغلام ىذللوا 1 ىشلا لج ةراعتسالا لبق ةمدقملا«ةماخو ناهيبفتو تاهسقت

 هشملا ناك اذا ةيسانملاناكملةراعتسا مستو ءاهرافظا تبشنا ةينملااذاوءدسأ ا
 معلا اال كلذلو بوثلا راعتس امك ءاعذا هفل خذا ثدح هب هيشملا ةققح هتسا |

 عون وم دسالان ال ىوغلزاح اذهلبقمث #للاردامو د دلل مناك ل ونيمضتبالا ١

 هيبشت دفيملو ازاحال ةقيقحو امناال ةفص تناكالاو عاجتلا نود سرتفملا ناويعتا |
 نر 91 ةوقىف نكيملو ةلةيدسالا ءاعدا كلذ نكي ملالاوال لبقو ةنيرقىلا جابتحاالو |

 ىنللظ# سمت ء بع نمو ىنالظت تماق ه هلوقىف بجعتلل نكيملو دسا وه اناىدإب |
 نيج لك رذبلاف هاه زيا لتنال كلا هراكنالالومء شملان م |
 متركدام لكونا ريغ امهوءامداالةقنقحدسالاه|عوضوملاناباوجاودجو ٠ اهبف علاط |

 صن وةيدسالاءامذا نيب عملا فيكف تلقزاؤ اممف رهاقلادبع مامالا ددرتدق ةو ءاعدالل ًْ
 ىندتملالاقام اهريغو ةفراعتم نيتروص دساللنا عددنا تاق اهتدارا مدعىلع ةنيرقلا |

 ىو ةيفرغلا تال اهديؤبو«لاخا صوخمش اهلريط قوف «سان ىزؤفف نيم موق نحن

 ةروصوف دساوهاعاو ناسناب سيل اذهو دّساب اها قيتك | رهوهاعاودسأب نسل اذه |

 هلوقو»عيجو ب رض مهنبي ة يحن هيلع وفراعتملاى لع لمحي الثل ةنيرقلا تركذو ناسنا
 راعتسمن مدي لذاو 6 تابت مياس با يهل ا نمالان رونالو لامأ عفش,ال مون ىلااعت'

 ةعب راىهف مكح هبت دق مم ظفللاوه راعتسمو هيشملا وهو هلراعتسمو هيدشملا نخل

 عم هبصتخم مكحلب وه ركذ ملناوردب مسن وحناهب حرصف ركنا هيدبشملا لالا
 الوا ةيقشقحمتدوح وماما هبشملا ىناثلا# ىناسل نم خصف|لاحلا ناسوحن اينغ فا هيشللا |
 تاموزلملا ىواسش لديلاهيف فءضالل ةفصوف ىوقالا مسا قالطاةيقيقحتلاو ةيليبحف

 ايكمت دضلاب ةراعتسالا هنمو#دجولل ردبلاو عامجشلل دسالاك مزاللا ىواست لع
 رخؤيو الحر مدقب وحن رومانم اعزتنم ْناكاذاو ميلا باذعب مرشبف وحن اهلموا ْ

 مسا قالطا ةيليلاو*ةراعتسسمالا ليبس ىلع اليثك ىعسي سمالا ىف ددرتللا ىرخلا

 ةراعتسالا ىف تح وا##لاؤ_س#اهر رافظا ترشناةنملا اذاو#« لثم موهوملا لعدوجوملا

 ىنعم لقن كانه سيلو«باوح اال اذهف هشملا سدح نم .هنوكراكتا

 هك هيض قه همساب عيسلا ىعسلال فيكف عبس ةينملا ناك هبشملا مسا لقنادبف ءاعدا هبل :

 سارفا ىنرعوه«هلظاب رصقاو ىلس نع بقال و قيقفلا لمتحتدت ْ
 ْ *6 راعتبملا ثلاثل اوهاقيقحت سفنلا ىعا وداهب داري و االسم ابنالآ تب :سعىاءهلحاو فدوى علا
 تاقلعتملا ىلا هتنسن ىف ”ئحن و ردصملاةطساوب هنال لعفلاك ةيعبتفهريغ ءواةيلصأف سنج اللا“

 دانا ع نزلا ض اير حايرلاىرقت «وحنو» احامسلا ىحاو ليلا ل نق « و 2

| 



4.1 

 ةبسانملاف بفصولا ريغ ةيسانملانا رعاو#هريغىلا هانعم نمربع هنال زاوملانم لعفم
 ظ مث ةلزع لزتالاامهوحنو نملاو ةرو راقلاب ربتعاف قالطالا فصولاو عضولا مح"

 'اىتعم وا ظفل ف فرصت نم زاحلا ىف دبالو ًازاحم ”ةقبقح سيل لامعتسالا لبق ظذللا
 اا ظفللاف ةمبرا ماسقاة ناك ءذهف بيكرتلوادرفمل لقنلاو لقنوا ناصقتنو ا ةدايزب لكو
 | ةدايزلاب ىناثلاهةيرقلا لأساو ناصقتلا:لوالا6# لفللا ف فرصتلاءوج و ىنمملاىفةعبراو

 .امهلعجو لثملانع الضف هلثمنوكينا هبشتنم ىننلهلعج هبشالانا ىلع ”ىش هلثك سبل .
 ( بصنو لهالا ةفاضاب ةيرقلارجلصالا ذا اها ىعاىا ةملكلا كح ىف ًازاجم ءامدقلا .

 كيلع تلقاذا لاخلا عت تناو هنمال زاجللاب قدلملا نم لمجدقو فاكلا فذحلثملا

 | نمواهلها لاؤسىلا ةيرقلا لاؤسنمنيب امهبف لقنلا مث هلثك ”ئىثنمامواةيرقلالاؤسب .
 ةردقلادللاكدج و.هقلعتل ”ئىشلا قالطاوهو درفمل ل قنلابثلاثلا «لثملا قن ىلا لثملالثم قن
 ةئييرلل نيعلاوهلثلريعلل ضفحلاو اهلماحاهنال ةدازلل ةيوارلاوامهر هظم اهنال ةمعنلاو|

 |هلوكل ثيغلا ىا ءاعسلا انتباصا و ةببسم هنال تبن ىا اثغ انيعر هنم دوصقملا اهنال .
 اهلوقوهءاحمىف لايآلا ةفسا هنمو هببس هنال اثيغ ىا ًآتاين ءامسلا ترطماو اهتهح نم

 هير حونىدانو تدراىا ذعتساذنآرقلات أرق اذاو ًاران مهنوطب ىف نولك ياعا ىلاعت |

 فراصلا نالكاءدامىا دجم-تنا كعتماموءانسأب اه ءاسف اهانكله| ةيرقنم كو لاقف

 اما همهو ىنبمناذ هبف هيفننم ىلا تفتلتالو هنمولمم نآر قلاو هكرتىلا عاد ”ىثلانع |
 أأاماو ىتشالاعف عسوتلا همابسالوا فيقوتلا مدعل كلذو ىللاعتهملع زوجتملا قالطا مدع

 ١ ةرشعو كلرهوتملاىا ةيكرلاف قيض هنمو ةنيرقلا عم سايلاالو سابلالا بجوبهنوك
 ١ لقبلا عس رلا تبا وحن. بكرتك لقنلااب عبارلا#ةئالثلادعب ةرشعلا نم ىقابلل ةثالثالا

 ا هسشندلاق ةغلابم ةيعشالو هدقتعيال نممردص اذا # | دهتحم ءاشامىب رهدلا عنصيل #6

 ١ عضولاب تاببكرتلاهذهتلالد نادقيقحتوايبكح ازاجو بيححرتلاىف ازا ىعس اذهو
 , ازا ناكاهريغ ةسبالم اهب دفا اذاف لعافلا ةسبالل تعضوهذهو تاغللاب اهفالتخال
 ٍْ ريغدب دك ةغلرداقلا نعرودصلل عوضوم تد/نانا نظنمو رهاقلا دبع مامالا هلاقاك ةغل

 'ابذكلا نع زيغو هدنعام مهفيل هدنعام ريغ امكح تبث اذا ىلقع زامنا لبقو هجو
 ١ 48 ىنملاف فرصتلا هوجو وهايقيقح العان عم رلا ىعداهن اك ةيانكلابةراعتسا هنا لاقةنيرقلاب
 "مومو ماعلا صاخخا مسا قالطا وهو فتالل نسارملاو ةفشال رفشملاكناصقنلابلوالا»

 ” سكع وهو اهلثم ىتؤيامم ىا ”ىش لكنم تينواو ةدايزلاب ىناثلاهديفم ريغ ايوغل ازاحم
 2 ماجا ىندرفللقنلاب ثلاثلاءهرسإب صصخملا باب هنمو صاخلا ماعلا مسا قالطا هلبقام

 | رك ديل اذهو هيبشتلا ىف ةغلابم هيعدب نم عسرلات بن اوحنبيكرتل لقنلاب عبارلا هدسا
 هيف مكحنال كلذلو ةبذاك ةقيقح هنم وهف هدقتعينماماو مدقتملا فالخلا ددصب وهو

 ص

 | زاحلاو.فوصوم ىلع ةارحيريغلبق اهريدقتلءاتلاو تدثملا ىا لوعفملا ىمعو ا اهعضوم ىف



 هييشتال .هباشتف نافرظلا نيران اذاو دالك 1 1 لسا لق

 هن 0 "اف هلا لك اَتِف اه *ةفءرثخا تقرو جاحزلا قر«سعاشلا

 | روما نم اءزتنم قيقح ريغ افصو هبشلا هجو ناكاذا لوالا ناهيبنتإل رمخالو حدق' ,

 ' لاق ام هللاراصنا اونوك هنمو اران دقوتسا ىذلا لثك مهلثم ىلاعت هتلالاق الث ىمسي

 ١ تقر.ااك «سعاشلال وق لث» ٠ يف طاغتال ىناثلا هللا ىلا ىراصنا نم نيي راوحلا مسن ىديعا
 ' عارضملاك هدارملا مترالام فصولا عزنتفتلحنو تعشقااه وأر الفءةماغاش اطعاموق
 ةيناثل ا لهساذا ؟لادلارا لل والا تامدقم##ي هيبشتلا لاحىف عبا رلاع ونلا#لوالا

 . مالكا روضح برقا هبسانبام عم 'ىثلا ةثلاثلا « اروضح برقاس حلا ىلع ر ركخلا
 متاتايسحلا ىلا سفنلا ليم .ةسماخلا رسيادحا ولاراضحعساة عب ارلا#ء لخسلا هن ودلطسلاو 3

 ساو ىتعاق رطل فالتخ الاهيلعاهدوروةرثكل ااهفل الودم رجتلاباهل أ وعجم اهنا ىلعءاثب
 فاالا نافذ رظن انههو داعملا نم ا.دإذلادب دخلا ةعباسلا«لبقا ف ةرعتامل سفنلاةسواسلا# ٠

 وحن ةهجلا ةدحول هطوقس و هبيشتلا برقمث اهمكح فانت فيكف لضخ :راركتلاب
 هحو وحب اروصملا رك هنوكواةصاحاك ةينعوح نيف رطلا سنامتنوا مسفلاك ىحنز

 «دح رن زءاعس ىف قيقعمء صوم م اك نوضغل انيباهجرانو«هلوقك هفالخ هدعإو رديلاك

 هلوقو ايندلا ةوبللا لثم اعنا ىلاعت كلوق.لمأف برا وهفرتك اسك را | 0١

 , سماك هيبشتلا هجو نوكينأب هلوبقو قربو دعرو تالظ هنف ءامسلا نه بيصكوا
  «هيبشتلا ةغص ىف سماخلاعونلا# هفالخهدرولذتبم ريغ الماكضرغاا ايطعمواتص
 كرتيدقوةغلابمدمضو لجل عانتمالدارملانيعتيودساديز وحن حرصي الدقوهيبشنلاب- رصيد
 طبلخاركل نيبت.ىتح هلوقف نيغتلا ىوعد اهيفاذعو ةراغتشاف دربملول ذا فاس ابنا ١
 . هركذ نع ءانغتسا هيبشتلا هجو كرتيذقو رحفلا ركذإ هيبشتدوسالا طبخخانم ضسلا
 ' انرك ذاع اهنكح قضضال ةيناكدهجوؤهيبشنلاةلكو هندبشملاوهبشملارابتعاببتارملاةوقدشو
 ْ لصالا ف ركهت والمتل مت اخ لصلاو دسا نابل لاق داضتلا ىف هينئثتلا رمتيدق ودك هيل 9#

 . نويقاقتشالا هيعدبامىلع لوم دابعلوقو عضولاب اهنانيب ظافلالاةلالد زاجل فىناثلا .

 نيبعت وهو عضولا امج وماهلالاوافيقوتلااما قدا مثام ةبسانم عضاولا ةياع رم

 , زاجلا وهو اهانمم ىنعموا ةقيقحلا ىهو اهاثعم اهرب باطيدقو اهسفنب ىنعم ءازاب ةظْفل

 ه.ديفا ةقيقملانا انرثكىلع دودحلا برقاو ةيانكلاوهو ىنممىنعمل دصقدقو ١
 , هيفةدافاالذا ةنيرقلاوا ةمالعلا ركذ ىلا ةحاحالف لواعضود رحم بطاختلا حالطصاىف

 ظ ىتلاةقيقحلا لدُليق لقانلا بسحب ىجالطصاو ىفرعوىعرشو ىوذل امهالكو امكن
 ظ ناظفللاوةزارخهيفو امهدحال عوضوف كرتشملااماو ةنيرقب زاحلاو اهسفنبةيانكب ت -يلأ

9 0 

 ١ اهتناثل 'تباثلا ىا لعافلا ىنمع قمل نم ةلسف ةقرقحلا ذا نايوغل نازاكلا - 53 مخ



 3 ةرتعاو ةعبرا انهف هببشتلا عرف وهو ةراعتسالا ىمسمل عون زاحملا نمو اميلا.عجريف .

 0 | ةرلاظامعاستان» وىناثلا##ةقرلا ىف ميسنلاو ةوالخا ىف لسملاو ةسالسلاىف ءاملاك ظ
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 هنشدجوو نيفاتم نيفرط نمهيفدءالو# هسشتلا فلوالا لصالا# طيضال فاكتدنا |

 اهيدفرطقلوالا عوتلا# عاوناةسجهبف مالكلاو ةغبصو هإلاحو هبف ضرغعو كرتشم

 326 قم تايلاخلاو نافتعوا ن نابلقعوا ن زاسحاما امههو ه.ديشملاو هشملاامهو

 حوى ىناثلاعونلا#تاينادج ولا اذكو تابلقعلاب تاسعولاو ةسح امه«؛دابم نال
 ”قيقح لقعوا ىسح اما فصولاو نيتفصل ةقيقحوا نيتقبقل ةفصاما وهو #

 | هذلا دحو لوقف ةخصلا اذكو كرا الا تاذلاو ئمهووا ىرابتعاوا
 8 ,ثكاماو ةدحاوةئيه اهعومجع دصق.تافصوا ةبكسستاذكمه مح ىفاماو دحاؤاما
 لقع اماو ةرخاىف ةدرولاب دحلاك ةهج سوسحالذا هافرط اذكف ىسحاما لوالاو#

 ءارعلا ىف مودعملاب عفنلا ميدعك لوقعملاب لوقعملا ةميرالا ماسقالا لمتحت ود
 ' )11 سوسحلاب لوقملاو ةءارملاىف دسالاب لحرلاك سوس#لاب سوسحملاو ةدمافلا

 ١ مارك قلحت رطعلا# لوقملاب سونسحلاو ناصقنلاو ةدايزلا نيبام :ليصحْىق ساطسقلاب

 هركلا دوقنعب ايرثلاو كيدلا نيعب رانلا طقسك سوسحم اماىناثلاو# عورتلا ىف
 00 رظنملا نسح ىف نمدلا ءارضح ءوسلا تملا ىف ءانسحلاك لوقعم اماورونملا

 ومالا كلت ثلاثلاو#ةيطسولاب ءزج زيمع مدعىف ةغرفملا ةقلحلاب ءافكالاو را

 ف الل ارق رئاطك ةيلقعوا ةحارلاو مطل اونوللا ف رج ايةنسهل امك ةييسخل اما

 لاو نسحلاىف :سمثلاب ناسناك ةفلتحموا دافسلا ءافخاو ردجلا لاكو رظنلا ةدحا

 |1116 لاقباك ىرابتعا م اوهودستنلاهجوركذ اذاعاست.دقلوالا 46 تابينذن ةقولعلاو

 ّدح ثلاثلا #4 كرتشم ىلك اذهواّزجالا نوكيال سوسحن انا عم ىسحدنم هبشلا

 ول, الكلا ىف ومتلا مهلوق ىف هريتعاف دسفالا و نيفرطلا لمشنا هبشلا هجو

 كلاثلا عونلا ديف فيعضتلا لقي الذ اهترثكب داسفلاال ه.حالصلا رابتعاب وهذا ماعطلا
 ناكمالوا هلاح رادقموا هلاحنابلاما وهودسملا يلا اءلاغدوعيو## هببشتلا ضرغىف

 كاوقك مقاولا ف هدعلامافارطتسالوا هنوشتلوا نييزالوا هربرقت ةدايزلوا هدوجو

 لوقك انتحوا ةذإ دددج ل كلو اقلطمنهذلاىفوابهذلادحوم كسملانم :رحةرجلاىف
 نك ىجزت» هنمو ء تيركف ارطا ىفرانلا لئاوااهب نفعض تاماق قوفابن "اك جفتبلا ف

 1 هنأ ماهالامأ هد هبشملا ىلا دوعيدقو ءاهدادمةاودلانم باصا|ة«هقورةربان 3

 دو ءدلوقك ضارغالانم انرك ذامديغبل ِكإذك نوكيزل هندبشملا قحذا كلذ ىف

 ا كيطعفا واوبرلا لثم عيبلااعاهنموءحدتع نيحةفيلخلاهجوءهن غن ' اك حابصلا

 وعلا فرعي ملاعو هلوق او ديجيدا هءامدن بحاصلا ماك هب ماقهالا رابظالاماو

 اا(دع) 9-00



 2000 (ا>خ سين وجع دن يتب :.سضسل

 ك.ف
 ردص ناذ باج كلذنا هتلالاوبلاتو تلات انا 0 ءاينلا قابطال ريظالا لع |

 لاؤسوا ءامدنمماقملامياليامنئارقلا بس <دلوتذئنحو الفالاو بوجولادافا ىلعالا نم ٠
 . ىفمالاكوهو ةمزاجلاالدفرحوىبنلا عبارلا#ةناهاواماركاوا نموا ديدجتوا نذاوا

 أ ماهفتسالاو ءادنلاكر وفللامهن ارهاظلاذابنودوةنرقلادقعتف ىارتالواروفللامهو هماكحلا ٠
 . اههودلال الطبا دعبو لعفلا لبق ىهنلا نسمتسيواهمدعمذيوةردابملا نسحب فرعلاو ١
 اما سيلو رارقساللف هلاصتالوا ةرمالف عقاولا عطقل امادنا هجولا رارقساللواةربلل
 . طورمشلا ريدقتى عزيعت ةعبرالاهذه# ةعاخؤل لبقتسملا ىلا ههجونل لصاخلا ليصحت
  هادنم مزاي الث فصولا نود فانيتسالابعفرلاو تر بايو كندإ نم ىل بهف وهن اهدعب ١
 ءازخلا ردش دقوةيالا5 الصلااويقياونمآ نيذلاىدابعل لقولاةودبلق يحن تاماذأ بهو مل

 هللاناليلدب نيملاظ متسلا ىا هب مترفكو هللادنعنم ناكحنا وحن طرمشلا دعب
 سلو ههشي ”ىث انههووحلاىف قيسدقو ءادنلا سما ا #نيملاظلا موقلا ىدهيال 1

 بلطلا عضوهريملا عضون دق## بيل صاصتخالل اوهوةباصعلا اهتاانل رفغا مهللا وحندب

 ىتح ىعورو غيدلل ملسلاوناشطعلا لهانلاوةذلفلل ةزافملا هنمو لأفتلالوالا# هوجول

 0 رفسلا ءافرظلادهي مللباهتسارح هتلاءاداتاردخملل بتكيملا
 ىه لاق ةرممشلا هدهام هلأسدقو هريغل رخآو ريمالا هللا كداوال '“ ىث نع هلأسدقو 1

 - هسفن هد جان امثرثكل هب ”اك هعوقو لع صرحلا راهظا ىناثلامامعلعاملخف قاؤولا ةرجصش

 . لج بارلا#امهلوابدأتلوااهنسل ةيانكلا ثلاثلا هئاعقاودلاخف هلابخ ىف هتروص شققتنا

 . ريغوا بذكلا ىلا بش. نا هركت نم ادغ ىنينأت وحن هجو غلبأب لج غلبا بطاخلا ١

 زكا دخاذاو «هللاالان ودعتال لسا رسا ىج قاسم اندخاذاو نآرقلاف هريتعاذكلذ

 ىتح معقاولاب ءابطرلل رجلا عضوم صال عضو دقو هللادجر هنمو ياس نوتفسا 1

 ١ الوا مهلرفغتسا ىلاعت هلوق هيلعو« ةمولمال ىنسجاوا انب“ ىساءريثك لاق بولطم هناك

 لكىلاليمعم نكل ةيوسنلل وهو مهل هللا رفثي نلف ةسع نيعبس مهل رفغتست نا مهلرفنتست |
 هعش و هللا دمحم ىناعملا زعمت تئشام عنصاف ىحست ملاذاوحنديلا بطاخلا ليمواهراتخساام '

 ةعضولا ةلالدلاب نكع الءالأؤا ىف تارابعلات واف نايبل الع ىف ىناثلالصفلا ناببلالع ١
 ءالح ىفت اقلعتملا توافتل ةملقعلاب ليالصا مهش ملالاو توافنالب مهف عضولا لعن هنآل

 ديزح لطف هل ةيلقع هريعللعو ةقاطملا ىهو ةيعضو هاوسم ماع ىلع ظفللا ةلالدلذقيعتلا ١

 بسحن هيل لاقتنالابجو قلغتى أ انهذموزالا هطرشو مازنلالا جراخلا ىلعو نمضتلا

 تاذلاب وهو زاب موؤلملا نم لاقتنالاف لاق امهريغوا فرىعوا لقعل بطاخملا داقتعا '
 مزالىلا مزالنماماو ىواستلا دنعالا نكعالذا لوالاةنومع وهو ةيانك مزاللانمو

 ا
| 
| 



 ام ٠١ ةيفشاا م
 | نسعنأو كابا متتاواطع تحنالا ىا لزتتالاو وجرملا دعبل لعل اذكو اعقاو
 أ كئاذاب انالف بدؤاملاو انبوتو اميرقت كسفن وهلا ءابا وسمي نم وارجزواناسمتسا
 | (ييعتواايصتواراكت كف نعااماواضيضخت و اءاطبتسا كل رست اما ىادعب تبهذانا وا دنعو
 ]أ الو اديده متثلا مزال كفرعا ىا هتدأ نمل كالوم مشتا اذكو اريرقت ىننتجاو

 !ءأىغا كيلع لبقملا مولظماي اذكو ادددهت ه.لابتال ىالثتعال نمل ىرعا لثتم ظ
 الولاماو يمال لهو ول اماو تبل هظفلو ىنقلا لوالا # ةسج هعاونا م
 نييتل الوام ةدايزب ةزمه ءاهلا بلق عموا لهوول ىهف الاو الهو ام ولو
 نه هناطو ماهفتسالا ىباثلا ضيضحلل ليقتسملا ىفو.مدتتلل ىضاملا ىنف ىنقللا

 كسلا

 ] ليصف قيدصتاىف و لصفموا لحم ليصغ روصتلاىفالوا قيدصتلابوا روصتلاب
 | متاقديزاو قلطنم ديزاوديز ماقاوحت ةزمهلا كرتشملانف تابثاوا ىننأ مك اوه لحي
 ٠ ورعما كدنع ديز له لوقتالفله قيدصتلاب صتخامو#دعاقماديز متاقاو ورمعما

 ١ صت*+و هتف عفالح قيدصتلا توب * هراعشال تف عادي له عتنو ورع كدنعما عصب و
 'قنلاو تابثالا هلاءدتسالو ب رضتأ لب برضت له,س رضل ا رشاب نمل لقت الف لابقتسالاب
 1| لخداناكهنعلدعاذاذ لعفلا ىضتقافةينامزلا, صتخاا لابقتسالاهئاضتقالو تافصلابضتخا |
 || امروصتلاب صتخمامو##ةموصخل عراضد يزبك بيل #هلوقكخيلبلا نمالا نسحنالف تابثلا ىف ظ

 | ميركاش ًاديزام وحن فضوللوا تادوجوملا نم سنج ياىاىدعب نم نود.عتاموحن سنجلا
 ظ مج ىأىانيماعلا برام ونوعرفلاقامنيسمالا نيباماهددرتلواهوجنو ملامءا عاما |
 || فصولابمالسلاهيلع وسوم باحا مسج هسفنب مّتاةدوجوم لكنا لاهجلا داقتعال ءاسج الا نم ظ

 | قرمشملابرلاقف ظلفقنونجن كيلا لسراىذلا كلوسر نالاقفدلنطفتإفدطيلغتباضيرعت
 | انيرلاقفاركنم امكبرنفوحنلوقعلاىوذل نمو # نولقعت متكنا امهيامو برخملاو |
 ]| دحازيعاملىاو # فارتعالال قاعلل بجوب اًذدهدنالىده متدقلخ ”ىش لك ىطغائذلا |

 | لالا ف كو# نينسددع ضرالا ىف مثيل ؟ىلاعتمّللالاقاك ددعلل كو # ماعرم| فن يكراشنملا 1

 | اهيفوىبرلالاةنايا اذكونامزللىتمو # نا نموبفك ىنعع ىلاو 6# ناكمللنءاو 6

 ]| لاثما اهنم داوتبدق هذهونبدلا موينايا نولأسيو ٠ ةمايقلاءوب نايالأسي وحن ميظعت .

 ]| دهدهلا ىراال ىلاموحم بجعتلل ىلامو ريقحلل اذهنمو اذهاملاقف. نئارقلاب قسام

 | كو راكتالل ىنوعدتكو ءاطبتسالل كتوعد كو بججتلاوهلجرامىاو لجرىاو

 || هتليزورفكت فيكدنمو# خيوتلاو بجعتلاوراكنالل كابا ىذؤت فيكو ديدهتلل لحا |
 أ مثثك نيذلا ىقاكرش نياوحمن عيرقتلاو راكنالل كشيغم نباو كايحأف اناومامتنكو

 . تبرضاديزاواهريغب وا مدقتلاةش: اذنز تبرنضتن !ماقم يلع قال هعاخإ# نوعزت

 ْ ف مدلل هلي هلو نمالا ثلاثلا # مدقتلا ىلع سانلل تلق تناأ لمحالف .اديز تبرضلو

0 : 



 * "و1

 دعب اونمآ نيذلارشبو ءانسح ساثلل اولوقو وحترخآلا ىنمم امهدحا نمضتيناالا |
 اهيااي لبق اردقم لقىلعهنا رهظالاو اوقتافىلع افطع دعو نيرفاكلل تدعا هلوق ا

 مكقوفانعف روءاوبرشاواولك مهب رسثم سانا لك ععدقدنم ريثك لوقلا ريدقتو سانلا | '
 ركادتت مث ٌؤرش نالف ىرهود لوقتاك ىنعم اما طبارال نأبةرانو اودحلا روطلا ا

 اورفك نيذلاناوحن اقايس اماو هكيرا لهف متاخ ىل لوقت هعوقت 3 : ااخ كيذا ١ ا
 باتكلا لاحايبل هلبقامو رافكلا لاح نابل هلال مهرذنتملما مترذن ءا سلع ءاوس |

 ١ . فزاستم ىلااههسنتلف ن :ابسن امهوهمبانطالاوزاحالا ىف ىناثلا عونلاؤ# نينمؤملانود |

 ظ مالكلاانسح ماقملاةداص اذاو ىصختاليتارم امهلو مزيالو حدعال هناو طاسوالا |
 ادهوةويح صاصقلاىف ىلاعتهلوقك زاحتالاف اراثك ١ بانطالاو ايع زاحنالا راصالاو ا

 م

0000 

0 

0 
 "ا

 ا

 ىلوأر يدصتوازاحي هيلالؤياممساب'ىشلا ةيمستديفو نيقتمأل ىده هلوقو هنم زجوا | َ 1
 ضرالاو تاومسلا قلخ ىف ناىلاعتهاوقك بانطالاو## ءايلؤالا رك د نيوا ره دا 0

 ذا هققرط ىواست عم نكمي لك عوقوفف نانم الدب ةيآلا راهلاو ليللا فالتخاو 1 1

 هيفو سشبو متن باب هنموة#ىوقلاورصقملاو ىغلاو اك مهفو هاي باطلا

 لاجا دعب ليصفت اهفو زينةلاب اب هنم و##لداعتلا لصف ا فذدحم راصتخا |!

 تالاقتناهيفو تخش ماقم ايبش سأرلا لعتشاو ىنم مظعلانهو ىنأ برملاعت هللالاق | 1

 ءانبلا نم ىو امردقشنا هقح نمو مالكلل ساسالاكوهو بر راصتخاقو ةفيطل | 0

 ضارقناىفلوقلا ناش اذهو بانطالا ماقع قيلخ وهاع رتيدقزاحالاومانيسح هيلع |!
 ««الاح نيتلخلا ىدحا لعجىفثلاثلاعونلاؤف بيغملامالارملا بينشملا ماملاو بابشلا |

 ديفا اهلصا ةلجلاو واوالف ةفص ةدزرفملاذ ةلقتنمو داحنالل واوألب ةدك ٌومامأ لاخلا ||

 بسحم كلذو طبرللا+ىتا الاو واوالف ىنعم طبتم اذهو تبثم عراضف ةبسنلا لاح ||
 ىلع هدوع عخروف ىلا هوف هتطوحت اردانالا ايف تمزتلاذ ةيعسالا اهدعباو دعبلاةوق 0

 لزئيفلاحلانمه.رقيل اريدقتوا .اقيقحتدقارسف مزتلافةبسنل لاح ر يغيف ود دجحلل ىضاملات هدب |١

 رقسم ىلا نال ىننملامث واولا بسيف لمفلاةئيه لغفلاةن راقم لعجو اةنراقملاةلزثمب راقملا |

 بجبنو ن.ريدقتلا زاوجل فرظلاىف اذكو زوجمف ضرعلابالا لغفلل ةئيه سيلو ابلاغ 0 ١

 قهأو باطلا قالا زاقاف نب ولجد ءاع 4 لا ار هكدا ا

 ظ نمالاو 3 ع قتلوا ءادن ا اغا رمل ودفتتم 0 دول 1
 نهذلا ىفهشقنامجراخلا ىف لص ماهفتسالا#«همبنت #9 قيدصتللو ار وصتالاماوه وماهقتساف ا

 انل لهو الاؤس ىتدحم كتل لوقتف : ماقلا بس عنامل اهعضاوم نع لازتدق هذه 6م َّ

 _ عقاولا ريغ ردشول ناف د ناذ ىتدحبت مث ىنيبأتول ادكو اينمأ قيدصتلا عنتع ثيح دامس ا



 ف يي دل

 > ةافلملل

 | نال لق 8 ارعديز زالا برضام زوحو ديزالار عب رشاملسإلاهتباده كلع كلع |
 |١١ ءانثتسالاق ددال## هعاخ 45 قلطملان وددسقملا ب رضلاوهز وصلا نالدماك لبق ىلا رصق
 | يسال نمو مجرم الب عيجرتلا عانتماو صصخملا مدعا هموع نمو هنم ىنثتسملازم
 1 ' ىلع ىا ابك ارالاو ادحا ىا اديزالا تبرضامىفىنثتسملا لوانت, ماعمعا ردقاذا زدقيف

 ا اسرافالاو اسراف مكتمالا راتخاامنيب قرفلا فرعيهبؤ ضرغل ىا ابدأتالاو لاحىا
 10 ميدقتانم هب هف زوحالف مالكلا نم ريخالا ءزجلاىف رصحلا دش هنا ثلاثلاويركتم

 1 قوذهنأبعبارلاو#اذهن مود لصالا وه كلذ نالو ساللالل ىباثلا ىف زاحام ريخأتلاو

 ١ | بانطالاوزاحنالا فو لصولاو لصفلا ىف مالك او نيتلم ا عضو ىف عب ارلا نفل ىبضوال ظ
 | هدارباو فطاعلا كرتامهو##لصولاو لصفلاق لوالا عونلا## الاحام#«دحا لعحىفو ظ

 ا .الكواو نوبهرانىاياو وحن لوأي هيلع فوطعمال ثحف طبرلل اهنال واولاب صتخو ظ
 ةفصلاق مرح كلذلو نيئاش الو نب دححمال نيبسانتم نيب نسحاعاو ًادهع اودهاع ٠

 || طلغلاف هباوحرص ةامملاوحورطملا م كح ىف لدنملا نال لدلاو ذك اتاو ناسلاو :

 ئ دتسو داحناكلقعاما طابنزاعم اريخو ابلط اتدحتااذا نسحاعا نيتللا نيب لصولاذ ظ

 تاصختملا ف ذح لقعلا ذا:داحتالا هعح موةامفلثاعكوا امهدحال ديقوادبلا دسم 1 ْ
 !"ضرعلابواض ابلاو داوسلاكتاذلاب داضتواهءاشتك ىمهواماو فياضتوا ةقيقحلاقتبتف |

 | قافتا تبس هبق نراقتلل ىلاخاماؤضرالاو ءاعتلاك ةبشيامواضسالاود 0 ْ

 ]| ركتسيالف متآلاب توافتيفماع فرعوا ةصاخ:ةعانض نم بابسالاب فلتخت تايلابخلاو '

 أ مهلابخ ىفامو برعلاعم باظملاناله<نمالاة آلا لبالاىلا نورظنيالفا ىلاعت هلوق .

 || تاراغلانش دنع مهلقاعم ىخ لابحو اهاياومهيقست ءامسو اهاعرت ضراو لبالأ الا

 || | كلعءاوس وحن تايثو ددخت ةظح الك ضرغلالا امنت فلاخال بسانتلا بامحسالو
 | لضفلاىلا راصيدق مث نيبعاللا نمتناماقملارانتئحاوحنو نوتماص متناما مهومت وعدا

 1 نس رخآ قس ناو هبق كيرئثتلاردح قباسدوجولوالا#نيهجول لاخلا هده ىف

 | ًالاو# مح لالضلاىفاهاراالدب عاب ىتبا تا ىلسنظتو#وحن اطايتحاف هبف كبرسشتلا ظ

 ١ ردقملاؤسنع باوجلاىون.ناىناثلا#اعطقىعم اذهومهب ”ىزهسي هللاوحن ابوجوف |
 | راصتخالل وأ ةدالكب كفالك عطقت الثلوأ هنم عمت الئلوا هنع ىنئيلوا هيلع هسنتلل .

 | لصفلاو مهبرنم ىده ىلع كئاواوأ# بشلا,نونم وين. ذلاوحن افانيتسا ئعسي اذهو |

 ١١ لاقاملثماولاقىلاعت هلوقك دوصقملا,ىؤؤادمظن نال لدبلادصقن .نأينءامتالواداحنالل اما .
 لك كللدا له مدآاي لإق ناطبشلا هبلا سوسوف وحن ناببلاوا اسم اذن | اولاق نولوالا ١

 | ةراتف ناابتلاماو نيقتلل ىده هدف بيرال باتكلا كلذ وحن دكأتلاوا دلخلا ةرجش
 1 ين ننقل رقت 8 بذاك ى وهلا ىفىنألاقدق# ىعاشلا لاق ايجي و ابلط امهفالتخالا

 :يفب



 ؤ مدع نال ابلاغ ءازجلا مدعلو امزح طرشلا مدعل ول كلاثلا 46 ةيظفل ةطباز ءاقلا

 | نيضيقلا لعتبترتل ءازجلا فنعتسا اذاالا هيلاراصيف هبالا موزالاراتغبتبثبال طوق 1
 امودبوا ىلتاق تنكولو كيحاوحن رك دي ملامىلع لدبل واولاب طرنشلا رك دي 3 7

 0 بتكلاوفورطلا نا 8 اتت اواو وأ, كب

 | هيترتمهف با ولا 000 ياذا ماهفتسالا سما اهي 0 نمضي 3 ا

 | نعدرجندقمُث همرك |كءاجاذنماذكو هدم رك أ اندلءاحنم وحنايمعتراؤأف ناك ايأدءاوح
 ضحن اطرسشلا ريصيف نونمؤيال مهرذنتملما متر ذنأ مهيلع ءاوس ىف درجاك ماه

 نا ديشوامإ و وأ# هتاوداوؤظديدرتلابو ءامسالا نم ريثكف امكك ارتشاف رسسل
 5 0 . نملادرنيسمألا دا ىننوا امهيفنينملادرنيصالادح

 لهامتلاو ليهجت وا لهاجتوالهد نوكيدق كلذ واجيفن وا امجومتاماىرب نمل أد

 مكن اك اقروم كلام روباخنا رمش ايا#ة جراما ةأرملا لوقرظناذاهرخم”لاو# اوغال
 عقب وهو## رصقلا ىف ثلاثلاعونلا ف مااا ىفانلقامرك ذنو# فيرط نبا ىلعع

 فوصوم ىلا هادعتتالف سكعلابو ىرخبا ةفصولا اهادعتسالف ةفصلا ىلع 9

 نملادر دارفا رصق ىلا مسقنت اهلكو زيبغوا لاحوا لوعفم ىلع لعفلاك امهريغل
 ىندقتعي نأ بلقرصقو لوسرالا دامو وجم 5 ح رثالب اههدداوا 0 :

 فطعلا لوالا غ6 ةعرادقرطو هب معا اللا تاقاموجن هيفشأم تامثاو :

 سيلوريغال ليقراصتخالا ميرو هبىنملا رثك اذاوورمالوا مهتمال_عاشديز كل
 نمضتيو اعاثلاثلا 6 ىعاشالا ديزاموا ديز سيل وحن ىننلا دعبالاىناثلا##١ سد

 1 قد نادادغب ىوحن ىبب رلا لاق# لثمو نا ا .قعب

 رصقلا ذارصقلا ىنعم نمضتيفاهديك أ أنا ديزيف ومضلاب هإةريخال نم لاقاك ةيفانال ةدك ا 8

 رعاو# تيفك انا وحن متدقتلا عبارلا ةددرتملابا وج ىف عقواذادوضةملا انهعي 1 [
 0 طخ 0 0 بطاخملا كيا وحو و دحاورسأ اهل ةعيرالا 1

 1 5 فالحالا ١ م ا هلخ دام لع لختالالذا .لوالاعم م ش

 0 هد ا هيلا ىجانع 0 ةناأ
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 ره ارش مهلوقو نالجرالو ةأرساآل ىآ صيصختلا ديفيف ءاج لجر وحن ةيسدتملا |
 ْ هولا رشالا باناذ رهاام هانعم نأب اوصن اذاو هلامعتسا عطوم امههايأي تاباذ

 ضيصغلا تف ع ادءزو دكأتلل هتف رعوا تف ىع ديزاذكو ثااثلا «ميظعتلل ءتلل ريكشلانا

 ظ دوك اماو وحن ىقالا هتف ريع تفىع اديز ز وا هتفىع اسز ادكو امهلمتحي تفىعاناو

 ْ ميدقتلا امهم يلا لحم# كريغو لمنال كلثم عبارلا» مهانيدهفاما و مصيالذا مهانندهف

 ةلجو درفموا نيدرفم نيباما # طبرلا ىف ىناثلا عونل و نيذاسن ال دب ضعي ملاذاةيوقتلل

 ا 1 نسحا وهوامتاةوهوا متاقلا وهديزون لصفلاب ادكؤموا هدحو لجلابف
 الخاد وا ًادتملاف رصحلا هب دصقدقو ةفصال ريخ هيلع لخدامنا ديفو هنم ريخ
 لازاموحم قنوا هريغنم هيلا لاقتتاوا ثودحوا ماودنم معلا الاح ديش لمف هنلع

 ١ لع وحن فعضوا ةؤقنف هل كداقتعالوا داكو ىسع وحن 'برقوا سلو راصو ناكو
 0 هيلا اراشموأ ناكاققحم هنوك نم مكحلاىف الاح كلذ ديفن فرحوا تننظو

 ةيسنجلا الك موع عم وأ نيتبنجملا الواكافنم وأ لعلك اوج م وا ناكك اهشموا

 ١ هك طرشاافةلللا نعد درتلاوا طرشلا قرح لاخداباتحر خا نيتلمك امهريغ نيباماو
 تلغيف لهاجتللو ادايهجنوا بطاخلا لهل نوكيدقو مزجلا مدعوم لاقتساللنا هتاودا
 ءوسلاب يتسلاو هيدباركلااوطسبب و ءادعا كل اونوكي ىوفقث.ناو م ا

 ولو عطقلا و مزجلاعم هلاذاو #طرشلانود:ةدوملا ققحتىلاةراغانورقكتول اودؤو

 سل هناىلا ةراشأان ديعىلع انلزئام بيرى متنكنا ووحنو < اظل ىضاملا بلف ءاعدا
 | 1| ترس اونو 9و 45و روك 063 سلب الاك ب لقتلوأ ق قصت نامه نم

 ١ ةنكمالاىف امغاو اًمتحو«لابقتسالا ىف تاقوالا ميمتلام تم و ةنمزالاىف ميمعتل اماذاو

 ١ هيلا فاضيامف ىأو هرهاظفامام هلصا اننقاذاو عا امهم وء«هنم عاامو ءالقملا ىف نمو

 - نانوكيالف امهل توبثال نافرطلا مث لموا عنتمم ليصفت كرتل هلكو لاوحالا ىن ىناو

 تاما ىدان و وحن مقا ولاكعق وتملاّن الواب اسالادخ اتلءاعداللفعق وناونييضامال و نييعس|

 نولمتاعلاسن الوانمرجااع نول اس الدروهبلعوأو رضي ال نآاهنهعاودل ضيرعتااو انا
 ١ . راهظال وآل أفتال واس نصنملا مالك هلثم ىعسو نيبم لالض فو! ىده ىلعل م اياوا اناوهلبقامو

 ظن ام ةمريععانتمال ”ىثلاعانتمالولو لا 0 دقفموبلا ىتمرك |ناوحناماوةبغرلا

 ِ ىا مينعل مالا نم ريثكق ركعيطيولو بذكيال نغءرودصل ىرتولو وحن ةّكلالا ىغاملا

 ا نوكيف نك هل لاق مثواباحس ريثتف حايرلا لس راوحن ةرّوصلا راضحسال اهوا هعانتما رقسي
 نا وا واف نا ليلدب زا مدع علدناهناال مزجلا ىلعلدتالنالوالا 4 تاهيبنتال»
 ب نم ايش اع هك وة ةعتاادب ف قاثا هئعا وان

 0 ا ل“ هيو
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 هظقارء متو حاورالا ىرقفف اولعكلذكف رهبأ أد كلذ سيل ا حابشالا 0 ناولالا [ َ

 هريغ ىلاهلارضاح ركشتوا وكشت ناك نسحلا دادزفف قوذلا اهكاردا كالم دئاوش |!

 لالح تافص هلركذتوا كبلغي .ىتحهنئاغت امه#ب هتهحاوم ىلا ابعاد كسفن نم روف |

 تاسأىفوهتافص هذهنمايدعن كابا لوقتفدمدن نيب لئامكت كى دادزرو كت رو
 نكك ناك تاساةثالثىفتانافتلا ثالث ةغالبلا لامكب هلدوهشملاوهو ىدنكلا رح نأ |[
 السي ىلكتهلءج هن" اكد] تنابو تابو« كلي لواطت# لاق اهنهدحاوردافتك الان ككيواهكرت | ْ

 هنالواالما بطاخ قدصنزخحن نزع نان هريع هئظ كولملاكربضيامل هنالوا كولملا |

 هنالوأ ةعم هسفن دحمل ةقافالا ضعب منو ةداعلا ةبلغ لالا ىضتقم نع شهدامل | ش

 هوقامأ و 6# هسفن مدهدد ضرعأف باتعلاب بضغلا هنغ تكس مم اب اطاخ حوف هعزج هطأ

 ةتانانتفاىف فياطلالنمل ةغالبلاب فرتعيالنا !عيلاذه هصخمامتدلكك لذا اسيلف اج |
 باوقلا كلتىف هدابصنالالا نارقلا زاحعااماو هريغل نوكيالق مالكلاىف لضافتلاو

 ةنلا بام |ىدانو وحن قيقعلا عراضملا غضوم ىضاملاعضو لببقلا اذه نمو## بين ذت# 1

 اعيرص## تر خف شه دالب ابر ضاذ# سعاشلا لاق ةدهاشملا مابسال ىضاملا عضوم :رضاخلاو 1

 ميدقتلا ف رظنلاو هبحاص دنع لك 4نيفرطلا عضوي ثلاثلانفلا ة*نارجلاو ندنل |

 || ابجاو سيل ثيح ريخأتلاو مدقتلاىف#لوالا عونلاؤهرصقلاو طبرلافو ريخأتاو |
 اقب وشتلا ىناثلا«ءامدا ولوامسهوا عماسلا نم واكنم هيةمهلادقعل والاه وح ولماقهاللالصاالو
 هسفنال ادتملار يملا تارثا بلطوعتارلا لأفتلا ثكالاثلا«ىذلابرابخالا صاوخ دحا و وهو |

 ساكلا « هب مستم وهىا بيطخلا فيك باوجيىف برطيو برشي بيطألا وحن || أ
 هبوخاو بيشملا دعب بييزلاب عدحا كلوقلثمىف لمأتفداعيتسالاو| يعتلازع هنوك |[

 نمل تبرض اناوحن صيصختلا امهريغوا الوعفموا ىنعم العاف لعقلا قلعتم مدقن دقو
 ىف و ىريغال لوالا ىفمدبك أت ىفلوقتفدفاكي رش كال عجم وا كريغلهش ,وكنعبرضلا فن | ظ

 اديزام لقتالفسط اسفنو تئجاكارو ترم ه.وتبرضادبز اذكوىدحو ىناثلا

 هتمرك !نكلوهبف لقتالو تب رضاددز لاسر كارب نملالاهريعالو تب

 اناامىفالو رعش لكت لقكنادقتعيالذا ارعشت اق اناام لقتالو لوعفملا ف هتطخ اع |

 انا وحن ةصاخةيلع ىنعم لعافل مده دقو هيرضت ملوهت رض كناديش هال ادزالا تب

 اليولو هسفنىلا هلطصإام فرضي امكح هلاءدتسال أدتبملا نال مكحلا ةبوقتل تف
 هريغوهو لعافلل ديك اتفاناتفىعاماواماثهبلادف رص ريعشلا دحواذاؤمالغد زور يت
 باطخلاوةياكد | ىف ريمل ا ريغت مدعل ةيوقتل ا ىف تف عنود فراءان لوالا #4 تاريبادن#

 اردانالا العافناكر خااذا هنال دك أتلل فرع ديز لاق ىناثلا «ريمضال هن اكف ةيسغل
 زاوح مدع ذنع ردانلا ىلع لص مدقتناو ني اولظ نيذلا ىوجلا | د و
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 |١ ميرعتلاو ظفللارهوجاهديف ةقيقحلاو فيرعتلاماللا © هيبنت#لوسرلااوعيطاو هللا اوعيطا
 |١ اهاوس قيرطال نا لوالاهرومال فاضملاو##ةنيرقىلاامف جاتهف ناضراع صيصختلاو
 ١ | ءاقرلا يك وكك فيطل زاحم ثلاثلا « هلالماوا هرسعت وا دادعتلا رذعت ىناشلا «

1 
1 

 | ادنستف رهملا عقيدق © بي: نب 9ةناعا واامهريغواهبلا فاضملاوا فاضإل مظعت عون عبارلا»

 أ نأبةنئافلا وا ةدئافلامزالاماديدصقبدقذا اديفم ربخلا نوك نعال انيعم امولعم هنوكو

 كلذ هنعرلكتملا قئيفالماىرخالاىهاامهدح ا ىفك شيب مث مث نيتفصب نيتاذ ع عماسلا ن 53

 مدقملاةاعلا لوقىنعم فرعيود,ز كوخاو كوخ ديزنيب قرفلا لعيب اذهبو كشلا
 | اهتبملا ىف اهرضح دافا ةقيقملا فيرعت: هيديرا اذا هنا عم أدتبملا وه نيتفرعملانم
 ىناثلاهءامنم ةباد لكقلخ هلاو ىلاعتدإوقك اءونوااصخم* دارفالال والا« روم الربكتتل او

 لجرىلع مكلدن لهرلاعت هلوقلج هملعو ءاءداواةقمقحاما ردقلاكلذالاهنم فرعيالنا

 | نمونانعبا رلا«عماسلا فيرعت نكع الن اثلاثلا هدب دج قاخ ىنل مكنا قزمم لكمتق ماذا مكشبني
 | ىلاعتسل وقاهلمتح وهتمظعاوار هتاقملامادهنك هنتكيال ثيحهغولب ماهياس ماخخا» نيمنلا

 اهنالةدافلاةسرتل ىه ود عبا وتلاىف ثلاثلاعونل إف نج-رلا نم باذعكسع نا فاخاىنا

 نيذلا نيقللو ع ريعلاىناثلا « ريسفتلالوالا* هوحول مصولاناهعو.تلدسقتةدايزدضت
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 /  ةفصلانالعاو# مذلاوحدملا عبارلا«ةلماك ةرسثعكلتوحن ديك أتلا ثلاثلاءاهلمتح نونمؤي

 | هلوقفف لوا عقونافابلط نوكيالف اهسفنىف اهتوبث عرفوهو فوضولل تول اةمولعم
 || لوقملا ماهفتسالا ةءارش نوعرف نم نبيهم لا تادذعلا نم ليان ف ى اندم دقلو ىىلاَعت

 لجحرلك هنمو لوملاو اوهسلاوا زوجتلا هوت عفدوا رئرقتلا درج دكوتلاو» هادتع

 #7 هنمو دحاودلا وهاعا نينا نيهلا اوذذنال ىلاعت لاق حاضيالل نابلاؤ فزاع

 . ركذل لدلا ود مكلاثما مثالا هيحانحجي زيظي رئاطالو ضرالاىف ةبادنمامو ىلاعت

 عم ليصفتل فطغلا و## مالكلا عيصفىف غقبال وهو طاغلاىفالا ةئطوتلا دعب دوصقلا

 || بارضالوقح جيردتبو مثخارتبوءافلا بيقعتلاعم هبخاصلو واؤلا لخدالف راصتخا

 | نيسفتالو لاقامإو وأة ككشالوا كيكتتللو نكلوال معموا كاشدرلؤاركحلا بلا درلو لب
 دل| عطوم ةراشالا مسا عضوبف رهاظلا ىذتقم نع لدعيدق##ةعاخ و ىدنع ىا

 ع "قا ةرويظل وا هتاطف لاكلوا عماسلا ةدالب ماهيالوا مكبتلوا هزيبمت ةيانعلل
 ةسرتل ملكتملا عضومؤا دمصلاهتلاوخن هشقن نيكفل بئاغلاعضوم رهظملاو# سومملاك
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 7 1 عطوم رمضملاو # نولك وتملا لكوتيلف هللالعو وحن ل ةيوقتلوا « ةباهملا
 | نكميف هيلع دربام رظني ىنعم ريعضلا نم مهفنمل اذا هنال دحا هتلاوهلق وحن رهظملا
 | لك لمعتسي اهتئالث ةسغلاو باطلخلاو ةياكمللانا مث # هعدقت مزتلا كلذلو رثكا

 ( ناولالا)

 1 .فالتخاك طاشنلاو لوبقلافف ديزبو انافتلا ىمسو هيلا هنم لقت. وازخآلا ماقم



 ربي حراسات
 ايهاواؤم ناو ةققللاد اذازخ دنسألاو كنا 3 هلا رف و ءادعاعمدنع هزيمتو | ْ

 تميرعتلا اذهب فرعملا زلزل ا كلذاورابتعالا فات اعاو دحاو []
 4 ىنبسي منثللا ىلع سعادقلو 2 هلوق ىف ليقو باع بوضخملاريغ ىلاعتهاوقىف ةركنلاب ١
 ١ مسادسالا لبق ملو ةماساو دسألا ندب رق قفزف تلقناذ## لاحال ةفص ىنس نا ظ ْ

 اريغ لمتحي الف هظفل رهوحجم نيعملا ىلع لدت ةماسا تلق #* هلع ةماساو سنجلا ١

 رهو هديفب نأ اما نيبعتلا لوقن مث 6# ماللا' نم دافتسم نييعتلا ناف هفالخب دسالاو ْ

 مالكلاىفاما ةشرقلاف الوا ءادنلاو ماللا,بفيرعتلاوهو فرداماف الوا ملا وهو ظفللا | إ

 امادل ةمولعمة بسن ىلا اماو ةراشالا مسا وهو :هيلا اما ةراشانم دبالو الوا رم اوهو 1

 ظ انبعت دفنال نيعملاريغ ىلا ةفاضالا 5-5 ةفاضالا وهوالوا لوصوملا وهو ةيراجل أ

 قيرطب هنيعب هراضحا لوالا « هؤجول !لاراتخيو # ةسجخلا دحا ىلا فاشملا وبف ] ١

 ناقلالا ضعب فاك ةناهالا ثلاثلا « مهظعتلا ىناثلا + | ونمآ نيذلا ىلؤ هتلاوحن هصخم | ْ

 روك ذه ىلاةراشالالوالا«هوجول رمضملاو #4 كربتلا سماخلاءذاذاتسالاعبارلاءىنكلاو ١
 نيعم عم نوكينا باطلا قحو بطاخملا صيصتثلاثلا«رلكتملاةياكح ىناثلا“ همكحفوا

 هن اكتب ردنغمهسؤراوسكا ان نومرجلاذاىرتولوىلاعتلوق لمحه يلعواهممته نعل دعيدقو ا
 نا لوالا# هةوحول لوصوملاو#«ةيؤرلادنم ىتأتب نم لك ه,بطاخنا قس هحوضوا .| ٍ

 ءافخالا ثلاثلاهخرصتلا نابت ىناثلاهكلذريغ امهوا بطاخلاوا بطاخنلاهنم سيال ِ
 هيلعدريساملنهذلاه حوت سماختاءاهتيب ىف وه ىتلاهتدوارو وحن ريرقتلا ةدايزعبارلا» |

 96لوطاو نعادمئ اعداتيب #انل ىنب ءاعسلا كس ىذلا نا وخئاوظعتهلعربدلا: ءانيسداسلا»

 وخن اليلعتوا## لوغاهدو تلاغ دنلا ةفوكب#ةرجاهماتيبت برضىتلانا#وحناقيقحتوأ |
 ممظعت هعشدق اًدهو سودرفلا تانج ممل تناك تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلانا | ْ
 منورت نيذلانا# وحن ءاطخ ىلع امنت و اةناها وامهريغلواروك ذمالوا عماسال وا ملكتملل |

 6 هرادى ةشحولا ىذلانا#لاقاهريغوا#اوعرصت نا رهرودص ليلغ ىشب# . مكتاوخأ 1 1

 زيقلا لامك ةيانعلا ىناثلاءاقن رط هليعت لوالا«هوحول5 راشالاو هدد ىف ةجرلا هسنوت 1 3

 مكهتلاعبا رلا «سحلابالا هدنع زيمتال ”ىثلانا ءاعدا راجل ةوانغ ىلع هسنتلا ثلاثلا* |
 طسوتلاو دعبلاو برقلا ىف هلاح ناس سماخلا < ”ئىث هع سلو اذه اذه لوقتاك- 1 ١

 نوهفملا ه كئلؤاو ممر نم ىده ىلع كئلوا وحن زينقلا لاكمنذا .كاذو كلذو اذهن |

 ائيظعت ايف دعبلاوا الوسرمتلا ثعب ئذلا اذهاوحن اريقحت ةبترلاىف برقلا ربتيدقو |
 ةقيقحلاىلا ةراشالل ماللاب فرغملاو#نعللاكاذوحن هفالخوا باتكلا كلذ لآ وحن |!

 مجوحن ادّيقموا رسخ نا ناننالان اوحناقلطم قارغتسالل وا *ىش لكامل نمانلمج وو 1 ١

 وح انهذوا لوسزلا نؤعرف ىصنفالونرنوعرفملا كسزاووضاظتلةيداواةظاسلا ل
 ل 00_ 1
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 ظ ”لاو# ىعاشلا لاق راكتالا لياحت نم *ىش م اج 1 رم قل 0 نوقرتم مهلا | ١

 ظ كير ,دبعا توات ف نها عماتهه نم وا# حام ٍرممفك ع ىبنا# هحخ راضراع قيقش

 بيس ىلعو ىفننلا تارابتعا ىلع هغقتو د# ماقملا بسحن هل ق>ةدابعلاذواةدابعل اوأةدابعل انا

  فذحلا ىف مالكلاو  هيلادسسملاو دنسملا فىناثلانفلاو# ميهانملا هذهىلعنآر قل لوزن

 96 تابثالاو فذحلا ىفلوالا عونلاوإف عباوتلا ف وريكتتلاو هعاو نأ, فيرعتلا فو تابثالاو
 "لعفلاققو هيلا دنسملاو دنسملاىف ”ىحبو ةيلاقموا ةلاح ةنرقل زوجاعا فدحلاف

 ” لصحتتالةسنوهو لصحلا دانسالل لمفلا ذا لعافلاىوس تاقلعتم ارئاسو لوعفملاو
 "نع زارتحالا ىناثلا « ماقملاقيضلوالا «.ءوحوب حجي هنا مث يدبلا دنسملا رك شالا

 نع هتان ةدئافلا ريثكت كلذ عمهبقو لاجر لا ًالاو ودغلابابف هلع و لا

 عقواوهو الصفم مث الجم "ىثلا 72 دبو نيدوصقم لاجر ودل جس نوكيو لج ثالث
 عيارلا + « امني كو ظفللا نود لقعلا ةداهش ىلع ليوعتلا لببخت ثلاثلا ءسفنلاىف |

 يأرام اهنع هللا ىذر ةشياح تلاقاك عرصتلا نمءايلبا هنم برقبو هنع ناسالا ريهطت

 ”التح| نأ راكنالا ناكما سسداسلا «ناسللا نع هريهطت سماخلا ه هنم تيأزالو ىنم
 1 ىرضوديز لجرلا منوحت وحن لامعتسالا ابنا نماثل ا«ءامداوا ةقيقح ر يخل هترست عباسلا «هنلأ

 "رك رشاعلا «دبذتر دقو عماسلا رابتخا عساتلا»ةيلاالفةةظحالاوابسعوابقسوامئتاقاديز
 : ل اوعفملا فذحن دضقت نارسشعىداحلا«ةفورعمةعاطو ليج-ريصفهنمو نب سلاح ايةشافلا
 0 موقل تايآل كلذىفنا + نورصبال تالظىف مهكر وىلاعتهّنلا لاق هقالطا والعفلا ميمعت

 ”ااتعبج تابثالاو ف ىلقاموكدر كعدوام وحن ىالا لصاوف ةياعر رشثع ىناثلاءنولقعي

 ”نيرقتلا ةدايزىناثلا «فراصلامدععم لصالاهنوك لوالاءهوج ولج رتب و46 ةنبرقلامدع

 .ةادبنتلا مدع ءاعدانم عماسلا نكمجالنا عبارلا + نيارقلاب ةقثلا ةلقل طابتحالا ثلاثلا»
 : + ةناهالاعساتلا ٠ ٠ مظمتلانماثلا «٠ بيتل عباسلا«كربتلا سداسلا«ذاذلتسالا ن ماكنا
 ِْإ اكلنا وليقةي.آلا اهيلع اكوتا ىاصعىهوحن عماسل ءاغصالاصارتفامالكلا طسب رشاعلا
 [يدالادخا نيت وا ددهتلل لعفلابوا تابثلل مسالابدنسملا ىف عرصتلا رمثعىداحلا#عبتاام
 ْ | ١ او نانا عونلاوو عماشلا# واغب ضيرعتل ارسشعقاثلا*لاقح الل فرظلابواراصتخاب

 .اهسزالوا ريكا ةداف ناكءاوس مكحلا ناف اهم دتعي ةدئاف ةدافال فيرعتلا # ريكتتلاو

 ' دوجوم ام ”ىش ريشعاذ ىوقا هفنرعتىف ةدئافلاف لقا هعوقو لاتحاذ صخا ناكالك
 وه ثيحنم عماسلا دنعنيعم هل دصقل فيرعتلا# هش #8 رهام بيبطورع ندزو

 قمملا ىلا _سفنلا تافتلا امدصقيف# ركتلا اما و#رابتعالاك لذي هبلا ةراشا هن اك نيعم

 انيعمالا نوكيال ناكناو نيعت ةظحالم ظفللا ف نوكينا ريغ نه وه ثيح نم

  هروصت دعب نوكي اا كلذ و هل ظفللا عضوب علا ىلع فوقوم مهفلا ناف:

 معو 0
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 ١ ثادحا امداربالدقفبرعتلاناذ تاهيبنت هتاشرعتو مدالايىف ىرورض هروصتربذاذ

 هنأ: 3 تاروصتلا كلت نيب نم زيقيل نهذلا ىف لصاح روصتىلا تافتلالا لب روصت'

 هنع بجو هعضوم ىف. الك د رونو اهنيب :زيعا الك ناذدماسقأب باطلا كلذكو دارملا

 عج سح #4 ريللاىف لوالا.نوثاقلا 88 رظنلا هنم ىتأتالنمو نايبصلا ىتح الا
 روصتهناف مكاقهناوامتاقوه ىذلاوحت هب هملار راشب كح ىلاال ماقوهوحن مقوي مكحملا ةيرب

 بذكلاو قدصلا هلاتحا عجسو #9 لبق امولعمنوكي نا هقح نمو دعو .
 امهدحاالا ىبأتدقلحلا ةيصوصخ ناكناوالدب امهم 5 اح مركحوه ثيح نم هَق 1

 دصقال ثيل دصقلا عم ليقو# اهمدعو عقاولا"ةقباطم ىلا بذكلا وقدصلا م 9
 صخاءارتفالانا باوجلاو6#ةنح ه.ما ايذك هللا لعىزتفاىلاعتهاوقل بذكألو

 نظلاوا داققتعالا ىوعدب بذكلا نعأربت كلذلو اهمدعو داقتعالاةساطمولا 1

 ىدوبلابيذكت مزاتسهنا باوملاو * نو.ذاكل نيقفانملانا دهشيمللاو ىلاعت هلوق

 نا ه.رعشي ايف نوبذاكلو هفالخب عاجالاو هفالخىف هقدصتو قح مالسالا

 دانسالان عاما ربخلا ىف ثححلا مث# بلقلا يمص نع ةداهشلا نوكنمةلجا ةيمساو ماللاو
 نونف ةعب راديفف تددعتاذا نيتلْْا عطو نعواهبحاص دنع لك ع ضونعواه يفرط نعوا

 هيلعلاال كمل مكاق ددزوحن مكحلا هنم لعينا ملكتملا هب ه.ديريدق © دانسالا ىف لوالا .نفلا 00

 ىعشواهظفحدق نمل ةيروتلا 0 هلعب هنا عينا هءدي ري دقو ريما ةدئاف ىعسنو

 صقتنا الو ديزاال ةجاملا ردقب نوكي نا القع مالكلا قحنمو# ربخلا ةدئاف مزالا

 اعادتنا عسا و كا ديز وحن تادك ملا نع در نهذلا ىلاخ عمامأ ريجلاب باطلناو

 وهف كلو هدنع هاؤرط ريم عماما و هيلعدرب شقث لك هيف نكت ىلاخلا لجل نال

 دادزيف هفالخ كح ركدم عماماو *ايملط ىعسو ماقاديناو ملاقديزاوحندك قف نيبنيب

 لوقءادهشي واي راكن | ىع-او مكاقلاديزنا هللاو مكاقلا ديزناوحنمراكن |ةوق بس هدب

 نولسرملمكلاانا لعيانب رمهس دكت ىف غل ويذاايئاثو نولسرم ركملااناالوا مالسل هيلع ىبسع

 ىلعال مالكلا جارخا ىمسودنع لدعيدقوءرهاظلا ىضتقم ىلع مالكلا جارخا هلكا

 اهعج م ةيباطخ تارابتعال لهاجلا ماقم اهمزالو ةدئافلاب ملاعلا ماقيف رهالظلا ىض

 دقلو ىلاعتهلوقدعب هاولمع مل ثم نولعياوناكول ىللاعت هلوقىفاك ةفلتخم هوجول ىل

 دعب نم مهاعا اوثكنناو «تيمر ذا تنمرامو هريظنو «ةيعسقلا ماللاب انو

 ربخلا قلي دقو « ممل ناعإال مهنا رفكلا ةمئا اولتاقف مكشدف اونعط و ,مهدهع

 لوقت عدترا هلمأت اذا ام هعم ناكاذا ركشال نم ةلزنم هل اليزنت ادرغ كسلا لإ

 ادكؤم لئاسلا ريغ ىلاو هبف بيرال هلثمو هلث الد حوضول ق> مالسالا رف
 اولظ _ اوللظ ,نيذلا ىف ىنبطاختال وىلامتلاقددرتلاةبظم ىلغقلا نسؤنلل هنآل هن وااو هيلا اي
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  ءاعب ررلا نر لا ملا مسمب

 ”لزلا ىذلادحدببن ىلع ةالصلاو « ناببلادلعوىناملادمهلا م ناسنالا قلب ىذلاهتادجللا ١
 ؟/ ناوضرلاوةجرلا لها هءاحص اودلآ ىلعو * نان دعىبب ءامصف ه.ركبأ اممم « نآرقلا هيلع ظ

 ؟انتاوفلابهتيعم «مولعلاحاتفمدصاقم نمضي «نايبااوىناعملا اع ىفرصتخم اذهف دعب وو
 " تاجاحلاةلبقدد!بهمدآاموةماقأفدمأب كلملاسمأب ماقو «ءدايقرهدلاهيلا تلا نم مسارانيت«ةيثانغلا

 ”ةابحهنانفىف رفعي» قيحممدإب لكنف لامالا قانعا هيلا ىوليوهقيع مث لكهبلا ىوطي
 ”هناعدوتسم صخب عا نيح هلالاثتماو «ديدائصلا هافش هتنتع مالتسال جازنتوهدصلا

 ااقيرب لغتشتو « اهنسحم سوفنلا ليقستىتلا ةئمنملا « هتارابع ضافضفنع اهددرجنو ظ
 ”نهقلخ فئاطاب عتقلاو ءاهب ةبلذكملادياركلا نساحم ةدهاشمن ع اهشوفت قنؤموءاهفيفش

 قوضنم ماثلا ةطامت باجلا ةعوفرم رتسلا ةضوفرم ناوغ ىهو اهيلتيعل نيلئاعشو ظ
 ' قاسنع رعثم لحار ةخاناالااهيلع جرعيالو ةدمرصقاىف هرطو هنم ىضقيف*بابلجلا |
 ”جارخسال هتاصيوعر احرايتف صوغلاو « ءشاوفو هللا باتك فئاطل ربدتل دجلا |

 " نيلصفوةمدقم لعب تم وهو 0 نيعم و قفومريخ هاد عفش ن الأس ى اعتهللاوههدئارف

 بيكرتلاةيصاخ ىمسوعضولا درجعال بيكارتلا هدشنام عشت ىناعملالع #4 ةمدقملا ف

 "غيلبلا نع هرودصل مزاللاك وهامىلا مسقنتو ميلسلا عيطلاوذ اهمهفبو اهعارب امناو |
  (تاماقملا ناف لاما ىضتقم ىلع مالكلا قيبطت# هتاغو فانبحوهوهامل مزال وهامىلاو |

 "لع هبسانبام ديفب اييكرت ىعدتسي لكو رخفلا عم عدءاوتلاو لزهلا عم دجلاك ةفلتخم |
 ”ةقرعم 46 ناببلا لعو 98 فيلأتو ةيعضو تالالد درج ىنمملا ةيدأت ىضتقب دقدنا
 ' دارملا ماك ىلع فوقولا بلاطرقفاامو ىناعملل ةبعشك اذهو ءالؤلا ىف تارابعلا بتاسم
 ١ |بلطلاو ربخلا ىف مالعلا ود ىااعملا لعىفلؤالا لصفلا 8ه نيلعلا نب ذه ىلاهتلا مالكم



 ىجنالا دجانب نجرلادبع نيدلادضع ىضاقلل © ناببلاو ىناعملا يف ةيثاغلا داوقلا#
 مرآ ىلا ناببلا لعو ىناعملا همهلاو ناسنالا قلخ هللدجلا اهلوا (765) ةئس قوتملا
 رصتةءاذه لاقاكدنم رصخا اهنكل صخللاكمولعلا حاتفمنم ثلاثلا مسقلا نماهصلت

 ادخ دمحم ناطلس ريزو نيدلا ثانع ىلا اهتيسنو داوفلا هتيعم حاتفملا دصاقم نمك

 قامركلا فسو نيدخت نيدلا سيث هحرش + . رشم د فال 0
 ىرانفلا ةزج نىدجم نيدلاسمشو ساوفلا قرقحمب هاممو (1/8) ةنس ىفوتمل

 دعسو (48/) ىناجرملاىلع فيرسشلا ديسلانيدححو 2 (م84)ىفوتلا
 معي ملو (ة6هه) ىقوتملا ىوفصلا د ن ىسع دسلاو لالجلا نيدلا

 حرش وهو (958) ةنس ىفوتملا هداز ىربكشاطب ريبشلا قطصم نئدجا لوملاو ٠
 حاتفملا حرشف امهتاقيقحمل نيدعسلاىلع اضارتعاو الاؤس هبف لاوقالا طسن لفاح ٠

 حورش نمو خلا ىلوالاو ةرخالاف دما هلل هلوا حرشلا اذه رصتخا مث 1
 ةينيطتطسق ىفوتملا ىرامتلا ىلع ريم فيرسشلا لضافلا ملاعلا حرش ةيئابغلا داوفلا .

 دجو ىيسحلا هللادبعدسلا اهحرشو فيطل حرشوهو ( 6 0) ةنس |

 نآرقلا لزتاام ىلع هللدجلا هلوا لوقا لاش ىديعسلا ىراملا دج نب ىباحنبا

 هفيلأتنم غرفو عام هاش سراوفلا ىباى لا هادهاو هرخآ ىلا زاجعالا ةفصىلع

 اهدروأ تاداربا ركذو ءالضفلا ضعب عدواامىلا .هبف حول هنا ركذ (ال٠ ع 1

 ( بتكلا ىاسانم) حاشولا ىبطخلا مامالاو ىبطلا ةمالعلاهخحشل اهب وجاعم بيطخل

 أ هيلع بتك رشا تكرش ©
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 قالو امةلكةدئازلا لئقوا/
 دهامزودناةدايزدحولانأ

 ا ىدعسو هنانح عملا ىفلزبامىلريسو اروريمىبنصو اروكشماذه يغس لعج نأ ١

 مدسسلساسللا
 دنضسصةصفتسنتت م هوو جنجر هوو جا

7 : 

 ِإ ١ 4« مى

 | ىننعد دوسلاوةيجحسلا قلخلاو ءلثملا بيرضلاو ,خودملا رعمقو « ةدئازناامهلوق

 | حدملاىلع نايوضنم أسهم اسأنو ىج لح اىاوس هلوقو *ةلياز نيلادلا ىدحا ةداسلا

 |[ هاطعاىاءاحزا نم ىجزملاو ءاطعلاو دولا حاعسلاو ةعاحمشلاو ةواحعسلاب هإ نافصوو

 أ دادضالا نم خراصلاو «فاخحو هلم بام ىذلا بمهملاو ةوقلاو ةدشلا سألاو :
| 

 |[ هلأس ىا هءاثتسانم بشتسملاو ثيغتسملاف خرصملا اماو اضيا ثيغااو ثيغتسملا

 1 |رصلاو نوعلاهنم تيلط اذا ةواحسلا ةياهنو ةعاجمشلا ةيانىف هنا ىنعملاو هبش نا

 أ ضيف راردملا ثغلاك وهف لاوتنلا ةننم تبلط اذاو هيوق كشعب ثيللك وهف

 أ (ةكفتمللا ) تايالا ءذسمب ( ىنع) ىرتخلا نك ىلا ( هتئاكق ) هلل كيلع
 ا 00 باتكلا ةبطخ ىف زوكذملا موحرملا نيدلا ثايغ ريزولا ىنعا باتكلا اذه

 ا هإلحر لاش (هلاورب.ةرونم براغملاو قراشملا راطقاو هنأرب ةبظتنم نيملاعلا روما

 | ل ناوضالاو هذعب ىنال نم ىلع ةالصلاو هدج قج هللدجاو) رظنم ىا مضلاب ءاور

 1 هلآ ودس ىلعةالصلاو ىلاعتهللادج تةصملادروا ( نيعج اهعاشاو هءاحصال نارفغلاوهن

 : أ ' 8 الاعبج ماشمكلذبرطعتبو مات,لاةيكسمو متقملاةيدرو نوكيا لاق متعوب ملقم
 !١ نابنبب هتيظنو ةعاربلا ناسل هءقطنام رخآ اذه اليسحمو السمو اءلصمو ادماخ لوقأف

 ش ىزخعو ةعانصلاهذه رامكهىف لح رو ةعاضبلا ةلق عم هتلما ةعاربلا كإسىف ناببلا

 | نامزف تنكى اف اذهعمو هعومد بكس لقملادهج لبقاك هعورفو هلوصا طبضنع
 : بلا موسر تسردنا دق دانعلاو دسحلا مانالا نيب عاشو دابعلا مه هبف ترصاقت

 || سكفتاوءاوق صقتناوهمالعا سكتنادق هدورو دروهدهاعف تلطعوهدودحتاهجو

 ١ بضاالفءىاعلل ىناسىفانهوو ءاروضق ىمظن ف تكردانثل هرعشءاوحف ضقتناوهلاوحا
 : ]| نامتسملا< ركلاو نانملاكلملانم لوئسملاو# نامزلا طيشنتر ادقم ىلع# ىصقر نا ىصقن

 أ هللا تاولص هنوذو هبحصو هلآو هببنلا هببن ةمرح هباقع ميلا بجوتسي ام
 ا[ 0١ هدينأت فطاو ىلاعت هتلاوعب هريرحتو هريوصتو هفينصتو هفيلأت ا نم غارفلا عقو هماظنو نيدلا لاج مهب نس> نمىلعو همالسو هيلع

 1 نيعبراو ىدحا ماعنم مارحلا ةدعقلاىذ طساواىف حانتفالا ناكدقو ْ : . ةيوبنلا ةرحهلا ةئامعستو نيعبراو 0 ىنا ةنسل رفظملا رفصرشام تيسلا ةليلثم ءاشملا تقو
 ىلعو مالا ىلع هللدجلاو ةيمحلا ةينطنطسق ةدلبىف ةئامعستو

 مالسلاو ةالصلا لضفا هلآ .
 5 باوضلاب العا هللاو ابر قت ربشا ةثالث باتكلا فينصت ةدمو
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 دوضقملابارعشم أدملا نوكل هلجال مالكا قيسام ىلاةراشالا كلذىلا مِضأا ناذ#لزامو ا
 جور اوهوصلغتلا ةغارباهنفو#لالهتسالا ةعارب .ىعس ءادتنالا ىف ارظانءاهتنالاو |[ 1
 ىلا لاقتنالا وامهنيب ةميالملا ةباعر عمدوصقملا ىلا هريغوأ بيسن نمد مالكلا بيها ا

 دعب كلوقو نيفرضخلا نم مهلينمو برعلا بهدموهو تاضتقالا ئمسي هعاليام |[ أ

 لضف ئعس دق اذهو صلخملا نم بيرق فاضتقا دعباما هب ىلع ةالضلاو هللادج |

 ب امرمثلنيغاطال ناواّذه ىلاعتهلوقو باونالاو لوصفلانم رك ثامهنم و© باطملا |

 نئآاماهتسحاو متاولنابةريعلا ذا ةعتاخ نسحأب مالكلا محوهو عطقملاةعارب اهنمو# |[

 عيجو# لماشةيربلل ءامد اذهو#هلها._فهك ايرهدلاءاقبتيقب# ىنرعملا لوقكك ءابثال

 مالعلا كلملان ف اتيعتسم لمأتف ماظنلا لك او هوحولا نسحاىلع ةدراوروسلا حتاوف ا
 عينصلا ف راخز مهماهوا مهل نيز بادالا لبصحمب نيفوختشملا باتكل | نماضعب نا رعاو ا

 اويكتراو تالانخلا لياوغ مهلوقعب تبعاو عيدبلا عيانصفف ماورالا تاوذاونوستس ْ

 ةحاضفلا نغعو لزغع ةغالبلا نم كلذ ناكاملو تالاحملا عاونا.ظفللا .نينح ليال ١
 لاق(ذ) تالطلاةفئاطلا#ن ةفيظلةيضو تاتكلا اذهرخآ ىففنصملادروالزام فتأب |

 (قمملاظفللا عبتينا )اضيا ة :ونءملا لب ةيظفللا تانسحملا نما( لكلا ف نسا سا الا

 نأب ( ظفللاىنمملا) عبت نا (.ال ) اهردقب ظافلالا نم غاضي. بلاقك ىنعمل لعجيزأب

 ةيظفللا تانسحملاىفاما سشخ نم الومعفال صن . ىنعملا وبهذ نم دمك الصا ظقللالعجم |

 ةياعرناف ماظنلا نسح نع احراخ مالكلا اهتباعرل لمجتنأب .ةيونعملافاماو رهاظف |
 (وهاعاو ) ةغالبلا تاهج نمريثك تاوفل اببس نوكينا نكم الثم ةلباقملاو ةقاطملا |

 قيفلت نم ضعبلاىلا ليخاع زرحملاو ظفللا ىف ( فلكتتلا كرتب ) ىنعملا ظفللا عبت ىا |

 اوزاحدق كلذب مهنا مهنماعز ةنضرعلا عيانصلاو ةيعيدبلا تانسحللا ىلع ديتشم تالك

 لكام تاهبه تاوده ىلوظلا ديلا ةخاضفلا نماوزافو ىلعملا حدقلاب ةغالبلانم

 رح أصنا ىذلا لاقملا وشسحت قرتتنا كغ * ناو ةرد ءاضي لكألو ةرمت ءادوس

 لصكلا هفرطب فرشت.و ةعالبلا ضايرىللع عرلعرو ةحاصقلا ناملب ىذغو لالدلا

 6 ىرت ( ىرتمملا تاينا لمأتف ) ةلاز :هلاو لازغلا ىلع هترطرخخس قاذو ةلاسرلاةنغ

 زاحلاوةياتكلاب نىذخاؤلا نمانتفدضراوعىفو زاخعالا لئالدو رحم#لا ليام هبصأ

 ىجج لسا خا ىد ةوس ىناح ىف دد رث# امن رض فل .انيأرنااف#ىرتدقنمبيارضانولب)

 ىرتامىلعفناو (* ابيشتسمهتتح نا ثيغلاكو# اخزاصدهّتح نا ثيللاكف هايهماسأبو ْ

 عبط لك هل حرمشنيو ميوق نهذ لك هلبقن ميعنلا ةنك ةفاطالاوو ميم زل اك ةقرلاىف ا
 قناو ةما ةعيبطلا ئهو ةببرض عج تارشاو انربتخا ىلانولب هلوق» ! نما



 ًأسرفلا نوكينا ىهو ءافيخلا ىمسو ةطوقنم ريغ ىرخاو ةطوقنم ةلك نوكي ناناما ا
 'اثي مركلا فءاقسملا هتلاسر ىف ىربرجلا لوقك ءاقرزىرخالاو ءادوس هينبع ىدحا ْ

 فرح نوكيوا# نيشب كدوسج نفحر هدإا ضع موللاو# نيزب كدوعس شيدح هللا

 ا|ضيبو دوس .طقن ةاشلاىف نوكينان هو ءاطقرلا ىمسو طوقتنه ريغ رخآو اطوقنم

 | اع ترك موفي بح اديس قالا ءاطقرلا هتلاسر ىف ىريرحلا لوقك

 1 اموبجو ىعو ( ت مام ةيللار ةيقبلإ اتسسلاو يا ايم ع

 1 9 *# تببلا ىنتتتف ف ىيرملا لوق فاك ةباتكلادنع ا 0
 ادرووادزوو اردواردهدودورادترزناكرداوهطاوطول!لوق؟لصوملاد ص عطقملا

 هنعدللا ىخرناسح لوقكو

 » ةمربنزءامزاز رناصح

 موحل نم ىنوع حبصتو

 لفاوثلا

 أاةرياموا ءبابةكلانم ءزم - رسبكلاب درولاو كردا لوعفم مكلاب اردو سسحلا دودولا

 ماع | عاشاوهو ليدعتا همر سرفلاو ا دارملا مضلاب درولاو ءاملا نم ساثلا هيلع

 د 3 | وصيام #ىنروبادبلا للا ولبخا# يناب اوقوجتدجاو قايس ىلعةدرفم

 8 مو و ل اوالا زارطلا نم فونالا مث# رهقالخاةعرك ةوحجو ا ع هنع هللا ىذر

 .هلكظفللا عماماهلكىءملاذخؤيناوهف رهاظلا ءارهاظريغو ار هاظاماوهوذخالاو ةفرسلا

 ١ ةضحم ةقرس يدللو مومذم وهف هيظنل ريت ريغعنم ظفللاذخا ناف هدحووا هضعبوأ

 ناكنإذ اكسهو ةرانا ىعم ظفالا سدح وا هيظنل ريغتعم ناك ناو انو الاممنأو

 نا و مددقتملل لضفلاو مذلانم دعبأف هلثم ناكناومذ هنودناكناو حدم غلبا ىتاثلا

 ١ نااماذ رهاظلاريغاماو## ِكلِزك ماسقا ةّث هوهو اخس و اماملا ىمعممدحو ىنعم لا دخا

 | عابتالا ريج نم فرصتلاب جرحدقو ةاوبقم هدهو امآريشت ريع 4:5ل نايثعملا هاش

 ' ناوهوسابتقالا تاقرسسلا ليبقنمو# دراوتلا لاقتحالالو قم ن وكشف عادتنالا زيح ىلا

 ستقلا لق نااماف هنمدنا ىلعال ثيدحلاوا نآر قلانم ائيش اظن واارثن مالكلا نمي

 ُ | ري و الصاربشي الوأريس ريبغت ه ظفل ريغيواالوا لصالا هاتعم نع

 | "نسجحاو اروبشم نكي. ملنا ريغلا رعشن٠ مناىلع هيبنتلاعم ٍريغلا رعش نم اًئيش رعشلا

 1 7 ىصملا نيمضتو ةناعتسا 11 دسشيلاو ةعر يروتاك ةنكت لالا ىلع 0 نيوضتلا
| 

|] 
31 
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 00 قنا ناوهو 1 ةعارب اهنمو# 1: ذ 1 لثموا

 1س كبئافق4## سقلا "يس ليتل ىو باطلا دعا و اكبس نسجحأ



 « دعو :
 ريطشتلا .ىعسام لوقلا اذه ىلع محلا نمو 6# ىدنز هب ىرواو ىدمت ه . شدا
 حدع ماهتىبا لوقك اهنخال ةفلاخم ةعضم تيبلا قرطش نم لك لمجوعو
 ل بق لح هللا فق عت سم 00 ءا/ ةيروع مق نيح هللاب مَن ل

 عارصملا رخآ ضورعلاو برضلا ةيفقت ةافقم ضورعلا لعجوهو عيرصتلا و
 لالقتسا هبف لصالاو هنم ىناثلا عارصملا رخآ برضلاو تدبلا نه
 الهم مطافا# سدقلا ”ىرسما لوقك لماكلا عيربصتلا ىعسو هانعم مسفىف عارصم

 هسفن ىف جاتحم ريع نوكيدقو# لجاذىرجهتءمزادقتنكناو «للدتلا | اذه

 ىوللا طقسن # لزنمو تنبح ىرك ذ نم كبنافق ةعاضر |هاوقك هئاطت ع ءاح ءاح

 جاجا نبا لوقكز خآلا عضوم امهم لك عضو حديدقو #لموعف لوخدلا
 هيرضتا نمو ناكااولخ مس برسل ةنخا8 اجرا وبصل ورش نى
 ءاوس دحاو ظفلب نيعارضملا عيرصت دختاوا ىناثلابالا لوالا ىنعم ميشال نأ ى :

 الا# سدقلا ئرعا لوقك ةفصوف ىناثلا لع لوالا قلعي. ناو الوا اًضيا انهانع

 نمود# معيصإ قلعم ل والان ال# لثمأب كنم ح ايضالا ام و عصب ىلحناالا ليوطلا
 اضيانيتفاقىلعتببلاءانبوهواضي|نيتفاقلا اذو عيشوتلا ىمسو عيرشتلاةيظفللا ؛

 ةيندلاايثدلا بطاخاي #ىربر 1 لوقكامم لكى لع فوقولادنع ىنعملاو نزولا متي
 نماهل ادعبادغتكبأ اهم وب ىف تكحضا ام ىتمراد#رادك الاةزارقو ىدرلا رش #اهنأ
 مزليالامءوزل تانسحلا نمو #راطخالا ليالحن ىدتش ال#اهريساو ىضقنت الات راغا 6

 عجل ىف مزالب سلام ةلصافلا نم هانعم قاموا ىورلا فرح لق "نحن نأ

 فرحلا كلذ نايثا مزليمل ةعجح“ ةاصافلاوا تببلا ةبفاق لعحاذاىا رثك اوا نيب ىف

 عج“ الثم رهش ناذ مزال ءاهلاو رهتتالف لئاسلااماو رهمتالف ميلا اماف ىلاعت هلو وح

 ريغ ىف# تلج ىهذأو و ناع ملىدابا #قينم تخارتنا ارع ركشأس ة«داوقوحنو 7 2

 ىف ثيح نم ىقلخ ىأر# تاز لمناا اذاىوكّشلا رهظمالو#هقب دص نعئنتلا ب

 ل ) ةموتحاهك(فورملاذوكك) 0 ةعجأ

 حالسلادح ع ا ددعأ هاوقكو نخ م ءال لا رد ءاهسالا

 ( ةاوساا لع )ليش اوغو ةلطوقالا نمنع( ان ةظتعوا و حاشا ندور 1

 .مزال ريغ ءاتلا لبق تايالا هذه ىف ةددشملا مالا اذ تلحت ىتح همنبع ىذق تناكف لا ْ

 (.رخ أ اونا ) عيدبلا اعزم ىظفلل م ةلاىؤىا( انههدرونو ) مزليالام موزل اهن

 ىهوةيروكتانالااهل لاقل

 | مورا نوضح نم نصح
 ئ د



 5 لك عس لو ثيح مسا مالسلاهيلع ىتلا مرا 0 مذ تلق نآف دم. ةلك ض عب ةصو نبت 5: ص وةك ة سن وكت ىهوال

 هللا لص هلمعتسإ ف نابكلا

 لاق همالك ىف - و ةيلع

 هللاالاهلا الاس وةلعدّللا لص

 أ هددعرصن وهدنح نعاودحو

 الوهدحو بازحالابلقو

 ىراحلاءاوردقوهدعب ”ىش

 ىراخلا حراش هنعباجاو

 مومذملانأب ىنام ركلاوشلا

 مزاي الام مازبلاو فلكتدملا

 ىضتقم ىلعو قافتالابادهو

 الول وقادمالك اذهة حلا

 فكنت امومذم لا لاق نادعس

 رع لالا عدرا
 وهاك محلا دارباب لوقعلا

 عجحملا راكنا ثيدح دروم

 لبلق وك فلكتم لك ال

 عموهفلكتب ملنم فلسلا ىف
 ىلع ريكنلا مم لقنب مككلذ
 قاعملا ءالعو امس كلذ

 نم كلذ اودعو ه وس |

 نم مف نا عم عيانصلا

 ىوقتلا لهاو نيعروتملا
 دحأ ىلع مهلاح قخم الام

 دلع قيفوتلا هللابو

 دوضخلاو قدنلا رشر دسلا
 لطلاو كوشلا هنع عوطقم

 | ضنام دوضنلاوزوملار جم“
 |] لظوءالعا ىلا لقسا نمهلج

 اذك عطقنال متادئادودمت

 دم. ريسافتلا ف

 | قفاوتلاوهو نايل هعوضوم باوكاو ةعوفسع ررس اهيف ىلاعت هلوقك نزولاو ا

 م هلي نكاسّلوا ىلا تيبلا قرح رخآ نم عصالا بهذملا وهو ليلخلا دنع
 أ ىلعف اضيا كرحملا كلذ عم اها هنع ىورو نك اسلا كلذ لبق وهىذلا 4 كرحملا ةكرح

 | ةريخالاةملكلا ن مفخالادنعو» اباتةيناثلا ىلعو الثم اباتعزمءاتلا دعبام ىلوالا ةياورلا
 5 ىذلا فرحا بلعث ساملا ىناو برطق ىلع ىبا دنعو اباتعلا لثم اهمامت

 . مزاامناسيك نبادنعو ئورلا فرحوهوةيلادوةيمالةديصقلاقيفهيلا بسن. و رعشلاهيلع

 ع :ومجلا ىعس امج نيلئاقلا :لعلو ةديصقلا لبقو تيبلا ىع لبقو تببلاىف :هتداعا
 ةفاضا ةديصقلاو تيبلا ةيفاق ناكلالاو ةديصقلا ىلع ةىلكلا قالطاك ضعبلا مس
 اانز ولا نود ىو رلا ىلع قفاوتلا وهو فرطملا ماسقاةئالثمحسلاو #هسفن ىلا 1

 | ىورلا ىلع قفاوتلا وهو ىزاوتملاو اراوطا مكّقلخدقو اراقوهتننوج.رتال ىلاعت ها دقكأ|

 : وهوا ع يصرتلاو ةثوئبمىبارزوةفوفصم قراعو ىلاعت هاوقك ىورلا نود نزولاىلع

 م اهقفاوت وهو نيءرقلا ظافلاىنا ( لافلالا نزاوت ) ددعلاىف دقعلا ىتاح ةلئامم

 .براقتى ا ( ايراقت) عم(وا زاجعإلا قفاوت عم ) تانكسلاو تاكرملاو فؤرحلا ددع

 | نا) زاجعالا قفاوتىف ىلاعت هلوق ( وحن ) مظنلا ىفوا رثنلاىف كلذ ناكءاوس زاجمتالا

 باتكلاامهانينآ وىلاعت هلوقك زاحعالا براقتو ( ميج ىف راحفلاناو معن فل رارالا
 ا

 ا ىرخالا ظافلا لثم امجدحا'لافلا نكيملناو مقتسملا طارصلا امهانيدهو نيبتسملا

 أ ررس اهفوحن اعم امن افلتخم نأباما كلذو ايزاوتم اممم“. ىعس ةيفقتلاو نزولا ىف

 | تافصاعلاف افرع تالسرملاو وحن طقف نزولافوا ةعوضوم باوك او ةعوفرم
 | تماشلاو دساخلا كلهو تماصلاو قطانلا لصحاناوقك طف ةفقتلا ىفوا اًفضع

 لصفر ثوكلا كانيطعا اناوحنىرخانم لباقم نيتي رقلا ىدحا نم ةلك لكل نوكيالوا
 . لطو دوضخع ردسف:وحن هنبارق توا:تام محملا نسحا مهضعب لاق رخناو كبرل

 ' ىوغامو كبحاص لضام ىوعاذا متلاووحنةيناثلاةنيرق تلاطاممت دود لظودوضنم
 ةثلاثلاوا ةسانلا لوط نوكيالنا طرتشيو هولص محم هولذف هودخوحمن ةثلاثلاوا

 نال لوالا نم رصقا رخ الأ نونا هحغقو ايم ناكالاو لادتعالا نع احراخ

 مئات ودرس ةياغىلا ءاهتنالا دمرت نك ناكل والا ىف هداتعا دق ادمادحن ملاذا سفنلا
  ةرضصع ةسج ىلا اهم مث ةرمشع ىلا هالعاو نيظفل نع ناك ام هانداو ريصقاما عجحدلا

 | لق زاجعالا نوكس ىلع ةينبم عاجمالاو ةريثك بتارح امدنو اهيلعدازبالو لبوط |
 يم ترساو ىدشر 4 ١ لجن # ماهي 1 تا هلاثم رثنلا/ صتخم ريغ عجملا

|) 



 ل كود

 هلحاو هلعو" كلاثلا لاثمو رهتشم هدهعو ءدهزو 0 و رفسم هلعو ىتاثا لثنو

 رسم هدهعو رمشم ءدهزو هلحو هلعيف عبارلا لاثمو رهتشم هدبعو هدهزو

 دضلا ني تشب ناو وشم سح هييعو تف زو هلع سماخلا

 لام) ,دصلا ىلع زلادر نسحا ىلا ( هنسحاو ) تدبلا :زجم ىلا ةفاضالاب س
 ةداعالا ءاراحلا ةدافالا لوصخ+ل كلذو ام< نيتقلموأ نيسناهعم اناني )

 ىا (لكل ) مانقا ةنيراوهزتا ليلقلا © قران مهد .ةكفإو مخ ميئللا لثا

 تفتح هئايلوال مف هماسحوحن.) اهمامت بيئرتلا ةسوكعم :نيظفللا دحا فورت
 د 0 تدرب ”نكعوحو ( نشيل تنل

 ا فالالاو ءاثلا نوكيذا ىلع رك ذام نكل. فودخا ىهو ةغود 3

 قلطاوالد بكف نيبام كسما اما هناجر م,لوق هنمو لكلا بولقم وبفالاو

 ا الا ١ بولقل/ : وشيبلا 0 د 1 )يفك

 ف هام راو نس ةدايزلاو باقلاف اا ل ىلا ا الصا
 ابلاط نكيملوتاىا !يع ههلةجوزال نم لمرالاوهاطعا اذاهسآ نمرعا سا *ا مدا

 هل ةجوزالن م طعاىنعملاو ءاواد اذاحرجلااساو هظفح ىاءاءر نمسا عراوافور

 هلدما نمو كحرج ىواد اذا ءرملا قدح كانتا انورعم كئمسللطب .مناو

 هدوم لك لهو#لوهلكل مودي هيدوم #4ىناحرالا ىذاقلالوق تيبلا ىف, 1
 الفرس + هبل ضافلا ىضاقااروسع دنع بناكلاداعلوقك عارصملا ف باقل

 كيرو كلذىف لك ل يرثنلا ىفو دامعلا الع ماد روفلا لع ىضاقلا هناجأف نك

 6 مهحسلا قهاب ولقماسينجتنبلقلار وصض عب دعيدقو خان اذا ناخ وكلم لكشال

 ىف ةفاقلاكرثنلاق 3 هلوق ىنعم اذهو ريخالا فر الع نيتلصافلا 0

 اق الانيا و 3 هيلا و طع لعد ير هنالامجخم 3 يملا امنا (

55 1 5 

 رهن نعديكف فك ليقا/
 . رهن نع هيفك كفو لئاسلا
 ده لياس

 هلم هرمس س دقديسلا دانا



 0 اورقفلا دضءانفلا ن مىنغلاورللا فورح نمبريىناثلاو ءادنلا فر ,ح ىف دد برال ءادن براطاوطولا لوقريسفتا 9

 ل م امل ءفءاجف 0 رمشلا ردم د 0 8 هنرش هلعاف ل مطعما نس ةاكرل ادع ةوابغلا نم :
 ةتغبلا ىنمع ةأسفلاو * حلا

 لبق دض فرظ مفلاب دعبو
 برقلا ضيقت مضلاب دعبو
 ةرشاعملا ىنعع ردصم هدرسثعو 3

 ىنعنم براي ىنعملاورسبلا

 هفاصتاهنرسةوايغلاب ف صتم

 ةتغب هءاح ىتح سانل ارارضاب

 دريشع لوط دب هيريش
 بتم نعو

 صعب ىفو ىنامركلا لاق“

 هلوق قور فم هاوق ناكم عسنلا

 بتاكلا نموهسوهو ش وشم
 هنال هيلع دهاف#ش تدبلاو

 لاق مث شوشمللالاثم خبال

 هكربنا هيلعالو رطشادعب .
 لوقاهماسقا نماريثككرئاك

 فنصملالوقنوكياذه ىلعو .
 ةعاربو ةغالبوحن شوشمو
 1 لحال نيحم*انلا تاقحلم نم

 :عقهنا لمتحو حالصالا ١

 الو فنصملا نم قاحلاالا

 ناكنإو ىنامركل اهيلععلطي

 دبس هيف دعبالو هديمالتنم
 نيسناجتملا دحا هلوقذا 5

 رخالا نوك ىضتقت ابكي م
 دم. اعطق بك ع ريغ
 ىوهركس نار كس لوالالاثم
 هب تف قيضل ىناةمادمركسو
 ظفح مل ىناثلالاثمو ناركس
 0 : ( لاثم - عاطمانل تلئسنا كلوقو عاطمانل تلئسناكلعفف ثلاثلا لاثمو غاصملا لاملاكءامشالانم* ىثدحملا غاصم
 ٠ دهب لبق اذك اريظن هلت دجو اه سماخلا اماواهلبلق ىلع فان ىنافالبلقةعاس ج رعمالا نكيالاو عبارلا لاثمو

 أن . ًابسنم كنج. وحنو نوني نونيه نونمؤملاكلوقوحن قحالوا يوليو ابا عرقنم
 | ةنمو مسعد ريغبو ( مت مننلا ريغدسنلا) هلاش (و) ليدم سين و ا نيقن

 2 بياع وحن) ةتك قحاللاىف نيفبتخلا نيفرحلا قافنا## ىروصت سدن

 .اهالخا سلاحا لثملا هينو قئاو. قا هناف كدا رصق دنع هللاىضر ىلع لاقسمدقو
 هكترتشع دعب دعب ةأخف هءاحق د ه١ رش هنرس ىع عبر ,بر# طاوطولا لاقو اهالحا

 ظ 10 نيتلك نم اكس امان نيسناوعملا نوكوهو6# هءاشتمل» سين هنم(و وق ف هد رمسع

 | ( ةيهاذ هتودف هعدف 8ةيهاذ ن كبل كلماذا ) تسلا لوق ( وحن ) طنا ىف افلا
 ا #0 وشه سينجةنم ( وولف فاه نلا نم لعاتةراثاوت وةبه نمواذ نم بكس ع ىلوالاناف
 ا ىف نراقتلل اؤرتطم ةران نشن ثيح (ةءاربو ةالبوحن ) ةنصلا م نافرط هيذاجعل
 ا سيلونيتلاو نيذْلا ىلا ارظن ايطخ اسدنحجت ..هوتي نيد انوكيملاو اجرخم نيفرحلا
 | ءا ءارلا تناك :أب اما نيدحمم امهاننع تناكول لبقو ةباتك ماللاو ءارلا فالتخال كاذب

 | ناكل نيتمجم و ا نيتلمهمان وكين أب ن دحتم امهامال ناكول وت لمتحم ناك يكمل ايفاانإلا
 1ك رمل ا ريغلا/ طخ ىفافلا ع كرما ناكن ا( قورفم 8# سنحندنم( وولف ناتعنص هيذاجمناءراضم
 | ىمسامتاو (* انلماحول مالا ريدم رضئذلاام 6# انل ماجالو ماجلا ذخادق كلك وحن)

 : ' كم انا ماحنااك ليقناف طنا فامبعاشتلا, اشتم ىعساك طخلا ىف امهقارتفال اةورفم
 : دخاذو وكنأب ةراتببجاو“ لوعقملاو لعفلا نم بكم انلماح كلذك اهربخو ال مسا نم
 | ملا نأب ىرخاو رهاظ ةفعضو ابك اضيا رخآلا نوك ىنانتال اكرم نيسناخجتملا

 |١ عوام اذدهو افرع اظفل دحاو هناذ لوعقملاو لعفلا فالح افرع ددعتم اهريخوأل

 ٍ ما واطخ دحاو لماحنا خالو ملكتلا ريعخضىوس ايف مالكلانا بولا ىف قاف

 1 ١ عمجام وهو ناثش سينملا نم ىا ( هنمدعيو ١ اعطق اط> ددغعتم را ماللا عم

 )| لاقناف ( نيلاقلا نم مكمعل ىنا لاق ) ىلاعت هلوق ( وحن ) ههبشوا قاقتشالا ناتملكلا
 || ناحيروحورف.) ىلاعتهلوق وحن (و )قاقتشالا ةهبشنماذهو ىلقلانم نيلاقولوقلا نم
 | اذكو عورلا نم قزرزلا ىدعوأ فورغملا تدنلا قمع ناحرلا قزر ةعسو ةجر رئا

 ا تان نم نناثلا مسقلا وهاذهو#ر :دصلالعز لاو رو قاقتشااميننف حورلان م خيزلا
 1 5 امهسناحتوا ىنعملاو ظفللا ىف قفاوتلارابتعاي ( ظفلل تدبلا رخآ ةسناحم) ةيظفللا
 ]| ءوشحو لوالا عارصملا ردص هللا مضاوملا دحا ىفتنبلا ىف يا( هنف ) هب امهقانلا
 3 .طقف اهرخآو ةرقفلا لواىف رثنلائفاماو هوشحو ىناشلا عارصملا ردصو هرخآو
 || رهن رهتشم) لوألا لاثمى هلوق ( وحن ) هاش نا قحادتلاو سانلا ىشختو ىلاغت هلوقك
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 ىف افلتخ نأب ( صقان ) سينجندنم (و) ةعساو ةحاس ىا ( ةبحر ةبحروحت :

 ةبوتكملا هفورح نود هفالخو ديدشتلا ىفوا اعم امنوا نوكسلاوا ةكرحلا هه
 | قافتالاعقو اذاف فالتخالا وه طخلاو ظفللاىف داما نا هليصفتو##ةظوفلا

 امماكيف قافتالاناكنا م تانسحلا نم نوكتف داتعملا فالخ ناكامهدحا ىفوا أ

 الضا ظفللا بناح ناكامل نكل اصقان نوكي امهدحاىف ناكناو ةلاحنال امان
 امهفنافلتخلا اماو طقف طخجاىف اقفتم نوكيام صقانلاف ماتلاب طقف هبف قافتالا |

 ةئيهلا ف فالتخالا مث داتمملا ىلع هيرجلالصا اسينجت هبف سيل لب صقانالو ماب سيل
 مشلاب دربلا ( ذربلا عنع دربلا وحن ) اههفو امض ةكرملا فالتخا بسح اما صقا ٍ
 انوكسو ةكرحو ارسكو اححثوا دربلا ةنج دربلا ةبح لاق ءاتعلا سيالم نم عوت

 قمع رسكلاب كرشلاو دئاصلا.ةلابح نيتحفب كريشلاو كرششلا كرش ةعدبلا و2 |
 لوالا طرفموا طرفماما لوبجلا وحن اديدسشتو افيضختو انوكسو ةكرحوا :

 ىلا ارظن ففخلا مكحف .بابلا اذهىف ددشملاو طيرفتلانم ىناثلاو طا
 ىلام وحن لوالا فاما فرح ةدايزن فاتخم ىا## ليذم 8ي هنم 6 و 98ةيطلطاروصلا

 ساكوجم ) رخآلاىفوا ىدامتجا ىظخ ىا ىدبج ىدج وحن طسولا ىنوا ىلاك
  فرطمو عراضم#سينجتدنم# ولف بسكن ميناثلاواسكن ملعاذ لوالا ( بسك

 نيفرحنو عراضم فرحي فالتخالا ليقو نيفرحبوا فرحنافلتخلا ىا دحاو
 جرخلا براقت عم فدارتلاب رعشي ريعضلا ديحوتب وهو ىكاكسلا لوقزا الا

 لوالا ف فرحت فالتخالاو اعراضم ىمعسهياشنلا مكحىفبراقتلا نوكلو امم

 قيرطلا سم نم ىناثلاو دتشا اذا مالظلا سمدنم لوالا( سماط وساد ْ
 ىنمم ىناشلاو برقلا ىنممب لوالا مثكو بثكوحب طسولا ىفوا ىحسمتاو

 او ىنتضصخ اموحن نيفرحمو عيشلاوا نطبلا ةعسوا فرصلا ىنوع قتلا
 « وؤه طسول ار يغئفنيفر حين يفاتخ لا لاثمدج و ملإءا و ردقلاو اططاَخ :

 لوالاىامالوالاونبف رحنواف رحاما براقثلا عمالافلتنناوهو ا قحالإلل سين

 وحنوتباعو دداعوجت رخ ”ًالاىفوا بذاكو تتاكو حي طسولاىفوا د ديغل ديعسو

 ةثلثملاب ثبعلا ثياع بياع كلوقك ةتكاقفتا اذاقحاللا ىفنافلتخماو هراكملاب عب
 قف امبءواستل طخ سينحتو رخ آلابامهدحا نرصتل فت سنحت ىجسيو دأ دا
000 

 مع

 قى جاودزالا نم## جود نع وؤ# بيانو بيان وحن قحاللا نم معا م طخ ل

 ايهدحإ نوكي ثيحب ناسناجصملا عقواذا كلذو .اضيا اددرمو روكا و ُ؛

 نكد د بع ا ناكءاوس هب اقيضاو رخآلل |



 ذاقع عنتم هنأ ليقولوا 5

 اذه لباش مل اده انتامز ف

 الاوبيدكتابدحا مالعلا

 هناكما تابثاب بلابطبق
 ىتشملاهللا ىلاو كلذ دل ىناق
 فاطللا نع الخ نامز نه

 مكحاو ٍرعا هللاو مركلاو
0 

 ءرملابلرعشلا امنا#هلوا 5
 اسيكن أس لاجنا ىلعم هضرعي
 ده 2 اقجناو
 شوكم رعش رد## م هضعب لاق“
 بذك|نوح#وانفرد هك

 وأ نسحا تسوأ

 بلكلا ءارالا مالجالا؟

 ن٠ بلكلاىف نونج هبش
 ضعيإال سانلا مو لك ١

 نونجلا هإضىعالا دجا

5 

 0 عيرفتلا اهنمو #كشلاب تابثالا نوكيدقو ةنكم رنغوا ا

 ظ ظ « 9 ولا
 5 هن ايا لاخلاو لاملاو لمخلا دقف ىف هلثم رخآ اضحش ةمييينن رف عرتنادقف 4

 ||| دارا لبقو 20 رخآ صخم# عازتنا ىلع لمحت هسفنل باطخلانا مولعمو
 | تاحملانم تسيل ةدودرملانال ةلوبقملا ةفلابما امو 86 بزعلادنع دوبعملا .لاملاب
 : اهلأب هلاسرف فضي ن ميقلا ”ىرما لوقك غيلبتف ةداعوالقع انكم ' ناكنا ىوعدلاف
 ا / #لسغيف ءاع حضني ]ف كارد ةحعنورؤثنيبءادع ىداعف#ءودعلا رثك |ناو قرعبال
 || روثلا دحاو قلطىف رخآ رثا ىلع امهدخا عرصب نيديصلا نيب ةالاوملا ءادعلا
 | قا غاذةدامالالقعانكم ناكناواعب انتم ىا اك ارداهنم نال ةجعنلاو شح ولارقن نم كذا
 ْ ]| نا اوةداععنتمتالقع نكمتاذه وة#الامثح ةماركل ادعت: و اتمف ماذامان راحمركت وهلوقك
 ]| مهلا فطنل !كفاحمل دنا ىتح كرمشلا لها تفخاو # ساون ىبالوقكو لغفا/القعاعنت
 .مالعلا ريخ نب احح اقلطمةغلابملادرنم مهنمو#ريخالا مسقلا وهاهنم:دودرملاو#«ق اخ
 ينو 8ةدسدتدشن اذ! لاق هلئاق ثنا تدب ,رعش| ناو# هنعهّللا ىذر ناسح لاق اكهقدصا

 ١ شام ىض رملابهذملا وا" هبفغل وباممالكل ار يخ ود.دك ا رعشلا نسحا نأب احم الم اهلبق نم

 ولغلاو#لوالاوهمومذملاو زاجملا قراغب بذكلانا سمدقو اهطاسوا رومالا ريخو
 ا ” 1 دا ماركو را هس ملولو ”ىضي اهتبز داكيوحن ةمصلا ىلا هءرشاغ ليقدق
 || لالا ةهلآ امهبف ناكولوحن ىالكلا بهذملااهنمو6ةعالخلاولزهلا عقوم هعوقوبو
 "تباثلاليلعتاما اًذَهو قيقَح ريغ فيطا رابتعاب ليلعتلاىا لئلعتلا نسح اهتم وان دسفل
 ١ ةنكماما ىناثلاو الوا ةداعلا ىف ةلع اهل رهظي نانم معا لوالاو تباثلا ريغ تابثاوا

 ةيفاش لهجلا ماقسل كمالحا #«تيبلا لهاحدمىفتيمكلا لوقكر خآ قلعتمل هتابثا دعب
 ' لكلا لكلا ضبل ثدحم نونلتا هبش مفلاي بلكلا# بلكلا نم ىئنشي موامداك
 | نيضي نا وهو فالاوهو حامدالا اهنفو 6# كلممد برشل ءاودلا محنانا نوعزبو
 ا صتخم هنال عابتتسالانم عاوهو رخآ ىنعم هريغوا ناكاحدم ىنعمل قيس مالك

 | لمللا مضو نم غاب ون ذل اره دلا ىلعاهب دعا 6 ىن *ك ىنافجاهبف بلقا# ببطلان الوقك

 | 3 رخافم كانا ىهع اماذا#هاوقك دل اهيدارب ىذلا لزهلا اهنمو## رهدلا نم ةياكشلا لوطلاب

 | بييرتلا ىلع ءابآلا ءامسا عباتتوهز دارطالا اهنمو 4 بضلل كلك فيك اذن عدع لقف

 0 نبا ميركلا نبا ميركلا مالبسلا هيلع هلوقك ماجحسنالاو كبسلاىف ةفلكالب

 ١ برضلا ماسقا مامت اذه مهاربا نب قحمسا نب بوقعي نب فسوب ميركلا نبا

 ءاوس# ظفللا ف نيتملكلا هباشت) وهو( سينجتلا فاتصا ىظفللاف مسقلا(ووف ىونمملا
 | صوصخع هجو ىلع امهبسانت امههناشسس داراو اهضعسوا ةملكلا ماع هءاشنلا ناك

 1 | عدد ناسيحسالا بايىق هنم ريتعملاو ةريتغملا هعاوبا كر دعس هليدصفت فرعي

 (هنف)



 فىعاذا عطتست ملاذا هإوق ناف## عيطتست ام ىلا هزواج ود ةعدفائيش عطتست ملاذاءب ركيدسم |

 تاسالا ىف نيعلافرحىورلانا لعمان عيطتست ام ى اهنم زواخملانا عمابلا .

 رخؤيمث مالكلا ف ءزج .مدق.نا وهو ليدبتلا ىعسبو سكملا اهنموهيلعةشاسلا |
 ةدحاوةلج ىرط دحانيب عشنا اهدح ا هوح و ىلع عقو رخأتلا نع مدقتلاك لذ |

 كولملا مالك هريظنو تاداعلا تاداس تاداسلا تاداع وحن كلتدبلا بضاام ل
 تملا نم ىملا جرخت وحن نيتلج نم نيلعف قلعتم نيبعقب ناابيتاثو ©" مالكلا ك

 ممل لح نهالوحن نيتلج فرط ىف .نيظفل نيب عشنا اهشلانو 68# ىبلا نم تملا 2
 ىازاتفتلا نيدلاو ةلملا دعس لاقاك ةلج ىفرط نيب عش ناابعب ارو ؟نهل نولحي مه ١

 ءابظحو نونفلا تيطاعت نيف *نونف نون اوىبابشءادر » اهليثونونفلازا رحاب تيوط# |

 ةتكنل ضقنلاب قباسلا مالكلاىلا دوعلا وهو عوجرلاابنمو#نونج نونفلانا ىلثيبت |
 الواركح ي يدلا وحاورالا اهريغو لب #مدقلا هايقعي مل ىتلا رايدلاب فق ©ريهز لوقك |
 زاهظاىهوةتكتل ةمئادلا راطمالاو حايرلااهريغناباهضقت مث رايدلا تعب ملدبعلا مداقت نأب |
 قيباسلاهمالك ضقنف كرادتو قافامت ققح: ملاع رخا ىتح ةريخلا نمهلقع بهذ ع 0ك

 ا ظفلب داري ناوهو مادختس الا ا نموو# هلهال لب ال رهدل اذهل فاق 0

 رخ ًالارخ ًالابوامهدحا ظفللا ىريمدحايدارب وا رج الانحلال مبخا رلاريمكلاب د

 ثغلاءامساي دارا  اياضغاوناكناو ةانبعر موق ضرب ءاعسلا لزناذا#«هاوقك لوالاف ا
 هينك اسلاو”اضغلا قسفو ىرتحلالوقك ىناثلا و ىزاحم نينيعملاالكو ثينل |هانيعر ريمصبو

 ريوضب وناكملااضغل ا ىلا عج ارلا هينك اس ريم دارا## ىعولضو ىحنا وحن نيبو وبش# مهناو |

 اضغلا ران ةييشلا ىوهلاراتىا اضغلا زان ىعولضو ىحناوج نيباودقؤاىارانلاهوببش . ْ

 سماةفص ىذا نم عزتني ناوهو ديرجتلا اهنموهقاموينيعب را فثتاللاقن ءافطنالا مدعوف 1
 قيدص نالف نم ىلوحن نع نوكينا: لوالا#ماسقأ هل ود هفابلابكلةفلابمابفهلثمرخآ

 تلئس نالوحن ةيدن رجلا ءابلاب ىناثلاو#9ايفهثمرخآ هنم عورتا ةادصلا ىف غلبا ىو

 ثلاثلاو#دسالالثم نم غردمب برحلا ترضح وحن ةمعملا ءابوارحلا هن نلأستلان
 امم عزت ثيح مج ىا دلظ اراد ابق مهمل ىلاعت ءازتك عزانملاف ىف لوخ

 توعوا اريقف ىساوأوحن فرح نوكيالام عنارلاو# ةيئلابمو اليوت ىرخا داخر
 قبرطب سماخلاو#همركف ةغلابمرخآآ اعرك هنم عزتنادن اكف هسفن ميركلاب دارا مي

 برسشي_ىا#الخ نم فكب اسك برش مالو ىطملا بكرب نم ريخاي هلوقك ةيانل

 قيرط للءا/هفكنم ساكلا وه برشي اداوج حودملا نم عزتنا دقف داوح ف
 لوقكه سفن ناسنالا ةطاخم سداسلاو#ميركلا ويفدسفن مكب برشاذاو ةنانكلا

 لاحلابدازا# لاخادمسي لنا قطنلادمسيلف 22لامالوايي دين كدنعليخال«بيطلا

 ضيا قرطاعورااوثرثقا زال نال + :ىعلا# رهظلا عم ىلع غاصي لح لضالا فه موف
 رقفلاو|تاسالا رخاواهيلع

 اهنم .لكىف هراركت بحيو
 و ظ
 نيب :عقو دقسكعلا نافذ ؟

 قرط دحا وهو تاداغلا

 وهوتاداسلان يبو .مالعلا

 تاوداعلا هبلا فنضا ىذلا

 00 ومع

 ىلا نيب نسكعلا عقوا"

 رخو ىحلامدقنأ,تمملاو

 تملا مدقف سكعمت تنملا

 .ناقلعتم امهو ىحلا رخاو

 مخ نيتلج ىف نيلعفل

 مهونخ نيب سكملاعقو5

 0 ند
 امهو مه نم نه رخأف سكع
 قرطيف نامقاو ناظفل

 ْ حاورالا اهتم ملىااهفعي مل هأ
 ةعدعج مدلاو حايرلا ىا
 مل . متاذلارطملا ىهو

 ىهو اضغلا هللا قس ىاد

 قارعلا ف فورعم رج
 هودقوا ىا هوبش مساو

 راغصلا عالضالا حتاوملا
 " عولضلاو ىدشلا تحن

 رهظلا ىئامترابكلا عالضالا

0 ْ 
 فكي برشلاىفن نالال
 فكببرشلا مزاتسي ليلا

 ملم ةداع 6
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 بضعل ا مراصل ا لثم سأرلا أدم ئشي.هلوقك ائيشديشالاهوهومومذم# "ا 98 ب رض |ةثالث ىلع ضارتعالا ليقا/ دعم روهشملا وهاك ورعنود 00 : ل 11 3 3 ةللاطا مساةباورلا هذه لمفدمالك اذه ءاوسدمنيعتيل ءابق ل دبز طاخب *لاقف دم ما وه ءاسقنإ ىردتالث ب كتحدمال '

 وشح سأرلا :ظفل ناف

 وهوطسوتمو هيلاةجاحال
 هاوقك اديك أت نوكي ام
 ةجثداوملاو اهانألهالا
 كلي نم سيلا ”ىرما أب

 لجرلا رقمسلانق» ارق
 هنوق كرتورضحلابماقا اذا

 سدقلا ”ىرصصا ما .كلعو
 داؤا ةج ثداوحلاو هلوقف

 نمدناو رسبت ةالادلا ا
 ىعس و علمو ثداوحلا

 ديشاموهو مجزوللا وشح
 عفد ةداؤال اما الاج ىعملا '

 ردقت ىلع لاقتعالاوكشلا

 ناداوقك امهريغوأ لاوسلا
 تخوحادق#اهتغاب ونيناغلا

 ولوهلؤقو» ناج-رث ىلا مم
 ةمهنمتنأو نيلخابلا نا

 ادهالاطملاكنماولغتءاوأر
 دمت ىنامزكلاحراشلاهركذام

 ىسبع نب ىلع نع :لقنا“

 ناهجو تبل! ىف نا ىبرلا
 اهدحا حدملانمنأ رخآ

 لاومالان ود راع الات يضنا

 ةمهلاولعنغ *ىنبائاذهو

 مدعو ايندلا حالصال
 ) هريظن وهم لاكلال حالصالل مهلتقث يح مهلتقب املاظ نكي مل هنا ىناثلاو لاملا عملا
 رز زثنلا ف ةرقفلا«ويعةيوتيم طوطخ هيف مهسمد رب لاقي قيرطلا ىف بيقرلا بصن داصرالا" دع. تس ىنعمىب كيلو قا دننزو هجركأ #8 نيرصاقلا شعب رعش ىف ىاجلانجرلا دبع لوق هريظنو . دمع نطولاوةبحالا ناين مالت مهةويش
 رلعإ لوق الثم رعشلاؤتببلا

 لا

 تيل) ءابقورمىىلطاخ «راشب لوقىا ( هلوقك ) امهريغومذلاو حدملا مصل ثيحدنم
 ءاروعهنبعىذلاى ا (روعالل)< ءاحعما جدمما# ىردب سيلارعشتلق ( ءاوس هينيع
 ٌيارسثلا ىف امميواستو .راصبالاىا ريدا ىفنينبعلا ىواست اده لمتحبورم# ىمكلاوهو
 (رخآ مالك مالككلا لانا ) وشكا ىمس و © ضارتعالاه٠مابمالا بابنه ىنعملاو برقا رابتعاب ابناك هيجوتلا بابنم ظفللآو ةروصلا رابتعاب تايباشتملا لبق ىمسلا
 3[! اريغنوكيال فيرعتلا اًذهىلعو ءازجلاو طرملا نيب ضارتعا | ولعفتنلو هلؤَقف (رانلااوقتاذ اواعغتنلو اواعفت مناف ) ىلاعتدلو# (ون) هنودب دوصقملا ميو ديكأتل
 قوس هاعسو ىاكسلا بدأتدقلو#لهاجاوهاهبف رخآ ضارتعا نولعتولو ضارتعا مات نولعتول مسقت هناؤ .هلوقف مظع نولعتوا مسقل هناو موبحلا عقاوع ممسقأ الف ىلاعت هلوقك ضارتعا ىف ضارتعا نوكيدقو اضارتغا رخ آلا ىف ةعقاولا:ةلخاالو
 نارا نيسحت رابتعاب انهو ماقملا ىضتقم راستعاب كانه ركذ هناالا ىناعملا اعف (امدقو) ليزتتلا ىف هدورول كلذو لهاجتلاب هتيم بحاال لاقو هريغ قاسم مولعملا
 سودرفلا ةنج هدها«)هلوق (ومن) نيرابتعابةدحاو ةلئسمىف رياغتا اذه ظحالبف
 عدموهو عابتسالا»ة قدح ىلا هذهبراشا (همركلاو ءايلملا اهفح ةرضح ما#مراما
 ةةهتوحولام راعالا متن« )ةلوبلا فيسوبيطلاىبا لوق(وح رخآ احدم عيتتسي
 لالج وءاضسلا لامكب دحدم عبتتسا هجو ىلعةعاجحتلابهح دم (دلاخ كأباسدلا تّنها
 ةهجرباغت عم نكل ىناعملازعف اقبسدقو (زاجيالاو تافتلالاك رخآ ماسقا) ىونعملا ”(قلا ىفىا «انههوزططاضيامذلا ىف دجوب لب .حدملاب صتخحيال عابتتسالا لاقيدقو ردقلا
 'الوقكمذلا هبشياع حدملا دك-ًاناينم ««ةيونعملاةيضرعلا تانسحلانم(امهريغو) ثحلا
 - كلوقك اضيادسكع نكك و# بئاتكلا عارق نهلولف نب # مهفويسناديغ مهبف بيعالو
 | كتالو لانعت هلوقك امذألو ادم سلايف ىرحدقو قساف هناالا لهاح نالف

 .ًادك [ةنوكفلاحما وهىذلا ىمالا اذهالا ىافاسدقامالا ءاسنلانم وابا
 بج ولله لوقلا ابنمو «قريسافتلا ترك ذرخأ هوجو ةيآلا ىفوديلع قلعام ةلاحسال
 ” لبال لاق تل وطتلق# ىدايالاب لهاك تلقث لاق#اراسع تينا ذاتلقت تاقء هل وقك
 1 ناوهو مييستلا ىو ةداص رالا ابنمو#ىدادو لبخ لبال لاو تم رباتلق## تل وطت

 ”لوقككلذ لبق ىورلا فرعاذا هيلعلددام تيبلا نموا رقفلا نمزجغلا لبق لعحي ص

 0-0 ناريعمهف بيعالو د

 ة ىرخاةرقفدظعو رهاوجب عامسالا عرقبو ةرقفدظفل رهاوجم عاجمالا عبطإوه ىرب



 ظ 4 0

 ناؤدذ خفف روهشملاو ىتاثلا تيبلاىف مسقمُث فرظلا مدقتب فاطدعم كل

 روهنشملا لعؤ تاسأ ةدعب هدعب وهف ردتعم رقدلا هاوقاماو *# عيبلاو ناب

 قارحالاو ببناو لتقلاو ىنسلا لوانت, هناف الاجا حودملاب مورلا ءاقش وه

 لوا اهنا لاش مورلاد البنم ةدلب ةنشرخلاو ةنيدملالوحام فلاي ضب روج

 عيبلاو ىراصتلا بيلصعج نابلصلاو بعتلا ءاقشلاو هبساما نآلا اهللاَق ,

 داق هلوق قلعتم ىتحو ىراصنلا دبعتم ىهو . ءانلا نوكسو ءابلا رك 4

 مينا وهو##مدقتام سكع عملا عم مسقتلاو» قباسلا تيبلاف رك اسعلاىا بناقل

 اورض اونراح اذا موق ه) هموق حدم هنع هللاىخر ناسح لوق ( وحن ) 1

ثدعربع مهم كلت ةنضدو# | وعفت مهعايشا ىف عفنلا اواواحو 26 ره
 قيالخنانا دي ة

 ىنعع ةقيلخ عج قيالخلاو ناشنالا الع ليجىتلا ةزئرغلا ةيعسلا( وعدا :

 نيحودملا ةفص لوالاتدللاىف جا قناغبالا تال عدبلابدارملاو قاكناو دع

 وهدحاو كح تحن ىباثلا تيتلاف عجمث ءايلوالل مهعفنو ءادغالل مهرضركا م

 ك اكسلالوق /(وخن) قبسام هروهظل هرسسفمل # مسقتلاو قيرفتلاعم عملا ةيحسلا
 هنوض نم كلذف #4 ىلإب ةقرحرو ىيبح امحم# ارخ رانلاكوأوض راثلاكف #) هللاد هجر

 لابلا ةقرحو بيبملا ايم لوالا تيبلاف عج (ةلالتخاىفةقرملا اًذهو# لابتشلاو

خلا ئا كلذف هلوق ىناثلا تيبلا ف مسق مث دبشلا ىهجو نيب قرف مئ رانا :
 بيب

 نزحلانم لالتخاىف هتقرح لابلا ىا اذهو ئسحلان م لالد وتحت ىف ماين ءوضنم

 ةيسنلاب ديعبو بيرق ( نالامعتسا هل اظفل ركذتنا ) اضيا ةيروتلا ىو ماجسال ١

 مهوتعم ( امهدعبا ذيرتف ) نيفلتخموا نييزاحوا نيمققح ناينعملا ناكءاوس نعذل ْ 5

 (اسيالمناعطلاب مبيلع انعاخ# امدعُب مهدلا ىلع أرط مهانلج )دل وق( وحن)بيرقلا ة

 ىرثعبقلا ل وقكو مهدلا ليخلا ميباكرا مهؤأف ديقلاب ىدعلا دسقت مهدلا ىلع للا

 كيهندغالاو مهدالا ىلع لج ريمالا لثم ديقلا هن ىنعو مهدالا ىلع كتجال 6

 اضيا هقوعدحو فدطلا ىلع كنلجا ظفل ناكمل اساغتم دعولا دف دعو هدنعو

 ملول هنال ةلكاشملا ىنعمو ميكحلا بولساو لهامتلاو مهدالاو لخلانيب ريظنلا

 ديعولادب راناواحدم نك ديرانادنال هيخوتلاوهملع لجل اةقاطي ل مهدالا

 بابنم ليزتتلا ف تاهباشتملا رثك او بهشالا فطعب صيصختلاو ناببلادبفو ام

 | مورلا اهب قشت# ةتشرخ ضابرا قل عماقاتح# هلوقوه وحكام ىسالدلوق لبق

 5 وتلاو# اهك رد نخل زي ىلا ةدسلا ايي 0 3
 ا

 ١ هلوق نم سدتقم ىنمملا اذهو
 " كعب امأ سو هيلع هللا لص

 ا 1 ناتك ثيدطلا ريخناذ
 ىدهلا ريخو |

 ش دجىده

 لكواعا دخ رومالا رشو

 بحاص لاق ةلالض ةعدد

  .تاندم لوصالا عماج

 افورعم نكي ملام ٍِك ومالا

 الو ةنسالو هللا ب اتك ىف

 2 ناكناف عانشالااماوعاجا
 . ىلاعت هللارمأام فالخ ىف

 مذلاريحىف وهف هلوسرودد

 ناك ناو هيلع راكتالاو
 هللابدنام موع تحناعقاو

 هيلع صخو هيلا ىلاعت
 حدملازيحىف وهف هلوسروا

 صوصخما ماعلا نم ثيدحلاذ
0 

 لوط هرامشانمدتا لا راغأ
 باطخلاةغص ىلعتاقاذا اك

 دمع



 لوأ موهفم نم مف ؟

 نمو نيروك ملا نيريشنلا

 درحم نا ناروك ذملا هفل

 فاثكلاف وعفاناضياناعالا

 لعفطع تسك و اهلوقنا
 سفنلان يب قرش ملو تنمأ .

 ريغيف تنمأ اذا ةرفاكلا

 سفنلان يبو ناعالاتقو

 بسكت ملوهتقو ف تنمآ ىتلا

 نا هبهدم لع ءاش اريخ

 لمعلا نع ىلاملا ناعالا

 فالح ةمامقلا مون عقال
 عفان مهدنعفداف ةتسلال ها

 فاشكلا بحاص لوقف

 نم ةيآلا لمعي دود

 اذكى ربدقتلا فللا لسق

 دل لق
 مقنالو## سلتملا لوقكوا/
 الا #  هندارب مض ىلع

 هعدتولاو ىحلاريغ نالذالا

 طوب ع فسخلا ىلع اذه

 هلو ريالف عشباذو #هتمرب
 8 دلع دحا

 1 كف ةاطصا نم فاطصملاو

 فاص نم فصملانا

 | 3 1 يل >4
 ايو 3” "ب 0ع

 كفك
5 111 0 

 عق ةاامابمو ه9 بساكملا عاون ًايراهلاىفىنا (هلضفنم اوغتبتتو) ليللا ىف ىا (هبف اونكسنل ظ
 : دق هلضفنم كقاعتاو رامنلاو ليالاب ركمانم هنايآ نمو ىلاعت هلوقكب يب رت ريغب
 اهتمو# ءاغتسالا:ىلاراهلاو مانلا ىلا ارظان ليللان وكيف رابلا و ليللاب هلضف نم كؤاغتباو
 ىلا مو ىلاعتدلوقك ه اهيلعرمتتلا ةلالدل ةفوذحم بالا نم نيت. رقلا ىدحا نوكيام
 : ءا لا طارشا ”ىجح تقو اهناعا اسفن عفنبال ردقتاذا ةي الا كير تايآ ضعب

 3 .ةنم ًاريخاهناعاف تبسكوا لبقنم تنمآ نكمل تقولا كاذوف اهتاعياف اهسكوا
 0 نا *وحن لامهعمجي ىلكسضا ىف ىاةيدحاو عراق )ابعاسي (نيئبش * لخد ناجح اوه ٠

 هلفاو ةيهاتعلاىبال تببلا ادهو( «©ةدهفم أ ءرملل ةدسفم#هدخلاو غارفلاوبابشلا

 . !ا دما ةدملاو هتاّمزح ةثالثلاو ىلكلا ىه ةدسفملاذ# مدعسم نب عشاحماي تلع#
 11 غارف هناعا اذا اصوصخ ىوهلا عاتان :امز باشلان ا ةدسفملا ف اهعج هحوو
 1 هي هسكعقيرفتلا 98 لاملا ىا ل يصخلاةأآ دوجو عملاجرلا مول مدعنم
 7 لاونام#) طاوطولالوق(وحن)اننابتامهنيب عقوتفدحاو عون نم نيئيش ىلا دصق.نا
 قرف :(ءامةرطقمامتلالاونو#نيعةرد.ريهالالا ونف اع م وبريمالالاونك # عمبرتقو
 7 ردفالا ةرشعىه ةردلاو.رخ لان ود امهدحأب سوفنلا ةبغرب لاونلا ىعون نيب

 ءازجالاب نبءزملا نم ( لك ىلا دتستو رثك اوانيءزج اذائيش ركذن نا ميسقتلا## .
 !؛ىف ناببدا# )دلوق (وحن ) رسثنلاو فالا فالخب نيبعتلا ىلع (كدنع) هلوغ (ام)

 لظك ريصق اًذهو « ةانقلا لظك ليؤط اذهف هدبكلاريغ ءرملا ابحصاذا « نالكأبال |
 ؤ 'لكاو رصقلا رخآلا ىلاو لوطلا اههدحاىلا دنساو نيءزجوذ اسدا ركذ (هددولا
 5 صوصخعم ضرع داك الا ةلك 1 نمهتقبقحو ءادالاو ثبخلا نع ةيانك دكلا
 ْ 0 راشالا نم ملي تلق اممالك للصبر ةراشالامسان .٠ الكمال نيعنلا نبا نم ظ
 مثش لخدتنا قيرفتلا عم عما ار ضيال عماسلادنعنيستلا مدع ورلكتملا ظ
 00 15 اعد كسملاكت وسادق#)هاوق(وحن لاخدالا تهج قرش هوزدحاوىنعم ىف ىا ظ

 : نا مسقتلاعممجلا )ف ةبااثملا تهج نيباقرفمثكملابقلخلا 0
 ا هاوحام امم لكىلا فضتنأب (مسقتمل) كح تحن رثكاوا نيئيشنبب # عمج ْ

 كلمهضراو + رظننم رصتناو ردتعمرهدلا # )ةلودلا تيس حدمىفىنتملا لوق(وحن)
 0 | ريددامدلا 1 ومجامبهنلا و 2 واملتتلا وأ وكت اميل :ع «ةيترحو فاطاغم ظ

 ةوعدنامو اومجامنيبو اسمن دابا ف انيقوتوا امه ا راتقمسالم ةملكب دالوالا ,| دع

- 

5200-2 _. 
 ا
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 قاورخألاب "ديت الةسانلا رخآ ظل ىلع ظفللا عج رث ىلا لوبف ا

 سرغياك سرغأ راجثالا سرغي نم لوقتاك ايربدقتريغلا رك ذنوكيدقو ةلكا

 سرغلا. ظفلب عانطصألا نع ربعف مهيلانسحم و ماركلا ىلا عتطصي النسر دل

 وهودارطتسالا ةلك اثملا نمو6#لاقملاف ركذ دل نكي مل ناو لاخلا ةبنب رشي هل
 دتعواتلا ظدحاليملو ةدعبوا ةسرق ةيسانم-هيسانب رخآ ىلا مالكتلا ند نفنم لاق

 اسايل ىلاعت هلوقكمدصقيف هاقلتيف ًادص دراطي دباصلا لعفنم ذوخأم لوا

 وحنو ءانرك دام ليبق نم مالكلار خآ نادي كنذ ىوقتلا سابلو اشيرو مكنآ وس
 نيب عما ) اًضياقيفلتلاو فالالاو. قفوتلاو بسانتلا نساإو نيالا ةاعا

 0 ةهبابثتم لئافل أبوا ناس ؛رمقلاوسوثلاو ىلاعت:هاوقك اهظافلأب )ع

 نكي ملوءار تح نونكف رحو»)ىرغملا ءالعل ا ىبالوق(و)ةدا نمل اانا

 3 ورغصا| ىف توك ى ا نونك ة صانع ةقانىا ف رحوا/ل(هطقنلا ريغ مسرلاو
 هس 2 اذا هكا لعاف مش ادار تاق ءايسألاو روىكلاف نونلا ف

 دصقن ىامؤي اديور اريس ايزخيو اه تقفر ةقانلا توليت لعافم نأ لادلاو

 هءاشتلاف رطل نمموسرلا لع رطاقتامىا طقتلاهريغ «رايدلا را ولا رئا ٠

 تأأرقل.) وحن (و) ريظنلاةاءارح ماهما مهضعب هام“ كلذلو طقنلا عاقناو لاهلاو

 ةلكشلاو لكشت فيسلاىاضببلاو (طقنت ةنسالاو لكشت ضيبلاو##ىئغولاد» طخ

 كلذكو ةطقنلا نم هنم طقشام طقنلاو عرلا ةئسالاو الوط مدلا نم هسنه
 لي لطم سراوفلا تف نم لم او##اًماقل ةادغان دهاش تنكول##تدمل لوا امهر ىف ل

 بسانياع مالكلا من ناوهو فارطالا هباشتريظنلا ةاعاسمص نه وريف فلا ندع طرقا نمو

 نق هيل تقرطللا وجوراضب الازد وجو راضي الامك سنتا لا هاوق وحن ىنعملاىف.
 كردملانال ءاشالل اكرده.هنوك سانن ريمكللاو راصبالل كردمريغ هنوكيسانب

 طرسشلا ف ) ظفللا ف نيبسانتم# نييتعمنيب جوازتنا ةخوازملاوقهد اريبخ ن
 ىب ملف ىهانلا ئجنام اذاء) ىرتعلالوق(وخن)امهنم لكل غادحلاو اغا تت :رتنأب( د

 ىا طرسشلاىلا هدايدزا ىوهلا جال بسن (هرحفغلااهب لق ىشاوملا ىلا خاضا#ىوهل
 عاقتسا ىا ىشاولا ىلابوبحملا ةخاصا ىنعا ءازلابهتدايزىا رحفلا او ىهانل

 6 نيئيش نيب فلتنا رشنلاو للا 8هنيزبو بذاكلا مالكلا ىثب نم ىشاولاو

 رابنلاو ليبلا ركل لمج)هتجر نمو ىلاعت'هلوق(وحن )تفالابيترت لععقنام ١
 تتجسس (يناعم) 0 م١ :

 قرنا قرت و داما فورح عا ردانتملا ىنعملاف 55 دارملا لاف

 ْ هاو#« ها وهام ىلا الكد نتن أب( لقعلا ىلع داقعا )نيدعت ر يغرم (امهقلعتع ردن كن و)

 0 ةسبدا هذهل حنو لوش ا/

 قونلانم تكرتنا اضيا
 ءانحنالاو رمضلاف ىهام

 0 ىبارعالا اهيكرب نوئلاك

 برضبف لالطالا ةرايزل

 وك |سناد ربلارهلاةدش

 ةفساتاذ ناعمة يملا هذه

 ْ (دقسا مارض) ماهيا هلك تيبلاو

 0 نماهبي كارحالذا اهتير



 رداصملا جان ىف قهيبلا لاق
 هنعبعر اذا هيفده زلاش

05 

 ظ

 ١ ركدب نا جس اااه رك ذ لوطي ةلثمأب كلذ لثمو كلذ دادخأت هفلاخاعفو ثددغو ١

 . جرخ و ءريغة بعص ىا(هتبعح ىفهعوقول) هلوق جرخ مث زاجا همفلخد#هريغ ظفلب ”ىثلا |

 ١ لامع اال هب ىتا لب: اوطيخ ىنعم ىف المعتسم سيل ىتآلا لاثما ف اوضطانا دحا كدب 9
 | اع 8 رك ذ(اصقو هلا يل ا ولاقت 20 هنكا

1 » 7 

 ظ رثكا وا نييفانتم نيب عمجت نا ةلباقملا# هت رداوس ىف ببشلا ضان روهظ نع |

 | توجول هتقاطملا نم صخاىهو ( نياباقتع ) اطورشم امهلعجتو ىا (امهطرشتو)

 | قتاو ىطعانم اماف ) ىلاعت هلوق (وحن ) تفرعام ىلع ةقباطملا فالخب اهيف ددعتلا
 1 | ا ةطمرب نق سحلب دكر ىقتساو لك نمامأو (ىرسيلا هرسينسف ى سحاب قدصؤ
 ش .ةسلكلاب قيدصتلاو ةيصعملاءاقشاو هلام قوقحت ءاطعاو ريمسدتلاى م ةيينم نيب عمج

 ّق وع ىذأ|لكلاو ريستلاّن هو اهتالباقم ىع ةسج نيبو ديحوتلا ةلكىهو ىنسملا
 اف دهزلا ءانغتسالاب دارملانوكينا زوحنو ىقتعلا ميمننع ايندلا تاوهشب ءانغتسالاو

 | ”ىقىف نوكيال قفرلانا لسوفيلع هلا 1 لة يتم و هتئادنغ
 06 هنا مهضءب نع ىورامةلباقملائاطل نمو# هناشالا ”ىشىف قرخلا الو هنازالا
 "نا لعاو# لطابؤ بوزاالو قحىف دجاام نينمؤملاريمااي لاقفليخي كنا روصنملا
 ظ "امه ءازتوهوتمالدو 3 :|تيباهتمدءفروك دملا طرشلااةلباقملاىفاوركذي ملف مهضعن

 | عاقحالا لوالاىف ركذذ ا لجرلاب سالفالاو رفكلا قا وداعتجا اذا امندلاو ندلأ

 | قاعم عضت نأب اهرسفو قابطلا نم م ةلباقملا لغحهنا ىزرطملاعلقن ىناثلا نود
 ظ ”تلاخات فلاخلا:و قو قؤاو اع قفاوملاف ىتنأتف ةفلاخلاوا اهريغنببو اهنيب ةقفاوملادءرت

 أ تطرشاملثع هقفاوب اف قأتنا بف نيشملادخاى الاؤحا ددعتواظورش طرشتوا

 | ةلاشملا درحل هت ىف امهعوقولال نكلامهريغ ظفلب اركذناو امهناق اضياسيئملا

 ]| ةدانن ةلكاشملا ديفو كاذف زاسخلل ةسم ةقالع لانه ناكنا مهضعب لاق ةيرؤصلا

 ١ ةاجاف زاجمال ةس“ ةقالع هريغ ةبمص ىف هعوق و لعج نم ديالف الاو نسحلا
 "لك اشملاو ةيتاذلا تان لا نم زاجل نا كءلع ىنخال لوقا هنعدب ريرعتل ةحوالفالاو
 ”اضياواهحو ةهجملا كلنهىاثلا رابتعال قال لوالا دحواذاذ ةضرعلا تانسحملا نم

 ٍ ق 8 نازرعتسم نيل اوعَط و ىزاجلا ملا نوت زاحلا ظفللانا ماقملاقرقحتو

 ةلكاشملاو رخآ ىنعملدب ىنعمةدارا زاجناف ١ وطبخ ماقم منا ظفللا اهلي اوطح دم

 1 ةلكامملاو الوا عضولاب ناك ء اوس ىنعملل طظفللا نيست لاتعتسالاو رخآآ ظفل لدن ظفلةدارا
 'ظفللاف كانهةربتعم ةينسان ىدملا كلذ لمعتشن الللي ىمملا ف .نيعتسملا طفلا ليدمت

 "تان نم تدعاذهل و هسفن ىنعملالعال كلادقلو لمعتسم فل ىلع لدياهيف

ُ | 



 1 ل

 5غ ا 2 ةلالدلا - حوضوو 0 ل هقبطت ةياعر دم 0

 ردم ا اذه لعامل اعد قيكاتلا رك 2 ىلا ناسمتسالا 2

 دارطتسالال دس ىلعفةيالا ىف ىناعملارعتكت ءانثا ف سينمعلاو ةقباطملاركذامأو +

 هزيعو تافتلالاك هدحو ىنعملاب قلعتب (ىونعم نامسف) عيدبلالع ىا (وهوز ة عب
 ىهو ىض ع هنال ةعالبلا نم سيلوهو امههوحنو ةلكاشملاو 3 ةشاطملاكظفالا زامتعام

 0 ظفللاب قلعتم (ىظفاو) ه.ستليدق ىنعملاب قاعتلا ثيح نم هناالا

 ال ىونعملاب أدب (فانصا ىونعملاف) ىتاذلا نسكاىف ةحاصفلا ةلزنع وهو يصر

 1 لا اهل بلاوقو عباوت لئافلالاو ةيلضا دصاقف

 (نينفانتمنيب) ركذلا ف (عمجننا) ةقفاوملا ىهو##ةشباطملاوهرثكاو نيرشعو ةعست
 ىلاغت هلوق( وحن) نيعسا اناكءاوس فالخلا ةباغىف ان وكي لنا و ةلجلاىف نيلباقتم

 ىلاعت هلوقوحن نيلعفوا ( دوقر مهو اظاقبا مه.سحنو ) تيكا باحصا نع ةيآ
 ءاوسو تنسنك ااه اهلعو ثبسك ام اهل 00 هلوق وحن نيفرحوا تيعو يحن

 كنا لاقف يرش دنع لجر دهشاك نيماكوا دحاو ملكتم مالك نايفاثثما ( اك
 بعصب مل أ ع دعت مل اهنا لاقف دقعتلا نع ةداهشلا ةيلاخ ىا ةداهشلا ل 0

 رثك | نكلو ىلاعت هلوقك هيفنو '*ىثلا تابثا ةقاطملانمو##ديقعت اين نك

 لوقك اريدقت لباقتلا نوكيدقو ايندلا ةوبحلا نم ارهاظ نولي نولعيال ىنثا |!

 لباق هنان#مرجحمةءاساوأ بح رورس#اهبدرت ملاذا ايندلابلطت مل#ببطلا ىلإ ١
 ضايرلاباهنب زضرالانرطملا جدنم عب دنلا ىعسب عون قابطا | ندو غر 15 اولخداف اق وحن ايفخ نوكيدقو نزحلاهلباقمو ةءاسالاب رورسلاوضغبملا هلباقمو مرجلاب بلا

 فصي, ماع ىبا لوقك ةيانكلادصقت اناولاهريعوا حدملا نم ىتعميىف 00 1

 دصقتوا رضخ سدنس نم ىهوالا لدللااهل #ىتااف ارج توما باش ىدرت# ١

 0 جلال ورز ةييسم هةر 55 اج
 زاجفةقيقحاماوارهاظ ىبن لباقم انهه كمظفو# يذم ريبيشملا كلش

 2 ا

 0 >> سر



 0 سارع هردتلا اهسش , نأن م ى ل اعت هلادنعزوهارومالاهذهنا ىلا ةراشال عافلا جيرصت نعلودعلادحوىف لشو 4
 مانلا دايقنالا ماقسماقملا ذاعالتبالانم موهفملا## 00٠١ قه علبلا قف جردتلامدعىلع هين ىبلبا رايتخا ف لاش نا نككو ا“
 ىضتقملا عردتلا نع ىبالا
 وم. -لاثمالا ةعرنسا
 راعشاءاملا دارفاىفاضياوا/
 نم لضح مل ءاملا اذه نأ
 ' لب اهرثكتو هابملا عاقجا

 لصح دحاو عوب وه
 ةدحاو ةعفد ىلاعت هنردق

2-6 
 ةراشا ٌصرادارفااضياو“

 لكلا ءاملا اذه لومش ىلا

 ”ىتك لكلا راص ثح

 لوعثلا اذه راشعاب دحأو

 ةراشا ءامس دارفا اضياو
 انهه ءامتلاب دارملا نآملا
 مارحالاال طقفولعلا ةهح
 راطمالا ثودح نالةيواعلأ

 دل 2 وجلانم
 هحو رابتخالا اذهلو 5

 ىلبا رايتخاىف سم رخآ

 دع - ىلعا لك
 ءام لدن ءاملا رامتخ الود

 ناىلا ةراشا ءاعسلا ناذوط

 لوص> لاحعقو عالتالا
 سعالااضياو ضرالا ىلعءاملأ

 ضرالاو عالقالاب ءامسلا

 ققحميلهسفن ىلاامم لكلام

 2 ةإباقملا سا

ل اءاوتساف ناك عالتالاب صحالا نأ وهو رخآ هحو تيوعس
 || ةقرد ) ) ءاو“ تالا جاتحم الو ةداعدإ هما زاتسالة نس

 000 ثبيوسو لاق قح دب دج ىعأ ىلا

| 

| 

 فئاطل ف ىكاكتتلا ءدافاام ] ةفانإ ىضتش عالخالاب
 1 انع هللادازحت هتلاضف نمالا امهراحو انفرتغاامو هتلالد.الا :نيلعلا نيدهىف انيدتهاام |
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 أرومالا كلتنا ىلع اهنيب ةنيفسلا ىوسنع, حرص, مل اذكو لاقل ئاقب ةيآلاردصيف
 'هريغ لعافىلا هولا بهذيالف بلاغيالراهقو هنتكيال رداقنمالا روصتسال ماظعلا

 ْ بيدكتىف مهكلسم ىيلاسل اهيل ضيرعتلاب مالكلا متخدنااهنم وةههتبظع تلح
 ةهجنم رظنلااماو##نايبلا اعةهج نم رظنلا وهاذه ميلظلالا سبل كول ليسولا
 'توربخلا راهظاءاقم ءاضتقالو اهلامعتسا ةرثكل اهناوخا نود ايريتخا هنااهنم## ىناعملا اع

 اتاي لقملو نواهنلا دادمالرسكلاب ضرااي لّشرملو نواهتلاب نذؤملا ىدانملاد عب
 أ ضراوءاعس ظفلرابتخا اهنمو #ديبنتلاةمزاللا ةلفغلا نعدايقنالا ماقم ءاباعم راص"خالل
 ' الءام دارفا اهتمو# ىيلقايدسن انعم ىلا ىلع جلب اذكو روداو فخ اموكل امهر يغ ىلع
 | اهنمو##ءامسو د ضرادارفا انكر مجال ويلا راثكتسالا توريملاراهظا ماقم ءايالل
 ماقد هيضتقاو ءاملانك اوسو راحملاو لايجلا عالتسا فدحلاب مييالثل ىبلبا لوعفم رك ذ

 ل اورصخاو فخا هنوكل ددشملا ضغىلع4ضنغراتتخااه:هو# ءايربكلا

 | اهنم و# دوعوماز :حلأنم حوت رمان ود مالا ذك وةءامسلانافوطءامنودءاملا لق ادهلو

 | ميىرجن ةقيرطل ةياءر لوعفملا ةينبملا ظافلالل هتئراقمعم تيوس ىلعتوتسارايتخا
 : راصتخالا مم ردصملاب لعفلل ادكأ ان دعبل نودادعب لبق اهنمو *# ظفلل| ىف راصتخالا عم

 | ثبح نم اذ ه لسرلابيذكتىف مهسفنا مهلظ ىتح هعاونا لوانتيل لظلا يمتتاهنمو#
 | هيقعرمالا نكمل ءادنلا ميدقت اهنم#مالكلابةقلعتملا فئاطالااماو # ماكل ا ىلار ظنا
 ءاضقنم ةوصفملاوهام ركذمث م اهنم ناف وطلاءادجال ءامسلا ىلع ضرالار عا مدق اهنمو
 | ةصقخ اح ضيرعتلاب م مخ دوحولا قف هرخأت ةنيفسلا ثيدح 3  دوعوملا صالا

 | ىباعملا رايح 0 ولا كاوا نزاع نا[ هدامإ اهصن اهنم ةصخلاب

 ظ ٍ وتلاالو هبف ديقعنال فيطا مظن ىرتاك ىهف ةيونعملاةحاضفلا ةهخنمرظنلااماو#

 |ةيرع ىرتامىلءاهظانلأف ةيظفللا ةحاصفلااماو#اهظفلاهناعمو اهناعم قباست اهظفل

 ٠ | تايذعلا ىلع ة ةيدع ةعاشلاو رفاتتلا نع ةئلس ةعاربلا رداصم نم ةغللا نيناوق ىلع ةيراح

 م ذلاكو : والحلا لسملاكو ةسالسلاو هفاطالاق ءاملاك اهنم لكت السالا ىلع ةلكلس

 | مسؤل فياطل كرداالا هنايآ نم ةيآ ملاعلالمأتسال ليزنتلا ناشرد هللولاق مث ةقرلا ف

 اذه تركذامم رثكا تكرتام للف تركذامىلع ةروصقم ةيآآلا ناظتالو رصحلا
 | فاح ءزج ا اةلغو ءرددتلو ةياغآلب ةياننب هتلاةمرك |:ةيالا

 ١ ىاامهليذننا ئرال ابو ءاشيام لكىلع ريدقدنا ءازجلاريخ نيديفتسملا م
 ُظ ٍتقادج مالكا اودكيامم اهعونب ةحاضفلاو اههجرع ةغالبلانا تفئععام دعب نيلعل

 د
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 بحوم ءاهلاوناخان يب عملا عمدحدما راركتناذ# ىدح و هتلمتملاماذاف# ىجم ىدولاو | 1 ظ

 لضفلاوإملا#هلؤقك ةبكارتم ورح هيف دربام هنمو هحعسف ىلاعتداوق فالخم رفا 3
 ةعمج .ه.دل ةرضاح هبلاةيهتتم هنم و ىاذ# هي هنغ ديف هيدل هيلادنما#ةبطاقب

 «# ىهسا لذنملاةمو> رد ةماجس#داوقك ةل أوتم تافاّضاوا هبةسيتلم هنعةرداص ؛

 عباشتناالا عضاوم ءامسا لدنملاو ةموحو ىعرجو# ععسمو داعسنم ىلا ءرعا تن

 مالسلاوةالصل اهيلعىنلا لاقدقوا/ ا اليقث نكي ملاذا تافاكغا 1

 باستك | ةيفك ل عوامهمئاطل ىلع فقتن ا (تئشنأ) ناببلاوىناعملا (نيلغلا لع تفقو) ١
 هلوق) ىنامهدعاوق ءارجا ةيفيكىف (لمأتف) امهههودونع فشكلاو ةحاصفلاو غالبا |

 ىلع توتساو سمالا ىضقو ءاملا ضيغو ىبلقا ءامسايو كءام ىجلبا ضراإ لبقو ىلاعت |

 (هيفام) رث لمأت ىا نالا باوَج هنأب موزحم (رتنيملاظلا موقلل ادع ليقو ىدوإلا |
 كرذاام قوذلا كدعاسزا كردتو نيلعلا فئاطل ىا (امهقئاطا نم) لزق اذهىف

 ىلغ ةروهشملاعبسلا دئاصقلا اوقلعدق اوناك مهنا يور##ءابرعلا برعلا نم هباودحت
 ةيآلا هذه تلزن نا ىلا :نآرقلا نه لزنام 0 ”ا ىلع راكت الا ىف اورصاو ةبعكلا ٠

 ةدوجحسم تناكل اهالولو زاجعالادب دئاصقلا كلت تازن ًافناعذالاباهل او لقال
 ىتأتنالىذلاومأملاب ءام-لاو ضرالا# هبشدنا فئاطالا كلتنمزاجاضراىف نآلاىلا

 اريوضتهوضقملا نوكتىف ذفانلا مز سمالاب هءنمالا هبشو نابصعلا ةبنه لامكل هنن
 ىلاعلاهءانج نع صالادوزوىلا نهسفن اوأه تانؤكملا عيبجناك تح ميظعلا هرادتقالا ا

 ةنيرقلعجو ةدارالان ع ازا لبقدلوق اذه ههيبشت ع ىنمثلاثتالاى لا | وردابت تح |
 ضاوخ نموهام نهل تيثارومأملاب نهدشت ىلع 2 0 وهو دامعلا باطخلازاخلا |

 مث ءاعسايو ضراإي لاسقف ةيانكلاب ةراعتسالا ليبسىلغ باطخلاو ءأدنلا ىنعا 3

 موعطملا ىفةيذاحلا ةوقلارلا وهئذلا علبلا ضرالاىف ءاملا روغل ةيعتثلا قيارطإ

 ةيانكلابةراعتسالل ةنيرق ىهفاذهعمو ىخرقعىلا باهذلا وهو ايي لا لا

 لكلا ىوش تاننألاف ءاملب ضرالا ىو ٠ عماجءادخا املا ةراعتسا .ىا: ءاملاف

 ىناثلا هيبشتلا ىلع ءانب ةراعتسالا ليدسىللع علبلاب ضزالا نما ىلاعت هللانامم م

 ءادنلا ةراعتسال اهيشرت عالقالا ىف اذكو هللا سعالا ىف ضرالا بظاخبو . وك

 كلملا لاصتاباهبهلاصتال اهبشن مازاع ضرالا ىلا ءاملاةفاضإب د .كءاملاقىلاعتدئااهنم و##

 لمفلا لغافلا كرت وهىذلا عالقالا رطملا سابتحال راعتسا مث باطبملاب اهدعثرو كلاب. |

 حرتصي ماك ليقوىضقو ضيغل عاش حرصب 0 هنا اهنمو# ناك اممدعوف امهتيب +

 -. ماقللا مياليال نعل ةغلانملا ع
 وو! راثو ىلاعت َهلَوك هيلعل داك طق ”.اىسلا نمل ابأ ضيا ١

3 + 

 دق(ذاو) مهاربانب قحسانب بوقعينب فسوب مير كانا مركلاْامركلا نبا عن ١

2 

 6 5 ل هاوقىف زل لخالفالا ورفانتلاب هنع 0 ما و زارتحالا لمح دل ناسللا د

 نب ميركلا نب ميركلا نبا

 ١ بوقعي نا تمو
 ميشلا لاق مههاربانب قححسا
 هح ىش ىف نيدلا لكا

 مالكلا اذه ىفو صيخلال

 ضب ملام لكسبل هنالرظن
 ' ةحاصفلاب لخال لقثلاىلا
 ديدنم ناكاذا راركتلا ناذ

 دحاو ”ىش رابتعاب نوكيو

 ةحاصفلاب الخم نوكي
 هنوكل ل ملاغا ثيدحلاو
 دحاو لك نال كلذك سيل

 مركلاب فوص وملا نم
 سيل و رخآلل رباغمةشاالاو
 اضيا تافاضالا عبات هبف

 سيل نيفاضملا نيبعقب هلال
 "سيل هنا قملاو كلذ

 هللا مالك ىف هدوروا لت

 حو موق بأد لثم ىلاعت
 ايكبر ءالآ ىابف هلوقو
 ثعبذا هلوقو ناب نابذكت

 0 ممالرسر مف
 باتكلا هلعيو ,هيكز وهنايآ

 ندلا لكلا هرك دام اذه
 هج . ىلع هللاةحو
 - ثحب هيشنلا اده ىف

 نايبصعلا لاقحا مدعذا

 .رهظاو..ضرالا ىف ىوقا
 ١ ةعيحيع هنشتلا: ىهو ىرحلا كت ضرالاىلا ةفا ةفاضالا 34 و 4 وع



 كلوقى لمأتتثش ناوأل
 نسالاو ف سلاو ةمادملا
 للدشكللاو .طنفسالاو

 قماهانمغ سكوذعلاو

 مساهتقفاوملك رابممسالا# :

 هللا ىذر ىلع نيئمؤم اريقا

 نيب روهشم بقللاو هنع
 لياغا نه صضالاو سانلا

 ريعتسا .مث ةنهبللا ٍضينالا

 دلت, فورعم عضاو لعل

 ٠ 0ع فيس مهلوةنم جرس لا لبق #اح رسم هير رواسب ْ

بفيس حدهم ىف بيطلاىبا لوقف ىتثرخلا وحي ععسلا يف 1
 ةارام# ىلع نسحلا ىباةلودلا 

 8 ا 7 كا كل

 1912097 كنق ىلا قبح ءامموالا كنهذملا قيسي هظفل نوكيالئا (نذالا فلل
 ظ |! هول ا («ه.راش ونا ىح ما وبا كلمتالا سانلا ىفهلثمامو# قد ز رفل الوق

 ْ 2 8-1 ثيحنضومغلا نم اذهو ةفيلخلا ماشه هتخا نباالا لامكلاو لضفلاف
 امهني لصفدقو هلثم نم لدي ىبحو هريخ سانلا قوام مسا هلثم هلوق هتصق لعيال

 تم كاملا ماونا ىا هماوناو هبضن تِدوف:هيلعمدق ىحنم ءانثتسا اكلمتالاو ىرتاع

 1 |, اظروعا تسر ىح نيب بكتاب لصفاكىح امهنيي لصفدقو هريخ ودملاو اا هونأو

 ةحاصفلا( و ) عاقجالابديقعتلاةبتسعىلا جرخ اقافتا اهزاوج عم رومالا هذهنم لكو

 (قوثوملا ةنسلألعرودالب(ةيش_خوال) مالكا !تادزفمىا ( تادرفملانوكينأبةيظفا )
 ْ ئوغلارع نب ىسعنا عوراوك ةغالا ع يي ا ثدحت مهي رعب

 3 "اك ”اكق مكلاملاق هيلع سانلاقجاو ءارفص ع ةيلغ “تنس نا نع طقس نيح

 وعدا مهضعب لو ْىقَح نع اونحم ممعَجا ىا ىع اوعقنرفا ةنحىذ ىلع 1 اكد ىلع

 ةاقمو# حاجتلا ل وقى اك دسب هجواهل حرخمنأ (ةاذتسمالو) ةيدنهلاب ملكتي هناطيشناف

 1 ْق ج رسلاكوا ءاوتسالا و ةقدلا ىف ىجنرسلا فيسلاكىا فورسلا هيلاب سن, نيقمسا

 . ةذمو" ”قلاقللاك عضولا لّصأباما لاذتيالاودنسح ىادهجوهللاجرسدنمو ناعمللاو قيزلا

 ةماعلا ريت. اماو برعم وه ىذلا ر >الل بوطلاو ديمرقلاك نودلوملا يا :

 أ روكي نأب (و)/ عطقل داصلاب هلسا طئاغلا ٍجْرْحخ مرسلا ةظفلو مؤملا ىف موشيملاك

 ”لوق وحن ىفرصلا سايقلل افلاخم نوكيالنأب (ةيبرعلا ) ةفللا (نوناقىلع) تادرفملا
 'مدقلا درفلادحاولا«هماهتماقدالاب ل جالا سايقلا ذا# للجاالا ىلعل اهتادجلا# نعاشلا
 القتتنأب ةملكلا فورج رفانتىا (رفانتلا نع ةهلس) تادرفملانوكت (و)ءلوالا
 لعرت لبالاىا اهتكرت ىباعالوقىف عحصهلا ىف ام ايهانتم القث ةعباتم اهب دقفلتلا

 1 لا تازرمعتسمرئادغ# سيقلا“ىرعا لوقىف تارْزسشتسملا فاك هانتم ريغوا عفا

 جراخم برقىلا ال ملسلا قوذلا ىلا ادهىف عجن رملاو## لس سعو ىنثم ىف صاقعلا لضت# ىلعل

 ةهاركلادرفملا ىف رفانتلا نمو ليقلوزتلاوا دوعصل | قاهس رث ىلا الواهدعبوأ فورحلا

 1 ردم 0 درو ننفنلاىثرلاو# بسلا ف يرش ىشر لا رك # بقللا غا5 مسالا

 ةمحعو اضيأ مالكلا ةخاصفف ةربتعم تاملكلا فانت ع ةمالسلاو ةيشحولا تحت
 رفق ناك. بزح ريقو # هلوقك لقتلا يف ءانتموهأمىلإمسقني لوالاكوهواضيا قوذلا

 هج هدد ءاوقك ديف هآنتم ريع وهام ىلاو## ريق برح ربق' برق سلو



 هي ل و

 ةامللا ىناهتيفوت لب اهمامت .بتارملاو قوقحلا ةيفوث ىنبذياك ةلالدلا تتار دار
 الو ًاديدحتال ( هنع ريبعتلا نكعالو كردي بيجع هناش زاجعالاو) بئارملا تو
 رومالا كلذكن يسبتلا نع عنتعاك ةبعصلا رومالانال هبتقدو هطفا ةباثا كلذو أ
 كلذ عمو ةهيشالب قوذلا ةطساو انادحو كرد نيل ةباقتن ساك كلذو ةف 2

 سا ريب و اع يح ةحالملاكابضيا ا نك« ادع لب هضم 1

 الا ناسنالل سيلو ةرطفلا هدعاسنا الا مهللاىدس هسفن ناسنالا كرتينا ىنبشالتا 0-0 ريدفالاو كاذف اتيلس يرطف ناكنا وذات اهنع ديلا مالو” ا
 0 ىرطتلاد| اذاو ريعال نبع ل و باتل ا 22

 ىاكسلا لاق زاسعالا داو ود منار و 6 5 هوجو ةغال
 ةضراعملا نعنيدحتملا فرص لوي نم مهنف زاحعالا هجوىف فلتخا حاملا 5

 لوقب نم مهنمو مظنلا نعال زكلا نع نيزجاعلا بجبن همزليو نك

 ةبطخلا ىف دهعيمل بولسان وك همزايو هريغ بولسال نيابم 5 بؤلسا ىلع هدورو

 نم مهنمو هنع سام لكزاجعا همزايو ضقانتلانع هتمالس لوقت نم نمو زج“ ْ

 مزاوللاو اهيلع ةاقشملا روسلاىف زاحعالارصح همزئيو ؛بويغلا ىلع لا ةشالا 3

 نم سما وه زاحعالا هجونانم ىكاكسلاه يلا بهذام باوضلاف عاجالاب ةيفتنم اهآك

 ةعالملاب ىأ (اب فصوبو) هريعال قوذلاب ايرا هديا ةغالبلاو ةحاصفا ش

 لاشالف ةملكلا نود ةغبلب ةديصق لوقتاك (مالكلاو) غ ممولِب عاش لوقتاو ( لك 1 :
 : ( ةيونعم ةحاصفلاو ) ةحاصفلا فال ىنعملاب اهقاعتل هعالبلا فيرت فو يلا

 نع) مالكلا ص ولخىا (صولخلائهو) مالكلار و ةملكلا و ملكتتملا ىلا منار ع 7

 ىوغللا ىنعملانبب ةبسانملاو .قاقتشالا دحام ىلا ةراشأ صواخلاب ف نع(

 3 هفو هؤابل بهذو هيوعر تدحا 0 :صلخ اذا ربللا عصق لاقب ىجالط

 مالكلا نوكيالنا دبقعتلاب دارملاو نحلل و ةنكللان م .هترابع تصلخب اذأ ى

 لصحم هانعم قيرط أبو لصوت« نبأ نم عماسلاىر انال ثيحح دارملا ىلآ لل ١
 الب نذالا ) مالكلا ( لخدينأب ) هصولخاعاو بي رلاءوسو كل اتا

 موعضم لوالاكىناثلانذالا دارب نا ىلع اذه هي ءافصالاو هيلا ننالآ ف 2

 لوخد لبق باقلا ىنعملا لخديف ) رهاظ صالاو ةزمهلاروسكم ىناثا|ىوربو
 اهقح صاوملا ةيفوتب درب مل هنا اضيا رهظو زاج الا تاقبطت ةوافتم دخت



 لوقا ركظ فلو
 ةراشا جلا ظفلب بيكارتلا و

 بيكر تنم دافع نم نا ىلا

 اغيلب ىعسملال بيك ارثنموا
 بيكر ننمداوف اع نم نااك
 ده اغلب ىعساال
 بسحم بسنالانا اعاو 7

 طف ةغالبلا ىف رط ناس ماقملا

 نييغتل زاجعالا ركذو

 نوكي نأب ىلعالا فرطاأ

 برق بناسم ةعالبلا ىلعا

 وف ثيحب را ال[ دخ
 كلثىلع ةعالللا تداز

 ناجعالادحب قوعلي ب تارملا
 رشبلاةوق هلال صيالىذلا

 اذالفسالا فرطلا ناي "
 تاوجسأ ىلإ ضقت

 مالكلج هجولاةتاناوسحلا
 اذه ىلع حاضيالاو حاتفملا

 ىلع امهلج نموريرقتلا
 نع لفغدقف رخالا ىناعم لا

 دل# رنوصتلا نسخ

 كسل

 هطينتنملا اهلةاصاخلا اهصاوخ ىا 8 ) بيك ارتلادئ اوف نم ١ هؤاضق انحاو
 قعاوتنم

 مقا ةعقاولا(ةلالدلا بناس )نم( وزءاغلبلا بيك | رتءارقتسا نمدعاوقلا كلت هذ ذوخأملاىناعملا ع

 /تازاجيلاعاون ٍْض 1ك ناييلا لعنم ةطبنتسملا دحاو ىنعمىلع ءالخلابسم بيكا تلا 1

 ىلع كقيرعتلا اذج قلعشام باتكلاردصوف تفىرعدقو تايانكلاو تاراعتسالاو

 ىلع ديزي هبلفسا نافرط) مالكا ةرتعملا ةعالللىا (ابلو) قيقدتلاو قيقعلاهحو

 ا تاناولا تاؤصأب قفلار شي * مهتم صقتنول ثيح (قمملالصا دضنام

 او نالازع ةيرشبلا ىوتلا ساعت ىذئومو (زياوم لعا) قرط (و)
 اهناىلع ءانبةغالبلل لعالا ف رطلازاهعالادعمانصملان نا ري ْ

 - .نحا

 |اودبتعا ك ثيح نيمسقىلا ىلعالافرطلا | ومس عاشملا رئاس ناالا هفرعتْس اكةغالللا

 ىزارلاءامالا لاق بتاسع اضيا زاجعالل ناىع اهيبنت ىلعالا فرطلا نم برش ةيترع

 لعألا فرظلانا ىنعي زعم اههالك نم بزشامو ىلعالا فرطلا زاحالا ةيابنو ظ

 : ىئاهنم سقتاذا ثنحب اهنم لفساىرخا ةيترع اضياملو زاجعالا ةيترمىلعا وه

 ١ نازتلا ىفةغالبلا ذخأتمث ”ى اضنلا لوو ةيرشلا ةغالبلا ةبترع ىلعارملا قدتتاريسب

 هنم برام و ىلعالا فرظلا وهو زاحعالا دح غلبت ناىلا ةدعاتصتم |
 : 2 نم ىا

 | انيس لع قككاكسلا ةرابع لج نكك هنا قالو هنملفسالا بناخلاقزاحعالا

 زاجعالا دح نوكف ةغالبلا و الخاد زاععالا لقحينأب ىزارلا مامالامالك قفا ونام

 لا اهاع ريمتلاو ىلعالا فرطلا لع افطع هنم برشامو هلوقنوكيو ةغالللا ةياهن

 1 رملا ذاةيرمشبلا ةغالبلا نع اًحراخ ناحعالا رتب نأ اتهيناثوءبتارخ زاحعالل نوكف

 1 ةرطلاوهو هلوقف اقلطم ةغاللا ىلعا ىلعالا فرطلاب دا َرملان وكف اقلطمال اهلاح نام

 نإكو زاحعالل لفسالا دخلا نمىا هئم رشامو ىلعالا فرطلا زاكعالاىا ىلعالا

 : اطانم ب رقامنوكفاكرتشم ادحتي درشلاةعالبلا لعالا ف رطلاوزاحعالا ل فسالا دحلا

 ا و هنع احراخ زاحعالانم لفسالا دحلاو ةغالبلاف الخلد ران 2

 هانعف هنم برشامو زاجعالا دحوه لعالا فرظلانأنم

 اقطع هنم برقامو هلوقف ةغالبلا ىهتنت هنلا زاسعالادح ةغالنلل لعالا فرظطلانا

 م ىلعالا دخلا ذئنح داريف زاخعالا دخولا اما هنمىف زيدلاو زاهعالادح هلق لع

 را ذئنح داريفزاجعالا ىلا اما وزاجعالاتوافتل اناس هنم برام نوكيو زاحعالا ظ

 ةبرشيلا ةغالتبلا م ىلعالا فرطال انيست هننم برشام نوكيو زاجعالا نم لقسالا |

 ذا ارهظليصفتلا اذبو زاسعالا دحنف اسرقو ةغالدل ىلعالا فرطاانم اذهنوكي و

رشبلا كرادم نع لت بتاع امهنيي نكع و نافرط اضيا زاجعالل
 1 ادا لاقباك 



 ماقملا ىف قد 22 8 محن قابلا نود ب ىلا ىنءملا ىلع ةلالدلا مدع نبي :ضمبلا لع لا

 اذاو 2 4 0 وأ كو ةتلادت غال ةرلكلا نإ ١ نم ىاوتلا هرإ : ا

 اهانج سا 5 0 ا هدنال ا وه ثلاثلاو 0 امم ةدا
 ضرعمىف ةباتك دامرلا ريدك كلوقالثم ءدد>و اهانتئمدصقالا عب 0 ؛ملاهالولو 1

 مب ازلا 9و هنعزوا<:الف لوبقلاب قيقح ققحم اذهو ىاجلا ىف ةقيقلاى لع لو#

 تابثا ) زاجلاىا ( هنال ةقيقملاّنم غلبا زاجا نا ) ىلع ( ءاغلبلا قبطا ) تايبن“
 دهاشالثم ثغلاك موزالا دوو ناف ( دهاشب ىوعذ ) زا اىا ( وهفدموزلع

 ىنفةداعواالقع مزاللا دوحونوديءدو>و عانتمالالثم تبنلاكمزاللا دوج ول ىداع

 تدناااميعر كلوق فال ثءغلا ىهةيداع ةننبب تاينال عدم تناثنغلا انيعر ٠

 زالاو ( زا ) ةراعتسالاىا ( اهنال ) عرصلا ( هيبشتلانم ) غلبا ( راعتسالاو )
 ههيشملا ن 5 ) ةراعتسالاىف ّىا ( اهيف فارتءاالذاو ) انههدببشتلاك "قيقا نم 5

 ميرصتلانم) غلبا( هيانكلاو ) تف عام ىلع رصلا هيبشتلا فال هبشملا نم (ىوقا
 ةاواسملا بدسب وهاعا نيعم موزلهىلا مزاللا نقلاقتالانال (هتسذالاف )1: ٍ
 ا ةئيد "ىلا ىوعد ةيوكل ”هبانكلا نالومزاللاىلا موزللان م الاقتنأ وه. 3

 :زيبرملا رم دخلا نقلا ةةارارك > نوكيا لعف ليق خفت 200
 ا هيبشتلانا لبق 4 اهيدتيالف رداوتلانموهو ادارطتسا زاحلا سقف رف ا
 * .فيوأ“تيغرتال سدح ”ىعب ىذا ةهاذاك تاقسلا راس زم لاا بضل 8
 لاق ماقملا ادهىفت ريتعملا ”هيغلب الا ريغريفنتلاو بيعرتلاب دا ران ارهاظلالوقاريم 5

 اهنمادحاونا غلبا ةيناتكلاو.ةراعتسالاو ناحلانوكىف ييشاس رهاقلادب

 هديشال ىءملا تايضإل ادكأت دش هنال لب هقالخ اهديشال ىنعملا سفن ىف

 ماقملا ىف ربتعملا نيل نوع ”ىثلات ابا هيف مضوم لك نأ. هلصاح

 ”هغالبلا نم اهنا مهو دقو :هغلابلانم انهه غلب انو كف كلدك ريقتتلاو ببغرتل

 ليصحم ص نيف ير ر نيد ني 0 1 و ا :

 درولا تود "ل لئاتو 4# ءودهىف ىم ورلان | لوقو 56 ِ #9 توقاير 2 ىف ربتلا نم رثذ #4 ءدجرز نمو ْ قوف هناك 4 توءنم قوشمملا ن٠ د> ندع ىف ## ترهل ها كد رولاىرت اما # درولا تاعو ىف ىرتملا لوقكألا

 هفض“ نم تاقف 6 الدتقم
 هن اكةدطع نمو ىدنع

 #8 ةج رخأ نيح لعن مرس
 : ثورلا قابو ءارطادنع

 تبا فيك # هطسوف
 الاخ سفنلاق ىرتوعلا

 ىلا وع دن نسلاةيام ىف
 فيك ودرولاف تعغرتلا
 ىف الايخ ىورلا نباتبنا
 وعدي ممتلا ةياغ ىف سفنلا
 كوقىؤرنو ةنع ريفتتلا ىلا
 ١ مدام 6 اذكه ىورلانا

 37 هطاعنم كفن.ال درولا

 يك قف ورصم تلا
 لعن مرس هن اك و هطقتلم
 زاربلادنع #هد> ركسنيح

 6# هطسوىف ثورلا ىقابو
 7 هباوج َّق زنوملا نءالو

 نه تديحال درولا ىجاهاب
 دقءرملاو تاطائ دع لفعو

 له ة# هطاع ىلع ىو

 نم اًئيش ضرالا تش
 لحن تاحن اذا # اهرهازا
 ىلحا #8 هطع نمىثولا
 376 حرا هلدرو ند ربشاو
 لعروردم كلا اع د6

 ىنح نول هنأ اكد# هطسو
 0 لح # قكلم نيح
 ٠ نمدعبلا دعب ليوارسلا
 نءاهولخ عم تك رتلا اوف ىلع ةيقشمةبا ةعالبلا نع 5 .عرخألا ماقللا 1 ا 3-1 ل هطوم

 3 اعم اممضتق دقو ىرخا ةماثلا ىدتش دقو ةر ,ان ىلوالا ىذدتق دق ماقملا نال ةلا دلا



 فرعتسف ىةذآ كلوقالثم9
 أعم مهدي د هب تدرا اذا

 ةيانكلا قيرط ىلع ناك

 دام بطاخملا ديدهت ناالا
 هريعدب در.و الامعتسإ لفللاب

 هل تدرا اذاو اقاسس دازحص

 ىنعملاوهو طققف هريغ ديد
 ةقيرط ىلع ناك هب ضرعملا
 نع كاذب جرخالو زاجلا
 هنقق اك اضيرعت هنؤك

 دع

 ١ ىنعملا نييعتىلع لدتنا لاقحا اماوهءاضيا "هيانكلا مديال رخآ ىنعم ىلع ةلالدلامدع

 || جرتي الو ىاسملا قاب ةلالد مدعم ةلالدلا ىواستت ذئنيخل .تاكلملا "هبعبت ا

 # "ع #

 انو هامان نمنولسملا اسنم يملا كلوقىفاك ىنانكلا ىنملا عم دجويدقو ةداع
 1 نيعم ذؤم نع هيفن دصقاذأف ىذوملا نع 0 ىفننع هب ىنكي هناف

 أ ظفللا ف لامعتساال هنأ. ليصفتلا اذهنم رهظف.هملا سانقلاب اضيرعت ناكهنف ءاذنالا
 ظ 0 دارملا لب امهف لامعتسالا طارتشال ازاحمالو ةيانك نوكيالفا هب ضرعملا
 زاجل اةقيرط ىلع نوكيدقو 4 طقف ن نابتفملا هيدصش نايف ةيانكلا ةقرط ىلع نوكيدق

 0 و زاجلاف لصفءالضفلا نماضءب نا مث اذه طقف ىضيرعتلا ملا هيدصق.نا ىف
 | بانطالا ىلا ىضفاناو بابلا اذهىف كلذكععس نا انباع الف رخآ امالك ضيرعتلاو

 | هلوك نع كلذب جرخالو لامعتسالا ةرثكب ةيفرع ةقيقح ريصيدق زاجلانا لاق
 | ةازتع هنع ىنكملا ىف لامعتسالا ةرثكب ريصتدق ةيانكلا كلذكو#هلضابس ازا

 | كلذ لامس لب ىلصالا ىنعملا كانه ظحاليالف هلازاب عوضوم ظفللان اك حرصتلا
 أ اذا ديلا طشبو شرعلا ىلع ءاوتسالاك الصا ىلصالا ىنمملاديف روصت:ال ثيح ظفللا
 ْ .ازاعذ دئنيح ىمعس ناو هلصا ىف ةيانك هنوكنعكلذ جرح الو ىلاعت هناشىف الم ءتسإ

 | ىنعملا ىلا هيف تافتلالانوكي ثيح ريصيدق ضيرعتلا كلذكو 6# ةيانكل | ىلع اعرفتم

 َ | اضيرغت هنوك نع كلذب جر الو دبف ظفللا لمعتس| ىلا ىبصالاذوضةةملا هن 5 ٠ضرعملا

 ا لق هن اونمؤينا مهيلع بحي ناك هنأ ضيرعت هناف ه.رفاك لوا ىلاعت هلوقك هلصاىف

 ' نارعاو# قيقحلا ىنعملانودانهه للصالادوضقملا وهدد: ضرعملا ىنعملا اذهو دحا لك

 | هدوحناعف ريدتف كردص يو كما حلصالام هان ركذ اهفف مادقالا قلانعنم ماقملا اذه
 ا اردصنا و( ةقيقحلابةيانكلا صيصخاهجوال) تابينذتلا نم##ثلاثل ا 9# هدو ا: ظفحا مث

 || نيتقمق نيتقيقج امنوكى ف ناكرتشت ةيانكلاو درفملا ىف ةققحلاو لاق ثمح ى اكسلانع

 ا ير )ةيانكلا ىف ظفللا ىا ( هنال ) حيرصتلامدعو حرصتلا ىف ناقرتفتو

 ' ىف) روكذملا لقنلا(نوكيدقو) ازاحواةقيقح لوالا ىنءملاىفظفللا ناكءاوس (ىنعمملا
 | هرك داماذه هم ركىلادنم لقت زا ةبقلا ب رض نان م تف سعاو ةقبقحلا ىفناك اك(زاج
 طقف قيقحملا ىنعملاةدارا مدعىلع لدتنا كيال زاجناىف هنيرقلا نالث :هبفوس ملا
  نامث نيمم ىنممىلع ةلالدلا نمدياللب ظفللاب ةدارالا ىف ىنممنم ىلوا ىنعم نكيملالاو
 ا اهعمنروقناو قيقحلا ىنعملا ردايتملاراص رخآ ىنعمىلع ةلالدلا مدع اهعم نراقشمل

 ١ ىلع ةلالدلان ال لطابف ىناعملا رئاس نود طقف قيقحلا ىنعملا ةدارا مدععم ى زاحلا
 | مادعالا ىلع ةلالدلا ذا لالقتسالابال ىزاجلا ىندملا نيمو 4 همو ”دزل ةطساوب مدعلا

 ) (ضعبلا 0١



 ع

 ءاعالاو .نانبلا ىلا ةراشالا بسن ثيح# عجارتناىتماهيذيعب تهواو# تءدوونانبلا ْ

 فوصوملا هب داري نأبةيانك نوكيدق ضيرعتلا ) تابينذنلان ه 6 ىناثلا9فنيعلا ىلا

 نأب ازا ) نوكيدق (و ) لاوحالا نئارق ةنوعع فوصوملا ريغ هب دارباك ىا ( اضيإ
 هن تدرأو فرعتسف ىنتذآ تاقاذأ الشم هريغدارب لب الصا فوصوملا هب (داربال

 كندار الف ضيرعت هنااما ةيانكلا لميس ىلع اضيرعت ناكدعم رخآ اناشناو نطاخْلا

 ريغ هن تدرا ناو ءاذبالاب تفصتن نمل باطخلا وهو موزللا ىلا بطاخحال ديدجلا

 ازامم هنوكاماورم الف اضيرعت هنوكاما زاخلا ليبس ىلع اضيرعت ناك طف بطاخ
 نم نوكي قلطملا باطخلا ةداراو نيعملا ىلع عضولاب لادلا باطخلا ءانركذ نال

 نوكيدقو ةيانك نؤكيادق ضورعتل!نضملا وقنارعاو#مزاللا ةداراؤ ظللا رك.ذ با

 ىرخاو ةيانكلا ليبس ىلعز وكي ةران ضيرعتلا لاق نا هولا لب هيف روظنم ازا
 لاحلا ةملح نع فشكلا ىيدتسياذه مي ونو ىااكسلا ةزابع وهاكزاجأ ل

 اف زاحلا اهلباشو ةقلطم ةقيقد ىعسي هإعوضوملا ىنعملاف لمعتسانا كفللانأ لوقت

 اءلصا ادضق ظفللا هل عوضوملا ىنعمأل موزام رخآ ىنعم ىلع ظفللا ةلالد كلذ دص

 ىنعم دصقنمل ناو عرصتلا اهلباقيو ةيانك ىعس اعبن ادصق هل عوضوملا ىلا اد 5
 ىهو ةيح رصتةقيقح ىعس طقف هلعوضوملا ملا ةدارا ىلع رصتقا لب كلذإ رخآ

 لبالصا هل عوضوملا ىنعملا ىف ظفللا لمعتسي ناو ةقلطملا ةقبقحلا نم نامسق ةينكلا ع

 ضيرعتا ااماو##الص|لامهالا اف ضخرال ةبوق ةنيرق ىلا جاترعف ازاحم ى ميس هرباع

 لك دجوب لامعتسالا ذا ىزاجملاوا ىنانكلاوأ قيقا ىندملاىف ظفالا لامعتس ع

 لمعتسي نا ريغنم افرعوا القع همزاي رخآ ىنعم ىلا ىنملا كلذب دصقب مث هذ .
 اعبتوا ةلاصا هيلع ظفللا ةلالد نع احراخ هيلع ظفللا ةلالد نوكف مزاللا ىف ظف

 ىنعملا كلذ ىلع لدي مث ىلضالا ىنعملاف عطقتنب ظذفللا ةلالد لب ةيانكت تناكلالا
 ةطساولاب ةلالد تراص هيلع ظفالا ةلالد تريتعازاو ظفللاال ىلصالا ىنعملا م زالل

 ىنامملاق ةريتمملا ايازملاو# صاوم او بيكارتلا تاعبتتسم ىعس اذه لثمو تاذلإبا

 هتلالدلاضيرعت ىعساعاو باتكلا ردصيف ةراشالا هبلا تماكاضيا لسقلا اذهن

 جاتسملل تاق اذا قيقحلا ىنعملاعم دحوبدق ضيرعتلا ادهو مالكل ا نم ضرع ىل

 هعم دصقت كنكل قيقحلا هانعم ىف لمعتسم مالساإ ىلا نط ا ال كنئج هي
 دسالاك ل لئاسلا لاق اذااك ىزاحملا ىنعملا عم دحوبدقو ةلصلا عقوتنم ةداع همزايا

 عفنلا عقوت هام ف ةبغرلا دصقيو عاجمتلا لجرلا دسالاب ديرب هناف هلاقلف تح

 ليسس ىلع باطخلا وهو مزاللا نم لاقتنالا نوكلف ةيانك هنااماو فوصوملا ريغ



 دب. دئاوفلا حراش هلئاق +

 كئلوا ىلاعت هلوق وهو ال

 لن ىده ىلع

 قاسي ىذلاوهو 8
 متروك دل! فوصوملا ريغل

 فرطب تلاقف # هريظن م

 هب اهلهأ ةفيخ نينلا
 6# لكتن ملو روعدم ةراشا
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 ئ «
 ”قاستدق )نيريخالا نيمسقلا ىف# "هيانكلا لوالا عبارلا لصاللةعبرا #4 تابينذنو»
 'ىلاعتدلوقك ) الوا اروك ذهناك ءاوس فوصوم نمايف ددالذإ ( روك دملا فصولا ريغل

 ' هنا اومالسلاهيلع ىنلاةرضح نع بيغلاعمىا ( بنغلاب نونمؤي نيذلانيقتملل ىده
 ا مال ضي درعا راركلا تن مديالذا عادبا و زانصلاك نسما نع بئاغلا كمر

 ”يلاةراشأ) هيلا هدهف هباحاو ىنلا روضح دنع ىنعملا ادبي بيغلاب نونمؤي اضيا

 " ىنكملاذ روكذملا فاصولا فالخب ىا ( هفالخم مهنا) ىلا ( و ) مهمذ ىلا ىا ( نيقئانملا
 ىلا هلوق دعب نيقتملا- دم ”لقروك دم ريغ وهو قفانملا هفودصومو ناعالا ىنندنع

 ةعاجرا مصب !الف هريغل لمكمو هسفنف لماك هنأب باتكلا حدمى لا عجرب هبف بيرال

 اةلوقملا كيلا لزنا اع نونمؤي نيذلاو ىلاعت هلو .لثع نأ ىلوالاذ نيقفانلا. مذوىلا
 .لعجيو هريخ ةراشالا ىعسانم ؛/ ىلوالاوأدتيمدتلص عم لوصوملا لمح نأب نودفملا

 برقالاو ) لوصوملانيفوصومل نيقتملان ود نيقتلل ىدهىلاعتهلوق تاعبتتسم نم ةلجخا
 لاق حيرصتاا فال ةغللاف هنال ( ضيرعت ) ةيانكلانم 5 عونلا ( اذهل لاقينا

 ايذكلا نع ةحودنل ضيراملاف نا مهلوق هنمو هبناجيىا ههجو ضرعب هيلارظن
 ةبانكلا تف عدقو ( حولت ةيانكلانمديعبلل ) لاغت(و) "“ىثلا نع ”ىثلابةيروتلا ىهو
 | ( ءافخ عم ) ةيانكلا نم ( بيرقللو )دعبنم كريغ ىلا ريشت ريشتنا حولتلاو ةديعبلا

 1( نمر )كلذريغوا ىبرجتوا فرع سماىملا هجايتحال ىنخ طسولا نع نفتسم فو
 "ثالاسر نويعللو ٠ هلوقكامملاثماو, بحاح وا ةفشب ةيفخ بيرقلا ىلا ريشتنا وهو
 0 هلبالانع ةيانك هناذ (. ءافتلاضبرعك ) اهفخو اهيناعم بولقلاىردت## ةددسع

 قمر ءافخ عمو مسنلا ضعبىفو ةسارفلا لع نمدعاوق ةدعملا هيف جاتحم هنكل ةطساو

 نم اعسق نوكي اذه ىلمف هادالانعوهو ءافقلا ضيىعنع ةيانك هناف ةداسولا ضيرعك

 رضعب ىفو دعبهيفو بيرقلا مسق تؤفيف ديعبالو هلوقل دبق ءابفخ عموهلوق نالديعبلا
 انهه برقلاب دارملا نال عم اذهو ةداسولا ضيرعك مر ءافخعم بيرقللو معسنلا
 ورعب لبثقلا مصيف رثك اوا ةدخاو ةطنساو كانه نوكينانه. معا ةفاسملا برق

 قااكسلا هلعفاكن يلاثملا نيب عجول فتصل نكلءافقلا ضيرعب ليثقلا مدياك ةداسولا
 0 ءافخلا نودئىا ) هنود ( بيرقلل لاش موز ىفيالاك ىلواو نسحا .ناكل

 أر ديقنكي ملاذاهنالاما ةبسانملا هجوو هئلاأموا اذا ديلابدبلا راشا: لاش(ءاعاو

 مسالا اذدهزنال اماو ةرانشالا قلظم ىلع لادلا مسالانيعت لمرلاو جولدتلا ف ا

 ةيفاع ءاعالا صخب نا ىلوالا لبقو روهظلاو برقلا هنم زدانبت قلظا اذا

 فا فارطاب تراشا# هلوق كلذا دهشتساو ىتابا هراشالا مسا قيف ءافللا ةساسش

 01 1 ناييلا )
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 تاناوسع !| قبيدأتلا اه ايا دولا رارقسا ىضتقوهودل 3 رارقسا شط

 نطل هذهو نيدراولا ةدهاشمةرثك بحوملا كلذو بجوملادنع عنملابالا نوكيال

 ىضتش كلذو هيدللامآلا حاجا ىضتق كلذ« ىصاقالاوىنادالادصةمهتحاسن مكين

 ىلا جاتحصال ( 5 ةمرق )ةيانك فوصوملابةفصلا صاصتخابلط ىا #4 ثلاثلاوو» ةيفايضل

 تبرض ةبقىف # ىدذلاو ةورملاو ةحامسلانا ) معالا دز لوق ( وحن ) لمأتةدايز
 ةحامعس لثم ةفاضالاذا ام صتخمدنا لوشنا حيرضتلا قيرطناك ( جرشحلا نب اىلع

 هل ةحامسلا لضحواوه معس وحن دانسالاوا هإ ةحاعسلا لثم اهانمموا جرمشحلا نبا

 ةروك دل تافصلا لعجف ةيانكلاىلا عرصتلا كرتىعاشلا ناالا عمسومه وحن هانعموا

 اهصاصتخا ةبقىف اهعاتتجا نم مزايول ال مث حودملا ناش ولعىلع اهيشت ةبق ىف تيباف
 ص الا تاما ناىلع ةلالد هيلع ةيورضم اهنأب مكحهديغ باق ىوذ 57 كد

 ةفصلا صيص# ىف عانس( ديو ةيليك (و ) اناا مزاتسيدزيحو لجرلا ناك

 دقع #9 هديل مود نأوع دب دجلا ( صعاشلال وق (وحن) نهأت ةدايزىلا فوضومل ١

 قيرط ىلع ديمعلا ناب دحلا صاصتخا نيس نأ دارا امل( ا/هماظن دسعلانبا 0 1

 ديمعلا نبا ارحل وا/دجلادبج ىف دقغ ماظن ديمعلا نبا ىعاسم لعج ةيانك

 * نوما 8

 ةحض ىلعلد» ”ىش ناشب ءانتعالا ذادجما بخضي ديمعلا نانا ىلع كلذ. لدو دل

 مزلتسي *ىشلل ةقيقللات وتو هءدشات هتقيقح ىا ماللاب فرعملا دحلا نا ىلعدمتو هن

 هددجملا نيب لمج هلا لصاخلاو هلدحلا صاصتخا بجوملا هل دارفالا عج توب
 3 اكسنلا مسقا”لبق ه|تلصح ىا نالش ةرازولا-تنيزت كلوق ةقءرط ىلع هدد اص

 دعلاو بزقلا ذا ندضملا هلعفاك ديو: نتوقىاآل فقطلأو::فطالا ع

 ملام الزج قو رااد [نقألا أب”بيجاو طةفنيفرطلا ف لب ضيصختل [قناروصتبال
 ىلامسقلا اذه ى اكسلا مسقت نه مهفنالو .نيفرطلا رابتعاب صصخملا ىف امهرايتعا نم

 كلب . حرص ملاعاو ديعبو بيرقؤلا ,يسقت ناكمامدعءزاوج ىلع اهننتتنللاو

 ةدعبو فطلا اهنوك لاقدنأا فنصملانع لقن هناىلع امسريظن ف قيساموع ااا

 لاقي اماعم ةبسنلاوةفصلا اهب بولطملاوهو رخآ مسقانهه”ليقدوجولا ىف ناتبواس

 رعاوا# .ةدحاولاةيانكلاف مسقتلاو ناتبانك | ذهنأبا/بيجاو صيصختلا نعيانكو رج

 ه 5 اع سيال ا ”تانوالا ىلاعت 0 همزال قش ”ىثلاوف 0

 راححنا ال و نيفال ودع ؤفنل 6 ها رااح رح > ع نشا رتل را هلا

 | ةحاسلاهابثاو تف عاى ةفصلا نع ةيانكدامرلا ةرثكن فورم ةخاَسف دامزلا دي 5

 وه دّقملاو مركلا دجملا

 قلؤالا هبمظنني ىذلا طيللا
 إل ىواسملادض ىماسملاو

 ده دياوفلا حراش هلق“

 ون دتاوفلا حراش بجلا»

 هن داوقلا حراش هلئاق؟

 هال كاوفلا حراش بسجملا/



 ئ #39
 "تفرغ دقو ىنكلادنمو سعاك حيرصتلا ءافخال عضو ءايلا مث نونلا ع ابتاعم فاكلا

 أ عابتاعهنونلا ميدقتو اهئافلن ةأرملا مهلفىف ةنطبتسملا ةمحلل لاقن نونلا مث ءايلا عابتا عمو
 ]| نمغلب فاكلا مثءابلا عابتا عهورعشيال ثيحنمودعلا ىلاراضملا لاصيال ءايلامث فاعلا
 | عاتاعماماءابلا مدقتو اح رصهتباتكى لا لب هعماب عرصتلا ىلا ىرس ىتح ةجرد ءافخلا

 | نوكي نأب ( ةسرقف بتاع ) ةنانكللى ا ( ابلو ) لمه سكماابوانونلا مث فاكلا
 | ثىح ( ةماقلا لوطل داجملا ليوطك ) ةظساو ريغب موزلملا ىلا مزاللانم لاقتنالا

 | ( ةمودخل ىضلا ةمءونك ) ةطساوب لاقتنالا نوكينأب ( ةدسعبو ) امهنيب ةطساوال

 |/ ٍبرعل اءاسن ست قو نا ىلع ءانب لاغشالانمابعنع اع مونلل غرف قتلا ىلا لوالا نم لقت. ذا

 ||| ميملالو تقولا كلذ وهاما هبسانبام رئاسو لبالان الأ لضخ نم مهشاعم ريبدت ىف

 || وا قابس لقتنااهنعزوبونبمدخابل نوكينمالا تقولا كلذ ىف مجاسن نم
 ]| (فاضماليصفلا لؤزبك )ةريثك طئاسوب لاقتنالا نوكينأب (دعباو)ةمو داب وكملا

 || ىعادلاةوقلاك مزاي تايلثملاب برعلاةيانع لاك غماهدقفو مالا د قفءزلو ليصفلا لازهناف

 ٠ | ىرقىلا عابطلا فرص نمو خابطلا ىلامفرصنم ىوقا اهرحن ىلا ىعادالذاو اهرحملا
 | ةيانكلا ماسقاىا هكابماسقا و طئاسولا هذبم ةيفايضملا مزلي ليصفلالازرف فايضالا
 | (فوصوملا )ةيانكلابىا (اهبدوصقملا ذا) دعبلاو ب رقلل ل ماشاهنمدحاو لكو( ةئالث)

 أ ىرخاىلا فوضولل ةفصنم لقش.نأب ( ةفصلاوا ) هيلا ةفصلانم نعذلا لقت. نأب
 | صيصختلاوا) دوصقملاوه ىنعم رابتعاي تاذىلعلادلا ممالاوه انبهةفصلاب دارملاو هل
 صيصخملا صيصختلاب دارملاوهيفرطىفالهيلا اهتبسنو فوصوملابىا ( هن ) ةفصالىا(ابل

 | قفتينأب «ةسرق لوالافإ» رصحلا ىنمموه ىذلا توبثلاف صيصختلاال تابثالا ف
 | ىلا ( هيرهتش|نمل فايضملاءآ5 ) هيلا اهنم لقت, نيعم فوصوع صاصتخا ةفصف
 أل فوصوملا ىلا لاقتنالا جاتحمنا ىهو( ةد.سبو )هنعةفايضلارودص ةرثك ب بسب فايضملاب
 ظ ( موسرلاو دودملا لببقلا اذهنمو اهم دحاو لك ال عومجلا صتخت تافص قيفلتىلا
 | (ناسنالل رافظالا ضيرعةرشنلا ”ىداب ةماقلا ىوتسك) دودحلا رك ذنع تيسعاذا

 || ««ىنائثلاو»شافغللدولو رئاطوحنوةصاخ عومجملاو هلءماءضرع اهنم دحاو لكنا

 || (داجتلا ليوطك) ةطساوريغب ىرخاىلا ةفصنم لقت. نأب ( ةمبرق ) ةفصلا بلطىا
 ١ فاضلل( دامزلاريثكك ) ةلسلستم مزاولب لاقتنالا نوكينأب ( ةديعبو) ةماقلا ليوطل

 ١ اهورودقلاّت < بطمحلا قارحا ةرثكىلااهنةو را ةرثكىلا دامرلاةرثكنم لقش ذا |

 ]| فايضم هناىلا اهنمو نافيضلا ةرثكىلا اهنمو ةلكالا ةرثك ىلا اهنمو حابطلاةرثك ىلا

 | بط ماوه ىذلا حابتلا نع بلكلا نيج ناف اضيا فايضملل ( تلكلا نابج) لم(و)



 1 سلكي لقامو هدوحو ناكما ةنقايلا ماسقالا ىلا م هقلا اذه عوج رولا رهظاب

 ةقيقح !عاتلاو لامعتسالا ةيفيك ناينال ناكمالا 1 نمل نأ ع وفدف لامعتسالا

 ىمملاب ةيانكلا ىا ىهو ةيانكلاىف عبارلا لضالا:ل آملا هيلاو أدبلا هنملاسحلا |
 وهاع ىنعملا ءادا ىا ( ىلا ركذب حيرصتلا كرت ) عرصتلل لباقملا ىزدسلا ش

 مزاللا ( نملقتنيل) ”ىشلا مزال رك ذىا ( همزليام ىلا )محام ري_غنم هلعوطوم

 اداممزاللا نوكشف احرص .هركذ ( كورتملا ) موزلملا ( ىلا ) هظفلب ( روكذملا)

 همهش امنا موزالاوال فيكو ههوزلم ىلا لاقتنالا ىلا ةليسو نوكينا ىلع ظفللانه
 ليقوموزلملا دوجوب هقيدصت مث همهيفت ملكتملا ديريفمزاللا ىنعم ظحالاذا بطاخملا
 احيرصهركذ كورتملا موزالا ىنعمىف لمعتسم روكذملا مزاللا ظفلناديرينا لمتحم

 موزللا ىنعم نوكيالنا مزايذا حب ريغ اذهو اضيا مزاللا ىنغم ةدارا زاوج عم

 نوكينا .هايا هموزابو هفدريو هعبتام ”“ىثلا مزالب :داراو لطاب هناو الصا ةليسو

 وا ايداغوا ايلقع اموزل ناك ءاوس هعوبتم ىلا هنم لاقتنالل مسام قا

 هب ىنكملاال هنع ىنكملا ف ليعتسم ةيانكلا ف ظفللانا لاقامو اًماعداوا ايداقتعا

 لاشامو#اعمولو ادار م جا كاذ ىلصالا ضرغلانا هانعم ٠

 طقف قيقحلاىنملا ةدارا زاوجامهدحا نالاقحاهلف ةقيقحلا ةدارا ىفانتال ةيانكلانا

 هندارا مدع عنعال ام” ةنيرقلانال 90 ريغ ادهو كلذ نع ةنيرقلا عنم مدع ىلع هايد

 ًادوصقم هنوك عنعملناوةلاصا ًادوصقم هنوك عنع اذهو عبتلاب ادوصقم و
 كح وب لب ةيانكلا صتخال كلدف ةسرقلا نع رظنلا حطق عم زاوملا داراتاب عبتلاب

 هتادارا عنعالةيانكلا ةنيرق نال اعبت قيقحلا ىنعملا ةدارا زاوج امهيناثو اضيا زاجل ىف ٠

 اهزيمت اماو زاجلا نع اهزيمت كلذب مهضرغذا قحلا لاقحالا وه اذهو زاحلا فاك

 ادوصقم نوكينأب الموزلملا ىلا لاقتنالل انهه لصالا ركذ نوكلف ةقيقحلا رئاسزع

 دقو .ىللاعت هلاواشرا ١ ىجتسف ضب رعلا نيبو 7 ف ا و قياقملا راسفاكادمإ

 هس 5 لوط بطاخلا قلي هتماق ل وط ناي دا ا 1 ام دنا ْ
 دوصقملاوهاع عيرصتلا مدعو ا ( اهئافلل) ةيانك ةيانكلا (تيمسو) ةماقلالوط ىلا
 نال ةشحولاب نذوملا مسالاب عرصتلا هحو ءافخانم ايفامل مالعالا ىف ىنكلا اع دا

 ءاعدك كني لوسرلا ءاعد اولمجتال ىلاعت لاق اذإو بطاخلا شجوبامم ممسالاب 0

 كيلاقثلا ىا ( ءافللا ىلع لدت ةسرعلا ) ةغللا ( ىف اهبءلاقت عيج كلذكو ) اضعب مكضعب |
 مدقت نال ءافللا ىنعم ىلع لدت ى ن ك.فورحفف ةنكمملاةتسلا بيلاقتلا نم ةعب دال

 تس سمس فكل

1 

 5 0 أ

 هرس سدقدنسلادسل اهلاق

 كيم

 هب. هرسسدق ديسلا هلئاق

 ةغاةابلاف ربتملانا مم
 ريتعملاو ىنعملا حوضو
 ىنعملا 1 ل

 ربتعملا تلقاغيلب نوكي فيكف
 قرط 0و ةغالبلا ىف

 نوكينا نكع ذئنيح رييعتلا

 نوكي نكلرخآ ىلا ةبسنلاب
 حخوااهضعب ةددعتم قرط هل

 دن. ىنلا



 د رس س دقدسن ادرول

 هرس س دق يلا دسلا ١

 مك

 سدق دتسالا دسلا هلتاق

 + هللا 2

 هل 6

 | سمانم + سفنلا ارثأك دنع :ع مال ليتنا ىدنع لمتحمو هءؤلاقام اذه ال اطل“
 | عبج ىلا هلوصوو ءاملا نايرعس كلذ هسسيو باقلاو ندنلا قاغا عيجفف دقات رع

 ىبأرعأنم بجتملاو هيف عيقالو ءاملا مسا هلراعتسيف هيلع هبص دنع ضرالا ءازجا
 الثم هت راص ىتح بازملاىف عقوو رطملا نم رفف مالملانم صالخلا از هنا ما

 ||| اذه ىلعو بابلالا ىلوال ةربمل اذه نا بادآلا بتكذب نحش ىتح بابلا اذهىف

 ]| ةراعتسالانا ) تاببنتلا نم# ثلاثل إف ناعتسملاوه وأدملا هللا ىلاو نامزلا ةداع بهذ

 | ا فالس اجو يطل اكن 00 عار هلا عر

 ا ةيانكلاب ع الع و ةيسح رومأ هذهنم 0 راشتنالاو طاسببالا وه امهنيب
 | مهيلع انلرا ذا) ىلاعتدلوقوحن(ىلقع) هبشلانم (هجول ىسلل ىسح) ةراعتسا (و)

 | نم نمعنملا هبشلا هجوو نايسح امهو حرلا هلراعتسملاو ةأرملا هنم راعتسملاف (ميقعلا خلا

 ا ةراعتساوهو ميقعلا اهتليرقو هب ةشكماته ةراعتسالاو ىلقعصاوهو ةجمتتلاو رثالا روهظ

 صا ةبلا لوقعم هيشلا هحوو (لوقعل لوقعم) زاعتسا وز عبق ةيعبتلا مهوتو ةيلسخم

 | ليبسىلع تولل راعتسم مونلا وهو' داقرلاف (اندقسنم انئعبنم )ىلاعت هلوق وحن
 ا لعج ناو اضيا لقع امهسف لاعفالا مدع وهو ةيشلا هحوو نالوقعم ارهو حرصتلا

 || ثعبلاال ىتوملانع مالكلا رودص ةنيرقلاو ةبعبت ةيحيرصت نوكي ناكم مسا دقرملا

 | روهظ مدع نا دروأو#هظشأ ىا هموننم هب لاقي اضيا مونلاىف 0
 || مونلا ىف اهناذ ثعبلا ىنأت ةلوهس لب اعماح نوكيالف ىوقاو توملاىف رهظا لاعفالا
 ْ ىلعالا مهلا ثعبل ا ينعم الكى بع نيفرطلانيب كرتشم ريغادهن أ "٠ هوو فيىعاو رهظا

 | ءاسألا + --م) ىلاعتهلوق وحن لوقعم هجول (لوقعل سوس#م) 'ةراعتسا(و)زاحناموع
 | ةاساقم وهو هلراعتسملاو ىسح ماسحالاو ىملا وهو هنم راعتسملا (ءارضلاو

 أ هجول( سوسن لوقعم) ةراعتسا (و )قؤتحللا وهو امهنيب عاجلا اذكو ىلقع ةدشلا

 ||| وهو ربكتلادنم راعتسملا) ةيراخلاىف كانلج ( ءاملا ىنطاملانا )ىلاعتهاوق وحن لوقعم
 || ىلقع اضيا وهو طرفملا ءالعتسالا عماجلاو ىسح وهو ءاملا ةرثك هلراعتسملاو ىلقع

 ]| نم سوسخلا عازتنا مدعنم سعام ىلع ءانب ةريخالا ةثالثلاىف هجولل ضرعت مل اماو

 || ىسح هضعبو ىلقع هضعب هحولاو 00 ناذرطلا نوكيام انهه كرئاغاو لوقعملا

 || ناشلا ةهاينو ةعلطلا نسحىف اهءاهيبش اناسنا ىا ماجلا ىف اسعثش تيأر كلوقك
 ؟ا هنف الاثم كلذ دجوب مل ليزتتلا ىف ماسقالا هذه عوقو ناس فنصملا ضرْعناامل
 | امنا ليقاموةياهلع ةراعتسالا ىنتب ىتلا هيبشتلا ماسقا نه فرعي. ماسقالا درخمنال

 0 ةيقالا ماسقالا ىلإ هعوحرل درك ا
00 اك ناكما نادوصإلا ذأ

 1 

 ( رهظبإو )



 نم(ةيانكلابال) نسحلا ىف (مبت ةيلسحملا) ةراعتسالا (ى) امهازان.ىآ ارتيالف هءافخالا

 قيساك فاكت هناآلا ردقم ىمهو سا نع ةرابع لقنلا عسبرلا تدب .1ق تينا ْن نو

 ”ىثلاركش ناوا نيظفل جاودزاىهو (نسحا ةلك اشملاعم)ةيلسحملا ىا (ىعو) تحت

 انهيلع ديلا ظفل ني ىنلا ةردقلا ىنعم ريغىلع للا ىضتقي .هللانوعياباعا هلوقا

 نال ديلاب ةهيبتش ةعرتخم ةروص:ليخ ناره تالف لق ١١١
 قيرطب هلدمزال هد و عبيابملاك ىلاعت هنوك بصق بعب ةنلسخ ةراعتسا ت راتب لت

 ريغاا رارضاىف ةلمملا ىه ىتلا ركملا ةقمقخ ناف ( هللاركمواو 96

 ىفنلانود ةلقلاب 8 ةيائكلاب ةراعتسالا نود ىا (اهنود) ةيلسلا ( ندوب لقلب :

 اناسعسا هتلقل ًى (كلذلف) عبسلاب ةمرشلا ةينملا رافظا :كلوقىفاكةلقىلع نسحندقذا
 ءامتب دعتسادق بص## ىتاؤ مالملا ءام ىنقستال) ىثاطلا (مامت ىبالوق نمتسا) اهنودي

 عيامدم زاي ”ىنل هبش ماللل رهظي سيلذا ةينكلل ةعبان ريغ ةيليبخت ةراعتسا اهناف قب

 هن اكفءاملاب ةمبشةروص هلو هيدبشي ىتح هؤام نجالا ض وحلاولظنحلاك رك

 سفنلا ىف هنايرس ماوق هباقيقر ائيش هركتسم عيام ىذب ههببشت ةظحالمالب مالأل مهونا

 ةلكاشملاهبف ىعارو ىتسلاركذ قالطالا اذه مشروعاملا مساديلع قلطاو اهيف ا 1
 هضراعياضياو ادج .ا:سهتسم [يسمس ديوك عال 0 عمو ءاكبلا ءاع جاودزالاو :

 ءام نم اهبف انل ثعبا .لاقو ةروراق هبلا ثءبامل هءاحا نئءعبنا ىناطلا نع

 هناالا مالملا ءام نم كلثعم ىد> لذلا حانح نم اًئيش انلثعبا هءاوحىف لاق

 هدالوا ىلع هفظعتو هقافشا دنع رئاطلا نال لذلا حانتح لبق نم هاءجىف اسعا

 هعضاوت دنع ٌناسنالا ناكاملو ضرالا ىلع هيقابو هيحانج ضف هنهوو هم دنعوا

 هءعضاوتو هأذ همشب هيحابح ةازيع ايه ن.ذلا هند نم ضو لإ ر ند ٌط طي

 ىلعاها ةنيرق الا حانكللا فاضيو ةيانكلاب ةراعتسالا ةقرط ىلع ريطلا ىتااح ىدحاب

 ءاملا نيل ليبقنم مالملا ءام لعجاماو ةيايثَْلا ةراعتسالا ىلع لا لمتح , الانا.

 (ىناعم) 5

 ْ رينا مدع زوحجم هنا كاكسلا مالكوم موهقملاا ٍرعاو ة#اهنسح عيتتسي انس 5 راعتسالا

 'نا فئنيح مزليف ةيعبنلاب مكح فذصملا ناالا اهلةعبات تناك ىته لاق ثيح هكا

حص ىف هعوقوأ هربغ :لقشلي
جال نسحا ناكاعاو هت

لاعم ةظفالا ةيسانملا عاع
 (وحي)ةيونعم

 دعب هللادملوق نا نال و (مهيددا ق رقت لام وعياساع اك نوعياس نيذلانا ىلاغت هلوق

 .هقح ىفلاعدملا ةقيقح

 (و)شازلا نسحلل ةدئضملا ةلك املا لع لقشم مهيدنا ركذ عم هللادب ركذنامث هي

 ةراعتسالل الاثم اذه سلف 000 لج ىلاغت هقح ىف لامس 1

 نع لوقتملانا عمدفالخ مالملاو هفسفنلا بعربو ةايحلل ديفم دانا ذآ نس ِس

 نلا بيطخ نا كا رهاظدارملا ىلعةلالدلان نوك ةحاسفلا ف مهطارتشالا# ؟ ها/ 9 تانسحلا نمزافلالا وةيمتادبالااو
 قيوزقلا بطلا ىلع ضرتعا

 دنعحاضي,الا بحاص وهو

 هيقعتلا نع ةمالسلا طارتشا
 ٍزاغلالاوةسعتلابةحاصفللا ىف

 امهجورخ مزاي ثيح
 اذكىنعملاجارخختسان ا عم ابنع

 انسح ناك بعصا ناك

 لصوالث ردجا لوبقلابو

 حاضيالا بحاص ىلا ريخلا

 امموك عنمومازتلالاب باجا
 كرت ادب هتسم تانسحا نم

 تانسحلا نامه ركذ اكسل

 قحطلاوه اذهو ةعيدنلا

 دارملا راهظا ناسبلا ذا

 بحوباام ةلازا ةحاصفلاو

 - ظفللا نع مهفلاىف لالخالا
 ةيمعتلارادمو نايبلا سمعا ميل

 ىناف دارملا ءاذخا زاغلالاو

 نأ نكع من هيف ناحردتس

 سف م زمان 1

 ن.دوصقم نان وكف نايحالا

 اذه نا نكل نامحمالل

 هللاونايبلا طدعىف هرابتعانم
 م نأ و نيح لكى ناعتسملا
 هحرش ىف ىنامركلا لاق /

 لعاجت أرقام لاثملا اذه

 لاثل ةيشاحاهلعاو فنصملا
 ” .انسألا مدس ةطاشللا
 ديدش فلكتالا مهللا اف

 مرك ذاماذه نتملاب تقملأف
 ا



 ىلعفطع اهمثنال نا هلوق

 نسحلا تاهح ةياعرب هلوق

 ةياعرت ةراعتسالا نسم ىا

 اهعشتالن أبو نسللا تاهح

 هه ٠ ': ةيشتلا ةحمار

 بع داوقلا حراش هلئاق
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 لقف ةبنكملا ىف ةياعرلا ىنكي ىلب لالقتسالابو ةلاعا.ابنف ةياحرلا كلت بحمل ةينكملا
 ةرابع نم موهفملاو اضيا ةءلسحملاىف ةروكذملا ةياعرلا زا وجب راعشا ف فتصملا ةرابعوو

 دنعاساييفةروك دملاةياءرلارابتعازوكف اهيبشتاضي !ةيلسحملا ف نا ىلعءانهفالخ ككاكتلا

 ,كلذنع ىنغتسان او مبسلابة سبشل اةسنملاٍت يلام هلوق لك 1 وجاك ةنكملا نعابك اكفنا

 (ةيبشنلاةار) ةرامتسالاىا (اهعثتالنا) نسما تاهجنم(و)ةينكملاةمباتاهنوك دنع
 ذناف همزاؤلا نود هسفن كوزتلا فرطلا ىلع لدي “شرك ذ.واهتادا نم ”ىشركذ

 لاطبا نيبقرفو ةحافتدن هفالخ نع ”ىنب لب داحنالا ءاعدا لطرال كلذ وديرجتمزاللا

 نالسذكلاالونام زلاداحتامدعل ضقانتلا مزليالو ايناثهفالخ ىلعةلالدل|نيبواسأ رءاعدالا

 سفن قاعءابنالا هيفانيالفمالا سفنىف كلذكدناىوعذال عماسلل ”ىشلا راهظا ءاعدالا

 00 وجولو ىا(كلذاو) ماقملا نمر يثكى كءفش هنافمالكلا اذه ظفحلاذانناثس الا

 :ب ايل هبشلا نوك نم ةراعتسالا ىلع ةلادلا (ةنئرقلا تبحو) هيبتا ةحار

 | 5 حيرصتلا ىه ةنيرقلاف ةينكملاىفاماو ةيحمرضتلا ىف ماوقالا نب افورعموا

 الز نكيومل هناعم ةئيرقلا نكت ناو ىا (الاو) هله.دسشملا مزاول نم ”ىش تامثاو

 :  مسالاو ةدارع ئعاذا همالك ىف زغلا لاق ةراعتساال (زغلف) هسشتلا ىلع لذام

:ا اي ىمملا ق لوالا و مسالا ىاثلا 1 قرشدقو ىمعملا هنمو بطرلا نزو لع
 ِ 

 دل هللالض هلوق ىلا ةراشآ سانلا كلد ديرنوةلح ا راهشضدحنالةئ ؟امالنا تب 1 تلق

 اوقلا لبالا نم بيجتلاك ل يلق مهنم رابلتاىا ةلخار اهبف دحتال ةئام لباكس انلا سو

 اقيقلا ىلع لمح ةراعتسالاةنررق دح وب ملاذا تلقناذ لبالانم ريثكفف دحوءالىذلا

 اال ةنئرق دوب ملا ن .كل ةقيقحم سل هنأىلع لدن ماقملا ةرق تاق ازغل نوكيالف

 ةو نعذلا 5 ةمفصتو رطاخلا نشل رشيد زغللازنا لبق ازاغلا راص ه.شلا هحوىلع

 كابو انك 0 لصغ هاضق ىضاقو#نازملاةفص ىفهإوقك ءاوعصمنل| ضععب هب ملكت

 8 قدصموهفنيعصلل | دحا ىلع 6# لع ناو لبعال ناساب ىذق# قطنيف حوسال ىضقن

 مزالم## ىراح هعمد لوح :وخا 6# دج اس مك ارمالغامو## لقلافص وىفمهل وقكو

 فئاطل نمو بالا اذهىف نوكيام نسحا اذه و#ىرابلا ةمدخ ىف مهكتسةفاهتقوىف

ا ُّى علطت ءاضيم ةوهبص ودة يوشلا ىف لالخلا نبا لوق زانغلالا
 م :ثتوا_حصوعىجرل

 ربمااك #اهئانف ناوأ اهقرفم د دا وهاهبابش ناوأ ائاوذتباشاهئاد نب ءرظانلا

 0 هرابتعانم نمهوتنالو لوقا#اهئاضو اهضامواهداوسو#اهعوم دواهتاقبط ىف

 لا نمو دارملا راهظا نإايبلا نم ضرغلا نال نايبلا ىف احردنم“ هنوك ناهذالا

 ا( ءافخالا)



4. 
 ديرجملا نم غلبا عشرتلا ناك اذهلو ةغلابملاو ءامدالا ةيوقتو ( هيشتلا 57 حيشرتلا
 قااكملاولعلا ىلعىبب ام ىتاكملاواعلاب هيشملا ردقلا ولع ىلع ىنب تح ةيبشتلاب اذا رتعاديفنال
 ولعل دوعصل ار اعتسا(«ءاعسلا ىف ةحاح إن أب# لوبا نظير ىح دعضصتو« ماك والاف[ 39

 ىلع رصيو هيبشتلا ىسانت نا هدصق ناالولف ناكملاولعىلع ىنببام هيلع تمر دق

 ىنانتلا كلذ نولعش مهنا مث هجو مالكلا اذهل ناكامل ءامعلا ىف ادعاصهإمجصق هراكت

 قام هلع رارصالاو لصالا دخحج عف لصالاب فارتءالاو ةسشتلاب عرفا م

 داؤفلا زعف#ءامسلا فاهنكسم سعشلا ىه# فنح الا نب سابع لوقكىلوأف ىلو|ةراعتسا
 ىنانتلااذهنا قحالوو#الو زبلاك ملا عمطتستن ل وؤمد وعصل |اهيل |عيطتست نلف# المج« 1

 مضاواذهوةببحلا ىلا ةعجاراهنال سعشلا ىه هلوق ىف ىهوهو لصالاب 0 1

 اهيلع هننتنا ىتش ةداف انههو فلكت حارشلا ضعب همهوتاك ةضقااريمك ابل

 هك ش3 ىلا ديرجلا عمهعاقجا ىفانسالهيبشنلا ىسانت ىلعاينيم عشرتلا نوكأ ىف

 ةراعتسالاماسق| مض 6 ةعاخ 8# ضءب نود تافصل ا ضعب ىفهيبشتلا ىس اننا 13

 * لوالا 8 ةثالث ( تابسنت:اهيف ) لاق شبح دصاقمةئالث ىلع ةلقشم ةثالث ت

 ادحاواسما )ةنيرقلا( نوكتدقو ) اماعلدن ( ةنيرقنم)ةراعتسالل' (دءال ( ةنيرقلا

 نوكت(وا) لسن مني كلوقىفمسبتوحنو ماجا ىفوا ماكتوا ( ىريادسا تيأرولا
 الوا هدعب آلا تيبلا فاك ضءس اطوبسح اهضعب ناك ءاوس دخاو سعا نم (رثكا 1

 لوق ( وحن ) ةيترملا ولعو ةملطلا نس عماجلاو اناسنا ديرتو اسمش ترأر و ه4

 ىنعمو ( بياحمت سج نارقالا سؤرا ىلع # اهب ىنكش هلص:نم ةقعاصو ) ىرتشلا
 سجل اهبلَش ىا ةيدعتل اهىف ابلاو هتيلق ىتاهانالا تافكرم اهبل ١

 برحلاىف وفكلا وهو رسكلاب نرق عج نارقالاو سجنا لمانالا اهي ذا راو بيلا /

 لاطهلا باحمسلاب داوجلا هييشت ىلع ءانب حودملا نيبل سما مانالل بئاححلا راعت ا
 نارقالا سورا ىلع لاق مث اير جن هلصن نم لاق مث اهشرث ةقعاص كانه نارك 0 ْ

 ىفو ةغلابم دولا ىف لقتسم اهلمانا نمالكنا ىلا ةراشا سه لاق امنا ال اضِنأ ادير |

 اهلكر ومالا هذهنا ىن الو ددعلاب بايهدلل صاصتخاال ذا ديرحن عون سا
 ناذدا ةراعتسالا هدهىفو ضءب اهضعب ةطوبرمو لمانالل بئاح#لا ةراعتسالا ةن

 تاهحج ةياعرب ةراعتسالا نس هنا ) تاهيبنتلا نم #4 ىناثلا هتواخمو ةتعاجت

 نع اهلس ضرغلا ةدافاىف الماك ن يفرطلا الماش هبشلا هجو نوكئم ( هيبشتلا نس

 ةياعرلا كلن ) اصوصخ ) صخا (و) ىنبملا نسح ءانبلا نستح نال كلذو لاق تالا

 ةعبان تناكامل ةملسحملانال ةراعتسالا نم ( ةيانكلابامو ةم ةشقحلا ) خرضتلاب ةران ْ تسال

 .ةلجوا عنم صانع هلوق
 دمميرصلا وهو ءازغلاىلع

 .لماعلاو ىنازاتفتلا لاق

 ردصملاوه كيلاو اهيلاوف
 ميد انزوج ناامهدعب
 'الاو ردصملا ىلع فرظلا
 ومرهاظلاءرسف فوذعت

 .لمشارثك اوافنصملا لوق

 .ناكاعرو ىاكسا!لوقتم

 اهضعب اطونرم ىناعم

 دبس . ىنخالاك ضعبب

 ,لصال صاصتخا الذا /

 .نآرقالا .سؤرأب .ةقعاضاا

 ل



 ىهلا ةغبصب حاشتال هلو
 فتنصملانع ةياورلا اذكه

1 

 ىنمع رسكلاب ةعابتلا 7
 ع ماعصلاىف اذك ةعبتلا

 كيدحلا نيمدت هيف 9
 53 قالا

401 
 ”اةليشتلانا امهيناثو فورحلاو تاقتثملاو لمفلاك ةيصخششلاةبسنلا هلولدم ىف نوكيايف

 ”موهفماما هبشلا هجووه ىذلا ىنعملاف ىنممىف مال سما ةكراشم هعضومىف فرعا
 اءوقلا هركذامىلا عجريف ةيفرظلا ىلا الثم ءالعتبسالا ةبسن هببشتىلا عجريف ةيفرظلا

 ةكراشتمريغ ةنبابتمةيصخشلا بسنلانا ىنالواهريغ موهفماماو ةيعبتلاةراعتسالانم
  مومفمواةيصخخشلا موهفموا ةبسنلا موهفمىف ةكراشملااعاوهبف هببشتلادصقب موهفم ىف

 "بسنلا كلت ىدحا قاحلا دصتتالف ةسن لكفف اهباوصح ىواستءامت ابلاثماو ةئيبلا

 ”لئافرصتلا نم (كلذ لكو )لوصخلا ةيواستملا تاموبفملاكلتنم دحاوىف اهنمىرخأب
  (ءاثتال) ملاوقانيبزيقلاو (قيقحلادعب كنكل) ةيعبتلابال(ةلاصالاب) فرحلاو لعفلا ىف

 ان | كلذ دارانالوقاتاوجشلا ىف عازنالاك تاجالطصالا ىفةحاّسمالّدا (ةيعسلا ىف)تنا
 ”ناواهيفجاشتال هناؤسف اهناعم ىف ةيسانملادصق ريغنمهرك ذ ىعامىلعءاعمالا هذهقلطن

 .ءانثا ىفانم سام ىلعءانس هابتشا ريغ نم صخ سم حاشتلافهريرقتن م رهاظل اوهام ةبسانملا عدا

 بقاوغلا ءوسرذحب ملوةعاملا لضافاديففلاخدقل ىرمعلو همام نييبتو همالكر ب رقت

 © ميارلاوهو ةيصاقلا بئذلا لك أي ااو ةيقاعلاو هاياف روهخلا فلاخنمو /ةعابتلاو

 تافصلانم ةراعتسالا قح ىذلا(مكحلا) اهلعباتلا كما بسحم ةراعتسالا تايسقكن م
 ”ناكناوارخؤمامضعب وامدقم اهضعب وااهنعارخ مو ااهيلعامد قم ناكءاوساهيلععيرفتلاو
 الل ةسداف زخات دارا هناالا رخآتا بوح و ىلع لدن'؛ ىجخس ايف هدعب كلوقو هلوق

 ةيدبشملا مالياع ةدرحم ةراعتسالاف ىا ( ةدرجف هسملا ) ىلا (بساننا ) رك ذلا

 )0 ةمحم# رف ه.دشملا )مكحلا بسان نا ( و) اهيف رتملاءاءعدالا نع ةدرح لاشنا ىلوالاو

 مدع و) ايلاني زم ىمسابلايوقم وةراعتسالاءامدالاع المهن : وكل هنالذحم# م ةراعتسالافىأ
 .( ,قالطا ادساتيأرف ( مكحلادبقنع. ةقلطم ةراعتسالاذ ىأ ) ةقلطف ١ ةلكلاب مكمل

 1 | تيأر دعبىا ( هدعب كلوقو ) هيبشتلا ىفرط نماثيش بسانب هعم مكحالذا
 1 ديرجندحررخ ) ناكملا باقدقو ماتلا مع حالسلا كتاشىا ( الماك اع

 هيديشملا مالت اهنال( عيشرت نئاربلاىادبلاخاداح ) هدعب كلوق ( و ١ هبشملا سالي نال

 .اهنمرفظلاةلزنع بلخلاو ناسنالا نم لمانالا ةلزنع عابسلان موهو نئربعج- نئاربلاو
 هيف هلوخد دعب هيشلل هيوسو هيدشلل تش :لوالانا لسحلاو عيشرتلا نيب قرفلاو

 /جاتعف هب هيدسملا سنجيىف هلوخددعب هبشلل تش هنافىاثلا فالح ليسعلا ىلا جاتحالف

 ةيلسحملا ىف ةيمهوار وص عشرتلا ىف ريتعي ناك كسلا ىلعمزاي لاشامد رالف للا ىلا

 كلذةع الم مدعل ةلسلا ىف ا مهوب ىلا ميحادق هنأ نمدنع بحاامىلاةحاح ريغ نم

 ىبمو ) ىدحبال ىظفل قرف ا ذهنال عشرتلا فالخيرهاظلا بسحبمل تبثاامل مزاللا

 ( مشرتلا )
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 دانك ل :امزلاَى و )ةبذاك تناك ناو ةققح ةلغاقل ةبسنلا ىهريمالا مزه ةبسنلافةبذأ#

 ةسنلاو تدل ىفهتقئقح للعقاب ىدانف كلذدعب نوكياك اءادنلا نال ى داني ىا(ةنملا باح

 هاولدم لعح دعب نكل ةقئقح ىضامل انام زلاىف لهعتسه هه ىدان ل وقا هنامز ىف ريعتسان كل
 لبقتسملانأب لبوأتلا نم مهنم عمت امى | وجاتح امل ليقتسملا ىف المعتسم ناكول وىضاملاةلزنع

 لامعتسا ىنال ىضاملاةلزنع ليقتسملا لعج ىف فرصتلاذهعوقو ققحمل ىضاملا ةلزنم لزئانهها

 هناف(ملا باذعب مهرمشبف )وحن (تدخلافو) دسب نوب امهتييو ليقتسملاف ىشأملا الل ظ
 نال قح مالك اذهو لوقا امهلصا ىلع نابقاب ٌةبسنلاو نامزلاو زاذنالل ريشبتلا ريما ظ

 ةقرظ لكل تعض والم ىف فورعءااماو) هقشقحن تال يلا ةرامتشنالارادمأ ظ

 ىلك موهفمو ةبسنلا نم عونوه ماعرعا لعجن ىا (ماع ع عضولا ناكناو ةصاف .

 ءازاب ظفللا عضوو الاجا ةصوصخملا سذلا كلث ةظحالم ةلآ الثم الطم ةيفرظلاك

 لاعلا اذكو ماملا سمالاب ىا (هب) ةصاخلا ةيفرظلا (تقلع) اماعاعضو بسنلا ك كت
 (قلعتملا ركذب الا لصتفتال) ةصاخلاةنفرظلاىا (اهناو) تامملاو تاقتشملا عطوفف
 اذكو هبلا بوسنملا ركذالا لصحمتال ةبسنلا نالىف ةظفلل رادلاك ف رحلا ىذلا

 ءادتالاظفل فال اذهو اهريغىف لاحلا اًذكو الثم# ةرصبلا ركذبالانيعتسال ءادتبالا

 لا بسنلا ىلع قداص ىلك موهفم ءازاب ةعوضوم اهناف امهلاثماو ءاهتنالاو

 يا (اهب درا اذاذ) جراخلاىف ةصوصخم ةبسن لوصحخ ىلع هلولدم لصحن فقوتنال

 نغ) ىنظفل (لقندقف لمعلا عوذج ىف ركتيلصال ىلاعت هلوقىفا ءالعتسا) ةيف هفرظلاب

 ىلا ةيفرظلا وهو (هل عوضوللا) لقن (و) ءالعتسالا ىلا ةيفرظلا وهو (هلعوضوملا
 0 عدجلا ىلع بولضملا نك ةدشىف ةفرظلاب انااا هيشدنأ ىنعع ء ءالعتسالا

 دئنح نوكمف ةراعتسا هيدبشملا ركذو هيشلا ه كرم ةفلامم فرظلا فورظملا

 فرصتلا نوكيلوالا هجولا ىلعو ةيقيقحم ةحرصم ةراعتسا هنال ىندملاف فرصتلا
 لقنل (ةنيرق) لختلا عوذج وهوىف ةظفل (هيلع لوخدملاو) ازاخم نوكف فلا

 رعاو# عوذجلاىفةيقيقحلا ةيفرظلا رذعتل هلعوضوملا لقتلوأ هلعوضوملا نعيف ةظفلا
 ةيصخللابسنلا ىهتالولدمو الثمءاهتنالاو ءاذتءالاو ةيفرظلاك تاقلعتم فو ,رحلا نا

 ناف الثم ءادتنالاىف ةرصيلاو رئاسلاب ةمئاقلاو ةيفرظلا ىف زوكلاو ءاملاب ةمئاقلا ةيسنلاك ١

 فرالاىف ةعبتلا ةراعتسالانم موقلاهركذام هنمعب كلذف تاقلعتملاف ةراعتسالا 5 را

 ةراعتسالا نا امهاوقا نيهجول الصا نكمت ريغكلذفتالولدملا ىف ةراعتسالا داراذا و

 ' هيدشملا ناكاملو هدا ٌرقأنرم موا د ل سذج يف هشملا لوخد ءاعدانم اهيف دبالا

 .روصتنال ةيلصالا ةراعتسالا نأب | ومكَح اذهلف كلذ هبف روصت.ال ايصخش 6
 دسسلللا
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 بع داوقلا حراش هلئاق

 ىبرعا رسشيامل مث نهو
 0 لبمقو هلةدولوع

 رمشبملا ىلع در ىه ةدولوملا
 تقلا هام هللاو قوش
 عت مل ثيح 6 ةدولوملا

ْ 

ْ 

 ا

 ةلب مذلاو حدملا ءاشنال امهناف (سنبو منك نام زلانع)ك رعي (وا) ناكهشعي

 ريمألا ىلا هتيسن ف فرصتلا نكل هيف نايقاب ثدخلاو نامزلا نا (دنجلا ريمالا مزهك |

2 ْ 0 #0 

 اينغم هللا بهذامنكي 17 ةباشملا ىهةقالعلا ذاةراعتسا ةمعبتلا نوكضالاو اقافتأ لطاب

 اهنا طبضلا ىلا ةمرقالا نأب درو ةملكلاب اهمفنال ةيعتلا لملقت هنأببمحاو هوزك ذاع

  ماسقا طبض ىف ةيلكلاب ةعتلا طقسا فيكى ريالا اهليلقتتال اسأر ةيعبتلا ص لصحن

 ادع قيقحت ىف لابلا هيضترب ىذلاو كلذك ىلقعلا زاحلا كانه طقسا اك هدأ ر ىلع زاجما

 .اهلاثما ودهملاو لاخلا تما ااا رومالاىفالا نكتإلا الةيانكلاب ةر ةراعتسالانا رحلات

 ظ ةراتمألا نيم ع اما ةمشلا ةران بالا هن 3 ع ةوأذا دثتسف ةيلقتلا رومالاب ١
 "لاخلا تقطن فاك املقع اما عقواذاو الصا ةشكلل دئنح نسحالذا كانه ةصبلا |

 (ىتكلايضتقم ناك اذا اقم نال اقل ايسحامهدح ا حجرتي هناالا ةسداك ةتكملا ص

 ' نعلاخلا فكل اضتقم ناك اذاود] هتراعتسا وملكتملاب ههيبشت نيني لاخلا ناشنعلالا
  ةيعبتلا زاتع نيريدقتلا الكىلعو هلدتراعتساو ملكتملا قطني هيبشت نيعتب لاحلا ةلالد

 اهيل اهعاجرا مصيالف ماقملا بف ىتاثلاف اماو تاذلابف لوالاىفاما ةينكملا نع

  ةدهو ةلاصالاب نوكتنا نكك فرحلاولعفلا ىف ةراعتسالانا دي للا

 (ىدتسو) ةلصحلا (ةبسنلا ىلع لديف لمفلااما) ىكاكسلا ريرقتى لع ةدئاز اوف
 اذن بلس هنال (ناكك ثدحلانع ىرعيدق ناكناو رثك الاف انامزو اثدح) اضيا
 ”ائاقدز ناك ناك نالرظن هيو لبق طقف نامزلاىلع لدداعاو ثدحلا ىلع ةلالدلا

 نوكوهو صوصخلا نوكلا ىلع لدب هريخو قلطملا لوصحلا وهو نوكلا ىلع لدي
 هنيعيقلطم ثدح لوصح ىلع لديناك نال ةغلابملاو دك أنلا هيفو هلوصحو مايقلا

 قلطمنامزو نيعم ثدح لوصح ىلع لد,هربخو نيعم نامز ىلع هنلالد عم هريخ

  نمهريغ اذكو هنادحاو عببلا ءاشنالهناف ( مملاه.) تاشناىا (تثدحس | اذاتعبو)

 آاذكو نامزلاو ثدحلا ىلعلاد ىلعف ذئنيحهناذ ركملادب ثدحملاذااما دوقعلا غبص

 زابتعاب بذكلاو قدصللا ةامّتع لاعفالا هذهت سلو بحعتا ءاشنال بحجعتلا العف

 تافصلا نم ةبسنلا كلت هلجالام رابتعاب امهلقحاناو مالكلا لصحم اهب ىتلا ةبسنلا
 قف ىفةفولأملا ةداعلانع ةجراخلا تافصلاو مذلاو حدملا لعفو ةمومذملاوا ةدومحلا

 ةسنلاقف)نامزلاو ثدملاو ةسنلا (ةئالثلانم لكى ةروصتم ةراعتسالاو ) خيحعتلا

 ةنسن وه لعشنأ عضو ريتعملانا تف نعدق لوقا ءدنح وهو مزاه هربع نال ةراعتسأ

 تناكالاو ةقداص ةيضقلا ناك عقاولاىف العاف ناكاذاف نهذلا ىف العاف ضرف تاذوملا

 3 ( ةيذاك)



_ 40١ 
 اذا تاراعتسالا قمقحن دنع هر و هفوه لظامم قحلا نوك' عم ىتازاتتلا

 هلح ةياغل هيلع مسفا اغا هلعل ولم مادح تاكا لوقلاناذ#اهوقدصف مادح تلاق

 هيلع بلغ لادملاو ثلا ةوق هيلع بلغال فيرشلا لضافلاناو هلعىف روصقلال

 ةسرعلا مولعلا ىف نعطلا ريثك ماما ىف نعطا ابرهتشا ىتح لاثمالا هررض ثيح ىلا

 معو ملا ملاعامهتم الكن قحلاو ةيبدالا اهس نونفلا لكى رحااوه ربص مضيب رغفاو
 نيديفتسملا رئاسنعو انع هتلاامهازج قيقدتلاو لضفلا ىف ىربكلا ةيآلاو قيقحتلا

 ميركلا داوجلاو ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشينم هيتؤي. هتلادمب لضنلاو ءازجلا ريخا

 ىنكملا ) ةراغتبسالا ( نم ةبعشا, ) ةراعتسالا ( لمحي) ىكاكبلا ةمالعلا (ميشاو ) 1
 لعجالثم سكعلابو انهه ةراعتسا كانه ةنيرق ناكاملعجنو سالا بلش نأب ( اهتع

 زيشلا (لاق) ةراعتسالا ةنيرق هل قطنلا تابثاو ملكتملانع ةيانكلاب ةراعتسا تقطن
 لاخلاو ) عبسلا نع ةيانكلاب ةراعتسا ىا ( اعبس ةيئملا لعح اك) ىكاكسلا
 ىناثلا فو رافظالا ةفاضا لوالا ىفةنبرقلاو ملكتملا نع ةبابكلاب ةراثسا ىا ( اقطان

 ة«اهبدقب (تايمدهل ييرقن) ىاطقلالوق ىا (هلوقىف تايمدهللا لبحتأ ) لاملاةفاضا

 نع ةيانكلاب ةراعتسا تايمذهللا لعجا ىا (ةمعطا ) دارز لكم هيلع طاخ ناكام
 يرقلا ةبسن ىه ةراعتسالا ةنيرق لعجاو هبدشملا فذحا مث ركهتلا ليبس ىلع ةمعطالا
 اهسفناةنسالاوا ةئسالا نم عطاقلاوهو مذهللاىلاةبوسنملا تانعطل | ىهو تايمذهللا ىلا

 عردلاعناص دارزلاو عطقي ىا دقب هلوق ىدحوا!و ىرج اك غلابلل ءايلا لمحي نأب
 ةعطاق ةنسأ مهقشيصعل ىنعملاو ضعب ىف اهضعب قلخلا لاخدا وهو هرضلا درزلان م

 ريهزن تمك لوق (ىف تافهرملا) لعجا )و دارز مهيلع طاخ ناكام اهب عطش

 ةياتكلاب ةراعتسا ىا (اجوبض) اهووذ اهتمورا ىوذرابا( تافه ةيحرزملا |نرهص) 1

 يمض يل انهص هكوق اتا داومتم هراهلا اصسصةستايخرترل ٠ )جوبصلانع
 ةيوسنملا ةلسبقلا ةيجرزللاو اص هترعص لاق ةادغلاب برشرام وهو حوبصلا ناكم

 ةدودحملا فويسلا تافهرملاو ءوخا سوالاو نءلانم ةيلعت نب ةثراحنب ب زخمىلا 1 ظ

 7 اهووذو ةيجرزخلل اهبف ريمكلاو لصالا ىه ةمورالاو كلها ىاراباو ةعقرملا ظ
 نم امسق اوريتغا موقلانا وه كاكسبلاهركذ ذام ل صاح ناراعا و ة#تافهرملا بحاوص

 0 كلذعجر هوروصام اوسكعول مهناالاهورك دام ىلعةيعبت اهوعسو ةحرصملا

 ةحرصملاوةشكموا ةح رصمامااهلك ةيلصاذئنمج ةراعتسالان ال طبضلا ىلا ب رقاناكو ١

 ردقنا حاضيالا بحاص لاق اساس تف عا ةيعبتلا نم غلبا ناكو ةيليستوا ةيقيقحتاما ؤ

 كلذو ةيلييجتلل ةه اتسم ةينكملا نكي ف هدنع زاحم اهنال ةملسحم نكي ةقيقح ةيعبلا ١



 أ] تاقلعتمرئاسؤ لاح | اذكوا/
 | ءاهتنالل الثمىلاناففورحلا

 ىهتنملا نيب ةبسن ىهو
 اذكوىهتنملاو هب ىهتنملاو
 دع اهلاثماو ىحرتلا

4. 
 ْ ىئزجلاهرابتخا ةطساوب ةردقلا هلاطعا عم وقتلا هدابعنم ىلاعتهلادار امل هنال كلذ 4

 | موهفم ريعتساف وجسم عم ىحت رملا لاحت هدام عمىلاعت هللا لاح هءاش ةيضعملا لعف ىلع
 أ ىجترملاو داعلاىا هنمىجترملاو لعافلاىا ىحترملاب ةمئاقلا ةئيهلا ىلع قداصلا ىجرتلا |
 | (لعفلادنم دارنامو دارملاو ديرملاب ةمئاقلاةمهلا ىلع ةقداصلاةدارالا موهفمل هسفنلدفلا ىا ظ
 أ قلطا مث ىلؤالا ةئنهلا ىلع قداصلا ىجرتلا موهفم تحت ةيلاثلا ةئيهلا لخدا ثيح ْ
 | وحت(و) ةدارالل لعل ةطكريعتسا ةراعتسالا هذهةيعبتب مث ةراعتسا ةدارالا ىلع ىج رتلامسا ١

 | لجالودعلا طاقتلا لقاعلا نملاحتسااملو ( انزحو اودعمهل نوكلل نوع رفا هطقتاف) |
 || طاقتالا ىلع نزحلاو ةوادعلا بترت ناذ ةراعتسا انهه ضرغلامال ْنط مكح نز ىلا |

 | ةلكدتعتوبترتلا كلذل ضرغلا موهفم ريعتسا لعفلا ىلع ةياغلا بترت - لغم ناكل |

 ||| اوناكول اورفكن يذلا (دوب اعر)ىلاعت هلوق وح (و) روك دملا ليصفتلا سابق ىلعماللا
 ا عوضوملا بر ةلك ريمتسا م امكله ةريثكلا مهتدادول ليلقتلا ريمتسا ثبح نيلسم

 || ةعاقةبسن :فزرحلا لولدهنا تفرعاذاو ( مكملا ) لبق ( نم ) ادهو كلذأ ليلقتلل ا

 ْ نآل ةلشع اهبف ةراعتسالا تراض ءادتبالا ظل وه 'درفم ظفلب انعربع ةددعتم رومأب |

 أ ردم للقلب زوما ةذلعت نم ةعتملا ةثلهلا نع ريستلا وه اقئاس هاتلصفايةيلختلا لام ١
 || نغوئجرتلاب نيثيهلا ىدحا نعربعي اذكق رخآلل امهدحا ةراعتسا مث ةّضقلاو لثماك
 | هليصغ سماك فرحلا اهنعش راعتسو ىرخالل امهيدحا راعتسف ةدارالاب ىرخالا
 | ىلغ ةيلشقلاو ةيعبتلا ةراعتسالا عامقجا زيوحنىف همالك ىت ىنازاتفتلا ةمالعلانأ مث

 || نم سعام اهدحا نارما هنلع هبتشا الث ىناحرلا لضافلا اماو قيثولا قيقحتلا اذه

 || ىذلا فرحلا قلعتم دارفا موزل امهيناثو اظفلو ىنعم ةيليثقلا ىفرط بكرت موزل
 /رارصالا لك هيلع رصاو امهنيب عملا عانتماب ركح ةيعبتلا ف ءادتبا هيف ةراعتسالا عقب

 | نيرعالا نيدهنم لك ع افدنا كيلع نحال نكل راكتالادشا كلذ زوج نم ىلع ركناو
 | لقاالواظفل درفم وهف ىنعم اكسع ناكناو ةيلشقلا ىفرطنانم اساس الق لوالااما
 | ظفل ةازتع ءادحالا ظفل ةعبتلاف دارفالانا نم انههم الغ ىناثلا اماو زاوجلانم

 | ريشلا نيب ةربتملا ةصوصخلا ةبسنلا وهامتا هيلعوه قدصيإم اماو ةيلشقلاف لثملا
 | نم ةكرملا ةصقلانم لثملا ظفل هيلع قدصيامبكرتةلزنع اذهو /رئاسلاو ةرصبلاو |
 || ىرخالا يف نيتثيهلا ىدحا لوخدم ةيليثقلا ةراعتسالانا ىنخيالو ةصوصخلا بسنلا |

 هيلع قدص ايةلوخدلا راتعاب وهاعا ةسبتلا كلذك ىلاجالا هموهفموا لثملا ظفاىفال

 ىفالو ةدارالا ظفل ىفالو ىجرتلا ظفلىفال نيدئيهلا نم ةدازالاوا ىجرتلا موهفم |

 ظ 17 اذه ناىرمعلو ماقملا ادهىف ىلر سس أم اده نييلاجالا امهيموهفم

 ٠ :نيدلاو ةلملا دعسىاتلا هيوبيسو ىناعملا عماجل ماخحلالا هيف هجوب امم بعضا ماقم ىأو

 ( ىنازاتفتلا )



 *« 4 ظ

 تاقتثملاوا لمفلا ةيسنناف ( تاقلعتملا ىلا ) لمفلا ةيسن ىا ( هتسنىف ىف ) ةرامتسالا

 ةبعم اهبف ةراعتسالا نوك ىلع ةنيرقلوعفملاو لعافلاك تاقلعتملا ضعب ىلا تافصلانم |

 نءالوق ( وحن )تلد دارملازا ىلع تلد لاخلا ىلا تقطن ةيسن نافذ لاخلا تقطن وحن ظ

 يحاو للا ىلا لتق ةبسن ناذ( احامسلا يحاو للا لتق) ماماىفانل قدا عج يزتعملا

 | نالرهظاىناثلابو مادعالا ف امهتكراشمل تلازا لوالاب دارملان| ىلع تلد حاعسلا لأ
 نعاسشلا لوق وحن ( و) تا-ةلعتملا رتاسوف لالا اذكو راهظالاب ةهبشم حاملا ةرثكأ

 دالبنزحلا (اظاشانافحالاىفمونلا ىرساذا 6# ةرهنع نزيلا ضاير حاب را ّى رقت 7(

 تدنلارهزا لاقي .ضايرلانم لاح ةرهْنمو ضرالانم ظاغامل لصالاىف وهو ب 7

 ىرقللا راعتسا ىرسب قلعتم نافجالافو ىرقتل فرظ ىرساذاو هرهز ره
 امهو هلوعفم ىلاو حايرلا ىه ولعافلا ىلا لعفل اة بسن ةنيرقلا وراهزالا ماركا حايرلا عفت

 ىنملاونافجالايف هلوق ةئيرقلاومونلا نايرطل ىرسلا راعتساو اظاقباو نزلا ضاير

 ىرس اذا هإوَش رح لا نع ريعو راهزالا نع ماك الا جفبف ر مدلإ تقو ميسنلا بهتا

 رافتست فورخلاىا ( اهناذ فورحلاكو ( حايصلادنع موتلا ةذل نال نافحالا ىف مونلا

 فورحلا ريسفت دنع اهنع ريمي ىتلا تاموهفملا ىا ( اهيناعم تاقلعتم ةطساو)

 تسلذا ) كلذ ريعو ىلعيف ءالعتسالاو نمىف ( ةمادتالاو ) ىفىف( ةفرظلا لثم)

 ىنعم نم لولدم سيل الم فورمحلا تالولدم ىا ( اهيناعم ) تاقلعتملا ىا( ىه |

 مووفملا كلذ ةطساوب نملك مضوفامهلاثماو ةرصبلاو ريسلانيبةصاخ ةبسن لب ءادتنالا 1

 ل ءادتسالا موفماهملع قدصيةصوصخة سل ١

 ةجردنملاةصوصخملا بسنلا ىه ىتلا فورحلا ىناعمل ىا ( اهل ) تاقلعتمو ( مزاول) |

 ( تناك) اهتالولدمو فورحلا ىناعم تاقلعتملا كلت تناكناو ىا (الاو)اهتحت

 اذا افرح ةلك نوك نكع سلو ةيموهفملاب ىناعملا كلت لالعتسال (ءاجا] فول
 مسالاوفورحلازبامذا ) ةملكلا كلت سفن ىفالصاحو ةيموهقملا القتسماببا ول دمتثاك

 ظفللابسحنال رخآ *ىشب ةعاق ةبسن اهنوكو ةيلالقتسالا ثمح نم ىا ( ىنعملاب رهان

 (نرع مند مك اصو مكلذ ىلاعت هلوق ( وحن ) ىنعملاف قرفلا نود زاتع قح |

 ةيفوصوملاىف لصالان ااملىجرتلا موهفمىف ةراعتسالا دعب وه اعأ لعلف ةراعتسالان اف |

 ةلك لولدم ىهىاادنم ىحن رملاو ىجرتملابىجرتملا ةيسن راعتست اتطساوب وسانجالا ءامسا |

 سماك اهلالقتساو اهتلاصا مدعل ءادتا اهمف ةراءتسالا نكعال بسنلا نال كلذو لعل |

 هجو عش كرتشم صادوحولو هسنح ىف هشملا لوختل لباق ريغ ة ةصوخم ةسن اهنأنم |

 ىلاعت هقح ىالاع تناكاملهتقيقحنا ىجرتلا موهفمىف ةراغتسالا قيرطو كانه دشن

 ةراعتسالا ىلع لعل لج مرجالوحرملا ليص#ي نع زجعلا مزلتسي ءاجرلان أ ىلع ءانب |
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 > 6 قفل
 ةراعتسالا © لمتحم دق هيض هفه.دشملا دارنو هشملا ركذ نا ئه ةننكملا ةراعتسالا ظ

 | وتعلو ةجئاووم قتاحت هلاع ةلؤاوتلاذبنملا لم سب نأب ( ليقلاو قيقلا )
  ىصلا نسارفا ىرعو © ها ظاب رصقاو ىملسىلع بلقلااح) هريهز ( لاقاك) الصا
 | ىصوه مهلوقنماما ىصلاو قشملانه ولسلل ريمتساوركسلا دضومحلا (ههلحاورو ١

 |لهجلاىلا لملا ىنمع ةوبصلانماماودملاو ححقلاب ءابصلاوارصقلاو رسكلاب ىبصلا نيب
 ااوا ناك ارك ذ لبالانم بكريام ىهو ةلحار عج لحاورلاوىباصتلاهنمو ةوتفلاو |

 أ ىصلا هبغنأب ( الست ) سارفآلا تالآ ىا (اتالآتيرغ ىا )ةسمالل ءاتلاو ىتا |

 مهولاذخأف ةراجتلاو حلاك ريسملا تاهجنم اهنالآ تلمهاو رطولا اهنم ىضق ةهجب

 سارقالانم هل د,الرفاسم لجربوا هل امالآ لثم ليسختو امتروصب ىبصلا ريوصت ىف
 ىلا هفاضاو ليّحملا كلذ ىلع سارفالا ظفل قلطا مثاهلثم ىصال مهوتف لحاورلاو |

 |ةققحل|عاوهشو ( سفنلا ىعاود ) سارفالاب ىا ( ام داربوا) ةلسحن ةراعتسا ىصلا

 سارفالاب اببشنأب ( اقتحمت ) اهريغو ناوخالاو لانملاو لاملانم ىلا بابساواالقع

 لبس ىلع اهيلع سارفالا ظفل تقلطا مث ديزيام ىلا هبحاصب بهذيامهتنالكنأ ف |
 | كلاثلا و رك ذل ىناهمدق برقات بلا اذهىفةيلسحتلا تناكاملو ةمقمقحملا ةراعتسالا |

 ( سنج منا اما راغتسملا ) لاق ناوهو رامتسملا ةهجنم مسقتلاوه تايسقتلا نم
 ىا ( ةيلصأف ) نهذلاىف دوجوملا ثدعتلاوا ىه ثيحنمةيهاملل عضو ظفل وهو |

 | افوصوم هيشملا لمج ىلع هانبمو هيبشتلاوه ةراعتسالا ىنبم نال ةيلصا ةراعتسالاف |
 هقاخلا داري هبشملا اعاو هب هبشملاةيفوصوملا ف لصالا نوكيف هب هبشملل تبان فصوب ١
 ةبلك ةاقتسم تاوذ اهتاموهقم نال سانحالا ءامسا ةيفوصوملاف لصالامث اهيف هب ْ

 | نوكيالدضحم بسن اهتاموهفمنالفورحلا جرخيف ةيفوصوملازئاج نوكي اناوذهنوكلف |
 |آهل فرحلا تمضو ةيصخش سنن اهتالابف ئش لوخد نكعالاذكو الصا ةفوصوم |
 رومالاف جاردنالا نكعالو اهناقلغتم ىه ةيلك تاموهفم ةطساون .اماع اعْضو ا
 بسنلا لوخد) تاقتثملا رئاسو لامفالا اذكو مالعالاف .تفرعاك ةصخمتملا |

 | هنوكوابيف هبشملالوخ درابتغا نكك ةيلك سانجالاءامسا تاموهفمنوكلو اهتاموهفمىف |
 راعتسملا ( وا ) هركذم ليوأتبالا مجالاةيلكب تسيل اهنالمالعالا جرف اهدارفانم |
 | ( لمفلاكة سبتف ) تاقتثملا رئاسو لاعفالاو فورحلانم سنج مسا ديغىا ( هديغ) |
 ' ةطساوب )راعتسم لمفلاىا ( هنال ) نامزللهتنراقم عم تاذلاىلا ثدحلاةبسن ىلعلادلا |

 قطن ةراعتسا ردقتدعبالا تلد لدن لاخلا تقطن لاشالف سنج مسا وه ىذلا ) ردصملا |

 ( جنو ) حاضياالا ف امهكازتشال.قطنلا سنجف اهلاخداب لاحلا ةلالدل قطانلا |

 (ةراعتسالا)

 ع



 كد

 لع لا توت مزلتسي لب رافظالا ةقيقحت نوكيأل اه تباثلاف رهاظ كلذو 5 ةققحلا
 سلف الصا هيلع رابعالو ىلا ت تهدم اذه د كالهالاىف رافظالا ةّققط لثاع

 نال لوبقع سلف ةيحرصتلا ةراعتسالا توين نم ه ةرك داع قحالاك فسعت كلذف

 اهرابتعا ثيح نم معن ةيليبخت ةينملا ىلا ةفاضم ىهوةبنملا رافظا رافظالا ةقيقحي هبشملا

 لجالالا انهه تفتليالرابتعالا اذه نكل رابتعالا اذهنم عنامالذا ةيحمرصت ةلقتسم

 لايثلل سيل هنأ هانعف رهاقلادبع مثلا نع لقئام اماو تف ىعاوايوغل لقتال

 نال ليضتلا ىف ادب :لامثلل تبث نا دارا هنا هانعم لب دنلا لفل هيلا لقي اققحم اسعأ

 ىاكسلا ماك لاين ريرقتلا اذهنا ىنخالو نكممريغ عقاولاىف هلدبلاةقيقح تابثا
 ترش مث توملا ةققح ةهققح الثم ةينملاب اخ نال حاضيالا بحاص بهذم ىلا نم

 عقاولا ىف نكع الك كلذف رافظالاة قيقح تابثا كلذ دارانا مث لابخلاىف رافظالا هل

 9 ورصالا سفن ىف .ثب * اىفال همف ترب اعف لالا ف رصتنال لايخلا ىفنككال
 نم امع ةويحلامدعىه ىتلا توملاةقيقْ هتش ال لابخلانا ىنخالف رافظالا ةقيقحم اهم

 الو نهذلاىفال “ىث توبثل لباق ريغ ىدعلا موهفملا اذه نوكل ايح نوكينأ ياك
 سوفنلالاتغي كلهم ”ىشنم توملا ظفل عامس دنع ةليضملاةوقلا هلت لب لايخلاف

 فرعلا لها قالطا دنع ردابتلا وه لب :بانالاو بااخنلاب ةيبش تالآب اهكلبيو و

 هنع اوزجعل توملا موهفمريوصت اوداراولىتح كلذ مهسوفن تداتعادقذا ىنملا اذه.

 ىف هيهبشملا مزال تابثا نال رهاظ نسف ميشرتلا هب ةيضق اماو لوقعملالها دارفاالا |
 ن.سعالا نيبو اهيف ةعقاولا ةغلاملا دك أش عشرتلافو ةراعتسالا ليصل ليلا

 سنج نم ) هلراعتسملا نوكى ا 46هنوكر اكنا ةراعتسالاف تبجوا لاؤسؤ دعب نود ونا

 مدع ىلع ةلاد ةطرق رافظالا تابثا نال ءاعدا عبسلا ةيملاب تدرا ثيح( هبشملا

 بحوف قيقحلا عبسلا وه سلاهنم دارملازا كشالو تف عام اهل قيقحلا علا ةدازا :

 ىا ( هفالخن عرصت ) انهه ةينملا ركذ ىا ( اذهو ) رافظالافو ةينملا ف ليلا |||
 ضقانتلا مزايف هسنج مساب عرصتلا وف ”ىشلاب جرصتال هنال بجاولا لذه فال ||
 (ةديلعللا للا (هدبعلا سر ةحرصملاةراعتسالا ف ىا 46 كلانه سيلوبا وج | ظ
 هيثملا مسا لعن ) همساي هيشملا رك ذ ىا ( اذهف ) هدارفانم درف هبشملانأب ( ءاعدا) |

 فدارتث رحب هيهبشملا سنج نم هشملا نوكى عاةبولطملاةغلابملا املكف لصف ه.دمشملاىلا |
 ل ل اا والا ىلعل ما 1



 الع عقتت لاثمالا نا لبق 7

 نااكىنعملا نم سنجلا اذهل
 عقيفدسالا سنجل ةماسا

 عويش رابتعاب ةراعتسالا

 دمع اهتيلعرابتعابالاهلولدم
 ةغلابم ةراعتسالانالعاو

 لوخ د ىدب ثيحهيبشتلا
 هنهيشملا سنج ىف هبشملا
 ىطعت مث هدارفانم هنوكو

 نم ائيشءاءعدالا ده ىلعءاني

 ادهودبشملا هبهبشملا صاوخ
 مث ةراعتسا ىمس ءاطعالا

 .هنهيشملا مسا راعتسملاناكنا

 نمناكناو ةيحيرصتى عمت
 | ةينكم ىعسمإةمزاللاهصاوخ

 مثمزاللاب ةراعتسالا نوكل .
 نم هنوكل مزاللا كلذنا

 رتسيفن ال هنهبشملا ضاوخ
 الف ةقيقح هبشملل هتابثا .

 هلثاع هبف لمح سعا تامشأ نم
 مزاللا كلذ مسا هيلع قلطيف

 ىلع ظفللاةالطا اذه ناك امو
 ةراعتسان وكي هلعضوامريغ
 هبشملاى لا اهتفاضاو ةملسخت
 ةراعتسا لكنا رهظف ةينكم

 ةراعتسالا مزاتسسي ةينكم
 هتفف كلذ سكعاماوةيلسحلا
 مزاتسم ريغ ا!قحلاو الخ

 ةينملا تيشنا كلوق ىفاك
 نكلاهرافظاعسلابةهببشلا

 مالكىفالملق اذه لثم ناكامل

 | ©« الثماهل بوق عديعاوم تناك هاوقك اهدروعابر ضم لثمملا ةرئاسلا تاملكلا ىه ا
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 تريغول اهنال ريغتالاع او 6#نبللا تعض فيصلا ىف مهلوقكو# ليطابالاالا هديعاومامو

 اةرئاسلا لاشءالانا ىرسشخمزلا ةمالعلا لاقل هيلع الاد هنم اذوخأم لب الثم نكمل
 "تيجو ةبارغلا كلت ىلع تظفا وخل هوجولا ضعبنم ةبارغ ايف الاوقاالا نوكتال
 'ىه ( ةيليصملا ) ةراعتسالا (و ) اهنمبولطملا ضرغلا تافل الاوريبغتلا نع ظافلالا

 (١ موهوملا )هبنملا ( ىلع) القعو اح ققححملا ( دوجوملا ) هب هبشملا ( مسا قالطا )
 ١ اذاو* ) ىلذهلابيؤذ ىبا لوقك القعالو اسحال هوجولا نم هحوب هل ققحنال ىذلا
 امدح |نيتراعتسا هيفناتفىعدقو#عفنتال ةيك لكت فلا ( ءاهرافظا تيشنا ةينملا

 ةملسحم ىرخالاو ءاعدا عبسلا سذج ىف اهلاخدا دعب ةئئملل رافظالا تابنا ئهو ا

 أ ىرخالل ةنيرق اهنم ةدحاو لكو ةينملاىف ليخملا سمالا ىلع رافظالا ظفل قالطاوهو
 ' عبسلا ةروص ةنلملاب دارنا هندارا فسعت ريسفتلا ادهىفو حاضيالا بحاص لاق 4

 ' تابثابزوفتكي مهنال كلذو عبسل ىف رافظالا ةروص لثم اهل ةروص عرتخا مث ءاعدا

 ًاريسفتلا اذه ىلع اضياو سفنلاىف رمضملا هيبشتلا ىلع ءانب ةينملل عبسلاب صتخم سما
 [ةيححرصت مهوتملا سحالا كلذ ىلع رافظالا قالطا نال ةيحرصت ةراعتسا .انهه دحو

 | لاعشلادب كلوقىفنا رهاقلا دبع عّشلا لاقط فلسلا هيلا تهذامفالخ اذهو ةيليبخم

 |هنا ىلع ىنعملا سيلذا ”ىش ىلا ”ىثشنع لقندق ديلا ظفلنا معزننا عيطتستال كنا
 |لمحب ةلسحملا اورسف ادهلو اد لاوشلل تش نا دارا ةنأ ىلع ىتعملا لب ديلاب اًئيش هبش

 ] 1 ريقحت لوقا هبف هرك دام لثم موزال ةيليخم ميشرتلا نوكينا مزلي اضياو ”ىشلل ”ىثلا

 . لماكلابصقانلا قاحلاوه ةرسع ريغصامك هسّسنلا نا وه ماهوالا نع عفدمل ثيحن ماقملا

 '(لماكلا هب هبشملا سنج نم صقانلا هبشملا لمجين أب هيبشتلا ةغلابم وه ةراعتسالاو
 ٠ ةوبشملا مسا كار ءاعدالا اذه ةمالعنا مث ةراعتسالا ىننم وه ىذلا ءاعذالا وه

 تحمي هبثملا سنج ىف هلوخد ءاعدا دعب هب هيشملا هبشملاب ديرا نكل هركذوا ةيلكلاب
 ٠' روك دملا ةنلاملا تتافل هيهيثملا سنج.ىف هلوخبد ءامداوا ديشملا مسا كرت نكي ملول
 ”ءاعدالا اذهنا ىقخالو ءاعدا عبسلا هيداربنانم ةينملايف ديالف ةراعتسالا توفيف
 ' ةراعتسالا ىف مزاللاف 'ىجعسام ةينملابريبعتلا رسبت ملالاو عبسالافداسم ةينملاز وكل نراقم
 ”ناكنا و همزاول صخانم همزاليام ىتك|كلذاوهنعب ه.هشملاوه هنا ةينكملا

 صقان ءاعدالا اذهو هسنحىف هلوخد وه ةيحرصتلاىفمزاللا اماو ليلا قيرطب

 . قالطا نا ىنالودمزاول صخا نود همسا قالطا ىستك ا هنال قباسلا ءاعدالا نم

 اعبس اهنوك مزاتسيال ةينعلل ةنعبسلا ءاعدا نامت * اذهمزاللا تابثا: نم وه مسالا

 ادهو

 0( 8 دم هظفحاو نسح ضيا اذهو نيف رطلا نم مازلتسالاب ءالضفلا ضءب كح ءاغلللا
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 نيفرطلا بكرت عجرم ناو طقف هبشلا هجولو امهل ةدام ىهلب هبشلا هجونمأزج'
 نيسان م عزتنملا ذا نسما نمرثك | نمةعزتتم ناكنأب ظقفةئيهلا بكرتوههبشلاهجوو
 الثم ةصقلاو لثملا ظفلك درفم ظفلب اهنعربعنا ةبكرملا ةئيهلا نامت اعطق ةدحاوةئيه

 ىقحدبكرتو ظفللا دارفامهدنع بيكرتلاو 4 دارفالا رادهنال مهف نعى ادرفم نوكي

 دوصقم ااعاو هتنارعوا هراهتشامدعدنعةئيهلاداوم ليصل وهاعاذ بك ظفلبربعول

 لجال ليصفتلا ذاكلذب حرصيملناو لثملا ظذلب ريبعتلا ىلا لآملا نوكيف دقق

 ةظحالم تاذلاب هوصقملااو ضرعلاب ادوصقم نوكتف عماسلا نهذوف ةئيهلا شققتلا

 نوكيرك دب ملنا ىتحادرفم نوكيف الثم لثملا ظفلاهنع ريصتلا ف ىنكتفالاجا ةثيهلا 1
 ىذلا زاحف ةيلشقلا ةراعتسالا مهحرددجو مضتادقف اذه تفىعاذاف ةتلاا ردقم

 ىفانملا بيكرتللمزلتسم ليشقلانأب حاضيالا بحاص ضارتعا اذه. عفدناف دارفالااهيفربتغا

 ليثقلان ال كلذو درفملا زاجلانم مسق ىهىتلا ةراعتسالا نمامسق نوكي فنيكف دارفاللا

 مزاتسيدق اذكو نيفرطلانم اًئيش تسيل اهنكل ىنعمو اظفل داوملا ف بيكرتلل مزاتسم
 اذهىف ربّعملاو هىذلا ىظفللا دارفالا هتافانم مئالف اظفلال مم نكل ةئيهلا ف بيكرتلا
 لاثم ىفاك بكرم نوكيدق لب .دارفالا مزاتسيال بيكرتلامزاتسيالاك هنا منالليقنافنفلا ْش

 ةئيهلا روصت را اظفل دارفالل مزلتسمدهنا انلق درفملا نمامسق نوكي فكف ىتفملا

 ريدقتلا ذاةئيهلا بكرت مزلتسيال ةئيهلا داوم ىلع ةلادلا ةددعتملا ظافلالا ركذوالاجأ

 ددعتملا ماقا نكل لارا اهريخأتو لحجر ميدقت ىهو ةروصلا هذهب ىتفملا اما كادا

 ةئدهلااهنم عزش ىتلا رومالا د دارملاىهىتلا ةئيهلادسشنت روهظل ةئمهلارك ذ: ان م

 ىتح اهنم ةئمهلا عازتنا نكي قىيحالوا داوملا لصافت ةظحالم نم ددالا“لاق نم مهنهو

 لوقا نيفرطلا ف بيكرتلا لصف مالكلاىف ةردقم نوكي لظافلالا كلت ركذ مول
 ةئمهلانا5لءقوامهسفناال نيفرطلا داوم بكرت بوحو ه هرك دان مزاللانا ىف

 اعطق بيكرتلامزابف اهنم ننرخآ نيصانم عزياملاريع رومالا كلتنم نيسان مةعزتنمل

 ريبعتلا رثك الا لب اظفل اهيكرت كلذنم مزابالو ىنهمةئيهلا بكرت اهنم مزاللا 3 1

 ىق هيبشتلا ريتعيال هنال ةدحاو ةعفد ةئيهلا ءازحا ةظدالم بودول درفم ل

 لضافلا اذه ىلع هبتشا دق ةلحلابو ةيلاجالا ةظحالملا وه ريتمملافاءلصا ادصق ءا را

 كنكل اظفل اهبكرتب ىنعم ةئمهلا بكرت اذكو نيفرظلا بكرتب اظفل رومالا بكرت

 كيلعف بانذالاو لولا ليوطامالكتئش ناولاقملا هركذي. لوطن الف لاخلا تفرعدق

 اهلك لاثمالا نوكلو ىكاكسلا لاق باوصلاب !عاهتلاو بابلا اذهف اهانررح ةلاسر
 لاثمالانالف تاليثمت اهنوك اما البس اهيلا ريمغتلا دحمال ةراعتسالا ليبس ىلعت الش

 حارش نم ضعب لاق 4

 درفملاب دارملانا صيختتتلا
 امال ةلجلا لباشام مهدنع

 نا لاقّقح بكرملا لباقي
 ءاطغ نم كفلقلا دنع زاحملا

 ىلقعو ىوغل ناسف نفل اذه
 ازا ىعش ىوغللاو لاقو |

 ام دارملا نوكمف درفملا ف

 ازا ىمسو ىلقعلا لباش
 نيب ةافانم الف ةامللا ىف

 لبثقلا ىف ىذلا بيكرتلا
 ٠ ناحناىف ىذلادارفالانيبو
 ليثقلا .لمج معصب درفملا

 اذهودرفملايفزاجنا نماعسق
 ملم مرك تاه

 ىنازاتفتلا نيدلا دعس هلئاقال
 د

 هاب. هرس سدق ديسل اهلنا“
 ىنازاتفتلا نيدلادعس هلق“
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 دهن. هرس سدق ىناجرجلا

 ىذلا لجرلارخؤيفىا "
 مدهش هنا الالوأ همدق

 الجر رخؤيو ةراالجر
 ىرخا  ةرال .ىرخا

 وطخحم ددرتملا نا هلصاحذا

 ةوطخو مادقىلا ةوطخ
 سيلو مهوت م تفلخ ىلا
 وطخ هنا دارملال ب كلذك

 ىرخا هكرتيو ةرانةوطخ

 نسل مهونملا 0 امو

 ةروص لب ددرتملا ةروص

 ريدتف امدبامقرفو ريما

 دع

 5 ا

  ىقشقلاهسشتلا ق صدقو امهنم عزتملا ريملا عماجلاو نافصولا امهناددرتلاف ( ةراعتسالا

 هيوم

  745تك ١
 و سم سس سس سس ِ ب

 عيبرلا فما ليبخل نسحالذ هيف ليبخال هناعم ةيانكلاب ةراعتسا هناف عسرلل تابنالا
 دريملوىك اكسلاركذاملصاحاذه مبلسلا قوذلاهلبق الام كلذ نال قيقحلا تابنالاهبشي
 كاكفنا ىف نسحال هناالدربالف رخآلا نع امهنم لكك اكفنا ناكما ناين درجت الا كلذ
 ىف ناكمالا عنم ىاكسلا ىلع درب هناالا ءاغلبلاءالكىفكلذدرب ملو ةينكملا نع ةيلسحملا
 ايهبف لسحتلا نود رخآآ سعاىلا عا مزال ةفاضانكعالذا ةيلسخملا نع ةينكملا كاكفنا
 » ىناثلا 8 عحراف هيلعدت سعالاع كانه هلاح تف عدقتف عيبرلا فيا 215 دامو
 كورتملا(هبشملا) ام حرصملاماسقاناينهنمدوصقملاو هبشملاةبج نمةراعتسالا تاهسقتنم |

 هلوقك الوقعموا ىرن الباور اسوسحم ناكءاوس ( دوجؤماما ) اهم' حرصملاف
 (الوا) القع وا اسج هققحل (ةيقيقمف ) مالسالانيدىا ميقتسملا طارصلااندها ىلاعت
 ( ةفصق ىوقالا مسا قالطاةيقيقعلاف ) لانللاىف هدوجول ( ةيلسحمف ) ادوجومنوكي

 هبشلادجو ةفضلابدارملاو هش اوهو ةفصلا كلتىىا ( ابف فيضالل) ه.دشملاوهو

 نرقاك تف صولا ىا ( مزاللا ىواستىلع ) تاذوصوملاىا ( تاموزلملاىواست, لدبل )

 ةعاجت ىنعا فنضالا فدصضولا قاخلادب نب طب ) عايهشلل دسالاك) علا اذه ربع

 لجئرلا ىنعا فعضالا موزامنإ ىعدتف ذسالا ةعاج# ىنعا ىوقالا فصولاب ناسنالا

 دلبعم فعالا ىلع ىوقالا مسا قالطايدسالا ىنعاىوقالا موزام سنخ نم ع اههشلا
 نيفلتخم نيموزلملا نوك ى اكلاربتعاو فصولا ىواست نم مزايىتح هببشتلا قيرط
 ناسناورئاطك ةيعونلا ةيلكلاو ورمعو ديزك ةيصخمشلا ةققحلا معيام امدارا ةقشقحلاىف

 ىلع هيرادتسا ةحالمو هقارشاو هجولا حوضوىف (هجوللردللا ) ظفل قالطاك(و)

 "مهدقو ضيقنلابوا (دضلاب ةراعتسالا ) ةيحنرصتلا ةراعتسالا نمىا (هنمو )عام سابق

 ارخآلاب امهدحا مسا راعتسي نا نكيف امنم رخآلابزيضيقتلاوانيدضلادحا .هيبشت
 ايكع) سانتلا ةازنم ضقانتلاو داضتلل اقاخلارخ آلا سذج نم امههدح ا ناءاعدا دعب امم
 ننج ىفراذنالا لخدا مهرذنا ىا ( مبلا باذعب مهرشبف ) ىلاعت هلوق ( وحن اهلغوا

 'ةرامتسالانم نازعاو امني قرفلا دقو عملتلا ىف اذكو ه]ءراعتسامث مكمتل ريشبتلا

 7( نماعزتنم ).راعتسملا ( ناكاذاو ) هلوقصملا اهيلاراشا ةيليشقلاب ىمسم اىنقة يح رصتلا

 "ةعزتنملا ةئيهلا ىف اهلثمروما ةدعلريعتساوهيفرطىف ةزبتعملاةئبهل اداوم ىه ( روما ) ةدع
 "مهي ىذلا ىتفملاك( سالاىف ددرتملل ىرخا " رخؤيو الجر مدقب)كلوق(وحن ) اهنم
 ليبسيىلع اليثك ) ةراعتسالانم عونلا اذه ىمب ىرخاهنع محو ةران باوجلاب

 سيلودسشتلا قرطنع ةجراخةددعتملارومالاناةراعتسالا نم عونلا اذه ىنبموه ىذلا
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 ظل ىوس هناكرانم ”ىشب حرصيالف سفنلا ف هنشنلارمكدق هناوهو ضلال

 ةراعتسار عملا هببشتلا كلذ ىعسف هيهيشملاب ضتخع صاديشلل ترث نأب هيلعلدب ود

 لمعتسملاةينما ظفل ىهةيانكلاب ةراعتسالان نم كاكسلا ىلا مهضعب هبسنامشلاتل| يا 4
 بهاذملاهذهنم لكىلعو اهمسا اهيلعقلطا كلذ عموةيعبسلا ةينلل ىعداهنافالثم عيمسلا :
 ةراعتسالا ىف رك د. نامزلي هباهبشم عبسلاو اهبشم ناك اذاةينملان أنف ل والا ىلعاما تادار

 دقوه.هبشملاوهوهمزالرك ذب ىااربدقترخالاوهبشملاوهواقةحتامهدحاهببشتلا فرط“

 اهتيمست ف ةبسانمامدعمزلب ىناثلاىلعاماو ىريدقتلاو ىرقملا ميهيبشنلا ىفرطرك ذنات في "ا
 نيبهذملا نيذه ىلع مزليهنا لعىنءمالو اظفلال ةراعتساب سيل رعملا هيبشتلا ذاةراعتم "0
 قم الوةيلسخم ةراعتسا رافظالات ابثا نوكي ناو قيما هانعم ىلعرافظالا ظفل نوكين

 سوسحلاو لوقعمسا توملاةقيقحو سوس عصارافظالا ةقح نالت : |
 لل لوقعلل هتابثا نكعال ليلا. اذكو هناكما مدعل لقعلارابتعاىف لوقعلل هتاشا نكعال |

 رافظالا ةقيقحيهببش كلهم ليما تابثامث ءاعدااعبس ةينملا ليبخت قيرطلااماورك
 ىفانب قدما ىنمملا ف ةينملا ظفل لامعتسا نالف ثلاثلا لءاماو كا اكسلا بهذم وهاك ظ
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 سنج ىف هبشملا ]وجد ءاءدا ةراعتسالا اوه ىف اكساا هيلع لوع ىذلاوقحلا بمذلا

 ىنملابسحي ةيانكلاب ةراعتسالاف اظفلهإدمزالوا لوالل ىناثلا مسا ءاطعاو ىنعم هيد ملا |

 رافظالا ىنعا كالغالا ةلآ نم حيسللاه هل ليخي ثيح عبسلا سذج ىف ةينملالوخد ءاعدأ 1

 ةينملا رافظا كلوقك اهلا فيضت نأب ةبنملا ىلارافظالا ظفل تايئاوه ظفللا سلا ْ

 مزال ىلعلاد فل لقنل ةينكم تروساعاو اهرافظا ةبنملا تيشنا كلوقكاهيلا اهبسنتوا

 ىعسىذلاو لقتلااذهوه اظفل ةيانكلاب ةراعتسا ىعس ذا ةنقلا مزالىلاهب شما |

 ةفاضاتلقناف «ةينملا ىف لخملا حالا ىلااهتقيقتح نم رافظالا طفل لقثوع ةلس م ةراعتسا ظ

 ليخملا مالا ىلا رافظالا لققن تلق + ىلقع سا ىف ف رصت لب ةراعتسا تسيل ةينملاولا رافظالا

 ثيح نموةيلس ةراعتسا القتسم ليلا سالانوك ث محنه لقتلااذهو امطير

 جرخالف اراشعا فاتحمو ةقيقحدحاولقنلاف ةيانكلاب ةراعتسا ةينملاىلا هتعبتوهتفاض

 الك ناىلارحنادقف ماقملااذهىلا مالكلا ىهتنا اذاو# ايوغلالقن هنوكنع رابتعالا 5

 لك كاكفنا ىلا ىاكسلا بهذالما رخآآلا امهدحا مزاتسي له ةينكملاو ةيليقلا نما
 ملكتملاب هيبشلا لالا ناسنل هلوقب هلثمدقف ىناثلانع لوالا كاكفنااما رخآ آلا نع امي

 تامثاىفايكف ل والان عىناثلا كاكفنااما وه.ديبشلا لاما ىلاالزانانايداعقا

 أ نا ريا تفىعاذا الصضا ىدحبال لامعتسالا دعباهل ةيعبسلا ءاعداو ةراعتسا اه

 أ| ليخلامالا ةفاضانع ةزايعاهنالاهيف ةيتكملا رابتعا فان هنبشتلا حيرصتناذاذكب قنا م

 رس بدق رشا دسلا
 دع



 تفلددق لمح برئعي ال

 دلع لمحت دن وراهل تشم ىا

 حدلالمتحنتببلااذهو
 ةكرعملاماقمىف اهنال مذلاو

 ماقمىفو ةعامجتلا ليلد

 قالخ الاءوس ليل دةرشاعملا

 دم

 دقلو ## يىعاشلا لاق /

 دع اوصقم كربركش تقطن

 قطن اةياكشلاب ىلا ناسلو

 ناسل نم سلا ضعب ىفوو
 ةيحصلإ مسنلا ناالا لاقملا

 وهو ىناسل نه هلوق ىلع
 دّتعملا وهاك ةيارد ججارلا

 فنصملا نال ةياور هيلع

 نزولاةياعر لاثملاا د, دصق

 ضعب ىفام ىلعو عار صم هنال
 هم مارملااذه توفيوعمنلا

 حرصا احبرص ىعسفدعسا هإىطعأف ردبلا سنج نم هنوك ىعدامث ردبلاب - |

 الاوقاةيانكلابةراعتسالا فنا اعاؤ# مشرتلا ىلع لمح ملاذااهيلاناسالا ةيسنك لاخلا ىلا .

 ْ ”ي 1

 ل فراعتم ريغو افراعتم “ىلا دارفا لمج ءامداىلع ىا (هيلعو) كرتشملا ةنيرقك
 . اذ 4(+ يجو برض مهنيب ةيحتم)ليخت اهل تفلددقا/ليخو قدلوق هببشلا بابنم
 3 برضلاوهو فراعتمريغوهلاثماو كيلع مالسك فراعتم نيعنق ىلع ةحلا دارفا لعج

 ىا مبا (ميلس بلش هللاىتانمالا نونبالاو لام عفتبال موب ىلاعت هلوق) هيلع (و) عبجولا
 انالسوهو فراعتهريغو افراعتم نينبلاولاملا سنج دارفا لعمق هللا ىنانم ةمالسالا
 تباقلا ]اربا مصيف باقلا ملس اصلخعالا ادحا امكىش عفنبال ىنم لمينا زوجيو باقلا
 ظودنمراعتسم نم) ةراعتسالا ف (دنالذاو) ةراعتسالل# تايسقتلاوو ءيونتالب ةمالسلا
 ةرطال بسانم (مكح ) ظفللا ىا(هعبتب دقمث ظ فللاوهراعتسمو هش اوهودأ راعتسم وذي هبشملا

 ا ةنادبهبشملا) لوقتف هيدبشملاةهجنم ممسقتلا# لوالا ةعبراؤطماسقالاف ىا(ىهف)
 دهلو سنجلا ع ةلزنع اهنال ةيلشقلا ةراعتسالا ىفاك هيف لمعتسي ظفلب وا هسنج مساي
 ردي مسي ” وحن) هب هبشملا ركذي حرصتال ةراعتسالاب حرصم ىا (اهب حرصف) ريغيال

 0 ىا(هبصتخم كح )رك ذ(لب) 'هيدبشملا ىا (وه رك ذي ملناو) ردبلا مس
 امن اكةسشملا ىلا ةيسنلاب امه وا خا هب ضتخملا كحلا ناكءاوسةنيرق ريصيال ا

 نع ىكف 0 ركذ. (عم) ىاكسلا بهذم ىلع عيبرلا تابناكاققحم !سعاوا ةينملا

 ا يذبل ثيح 0 طمع لك لت ةعرص مل هدشملا نال كلذب تبمعممو ةراعتسالا نع ىأ

 د ب دوصقملا ىلع ةلادلا لالا تهبش ة(ء«ىناسل نم مصفا لاحلاناساوحن) همزال

 وتم ليلا اذه ىلع لاما مسا قلطامث هنيعب ناسنا اهنا ىعدامث ةلالدلاىف ملكت
 1 ايدل اذه هبش م 50 وهو ناسنالاو ةلالدلا ماوقد ىذلا ه.دبشملا مزالدل

 ملا كلذ مساىلا فيضاممت مهوتملا ىلع ىقيقحلا مسا قلطا مث هيديشلل ىذلا قتيقحلا
 1 الراس وناهتسشتاهنعىنكملا ةراعتسالاىفن 0 ةقيقحلاةدارانع ةعنام ةنيرق نوكل

 او ةدحاو ةراعتسا و ادحاو اهينشت اهنف ناف ةيقيقحتلا اهب. حرصملا فالخم

 ةيقح ىلع تناك لاخلا ىهواهيف هبشملاناذ ةدحاو ةراعتساو نيييشت اهيفنافةيلحملا
 90| قواهبق ةرامتسالا ةينكملافومزاللاوف هام اهيفةرامتسالاو هيبشتلا لة يراج
 هدفا ةبسنو ىناسل نم مصفا ملكتملا ناسنالاب ةهيبشلا لاما ناسلة يللا ىف لوقتف اعم

 0 نت تدل تشن ةملارافظا كلوقلثم و ناسا 1 ص روهجادهبلا تهذام لوالاةثالث

 7 11 ىهىلا ةدللرافظألا تابثاو الثم بسلا ظفل ىنعادنع توكسملا هيدبشملا معاوه

 روع هج سيرت  يوحح دووم

 لاب هذامىناثا# ف اثكلا بحاسراتعاذه وةبنلل اراعتسمهنوكو عبسلا ظفل نعةيانك

 |( بلم)
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 لامعتسا نم مزايالف (ناريغ) ءاعداو ٌةقيقح دسالا ىا (امهو ءامدا) دسالا ١ (ال ةقيقم ة

 لقعلابامهنيب قرفلا ىلا جات ىت> ةقيقح هلع واعف هلامعتساءاءدا دسالا ىف دسالا

 ىساننو(ءامدالل) مزالةعبرالا مزاوللانم (متركذام لكو )ايلقع ازاغن وك زل

 عرف نالتخا ادهنا لاقنم نسحا دقلو ةراعتسالا ىف ةغلاملا قل ءاضق * يش

 لعجال لبوأتالب اهسقنب ىنممءازاب ظفللا نييعتهنا انلق ناف عضولا ريسفلىف فالتخا 0

 ىنممءازإب ةظفللا نييعتدنا انلقناو ايوغل ازا نوكيف ليوأتب اهنال ةعوضوم ةراعتسالا|
 ازامجم نوكف ةعوضوم ةراعتسالا نوكي ليوأتالبوا لبوأتب نوكي نانم 0 هسف
 نم عونلا اذهل (رهاقلا دبع مامالا ددرتدقو) سماك ىلقع فرصت ىلع هلاتشال ايل :

 ةعالبلا رارساىف بهذ ايلقعوأ ايوغل ازاحم هنوك ىف ىأ (امف) ةراعتسالا وهو زا

 أ هانرك ذاموه ددرتلا ًاشنمو لبق لقعزاحم هناىلا زاحعالا لئالدؤو ىوخل زاجم هلأ ْ

 ةراعتسالا ف ىوغللا زاجلا نوكوه ةرات ايلقع هلعحم هداسع لعل لوقا عضولا 5

 قرفلاّتف رعدقو ض#« لقع هناال روك دملا ءاعدالا وه ىلقع نسا فرصتلا ىلع ام

 رك ذام لك ناك اذا (تلق ناف)ةبانكلابةرامتبسالاو ةرامتسالا نيد ر زاجل .
 (اهتدارا مدعىلع ةنيرقلا بصنو ةيدسالا ءامدا نيب علا فيكف) هلديدسالا ءاعد'
 نا ىعد) ريغتسملا ىا (هنا تلق) نيفانتملازبب عجحالا وهلهو ةيدسالا ةدارآ '؛

 مم شعبا ةوق ةيايهنو مادقألا مارح اهلىتلا ىهو ( ةفراعتم نيتروص دسأل

 عمال ةأرجلاو ةوقلا كلت اهل ىلا ىهو ةفراعتم ريغ ىا ( اهريغو) صوصخملا لكم

 نحن* ) ةراعتسا كانه نكيملناو ءامدالان م عونلا اذهىف (ىنتملا لاقاك) لكيهلا ك

 فدح نملا نم موق نحن ىا («لاجلا ص وحش اهل ريط قوف #8 سان ىزيف نبلم م

 هلوقل لاجلا اهب دارملاو ريط قوف مهتروص و سان سابل يف نينكاسلا ءاقتلال نم ن
 ءاعدأ لفل سن نم هلاجو نجلا 0 هتعاجو ةهسفل دعف لالا صوخث |

 سنج نم ىش جارخاىف ةبسانملاتاليوأتلاو (ةيفرعلا تالا ) ءاعدالاىا (هدّؤي
 | اذا ( دسا باها ىستك اره وهاعاودسأب سيل اذه) مهلوق (وحن) رخآآىف هلاذ دال
 اداراذا (ناسناةروصوف دسا وهاعاو ناسناب سدل اذهو) بذنع بره ادسا و

 امامدعو ادوحو ةعاومشلا عم رئاد دسالا قالطا ةحص اذه لعف دحا همواقبال انام

 | (ةنيرقلا ترك ذو ) ةفراعتملا ريغو ةفراعتملا نيتروصيىف دجوتىهو نيلاثملا نيذم
 ىلا قبيسي ىذلا (فراعتملا ىلع) دسالا (لذحب الثل) فراعتملا ريغ دارملا نا ىلع ةلا

 ةيدسالا ىف ىلع ةنيرقلالديالذا نييفاننملانيب عجلا مزليالف دسالاظفل قالطا دنع4
 ْ نيلمتحلادحال ةينبمو تازاجلا رئاسةنيرقك ةقيقحلانع ةفراص' ةراعتسالا 3 8 رققاقلل

 (ناغر ْ م(



 1 | نوكيف لإ :وأتلاب هدارفا نم دودعملا (عاجتشلان ود) ةقيقح (سرتفملاناومحلا عوضوم .
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 "الكل لام ةيادهلا ىسومو لالضلا نوعرفنيمضتك و قراعدعساو اردامئ مس كلذلف
 دسالاال ٍىوفلزا) زاجنا نم عونلا (اذه لبقمث ) داه لاضلكل ىا ىمومنوعرف

 | عوضوم هنأ ىلع لدتساو قيقحملا دنعوإ عوضوموهامريغىف الارعتسا| 0 داامعتسإ

 (نك) عايمشلل موضوم دسالا ناكناىا (الاو) لاقف هخوا ةعبرأب سرتفملاناودلل

 3 ةوق ةياغ ىلع ناك ن مف هلامعتسا ناك( و)تاذلل (امساالز ة ةفص مساىا (ةفص) دسالا ظفل

 ”ثيعف عايمشلل عضواذادسالا ظفلنال (ازاحال ةقيقح) مادقالا ةءارجةياهنو شطبلا
 مهل ةوطوم ناكول (و) ةققحن هنلع لفالا اذه قالطا محد فصولا كلذدبف دجو

 و هيبشتلا ىلع ةراعتسالا ىنبم ناعم ةقيقحهإ عضو ايف ذئزيج لمعتسم هنال ( امبشت ده

 , هل عضوايف هلامعتسال ةنيرقىملا جايتحاال هناعم ( ةنيرقرلاجايتحاالإ)هل اعوضوم ناكول

 ١ بصن نم ضرغلا نوكي نا مزلو رهاظ ىنعملاو ةنيرقىلا جايتحاال ملا ضعب ىفو
 "اهلج نع اهعنمال هل ةعوضوم .ى هام ىلع ةملكلا لج باحيا ةراعتسالا ىف ةنرقلا
 ظ أ |ناويحلل اعوضوم ناكاذاو مدقملا اذكف ةلطاب اهرساب ىلاوتلاو هلةعوضوم ىهام ىلع

 .ىا(اللقو) ازاحم نوكيف هلعضوام ريغىف الامعتسا عامشلا ىف هلامعتسا نوكي 8
 | ىظفل ىوغلال ىلقع ىونعم ىحاىف هبف فرصتلا نال ايلقع لب ايوغل ازا اذه س

 008 درط دسعم ةدارفانم اذرفهنوكو هيدبشملا سنجيف هبشملا لوخد ءاعداوهو |
 ا دانسالا ف قرفباك ةقيقحلاو ءاعدالا نيب قرشوةغللا بحاصالا زا هنوكبركحم لقعلاف

 ناو ىا ( الاو ) هلوقباهيلا راشادجوا ةعب ايراملقع ازاحم هنوكىلع لدتساو ىزاجما

 | هاعدا) لجرلا ىلع دسالا ما قالطا ىا ( كلذ نكي مل )ايوغل لب ايلقع ازاحم نكي

 8-59 و) ةينيعلا ءاعدالاو ةيرينل ىضتقي ىوغللا زاجلا نال عاجشلل ىا (هل ةيدسالا

 'هنكلهريغ هنال (دساوهاعا ىد آ,سيل) عامشلا لجرلاىا (هنا ةوقىف) قالطالا كلذ

 ١ نم ىلع عا سفن # سمشلا نم ىنالظت تماق (هلوق ىف بجعتلل نكي ملو) قافتالاب هتوقىف
 هيلع قلطيام نال هجو (سملا نم ىنللظت سمش *بجع نمو ىنالظت تماقإ) ىسفن
 8 راكنال) نوكي(الو) ىنمم هليلظتنه بجعتلل نكيمل انمدآ اصخش ناكول سما ظفل
 'ردبلاو اه رجاعم ليتنا ركيفكف#ها وقىف) نعاشلا راكتالوا بسعتلا راكنال ىا
 | دات اسرع ًارملا هدشتام ىهو اهرحاعم ىف ىا ( ءاهيف علاطت قو لكف ز
 ١ ىجل نكي اممدآ ن ناكول ردبلا ظفلديلع قاطيام: نال هحو هلنك يملا نكيمل هلوقمسا 0

 ٠ . ناتكلاءالبا 30 ناش ناىلعو ة هقضح ردد اهنا لع ىنم نجعتلا ىهن نال ىنعم حلا

 (ادسالا) وه ( هلعوضوملانا ) وهو ةمزالملا منع ةعبرالا هجوالانع (باوجلاو)
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 ةننملا اذاو «) هلوق (و )ماجا ىف كلوق ةنيرقلاو همسا هل ىطعا ىتح هسنح- ىف الخام, 1

 قح هيبشتلاف غلوب مثسوفنلا كالهاىف عبسلاب ةينماهبش ثيح (ءاهرافظا تب ا
 هصاوخ نم وهامو ه.هيشملا مزالوهام اهل ثينا متهسنجىف الحادو. ءتارقال 8

 ةيوعم ىلع لخدامهنعمللا ىضر لعن: نسح ناىور رافظالا ىنعا كالهالا ىف اصوصن |

 ار ,يرانييماشلا ىدل عب «دشناو ماقهآ رالف دوعي هنعهتلا ىضر

 ةمك لك ت يفل ااه رافظاثيشن !ةينملا اذاو 6#لاقو روفل |ىلعهنعهتلا ىضر نسسحلاهباجأف
 ىف هيدبشملا مسا ءاطعا ةينكملا و ةحرصملان يب قرفلاو بيؤذىبالثيبلا ا ذهول, عفنتال

 هيديشملا مسا هل ىطعينا نكع مل ىناثلا ىف هبشملاب حرصاملهنال ىناثلاف همزالو دول
 نع ةيحمرصتلاةراعتسالا زيقتل فاسلا فيرعت راتخاملانا ٍيعاو# همزال هلو

 ةسشدلاقرطدحا رك دب نالا ثبح ندا اسلاك رعت ناعم ف هرعتلا ىف ةب كلما ظ

 كاما كلذ ىلعالاد هب هيشملا سا ىف هشملال وخد ايعدمرخآ لا فرطاادهب ديرو 1

 ماسقا ضعب ىلع هقدصل عنامريعهنصملاهراتخا ىذلالبقو هيدي ملا صاخام هب ْ

 روص ضعب ىفدح ون ةغلاملانال هيسشتلاىف ةغلاسهلوق ه.دجالو دسا ديز وحن 4 7 بشتلا ظ

 نككيو *ىثب سيل عتتملا نال تاعتتملا ف ةراعتسالا ىلع هقدص مدعل عماجريغو 4 يشتلا |
 ريخألا دلو م وعم ادحاو املك ل عج”ىثلا “ىلا ل عج دا رملانأبهنع ؛ باجينا

 (ىمستو) هيلغلادلا ظفالا دوحو رابتعاب تاعنتملا ىلع *ىشلا قلطي امل هيبشنلا

 وهو ةغل ةراعتسالا ىنعم نيبو اهني اهدوخولىا (ةبسانملاناكمل ةراتسا) قول

 ظ

 ؤ
 ا

 رامت هداك ةلعدأ) ةدارقأ ب ًادرف هلعجو هيهبشملاوف ىلا (هيف) هبشملا (لخدا ثيع .
 اثلاذأ الاقرفالو هنروصضىفو هبنم راعتسملا ضر عم ىف هسرهظب ري (بوثا

 هدارقا نم دسالاب هبسملا عاجحشلا :لذرلا ل ةنيرصلا ةرا لاثم اذه 1

 :هبشملل (هددشملا ةقيقح راعتسا هبشملا ناكاذا) اهب عافتنالل اهدخاو ةيراغلا © تل

 ' هيسشسملا مس ا رامشسملا 00 ىجشف ظل نم ممْدِق وه 6 0 مسق ةرامتسال :

 أ ةينكملايف راعتسملانا اماو نصملا:هركذام دعاسيلا ى اكسلا ةرابغنأ ىلع هه زال مس
 "قاخ دالوعا (كيذاو) 81 هللاءاثنا الصفم * ىهعسف اهمزالوا ةبنملا 8 اها

 0 0 ةرامتمالا 0 : ةراعتسالا بم 0 هبدبشلا نجف

 ْ .نيضت( 00 ا ن نعذلا لاقتنالو دا ل 1 هل ”اكراصف د راش(
 من. طوغت ىا /



 رعش رحنا ىذلا علصالا

 بت هسش هددأ 06 رمدقم

 ىلا ءادن اع تن. اي هلوق
 تذي تناكو رابخل ا مادنأ سمعا

 عوجمللا نم سا ىبسمحا ودع
 ةصاخ ليللاب مونلاوهو
 نع هتوكسو هنوكس داراو

 هلل موللا
 دعباعزاق سأرلا نعزيم ىلا“
 هلوقىفاىدعب ىنمع نعف عزنق

 قبطنع اقبط نبك رتل ى اعت
 مب. ليقاذك قبط دعب ىا
 معلا ايا ىنفا ى هانفا هلوق

 بن. © هرعشوا
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 1 :ءااو فرصتلارامههدحا ةيهشفءاءدالا نم عون نع كفن.ال اضياىظفللا فرصتلانا

 بارطضا نع خعال اجلا تاهسقت ىف صملا مالك ةاججابو ركحت ظفللا ف فرصتلاب رخآلاو

 ءالع ةعاج هيلابهذاع زواجي ملث.ح ةيسدالا مولعلاقئاقدبهتطاحاو كاكسلارد هللو

 فاطع(مدقتم نماماو) هلوق رودصلات اذب مبلعهتلاو رومالاتاثدخو مكلاياو ةيسرعلا
 خو مالا ن خد معقاولا لمسملل ليصفتو هسشتلاىف ةغلام هبعدب نمت هلوق ىلع

 عسرلا تبنا وحتفىا (وهف) عسرلانم لقبلات ابنا نادقتعي ن منا لوقيف اذام دقتعملا

 لع واىوفلزاحال عقاولل هتقاطممدعل (ةيذاك ةقبقح )دقتعملا ادهنمىا (هنم) لقبلا

 نوكلد و ىا (كلذا و) رخآ رابتعاب ةقيقحورائتعاب ازا ”ىشلانوكيناىف روذحالو

 ةيعدب نع ردض اذا املقع او هدقتعي نم ردص اذا ةبذاك ةقيقح عسرلا تياوخح

 ليلدىا (تبثالا) زاحموا ةقيقح هنانم (مركحت) عيبرلاتبنا وحن ىفىا 0 محال)

 «ىد رابخلاما تدعصادق ( فلا وال وقزاحما ىلع لمح ف ) لاحلاةقيقح ىلعلذب
 هاو ىواتالاع تناي #9 علصالا سر كىسأ ار تارنأ نه 8ع نصا مهلك ابن ىلع

 ئ اى انزنتسأرلانع زيمىا (ىعرساو ا ىئطباىلامللا بذج-. #عزاقنع اعزنق "هنعزيم)
 ىلالابذجوبيشلاببسب زييقلاداراو رخآ عاق نع سأرلا ىحاونىف اعمتجم ارعش
 اذهل الوقمىا الاخوا كلذاهل لوقملا ىا ىلابللاة فص ىعرساوا ىئطب ادلوقو زيم لعاف

 ألا تح (ىلطا سمشللهللا لبق هانفا ) تيبلااذه لاق ىتخزاحماب كح ملىا (لاق ىتح)
 هلاقام رهاظد.ر بال ىعاشلا ناىلع ليلد هللالوقىا هللا ل بقهاوق## ىبج راف قفا كاراو
 ”داقتعاو ىلاعتدتلا ىلا: ءانفالا تانثا ليلد,زاخملا دازالب نامزلا ىلا زيمقلا ةيسن ىنعا اناس

 | اقوه نابلازعوةب الاد وصالا نم ثلاثلا لصالاهءاشالل قلاخ ىلاعتمللا نا
 ةعاخو ناتو )ةروهشملااهماسقاىلا اهل( تاويسقن 3 نابج الاى ناله هيد + هفو

 لئاقلا (لبق) ةمدقملا ىه ةراسلا هدهىا ه4 ةمدقملا فاس ةقلعتملا فلوق رجس نانا

 سلا ىفةغلام «عرصلا 5 ةراعتسالا ىفاك (ءىغلا “ىلا لغح ةراعتسالا) فلسلا نم

 رقنم انههدبالو ىناعدا هيديشملاو هبشملا داحنابركحلا نأب ةراشا لعملا ظفلؤو

 7 1 ةيدسملا مسا ءاطغالب وو لا ءاعدالا سيل ةزاعتسالا ذادعمساب هتيمتثوهو رخآ

 حت ءاعدال ةّنمغب هبشملا مساد, هبشملا مسا لمجيو دب هبشملا مسا ”ىثلاب داري هيلعءانب

 ؟(هيبشتلاف ةغلابم ىشلل) ”ىثلا لاس نا ا هنفام قحالو امهناولدم

 ادد 0 تا خللا ف ايقوكلا هللا و ا

 م 1 23 "حو
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 عرفتم هللا دبسالا ظل لن مث فراعتم ريعو افراعتم نيوسق كييف دا

 لقنلا اذهف ئىاعدأ سعا هنال ةراعتسالا ىنم وه لقنلا اذهو عملا ىف لقتلا

 لقتلاب ) ىونعملا فرصتلا # عبارلا تازاجلا :نم ةراعتسالا .ريغ ىف نجوالا /

 ارصت اضيإ هبف ناف ) هيبشتلا ىف ةغلابم هيعد نمم) ردصاذأ (عيبرلا تبناوحن بكذا

 (رك ذي مل) بيكرتلا ىف ةراعتسسالا ىا ىنعملا بسحب بيكرتلل لقنلا ىا ( اذهو) يومَ
 زاجوه لهنا ىظفللا ىبكرتلا لقنلا ىف (مدقتملا فالطا دي و) ةموقلا بكف

 رهاقلا دبع ميغلاو ئزارلا مامالا هللا بهذاك ىلقعوا ضعبلا هيلا بهذاك ىوغل

 بسح بيكرتلا ىف زاحلا نيبو هني قرفلاو كاكسلا هيلا هذا ةيااقلا راما
 اذه ىفو كانه سا هيعدالو عيبرلا وه تبنملانا دقتيال ظفللا ىف زاجناىفنا ظفلا

 ىلا تانالا دانسا نوكف عيبرلاو ىلاعت هللا نامست تاينالل قيقا لعافلانأ حدب

 لوالا ىف ىنعملاىفزاجلاو لقنلاو قيقحلا ءانعمىف لمعتسم لففالاذليوأتلاب قيال

 نأب اضيا ةيانكلاب ةراعتسالانع اذه زدتو هيلاهدنسيمث ءامدا ظفللا هلاموه هيلا د

 ى اكسلاهرسفو بذكلا نع زيقبل لبوأتلادبق هفنورتعب ىلقعلا زاحملل نيتشملانأ 1

 كورتملا هللا دنسملاب هبشو قلعت عون روك دملا هيلا نسل نركب نأ مهيه ذم ريبيشلا 1

 ىخالوراتخلا رداقلاعمدنا رودك امدعو ادوجو عيب رلاعم تابنالا نارود ثيح

 ةلجخا ىف لعافدنا ديش لب تايئالل قيقحلا لعافلا وه عيبرلانا ديشب هيبشتلا ع

 هيبشتلا ىلاهل آملب عقاولا ىف قيقح لعاذهن ا ىعددال قيقح لعاذهلنا عدد نم اذكو تفرعا
 نم :ىعدد سعالا ةياغ هلوهامدنا ءاءعدا نيبهدملا الكف دجوبف لبوأتب وهدنا ءاعدا مث

 لعافلاهنا عدد صملاو تابنالا ةيصوصخ ىف قيقا لعافلا ةلزتع هنا ىلقملازاجلا تب تح
 تسيل هيلع عرفتملا لقنلا ذا ىلقعمعاىف افرصت ءاعدالا اذه لحم وقلاف اقلطم قي

 ادهدرحمنا داران اف ىنعملابسحم لقنلاىف افرصت هلع صلاو هققحت تف غاك ازا َ

 ظفللا شب رمتىف اوامعتسا ثيح ظفلانم مسقزاحلا ذا كاذكس لف زاخلا نم مسق ءاغدال
 كلذف ىنعملا ف فرصتلاب قويسمهنا صالاةياغ ظفللا ف زاحللاو و زاجل ىنبمهنا داز زانأر

 تفرعاك زاجع سيل انهه ظفللانا ىلع اهنع اهزيقل هجوالف تاراعتسالا عبج نأ
 ىنعملاف فرصتلا درحمنا اوأرو ىوغل زاجع سيل ظفللا اذهنا اوأرامل موقلانا ,

 ىونعملا ف رضتلا لبق نم هلم روك ملا ءاعد الا وهو ىنعملاف فردا ةراثدن 5

 ريبخ كبنكل ىظفللا فرصتلا ل يبق نم هامجف ءاعدالا نودي ظفللاف فرصتي نال

 | صصص سس

 :ناىعدد ىناثلا فو ءاعداالب هدنعام هنم مهفيل هدنع سيلام ىلع لاد لفل 0

 ا ا/لق اذك اذهف الخ تايئالادنلا كيم ه.هلاهيبشت انقيقح العاذ عيبرلا روصتي |

 ازا انهه  ةنيئكرتلا ةثيهلا لعحال ضملانإ الا ىلقعحاىف اذرضت هوم“ ايوغلهلعلا)

 لاقدنأ فنصملا نع لشن 4

 ةيعست هيجوت ىف هجوالا
 ةلاقام ةياتكلاب ةراعتسالا

 اذهىف هتلاسرىف ىنارحلا

 وهو ديرجتلاب ةامملا نقلا
 نا ملكتملا دارااذا لاش نا

 قيقحلا لعافلا ريعتسي

 هيداراو قلطا ولف عسررلا
 ةحرصم ةراعتسا ناكل عي رلا

 هنع ىنك لبهب ظفلتب ملولف
 همزاول نم اًمزال قلطانأب
 لقتل تاينالا وه ىذلا

 ىذلادمو زلم ىلا هنمنهذلا

 نم ةيانكلاب تناك عيسرلا

 نعةحيرص ةيانكةقيقحلاب
 ةروك ذم ريغةردقمةراعتسا

 وهو ىاكسلا هركذامال
 بسح ةينملا ناكامل هنا

 عابسللا سنح نم ءاءدالا

 قلطي مل املو ةراعتسا ناك

 لياحبرص عبسلا ظفل هيلع
 ةفدأسع ىه ىتلاةنملا مسأ

 نوحي هأوعد بسحب عبسل

 ميبرلا ىف اذكو ةيانكلاب
 .ةيانكمدعل قيقحلا لعافلاو

 ىرتاكتافلكتدوحووديف
 قامركلا لضافلاهرك ذاذك

 باتكلا هحرش قهللادجر

 و

 0 لالخا ندلا



 حاضيالا بحاص ضرتعملا
 م

 ىنازاتفتلا نيدلادعس ٠7
 ىاحرجلا فيربثلا ديسو
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 ا( 0 ااه و ساوو اهي لجو هارت( انا ك2 زب فرتعتلا ىك(نوخزل ال

 | كلذنم قابلا زاحم هناف (مرساب صيصختلاب اب ) ةدايزلاب فرصتلانم ىا (هنمو )

 || وحن( درفمل لقتلاب ) ىودعملافرصتلا 6 ثلاثلا 98 ئتقتلا ليلدلاو سملاو لقعلاك

 قمل

 هضرغ قلعت تابنالا ناشب ىنتعا هنكل هريغو تاننالا هل تيم تح راتخلازداقلاوه
 توات ىلع لد, نيماقملا رباغت نكل ىكاكسلا ةقيرط كولس ىلا جاتحم كلذب
 ١ نابتعالا ناكما نيب ناتش نكل هاعداام رابتعاناكما هاعدم ميلست نم مزاللاف نيمالكلا
 ١ اهدحا 6# هوجو ىاكسلا هنلابهذام لعمهضعب ضرتعاو#راكتالاب هفالخ قلت نيبو

 ' مدع اهيئاثو#ةشيعلاال اهبحاص ةيضار ةشيعىف ىلاعت هلوقىف ةشيعب دارملا نوك موز
 مالا نوكيال نا اهثلاثو #هسفن ىلا ”ىقلا ةفاضا ةلاحعسال متاَص ه راهن ىف ةفاضالا ةحص

 عسرلات بنا وحن زاوح فقوت اهعنارو#ناماهاي ىلدقواف ىلاعتهاوقىف نام اهلداش الاب

 ا افتا ةيفتتم اهلك مزاوللاو ىعرستلا نّذالا ىلع ىلاعت هللاوه قرقحلا لعافلا نوكيامم

 اأ م ىلع ةقبقحال ءاعدا هددبشملا وه ةيانكلاب ةراعتسالا ىفديشملانه دارملانأبا/تبجاو
 ١ ةاخادو اهبحاص ةروصب ةروصف نكل اهتقيقح ةشيعب دارملاف احرص همالكنم ع
 َ ماسحتاب اهلك دسافملا عفدناف اهريغف لاخلا اذكو ةنيرق بصنو ةغلابع ءاعدا هسنجىف

 || ىنمملاف "فرصتلا هوج و 8 تافلكتلانم اهعندو هوكتراام ىلا ةجاحالف اهتدام

 || ىنمملاعو ضوم ظفالا نوكي نا وهو (: ناصقتلاب ) ىونعملا فرصتلا  لوالا
 | نوكينأ دبق عم ةفشلل عوضوملا رفشملا قالطا ىا (رفشملاك) هنودب لمعتساف دبق عم
 | وه دارملا نا ىلع ةلاد ةنبرق عم رفشملا ظيلغ نالف لاقيف اقلطم ( ةفشلل ) ريعب ةفش

 || هريغو سرفلا فنا نم  نسرلا عضوم وهو ( نسرملا) قالطاك(و) ديغال ةفشلا ظ

 ||| ءزجلا لكلا مسا قالطا ىا ( وهو ) ةنيرقلا ةنوعع اقلطم ( فنالل ) تانوسرملانمه
 ]| نال( ايونل وسال هناكم نع هتيدعتل ( ازا هوعمو ماعللصاخلا مسا قالط )5
 || همايقل ( ديقم ريغ ) لقملا كحال ةفللاو عضولا مكحب ىلصالا هناكع هصاصتخا
 | سانال ىتاعملاىف عمو سبحو تاوذلاؤدساو ثيلوحن لآملاب نيفدارتملا دحا ماقم'

 || وحن ( ةدايزلاب ) ىونعملا فرصتلا *«ىناثلا# الآم توافت ريثك ىدجال لهس ديقلا

 1 "ىلا مسا هيلع قلطيام لكن مال ( اهلثم ىنؤيام ىا ”ىش لكنم تينواو )ىلاعت هلوق

 ' ناكل لبقدن "اك هرب دقت لاقدقو ) صاغلل ماعلا مسأ قالطا ) هلوق ىناثلا هريخو

 . ماعلل ضاخلا مسا قالطا هليقامو صاغتلا ماعلا مسا قالطا هنال. لاقف هلبقام سك

 | لمج نأب هنلا انعم لقتل لب عاجمشلا ىلا دسالا ظفل لقنبال ( دسا مالا ف

 11 ٍ (دارفا)
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 نيتققح هأ م ا و هنن موكحلا نوكينااما نهيلع دبنعالروص عبرا نيب نزاحلا ددرتي

 موكحناوةيعضو ةقيقح هدموكحلا نوكينااماف نيبعضو نا وككل] اماو نيتيعضو |

 يحا'ةيناثلاو#لقبلاعسرلا تينا ىلوالا لاثم#ءاذهنم سكملاباماو ايعضو ازاحم هل 1

 ضرالاعسرلا يحا ةعبارلاو#«نامزلا بابش لقبلاتبنا ةثلاثلا و نامزلا بابش ضرالا |

 تلق ةيعضو ةقيقحال ةلج هلوا هب موكحلا نوكينا زوحي تاقناف سايقلا اذه لغو |

 لكن وكينأب ماسقالا ديزيف كلذ ربتعا اذااماو نءدرفم اهافرط نورك لل مالكلا |

 رخا ماسقا كانهتاقناف نيملقع لب نييوغل ازاعالو ةقئقحال امهدخاوا نيفرطلانم |

 ىاكسلا ( لاق ) كاكسلاو فنصملا دنع ةقيقملانم وه تلق ةيانك نوكيا لاقحاب |
 عيبرلا ىعدا) ملكتملا ناك ىا ) هن اك .ةيانكلاب ةراعتسا) عيبرلا تبناوحن ىلا

 ىلع راتخلا رداقلاب عيبرلا ةيبشتىف ةفلابملا ةطساوب. هتروصب هروصو ( ايقيقح العاذ |
 ةنيرق عيبرلا ىلا ر احلا مزأ ول نم وهن تلا ثراسنالا ةيسن لمس ةراعتسالا ىنبم هيلعام .

 ودعلا ةعزه بابسال ريدملا ريمالان ا دنجلا ريمالا مزه وحن ىعداو ةرابتسإلا |

 هن هشملا مزاول نم وه ىذلا مزهلا ةبسن لعجو مزاهلا ركسملا نع ةيانكلاب ةراعتسا |[

 هأ وشى اكسلا ىلا بهدملا اذه بسناعا فتصم لانا رعا و 6 راعتسالل ةْنيرقريمالا ىلا. 1

 عاجرابه زاجلا ماسقال اليلقت هبلا بهذاعا ىكاكسلا لعلو هدنع ىضرص ريغ هنال لاق. |
 اضياكلذإ اهيلا ةنعبتلا ةراعتسالا عجرااك ىوغللانم ةب ةينكملا ةراعتسالا ىلا هنم ىلقعلا ْ

 دوجو قلعت .رداقلاب عسرلا هيبشتناهللادجر رهاقلادبعزهشلا نعل ةناع دودسدنكل
 ةهجلانع ةرابعوهاعاو اهوكو فاكلاو نااكب داش ىذلا هببشتلا وه سيل هن لعفلا

 ةبشانل وق لثموهوهبلا :لعفلادانسا ىف رداقلا مكح عبرلا ىطعا نيخ ملكنملا ىعا 0

 عيبرلاهيبشتعسرلا تي اىف سيل هنا همالك لصاحؤ رينا بطنو مسالا اهب غفرف سلبام

 ةسن ىفههيدشت لب هل هنراعتساو هسنح ىفهلوخ د هءاعدا هيلع ىس نا ن ع : ثيحر داقلاب . ||

 همزاول ضصخا تامثا ةننكملا ةراعتسالاىف ربتعملا نإ مست و داحالاو قلخلانه |

 ةروك دملا ةراعتسالا زاوح ميلستدعب لوقنانا ىلع ىاكسلا هسلا بهذام:داسفا رهظف.5 ظ

 نا ءاعدا هسفننم دجيالا نام عسرلل, تاينالا تينا نما عي هسفن نم فصنانمنا | :

 المضف همزاول صخا هل تبث ىتح هدا عبو رات رداقلاوه هنيعب عيسرلا ا

 تابنالانا لوق نأ تابنالا ةصوصخ ىف راتلا زداقلاب عيمرلا هيبشتلب تابثالانع |[

 عيبرلا ىلإ هداتسسا مق ها عسرلا ىف ناكناو راتخلا رداقلاو عينرلا نيب كرتشم [[

 هنيعب هنأ ىعداو عيبرلا :ناثب ىنتعانم من ليوأتلا اذه هلوهام عيبرلا نوكيف ها
 رقع اي

 | هللا همزاول صخا تابثا مزال روكذملا ءاعدالا هف ناكولو .طقف هبلآ تابنالا /

 قااكسلا بهذ لاق نمو

 اعارارتغا هملا بهذام ىلا

 دقدنا نهفاشكلاىف لاق
 ءاششالا ذه ىلا لعمل | دنس

 ريغىه ىتلا هتاسبالم ىا

 زاجما قيرط ىل_علعاسفلا
 اضملكلذو ةراعتسا ىيسملا
 ةسبالمىف لعافلا اهتاه

 لجرلا ىهاضياك لعفلا
 هلراعتسيفهتءارحىف دسالا

 فاشكلا حاص نا الام“

 دانسالا لاقتنا هسثتدارا

 ةراعتسالابرخآ ىلاهلحم نم

 اذه ناال ةح الطصالا

 1 رئاهقن ةيونل .ةرامتسا
 نال ىاكسلا لع نعطلاىف

 فدنحلا نم هفحرد نم

 اهث طروتي فيك لضفلاو
 2 فاشكلا رهاظ نم مهفل

 ءإنم ىلع خي نانمرهظادنا
 دن باىندأ
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 قالخ رخل جراخ كلذف جورتلا نراشامو ليوأتلا ديقت جراخوهفليوأتلا نراقنملام
 فالخ هنا تلق ناذ ةقيقحلا هلخدنف بذكلا نع هحرم جو 2 نال د دنغام

 :اادنعام فالخ هلوق لمح النا ىنيتيف رهاظلا بسال ةقبق ماكتملا دنغام

 53 ناكو ارهاظ احورسع ناك امل تاق .لاخلا رهاظ ف م لإ لع

 ىفانف داقتعالا لع فوقول!ضرفاماو ارهاظ ماكتملا دنعام 1 2 امفخ اسعا داقتعالا

 ةدافاب فيرعتلا دققاعاو لاحلا ةقيقح نيش نا ىلا فقوف : عقوذا اذهو ججوزاا

 رداقلل عوضوم تبنانا ضرف ىلع ىوغللا زاحنانع ازارتحا عضو ةطاسونال فالحلا
 بكترانا اهريغعضوو ةغللاعضو لميا ريكتتلا ىلع عضوةطاسوب لاقاعاو سمامراتخ ا
 ٍ قع !فيرغتهنم فرعيوىلقعلا ز زاحما فيرعت ىف جملا 17 لصاح اذه كلذ

 لقول لهاجلا لوق لوخد موزل !سنال انأب فيرعتلا اذهىلع ضرتعاو لمأتاب ةيلقعلا
 لوأتلا نم برضل هوم ةحورا ملكتملا دنعام فالخ هلوقلدد لقعلا دنعام فال

 سفن فام فالخ لقعلا دنعام فالخب دارملا ذا ةفيلخلا ىنك جورخ لس: زال اذكو

 | دتءاف نءاح نءديق' هقازع دحاو 'ىث جارخا نأ لوالا:: نع بحاآو سغالا

 جارخاو هجارخا ديف لوأتلا ديقو ريمالا مزه وحن لاخداو لهاجلا لوق جرخ
 أ لوالا ىلا كرتشملا دانساناالا ىرخاىف اكرتشاوةدئاغب نيدنقلا نم لكدرفتدقف بذكلا
 الكت [لقع لقعلا دنعامفالخ كلوقنم ردامتملا سيل لوقا هنلا اهدنسا كلذلذ ىلوا
 اًديق رابتعا نكعال ذئنيحت لقعلا هليقالاملب هنيعب ملكتملا دنعام فالخم ىتعم هنال
 دعا ض رعت مل فاضملاناالا ضارتعالا عفدناف ىرهدلا لوق جارخانع الضف لوأتلا
 اا لاطبالا ةرئادإةعسؤت ردانملا ريغلا ىنعملا لاقتحا ىلع ءانب فيرعتلا ماظننا
 ىناثلازعبسجا ونايبلاب مهاد وكلردابتملا عملا لعلاطب الا در وادناالا اكتمل لمع دنعام

 بذا وكلا لقعت ن اكمال صالا سمن ىفام ..عاوهو هدنع ل صخام 3

 دل ىرهذلا لوقناكءاع ىنخحالوةسكلا ىدكهسفن ةفيلخلانا لقفلادنع لصحماع رف

 1 ىعدب ضقتل دربال نا مزلبف بذاوكلا عي لقعلادنع ل صح امنال لقلاادنعام فالخ ىلع
 1 ه ةملا فاضملانم ردات فالخلا 6 نكل بداوكلل اماع ناك ناو: لمعلا دنعام
 نأ هيلع درب هناالاءدنع عتتعالاملقعلادنعاع دارملانأبىرخادنعبجا لقعلاهيضتريام
 ةقيلخلا ةوسك" عانتما ناذ فيرعتلا اذهىف ربتمملا ىداعلاال ىلقعلا عانتمالا نم ردابتملا
 صن اةهمضترن و لقا هليقام لقعلا دنعام فالخي داربنا باوجلا ىف ىلوالاف ئداع

 كنا لثع دملا ضقشالف بذاوكلا لخنديل لكشملا دنعام ىلا هريغت مزليف بذاوكلا
 َّ مكملا ءامدتساو ركشملا ىل !ا هعوحرل زاجلانا وهو ”ىشانهه قب 6 لقبلاعسرلا
 ازال ىنضولا 2 يسرا يقلل امم دحخاو لكن وك لاقحاو 0 د

 0 ظ
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 ءدقتعبال نع رداصلا لقبا ولا: تنبأ وحن ىلا (هنا) ىزارلا مامالا لئاقلاو (لقو

 هللاوهو للصالا ناكمنع تينا ىلا مركعلا ىدعتل (زاحم) هيبشتلا ىف ةغلابم هيعدأل

 عضولانال 7 ولابال نهذأاىفالا سيلهلوهام ريغىلا دانسالا نال ىوغلال( ىلقع) ىلا

 هللا هلاكراو هنازحا فرشا مسال اقالطا زاحملاب مالكلا فضواعاو تفرش 11 ْ

 | (هدنعام مهفيل) هدقتعاام ريغ ىنا (دنعام ديغ اك هيعدبالو هدقتعيال نم (تبثاذأ
 رهاظلا وه ىذلا هدنعام ريعنع ىا 8 سا دامو ردقم وه ىذلا ةقيقحلان ٍْ

 ازامن وكيال هنود ذا ةنيرقلا ةطساوب قيقحلا دارملاهنم مهفيل لب ةلاصا هدا د
 نال كلذو ( ةنرقلاب بذكلا نع) ىقعلا زاحلا (زيتو) فنصملا لاق اذاو ابذ

 ءاوسكداقتعاف هنلاوه بشام نوكيناامإ:نهذلا ف ةنلاثدحلا تنس ا تان د ظ
 ءذهف الوا عقاولا قباط ءاوس كداقتعاىف هيلاوه بسن.ام نوكيالوا الما عقاولا قبا ١

 ةقيقح طقف داقتعاللو ةقداص ةقيقح عقاوللو كداقتعال قباطملا ظفللا ماسقا ا :

 7 عقاولا قباط ءاوس ازاحم ىمل ليوأت ناكنا داقتعالل قباطملا ريغو ةبذ

 هفالخ عقاولا نا ٍيعنافابذاك ىميلبي وأن نكيرلنا و ابذاكن وكف قباطي ملوا اقداص ازا

 مهقىلا ةبسنلاب ةنيرقلا نع ةرابعوهىذلالب .وأتلانا رهظف اًساطةالاوايدع اذكى

 راص عهاسلا نع ايفح ناكامل داقتعالا لاحنا مث بذكلاو زاحلا نيب زيملا وه باخ ْ

 ىلقعلا زاحما اورسف كلذلو داقتعالا بابىف ملكتملا لاح رهاظ هققتح ىف >6 راد 1

 ةدافالوأتلا نم برضل هيف مكلا نم ملكتملا 3 فالخ هيدافملا مالكلا وه مهلون

 رهاظلا بس# هداقتعا فالح ملكتملا دنعام فالح داراو عضو ةطاسوبال ف فذ ّ

 تدب اىفاك لقعلاهبف ىنكيدقلاحلا رهاظ ىلع عالطالا نامت داقتعالاةققح ىلع عالطاالا

 عقاولانود داقتعالا رادملا لعجاعاو ةيمكل اةفللا ىكى اك ةداعلاب ناعتسيد قو عم :

 نمؤملا دنع عقاولا فالخب هنال ازا عوبرلا تبا نمؤلل ىرهدلا .لوق نر 7

 عقاولا ىف نكميدنال ةقيقح ةبعكلا 0 ىسكو حن نوكي الثلو قافتالاب ةقبقح كلا

 : رهاظلا بس هلاح فرعيملام زاجلا لع مكحنال ملكمملا دنعام فالخ ديتعملا نب كلل ظ
 هفلاخعام لك ذنيح نوكيذا لقعلا هتفرعمىف ىنكل لقعلا دنعام فالخ ديتملا ناكو

 ىعسال دناؤ ىدملا ب ذكلا نعدمز رجتبل ل وأتلا نم ب رضا لاقاعاو ةقيقح ةقيقح هقفار وبواز

 نوكي ليو اتلا نراقن ا ىدجلا ن دكلا نام مث ملكملا دنعام فدا اديقمامالا وكما 1

 ]| هداقتعاب سحاب ذكمت وكيع مماسلا عطا ل وأ:نكيملناو ليوأتلادبقب ج رالف ازام
 ١ بس ةقيقح كلذفدجو ز لب هداقتعا بس ايذك هنوكل ع عاطيملنا و اضخابذكتن وأ

 نام ىدصقلا بذكلاف .* رهاظلا بسن ماكتملا دنعام فال ج رخيف لال

 (ناع) 3 20003

 1 منت 0 تاج تعس حا ستح + هديسسسسوو دعت عشت ةنهخ ص
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 زاحلا نوكين اي ىعملا ىفاما ليوأتلا كلذواناذك ناكلالاو ليوأت نم ديالفةقيقح لعافلا
 3 ذهاذهو ائافلالا تاموهفمىفال هئلاّةدنتسم ىهامريغىلا ظافلالا تاموهفمدانساىف
 0 ءانب هفالخ فنصملا نظناو رهاقلا دبععشلا ب هذهيلا وىزارلانيدلا رخآ مامالا

 مب عسرلا ىف امافظفللاىفاماو رهاظلا ىلعداج فنتصألاو داتسالاداراو مالكتاركذ

 اكسلا بهذم اذهو هفرعتسال فنصملا هل ةيلسلاال ةيانكلاب ةراعتسالا

 د اذهو ىداعلا بتسلل انهه لمعتسا قيقحلا ببسال هعضو ةركنأت تبناىف

 هأالاق رهاقلادبع عشا بهذم هنا نظو فنصملاهرك < ذاكبكرتا|ىفاماو بحاحلا

 ثاذ ةانرصتاهنا قحلاو بهاذملاهذه ركذدعي لوصالا ف بحاملا نبا رصتخم هح رشف

 8 دحاو ول ١ لوقت نحنو ملكتملا دصقرملا رظنلاو نكمت لكلاف اهبف رجالو ةيلقع

 برضلاك حراخلا فد وخؤملا ثدحلاور أك سنجلا مساودب زك علان ا كلذ قيقحتوريغال
 هذه نوكيآل كلذاف اعطق ىجراخلا ىحالا ءازاب ةعوضوم ردصملاب لصاحلا ىنمع ىا

 4 ةردصلا ىلا تريم! هذلاق دوحؤولا تَدحلااءاو تدكلاو قدنمال الق ازيخ
 البشت وه ىذلا لمفلا هيف ةبسنلا لخدباموا فرخلاك ةضحلا ةبسنلل عوضوملا اكو
 ْ لارض الاءازإب ةعوضوءاهلك تاقتثملاو تافصلا نم همكح قامو تاذلاىلا ثدحلا
 1 ابق ةهج ىلعام تاذىلا نهذلاىف تابنالا ةسن وه الثم تنال هاعوضوملا ىنمملاف

 لعافلا نوك مهدنع زاحلب الؤا ةءلعافلل اًحلاص ناكءاؤسو الوا اراتمم ارداق ناكءاوس

 رادم ليديز تاكامودعموزوكلا رسكناك مقا ولاىف الباقو دنزبرمدك عقاولا ىف العاف

 كلاصوا اراتخم ارداق تاذلا ناكناف ه.لعفلا مانق ةهج ىلع تاذ روصتىلع لعافلا

 ت اق تبنانا رهظفةلوأمواةبذاكفالاوةلوأمريغةقداصة قمح نوكي عقتا ولاف تاينالل |[!

 هيدمابق ةهح ىلع نهذلا ف تاذ ىلا تاينالا ةيسنىف ةامعتسم اهنوكل ةقيقح ةقيقح عمرلا

 3 : عيبرلا تبناىفةيسكرتلاةئيهلا اذكو ليوأتىلا احاتحوا هسفنف انذاك ناكمراو

 قاملاقباطم نكيملناو ه.دمابق 3 عافانا ف دعلا ةسن ىنعا هلىه تعضوامف

 0 د عمرا تملا نكي كانه ةريتم دول عاولا ةشاطم تراصولو ليوأتالن عقاؤلا

 ناو اقافتا ةققح هنأعم لهاجلا لاح وهاك ة ققح ةققحا ليوأتالب ه.دمايق ةهح ىلع هروصت

 ةيذاك ةقيقح ةةوسدولا دنع عسرلا تبن اناك املو داقتعالا ةقباطه نم كلذعم ديال هنا ىعدأ

 مزليلب ةقاطملا مدعل بذاكو ليوأتلا مدعل ةقيقح هنودعي مهنكل ليوأتالب عقواذا

 تما ةسكرتلاةهلا نا تةىعاذاو زاحلاو قمل نيب:ةطساو بذاوكلا نوكينا

 عيرلاف نسسلزاحملانا فرعتسو هإىه تءضوامف ةامعتسم هيف ترا ظفل كد 1

 هفنو هشرعت فرعتسو املقع زاجملا نوك قانا كلرهظي كاكسلا رك داعيا
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 كلشلام

 لب تادرفملا ةلالد ةيعنت تسل ( تاييكرتلا ةئيه ةلالد نا ) بيكرتلا ىف ازاحم هنو

 ميدقتك( تاغللاب ) تائيهلا ىا ( اهفالتخال ) تائيهلا كلتىف ىعونلا ( عضولاب ١ ١

 فرصلااما ةئيهلا عضاونامث اهريغىف سكعلابوةسرعلا ةغللا ىفدبلا فاضملا ىلع فاض 1

 وا ةيفرص ةيلك دعاوق. اهتالولدم ءازاب امهريغو لوعفملاو لعافلا ةئيه نيبعت ,
 ةيوحن ةياكدعاوقب لعافلاو هيلا فاضملا ىلع لمفلاو فاضملا ميدقت لثم ةبوت
 اهريغال ( لعافلا ةسبالمل تمضمو ) عيبرلا تيناىفاك لعافلل ةينبملا ةئيهلا ( هذهو

 نامزلاو ردصملاو هب لوعفملاو لعافلاك ىتش تاسبالم لعفلل ناذ لعفلا تاسبالم ن

 ناك اذا لعافلا ىلا ةيسنلاب ةقيقح نوكي امنا لعفلا داتسان ا حالو ناكملا

 هلابتبم ناك اذا لوعفملا ىلا اد هريغ ىلا ةسينلا, ازاجم نوكيو هلايخ 3

 تبن ايف اك لغفلا سفنب موالين اما لف ا هلام نا مث ازا نوكي هريغ ىلا ةبسنلاب

 فرعلا نم ةناعتسابوا رداق رئؤ٠ نعالا ردصيال د فرع لقعلانال عض و

 هسفنال ةفيزخلامدخ اهوسكينهنا مكحي ةداعلا ذاةبعكلا ةفيلخلا ىنكى فاك ةداعل اعلا

 بيكزلا ( ناك ) تاسبالملانم ( اهريغ ةسبالم ) .لعافلا ةسبالع . ىل ( اهبديفا اذاف
 دبع مامالا هلاق اك ) ايونعمال ايظفل اذرصت هيف فرصتلا نوكل القعال ( ةنل ازا

 هوحوئا ( هحو ريغ هيدك ةغل رداقلا نع رودصال عوضوم تبنانا نظنمو رهان

 لعفلا عضو نااهنم # 9 ةيظفللا ثحابملاىف ةيفاكلا ةيباطخلا هوجولا نم ري

 دبق ركذ كرتو ةغللا ةاور نم دحانع لقنب مل بيق رداقلاىف هلامعتسالا تاق

 هأ عضولل الياد سلف رداقلا ىلا نهذلا رئاساماو اذرع قالطالا ليلدلمفلا |

 هعضوب عل | ىلع نهذلا فقونل عضو كانه ناكول هال عضولا مدع ىلع ليلد ل ْ

 ةبسن دئنيح مزاي هنا اهنمو # سيلف سيلذاو .لعفلا سفن عضوي رعلا دعب رداق ١

 نال بطحلا ىف رانلا لعف اذك كلوقك دحا لكل امولعم ازاحم نامزلا ىلا هرداص
 نوكينا .ةئنيح مزلي هنا اهنمو## طقف نامزلابنارتقالا هردصمو لعفلا نيب قرفلا]
 اهتالولدم ىف ازا نوكبناةيعيبطلا لاءفالا نم ضرعلا لبقو دضلا ىفانو زيعلاب خشن

 رات :هاقاإ اهوطحوم نكت ملاذا تبنانا كيلع ىنخمالو راتخلا رداقلل هعضو. 8
 ةقيقح كلذ نوكينا زوجيف .عيبرلا تبناوحن اعضو ىداعلا بسلا ىلا هدانسا زوق

 دقتعم وهاك هلوهام تابنالا ىلا ةبسنلاب عسرلا ن :وكي نا ىلع هنلا.هدانساب ل وق نم . ٠

 هليصفت ”ىهعساك ترناىف زاجلانا نم بجاجلانءا مشلاديلابهذاماذه لطييفى -

 وهعسرلان وكم دعل لقبلا عيبرلا تينا وحن ىفاوفلتخا مهناماقملا اذه ىف بكزللا ير

 1 ا ٌ

 0 ا

 قيقحن ىا( هقيقحتو ) هلامعتساد راوم نع لقغتال وهف سعافىباعالا مكعلا وهام هدا

 لعفلا ناكول هنااهنمو لدق 4

 رداقلا ىف لامعتساللاءوضوم

 لعفانلوق ناكل راتخنا

 لعفو اراركت رايتخالاب
 ' خالو اضقانت رابتخابال
 نوكينا زوجي هنا كيلع
 ىرساىفاكديك ًاتللوالا ىف
 ةغلاملل ىاثلاىفوالدل هدادعل

 هكر ثىف رايتخانعال ىا

 اناس لعفلاىلا فاضيو
 مل ىتحدعوقوبءاضرلاةدشل

 ال هكرتل رابتخالا لام قس

 رامتخا الب ردص لعفلا نا

 ىف لوبقم عياش ريمعت|ادهو

 ناك املاضقامت ناكول و فرعلا

 هانرك ذ ام هحولاف كلذك

 اذه كرئاعا ىكاكسلال غلو



 ناد

» 09 
 طاخلا ىلا ةذافآلا بناج ىلااورظنامل مهريغوءاغلبلا نم ناسللا لهاو فرعلا لهااماو

 اضن نيتروص نيمكح ءانثتسالا ىف اوريتعا مالكلا قحاول مهرظن لخدن ثيحن
 لطاخلا' ىلا ثبقلا ىتلا تابثالاو ىننلا ةروصنم ضقانتلا مزايالهنا ىنحنالو انانثاو |

 0١ الا ىف بد نيارشلا انيك قم لب راكتالاو رارصألا عقذل |
 مف توفشذا نيريخالا نيبهذملا نع لئاسلا عفدم قيقصلا اذهنا نمهوتالو الصا |

 زابتعاورارصالاعفد قيرطب هبف رصقلا ءارجا نككالف اضيا ةروض نيركحلا فالتخا
 هللا ىخر ةقشحونا هيلا بهذامىعف كلذىلع اوقبطا ةينرعلا ءاطع نا عم تابثالاو ىنلا
 الغ قتلاو دحوملا دنع ةقيقح ىلاعتل ةنهولالا تايثا ةداهشلا ةلك ىنعم نوكي هنع |

 ةةقح زابتعا دعب هتروص رابتعابو نيكرمشملانم بطاخلا رارصا عفدل ربتياعا ريغلا

 ةيحوتلا ىلعهتاالدنا اهنم# اهوركذ تالاقحاةدع ةغنرشلا ةملكلا هذهنع مفدني ظ
 لاعت هتوبُث نااهنمو# ةراشالا قيرطبهبف تابثالا لعج اهنمو# هلاغاياعراشلا عضوب .
 1غ لد, ةملكلا ءذه موهفم نال فيعض لكلاو ءاؤسام تن ناشلااعتا دحنا هزكتمل |
 رزاتعالاح ىلاعت هل ةيهولالا تايثا ىلع لذن اهانعم لصاحو مكحملا لاح احبرص قتلا ظ
 ان غرارساو ةيجعفئاطل ماقملا اذهىفنازعاو 88 هئايثا لجال يذلا نع ىننباعا و ركتملا ظ

 1ل|نم دقو نايبلاو فشكلا لها ناهذا ابعسملو نامزلا ناذآ اه عميل ثيحم |

 اشلا ةيظع ةلاسر بانلا اذهىف اننتكو نابحالا ضءبىف فيعضلا اذه ىلع ىلاعت |
 زالكتلا هنِيلَعَو ناعتمملا هللاو ناحالو ىتنا لبق اهثنطإ ل فئاطل ىلغتوتحا دق

 اوكياعا ةتيزاحم ناف ىدانسا ( بيكرتكلقنلاب ) زاجنا ىف ىظفللا فرصتلا# عبارلا#
 لقبلا عسرلا تينا وحن ) ايربخ دانسالا ناكءاوس هيفزط ىلاال دانسالا ىلا ةبنسنلاب

 سراب تمنتقا ام دعب ىا ٠( ًادهتجم ءاشامجرهدلاعنصنلو «) هلوقوحن ىربخ ريغوا
 هدقتيالن مم ) لقبلا عسرلا تينا وح ( ردصاذا )اهفراخز نع اسفن تيطو ايندلانم
 :ال ( هييشتلاف ةغلابم هيعدنالو ) دحوملا وهو عسرلانم تابنالانا دقتعيال ىا

 رانىنعا ىنمملاف فرصتلا ةوجونم ازاحم نؤكي هيبشتلا ىف ةغلا.٠ هبعدب نم ردصول
 9 ةبذاك ةقنقح نوكي دئنح هناف هدقسي نم ردصولام فال ةيانكلاب ةراعتسالا
 درلا تقو لقبلاهللاتبناىا رهاظلاريغ دارملانا ىلع لدن ةئيرق دحوملاّنع هرودص
 داتسالا بيكرتلا ف هعوقول (بيكرتلافازاحم ىعسمي اذهو ) رهدلا فىب هتلاعتضيلو

 زاع ىمسيو يفرط ىف الدانسالا ىا مكحملاب هقلعتل ( ايكحازاجم) ىعس( و ) هيفرطال
 وغلا الباقم لمعتسياك ىمكحلا زاحلانا اعاو # ىتوبثلا دانسالاب هقلعتل تابثالا ىف
 اونمما زاجسلا الباقم لمعتسي كلذك ماقملا اذهىناك ىداتسالا كلا ىف وهام ه.داريف ا

١ 
 0

 11 دأ ريق



 ٠ # 0ؤ ”4 0

 لمتحمو قالقابلا ركب ونا ئذاقلا بهذديلاو ةعبسلااءازابةعوضوم ةثالثالاةرسشعْنوكينأ
 الاعكشا تهاذملا نم لكلع هدو هنرابعدتع *ىنباك بهدملااذه فاصملا ديزي

 مديالفدلبقال جارخالادعب توبثلاب كمل نوكينا مترك ذامت م ريمة لوا لاما
 لوقلااذهىلع اوقبطا ةيبرغلاءالعنا عم ىن تابثالا نهو تابثا ىننلا نم ءانثتسالا مهل

 ءانثتسالا نا ىلعءايدالا قافتا عم احا رخاءانثتسالا نوكيال ناءز زايذئنبح هنأب ىناثلا لع

 جارخالا نأبلالدتسالا ع 3 اكسل اهنع باحأ وهريعدنف لخداع 'ىثلاجارخ رخآي : :

 كحل لوانتنمدج ر خس ناب اكتمل دنع سيل و ظفللا لوانبن هدج ري ثيح عماسلا دنعوه وهاع

 ءانثتسالا,لوقلاةح مدع اوجلا اذهى ع دربولوالا ىلعالىناثلا للعم زاياهتا ضقانلا

 قرفلا دع ىتستلالواةءرذتلا و كلا نو" مدعنم مزلياضياو تايثالانموأ قئلان
 ىنثتسملل ننلا لومش نم لوالاىف ددالذا رصحلا ةداذفاىف فاطعلا .ةقيرطوالا 3 ةقيرطن

 ىلعو# لومشلا رامتعا ريغ نم ضعبلا تامثاو ضعبلا فن تلي 8
 عضولاب ظاسفلا ةثالثنم بكرم مسا ةسرعلا ةملكلاف دسهعي مل هنأب ثلاثلا ب

 تايثالا ىلا جاتمردانلا اذه ليبقنم اذه نوكو الع نج-رلادبع لثم | ردانالا

 انايثانيمكح ىضتقي هنال رصقلاالا ةلك ةدافا مدعنم نيلوالا ىلع دروام مزاي اش

 ىضر ةفينحوبا هراتخاام قحلا بهذملاوةداهشلا ةلكىف رصقلا ةدافا مدع ام ايس ايف

 رارصالاعفدإ تفرعامءانئتسالا قيرطنا وهو ر وذحا نمديلع دريام عفدنو ؛ هنع '
 الش» ديزل ”ىحلا تابثانا هلصاو رصقلل ادنفم باجيالاف نكيملناو ابلسو ابا

 اماو ريغال لوالا دك أش قيساكا هنال مالكلا قحال هادع اع هيفنو مالك 4 1!لس

 ىف عماسلا عمطم دئنيح قيبالذا رارصالا عفدلالا سيل هريغلو ديزل الوأ , ونلا من

 الضاريغلل توبثلاب مكحال ثيحب لوبقلا لكهلبق ديزل تبا اذا مث ديز ريغا ت 8

 راكنالا هقحب الفالوا ىنلاب هسفن سنأتساثمح كلذف ددرتيال لب هعمالو القت ل

 رارصالاعفدل ناكامل مومعلا ىلع مكان امث ءانثتسالا قيرطب صاخ مح اذهو اين ظ

 لجال سيل عباتلا ف ميمتلا ةظحالمو طقف مالكلا لصاوه ملكتملادنع تباثلاف طفلا
 لب ىنعمو ةقيقح نابكح هدنع دجوبالف طقف رارصالا عفدل لب هسفنىف هب همكت |
 ضقانتلا همه وتب ةريعالفءانثتسالا عضوب ااملاع ن نيل نة بطاخل دنعاماو اظفلو ةرو ظ

 اظفلو ةروص لب ىنعمو ةققح مالكلا ردصوف مكحيال كلذف هفرعينم دسنعام

 ةققح نافلتحم نابكح هدنعتسش الف مالكلا رخآ ىلعركحلا 3 ةقيقح فقوتي هنا 5

 دعب مكحلا هنع هللاىضر ةفيثح ىبا لعج ىلا ثعابلا وه اذهو ةروصلا بسد
0 

 هقحاول ىلاال مالحلا لصا ىلاو ةقيقحلا ىلا ةرظان ةيعرمشلا دمع



 زوهملا قالطظاىف عرمشلانم نذاالو ةيفيقوت هتلاءامساناف ( فيقوتلا مدعل ) قالطالا |

 ' زاجلا نم( و.) اهمهوت ىلع هقالطا نهاذهوةدارالا سفن ىلع لعفلا قالطاب ابن هلبقام |

 | نهذم اذهو قابلا ىلع محم نهذلا ىف ةئالثاهتم جرخم مثدارفا ةرششع ةرشعلابدارب

 بك رمل ابداع نوكف اعطق ةداس اهنا لاحلاودارفا ةعيس ةرمثحاابدارباللاق نم مهنه

 ] دوما لمف نعكف رصام عضو دوجمادإ يملا (كاءدامىادج كال ناكعنمام ) ىلاعت

 | ةققحلا لعتي آلا لجول 1 هك رثىلاعاد “ىلا نع فراضلانال ) هكرتىلاكاءدام عضوم
 | ىلوادجولااذهو اودجمتالن ا لبقىف ريدقتيواال ةدايزب لاقي ناالا | مهلا وعملا لتخإل
 ا فنصملانا مث عياشرب ريثك نانمراجلا فدجاماو هعضومىفالودتقمقح ىلع كعنم ءاقبل

 وهو ىلاعت هللا مالكنع زاحلا قش م مالك نالطب ىلاراشا نآرقلا تايآب زاجسملل لثم
 | لاقو كاكسلا نودانهه فتصملااهركذ ةنسحةدايز هذهوىناهفصالادوادنيركبوبا
 | نآرقلا فى ا(هيف)ر هاظلا لها نم (هيفنبنم ىلا تفتلتالف )زاجنانمىا(هنمولممنآرقااو)
 «مدعىا(كلذ)نكل(و )ف رعلا ىف (ىلامتهللاىلعز وجيملاقالطا مدعاما همعو: ىنيمناف )

  مدعرب دقت عدبلغ مسالا اذه قالطا ماهالى ا( همابال ) قالطالامدع ( وا.) ىلاعت هيلع

 لاقي لاعفالانم ( ىتنبالاهفعسوتلا ) ىنعمنم هدانحي قيليالام ىلاعتهنامسا ىف فيقوتلا
 بجو ) زاجانوكىا ( هنوك )هموم( اماو ) ىتش.الايف عسوتمىازوجممنالف
 '(هنمو ) دارملاىلع ةلادلا ( ةنيزقلاعم ) اًياكز احنلاىف( سابلاال)هنالاحلا ( وسابلالا
 مفلا(ىا ةنكرلا ىف قيض زرتيلاىا ةيكرلار فال كلوقنآر قلا تأ ارقاذاف ىلامتدلوق باب نم ىأ

 الذا انهه نكمريغ قيضلاىلا ةمسلا نع ريغتاوهىذلا قييضتلا ةقيقح ناذ(كل مهوتملا

 / نالدبتاع هاصفاعاو قبيضتلاب هايم عقاولا ةلزنمدمهوتم لزنيلب عورمشلا لبق ةعس

 ١ . (ةئالثلادعب ةرمشعلا نم ىقابلل ةئالثالاةرسشع ) قالطاك ءانثتسالا باب دنم ىنثتسملا لقنلاب
 | نمضي ةثالثن ركملا توش ضقاتتلا مزاي الثل زاحلاذه بكترااعاو ةعبسؤهؤ

 | ةققح 9 امههدح !ناريستةعبسلإف مالكلا رخآ ىناح رصاهل هنو مدعو مالكل لوا ىف: رسشعلا

 ””ضقانتلا قيضم نعىصفتلا ىفاوقرفت مهنا ماقملا ادهىف فهادملا ليصفو زاعرخ الاو

 ' دارينا وهودحا عبارلاىلا بهذي ملو ةعبرا ىلقعلا لاقحالا ذاق يرط ةئالئكولسملا

 | لاقنممهنمو ضقانتلانيع اذهنال ةئالئاهنمج رخي مثديلع كحممث دارفا ةرمشعةرسشعلاب

 أ رحالا تناام هلوقف قاتلا باتكىةيادهلا بحااصهدح رصاىةنع هللا ىضرةفينح ىف

 | ىفاشلا باحح| ققح نم نضغباذكو ةداهشلا ةلك اك تابثا ىننلا نم ءانشدسالال اق ثنح

 | الا نوكيو ازاعةعبس لب دارفاةرسشعةرشعلابدا زباللاةنممهنمو حجولتلا ف كلذنح رص

 ظ هان و ىاكسلا هزاتخاو ىقاشلا مامالالام بهذملا اذه ىلاوديلع ةنبرق ةثالث

 ( نأب )

 / اه لأ يك 70 و مج دوج حجج ا بج و :
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 ةدلازمل(لئاح ىا ( ًاهلماح) ةيوازلا نا (اهنالل) دوازملااهنجو دوزملاوهف رذ ١
 تينلا عاتمل مسا ةمحمملا داضلاو ءافلاو ةلمهملا ءاحلا تب وهو ( ضفحلا )لثم (و)

 قالطالوالاناالا ةلومىلاو ةدماعلا نمرك ذام لثملىا ( هلثمل ) هلل ماحلا ( ريعبلل )

 وهو ةعيلطلاىهو ( ةئييرلل نيعلا )لثم (و) هسكع ىناثلاو لومحملا ىلع لماعلا مسالا ا
 اب ولا ةيعم“ت باي نم

 ابن "اك تحب رلا نمىا (هنمد را ( امنال ) هلوش راغااذهىلاو لكلاب

 ةدئافلاو مهلماناىا هناذآ ىف مهعباضا نولم< ىلاعتدلوق هسكعىعدرو دقو هلكص غلا
 لثم(و) ثيغلا ببسمىا (هببسم) تبنلاىا ( هنالاتبن ىا اثيغ انبعر ) لثم(و) ةفلابملا
 ةقالعلاو ءاهسلأ ةهحنمىا ( اهتهج نم ) ثفلاىا ( هنوكل ثنفلاىتا ءاعتسلا انتباصا)
 تابنلا بيسىا ( هيبس ) ثيغلاىا ( هنالاثيغىااتابن ءامسلا ترطما)لثم(و) ةرواختا
 نف هلال وهس هلا ليقو مدلا لكا نالفمهلوق عونلا اذه ةلثماف حاضيالاف درواو

 ةببسملاةيدلاىا هلوقب هرسفهنا بجلاو ةيدلا ببس مدلا ذابزسلا مسا بيسملا ةيعست

 ركاذش نا نسحالا ذاب يترتلا نس فاضملا لخا ؛ لمأت هنفوركذام اذهمدلانع

 برقذا عقاولاىفام بيرث ىعار هنكلهسكع هنال اثيغانتعر بيقع اناين ءامنلا ترطدا

 يح ببسملا قالطابابنمىلا ( هنمو:) تبنلاىلا هبرقنمديزا ثيغلانم ءامتلا |
 سرفلانئسالاقن ( «هياخم“ىفلابآلا ةفسا»)هبابر نه نتسملا ىف لبقاثمغلاتفصو قماوق ١
 لباعجتلابآلاومانس عج ةفسالاو ضيبالا احلا بابرلاواعم امهتحرط وديد عفر اذا :

 هلصفةطساوامتب :ناك املوةفسألا ب يسوهئذل!تاثلالوصحت ايس ثمغلانوكل كلذو ٠

 (اران مهنوطب ىف نولك ياا )الظ ىئاتيلالاومانولك أينيذلا(ىلاعتهلوق)دنم(و) هلبقامم |

 ىاتيلالاوما ىنعاابس ىلع قاطارانلا مسا نا ىلعةلالد هيفورانلا ىئاتيلا لاوما لكما نلتسنألا |
 اهفدرانلا ىلا ةيدؤملاانلق اتاو راتلا ىلا ةيدؤملا ىاتلا.لاوما نولك اياك ىندملا نوكف |

 ةءآرقلا(تدرا)اذا(ئاذغتساةنآرقلات أر قاذاف ) ىلا :ةهلوق هنم (و) 5 راركتلا مهوتل 1
 مدقت الاهل قام ىلعةذاعتسالا بترتلةديفملا ءافلاةنرش اهتداراىنءااهببسةءارقلاب ديرآف ١
 داراعضومىف (هبر حون ىدانو)ىلاعت هلوقدن» (و) ةضيفتسمةنستذاعتسالا لعةءارقلا ١
 هنم(و )لهانم ىتازآأبر (ناقف) هلوقوهو هتلعءادنلا دوحو بترت ةئيرقت هءادن |
 كالهلا عيرشت ةطرش اهك الها اندرا عضوم ىف ( اهانكلها ةيرقن# 5و ىلامثهلوق ١

 ركذلاىف تيترتلا درحمل نيتب الاف ءافلا نوكينانككو ( انسأباهءاخ )هلوشب اهلع |

 نم نايتالا نوكينا مكي اذكو نآرقلاىف و ةريثكءذه رئاظنو امتف زاعال ذقحل |

 .هلوقدنم 3 بيساا 3 راو قت كا قالطانمو هلاجا دعب *ىثلا للا 0

 ١ صاصتخلا ديم ءزجلاكلذل ناك اذاالا مديال نكلو هلْزِحن مس

 نأ منالانا لمأتلا هجو

 وهسح اضيالا بحاص مالك

 مدلا لكانالف مهلوقىفنال
 لاى احتج يذاع
 نم هدارصو مدلاىلاثلاو

 بيسملا مساببنسلاةيم-أ هلوق
 لكالا نال ىناثل ا اللوالاوه
 رك دف دخالا ىف لمعتسم

 دخالا هب راو لكالا

 بيسملك الانا كشالو
 نوكف هيسدخالاوذخالا

 دخالاوه ىذلا ببسلاةيمسأ
 لك الا وهو هبيسم مهسأب

 حاضيالا بح اص هلاقام 2

 ةردلا ةيدلاىامريسقتامأو
 ”ىشهيلعد رالف ىناثلاريسفتف

 الشلل ضع برك داماده

 مالك همحون ىف برقاوهو
 ل. حاضيإأالا بحاص

 راثلاب دارملا نال: كلذو

 نوكي ىئاتيلا لاوما ناك اذا

 نولك ًاينيذلامالكلاريدقت
 نولك أي اما ىئاتلا لاوما

 ةيدؤملا هلوشوىئاتيلا لاوما

 راركتلا مهوتعفدن.رانلا ىلا
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 انيرواو ىلاعت هلوقوحت 9

 ثيحةنلا نمأو بت ضرالا
 ناف نيلماعلا رحا مف ءاشن

 دعب حدب ”ىثلاح دمرك ذ

 هاف اكو هركاذ ى ع



 عطقنملا ولصتملا اعىنثتسملا قالطا هريظنو ىلقعلاو ىوغللا زاحملا لع زاحنا مسا مهقالطاك قاحرْلا فيرنشلا دنس ”

 دهىلازاتفتلا نيدلادعسو

 انههةدازأ|نامهوتيدقو 8

 ريغوهس ادهو دوزملاعج
 دعم ماقلل بسانم

 تحن ةلخاد اهلك نئارقلا ةنوعع ةبسانملا هوجو نم ( هجوب هقلعتلاىشلا) ظفل ظ

 يك ١

 نوكيف لقنلا بسحم هانعم وهو ( لثملا ىننىلا ) عضولا بسهم هانعم وهو (لثملا لثم
 اريبغت رابتعا نودب هريغىلا هلعوضوملا هانعمنم امبف ظفللا لقنل ايقيقحازاامهيفزاحما
 ةبرقلا ذاثح هبف لوقا ةيزاجما نع هجرخال ٍبارعالا ريبغت هإض عنا مث بارعالا

 ' نانوكي موزللا ةقالعب لثملاىعلثملا لثماذكو ةيلحملاو ةيلاخلاةقالعب اهلها ىلع.قلطااذا

 نايف امهنآل ناصقتنلاو ةدايزلاب امتع نيزاتمم نانوكي الو قيقعلا زاحماىف نيلخاد

 ١ زاجملل ايفانم ناصقتلاو ةدايزلا روصت ناك اذاو ةقالعا| رابتعاىلع عرفتملا قالطالا

 زاجنااميلع اوقلطافاسلا لعلو ىلوالا قيرطلاب هناصقنوا فرحلاربدقت ىفاني نالف

 | اولاق شح فاسلاىلع كلذ يف ةدهعلاو ىقاكسلا لوقاوركنا#لضافالا ضء/نا تح

 | ىوس فاسلا ىلع اهيلاحي ةدهعاتهه سيل اذكو هبدرفتي ايأراتهه ىكاكسال فرعنال
 فاسلا ىلع نمطلاب درب مل كاكسلا .لعلو الصاديف شقانيالامكلذو زاجماظفل قالطا
 ةقيقح نع نيمسقلا نيذه جورخم مهحيرصت مدع دارالب اهلع زاجلا ظفل مهقالطا
 | لزدقو فيكو ماقهالا ماقمماقملا ذا,زاجلا فيرعت نم مهفلاب مهئافتكا و زاجلا
 | (قالطاوهو درفل لقتلاب) ىظفللا فرصتلا#ثلاثلا مالعالا ءانعلا نم ضعب هبف

 | هفاصتاكارابتعا نارياغتماما نيمزالتملا نالكلذو موزللانماهنم ”ىشولالذا موزللا

 | زاحت ىغاملاىف ناكنا فاصتالا اذهو رخآ تقوىف هيدفاصتامدعو تقوفف فصود

 ىف هنع فضو لاوزءاماو هبلالوؤيامرابتعاب زاجم لبقتسملا ف ناكناو ناكام رابتغاب
 رياغتلان وكينااماف ةقيقح نارءاغتم اماو تقديرا ىذا ر مخلل ركسملاك ةوقلاب كلذف لاخلا

 هلو ايجراخوا انهذ امهنيب موزالا نوكينااما ذئنيخ لاصفنالابوا ةيلكلاو ةيئزجلاب
 ةيطورشملاو ةيطرنكلابوا ةيلولعملاو ةيلعلابوا ةرواحلابوا ةيلحلاو ةيلاحلاباما هنالعاونا
 ةردقلل ) دنا ظفل قالظاكىا ( دملاك ) رصحمنال ام :كلذريغو ةماشملاوا ةبل آلابوا
  مملامضب لعافلامسا نوكينا لمتحم اذهو(امهرهظم )ديلاىا (اهنال ةمعنل ١) (اوا

 ا عطقلاو برضلاو شطبلا ا.ذاديلا ىف اهناطاسروهظ رثك ١ ةردقلانال ةسسلاةقالعلاف

 ةيلاملا ةقالعلا اذه ىلعف يملا حفب ناكم مسان وكينال مت واهنعةمعنلا رودصرثك | اذكو

  ىهو ( ةيوارلا ) لثم ( و ) امهنلا ةبسنلاب لحما ةازنع ريتمينا نكع ديلانال ةيلحملاو
 هي قسيىذلاءلم فرظ ةدازملاوازاحم ) ةدازملل ( قلطت ةدا زملا لي ىذلا ريعبلا مسا |

 ثلاث . ماش نبدا->نم الا ةدازملا نوكيال ةدبعو.الاق 4 ةيوار ىمست ىتلا ةبادلا ىلع

 فلج ىذلا, فرظلااماو ئازملاو دا هايل امهنيب ثلاثلا داجلا ل لميما |
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 ا

 أ

 ا

 | ةاؤفملا لقتلاو ناضقتلاو -ةدالزلا نع ةنب زى ىوتلللو طقللا ترس ىا نب
 لقتلابوا ناصقنلابوا ةدايزلاب ظفللاف فرصت ىا (ظفللاىف ةعبرا) ببكرتل ل

 كم وادنلا هزفم لفل قت وا ناضقنلابواةدانلاانل ( سل )هر 2 7١0
 ةققح فرعتسو ماقملا اذه ملكا بيتزت ىاكتلا فنصلا فااذي دقلو هي ||

 لأساو ) ىلاعت هلوقوحت ( ناصقتلاب) نوكياماهنم(لوالا .ظفللا ف فرصتلاهوجو)إ ٠

 ىلاعت هلق وحن (ةدايزلاب) نوكيام اهنم (قاثلا) ةيرقلا لها لأساو لصالا ذا 0 ٠
 لاحموهو هلثمتوبث مزلالاو ةدئاز فاكلاف ”ىش هنيزتل مالا ذا * هلثكسل) |

 (هلمح) وهو ةدايزلا مدع قلاب (هيشبالا ١ ناىلع) هله لثم هنال ىلاعت هنفن اضيإ مزلو

 لثملا ىنن لضفىا (لثملان ع الّضف هلثم نوكينا هبشي نم قنل)اقوسم مالعلا لج ى ئا

 اعطق سم ىلاعت هدوجونا هريرقتو ةدئاز فاكلا نوكيالف ىلاعت هنع لثملا قاع

 ماوزاملا اذكف ةيآلاب تفتنم مزاللاو هلل. الثم ىلاعت هنوك مزلتسي ىلاعت للملا تبل
 مزاللاوةيلثملاب فصتم”ىش دوحو ىفن ةيالازم مزاللانا هنفوىلاعت هللثملا تاو

 هحو: ررش نا نكعو ةيب الاب قش. الف .ىلاعت هللثملا :ةملثم توب روك يول

 هسملا ناصقن ىضتقت ةهاشملا ذاىلاعتدنم صقنا كلذ ناكلثم هاضرفزا هناوهو رخآ

 ىلوالا قب نطل لثملانع ىلاعتدهزنت نوكي ةي.الاةلالدب لثملا نعملثم هزنتاذاف تف سعات

 لثع دارن نأب ةيانكلا لع ىنبمرخآ ريرقت انههو 4فنصملا مالكب سما ريرقتلا اذهو 1

 ةيانكلا قيرطب بطاخملا نع للا ىنن هدب سم لكنال كلثم لاقساك لثملا سفن : لثما

 مكح ىفازاع) فلسلا لضافانم( ءامذقلا) ناصقنلاو ةدايزلاب زاحملا ىا هام
 ىنعملا بس اهنم دال ةلك فذحت بارعالا نم عون لوصحىا (اهبارعاىا ةمل

 لات وقف(ةي رقلا رح لصالا ذاادل وشراشا اذهىلاو ىنعم اهنع ىنغتسم ةلك ت تان ايوا
 (لثملا بصن) لضالا اذك(و) زا بصنلاو اهيلا (لهالا ةفاضابإ ةيرقلا لأساو

 ريثكوى اكسلا (لعجدقو) زاغزجلاو (فاكلا فذح) “ىش هلثك سيل ىلاعت هوقف
 ةملكلا ىف ريبغتلاب بارعالاقريبغتلا كارتشال (زاحملاب قدلملانم) عونلااذه فاسلاَن

 ىروصرحا بالا ريغت نال زاحلا نمال ىا (هنمال) ريغلا ىلا لصالا نع ىدج ١

 بسائمريغ ىناثلا ةلجنم لوالا ل عجضف ةيونءملا رومالانم ازاحنواةقيقح ةملكلا نوكو
 هنوك ىف (لاحلا رعتتناو) هلو ماكحالا بحاص ىدماآلاب مقامي ا دروا

 نمام وا ةيرقلالاؤسب كيلع) ىلوالا ةي”آلاف (تلقاذا) زاجنا كح ىفوا ةقيقح ازا
 نم ) رهاظ ىا (نيب) نيلاثلا نيذهىف ىا (اميف لقنلا مث) ةيناثلاةب: آلاف 7
 قننمو) هيلا لوقنملا هانعم وهو (اهلها ناؤسىلا) هاعوضوملاءانمموهو (ةيرقلا كلا 3

 وم. ةيانكلا قيرطب موزاملا نيف نزال ىفنىلع لادلا ظفللا * 700 8 لمعتسي ريخالا هجولا فو نالاقر ه. لدتسي: مث نيلوالا ىفمزاللا ىننىف ليعتسم *ىش هانكس دل ىلاعتدلوقنأ وهنيلوالانيريرقتلانيبور رقت انهن
 كلثماولاق فاشكلا ىفلاقال 1

 هلثم نع للا اوفنف لحال

 ٠ ةيانكلا قيرط هءاوكلسف
 | ماذا مهنال

 هفاصوأ صخ : أ لعوه نعو
 3 مع اذاذ هنع هوشن دقف

 قرف عش مل ةيانكلا بابنم
 ”ىش هللك سيل هلوق نيب
 ”ىش هلثك سيل هلوق نيبو.
 اهتسافئنم ةيانكل اةيطعتالا
 ناتيقعتم نانأرابعامهن اكو
 ىفن وهو دحاو ىنعم ىلع
 نب لاق ىلاعت هتاذ نعةلئامملا
 مهلوق ىهنملاو بحاحلا

 ايفتلا ىفنل فاكلاب ىنأ
 ةقوسةيالا نالاهب ىناىا

 هيزتتلا تابثا ىاهيبشتلا ىننل

 تابثا ىا ك.رسشتلا ىنلال

 ىلا ردابتملا وهاك ديحوتلا
 ىععملا ريصيذا طلع نهذلا

 ضقانتمف ”ىش هلثم لثم سيل
 مزامف هلثم لثم ىلاعت هنآل

 هناذ تاسال مزاتسملا هلم

 ىفن نال طلاغ طاغملاو لبق

 لثملا نب وهاعا لثملا لثم
 ا الثا لثملا لم قضال
 قش ميرصت وهف ضقانتلا
 كاب زسشنل ا ىننل مزاتسم هبشنلا

 هلثم تابنأ ينهروهظؤسنالو

 . عهباتكلا اذهلدحر يق أم ِرْكلا هرك ذاذك ذاتسالا لاقام(ىناعم)(؟)هبشالاوانركذ 6 سقت, هزات اب لا 1
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 مسا ناكا وس ىينسملا نع جراخ هنا ىلغ ندتعاوا رادجلاو. سرفلاك ضم هيفريتيمل ءاوس

 نع ىناعملا امتاموهفمىف لد ىتلا ءامسالا زيمىف رايعملاورج اكالعوا ةقيقللاك سنج
 أدق دحاو هلآ الثم لاقيف تافصلا نسكع ىلع اهب فصوتالو فصوتنا تافصلا

 باتكلامادقالا لازمةاج نمو باتك ”ىثلاقالو مركب اتكل اولا ”ىش لاقالو
 ا راصامهنكل ءاعسالا لبق نمامهت !/مهضعب لاق تافصلاما ءاعسالا ليبقنم امهلهدلالاو

 وحن نم تافصلاىلا برقا امهموهفمىف تاذلا ةيصوصخ عم ىنعملا ةيصوصخ رابتعاب

 اكانإا ةصوصخ عهدتف الخاد نوكينا ىلع ءامسالا هذهىف ىنعملارابتعا نوكيف اعرجا
 ةبشيتاذلا ةيصوصخعم اذوخأم هنوكشيح نمو تافضلا هبشيديف هلوخد ثيحّنف

 قعلدب ثيح ورعو ديزك لع مسااما مسالا ال ءاعسالا ليبقنم امهنا قحلاو ءاعمالا

 هلا وتاتكولح مااا تك ةقيقللا ىهو سنج مسااما وصخشملا تاذلا

 اهمهوت اهني اهك ارتغا تح نم اهنكل تا وذصاخشالا عماهداحنا ثيح نم ةقيقحلا كلتف

 ًامهلمعف راتعالا اذهب تافصلال بق نمامهنا نظف صاخعثالا ما ربتمماموهفم ضعبلا كلذ

 ىصخشلااماتاذنلا ىلع لد. مسالا ا امهنيبقرفلا رادمو ءامسالاو تافضلا نيبةطساو

 ١ نيبو فصولا نبي عشاعا ه هاششالاو تاذلاعم ثدعلا ىلع لدن فصولاو ىبنحلاوا

 سعالا ناكنا رظنيف قدقد قرفلاو صحخمشللام ربتعم ثدح اهنا ,هوتفىنجلا تاذلا |

 اادحتي من او ءامسالا ل بقنمنوكيمل آلاو باتكلاك جراما ىف اهعم ادححم تاوزلا عم نبتعملا |

 | مث) تانفصلا ليبق نم نوكي هن 7 ماكر راقم لعا ترضلا ذالك :براضلاك اهفم

 (تابثآ ةقبقعلا نال (ازاعالوةقيقح سيل) عضولا ءادتبا فاك (لامعتسالا لبق ظفللا

 | هريظنو عضولا ءادتباؤنا دج وبال اهنم لكودتع اهحارخا زاحملاو اهعضومىف ةملكلا

 | ىاثلا نوكلا وه نوكسلا نال نك اسالو كرهت سدل ثودحلا لاح هناف الثم مسجلا ١

 هليل ثودعلا لاح مسجلاو ىناثلا ناكملاف ىناثلا نوكلا ىع ةكرحلاولوالا ها

 أ عرشلا عضوىاماو رهاظ ةغللا عضو يف ادهنامث ىناثلا ناكملاف لوصحالو ناث نوك
 مهلا دييقتلاب ىعرش زاحمالو ةيعرش ةقيقحي سيل ىعرشلا هعضو لاحنا ىندنيف هديغو
 ١ 58 :ملالاو (فرصتنم زاجناىف دءالو)الصاهلبقعضوب مل ظفل ىلع عراشلا ملطصا|ذاالا

 ''فرصتلا نم( لكو ىنعم) ىف(وإ ظفل ىف)نوكيننمولخن الر وصتلكلذوةقيقح لب ازاحم
 ١ ىنعملا ىلعوا هفلاخامىلا ىنعملا و باىعالا ريغي ظفللا ىلع (ةدايزن) اما ىونعملاو ىظفللا

 (لقث)ببسب (وا) ىنمملانموا هفئاختامى لا ىنملاو بانعالازيدي ظفالانم (ناصقنوا)
 أ برضنم ةلصاح (ماسقا ةينامث هذهف بيكرتلوا درفمل لقنلاَو) هريغىلا انعم نم ظفلل

 ا



 يف ع

 مسالا نارعا# الثمر جاب ناسنالا فصوك (فسولا ريغ) الثمر جحأب ةرجل ناسن [ةب :

 اعطق ىناثلاىف ةبسانملا ربتعيالو كلذك سبل لحن صوادإبق رخآ ىنعمنع لوقتماما 1

 0 لجنرملا مكح ىف وهف هنف ريتعيال ىذلاو ريتعيالدقو ربتعي دقف لوالااما

 وكلا نوك الثم هريع ىلع مسالا كلذ حب رب ىا ) عضولا 2-4 تالا

 . رتهنفةرخادوحودنعف ءامسالا نم هريغىلع مسالا اذه مجرب ىا رجب ةيعستلا حج

 دجوناىا(قالطالا) ححدإ (فنصولاو)ةرخلاهنعتلازنا واهدسب هيلع قاطتفاب. هتيم
 رخآىف تدجواذا اذكو الءا هيلع قلطتال تلاززاو رجالا الع قاطي ةرجل اديف

 نيئثيش نم بكس رجالانا ٍلعاو غل والا فال درطم اذهو هيلع اهقالطا ع

 ةرخلا نوكبو تاذلا نيعتن لوالا رابتعالاب ريتعا اذاف هل ةفص ةرجو فوصوم ٠ .تاذ

 نيعتن مل ىناسألا راستعالاب ريتعا اذاو طقف ةبسانلا لحال ةريتعم ىمسملا نع حراق

 هقالطا مصف ىعسملاىف ةلخاد ةرجلا ربتعي نكل طقفامتاذ لب الصا تاذلا ةيصوصخلا

 تايثالاوا توبثلا ناكسنج مسا ناكاذاة قبقلا ظفلا ذه ىلعو اقلطم# رخل اهي ماقام لكلع

 اسيخض“ربتسي امناو عضولا اذهب ةملكلا كلت ريغ ىلع هقالطال مستم ريغ هموهفم نع اجراخ
 (ريتعاف ) دحاو عضو. تيثموا تبا لكى عدقالطا. م ةفص ناكاذاو طقف ةيهسقللا
 ةفورعملا ةجاحزلا ىا ةراقلا ىعسف ناكملاىف رارقلا نم هناف ( ةروراقلاب) انلقام
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 عضولا ادب 3 ةثعر هل نم هريعىلع هقالطا محب :مويلاوحا عيجف هيلع هقالطأ م

 مصممو هلاوحا عيج ىف مسالا كلذديلع قلطاف افسسطبأت صخش مسا هنافآرش اطبأتكو

 ربتعتناىا ديتعاف هلوق باوج (لزتال) هلوق عضولا اذهب افيس طبأتنم لكلع هقالطأ
 مادقالل ( ةْزع ) ةيم-تلاىف ةبسانملا رابتعا ىا هناذ قطنموا نيطىف لز لاق 2

 اريثكنا ىتح فصولاو ةيمستلا نيب 4نوقرفنال ساننانم اريثك نال ماهفاللا ةلضمو

 زيوجن مهوتب اننومرب اوذخأف لوقعلا رام هنوكل هللا ىمعم همسا نع هللالوقن انومعمامل

 نع مهل وفعل اولضو اونابثنح ىنرملاو لقعلا هبف راحامم هريع ىلع مس الا اذه 0

 وهفىنمملا ةيصوصخ عمام تاذديف ريتعاامنا طباضلاو هنن مهعامسا د *الم.ىذلا ق
 مساوهف تاذلا 4 ةضوصخ هف داعلإبو ىنعملا كلذ لاحم 2 اساس هقالطا ااا

ك ”ىث هيف رقتسام لك ىمع-نا مزايالواهيف ”ىشلا رارقتسالةروراق :
 ١ ةروراقلابالثمندلا

 هلو د نيد نم ءىساوا ]| :(تساق ىرتالو قب اهنالانإ تيعمىنجدحاولاو سنالا فالخوهو( نلا) ؛ 8 ١
 ةضوصغ تاذ دارملاوةيقتتلا وحنو ىا (امهوحنو) الثم كلملاكانج ىممسي ةفصلا اذهب وهام لكنا كلذنم
 7 ١ هرغص ىف هلت ناك ةطرق ىا هثعرل ةدرب نيراشب هب ىمس ثعرلاك ناو دوداقا

 ةيعستلا ىف( ةبسانملازا ٍلغاو )هلوقبهبقع زاحماو ةقيقحلا,ةملكلا ةيعست ىف بسانتلا 4 1

 ا

ْ 
! 
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 'هج رش ىف فدصاا لاق 9

 نا بحاخلا نا رصتخم

 ةيعسشلا لعىف ىنعملادوجو |[

 0 ا تع ند وكف
 نيب نم اهل مج سمةىسلا

 وه ثيح نمال ىنعملا اهيف
 اهصوصخ زايتعاب لب اهبف |

 نمرتعيدقو درطبال اذهو

 ةمحتلاىف لخاد هنا ثيح

 رابتعاب ام تاذ دارملاو

 هرطنب ادهو اهملا هلذيسن

 مهلصاحو كلدك تاذلكؤف

 ريغلا ةيعش. نيب قرفلا
 هيفهدوح و وأ هيقهدوجول

 ١ ملثم هركذام اذه |



 دلرتشلا ردقلل اءعوضوم نوكينأ انه مزلاح رص هينيعم نم دحأو لكل عض و ل ءرقلأن ا لك اكسل مالك سف نم مهنمو 4
 : كرتشملاردقلل ىيبضلا عم ولاي هداسمنا حبال 4 فف ف عوج دنا ثدح نه نيشعملاعومجم الاممي 24 دلادحالاموهقم

 امهمادحاودارملاىنملانوك
 عالطالا لبق نيمعتلا ىلعال

 كرتشملا نال ةنرقلا ىلع
 كلذل ل اعضو عوضوم

 كلذ نغالضف ةغللاب ٌةفرعم
 ليقام هيلعدريالف لضافلا
 ال دحاو لكل عضولا نإ

 دحالا م وهفملعضول ا مزلتسي
 كلذ عجول وكرتشملاقلطملا

 نيب كرتشملا نوكينا مزا .
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 اذا ءرقلانا ةهيديلاب مولعملا

 هنيعب هسنعم دح | هيدا رب قلطأ

 موهفملا كلذالدلعنال اناالا

 ظ نو مري اضياو ىلكلا
 ”اماو ةتبلاثيبأتلل ءاتلاف هيلعرحج ملوا فوصوملا ىلع ايراح ناك ءاوس ثنؤملاو رك دملاهنف |

 ردقيهنكل هفوصوم لعىرخ ريغ ثنؤملاو.رك ذملاةبف وتسي ملناو لوعفملاىنمع' لصفلا .
 ردقللاءوضومهنوكل كرتشملا

 ىلا سايقلاباثطاوتم كرتشملا

 | لطاب هنأو اكرتشمال هيينعم
 | ةجولاىلع ءاتلا :نوكينا وهو لهسا رخآ هجو انههو ثينأتلا ءاتلاؤ لصالا

 1 عضولانم مزاللا نأ هعفد

 . اولاق مهناعم زاجنابال ةقيقحلاب هيلع ةقيقحلا قالطا نوكي هيف اتبثموا نبا هعوضومف ٠

 هجوو هرك دام اده اانا

 دنععماسلاددربدحاو لكلا

 اممم لكىف ةنيرقلا مدع

 ردقلل عوضوم هن اكن وكف
 ناك املواققحن الانمض كرتشملا
 نيب هل ارتشا مزايال نيك

 ةبيدبلاب مولعملااماو ةئالث

 نكلهستعمدحا ادارملا نك

 ردقلل ىنمصلا عضولا مْزاي
 اًضياوةنرقلامدعنمكرتشملا
 احمرص اعضو كلذ نكي ملاذا
 هرسس سدقدسلادروملا " 17 ماضي الاب حاص هلثاقال ذ 5 : ريدتفالصا ائطاوتم هنوك مزليال
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 ا
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 هيلع لدام اذهف هاوش راخثنا موهفملا عملا ةدارعنوك كا اهب عملا د عضولا

 ا يازا قا 4 5

1-0 

5 / 1 

 امادام هلوقب راشا عومجما ىلاال نيبعتلا ىلع دحاو لكل عضولا نوكىلاو هسفنب
 ةنرقلا ةطساوب .داّرملا نست ىلا ةراغا هتصضخ اذااما هلوقو نيدضولاىلا ابستنم

 ىلملا تسحب ' + ( امجد ىف)ن راخاو هب ىا(ن 01 ا الوافل ١ دعم قف ) ناائعتسملا زاحلاو ةيقضلا لفل ءا( ناطفللاو) ١

 |( نايوغل نازاحم ) ظافلالا نم ناروكذملا امهاشرعت هيلع قدصيامامهو ىجالطصالا
 ما ذا 4 وقيا ةيسائملا هح و را لهنا ةيسانملا ةياحر ا ناكاملو |

 ظ 59 ةعوضوم ىه ايفا ) اهيضوعيف ) ظفللانع 0 نا ةقيقحلا ىا : امال 0 ظ

1 
 نابل ضرعتب ملو ثنؤيو رك طش لعاقلا ىنعع ناك اذا المع نال ثينأتل اف ءاتلاو |

 | د سرا ا 0 -- ةدافدحوا نعوم اجرك

 0 تاكا لا جاتخاو ثينأتلا ؛هحولا اذه ىلع ءاثلا ها لصالا ظ

 أ
 ا
ٍ 
ٍ 
 د
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 : ةارحمريغ )ثنؤم 5 هفص ةيعسلا ليقىا (لبق )ةقيقعلا ربدقتل ىا (اهريدقتلءاتلاو )لاقو ٍ

 | ىوتسيال لغافلا ىنمع لتعفلا نال :كلذواهعم اهفوصوم روك فذ مريغى ا ( فوصوف ىلع

 انوكل فاكشلا اذه بكتزا امناو اننا ثييأتلل ءاتلا نوكيف قرفلا مزليف ةملكلا ةفض

 ١ لمعتسملا ظفللا ناكاذا تاقناذةحبذلاو ةليكالا فاك ةيعمالا ىلا ةيفصولا نم لقنلاىناثلا

 | ىنعملا ىلا مث قباطملا لوقلا ىلا مث قباطملا دقفلا ىلا لقن ثيح ننام ثالثيزاجم اهنا

 | قباظملا لزنيف تالوقعملاىفاماو تانوسحلاىف ةققح تراثلاتلقزوك ذملا خالطضالا

 ىا ( زاولانم لمفم زاجلاو ) تباثلا ةلزنم ”ىثلا ف لمعتسملاوا ثباثلا ةلزنم ”ىشلل .
 'ىزاخلا ظفالا ئا ( هنال ) زاجلاب ىهساعاو .ءادعتاذا هزوحم ناكملازاح لاَ روبعلا ١
 | لعافلا منا ىتمع ردصموهفهلعضوام زيغىف ظفللا لمعتسا ثيح ( هريغئلاةانعم نمربغ )

 نوكيو هلاغرذىا ىتجاحولا ازاحم اذك تلعج مهلوقنفدنا/ليقودعضومنعدعتم ىا

 ”7دزواو هانعم روصتىلاقيرط زاحلاناذىرهو+اهزشفامىلعكلساذا ناكملازاخ ىتعم

 اهنا 0 ذا تيدضلانإزعا لتاقتلا تاؤفل :ةقمقعلاب ةيمسلاق رك ذام ميالبال ةنادنلع

 - (ىمدد) 53
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 ظ غضولا نم اف دبال ظفللا ذاماسقالا هذه ىلا ةقيقحلا مسقنااعاوهناشب ءانتعادنع فشلا

 واةغللا عضاواما عضاولاف هفالتخاب فلتخيو اعضاو ىعدتسي عضولا و تف سعاكة لاخلا

 ماعلا فرعلاوانف لك عضاووا !سوديلع هللا لصهلوسرو ىلاعتهللا وهو عرمشلا عضاو

 (لبق) وزاجما نم مسقاهنم مسق لك ءازايدحو. ناىضتشزاجماو ةقيقحلا لب اننا ىنحالو

 عضولا ذا(اهسفنب )دارملا ىنمملا ىلع ( ةيانكب تسيل ىتلا ةقيقلالدت ) ككاكسلا هيدارا

 ملناو ةيانكلانال ةيانكب تسيل قلابدقاعاو رد[ ساىلا ةحاج يش رم كل قكت

 اهنعزرتحا اهيلادارملا ىنعملاف هجحايتحال نكل ةنيرق ىلا ىتضولا ىنعملا ىلعةلالدلا ىف جتحت
 لخدمالوهلعوضوملا ىنمملاريغدبف دا رملانال( ةنيرقن )دارملا ىنعملا ىلع لدت(زاحتاو )'
 تسيل ىتلا ةقيقحلا نم كرتشملانا لاقبنا درواملو ةنسرقلان م ديالف هتفرعمف عضولل
 وه(ةكرتشملااماو)هلوق هباوج ىلا راشا ةنيرقلابالا دارملا ءانعم لعل دال هنا عم ةيانكب

 الك عضولاب ملاعلا مهفىلا رداش قلطا اذاف نينعملا نه لكل ىا ) امهدحال عوضوم)

 ةلازال ىهاع'ا ةنيرقلاف هنيست فرعيال نكل امهم دحاو دارملا نأب هلعمم نكل نيننعملا

 مالك ل صاح اذه هسفنب هيلع هتلالد نوكف دارملا ىنعملا ىلع ةلالدلا ليصمتلال مايسالا ا

 لاقو ايناث هىح رص مثالوا لوهجم لئاقىلا هدنسا فنصملا هيوصتسي ملاملو ى اكسلا

 ىنعمناوسناللوش نا لئاقلذاردصلا فكحبو باقلاىفغدغ دءامىهو (ةزارخهيفو)

 ١ ازا اهم نيعمدحاوىف هلامعتسا نوكينا ماي لسنألو نيبعتلا ىلعال امهدحا كرتشملا

 ١ ةزازحلاءذه عفدن نا انلو ةثيرقلا ىلا ىضولا ىنعملا ىلع ةيانكلاةلالدف جايتحاالاضياو
 دارملا ىنعملا ىلع ةلالدلا هداسع لاقن نأبف ةيانكلانعاما باتكلا ىف نيرظانلانع
 ناب ى اكينبلا دار نا ملس قوذ هلنم ىلع ىنخيال لاق نأف كرتنثملاوغ امأو

 ليبس ىلع امهدحال ادحاو اعضو عوضوم هنا امهدحال عوضوم كرتشلا ا ]

 هدام سيلو نيعضولا بسحي امهم ذحناو لكامهدحاب ديرب وا عومجسمللال لديلا
 الضف ةعاضب ىندا هل نم كلذب لوقب الذا نيبعتلا ىلعال امهدحال عوضوم هلا |
 اهسفنب اهيلع لديل ىنعم ءازان ظفللانينعتوه عضولا ذاة عاما سيرو ةعانصلا غعيشنع |

 ىكاكسلا لاق#نيفرطل |نيعت ىضتقبف رخآ ”ىشبال هب صيصخلاوه نيمعتلانا ىنحالو
 هيلع لدبام اذهف امد عوج ريغ ضيخلاو رهطلا زواجتال ناىف لمعتسم الثم ءرقلا

 ذئنيح هناف الشم رهطلاك دحاوب هتصصخ اذااما نيعضولا ىلا ابستنم مادام هسفنب

 همالكربر قتو هسفنب هلازاب هنيع عضاولا ناك اك رهطلا ىلع هسفنب الاد اليلد بصتني |
 ضيحلاو رهطلا عوجوه كرتشملا ءرقلاىف موهفملا ىنعملا نا وه همارح قفو ىلع

 ددعت نال مدع راع لب 02- يلع قح 0 2



4*9 
 1 تدنلو محازتلا عفدل هترقنال درتعملا 2 رإلو زال و5 قم ةنيرقو ْ

 و هءاعدا دعب نكلدل عض واف لمعتسم راعتسملانا اوركذامل مهنا مثدقف عضولا هيف ةدافالا ظ
0 | 

 ارتحااذهلال وانتم مضولاقلطم ناك املو لي وأتلا اذه ىلعءاناماثاعضوهلراعتسملل راعتسملا |

 :تبالناوهورخآ لاقحاانههوزاجملا مستنهدودعمو ناثعضو كلذنال(لوا )هلوقب هنع
 0 زاحلا تاقالعلا ىف ربتعملا ىعونلاعضولا عضولا لوانتيفاهسفنب دق عضولا فيرعتىف

 | دال دددالا مسوابلاخ نات عضومهنال ىعونلا عضولا ا لوا دشدقو |

 فن هلوقف لبوأت ريغنماهسفنبه يلعتلداهف ةززعتسملا ةيلكلا لاق ناةقيقملافيرعتف

 0 هئافكرتشملااماو حامل: راعتسالا نعليوأتريغنمهلوقوةنيرقش لد هناف زاجنا نعزارتحا

 هأ عوضوملا ىنملاىفةمعتسف ةيانكلااماو جسازتلا عفد]ةنيرقلاو اهسفنبهل عوضوملا ىنحملاىلع
 مودرجمال بطاذقلا حالطصاوف ) هلامعتسايىا(هيديفا) ظفا(زاجناو ) رماكاعبتولو ٠

 لوخدفيرعتاا اذه صاوخ نمو ةقيقعلا فيزعتنم هدويقدناوف تفرعدقو ( لوا
 هأسفاكبكرملا ةدارانع ةعناملا ةملكلا ظفل فيرعتلا ف دخأي ملذا هبف ةيلمشتتلاةراعتس
 يشم سرفلا اذهذخ كاوقك طلغلا جرخدبق تاوفب زاجلا دح ىلع دروأو ىاكسلا
 أب بيجاو مص هجو ىلع مهلوقو امهنيب ةقالعل مهلوق لثم ديقلا كلذو باتكولا

 | 0 ال ا اس 12 فرعاو ردايلا 1

 |0000 010 دوو ادمع رداقإار 20 اللا و ملحلاو نآفاي وهس م اري .إ ةيس سدق ديسلا وح هللاق

 "0 ا ل دسم | م
 ” قلطم .فيررعنلا ىف هلعضوام لامعتسإو ملكتملا معزىف عضو [يث .لمعسم هنأ 3 1

 ىلا عزنا ىنحالو ىعالا سفنىفاملو ملكتملا عزوفامل مومتلا وهو ردابتملا ىلع

 ىلا)_فنصما هرك ذ ىذلا زاخلا فيرعت ىف (ةجاحالف )باتكلل عوضوم سرفلا نا

 ةقالعلا نودىا ( امتود )زاحملاىفىا ( هبف ةافالذا) اولاقك(ةشسرقلاو ةقالعلا رك ذ '
 زاجلاو ةقيقملا ا ( امهالكو ) امهناقمموش هلعفاك فيرعتلاىف ةدافالارك دف ةنيرقلاو .

 عابعشلا لجرلاىف ىونلزاحو سرتفملاناويما ىف ةيوغل ةقيقح هنافدسالاك( ىوغل) .
 ا ]ىف ىرش زاعو ةصوصخلا ةداسلاف ةيعرش ةقتقح اهناذ ةواصلاك( رشو ) ]|

 ىف ىفرع زاحمو عبرالا متاوقلا تاذيفةيفرع ةقيقح اهنافةبادلاظفلوحنماع ( ىفرعو) ِ ٠
 عفرلاكةامخلا اما هنال ( لقانلا بسحب ) ههيسقتو اق تاخو ( جالطماو) سرفلا 1

 كلذ رنغملا لومحملاو عوضوملاو لصفلاو سنجلاك قطنملا لهاوا راو بصنلاو |

 | ونالعأ هللو هماسقانمدنال ىالكنإلاف ىعرشلا جرد ىلوالاو لقنلا بابرانم: ظ

 | (فنملا) 00



 الصا زاجل د كراشي 7 3 ةقيقلا ىف 00 ١ لا تحردنا ه هنف .و الايعتسم لفذللا ناكو اهي

 رايتعاب ىهامتاذ عماسلا بسحي اهلاح اماو ملكدملا تسحب اهلاحاذه رابتعالا ان :

 زاجملا ىف مك هنهذ ىلا كلذ ردات ىلصالا ىنعملل اءوضوم ظفللا ناك ث نحف م 8 ظ
 ملكتملا ادارعهنوك ةيانكلا ىف كلذ ىلا مضنا سمالا ةياغ اذهىف زاحلا كراشيف هن ا

 لصالا .ةدارا 3 تسيل ةيانكلاىف ةنيرقلاف الصا ادارص هنوك مدع . زاخلا فو اب
 ىنعملان وكنا: مث زاجمانع ةيانكلا زاتمت اذهيو ةلاصا ادام هنوكمدعل لب زاحناىف

 هئهذ ىف رخبآلا ىنملا لبيصحت لجنال بطاخملل هميهفت ةدارا انه اع |
 زوجي دقو جراخلا ىف املك دوجو زوحمدق لب جراخلاىف امهدوجو كلذ نم. منال

 اماو هداحنىف لوطالواهلداحتال نملداجتلا ليوط تاقاذا .اك طقف مزاللا ىنعملا دو

 ءاغلبلا مالكىف بذكلا رايتعا مزليالثل ريتعم ريغف نيشعملاالك مدعو. مدقلا اد اذه. 0

 بسحن ه.دا.رأ داراناو اضيا ةيانكلاىف. نباح ريع كلذف ةئرقلا بسحن هيدارا داراذ

 جراخ لجأ تا جراخلا ىف دارملا دوجو دارا نإو اضيا زاحلا ىف زااح كلذف عمو

 ةنيرقلامدعل ىلصالا ىنعملاةداراةيانكلا فز وحي لاام واهيفءرابتعا بسانيالف ةلالدلا ن

 اليل د ىبصالا ىنعملا وك نكل كلذزوحن ةنبرقلامدعنأب عفديفزاجلا فالخم هتدارانعتعال

 ىلوالاف بوجولاركذحبسنالاذ نيصالا ىنعملا ةداراسجو مامالا نع لقناك درملا ل
 0 * زاجل ىف سلو ةلاصالا ثيح نمال ةيعبتلا ثيح نم نكل كلذ بجي لاقي

 در. الف قيدصتلا نودروصتلا ك كيسة ف عوضوملا لاق نمدا اذه
 ّى وعدفة يزال نامل معسل مهفيل قيقا ىنعملا ر وصنت نم زاحلا ىف الدنا نم لبقا

 بسح زاحلاىف روصتلالوقن انال مكحن زاحنانود ةيانكلا ىف ادوصقمزاجنا ريوصتن و

 بسحم ةيانكلا فو اريوصت دعيالف ملكتملا بناحنمالضاولا بناحنم كلْذف عضو

 دودح ىل ( دودحلا برقاو ) اريوصت دعبف ضرفلا ىلا ةليسو هنوكل مكتمل
 برقا اذه ناك ااواهنم ةئالث اودى اكلاك داك اهترثكىلع ) زاحملاو ةقيقحل
 كلذ لامعتساب ىا( مي ديفا) ظفلا(ةقيقحلا نا )وهدودحلا كلذواظفل لقاو عضواو ل لمثادنا

 ( بطاختلا حالطصا ىف ) هفرعتساك ازا الو ةقيقح ىمبال لامعتشالا لبق ظفلا نالظف
 ظفل نع اذه زرتحاو حالطصالا كلذىف ظفالا كلذب .بطاخملا نوكي. تسال

 لو[ ىدم للا سانشلاب رخآ حالطصآلا ةبسنلابازاحو حالطصاى لا ةيسنلاب ةقيقحنوك

 قو .اهبلا نساقلاب ىتوغازاحمو ةصوصخلا ناكرالا ف ةمعرش ةقيقح هناف ةالصلا لف ]
 ضقت الف ن.راتتعالا دح | نيعتب روك دملادقلابف نانو اب ناحالطصالا ءاعدلا 0

 ةقااع دسنأل ) عضو درجت )ةدافالاكلت نوكتنا ديالمثرخ آلا 9 فير -

 ١ ىلا نود ةيانكلا ىف ىلصالا ىنعملا ةدارا.زاوجم زاحلا نع ةيانكلا زاتعي لاق نه

 هرسسدق دنسلا ديسدللاقر
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 ةيانكلا ىنعمقيقحنَف

 ملكت - كل لسالا وبلا ناك املو ابعسالا دك ةدارالا حوا ثدصحو لولدملا

 «* "ف

 ايشعملابو نامملاو ةقيقحلا مي ثااشثا ىنمملاب عضولا نوكي اذه لمف ثلاثثا 0

 ماه ليفان ريعاف اذه تف عاذا 94 لباقمو ةققلانم مسق نيلوالا

 5 ' ديب ةعاقلا ةلالدلا ىهو ظفلل ةفص هعش , عطولاناوه ماهوالا عيجهنع عفدنب

 : كيا . لكدلا ضرع .ةفصلا هده ةطساوبو عضولاب علا دعب ىنعملادنم مهف قلطا اذا

 1 وعملا مث طظفللا ةطضاوب لغفللا هل عوضوم ا ىنعملا هتداراوهو ةلالدلا نم ىرخا ةفض

 مضولاِب ملاعلا دنع ظفللا نه موهفملا هنال موهفملا ىنعملا مسي ىلوالا ةلالدلا رابتعاب

 ناكنادا رملا ىنعملامث ظفنلا نم رلكتمللا دا سعد وكلدارل | ىنعملا ىعسية مائل اةلال دل رامتعابو

 ْ احراخ نؤكينا طرشي طقف هريغناك ناو ةقيقح ظفللا ىسي موهفملا ىنعملا نيع

 نمل ناكناو ازاحم ىعسي كلدف الصا محد ملالاو ةقالعنم كانه دالف موهفملا ىعم لا

 ا قا ةيانك ىمعس ظفللاف هنوددال موهقملا عملا دعب نكل مزاللا ىنعملا دارملا
 1 0 ا ل ولا يا كارا هال قلق ردم اذه

 5 وهف هن داربام امه دحا نيعسق ذئنح ةققعلا نوكيدق معن : ازا نوكي ىح

 اماو الع ىلإ ريبخ الا ادهف ريغلا اغش:موهفملا ىتعملا هب دارئام ك5 ةلاضا طقف

 اهتموا امه دحاو دارملا ىنعملاو ىتاعملاوا' نينعملا عوج دف موهفملا قسملاف كرتشملا
 احراخ نكيملال هنكل ءزجلا ريغلكلا ذاموهفملا ىنعملا ريغ ناكناو دارملا ىنعملا اذهو

 «تسيلف ةنيرقلااماو طقف موهفملا ىنعملا ريغدنا لاق نا عدبإف ازا نكيمل موهفملانع
 3 او دارملا ىنعملل رخآآلا ىنعملا ةجاْع عفدل لب زال قاسم ؤهفملا ىنمملا ةدارا عفدل

 ةظفللا كلن ا ( ام بلطيدقو ) هلوقن فنصملا راشا ءانركذ ىذلا ليضفتلا اذه

 1 هانمع قلعتنام ىأ ( اهانعم ىنمم ) بلطي ( وا ةقيقحلا ىهو )هلعوضوملا ( اهانعم )

 ةفئام ةنيرقعم لاقنا نموا ةيانكلا نع زيقتل طقف ديقنم انهه ددالو ( زاجناوهو )
 امه ( ىنعم عملا دصشددقو ) هلوقل ةلباقملا ةنيرقب قتكيناألا مهللا ىنعملا ةدارانغ

 ٠ لم ةيانكلانا وه ةيانكلا عم قيقحتو (ةنانكلاوهو ) ىنعملا لصايىف ظفللا لامعتسا

 لصالا ىنعملا ف لمعتسيوا ةقيقحلا ىف جرد. الف طقف ىلصالا ىنعملا مزإلىف لمعتسي
 53 قيقحتلا هملع رقتسا ىذلاو كلذيف موقلا تالك بارطضا رثكدقو.اعم همزالوا
 1 ةنانكلا ف ملكش ةلالذ نأ مث ظذللا ةلالدو م لكتملا ةلالد نانعم تف مغ 6 ةلالدلل

 ِ 'ىزارلا مامآلا لاقاك هيلا ةليسو هنوكل لضالا ىنعملا ىلعو ةلاصا مزاللا  ىنعملا ىلع
 كدا ىلع اليلد دلسحم نأ د هرب كنال اقح ةيانكلا ىف داسعدإ عوضوملا زاحيالا ةياهت

 دارا دجوب ةلالدلا دجوب ثنحذا نيشملا الكىف ظفللا لامعتسا ةيانكلا ىف دجوف
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 ةءانأو ةسساملاو نصخمتال ىف رال رول ودب هنأ نال وصرصخلار دنا

 هتقوب ثودلا صيصختك هللا نفاهلا ةيعاد ماهضناريغنماسصصةخ ملصت راتخلا عضاولا |
 صملا لج ةمئاطلاءال رس .نطظلا:نسحناالا ص اخعثاالاب مالغالا صرصخك سانتا
 كل:فاتع اب, صاوخ اهسفنا ىف فورححلا نا قاقتشالا ما هيلا بعذاع مهمالك لب وأ :
 فورا ك:نيبةبسانملا ىعارب نا عضاولل ىنيثيفاهريغوةدششلاو سمهلا درج نم فور درا
 ىذلاءافلايمدفلا 00 ءاضق# ا زاياهنمةيكرملا تاملكلا تءض وىذلا ىنع ل

 ركاديدش فزحوهىذلا فاقلاب مدقلاو نيس ناريغنم مثلا ركل وخر و

 توصل دسدش فرحوه ىذلازمهلاب ريثزلاو راخلاتوصاءاقلابريفزا اوني :

 رايتعال بق ة ىدملاوناوزتلاكىف ءللاةكرح ىلعةلاد نيعلاةكرح ىلعفلاو نالعفلا اذكو دس'

 ريغكلذ عضاولا رابتعانا ىنيالو تاغللا عيج تالكىف هرامتعاكنظاف ر رذعتم هنأر

 م رسبعلا مار مذعتلا مزليذاف كلذ انلاغتش ا مدعاو هانا رخآآلا ضعبلافهناكما مدل ٍ

 . (ماهلاوا ) سووا ىرورضإعقلذتاما ىنمملا اذهل ظفللا اذهناىلع 8 نأب ( فيقوتاما ) عنمولا ف صيصختلا مجخرسنا مب دابعلوت ليوأت لل( ل
 ١ عجرم ىا ( امهءجسعو ) ىنعملا اذهل ذفالا اذه اولءج نا ىلع ءالقملا ىلاعتدلا هلي

 ىزاحناو قيقملا ىندملا نمو براضك ىعونلا وا برضك ىضخملا عضولا , نم ن

 هجو ىلع نوكيدق اهسفنب ىنعم ءازاب لعفالا نييعتنازعاو ةهاهقق * ىجسو 3

 ىلع نوكي دقو ايبضخم اعضو ىو ثد_ لا ءازاب برضلا اظل نس

 ةيعوص وم تسل اهنا تائهلاب قاعت امم كلذ ريغو تاقث -ثااعاضوأا 7

 ىلع. نوكي انك م لعام فلا مسا الشم لان ناك ةيلك دعاوقب لب اهتايصوس

 قباسلا عضوللالباقم نوكيدق ىعونلا عضولا نا مث ايعون اعضو ىماو اذك

 عنك :ةنيرق ىلع ىونلا عضولا اذه هل عوضوملا ىنعملا ىلع ةلالدلاىف جاتحميو ةيق ْ

 ةلسا دالب دارلا : ىلا لال نال والا 0 و - عونمولا 2

 | ةدحاو تاغل تالكو عيج ىفهرابتعااماو بالكل شيفات تاو 5

 قطعا 1 : دةفاهايااب رابتعا اماو 0 تف قوتلاباما عضولان ايفر

 للا تارش نازرلا ف

 ىذلا راج اوهوىددعلاو
 هطاشنلهلظ نعل بع ىادبح

 دع

 عضاولاددعتول رشبلاهنوك |[
 ظ ( وهو 1 ولاوه ىنءملاءازاب ظفلل صصخلاناىا ( عضولا ) رخآلاب نيهذملا ن

 ظ و ) ىعم ءازاب ) ءهدنع تادرفملاف عضولانال ةددحاو ) ها ني تاو

 ١ ةلخاد اهناف ةيانكلا اماو ةنيرش هنف نيستلانان ناحلا ( اهسفن )دلو جر 1-6

 . ىتاسملا ىلع ةلالدلل ةيفانملا ةيزاحلا تاقالعلا عاونا ةغالا عضاو رايتعاىفاك



 نماثلا عم سداسلا وهو “٠

 دع

 كش سماخلاوثلاثل اوهوال

 دمع عباسلاو عبارلاوهو

 قالا رابعنا ىلعداضتلا

 دم هيبشتلاالدبشلا ىه
 نمملا مدقت ماتو »
 | ةحاللل ريعتسا مث حملا ءاقلا

 | ىاعلم لجز لاش ىتح
 | ريعتسامت كاردالا ضماغ

 ضماغلا نسحلا مالكلل

 ماللا ميدقت جماتلا اماو

 وهو عيادبلا عيانصنموهف
 ةصقملا مالكلا ىقراشينا

 هرضيأ اذا ةحن :مرعشوا

 للا تسح نه ةوقدش ةادالا ف دح نادف طباخلاونالا ه (انركذ اع 3 ةيسيلاو 7

 وغلا ةارتعا بدسل ظآ هاا كلام 5 « ابا ميقوديت داو 5

ي تح ناتاشا ةأ داضتلا اذه : تع مدا . ءلىقو 3
حا ةقياك خلا نيداضتمل 2 هرش

 . .اتلاد

 | ريتعي ضعب

تاخ ليلو دسان احلل لاَ ) كلذاورخآلاب . بشتلا ذاوهسهلءاودهسشتلا
 ظياعاو متاخك هناودسالاك هناىا ( م

» 1 

 الاملا مث ثيحنم ىرخا ةوقدش هيشلادخو فذدحو هيفيسملا سفن عهتشملا“

 ةذح ىلع /لقشملاو نيتوقلا نيناهل عماج نيفذحلا نيذه ىلع م لقشملا» رهاظلابسح ٠

 يا 7 هفددحو ةح 00 1 0 و ك 4 وع اهدحو ةادالا

 | ءازهتساو ( مكتوا) م قع نايل ؟ ( علمتل) اذهىل 01

 49 ارتشال امهني هبش هجو ناعق#ال ثيم نينفانتم نيئيشلانوكوهىذلا داضتلا

 4 داضتملا دحا لعح جيامتلانإ امب قرفلاو ليال هيف علخال هتمح رب دق ىلع هنالهبف ْ

 ؟2!نيلاثملا نم لكف هل ءازهتسالاوهشملا كلدي ضيرعتلا دصقعم ركبلاو رخ آلانيع

 ش )روك ذ دملانيرابتعالاعجذا فتلك اعم نآينجعتالب لبقامو نيروك ٠ دحلان رابتعالابامهل |

 ؟زاحنا ف ىناثلالصفلاىفةعبرالالوصالا م#4 ىناثلا لصالا ف نكم القدح او قالطا ىف

 ٍْ أ عوضوملاف لامتسالاىنعا لياقتلاهبشنم امهيموهفم نيبال اعبت ةقيقعلل ضر ,ءتدقو '

 ؟ اهمزاتسي ملو ةقيقحلا ىلع فقوتيمل ناو زاجلا قت اضيا و هريغىف لامعتسالاو |

 ]لطاىف ةقيقملا ركذينا بسانفاعطق قيقحلا ىنعملالع فقوتيهناالا ضعيلاه بلا بهذ

 ”.اناإبال( عضولابابا )لوصالا اعف ( نيبدفنلا ةلالد ) اضياديلعرك ذا مدقتو اعيتزاجلا

 5 > ىنعم لكل ظل لك عضو محد لوصالالعيف بالنا نصت هحرش ىف صملا لاق ظ

 'وقولاعإ ولعم كلذلب هناذإل اح هنممزاي ملكلذ ضر فول هنافءدض وهل عضودقام ضيقتل

 راكولو نادضامهو ضرالاو دوسالل نوملاوناضيقنامهو رهطااو ضيحلا ءرقلاك | ظ

 ل ِهيقنأ'ىثلا لعلادلا ظفللاعض و انضرفولانا هريرقتو كلذكناك امل ةمتاذ ةيسانلةلالدلا ظ

 ضو ثول قنا و فلتخمالتاذلاباموامهلعفامعاوا لولدملا اذهن ودهللعلد هدغلوا

 ملدتسم ةساذ ةيسانم ىنعملاو ظفالانيب نا ةلزتعملا ضءبو ىريوصلا نايلس ن.:( دابع

 < نود صاصتخالا م زا ىنعملا ىلا ةيسنلاب ظافلالاتواستلب لب كلذكن كي ملولهنأب |

 نا /: ابها صصخ كانه ناكن اص يص#* نود, صاصتخالاوا صصخم ها انه نكي :1 ظ
 عضاولاةياءرنم ) ريسكتلالهاو ( نوقاقتشالا هيعدن أم ىلع لوم )

 ئ ب ( ام ةسانم

نمرهظا هذاسف ناكل هرهاظ ىلع مهمالك لج ولذا ىنعملاو لففللا
 راج مهليلدنال نينا 

 | انأب )



 ممم ا
 هيشملا نوكو( نيعتلاىوعدهبف ( ةراعتسالا ىا ) اذهو ( هاوش هءاوح ىلا راشأ رجلا

 دارءالنكل ةراعتسالاوق دحون ماو ةمرقلاوةغلابملا لبس ىلع هءهيشملا .سنج ف الخاد

 رجقلا نم(دوسألا طبملا رم ضال طبخلا كل نيش نحر 1 (هاوقف ) الصا انها

 ليالا”سبعن مدعم دتع امورعفلا نم م لبق هد 0 ضرالا طيخلا نايبهنمإعبو احرص

 راهنلاضايبكاذامتا اضيرعل كداسو ٠١ ناكنالاقو كعضف اسوديلع هللا لصدتلالوسر 3
 ةيانك وهو اضيع ءافتنوكنع اضيع هداسو نوكب مالسلاهيلع ىنك ليللا داوسوا

 ريخأتم زايذئنيخ لبق#هلوش نابل لوزن لبق هابتشالا اذهناك ىواحط!الاق ةهالبلا نا 1

 ىذع ةلفغ هحولالب ةهالبا ىلا ايدع مالسبلا هيلع بسنالو ةحلطلا 1
 ةجاحلا تقونع اريخأت سيل ناببلا اذهنا لمأتملا لع ىنخالورك ذاك نايبلان
 ىلا ىدع ةبسنو نامزلاب ناقلعتاغا برعشلاولكالا ذا اعىلع رانك ةراعتسالا ةنيرق ةذا

 ءانغتسا) لب ةنيرقلادوجولال ( هيبشنلادجو كرتيدقو ) ةنيرقلا هذهنعدتفغل ةهالبلا
 ىلا( هنفو ) ةراغتسالا.هوتنال ىتح ةتيرقلا هيف بحت ثيح هيشملا الع | 1
 هرابتعا نكعامل هيبشتلاهحو مو هيفنال هركذ ىف تسيل ( ةوق ) هشنلادحو كرف

 دحاو لكرك ذرابتعابىا (ههجووديبشتلا ةلكودبهبشملاوهبشملارابتعاب)هشنلا بنارم ا 1 ١

 ناكرالا نم ”'ىش نوكيلالنا امادنال ( ةينامث ) ةتبلا ف ذح الف ة هيدبشملا اماوهكرتواج رتوابم

 هيبشتلاةلكوا هبشملااماوهو دحاو اما هاورتملاةنوكيوالوالا مسقلاوهو اكورتم ةعبرالا

 فعضلاو ةوقلانم (اهنكح ىنخحال 5 بيئرتلا لع ةب ةيناك عومجملاو ”ماوتماسلا

 | (بتارملا)و تافصلا فدك رتشا بيسي هدشملاهن *ىدشملان وكي ىتحتافصلانم كانه

 | ةثالثوا هجولاعم هبشملاوا هجولا عموا هبشملاعم هيبشتلا ةاكاماوهو نانثاوا هجولاو

 | هيديشملا ماقم هبشملا مسا تقاولكنا امهني ىظفللاقرفلاو هبشتلا فالخم هتلالدا ظ

 ١ مالعلا مقتسيال ثيح هيشتلا فال ةغلاملا تاوفريغ مالكلا لتخال ةراعتسالاف ١

 أ 5 هبشو ضيالا طلاب قفالا4 ضرتعملا رجغلا نمودسام لوا هبشف ( هببشت'

 ضنالاطبخلا نايسهنال ( رسفلا ركذإ) هيبشتهنأب ركحاعاو دوسالا طيخلابليللا ةلظنم
 د. ليللارخآ ةلظوهو ْ

 ١ ناامكفاعمداوسلاو ضاسلا تيه ىلع لّقشم رسفلانال امهل ناس رد عفلانمنا لوقنوأ

 ١ ضايبلاعم دتملاهداوسنع ةرابع دوسالاطبخا تنك ننال ةرابع ضيالا ايدل
 ْ لامتسا هع جرخ رج رحفلاوهو ه.شملا ىلع هب لإ نه لقشااملو هدحو لبللا داوسنعالا

 ١ ةراعتسالا رد وت.الئل غلب |ةراعتسالا نا عمديدشتلا ىلع ىرجااع أ ود هر

 ١ ىلادعمتاخنيىدعذا ىورام ناسبلا دوج وعم لاحلا هايتشاىلا ىربالا ةنيرقلا ءافن

 ١ كلديربخاو املا رظنءولبللاب موش ناكف هس تر امهلعحو دوساو ضبا نيلاقع

 فوذحم لعاهتلاو نأ مسا :

 كداسو ناكناشلاناءريدقت

 نم اضير عت
 دز تاقاذا تلق ناف 5

 0 لوم رت ناوج و
 ذا فودحم هشملاو دسالا

 تلقديزدسالاهيشيريدقتلا

 داش ملكا هيت سيلا
 لب سايق امك ارتخا ناس |

 اباوح لعافلا ناس دصق

 مالكلاف اس نئلو لاؤسلل

 درب ملوءاغلبلا تاهيبشتىف

ٍ 
1 
 ا



 ركاذأ ضرعتن ملامناو ”

 | ركذلانضرعتو درلا ٍبابسا
 عم ةبارغلاو دعبلا بابسا

 فاضملا هلاحا امم الكنا

 دعبلان ال نيرظانلا مهفىلا

 مها هيبشتلا يف ةبارغلاو
 ىلوا هبايسال ضرعتلاف
 اهتاهناف درلا بايسا فالخم
 بلطنلالةئعزارتحاللرك. 5

 لصافتل ضرعتن مل كإذإف

 دلع 0 فاجأ
 ىف قيقحملا ديشناكو 4
 قيقعلا نا نال هسشتلا

 مالعاديفف هيبشتلا فاكلاو
 ىلعدسالا لج قيقحتنأب
 قيرطب وهاعا الشم ديز

 اسز نا كلوقو هسشتلا :

 قاحلات ابثا قيقلدسالاك

 ن'اكنا مث لماكلابصقانلا
 دهاشي ماقم ىف لمعستياعأ

 ىتلاةلاخلا روصتيوهنءارج

 مواقع ىزايف ل
 هددها اينأع دهسا

 ةسوسحم

 « 11 ظ

 أل | هجو نوكي نأب)ةسثتلالوبق ىا (هلوبقو) روما ةذعنم عزئتم ىرابتغا سا وهو هيف
 اايطممو ) نيفرطال الماش (احهت) ىناثلا عونلانم ثلاثلا بينذتلا ىف (. سماك هيبشتلا

 ضرغلانم ه.قلعام ليصحتىف ( الماك) هبشملا لاح ناب نم هيبشتلا نم ("ضرغلل |

 ظ
3 

 | هلوقك ماؤعلا هفرعي ثيح (لذت ب ريغ) امان ضرغلل ايطعم ىاالك مسنلا ضعب ىفو

 | رهاظف لوالااماال و بقم ناك ةثالثل اذه هيبشتلا ىف عقجاذاذ لئاكدهشللو و مسملاك ىجنزلا
 ا هرادقم ناسوا هنبثملا لاح ناس مث مي ىتح اسوسحم |سماديهيشملا نوككف نناثلا امآو

 0 :وككو رادقملا ناسىف ىواستلا طارتشا عم ليما هيلا سفنلاو فىعاس يأ 3

 لماكلا ةلزام صقانلا ليزتت دصقاذا هبشلا هجو وهىح صاىف سوس متا هيهبشملا
 1 مكحلا بم هدهبشملا نوكك و ليما ف ىعالا ىلا سفنلانا نم ىماملريرقتلا ةدايز دصقوا
 | قوف فرعتامل سفنلا لوبق نال هدوشتلا وا نييزتلا وا ناكمالا نام ضرغلا ناك اذا
 | هيشملاىلا ةبسنلابؤا اقلطم روضحلا ردان ه.ديشملا نوككف ثلاثلااماو فرعتالال اهلؤبق
 داعملاةهاركنع ه.رعتو ددحتلا ةذلإ سفنلا اهلا ليقف لاذ الاوةرهشلا ىننن ةردنلا ذا
 أ نابسآل طفت ىقدرااولوبقلا بابسالبآقل كلذ (هقالخم) هضتلادرىا (هدرو)
 | ةغبص لاقاعاو#هسشتلا ةغص ىف سماخلأ عونلا# هتءادرل هدر بابسالت نطفت /هاوبق

 |١ نيب ارثادوا لشم وحن امساوا هبشيوحت العفو نئاكوحن افرح نوكيدق اهنال ةهببشتلا
 أ نم نكر اهنال لصالا وهاك هتاداؤ ( هيبشتلاب حرصيدق ) فاكلاك ةيفرحلاو ةيعسالا
 (دارملا)ةيسشنتلاب عرصتلا مدعدنع (نيعتبو دساديزوحن)هيبشتلاب(حرصيالدقو) هناكرا
 داتسالا نآل هلع هقدص ىنمع ديزىلع دسا لج ىا (لجلا عانتمال) هببشتلا وهو

 دادعت در دسا ديز ناكل دانس كانه ربتعيملول ىتح قلطنم ديز زا للا ىدتسي

 .وادعتلا درحم عانتماب مح اذكو لا عانتماب ع لقفلا ناكاملؤ نمرف لح وحن

 ظ ايونمافودحم هسشنلاةادا نوكيوهربغىلع مالكلا لج عنع هيسشنلا قرط دوحوف هيبشتلا

 | مظن ىناردقماف ودحم ىعسش مالكلا ب! ىعاءاضتقا اذاكورتملاناقرفلاو اردقمال مالكا ىف

 هريدقت عص ناذئنيسف ايونماذ وذح ىعس ظفللا نود ىنعملا بناج هاضتقا ناو مالكلا
 دسادنز وحن ىا (هيفو) ماظنلا لتخي الثل هاياو كايافالاو مالكلا ىف ردقب مظنلا ىف

 كلا ف سيلامةفلابلا نم وهدنأب *ىش لعركحلا ف نالدسالاكديز ىف نكت م(ةغلابم)
 | ةنرق كانه ناكاذا ىنعم (اداع) هنوك لاحاظفل (هبشملا كرتي دقو) وهك هنأب هيلع

 .تاقاذااك هيبشتال (ةراعتساؤ) اسفص هنع برضللب الصاهبشملا (دري ملولذا) هيلع ةلاد

 'ةيشملا فذح زوحال لاقينا نكما املو اهبشم كانه ردقتنا ريغ نم دسا ىدنع

 | نود اهدحاف ادام هنوك لعب نبانم ا دوحو دعشف |مسلكو : د نود

 <: (رخآآلا)



*» 0 

 ١ نيباهحنرانو#هلوقك) ايلاخ وادعي ةمئالاة الا ىف ىحنا ايلقعابك سواد لا وغاب اين

 / هيهبشملا راضحتسال حاتمن انهه سفنلاو (دحريز ءاعمس ىف قيقع سو عش ابن“ اك نوصغ

 ةبارغدعبلا بابسانم ثلاثلا هحولا ناكاملو ةلضملا ةوقلاف مهولل فرصت ديلا |

 ١ كلذ ناكو ايلقعوا ايلابخ ايكسم هنوكل ةردنلا اهتاج نمو هروض> ةردنل هبشلا هجر

 اءلقعواناكايلامخ هلا هحوىف (بيكرتلا ناك لكو) هلوقب كلذوملا راشاهتدايزب هاذ ر

 , هلوق لمأتف ) لمأت دينعىلا هجايتحال ( برغا ) هيبئتلاف ىا (وهف رثكا) رومان

 ءامسلانم ءانلزئاءاك(ايندلاةوبحا لثماعا) ايلقع ايكسم هبف هشلا هحو نوكياهف (ىلاعت

 . اهفرخز ضرالا تذخلا اذا ىتح ماعنالاو سانلا لك يام ضرالا تابن هبطاتخا

 ن اكاديصح اهانلعجفا راهن واالملان سما اهانأ اهيلع نورداق مهنا اهلها نظو تار ظ

 شياشحلاو لوقبلاو عورزلا نم ضرالا تايندببسب ك.تشاىا هبطاتخا سمالابنغتالا

 . ىااهلهانظو تنزت ىا تنيزاو بهذل اوه لصالا ف فرخزلاو هينيزتتام اهفرخز

 داو ضرألا اذا فاضملانم ثينأتلا هباستكاال ريعشلا ثينأتو تاينلا لهاا

 لالا اذكو ضرالات اس لها ىا تاننلا وهوفاضملا فدح ىلع ضرالا ىلا دوعي نأ ظ

 ىان ما الع عفرو اهدصح ىلع ىا نورداق مهنا ريمضىفو ةيثاآلا ةثنؤملا رئاهضلا يف

 لبق كن ملو نممالاب تن ”مىانغتملن اكدصحاع اهببش ىا ادصح انواستر انيكح |

 ىنعاامدلا ةويحلا لثمةيالا هذهىف هشملانا قحالو برقلا ةياف بيرق نامزفف كلذ

 روهظ دعب ةيلكلاب ةتغب اهمعن ضارقناو ةعرسب اهيضقت ىه ىتلا ناششلا ةببجعلا اهل

 ثلخابدت لج ةرششع نم بكس ه.ىديشملاو اهيلع رهداقعاو اهب سانلا رارغاو ات .

 احق :تايتلا ةرشخ لاوز ىنعملاوايلقع اكرم نوكف ةدحاوةلجاهن ”اكت راص ىت

 ايرط اضغ ناك امدعب سببلا نهم رسكتام ماطحلاو الصا رثا هلق بيل اماطح هباهذو 5

 عمطي ثيحيدفعصدعب ىوقتو اتوارطو هناولأب ضرالا نزو ضءبب هضعب تئلادق ||

 نم بيصك أ)ىامتماوق) لمأت (و)7لاصبتسالاو اولا نم لس هنا اونظو هيف سائلا
 توملا ردح قعاوصلانم مهناذآ ىف مهعباصأ نولعج (قرو دعرو نتالظ هبق ءامسلا |

 ةلالد|ىوذ فذحف رطملا دارملاو لزن ىا باصانم ليعف وهو بمص ىوذ لثك ىاأ

 مصنال هنال هيلع دقوتسا ىذلا لثك هلوق ىلع هفطع ةلالدإ لثم فدحو هيلع نولعحي |

 ءالؤهةفص نيبو كئلوا ةفص نيب لب بصلاىذ تاوذنيبو نيقفانملا ة ةفص نب هيبشتلا

 ميس نيىسع لاقاك ىلاعت هلوقنم افذحاك هللا فاضملاو فاضملا فذح انههفا

 7 قرز ةنونسمو# ىىجاضم ةىفرشملاوىناتقنا #«هلوقىفاكايمهو ائيش هنوكل نهذلا ٍ

 ظ
| 

 ظ
 ظ

 ابلاعأ ضرالا فراشم 4

 ةبو..ذملاةيفرشملا فويسلاو
 ىرقىهونعلا فراشمملا ْ

 ةيوسنملا برعلا ضرانم

 قرزلاو ةدودحلا لاصنلاا

 عج بايالاو قرزالا عج

 :ليوع عجلاوتلعالاو بان |

 مهولا هت ناوبح وهو
 قحهدوجحو ماوعلا عزبو

 مهنايبص كلل نوفوخي
 تاياكح اهقحىف نوقفليو

 إل ود ةيسرافلاب |

 عومطملادضبالا نوظ#الو بلاطملا لوصف عيطملا ماقلاف ىف مهئاوه هبشلا.



 عنتمملا لهساهنالة سمع ةدئاف

 عيت اهكاردا لهس ىا

 هل .اهليصحم

 : 1 و ع و وو ل 1 ع
 كسملاوه##هرك ذناانل نامعن رك ذدعا## ليقاك اذ ذلاعفان ناك اذا ليما فول أملا نوكواد ذل

 رشيعتامااهلاوحا بئارغنمودوعتالاهناذ اههح وىفختناذاالاهيلا تداعب وصنعتدر ||

 وش اردانهيهشملانوكينأبفثلاثلااماو 6# تتامةلملدرولا ىف تنفداذاو نيقرسلاىف

 ديدج لكل # دبل لوقدنهو مو ركمفانلاريغوذي ذل عفانديدج لك اذكو# عوضتيهتر ركام
 | داغم نمهرك 1 مهلوقنم ردابتملا نا ىنخالو# دينار يغتوملاديدج تدجو##ىنا ريغةذل

 اهيلا ليعالف ىرخا دعبةسم الصاح اعفن ناكنا داعملاف ظوحملا عفنلااضياو قالطالا
 هنوكلداعملاىلا ليمملاو طقف ديدجلاوه ذيذللاف اديدج اعفن ناكناو اداعمةنوكل سفنلا
 عفدفهجولاف تاذلابذيذللاو ضحلا داعملاف مالكلاو ضرعااباذب نإ نوكيف هيلاةليسو
 بزقالا. لهسالاىلا سفنلا ليف لهساو لابلاب اروطخ برقا نوكيداعملانا عفادتلا
 |لوصحل ا دنع هركأ ديدجلاو ليما داعملاف هركأ هلوصح رسعل هناف ديدجلا فالرثكا
 امرك ا نوكي هببقعةدردج ةداف لوصح مدعل داعملا داس كلاب نوكف لوصحلا دعباماو

 ؟ىث لك ةياغلا رابتعا فرغلا رادم ناكاملو ةديدج ةدئاف لوصحل هدعبذلا دسدجلاو

 هوركذام هيفانيالف ةذإ ديدج لكلو داعم نم هركا اولوقينا ىلع هياها لاثما ترج
 برق مث) روضملا لاح نع ريت اهنال رثكأ هيلا سفنلا ليمو برقا رركتملا نانم
 [وحن) نيفرطلا نيب ةكرتشملا ( ةهجلا ةدحول )رابتعالا ةجرد نع (هطوقسو هيبشتلا
 بسلا اذهو ددعتملا راضحمسا نم رسيا دحاولا سمالا راضحسا نال (مسفلاكى جنز

 (نيفرطلا سناجملوا) لوالا لصالاهنم برقيو عبارلا لصالا ىلع ىنبم هيبشتلا برقل
 دم اذهو نوللاو رادقملاو لكشلاىف (ةصاحاك) ءادوس ةريبك (ةينع وحن) امهتبسانمو
 ايشملا عم (روضحلا ىرثكأ) هب هبشملا ىا ( هنوك) لجال (وا) ثلاثلا لصالا ىلع
 ,ث5فرصت ىلا امجدب عا ىف جاتحالف تاهجلانم ةهجل ىلابخلاىهو روصلا ةنازخىف

 رركتلايخا ىف برقلا ببسو ةرانتسالاعم ةرادتسالاو نسحلاىف (ردبلاكدجو وخن)
 نراقتلا ببسو ةقرافملا ةهاركو ازبنعو مها هنوكىف حورلاك بوب وحنو سحلا
 برقلا بابسا ىبف ىناثلا لصالا ىلع ىنيم بيسلا اذهو املا ةجاحلا ةدش لاخلا ىف

 ماسالا ىلع اينبم لوالا ببسلا نوكل ةقبقحلا ىف ةعبراو رهاظلا ىف ةثالث لوصا ىلع
 لاقن ةلباقلل ةياءرا اضنا ةعبرالا كلت ىلع دعبلا ةثالثلا بابسا مث ىحاكاعم عبارلاو

 روكي نأبف لؤالااما# ركذامفالخت ىلا (هفالخ) هبارغو هيبشتلا دعي ىا (هدعبو)
 ريعب رانلا طقس هيبشتىفاك لابخلا ىف رخالا نعاهنم لكاديعب ةزيثك ار وما هبشلا هجو
 فيل اك هبشملا نعةسنلادبعب هيدشملا نوكي نأبف ىناثلااماو# نوللاو لكشلا قكيدلا
 7 اهنا لاقي ءاسفنخلا نما لثملاىفو جاجللا ف رخآلاب امهدحا هبنشت لبق ناسنالا نع



 «9؟# :

 راصباالناؤسنالت لق سفنلاوه كردملاا اذهنم رهظف ةيقيقدلا مولقلا ل راكفال
 سفنل | لاغتشال عمسلا و راصبالانع لوفغلا مزاللالب ةروصلانم هترك دامت 3

 هرك ذام اماو ْسفنلا لع فقوت ىلك كح عمسلاو راصبالاب يعملان ىنخالو ديف
 د 00 هرك ذامودفني ملى اكسلا نكل عونم لقعتلا نع كفنال دم رجلا نا نم نر ١

 ! ىلز>وه ثدح نم هروضح دارا نا هروصت نودب روصتسالىزخلا ىلع مكحلاذ

 . دارا ناو ةيلك تاناونع ةطساوب صاخمثالا ىلع مركحدقذا مكحلا ىف مال“ كلذ

 ظ تاذلاروضح كلذ نم مزليال نكل اسم كلذفناونعلا ةطساوبولو اتلطم هر

 ١ نكل اسم كلذف سفنلاىف ناونعلا و سحلايىف تاذإا روضح دارا ناو ىشنلا
 | ترم اجماهنف ماشترألاو نهذلاف روضحلا كاردألا دارا ثمح هفلاخا

 ىذلاوسفنلا ريغ ةوق نكيملنا دعب ةلآلا كاردا ىنعمام ىرعش تيلو ةراشآلا هب ا
 ١ صختشتول ثيح اهل اهاطم ايلكاموهفم ةل آلاىفام عزب لقعلاناوه لقعلا هيض

 ١ ىلعسفنلا علطي اذهبو نهذلاىفام ناكدنع درجولو ةل آلا ىفام نيع ناك م
 رومالارضحمستساوملاةلجابو هيلع مكحبو ىلك هجو ىلع ةأآلا ىف صخم5 ل ع

 ىف مستر ىلا تايلكلا اهنم عزتذتف سفنلا اهنلا تقتلتو سفنلا ىلع اهضرعتو يد

 ةكردمس فنلا مث 9 سفنلا نم ةثعبنملا ةيرخا هنوش تايداملل ةكردم ساوحلاف 3 2

 سفنال نكمادنم عزتنملا نيع عزتنملا ناكاملو رخآ سما ةطساوبال اهسفنن تام ع ظ

 تدروالنفلا اذه نعةفيظو نع جورخلا الولو ىلك قيرطنمدنم عزتذملا ىلع مك
 سفنلا ةسداسلا ) باوصلا ماهلا هللا نمو بايلالاو لوقتعلا رهب 7 فئاطل ١ ذه

 لهجلانعاهضاسعاو اعبط علا اهتبحن فرعتالال اهنم الوبق دشا ىا (لقا فر ملا
 لكنا ىربإلا ءادعا زعلا لهال نواهاجلا لبقو لهج املو دع ءرملا ليق ىتح ابنا ظ
 لعسضغي ىتح ججرطشلاو درتلاك سسخ صاىفولو هلا ليعوكاردالا بح دع لا

 ماوعلا 3 ةبغر نم نعام رك همهف هملالصيامف هتنغرناودنف لهجلا ىلا 5-5 9

 ةاركاذملا قلحو سردلا سلاح نع مهسفنازاريعتاو صاصقلاو ظاعولا سلا
 (دامملاّنم ) اهنلابحاو سفنلادنعىا ( اهدلذلا ) ”ىش لكم ( ديدخلا ةعباسلا ظ

 فالالا نافذ ) ىاكسلا هدروا ( رظن انههو ) ادجاه دنع هركآ روكا نالررك

 فولأم لكنال فولأملا ةهارك بحوب راركتلا ةهاركو هريغبال ( لصحم راركت

 نادجولا نا عم هو فولأم لك سيق نادحولاب هوركم داعم لكو لاقام دان ْ

 يل )فاالل انبسزأ ركتلاناكاذا وفولأملا ىلا سفنلا قايتشال هذ
 ظ اذان نوكيالاع ديقمداعمن 5 .+نمرك |مهلوق وقنأبهنع بجاو تضناو هاف هم را ركتلا ا

1 

 ملل هرس |

 هلم ىنازاتفتلا نيدلادعسال

 دع ىازاتلا 0



 | ٠ وع بلص ره تاسحلاب ىا ( ام) سفنلا فلا ىا ( اهفلالو ) هلوُش

 شرط ناذ .تاملقعلا فالحاهل ةيدؤملا ةفلتخلا (ساوعلا )قر ,طلاب (ىنعا ) دورولا 1

»00( 
 ريقنلا اهكردي ىتلاو اهتاصخشم فذحم ةسملا رومألانع تايلقعلا سغلا درجت

 ةرصلا تايلقعلاك لاقعالا هكارداىف سلام اهدنع نعا ةيعصلا لامعالا ةلاوزع

 أردانم سفنلا عانتما ىلع ءانب اهنم سفنلا هدرحتام تايسحلاب ىنعاو ىاكسلا لاق

 ضياو عتتمم مايا ابكاردا ريغنم ”ىثل سفنلا درجت نأب هيلع ضرتعاو تايئزلا
 هروصت نود اهنم مكحلا روصتءالوناسنا ددز وحن ىلكلابىزجلا ىلع مح سفنلا

 مفنلا وه ك املاذ ىلكلل هك اردا عانتمال سحلانم ل لا ركحلا |

 عك ارداةسنوامنال اب تاسزجلاو اهتاذبتاملكلا كردت اهناالا ىتزحلل ةكردم نوكف

 .نع ى اكسلا لوفغلو نيكسلا ىلا عطقلا ةيسنك ساوحلا لع تالآلا ىلا .

 اةونكملا ةيداملاتاّمزملا كاردا عنتع هنانمنويرهاظلاهليختامىلاهءاهذو قبقحلا .
 هفنلا لمنأ نم روهشملا وه امن جاتحا عاضوالاو ربداقملا نم ةصوشم ضراوعب ٌْ

 لبوأت ىلا تاسوحناكاردا مدقت ىلع ءانب تالوقعملا ىلا اهليمنم متا تايسحلا ىلا ْ

 ظ 5 اهنوكب مكح مثةفرصلاتايلقملااهصيصخخب اهنم ةذوخأملا تايلقعلاب تايسملا
 |ناصملا هركذام امبناثو ايلا نقتل لئمنم رك ذام امهدحا نيهجوب تايلقعلا

 ةرط ىأ ( قرطلا فالتخال ) سفنلا ىلع ىا ( اهلع اهدورو ةرثكل ) هيف ماللا

 زبدقتدعب لقعلا كاردا ىلع سعلا كاردا مدن ةبعالا هحوىف لاشام اماو دحاو
 لاب د وصقملا قيقحت نع و لزعع بولطملا ةدافانعف سلا كردم ريغ سفنلا كردمنا

 ناو قيقملا فلاخنام كاكسلا مالكف سل لوقا كاكسلا هركذ اذك ل زنم
 ءايلقعلا نم متا تايسحلانانم مهنيب اهثرهتشاام جنا هداسعنال كلذو رهاظا| ىلع

 ال آلا ف تايسحلا لوصحنزال هناي ىلا تفتليزا ىنيشامم سيل اهيلع اهمدقتل

 5 نيفلتخم نيل ىف نيلصاح نيسا نيبقرفلاناسو سفنلاىف تايلقعلا لوصحو
 ةنلاىف لص ام تايلقعلابدارينأي سفنلا ىف امهالكر بن نادجولا لب هناشي ىنتسيام
 امام هرك ذام امو تفرعاك ساوملا قرطنم اف لصحام تايسحلابو ءادتا

 : | رمادي مقرب نأب ءادتبااهك اردا كلذ دارا اعاف تاير 0 نيفناا

 حم ةبدبلانم هفالخو سفنلا وه تالآلا ىف كردملانا لاقب فيكو ل
 | كا تاقنان# لضفلالعو لعلا ملع وه نمع الضف ةكسم ىندا هلنم اهيف هبتشي

 هلا هيلا تقدصام رصبتال اهلع اهتيلكب سفنلا لغتشاث يحب ةلئسمىف 0
 ارامزم اهفرعيب الإ سفنلا تافتلامدعل ةيوقلا تاوصالا نم كععم عرقام ععستالو

 5 راكفالا )



 1 ليصل ةيونم تناكناو امال فلكتفالوأ مداكلا ملت ةردقماما كنعةبونو ل
 ١ قط ىكيذ امالكلا مظن :ىاهريدقت مزليال نكل زاهشالاو ا ركدذلا قبس مدعدنعكيهلا

 :الصاكرتاازوح الر هتشي ملول قبسي ملاذا اما ريدقتلا ىلا ةجاحالفةئيهلا ل يص<ىفةةربشلاو

 ْ ةيهومهناف ققدلا لصفتلاو قولا قيقحلا اده ظفحاذ ربدقتلاىلا جايتحالا نع الخف:

 لضاوفلا ةمئالا كلذ نعزعدقو ردانوادوقفماما كلذ. ىدتهانمورداقلا كاملا نمةيَظع
 داو اوهدناو مظعلا لضفل اوذهللاوءاشب نم هسؤي هللا دس لضفلاناالالزاوبلالوحفلاو

 و لقع هنا نظيف همهوت ىلع ةثعابلا بايسالا حوضو ببسب هروهظ عونل |

 راهضاي بوصنم :تنا ( .عزتنتف ) تفشكتا ىا تاو .تقرفت ىأ تءشقاو موقلا ىا'

 ( لوالا عارصملاكهب دارملا متيالامم ) قيقحلا ريغلا ( تنصولا ) ىهتلا باوج فنا |
 كلذو سيؤم ءاهتناب اغمطم ءادشا لصي نا هدارم اعاز .ىعاشلا دارك ادق ل سلو

 فصولا عزتي ىلا ناحل هسالو ىمهو .هنانظيفدققتف ءافخ عون قيقتلا قع نوكي
 ىلاشثلا نم هعازننا بوحول ًانطخلا يزؤاف ةثالث نم عزتنا اعرف اهنم: ىق ةقحلا ريغلا :

 ' ركزلاب هسابتلا فنصملا صخ مها اهيلع فوقولاو دشا ىاثلا سابتلالا ناكاملو
 اهوأرالف #ةماغاغاطءاموق تقرب اؤ 4 ىعاشلا لوق لثمف ) تنا ( طاغتال) لاقف'
 ضفادا عوني بصق اموقو قيرت تاذتزاض ىلا ءامسلا تقرا لان (ثاخنو 001

 ةرش- هتروض ( ملا قع ززكتلا ةيئاثلا )+ كاردالاةسص تاضرتر 00

 اموقو رداملانم ( ًاروضح برقا ) ةفسكتم ريغ سمثلا ةروص روض ةرم دعب
 (اروضخ. برقا هبسانيام عم *ىشلاةثلاثلا ) ةفسكتم سهلا ةروص روض سا لع
 هايصفت دقو ا/ (لخمكاو) مالا (نودلطسلاو ماجاك ) هبسانبالامعم هنم نهذلاف
 دال ( رسيا دحاولا ) سعالا ( راضمتسا ةعبارلا ) ىلابكلا عماخلا ركذ ىف

 ا

 ؤ

 ظ ْ
 0 ةقملا 00 6-1 ىدلازانيروك ةلانيييلتا نم لا

 ( ق

 هيبشتلاةعبرالا عاونالا نم عبارلا عونلا# نيعارضملانم هبشلا هجو عازتنا ىضتش

 ةفرعم فقوت 6# ثامدقم ف ادودوا الوبقم امن نعوا ابنرق هن :وك يديشتلا لاحفإ#

 سفقنلاىلع ( لهسا ) امهحوب ئا## الجم ”ىثلا: كاردا ىلوالاوفاهيلع هببشتلا لاخ
 ىلع فقوتم هنال كلذو هدازممو .هءاكزاشم  لقعلا دنع زاتع نأب الصفم هكاردانم

 "ىلا كلذو هريععم ”ىفلاق اذهنا لوالا هجولا نيبو هليب قرفلاو دحاولاريغ

 درج اهرك > نأ لغو
 ارتدقت سل ةئيهلال يصح |

 مالكلا مظن نال مالكا ظن ف |
 ةكئيهلاب ةئيهلا هببشتوه
 ةلادلا ظافلالا كلتتسلو

 ةيبشتلا نم أزحداوملا لع |

 نيفرطلا نماثيش ىهتسيلذا |
 ريد مزايال و هجولاو
 مالكلا ظن فنيفرطل اداوم

 ل

 بح غضولاةلاح منغلا داو ا/

 . تانلقعلا نا هنم ( متا تايسخلا ىلا سفنلال يم هسا ١ و هلاجا ةرابتعاب"|

 ١ ىا ( ديرجلاب )نشا ىا ( اا هاوص )تالا امير ا

 (ىلس)ل ب ...----(000--30
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 اقروا نة عتابا هيثت 6 ٠2م الانا©_حالقع دحاو عونو اجراخنارياغتم ناصفش امنا
 هضايقناو ةران هلق طاسنا

 ةعملا هلال ىرخا
 نمو هلحر نمو ددرتلا نم

 وعزا هلحر مدقت

 ةيسن هنعمض ىف هيشتو ىرخا

 دورتملا ةسن.' اقلاىلا ىنعملا
 ىلاؤقلا ةبسنو مدقلا ىلا
 ةيساي طاسينالاو ضايقنالا
 ماخالاو مادقالاىلا مدقلا
 دصّةش نا ادهنم ناظنالو

 -هسشتو ددرتالاب ىتفملادسشت

 اذهنال كلذ ريغىلادمدق هلق

 هيام مزأ ناو هنا
 لخاد ريغ هنكل ةيسنلا

 نا نم تف عام دصقلا ىف

 قيقا ةئيلاوتسنلا رابعا
 دصقلا ىف هلوخد مدع

 ”ىثلا موزل نم مزاي الو
 دمتلان الدفا قدا
 حج رلا ىضتقي ىرايتخا عا
 هيبشتلا باب ىف جرملاو

 نسح ال ثيح و نسحلا

 لخدال درفملا هييشت ىف
 اذه ناذ لمأت دصقلا ف

 د ادج سيف ثحب

 املك نوكر كدي ملاعاو
 |] مدعلن:روهشموا نيمولعم

 الك دئنح هسشتلا نسح

 د يحن

 هلوقك ظافلالا نم اهداومىلع لددامرك ذعماما امهلاثماو لثملاو ةصقلا ظفل نم الاجا |

 رهتشم ناك اذاامأ كلذو كرت عموا ةيبآلا اراندقوتسا ىذلا لثك ىلاعت

 ًاروهشم رخآ بناجو امولعماعم امنم ٍبناجنوكينأباعمنيفرطلاىف كرنلا نوكيدقو 5 .
 1 وقع ةصق ىصق نحنا ةاساقمو نأ زحالا ةدداكم نم كلاح فرع نمدنع كلوقك

 ”ىح نم جراخلا ىف نان رباغتم ناتئيهلا ناناهو هفداورعم دقوتسملا نم ةعزتنملا ةئيهلا

 ثيح نم ةثيهلاكلتوه هبشلا هحوف لقعلاف ىهثيح نم نان د وامهداوع امهءابق
 0 رظنلا عطقعم ضاىعالا ذا نيفرطلاىفةريتعملا داوملانعرظنلا ا

 مصتقةيبزح نيفرطلا نم ”ىثباهمابق رات اعنا واي امعلو نوكينال لصتف دكر

 عزتنيامت امنوكهجو ىلع هيبشتلا فرط ىف ريتممةئيهلا داوم نام اجءاب.شمو ةهبشم نوكأ
 اا ليقامل هحوالف داوملا ريت الهيسشتلا ناسمامل اهبشم وا ةهشم اهنا ىلعال ةئيهلا اهنم
 فرط ابنا ليقاملو اهنم ةعزتتملا تائيهلانم ًازخ تسيل داوملا نال هبشلادجو ءازجا
 ح ةيلشلا ةراعتسالا ف ى اكسلا كلذن حرصدقواهداومالةئيهلا هانرطنال هيبشتلا

 اكلت ددعتنا رهظي اذمو ناسنا ددرتةروصب اهمشنف ىتفملا ددرت ةروص ذخأتف لاق

 والا ىلا :بهذاك امهبنكرتىفالو امهدارفاىف هإلخدمال نيفرطلا ف ةرتملا رومالا
 ىكرتلا رادماعاو ىلاعت هتلاامهجر ىناحرملا لضافلا ىناثلاىلاو ىتازاتفتلا ةمالعلا
 ةسنلا نع ةرانعىهىتلا ةئهلان وكي نيضانم ةذوخأم تناكناف ةئهلالاح دارفالاو

٠ 

 ايفرعاد رفم نوكيدلك اذه عم نكل اذكهوةئالث تناك ةث ”الثنمةذوخأم تناك ناوادحاو |

 1 نوكيدق ون درفمنان وكيدق لثقلا هسشتلا فرظنارهظ اذاودحاو ظفلب هيلع ةلالدلل

يك رتلاةروص ىف دمالهنأ عاف نيبكسم
واع ءازج الاه يبشت ىلا دصقلا نم" ب

 : ا جاتح لالا 

 أدهت ف اذا و امزح زئاجريغ هناو قيساعف تف عك ىرخااةئيهرامتعا ىلا لاقح الا اذه

 اهيلع لديام ركذ.نأباما ةئيهلا نم ىيثقلا هيبشتلا ىفرطركذ بجمهنا معاذ ليصفتلا

 ىلاعتهاوقك ١

 اروهظدعب ةيلكل اب ةتغب اهم ضارقناو ةعرسباهيضقتن ا اهريدقتؤا ايندلاةوبللا لثم
 ة«اهلهاورايدلاك الا سانلاامو#دببل لوقكو اهيلع مهداقعاو اب سانلارارتغاو اهتوق

 اوز ةعرسو امدلاق مهدوجويف سانلاريدقتلا ذا## عقذلب اودعواهولح موب ان

 اس نيروك دملا نيقفانملا لثمىا مهلث» ىلاعت هلوقك اقاس اروك ذموا رايدلاك اهنع

 2 او لثملا ظفلىلا م الصفن داوملا ىلع لشامرك د. نأباماو مالتلاديلغ

 ام لثكردقتلا ذا هدب ”ال[ءانل زنا ءاك ىلاعت هلوقك ةئهلاىف هسشنلانأ ىلع ماقملا ةلالدل ٠

 اماو اهليص#ل داوملا رك ذاعاو ةئيهلا ىلع لدنامرك ذ لضآلا ذاريدقتلا اذهنم-دالو

 دارس داوملا ىلع ةلادلا :ظافلالا ن :وكنم نال هناّنم لثملاب ءاقتك الا ةرودضق :ليقام ْ

|) 



 تثرلع
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 ةدعنم عزتنمدبشلا هجونم ركذامنا ىنالو مهني مهحاضتفاو مهرارسا ىلع نينمؤا

 ىلاعتهلوق لثقلا نم ىا ( هنمو ) نيفرطلا نم ”ىشىف هلررقتالىرابتعا سادناو رونا
 ( هللا ىلا ىراصن | نهنينرا وتلا يسم نب ىسيغلاق اك هتلاراصنا اونوك )اونمآ نيذلا اهيا

 هللاراصنا اونوكدارملا ذامظنلاف ًاردقم ةيآلا هذه ىف هب هبشملا نوكل هلبقاع هل 5

 ىردصم اكقامزنال هللاىلا ىراصنا نم ىسعلوق تقو هزاضتا قيال نوكلث

 قملا ناس نع نيف رم ريغ «عدللا ىعاد نيبحم مهنوك انههدبشلاهجوو تقول هيدارينا زوك زود

 ءابيفصانييراوحلاب دارملاو روماةدعزم عزتتهوهو ركتملانءنيهانو فورعملاب نبأ

 ةرصن ىلا اهحوتم ىدنح نم هللا ىلا ىراصنانم هلوقىنعموهناصلخو مالسلاهيلع ىو
 لقلالاوروصنملا ىلاال ةرضنلا ىف ءاكرسشل ا ىلا ةفاضالا ىه ىراضن!ىف ةفاضالاف هلل 7

 ىاوس مدرع ىهاثحم انههنا يعاو#دتلا ىراصنان 2 ردقب ناالا الا كراصن|ن '
 ىخاملاىفاللضافالادف حاصتي ملوىناجرلا فيرشلاوىنازاتفتلاةمالعلا كرتعم وهامال

 هب لسوتب ساسا ىا اساسا انههد.ثنلف رباك عارباك ةريملاهبف اوثراوتو ريا و

 نسحو ىلاعت هللا لضشدقيق ىلا ةبونلا تضفانيح سانلا لوقعنع ةهبشلا علقىل

 ىذلاوهودرفماماهيبشنلا قرطناطعا#نوصلاو هنالكل اهئم ونون هتلابو لوقنف هقيف ٍ

 ايرثلادسشتك ءازحا اذوا رولان هيشتك هسفن ىفادحاوناك ءاوسدحاو هدي

 انهنن ليا ةركطأا نابامأ كلدف ةددعتم تابدشت هيفىذلاوهو ددعتمامأو دوقنعلاب

 عومج اب عومجلا هيبشن مزابف ةلاصا اهرئاظنب اههبشتف ضءب نءاهضغب الوزعم ىدار ْ

 ةياسبايو ايطرريطلا بولقن اكيدصلا رك باقل !فصو ىف سيقتلا ”ىصالوقكااعم

 ةسشت همزايو ةةلاصاعومجماب عومجلا هيسشتوا 26ىلايلا ف شملاو بانعلا اهركو ن ىد أ

 لعنرث:ررد#اعماول موهعلا ما رحان اك هلوقكدصقلا ىف لخ د نا كلذفاعمتد رفملابدر 1

 هيدبك اوك ى وات ليلانفايسا و همانسؤ رقوف عقنلا راثمن اك##راشب تدبكو## قرزاطاسإ
 دص#لاؤاضيا كلذ زاح نا واد رفمهسشتلا نم منسحااعوجنيتيبلا نيذه ىف ديبشتلا نا أل

 مدعلامااعبتولوالصادرفملاهيبشتدصق.الوا لوالا سكعلعاعبتىناثلا ىلا وةلاصال والامل ْ

 هنم مهوتءالثل عومجلا هببشتنع زرتحيذئنيخ ماقملا بسحب هءدصقلا قاعتمدعلوأ هن

 تقةصالتو تماصق دق ءايشا عومج نم ةلصاخلا ةيفيكلا هين لباسم رفئادملا نزوح ١

 اذهو كلذكرخآ عوج نمةلصاح ىرخاةيفيكباعبتوةلاصا اهيلادصقتلا نعتاد رفا .

 انهه ه.دبشملاو هشملاة نساك دقوتسملا 3 ةصقش نيقف انملا ةصق هينشتكا انلشع“ اهمدشت ىرعم

 كلذىلا دصقلا قام نال والاعبت ءازجالاهيبشتىلادصقلا مزليالاو 70

 وهد,هبشملاو مهلاعفاو مهلاوحا عم نيقفانملا نم ةعزتنملا 0 هبشاال

 ةئيهلا هيبشتنيب قرفلاو 9

 روماع وي هيبشتو ةئيهلاب
 دحاو صقتول هنا اهلثع

 لتخا لوالاىف رومالا نف

 ىلاثلا فال ةيلكلابهسشنلا

 ةلكلابهيبشتلا لتخال هنال
 اذهو لقاذك صقل لف

 دم

 قفانملاهسشتىف نسحالذا/

 فردطل قرف

 نكل ىدهلا قيرطدكولس
 اذكو رانلاب ىضمال ةروص
 م امه ريع ىف لاخلا

 لم

 ءازحالان



 دقوتساو ريمتلا دحو ”٠

 ظفللابناحىلاارظنهلوحو

 نال انهه ديلا رظن اهنأو
 لوق ىلع مهلك ن وقفانلا
 .ريصيف دحاو لعفو دحاو
 ا در مكحىف مهنم دحاودر

 باح ةياعر اماو قابلا

 مهكرو مهروشىف ىنعملا

 مهلاح عيبقتلماقملا ن ل
 ْ 00 وم ذنايبو ةداقع اة 2
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 تءاضا نوكينا ىلع والاه

 نوكينا ىلع ىناثلاو ايدعتم

 دم امزال

0#» 0 

 [دهنا ىنخعالو رابتعإب نييواستملادحا ججرت نكعو نايواستم نيفزطلانم هداشنلا

 اييشتلا هيف عقواماماو بلقلارابتءاريغنم رخآ ىف نك فرطف نككااك رابتعالا
 ادبف نكع الف نكمتريغ رابتعاب حوجرملاو عجارلا ةيوستنال هباشتلا هيف نكعال
 بلاقلا قيرطبالا مهللاىلوا حوجرملا عجرت نكعالنالف امهتيوست نكع ملاذا هنالاضيا
 (لاق ) ماهوالل اءابتا ءارملاو لادجلا نضفراف ماقملا اذهىف ى اكسلامالك لصاحاذه

 8 حدقالور خ هن اكف *س الا لكاشتف اهاشتف # رخلاتقرو جاحزلا قر )ىعاشلا
 ةقرلا وهو هبشلا هجوىفنيبواست» حدقلاورجخلا نمالكل ءج.هناف ( رجالوح دقاهن اكو
 هءاشتلا نسل ادك أت لكاشتلا ركذ هبقعو هءاشتلا ىلا هبيشتلا. كرت ةفاطللاو

 ريغ افصو هبسشلا هجو ناكاذا لوالا ) امهب ثلاثلا عونلا متن «ناهيبنت»
 ةيرابتعا ( رومانم اءزتنم ) القع الواسح ققضم ريغ ًايرابتعا افصو ىا ( قيقخ

 1 هناك نا دا دنيعو 5 اكبلادنع ( الشع ) هيشتلا اذه ( ىعس ) ةصهووا

 | لبق اذك انقيقحوا ايرابتعا بنصولا ناك ءاوس الش نعم ةيمعو وأ: ةيراتعا رومان م
 ًرومانم عزتتملا هيبشتلاوه ليثقلا لاةثيحرهاقلادبع عشا نع لقنام اذهبدازا هلعلو

 لثم برضو ًاليثع هيفنا لاقبالو هيبشتلا نمضتيهنا لاقن ايلقع هيبشتلا نكيملاذاو
 .مقوام درب ملو الثم مسالا برض لاش ناو هيلع ليثخلا مسا قالطا زاح القعزاكن او

 تالطصا اذهنالةغللا بناح ىلا|رظنهسسثتلا قلطم لع لشقلا طفل قالطانه فاثكلا ىف

 ئرابتعالا نم قيقحلا فضولا عازتنا زيوجتلقنلا اذهىف سيلناكيلع قالو رخآ
 اا( اراندقوتسا ئذلا لثك مهلثم ىلاعتلاق ) روك دملالئاقلا هركذاكىمعولاوا

 مث ريظنلا مع لصالا فلما نورضبسال تالظىف مهكرتو مهرونب هللا بهذ هلوحام

 هيلع ظفوح كلذإو ةبارع هفاعالا برضيالو ءدروع هبرضم لثملا رئاسلالوقلل لقت

 بلقلا ىف عقوادنا هندافو#ةبا غاسفون ءاغاهل ةفصو|ةصقو لاح لكل ريمتسا م ريبغتلا نم

 ل هللارثك أ امرمالو اسوس لوقعملا واققحم لخملا كررب هنالدلالا مدخلا عقاو

 الشم ىنمملاو ةي آلادذه اهتلجم نم و ءامكملاو ءايسنالا مالك تدفو ا هبتكو
 0 ةع ران 7 دقوتسا ىذلا عما لثك هذه ليبقةروكذملا ةيبحملا مهتصقو نيقفانملا

 لوحام4 ابيت ءاضاواهاوحامرانلا تءاضا الاهل عافتراوامعوطسىا اهدوقو بلطى ا

 |رونلابىضموهكسماونيدقوتسم ارو: ذخاىاهتلا بهذ ءايشالاو نكامالا نه.دقوتسملا

 اوه انهه هئشلادجوناذ مهرونب هللابهذانمغلبا اذهف هللسرممالف هللاكسعامو هعم
 ناسالاب ناعالا نمةيسرقلا هبابسا ةرشابم ببسب هرسيت و بولطملا ىنسترلا عمطلا عفر

 نم هللا عالطاب ٍبابسالا بالقنال ةيخلاو نامرحلا بقعت عمار رهاظنينمؤملا عابساو

 (ننفلا)



4.١ 
 غلبأ نع هب هب اضيرعت اريك اولع كلذ نع سدقتو ىلاعته قلخلا نم رداقلا ملاعلا ل 0

 كلتنع ةيراعلا تاداٍا هيبشتنعالضف ىلاعت هبرداق ملاءىحن سيلام هيبشتل راكنالا

 قاتلاهحولارتكا اميوتاودشاذئنيح راكتالا نوكيفاريبك اولع كلذ نع ىلاعت هب تافصلا

 (هيماقهالا راهظالاماو)هلوقبهيلا زاشاام بولقلا هببشتلا ىف هيهسشملا ىلا ضرغلا دوع: 1
 ماقمىفالا هيلاراصيالو بولطملا راهظاىعس اذهو .هيدبشملاب هيبشتلاددصب نم ماتا ىاأ

 ناتسحعس ىضاق هيلع لخ دنيح دابعن. فلا م١ بواطم ارمس ىف ىلا

 غقواوزي<لوعفموهو(هلوق) كريغ عا رصم مش "ناىهو ةزاحالا ن م اوريجينا هءامدن ) (

 اويظنف( ىرج كاب فرعي ملاعو ( مولعلا ىف اننفتم در نيني ىتاقلا حدميف لوقلا كلذ

 ىهشا) مم ( فيرشلاقف ) نيبلاىف ىولع فيرشولا ةبونلا ثهتنا ىتح ه.ولسا ىلع

 اذه ةاعبلاد هتحاح فرع ثيح ةدئام هلمدقنا بحاصلا اذ ( زينا نم سفنلا ىلا

 هجولا هيبشم لاثملا ىلا ةراشا هنكل هببشتلا ليقنم سيلو بولطملا راهظاد رجا

 قحا هحولاب ماقهالا ذادحو لاب فيعرلا هيبشنت لصالانا قالو فيعرلاب ن

 ةيصخالاو ةوقلانم هنشتلا لاوجانا عار و 26 فيغرلاب ماقهالا ماهال.بلقهنكل

 ىلا ةداعربرقتلاو ناكمالاو رادقملا ناس نمدضا نعاو ةقيقحهد هبدبشما لاةبئاعةيقرلا

 ىلاتتبناا اهنكل لدالاىف ه.هشملا ىلا ةدئاعلا لاوحالانم ةيمهالاو ةيعالانأ ان
 هشملاوملا هدوعىلا ارظن انهه ضاىغالاب اهنع ربعاعاو باقلا ببسب لضالاىف هبشملا
 ةحماسم عون مالكلا ىنف بلقلا ببسب هبابشم هنوكلاح هيلادوعلا ناكناو لصالا ف
 ناكنا هيبشتلا لصافف ةيمتالا مثال مزخانم اهفرعا ةنشنشلب ةعدتبم ريغ اهنكل 8
 ه.دبشملا ناكول لب ةردنلاو ةبفرعالاىف لاحلا اذكو كلذك اضيا بلقلا ىف نوكي ةوقلا
 ةوقلاو ةيفرعالل لباقمىنمم ةيعاللف ةيعالاىفمتا بلقلا ف هيدبشملا ناكمتا لصالايف
 ةصهالا لاح ساقلااذهىلعو باقلادنع لصالا ىف ةمكالل لباهل لوانتم ىنعمو ةردنلار
 رصتخلا لمحت مدعالولو حاتفملا ارش نمريثكد يف طلغدق مهمرما هنافاذه ظفحا
 ماهساهيلا غلب مو راكفاإللا ىدبا اهسع مل بك بثاىع .بايلا اذهىف تدروال 56

 ه.ديشملاو هشملا ) نانرطلا ىواستاذاو م( ةناعالاو قيفوتلا هناحنس هللا نمو راظنال

 هيفديال هيبشتلانأن م ىناثلا لصفلا ردصيف تفرعامل ( هيبشتالهءاشنف) هبشلادحوى
 نيفرطلا نم لكن وكمل.هءاشتلا ىلا لدهيفهشلا هنو ى هيديشملا لاكو هيشلفا ناسا
 هيبشتلا نيب قرفلاو رخ لا ىلغ نييواسبتملا دحا مجرتنع ازرحن دايسشسوا ش
 هيف عق ةوامذا هسكع ة ةدج غم هيبشتلا لامجسا هيف :: هناشتل ا هق تاما

 | رهظيو كانه هبهبشملا ف .ربتعتا ضاغالاناذ بولقملا . هببشتلا ىفالا مهللا ةقيقح ص

 لاطاة يفت ةعاسملاكلتو 5

 اض نع ههيسملا ىلا دياعلا

 هماقم موقام لعج رابتعاب
 تاثلا ةلزئم لب زنتواهتل زثع
 دم لدالاى هل
 ناىفف برضي لثم اذه ا/
 سدلو ةعدقةداعمالااذه

 ةرومشهةصقلاو ان دحاسعا

5 



 اهيش كارا هنارخآ هحو 5

 فري ىرط ضع تابنل
 ران تهل نم ةيطر قارواو

 ”ىشان أل ع عيابطلا ىيهو

 لاه مل عض وهىف رهظاذا

 سوفتلا ليم ناكة:هءروهظ

 ه.فةكابوهو رثك ادبلا

 دع

 ندلاةغللا ف فاحلا لبق 5

 دم ظيلنلاقاجلاو غرافلا

لاصت!ةروصناىنالو > اهساسم لئاوارانلا لئاوأب دارو جدقنبلا تاقانن تاماقلا |
 

 ىف ةفيلظلا هجونا ماهبا دمعت ىاشلاناف ( حدتع نيح ةفيلخلادخو ## هترغن اك

 رهاظلا ىضتقم نال ( اوبرلا لثم عيبلااا ) ءابرلا لهم لوقنع ةياكح ىلاسعت هلوق |[
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 "تبهذدلاةحوم كسملانمرحم ةردن نهذلاىفاهروضجح ردنال تيربكلا فارطاب رانلا

 نيتروصنيب قانع ةذهاشمل فرطتسنف متفنبلا ةروص روضح دنع اهروضح ردن. نكل
 ئدعلوق هبشملا روضح دنع ه.هبشملا روضح رود نهىا ) هنمو ) انهاران ىأ رتنال

 قؤستىاىجّزت ( اهدادم ةاودلا نم تاصا رق «دقورةربا ن اكن غاىجزت ) عاقرلانبا

 ' قورلاو موشيخْلاف توصىهو هنوص فعضأا ةنغ هنوصيف ىانعا ىظدلو ىانعا
 "هربا نئاكهلوقىلاغلب الف اناا ىدع ىتدشنا لاق اريرجنا ىجدسأر هترءاو نرقلا

 بفاج ىبارعا وهو هتدهعنع جر داكيال لضعم ماى عقودق تاقو هتجر هقور
 ' ةاودل! نم باصاإق لاقاطف ةقيقدلا تابسانملا كاردأن ع ديعب ىا فاج عبطلا ظيلغىأ 5
 هتناصاوريرج مهفدنلاغلس مل روضحلا ردان ”ىشي هنايتالادسح ةجرلاتلاحسا اهذادم

  (هيهشملا لا ) ضرغلا ( دوعيدقو ) ءاضيبلادنلا ةعالبلا ٍبايرادنع دعي ثيح كلذ ىف

 ىلا ( هنا ماهيالاما ) نيهجول ةغلابملاكلتوبشملا ناشف .ةغلابملل بولقملا هيبشتلا ىف
 ' بلقل!لاح ه.ديشملاوهيشملا دارملاوهبشلا هحوىفىا (كلذىف) هبتشملانه( متا ) هيدبشملا
 ' (كيذكنوكينا هيدبشملا قحذا) ةقيقح ملاذ لصالاىف هنهبشملااماو بلقلا ىفاع ا ماجنالا ذا

 ردص قهببشتلا .فيرعت ىف تف رعاملهنمالاح ىوقاوةب صخاوهبشملانمهبشلادجوماىأ
 رادقموهبشملا لاح نانننم ( ضارغالانمانرك ذام ) متادنوك ( ديفبل )ىناثلا لصفلا

 |١ نا لصيمل الاو فارطتسالاوهيوشتلاو نييزتلا ةروصوف هزارباو ءريزقت ةدايزوهلاح

 ١ حابصلا ادبو) بهو نبدحلوقكىا ( هلوقك ) ضارغالاءذهدحال نوكيو رك ذي

 || نمودسام لوان اك عيبصلا رهظ ىنعملاو ههجوب مبصلا ةبشذا حابصلانممتا حوضولا

 ١١ هيهبشملا ىلا ضرغلا دوع ٍتابنمىا ( هنمو ) حوضولاو ءايضلاىف ةفيلخلاهجو هضايس

 | الاح ىوقا لحلا باب ابرلا اواعج مهنأب اراغشا كلذ نع لدعف عببلا لثم ابرلااعا

 | نال ( قلخعال نك قلم نفا ) مانصالا ةدبععم ىلاعتهلؤقدنف ( و ) عيبلا نم فرعاو
 || مانصالا ةدبعمازلال مالكلا قوسنال قلخم نك قلختال نفا لانا رهاظلا ىضتقم

 ١ ,مياوغف اوغلب مهناناسو عيرقتلا ةدايزادنع لدعف قلاخخالثم قلاخاريغ اولعج ثمح
 | ماتصالا لعح ىتح ىلاعتو هناحم هللا نهةيهولالا ىفالاح ىوقا مانصالا اولعج دح ىلا

 1 - نع دارملا نوكيناوه ةمآرقلا:ةغالبلا هيضتقي ىذلانا ىدنعو مك اكسل لاقاءاهبشم

 | ةيبشت نهوتىلا.اهخومزاكتالا نوكيناو مانصالاال قلنا مز داقلا  ملاعلا ىلا قلخال

 | (لا)
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 ناكناو لوعفملا بصنو لعافلا عفر :تفيعضت عانتمال ومتلاف ىا ( هيف) ليلقتلاالو.
 رظانلا جرخم تال باكترا وحلا فيعضتب دارملا لاقيدقو ملا ىف ًاروصتم كلذ

 هليلقتتو ديزب ىعم لحجر برض ليوأش ديز برضف راك دوصقملا ةحح نع
 هيبشتلاة عب رالا عاونالا نم * ثلاثلا عونلا ف مالكلا ميت ردق: ىلع غدلبلا مالك لج

 ىلا ابلاذ ) ضرغلا ( دوعبو ) هتيمهال هلاوحا ىلع همدق ( هيبشتلا ضرغ ىف)
 هوجولدل عبتمريغو مالكلاىفلصاهبشملا نال لقعلا ةيضقب لبءارقتسالا كح (هبشملا
 لكوديلعسيقملا ىلاةبسنلاب سيقملاةلزاعوا فوصوملاةلزنعوا هيلعموكحا ةلزنع هنوكلاما
 ضرغلا دوعيفهيبشتلاب لش دق هنا ىلا انلاغ هلوقب راشاو هيلا ضرغلا دوع ىضتق هذه

 كلذ ريغو هضايبو هداوسك ( هلاحناببلاما ) هيبشنلاىا ( وهو ) اردان هيديسملاىلا

 نايب نوللاب نوالا هيبسشتنم ضرغلاو / اذه نولكى وثنول تلقاذااك تايفيكلا نم
 لاحلانامىف لخديو ةصوصخلا ناولالانم هنوك نييعتبهتيهام نيبتيلهبشملا نوللالاح

 رئاس ىلع سنجل نمدرف ليدصفت تدزا اذا ةصوصخم ةفص ىلع هدوجو ناكما ناب
 ارهاظ اننتمم اذه ناكاملودنم فرشا عونىف لخدبو مهتسمزنم جرخم ثيحم هذارفا

 ناو##ىنتملالاقاك لازغلامدنموهىذلا كسملاك هنا لوقتو كنسملاب هناكما نابل ههشت

 لوقتام ( هلاجرادقم )نامل( وا )#غلاز غلا مد ضعب كسلا ناذ# مهنم تناو مانالا قفت

 ىلعف (هدوو ناكمالوا)هلاح رادقموا هلوقدعب حسنا ضعب فو بارغلا كاك هذاوس
 كلوقكاسح هريظن ةدهاشع عماسلا سفنىف (هريرقتةدايزاوا ) هنأ امسقنوكي اذه

 تيبش اذااك عماسلادنع هبشنلل (:نييزتلوا ) هيلع كقردنع ءاملاىلع ةرلاكاذه كيعس'

 ةحلسب رودجلا هجولا هينشتك عماسلادنع هبشملل( هيوشنلوا ) ىظاا ةاقعدوسا اهجو
 ماسقاةثالثوهو اثدحسم ىااش رطهبشلادعلىا ( فارطتسالوا ) ةكيدلا اهترقن ةدماح'

 مسفلا ىف ةدقوملا (.ةربخلا ) هيبشت ( ىف كلوقكقاولاف )هيهبشملا دعلىا (هدعبلاما )
 مل اناو عماسلاهفرطتسي عوقولان ع هدعبل هناف ( بهذلا هجوم كسملانم رحب )اهنا

 ( اقلطم نهذلاىف ) هددسملادعبل (وأ ) ةداععنتع ائاو القع نكمت هنال هعانتمال لقي

 رداونلا فارطتسا فرطتس رضح اذاف روك ذملا رحلا ىفاكسعالا سفن بسك ىأ
 نهذلاىف هدعبل ( وا ) اعبط ( ةذإ ديدج لكلو ) اهتدل اهذاذاة ساو اهتدهاشم نع

 ( م جمفنبلا )ف صو( ىداوقك) نهذلا ف هبشملا رضحذا نيحىا ( انيح) لباقلطمالا
 نفعض تاماق قوفاهن 7 ) 7تيقاويلا رج ىلع ضايرلا نيب #اهنتقر زب وهزت ةيدروزالو ه

 تقاويلارج ىلع ويكتت ةيدروزال راهزا .برئا ( تربك فارطاىفرانلالئاوا اهب
 دارملاوىناق قياقشو عصاندرو لكل ةزاعتساىه نوكيف ضايرلا ىف تبقا ويلارج ىلعوا

 هببشتض رغلا لبقامو
 هنوأ نيبتيل بوثلاب بوثلا
 دن أدحعاست

 لوطملا ىف سيتيبلابسن 4
 دهاعم فوةيهاتعلا ىباىلا

 ىورلا نبا ىلا صيصنتلا
 دمع ىلاعتهتلادنعإملاو |

 منلا نم ريثك ىف روهشملا "”
 هنأ الا واولاب ةيدروز الو

 صيخللا دهاوش حرش
 لواٍكلذ لع كلد.واةماكب
 نبا لوقوهو .نيتراا اذه

 اة رواسب ةغىورلا

 عمد نرشتالثع 3 0-0

 باتكلاو 36 تدئشت مون

 نايانلا لوقا رك ذل |
 بسنلاوذ عرابلا بدالاو

 جال نسللاو نعنفلا
 نب مخرلا دبع انالوم

 سابعلا دج! نب نجنرلادبع

 ءاقباو هتلادلس ىفاشلا
 هالوانماريخهرخآ لعحو

 وع



 ١ ىلعالا هب هبشملا ىف دوجوم ريغ دوسا ٍلظم بناوج ىف ضيب ةقرشم ءايشا لوصح |

 (فيعضتلا لقعيالذا ) نيفرطل اذ ئنيح هيششلا هجولومش مدعل .لبقام ىلعملا ةرثك ىا |
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 نيفرطااىف دحو. نامزئصخ ملا ىزجلا اذهدشلادحو ناكولفاصءةهاننعتم (ايثزحالا
 'تمدعاذا هنم مزبو لاعوهودحاو نامزوؤ نيلعىف سلا مالادوجوهنممزلو
 الك نا ىلع ءاناعم ةمودعمو ةدوحوم ةرا نوكتنا دزولا ةرج نود دخلا ةرج

 ” كلذودرولا ىف ةدوحومو دخلا نعةمودعمةرخلانوكمزاللا لبقامو ةدحاو نيرا
 "ىذا .اهمدعو ةرخا دوجو مزابف نيترخا داحنا ىلع مالكلانأب عوفدف لاحع سيل

 لاحتوه سيلىذلا اضيا رخآ لح نع اهمدعو لحىف اهدوجو مزلناو لاحنا وه
 ةيشلا هحو نا لاخلاو ىا ( اذهو ) اعفن ىدخال تاهيبنتلا ىلع ضارتعالا نا ىلع

 ايلقع نوكيف هيفنيلثاقلا نيفرطلا نيب ( كرتشم ) صخشتلا نع درج.( ىلك)
 'ةدارفا نوك الوقعموا اسوسحم هبشلا هو نوكب دارملانأب ةهبشلا ررقندقو اسحال
 ىسحالىلقع هناوه هبشلا هجوىف قيقعلا نأبفارتعاوعاست هنأب هنع باجيو كلذك

 'اصكشتم  دوجوم لك نوكوه ةهيدبلاب تباثلانأب لوالا ريرقتلا نع باحننا نككو
 ايلي سيلفةكرششلا ضرف عانتما ىنمع اصخعشتم هنوكاماو هريغ نع زايتمالا عع
 اًذهعمو عيابطلانم اهريغنع ةزاتم ةدوجوم عيابطلا نوكينا زاجت هيلع انهربمالو

 'ة]رتشم نوكف اهصاختا نمكىفةسوسحم نوكتو اهناسزح نيب ةكرتشم نوكي زايتمالا

 14 اماو اَتايمرِح نمضف ةسوسحم اهثوك ىلع ءانب سوس#لا اذكو اهسفنا عيابطلاوه
 ' اناقلعت ضءعب ىف هددهعنع انخرخ دقف جراخلا ىف عيابطلا دؤحو دزنع رهتشا

 لمينا هبشلا هجو قح ) تابينذتلانم ( ثلاثلا ) رخأ مولع هليصفت عضومو

 /لبوأتلا قيرط ىلع نيفرطلا دحاف هدوجو نوكينأب اليبختوا اقيقحناما ( نيفرطلا
 'ةئهوهوهشلادحو نان# عادت نهنبب حال ناسةئاهاح و نيب موجتلا ناكو##هلوقىفاك

 نك اهبحاص لمجال ةلاهجتو ةلالضو ةعدب لكزال انولتم نولتع سلام لست
 ”قيرطب غزلو ةللظلاب هذه تهبش هوركملانم أيالو قيرطلا ىدتهيالف ةلظلاىف ىشع
 ةنسلا نا ليت تح كلذ عاشور وتلاباعلاوةيادهلاو ةنسلانم اهدادضا هبشينا وكمل

 'بفيكف صخخش» دوجوم لكنانم صام هيلع دربو قارشاو ضايب هلع وهام لكو

 هييشتلا ( دسف ) نيفرطلا لمشيملناو ىا ( الاو ) تفرعاع باحيو نيفرطلا لمشي
 '(وهذا ماعطلا ف ملاك مالكلا ىفومتلا مهلوقىف ) لوملا موزل هجو ىا ( هريتعاو )
 دكرتبدسفبو .هلامعتساب ملصي ماعطلا نا امك مملاب ىا ( هي حالصضلا زابتعاب ) لومشلا ىا
 (هترثكب داسفلا ) .رابتعاب ( ال. ) هكرتيب ددسفبو لمعتسا اذا وخعلار ملصي مالكلا كلذك

 هس تم يجوب

 1 1 الو )
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 ةيعضملاىا ( ةغرفملا ةقلحلاب ) مهنيب لوضفمو لكأل نيسترع كذا ةمتملا لاصخلا ف
 وهو ةيفرطلاب رخآو م( ةيطسولاب ءزج زيك مدع ىف ) ةيبشثلا كلذو ؟ باول

 لضفا مهيا عا تن تنكنا مهتلكت اهيلب تحدم نيح !؟ ةيرامتالا ةمطاؤ هلوق ىلا ةراش

 قيقح ىلقع لوالان ال 0 ىلا اعاو لق اه افرط نبا ىردال ةغرفملا ةقاطاكره ١

 دحاو ريغ ىا اريثك هبشلا هجو نوكينا وهو ( ثلاثلاو ) ىرابتعا ىلقع ىناثلاو |
 (ةهكافك ) اهلك ( ةيسحاما) هنشتلادجو ىهىتلا ( رومالا كلت) هتلزنم الزنم الو

 (عرااو عالاو نوللا ىف ) ةئالثلا رومالا:نم دحاو لكىف ( ىرخأب ) ةييباشما
 هبشم ( رئاطك) اهلك ( ةيلقع ) رومالا كلت (وازةم 3 ديد هر نمالكنا: .ىنالو

 ( دافسلاءافخاورذحلالاكورظالا ةدحىف ) ةثالث رومانم دحاو لك ( بارثلاب

 ىنخا لثملافو طق بارغلاىف كلذ رب ملو تالا لعركذملا ناوزن نيسلا رسكب وهو
 ليقو ليبقتلا لثم ةعاطملا الا هيف سيل لب لبقو هيفخي هنا لبق بارغلانم ادافس

 اذهو ههجبو هللامرك بلاط .ىناننن لعنع لقاك ليلا اذه عا سواطلا
 سواطلا قدافسلا مدعزم برغاسيلاهنالبارغلاةعاطم لاقحا ديؤي مصنأ لقا

 سمشللاب ) هيشم ( ناسناك ) ىلقعاهضعبو ىنح اهضعب ( ةفلتخ ) رومالاكلت ( وا)

 هيدازا هلعاو نسا وهو ( ءاهلاو ) ىسح وهو ةعلطلا نسح ىف ىا ( نسسحلاف
 واع ىا (ولعلاو) رازكتلا مزايالو ايلقع نوكي ىتح لقعلا بسن ناثثلا نسحا

 هلوق ىلا ناشلا ةهابنو كاكسلا لوق لدب فنصملا نا ٍيعاو ىلقع اضيا اذه و ةبترلا 1

 اهفلذحو حاضيالا بحاص هنظاك دحاوم ا ةيترلا ولعو ةهابنلانا نظدلاو ءايلاو

 هل فصو ةيترلا ولعو هسفنىف ”ىثلل فصو ةهابنلا ذاكلذك سيل هنكأ ةءلكلاب
 سملا ننب نيكرتشم امحوكل ىلقعلاو ىسحلا معي امم لك ناكناو ةريغ را

 لكم نوكي نإ < امسي كرثشم ريغ نيفرطلا دحأب اصخ لءجينأب ( هبشلا هحو

 ( ىرابتعا عا ) ةقيقب > هبشلا هحونا لاخلاو ىا ( وهو ) ةقبقح هبشلا هجو وه
 هعشتست ةدوحوم روماب اهناكم ىلع لد ارهاظ !سعا نكب مال ةيزاتطالا رو
 لسعلا ) لدم (وةسالسلاق ءاملاكءالك) غيلبل | ميصقلا مالكا هب هةندشت 3 ) اع 6

 ةقرلاو ةسالسلا مزالةققح هبشلا هجوف ( ةقرلاف مسنلا )لثم(و 4 ةوذلطلاف
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 هجوذ ا انلقام عاستلا نمو ) تابينذتلا نم ( ىناثلا) سفنلا ةبحمو عبطلا ليم دي

 نوكيال سوسبلا نا عم ) ىحيرما خسشلا ضيرو ( ىنح هنمإل شعب ( هب
 ((ىناعم) 2(

3 

 | ركذ اذا عاست.دق لوالا).لوالا لصالا نم م ىناثلا وذل ةثالث# تابين دنا ن ,اسنالاو

 ”(طاشنلا نيفنلا ءاملا ددقبف احور بلقلاو احارشنا ردصلاو اظاشن سفنلا ةدانا وهو

 1 اهيلعاه دورو سفنلاةبحم وهو ةوالخلا مزالو 0 فتلأو عون )اميسالاو طابنالاو

 مها دق ىا تءصم بابلاقب م

 اهنوك دارملاو هقالغا [

 لاصتالر ثاال بئاوجلاةتيصم

 لل ضع اهئازحا ضعب
 ةيراعالا لوقنا حالو 6

 دب ةهبشالب هبيشت

 ةليبق ىلاةبسن ةيراعالاو ؟
 تن. ةمطاؤ اهعءاو راعالا
 عب ر اهش مساو بشرحلا

 سبقو ب اهولاةراعولماكلا

 ليق و ىسبقلا دايز دالوا

 تاهملا ىفصونمل وقاذه

 | ديل مره حاجخللا
 ىلع دروجراوآ !ةرفصوا

 بدك وهو هلوسر جالا

 هل أسف ىرعشالادادقم نا

 نافع بايملا ب نع ماعلا
 ىردالةغرفملاة قا اكاوناك
 ردصاذه لءاواهافرطنا
 دإمعتسا 5 ةبرامعألا 0

 قيرط ىلعباهملانبالوسر
 دلت. لالا برض
 ناسنالا فرش نال كلذو 5

 . قرشواتلا لقعةمزةرلعو
 دن ىسح اهولعو سما

 0 يلا فلاح دقلو 9

 ” | نيلسلا طيودخ
 نيريخالا كارتشا عم ميسنلاو
 قحنال هه>وو مزالتلايف

 هه. لمأتملا ىلع



 ا ا

 اا لان ح دهاتم محلا ل
 نا فذصلل ىنْسش ناكويك

 أ هجو ةلثالا ذه ىف ركذ هبفع رفوه ىذلا لوقعماب عقاولا ىف جودضولاف لصا وه ىذلا سوما هبشت :
 ةلضاق تسنل ةملام هفو بولقملا.هسدشتلا لببقنم ةقيقحلا ىف نوكف عقاولا ىف | اخ 1 هشلا

 | سكتلابو اعرق لصالا لعج همازاتسال زوجمال هيبشتلا اذه نا نم لءقام لطبف نم مهفن عن نيف رطلا ليثخال

 و ةدافلا نع ءازعلاك ةروك دملا .ةلثمالا ضعب ىف .هنشلا هحونا كنلع قحالو مهفلا نبا نكل هيشلادحو

 | ١ 03و عا عت اهتدحو  قاياوق ةيكرت عوتادخ ناصقتلاو ةدايزلا نيبام 1 نلت ل نما سلا
 | ناعم ةدعنمة عزتنم ةئمه ىلا اهم ئثىف دصقن مل هنال دحاؤلا لبق تدعغاعا 2

 ريدقف بكرتلا ريغ دسقتلاو رخآ ىنمع دبقم ذحناو ىنعم ىلا اهنف لكف دصقلب | لصالاوه ءوسلات نمو ال

 خلع وهف دحاولا كح ىف ةنكلو دحاو ريغ هينشلا هحَو نوكيناوهؤ## ىناثلا# ظ راج ةفاضاكةتفاضاوىدرلا

 هتشملاوه ىذلا حذقلا دنغ اهتم طقسيام ىأ ( رانلا طقسك سوسحاما ) نيعون (] ةداذاؤقدص لحرو ءوس
 |( )تش اراشلاو ىركلالكشلاؤةرلانمةلصاحلا ةئيهلاىف 4 0 / هتكلدسكع لضالاذاةغلانملا
 | ةريدتسملا بلا روصلا نراقتن مةلصاحلاةئيهلا ف(رونملا مركلا دوقنعبايرثلا)هيبشت لثم ا لج رلاب طم قدصلان ادا

 لعافلا ما روتملاو صورا دقه ىلا ةصوصخم ةيفيك ىلع ىأرملاف ريداقملا ا ظ 7 يي لكلا نام

 ةآرملاب سهلا هسشت هنمو رهزلا وهو رونلاىذ ىا لوعفملا مساوا رونلل رهظملا ىا ا[ لاح اذكو هللصادن اكديلا

 ةلصتملاةعيرسلا ةكرحلاو قارشالاعم ةرادتسالا نم ةلصاخلا ةّئرهلاىف لشالا فكيف وع عوير اع

 | (ءوسلاتبنملاف ) ءانسملا ةأرملاك ىا ( ءانسلاكلوقعم اماو ) قارشالا جوع هبشو ظ ثيدحلا ناكنلع قنا وع

 أ رادلا راث 5 ىهو ةنمدعج ىه ( نمدلا ءارضحب ) تهبشاذا ىدر لصا ىاال | ليبقنم وهلب هببشتبس يل
 !نمدلا ءارضحو 1 !سو هيلع هللا لص لاق لب ازملا ىلع تبشام نمدلا ءارضحو 82 ةراعتسالا

 اهب شاعاو ءوسلا تينمىف ءاتسحلا ةأرملا لاق نمدلا ءارضجامو هللالوسراي ”٠ ليقف ظ نوكىفثعابلا وهادهو 5

 ا اهو ناقريخ راكأنعىرتتلاو( ريدا ءوسو رظنملا نيح ف)نمدلا ءاريضح |] هبنشلا ةحتو نوكىف مدقلا

 |اهجو:اهنم لكن كي ملال نكل ىصريغ عومجملاو ىلقع هضعبو ىصحب هضعبانه < || ا اسقالاذانيمتابكبم
 | ادهنا مهوتبدقو املقع هبشلا هجو نوكل الثم زا ىسح ريغ عومجملا ناكو القتسم | هضعب نوكيلم امد
 ىف هشلارانتعا ذا درفع:درفم هسّشن هنأ حال نكل ٍبكزملاب تكرملا هينشت نم لاثملا هنكل ايسح ا
 ؛انملا ةأرملا ءايرقا لزازالانعةيانكوهذلا ءوئسلا تدنم هنبشتىنعا رتخآلا ءزملا دبه. ىلقعلا ف جردنم

 | هبش هجو رابتعا كانه نكعالذا حق لك عبق لبازملا هب دارت ىذلا نمدلاب اهتدلاووا
 |هفكألا ) ةعاجلا ةنيشتك ( و ) ةهلسلا قاوذالا هيلكسيو ةيقتنملا الا ومج

 |.( لاصختاى)
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 #« او

 فلاخدقلو 4 امهرئاظنو داوسلاب ةعدبلاو ضايلابةنسلا فاصتاك اضيإ 0

 ةهج ىهىتلا ( تاذلاو ) ىرابتعالا ىلقعلانع ىمهولا جرخا ثيحن انهه كاكا
 جئسقنم ريغ تناك ءاوس عابطلا ةفلتخم ءازجاى لا ةمسقنم ريغىا (ةطيساما ) كارتشالا
 نم ( ةيكمموا ) رصانعلاك قياقحلا ةقفتم ءازحا ىلا ةئسقنم تزناكوا ةطقنلاكالصأ

 اهمجرس نوكيناب ةطيسباما.( ةفصلااذكو ) ناسنالا نسو تيبلاك نإ ٠

 نوكفرثك اوا نيا اهعجن م نوكيناب ةيكسحوا طئاسبلا كح ىف نوكيف ادحاو نسا
 رابتعاباماهسفنف توافتبنا لمتحديبشتلا هجونا تفرعاذاو تاكل ولت نق

 ادهانلطم ىف ربتعملا توافتلا ديفباع هيسقت ىف ( لوقنف ) ىمههولاو ىراخالا 6 ْ

 دحاولا كج ىفىا (ديكح فاماو) ةقضحوأ ناك ةفص ( ديساوامإ كس 0
 بكرملا مسحلاك ضعب ى ا اهضعب جاتحءازجا نم( ةبكسم تاذك) ددعتم نم بكرا |

 دصّق ٠ تافص)نم (وا) رادجلاو فقسلا نم بكرملا تيدلاكو ةروصلاو ىلويهلانم

 هحواهنم دحاو لكل م ىا ( ريثك اماو ) هلاثم 'ىجعسو ( ةدخاو ةّئيه اهعومنت

 مكحىفوا دحاو ماسقا ةثالث هذهف ايرابتعا ادحاو عومجملا ناكلالاو ةدحىلع هبش

 مت نايس ( ءفرطاذكف ىسحأما) بحاولاى أ( لوالا»و 1 ولا

 ( عزتي ( سوسحم الذا ) سوسحم هجولاو نيسوسحم ريغ انوكينا زوحالوهبهيشملاو
 ١ لاحموهول وقعملاب س ويا عاق زلالاو نيفرطلا نيب ةكرتشم(ةهج 5 سوس  اريغنم '

 ' نوكي سوس الذا مالكلا ريدقتو بوصنموا سوسح ال هلوقب عوفرم ةهج هآوقف
 دحاولا هششلادحو(و) ةيسح ةثالثلاو ( ةرخا ىف درولاب ) هبشاذا ( دخناك) ةبحا
 هشملاوا نيملقعوانيسح انوكيناى هو نيفرطلل ا/( ةعبرالاماسقالا لمتحمو لقعامأ )

 لقعلاكاردا مديذا نيسح ىلةعلااذرط نوكينازاجاتاو سكملابوا ىسح هيهبشملا و ىلقع
 دقفاسح د قف نه لدقاك تاس.علا ىهاهلك تايلقعلا ىدابم لب ةكرتشم ةهج س 00

 ءارعلا ىف م ايزل وجوملا نم (عفنلا يدمك ل وقعملاب) هبشملا( لوقعملاف ) العد
 هبشملا ( لحرلاكسوسحلاب ) هسملا ( سوسحملاو ) ىلقعمساوهىذلا ( ةدئافلانع
 موجلاب اسو هيلع هللا لص ىننلاباحصا هيبشتهنمو ىلقعلا ىهىتلا (ةءا رجا ىدعالاب)

 هيشملاءايشالا عمج-ف نيفرطلا نيب طسونلاوه كالا وسحاب )هيشملا( لوقعملاو ١)

 ةاواسملا ةفرعهىا ( ناصقتلاو ةدايزلا نيبام لمص ىف ) نازملاىا (ساطسقلاب)
 قحالوىناثلان ود لوالا ىف هيديشي ل دعلا ذا اضيا نازملا ف دصش قلارادقملا ةفرعمال ا

 ( 10 ان( حسا ىلقع سعا ناصقتنلاو ةدايزلا نيبام ليسا نأ

 ١ ىلالقعلاو ىلقعلاو ييسلازلا انس را هنوك رابتعابو تابكسحو طئاسب ىلا ةقبقح

 رولاب علا فاصتاك 4

 مهرب, ةللقلاب لهجلاو
 : نأ ماسقالا ليصفت وال

 ريثك وادحاوامادشلاهحو

 دصق نا اما ريثكلاو
 هعوجم ىف نيفرطلا كارتشا

 دحاو لك ىفالوه ثيح نم
 لكىنامهك ارتشا دصقوا
 لوالامسقلامسقدقودحاو

 نال ماسقا ةسجسمىلا اهم

  هاقرطف ىسحاما دحاولا

 ميسقلاو ماسقاةعبراءافرطو
 ىفام نال نيعسق ىلا ىناثاا |

 اماو ىدجاما دحاولا كح
 ىلا ثلاشلا مسقلاو ىلقع

 اما ددعتملا نال ماسقاةثالث
 ادآر اقعد واخ دلع

 ىلقع هضعبو ىسح هضعب
 ةرششع ةروك ذملا ماسقالاف

 دة



 هتحبأر ريثعلاب دارا لبق «<
 هنيل داهلابو همعط قيرلابو

 موعطملاو مومنملا نال
 هذه سفنا نسل ضولملاو

 نال يقوهضراوعلبماسحالا .

 فراعتملا ىلعءان.ةلثمال هده

 تفذو رينعلا تريمش لاش

 هدلجح تدملوسبحلا قير

 يف موهشملا لاقن نا نكعو
 ءاوهلاو ربنعل' سفن ةقيقحلا
 اذكو مشلاةلآهتيفيكب فيكتملا
 ءزجلاو قيرلا سفن قودملا
 اذكو قوذلاتلا هنم لاما

 دا اوه سمللاديلا لصوام
 ةمئاق ةيفيك نيللاو ةقيقح
 عضولا ى ا ةعجا راما س ولملاب

 ءاوتسانعةرابع تناك اذا

 وهاكفيكلا ىلاواءازحالا

 ركذ امث سيلف روبشملا

 لع ءابنبلا نم دلثعالا نف
 امنسفنا ىف :ىه لب فرعلا
 دم كلذك

 موررقت»ا نوكيآل ( ىمهووا) بولطملات اذىف هلررقتال لقعلا هريتعا لعا بولطملا

 أ وه نوكيالو لقعلاىلا ادنتسم امنه دخاو لكنوكينأب ( نايلقعوا )  تاسولملايف
 - نوكينأب( نافلتخوا ) ةوبحلاب هبثملا املاك ةرهاظلا ساوحلانم “ىنثي اكردف هتداموا
 ١ رطعلاككلذ نم سكعلاب نوكيوا ساطسقلاب هبشملالدغلاك ايسخ :هيدبشملاو انلقع هبشملا

 تاسوسحلانم ةيلخمملا اهبكرنىتلا تادودعملاىهو ( تايلابخلاو ) ميرك قلخيبشملا
 | نع حامز ىلع ةرسشنه ةوقاي مالعأبهبشملا قيقشلاكلامخنا ىلا رهاظلا سحلانم ةيدأملا
 | ثيح ( ةيسحاج.دابمنال )اهسفناف ةسوسحم نكن ملناو ( تايسحلاب قمت )دجربز
 ١ روك دملا لاثلاىف دجرربزلاو حامرلاو توقانلاو علا الثم سلا نم لايخت ا ىلا' ىدات

 ١ تايلابخااوقحلااعاوىلاخ بكس ه.هسملاو ىسح قيقشلاوهوهبشملارصبلاباهلك ةيسح
 ١ (تايمهولاو) مارملاب ىطاعتملا بعماسقالل اليهستو ماسقالا ليلقتيز ابتعالل اليلقت تايسملاب
 ١ مهولااهعرتخم ةروص وهاعاوهتداع الودب سحب ملام ىمهولاب داراو( تايلقعلاب ) قمت
 ١١ اذا ةنملاك تانلاخلا ىفاك تاسوسحا نم اهكرن ريغنم ةاضملا لامعتساب هسفندنعنم
 ١ ازهظا تايلقملاب تاسهولا ةبسانم تناكاملو ٍبانلابوابلخملاب تهبشمث ةروص اهلزدق

 ١ مارملاليص# ليهستو ماسقالا ليلقتنمرك ذامل تايلقعلاب اهقحلا تانسحلاب اهتبسانمنم
 | عبشلاو عوجلاك ةنطابلاساوعلا كر دتىتلاىهوتايلقعلابة قلم (تاينادجولااذكو )
 | اكردمه:دامالووه نوكيالاع ىقعلارسف تايلقعلاب تاننادجولاو تايمهولا قحلااملو

 | نالمشيفةرهاظلا ساوملا ىتدحاب ةلرداع رسفملا سحلاب دئنيح لياقف رهاظلا سحاب
 ادهم رهظيو ةنطاناو ةرهاظلا اقلطم ساوخلاب تاكردملا ناروكذملا نامسقلا
 أ كردي ملام ىمعولا لاقنمنسحا دقلو ةعبرالا ماسقالا كلتىف هبشتلا فرط راصحتنا
 ظ ىلقعلا نعكلد هزيمدق ذا اهمالا ك رد مل كردا ول هنأ عم ةرهاظاا ساوحلا,هتدامالووه

 ةكردملا ةييزلا ىتاعملا تايمعولايدارملا سيل نا ىلع اضيا هبنو قادجولانعو ضحلا
 ١ هيديجوىف ىناثلاعونلا# لابخلا ف ةعستر ملازوصلاتايلايخلاب دارملا سيلدنا اك مهولاب
 ١ (نيتقيقحل)ةكرتشم## ةفصاماوهو #هيفنيفرطلا كارتشا دصقاموهو هببشتلادجو ىا

 ناسنالا ةقيقح لثم نيتفاتم(نيتفصل)ةدهم( ةقيقحوا ) طلناو مسجلا لوطلاكنيتفلتخخ
 ' ةيناججلا تايفكلاك( ىسحابا ) كارتشالا وهىذلا ( فصولاو ) ضيباو دوسال
 ١ (قيقح) اما ىلقعلامث( ىلقع ) فصولا (وا)ةرهاظلا سلا ساوععلا ىدحاب ةكردملا
  ءاكذلاو ةفرعملا لثم ةبناسفنلا تافيكلاك فونصوملا تاذىف ررق# هل ىذلا وهَو

 قالخالاوز ازءلا نماهار م ىرجامىا راو بضغلاوعلاو مركلاوءاحسلاو ةردقلاو

 للنت ةوج ولا بولطم هنوكب 'ىدلا فاصتاك تالق هاررقتال ( ىراغأوا )



 «ا

 هذه ىا##هيبشتلا ىفؤ# ةروك تلا رالالوصالا نم ه4 لوالا لصالا لهدم 18 7 ٍ

 قمم ىفرخنآ سعال ما ةكراشم ىلع ةلالدلاوهو هيبشنلا ىف مالكلا ىف تارابعلاو ظافلالا
 ديرجلاو ةنكملاو ةقيقحتلا ةاراعتسالا جرح 00 فاكلاب انلقاعاو هوو فاكلاب . ظ

 ىنءاجوارع ديزل تاق وحن جرطلال احالطصا اهبشت ىعسالاهنم اًئيشناف ,ضعبلا دنع |

 اصقان نوكيناو ديالهبشملا ذا امم ”ىشىلع قدصيال فيرعتلا نال نظاكورعو دز '
 كرتشملا سال .نايواستمةنسصلاب ةكراشملا ل علضاموديفالمأك هي هبشملاو هلا

 مولواهيف لصا وه ةفصف هايادقول ىنمع سعال نما ”ةكراشم ”مهلوقناىلا ىربالا
 ةسخ ققحننم هيبشتلا ف ىا ( هيف دبالو) ىنممىف نيرما ةكراشم لبقل اذه ظحالي
 داحتالا عم ةفص ( نيفلتخم ) هيدبشمو هبشف ( نيفرطنم ) اهنع هولخ مدعل روما
 نيليوطك ىناثلاو ارصقو الوط نيفلتخم نيناسناك لوالاو :سكعلابوا ةقيقحلا ىف

 ح هوحولا عجم نم اكرتشا اذا نيفرطلا نال كلذو ةيسرفو هكا نيفلثتع ا

 اهنف داحتالا نم ةعناملا تاذلاىف ةرئاغملا ئضتقي هنيشتلا ذا الصاديبشت رست ل نيعتلا
 هنال اضيا ةيبشتلا عنتع ةماعلا فاضوالا تح هوجولالكنم افلتخي ناامأو
 نيفلتم انكي نا نيعتف هيف فالتتخالا نم عناملا فادولا ىف كارتشالا ىضتقي ٠

 مثئاَق اديز ناك كلوق ىف نافرطلا تلق ناف اهضعب ىف نيكرتشملاو ةهلا ضعب ىف ٠
 لاقباك هدارفانم ىا متو لجر اديزنئاكهريدقتذا ريدقتلاؤفالتخالات لق نادحتم '
 جاحزلا هنح ردك كشالن ١6 نوكيدق لاش دقودسالا دارفانم وهىا دسأ اسزنأ 3

 هحو) نم(و) ضعبل ادنع قيقحملل ناكن ا لاق. نا نكع والعفواة قتشمةفصاهربخ ناك اذا

 (و)ءوجولاعبجنم امهنيب فالتخالا زوجمال هنا نمسا نيفرطلا نيب ( كوتشم هبش
 نوكيالثل ضرغل الاه للا راصيإلف ةيرابتخالا ر ومالا. نم هنآلدنستلا ف ىا(ةيق ضررا ا
 ةفرعم نم ديالف ادودممواالوبقمابسرق ةواا عدت وك نم هيبشتلل ىا (هللاح) نم( و)اثبع '

 اهلاثماو نأ اكو لثملاو فاكلاك هبدشتلل(ةغيص )نم(و) جقلا نع بنجعبو نسما باتلهلاح
 (عاونا ةسج )هيبشتلا ف ىا (هنفمالكلاف)ةراعتسالا نع هببشتلازيقيل ظوفلمواردقمامأ '

 ثححلا ىفةغبضلا نعشصتلا ب ردا ثيح. عاونا ةعبرا هيبشتلا ثحابم ك اكسلا لعجاع او. ١
 نسحا اذهو لقتس عون ىفصملاهركذ القتسمانكرةغيصلا ناك اموهثحابسةلقل هلاح نت
 انوكيناب (نايسحاماامهوديهبشملاو هبشملا) نافرطلا ىاةامهوديفرطىفلوالاعونلا 9“

 سحلاباكردم ناك دج وول ثنحةروهشملاةرهاظلا + ةسجناس اولا نفدحا ىلانءدتتسم ١

 رب رطايدبشملا عانلادلجلاو تاقوذملا ف رج ايدبشملا قيرلاو تامومثملا ىف رينعلاب ةهبشملا | ظ

 دم هيلع فقتساك تايسعلا ىفاهنماضعب و تايلقعلا ىف اهنماضعب اوح ردامهنالةنطإلاة مل

 ةهكتلاو تاموم-ملايف جررارفلا توصي هبشملاطيطالاو تارصبملا درو !اب هيشملادخلاك |||

 وهقضألاب هدأ سهل 8

 نايرونملا قشللا لصالا |
 *ئغلا  ناكرا نم نوكي

 ىجبضولا لصالالب ةقيقح
 ةفناط ىنعغ ىذلا ىظفللا
 لوصفلاك ظافلالا نم
 ضع ” تاوالاو

 حاضيالا بحاص ىاال

 هلل اهليص ان لع فقتسو
 ىلعة/ اللاب هرسسف نم مهنم و“

 وه فصو ىف نيئيش كارتشا

 لاخ ريسفتلا اذهنا كنلع
 الف ةروكذملا ةتكنلا نع

 ىلع ةلالدلا مهلوقاماو مدب
 ىنعملا فرخ السما ةكراشم
 كل ذف ةلالدلا ظفل ةدايز

 وه ىذلا هيبشتلل ريسفن
 فذح نمو ملكتملا ةفص
 هسشتل ارسفدقف ةلالدلادبق

 طفللاب ةاق ةفص هنا ىلع

 0201١ لل ةياشملا ىنعع
 فيرعت ىفءاهقفلا ل وقام

 سعال نسما ةكراشم سايقلا

 اولوش ملو ملا ةلعف
 ١1 راصتتخا عم نب ص اةكراشم

 ةتكتل هذه لعاب: ةرابعلا

 دم..ةيعرفلاوةلاصالا ىنعا
 مكلاورصبلاو عمسلا ىهو .

 ززرتحاوسمللاو قوذلاو
 ساوعلانع ةرهاظلا ديقب



 م

 الف ةللا ىف لئاسملاهبلع فقوتب ام اههدحا نيم ىلع كازتشالاب .قلطي ةيقن دصتلا ىدابملا لضافالا ضعبلاق
 ا نم عوضوملاة يله نوكيآلاذه ىلع واهنمإملا تاسايق ا اتناياضقام«ناثو ةقيدصتلا ىدابملا نم عوضوملا ةيلهقيدصتلا
 اذه و ةصاخخ |ىدابملا نم تايلكلا #* ١5 + ثحامو ةماعلا ىدابملا نم ظافلالا ثحابمنا ىنحالوةيقيدصتلا

 ةاتاغتادصاقملانم ةذودغم ىهف علا كلذل ةصاخلا 6 تناك ارم ىداملا ناكنأت نقلا د دا رووا ا نفاق |[ تاتكلا اذهىف ءانركذام

 ىف ةصاخامنوك مدعل لعجدقف الثم نازيملا اعف ظافلالا ثحانك ةماعلا ىدانملااماو 0
 ودعيو ةصاخلا ىدابملا كح ىف عورشلا ةمدقمابنوكمدعل لم حدقوابفجرديفةمدقملا هدأس ع 0 ا
 111 ايو دو ةمدتملا نط اهيا اجلك ع اهتزت نابجالا نكمل ديماقملا م. | 3ث تاف هلوقىف لصالا ف
 آهعداقت بجو ةراعتسالا ثحابمل ةصاخلا ئدابملا نم ناكاملهيبشتلا ثحابمنا مث ةصاخلا ْ لصالاوه انيلعالفهلوقىفو
 ليوطلا لصفلل ابجومةراعتسالا لعاهم دققت ن اكمل نكلو دصاقملا نم نوكي نا عاب لع | ى اكسل نونعش.مح ىئضولا
 لا ةالصا هذخ أ: نا نمدالفدلوقن ىاكسلا داسوهاذهو لكلا ىلعاهمدقزاجلا ماسقانيب || لصالاب ناببلارع ثحابم
 ةياتكلاوزاحل افرك ذامواثلاثالص ا هلعح ىلا ال ب اتكل اق ءدارن ىلا رظندالانههلاقاعاو | ىناثلا لصالاو لوالا
 ىف امهدارب|ىلارظنلابالعضولا ىفامهزيمك ىلا رظنلاب /نيلصاامهذحمت نا انيلعالفهاوق نم || ه.ىدتقاو ثلاثلا لصالاو

 سولاؤالقتسالساديشتلالمج فر وك ذملاراذتعالا|اذكوالصاهريصتىفللخ الف باتكلا || نوكي دئنحت فنصملا

 هإةاماماو عضولاى زيمقللةلع ثحانملاةرثك,اعاو بجاو كلذنال باتكلاىفهرك ذلال || ثحابم نأ همالك لصاح

 ةيدبشلل هبشملاكارتشاوهدببشتلانااهنمذراو ةدعديلعدرب دراب_فاكتف هاشم ضءب نع أ قمعساهثحايمةرثكل د شنلا
 ةل.كافت كيلع دريسو لماكلاب ص قانلا احلا اهعا ضاىعا ةدعدلو هشلا هحوقف ظ لوألا لسالاب نوت لا

 الل راول ذئنت اعطق هبشلا هحوىف هبشملا ناصقن ىعدتسي ضرغلا ادهنا "ىنجالو |[ ةباتكلاوزاحلا ثحاساذكو
 منال تاوفل ةراعتسالا ةبترىلا قرتيو هيبشتلا ةادا وغلي هبشملا لاكىلع لدبام هيبشتلاب ظ رخآآلا نع امهدح ا زاتماا
 رجلا ةياغىهنوكردبلاكدجو كلوقب تدرا اذاالثم ه.هيشملا نعدبشملا ناصقن ىنعاديبشتلا ىف امهداربا نم العال

 توف مزاللآ كلذ ظفللا لامعتسا لع لماكلاب صقانلا قاحلال امزال نوكيناىلعال أ ئهداربان ود نيلقتسمنيلصا
 ' . هحولا اذه لوقت نال اقح راصو هيبشتلا فرح وغلنف هجولاىف ربتعملا ناضقنلا أ وم. لمأتت دحاو لصافف
 ةرادا ىفاش هيبشت وه ثيح نم هيبشتلانا اذهنم رهظف غيلبلاهيبشتل ا ىلعردب اذه وأ رخاوا ىف ىاكتنلا لق"

 ئنملا ةقارآ نآبدودّرف هلعوضوملا ةدارا ىنانسالهيبشتلا ف زاجما نا نم هزرك ذاموزاحنا نا قيببملاو نايلا ا

 نيو اهقدح ىعدتست هانعم مزال ةداراو هيبشتلا ةادا تابثا ىعدتست هلعوضوملا 1
 :  رصتلا نم ىوقاةراعتسالا

 : 7 انقضقح | هسشنلا ناءرم ه 5 أ 2-5 3

 آب اه رو 2 ١ ١ بيحب ع ل # 7 1 الا ملا تدوم احا وا را

 دم ملونامزلا صياصخ نم دهنا ىرمعلو ةراشال سام ةر نع ل4 ها نوكي ىصصع 0: 6 هنأ تت :ًاعمدت 7 ١ 0 1 0 0 0 : 0 اعاتب عصا
 لعن ىلع هتلدجلاو ماهفالا دهاعمو مادقالا ”ىطاومنم اًهنوكعم ناهذالانم ”ىث اهلا لاك تسول

 ةنلانأ عمةيانكلاو زاحاك لئاسملا نم هنوكب رعشي اققح الضا هلوق نال كلذو 5 وه كانهءركذام رخآ
 / ىدايملا لع ىلظن دق من 9 هيلع هيوم 0 دق ةمدقملا 5 ا 0 0 ا
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 ىدتسيى اكسلا هررقامناققدملا ريرحتلاو ققحلا لضافلا حراشلا لاف( طشلل

 نيد هبلصفلا عقب اليك اناسسا اقلطم زاجل ىلعو | ابوجو ةراعتسالا ىلع هيشنلا مي

 ةخراخ ةمدقم لعحنا بحاولالب الصا هيعدتسيالف اثلاثالصا هذخااماو زاجل عار ظ

 تاهيبشت ىه ثيح م تابيشتلا ةلالدزان م لبقام هدسؤبو نفلا اذه دصاقم»

 هنكل ةحراخ ةمدقم ةقيقحلا ىف ناكناو هناب كلذنع رذتعاو ةيلقعال ةيعضو ل١ ٍْ

 بلاطملاىفالهعفنةوقو ةهدعورفسعشتو هماكحاوهلصافتموعو هماسقاو هثحابمةرثك 3

 امققحال اساعدا الضا هدحنادق ةرورضلا هذهلف ةمدقم لعجننا نع قئرادق ة ينام

 فلكت ناببلا نم ردقلا اذ نايبلانم اثلات الصا هيبشتلا لعح ىفنا كيلع بهذا

 الصا هذخأت نأ نم د.الف انهه لاق ثيح ةرابعلا ىف ةغلابملب هحيورت ىكاكسلا داراددل

 ماقملا ىف باوصلاو نيلصا اههدن نا انبلع الف نييقتقلا نيلصالا ىف لاق 9

 ةققلاوهف هلعوضوملا ىعملا ف لمتسنااما ظفللا نا وهو ؟"انحاشم ضعب 4

 مهدنع ىمملا وهو ةلجلاىف هيلا هلعوضوملا نم نهذلا لقت. ثح ةقالع هلافر

 ةداراىفانت ةمبرق هعمناكنا لوالا ىلعف اهريغوا ةباشملا هتقالع نوكينااملف ١ مزالل

 كلتهعم ناكنا اضيا ىناثلاىلعو اهيبشتناك نكي ملناو ةراعتسا ناك كعوضولا

 اذاف ةعبرا ناببلا لع لوصاف ةبانك ناك نكت ملنا و الس ازاحم ناك ةعناملا ةئير

 اذه نم رهظبو ةثالثتراصزاحلا قلطم ىف كارتشالل لس رملازاجلاىلاةراعتسالا 5

 ناو حوضولاىفةتوافتم بتامهإناىربالان فلا اذه .لوصا نم قبح لصا هيبشنلا

 تكلمهنفترهماذاىذلاوهف هلوقدادهشياك ىصحالامةيناببلا فئاطللاو تكتلا نم هب

 ىناعملاوه تاهيبشتلا ىف ىدصالا دوصقملا نانملاشاموىناببلارحسلا نونفىف بردتلا مام

 اعضو هموهفم وهامديديرثال الثم ردبلاك هجو كلوق نافئىشب سيل طقف ة هيعطرو

 ىنانتال اذه ةدارا نك ةفاطللا ةياهنو نسحلا ةياغ ىف هحولا كلذ نا رتل

 ةراعتسالل ةمدقم ايقيقح الصا هنوكعم هيبشتلازا كشالو ئيضولا 00

 ضعب نع هلقنام قيقحتو ماقلاي لضافلا كلذ مالك اذه اعطق مدقلا قش

 فقوتامىه ةمدقملانا قيقحملا ةمزاهدسو قيفوتلا هتلابولوقن نحنوماظعلا خيا

 تناك ناو رعلاوا باتكلا ةمدقم ىهف 00 اهيلع افوقوم تناكناف ءوشلا هنل

 نعةحخ راخ علا وا باتكلا ةمدقم نولعحجم هنا مث ىدابملا ىهف لئاسلل اهيلع يق

 هيلعفقوتامو عورشلا هيلع ضقوتءام نيباقرف اهنم 1 ىدابملا نولعجتو ل 1

 لئاسملا نع ةجراخ ةحاملاو مسرلا نامو عوضوملا روصت نولعجي الثم - ١

 ةلخادحزاشلا لوقلا ثحابملل ىداملا ىهىتلا سمخلا تايلكلا ثحابمو نانلاع :

 اسد دينلا دشلا ؛هلثاق
 ملموس

 قع نيدلادعس رذتعملا

 'لظفلب ىا هييشتلا عورف

 هع. ةرثكلا ىلع لادلا علا

 وهف هلوش هيلا راشااكال

 . تكلمهيف ترهماذا ىذلا

 نونف ىف بردتلا مامز

 هلل“ قابلا رمجتلا
 ١ منيه نءدلا لاك هب دارا *

 ملك, قارعلا



 دلع ةربس

 دروم لك دسقت نا لعاو 5

 ةدعاق ةدحو دق ةعض

 نمالا اهيلع ركش ملةدرطم

 وهو ميسقتلا موهفم فرعت مل
 موهفم ىلا صتخم موهفم مض
 عوج نوكيو كرتشم قلطم
 ذا اثلا' اموهفم نيموهفملا

 مث نيءزجلا نم لكريغل كلا
 ىآ رامل ءالضفلا نم اضعب نا

 درفلاو جوزلاددعلا عوحينا
 اذكو الام امسق سيلو درف
 ةيروصلاو ةيداملاةلعلا عوج

 اومهون امس سيلو لولعم
 0 ةروك دملا ةدعاقلا ضاقتنا

 | اوفرعيملو امهلاثمأبو امج
 ظ أم عومج وه هورك ذام نا

 ظ عوج ال نامسقلا هيلع قدصي

 نيب قرفلاو انمى”وهفم

 سدقدنسلادسلاوهلئاقلا

 هيلعوه قدصامو موهفملا .
 ماهوالا نم ريثكدبف طلغيام

 سايقلاب مسقتلان تف رعدقو
 اذه ىفو تاموهفملا ىلا

 هنكل طسلل لاحم ماقملا

 دمت لمأتف هيف نحنام جراخ

 ةجواماو ةيانكلا ىلع هعدقت هجو صدقو زاجلا ىناثلاو هيلع زاجنانم عون فقوتل |

 1 2 نا مزادحاو ظفلق نالاقتنالانا اذه قجا ذا ليقامهيلعد رءالفدحا وظفلبسح |

 ّ لمها دقف طقف امهدح ا ىفدحنردب ليؤأت فالكبت ىلا املا ناقاعم ةياتكوأز احم

 ٍركرملادحاولا ثلاثلا مسقلا ىت فنصملا ضرغنا عفدلاهجووهلمهملا لي وأتلا كلذ

 ىلع امن دحاو ىلا هعاجرابال عين زوتلا ىلع. نيروك دملا نيئسقلا ىلا هعاجراب

 الاو  ةدحو دقن ديقم ةمسق دروم لك نانم هعضومىف ررقتامل كلذو

 -|نم لافتتنالاف لاخلا تفرعاذاو اثلاث امس نوكي نيمسقلا عوجمذا اددا ميسقت

 رخآلا ىلا نيموزاملا دحانم لاقتنالا لاح هيلع سقف رخآآلا ىلا نيمزاللا

 ! وفتعتنا انيلعالف ةياتكلاو زاحملل ضرعتل اىلا ناسبلا لع بابصنا ناكاذا ى اكساا

 رعم ىلع زاجناىف لاقتنالا فقوت. ملا و عبطلا عضولا قفاويل عضولا بسحم نيلصا

 ا ملا ىلع فقوتي ثيح ةيانكلا فالي هسفنب احهذاو ناك موزللا ريغ سها

 نمةلزانةهجلا هذه ىلا رظتلاباهنوكآ ةيانكلا ريخأت ىف بتعالف هتصخا وا مزاللا

 ترطما ىاكمباتلا نم زاحلاىفلاقتنالا نوكيدقتلق نافدرفملا نم بكرملا ةلزنم زاحلا
 وسرخآآ سا ىلع _مقوت ليهسفن اذا وزاحنا ىف م وزللا نوكيالف تفرع امائامن ءاعسلا

 لاقتنالا نوكنمءرك ذامو طبضلالجال فلكت زاجلاىفدح رد تلقةيانكل !!ىقاكموزالا

 !ةدص مدع هتلكىفانسالو لصالا ىلع ةدراولا تازاجلاىف وهاعا هسفنب احخضاو زاجا ىف

 (نابلااذه هحوتىف باوصلاوهام تفرعدق كنكا فاكتلا ل جال زاجلاىف جردنامل

 عوتلااده ىا(وهو رةزاعتسالا ىعس عون زاجملانمو) بامرالاو فلكتلا نع لاخلا
 هيشتلا مدقاعاو هيشتلاىفلوالا (ةعبرا لوصا انههف) هيلع فقتساك (هيبشتلا عرف)

0 
 لآ

 ا

 نايبلا اع دصاقم مظعم اهنوكو اهثحامو اهعاونا ةرثكو اهفرسشل هنع ةراعتسالا زارفا

 ةراعتسالا ف ثلاثلاو زاحلا لصف ىف ىاكسلا اهحردا ثبح ىاكسلا هنف فااخو

 دارااذا ملكتمل نالاش نا وه فنصملا نع لمئامىلع رصحلا هحوو ةيانكلا ىف عبارلاو .

 نيريدقتلا ىلعو اهريغواةهباشملااما ىهفةقالعنمكانهدب الفد تعضوامريغىنعم ةملكلاب

 لوألا اهانمم ظحاليالنا اهدحا#عماسقا ةءبراهذهف الوا لوالا هانعم ظحالي نااما

 وهو ةهباشملا ريغ ةقالعلاو كلذ ظحالينا ىناثلاو#يهسشتلا وهو ةهباشملا ةقالعلاو

 ةحاليالنا عبارلاو#«ةراعتسالا ىهوةهباش اة قالعلاو كلذ ظحاليال نا ثلاثلا وقعتباتكلا

 ادابجوتاانن ماقملا انجاواما 2 لسرلا ز زاحما وهو 0 ريغ 0 كلذ

 هلا ا )كاع (فرتعاو)هتتاخىف لاقو هنلامالكلا اذه ةيسنهدأر اداوم

 (تنكت) ”٠



 هد د ُ

 و

 لرد ا نا ىلا ةراشا ضو لار ةاواسملا سفن نود ضخاوا:ايواسما مزاللا نإ

 سمالاب ينعلا ةيانكلا قبرظب بطاخلا ىلا مالكلا ءاقلاىف مزابف بطاختلا مالكل نأ

 ةاواسملاوها كان تملا لبا ةلغاس معلانأب م كح ةتكللا هذهنع لفغنمو روك 1 ظ

 ىلعءانب اصاخ مزاللا نوكل .ضرعت ملاعا فنصملانا لعاو اميدخاب علال ةيصخال

 مزاللا نودد موزلملا ققحن زاوج مزاتسي صخا مزاللا نوكنأ نم هدنع رقت

 عباتلا مزاللابو عبتتسملا موزلملابو ةيعبتلا ماقملا اذه ىف موزالاب دارا قكاكسلا نأ

 لاقتنالا عنع.ال صخا مزاللا نوك دنع معاموزلملا نوك اماوةسرعلاتابرادنع ةرب

 عوبتملا وه موزلملا ذاصخاوا ايواسم هلعح ىلا اضيا هف جاتح ىتح مزاللا ىلا

 هتعرفل هناف عباتلا فالحب هنم صخا ناكزاو ابلاغ هعبات مزاتسيف لسالاوه

 نا عوبتملاو عباتلا نال رظن هيفو لبق اذك صخاوا ايواسم ناك اذاالا ةفأ

 نك الاو 0 ا ىلا اوحاع 0 دوك ةسسلا فرتلاو ره

 زاحماىف ريتعيدق لب ةيانكلاب ضتخمال عوبتملا ةازاع عباتلا لعج نامت هنا واسوا

 ةسرخلا تاموزللا فوغ انعا نما مزاللا نوك لبق و اناين ءامسلا ترك ذ

 امزالرعلا لع ىل ثيح مدقت ف ىزمكلا موزالا ربتعي مل هنأ كلذ درو ةيلكلا نر ْ

 هوحولانم هوب كاكفنالا عانتما ىنمع موزللا لعجول ىكاكسلانا لعاو ةويع

 ىف ناك ءاوس .مزاللا ىلا موزاملا نم ال اقلطم لاقتنالا نوك هيلع مزل اقيحو ةقباس 2

 ةيانكلا نود ىلصالا ىنملا ةداراىفاني زاحلانأب امهننب قرفلاب ثيشتول زاحلاوا ةيان 56

 مزل مث بالا اذهىف هبكترا ىذلا فاكتلا نع هصولخل باوصلا ىلا. برقآ نك

 دحانم لاقتنالا زاوحم ادنتسم عنم نيتروك ذملا نيتها ىف نايبلا عجب رصح ىل

 "ىلا ( مزالنم ) لاقتنالا ( اماو ) هلوش هاو> ىلا رشا رخآلا ىلإ نيمزا ا

 لاقتنالا اذه ( عجريف ) ةدوربلا ىلا ثلا ضان م نهذلالاقتناك هلرخآ (مذال ىلا

 ضاسبلا نم لاقتنالا ناك املوو#امعم هيكرتل نيروك ذملا نيلاقتنالا ىلا ىا ( امجملا

 ىنعا رخآلا همزال ىلإ تلا نمو ةيانك ملثلا ىلا هعاونا لكادنم ردابتملا قا طا

 زاوج ىنعا نينيابتم نيدبق ىلع امهلاقشال نينبابتم ةيانكلاو زاجا ناكازاخم. ةدودإ

 لاقتنا نيلاقتنالا عوج ربتعينا نكك مل ز زاجلا نود ةيانكلا ىف لضالا ىن ملا ةدأ

 دحاو قالطا ىفامهعج رست. الف نيروك دملا نيلاقتنالا ىوس ةعانصلا ىف ريتعم . ب 31

 ( ىنامم ) 00

 تت

كلذ جرخنالو هعوبتم نم صخا ن نأ ذوب
 1 هوحولان ه هةحوبا امزال هنوك نع 

 ْ هو ار د هدرا نكس دال

 دنسلا ديسل ضيرعت وه
 للم هرس س دق

 سدق ددشلا دسلا هلئاق |

 .ةامحلا مزاتسي علا الثم 9

 ةاملا اماو اهنم صخاو ْ

 ملاعلا ديزلةايحاهن وكبديقملا
 نكل علل ايواسم ناك ناو

 صوصخلا نم اعلا لد دال
 مب هسفن ىف ةاواسملا ىلا

 تالا نوكي دئنح هال ال

 نا ا” ثيغلل ايفرع اموزلم
 كلذك تاشلل مزال ثلا

 اموزلم ثيغلا نوكي اذكو
 هل مزال تابنلانا اكتابنلل

 د كلذك

 دمه ال باوج نكع مهاوق



 نم لاقتنالاب رسفيدقو عضولاب !هلادعب ءانعم مهف ا مث ءرس سدقديسلا هلا

 وصلا نيب روصتي دق

 م اوالاءدقت ف اكعاو

 ادو>و نامزالتف ىناثلا

 َناَفاَضتم امهذ القعت و

 فلاح رود دنو

 ضانلاو داوم اونا

 مامالا وذو مامالا
 |[ موج ترحم ظفللا نوك ىنعا لوالا ىمملاب ةلالدلااماو ىناثلا ىنعملاب نكل ةلالدلا * فلخلا وذو فا |ااذكو | تيل دوك 111

 لنمو رخآ *ىش ىلع فقوت ريغ نم عضولا درجع ةحلاث' عضولاب ملاعلا اهلجال ىنمملا
 ”ىشلا كلذ. ىلع فوقوملا لعح لب هيلع ةلالدلا فةوب قل نيشعملا نده نبي قرش ا

 | ةيلقعلا ةاالدلارسف ىاكسا انا لعاو ««ظفالا نع ىنعملا مهف ىنعا اهنر ميو ةلالدلا ةداف

 ]1 كلفلاكء4فاخالو مامادل

 سيل مالكا !نكا ناغباضتم
 امجدب فياضتال لمامودنف

 ماج دج وبن نازوحذا الصأ

 مامالا نأب دودرف ظءالا
 ىف نالمعسشم: فال

 الو ةيرصنلا تاناوسخلا

 مامأ 1 نوك لق نأ نم

 ]| نوك لقعت مزاتسيرخآ
 اعطق لطايهناو هفلخ رخالا ال دازملاو |

 نيصخملا نا ىربالا

 ماما امه لكن يهجاوتملا
 قسطا تفرغ دقو رخآ

 دم. لدعتالف

 ضصاخلاا ىلع لد الماعلا ذأ7

 6-0 كثالثلا تالالدلا ىدحاب

 3 | م لاقتنالا طرش قكاكتلا لعجاعاو ضاخلا ىلإ # هموعىلع اب انقاي ماعلا نم لاقتنا |

 | ديلا

 لاق ىف ابل ' ىنعملا ىلا رظنللو الصا ةءاسمالف ىباثلا ا ظ : 3 1 | طقف ادوحو نامزالتق
 .ناصقنالوةدايز ريع نم هم هيلع لدن نا نكما موهفمل 3 ةعوّضوم تباع ةليفللا ىاكلا ع ْ :
 األ لدتا نكما لاقامتاو ةعضو ةلالد و ةشاطم ةلالد 7 ىعسو عضولا كح 5 1 دتنمح _ امعاب فياضت الق

 روضتنالذ| مومعلاب قن كلذن هيض غو: كاكسلا هركدو صتبأ مزأللا نوكدنعوا |

 _ كلف

 72 * اضيإأ رسف وىنعملا ىلا ظفلل خلل

 : ةااوروك دملا لاقت: الايةلالدلا 0 ىنعملادنم عماسلا مهشو ظقللا نم ىنتملا“ |

 كسل رومالاّن م رك ذام نالدوصقملاب لخنال ىلا تاخحماسملا لسقنم نيروكذملا |

 و هو ظفال ةفص ىه ىلا ةلالدلاّنع ارهاظ ءابنا ةئينم انكل' ظفللاب ةمأق ةقص اهنمأ
 ف ةم نوكيدق ةلالدلانا لاق نا نككو بيلا ١

 ماسلا ىلا رظنلاب ملكتلا ةفص نوكيدقو لوعفملل ملل اردصم نوكيا ىلع
 5 ةلالدلل ريسفت ةروك ذملا ةشحلاب ريسفتلاو لعافلل ىنبملل اردصم نوكينا ىل

 ناكمادبف تاثلاو عض ولاب عماسلا ع و ماكتملا لامعتسإ ىلع عضولا دعب فقوت ةلالدلا

 ّْ ةلالدلا نوك ةرهاظنم هوتيدقو امسدب ةقالع ببسي رخآ ىنعم ىلا ىنعم نم لاقتنالاب
 ١ (لاق) لاك شا الف ظللاب ىنعام ىنعملاب دارملاف كلذك سلو ظفللا ةلالد نم عا ةيلقعلا |

 أ اذاءوزللانا ىناعملاننب تامزالملا رابتعا ىلا نايبلاإع عج عنا رك ذام دعب تاكل

 أ ةلقعلا ركحم فاخلاو مامالا نيب ىذلاكن يناجلا نم نوكينااماذ نيئيشلا نيب روصت '
 | تناجنموا ماعلا فرعلا بس داقتعالا مكحم داجتلا لوطو ةماقلا.لوط نيبوا | مهضعب ههجوامىلا ةحاح

 | بسنحم داقتعالا مكحم اردو دسالانفوأ لقعلا ركحم ةايحلاو 0 ْ

 اا طرا ( زاع ) مزاللا ىلا ( موزلملانم لاقتنالاف ) سانلا وع فراعتم
 | ريغنم ( تاذلاب ) زوك ذملا لانقتنالا ىا ( وهو ) تبتلاوهو افرع هزال

 نموانيفرطلا نم موزالا ناكءاوس موزللانع مزاللا كاكفنا عانتمال “ىش ىلا ةجاح
 | لاقتنالا( ةنومع )(وهوةيانك ) موزلملاىلا( مزاللانم)لاقتنالا (و ) دحاو فرط
 | بسال رابتعالا بس مزاللا ىلا موزاملا نم الاقتتا هلدجالا لصدال ئا (لوالا) :

 لاقتنالااذه ( نكعالذا ) ديغلاب لب تاذلاب ةيانكلاى .رتملا لاقتنالا: نوكيالف ةققملا |
 , لاقتاالا ىن موزلملا ةلزع مزاللا لعحو موزلملاو مزاللا نس ) ىواستلا دنعالا )

 كفيك



 6 ١5١ 2 ا

 يشكلان رخآ ودب اما ب مانع علا ا يتلا ند كلل
 ْ 0 راشالا ةلالدك ةيعضواما ىناثلاو ةنظفل ريذفالاو ةظفل ةلالدلاذ اظفل نأكل
 ةلالدك ةصسطوا رمل لع رثآلا ةلالبك ةسلقعاماو ةاهيناعم لع دوقملاو َط اءاناو

 عجولا ىلع ةمحملاب عادل ةعيطابا لوالاو جازملا لاوحا ىلع ضينلا ةكرجس

 دو>و.ىلع ىل صر يع صو نم 4 وعسملا ظذفللا ةلالدك ةيلقعوا لاعْسشلا ىلع : لبو ْ

 هلوقب ف:صملااهيلاراشا ماسقا ةثالثىهو هانعم ىلع ناسنالا ةلالدك ةيعضووا

 ةيلقعلاةلباقمىف لمعتست ران ةيعضولاةىنعملا ظفالاقباطتل ( ةقباطملاىهو ) سي ِخ
 حالطعا اذهو عضولاهل جاتحملب امم دحاون مهولاىف ىنكيالنا ىنمع ةيعبب

 ريع ىلع ظغةالاةلالد ريعىأ ( هريغىلعو ( 7 نايبلا بابزا ج ةالمصا اذهو اهبف

 نيب ةقالع ةطساوب ىلقع لاقتنا مضن.لب عضولاب 0 ( ةيلقع )ىع 1

 7 هطرشو 7 طئاحلا لع فقسلاا ةلالدك ىمسملا ارا مزاول نم هن 0 8

 ىعسملا لقعتنم لقت. ثيحب ( انهذ ) جراخلاو ىمسملانيب (.موزالا ) ماتلا

 مازتلالا ةلالد ناكامل و موزالا نع الضف جراما فاتني دناعتلا عم رصبلا ىلع ىمل

 هيلا ىلا ىا ( هيلا ) ىمسملانم ( لاقتنالا بحوب ) امن# ( قلعت ىا ) لق
 نم لاضقتتالا للا م داقتعالا كلذ ىا ( لقعل بطاخملا داقتعا,

 3 ًارجلاو دسالا نيباك ماع ( فرع ) لجال ( وا ) كحاضلا ,
 لساستلا نيباكاصاخافرع ناكءاو.-. ماعلا فرعلاو لقملا ريغ ىا ( امه

 مكيلاوا جلمتلا ماقمىف دوجلاو لدعلا نيب امودنبجو هماجحا نيبودتأر جو ل

 بف قطا 0 0 ولا ةيظفالاةلالدلا او رفا

 قلطا اذا حم ظفللا نوكب ةيعضولاة يظفللاةلالدل او رسفادلَو موزالا ىانيااثمار

 رلابق نوكيالن ا ىنعع ةيمازالالاوةينعكتلا ةلبابتمىف ىرخا لمعتتسيو نأ:

 ٠ هيلع 1 هأيأ 0 2 ) نيشلا) نيت ماك 5 ( هنزج لقف 3 نري ل

 ' ىلع دز مادقا نيباك الثم تاماعدالاكاصاخ افرع نكيملؤا نيملكتملا دنع
 ْ ىهعسم ا ىلا ظفللا نم لاقتنا |

 اذهفايناث جرام اىلامتالوا | 7 وقلا ىلا او را 1 وقعا لها نارعا 83 وافتما تاتا

 عازتالا6 تاجالطصالاىف |

 ١ تامزالملا اولخداقرعلا مه رظن مهر اظن عيسو الف ةسرعلا لها اماو عضولاب

 ع دوقعلاب دارملا نا ٍرعا 8

 1 اهدوةعنم الك اوعضطو

 2 اوهدووةصوصخلادادعالا | |
 700 | رخآ سماىلا ديقنحملا مهفىفرقتشال لقعلا ذا ( ةيعضو ءامسم ماع ىلع ظففلا ةلالاثل |

 سعالالمهست ةدلك دعاوقاهل
 اهف رعي نم اهفرعي باسملا ْ

3 9 

 حالطصالا - لمعف ا/

 مازنل الاو نمضتلا لد

 حالطصالا لعن اي ةيلقعلا ىف

 َّق بحاأان ا سف دقو

 . ةممضولا ةلالدلا هرصتخم |

 نماهيف نهذلا لقت اع

 لمف ءادتسا ىنمملا ىلا ظفللا |

 ق نكن ع ادع ىو ندوب حرص نازيملا لها دنع ربتملا ىلقعلا موزالا نم معا نايبلا باب
 اذا نهذلا نال ةيعضولا .

 دقف ىنمملا عيج ىلا لقتنا
 هنيعب لاقتنالا كلذ ىف لقتنا |
 هنازحانم دحاو لكملا |

 اهتاذ ةيمازتلالا فالخ

 1 ةحاشمالو لأ - ذاطصأ

 هللثم تاوهشلاىف



 ل
١ 

 سدت دنسلادسلا مهول

 مللتن هريس

 هرب سدق دنعأ ادسل اهلنا

9 

 8 ا مف ا كلذو مير الضف 0 ( ع 3 ١ 00 ةماثلا

 ولا سفنىف سيل امهالكو ةنيرقلا نم ىناثلاىفو فاالانم لوالاف توافتلا نال .

 58 توافت لب لاكشا الف عضولاب اعلادعب وهاعتوافتلا مدع مهانرك ذاموج راخنم( لب) ٠

 ١ ءزجلا ءزج نم حجوا ءزجلانال ءازجالا نيب دحوب كلذك ةبجراخلا تانزالملاف .
 ' ىوقا "تاقلعتلا ضعب نوكيدقو ليقو لفغتالف نمصتلا مب ؛ مهدنع مزاوللاف اذكهو '

 1 هرمس س دق لأ لادا هلق

 ا ! حوضوو ايازلاو ضاوخلا نراقناو الصا ةيعضولا رابتعا مدعلف ةيلقعلا,تالالدلا .

 ا

19 » 
 ١

 م
 ١ نيسالو 0 ءافتناب 4 لخ 1 اضيا قضملا مهقيالف طءب نود ل 1

 | ان ىش عضو 9 ملناو ىاالاو توافتالب ىنعملا مهفاهنم لك عضو 0 عنا

 ١ ظافلالاىف توافنلا عفدني ريرقتلا اذهبو توافتالب اضعبالو الكالالصا ”ىثلل هفالف
 0 و اهيناعم نضعب ىلغةنيرقدجو اذا كرتشملا ظفللا اذكو اهضعب ةفول أملا ةفدارملا

 عضوام مزاول ىلع لدن نأب ةيلقعلا ةظفالا ةلالدلابىا ( ةلقعلاب ) ءالخلا ىف تازابعلا

 "نوكينأب كلذو دخاولا ىنعملاىلا ةبسنلاب ( قلعتلاءالخ ىف تاقلعتملاتؤافنل ) ظفالا هل
 'دجو م توافتلا ادهنامث غيرتك اوا دحاو طسوباهضعبزو طسو الب اهضعب. قلعت

 ل اسم رثك او لسمريغ ةدحاو ةبسعىف أده لوقا ا نضع نم هسفن ىف 3 34

 لعاو مه وناك القتسم اهجو نوكيالف طسولا ةلق حوضولا ببس لعج ىلا عرب ن
 امام نكل صالا سفنىف حوضولا بتاسنم ناك ناو ةيغضولا ا

 ؤه ممدنع حوضولا تتنارف ةيانكلاو زاتجلا نع هثحذا نايبلا بع ب تعيس ' موضولا

 " ةصضولا ىناعملانع جراخ اع لكو ةسانكلاو ةيزاحلا ىناعملا ىلع ةلالدلا ىف حوضولا
 5 تاناويللا تاوصا ةلزنع طقف ةيعضولاقاعملان|ليقاماماوهلاخ فرعتسف هيبشتلااماو#
 ا هنا ثح هيفف ةيلقعلا تالالدلا عمالو ايتو الع وصولا تناسى ربتعي مل كلذلذ

 اتارسا هزاع اهناسنالف ةيلقعلا ةلالدلا هيف ربتعي ملام طقف ةيعضولا ىنامملاب دارانا

 " صاوخلا اهيف ربتعي ملامام دارا ناوايازملاو صاوخلا اهعم ربتعينا زاوخل تاناوحلا
 " لغلآذلا ناىف مالكلا ذاماتيغ ربرقتلا نكل تاناويحلا تاّوصا ةلزتغ هناعونمتايازملاو .

 ' نراقناواعن نايبلااعو ىتاعملا اعف ربتعيال صاوخلا نراقتملنا اقلظم ةيعضولا ىناعملا

 ١ ضصاوطادجو ١ لولهنا ىريالاق امملالعف ريتعاناو ةصاخ ناببلااغ ردثعيالا ضاوخلا

 مهصيصخت اعاو. مونلاتاشرعتىف ذوحام كلذو اقاطم ناببلا رع هنوريتعيال مالكلا ىف

 0 ' نيعام فتسملانامثربدنقءانركذام اقم فدجو اف تاناويبلا ثاوصاةاثع هنوكلالةلالدلا

 لعن و: ةملقعلاو عوللا ةلالدلا ميسقتىف عرشانهه ةلالدلا ماسقانم ربتمملاوهام

 ب (الوا)



 4 اخو ْ] 0

 نلفةسع نيعبس مهل ر فغتست نا ىل اعت هلوق صن نم مهشل 1 دميدنعو رافغتسالا نيب هب

 هسكعنم لصحن ربخلا عضومىف بلطلا داريا نمةلصاحلاةتكنلا هذه لبق مهل هلل هللا ر فن

 || (هراتخااملكىلا) ملكتملا نم( لب“ عمن كل )مح دقهناوج انهه ل ودعلاىلا ةخاحالف 1

 ( هللا بطاخملا ليموا ) هلو روك ذملا تيبلا فاك هبهاضر ديم راهظاو بلل ,

 أ عوقوىلا بطاخلا ل نوكيدق ربخلاعضوم بلطلا عضونا ىنغيءاضرللهاوق ىلع ف

 : والا ةوبنلا مالكم سانلاك ردا امتنا سو هيلعدتلا ىلص هلوق (وحن ) الا نو 8

 م تعينص ءامحلا تف : رمل اذاىا ريخلا هانعم ْناف 2 ا عنصاف ا 1

 عنصاىاكرتلاب ءاضرلا مدعدنع ديعوودبدهنسما هنالبقو عقلا نم كسفندبلا كو أ
 ةتكتل اهذه٠ نءلفعنمو 8

 0 عوشو ملا نفت ظ ا ةلالض لك ب اكتراب رومأاكوهف ضفراذاف ءابملاوه عدارلا ىا كيزاحم هللاناف ت
 كردك سلو 0 ل رظناو لمأتف ”ىشىف رشابتنا تدرااذا ىنمملاورظنلاو لمأتلا ىنمع سما عنصا ليقو

 ةيحايلا ولعلا الاو 0 ١
 ا نس ا ىتعك ىحمسل ناو اذه ىلعف ثتنش كا اق ءاشلانومأم كلذ تيأرناف

 | وهو مدنلا ضعبىفامل قفاوم اذهؤ بلطلا عضوم ربا عضونم نوكيف دم اطاقلالا ع | 1 ِ

 ةيثيطلاديقل ضرعتلا نااعاودأ دوديلع هللا ىلصدتا ملعاو هيلا بطاخلا ليدوا هلوق لدب هيلا بطاخلا ليم سم
 3 ط رشا ايه دح !ناراتعااهل ظ هناب هردقل اعفرو ءابلسأ ناشل اهظعت نيقئاسلا ءامبالا مالكا ابوسنم ءايكا سما

 نوكيأل اذه مف القتسماهل | | هللانم ءايللا هلصاو كلذ لواو الصا حشيالو محدشيمل عيارشلا عيجف كر

 لواىف عوضوملل ضرعتلا أادنو ناسحالا ةمثع ىف ةعقاولا هنتدهاشمل اماظعاو هتبب وبر ةرضحل الالجا ه

 ا

 ضرعتلاناامهينانوناببلا لع || :رامخالا ةسزوف ىلاعت هللا انريش-ماظعلا هلايلواوماركلا هتكتالمو هناس انغل ا

 نع كفن.مل امل ةيثلادبقل || هناناقالاو صالخالا ىلع انل مت”وناعالا نموهىذلا ءابحلاانل رسسورارءالا نيف :طصملاو

 رستم ضرعتلا | مت)لاق 1 لع ماه ىلا ةراشالا تعق وزحسنلا ضعب ىفوناعتسمل
 ادهلو عوضوملل ضرعتلا هم رغد عمه هنأت 7 قراخلازغ لتايوتع 6 ذىلا كلذ راشا (ىلاعتتلانوعب ىتاعملاإع

 عوض وم اب ضرعتلابمهضعب لاق !!  مالعالاو قف ةوتلا ىلو هللا و مالكلا اذ. هعفد ىللاراشا مالا ا /و
 : ناكامل نك نابلازع لواىف |

 ناو, الابكح امرتتاذه

 مالكل ا ىفريدقتلا لع بكترب
 مالكلا ريدقت ليقاكدإجال
 مب هعوطومهوزاببلا لعف

 4 نايبل ا يعىف 88 باتكلا نم 6 ىناثلال صفلا# .

 تفقوتال نكل باتكلا لواىف هعوضوم ناو هفيرعت سدقو 1 4
 انمربتملاوهام ناو .تالالدلا ماسقا ةفرعمىلع هعوضومْىف ةريتمملا ةشللا
 ( ةيعضولاةلالدلاب نكعال ءالخلا ف تارابعلاتواغت) اقف اهمدق ةةروكذملا
 عذوىا ( عضولا عنا )عماسلا ىا(هنال) رك ةيساكءامسم مات ىلع ةلالدلا اجب
 5 ولا طسوتب ىنعملا ( مهف ) لوالا تادرفملا نم ةموهفملا ىناعملل تادر

 عونلاب دحاو قيرط اذهو عضولا امهبلكف 0 ) 06 كا



 ظ هيلع ةيالا انلج امناو ة
 اهيفءاضرلا ىنعمراهظا نال

 دوصقملا نال هيف روظنم
 اماو نارفغلا مدع ناي

 رافغتسالاب ءاضرلا ثيدحن

 | .دنعوتلادشا هنع بأم ماقملاو

 دع ميلس قوذهأ نم

 رظننا كبلع قنحالو /

 قحالوبقلابو قداىضاقلا
5 

 ع ْ *« اذل

 لع رع اذهل ءابتالاىلا عراسم ىهنملا نأب رامشالا نم ريخنا فام اودبعتال عضوموف |
 ةيانكلادصقل اوكقستال عضومىف ( ؟ءامد نوكفستال مكقاثبم انذخاذاو )ىلاعتلاو ظ

 بلا لوق بلطلا عضوم ريخلا عضونم ىا (هنمو) كفسلا مدع ناشب ءانتعالل وا ظ

 صرخلااراهظاو لأفتلا لمتح هنا هتلادجريلعضومىف هتلادجريوا (هللادجز) ءاعدلا ف 0
 | اخ لكلا نع هرخا اذلو ىمالا ةروصنع زارتحالاو ةيانكلا دصقو عوقولاىف |

 دكو 00 عضوي دقو ) كانه هركذ ىلوالاذ لأفتلا باننم هنا لاقنا هيلع

 ريا عض وم ) ىلوا ناكل ىهنلا لمشيل حاتفملا ىناك بلطلا_لاق ولو ىهنلا

 دع ( هناك ىتح ) هيلع لادلا بلطلا ظفل تحن لخادلا(مقاولاب ءاضرقا
 © ةمولمالى :->اوا انب “ىبسا 8 ةنعدتيشمل ابطا ( ريثك لاق بولطم )ىضرملا ١

 ةاسالإ مالا ظفل رك دف ةضوغمالو انءدإتنا ةمولم الئا# تلقت ناةملقمالو انمدل

 نيلمفتإع ضار نحن ىا رابخالا ىلع ىنعملاو ةءاسالادضب سمالاوا ظفلب هيلع فطعمث

 أدي م راهظا ىلع هب ةضش هيفف تضغباناو كضغمالو تنسحاأ ما تأسأ كمولنال قحىف ظ

 ام توافت ريثك باوج تواف مدعىلع هبش و هقح ىف ةنع هدراتخاام لكب ءاضرلا 1

 ا

٠ 
 | قاما وق ) 4 درو باوحلا توافتىنن راهظا ىخوت ىلعوىا (هيلعو) ةنعتراتخا |
 ١ 0 هللارفغي نلفةسع نيعبس مهلرفغتستنا مهلرفغتستالوا مهل رفغتسا |

 ىضتقم ناذ عوقو مدعو اعوقو مالسل اهملعلوسرلا رافغتسا توافتب مهل هللا نار فع مدع

 ا كلطوهو الا ةقيقح ىلع انهه لمح نا مصيال هنالممالاال رابخالاوه انهه ايلا 1
 | ةئامعتسلاو نيعبسو ةعبسلا لامتتسا عاشنق وهريسفتىفىواضيبلا ىضاقلا لاق هدضوعم *ىش
 عض وت لوقا هرساب ددعلا هن ”اكو ددعلا ماسقا ةلج ىلعةعبسلا لاقش الر يثكتلا ىف اهوحنو

 ' دارفاوجاوزا ددعلا نالدلك د دعلا تعج ثيحلماكة دع لوا ةعبسلانا مالكلا اذه

 | ةثالثلاونا' جوز ةعبرالاو جاوزالا لوا نانبالاف نانولوا اهنم دارفالاو جاوزالاف
 كوالا درفلاوا ىناثلا درفلاعم لوالا جوزلا تعج اذاف ناتدرف-ةسجللاو دارفالالؤا

 ١ "ني رسفملا ضعب لاقال ةعسلا ل يقددعؤفدح ونالةصاخل اهدهو ةعيستناكى ثلا جوزلاعم ٠

 العم زاذا د ةسهوهو دقعلا فصنىف ليدعتلا نال ةعبسلاب ددعلا ف غلاب برعلان ا ٠
 | كلذ ىلع ةدايز الو ةغلاجملا ىصقال ناك نانثا هلع دنز اذأو ةفلاملا ىتدآل ناك دحاو
 'انآل تايانلا ةياغ نوعبس مث تارم عبس هتوق فعوضدق هنال عبس دساللاولاق كلذاو |
 / دادعالا لكب ترفغتسا ناو مهل رفغيال ىلاعت هنا ةي آلا ىنعف يا رشلا ذات الا 26 ش0

 ((ةيوستل ) هدض لفلا ىلع تفطعاذاربلخا عضوم سمالا عضو ىنا ( وهو ) ائاد |

 ا .يوس ثيح ةروك ذملا ةيآلاىفاك ةيونيتلا ىضتق تفظعلا اذهنال هدضو لعفلا ن 5 ْ

 ا[! (هف)
7 522 



 7 دج

 (هتروصشقتنا) ظملا نم 0 د: ىجانام 0 تاطاا اكىا 0 هلا

 هفالخم كح نا طلغلا ىلا سملا بسذب ىتح (اعقاو) بلاطلا هنظ ىلا (هلا
 ىرس ## ىنبعصيكنم فطؤوالا تر سام## ىردملا لق هدلغوأ الخ هطلقل رع
 هنادارملاوراهنلابريشلا وهبيوأتلا و ليللابريسلا وه ىرسلاو# ىرثا لعاب وأت 0

 مالظلاة لعل رصبللاطاغمذابل ىدد نيب كدعاو اخ يت ثقتنا لوشن 4 احا

 اراهن مالظلا ببسب هطيلغت رسيتمل ذارضبلا ةيؤرمدعل اببس وكي ىتح 5

 ا وملا رظنيههجو هنعىلوملا لوحاذاءالوادعلالوقك © ةيانكلا ث

 1+ ىا (اهنسمل) ةيانكموزاملاةداراو مزاللاركذورظني موزام رظنان١
 0 (امهنلوا) مالا ةروصنعزارتحالاو (بدأتاوا) حميرصتلانم 0 اهنو ٌْ

 (هجوؤلت أب لج غلبا هر وا لعمل ىلع## بطاخحملا لهح عب رلاهاعم بدأتلاوذ ودي

 (بذكلاىلا) وه (بسض نا)تنا (هركتنم)لوقلا اذهارداص(ادغىيتأتو

 كنايتا كمزليالذا ادغىتتب أل ئاقلا كلذلاقولام فالخم هإوق قيدص:ل هيل كنايتا كمزاب م

 كرتب كيلغمزلي ضقتنلا لب ضقتلا هيلع م زايالفلاثتمالا مدع نم بذكلا هم الذ
 ءالعتسالا ةروص اهيف نافسمالا ةروصنمفطلا ربخناةروصنأ اذه نمره
 سعآلا .نأبراعشالاك تابسانملا نه (كلذ ريغ وا ) ةيانك هنالاهنم غلباو

 4 ُخ ربط نع هو وهو هنع ا لاثتمالا ىلا جات كر وبللا

 ناكتديز كاطعا ا هور لاخدا دصق ناوا ىن :طدعا م عض

 عضوم ربنا عضو ىا (هربتعاذ) تانسائملاف لمأتلاب هبلا ىدتهيام كلذ

 نم 81 ةدراوالا جيلا اده ىلع نأ لا ىأ نم ةيآ ندام هناف (نآرقلا

 م1 نودبعتال ليارطا ى قدي دخلا ذاو )ىلاعت لاقةروت دلات تناك



 اهلك نئملا معا َّق عقو 42

 قام ىلوالاو بتاك ظفل

 دموع. ىذلا (ناشطعلل) نايّرلا وهو (لهانلاو) كالهلا عطوم ىهىتلا (تالفا) نملا# ىلع كياك | 1 0 دك
 دع نروصت

 ناتسربط ىلع ىلوتسا ىذلا
 شل اةنالخوو ايلاخو

 اضيا ىرلا عفو نبت امو

 دابعلل اديهمو اكافس ناكو
 | ىعادلاب ىعس و دالسبلاو
 لتاقم ونا هرعاشو ربيكلا

 هدعب حالا ىلودقوىزارلا

 نا ىلا دز نب دمم هوخا

 د د ناعرحم لك

 هنا|لخيف لجرلا اهياكلوقف بطاخلال قباسلا ملكتملا ريم هيلع لدام: وه ىا |

ِ 

 اعباو دعبا وهاعف لؤافتلا (ىيورو) هلداضملا ( غيدلل ) ةمالسلاوذوهو ( ملسلاو) . نر ا

 لسعسان دن ديز نا
٠ 

 جلب مايالا فيمتو مايقلا ظفلنع اذرحت ةعابلا مايقىلا اهمايا هلامادا اوبتكيرمل | اع نيو تيكا نا !١
 (لاقشال (لج رفسلا) ءابحالا ىلا اودي مل عبطلا تنطل غم ةسايكلا لها ىا (مفّرظلا | 3 00 ”.١

 (ملأسدقو) ةيسانلا ءافلخلا سماخديشرلا (نوره) ةةفيخلا (بئان لوق) لؤافتلانم ' وو مهتع هللاو جر |) (هنمو) ةرخالا رقس ىلا هاعا دفذا مظع ىإ لج رقم فورحن لع ةسرعلاب همجا | 0 7 0
 ١ ' 17 يح كدوننالا ريهأ علا ضعب ىفو(دبمالا هللا اوؤإ ىثنعأ نور 5

 ًاباوجلاب ب ظ يو واما عمال لا نأ +42 |! موةلادلاإتداقناومتلا
 .هرملا هوجو ىلع غادصالا تاواو نم نيسحا واولا هذهنا مالكلا اذه عممامل دابغ 7 لج اذ حج 1 تل * و

 |[ نيرشعو سج هنس ىف

 . نيسخ ة نسف لة وني امو

 ًانايحرهملا مونىف عادلا ىلع لغددلا انضنأ ىوزرو ا 55 كالو نعال كبابحا ١

 0 « ارح

 58 ويدق) ريخاو بلطلا ثحابمل# بيب ل # لاحرلا نيب نم اصتخىا ةيلاخا ىلع

 .عوتولاب«لوأفلا لوألا 9 بلطلا 6 راامعتسال و ة ةئيحمت (هؤخول تلطأا موج

 ا اول كقفوو ةريخلا نع كوصعو ةهشلا نم هللا كذاعا با لقاذا

 ءاملاغفأت اهنع رابخالا اهقحىتلا ةلصاخلا رومهالانم اهدعىلع ىضخملا ظفلب لفت

 :يخلا ؤروفلا لحم ىهو (ةزافملا)لأفتلا نم ىا (هتمو) رائتعالا 0 لأفتاَو

 أذكو تسالاورحلا لعدلاقشال (اهتسارح هللا مادا)اهئاعدف(تاردخملا تكي ل ىتخ)

 ازيا بحاصلا لاق ىتح ريطتلا مه 3 اعفدهّللا كسب ءاعدلا نيبوال 8 نب 0 ولا دا

 ًاهنسممسا|ىذلاو نومأملا باوجفف مْثك | نبي حب واولا: هذه دازنم لوانالبق حالملا
 1 ءانىلا حرج نيح نوره ريغأ ىا(هريغل رخآ) بئانلوق(و) حاصلا ال 5

 1[ دتو) دس نم ةرج هقرطىف هات ءارادقو اهتاراما ءأ زقتساو اهتاراع ةعلاطمل []

 ايدافت(قاذ نولاةرجش عز ب تئاتل !لاقف 9 وعسل هذهام) لاقو هسان ريغلا كلذ لأس أ

 : ىا (ابملع) هريغ رخآ ةفيلخ و ديشرلا نوره ىا ( املأ )الفا ظفانع
 هنبا لأس ير ةيركافا ليقلا ادهنمو قث ةاقدلا ةياعر ١ ا لابكل ل

 العرس نيمالا دعوهو رخ .لا هثبا ىلع همدقو ءدهع 0 نورد 56 5 قدح
 0 را ئزار لآ 0 هساظلإع 0 ل16 بضع لا

 ف ءادلا هيب ريطتق 4 ناحرهملا مون وىعادلاةسغ# ناي رشبنكل نا ع 1



 الب رس هلال لا ا
 ' رخآ ”ىش ىلع فقوتلامدع 9 هيلع ءازهلا فقوت كي 3 '

 1 نانو ةلا دوو دنع كلذو ءازجلا لبق طرشلا ردقا

 ْ لع قارس ير اال

 نه نآرقلا ا نا ووفقا نك ملا قة 232
 عم ةنامعاو هلْثم لوزن ىلع لمارسا ى . زنعأ ةداهش عقجاو هن 7

 : نيد و ءادنلا سما اوف مهبلظا و سانلا لا متسلا ناعالا نعو هنع 5

 قبس قيسلاب دارا هلعلو اهيلاعم ليصافتو هفورح ليصافت 4
 ىددتقاوا حانتفملا ىف اكوحتلالع باتكلا اذهىف قبسافالاو ةبنر ىناعملا لع وخل
 حاتفملا ف ركذي مل ىلاةشرششلادئاوفلا نمو #هبفام ىلغدمالك كح حاتفملا بحاص

 ربرجاي انتعجاذا #هلوقك هتدالل هتلزنم هلاليزات بيرقلا ىف لمعتسد دقو ديعب

 هناغب عافيرالوا ارووسم ىسوماي كنظالىناو نوعرفلوقك هناش طاطخ الواو« |

 اماو ةمادئكلا ةرضحلا دنعدسفن دمعلا راغصتسال براي ةثاغتسالاو راوملاف 2م

 هلاك ةبوهو هللا لاج ةفص لت دنع كلذو بر ىا ٍلعا تنا سو هيلع هللا لص هل
 هبشيىا(ههشي 'ىشانههو)ت وكلملا و كلملا ملا نعديربت و توهاللا سدق ىدقا

 ناش وهاممانبلاو .باسعالاف ىدانملا كح همكحو ءاذنلا ةروص هتروصن
 انل رفعا مهللا وحن) ةققحءادش سل هنا لاخلا ىا (هبسلو) 0-0 بابزع

 لابقالا بلطب ىدانملا صيصخت ءادنلا لصا ناك املو (صاصتخنالل وهو
 بسناع هلاثما "نيب ند ىئدانملا ظفلب دن رام صصص ىلا لقن لابقالا بلط

 اكد رخلا باب نم اذِهو بئاصعل نيب نم نيضوصخم انلرفغا مهللا ىندملا رب هنو هيل

 ىتؤيو ملكتملا ريمضال وار كذبنا هقيرطو اهيدانمث لابقالا بلط نع هسفند,

 بوصنم فاضم مساىا ماقميف ماكتملا ريمض ديب ركذوا وعلا ا

 اذكلعفااناوحن ريمضلا كلذ دوصقملا ناس درجناما كلذو ريمتلا كلذ موهفم
 بفيضلامركاانا وحن راخفالاوا هلعش لاحرلا نيبنم اصتخعاذك لعفااناىا

 لحرلااهيا نيكسملاانا وحب عاصتللوا ةمأ 2 لاخرلا نيب نم اصتخ ىأ

 ل رح دارملا ع ىدانم هذه نكييلاناب لاجرلا نيبنه ئ 0. : 1

 (ينام) 00



 ةمجسملا مفي فلخلا

 نم ىدرلا ماللا نوكسو
 بذكل ا نوده.ربعومالكلا

 ناكمالا ردش بداللةياعر
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 ريسفتىف فاشكلا ىف لاقل

 ضرالا ف ندسفتل ىلاعتهلوق

 ءايرك زلتق امنوا نينتسع
 ردنا نيحءاممراس حو

 ةرخآلاو ىلاعت هللا طخ“

 ْ كش ءايرك زنب يح لتق

 دككمسسسمسسببباابببب7+<بببب“<بَبج<ببببب“ب>

 اوجو طرشلا فذك فوذحم للوقف اوقفنسانقلا اذه ىلعوةالصلا اوميةياوعَق

 يا امو »©

 سااهنمح دصقاذا ( اهذعب ظرشلا ردقتىلع ) ةناءالا نم ( نيعت ) ئهنلاو مالاو
 لانلال ةريغا ثولطم رثكأالاف بولطملاو بلطلا ع لدت اهنال' كلذو اهدي ام
 بلع هبترثو بولطملا ىلع هفقوت م<ئام بلطلا دعب رك ذاذاف هلوص> ىلا ةليسوو
 قءموه اذهو هإبب_سم روك دملا كلذ ناو روك دملا كلذإ بي-س بولطآانأ مهف

 :| ىلع اموز< عراضملاب ىنؤبو هتاداو طرشلا رك ذ نع دئنبح ىنغتسيف ةيطرشلا
 ودقفنا هقزرانا ىا هقفنا الام. ىل> ل ىنقلا ىف كلوقك ردقملا طرشلا كلذل ءازج

 لأ ىا كفمركا ىنمركا صالاىفو كرزا هفرعا نا ىا كززا كتيب ننا ماهفتسالا

 دقو كال اريخ نكي مشتالنا ىا كل اريخ نكي مشتال ىهلاىفو كمركا تمركأ

 ءذلاىدابعل لقىلاعت هلوقىف لدقام ىلا ةجاحالف عنتم ريغ لاوحالا ناارقل طرشلا

 رامغا نال مزالا راعءاب اوعتل ءريدقتنا مهانقزرامم اوقفنو ةالصلا اوم اونمآ

 اظالا ندح ديف طرشلا ريدقتو مالعلا مدقق ردات راجلا رامغا ريظن مزاجلا

 رع ىبا ةءارق ىلع مزجلاب ( ىنثري الو كندل نم ىلبهف ) ىلاعت هلوق ( وح )
 نيَقابلا ةءارق ىعوئىتري ىف ( عفرلا ) ةءازق ( و ) تري ايلوىلب متنا ىا ىناسكلاو
 لء هعفر سلىا ( فصولانود)ىثريهنأب باجأةهيلطت لبق هن “اك ( فانيتسالاب )
 طولا نمىا(هتممزلي الثل) ب حاملا نءاو لصفملابحاضدهيلاب هذاك ايلو نمافصوهنوك

 ارك زلبقىا(هلبق ي< تامذا ) هددعب قس ىاهثزبايلو (تهوب مل)ءايركزناىا ( هنا )
 عض هناؤاياعسم ىتلا نمءامد لكن وكي نا بح هنا نم ليقاملاللاح كلذو مالسلاامهيلع

 مالكه فاذا مزابهوب ملول هناللب لكل در عنتملا ااو ضعبلا لوبقمدعىفريضالذا
 انني كي ل السل اهيلعءإيرك نىطعا ىلاءتهنا ىلعلدد هنانهلانب ساو ءاشالاةروسىف لاق ثمح ىلاعت

 لرب نوك فةصملادرىلع ضرتءاو هفصوو لوم لا لصا نيب ةقرفت ريغنم اقلطمهلأسام

 زاياذكو تلقناف مالسلا امهيلع < لبق ءايرك ز كالهىلعا/تاياورلا ضعب نأب افصو
 :احرابخا فاتبتسالا ذا فتصملا هراتخاام ىلع مالسلا هيلع ءايرك ز مالك بذكلا

 رت مدع ىف هملع ةضاضغالو رابخالاال هيلط ىف هضرغ ناسدوص#ملات اق هثرب هنأب
 د هلعل تاق مزلا ةءارقىف بذكلا نع صدخخمال تاقناؤ هلحال ةيلطام لع ضرغلا

 اوقىف هنيعب لبوأتلا وه اذهو بذكلا مزليالف ىنظ ىف ترن ىا هنظ ىلع رابخالا
 وسراي تيسنما ةالصلا ترصقا نيديلاوذ لاق نيح نكي مل كلذ لكم التسلا هيلع

 1ةو)ىلاءت(لاقو ) رصعل اةالصىفنيتعكر سأر ىلعإس ثنح وهسلا.دوجو عم هللا
 تاق نا كناذ اومثا مهل لق ريدقتلاو ( ةيآلا ةالصلا اويقي اونمآ نيذلا ىدابعل

 (طرشلا)



 7 ع

 شالا ادام نوثل) نكي كفة رساقلا ةجاحلا دنع ةداغسلطي امنا مل نايل 3 ١

 | ذاف اصاع دعبالو هب راؤمألل ريخأتبمدب روما انا شاع دام لبقو ةنرلا

 لأ امنتوكنا ىلع فنصملا مالك لج ىلع همالكى اا هناكيلع ىنالو ركذام هيلع دزإ
 دعاسيال ةرابعلانا تفرعدق كنكل  كلذإ ناءوضوم ام<اال رهاظلا ىلع ءان رو

 اذك ( و ) حاتفملا باتكص يخت ددصب هنال ابهذم هذختيبفنصملاناهنممزليال معن اذ
 كلذو ىحالل ىا ( هلالالطبا ) ئهنلا ( دعبو لعفلا لبق ئبنلا ) فرعلا ( نحمي

 عجواىمالا ريبغت كلذ دعي مالا ببقع هنع ءاهنمت مايقلاب هديع يما اذا لولا نأ

 ىتح هن رومأملا ليضحت ىلع ىهنلا مدقت نؤد دحناو نامزوفت هب نوُمألاَو ا

 امل روفلل ىهنلاو سمالانم لكن كي ولو اهفس دعي فرعلا ىف نجهتسي. اذهلثمإ ]
  نامز ىف موش مالوا موال نأب اعهامهن وعضملوضج زاؤنلا كل3 فرعلا نم

 مج بهذ دقف ( رارقساللوا : رمللا) نيبلاو مالا ىا( اهو) سك
 لبقو ىناثلا ىهنلانا ىلع نورثكالاو ىناثلا ىلا نورخآو لوالا ىلا نينلوصآلان

 (عقاولاعطقلاما )وىهلاوسمالاب بلطلاىا ( هنا ) راتخلا ىا ( هجولا ) نكل لؤال
 ابلاط كرخضنال كرحمملاو عقاولا هنوكس عطقل ابلاطكزحن نكاسال تلقاذا اكهتلازا

 ريرقت ىلا ةرورضالوةرملاب لص املكىف بولطلا ذا ( ةرمالف ) ةغقاولا ةكرخلا
 مدع و عقاولا لاصتال ىنا ( هلاصتال ) ىهنلاو سمالاب بلطلا نا ( وأ ) ةدايز

 عقاولا ءاقابولطملا ذا ( رارقساللف ) نكستالوا كرحتن كرمعملل تاقاذااك هعاطقنا

 نامزنم ىلوا نامز نوك مدعازارقسالا ىلع لمح ةنيعملا ةياغلا ىلع ظفللا لدي ملال
 بلط (سيلو ) هلوق  هباوجنىلا راشالضاملا ليص#ت بلط عقاولاب سمالانا مهوتامل
 لثم ليص ىلا ىا(لبقتسملا ىلا)بلطلاهجوتل ىا(ههجروتل لصاخلا ليصه:| سما) عقأو

 ةااححسال عقاولا دوجو لاح دوجوم ريغ عقاولا لهنا كشالو لابقتسالاف مقاولا

 رارقسا وه بولطملا ىرخا ةرابعيو لصاحلا ريغ ىلا بلطلا هجوتيف نيلثملا عاق

 ىنعا ناتلئسملا ناتاهنا ٍلعاو #ميقتسملا طارصلااندها ىلاعتهاوقىفاك هسفنال بولطللإ

 اذه نيب ناتكرتشم رارق-اللوا ةرمأل امهنوكو ىخارتللوا روفلل ىهنلاو مالا نا ؤ

 أ ىلع ىهنلاو مالا قيبطت ةيفيك ثيخ نم انهه اهنع ثححبو لوصالاع نيبو نفلأ
 ثيح نم لوصالااغىفو رارق-الاوا ةرمالوا ىخارتلاوا روفال ايضتقم ماقملا ناكاذا
 ةرملاىلعو ىخارتلاو| روفلا ىلع ةنسلاو باتكلاىف ةدراولا ىهاوتلاو سءاوالا هل

 ىيلاوسمالا ثحابل ية اخ خالك لج قرف نيتشلا نيتاه نيبو رارقسالا,
 ١ ماهفتسالاو روقلا ىه ىلا( ةعبزالا )عاونالا (هذه) نيقئاسلا نيعونلل 0 نا
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 ءاعدلا ٌقلطا هنأ لعأو 9

 صمالا ثحاصىف هداوخاو

 تدلولاق ثمح ىاعملا ىلع

 ىفو هريغ ىف اذكو ءاعدلا

 ظافلالا ىلع ىهنلا ثحابم

 اهرقاءل- ىهم لع تنل
 ده امبلع قلطتاهنا ىلع
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 هرح اةهباشم زاحملاذهىف ةقالعلاو نعضريلءانغم نهدالوأ نعضرب تادلاولاو ىلاعت
 اجيالاىلا جانتحالا مدع ماهيا ربخلل مجرملاو لمفلا دوجو ىلع ةلالدلا ف رخالا
 3و مالك اذهو لعفل|نع.دصبتوا هنع لعقاا ديعبت ثيحنم هيلا جاتحالا هسكعىفو
 بلطلاب ا وبانم# عبا رلا# قيفونلاونوعلاهللابو اهركذ ةيسانملاةياءر ءاضنقال نيبلاىف

 اهدحو ( ةمزاجلاال هفرحو) ءالعتسا لوقلاب لعفلا كرت ءاضتقا كرتوهو# ىهنلا#

 دوجو ةداذأ نم ةروك دملا ( هماكحاىف سءالاك) ىهنلا ىا (وهو) لعفتال كلوقك
 لرش دج وب ملاذا طقفكرتلا بلط هتدافاو ىهنملانم ةبتر ىلعا وهنمم ردصاذا كرتلا

 عرضتلا ليبس ىلع لمعتس |اًداذ ذئنيح لاوح الا نئارق بسحب ماقملا بسانءامدلو نو بوجولا
 ليزعست ماقمىف لمعتساذاو ىسفن ىلا ىنلكتال ىبهلا هتلاىلا لهتبملا لوقك 8 ءاعد ىمسي
 ماقمىف لبعتسا ناو اساقلا ىمس ىواستلا لبس ىلع لمعتساناو ادددبح ىمس كرتلا
 وصقم لعفلا ىف نذالان وك لوالانا امهنوةحابالا مانيب قرفلاوةحابا ىمسنذالا

 ةسدن د يغبف لضفالا بلط ماقم ىف لعفتال لمعتس د قاضي او سكمل ايىناثل اواعبتكرتلاىف وةلاصا
 لمتسدقو كينيع ندعالفىلاعت هلوقكر يقحلا ف لمعتسيد قواه زنتلمفلاةيهاركوشرتلا
 هلوقكس ألا ىف لمعتسيد قو نوملاظلا لماع الفاغتنلانيسحتالو ىلاعتداوقك ةبقاعلا ناسىف |

 دلستلا ىف لمعتس د قوءاشا نعاولأست ال يلاعتهإوقكداشر الا ف لمعت دقواو رذتعتال ىلاعت

 :ءارقلا نع ادرحتاذا امهناىنعي (روفلل ) ىهنلاوسالاىا ( امهو )نزحنالىلاعتداوقك

 ىحارتللوا )امهدورو بقع ناكمالا تاقوا برقاىف كرتلاو لعفلاب ناسالا امضنقا

 :ءرقلا نود ىا ( اهتودو ) امه ”ىشل ةنيعملا ( ةنيرقلا ) تنا ( دقتعتف ) روفلادض
 ةكرتشمةعرالا هذهناذ ( ماهفتسالاو ءادنلاكر وفلل )ىبنلاو مالا ىا( امارهاظلاف)

 ليِجعتىف نارهاظ ناريخالامث بونطملا ناكما هتاعدتسا و بلط دحاو لكنا
 رسل ناو ىوعدلا ةهادمىلا ةراشا رهاظلاف لاقاغاو نالوالااذكف قافتالاب بولطملا

 مكملاةلع كرتشملا نوك عنع هيلع ضرتعي ىتح ماهفتسالاو ءادنلا ىلع امهساق هضرغ

 روفلال ناعوضو .امهنا ىعدانم ىلع درءاعا ادهنا لتقامو ةغللاف سائقلا نالطسو

 مهن وكن أ ىلع رهاظلا لج هلءلف فتصملا دام وهاك ارهاظ روفلل امهن|ىعدد نم نود

 وفلل اموك نادم ردابتملا ذا كلذ دعاسيال ةرابلا نكل صاظلا ىلع ءاند روفلل

 هي رومأملا لاثتما ىف ( ةردابملا نست فرعلاو ) هيلع انهبناكليلدلا نع ىنَع رهاظ
 ةرداملا مدعي ىأ ( اهمدعي مدن ) فرعلا اذك (. و ) هنع ىبملانع بانتجالا ىلاو
 نا هيلع. دربو مذو اصاعدع قسلا ديعلا رخاو ىنقسا هدبعل ىلوملا لاقول ادهلو املا

 بلط ماقم نم روفلا ىضتقي ماقم ىأو الصا روفلا ةنيرق كانه نكيملاذا متياعا اذه

 ىتسا) ( ١



 ١ * اممإ 2

 نيريس نا وأ نسل. سلاج .كالوقك لاخلا ناسلبدوا لاقلا ناسلب ديف نْمأتسي ل 1
 باطلا ىف امهدحا ناحجر موزلو نيفرطلاةيوستل ب لطلا نع احراخ ناكناو اذه |

 | بسحهنماداوتم ىنعملا اذه نوكو بلطلا ةروصيف هنوكل بلطلاف هوجردا مهنا“
 ذئنسو هاوةريشمل ىف هيلا .ان رشا دق ام الا ليزر مسقملاا لاق نا نكعي ونئارقلا

 دلوةكهيرومأملاب ص آلاءاضر مدعودهيلع اطوخضدم رومأملا نوكماقمىف(سدهتوا) دوت

 سابق ىلع داوم ىنعم وهلب ةقيقج باطب سيل اضيا اذهو رفكملف ءاشنمو ىلاعت
 رومأملاردقنال ماقمىف تامهتسانا (نمتوا) هيف باطالامل لوانتم مسقملالاقبوا ةحابال
 حابصالاامو ميس 8 ىلنالا لل,وطلا لل اهياالا## سيقتل ”ىرس ا لوقكب ولطملا ليصخت ىلع
 مث مصلا ءاضمب ك.ءالظ لزيا لوقب فاشكنالا ءالجنالاو عيصلا حابصالا# لثماب كنم

 سيلف الذ اهيساقااكاراهن دومه ىباقا ىناب ىدنع كنف لضفأب عصلا نسل ا

 للهحملو طقف ءالحناالا ىنع لب كلذ ىلع ردشال هنال لبللا نم ءالجالا باط ضرغا

 ماقم ىف تامعتسا|ذا.(ماركاوا) اهمالحتاىف ةيعامطال ثرح ةلبللا ةلاطتسال ىجبرتلا ىلع
 (ةناهاوا)نينمآ مالسب اهولخ.داىلاعتهلوةكر ومأملا م | ركا | بولطملال وضح نم لصح

 نا ٍرعاو# ةراحاونوكىلاعتهلوق وحن رومأملا ةناها هيرومأملا مزلي ماقهىف تلمعتشااذأ
 حرشىف فنصملا كلذب حرض ريع ةسخ ٍبوجولل عوضوملا سعالا نم ةدلوتملا ىلاعملا
 بدنلااهنف6#ةروكذملا ريغااىنامملااماو ةيناك انهه اهنم ركذو بجاحلا نب ارصتخ

 هلا بودنم بدالا نافذ كيليام لكامهنعمللا ىذر سابعنيال مالسلا هيلع هلوق وع
 داهشالابةنبادملا دنعدابعلا دشرا ىلاعتهللاناذ اودهشتساةىلاعتهاوقك داشرالااهنمو ؛

 نانتمالا اهنمو#ايندلاةحلصل ءاشرالاوةرخ آلا ة حصا بدنلابدنلا نيبودنيب ق ةرفلا

 دابعلا ىلع ناستتمالا ةنيرق هللامكقزر هلوق نارتقا ناف هتلاركقز رام اواكىلاعت هلوقك ظ

 ضرعم ىف كذب مهبطاخامنا ىلاعتهنال نيئساخةدرق اونوك ىلاعتهإوةك ريدعستلا اهنمو

 اهنهو#ةناهالا نودريخ#تلا ىف لعفلالوصح قرفلاو ةناعالا نم برقي اذهو مهليلذت |
 اهنمو# مه زيوعتل ةضراعملا مهنه باطاعاو هلثهنم ةروسب اوتأف ىلاعت هلوقكز يتلا | ظ

 اوريصتملما متربصا مكيلع ءاوس دارملا ذا اوربضتالوا اوربصا ىللاعت هلوقكةب دوف

 ءاضزلا ماقمىف ةحايالاو طخدلا ماقعيف ةيوستلانا قرفلاو ة>ابالا ه اذه برقشو

 رحم راقتجا ضرعمىف اهلم<:-ننوقاه متثاام اوقلاىلب ىلاعت هلوةك راقتحالا اهنمو#6

 ربذلا ىنمع هدورواهنمو# نوكف نك ىلامتهلوةك نيوكتلااهنمو#ةزحسملاةلب اقم ىف ةرهتلا
 مالسلا هيلع هلوةكه نع ربخحلل ديربخلا تورث بطاخلا فيرعت دوصقملا نوكي ثيح

 هاوقكاضيإ اذه سكع نك هنا ٍلعاو تئشام تعنص انعم تئشام عنصاذ ىحصتست ملاذا



 ' لمفلاف:(نذاؤا ) ءالعتسالا نودن . لعفا  ةبسرملاو ”كيواسي :نمل كلوقك فطلتلا

 ١ آذام ىنا ةرواشملا ىنمع ةيآلاىف سمالا ليقؤ هءاتك ص يخت ددصب هنال انهه ئاكسلا

 عرضتلا لبس يلع ب باطلة مدعو ف كو ةشهدلادنع نوعزف هلاقاعال قو نوريشت
 ْ هدهوحمن ٠ (غيضلااماو) لودالا لع ليصفتلاو امز+:هنعوطقم ا|سعا ىؤاستلاوا

 نا (اهناىلد ةاعلا قايطال ) نيلوقلانه (رهظالا نع )ءالغتساللف ةروكدملا ظافلالا

 ن ودصصالا ىلا اهوفاضا ةي ابو .سمالا مال اذكو ( هلاثمو ىعالا ةغيص ) غبصلا هذه

 ىلا اننهه قيرطال و صادصتخالا : انهد ةفاضالا نم ردايتملا و ةيدفلاو ةحابالا

 ءالعتسالانا تفرعدقو هلاثمو صال'ةغض هده تناكاذاو عضوا| ىوس صاصتخالا

 |ليلدلا لضا لعج ىكااكسلانا ٍيعاو# ءالعتسالل اضيائهنوكف مالا موهفمف لخاد

 ةيآ ردابتلاو كلذ ريذوس لالا وءاءدلان: هريغ نود غيضلا عاقتسا دتع سغالا ردات

 لاقحالهسأرب اليلدال ليلدلا اذهلاديؤم 5 ةاملا قابلت نينار 5 ذاملعحو ةقيقحلا

 'ةفاضالان 0 وعلا فرغل ا ىلع ةخيصلا سان تافاضالا هذهىف ضالاب دارملا لاغنا

 "ئذلاىوخالا ىتملاوه كانه سعالا ظفل نم ردايتملاذا فيهض لاتحالا اذه نكل ةيناس
 ةماس ماللا ةفاضا ن وك نا ىلع دادمالا' ىف فاكر دقلا اذه و ةلسالا ةققملا وه

 الثم ةخابالا نود صالاب ةخصلا ةاعاا ةىست لاد دقو نه ىننع ىهلب ادح دعبتسم

 وهو ةهابالو جدلا ضء.ىفو (هيدشالاو) ىاكسلا دك ذأف ع مم دادمألل قص

 ا ىلع هنروخألملا نامنال (باكيا) مالا ا (كلذنا) كلشال ىا'حاتفلل قباظملاو هبشالا

 نم ةبتر(ىعالا)وح صخش (نم) باخيالا ( ردص ناف) هقرتب مذلاقلعتبنأب رومألا
 ةفاتع تاهج بس رودأملا ىلع ىلع! بوحو ىا(تودجولا )باحالا(دافا)رومأملا
 ١ قالتخاب حي اهفالتخأ روصتامكلذ ريغىملا ةمالملاوأ فافضسالاوا ماليالا موك
 ' قاقع-اةلوالااما فرعلاوللقعلاو عرمشل نع ةفلتخم تاهج بسح لاشو ا ماقملاو سآلا

 ؟(الاو) ملا هككراتو حدملا هلعاف قاقحمسافنا ريخالااماو باقعلا هكراتو باوثلا هلعاف

 درج لب بوجولا باجالا عبتتسي (الف) ةبئر ىلعا وهنم ءالعتسالا نكيملنإو ىا
 ' مازلالا دصقلب هكرنىف ةصخر ريغنم مازلالا ةقيقخ باحيالاب دارملا سيلو بلطلا
 | ىلع ءانب بوجولا"ىطخال بابالانا دريالف ءالعتسالا ىلا: ولعلا نم هتقرافم مص .ىتح

 ' نودب باحيالا لب بوجولا مالا دغمل ذا نيحىا (ذئنيح و)هلعواطم بوجولانا
 نودوا ءالعتشا ريغنم ردصاذااك طقف تلطلاو ا ىلعالا ريغنم ردصاذا|ك بوجؤلا

 اهلامعت“ادنغ (ءاعذ نم) هيسانبو ( ماقملا النام نئارقلا بس دلوت) اضيا بلطلا
 ليسرلع اهلامعتساد نع ساقلا وا(لاؤسوا) جزاو زفغامهللا انلوةك عرضتلا لمبس ىلع



 *« انو #»

 ىعدتسي لغفلا نع ماهفتسالاو لعفلا سفن سفن علا ىعدتسي مدقتلا نال هزوخال 5

 برضلا سنن ع لئساذا زوجيدناف ( انيز تبرضا ) ماقم ( و ) نايقاتتيف هيف كشلا ١
 تاماقملا توافت تفرغ اذاو عقاولا برضلابدنز صاصتخا نع لئساذا زوحالو |||

 ( سانلل تلق تنأا ) مالسنلا هيلع ىسيعل انبطاخم ىلاعتدلوق ( لمحت الف ) ةروكذملا
 ىنمم لعافلا وهو تنا ميدقت ىا ( مدقتلا ىلع) هللا نودنمنيهلاىلاو ىنوذختا |
 ىلالب لوقلا اذ هصاصتخا ىلا اجار راكنالا سيلذا صيصختلا ةدافال تاقىلع ||

 ,يلستو ةزمهلاب لوقلا راكنا مؤليالف ىوقتلا ةدافاىلع ميدقتلا لمحف لوقلا سفن ||
 ه ماللاهلو سالاوظة سما عاونالا نم## ثلاثلاوإغ اذه رئاظن ىف تفرع اك صيضختلاب

 ىف اردان لممتسدقو ( لعفيل ) وحن بطاخملا لعافلاريغ ( ىف ) ةمزاملا ةروسكملا
 وحن فرصلا لعف تنيب رضاحلاسالل ةعوضوم ةصوصخم ( غيصو ) اضيا هما
 ع ( ىف تنيبدق ) رضاحلا سمالل ةعوضوم ( ءامساو ) اهريغو دمو لق ورصنا

 وحلا لعىلا لاعفالا ءامسا لاحا امتاواهريغو هصو ديور وكارتو لازئوحم ( ومتلا)

 /ىتاثلارما ةرهشل فرصلا ملعىلا رضاحلا ىعالل ةعوضوملا ءامسالا ةلاحانع تكسو

 وحملادع هنالوا اهدعملا جابتحم ةيعامس اهنال لوالا نود طباضلا تحن اهلوخدي

 (صالاو ) ومنا ٍلعىلا امهلك لاحاو نيمدقتملا بهدم وهاك ادحاو الع فرصلاو

 برعلاة غل فو ةص وصخملا غيصلان ع ةرابع ةاحتلا فرعىف رمانه بكرملا ظفللاىا

 اهلامعتسانع ةرابع هنانم حاتفملاف عقوامو ( ءالعتسا ) ةروكذملا ءامسالاو

 كشالو ةازتملا بهذم وه كى سفنلا مالكلا راكنا نع ًاشن دقف غيصلا ىا

 لها دنع ئمالا نا ليقو ةهسش الب ىسفن مالك لودقلاب هيلع لولدملا ءاضتقا نأ
 لعفلا ءاضتقا وهو بلقلا لعف نود صوضخملا لوقلا وهو نابسدللا لعف ةيسرعلا ||

 ىلع فرعي نا :ىلوالا ناكو ةيعفاشلا دنع لعفلاو لوقلابو ةيفنللا دنع لوقلاب
 دنع املعتسم ناكاذا ىندالا نال ولعلا نود ءالعتسالا زيتعااعتاو ةسرعلا لها بهذه

 ءالعتسالادبق فنضملا ركذاكتاو ب دألل ًائيسم بدالا ف عفو ؟سآةغالاىف دع الا
 طارتشا ناك ةنسلا لها نم ضءعبو ةلزتدملانم نيسملاى ا بهذه اذهو ىكاكسلل اعبت ||

 ىدالاهمذإ نديقلا نم لكلامهاذ ا تهذماماو ةلزتءم اروهمج تهذم' :ولعلا

 ةقيقحلا قالطالا ف لصالاو ع وشل اةياييوصت دال داما وهنودعيأ وناكهنالا

 ىدتقاهنكل بحاجلان.ا راعتا هحرشق اذه قلنا بهذملانأب باطلا | مرتشيقوا

 | غيصلا نم صوصخلا ( لوقلاب ) سفنلاب متاقلا لعفلا بلطىا ( لعفلا ءاضتقا )

 .نوعرف ىلع ولع مهل نكيملو نورمأت اذام نوعرف ةناكح ىلاعت هلوقىفاك ىلعالا صاب

 م قال فطادف ١



* 1 

 ' ةبسانملا هترثك ىلعلدب هريغنم فرعا .هنوك ىجريام هنوك عم هناعد ددعنع ىعادلا

 ىنوعدت كو ) ريخأتا نعىهنلا هيدصق.دقوهؤطب نع ةياكشوهف ةباجالا ىلع هلاطبتسال

 راكتا هداسعو ( ديدهتلل لا مو ) ةباحالا ةدئاف الب ىنوعد رركت كىا (راكنالل
 فنيكو ) ريصلاو ةءانالا وهإحلاؤ ديدبتلا هنمدلوتبو باتملا ريرقت هنم دلوتبو احلا
 هنسعسملوا|هلعافل(ميوتلاو) هءاكتر ان م(بجتلاو)ءاذيالا راكت ال ىا(راكتالل كابا ىذؤت
 اراوما متنكو هللا نورفكت فيك ) ىلاعت هلوق ىناعملا نم ركذام ليبقنمىا (هنمو)

 ' هئاالا اقلطم لاحلا نع لاؤسال فيكنا ةيآلا ىكاكسلا هققحام صيخلاو ( ىابحأف || 1
 ' زفكلل نا كشالو < لعفلا كلذن ةصتخم لاوحا نع الاؤس ناك لعف ىلع لخدا اذا 1 0 ط 5

 نوكيق ل اجر فاكومدناعمرفاك لاقناج هم لهبلابو عناصلاب لاب قلعتو صاصتخلا ديزنع أ © 2 ع يس وديسمو
 متتكو هلوقب ديقامل مث لهجلا لاحوف ما املا لاحىفا مهرفكنع الاؤس نورفكت فيك |

 نسحا تينر هغولبو ناسنالادقلخ راوطانم هذه مكتصق نوقرعت منك ىا اناوما دب باتكلا لها نموهو#

 .تافصب ف وصوم عناصبإعلا ةروك ذملا ةصقلاب ملا م ازاتسال علا لاح رفكلانيعت موقت
 الوناكمالا بتاسعىفعقاولا ناصقنلا بْئاوش نع هزنملا لالجلاو ةمظعلل عماجلا لامكلا |

 رداقلا نعلعفلار زدت فراس اف راضلا رفكلا رع فاما ىف فراخ رعلااذهن 'ا حي

 ليلدن لاحلاقب اذك(و): مي وتو راكتاةنئم وبيجتتو بحتة نظم ىوقلا فراصلاعم

 ] ملا تق و مالكلا اذهنالث غملا ناكنعلاؤسلا هانعمسيلذا ( كئيغم نبا ) بطاخما

 الؤسدنوكل ( عيرقتلاو ) ثيغملا دوجوراكتال ىا ( راكنالل ) نوكيف ثيغملا مدعب
 مهنوعزتىا ( نوعزت منك نيذلا ىناكرشن ) ىلاعتهلوق ( وحن) ثيخملا ىلا ةجاحلا دنع
 ' نعالضفىلاعتهتادحاو كءرمشل دوجو الذا مهناكم نع الاؤس اذه سيلو هتلاءاكرش
 . لوشاع ىلاعتب ويغلامالع هتنكما معبال نان عالضفةنكما مهل ن وكي نا نعالضف ءاكرشلا

 نوكياعا لاؤسلااذهنال ءاكرشلا نيعدملا نيلهاجلا : موت دارملالب اريك ًاولع نوملاظلا |[

 ١ لوقت مث اعبج .هرشحت موبو ىلاعت لاقاك رانلا مهدوروتقووهو ةثاغالا ىلا ةحاحجلاتقو

 ١ تف عامدعب (كدلع نخال) ماهفتسالا ثح ابل #ةعاخ #9 ةي.آلا ىناكرش نبااوكرشانيدذلل
 ْ | رمل ىعدتس, لوعفملا اذكو ىنعملعافلا مد ناداما اع !هبالناو ديالهنعمهفتسملانا

 | ميدقتلا ةينب ريغب ىا ( اهريغبوا مدقتلا ةشاديز تيرضتنا ًاماقم ) اعلا نسفن عوقو

 ' ماهفتسالاو لعفلابمزلا نعدتسي ميدقتلان ال ميدقتلا ةينىلع زوحيال بيكرتلا اذهنال

 رن فاس تي خيال ( و) مدقتلاة ين نودب هفالخم نأضق انتيف هفكشلا
 ا اير ضلا نع وبيكرتلااذه زوج عقاولا ب ا نم تازعلا لإ سلاناف (تب ملا

 (طقف )

 ا

 ا



 ظ ف لإ

 !نتاخ لات هكوتك ( بنك شلع ىأو ) اهنم دحاوف نيت اوحو قوسلاو دل |
 عاجننم دولوملانا نوعزب دوهلا تناكو ًادحاو#دادسلان وكب ن ادعي مكشؤا كثر ا

 عون ىلع( نبا نم)ىنمع(و ) مهعزل ادر ةينآلا تازنف لوحاريصي ةببح هنف ةأرملاو

 ىا اده كلىنا ميس ايلاق ىلاعتدإ وقك ةقيقح ناكمللال هحو ىانم قمع هنال زاحلا نم |

 سكملابو فصلا مم ىفءاتشلاةهك اف ميسم دنعدجومالسلاهيلعايركز نائوركلنبانم

 باجف تئج ىتم لاش اك هنع.لاؤسللىا (نامزلل ىتمو ) باوبا ةعبساهيلع ةقالغا عم

 مخفتلاو مظعتلا عضاومىفةصاخوه لمعتسيىا ( ميظعت ) ناياىنىا ( اهيفو ) دادغب

 داقتعالا ع ءازمتساو اداعبتسان وكي ىتمىاال( هجايتلاو و.نايا لأسي) ىلاعتهلوق(وحن )

 ىلوالاليقاضيا ءازمتساو اداعبتسا (نئدلامو.نايانولأسي ) ىلاعت هلوقك (وزدعوقو ٠
 ءامسا ىفهباوحب سمدقلّوقا ةبوغل ةفيظو اهنايبنال انهه تاملكلا هذه ىناعم ركض النا
 (.هذهو)ت ادإوتملا نع ةيلصالا ىناعملازيةيل دارطتسا اذهف كلذنع انلزنت نآلو ةراشالا

 ىلع ءآرجالا عانتما جياتن ىهىتلا ىناعملانم ( قيسام لاثما اهنم داوتيدق ) تاملكلا
 ماهفتسالا ىلع للا نع عناملا ماقملا لاوحانم ( نئارقلاب ) ةسجخلا باو.الا ىف لصالا

 ال نافوسالاو ) ريقحملل ادهزنمو اذهام لاقشف ١ مالكا قابس بس: امل ىضتقملاو :

 ةراشالا مسانم ادافتسم ريقحملا نوكوديلا تفتلمو مولعمريغ هتراقيل هن ” ماهفتسالا ا

 تايباطخا فلولدملا ةدحو عملادلاددعتزاوج نمررقتاملماهفتسالانمهتدافتسا ىنانبال

 ىلامو) الصأ هابتشالا عش مل بوثلاامو ددزنع هلثمولو عاقجاالابايوقت نيريقحوا هنيعإ 1

 مزليامم هنال بحمتلا ىلع لمحفامولعم هنوكلزوحالدسفن لاح نءماهفتسالا ذا ( بحمتلل

 اذا اذه لوقامزاللا ةداراوموزلملا قالطا باينم ازاحم نوكف لبق ريغلانع ماهفتسالا
 لمعتسم ماهفتسالا لب كلذك سيلو هل مزاللا بحمتلاىف انهه ماهفتسالا لمعتسا |

 هناىربالاديف هلامعتسا ريغنم هإبسانم ىنعمدنم مهش ماقملا بسانبملالو هتقيقحف ||

 نيينعمدوجو ىضتق دلوتلا ذا ماهفتسالان م ًادلوتمهاءج ممل هيف ظفالا لمتساول |
 اقوم ه|ناذاذه ظفحاؤ امهنبب <و قيقا ىنمملا ةدارا مدعىلع ةنيرق بصنب زاحناىفو

 ىلام ) 8 مالسلاهيلع نايلس نع ةياكح ىلاعت هلوق ( وحن ) كانه هرركاالو ”ىعسابف |

 مدعنم بجتتف هتيؤر ىضتق روبطلاو ناو سنالا هريحخ#ت ناعم (دهدهلا ىراالا ْ

 بحت, نا هناشنم ْمظع لجر هانعمذا ( بجتلل وه لجر اعاو لجرىاو) ةتيؤد |
 لاؤس نال كلذو :ترخأتف ارارم كتوعد هدارمذا ( ءاطبتسالل كتوعد مرعب

 ٠ ىوحن ل عنب ىلع ( لاق ) نامزلانع لاؤسال ( نايا اذكو ) ةعلا مون |

 ًادحاواربقت امهلكوم دافتسملا نوكينااما دم :ةيحراشلا للعلا ددعت زحي مناو

 له قيرطلا ىأ “
 - ناواىا نايالصانا لقال
 ىانمةيناثلا ءابلا تفذحف

 مثفيفعلا ناو نمةزمهلاو
 تغعداو ءاب واولا تدلق

 ةروسكمواةحوتفماهتزمهو
 فذعفنآ ىااهلصا لبقو

 ال لقنلا نكل نآ ةزمه
 دلي هدعاسي
 لاقدنا فاشكلا قو 8

 هاربالهنا ىلع هاراال ىلام

 هرتس رتاسل رضاح وهو
 هنا هل حال مث كلذ ريغوا
 كلذ نع برضاف  بئاغ

 بئان وها لوش دخاو

 ةحح نع لاس د

 هرك ذامم رهظيو هل حالام

 ةقيقح ىلسع ىلام لجهنا
 ىف ما ةلكاماو ماهفتسالا
 نيش اغلا نم ناكما هلوق
 ىا نيهحولا ىلع ةعطقنف

 ماهفتسالاةقمْحو نيعتلا
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 فاشل

 فصول | ىلعام لجن نالدملع قياسلاهجولاءانب نم ىلوا هبدنعمنيبام ةلك كازتشا ىلع اينر» ٠
 لاؤس امهالك لوقا سنجلانع لاؤسلاىف هلع اهلج: نم ىلوا ةيصوصخلا نع لاؤسلا ىف

 نود. اثلاو تادو>وملانمدهاشيام سنج نمهناداقتعا عملوالاناالا ىلاعت هتقبقح نع

 اطقف ةصتخلاةقيقملا لب ةكرتشملا ةقيقحلا سنجلاب نوددرءال ةغللا لهاو داقتعالا كلذ

 وهواثلاث اهبجوت هحوبدقو خالك ل والا نم فصولا ةدازاب ىلوا ىناثلا نوكي الف .

 نوعرف نعةياكح ىلاعتهاوق“
 اعا ىسوم اي امير نمو

 امهك ارتشال نينثالا بطاخ
 ىسوم صخو ةوعدلاىف
 نوراهولصالاهنال ءادنلاب

 ةسر هإف م هدالوا هريزو
 | ءادنايهصتخانانسلة خالو

 | وع ليقاذك همخفبل
 ده قب الخنا عجل

 دل. ردصملا ىنععا؟

 هءاعدأ ىتعي نوعرف لاحم قبلي ئذلاو لاقثح.ىرشخم زلا ةمالعلا هملالام ىذلا

 داوسبر نيملاعلا نوكينال اراكنا اذهملاؤسنوكينا اضيا مالكلا هيلعلدبو ةسوبرلل .
 هلوق ريرقت .ىتالث هباوحنم هموقسي هريغىلا ةسؤيرلا مالسلاهيلع ىسوه بسن الك

 | لاةوبهتلاو بضغ رخآريرقتب ثلث الث مهلوسر ءامم ثرح هب ناظو هموقىل !ادتنح |

 اعاو بفنصولا اع نوعرف ةداراىلع همححوتلا ادهنا قحالو ىريعاهلا تدحنأ نال '

 ( |ءلاىوذلنمو ) لهاجلا :هداقتعاو لطانلا هعز ىلع هل اكيرش ىلاعت هلعح ىف ةئطخلا

 ضراعلا نع لاّؤس هنأ روهشثملاو نحلاو تلاوركلا؟ عوف سنح نع لاؤسللىا

 . هنانم هصيخخ#و هنيعت ديغباع باجي لّماربجنم لبق اذاىتح علا ىوذل صخمشللا ظ

 ىسوه ناطخىف نوعرفنع ةياكح ىلاعت هلوق ( وحن ) لوسرلاى لا جولاب ىتأي كلم .
 ' نوكي نال( ًاركنم )رشي ما نجما كلما كسار دموامكلامىا (ةامبرنف) نورهو
 'اراكتا ىلإ اعجار ماهفتسالا ناكى وعد ًارهتشم ناكاملو نوعرف ىوس بر امهل

 ' وش لكىطعا ىذلاانبر ) مالسلاهيلع ىسوم ( لاقف ) هتيوبر ريرقتلوا :ءاوس بر ٠
 ايرعناصلا نوكي ( فارتعالالقاعلا بحوب اذه ) هلوق نالىا ( هنال:ىدهم هقلخ ٠

 ىتلاةعفنملل بسانملاو هلردقملا هلكشو هتروص عون لكءءاطعاب فوضوملا هاوس برال
 اعيطوا اراتخا هلاؤو هئاقبنم هاطعاام ىلا هن"لصؤتنام ىلا هتادهو اهلجال قلخ

  ماههالل مدقو امهنان ”ىثلكو ىطعا ىلوعفملوا هقلخهلوقو ةقيلخلا ىنمع قلخلا

 . ىطعا ىانيلوعفملا ىناث”هقلخ نوكينا زوحيودهبلا نوجاتحم ”ىش لك ا
 ' قباطت ىتلا ةئيهلا نيعلا ىنطعا اكد. ةطونملا ةعفنملل ةقلاطملا هنئهو هنتروص ”ىش لك

 ١ سعاىف نيكراشتملا دحا) نيعاع لاؤسالىا ( زيعامل ىاو ) اهريغ اذه ىلعؤراصبالا |

 دجح باحصاما نحنا :ىا اماقمريخ نيقزفلا ىا ىلاعتهلوقك ىض سعوا ىناذ امل( ماع '
 : | ضرالاف مثيل ) ةيرقلا لها لاؤسيف ( ىلاعتلاق ) هنع لاؤسلىا ( ددعلل كو ) :
 أ مظش وهو هنع لاؤسللىا ( لاح ف,كو ) روبقلاق [اوماو ءابحا أ ( نيس ددع ظ

 هناوحو لاوحألا نع ا مبادل ميو 0 لا |

 معورو ١



 01 لكل لل
 لاف تالامانرأ لونسنللا 5313 مالعتلا م وم نم مس ) نيملاعلا قس 1

 ٍْ | دوجوم لكن الاهجلااداقتعال ماسجالانم ممدج ىأىا )ل هاج لكل اوس سنجلا نعام ْ

 | ضرالاو تاوم-لا برلاق ثيح(فصولاب .مالسلاهيلعىسومباجا مسج هسفنب ماه
 زاتعام ردق ةقيقحم علا ىلا ىدؤملا رظنلا ةيفيكى لع اهيل نينقوم متتكنا امهنيبامو

 نعلب ماسجالا سانجانع هلزيممو هل بسانم فضو رك ذب تانكمملا قئاقح نع 1

 ثحو ناالا مدعل نوعرفنم داقتعالا اذهناىلاراشاو اهرساب تانكملا سانحا

 لئاسلا قلت كلذ ىفو هنافصو هناذ ىئئقللا رعلا ىلا ىدؤملا رظنلاف 0 لامعا ىلع

 ( هطيلغت اضيرعت ) تنصولاب ب احا اعاودناشب قياالاو لوالادنا لع اهننتملًا واع ريغب

 لاقف ضيرعتلاكلذأىا (هل) نو ءرفأ نطفتب إف ( مسج ى عت هنأ نه هداقتعاىفهتئطحتو ٠

 لطابلا هعز ىلعهلاوئسل ىسوم باوحةشاطم مدعنمةلهجلاةعاج نمهاوح نماسحتتالوأ
 ] رهظا ىهىتلاس فنالابةقلعتملا تاي آلا ىلا قاف آلابةقلعتملا تاي آلا رعىسوم لدعف نوعمستالا
 نوعرف ىأرامو نيلوألا مكنابآ برو مكبر لاقف هتافصو مناصلا دوجوىلع ةلالدلاف

 اهنا ىسوع ضرع لطابلا هعز ىلع ِهلاؤس قباطيال باوج ىلع ىسوم رارقسا
 ىسوم ىأراملو ( نونجن مكلا لسرا ىذلا كلوسرنا لاقف ) هننجو هب أزهتساو
 (ظلغفنيترك هءاوح او ركنا ثيح ميكحلا «تاوللا نم ةكلسال مهتطف مدع مالسلاه يلع

 ظ فصوملا لدعف ( .نولقعت متتكنا امهنيامو برغملاو قرشملا برلاقف ) ةثلاثلاف
 | ضرعمث رارقساع ونءلامابثدحن عناص ىلع لداةددجملا رومالانال نيلوالا نم رهظاثلا
 ءاقحلامهنلًا مداسف ىلع هعالطا مدسب هيلعاظيل”نولقستمثكناملو ةموق نو 0

 لاؤسال باوجلاةقتاطم مدعىلع ةينتيمةئطغلا نأب هملع ضرتعا اوميكملا هب هءاوج بولساو .

 اهلاح ىلع ةئطغملا هرقل ضرفول تح فصول ا نع لاؤسللامنوك ىلعال

 لوفغاذه لوقا فصوللام نوكىعاللاؤسلاىف ةئطخملا ىلع ىنبم فصولاب هباوجناو
 نوك زاوج لالا داع لاؤسل ادنع فضول, ئسومباوحن وك مالكلا ذامالكلا قايسزع ٍْ

 ةدارادنع فصولاب باوحلاىفذا عابتتسالا قيرطب روك ذم ةئطغلارصاو فصوللام 3

 اماو سنجلا نود فصولا ىنمم ىنام لامعتسا انهه بسانملانا ىلع اهيبنت سنجلا لئاسلا
 رخآ هجوب ةيآلا هجويدقو ىدارطتسا كلذف مالسلاهيلع ىسومل نوغرف ةَئطْحن 0

 | اهسانجا تفرع ءابشان عال اقلطم ىلاعتهناذ ة ةيصوصخ نع نوعرف لاؤس نوكيناوهو .
 وع بارك ىرللاو ىراثللا هجولا فاك ضاعالاو مارحالا نم تدهوشو ظ

 . هتافصب هتفرعموه ليبس هتفرعمىلا ىذلااعا نوقلا رع ةيو از ةيصوصخناىلع ظ
 ! .هجولا اذهل مج ليق.اضيأ رهاظ باوجلاو لاؤسلان يب قباطتلاءدعو هلاعفأب الالدتا

 دنسلا' دشلا :نظرتملا
 هلل هريس سدق

 ءرسسدق دنسلادسلاهلئاق |
 هل
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 ( برضت له برضلا رشابب نمل لقتالف ) ةاقثلانمريثك هد حرصاك عضولا بسحن

 ( ٍبرضتا ) لوقت ( لب ) لابقتسالاب صتخنا لهل اعقوم نوكيالف لاعلل ذئنيح اهنال
 ىلع ءانب ( ىننلاو تابثالا ) لهىا ( هناعدتسالو ) لابقتسالاب صتخمال اهنال ةزمهلاب

 اهيلع لدي ىتلا ( تافصلاب ) له ( صتخا ) ىننااوا توبثلاب مكملا بلطاهنوك
 اهف سماك قنتالو تبثال اهنال تاوذلا نود تاقتسشملا نم اهمكح ىف اعو لاعفالاب
 لهىا ( هتاضتقالو ) ةثالثلا ةنمزالانم نامزب اهل صاضتخاالتاوذلا نالو قيس

 ”لاقسالاباصتخ عراضملا لمفلا لعجيزإب ( لابقتسالاب )له ( صتخيو) عت لهو |

 ١ ةقتشملا ءاممالا ضعب ةلالدو لاعفالا ىهو تافصلانم ( ةينامزلاب صتخا لابقتسالا)

 ءامسالا نود ( لمفلا ) له ( ىضتقاف ) عضولا نود ضورعلا قيرطب نامزلا ىلع
  عوضومو تافصلا ليبقنم لعفلا نال ةينامزلاو تافصلا ءاضتقانم رك ذاع ةقتشملا
 ظ ىلا لعفلا نع ىا ) دنع ) لهعم العلا لبعد 7 ةثالثلا الع نيعم نامزل

 لهفرىلاعت هلوقؤلب كيذا و هتوبث لوصحو هددجتمدع ماقلاءامدتسانع ءابنالا ف لخدا
 توبثباط ىلع لدا هنوكل ةغالبلا نم ةيلاعلا ةبترلا ركّشلا ءادا ماقمىف نو رك اش مننا

 هدجملا ىلع هتنالدل 3 متنا نوركشت ل هف ريدقت ىلع نوركشت منا لهفنم ركشلا
02 5 

 ١ نم لعفال ىعدا له نوكل يك تابلانع ًائينم ناكناو هناف نوركاش مهافا نمو
 ١ هكرتنم لعفلا توب لوصح ةيانعلا لاك ىلع لدا لهوعم لعفلا كرت نوكي ةزمهلا

 كلذ ( نسحنالف ) ةيوقةتكت هنعلودعلا ءاضتقاو لمفلل دا له نوكلو ة زمهلاعم
 ١ اهتباعرنع لزعع, مهنأل هريغ نود ماقملا تايضتقمو تكتلاب فراعلا ( غيلبلان مالا )
 ١ غيلبلانفالا ( ةمويصخل عراض ديزب كيبل ) ىعاشلا لوق نسح مدعك ىا ( هلوقك )

 ١ لاؤنس باوج هنأ ىلع انيبم ع راض عافترا لعخو لوعفملل اننبم لعفلا لعجم فراعلا

 ( سنجل امروصتلاب ستخنامعو ١ بيك ارتلاةغابص ىف نزمتم غيلب الا هيلع 'ىرتحنالذاردقم

 نودبعتام )ىلاعتهلوق(وحن)ةيرابتعاو|ةيقيقح تناكءاوسةيهاملاو سنجل نع لاؤسللىا

 ' ديحوتلا لع, هريرقت دارملاوةدابعلاىف هنورثون ” (تادوجوملانم سنج ىاىا ىجعي نه
 ىنمملعضو ظفل هءاوحو ةملكلاام مهلوقكو امهلع تابثلا نع مهقاثيم ذخأف مالسالاو

 تسولاوا) ةيلكلا من | انا ووو قرنا لما اه ورا ةهامددهو درفم

 لاسف تصولا نع ا تافصلانمه ( اهوحنوملاعماع اج ما ميرك | ديزاموح

 ( اهددرتلو ) اهاننىذلا رداقلاوىا اهاننأمو ءاعسلاو ىلاعت هلوقك لمعلا ىوذ نعاع

 | ,نوعرفلفامل ) فصولانع لاؤشلاو سنجلانع لاؤسلا ( نبسمالا نيبام ) ددرتلىا | ظ

 -- ( -نيللاعلا تر ءامد)
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 اصخعش كانهنا الاجا عي ث يح دنسملاروصتبلطىف (دعاق ماديز متاقاو) نيبعتلا لوهجم
 الوا لصاح هيلادنسملاوا دنسملا روضتنا قحلاو نييعتلا لهجم هنكل امهدحاب افصتم

 قيدصتلا لصانالل اعسوت روصتلا وه طملانااوركذ مهناالا.قيدصتلاالا طملا سيلف |
 قيدصتلانيبعت عجراملو نيمملاديلادنسملاب قيدصتلاىانييعتلا لوهجلاامناو لصاحاضيا ٠

 خال نكل لبق اذكر وصتلانع الاؤس لاؤسلا اذه اولعج نيفرطلا نم ”ىش نييعتىلا
 لاملاو نيفرطلاددهتب ددجمت ةبسنلا ذا ةبسنلا نيعت مدع بجوب هيلا دنيملا ةلاهجنا أ

 ىذلاو هب موزخم لئاسلل لصاح قيدصت كانه سيلف ةبسنلا داحتاب قيدصتلا داحنانا

 فرطلا فرعيال نكل هبةمئاق ةبسنو نيفرطلا نم ائيش روصتب لئاسلانا هيف ىدنع |
 باطبف ةلوهحم ةبسن عم نيعم روصتلب الصا قيدصت هلل صحالف نيمعتلا ىلع رخآلا |
 روصتلا نع ءادتنالاؤسلا نوكلو قيدضتلا لصحمو ةبسفلانيمتت شالا فرطلا 0١
 نوك مهوتال آم قيدصتلا لوصحىلا اعجار لاؤسلا ناكامل نكلو هيلا امجار نوكي ||

 قيدصتلا لصا لوصح نيفرطلا دحاب ةبسنلامانق نم مهوتاضياو قيدصتلابولطملا
 ما كدنع ديز له لوقتالف له قيدصتلاب صتخمامو) هقيقحم تفيرعاك كلذكس يلو
 له نال ايفانت له نيبو اهنيبف قيدصتلا .لوصح ةيضتقملا ةلصتملا ما دارباب (ورع
 (ورم كدنعما)كدنع دز له (ممب و) هتعدلاّؤسل الصاح قيدصتلانوكيالنا ىضذتش

 كن "كف له لثم عوقولا بلطل لب روصتلا بلطل تسل ةعطقنملا مانال ماعاطقنا ىلع |

 تاقو رخآآلامالكلا تفنأتساودنع تبرضامث كدنع ديز له كلوش, قيدصتلا تلأس '
 صيصقختلل لوعفملامدقتب (تفرع اديز له عقيو)ةعطقنملاءاناش وهاكورع كدنعالب
 .لومفملاؤكشلا عقباعاو .لعفلا توبثاسي صيصخلا نال (قيدصتلا توي هراعشال)

 (هنف _ع)ادبز له(فالخب) نايفانتيف هتوبثمدع ىلع لهىفو قيدصتاا توبث ىلعةلالدهيفف
 مكحيملاح وجرح .مدقتلا لاقحا نوكلوديف مسدقتالف هتف_عادبز تفرع هريدقت نال
 مبقي. لاق افيعض ناكناو اضيا ىناثلا لاقحالا ىلع لوالا لاما لج لقح المو هن همهقب

 | ىا (مكحلا) لمحملا كلذ ىا (وه) ةريغال (لحي ليصفت قيدصتلاف) بولطملا (و) |
 | اضرفنيئيش لكنان(تابثا ماوه ىنا) لعتال نكل هيلا دئبملا ىلا دنسملا باستلا فرعت ||

 أ:ةنسم ةبسن لوصٍلل وه كملاو كافتلالاوا ثوبثلا نما ةيدسا امانا نإ ةرورضلاب عي
 ' روصتلا بلطنيب (كرتشملا) عونلا (نف) ليصفتلاب لهاج لاجالاب ملاءتناذ نهذلا ىف ||

 . (قلطنمد,زاو)ةيلعفةلجىف قيدصتلا بلطف (ديزماقاوحن ةزمهلا) قيدصتلا بلطو
 ماهفتسالابداريهيلع قداص | نجلا نم دحا وب ةزمهلا صاصتتخا مدعىلع هيش' نيلاثملا دارباىفو ةيمسا ةلجىف '

 هنكلالاجا مولعم مئاقلافديلا دنسملاروصت بلطيف ( ورع ما مثاق ديزاو) نيتروكذملا

 .صاللان ا ماقملا ليصفتو

 اروصتم ناكنا روصنملا

 .ضراع موهفم ةطساوب

 هيلع وه قدصيام روصت
 " انهه نأ تروصتاذا الاثم

 ديرتدقفمئاقلاامتلقف اماق

 داع ماقلادا سراب
 ناك ناو هريعوا دز هناب
 دارب هصوصخم . اروصتم

 ههنك روصت ماهفتسالاب
 ىلاج الا مالا كلذ ليصفتو
 اهز .تروصت اذا الثم

 0 تلقف هصوصخ

 هتقيقح 0 ليصع دير
0 

 .ناوم اكل صفلاو سنجل نم

 . كلذلنا مثالثم قطانلاو
 اهنم لك بتارح ليصفتلا

 سايقلاب هنغ لأسي لاجأ

 ارا نما هدام ىلا

 52 رخالا



 امال : ديف

 ي ١7

 اواجيال ةبتعهلإع لكف ةيعطقلا نيهاربلابلاط ةيلقعلا تالاقحالاب اكسقماهدحجك نم
 باوالا نم ”ىثءارحا ردعتاذاهنا لصاحلاو اهرسابةينظلا مولعلا تاطبلالاو اهتعدد

 ءاصملا مزلو ةقيقحلا ةدارانع ةعنام:ةنيرق ةلزنع' كلذ ناك قيقحلا هانغم ىلع ةسمخنا

 خوي مث تاماقملاو لاوخالا فالتخا بننحم رخأ نئارقىلا ىزاجلا ىنمملا نيبعتف
 وهام لع جاوتلاو راكتالاكر خآ هل الغف ىزانجملا ىنمملا كلذىلا ريضملا وه ىذلا هلعف |

 ةرك ذامدبناده اهتاعشتسمو ةيزاجملا ىناعملا تاياغىه تاداوتلا» ديلوتلاف مهبهذم

 ف ارهظل رخآ لغفن عا زاحم لمحت ماهفتسالا ةاداديلع لخادلا لعفلانا هلصاحو

 هش لت هيفظفللا لمعتسي نب يزاتع. ليت داوتملا ىنعملا نوكينا هنم 'مزايالو دلوتملا

 رضتق ثعابلا وه اذهو روهظلا لع ىزاخلا هانعم نمو ًافخ ىلع قيقحلا انعم نم

 قى.للداوتملا ىنملا موزل نوكيدقذا رخآ ضعب نود ضعبلا ىف ىزاحجما ىنعملاب كاكا
 ضعبلا ف تكسامنا لئقاع ةريغالف ىزاحلا ىنمملا رابتعا ىلا جاتحمالف ارهاظ ىيقملا || ياراتفتلانيدلادعسلئاقلا

 لوالا ةسج) بلطلا عاونا ىا (هعاونا مث) هيلا نهذلا قايسنالوا هنافحلاما رخاآلا |(! مي

 سم فرعلاىف رخأ تالك تدرؤاملو ةدحو ( تبل ) هلعوضوملا ( هظفلو ىلا

 قع امهنوكى ا (ضاط لهوولاماو)لاقف بيكرتلا بسح اهنا نيبسل اهل ض رعت ىتقلا ىف
 ةذهف ىا (ئهفالاوالهوامولوالول اماو) سماك عضولا بيسبال ديلوتلا ببسي ىتقلا
 (ةزمه) له.ءاه ىا (ءاهلا تلق عموا) ةلقتسم تالك ال (لهوول) لصالا ىف ةعبرالا

 ىاان ديزاماو لهوول ىلع (ال) ةدايزب (و) ولىلع (امةدايزب) لهوول تريغ مثالإى
 لاقخا لهو ةبطرشلا لامحاولىف قبس الثل ىا لهوول ىف (ىنقلا نيسنل) الؤاام
 ةيماهفتسالا لمتح لهو ىنقلاو ةيطرمشلا لمتحم هلصاىفول نال كلذو ةبم اهفتسالا
 قتال ىضاملانال (مدنتل ىضاملا ىنف) ىنتلل لصالايف تاملكلا هذه تناكاذاو ىنقلاو
 ىهاعا ةمادننلا ذا امدان “ىلا لعج ىلع لمحف لصاحلا بلطيالو بلطىتقلا ذا
 ًاديز مركتاله كلوقك انكمت ناك اذا (ضيضحمتلل ليقتسملاوو)ض ام تئافلاو تئافلا

 بسانيف هلوصخ مدع ىضتقي ىذلا لعفلا ىلع ثحلا ىنعم لمح ىنتتلا ىنمم نكي ملا
 الهو ماو ةزمهلاىهو(هتالكر وماهفتسالا) بلطال ةسنلا عاونالا نم (ىناثلا) لابقتسالا !-

 اممنهواهنضغب ف( روضتلاب صتخم )ناياوىّتمو ىناونيأو فك 0 امو
 (الوا)لهوهورخ آلااهضعب ف(قيدصتلا) تلط ( ؛ )ضت (وا)هتالكنملهوةزمهلا

 151( لحي ليصفت روصتلا ف) بولطملاؤةزم«ااوهو ثلاثلا ضعبلا ناهنمدحاوب ص تحي
 ضعب (لصفم) ل يصفت( وا) امهلاثماؤادوجومواائيشهنوكك ىلاجاةح وبر وصلا لعاذا

 يبلاهسانجاا لصفو هتقيقحتوا هتقيقح لصفو هصاوخب ع اذا اماقلطمالا ةادكدتاا

 | ( بولطلاو)



 هد

 ىذأتتيسنا وحمل هحوباو لاق نا مالكلا قاسع نيالا نانم لشاعر ا

 ىدأت تبسن |نع ازامجم بدؤا ملا نوك هلصاخ نال رحزلاو ديعولا هنم لوو ال

 حم سحو

 1 تبهذاما ) كدنعمارت تناو مهمه ىلا هثتعب نمل لوقت (و) رجزلاو ديعولا هنم دلوتب

 لام نأب رسفيف هدنع هدهاشي وهذا باهذلانع اماهفتسا اذه .نوكنا عتتمف | 16

 نمل لوقت (و) هيلع (اضيضحتوا) باهذلل (ءاطبتسا) دلوبف باهذلا (كلرسيتاما /
 ماهفتسالان ع ه.كتفر عم تعنتما (كفىعااما) ةفرعملا قح هفرعت .تناو كدنع ربك

 فلصتامل هيهناف رع نظول هنا ىلع ءانن كفىعاال ىننظتا لثم ىلا ماهفتسالا هج 8

 هلاح فرعي نم دنع ربكتلا ىلع مد ثيح هنم (ايجعت و)ربكشلل( اراكثا) دلويف هرضح 4

 نع هلوصحم كلع عنتما (ىنتتجا) هئيحم فرعتنمل لوقت ١) نيمماسإله نه (ايجعتو

 لمعتسي دقو هعقومىف هناو ”ىجلا ريرقت ىا (اربرقت) ةنيرقلا ةنوعم دلوو ماهفتسالا ْ
 مثبلطلا عاونا ةدع هنال اهنم كاكا ماهفتسالل ةلثمالا هذهو اضيا يلا راكن' |

 هالومهةش لع (هتبدانمل كالوم متشنا) سمالا ىف لوقت (اذكو) لاقوهريغ ةلثما ف 42
 ىلا سالا هةحوبفهب كباضر مدع ىضَتَش هيلع تداسلا نال مثلا ىلع سمالا ظ

 ةقيقح ه.نافرعلاو هركذن .درحم دارملا نسلو (متشلا مزال كف ىعا ىاز ماقملا ب بساننأ

 بلط عنتيف كما (لثتعال نم ىرعا لثتختال) ىهنلا لوقت (و) متشلا لعدل(اديدجت) دلوب
 ( هب لابتالى ا )ماقللبسانم لصاح ريغ ىلا ىهنلا هجوتفاكورتم هنوكل لاثتمالا ها
 /لاثتمالا مدعل بسانم تالابملا مدع ناؤروم أل (اديدم) داوبف ىرماب ترثكتال 1

 كرت نالالصاحاضيا ةالابملا كرتنوكينا م نزلي قح ةالاملا كل ا كون نما زايالا

 لابتال نعال بصاحلا ريغىلا لت الدج وتناهيلعدروااضيا

 لبوأت مازملابا:باؤللاو ءازبالا :ادهريلظنا قيسيقو 2 ىلا .ءأ ا 01 5
 لوقت (اذك و) مهوناك ىباثلانع زاحم لوالا نالال ديدهلا موزل رهظيل ىلاثلاب لبا 1

 هلوصخل لاقالا بلط ىلا ءادنلا هحوت 0-5 ظني (كيلع لبقمل مولظماي) ءا ءادنلا ش

 ملنلا ةدايز. يلع لكتلا نم( ءارمغا ) داويف ىوكشلا ةدايز لثم لصاحح ريغيلا جور
 ركذ|ةكرت فنصملا لملو زيجصتتلا مالا نوكانههركذ ىكاكسلا نإ اعاو ةىوكتلا ظ

 زا ىاساملع اداقعا كرتلا زاحولو كانه زيصعتلا 0 هناالا 58 هانإوأ

 ”ىشركْذ ضرغلالب كانه اهرك ديس هنال اضيا ماهفتسالا تادلوتمنم رك كوت هيل

 م ءئلضفلا ضعب لاق ىذخ ص ريغ ةرملاب مالا نم دلوتام كرتف ميِق لكت اداوم نا

 نيبواهنس ةنظلا تاقالعلاو ةفرعلا تابسانملا ٍلعةشملا ةدلوتملا ىناعملاهذهنا نب

 راكتاىلاتفتليالف ميقتسم عِش و م 3 وغسل 0 باوبالل ةيمالا ىنلأ
 بينزل
 ا ” 1

 سدق دنسلا ديسلا لئئاقلا
 دش هرجع

 تارثكألا نعم ردقاع اوال

 ىف ةغلابم ةالابمملا مدع ىا

 مدع نم مينا هنالدندملا

 1- لاثتمالا

 ركذ فنصملا نا رعاو .

 ادحاو ىنقلل تادلوتملانم
 ماهفتساللو لاؤسلا وهو

 ضرعلاوىنتلا ىهوةرسشع

 ديعولاو مجئوتلاو رجزلاو
 ضيضحلاو ءاطبتسالاو
 ريرقتلاو بمحتلاو بجتلاو
 عم راكت الا زك ذ هنا.ألا

 عمو منوتلا عمو رحزلا

 ركذو بيجتلاو بجتلا
 عجو ديعولا عمرج زلا

 ضيضلاو ءاطبتسالانيب
 بيجعتلا و بجعتلا نيب و
 ارباغم ىنعم راكتالا دعناف

 روك دملا ناك رومالا هذهل

 ماهفتسالا تادلوتم نم

 تادلوتمنماماو سثعدحا

 ىاكسلا ركذ و ديدهتلا

 رك ذوزيسعتلا ودي دنا نانا
 ديدجعلا ىبلا تادلوتم نم

 ءايعالاءادتلا تادإ وتم نمو

 دع

 هج ىنازاتفتلا ندلادعس#
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 1 دك ءاطبتسا ىتقلا ةغيصب ( ىتدحنكتيل ) هنزح كنزحىذلا كبحاصل ( لوقت ة) | 0 تعا
 ْ ماقملا داويفىا رعكم لع

 اها ةلق نم ىوكشلل راهظا كلذ لكو هلاثماب ثدحال هنأ هردقل اماظعتساوأ دعم | ىف لاحلا اذكو الاؤس

 .ورطم لب همالك ناكمال ماقملا اذهىف امنتم ىنملا ةقيقح ناكامل نكل هتئابعدبحاص | وع. ةيتآلا تابوصنملا
 0 ا دوا ىدخ تلق كي 0 ةالؤس.) ماقملا ادهىف تلدلو هم | تضع كلوقنمضرعلا ع

 امأ عيفش ةمثنوكيالنأب عيفشلا دوجوب ( قيدصتلا عنتع ثيح ءاعفشئم انل له) ىو هل هن رهظا ىا“ىثلاهل
 انت ) دلويلب هنقيقح هتقيقح ىلع ماهفتسالا لج نكعالف هتعافش دوجو لي لو ناكوأ ||| ةبحم كراهظال اضع كلذ
 1511 ضرمم ىف فلا جارخا ءاهفتسالا ةروصو هزاربا ةدئافؤ لوألا سكع ىلع 0 0
 ١ دلوتلا اهيفةيراجلا ةسجللا باوالا ريغ لوقت ( اذكو ) هناشب ءانتعا هلوصح ا 0

 أو ىماملا ىف (عقاولا ريغ ردوا ناف ) ىنعلا دصق ىلع بصنلاب ( قادعف نات

 ء«دسيامبلط ىنقلا ذا ازا لمعتسيو ىنّتلا ىنعمدلوبف عنتمم ( اعتاو ) عقاولاريغ ريدقتو
 بات ىلع انوطعموأ اناتتسا نوكيفاعوف سم عراضملا لاك اذا امو 6 اهنيبث هعوقو نع رالف ناكل

 (10 1ازم (وجرملا دملا ) نقلا لمعتس ( لما انكو ) فودحتوا تاوجخو ايس ءاهقسنالا ةقينتج
 صتلاب هاروزأف يحس ىلعل كلوقوحن لوصحلا بيرق وه اعف لامعتسالا هلصا هنا | دم ريدتف

 أساقم دعب هلوصخل عوقولا ديعب جانا ىلع ءانب هيلع هلالج ىنق هلا دعب بصتناك || بلطتنا عنتم :-ءاىكاكسلا لاقل

 امكدنا درب الف ريخلا ىنعموه

 مدعاإميال ناسحسالا لغيال

 وكينأ عتتماامل هناف اريخ بمصتق ( لزنتالا ) لزنيال هارت نمل لوقت ( و ) دئادشلا نوكلاذهلوقاكبندأتسإعلا
 لاقنو كلذ رفضنا ىننف الصاح هنوكل هلوزن مدعب قيدصتلا ماهفتسالاب بولطملا أ ريرقتل بدؤاملا ىف ماهفتسالا
 اقملا اذهىف ماهقتسالا د]وبف ماقملل ةبسانمو ةلصاح ريغ ةبحلا ناذ ( بحتالا ىا ) || نع ماهفتسالاىلا .لوؤيف

 كابا متشنا ) هابا متشي نمل لوقت ( و 12 ع ال دلوب اذه عتتما الف بيدأتلا

 |وقب هرسف كلذلف رخآ ىنعم ىلع لمحمف هل امولعم هابا هش درك ماهتسالا حو لفع نمو رجزلاو ديعولا
 الا م , ناسمتسا دعب ىلع ءانب ناسحتسالا عيالنا نككو دتش ( نسحتستا ىأ ) ا

 | رابتخالاب لعافلا لاوحا نمر هاظلا نوك ىلع ءانب متشلا ةسبالم عم زسملا نم ريتا 0 0 0 و
 00 "كف ( ارج زواناح سا )ماقملا اذهبسحم ماهفتسالا داوبف هلعف لثمنيضقتلا فرطدح ا نع

 ءءوارجا عنتيف (كسفن وجهتاايا وص نمل ) لوقت ( و ١) ًاربخن وكيف كرجزاو | بولطملا ناكديز ماقاما
 املا بم داويف هسفن ريغ ىلا هجوتلا وجملا كلذ لاقحا ميل ماهفتسالا ظ نكل اضنوا انايثادمايقنإ علا

 وقت( و ) ةسفن ناسنالا وجه ىتننالاك بالا وجع ىنينيال لاب نأب ( اخبوتو | ةدايزل هيفرط دحا ركذي
 اهفتسالا عنتمف كروضح لاح ىا / ( كئاذاب انالف بدؤا ملا ) بدالا ”ىسشي نمل اذاهنأب ريخ كدكلد. مايتها
 دنع انالق تيذا ىلا ىنمع ( ادبعو ) ماقملا بسحب داويف بيدأتلا مدع نع || نع مهفتساومايقلا ةبسنع
 اقردق نم نودا كنلع ىب رق س دلو ثتيدأتلا قافحسإ ىف هعم كرتشف تناو هرك ذامرسيتالامفنو اان

 رخآآ زاحم رابتعا ىلا ةجاح ريغ نم بطاخملل ذيعؤلا مالكلا اذه ديف هيلع | 0
 هبحولا هجولاؤهيجوتلا نم

 هس رد هأت رك ذا



 اما نف ىنمم ماهفتساو اظفل سا ىنمسفو ىلع وت تلقناف نمط ود 0 |
 اذا مهفلاو ٍلعلا بلط تلق جراخلا ىف دوجو بلطل سيلو سما مهفاو رعا اذكرو

 هرايتخاب ماكتملا كلذ ىلا علا ءاقلاوهو نطاشملا لبق ىلع فقوتب هنومضم |

 زعااماو سحاالا ةغصب جراخلاىف اهتلوصح بلط نكين اههلط ريخوزلاو مهلا ديغول ٍ

 ىلا ةيسنلاب جرا ب :طاخملا نهذو ملكتملا نهذ جراخ ىفبلط هنا امهلع قدصيف : 1

 جراخلا فدوجوم لعف ام رشابهو امجابسا ةرشابمل بلط مهفاو رعانا لاقبوا ملف

 وحنبو ليصا ريغ ًادوجو كنهذيف ”ىثلادج و. ناماهفتسالا ف بولطملا نأب ببجأ
 نع ديسب هنأب /باوجلا اذه درو البصا ًادوجو بطاخملا نهذىف “ىلا دوا

 اينيع ادو>و ايف دجواذا الثم مركلاو لملاك س فنلا فاصوانا 55 هلأ
 اهلظب افصتم نوكي املظ اةوجو اهف دحو اذاو اهلل نب اتيض ا

 اماوالمصأ ادوحنو ًادوجوم لظلا بتاسح نم 0 نوكينا كلذنم مزايالو اهنبم

 ادوحو نوكينا اما ”ىشب لعلا نال اعفن ىدجالف بطاخملاو ملكتملا نهذ نيب قرف

 اذه طاخناو 0 لع نيب قرفال نيريدقتلا ىلعو نوكيالوا 'ىفلا كلذ الب

 نهذ ىف ىش شقن بلط وهو مهفلا بلط ماهفتسالانأب ريبخ تناو.همالك :
 اما قحالو مهفاو عا وحنىف عار دن اذهو املظ ادوجو , 1

 اهدوحو بلط دارملانا قحنالف اهمهفاوا ةلكملا هده عا كلوقك *ىشب اقلعت | ١

 قلعتلا نع اعطق اذا اماونيب اولا نم سماع عازنلا عطقب ذئنيحف بطاخلا سفنىف ٍرظ
 لعل اداحنا بلط دارملا نوكي ذئنيحت مهفاو | معا كلوقىفاك لعفلا سفن ىلا امهف صق

 كسفنى مهفلاو معلا ةفص لصح كلوق ةلزنعالبصا ادوجو الا سفن ىف ل

 ٠ باوصلان ع دعبلانع الضف لاكشا همالكى سياف لاقخالا اذه ىلع بيحلا مالك
 نم انهيلع عرفتباهف. لمعتسيو ( اهتضاوم نع لازتدق ) ةسجلا ماسقالا ( هذه مث

 ( ماقملا بسن ) اهلصا ىلع اهئارجا نع عنع ( عنامل ) ةيانكلابوا زاجناباما ىنام
 لبصفتلا اماو لاجالا قيرطي فنضملا اهنيب اعاو ماقملا كلذ بسانيام اهنه داون

 ماقملا بسحم تيرجا ظافلالا كلتنا ثبح نمىناعملا اعف ثحبنكل نايبلالع لا لوك
 ابنع تحصي نانثا رعو ماقملا بسحاهنع ةدلوتملا ىناعملا نم رهاظلا ىضتقم فالعأا

 ناك ناو لاحلا ىصحتقم نع رظنلا عطق عم ةدلوتملاىناعملا ىلع اهلالد حوّصو ث

 لامعتسإ ثيح نم تادلوتملا ىعسو لاخلا ىضتقمل ةشاطملا ةياعر دعب ومولاي

 نمو بيك أرتلا صاوخ ماقملا بسحم ظفللا بناحنم اهمهفو ىنعملا لصاف ظْف

 ا ةلالدلا ةهح رءاغت دنعو تايانكلاوا تازاحلا هيف ظفللا لامعتسإ ثب
 تاتكلاردص قب اوضلا رهامانفلسا|ب "اكو رهوت مي نيلعلا قاسم نا دع ع

 ( ىنامم ) 0م

| 
١ 

 ىنازاتفتلا ني دلا دعس جلا

 3ع

 سدق دنسلادسلا دارلاا/ل

 ملل هرم

 بن هرس سدق دنسلاديس



 ميسقتن م ةلصاح ةتس بولطملا ماسقًفابلسوا اباحا اما كنهذف ”ىش ىلع 'ىشبركحلا .

 « دى

 || 'لوصح بلطتنأب ( قيدصتلا ) ماهفتسا (وا ) الصا هيلعركح ريغنم كنهذيف ”ىش |

 / لهقلصاح ةيناكك نوكتنا ساقلا ناكزاو قيدضتلاو روصتلا ىلا نهذلا ىف لصاحلا '
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 قيدصتلا دوجو ناكما مدع نكل املا جراخلاو نهذلاىف لصاخلانم لك ميسقت

 'قةبسنال ثيحئةبسنلاعوقو عرف قيدصتلا نالكلذو نينثااهنم طقسا جراخلا ىف اقلطم
 نأ اذه نم رهظف كاذنف اذهنءا نكلهيفةبسنلا ا شنمدجوب متن هيف قيدصتال جراخلا

 / لامعتسا ادهو ىقيدصتللو روصتلل لماشلا اقلط كردملاوه روصتمل وهو هوس هدأ سح :

 قيدصتااو رؤصتلاب هداسن داو اهلك ماسقالا لم“ دال الواروصتملانا هحبالف عياش

 ٌ دج وبال روصتلاناد#:الف هل ىقيدصتلا قلعت ن 1 'دباش نمامىا هد قدصتملاو روصتملا

 نوكيال نهذلا ىف قيدصتلاوا روضتلا ءافتنا لوصح نا الو نهذلا ىف لب جراخلاىف
 نهذلا ىف هنو 000 بلطيدق يروسلا كردملا نا هف ليصقلاو الصا موا

 ا اوينصتلا لطفا رهدلاو هيوس * لوضصح بلطيدقف 00 كردملاناو هقضحم

 1 | يصضتا باط فاك نهذلا ف همافتنا . كوم باطردتو يشل ٠ ىش 2

 هصخشت نعى 1 رجنول وهنمعب ىف 14 1 0 3 ول ثمحى ورجل

 هشقنامحراخلاق)لصحلءادنلاو ىهنلاو مالو ىنقلا نمي قاوبلاو هنيعب ىلكلا كلذ قبل

 سعال ةعبات ماهقتسالا ىف ةملقعلاةروصلاف هلاثمو هتروس ىلع جراخلا ىف لعغ نأب (نهذلا ف ٠

 هيعشسوةمدقتةعوصقاوبلا قوايلامفناالع لوقعملا تايرانت نود ركع ىجراخلا ش

 جراختا ف نيدوجوفامهقلعتمناكاذا مكاور وك ذملا قرفلانأ عا وادلعفالعةمكملا لها

 ' اعوبتم جراخلا ىفام نوك قف برضيال نمل ب رضا وا ءاقنغلاامكلوقك ادج وب ملاذااماو
 ١ ىناثلاى سكعلابو لوالا فعالا كل ذلاعبات هشقن نؤك دارملا لاق نا نكع :وءافش عوتاعبات وا

 .ظافلالاعدورادموهىذلا فرعلا ىلع ءانيوه امتاف جراخلا فعالا كلذذ وك دساماو

 ا اذكو جراما ىف دوجولاةلزنع الاس فنىف هوجولا لمجف رومالانم ركذ اهثامأو |
 ا ىربالا الصا دجوب مل ناوابولطم جراخلاىف دجو.نا نكك ىذلا نؤكسالاىف رتعملا
 كانهبلطال تلقإعنل ولعأل وح ىف ل وقئاذامتلق ناذلثتعإإف انالف تما كلوق ةحص ىلا

 'ةليصح ىفدخينا ىتش هلا ودنم رلكتنلل ديالامم لعلانا ىلعلدتل بلطلا ةرابعلب ةقيقح

 (هن)



 دج دا ا ةان

 ة«اموب (دومي بابشلا تل )الا ( لوقت ١ هعوقوق عمطنالو عقوتبالا نك لمتتسملا

 هنعدتسينا 5 راب ىلا ١ وهو د دا هبعدتسي)نا ( وا ْ ١

 ءدهاولعج مهولابقالا بلط همزابو دل تفتع ظفل ءادنلا اذكو بلطلا ىلع هش ةدازا :

 ىف روستمءانما لوصلل ا ( قلوأ )3 اكسلاىدتقافةصملانكل هيننتلا ماسقا نم :
 لوصعلا(وا) جراخلا ىف برضلا ءافتنا بلطت ثيح برضتال وحن ( ىهن) جراما

 لوصحلانا ٍيعاو5 ( ماهفتساف ) ىف لوصحوا تابثا لوصح نا ءاوس ( نهذلا ف) '
 نهذلاىفدل ادوجووا اليصاادوجو جراخلاىف'ىشلل ادوجونوكي نا اماف دوجولاوه '
 نيب لعح نمو اقاشأ امهنيب ةطساوالذا تاماوا ىنامأ "شل كلذ أ م ايلظ ١ ادوجو :

 نيتوبثلا نيب نا حالو الودعم لب دوحولا بلس مدعلا لعجممل ةطساومدعلاو دوجولا 1

 دوجولا بلس هيلع قدصي ”ىثال دوجولا باس مدعاانا قا نكل ةطساولان كك |
 الناررقت اذاف نفلانع جراخ هيفرظنلاو الصا امهنيب ةطساوالف الودعم نوكي ىتح '
 ظ هءافتاوا ج راكلا ىف * يش دوحو بلط ماسقا ةعرأ لص تالا ىننلا نيب ةطساو '

 ىهنلاوه ىناثلاو ءادنلا و ممالاوه لوالاوديف هبافتناوانهذلا ىف “ ىث دوحو' باطوهيف ل

ا نعىنعرهاظ سعا جراخلاف“ ىثدو>وبلط ناهليصفنو ؟ ماهفتسالان ريخ الاو
 نايبل

 جرا ف؛ىش لوصحل ةداراباطلان ا الوب راخا ىف ”ىشءافتنا بلط ىنهابتشالااع 9

 نلط هادملا قب مهضعب مالكلا ققحو جراخلا ف اج الادوخو عانتما مولعملا نمو . 01

 ررقتام ىلع ءانب جراما ءافتنالاب يذلا كلذ فصتب نأبريفلل فصولا ءافتنا لوصح |
 تف رصدت ككل هنف ةيمدعلا رومالاب ةحراخلا تادوحوم لا فاصتا زاوح هدنع 357

 دارملانا لاش نا قحلاف لاحلا ةقيقحوهام كانه تققحتو لاقملا اذه فيسزت قبسامف '
 كرحمتال كلوقناف هلوصح ءافثنا ب اطواةطساو امهنيدحو لنا هدضدوحو. تلطاما ٍإ

 ظ عوضوملا نوت هلساخو مايقلا لعف مدع بلط هانعم مقال كلوقو نوكسلا بلط هانعم ْ

 . نا مث يه ماك ءافتنالاب فنصتب هناال ءافتنالاب 0 لقعلا معصب ا ل

 0 لا يول ما ) نيمسق ع ماهفتسمالا ىل. ٍإ

 | اعقوتم ع وقولاناكاذا اماوالةداعنتمم ب باشلا دوعنا نحال و بيشملا لعفاع هاش

 ' ازا ناك تيل هيف لمعتسا ناو ىجرتلا ىلع نيتلادلالملوا ىسعديف لمعتسيفديف امومظمو | ١

 قبرطب عقب دق لب القعهناكما ىف مالكل اذا ةداعانلقاعتاوا/ وه. دوعيدعب امك تاكد: ودم لاثملا ماتت فنصملا هكرتاهت او تيبلا نمالا 1
 كل ةنسن رشعوةئام 16 ناش ن وكي مالسلا هب هيلع رضحلانا # ١ "ا/ قع تا نم ضعب نعل قناة ءداعلا قو

 ماسقأ نا اذه نم رهظف 3

 سعالاو ىنعلا ةسج بلطلا
 ماهفتسالاو ءادنلاو ىهنلاو
 امنتمت ناكْنا بولطملا نال
 انكمم ناكناو لوالا وهف

 وا لعف بلط نوكينا اماذ |[ ٠
 ١ قئاثلابوج رالغا نو لوالاب 0 8 روصنم .ٍ تاما 8

 . لببلطلاس فن سيلممالاو ىقلا نم لكم هضعب دنعو هن هنف كنلع ىدانملا لابقا لوصح :
 ىناثلاو سمالا لوالاولابقا

 ىجرتلارك ذي ملاع او ماهفتسالا
 نالبلطي سلىجرتلانال ]|

 رك دي ملو بلطلاريغ ءاجرلا
 دكأتاما هنآل اضيا مسقلا ٌْ

 فاطعتسالا مسقىفائبلطلا |

 ديك انوا ىنربخكتاحوحن |
 الو نلعفال هّللاو وحنريملا

 اضياو بلطب امهم ”ىش

 دوقعلا ظافلا انهه رك ذيمل

 لاعفاو تيرتشاو تعبوحت
 بحجعتلا ىلعفو مذلاوحدملا

 رابخالا نم تاالوقنم اهنآل

 ةلالدال اذهلو ءاشنالا ىلا
 ظفللا بسن نامزلا ىلعاهل
 ىضتقم نم ى اها نامزلااعاو

 دل اهدوحو
 ةديماللت نم ضعب لاق

 لعح ذاتسالا لاق فنصملا
 نم ءادنلاو. ىنقلا ككاكسلا

 امهولعج موقلاو بلطلا
 .بلطلانا املهببنتلا ماسقا نم
 0 ريع ةلزتعملا دنع ةدارالاو

 مهريع دنعو نيرباغتم

 ىنتلا ىك اكسل ادنعف ناري اغتم
 ىلع هش هنقو ةدارالا ريع

 دله همزا ولنم ىداناو وعداوهو لمعفلاولابقالا بلط هنممزايو فاشكلا ىف لاقءادنلا اذكو هساذو هلولدف هلال : 1!



 دافدطسأو امه ناك اذااماو اكرم ىا انكاسال ادءز تاروح ةطساو نيتثمهلا نيب ظ سدق دنسلادسلاوهو#

 دبل هرعش

 | كيببلاو بوحولاى ا /

 ىدهلا ةنس ىمعس ىذإا

 ةهاركلاوةمرحلاوةحابالاو
5 

 واولاديف بحتامنااعاو 9

 ةعقاولاو ةيمسالا ةلخ اوه
 ىذلاو ةركنلا نع الاح

 تدثملا ىضاملاوهديف سمس

 عراضملا وه عنتع ىذلاو

 ىفنملا وه هيف هركي ىذلاو
 ناسالاوكرتلاىوتسىذلاو

 دع لعا هللاو فرظلاوه

 ريغ عتتماوهلوق اهنم 5

 ريع ىلا هجون لصاملا

 :نوكيناعنتماهلوقو لصاحلا
 ماهفتسالاب تولنطملا
 لوزن لاحم قيدصتلا

 ىلاالصاخ هنوكل كبحاض

 ديلوتىف هرئاظت نم كلذريغ

 الو لبقام اهنمو جياتتلا

 نافلصاحلا ادطاذه ننظت

 هحوتب هعوقولاح بلطلا
 دن. ”ىهحس اك لابقتسالاىا

 ظ

 يا ادد #

 | ثانثالا قاس وذ مويا رقت قنلاق ايس ةركتلانائزنالاق ا رغتسال دي الهنا ئخامل

 نكيملاذاكلذو ( ضرعلابالا ) ةئيه لاحلان ا لاكلاو ( لمفلل ة ةئيه )ىننلا"( سيلو) |

 ع راضملاو ىضاملانم ىننملاىف واولاكرت( ز زوجف) ةطساولاز اول الصاة ئه ىلع قتلاله ١

 نا سعالاذ ةئيهلا ىلعامتلالذ مدع رابتعاب انضيا واولا تابثاو ةتراقملا ىلع املالد رابتعاب
 ةلاد ةفض رابتعا نال امهف واولا كرت ىاكسلا حج رو صملادنع ناحجر الب نازئاخ

 واولاك رت ع (اذكو) ْق فرح ةردصم ريغ ةتبثم امنوكنم ىوقا ذدجلا ىلع

 لام اوذ ناكو عوفص ر هاظ مسا هدعب ناك اذا الاح عقاولا ) فرظلاقف ١ دناساو

 واولاد رت بصق مسالا كلذ هدعب نكيمل اذااماو فيس هفتكى عدنز ءاحوحن ةفرعم

 ىضاملار مدقت ( نيريدقتلا زاوجل ) فما او رفملا قمع هنال سرف ىلع ددز ءاحوحن

 عانتمإلع راضملا ردقب ملاعاوهكرن ىناثلا ىلعوواؤل زوم لوالا ىلعف لعافلا مساريدقتو

 ”ةركت اهبحاص ناك اذائنا ( ةركنلاىف ) ةلاخلا ةلا ىف 101
 السوت.الذا ( ةفصلانع لالا ازيمت) ةيفرظوا ةيلعفؤا ةيعسا :ةلجا تناكءاوس

 فيسدفتك ل عو لجرءاجو ( ىببسيولجر ةاجوحت ) فوصوملاو ةفصلا نيب واولا
 'عاوقول ةركتلا لاخلا ىذ ىلع لاخلا مسدقتىلا ةاحتلا ثعب ىذلا اذهو رادلاىف هوباو

 نضعب اهدافا ةفيطل ةداق ائههو واولاب عفدنياك مدقتاب عفدنيف ترخا اذا سابتلالا

 ةدجللا ماكحالا سانقىلعواولا لوخندىفاهمكحلالاحتعقواذا ةلخل انا ىهو ع لضافالا
 ' دحاناخجز عمامأ و ةحابالاىفاك ى واستلا عماما زوج دقو بح دقو عنتعدقف ةبعرشلا

 ماكحالا نم كلرهظ اك ةعاركلا ةلزنبف همدعاماو  بدنلا ةلزنمف لوخدلاانما هيفرظ

 هو هلآ لعودوجولا ةرثادزك ىلع ةالصلاو دو اوريكناضدفمل دجلاو 4 ةفلاسلا

 تف ىعدقو## بلطلا ىف ىناعملا اعف ل والا لصفلا نم#«ىاثلا نوناقلا هد وعوملام 0

 هخوبروضتم بولطللىا(روصتمل)ىا (وهو) فيرغتلاىلاةجاحالفةمولعم هتقيقحن
 جراخاىفوا نهذل!قالصأح ايولطمىعدتس اذكومولعملاريغ بلط عانتمال هوح 1

 نيحىا ( ذئنيح ) بولطملا كلذ( لصاحزيغ) بولطملاو بلاظاانيب ةبسن بلطلان الا
 ثلاثلا اسال اهنلع ظفحملا نم دءال ةثالثروما هذهف لصاحلا ليصخ عانتمال بلظلا
 هعاونازك ذق عرش بلطلا م زايام نانم غرفاملو ىتش ” عضاومىف هيلع عز زفيسامل

 ناك ءاوس روصتملا لوصح ناكماىا ( ناكمالا:) بلطلا ( ىعدتسيالنااماف ) هلوقي
 مامدتسانم عاناكمالا ىعدتسالهلَوقناف انكمموارخآآ سا بسحوا تاذلا بس اعنتمم

 ( ىنتلاوهو ) عا لواست:ال ىناثلاو عنتملاو نكملا ل لوانتت لوالاناف ناكمالا مدع

 | ([لمتسلا)



 دعب ىا ( دعبلاةوةبسح )واولابنايتالا (كلذو) اهحاصوةيلاحلا ةلخانيب ( طبرلل )
 ددجملا ىلع اهتلالدمدعل ( ةيعمالا ) لج اهذهدعباىنا ( اهدعباو) اهبحاصب لاخلا قلعت
 ةنراقملاودعبلا ةوق بسبح اناصجروا زاوجو ابوجو فت ىونعملا قلعتلا ىلع لادا
 اهفاشمةوقىف هنال(ىفىلا هوفدتلك وحتاردانالا ) ةيمسالا قىا(اهيف ) واولا (تتلف)
 لوعفملا ىتم ردصم ءادبلانا ىلع هأدتاامىلا هعوجرئىا ( هدب ىلع هدوع عجر 4(

 لعافهأ ىلع كيه هدوعنا مهوتب دقو هنم ءاحىذلا قيرطلا ىف عجردنا هاوصخبو
 هن لوعفم هنأ لعوا الباع ىنعع ةلاخلا ىلع نوصنموأ رتتسملا نم لاش لدواازاحم عجد

 واولانع ةيلاكلا ةمسالا ةاجلانا لبق # فيعضلكلاو ىدعتملالغ عجر لمحتنأبا

 هنوبدسلاقو بابلا لعد ز تحرخوحت ةسالملا روهظدنعالاح اهعوقوزوحج ريضلاو

 كلام نبالاقو مهرديزيفقربلا تيرتشا وحن امولعم ناكاذا واولا نع ريهشلا ةينب . تكي
 هيلعهتلا لص هلوقكو ةبصع نحنو بئذلا هلك |نأل ىلاعتداوقك ر يملا نع واولاب ىنتكي

 ضعبل مكضعب اوطبها ىلاعتداوقك كما زوحيو نيطلاو ءاملانيبمدآو ابن تنك سو

 (ددههلا )دعبلاىف لقا نوكياعاو دعبلا ىف تيثملا (ىضاملا ) ةيعسالا ةلججادسب ( مثر ودع
 اهلماغ ةسنةبسنلاب داراو ( ةبسنلالاحريغىف ) ددجلل كلذ( و) تابئلاهنانتيعمالا فال

 سانقلابلبقتسملاو لاحلاو ىفملارابتعاو هلماءنومتملوصخ نامز اهلاحنواهبحاصوملا
 ةبسنلا ىف بكردق ديزءاح انلوق عصب !ملالاو ملكتلا نامز ىلا سايقلابال نامزلا اذهىلا

 أ لاحىف ددجتلا لع ىضاملا لدبال ذئنيخ ةنسلا هذهىلا بوكرلا رارقسا مدعل ةيضامل
 || .هلوقك( اقيقحتدق ) ىضاملاةغض ىف ىا ( اهيفم زلاف)تبثما عراضملا فالخعتسنلا رابط
 | ت 0 وا لع 4 0 را وا ( 0 قلبا تو مالغ لن وكيىلا لات

 غال دعو اراحاريصن ليلغلل نكةداؤقكو أ لبقوانؤزهتسيهءاوناك الالوسر نم مهتأيام

 اهلماعو لاخلا نيبىتلا' نونلاب ( ةنراقملا ةلزئم ) دقنم دافتسملا ءابلاب ( ةيراقملا لرف)

 لاملانالاهبحاصيف لماعلا ( لعفللة ئيه ) الاح عقاولا ىشاملا ( لمفلاةنراقملءحجموا)

 ىرخاو لعفلل ةئيهةران اهنولعجيدق كلذلف اهلومع لعفلامابقنم ةلصاخلا ةئيهلا نيم
 موقبامعم ددجتلا ىلع هتلالدل ىضاملاىف هتابثا لع(واولا) كرت مجرتيئا (بدعسيف) مزور

 ظ قاعا ١ قئااذال ) عراضلا نمو هنم ( يلا ١ تبث ىشألا د 0

 تسمي

 وحتالادعب ناكاذا ىضاملا ىف 20 7 ١ كلامنا لاحلانم بيرقلا ىلا ' 7



 | ماكىبا لوقك ىنعملالصأ ىفداوانسرخآ مالكملا ةبسنلاب اهتلقو هفورح ةرثك رابتعاب

 عدتملاو ة#رخالالوقو## دهان ءاردعئزفتزرولو ##ددوس نعاذاام دل نعدصي: #6

 لعغاعل سيال ىلاعتداوقدنم برقيو# ر قفلا بناح ىفءايلعلاتناك اذا# ىنغلا بناح ىلاراظنب

 ظ نيحلوقلا نوركتالو # مهلوقسانلا ىلعانئشناركننو # ىساجلالوقونولأ اسيوهو
 .ةلحانمل ونأمل وباتطالانمدحلا اذهىلا تالطلا ىلع بدحلا ىنثعبدقل ىرماو## لوقن

 «عبارلا نفلانم ه#ثلاثلا عونلاوؤباوصلل قفوملا هللاو باتعلاو موللا كرت باعصسالا
 'واولاعمةران نوكت ةلما تناكاملو (الاخ نيتلخلا ىدحا لعجىف) لوالا نوناقلانم
 "لصالا ىف ةفطاعلا ىه ةلاخلا واولاو لضولاو لصفلا كح ىف ناكهنودد ىرخاو

 اهبحاص عودته ىلع لاد ةدعالو عبان ريغ اظفل لاخلاب دارا عجل و ظيرلل اهنال

 ىلاعت هلوقك هبشوا لعفنم اهبصنامل (ةدكؤم لاخلا ىف) ىتعم لادا هنمكتيام انمضتم

 'اهؤازج لجل ةدكؤمواالوسر شانلاكاناسراوىلاعتهلوقو نىدسفم ضرالاىف اوثعتالو
  دعوؤا ريقحنو !ئغاضتو وا ميظعتوا رخو ا نيعن ناسىف اضحم ادوج-نا:دهاح ناتفرعم

 "اي ركوااءاجش نالف نانا كلوقو ق كشاللاقدن اك #ىسن اهباذور عم ءرادن.|اناهلوقك |

 نالف وهو اروهقم نالف وهو كؤقعمىلا !ريقف كدبع ننااناو اسهم الملخ نالف وهو

 بيرال قم اوهوحن ةيمسا ةاجنوا ةدرفمتناكءاوس (واوالب) هبْضَع قتاف كنم انكفم
 الف دكؤملاو دكؤملا نيب لاصتالا لاكو (داحتالل) عرسي ديز ىنءاح وحن ةيلعفوا هنف

  (ةفص) ةلقتنملا (ةدرفملاف) ددجتلاو ثودحلاىلع ةلاد (ةلقتتم) لاخلا (و) واولل عضوم
 'ةفضلا نود ريغلا ةمعت لامحلانا قرفلاو أدتملانم ريخلا ةلزنعو ىنعملاق اهبحاصل

 بك ارلاديز فالخب ”ىجماةيسبت, هب موكح ابك أر دنز ءاج كلوقف بوكرلا نافربخلاو
 قلعتلا ةياكح هناشنم بارعالا نالو اهيريظن نيبواوالك( واوالف )بكار هزو

 (ةبسنلالاح) ثودحلاو (ددجلااهلصا)ةيلاحلا (ةلجاو) رخآ طبار نع ىنغتسيفىونعملا
 .اريدقتوا بكريديز ءاجوحناقيقحن دوجولاىف انراقتي نأب اهبحاص ىلا اهلماع ةبسن ىا
 ةردقم ةيضام لاح اهناف ؟ابحأف اناوما متتكو هللاب نورفكت تفك ىلاعت هاوقك
 اهنادن اضرقص هدب ىف مولا دنأر كلوق ىفاك ةيلاخلا ةخىف ٍفاك كلذو اهروضخ

 "ةبسنلا لاح دخلا ىلع هتلالدإ'اظفلال ( ىتعم طبتم اذهو تبثم عراضف. ) ادغ
 باىعالا ةلالد بيس ةدرفملا لاخلا ىنديلا ةجاحالاكةلا ةحاحلا مدخادف ( ؤاوالف )
 ١ ىلاعت هاوقكواولا هلخد دش ردضاذا تبثملا عراضملانا لعاو ىنونعملا طابترالا ىلع

 ' اتشاءراضم ةبلاحلا ةلجلا نكتلناؤىا (.الاؤ ) هللالوسرى نا نوملعتدقو.ىتوذؤتمل
 ىاولابىا ) اين ( ةاقطوا ديك اداهنوا 2 اتشم انضاموا اًضنم امراضم نوكينأَب



 ا

 / ةلمحةلإا .بيقعت وهو ليزئتلاب بانطالا نوكيدقو عابنالا ىلع ثحلا ةدايرل هلودب

 هلوق وحن هلبقامى لع فقوت: ثيح لثملا جرخم حرمنا اماف ديكوتلل ءانعم ىلع لقشن
 ءازجلا كلذ ىزاجن لهو ىنعم ىلع روفكلاالاىزاحن لهواو رفك اع مهانيزج كلذ ىلاعت.
 قهزوقحلااءاجلقهلاثمو لثملا جر ج رين اوهوواثلا مسقلا لبق نفءا زجلامعاذااماو.

 ةيآلادذهك قوطنمديك أت نوكينا لييذتلا ف بجاو ريغواق وهز ناكل طابلان ا لطابلا

 *# ب ذهملا لارلا ىا ثعش ىلع هلتالاخا قيتسع تسل و #ةغبانلالوقكديك ات نوكيدق :
 دوصقملا فالخ مهوبامعفد وهواضيا نسسارتمالا لا ليمكتلاب بانطالا نوكيدقو 1

 ىمهتة عدو عينرلا بوص ةاهدسفمريغكرايد قسف#ةفرطلوقكه طسو ىفاما رخآ مالكب

 نينمؤملا ىلعةلذا ى اعتهاوقكهرخآآ ىفاماورايدلادسفملارطملالوزناهدسةمريغهاوقبعفدف#
 بانطالانوكيدقو مهفعضل مبلذ نوكينا عفد نب رفاكلا ىلعةنعاهلوقف نب فاكلا ىلع ةززعا

 مامطلا نوصل ووحنةفلابلاك ةتكتل دل ضيفي دوضقملا فال مهوبالمالكف ىتؤينا رت
 هيف نحنام نكيمل هتادبح ريض لعجولو هيلا جايتحالاو ماعطلا بح عم ىا هبحىلع'

 ءارسالا ناعم اليل ركذ اليل هدبعب ىرسا ىذلا ناحيس ىلاعت هلوقىف ةدملا ليلقتكو

 نوكيدقو# اليل ريكش ليللا ضعب ف ىرساهناو هتدم ليلقت ىلع ةلالدلل لدللابالا ن نوكيا ظ

 رثك اواةلمجم ىنعمنيلصتم نيمالك نيبو مالكلا ءانثا فىنؤيناوهو ضارتءالاب بانطالا |
 هناحجس تانبل هلل ن ولع ىلاعتهلوق ىف هيزنتلاكماهيرالا عفد ى ركل بارسال ااا لا
 تحوح ادق#اهتغلاب دق نيناغلا نا ىنابيشلا م نبف وعلوقىف ءاعدلا و نوهتشب شبام مهلا و ١ ظ

 ع اردقاملكفأي فوسنا# هعفش . ءرملا مف رعاو ة#هلوقىف هيبنتلاو# ناجح رت ىلا مس ١

 تيارا نحف ةبسهل تن ,ًارول بل قوفخو# بيطلاى ا لوقىف فاطعتسالاو هقباطملاو :

 اي ةبارغ هيفلصال ببسلا ناسو فاطغعتساللو عوج ةشاطل ىتنحايهلوقف : هعاؤهجدبف ١ ظ

 بلطو## ههراكتفانلوفصيةلصوالو#ةحارسأيلا فو ودبس ةرسهالف#ىعاشلالوقىف ||

 دلج خرم رثكأب ضارتعالالاثمو فة حاز سأل ىفنأبهبس نب ابغا ما ناكامل رجحملا |
 ثرخ ع واس: نب رهطتملا بحيونيبا وتلا بحمللا ناهّللا ؟سعا ثبح نم نهوتًاف ىلاعت هلوق

 ماهياعفدأ ضارتعالا ع عوقونوزوحندقو ناتضرتعم اهنم نانثالج عبرا هذه نافركأ :

 روص ضعب و #لذتلا لمشف مدلعلا رخآ يف هعوقو نوزوحم اذكو دوصقملا فالخ

 نوكيالذقو با ىعاتاذ نوكيدقةل+اواهريغب نوكيدقوةامحينوكيدق ليمكتلا نا:ليمكتلا ظ

 نوكينولئاقلامهوةلج ريغ نوكمهدعب زوجوروكذملا ضارتعالا نيع ريخالا مسقلاو []
 ءابنثاف نيعقاولا ليمكلا روص ضعبو مبقتلا روص لمشيف ماهيالا مفدإ ضارتعالا
 تاكألاو تاج نا مدل يمول هارعاو #3 قدم نيام نيبال ترا 0 ظ



 فودنملا نطقلا فا عيشوتلا ه

 ىنعملا نعريبعتلا لعجم هن اكف

 || نيعسابرسفم ىتثع دحاولا

 فدنلادعب نطقلا فاةلزنع
 ده

 صرحا ناتلصخ هيفيشيو مدآن با بيشي مالسلا هيلع هلوقكر خآآلا ىلع فوطعم |

ْ 

3 
 ا
١ 
7 
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 أهفامل [سودهلع هللا ىلص هللالوسر هنع ىهندقو ةيلهاجلا لها ءامد اذهو '
 نيتروص ىف ىنعملا ىريل ماهبالا دعب ٍجاضيالاب اماذ بانطالا اماو#نينبلا ضيضخمت نم ١
 || لمكتلوانكك لضفنكم قوشتلادعب دراولا ذا نكك لضف سفنلا ىف نكملو ا نيتفلتخم ظ

 | ىردص ىلحرشا بروح بعتالب قاسنملا نم عا بلطلا دعب لوصحا ذاهيزعلا ةذل ظ

 ةثالثلا ضارغالا ريغل ماهنالا دعب حاضيالا نوكيدقو هلرسسفم ىردصو مهبمدلوا ناف |
 'تيبلانم دعاوقلا مهاربا عفريذاو ىلاعت هلوقك ,يظعتو نيملا“ىشلا يديك ةروك دملا

 ' ربخ صوصخم لا لمجي نمل وق ىلع عن بابماهبالادعب حاضيالا نموت يبل ادعاوق لقب ملثيح |

 اامسناثث نيمسايرسش ىنثل مالكل ازجع ف ىتؤيناوهو ه عيشوتلاهنمو دقو فوذحم أدتبم ١ ظ

 ىتح صاخلا لضفىلعهببنتلا ماعلا لع صاخلا فطعب بانطالا نوكيدقو لمالالوطو

 'اوظفاحوحن تاذلاىف رئاغتلا ةلزام_فصولاىف رياغتل اليزنت ماعلا سنج نم. سيل هناك

 االيوطت نوكيال ىتح ةتكنل نكل ريركتلاب نوكيدقو ىطسولا ةولصلاوتاولصلا ىلع '
  ىلاثلاناىل اع ةلالد 0 ناعم نولعت فوس الكم نولعت فوس الكىف رادنالا دك أتك

 ىلاعت هلوق ىفاك لوبقلاب مالكلا قلت لمكبل ةمعلا ىننسامىلع هيبنتلا ةدايزكو دشاو غلبا .
 عاتم ايندلا ةوبحلا هذه اع'ا موقاي داشرلا ليبس مدها ىنوعبتا موقاي نمآ ىذلا لاقو |

 نم# ةرفح لواتنانعمربقايا #هلوق ىفاك رسحملاو عجوتلا هدايزكو موقايىف ريركلاو ْ

 رملاوربلادنمناكدقو #هدوج تيراو فيك نعمربقايو#اء ضم ةحامسلا تطخ- ضرالا ٠
 .ىلا يعدقل يدل وقك طبارنع ادرحماما مالكلا ىفلوط بيسب دعب دقام ركذتكو 6# اءرتم

 نيذلا نيسحنالوىلاعت هل وقىاك طب ارعمو اهفاهبيطخ ىنا دعباما تلقاذا ىلا ن وناعلا ا
 .هلوقف باذعلانم ةزافع مهنبسحتالف اولعف ملاع اودمحنا نوبحمو اوتأاع نوحرشب ظ

 و ليقف لاغيالاب بانطالا نوكيدقو ىناثلا لوعفملانع هدعبل ريركت مهنيسحنالف

 صصاهيخا ة ةينصىف ءاسنكلال وقى ةفئاملا ةدايزك اود ىنعملا مت : ةتكن دشاع تبلا '

 ةفلابلانمريخالا عا رصملاىفام نم الو## راندسأر فطعمن "ايه دادهلا ما ركض ناو# ٠
 ا
 ا

 ْ اح راو## اننا لوح شخولا نونعن ١ اك ## سقلا "”ىصالوقىف هيشنلا قيقحكو ْ

 0000 1 لا هسشست 4 ا ىلا 0 زجل

 ح ركيفا ٠ سس "اىلاردق هيبشت نم هوتأم 1 ا ظ
 موقايلاق ىلاعتهلوق لثمو رعشلاب لاغيالا صتخمال لمقو س اكلا ناش ظ

 'مالكلاماعتعم نودتهم مهب متاع اونودتهم مهوارجا مكلًاسيالنماوعبتانيلسرملااوعبتا |

 ( هنودب )



 هتف ددلإ ف

 الام ىلتسل ع طرشوا اهييغانا ترآ لد ا لل ل ا ا لدار را

 نلاعت هاوقك_راصتغنالا دراما وهو ليرتخ تاوجسوا هيقفنا نامل نك 8 هنا |
 اده ناكل ىا ىتوملا هب ملكوا ضرالا هن تعطقوا لاخلا هد تريس انآرق ناولو

 ظ لكم م عهاسلا سفن بهذيلوا فصولا هب طيحال ”ىش هنا ىلع ةلالدلل اماو نآرقلا

 ١ ةلصلافذح لسقلا اذهنمو. هرئاظنو رانلا ىلع اوفقوذاىرتولوامهلاثم نكميتهذن

 ىتح هعم فضاولا تهيب اليم ةعاضفل[ىف ةلصلا تغلب ىا ىتالاو ابتللا دعب مهلوقنم
 لعفلاوالوعفملاوا دنسملاوا هيلادنسملا فوذحماواةملكب ملكتبال ىا ةفش تنببربجيال

 الا سل وحن ىنثتسملاوا هنم ىانيتسب ركلا ربلا وحن لاخخلاوا اهعضاوم ىف ترمدقو

 تراي وحنودسالا قاري نيب ىا #دسالا ههببحو ىعارذ نيب هوحت هبلا فاخيلوا

 املو وحن الل باوجوا نبذعال ىإ رمثع لايلو رجفلاو وحن مسقلا باول نا

 نم قفنا نم مكنم ىوتسيال وحن فطعلا فرج عم بفوطعلابا نيسلا هلو السا ظ
 نيذلانم ةحرد مظعا كئلوا ليلدب لتاقو هدعب نم قفنا نموىا لتاقومفلا لبق

 | وحن هبيسرك ذ بسماما ةلج فوذحما نوكيام ىنعا ىنااثلاو * اولتاقودسب نماوقفنا

 أ دنع مكل ريخ مكلذ ىلاعتهلوق وحن سكملابوا لمفاملعف ىا لطابلا.لطبيو قلما قي
 ؛ || ريلعاو أدتبملاك ببسلاو ببسمملا ريغوا مكيلع باتف متلثتماف ىا كل باس كرا

 انضراع ىآر نماي هلوا 5

 3 هن رسأ

 ًادنتم 7-0 صوصخلا لعج نم لوق ل ىا نودهاملا عنف 1

 نولسراف هلنوأتن مكتبن اناوحن ةلج نم رثك |فوذجلا نوكأ. وا شلاثاو# فوذع أ ٠

 فسواي هللاقف ءانأف اولعفف ايؤرلا هريغتسال بفسوت ىلا ىولسراف ىأ: فنسوت

 ماقم ”ىش * ماسقبال ن امدح نيعون ىلع فذجلا نا ارعاو # نآ راف ادتل ,رئاقتوأ|

 كوبذكيناو ىلاعت هلوق وحن هيلعل دام هماقم ماش ناىناثلاو ةلثمالا نم ماك فوذحت

 فذجلامث كلبق نم لسر ترب لكنا هناق ريصاوب نزح الفئا كلبقنمهلسر تبذكد قف

 ْ ةنيمملا ركلع تمرخ وحن فوذحما نيت ىلع ضرغلا رهاظو لقعلا هيلع لدينا اما

 ىلع لقعلا لدنوا : هياذعوا هيصاىا كير ءاجووحن امجباع لقعلا لديوأ اهلوانتىا

 ناسنالانا ىلع. لقعلا لد هيف ىننتمل ىذلا نكلذف وحن نيصتلا ىلع ةداعلاو فذحلا ||

 هتدواسم ىفوا ابح اهفغشدق ىلاعت هلوقل هبحىف ريدقت لعو هبسكى عالا مالبال ْ ظ
 طظرفملا بلان ال ىناثلا تنبع ةداعلاناالا امهلمشي تح هناشىفوا اهيتفدوارت هآوَقل |

 غورشلا فوذحلا نييعتالدانمو#ةدارالا تت هاوخسد مدخل ةداعلا ف ناسنالا هيلعماليالا
 ا امهريعو ةباثكيلاو ةءارقلا نم هل ًاديم ةلمسلا تلعدام ردقبف هللا عسي وحن لعفلاىف

 21 | قافثالاو مايثلالا ءافرلاو تبسرعا ىا نينلاو هذاا نيم وفل 7

/ ١ 
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 لفكي نمو ىاىل نموهلوق

 هنوك عم بيشملانا ىنعيىل
 انمز ىل قي نا ىنع !اسعم | سع

 نال ىنع بيغيالو هب عتماو

 نم سمعا وهو توملا هسغم

 دن هعولط

 رومالا الج لحجر ىأا/
 ةين' عج اياثلاو اهفشكو
 عالط نالفلاق ةبقعلاىهو

 رومالا ىلاعمدصقاذا ايانثلا
 سأرلا نع ةمامعلا عضوو
 اوناك مهنال هتروصب عيل
 عضوب مهماثل لاوزونوُتلي

 اماو سأرلا نم ةمامعلا

 بهأتل سأرلا ىلع اهعضو

 دهن برخلا

 | ةفصوا ا/ الج لجر ىا #ىنوفرغتةمامعلا مما تم ةقاياتثلا عالط و الج نبا انا# وحن ٍ

 مل يدم صام هج نعي يسمح:

 ' نزحملا نم بانطالل ىعدا ماقم ىأو ( بابشلا ضارقناىف لوقلا ناش ) ةياآلا ىف

 ْ وياكم قيحالوهلاثمو طقف ادحاو سف ةاواسمللنا الوا معاق ناوصلل قفوتلا

 | ىكاكعلاءركذ ىذلاوهو فذخمس يلام وهؤ رصقلا زاحانابرض زاجيالا مث هلهأبالا |

 | ةلج ءزخاما فوذحملاو فذح نوكيام وهو فذخلا زاختاو: قبساك هيلع رصتقاو

» 

 ةراعتسالاىلا الوا هنم لقتنا ثح ىسأرباشىف مالكلا اذكو فطألا عيدبلا عدملا
 ةوحوا اييغ ننآرلا لمتعا خو هنه غلب | ىلا ايناثو هفرعتساك ةقيقملا نم غلبا ىهو

 بيش لغتشا فالخم نسأرلا لاعتشالا لومث .ةدافال سأرلاىلالاعتشالادانسا اهدحا

 ”انلاثو ةغلانملا ةدافال ابيشريكت اهلاثو ةزينقلا قيرطف لصقتلاو لاجالا اهناثو «ىسأز

 ا ةنيرقل ىم ظفل كرت ىلا اعبارو ىنمظعلا نهو وحن ىلع اببش ىنم سأرلا لعتشا ىلا
 ةلالد ىلا لودعلا ماها ىنعارب رقتلاةدايزلىنم رظملا نهو ىلع نارا: لهعاو: قطع

 أ (تر راصتخاىفو) هلوقتصملا اهلا راشآ ةِسْع ةددافوةبس مغ ةقبطل انههنأ مثل قعلا

 ساسالاك) برىا (وهو) لكتملا ءايو ءادنلاف رحزاتلك اهنم فدح و ىبرايهلصا نال

 مالكا ىأ( هلنيسحت هيلعءانبلا نهىونأم ردقن نأ ساسالا قح نم ىا( هقح نم ومالكلا

 ١ ردقنالاس اسالا ىرتالاكقذاخلا نا هيصفتوءراصتخايىفو هريخ أدتبم نيسحت هلوقف

 | واصتخلاب كنذآ دقف أدملا رصتخا هتيأر ىتف سايقلا كلذ ىلععنصي غيلبلا كلذك ءانبلا
 ظ 'رابتعا نأب الاؤسانهه ضملار عشتسا امو هإنيسحتلاونملا اذه ىلعمالكلا دارباف درونام

 | ريت اك( زاحنالاو) هلوشهءاوج ىلاراشاابف راصتخالا رابتعا ىفاني ةيآلاىف بانطالا
 | ريدجىا (قياخ وهاعربتن دق) كلذك تش بروهو ظاسوالا ف راغتم ىلا ةيسنلاب

 . فراعتملابسحن ٍبانطالا ذاريثك قرفامدبو ماقملا ىضتقهبسح كلذو(بانطالاماقع )

 أ فزامتلا بح زاجيالان وكيدق كلذك اطر فماليوط:هناضتقالماقملابسحم ازاحنانوكيدق
 | ماقملا بسحم بانطالا ىا ( اذهو ) اطرفم اريصقتماقملا ءاضتقال ماقملابس الي وطت

 . ىصلا مايال تدحواف#دهبشغ لكن ع تضوعتدقو# لقال تالا ضارقنا ىلع
 ا ىلع تاساغلا سمعت #لفقاملعولطلا ( رملا بسملا ماملا ) نلغ نرخلانم (و )اضوع

 ١ هيغمنال ( بيغملا غالا ) بيشملاماملا ىكعنزحملا نمو 4 بيعملاب عتم | نا ىلن مو ىبش

 | نأبءانقوم نكره نشيعلا ذايب تكول دقامل ةنمسوفنلا دنع هدك او سغاالو توملا

 ' تاتكلاىف رك د. مل .ماسقاةدع بانطالا وزاخجتالا نم لكل نا ٍلغا#هلجاعتس ةتغبايانملا

 | هللا نمو بالطال اعفن حاضيالا بحاض رئاانيفتقا انكل حاتفملا باتكىف اكسال اعبت

 | فوصونوا اهلها ىا ةيرقلا لاساو وحن فاضم اما لوالاو امم رثكاوا ةلجوا
 1 عجل عجن تجيب سول زعم

 (وحن)



 ل حل |

 0« هو

 نككيذا امهعضو بسحي بانطا ديزم اصيف نال ( سيو معن .باب) بانطالانمو |
 |( كلسم كلس عضاولا نكل ديز سكبو دز ”منلوقن نأ |مهف لاجالا ريدقت | ||

 دصقهيف رسلاو ورع الجروال>رلا سد يبودز الجر وا لح رلا من لاق ةثيح بانطالا

 بيس ىوقا ليصفنلا لبق لاجالا ذا هددرت عفديل عماسلا نهذىف نيكملاو ريرقلا |[

 اد ادعبتتسم ناكامل هوولا عن عيج نم لجرلا حدم ناوه اذه ىلا ىعادلاو كذا أ[

 اركتم هوحيؤلا عيج نم لجرلا مذ ناكامل اذكو ناصقتلاب اذوفحم ناكمالا سا نوكل ١

 | عضوم حدملاو مذلاب ركلا راص دوم و حودمم فضصو نعدوجولا رادواختالذا دج أ[ ْ

 ١ ٍبابلا اذه ىف ىا ( هتفو ) بابلا اًذهىف درا ولا بانطالا ىلا عيتحاف ددرتلاو كشلا |

 راصتخالا نيب عمجبل ( لداعتلا لصعف )باوجلا ىف( أدتبلافدح) اضيا (راصتخا) | أ

 لوقتف وهنم هنأب لاؤسلا كيلع هجوتي لجرلا منن تلقاذا كنال كلذو بانطالاو | ظ

 اهدحادحوا ةثالثنم فطل هيفف راصتخالل وه ف فذحف ديز وه ىا دز هياوجف | |

 راصتخالا اهئلاثو ردقملا لاؤسلا ىلع ءانلا اهيناثو لاجالادعب ليصفتلا نم صام ا

 (هنمو ) لصولاو لضفلا ثحابمىف قبسامف :هركاذا ىناثلا ركذيملاعاو روكذملا ظ
 ليصفتلاو لاجالا ىخوتل هلصا نع لا باب هناف ( زييقلا باب ) بانطالا نم ئا

 دصق نم رك ذامل اًسفن ديز باط كلوق ىلادنع لدعتف الثم دنز سفن  تباط هلصاو | ظ

 نال ( لاج.ا دعب ليصفت ) زييقلا بابو معن باب ىف ىا (اهسذو ) نيكقلاو ريرقتلا | ظ
 ليصفت اناث و ناوو ت1 خ دم لاي ةسدحلا مالا 5 ف3 م كاوق | ظ

 ىلاعت )هللا( لاقإلهل ل صفت ايناس فلا رك وديز بيطيىف لاجا ديزباطكلوق اذكو هلا

 وه ىذلا ( تخعش ) براي ( ماقم ابيش سأرلا .لعتشاو ىنُ مظعلا نهو ىبا 5

 نمالوا لقتنا ثبح ( ةفيطا كالا اذك ىلاعت هلوق ئىا ( ةيفو ) مالكلا لصا |

 ريرقتلا زل ليضفتلا اذه ىلا الاجا سأرلا بيشو ندبلا فءض ىلع لارا ؤ

 فرعتسامل ىندب, ماظع تهز ةةيانكيا ىهو اهنم غلبا ةثلاث ىلا.ةبترملا هذهنم ايناثو |
 ءانب ىهو ريرقتلا ىف غلبا ةعبار ىلا ةيئرملا ءذهنم اثلاثو يرضتلا نم غلبا ةيانكلانا |
 ةسماخ ىلا ةمترملا هذه نم اعبارو ىبدي ماظع تنهو انا كلوق ىا ًادتملا ىلع ةيلق 0

 ةبثرعىلا اسماخو ىبدت ماظع تنهو ىلا كلوق ىنعا ًادتملا ىلع نا لاخدا ىعو 1 1

 ىلدب نم ماظعلا تنهو ىنأ ىنءا ليصفتلا 3 م لاجاالا قيرط كولس ىهو ةست أ :

 ثح ندلاب اهصاصتخا ءامدال ندبلا طيسوت كرت ىهو ةعباس ةبترع ىلإ اسد 0

 دارفالا ىلا مظءلا عج كرت ىهو ةنماث ةبترعىلا اعباسو ندبلاب عرصتلاىلا جاتحال |||

 مالكو فيرسشلا نسكلا مظنلانم ةيب آلا ىفام لضخ اذرف ًادرف ماظفلا نضل را لو



 رض و طلنوح ىلا ىلضالا
 0 1 8 هه

 |١1 كلاثلاوءمهلوقى مازلالابهيلع لولدمو ةي آلاف هيح

 ||| لتقلاكهل ىعدا نوكي لب لدتقلا تنال لتق دجو.ذا مهلوق نود ةينآلاىف دارطالا
 |[ براقتلاعم را ركتلانع ةي الاول عبارلاو ءصاصقللادجو ىلع ناك اذادرطي امناو لَظ
 ةعاص ىلع اهلاقشانيماخلاو هردصلا ىلع زمتلا درع للا نع نيعناملا ىنعملا داحتاو

 لتقلا ظفل نم هركياع ةيآلا ولخ سداسلاو«ةويحلاو صاصقلا نيب داضتلل قابطلا

 ]| فارظالاف حرجلا مكحل اهلومش نماثلاو «فاقلاةلقلق راركت نعاهولخ عباسلا و«

 | هل اعبنم ”ىثلا ضيقن لعج هيفف ةويحلا فرظ صاصقلال مج اف ةغلابملا عساتلاو»

 || هيلع اوناكاع هعنمل ميظعتل ةوبحلا ريكتت رشاعلاوء«هتاوفنمنمأيف هب طيح هناك ريصبف
 | ةيآلافىفقلعتمزيدقت نارمثع ىداخلاوءاهل ةلصاخلا ةيعونلاوا دحاون ةعاج لتقنم

 مهلوقفدبالو رصقلا زاحنا ليبقنم ةيآآلاف ىنعملايف هلريثأتال ةيظفلةدعاق ةياعر درحل
 | زاحيا ليبق نموهف هكرتنم لتقل ىننا لتقلا ىا ىنعملا بسحب ربتعم ظفل ريدقتن م
 ]| بابسالاىلآو تنم ظفلتلاف لقثلا بح واع ةي آلاولخ رمثع ىناثلاو«هرايتعاب فدحلا

 || (هلوقو )هلوقفسيلام ةسالسو ظفللا ةبوذعنم ةيآآلا ىنفف مهلوقىف ةعقاولا ةفيفملا
 نيرئاضلا نيلاضلل ىده ىنءملا ذا زاجملا لع لج-نا ( نيقتملل ىده ) زاحيالا ف ىلاعت

 ةهجدعب نسحلا تاهجنم ( هيفو):لاضالنوكياعا ىدهلانال لالضاادعب .ىوقتلا ىلا
 نورئاصلا نولاضلاىعسهناؤ ( ازاحديلالؤيام مسابىشلاةيعست) امدح ناهجو زاحجالا

 ىلاعت هلوقك روك ذملا ةقالعلا دوجودنع درطم عياش اذهو ازا نيقتملاب ىوقتلاىلا
 1 ربدصت ) امهيناث ( و )دبلس هلفالشق لتقنم مالسلاهملع هلوقو ار رصعا ىاراىبا

 أ رانلا ترهزنم امهةارشال كلذ امس نارعلآو ةرقبلاةروس ىنعي ( نيوارهزلا ىلوا
 ضارعالاونوقتملاهو ( ءايلوالاركذب) تردص تلاةرقبلاةروسامهيلوابداراو تءاضا

 فالتخاو ضرالاو تاوعسلا قلخ ىفنا ىلاعت هلوقك بانطالاو ) نيلاضلا رك ذ نع

 ءاهسلا مهلا لزناامو سانلا عفنباع رحملا فئرحت ىتلاكلفلاو ىهو( ةي آلارابلاو لبللا

 ناحمسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لكنم اهيفثبواهتومدعب ضرالا هءابحأف ءامنم
 الذ, ) روك ذملا ليصفتلا ركذ اعناو نولقعيموقل تايآلا ضرالاو ءامسلا نيب رخسملا |

 دوجو ىلع ةلاد ءالقعال تايآل ( هبفرط ىواسيتعم نكمملك عوقوىفنا )لوقي( نانم
 || ةيآل ملاعلا قلخيف نانم الدب لوقنا صملل ىلؤالاو هتينادحوو هتاذإ بجاولا
 | ]| ضارقتناىلا انرقفانرق نيلقثلا نم ( ةفاكلاعم باطخلا ذا )بانطالاراتخااماو ءالقعلل

 عناصلا ىلع لالدتسالاو رظنلا باب ىف ( رصقملاو ىغلاو ىذلا مهيفو ) ايندلا
 ىا (هنمو )فئاوطلانم لكم بلعتت ثروملا بانطالا ماقملا ىضتقاف هيف (ىوقلاو )
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 : در مال 900 ال لاق نم مهنموال هش راما ىندع :طسولانمالىدرلاوديلا نيب ىاطسو 'ىث مهلوقنمانههطسو أأو 5

 بسحامهريغو زاحيالاو بانطالابسحن مذإا 0 ونا كيلع# ١61/9 ىنخالوءانرك ذاملمذبالو ةيعضو تالالد
 ايازملاو صاوملا ىلعلاقشالا 1
 زوجفامءلعلاقشالا مدعو فيرمتونامهرادقم نيس نيبام قرقإلا تاانخآلا اسس قسرا اسمو وا 0 ا

 ىعارم غيلب ظفل ن وكينا || فرصلا قيقحملا كرتىلا امهنديعتىفريصملابجوف ءالعلا ضعب امهقرشن ملناو. امموهقم |!
 ايازملاو صاوخلا عيج هيف || سانلانم 4 ( طاسوالا فراعتم ىلا امهبسذنلف )ةلمثا ىف امهزيع ىف رع سما ىلع ءانبلاو | َ

 لاخلا هيضتقنال قباطمريغ || عون مهفراعتمىا (هناو ) ةماهفالو ىعالو ةغالب الو ةحاصف مهل سيل نيذلا مهو |
 الثم بانطالاوازاحالانم | ىضتقملامهتقباطمنييعرملا باتطالاو زاحنالا ف فلكتتلا مدعل 7( حدعال )مالكلانم ١
 دنا امهبسحامومذمنوكيف ١] نإ قذمالو مهايندوا مهنيد رومانم مهدوصقم وفاعتابفاو هنوكل ( مذيالو ) لاخلا |
 امهبسحباحودمنوكينازوح | ليقام دربالف اصخش امولعم نكيملنا نامون مولعمنآلا تفرغ ا طاسوالا فراعتم |
 ةيداتدارملا نع ريبعتلا قرط نم لوبقملا لاق نأ برقالاذ ةلاهج ىلادز هيلع ءانبلانا 6

 لالخ الا نع فاوب,زرتحاو ةدافل هيلع ديازوا فاودنع صقانوا هلوأسم فب هِلَصا

 درف طاسوالا فزامتم ةنسب ىنملا لصانع ريبعتلانا ىحالو ليوطتلانع ةدْئاَفلَو

 مكحيساريضقلاو ليوطلا نيب ةطساولانا ةلمابو ركحت ىناثلا نود ةلاهجمملا لوالا
 ىف ٠ مهلئاق لاق ىتح لاجالا قيرطب هفصو نكيملناو هرادقع فرعلاو قوذلا |

 ( امهلو) ءابقزلا ةفيخ ظحالملا» ىحو# ةراثولاوطلابطخلا,نومري# ءاغلبلا فصو
 فراعتمىلا ةبسنلاب ظفللا ليلق زيجو نم ( ىصحتال بنارم)بانطالاوزاحمنالل ىا | ١
 ىلا ةبسنلاب ظفللا ريثك بتطم نمو رضحتت داكتال بتاع ىلا زح وامثهنمز زحواوطاس والا 0|

2-00 

 ١ ماقملا ) بانطالاوزاحالاىا (اذداص اذاو ) 5 رصحمت داكتال بتاسح ىلا فراعتملا (
 | ماقملا فداصيملناوىا ( الاو ) احودم ا دوم هاريصو ( مالكلا انسح ) امهل بسانملا

 بانطالاو) اريضقتو (ايعزاجيالاراص) ا ١ رضقتلازاحماىا ( زاخيالاف ) اليوطتو(اراثك
  1نعةيوق ةرح م صاصقلا ذا( 5 ةوح صاصقلاىف يلاعت هلوقك) فدا زاحازود

 ٍ! | ماود تؤملا ببس عافتراو سائلا نع لتقلا هببسب عفتراف .لتقلا لع سانلا مادقا

 ِصاضقلا ةيعرشىف هل لخدمال هنال كلو ركذب اماو ةقباسلا ةويحلل 5

  1اوناكو لتقلل ىنالتقلا ىنعملا ادهىف مهدنع مالكزحو ا ناك ةصاخ ةمالاىلع نانتمالل

 1 ١ | نككذاىنعملا اذهىف مهدنع لمعتسم مالك ز جوا دارملا لبق زاجيالا ف لثملا هبزوب رضي

 | ىف ىلاعت هلوقىا ( اذهو) لتقلا نب لتقلا لاق نالثم هتمزجوأب ىنعملا اذه ءادا
  | 0هزاحيااما لضفاؤ تقلل فنا لتقلا بولا لوقنمىا ( هنمز>وأ) ة ةومح صاصقلا

  1ةظوفلملا هفورح نالفاضيا هفورح ةلقلو تسرهلوقو تالك عبرا اهنال هناك ةلقلف ا

  8 3نودةرابعلاب قلعشاعا زاحتالا ذاةبوتكملابةربعالو ةرثع ىدحا الصوو افقو ةتباثلا

 ] لتقل قنا لتقلا فورحو ةرشغفالاو افرح ةويحىف ْنيونتلا دبتعا اذا اذه ةباتكلا

 | دوصقملانا 010 لا لوالا رقاب هودطولا هاضفاماو مشع ةبدا
 1 1 حبو ديو ب بس

 صاوخلا تسع امومدمو

 . مالكلا قايس نا ىلوالاف
 زاجيالا ىلا ةبسنلاب انهه
 نوكيو طقف بانطالاو

 امهبسحانهه مذلاو حدملا
 بسحم مذلاو ح دملاذاطقف

 . قه حاضيالا بحاص هلئاق“
 ظحاجلا ىلاتيبلا اذه بسن *

 ع

 ردصملا ىلع بصن ىحوداوق#
 ظحالملاىحو نوحوب ىا
 مما دارملاو نوريشب, ىعع

 احر دوصقملا ىلا وّسصرب

 دارفاالا هكردب ال ايفخ

 نم لعرب اهيبشت ءايك ذالا
 ةهدعرخ وع هنودغ ظحالي
 مم ءابقرلا ةفيخ
 هدام نا مهون نم مهنمو 2

 زاحالا ماسقا وه بتارملا نم

 فدحلا زاحياك بانطالاو

 :امهلاثماو رصقلا زاجناو

 بانطالا ماسقا اذكو
 ريغو ماه الا دعب حاضي الا نم
 هركذامزنا قالو كلذ



١ #359 

 | نآرقلا ىف ( ريثك) هيلا مالكلا بايصنال (لوقلا ريدقتو) هلوقب هتابثاىلا جاتحا
 مهب رمتم سانا 'لكلعدق) ىلاعت هلوق لوقلا هيف ردقامت ىا (هنم) اضيا هريغىفلب

 | برضا لاشوا اولكانلقو رجلا كاصعب برضا انلقو ىا ( اوبريشاو اولك
 انلق ىا ( اوذدخ روطلا مكقوف اضفرو ) ىلاعت هلوقو ولك نيلئاق رجا ىسوماي
 (ىنمماما ) نيتلما نيب ( طبارال نأبإل نبابتلا نوكي ( ةراتو ) اوذخ نيلئاقوا اوذخ

 ارخآ ثيدح ةئثب كرطاخىف عقبو ثيدح ىف نوكتاك الصاةعماج ةهجامهنيب نوكيالنأب
 | تيك هناشباتكهناوه.وبيس باتك (ؤرقب نالفىرهوج لوقناك ) امدجوبامهني عماجال
 اعاخ كلنا ) رهاوجلاةِهتب فرأع ىرهوجعم كثيدحنا ببسب ( ركذتت مث) تيكو
 لصفتفهموقتل ( هكيرا لهف ) هت فىعاال ( متاخىل ) ىرهوجلل ( لوقتهعوقت ديرت
 ةيدح ىف تنك اذا كنا كلذو ىنعمىلع فطع (اقايساماو)لوالا نع ىناثلا ثيدحلا

 ١ : هوت بطاخلا هريخت نا د رث اقلطمال قايسلا بسحدنع ىنحا ثيدحكعمو متدقو

 كاسلحم لها عم تنك اذا الثمدتع كماقمدعبلديلا تفتلتال كنال ماج امهنب ناكناو

 ىكاخ لوقتو وكُشتتناو همذ.نم مهنمو هعاخ حدعنم مهنه متاوملا ركذب الوغشم
 | لوقتف ءانعلا' نمدنم قليامو كفخن قيض كنهذ ىلا قيسي اذه تلق امكف قرن
 ةدضل | عماج ىلا تفتلتالو فانا رك دنع متاوف ارك ذماقموبنل اذهل يصفتف لعا فيكق يض

 طق نونمؤيال ( مهرذنت ملءامهترذنأ مهيلع ءاوس اورفك نيذلانا ) ىلاعتهلوق (وحن)
 ءالواوهلوقىلا نونمؤي نينلاوهو (هلبقامو رافكل لاح ناببلهنال ) هلبقاع نيذلانا
 مش اذهتواضيادبف اروك دمناكناو ( نينمؤملانود باتكلا لاح ناببل ) نوحنفملا ره
 ةاءتم نونم وي نيذلا لمجاذا اذه نيرفاكل نيبو نينمؤملانيب داضتلا عماج ىلا تفتليالو
 ىف هنكل ظفللا ىف أدتبم ناكناو هناف اذانيتسا نونمؤي نيذلالعج اذااماو نيقتملاب
 2وهدعبام نيب وهني داضتلا لص ىتخ نينم ّوملل ةفصنوكيالو ىنعملاىف هلدفص ونيقتملا

 لعكئاواةلوقوأ دمك ل الزنااع نونم وي نيذلا نوكين ا لمتحن لبق ناذبماكفطعلا أ
 أسفلاناو معن نا راربالانا ىلاعت هلوق ريظن اورفك نيذلاناة لج هيلع فطءيو هربخ
 كل! لاح ناببل ةقوسمةرناثل او باتكلا لاج ناببل ةقوسم حىلو الا ةئأج | نوكينلق ميج ىنل

 :اثلاعونلا98بولطلانم مترك ذامتش الف بولسالاو ضرغل !قامزخ نانيابتتفاعطق |

 زاببسن ) نارما هن امهو بانطالاو زاحيالا ىف لوالا نوناقلان م عبارلا نفلانه ا

 هت اذهلو ردقموا ققعرخآ مالكىلا سايقلابام فضوباعا مالكلانا ةرورض |
 كلارست.الف اذكهوهنمزج وأ ىلاةبسنلابليوطو ليوطولا ةيسنلايزيجو مالك لكذا
 |(! ©0لنادنم مزايال نكلو ةقبقح زاحاالو هيف بانطاال مالكد جوبالذا اقيقحت اميف
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 د

 (فيرعت )
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 هللا ىخر ىلعنب ديز ةءارق وهاك لومفلل ىنبملا ظفلب ريشبو تدعالبقدن كف ريغ
 نينموملارسشبو نيرفاكلا رذنا ليقدن "اكس مالا ىنعع نيرفاكلل تدعا هلوقنوكبوأ امنع
 لاق ثيح فاشكلا فاك (اوقتاف ىلع افطع) اذه (دعو) حاتفملا ىلع دئاز ةجولا اذهو

 متنجام ةبوقع اورذحا ميت ىناي لوقتاك اوقتاف هلوق ىلع فوطعم وه لوقت نا كو
 نيدنسملا نيب لباقتلا راتعابةعما+اةهجلا ريتعادن "اك مهيل|ناسحاب دساىنالف ايرع

 ضرتعاونيركملاو ىنلاىنعا املا دنسملانيب اذكو ىنعملابس<زاذنالاو ريشبتلا ىف

 حيرصت ريغ نه نيبطاخل نيسانيب فطعلا مزليذا اعفن ىدحال متركذ ذامنأبال و

 ىلع هفطع مديالف طرشلا كلذنع اببسم رمشب هلوق سدلو اولعفت مناف هلوقل ءازع
 مزايبال هناي ىناثلانعسنحاو “ ىج ساو رخآ اهحو حاتفملا بحاص راتخا ادهلو هلازع

 ملن را ىا هنع انسم هرابتعا ةح همضكي لب هنود هعانتما طرعشلا ءازجسف هلوخد نع

 قمسا هب نمآ نمو باقعلا بحوتسا رفكنف رهظاذاو زاحعالا رهظ ىدغلا اولع

 ناوهو رخآ هجوبو نينمؤملا ريشبتو نيرفاكلا فيوخن ىعدتسي كلذ لكو تت
 رمشب و مهقاف مكئادعا لاح نسح نم مكظيةبام اوشاو رانلااوقناو اولعشت للناف ىاثلا ىف

 انههو فاك طي رلا نم ردقلا اذهو مهظيععم اضيا هسفنو دوصقمريشتلا نال ه هما

 (هنا) كاكسلا دنع (رهظالاو) ةماقملا اذهىف اهؤاصقتسا نكعال فياطاو ت
 ءاشنالا طع نم نوكف مكبر اودبعا (سانلاامااي لبق ارذقم لقىلع) فاطع رمش

 لوقلازيح ىف لخدي ملنا اندبعىلع انازئامم بيرو مكن او هلوقناهملعدرواوهلثن 4
 ]روم امتاسلللا ناكل خد ناو , ىلعلزناع ح رهاظلا ىضتقم نالمالكلا مظن :نلا

 مالكلا ىنعم 3 ةيدات دوام بيحاو رهاظ ءةاسفوي الا بيرو متتكناو لوقت '

 ةياكملا ةَشرط ىلع هغيلش رومامولا لعلزئام بيرو مكن او لوقب ناك هب قيلت

 ازا ىنعملابوا ظفللاب قلعت نااما ردقملا لوقلانامث نآرملاىف ريثك هلدمو ىلاعت هللان

 هقلعت اماو انهه اضيأ زاحلا موع مالو زاحلاو ةقيقلا نيبعج اعم املك ىلع هاج
 ىنعملااذه لبق اذكه نوكي ىنعملانا مث ىناثلا نيعتفانهه بسانم ريغف ةقيقح ناكناو ظْفل

 اهنوكمم اهنالةياكلا قيرطب مالكلا اذهوا لاقينا بسانبالو هيدؤينمل ب ةيسانمترا ْ
 اودبعاس انلا اهياايهلوق بسانبال نآرقلا عيجسف ةيراج اهن وكل ةيآآلا هذه 'إ

 دحماي لق ىا اوقتاذ لبق اردقم لقىلع اذوطعم نوكيا ا/زوحي لبق هيلع ٠ 9 5 ا
 "يما

 روهشم ريع انهه لوقلا ريدقتن اك املو اونمآ نيذلارشو رانلل م دانعلا او

/ 

1 
1 
1 

 الا

 قف نص رش هلوقناف (نيرفاكلل تدعا) رايح سانلا اهدوقو ىلا رانلا اوقن 09

 ا اوشاذ ناب انانو مهضعل دنع( اح ريعلب مي روك دملا لاثملا ىف هب حوصام ادن

 ةصقلا فطعنرم هنأأهنم 9 ١

 فاططعلايدّتعملا نالةصقلا ىلع

 نينمؤملا باوت عومم وه

 م05 لع فوطسس وهف
 هتققح م نب رفاكلا باقع

 ىلع فوطعم هنا اهنمو
 ثدعادعب اردقم مهردنأف

 اوزاتماو هلوق ةقيرط ىلع

 ىلع افطع نوكيا اهنمو
 بير ىف منك ناو هلوق

 رذنا ىا ليوأتلاب ةيالا
 نيقفاوملا رشبو نيدناعملا

 . هلوقلمجننيلصفم امهن وكل
 د مكبر اودبعاسانلااهمااب ]|

 هرك ذرخآ هجوانههو / ظ

 وهو ىدرب راجلا لضافلا
 لق ىلع فوطعمرشب ونا
 اولعفتلنالبق | ردقم نكل

 اذهولبقسانلاابساايلبقال
 هنال كاكسل امرك ذاممب سنا

 او اوسراب سالااضياو وبرقا

 0 هللا ا لالا

 ىلوا لوسرلا زعم نامو |

 2 هريع نه
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 ىلاعت هلوق (وحن) هتلازا مانقم ماقملاو ًافخ عون قباسلا مالكلاىف ناكاذا كلذو

 لاقلصف ىلببال كلمو (دلخلا ةرجش ىلع كلدأله مدآاي لاق ناطيشلا هيلا سوسوف
 1 رركي ىنخمالكب ملكتلا وه ةسوسولا نال .هلاريسفتواناس هنوكل سوسونع
 هلوق (وحن دبك أتلا) دصقن نإب(وا) مدا اي لاق هلوش هلازاف ًافخ عون هبفو رشىلاهن

 ةنازو نوكل هنف بيرالفلصفااو (نيقتلل ىده هنف ٍبيرال باتكلا كلذ) ىلاعت

 ئ اراشالا,هىظعت نآرقلا نع ةحاس دسمنال ةسفن ةفلخلا ءاحىف هسفننازو ةيآلاىف

 ءدعلا ةلزنم نآرقلا ريغ ليزنتب راصختالا ىلع لادلا باتكلا فيرعتو كلذ هلوَش

 ئ وش كلذ ليزا الصا هموهفمل قيقحنال انازج قليامم داو عماسلا دنع لتحالمل

 ش اماودسفنب كلذ ليزا وهسلاو ةفلاملاو زوجملا لقحاامل ةقلخلا ”ىح ناك هم بيرال

 مواحملا نمو ليزتتلا ناش مظل اناس ناكامل هإبقامزالف نيقتلل ىدهىلاعت هلوقىف لصفلا
 (اوق ناكو ةيادهلا ىف 0-0 لامكلا تاحردىف توافتناعا ةيواعسلا ىتكلا نا
 (و) هنع لصفف ديكأتا ةلزنم هنم لزت ما هجو ىلع ىنعملا اذهل اررقم نيقتلل ىده

 هفرطوا دانسالا ىلا عجرب سمالاما عاطقتالا لاكو نيتلخا نيب (ناانتل اما) لصفلا

 ءاط) نيتلجلا فالتخال 5 اا نيابتانوكي (ةراتف) هلوقب لوالاىلا راشاو
 لا رقتنا *يذاكىوهلا ىف ىنالاةدق + هلوقك ) امعفالتخالا ليز اممدععم (اربخو

 لوقنم مقتنا ن زوكي نأ ىلع اذه ربخ هلبقامو )ءاعد هنالهلبقامم مقتنا لصف(بذاكل ا نم

 يح عاشلاناالا بذاكى وهلا ىف تنا هزيدقتو بذاكىوهلاىف ىنا لثمو ب وحلا

 ,2:1 ناكاذا اماو بذاكلانم هللا مقتنا ب وو لوقبمث هسفن 5 ةرابعب هبيبح مالك نعم

 © [يذاككنابينحلا لاق ذئتيح مالكلا ريدقتذا هددصب نحنامم نوكيالف ىعاشلا لوقنه
 هانساف بذاك كنا ىنعي بذاكلا نم هللا مقتنا هلتلقو ىعاشلا لوقو ةحمنا ىوعدو ا

 : :ا)ابلطال اريخ هلعج مقنلا ف تلق ريدقتنا ىنحالو كنم هللا مقتنبف بذكلا ىلا ىحم

 ريا ىنعم باطلاوا بلطلا ىنعم ريا نما نأب ( رخالا ىنعم امهدحا نوضتي نإ

 افالخ واةهوواةيلقع ةعماج ةهج نم امم فالتخالا ليزء امىلع مالكلا لاقتشال
 ءاسحا نيدلاولابو هللاالا نودنعتال لمار سا ىت قائيم انذخا ذاورلاغت هلوق (وحن) |

 أومع ىن نودستال هلوق ناف (انسح سانلل اولوقو) نيك اسملاو ىاتلاو ىبرقلاىذو
 ”/[هللاباطخ وه قاثيملا ذخا نال كرتلاوا لعفلاب فلكتلا وه قاثيملا ذخا نال ىهنلا

 "ام لك نوكل نودبعتالىلع اولوقو هلوق فطءف ىهنلاوا ىمالاب قلعتي وهو ىلاعت
 ّ هلوق و لمتارسا ىج عم اميف باطخلا نالدبلا دنسملا ىف داحنالاعم ءاشنالا ىنمع

 امقن ناو اولعشت مناف (هلوةدعب اونمآ نيذلارشبو) ىرخالا ىنعم امهيدحا نيمخت ىف

 5 |(ا05:) 0

 .١ يصيصصمسا امم تسد ا
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 كيلا لزئااع نوئمؤي نيذلاو نوقفني مهانقز راهو ةولصلا نويقيو ( نقلا نونمؤي

 مهب ر نم ') ىده ىلع كئلوا ( ىل اعنهلوق ) وا )نونقوي ا لزنا امو

 ىلوالا فاما فانيتسا رابتعا اهلبق ىتلاوةيالا هذهىف نكي هنا اعاونوحفملا ممكلواو واو

 ههنك هنتكيال ىدهب نوز "افلا نوقتملا نم وه لاؤس لعداتمع لدي نيقتلل ىدهنا ىلع ءانبف 1

 نيقتلل نا ركذامل هنالف ةيناثلاىفاماو نونمؤي نيذلامهىا نونهؤي نيذلا هاوقبباحأف

 هلبقنم ءايبنالا رئاسو دج ىلع لزئااعو بيغلاب , ناجالا هقسوودهنك تكي ودع

 لع هالعع مالكلا كلذ لد ةرخالاب ناشالاو هللاهقز رام قافنالابو ةالصلا ةماقا

 || هير اوصتخا ةروكذملا تافصلاب نيفوصومللا نيتلاموه لاؤم دا
 الج وذاحاع عالتلاوىدبلا اوذوشنا ميسا دعتسم ريع نيفوصوملا كئلوااب

 مهيطعيو هللا مهيدهي نانا رجلا مهلاعاو مهدئاقع هده نذلا ىنعي مهادعنم نو

 اهركذعسيالو ريسافتلا بتكىف ةروكذم ةببحع فئاطاو رخأ هوحو انههو حالفلا

 عطقىا(لصفلاو) لامزلاو ىصحلا هبىصخحالو لايكملاب ردقال رحلا ذا رمت

 ىلع“ ثلا فطع ةوقىفنوكي ذئنحف امهنيب (داحتاللاما) ىرخالانع نيتلا ى ىدع

 رومال داحتالانامث نونلاو بضلا نيبعملا ةوقىف نوكي ذئنيحف ام (نياتاوا) دف

 (دوضقملابىفوا) لدبلا مظنىا (همنننال) ىلوالانف (لدبلا)ةيناثلاةلجخاب (دص "1
 ةيعشلاودوصقإ !فوا [راهظاىادوضقللؤوأ رهظ»ي نال مسنلا ضعب ىو ةهئم لدبملانم ْن

 عم ه.فاو ريغكو ا دارملا ما فاو ريع قباسلا نوكيايف كاذو”دوصةملا,ىفواىلو

 كرتنا لبق ًاعيظفوا اب رغ هنوكلواهتاذإ  ابولطم هنوكل هناشب ءانتعا ماقم ماقملا 1

 لاقام لثماولاة) لب( ىلاصت هلوقك ) اهسفنال عباوتلا مكحىف اهناف لخلااماو ةيقيقمل

 اعانتم اذه اولاق- لصف نوثوعبمل انما اماظعو بارت انكو (انتم اذ'أ .اولاق نولوا١

 0-0 نولوالا لاقام نال لوالانم دوصقملاب ىفوا هوك لدلا دصقتل هل ١

 نايبب ىفوا هنال هنم لدب انتم اذه"ا ةلوقف ؟لاوقالا كلتنم دارب لوقا ىردال وا

 لأسي نا عماسلل كرحب لوالا لمحلا نال فانيتسالا ىلع للا انهه ذوجيو ل لون 1

 ةماقا"ةهارك راهظاىنعا هدوضقم راهظاب افاو ناكناو لحرا ءاوقفياطسم رهب ره
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 | لدتلا ىف داحتالاف نيتلج نيب :ىرحنالف ةفصلااماو ديكأتلا ونانلا فاطعو لدبلا ةث ثا

 ْش عباوتلاو درفملاف كلذ ناب باوهلاو داحتالل ال حرطلا مكح قهنوكل .لدبل اف

 ١ رسلا ىف نكفالاو#اندنع نميقتاللحرا هالوقا#ىعاشلالوقلدبلاةلثما نمو اولا

 | ىنعملاكلذىف احرص هنوكل نّيقتال هلوقف مازتلالاب ةيلعلدب ةياتك هنوكلا ظ
 (ناسلا)ةمناثلا ةلط اب دصش ناب (واز لصف هنم الدب ناكف دوصقملا ةيدأت

 س--جحح

 1 ل تيا ءايادد

 نم مهنع لقنام نولوالا |
 وه اك حلا انتم اننا مهلوق
 ناولتكا لد. ناكر هاظلا

 لدي ناكدنم اوهام هيدي را
 ىلع لمعلا هج والف ضعبلا
 3 لاقشالا

 عفدمال غلب اةيانكلنوكواع
 حمرصتلا ف حوضولارابتعا
 ماقهالوضولا ماقمماقملا ذا

 ل ةيغابالا



 ةلعليزنتلا نا لصاحلاو 8

 كإةتنمدحاو لك و لصفلل
 مزاللاو ليزلةلع رومالا

 لصفلاةلعليزنتلا نوك نم
 هنودن لصفلا دوال نا

 نع مزاللا اذكو هسكعال

 ةلعةروك دملار ومالا نوك

 ليزتتلا دوجو مدعليزنتلل
 لاكشا الف دسكعال هنودن
 مم العا

 _ هو
| لابد ذ ةيظف ناك ىلس ىلع يح املذا فائدسالا' لصفلا اذه: لدتخو' 1

 

 ظ

 ظ

 كنرشتلا ردحام قيسلب هبف كيرسشتلا نسم قبسيملناوىا ( الاو )اهل هنظ

 مهنيطايشى لا اولخ اذاو ىلاعتهلوق (وحن)انوجو ل صفلا ىلا راصيفىا ( ابوجوق ) هيف
 | اهفطع ىفذا ةللا هذه لصف ( مبئزهتسي هللا ) نؤزهتسم نحناعا مكعمانا اولاق

 نحن انا هلوقىلغوا مكعمانا هلوقىلع تفطعول اهنال اعنام ةقباسلا للا نم ”ىش

 تصتخالاولاةىلع:تفطعولو كاذك سيلو نيقفانملالوقم ةلج نمت رراصل نؤزوسم
 |ءاوس رقم مهلذخ ناىا مهب هللا ءازهتسانا لاخلاواولخاذا وهو مدقملا فرطلاب

 !فوقولادعب لاؤس ةنظم ناكذا فانيتسالل لصفلا لمتحو الوا مهنيطابش عم اولخ

 أ اذهل اباوح فتأتسيف مهلاح ىقعو مهما ريصمام لاقي نَأب نيقفانملالاح ةناكح ىلع

 مالكلا عطقل ( اعطق ىمس ) ايوجووا اطانتحا لصفلانم عونلا ( ادهو ) لاؤسلا

 (١ ردقملاؤسنع با 3 زىاثلا مال (ىونيذا) نيهج ولان“ «قاثا 0

 . هلاؤسنع ب
 1 عماسلا لكتملا هناا (هسننتلا) هلوش اهيلاراشا ةفيطا تاهجلالا هلاراضيال نا
 كمالك ىنغيل ىلا ( ىنغنلوا ) هناكذ رادقموهتنطف كلذ ربتحعل لاؤسلا ىلعىا ( هيلع) |

 ١ ىعملاو باطما ةغبصب ىنغتلوا محلا ضءيىفو حيرصلا لاؤسلا نعىا( هنع ) عماشلا
 ' غماسلانمىا (هنه) تنا ( عمست الثلوا ) هلوقنم ”ىجعسامل هتقباطمل ىلوا اذهو رهاظ

 | ةمالكمعستال ناب هلاضغبوا كنغ لأسي. نالالها' سيل .هنأبدل اريقحم الصا ائيشوا لاؤسلا
 |كقوشاوا ماقملا قيضل لاؤسلا دنع ( همالكب كمالك) تنا ( عطقت الئلوا ) ادنا
 ” ىقيطاخالو ىلاعت هلوقك س الا ليوهتو لئاقلا ناش مظءتلوا ملكتلا ىلا كطاشنو

 'ركديالنا ىتبنيفدحولا اذهىف لخاد ثلاثلا هجولا لبق نوقرغم مهنا اول نيذلافف

 'مالكلا لاخّىلاوا بطاخلا لاحرملا عجرب نااما بطاخملا تاكساىف ماقملاىضتقم لوقا

 اظفللا لملقت دصقلاو ( راصتخاللوا ) عبارلاوه ىباثلاو ثلاثلاوه لوالاو ملكتملاو

 اةاصاج لالا هجولا ادغام تلقناف فطاعلا كرتب لاؤسلا ريدقتوهو ىنعملا ريثكتىلا

 |ليزننا ىضتقم كلذ نأب ببجا عطقلل ايضتقم لمحبي فيكفاضيا فطغلا ريدقت ىلع
 أف طملاكرتلال هلاباوج ةلوصفملا ةلخا لعج ىلا دصقلاو عقاولا ةلزنم ىوحفلاب لاؤسلا
 ادارملا ناب بيحا ليزنتلا مدع ريدقت ىلع هدوحتو مزلتسي فطعلاب هدوجو تاق ناف

 | مالك ركج ىف هلعجم لصولا كرت نال ( افانيتسا ىعس ) لصفلانم عرنلاب (اذهو )
 انيذنلا) نيقتملا ىدج ىلامتهلوق( وخن ) ةفنأتسملاو فانيتسالانبب قرغالدقو فتات

 | ( نونمؤي)



 ار

 بارمحمسالو ) طسنلا نموهو بصنلا نم بعصا عفرلا ذاةدام نوهالا ىلا بمصالا نم ظ

 نيتيفرظوا نيتيطرشوانيتيلعفوا نيتيمسا امهنوككل صولا ىفنيتلخلانيب .( بسسانتلا |
 ءاتشالا هده نيتلجلا نيب ىا( امهنيب فااخنال ( نيلبقتسمو| نيبص ام نيّتلعف امهنوكو |

 ىلوا ىنعملا ةياعر نال ىظفللابسانتلا ىعارب الف امهنيب فلاخلا ىضتقي (ض رغلالا) ظ

 مدع درج ىف نكل ىلاعت هل وق ( وحن ) ةيمسالا ةروصوىف زريتن ىرخالاف ( تايث) ١

 متنا ما مهومت وعدا مكيلع ءاوس ) لصولا نود تابثلاو ددجتلا ةظحالمل بساتتلا ظ

 مهيلع ركتوكس رارقساو ةظف ةظلح مهايا ركئامد ددحت مكيلع ءاوسىا 5 نوتماص
 نوعدب اوناكلب ءاليلا لوزن دنع مانضالا ةوعدزع توكسلا ةرقسملا مهتداع ناكو ا

 مهاربا ةصقنعةياكح ىلاغتهلوق (وحنو)ةيناثلا ةلمجا ىف تابثلا ظحول كلذلف ىلاعتمتلا |
 ماقحلاب انتثحا ) اولاق نيبم لالضيف ؟ٌؤانآو متكدقلل | هموقو هبباعم مالسلا هيلع ا

 ما كنه هعمسايفديحوتلاوهو قلاب نايتالا اندنع تثدحا ىنعملا ( نيرعاللا نمتنا ا
 ناىلوالا ةلاىف ددهعلاب اوداراو ىبصلا مايا ديه بمللانم هيلع تنك اه ل 0
 اريقحم تعللا نم ةروسملا هنداعىلع هنا ةيناثلاو تاشابو عرتخ كد سا ديحوتلا | ]

 اهنوتحمم ثمحح ةمترلاف مهنودوه داج- ةدابعو ماب دلت ىف مهلالض ملام

 ىا داسيا لهجلانم هتلابذوعن اهتود مههابجو مههوجو نورفعي مث مهيدنأب ا

 ايلط نيتلخلا داما نم ( لاخلا هدهىف ) واولاب.فطعلا كرت ( لصفلاى لا ) عجري | ظ
 ( كيرشتلاردحب قباس )مالك ( دوجو لوالا#نيهحول ) امهنيب طابترا اال ا

 (قيسناف)واولاب تفطعلا كرتيف هللصاحلا هبكح ىف ىا ( هيف ) هعم ىناثلا كيرمشتىا |
 (هيف ) هعم ىناثلا كءرسشتىا ( كيرمشتلا نسحهسي ) قباسلا كلذعم ( رخآ ) مالك 4
 زارتحالاو طابتحالل لصفلاىلا راصيفىا ( اطابتجاف ) رخآآلا قباسلا مح فد (ئأ |
 سعاشلالوق ( وحن ) هيكح ىف دكيرمشت ديرتالام لع فطعهناىلا مهولا بهذي . نانع ]
 لعاهارا فطعنا قالو ( ميت لالضلاىف اهاراالدب ءاهب ىنبا ىتا ىلس نظت 5

 م ٠ اهابا عاشلا نظو هلال ىعسو اهكرتي هنا را نأ نوه عنامالذأ منت نمل ظنا

 اعفدهاصف ىنبا ىلع ذئنيح اهارا فطع لمتحا ا نكل نظلارادم ببس لالضلا ىف 1
 طاف لن ىلا هش نيم ىللالع يني نيا للا 1!

 ظ بيترتاماو ليدقلابيترت صلاعارب مل عقاولا يسم ل ظ

 ا اسردتوالزنالال عقرالا ماج ردت ضرالاولابجاواعسلاركت اها 2 5 ١ ا

 ةظحالم ( و) ةيلعفلا ةروصوف زرتتن امجدحاىف ( ددحت ةظحالك) ظفللا ةياعرنم

 نا كاياو ىكاكسلا لاق *
 نزولا لجال لصفلا ىرت
 سبل ىا كانه وهاق

 وهو ماقملا كلذ لصفلا
 نزولاةيامرل هتومثنوكينا

 ىعاربال نم ماقمىف وهلب
 متنا دعبالا ظفللا بناح

 د ىنعملا باج لاح
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 تارونصت نب لاما ىفىا ( هف نراقتتلل ) طامترالا كلذ ( ىلاخاماو )لاتحالا |
 تبسي ) فاطعلاب كملكت لاح ىلع نراقثلا كلذ قباسلا امهدوبقو نيتلخلا فارطا ظ

 هيلا ل صيام لايخلا ىف تبثثام عيجناف نراقتلا ببسلا كلذ ىضتقن ىوزلال ( قافتا |
 || تايلانخلاو ) هبدل رركتيو هيلاىدأتبام وحن ىلعديف تبث ساوحلا قيرطب جراخلان م
 || براقتلا ىلا ةيدؤملا جراخلا ىف ةفلتخما ( بابسسالاب ) رشبلا رششعم نيب اهف ( فاتخت

 | ةديدع روص نراقتل ةبجوم ( ةصاخ ةعانصنم ) جراملانم هيفامتوبث ناللابخلا ف |
 | لابخ ف روصلا كات دجوتالوا عمتجتال ثيحب ةيآآلا :ةدهاشم ةرثكنم ةئشان هلابخف |
 رظناذرامتلاو ىتاخلا ىلابخ:ىف راشنملاو مودقلاو رازالاو لطسلا نراقتك اهسراع ملنم ظ

 ا |ممورقب بحاصو افاوصو كلم حالس بحاص ىنعا ةعبرالا ءاقفرلا ءالؤه تاهيدشت'

 | ىركلاةرجاهم مهشحوا امدنع عطاسلا رونلانع رتفاو علاطلا ردبلا مهسنآدقو ةيبص

 1 حايترالا طرف مهأجلا ىتح مامغلاك ةكازتمو مالظلا ةاودسم ةلملىف ئرسلا ةاساقمو |

 | كلملادنع عفري بهدملا سرتلاب ههبشىتح ىحالسلا ثيلاف حادتمالا نم بوكرملا |

 | الاراقبلا لهمتالو ةقتوبلانم جرخ زيرئالانم ةكببسلاب ههبشوالا غياصلا فقوتامو
 هيلا لصيف يغربههيبشتىلا ممملا ردتبا مشايرط هبلاقنع جرخب ضيبالانيجلاب هيسشو ١

 | ماداعو هلاوحا براقتل ( متالاب توافسف ماع فىع ) نه ( وا) ةوسمىذ تنينم |

 ظ رجهسملا نراقتكو ربولا لها لابخىف ضرالاو لابجلاو ءامسلاو لبالانيب نراقتلاك
 ش ظ نابسالا فالتخاب تايلابخلا ف التخا تبثاملو ردملال ها لايبخىف قوسلاو ماخجلاو

 "| الفا زييكحلا عناصلا ىلع لالدتسالا ىلا مهتبادهىف. ( ىلاعتدلوق ركشسيالف ) تاداعلاو

 ]| لابجلاىلاو تعفر فيك ءانمساىلاو ىهو ( ةيآلا تقلخ فيك لبالا ىلا نورظني
 ١ || لاخلا (و برعلاعم باطخلانا لهجننمالا ) تحطس فيك ض رالاىلاو تبصن فيك

 ' ||| هنم مهرجاتحو مهسبالمو مهعاطمىف مهعافتنا مظعمنال ( لبالاالا مهلابخ ىنام ) هنا

 ظ ( و )!اهيف لبالا برعلا اهاعربوا اهالك ىعرتئا لبالا ( اهامزت ضرا) الا (و )
 ١ ظ لاقولوكلدب رفوت راب ًالاونويعلا ذالبالاىا ( اهاياو ) برعلاىا ( مهقست ءامسرالا

 ظ ًاهملاوهو لقعم عج ( مهلقاعم ىهلابج ) الا ( و) نسحا ناكل ىعرلا رفويو اضيا
 ' فقونمهنارهظف لابجلاريعمهل نصحالذا بناح لكنماهموجمىا(تاراغلانشدنع)

 هجوو مهناهذاىف ةروك دملا روصلا نراقت هجو فرغي ىودبلا ىبرعلا لاوحا ىلع
 | هلهلكلذف رضحلا لهانم هركتا نه وروك ذملا جوملا ىلع مهظعلا نآرقلاىف اهعوقو

١ 
٠ 
١ 

 | || هتفآو #اصختالوق ئاعنم 5و8 ر غش لاقاهفهردهتلو لاق نمنسحا دقلولاملا ىضتقع

 (مهقلانم) :

 هحدمىنمع هحدتما لاقي

 د

 حاحص ءالكلا رسكلابىعرلا ٠
ْ 15 
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 عم قيض ىعاخ ىلع قيض ىنخ فطع عانتماىلا ىراالا هنع لفاغتلاوا هللا تافتلالا

 فلععلا ةايخلابو كاكتسلا هب حرضام مثاولخا ركذىف كمالك ناك اذا دنسملا ف داحتالا
 ءاضتقا ىلع هفقوتل هعماضيا بحال هنكل ةروكذملا تايسانملانم دحاو نودي زوحنال |||

 لئاقلا ربتعا ثيح اهيفوعسنلا ضع ىقودنسملاوهبلادنسملا ف ىا (اميف لئاغ) لثم(وا) ماقملا

 ىلا اعجار نوكيل هيف لاقول نكلو فنصملا ىلع نانورقم نيتكسنلا الكو اضيا ديقلا ىف
 روك ذم: ريغ دخا ظفل ناالأ لق اذكى ؤا ناكل ةثالثلا هذه دحاوا نيكشلا دس
 ةنثتلا ريمض ىلا فاضم دحا ظفل نال ةئالثل ادحا ةدارأ مصيالف امهدحال دنقوا هل وقؤلالا

 ةقيقلا ىف (داحتالا) لئاقلا عجم ىا (هعجمو) كيكر روكّذملا ريغ ىلا هعاخرأ

 ديزنم صخشتلا فذحاذام (ةقبقحلا قيتف) نيلثملا نم (تاصخشملا ىفذح لقعلا 5
 نارخالا ناغاضتملاو امبب ( ففياضت) لثم (وا) ةيناسنالا ةقيقحلاالا قتال ورع و

 لولعملاو ةلعلاكنيلوقعم اناكءاوس رخ آلا لقعت عمالا اههدحا لقعت ن كمال ند وجوملا

 طبرلا كلذ ( ىمهو اماو ) رثكالاو لقالاكامهمااموا لف سل ا وولعلاك نيسوسو أ

 امبلا دنسملا نيبوا نيتلخاىف نيدنسملا نيب نوكي ىا نيتلخاىروصت نيب ( هءاشتك)

 نول امسدحاىف هيلا دنسملا نوكينا. و فالخلا ةياغ امني نوكيالنا وهو لئاع هبش

 ةرفصا نا ىعديهن اكفنيلثملا ضرعمف مهولا امهزربف ةرفصنول ىرخالافو ضابب
 5 "1516 جور ل يح. نم مه وللكو# لبق كل ذاو هتقمقح نعدج رخال ريسي ”ىش هبفذ ز

 (تاذلاب داضت) لثم (وا) جر ناطيشرهولا ناف ليقو ٠ ##ج وزسهؤاشنم مهول 7

 اهب نوكيو دحاو عوضوم ىلع نابقاعتي ناذللا نادوحوملا ناسمالا امه ناداضتملاو

 نوكناالا ةرهاظلا ساوحلاب نيسوسح اناكناوامهناذ (ضاسلاو داوسلاك )ف الخلا باغ

 (ضرعلاب) داضت (وا) مهولاالا هكردبال ىثزج ىنعم هناذإ ضاببلا اداضن داوسلا
 نيبو ىه ث.ح نم دوسالا تاذ نيب سل هناذ ( ضبالاو دوسالاك) تاذلابال

 ضابسلاو داوسلا ةطساوب كلذ امهل ضرعاعاؤ داضت 0 ثيح نم ضسالا تاذ

 اموا) دوسالاو ضسالاىف سيل داضتلاىف ريتعملا دحاو عوضوم ىلع بقاعتلا نالو |
 نيهضو امهراهتشا رابتعاب امهناذ (ضرالاو ءاعسلاك) داضتلا بشي ىأ ( هبشي
 امهناو طاطحمالا ةياهنو عافترالا ةياغ ىنعا امهل نيمزال امتع نيحراخ ن.داضتم

 ناحراخو امهيموهفم ىق .نالخاد نيداضتملا نيفصولا نال ضبالاو دوسالاك اشيل

 مهولا نال ةعماج ةهج ههبشو داضتلا ناكاماو ضرالاو ءامتلا ىوهفم نم |

 نهذلا ىف امهنيب مطاف نهتم نيشاضتملا ةلزنم ام نيهيثلاو ناجل لي 1

 جمعي موسع دم <

 3 0 3 2 5 9 تع

 كنت " 4 كلن 3003 2 5

 مدعوا روك ذملا داحن الا نع ةلفغلاو ةلملا ةوقلاف نتلجلا ف 1 نيب ةبسانملا مك

 0 ةسسن ىلا ةرابشأ

 ىباأشنم حورس نالدبز ىبأب ب

 لعوهىذلا ىجورسلا ديز
 بسحن ناكناو لايتحالا ىف

 تافارخلا لبق نم عارتخالا

 .ىربر جلا تاماقملاهيلعلداكأ]
 كتم



 *« غم

 رارسو 01 ةسانمالذا *# رك نيس ابا 0 ة#ىونلا نالانوه |

 ةن لسياعر لالا نم ىكتشااذا ءرملانا.لاق نا دعبلا لكدعسالو لبق اذكق ارقلا ظ

 الابللا طابترالا ليبقنم اذهو نارمالا ناذده هرطاخ ىف عّتجاف بابحالا مركب
 أل, ىلا لضولا (مرخ)نيسانملا نيبالا نسحال واولاب لصولا:نالو ىا (كلذاؤ) |
 ماعوبتم نيع باوتلا هذه نم دحاو لكنا (ديك أتاو نايلا) فلع (وةفصلاىف) 1
 .١ ١ دل نأب :ضرتغاو ةزئاتملا نم واولاب فطنلا ف طرتشيام .توفف تاذلا بسحي >

 ا

 لريب موهفملا لوقاتاذلا بسح ةراغملا طرتشيالو انهه ةلصاح ىهو موهفملا ىف ةرباقمل

 [فاضوالا بسحب ةرئاخملاا او موهفملا الاس نلاهبف .داحتالاودرفملاىف تاذلا ةلزنع لجلا
 ذا (لدنلا) ىفلضولا مرح. (و) لا ىف موهفملا ىف ةرياغملا لوص>ح مئالف ةفزاللا

 :امتلاو ) ركذي ملام ىلع فطع هيلع لدبلا فاطعق ( حورطملا مكحف لديملا نال)
 هرك ذب ءافتك الا قيزرطب (ظلغلا) لدب (ىف) حورطملا ركحىف هنوكب ىا ( هباوحرص
 ءاوصفلا نمةناطفو ةيور نع اكتب نم مالكى طلغلا لدد ”ىحال اولاقثيحقاوبلارك ذنع |

 بارضالازاو> نا ىنالوراج لج رب تزسموحن بارمضالل لب هيف لمغتس!ناهقح-ناكو ْ
 مدعلالهبف تارضالاىنعمروهظل طلخا الدي رك ذلاباوصخاع اولدملا حرطزاوج مزاتسي ظ

 ةمدقامولدبلا وهل ا عبملا ناماعلا دانا رعينا ىجشامموماسقالا رب , اسف هن

 ةمالغ تيأردز كلوقزاومل ةقيقح ةقيقح طقاسلا كح ىفهناال طقاسلا كح ىفدن اكفه|ةئطوت ظ

 اةقح ةفح ادت ىلا املا نعتامالك الط عقاسلا كح فدنم دبا ناكولواقاغتا الاصالحر
 ا اي و) نينباطانوكيناب (ايلط اندحتااذا نسخ اعا نيتلجلا نيب) واولاب (لصولاف) اذه ظ

 مدعدلباقبو ةبسانملاقلطموهالوا نسما طرشنم هركذامنا لعاو نيتبربخ انوكينإب |
 تناكولذا ةيلطلاوةيريلنا نمةبسانملاكإ:ةنصوصخ ناسوهانههءرك الامو الصاةيسانملا ظ

 لايترا نم كلذ عمدي الو ىلوالاةبسانملا تدجو ناو نسحب الابلط ىرخ لاو اربخام«يدحا

 طابترالا اذهبداراونيسلطلاونييربللا نيفوطعملا نيب(طايتراعم) هلوقبهيلاراشارخآ

 ةهج نموالايل او مهولل لخدم اهبفز وكيالناب لقعلا ةهج نمام| امن ةعماجلا ةهجلا ظ

 أرما نوكيناب لاسخلا ةهج نموا سوس صام اذوخاهامزح ىنعمنوكين ,اب مهولا

 ىلع وهو (ىلقعاما) طابترالامئاسوسمم ناكل جراف ىف عقوول ىتح لاخلا ىف امستيم ظ
 ديزوحم (هيلا دنسم) ىف (وا) ورعو بتاك ديزوحم (دنسغىف) امن ( داحتاك) نيمسق
 ةفصلاو زيبقلاولاخلاك دسملاو هيلا دتسملانم (امهدجال د.ق)ىف (وا) عنعو ىطعي

 مويلا قلطنم ديزوحنو متم بتاكلاو رعو ؛ىعاش بتاكلا ديز وحن اهريغو لوعفملاو
 || ةمسولذا بحومال.فطغلا زوج ةثالثلا هده نم دحاو لكناف موبلا :دعاق ورعو ظ
 يي يت 522252522929222
 مدس.

 ( مدعك)
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 ددلح ىلا اهم ماقملا مكايام جا ارممسا ىف جاتح ماهفالا 37 ١ اهئافشو اهنيوألا

 .دخأم ضوغو:هكللنم ةقدإو مالكلاصاوخ مهفىف ةغالب لاموماقملا تابضتتاا عدل

 هيلع اهرصق امو لصولا نم لصفلا ةفرعم ىلع ةغالبلا ىناعملالع ا ٌنضعِب رسم
 راس تفلخوا ديبالا دكان غلمسال ادجانا ىلع اهيبنت لب هرك ناف ىلع الان ال

 ابعدتسم طبرلا درحم ىلع اهاز اصوصخم ىنعم اهتدافالف واولاريغب فطعلا امو تابع 1

 ةفرعمو فطعلا عضومةفرعمناكاهريغو جيردتلاو بيقعتلا نم لا نيب ةصوصخمب :
 نيب ةمسن تف ىعاك فطعلا نامت ٠34/لوانتملاس يرق ذخ أملا له هلوق ة ةقرففو آ

 ردقم هناب (لوأي) ذئنيخ طبرلا ققمحلال ظفالا ىف (هيلع قوس طعم
 ىاياو هريدقتو ة(نوبهراذىاياو) :ىلاعت هلوق (وحن) هريغوا واولاب فطاعلا ناكءا .:

 لصفتااعاو هلرسفمو اوبهرا ىنعاىايا لماعىلع لاد نوبهراذ هلوقف نوبهرافاوبهر
 ءافلاب فيطعلا زاحاعاوىوقتلا لوصح عم صيصختلا لجالهلماع ىلعمدقو لوعفملا ري .

 فوطعلل ارسفمهنوك مصوةنهردعب ةبهردارملا ذا رارقسالل دنفملا بقعلا لع ةلاد

 بيقع رك دينا رسفملا قح نا ثيح نم ءافلا لاق دقو ىع ونلا داحتالا رابتعاب هم

 فاطعلا ىف (ادهع اودهاءالك وا ) ىلاعت هلوقوحت ( و ) لاجالا دعب ليصفتلاكر ذل
 ماقملا ةلالد عم اقلطم لعفلل ةيعدتسملا 'ةزمهلا ةنيرقب هيلع فوطعملا ردقنف واولا

 ةيارف كدب اكيع او طاع كو هللا تاي اورغكا ملا ليدل 0 ع

 ليلد ريغ نم اهفدح مزتام اهيلع.فوطعم ةلجب قدح ىوعدنابهيلع ضرتعاو م : ظ

 ناكامل لب انه فذحال لبق و اهيلع ليلد ةروكذملا نئارقلاناكملع ىخيالوةعون ١

 فاطع ىف ار دصتبال ناو لا ففطع ىفاك ردصتب نا فطعلا فرح ناش ن
 ماهفتسالا فرح مدق ةرادصلا نع لوزبال ث.ح ماهفتسالا فرح فالح درفل

 اعطق ةرادصلا هلام ىلع فططعلا فرح لوخدي كلذ ضقن و فطعلا فرح

 عنمدق هناو ةيرابخالا ىلع ةيماهفتسالا ةلجخا فطعاواولانوكي متركذامىلع اشيا
 ناب ةعماح ةهجىف (نيبسانتم نيب) ناكاذا الوبقم نوكيو واولاب لصولا (نسحياغااوإ

 ءامسلاو رمقلاو سمثلاك عاطقنالاو لاصتالا لاك نيب ةطسوتم اهب ةيسانملا ن نوك

 عناملالوالاب ىناثلا لاصتا لامكل (نيدحمم) نيب ناكاذا (ال) نملاوسنالا وضرالا
 عاطقنا لامكل (نينبابتم) نيب ناك اذا (الو)رسثيو ناسن اود, زوديز وحن فاطعلا نإ

 نم ىرسلا لجرلاو بنرالا ةرامعوسملالاقولالئاقنا ىرالا لوالانع ىبات

 قادحلا لوقع اهنم ٌؤزم فيك ةثدحم اهلك ةناحداب فلاو ئتوقلا نيدو عدفض
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 » >< - :1..6 >س ذه تا اب سيب د يس م ب ذآ

 د سمس نس سسملل حسم صم

 لتس هس ل ل يي يل ال م يابا صميم مي ل م تذل

 امهني نبرصعا نيب عش

 اذه و ةلمهم الب بيرت

 هتدنافوءافلابفطعلاعضوم أ

 نيفوطعملا نيب ةكراشملا

 ةمماجلا ةهجلاهلوبق هجو
 لوالا نع ىناثلا رخأتنم

 د افرعوا القع

 هاوش ليثقلا محصمال لبق

 لاقام دعب نوصهراف ىاياو

 ريمض ل بقو واولاب صتتخو
 دعي ادهو فطاوعلل اهنال

 هانرك ذام هحولا لب ادح

 ىلع عرفتم ثيخ هاوقنأ نم
 طبرلا ىلع طبرلا قلطم

 هلم هيلا رشا ام واولاب



 نوك لع دق تلق ناذ “

 هداعاإف قلطملا عمجلاو اولا

 بابسانعانهه ثلا تلق
 امولعم كلذ سيلو عملا

 هل. .قبسامم

 امش

 »0 ناعلا لغ ةغانصف: :لئخدلا لعالف ةنفلا تارانتعاو ةمعضو تامكحىلا ةدنتسم

 ١ كرابجوم لهم ىلغ هلل ماك. نا ىلا كانه قوذلاهنافنا ءاواتف ضعب ىف اهبحاصدلقن نا
 نم ريثك نسح انلح هناوضرب هللا هدمت ىعاخلا انهعش ناكو لاق مث قوذلا كلذ

 : 'هللاس دق رهاقل ادبعمامالاوه اهولاق مث قولا ىلعامف هانعحار اذامالكلا تانروسم

 ”قوذلا نا هلك اذهنم رهظيو همالكانه ىلا اذه دمي مزاعالا لئالدف هحور
 ' نكعالولوالا نود ىناثلانمظحهلرخآ نمو امدب عمجمل ماك دحاو نف لقعلاديغ
  زازتهاو ةيلقعلاو ةيعرمشلا مولعلاف همك ولع عم نيمرحلا مامانا ثعمساما سكعلا

 '”باحاانف ةيآلاف مدقت هجو نع لئسامل ةفرشلا هفاصوا رخاوفب نيمرحلا لها
 "امو رصحلا هتدافا ىلا هعبط دتهيملو. ءاشيام لعفبراتخم لعاذ ىلاعتدتلانا لاقنأبالا
 ' نمزافو لوقنملاو لوقعملا نيب عج ىذلا مامالا كلذ بجاحلانبا نا كرظن ىلعرع
 لصفملاةجابب» متفم ىفدج هللا ىف لوعفملا يدقتىفلاق لوبقلا فطل لضافالا ةسعز

 بهاوم نم قوذلاةمعنةلابو ماقهالل وه اعاو هيلع ليلدالف رصعلل هنا لبقامو

 اناده نا الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هتلدجلاو ةيلخلا هماعناو ةينسلا هللا

 | ىف ) باتكلا نم لوالا لصفلانم لوالا نوناقلانم « عبارلا نفلا 98 هللا
 مالكلاو ) ضعب دنع اهضعب لا عضوىف لب ىرخالادنع امدحا ( نيتلخا عضو

 | (لمجىفو بانطالاو زاحنالاىفو ) لما نيب لب نيتلخلا نيب ( لصؤلاو لصفلا ىف

 ١ نفلانم 4 لوالا عونلا عاوناةثالئانههف ( الاح ) نيتلخلا ىدحا ىا ( امدحا
 | ناب امني طسوتتوا انيابتتوا ادحتتن ا امانيتلخانادعا ( لصولاو لصفلا ف ) عبارلا
 راغتا ىصتش فاعلا ذازنيلوالا ىلع روداعا لصفلا ماوافصو |دمتاو اناذارباغتن

 || لصقلاف ( فطاعلا كرت ) لصولاو لصفلا ىا ( امهو ) هبف نيطرمشلا لوصحل

 مدقتلا مانع رظنلا عطق عم نيفوطعملا نيب عملا ئا قلطملا (  طبرلل ) اولا ى
 نع ةغالبلا بابف فطملا مضوم ةفرعمىف ددالو هليصفت سماك همدعنعو رخأتلاو

 فاطاعلا طسوتوهو بيبرتلاو عضولا ثبح نمدأ اص عضوم ةفرعم«لوص|ةثالثةفرعم

 | اصب طبرلاو ةكراشملاىهو هتدئاف ةفرعموءامكح كورتم ريغ عوبتملاو نيرباغتم نيب
 فطعلا لعجي ثااثلا ءافتناو امب ةعماح ةهحدوجو وهولوبقلا رادم ةفرعمو «

 0 لوانتلا ديعب واولاب بفطعلا لمح :ىناثلا ءانفتنتاو ادودمم

 | اهفالخخا و اددع اهترثكل طيرلا تاهج ةفرمو نال باىعالا نم لنمم ىلوالا
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 ل

 0 انيطاؤاو (يررطال قاطلا ب وخل "2

 نالو)الوا هلبقام رخا ءاوس هيلياعف رصخلانال ميدقتلاب هيف سابلاال هناف الاف

 رصخلا احلا 17 قوذ' وذلأ ( ريضرشلا رعب طفل 1 27
 ىتح ظانفلالا نم سيلو ىلقعرما مسدقتلا نال ىوغل ( ىبضوال ) ديغال قوذ

 ىلع لمحت ناو دبال هسكعو لصا لوعفملا ىلع لعافلا دقت نا الثم هئاشب ماقهالا ظ

 لاقعلا. نع اجراخ امه ”ىش نسلف كلذ عمو ءاغلبلا نع هرودص دنع هناشب ءانتعالا 0

 ىلع امهم “ ْئش ميدقاذأ اماو الوا ظحالينا ن 5 لوعفملاب لعفلا قلت ةظحالم ذا

 ثدجلابة اق ةسسنلا ةظحالمذا لقعلا 3 ةيضق نعو ىيبطلا عضولا نع احراخناك لعفلا

 مانلا ءانتعاللالا نوكيال هيلع امم ”*ىش ميدقتفدنع لوعفملاو لعافلا رخأت ىضتقي د

 رك ذلق لبق مدقملا ا ريعرخآ ”ىثىلارخ الا فرطلاىف معلا بهذ. نا وهو هناشبا |

 لبق .امهريعو ورعو ديز ىلا هدانسا لمتعف برض تاقاذا الثم نشل فرطلا |

 هماقلال ةرملاب مدقملا ريغ ىلا مهولا باهذ عفدنب مدقاذا اماو انيعم اهنم دحاو ركذ |

 ديفال اذهلف رابتعالا اذه نكعالف برض ددز كلوقىف اك هللا دنسملاب ةكئاق دانسالا

 د ما نيكلا نع تلغدق كل ءانعم ىلا 'ركتأ امه 5 ساه ىوقتلاالا 1
 نكل ةداقتلا رئاصنلا ىلواو ةداقولا عابطلا ىوذ ءالضفلانم ريثكةنع لفغ دقو ' ظ

 ىءآرتيالو عبطلاةوق ريغ قوذلا سماناذميقتسملا عبطلا مييدجمالف مبلسلا قوذلا مهتف
 غلطميف لاق ىتح هباتكىف قوذلا ىلا ةعجارملا ىلا 1 كيلا راشا و امهاران .

 درحم ىلا اهعيراضتو اهلوصا ىف محرملا ناكناو ةعانص ىف بحااولا نم سيل هباتك

 ةعانصلاث ناك اذا فيكفابنم قوذلاةدافتسا اهملع“ ىناثلاك اةولخدإلا نؤكينا لقعلا |

 ( ىناعم ) ) 5( 0 0

 ظ 1989 امنا قير ا 2

 0000 مدقتباما ىف ( سابلالل ىناثلا ) قيرطلا ( ىفذاخام ريخأتلاو مدع

 ا (اذهنود) هسفنب هنم رصقلا ىنعم مهفل رصقلا بايىف ( لضالاوه )قاثلا 3

 ١ 0 هندافأ  ىلبع ناو ثدح هئه ا 9 هناف 00 ثلاثا ى

 | ىلع امدقم دجو.اذا اظفل نال ىوحفلا ةطساوب هنم رم هحلا مي لب مل

 ' ىلع لمحمف ىمالا اذه ىنليالنا بجيءاغلبلا نع ًازداص كلذ ناكو ةغل ةيلصالاهتبت م

 | ربتعا اذا اماو لعفلاب دانسالا مايق ىلع اذه نكل رصحلا ديشال وأ نهذأ ىلا



 يا:

 / || فوسوملا لعتفضاا رصقنمهنأب اضياعرصتودينع هتيلءاذ رصقدارملانانم ليام ىنسم |
 ١ ىلع لءافلارصقىنعا وهف هلةفص لوعفملاب هقلعت رابتعاب لعفلا كلذز|كذشال هنال كلذو

 || ورعالا ديزا بورضمام ليقدن اك ف وصوم ا ىلع ةفصلا رصقرلا امجارنوكي لؤعفملا
 أ ةقيقح لعافلا لع لوعفملاب قلعتملا لمفلا رصق لعافلا ىلع لومفملا رصق اذكَو
 ْ | دبال) ءانثتسالا قيقحن ىف ثححلا اذهل #ةعاخ ؤهروهظاا ةياغىف لعافلل ةفص هنوكو

 | اجرذع ىضنق وهو جارخالل الا نال ( هنم ىنثتسملا نم ) ءايشا ةثالثنم (ءاشتسالاف
 | فنضوا عونب ( صصخملا مدمل )اشيا هنم ىئتسملا موعنما ( هموع نمو ) هنم

 1 | عوننودعوت ريدق نال فانصالاواعاونالان يب ك.ةشه صاردقبف غرفملاءانشتسالا ف كلذو |

 ْ هنه عون ل اماع نكي ملول ةدالو مجم الب تايواستملاوا نيبواستملا دحا عمجرت

 ٌْ | (رجرعالب ميجرتلا عانتماو ) هلوقف حتت م الب عج را دنم يل ا الاو قم

 1 هنم ىثتسموا ىنثتسم هلوج بسح اماو لئلدلا ةمتنم نوكف ريدعقتلا بسحم اما

 || نوكينأبهسنجىف هنم قثتسملاو ىثتسملا نيب ( ةبسانملانمو)القتسمايناث البلد نوكف

 د لاقنذا مالكلا نحال لوخدلا درحم ذا كلذ ماقملا ىضتقيو هنف الخلاد ىنثتسملا |

 ١

 | نم اضيا هفصوفو كلذديغو مسجوإ "ىش ىنءاحام لاشالو ديزالا دحا ىتءاحام

 1 اذا) هنم ىنثتسملا ( ردقبف ) ءانثتسالا ميمل الاوالاحو لاحاذو الوعفمو العاف هنا ١

 | غرفلاف رثكي رصقلان الو ماتلاىفال غرفملا فدج وبر يدقتلا ذا اروكذه نكيملو (ردق ْ
 أ مسند تبرضامىف ) صا اهريدقت ماقملا ىضتقامم ( ىنثتسملا لوانتي ماععا) ١
 ْ سنجلا ىف نزل بسانم ماءوهىذلا ادحا ريدقت ادءزالا ( ادحا ) تبرضام ىا

 ١ تبرضام ىا ( انك ارالا ) تبرضام ( و ) هايا ماقملا ءاضتقا عم ةيلوعفملا فصوو
 ا ( ضرغل ) تبرضام ( ىا امدأتالاو ) انك ارالا لاو- الا نه (لاح أى ع ) اتاك
 ! فرعي) ىتثتسلل بسانملا ماعلا هنم ىئئتسملا ريدقتىا ( هنو ) اندأت الا ضاىعالا نم ظ
 ١ ام) هتاسرف ربنملا ريخول 4 حافسلا سامعلاى با حدمىف ىريملا ديسلال وق( نيب قرفلا .

 أ ريخملاناىلع لدي لوالا ناذ (مكساسراذالا راتخاال )انلوق نيب: (واسراف مكتمالا راتخا

 ا

 ظ

 ١ ىوركلع ةفيلخلا رايتخاىف هاضر رصتقيدنا ىنمي مكتمالابيطخلا ىا سرافلا راتخال
 | عتتع الفاسرافالا مكتمراتخيال هنا ىلع لدي هنا ىناثلاو ىتيالام ءارطالاو حدملانم كلذ
 | نملوهج لعف ريخ نعاشلا لوقو حدملانم هدصقام توفيف اضيا مهريغنم هراتخينا |

 . ميوكرل اهيبشت ءابطخا ناسرفلاب دارملاو رايتخاالا هيلا تصوف ىانيسمالا نييهتريخ
 لوغفم هناسرف هلوقو مهسفنأب ربنملا ىلع ةباطخلا مهتداعزم ناكو سرفلا بوك ربربنملا
 | تال راتخاام تايزق نيب ربنملا ريخ جولد فستالا واساو 2 ب نيدضت لعد ريخ هل اوقل ن ثا



 هك 1م

 أ اما فوصوملاو ةفصلاىلا ةسنلابو بلقلاو دارفالاك بطاخنا ىلا ةبسنلاب زصقلا ى ىو

 رك ذل, صصخ نا.دارادإ ةعبرالا قرطلا نمضف .ىناثلا تناح نموا لوالا بايد ظ ْ
 ىلا امهادعام لاحاو لوعفملاو لعافلاىنعا هيلا دنسملاو دتسملا نيب عقاولا رصقلا |

 تسيل تارايتعا ةدع كانه هل نال ءانثتسالا قيرطىف امهركذ نكلو امملع ةسياقملا !١

 | الاوامقيرطبديز ىلع ورع ىلع عقاولا برضلا رصقيف ( لصالامث ) لاقف ءادعايف |
 | روصقملا ميدقت و ءانثتسالا ةادانع هيلع روصقملا ريخأتب ( دزالا ارع برضام ) |!
 | هجوىلعديز ىلع ةيلوعفملا هجوىلع ورمب قاعتملا برضلارصق لاثملا اذهىفف اهيلع |
 عنتعالو ورع ريغل اراض ديز نوكيا عنتهف ماقملا بسحي ابلقوا ادارفا ةيلعافلا |

 ناىلا الوعفم ناكاذا روصقملا ميدقتب راسشاو ديزريغ بورضم ورم نوكيا :
 | لغافلا نيب لالا تفرعاذاو ةيولوالا قيرطب اروصقم ناكاذا لعافلا مدقت

 ١ ديزالا اك أر ءاحام تلقاذا الشم تالومعلا نم امهادعام لاح هيلع سقف قوت |

 | مهفاملو اهريغ سايقلا اذهىلعو اهسكعيف نك اًمحاَص ىلع لالا ربصق نأ |

 | روصقملاومدقملا روصقملا نيب اهطسوتالا ءانثتسالاةاداىف زوحمال نا قباسلا بيكرتلانم

 ْ روصقملامدقتب (ارعديزالا يرطاف زوخيو)لاقف هف الخ روحا ناشا رخؤااهيلع |

 | هيلعروصقملاوه ءانثتسالا ةادا ليامزال كلذو روصقملا ريخأتو ءانثتسالا ةاداعمديلع |
 ١ ةادادنفرك دي ملال هنالاغا فالخم اذهو رخاوا مدق ءاوس الصا سابتلالا مزليالف ةتبلا

 ١ .(ليلقدنكل) ةتبلاديلع روصقملا رخؤيو روصقملامدقبف سابتلالا لصحاظفل ءانثتسالا '
 | وهوديقلا ركذ لبق ىا (هماهت لبق)دبقملاب رضلاوهو ('ىئلارصقدنال) لامعتسالاىف
 | برضل (نود)لوعفملابقلعتلاب(ديقملا ب رضلاوه) برضلا|ىنعا(روصقملا نال) لوعفملا
 | ل الاوديزارعالاب رضامزوجنوار الا ديز برضام لصالا مثعسنلا ضعب فو(قلطملا] '
 ١ وهو لعافلابهقلعت لبق ةحسشلا ذه ىلع هما لبق هاو دارملاناالا لمأتملا ىلع ىنالدجاو '

 | لكن وكينا لاقحاللب ركذاملال اررع ديزالا برضام زحجملاكا لاقبنا نككو رهاظ
 | نال زئاح ريغاذو ارع ديزالا ادجا دحا برضام دارملاو اعمنيينثتسم رعو ديزْنم |

 | ىلع ديزالا ميدقتى فو لعافلا ىلع لوعفملا لعف رصق ديزالا ارع برضامىف رصقلا |
 | انهو زوجيالف لوالاب دصقام ريغ اذهو رخآآلا ىلع امهنم لكل مف رصق ركذام
 | ريدقت ناكال نكلو روكذذملا ميدقتلا عانتما ىلع مهقافتا ىلع ةاحشلا .ثعب ىذلا

 | بسحب لاقحا درحم هنال قحلا نع ادبعب ةدحااو ةادإب اددعتم غرفملا ءانثتسالا |

 عاوكا اكسلا هراتخا اك روكذملا لاقحالا موزل اوعنمو رو دملاريدقتلا اوزوج لقعلا

 | اذهو لودفملا ىلع هلعاش اديقم لعفلا رصق وه لوعفملا ىلع لعافلا او دارملانأ ا
 ا يو ياكل

1 



 ]| ةزابع عيحصتنا عم باهسالا ثروا ثيحن مالكلا انينطا اهئاو للزلانع ةمصعلا
 | لازغو ماهفالا راح نم ماقملا اذه نال باتكلا اذه طرشنع جراخ ىاكساا

 ]| الازأبلاؤس دورو انهف فنصملا رعشتسا الو ماهلالاو قيفوتلا هّللانمو مادقالا

 ا اوسيلرافكلا ذا مكلثم رشبالا نننا ىلاعت هلوقف رارصالا مدع عم لمعتسدق

 ]| ىضتقاال ماقملاو اهنابثا مهدهج ةياغلب رارصالا نع الضف لسرلا ةيرششب نيركنع
  ىلاراثا انلثم رسشبالا مثاام اولاقو لسرلاةيرشب اوققح مهنال نيركنملا ةلزنم مهليزتت

 . ىئاقلاو ( ةاراجناٍباب نفركلثم رشبالا نحن نا )هل لسرلالوق ( اماو ) هلوقب باوجلا
 . عضوه ىفىا ( رثملاف ) هتاكساو همازلالىا ( تيكبتل ) هغملدجلادنع ( مصخلاغم) |

 . ةمدقم ملستل لب ًاطلتا ىلع بطاخلا زارضا لبق نمه ةيآآلا تشيلف ةلْزلا ىا ةرثعلا

 [// مزلي ىتح رصقلاب هدرو أطخلا ةلزتم ملكتملا دقتعف لعجم تطاخملا ىىدمنع ةقح

 ١ رعشيال ثدح نم هذخأت كانه ىلا غلب اذاف ةلطابلا هتمدقم دصرت مث ب * ضطاخلا ىعدم

 | ثيشت الب تاكسالا هسفنم جاردتسا اذهف ضالخانم نكمتالو ماخلالا نيعتف
 ىلا ةلتفاو ناىلا ةاهس ضرافىف كوصخ عم كرشامت اذه هشيو الصا ردعالو

 | لكفقداصتتا ) كرصخخ ( لوقتا6-) بابلا اذهو كالهلا ف هعقوت كلاتهف ًءاوهم
 | كصلخعام ىا ( كتليحام نكل ) لوقتو ةتغب هذخأت مث ارهاظ هل ةدعاسم ( لوقتام

 | ١ اد ارالاا' هيادلا لوو معلا عطش كلانهف'( ةنح عاوع>ق:) كاوجو. ١
 ”ىتحاناثع رتثبالا متثاام مهلوقىلع اودعاس مهن اك لس لا نا ماقملا ةلجو ةاسفلاّنم

 ' ةلاسرلا ريقتاوركلا نكلرصقلا هضنىف اودزواو أطلاىلع هفالخ ىلعرصانماوسن

 ا اعاو لق ا ءاشن نم ىلعهللا نع نازيوجب الوش ر“رتثتلا نوك عانتما عع

  اهناف ةروص مصخلا مالك قفو ىلع نوكل رصحلا ةروصؤ ةيرشلا ل اودروا

 ناكماب ريبخ تناو رصحلا ميلست كلب اودصق مهناال ةارايملا رتسو ةاراحناىف ىوقا
 (ءاعدا ) ارارضا ( اماو )هلوق انرك ذا هفالخم لئاق بطاخم ريدقتب رضحلا مهدصق

 (وحن ) رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع مالكلا جرخي ناىلع اذهو اقيقحتاما هلوقل ميسق
 (  هناك )ءاشن نم ىدج نمةداراى هراصخنال داب تسل ىا ( زيذنالاتنانا ) ىلاعت هلوق
 .ءاقلاو هتبادهىع هصرح ةدشو هتفلابلىا ( ةفلابملل)اسودملع هللا لص ىبنلا نئاكما
 | هللبق ىتح الحآوالجاع ةداعسلا مامزاوكليل قحلا ىلا قالا عوجرىلع هرشارش
 باطخلا عقومو,مالسلاهيلع ( لمج ) اونمؤي ملنا مهراث 1 ىلع كسفن عاب كإدلف

 | رادنالا توم هفالخ ىلا ىنعملا اذه تلقفءاعدا ( مهتءاده كلع هنا نظي نع )

 | ىقوتسا امدعب صملانا لعاو رهاظلا  ىضتقم فالخ ىلع مالكالاج ا رخا هيلع هراضاو |
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 ١ هوس جمس دوس وسل هج هممسسم

 هقدصوف ددرتلا ىعدملا لاح رهاظ سيلذا كك اكسلا نم هببشتلا اذه عقو يس نعد

 دنع ىعدملا ددرتب سصالا سفن ىف مهددرل هسشت داراناو صالا سفن بس هيذكو |

 ناك دنع ىعدملا ددرتب عماسلادنع مهددرا هبشت دارا ناو ادح اككر ناك ماسلا

 لبرمالا سفنىف ددرتلا سما ةياغنأب لوقلا ذئنبح ماليال نكل احس هييشتلا
 هجولافاعطق لطاب هناو عماسلادنع ددرتلا كسا ةياغنا ذئنمح مالكلا قوس ىضتق

 ذل ناك هددرتدقتعي عماسلان ا دقتعا اذا ملكنا نا لاق نا 5 اكسلا مالك هيجوتىف |

 مركب ذكو مكقدص نيب :نيددرتم انسل رصقلاىف ىنعملاف رصقلا قيرط هعم كاسين ١

 نوزوصقم اندنع منا لبانم ددرتلا اومههوتن ناوديذكو ىغدملاقدص نيب عماسلا د ددرتي

 طع ءركش اذكه مكب ذكو ركقدص نيب ددرتن .ىتح قحلاىلا هنوزواتالو بذكلا ىلع ا

 هوس سدق دتسلا نادم | دع قيفوتلا هللابو لوق# نحنو مارملل قفوملا هتلاو مالكلا ققح اذكه لاقوا"لضانالا ١
 9 رثك الا وهام اققعاما بطاخلا لاح اقلطم رصقلاىف ريتعملان| فاصنالاىل واىلعا/فاح

 فاحت وح ءيدلاش ماكتملاددرت رايتعااماو همف ني اهنا6 ردقموا ققحم ددرتباماو دعن كايا فاكر ردقمو ٠

 ع ماعلا اذك نكل زوجيف بطاخما ددرت ةلذنم هددرت ملكتملا لزن اذا معن الصا لقعيالو عمس مل امق ا
 الصا ىاكسلا مالك سعال هرك ذامنامث ىندملا لاح رهاظ هيبشتنم هداراام هيفا |[

 عفن ربو لاحلا عدتب  ىح همام نيعنل مث همالك الوا لقننلف هداسع هنوك نع دايس

 ا”سذكلاو قدصلا نبب اندنع ةلاسرلل ؟ اوعد ىف متنسل دارملافهللادجر لاق لاكشالا

 هنوزواجتتال يذكلا ىلع .نوروصقم اندنع منا لب ىعدا اذا ىعدملا لاح رهاظنوكي ظ

 هنال بطاخلا لال .ضرعت زيغنم رصقلا ناشل ريرقت اذه لوقا هنوعدت م”قحملا

 ناكءاوس.ددرتلا نم بطاخملا لاح كلذ مهفيف دارفالا رصقل لاثئماذه ناالواركذدق

 ١ امابيذكو اهقدصيف نوددرتملا ةلاسرال نومازلا اهيا رصقلا ريرقتو اريدقتوا اقيقحت
 ؟ اوعدفف متسل ىااندنع بذكلاو قدصلا نيب هذه ؟ اوعدفف متسل مكناشا قيلي |

 وجات كلا د اقتعاىف تناكناو انداقتعا ف بذكلاو قدصلا نيب نيددرتم هذه

 مهنم اوعمسامم نورتغيال مهنا اندنعب ديقتلانم مهفالو دارفالا رصق دنع بطاخلاناغ |

 ىوعدلا ناشئنمو نوعدم مهم ىلعءاني هفددرتاا نيرخ لاب قياللا ناك ناوىوعدلان م

 ةقتقطساب نمملاك انك ام 0 ريلا مايقلبقىا لاخلا رهاظىف متمنم لكاهيف هدي
 طقف ددرتلا ىلاةحا دحا ىلع اندنعمت رصف ةقيقحل ا ىلا رهاظلا نع انربعف رهاظلاب ديقتن مل |

 ريرقتاذهنا :ىنخالو ىوعدلا قدصىلاىا قحرلا هنوزواجمتال ىوعدلا بذكا ىنعا
 هاوقىف رهاظلا دبقل رهظبو اندنع هلوقب دسقتلا ةساف هبف رهظي ىككاكسلامالكل عضاو

 هللابو لل انرم لئاسلاو بيضا ولا قام رهظرو ةاياج ةنك ىعدملا لج رهالا
 وع جحا



 | آم لوقا ورع ”ىحتمل ديزالا ىنءاجاموحت عاتتما ىلع ليلدالفالاو ةفطاغلاالب ىننلا ف
 ىنءاجام كلوق وحن هلباشام ىنثتسملا ىلع فطعلا ىف وه ءانثتسالا ىف عانتمالا نم .قبس

 | هيلع فطع اذاو ديزل ”ىجلا تابثاوه مالكلا قوسنم ردابتملا نال ورمال ددزالا |
 اعوجرةقشم ةلزع سفنلل ةقشم نوّكَف مالكلا لوا ىلا ًادوع ناكركلا هنع قئبام
 ؟صاخعيف قباسلا ىتنلا ىلع انفطع نوكي ورع ”ىجحنمل فطعاذااماو ندبلل ىرقيقلا

 ' كانهمالكلا رخآ نال :ىنملا درفملا فطع هيفزوحي ثيحاعا: فالخب ههركياع سفنلا |]

 ازوجمو ىلوالا قيرطلاب ةللا ففطع هنف زوحي 520000 سام مزليالف قنلا

 1( رارصالا لباقتالا) ةلك (5) عنامالاب يشلا رك ذاكاضيا ريخأتلاو ميدقتلا هيف
 نا بحب وأ كلسي دق هنالاعا فالخن ًاظلخا هداقتعاوف رصب نم ةلباقم ىف لمعتست ىا

 أ لمعتسي نا. بحب اضياو لوبقلاب كمالك قاتءنموهلاطخ ىلع رضيالنم عم كلسي
 رارضا (اما) الا ىف رارصالان ا مث ءاءداوا ةقيقحاما ماعلا فرط ىلع هتابثا مالكف |

 'هلاقامع ةياكح ىلاعت دلوق ( وحن ) رهاظلا ىضتقم ىلع مالكلا جارخا دنع ( اقيقحم )
 12( نويذكتالا متانا ' '”ىشنم نجرلا لزتاامو انلثم رثبالا متتاام ) لسرلل رافكلا

 ||| انلاسرو ىحو نم ”ىشنم :لزناامنج لا. ذا ةلاسرلا ىوعدف نوبذاك مكنا نولوش
 1 رشبلان | عم نوعدتاع مكصاصتخا ىضتقت انيلع مل ةيزعال انلثم ارشرالا - مكال

 |نوكياللوسرلانا هساكلا مهداقتعاودساقلا مهعزب اذهو ًارمثي . نوكي نا نكمل
 ًادلالا نوكينا اوضرو رسب لوسرلانوكينا اوزوحن مل نيكرسشملا ناش بياامو ًارسثب
 ءانبف لوالااما نيعضومىف رصق ةيآلا هذه ىفهوهالا هلال قاما هل احا ام ًارح

 ١بسحم ةيرشبلانع هزنتلا ىلع رارضالا ةلزتع ةلاسرلا ىوعد ىلع ,هرارصانا ىلع
 السررهتوك ىلا: مهزواحن درو بلقلارصق قيرطب مهل ةيرشبلا اوتيثاذ لطابلامهعز
 اسحم هءاموزحم اهقدص نكي ملال ةلاسرلا ىوعد ىلع مهرارصا ىلع ءانبف ىناثلااماو

 [قيرطب انكي اوك اهيدكو مهاوعد قدصوف ددرتلا مهيما رادمنا اوردق:مهعز
 'نانولعي مهو فيكوهققحت ىلعال بطاخلا ىف ددرتلا مهرب دقت ىلع ءانبنكل نيمعتلارصق

 وفرع اذاو لبق نولسرم مكلاانا مهلوقب كلذباوحرصاك مهقدصب نومزاح لسرلا ١

 ا فيرطإال باقل قيرط بذكلاب ركملا رصق نوكي مهقدصب لسرلا مزح ]] هبوب ا

 ىع و دارفالارصق ىلع للا :ىف تسيل ةتكت نييعنلا رصق ىلع لما ىف نأببيجاو 0
 /لقاع نع ردصينا ىنبنبال ام نيقداص مهنوكب لنسرلا عطق نا نولوقب رافكلانا
 دنع ىعدملالاح رهاظ وه مب ذكلاو قدصلا ننب نددرتم اونوكي نا مهن سحا .ةياغف

 0 ل ا ىف مهدد رتنأب هملع ض رتعاو نيعماسلا

0 

 سدقدنسلا دسلاضرتعملا

 ل ع



 ىغتسيف ةكرشلا داقتعان ع ىبأ, صاصتخالا نال ر 7-3 دملا «ةقوصولاب نامل

 هِف الذا الصا رصقلا مصيالف انهه ةكرشلا داقتعا روصت:مل اذاف 5
 أطللا رضقلاف ىنكي تلق ةكرشلا ىنعا مكللا فالخ ىلع بطاخنا ىف داقتعا ن

 كلذورصقلا اذه هيلع ارحال مالا اذه مهوتو بطاخم كانه ناكول ىا ( ىرب

 مهوتملا مالا تكتف تابثالا بناح ديك أت رصقلا ىف نبتعملا اؤنلا نم ضو

 اذهو ةققحة كرش ,هوتنم هبف ديالذاةلاصادوصقملاوه ىذلا ىلا فالخم دك اتلاف
 لاقو كاكسلا دارس نع 4 لفغنم مهنمو زاوجلا. مدعب همكح نم قابلا 4
 ىفةروك ذملا ةعماجلا نسحنال هنا نم رهاقلا دبع عشا هركذام بابلا اذهىف ب را

 دصقدنغ عانتمالا ىلع ليلدلا مدع برقلآ هجوو هريغف نسا ضخما ل

 لعلادلا دك وبال ةققحلا ةكرشلا لع لادلانا 5 كنكل دك تاو قيقا

 لباقملا نيعملا فوصوملا ين نم ردابتملا اضياو ناماشإ لب طف ةموهوملا ةكرشل

 ا” نيبعتلا رصق ةروص اما هيلع لدد ىذلاو بلقلا رصق ةروص لوالا ٠ فوصوم

 لدي ااذا ( هنم أبنمال توفلا ىشخ نم لجتاعا لاقنالف ) فانت اهننبف تفر
 ىلع لسال ةلكوالما ىثخينم ريغ تبي له ةلجلانا ىف بطاخم ددرت ريدقت ىل
 لدتلبددرتاا ع وقو عني ىشم نعةفصلا صاصتخا نا عم روك ملا ددرتلا عوقر

 اعناو ليق كلذك سيل هناو باقلا رصق ةروص ىلع ىشخ نم ريغ تشب ةللانأ

 نوكل اناسعساالو ابوجوال الصا طرسشلا اذه مسدقتلا ةفطاعلاال ةعماخىف اوربتعي,

 ىلع ممدقتلا ةلالدنا لاقبنا نكعو اا ةلالدنم فءضا صاصتخالا ىلع هنلال

 ىملا كلذوه هدعب ىذلا قنملا نوكي عضولا نود ىوحغلاب ناك امل: ريثلا نع ىف ْ

 . اديك اتنكيمل اذاف هل اديك أ نكتمل هريغ نكيرملاطف هريغال هنبعب ىوحفلانم ذوخألل
 مهوتنم رصقلا نم مهشام عفدي ىتح داقتعالا ققحن ةدافا نع احراخ نوكي هلل

 ىف هفعض نا ىلع رصحلا ةدائاؤ هفعضنمال ءانرك ذامل مدقتلا 28 مدعف داقتعالا|

 سيلوىوقتلا ىلع ميدقتلا لمال ىتح ةنرقلا ىلا جاتني وهاعا رض

 قرطلا عي عيجو 0 0 0 ديك أنا ةنآنا ىا :

 نم هعس نمو حاضيالا

 مهب. حاتفملا حارش

 نونه

 ْ يف قنلانا لاق هنا ا ما لقت يملا ديكأتا فعطو ةلالدلا ت

 امنا وحن ىرخا رخأتتو ورعىتءاخاعاوديز ىتءاحامو< ةران مدقتب ىننأا هنف "ىف
 مالكلا نآب هلل ضرتعاو## رطيسع مهلع تسل را تنالعاو ورلد نا



 ىنازاتفتلا نيدلادعس هلباق

 دب“ صيخلالاحرشفف ٠

 اليهمو اظفح كاناسراام ىا ىنلا ريركت الانلس.ر|امؤف فاطع وهف اهيف عزانتتملا |
 الا 1 بخار رابتعا دعب عومجما ىلعوا اريذنالا ىلع افطع سيلو اريذنالا |

 ةدافاى ىا (اذه ىنهمن كح ريغ) ةلك (و) ةراشالا هنفكي لقاعلاو ةرابع ةرابع قاؤيلاىف ١

 بتاكأل لاقبالو عاش ريذدزام لاقف(الا كيل مالاب ه2 |مدعىفو رصحلا ىنعم |
 نآل) ىسبقال ىميع انااعاوحت الاوام ىنعمىف ناكناو لوالاعم عماجناهنان(اعاف الخ ) .
 نكي ملاذاف ىنمضلاال عرصلا ىنعملا قنل ةعوضومهال ةلكو جرمدال (ىنمض اهبف ىفنلا |

 مفمال نوك مزايالف اعا هيفنيام هنبعب وهال ةلك هيفنبام نكيمل جرصلا ىنعملل ةيفان |

 زالرظن هبفو لصالا اهعضونعال جورخ مزاي ىتح قباسلا ىننلا ىننةطساوب تابثالل .

 ريتعااذاذ رصللا ققحتي ملالاو هنعكفنالناىتبن ةتكلاماىف انيمض ناكاو ىننلا .

 ىنمملا ىنلل اديك أتاماو روذحلا نم متركذام مزليفدلابقتاما هدعب عرصلا.ىنلا نوكي .
 ااوملاو اضياعرصلا ىننلل ديك اتلاف رودخالذا اينمضىننلا نوكىف للجد الدتتسح |

 ةنلاف ا كنفنال.رصحلا نال ىنمضلا قنا ديك اتالزا وه قيقححلا نع ”ىنملا |

 الق تايثالل وهقنلا دعبالا ف مالكلا قوسناالا ةّبلا هادكٌومدسقع دراولا

0 

 ظ
| 

 0 ىننلا نوكامننب قرفلاو هديك أت مصيف ىنمضلا ىنلا لجالاعاىفو هيف ىثتلا ظ
 زاوج موزل عفذن اذهبو سكعلاب ىناثلا فو ايناثث ظومملل مالكلا قوسف الوا.اظوحلم ظ

 ا

 ظ

 رءاحبرصالب ىقنلا زاوج مسن ىنعضلا ىتتلاناىلع ءانب دوعقلاال مايقلاالا ديزىبا انلوق
 ويدحعلا اذهو لبقاك هنحرصملا ةلزنع ءانثتتسالا ىف ىننلا لعج ىلا هعفدىف ةحاح ريغ

 5 1 ريغقنلامةلكو روك ذملاقيقحمل اانا ةلكنانم مامالا هركذامهٌوي

 را ىلا سعالا لوانم ة ةمرق بصنامو هلوخدم قيقحلا ىهىتلا اهاتعم لصا ىلعزانأ

 رمال ديز ءاجامزاوجمدععم (ورعال ديز“ىحنانع عنتما زوحاك) ءادعامل ايفن هبف |
 ده عرص ىناشلا ىفو ىنم لوالاىف ىننلا نأب قرفلا اعاو دحاو امهادؤمنا عم |
 لأ فاضملامدعلا تابثالوالا ىف لاملاناديفيفقيقدلا رظنلااماورظنلا نم ليلا بسحب |
 اود. كانه مدعلا ذاىناثلا فالخاهنعرخأتمومدعلاةظحالم عرف تايثالااذهوددزل“ىجلا .

 ةرعياعا مدعلا ذاقياس توبث ةظحالم ىضتقيال ةلكنأ خالو توبثلا بيقعت |
 [|فاذ تف_عاكىناثلا نود لوالا ىف توبثلا ةظحالمو ريغال دوجولا ىلا ةبسنلاب ١

 نجا فرعي لوالا عم ثلاثلا قيرطلا عابقجانم نا لغاو فيطل ىنمم اذهناف ظ
 مصب مل اذهلو ةروكذملا ماكحالا ىف هكارتشال ىسيقالانا ىهع وحن اضيا همم عبارلا ظ
 ًااثلاقيرطلا. عاج نم انرك ذام ىا ( اذه ) ةسياقملا ىلا هرضا لاحاو كلذد نصملا

 هلام ىا ( اصتخم ) اما دعب ىا (مدييروك ذم ) فسولا (نكيملاذا) كوالا عنا ا



 آ 2 .رظع نت ! 2 اذه 0 نيغمنوذ 8 0 صيصخ ىف ًامنعذا
 أم ريبعتلا فطل نم هنف ال ظ ددرت الب ا/ د2 اره نا كيلع قحالو ددرتلا ةروصقىف دارفالا رصقف تطاخ

 ديك نيطفلا ىلع نحال | ل زاتع ىا ( صتخم مث ) رك دتف ليصفتلان م هانقلساا|م هف باوطصلا ير

 . ايفن صندنأب ) زاتع ثفطعلاىأ ( لوالاف ) لقتسم ( ىماب ) ةروكذملا قرطلا نه
 مهتمال ىعاش ديزو< هصوصخ هيلع اصوضنم ىقئملاو تيثملا نملك قيثيح (انابثاو

 ظ نود اهمف صضوصنم تدثملا نافذ ةيقانلا قرطلا فال ريعال ساش ديزوحت همومعب وأ

 ظ هنأب ) زاتع تلا دعبالاىنعا ( ىناثلاو ) اناىيمتو ىببم اعناو 0 ١
 امهناذ نيريخالا فالح دعاقال مناقالا ديزام. لاش الف فطعلاىأ ) لوالاعم عمتجمال

 | عاقجا مدع ىكاكسلا لعجوىسقالا'ا ىو ىسقال يتلا هاون دعم ناس ١

 | ىناثلا عاقجا مدع لعج ثيحرمالا سكع صملاو فطءال ةصاخ ىتاثلا عم فعل
 | هنالاضيا ثلاثلاف دجوي ىناثلاعم عاقجالا مدعن ىلع ءانب ىناثل ةصاخ لالا

ْ 
 ظ
 ظ

 ا
 ١
 أ
 ظ

 ١ املع لخدتال ) ةفطاعلا (إل ذا ) ىناثلللب لوألل ةصاخ نوكيالف اضيا ةعف معن 1
 حيرص ىفن هلخ دام ىلع لخدولو حيرصلا قلل ةعوضوم اهنال اهلبق حرص ( فن 4
 ١ ليق#اهعضول ضقن اذهو تايثا ىنلا ىنن نال عرصلا تابثالل ةديفمال ا

 تايثالاو اضيا قلل انهه ىعدنوا ىننلا ىننلال ىننلا ديك تل انههال نوكينا وحال |
 الا كاتلسراامولاق فاشكلا ىف عياش لامعتسالا اذه نا ىلع قئلا ىلع اهلوخد نم مزل امن

 | ةهشال مهنيبادسحالا نيدلاىف فالتخالا كلذ ناك امو مهيلع انيهمو اظفحال ازيذ

 | قنيال ةلك لوقا ةءاساال اناسحا الا اندرا امو ريغال تاوهشالا ىه ندا

 | لوالاف لصاحلا قنلاو قنلادل قوسملا مالكلا نوكي نأبهلوخدمنع قباسلا 2
 دك وبال اعبن ظوداملا مالاو عن ىثنلاو تابثالا وه هيفدوصقملا: تابثالا دكت ١

 تلق اذا الثم الصا ادنكأتال نوكي الف دك أت هنم الاقحا دعباف تاجا 1

 | تفرعاك هديك أت ريغلا نع ىننلاو ديزل برضلا تابثا هنم دصقلاف اهسزالا كب
 دوصقم ريغ هنالىناثلل الو رهاظ كلذو لوالل ادكأت نوكيا ورمخأل كر .

 ظ

 ماقملا بسحن اماو عضولا بسحم كلذ نال انهه قنلل ما لاس

 ةداراو اعضو ىنلل وهام ركذف هلمالكلا قوس نال ارخآ تابثالل نوكي ناودبذ
 ٠ قسابف تفىعدق كنادققت فاثكلاو عقواماماو وجرب اما هنم تام 9

 رصقنوكيالاذهلف اهبف عزانتملا فاصوالا ىلالب قفتا ةفص ىأ ىلا هجوتيال ثلا
 | فاصوأالل.نايب الثم انيهمو اظرفحال هلوقف اساعدا ل اشيل ا فوصو

 (قناعم) 2 ١ 8( : 5 بسعل# 1



 ربخلا ةيسننا ىنخالو "
 ىف اصخمش ةدحمم ادتملاىلا
 بطاخلاو ملكتملا نهذ
 ىف ةدحممت امهنيب ةعقاولا

 لمأت اصخشال اءون امهنهذ

 دبه قيقد قرفلاو

 ي 5

 تايثالا دك أت اهنوك كلذ فدارف تاماللزا نوكاماو طقق لا قموا ةفانام
 | بابىف صامل اقلطمال رصقلابابف تايثالا اهلوخدد بوجول تايثالاب مهصيدصضخو
 | هدام ناوهو صملانع ضعبلاهلقنو مامالا لبقنع مهضعب رذتعاو ىننلا نم ءانثتسالا
 | ىنممل ةعوضوملا ةكرملا تاملكلا رئاسكر يسفتلاو ةغللا لها قابطاب رصعللاعا ةلكنا
 ١ ةرك ذاف ةروك دملا تاضارتعالاهملع درب ىتحامهلصا ىلع اّتيقبوامونانم ةبكسم اهناال

 ' باينموهف ىبرلانع لوقنملااماو نكفا امهم لصالاةياءرو ةبسانملاهجو ناس مامالا

 | ىلع اددبك أت ناك ام نا عز ديك أت ىلع ديك أت رصقلان' ىأرامل هناذ سكعلا ماهي

 نااضيإ مزليو رصقلا مئاقلاديزنا هللاولثم ديفنا مزاي اضياو ارصق ناك ديكأت
 هرك ذام لوقا لطاب نيمزاللا الكو ماقملارئاسىفال ددرتملا باوحىف رصقلااعا ديفب

 نانسى ىفكشالاو امهلصا ىلع امجاقس رعشيامو نانه لكل لوخدملا ناس نم مامالا

 الاجامكوخدم لانا نكع متن : طقف لصالا ىف نبع هزيم نم لكل ولده رك ذ ةبسانملا

 بكرتلالاح امهكوخدمو 0 ةمئاق ةمسنلا نوكينا ىلع ًادتملاىلا رب اة سن دأرفالا

 ىلام ةلك اهيفنمو ةسدلا كلتنأ ةلك تيثيفامجم ةمناق نوكينا ىلع امهنيب ةعقاولا ةبسنلا
 ديزو دوعقلا نيب ةعقاولاوا ورعومامقلا نيبةبسنلاةعقاولا لب  ةعقاوريغ ةبسنلا هذه.

 / لاحا اذه ناالا اعربخاو ناب مسالا بصتن.مل دا ىلا ةهجوتمامونانم لكن وكلو

 | ىا( ميدقتلا ) قرطلا كلتنم# عبارلا فه قفوملا هتلاوربدتف لقنلاهدعاسيالو لقعل اهتم

 ا رصقوف اذهابلق ىريغالوا ادارفا ىدحو كمس(تيفك اناوحن )ريخأتلا هقحاممدقت
 | قرطلارك ذ نع غرفامصملانااعاو # ابلقوا ادارفاانا ىبث فوصوملارصقىفوةفصلا

 ' ( ةعبرالا )قرطلا ( نازعاو ) لاقفاهنييز ابتمالا هباموكارتشالا هيام نيس عرشةعبرالا

 ' (بطاخملاكناوهو )بطاخا لاج ار ,ظالابةعبرالا قدح 0 ومااهلمشي )رصحلا
 ( مكحلا باوصلافأطخ درتو اياوص ) تنا ( لست ) باوصو طخ هبكح بوثملا
 | نيفوصوملادحا ىلع فوسوملا نوكي مكحلا باوصلاو بلقلارصق ىفامادانسالا درحمىا

 اما مكحلا قلطم باوصلاف دارفالا رصقىف اماو نيفوصوملادحال فصولا نوكيوا

 |رصقىف مكحلانيدعتىا ( صيصختلا أطلناو ) هقيقحم تفرعاك ىواستلابوا كارتشالاب

 نيمل فصولا نوكبو رخآلا نيعملاال نيفصولا نم نيعم ىلع فوصوملا نوكب باقلا
 | ددرتموا اعطقاما ركلا صيصصخ دارفالا رصقىفو رخآلا نيعملاال نيفوصوملانم

 ١ فاضولا نوكيو امم دحاو نود اعجب نيفصولاىلع فوصوملا نوكب ىا لكلاب
 ىو فنصملانم اهانعمس ىتلا ةعسشلاىف اذكه لبق امهنمدحاونود اعبج نيفوصوملل

 |صيصختلاو ا ميمعتلا أطيلخاو ىلوالانم نسحالاو ىلوالاو قفوالاوهو جسنلا ضعب
 0 (ممعتلاىا)



 وانما

 ١ ديزتف ) مامالا ىلع مدقم ىعبرلا ذا كاكسلالبقنما/لبقو ىببرلا لبقنم مامالا لع (

 ١  312ديك تلا ىلع ديك أنلا وهو ( دوصقل اذه هددصقب ) هيمسشن ( رصقلا ذا ) دبك

 ريغل | نع مكحلا ىف ةطساوب دك اتلالع دك ًاتاوه رصقلا ديشام نا تاوجلاو مثاق ٠

 رصقلا نأ, اضياضرتعاو تفرع اي رصعلا الباقم ىوقتلا مهلعج ىلا ىراالا اقلطمال ٠

 أطخ ىنننأب لوالا مفدإ فلكتدقوالاو امزود فطعلا ةروصوف رهظي امنا ىنمضلاو |
 ناديك أت ىننلا ةطساوب ديك أتلاو روصاا عيجف لواديكأت هباوص ريرقتو بطاخلا
 ةطساوب تايثالا لوش نا كلو روصلا ضعب هيفكي ةبسانملا يمص نإ ريخالانعبيجاو 1

 روصلا عيج ىف انمضلوالل توبثلا ريغلا نع ىننلا نم مزليذا ىنمض ىننلاةطساو ,وحرصالا
 بجو اعقجااذاذ ىننالامو تابثالل نا ةلكنالوصالا اعف لوصحملاىف ىزارلا مامالا لاق سماك
 ىضتقن نا ةلكلوقينا اماف ريشا ءدع لّصالا نأل لضالا لع اًمهتمدختاو لآ قيبذا :

 وه اذهو سكعلابلوقنوالطاب عاج الابوهو روك ذملا ىن ىضتقامةلكوروك ذملا ريغتوبُت
 بجوف ضقانتلاموزال دحاو ىلااهجوت ملاعقجا اذا امهنابررقدقو دارملاوهو رصحلا ٠

 اهنوكل روك ذملل ناةلكن يعتاع اور وك ذملا ريغ ىلاىرخالاو روك ذملا ىلا دحاهح وتبنا ْ

 ريسفت اذه ديؤيو'فرشالا وه ىذلا تابثالل اهنوكل قحا اهيلع ةظفاحملابو قبسأ '

 رددصتا تتنفقال :ةيقان كاك ولاجا نأ هفنف لع ركلا محا والاو ام اتا ةاحملا ٠

 دربام قت امنا ىننلا ةادا نال ديز مايق مدع ققحت ءانعم ناكلو لمي اداز ناكناو |
 نابف لوالااما ىلاوتلانم لكعنم نكع لوقا اهرساب ةاطاب ةعبرالا ىلاوتلاو هيلع ظ

 بصنلا زاوح نايف ثكلاثلااماو رخ ا هبلادح وم امريعملا اههدحا هجوتىا |

 قئللامتسبلو معاق سيل ادءزنالثم ايفنوا مئاق ادزنا لم ناك اناا مالكا د كوتل 1

 نول ىلا وهاعا عارتلا محبس لوقا انو امنكلو العلو اهل امتاوخاىف ايلزتع ىهلب 1

 ١ اديزنا هللاو وحب هضاقتلالرظن هو ( ددرتملا باوحىف ) رصقلا ( عقواذا ) نكل

 ميرصلا تاسالا نم هاذ له اذراو قباس تامنآل لب قباس دك أت اذكأ سلا

  ىتنلا فرح نال امتاق. ددزاكتا بضن زال ةلصافالب تابثالاو ىنلا فرخ عقجالو |

 لصفلا هيف ىتكي هنابف ىناثلااماو روك ذم ريغوهو قنملاىلع وهاعا ردصتلا ءاضقإأ

 ظ ا ع ل للا انه لق نو لل تراسل ناو رول 2 قنلاهنالاق ثيح ىزا رلا مامالا .

 م. طاوقلا حارش هلئاقال | ظ 9
 . ديكأتا ةطساوب ( رصقلا ىنمم نمضتبف ) نا ةلك ديك أ:ىتا ( اهديك أ7) ةدك ولاا

 . روك ذملا ىلانلا هجوتاذا كلذنابف عبارلااماو انهه كاذكس بلو روك دملاف لما آ
 . لاقمث بيبللا ىننمىف مامالا هيلا بهذامركذ ماشهنا مامالا نا ٍلعاو هفالخ ىلاالا

 . ىهاعاو تايثالل نا تسلذا نييوحملا ا نيتلطاب نيتمدقم ىلع ىنبم ثححلا اذهو 1

 ّظ



 *« م4

1 
 'سسيلف كلذ عيجنع انلزت نو ىفنلا بوجو موقلا ت تاك نما موهفملاو نسملا دش

٠ 

 ةياغورسلا ناسنع زجعلا دنع ربتعياعا كلّذو قوذلا ىلع ةلاحالب رسلا نام هركذام

 ]| عي ىنتلاوا توبثلا مزاتسيال هنع هيفنوا ىنزمل مكلا توبثنا همالك هيجوتل لاقبام

 | ددرتلاوا سكعلاوا ةكرشلا داقتعا نكمف اهضعب نمضىفىنلاوا توشلا كيذا دارفالا

 اهنعديفنوا ءازجالا عمل توبثلا مزلتسي هناف هنع هيفنوا لكلا مكحلا توبث فالخب
  بطاخما أطخ مفدل روكذملا قيرطلا نا رعت تناو روكذملا رابتعالا نكت الف

 نداقتعالا كنيذ رابتعا هيف نكعال نا أطخلا درف ىنبنيف ددرتلاوا نءداقتعالا ف
 دنع قحلا وهام فالخ رابتعالا كلذ ناكما موزل نم لضافلا هركذامو ددرتلاوا

 مدعل رضقلا ةاذا نم اديزالا موقلا ىنءاح كلوق ن ب هرك دام ىلعف راصبالا ىلوا

 ريغ اديزالا دحا ىنءاحام كلوق نوكيو ددرتلاوا سكعلاوا ةكرشلا داقتعا ناكما

 هركذام سكع ىلع سمالاناعم نيروكذملا ددرتلاو نيداقتعالا ناكمال رصقلل ديفم
 رصقلاناوه ماهبالا اق مارملا لاج لحب هحو ىلع ماقملا قيقحن وو#هبف ردت

 برضلا نت اديزالاموقلا تبرضام تلقاذاثتابثالا ديك اتديفب لباقملا ىنن ةطساوب

 موهفملاقيرطبددزل توبثلامزاتسي ءادعاع ب رضلا فن نا الود. زاهتبكواهز ادعاع

 موقلا تب رض كلوقىف ىنثتسملا|دعاملتابثالااماو قوطنملاقيرطب الا ةملكب توبشلاةدافا دعب
 اهتاكلم :روصتى لا ةجاتحم اهنوكل مادعالا نالالاةملكب ىننلل اناث ىنلادضالفاديزالا
 تابثالاروصت ديفالو موهفملا قيرطب تابثالا روصت ىننلاروصت ديف سكعلانود

 | تلقد| ناتو بث لصحفهنم ىنثتسال تول ادش ىنثتسملا ف ننلار وصت تلق ناؤالصا ىننلاروصت

 | ءالكن مدحت مالك دح و.الماقملااذهنا عا وهنم ىنثتسملان و د ىنثتسملاوهرصحلابدوصقملا

 | ىعدب لكو# ر عش مارملان ود مقوفدصق نمو مالعالاءالضفلا نمدحااهل وح, ملومايالا

 ١ ماعمملالضفملاوهوةصاخناو ةماعلا دمعت ىلع هللدجاو اك اذب مهلر قتال ليلو#ليللالصو

 هعم ريعضلا لاصفناةحليلدب (الاوام ىنعم نم:ةواعا) ةلكقرطلا كلت نم## ثلاثلا
 قدرزفلا(لاق)اع صملاهيلعلدتسادقواناالا برضاميف لصفنءاك انا برضياعا كلوقك

 الصفنم لعافلار يمض لم( ىلثمواانا مهباسح ا نع مفادي اعنا و)رامذلا ىاحلا ساذلااب الع
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 , هيمحننا هيلعبحت املجرلاءاروام رامذلاودرطلا وهو دوذلا نم دئاذلااا ةطساوب
 + ىلا يشاع نهباسحا ريمضو هئارآو هسفن رخافم نم لايشرلا ءاسياما تاو دهنلا لقو
 ' ةليبقىلا بوسنملا ( ىبرلا ) ىسعن ىلع ( لاق ) اريدقت ةمدقم اهنال قثمواانا ةلج

 " قيقحنىا( قيقحتلل) ااىف ( نا ) ةلك رصحلااعا ةدافادججوتىف( دادغب ىوحن ) ةعسر
 ربصقلا ديفتف ديك أت لصف ( ةدكؤمامو ) هيلا دنسملل دنس ا تابثا ديك أتو مكملا
 كلذ دارملاو (ومتلابد) ) عالطاال ىا ( ةربخالنم ) ةيفان اهنوكب ( لاقاك ةنفانال)

 - ( مامالا) 5000
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 أ ١ حجم دع

 7 ذل اذلا عفر زوجت لب هيلع ةدئان ديت نأب هع ةعقترم ةفص دوجسولا نوكأ |

 ذلا عفر هان ىذلا اعاو جراب مئاق فضصو ةلزنع تاذلا ريشي نأب بالا |

 2 دارلا هررقام وه هنيعب اذهو هبلا ”ىش ةبسنوا ”ىش ىلا هتبسن ةظحالم نود |

 0 ةبسنلا وهو لقتسيالام ةفضلاوةسوهفملاب لقتسملا نع ةرابع تاذلا لمجنم ١
 ريخ تناو ةيكحلا ةسنلا ىلاالا ناهحوتتال تابالاو قئلانأ هعضوم ىف ررقتدقو

 كانه ةبسن رايتعاريغنم موهفمل ىننلا ضو ىع  هبتك ضءب ىف زوج دارلا اذه نأب | ا

 ”ىشىف سيلو لوالا موهفملانع دعبلا ةياغف وه رخآ موهفم كانه لصح لاق لب |
 ١ لصح ةدحاو تاذ ىلع اهتاج اذاف الصا ”ىش ىلع قدص الوا قدص رابتعا امم |||

|| 
 ا مض دارا نا لوقا ابدك ال اقدص نانفانتبف ةأودعم ىرخالاو ةلصخم اممدحا ناتيضق |!

 . الصا دعابتلا امني ناموهفم لصحمنالذا الصا هلةريعالف ىنمملاىف رثا ريغنم ىننلا ةلك ||
 هءاتك ىف امل ضق انف اعونم هنوك عف 3 ةبسن نم كانه مزايالف قنلا موهفم مض داراناو 0

 نيعم عوضوم ىلا امأ ةيسن ىعدتسي ىنلامضنا قحلانا ىللعهاثم نم بع اذهو اذه أ

 ناتيضق اضيا كانه لصف لجنام عوضوم ىلا اماو امزج ناتفانتم ناتبضق لضم ظ

 . رابتعا مدعب عوضوملا لاجا هيلع هبتشا ثيح كانهةبسن ال هنادارلا كلذ نظدقو ة ةوقلاب |

 ' قيقدهنافربدتفعفرروصتيف يكت وبئر وصتملاف عفر ىننلاوةبسنلا روصتيال فيكوةبسنلا ١ ا
 | تاغنتملاف ىرحيتاذلاريسفتنما/لئاقلا هركذامنا اذهنم رهظيو قيقحربدتلابو َ
 . ريتعاناوالصا اهيفن نكعال“ىش ىلااهتبسن ريغنم اناذ اهضرف دعب هنال هيف ةلاحساالو 1 1

 | مهوناك تاعتملاب ضقنلا دريالف جرامخانم اهيفن نكمي اكهيفن نكك *ىش ىلا اهتبسن |
 | ديف ىننلانم ءاشثتسالا ناوهو هبف نحنام ىلا عجرنف ليصفتلا اذه تفرع اذاو |

| 
2 
١ 
8 
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 ١ ناوه 4لضافالا ضعب هرك ذام ىلع هبفرسلاو تابثالانم ءانشتسالا نود رصقللا |[

 ' ديزالا ىتءاحام وحنف قنملاوم غرفملاوف يدنم نتا يرجح نايا
 هيف ربتعينا نسح ديزالا دحا ىنءاحام وحن دوصقملاب هيف حرصاذا هيلاوه لؤياموا '
 تانيزطلا نم. هللاشامو , ىف دزجلا كلذ ىف هددرتوا نكمللوا ةكرشلا .بطاخملا داقتعا |

 تأرق كلوقو اديزالا موقلا فدان كلوققاك هدم أرح ىثتسملا ناك اذلاماقا رخلا

 رادم لوقت نحنو ملسلاقوذلاهيدهشي اك رابتعالا كلذ هيف نسحال هناف اذك موبالا ]

 ظ 6 تابثالاو ىننلاال اًيزِحو ًازج ىنثتسملا .نوكوه هركذام ىلع دصقلا
 ىنئتتسملا نوك نيبو ىلا نيب مازلتساال هنا عم هاوعد ديشاال هليادف هتايثا ددصب ا
 كلذ رانا رصحلا ديشهناعم اديزالاموقلا تبرضاملاش نا نكمذاابزج |

 رك داما لوقنف ىلكلا باسلا دارملان الا م وقتا نن دحاو نع برضلا ىفندل ام نأب |[
 دونم 3 0: رويل بجلال املك دادلا 1نازلا هلا ياح لا ءالكسم دا. ٠ فيكف |١

 هيشاوح ىف كلدب حرص ؟

 . هيشاوحو علاطملاح رش ىلع

 امهريعو ديرجلا حرش ىلع |
5 

 - ىنازاتفتلا نيدلادعس لئاقلا 7
 فك

 هلل هرس سدق نسل ا ديسلا نا



ثم بطاخلاو ملكت لا نيب | :
ذ ريغ وا محم وا[ ىعاشدنوك ل

 مءاشالاكلذ دعب تلقاذافكل

 ىنازاتفتلا نيدلادعس لاق ل
 د

 سدقدنسلادسلا هلئاقو

 هريخو ًانئمام لظفل ودرس

 دل عوفدف

نا ٍرعاو هقبقحم “ىهسو ةروص هل الماش ناكناوىنثتسملا ريغل ةقيقحلا ىف
 سيل دارءا

١ 

 ٌقيرطنايبل لب فعطلا قيرط ناببل سيل ءانثتسالا قيرط نم اهنوك عمالا سيلو ريغ
 ذا نم «قلاثلا هدي فطمل انهه سيل لمج  اماو قتلا ةرثك دنع راصتخمالا

 «وأ ) ىاشالا ( ديزسنلوحت ) اهريغو ناو الوامو سيل قتلا ءاداو اهتاوخاو الا

 فوصوملارصقىف رصقلا نادشاعاو سيل ىفهيضنوامفف سعاشعفرب ( ىعاشالا ديز

 ةكيمل ءاوس اهسفنىف ققحم اهل ىتلا ىا ءانشالا تاوذ ىلا هحوتنناعنتك قنلانإل

ل توبثاهل ناكوار هاو فاك اهريغل تويثاهل
 ١ اوذ ضارعالاف ضاىعالا اك اهريغ

 ثم تاوذب تسيلاهنا من اهريفل اهتوبث ىنمع تافصتناكتاو اهسفنو اهققحتىنمع
ك ءاوس هسفنىف ىلا تويت مث لوالاوه انهه دارملا نكل اهتاذب مئاقلا

 ْ روج نا

 ٌرابعوهىذلاريغلل توبثلاوه نملا امنا وةبنسن ىضتق قنلا ذاالصا اهيفننكمال انضرعوا

 | لح وناذا اهتافص قتتاعاو اهسضن عنتع تاوذلاسفناناكاكسلالوقىنمماذهوةسنلا نع

 | اكفنا هريغل هنوبث ىلاال هيلا ”ىش تويشملا ىننلا هحوت ديزامتلقاذا ذئنيحف قنلاابلا

 مق عزانتملا فاضوالا ىلا لب قفتا ةفص ىا ىلا ىننلا هجوتيالو رهاوجلا لقدم

 | ىلا ىننلا هجوت' مدعنم رهظو اممم هنوك ىقنو !ىعاش هنوك تابثا مالكلا دافا

 الا وةراشالا هيلات سام انققح ًارصق ةفصلا ىلع فوصوم ا رصقعانتما قفثا ةفص

 وجو قشبال هنا قالف رعشلا صووهو هنوبت ِلسملا فصولاىلعؤتلا تلْخو اذا

 اارسشاذك ةليبقىفوا ءارعش ايندلا ف كلوقك اماعفاماعنا هريغل هتوبث لب تف عامل هسفنىف

 ظ وجي متن رصقلا دافا ديزالا تلق ىتف نارعاشورعو ديز كلوقك اصاخف اماخ ناو

 رلع هلاوحا سقف همكح فو تاذلا ةلزنع ذئنح هنكل فصولل ”ىش توب ىئن.نا

 ظ مج فوسوملا ىلع ةفصلا رصق ناكاب راعشا فوصوم او مومعلا رابتعاىفنا مث

 اقلاقح تاوذلاب دارملانااليقامةحت تفرع ليصفتلا نم هانرك ذامالدنع رهاذاو

 وتالف ىكاكسلا دنع ةاوعم تسبل ىهو اضرعوا ارهوح تناكءاوس ءاشالا

 اللا نا نم هدر ىف4ليقام و تافصلا نم اهعبّسام و اهتادوجو ىلا ل هيلا قنلا

 ظ 2! ناو تاوذلا كلتف تافصلا ىلا لب تاوذلا نأ ناهحونأل تالا

 كلالاب مكحلا لبق ناف انويث وا اهئافتنإب مكحلا عدي نكل مقاولا ىف ةيفنه اهلمخ

 طققداص توشلا مكحلازا ىلع ةيوغالا دعاوقلا ىف هراشعا عنعال هيذك انلق بذاك

 اهتويثو اهدوح و ىلا ىفنلا هجوت زوج لئاقلا كلذنأب عوفدف انل نكي اذف
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 ريغا نوكيدق يدقتلا نالف ىناثلاىفاماو ركذلا ىف همدقت عم اهنم ميدقتل اودع هناا
 ديالف رصقلا لص قرطلاب دارملا نالف ثلاثلا ىفاماو ذئنيح هركذ عصيالف رصقل
 عفدنيو هلالصح هنوك ىف حدقبال روصلا ضءبىف نايرخلا مدعو هلصام 2

 ظ ريفتلا قرأ ءافبتسا دتعاه ك6 عال عنعال قيساهف اه ركذ ناب لوالا فاما الاكشا ةبوجال

 ا

 ا

 ةعبرالا قرطلا نيب قرفلا اوركذاك قرطلا رئاسنيبو هنيب .قرفلا ركذب روذحنا كل
 مدع ناىلع كلذكر كذامو رصقلا ةدافاىف مهكارتشااعتاو ماكتحالا نم ريثكف اضن
 . نكذ نم دباللب حالطصا درحم سيل قرطلان م همكح ىفامو صاصتخالا ظفل مهدن
 نوكيامو ريغلانع ىننلاعملب صاصتخالا درحمس يل رصقلانا ماقملاىف قحلاو هج

 لسال نيفرطلا فيرعتو لصفلا ريمضن م ائيشنا- ىنخالواعم امبلكىلع لديناو ديالا

 مزايامريغ قوذلاوا عضولابسحم '“ىشلانمموهفملاو كلذمزاناو رخ آلا نع ىلا ىل
 ريغلا نعننلا ديال كيذكف ةيكح ىفامو صاصتخالا ظفلب عيرصتلااماو القع هموهش
 رصقلا ق رطب مهداسملاقبنا نكع و حالطسالاد رجحت ال رصقلا قرط نم هودعي ملكلذل
 صاصتخالاظ فلو فيرعتلاو لصفلا ريم نا حالو رصقالةثالثلا عاونالا ف ىرحأ
 رصق نود دارفالاونيستلا رصقىفالا ىرجن الريغلا نع ىلا ىلعامل الد ميلبق ريدقتىل

 ْ ةفيطل ةتكنانههنامث هيفوهدقتعيوا كارتشالا مهوتاع ىنلا ىلع لدن اه مالك نال

 ةطاحال رصحلانا وهو 9 | ضاصتخالا ىنعم امهدح | نيشعم ىلع قسيت ف رعاك رصقلا نا ىهو اهبلحمسي كةوذ ٍ

 ىلع ةلالدلا ريغ نم دارفالا ظ لشي رهدنعرصقلاريغلا نع كلذ ىننامنان و اهيلب قمل فوسوملاواة يضل توب 2:
 رصقلاوكلذناوءادعاعنلا]| اقرف صاصتخالا نيبوهنيبفروك دملا توبثلا ىنعا صاصتخالا ىنمم ىلع ساز ىنعم ىلا
 ريغ نم هادعام عيج- نع ىنلل رك دتف قبسدقف 4 رصحلاو رصقلا نيبقرفلااماو معا صاصتخالاو اخالطنلا

 دارفالا ةطاحاىلع ةلالدلا || ابلق ( كلوقك ) لببوا نكلب وا ةيفانلا الب( فطعلا ) رصقلا قرط نم ( لوالا
 ومب كلذ همزل ناو || ىفنلا فوة فصلا ىلع فوصوملا رضقىف ( مجنمال ىعاش ديز) ماقملا بسح ًادارفا,
 ىلعةفصلا رضقىف ( ورمعال )عاش ديز ( وا ) ىعاش هنكلوا نعاشب لب متع ديزا
 رصقل !لولدم نم ءزجوهىذلا(هب ىننملا رثك اذاو)ماقملا بسح ًادارفا واابلق فوصو؛

 (راصتخالا )بلط ىا( ميرو ) فوصوموا ةفصوهىذلا ىنملاكلدب رصتلا دب /
 ريغالواةفصل ارصقىف ىعاش ريغال ىا(ريغال ) عاشد.ز (لبق )هماقم ماقملان وكي ثبب

 عياشلا وهاك مضلا ىلع ريع ىو راصضتخالل هيلا فاضملا ف ذحمف فوضوملا رصقىف لا

 ظ ( الا سيلو ) ديز ريغ عاش سيلوا نعاش ريغ سيل ىا (ريغ سيل ) ىعاش ديز (.

 | اماع ىننلا لحن نا انه نش نكل ديزالا اسعاش سيل وا !ىعاشالا ديز سيل
 مومتلاوا اذا اديز ادع نم انلق اعاو اديز ادعنمم عماسلا هدقتعي ىعاش لكلوأل



 صصخ ةءاذاهلامدع 9 رلانيفص وملا وتبثا هنأ قره ِس يلدا لش ضد وسال |

 'بلقل(باقرصق)امناث (و) رهاظلا ىضتقم ىلعال مالكلاجارخا نموهفةلاسرلا ىلعءرصق
 للا (هتتامن) ئاكيكح نالخ (دقَسن) بطاخل ىا (نملإ ادر هبف لطاخلا كح
 دقتعي نمل مممال اشد, زةفصلا ىلع فوصوملارصقىف كلوقك ةفصلاوا فوصوملانم
 ا(هيفتتامتابثا) بطاخت ادقتعي(وا) سس كعلا دقي نملورعال عاش ز سكملاىفو سكفلا
 مهتم ديزامىاثلا فو ضاشلب مجتمدءزام لوالا ىف كلوقك ةفصلاوا فوصوملانم تنا

 هيفنوا لكتملا كح الخ تايثابلقلا رصقىف ىنكيال وام ركحلا سكعدقتعي نور علب |
 تابثالاداقتعان ان ظ فنصملا لملو سكملابوهسفن مكمل ىت عمهفالخ تابثا نمديال لب طقف |

 ظ ةباكحابلقةفصلا لع فوسوملارصق ىف ىلاعت هلوق(وحن)عاست كلذلو ىننلا داقتعامزلدسي
 هلل باطخ مالسلا هيلع ىع عمم ثيحو(هب تعاامالا مهل تلقام) مالسلاهيلعىسعنع
 ماقملالاقش | ىأر هللا ود نهنيهلا ىاو ىنوذختا سانا تلق تن أ ا هاون هيلع م لاعتو هناحعس
 قيساهف تف ىعدقو هبىتسعاامالا مهل تلقام لاقف كنس عاام سانلل لقت ملىسيعاي كنا ىنعم ىلع

 'لطاخل لعب ذكلا عنتعاهف ايريدقت رصقلانوكوىريدقتلاو قيقحلاىلا رصقلاماسقنا
 نيك ر شم انع ةياكح ىلامتهلوق ىفاك عقاوريغ َن نوكيوانيعتسن كايا وديعن كاياىماعت هلوقىفاك

 3 :وم-قي هنا هقيقحم ”ىجسو نوب ذكتالا منانا مالسلا هيلع ا اسر باوجيىف

 ربع فوصوملا ىلع ةفصلا رصق ىف قيقحلا رصقلاو قيقا ريغو قيقحلا ىلا رصقلا

 كلت !دعامليزنتالا دح وبالف ةدحاو ةفصبالا فصتال فوصوم نكع الذا عقاو

 رثكالاىفو ابقيقح لبق ةفصلاىلع فوصوملا رصقىفو ءاءدا مدعلا ةلزنم ةفصلا
 ديزالا كلذ هبشااموا انترضحلوا نحن ثبح مئاقام الثم لوقت قيقح ريغ ىثاعدا
 هيلا تفتلي مل اليلق قتيقحلا رصقلا نوكلو هللادجر رهاقلا دبع مثلا نع لقناك

 اهنلعرصحلاىفنا لعاو (ةعبرا) رصقلا قرط ىا (هقرطو) فنصملاهعشو ىكاكسلا
 :فرعتوريك لاو ا لصفلا ريع طسوتك اهريغ اقرط انههنا وهو الاؤس

 رصقلا امسدافاب اوحرص دقويطقف دننملاوا هيلا دئسملاو دنسملا ىنعا مكحلا ىفرط

 ملست باح دقو اهادؤم ىدؤيامو رصقااو صاصتخالا ظفلب ميرصتلا اذكو

 ناب مرتو اهركذ قس قرطلانم اهابا مهدع مدعو اقلطم رصحلا امهن دانا

 ال[ نوكتال ىلا قرظلا ركذ انهه ذارملاف اضيأ ءريغل نوكي رصنلل تركنأك 1 اع ظ

 ةارلاودبخاو ًادتملاب ناي ىلا ىف ركو لعفلا رك زاب باحندقو زصقلل ظ

 ةاب عرصتلااماو بسنلا نم رصقلا هيف ىرخمام لكل ةماعلا قرطلا ركذ انهه ظ

 ّ م لكفو ل وقأ ام احالطتما .ا رصحلا قرطنم سيالف الف همكح فام و ضاصخخالا
 د



 كثف
 ديس اجي

 لهخجلاب رعشاع اخذ هريع قاسم مولعملا قوس عربا لع ىفو رايصسالاب ىناعملا لع

 نم# ثااثلا عونلا #9 ليزحلا هاضف نم هءداىزحم هللاو لي زنتلا ىف عونلا اذه نم عقال

 ىفو سدحلا ةغللاىف وهو ( رصقلا ) ناس ( ىف ) لوالإ نوناقلانم ثلاشلا نفل 0

 ينعملاب رصقلا ىا (وهو) هادعاع هيفلو رخآ الاب نيسمالا ددلا ضيص نقم

 ظفللا ناك ء اوس“ ىثب ملا ىنعم ىلع لدي لاب ونعملا 7 (ةفصا| ىلع فوصوملا عقب) مط

 ىرخان مود ةفصب هصرضل ءاثعم نال. (ىرخا ةفصملا) هن هتفص نع فوصوملا زواهتالا

 ةفصالرصقلا عقلىا (سكملابو) ةب سعاشلا ريغب ديز فصتنمل ىا ىعاشالا ديزاموك

 ةفصب فصتبمل ىا دنزالا ىعاشام وحن فوصوم نود فوضؤع ةفصلا ضد

 ىاثلاو فوصوملا نود صولا ىف ةكراشملا عنتع لؤألا عونلا ىف دز ريع هب عاش ظ

 ىلع مفلاك ) هسكعو ةفصاا ىلع فوصوملا ريغل ىا (امهريغل) رصقلا عش ١) سكملا
 ابك ازالا تئحامو (لاح) ىلع(وا) اديزالا تب رضأم وحن هيلع هرصقل ىا (لوعف

 لخئادهنال لعافلا ىلع لعفلاربصق ركذب ملاعاو اسفنالا ترطام وحن (زنع) لع (وا

 ثيحى اكسلا عاستدقل وة فصلا فيرعت نم تفمعاك فوصوملا ىلع ةفصلا رصقت

 امهدحا نيم-#(ىلا مسقنت) رصقلل ةروكذملا ماسقالا نم لكىا (اهلكو) هل هرابعنأ

 سعابشام كارتر اههملكد تعي نم مما سصعاش دز كلوقك نيتفصوا نيفوصومام

 باوصب ابوشم ةكرشلاب بطاخملا ركح ناكاملو ##|ىعاشه عمرا و هدقتي نلديزال

 60 (وا) الملا مو كاملا نقع مكحلا درفت تنا نيتروصلاىف طخ

 اههدحال (عما ردا نيتفصوا نيفوصومامأ نيروك ذملا نيس الا دحاىا(امهدحا)

 ىعدب نمل .زالا ماقام كا وقكوامشدي واسن ىعدب نأ دعاقال متاقديز كلوقك" رخ ًالاىلع

 ىدتقا فنبصملا نكل 4 نييعتلارصقدتيعتب مسقلا اذهحاضيالا بحاص صصخدق ونيلاثل آ
 ىلاعتدهل 4 اوحن) هيلعد 0 : قيسال هر ويلاه قا ًاطللادح وتفرض ةوكاكسا

 و 5-65

 #7 ه”ثيح ىلوطلا دلا لضفلا نم ىطعاامو لمملاحدقتلاب بدالانم' سوا

 ' فرغتاك فنصملا هكرادتو هيلع لعافلا لعف رصق نع لوعفملا ىلع لعافلا رصقن "

 الكف هباوص ررقتو أطخ درتف نيرعتل ىلع ف رعيال ن كلو مايقلاب كلا ىف نايوتسمارمعوادي, 01

 ظ

 ١ مطاو (نيما 1 ادر) ةيلدبلاوا ةيعملاليبس ىلع ةكرششلل اعطق (دارفا رس

 ظ
ْ 

 أ
| 

 لولو لفافلا نم اضيإ ١ ئا (اهادعتب الف)ةيودعلا ةفصلا كدب درب ملول عفريعوا العفاقتشموا ادماح هتلعلا
 لاخلا نيبو نيلوعف ا نيبو

 , ةرابعنا حالو لاخلا ىذو | ظ

 هترانعزنم نسحا فنصملا ..هانعمنال رخآ (فوصوهىلا) فوصوملا ةفصلا زواجصنالىا(ءادعتتالف) كك( 2

 ىلعديزل سيل رمصتتلانآل

 . دبز برضل لبالثم ورمع
 نيلومفملا ىف لاحلااذكودملع
 مه لاحلاو

 ريبعتلا فطل نم هيف 5
 ريرحملا لها ىلع ىنخيال
 ْ دن ريوصتلاو
 بطاخ ا أ طخ لم ثيح. م
 تابثا دارا نم أطخو

 حارمشش نم بصي ملوهنفأطخلا
 نيب عمججاىفنا ىلع حاتقملا

 فنطللا نم ةروصلاود>ولا

 ل. قحالام



 هك 0م

 ١ نع أ طب رلا نع جرفايمل بفنصملا ن نأ مث # اهريغو ىتم و امونم وحن ( ءاس الا )

 االسصفم هتاودا نامنعو طرشلابة يللا نع طرشلا فرح لاخ داب اتجرخا نيتاح
 'لاقف د.دزلاب ةيلطا نع ددرتلا فرح لاخداب اتجرخا نيتلج نيب طبرلا ىف عرش |
 ”(نيرمالادحات وبث ناديفوامإ ووأ هتاوداو ) طرسثلابف هلوقىلع افطع( ددرتلابو )

 لوقينأب ديز نع( امهيفني نملا در) امهدحانعولخمال ىامجتمو !ىعاش ديزوحن طقف
 نادي( وا) ولخلا ةعنامقاصفنم ةيضقنازملا لهاديمو ممالو ىعاشب سيل دز

 | مهعموا ىعاش دز كاوقك رو !ناعلاخ دخلا ون لاقولوب طقف ( ناس الادحا ىن:) |

 لها هيمسيو اعم معمو ىعاش ديز لوق'نأب دزا ( امهتبم نملادر )امندب عجل ىأ |
 اعم امم ( دحا نو ) نيصالانم ( دحا توبث ) ناديش ( وا ) عملا ةعنام نازمملا
 نوين ازملا لها هيعسو امهنيب عجالو امهع والخال ىا مجم وا نعاسش ددز كلوقك |

 اعبج امج فصتم ديز لوق.نأب (امهيفنوا اهومشاما ىرب نملادر )ةيقيقح ةلصفنم

 وا نيئشلادحات امال عضولا وا نازعاو ةعالصا انعم ”ىشب افصتم- سلوا

 | ماقملا بنسحم نيشملا عوج دمرا اذاف نينعتلا ىلعال نكأ رخآلا ىننو ءايشالا

 | لوالا ءزملا ديرا اذاو ىناثلا نوكي ىناثلا ءزجلا درا اذاو ثلاشلا مسقلا نوكي .

 | تيأر تاق اذا مك رخ آلا تابثا ديفبال ىغا تايثا: نال تابثالاىف اذه لوالا نوكي ظ

 ْ ىلا ىف اماو امهنمدخحاو ةيؤر لب امهتيؤر دشال ورعو دز نه ادحاو '

 أ رخآلا نع ىنن امهنم دحاونع ةيؤرلا تيفن اذا كنال امهيلك ةيؤر .ىنن ديف

 (يتالذو ) موملا ديضف ةبؤرلا لصا قتنيف لصالا وه ةيؤرلا مدعنا ىلع ءانب اضيإ

 ( لهاجنوا ) بطاخلا نموا ملكتملا نم ( لهل نوكيدق ) 4 روك ذملا ديدرتلا ىا
 | (اهرخم لاو ةغالبلا) نف (ىف لهاجعلاو) بطاخما ملكتملانم (لمهجتوا) امهدحا نم
 ا 2 :وتلاوا مظعتلاوا ريقحلا مادته ضرغلاو اهمامز كلامو اهناطاسو اهتكلمم كاس ى

 ا ةأيما مسا ىعو (ةيحراملا ةأرملا لوق رظناف) انولنام بيرىف تنك ناو عيرقلاو

 | ىلع عزجتمل كن ”اكء اقرومكلام روباخلا رخشايا) لوقتو ف يرط نبا ىلع ىنرت ةيعاش

 ا فيرطلاو كلام ديم نه. لاح اقرومو ٠ ركب رايد نم عصوم رواجا (فيرط نبا ىحاوني عضوم وهو “٠

 | عيجيف ررقملا وهاع ةلهاجمم ةريعشلا تيطاخ ربكالا دجلا ىلا ءاب آلاريبكلا بسنلاف دم ماشلا
 اهءاورو اهقاربا تركنا ىت دحا كالهنع عزجلا هناشنم سيل رحمشلانا لوقعلا

 في رطنبال عزجلانع الخ نم ىلع عئوتلانههلهاجلاو هريغواعزج اذ رشلا نوكنعو
 ' ركذو )ناكر ظنا لاق ثدح ىاكسلا هزعفاك ناك فل نيبعي مل كلذلو نالها هيقق

 اكسلا رد هلل لو نيم لالنع ىفوا ىدع ىلمل (؟ايوااناىف) رارصالا مدعنم (انلقام

 نوكيال دئنحت تاقناذ 4
 تلقنيششلا دحالاماووا

 1 مومتااو ىجضولا هانعم كلذ

 دين ماقملا بس



 لاو ظ 1
 لقال اعل :قاثإ ءافنتنالا لوالا ءافتنالؤل ةلك نا ؟ لاق نه نارا يا

 لها بسحاما اهموهقمالو رهاظ كلذووا 51 قيما را فالخ نآلا نسحمملا نادل

 تدنيل ةلقتسم ةمدقم مهدنع ءانثتسالانالف نازيلا لها لوقبساماو رحاظفا ١
 ىنمم هركذ امنا ميلست دعب عوفدف كلذ ىلع هلالدتسااماو طرعشلا تالكن م هن دع

 ةهل آلا ددعت نم . مزال داسفلا ىنعاضاخلا بيسملا بيسملاب دازملا لاق نيو دلك

 مال اهركذ لوطيرخأ تالكانههو ددعتلاب داسفلا قيلعت ىلع لدد اقلطم داسفلاالا

 نع جورخلا فوخالولو املا فرط ىلع اهلح نوكي رك ذام ىلع فوقولا دعب ش 3 1

 باوصلا مهلمدتلاو بابلالا اولوا اهفداصي مل تاقيقحن ىنم تعمسل باتكلا طرشأ ؤ

 ىن اك( فيكلاو) نءاك ةيناكملاواذاك ةبئامزلا (فو رظلا) تاهيبنتلا نم عبا رلا #
 نمو ىأو اى نامزلا ىفوا ناكملاف ميمعتلاب مكعللالاديشبم ( لاوحالانم امهريغو ) |

 موقاموةل نيح كلوقوحن نيتيلج ف ( نيتبسن ) تاروك ذملا كلت ( عمتجدق: )اهريغو |
 نيثبسن عج هلماع وه ىذا لففلا“ 0 ىلا اناضم اذرظ هنوكل نيحناف ظ

 ةازاجلا ةهج ىلع نيتلملا نيب ( طابترا ةهج ) عملا اذهىف ىا ( هبف ظحول اذاف )

 (ءازحو اطرش ) نيتبسنلا ىلع لقشملا مولكلا ( 0 ءازيلاو طرشلاز ادم ئهىتلا |
 ةيلكلاةدعاقلا وهاك( طرسشلا ىنمم نمضتت ) ةروك ذملا لاوحالانا كلذإ ( لاقبف ) |
 نمسعاوا رومالان م ( نما هيلع ىناذا ماهفتسالا ) تاييبنتلا نم سماق اول مهدنع |

 هباوح ىلع ) مالا كلذ بترت ىا ( هبترت مهف باوجلا)ركذ ذ(لبق ) صاوالا |
 نعولذتالنا ىنبط باوجلا ىلعهقبسن ال كلذو باوجلا ناكب او ىا ىا( نك ذبأ ١
 بصنلاب( همركاف كءاجنموحن اهمعت ) ذئنيح ماهفتسالا ىلع ءانبلا كلذ ( دافأف ) ةسئافا ظ
 لقماهفتسالا ىلع ء لات كلامج (همركأ كءاحاذ نم) اذك (و) نآرامخاب |

 مدع ىلع اهيبنتنيلاثع ءاحاعاو ”ىجلا هيلع بترتي هبباحا باوج لكنا لع باول

 فرع 41 د 0 ايا ىنعل نفل 0 اهتيطرش

 ك وأ ىاال/ : ومالا 6 0 و نب واسوا 0 ىنعمنع ة ملا ت 5

 مدعلاقيقحن نم دعب اذ ءاحو همزحو هيصن نيبو همدعو ةيبيسلاءافلاب هئيحم نيب قرفلا ||

 ل

 هع بالا نءاةمالعل اهلئاق؟

 اهدعب نالعفلانوكياذلو 7

 ىلع ني« ان ني در ذم رب ر قت ىف
 0 اننا واءا نيالا

 00 لبق دعو



 اما هيف قيلعتلا نا لعاو
 كلوق وحن ىرابتعا ىداع

 وأ كتمركال ىدئحول

 كلوق وحن قيقح ىعرش
 دم. تحجحل لام ىلناكول

 فن دارملا ناك نا هنا مث

 هلوقىف6ءاز+ !ءافتنالط رمغلا
 | هتلاالاةهلآ اصسف ناكول ىماعت
 | ناهرب قيرط نوكياتدسفل
 علل قيرطال ثيح نالا

 ةهج نمالا طرقلا ءافتنإل
 نوكينا اماو ههزال ءافتنا

 ءافتنال ءازجلا فن دارملا
 ىنتتجول كلوقىفاكطرشلا
 قيرط اذهو كتءركأل
 دنع اذهو مالا ناهرب

 بسلا ءافحا ىلع عالطالا

 تيما ءاقن) لع لدا
 طرسشلا ءافحاب لدتسي دقو .

 هةنم مزاي ىث ءافتنا ىلع

 ةيولوالا قيرطب دارملاءافتنا
 من مالسلاهيلع هلوقك

 لن اذه هصميمل
 نبا ا ميشلا هائاو مب

 دلل < بجاحلا
 ىنازاتفتلان دل ادعسهلناق <
 0ع

 الالدتساة ب آلاتناكولو 4

 ةمدقم جاتنا زال لعفلاب
 نالطبلا ىهد هناوة:دحأو

 دش مهدنع

 بجاحلا نبا ةمالعلا هلئاقال
5 

 ٠ لوقعملا لفها هداراامىلعول نولمعتس دق مهنا<لبقامو ةسسلا ناس ريع ىلع ةلالدول ٠

 ]| الالدتسا .اضيا ةيآلا نولعجمال لوقعملا لهانا مث لامعتسالا مزاومقروهشت هفالخ:

 نيريدقتلا الك ىلع ةينآلانا كلرهظ اذه تفرع اذاف ددعتلا عقيزف عني ىتح داسفلا |
 ةيبرعلا ف ف راعتملا ىلع لماذ لمفلاب الالدتسا اهنوكىفةيبنجا ةمدقم مخىملا ةجاتحم
 ريغال 0 ىلع ليزتتلا رادم نال نازيملا لها فراعتم 0 0 ىلوا

 هي 1١١ و

 0 1 رشااتاودا رئاسعم كرتشت كرتشت / قيلعتلا ثمح نم ولنا ىنالوهنع لقنام 0 هريغ

 اا4ف5 طرمشلاءافتنالءازلا ءافتناوهورخآآ موهفماهمزايردقم ما ىلعالخاداهنوكل نكل
 ١ ىعا اهانعم مزالوهلب قوطنملااهانمم سيللوالاءاقتنال ىناثلاءافتنال ولةلكن نم رهتشا

 قوس نم دارملا نوكيو موهفملا ىنعملا ىلع ةلالدلل لمعتسي دق اهنا مث م موهفملا ىنحملا
 سكعلءناثلاءافتنال ل والا ءافتنالاهنا !لاقدقوروهجلا دنعروهشملاوهاىهتداذامالكلا

 هءلدتسيل مزاللا ءافتنا ىلعهيلدتسل مزاللا ءافتنا ىلعةلالدلا اهمزال لءجنو روهشملا

 | داسفلاءوزل لعل دنانههول ناذاندسفل هللاالاةهل 1 اممف ناكول ىلاعتهلوقوحن موزلملاءافتنا ىلع

 | *ددعتلا نتف فتنمداسفلانا ىلعوةهل آالاددعتلدوجوملاهماظن نع ملاعلا جورخىا
 بيسملا ءافتنا مزاتسيالنيملاب سلا ءافتناو بدسم ىناثلاو بيس لوالا نأب كلذ لعل دتساو
 || لعلدبف اهلك بابسالاءافتنا لعل د. بدسملا ءافتنا اماو رخآ بيسكانه نوكينا زاوجل

 | عوقو قيلعتقوطنملااهانمم كتمرك ال قتئجول كلوقنالوقن نو نيعملا ببسلا ءافتنا
 اذهو مارك الا ببس ”ىجناناموهفملا قيرطب اهمزايوهبف ”ىجملا عوقوب ىغاملا ىف مارك الا

 ظ اا ول لوخد ن وقتال ل وخلا لع اما وىباطحلا ماقئاوف موهفملا يردلا

 الا ىلا نوعي مهن اع ّ الإ لع قول ”ىجحنا كنم عقوول كتمركأ ىننتج

 ىف ررقت امهلاثماو مزاللا عمل هنكل مهلوقىهو ةسانئتسا ىرخا ةمدقم ةيظ شل

 || لجونع هلوقف اذه تفىعاذا اهمزاي جياتن ىلا نيتمدقملا عامتجاب نولدتسدف هعضوم

  ىضاملاىف ددعتلا عقوول ةسرعلا لها ةدعاق ىلع ءانعم اندسفل هللاالا ةهل 1 امذ ناكول

 | مهدنع اذبب ضرغلا نوكف داسفلا ددعتلا ةيبيس مهتانعدتم مهشو هبف داسفلا عقول

 ألا داسفلا عوقو مدعب اوربي تح داسفلا بيس ددعتلا نأبلالدتسالا قيرطىلا ةراشالا

 ]| ةلكف سيلو فنك مفلاب لالدتسالا مهدنع ةيآلاب دارملا سيلو ددعتلا ءافتنا ىلا

 اواممتساول مهنا ىلع لاخلاّتفرعدقكنكل هيلع ةباآلاق هدوروالا كلذ ىلع هلذح الف

 متن ريعفالو رعشلاىفال درب مل نكل ةيآلا ريغ رخآ لاسشم دحول ىنعملا اذه. ىلعول

 ' عقب مل هنكل كلوق ىنعا هنا ةمدقم ايلا نوك<» ثيح كلذل احاص لب8لعفلاب

 0( اذهيوز



 عانتم الىناثلا عانتمال هنا تارابعلا ضعب ىفعقودقو هريغعانتمال“ىشلا عاستتمال, ولنا روهشملانا عا ءالضفلا ضعب لاق

 عانتمال لوألا عانتمال هنااهضعب فو كبطاخم رع ءافتنال كماركا ءاقتنانا كتم رك التتحو لوو لاش لوا

 لما هناديف قيقعلاوداسفلاءافتنال ددعتلا فهنا ادسفل :هلاالا ةهبلآامسفناكول ىلاعت هلوق ىف بجحاملا نالت لان

 ةلع ”ىجنا ناكامل لوقنف لالدتسألاو معلا رابتعاو ليلعتلاو 5 ؟5 ظدودولا رابتعا نيرابتعاب نكل نيينمملا الك

 دو>ولا بسد مارك الل امتعاب) ”.2 اقعلا ال 5 ل1 لا 3 2 9 0

 ءيحماءافتنال ءاركسالا ءاذتنو || .ابتعإب) هوم لقعلا مكحالو (تبثيال طرشلا مدعزألا) كلذو امزجال (الاغ ءأ ريل
 ءافتنال لولعملل ءافتلا رهاظ طرمثلا مدعل نا هلصاحو ءازجلا مدعب ىا (هبالا) طرسشلل ءازجلا موزل ىا (موزالا

 ءافتنا محلا اضياو هتلع | كالدتسالا ىاموزللاق يرطب ءازجلا مدعنم اموهفمهنوكو ول نماموهف» هنوك نيقنرط .

 0 لاتسي دق مارك الا لقعلا لالدتسا بسحم ناكالف ىناثلااماو الصا لديّ. ال عضولا بسحب ل والا ناكالو

 الالدتسا ”ىحملا ءافتنا ىلع || ديثكىف بلاغلا ىلا ىا (هيلا راضيف) ابلاغلب امتاد لالدتسالا دصقالذا امئاد نوكيالف

موهفملا وهاك طرسشلا مدعب مكحم ذئنمح هناذ (ءازحلا ىفن عنتما اذاالا) روصلا نم ْ
 ءافتنا ىلع مزاللا ءافتنانم )| نم 

 ةيآلا ىف اذكه و موزلملا | ىا ( هبترتل ) عانتمالا كلذو هنفن عاستمال اضيا ءازجلا توبّبو عضولا بسح ول

 .. لياعتااماقمىفلوش.ةعركلا || اروكذم امهدحا نوكيو هسفنف همدعو طرشلا ىا (نيضيقنلا لع) ءا رخال

 ئادتلع ءافتنال داسفل اءافتنا عقاولا ناكو اهملكى ع بترئاملو روك ذملاىلغ امترتم هلعحن ا روك ذم ريغ رخآلاو ْ

 لالدتسالا ماقمىفو ددعتلا || دحاوهو هموزام ماودإ توبثلا متاد ذئنبح ءازجلا نوكي نيضيقنلادحانعولذيال |

 ءافتنال ددعتلا ءافتنا مي | (داولاب طرشلا ركذي) نيضيقنلا ىلع هبترت نيحىا (ذئنيحو) همدع عتتيف نيضيقتلا |

 رظن لوالاب لاقنف داسفلا | نم( رك ديملام ىلع ) واولا ( لديل ) طرسشلاب ىلوا ركب ديل ىذلا ضيقتلا نكيملنا |

 ىناثلابلاةنمولوالارابتعالاب || ىا(ىلتاق تنكولو كبحا وحن ) ةتبلا هيلع اذوطعم ىضتقي فوطعملا ذا هيلعيفوطعملا

ن || امن روك دملاو نيضيقتلا ىلعدبترتا توبثل ةمئادةبحلاذىئاق تنكن او ىلناق نكت نا كبحا
 .  ملاذااذهىناثاارامتعالابر ظ

 عتتما اذااما ءاّرا ىنن عنتم || ( اهنودب ) طرسشلا ركذب ( وا ) هالا سيل ةقداصلا حلا قق<تنال ل رشلاب ىلوا

عانتمال سيلف | ىف روك ذملانم طرشلاب ( ىلوا ) نيضيقتلانم ( كورتملا نوكل ) واولا نودب ىا |
 عانتمال 'ىشلا

 تايثاو همزال ناس لبهريغ || واولاىهىتلا ةيظفللا نعكورتملا ةيولواىهىتلاةيلقعلاةنيرقلاب ىنتكمف هيلع ءازجلا بترت ا

 دو>ودنءامااقلطم ءازملا | مدع ناف ( هصعيمل هللا فخم ملول بيهص دعلا معن ) هنع هللاىضر رم لوق ( وحن )

ع وهو طرشلا مدع ىربدقت ىلع تأ ءازك اوهونايصعلا
 انوطعم هنا الف واولا || وهو هدوحووفوأكللا مد

 نيطرش مح هن اك هيلع مدع ريدقت ىلع هنو نم ىلوا هربدقت ىلع نايصعلا مدع توم ىذلا فرك

 لتاق نكت ملول كبخا ىا ' 'ّ

 دنع اماو لتاق تنك ولو

| 

١ 
١ 
: 

 ا
ْ 
 هلو يل 10 7 ا

 ةيفانلاةقفاوملا موهفم قيرطب امسرقا ىلع هتوبث مزل نيضيقنلا دعبال تبثيق فوللا |

 8 0 1 * 9 لوةنفمالكلاىفاطسب ىضتقي ماقلا اذهنا ٍلعاو 4 ةقفاوملا موهفم مدع ةفلاخما مويفم |

 وهم اةينع لد قوادلو . 0 1 1 00
 هللا فن ملول ىف اكةققاؤملا رحآ سما لوصحمب ىضاملاىف صالوصح قيلعتل عضولا بسحي ول ةلكنا نوعلا هللابو

  باطخلا ىو ناذ هصعبمل | 0 توتي ناك ايضامالعف ىضتقتول نالق هنن هءويسنع لقناك هيف ردقم ||

 رم بعسل ديسمديع دنكل ىصع فاخاذاهنا ةفلاخملا موهفم لديو ىلوالا قيرطلابكاذواضيا دصني !فاحا ذا
 "ةماعلا كذمالك اذه ةعاسلاءذهملا متن قيقحتاذهوتقفاوملاموهفممدعلوصالا خف لع اكةفلاخلا موهفم..
 ىئامركلا نيدلا لاك لضافلا نم دارملا © دعب باوصلاب طءادتلا و باتكلا فءانققح ايفا اة تفرع

 1 قعد باتكلا اًذهعراش 1



 كد 2
 ا ا
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 خ3

 5 «” ١

 || لدتال)ةيطرسشلا ( نا ) ةلك # لوالا 9 رخاوأ مدقاعف رباظندإ كو رخآلا ضعبلا ف

 مدع عمدجوت دقاهنال ( مزجلامدعىعلدناهناال ) اهنع فاخمنال ثيحب ( مزجلاىلع
 لصالاءانعف مزيلامدعاهيف لصالان ا نه ىكاكتسلا ركذام و رخام دو تاك مزجلا |

 ا( ليلدب ) همدع ىلع ةلالدلا"ىث ىلعةلالدلا مدع نممزايالو مزجلا ىلع ةلالدلا مدعاهبف

 اواعفننل ةنيرقب مزجلاىف انهه لمعتسا ثيح (اولعفتنلو اولعفتمل ناف) ىلاعت هلوت
 مدعنوكينا زوح لاقي نا دربالف ءاعداولو مزمل ىلع ةلالدلا مدع ,هدارعنا ىنذمالو

 لعفت فيكف كتبلغ نا ةبلغلاب قئاولا لوقباك مركجتالوا هب بطاخملا لهجلاما هنف مزجلا

 (ةبسنلا طب رتدق) تابسسنتلا نم ىناثل اهءاعد مزج مدع دحوب نيتروضلا نيتاهىف نال

 ًاريدقت ىلع ةيضق ةبسن عوقوب حم ئا ةيطرعتلا ةلجلا ف (ةبسنلاب) ةيمازجلا لخلاف
 اما قدصلا ىزالتم نيتضقلانم لكف نالومحلا ناكاذا كلذو ىرخإ ةبسن عوقو

 نععوضوملاىلا امهدحا ةبسن كفنال ثيحنادلقع اموزل نيتاذ ىلعوا ةدحاو تاذىلع

 ”اعولطلا ناذ ضرالا هجو قرشا سمثلا تعلط اذا كلوق ىناك هبلا رخأآلا ةبسن
 اراصكلذاف لصا لوالا نكل رخ آلا نع امهدحا كفنءال ثيحب نامزالتم قارشالاو
 اىرخالاةبسنلا قدصبىا ( اهقدصب )ةبسنلا قدصىا (اهقدص)طب ري (وا)ءءازجىناثلا

 مزالتئااع او رخالاةبسنامهدحاةبسن مزاتسيالفالقع نيلومحلانيبم زالت نكيملاذاكلذو |

 1  فصن تغلب سمشلا تءلطاطوخحت) رخ لا قدص اههدحأ قدص نم مزلي ثىحب ىداع

 | ةيرطب راهتلا فصن تغلب سمثلا تقدص ةعلاط سمشلا تقدص ىتم هنال (راهنلا

  قلطم صوصخو موع نيشعملا نيبفالصا نيتسنلانيب مزالتال هنأ عم ىداعلا موزالا

 'موزللاناكاملو سكع ريغنم قدصلاىف مزالتلا دجو ةبسنلا ىف مزالتلا ذجو ىتمدنال

 'امهنوكب لوالانع حارمشلا نم ريثك ربع ىداعلا فالخن كاكفنالا مدع ىضتَش ىلقعلا
 .باتكلا اذهحرسشل ىدصتنمم اضعب نامث امهنراقتمدعب ىناثلانعو دوجولا ىف نينراقتم
 ْ ةيسلابطب رلاىف ةيطرسششلا رصح لب قدصلايىف طبرلا ققحمت مدع عز فنصملاةذمالت نم
 اريح تناو راهتلا فصن ىلا عولبلا نود ةوحصلا دنعقدصي سمشللا عونطن را ىلع ءان

 ا لقعلا موزللا لوانتت ةيطرشلاو ىلقعلا مزالتلاىف كاكفنالا مدع موزلنم هركذام 0
 ضعب فنصملا ىلع روك دملا مالكلا ص ىعدقلو "”ىععساك قاشالا لب تفرعام عداغلاو |

 | فمضثيحو) اقباسءانرك ذامهلصاحامالكر كذو فتصملاهبوصتسيإف هتذمالتنمرْخآ
 ١ قافغنالب ىداعوا ىلقع موزلامتب نوكيال نأب ءازعاو طرشلان يب (ىونعملا طابترالا

 ١ كتمرك ادقف) ىنمركتنا (وا) هلوش هيلاراشاو ىناعداوا (كوخا اناذ ىنمركتنا و2)
 | لوخدبهف ئونعملاطبرلا تعضل كلذو (ةيظفل ةطبار ءافلا) ةلك دارنا ( ىلا باتحي
 ئ و هيلع لدي ا (امزج طرعتلا مدل ول)ةلك تاهيبنتلا نم## ثلاثل او هيفءافلا 1

 (ءازجلا )



 هعقل 03

 ىاودلا كلت نمو هيو علا مازلاىف ىلدحلا 0 ىنالا رسل[ راس ١ ١

 نورك عقاودنا هيلا ليخ هناال اعقاو عقاولاريغ رهظينا هعوقو ىن (ةنغرلا راهظالوا)

 0 نسحب ترفظ ناوحبدصملا مالا بييانم رانا خزن سوال هفغشا

 ةروصودهجونم صوصخو .موع لؤافتلا نيبودني قرفلاو لبق ةيفاع لكنم نحنا
 كمتح هناف هللادجر :كلوقىف امهعاقجا ةروصو تصدق:رخ آلا نع امهم لكق ارتنا

 طرشلا نه م لكديف عقودتف ( سما كتمرك ادّقف موبلا ىنتمركانا وحناماو) اهبلك

 ىاياكما 7 دتعتنا هليوأتولوأف ةروكذملا رومالا نم ”ىش ءاعداالب ايضام ءأ 2

 ىلا مالكلا باصنال ظوفلملا ضرعم ىف ردقملا زرباف سما كايا يبارك اب دتعاف نآلا
 "ىلا ركذاع| (هريغعانتمال ”ىشلاعانتمال) طرشلا تاودانم(ول)لاما( و) ردقملا .ىنعم

 وهام 'ىجحسو مهتارابعف لك واك سكملابوا لوالا عانتمال ىاثلا عاتتما لمثل

 توبثلا ىلع هنلالدإ مسالاال هلازجو هطرشل ( ىضاملا ) لعفلا (بلذيف) هيف قطا
 دورو سسانملاوىضمالول نال وعنتم|ام قيلعت ىف عطققلا رابتعال ليقتسملا الو هيفاش . عانتمالاو ش

 نوم رجاذا(ىرثولو) ىلاعتهاوق(وحن) ىضاخأ نع لودملا وحلا هن (ةتكللالا) هيلعظفللا
 اميظف |سا تيأرل ىا فوذحم هءاوخو تيأرول ماقمىف مهإر دنع. مهسؤر اوجأا ا
 قالخالن مو (بذكيالنع هرودصا)هب عوطقملا كلسىفهلاخدا لبقتسملا ىلا لدعاتاو

 وحن (و) ققحملاف ةدحاو ةبتسع ىف هدنع امهالك ىضاملاو ليقتسملا ن ا هرايخا

 (معانتمار قس ىا من ”:ءا حالا نم ريثكف مكعطيول) هللال وسر مكيفنا اولعاو ىلاعتهلوق ,َ

 كالهلا اي وقوى ا مكتنع منتيف ٠ كتعاطن ع سوهيلعمتلا ىلص ىبنلا مكاو 1

 كلذ لوسرلانم مهداسم نالاتقوف اتقو ددٍتلا ىف رارقسالا ةداال مكعيطيول كا

 (ةروصلا راضوعسالا) نار وك د لا ناس ًالاىا (امه وأ) مالا نم ريتك وة رش رار رق-١

 لكىف مهل سوديلع هللا لصدتعاطاةروصو مهسؤر ىسكن من وك لاجنيمر كات رو ودىأ ١

 لبقتسملا وه ىذلا هفالخىلا ئذاملاوهىذلا رهاظلا ىصتقم نع. لودع اذهف هل نعام

 ىذلاهتلاو ةروصلا راضحسا ىف ىلاعتهلوق (وحن) اذهوول ةلكىفال عيطبو ىرتةلكف
 ةرهابلاردقلا ىلع ةلادلاةيديلاهتروصا :اراضعسا راثا عض وم( اباحخس ريثتف حايزلا لسإ دا)

 مدأ ١ لثك هللا دنع ىسدع لثم ناىلاعتدلوقوحن (و)ةنيجعراوطا ىفاهباقتو باح لاةراثا نه

 هنوكت ةروصل اراضتسا ناكف نك لق مل ثيح (نوكيف نك هإلاقم) با ننميدقلا
 # تابيينت 8باناالاو راصبالا ىلؤا دنعبايرالا بر ةردقلاك لعلادلا بارتلا نم

 هفلاخو لصفلا اذعف هرك دامب انضعب لصالا لع دازدقلو تا ودالا ع كالا ةقاتم

/ 00 
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 'هاوقاضيااهنم رمزا كلوقك (لؤاغتالوا) هلوناشيل

 هي“ شاوقلا حراش

 لوقبنأ باوصلاو لبق”
 نال ءدارتسا مثع ئا
 مكميطي لولده رارقسالا
 ةلك لولدم عانتمالاو

 . عانتما مزاتسي الوول
 هنالعانتمالارارقسارارقسالا

 مكعبطي نا باو اوهنم عا

 لمفلا نا امكف مم قئم
 ىلع لد ثثملا عراضملا

 قنملا كلذك توشازارمسا

 وم قتلا رارقتا قلع لد



 كاتشتل 0

 وح وا لصاخلا ضرعم ىف لالا ريغ زاربا :ءاعدالى ا (ءاطداللف) اهدَجاوا امم
 امنا كلوقك لضاحلا زيغ عوقوف اهرهاظتو (بابسالاذخ آ0) هلوش اهركذ ةسج
 ش عقاولاك) هعوقو (عقوتملا نالوا) ءارمثلا بابسا عاقجا لاح اذك لعفن اذه انيرتثا

 نيب قرفلاو تامزا كلوق وحن هعوقو ققحمل ىضملا ظفلب عقاولا ةروصيف هزربت ىا
 اىلاعت هاوق (وحم) هسفن نم ىباثلاىفو باسالا بيسي لوالاوق عوقولا قمنا نده

 'لبقتسملا عقوم هيف ىضاملاعقو ثيح بابلا ريغنم ليثعاذهو (ةنجلا باعصا ىدانو) |
 |قياللاو لبق هرابخ اق فالخال نعدرودصل ءادنلا ققحعل كلذو طرشلا زيغقف

 | طع اذهو (ضيرعتلوا) ملا ذهل لبق اهركذإ ةينآلا هذه ركدءالنا ءراصتخاب
 ناانهه ضيرعتلاب دازرملاو ةماسقانم دنال ءاعدالل هلوق ىلعال نابسالاذخ 2 هلوق ىلع
 | ضيرعتلاىلا وعش (عاودإ ) اذهنسحاع اوهريغ دارملانوكبو دحاو عم باطخلان وكي
 هيلع مهام ىلع مهب نوضرعملا رضيال ىا (اورصيالنا) ىعاودلا كلتنم ىنا (اهنم)
  ةلرتينأب بضع دل ععسملا كالها ىلاط ثروبال هجوىلع قحلا عامسا لص#و

 ل وسو هيلع هلأ ىلص هلوسر ا ىف ىلاعت هلوقك لالضلا ىلا مسن: ةهجاوملا |

 .ٍ محا لاقاعاو اننا ىلو نم هللا نم كلام علا نم كءاح ىذلادعب مهءاوهأ تعبنا

 ةقيقح نويطاخلا ره مهناوءازجلا ىف ركذاع .ىضاملاق عابتالا مهنمعقو نيذلاب نضضيرعتل
 ادع اعلا رجاب مهل قحلا عامسا هيففةتنلا عقبالو !سوديلع هللاىلص هنم عش مل عابتالاذا

 (هدو) طَرشلا ريغ نكل رارصالامدعب ضشررعتلاللعو ىا(هيلعو) ةروص مهريغىلع ||
 | تح نم قسنلا قحنالاو ( نولمتتاع لأسنالو انمرجااع نولأسنال) ىلاعت هلوق
 ارو رادصالا مدعل ضيرعتلا لع(و) نومرحن اع لئسن الؤاناعاع نولأستال رهاظلا

 ((نيملالّص وا ىدهىلمل كاياوأاو) هلوق وهو نولأستال هلوق لبقام ىا (هلبقام) |
 "لعاورصيالثل لالضؤ منا و ىده ىلعانا دارملاو هسفننيبو مهنيب لالضلا ددر ثيح

 راتخا او لالضلا ىلا ميش ةهجاوملاو عرصتلا نم لضاحلا دانعلا بيسب مهحابق
 .ريسلا ف راتخم هيلع بك اردن اك قحلا بحاصنا ةراشاق ةلالضلا ىو ىلع ء ةيادهلاق

 !نم (هلثم ىعسو) وجي فيك ىرددال هيف سمخنم لالضلا بحاص ناف هءاشيام ىلا ظ
 أ هجوفةفاضالا ىلع ناكنا (تفصنملا مالك ) روك ذملا هجولا ىلع قلا عاما ىنمي مالكلا

 'هفصواما هخولاو ملا ضءبىف عقوام ىلع تيصوتلا ىلع ناكناو ىخ ريغ ةيعسلا
 'بخو.مالكلا اذهنالوا هيطاخ ىلع ةيزج هسفنل لعجن مل هبحاص نالهبحاض فضوب

 ااضيأ جاردتسالاب عونلااذه نوممسي ىناعملا ءالعو هسفنىلا عحراذا بطاخلا فصنينا

 لافالا :تاعداخم ماقم مونقدق لاوقالا تاعداخم انع نال ناعذالاىلا مصخلا هحاردتسال

 " (انهمب)

 < ب جيمس ب
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 ركش 1و امناو ام .ثنح اذه لعؤام سيقالا# تقود: صسقلا لبقي اذهل ش
 يملا ( امغاو ابةيححو) لديلا ىلع لب ةقنقح ةيف همدعل اضيأ مم رعتلل يم نأ

 اا ىا معا امغاو زايحالاو ةنكمالا مب رغتل رعتلا نبا و قااكسلا :لاق ( ةنكمالاف)

 امو ةمالعلا هللا راح لاق , | امانا ام ةنكمالا مبمعتل هناىف ىا امنأ ريظن 9-5 ةنمزالا ىنامىتم موع نساك

 برعلاّمنمىنذا ىلع نط || هوجو .اولوف منك اًميحو ىلاعت لاقو توملا م كك رد اوال لاح لق كذا

 نم ابيك سم نوع مهنا || ىف دحم هللال يبس ىف رجاهي نمو ىلاعت ءاوقك ( ءالقعلا ) ميمعتلا ( نمو ]) هرط :
 ومو فدشقلا مهيك اسم وهو غلا ىلوا ممل نمو ىكاكسلا لاق رجا. ْنَْم لك ىا اريثك اغاسع ض صر رالا ظ

 لقثىفس يل فيفخ بكسح )| عاامو) ىنمال اي ىلوا كاكسلاهرك ذ اف ىلاعتهتلا لعقلطيالل قعلا ذا لقعلا نم أ

 قيرط ىفت اقف قارعلا لماحم ١ هتلاناف ريخ نم اولعفت امو ىلاعت هلوق 00 مهريعو ءالقعلا ىف + رعتلل ىا نم نم ىا ( ةئم

 مساام مهنملجرل فئاطلا ١ ىلاعتهلؤق وحنامىتهىف مام سابق لعامة لك نم ىا ( عا امهمو)هولعفت ”ىثىأىا ملغ ا د ١
 لمحلا تدرا لمحما اذه أ نما انهمو ئسنلا ضعي ىفو نينمؤع كل نكن افا انرضستل ةيآ نم ل

 كلذ سيلا لاقف ىقارعلا ) ةلطرش ىلوالا ( امام هلصا انلق اذاو ) هلوقن همومي هدحو ىلا راشا مال

 لاقفىلب تاق فدقعلا همس | مومعلا هحوىئا (رهاظف) نيلثملا عباتت ةها ركل ءاه ىلوالا فلالا تادباف ةدئاز ةدئاثلاو

 ءانيىف دازف فادقشلا اذه | ىنمع هم اهلصا ناكاذا اماو امنا ىف اك ميمعتلاو ماهمالا ةدايزل ةيناثلاامةدايز نال رهط
 ىناذك ىمحملا ةدايزا مسالا | لك نع فنكلاب سمالا نه اهيف ميمعتلا ةديز تمهف ةيطرشلاام ىلا ةمتضنم ىذا
 د“ فاثكلا || هتدانزف مومملل ةعوضوم ىلعف نزو ىلع ةلك ىه لب ايف بيكر تال لبق اذا اماو ةى
 (هللا) ىا (فاضإ ايزل( اور «نادكلات ل امك ءاتنلا داو ند مهفتاعا ,

 ( لاوحالا ىف ) ميمعتلل (فاو) رمش ىا وحن مه ريغوا لجر ئأو علا ىلوانم اما ْ
 نم ةءارقلا دجوت لاحىأ ىلعىا أرقا أرقت ىناوحن ءازولا ىلاال طرسشلا ىلا ةعجارلا
 9 لالا كلت ىلع انا اهدجوا لوقت نا مزاي سياو انا اهدجوا 0
 ءذهنم دحاو لكيا ( هلكو ) اضيا ءاز+ا ىلا ةعحارلا لاوحالا معا نوكي حا

 هذدع ىهاش مدعل ( عنت# ليصفت كرتا) املك اهنال ةماعلا َّق 0 تاييحملا

 عضولا ةطساوب لاجالا ىلا اهنيعب دارفالا لك ليفت كرتي عي هترثكل 1 عوار

 ءازلاو طرشلا ىا ةيطرشلا' ةلخلا ىت ( نافرطلا مث ) تاملكلا كالتيف ربتعملا ماعلا
 نسنل لما لوصف سا لوضح قامت تناك ا تاودالا كال ا توبثال)

 . وا امبف توبثلا عنتما لابقتتسالا ىلا ةبسنلاب وه اا قيلعتلا نال لاخلا ىف لصاتم
 ىلع ميالا ةلالدل ( نيم<ا ) امهذحا ؤااعمامانافرطلا ىا ( نانوكي الف) امهدحا ىف 0
 | ىنعملا ةلالدإ اههدحتاو ا اعماما (نييضام )نيلعف (الو) همدع طرشلا ءاضتقاو تو ,

 ءازجواطرش انوكينأب ىضاملارامسالا (عقوناف) همدغ طرسشلا ءاضتقاول لوسل !ءا

 (ىناس) 0
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 يايصو) نك بنا مهدصق ىلا ا ايقنت ع

 نمىلع هب ايتراب عطقنم بيلغت ىا بيلغتللوا ةروك ذملا ةراشالل اماناةظفل ناينالا

 121 ءانب همدعيو هباسزا دوجوب عطقالنم ةلزنم نئركنملا ليزاتاماو هب عطق ٍْ

 تيلغتلانم سيل هنكلنارايتخال ةيبب ةتكنف نيباترم ريغ مهضعبو نيباترع مهضعب ١
 | نم اذهو امماع هظفل قالطاو رخآلا ىلع نيمولعملا دحا مجرت بيلغتلاو 'ىشىف |

 | اعساو بلغتلا باب ناكاملو # قحالاك رهاظلاىضتقم فالخ ىلع جارخالا باب |

 ( سلباالاك ) لاقف هماكحاو هماسقانم .اضعب هركذام لع فدرا نف_لكف ايراج
 نم اذهو سيلباالا نومجا مهلك ةكتتالملا دعسف ىملاعت هلوقىف سيلباالابيلغتكى ا .

 ام! قلطبو مهني اهاروم رخل نملجنم درف ىلع دارفالا ريثكلا سنجلا بيلغت ليبق
 ع هنانثتسا ةنيرقب ةكئالملا نم سيلبادع هناف درفلا كلذل الوانته سنجلا كلذ |

 كد( روك ذلاكو ) هدر سما نع قسفف نيا نم ناكىلاعت وقل نا ليبق نم هنأ عم ْ

 |هفرسشل سكعلا نود رك دملا ظفلب امسع نوريعفامسب ةكرتشم ةفص ىف ثانالا ىلع روك كلا ْ

 1 وحن مهريغ ىلع ءالقعلا سلغتكو ىا:( ءالقعلاكو )نب . رباغلا زم تناك هنأ سعاالا ىلاغتهلوقك

 أ ريغو ءالقعلا اهنم ضان عالاو رهاوجلا نم مناصل اهب لعبا مساوملاعلا ذانيملاعلا ب رهتادجلا

 | ىلع بالا تيلغتكو ىا 4( نيوبالاكو ) مهفرشل ىناثلا ىلع لوالا بلغف ءالقعلا | واولا نكي ملولو لبق 4
 |هتروك دو اظفلهتفلن سمشلا ىلع رمقلا بيلغتكو ىا ( نيرمقلاو ) هفرشل مالا | نوكي نيوبالاكو هلوق ىف
 أ ءذهوطقف رع ظفل ةفلامتع هللاىر ركب ىبا ىلعرمعلا تالغتكو ىلا ( نيرمتلاؤ ) | نيلاثم نيرمقلاو وه
 ارابتعالااذهب هتبنثتو هيلع همساقالطاو رخآلا ىلع نيبسانتملا دحا بيلغتنم ةثالثلا | ىتسنبو روك ذلابيلغتل

 ا دول الا لع كابالا تيتو ةبنلا لع ثاطخلا بلغت نصملا رك نيملو [|نيرمتلا ظفا ذئنيح نوكيالنا
 |ةيلابقتسالا 4 ةنمزالاف ميمعتلل اماذاو هامه ريغ فاك ةجحةتكت .ىلع امهلاقشا مدعو اذكهو حاتفملا ف سيلاك هبف
 |كلذاو ةيلابقتسالا ةنمزالا نم نيعم ريغام نامزلامو ىلابقتسالا نيدملانامزال اذا ناف || لعاولبقو محلا ضءعب ىف
 |نم طرشلا ىفام اذاو اذا نيب قرفالكاكسنلا لاقامل اذا ركذيملاعاو ميمعتلل لق. | تفلتخا ةيقصلا هدعن
 |تلقاذأ الثم اذا سيلاماها اماذاىف نأ ىنعي لابقتسالا ىف ماج.الاىف الا ىنعملا ثيح | ميدقت بسحب اهيف عسا
 قري هنافاماذا فالخ عولطلا لوا قدعولافلخم نوكتسمشلا تعلطاذا كنبآ | ةحمسنلا نكلريخأتو ضءب
 ميمتتلامئمو فاذا امذا لدي حسنلا ضعب ىفو امهريغوا ايناثوا الوا. امعولط ىلا | حاتفلل ةقفاوملاو ةيهبصلا
 نم تقو ىا لابقتسالا ف تاقوالا ميمعتل تم كاكسلا لاق#لابقتسالاف تاقوالا | همالك اذه ءانحرشاك

 ” ىناثلاولدبلا ليبس ىلع ميمعتلل لوالااهنم'تقو لك ىادنم عاام قهوتاقوالا كلت د

 ١ امىتن ىف رركتيو ىتم ىلع قلعملا قالطلا رركتيال اذهلو قارغتسالا ليبس ىلع هل

 7 (دهلو)



 ١ قفط ا
 | يدنا الرجا ماقلالاو قيفوتلاىلوهللاو ماقلا فرط ىلع هيفرسعالا ناعم مالعالا ءالعلا لع 1

 وحلا لئاسم نم اهنوك عم انهه اهرك ذو امهاوا افرح تناكءاوس طرسشلا تاوداىا .

 مئاذلو ماكتملانمهعوقوالو 85 عوقوب# مزجلا مدع عم لابقتسالل نا | اما ولو

 ١ مالكبلل اجارخا مزجلا ماقمىفنا لامعتسا ( نوكيدقو ) هلاثماو رسسبلارجانا 0
 همالكم لكتملا نييفديدم زج مدعو (بطاخلا لهل )اما ىهوةتكتل نكل رهاظلا ىضتقم |

 ملكتملا ليزاتىا (هليهجتوا ) لمتتاذاف تقدصنا كي ذكي نمل كلوقك هداقتعاىلع

 اخ كاد ريال نبال لوقتاك اعلا بجومىلع هيرج مدل لهاجلا ةلزنم بطاخملا
 مالغلا لهاجم 5 هايا ماقملا ءامدتسال ملكتملا لهاجتى ا( لهاجلاوا 1 ؤتالفكابا ناكنا

 كربخا ايبف ناكزا اهبف هنا لعب وهو رادلا ىف وها هديس نع لأسي نم , ناو

 عوقوبهمْرج ضرغتاذا طقف ءاعدا ماكتملا مزج مدعو ءاعداوا ةقيقحاما بطاخملا مزج زج

 ىخاملا ذاىنعمال (اظفل )تكل ءازلاققحب مزملا مدملناىف(ليقتسملا بلغيف) ط ريشا

 مالكلا عصف قيس لكلاب رعشا امل ىضاملا فلن أ ىف قرفلااهناو لبقتسملا ىندع هدعباضيأ

 ظفل مج رع نهذلاىف رثؤم راثخم ىنعمل يا ( ةتكنلالا ) لبقتسملا ظفلرثك كيذلف

 اونوكي) ؟ورفظينا ىا( كوفقت,ناو ) ىلاعت هلوق ( وحن ) لبقتسملا كفل ىلع ىضاملا
 لوملامعاو ( نورفكتول اودوو ءوسلاب مهتنسلاو مهيدنا مكلا اوطسبو ءادعا كل.

 (طربلا نود ةدوملا قةحت ىلا ةراشا )وطير ىنعا هيريظن فاك اودويو
 نينمؤملا دنع ءايشالا مجقا هنوكل مهرفكل ممتدوم نال نينمؤملاب ةكمرافك رفظ وهو

 مسا هيريظن فالح ماورفظي لنا وتباثةمصاخملا عطل افك ادنعدايشالا عفن ركلوا ش

 ١١ ملاذا تلق ناف 0 هللاوه ربخلا نوكنع رظنلا عطق دعب رفظلادنع امو بش ققحت

 ”ىنب اممهراهظارفظلا ىلعقاعملا انلق ديفم ريغ هيلعاهقيلعتف رفظلا ىلع ةدادولا بفقوتب

 عوقوب ( عطقلاو مزجلا عم ) لايقتسنالل ىا# هل اذاو 9 ةدادولاسفنال ةدادولانع
 تعلط اذا قيقحلالاثم 0 رابتعال ( ءاعدا )هب مزجلاناك(ولو) ملكتملادنعلم ثلا

 اينظ ناكزاو بحملا ”ىحعو همركا بحملا ءاحاذا ىنامدالا لاثمو اذك لعفا سمشلا

 لبقتسملا ىنمع اذاعي هنا ىلع ءانب ىنعمال ( اظفل ) نكل عوقولاب عطقلل هنوكل هنازجو

 نم ةروس اوتاف ( ادع لع الزام تو ىف متتكناو ) ىلاعت هاوق (وحنو) امزج'
 سيا)ببا ىا (دناللا ةراشا ه0 نتد قام عنا نجا ةليفا اثم

00 0 
2 0 2 
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 ىناوىاوامهموامونموامغ اواعيح واهتم اماذاو اذاونا ىهواهتاماقم ة هف رعم كلأيهتيلا :
: | 

 ' مدعنالةئالث ماسقالاذاللوقءالف بذكلا نعزرتحيو من لوقنالف ءالومنع زرتحي ث ع

 ' هطرشف اذا دعب ( ىغاملا بلغبف )راوز ءاوهب نم بحلان ال يقال هبمزجلا ىلا

 ؤ
 ا

 ا
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 دلني فيررمشلا ديس

 دله همالع ندلادعس

 ' نع . نهذلاىلاخ تطاخلا نوكنا قالو م ما * حلا لع صيصخلا  ناكنا كمرك ا :

  هئافلل ماقملاق تانطالاو ةيسنلا كلتنع مهرخآ نع ةن هس رعلا لقال وفغ ىوعدل هحوال
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 _ «انف

 زاتع ةرورضلاف طرشلا بقع ءازجلا 0 هددرت نع شط تترتلا نومصصم

 | اومهوتابعص نيماقملانيب نيقلا نوكلو:اضيا ةسرعلا لهادتع نيمالكلا نم هنايضتقيام
 | ةيرفف لوقعملالهال ىكاكسلا ةفلاخاماو مهدنع لوالا ماقملاؤ ةلمعتسم ةيطرشلازا .

 | فرعلا ذاب لاغلاو فرعلا ىلعمالككلا ءانب ماقملا اذهىف هذاسمع نال ةيرص اهبف سيلا
 ا ١ تاشزجلا لاوحا تابطاخلا ىف مهتدافاو جراخلا بسحب رثك الاى اياضقلا لمعتسي

 'ةاجحلانا ىخيالو ةيداضلا-وا ةسوزالا تاطابترالارادم وه ىتلا ةملكلا رومالاال ١

 اماوطرشلا عوقو ريدقتىلع ءازجلا نومضم عوقول جراخللاب سحب ةقوسم ةيظرشلا
 "فزع بسحب المعتسم ناكناو سالانضنىف ىدانعلا وا ىوزللا طايترالا عوقو .
  نمالا سفن بسحم ةعقاولا ةيلكلا رومالاىلع مهنافتلا مدعل لدلق هناالا اضيا ةغللا .

 ١ نع ةرابع ةبطرعتلا ةلمجسا نوك وهو بلغالاىلع انهه مالكلا ىب كلذلو بلغالا ف |
 ١ ةيربللا ةلخا كلتو طرشلا نومتم وه صوصخم دش ةدبقم ةيربخ ةّمازجةلج
  قدصلا ملكتملا ةيصوصخو مالكلا ةيصوصخ نع رظنلا عطق عمىا اهسفنىف ةلقحم

 ازيسفت ناكناو وهو ديقلانع رظنلا عطقب اهسفنىف هلوق رسفنف ينمو بذكلاو
 ااهرابتعاعم ةيريخ ةّسازجلا ةلخلا ربتعامل هنال ككاكسلا هراتخاام مياليال هنكل اح

 اهعجرم وهام اهنع فخ ملام ةيزيللا ةلخا كلت نوكنيسنا بسان ديقلاب ةنراقم
 771 هنكل موزللا نع ريبعتلا درا اذا عقاو 0 م بذدكلاو قدصلا لاقحا نم

 ١ طابترالا كك اكسنلاناكتا. اذه نممزلز سيلواقناس' تف عا كلذ نع ريغتلا انهه درب
 "عرج نب نشقون ناو ةامكتلا ف كلذنح رصدقو فيك ءازجلاو طرمشلا نبي ريتملا
 . تاوداثحابمىف كلذىلا ةراشالاهنم م ةوامانل كي ل وقتفل وقعملا لها عيطدخم بف

 ' لوصخم سعا لوضح قيلعت اناكاملول ريغف طرشلاو ءازجلانا العاو هلَوُقنم طرشاا

 ' اهيدحاو ا نيتيعسا نوكينا عنتماف توبثلا عانتما اهتيلج ىف كلذ مزلتسا لصاحتْ سلام
 . نيبق ةرفلاو## ءازجلاو طرنشلا نيبةيقيلعتلاةبسنلا لع فارتعالا ف مخاو مالكلااذهو

 ' كانه كلس تادسقتلا ةلجنم طرشلا ناكاملولغفلا دسقتىف لوالا ةفالكن ا نيفاقملا

 ' اقلطمط زمشلا فرح لوخدم ىناثلا همالكناكاملو ةلقتسف ةسازملا هللا لمحملا

 دقو توبث اهتيلخف نوكيأل ناو قيلعتلانع ةرابغ عوسجلا لعج ىلع انهه ىرج
 " ىكاكسلانا رهظ اذهيوءاغلبلا فرعوف نيماقملا نيذهنم لك ع وقو ىف قيقحملا تفرع
 ' مكةيلقعلا ةبسنلا نع لفغ هنأب هيلع ضارتغاللهحوالف اضيا ىناثلا زابتعالا ركشال

 | ( ءاطعاا ىلع ( 5 هن

 ا
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 فطع ( امهريغ نيب ) طبرلا( اماو ) هلوق حاتفملا لع اهدازامم ثحابملا هذهو | اقم
 نيتلمك ) نيمسقلا ننذهريغ نيب طبرلاىا ةلخعاو درفملاوا ند رقما نيباما اوقع

 لئيشل ]ل ءرشلا ةادا لوش نا ىلوالاناكو هإصفقنسو ) طرسشلا فرح لاخداب اتجرخلا ا

 هاوقبقلعتم جلاب ىهو ( ةيلانعالاماو وأاك ( ديدرتلا ) كر( طرششلا مسا |
 قدصال نياق نيمالك امن وك ىا نيتلج امنوك نع اتجيرخنا نيتلمك ىا اتجرخا ظ
 ةلمهملا ءانلا ةياوراماو امهعو ةلجلا ريصيو ن.درفملا محى ناريصيلب بذكلاو ظ

 نيهح ونم ماقملا نعبآ هناالا # اضيا ضملا ىلع ”ئرقناو ةيطرشلا ةلباقملا ةيلخاىا

 مطصملا وهامىلع هلج ناكما عم نفلا اذهىف ملطصملا وهام ريغىلع للا نأ اهنا ظ

 هلوق ريمعتلا لومش توفيف 0 نانوكيدق ةلجلا ىف رطنا انهيتاثو تعسف ١
 لجل اطبرلانال لجل ابال هدحو طرشلاب روك ذملا طبرلا ىئااما بتاوج (.ط ريشلابق ) ظ

 فرح طب رلاك لاصفنالابوا طزسشلا فراح طبرلاك لاضتالاب اماوهف نيتبسنني ن ال
 لوقعملا لها تااخ كك اكسلا نا روهجلا نيب روهشملانالعاو ؟ هقيقحن *ى سو ديدرتلا ْ

 ديقب ةديقم امهل ةاقحمريغ ةيئاشناو بذكلاو قدضال ةلقحم ةيربخ .ةلجازجلا نأبا

 مهدنننمو ماهفتسالاك ءاشنالا 2 هتحرخادق ارحل نال اهلمق ريخم سلف ديقلا ظ

 ىزيل اعمل دين قرت ىف ههنوكل ةياربطاب دتاغناو باذكلا قدصالاهسفن ةلقحم

 لوقعملا لها هيلا بهذام الخ اذهو 4 سابقلا اذهىلع اهمذكو طرا عوقو وقو ظ
 قالو نيبذاك اهاذرط ناكناو دانعلاوا:موزالا .قدص رابتعاب ةيطرسشلا قدص نانه
 ىلع لّقشم ةاثم كمرك ١ ىنتئجن ا كلوقنال كلذو لوقعللا فالخ اذهنا كيلع.
 بطاخما'ى بح بقع هعوقو ةيسن و لوعفملا ىلا رظالاب؟ لعافلا ىلا ماركالا ةب 52-0

 بقع ناك ءاوس اقلطم .منوعكم عقد ىلوالا ةبسنلا قدص نا ىنخكالو ' تان

 دع هلماقا وو لوسنملا لع ]| رتمط رسشلا عوقو :وعضم عوقو َق ا ' هيلعاترتم طرنشلا عوقو سقع هن ةقدصق قدلغتلا ديباماو الوا لا |
 نا لعين أب هنلا هئيحم عوقو دعب مارك الا نومتم عوقوف ددرتيناامأ بطاخت

 هنع مارك الا عق ١ هنا ددرتب نكل حالا شاك الف تترتب نا ع ماد

 دم رااذاف * 0 ايترتم ماركالا رودصنء نهذلاىلاخ نوكب واالما هنلا هل

 ريبعتلا درا اذاو كئيحم بقع نكل ةتبلا كمرك ١ لانا هع لوالا .

 قديح ناو مها مار ىلا مالعا ن ناكن 1 م كندا 22 1

 ١ سفناماو ةّشاشناوا ةيربخة لجن: هنوك نع نقلا كلذ بسب ءازيطا جرتلاو ا '

 | صوصخم ديشةدبقم ةيربخ ةلجةيظرشلا ةللانا حاتفملا بحاص لوق كلذ تابثاف '

 . ريدقتى عمقاولل هبكحةقباطم رابتعاب ءازجلا قدص رابتعاب ةيطرسشلا قدصنا ه

 هحرشىف ىنامركلالاق ١
 وه ةلمهملا ءاحلاب ةيلجلاو

 مجاب لج ابفداوقل بمانملا
 تاخحالطصال سسانملا وه

 "ىرقامم لكو ىنأبساكنفلا
 دم. همالك اذهذاتسالا لع

 ةيطرشلا قدصناىلالاملاو#
 طقف ءازإ|نومتم عوقوب
 نومضم دعب هنوكب اديقم

 لوقعملالها دنعو طرمثللا |

 ده موزللا قدصباهقدص
 مارك الا كلذ اقلعتم ىا ؟

 ”ىعمنود هعوقوالىا د
 دن هبوا بطاخملا



#11١ 

 ةادانم هودعي مل اذهلو اقدصكلذ .مزلي لب ةلالدلا بسحي ءادعاعقنلا ىلع لد ملناو ١
 ةعبرالا قرطلانم هوركذ ىذلاو ٍبلقلا رصق دضال'لصفلا ريمض اضياو رصقلا ١

 ىلاعتةتلاءاشنا رصقلا ثحابم ىفهقيقحم ”ىجعسو رصقلا ةئالثاا ماسقالا دفن رضحلا ١

 .ةلالد ريغنم عيمجلل ركملا توبثىلع تلداذا تاملكلانم ةلكنا مينا ىنبفامو
 اا روك دملا قنلاىلع كلذ عم لذناو رصحلا هنو كلذ. مزلناو هادعا.ع قتلاىلع

 .اولوقملو رصحلانادنفن لصفلا ريمصو ربخلا فيرعتنااولاق كلذلو [وْضَع هنوع“ |! وه رصحلازا هلضاحو ة

 روك دملا طبرلا ىا ادكؤم هلوق ىلع تنطع ( الخادوا ) هلوق 4 لففتالف .رصقلا .أة/الدالودارفالا عمجةطاحا |
 لمف ) للا ىلع ىا (هبلع) الخاد وا لصفلا ريعتب اذكّوموا هدحو دانسالاب اما مزلناو هادعاع قنلا ىلعدل '

 ىا ( هيلا لاقتتا وا ثودح. وا ماود نم.ركحلل الاخ ) اما لعفلا كلذ ( دبش ا زوامعلا عنم وه رصقلاو ١

 ديز (ناكو ) ماودلاف اًعاق ذيز ( لازال وحن ) مركعلا ( قنوا هريغنم ) مكحلاىلا || ناوةطاحالا لعدلتلالدالو |
 ايم هللا ناكو ىلاعت ةلوق ىف ناك ظفل نم ادافتسم ماودلا سيللبقو ثودحلاىف امناق“ هن مز |

 .الح(وا ) ىنلل اكاَف دهز.( سيلو ) لاقتنالل امنغدز ( راصو) اعيمس هنوكةنيرق لب
 هتافش برق ىا ىضيرع قشينا هللا ( ىنعوحت ) ءاحراماركحلل ( برق ) نمب كسلا .

 لصخدق ابورغ برق ىا برغت رمقلا ( داك ) وحن الوصح (وا ) ىلاعت هنوج ع |
 ) أ لاثم اهئاقاديز ( تلع وحن فمضوا :ةوقنم ) كسلا ( هل ةلداقتعال ) الاح (وا
 واهلوقو ( فرح ) هيلع الخاد ( وا ) فعضلا لاثم امئاق !ددز ( تننظو )ةوقلإ

 الاخ )فرخلا ( كلذ ديف ) فرح لخلا ىلع لخديىا لمف هلوقىلع تنطع فرح
 لدياعتا فرك انا ىلع ءانب قيساهف م ركشلل لقي ملو كملا ف انهه لاقاعاو ( كملف ظ ١

 كحل لاخلا نا -4 . 1٠٠و1ى1 (دنزك نعا) يباح فالخع نعت دل قمانمت خلاله ئاكم ريت لفعل | ١ |
 ) ىذلا ريللا تفرعىا معاق اديزنا ىنتلبوحن ىفلاب ( ناك هيلا اراشموا ناكاققغ .

 لعل اوجرخ ىا ) دسالا اديززاكوحت ( ناكك اهشموا ) سانلا هفرعيوا هفزعت ( ١
 توعاديز لعاوت قافشالاوانمركت كلعل وحن ولطملل ءمطلاهتموهاوصحب قوثوال اهف ١

 االاربخي سبل تبل هلخدامو ربلاىف هثحب نالتيل ةتسلا فورحلانم .ركذيملاعاو | قامركلا لضافلا وهو
 اركذب ملو فدصملا ةذمالت نم ضعب ه هركذ تيلكاينحتوا مسنلا شعب ىف عقودق هنا مهتم هللأ هجر

 نارك النا هلعناكوكاردتسالل هنال محملا الاح نوكيال هنال نكلو المفتوحة 
 هنوكنم مكحلا الاح ديف مسا هنال لوصوملا 5 اريخ قيام اهلوخدم عم اهنال ظ 1

 | (سلب نيتهشملا الواكر موع ريغنم ( انفنم ) هنوك نم ( وا ) لق اذكدنلا ازاشم

 ديفيفسنجلا قنت اهناف ( ةيسنجلا الكم وع عموا ) سنج نمدرف ىن ىلع نالدت امال ١
 ةنعانبرض اذإف وحلا اعىف هذه ليصفتو قارغتسالا ثحبىف هليصفت قبسدقو موملا '
000 



 مك كلل م 5
 هريعغب ىا(لصفلاب ادكقموا)دبك أتلا نع در ىا(هدحو) دانشالاىا (لؤابف) هون
 ناكاذاربللا نيبوهني لصفو طسوت. أدتبمل قباطم لضفنم عوف لح ريم ةغبص وهو ظ
 هبشي لعفلا نأ ىلعءاني (مئاق وهوا) مالاذ ريخلا نوكب (مئاقلا وهديز وحن) ةفرعم ريكا

 هعاستما نال لخر مالغ دربالو هيلع ماللا لوخد عانتمال ظفللا ثنحنم ةقرعملا
 نمفيرعتلا فرح لوخد عانتماف ةفرعملل اءراضم(وا) ىتاذ لعفلا عانتماو ىضسع

 ديز وحن اهريغب (واركب نم نسحا وه) ديز وحن هتغبصناما اذك نه لعفات ىنعملا ثبح'
 تفيرعتلاف ةدوهعم ةيلضفارانتعاب لضفالا اذكنه لضفاىنعمنال كلذو (هنم ريخوع)

 رئاجريغوهو نمو فيرعتلاب ليضفتلا لعفا لامعتسا نئنيح مزلي تلقزاف ايوق ًاسمدسع.
 نع لامعتسالا عنعإأ ىتحاهب المعتسم نوكينا.ماللا َريدقتب لضفا نوكنم مزليال تلق
 ةفصلان يب لضفلازوجالذا (ةفضال ريخ هيلع)وه (لخدامنا) لصفلاريمض (ديشو)

 ىا ملاعلا وه دز ىنعفدي هضرصصألو (ًادتملاف) ريخلا رصخ ىا (رصحلا) لصفلا

 نع كفسال كلذ نال ديضشو لوالا لاقصملانا رعاو# قوذلا درجت كلذو هريغال

 بسحب دصق لب اًعاد .ارما سيل هلال دصقب دقو ىناثلا ىف :لاقو لصفلا ريمض

 رصحلا 'لضفلا ةدافا ثوحو؛ لع لد , مالك نال حاتفملل ةفلاخم .هيفو لبق ماقملا

 ثيح هفالخ. ىلع لدام هيف. لب .بوجولا اده ىلغ حلاو ةلالد ال لوقا و

 دارنا نه مزليالذا ضيصختلا دارملا ناكاذا ىهف لصفلا ىضتقت ىتلا ةلاخااماو لاق

 دنع هيلا دنسملا مدقتنم مزليالاك رصحلانع كفشال نأ رضحلا :ةدازا دنع ريهملا

 ريمضلا ةدافا ىكاكسلا : ركذي ملاكا و كلذ ريغ ميدقتلا ديشال نا رصتلا ةدارآ

 ىناعملاف هنعشصلا نكمانإو وحلا اعف اروكذم هن :وكل. تمنلاو ريخلا نيب لصفلا.

 ىلاةحاح الف لصفلا ةدافانع ائدنم ؛مدمسأ نوكلوا ةراشالا ءاعساىف .صام سائقلع

 اذرعم ريخلا ناكاذا نوكياعا ضيصختلا .لصفلا ريمض ةدافانا ماقملاقيقحتو#

 سنجلا ٌتوثْنِع رابمخالا هانم راض سنكلادب ديرازا ماللاب فعاد 0|
 طقف ديك أت .لصفلا ريم لعج ىتجومهوتاك رصحلا ديشال وهو طقف ادتبملا

 دوهعملاه,سرااذا اذكو تفىعاك هادعاع ىلا ىلع ةلالذلانم 'رصحلاف دالذاكلذو ||

 لصفلاريمضب أدتبملا راضحانال كلذولضفلا ريمضنم نيريدقتلا الكف رصطااعاو
 هتؤيثعم توبثلانع رابخالا ذادب هضاصتخاىلع غيلبلا مالكلاف لمن او ديالايتاث
 بسحهيفريغلا ةكرش عطق مزلي .ايناث ناضحالاب روك ذملاناشب ىنتعااذاو نكمي هادعاملا

 عيمجا تو نا + ىلا دافعت هل ءاقل ءانممناالا صاصتخالا ىعمولا اجب ريفا 53 َإ
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 : ريح ىا (هيدصش دقو) لصضفلا ريض 0 اهب هلصقلو مالكلا ميصف ىف فوصوملاو

 اسس ميطبطسد

 ناكناو لياعتلا اذه ا/
 اهجارختسا بعص ريغاسعا
 نع ولخيال اهرابتعاب نكل
 تل 2 ريدتق فطل

 فيرتشلا ديس مهوتملا

 دم هرس سدق ىناجرحلا



 أهو تفرضامل صيصقلاو ىوقتلاىا (اهلمتحم تفرضاتاوز افق ليفلا عزام |
 (هتفرعادبز) اهلمتح(اذك و)ماقملاىف ةريتعملا ماسقالا يتتل هداءادناالا اناس رك ذناو

 ىلع رهاظلا هريسشب ىذلا فوذحلا لعفلا دقت هتفرع اديز تفرع لضالا ريدقتب

 'دافتسي كرذك مدقتا ةروص ىفدافتسياك ىوقتلا ذا ىوقتلا ةروصىف اذهو بوصنملا

 بوصنملانع فوذحلا لمفلاريخأتي (هتفرع تفرعادنز) ريدقت(وا) ةلجا ريركتيف
 دوت اماو) ىلاعت هلوق (وحنىفالا) لعفلا ىلع لوعفملا ميدقت دوجول صيصخملا ديفيف
 أما دعب ناكاذاالا اهلمتحم ريسفتلا ةطيرش ىلع رمضملا ىإ بصنلا أرق نيف (مهاندهف
 امأ ءافلا ءاليا عانتمال مهان.دهف دوغ 04 مهاتيدهفاما 7 مصيالت ا) صيصخلل نيعتم هناف

 أ ىلاوتمزلي اما دعب مهانيدهفردق ولو اهزيحىف امم أزج اهئاف نيبواهنيياوضوع كلذلو
 ضملا عاستدق و لبق ءافلا ىلع اهزيحف امن ءزج مدقت مدعو ءازيلاو طرمشلا فرح

 ا ىلوالا لبارهظم لوعقملا“ىحن مهريمض ىلا ةجاحالذا مهانيدهف رسفملا ركذدنعهاوقىف
 كتقيرط ىلع نمىا (كلثم) تابينذتلانم (عبارلا) مهانيدهف دوم انيدهفاماو لانا
 مكمل يوت ىا ( ةيوقتلل يدقتلا امسف مزتلا لحي كريغو لحينال) ةدومحما ريسلا نم
 هدسم دس نع قناذا للا نال د قيرطب ةلالدلا هذهو سطاخلا دوحو وهو

 ريضيفةهشالب هت بنادقفدرب ,اًعيْنَع قناذاف لحم نمهاد ال دوللاذكو اعطق هتع قندقف

 دك ًاتادشل مدقتلا اهسفمزتلا حدملا اقم هنوكل ماقملانامن هنمعب تناةوقىف ريغو لم

 لكب .ىا (هنضرعي ملاذا) ةدئافلا هذه نكل ةتبلا دوحت تناو ةتبلا لضتال تنا ىا

 لوقتف ينعم نيتاسنا امه دن ربنأب مهل هب ضعاذااماو (نيتاسنال) نيلاثملانم دحاو '

 قيرطب لت تنا كلذبدصتتتو هريغال لتنال كلثمدنا هفرعت ىذلا صخشلا ىاكلثم
 'هريغل هنابثا غلي ىتح هنع للا قنيفدل ارئاغم اناسنا درب كريغق اذكو ضيرغتلا |

 طسملا .ىنعملا انههضيرعتلاب دارملاسيل نكلو ضيرعتلا قيرطب ب طاخلا هدد ضو
 .اهلطصم اضيرعت اذهسيلوهنودد لصحالضيرعتلا ةاصنيصختلا مدقنلا نوكي ذئنيسف
 م ىلا عامسالاو باطخلا انههو .هريغ عامسا ديرو بطاخم ىلا مالكلا هيجوت هنال

 |نيرسا مكح ىف نوكش بطاخملا لاحديرثوريغلا لاح ناب رهظتنا ءانعملب دحاو
 ديز وحن نانم هانعداام ديؤي صيصختلا لخضتال كلثم مدقتةداذانا اعاو# لطصملا
 ”نيرثكألا دنع فيرعتلا ناديفب ريغو لثم ةفاضا نال هدنع صيصختلا دش فئىع

 قرطنيب قلعتلاو (طبرلاىف) ثلاثلانفلانم#ىناثلاعونلاظوملازعف روهشملا وهاك أ
 ناويحلا وحن اهبكح ىفواشام ناسنالاوحن ةقيقحاما (نيدرفمنيب). طبرلااماو ذاتسالا |[

 هن دابا قايم ءوب ٍ د طا عع ود اد راابا) - ده عل قطانلا



 | ةيلطافلاءاقب ريغ نم نخوملا ظفل مدقتلعدافتك الابوا زدانلا سسالا فلكتناما ىاثاف
 غن رابتعالا لاقخا ىف سيل هلوقةنبر قب ىوقتلا نيم هدام نسدلو ىوقتلا بناج هب
 بئاجديف جرت ثيح ثلاثلا فالخي اذهو نيرايتعالا لمتحممللّشمل كزخلا

 قااكملا ةراتعنم مهشالو احوجحرم ىنوقثلا بناح راصو هطرشدوحول 7 دم

 ظ ىرشعزلاو كاكسلا قافتا رهظ ريرقتلا اذهبو الصا هبف ىوقتلا زاوجا 6 صا

 ىواستلابو ءاح ل جر لثهىف ىوقتلابو قزرلا طسب. هللا لثم ف رصخلاب وهحرص ثيح
 ميشلا مالك نيبوامهالكنيباضي فلاح سيل نا لعافامم الكداحن ا تف سعاذا وهف ىعوهىف /

 مده دقو رهاقلادبع مثلا لاق هيهذم ناس ىعدتسي كلذ ىلع فوقولاو ره ادبع ْ

 افرعموا اركدم ناكءاوُس قنلا فرخ ىل وناىعفلا ريخلاب هصيصخت ديقيل هيلا دتسملا

 نكل نوكيوا الصا فن مالكلا ىف نوكبال نأب ىنثلا فرح ليملناو ارهضموا رهظم

 اذه ةيوقتل ىتأيدقو صيصخللا مدقتلاىنأي دقف اعبجم لءفلاو نلا ىلع هيلادتسملا مدق
 نالكلادنع ررقملا نم ناوهنيهذملا نم ركذام ىلع هبهكذم قيفوتوهنعلقنام لصاح
 لدتسي ةمالعنم كل ذادبال لامن هرقم نغلازملاف كلذ لب صيصختلاديشب ميدقت لكلا
 لدش النأب ارخؤم هريدقت زاوجن ىاكسلا دنعكلذف ءرقم علان خ مدقت هنأ 5 :

 شل نكأ ىننلا ف رحديلادنسملاليملاذا كلذ ل ئاق عشلاو ارخومهااح نعامدقمدلاح

 لودي بجاعا كلذوهريغنع صيصختلا ل لع لا هيف تحنام نيب زيمقلل كاذب رص

 وحول قبدط هه لغلادب . راذا مصياعتا تاقاناامكلوقناذ لعفلان ا 3
 صضيصختلا لع رهاظلا ليلدلا مدع دنغلاجلا ناس ريخأتلا ةينزازوحن كاكسلا نش

 ماقملا ىضتقم ىلع قابلا لذحتو نصيضختلا لع لجل اديف 2 يشلا نأ هلسا 9
 نؤكيام زيمت ماقملا ىلع هلاحاام لضفبو بوخولا داوم ركذ نع تكاس اكس او.

 كلانكو امجد ةافاثم الفدمدعو ريخأتلاة يل لاوج نه ركذاع ىوقتلل نوكيلغ صيدا
 ظ ىكاكسلا مالكىف سيل حشلا مالك نم رذاببتب اك ثالثلا روصلا ىف «صيصقتلا زاوب :
 ىكيف لكلا عرضت هيلع بجيالو كو رثمدضعب وهن رعشم هضءب وهب حربصم هض »ب لي فاثنام

 قادهامم هحولا اذه ىلع ماقملا اذهل يصفتنا ئريعلو ةيفاشاع : ميرصتلامدع قيف و

 | (اذكو) تايذتلانم (ثلاثلا)همركديزمل ابالختساو همعتل | اركش ندجلاو هيلا ىلاعتا
 دز (يا). ًادتملاىلا عجارلا لوعفملا ريمخ فدحم (تفرع دز) حاتفملا بح

 هلاح ىلغ لوعفملا: نال 2 ةيوقتو (دبك أ0) “ىحجيامتا لوعفملا ريمخ ركذي (ه
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 م11

 "لّدام و ريخأتلا:ةظحلالم نم دافتسملا ( صيصختلا ديفيف ) مالكلا'ةحص ةرؤرضل ردانلا
 - صيصختلاناكما ىلا راشادرفلاو سنجلا ىنعموه لقشاو نيعملا درفملا لع تاركتلا عج

 | سنإلاب ”ىحلا صيصخت ىف ( ةأماالىا )هلوقبامتم لكلا ةيسنلابءاج لحر كلوقف
 ”ةانبك اكسلا ىلا لوقلا اذه ضملا بسن امنا لبق دارفالاب هصيصختىف ( نالجرالو )
 ” سل فرع ددز لثمن انه ىرشزلا هللا تهذام هراشحال هدنع ئض م ريغ هنا ىلع
 | لع نارا ريم ماقملا بسح اضيا نصلصتلا دقدق لب دك وتلا ةاافال نيفتع
 ' مدعنا ىنالو لعفلابريدقتلا هنفطرتشيالودف ىكيريخأتلا ةيننا لعءانلب ردانلا الا
 ىذلاوهوركذام لصف اذه لعقلاب رب دقتلابالا لص الر دانل مالا ىلع ب اكترالاو اة حنا

 اةفنف رصعلا دضمريغف ىعدنز نوكيناب اضياكلذب لئاق ى اكسلانا لابلاب حولي
 "رضا ديفب ثيح تف ع انا فالخىظفللا مي دقتلاب تكف رضحلا ماقملا ىضتقا اذااماو

 ' ىوقتلاةروصىف هلوقو مدقتال مزال صيصختلاو هلوق نم ى اكسلاهرك ذامدءؤيوهسفن ىف
 . ريدقت ريغ نم م دقتلا هدايا نيءاجتسا ادهن ال ظفلتلا ىلا مهللاريخأتو ميدقت ر دش الو

 ١ ' ظفلتلا الا ةتبلاىوقتلا ديفاعا ىنعم ريخأتلا ةين نودب مي دقتلانا ىنميىوقتلاريخأتلا

 ١ | بسح ' مدقملا نبع رخؤملانأ ىنعي صيصخلا دش ظفلتلا تس ريخأتلا ر ,دق اذا ىنعي

 صيصختلا ةداؤاىف ردقلا اذه كف ةيلع افلاو ةيادتملا بس هريغ ناكناو ظفلتلا

 ادت ( امهابأي.) ءاح لجر لثم هنوك عم ( .باناذ رهارش مهلوقو )

 ' رش ذئنيح هانعم ذارشلا ناش عيظفت نايبوهو ( هلامعتسا عضوم ) دارفالا صيصخنو

 ريره نال ارهم ريخلا نوك زوج ال ادحانا ىقحالو نارشالوا ريخال با اذرها

 'هريصةلقنم هحابن نود هتوصوه حاصلا ىفلاقهيذؤيالاعزجعوهيذأتدنعدتوص بلكلا
 :اذا و) هدارفا ناب عنع, رمشلا عيظفت ماقم اضياورمشلا مالا نوكيال رارهالاف دربلا ىلع
 ' ناناذرهاام هانم ) اولاق ثيح ايصيصخت هنف ( نأب ) ةمثالا حرص اذا ىأ ( اوصن
 نا ) لامعتسا ناظمونب نيبو هصبصخمب مهلوق نيب عملا هجوف ىا ( هجولاف رشالا
 ريقحال يظعرش ىا ميدقتلابال ةفصلابهصصخ نوكف ليوهتلاو (ميظعتلل) رش ف(ريكدتلا
 امهرغصاالىاك.وخا ربك !تب رضىفاكب اطل ا. < ةغالا ف معىف عونلا صيصخ ديفيف

 رومالا نيب قرفلا ةفرعموهو مالكلا ىف اطسب ىعدتسي ماقملا اذه ليصفتنا لعاو ه

 اعاو ةتبلا ىوقتلا دضةثالثلا ناذ فرع لجرو فرعديزو فرعوه ىنعا ةئالثلا
 "ناكوصضخلا ةداذاى ريخأتلا ةّنن زاوح ىاكسلا طرتشااملو صيصخلاىف قرفلا

 'ةزاوج ناكاملو ءاوسلا لع صيضختلاو ئوسقتلا لقحا لوالا ف :فاكتالب ازئاج
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 | (لاق) تابينذتلا نم ( ىناثلا ) كاكسلا كلذ حرص تناال كطهر انيلع زيزعلاىا |
 ريخأتلا ةينزاح اذا غوسيامتا هلال صيصختللال ( ديك اتا فرع ديز ) كاكا
 ال اظفل ( العاذ ناك) لعفلانع ( رخا اذا ) ادبز نالىا ( هنال ) انهه ةعنتمتىهو

 ( اردان ) انيكرت ( الا ) بيك ارتلاعبج ىف هرطماذهو م دقتلادبف روصتب الف اديكأت

 ىنهذلادوهعملل لعفلا ىف رتتسملاريمضلا نوكيناب اظفل العاذ نوكيالو ارخؤم نوكيذأب ٠

 رهظملاناذ ( اولظ نيذلا ىوجتلااورنساو وحن ) هل اديك أتوا هنمالدب رخؤملا نوكيو
 ادبعب الاقحا اذه نوكي فيك تلق ناف اورساو ىف ريمضلا واونم لد نيذلاوهو

 واولا نوكينا لادبالا ىوس رخا هوجو ةيآلاىف تلق مالكلا م<فاىف هدورو عم '
 لعايصن اولظ نيذلا نوكيناو ثيغاربلا ىنولكا ىنامامج لعافلا نوكلع ةلالدلل
 ريمضلا زاربال لعافلل سابلا الذا هربخ هيلع مدقب أدتبم هنا لعوا هيلع اعفروأ مذا

 الف ) تالاتحالا رئاس ةردنلاظفل العاف ن روكي نأ ىلع فرعي اعوفرص دز ناك نيحو

 ىلعمدقبال لعافوه ثيح نم لعافلا ذا ريخأتلا دعب اعقاو اع دقتىا لعفلا ىلع (مشا

 وهو صيصقتلا ةدافاىف مالكلا ف ةمادتب الا قيرطب ءادتنا هيلع مدقب ملا لقا

 : 2 ءاوسهديك انو لعافلا نأب اضيالا بح اصديلُع ضرتعاو كلذدشال ذئنيح

 محن لعافلا نود ديكأتلا م زيوجتا درك ًاتدك اتلاو العاؤ لعافلا مادام ميدقلا |

 هزاوجمدعل ناكءاوس ريخأتلا 3 ةس هنراق مل م دقت نابرتض ميدقتلانا ٍباوجلاَو رهاظ |

 نا ىنحالو ريخأتلا ةم هنراق ميدقتو الصا صصخلا دشال اذهو ردقبملو زاجوا ||

 نكك الذآ ديز فال اديكأت هنوكىلع مدقتلا ةلاح ريخأتلاهبفظحاليال نأ نكم انا |
 تفىعاو ردانلاهحولا ىلعالا هللا فرع رثتسم لعافلا ذا ةيلعافلابزيخأتلا ةظحالم

 توافتال ىتح ريخأتل ادعي ع دج وب نا صيصقخملا ةدافاىف قكيالدتا هلصاخو

 مهشىتح مدقتلا ةلاخقباسلاريخأتلا ةظحالم نم دمال ليديف ىظفللا لعافلاو ديكأتلا
 ةراتباحندقو سماك ىظفللا لعافلانود ديك أتلاىف نكمت كلذنا رهاظلاو صيص 1

 اضيا هزاوجمدعب حرص هنايدرو لعافلانودةعسلا ىف عباوتلامم دقت ز زوجك كتلانإب

 هنوكل ةلخا دسف لعافلا خفاضياو لعافلانودعقاو ةيعبتلانععناوتلا سف نابىرخاو
 عفدنت لعافالب لعفلاءاقبو اضيا لعافلاىف زوج ىرابتعاسعا ميسفلا نايد رو اهبف ةدع'

 كلذ( لمحف ) ريخأتلا ريدقت ىلع العا نوكي ىذلا ( مدقتناو ) هلريمضلا بقاعتس

 ١ زاوج مدعدنع ) للا اذه.نكل هانركذ ىذلا ( ردانلا ) مالا ( ىلع ) ريخأتا
 مل اذااماو هفالخ ةردنا نيعتملا وه ىذلا ءادتالا ىلع لمح زاح ولذا ( ةيأدتمملا

 سمالا ىلع لمح هناف ( ءاج لجر وحن ) ةصتةخريغ ةركت ناك اذا اكةيأدتبملا زج



 فرصنأ مكهضعب هونك
 ريغدسفن ىلا هدعبام ًادتملا
 كانهف أد تملا ىلا ةلجل ادانسا
 ريبخ كنكل عبار دانسا

 لعفلا نوك نبيع كلذ نأ
 ريمضلا طسوتب !ادنسم

 تلق ناف تاذلا بنسخ

 فرصلا نوكي ذئنيخ
 ريضلا نعارخأتم روك ذملا

 1 كسلادنحا رصام حالف

 رابتعاب مدقموه تلق همدعب

 رخأتمو أدتبملا, دانسالا مايق

 ربخلاب دانسالا مايق رابتعاب
 يم

 تاذلانا ئخالوهلوق#
 لول دم ناو فات الالاجا
 تاذلا وه لعافلا مسا

 فالخخالاو ىلاجالا
 نالاق نف هيلا دنسملا نم
 مدعدارا فئتخمال تاذلا
 نعرظنلا عطقمم هفالتخا
 تاذلانادرب الفدملادننملا

 هيلادنسملا رابتعاب فاتح
 دبه لقاك
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 | هيلا لمفلا| ريعشلا فرضؤ هدعبامدانسا ًأدتبملا ءامدتسا ىوقتلا ببس حاضيالا بحاص
 دنسملات لق هللااهدانسا رركتيملو ةلخل اوه أدتبملا ىلا دنسملا تلق ناف هحراش لاق ىتح
 .ديزوحنانم ومتلاَدْكا نماماماو همالك اذه هدانسا رركتدقو لعفلإ ىنعم ةقيقحلا ىف
 | نااوأر ثبح ظفللا ىلع هانبع حالطصا كلذف ئرغص ةلج فئعو ىربكة لج فرغ

 | ىلإ ريمشلا عوج رنعرظنلا عطق عم.ةلقتسمةلج هولعج ارهاظ هريمض ىلا دنسم فىع
 دانسالار يركت انهه انتفظوف ناببلا بايزا رشاعم نخناماو هبلا هعوجر مدعو أدتبملا
 دءالاقتشم ناكاذا ربما نان م .ونقلا ءالع خيرضتنا لع هلاخ تفعدقو ىنعملا بسحب

 | قيقعلاوديلا ريمضلا عوج راضيا دانسالاف مهرابتعا رعشي أدتبملاىلا عجرب ريمضنمهبف |
 دحاو داتسا ريغ دجوبالف ىنعملا بسحم تاذلاو ثدحلل الاخ ناكنا دانسالا نا

 | امهيلعلادلا ظفلل الاخ ناكزاو تفرع اك ةدحاو تاذالا موقيال دحاولا ثدحلا ذا |
 (سيلف رابتعالا اذهب داتسالا رركت عماسلل ديفيف ظفللا ددعتل رابتعالا بسحت ددعتيف |

 داتسالا موت اماو 4 رابتعالا بسح ثلاث الو تاذلاب نارياغتم نادانسا اثهه
 | ديكأتف ) انا ظفل ريخأت ( انا.تقرعاماو ) ةكسم ىتدا هلم هب هوشالامت عبارلا

 (وهو ) ناسنلاو وهسلاو زاجناب تسيل ملكتملا ىلا نافرعلا ةبسن نا ديشبو .( لعافلل
 | موهفملانال كلذو مك ادك أتريغوا مكحلاريغىا( هريغ) لعافلا ديك أتوا لعافلاىا
 | نم: موهفملاناو هرج فالخلا لامتحا ىنتنيف فراعلاو ةفرعملا ربركت تفرع انانم

 | مةفرعملا ىنعا ريخالا ءزجلا ىف فالخلا لاقحا قيسف طقف فراعلا ريركت انا تفرع

 | لعاقلا مساىا ( فراعانآ ) انلوقنا ( لوالا ) ثحححلا اذهل ةعبرا# تابينذ ولف ىنخال
 | مدعل ةيوقتلا ) ةيتر (ىف )هته فعضاىا(تفىعانا نود ) تاقتثملا نم همكح قامو
 | تناوحت ( باطخلاو ) فراءانا وحن( ةياكتاىف ) لعافلا مساىف ىذلا( ريمضلا ريغت

 | ىلادفرصيل هيف ( ريال ) افراعنئاكىا ( هنأاكف ) فراعو هوت( ةيغلاو ) فراع
 |توافت مدغ رسلاو ةنوقتلا ةدافاىف لعفلا .لثم نوكيالف ركملا هب ىوقت.و ًأدتبما
 انا هيلا هنعضىف ذوخأملا ثدحلا دتسيف تافرعلا هل تاذ فراع ىنعم ناوه .هريمض

 افالتخابلتخال ءالاجاتاذلانا نحال ووه وهب أدتملاىلا تاذلا موهفم دنسي مث 1
 أ تاذنلاىلا ادننم ثدحلا موهقم ناكاموةيشلاو باطخلاو ةياكللانم تارابتعالا |
 ىوقتلا هتدافا اماو تفىعانا ةبتعف ىوقتلا ديف هنأب هيلع مك مل ءادشإا الاجا ظ
 ناظتالوابناث ط.رلا زيمضلا ةلزتعراص ًادتبااعم دحنأ امل تاذلا كلت نالف ةلجلاىف |

 |تاقتشملارئاسولعفلا ذادنتود ٌصيصخلا ىف هنوك مزلتسي لعفلا نود ىوقتلاىف هنوكنا

 زيزعب انيلع تناامو ىلاعت هلوقوحن صيصختلا ىونعملا لعانفلا مدت ةداناىف ءاوس أ
 حححمسم بدعي حسي

 ١اىالعزز ( |
 رس



 #3« حف ١ ظ ها

 دئنحت طقف صصخلا دافالريخأتلا رتعاول ذا ريخأتلا نابتعاريعنم ءانتنا مقال ١ 1 ظ

 العاندنوكل ملصيأدتبم ئوقتلا.ديضو لاقولو كاذل طصيأم ىتمم لعافلاب' هدا ع دوك |[ َ
 توب ىلع لدتسا مث # بارطضا نعجيال ماقملا اذه ىف صملامالك ةلجابو ىلواناكل ىنعه.

 ًادتبملىا (هلك صيام فرضيإ) هيلا ادني (امكح هئامدتسال ًأدتبملا نال) هلوش ولا ْ
 ءاعدتسالا دوجول (ريمضالب) هل صيام ناكولو (هسفن ىلا) ظفللا نم مكحللو ا كا نم ١

 هسفنىلا مالغلا ديز فرصي ثيح (مالغ درز وحن) هدعبايف ةيحالصلاو ًادتبملاف |
 (هللا) مكمل اريمضلا كلذ فرض ىا (هفرص) ريكا ىف (ريوصلا دحواذاف) دلارهشب هلعجب

 هلل. حاتفملا حرش نه ١ لمفلا نا ىكاكبسلا لاق ةوق كلذ كلا ىبتكي ريمضلا ةطساوب (ايناث) ادتملا ىلا ىا
 هلبقام ىلا ريهشلا كلذ دوع ةطساوب مث ءادتبا ريهشلا نم هدعبام ىلا دنتسي تفىعاناف |

 ءاحاذاف شهلا دنسي نا ىعدتسي أ دتبمهت وكل أدتبملا نانا" لاقوةيناثلاةحردلاىفهيلادنتسي |
 مريئوضل [نوضتم ناكاذا مّيكحامهنيي دقعنفهسفن ىلا أدتيملادف رصديلا دنتسي نأ صيامددعب ||

 هنلاةدعي ام أد تيملا ف رص نا ى أر امللضافالا ضعب نارعا# اناث ًأدتبملا ىلا ريمضلاكلذدفرض

 الواح رص ثيحاضقانتهيمالكن يب نايك تايالبدحا و أدتبملا ىلا لعفلاريمضلا فرص ناو ١

 ناكناو دانسالانا كيلع نحالودنع رخؤمدناايناثوهيلعمدقمريمضلا ىلا لعفلا دانسانأ |[
 دانشالا نوكي لمقلاب امئاق ريشعا اذاذ امهدحأب امئاق رشيدق نكل نيفرطلا نيب ةبسن
 امناىأر نم :مهنمو سكملابف سكملاب ربتعااذاو أدتبملاىلا دانسالا ىلع امدقم ريعضلاىلا

 ديعب هنكل "هم زتلانم مهنف ثيلثتلا ىف عقو هنكل ضقانتلا مهوت عفدف تاذلاب نارياغتم |

 | كانهف حالطصالا ىلا رظن ناو دحاو دانساالا كانه سيلف ىنعملا ىلا رظننا هنال ادج |
 ناب "لضافالا ضعب كلذ ساو أدتملا ىلا .ةلخخا دانساو ريمضلا ىلا لعفلا دانسا نادانسا |[
 ريوضلا ىلا لعفلادانسابىرغصلا نعى اكسلا ريعواقافتا ىرغصو ىربك ناتلج تف سعاناوحن |

 ةطسا و ًأدتبملا ىلا لعفا دانسا ريتعا كاكسلا ناالاأدتبملا ىلا ةيلعفلاةلمجا دانساب ىربكلانعو ٠
 لوقاثيلثتلا ف اوعقوف نر وك ذملا نيدانسالا ىلا تاذلاب رئاغمدانساهنا موقدنظفريمضلا ١

 وه ريمضلا ىلا لءفلادانسان ىلع ءانب ثيلثتلا ىننوهءاضترا امو لضافلا اذهمالكل صاح |
 ةطاسوب أدتيملا ىلا لعفلادانسا رابتعااماو أ دتبملا ىلا ةلجلا دانسال تاذلاب رساغملا دانسالا |

 لو نال ئاقلو ثسلثتلا مزاي الثل هققح نع الضف . البصا ربتءم ريغ صأف ريوضلا دوع

 لعفلا دائساىف دانسالا روكت مدع خالو دانسالا رركتبيسب مكحلا ىوقتىف. مالكلا

 قحاريئصلا سفن ىلا. دانسالاو ًادتنملا ىلا ريودلا دوعنع رظنلا عطق عم ريوضلا نيشان !

 أدتيملا نيعريمشلا لعحاماو هطسوت وت ًادتمملا ىلا دانسالا نم ماقملا اذهىف رابتعالا مدعب

 لمج ءانركذام ديؤبو هطسوتب دانسالاب لوقلا وه هنيعب كلذف دائسالا رركتل ةقيقح
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 ' ىأرنمكانهنا دحا لكلا ةبسنلاب ملكتملانم ةيؤرلا ىن.روكذملا لاثملا نف لعافلا كلذ
 | ل. كلذ ادجا ظقل ءاسنتقا نم .ءوزكذامل نبل لك فل ريدقت نا هلصاحو دحا لك

 ' دعبا سيل انهه تابثالا ف لك ظ فل ريدقت ءانثتسالا ءاضتقانا خالو ماقملا ءاضنقال

 ١ تبرض اناام عانتما للع حاضيالا بحاسم نامث #8 ىنحالاك كانه كلذ ىننلا.ءاضتقا نم

 ىلا ةبسنلاب بريضلا وه ىننملانا وهو ادحبا تيأر اناامق ىكاكسلا هركذاع اديزالا
 اهنع كلذ تنفنف هاوس دحا لك ب رض دقتعم دقتعينا مزاتسيف ددز ىوس دحا لك ةلدرطا فيرا دع

 عوج ىلع ىتتبباعاانهه روذحلا كلذءارخا تلقناذ لضافالا ضعب لاق كريغل هنبناو د
 لعجينا وهو رخآ اهجو انههناالا ممن تلق هيفام تفرعدقو تابثالاىلا ءانثتسالا

 "برض انهنع نو ديز برض هسفنل تينادق ملكتملا نوكف ىننلاىلا امحاار ءانثتسالا

 انا لاق هن اكف هنع تبثملا كلذ نو هريغل' ىنن|.كلذ تابثا: ىضتقي ميدقتلاو هادعام

 ١ كانه نوكف ىريغ هيرض ىا ديز ىوس نم تبرض اناامو ىئريغال ىا ادب تبرض
 | ءالبا نال ثحب هبفو همالكاده همحو هحو اذهو ديز ىوس. دحا لك ترضئم

 نع الضف لففلا نود طقف ٍةيلعافلا ىلا ىنلا هجوت ىضتقي قتلا فزح ملكتملا ريض

 دعب كادك هنوك اعمةيلوعفملاو ةيلعافلاىلا يدقتلا لبق ىننلا هجوتنم مزايالو ةيلومفملا
 ءانثتسالا ثحابم ه.ذكيف ءاثتسالانم ءادعام قنودنز ترض تابثا :مهفنا ىلع ميدقتلا
 تابثالا ىلا ءانثتسالا عوجز قعروك ذملاروذحلا تقوتنمهلسام نا ىلع ىلاعت هتلاءاشنا

 / كلذدوجو عنعال رخآ رودحم ركذنا لابلاب رطخ ىذلاؤاذه لسق هلاح تفرعدقف

 تفتلي مل كلذاف ةدياز ةدافل .هلاثماىف رخآ رود تابثا:ضرغلاااو هيف روذحما

 ماقملا اذه نوكل مالكلا انبنطااعاو ادحا تيأر اناامىف قباسلا روذحما ىلا ىكاكتنلا
 اهانيفوتسادقو زاثك الا فوخاهبحخ فياطل راتسالا ىف قب كلذ عمو ماهفالا ضخ دم نم

 | ىلا قيفوتلا هللا نمو حابضملا نع حابصالاب ىتغتسي ثيحب حاتفملا حرش ىلع انياقنلعتىف
 لعىا (هيلع) هعدقت نككال هنال انظفلال (ىنمم لعافلا مدقيدقو ) قيقحتلا قيرط
 | (ىلاةيوقتل تفرع اناوحن) صيصختللالا' مدقت:ال تاقلعتملا رئاس نال(ةّصاخ) لعفلا
 الغافدنوكب ديقبالناىلوالانا ٍلعاو #كشدعم قيال ثيح عماسلا نهذ ىف هررقتلىئا

 | رصحلا هتدافاىف عازتلااعاو اضيا ىوقتلا ديف مدقاذا ابضيا ئظفللا لعافلا ذا ىنعم

 /لئاقل ناالا اهنع هس ىظفالاو ةيلعافلا ءاقعم هعدقت لعافلا مدقتب داربناالا مهلا

 .ًادتبمريصن هنالىونعملا لعافلا ف اذكف ؤحميلا بس ةيلعاقلا لاوز تدراّنا لوقءنا

 | رك لاق نا. قكاواضيا:ىظفللا لعافلاق مب كلذف ةيقيقلا ةيلعافلا لاوز تدراناو

 مدقتابدا رينا :ديالدنا وهوىث انهه قي تاييندتلا ىف ىظفللا رككدنسو .ىئونعملا انهه

 "ا انهه)
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 زانتعارب دقت ىلعوه اعاذ ةقيقح' ضقانتلا موزلاماو ضقانتلا 5 ةروص مزليثيح مالكلا

 نود ادءزالا تبرضاناام لاقنا زرتحو ىكاكسلا لاق اذهلو لوعفملاب قلعتلا |

 ءاتثتسالانا ةظقيلاو مونلا نيب تمهلاامو6#كلذ وحن وا عنتع وا ضقاشإ لوقينا |

 لوالا نم مهشدقو ادبز كن رض هنم مهفبف هيلا لقعلا هفرصي قنلا دعب ءاحاذا |

 ماهلالا اده  صدصخلاو ناضقانتيف لعافلا مدقت نع رظنلا عطق عم اسز كير |[

 لالتخالا نع الضف ضقانتلا مزاف مدقتلا لبقو ىنلا دعب ءانئتسالا هجوت نأ ا

 قنلا ناوسنال لاقب نا ى اكسلا ىلغ ضارتعالا ىف ىلوالاةءالضفلا ضب لق ْ ١

 لبق تابثالا ىلا هنو تمءانثتتسالا ذا اددز تبرض نوكينا ىضتق ىتخ الاب ٌضقْس |!

 وع يخف اديزالا ادحا لكب رض لبق هناكف لمفللال ةيلعافلل :انهه قئلاذا ىنتلا ١

 هلجنالمالكلا قيسامىلا هجاوتم ءانثتسالا نانم هانرك ذاغ عوفذم اذهوىرينل تباثو ||
 ةرابعل هذه لثمنم مهفبال لاقت الا نم هنرك دامو لغافلا نع برضلا ىنن انهه ؤهو |
 فادراىف كاكسلا دارم نا ىلع ادنزالا دحا لكب رض ىذلا انام حريبعتلا حلب |

 لوخد نوكيفىريغ دحاال كلوق لثماهضقانبو اهيفاني تاملكب رصعلل ديفملا مدقتلا ||
 اما نيهجوب روكذملا ضارتعالا عفد نم مهنمو قنلاو مسدقتلا رابتغا دعب ءانثتسالا |
 بههف لوعفملا ف مومعلا هحو ىلعةيفنم ةيؤرلانا ادحاثيأر اناامىف فرتعا هنالف الوأ ||
 اشيا: لوعفملا !ىلا سايقلاب انفنم.لعفلا نوكينا: مولي كمت كلذكيغا : ةسلاث' نوكينأ: |
 :ًاراناام ف ىتملا نوكيراصتقالا تيعداولو ةيلغافلا لع ارصتقنوكيالو |
 ءانثتسالا م ايناثاماو هبف ةلاساالو ىريغل ةتباثو ىنع ةيفنم سانلانم دحا |

 ضرتعملادنع دودرف دحالكريدقتاماو ادنز معيال وهودحاهنم ىنثتسملا ذا تابثالانم | |
 كلذعمو دنسملا ىلع مالك هنأبف لوالااما دود نيهحنولا نده نم لك لوقت نحنو ١

 انههو م”زاحعالا لئالدىف رهاقلا دبع حشا رثا ءافتقال كانه ههالك نوكينا دعسالف |

 كانه" عدي مل هنا ىلع مشلا مالك ف سرنا كلذب هدصق دعسال لب هدنع راتخلا وهام ىلع |
 لعافلا نع هحولا كلذ ىلع ةيفنم اهنا ىعدالب اقلطم مومعلا هحو ىلع ةيفنم ةيؤرلانا ١

 اذهىلعمالكتلا لصأف باحتالا عرف تفرعاك ىننلانالف ىناثلااماو كلذكهريغل ةتاثو ١
 ةركنلا عوقوب هنع ءانغتسالا لوص+ل قنلا ف لكف ذحاعاو اديزالا دخا لك تبر

 نم ادحا تيار اناام كلؤقىف باجالا ىف لكة ظفل دزنم ه 5 ذاماماو قنلا قانسف |

 داري نا زوحنذا ضعبلا هاعدااك لك ة ظفل تابثالا ف دحا ظفلءاضتقا مدعلف سانلا 1

 الفكو الضا دحا عم لك ةظفل رد هناال مهنم ادحاو ىاسانلا ن ]

 ريغل ثبات: هحولا كلذ ىلع وهف هخو ىلع مدق لعءاف نع ىنناذا لعفاا ناىلع )ئاق وهو
 2393-222 تلا

 ةيورادحأ تف

 م ادحا ع هاو
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 ناحرلا فيرمشلا مع 5

 هلل <. هرسأ سدق

 هنالك انه همالكر رقو

 ريغ ناسنا نوكينا ىضتقب
 لول لك ىأز دف ملكتملا

 ملكملا نعةيؤرلا ىنندقدنال

 هجوىلع ةيؤرلا كلتةساك
 نإ بجيت لومفملا ف موملا |

 افك ىا اضيا هريغل تبت

 مومعلا هجو ىلع ملكتملا نع
 صيصخت ققحمل لوعفملا ف
 دقو قناني. ركذل
 مدقتلانانم مدقتامل هيلع

 روك دملانعلعفلا ىننديفب

 هجولا ىلع هريغل هنوبثو

 موملا نم هنع ىفن ىذلا
 هلتم بدت موصخلاو



 .فيرمشلا ديس بيجلا

 دبه هرس سدة ىن احر جلا

 | لوعفع قلعتم ٍبرض داحما ةروصضقانتلا ضرفب بيجاو لاحم هناو ههنماديز ادع أ

 |دوصقملا نوكي اديزالا دحا لكانا تبرضامت لق اذاودزنع هيفنو دحا لك ىنعا ١!

» ٠٠١ 
 انزبع ةرلكلا مذه لقتال ىا ( هريغالو .) هريثل هيرضّلب !ديز بطاخْطلا ترض مدع
  ناعفادتف همدع ىباثلا قوطنموددز ريعب رض لوالاموهفم 3 روك دملا لوقلا ىلع
 انعدم ءريغال ىا ءانتلا مضب ( تبرض اديز لاقف ارع برضإ ! هتظن كارت نملالا)

 اءاتلا معقب تبرض اديز هباوح ىف لوقتف باوصلا ىلا كدر ادصاقو كنظ ا

 | (و)هريغالو كلوش هأطخ درت اعاو باوجلا ةقاطم دصقل ليرصعلاال اديز مدقتب

 انه لقتال ىا ( هتمركا نكلو ) تبرعض اددزام كلوقىف ىا ( هبف لقتال ) ذك

 ' نمموهفملاو لمقلا فال (لومفملا ف)الوا (هئطختاما نال ) هلبقام ىلع افطع مالعلا
 | (ارعش تلقاناام ) اضيا ( لقتالو ) اعطق :ناعفادتف لعفلاىف أطخلا كاردتسا ىناثلا |
 | كنا) بطاخلا (دقتسيالذا ) مومعلا. دضت ىتنلاقامسفةركتلانا ىلع ءانب رعش لكى ا

 | حرص عصي ذئنيحف انيعم ارعش ديرتالا مهللا باوصلا ىلا هدرت ىتح ( رعش لك تلق

 |( اديزالا تبرضانا ام ) كلوق ( ىف ) لقت ( ال ) اذك ( و ) رهاقلادبع عشلا كلذ
 | ( هتيرض كنا ديفب ) ادنزالا تبرضام كلوق ىا ( هنال ) ءانثتسالا اذه دزتال ىتا

 | قعانا مدقتب كلذو اسز ىا ( ه رضتمل ) كنا ( و. ) كلذ ديفنالاب ىننلا ضقتن نال

 .بحاص هيلع ضرتعاو #هرخآ مالكلا لواضق انيف:ىننلا فرح هلالياو تبرض

 ًاناودترخا نوكينا ىن ىضتقي ىقنلا فرح هءالياو ريمضلامدقتناإسنالاناب حاضيالا |
 الا تبرضام كلوقى ةغرفملا تآائئتْسآْلا سانق وهام ىلع نئتسيملاذا كلذ ىضتقي |
 | نم برض دق ملكت لا ريغ ناسنا انهه نوكينا ءاضتقا هت مدعىف هجولا لب دنز |

 |ناضقانتيف كريغل هتبثلو برضلا لعافلا نع ىننت كاف هلعاذى.عازنلا عقو دق دحاو |

 قلتو هيفنت ىذلاوهو لعافلاب قلعت ناقلعت هلدحاولا برضلا لوق.نا لئاقلو
 'ترضلا ا ىنننم مزايالذأ ناضقانت. الفءانثتسالا ةطساوب هتبش ىذلا وهو لوعفملاب

 نمالكنا قحلا باولو رخآن ع ردصينا زاولل برضلا ىنن صوصخلا لعافلاب
 .اذانهلحال مالكلا قابس ركح ىلا فرصي ءانثتسالا ناو امعلباقم عرف مدقتلاو ىننلا

 |لوعفملا ىلا برضلا تاا دوصقملا نوكي اددزالا دحاا-لكانا تيرض الوا تلق

 اناام تلقو قنلا فرخ هتيلواو ريهضلا تمدق اذا مث ديزل هتابثاو دحا لكنع ةيفن

 اهجوت.ذئنيحف لعافلاب قلعتلا ىلا لوعفملاب ب رضلا قلعت نع ىفنلا تفرص اديزالا تبزرض
 قلعتلا نع رطنا 2 و هلجال تطال لمه ترضلا قل ىلا ءانضتسالا
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 0 امي زم هبف نال ةفالخو هن 0 رك ارتشا مهوتبا# ءادبنم 0 :

 ًاطللا هبف نكك .نمن ناكول.بطاخلا نا ءانعمو اريدقت وا اناءدا وا ايقيقح اقيقحتاما ||

 كايا هلاثمو ىلاعت هقحىف ام أطينا عنتم ةقيقح بطاخملا ناكتاو انركذ ”ذاكدهضا ككل
 ىلع كير مسابأرقا ىف[ مالسلا مهيلع ءابالاك أطخلا نع انوصموا نيعتسن كاياودبسن أ

 لففاىنمع لوالا أرقا لعجو ىناثلا أرقا ىلع كبر مساج قاعت نم ىكاكمللا رات

 ةلازادبف دوصقملا ذا نيبعتلا رصقف ىرحال .رصقلاىف أطالا طارتشا لاقبال ةءار

 عيجرتلا مدع أطلخاو امهدحا تورث داقتعا هيف باوضلا ليقاملال هيفركحلالو د
 لب انطخ هنوكي فضصوي ىتح امكح سيل مجرتلا مدعنأب عوفدم كلذ نال
 لاقخا ناو باوص وهو عقاو امحدخا نا ىلا لوي تطال اهنع ربخا اذآ ددرتلا

 ىواشت نع. :ةراابع دد رثلا: نوكو. طخ مكح وهو .رخآ الل :ثناث عو

 بطاخملا ددرتب ملكتملا لع رادم وه ىذلا رابخالا دنعاماو لقعتلا دنع نيفر

 ىفوا مكح اذدهف امن“ 0 هدنع عوقولا لاقحا توبثنع رابخالا هلصاح ةنوكب

 الاثم ركذ صملا نا مث رئافلارطاخلا هب درفتام اذهتناف مهفاف أطخلا لوبقىف مكمل 1

 ىونعملا لعافلا مدقتب (تبرضانا وحن) لاقف ةئالثلا ههاسقا نم .لكىلا اريشم رصقتا

 ملاءوهف بلقلا رصق ىمسي اذه و ( كريذل هتبثوو كنع برضلا ىنني نمل ) لعفلا لع |
 برضلا ىف ىا ( هيف اكيرش كل لعجي ) نمل( وا ) هلعافيف ”ىطخع برضلا دوجوب ١|

 رصقوهف امهدحا نم ناكناو دارفالا رصقوهف ام ناكنا برضلا دوجيو , :

 وقتف ) هلباق» ىننب هديك أتب ضءب نع اهضعب ةثالثلا ماسقالا هذه زيت و
 أطل نم ( لوالا) هجولا ( ىف )تبرتخ انا ديك أتوا صيصختلادبك أت ىا(
 هيتروص ىف( ىناثلا ) هخولا ىف (و)باقلا رصقىف قوطنملابأط ا .قنيدنال ( ى
 نازمتاعاو كشلابوا داقتعالاب ناكءاوس كارتشالا هقوطنع. قش هنال ( ىدح

 باصانمل(تبرض اديز ) ةطساو الب لوعفملا ميدقتىف لوقت ( اذكو.) ماقمل
 ىلا هدر ديرتف هريغعم ديزوا ديز ريغهنا ىف اطخا دنكل اناسنا ترض كناذ

 (تررعدب ) ةطساولاب لوعفملا دقت ىف 2و١ نعام سابق ىلع هديكأتو

 اسفن:) زيمقلا ميد ايكار ) لاخلا مده وز رولا

 موهفم نم صيصختلا ىف دبالنأ تين اذاو اضياءامسف ةروكذملا هجنوألا لك

 ايدول مفي (تبرض اديزام ) :كلوق 6 لقتالف) هقفاونو دعا وو

 ست 00 080 5



 فوفخ مه لمق امو /

 الا ةداعل فلام مهدبعال

 مهسفناب متهدخ نه مراك

 ل اعم مهدسعو

 حاضيالا بحاص لئاقلا
1 

 نيدلادعسو فيرشدبس <

 ب. ىلاعت هللاامهج-ر

 فيرش ديسلا لئاقلا 4

 ل. هرس س دق

| 
 ا

 ا
 ا

 | 5 امسلا دارو مهأ دع نم نودقاضالا 3 ةمدخ ىف م نم ف وفخ مه موقلا ىلع : 011 ]1# ]يي ك١ك] لح

 0 ف رسل 2 > نووي رصطا مم نك اذآ ءداضناوحو ىئاتهه د ةقونلا

 ارثك الا ىف :لاؤسلا_ناو- قبس اك رك ذلا ىف مدقت هيلا تفتلملاو هع لوسملا

 اةدايز ديفب هيلا ديسملا دقت نا اهنمو يظعلا جالا لاح نع ٍفرعلا بسحب

 | #8فوفخ مهفملافيضناو#نا زر مهسلاح ف سولج## ىعاشلا لوقب هلثمو ضينصخ
 !تواىف 7-5 ذا تايثالاف صيصخملا دارا مهضعب لاق. مه دارملا لاق مث

 0 اضيا ريخأتلا ىف دوب هتركدامنا هنلع درواو لاثملاق رهاظريغ

 دارا لبقو فلكت ” جاس باي باي نم داو دئنمح ةدايزلا دمقل ىنعمال هنا ىلع هلادبفم

 ريسفتلاة أ تاحيرصت اهلطس هفالعقر يللا نوك طارتشاىوعدوتوشااق صبسجهلا

 ' لاثملامانمرك ذامو #زيزعب انيلعتنن!امو. 6 ىلاعتهوقك تاقتشملا فرص ادوحوىف
 | فيضلادورودنعو راقولاو ةنيهلا,ركذلاسلاغىف نوفوصوم نطةىنادارملا ذارهاظ

 |رصحلا ىنمم ىضتقن ماقملانا ىلع ءانريغال فوفخ . مهىنعي فوفخ مهدارملاو هلوق
 لحنا اذهناهباوحىف <لقامادك وهظفل ةداعاب شال ريس ادهن نا ل يقام عفدناف
 معقدتا لاثملا عا ميحت نم ءانركذاعو ىاكسلا بأدنم سيل كلذنال .داهبشتسالا
 سمعا ةدايز دارا ليقو هليثك بسال رصقلا لعابمج ضصخلا له نا 3 لَهاَم

 .ايناثرك ذف دف اناس ىاكسلا ءرك ةدقو ىوقلا نمت له نأ درو دانسالارب ركت ببسي

 ْ هلاح ىلع انقاب هعوبتم ىلع مدق 9 هدنعاتانا لقاملال تريعسان !ىفاك نامز : التم امهن وكل

 احا لوشال اع هلاح ىلع هاش عم حباتلا م دقت ذا دساف ةذنال هنلأ 2

 أ ةيأد نالاما انلق هلادتسملا ف كذا لف نيمز التم اناكاذا تلق ناف مالكلا 5 10

 |” انبلا عش نآلاماو دتملا خانم ىلا تفيرغتلا' ثحام رخام هلاتماق نكات

 اذهل ضفت * ىوس و ا هنوك ةفرعم ىلع مقوتف نا زاحاذادنعرصخلادشاعا

 ادتسملاوةيلادنسملا عجذارّصلا ثحابم اذهبيقع فتصملاركذ دقو اذهديعب ماقملا

 ساضيالا بحاص بهذم راتخا هناك ةملع (لعفلا قلعتم مده دقو) لاقف دحاو ثحبف

 | لعفلا ى تمم هيفام لع لعفلاب -لططصاو | رضا مدقتلا ةدافاىف ايلطفريخلا نوك طارتشا ىف

 ' لعافلاذااظفلال (ىنمم العاذ) مدقتملانوكلاح نكع اعامدقتلا نا مث 6# تاقتنملا ميثيحم

  كلوقىاناناف تفرغانا وحك أادتمريصيو لدش. لب ةيلعافلا لعوهو مدقنال ىلفللا
 ١ ايدو ركب مدقاذاهنافدنز ف عىف ديزمدقنالاكمدق:ملالاواظفل لعاش سيلان | تفىع

 |؟تيطعا امهردو تفرع ادنز وحن ( الوعفموا ) فرعىفارعشم لعافلا نوكيو ةتبلا
 :ريغىا ( امهريغوا )ترص ديزيوحب ةطساوب لوعفملاف اذكو تلع اقلطنم ارغو

 ؟تالاوضملا نضسب مدقتاماو :تبطاسفنوتئج ابك اًر وحن زيبقلاو لاخلا نملوعفملاو لع افلا

 (  ضعب ىلع)
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 نوكيدق ةدافالاب دوصقملانا وه قحلاوابلاةةرقسملا لاوحالا نع .لاؤسلاذا هءاوج :
 هافن نيفرطلا نم '*ىش مدقتل احح صاذه نكيملا واعم نيفرطلاب مئاقلا دائسال سفن

 دانسالا هي ماقام لئس ونيفرطلا دحاي متاقلا دانسالا سفن نوكيدقوهسفن باطالءلوقب

 رخؤيو بطاختخلل امولعم هنوكل لوالا فرطلا مدقب مرج الف رخآلا فرطاانم
 ريخلاتابثاىا ىناملا اذه أدتبملل ربا تايثا هلوقيداراف هدنعلوهجلا رخآلا ف رطلا

 وحن ) قفوملا هللاو ىريغلرسيتن مل هحولا اذهىلع ماقملااذه ليصفتو اقلطم ادن
 (باوح قامو كو رطلاو وب يل 5 را و 3 ترش

 ا لكم هلوقف ةرئاسلا لاثمالا نم ا ا 0 "00

 بيشملادعب عدخت بيزا امعو روث. لالا ىوخالا ( هيوخا) ىف اضيا لم
 عدخت بيشملا دعبأو ه.عادخلا عوقونم اداعبتساو ابعت بيشملا ىنعا عودخلامي»

 نامزىف عادخلا عوقو نم اداعبتساو ابخمت بيشملا ىنعا هيف عودخلا 0 8

 تايثا بولطملانوكىف جردنم داعبتسالاو. بحتلا لحم مدقملانوك نا ٍلعاو 5 بيث

 ًادجملل ربها تابثا ثبلط .دوصقملا نوكنآنم تفرع دبابسأ نم بادر 0 للا ظ
 تلا لحم :هنوك مزاول نموهو لاؤسلا ل مدقملا نوك مزاول نم مزال هسفن بلط 31

 لوالاىف بحي لاقب ناالا مهللا # هريغ هك رئاكالقتنسم اببس هدعل هجوالف داعبتس

 نك اهنيك انبلااهركذ رح اهوحو ماقعالل ناعاو ##ىناثلا نود لاؤسا

 ىقيغب كلاصو كبيبل كلوقك هبلاالا كياسل قبسالو. رطاخلا نعلوزبال ٠ ثسحن

 ريسم رئاسلا مهمالكن مذا هقاتشا ىببحوحت كاسل ةقرافتالف كدنع ذلتس

 هعدقتنا اهنموعهرك ذ مدقاثيش ذاتسا نمو هركذ رثك اائيش بحانذ مهل

 اماودسفن ىف هتمظع ىلع هع دقت لدنف الوا لابلاب رطخي معلا ناباما ميظعتلانع

 ىلع لد..ريخالا اذهنا ىنح الوويرخأتملا ىلإ ةيسنلاب فرش هل رك ذلاىف مدقتمل

 ريلخا عوقوو الوا هيلادنسملا لاحنع لاؤسلانملب ميدقتلانم ادافتسم سيل هدبتعا

 .هلاداعبتساو ديف ابعت عدخلا مدقاعاوديبشتلا ىنعم ىلع نوكسلاب تسنلو هيليامىلا فاضما

 نا وهو رخآ انهه انلو«قالطالا ىلع مالكلاو اقلطمأل ربخلا كالا ةبسينلا

 صعاشل!ل وق ثلاثلاريظن 5

 ىف ىضقنملا بيشملا دعبا
 لدو لواحم # بئاوذلا
 دم بع اوكلا تاينافلا



 قع. ىااكسلاىلع ىا##
 ىلعلجر جرخاذا الثم م

 دالبلا ف راغو ناطلاسىلع'
 ىذأتو داسفلا اهف رهظاو .

 تدرا مث لتقف دابعلا هنم ٠
 صخ رتالكناؤهإتق رنا 1

 ارطضم كدحب لب ريخألا
 ىجراخلا لتقالئاة م دقتلا ىلا

 ىجراخلا ميدقتت ناطلسلا

 ةفرعم ىلا ماق*الا سلدأ
 لوتقملا ةفرعم ىلا لب هلاق
 اوصاخبو هرش نم اوجبل
 3 هاذأن

 وهو ىذلا ةناعتساب ىأ ال

 يللا ديراولو أدتبما ربخ
 لوصوملاهبف لخ د لاقلطمهد

 دع

 نولءافح مهنا كلذ ديون 5

 لعسمىقدروباع نوريطتوا
 ىفال اهتآادتاو دياضقلا

 اح اجانثا
 جاضي الا بحاص مهوتملا ب

 ع

 امهريغو ني دل دعسو ديس 5
 كح هللامهجر ْ

 "رسسفنانم دباللب عجرتلاف ماقعالا قلطم ىنكيالف مدقام ناشب ماقشالاى ل اهلك

ْ 
1 

 | (عبارلا)نيروك ذملانيقرفلا مدع نمره ونام قدا قبساك امهني قرفلاوكةيدصرادف |
 بولطملا نوكبىا ( هسفت ( ا ًادتملل ريل ا اللا هوجو نم |

 <« و
 ظ عج نكل ةريثك تكنلا كإوةحج ع تكنل مجرتياعا كلذفدع دقت ديراو. هريخأت

 ' ةيانعلاماقهالاب دارملاو هتلادجر رهاقلادبع' مثل كلذ حرصدقو هوجولا نه هجوب

 .لئاقلادنعهادنالواهلوقنمىك اكسلاءرك ذامولئاقلا لبق نموا عماسلا لبق ن هاما مدقملاب

 ابجاولا مدقتلاف نأبهيلع ضرتعا ورهوناك قلطملا ماقهالاالريخالا ىنءملااذه دارإ

 | صيص# هيلع يجوف هتيلبلطيالو ةلعلا نايىلا جاتحاللصالاوهىذلا مدقتلاو

 سغالاس فن فهتلاضاو مدقتلا ب وجوةروصىلا راشاامل صملانامث 6# امهادعاع مامتعالا

 | ىلاراشامث ماقعألل هلوقشالوا ىلاجادجوب ملكتملا وا عماسلادنع هثلاصادحو ىلا راشا

 | (هيةمهلادقع ) هوجولاكلنم (لوالا ) ةسه (هوخول ) لاةثيح ماقهالاءوجو
 امم لكؤم هبةمهلا فرص نوكيىا ( ءاعداولوامهنموا عماسلا نموا كنه ) مدقملابىا

 ١ ااوقعارهنا اورهظينأب ءاعداوا مالا سغنىف هرماب اؤهت< نأب ةقيقملا قيرطب امتموا

 | لعفلابو ءاح ىيبح لوش لعافلا تينتعااذا الثم حالا سفن ىف ماععا ريعنم كلدب

 .لعافلاىلا ةيسنلابو َديرا ةالصلا لوقت لعفلاىلا ةيسنلا:لوعفملابو ناطلسلا ءاج لوقت

 | امىلا عماشلل ( قيوشتلا ) ماقهالاءوجونم ( ىناثلا ) " ناطلسلا ىجراخلالتقلوقت
 | اندلا قرشتةثالث #عاشلالوق ىاكساا هلثمو هيلع درواذا هنهذف نكمتأ هرخؤي

 | قيوشتلاةدايزآل اثم اذهنا كسلع خالو # رمقلاو قدساوباو ىضلا سمش 6 اهنيحبجب
 | ساىلع نمصت اذااهس لوط ىلع لمثا اذا دادزياعاو قيوشتلانم اقلطم ميدقتلا ىفذا

 | ( وهو ) لاقولوطلابسحم ةدايزىلاراشاأ فتصملانامث روكذملا تدبلاىفاك برجع

 ||| هيلع عالطالا ىنرسىذلا كلوقوحت / ( ىذلابرابخالا صاوخدحا ) قيوشنلاىا
 |( ثلاثلا ) وعلا لعىلا لوكوم هت طئارشنم ىذلا باب ليصفت ماهو كمودق

 أد روا اذاكلذل مسالا حصاذا امدقم هرك د نمعَلاَو ( لؤافتلا ) ماقهالا ءوجونم

 || تطاخناىلا ةرسملا ليجمت اضيا كلذففو كرادىف ديعسنب دعسو# مالكلا لهتسمىف

 | ةرسملا لبجتوالوا معسلاىلا لصي 4 دجو ىلع مدقام ركذىف لؤافتلانا قرفلاو
 || لؤافتلانم امولعم هنوكل ريطتلا فنصملاركذ. ملو كلذإ اص مكحدانساعم هعدقتىف
 حافسلاو حن اضيا ةءاسملا ليحعت كلذىفو اضيا كلذنل مسالا طصاذا كلذو ةسياقملاب

  ىذلا رارق-الا نال فاكتلانم هنفام 0 وعلق اذك ًادتملل هلوصح درحم ىلا

 00 (ةيعا)



 لاوجارثك اكناطاسو رهقوذالاهلم ىلع رد الودعوقو زيا قيقحت ىف اذهل ا

 لمفلا عضو اضيا ليبقلا اذه نم ( و ) كلذ لاثماو ةكم منع رابخالاوةمايقلا |[
 ةغيص دارباب عماسلانهذىف هتروص راصخاب ( ةدهاشملا ماهيال ىضاملا عض وم رضاخلا) |
 هنروصل اراض تراثا عضوم ة#اباح“ ريثتف حايرلا لسراىذلاهللا ىلاعتهلوقك رضاخلا ٠ ظ

 فودنم نطق عطقك اهلسرم اهلعجي ثيح ةرهاقلا ةردقلاىلع ةلادلا ةرهابلا ةعيدبلا |[

 ابءرضاف # سعاشلالاق ) اماكرريصت ىتح ةسعروصو راوطانيب ةبلقتم اهلمجتمئاروط | ص

 لاق تطقسى ات رخو ةريخلاشهدلا ) نارحلاو نيديللاعي رص 36 ترخف شهدالب

 ثنؤملاو ركذدملادف ىوتسي لوعفملا ىنععوهو هكلهاو ضرالا ىلع ءاقلاىا'هعرض ْ

 دقو اب #هلدقىذلاتدبلاو هرحمم ىلا هحبذم نمريعبلا قنعمدقمنارخلاو ثنؤيمل .كاذلو 1

 ةفيحلا و ةالفلابهسلاىوهلا نم ى وهب ## ناحصخت ةفرععلاك بهسب * ىوهيل وغلا تقل ا ||

 ساكر قلاك ءاسلم ةالغ ىوهيالوغ تيقلىاىوتسملا ن ناهصمسلاو و ىسلا |ساطرقلا ا ظ
 لوغلا تطقسف رخالا تاسالا نم مهشناك ىناع فاس ةشهدو ةريح الب اهتيرضف |

 دصقارش طبًاتوهو تاسالا هذهلئاقنا ٍلعاو 6# قنعلا ىلعو نيديلا ىلع ضرال اىلع | ّْ
 ىلع مهعلطيو اهايا مهرصبهن اكل وغلا برضب اهيفعجح#ت ىتلا ةلاحلا هموقل رصين ٌْ ْ

 6 ثلاشلا نفلا 8# ةدش لكدنع هتابثو لوه لك ىلع ةءارحنم ابل اههنك |[

 ىفرطىا ( نيفرطلا. مضوىف ) باتكلانم لوالا لضفلانم لوالانوناقلانم ْ ظ
 دنع ) اههتم دحاو لكىا نيفرطلان ه لدي ( لك ) ةنبللو هيلادتسملا قعادانسالا ١ ْ ظ

 عضولابسحمب ( رظنلاو ) هلوقبامهنم لكىلاراشا ةثالث هوجو لعاذهو ( هبحاص ا

 (طبرلافو) امهريغنيبو امهنيبنيفرطلانيب ( ريخأتلاودقتلاف ) رصحتم روكذملا
 سكعل اب واةفصل | لع فوصوملل(رصقل ةاا)ىف(و) امهريغو ةلجودرفمنيبوأ ن.درفملا نيب

 ةلعرك ذم زاتساو نالباقتم نيف رطاانيبريخأتلا د هلك كال وا/ (ريخأتلا ومدقتاف) 0

 ( مدقتلا ) لاقف لصالاهنالمدقتلا راتخاوامهدحأب ىنتكارخنآلا ةلع 42 ذامهدحا |

 ميدقتلا ( سيل ) ناكمىفىا ( ثيح ) هريخأت ىلع نيفرطلا دحا ميدقت جرت ىا

 مدقتك ( الصا) ميدقتلان وكي (الو) مالكلا ردص هلامأدتبملا نمضتاذااكدبف (ابجاو )
 ملنامدقتلا هئاغامم ده نازغاو مدقملا و اشيءانتعالاو ( ماقهالل) فرعملا لع أدتبما 1

 سيل ثيح هلو راشا اذهىلاو مالكلاردص هلامىلع ىوصتم ناك اذا م هفالخ مدي ْ

 ةياعرريغ ةتكت ىضتشب الف دقتلا لصالا نوكي نكأ هفالخ مح نااماو ابجأب

 لصالا ناك اذا اماو الصاالو هلوقبراشا ريخالا اذهىلاو رك ذلا ىف و رك ذاك ل صالا

 .ثلاثلا نفلانم (لوالا عونلا ) عون ةثالثلا هوجولانم الكدروأف امهريفلوا

 تيسبو جور لوخلا تسقادق ىنإب «* ناطب ىجور نعتقالاع 4 ١١ 0 مهف نايثف خله نم الا « تامالا ليو 0

 تاقق * ناحص# ةفروصلاك

 12 ضرا وبنت انالع اهل
 ددشف «قاكم ىلل خفت رفس

 , اهل * توهاذ ىوحن ةدش

 امرضاف «ناع ل وقصع نك

 اعيرص «ترخ* شهد الب

 اهل تلق «نارعللاو نيديلل
 ادم ان الك لوغلل .ىا

 وضنلاو هربخ ضراوضن
 ةلاجلا ةدشلاو لوزوهملا

 ىأ فيسلاب ىتك توهاو
 اهتيرضىاابرضافدبتأموا

 هيلاعجرملاو لوغالريعصلاو
 ىذلا تملا نهفر عير يوصلل

 نوكلو باتكلاىفهان رك ذ

 هريغيال فيسلاب برضلا

 دل. شماهلاق نيشبلا
 ريخأتلا نان م مهوتاماماوال
 ةعحارريغ ةتكن ىضتقدق

 مدقتلا ةتكن لباشامولا

 ىلا دبصقتللاكو هب ريهطتلاك
 لبلق هنوكوا هراقحمسا

 عوفدف نهذلا ىف روضحلا

 دح وبال ريطتلا دصق ناب

 هفرعتساك ميدقتلا نود

 لوصح نم مزايال اذكو ||
 لوصح ميدقتلاب ميظعتا

 - هلنمدفرعي ريخأتلاب ريقعلا
 ىف لاخلا اذكو مي قوذ

 دع ميلسلا قوذلا هلق الام ىف :ادقف مدقتلا هحو ىلا رظن الب رخأتلل اهجوئدازش دوش



 نانال عفرلاب فرتهيهلوق ؟
 ةففخع معلا دعب ةروك ذملا

 دم. ةيصانب تسيل و ةلبقثلا نم

 حنلا ضعب ىف عقو اماوا##

 اقنموهسءايلاببيلاوقلا نم
 كسلا هرك ذامو مسانلا

 نيبو هنيب ةجوا زم ءابلاب
 انهركذ ثح بيلاسالا

 بفضملا ىتكاو ىاكسلا

 ديب. امنم دحاوب

 ًاذهو داتمملا وهام ىلا رؤمالا فلكتم ةياعر نع ناسنالا منع ةشهدلا نا خالو
 ةمدصلا دعب ( ةقافالا ضعس مث ) باطخلا ةقيرط كولس نم ثلاثلا هجولا وه

 اريخلا كلذ عموا رخخ نبا عم ىنا ( هعم هسفن دحيمل ) ربخلا كلذ دورو دنع ىلوالا
 لعمالكلا ىبوطاخت مل كلذلف هبل راباودبلق راطأفلوقعلا هلراحامهداصا ذا مجوملا
 ىف رح نبا قلا ىا ( هظاغ هنالوا ) ةبنغلا قيرط نم ىناثلادجولاوه اذهو ةبغلا

 بئاصملاو هراكملا دنع تبثتلاو دلمتلا كولملا ناشنم نال (هعزج) بضغلاو ظيفلا

 لواطت؛ الئاق هل( ابطاخم ) هنوك لاح باّسلاو عيوتل قحسا ثيح هسفن ( جوف )

 (نابضغلاهنع ) نكسىا ( تكس مث ) ةييغلا قيررطا ةعبازلا ةدئافلا ىه هذهو كلل

 باتعلاب باطخلا نع ( ضعاف ) باتعلابمضهنت بضغلا ةروصناف لوالا ( باتعلاب

 ا ةمدمدلاو#هسفن بطاخمال ( هسفن ) ملكتب ىا ( مدمدد ) هنوكلاح

 ةيغلا قيرطا ثلاثلا هجولا وه اذهو ةبغلا ىلع مالكلا ىنبف عمال ثيحب سفنلا

 ؟-! نمر جنا ( لعبلف ) ملكتلا ىلاةببغلا نم( ىنءاحدلوق )ف ثلاثلاتافتلالا(اماو )

 ٠ ا هلك ) ةسغلاو باظحلا نم. ننيلوالا نيتيبلا ىف روك دملا ( كلذنا ) همالك

 تافتلاللدحاولا هجوااوه:اذهو الصا لوغفملامدق ملذا توبثلا نود ركذلا بسح

 تنا ٍعتلوا ( زعبل ) الا انهه زك ديمل تافتلالا هوجونم روك ذملا ( اذه ) ثلاثلا
 هناتافتلاؤفداوفالو ( هتاتانتفا فياطلال نمل ةغالبلاب فرتعي ) ءالفناىا ( النا )
 ىلع اورثعي ملام ةعاربل نمانزو مالكل نوهقيالو ةغالبلاب دحال نوفرتعيالءاغلبلا ناف
 ا مالكمادتبا وهو ( مالكلا لضافتلاو ) تارابعلاىواطم نم تارابتعالا فئاطا

 7 لوقب مالكلا اذه ديأ مث 3 نانتفالا نم زك دام ريغل ىا ( هريغل نوكيالف ) ضارتعالاك

 مف : نمالو هيدي نيب نم لطابلاهيتأيالىذلا مظعلا ناقرفلاو يركلا ( نآرقلازاجعاامو )

 كلتف ؟ مدنا ضعبىفو( بلاوقلا كلتىف هبابصنال الا ) دج ميكح نم ليزا

 4 :تنكاو اعدا ةغالبلا ىلعب غبص نم كلذ فرعتو هحوم ريغ هنكل بللاسالا

 ْ اا لئالد نع عانقلا 'فشكو نا رقلا ةغالب رارساىف لمأت مث اعدتسم هتمدخ

 مل ( بيد 1 6# ميلع مكح بر ندلنم# ميلسلا قوذلانمدباوصخامعمناقرفلا
 نت فالاخ ىلإ لودعلا نم ىا ) لسقلا اذهنمو ( رهاظلا ىضتقم نع لودعلا

 اصاخلا رومالانم هدغو ديكوتلاو ( قيقحملل عراضملا عضوم ىضاملاعضو )رهاظلا

 نع تيرتشا كلوقوحن هنأشى ةرهاظتملا باسالا# وقلامأ ىضاملاب انعربعي ناقش ىقلا

 الا (ةنلا احنا ىدانو)ىلاعتهاوق (وحن) قداصر خلا نالوا هبايسالوصخ

 ةعوقو قةحن ىلا ادصق ىضاملا ىلا لدعةنكل ةنلا ىف عقيس هنال ىدانيو رهاظلا ىضتقم

)| 
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 ىلخل امان وعدعالاب كلل لواطت ## هذه ىه(تايناةثالثىف)هل وق كلذ دعبا/مسألا ضعب ىفو و

 هنريخ و ال4 ىلءاح ءاس نم كلّذو © دمرالارئاعلا ىذةلملك ة6ةليلدل تنابو تابو# دقرت و

 مومهلا نم ىلاملا ىلخلاو عضوم مسأ مملامضو ةّرمهلا فب دعالا ةقدوسالا با نع

 وه لقو لحجر مماوهليقدوسالاو او و دمرلاو ذدم رالاو نيعلا ىذقوذ رئانلاو

 وعل ملكتملا ءا ىلا فاضم ىبا لبقو هب ىعس ىبن نم لكل قو هبَحا مسا
 سيل تانافتلالا هده نا مث هينا تاؤفو ربحت ىن دقو ةداسلا نه ل دوسالاب

 (اهكرت)رح نبال ( نكع نا ) ذافئاطللا نمرك دس امل ةياعر لب رعشلا ةورضنم
 نزولاراسكتا ريغ نمةثالثلا عطاوملافةياكهاوهو رصاذظلا ىضتقم قم ىلع مالكلا قاشو

 نم ىا ( اهنم دحاوب ءافثكالا نك ) اذك(و ) ه انل تابو تبو ىليل لوقت نأب
 رغلدالا لا هاو تنو ةلوق ىلا رلكتلا ىلع مالكلا لوا ىنب نأ, ةروك ذملا تانافتلال 1
 تافتلالا ةقيرط كلس هناالا متربخو مءاجو مكل تابو تب لوقب نأب :باطخلا ىلع

 تابو ) باطخلاب دمالاب ( كليل لواط: لاق) و نسل ةياءَر ةرورضلا نم ةعس عما

 نظو ةيلستلا هجوا ةعبرا ثالثلا تانافتلالانم والاف نا رعاو#ة غلاب ( هلتنآبا
 قدص ىلع هشتلا هنالث اهنه ىناثلاىفو عزجلا ظدغل مييوتلاو ةداعلا ةملغو 3 ةيريغ ١

 همندقو صاصتخالاوهو دحاو هحو اهنم ثلاثلاىفو اهتمدمدو ى مفنلا دقفو نزلا

 ىلع لوالا اوف ضعب مدق هناالا ةمناقلا هجوالا هذه نم دحاو لكى ع صملا

 كلاثلا "ةدئاف رخاو هملع هروصت فقوتل ضءب نع اهضءب رخاو قالا دئاوف

 نبا ىا( هن اك) لاقف هيلع فقتسام ىلع نيلوالا داوفلا نم ةدئاف لك عم هدا أرطالا

 تاموتا ةأرسالا ىهو ( ىلكن ) ةلزئع هببا ىن دنع هسفن لج ىا ( هاج ) رج
 دنع نوتبثت, مهئاف ( كولملا ) ةيلستا ىلكشلا كل: رخنا ىلسي ىا (ابلسي ) اهنبا
 نحلاونازحالا دنع نوربصتبو بئاضملا لوزن دنع نولزازتيالو بئاوتلا قرا وط

 قيرط كولسل ةعبرالا هحوالاننم لوالا هحولاوه اذه نمزلا تيرل نوعضعضت.الو ظ

 ( هريغ ) هسفن نظ ىأ ( هنظ كولملاك ربصي ملال ) رح نبا ىا ( هنالوا ) باطخلا

 ىلع( نزمتلانا ) رج نبا ( هبنن مث ) اهم ىناثلا هجولا وه اذهو هبطاخف قوسلا نم
 وهاك ةيزعتلا دنع بئاصملا هاف اك فاكت نع سيلو ( قدص نزت )هيبا ىن
 ىلسةءاكاضيا باطخلاب ىلستالذا ( الما ) هسفن ( بطاخ ) ءاوس ىمالاف ةداعلا
 نم لوالا هحولا وه اذهو ةسغلا ىلع قاس كلذلف ةيزعتلاب م .اطخ دنع نوفلك 1

 نع) ريحتو ( شهدامل) رحنا ىا ( هنالوا) ةببغلا قيرط 7 ةثالثلا هجوالا
 :انيهنو.|سما دخن لكة بطاخنع نم كولملل ةفولأملا ( ةداعلاهتبلغ لالا ى 06 ذتقم ) ةيع

 ىف لاق اضيأ ىرسشخ زلاوال ٠
 ناربظي اذه.و تاس ةثالث
 تافتلااضيالوالا تيبلاىف

 هم*وبأم فعض رهظيو

 0 لا !!ةحلص
 لقتلاب تافتلالاصيصخت
 بهدملا كلذةسنو قيقحتلا

 م. روهججا ىلا
 دعبانل هلوق ىف ةرفانم الود
 ريثك اذه لثم ذا تب هلوق
 هنا عفدتيف ءاغلبلا مالكف
 تايىف تافتلالا كر نكعال

 م. .نزولا رسكتسف ىلثاب



 0“ ب اذهناق حلاو ناك هللا نه 4
 اارضاح ركشتوا وكشت ناك )ةصاخلا دئاوفلاكلةوةصاخلاو ةماعلا ةديافلا ع اتج ال( ذئنمح لثم ريثك مالكلا نم عونلا

 ركشلاوا ةياكشلا ؤفكهجو الوعىا (هريغىلا) كيف ةريثك منواكقحْفتايانج (هل | 1ذإ ىنلا املإي ىلاعت هلوق
 / ىف(دجت) ة ةدحاوفةدحاوهءاماعنا وا هنأيانح اددعم متنملا وا ىنالا رضاحلا كلذزيعىلا ظ ةاقو الو ءانلا قط

 ' كوعد, ةبقوش ةلاحواةيبضغ ةوقنم (ايعاد كسفننم) معنلاوا تايانجلا كلت دادعتتاتثا ١ ةلثمالاو انانقتلا هتيعست ف

 ركشلاوا ةياكشلاب ىا ( ام ) معنا وا ىنالا رضاحلا كلذ ةطاخمىا (هتهجاومىلا) قيقمللاو ىريدقلا بس
 ' ىعادلا(كبلغي ىتح) هيلا تفتلتالو هبحنال ىتح ىعادلا كلت تنا بلاغت ىا (هبلاغت) 0 ليتم عملا
 هفستلاو ءوسلاب ىنالا رضاخلا كلذ هفاشتناىلع ىردنال ثيحنم كلمحنوا ارخآ داكبالر هظملا ىلا ةسنلابوا

 ” كعدرتةورم كلتناكاما كعنعءابج كلناكاما ةللؤقنو باطخلا ىلاة غلا نمتفتلتف ) نيد 1

 ' كيلع من اذ ارضاح ركشتاعف اذكو ءانحعسلاو ضغبلاب ةعوفشملا ءاعتشلا ةلهاعملا كلتنم وع ف تصملا نع القت لضافلا

 . هعياتصل اركاش ءاعدلاو ءانتلاب ههفاشتنا ىلع ةقوشلا ةلاخلا كلت كيبلغي هريغىلا"ةريثك

 ' كعبانص ركشا ناسن ىأبلوقتو.ةسغلاىلا ناطاخا نه كلذك تفتلت ىتح هفراؤعو |
 "نابل وكشتى لع فطع ( ركذ) ناك(وا) عيادبلا كفراوع ركذا ةرابع أ وعياورلا

 'نيعتل رامضالاو كالومل ىا (هل) ركذت ناكى ا ةفيطللا ةدءافلانم ةحنافلا هبت ضخ ام
  نانلابوناسللاب ءاتلاباقيقح ناشلا مظعىلوم هنوكنم (لالج تافص) ةقيقح هلربملا

 ةيبوبرلا ن ه لامكلا تافصب افصتمو لالجالاو عوضخلا ةياغل اقعسمو ناكرالاو

 ١ (ىادزي )ام زهتسملب احدام نكيملالا(و باق روض<) ركذلا كلذ انئاك كلملاو ةجرلاو
 'عضومىف (هيدد نيب) متاق ىا ( لئامشن اك) ريصت (ىتح) عردت ىلع روضحلا كلذ
 ١ قاعا "الع ثبح قاوشالا عبج قوف ةبقوش ةلاح لوصحل ذئنيح (لوقتف) هباطخ

 ”نانج قراو ناسل قلطأب ىلوملا كلذل ابطا كسفنو كحور ىراحم ىرميوكددد
 ؟نيعتسن كاياو كريغال (هتافص)و هناش(هذه نمايدبعن كايا) ناكرالا عيجننم كتعاط عم
 اافيكو تافتلالا اذه ّنسَح دادزا فيك ر ظنا كريغال رومالا لكك لام وهنم اي
 ' ىلافنصملا راغامث ةفاهليصحت ىلع ردقتملو اهليصفتىف تيعس املاط دئاوفىلع لقشا
  تابصقلزباحلا وه نمر اعشا ىف هعوقوب مهدنع فئاطللا نم هنوكو لكلا دنع هعويش

 ””ىرعا وهو (ىدنتكلا رخئبا تاساىقو ) لقوةغالبلا فئاطا كردىف قبسلا ٍ
 ”برعلا كولم ريهاشم نم ةئكانلا ميلا ىلع ةموعضملا ةلمهملا مدقتب رحو سقلا

  ىنبسل كولملا نم ناك هنأ ىلع اهيش: هينسأ رك ذاعاو ةلسق مسا ىهو دنكىلا بسنو

 00 هتتسن رك ذو فئاطللا ىف هرك دنسانماهملع

 :ء( هلدوهشملا ) رح نءا ىا-( وهو ) لاق ثصحدتعالب ديؤياع ةمالك لوبق دك وب

 ) ( تانافتلا ثالث ) ةحاضفلا نايف رصصانملا هملع دوقعملاو ( ةغالبلا لامكب ) ءاغلبلا

 1 ) ضع ىو (
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 تيسسشسلس

 11 قاسذملا نم نعا بلطا دعب لوصحملا لبق ريق

 فرشو رطخ هلاهث ىفالاوه دروبال اذهلو هللبق/ نهذلا نوكي قوشلادعب لصفلإمو
 ريض م دقتى ا ( هعدقت مزتلا) روكذملا نكمللوىا ( كلذاو ) ماسلا ءاجوه لاقنالا

 ناطقلاو ةياكمحلا نا مث) تف لعامل عقواوهوارسفم مث امهم قلارككذ هنفنالا ناثلا

 ( رخالا ماقم ) اهنمدحاو لكىا ( لك ل معتسي. ) اهلكةلزنع دلك" اج نهو (يديتيقلاو

 ىا ( هنم لقثنوأ ) ماسقا ةتسوهوهناكم رخالا ليعتسا و ايءادنلاو ماقملا ىف

 هنم لق مث اهنم دحاو ىلع مالكلا قاسينأب رخالاىلائا ( هنلا ) اهتم دحاوالا

 راتحم لوالاو حاضيالا بحاشقط رات وهو لوالانمصخاىناثلاريسفتلاو رخالالا

 ةثالثلا رومالا نم لالا رهاظ هيضنق ام لاقتنالاوه تافتلالانا هلصاحو 1 كسلا

 قبسالب دحو ىتح ىكاكسلا دنع ايريدقت الاقتناوا ايقمقحت الاقتلا رخالا ىلا ةروكذ ما

 ناكام ؤاطفل : مالت قس نصخ تاضيالا بدئامدع دف اتتسالا را
 عاش دا صلاح رص 0 هلا رتفاو ' كاك

 وا لامعتسالا 3 00 0 ا

 ٍلعىف انافتلا ىمب هنانم ىرسشخمزلا نع لقنامو ىناعملا ءادعدنع ( نافتثا ) لاقتنالا

 نائم ىءاكشلا هرك ذاماماو اقلطم.ةغالبلا عل اذدارع ناسلا قالطا ليبقنف نايبلا :

 .نعغرفامل صملانامث# ةئرطتلافنسحاو لوبقلا ف لدا نوكيل بولنساو بولسأ
 صتخنو ) لاقف تاماقملا بسح ةضاخلا هدياوف ىف عرش تافتلالل ةماعلا لئاوغ 05

 ةيانكلاب ناسبلا لع ىمس تافتلالاهتلج نم ىذلا رهاظلا ىضتقم ىلعال جا كلا

 فالتخاك ) هل (طاشنلاو )عماسلا دنع( لوبقلا ىف)تافتلالا(سزيو) هقيقحن تفر

 لونقىلا ىعدادناف نادنالا ةفايضىا ( حابشالاىرقىف ) ةمعطالا عاوناىا (ناونالا

 برعلا بأدىا ( ماد ) حابشالل ىرقلا .( كلذ سيلا ) اهل :سفنلا اشو

 مهللا##حاتفملا ف رك ذ امكاقباس هرك ذ مدعل برعلا ظفل .رابظا نم انهه سالو مهت

 حابشالا ىرقكى ا ( كيلذكف ) لاما ةلالدب ريمضلادبلا مجربانسق الا

 نيب هيف نيفلاحم حابشالا نه فرشاه ىلا (-اورالاىرقف ) برغلاى ا اي

 ةازيمةعفروةزه ةدابزو قنوزو ء ءاهم لضف نم (شاوش ( تافتالا اونا ( كلارا

 ْ ميلسلا(قوذلااهك ار داكالم) رهملا قاذخلاورزاحتلاءاغلبلانم وتلا تايرلالاا ه0

 (نسطاذادزف 0 هيعمل ه:موقبامعقلاو رسكلابكالملاو ْ ل عبطلاو
 هديل
 انج. دانا تالت تن7077”

 .(ىناعم) 000

 دقلاقهنا فنصملا نع لقتال

 ىلا درفملا نم لقنلا لاقب
 سكمل اب و عما وا ىنثملا

 ملكتملا نم دحاو عون ىف
 -2 ريعنم ةسغلاو تاطخلاو

 انضيا رخآ عون ىلا لقتلا

 الا لوش اذه ىلعف تافتلا

 ْ را ميلا و تافت
 اهلأساتفقوفهلوةلثموهو
 لاقتلالال ب انلاؤسمكو

 .ايلكتم ريضملا ىلا رهظملا نم
 سكعلابو ةيغ وا اطاخموا

 جاتح اذه ىلعو تافنلاضيا

 رك ذو هنم عا فيرعت ىلا
 انلق ام رعشبام قوزرملا

 ليلاب نك اماايح اهل وقب لثمو
 ىرششخمزلا ركذو حدامالا
 هلوق ىف لافنالا ةروس ىف

 ناو هوقودف مكلذ ىلاعت
 وهام رانلا بادع ن.رفاكلل

 ىف هب حرض لب هنم بيرق
 ىلاعت هلوقىف ءاسنلا ةروس

 مهسفنا اولظ ذا مهئاول و

 رفغتساوهّللااو رفغتسافكْؤاح
 لقب ملو لاقذا لوسرلا مهل

 هنعلدعو يبل تارفثتسا و

 اميخفن تافتلالا ةقرط ىلا
 هللا لص هللا ل وسر ناشل

 نا ىلع اهببشو سو هيلع
 5 لوسرلا نمدع«|نمةعافشلا



 باوجىف قيقحلا لبق“
 ىلاعتهللانأ ىدنو ارلا نبا
 لماشةج-رلاماءنيملاعلا بر
 هتيرتب صتخم ال ةفأرلا

 ضعب نود هدابع نم ضعب

 لاج مهنم ةفئاط ىطعاف
 ةفاطو اهتكثو ةروصلا

 ولواهتبن روةقيقحلا لاكمهنم 3

 لامكلاو لانجلا صخ

 قبل نيتشاطلا ىدحاب
 اقلطمنيمورعنورخآلا
 مدقا اهمرككلذب ىضربالو

 عزودتمكح بجوم لف

 تالكنم )لكلا ىلع لكلا
 ( ىناحرملا فيرنقلا نبا

0 
 ريك دنلا ءان و لبق 9

 ريهضلا اذهىف ثينأتلاو

 ىظفل رابتعا ىلع سيل

 همهوتءاك ةصقلاو ناشلا
 لدءارقتسالال ب نوزيثكلا

 مالكل | ىف ناك اذا هيأت ىلع

 ىهوحن ةاضف ريع ثنؤم

 ىلا ادصق ةلم دنه
 عجرب هنال الآم ةقباطم
 ريمالا ىه عمسم ملو هيلا

 ملاديز ىهو هفرغ ب
 فيرشلا نبا حرشنم)
 دمت (ىقناجرجلا

 ١ ©« رعى لازاللقاعلقاعك#لاقملا اذهدرىف صملانع ىوريام منو " رشلل عنا"

 «ه#

 ناعالابج و اىذلا اذه# هل تاقفاذهىف سانلاريحت#رسن ىفلازال لهاج لهاج مو

 ||| شيع بيطو بيدالا دكن# ناتيبلاناذهىناحر لا فيرسثلاديسلا ىلابسذ.و##ردقلاب
 ا لياغ مهو لايذاب بشت م8 هتالظ ىف قيدنزلاريدتو © لماك ميكح ىلا كادشر ادق # لهاجلا
 أ م هتئاطفو هتدالب لاكلع ءادنلاواةيرخدلاو مكهتلا دصق زيبقلاب ةيانعلا لاك نمو

 | مهنمو عيدب مك ضتخا هنالاما هلوقىلع رومالا هذه ىكاكسسلا فطعنم مهشب

 | لوالا ناالا ةراشالامسا تايضتقمنم اهلعذ زيقلاب ةيانعلا لاكى ع امهفطع نا نم
 | كا[ اضياو ميسقالب عيدب مكحم نصتخا هنالاما هلوق قب الثل. ككاكسلا ةرابعف ىلوا
 | نيقلازكا دصقف زيقلا ةدايزب ىنتعي مكبلا دصق اذافزيبقلا ةدايزب دىزب الثم ىهتلا
 || زيقلاب ةيانعلا لامكل تاز رودالا هذه نم الكن اهاصاحوةراشالا مسا درويف

 لمأو ةراشالاّبسا ىضتقيوهو ةيانعلا لاك اهنم لك ىضتقيف كلذ اهنم لكف دجويف
 كلذإفدبابسانم تسيلف ةيانعلالاكىضتقبال ةروك ذملا رومالا نم اًئيشنامهوت صضملا

 ةانعسالاو ( مهل وا ) لاق ثح زيقلاب ةيانعلا لاكىلع ةروك ذملا رومالا فطع

 | اذه لوقتف هيلاراشينا نكع ”ىشريصبلا دنعدجو.ملؤا رصبلادقاف ناك اذااك عماسلاب

 ||| ( هتناطف لامكلوا ) ةيسملاةراشالا ىلادمهف ىف جات ثيح ( عماسلاةدالب ماهيالوا )

 ( وهف )هللا راثملا' ةروهظ ءاعدالىا( هروهظاوا ) سوس هدنع سوس لا ريغنإب

 | دعبلاوبرقلانم كلذ لكاشامو( سوسحلاك ) عماسلادنعىا (هدنع) هيلاراشملاىل

 || (عقوم رمظملا ) عضوياذك (و ) ةراشالا هيلا ترماك ميظعتلاو ريقحعلاو طسونلاو
 ]| ىوقا رهظملا ناذ بطاخلا نهذىف رسظملا شقنىا ( هشقن نيكتل بئاغلا) ريمخلا
 || هركذدعب روصلا وه نود ( دمتلاهللا ) ىلاعت هلوق ( ون ) ىنعملا كلذهف رمضملا نم
 | عماسلانهذيف ( ةباهملا ةيبرنل .ماكتملا ) ريمض ( عضوم ) ربظملا عضوب ( وا)الوا

 ) فاطعتسالا ةيسرتا نوكي دقو سعآ انا ناكم اذك كسعأي نينمؤملا ريما ةفيلخلا لوقك

 اك اذإ لها تناذر فغت نان اك اعددقو بون ذلابارقم#اك انا ىصاعلا كدبعىبل !«هلوقوحن
 وتيلف هللاىلعو ) ىلاعت هلوق ( وحن ةيعادلاةيوقتلوا )#اك اوس جربنف درطتناو

 || عامس دنع ىوقتت لكوتلا لاكىلا رومأملا ةيعاد نافىلعو لقب مل ثبح ( نولكوتملا
  (و )ديلارمالا ضيوفت قاقحعساو ةجرلا ةعسو ةردقلا لاكنع ”ىن هنال هتللاةظفل

 ||| هيلاوه عجربام قبسريغنم ريمضلاركذب ناب ( رهظملا عضوم رمثملا ) عضوي اذك
 | بطاخلا( مهشب ملاذاهنال ) دتحا هللا ناشلاى ا( دحا هتلاوهلق ) ىلاعت هلوق (وحن )

 نع ( رثكأ ) هيلعدربام (نكفس) ةدعل ) هيلع درتام 8 نظن ىعم ريوكلا نم ١

3 2 
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 | رصق ىعس لوالاال ةلكوهامتا ةثالثلارومالا هذهل فطعلا ىا ( ال ) ةلك ضعبلا لع
 [| ىءاحوخن نييعترصق ىناثلاو ورعالدبز ىناجلانا دقتعا نملورمال 0 وحنبلق
 | رصق ثلاثلاو ”ىجملاب كما ىف اهواستب ركحو امهدحا ٌقاملانا كش نمل ورعالدز
 ٠ ىلع فطع ( نكاو ) هلوق املا يا موع دقتعا نم ورعال دز ضو

 | ال: دزتم[ لزم مايرك ذاع فرس لوألا دلك ةروكس ذل رومالا درل فاطعلا ىلاال هلوق
 | تابثالدرفملا فطعو اهنافنكل فالخ تابثالا دعبالا لمعتستالال نكل اضياهتلثما
 | اضياونلاو تايثالادعب ”ىحت ةلجلا فطع ىفوالسكعىلع لوالا نع ىنئلادعب ىناثلا

 | فاعلا ( و ) نكل فالي ضام اهلعف ىتلا ةيلعفلاو ةيعسالا ةالا ىف لمعتستالال
 | ةدارآو راكنالا ىتأت دنع كملاف كشلايف عماسلا ملكتملا عاقباىا ( كيكشتلل)
 كلوقك ( اماووا ةلك) سعالا سفن ىف ماكنا كشلىا ( كشالوا) امهلاثماو مايبالا

 | ةلك (ريسفتلل ) فطعلا (و) ىكااكسلا لاق ورعاماو ديز اماو ورعوا ديز ىتءاج
 | فاطع هدعبامو ريسفت فرح اهنازنولوش مهنال روهجلا ا دنعال (ىدنع) نكل (ىآ)

 نيفوطعملا ةرئاغمو مكملاىفةكراشملا ىضتقب هنال فطع فرح سيلوهلقام ناين

 فرح طسوتن بارعالا ىفكازتشالاد رح ىلا رظن 4 اكسلان اكو ىا ىف اذه سالو

 | هنوكل روهما عبات صملا نكل حالطضالا ىفةحاشم الو هدنع فطعلا فيرعت وهاك

 | الب رورحناو لصفو ديك.أتالب هن عوفرملا ريعشلا ريسفت روهملا بهذم ديؤيوزسا
 مماةلكنا لعاو نيفوطعملا نيب ةرياغملا ىضتقي ا ةفطاعلا فورحلا رئاسناو راخلاةذلعأ ١

 ةغطقنملاو ماهفتسالاب ةصتخم ةاصتملان اال ةفطاعلا فورحلا نماهن وك ع مانهش اهو كش

 ةيراجخلاتايضتقملا هيفركذ اموىناثلا نفلل#ةعاخ ةهريللا ىف انهه مالكلاو هلةنضتم

 (لدعيدق)اهل ةعاخ رهاوظا|ف الخ ىيعةيراخلا تايضئقملا لمحت لاوحالا رهاوظ ىلع |

 ىضتقمى لع ناك ناو ( رهاظلا ىضتقم نع ) كلذ ريغو دنسملاوا هملادنسملا نما 3 0

 ظ

 ريعشلا عضوم ةراشالامسا عضويف )ماقملا كلذ ىف لاحلا هيضتقىذلا هفالخىلا لاخلا |

 بيع عيدب مكحب صتخا هنالاما امهريغوا هيلادنسملاوادتسملا زيممتىا ( هزينمت ةيانعلل |[

 لهاج لهاجو#هبهاذم < تنعالقاعلقاع؟ 6# ىدنوارلانب نيدلابطةلوقك ناشلا ||

 ىنمملاو# 4 اقيدنز ريرتتلاملاعلا ريصو#ةرءاحماهوالا كرت ىذلا اذه#اقوز سس داقتت ||

 فصولا كلذىف هلاك عالاد هسفنب ”ىثلا فاصتا ناكاملو لقاعلاب فاضتم لقاع ا
 اماكن اكن م ىنعي لهاججاب لهاج ا فصو ىف اذك ولقعلا ىف ماكل لقاعلا داري ليلا ليل ىفاك |!
 مكح.اذهو دغرا هشيع نوكي لهجلا ىف. الماك ناكنمو هشاعم قرط دش. لقعلا ىف | ٠

 كنرشل اتيثموا ميكحلا عناصلل ايفان ىل اهندنز سرحلا ملاعلا ريصو لوقعلا هيفئيحت ||

 ىديسفتلا ف طعلااماو لق 7
 ,قدلم لدلق ءافلا وا واول.

 ىريسفتلا فطعل ااضياو مدعلاب

 ةرئاغملاو ظفللا ىلا ىرظنلاب
 دم. نيظفللا نيبةّحان

 نم هتنعا ىا تيعادلوق <
 ملاذا ىرعان تيبع كلوق

 وه قايعءاودهجول دتبم
 يعانم نوكينا زوحيو
 هايعاو ىثملاىف لجرلا
 رونلاب لئاقلاوهقيدنزلاو
 همجو برعموهوةلظلاو
 قدا هلصاو ةقدانزلا
 اهنعضوعو ءاملا تفدح

 اذه هلوق دهشتسملاو ءاتلا

 رهاظلا ىضتقم ناف ىذلا

 ةرابع ه.وكل وه لوشن ا

 7 قرا ىعا قباسلا مالا نق
 لهاطشا لال در لقاملا

 دك ليقاذك لابلاىخر

 قطنملاوه قيسزلا لبق 5
 ميكحلا عناصالىف انلارفكلل

 ناك امل دوح وهل ناكول الثاق

 برعم وهو كإذكسمالا .
 كدزأ تاتكدنزوىدنزلا

 كلملادابق نمز ف رهظىذلا

 هاتقفءامدلاو جورفلاحاباو

 هدب ناورشونا



 هيلع لدام ءّرجوا مهديبع ىتح تاداسلا ىئرض مهلوق ىف طالتخالا ةرثكب تادانلا
 نم ءزيلاك مقاولا ديبعلاكهنم ءزلاكوا موقلا دعب دنه ىلع لخديالف هنم أزخ نوكي

 | ةفيحضلاءاقلا نان #فاهاقل امامن تح دازلاو ها ر فنفعمت ىةفصصلا ىلا ةقدإوق وحن اهلبقام
 ءاقلاىنعا ةثالثلا هذهنا اعاو#هعمام عيجس ءاقلا ىلعمازتلالاب لد اهلجالالا ىشعال ىتلا

 | هركذ نمدوصقملانكلو اضيا هيلع لوخدملا ليصفتل اهناىف واولا كراشت ىتحومثو
 ١ اذكو ليصفتل هلوقىلع فطغ (بارضالو ) هلوق لعفلا وهو هبحاص ليصفت انهه
 | ( لب ) ةلك بارخالل فطعلا ىا لفغت الف واوال ةلك ىروص نم هدعب ”ئيعسأم

 | ءاوسفوظعملا ىلا ةبسنلابهنع توكسملاكةيلع فوطعملا كح لمجتنأ بارضالا ىنعمو
 | درفملا فطعف كلامنبافالخ لقنو ورع لبد ز ىنءاجام كلوقك ال ماانصتخت هيك ناك
 || نم لاقتناللةلبافطعىفو نكل ىنمع ٌدئنيحاهنالاق ثيح باجالا ريغف درفملا ىلع
 أ نال والا#بهاذمةدعلبةلك وم لنا ماقملاليصفتو# ىلوالا نم مها ىرخا ىلا ةاج

 أ لوالا لعجو ىناثلا ىلا ىننلا ف ىلسلاوا تايثالاىف ىتوبثلا مكملا فرص ىلع لدي
 ا نوك عم اقلطم ىناثلاف ت وبثلاب كح هنا ىناثلا و#دربملابهذديلاو هنع توكسملا كح ف

 لوالا لمح هناالا ىناثلاك ثلاثلاو#يروهما ب هذم اذهو هنع توكسملا مكحىف كوالا

 ا اذهوكاذ نم مهأ اذه نوكي نا ىلعىناثلا تي إو لوالا ىف نلآق سف هنع توكمملا مكحىف

 أ لوآلا ل تحي ملولف رصقلللب ةلكاودعجيح فتصملا مهنمو هيعيتمو كلام نبأ بهذم
 ا لصا1+اورصقلاىف هنم ديالو ىنأو تابثا نيركَح نمدبف دجوب ملهنع توكسملا ركح ىف
 ا توكل ىناثل اىلا هنع كيفنوا لوالل كنايثا فرص .ىاأ تابثالا بسح اما فرضلانا

 || قنلاوا توبثلا فرص تابثالا فرصنم مزليالذا هنع ت ا مكحىف لوالا

 أ لوالا نوكيالف ىناشلا ىلا نع هيفنو' لوالل هتوبث فرمص ىل توّلاب سحامأو
 | دع لوألا ةحبرا تالابخا انههق سكللابوب قن توبا فرضا دنع وكس
 | ىلإ امهثرص ىناثلاو .لوالا ٍبهذملا وه اذهو ىنالاوا تابثالاى لا ىتلاوا تابثالا

 | مالا فنى قنلا وا توبشلا فرص ثلاثلاو ىناثلا بهذملاوه اذهو تابمثالا
 ١ لو ىنااوا تابثالا ىلا امهفرص عبارلاو ثلاثلا بهذملا وه اذهو تابثالا ىلا

 | بطاخع ىا (ركتلل بلاق) بطاخعدرل' ففطعلا مجسرتي ىا (درلو) دحا هيلا بهذي
 | ( كاش ) بطاخم ( درلوا ) باوضلا ىلا ًاطخلا نع هدريو عماسلا ركح بلقب
 | نيفرطلا دحا عوقوب مزجلاىلا أطل اوه ىذلا نيفرطلا ىواستب كلا نع كلا
 َ رضقلالا *ىحلا مومعب دع ممم ) بطاختد را( وا) باوصلاوه ىذلا



 « ةخوطا

 داحتافعفدي اريدقت ددعتلالاقحاو نيلسع دحاولاضرعلاءابق مزلف امتنيدنسملا كاوتشا |
 هيلادنسملا ليصشن نه مزاي الو نيناكم قونينامز فدعوق ودم ا لمصفتءدار ملا تاقوييظفلا |

 نامزىف نوكيدق ددعتلا نال لصفتلا ريغ ددعتلاو هددعتلب دنسملا ليصفت واولاب |

 قاطملا عا لعد, هني ايفر متشاى واول نامه 6# قيقدهنافهفاذ ليصفتلا فالخيدحا او |

 مكاو امهعاقجال ب دحاو نامزوا دحاو ناكمىف نيفوطعملا عاقجا هاتنعم' .نسيلو: |

 عطقل ؤاولا امناو مالكلا سفن نممولعم عامتجالا ليقف للا فطعقاماوامحوا امهيلع |

 هنودب مزل ناو عاج لاذ ءاواولاب عاج لاب حيرصتااواامهدح | نومكم عوقو مدع لاقحا

 لخداميحاص ليصفتلوىا (هبحاصاو) ارهاظاق رفدءصنلاو عاقجالا موزانيب نك ا

 ءافلاذاو رمعثدي زىتءاحوحن (ءافلا) نيفوطعملانيب (بيقعتلاعم) ةروك ذمار ومالا نمديلع ١
 دحاولا طفللا ةلالد عانتمال دنسملا ىنعا اضيا هحاص لصف هيلا دنسملل هليصفت عم

 مدعىا راصتخالاعم ببقعتلا ةدافا عم نكل تفىعامل نينامز ىف نيد وخيول نيثدخ ىلع

 لعفلالوادع فوطعملا ةسبالمزا بيقعتلا ىنعمو رخآ دنسم ىلع لاد رخآ ٍظفل ركذا

 ديز ءاج وحن .ادحاو نيلعفلا لحم نكمل اذا.ةاهمالب هب هيلع فوطعملا ةسبالم دعب
 ديزوحن ةسبالملاىفال تافصلا كلترداصمىف سقعتلا ديفف ادخاو ناكاذااماو ورمتف

 بيقعاهدعب ىتلاةلجلا نومضم ناديفيف ةلخاىفاماو # درفم اىف هلك اذه مئانلاذلك آلا

 ليوطنامز ىنواليلق نامز فهما لوصحناك ءاوسةهمالب اهلبقىتلا ةاخجا نومشم
 ءاشن ثيح ةنجلا نمءوبتت ضرالاانرواوىلاعتهلوقوحن طقف ركذلاىفبيقعتلا ديفيدقو '

 وحن (مث) ةلك (خارتب) هيلع خدام بحاص ل يصفتل (و) كلذ ديغو نيلماعلا رخآ مقا
 تف عامر اصتخالاعمةلهملا قيرطبددز *ى مح رخأت,دنسملا ل صفت هيففورع مث ديزىفءاج

 عاطقنا مدعل دحاو لوالا ف لمفلانا ةإهملاو بيقعتلا نيب قرفلا هيوبيسنع لقن #
 بيقعتلا درج مث ”ئىحب دقو ىخارتلا امهننب للبذا ىتاثلا فالخم لوالا نع ىتاثلا
 دعب ىناثلا .ناكءاوسو الواامهننب ىضارتناكءاوس ءاقترالاج رديفج ردتلاو ركذلاىف

 * ىخن دق و4 هدح كلذ لبقداسدقمث 6 راداسمتداسؤتا 6 هلوق وحنال مان امد والا

 او رفك نيذلام“ ىلاعتهلوقىف اماهلبقام نوعضم نع اهدعبام نوع داعبتسالا للا ف
 موقلا ءاخ وحن ( ىتح ال جردتب ) هيلع لخدامبحاص ليصفتل (و ) نولدعي. مد

 راس ىلع فعضلاوا ةوبتلاىف قيافلا ءزجلا وه اب فوطعملا نا ديشو دلاخ تح
 شانلا تام وحن ئعذلا لب ىبزاملا يترتلأ'د تف رتيالو هله فراس

 تح سانلا تام وحن سكعلابوا ىوقالا ىلا فعضالا نماما بيترتلا اذهمث مدآ ىتح

 ناب اههلبقام سنج نم اهدعبام نوكينا بحي اذهلؤ ةاشملا ىتح جاحلا مدقو ءابنالا

 قهو حاتفملا ف لاقلبق 9

 ةغهاوقدنع ذاك ردت

 سيلبادنج نم ىتفثنكو
 راص ىّتج لاجل ىبلي ىمتر اف

 هيفو## ىدنج نم سيلبأ

 ىعمدافتس,نا زاول رظن

 ةيصوخضخ نم حردتلا
 دع همالك اذهل حملا



 لعدخااول اوما 3

 مصب مل ىدارفالا لكلا

 هده نه لك لاش نا

 ومخ لمأتف مثا دارفالا

 ىف نأ نظي.امو لبق 7
 لديوه اصاخ اهسق لدا

 وحن ضعبللا نم لكلا
 هكلف رمقلا ىلإ _ترظن

 اىظعاهتلارضن ة#هلوقكو

 ةىلط ناتسحس عام ونقد

 نظلا ضعب نف *نادلطلا

 لاقشالا لدن لوالا نال
 ىاثلاورمتلا ىلع هلاقشال

 نالا لكلا نمضعبلالدب .
 مظعالا ضعب ةمملطلا
 م. ناتسحب ةنوفدملا

 كفطل مارا هيا

 جدي ( و8 درفلا نمضىف ولو سنجلا ةدارا بسحب ىا ىنعملاىلع ماالاهلوقو.قبقحلا ا

 . (مالكلا عصف عش الوهو طلغلا) لد (ىنالا) هلوق هانثتسا بابلا 0 هتاوجا رع ْ

409 
 ”قارغتسالل انابثا يمعتلل فصولاناب هيفحرصذا فاشكلا بحاص داس هنيعب وهى اكسلا

  ىعدنم لدبملاوهوهركذل (ةئطوتلادعب) لب ءادتبااللدبلاوهو *دوصقلارك ذا لدبلا)
 "ةئطوتادعب دوصقملا ركذ ىف ضرغلاو ةدافالاىفىناثلا لقتسالل والا فذحول هنا ىنعم
 أهرب رقتو كحلا ريرككذا لكلا لدي ىلا سايقلاب ريرقتلاةدايزاما حاضيالاو ريرقتلاةدايز
 "كلذو ءادعاعففحاضيالا ةدايزاماو ريركتلا ىلاال ريضتلا ىلا هريغ لاماعاو هريغىفال هنف

  ىلاادانسا دنسملا اذهل نارعدقف هضاب ىلاوأ هل1 نعنملا هنااا دتسااذا محلا نال

 وهىذلا هضعب ىلاوا هب المىلا هدعب:فتسااذاف الما ةقيقح ةيلادنا منال نأ ل واخ ىف

 ا طاغلا لدن :جرخاال نكلو لاجالادعب الصصفتهنوكل حاضيالا لصح ةقيقج هيلاتسملا

 ”ةياغذا نودوحتلا هإضرعتاعاو :؟ىناعملا لصا ىلع ةدازلا ةدئافلا كلذىف نكعالذاال

 ' نبا ءاقسو دصق نع عقواذا مالكلا عصف عقيدق معن ىناعملا لصا ةيدأت ءؤيصخاام
 '”لوالاى د طلغلا عوقو بلال هنأ رهاظلاو طلغل ا نع 3 روهشملاو طلغلا لد كلأملا

 ١ ةكرادتت مث رجعلاب 0 كحل كل مجن ىيبحتلقاذااك هتروص ىنكيلب
 'ةتكللا نه رك ذامل طلغلا لد ةروصلب ةقيقح ظطاغ لدس سل اذه نكل ردس هبشتف

 ' لب لامعتسا مالكلا قح ناكل ةتكنلا هذه ةظحالمالولو طلغلا ىلا كسفن ةبسن ىنعا
 "ضملاّنع لقنو روهشملا وهاك طلغلا نع لدبلاوه صملا دانا ىحالو رهاظااوه

 4 ليصفتل فطعلا) مجرتي (وؤهنتملاف كاكسلا عيت امتاو كلامنبا هلاقامقلساو لاقدنا
 ”ةداعا ىلا حامتحا ريعنم ىا(راصتخا عم) اههريغوا دنتسملاوا هنلا دنشملل ليصفتل ىا

 ناف ورنعو ددز ىتءاح كلوقك امهر يغىف !اذكو ىناثلاق دنسملاو لوالا ىف هلا دننملا

 ىنءاج كلوقفالخ اضيااراصتخاو نالخرىنءاحتلقولام ف الخ هيلادتسملل اليصفت هيف
 ةرشعفطعلا فورح نا مث فطعل | قيرطب صتراصتخالا عم ليصفتلاف ورع ءاجدنز
 ًاركذامل صملا نامث هفرعتسا للمالك اهنم اوركذيملمهناالا ىاذلك كاكسلا اهيلا مضو

 لخدامل ليصفتلا ىا (لخدالف) لاقف اهنم لكل ةصتخم ةاعركذ عيمجلا ةلماشلا ةلعلا
 'لعفلاتاقلعتم نم اهريغو ريخلاو ًأدتملاو لوعفملاو لعافلانم ( واولا) ةلك طققف هبلع
 ًاودلعت ىلع لهالذا دنسملا نود ظقف هلا ذنسملا لصفب ثيحن ورعو ددز ىنءاح وحن
 ًارادمناالا نيلحع دحاولا ضرعلا مايق عانتما ىلع ءانب القع هلع لدناو افرع ”ىجحلا

 هلادتنملا نود دنسملا لصصفتلف دعقو ءاجدنز تلقاذاو فرعلا لع تاساطخلاو ةغللا
 مزلتسيدملادنسملا ليضفت تاقناذ 4 قاوبلا.سايقلا اذهىلعو واولا ادعام فالخطقف

 | ( كارتعا )



 كلوق ىفاك امهنما ريرقتل اهل ناديكأت دخاوو نينثانا ىرسشخمزلا لاق ريثك قرف
 ىلعاامتلالدإ ذيكأتلا :لخال' ناتفص امنا تحااخلا:نءا لاقو امهالك نالخ رلاءاح ٍ

 ىك اكل الوقاما مقتسم مالكلا لبق ناببلل نافصو امنا حاضيالا بحاص لاقو اميف تنم

 رابتعاب جاهلا نبالوقو ةغالا رابتعاب ىرسشخمزلا لوقورك ذامل ناي فطع هلعج يأ
 اذهنمو ىا ( هنمو ) ١ قخالاك قحا لوبقلابو قدا كاكسلا رظنو حالصالا
 ( ركلاثما مثا الا هيحاتج ريطيت رئاطالو ضرالاىف ةباذ نمامو ىلاعت هلوق ) ليبقلا

 ىلاو نيسنحلا ىلا اممنف دصقلانأ نال رئاط عم ريطيو ةباد عم ضرالاركذ ةثيخا

 نىلوالا ىف ددعلاو ةدحولا وه . ىلصالا.ضرغلان "ال نيتبآآلا نيب قرفلاو امحريوقت

 ىف ةفصلا أَ قرفلا اماو هنمو هلوش ارهلصف اذهلو ىناثلا ىف .درفلا نود سنجلاو

 اهف هلخد مدعل. ماقملا اذهىف لضفلا ديشالاف فرظوا لعف ةيناثأا فو مس ا لالا

 ىلاو هلوق ىاكسلا زاشا ءالضفلا ضعب لاق ماقللا اذهىف د ضرغلا وه

 هإ ارب رق سنحلا ىلا هنم دصقلا ناكف ةصاملل عوضوم سنجلا مس انا ىلا امهرب رقت

 ذئنيحف ريكتتلاو نيونتلا رابتعاب لامعتسالا ىف هل ضرعاع ار لصالا هانعم ىلع
 الا نيسنجلا نيذه نم سنج نمامو لئقدن اك مثا هلوق امنع رابخالا ىف لاكشاالا
 دحاو موهفم :سنحلا نال ميمتلا ةدايزل اديفم فصولا نوك دئنح. روصتمالف ميا

 قللا قاس ةركتلا نإ :ىلع هاني ميلا ةدايز نيفصولانءذب, دوصقملانا فاشكلافو

 ةدخاو ضرا تاوذب ضتخنأب ايفرع قارغتسالا نوك لقال نكل مومعلاديفت
 اذه. تبثفايقيقح قارغتسالا نوك ىلع ةلالدال نيفصولا ركذ ةدحاو وجرويطو'

 اهف ررقتاك نيونتلانع هلارع ريدقت ىلع وه امنا ةيهامال اعوضوم سنخلا مسأ
 ا اكسل: دان سدلف درفلا ىلع ةلادلا ةركتلا وهسنحلا منسانم انهه 1 1

 ناسنملا امم :ىلصالا ضرغلا نا هداسع لب نيعسالا لولده ىلا ا نيسنجلا ىلا

 0 د ولا واددلا ذا ةدادلإ ىف ةقاسلا ةي الاف ركذ ذاك مهل اوم 5 كل دصقش

 0 ىف لاكش ين نيم“الا لولدم ءزح وه ديننا لا و دق 3 0

 رابتعاب نسنجللا نال يمعتلا ةدايزل اديفم فصولا نوكف لاكشاال اذكو ما هلوق امهنع
 مومتلل درفلا حولص رابتعاو ادخاو اسنج- هنوك رابتعا نارابتغادل درفلا نعيف هنوك

 نيسنملا ريرقت دارملاف 4.ىندازفالا لكلا نود ىعومحما لكلا ةقيرط ىلع نا :
 داس نارهظي اذهبو سنجلان ود درفلا ةدارانع ازارتخادرفلا نمضىفولو امهربر

 د“ ىناحرجل

 ْن 7 كوق.نا لئاقلو6#همالك لصاحح اذه  نديهع اسيل نيخشلا ىتالك نار ,رقتلا

 طرتشي"حاضيالاو ريسفنلا ةدابزنا هيفو هحاضياو عوبتملا ريسفت * 9 9 ةدايز انههدوصقلا ناك اكسل ليك
 هول

 نم وبلا سباع نوكا 1

 هنأ هدام لاشنا الا 0 ا

 ىعانصلا نامل هدد ؤياملدؤم

 ميطصملا ناببلا وه هناال

 ررش هناىرشحزلا ليلدو
 اديك أن نوكيف عوبتملاعا
 سصاررش هنا ريتعملازا هبفو

 لومثلاوا ةبسنلا ىف عوبتملا

 الا كلذك سيل هيف نحأم و
 تس دك ثلا يع لجاذا
 لطصملا د كأ تلا ىلعال ىندملا

 نا بحاحلا نبا ليلدو

 ىتعم ىلع لدن عبات ةفصلا

 الك نأ هسف و هعوبش ف
 قل لجل 21 نيتقسلا
 وا ةينثثلا ىنعم عوبتملا ف نا

 نا ىلع لديل لب ةدبحولا
 هجوت ىف عوبتملانم دارملا
 . ةينثتلا وه تابثالاو قنلا

 رخآ آلا ءزجلاال ةدحولاو

 ةفصنوكيالف ةيسنجلاوهو

 . حاضيالا بحاص ليادو
 امل اضحم افصو نكيمل مهنا
 رك ذاملاضحم اناسالو ركذ

 نايبلل ف صولا لبق نمهلعج
 نافلت# ناعوت امنا همفو

 رخ ألا لعاهدحا قدصيالا
 تالاقتحالا نم لكؤ لمأتف

 رتخا مث هملع امو هلامو

 دل. كقوذ هبوصتسام ]]

 ؟ لكلا لعمومعلادخؤي ملام م”االاهءاوق لجو مصال هىعلا درحم ناكلذوو



 4. ظ
 ةئنيحر وك ذملا ذا آلا ىلا لعفلا دانساة قالعلاو ىلقع زاحم هنا نم مهوتاماضيا عفدناو

 ارخ ًآلاوةققح ءاحامهدح انا , | مهوت عقد دارملان|نم مهونأم اذكو امهالكال امهسفنا

 اديك اندنسملادك أت ذئيح بحاولا ذا زاحلا موع قيرطب ”ىحلا كلذ ىلع ضرحم

 اا عيجيف عملا ةغيص ىف لاحلا اذكو نالجرلا ىنءاح ىتءاح لوقبنأب ايظفل

 زولا هب عقدنبال هنا نم مهوتامو ىنخال اك هلولدمىف اصن هنوك ريغ لاوحالانم
 ”ةفاطلاكلتىلا دنسي د دحاو نم رداصلا ل مقلاناب عوفدف ىلقعلا

 وهسلا معوت عفدادك اتاني قرقلاريرقتلا اذهنمرهظاضياو ىنثملا ىف رك دامس ابق ىلع

 .ىناثلا و ىظفللا دك ًاتلابلوالا عقدت ثصح لومشلا فالخ مهوب عفد نيبو ناسنلاوا

 اديك انا ليبقنم نكيملناو لومملا فالخ مهو هل 6 امنوىا ( هنمو ) .ىونعملاب

 هاصاح نإ هرك ذام همحوتو مددلا ضخبىف دوحوم ريغ اذهو ( فراع لحجر لك)

 دا رفا يج ىادتبست ناكاذا ريخلا لوقنوالومشلا الخ هوت مفدهيفف نوفراع مهلكلاجرلا

 ناسناو لجرف ةدارج نمريخ ةر كلوقىاكمومعلا ةركنلا نم مهف ءاوس ىلع سنجلا 0
 ءاكتلا نم نيهيحوتلا نيذهقام قالو /لبقهفالخ مهوت عقد لكظ فلو لومشلل | فيرششلا ديس هللاق 8

 لال ءادتبا لوعثلاةداذال نيلاثماىف لكة ظفل نانم حاضيالا بحاصهركذام هجولاف | ل هرسسدق ىناجرجلا
 ربخالاتدرا اذا كنا ىكاكسلا داع نا لانا دعسبالو هركذام اذه هفالخ مهوت

 قارغتسالا مالب ف راع لجرلا لوقتن أ ءادتبا نهذلاىلا ردانت لاجرلا لكرع نافرغلاب
 اا هيلا جاتحمال صن ةدايز لك ةظفلىف نا ىنالو نكما امهم ظفللا ليلقت لصالاذا
 !ء ةيضقلا لمح نا لقحاو ماقملاىف ةيفخ قارغتسالا نئارق ناكاذا:مث ةرورضالب
 دعيف قباسلا هجولا عفدإ مومعلا لع صنلا ىلا جاتحب لوملا مدع زاوحي ةامهملا
 :وتلاناك املو لومثلا ةدارال اقيقحنو لوعثلا مدع لاقحالاعفد لكظ فل ىلا فيرعتلا

 ءاصداضاذهو ىجالطصالا ديك أتلا نم ءودعب ملمالكلا ريدقتنود ةينلاىفروك ذملا

 :-لاناس تطعىاة#ناسلا ) حجات (وؤ# حاضبالا بحاص ضارتعا عفدتيه.و حاتفملا

 دكا تحال ا ىنمخ ىنمعولو لطول !داخلا حاضيالا ةدايزلىا ( حاضيإلل ) هيلا

 تلا -اشيالاىف ( ىلاعت لاق ) ىنمذ ىنمع نوكيدقلب هناحرصم نوكيامل حاضيالا

 - 18 اهلاو ينتاب نيهلا مفش ى اكسلالاق ( دجاو هلا وهاعانيتثانيهلا اوذختال )

 دجولاوةسنجلا لئمتح هلا ظفلاذكو ةتثتلاىنعمو ةيسنجلا ىنعملمتح نيهلا ظفلنال

 لاو ني:ثاب نيهلارسفف ىناثلاف ةذحولاو لوالاىف ددعل اوه قوسم مالكلا.هلىذلاو

 ودةنش الا ىنعا دنقلا قت لوالاىف ضرغلا ذا ضرغلا ىف لصالا وهامل اناس داوي

 / رابتعالا نيبو انههالسم هنوكل دمقملان ود ةدحولا ىنعا ديقلات ايثا ىناثلاىفو ديقملا
 د

 ثوم

 |(قرف) /
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 الماش بلطلل الباقم اريخ هريدقت لع ( لوا ) اربخوا افضو باطلا ( عقؤ ناف)

 ىلاعتهلوق ىنف:) اللي طق بئذلاتي أرلهق دع اًذاح *#هلوقىفاك أدتيملاربظ و فصولا

 ةءارق نود (”ماهقتنسالا ةءازقب نوعرف وم نيهللا تاذعلا د لئاوسا جان دقلو
 ليوألاذ نوعرف هوديم ىذلا نيهملا باذعلا نم انمحن ىا الا رحخلا فز

 نوغرفنم ( هدنع لوقملا ) نيهملا باذغلا نم لمارسا ىن انيحن ماهفتسالا ةءازرق
 هلم نم نوكي بتاذعن مكظامو هريكتو هنايعط ةدشو 5 0 نوفر للا ىأ

 عماسلا نهذىفهانعم قيقحتو ركل اريرقتىا( ريرقتلادرجن ) هدا 00

 هندك |عماسلا نهذىف ررقتن كان هلادنسملانوكناتمهوتؤددز ىتءاح تاقاذا كلا

 مهو : عفدوأ ) هلوقب املاراشارخا نما عا نارتو كروت هنهذىف ًارنرقت

 3 هلوهام ريعىلا دتنسملا تدسن ىا سوو كنا عماسلا 0

 تلعج كنا لاقخالوا زومعلا اذه عفد] هيلا دنسملاز رق هب نيلئاقلا دنع ىلقعلا زاجل ىلا

 نا لاقحا عفداديز لتق لتق.كلوقك ةرامتسالا"قيرط قعر[ ديسم ورع ازا "ا

 وهسلا بيسي ديكأتلا ىلا جايتحا عماسلل نكي ملاذا دلك اذه ديدشلا برضا/ لتقل اناعت 5

 رزق 0 لمح نا ن 5 هنال كلذو امهذ الباقم ةلعلا هذغ لعج حوش نأ

 دنسملاوا دئسملاف ( وهسلا ) مهوت عفد ( وا ) هيف نايسنلاوا وهسال زاجلا ىف ىلإ
 هن اموهسلانال كلذؤامهادؤم براقتا ىكاكسلا هرك ذاك ناسألاو ا ل هيلا

 لفةفدكر ردملا نع ةروصلا لاوز وهسلا نالكلذو ناسنلا فالحب ةنشا ىدأب هب

 ةيسنلاب قرفلا اذه ايا رهظر مل الو أعم ةظفاحلاو 2ك ردملا نع اهلاوز نايسنلا

 ةراشالا دصقف ىكاكسلا اماو دوحولاىف مدقم وهسلا نال اماو .غيلبلا ىلا نا

 (لومثلا) الخ مهوت عفد (واز <ناسنلاوهسلا تدقع دروافناببلا ةدايزل ماسقالا

 نالجرلا ىتءاح كلوقك اهضعب ه دصق نأ 3 هيءازحا اذهيلادتسملا داناناالإ

 تام تيكر هنلا ديلا دارملان ازهاظلا 3 * © مهلك ل جرلا ىف سوأ ان

 ضن مما ناب ةملع ضرتءي ىد>هاولدم ىلع هظفل ةلالد ثدح نمال كلذ لا

 لوألل ادع رك أت ىاثلا ديز سدلف دز دز ىءاح تاق اذا كنا ىريالا هل
 كلذو هللا اذئدسم هنوك راشعاب لب لاحم كلذ نال هلولدم ىلع هنلالد مد دغإ "2

 دخا نع رداصلا لعفلانا ةقالعب مكمل لاىف لومشلا فالخ عفدلا هنا اف رب :
 مهوناك ىوغالا نود ىلقعلا ذو مهوت عفدإ ذئنيح نوكيف املا دنسن نييحاصتل
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  ملكتلا ددبزملا توبثو ملكتلا لبق عماسلا دنع ةفضلا توبث ناك ناو نراطا ىاهتو

 : دانسات عاب اذ اما وه_سلا راتحا اعاو نايسنلا نغوهسلا رك اش نيس ا

 مالظلاءاحاذا تح هردص 7

 . دك أت المح عماسلانال 4
 مهوب عفدواريرقتلا ىلعامأ

 كلذ دحوب مل اذاف زومملا
 مهوت عفد ىلع لمح هدنع

 ىلع فوقو ريغ نم أطخلا

 قيرط الذا نسانوا ةاشدنأ

 دبه هيلع فوقولا ىلا

 وع لحكالا# ةفطا هدفك



 3 تريلا دارملا لقز 5ك

 دوج و لوصح اهسفن
 فراعتم لعظفلتلال قاهلام ٠

 وحب ضاقتنا الفةغللا لها

 اده رظنا لوقا ىمعلا

 ءدضقو كيكرلا همحوتلا

 ىوقلا ضقنلا اذه عفد

 ١ فيعضلاهيجوتلا اذهلدع

 هلها نع بحححنال قحلاو
 دماقتلا 2ع علخ دعب

5 

 ة دعو

 | .توبثا (اهتوبث عرف ) جراللا ف فوسومل ةفصلا توبثىا ( وهو )هلوقب هيلاراشاام
 | هلوبث عرف ”ىشل ”ىش توبث نال اهريغل اهدوجوال (اهسفنف ) جراخلا ىف ةفصلا
 || :ةفصلات وبث نا رهظف ريغلل هتوبُثْنع الضف الصا ائيشنكي مل تبشر ملام هنال هسفنىف

 | نوكيالاخاث نوكيالام انلوقىلا نكمتيو اهسفتفف .ةفصلا تويشالا نككال اهفوضوم
 | توبث ىضتقي تباثلا توبث ىضتقا اذا ريغلل توبثلا نا ٍلعاو ةيعرفلا ققمبف افصو
 "7 ه]ضرعت ملاعاو 6# ىش هل تر فيكف ائيش نكب مل اان نكب ملام هنال اضيا هلت ثملا

 ”وقايدوستلانا رهاظلامث ةقاسلا ةمدقملازه هروهظل ىءاكسلا هل ضرعتاك صملا |

 توب عرف مهدنع ريغ توبثلا نوكت نجذلا هوجولا دان دنع ىحراخلا توا

 9 ىضتقإعلا تس ناكن ناو توشلانا مهدامح نأ مهوب نم مهنمو -جراخلاىف نيفرطلا

 | هنعاهب رابخالاو ليمتد لل فاصوالا ثوب هيلع ضرتعاف احراخ نيفرطلا توب |
 | دارملا نوكي هلنيتبملا دنعاماو طقف ىجراخلا توبثلا مهدوصقم ناب عوقدم هنكل

 | تباثلات وبث عرف ”ىثل'ىش توبثنا نوع مهو ىنهذلاو ىجراخلا ميام توبألاب
 | توشانا وهو روهشم ثحب انههو اجر ,اخن احراخ ناو انهذف انهذنا هلك ملاو

 1 نوك او زوح .ادهلو :تباثلا :نود جراخلا ىف هلت دثملا توي ىضتقدق ئعرانملا :

ٍ 

 ٍإ
 أ| نحنواهتاعوضوم كلذ اوزوجيملو ىمتلاك هيف .ةمودعم ةيجراخلا تالوم#لا ىدابم .

 - ةيجراخ رادمو عوضوملل ةدحاو ةيضقىفروما ةعبرال افرظ نوكي جراخلانا لوقت
 هبف لونحلا أديم دوجو ةبجر اخ رادم.و لومدعللو جرامملاىف هدارفا دوجخؤ ١

 عوضوم لا ءاضتقا ةمحراخرادهو قدصللو نيفرطلا دوحوةحراخ رادموفاصتاللو

 ناولع ءانباينهذوا ايجراخلومحملا أدبم نوكي نا نم معا للا جراملا ف دوجوملا
 قدصلانوكرادموجراخظاىف ةدوجومريغ تاموهفاًاشنم نوكيدق جراخلا ىف دوجوملا ٠

 | دوجوملا ىلع مكحلا لااينهذ هنوك رادمو ىجراخلادوجوملا ىلع مكلا نوكىلاايجراخ |

 أ( لاح دز ىلع جراخلاف مودعملا ىمعلاقدصي هانعم جراخلا ىف ىبعادبز كلوقف ىنهذلا 0

 1 فاصتالا.نبن قرفلاو جراخلاىف هد فصتم ادنز ناال جراما ىف ادوجوم هنوك

 3 دنعكإذكو هو ةراهملاو قذحلا ناك خا نع نوف وهف ناوبالا# ىدعلاو ظ
 ||| جراخلا ىف ةيجراخلا تاراوحوملا فاصتا رك روك ذملا قرفلانع لفغدق قيقحتلا | ظ

 ١ | لكلو #ءوكءاوج لكلذاو غال هنكل هلكف لبهفيناص7 لج ىفهيفةيمدعلا رومالاب
 || ىا ( نوكيالف ) هلوقب هيلا راشاام ثلاثلا بلطملا#مراصةوبنلكلو#ةوفه ميكح
 : ىف ىعس هنال الضا اناث نوكيال بلطلان ال كلذو ةيبلط ةلجب ىا ( ايلط ) فصولا

 || بوجو نم تفرعامل اربخو افصو هنوك عنتماف عنتمت لصابلا ليصتو ليصمتلا

 ( امهتوبت )
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 ةقيقح ناس وهو دار هوست نيستا مسا ضعب قو (ريسفتلا لوالا) ةعبزأ |

 . نايبواهلغشب غارفرىلا جاتحي قيمتلاضيرعلا ليوطلا مسجلا كاوقك اهفشكو فوسولا |
 . اذهو#اععسدقو ىنآ ر دق ناكا# نظل كن نظي ىلا ىبملالا# ىعاشلالوقكف وص وملاءوهفم

 دز مو تيبلا دشناف ىملالا نع ىمصالا نتف هولا فوصوملانييموهاما فسروا ظ

 .هكيرشت ىفن داري ثيح هادعاع فوصوملا زيمتىا (زييقلا) هوجولا كلتنم (ىناثلا) ظ
 رجاتلا لجرلاوا رجاتلا ديزوحن فشكلاو ريبسفتلا ةدارا مدععم مسالا ىف ريغلاعم ||

 - تابجاولا لعغ ىذلا قتملابديرا اذا لوالاذ كزيقلاوريسفتلا ىا (امهلمتح) نوقفني

 امهماقا نم نال ةيلاملاو ةيندبلا تادابعلا|ماامه نيتالاةوكز لاو ةولصلاىلعو تابحاولا '

 ءاشحفلا نع ىبنت اهنالشحاوفلا نع بانتجالا ةواصلا فنا ىلع هيلع قابلا لهس
 ديف فصولانال كلذو شخاوفلا نع بنتحما قتملاب ديرااذا ىناثلاو #صنلاب ركن
 اهنودب نوكيدقو تاءاطلا لعفعم نوكيدق تايبنملا كرتنا ىنختالو تاماطلا لعف |
 تاببنملا ىصاعملاب دارين ادبال هناب ريبخ تناو ذيرااذا اذه نكل زيبقلل فنصولا نوكف |

 بحاولا كرت لخد. ىنمضلاو ميرصلا معيام ديراول ذا احبرص ىتنلا اهب قاعت لاا
 ىصاعملا نع بنتا نوكينأ مزلبف اضيا بحاولا كرت تايبملا كرت لوشيف ىصاعملاف '

 ريغو زيبقلاو نيستلا نم دك أتلا ىوساع ىلاقغا ىا درجلا (ديكأتلا) هوجولا كلين .

 (ةلماك ةرثع كلت) ىلاعتهلوق (وحن) انمكت فنضولا ىلع فوصوملا لد اذا كلذو كلذ

 وحن فصولال بق هنبعب هفرعي بطاخملا نوكيوا مذلاىف ميجرلا ناطشلانم هللايذؤعاو . دا |

 ثحةعاخىف ركذ ضملانالعاو # اضصخم فصولا ريصيالاو قسافلا والضافلادبز ذأ ْ

  #«باتكلا اذه نم ىتِش عضاومىؤفوبابلا اذهىف ةيظع عفانفاهل بلاطم َةُث تسلا ا

 فاحلالاو عماسلا دنع ( فوضوملل تؤشلا ةمولعف ةفصلانا ٍرعاؤ ) لوألا بلطملا |

 تافصلانانولوق مهعمسلام ىنعماذهوريملا ف الخ 7 زييقلا نم اهسفنف اهمزاياماهتع | |

 ققحملا ىبواعمامهنوكى ناكرتشي من تاقص اع ادلاوه رابخالاو رانخا ١ هي 1
 ىناثلإ لا وعلا« ادا نود عم 6 فوسوملا توبللا د

 3 ٠ ٠ . روصو فيول و 775

 ةفصلابو ةمزاللا ةفصلاب | ع | ساسا وه ىذلا ناعالاىع لقسم لوصوملانال اهمجاي تايهنملا نع بنتا 0

 :٠ (ثلاثلا) افشاكو انيبم لب اًصتخم فصولا نوكيالف اهرخآ نع تابجاولاب انآ اهلك

 ١ حدملا) هوجولاكا:نم (عبارلا) دوعيالربادلا سما وحنو ةدحاو ةخفن ىلاست هاوقكو 1

 ١ فوصوملا نيعتب ثيح ريقفلاوا لهاجلاوا ملاعلا ديز ىنءاحوحن جرتلا اذكو (مدلاو ْ ١

 ١ حملا ميحرلا نجرلا هللامدب 3 مسالا ىف كيرش هل نول ناكل هركذ لبق | ا

 ا

 نيستلاوريسفتلانبب قرفلاوه ْ

 :تاصهاملانبب زيبك ىلوالانا

 دارفا نيب ىناثلاو ةفلتخملا |

 علان اك املوةقفتم تاهام | 2. يا 0 دو ا
 رول ا 0 مهانقز رامو ةولصلا نويقيوبيغلاب (نونمؤينيذلانيقتملا) ىدهىلاعتدلوق ( و )اندنع

 مساب اهصخ ما ىتاثلاىف | ْ .
 لوالا نوم دقو زييقلا

 ةفصلاب ىناثلاو ةفشاكلا

 زيبقلا فاخيدق تاقناف
  حداملا ىف فصولا نع

 اماتلق هريعو فشاكلاو

 ,لصاعم دصقب رخآ ناعم

 اع اواهنع درجناهناال زيقلا

 لاو سولال

 | هه  اهيفزيقلا



 قتشيالو ةتءاهن “شل اةنكو
 ههنتكيال مهلوقو لمفدنم
 ههنك غلب ال نمع فضولا
 هركجذ اذك دلوم مالك
 ده ح احلا ىف ىرهوجلا

 لامكلا“ىشلا غولب ةسرتلا

 دع ائيشف ايش

 ظ ع«
 هلع مدعا ( عماسلا فيرعت نكعالنا ) رومالا كلتنم ( ثلاثلا ) درو هيلعو لقملو

 ١ كلذالافرميالنا هلوقفف هجازدنالراركت هنفو لق نيءمريغ ادرف هنوكىلع دنازلا لع
 أ نا كنلع قخنال نكل اعم امهؤا عماسلاوا ملكتملا فرعيال نا لمث هنا ىلع ءانن ردقلا

 ىلع اباطخو لعاقلل اينبم اهنوك ىلع اماو لوعفملل امذبم فرعي. نوكر يدقت ىلع راركتلا
 فرعتال كنالاما لاق ثيح ىكاكسلا :بولسال قباطملا وهو راركتلا مزايال ملكتملا

 كيمماسل ردقلا اذهىلع دازلا فيزعتىلا كل قيزطال هنالاماو زدقلا كلذالا ةقئقح
 تفيرعت نكعالنا رومالا كلتنم ( عبارلا ) كانه هيلع كانهمناك اذه ىلع للا .ىلوالاذ

 | نيعماسلا نع ءافخالاكهسفنف هناكما مدعلال فيرعتلاو (.نيبصتلانم عناملا) عماسلا

 هللا خرز قيدصل(لوقك ركنملاب ةتعربع نملؤاماكتمللاما ةرضملا واةناهالا همازاتسالوا

 لجردنا لاقفراغلاىلا اهباهذدتع !سوديلع هللا لص ىنلا نع رافكلا ضعب لاٌوسدتعهنع

 تكلا نع هزا رتحاعم لنبسلا كاس كلذلفمهنم ززرضتل دجتهنا لاقولذاليبسلا ىذهي

 لاثماوركتملا ةياككو ةفرعمدنسلا نوك عنعهناذ ةركت هيلا دنسملا نوككو امهريغلوا

 ةئتكيال ثنح ةغولب ماهيا ) رومالا كلتنم ( نضاكخا ) ىص#الىتلا رومالا نم كلذ
 | ةقيقحاما امهالكو ( هتيظعلواهتراقخلاما ) فيرغتلاو نيمعتلا تل خدءالىا (/ههنك ظ

 | مهاربا نع ةياكح ( ىلاعت هلوق ) ةمظعلاو ةراقمللا لمتحي ىا ( امهلمتحيو ) ءاعداوا
 | ىنماماوالو ناظسشال نوكتف (نجرلانم باذدع كسعنا فاخاىنا) تبااي مالسلا هيلع

 ةلقلاب رعشملا سيسملاو ميظعلا نم فاخاال فيكف ريقح باذع كسعنا فاخا ىنا
 ' مظعباذع كسعنا فاخاىنا ىنعملاوا مالسلا هيلع هنم قافشا اذهو ىنعملااذه ديوي
 | هديؤيو ميلحلا بضغنم هتلاب ذوعت لاشاك هقاقحعسا دتشا نمالا بذعيالف ميحر هنال

 ١ نوناقلانمىناثلا نفلانم (ثلاثلاعونلا) كيلا بوتاو كرفغتساو كنم كيو كطخس
 (ىهو) دنسملاوا هيلا دنبسلل:ةسحخلا (عباوتلا ىف) باتكلا نه. لوالا لصفلانم لوالا

 | ىل (اسهتال) ريخلا .ةشاف ريثكتل ىا (ةطافلا ةسرتل ) اقلطم هداربا مجرتي عباوتلا ىا

 ١ اصصخت ادادزا اديقت مكحلا افرطدادزا:املكف (اهعويتملدسقت ةدايز ديفت ) عباؤتلا
 ١ دجوبال ديبقتلا نادريالفظفللا دسقتال ركحلا ديبقت دينقتلاب :دارااعاو ةدافانادادزنف |

 ١ ناببلافطعو فصولا فاك صيصختلاب ديقتباك مكانا كيلع قالو تضولاريغف ١
 | ةئطوتبو دبكأتلا ضعبو فرحلاب فطعلا فاو منمعتلاب ديقتب كاذكد كأتلا ضعبو |

 | ( هوخول ) هدارنا حج دب ىا اركتموا افرعم ادنسموا هنلا ادتسم هفوصوم ناك ءاوس

 (ةءبرا



 1 ةدلم
 ١ ناكناورهاظ امعاعدقالطاؤ ةيغونوا ةيصخش مث جرو ديب ةيهاملل | اءونعوت نشأ ١

 ١ لوقا نئارقلا نم ادافتسم ىونلاوا ىصخعتلا دارقالان اك ىه ثيح نم ةهاملل ا
 ١ هنمصخا ةركنلاناو ىه ثيحنم ةيهالل عوضوم سنجلا مس ءانا قحلانا تفرعدق

 ١ امسداراىف نءارقلاىلاةحاحالفةمعونواةصخش هد شارل ةعوضوماهنال

 ظ كلذنال بجعالو ةصاخلاةركتلاو ماعلا سنجلا مسانيب قرفلا مدعنم وهام هركذاف

 ١ دارفانم درف لكىا (ةباد لكق لخ هللاو 00 هلوقك ) مزخانم ه اهفرعا ةنشنش

 ١ عيزاانههنا معاو 8 ةبادلا كلت سنجن صتخم ءاملانم عونئمىا (ءامنم) با ودلا .
 ظ ةبادلا نم درف لك قلخو عونلا كلذ ةفطن ىا ءاملا عوننم ةبادلا عون قاخ روص

 ظ نم ةبادلا عون قلخو اهنم ضختلا قلخ. ىلا ةنسملا ةفطنلا ا ءأملا نم درف لكيم

 ' نالوالاوةيضيعتتلا نع دارنناالا مهللادعبتسم عبارلاو لاحم ثلاثلاؤسكتلابو ءاملاص خش .

 قاثلااما دارملا لب .ةبادلاف لكظفل ناكمل لوالا سيل ةيالآى دارملازا الا نانكم

 | نكلاءونو اصخمش دارفالا لاثم ذئنيح ةي آلاؤثلاثلاوا ظقف اصخش دارفالل لاثمةيآلاف ٠
 الكنع ةيالا هذه فنصملا ريخأت ناالا دخا نيريدقتلا ىا ىلع بانلا اذه ريغ نم

 صاف كلذ انرسف كلذلو ثااثلا مسقلا نيعتن ذئنيحت امهلالاثم اهنوكيرعشي نيدارفالا .

 نطاخملا واملكتملا هفرعيال ناباما اركملانمىا (هنم فرعيالنا) رومالا كلتنم(قاثلا) '

 ةغض ىلع لعافالانبم هنوكىلعاماو لوعفلل ىنيملا.ةغيصيىع اطويضم مسشلا ضءعبىفعقواك

 تنا فرعتالىا ملكتملا دارملاف هفرعتساكاضياعيحصلاوهو كاكسلا ةرابعوهاك باطلا
 ظ ةركنلا نمضىف ناتلصاحلا ةنيعملاريغلا ةيدرفلاوا ةيسناوهو ( ردقلاكلذالا )ركتملانم ١

 (ءاعداوا) كلذ نمد» زا ىلع ةردقلامدعل ريكتتلا نم ذئنح د. الف(ةقيقحاما) ةفرعملا مدعو ٠

 ظ لح رربيخ ترككا اذااك هلاريقحن هسنحالاهنم فرغتالكنا لس دم رتو لها نابكلذؤ .

0 
 ا

 ناسناةروص ىلع اناويحرظنال وقتك راح ادنءهيفكداقتعا زاهظا تدصقو هيذكتنشاو '

 لغز وك ذملاءامدالا لعوىا (هيلعو) كادعاممدم#اب ف ةرعاك نا عم تكو ترا

 ١ مالسلاه دلع ىنلاق خف رافكلا نعةباكح (ىلاعتدلوق) حاتفملابحاصدهنلع هلجدقو '

 ٌْ قل ىفل مكلا) قبرشت لك متقرفىا ( قزمم لك متقرماذا مكتبنا لجر. ىلع كلدن له 0

 ا م6ايعاعدأ ناكم لكب ىنحال سمثلاكهنا عم لحرب سو هيلعدتلا ىلص هنعاوربع اعاو (ديدح

 ظ هملعهب الوادملانوتفتلإ .الودب نودتعي مهااملاملجر تامر ب د هنم نوفرديآو نوكيا

 ٠ هريخةلز نمر ااولؤن هريغو ريشا 0 نمدعاعس نوفلأيالو هنوف ةرعيالاهرهأرنا مالسلا ٠

 قلع لدي لق ىا نايبلاو حسعتلل هناةي آلاف لحرريكش قدحولا لق ه.نافرعلا مدع
 لج: هلعو صملا .لاو اضيا القحم هجولا اذه نوكلو 0 مالك لولا بيع لجر

 ظحاايناودالتاذلانأ# .

 آرجؤوم تاصولاو افدقم

 ن٠ امبلع لديام كلذكف
 كلذدف صالا سكعناوظفللا

 ىلا جاتحمف لصالا فالخ

 الاد فصولا لعج ليوأللا
 تاذلا لعحؤ تاذلا ىلع

 ررقملا وهاك تفصولاةلزنع

 وه حرصدقو روهجا دنع

 كلوقىنعم نارخآ عضوه ىف

 ديز مساب ىعسم ديز اذه |
 تاذلا ىلع لدباملءعجولو
 اذه هنم مدلل ةتبلا أدتبم

 لديامهمالكفسيلولوقلا

 ًادتبملا يدقت بوجو ىلع.
 بوجو .ىلع ةلالد هيفلب
 هيلع موكحل ا ىاتاذلامدقت

 لاكشأ هرك ذامىلعدريرمعن

 ىاكسلا لاؤس عقد دعب
 ب اتكلاىف هان رك ذك |[

 فيصل دنع ناك املو ا |

 هرك ذامم بسنا هحو

 لاق ةيالا قاسل ىكاكسلا
 © بحاصه.دارملاو لج هيلعو
 دروةبلع لقب لو حاتفملا

 من. هلوقدياعووا |[



 ذ ىذلا اذه لوقا «

 هلجو مامالا مالكل ليوأت

 عاستلا ىلع هترابع لمحو
 ضع هزل د 00

 أ 000

 | مامالا نمار كف قداوابعك ىلعا
 اضياركحلا روطىف ىزارلا

 هءاوحو لاكشتسالا ناف

 ةقطنملا تاراتدعالا نم

 ةقيقح تفرع دق لوقا
 عج رتلااده ىلا رظناذ لاخلا

 دنت فصناو كيكرلا ّْ

 امدأن 5 داَم ديؤيامتو 8

 1 نم رخآ عضوم ىف هنحرص

 تاقاذاكنا لضفللهح رش

 ١ كجاضلاف ٌناسناكجحاضاا

 | فصولا لعح دقو تاذلا ىلع

 انههف اريخ تاذلاو أدتبم
 ىنءملا قريخاظفل أد تهوهام

 ىف أدتبم اظفل ربخ وهاموأ
 انعنإ تال وتم الوسم
 | ًادتبملاب هداسع ناىف خرص
 نا هلصاحو هيلع موكحنا

 | نوكيناو ديالةيلعموكحلا
 ٌّخ اهكفافصوه.موكحن اواناذ

 أ“ | هب
٠. 

٠ 

 |
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 0 لاقدنأ ىزارلا مامالا نع لقنىكاكسلانا لعاو هعومد لقملادهجب ليقدقو [ “
 ْ || مانالا روهج هلبقب ىنعم ىلع

 ا

 1ص هندارب آدتم لحدا قلطتملا ناب كلذ درو رخاتوا مدقت ةسادتسلل نيغتف | ا

 ب

 نوذ عماسلا دنع اهولعم ًادتملا نوك مه داع نا هيلع دري معن اذهب امهنيي قرفب ِْ

 000 ا ا عا ع

 بابا اذهىف تدروال نفلا نع جورخلا الولو وه كوخا ديز ىا كوخاموهفمديلع .

 «دغو
 وقو بتكلا ىف ردن امم ةذهناذ هذه ريدتف احلا لطبلا ديز وحن ةغلابه نيش

 نى وهف 6-5 لاد از ناو ةيريخلل نيعتم هسفن ف وهف ىسن ىعم ىلع لاد

 سكع رابتعا عصيف ديز مس مسا بحاص هن ادارب اريخ لعج اذا انزناو قالطنالا

 :ليلد دارنا مامالا 2 نا ىدلخ ىف رودب نكلو همالك لذاح اذه هركذام
 رتيناو دنال تاذلا ناب لصفملل هحرشْم مهغاكر يللا ىلع أدتبملا دقت لضالانا
 ناو تاذلا ه.داربناو دنال ةفصلاى ل لدءام مدقنا ىتح ربكناىف ةفصلاو ءادتملا ف
 لسامىلع ةتبلامده ثاذلا لعل دءامناالاةفصلابلوأيناو دنال تاذلا ىلع لام رخا
 ةطرغامتاو موقلا دنع ررقملا وهام نيع اذهنا خالو كاكسلا هنظاك هةفصا ىلع
 ىلا ةركت ريللاو ةفرعم أدتبملا نوك بوجوب ادتبملا يدقت بوجوّىلع يهليلد كر
 لعءانب مهلبلد كرئاعاو ةفض ريخلاو اناذ ءاذتملا نوك بوجونم ليلدلانم هركذام

 الف الصا داتسالا نكع مالا و اضيإ ربخلا عي ناو ديال ًادنملا لعياك هنا نم هيلع حالام

 طبارتغا يريم هللا ةحاحالام دنز من بخحاصب دز لب ماك 1 ياتو لقن

 0 م عماسلا نوكل روكذملا لبوأتلا ناب تمحاو نييرصنلا دنع اتَتْشم ريخلا نوع

 ىوجلا ذا نيقطنملا دنع تحاو ليوأتلا اذهنا لبق مث هيو>اولال ديز مسي هفاضتا

 د صخش ف ارصحمم ناكناو ىلك ىنعع هلبوأتنمديالف ةتبلا الوحم نوكيال قيقحلا

 نييفوكلاو نييرصبلا نيب عازنلا أشنمو ةاححلا نيبو مهنيب هيلع قفتم اذه لوقا عقاولا
 ؛ كوخا ديزىف دانسالا لوقب نونرضيلاف همدغو ريككلانع منالا اذه واخ وه
 قدصي دنز تاذ نا نولوش نوفوكلاو جراخلا ىف نادحمم ناموهفملا ناذه ىا وه

 نا رعاو«باتكلا اذه طرش نع جراخ بانطالا نا عم بابلالا ىهبت ةفيرش فئاطا

 ىجرملا للعلا نايب ىف عرش هماسقاو فنيرعتلا ةحجرملا للعلا نع غرفامل فنصملا
 > (رومال) هلئاقم ىلع دنسملاوا هيلا دتسملا ف (ريكتتلا) مجرتي (و) لاقف ريكتتلا
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 ناكنا هنمام درف مؤهفمو سنإلا موهفملا قذلا وهاك ىه ثيحنم ةيهانلل اموضوم
 |. نامزاتسيامذ رقموهفم داحتاو لوملا موهفمداحتانا قالو رسشنتملا درفلل اعوضْوَم
 ريذل ام درفمددع مزلتسيام درف مؤنهفم داختا نالف ىناثلأ اماو نهاظف لوألا 0
 نم مزليال هلوقو أدتبملاب ادحه# نوكيالف هيلعام درف موهفم قدصل دجوولذا ءادتبللا
 دمتملاذا ضورغملاب:ضراغملا هامتشا باب نم .ةطلاغم دارفالا رئاس داخحنأاام د رف 5

 هنأ لع ةداحتاو هترهام قدص مزاتسي هداحناو أمدرف قدصنا ىلعامدزف مؤهفموه

 لبق اذكه نالطبلا ىهس هلاو:الصا صاخ ىلع ماع قدصيال نا هركذ. امم مولي

 | ”ىثل“ىش توبث ىوغدوه رضحلا ىنعمنا ماهوالا هتع عفدنب ثيحح ماقملا قيقحنو
 ا ابكل توا ىوعد هيف دخوناو لختاذ اهضعب نعوا هرايعأ عيج نع هيف هيفن عما

 ءادتيمألام درف تودث ىوغد هلضاح نوكي اركئمريخلا ناكاذاذريغلا نغىنلانع دب راع

 هانعمن وكي سنجلا مالب افرغم ًادتملاؤا ريظاناكاذاو ريغلا نع هيفنل ض رعثلا ديَغ ن :
 سنخلا صاضتخاى هنا نم صامل صاصتخالا هنو نوه مزليالو ننحلا تونا و

 ىفنلل ضرعتب ملام رصحلا دارفالا عيج توبثنم مزايال نكل كلذ اس نألو هتوبثالا
 هللادجلاىف رصحلا نودتس .كلذاف هموزلو ”ىششلل ضرعتلا نبب ريثك قرفذا ريغلانع

 مالي فرعملا ءادتبملاوا ريخلا نا اذهنم مهْشَو سنجلا مال نود صاصتخالا مال ىلا
 اضيا هقرطنم دميال هنكل دارفالا عنج توبثنم رصحلا دافم دافاناو قارغتسالا

 لمح اذا اذكو ريغلا نع قئللالو دارفالا عبج صضاصتخال اضيا هيف ضرعتلا مد

 داحتالارابتعاب ليدوجولاىف داحنالا رايتعابال ريا ىلع لجو سنجلا مالب اذ رغم نيل

 ىناخملا لظنلا موهفم هئيعب وه دنز موهفم ىا ىئاجلا لطظبلا سز كلوقك نيموهفملا ف

 ىهو رضحلا نم ىلغا ةبنع ئه لب رضقلا رصحلا دنفتالو ةغلاملا ةقررط هذهناف
 سنجر صقال دوهعملالطبلا هنا ديرتال لاقو قيقدلا ىنعملا رهاقلادبع عشلا هاهم ىتلا

 ةقيقحالو ديز هنيعبوه ةفصلا هذه ىنعمنم هتلصحامنا لوقنلب ةغلابم هيلع لطبلا
 || عم رصعلا اديقم ماللاب قرعملا ريا اولعجامرنس فرغت قيقحتلا اذهيو هذه ءارو هل

 ' نكل توبشلا نم رصحلا هدنفنامل اديفم ناكناو هنال رصقلا :قرطنم كلذ مهدع مذ

 ناو لصفلاريمضاماو#رنضقلا قرط نم دعبل اذهلف ريغلا نع قئلا ىنعا همزال ديشال

 رصقلا ثحابمىف هركذنسرخآر س هقرط نم كلذ مهدع مدعل نكل اضيا همزال دافا

 رك دلا, ضيصختلا وهو تابثالا ف صاصتخا بتا ص عب راصاصتتخاللف # ىلاعتهتلاءاش نا
 قرطلا دعاك كلذو ريغلا نع قنلا نود توشلاق صاصتخاو ربغلل توبثااىفانبالو

 نيب داحتالاهنم ىلع اورصقلا قيرطب توبثلاف صاصتخالاو رصخلا ديفا ةيبزألا
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 اهبنت نا ىتش امموءرخالا نمامهدح فرعي الامهتامشا قيرط رءاغت اذا نيليل دلا ناب ضرتعاو

 ## ىرعش ىرعشو محلا وبا انا#هلوقوحت هريغدارملاو اظفل ًادتملا نبع نوكيدق ريما نادل

 لامكلاب روهشملاو ةغالبلاب فورعملاىا ناكاهف ىرعش.لثم نآلا ىرعشنا ليوأتاو
 ؟عاجعش ديز كلوق وحن هوتاكر بللاو أدتبلا ظفل هبف دحتاام لك امزال ليوأتلا سيلو
 "ليوأتريغ نم ديفيفديزل نيرخ آلاو نمل ننريعشلا دحا ذاوهوهفدسالا مواقي هتسع نك

 'نف سو هيلع هللا لص هلوق ناكر كة املثع لوأبف اظفلاضيا ءازجلاو طرشلادهندقو
 قست ىلاةلماكلا ةرحغلاىهىا هلوسرو هتلاىلا هترحففدلوسرو هللا ىلادتر خم تناك

 ناديغ نيتفرعملادنسملاو هيلادتسملان!صملاركذاملو مهفافدلوسر ولا ىلا ةرجه ىعستن
 ريظايديرا اذا ءادتبملاىف ري ار صح ىهوامهلىرخا ةدئافرك ذهسفن ركملا لب ركحلا مزال

 ديرااذا ) ماللاب فرعملا ربخلا ىا ( هنا عم ) لاق ثيحةقيقحلا فيرعت ماللاب فرعملا

 (| أدتملا ىف ) ةقبقحلا رصح ىا ( اهرصح ) ريخلا دانسا ( دافا ةقيقحلا فيرعت هب
 ديزف قالطنالا رصحب# قالطنالا هإتب'نم ةقيقح وه ىا قلطنملا دز كلوقك

 !ايثول ذأ اقلطتم :هريغ نوكيالنا مزاي .قلطنملا ةقبقح هل تبث اذا اديز نال ْ ْ ْ

 ا م0 و رسمتالا ف قطن فت تي ىو رق قاليطالا نع حو | < امتسملا نعل 5
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 انافلا بترت 7 د 0 هريغ كاطالد اليد ءاعدا مي ةققحاما هنف رصف 3 قلطاملا دزانلق ىتملاق

 ' ناو تدحاو درف توب هنوبث ىف 6 | كييئفال د ل ضصاصتخا ىرز | اقلطنمديز ريغنوكيال نامزا
 ايهنال ةقيقللا مال ىلا اهعوجرلاما قارغتسالا مالب افرعم ربملا نوك# صملا ركذي || فيرعت ىلع ىب فنصملاو
 والا قيرطلاب رصحلا ابتدافا نالاماو ساكماقملا بس توافنلاو ةقيقح نازتم | ليصفلام املا تناوةقيقملا
 لع ركتبالام رصحلا قارغتسالا مالب فرعملا ريخلاةدافانا اعاوةءاهروهظل اهكرتف ظ ىف تف ىعدق لوقا همالك اذه
 نيا دتسمرصحلا هتدافا ىلع نورثك الاوسنجلا مالب فرعملاىف عازنلا راثفاعاو دجا | لاكشالا | دهدب لت امانمالك

 :دعةورض دوجولا ىف ايهداختا موزلل جراخلا ىف نادحمم لومخلاو عوضوملا نأب هنلع 1 دع لاخلا ةقيقحم عامّللاو

 خا قدصيالنابحناذوجوادحتنا اذافرخ آلا لع ىجراخلادوجولاىفنب زلال ظ

 1 اعنا لع نط كنىن اكو هورك ذام اذه صقل عم اذهوأدتملا نود

 مهنامث هنوكترنال .من :| نظا نكل هسكمك ربخلا نود ءادتبلا دجوبالنا مزلتسي

 ناو ربخ لكىف رصحخلا مهم زليف نكتملاو هني راح لملدلا نم. هورك ذامنا اوار ١

 رم مزابالو هدارفانم.درف ركنملاف لومحلا ناب كلذ اوكرادت دحا اهب لق مل ىوعد
 رف .توبث وم هداحتناو نينجا هيف دحملاْناذ فرعملا فالح عيجا داحنأ هداحتنا 0

 مدا مما ناكنافاعطق موهفملا كلا لومحللانأ 2 درب نكل هربغل دارفالا نم

1 



 ةديؤيد

 قدرك اهلاقرهالا ناالا ادج زوو ةوشلاربرقت عك

 اب :ىافلا م 0 6 هو 00 نحت مساق

 0 نيتاذلا م 0 0 ري

 هولي ديز كوخا لوقف (كشلاكلذ) عماسلا نعىا ) هنع ملكتلا

 نيب قرفلا ) !هيهنالوالا نارعا ( عي ) ناببلا ( اذببو ) رخ الاوه امهدح

 نيسنلا لغ هفرعبال نكل اخادل نا دقتعان ا عماسلان ال كلذو (ديزكوخاو

 الح راصفةفرعم هسفنىف ناكناو رابتعالا ذب. ريكتنل اهل ضرع دثنحفو رع

 هتيعبادنز فىع آاذااماو هلهجام زيخأتو هفرعيام ميدقع دز كوحا ل

 ررقاك هاوه ضرعام ريَخأتو ريكتتلا هل ضرعي ملام مدقتعماضيا مكذلان اديشن ذ

 كانهنا ٍلعو هضوص# هفرغتال نكلو اخا هل نا لئاسلا لع اذا الثم تش.

 طفح ىذلا كوخا لاق نا زوحم هضوص“ اضيا هفرعيال نكلو ةيرونلا
 مكحلان ف هروهظااما صملا هل ضرعت. مل اهناو كوُحآ ةيرونلا ظقحم : ىذا

 هلاماعال مسقلا|ذهملا ةراشاالءاىرخالا ها امهيدحا كشب مث هلوق نوك

 لوق 5 ىنعم]) .هنم (قرعي) هناىباثلا الا )وز ردانتملا وهاك امهدحال يك

 ىهوةظفل روماب كلذ نوللعي مهناالا ريدناال ( ًادتملاوه نيتفرعملا نم 5

 ىعدملاناالا رخاول مالا ىضتقملمالكلا ةفلاخع هنوألعي ىناعملا لهاوالثم

 |[ ليلد اذه مهليل د نم رغب هناآلا مهليلد نم ةاحصلا 1| دما :

 .--- (قاهإ 00 ا

 ناونلا فالتخاب ماكحالا ف فالتخا لعاانباضيا - ا ديفتسذازوجيو ل زها

 . ةئنيخل ريكتتلا ضورعم امهالك نوكيا ىهو ىرخا ةروص انههنا مث 2

 ينحل

 .١ مدقتف ضراعلا ريكتتلل ةدافالل الع راضف نيعتلا لع هلعيال نكل اخا هلذا اضب

 . هيلا دنسملانا ماقملا صيخلآو 5 كوخا ددز لوقتف هاهحام رخؤتو ديزوهو

 . ريكتتلاامهدحال ضرعاذا مهللا كشريغنم مكملا مزالناديفب نيتفرعماناك اذ

 ىف نولوش مبا ىرب الا /
 دقسملا عقت هيلادتسملا بناح

 هنع أش ذئنيحف ةفرعم هيلا

 عق له لاق ناب لاؤسلا
 ةاناجأ عشاك ةفرعم دينسللا

 ومن ةفرعم هيلا
 لصالا اذه ىلعف لبق نافذ

 هلوقنم فاثكلا ىفاممصيال | 5

 لها نم اناسنانا كغلب :اذا

 وه نمت ريس مث بان كدلب

 سايقلان ال بئاثلادمز ليقف
 نالددبز بئاتلا لونا

 بئاتلاوه لئاسلا هفرعيام |
 قايكلا بَحاَص ءرك د
 كك واو !اجءاوترنلا 3
 بهذم انلق نوحلفملا ره

 كلوق ىف نمزأ هبوبيسس

 هلربخوهو أدتبم وهنم
 نع ةرابعنمنا حالو
 عماسلا دنع مولعم ناسنا

 فاشكآ !ابحاصءهدقاذبلو

 ناودكدلب لهازم هلوقب
 بانل اىلا عجار وهريمض
 اذهل قباطملاف لونها

 ٍديز باولانم لاؤسلا
 مهوت مك هسكع ال بئاتلا

 د



 ةسرلاناك اذاءارفلا نعوج

 ثنؤيوركذ ةفاسملا ندع

 ثنؤيةمسنلاىنمم ىف ناكاذااو

 ىجارقدذه لاق فالخالب

 لم ىلا رق تاذهىاا

 ةبانذ ىثلا لمح سس دتلا#

 لن رخال

 لسا

 9 ١

١ 

 ىلعوا بابلاب كقيدصوحت مارك الا ىلع اما ضيرحتلا ةفاضالاب ةقلعتملا ضارغالا

 1 زال دضتسي باوجلا لصاح ديا ديفتسي اذاف نيتفرعم اناك اذاف ميلا

9/» 
 فنصملا ركذدقرخاروما لب راصتخالا اهاوس قيرط دجوي ثيحةفاضالا جسم

 ( فيطل زاحم ) تاعجرملانم ( ثلاثلا )لاقف اعبارواثلا# اهبحو اهلعحو اهم اضءب
 أ قلطمىف امهك ارتشال ةبالم ىندأب ةفاضالا ىلع ةلماكلا ةفاضالا ىلع لددام قلطيىا
 ةقيقح بكوكلا ةبسننم ذئنيح مزايذا مهوناكىلقعال ىنخيالاكىونل زاحاذهف ةفاضالا
 اعطق كلدك سبل هنكل امهنيب ةيسانملا زاحم ءاقرحلا ىلا بكوكلا فرص مث ”ىشولا
 ىنمع ةفاضالاىهو هنلا فاضملل هنأ فاضملا نع ريدان الحسا ئه ةلماكلا ةفاضالاو

 اتمدر واوعسنلا ضعب ىف و روهشملات بلا ىلاراشا ( ءاقرخلا بكوكك ) ةاحتلادنع ماللا

 تعاذا ليهس# تيبلازعو# ةرحمس حال ءاةرخلا ب كوك اذا # هلوقك لاقثيحتببلا

 || جوهلاو قلاب ةفصتمابخوكل كلذ ةأرملا تيعساعأ و ءاقجلا ىنمتءاقرخا#بئارقلا ىناهل نغ
 || تعاذادربلاءادتبادنع علطيىبونملا بطقلاب رق بكوك لوم و رحدلا م كلايةرحسلاو

 اهتقوعيضتتناكولزغلا ىلالوؤيىذلانطقلا هيداراو لوزغملا 0 تقرغىا
 4 بئارقلاىف اهنطق تقرفو تهش دربلاناوا ًآدشاو ليهس علطاذاف فيصلا لوط

 |١ ةئناهدحروهظىهو ةفضاةسب العاهلا بكوكلا فاضا ىعاشلاو ءاتشلل ادادعتسا
 || ةيكولمارابتعاب(فاضملل يظتعون) تاججرملا نم (عبارلا )هعؤلط نامزيفءاتشلا سبالم
 || ةيكلاملا رابتعاب ( هيلا فاضملا ) مسالل ميظعت عون (وا )رضح ناطلسلادبع كلوق وحن
 || ”ىثل ميظعت عون (وا ) افرع .مظعتلا ىلع لدياع دبعلا ةيكلامذا ءاحىدب.عالكلوقوحن
 | نالفدنعزاطلسلاد بع كلوقوحن ةبحاصملا رايتعاب هيلا فاضملاو فاضملاريغىا(امهريغ) |

 : هبلافاضمللوا فان ةناعإ) عوت (وا) ةقلخلادع ةبحاصع نالفناش مظعتف

 نمو #دد زدنعماجسا راوو بابلابديز زن براضو رضاح مايحلا دلو كلوقك امعريغلو ا

 || وحن فاطعتسالا اهنمو كوعدب كيببحوحن ةباحالا ىلعوا كءلع اسي كودعومحت لالذالا
 || انهو ضرع ىببح وحن نزلا اهنمو ىتش ىدبح وحن جاهبالاابنمو كيلا جاتحم كريسا

 || مككلا لسرا ىذلا مككو سرنا نيكرشملانع ةياكح ىلاعت هلوقوحن مكهنلاو ءازهتسالا
 | ةببطلا ةخفنلا ضرالا ىئازخ ىلع كلدت مهلوقك مبمعتلاو ةيسنجلا ةدافأ اهنمو نونج

 نالسنج ةداراىلعةلالدلل ضرالاىلا فيضاو ةحارلاببط تدنلانم عون ىبازخلاو
 11و يدلل نساوخز> ةقانيالا ئركلو ةيدرفلاو ةسذللا ىعم درقملا مس الإ ىف

 ةمغنع اياوخ ابنوكل اهل متمو فنيرعتلا ثحابمل ؟بيند ةدافلاهدهىا ) ل

 اضيا هيلادتسملا ن وكي نا ب بحي ةفرعم نايا .ديمل انا و ثحاملا ا ةيشان |

 ( كلذو )



0# » 
 رابتعالا كلذ ناكما نممزلن هناوسنالنكل سف دياز راتعابول و ةلص اهعوقو دارا |[

 ماقمىفولو هدو>و دارا ناو ماقملا كلذ ةفاضالا ىوس قيرطدجوب ىتح هدوحو َ
 ميج ارملا ءالؤه نع الضف دحا هعنعال امن كلذف ىرخا ةلاح و رخآ || ْ

 دجو اذا راصتخالا ماقم ماقملا نوكي عجرتلا رك ذولفنصملانارعاو #مالعالا 1

 ىلوا ناكل حاضيالا بحاصو كاكا هاف رضخا اهنكلو ةفاضالا ىو 00 |!
 *# قثوم ةكع  ىامجو بينج #دعصم نيناعلا بكرلا عم ىاوه #9 هلوش هولثمو نسحاو |

 اهلع نوك لاقحااماو هاوها ىذلا نم رصخا ىبوبحو ىوهم ىا ىا وه هلوق ناف |[
 اهنوكب راعشالا عم راصتخالا ىف مالكلانأب ناعوفدف رامضالان اب مزحلاو ريض

 فك رلاو لاكشا الف ةمولعملا ةبسنلا ءاداىف قيرط رصخا نوكيىا ىعاشلا ةنيح

 ىدحاا نع فلالا ضوع قع ىءع ءانلا ةففحم ىناع عج نيناهلاو 7” ||

 اهنفدعب اذا ضرالاىف دعصانم دعبم ىا دعصفو سايقلا ريع ىلع اهفدح دعب نيءايلا ا

 ىلاءاعا هيفو صخختلا ىناثجلاو ىعسج ىلا ىناقجو ةلحارلل داقنمو عبتسا هيبح 1 ا
0 1 

ْ 

 راصتخالاز اتخاذ ةكع ديقم ىعسجو نيلاوحنلحار ىحناىنعملاو هحور لحا رلانا ا

 دنسملادادعتى ان( دادعتلا رذعت ) تاحج ملا نم ( ىتاثلا ) راثكالا ىلا حايترالا مدعلا | )
 م ”اكءاقللاءوبرطمونب# ىعاشلا لوقوحنة داع اهليصفت رذعتب ةشاط نيك هريغوا هلأ
 رذعتب ىتلا ةايبقلا لب. هدالوا رطم ىنبب دارملا سلو 4لبشا نافخ لَعف اهلدوسا |[

 نافخوةجالا رسكلاب ليغلاودسا عجدوسالاو ةلتاقملاب ةلداقملاءوب ءاقللاءونو اهدادعت ٌ 1

 ىوذناروهشملاو دسالا داووهو لبش مج لبشالاو ةءارحلاب ة ةروهشم اهدوساةدسءام |

 هريعوأ هلادتسملاذادعت رسعتىبا ( هرسعتوا ) ةعفادمو ةلباقمو ةلتاقمدشا اهم لبشلا |[

 هلوقكةداع ةدعىلا باكترالا نكك ةبتيحىف هراصحمن |عم نكلددعلا رثك اذاكلذ وةداع ا

 ءاتلا فدحو ةعمااي ميماربدقتاو 46 ىم«- ىنبيصي ت يمر .اذاف# ىحا ميما اولتق مهىبو وق ||

 ةياكتلا عجرب مهيمرول ىنال ةافاكملا ديرااليناو ىخا اولتق ىوقنا ىنعملاو .ميجدت |
 لاتشالاما عماسلا دادعتلا لالماىا ) هلالعاوأ 0 هيريسعو هموش لحرلا ةل

 نباورذنملا نباكريطتةيحالصلاماو رم بالكك معستها ركوا اهنف رفات لقتل عمئاما | 1 1
 ىلعدلاقشالوا مهئاعسا حارا عبقلا لعفلا ةببسذباما عرصتلا نايحسال اماو حافسلا َ

 2 2 !/ىذاواةوادع ثرويف ضب يدق حيرصتلاءاضتقاوا ثانالاءاهسا |||

 0 نكلو نك وا لوالا هنحولاوهو رخآآ قيرط ناكما مدعاما ةفاضالا قيرط ا

 ةهءاسلاما ناضتخالا 5 را نوك دئنصف راصتخالا ماقم ماقملاو رصخلا ةياضالا

 ءانزك ذاك فتسملا هكرتدقاو ى اكسل ورك ذا 1م يالا] ةحرلا رزه وماكتلا نع ركتلا |

 نوكيالدقو ريخالا هج : وهو نطاخلاةمءاسلوأ سصذقو ه هربوا ليف داليصفلا رذيتوا |
 دنس

 ةسنو ةوادعلا ثارءاوا/

 ظ مسالاب رك داللالما عيبقلا

-- 



 لصضافلل ثلاثلا ثححلا 4

 سردق ىتاجرجلا فيرتشلا
 هللا هريس

 أ

 وه دحاولا نإنم فاشكلاىف عقوام لوؤي هيلاو حاتفملا ؤعقوام اذه مظعلا دارفا

 هماوقو ندبلا دوعوه ىذلا سنجلا اده نا ىلا هدصقو ةسنجلا ىنعم ىلع لادلا

 رخآ ىنعم ىلا دصقلا ناكل عجولو نهولا هءاصا دقو دسملا هنم فكرتيام دشاو

 امنا نظ ىنازانفتلا ةمالعلا نا اهلك نكل و هماظع ضعب هنم نبل هنا وهو

 || قدضب نكح كنكل فاشكلا بحاض مالكر رقؤ ىكاكسلا مالك فيزف نارباغتم

 !١ دقوفاشتلانع ىرلاسلو ردقلا اذه كنودف فاصنالاب فاصتالا دنع انركذام

 | انهق اهل ضرعتتملو بابللانع رشثقلا اهيف تزيم بابلا اذهىف ةدرفم ةلاسزانلع
 ججرتيىا (فاضملا) راتخي (و )باوصلا ماهلاو قيفوتلا هللانمو بانطالانع ايشاحن

 هنيعب هراضحا ىلا ماكتملل ( قيرطالنا لوالا ) ةعبرا ( رومال ) فراعملا رئاس ىلع
 هلوقب قيرطلا مدع دبق ىكاكسلانا ٍلعأو ةفاضالا ىوس ىا ( اهاوس ) عماسلانهذىف

 ثحلشقلاىف كلذ حرضام عماسلا دنع همدعو ملكتملا دنعقيرطلا مدع عل الصا

 ماقملا اذهىفو# كعماس دنعواهاوش'ىش هنه كدنعنكي لنا ديز مالغ كلوقك لاق

 ةجراخ اهناو ةبجوم ةلع ةفاضالا ىوس ملكتملا دنعقيرطلا مدعنالوالا# ثاخا

 ]| نم هرينل ةحصلا مدعوه نفلا رظن نع جراخلا بوجولانا باوجلاو نفلا رظن نع
 لضاحوهنع احراخ سيلفإعنا هتضص عم ريغلا ةيمولعممدعل بوجولا اماو تك ارتلا
 حجري ريشلا ةيمولعم مدعو: فيرعتلا قرط عيج محص# فيرعتلا ماقم. ماقلا نوكنا

 اذهىف قرطلا عيجة خت ىننبال ةيمولعملا مدعنم لصاخلا ضرعلاب بوجولاو ةفاضالا

 ةيضتقملاتالاحلا نم سيل ملكتملا ٍلع مدعزا ىناثلا ثححلاو 4 قيقدهناف مهفاذ ماقملا

 مدع مامكنايف اقلطم فيرعتلا ىضتقلام ةبقيقح ةيضتقملا ةلاحلانأب هنع ببجاو
 ةيضتقم ةلاح فيرعتلا قلطملنا ام هنأب دودرم اذهو ةفاضالا ىنضتق ريغلل ةيمولعملا
 ةيمولعملامدع ةيحالص منع لئاسلاو ةصوصخم ةيضتقم ةلاح ةفاضالا ةيصوصخل كلذك
 كلذ ىضتقي ماقمىف هريغوا هيلادنسملا عوقو ةيضتقملاةلاخلا ىتمم نا باوجلا لب كلذ
 ريبعتلا ىضتق» فاضملل ةلاح ريغلا ةيمولعم مدعنا ىنخيالو تع صوصخلا ريبعتلا ماقملا
 بطاخعلل ةيمولعم نوكينا بحن ةيفاضالا ةبسنلانا 4 ثلاثلا ثحلاو ##ةفاضالابهنع

 عجريفةفاضالا ىوس قيرط مدع مصيالف ريمغت ىندأب ةلص عقتنا لصت اهنا كشالو
 ماللا نا باوجلاو حاضيالا بحاص هيلع رصتقا كلذإو رضخا ةفاضالا نوك ىلا

 | فاضملا رابتعا كلذنم مزليالو هتفاضا رابتعاب فاضملا ةيدوهعم ةبفاضالا ةبسنلا ىف
 / ]| ىتداب دارانا ذئنحف هلقلص ةبسنلا كلت لمحصزاب هل: ةيفاضالا ةبسنلا توبش ثيح نم
 ناو كلذك سيلف دياز زابتعاالب ةلص ةيفاضالا ةبسنا| عوقو ةيحالص فرصتلا

 ( دازا )



 . 40و
00 

| 

 عوفدف نينثالاو دحاولا جورخ نكمالف سايقلا اذه ىلعو ىرخا ةعامج ىرخالا || أ
 قالطا لبق ةردقموا ةققحع سعالا سفنىف :ةزاتمم تاءانللا نكي ىل اذا ه رك داعب ||
 جرت املالاو عملا قارغتساىف ىدارفالا لكلاف كلذكس يل واهيلع تاءاخا ظفل ظ ٠

 قارغتسالا لصحم ذا درفملا ظفلب اهنع ريبعتلا ىلع عملا ظفلب دارفالا كلت نع ربعتلا |
 ةردقموا ةققحم اما سالا سفن. تاءاجلا تزاتما اذا اماو اضيادرفملابذئنيخ |

 نيرخآ نينثا عم اهنمدحاو بيكرت مصيالو درفملاب ريبتلا ىلع عجلاب ريبعتلا مجرتيف ||
 عومجا قارغتساىف ئدارفالا لكلا لاح اذه كلذ نع زايتمالا عنمل ىرخالا نم ١

 لكلاب مضىف تثيف الاجا تاءانخا عومجلدبف مكحلا تيئيفديف ىعومخملا لكلا لاحاماو |
 دارفالارابتعا مدعل ةعاجن ةعاجن لك نمضف ةربتمملا دارفالل توبشلا مزليالنكلوةعاج | |
 ةظحالملاىلا دارفالارابتعا جاتحم لب الاجاالو اليصفتال ١ ىعومجملا لكلا نفضىف |

 ىذلاوه اذهو اهلا كذا ت وبث ىرسيالفركملا توبث رابتعا نع ةرخأتملا ىرخالا | |||

 تاءامجلا كملا توبثنوكي مهلوقو ةران دارفالا عيج عملا قارغتساب مهلوق ىلا شع

 نتمبكرنيلوقلا قيفوت ىلع فقملنمو ىرخا ةران ضعبال هتوبت مدعل فانم ديِغ ||
 نبا نع ىورام نا لضافالاضعب لاق# ءاوشع طبخ ىنالاقم طبضىف طبخو ءابع | ظ

 مسالا قلطا ىتم هنافقالطالا بسحب ىابتكلا نم رثكا باتكلانادنعهللاىضرسابع

 هقفلاو ريسفتلا ةمتا روهج هب حرصامل فلام سكع ريغنمدرفملا مسالا قلطي علا |
 6 درفملاك دجاو لكل لوانت, ىديبعو نيملاعلاك فاضملاو ماللاب ىلحلا عجلانانم |
 لوقنملا نال الصا ةفلاخعال لوقا ةيسنخلل راصو ةيعّللا ىنعم هنع لطب لاش كلذاو |!
 نيبكو محلا لوانتف ريسفتلا ةمثا نعو مسالا قالطاىف هنع هللاىضر سابع نبازع ||

 درفملا نأب ةلقلا بناحىف عمجاو درفملا نيب قرف  ةمثالا ضعب نعل قنو م نيبنعملا |
 نا خالودحاولا ىلاال هضعب هيدارب عج اودحاولا ىلا سنجلا ضب هءداربنا زو ا ١

 ةدعاقلاىلع اوعرف ءارعلا نامت 6# تف عدقو مسالا قدص لوانت بس قرفلا اذه ١

 مهحنارق طاب اهوج رخسا .ةفيرش ةفيطل لمشادرفملا قارغتسانوكىنعا ةروك ملا |
 نهوىنا بر مالسلاهيلع ءايزك زنع ىلاعت هللا هيكحيام ىهو ةعيركلا ةيآلا ةذهنم |
 هانعم ىف بانطالا ىلا ظفللا راسصتخاب الصوت ماظعلا نهو لقنمل ثيحىنم مظغلا |
 عجولو مظعلا دارفا نم مظع لكل نهولا توبث ىلع لد مظعلا دارفا نال كلذو |

 ىذلا جراما ىف مظعلا تاءاج زيا مدعل ىدارفالاال ىومجملا لكلا ىنعمىف ناكل |!
 توبثمدع ىنانبال ىعومجلا لكلانا تفرعدقورساك ىدارفالا لكلاىف طرشلا وه | '
 عي نهولالوانت ناين ىنعادوصقملا توفن ذئنيحف ققح اي ماظعلانم ضعبل نهولا |

 ةعاج .ةعاج لكالثم ١

 ةازاع ىنومجبا لكلا ىف
 ىدارفالا لكلا ىف دارفالا
 ىغومجملا لكلا ىف دارفالاو

 ىف دارفالا ءازجا ةلزنع
 دبلا نم دارفالا للا

 الثم لحرلا ىف لجرلا و
 ومب لمأتف
 جوزتاالهللاو لاقاذا ىتح ؟
 اذاو ةدحاو ثنح.ءاسنلا

 ثالثبالا ثنحال ءاسن لاق
 دعب لبق اذك

 نا نيينعملا نيب قرفلاو
 دقع مو ىلإ عجارلوالا

 دقع موعىلاىاثلا و عضولا

 دب. للا
 دن. ىرسشخمز ةمالع ٠١

 ل دج دوس بس مجيب ويب



 مهرسابحاتفملاحارش مهو /
 ىنازاتفتلا ةمالغلا لم
 اههريغوىناحرجلا ققحماو

+ 

 'بوسنملا كمل فزوحيذاة

 بش النا ومجال كلا ىلا
 تلقاذا ام الصادارفالاىلا

 عطق نه بكسح ريرسلا
 روك دملاب يك ارتلا ناذفبشحلا

 ١ ومن. الصا دارفالا فس

 سس

 -روا لحر لب ةثالث لاجر اهمف سبل رادلاىف لاجرالو ءاسنلا دارفالي لاخر

 1 > ةةهلر
 درف ا ا ىا لجر ىنءاح انلوقك نيونتلا عم ريتعبف درفلا ىلا اماو ةأرملاال .ىا لجرلا
 نالجرال لجر ىنءاج انلوقكح ةضراملا ةدحولا ىلا اماو ةأرعا درفال .ل>ز

 هرفلا سنجل مسا ىلع قثلا لخد اذا مث نءارقلابوا ةنتلاب ناقرتش ناريخالا ناشملاو

 قيل ىلاال ابدع لخدمل انكاس سنجلا ناكاذا نوكياعا كلذو سنجلا قشْنا اماف

 .ذاهالربخ نوكىف رسلاوه اذهو نكاسلا ىلعالخاد هنوكل متفلا لعىنب. ذئنيحف سنجلا
 لج رال كلوقك د رفلا ىنعم قنيؤا ةأرما لب :رادلاف لجرالكلوقك متفلا ىلع اننبم
 قالو نالحر لب رادلاف لجرال كلوقك ةدحولا نيوا ةأسسا درف لب راذلاف
 ] ركن عملا نكل. علا لاح سايقلا اذه ىلعو ةبشالب اقارغتسانيلوالا نيينعملافنا

 احرال لاق الثم زاحناقيرطبالا سنجلا ىلع هلج- زوحال درقلا ىلع ةلالدلاىف اضن

 ازا ايبف سبل ىا رادلا ىف لاخرالو ءاسنلا سةح لب لاجرلا سذخ ىا رادلاق

 7 عوملا قا رغتسا ىلع صنلات درا اذا كنامثنيلوالانينملاىفوه امتاهلا ف قارغتسالاف

 لا بسن ىذلا مكحلاذ ىدارفالا: لكلا اما ىعومجلا لكلاب وا ىدارفالا لكلاب اما
 ةعاجة عاج مكحلا توبثذا اضيا دارفالا عيج لوانت, ةعاج ةعاج لكى ا عما :دارفا

 عب نأ نم مهيباهف رهتشاامو تاعاجلا كلتنم ةعاج لك دارفال هتوبثإلا نكعال

 طفلا لم لاج رلاكلوقىفاك دارفالا ىلا اهتبسن ديال ةعاججلا ىلا ةب ,وسنملا ماكحالا

 ١ | 7 عطقعمنكل دارفالا ىلا بوسنم الثم للا ىا مكحلا نأب عوفدف نم
 :هرففلا لل !نوك ىنعا دقلا رامتعاب محلا وه دارفالا نود ئفا ىلا .بوسنملاو

 قا رغتساو ملوق حدي كف دارفالل هتوبش مزلتسية عاج ركملا توبث ناكاذاتلقناف

 الاسفنف دجواذأ اهف قداص درفلا ىلع تباثلا مكانا هانعم تلق لمثا درفملا

 نينثالاو دخاولانا ءهانعم سلو ةعاخلا - ىلع تاثلا مكلا نود نالخروا لج

 توبثنا نم تفرىعامل / ةعاج همهونام اهل ركحلا توبث دنع ةعاملا نم ناحراخ

 لعتا درفملا قارغتسا نوكاولوقيناالا مهللا #دارفالل هتوبشمْؤلتسي ةعامجلل ركحلا

 الع مهمالكةلالدال هناالا 4. ىومجلا' لكلا ىلا ةبتسنلاب وهاعتا .ءؤدارائذلا ىنعملاب
 ش 2 |ىضتقا دارفالا بتاغشسا ىدتق د رفملانا م لّضافالا ضن لاق صضضخغلا اذه

 ١ عونا باعتتسا لوقا ةازفالا باعمتسا عوملا باعبتسانم مزليالف عوملا باعبتسا

 ال1 لواست مدع مزايالف اهنمذ ىف دارفالا باعنتسا مدع مذلتسيال ةلاصالا قيرطن

 للا ظفل قالطا نا ننن ليقام اماوعائكهنف مالكلاودارفالا ىلع علا ىلا بستتنملا
 ةعافبانم نيرخآ نينا عم .ةعاتلا هذهنم دحاولا ناقض عاتشيإ اد داخأآلا بعوتسإ

 3 ءرخالا]



 هو طل |
 - ساو

 ةلالدلا نع درحم هناك ةدحولا ىنعمنع ادرحم مسالا ىلع لفسلال قارغتسالا ةادإ

 ىادرف لكى نمع درفملا ةدحونا اممنانو ا ترغتك ازا نوكشف ددعتلا ىلع

 م و) علا تعب هفصو عنتمااذهلو دارفالا عوج ىنمعال لدبلا ليبسىلع لماع

 دهعلل لصاحلا (صيضختلاو) لدبلا ىلع ىنهذلا دهمللو اعقُح قارغتسالل لساطبا

 ةدحاوالىه ثيح نم ةقيقحلانال جراخنم هلعوضوملا ىندملاىلع (ناضراع) ىجراخلا
 (امهيفجاتممف) امهلةلباق ىهفدحوتم امم تققحناملالاو ةددعتمالو ددعتملا عما اهققرعأ .

 ريخ زاجملانا ىلع ءان.ةقيقلا ةدارانع ةفراص ( ةنيرقىلا ) صيصخلاو ميمعتلا ف ى
 عيجرت ةوقىف 1 نود: دارفالا.-ضءبىلا دصقلا نؤكلف ميمعتلا فاما كارتش الازم

 دوجوةشرقلاف ىنهذلا .دهعلا قفاماو جسم ريغنم رخ آلا ىلع ةيواستملا رومالا ْ
 ةنيرق مدععم دارفاللالا ملصيالام هيلع ىراجلا مكذلا نوكل درفلا نمضف ل : 1

 ةيصوصخ ىلع ةلاد ةنيرقىلا جاتحف صيصخلااماو قارغتسالاو ىجراخلا ده

 عضولا ىوعداماو نينا رقلاب ل لعبوا ةيانكوا احيرص ركذلا مدقتناما در

| 
1 
| 

 ل
1 

3 
 ا
1 

 سنجل ىلااعجار قارغتسالاو ىنهذلاك ىجراخلادهعلا تلغجاله تلقناذ ا/ءالض "1

 ةفرعم ىلا هبف جاتحي لب دارفان م .”ىش .نيبعت ىف ةيفاك ريغ سنجلا ةفرعم نال تلقا
 نادازانا هنال ثحب هيفو عضولا ىرخالا ةفرقملاب دارا هلءلو همالك اذه ىرن ١
 دازاناو عون ةسرقلا بسحنولو هدارفانم ىث نيمعتىف ةيفاك ريغ سنخلا ةفرعب

 ناوىهذلا دهعلاو قارغتسالا ف اذكف الصا رخآ ”ىش مامضنا نودب ةيفاكريغ اه 1
 موحرلاىف ةثالمأا ماسق الا نيب قرفالف هناا نكع ىلا اديدج اعضو كانهنا تع 1

 ماللاب فيرعتلا ثحيىف ميظع لصا هيبنتلا اذهنا اعاو# نئارقلا بسحب نشل ١
 بتتكع يت هيلعف ىقدصي ملنمومالعالا ءالعلا نم دحا زاجالا اذهب هصيخلا ىلع ردقب| ١

 اذهىف هلضرعنتال اهرش اثحب انهه ناالا ءاشينم هينؤي. هللالضف كلذو ءامدقل ْ

 نا منيب اهف نبتشاام وهو باتطالاف ىترذمت هيلع فوقولادنغ كيىف اكو باكل
 نآذ اذارادلاىف لاجرالةحص ليلدب عومجملاو ىنثملا قارغتسانملمثا درفملا قارغتس ا

 وهو :مالكلا ف اطسب ىعدتسي ماقملا قيقحتو لجرال نود نالجروا. لجر اهي ف
 ضراع عموا ىه.ثيح نم نيذجلبا ىلع لادلا نوكبلا مم. المعتسم تلا
 ىنعمو ىه ثبح نم ةيسنجلا ىنعم ناعم ةثالثىلع لّقشي 7 ىلع لادلا ل 1

 بيت اذاف ةيدرقلاب ةماقلا ريثلا ةدحولا ةقح ىمم و نيونتلا نع 000 ١
 ىنءاح انلوقك ماللاب لف نيونتلانع درججف سنجلا ىلا امذ سنجلا مساىلا مشل

 :ضعبلاق تاقثلانم همالكى عدق#؛نمم دحانع لقنيإف ىجراخلا دهعلا ف د رفلاءازا 1

 سلا ماو سنخلااعو د

 ىلع ىنخامم اذهو ةركللاو

 5 نيرثكألا

 فيرشلالضافلا دارملا ؛ |

 هيشاوح ىف هركذ ىناجرجلا
 ىفو صيخللا حرش ىلع
 هدب فاشكل ا ىلع هشاوح'

 دلت ةرابعلا



 ءتسالاو دهعالماللانوكينازوح لبق

 ةرحمسلا عمجف ىلاعت هلوقك
 راح لكب كونأي هلوق دعب
 مدقت ن|كيلع ىحالو ملع
 ةحج صح ةشرق رك ذلا
 دارفالاىواستاذا عجرتلاو
 اذااماو اهنم دحاو دي را

 الف معبر الف لكلا ديرا

 هنوكىف رك ذلا اذهل رابتعا
 طقف قارغتسا وهلب ةنبرق

3 

 عفدنب لصفتلا ادهبو 4
 فيرشلاننا حراشلا نعط
 حال طصالل ريغت هنأ نم

 لاق مث ةدئاف الب روهشملا

 انافاعو هننع هللا نع هناك

 | بتكلا ىف رظنلا هلرسيئام
 ىتاعملا لع نم ةروهشملا
 / هللصشو ماقملا قيقخمو
 ١ فكلا بحاض + هدافاام 3 ٠

 ةامججال ةققحلا قلطا 0
 سنجلا مسا اهعم دِيِق

 رابتعاب اهل عوضوملاو

 سنجل | اعاهدار فا نعرظنلا

 ا سنجلا| مالي فر عملا هريظنو

 درف رابتعأب ابل عوضوملاو
 اهريظنو ةركنلا وه رنشتنم

 ىنهذلا دبعلا مال ف رغملا

 ةدحو رابتعاب ابل عوضوملا
 ادار 6 سنجل مالب فرعملا نيب قرفلا ربظف ىجرلا دهعلا مالب فرحملا هريظنو ىصحمشلا علا وه ةنعم

 اوه ر 1-0 نا رابتعايلب هيلع 5 7/4 8: ماللا ةلالد رابتعابال قارغت

 ركا ذلا ناالا ىنا انعضو ىلا بر ميم نع ةياكح ىلاعت هلوقىف احرص هركذ قبسام

 فل ناذ اررحع ىنطبىفام كلت ردن ىلا بر ابنع ةياكح ىلاعت هاوقىف ةيانك روك دم

 هدم داولا قتعيناوهو رنرحلا نكل عضولا بسح ثانالاو روكذلا معي ناكناوام .
 اوني بطاخملا اعاذاك ةقيقح ةقيقحالابكج ركذلااماو نهنود مهل ناكاما روكذملات يب

 ديلا لخد نمل كلوقكو دحاو ريماالا دابلا ىف نكيملاذا ريمالا جرخ وحن نئارقلا
 صو ىف اك رضاخلا ىلا ةراشالل دهعلامالنوكيدقو ساطرقلاامهسددسنملو بابلاَقلغا

 * دوهعمامااظفلال (انهذ)دهعل(وا)لجرلااذهو لجرلاابماايوحنةراشالا مساوىدانملا

 قارغتسالا ةمحالص مدعو ركذلا مدقت مدعلف امجراخال انهذ هنوكو ةقيقح دهعلف

 1و لسرلان ٠ ادحاو اوعطا ىا (لوسرلا اوعطاو هتلااوعطا) ىلاعت هلوق (وحن) |

 ةللا ذاقاوسالانم اوس لخدا ىنعملا ذا احراخدهعال ثح قوسلا لخدا كلوق

 راتكلا ةرابع هيضتقام ىلع نايبلا اذه نكل نكمت ريغ عملا لودو ةلوخدم ريغ
 نرش [سو هيلع هللاىلص دجتهد دارتو انجراخ ادهع لوسرلا ظفل نوكينا قملاو

 .ىردصو احجي ىذلاو لاحرلاهيضتربامم سيل لاثملا ىف ةشقانملا نكل اجر اخ هنمعت

 مدل ىعسق دحا وهو ةيانكوا احبرص اروكذم نوكيام ىظفللا دهعلاب ذارا صملانا
 ع نهذلا ىف. ملكتملا دنع هنيعت ناكاملو احراخ نيمتام ىنهذلا دهعلاب داراو ىجزاخلا
 بلا اماو لاثملا هيلع لدناك ىجراخلا دهعلا ىعسق دحا اذهق ىتهذلا دهفلاب هنع
 مال هنال ملا هركذي إف سنجلا تفيرعتو ىجراخلا دهعلل لياقملا موقلا دنع ىنهذلا
 رفريغنم ةركتلاك ىنملاف وهاعاو طقق ىظفل هرعت ب ةقضقح فيرعتلا ماسقانم |

 اأو مالملاريركتلاب قوعسنال نكل ماقملا اذهب قلعتامم مالكلا نم ذب قبسدقو لمأتف
 وجوب ةاإصاحلا ماللاب فرعملا ماسقا نيب قرفلا ىف (هنش) مالعالاو قيفوتلا ىلو

 -ازااهيلعدبن نكل لمأتلا دنعةفلاسل !ثحابملا نمةمولعم تناكناواذهواهمدعو نئازقلا |
 *م ىلادصقتل|ىاعضولا بسحم (فنيرعتل ماللا)ناطعا ناهذالا ضعب ىلع هبتشي ىسعامل |

 اظديفن) تناك ةقيقح ىا ىه ىه ثيح نم(ةقيقحلاو) هدنعزيعموه ث يح نم عماسل | دنع
 رفلاال فيرعتلاو باىعالاو نيونتلا ضراعرابتعاريغنم(ظفللارهوج]) عضولا بسم
 !إلاةقيقلا فيرعتلاعوناعضو عوضومةقيقحلاوماللا عومجمم مدقتاعث تف ساكر شتنملا
 ذا ازا ةقيقملا فيرعتنولعجم رشتنملا درفللاءوضوم سنجلا مسا نوكب نيلئاقلا

 قحهنوك نوكيدقوسذجلا مسا ىنعم ءزخ نوكيف ةدخولا ىنعم نعةقيقحلادب رجلا
 هاا قارغتسالا لاح مهبهذم ىلع لكشياضياو ماك ةيوغلة قيقحاهنوك قا نكل ةيف ع
 امهدحا نيفلكتى لا هعفدف نوجاتح دارفالا عومج ةطاحاو مسالا دارفا نيب ا
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 ةيترملا مظعلا نيعللا كلذئا .مظغتلا ىلع اذه لمحنا زوحب وليق#لاذرتسالل ن
 نآرقلااذهنا ىلاعت هلوقو الطاباذه تقلخام انير ىلاعت هلوق ىناثلا لاثمو نال ظ

 لبق هنم برقتلاو هجونلا ئضتقب دق ”ىشلا ةمظعنا ىنالو موقا ىه قتال ى

 عمل سمالاكلذ كلوقك عوقولا نع هدعبك هريغلمشبل اريقحن هفالخؤا لقرللا)

 نا ىنشامو كيف هيلا لصيال قيقدلا رسلا كلذ كلوقك عماسلا مهفنع ه

 عم بتارملا ىنداىلاامهف ةفاضالانا برقلاب ميظعتلا و برقلاب ريقحملا نب قا ةرفلا رس

 نا دعبلاب ريقحملاو دعبلاب ميظعتلا نيبو ىناثلاىف ولعلاو ىلوالا ف هسفنلا ةءاندلا 3

 ولعلاو لوالاىف هسفنل ةءاندلا ءامداعم نكل اضيا بتا رملا ىنداولا املك. ةفاضالا

 برقلابمظعتلا نيبودعبلاب ريقحملاو برقلاب ريقمملا نيبق أفلا اذه نم مهشبو قاثلا]

 ل ججرتي ىأ (مالب فرعلا) رات (و) دعبلاب متل 1
 نم دحاو لكىلا ةراشالا ريغ انهه ةرئاغتم هوجوالذا هوجول انهه ل ملاعاو ةعب دأ

 نغو سنجلاب ةاحنلا فىعهف اهنع ريعملا ىه ثبح نم قصف ةراشالل) عاوتالا

 انلعجو) ىلاعتهلوق (وحن) ةقيقملا فيرعتو ةيهاملا فيرعتو سنا فيرعتب اهشرف
 لعاهناو ةكئالملا تح ىح *ىش لك اد ءاملا نسنخ انلعح ىا (ىح ”ىثن لك ءلملا 1

 نمت لج راننم قلخل هناف نحلا ىتحو ءاملانم تقلخ خرنم تقل تأاياؤ رلاىفا ١

0 
1 

 0 تبادف ةسهلا راظذابلا رظنف ةرهوح ىلاعت هللا قاخام :لوانأ ىور ءا

 هقلخ بارتنم هقلخاعاؤ ناسنالااماو اهنم تكرتام اذكف هنم رصانملا ةشب 00 |

 ىلا دصقلا ناكاذا سنجلا دارفا عيمجم (قارغتسالل) ماللاب ف ذرعملا راتخم (وا) هن

 | ىنل ناسنالا نا) يلاعت هلوق (وحن) هريغوا فرعب ديقم ريغ امقيقح ىا (اقلطم) مومح

 اضياوهرايعمو مومعلا ليلد ءانثتسالاو هللاءانثتسا نمالاناسنالادازفا عيجحا ىأ (رسف

 ءانثتسانم مزابالو هسنج نم هنوكموزال هنم ىنثتسملا اذكف دارفالا يتتسلب درالا

 نع لب لوانتلا نع جرال ءانثتسالانا ررقتامل ايقيقح قارغتسالا نوك ءدع ض

 انارغتسا ىعسو هلاثهاوايف ع ةيسسي دازقالا نضعس ا[ (1دمقم) ذا رغتسالل (وا)مك 9

 رات (وا) امندلا ةغاصال هتكلمم وا هتدلب ةغاص ىا (ةغاضلا ريمالا عج وحن) اب

 فررعتلا لبق امولعم هنوكل ادهع ىعس اعاو اجراخ ىا (اظفل أ ا فر 1

 هتنيرقهنوكل دهعلا قيرط ظفللا ناكف امكحوا ةقيقحاما اظفل هركذ بوجول اظفلو
 روك دملا ىا (لوسرلا نوغرف ىصعف الوسر نوعرشيلا انلسرااك) ىلاعت هلوق (د
 ىاىتالاك ركذلا سلو وحن ةيانك نكل ةقيقح روك دملا اماو احبرصو ةقيقح ةقيقخم ابن

 ىلاةراشأ ناكنا و ىنالاف اهل تبهو ىلا تال نارع ةأ سا تبلط ىذنلا ركذلاب 1



 .فنرش ديس .لئاقلا

 ' لع هرسس دق ىناحرجلا

 قاحرجلا فيرشديس 4
 ملبس هرم س دف

 بصنلاب هفذلخوا هلوق

 |يظعت هلوق ىلع فطع
 لوعفملافوطسىفبحتالو
 لوءفملا سفن ىف ليريكتتلاهل

 ةلخاد طسوتاو دعبلاو برّرَقلا لعح نا لاقف نيفرطاادحا ءددع مج رتب ملنم مهسمو أ

 | صاولخا ثحابهنم هيلع عرفت: ةئطوتركذ ايوغل اثحب ناك ةراشالا ءامعا ىناعهىف |

 [ دم ىنامركلا هركذاذك هل
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 أ برقلا ى هيلاراثملالاح ناب كلذ دصقت نأوا مهلوق ةنيرق يخالا ىنمملاوه انهه
 'ةيلازاشملا لغ ظفللا قالطاال بيرقدناىلا ةراغالل هلظفللا قالطاىا طسوتلاو دعلاو

 روك دملاقيقحملا لصاحاذهو بيرقلا ىلاكلذب دصةتناوا لوقنا ىنكأالاو بيرقلا

 قمل اىلدع ئازلا دارملا لصاىلع دئازلا ىنمملب اودارا مهنانم 7 ليقام هيلع دربالف
 هيزيعينا نكع رخآ :ظفا ىنعم لعدئازلا ىعملاالدوصملا نع هيربع ىذلا ظفال ىتضولا

 | احم نوكمف هب ريبعتلا عقو امل ةعضولا ىناعملانم ازا اذه ناك اعرذا ماقملا اذهىف

 الشم اده لامعتسإ وه ىلصالا ىنعملانا: عفدلا هجوو لئافلالل ةيعضولا ىباعملا نع

 | هدارسوه ادهو هريغوةيلعلاك قرطلا نم كلذ ريب ةنع ريعتلا ةحص عه ببرقلا ىف

 هتلالد عمبيرلا ىف هلامعتسا وه ازلا ىنعملا اماو ناك زيبعت ىأب هنع زبءملا هلوقب

 ناكناوهبلادنسملا نع ريعتلا وه للصالا ىنعملا نامدا معنا نظر وك ذدملا لئاقلاو برقل ا ىلع

 | ضرتعاو.تاريسنلا رئاسىلع دئازااوه ىذلا اذه ظفلوه دازلا ىنعملاوةراشالا مساريغب
 | هيلادنسملانع هيريعي رخآ ظفلل ىنعموه لبدوصقملانع هيريعملا ظفلل ايعضو نسل هنأب

 | طسوتلاوةرثكلاوةلقلاىف افلالا ةبسانم بس ءاغلبلااهدصق امنع ةجراخ تاعج ناو

 | اهل ضرع ملالاو ةغل' ءاعسالا كلتىف ىناضملا كلت لود ىف افخال لوقا ىتاعملا لعنم

 أةلاصا تركذلب ةئطوتلا قيرطب انهه اهركذ مزاتسيال ابف اهلوخدناالا ةغللا لها

 اعرتكو ”لافلالا ةلق بس اهدصق نكل اهجورخ لس نألو تازايتعالا نم صامل

 اةجاجالو قاعملا ةرثك فورخلا ةرثكب نودصقي ثيح قاقتشالال ها ةقرظوفاعا

 أ ظفللا لامعتسا ريغنم ظافلالاىناعملمزاولوه لب تارابتعالا ذه لاثما ىلا صاوخلا مهفىف

 ( ًاريقحم ) ناكملاىال ( ةبترلاف ترقلاربتيدقو ) قيبساف هليصفت تفرعاك ايف
 اةمزلاف .طاط الا ناىلع ءانب ةيترلاف برقلل نيمزاللا هل الاذرتساو هنلارانشملا
 '( الوشر هللاثيعب ىذلا اذها ) ىلاعت هلوق ( وحن ) ةداع ناكملاؤ برقلا ةلزنم لزني

 ىذلا اذها اولاقلالاو رخآآ ءازهتسا ثعب ىفو ميلع ثعب لوسزل هللا ينل مهنم اراقمتسا

  برقلان اذ ( اهظعت ) ناكملاىفال ةبترلا ىف ىا (اهبف دعبلا )ربتعي ( وا) ثوعبم هنامعز
 انارهظفهفالخر خ آلا فرت امهدح ا ىفربتسي ”ىثىأف نالباقتمونابفانا ناسادعبلاو

 .(وحن)هيلاراشملا مهظعتل مزاتسم ولعل ار ايتعا نامثةداعناكملا ىف دعبل اةلزنم لزتتةنرلا ىفولعلا

 هير قوم ديحبلاةراشا هيلاريشاال تاتكلا ناذ ديفبيرال ( باتكلا كلذ ملا ) ىلاعت هلوق
 برقلاوريقعالدعبلا لمجينأب (هفالخ) ربتيدق ( وا )ىناكملاالجترلاولعلا هيديرا هنازع



 تح 0 عكار

 ًاضياو نيهذملا فالتخلا لع ا زدقوا ةققحام| مالك قبس ةيف تسيل هفالخل ظ

 هتلاءاش نا هليصفت ”ىيعسو ىناثلا فال رخآ ريبعت قاقحم-!نعرظنلا عطش لوالايف ||
 | دعبلاو برقلاىف ) هيلاراشملا لاحىا (هلاح ناي ) هوجولا كلتتم ( سماخلا) ىلاعت |

 7 |ناف فللا بيب ىلعرمثت هضو ) كاذو كلذو اذه ) ريشملاولا ةبسنلاب ( طسوتلاو

 ةدايزبو طسوتملل تاطغلأ و حسو تيزقتل هدو باطلا تا درخما ةراشالا ظ

 بيرقلاىلا ةيسنلاب اظوحلم ايفاضا اسما هنوكل طسوتملارخأاماو دعبل نوثلاوا ماللا 1

 2 آثحم اهنوكل ىنامملارع لئاسمنم طسوتلاو دعبلاو برقلا نان نكيملاملو ديعتلاو ا
 اعملا لعىف اهنع ث وحلا هإةمزاللا صاوحخلا نود هل عوضوملا ىئعملا ناسىلا اجار ٠

 ل 0 ىا (هيذا)هلوقباهصاوخ نع ثلا ىلع ةثطوتلل انههاهرك ذىلازاشا |[
 نيعتلا ةدايزدبلاراشملل ديفب ناكملا نيمعتنالنييعتلاو ( زيبقلا لاك ) لص ة ةزوك هما ٍ ظ

 وهوكئاواركذ ثبح( نودلفنملا رهكئلواو بز نم ىده ىلع كئلوا)ىلاعتدلوق (وحن) ظ
 : نم ةروكذملا مهفاصوأ عماسلا رضعسي ثرح زم ةدايزديفل نيعتلا برق عم طسوتملل .

 فاصوالا هذه لجال رنا ىلع كادي هبنت, حملا مهقز رام قافنالاوةالصلااماقاو بيغلابناعالا

 نوكفالجآ حالفلاب زوفلاو الحات ىدهلا قاقححسا نف ةراشالا مسادعب درياغ ءاقحا ْ

 هيلاراشملا لاح نابل عجن ا ٍيعاو#ةيلعلا مهفيل بسانملا فصولا ىلع مكتللا بيئرتنم
 ىرهاظ .مالك ةئطوتلل انهه هركذ لعجو ةغللا لئاسه نم ظسوتلاو دعبلاو برقلا نم ||
 انعءارامدق هلزا عم تننصملاىتح ةيبرعلا مولعلا ىف هتك الع نمي ريثكاهيف طرد - 0

 كلذ ىف مالا نا عم ددرتلا ىف قيقدتلا ف ىلوطدندإ نمت“ رخآ ضب . قيقعلا ف
 ع والثم ببرقلل ادهنا ثيح نم هيف رظنت ةغللا نا نم ”ءالضفلا ضدب هققح هقيسلا# لمت

 دارملال صا ىلع كئازوهو ادهم ىؤي هللاذتسملا ترق قانيطرا [ذا هنأ: ثيح نم ىناعملا

 ناك ايا هروصت' بحو ”ىعب هنع ربعملا روك ذملادبل ادنسملا لع 8 مكحلا وه ىذلا ([

 ةراشالاءامسا مسانا وهو ليصفتى عسقوت. افلا اذه عيضوتناقيفوتلا هتلايولوقا ظ
 عوضوماذه نأب مكحلاف طسوتموا دعبوا برقاما هلاراشم لكل اماءاعضو تءطو 1

 مك تالولدملا تايصوصخ ىف هذه لمعتسا اذا مث ةبوغل ةلئسم ببرق هيلاراشم لكل
 هيلاراشملا كلذنع ريبعتلا ةعحىف مالكأل تامل تيرقلا هيلازاشملاىفاذه لمعتسإ اذا.

 ةحت# ةلع هسفنىف هيلا راشملا برق نوكي هريغو !ءلاك قرطلانم ةراشالا ءامما ريغل

 هلاحنا دصقت كنا ىلا ةراشالا عم كلذ دصقناو ومعاه ريتعمو دع قالطال'

 ىلع اعجار هجولا اذ هنع ريبعتلا نوكي ثبحب ءاعداؤا ةقيقح برقلاىلع هسفنوا َ ا

 دارملاو ىتاعملا لع ةزئتعمو الثم 2 سا ةهج نع و ن دولا تانيسلاوا

 ءلللل هريس سدق ديس

 هلم ىبازاتفتلا ني دلا دعس 5

 ثححلا لوقنانا ىلع لبقو 4
 هدعب مل ديهع لاخلا ناس نع

 نوكي دئنيحهنا قالو
 ىف راعشاالو ايدارطتسا
 دله الصا كلذإ ةرابعلا



 2 زاانم ردقب 1 0

 هيلع ساج ربنم هإ بصنف
 انيضماشلا ل ها هب فاطاو

 ن: ىلع لبقا ذا كلدك وه

 ءادرو رازا هلعونبسحلا

 مهفعاواهجو سانلا نسحا

 ةبيهسانلا دنع ىتف|ط
 رج ااتسا تح الالجاو هل
 ىاشلافاماشه كلذ ظاغف
 سانلاهءاهدق ىذلا اذه نم

 هفنعاالماشه لاقفةسهل هذه

 لاقفماشلا لهاديفتغرءالثل

 لاقفدف ئعاىنكل قدزرفلا
 سرافابااي وهنمو ىئاشلا
 اذه ةدصق الحنمدشناف

 اذه ظ فلذا ماب |هيف لم اهعلطم
 روك ذا تيلالا ةراغا
 دعب اذهو اذه ظفلداربوا

 دله بيرقلوالاو
 ضعب ىلع هيبدي دق وال
 لاملكلا نوك ناهذ آلا

 سكملابسالاذا لك اللاعرف
 سام لامكلا لكالا ذا
 تزك داما اوطاوتتا
 دحاو ”ىش ىلا نيسقمناكاذا

 ساسقلاب ةيلك الا انههو

 سايقلاب لامكلاو زييقلاولا
 اهتاوزيرقلابةقلعتملاةيانعلا ىلا
 لصا ذالك الوالاىفلاق
 الثم ملاب لصاح زيبقلا
 وع هيلع هيبثتلا مدع نم اذه ناو ميهعتلا زاود لا ةشنلا انف نآل كلذو "6 دع ىنآثلا فالحب

 ءازهتسالاو ( ركهتلا )ءوجولا كلتنم ( عبارلا ) نيعرفلاب تكا ولصالا ركذ كرت
 ىث ) بطاخنادنعىا ( هم سلو اده اذه لوقتاك )

 ىاكيلا نا حعاو 5 ىلوا ىلوالا ةضسلو زارتحالل ال لبثتلا درحلل ىبعالا
 اههدروسسو رهاظاا ىصتقم ىلع مالكلا جارخاىف هلبق ىذلاو هحولا اذه دروأ

 . ىعبم ةراشالامساب سوسحملا ةلزنم لزنملاسوسحلاريغنع ريبعتلا مث ةفيطل ةتككرلا
 ||. ريوضلا هقاقحعساوالوا ءركذنعرظنلاعطقعم ربتعانارهاظلا ىضتقم ىلعمالكلا جارخا|
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 ألما نسابتلا هتذوأ هتمظعى ا قرطتبال هحو ىلع مذوأ حدم ةفضنم هنلع دربام

 ' عضو ةلزاع ىه ىتلا ةيسملا ةراشالا هترق نال ةراشالا مساب ييَقلا لك ضتخا اناو

 ا! قدزرفلالوقك ناببلا نم لك !نايعلا نا ىلع ءانباضيإ علا ىفزيرقتلا لصان :اكناو هلع دنلا

 لكل اوهفرعيتيبلاو6# هنأطو ءاحطبلا فرعتىذلا اذه# ةدنع هللا ىضر نيدياعلا نيز ىف

 ناتملاح ودملا اذهىاهملا رهاطلا قتلا قتلا اذه مهلكمتلادابعريخ نب اذه#مرحلاو
 | ايسحوابسن هلاكوهو هريغدبف كرتشيال مركحم صتخا نيعلاىأر هارت ىذلا ةادع اع

 .كلتنم (ثلاثلا ) ةفرعملانعالضف حوردل سلام هفرعي ث يحب لئاضفلا هذهىف لع هناو

 | مهفبالو ( سحلانالا هدنع زيمتال ”ىتثلانا ءاءداوا عماسلاةوابغ ىلع هيبنتلا ) هوجولا
 | قت ىبإبآ كئلوا #اريرج ىنعا همحاب. ناكنمل قدزرفلا لوقك ة سهلا ةراشالابالا

 | ناسنالا ةرخافم لفاعو باس>الاةرك اذه عماجم ىاد# عماجلا ريرجايانتمج اذا #4 مهلثع

 : :هريعدتع رصللاب سوسح اك هدنع سوس ا ريغ نوكل هتناطو ىلع هينتلل نوكيدقو لبق

 | ىكاكسلا نا لعاو نيمسقلا هلوجشل ىلوا ناكل عماسلا لاح ىلع هيبثتلا فنصملا لاقولو

 أ ةراشالا مساب دصقي نال اعرف عماسلا ةوابغ ىلع هيبنتلاو زيبقلاب ةيانعلا لاك نمالكل مخ .

 ا عادم ه.دصقيدق ”ىشىلا ةراشالاذا ةدَّح ىلع ريتيدقرما اذهنا ىنتالو زيبقلا لكا
 ا ثيحب حاضتالا قح عماسلاادنع عضتيلب هب ملكتمل ةيانع لامكلال هيلا دنسملل زينك
 : لكشلا ةيانع لاكراهظااماو هيلا دنساامت هيلعدرب ايف ال هاتشاو سانتلا هيلا قرطت.ال

 ١ اذلف قرفلا اذه هيلع قوخدق فنصا العلو ةوابغلا لع هيستلاكهملع عرفتم سعأف زيبا

 || ىعالان زا حال ن 1 0 آذه ىعالل لواك مسنلا رثكاىفو ازيصبوا ىمعا
 صيصخف و لا ةروصلا ىف مكهتلا لوص> ىف نايواستم ريصبلاو

 ةراشالل سوسحملا ةلزنغ سوسحلاريغ ليزنتنا امننب قيفوتلا هحوفاضيا كانه فنصملا

 | ةروك دم ةتكل سوسح ا ةلزنم لزن نك الوا ريمضلا هقاقحتسا ربتعاناو كلذ لحال

 1 ريفا يتق فالخ لع 0 2 نعل ام 0 مسالا 0-2

- 



 ظ #9

 هاياقبب ىلوالاناىلا ةعيرذهيضف هءاهطبرو ةجسرلا ةاعركذوا ةقفشلاو ةجرلاسنجنم |
 ىلوالافربخلاءانب ةلعزم بيرق اذهناكيلع ىنيالنكل لبق اذكع كلذ ىلع مهنزحليلقت ١

 ىلعةروك ذملا هوجولا ليصفتتفرعاذاو ءارقفلا بولق بيمطتى لا ةعيرذ هيفولاقننا
 ىلارظنلابلوالا هيحوتلا نيبحوتلا نم ىلوالانا فرعت نيروكذملا نيبحوتلا نم لك ١

 ريخلا ىكاكسلا لامعتسا نم تفعامل مدقملا هيلادتسملاب صاخ هنكل كاكسلا ةرابع ||
 ءانبلانال لاق.دقو دنسملااثب هجورىلا لقيملو نيلخأ ءانبهجوىلا ءاعالاوا لاق ثنح |
 دنسمللةيضتقملا تالاملا ميممتن م فنصملا بأ دىلا رظنلاباماو هيلعىبملاءدقن ىضتقيدق |
 ىلعل دبش ال دانسالا ةلعرك ذذاق اثلا همحوتلا بساتملاف نكمااميم امهريغو دنسملاوديلا |

 داربانع ىناثلا هجولا ىلا بهذ نمت مهضعب رذتعا اذهلواضيا هنلادنسملا ريخأت ريدقت |

 ىلع ثاذلا ركذ مدقتنم ىبيبطلاعضولا ىلع اهنأب ةيعمالا ةلخاىف:همالك  كاكسلا
 ىلا مهلةجاحالف لوالا هجولا ىلا نوبه اذلااماو ةيلعفلا ةلخا ىف هناكما مدعلالةفصلا '
 اذهبو تف رعاك ىكاكسلا مالك رهاظيف ةيمسالا ةلاب هصاصتخال راذتعالا اذه |

 قرش. مث يحاشحافاروصق ماقملا اذهىف فنصملا بيتر ثىف نا ىلع فقتاضيا ليصفتلا
 ميظعتلا لعجو تارابتعالان م هيلع عرفتام نيبواقلطم ربخلاءانب هجوولا ءاعاالانإب
 ليلغتلا لعحو اقلطم ءاشلادحو ىلاءاعالا عورف نم هنأ عم ليلعتلاب اصتخم ةناهالاو

 مالك ظني نم هفرعي دسافملانف كلذ ريغىلا لكلاىف ظوحلم هناعم عورفلل الباقم
 بيغرتلا هورك ذامةلج نهو#دشباطل ىبتنت داكتال باب اذهنا ىلع علطتو © ق'اكسلا

 هقلخ مدىذلا كلوقك ريفنتلااهنمو## بابلا لعهلاصخ لجو هلاج لك ىذلا كلوق فاك
 اهنمو#كوجرب هلاومابهنو هلآ ىس ىذلا كلوقك جرتلااهنمو#كبحةيدقاخمذو ٠
 كيوقكورذقلاو ءاضقلا ةلغتم زدقلاو ىنوقلا قلاج هلكاد رقت ىلا كوتك ل مألا

 ةسهخ ( هوجول ) تافرعملا رئاس ىلع ةراشالا مساجرتبىا ( ةراشالا ) راتخي ( و) |

 كل نوكيال نأب ( اقبرط ) ةراشالامسا نيعت ىا ( هنيعت ) هوجولا كلةنم (لوالا) |
 ةراشالا ىوس عماسلا نهذ ىف دنسملاوا هيلا دنسملاراضحا| ىلا قيرطاعمامت#لوا كءماسلو أ ١

 اذهكلوقكةيسملا ةراشالا مصنادعب فيرعتلاقرطنم رخآ قيرطب معيال نأباسح ظ
 ىللقف ةفرعاال اذه كلوقكو هفرعاف ملاع لجر اذه كلوقكو وهنم طق هتيأرام |

 متساب دنع ربغامل (زيبقلا لامكب ) ماةهالا ا( ةيانملا ) هوجنولا كلتنمه( ىتاثلا ) وهنه |[
 بسح ةناهالاوا ميظعتلاما ةيانعلا كلتو امهريغ و دنسملاو هيلادئسملانم ةراشالا ||

 لاوخالاو تاماقملا نم كلذ ريغىلا لاعالاق لخ ةلئسم لاحرلا لوخ هئضريحت ىذلا

 اذه حارش نمضعب لاق 5

 ى اكسل ادروااعا باتكلا

 ىلع هيننتللالاثم تنبلا اذه
 قمك أطللا ريغ رخآ ىنمم
 لاثموه اذه ىلعف ببطتلا

 هلعفام ىلعوهسنتلل مق وهامل

 هميئتلل ميسق وهامل لاثم فنصملا

 ىلع ريخل اءانب ىنعم نأ هلصاحو

 عملوصوملا نوكلوصوملا

 هيلع هداني ىضتقي قلمتدبخلا
 وه نوكيو هيلا هدانساو
 كلذو رابخالا ىلع ثعابلا
 ناوحن ميظعتلل ضيرعتلاباما
 ةيلعل ياما و ءامسلا كس ىذلا
 اولعواونمانيذلاناوحم يمل

 ىذلاوهوةيناوات احلاصأا

 وحن زبللا قيقحمب هنع ربع
 اماواتيب تبرض ىذلانا
 ًاطخلا ىلع هسنثلاوهبلعدزلاب

 مكئاوخا مهنورتنيذلاناوحن
 وم تاروكذللا نينتاماو“

 ىلعو ةشحولا ىذلانا
 ضارتغالادرءال همحوتلااذه

 مم هنالك اذه لمأت



 ءانبلاملكتملاداتساللماخلا#
 ءانبلا مظعتوه ىلاغتهّللا ىلع

 سنج ىلا ةراشالا نؤد
 أدح مكاو كلذو ءانبلا

 دع

 حاضيإالا بحاص هوتملا 9
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 سانااد افوأ نهو

 5 مهلذاراو

 افطع عفرلا ةياور اماو /

 ةياردلا ايفنيف ميظعت ىلع
 2 يع ملا
 نيلوهم ىراوىر ناف 6:

 ىف نظلا ىنمع نالمعتسي
 صقن  ثلاشلاو_ نيلوعفم

 1 : : 7 3 7 د الوهجم هنوكل
 ءانمق ةروك ذملا هوجولا زيغىا ( اهريغوا ) اطخلا ىلع هيبنتلا ةعيرذهيفف نيهحوتلا لا, اه ريغوا هلوق

 ةالعلاوبا مدااقلا ( لي ) هيا تيرم ثلا تاقعا ةيلستوحنك ةيلادنسملا لع ريخلا وسل ع
 ةجرلا ننوه مراد ةشحولا ىدلانا) هنعدتلا ضر عير فمجاهبىثري ةديصقف 0 ّخ : 1 - يغلاب عفرلاَو

 ضيرعتلاهيفف نيبجوتلا الك ىلعو هسفنف ه[لواعمةناعم ريخلا لكتملا طبر ةلعلزك ذ

 موت

 تيلا برضو نا قالو لوغ هلاغ كلهاذا “ىثلللاش لوغاهدوتلاغ هلوق تقولا |

 قد

 اذهواةدوملاعاطقناوةبحلا لاو زنع'ىن امري اءانقيرطناىلاءاغاابلاةرخاهملاوةفوكب

 هرك ذراضةدوملا عاطقنالواعم هنوكل روك ذملاءاعالانال هررقتو ةبحلالاوز ققحتىلا
 اروك دملا ءاعالانيب قرفلا مدع 9 مهوت عقدنا اذهب و هققحم ىلاىنالاناهربلا ليبق نم

 ااولعو اونمآ 'نيذلانا ) ىلاعت هلوق ( وحن ) ريخلا توش ( الطتوا) ريخلا ققحتو

 ريفا ءانب قب هرطناىلا ءاعالاادهى نا ىنحالو ( سؤودرفلاتانح مهل تناك تاحلاصلا

 هنقف لوالا هيجوتلا ىلعو يلاةنجلا دانسا ةلعرك ذوا هتجرودهللا لضف لق نمناك

 معادانسالا ةاعزافرخ آلا هيحوتلا فالخم هسفنىربخلل ةاعةاصلا نوكىلا ضيزغتلا

 هنلادتسملا ةارباىا ( اذهو ) ةيناثلا ىلا ةراشأ ىلوالا نوكيالف سالا سفنىف ةلعلا نم

 نمي 1 ا ولا ياو مور اول ب

 مظعت ( وا) ماركاالا قحعسي. كقفازب ىذلاوحم ( عماسلل ) ميظعت ( وا ) لالحالا

 (وا) ماظعالاو زا نعالا قمع ناطاشإ!هدنع ىذلاو حن هللادتسملاىا.( روك نلل (

 اينعش اوبذكنذلا ىلاعتةلوقوحن هملادتسملاو عماسلاو ملكت لاريغلىا (مهريغل ) ميظعت

 بيعش مظعت همزايو ةيقدصم ةداعس ىلعلدد هنت نايت ناو نارتدأكع | نه اوناك

 (ةناغا ) هعبتتدق ( وا ) ماقملا اذه بطاخملاو ملكتملا ريغوه ىذلا مالسلاهملع
 قي اديز قفاراوا كقةفارنؤا ىنقفارن ىذلاو امهريثلوا عماسالو ا ملكتمللاما

 هلوق ريزعتلا قس م شيفاركلاهبحاصي ىذلا وحت هلا دنسملا ةئاهااماو ليلذتلا

 ىلع ) بطاخلا هيبنتل هيلادنسملاىلع ربخلاءاننبىا /٠ اهظعت هلوقىلع فطع ( اهبثتوأ)
 ده كنا وخا «هنوزتننذلانا )دش ايف ظعيةديصق نم بطلا نئ ةديعلوقوحت ( ءاطخ

 ةدش قش ركئاوخا مهنونظت نيذلاّنا ىنعي ( اوعرصتنا مهرودص لِلَء شي
 'مهظغ

 ةزصلا هذه ىف نأ حال و ضرالا ىلعءاقلاىا هعرص لاقت اوكلهتنا مهشطع ةرارحوا

 'قعاذه قوذلاو فرعلا مكحم ةبحلا نيانيو ةوخالا ىفاني ساديلعىنبملا ربخلا نا ىلاءاعا

 مهلآناوحا ةعابلا كلت نوكب نيبطاخلا نظناف ىناثلا هبحوتلا ىلعاماو لوالاديجوتلا
 ”مهليلغ ءانفش ع رصلا نوكل ةلع نكيملناو اذهو لا لدلغلا ءافش دانسا ىلع ةثعايةلع

 الك ىلعو مهبهطبرو مهلعهئانل ببس هنكآ رهاظلا بسحب هإقانهوه لب هلالؤلممو

 ا : 4 كا



 تارابتعالا نمةلصلا سفن هب .دافم لع عرفتبام وهأادتملا ىلاريخلا ملكتملا # >0 2 داستسأل لماحلا ببلاذا هيلعدرب '

 ضايىغالاوه هيلا ةعيرذ ةروك دملا ةراشالا لع ىذلا امهلانشماو ةنانغالا و عطا

 فوقؤلاب نا خالو امهريغواامتلكوادنسملاوا هيلادتسملا ىلا ةعجارامازيكنا نم ةلصاخلا

 هداسعنا ىنخمالو ًادجرهاظ كلذو هنم ظ وحلا ضرغلا مهشيربخلا ءا زجاس نجت ىلع

 ءاعالا موهفم سيل مظعتلا ىلإ ة ةعيرذ نوكيربملا ءانن هح ويلا ءاعالانا هلوقىف ءاعالاب

 : ءاعالا نول ىف 0 اهسفن ةلصلاوهو ءاعالا موهفم هلع قدصام لب رعاظوكا و ْ:

 ثيح ةلصلا هذه نوكو لاقثيح ءالضفلا ضءبدمهوناك هروكذملا زومالاىلا ةعيرذ
 ليقول هنا ىربالا ميظعتلا ف هلل دمالف ءانبلا سس نج نم لوصوملانغ ربخلاناىلا وت

 ىنملا اذهب هيفءاعاالو ةيشالبايقاب تيبلا ءانيناش مظعت ناكءامسلاك مم ىذلااتيبانلىب

 منهو ردت 0 ريا سنج ىلااهئاعانمال ةلصلا رك نم شان ميظعتلاف الصإ.

 ةثعابلا ةلعلاو لماحلا ببسلاىا ه.دطبرو ًادتبملل هتابثا ةلغئاربخلاءاشن ةلعب هرتفنم

 عي ىفدرطم ,دعخاو و هبجوت اًذها/لوقاالوامالا سفن هتوبشل ةلعناكءاوتس هيدطبرل

 ميامواةرخأتملا ٌةياغلاوا مدقتملا لماحلا ةلعلاب ديربنا امادنا هيلعدرت هناالا هوا

 وه ةلصلا دآرباىفالوا ظومملا ذاةلّصلا دافم ةلعلاب دارملا نوكي لوالا"لعف انيك

 ميظمتلانم هيلع ةعرفنملا تاراشتعألا دارملا نوكي ىتاثلا ىلعو طبرلا ةلع ىلا ةراشألا ١
 ثلاثلاىلعو امحلكدنسملاو هيلادنسملا ل كك رخآتم اهلوصح ذا اههزيغو ةناهالاو

 لاكشادري تالاقحالا هذهنم لكىلعو ام تارابتعالاو ةلصلا .دافم دارملا نوكي
 ريللاْ صو نوكبواحنرص روك ذ 0 عي ريغ ءاعالادبق ن وكب لوالا عاما

 نوكب ىناثلا ىلعاماو ذئنيح ءانبلا ظفل م اموهقم هنوكل آ اننانخ لوصولاَلَع اينيمدئوكي

 نوكب ثلاثل ىلعاماوذئنح سكملابرسالا ذا عم ريغاعرف تارايتعالاو الصا ءاعالا ل عج

 لعا مث مح ريغ عورفلا نم تارابتعالا لعجو تاراب .ةعالا نع ًادرحم ةاضلاذافه ركذ.

 تارايتعالا هيلعع رفت.نا ريغنمهقالطا ىلع ربخلاءانب هحو ىلاءاعالارك 0

 لوق ( وحن ) ربخلا ناشل ( ًايظ#ت )اما لوصوملانع زخغا ءان.لاق لب ىاكتشلا هلعف

 لك ةماعدنم ْنعاىا ( لوط ١ وع هع اعداتيب هانل ىنب ءاعسلاك مم ىذلانا ) قدز ةزقلا )

 ةراشا تبملا اذبهىفو دحملاو ف ةرشلا تيبوا ةنفكلا تدلابدازاو اهنملوطاو تيب.

 ىلعاماو ىناثلا هبحوتلا ىلع اذه عيفرلل ءانيلا نم هيلعدر بام سذج ىلإ صضاللا لوا

 الكىعو ديل أدنسا ام ىلا ت ديلا ءانن دانسا ىلع ةلماح ةلعءاعسلا كرس رك ذناريخالا هنح 3

 ( اققحتوا) 00 2 هاش ىلع ءانيريللا ناش م ةعبرذدشف نييجوتلا

 هلوة ( لوغاهدو تلاغ دنجلا ةفوكب ةرحاهم اتي تبرض ىتلانا وحن ) ريخلا ناثا

 كلذ ىفابسف دنيا ماقل دنلاىلا تفضااعاو ةر روهشملا ةدلءلاىه ةف ةوكلا ولاخ 3 ةرجاه

 مع ريدتفأدتبملا لع ءانبلامدعربملا لمتصالذا حاضيالاو ف شكلا لبق نم ا :

 ةناهالاو مظعتلاك ةقيطالا

 ريغو اطخلا ىلع هسننلاو

 ةلمسو ةلصل ا دافماعاو كلذ

 هارملاناك نا ذئنن هيلا
 كلت ريما ءاش هحوب

 كلتهلعج نوكي تارايتعالا
 دافمو اعرف تارابتعالا
 ذاعيحس ريغ الصا ةلصاا
 ناو كلذ نم سكملاب سهالا
 دافم كلذ دارملان وكب مزتلا

 كلتنوكو اهدحو ةلصاا

 ليبق نم تارابتعالا
 ءاعالا دق نوكي عورفلا

 ةلصلا ذا هعقوم عقاو ريع

 ربعي فيكفاعتعب ةروك ل
 بسنالا لباجلا ءاع الابابنع
 هخورك ذوا لاش ناذئنمح

 نوكي اضياو ربخلا ءاش

 هيب ىذلا هلوقب فصولا
 ءانبلادبقت هنع ىنغتسم هلع

 عومجملا كلذ ةازملاناكتاو

 تازايتعالاوةلصلادافنىا
 ةلصلا دافم 0 نوكياعم'

 نالوالانيلاثملا قم هدحو'

 لعج رك ذاذكو مت ريغ
 ع ورفلا نه تارابتعالا:
 ءانبلا ىنعم نوكي دئنحذا

 ةخاحالف أدتملا لعرل اءان
 اماوهيلع هش ىذلاهلوقىلا

 نوكل قباسلا هجولا ىلع
 : ىلع لكلا ءان ءانملاب دارملا

 دئنيح ريا فيصوتق ءزجلا |
 < قيقا بسلا الثم و



 حاتفملاىفةهاسلاةياكللا7

 هناالاىدع ةياكح مم نم

 اهنوكل اهنع اهلصف امتا
 دع.ةدح ىلع الاثم

 هحرشوهوءربونت ىف هركذ
 ىعسملا هذاتسا .ناوندل

 ةريحدارملاْناِدْنْزلا طقس

 مالسلاهيلعمدآة قلخ ىف سانلا

 بارتلاوه ىذلا داخل نم
 ءالعلاوناىعاشلاب دارملاو

 ديزلا طقس. حاص ىرعملا
 ةلطش ءدلط الكل
 طقةسلا رب وم بحاص زيربت

 هدهنا  كدلع حالو

 ةياردلاضراعيال ةياورلا
 قمم باتكلافةروكذملا

 'نكيف دعب امىلا ًارظتنم امه بطاخلا نوكف لؤصوملا نع رينا نه ( هبلع دريسامل ) ايطواقوش اممم لكىفنا ىنتمالو ليوطت اهيفرقتلا ةلصعم مايبا هيفىذلا لوصوملا ركذ
 بعتالب قاسنملا نم عا كءطلادعب لوصخلانا نم معامل نكك دشا ةدورودنع هنهذو

 | مالسلاهلعمدآ هدارالبق#داج نم ثدوعسم ناوبح #هنفةيزيلا تراحىذلاو##هلوقك

 | دلوتن ىذلا رأفلاوا شنققوا مالسلادبلع ىسوم ناصتوا مالا هيلع حلاَص ةقانوا
 | تلا نال ىناعسلا داعملا هيدارملا نا قحللاو ءاملا نالَغ دنع رصم دالبف نيطلا نم

 | #سانلاماتخاو هل آلامانأب «وهو هلبقام ليلدبو ايفنح اهقق اهب ىثرب ةديصقنم
 | ربخلا ىلا بطاخملا قبوشت ةيربلا تراح هلوقفنا قالو 4 ةيداهو لالضىلا عاذف
 | (ريخللا ءان ) تا رملا هوحونم ( سداسلا ) درو اذا هناكمدنم دخأي ثيح
 أ هجو ىلا كلذب ىوت ناوا ىاكسلا لاق لوصوملا ىلع ىا ( هيلع ) لوصوملا نع
 | ةعيرذ لمخيم اعر ةفيطل تارابتعا اذه ىلع ع رفتيو لاق مث هيلع همت ىذلا ريخلا ءانب

 | يللا ءانب هجوب دارا لاقنم مهم هريسفتيف حارشلا فاتخاو *# يظعتلاب ضيرعتاىلا
 | دج وسلا اذ هحولانأب كلذدرو الا سفن ىف ى هبلادنسملا ىلا ريياباستنا ةلع
 أ ناوتيرضىنلاناو ةءامسلا كعم ىذلانا #هلوقك ءاعالا ىلع ةعرفتملاةلثمالاضءب ىف

 ظ ريخلا قيرطب هجولارسف نم مهنمو # هرادف ةشحولا ىذلاناو مهنورت نيذلا

 | ىتأتنا ىنمملاف هزرطو هقيرط ىلعىا كلع هجوىلع لمعلا اذه تلع كلوقك هتهجو
 | سنجو , قيرط ىأ نم هيلع ربللا ءانينا ىلا ةراشالل .ةلصلا عم لوصوملاب
 | مالكلا ةحنافش ىتأت نا هلصاحو كلد ريغ ىلا مذلاو حدملاو باقعلاو باوثلا نم

 | هنالف الوااما# كلذ درو عيدبلا لع .داص رالاك هتغاخ ىلع نطفلا هبن هجو ىلع
 | هؤانبال هسفنربط اوه ةفلت سانجاو قرط هاىذلازال ءانبلا ظفل كاردتسا ىضتقا

 | ىناعملا رئاسو ةناهالاو مهظعتلا ىلا ةعيرذ نوكيال ىنعملا اذن ءاعالا نالف اناثاماو 6

 || ًادتملا لع ريخلا ءان ءانبلاب هدارم سلذأ دود درلا اذه لوقا ءاع : الا ىلع ةعرفتملا

 || ىنبمتيبلا لاقباك ءازجالاوو لكتلانيب ءانبلا لامعتسا مصيمنا ىلعءانب هناَرج ا ىلع هاني لب

 | ىلا مالا لوانم ةراشالا هقبرطملا ءاعالابداراو اهلع ل قشمىا راحالاو تانبللا ىلع
 ظ فاضحملا ءانبلاب ىاكسلا داع نوكياذه ىلعف هضراوعو هتروص ىلا إلربخلا ءازجا سنج

 | فئكللاله.هفصواعاو 6# لوالا ىنملا هيلع هنت ىذلا هلوقبو قاثلا ىنمملا ريخلا ىلا
 || طقن فشكلادني نم مهني نوكياعا ةروك ذملا ةراشالانا ىلا ةراشالل لب طقفحاضيالاو
 | اذه كرتولذاالصا ءانبلا ظفل نع ءانغتساالهنا اذهنمرهظف حاضيالابحاص هكرئاذلو
 ]| ىنممنامثكلذريغو بانطالاوديك أتلاكضراوعلا ثيحنم ربخلا قرط مهوتاعرلدبقلا



 نؤرضاحلا فرعل ثيح الوصوم هداربإب اذا ريغْنع 0 3 كن

 تاحج رملانم (عاراز سف اول ةلضلا باسستنا :هجو ىلع نوفرعيالو.همعسأب
 هيلا ديلا نسما توس : ىا ريخللاما ريرقتا ةدايزىلا دصقلاىا ( ريرقتلا هدانا ظ

 ظ : و ا 0 لع واسم ن6 طق هبلا ل لوا 0 0 .ٍ

 هراتخاام اذه اجد راع و نش انيح هلاج ا 0 و اجي ىف 3 5 ٠

 هتعازن ىلع لدي هيلع ان ردق لاك عمابنم ةعانتما نالدوصقملا ريرقت ةدإ زاوا ملا 0
 نيهجول الكل لمتسف ى اكسلا ظفلاماو حاضيالا بحاصر اتم اذهو ًادجهإيذ ةراهطو

 هلا دنسملا ررقتت ىمم-للا ةيضوص+ ىلع فاصوالا ماهضنايذاهنلادنملاريرقت ةن ةدايزلوا .
 ب و هلع و كارتشالا زوحتذا لوصدوملا ةي آلا ىف راتخا ليقو ريرقت ه) ةدايز

 انديز وحن ةفاضالاب مفدي كارتشالا نا هيفو لوصوملا فال زيزعلا ةأرساف 1

 فرعتب زيزءلا ةأرما ةفاضا اضياو ةيلوصوملا نيم الف رجاتلا ديزوحت ةيفوسولاوا ا

 مال عرصتلانع لودعلانا ٍلعا مث # هتمعسام هجولاف سنجلا لمتحألف دهعلاب ١:

 ”لوق باللا ادهفطل ًأنمو نفلك ىف 4ىرخب ةغالبلا نم بابوهلب هيلادتسملابالودتسملاب

 مارغلاوكشي تف تلاق# نها رأ ىذلا اذهاه رصقىف#ةسااجح اهعمبرتلا تلاتد#ىعاشلا |
 رارقالادعب ركتا لجرل لاقدنا عرش نع كح اماهنمو 6# نأ تلاق نت لاق نم تلاق# قشاع | ٌْ
 اهمو# ركنملا ىلا ةقاملا ةيسذب . عرصتلا نع لذع كتلاخ تخانا كيلع دهش هدنع ا

 لاقف اهعحاخ ةفوكآا لهانم 2211 1 ران ىدع نا ًاضيا هنع تام, ْ

 لاق قيحح#دبعب لاق ماشلا لها ن مؤ سعا ىنالق طئاخلا نيبو كنيب لاق تنام .ىدغ 3

 امالع تدلو اممالاق نينبلاو ءافرلابلاق هذه تحوز لاق مدقمريخ لاق قارغلا تفدق 1

 تنكدق لاق هلهأب قحا ءرملالاق ىرادىلا اهلقنانا تدرالاق سرافلا كنيبل لاق | 1

 ا 0-6 لاق تنضقلاق انني ضقالاق كلما .طرسشلالاق ل اهركو اهل تطرتش | |

 هيلع ءاضقلانم مصاخلا ىلع عرصتلاب ههجاوب الثل كيلع ظفل نعلدع كمانبا ىلع |
 ةدايزب ناو ة هوبح تاتكىف 3. ةياكملا ءده ىريمدلا نئدلا لاكرك د حاتفملا ىف | اذك |

 ترضق نم كبف 7 كاع اقدرؤأ كتلاغ 00 ةداهشب 2 ةداهشي هوقو 0 ْ

 لأ ع اعلا | قغا ١
 هب دارا لئاسلا نكمل

 عاقسال لاب غارف كلله

 الع ع رت باح افاترصق
 نيبو كنيب لاقف ةظاع

 ن.داج نيبانا ىا طئالا

 هدعاس ال لاهح الا اذهل تا

 لقنلا امأ لقعلاو لقتلا
 ةاقثلا لودعلا نالف

 نااورك ذ نيخروملانم
 اولاق مث احا م ناكاحيرش

 هده ميرش حم نمو
 اهمامن اهورك ذو ةصقلا

 باوملا نوكي دْئن
 انفعال اهسارح روت دملا

 احيرش نالف .لقملااماو
 هرصع ءالعلا لعانم ناك
 ةروك دملاهبقانمد.دهشياك

 تارضاحلاو عراونلابتكف

 * هللا ل صهلوقنعلفغيالوهو

 ئخاقلا ىضشال ولع

 تلق. ناف نابضع وهو

 ىضاقلل عونمم اضيا حازملا
 هحرخا اذا كلذ تلق

 انلؤدرتكي ناي ةعافسل ادح ىلا
 نوكيالف كلذك نكي مل اذا

 لقناك ةنسوهلب امومذم
 سو هيلعمللا للص هريس ىف
 رعاتلاوانايحاحزع ناكدنا

0 
 دع دلبلا انهه 5 و 0 دو ءاع دان ا

 (4) (ناصإ» * نركب ةدانزلا هر 2 دع نآوبللا رج قاموحت عمير ىذا املا 2 "0



 مظعناناجحمتسالا هو /
 ىعسملا ىلا عجري ناشلا

 قيرطبولو عرصتلاىف انف
 ناستسالا فالح ةيلوصوملا
 عفديف مسالا ىلا عجار هناف

 «داو
 | تيأراذاو اروثنماؤلؤل مهتبسح مهنيأراذا ىلامتدلوقك لاحلانيسحن ميمعتلاب دصقدقدنا
 (هوحول ) فراعملا رئاس ىلع مج رتب ىا (لوصوملا) راتح )ور اريبك اكلمو اهعن تيرم

|] 

 : ادنسم ناك ءاوس. لوضوملاب هنع ريعي ضع نم ىا (هنم رعيال ناز اهتم (لوالا) ةكس

 ظ ىا(امعوأ) عماسلا ىا فلاب (بطاخملاوا) ملكتملا نا رسكلاب (بطاخملا) ادنسموا هيلا

 ضخمشلا كلذ ىلا باستنالا ةمولعملا ةبسنلاىا روكذملا(كلذ ريغ)اعم بطاخنلاو ملكتملا

 | كمم ناكىذلا وحن ةروكذملا ةبسنلا ريغصخكا ىلع لدءامالو صخشلا لعيال ثيح

 | هناش مخفتاما باسننالا ةمولءملاةلجاءذهيدبلا ةراشالا ىف ةشئافلاف لضاف لجر سما

 | ةبسنلا باستلا ريغامولعم نكي ملاذا هيلا دنملانازعا و# ةإّل ا كلتسسح ىلع هريقحتو ا

 | ةعوضوم تالوصوملانا تفرعدقو ىلكةحوب لبهصوصامولعم نكمل هيلا ةمولعملا
 | نكيمل اضياو نيفرطلا ةصوصخ الا تسيل ةيسنلا ةيصوصخو ةصوصخملا ةبسنلاءازاب

 | باتالا ةمولعم ةفص ةءقاولا ةللا ذاقرف ةفصةعقاولاوةلص ةعقاولاةلا ناب ٌدئنمح
 | ىلاةراشا لوصوملا نا اذه نم رهظف ةركتالالا ةفص عقنال اذهلو نيعم ريغ ىلا اضيا

 ا

 ظ
 ظ

 ظ
 ا

 أ نيغ ليزتتل كلذ ناك نيدملاريغف لمعتسا ناو هص# نيممىلا باستنالا ةمولعمةلج
 .فذصملا لوفغلو ميلس قوذهأ نمنع نحال ةماطخ تارايتعال مولعملا ةأزنم 6

 عجرت دنع مهتارابع ىف عقواماماو صامابلك لوصوملا موهفم لعج ةقيقدلا هذه ن
 ةيمولعم مدع هأنعم سدلؤف ءاوس م ولم سعأ هنم كا نوكيال ن .ا لم فراعملارئاس علو 3

 | ىوس فيرعتلا قرط نه قب ىف عب ةعول هم مدع ةمعشب ذا هيلا بودسنم ا سحقلا :

 1 | ةيمولعم مدعنم مزايالو كلذ ديغو رخآ ' ىثىلا هكامإو هلك فرسإألب 51 1 ةلصلا

 أ قوس ا سعا ملكتملل نكي مل ام مدس ءاقأ ىلع هيلا ةلطا باستا 55

 | ناكءاوساها وس مولعم سحا ملكتملل نكي ملاماجتلاثو اذ اهنا وبطاخملا الت ةلصلا
 | مولعم ساامهنم دحاول نكيملام اهسماخو اذه سكع اهءعبارو الوا اضيا بطاخملل
 1 1 لجر انعم ناك ىذلا ىناثلا لاثمو «هق عاال سمأ كحعم نأ ىذلالوألا لاثم ءاهاوس

 دالب فنيذلا عبارلا لاثمو همهقرعاالقرمشلاذالبىف نيذلا ثلاثلا لاثموءفىعاذ ملاع

 أ نم (ىاثلا) تف رعاك ر هاظلا ىصتقم فالخ لع ع نسا عبارلاو ىنآثلا نقلا

 | هيمأشترام هنوكلوا ةمومذملا ءامسالانم هنوكل مسالاب (عرصتلا ناحسا) تاعجرملا
 انك 0 دعس 0 وقتوا انك ةلاطنح ل وقتالو 0 كمم ناك ىذلا لوقتاك

 نم اد ةيلوضولا ةلعال فذحلا ةلع نوكينا لص كلذ نالاداج نوهتسم || وم هناكم لوصوملا رك د

 ( تاحجرلا )



»( 
 ' تيلاىوبالىا سدسلا امنم دحاو لكل هيوبالو ىلاعت هلوقىفاك ةيظفل تناكءاوس |
 دارملاو برهدقو مرا هقيفرل دايصلا لوقىفاكةبونعموا قايسلاو قابسلا ةلالد

 بئانلا ريل ةحجرملا ةلعلا نا عاو "مهوت اكاهلباقنامال ةيلفلا معيأم لاوحالاب ١
 ةيبغلاريعضب هنعربعي مل ارشاح نكي ملاذا هنال غماسلا نهذىف روضحلا لوالا#ناسما

 ىلاةراشالا دصقىاثلاو م باب ريم و ناشلا ريمض ىفاك رهاظلا ىذتقم فالخ ىلعالا ا ١

 هنع ربع ملرضاحوه ثيدح نمدهيلا ةراشالا دصةقبملو ارضاحناكاذا هنال رضاخلا كلذ '

 هاضف ىلا ةراشالا دصق ثدح لماك لضاف: كءاح د قفدز وكءاج ناكل وقكاضياة غلا ريم ١

 فالخ ىلع ءارجا ريمضلا كرتيدق نيروك ذملا نيالا دوجو عم ممنهسفت هيلاالهلاكو ا

 كل:نم ( ىناثلا ) وه ناكم ماللاب لجرلا لاقف لحر ىنءاح كلوقك رهاظلا ىضتقم |
 لوقك ملكتملا سفن نع ريبعتلاو ةياكدلسا ماقم ماقملا ناك اذا ( ملكتملا ةياكح ) هوجولا |
 ثلاثلا) هروسق ثيلؤماحآ ماغرض #هرديحىنا تعض ىزلاانا #ههحتوهتلا مركىلع

 باطخلابريرعتلاماقم ماقملا ناكاذاهلاثما نيب نمدنلا مالكلا هيحوتب ( بطاخْلا صيصخت ||
 6 لئقلزلازو فسخ نم ضرالا كسسعاو اهل زنم مايالا لزنت ئذااَكتا ة#هلوق ىاكا

 هنألوقأ حا حاتفملا بحاصب ىدتقا هناالا وحملاوا ةغللا لها ةفظو ثحاملا هذه وخننا ؛

 قاسالها لعاو ىلاعت هللاءاش نا ةراشالا مسا كدحامىف هلضفتسو قاعملا لع ةفيظونم

 هلو هعفد ىلا راشا باطحخلا نود ملكتلا و ةبيغلا ىف نكم ددعتلا نا ماه والاىلا :

 اعضودعضول ( نيعم ) بطاخم ( عمنوكينا ) هعذو لصابسح ٠ (باطخلاقحو) |

 نيعملا ريغىلا هجوبو قحلا نع ىا (هنع لدعي دقو ) نيبطاخنا نم نيعم لكل اماع. ١
 هل ملص, نم لكل مشيف نيعمىلا دصقلا مدعب نكلا بطاخم لكىلا هل ( ايمعت ) 1

 ( هيلعو ) بطاخم نا بمن نم لكل هلومش دصقب نأب ال لاققحالا ليبس ىلع لع |

 اوجكات كرير دا رت ولد) نامه رارت ( كيج ميجا اذه ىلعو أ |
 ىا ( هناك ) بطاخلاوه ىذلا ىرت لعاف ركذ مث( مرد ميس

 اهؤافخ عنتع ةبثيم هغولبل ىا (هحوضول) نيمرجنا لاحةعاظف ىنعا ىرت لوعفم ناك ١
 كلذو ءار نود ءار ةيؤر صتخالف (ةيؤرلا هنم ىنأشينم لكدم بطانخي نا قمتسا)

 واب اوحو ةيؤرلا هنم رمست. نم لكذع ىحال سيتم ىلا مهلا ةعاظف غولب ىلا ةراشا

 ىلاعت هللا نم فرتملا نوكل انههذا لامعتساو ايظع عا تيأرل ىا فوذخم ةيآلاىف

 نوكيالاذه لعف ىعلاولو سودهيلع هللا لص اد#بطاخلا نوكنأ لمتحيو هباعوطقم

 رانلا ىلع اوفقوذاىرتولو وحننم نآرقلا ىف ةريثك ةيآآلا هذه لاثماوديف نحتامم آلا

 ' لعاومهبر دنع نوفوقوم نومرجنأ ذا ىرتولو وحنو مييلعأ اوفقوذا يا
 ا

 ىزاريشلاةمالع مهوتملا ١

 هلم ٠ حاتفملا حرش ىف
 هدلل فنصملا نع هلقن 9

 ىف ىنام ركلا نيدلا لاك
 ع باتكلل هحرش

 لبهتغيص باطخلاب دربملا/
 ةبطاخلا ىنعا ىوغالا ىنعملا
 ولذا عم ةلكدروأ كلذلف
 ماللا لمعتسال ةفصلادارا

 قحرصىا عضولا ربدقت

 اعوضوم نوكينا باطخلا

 ىف رسلا وه اذهو نيعمل
 مب. لمأتف عم ةلك رايتخا



 نوكي نا امإ لمعلا لبق 9

 لوالاالوامذواحدع أر عشم

 نوكينااما ىاثلاو بقللا

 ماونباو بألثع اردصم :

 ىناثلا ةشكلا لوالا الوا

 دج مسالا

 ىنكنئملا مسن ضعب ىفو 5
 هجودهلو باقلالا ضعب
 دم ههجو الو اضيإ

 ىلا :ةراشالا ةلثما نمو /

 قمم ىبانع 6 روكذملا
 تماقو #4 ىلعلا دب تلاط

 وغداهاك دتشاو نب دلا ةانق

 ىحاوتلا ىأ نم رحلاوه

 ملاوفورعملا هتيلفو# هتينا
 مم  هلحاس
 رضصح نم حارششلا نمو ء
 اظفل روك ذملاىف روك ذملا

 روك دملا كح ىفام لعجو
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 جيدبنج عر ىعمالا ىسالا ةتافضو ىنسحلا هلاعسا .رارساىلع نيفقاولاو ىمسملا ىلا
 هءابحاو هتب رذو هباحتاو هلآ ىلعو سو هيلعدللا لص ىتتجلا هيبنلا هيبناو قطصملا دهم

 مسالا ناكاذا دنسملاوا هيلادنسملا ميظعتىا ( مظعتلا ) اعلا تاعج سم نم ( ىناثلا )

 ناكاذا ىمملا ةناها ىا ( ةناهإلا ) اهنم ( ثلاثلا ) مظعتلا ماقم ماقملاو كلذل اخلاص
 نيتدومحلا ( ىنكلاو بابقلالاضءبىف .).4 اهيسضتقب ماقملاو اهل املاص مسالا

 . ردصو مالسالا رخفو ةمث الا سعثو رخافملاىباوىلاعملا ىبأو لضفلا ىب اك لوالا ىف

 | نركوةطبو ةفقو لهجوباو رشلاىبأو لوضفلا ىباك ىناثلا ىف نيتمومذملاوا لضافالا
 ىدن تبن ىلاعت هلوق ىفاك اهل احاص مسالا ناك اذا ةيانكلا ماقم نيليبقلا نيده نمو

 !١ ادوحح ناكناكلذ. نولءافتبو لصالا ىنعملا مالعالا ف نوربتعي منال كلذو بهل ىبا

 ظحولو هب ىعسملا ىلع روكذملا لاثما ف بهلوبا قلطأف هفالخ ناكنا نوريطتبو
 ؛  مثهج بلوه ىذلا قيقحلا بهللا هب ديراو بهللا ةسبالم ىنعا ىلصالا هانغم هعم

 ةظحالم نوددبف ةيانكلا رابتغا نككو ايمنهج هنوك ىنعا هموزام كلذب درا مث
 1| ةلالد هب ىمسملا راهتشا رابتعاب انج هنوك ىلعالاد مسالااذهلمحينأب ىلصالا ىنعملا
 !١ هفصوولا لاقتلالا هيدصقو هاعسم ىلع مسالا كلذ قلطا اذاذ داوج هنأىلع متاح

 | قيقللا ىنعملا ذا ازا انهه سيلو ببللا .ةسبالم ةظحالمالب ةيانك راص روبشملا

 | ةراعتسا ناكر خآآ صخش ىلع مسالا كلذ قلطا اذا اماو انطق داسع ىعسملا ىنعا
 || هنالالصاةيانك نوكيال الهاج هنوك ىلإ تدصقو لهجوبا تلقاذا كنامث اذهاعطق

 || ةظحالمريغنم رانلا ةسبالم ىنعم ه. تدراو ٍبهلابا تقلطا اذااك ىلصالا هانغم

 11 ْ (ذاذاتسالا ) علا تاج سم نم( عبارلا )نيققحا ءالضفلاضعب هدافااماذهايفهج هنوك
 مسالاب( كربتلا ) اهنم ( نيماخلا ) ءانعم سعدقو اعم امهلوا عماسللوا ملكتملل هركذي
 تاحج مانههنأ ٍرعاو ةعاضبأ ةأتعم صضصدقو ءاملوالاوءاسالا ءاعسأ و دراوعس هعساك غلا

 |١١ ةححرملا للعلل ةلثما ةدعركذ ضرغلا ذارك ذ اع فنصملا فتك | امناو اهوركذ رخأ
 | عاا اهم ددعيف رصعتتال اهنال عبطلا ةوقو قوذلا ةنوعع اهنقاوب جرختسم ىتح
 ١ امو اهبف حافسوا كافس وحن ةءاسملافوا رادلاىف ديعسو ادعس وحن ةرسسملاف بطاخنا
 ( رمذملا ) راتخي ( و )كلذريغو هصخيىذلاهمسابالا هدنعنيعتسالدنأب هتوابغىلع هيبنتلا
 بطاخم او لكتملاو يئاغلا ىنعادعاونانم لكلةثالث (هوجول) فراعملا رئاس ىلع مج رتب ىا
 ١ .اظفل ( روك دم ىلا ةراشالا) دصق (لوالا ( فراعملا ةيش ىلع هعدقت هحوصدقو

 |١ لدعلاىا ىوقتلل برقاوه اولدعا ىلاعت هلوقك ىنمموا عرسي وهو ديزءاج كلوقك
 ||| لاوحالا نئارقل روكذملا كح ىف ىا ( همكح ىفوا ) اول دعا نمضىف ىنعم روكذملا

 قالا تنم لقال روت بنر ل[ اهو الا ؟ةنيولنما
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 هلعحيو نيبرقملا هدابع ضب ىلاعت هللا فرسشينا زوحنال مل نكل كاذانلس ماعلا عضولا |
 اذهدهنك ةفرعم نكك ملناو اعلا هل عضوبام ردق ةسدقملاةصوصخلا ةقيقحلا كلتباملاع َ

 مهللا لاكش الف ىلاعت هللاوه عضاولا ناكاذااما قل اوه عضاولا ْن ردق ىلعدلك

 مالعالا نم دوصقملاوه ىذلا بطاخلا نهذ ىف هنبعب هراضحا ىف .مالكلا لان نا الا
 تاذهيفكرتشيالث رح هريغنعزاتع هجو ىلعىاهنيعب هاضحا ىفةلاهتساإل لاق نا نككي ها
 ةيلعلا ةحص ديف .ةروكذملا ةلدالا ناىلع ريغال .ردقلا اذهمالعالانمدوصقملاو الصا |
 اهئازاب عوضوم مسالا أب ةراشالاو هتقيقح روصتالا اهتوبتل قيرطالذا اهتوبثال ||
 كلذو هادع اع زاتع ثمحب توصى عانتماال لاش نأ نكعو تفىعامل عنتمت كلذو | 1

 ىنمم نيوصتب هرك ذاعف :ليوأتتلا زاوخلف قاثلا ىلغاماو + ةيلعلا ثوثىف ىنكي ردا |

 ميسالاهبرهتشاام رابتعاب لامكلا تافصوةيهولالا ىنعموا هقاقتشا لصا رابتعاب ةيدوبعملا |
 رابتعاب وا ضرالاو تاوعسلاىف ةيهولالابوأ ةيدوبعملاب فورعملا وهو مالكلا ريدقتف
 دنع ررقتام رابتعاب وا ةيهولالاب .درفتلاو ديحوتلا نم ىرصخلا بيكرتلا هيلع .لديام

 قاقتشالاماكجا نايرح نالفكثلاثلا ىلعاماو 6# ةصاخديلع مسالا ادهقمل وقم نم لكلا ِ

 ىلا مخ“ دوجحو نم مزايالو هبحومال قاقتشالا لل هلال هدوحو مزلتسيال هب هنف َ

 تصون سلو ولعلا ىنعم نم هقاقتشا رابتعا ناكما عم لعىلع طظفل نا ىربالا هده

 تفىاذاوةيعسالالاح ةيلعلل فانم ريغف ةمفصولالاح كلذك هراشعا اماو ةيلعأ | لاج 1
 ددرتو فقوت ريع نم ةيلثلا قيرطبال ةقيقح ةح الع هنوكب كح كاملف ليصفتلا اذه 1

 تارامالانم هورك ذامنا ىلع ةطساولاب لقاالذا ةيلعلا تنمعت ةيفصولا تلطبامل هنال

 عروت نم مك بهادم هللاةظفل قاقتشا فن ,ارعا مث #9 ةضراعملا نعملاس | الع هنوكل ثالثا

 بكترانم مهمو ا قيرظلا وهو هقاقتثا هوحو نع صحفلاو هذخأم نايبنع
 ريحت اذا هلا مهنا لبق ثيح مكحالا بهذملا وه اذهو كلانه ءارآلا تيعشت و كلذ :

 اذا هلونموا هيلا نكس اذاوا هيلع دقعاو هلا عجر اذاوأ تبثو ماد اذاوأ شهد و :

 ءالنم وا عفترا ىنمعوأ دبع ىنمع ماللا حفب هلازموا ألو غرف اذاوأ ثرل ريحن 0
 هو هوجولانم دخا بهاذملا هذه لك ىلعو راتتسا ىنععوا بوح قمع

 ةصخشملا تاذلا ىلعىا قحلاب دوسعملا تاذلا ىلع ماللاب افرغم اذكه بلغ مث هلل هنلاذظفل
 4 دخلا اع ربتعا لبق ليادح سنخلا م ةيلاغلا مااعالا نم ردابتملا هبال

 ىلا ارظن ةيلاغلا مالعالا نم هللاةظفلنا تبثف .مالعالانم ةقيقخ هن :وكلال ماكحالا
 ةغلالىلاعت هريغ ىلع هقالطا. عجب الذا ةزمهلا قدح دعب هيلا ع و هلالا ىنعا هلصا |!

 . اب طيحال ماقملا اذه قيقحم ماهو وع نا نم ربظا اذهف اعرشال و رهاظ كلذو . 2

 _ مسالانم نياصا دلانم 3 او هللاانلمج مد اننا مكشااا اهزارسا ل الرع لا رويل 1



 هبالف لوالاضرتعالااما +

 فراعملا رئاس لع قدصي

 تاركتلاو سانح الاءامساو
 نازداو عضوبراضحالا

 نال قانثلا: نضارتعالا
 ةيلعقدصي ةكرتشملامالعالا

 دحأَوو عضوب راضحالا

 مدعو كارتشالا دجو ناو
 رخآ عاشوأب راضحالا

 مالعالا لوخدنا قحنالو

 ىلوا فيرعتلا ف ةكرتشملا
 اهلغقَدَصِوآهجورَخ نم
 هغ رعتا قدص بج ملا
 كارتشالا ضو ىعام واهيلغ

 ماي ىتح ةركن 'اهلعجالف
 هوب اهلي لئايتؤرك
5 
 هنيعي صحتلا رضح امال 5

 | ناو هدهو هصخ قيرطب

 نم كارتشالا اهل ضرع

 قّدص ىفرضيال هنكل ضراع

 مكحىف راصناو فيرعتلا
 دهعلاك ضراعل تاركتلا

 ده تفرع اك ىنهذلا

 ةقيقط|هثكروصت |

.4 : 
 ءانعم نوكي ءانرستفام ىلعاماو اهخورخ مازتلاب بيجاو ةكرتنشملا مالعالا جورخ
 ناروكذملا نانضارتعالا دربالف اقلطمالدحاو عضوب ىا صاخأ قيرطب ةراضحا

 راضحالاب سانجالا ءاعاو تاركنملانعاما دونقب هادعاع زاتع اعلا نالعاو 5 اسأر |

 '”ةيئاثلاةزملاف ضخما ىلع ةلادلا فراعملا نعو .ةسنحن اهنف راضخالا ذا ةصخشب

 ءادتناهللغ ةلادإ[ف راعملانعو ءادتءالادنقي لوصوملاو بئاتلاريعخو ىجراخلا دهغلاك

 ةصخم :قيزطب راضحالا كلذ نوكب كلذ ديغو لودوملاو بطاخملاو رلكتملا ريضملاك
 انحاوعضؤب اهني صاخثالا اهراتضحا ىلع ءانبةكرتشملا مالعالاميرعتلاف لخدف |

 اذاف اهيلع ةيلعلا قالطا نع هج رخال نيعضولا بسحب كارتشالانه:هل ضرعيامو 5 |
 ”ءفتضملا رك ذ اعاو اعماح نوكي. ىتح اهيلع هفيرعت قدص ىغتي ملا اهيلع. قلطا ظ

 ةيلعلا ماقم قيقحن درجت سيلو تفنزع اك زارتخالا ىف هنمدسالامم هنوكآ لوالا ديقلا |
 ةراشأ هركذ ول هنا الا ..ثلاثل اب اهنع ءانغتس الل ىناثلا ديقلا . كرت. مه تاك |
 هاه لوا نال كلذ و .نسحا ناك قكاكسلا هلعفاك فيرعتلا تت ارم ىلا |

 قالطا مصياممث هيلع ةلالدلا مدقت ةطاسوب نوكي ىذلا ىصخمللا مث سنجلا فيرعتلا

 عملك رخآآ عضوبالا هريغ ىلع قالطالا عضنالام مث دحاو عضوب هريغىلع مسالا

 ميج ىتاعمل عمجبم ىلاعت هناذإرع هتلاظفل ناف ( اونمآ نيذلا ىلو هللا وحن ) هلاثمو

 ءارالاو تبعشت تهادملانارعا # عي ملامواهنض لعام ةشرمتلا هناعناو ةلماكلا ةفاصوا
 ءامتهالاو ةيانعلا نانع تفرصف ةغيطالا ةملكلاو ةشرشلا ةظفللا هذهةيلع تقرفت
 الهه ةبسانملا تناكناو اهقبقحتو اهلمصفتل ضرعتلا ىلا مالعلا كلملا هتلانوعب
 ريغىلع #ةباص ىرخي عمدلا اذه ناكناو ءرعش« ةليلك اهك أردا نع رظنلاوةلملق
 هعوعسو هبستكم نم هدنع يضحام رصاقلا لقعلا در وأف #«عيضم عمد وهف ىدعس

 لاقنمربنف مسالا اذه ةيلعفاوفلتخا ءالعلانا طعاذ #هعومد بكس لعملادهج ل يقام ىلع
 فصودنا ىلوالا ةقرفلال يلد ©ةبلاغلا مالعالانمدنا لاق نه مهمو ةلاصأ ةقيقح عدنا

 مل افصو ناكول هنالو اذه وهو هنافص هلع ىرحي مسأن م دنال هنالو هن فضواالو

 ةرفلا ليلدو # ةكرشلا عنعالهناذ نج-رلاالا هلاال لثم اديحوت هكلاالاهلاال لوقنكي |

 اوشبلل لوقعم ريغ هريغؤا قيقح رخآ سا رابتعا البوه ثيح نم ىلاعت هتاذنا ةيناثلا
 هلوقرعاظ دافا ال صوصخلأ هناذ درخم ىلع لدول هنالو ظفلب ةيلع لدينا نكعالق
 ظ اكراشم نيظفللادحا نوكوع قاقتشالا ىنعمنالو ارت ىنعم تاوعسلا ىف هللأوهو ىلأعت

 | ىلعو لوقن مث # ةروكذملالوصالا نيبو هنن لصاخوهو ٍبكذلاو ىتعملاو رخآلا
 ىلع فقؤتي علا عضوناشنال انالف لوالا ىلعاما: تادازتا ةيناثلا ةقرفلا ةلدآ نملك

 قاكهصوصخل مسالا عضوبو ههوخو نم هحوب :تاذنلالقعت راو

| 
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 5 «هدو#

 ىلع اهيفرطو ةبسنلا كلت روصت نك من صاخ لوصوملا هل عوضوملان انه سعامل
 روصت ٌنيبامقرف نكل هفصو موع ىلع ءانب لوصوملا عضو روصتدنع ةيلكلا هجوا
 قرفال هنا اك قرف ريغنم اعم عماسلا ىلاو هسفن ىلا رظنلاب لامعتسالا دنع عضولا

 قلعت ام 'ىبعسو عضولا روصت دنعىلك هج. للع هل عضوا وصال اممثنلو هني.
 فراعملا ميسقت نع فنصملا غرفاملو##ل ومأم لكل رسيملاهللاولوصوملا ثبحب ىف ثححلا اذهب

 ىفنا لعاو #عضولاب ناجح ىلا ارظن ٍعلاب ايد أدبو اهنه لك تاحج سم ليضافتا 7
 اذه ىلع فرىعالاذ لولدملا ىف زاسالاراشعا اهدحاو## بهاذم ةثالث فراعملا بيبر

 اذه ىلع ف.ىعالاذعضولا رابتعا اهينانو ## اعضوو اسيخ هلولدم زامتمال ةراشالا م مسأ

 سكعلاب كل دف دحا ولا صخشثلا ريغ ىلععضولا بسحب : قلطيالذاإءلاوه

 ىا ضرعلاب ملا كارتشا وةنسللا ةراشالا نارتقا ةطبناوب قا رعلاب م
 ىلع ءانن رمذملا اذه ىلع ىفنعالاف لامعتسالا ىلا رظنلا اهئااثو 4 1 عضو ب

 ْن ودناكذا وبطاخملا اذكوالصاءابتشا هبلا قرطتنال تارمشملا نيب نم مكتمل ريض ريض

 فهاذملا هدهف هيلعديلاعضو ةلزاع هلعجمو ءرسش ظفل ىلا هماوضن الو يتقانر ادا

 راتوهو كلاثلا كاكاو نيفوكلاراتخم اذهو ىناثلا اهنم فنصملا راتخا ثالث كا

 رمضملا ركذ فنصملانا مث ايلوموهةهجولكلو لوالا ىلا نورُخآآ بهذو هن وبس
 تاما نمامهنال ةزاشالا مسا ىلع لوصوملا مدقنكلو قاثلا بهذملا ىف عامل ريلادعب

 ةراشالا 8 0 ١ 0 همدق ك0 قىعأ لوسدلا نإ اي هسا نيب

 2 فر ا ماسقالا دحاملا فاضملاوماللإب فرعلل 1

 فيصل انالعانادم تفىعاذاو ن ءارقلا فالح طوقا فرشىف وه ظفل نم ام أ ظ

 اكس ىلع حت دقي ىا ( علا راتحو ١ لاقت دوك هلا 11 ىلع فراعما رك ذ

 اههريغوا مأوا بأ هلواق ناكنا ةنكوا مذوأ حدم ىلع لدنا ابقل. ناكءأ وس د فراعل 1

 ةسهجل ىهو تاماقملا بسحن ا حجر ( هو>ول ( كاذالو اذه نكيرم نا امساو ْ

 (هنيعب) عماسلا نهذ ىف دنسملاوا هيلا دنسملا ملكتملا :راضحا ىا ( هراضحا لوالا ظ

 ىا صخمملاب صاخ عضوب ىا ( هصخب قيرطب ) ةصتخملا تافصلابال هصخشب ىأ
 عضولا ذا معلا عضو لاح وهاك عضولا اده بس هريغيف مسالا لايمعتسإ ريغ 0 |

 *دروف هب ص تملا م مالا هضم 00 طر دار رانم مهو ونيءم ىلا دد>اولا. عمضولا

 اضيا كا ةبلعلا ماقف قيقحتل اب بجاو دويقلا رابع ءنغتسالا هب

0 

 6 هوم

 00 . م ب

 ْ ةراشالا مسأنم

 | ضصتخمال ايلاف عضولا نوكل اهناف فراعملا رئاس فالخت صاخ. اا

 فنصملا راتخالاش دق

 ايلا فئاجنو ملا ميدقت

 فرعا هنوكل اما كلذ ىف

 صوصخلضعبلا ىأر وهاك

 اماو هلوه عضو امو هعضو
 5 ميقتا نم جراخ هبال

 هحرش ىف لاق ثيح ا/

 بسنالان عت تنا و حاتفمأل

 ةراشالا مسأ مد اقافنأ

 لش ذأ لوسوملا ىلع
 فرعا لوصوملا نأب دحا

 مزليالدنا قحيالو فراعملا
 ىلع ةراشالا مسا مدقت ىف
 فرخ هوك لوصولا
 قسعاهنوكى كي لب فراعملا
 . اهو رجول ملا ةسفلا
 . ىلا رظنلاب ةيفرعالا ربتعي
 عيمج ىلع هعدش ىف لكلا

 هيف مالكلا سيلو فراعملا

 لوصوملامىيدقتىف نكي هنا ىلع
 قرعا هنوكةراشالا مسا ىلع
 مسأ ناك ناو ماءالا يف

 مالعالا ىف فىعا ةراشالا
 لش



ْ 

 "نه" ىث ص خشتباهتيم واعم رع ع ع م رابتعال مولعملا ةازنملوهجما

 «ه
 صوّصٍخديلا راشم لك ىلع ةلالدل كلذوكاذواذهك ةراشالا مسا عضو عضاولا نال
 لوا ةيسح ةراشا كنم عقو ءاونس كدنع هروضح عم هأيا كتدارا هيلع ةلالّذلل ىنعمو
 سخن عماسلل ىأ ( هل ةمولعم ةبسن ىلا اماو ) معالاىنعملا اذه ىلعةراشالا قلطيدقو

 ذا ةيلقع انبه ةراشالاف (لوصوملا وهو ) ةسنلا كلت ( ةيربخ اما ) ماكملا داقتعا

 5| لوصوملا ةلص نوعضع بطال لع قبس بجواملو ةينهذلارومالا نكعال ةيسحلا

  قيقحتىف ديالفنهذلاىف ةدوجوملا ةيربللا بسنلانم ةيصوصخ لكن هعضو عضاولا
 'اهيلاةيلقلا ةراشالا نكع ىتح طاخلا نهذىف ةنتعم ةيربخ ةبسن دوحونم هلولدم

 باطللا لبق غوقولاةمولعم ريغ ةماشنالاو ةينلطلا ذاقيربخ اهنوكن يمت اضيا:اذهلو
 اقل راخأب ؟وعىلا ”ةزاغالا نوكينأب ةبفاضا لب. ةيربخ ةبسنلا نؤكي ( الوأ )
 ةيشددلا هدي اندنق اعاو ةر اشالاق نزخآآلا كلذ لخدن مل ثدح يعم : أوه

 "”ةيسنلا ىلع لادلا ظفللا ىا ( وهو ) اهف لخاد“دقلاناذ ةيدسقتلا ةبسنلا جارخال
 'ىهووا فاضملا وهو لاقولو ةفاضالا ىلع لشي ظفل ىا ( ةفاضالا) ةروك ذملا

 " لعجيال نيعملا ريغنال ( انبعت دمفتال نيغملا ريغىلا ةفاضالا نكل ) ىلوا ناكل ةفاضالا
 ىأ ( ةسجلا دا ىلا فاضملا ) ةفاضالاب نيعملا ىتا ( وف ) انعم هللا وه بفضاام
 عقبال ىدانملاناف ءادنلا ريغ ةيونعم ةفاضا اهركذ سع ىتلا فراعملانم ةسجنخا ماسقالا

 ففتصملا نارعا *# '”ىعساعف فراعملال صفت دنعمركذ مل اذهلو ءاشناهنوكلدنلا افاضم

 . مهفنال قوضوملانأت ةراشالا مساو ريهصلانببو فاّضملاو :لوصوملانبب قرف هللادجر 1

 اةلضلاناو ىلكوهو ا ةظحالل ةأ آ وه ىلا سالاالا عضولاب ملاعلا هنم ْ

 ىلكلادسقتو اضنا ىلكوهو نيعم ريغ تاذ ىلا .ةلخا نومه ناستنا ىلعالا لهال

 ةنرق فقالخم هسفن ىف اًمْوَح ناكناو عماسلا مهف ىلا رظنلاب ةَيْرِلا ديفال ىلكلاب
 نيسز زج ةراشالا مساو رعضللاناك كلذاف صخم#لا دش امتمالك ناذ سحلاو باطخلا

 هنوك كانه همالكم ردات افالاو همالك ميعحت فلكتااب ةباغ اذه الكل وضوملاو

 "كلو عمو ءانركذاع همالكانلوأ ارهاظ ءداسف ناكاملو اضيا هسفن ىلا 'رظنلاب انك

 لؤصوملا نال كلذو اثحن لامعتسالا لاح بطاخلا دنع ايلك هنم موهفملا نوك ىنف

 ىف بطاخعلل ةفواعم ةيصخت ةبنن لك ىنعا صاخ هلل عوضومل اماع امضو عوضوم
 ليزاتت رهاظلا ىضتقم فالخ ىلعالا الوصوم اهداربا مصيالف ةاوهجنااماو اهسفن

 لوصوملاهلءضَو اهف ديال ذئنيخ نئارقلابوا اسخاما بطاخلا دنع اهتمولعمو نيفرطلا
 اررطلا ةيمولممو اهتيمولعمنغو نيفرطلاو ةبسنلا ةيصوصخ نه .لامعتسالا دنع

| 



 ند لاس وشةلمر ىقرك دنا دنع ذاقن ىنصملادسالت نم ضب لاق 5 ها/ 3 دع شين نوك دم هكتاو

 ا (ةماسا) نيب(و) نيعغتلا زابتعاب ئه ثيح نمةقبقحلا نينعتل عوضوم لا نسل مهل ؛

 سنها ّمتسا دسالا ليقملو) نيعتلا رابتعاب عوضوم اضيا لعلاو دسالا سنيك لع ىه
 ثيح نم (نيعملا لع لدنةماسا تاق) ىنعملاىف امهداحنا عمسنملا ٍلعىا (هلع ةماساو

 ىانييعتلا ىلع لدن مسنلا ضءيىفو رخآ ظل ةيمض ريغنم (هظفل رهوج) نيعم وه
 ثيح نم نيعملا كلذ ريغ ىا (اريغ لمتحالف) عضوا اذهو دذللاب هيلا راشملا نييعت
 دكاكفنا نكعال ظفللا رهوجم هيلع لولدملا نال نييعتلا كلذ ريغ وا نيعم وها

 نمال(ماللانم) كانه (دافتسم نييعتلاناذ) “ةماسا فالخب ىا (هفالخم دسالاو) هنع'
 نايبنع غرفال فنصملانا مث دنع ماللا عزت ناكمالهنعدكاكفنا نكمف ظفللا رهوج
 ريكشلا نع هزيبعو +فيرعتلا فيرعت ىلع هيبنتلاو ريكتلا لع فيرعتلل ةحجرملا ةلعلا
 ميسقت ةيفيك الوا ركذف فراعملا تايصوصخل ةحجرملا للعلا نايبىلا عرشنا كولا
 فيرعتلا ىنمم وهىذلا (نييعتلا) فراعملارصخ ىف (لوقن مث) لاقفدماسقا ىلا فيرعتلا

 (!علاوهو) رخآ ظفل ةدايز ىلا ةجاح ريغنم عضولا بسحب (ظفللارهوج هديشننااما) '
 رهوجهديشال ىا(الوا)نيعموه ثيحنمةيعونلاواةيصختلااما ةنيعملات اذلل عوضوملا
 فرحاماظافلالا نفنيعتل اديشامىا (فرح) هديفن نا(اماف)جراخ نم دافتسي لب ظفللا
 فرحي فيرعتلا ركذيملاماو (ءادنلا) فرحبفيرعتلا(وماللابفيرعتلا)نامسق(وهو)
 اعا ملا ذأ ةقيقح ماللا ىلادعو>رلوا هتةقلاما رفسما ىف مايصمأ ريمأ نم نوني وحن ميلا

 اضيإ ( ةنرقلا دو: ملولذا ( ةنيرقلاف ) نوكيالوا ىا ( الوا) تاغالا ضعب يف لمعتسي
 كلتو هذه ريغ اف عةربتعم ةلالدالو 7 ثالثلا.تالالدلا ىدحاب هيلع ةلالدلاعئتمالا

 نيعم ىلع ةلالدلل عضودنال (رمضملاوهو ) جراخنمال ( مالكلا )سفن( ىفاما )ةنيرقلا
 بطاخماو ملكتملا نيب ةملاكملاو ةبطاخملا ىنا مالكلا ىلا هلولدم لوصح جاتحم نكل'

 زوك دله ظفلاما كلذو 5 هيلا روضملا عجريامتطساوب وهاع'ا رمضملا لولدم نيعت نال

 ةدهاشملاوا ىوقتلا برقاوه اولدعاو#<وهتيرض ديز وحن تئاغلا ىفاك ةيانكوا احنرض

 ماكتلاف لصاح روضحلاو ةدهاشملا نا خالو بطاخملاو ماكتملا فاك روضحلاو

 لوصح هنلغ هبتشاؤ ظفللا سفن ىف ةنيرقلا لوصح مالكلا ىفامأ هلوقنم مهفنم مهم

 ةلادتسرلا علاطيومل هن ”اكورهولاةوقىف مهف هنكل باظالاو ملكتلا ىف ظفللا ف ةنيرقلا

 نوكي ( الوا ) باطخلاىف تناكنا ةشرقلاف اهبف .لاق ثيخ .فنصملا ةيعضولا

 ىنعم ىلا غاز نييعتلا ذا ( ةراسشانم ديالو ) جراخىف لب مالكلا ىف ةني .رقلا كت
 نا ىنخيالو ( ةراشالا مساوهو ) هسفن نيعملا ىلاىا(هيلااما) ةراشالاكلتف ةراشالا
 الوا حراوملا.تالآب د ىاةيسحاما جراما ىف دوجوملا نيعملا.سفن ىلا ةراشالا

 مسانيب قرفلا ومحبلا لع ىف
 َ سنجلا اعو سنجلا

 نيعملل عضو ةماس اكسنحلا

 نيعملال عصودساوهرهوجي

 هبف ىعموهو نييعتلا ءاحمن
 كلام نباحرصاذبو ماللا نم
 مم. ضعبلا كلذ مالك اده

 طظفللا رهوج ةلالد ذا ال

 نمصت ىرجلاةلالدوةقباطم

 دم مازتلا ةنيرقلا ةلالدو
 ريهغلا ىف ةشرقلا لبق 4
 كلذ هرسنش ظفل بئاغلا
 اظفل هلبق ناك ءاوس ظفللا

 همالغدب ز ب رضوحن ىنعمو

 برض وحن ىنممال اظفلوا

 اظفلال ىنعموا همالع از

 و اديز همالع برض وحن

 ىفاك ةلج امإ وهو هدعب
 درفه وأ ناشلا ريوصلا ١

 بابىفاك زيبقلا لع بوصنم
 ديزالجر. منو ةاجر هير

 هوحو هيلع راح درفموأ

 عزاتتلا باب اك بارعالا
 اديز تمركاو ىئبرض وحن
 مالكلا قايس هرسف و

 وه اولدعا ىلاعت هلوةك

 دياعريهصلو ىوقتلل برقا
 اولدعاهملع لادلالدعلاىلا
 ناقل قوفتساام ءريضوا
 دان دلل وتاانا قا ةلوقك

 همم. هيلع لدي ظفلالو ركذمل مدقتب ملونآرقلا ىلا دئاءريمتلا (00) : (قاس) 00



 ١ ىلا ةبسنلاب ةماع تنك ناو نهذلا ىف ةرضاحلا# ه< 98ةقيةلاناف شكلا بحاصهرك ذامماقملا اذه تاربر قتلا نسحأو 4

 أ 1 رابتعاب ىهفاهدارف)
 قلطم نم صخأ هيف اه
 عوضوملا ظفللا لوقنفةقيقحلا

 ديقرابتعابال ةقيقحلا قلطمل
 عوضوملاو سنجلا مسأاهعم

 ىنهذإااهروضح رابتعابال
 اهدارفا نع رظنلاعطق عم
 فرعملا هريظنو سنجلا لع
 اهل عوضوملاو سنجلا مالب
 وه ةرشننم هدحو رابتعاب
 فرعملا اهريظنو ركنا

 عوضوملاو نهذلادهعلا مالب
 وه ةمعم هدحورابتعاب اهل
 فرعملاءريظنو ىصخعلا ملا

 سنجل |مالب فرعملا نيب قرفلا
 سنجلا مساو سنجلا لغو
 دم. هركذام اذهةركنلاو

 ىف لصالا نا تلق ناذ /

 رومالاءازاب عضولا ظافلالا .
 ناكألا وةينه ذل الذح راخلا

 ةمحراخلارومالا ىلعاهقالطأ

 ماللا عضو نوكيف ازاجم
 تامصوصخلا| ءازاب اضيأ

 نا لسنال تاق ةيحراخلا
 تعضو لب كلدك ماللاعضو

 اضياو هلوخدم نيصتدرحجن
 ءازاب ظافلالا عيمج عضو مدع

 ناف عونممة بج راخلا رومالا
 اهتازاب تعضو امامهنه

 رئاسو ةيصخخشلا مالعالاك .
 اهنمو تاوذلا ءازابعضوام

 م سي هج م تعبت

 لع هوحنو تفرعامل عضولا بسح ةقيقحلا فيرعت ىلعلدب سنجلا مالب فرعملانا إ

 تناكامل ًاضياو ةركنلانيبوهنيب اوقرش ملودنع ءالضفلانم ريثك لفغ ىتح فيرعتلاو

 ءالعاماو 4 الضأ ىجراملا دهملا اولمج لوضالا ءالعدنع الصا ةبجراملا ماكحالا ظ
 ةفلاختالف ةيزاجماو ةيعضولا ماكحالا نع مه نال ”الصا ةقيقللا فيرعتاولعج ىناعملا
 تلخداذاف ققحاك ماللالوخدمنيستفيرعتلاو عضولاب فيرعتل مالل نا ةبناثلا## منيب

 اهيلع ىرحي ماكحا هيلع ىرجا اذااماو ىه ثيحنم ةقيقملا نييعت نوكي سنجلا ىلع
 ؛ كملا سفن ةنيرقب درفلا ىلع لمحت دارفالانمضىف امنوك لاح

 اهدوجو ىلع لمحتالاو ىجراخلا دهعلا وهف نيعمدرف ةيصوصخ ىلع ةلاد ىرخا
 لص ن املا عج سالب ةبواسنملارومالادحا عيجرت مهوتبالثل دارفالاعبج- نمضيف
 ةثلاثا# ًاينهذ ًادهع ىعساضي|كلذإطصيللناو ًاقارغتساىمبدارفالا عج ركلات وبث

 ةنيرق دحونا ذئنيخل

 مكحلا ةيصوصخ نع ةئشان ةنيرق نيترق بسحب ىجراخلا دهعلاو ةماساك سنجلا
 درفنمضىف اهدوجو ىلع ىرخا ةنيرقمث دارفالا نمضىف ةقبقحلا دوجو ىلع ةلادلا

 تايص وصخلا ءازاب ديدملا عضولا ىوعدو ةيانك وا اخرص رك ذلا مدقتك نيعم

 لع هريظنو 7 روبججلا دنع روهشملا وه اك روهظلانع الضف امئايثا نكعامم تسيل
 ميج ةدارا ةنيرقو درفلاىلع ةلادلا مكحلا ةنيرق قارغتسالا ةنيرقو ذيزك صخمشلا
 ةقيقحلا ىلع مسالا ةلالد نيب ةافانمال و ةركن ىلإ افاضم لك هريظن و سغاك دارفالا

 ىلع مسالا ةلالدب نولئاقلا اماو رهاظ كيذو ةرثكلا ىلع قارغتسالاو

 قارغتسالا لومثنانوعديوا ماللا لوخددنع ةدحولا ىنممنعهديرجحب نولوشاماف
 مكحلاةنبرق ىهذلا دهعلو فلكتلا نمنيبجوتلا نيدعىفام حالو لدبلاليبس ىلع

 فئاخض ىلع تامدقماهذهشقتنا اذا ًانونملجرك ةركتلا هريظنودارملاىلع لهانالا

 هادؤم داحتا دارأ ناذ ةقمقحلا فترعت هانعم ةققحلا هبادارع دسالانا عاف رطاخلا

 فالتخالانكل كلذك الاف ماللانعرظنلا عطقعمةقيقح سنجلا مساوه ىذلادساعم

 امهيراقتبم كلا مصيالنكل كلذ ٍعسنُتلو همدغو ماللا دوجوب لب رابتعالاب سيل امك
 تفرعدقو ةققللا فيرعت نود ىنهذلا دهعلاف كلذ نال ةركلاب ةفصو زيوحنو

 دارازاو آَدَج دساف كلذف ماللاعف دنوكمم ةقيقح هداحتا داراناو امهنيب قرفلا |

 فرعملاوسنجللا سا هداع لاقي نادلاقم عيا فئكتنام ةياغواقباس ةفرعملاوةركلا

 فرغملا (دسالان يب قرفلا ىنتفرعف تلق ناذ) همارع قيقحتو همالك حرش دنع هيلا
 1 ا ل
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 3: نتا درفلا
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 || اب ىتنالذا ةيدوجو ةنيرقلانوك بحنالو قارغتسالاو ىجراخلادهعلا نئارقمدعو
1 
| 
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 |١١ نيبقرفلاركذام دعب ناببلا ىلا جاتمريغ ماللاب فرعملا نيبو هنيب قرفلاف ةركلادسأب

 كيت انييفز ' 0

 سس حس يي يي ببي جيس سس سسسسبسسسسنسللا

1 
 | (مالب) د قحلا لها دنعسانجالاءامسارئاسلب رداصملاك ثدحلاءازابةعوضوملا ظافلال اك ةينهذلارومالاءازاب عضوام



4-0 
 (امراقتب )ومتلا لعف ) ع )رابتعإبالا امهفالتخلا مدعو امهادؤمداحتال دول كناع) |

 مكحءارجاب دارفالا نمضىف ربتعملا سنجلامالب.فرعملاو ةركتلا سنجلا مسا براقتبىا |

 ةاحملادنع ( زوج ) اضياكلذل (و ) قارغتسالاو ىجراخلادبعلاة يرق مدصتتإاملا |

 نامرملا اهيف دوقفملاةقيقللا فيرعتىا ( فيرعتلا اذهب )ماللاب ( فرعملا تو) |

 ةركتلاوه ىذلاريغلعج ثيح (مهباع بوضخملاريغ ىلاعتهلوقىف ةركتلاب) ناروكذملا |

 مساىفاك نيعلا لم رعت باقلاب نافرعي امتهالك نا ىف امهنيب ةيسانملاعم ماللاوذو 1

 0 ريغ ظفل نأبةشقانملااماو لوص وما نمالاثم ماللاب ف رعملاثحعلىنا كلذ وةراشالا ِ

 هف رح امن سيل مهيلع تمعنا نيذلا ف رت نابو ةقرمم راك هيلا فاضملا ةرئاغع فاضملا |

 اضياداحنالاكلذل (و)  !قيقحللال ميهفتل ليشتلان ال لهس هنف سعالا اهيلست' دعبق

 ةفص ىنبسينا ) ىنينعيال تلق ةمك تيضف ( ىنبسي مثلا لعمادقلو # وقفلت ١
 ىلع رورملا رسيتالذاةركتلا مكحىف ًاضيا مهئللا لعحينا ىنبنبف 8ك

 0 ماثللاعيمجم رورملا نكمال اضياو 3 دهعالاذكو ىه ثيحنم ةقيقحلا
 ارظناضيا ةفرعملا ةلماعم اهعم نولماعيدق مبناالا ةركنلا ينعم ىلا عج رف ماثللا نم ماد |

 تيضف ىنبسيهنا هتفص ماثللا نم ميل عتق و لكي صاىا تيلاىنعم ظفللا بناجولا

 ةغيصو للا فطعب ةصوصخ ءاتلابةمكو ىريغ دهرب هناالئاق هلوقىلاو هيلا تفتلمريغ |

 ىنبسي نوك ريتخاًا ضيا ىنعملا اذهلوةرقسملا ىتداعو ةئادلا ىتيححب اذهنا ةدافال ١

 بخحينذا "الاب لمح ماا لبو لالا رب دقت ىلع لصحالاع د ميئللا بسذا ةالاجالة فص

 ماكح | هيلع ىرجف اظفلاماو ىنعملا ف 38 اذهنأب عونمف ة ةركنلا لالا ىذ لعدم دقت ظ ا

 بابلااذهءركذب مثوننا ترث 1 ًامالك انههنا رعاو# كلذ ديغو ادم :وكأ فراعملا | ا ْ

 تامدقملا نمةدع هب 93 مدقنلو باتكلا ادهىف زاجالادعو زاجال الخ هيف ناك ناكناو |

ْ 

 كلذو نيرخأتملا ريهاشم دنع 0 رسئتنملادرفلا ءازابال ئه ثيح نم ةقيقحلا ءازاب :

 ىه ثيحنم ةقيقحا ىلعالا لديال نيوتتلاو فيرعتلا ضراوعنع لخاذا مد | ا
 قيرط ىلع نوكسلا ىلع ءانبلاب بوب ١> سرف راد ثالث امدلا ع

 لعالاد راص نيونتلا ةهعم ريتعا اذاو ثالثلاس انحالا هذه 0 اما دادعتلا |

 ةفرعم ىم-!و نيغملادرفلاىلع لد.ماللا هعم ربتعا اذا اك ةركن ىمسو رشتنملادرفلا |

 ريكتتلا نع ا لاخلا ىفخ قياقملا نود دا رفالا لعف تا 30 رع ٠

 لوصوملا نيبروكذملا مكملاىف قرفالو تيقوتالو هنفدهعال ىذلا لوصومل 5 ةفص َ :

 .ةعوضوم ىا سنجلل مما سنجلا مساناىلوالا# تاكتلاودئاوفلا نم ًاريثك نم

 | رثكا نوكلو ةفرعملاو ةركنلا نم نانيابتم ناعوت هتحن سنك سنجلا ا

 اح

 نيحراشلا ضعب لاق 4
 دقو فدصملا .ةذمالث نم

 ىلع ةهبشلا هده ض ع

 نأب اهلع باجأف فنصملا
 فيرعت ماللاب فرعملا

 اج هيف تيقوتال ةقيقحلا
 اضياهبف تيقونال نس ذلا نا
 ةركتلابهفصوزوحب كلذاو
 تمعن نيذلا ىلاعتدلوقىفاك
 لوقاو لاق مث ةيالا مهيلع

 نكل نسح مالكلا اذه
 ادهدب ىنتال فنصملاةرابع

 تفرع دق كنكل همالك

 دنع لاو لاخلا ةقيقح
 - وعي لامتملا كمل



 مت ىناجر جلا فيرمشل اديس

 لج نا هنا لصاحلاو /

 لعاوهلوق فى اكسل مالك
 ناس ىلعة قيقا ف يركن
 ىنعم نوك عم فاضملا ىنعم
 هرك ذام دهعلا فيرعت

 مدعررقتب رصحلا قيرطب

 ضرفلا بسحب زايتمالا

 اضيأ سصالا سفن بسحبو
 تشل و ةمزالملا' تيثف

 لجناو مزاللا نالطب
 فاضحملا ىنعم ناس ىلعههالك

 ريتعض اعم هللا فاضملاو

 رضاحلا ىفعقاولا فالتخالا
 هعاحرال ىنعم الف دئننح-

 ةروك ذملا ةمزالملا تي

 رابتعاب زيمقلا توبشل ذئنيح
 هنا هيف ريدت هيلا فاضملا
 دع ماهفالا ضحا دم نع

 (نوكيال) ىنملا كلذ ( ناكتاو ) ًالج قرف هتظحالمو ىنمملا ةبحاّضم نيبنا لقال

 | ففيرعت نيغ ةقيقملا فيرعت نوكىف عانتما الفدحتمم اهنف فاضملانا قالو فاضملا ىف

 لس ل للا

 فوقوم ) ظفللانم ىنمملارمف ىا: ( مهفلا ناف' ) نهذلا ىف ( انيعمالا ) مالا سفن ىف
 سكعلابو ىتاعملاىلا ظفللاة بن ىوتسالالاو ىتعملا كلذلىأ ( هل ظفللا عضوت غلا ىلع

 ( هروضتدعب نوكياعا ) عضولاب علا ىا ( كلذ) ناكشال ( و ) اهبلا هنم لقش الف

 روصتدعبالا قتال ةيسنلا ذا ىناعملا نم ( هادعاعددنع هزيعتو ) ىءملاروصت ىئا

 : نيعتم نهذلا ىف لصاح ىنعم لكن ا لصاحلا و ريغلا نع زيقلا مزلتسي روصتلاو نيفرطلا

 نيعتلا فصول ضرعت ريغنم هسفن رابتعاباهلا نيشي ةركنلا ظفللاو عضاولا رابتعاب هبف
 ةفرغملاظ فللااماو ةمادع رابتعا ”ىشلارابتعا مدعنم مزايالذانيعتلا مدغل ضرعتلانالو

 |١١ عقاولا لانا تف عدقف فير عتلا ىنعم تف اذا قرفلا حضتاف نيعتلا ف ضورابتعايهيل اريشيف

 ىنعم قيقهانعم ناسددصب وهىذلا ةقيقحلا ميرعت دارانا هنالكلذوى اكسلا مالك ىف

 زيت لهنا دهعلا نع زيت مل هلوقىنعاىناثلا لاقحالا ق مقاول | ىلاتلاب دارا نافذ طقف فاضملا

 ةدالعونمم اهتالطبو ةلسمةمزالملاةاقلطم فيرعتلا ىنعم وه ىذلا رضاحلاىلا دصقلانع

 || متقهنااوعزممناعمهنيعنوكي تيك هنأن مة رك ذاموهنع زيقلا ب حن فدكف فنرعتلا نبع
 (١ مالكلاو فاضملانود هبلافاضملا رابتعابهلاهسقءولغج نالاثيش ىدحجالف دهعلافيرعتل

 |[ هم زالملا !نالفةصحلا رقاحلا نؤك عم رضاحلا ىلا دصقلان ع زيت مل هناداراناو دهعلا

 فاضملا عم قيقحن ةقئقحملا فيرغشداراناو ةصلافيرعتنعزاتم فيرعتلا قلطمذا
 | ىلغعونم ىلاتلا نالطبو لوالا ريدقتلا ىلع ةعونم ةروك ذملا ةمزالملاف هيلا فاضملا غم

 هداسع نأب ةمزالملا ححصو'  طقف فاضملا ىنعم قيقحت دارادنالاقنمو ىناثلا ريدقتلا

 | هنع تباغو ائيش ظفحدقف نهذإ|ىف رضاخلا ىلا دصقلاريغ ايش سبل دهملا فيرعش
 ْ هلانبع ىثلا مسقن وك موزلو ىلاتلانالطب تي ملنادعَ ةمزالملا خيرت ىكيالذا ءاشا

 صملانامث رصتخلا اذه اهركذي قيالرخأ تالك انههو 7 تفرع مع وفدم ذئنيح

 فيرعت نيب هابتشالا ليز نا دارا ريكنتلا نع هزيبعو فيرعتلا ةقيقح نام.نع غّرفأمل

 ىذلا( دسا نيب قرفلا فرعي ) رؤكذملا هببنتلابىا ( هبو )لاقف سنجلا مساو ةقيقحلا

 مسا وه ىذلا ( دسالاو ) قحلا وهاك ىه ثيحنم ةقيقحلل عوضوملا سنجلا مساوه
 الو دهعلاال ةيهاملا ىا ( ةقيقحلا ) سنجلا متساىا ( هب ًاداسم) ماللاب فرعملا سنجلا

 |١1 ىدؤم ىآ (امه ادؤمنا ) اضيافرعي هب ( و ) رهاظ ذئنيخ قرفلازال قارغتسالا

 || (رابتعالا فلتختاعاو ) ىه ثيحنم ةقيقحلا وهو ( دحاو ) ةقيقحلاب دساو دسالا
 ٍ . نيعنلا فضصو رابتعا عم سنا مالي فرعملاو ةيثيخ ادق رابتعاعم نسحلا مانا وهو



 ع ٠

 داراوادرياكتا ركذامو ريكتلاو فيرعتلا ليبق نم نكيملناو ربما صوصخم ةدايز عم |

 هنكك قيسام اهنق رس كمل تيرعتلا ةقيقخ فير انههوهو قياسلا ندمت أ

 هقيقح ىف ىاكسلابنطادقلو ناهذالا نم ريثكىع هبتشي ىسعامل امفد اذه دروا |[

 اهاوساع اهزيمعو ىه ىه ثسدح نه اهنلا دصقلا ةقيقحلا فز رعت ديراّ اهنا هلصاحو أ[

 سطالا دصقتال ةعوضوم اهنال فراعم اضيا لباتجتإلا ءامما نوكينا مدت |

 نهذلاف اهروضح رابتعا عم اهلا دصقلاوا هقمقحن “ ىجسو ىه ىه ثيحنم |[

 رشاحلاىلا داصقلا وه ىذلا دهملا ضيعت نيغ نوكينا مزل ريدا 0١ ا
 ماللاةلالدل نينفانتملا نيب عملا مزايف قارغتسالا هيديراوأ اريدقتوا اقيقحت نهذلاف |
 ندباتعش ا يرش نوكيذا ىضترامث ةدحولا ىلع هرفملا ظفلو ةرثكلا ىلع ذئنيح |[

 ىجراخلا دهملا فاك ةقيقح ادوهعبام| دهملا فيرعت نوكينأب دهعلا فيرعت ىعسق ||
 ناحاوةقيقللا في :رمنمامتق قارغتسالا لمجمل * ةقيقللا فيرغتىفاك هتلزتمالزنموا
 دهفلا ىف روظنملا نأب: دهملا نع زيت لأب ء انفع عبي ”وحاضيالا .بحاضهنع ل

 ىنعاميرعتلا ضورعم ىلا: عجار فالتخاوهلب روضحلاىلا ةراشالا وهو تفيرعتلا َ

 درج ميسقتلا ناكر ضاحلا ةيصوصخب ربتعا ناو ارم ارف نوكي الف رضاحلا |

 حاتفملابحاص لاكشتسانم دارملاوهو اهسفنىف فيرعتلا ةقيقح رابتعابال حالطصالا
 ةققكلا فارع دارملا ناو ريغال دهعلا فيرعتل ةعوطوم .ماللانا وهو قاوهو |[ |||

 لصفتلا|اذهىفام ضملا ئاراكواذه ىباطخهجوب دوبسملا ةلزئماهليزنتوهو هيعسقدحا | ا

 ٍلاقفريرقتلا فطلو صيخلالا نسح نم هيلع ديزمالاع ماقملا ققح لالا نم قيقلاو |
 ىا ( هيدصقب )ةنيرقلا> وضول زاحملا بكترا هنكل فيرعتلا ةاداىا( فيرعتلا ) |

 ىنعم لع ضيرعتلا ظذلب ريشتىا ( نيعموه ثيحنم عمانسلادنع نيعم ) ىنعمفيرعتلاب ||
 ظفل لكفنيعملا ىلا ةراشالا قاطم دوج ولاقلطمالنكل ىناعملانم هادعاع نهذلا ىف زاتم ||

 لحر تاقا ذا الثم نيعتلا دق هبلاراشملا ىف طخذا:ىا هريعنع زاتموه ثيحنهلب ا

 لحخرلا تلقاذاو ةيمولعملا عرظنلا مطق عم بطاخبمللةموامملا لجرلا ةقيقح ىلا ريشت |
 (رابتعالاكلذب ) نيعملاىلاىا ( هنلاةراشا هناك ) هتيمولعم رايت ءايةقيقحلاديلا راشملاناك |

 ( ىنمملا ىلا سفنلا تافنلا اهب دصقيف ةركتلا اماو ) دحا لكدنع نيغم هنارابتعابىا |

 ىف ( نوكيناريغنم ) نهذلاف لصاح ىنمم ( وهثدح نم ) ا/ ءادعاع زاتملانيدملا |

 || رظنلادرجولام هدنعوه وه هين ل عا هلا و هانركذايف رهاظ همالكو ليثقلا كاكسلا |

 | :ىنعمىفاقرف سيلهنأب ىناحرولا لضافلاهدروةهاملا سفن ةقيقلحاىفوةيهاملانمةصخلا ||

 نهذلا ىف نيعملاىنعملا كلذ نيعتئنا ( نيعت ةظحالم ) ىنعملا كلذ ىلع ( ظفللا ) قالطا |

 نيءتلا صصخ نمو
 لاقامل رصق دقف عماسلاب
 دجلاىف فاشكلا بحاص

 دح ا لكهفرعيامىلا ةراشا

 هلي وهام دخلا نأ نوم

 0 هدم



 ديزالثم اضيأ مق .

 نيركَح ىلع ليش مق

 داتساوهواح رصامهدحا

 انمض اهنانو هبلإ مايقلا

 هناف مئاقهنا عت كنا وهو
 هش معلا ناف اضيإ دانسأ

 دلع كيلا دنسم

 زوحذا ةداع انلق اعاو

 ماعلا ققحن نوكينا القع

 لعاق رثؤملانالعءاشب لقا
 تاذلاب بجومال رات

 عع هيضيفا نكقوتي قج
 عافتراو. طئارشلا دوجو

 ازاوجلا ناكاملنكل عناوملا

 بسحب عقاو ريغ روك ذملا
 اعفد اهب ةلقلا اندبق ةداعلا

 دم لاؤسلا كلذإ

 اعفدرثك الاىنانلق اع'او ؟

 نانم انهه دروب ىسعامل
 هنادناعموماعلاطورشنوك"

 ققحلا ىَن وه اعا لقا

 ىنهذلا ققحعلا ىفال ىجراخلا
 نيتروصلا نيب ةقالعالذا
 امهققحم بسحب نيتينهذلا

 لصحي نا زاجت نهذلاىف
 ٠ نود, هبف صاخلا ةروص

 نيب داعتالو ماعلا ةروص

 ىه لت ةينهذلا روصلا
 دضلا نا ىربالا ةنواعتم

 2 لايلاب اروطخ برقآ

 دع هنودب ةنم دضلا

1 
 فل

غت هلنكيملناو بانطالاو ليوطتلاعم ثحلا
 ١ ضحادم نم هنوكل باتكلا اذهىفضر

 'لوالانوناقلانم ىناثلانفلا نم «#ىناثلا عونلاو# قفوملاهللاومادقالا قلا نو ماهفالا

 .رمضملاوإملا نم ةسختاهماسقأب دنسملاوهبلادنسملا فيرعتىا (فيرغتلا ىف) ىناعملا اع نم

 'ديسملاريكش ىا (ريكتلا) ىف (و) ةفاضالابو ماللاب فرغملاو ةراشالا مساو لوصوملاو

 ةحجرملا ةلعلا ركذةروكذملا ماسقالل ةخجرملا للعلا ركذ لبق صملانامث دتسملاوهيلا

 هيلادتسملا ل عج ىا (فيرعتلا) لاقفدحج رن ىلع ماسقالا جرت فقوتل فيرعتلا قلظأ

 الوقت هيد] دحيو عماسلانم اعقوم. فداصت .ىا (اهبدتعي ةدئاف ةدافال ) ةفرعم دنسملاو

 كلذ (ناكءاوس) رابخالانم دافتسملا (مىحلا ناف) سوفنلاىف هماشترا دعسامم اهنوكل

 57 اهمزال) وهو حرص ريغ (وا ريخلا ةدئاف) وهو احيرص ربما نم دافتسيام محلا

 صوصخم ةبسنلا صوصخنا ىلعءانب املكوا نيفرطلا دحا صوصخب (صخا ناك
 ' ىا(هعوقو لاقخاذ) عوقواللاوا موقولانم اهب قلعتنام اذكف املكوا نيفرطلا دحا

 " كلذو كلذك مالا عوقو لاقحانم 4ةداع (لقا) انهذو احراخ سالا سفنىف هققحم

 ,ماللعنامو طرشوهامزالهعناومو عالا طئارش نم رثك اهعناومو صخالا طئارشنال

 "«كلدكناكمالا سفنىف امهعوقو ناكقمو ىلكس كعريغنه صخالل عنامو طرشوهف
  ضخالا كملاب املا نوكف مرثك الا فس ايقلا اذه ىلعاهيفدماستراو سفنل ا ىفامهعوقو

 ' همو عضم ناكى مرينا نال (ىوقا) عماسلاهمالعاىا (هغرعتىف) اهبدتعملا (ةدئافلاذ) لقا
  هياهعافتلا ن نوكي اهيلا لا اذافدشا هإسوفنلانلط نوكي سوفنلاىف ماسترإلا نع دعبا

 "نا كشالو ركذام سكعىلع هنداف نوكي كلذنم فالخلاب همومه ناكى مو ىوقا
 "الخ ديفا همالعا نوكيف ادعب ركل ثر وي فيرعتلا ببسن ركملا فرط صصخت

 فعضا همالعاىف ةدئافلا نوكف ناهذالا نم ابرق مكحلل ثروب هقالطال هنال ريكتلا
 .ام'ئىش) كلوقىف مكحلا لاح (ريتعاف) كلذ ىلعاهجمتم تئشناو ىنخ ريغ رهاظ ادهو

 نهذ هتوفال نا داك ث مح ناهذالا نم روضحلا بيرق نوكي فيك ريكتتلاب (دوجوم

 'دنسملا ىف ةيلعلاب فييرعتلاب (زهام بيبط ورعنب ديز) كلوقق (و) نامزالا رئاس
 "اديفتسي كو سوفتلا ىف هماسترا دعس فنك دنسملاىفو هيف.فصولاب دينقتلاو هيلا

 ' رثادبف فنصملا قتقآ صملا ةذمالتنم ضعب لاق كلذ ىلع فوقولا دنع اهب ادتعم ةدئاف

 ' لطاحهنا لانا نكك كانه همدعو انهع ةدئافلا هذه ةوق مهفنا هدفالاو كاكسلا
 ' لاثم ةظفلو صاخ فيرعتلا لاثم ةظفل. نال ريكتتلاو فيرعتلانمال ظفللا رهوج نم

 / دعبتسا ىنا لوقا هتسدممل *ىشو ”ىشلا نيب قرفلا اذه تيثاول معن ماعلا عا ريكتلا
 تاه نريدتالا هلك كلانضغ وفيك نصملانع مالكلا اذه لثم رودص

 )مه



 *« هاف
 ىف نيءملا ةنرق مدع ىنكيالو سعا رابتعابالا اهنم نيعم دداو 2 >وترال 3 م 1

 ةداراو .ةيسنلا موعْنا نم هنع تحاام لصاحب اًذهو توخولا نعال عيجرتلا
 ةسنلا مغ نكيمل اذا هنال هل قرت و اقلطم فذهلا ةئيرق ءافتال ليصفت نصرا

 هصيصخ د رب .ملو ةيسنلا ماع ناكناو ىلاعت هللا وهدا ملا ناهنم مهفب 1 لك قااخ وح

 لدبام ىوس ةشرقلاب ىنءنالو د>| لك دارملانأ هنم مهشب قسافلا اذهنمريخ و 2

 ءافتنا مزاتس 2 نيتروك دما ني. رقلا ءافتناناتاوجلا اذه ىلع درواو. دارملا ىلع

 ةنيرقءافتلا بيجملا داسملوقا هوحنو لاؤسا!ىفركذلا مدقت لثم اقلطم فتكا رق

 ءافتلا مزلتسيةبسنلاموعنا ىنخالو ماقملا اذهىف لكلاوا نيعملا هيلادنسملا

 مزلتسإ صيصختلا ةدارا اذكو مومعلا عم عمتجال نيبعتلا نال نيعملا فذح 5-8 7

 ا مولعملا نم و نضعلا ْركذ عم 2 لكلا كرت ذا لكلا فدح ةئرق ءاقعلا]

 ديقلابلوالا نينعت ىنتناالف لكلاوا ضعبلااما ايش نيديوالا ىفذعلل ةنيرق دج وبالا نأ

 ركذلامدقتنم هركذامو الاقلطم فذحلا ةنيرق ىنننا ىناثلا ديقلاب ىناثلا نيبعتو.لوالا
 باوجلانا وهو “ىث انهه قب ةيسنلا موعدتق هعفدنف ةنيعملا ةنيرقلا ليبقنم لاؤسلايف 1

 م مهضعب هركذ رخآر ير قت كانه نكل روك ذملارير قتلا لعحاضيإالا ضارتعا عفدناوروك ذل
 نيريرقتلا الكىلع ضارتعالا عفدفءانمدق ىذلا باوجلااماو باوجلا كلذ ةعفذيالو

 ديال لب رك ذلل احج م هركذام نوكيال فذحلا ةنيرق تماقنا هنا وه ربرقتلا كلذو

 عفدو احجار نوكي ناو دبال ىضتقملاواحجارالابجاوهركذ نوكيمقت ملناو 3 ةيمضنم
 مزايال هنالفىناثلا باوجلانم هعفد ةمقااو لمأتلادعب مضاو انباوج نم يرق اذن

 للعلا نأب ريخالا ريرغلاوع مهضعب باجأو ركذلا ناعجر فذهحلا ةنيرق.ءافتن :

 نوكيام بجوملاب دارا نادنأب ثح هنفو لاكشاالف بجوملا نول ضل /

 | هجوالف مهدنع مجرملا نيع كلذف ماقملا اذه بسحب غيلب ريغ هنكل .اديفم هفالخا

 اغيلب هنوكنع الضف اديفم هفالخ نوكيالام كلذب داراناو بجوملل ججسرملا عيت
 هلجرملا , ممتن نع الضف ىناعملاف للعلا هذه لثم نع 0 ومملا لئاسم نم كلذف

 بيكرتلا ةحص دعب ىتاتناعا نفلا اذه حالطصا ىف لاخلا ىضتقم نا” مهضعب لاق كلذاو

 نيحالطصالا بسحب لاخعا قضنقم نيبف ره دنع لاما ىضتقم ةع سيل هءالا تيكر رثلا م<الامو

 دنع نيعملا ذاريخالا ىنعملاب بجاولا ليبقنم سيل هبف نحناهف ىمالا نال ع ىلج قرف
 الدوا اعيجاماهلزيهلا ملصيام لكل ع هل مالكا دافال .ركذي ملول فذحلا ةتبرق مدع"
 ديشبالام ىنمعال نكل ةحجرملا ةلعلا ىلع ةبجوملا ةلعلا نوقلطي دق مهنا من تفرغاك

: 

 اذه اندروا امناو ١ فيد هب ىف نضرغلا مامضنا مدع ىتمع لب هفالخ

 سرر رب لل ملل 1 مساس تل

 ىنازاتفتلا ندلا دعس بجملا

2 
 لاب ري انف شدد روما

 دع

 ةئيرق نأ لصاحلاو ا/
 اهنال نيعون لع فدحلا

 ىلع وا لكلا ىلع ةلاداما

 نم لكب راشاو ضعبلا
 نم لكءافتنا ىلا نيدبقلا

 مدع ن هه ذامو نيعونلا

 نيني رقلا ءافتنا مازلتسا
 رئاس ءافتنا نيتصوصخلا
 نكيملاذا مصياعا نئارقلا

 عي نيتلماش ناتمرقلا
 انوكت مو فدحلا نئارق

 وصخم نبدرف لب دارفالا

 فدحلا نئارق نم نيص

 دن تف رعاك

 ن.دلالاج ل ئاقلا <



 فو رمعل ىعسم هنوكيل وأم هنأبعوفدق ادماج هنوكل لوالاب هيفقيلعتلا مدمل بسلا نع |

 3 مالو عبتلا ىواستف اهضراعتلوا نيارقلاءافتنالاما لكلا ل قحاو .ددعتاذا اماو هيلا

 : يه. :

 لمفلالعاف سيلف هرادفورمعماقوا همالغ تبرضوا هتيرض ديزوحاماو ىنعم دماحت

 نع ىنأيسامل كلذو ةطساولا مزليالف ىوقتا ىف اهجرد بح نكل هلبقام اببس هذهىف
 لاق "ىجسام ىلع ةوق مكحلا ىتكيف ايناث أدتبملا ىلا ربللا فرصي اقلطم ريمضلانا
 نم ةلجلا ربا يف دال هنا نم ةامتلا هيلع قبطا ام ىلع كعلطي اذهو ىكاكسلا
 ةلِخاَنا نمو كلذ ىوقتلا ءاضتقال كلذو اريدقتوا .اظفل أدتبملا ىلا عجرم ركذ
 سنجلا فيرعت ةبايننمو هنع ريخلا سفن اهنوكل مكملا اذهنع ةانثتسم ناشلاريمضدمب

 لح رلا منو أدتبم صوصخلا ىرب نم لوق ىلع دز لجرلا معن ىف ريمضلا نع
 كإتنم ( رثع ىناثلا ) اذه ريمتلانع قارغتسالا ةباي ىا هنع مومعلا ةبايأو هربخ
 تنالالدلابالا هبنتالو نئارقلا مهغبال ثيح ( عماسلا ةوايغب ضيرعتا ) هوجولا
 ضانغالا رصح دعب مهضرغ سيلو اهوركذ رخأ اهوجو انههنازعاو #4ةيعضولا
 ٠ نيلعتملل اداشراناكمالا ردق هوجرحمساام رك ذ-لب ىهاتتت داكتال تارايتعالا ذا

 دهوديلع هنايرجن كناسل فرشتروا كناسل ىلع هنايرحن فرشتتل مسالاب عرصتلااهنم+

 ىف فرعتلا عفنو رقسم كربلا عفن ذا اضيا كربتلا ريغو رهاظ كلذو ذاذاتسالا ريغ
 هنوك نيعت انهو «بابلا ىلع كبدبح وحن بطاخملا ىلع ةرسسملا ةدايز لاصيااببمو ءنآلا
 ل !نوكينا وهوةجارحتساب ىاكسلا دزفتام اهنمو هدنع ارخؤموا دنمملا ىلع امدقم
 تهضراعتلوا الصا ةّيرقلا مدعلاما نيعمل ةنيرق دجوبالو مالا سفن ىف ةبسنلا ماع
 نكيملاذااما فد م ازوحالاو ركذلا مجرتيدئنيحف نيمع رك ذلاىف هصيصخت دارب مث

 وتمام تناكذا اماو ىلاستدتلا ىأ ءاعياامل قلاخ َكلَوَكَو امكف ةنستم لب ةماع ةسنلا
 ريخ كلوقفف اكن يدمل ةئيرقلا مدع ةطساوب عيمجلا معلا داري نأب امافصيصخقلا درب
 ةفورغمةعاطىفاك نئارقلا ضراعتلالدد لكلل ميمعتلا داري ادحا لكى اقسفلا اذهنم

 رك ذلا,صيصخملا ةداراب اهم نيعم دحاورك ذ عجرتي ددعت اذا هيلا دنسملانا هلصاحو
 ةزكذام نأب حاضنالا بحاص ضارتعا عفدنا اذهبو فذحلا مجرتي ميمعتلا ديراولو

 ناو ذاذاتسالاو كربتلاك ةهمض نم دداللي فذخلا ةئيرق تماقنا رك ذلا ىضتقال

 موعنا عفدلا هجوو هركذاملال فدحلا طرش ءافتنال ابجاو هركذ ناك ةثيرق مقبمل

 ةداراب ركذلا مجرتي هل ةنيرقلا مايق مدع ريدقت ىلعو هضرف حديالف اهءوع مدع

 ءافتنال ذئنيح ركاذلا بوجو نانم هركذامو ةميمض ريغنم طقف رك ذلاب هصيصخم
 دنسملا ددمت:مل اذاوهاعا بوجولانم هركذام نأب عوفدف هركذامل فذحلا طرش

 |( ىع)



 ناكمال اهقالطا ىلع ةلج هنوكل ةيضنقملا ةلعلا رك ديو امحريغوا ةيمساوأة ١ اج
 ذأ نركت ابيه يالا رك طنا هركذ ايف لمأتا دعب هيلع فوقولا ]
 بيكرتلا سفن مكحلا ىوقت ديرا اذا ةلج نوكي اا دنسملاناوهو هباتك تالكتم |

 دنسيو هيلادنسملا ريم ىلا لعفلا دنسينا ىوقتلاب دارملاو دك أتلا ةاداو ريركتابال

 روصتنل ةيمسا ةلجدنسملاناك اذا اماو ةلجدئسملانوكيو دانسالارركتفهبلا عومجب

 ىاكسلا هرسفو ايبيس دئسملا ناكاذاو ىلاعت هتلاءاشنا ”ىبعساركملا ىوقت كانه

 ءافتنالابوا هيلع ىنبم وهاملتوبثلاب هيلع اموكح هنوك عم ههوهفم نوكينا وهو هل 1
 امعونب هنع ىنوا ام عونب هل تابثا قيلعت هيلع ىنبم وهام ريغب قيلعتلا بولطم هنغ |

 ناكاذا هلوقنم ردابتملال ق#ن تسب هنمركلازيلاو قلطناوا قلطنم هوبا ديز كلوق

 أ الثثم قلطنم هوبا ةلج ىنعا اهسفن ةلاوه ىبسلا دتسملا نوكي نا ايس دس |
 ىلع قلطي هنأب بيا و قلطتم سفن ىبنلا دنملا نوكي نادشرعأ ن0

 ةقرط ىلع ىناثلا ىندملا هموم ريمضبو لوالا ىنعملا الوأ دئسملاب دارأف امنع لك

 مالكلا ىف ناكاذا هنااسس دنسملا ناك اذا هلوقترم ردابتملا نا قيقحتلاو 0

 نوكيناايبسس هنوكبو ثدحلا ىنعم دنسملاب داراةلمخابو ةاجدنسملا نوكي ىببس دن

 لوالا“ىشلابوىرغصةلج رخآلا ”ىشلايهمايقل لاقيف رخآآ ”ىشبهمانق ببسب ”ىشب مَ ِ
 ىبسلادنسملا اوساقربنا لق #مادختساالف هريمتبداراامريغدنسملابدارا هناال ىربكةلج |
 لحر اذه لثم دعياك اسس ادئسمهوبامرك ديز لثمدعينا ىضتقيف ىبسلا فيولا

 نع هيف ف ىثل ةطاع قيلعت ثيح نم ساقلا اذه لوقا ايبيس افصو هوبا مير

 هوبا ميرك لج كلوق ىقتوشلا ذات وشلاةيفيك داحأ كلذ نم مزايالو ءىشلا كلذدي

 وهو :رخآ اسف ىببسلا دنسمللنا مث و دانسالاب هوبأ يرك بز ىفو 3 ةيفصو

 هقيلعت .بلطف قلاب وا تايثالاب هدعبام ىلا دانسالا ىعدتسي العف دنسملا نوكيا

 هوخبا برض ورع وحن هلبقاع بيسب هدعبام نوكل قئوا تابثآ عونب هلبقام ىلع

 قلطنم ديز نا ٍلعاو 26 يركوا بورضمواهوخا براضديز وحن لمعفلاب الصتمائيشال

 الصتم ائيشال هاوقب هفيرعت نع هجورخل ايلعفالو هشرعت ىضتقم لعابببس سيل هوبأ

 لصانم. صخالا وهام ىبسلا ف رع ىااكسلا نكل ايبيس هنوك قطا ناالا لمفلاب |
 ايسسنسلو ةلج صيصخلا ه.دصقاذا تف ىعانا وحن اضراو ةلج هنوك مواسي

 كلذلو اعبت ىوقتلا نع كفنبال صيصخلا ةدافانا قحلا 1 ىوقتلا هه دصقمل

 ناشلا ريمض نء اربخ ةعقاولا ةلْخا اماو رصحلا ةادا نودي يضل ديف اولا ]

 احراخس يلف ورمع هوخا ديزاماو ةلج دنسملا نوكىةروكذملا ةطباضلا نع ةجراختت |

 ئ 00 ظ (ىناعم)



 ]| قبساهف ساكاهلولدمىف نامزلا ةنراقممدعلف املك ىلع ةلادلا ىه ىتلا ةفصلاىفاماو أ[

 || ماق ديز لاقيف ةيددجملا ةبسنلا توب دارب دقو ديز ماق كلوقك ددجتلاو ثودملاب |
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 || ءىعس ىذلا نامزلا وه ىذلا لبقتسملاو ملكتلا نامز ىلعقباسلا نامزلا وه ىذلا ||

 | نم ةعطق فرعلا لها دنع دارملا لب لوقعملا لها هلوقاك لبقتسملا ىخاملا نامزلا ||

 | مث لعفلا راصتخا هيف سيلذا كلذ جارخال ( راصتخاب ) هلوش هدبق نآلاوا ادغوا ||

 | لعقلا داريال ةلقتسم ةعجرع ةلع امنه لك ناكامل نكل ددجتلا ةداقا عم لاق ثيح |

 | ركذامزا مث دنمملا ىلع ةنيرق دجوامدعب هلك اذه نيبعتلا ىلع امنم ”ىش سيال نأب |
 نادرا اذا الثم هنحرصي ةردقملا تارابعلا كلت ةيصوصخ نيتةدارا اهبلا مضنا اذا |
 | ادحأ ىلع ردقملا توبثلاب حرصي هل لباقملا توبشلاوا ددجتلا قيرطب دنسملا توبث |

 || ارهاظف طقف ثدحلا ىلعوا تاننلاىلع الاد ناكزاف ةفصلا ريغىفاماتوبشلا ىلع ةلالدلا .

  دنسملا نوكل ةيضتقملا ةلعلا رك ذ فنصملانازعاو# تارابعلا نم كلذ ريغو ددمتلا ا

 «ءف
 ]| اودتساامو تنعضلانم اذهنبا نكل ىاكسلا هبحوت نم ماقملاب قيلاو: قدا فاثكلا

5 0 2 ْ 
 1 ديسملاو حرصت ( دصق ةروك دملا هوجولانم ( رمثع ىداحلا ) تيزلانم هبلأ

 /| ةفصلا ريغوا ةفصلا مسالا لصا نال احيرص تابثلا هنم دافتسيل ىل ( تابثلل مسالاب

1 

 ضقانتلا مزا الاو رارقس الاو ماودلا ىتممال ددجملا مدع ىنعم توشلاب دارملا نكل

 هنأ ىنمع قدصلاىن امهعاتجا زوحي نكل نامزلا داحتال دعاقو مئاقديز كلوقفف ةتبلا
 ىأ ( ددجلل لمفلاب ) عرصتلا ( وا ) توبثلا ىنعم ءاب عم مويلا دعاقو سما منا
 ىنعملا وهو نامزلاب نرتقملا ثدحلا ىلع هعضوبلدد لعفلا ناذ احرص ددجلا دافتسيل

 || ديالف تايصوصخلا ىلا ةبسنلاب اماو لعفلا قلطم ىلا ةبسنلاب اذه عخاو قرفلاو
 ىضاملا ىا ةئالثلا ( ةنمزالا دحانيصتلوا ) هلوقب اهلا راشا رخأ ض ا ىغاماعضنا نم

 نيب اكرتشم انآ امنوك مزايالو ملكتلا نآمزل نراقملا نامزلا وه ىذلا لاخلاو هدعب

 ||| دهاجمو نآرقلا بتكيو جحبو ىثعو لك ًايلاقذا لاعفالا بسحم اهرادقمو نامزل
 | سما متاق ديز كلوقك نامزلا عرصتب ةنمزالا دحأب مسالا ديسقت نكمااملو رافكلا

 | ددهلا ةدافا ىلا اهضنم ةلع راصتخاب ةنمزالا دحأب صصختلا لعح ىاكسلا نا

 | فلاخووأي امنب فنصملا فطع دوجولا بسح .رخآلا نع امنه لك كفن ملناو
 | مسا ردقاذا توبثلا لمحمتل ىا ( لاقحالل فرظلاب ) عرصتلا ( وا ) ىكاكسلا هيف

 لبق اذك لاقحألا اذه ةدئافلا ريثكت لاملاو لصك لعف ردق اذا ددتلاو لصاك

 لعفلا ةصوصخ ىف ددجملاو توشلا لاتحا دنع فرظلاب حرصتلانا لانا نكعو

 فالخ ةروصفف املا ه|تباثديزو ددجتلاةروصىفإعلاهل تبث ديز كلوقك نيقيرطلا



 أ

 |١1

 ىسومنا ىاكسلا رك ذ مث ءافصالل اصارتفا هسفن ىلا هفاضاو ىه ىنعا هيلا دنسملا |
 روك ذملاطسبلل ثالثلج نمضيف ةديدع اذاصوأهملادنسملا ركذ ىلع داز مالسلاهيلع |

 هلوق ىف لاجالا راتخا كلذ مم هنكل رخالا برآلاو شهلاو يالا
 بس لوطتاهنابرآملا كلتوباهسالا جر طسبلاجرخالثل ى رخابرآماهيفدلق َ ١

 رثبلا لوط
 ىرجتوءداز لمحت تناكاهناوترمثاو تقروأف اهزكر ةرمث ىهتشا اذا مالسلا هيلع | ظ
 اذاو ةدحولا نم شحوتسا اذا هعم ملكتو مغلا تدصقاذأ عابسلا براحتو هعم |

 مالعلا كلملا نذاب ماوهلا نع هسرخن تناك مائاذاو ءاملا اهنم عب, ضرالا لعاب ا

 ثيح لوهحم لئاق ىلا هدانساب ى اكسلا هرك دام .تنعض ىلا راشأ فلضملا نامثد ظ

 (عيتاام) مالسلا هيلعىسوم ( عبتا ) اصارتفاطسبلا لجالو ىا ( كلذاو لبق ) ىلاق |
 بأأدنع جراخ صارتفالا درج طسلا نا فءضلا هحوو ا/ ةديدعلا فاص والانم |

 ناكلذ ىف هحولا لب توريملاو لالخلاىذ ةرضحرف ةءارجدعي اعر هنأ عم ءاغلبلا |

 اه راضحتسال لب اهروهظل طقف هتيهام راضحتسال سيلام ةملكب سنجل نع لاؤسلا |
 1 را ماكو لا بواقع بولقملا نيب ةئيابلا رهظيل اهتافص عم |

 ةبشخ اهنأبباجأ كلذ مالسلاهيلع ىسوه نطف

 طس كانه سيلف برآملا نم كلذ ريخو اهب شهلاو اهيلع ,اكتالا سا دارفأ . ظ
 صارتفالا درج طسبلانا لاقّنأ نككو لاؤسلا ردقب لئساع باوج لب صارتفالل ظ
 طسلا نأ اضياو عابطلا لك هنس عسي لب ءاٌعليلا دنع لوبقمو ءالقعلا نيب عقاو ىمأ

 مومذملااعاو هيف نحن اهناك ةءارج دعيالو امومذم نوكيال عماسلا نم .ةبغرلا نراقاذا |[

 بج مه «*ىهدلاا

 -_-ا|

 ' هباو نيتممثلاك لبللاب نادقت اهاتبعش ناو اول داهاتيعش ريصتو اهم قتسف

 ىلع رهظي, هودع لناق اذا ناكو همون لك أيام جرحمث ضرالا اببرض .ماعطلا ىلا جاتحا اذاهنا برآملا كلتنزمو" ظ

 اذاوهلجرفتف كوشلاو بشعلاو رالعو قئرملا رعولا بعضلا لبخلا ىلع ب رضي ناك نالضانت ناشي

 انعا اذا ناكو نبللا ىرخالا نمو لسعلا اهتبعش ىدحا نم برشي ناكو قلفلاف هلع برص رمللانم روبعلا ةارا |

 ودعلا لتاقتو صوصللا نمءرذحنو قيرطلا ىلع هلدت تناكو لجر كبر ختالو ضكر ريغ ْنمءاش عضوم ىأ هلمحف هيكري 2
 ضعب لاق / دم. هءاقسو هماعطو هعاتمو هزاهج اهملعقلعو هقتاعىلع اهعضي ناكو هيلا جاتحااذا ب يطلااهنمح وو 1

 ماقملا|ذه قيقحت نع هتلأس كا اكسلا هركذام ضترب ملال ففنصملانا 46 0 فنصملةذمالث رم باتكلا مارش 8
 !.راو ناك اذالا هلا نادانأف

 كرذف رهاظ ”ىث ىلع

 صاىلا هجوتاعا لاؤسلا

 ىضتقم بسحم هب قلعت
 رويال اع ناك الاوبلاملا
 سبل نع اصحعش تلأساذااك

 ادهام كلوش رفسلا باس

 نع لأستال كناف بوثلا
 لب هتيهامو بوثلا سفن
 دنا تسررع تلاسفا
 بيس ام تلق كن اكف

 ساللا ٍباوَجُف كتع نع

 اب تيرا لوك نا هلتيع
 ناتك هنأب باجأولو اذك

 انهه كلذكف انعال دع الثم

 رهاظ سا نعلاؤسلا ناكامل

 قلعتبامىلا اهجوتم نوكيف
 ل اهعفانم نم اصعلاب

 كني ىفاع لعفنام لاق
 ىه لاق كلذلف ىسوماي

 بحاص راتحم وه ىذلا روك دملا همحوتلا معن هتمالمو عمانبلا 2 نراقاذاام_[|
 ةياآلا اهملع موتا ىاصع

 لعاهب شهاواباع ًاكوناناديرالوقءنا باوملاقح ناكلاصعلاب قلعتسالاعالا وس كنب كلتامو ىلاعتهلوق ناكول تلق ن نا ْ
 اصعلاب قلعتباعناكناو لاؤسلا اذهتلقرفسلا بايُثسبل نعلاؤسلا ىفاكلاؤسلل قب اطمريغاعياض ىاصعىههلوق ناكلو ىمنت |
 ىتلا ةركمملا ةروصلاةدهاشب ىمو»فاخينا ماقم كلذ ناكوةرحلا رس دنعةينابعتلاةروصلاااهياع دريسما يعامل ىلاعت هنكل |

 اوبل كنان 2 شهرا ا اهضراوعو ا تيبش دابافاجدولا ب .

 سم همالك اذه ىرخا را ىلو ىْنع ىلع ايبدعاو 0 كوتا اعدق ىلاف اهلاثما صال ل ْ



 برق 2 كلت راتخاو 84

 ا ةسنلابهريقحتلامادملاراشملا

 ميظعتللو |هنايربك بانج ىلا

 ةيمحملارومالا ىلعاهلاتشال

 | امهف بطاخلا نكيملاذا كلذو فوذحلا ىلع اهلالد فعضل ( نئارقلاب ةقثلا ةلقل )
>: 

 لاقملا ناسل نم مدفا لاخلاناسل نوكو لقعلا ةداهش ناحجر نم رك ذام هضراميالف

 نكممال نا ) اهنم ( عبارلا ) ىبب ءاكذو ىوق عبط اذ بطاخلا نوكدتغ كلذ نال '
 ةفرعم مدع ىعد. هلعل .هكرتولذا تدثملا كلذلت ىا ( هل هبنتلا مدع ءاعدانم عماسلا

 سماخلا) اهنع لوفغلا ناكما لع ءان ةحمءاو نارقلاثتناكناو ةدخاؤملا دنعمدأ لع

 نآعم ىح لك قزار هتلاو ”ىث لكقلاخ هللا انلوق لثم هرك دب ( ذاذاتسالا ) اهنم
 | ةذإ نم معا اذهو ىناثلاف فاعلا ةنيرق ماعشنا عم هل ةحغاو ةنيرق هل ريخلا نيعت

 ظ قشاعلادنع قوشمملا رك ذك عماسلا ةذلوا هركذ رثك ا اًئيش بحانم ليقامل ملكتملا
 ]| (سداساا) ذاذاتسالادصق ىافاضملا ردقب ريخالا ىلعونئارقلا دوجو دنع هعماب

 | قرفبو قباسلا هجولاىفاك هركذ نع ةينغم نئارق دوجو عم هرك ذب ( كربتلا ) اهنم
 | ىلاعت هللامسا ركذىفاك ركاذلا ىلا عفنلا دوع ةظحالع وه امنا كربتلا نأب امني

 ظ ىكاكسلا فطع ىلا قرفلا اذهلو اهنودب ذاذلتسالاو هلابلواو هناسا ءامسا ركذو

 ظ
 اهنم (عباسلا ) ال آم داحنالا هنمانظ قاوبلا اكوا نود واولاب لوالا ىلعدجولا اذه

  اذهو دسالا مواق ىص كلوقىف اكهنع نئارقلا ءانغا عم هركذب ( بجيتلا ) دصق

 | قيرطبال موهفملا قيرطب هلوصح نكل ركذلا نودب ةنيرقلا عم الضاح ناكناو
 | دصق اهنم ( نماثلا ) رك لا مجرتي قايسلا قيرطب لوصحلا دصق اذاف قايسلا

 ىاكسلا هدروأ ام فنصملا كرت اعاو فذعلا ةحتخصأا هنيرقلاعم هركذب ( مهظعتلا )
 مدقتاماهلكىف راحلب ماقملا اذ ديقلا اذهل صاصتخاالذا' كلذ ماقم ماقملاو هلوقنم|

 ىاسالا ضعبىف اك ميظعنلا دصقو ركذتف اقباس هيلا انرشأ دقو رخأتامو اهم
 اهنم (مساتلا ) لضف ىب اك ىنكلا ضيفو رهاظ كلذو باقلالا ضءبىفو

 ماقم ماقملاو هل ةحأ| ةنيرقلا دوجول'فذحلا زاوج عم هركذب ( ةناهالا ) دصق
 دتسملل للعلا عامل فنصملانا ٍلعاو# كلذ ريغو لهج ىب كرك ذام دادضاىفاى ةناهالا

 ثدح ىاكسلل' اذالخ امهمعاام اضيا ةناهالاو ميظعتلاب دارا امهريغو هلا دنسملاو

 دايفب متم هنا شولع عم كلملا تلق اذا كنال كلذك سبل هنكل هبلادتسملاب اههصخ
 ديف هناف ىعاش وهف ققم انوزوم امالك لو ىتاع لك ت اقاذا اذكو لعتملا ميظعت

 (اصارتفا مالكلا طسب ) دصق اهنم ( رشاعلا ) ةلثمالا نم كلذ ريغ ىلا ىعاشلا ةناها
 ايولطم ءاغصالا نوكي ثبح ( عماسلا ءاغصال ) تقولا مانتغاو ةصرفلا زاهتنالىا

| 

 هم صح هوست هدد“

 ىاصع ىه ) ىلاعت هلوق ( وحن ) بابحالا عم مالكلا لاطي اذهلو هفرشو هتمظعل دم. ةريثكلا عفانملاو
 كلتام باوج ىف ىرخأ برام اهبف ىلو ىفعىلع اهب شهأو ىا ( ةيبآلا اهيلع ”اكوتا
 رك ذ هناالا اضع لونا باوجلاىف مالسلا هيلع ىسومل ىتكيذا 4 ىسوماي كتيع

 'ئ (دضملا )



 «هظاي

 رخاوأ ةيامرىلا دصقلا ىا ( ىلا لصاوف ةيأعر ) لوعفملا فذح للع نم ( رشع
 لطاوفلاو هنع ةرشنأتم ةياعرلا سفنو ف دخلا ىلع روصتل ىف مدقتم :مضرغلا ذاتايآلا ْ

 قلطي دقو دتانآ تاضف ناك لات ورق نآرقلا عطاقم اب دارملاو ةلصاف عجن ا
 ىلع هقالطا نع اوعروت مالا ريدي لصالا ىف هنوكلو علا نآكرقلا ريغ اييلع ||

 تابثالا لع ف ذك ااهلجالاوصجر ىتحءاغلبلا هنسحهساامبلصاوفلاةياءرو نآر قلاعطاقم

 ام ىا ( ىلقامو ) عدوم عطق كمطقام ىا ( كبر كعدوام ) ىلاعت هلوق ( وحن ) |

 فيكلا باعصا نع لئس نيح ةدم ىجولادنع عطقنا ثيح نوكرمشملا نظاككضغبا |
 تلك و رج هتيبىف ناكن يحوا هللاءاشنا لوقب ناريغنم اذغ مربخأس لاقف حورلاو ||
 ةضاآلاو ةقشاسلالصاوفلل ةياعر كالق لوعفم فذح اعاو كلذل كلملا هلخدوملو | ا

 ىنعا هفالخ للع رك ذىف عرش فدخحلا للع ركذ ذ نع غرفام دعب فنصملانا مث ش

 دنع بحي ) امهريغ وا نىدنسملا ىف ناكءاوس ىا اقلطم ( تابثالاو ) لاقف تامثالا |

 لبق ةحصا ةلعلا ركذ فتصملابسنالان ا اعاو# مالكلادشملالاو ( ةنيرقلا مدع ||
 فداربام هب دارا ناف تابثالا بوجو اماو اهروهظل اهكرت امنا هنكل ةعجرملا |[

 لوالا هجولا هنيعب اذهزا هيلع هجيبف مجرملا ىلع بجوملا نوقلطي اك ناحجرلا |
 ةح مدع ىنمع زاوجلا لباقام هب دارأ ناو اهركذيس ىتلا ةعجرملا للعلا نم |
 دوجو دنع امنا ىلع ءانب ةحصلاو ةسجرملا للعلا نع اجراخ ناكناو كلذف كرتلا |
 ادارطتساالو ةلاصاال نفلا اذه لئاسم نم سيل هنكل اهمدع دنع هذهو ةنيرقلا 1

 ذا ًادارطتسا اهركذ نسحسيام سيل اضيا كلذو ةحجرملا للعلا يف هيفمالكلا ذأ |
 اضياو هفالخ زاوح مدع ةفرعم ىلع هقوت.الو زاوجلا ةفرعم ىلع فقوتب ناعجرلا ٍْ

 م م و لحمل صا حج زوخؤل ة ارا 1

 تابثالا ( مجرتيو ) هلوقب ةبجوملا للعلا لصف مث ناسحسالا اهركذ نع عنمق اعلا 8
 هوحولا كلتنم ( لوالا ) فذحلا هوحو ددع رمثع ىّنا ( هوجول ) فذحلا ىلع

 هركذ مالكلا ف لسالانال ةنيرقلا دوجو دنع ( لصالا ) تابثالا ىل ( لوك ) ظ
 مدعب حرص اعاو فدحلا تاحج م نم تايثالا نع ( فراصلا مدع عم) ماقلاب أ

 تاسمالاناحجرفالاو اماقها ةنيرقلا مدعدنعس< هلوقنم مهف هنا عم فدحلا 5-9 ْ

 ةدايز)دصق هوجولا كلتنم ( ىناثلا)فذحلا ناحجر عنع هزاوجو هزاومل مزاتسم |[

 مه. كئلواو ىلاعت هلوقدنمو ةنيرقلان م لصاح ريرقتلا لصا ذاحاضيالاو ( ريرقتلا | ا

| 

 قاتلا انع دقو حيرصتل ا ناححمتسا اهنمو#دوجولا قن ةلعاقو.نا هدصق نال 6

 عماسلا ههفىف ( طايتحالا ) اهنم (ثااثا) فوطعملايف ةراشالا مسياريركلب نإ واما ظ

 مالكلا اذه سؤي و ا/

 ىثاوللا ضعب ىف هتيأرام

 ىف لالا ىضتقم نأ نم
 ىنأتبنانفلا اذهحالطصا
 الامو بككرتلا ةكح دعب

 سيل هبالا بيكرلا عصي
 نمو مهدنع لالا ىضتقع

 نيب قرفلا رهظي انهه
 بسحم لاحلا ىضتقم
 ديم ريدتف نيحالطصالا



 ىلادصقلا ىنممنأب هركذ *
 ةققح دارانا ةققكلا سفن

 ةلزاع نوكي دئنمحف لمفلا
 ناو مبمعتلا هبف انبف مزاللا

 كلذف لوعفملا ةقيقح دارا
 لمأتف لو الا مسقلا نيع

 ةقفقح ةققحلاب دارا ناو

 اهدارفا دارفالابو لعفلا

 نع جراخ كلدف اضيإ

 ذا ماقملا اذهىف ضرغلا -

 لوعفملا موع ىف مالكلا

 دله  ريعال هقالطأو

».:( 
 لوعفملابهقلعت ظحولناو ميمعتلاب ىمملاوهف لوعفملا ةيصوصخ ركذبال نكل لوعفملاب
 | اهروهظل فنصملا اهكرت اكل اهرك دنس ةحجرم للعهاف ركذيملو صوصخلا
 | اعاو سماك لوعفملاو هللا دنسملاو دنسملل ةماعلا ةقباسلا للعلا نم ةموهفم اهنوكلو

 || نيوسقلا ىلع رصتقا كلذلف للعلا نم لوعفملا فذحن صتخام ركذ انهه هضرغ
 | لوعفملافذحم دصخنا) لاقف ىناثلا مسقلاىلا الواراشأف ةثالثلا ماسقالا نم نيلوالا

 | دجوبال نكلو لعفلا نعخف هسنج مولعم صوصخم لوعفم لكل ( لعفلا ميمحت
 ١١ ممعتلا توفيف ظوفلملا مكحيف لوعفملا ناكل تدجو ولذا نيعم لوعفم ىلع ةنيرق
 || ىضعب نود ضعب ريدقت نأ ىلع ءانب سنجلاكلذ تايصوصخ عبج لمتح ذئنيخ
 | تايصوصخلا عيج نوكف حجج الب رخآلا ىلع نييواستملا دحا عيجزت ىلا دوعت
 ا ردقملا ذا راصتخالا لصحم ملالاو ةردقم نوكيالو ميمعتلا لصحم ىلالاو ةيونم

 ' ىطعي نالف تلق اذا الثم راصتخالا عم ممتتلا وه انهه ضرغلانا لاخلاو ظوفلملاك
 ١ لصوتنذا مالكلا رحم عاونانم اذهو ”ىش لكدحا لكى طعي هناىباطملا ماقملاوف دفن

 | فدحبدصقتنا ( وا ) هلوقب لوالا مسقلا ىلا راشا مث ىنعملا ريثكت ىلا ظفللا ليلقتس
 | ركذامل ماعلا لوعفملا الو تايصوصخلاال انهه ردقلال ثرح ( هقالطا ) لوعفملا
 ا نعزارتحالا ىلع قالطالا رادمذا قباسلا مسقلا فالخ ىلع ةيونم كلذعم نوكيالو

 | فتصملانا مث لعفلا سفن ىلا دصقنف مزاللا ةلزتم كانه لعفلا لزتي لب اضيا ميمعتلا

 | (نورصبسال تالظ ىف ) نيقفانملا ىا ( مهكرنو ىلاعتهللا لاق ) لاقف ميمعتلل الاثم دروا
 |أ دروأو ايش نورصبال منا ىونملا نكل اهسنج نمو تارصبملانم ”ىش ردقالف

 | لقعلاب نوفصت» ىا ( نولقعي موقل تايآل كلذىف نا ) ىلاعت هلوق قالطالل الاثم
 | صوصخم لوعفم ىونب نا زوحبو نوبهد» كلوق ريظن لقعتلا قلعتمةظحالم ريغ نم
 | نيلاقحالاالك ىلع ةدراو نآرقلا لصاوف رثكاو هيلع ةيلاخلانئارقلا ةلالدأ فوذحم

  ىذلا اذها ىلاعت هلوقكر اصتخا درج دصق اهنم#ىرخأأ اللعلومفملافذخنا مث
 || تكشول ىا تتح تئشول كلوقك مابءالا دعب نامسلا اهنمو# هللا دعب ىأ الوسر هللا ثعب

 | ىنم قيبإنهلوقك ف ذحبملالاو ةبارغلوعفملاب هقلعتوف نكيرملاذا اذهو تئج ثىحلا
 ١ ىفنال ىباناهلوق حرص ثح## اركفت تيكب ىبانا تثشولف# ىركفت ريغ قوشلا
 | عفداهنمو# اهب حرصي ملول اهيلع نطفتمالةباىغ ةيلكلاب هريغ ءانف ببسي ركفلل هللاكب
 |[ ةر وسو# ث داح لهاح نم ىنع تدزكو#هل وقك صعالال وأ نم دارملا فالخ مهوب

 ١١ مظعلاىلا هتثي ملورحللا ضعب ىف زرحلا مهوناع 0 ىلانزرخ مايا
 | رص ىلع رخآ لعفعوقوب ةيانلا لامكل اراهظا ايناث هركذام ىلادصقلا اهبمو#
 | الثم كل انبلط ىا الثم مراكملاودجلاو ددوسلا ىفكلدحن إف انبلط ؟#هلوقك هظفل

 تتينن



 دحا نيعتت فذحن ملول ثيحب هيلادنسملا ف ذح ريدقت ىلع دنسألا ىف نأما دارب نا نيسما لاقحاب داربنا زوحم لبق ة ظ
 ىذلا ردقناهنالةفورعمةعاط ىلاعتهلوق نيالا لاقتحا عمديلا دنسملا 45 "#9 ىذح لاثم سكعلا ىف لاخلا اذكو نيلاقتحالا |

 ىبرض) وحن ( و ) الصاديف فذحال اذه ىلمف غلبا رهاظلا ذا رمضملا عضوم لجرلا
 اردصم ناكاذا ًادتبملانا مهتدعاقنمذا اضيا ىسايقلا فذعلل لاثم اذهو (امئاق اذ |!

 لعافلاىلا افاضم نوكبو ردصملا ىلا فاضملا ليضفتلا لمف اك ر دضملا ىنمعوا احرص
 امهبحاصرسفمىف الماع ردصملا نوكيواعبج امموا امهدخانم لاح هدعبو لوعفملاوا
 مالكلا ريدقتف هماقم هريغ مايقو.ربخلا نيعتىلع ةئيرقلا ةلالدإ هربخ فذح بحي

 فذحو هماقم هريغهمايقل لضاح فذ اة ناك اذا صاح اديز ىبرض نييرصبلا دنع

 ىا (ايقس) وحن (و) وعلا اعىف ماقملا ليصفتو فرظلا ماقم لاحلا مايقل ناكاذا
 ىنعا دنسملا فذحل ن الاثم ناذهو ابحع ترحع ىا (ابحع و ) انقس هللا كاقس
 (ةيلاالفةيظحالا) وحن(و) ايعامس ائذح اعمت لعافلا ىنعا هنلا دنسملاو ةلاضا لعفلا
 ةيلاومضلاو رسكلاب ةوظح اهجوز دنع ةأرملا تيظنم ةلعاف ىنمع ةليغف ةيظح
 تاذ ىا ةيظحب ءاسناا ىف كل نكيملنا ىا ريصقنلا ىنمع ولالانم ةلعاف ىنمع ةليعف

 دنسملا فذحف ةوظالاب دصقلاىف ةرصقم ريغىناف كايا نهعبط ةعالم مدعل كئمظح

 تدجو ثيح ايسايقدروملاف ناكناو ايعامس ائذح ءازجلانم هيلادنسملاو طرسشلا نم
 اضيا برضملا ىف فذح لاثمالا رييغت مدع بجو املو: كلانه دارملاى لع ةلاد ةنئرق

 ةأسما هدنع ىئظحال ناك الجرنا لثملا لصاو د لامعتسالا عابتافذحلاةلع راصف.

 لثملا تلاقف اهقنط لب عفنبإف هدنع ىظناىف ادهج لأتمل لثملا ةلئاق جوزتاملو

 لثملاىوريوهتهجريغنم ضراعل تعنتم اهاكل و ناسن الا اهيفر ص: ملةينضق لكف برضيو
 (رابتخا)للعلا نم (غساتلا) ةرصقم نك 1ملىتاف ةيظحنك1النا ريدقتلا بصنلا ىلع
 ىضتق ما ةنيرقلل هبنت لهىا ةنبرقلا دوجوعم فودحملل ههبنتىف (عماسلا) ملكتملا

 هبنت لهوالما اهيزسدبنت له ةيفللا نئارقلادنع (ههبن“ ردق) رابتخا (و) حرصتلا
 (ةدافلا ريثكت) للعلا نم (رشاملا) ةحخاو نئارق ىضتقيما نئارقلا هذه لثمل

 ربصف) ىلاعتهاوق(هنمو) 9 هيلادتسملاوادنسملا فذح نم( نيرا: لاقحاي ) نيعماسال

 ةعاطو لج ا ليجريص اهرب دقتل والا لاقحالا ىمف(ةفورعم ةعاط)ىلاعتةلوق ( وليج
 ةعاط مكتغاطو ليج بص ىربص ناثلا ىلعوةبذاكلا ناعالاذه نم ركبىلواىالثما ةفورغم

 فدح ىف نكل للعلا نم ( رمثع ىد احلا ) لمفلاو ةيثلا ن ود لوقلاب ةفورغم
 نكل هسفن ىف ؛ىرورض لوعفملل ىدعتملا لعفلا قلعت نا ٍلعا ٠ ةصاخ لوعفملا

 ريدقت نوكي مكنم بلطي
 لامفالاةفو رعم ةعاطمالكلا
 ةعاطلاى هو نمّؤملاهلعشاك

 مسعا ردق ناو ةقبقحلاب

 رسدقت نوكي مكئاش ىا

 ىا ةفورمم ةعاط مالكلا
 لاوقالابسانل |دنعةروهشم
 ذا ةقيقح ةعاطب تسسلو

 نوقفانملا ةيالاىف بطاخملا

 ليج بصف ىىلاعت هلوق امأو
 :نا ريدقتلاف دنسملا ردقنا

 ىلع ةمكملا ةيعاد ءالبتسا
 ىنلل لجا ةوهشلا ةيعاد
 فذح ةئيرقو سكعلا نم
 سا نا يه دق هيلا دنسملا
 ةعاطلا ىلعريصلا هناشو ىنلا
 نأ حالو ةيصعملانعو

 ىئممىلعاقلطم لديامةنيرقلا
 ارهاظ ماقمأل قب اذم نيعم

 د عطقلا ىلعال

 فذح ىذلا لمفلا لمقال
 ه.دقلعت ريتعينأ اما هلوعفم

 هد هقلعت م دغ ربتعي وا

 هدهف امه ”ىث ربتعي الوا
 لوالا نعربعدقفماسقإ ةثالث

 دوصقملا نا نيلوالا نيب || ةقلعت ظخول ناو قالط الاب .ىتحلا_ىهف السا :لوجفملاب.هقلت نع نطنلا ولسا ل

 كيلع ينال و لوءفملا ف ممعتلاوهو ىلوالاذوصقملا لوالا مسقلا ىف واهدارفاىف ممعتلا هنمءزابوةق.قللا سفن ىناثلا ىف ىلوأل



 ”ىشلا رك ذهريظنو لبق 5
 هريغو دارملل لقحم فصوب
 الو ةلئاغلا نع نمأي ىتح
 قيدصلالوقكاضياب ذكي
 ضعب لاوس دنعهنعهّللا ىخر

 هللا لص ىننلا نع رافكلا نم

 ىيدهب لجر هدا سو هيلع

 هب دهس هنال ق داص هناف ليبسلا
 نسايردتا ميتا لدم
 ةدارانكع ثبح مه ركمّنه

 اذه نمو ةنيدملا لبس
 ضعب هلأسام اضينا لسقلا
 مامالا نع كولملا ضفاور
 ثخ.دلاناهما ىزوجلانءا
 باحا لضفا نه لاق

 هيلع هللا لص هللا لوسر
 هدنع هّنباىذلالاق مسو

 عجرنا لوالا ريمضلا ناذ
 دارملا راص ٍلوصوملا ىلإ

 ناو هنع هللا ىضر ركبأبا
 مالسلا هيلع ىنلا ىلا عجر
 هللا يجر الط دارلا كح
 ةيوحالا ف طلا نماذهو هنع

 اهفرعي ةريثك رئاظن امهلو
 تا رضاحملا ا عبت نه

 هع

 عاقتجالاةنكملا انلقاعاو

 ىتلا تكنلا نع ازارتحا
 ريهطتك اهعاقجا .نكعال
 نع هريهطتو هنع ناسللا

 دم. كلذ ريعو ناسللا

 | ةاكللا هريتعا ام ماهيالا دق انهه ٌفدحاعاو ءاعداوأ ةققح هنءان دو هدسح ةياغل ا

 ١ «ء'»
 | طقف ظفللا ةداهش لع ركذلا دنع ليوغتلا ناك ءاوس ظفللا ةئراقم ريغ نم لقعلا

 فوذحلانع ىا ( هنع ناسالا ريهطت ) ةروكذملا للعلا نم ( عبارلا ) لقعلا عمه وا

 | نكع الف ةقيقح ظفللا زكذىف ثيواتالذا مهول ىلع انهه ريهطتلا لج- روهظ ىلع ءانب

 | لقحم ما هناف لقعلا ةداهش ىلع ليوعتلا نم ركذام فالخ ةقبق+ا ىلع ريهطتلا لج

 ||| ىا ( هنم برقبو ) ليلا ديق ركذ بجو انهه نكع. مل امل نكل  ةقيقح هسفنف
 ]| تلاقاك) همساب عرصتلانم ءاححسا فذحلا ىا (ع رصتل نم ءايحلا) ناسللا ريهطت نم
 ]| ةروعلا ىا (ىنم) سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىا ( ىأرام اهنع هّللاوضر ةشيام
 ||| هنم برو لاقاعا وو هيلعىلاعت هللا لص هللالوسرنمىا(هنم) ةر وغلا ىا(تيأرالو)
 | زارتحالا ىلعءايحلارادمناالا فوذحما ثولتل فذحل ار ايتخ ا ىلعاممالكن ا عمدنمو لقب لو
 ]| نم (سماخلا) عامسالاةظحالم ريغنم ملكتلا نعزارتحالا ىعريهطتلا رادمو عاممالا نع

 ألا ةقيقح هتماخفو هتيظعو هفرش ةياغل(ناسللا نع) فوذحما ىا(هريهط:)ةروكذملا للعلا

 أ ةنيرقلاةلالددعب ناكناواذه واييلا عيتح | نا راكت الا ناكما) للعلا نم(سداسلا) ءاعداوا

 (عباسلا) راكتالا ببسب ككَتدلإ ةلباق تزاص 6 ةينظةنيرقلا ةلالدناكام نكل فوذحلا ىلع
 | نملصاخلا رابخالا ىنعم ربخلابداراهنا رهاظلا ( ربخلل) ف ةوذحلا ىا (هنمعت) للعلا نم
 | امهمعامفوذحم يدا رملازاعمدنسملا : ونا يلا ًادتملارخالدانسالا

 | لعافوءاشيامل قلاخكل وقك (ةقبقح)اما فودحمللالا روك ذملا لصياال نا نيمتلايداراو

 ىأ ةكاهد.عو ناحفلاةئاملا بهاولا 8«كلوقك (ءاعدا)وا ىلاعتو هناحس هللا ىأ ددربامل
 هفدح 0 الإ ريما صي ملاذا تلق ناف ةقيقح هريغ لمتحذا لعد نكل ريمالا

 أ لوهذلا عم امم لكد صقنا زاجن ,عا ثبعلانع زارتحالا تلق ثبعلانع زارتحالل
 : ظ نم (نماثلا) معامتجالا ةنكمملا تكتل ىف لالا اكو امم ادصق: نا زاجو رخالازع

 ا نمةممر كلوقك ايعامس نوكف هرئاظن نود هكرتىلع دراولا (لامعتسالا عابتا) للعلا
 أ ىلعواامهيلعساقيال نابعامم امهوامهيلكىف هذهريدقتب مزخانم اهفرعاةنشنشو مارديغ
 || ديجلاوه هريدقت حدملاىلع عقرلاب ديلا هللدلامهلوقكايسابقنوكف اضيا هرئاظن كرت

 ]| مهضعبدنع ديزوهلجرلا منهريدقتو ىمابقلا فذحاالاثم اذهو (ديزلجخرلا منوحن)
 | ليقف لجرلا نم لاقب نا هجوت لجرلا معن لبق الك ةيلمم ةلج لخرلا عن مهلوقت
 || 06 وصخ مهشبب دنغو ناتج عومجملاو ةيعمأ ةلج هدهف ددز وه ىا هز

 آل ناكامل لحرلان ال دئاعلا نع ىنغتساو هريخ ةئلعقلا ةلملا ىنعا هلبقامو أدتبم ديز ىنعا
 أ هنلا دنسملا رخأ امناو رمضملا ماقت» رهظملا ةماقا ةلزنع كلذ ناك ص وبصتملا نع ةراع
 أ عضو ىف ثعاللاوه اذه و حدملا ماقم ىف غلبالا وه ىذلا.ماهبالا دعب ريسفتلا لصمعل

 ( لجرلا)

 اهل دس اهنا عادم.
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 بش هعطوم ىف در 1

 قوشلاس فن ىضتقي لوط نايا درع نأ ىلع ءانب ضعبلا هكرتاك دب نع دق ةدايزب قوش ديرلم انلق ناو ١

 م «طاروع هل ىو أ اوف ةيالا هده قو حارتشلا ضعب لاق 4

 دانسالا رابتعاو از ريغوا ادئاز راخلا نوكرابتعا عم # 5١  ودفلابواهيفو هاىنعا ةثالثلا فورظلا دحأ ل

 لب ةنع ديفب ىتح بلط ماكو قوش دينع ىضتقب لوط هيف سدل رخآآلا رظنانا |
 ناوالصفم مث الجم ”ىشلإ ركذبو هلوقنم ةمهفنم اهنا وه ةدئافلا هذه كرتىف هجولا ١

 مح يف وهام رك ذ الف راصتخالا ددصب فئصملانا خالو هيفاةحردتم نك

 لامخلا ىف عاقنالا ىا 4 (ليوعتلا لسخت) فذعلل ةبجوملا للعلا نم (ثلاثلا) رآ ركتا

 ةئيرقلا ىلعةقيقحلا ىف داقعالاناكاملوعضولا ةنواعمريغنم (لقعلا ةدابش ىلع)داقعالا نإ

 عضولا ةنواعم نود ىا (ظفالا) ةداهش (نود) لسمتلا دبق دروا ضخما لقعلا نود

 لقعلا ةداهش نال نيتدرفنم نيتداهشلا نيبىا (امهني) لصاح قزف كو تابثالا فاك
 اردانالا انيقب اهفلخت مدعل ىلوا ىلوالاو ةينظ ةيعضو ظفللا ةداهشو ةمعطق ةمقيقح

 ةروشلاو روهظل| ثيح نم سكعلابسعالا ناكناو ا/ لامتحا نع ولختالقاهنال فضا ةيناثلاو

 ةداهش ىلع اليوعتهركذ ىنو لقعلا ةداهش لعالبوعت هكرتىفنا لستلاماو ىا اكنلا لق.
 ناكامل نيتروكدملا نيتداهشل ا نمالكنازعا#نيتداهشل|نيب كو رهاظلا ثيحبنم ظفلا
 ىلع ةنيرقلا ةلالد عم فوذحما ىلع وه لد. لب لقعلا ةداهش كرتلاىف ىنكيالذا مانريَغ
 ىنمع لسحملاب ىلوالادبق لقعلا ماهضن | ىلا جاتحم لب ظفللاةداهشاضي ارك ذلا ىف ىنكيالو ظفللا

 | ةيناثادبقو قسمي سيلو فذحلادنععماسلالابخ ىلا قلب ماوهامتالقملا ىلع ليوعتلا ا
 نمداسماذهو رهاظلا ىلعءانبوهامتا رك ذلا دنعظللا ىلعءافتك الا ذار هاظلا ثيح.نمهاوقن ٠
 اقلعتم هلعجدنا نظنم مموةيناثلاةداهشلا ىلع ل يوعتلاب قاعتم رهاظا | ثيح نمد وقنالاق .

 لب لم رهاظلا بس<ليوعتلان ادرن ملذا ليوعتلا نود ليتل ديقهنالاقف ل والا ليوعتلاب .

 بس ليوعتلا وه لخلانا لئاقلا كلذداسعسدل لوقارهاظا |ثمح نمائشان الس كانهنأ |

 ليوعتلا ل ب كلذ لمخلا يلو ةيناثلاةداهشلا لع ظلابسح ليومتلاذادفال للا
 ه.ديقملاوهامو ظلاباديقم سيل ليحل ظلابسح هنوكياديقماذه سيل وىل والاةدابشلا ىلع ١

 هيدارانانرهاظلا ثيح نمد ائشان لسحملان 2 هرك ذامنالغالص| للخلف اليخ سيل .

 دصقذ االصاهل ىنعمال لب هل ضرعتل ا ىلا ةحاح الام كلذفامقسقخال اي ايرهاظا سما لسمملان 2
 عجب كلذف ىرهاظ ليخح نمائشان هن 3 داراناو عقاولاىف عقاو.ر روك دملالحلا ملكتملا .

 ,ذا ليملاب ءافتك ارهاظلا ثمح نمديقك رثصملان ا مثلئاقلا كلذ مالكىفاقباس لصفام ىلا

 ةداهشىلع اليوعت فذحلا فنا ركذ لب رك ذلا دنع ظفللا ةداهشىلع ليوعتلانع ٠ تكس

 رايتعاو ىزاجملاو قيقحلا

 مدقاهف ريخأتلا و ميدقتلا

 ميسم دنسا اذا ذاثم رخاو

 ةدازماللا لعجو لوالاىلا

 امدقمو مالكلا نم ارح

 ةلضف ريغ وهاع ماقهالل

 ىلع ناكملا فرظ مدقو

 ماقهالاّةدشل نامزلا فرظ

 توفر ىتلا توبسلا كلتراثماب

 هيبستو ىلاعت هللا ركنا
 دحا ىلا دنسا اذاو اهنف

 ادئازراجلا نوكيو نيبقابلا
 كلذوايزاحم دانسالا نوكي
 فوكعلاب نيمعسمل |ةيانع ةدشا

 مهتمزالمو هللا توس َّق

 تلعجب اهيف عيستلل اهايا
 كيذكوةحسا هين اكثوببلا
 | ةقرغتسم مهتاقوا تناكاذا

 ةيعسم اه اك تاعج عيبسملاب
 نكعلوالا فرظاامدقاعاو

 صاصتتخالا نيهج-ول|نبده
 ىلاعتهناقوا عسي لبقدن اك

 ميركلاههجول ىلاعت هتوسوا
 داوقلاهذهو رخآ *ىثلال

 بفنصملاهلاقامقداو رثكا [

 لصا+ او. قمم كلذ ريغو كارتشالاو ةيانكلاو زاحملاو ةقيقحلاو رييغتلاو ليدبتلا لثم 7١ وم ريدتفلقاذ كر

 ءانب مزاتسيل ”ىثلاىف ليخملانال للا وهىرهاظلا ىمالا اعاو قيقح سا وه لب ايرهاظ ارسا سيل ليلا سفن .:

 5 (ىناعم) لتس ليلا نود ليوعتلاب روهظلا دق قلعت قل 5 دشنحف رهاظلا لع 3



 0 ىاللملا وأىوكمللازاهظاسنطافاماث لأ“ اك ٠ ؤهةلءل|نمديفرب ملا لئاسلا نادهجو ويبالل ىلا عارصلا لق

 بوبحلا لالم فوخالوا

 ع ةلعلا ببس نع هلأسالق

 وهاب نطأفهفةلالمالنا
 اذك بوبحا عم هدوصقم

 هس لبق
 نآلا رهاظ انلقاعاو /

 ةدع الثم هما دنسملا

 هرك ذنوكيالف مالكلا ىف

 رظنلابلب ةقبقحلاىفاشيع
 ةنيرقلا ىا رهاظلا ىلا .

 هنالوآ لقو هنع ةشملا

 ةيفخةداف اهعم لصحدق
 عماسلا5 وابعىلع هسنتلاك

 لوقاامعريغو ذاذإتسالاو

 ثيلاي دارملا ذا رظن هبف
 .هرك ذنع ةينغلاوه انهه
 دنسملا ىلع ةس رقلا ةلالدل

 ةددافلا نعولخلامدعالدنلا

 هلاقشاباثبع هنوك ىنتسي ىتح
 ةوابغىلع هستلا ةدافىلع

 اههلاثماوذاناتسالاو عماسلا

 ىتلاةنيرقلاب دارا ن اهنا ىلع

 ةنيزقل اةدافل |اهعم لص
 ةسافدس ال كلذو ةزوحملا

 ةشرقلا دارا ناو الصا

 عم عمال كإدف ة ةحجرملا

 دارازاو فذحلا حج ع

 فذحل اة رق له اهراتعا
 0 ذ لمحمال كلذف

 نال عارهاذالو ةقشح 2

 ةحج ستاك اذاةثيرقلا
 1 نا) كل هرس س دق في رسشلالضافلاعفادلا 5 5ك ةفخ ةدءاناهعم لص دق لئاقلال وق عددإلف ةيفخ نر

 -_-- عرسس سسوس

 7 تلقتنأ فك لق# هلوقىفاك ملكت لا ة ةم اسوا نزولا لالتخااما ةريثك باسادلو

 عماسل | لالم فوخوا ليلعات! لوَقّلا رهاظلا ذا ةليوط نزحو متادرهس #* لملع

 ' هلوقك ةصرفل|توفوانينمؤملاريماام ناكم ناطلسلا روض>دنعم الاام ريزولالوقك

 ٠ ارهاظ (ثمعلا نع زارتحالا) ىذا ةيحوملا للعلا نم ( ىناثلاو ) لانع داصلا

 ١ ودغلاباهيفدا عسا ) ىلاعتدلوق (وحن) لكلا فلصا رك, لاالاوةنبرقلا دوجوىلا ارظن
 دنمارك ذولفلاجر همسي .مالكلا رئدقتذالوعمملل ىنرملاةءارقىلع ( لاجر لاصآلاو

 لاشم اذهو ردقملا لاؤسلا ىنعا مالكلا لوانمامولعم هنوكلاثبع ناكل هحعسي ىنعا
 ىنبملا ىلع عيسي ةءارق ىلعر وك ذملا لاثملا فى ( هبفو ) لمقلاوه ىذلا دنسملا فذحل
 لع 'ئرقاذاام فالخ ( ةدئافلاريثكت ) روك ذملا زارتحالاعمىا ( كالذعم ) لؤعفملل

 ةءارقلا فالخم ةدحاوةدئاؤ نمضتت ةدحاو ةلج نوكي ذئنيح مالكلا ذا' لعافلل ىنبملا
 ةباش ىا ( هاش ) دئاوفلا كلو غلب ناك اوفللعجا ناك ىتمدنا ةبشالو ةروك ذملا
 ةل ىنعا ردقملا لاؤسلا اهيناثو هلعسل اهيدحا ( لج ثالثنع ) روك دملا مالكلا
 لاجرو هلع نوكي ) اذك ( و ) لاجر حبس ةلج ىنعا باوجلا اهتلاثو هخمسينم
 ناك اذا فال نيلعاف لاحرو هانوكيث بح امهنع ىنغتسمريغ رك ذلاىف ( نيدوصقم

 نيل هنا_ىمعال نكل ةاضف لوعفملاوالوعفم نوكيدئنمح هلةظفل ناذ لعافلل اينيم لعفلا .

 | ىلخ اذا مالكلانا ىنختالو هنودب مولتلا لصا مامتىنمع ليالصا مالكل نم ًادوصقم
 ( المح ”ىشلا ركذب ) اذك ( و ) هناكرا ديشو هناي مكحا ءانبكر اص ةاضفلا نع

 (وهو) لاجر عسي ىا لاجر ىلاعتهلوقف ( الصفم ) هركذ ( مث ) عمم ىلاعتهلوقف
 ٍةدحاو ةسعفف ةالصفم هرك ذ نم ( سفنلا ف عقوا ) الصفم مث الع ”ىشلا رك ذىا

 نيعضوم ىف عقوامل ىلاجالا دانسالانا ًاضياو لعافلل ىنبملا ةغيص ىلع هنوك ريدقت ىلع
 رك ذو ##خلباناك اكدك 1ناكف دانسالا ريركتدافا مرجال دحبسب نمىفو هل عسب ىف ىنعا
 .رك ذاذاف لعافلا رك ذىفاعمطم هلوانكي مل مالكلانا ىهو ىرخا ةدئاف انههى اكسلا

 لبق لعافلا رك يف عمطم هلواناف لعافلل ىنبملا فالخي بستالا ثيحنم ةهنغك ناك

 ورب ك)')أ1|أ01010|* 0 ]|ز|ز]ز|]|]| ]|0000 100600 27727777 عا 4 ها

 4 0 1 .٠ هةيرف

 ١ -نم نعا تلطلادعب لوصحملا مهلوش ضراعتاهن وكل ةدنافلا هذه فئصملا رك دن د ملاع |

 | ليموذلا بسال ثحنم قوزرملا 53  ةضراملا هده عفدو تعتالب قاسنملا

 | اهلو نعالا خم ةعالبلا بايف لخدا ةدللانإ قحالو نعالا نم 2 هيلا سفنأ |

 | قلععبطلانمةعاط لعق وذلا كلش دهشناك اهريغف ىجرباللوبقدب زم ةغالبلا نفىف
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 كل ريغو تافاضالاو ناكملاو.نامزلا م:يثلال اس تانلاو ثدخلا ةسن |

 ةصوصخم ةبسنلكلامام اعضوةعوضوم ىهف اذورج اهومسو لئافلالا اهئازاب اوعضوو
 لولدم ققحتيالن ا مزلنيفرطلا ةيصوصخ ةيبزلا ةيصوصخس تناكاملو نيس 0
 نيعتتالة يسن ىلعىا هريغىفىنعم ىلعلدامهنأب هوفر عكاذإلف نيفرطلا ققحمتالا فرشلا |

 نم نوكيا دبالو هيلادنسملانيفرط ىضتقت دانسالانا لعا مث 4 هنيعتبالا لصمتتالو
 دس و وامسالا صاوخنم كلذ ناككلذاف همكح ىفاموا ةلقتسملا تا وذلا

 2 دا يلح فازوا لعفلا دانساكر يغلب مئاقلا ثدحلا ليبقنم نوكيناو ديال 1 ٠ْ
 نكيملو ثدحلاو تاذلانم ظخدإَنكي ملال فرحلااماو مالغ ديز كلوقك ت اقتشملا ٠ْ

 لعاف ةمدقملا هذه تفىع اذاالضا دانسالا نم ظح ه!نكيمل الصا امهنم “ يش مكلفا
 هتبسنو مزاللا ىفالو ىدعتملاؤال هنعفاختتال ةيقيقح ةيلقع لعافلا ىلا لعفلا ةبسننا

 ىلاةيسنلا رابتعا مث لعافل أ ىلا هتبسن نعرظنلا عطقنم تأغن ةيرامتعا ةيلقع لوعفملاىلا ٠ْ

 ىفاك فلم دقاهنا عم اهنع فان ملالاو لعفلا ةقيقح اببضتش كلذلو هناكما 7 ١

 عضو اذاف لعافلا ةيصوصخ نع كفنتال لمفلا ةيصوصخنا ىنالو مزاللا لمغلا |
 نيعتتمل الاو عقاولا ىف تاذلا نيعثتناو دبال تاذلا ىلا نيغملا ثدحلا دانسال لفلا '
 ه.ققحلام رك ذنم لعفلا نع رابخالاىف دال ذئنيخ لعفلا لولدم نيعتتإف ةسللا ١ ا

 هفدحذا رامخالا قيرطيوا راهظالا قيرطباما لعافلا ةيصوصخ ىنعالعفلا لولد 0

 هلام لعافةظظجالم نع كفنبال لعفلا نالكلذو لعفلا لولدمل ةدافالا نالطب ىلا ضم ||
 مدعىلا ىضشب هفذح اضياو لعافلا ةيصوصخلالا سيل عماسلل ملكتملا هديش 2 ا

 كلوقناذالصا بذكأا لقال صوصخم لغفل العاذام ”ىشن وك ذااريخةيلعفلا ةلذجانوك

 لعافلا نارهظف بذكلاو قدصلا لاة>|نم ريخلا ىفدءالواعطق قداص ب رضاملعاف

 لوالاض قنلا عفداف عماسل دنع الاصيعم نوكيناو دال ماكتملا د تقع الصمم نوكيك |
7 

 فقوت ىف لعافلا ةازئم ريصي هلاينبم لعفلا ذخااذادنأب عوفدف ل رشف ضقتلااماو

 اماورابتعالا اذه لنقدملع فقوتي ملناو هققحن ىلع رامتعالا اذهب ذوخأملا لعفلا ققحت

 ىدأدقل ىرملوهمالكر خآ هسفن ضرتعملا هركذ امكف أدتبماب ضقنلا نع با رثا
 ةدئافلا لمأت دنع بايلالا ىلوادنع ماو رذعلا نكل باهسالاىلا ماقملااذه ىف مالكلا أ

 دنسملا فى ااقلطم فدحلاىا ( هنامث ) با دا رعادتلاو بابلا اذهىف اهانرك ذىلا ْ ا

 رك دي منا الا اهتاتلمو ليعافملا ف اذكو امهربغو لعافلاو لعفلا نم عادتسملاو هيلا |

 تابثالا ىلع ( مجترتي ) مهالاب ءافتك اهللادنسملاو دنسملا ف ىناثلانفلا هلوقىف ليعافملا ا

 مالكلا ةلاطانع “ ( ماقملا قيضلوالا ) ةبحوملا لاعلاى لا ةراشا هذهف ( هوج ل ا

 هم

 ريغعتساؤ : ماجالاو ةقيتح ةقفح 7:

 هع



 ردصملا لعاب قرفلا وال

 راع وتدرج ناس
 همضو رابتعاب بلطيالف
 فال ىلقع هلدبلط لب العاف
 عثردعلل عضو هنأؤ لعفلا

 دوحجوملا ثدحلا كلذ هد

 لعفلا ىف لعافلا لخد

 ض عت وفنالث] هرك ذ نه

 ضعب هرك .ذاماذه عضاولا

 فيطل ىنعم ادهوءالضفلا

5 

 لامفالاىف لغافلاةنوك <

 لباقلاو ةيراشتخالا

 ةيراتخالا ريثلارومالا ىف

 كلذريغوديزتامكلوقك

 دل

 ظ
>» 

 ىوس ) طرشلااذكو زيقلاو لاخلا نم لوعفملاب نيلملااذكو لب لافلام د هيلوعفملاريغكا

 هفذخىف مالكلا ذا القتسم الصادفذح زوحالهناذ تاسقلعتملا .نيبنم." ( لعافلا

 ١ نالدفدح نوحدنا) ردصملا لفاذ فالخم اذهو لمفلا ةسبتب هفذح دزيألف القتسم |
 ( لصحلا دانسالل) عض و (لعفلاذا ) لعفلافذاخ هدو تلا غوضوم:'ردصملا

 ةسنلاك لت ( لص#تال ) تاذلاىلا ثدعلا ( ةبسن ) دانسالاىا ( وهو ) نيعملاىا

 نيعتسالا نيمثتالو لصفتال ةبسنلا ذا ( هيلادتسملا ) وه ىذلا تاذلا ( ركذألا )

 زاجاملالاو دساؤدنكلنيسننملا نودب ققحتال ةبسنلا ذا لاش نأب للعيدق ودبلا ب وسنملا

 هنأب الصحم [سعا لعافلا نوك ىلع ضرتعاو ًاضيا دنسملالباقلطم هنلادتسملا فذح

 نكل سف ملك لادنعالصحم هنوكدارانأو هم وزلإسنالف عماسلاد نع ةةاصعهنوكدارانا

 لصح ىلا دانسألل عدوب ملهنا عم لعف هناللوعفملل ىتملاب ًاضياض نو فذحلاهيفاثمال
 اضيالصحملادانسالل مضوريملاناذ ضيا دتبملابو لعافلل ىنيمللمفلا اوصخبناالا مهللا

 عوضوم قتشملا ربلانأب ريخالا نع بيجاو لطابدناو أدتبملافذح زاوج مدعمزليف
 رعاو # هرك ذاماذه لصحلا داتسالل عضوي ملقتشملاريغو ًادتبملا ىلاال هلعاق ىلادانسالل
 نماماءايشالا نا ىهو ةريثك عضاومىفو انههكعفنت ةمدقم ديه ىضتق ماقملا قيقحننأ

 اهباهمانقىف اهلا ةجاتحملا ىناعملال يبق نموا ةينهذلاوا ةيجراخلا ةلقتسملا تاوذلا لببق

 رابتعاب ذخؤينااماىناعملاو تاوذلا كلت نم لكواهلعاف نعاهرودص رابتغاباندح ىمسو

 ىمسي ةيجراخلا ةيصخشلا تاوذلل عوضوملا ظفللاف ىنهذلا ققحتلاوأى جراما قتلا

 عوضوملاو سنج مسا ى مس صححتلا رابتعازودب ىهىه ثيحنم اهل عوضوملاو الع

 المف ىمسي تاذلاىلاهتبسن .ربتينأب ىجراخلا ثدعللو ًاردصم ىعد ىنهذلا ثذعلا
 ١١ || ثودحلا ىمع تاذلاىلا هتبسن .رابتعاب ثدحلا نوكل نامزلل ةنراقملا هعمربتي ذئنبخ
 العافت اذلا ىمسف لعفالباقلاو ا :لعافلااما اهيلابوسنملا تاذلانامث نامزلل مزلتسملا

 عوضوملاوهلاينيم لعفلاو .لومفملا تاذلا ىمسو لمفلا هيلععقي تاذوا هلاينيم لعفلاو ”
 ةنراقم رابتعا نع ىنغتسي ذئنخ توبثلا ىنمع ثدملا نوكي نأب تاذلاعم ثدنلل
 ظفللاة يمت ىلع .اوملطص| نييوحملا نا مث هاذ هاهريغو تاقتشملاك تافص ىعس نامزلا

 ثيحنم ثدحلانموا .!ءلاك تاوذلانم ناكءاوس مسالاب لقتسملا ىمالا ىلع لادلا

 تافضلاك تاذلاو ثدحلا عوج نموا ردصملاكت وشلاو ثودحلا زابتعا ريغنموه |
 ناكءاوس لعفلايريغلاب متاقلا ث دخلا ىنعا لقتسملا ريغلا سمالا ىلع لادلا ظفللا 0- و

 مهنا مث اهريغو ىجنلاو'ضالاك ءاشنالا قيرطبوا عراضملاو ىضاملاكرابخالا قب

 ( اوببتغا)

1 



 > نا“ رلاذاهل ةحجساماو بيك رتلا تاحيحصب نع نيثحابلا رمل دلع[ 2
 لاك هدهل ضرعتلا ىه ىناعملا بابرا ةفظوف ةيحاوم ةاللع اهنوعس ءاغلبلا دنع ةبجاو . 1

 بايرا لالخا مهوتلوا ة ةدئافلا ميمعتل اما ًاضيا ةحتسا للعلل امانا ىف نوضرعتب دقوتت 1

 لئاسم طاخ نع ًازرحنو وملا ف فسعامىلع اداقعا اهنم ضعي ف نوكرتيدقو اهءومتلا
 ةلماجلا ةلعلاامهدحا نيمسق ىلع ةحجرملا للعلا نا عا مث ديلا ةيعادةرورسضألب مولعلا
 ىتلاىهو ةساغلا ةلعلا امسناثو طقف صوصخلا بكرتلا مجرب تلا ىهو ةثعابلا مسيو ١

 رثك او هروهظل ضعبلا ىف اوكرتناو عضاوملاضعبىف اذك ماقم ماقملاو نولوقب مادا 8
 مكتمل ةاماحن وكتاع ١ ةلعلانا كِلّذ ىلع ثعانلاو ليلعتلا نع ”ىناع واماللاب هنولمعتساإم 1 8

 عرصتل نع ىنغتسيف كلذ ماقملا ءاضتقا مزلي ذئنيخ مالكلا كلذ نيعتاذا ”ىشلع | ١
 لاقخالا كلذ نيعتب مل اذا نكعاما ًاضرغع ”ىشثلا نوك نال قاثلامسقلا فالح كلش |
 وهاعاف ةبحوملا ةلعلا قالطا نم مهعمتامو ماقملاءاضتقال ضرعتلا بجو كلذاف 39 ١

 نفلارظن نعاحراخ نوكيىتح اقلطم هلباقمةحص مدع ىنعع سيل نكل لوالامسقلا ىلع َ 3

 ىنالامقلا نومحتاعاو و اعملارعف ايام نوكف ماقملاادهىف هلباقم ةحح مدع ىنعع لب ظ 5 ١

 نوقلطبف آاعم ضرغلابسخنو ماقملا بسح لب طقف ماقملابسحب بحخاوريغ هنال اج م 1 0 1

 بجومو مالكلا لصا بسحب مج م امهالكن ا عم ىناثلا ىلع ج رملاو لوالا ىلع بجوملا
 ةليلج ةداف هذه لوالانود ضرغلا ماعضنابحن ىناثلاىفنأب امهننناّةرف ماقملا بسحي ا 1

 لوقك ( ةيلاح ةنيرقل زوجي امنا ) ظفللاركذ مدع ةدارا ىا ( فذحلاف ) اهظفخاف ا
 فذحبديز اذاذتجرخ كاوقكولالهلا اذهىادهيلادنسملافذحب هتلاو لالهلالهشسملا ||
 لاجر دجسي ى الاجر لاصالاو ودغلاب اهفدل عسب ىلاعتهاوقك (ةيلاقموا )دوج وم ىادنسملا ا 3
 سجألا للعلا ىه هدهو هسا هلوق ىنعا دنسملا فدحي ةلاقم ةمرق مبسم ىلاغت هلوقف“ 5 ظ 1

 7 واهدحودنسملا وا هدحو هيلادنسملاىفاماعاونا ةعبزاىلع ف ذحلاو *فذحلا |

 ةثالثرك د زاحمالا ليبقنماعم هيلادنسملاو دنسملا ف ذح /.ناكاملو تاقلعتملاىفوا اه ] ١
 نئارقلا ببسب فذملا ىا ( ”ىحيو ) لاقف لمفلا فذح عبارلا لمجنو عاونا

 عمرك ذاب هصخامتاو 4 ( لمفلافو ) هدجو ( ديلادنسملاو ) هدحو ( دنسملا ف ) ظ

 ( و ) تادنسملا رئاسوف دحوتال ماكحاو صاوخم هصصخادسملا ف ذح ىف هجاردنا ظ 8

 ( تاقلعتلا راسو ).قالزطالا دنع زدانشملا هنال يروا ىتا ( لوغفملا ) قاذك | 4

 هنولمعتسلام رثكاو حا لح هسفن لوالا مسقلاو اهلوصح بيكرتلانم ضرغلا نوكي .

| 

 نق را ل م
 حالا مي ريغ امهف لل

 دل

 دس سملابداراهن 6 .لبق 9

 ةإجلا نه ًازج نوكيام
 فدح لعج ثيحةيمسالا
 . ةيفام خالو ,هنعبت ل عفلا
 هأن رك دام قلو فلكل نم

 نيتلوقلا ىناهؤف لئاقلاو

 (ىع* ) لالخلا



 ع مدقت تلق ناذ 7 دع عباوتلا فو## ١" 9 ىفاذكورخآ عون هنأباراعشا فيرعتلا فو ىف .ىف ةظفا رركامتاو 4

| 
 سم ىلصالا مدعلا ف ثداحلا

 الف قحاللا مدعلاىف اماو

 مدعلاوهدنسملا مدقتنوكو

 نال نكل [-ناو ىلصالا
 كلذو هيلادتسملاو كلذ

 مالكلا ىف ىمظعةدعهنوكل

 فذح مث هبىنا هن اكريصي

 اوراتخا مهضعب لاقىتح
 كرتلاودلادنسملاةفدحلا

 هملادتسملانال دتسملاو

 لبهكرتنكعال ةدع هنوكل
 فدح مث ار وك ده ريصي

 نكع ثىح دنسملا فالح

 هملادتسملا مدعتلق 2ك

 ادصا امدعالا اضيا سل

 امدع هنوك نم هورك ذامو

 رظنلاب ىرابتعا أ فاقحال
 قيقح ص اال ةدع هنوك ىلا ٠

 هنق قدي مهداربا اماآونتولا

 هنف ىئكف رك ذام ىلا راعشالل
 هنوكل روك دملا رابتعالا

 نم ممو ةماطخ ةتكن

 فدهحلا رابتخا لعج

 دنسملاقكرتلاوةللادثسملا

 لامعتس| ىلع ءاننزتفتلا درج
 اضيا هلادتسملاىف كرتلا
 ةحجرملاةتكتلا ذادح ريف

 مزليالذانئفااةتكت نم ىلوأ.

 دارطالا ةباطخلا تكتلاىف

 ةنحح سم اللع اهوكل

 دم. ةبجومأل

 ةو ( هيلا دتنملاو دشللا ) لاوحا (ىف) ىناعملا اعزم ةعبرالا نوتفلا نه #ىناثلا

 ٠ 7 ةفرغم ىع تف اك اعملاإعلئاس:ناطعاو # دحاو نفىف امهم ثعابلاتفىع

 / اقل نمد, قيليال مالكلا ةفداضع ابعربعي دقو صاوخلا نم اهقح مالكلا تاماقم ة ةمقوب

 امهريعودنلادتسملاو دنسملا صاوخ ناس نفلا اذهب ايراىلع بحاولاذ دحاو لاملاو

 الا لوقنم ععسناك لاوحالا نه ةدعزم صاوخلا كلت نمالكىضتقبام نانو

 اقل زمديضتإام و تاراتعالا ةلجننم فذحلا ةالثم اذكو اذكل ةيضتقملا ةلاخلااماو

 سناتسا ن هدفرعي لئاسملا عيج اذه ىلعو كلذريغىلا ثبعلا نع زارتحالاو | ماقملا قيضاما

 ةلاذتسملا لاوحا لعج تنصملانامث باطولا هلئاسمنم الموب اتكلا ةبحاصع

 | مادام كح نموا امههدعو امهدوحو ثدحنم امهقت نا اما اهنال عاوتا ةثالث

 ا ص ) هلوش لوالا عونلاىلاراشا امهناذنع جراخمالوأ امها زلامهتاذ

 ((ريككتلاو هعاونأب فيرعتلا ىف ) 4 مالكلا (و) هلوق ىناثلا عونلا ىلاو ( تايثالاو

 مهضعبو ماللاب فرعملاو ةراشالا مساو لودوملاو املاور مضملا ةسجب فيرعتلا عاوناو

 هودي مل مهيضعب واسداس اىبسف ومعلا ف ةريتعملا ٍطئارتشلاب رومالا هدهدح ىلا فاضملادع

 قرط ةاج نم هن وكل لقتسم مسقدلا عدلاو كاع تنضج اانا رلب القتنمامسق

 لديلاوةفصلاوديك اتاىهىلا ةسجلا (عياوتلا ف) مالكلا ثلاثلا عونلا (و) فيرعتلا
 ةالخ ناك امل فدحلان اال لوالا عوتلا مدقاغتاو #فرحلاب فطعلاو ناببلا فطعو

 فذحلا مدقتاماو هل لباقملا تابثالاب هبقعو هناشب ءانتعاو ةيوق ةتكت ىضتقن لصالا

 مدقم ثداحلا مدعو ثداحلا ىظفللا دو>ولانع ةرابع تانثالا نالف تابثالا ىلع

 وهفملارابتعاب كلذنالاهمادعا ىلع تاكلملا ةفرعم دقت نم رهتشاام هيفانيالو ا/ هيلع
 ةتباثلا لاوحالانم اهنال ثلاثلا ىلع ىناثلا عونلا مدق مث تاوذلا زابتعاب هبفنحتامو

 داثلا نفلا نم لوالا ع ونلا اا لعمق اذا وتلارائتغاب ثلاثلاو مضولاب |

 ”امدارال ةققللا ىف ليلعتلاو ركذلا مل فذملاب دارملاو ( تايثالاو فذخلا ّق ا

 ةرعم ئه ار | سماكىناعملانا ٍيعاو # الفعم نوكي فنكمدعلانا درب الفرك ذلاءدع

 اعو ةصاخع لكرك ذنم ددالف لات اهنضتقت ىلا ضاوخلا ىلع مالكلا قينطت ةيفيك

 بابرأ ةفظوف اهضتقت ةريثكت اماقماهلةضاخ' لكن ال كلذو' تاماقملا نم اهيضتشام

 لبدح دنع فّهال تالاخلا كلتناعم ةصاخ ةصاخ لكل ةيضتقملا تالاحخلادعواغملا

 معى مهلوقب اهترثكي رعشيام ىلا لاوحالا مهلنصفتدعب نوريشي اذهلو ىهانت داكتال

 لثمد دعو اهرصح ىلإ 3

 ش ةراشالا ذهب لخادق فتضملانابجعلاورخأ ضار غالاماو مهلوقوا لاوحالا نم كلذ
 صوصخع دج سك لكدا كل مو تالاحلان اغا مث# اهمدبالو ©

 32 رع هيا 0



 4 م #3 ل
 باسم

 مهيف رال نادقتعي نا ةراما اذه ناكالف 1 لعن نامالرا ف و اضع ْهيْدُح
 نمىا (انهه نمو) ًادكؤم هيلاريللا يتافركلملا ةلزام هلزن مهعم حالسال لزع مهلك
 نيبطاخملاىلا ةبسنلاب ةيراكتالاو ةيبلطلاو ةمادتنالا نم ةيربخلا للا جارخا ت يوان

 توافت ف رعت) اهريغو ءافلاب فطعلاو لصولاو لضفلاماكحا ناب نم (كينأيسامعم

 لصفلا عمنا كرتب هلق ح (ةدابعلا) ك.ردبعا(وا)نا ةدايزب هل قح(ةدابعلا نكبر دبع

 توافن فرعت ىا ءافلاب بيلكلا عينا كرتب ( هلق ح ةدابعلاف ) ك.رديعا (وا): مدقتاه

 لهكب ردبعا عمم نيح لأسم باوح ىف ىلوالا ةلمخلا ذا ( ماقملابسح )ليان

 كرت كلذاف نهذلا ىلاخ باوح ىف ةياثلاو دكّوع هإقح ةدابعلانا ليقف ةدابع ب 7

 .نكيملامو كبر ,دعا كلوقنع شان لاؤس باو>ى هعوقول فانيتسالل لصف نكلن

 زاوجلاب العدكؤملا كرت ايئاسحسالا سلا دك اتانوكلوا دكؤملا كرت اققحم لاؤسل

 بطاخلا ىلا ةسنلاب للا لاح اذه ةئاثلاب ىلوالا ليلعتس راعشالل ءافلاب فنطعلا امأر
 قاقصسال ًاركم ناك نا تطاخت اناوهف ماقملابسحي اهلاح اماو لصولاو لصفلاو

 كلوق ناك اضيا ةرامالا كلت عم نهذلاىلخوا راكذالا ةرامأعم هب هنف ًاددرتموا ةدابعل

 ةديفملا ةيببسلا ىلع ةلادلا ءافلا ىلعاهلاقشال ةثلاثلاةلمجسا مث ةياغلا ىف ادنحن هل قح ةدابسلا

 ناكناو ماقملانمدب قيلياملامةداصم مدعل ادجةيدرف ةيناثلا ةلمخلاما و ةلجاىف قيقحل

 ةلخجاذ راكتالا عنقبام دوجول ًاضيا هتلزنع اركتموا حولملا مدقتل هتلزنع ايلاخوا الئام
 ىلوالاةلجلاو ايناصعسا دكأتلا نوكل بسانملا ةلخلا ىف دكؤملا دوجول نسحا ةثلاث

 ىلاخسا ىفدكؤلا نع ولخلا نوكو 4 مراتي دراكولا | ناجم لا

 0 ىلع للا لاوحا تناكراكمنالا قا داوع وئاشبا هتأزع ااا لاؤسلا
 ةياغلاىف ادمح ةساثلا نوكي ثح ديكح ىفامؤااضحع اركتم نافاخلا نوت

 تارابتعاىلعفقت ) هانرك داع تطحانا اذك (و) ماتلادك وما دوحولة حبق ىلإ

 فرط ىلع هدنع قنلا تارابتعا ناك ماقلا ىلع تاسثألا ثارابتعا نقتادرع نآل قف
 نوكياع :رال ىلا لاوخأل ضرما نأ رادتعالا قوسادهدمالك فنصملا | نمضدقو ماقل

 قرطلاى ا ( ييانملا هذهىلغ نآرقلا لوزن ببسىلع ) فقت اذك (و)راركتلا . :

 جارخلاو تاماقملا توافش تاراصلا تؤافتو ىريملا دانسالا تارابتنا 0 00

 ةفيطللا تارابتعالا نم كلذريغىلا هفالخ ىلع ىرخاو رهاظلا ىضتقم ىلع ةران مالك

 1 علا يآ ,
 2100 . 10 اخب
 ا الا دوور وح ماا اع عسل 5 2

 .ىنادتالا نم ةمرق اهنوكلو ةياغلاىفال ذكؤملا دوجول اهنودةثلاثلاودكق ملانع اهولخل

 نفلا# ايازملاو ضاوملانماياوزلا ىف اياب ىلع فق اهنئقتانا ثيح ةفئرشلا صاوكلإ

 راركلا ىلا ىضش ار ا/

 (هضنن)



 لنا كشالوركمملا ريثك هاعخوركملا بطاخلا ىلاربملا ءاقلا نهدف الذا أطادقف هيفن# امرخآ الاثمهاج نمو7
 ذلكلا كلذنم مهف لئاسلا رنعناةران نظ ملكملان رأ ءانعمحارمشل ا نم ضعب لاق 8 كم نين رملانئر كعمل بناط2 انهه .٠

 ادارملا سيلو لئاسلا ةلزنع 6 8 لئاسلا ريغ ريصيف ةنم مهفام هنا ىرخا نظيو ربخلا كح مدقملا
 دس 900 | الاط اجلا ح ولملا
 وج رتامل اضياو نيعتملا لع لجل انيعت ىلاخخاىفددرجملا نيعتو لئاسلا فن ءزئاح ديرجملاو 1 8 -_

 اا 0و للا و نيرملا بلا نيكو ناتحسالاببحم لئابلاق دك الانا || 0 0200
 او 2 يتب ا تامل .٠ .٠ 9 ا باينمدئنمح دك ؤملاداربا

 ”ثعابلاوه اذهو ناسحمسالا بسحب حوجرملا ىلعال ابوجو نيعتملا ىلع درج اريد لج
 : نكملاعم و ديرجملا زاوج ىف ىلاخلا عماكارتشا هان الة قابلا ماسقالا ىف لئاسلارك ذمدعل
 ”كلذلف نئارقلا بسحمالا ركتملاو ىلاخلا نيبو هنيب 1 ف دك ألا ناسممس | ىف

 كلا يغكركلل لج ناكامل (ةمفنيرال هلثمو ) 1ك هذهنع لفغتالف د ضرعتب م

 'هاوش كلذادهشتسا هلةعلارومالدمدعةازنم ”ىفلادوخو ليزنتوهاب ع ًاسعا نمضتي
 أ الملا لاملاو هللادتعزم هنوكو هتيقحىف ىا نآرقلاف كشال ىا هيف بيرال ىلاعت
 | ابيرلا دوجو لمج بيرل ةليزملا لئالددلا نم مهعم ناكامل نكل هيف باتسع قشنم

 (لئاسلاريغىلا) ري !قليدق (و):نيبانرملا 5 ةرثك عم قارغتسالا لسس ىلع هافنو همدعك

 ىضتقم ىلع مالكلا جارخا
 دئنح نوكيالف رهاظلا
 نوكىلارظنلايدكؤملا دارنا

 ىلارظنلاب لبابلاط بطاخما
 ريصي ناهناش نم ىذلاحولملا

 اذه ا!لاط هبسي بطاخلا

 نال مهو اذهل وقا همالك
 . ا 3 5 14 5

 | ارتب عال لئاسلا ةلزننوماعإ هيرتتنالع اهي كابا هنعدبعو ىلا ىلع 0 0_0 1

 ظ 1 لئاساربغىلاىا (هيلا مذقاذا هكا قلياعا ربان 5 مث لكلا 1 لاو 0 0 ١
 | ىسفنلل) حولملا مدقتىا (هنال) رخل ابىا (هب) ريشيو (حولي ) ”ىثىا (ام) ربخلاركذ 10 0 ا! مده ىا (هنال) ريخابىا : را يب تضم رع هيد نول

 ريللا كح ىف (ددرتلاةنظم ) فئاطالا كاردال ًايهلاب ةلفغلاموننع ةيراعلاىا (ىظقيلا |
 ١ باذعلاعافدتسا (ىف) حوناي ىنعدتالى ا 4 (ىنبطاختالو ىلاعت لاق) اكل بلطلا ةنمو
 ١ ييصي لهدنأب عماسلاد درتي نا / ةنظم ناكركذاع نيبطاخلا قنامو (اولظ نيذلا) نع
 ادكؤم ربخلا دروأف كلفلا عنصاوهلوقنم مدقتامةظحالع نوقرغم مهلهدنأب لب سأب
 (ركملا ريغىلا) ربما قليدق (اذكو) قارغالاب ميلع موكحمىا (نوقرغم مهنا ) لاقفنأب
 (هيلعراكتالا ليا نه ”ىش) روهظ(دنع)كلذو ركملا ةلزئمدلاليزتت ًادكؤم ىلا | ىلا ىئا

 ىضتقم ىلع مالكلا نوك
 تطاختا ناكول نا رهاظلا

 كلذكس يلوةةءقح اددرتم
 هف ن# ايف بطاخملا ذا

 || اعاو ةقيتح نحذلا ىلا
 لئاسللو هل الماش ناكناو طقف لاخلا ىلا ركتملاريغ اتلجاعاو هتاراماو هتامالعنمىا حولملا ىلارظنلاباددرتمرتعا
 لج :٠ نيبو هني 7 ال ١ ةلضنن لجوعو ( ضاقلا لاك زءانتخالا نمر كيلا نيو هديب لال[ تف عام [نيإ | تسلا ءلوق كلذ لع كلذ

 دمه. ريدتف اددرتم ىلع فيسلا عضوو دخلا ىلع فيسلاو ءانالاىنع دوعلا ضرع نم ضرعلا ىلع هعضو 1 دونا ىطقيلا سفنلا لمح هنال ا 21 لجو لجر منا قيتشيو (مامز يف كعب ناب هدمجز اضرام قيقدب | الو جددا 8

 (هيدخت) روك دملامالكلانأب بحاو هتلزنعال اددرتم بطاخملا نوكش قاس غالان يعي رهلظب هايلت وروكذ ملا ىهنالتقا/

 امحننا لمتح ديدهنلا لع لمحت نأ لمتح هناك لوقا هتلزنع .لب اددرتم نوكيال ا لص نالت

 0 ارم ملكتملا هلعجتاعاو عقاولاىف نهذلا ىلاخ تطاخلا نا نم ةانركدامقحلاو نيفرطلا نم ”ىش تبث الف قارغالا ىلع

 ْ " ومع بطاخلا ةنع1فغناو ظقملاسفنلاهنعلغشالنا هناشنم ىذا ع 000 همدقام ىلا رظنلاب

1 
ٍ 
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 ب لا ,دصو 3 ىلاعت هل وق دعب 5 ل لو م رعب ىلإ ( اوس

 اوناكول مهسننا هءءاورشام سئبلو قالخ نه .ةرخآلافدلام ءارتشانمل (اولعد

 فناتك رتشا نه نأب علا باتكلالهال ةيآلاردصىف تينا ىلاعتللانال كلذو

 0 قالخ نم ةرخ' آلا ىف هلسيل .ىلاغت هللا باتكىع هرابتخاىا ةذوعسشلاو رتل

 ىلاعتو هناحهس هللا فن مث ( ةيعسقلا ماللاب ًادكؤم ) مهلإعلا تبثادنا عم باوثلا نم بيصت

 تبثااملو كلذ نولي اونوكي مل ىا ءارتشالا اولعفامل نولعي اوناكول مهنا مالكلاريدقتف
 نيتسافلاب ملاعلا ليزنت ةيص وصخ تبثيل'اقلطم لهاجلا ةازتم 'ىثلاب ملاعلا ليزتت زاوج

 زاوج ترد نا دازاىلوالا قيرطلاب هيلا مالكلا نم هتسانبام ءاقلاو لهاجلا و

 قيرطلاب ملا ةدصوصخ تثيل نيرابتعاب اقاطم دحاو.*ىش ىلع تابثالاو قتلادرا ١

 قئلادراوت زاوجنمرك ذاف اولعدقلو ىلاعت هلوق ريظنىا ( هريظنو ) لاقف ىلوالا
 ىا ىردتلان كلو (تيمرذا تيمرامو) ىلاعت هلوق نيرابتعابدحاو “ىش ىلع تابثالاو
 تبسانم ربع هنكل انك تنذر ريتا تسمراملبقو ة ةَوؤَص تسهرذا ةقيس نا

 راحهركذامو ىلاعت هللا ىلا. هدانتساب ءادعاع لققلا اذه زيقل ةياآلانال ةيآلا قا

 لاعفالا رئاسنع ةزيمرتثبلا قوط نعاح را لمفلا اذهرثا ناكاملو لاعفالا ل ظ

 ىور 4 ةقيقحر هاظلاىلالاعفالارثاس دانسا ع ميلا عم ةقب ةقيقحةسدقملاهّناذ ىلا هدانساي

 نيكرمثملاهوجؤ ىفاب. ترف ىداولا ءامصح نمةِضد ةذخااشيرق ىأرالب ذايب 1 نا

 ايف اولغ دقلو ريظن اذكو اومز مناف هنيعب لغشالا كرشم قبل هوجو تنقل ظ

 مكيدىف اونعطو مهدهعدعب نم مناع ) اوضقننا ىا ( اوثكت ناو) ىلاعت هلوقب ب 7
 هسا 7 * مام ناعالا 57 و 5 0 ركل و اول قف 2

 ا اهلمأتول .ثيحت ا مالسإلا لام 0 وعَوا - 5
 نهذلا للاخ قال 3 زوجو نك ع ريا د ناغأ نهذلا ىل 000 قيقا راكل' 3

 دنك انلا ناك املهناالاكلذإ دك 0 رف .مالسالا لئالد ىلا ًارظن ريغان ع

 0 2# (قاس)

 :هريغ ءافشال "ىلا اءافتنالول نال كلذوه| بيصنال ىوتشملا نا نولعا وناكول ءاوقب علام

 مالسلاهبلع هنا ىور 5
 هده لاق شيرق .تعلطامل
 امم اليخب ءاج دق شبرق
 كلوسر نوبذكي اهرخنو
 ءانافدعوام كلأسا مهللا
 لاقف مالبسلاهبلع ليربح

 مهم راف بارت نم ةضيادخ

 مالسلاهيلع ىلا لاقف اه
 ىقتل امل هنع هلئاىذر .ىعل

 نم ةضبق ىنطعا. ناعما
 مههوجو قاب. ىرفءابضملا
 رف هوج ولا تهاش لاقو
 هئيعب لغش الا رفاك قس

 . دب اومزماف



 مالكا ادرب |ناءانعم لمقو9

 ارهاظ هيسانمنال ماتم َّق

 اذه تازن كنانع ةيانك

 ىذلا مالا ةلزنم ماقللا
 هرهاظب مالكلا كلذ هقاطي
 مزلتسي ليزتتلا اذه نال
 لقت ا دقو داربالا كلذ

 درو موزاملاىلا مزاللا نه
 سفن نم لاقثنا كلذ نأب
 دءالو موزلملا ىلا مزاللا

 مهحالطصابسحنةيانكلا ىف

 لع لاد ظفل لامعتسإ هرم

 ليقاماماودهوزامىفمزاللا
 ةيانكلاب هتييسأ نم دارملا

 تذىعدقو باتكلا ةرابع

 تفتلتال ث مح ماقملا قيقحم

 هللابو مالكلا نم فلاح امىلا

 دمع مالعالاو قيفوتلا'

5 
 || مهف مهريغ نود باتكلال ها قحوف ملاعلا ريغ ةلزنم اهمزالو ةدئافلاب ملاعلا ليزتت

 . يك

 | بق نوكي ةيانكلا نا هلصاحو ةيانك وا احرص هبف وهىرجأام ىمس نايبلا لع
 أ تامزالمللا فالخىف نوكيدقروك ذملا جارخالان الر هاظلا ىضتقم ىلعال جار الانف

 أ نا اومهون روهجلاو نايللاف ةيوغللا تامزالملا فالخىف نوكيدقوىناعملاف ةيفرعلا
 || حالطصا بس ىمعس ةياتكلاوا' عرصلا تف هجاردنال روك ذملا جارخالان | هانعم

 | قيقو ةداشرلا لبسىلا ىداهلا هتلاودارملا سكع اومهفف ةيانكوااحبزص نايبلا ع

 || كلذي ىنقسامو باتكلا نم ثلا اذهىف تدرفتدقاو مايالا رداوننم ماقملا اذه

 َ مالكلانا الوا ركذاملو#باعصلا لهسمو باوصلا مهلمهتلاو بابلالا ىلوانمهدحا

 ةدئاش ىا (ةدافلاب ملاعلا ماقف) هلوقب ايناث هلصف رهاظلا ىضتقم فالخ ىلع جرخدق

 | (ةيباطخ تارابتعالا) امهب (لحاجلا ماقم) ريخلا ةدئاف مزالب ملاعلا ىا (اهعزالو) ربملا
 تارابتعالا كلت عجرم ىنا ( اهعجرع ) ةيناهربال ملاعريغ هنوكب انظديفت ةيعانقا ىا

 لمعيال نا لثم (ةفلتخع هوجول) اهم زالو ةدئافلاب طرح لا ملاعلا ليهجت ىا (ليهجتلا)
 | |ماةلجلا نومت*نوكيوا فنرعض ليلدىلا ادنتسموا ايديلقتهلع نوكيوا هلع ىضتمع

 | ىلع ةعبزا بطاخلا لاحنإ رعاو «راكنا سبالموا لاؤس هنم رهظبوا اقيقدوا اسمع

 ة[صاح القع رشع ةتس رهاظاا ىضتقم ىلعال جارخالا ماسقأف لئاسو ركتمو لاخو
 ملاغلا ةلزنم ةدبرالا نم لكل يزنت عانتما ناالا:اهلثمون ةعبرالا لاوحالا برضنم
 *ىثلا ليزتتىف ةدئافلا مدعنا مثرشع ىتتا ىتبف ةعبرا اهنم طقسا ملاعلل ةدافالا عانتمال
 | هسفن ةلزنع ملاعلا ليزنتنا الأ ةعبرا تناكناو ماسقالاو ةثالث اهم طقسا هسفن ةازنم

 ءادءام ةازنم هلزاتىهو ملاعلا ىف اهنم ةثالث ةءست قرف ةروك ذملا ةعبرالا نعضىف طقس

 ريتسي ملا نال ركمملاو لئاسلا ةلزنمهليزتت ىنعا ىلاخخا ىف اهتم ناذثاو ةتقابلا ةثالثلانم
 || اذكو ةثالث نوكينا ساسقلا ناكناو نيمسقىف رصما تفىعام ملاعلا ةلزنم هلزتت

 ]| امحوركملاف نارخآ نامستو ركمملاو ىلاخلا ةلزنم هلزنت ىنعا لئاسا! ىف اهنه ناعسق

 أل ةلزامملاعلا ليزتتمدق فنصملانا مث #تفىعام سايقىلع لئاسلاو ىلاملا ةلزئمهليزنت
 ]| نوكاو افنطا ارابتعاو ابسحع اسما هنوكا اركتموا الئاسوا الاخ ناك ءاوس ملاغلا ريغ

 أ دي7-اهعوقو دعبتسيامم لهاجلا ةلزئمملاعلا ليزتتناكاملو بطاخملا لاح ءادتا واحلا

 لحال ربظنتلا (نولع اوناكول ىلاعت هلوقىفاك ) هلوقىف فاكلاف ةزعلابر مالكب كلذل
 . هللا ربخلا ءاقلاو لعاجلا ةلزنم ملاعلا ليزنت ىنعا لثمْلا حاضيال لذقللال داهشتسالا

 . نوكعم مهريغل لب باتكلالهال باطخلا انههسيلذا ”مهوتاك تادكّوملانع ادرحم

 : علا ىنن ىلاعت هللازال كلذو ربدتف مهنع قا لي موكا ادق نيطاخغ اوسل

 07 (انهح)



» 
 بذكلا نع هسفنو ًأطخلا نع همالكل هناج بطاخملا ىف ولخلا رامتعال ةساطخم هتك ١

 مدعىلعتلالدلا نوكعسنال نكل هيلعةلالدلا ديرب هنا يس نألو هيلع ةلالدلا ةدارالال

 نالةيانكلا ىف لاخلا وهام هلاعبت وللا ىلع ةلالذلاو ةلاصا ملا ىذتقم لع ى رجلا ١

 اهيلا دصقلا ةساطخلا تكنلا ناشنمو ةساطخ نكن علا ىضتقم ىلع ىرجلا مدع ظ

 لد :رهازكلو ملء بطاختلا نا ىلع لد روك ذملا ىرجلا مدع اضياو ةلاصاال اعبت

 ىف ررش دقو اضقانم موزلاملا همزاتسيام نيبو مزاللا سفن نيب 3ك هولخ ىلع.

 لوخد مدع مولعملا نمو ةلاصا موزاملاو اعبت مزاللا اب دصقب ةيانكلانا هعضوم ||

 عيرشلانا مثةغالبلا لحن لحن نع الضف كبروا هلنم دنع دصقلا تحننييفانتملا
 ةهج نم ةحبرص اهنوكنعصاوآتا جرف ىلصالا ىنعملاف لظذللا لامعتسا نم اهيفدالا

 ضارىعالا ىهاهنا ليقامو ةيلصاىناعم اهنوكمدع 3 ةهح نمو اهف ظافلالا لامعتسا| مدع

 نفق دتشلا سلا هلئاق لامعتسالا نمذئنيحدالذا عونمف ةيلصاىناعم اهنوككلذ دارانا ةنلدادرع ىنةيلصالا

 إبل  هرس ١ ضاوخلاىف سيلوازاحم نوكتف هل عوضوملا نيبو اهني ةقالعلوا ةقيقح ْنوكف عضولاباما

 عضولا هف نكم ذا ةهيلسلاةرطلاباهئهف صت ملو عضولاب ملاعدحا لك اهمهغلالا و عضولا

 نئارقلان ع اهم«ف ءانغتسال اضيا بيكارتال ةيزاخم ىناعم صاوخلا تّسبلو ءالؤه ريثل ١

 بيكارتلا لامعتسا ويم ءانئلبلا فرع تنس ةيلصا اضا ا اهنوك كلشي ءارا ار
 مولا ةيانكوا ان رضوا ايراحوا اقتحم اهنوك قلعت هلال دنكل سف اهيف ١
 اهإياةديفملا بيكارتلا نوك نع ت>رخامل صاوخحلانامث ## رومالاءذه ىف لامعتسالا ١

 ةياسنكللاذ وجو مازاتسا امههدحا نيهجول اضيا تايانكاهنوك نع تحرخ حعارص

 نيرثك الادنع ىلصالا ىنءملا موزلمىف ظفللا لامعتساموزل امينانو حرصلاةدارا زاوج |

 ررقتالاهصاوخ تاموزامنيبو بك اتا نيبام*“ىش سيل زاهياعةلالدلاةدارانملقأالو |
 ازاحواةقيقح نوكيىتح مولعلاق ةريتعم ةلالدت سيل صاوخلا بيكارتلا ةدافا نانم |
 ءالع رعلقنامرس تفرع انهه نمو ةلالدب تسل وةدافا مهدنع ىهلب ةيانكوا احرم رض |

 عيابطلا ءاروةسماخةعببط ةداعلا ناك ثالثلا تالالدلا 6 وةعب ارةلالد ءاغلتللا ناىتاعملا | |

 مالكلا جارخا تحن جردنب عيرصلانا لاقينا ىكاكسلا مالكه يجوتىف قحلاف عبرالا |
 تحن جردني ةيانكلاناو ةيلصالا ىناعملا ىلع مالكلا لج هاظلا ذا رهاظلا ىضتقم لع 1

 نوكُف رهاظلا ف الخ ظفللا نم يملا موزلمةدارا ذا هاظلا ىضتقم ىلعال مالكلاجار رخآ |
 تامزالملاىلا ةبسنلاب امهدحانيعون هفالخ ىلعوا رهاظلا ىضتقم ىلعمالكلا: جارخال :

 ةيلقعلاوا ةعضولا تالألدإاىلا ةبسنلاب امهمنانأو ىناعملا لع ة ةرتعملا ةساطخلا ةيفرعلا 0

 ىرحا 9 هنأ 6-0 مع م1 ناببلا لع هناو هلوق ىنعف ناسلا لع ةد ةريتعملا 1
 لا



 مصالا ىنانلق امناو ه

 سلو كاثلايدارملالاقذا

 بيبح لبقو نوعمش لدب
 تفىعدقو سا ون لددراجملا

 دل. مهنه سدل هنأ

 ١ سدقدنسلادسلا لئاقلا
 3 هرم

 ظ 4
 امهر زعفامه ويدكف راكتالا بتاسعلواىف هنوكل دخاودكؤع (ن اولمرم يلا .1) ةم

 ركذب ( مهييذكت ىف غلوب ذاابنان) مهلوق ( و )+ عصالاف نوممش وهو ثلاثي هلا
 نا عيقلا مهلهج - ىلع ءانب انلثم رشبالا متتاام اولاق ثيح مهراكتا بيس نيركتملا |

 1 مهلوق نم راكتالا حيرص ديفباع كلذ مهبقعت و رشبلا سنذج ره نوكيال لوسرلا 0

 ظ ةرملاف مهبيذكتىف غلوب املو نوبذكتالا متاذا مهلوق نمو ”ىثنم نجرلا لزئاامو

 ٠ | مسقلا ىنعميف وهامو نيتدك وما ماللاوإ ةرملا كلتىف اوداز ةثالث هوحوب ةييناثلا

 | ىناكشا مب مسقن ىنعامأ مي انبر هلوقف ( نولسرا مكيلاانا عي انبر ) اولاق ثيح

 || ىلاعت هلع مزايامل هل مزاللاىوعدلا .توبث ىلاعت هلع هرك دب دارتقا هللازعو. هللادهش

 ا أ ىلطلادبك اقاوديرمتلاىا ( هلكاذه ) ةيانكلاق يرطب ادك أت نوكف همولعم توب

 | هتيلحتتو ايوجو لوالا ىف تادك وملانعهتيلختب راكنالا بتاع بسم ىراكنالاو |

 1 . ىلعمالكلا جارخا )ابوجو ثااثلا ىفراكتالابسح تادكؤع و اناسسا ىناثلاىف دك وع

 | ١ لاقاذهلورهاظلافالخ ىضتقيدقلاحلاذا لاما ىضتقم نم صخاااذهو (رهاظلا ىضتقم

 ا | ىلعالمالكلا جار خا ىمسو )هفالخملا رهاظلا ىضتقم نعى ا( هنع )ءالكلا(لدعيدق و)

 | لعىفرهاظلا ىضتقم ىلعمالكلاجا رخا اكسل لاةدفالخ ىلعدج ار خا ىا( رهاظلا ىضتقم

 نيققحلا ضعب لاقةيانكلاب ىمس ناببلا اعىفهفالخ ىلع هجارخاو عرصتلابىعسنايبلا

 ىف بطاخملا نهذ ولخ ىلع لدي الثم ديك أتلإ نع درجلا ربان ا هدارم ريسفتفف

 هنف احردنمو حرصتلا لسقنم ناك كلذ ه. دصقاذاف .ةحمحاو ةلالد .ءاغللا فزع ظ

 1 اذاف ةيئامدا ةمزالم ملا ىضتقم ىلع ىرجلا مدع نيبو روكذملا ولخلا نيب اضياو 0

 | ىلع ىزجلا مدعنم رك ذام ىنعاولنغلا اعد الا موزلملا وهام دزحملا رتكناب درا

 اهيناعم ةدارا نع ةعئام ةنيرق الذا اهف احردنمو ةيانكلا لبق نم ناكرعلا ىئطتقم

 ضار اذا وهوثحل هبفو همالك لصاح ادهماسقالا تا كل ىللع سقو ةرهاظلا

 :زيدلانومضه مزاول نمنسل ولخلاالثم ةيلضالا اهيناعملالببك ارتلل ةبفرعلا مزاوللا نم

 ١ كلذ ةيانكلاو عّرصلا رابثعاف هادعاهف لاما اذكو ربللا ديرحت مزاول نم لب
 3 أ ىداعلا همزال ءافتنال ءاءدا ىلاخلا ةلزنم الثم ملاعلا نولزني مهنامث ةحعاسم نع ولخمال

 1 1 | نوكف درحلا ريغان م ولحلا موزام نوكيأم نود رويف هلع ىضتقم ىلع ىرجلا ىنعا
 3 ملا ىصتقم لع ىرحلا مدع ىنعا ءاعداولخلا موزامال ناطاوح درع ديلا هدشام

 ١ 5 ىف لب هلع ىلع ىرجلا مدعو هلع نع لهاجملا ددص ىف ملكتملاوال فيكو

 | هلوكل مملا ىلع ىرجلا مدع هتظ>الم اعاو ركملانع نهذلا ىلاخ بطاخمانا ءاعدا



 ناو) ةدكؤملا ماللاب (متاق ديزاوحن) بطاخما ريحت لاوزلذئنيح ريدا (دكؤف) هلوقف
 هنوكل ( ايبلط ) ريخلا اذه ( ىممدو ) ديك أتل ةديفملا ةيقيقلا ناب ( مثق اديذ ||

 ركنملا بطاخملا كلذ ( مكحم ركنم) بطاخم ( عماماو ) ريمهم بلاط لاؤسنع اباوج ١
 فرتعي كل ( هراكنا ةوقيسح ديكو ث اكول و رفحا دنعام فالخم ىا ( هفالخ )

 (مئاقلاديزنا هتلاوو) راكتالا ىف غلاب نم نيدكؤع ( مئاقل اديز ناوحن ) ملكتملادنعاع |
 ناوحن دحاولا دكؤملا هيف ديزام رك ف وملاعاو راكنا غلبا ركش نمل تادك وه ثآلثب

 قرش امناو دحاو دكؤم ةدايزف ريمشملا عم هكارتشال راكتالا لصا درل متاقاديز
 ريخلا اذه ( ىعسو ) هبجوتسي ركتملا عمو كلذ هنف نسمي ريمتملا عم مالكلا نأب

 ةفلابم الام ىمس مهضعبو بطاخملا بناجنم راكنالا هيف قبس ربخ هنال (ايزاكتا )
 ةلامرطم ملوةبسنلاروصتنااماريدتملانا رعاو فاي رارصا رثك اوادغلامهفاموايراكتادنف |

 رخ آلا ىلعهدنع مج رتيو عوقواللاواعوق ولا نمائيشب روصتنوا عوقواللاواعوق ولان م ىش

 مسقلافراكتالا 4 ةحردىلا لوصو ريعنم رخ "الا نود لابلاب امهدحا روطخ درحىف

 ببسي هن وكل دك ملا هيف نسف ىناثلا مسقلا اماو الصا لك قملا هيف نسال لوالا |[

 هبف بحال هنكآ دكؤملا دارنا ىف زكحلا ةوقىف نوكي مكملا فالخ روصت ناحجر

 بناجلا ىف نظ لئاسال ناك اذا ديك أتلا نسهتسيب انارهاقلادبع معيشلا لاقامىنعم اًذهو |

 تناجلا لانقحاعم هب مكملا مجرتال الشم عوقولا روصت مجرت هب داراو رخآلا |
 ىف جردنب رخآلا بناجلاف نظلانانم 7 لبقام دربالف جاطسملا وهاك حوجرملا |
 ماسقالا نم ريثك ماقملا اذهىفو فيعشلا راكنالاهنا سمالا ةياغ بلطلاىفال راكنالا |
 هيلع هيبثتلا بحتاممو #8 ءاطغلا اهنع حاتفملا حرش ىف انفشكدق ءافخلا اياوزيف نآلاقب |[

 نود ريخلا ةدئاف ىلا ةبسنلاب ىهاما راكنالاو ددرتلاو ولخلا نم ةئالثلا ماسقالان ا ا

 راك |ناكما مدعلةديافلا مزال روصتمال راكنالاو ددرتلا نمالك نال كلذو اهمزال . :

 دصقب اربخ نوكي ذئنيح هنكل زاج ناو دنع ولما اماو مزاللانع موزلملا كاكفلا |
 ا ربخلا ةدئاف مزال هنوك نع جرضف اذه ملاع انا لاقي الثم ةلاصأ هتدافا |
 مزأل هوك قيرطي مقاربإ دشنت دسقوا تح لاطلا ءاضتقا بس لقتل |[

 توافت نع لفغ دقف كلذ زاوج ىعدانمو لاملا ىضتقمل افلاخع ريصي ةدئاقلا |

 ىسع لسر لوق ) راكنالا بسحن داز دككأتلا نوكل ىا ( هادهشبو ) نيماقملا َ
 كلتو ميوقلا نيدلا ىلا مهوعدبل ةيكاطنا لها ىلا مهلسرا نيح ( مالسلاهيلع ا"

 زال بلح لو نإ 17 ميتا ىف . ةدحوملا ءابلا متفب سلوبو يحب لسرلا

 لواىف ىا( الوا ) اولاقف مهنم سيلو مهعم نمآ نم هنا حالا نكل سلوي ل ظ

 يم هرس سدقدسلا ل ئاقلا*

 لاقيذا عم" | ىفانلقاعناو

 ءافلا, سل وفونونلاب سا ون
0 



 دعيالو متانلا ربخ نم 4
 ةلغللا بابرأ دنغ اذبقم
 اديفمربخلا نوكىفبجوف
 ربنا دصقب ديبقتلا نم
 كيلع خالو هاياهتدافا
 دبقلا اذه ىلا ةحاحالونا
 ربحب سل كلذ نال
 د هيف مالكلاو

 مالكل بيتلا اذه نمو 4
 دريالف ىلاعت هللاعم دابعلا

 ديفبال هنا عمربخ اذهنا

 ريخلا ةدئاذال الصا ائيش

 مدع هحوو اهمزال الو
 لباريخ هنوك عنمدورولا

 ريخلاب داربام لسقن ماده

 ةيربللا ريغ رخآأ ناعم .
5 

 موزلملا ريغ نم هدوحو بحن ما ناكنا مزاللا ذإ ةاواملا لوبجملا مزاللاب كاكسلا |

 "|| ركذالام ىلاوه ريمخ عوج رامهدحا نالاكشا هبفو ريمتلا ةروصىف ديكوتلابحيالذا ظ

 يا ظ

 ا سالانسفتف اع  هلعل ركتملا نهذىف صالا سفن ىفام لوصح هنم دافتسا ناو هندافا

 | ريغ ريخلا قوكيأادمم امهيلك بطاخلا لعناو ريما ةدئاف مزال دافملا كلذ ىممسي لبق نم
 | نزحاو رسلان م ماقملا بسح ءاغلبلا ف رعىف همزات رخأ ىناعم هءدارب ناالا ديفم

 مزال موزللا ىنعمنا م * اهيلغفقتساك 6 ةيزاحم ناعم اكل كلذريغو فاطعتسالاو
 ”راص سكع ريغ نم ةدافلا نع هكاكفنا زاحامل روك ذملا مزاللا نا وه ريخلا ةساف

 نال بجوامل لقن ملو ىكاكسلا هلعفاك هك اكفنا زاحامل انلقاعاو مزاللا كح دبكح
 اضياو ةدئافلاب تطاخملا لع نع لب مزاللا اذه ةيصوصخ نع ان. ملال موزالا اذه
 ههبش ادهلو كاكفنالا عضاوم ىنخ بطاخم لك ىنوريخ لكىف كاكفتالا دحوب ملال

 اذااماو ةاواسملا ىنعمل اقيقحن هنودد هدوحو عنتع ايواسم ناك اذاو مومعلا ىنممل اقيقحت
 اذه ظفحاذ انآ سامل كلذك هف نحن امن لاخلاو هنودب هدوحو زون لهج

 ةيريخلا ةاجلا نا تفرع دقذاو ًارط ىكاكسلا مالك ح ارش ىلع ىنخامم هناذ ماقملا
 | لاح بتسحم ةدافالا كلت توافت ىلا فنصملا راشأ عماسلل ىنمم ةدافال ةعوطوم

 || هفرعي ث حم هيضتريو لقعلا هيضتقنامو ىا ( القعمالكلا قحنمو ) هلوقب بطاخلا
 |١ لصاىلع ( ددزاال ) ماقملا ءاضتقا بسحم ( ةحاحلا ردق) مالكلا (ن وكينا) لقاعلك

 |١ ىمماذهو الالخا ناكالاو ةجاحلا ردق نع ( صقناالو ) اليوطت ناكالاو مارملا
 ىلاخ ) بطاخم ( عماما ) ديفملا ( ريلخاب باطخلاف ) لاخلا ىضتقم ىلع مالكلا قيبطت
 | (درجف) هيفرطو دانسالانم ائيش روصت:ال نأب امم اهمزال نعو ةدئافلانع ( نعذلا

 |١ نيفرطلاالو مكحلا فرعيالنم ىلا هتقلا اذا ( متاق ديز وحن تادكوملانع) ريخلا
 1 | ىف هعوقول ) ايادتا ) ربخلا اده ( ىعسو ) اوغل ناكل هذك اب تد راول كنال

 أ لحلا نال ) تادك ْوملا نع درحن امناو راتاوأ بط قيس ريغ نم مالكلأ ءادتنا

 هلع ىعاشلا لاقاك نك دشا ( هيلع درب شقن لكده يف نكت ) ةروض لكع ( ىلاخلا

 ةلاحيف نكمالى نمي +«انكفف الاخ ىلقفداصف #ىوهلا فرعانا لبق اهاوه ىناثا

 ْإ | (عماماو ) ولخلا ةلاح ريغ اهنال ةيناثلا ةلاخاىف راكتالا هبقعا ناو دكّؤمالب ولخلا
 1 هلوقب ريعشملا نيب مث هيف ريم ككل بلاط ب بطاخمعم اما باطلخا ىأ ( ريمتم) بطاخم
 |١ نهذلا ىلاخ ناكالاو ريصضحلا دنع ىا ( هدنع ) دانسالا اًفرط ىا ( هافرط ) ىذلا

 ١ نيبو ىنتلا نيب ىا ( نيبنيب ) ديَعْلا ىا (وهف) اريمم نكيملالاو ( مكحلا نود )
 !١ همدعو دبكأتا نيب ملكتملا ىأ ليقو رخآلا ىلع امهدحا مجرتيال ثيحم تايثالا

 11 ل عم اما باوجذئنيحوهف نارخ لاو عيفجلا لاسفل وع دب احرص هل

  (هوقف)



 ىروصلا ءزجلا هقحنااما لوالاو ددعتلل وا دحاولا ريكلل هقحلت نااما ريخلاةقحاللا نق ا ميلا هج راب 4

 (تددعتاذا) ىرخالادنع (نيتنا)نم دحاو لك (عضو) ثيح نم ضعب ىلاهضعب . َ
 نفلا (نونف ةمبرا) لوالا نوناقلاىف ىا (هيفف) ضعب بيقع اهضعب درسو يل

 نفىفامهمجف ىكاكسلا فلاخو هيلادنسملاو دنسملايف ىناثلا نفلاو دانسالا ىف لوالا ١
 لهس. صتخلا ثصححلاو ةكرتشم امهثحابه رثك اذا راركتلأ نع انحنو راصتسالا ٠٠

 ثحلااذه زرفااعاو هبحاص دنع: نيفرطلانم لكم ضوف ثلاثلا نفلاو هنلا ةراشألا ||
 ىلا ةفاضال اب هل ةضراعلا لاوحالا نع هنادن ”ىثلل ةضراعلا لاوحالا ازيع مدقت اع |

 رصحلا هجوو يتلا عضو عبارلانفلاونسحاو اضياانهه كاكسلا فئلاخو يتلا |
 ىلعدمدقاعا ىربذلا 4 دانسالا ف لوالا نفلاؤ## 7بببللا نطفلا ىلع ىنخمال بيترتلاو |
 ثححلا نوكل امييلع همدقتلوا هثحاسم فرشلاما دوجولا ىف امنع هرخأتعم نيفرطلا ||
 موهفمل موهفع كل اوه ىاكسلادنع ىريللا دانسالاو امب دانسالا مايق ثيحنم امش |
 تاوذلانمهيلعموكح انادي الفلوقعملا ل ها ملطصم وهاك تاذإ|لباقامموهفملابداراو |

 ىلا ةلك مخ ةاحتلا دنعو هقيقحن تف عاى ملكتملا ظفل نم مهفنملا عوقولا مكجلاب دارآو ١
 نأب عطقلل ة دما مطصم انهه دارملانا لاقنمو روكذملا كلا ديفب ثيحب ىرخا |
 اع ىناعملاف ثلا نوكنع لفغدقف مهف رع ىف لافلالا لسقنم هيلا دنسملاو دسملا |

 تاذلابوالوا مهدنع ل وحمل اذماقملا هتقاطم ثيحنم عضولا درجمال بيكارتلاه ديف
 مكحملا هيب ةيربكلا عجرم نا تققحندقذاو ىربملاب داس ديسقت ىلا ىربالا .ىناهلا ل 0

 بطاخلا(ينا ملكتملا) هربخوه ثيح.نم هريخيىا (هبديريدق) هنا عاف ملكتملا هعقوي |
 ديزوحن) نقالا نا لصاخلا عوقو اللاوا عوقولا ىا (مكللا) 0 ىا (هنم) ا :

 ملعيال بطاخلل ىا (هلعيال نمل) ديزل لصاحلا مايقلا عوقو مالعا ملكتملا هب ديريذا (متاق ||
 لصاح مكحلان ا .هنهذ ىف لصحبنا بطاخملا هنم ديفتسي ىذلاف صالا سفنىف همانق ||

 هديفتسي ىذلا (ىعسو) ربخلا نهذيف لصاح محلا نال ريا طغل نم مالا سفنىف |[

 ريفابىا(هب) ملكتملا (ديريدقو) عماسلاهتداؤا هعضو نمصقملا ذا (ربناةدئاف) بطاخلا ١
 هسفن مكملاال مكملا مي ىا (هلعب) ماكتملا ىا (هنا) بطاخما ماكتملا دبش ىا (عينا) ||
 (اهظفحدق) اما (نملةبز وثل تلوح وخ) كلا سفن لاء بطاخلا نا ريدقتلا ذا ||
 لظفح هنا رسيناوالعا ديرب لبهلامولعمهنوكل ةير وتلا ظفح هلا مالعا نت هناف ةيروتلاىا5 | '

 نارعاو ربل ةدئافمذالا) روك ذملا ىنعملاب كسللاملاءكنوكىادافملااذه (ىمسو) ةيروتلا ٍ

 دافتسا ناربخلا مث 5 ٠ مئانلا م الكك ربخ سلف الاو ةدافالا كلذ, دصق ناربخ مالكلا

 مالكا نم ىلصالاض رغلا ذا رينا ةدئاف دافملا كلذ ىمب الا سا بطاخنا هنم |

 سلا تفلتخا ع دع كلذ ا

 لاو>الانعوا هتاذل ىداملاءزحلةضراعلالاوحالا نعش: نااما ىناثلاو 91/94 لوالانفلاوهلوالاو ىداملاءزخللالا
 لآ سابقا هةضراملا
 نفلا وه لوالاو ريغلا
 نفلا وه ىناثلاو ىناثلا

 ربخلل قحاللااماو ثلاثلا
 اهضعب ةسن بدس ل

 عبارلا نقلا وهف ضعبملا
 نم ددعتلل قحاللااماو

 ثحنالف ددعتم وه ثح

 ' نا بينرتلا هحوو ابنع

 دحاولا ريخلا نع ثححلا

 ددغتملا نع ثححلا ىلع مدقم

 لكلا ىلع ءزلا مدقتل
 ءرلا نع ثحتلا مدقاهتاو
 ! نات كاكاو غروضلا

 دوصقملاهنوكل ققحملا بسحب
 نم .سعامل رينا نم ىلصالا

 دان مالا ىلا ةيربخلا مح سنا

 فرشا ىلصالا دوصقملاو

 مدقمت ىلوا هعدقتف مهاو

 ةطراعلا لاوحالا نعشملا
 لاوحا ىلع تاذلابامل ءزلل

 تاذلابامن الريغل ابلة ضراءلا

 مدقتا مْ ريغلابام ىلع مدقم

 هدهمدق بكرملا ىلعدرفملا

 نفلا ىلع ةثالثلا نونفلا

 دلل سماجمنارلا
 دقذأ كلذ انديقاعاو 5

 را ريخلاب دارب
 نزمعلاو رسلاك كلا ريغ 1

 اهظفح دق ا قو اهظفح اهضعب ىفو هظفح دق نيتي ماقملا اذه قة

 84 عماسلا نهذوف لصح دقو لا نالاقال عفد هقال دع هيلعت ىلا ونا 3 رسال لكافا
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 نع باوهلاىلا ةراشاال

 دم ريدتف لوالأ درلا
 نع باوجلا ىلا ةراشا

 دبه قحنالاك ثلاثلا درلا

 وهبذاكلانا اهدحا ة

 ريخخلاو لوالا و راخالا

 نا اهيئانو ىناثلاىف هن
 عقاولا لوالا ىف قياطملا
 اهثلاثو داقتعالا ىناثلاؤو
 لوالاىف ةقباطملا مدعنا

 ىنأثلا نود مهعزب دبقم
 دلع قيقد هناف ردتق

 ضرقفلا نودب هلوقوق ”
 دارملان ا ىلا راعشا ىنهذلا

 سفنو جراخلاو معقاولاب
 ةضرفلاةشنلا لب اقم مالا
 ةشنهذلا ةبسنلا لياقمال
 رومالا نم ريثك ذا اقلطم

 دجوتال عقاولا ىف ةتباثلا

 دع نهذلاو آلا
 فالاخبئنصملا نازلعا وا

 نونفلا عضويف ىاكسلا

 نيفرطلان م لكأ عضو ثبح

 انف عنبولل مضي ملو انف
 لالخ قهركذ لب القتسم

 فنصلملااماَو نيفرطلأاىنف

 املك نيفرطال عضو دقف
 القتسم انف عض وللو انف

 قفواو رصخا ادهو
 هلت. ىجيبطلا عضولل
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 كلذكس يل هنكل رابخاال ءاثنا دهشننا مهضعب نظ كءاحاذا هلوقىف فرظلا هنع

 امزاتسم داقتعالاكلذ مدع /ناكاملمث ريغال داقتعالا نع رابخالا ىعاكةداهشلا ذا
 اهطقةداهشلا بذك مهسفناىف روكذملا داقتعالا مدعنم مزلي رابخالا اذه بذكل

 كلذ عنع ىتح رابخالا اذه بدك ىوعدىف ر ودحمالف دقتمن دهشن مهلوق لصاحذا

 مهعزىف هبدوهشملا بذك ىنممنأ "عا مثرهوناك ظفللا قالطاىف اطلع هنوك ىعدبو
 نأ ال هفالخ مهداقتعال مهدنع مقاولل قباطم ريع كلدك مهداقتعا نوك نع مهرابخانا

 ةقئاطم مدع لوالا ذأ دعب نوب نيبذكلا نيبو مهداقتعا هتقاطم مدعل بذاك ه.ربخلا
 هوجو نم قرفلاذ مهداقتعال هءزيخلا ةقئاطم مدع ىناثلاو مهعزىف عقاولل رابخالا

 ىنعمنا ىنهو اهيلغ هستتلا بحم ةفطا ةداف انههنا رعاو 5 لانا ف رعي هند

 صالا سفنىف ةعقاو ظفللا نم ةمهفنملا ةسنلا نوكي نا وه عقاولل مكحلا ةقاطم

 ةيفكلاىفناتبسنلا قباطتب ىاىلسلا كذا اهبفةعتاوب تسيلوا ىناحالا مكحلاىف

 ىرخالاو ةيتوبث امهيدحا تناكوا قداصلا ىف نيتيبلسوا نيتيتوبت امهالك نوكينأب
 سفن نمةذوخأملا ةبسنلا لع زيتا نمةؤوخأملا ةيسنلا قيبطت هانعمو بذاكلا ىف .ةببلس
 سفن ىفةيسنلاعوقو ىنعممسدلو جراخلا ىفةيسنلادوجوالذا نهذلا ىفامعالكن اكناوسمالا

 ضرفلا نودبةاقتسدجوتال ةيرابتعالا رومالانماهنال اهيفةدوجوم اهنيعباهنامالا
 رومالا لج دنع هدحوامامالا سفنىفديلع موكا نوك توثلا ىفءانعملب ”ىنهذلا
 1| ةيسنلقعلا عضي هجو للعةيدوجولارومالا لج دنعاضيا ه.موكلاعموا هيلعةيمدعلا

 || هيموكحلا عموامدحو ةيلعموكحلانوكب الا ىفو اهعوقوب مكحلا مثديلعدب موكا كلذ

 ءدهةملامدعو هيلعموكلاو ه.موكحلانيب ةبسنلا ةظحالم لقعلل مكيال هج ىلعو
 مدخلوا كلذك ةبسنلا نوك هب موكلا عموا هدحو هيلع موكحنا ءاضتقا مدعلامأ
 ءافتناب نوكيدقو ةبسنلا ءافتناب نوكيدق بلسلا قدصذا سغالا سفنىف هيلعموكلا

 اهاتققح دقو نفلا اذهريغىلا لوكوم لصفتا ذا انهه كي ردقلا اذهوهيلع موكا

 دسأتلاوةناعالاو ديدستلاوةباصالا هللا نموهيلع سزنمالاع انتاقيلعتضءبى اهانلصفو
 ةمزاللاهتصاخ ركذنعو عوضوملا ريوصتنع غرف امدعب هتلادجر فنصملانا ٍرعاو

 ثلا مث) 4لاق ثيح اهماسقاىاالوااهمسفهلئاسمو نفلا دصاقم ىف عرشاهفداورو

 ريش اةروصل ضراعلا ( دانسالاّ نعاما) هلربخلل ةيتاذلا ضراوعلا تامثاىا (ريخلاىف
 دنسملاودنسملا امهو (ةيفرط) ىاهداومل ةضراغلا لاوحالا(نعوا) ريخوه ثمح نم

 ثيح نملب ربخلا ةيصوصخ ثيحنمال ضعبىلا اهضءب داوملا ةبسن (نعوا) هيلا
 رابخالاةبسن (نعوا) امهريغوريخألاو ميدقتلانم (هبحاص دنع) امم (لك عضو)



*»*9 
 داقتعالاة قاطع بذكلار اء هسفن نع عفدي ىتح مقاولا قباطيملناو (نلا 3 داقتعالا 0

 مهودنكاو بذكر اينع هاجر كرات تلاقاك هلوقىف رذعي ملكلذ رادملا نكيرملولو
 نوقف انملا كءاج اذا (ىلاعتهلوق) ماظنلا لوق قّحيىا (هققح) هلوش ىتاثلاىلا راشآو |

 (نو.ذاكل .نةفاثملانا دهشي هللاو) هلوسرل كنا لعيب هللاو هللا لوسرل كنا ديشن اولاق

 عقاولل قباطم هناعم هللا لوسرل كنا مهاوق ىف نوبذ اكمهنأب مهيلع لس ىلاعت هناف ٍ

 نيهحونمماظنلا لوقنع (باوجلاو) مهداقتعال مهمالكة قباطم مدعل مهبذكن أ تا 1

 هآوقىف ؤىدوهلاتيذكت مزاتسي) بهذدملا اذهىا (هنا) وهو ةضقانملا : قيرطباهدحا

 داقتءالا ةشاطم مدعل لاطان مالسالا هآوق وهو (هفالخ ف هشدصتو قع مالسالا | ْ

 عاجالاو ) روك ذملا سمالامزل مترك ذام مصول هلصاحو ىتاثلا ف اهدوجوو لوالاىف ا
 ىلع لدن مزاللا نالطبف ىناثلاىف هسذكتو لوالاىف هقيدصت ىلع دقعنا ذأ ( هفال أ

 لب متركذام ةيآلا ىنممنا نال لاقبنأب ليصفتلا ض قتلا امهنانو #مو زلال انالطب ىلع |
 ىلعةلادلا (ةلخلاةععاو) ديك أتال ناتديفملا (ماللاونإ هب رعشياعف نويذاكلو) هانمملب ١
 هجولا اذهىلع ةداهشلا ف بذكلا نوكيف (بلقلا ميهصنع ةداهشلا نوكرم) توبثلا |
 هللاو ىلاعت هاوق دروا مهلوقمىف ٍبيذكلا نوكلامتحا عفدوملا ةراشاللو .مهلوقمىفال |
 ماظنلا ليلد نم لوالا هجولل فنصملا ضرعتب ملاكا لدق ةضرتعم هلوسرأ كنا معي ْ

 ءانب بذكلا دمعت مدعب فرعلاف لص دقبذكلا راعنع ءربتلانا وهو هعفد روهظا |

 لوق تابثال القتسم اهجو سيل هققحم هلوق نا لاقن نا نكعو وفعم أ أطنان ا ىلع ١

 ضرعتن مل كلذلو نظلاواداقتعالا ىوعد يل ءربتاق فصل تانارعلا ماظنلا 1

 ىندملانا اهدحا م هوجو نمدنع بيجاو هانحرشائالقتسماهجو هلعج قلو هفيسرل !١
 اهيناثو ة«اهيفاهطارتشال ةدابش ةأطاوملانع ىلاخخا رابخالا اذه ةيمستىفنوخذاكل 2 ا
 دويل ل م اهثلاثو عقاولل قباطم ريغربخ هنالهلوقف نودذاكل ىنمملانا ||
 ةبوجالا هذهنم لكدرو عقاولل قباطم ريغدنا مهعز بسلب عقا ولاىفال ع نكلدي 1 ١

 ظفالا قالطاىف اطاغنوكي ةداهش ةأطاوملان ع ىلاخلا راخالا ةيمست نأنف 5لوالااما 0“
 اماوءاشنا لب ربخ دهن مهلوقنا مسنال انالف ؛ىاثلااماو ”ىشىفبذكلا نم سيل لو | ا

 اهمدعو .داقتعالا ةقباطم بذكلاو قدصلا لءج ىلا ريصملا وه اذه نالف ؟كاثلا |

 نع رابخالا ىه ةداهشلا نا وه ماهوالا هنع عفدني هجورلع ماقلل قيقتت لوقا |
 ديومصع هلع ىنعا ريكا ةداف مزال ملكتملا اهديش ىذلاف ربخلا نوبل 5 ةنعالا 1

 مل مث ريغال بلقلا ميعصنع رابخالا كلذ نوكفوا هرابخاىفاما ربخلا اذه تبرك 1 ١
 ”ىن تقو ىنعا لاحلاىف اضيا داقتعالا ثودح لاحلايف دايخالا دوجو نم ةمهوت 1

 5:9 ( ناعم )

 نو.ذاكلةبوحالا نمو ب

 .اهراعشال مهتداهش ىف

 دهشاىنءم نالإعلاب اف ع
 نالواعنع هلوقاىبا ا

 ىلع لدن دهشن مهلوق
 اهنمورمنم ةداهلارارقحا

 مهناش نويذاك موق مهنا
 ادهقاوقدص ناو بذكلا

 امل  .ريخلا

 موق مهنا درلاف ليقو ؛
 ناو بذكلا مهناش نم

 الو ريخلا ادهىف اوقدص

 ِنآ ليؤأتلا اذهنا قخ

 ”ىنلاك ليزتتتا قايسنع
 كنا سس هللاو هاوق هنع

 هللاب و ريدتق. هلوسرل

 #1 قيفوتلا

 ندلادعسل لؤالادرلا <

 «يجرشىفهر' :ىازاقتلا

 دع 2 سيفتل
 انالومل اضيا ىناثلادرلا 5
 هرك دىبازاتفتلا نيدلا دعس

 رك ددقو ص رخل حرش ىف
 دم.دفالخ حاتفملا حرش ىف

 نم ضعبل ثااثلا درلا 2

 لضافلا هدروا ءالضفلا

 دع هنع القت ىازاتفتلا

 نع .باوجلا ىلا ةراشأ:ة
 دم. لمأتف ىناثلا درلا



 | ماشقآ ةيرا ىلا اهي نكع ةطساو امني لمح سامهنلا ةقاطملا طحاجلا ريتعا | '
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 ٍ * نيءو اهديوا ءماظتلا هدم ادهف ناهذالا قام سو اهتموا «كمتضملا هراتخادقو '

 | :نيعقلاق رصمندكلاو ىدصلاو طحاجلا بهدم ادهفآمم نانعالاو ناهذالا قاعأ ا

 امو داقتعالاىلا ماظتلاو عقاولاىلا ةهاطملا اورعتعا ر وهلا االا اهمدعو ةَحاظملا ىا |

 .دتعبذدكا امل قياطملاريعو ل كلادتعىدصاسداقتعالاو مقاولل قباطملا ظقالانا هلصفتو

 ٠ / عموادقالخ داقتعا عم ناكء اوس طقق عقاولل:قياطملااماو ايدع ايزاكه رعت نحو لكلا ١

 ١ ظلتل دنع هةطساوو ماظنلا دنع بقكو روهجلا دنع قدصت الما داتعالا مدع ؤ

 دّتعقدمو اًناطخايزاك همن نحنو روهجلا دتغ بدكم طقق داقتعالل قناطملااعاو |

 | بضدمىلا راغا روهملا بهدم راتخا ل فتضلانامث ظحاملا دتعةطساوؤ ماظنلا | ]

 ظ ةقاطم ىلا بنكلاو: قدصلا مجرم ظحابلا هللاق (ليقو) ناقق هقسزتو فئاجلا | ا

 ا | ريا ةقانطم. دصقول ىي داقتعألاو (دصقلا عم )لي اقلطمال نكل اهمدعو عقاولا | ]| ريغاىتلاوهلاهدقو#

 ةغاطملامدع دصقناو قداصف عقاولا كلدك ناكو اهاو هدقسام ظقلتم نأ عقاولا هلملو ىححت ماوعلا دتع
 هع ءريدصت فضحت

 ظ | كلذف راقكلادتع عقاوال هتتاطح مدملاةدصالو رااجق مهلمطل ايذكس ل

 ا ٍبداكق عقاولاق امل اًهأظم ةداقتتعا نكيلو عتاولا ىف هقالخ دس ظقلتنأي

 ءاوناهمدعو مقاولاةعاطع لكل( دست 'ثح )هلوساهلازاعادقو امههتنب ةطساولا

 . ماقالاق طقم عقاولاقياطوا طققداقتعالا قباطناو (بذدكالو قدصال) الما دبا

 ١ تصل اراخأ تق رعاك ةطسا ومقالا رالاونداكو قداصاهتّناناهس ةهدم ىلع |

 | [بوعلع هللا لصد ىدص نركتملا راقكلانع ةياكح (ىلامت هلوقل) هِلوَق هللدىلا !

 ' ىوعداورصح راقكلاناءريرقو ( ةنج هيما: ايدك هللا لعىرتقا) ماكح الان مدي ءاحاتك |
 ظ ' نوتللا لاح راخال اهولخلا عتع لد ىلع نونجلا لاح رابخالاواءارتئالا ىف ةلاسرلا |

 فلست 1 نك نس : ةةوواةيفممب ٠ لا - قا

 دق: راقع نوكيالاق“ قداصلا اذكو دصقلا عع نأكام مهدتع بذاكلاو ب ثدك الو

 ىدكلا نع ( محا ءارتقالا نا: تاوملاو ) ٍتداكالو قداضي "سلو نوتحلا رع تك

 اليت دعدنرب 7 َةَعَعلَناَب اذهق ىاطللا تذدكلا لياتمملا ىدملا ىتكلا نال قلطملا '

 ارتدت نوتحلا ريخخ هتع زيمملا قاطلتاو ءارتقالاب هنع زيعملا ىدقلا ىنعا بتكلا | ظ

 :رتكألاو نوح ذك ناكل و * أخ مهتع ردضما تدكلاو اودبعلح مدلل |

 ' ماظنلامتا ( لبغو ) حاملا !ع ةقنطل در باولعإ انهو كاطةتع اوربع كيتك

 "طق نطااوآ طقت ( داقتعالا ) زا ( ةقاطم ىلا ) يتكلاو قدصلا عحرخ

 'هلْوَج لوالا ىلا راعا نيهحول كلدودانقتعالا ريلعا ةقاطم مدع ىأ (اهيذعو) |
 .”ىوعح بذكلا نع ) زيخما ( ايت ) داقتعالا ىلا مجرما هتوكلو ىا 2-1 ّْ

 . ( داقتعالا )

0 
 ع



.*» 9 
 قدضلاىا ( امهدحاالا ) احلا رابتعانوا نيفرطلا رابتعاب اما سعالا سفن ب
 دينجاولاك طف تذكلاوا ءاينالاو لاسم هللاراخل إ ىيدثالا تس ولاكط قف |
 رابخالان ا لعاو # حاتفملا ىلع دئازاضيا اذهو باذكلا ةليسم نيك وانيت فاض

 ادب رابخالاف هفالخ ةدافالال مااا ف ةاولاىفام ةدافال ابعون اعضوت عضو ااا

 اهلاود نع ةعضولا تالولدملا فاخت زاحال نكل قدصلا هنم رداش رابتعالا

 بذكلاو قدصلا ريخلا لولدمنانم مهنيب اف رهتشاام ىنعم اذهو بذكلا لمتح |

 ريا ةيصوصخ نعو ىعونلا اهعضونع رظنلا عطقعم اهتالولدم امأو ىلقع لامحا ١

 نال كلذو ءاوس ىلع بذكلاو قدصلا لمتحم عماسلا نهذفف لصحاذا ريا

 ةنهذلا رومالا ىف طلغلا زاح املو لظلا ىذ ىلع لظلا ةلالد آلا سفنف |

 سعالا سفن ىفام ةدافال ريخخا نا مّ سحالا سفن ىف .لصاحخلا نع نهذلا كلت زاج ْ

 ىف هزاوجف اهيلا ةبسنلا, ةطساولا ىقرطىف فاعلا زاج اذاف نهذلاىفام ةطساوت |

 بذكلاو قدصلاف بذكلاو قدصال لمت ريما هلوق ىنعم اذهو ىلوا نيفرطلا |
 لابلابرطخنا مث «فاصتالا بسح نالدابش و لاقحالا بسحب دوجولاىف ناعمتجم |

 ريصيو قدصل ابنا مجرتيدقدص ىلع عماسلا نظبلغب نم ربخما ناك نافربخاةيصوصخ ١

 ءايبنالا رابخا ىفاك بذكلا بناح عنتم ثيحرلا احوج ص ايلقع الاقحابذكلابناج ١
 لوعملا» تايناهربلا ىف اماو تاس اطخلاىف اذه قدصلا لاح سايقلا اذه ىلعو |

 كذا ربخلا .ةيصوصخ ىلا رظنلا لاح سايقلا اذه ىلعو اذه ريغال ناهربلا هيلع |
 نيلفنملاو . نيناحلا ةمزنم هيك نوحي نموا هقدص نوحنم للا . ريخنم |[
 كلوقك ةيل هدنع هيدكوا هقدص نيعتل كلذو امم ادحاو هزيوجن نع الضف 0

 بذكلاو قدصال ريخلا لا_ةحا عج. ن ناس نع غرف املو * انتتحنوا انقوف ءامسلا | ْ

 عقاولا ) ربخلا ( ةقباطمىلا بذكلاو قدصلا عجرمو ) لاقف امهنم لك عجرم نيب |
 3 ذاو فللا بيرت ىلع ريشن هيفو هاا هتقباطم مدع أ( ال 00

 نيزسفملانيب ةطساوالف تابثالاو قنلا نيب ارئاد انهنوكل اهمدعو 200
 اشنمو عازنلا لحمريرحتو #8 فنصملا هراتخا اذهلو روهخلا هيلعو قااوهاكام

 ىفامىلع اًدهو ةلالدلا بسحب ناهذالا ىفام ىلع ةقباطم ظافلالانا بهاذملا ١
 ةيريخلا ةلخلا ةقاطمنع ةرابع بذكلاو قدصلا ناكالف هلالظ هنوكل نايعالا | ْ
 نابعالاىفام نيبو ظافاالانيب اماذ نيفرط. ىضتقت ىسنرما ةقباطملانا كشالو | ]

 .لصاحلا ىلع ةينهذلا ةبسنلاةلالدواهنعدفل# نكع ةيعضوةينهذلا ةيسنلا ىلعريخلا ةلالد

 قسما ريح هلم اذهف عقاولا ىنام ةفرعم لسالا دوصقملانا ىلع رم ْ

 أ لاقدنا فصلا نع 5

 ريا نم ام لمشيل ماقملا

 دم هيفامديفوربخلا نمامو

 تبلطم
 قدصلا ّق بهادملا

 اهنم راتخلاو بذكلاو



 داو لك مم كلا كلذ ققحتناكما وهف © 7999 بذكلاو قدصال الفخر يللا نوكى ببسلااماو كاكسلا لاق ال

 | كلا لبق ىا (لبق)بطاخعلا(آمولعم نوكينا ) هيلعو هب مكحم روصت قح نموىا
 | نوكينأ بجي هوا هيلع اموكح لعجامزال رهاظ كلذو ًةراشألا لبقوا هلع هب

 ]| ةدئاف د مل بطاخملل امولعم ناكاذاذ كما دش لالاو هروصت بسحب بطاخعلل امولعم
 ]| ةدئاف مزال دفنمىل هريغ ىلا افورصم رابخالا ناكاذا ًاضياو عوقو اللاوا عوقولا
 | تناكناوةيدسقتلا ةبسنلانا مهضعب رك ذو ءالصا ريخلا لسقنه نوكيالف اضيا ريخلا

 ]| نوكف ةقتاطم اما اهنكل ماتلا ريغلا بكرملاب اهنع اربعمو ىنعم روصتلا لبق نم
 ألا لاقحالا صتخمالف امهل ةلقحم اهسفنف ىهف ةبذاك نوكيف ةقباطم ريغوا ةقداص
 ]| سرفلادسزايو قداص ناسنالا ديزاي كلوق الثمىربللا بكرملل ةماتلا ةبسنلل ر وك دملا
 | قيرطب اما اج مكحلا انرسف ىذلا عوقولا لوقن نحنو لقحم لضافلا ديزايو بذاك
 || ريغنم روصتلا قيرطبوا ماتلا مالكلاب اهنع ربتعملا ةماتلا ةبسنلا وهف لوبقلاو ناعذالا
 | ةيدسقتلا ةنسنلا وهف كلذك ةماتلا بسنلا روصت ناكماىف كشالو لوبقو ناعذا
 أ نود لوألا ىف انهمدعو ةقباطملا رابتعا نكما اذهلف ماتلا ريغلا بكرملاب اهنع ربحملا

 ] مكح وه ثيح نم امهنم
 الة هنوك ببسب ىارب
 ناكماوه نهذلا ُّق اهل

 سفن امم لكممهققحن
 .نا ليقام درت الف حالا

 ناكمالا نبع لاعح الا

 اذه هلاببس نوكي فيكف
 دق فتضملا كرت انمعاو
 نيبودني قرفلاذاناكمالا.
 تف سالى رامتعالاهتحالا

 وه قيقحلا بيسلااعاو

 الري امهعم ىملا 2

 لودعلا هجو ىف لبقو
 قدصلا عمة سم ريخادحو

 كش بذدكلا عم ةلحو

 امهعم قت وهام هإاتحا

 ريبعتلا اذه راعشاب ريمخ

 راخالا فلاح الادوحو

 امم دحاو افعال ىلا

 ام ةجولاف كلذك سبلو
 مم هانمدق

 نأ دوصقملا نا ىنعي 5

 ىلا رظنلا مدع طارتشا

 ىف ريخلاو ريخلاةيصوصخ
 مؤايالور وك دملالاقجالا

 نيتصوصخلاطا رتشامدعنم

 | رظنلا مدع نيتروك ذملا

 قحيو ةماتلا ةبسنلا ىلا بلقني نقنيح نكل اضيا ىناثلا ف امهر ابتعا نكك عن ىنآثلا
 اماوةققح ةماتلا ةمسنلا صاوخ نم بذكلاو قدصلا نارهظف ماتلامالكلاب اهنعربعين ا
 ةستلا روصت ةيدسقلا ةيسنلانااكةلصاحلا ريغلا ةبسنلا روصتف ةساشنالا ةبسنلا

 | ةيديقتاو ةيجراخلا ةبسنلاب ىه ثيحنم رعشي ةمانلا نأب قرفلا لعاو ةلصاحلا
 || هناذ قيقحلا نم ءانرك دام ظفحاف ءانركأام ىلا ليآ اهمزلتست ةساشنالاو اهيلاريشت
 [| هتصاخ ركذ ىف عرش ةيربخلا ىلوالا ةصاخلا مجرم نابنع غرفاملو «ثامهملا نم
 ||| نأب عماسلا دنعا/( بذكلاو قدصلا) ربخلا ىا ( هلاقحا عجرمو ) لاقف ةيناثلا

 1 ققحن ىا ( هققحت ىلا ) امف هعوقو مدعو سمالا سفنىف هنومصم عوقوىف ددرتي

 | نمال ماكل نم ام ( ماح) نع ردص ماكحالا نم ام ( مكحوه ثيحنم ) مكحلا
 | ربخلا ةيصوصخ ثيحنمالو نينثالا فصت دحاولا كلوقكر بلا ةيصوصخ ثيح
 | ولما نمو ىوتللا ىنملا مكحلاب دارملا لبق «همالكىف قدصلا نيعتب نم رابخاك
 قفتسبف وهام ريللا نوكو وهنم لئاقلا نوك كلا ىف نوطرتشي ال ةغللا لهازا
 لاقحالا مح منا لصاحلاودمدع طارتشانعطارتشالامدعنبا ” لوقا مكاح دبقنع

 |١ نآب مقال ٍبذكلاو قدصلا عم ىا ( امهعم ) ركحلا قلطم ققحن ىلا روكذملا |
 | ىنمااو بقاعتلا قيرط ىلع امهدحال لمتحم نأب (الدن) لب ةدحاو ةلاحىف امهللمتحم |

 ]| اهنف ناعمتجم ال ام امنغ دحاو نع ولختالف امنه ائيش ىضتقثال ريللا ةيصوصخنا
 || ( ىبأتدق ) ربخلا ىنعا بذكلاو قدصلا لحم ىا (" لحما ةيضوضخ ناكذاو )

 (بسم) 5 لقن مارملا مهفبلخادقفماقملاب للا رسسف نمو # دن روك ذملا لامتحالاارابتع مب الفامعلا
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 ظ



 هي 0 8 ةسوسلا] ا هيلع اقدضام كانوا

 هقسل هثحابم مدق 1 ريللا) لاوحا نع ثلا (ف) ىناعملا 3 5 والا ْن 0
 ايازملاو ضاوان ا ىلع الاقشاو فرعلاىف هايم دترثكو 7 اقاقتشاو القتءاغللا رامتعاف

 لاقفدإة مزال ةصاخ نوكي ثيحم] اصاصتخا دشا وهاع ةيتاذلا هضراوع تين |

 رخبأ ض ا غال نوكيدق كلذ نافاهب ظفلتي نمالمالعالاورابخالا ددصب نمريخنايدارملاو |
 ةعقاولا ةبسنلا ىلع عماسلل ملكتملا نم ةلالدلا ةيربخلاب دارملاوامهريغو نزحملاو رسلان 1

 سمالا سفنىف الوضح ةروكذملا ةبسنلل ىنعاركحلل نا عا مث ء ظفللا ةطساوب هنهذىف |

 سيل اممالكناكشالو مالا سفن اهلوصح نع رظنلا طق عمن هنا الوصحو |
 هنن: وزاد ديال عماسلا سفن ىفربخلا هعقوبامنا لاملاو رهاظ كلذو ربخمللالعف

 عوقولاواةيريخلاةلما نوعشم ىيعلاد ظفلدارباباهعوقوالو اهعوقو نعرابخالااماهلعفف
 ردصامنيح عوقو اللاو عوقولا نع رابخالاناكشالو ءاكذملاظفل نمهماهفناثيحنم ١

 ققحمب منابخالا اذهريلا لولدمناكوافدنعرابخالا مدعينعادضيقل لمتخالال

 نهذىف مكذلا عاش داراناو عقاولا فال اذهو هنع هرودص دعب الصا هبضيقن

 ناو ربللا نم مهفنملا عوقولا ىنعم نم هدرام نيع كلذف رابخالا ةطساوب عماسلا ١

 هلولدم نارهظف 9 هعضومىف ققحام فالخ كلدف سالا سفنىف مكحلا عاقنأ دارا |

 ريخلانال كلذو ملكتملا ظفلنم كلذ بطاخملا مهف رابتعاب لب اقلطمال نكل عوقولا
 هنكل ا ريخب كلذ نكيمل اقلطم عوقولا ربما لولدم ناكولو هنهذىفام فالخ ربخم دق |

 هجوالف ىنبملا اذه دارا دقف عوقولا ريا لولدم .لاقنم نارهظالاو اهافتا 2 1

 هلو 1 قريبا لاتجلو ةيريخلاب فصتاال يتلا ذك مان هديل | ١

 اذهنالنا متي ( مئاق هناوا مئاقوه ىنلاوحن 5 راشي ا انوه عمانلا | ظ
 لعجف ركملا كلذ روصتب مثدل مولعملا مكحلا 'لوصح رابتعاب تاذ ىلا ةراشا مالكلا |

 ةيريللا نم سيل اذهف بطاخملا نهذىلا هءاقلا ملكتملا دصقنالو هيوا هيلع اموكحماما

 ١ هاد دعو عانلا ضن رخل اعقب ىا( عقوب مكج ىلا )؛اهعوخر ىا (ةيريظا عجرص) |

1 

 0 ”ا هب هيرشي 1

 ىنعؤ ايكف لقتلااما
 تبركشاو تعبو منو
 لالا ىنامكف قاقتشالااماو

 ١ هه . ىهنلاو
 عطوع عجرملارمسف نمو 9

 ءادلف حارمشلان م عوجرلا
 هلوقىف ىلا ةلك نع لفغ
 ا مكحولا

 . نم نأ اده نم رهظف 9
 اذه ىف مكحلاب دارملا لاق

 عازتنالاوا عاقنالا ىنعم ماقملا

 عوقواللاوا عوقولا ىنممال
 ذا دارملا نع لفغ دقف
 دارملا سبل نا رهاظلا

 رهو كيلا عاقب عاشبالا
 هبلعر دق الربخلا ذا مالا

 مكحلا نال ربا سفن ىفوا
 نوكيالف كاردالا لبق نم
 . هعطضوم ىف ققح دقو العف

 مكحلا عاقباهيدارينانيعتف
 نا ذئنيخت عماسلا سفن يف
 دقفرابخ الا ىعم دارا

 تدرا ناو هلاخح تؤرع

 ةطساوب محلا عاتبا
 ةقيقلاب :كلذف رابخالا

 عوقولا ةدارا ىلا 7

 درف ربا نم مهفلا رابتعاب
 ا د اها ةذارازا ةتالذ

 كلذ دارخ نع لوفعاما

 قمع ضق انتلا وا لئاقلا



 هنرك دامت اق نااهقدصلاله

 توبثوةيفصولاة يضقل |نم
 عوتوملل اهيف لومحما
 عرفتم مالا سفن بسح
 بسم ناونعلا توب ىلع

 ةلظقلا تاق: سالا نسق
 أرق انين ارنغأ ناكل

 اهلومحت امزاتسم اضورفم
 تت 0 مدع عم تقدص

 لعفلاب اهعوضوملا اهلوحم
 انههنمو حالا سفن ف :

 تسل ةماعل اةقاطملان | لق

 ةيففصولانم اقلطم معا

 ىلع ةمفصولا نال كلذو

 ةبطرش ردقتلا كلذ

 ةيلج تناكنأو قلو

 انه طقحاو ةزوتملا
 قيقح كلط هناذ قيقحملا

0 

 ا
 ىلظفللا فيرعتل نيب قرفلا

 ىعسالا نيبو ىمعسالاو

 ققحلاو

»6 
 |( اداه لثمو نهذلا ف ةلضاخلا تاروصتلانم ةادغام نود ظفللانأ (ةارملا )وه
 || زيتاذهو نيوصت هادعامنا اهدخا ٠ هوجو نم تاشرعتلارئاسنعزاتعو ايظفلاغبر مت
 || ظفللا اذهناىلا هل امذا قيدصتلا ليبقنم اذهو روصتلا لبق نم هادعامنا اهيناثو
 أ هيف وال اذهو مسالاك ةلقتسملا ىناتملاب صتخم هادغامنا اهئلاثو «ىنمملا اذهل عوضوم
 ا ف ذرحلا واف 5 رسول ضرالاف ف را 0 لعفلا ف وادسألا رفنخالا كل ع

 2 توق ضقنا لاا طق عمو كي نم فلا قام قع هنئقا ىلا ايل نك

 || توقيفاهف سفنلا ف سيلام شقت ىلا هادعام لآماماو اقلطمال ةيثيللا هذهنم اهبزعلا
 ىعسالا نيب قرفلااماؤ « ئمسالاو ئظفللا نيب قرفلا فرغ اذهبوا ققنلاب قر ملا

 1 وابيايف هنالىناثلا فالخمالما همدغإع ءاوس هدوجو ميلاف لؤالانا قيقحلاو

 || تافالتخا تفىعاذاو حاتفملا ىلع كس تادايزنم ةدافلا هذهنا ٍلعاو «جزاخلا ف
 آل بهذامىلا تنصملا بدق فالتخالاكلذاضيا بلطلا ةضامى ناطعاذ نيكحاىف ءالعلا

 ىرورض هروصت ىا ( بلطلا كلذكو ):لاقف ايرورض هنوك نم 3 نؤققحما هيلا
 ةهادب ىلع فنصملالدتسا مث ءادنلاو ىبنلاو سالاؤ ماهفتسالاو ىنقلا نمةسجللا (هماسقأب)
 || ءالقعلا نم دحا لكىا ( الك نافذ ) هلوقام لكماسقا نمو بلطلاو ريخلا نم: لك
 ل امهماسقا نم لكنيبواامسم لك ماسقانيب مالو ا اقلطمبلطلاو ريما نيبىا ( اهني زبع)

 [|| سكفلابو بلظلا ماقمىف ربخال الثم ةربخو لعنع (ةعضومىف) رك ذامت (الكدروبو )
 | اذكهو نكتلابو ىهتلا ماقفىف سعؤيال اذكو سكعلاب و بيذكتلا ماقمىف قدصي الو

 ]| ربخم ”ىشنع لئساذا الثم ( هقاطياع ) ركذام لكرع ىا ( هنع بيحب ) اذك (و)
 اهلا اذه نسبلو كلذ نيغ ىلا نايضتلاو ا: لاثمالا دضاع بحي ”ندب ضااذأودنغ
 سم بدكلا نيدقافلا (ناببصلا ىتح) ءالقملا لكمزيع لب: تاستك الا لها ىف ارصحتم
 نسم 'بسكلل ندقافلا نم ( رظنلا هنم ىتأتنال نمو ) ضوصخلا تقولاف هعبط
 هئاشنماعف نويذكيو نوقدصي مهناف نيناحلاو هيتاملاو نيلفغملاو ن.دولملاك ضراوغلا

 || نافوقومنيلوالانا كشالوتلظلا ماقف ىف اهم هنسفنا نوفكيو كيذكتلاو قيدصتلا

 ةفرعم ىلع فوقوم ريخالا اذكو ربخلاة ف رعمىلع نيفوقوملا بذاكلاو قداضلاةفرعم ىلع
 || نمو امهم لك ماسقاىف لاحلا اذكو قلطملا زوصتب قوبسم ديقملا روصت نال بلطلا
 لا نأبليلدلا اذهىلع ضرتغاو انيبدب نوكينا ىلوا ىبيدبلا هيلع تفقوتبامنا مولعملا
 || ةهبددب كلذ نم مزايالو ةروكذملا رومالا نيب ةيرورضلا ةقرفتلا نادحو هلطاخ

 | تلطلاواريملا ظفادبلع قلطي موهفم نوصتوف عازتلانأب بيحأو هنكلاب اهتاروضت

 ( ةفرعمال )



 « و9
 اهف ةفصلا كلت رابتعال ةحلاص تناكناو سمالا سفن ةيلوهجلا ةفصب ةفصتم ديت |

 امدجوب مولعم اهب اهفاصتا رابتعا دعيو قلطم لوهحم اهنا + لاقننا ذئنح قدصف ||
 مدعل صقانتالف مالا سفنىف ةمولعم اهنا لاق نا ذئنح قدصيف مالا نفت تلج ا

 بايترالاةذام مخي ث يحب باوجلا اذهب لمت قئطملا لوهجملا ةطاغمنا مث نامزلا داحتا ا

 ابنا عم اعطق ةقداص ةيضق هيلع ركملا عنتع اقلطم لوهحم لك كلوقنا ىبف ةطلغملااما. ا

 0 هيلع تيكحدقف /٠ الطن الوه ناك اهبف هيلع موكتحلا نال ةبذاكا ظ
 عنتع كلوق بذكيف هيلع ركدلا نكمف امولعم ناكناو مكحلاعنتع كلوب مكيلا بّدكف |
 هد موكححلل كلذكف 5 تفىعامىلع نيرانبتعا هيلع موكحملل نااكدنا اسبلحو رق ظ

 نا كلذكو مكحلا عاتتمإب مكحلا كلذ نوكامتاثو مكحلا ناكما امتدح نب رابتعا | ظ

 لاح هبيلع موكحملا» ركحلا رابتعا لاح ىناثلاو ركلا لاح امهدحاا نيرابتعا مكحلل |
 رابتعا لاحو هيلع مكملا نكمف نكيف ةيمولعملل ةعبتتسملا ةياوهجلا فصون ظحالي مكملا 1

 ناكاقلطم الوهم ناكو كمإلا كلذب فصتانا هنأب ةيطرسشلا قبرطب ظحالب مكملا |

 تاق ناف ضقانت ريغ نم مكملا مصيف الصا ناؤرطلا ققحمإملنإو مكحلا عانتماب افصتم |

 سحالا سفن ىف مولعم دئنح هلع 0 قلطملا لوهجلا ىلع ذئنبح مكحلا نوكيالف |

 مكحمىا ةيفصو هيلعركملا عنتم قلطملا لوهجنا انلوقىا ةيضقلا رابتعانم دال تلق |
 لاقناك ادباكلذب فص: ملناو ةقلطملا ةيلوهجملاب هفاصتا ريدقت ىلع مكحلا عاننتماي هي هيلع | ظ

 ركذ اهلصاحو ادبااهب فصتنملناو ةباتكلاب افصتم مادام عباصالا كرح# بتاكلك ا
 بحنملاذاف ادنا كلذب هيلع موكحلا فصتيملناو فصولا كلد ىلع هيموكحلا بترلا ا

 مكحلا ذافاصنالابفصتانم ىلع ةهبشلا ل: فاصتالا ناكما ىنكو لعفلاب فاصتالا
 ناو "٠ اًتلطم الوهحم هضرف ريدقتى ع وهاعا سعالا سفنىف مولعملا ىلع مكحلا عاتتماب ا

 مهسوفن ن وققحلا سعت اامةطلةملامهذهنا ٍرعاو ٠ اذه مكحلا عانتماو فاصتالا ققممنملا ا

 اذهب هنع ريعتلا ىلع ردش مل مهنم قا باص| نمو ليلعلا ىنشياع مهلج تأيملو اهلح ىف |

 رطاملاا هعرتخاام ىلا عوجرلامث رتافدلاعبتت, هيلعف ىنقدصي ملنمو ليلجلا بولسالا ظ

 ءاوسنىلا قيفوتلا هللانمو لاجآآلاو ددملا مدافن لاخرلاو لاجرلاب تلا د 0
 كلذ زاوج ىلا راشاتايبنل ةروكّذملا تافيرعتلا نوكب مكجسامل فننصملا نامت قيرطلا |[

 سفئلاىف (روصت ثادحاد. دارءالدق)اقلطم (فيرعتلاناذ) هلوشاقلطم تافشرعتلاف

 (تاروصتلا كلت نيب ْنم)روصتلا كلذ ( زيقتيل نهذلا ف لصاحر وصتى لا تافتلالالب) ا
 روصتلا كلذ ىا (هنا) فيرعتلا نم لصاخلا تافتلالا ادهب (عبف) نهذلاف ةلضاحلا | 1

 قدصلان ا هينا ىتشامو 4

 الا ةعواس هئاشنم
 ةقداصلا ةفصلاب تاذلا
 ديالف فاصتالااماو اهيلع

 هيف ةفصلا نابتعا نم هيف .
 دب. ' لمأتف لعفلاب

 . ةقلطللاةياوهجلا نارعاو
 ةلظحالمل ٌءآس.ثدحانا '

 عانتمالأ نم نوكيهنام زج

 ةيمولعم اسهل نكل مكحلا
 ةظحالملا هذه ىلع ةمرتم

 دعا. محلا
 لاح امولعم هنوك نم 5

 رابتعالاحالوهحم ومكحلا

 دب مكحلا
 ةريتعملا طئارسشلا رم تلق نافذا“

 اماناونع قدص اياضقلاف

 سفن بسح اءاعوضوم ىلع
 اياضقلا بذكم زايالثل سمالا

 قدصب ىنتك ااذاذ ةيلكلا

 اهدارفا لع قلطملالوهحما

 ضرفلا بسحب ةيضرفلا
 ٠ بح وملاءافتكالا كلذ مزاو

 رشملا لوق اال تدكلل

 وج سعالا سفن بسحب

 عفدش هيو قدصلا ناكما .

 ةيلوهجن انا مواعملانمو
 تاذلةبجاو تسل ةقلطملا

 ربتعا نمو اهب فوصوملا
 هلعخ الا سفن ىف لغفلا



 لاق اذه ىلا ةراشاللو 7

 قدصلاكرتنموىكاكسلا .

 قيدصتلا ىلا بذكلاو

 نا ىلع دازام تيدكتلاو

 دع . ةزئادلا عسو

 نممزلي لاش نأ نكعو <

 امولعم فوضوملا نوك

 سعالا سفن بسحنامدجوب د
 ىلع مكحلا نوكأ ل

 اضياو قلطملا لوهجما
 دئنحاقلطمال وهمدضرف

 مكمل نوكيالف ابذاكنوكي
 سفن ىف قلطملالوهجن ىلع
 وع حلا

| 

 | فاصتالل مالا سفن بسحي ةحلاص ةضورفم تاذ رابتعالا ادهم ىهو طقف اهتاذ |

 «ددذ
 | ىضتقملالوقل اهنأبوا ةزيقملا ةعومسملا فوركا نم مظتتملا هنأ, مالكلا مهفدرعت دعب ةلرتعملا

 || ( تاهين ) رهاقلادبع نع عقواك تابثالاوا ىننلاب مولعم ىلا مولعم ةبسن هحبرصب
 ]| ةيلاخريغةئنيح اهنالةيقتقح تافيرعتال هيلع هقتساك اهيلع ضقتنلا ذورو اهرضيالف
 ألا وهامىلع ”ئثلانع ريخلاهنأب فرعم لوالا فيرعتلاف ذوخأملا قدصلا ذا للخلانع

 ||| لالا اذكو ةبترع رودلا مزلبف هبوهام ىلعال ”ىثلانع ريملا هنأب بذكلاو هب
 ||| هيلا ةبسنلاوا قدصلانع رابخالا هنأ فرعم قيدصتلا نال بيذكتلاو قيدصتلا ىف
 ]|| ةركذاع فرعي بذكلاوقدصلا|مث هيلا ةبسنلاوا بذكلا نع رابخالا هنأب بيذكتلاو
 ]| ىناثلا فيرعتلا اماو ؛ لوالانم شحفا اذهو نيتبترع رودلا مزلبف ىلوالا ةقرفلا
 الأ هيحاص فيرعت لعامالكهنوكل ددزل سلوا ديزل ىذلامالغلا كلوق ةيريخ همازاتسالف

 || هنوكءافتنا عم ىتاثلاف ايفنو لوالاىف انايثا رخآآ ىلارعا ةفاضا هسفنب اديفمو مالكلل

 | هوجولانم هجوب الام انلوق نوكيال نا همازاتسالف ثلاثلا فيرعتلااماو اريخ

 || هنهىف هيلع موكحنانا وهو روهشمثحب هيفو اقافتا ربخهنا عم اربخ ىننبالو تيثال

 || اذهو هوجولانم هجوب عيال هنا ناونعب هفاصتا ثيحنم ىا هجوب مولعم ةيضقلا
 || ةيمولعم نأب كلذ درو الصا ضقتالف هيلع مكملا ةححىف فاك ةيمولعملانم ردقلا

 مولعفقوصوملا نأببيجاو < هيف مالكلاو اقلطم الوهحم فوصوملانوك منع ةفصلا
 ضرقلا بس قلطم لوهجهنا عم هتفض ةنمولعم ببسي مالا سف بسحامدجوب
 | ىلع ةقلطملا ةيلوهجما اهيلع قدصي تاذ ضرف دارا نا هنا هيلع دربو فانتريغنم
 | ضرفدعب لقعلا نكأ ضرفلا بسحب ت الا نوك اسفءدحو تاذااوه ضورفملا نوكينا

 | صالا سفن بس انعةقلطملا ةيلوهجلاةفص عازتنالةحاص اهدحم قلطملا لوهجملا تاذ
 سفن ىف عانتمالاب ىرابلا كبرش فاصتا لاقناكس مالا سفنىف وهاعأ ابي اهفاصتاف
 ]|| فاصتالا ىلع ةبترتملا ةيمولعملا نوكف لصالاف اًضحم اضرف عوضوملا ناكناو.سمالا
 ]| وهضورفملانا داراناو.« روكدملا روذحلا دوعيف سعالا سفن بسح اضيا روكذدملا

 أ نوك سف سعالا سفن بس ةمولعم تاذلا تناكناو ةقلطملا ةيلوهجماب تاذلا فاصتا

 || نالبيجلا هاعدااك اهني وهجم ىلع ةيترتماهتيمولعم نوك ع سنال نكل ضرفلا بسحي اهل وهجم
 | لاقن اب اولا ىف قحلاو ضرفلا فال سالا سفن ف اهتيمولمم ىعدتسيةيلوهجلا ضرف
 | ةصوصخ رابتعاناراتعااهل ةقلطملاة ل وهن اةفصب سصالا سفن ىفةفصتملاةضورفملاتاذلانا

 || ٠١ هو ةمولعملا ةقلطملا ةلوهحلا ةفضب اهفاصتا راشغاو ةقلطملا ةلوهجلا ةفصب
 || ةقلطملاةِلوهجلا ةفصب اهفاصتا رابتعا لبق تاذلاف الا سفن بسح ةمولعم رابتعالا
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 ىف هح تملا ناالا ىداملا نم موقلا هدعدقو لئاسملا نم ءْزَح عوضوملاروصت '

 كلذ لا راشادقو تامدقملا :هوهف ةيعوضوملاب قيدصتلااماو ىك اكسالاعتنيلصفلاردص ١
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 لاو عوضوملاريوص# ىلا ةراشالل و اقلطم بيكارتلا هعوضوم نا. هنم لسيف بيكارتلا

 مدقو ةيطاو ةيريخا بكذا عوامل د ل
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 نيموهفمةطساو اهديعتبجحو ةردعتملب ةرسعتم ةاضفمو ةرشتنم 9 اذه عوضا

 ةنسلالا ىفامهرابتشالةسناونعلا نيموهفملا ني ذه نيعاعاو بلطلاوريللا اههوامهلنياماش

 نيناونعلا نيذهىلابيكارتال ةضراعلا تالومحلارثكا ع وجرلو لباقتلاةياخ امهاباقتلو
 ممسرلاب وا دحلاب اما فيرعتلا ىلا امههخ وم ةقرف ناتقرف امكاشب نيدتعملانأ رعاو.

 (مصالا ف ىرورض ةروصت ربشناذ) لاق ثيح ىناثلا راتخلا صملاو كلذ نع. امهنغت ةقرفو.

 كئلوآل ناللا ن 00 هايس اذبب م < الو ًاضيا ىزارلا مامالابهذم وهوبهاذملانم .
 قدضلل ل متح ا هنأ (هتاشرعت) انا(و)ءاوق مهما رج نيدعتو مهمالك هيج وت ىلا: نينرلل ظ

 مالكا ابدا مهضعب نعمقو اك بيذكلاو قيدصتلاوا ءامكملا نع عقو اك بذكلاو
 دم نم ىرصيل ا نيس ا ىبانع عقو امايفنوا انابثارخآ ىلا صا ةفاضا هسفلب

 ٠ (ىنامم) 5

 5 0 نآ رقلانأ كينج نم ا 8 0 ٍِ فاول

 : مالكل اراصخما هحوو 9

 نا مالا بكرملا نا ايه

 '"ىدصلا هللدلا لذ |

 الاو ريخلا وهف بذكلاو

 ةسنلالوقنوا تاطااوهف

 ريخلا وهف حراخاهل تناكنا

 تاط تح ناك داو

 ءاشنألا وهف هظفلب ةنسنلا
 ةرسعلا) باطلا وهفالاو

 مصانع لتنو ةنسالك

 نابلاق.نأب ةمسقلا عسرت
 ةاضاح اما مالكلا اف .

 باطاخْملا نموا ملكتملانم
 جراخلاىف اما امم لكو
 نم لصاحلاف نهذلاىفوا

 .. ءأنشنا جراخلاو ملكتملا

 نمو رابخا نهذلاقو

 ؟ نما حراإلا ىف بطاخلا

 هنموبلطلاىأ همشيامو

 رظن هيفو ماهفتسا نهذلا ىف
 لاقوحا رقنانضعب هلاقاذك

 ءادنلا لعج ىفنا يعاواضيا

 نال ارظن تاطلا ماسقا نم

 فتريتوض ا ام وهفم

 تحاص حرصام ىلع هب
 هتافبلطل اوديف فاشكلا

 دم. لمأتةضوهرك ذاماذه



 ديمالت نه ضعب لاق 4
 كفتضلا نع القا يسملا
 هصاوخ و مالكل | نساحم نا

 عيدبلا وهوطظفللابس#ءاما

 يملا بسحب اماو ىطقلا
 اماوىونعملا عيدبلاوه و
 وهو داقملا ةدافا بسحت

 ةيفيكب سءاماو ىناعملالع

 دم ناسلا ع وهو هيداثأ

 بجتلا ةفيصب ألق +
 دارانم راقتفاةرثكل اناس

 دام مامت ىلع فوقولا

 نمس دقو ىلاعت ميكحلا
 نيلعلا نيده ىلإ همالك

 انك بحمتلاهنم ىضق ثدح

 اده حورش ضعب ىف د

 دب باتكلا

 فتاولا لقب ملامتاو
 ىلاعت هتلادارم مام ىلع
 نعازرحب ىكاكسلا هلعفاك
 ى اكتلاهبكتراىذلازاجلا
 نقال هماولاب . دارا هلل
 هم  فوقولا ديرب

 ىف ذيالف ءالخلابتارم ىف ةتوافتم تاقبط قىناعملاىلع ةلالدلا ىف تارامعلل نأ كشالو |

 | نصصقلا ما ةبعرمشلا ماكحالا طابتتسا ىف قكيام بسحم وا نيلعلا دعاوق .

 | كلاثلا مدقلارخاوأ ىف ىاكسلالاق اك ةيرشنبلا ةقاظلابس# لبقو ريعلاو لاثمالاو |

 نا اهلصاح ةلاقم هذسالتنمباتكلا اذهحرمشل ىدصت نم ضعب هللاهج رفنصملا نع
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 هراصباىف حاتخي ًاقيقدىرملاناك اذاق تارصمملا ىلا ءابضاةبسن ىتاعملاىلا تارابعلا ةبسن
 ةحمخاو تارادبع ىلا اهك أر دا ىف جاتحن ةقيقد ىناعملا تناكاذا كلذك ىوق ءوْض ىلا

 اذه دارملامامت ىلع مالكلا قيبظل رسبت ىتح تاقبظلا كلت ةفرعم نم ىناعملا ٌةيدأت

 مولعملا نموريغال تالالدلاف توافتلانا ىلع آحيرصت هيف نا قْحالوهركذام لضاح
 ]| ةراشاللوىاملانم ةبعثك ناسلا اولعخ اذهلو لاخلا ىضتقملقباطملاىءملاوه لولدملانا

 1| (ةبعتك) نانبلا اع ىلا (اذهو) لاق نايبلا لع ىناعملا دقت هجوو ةدئافلا هذه ىلا

 اهؤافخو ةلالدلاوضو ناكاملو هزيغلو هل ٌلمإَش لصأ ىلع عرفتنام ةبغشلاو(ىناغملل)
 | لسالازغ ةح ا هرج 0 ترام 57 1 نزع هتفك

 ةينشك لاق ن نانلا فالخ لالا ن م ارح ةققحلاف ةيعشلا تناكامل ا

 ةلزتم نايبلا لع ىلا ةبسنلاب نامل مهلبزتت ةيفاثالو ضرغلا بست اًمهلاج اًده هنم

 دعب مهلوق ناببلا ٍلع رعت ىف مهد أ ىلع ءانن فيرعتلا بسم كيلا م درفملا

 ىباثلا ىلارظن نم مهو لوالا ىلا مدملادحو ىف رظن نم مؤ لاا ىضتقمل ةقباطملاةياعر
 نيلعلا ىدح ناسنع غرفامل هيلع هللاةجرر فاصملا نايعاو #ااوموهةهجو لكلو

 || بلاطلل اطيشنت امهفرش نايب ىلا ةفيطا ةراشا عم امهيلاةح احلا ناس ىلا هيبثتلا لواح

 ش هللا مالك نم داوملا مام ىلع ؛ فوقولا ب لاط) ه بحيتلا ةنموو متفا امو) لاقف

 ةفرعم ىلا مجيلسو مهترطش نيدتهملا ءاغلبلا نم نكي لن را دعب (نيلعلا نيده ىلا ىلاعت

 ىف عرش نم نال نيلعلاىلا اوجاتحا امناو ةلالدلا ةيفيك ةفرعمو اياز لاو صاوخلا|

 اردان تاضا ناو انلاغ أطخلا امهدعاوق فرعي ملو هشاطا جارخساو نآرقلاريسفت
 ع هللا لص ىتتلا مهدعوأ نم

 | هيأزب نا رقلاق لاق نم هلوشو رانلان م ةدحتم اويدنلف د نا رقلاىف لاق نم هلوق

 ماك ىلع فقن الو نيلعلا دعاوق فرعي غيلب نه مدنا ناظنالو أطخا دقف ناصأف

 هيضتقام بسحب دارملا ما ىلع فش هنا دارملا نال تابناشتملا امس ىلاعت هللاداسع

 جز قلخديف ه.أرت ةيلعدمادقا ىفاتط# ناك
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 ا لصوت ىناعملا تاغامص ةفرعمو مالكلا بكارت نءاوجب هورس لا ءلاوياقا | © نا
1 

 || 0 521[ ةوق هب قئام بس اًيَقَح مالكلا تاانفاقم د ةمقوب ىلا اج



 ىضتقم ىلع 0 قيبطت نك م تاماقملا عبط ف 7 تيما 5 ١

 ضعب ىف كرتيدق ضاولاناو هدوحو 80 عبش وهلال تلطياعا ماو 3 1

 هيا وا يق ا : 2-7

 صاوملان يب ةقالعلا نالفبعضا هنوكاماو لاحيدنع رظنلا عطقبالف ماقملاماو ماقملا
 ماقملاو اهنيب ةقالعلا اماو رثك الا ىف ةذرطم هذهو ةيق وذ وا ةيلقع بيكارتلاو |

 امتاو عيانصلاو تاداعلاو عيابطلا فالتخا بسحب هفالتخال هنع لفغي نا نك ةيداع |[

 قطلادبتشا دقو " بابلالا واوا هيفريمتنام هنوكل بابلا اذه ليصفتب باتكلا انبنطا ||
 اروكّشم يمس لعج نا هناحس هللا نموجرملاو مالعالاءالعلا نم ريثكل ماقملا اذه حف ْ ٠
 نإ .مث تاوعدلا بح تادارملا ىلوهنا؟رورم ءازيلا موي اذه بنصب لإ
 نايبلااعو ١ لاقو نايبلالع دحرك ذى عرش هتباغو ىناعملا اع دح نع غرفامل فتصل | ظ

 كل:اساكلاحلائضتقمل قباطم دحاو ىنعم ىلع ةلادلا ةفلتخملا ( تارابعلا تاس ةفرعم |

 ضعب ناكناو ةغالبلا ىف ادودسم .هنوكل افلا ركذيملاعاو ( ءالخلا ىف ) بتارلا |

 اببتا سم ماهفنال افلا لمهام ليقامودنم عضوأ وهامىىلا ةبسنلاب ةيفخ حوضولا بتارح |
 ًافلخا بتارم داراناو مهحص ريغف قيقحلا قلنا بتارم هلئاق دارانا ءاليللا بتاع نم أ
 عبتتلا رك ذي ملاعاو ءالجلا بتارعىف ةلخاد ىهذا اهلم ملدنكل مي ءانرك ذاكىفاضالا

 ىناعملا اعف الخ لقعل| ىهةيلقعلا تامزالملانعاثحاب هن وكلناسلا لعل ئالدناىلاةراشاانهه |

 ءارقتساو ةليوط تاسرامم ىلا جاتحي ةيقوذلاو ةيفرعلا تامزالملان ع اثحاب هنوكل هلاف ||

 لفغ دقف كانه ةدارمةفرعملا نا اك انهه دارم عبتتلاا 4 لاق نمو ه ةريثكر وص |

 صتخمال ثيحب ضحملا لقعلا لع هرادمنايبلا لع مهضعب لاق ىتح ةروكذملا ة راشالانع. 1

 ناالا تاغللا عيج ىف دحوب تالالدلا توافت ذا اهلحال نود ناو ةيبرعلا ظافلالاب ٠

 لاّتحالا اذه خقبابا لاما ىضتقمل ةقباطملا ةياعردعب تالالدلا توافت نوك مهط ارثشا ا

 ةفلتخم قرطب ىدأتيدق دحاولا دارملا ناف دارملا ءالج ىا ءالجلا ىف .هلوقب داراو |

 فالخلاب رثكا ىذلاو ءالجلا ريثك نوكي لقا هدعب ىذلاف هدعبو موزللا برق بسحت
 اهضعب ىتلا ةفدارتملا ظافلالاب ضقت» فيرعتلا اذه نأب ريبخ تنأو ةايصفت “'ىرعسو |

 ءالللا ىف تارامعلابتام ةفرعم لاقي نا باوصلاف فلالا بسح ضعي نم لخا |
 ٠ لقنةلالدلا بسحب ال فلالاب سحب كانهتوافتلا ذا ركذامجرخذئنيفةلالدلا بس ١

 ىاكسلا راشا دقو "

 تاماقم ةيفوت هتبومصوملا
 ل
 ىف كباكذ ةؤق هن قئام

 نم ثلاشلا مسقلا رخآ
 دبع هياتك

 لضافلاهركذام نالعاو5

 عبتتلا نوك نم فيرششلا
 نايبلا ع فير عت ىفةدأ سم

 ناسبلا ناش ىفطيرفتل اضيا

 لضافالا ضعب هركذامو

 ىلع ناببلالع رادم نا نم

 صتخمال ثدحن ضم لا لقعلا

 طارفالا وهةسرعلا ةغللا
 داصتقالا وه ءانرك ذامو

 ذلك الك لا" ىلو هلاو

 ةيمذ رومالا دصق ىفرط

 ٠ دماهطاسوارومالاريخو
 ةلالدلا توافتسال ىنعب. ا/

 اعاوالصا عضولاب علادعب
 ىهمدعو فلالا توافت

 هلوه ذو عضولا رك ذا
 عض ولاب زعل دعب توافتالف

 علا لبق توافتلاو ءالجلاب
 .ناك امل نكل ذيفبال عضولاب

 ديال معا فيرعتلا ىفءالجلا

 اك ةلالدلاب هصيصخم نم
 دل نحال



 دجلاكىف فاكلاو لبق
 نايبدنم ضرغلاوهيبشنلل
 لكةست اده ىلعو هدوجو

 دحأب نهذلاىف لوقعم
 ىمسيو جراخلاىف هدارفا .

 دي زك ةملكلا وحنالاشم

 نهذلا ىف لوقعملا ىا

 ىف جراخلا ىف دوجوملاك
 انكر هوضولاو لومكلا]

 هيبشتلاديفت ةلك لك كح
 وحن وحن لاثلل. ام ىؤيو
 حورمشلا ضءبىف اذكهوحنو

 لك نأ لصاحلاو لق 4

 لص و هقلعتع لصد ع
 هقثرطب لصحم لو ةض رغأ
 ىناعملا و ىف لوالاو

 ىناثلاو بيك ارتلا صاوخ
 8 ىلع مولكلا ىو
 ءارقتسالا ثلاثلاو لاحلا

 دهن. عدتلاو
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 , هيقلظكيطف هانمدقام عرصلاق حلاو هبجولا هج ولاؤاسأر ضارتعالا درمالف رودصال
 || ماقمادقيقحتىف كاكسلا زدهّتلو لوحفلا ةرهملا نمريثك د لاب هذال فلاخ ناو لوبقلاب
 ١ نعبابلآلا ىلوانمزيثك فارحنال ببست مالكلا مظن ىفهقالغا بيسب هفطلب هتلاهلماعفناألا
 دئاوفلاهذه فنصف ساهلارملاو رهاملاربملا اذهاهس باوصلا ليبسو قدصلا مم

 | فداوزلانم هعّشامو فيرعتلا ركذنعغرفامل فنصملا نامث داوعلاك ساه لمكمو

 (ش . ةياغىا(هتاغو)لاقف فرعتلا نم ةلصاحلا ةريصبلا دايد زالةدافا مل اةياغ رك ذ ىف عرش

 . ةعامسدنع بطاختابناحىفوا هداريأنيح ملكتملا بناجىفاما (مالكلا قيبطت) ىتاعملالع

 | ةيلسلا ةرطفلاىذ مهفىلا ردابت ثيحن لاارهاظ نوكينا نم عا (لااىضتقم ىلع)

 582 اربالاحلا ىضتقبئذلا صوصخلا هجول اوهلاحلا ىضتقمو هيضتقت فئاطال هفالخوا

 لاح بطاخما راكناالثم داربالاك لذا ىعادلا مالا وهلايلاو هيلعالتشم همالكمكتملا

 ديك أننا ىلع القسم هدارنا ةبلع مالكلا قيبطتو ديك تلا: ادأيمالكل الحم هاضتقمو

 ضرعتلا دقت لوالل ضرعتلا ىضتقا تاماقملا توافتنم تاضتقملا توافت ناكاملو

 اعون بطاخملاو ملكتملا ىلع ىرحيلاحو تقو لكل اقشال(ةفلتخم تاماقملا ناذ) لاقفىناثلل

 || ماقمفالتخاك (ولزهلا)ماقم(عم) ا/دجلا ماقم فالتخ اكىا(دجلاك )مالكلا نماصوصخم
 |[ هاقم عمر كلا ماقموةيزعتلا ماقم عمةينبللا ماقم فالتخاككلذريغو (رخفلا) ماقم(عم عضاوتلا)

 | ىفلاعممالكلا فالتخاكط قف بطاخملا لاحىلاةبسنلا,ماقملا فالتخا نوكيدقو ةياكشلا
 بس ضعب عم تاماقملا كلت نم ضعب بكرتيدقو كلذريغىلا ىذلاعم .مالكلا عم

 | ظانزمنو ردقلاو| مد عضاوتلاعم ركشلاو دجلا عم ةيتهتلاكهعج نكماامدعب تارائتعالا

 أ جارحس ا وءاغنبلا بيك ارتصاوخ عبتناهنفرعم قيرطو ىهانتتداكتالامم اهعورفو تاماقملا

 ٍ ايكر ىعدتسإ) ةروكذملا كال نو ضصاوخل اكلت اعدتست ةبسانم: تاماقم

8" 
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 ةيفوت لص ىت> صاوخلا|نم ماقملاكلذ بساننامىا (هيسانبام) بيكرتلا كلذ (دش

 اذه همالكمع ردامتاملو ةفوتلاهدهالا ىناعملا ةياغ سنلو صاوخلا نم 1 تاماقملا

 | قلصالاىنحملا ْن زوكيدقدنأ عم ةتبلا ىنعملا لصال ارباغمىنعم نوكيناود.اللاخلا ىضتقمنا

 || ىنلا ةيدأت ىضتقدق ) ماقملانا عمى (هناىلع) هلوشاده كرادتاضيا لاخلا ىضتقم

 000 صضاوخ رايتعاريعنم تناكف دك ةامعتسم طظافلا 2 (ةيعضو تاللالد ا

 | باطخ اك كو بيكارتلا تادرف«ىف بييرتلا ةياءرريغنم ناكفيك (فياأتو)
 ماقملاادهلاثما ىف لاقلا ىضتقمناف هبسانب ناغم ىلع ىغلا مالك لج ىفوا يغلاعم غيلبلا

 || مزلي لاخلا ىضتقم قباطاذا مالكلا اذهنا مهوتنالو ةطقف ىلصالا ىنعملا ديشاموه

 |[ داني نوكيالف تانا طاؤيملا تاوصا ةلزنم ةغالبلا ةعانصىف لزنمهناعم اغيلب ن ركبنا
 معمم تحسس يسال حل”.

 (اذه)

 دس هلع هدفت هيأ ١2 مف ء مم هلم سها خشم

 دج 7 عع



 : هو
 : "هود عع ىنحعوو جعجع داعم حر محو وح صم صعسعت ةهمععت صمت مع

 زابخالا ىلا دصقلا درحم ىلا دك و ملا نع دي رجلا ةدافاك ةمعسمو تاللالد نم ديزا ىلا |[ 1

 دنع لوالا نع ربعو تاماقملا توافت ناسدنع نيمستلا ننذه ىلا كاكسلا حرصدقو ْ 1

 ةبطاقحارمثلان االا وهوهامل مزاللاب.ىناثلا نعو مزاللاىرحم ىراجلاب صاومنا فيرعت 1
 ضصاوأناى عواثلاو ةساطخلا ص اولا ىلعلوالا مسقلاولج مهامليلقو هللامهمصعنملالا

 مهفوقو مدعل اذهىلااو رطنما مهناالا لجل ااذهةكاكرب نومكحب ري ىنأكو ةيلالدتسالا |
 هلمحدتكل ةغالبلا رعنمأز زج . لالدتسالازغ لعج ناو كك اكسلا وال فيكو قيقملاىلع |

 ريثكت عم ةيلكلاب ىناثلا مسقلا لاثمكرثو نوالا مسقلل ةلئمادارياو ةنلالدتسالاو ةياطفلا |

 00 هحولا ىلع ةساطخلا صاوخلا ىمق لع اهلج ناكماو ةلثمالا

 اذه ىفدمالك لملف مص نئلو ميريغ لقنلانا رهاظلا نكلاضيا فنصملا نع فسعتلا |

 فيكرتلاةيضاخىلا (مقتت و( نأ قحا قحلا ذاهدرب مل ناوقحلا ما
 كلذ فاخت زوحيساز ظفل ىلا هتبدأتىف احاتحم هنوكل هبال بيكرتلل (مزاللاكو هامدلا) ٠

 صاومنا نع .مالكلا غيلبلاءالخا عنتماام نكل.انققحامزال نوكيالف بيكذلا ظفللا | ُ
 نع) ب كرتلا ىلا (هرودضل) هلوقهللعكلذاو مزاللاى رع هنمت رج مات ةبسأنلا ْ ْ
 ترجاملنكأ :ىلواايازملاو ضاوخلازاوجف ةيعضولا تالولدملا ف اخت ناجاممنال(غيلبلا | ظ
 ( مزال وهامىلاو ) اهل مزاللا ىرحم ترخاسهنع ميكا فاي مدقب ءاغلبلا ةداع ظ ظ

 رخ ًالاولوصوملا ىلا عجار نيريمضلادحاو بيكرتلا كلذ سفنلىا(وهوهامل) كا | ١

 كفنبال بيكرتلا سفنل مزال قلطنمد, زف رابخالاىلا دصقلانا ىنيالو بيكتلاىلا ١
 جاتحالذا قاطنم كلوقىف راصتخالااذكو هريغنعوا غيلبلانع ردص ءاوس الصادنع ا ظ

 ظافلالا نم ةيلصالا ىناعملادب ىدأتساع ىدأت.لب طوقسلا فرشىف نوكيظفل ةدايز ىلا |||
 هلوقب مسقلا اذهدنق ماقملا نم هيضتقام ةاقلدبكرتىف مسقلا اذه دروبالق غيلبلاناكاملو . | ظ

 مزالدإوشاقلعتم فرالا اذه لعجح تفنصملالعلو غيلبلا نابحا نم نيحىفىأ: (انبح) | ا

 ىاكسلاةرابعيف عقواكر ودصلاب قلعتينا ىغبن هنكل تتكرتلا اذهىف هريغل لاخالذا | ظ
 رودصلا ريدقت فلكتنم ديالفموزللاال رودصلاوه غيلبلا نايحا ضءيىف نوكيلمذا ا
 نع لو غيلبلا نايح| نم اننحدنع رداص وهوهامل بيكرتالمزال وهامملاو لاقنأب: ا ا

 هفصو ىلا رظنلاب انيح دندكنأب باحأفوه وهامل هاوقل ضةانف انيجنأب هيلع ضرتعا

 ٠ هتيصاخ هنوكىناونعلا فصولاب .داراو هتاذىلا رظنلاب وهوهامل هنوكنأو ىناونعلا ا

 0 ل ا
 9 7 ع ا 1
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 .صاوحلا| ىلا هفنرعتىف ةذوخأملا .صاوملاا ميسقت هسفن مسا فيكف ىتاعملاإءل الباقماجسق |

 | ءموزللادبق انيح لمجوةيلالدتسسالا صاوملا ىلع ىناثلا مسقلا لج اهدءبهنا فنصملا |

  ادبق لمجاذااماو موزالا ديق اسنيج لعج نم مزلاغا ضارتعالا اذه نأبيبخ كنكلو. /

 نوكينا لمتحمو لبق 4

 ذانيحو مزاللا ةلص ماللا
 موزلملاو مزأللا نوكي

 لمن. لعفلاب نيروك دم

 ' مق لمج نم مبهم وال
 ةراشا وه وه امل مزاللا

 ةماالدتسالا صاوحلا ىلا
 دنعالا ةريتعم نكي مل املو

 ناكو غيلبلا نم رودصلا

 انمح غيلبلا مالك اهعوقو
 هءاهدبق اًعادالو اريثكأل

 فود قاع انيحداوقف
 واعقبوا لصحيوا الصاك
 هلل. كيذريعىلا ردصيب



 لودعلاهجو ىف ل قامو ال

 نوكي صاوخلا نماضعب نأ
 امبعوفدف اناسال اقحال

 نم حافلا حارتم جرح
 . لصي ىنعم قيس هدأسح

 ةراسشالل كلذ. ريمتلاو

 حوضو ناسعسا ىلا
 قيدسي ثنحم نك ارتلا

 ماهفالا ناذآ ىلا هصاوخ
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 | توافتومالعلا بكا رت ضاوخ ةفرعم لاش ناي هر والانا ٍلعاو ءدتف ع

 ٠ ظ ةدفشامركذ اف تصملانا مث اذهاهقح مالكلا تاماقم ةيفوت ىلاامهب لصوتيل تاماقلا

 'ش " تاحالطصالا ىلغ هس هسنتلا ناكو ةيصاخلاب ىناعملال ها دنع ىعس» كلذ ناكو بك ارتلا

 ْ درخخال بيك ارتلا هديفام ( ىعسو ) لاقف كلذل ضرعت نيودتلا ب ابرادنع |.

 مه هريغنيبو هني اكرتشم نوكيالو“ىفلا .صخخام ةصاخلا ( بيكرتلا ةيصاخ ) عضولا
 صانصتخا ةوقىع اهب ةبسنلا ىنمم ىلع ةلادلا ةددشملا ءايلا اهباوقلاامناو هناكما

 | نيبو ةبسنلانيبذا بيكرتو بيك رت نيب اهك ارتشانكع ال ثحاب بنك ارتلا صاوخ

 ظ لّؤيةضاخلاب لم ءاؤدلا اذه ءاطالا لوقىنعمو قخالام موزللا نم.-ضصاضتخالاةوق

 زواجتتلامدع موزادتشيو هريغ زواجنبالنا ءانعم نال انرك ذم ىلا
 ئ ظ بيس كانه !هيملاذا

 | ةضاخلاكلذك ةيوهلا ةزواجتنال انكف هتوهىلادنتسي لب تافيكلاو روصلا وويابطلا نم
 ظ | متقلاوناو ماللان يب كرتشملا دك أتاك بيكازتلا نيب كرتشم ةيصاخنا نم ضءب تلقناف
 || اهعاونادترك ذامو تادكّؤملا سانخازواجمنال اذهو راكئالاؤا كلا قنةصاخلا تلق

 | كاكسلا فيرغتنغ لدعاعاو !ماوقا ىلع قحلا هبتشادقذامالكلا اذه ظفحاو اذكهو

 تيك ارتلاةديفنام هلوقىلا بيكرتلا عامس دنع مفل |ىلاهنم قبسي امداوقب بيكرتلا ةيصاخ

 ا( عفدتذا مالا لوانمانلقاكاو سعالال وأ نم لصالا ىنعمللالواثتم هنوكل عضولاد رجال

 1 ! هن هآ ضاصتخاال ىفصالا ىتعملا نا .ىنخالو ةلسلا ةرطفلا ىوذ مهف ةداراب كلذ
 أ | بسحانابيكارتلاقاهدوجو طئارش ركذ ةيصاخلا ظفل هيلع ق لطي ام نيعامتننصملا نامت
 || ةفرعمو زيت لضف ةلنمىا (غيلبلا) ةيضاخناىا (اهعارباعاو) هلوقباعلا راشادقف رلكتلا

 أ ثاوضا ةلزنع ةعانصلا هدهىف وه لب اهدوجو نع لؤعع هادعنم بيك رن" نال

١ 

 ا
ٌ 
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 | تافالازع (ملسلاعيطلاوذاهمهفيو) هلوقاجلاراشأدقف باطخلابسحتاماو تاناوبحلا
 | زوبملاوه اك ةيضراعتافالا كلتن وكينا لقحمو ةّساطخلا فياطللا كردىف ةحداقلا

 || عموتوقلاةياغىف هؤاكذوةدوجلاةياغىفةيلقعلا هتوقن وكي نم سانلانمناف ةيلبج نوكيناو
 | ش دوفتلا هده لاثما ىق مهوتالفةساطخلا فئاطللاك ردى بيسلاوهىذلاقوذلامرخحم كلذ

 ْ طرتشاولذا ةغالبلا مهغلاف طرتشي ملاعاو رضقدقف لوالاف رضق نمو اعطق ةفآلا

 | ابلع مهفلا فقوتاولو صاوملا مهفىلع ةفوقوم اهنال الصا ةبستكملا ةغالبلا دحوب مل
 | ْ رعفيرغتىف بيك ازتلانم دارملازاىهو ىرخا ةدئاف لوالاظرنشلا ركذ قنامثرادل

 ا لعامتفيرعتلا قيقحتدنع كلذرلا انرشادقو:ى اكسلادب خرصامماغلبلا تيكارتئاحمل
 |( الد نط ددزا ىلا هتدأتىف رقتشام اههدحا نيوسق ىلإ ةوسقنم ةساطخلا صاوخ انا

 | تيدأتف رفتفإلام اههشانو ' راكت الادروا هل ةدارادنع اف ةدايزك ةمعضو ش

 (ىلا)



 نارا ا 1 كا د دع ةدألا طفاشباو اب دأ 6 دلال 2

 0 حاضيالا بحاص هيلع ضرتعاو ةغالبلا ةعانصيف اهب دادتعالا مدعل مهادع نع َ

 مزلتسيابقح .بيكارتلا صاوخ  ةيفوتب ةغالبلا هب رعتعم ءاغلبلا ثيكارت ىلع اهلج
 ةران بمحاو اضيا' تيرعتلا اذهأ ىف ءاستلملا بيكارت مداح نارهاسظلا دا رز

 ةفرعمو زعل دضف هلع ةرواصلا يكارتلا ىناملا فيرست بيك ارا دار
 اه ةغالبلا فصو رابتعا مزليالف.فيرعتلا نع جراخ ءاغلبلا بيكارت ىهو هلوقو

 فيرغتلا ذا. ماكتملا بيكارت ةغالسلا فيرعت"ىف بيكارتلاب دارملا نأب ىرخا و

 فرعي لليقناف تاماقملان م اهيقيليام هببكارت صاوخ ةيفوت هلصاحذا ملكتملا ةغالبل |
 ضاوخلا نعولخال غيلبلا ملكتملا بيكارت انلقاهبلا فاضي ىتحصاوخ ماكتتملا بيكارتل ١

 ةمولعم بيك ارت ملكتملا دروب لوقنوا مزاللاىرحةيراحواوهوهاملل ةمزالاما امنال ١

 كلذ قيقحتو لاما ىضتقملةقاطم اهداربا نوك لاح ىناعملا دعاوق نم عونلاب صاوقخأ ْ ْ
 تايضتقم ةفرعم نمو ءاغلبلا بيكارت صاوخ عبنت نم ةطبنتسم ىناعملا لع دعاوقشا | 1

 ليص##و ماقملا اهيضتقي ضاوخ ىلع القشم مدلكلا دارباىلااهليصمتت لصوتيل تاماقملا ِ

 غول كاكسلا افرع ىتلا ةبستكملا ةغالبلاىه .داربالا اذه ىلع اهيردتقا للم
 هيبشتلا اونا دارباو اهقح مالكتلا بيك ارت صاوخ ةيفونب صاصتخادل ادج ملكتملا

 نيك ازتوذح همالك ملكشملا دازبا هلصاخنا ىنميالو اهبجو ىلع ةيانكلاو زاحناو:

 ضاوخا عيت ىلع ىباعملا رعرادمنأتنف تف لمع اذاوا/نيروك ذملادارنالاو ةنقوتلاو ءاعلملا

 لكاس ها دق 50 قاتلا لوالا قئيطت نكمل تاماقملا صاوخ تولثإ)

 مالكلا ةفداصمدعبالا نسعي صاوكلا ةياعرذا مالكلا ناسعسإ رادم كلذنا ىلع

 هإج ىلع حارمثلا قافتا كنلوبمالو. 9 همالكىف ةريثك نئارق ابلو ماقملانم هب قليلا

 قحا قحلا ذا ةغالبلا بس نيطاخملاو نييلكتملا توافت ىلعوا ةعيدبلا ت تانسهلا ىلع ظ
 ادج عبق ىناعملا يع فير عتىف ةيعيدبلا ت تانسحلا جردنا ىأرامل فنصملانامث عابتالاب:

 فيرعتلا نم هفدنح نسعسا ناسمسالا ديقل عيمصلا لمحملا نم دارك اع للا 0

 ككل اذغا لك ب فيرعتلاب. لالخالا همزادقذا عقارلا ىلع قرخلا عستادق هنكل :ةيلكلاب

 دهن ى صقتسملا تاك نع القن بادالا بتك نم
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 ٠ ءاسمل تاماقملا تاضتقم عبنت ىلا ةراشالاوه هريغو ناسسالانم اب. :لصتسامو هوس |

 هب قام بس اب ةح مالكلا تان ار ىلا 5 لصوتللىباعملا تاغاص دا تاك 8 :

 ةعامص نال تاماقملا توافث ةَقرعم ىلا ةراشا ىباعملا تاغامص 6 ١١ 5 ةفرعمو هلوق نا ىنخالو كناك ذ 'ز

 ىلع اهقيمطتالا سيل ىناعملا
 ىه ايلاوقو ايلاوت

 ىاكسلا لوق اهمو ربدت
 ايش اا اهغخ ناو
 مالكا | تانسحهسم نم ريثكيف

 قوذلاى لع ان انعحاراذا

 تانسسملاب دازا ثدح

 تامضتقمل هش ةءاطملا صاوخلا

 للا ا سح ومانلل

 مرحال صاوخلا

 ٠ ناسعسالا ماقملا ىضتقم نوكي

 َّق ءاظنو ةبش ريع نم

 دل

 ناش عافتراو اضيا لاقو
 لوبقلاو نسحلا ىف مالكلا

 هتفداصملكلذ ىؤفدطاط##او

 نسحا نا اذه نم موهفملا

 ىضنقمل ُهَق ةقاطملاب مالكلا

 دا يرسالو ماقملا

 ىلع قحالاك هل هقيبطتب
 دع قعألا

 ء ةلخالو مويلا بسنال ٠ ىعاشلا لاق هقافتل عاطتسيال ىذلا سالاىف لثم عقارلا ىلع ق رخلاعستادق ملوقو
 ضع ضعب ىثاوح ىف بتكاذدك ةلَخ ئراالو ىا لعف راما ىلع تصن ةلخالو هلوقو عقارلا ىلع قتفلا عستا



 هرب سدقدسلا قرافلا

 اهنعربعىلاا اياضقلانم زج اهنوكل كلذب لئاسملا طابتزاةدشل نيلصفلاىلا ىداملاك ||

 | زاتتما ببسب ةريصب ىلع عراشلا نوكل نيلعلا ىدح نايف ةمدقملا لعجو لئاسملاب |
 امه ضرفلا ناسىفو هنمض ىفامدجوب روصتلا بجاو ءاداعم الاجا هدنع امهلئاسم |
 حرصي ملاعاو هنضىفام ةدئافب قيدصتلابجاو ءاداعم اذرع اثبع هبعس نوكي الثل |

 اهني بسانتلل ةياعر ىلوا لوالا نكل فوذحم أدتبل اربخ اهلعج زوحو هذه اهب |

 ١ ءليحالاو ديلا ىف هيغزتل تلطللا ةبومص لع: هناا قيرط ىلا اشرألل :ءاثللا |

 1 4غ
 عوضوملاروصترخأ كبح ىاكسلا ةعباتم رصتخلا اذهىف روبجلا فلاخ فضملاا

 ةروكذم تناك ةمدقملانا عا  ةمدقملا » هغيرعتنم ةمولعم اهنوكل ناببلا اع ةياغب
 || اردصمٍنباتكلا انلعح ىتلا ةمدقملا مالكلاريدقتف فوذحم هريخو ماللاب افرع اناس

 | بارعالانملحم ابل نوكيالنا زوجيؤ ىلوالاةقيرطلا امسف كاس مخ نيلصفلانيبو
 ا١] امتي اقل 'تمضو اتا نونفلا ءامسا نا ٍرغا و 4 اذه:قبس امل ةداعا ركاذي لب
 | تاقدصتااىلع قلطيدقو ابف ةدراولا اياضقلاى هو لئاسملا ىه ىتلا ةيرائتعالا
 ١ نيشملادحا انهه دارملاو تاقبدصتلا كاتنمةلصاحلا ةكلملا ىلعواياضقلا كلتس ةقلعتلا

 |١١ تاضرعتلاىف ابلاثما ةزئالانرقلا وعبتتلل ةببسملاةفرعملا فيرعتلا ىف مهذخ ال نيريخالا
 ْش ا ةكلملاوا ايف ةدراولا تاقيدصتلاىا ( ىناعملا لع ) فيرعتلا لصاحف نئارقلا حوضول

 | لها ءاغلبل ةيبلطلاوا ةيريلخا ( بيكارتلا هديشام عبق“ ) اهببس ةفرعم اهنم ةلصاحلا

 بيكارتلا ديقب جرخن اهيف ابعوقو ثيحنع اهنادرفموا اهناثيه رابتعاباما ةيبرعلا
 | نود ةلالدلا ةيفيكن ع هثح هنال ناسلا ةدافالا دْنقنو قاقتخالاو.فرصلاو ةغالا
 ]| ريغنمةدافالا لصحت ىضولا ىنعملا مزال مالعال ناكاذا امم الكناق رفلاو *ةدافالا

 || ىلإ ءاقلالا .اهف ظحالي ةدافالا نأب.قرفلاو لامعتسالاعم ةلالدلاو.هيف.ظفللا لامعتسا

 ظ نكل ملكتملا نود ظفلل ةفص انبه ةلالدلا تناكاذا محجباعاف .ةلالدلا نود عماسلا

 أ ةعضولا ىاعملا ظافلالا ةدافال الوانتم ناكامل ةدافالانامث هفرعتساك ىناثلاوه رهظالا

 ةكرمشي لب ( عضولا درج ال) هلوقب فيرعتلا هجارخال دبق ومملاف اهنع ثححن ىتلا
 | اهنع ديرجملاو راكتالا قنوا كشلا در ةلجل ا ىلع ةلخادلانا ةدافاك ل قعلا نمو هنم
 ىف زاسجملا يكترا اناو رصخلا ميدقتلا ةدافاك قوذلا نموا رابخالاىلا دصقلا درحم
 | هينتلااوف نمت لاخلا نئارق هتعدمب زاجلا اذهنال ةفرعملا ةداراو عبتتلا داربا
 مالكءارقتسأ هللاسم لئالدنا ىلعو بلاطلا ريصبتل علا اذه دعاوق عضو .قيرط ىلع

 يعنالاهب مهلع نآل ضاواتا,ةقيلسلا بايرارعو هتكئالموىلاعتهتلازع جورخ ىلعو
 ]| ةرداصلاال ءاغلبلا ببكارت فيرعتلا اذهىف بيكارتلاب دارملا ىاكسلا لاق ىناعملالع
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 روصتلا ىلعالا فقوتمال علا ىف عورشلاز ا نورها عادات » عوضوملاو ةياغلاو |[

 نع ًاديعب ايدارطتسا امهادعامركذ لعجم لبوأتلا اوأروام ةدئاش قيدصتلاوام هحون |

 ةثالثلا رومالا ركذ ميتا ةريصب ىلع عورمشلا هيلع فقوتاع اهورسف مهمالك قايس

 لبةثالثلا رومالا كلتىلع. فقوتنال ةريصب ىلع عورسشلانأ ؟لضافالا ضعب ىأراموايف

 ةثالثلاف اهرصح هجو قسالف ةياغلاو دحلاةفرعم نم عوضوملا روصت ادعاع نوكيدق

 نم ةظن اطب اه رمفو بابتكلا ةمدقم ةمدقملاب دارملا لج لآ لدم نينثالا نود ظ

 الوالما اهبلع بفقوت ءاوس هبف اهل عافتناو اهب هإ طابترال دوصقملاءاما تمدق مالكلا |

 ا” ناتكلا ىلا ةمدقملا ةفاضاب, لص لب مه وتاك ادي دج احالطصا سيل اذهنا ؛ قحا

 نيفنصملا ضا عابس ةتوافتم اهنوك امدح ا نالاكشا عفدني قيرطلا ادهو «تفرع

 اهلهج ىنكيلب سعالا سفن بس اهيلع ًافوقوم نوكينابال بتكلاةمدقهنال كلذو ١

 ريضالو لئافلالا باتكلاةمدقع دارملا ذا اذكىف ةمدقملامفل وقىفةيفرظلا امهات ”وكلذك |
 ىنعملاو ظفللا نيب ةقراطملانا كلذ قيقحمو فاكت ريغنم ىناعملل ةفورظم ابلعجف |[

 نوكي امدقم ضرفن امماو رخآآلا ىلع افورظم لعجام ةدايز مدعل ةيفرظلاب هش دق :

 لاحوه امامدقم ىنملا:ظحولنا دكني دو>ولاىف مدقم فرظلانا لع ءانب رظ ١

 ظحولناو هردقب ظفللا هبف بضيمث امدقمهظحالي هنال افرظ ىنعملا نوكي ملكتلا | ا

 فوراملا ذا اؤرظ ظفللا نوكي ىنعملا هنم عزتناو ٠ عماسلا لاحوهاكالوا ظفللا

 ريدقت ىلا ًافرظ ىنملالعج ىف ةجاحال اذه ىلعف.سكع ريغنم ةداع فرظلا نم عرش ||

 مث ىلوالا ةيفرظلا ىلع نيفنصملا دام لج .ىلوالا ناربظي اذهبو > مهوت اكنايبلا ||

 دله دتساادبسلا مهوتملا 5 د 42

 ىضتقاال طابترالا درحم نا اهعبارو ناسعس| هدنغ راصحن الا امتاو كلذإ فقوت

 روصتلا ىف لب اضيا ةثالثلا رومالا ف سلف ىلقعلا ميدقتلاماو امدقتم امزال هنوكل ناسعسالا بسحم هبضَت
 لعج ىلاةجاحالف رخآآلل افرظ هلعج عسب ىنمملاو ظفللا نمالكنا اهسماخو طقفام ةدئاغب قيدصتلاو 1

 ناسىف لب امن اسىف سيل ظفللاو .تاكاردالا ليبقنم معلا ةمدقمنا با وجلاو صحت ناتكلا ةمدقم ةما

 لزدقلوماهفالا ضحادم نم هناف ماقملا اذهىف لفأت هانرك ذاع ةنع ىنغتسم فلكت نانبلا ربدقتوأ ىلع تام

 ةيغاصلا نم .برض ةيانكلانا لاش اذهلو 7 د مالعالاو قبفوتلا ىلو هللا ومالعالاءالعلانم ر

 (ىناعم)

 َر مالا لعج هنا اهدحاةوحونمىناح رجلا فيرششلا هيلع ضرتعاوىلاغت ةئلادجر ىنازاتقتلا نيدلا دعس انالومدا رمل.

 تش الف اماع عورشلا فقوت قنوباتكلا ة ةمدقم ةيسمشلا ةااسرلل هحرش ىفو علا 3 ةمدقم صيخلآلا حرش ىف

 ثيحرومالا كلت كاردا اعلاةمدقم لعج هنا باوجلاوةيفرظلا لاكشانم لوقلاهمزليام همزلف باتكلا ةمدقنالا

 ظفللاب نايبلاو عوضوملاو ةياغلاودحلا ناس لاق ثيح ظفللا باتكلا ةمدقم لعجو هعوضوموهتاغومدح ةفرعك 07

 ةروصب ىلع عورمشلا هيلعمقوتنازاوجلإءل اة مدقم هنوك مدع هنم مزايالواةلطم عورمشلا فقوبوه هان ىذلاماوا

 لقأب نوكيدق ةريصبلا ناعمرومالا كليف ةريصبلا مهرصللب # ة هتمبس مدمل سياف ديس لععوا 5

 هدئع باوصل اذ اههنم

 ةمدقمىف هلعفاك ميمنلا

 نا اهنانوأ ب انكلا

 ربا اواي مولا
 اوزوح لبرومالا كلتىف
 ب اوجلاو الع ةدايزلا

 ةراكلا ب ناحىف كلك من

 بناج ىف كلذ مهمزانكل
 هلا فوت سنا ةلقثا

 ىلع عورشلا دجوال
 رومالا هده نود ةريصإ

 هداسعو كلذكس يل هنكل

 نا اهلاثو ةلقلا بناج
 "نسل ءرتع|ىدلا طاشرالا
 فاو اواني نب ويضم ا
 مدع هدوصقمو كاذك معن

 ةيقلا يتاح ىق.راصمتالا
 هطارتشا مدعو ةرثكلاو

 باوجلاو ميدقتلا
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 ةماقال ثم ةماقاالاىا (لحار ةخانا الا )ىناعملا كلتىلعىا ( الع ) حودملا مشالىا |

 (رمشم ) لجعلا حانج ىلع ةلملق ةماقا الاىا ةلحرلا 5دصىف نم كورب ةدمىا لخار

 دلا هيشيزأب ةيانكلاب ةراعتسا دجلا قاس هلوقىفو (دجلا قاسنع) ةزازا عقار ىا |
 هلوقيقلعتم (ربدت ) هلوقل بخت قاسا ريمثتلاو هإقاسلا تابثاو رفسلل ”ىهنتم صخب
 ( وهدئاوفو ىلاغت هللا باتكتمئاطل) ركفت لجالىناعملا كلت ىلع ةماقالا مدعىاجرعيال

 || عصام رعشلا نم صيوعلاو جوملا رابتلا ( هتاصي وع راح رايت صوفلا ) لجال
 |١ ىلا هيدبشملا ةفاضا ليبقنم تاصي وعلا ىلا راحملا ةفاضا نا ىنحالو هانعم جارحسا

 هلوقىف دارفلا جارخسا اذكو صوغلاو رايتلا نم هيدبشملا مياليام ركذ و هبسملا

 رابكلا رربدلا دارفلاو :ىلاعت هللا ب اتكدئارف جارختسال صوغلاىا (هدئارفجارخسال )

 |١" حدم اذهىفو ليلقلاالا املا لصيال تلا ليزتتلا ىف ةعدوملا ةفيطالا رارسالل ,تريعتسا

 أ اهس ىصقالا دصقملا بسكل ابلصح لب ةيلآلا مولعلادنع فقال هنأبحودملل رخآ

 ىلا امن لسوتب ثنح ناببلاو ىناعملا ىلعل حدم هبف اضياو ىلاغتو: هناهس هبا باتك ١
 لعهبتت امهذا نآرقلاب نيصتخم نيلعامهنوكب ارهتشا تح ناقرفلا قئاقدنع فشكلا
 ىلاعت (ةللاو) هزاجعاو هتغالب لاج نع عانقلا فشكبو «هزاحم قياقدو هتكت ضماوغ

 (هنا) ةضاخ روكذملاحودملاو ةماع هببلاط رصتخملا اذهب ىا (ه.عفنينا) هريغال (لأسا

 | هدضك وه لمعتسالو ليضفتلا ىنعع انههريدناو (نيعم)ريخ (وقفومريخ) لجو نع
 | هخوو (نيلصفوةمدقم لعبتسم) رصتخملاىا (وهو) عصفلاريغىفالا لعفا نزو ىلع
 ىناثلا الؤا ةغالبلازع دصاقم ليبقنم نوكي نا اما رصتخما ىف روكذملانا بيئرتلا

 ١ لاخلا ىضتقمل مالكلا قيمطتى أطخلا نع زارتحالا هنم ضرغلا ناكنا لوالاو ةمدقملا

 |١ ىغ مولكلادارباىف أطخلا نع زارتخالا هن ضرغلا ناكنافالاو لوالا لصفلاوهف
 ءاثثا هرك ذاماماو ىناثلا لصفلا وهف لاخلا ىضتقمل ةقباطملا ةياءز دعب حوضولا بتاع

 ةيلوالاماسقالا نم سيل و ثحانملا تامّقم نم كلذف قو بي ذتلاوة النا نم دصاقملا

 بسحم القتسم انف هنوكعم ةغالبلا ىلعل اليذ عيتلارع لعج امناو ##ةمدقملاك باتكلل

 هلعج نا ىنخالو ىضرعلا نسل نع اثحاب هنوكل هريغنعدتبتر طح ىلعابسبذتا عوضوملا
 اهسوناسعسإ نيودتلا سا نال عوضوملا بسحي هلالقتسا ىنانبال نيودتلا بسحب اعبات

 .اماشيلاةمدقمنم ةذوخأم رسكلاب ةمدقملا رعاو #«ر وك ذملا هيبنتلا هيلا مضنادقو

 . ىلا تفضاناق اقلطم دوصقملا ىلع مدقتسام اهانعمو ةراعتسالا قيرطبوا لقنلا قيرطب

  نيمدقتملانامث ظافلالا ليبقنمنوكت باتكلا ىلا تفيضاناو علا ليبقنم نوكت اعلا

 دملاةفرعمروما ةئالئابف اوركذمث #غإعلا ف عورشلاه يلع فقوتباع للا ةمدقم اورسف ْ

 (ةياغلاو )

 رك صا

 يما
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 (هل) لاثتمالل فيلأتلاو نهتلل ةبعستلا اما هتيمسو هتفلا ريدقتلا ذ'فيلأتلاىنعا مدقتملا |
 هنم ثلاثلا مسقلا لب حاتفملا عدوتشاام أ (هتاعدوتسم صرخ ا ِ حودمبلا قا م م ل >5 7 -. 1 ا 4 1 ا 0

 عساو ىا 4 (ضافضف نع ) تاءدوتسملا ةيرعت ىا (اهديرن و ) لئاسملا نه '
 ةلئام اهلعحنىا ( سوفنلا ) تارابعلا كلت (ليقستىتلا )ةشقنملاىام(ةسنفملا هتارابع) "|١

 ابصصشر مث ضافضفلا ىنعادمسا اهل راعتساذ عساولا بوثلاب حاتفملا تارابع هبش (اهنسحم) |"
 ىا5 ( قبرب ) سوفنلا هتارابع ( لغشتو ) لاقف اينا' فيفشلاب مثالوا ةمنقملا هلوش |

 (اهفوفت) بحمض ىا ( قنومو ) لاق ثيح اثلا فيوفتلاب مث اهتقر ىلا ( اهفيفش )ببجتب |
 مث بانطالانع اهولخ مدعل عساولابوثلاب حاتفملا تارابع فصو امنا اهطيطخم ىأ

 ةسلس تارذعلا ىلع ةبذع ةححصف ابظافلا لكذا طمطختلاو فيفشلا و ةنيزلاب ابفصو |
 لياخم اهلعس ولتو زاجيالا نعو لالخالا نع ولخت ةغيلب اهرقف عبجو تالسالا ىلع

 (سارخلانساحم) لغشتو ليقست اهيف عزان (ةدهاشمنع) هلوق زاجسعالا لئالدو رحمتلا |

 بابلجلاب ديارملا كلت ةيطغتملاىا ( ةيبلجملا ) ةيبحلا ءاسنلانم ىهو ةديرخ عجىهو |
 ةقاخ عج ىهو (نبقلخ فئاطلب عتقلا) نع(و) تارابعلا كلت. ىا (ابم ) ةفحلملا ىه :

 تافصب اقع مث ىناعملل ديارخلا راعتسا و نبق الخا ىا ( نيلئامثو ) ةرطفلا ىنعع

 اذهو ةولحم اببلا ترظن اذا س ورعلا تيلتجا نم (ابيلتمل ) هلوقامل ةعالم |
 ىناعملا ىلا رظنيل ديرجتلاو صيخلتلاب مودملا يما امنا ىا ما هإوقب قلعتم ||

 عج ىهو ( ناوغ ) ىناعملا كلت نا لاملاو ىا ( ىهو ) ةفوشكم هيلع تضع نيح 1

 (رتسلاةطوفرم) هريغنع اهجوزب تينغ ىتلا ليقو ةنيزلا نع اهنسحي ةينغتسمىا ةيناغ | '
 ىا ( ماثللا ةطام ) عضولا فالخ انه عفرلا ( باحجلا ةعوفسم ) ءالتلا لا ىا ١
 ندبلان رتسيام ىهوةفحملا ةعولخمىا ( بابلجلا ةوضنم ) مفلا ىلع نئاكلا اهماقن ةلام ||

 وشح هلاثما نوبقلي فيطا وسحو ةضرتعم ةاج انيه ىلا ناوغ ىهو هلوقو بوثلانم ||
 (اهنم ) غارفلا انبه ءاضقلاب دارملاو اهيلتجحل هلوق ىلع بنطع ( ىضقيف ) هلوق مسيزوللا ||

 نا ينعي (ةدم رصقاىف ) هتحاح ئأ (هرطو) ىباعملا نع ةرابع ىهىتلا ىباوغلا نم ىأ

 ىتحاب. سوفنلا لغشت ىتلاةسزملا ةنسحسملا ةعساولا بايشلا نع. تدرجامل ىناعملا كلت ||

 ةلا عوامل باجحلا ةعوفرعو الوا راتسالا ةفوشكمن آلا تراص نبي عقلا نع ابنك |[ ١

 نونم ىضقن ىتح نب عتقلاو نهلا لوصولا لبسف اعبار بابثلا ةعولخمو اثلاث باقثلا |
 اهب عتقلا ةلوهسفدرأ عبتلاب ةدوصقم تناكامل ىناعملا كاتنامث دم رصقاىف هرطو

 اهيلتجلداوق ىلعوا ىضقيف ىلع فطع بصنلاب وهو( جرعبالو ) لاقف اهياع فوكملا مدعب |

 بوثلا لبن ةضفضفاا
 لاقب شيعلاو عردلاو

 عسأو ىأ ضافضف بوت

 د حورمشلا ضعب ىف اذك

 ىا ةفن هيلا منع م
 بوو هفرحزو هشقر

 ىف اذك ىشوم ىا مننم

 ن١.  حورمشلا ضعب

 ىقورب ”ىثلا ىنقار :

 ءاح قورلاو ىنبعا ىا
 فيقشل ا واضي اءاغصلا قمع

 متاح اور ثيحح قيفرلا
 نم لعاف مسا قنومو
 لم ىنبعاىا ”ىثلا ىنقنآ
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 ابوسنم هتلعج ىأ لبقو
 ةكربلاو نيللابلط همساىملا
 دق ملا ناو ريدا ةدايزو

 هع  كربتل ركدي
 ىنمع 'نوكي نأ زوحمو 4
 دله قوسلا تماقنمجور

 لبق نم ليمكتلا
 سارتحالا ىمسيو تانالا
 مالك ىبؤيناوهو اضيا
 دوصقملا فالخ مهوب

 دمع

 بانطالا ليبقن م ميقتلا /

 اع ةلا فدرت ناوهو
 قلتي ةداز ةداف ديفا

 523 اهب

 نجرلا ىلاعت هلوقىفاك“
 ناسنالاقلُخ نآرقلا لع

 دع © نانلا هلع

 ليق نه لييدتلا *
 بيقعت وهو بانطالا

 هعقلن أع

 م.

 ىلع لك .ةلمحم دلج
 د  ديكوتا اهانعم

 4و 8
 ةبادلا هيداقت لبجوهو (هدايقرهدلاديلا قلا نم مساب ) كربتلىا هافتصملاىلاةبسنلا |

 ةيانكلابةراعتسا رهدلاوا حاضيالا بحاص بهذم ىلع ىزاحم رهدلا ىلا ءاملالا دانساو

 ءاقلالاو لسخت داقلاو كاكسلا بهذم ىلع ةراعتسالل ةنيرق هيلا دابقلا ءاقلا ةبسنو
 فرعتسوامقيقح نوكينا هب ىنكملا ىف طرتشيالو رهدلا دايقنانع ةيانكعومجملاو عشر

  ةيضىمريغ ةغلام اهيفف هماعو هدوصقم قفوىلع همايانايرج نع ةيانك اذهودهقيق#
 مملامضب كلملاوماوالادحاوال رومالادحاومالاو (كلملاعأب) هيلا قلملاىا (ماقو)
 ةردقلا ىنمع هنال مبملا رمسكبأل ماللارسكي كلملا ردصم ممملا رسكبال ةيسملا ةردقلا ىنمع

 ةوقأا ىنمعدي عجوهو ماق لعافنم لاحرقتسم فرظ( دأب )هلوقو كلاما ردصم ةيعرنشلا
 دوعلا ماقانم للخلانم م هظفحو هلدعىا ( هماقأن ) ةكوشو ةوش كلملاسعأب ماق ىا
 نم ًاشنام عفدإ ؟ليمكت كلملا سعأب ماقو هلوق كلملاسعأب مايقلاهلقثا امىا (هدآ امو)
 ددأب هلوقو كلملا حالصا ىلع ردقله هدابق رهدلا هيلا قتلا ل هنا وهو قباسلا مالكلا
 ىخالو هدامحاو هدجوف ةفلابم هيفو فعضبالةوقب ردقىا ةدازةاغ قباسلل / منت

 (مف لكةيلا ىوطي تاجاحلا ةلبق هباب) قابطلا مايو قاقتشالا هبشنمدوالاو ديالا ىفام
 هلوقوىداولاوا جنلاوا رثيلارعقىنمع قمملانموهو( قي )نيلبجلا نيب عساو قيرطىا
 ةبعكلاب هناي هبش ”دادعتلا يمن ىلعدئيحل فطاعلانعهؤالخاو هناي هلوقل ناثربْخ ىوطي
 هلوق اهحمثر مث السمع امهل اهتبناوةيانكلاب ةراعتساةلبقلاركّذ و تاولصلابتاحاحلاو

 تاجاحلاةلبق باب ناكنم نال ق بسال اديك أت هنوكل# لمدن ةنيرقلا هذهىفو خلا ىوطي

 دلي لكنم لام آلا قانعا هبلا ىولبو ) دواالب هلايقمو دنأب كلملا سعأب امئاق نوكي
 المحن قانعالا اهل تبئاو دصقملا ىلا هجوتلا ىف لاجلاب لامآلا هبش ديعب ىا ( قيم
 ريخرفعملوق( ديصا اءابج هاتف رفعي )ةيلستلاو ةدنكلاةراعتسالاهنففاهشرتاهءاولاو أ

 دتما امرسكلاب ءانفلاو هغسىا بارتااىف هرفعزم ددشموا ففخم اماوهو ريخ دعب

 عفريىذلاوهو ديصا عج رسكلاب ديصلاوةبلا مج رسسكلاب هابجلاو رادلا بناوج نم

 تافتلالاعيطتسيالىذلا اذكو الام وانبع تفتليالهنال ديصاكلملل لبق هنمو اريك ه سأر

 مالتسال ) عمتجتىا ( مارتن ) حاحلا ىف اذك همفريف ريعبلا سأرىف ءاد هلصاو ءادنم
 رسسكلاب مالسلا نم ذوخأم مثلا ايوا ديلاب اما ربحا سمل مالتسالا (ديدانصلا هافشدتبتع
 هافشلاو بارلا ةفكسا ةبتعلاو دحاو ىنعملاو مالستسال حسنلا ضب ىفو رجلا ىنمع

 ممداعنمذا قرت هيفو عاجلا ديسلا وهو ديدنص عج ديدانصلاو ةفش عج رسكلاب

 لوعفماذهو ان هلوق ىلع فطع (الاثتماو ) هلوق ايناث ةبتعلا مالتساو الوا هابجلا ريفعت

 همزال نم ةيعسلا هباع لدامللبةيعستلل ةلع هنوك ةحح ىلع ضرتعاو نظاو هتيعسلال هل
 مد دحيم

 ( مدقتلا )



 عيمج و اءاهقفلا دنع مثاه ونيمالسلاهيلع هلآ 0 عا
 ميف ةالاوموا ةبارقباما مالسلاهيلعدب ٠ ا

 ١صحاب <

 دعب لقاذك ةللاعفنالا ( ناوضرلاوا/ ةجرلا لها>هءاحاو» هلآ ىلعو )لاقفةلاس رلا مناخ بانبل اهظعتةلاصالاب | ا ىداملاالةلعفلا تاياغلا 7
 حسا ونابولي و ||( تالا و ىضرالا عوبش سموا ىلاعت هللا دنع>قاقضسالا بسحتاماافا مال أ
 دا ايلغا واع ل ًالانيبام نحنالوربكا هللانم ناوضرذا خحدملاف قرت اضيأ 4هفو دابعلا نم مهناشىف |[ 1

 ةبهنلا شتوى نا و يعل لاقتنالا دارا الصمان ا مث / ةبسانملانم لهالاو ١
 0 نائسإرا تاجا كد افبايلا ادهىف ةعالم عون ثرؤداع همالكىف فرصت تاتكلا فيلأتا

 قاقتخالا ةيسادمامر-و ,, || "ده قماقلا (نايلاو ىناحما ىلع فر صتخ« اذهف مدي ور) لاقف بالخل لست
 لها بؤلقم لالا لبق ام ردبقملاو ققحلا عج وتلا ىلع نورحي مهنال دعب لبق اهعويشل اما ةلك مهوتىلع اما |
 يس لو لامعا لد ةسيو | دماج لحج دايصقت ردقملا اخ ا ىلع تتلطسال جواولاو مالكلا لطول

 اصف معس هنااسكلا نع لبق ردنا دبس نو نيستا ب سول ةأولا لح
 لها رد واول لوش نيمولعملا زي ىلع هيشا علا ةش ىو هللا افاضم اهدعبام نوك مدعىلع ة ةهشم ءافلادذه . 1

 ٠ الامعتساناقرتفش ةلفلاللا امهيلا علا ةفاضاو طقف ناسلاو ىباعملا اظفل نيلععلا نيدبل رعلا نا ىلغو ادحو مسا ْ
 ع 7 ذ مولعملا لعل وجم انهه لعلاو عباوتلا ن مدن وكل عيدبلا ركذ ملاعاو كارالا رجم ةفاضاك
 لارا هذهو ةمولعملا لئاسملا ناسىفلب ةكلملا ناسىفالو كاردالا ناسف رصتخما سيلذا |[

 ةينماهكر توايتقاسا ثالث لاقبنا هجوتال مث #*فرصلاو ومهلاكةصوصخلا مولعلاو قلطملا يعلاىف ةيراج ىناعملا ١
 تيوناذافّدب رعمامف ىهو (مولعلا حاتفم دصاقم نمضتي ) هلوق فانيتسالا قيرطب دروا هرصتخا باتك ىأنم
 روهطظلا تن ..ةفانمألا وا ىلوالا ةلمخانع الدب هنوكل لصفلا لاقب نا نككو هنم ثلاثلا مسقلا دس ||
 ثا م فرم هيثلا هدا نمهوتنالو هلئالد دهاوشو هنابس تاعي رفن نع دصاكملا 0 زرتحاو بلادك أم |[
 : ومع جاتتحالا نيبنم ىوصقلا ةدملا هنا لع 'ءاند كلاثلا مسقلا دصاقملابو عومجملا مولعلا حاتفع دارا |
 تترملا ىلا ةراشا|ذه لبق ؟ هبرعتل ناوفلاب هامس ( 3 ةيثايفلائاوفلاب ) رصتخلا ىا (هتيمسو) 6 ماقملا م راش
 نإ عدا ىف 08 ناطلسنئ ادم نيدلاثايغ ريبكلا ريزولاوهو انهت هإ فنصملا ىلا اهبسنو دئاوزلانع ظ
 نع ةيططا ترخأت قيرطبن كل هنيه“ ةلوقل د لوعقم (آانمت) هاوقف امهحور هللاحورنيدلاديشر ءارزولا |

 صتخ نه لعالومجم ناكباح الا نع لالا رك ذدرغااذاو هنراقأ

 نااك يعلا ثيحنم هبن وصتخلا مالثلا هيلعملا لبقو عابتالا عيمج لب باعسالا
 دم. هنعهللاىذر قداصلا رفعح نع لقناذك سكع ريغنم ةما لآ لكو ةمأ ىعسي طقف لمعلا ثدح نم 1 [١-5

 موع باع الاو لالا نيبومأ هآ روأ ىتل ليقوال ماهتبحص لاط مالسل اهيلعديقل اسم لكوهو رصان و راصن اكتحاص ع

 وه ىلاعت هتاعسا ىف ذوخأملا ناف بلقلا ةقرال ناسحالاو 46 ه وف لضفتلا ىلا هنا ةحرلاو 0# هجو

 داراناوازاحمالا باتكلا هلعقنطيال كلذف شوقنلا رانا ىف نودملابدارانا لوقا نهذلا ىف رضاحلا ىلاذالاو باتكلا
 اهنوكل لاخلا ىفام ىلع جراخلا تقتل ناو قرف يلاقحال ني نوكيا لابلافالاماع الر اةريغاض عاب وكل كلذف طظافلالا

 ىا نايبلاو ىناعملا ىلعىفهلوق م. ةبطخلا مدقت ىلع ىأ ىناثلا مسقلا ىف كلدكف:؟ردملا ىوقلا نعال سفنلانع احراخ

 نم نوكي امكلذريغو لسذتلاو ةمدقملاوةبطخلا جر .تالف اهقحاولواهقباوس نم كلذىف هنمدءالامو امهدصاقمنايبف
 لقش|ام لب كلذك سلو همام ثلاثلا مسقلا ىلع دياوقلا لاش مزلي, مذا ماقملا ماليال هنأ انلق اع : دم.لبقلا اذه.

 ا عال اك قباسلا هجؤلاوه ع بسانملاف اهعوممال ثلاثلا مسقتا تام هيلع وه ١



 فشوويوج

 '  ىلاعتدتلالاق ىلعالا ءالملا ةبجيو ىللاعت هتبج نم نوكي اع صتعو بغارلالاق عورلا ىف 'ىشلاءاقل اةغللا ىف ماهلالا ليقول
 قي رطب بلقلا ىف ىنعم ءاقلا حالطصالا ىفو * ؛ رسشلا وهمي لبريماب صتخمريغدناطمف اهيوقتو اهروجفاهمهلاذ

 بسك ريغ نم ضيفلا
 قالطامدعلر يدنا, صف

 قلطي,لب رششلا ف ضيفلا

 دس ةسوسولا هبف
 هقلخ اذاذف لاقهن اك
 همسل |لاقفد يما لآ اذام ىلاف

 دب. نايبلادلعو ىتاعملا
 ةملكب ةولصلا لامعتساو

 ىنعم نيمضتل وهامنا ىلع
 ةازا' ةجرلا ىا لوزتلا

 دس ىلاعت هللا نم ةيلع

 باتك هلى لوسرلا 9

 "ىف نم ىنلاو ةعيرشو
 ءاوس هيسعأب ىلاعت هتلا نزع

 وهف الوا 'بانتك هلناك

 نادحمم لبقو اقلطم ما

 رابتعالاب نافاتخمو تاذلاب
 نموت ءابنالا ثيح نف
 لوسر لاسرالا ؛ثيح

 نم صخا مزعلا ولواو

 إل“  اقلطم لوسرلا
 ةغلابملل دجننم دمجمو ع
 هن مالسل | ةيلع ىعم دج ىف

 ةدملا هلاصخ ةرثكل

 ىلع مكحلا ءانب لصف
 اراعشا بسانملا فصولا
 الع ىا افصو باجنالاب
 لمالا ملا اذه ةظحب
 ةظح الع ىااعماو قصولا

 رهظا ىناعلل هتنسانف ماقلل بسانملا ىوغللا ىنعملا وهاكا/ ماهفالا ىنعم ىلع ماهلالا لج

 ةسراملا ىلع ريعضلا ىف اع برعملا عصفلا قطنملاب رسفملا ناببلا فقوتاملو ىني نانف

 ناو علا ءاقلاىف لاقعالا و مم ردنلاب رعشملا ملعتلاب هصخ ريوصتلاو ريبعتلا ةعايصيف

 نوكللوالاب ماهلا صصخم نوكي نايبلاو ىتاعملانم نيصوصخما نيلعلا ةدارا زوج
 ١ لقعلا ىلعهرادم نوكلىناثلاب ميلعتلا صيصختو ماهلالا هبسانب ىذلا قوذلا ىلع هرادم |]

 ليقامومعنلا دادعت قيرط ىلع هنوكلوا م اذاننتسا- هنوكل اماىناعملا همهلاىف لصفلاو

 نيب لئاقللوا ناسنالا ىنعا ديقلاىف داحتالل هلعوىف لصولاو رهاظ ريغف اناس هنوكل

 ناسنالا قلخ نالةيرظنلا ةوقلا بتاع ىلع نيتنيرقلا نيتاهلج نكعو ناببلاو ىناعملا
 ماهلالاو ىنالويهلا لقعلا ةبنع ىلا ةراشا فراعلا عجل دادعتسالا همزلي ىذلا

 ةبنرح ىلا ةراشا ميلعتلا وةكلملاب لقعا اةينيع ىلا ةراشا ةضافتسا ريغنمةفرغملاوه. ىذلا

 نمةضئافجياتنلا نأ ىلع ءانب ىلاعتهللا ميلعتب وهاعا تايرظنلا باستك | ذالعفلاب لقعلا

 لقعلاة من سعىلا ةراشا ناسنالا ةفرعم ىمنموه ىذلا ناسلاو «قحلال ها دنع ه.انح

 ضيفتسي قلعتودرحن ىتهجىذ ةطساول ىنازلاو ةماركلا ديزع ءاعدلانا مث دافتسملا

 ناك امل هدا اومإآ نمدهياب ىنك اعىلع ةيناثلاب,ضيفبو ىلاعتو هناحعس هبانج نم ىلوالاب
 هس ىلع ةولصل اي ىلاعتو هناحعسهّللادج فنصملا فدرا القن امحاو ناك اك ًالقع ًابحاو

 ءامعصف >هيركيا ًازعم نآرقلاهيلعل زنا ىذلا 5 دهن ىلعةةولصلاو) لاقف ئطصملا

 هفدرأو اهاوقاوهتازسعم ربا كلذ نال نآرقلا لازنا ركذلاب صخ (ناندع ىب

 العلا ةبترلا هغولس لزتملا ناشل و ناهربلا ةوقب هيلا لزلا ناشل ايظعت زامعالاب

 || فادراىفو ءابرعلا برعلا هرادم محناو ءابطخلاعقاصم مكبأ ىتحىوصقللا ةجردلاو

 ]| ةحاصفلا سنج نم سما زاجعالا ناىلا ءاعا ناندع ىن ءاصصف ايكبم هنوكب زاجعالا
 ةغالبلا ىف مهغولبل ناندع ىتب ءاهصفب ركذلا صخاماو عمصلا بهذملاوهاك ةغالبلاو
 نررخآآلا 5 نوكي مهرهاظت عم مهرخآ نع اوزحعاذاذ ناسنالل رسشام ىصقا

 نع مهزحك هبش ثبح ةيعب ةراعتسا مكبأ هلوقىفو «مهعمالوا عقو ىدحلا ناعم ىلوأ
 : اذه ىفو لالجسالا ةعاربنم نيت.رقلا نيتاهىفام ىقحالو»هل هراعتساف مكللاب ىدحملا

 رهظاو ةوبنلا عدا نمنال هباتك زاحغعاب هتوبن تيا ثيحىالكلا بهذملانم بيبرتلا

 _ بابلاىلواو ىننلانيب طسوتلاىف باحصالاو لآلا لاح ناكاملو ًاعطقىن وهف ةزجتملا
 ]| هتالصىلع ىلع ةالصلا عبتا مانالا رئاسنيبو ىلاعت هتلانيب مالسلاو ةالصلا هيلعدلاك

 وله ازجتمل هيريمضوهللوالوسرالركب اريمضو> ع ازجأل ةفشاك ةفصد. ركبأ ةامجو نآرقلانمةدكؤم لاح



 ا ياو 0 ءانقن بجمت و نانا لا اعنع را ماشا 2 ا

 هولبق ًالاص كنماودهاش اذا ٠ فراص قملادجو ىرحن نعهفرصيال فر |
 ءآمارك اوم وغللاب اؤزم اذاو فرطلا اوضغ وبلا ىلا اوظمل اذاوءًاماركاو ًاناسحأ |

 رارصالا ىف ىجامل مزهئا.ةعصفلا تاملكلاهذهىف تامأت و هةحصنلا هذ ىمس”لمالو |
 ريك رضتن ىلاعتدللا|ت رختسا «فينصتلا عاود ىسفن تاذنم ثعبناو«فيوستلا لع ١
 «دباوقلا دبفم حرش بيتر ثىفءداوعلا داوم طسب لعءريثاىذرثآ مادقألا ىف ىلراخف |

 «رخاوالاولئاوالا مولع لألحر خازلا رلاو رهازلاردبلا ماقمقلاربخاو مامهلامامألل | |

 داعف هرحا فعاضو هربق هللارون ءنيدلاو ةلملا دضع انالوم» نيتملاهّللا لبحم دضتعملا | 1

 « ءابدالاماظع ةم نع هناس م ةو «ءامدقلا بتك عدن ةيئاعع 2 : اباتك هتلادمح |

 ىف تفستو ماهادب فرطلاىصقا دنع عض قباوس ةيلخلا هذهىف تقلسدقا ىرمتلو |
 نم هرذعابا تنك ام اهبلا تفضاو هاهادمنعفرطلا لْزر قهاوش ثحابملا باعص ١

 عضرا ىكذ لكى لا ىنم ةيدهءىصعلا قيرافتنم ىدجا اهنا ىرموءىصحتال دئاوف |
00 

 ماتحب هتلعام ىلع محا مهللا,فاستعالاو اجلا متامت ةطاما ىلع عرعر ثوهفاصنالانابلب |[

 اصلاخ هيف ثيناعام لعحاو«باتغمو ناعط لكل ةض رع هلعحتالو «باوثلاو ءاضرلا

 منع وفعبو ليلقلا هدابع نع لبق نم ناهس « ميلالا كب اقع نم ةاحنو» ميركلا كهحول ْ

 هحور هللا ورفنصملازا معا هريصنلا منو ىلوملا معن ليكولاممنو ىسحوهو هريثكلا |

 ةحتاش هباتك متنق(ميحرلانجرلا هلا مسيرك ذي نمتامدمبه حوف سيدارغلا عاف دازو |

 راث آو ىنلا زابخال اعابتاو باتكلا ما بولسأب ءادتقا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا |

 نيحاصلافلسلا راث آل ءافتقاو مارك الاوةيحلاو مالسلاو ةالصلا سلعوهيلعباتسالا |

 نم باتكلا اذه ىذلا الواو هيلع هللا متنأام ضعبل اركشو نيعجا يلعهللاناوضر ظ

 لالهتس الا ةعارب هنم للهتبس ابتقاعم لايلا اذ ىمالا اذه “أدب ثيحمالوأو هلضفا |
 قلخ مدق اما ( ناببلا هملع و ىناعملا همهلأ ناسنالاقلخ ه4 ىذلا هتلدجلا ) هلوش |

 هنال هنقح دجلا ماقمل ءاضق ناسحالا نونفو معنلا بورضل لصا وه ىذلا ناسنالا .|
 ميلعت مدقتاماو «ىلوأو لخدأ دماحلا طيشنتىف هنوكل ىوقالا وهام دقت ىدتسي |
 ف ا ىذلا ملعتلا ميدقتف نانتمالا ماقم اول نجحرلا ةروسىف نآرقلا

 دنع بلقلا ىف سح#ام 5 ىناعملا تناكاملو ردحاو قلأ نانتمالا هدصىف 6 رهظالاو ||

 ناو ضيفلا قي رطب بلقلاىف ريما ىلاعت هتلاءاقلاب رسفملا ماهلالا هبسان ظئافلالا عامس ١
032222 

 ١ لكن ماياقن مه لاجرلا ىف لكن و «متالةمول قحلا ىف مهذخأيالو *مئاعد نيدلل مه ةباصع |[

 انهه اهأدب ظفل راعتسا ا"

 اذهو نيمدقملا اماجرل

 ثيداحالا ىف عياش لامعتسالا
 ةققئقح تراص كلذلعلو

 دم. لامعتسالا ةرثكي

 ىفرهاهللاركذ ناكاملو

 بسك مهادجلاو هسفن

 مدقت فانب مل انوماقملا

 ناكو لوالا ةيمها ىناثلا
 همهدق ةعالبلانم هتاعر

 4 انمه
 اما ديبحمتلاب دارملاو ة

 لوصح نع رابخالا
 ءاشناوا ىلاعت هل تالامكلا

 ىلعو نيبهدملا ىلع كلذ
 ردقموبف نيربدقتلاالك

 فذحهناالا ةيلعفل اةلججلاب

 ةلالدلل عفرلا ىلا لدعو لعفلا
 ةامما دارناب تابثلا ىلع

 00 ةيجبألا
 مزالتالروبظلاوةوقلاو:

 اههدحا دوجوف امه
 الوعنعال امثرخالا نود

 د ركن
 ْ شوقنلا ىه ىناعملا لم قوك

 ججاوحلا بسحم ةحتاسلا

 تاريشم نم افلا

 رابظالا نايبلاو نرقا|
 فورحلاو لئافلالاب امنع

 ل



 وهودمأس عجدماوسلا 8

 اذكار بككدس أر عفريىذلا
 ىلاعت هلوق هنمو حاصلا ىف

 ضعب ىلع نودماس مهو

 37 نيسافلا نب

 روصق الوا ىنهنماكىاا/

7 5 

 0 0 ا 7 ج26 3 2 2 2
 ليزح ىلع ركشلاهلو ه موقت نسحا ىفناسنالا قلخ نا ىلعىلوالاو ةرخالا ىف دجلا هَل

 || ىتاعملاعيادب انمهلا عيدبنم هناحسف مقتسملا طارصلاب مالسلا رادىلامهجادهنم ىلوأام

 ظ نأ رقبعدص نم ىلع ةولصلاو «ناستلا بياحمب ىناثملا قياقد انلعو .ناببلا بيإ معو

 ا

 ملكلا عما وحن هشاحح لوا دج تضاف نا َنعرتفاو «بابلالاراصبا هزاحعا انس فطخم
 ًاطأطت ربانم لع بطخو هءاغلبلا بئاتك هءاتك ىضاع رهق ىذلا دحح «باطخلا لصفو
 اهءارو سيل عاوش ةحاصفلانونفىف اولع نيذلا ىلعو ءءاجصفلا ه دماوس باقر امنود

 ماظعنم«راصبالا داوجابلاعتيف اوبكي ًاداوطا ةغالبلا تانانتفاىف اومسوءراظنلل علطم
 ناسحالاو معنلا نم هللا مع اممناذ دعب ولف هتباحم نم ثيغلا لمتاام ءهحاحص ماركودلآ

 هبنتلاو زاجعالا لئالدو ةغالبلا رارسا ةفرعمو « ناببلا عيادب حاتفع ىناعملا دياوف مف

 هذهةعاشانع ىنمنم «ممهلا روتفو ىعاودلا دعاقت نكل زاحنا قياقحو ةيانكلا قئاقدل
 ىتح هىدس اهيدساو ىتش اهكرتلب « ىدسا امدعب فراعملا كلت ىعبط ماا «معنلا

 ”لسكلا ةمون تششعو ءاقنعلا اب تراط ثبحن :تراصو «ابس ىدايا ىقاروا تقرفت

 ناتربدتناىلا اذكهو ٠ ىسارك فياحس ىلعنابسنلا بكانع تشو هىماراياوز ىف
 ديالف «تافولا ف رشو تاما حائجىلعىح لكن او «تاوفلا فرج افشىلع تاقوالا

 اياشملاب مايالا تاحفص ىلع هم“إ بتكي و تاوعدلا حلاوصب ه.رك ديسعانم ءرلل

 تاقف «لاومالا سئافن نم ءاعدلاو ا ءانثلاد,بستك 1 ام ىدنع تدجواف «تاودغلاو

 ةنوطبةولملا رتاؤدلا كلتنم ًاضعب زربانا تذصقف «لاحلا دعسيملنا قطنلا دعسلف

 ا مادقالا نع / ىرخا ىنعنم مهفلا روصقببسب ىلحح ناالا رتافلا رطاخنا تائننه
 دعب ةينمالا هذهنع ترخأتف مادقالا ىطخم فالخالا هيلا لصتال ةوسأب ءاستالا ىلع
 | ىلا :ىرخارخؤاو الجر مدقا ةريملاديتف تهلوتو هىرحا اهيلع مادقالا تالزام

 (نا)



 لع ىف ملاعلا (ديرجتلا ةيشاح ىشاوح) ( فيرشلا ديسلل فاشكلا ةيشاح يشاوتا
 7 ) ضئارفلاف حشو 5 0 اتا 50 1 ع نلم) 0

 ندقداواتغارف ىوشتسد ندلاغتشا قئالع حراش ترضح ةمفانلا مولعلا فصول
 ىتتربإ رازاب قداس هنكس 3 دال 5 ع 0

 0 بلأو لع هجرت لس 0 ةجروامل اجلا /

 ردروطسم هدقباقش ليذ 0

 (أ ما ) هنسيف لوالاعيبز (؟9 )و وعون (077) كنسهليلج تراظن فراعم '

 هدءسماع ةعبطم تداعسرد هليسدمات تصخر ولات )1١( هنسيف لوليإ 60 ا
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 ردصلاىلعز ,عاادر « قو رفمو « شوشمو * هداشتمو « فصتت سنجنو'

 عضولاب اهنا نيب ظفللا ةلالد زاحلا ىف ىناثلا لصألا
 فرصتنم زاخناىف لو زاحعالو ةقيقح سيل لامعتسالا لبق ظفللا مث
 ةدايرلابو ناصقنلاب نوكيام اهتم ٠ ظفللاف فرصتلا هوحو
 0 لقنلابو درفمل لقناابو ةدايزلابو ناصقتنلاب «ىنعملا فرصتلا هوحو

 هسشتلاىف ةغلابم ”ىثللوا ”ىثلا ”ىثلا ل عج ىهو + ةراعتسالا فثلاثلا لصالا
 ةعبراىهف مكحدعبت مث * راعتسمو هلراعتسمو ةنمراعتسم نمةراعتسالا ىف سالذاو

 ةيلصفالوا ةيقئقحمف دوجوماما اهب حرصملا ىف كورتملادبشملا
 لقن كانهه سل و باوح هبشملا سنح نم هنوك راكنا ةراعتسالا ف تدحوا لاؤس

 ردصملا ةطساوب هنال لعفلاك ةيعبتف هريغوا ةيلصأف سنذج مشا اما زاعتملا
 انامزو اندح ىعدتسو ةبسنل ا ىلع لدنق لعفلا امادش

 ةحش رف هيهيشملاو ةررضف هيكلا تسانا مكحلا عبارلا
 ةسج هعاون اكاهعاونأف هيبشتلاع رف ةراعتسالانا
 ظ ' همزايامىلا ”ىثلا رك دبع رصتلا كرتىهو ةيانكلاىف عبارلا لصالا

 | نامل صيصختلا وا ةفصلاوا :فوصوملا اهبدوصقملا ذاةئالث ةيانكلا ماسقاو
 0 روك ذملا فصولاريغل قاستدق ةيانكلالوالا .تاسادن
 ظ دارنالإ ازامو اضيا فوصوملا هددارب ناب ةيانك نوكيدق ضيرعتلا ىناثلا

 ظ ىنعم ىلا ىنعم نم لقت هنال ةقيقحلاب ةيانكلا صبصخمل هجوال ثلاثلا
 هموزاع ”ىثلا تايثادنال ةقيقلان م غلبا زاحلانا ءاغلبلا قيطا عب ؛[رلا
 1 بِك ارتلا ئاوفنم هقحماقملا بسحب مالكلا ةيفوت ةغاللا لسد

 ةقباطملا ٠ فانصا ىوتعملا) ىونعمو ىظفل ناعسف عيدبلالع

 هرتعظفلب ”ىثلا رك دنا ةلك اشملا « نيمفانتمنيب عمجن نا ةلباقملا
 رشنلاوفالا « ةجوازملا ٠ تاهباشتملا نيمحلا « ريظنلا ةاعاسخ
 2 عملا « مسقتلا . هنن ملا جلا وعون ىف نيئيش لخدتنا علا

 نيهجواذركذ.ناديحوتلا «ماهيالا  مسقتلاو قيرفتلا عمجلاهعجلا ف يسقتلا

 رخآ احدم عبتتسإ حدم وهو عابتتسالا «٠ لهاجملا « ضارتعالا

 ظفللا ىف نيتملكلا هباشتوهو سينجملا ٠ فانصا ىظفللاو
 جود[مو قحالو + فرطمو « ع راضمو * ليدمو صقانو مانهنق

 رعشلاىف ةبفاقلاكرثنلاىفوهو م « لكللبلقلا

 مظنلا ىفوارثنلا فناكءاوساهب راقت ازاجالا قفاوت عم ظافلالا نزاؤتوهو عيصوتلا
 : ارهنم ةطاتعوا ةطوقنمريغو ةظوقنم فورحلا نوكك ر خآ عاونا انههدروبو
 || فلكتلا كرتيوهاعاو ظفللا ىتعملاال ىنعملا ظفللا عبت نإ لكلا ىف نسحلا لصا



 ظ * و 5
 دحاو ما اهلمشي ةعبرالاناطعاو «.تيفكانا وحن مدقلا عبارلا ا

 صصخملا مدعل هموعنمو هنم ىنثتسملا نم ءاشتسالاف ديالءةعاخ 155

 فطاعلا كرت امهو لصولاو لضفلاىف مالكلاو نيثلجلا عضو عبارلا نفلا اح :
 ىصخنال بتارع امهلو ناببست ىهو بانطالاو زاحنالاف ىناثلا عونلا 6 1

 لاجادعب لصفت امهيفو ريرقلا بابو سئبو معن باي بانطالانمو 3

 بائطالا ماقع قيلخوه اع رعي دق زاجالاو 5 ١

 ةاقتموداحتاللواوالب ةدكؤم الاح نيتللا ىدحا لغح ىف كلاثلاع ونلا 155 |[

 ماهفتسالاو ءادنلاو ىبنلاوسالاوىنتلاةج هماسقاو بلطلاىف ىناثلا نوناقلا 173 |
 هتروص ىلع جراتبا ىف عشب نأب نهذلاىف هشقنام جراخلا ف لصحل.ماهفتسالا 4

 هل ةعوضوملا هتاكو ماهفتسالا ه هلعوضوملا هظفلو ىنقلا بلطلا عاونا ١
 لاحلل فيكو « ددعلاكو «ماعيماىف نيكراشتملادحاازيعامل ىاو « رعلاىوذانم ١

 تبرضاد.زاو اهريغبوا مدقتلا ةينب تبرض تنا ماقم كبلع ىنخال ه ةعاخ 04

 ءالعتسا لوقلاب لعفلا ءاضتقا بمالاو + ءامسا وغيصو لعفبل يف مالل امل ومالا ثلاثلا اذ :

 ةعست هريغلو رمثع ةسج بوجحولل ع وضؤملا مالا نم ةدلوتملا ىناعملا ام

 هماكحا ىف يمالاكوهو ةمزاجلاال هفرحو ىبنلا عبارلا 87

 اهدعب طرمشلارب دقت ىلع نيعتىبنااو سغالاو ماهفتسالاو ىنقلا « ةعاخ 14

 هرخآ ىلا لوأفتلا لوالا هودول بلطلا عضوم ريفا عضوي دق بيئدت دمك

 ناببلا لعيف تاتكلا نم ىناثلا لصفلا 44

 نمضت دي زح ىلعف ةملقع هريغىلعو ةيعطو هام ماع ىلع ظفللا ةلالد 3١1

 لوالا ةنومب وهو ةيانكز احم مزاللا ىلا موزلملانم لاقتنالف 6|
 ذأ لوصا انههف هيبشتلا عرفوهو :راهتالاو عسب عون زاجل نمو ل 1 3

 هبش هحونمو نيفلتحم نيفرطنم هبف دبالو هيسشتاا ىف لوالا لصالا 0 1

 نافلتخموا نايلقعوا ناسحاما امهوه.ديشملاو: هبشملاامهودهيفرطيف ل والاع ونلا وا ١

 نيتفصل ةقاسوا نيتقيقل ةفصاماوهو ههحوىف ىلاثلا عونلا 34

 ىرابتعا صاوهو هبشلا. هجورك ذاذا عاستردق لوالا تابيند 1

 هلاح ناسل:اماوهو هيشملاىلا ابلافدوعيو هسشنلا ضرعىف ثااثلا عونلا ” 1

 الشك ىمعشرومانم اعزتتم قيقحزيعافصو هيشلا هحو ناكاذا * نابت 0

 ,لهسا. الجم ”ىثلا كاردا « تامدقم « هيبشتلا لاحىف عبارلاعونلا ٠

 دسا ديزوحت هرصالدفو رمسيدل هييشتلاةغبص سماخلا عونلا ١

 هينشلادحو ةلزنع ةفصلا هذه لع نأب هلضتلا ف ةفصى هشلا ريس دقو « هنن: ١
 سي تسوي
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 رعةماساو سنجلامسادسالا لبقملوةماسا نيبودسالا نيب قرفلا ىنفرعف ليقناذ

 ال تهز نانا هللا ةظفل ةلعىف فالتخالاهوح ولإءلاراتخيو سندخل

 «رلكمما ةياكحن « همكح ىفوا روكذمىلا ةراشالا «ةثالث هوجول رمضملا راتيو
 ةسجح هوحولا ةراشالا 6

 طسوتموا ديعبوا بيرقاما هيلا راَسُم لكل اماهباعضو تعضو ةراشالا مسا نا
 دهعللوا قارغتساللوا ةققملاىلا ةراشالل ماللاب فرعملا راتخو

 5090 صضقلاو 0 وطفل رهوجاهديفت ةققملاو فيرعتل ماللاهينت

 ثاحا ماقملا اذهىفو روهال فاضملا راتخو

 ّْ ا امولعم هنوكو ةفرعملا عقيدق بيندت

 اعؤنوا اصخم دارفالا لوالا ةسهخر ومال ريكتتلا جرتيو
 هوحول فضولاةعباوتلا ف ثلاثلا عونلا

 2202 اهسفتىف انوي عرف وهو فوصولل توبثلا ةمولعم ةفصلانا عا
 ' علان لصاحلا حاضيالا ةدايزلنايبلا فطع حج ديو

 00 ففطعلاو'« دوضقملا ركذإ لدنلا عجرتيو

 ] .ريهضلا غضوم ةراشالا مسا عضوبف رهاظلا ىضتقم نع لدعيدق «ةعاخ

 | نم لك وا رخالا - لك ل معتسي اهتثالث ةبمغلاو باطخلاو ةياكحلانامث

 انافتلا ىعسو هلا

 قبقححلل عرأشملا عضوم ىضاملا عضو ليبقلا ادهنمو بيندت

 ريخأتلاو ميدقتلاف رظنلاو ءهبحاص دنغلكنيفرطلا عضويف ثلاثلا عونلا
 2 ١ ريهشلا ريغت مدعل ةيوقتلاف تفىعانا نود فراعانا لوالا تابيند

 ازدانالا العاف ناكر خااذا هنال ديك أاتلل فرع دز لاق ىناثلا
 صيصختلا تفرع ادءزو ديك تل هتفلعوا تفرع دحز اذكو كلاثلا

 نيئاسنالهبضرعي ملاذا ةيوقتلل عدقتلا امش مزتلا لب كريغو لتنال كلثم عبارلا

 ظ هدخو لاف ةلجو درفموا نيدرفم نيب ظبرلا ف ىناثلا عونلا
 مزجلا عم هلاذاو ٠ مزجلا مدععم لابقتسالل ناراما طرنثلا تاودا

 تاقؤالا ممتلام ىتمو « ةنمزالاىف ييمعتلل اماذاو
 ىئرخاةفص ملااهادعّب الف ةفصلا ىلع فوصوأل عقبوهو رصقلا ىفثلاثلا عونلا

 5 محال سعاش دز وحن فطعلا لوالا «ةعبرا رنصقلا قرطو

 0 - 2 . معاشالا سزاموا سز سلو< ىلا دعبالا ىناثلا

 " :؟ةفانال ةدكؤمامو قيقحللنا ىبرلا لاق ءالاو ىنعم نعكتتو اعا ثلاثلا

 هورس
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 4 ١ 3 : ل

 ل 0 ريهشلا 0 دما دواس

 مولعلا 8 دصاقم نوصتي ناببلاو ىلا ىلع فير

 احالطصاو ةغل ةمدقملا ظفل قبقحتو ثيلسف ةمدقم ىلع ب تدع وهو 1

 عضولا درجت ال تم ارثلا هدشام 0 " ىناعما 1

 ىناعملل ةبعشك اذهو ءالخلاىف تاراعلا 5 ةفرعم ن بل 2

 بلطلاو ريكا ىف مالكلاو ىناعملا لع لوالا ل ظ

 2 اباوحو الاكشا ريخلل ثالثلا فير ان قلخ كاهل

 عقوب ع ىلا ةيريخلا عجرم ربخلاىف لوالا نوناقلا
 ' اهنم راتخحلاو بذكلاو قدصلاىف بمهاذملا

 ةقيطل ةشاف هيف و #9 اهدر ناو ل نع ةبوجحالاو ماظنلا تهدم قيقحت “6

 ىدبللا دانسالاف لوالا نفلا 10
 صقتاالو ديزاال ةجاملا ردقب نوكينا القع مالكلا قحنم و, ها

 ىضتقم ىلعال جارخالا ماسقأف لئاسو ركتمو لاخوملاعةعبرا بطاخلا لاح
 اهلثمىفةعبرالا لاوحالا برضنمةلصاحل القع رشعةتس رهاظلا

 تامثالاو فدحلاف لوالا عوتلا 01 هبلادسملاو دنسملاف ىلثلا نفلا

 ةساغلا ةلعلاو ةثعابلا ةلعلا نيوسق ىلع ةححرملا للعلا

 ىناعملا ليبق نموا ةمنهنلاواةبجزاتلا ةلقتسملا تاوذلا.ليبقنمامأ ءايشالا|
 اهحو رشغع ىتتاب تاسئالا ىلع حجي ندعلا ةبجوملا للعلا

 :ء ( ةبلاالف ةيظحالا ) لثم دروم ناين

 ٠ ةرو دل هوحولأ ريع ىرخا اللع لوعفملا فدحلنا

 فدهحلاهوحو ددع «رسثع ل هوحول فدا لع تابثالا جدت

 اهدادعتو(ىرخابر امان ىلو) مالسل هيلع سوم نع ةباكح ىلاعتهلو وققيقحت 1

 ىبسلادنسمللنا مث ىاثلاىلا لوالا ساقو ىبسلا فبفصآاو ىببسلا دئسم

 ىهانتال تارايتعالا ذا ضان غالارصح مهضرغ سلو رخأ اهوجوانهه نا
 محلا ةدافال فيرعنلا«ريكشتلاو :فيرعتلا ف ىناثلا |

 بلعمو ثبح نم عماسأ | دنع نيعم هددصقي فيرعتلا 4 ١

 رابتعالا ا و دحاو اههادؤم ناو دسالاو دسأ نب قرفلا فرعي هو

لا 3 فرعملان يبو نينا م .انيب َق ةرفلا
 10 ندنج
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