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 تاقبطيفايل ألا ةهزنتناتك نم ينج نب نامع حتفلا نأ ةججرترصتخم ف
 «ىرابن لادم نب نخحرلادبع تاكرتلا يبأ ملاعلاءام الا فيلأت ابد'الا

 ملعب مهملعارعبد'الا ل هأقاذح نم ناكدن اف ىوحنلا ىنج نب ناهع حتفلاوبأاماو
 صئاصخلاك اسهيف عدبأ ابتك في رصتلاووحنلاف فنص « فيرصتلاو وحنلا
 رك ذملاىفو ضورعلاىفوىفناوقلا حرشف اباتك ف فنصو « ةعانصلار سو فصنملاو

 فنصي هن اف فب 0 ًاهمولع نم ءىثى نكي مو كلذريغىلاثنوملاو

 ملعف ىنج نب ار حبت ناكوهنما مالك قرأ الو نسحاهيفعلك_:الو في رصتلاقدحا

 ةلاسمهلهأ ةقرافمو هن:طو ندب رغتو ىلعاب أه تبحص ىف بيسلا نال -فيرصتلا

 نيتليللةعمجلا موي ىنج نبا ىفوتو« هيف قيقدتااور>بتلا ىلع كلذ هلمحف  ةيفررصت

 *ةمالعلالاقو ها «رداقلاةفالخىفةثاعالثو نيعستو نينث ا“ ه.ا» ةنسرفصر مش نم اتيقب

 دنعءدصاةلاداشراىف ىراجنسلاىراصنالا بعاسمنب موهاربا نب دمحم نيدلا سمش

 عا في رصعلاة امس افيطا ارصتخ ىنج نبا حتفلاوبأ هيف فنصو : فن رضتلا ف لوقلا
 هحرشو ه4 .ةنسىفوتملاىرجشلان ب هللاةبه تاداعسلاوب اهحرشدقو ها ىكولملا
 +5 ةنسيفوتملا ىطساولا مساق نب مساقو شيعي نبااضيأ

 باوص طخ 0١ رطس ١ هفيح
 2 صقنم صقم " .
 ميملارسكب ىردم ميملا ىردم 2 ف
 ن'ايلاو ناءاي ١ نو

 اولزي 9 ١ك 65

 ل دب د وج ديدجب 1 2 ١٠١

 لمك هيفنولوش مهماف لمج لثم نملا يف ةرث ا أسقغل يهو فاكلاو ملا نيب نيب

 ٠74 ةفيحص ١مرطس ىف بجاحلا نباةرابعةامكترطسلاذه ' . 1



 (ةف)
 2 ملطظيف هلوقؤدهاشلاو
 ارراظف مرو 3 ىرسبك د نج قرفنلا زخم ملأ
 اوخفنو هلوقن منيعلا ناكسا فدعا عياو الو

 ةرح نوقف ”لامجا د "نأأ +”

 .نزولا ثميحنمك اردتملا ك> ىف وهو سال:>الا,نأأدل وقهيفدهاشلا عضوم

 لباه كا نيقاسلا قاريضا لاقو ٠
 نونلاعاباةزمارسكي كما هلوقهيف دهاشلا عضوم ْ



 همردحص

 00 ج4
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 اا 0 يلق تدجو ءاليلا نم سلا تنذر

 تدر

 توي

66 

 هه

65 

 ةك
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 0 ْ ذاشوهو ماينلا وة يقواولالالعادهاشومو :

 ا

 ودع لع نوكن نا حرفاو 2قيدصلعنؤكت نا نزجأف
 1 ( وجنلا)هلوقىفو اولا حيحصتدهاشوهو

 قباوسلا وبالا قالخادجحللا ىلا يتاوىق اسكلا قالخ امذلا ىبا

 2 520- وبالا فواولا حيحضتدهاشوهو

 ىتاو آلا كفو دمل ايدعءاب 2تلاقو ىلا اهردص تبرض

 : ىقاوألا هلوقىف ةزمه واولاباقدهاشوهو

 ظ رواتب نينملالعكو
 رب واول دارأهنال - رواوعلإهلوقفواولا حيحصتدهاشوهو

 لشلا عدلتلا نيب هتأبن

 ليسلاهلوةديف دهاشلاو مجنلا ىنال وه

 لّيملا ىوأمف اولزن ماذاو

 : ليعلاهلوقهيفدهاشأا عضوم

 03 ناكلا انللط الو - امدح انكشامهلالا الول

 : ميقفواولا نمءايلا لدي زاوج دها ش وهو

 < امالسالا م ايئلاَوَرا ايف ندم هنأ هم انف لع لا

١ 

 ملطظيف ًانايحا ملظِيَو



 (ه؟)
 ظ في
 «اّودغ» نعاشلا لوق يف اهتوبثل دغ نم واولا فذحل داش وهو ”

 نيقيلا رمملاب نايمدلا ىرج 2 انحمّذ رجخ ىلع اناولف
 )ن أم الا) هلوق ىفامتوبثل مد نمع ايلا فذحل ىلعدهاشوهو

 امزايللا مطقت تاوضعو ' امزالا مّزَأَيِ| قيرط اذه ؛*
 تاوضعةلوق ىف اهتوبثل ةضع نمواولا ف ذح عده اشوهو

 لضم تففل سرم لضيه بر ل
 , ترنم“«' ايلاف ذحدهاشوهو'

1 ٍَ 

 احارحا ةءولمم ةبقاذ انآ 0 دوق يل 55

 ظ ..«رخ» موق نم ءآلا قذحللك دهاش وهو

 دولومللو هدلاول خب ص ذاب سيقنييو جش الان 5

 ليقثتلاهلصاو خب خب هلوقنمع . اهلا فذخ دهاشوهو

 أسعقا معو م بسح يش 56

 > ) 3 )لوقىفامتوبشل خب نمل فذح هيف دهاعاو جاجا وه

 فتناوا ةدلب ملدلو يذو ف هل سيلو دولوم برالا 7

 ( هدلي )هلوقنم نينك اسلاءاقتلاللادلاكي رحتو ماللاناكسا ىلع دهاشوهو

 ْ ذاشوهو

 انلانلع ”لاجرلا ءارعانأو 1 ١ةلذ ةءاشلا )00
 ذاشوهو احلا يطهلوق نمءاياهباقو واولا ل العا ىلعدهاشوهو



 (98؟)

 ) اجسماو تجسااماذاّقح)

 ايهاب الانمييج الا دبايفا شوجو

 « ام 0 0 / لهأ ةنافد مو

 امرك ؤبن الهوقىفامتوبث ليلدب لعفأعراضم نمةزمهلا فذحدهاشوهو

 اه ريضب ئثيادب لالسور» هاج مهذن ادي زلاىلتد مو
 لكو ص وذخ ل ثمووف ىنأن مس أن ال( ت)لوق نمتز :زمهلا ف ذح دهاشوهو

 «اهلاو ينم نكشلاب 6 ٍلَضْسِرم اب در ةريغملااب اي » مم
 ( ابأ ) نمة ةزمبلا فذح يف دهاغاودوسأ هلا اوه

 6 تاهرلاب لا انالك 2 ملا دع يزاد ساب

 ةرورض(هيأر )ىف ةزمبلا تابثادهاغلاو ىقرابلاةقار هلوهو

 «ءاربل ميلهق نم نفد 4

 (ءاربا) هلوقنم رويل دج يق دعإملا اوت راحالوه

 ظ 3 !نباطهروموج مم طهر . دهاش زيكل نم ليبقو ٠

 ىلعملا دي. ري (لعملا) هلوقنمفل "لنج قده اغلا ون اوه

 ىاولالو تبل الويل يتم تافام كردُم ثسلف 4١
 ب ) نمفل هديلإ فذحهيفدهاشلاو ىنارع هللا ع نانيفلاوأ هدشنأ

 ظ فيل دارأ

 ةيشملعا مويلا عم نا اد اهاولداو . اهاَولقتال
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 ءسشيسس د

 كانو :

 ربالا الو نأ ابنع قياضنت اجلاوم نجات يفاوقلا كل ف
 598 را تيباد(نجلا اوقف واولا نمءاتلالادب ادهامشوهو

 هرداصم كاع تقابض هدراوُم تعسون نا ىذلا صالاوكايهف 1

 ( كايبف) هلوقفةزمهلانءاهطالادب دهاشوهو

 را تطل كحنوو انهان املوق ينار دقو «ه

 سيقلاءى مالت ديلاو (هانهاي) هلوقىواولا نم ء'املا لادب ادهاشوه و

 عيباتتم انأع تاونق 09 ينلمو فاتت واذن نبا نأ 3

 (تاونه) هلوقاواوةينهىفةيناثلاءايلال صأن الع دهاشوهو ٠

 ةهنه نمو انهاه نم هنكم | نمت و 007

 (هنه)هل اوقف فاأالا نم ءااطلادبادهاشوهو

 (لَج ًالاو رقفيّصلا سبع كه نم اذ ١ يفْنأك )
 (لج'الا)هلوق فت الانمويجلالادبادهاشودو ٠

 (ي كم نالح قالا رآل 0 0

 2 رهو يزُ ”تابن مف
 20 0 باسل 7 ا

5-9 

 : ةيطيشلا وة د 5 3 لف قلاب
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 ب نه ومراة ربف ةفحح

 (ار رك الان .ا كوأ ناكو بيطناو مَن اي ثريغكتناو). مع
 تييكللوغو *كلا ىنعمنمهن الواولاة داي . زدهاشوه

 اكل ةذملا امناو يصمت يلا تسلو) /

 ىثع "الل تيبلاو فل الاةداي زدهاشوه

 امم دلا ريضنلا لاير جواهلع ةصيخ تبسخامو تدرجاذا ) ١

 ظ 0 تار ناش زدهاشوهو

 ظ .(وايغف طرا. . جاَذ ليلاو ىوتشت تناف) ١
 ظ اضي.أميماةداي زدهاشوهو

 (سوبع 6 تيفلو العلا نع تفرحن او ىرفوْت ي) ١س

 2 .١ ىعختلاريشالاوهو سوبعفاهطوقسل سنع نونلاةدا, زدها شوهو
 (كلالوأالاليلَضلا ظس, لهو. ةءاشااونوكي ل يوقكلالوأ) 4

 ١ . (كلالوأ ) ىفماللاةداي زدهاشوهو
 (ادصاف لاو ناطيشلادبع الو ..ابنبرقتال تاتيملاو :كاباو) ”:

 ىثعالل تيبلاواديعاقهلوق فديكوتلا نون نمل "الا ل ادبادهاشوهو

 (لبواوذاجن اوداجاومّودنا لبس ن داوجلان داوجلاوه)
 (اومود)الوقل واول اةعدفء؟ايلا لصأن |تابث ادهاشوهو

 .اانقي أر لاىنتك | ىتح ايوثأ تسيل دق رفد لكل ) "+
 (ابؤثأ)ةلوق واول نمةزمهما لادب ادهاشوهو 1:



 هفيحص

 ١ رئاسو ٠

 اتمغدا قمءايلاو واولا دقعباطم -هه

 ْ ف ليعوحن بلقلا نماتتصحتو اتمتحا

 واولا ف لدبلازاجاعمج ناكناف بلطم ه

 مقو موقو ميصو مو صوحن عمجا لقثل
 ماوقوماوصوحنبلطم ه5
 ضرزتلاو ءانبلا نو طنا هو جلل 5

 بريدبلاوةضاب رئيت سلا
 نبافيرصتلا ل هألوقىنعمبلطم هاب

 اذكلثماذكنمىلا .
 ةدعلانمىنبتنأ كل سيلوباظم هاب

 اهنودوهام

 ب رض نه ىنبت فيك كلذ نمبلطم ها/
 غلا لعلثم

 كلذ نم لتعملا باطم ةم

 1_5 لثم ع.يبل| نمت يلب نا بلطم هم

 خلا عإ تلق
 رغصالا ماغدالاف باب ١
 نيب رض ىلع مالكلاقوهو بلطم ١

5 
 و

 ناب راقتملا ىقتلين أر خ”الاو بلطم ا

 ئيهفريك الا ماغدالا امأوبلطم "4
 هؤانداو فردحلا نمفرحخلاب رقت

 ماغدا ريغ نم هند

 ةلامالا كلذ نمفبلطم "1

 .لمتفا ءاف عقت نا كلذ نموبلطم هد
 خلا ءاط وأاداص

 اياز لعتفاءاف عقت نا كلذ نمو بلطم د

 ظ خلا الاذ وأ

 .لبق نيسلاعقت نأ كلذ نموبلطم <>
 ىلغتسملا فرحلا

 تس كلذ نمو بلطم بيب

 هلل دما طوق ب رقنلانمو باطم 7

 .نم فرحلابي رقهنمو بلطم ٠8

 مهطوقهيلعو ردصموطوق و 2فرحلا

 «هلدزفنممرحب لإ لثملا ف
 روبن باور وعدك تررم موق <
 ةكرحلا ف اءضاكلذ نموبلطم د

 .ىه اعاف ةكرحلا مور اماف بلطم ٠

 نك اسلانةب اهالاك

 توصلا برقراثيامماعددقو ب لطم 4
 بارعالإاواخا نأىلا نالثملا ىقتلي ناامهدحا

 (دهاوشلات سربفاهيليو بلاطملا تسرهف تعإل
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 + د

 ظ (فأ)
 تاغل ٍناك(فأ) ف بلطم
 ءاطلافذح ب اطم

 نوكسلاو ةكرحلاب ريئغتلا باطم
 تلتعالءف لك َع راضمكلذ نمو

 هتيع

 قدلمري_غلعءف لكك لذ نمو ب لطم
 داو عضوم نمهمالو هنيعتناك

 م

2 

- 

 د

 ايثالمثناكنا امغالرغدمهيضاقدحاو
 خلا دشوحن

 بيرغوهو ًاضياكلذ نموباطم ٠
 خاادواومبرالأر عاشلالوق

 ف أم عفتني نيناوقو دوقع باطم 5١

 تيرا
 ءايلاو واولا تءمتجا تم بلطم

 امهتيأ : وكلاب ىلوالا تقسو
 ءايلاتمغدأوءاي واولا تيلقثنناك

5١ 

 تيم ديس طوق كلذ نمءاسيلا ف

 ريح-نيه-ديج
 تيوش ملوقهنمرخآ ل صفبلطم 0

 امش رحالا

 |برعلا مالك ف سيل لصف بلطم 7

 م 3

 مع دع

 1 وأ اود 5

 ,ةينحو ةي زاغ 0 تلقب ام

 هلالعال بايثو بوثوحت بلطم ه.
 طئارش سمخ

 دمالو لوعف ىلع عمج لك دقعبلطم هذ

 هىلدو ىدعو حن ًافيفختءاي تيلقواو

 ءكلذ ضعب جرخ اميرو ىقحو

 وحن ووجن و4 ا>حصم

 .لوأىفاتقتلا نيواو لكد_ةعباطم ه؟

 وحن ةزههامهنمىلوالاتباقةملكلا

 لصا 8 اولصي 2

 امهنع ىرووام ل اءتهلوقاماف بلطم ه»م

 اتحصناواولاتطسوت نافبلطم هم

 ريسكتلا ف االبق ناك اذادقع بلطم ه+

 اهدعب امرواحوةلعافرحاهد_ءب و
 نمرخ"الا فرهلا تيلق فرطلا

 ظ ةزمهلتعملا
 ليعو لئاوأو لوألالعاؤ بلطم هم

 ْ قئايسو ةقيسو لئايعو
 .تمقوف ل عفنيعتلتعاقهبلطم هه

 .مئاقوحنتبلأ تزمهل عاف فلأ دعب
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 م ٠

 لمعفا ىلع ىضاملاناك اذاو باطم مود

 . عراضملاؤهتزمهتفذ> .
 ا مزجعلل اوافقوال فذ> اماما اوبلطم مو

 افذح دعي ال كلذ ناف نينك اسلاءأقتللوا .

 ضاقاذهكلذنموبلطم مك .

 اذهولوقمل اوقاذه كلذ نم وباطم +

 | دوقم سرف
 الاموهو نيفذحلا نمىناثلا باطم 5

 : هيلع ساقي .

 . ةزمهلافدحبلطم مم
 كلذ نموهللا كلوق كلذ نمبلطم مر

 رمولكوذخو سائانلوق

 لوق ىو لكوذخب هبشو بالم م
 رعاشلا

 مدن قد هدا

 نالفاباينولوقي و بلطم مم
 عراضم مصاعب منوي

 ملص ءايشا ف نسملاوبالاقو بلطم ىلا

 ءايئشا
 مأنولوقي ؤبفلالا فذخ بلطم +

 ةفيحعص

 ناساف
 فقؤولا ىف اهوفذ> اعرو بلطم

 ايف

 ةلمجلا لعن 50

 اهمفحل ليلق

 نم اهوذذح دقوواولا ف ذ> باطم

5١ 

 أ

 تمحدغ اولاقّددعلا ةداصءامسأن م :

 فرك -مسا--نبا -نه-خأ-بأ

 -ةئامل كلذ نمءالاف دس لطم:
 ظ ّ

 لقأ اذهب فذ_>حوبلطم ؛؟

 واولافذ> نم
 كةضع -ةفشاولاقءالا فذ>يباطم؛؟

 .٠ فقاش_مف

  ذماولاق نونلا فذحبلطم ؛+
 ؛ ها صفا ظ

 بر اولاق  ءالا فذ_ح بلطم 5
 فيفختلاب

 .رحاولاقءاكلنا ف ذح باطم. 2

 ءاهكلا فذح باظم 5

 رجضتلا ىفاؤلاقءافلافد_>بلطم 3
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 2 ةفيحع#“ ا ةفيدعب

 9 ةزمهلا نمت لدن ا دقبلطم كا ةزمهالادباىفببلطم ؟

 : :ءايلانمءاطلا ل ديتو بلطم ؟ة.| فلأ نم ةزمخهملا تلدبأ باطم ؟

 فاالانةلدبتوبلطم .0٠ . . تء.ضنااذاواولا نمو ثينالا

 ءاطلالادبا ٠ أ دعب نيفرطاتءقواذا ءايلاوواولا نمو

 مس

 ادي لتعتفاءاف تناك اذا باطو م. رج
 ةؤات تيلق ءاظ وأءاطوأ ًاداض وأ ءاملا نمضي :زمهلا تلدبأ اوباطم ؟

 ١. ءاط ل آوحن

 لادلالادبا م نونلالأدبا ٠

 ا تلا الط مبا تاتا نم ةونلا لدب لطم ؟
 . ةالاددرئاثتيلقانازوأالاذ . ملا لادبا ؟
 ود وت ىفاولاةوبلطم ١ نونلا نم ملا لدبت بلطم :

 2 هلصأدؤاولاةو بلطم نم مفىفواولا نم ملال دبتو باطم 7

 ميل الادبا و4 ءاتلالادبا ؟

 ريغالدب ءايلا نم ميجا لدسبت بلطم م١ |تنهىف واولا نمعاتلا]لدبت بلطم ٠

 درطم نالكتوة اك:ىفو تخأ وتنب و

 ىلع برعلا مالك فذملاب لطم سسأ .كلذريغوة.ةةوداتو ثارتو

 هسايقغ وسال عام هو سه: :10 نب هو وا اواو لعتفاءاف تناكقموبلطم »7

 ناكولمفلا ءافوأولاتناكقمبلطم مس ةغللارثك أى ءاتتبلقءاي
 واو ىه قلادؤ انف لفي معراضم 2 ءايلأ نم اضي أءاتلا تل دب أو بلطم 0

 ةفوذح تيكو تيذوناتن'

 ردصلا نم واولا|و هقدح كلذدكو بلطم قا الك مال نمل دب اتلك ىفءاتلاو بطم +

 ةنزوةدعاولاقف . ءاملا لادنا- +



 (ا/5)

 ةيسامخ ةملكلا تلصح تمو بلطم ٠٠

 اهتدايزب كح ةنك اسنون اهئلاثو
 هتداي ز ىلعةلالدلات ل دامامافبلطم 4

 لسبهنك نونوحنف كرحتم وهو
 رخفنقنونك ةنك اسلاو

 وهوداتلاة داي زعضاومركذ فبلطم
 خلا ثيناتلاعمجىف تدي فءاتلاامأو هلوق

 ءاهلاةداي زعضاومف بلطم ١٠ه

 ةذاش تديزدقو بلطم ٠١ه

 ثدناتلاءات نمعءاملا تادب ًادقو بلطم ١٠

 فقولا ىف
 نيسلاةداب زعضاومفبلطم ٠
 عاطسا ىفنيسلاتدي زو بلطم 6

 ءايشأ ىف ماللا تديزو بلطم ٠
 معا كلذ ىو اه ياعساةرالظ وف#

 نملدبلافور>و بااطم لديلا /١

 ف رح .رشعدحأماغداريغ

 فاالالادبا بلظم ة/

 هه رأنمفلالات ادب ادق بلطم ١

 قرحتأ
 حتفاو اتكرحتقمءايلاو واولابلطم ٠7
 ءىث ذش نا الاافلأ اتبلقامهلبقام .

»# ٠ 

 0| ةفيحص
 نامأحبحصتلا وكي وأ سبل فاخي وأ

 حن سبللا فوخحصاموبلطم
 ايمرواوزغ

 ونعم ىفهنالكلذ نمحصامو بلطم 9

 لوحو روع مهطوقهتمص بنام

 . ةزمهلانمفاالالادباىفبلطم مهب

 حقفاو ةزمهلا تنكس تمبلطم و

 نأ ًاعيمجاهلادب اوامفيفختتفا_ملبقام
 ظفللا ىفافقثأ اهريصت

 نونلانمفلالالادباىفبلطم ٠
 نمو نيونتلانمفلالاتيلدبأ ب لطم ٠

 فقولا ىفنذانون نموةفيفحلانونلا

 ءايلالادبا ىف بلطم 3-5

 فاالا نمءايلالادباىفبلطم ٠

 واولانمءالال ادب! ىف بلطنم ٠

 ةزمه ا نماضيأ (ءايلا) لدبتو باطم ف

 اهابقامرسك او تدنكساذا

 طاريق ىفءارلا نماضي [لد.تو بلطم +

 رانيدىفنونلانمكلذكو

 هيلع ساقي الوه وجا دق ءابلاو

 واولالادباق بلطم مخ

 ءايلانمو فلالانمواولالدبت بلطم ٠٠
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 تسريف
 ةفضحس

 فيرصتلا ىنعمىلعلوقلافبلطم ٠
 برضأة سمخ هناو

 ةدايزلاف ورح ىلعلوقلاىفبلطم ٠

 نامسلاّت ب وه كلوقاهعمج ةرشع ىهو
 .|دئازلاو لصالاانلوق ةفرعمفبلطم ٠
 (ىف نويفيرصتلاطاتحاد_ةوبلطق ٠

 : (اولباقنادئاوزلاو لوصالاةمس

 همالو هنيعو لعفلا ءاف ىكصالا

 هنيعي هظفلدئازلاب اولباقو

 موق نويفيرصتلا ديرياعا بلطم ١
 نأزو<قلاىهامتاذئاوزلا فورحلا
 نوكتن أ نمدب الانا نؤدي ريالوداز
 ةدئازعضوملك ىف

 فؤورح نمفرح لكلنابلطم ٠
 هتدايز هيف رثكت اعضوم دئاوزلا

 صتخا امبرو هيف لقت اعضومو
 هيفالا ادئازدجورالعضوملاب فرحلا

 ءأيلا ا زعضاوم ف بلطم ١

 واولاو
 ةزمهلا ةدابز عضاوم رك ذفبلطم

 ىلاطملا

 دزت 002 تناكنافبلطم ٠٠

 تشرالا

 اوشح ةزمهطلات دي زدقو باطم ٠

 ظ لياق كلذ و

 ةزمهلا ةداب زتدرطادقو بلطم ٠

 ثنأتلل ًارخآ
 كلذوأو شح مملا تدي زدقوبلطم ٠١

 ةياع ساقيال ذاش

 ةدايز ًارخآمملا تدي زدقو بلطم ٠

 ذاشامهالكو ًاوش>اهتدايز نمرثكأ
 هياعساعيال

 نونلاوءاتلاةداي زعضاوم فبلطم ٠١

 ىف نودنلاو ءانلاتءاجاذا بلطم. +
 لوصالا دحأ هيف نالباقيعضوم

 لدي نأالا نالصأ امهنإ ؟ح
 اهب حيف امهتدار ز ىلعقاقتشالا

 ةدئازف سبنغنمنودلااماف بلطم ٠
 قاقتشالا لبق نم
 لعمق ىفذونلا تدي زدقوبلطم +٠

 اهنداي 0 هيفوخلا لعفاو
 ًادارطا
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 0 جبع مسرب» ه1 كد ل

 ىتلا ةلبمجا وأ ةملكلا امهنيب عضوت نامبرلا ناسوتلا ناذه
 وأ ةماكلا امهنبب عضواع رو ححصملاربظب ايف لص الا ةخمسن نم تطقس
 ىلا ناريشي امنا لصاحلاو هريسفت وأء ىثحاضيا أسم ححصملا دصق ىتلا ةلمجلا
 لص الا ن نعسان امنا
 اذاف فذيحلا عضاوم ىف عضو ىو لاق نمةلذع دع فاق سأر ىه وةراخ الاورَه

 ىف تءضو كضرغه. قلعت, الامانم فذ < نات يأروام ةرايعلةن تدرأ

 اللف لاكشا هاو اي : رهنالةمهمةراش هاو ةراش ”الاهذهف ذحلا عضوم

 ءىشان وألاكشا م ُ لع م ىتبول كانه ءىشفد_> نم ءىذثان وه له ىردي

 لسا ”الانم

 رب رقتوأ باتكن عتلقن تلا اةرايعلارخآ ف عيضوتءاه و فلا ىموةراش الاهذه

 لقاباوفت كي نا مالعلإ باب رأةدعاقنال طقف ءاحلا ىلع اهيفرصت ةءناىلو "الاو :

 ا

 دوصقملاهب ل صحنام

 اوهس لص هدا نمتطةس ىلا رابعلارخآىف عضو حصص ةلئفل و5 ةراشال اه ده

 ص اذكهداصلاسأر ىلءاهيفراصتق لاَ لاو

 قّىتلا ةملكلا ىذاك اذاعضوتامناونايب ةلظفا نمةلذت>مةراشالاهذه َن

 شماهلا ىف ةملكك#لا بةتكتفةعبطملاوأ بتاكل نماشن هابتشا باتكتكارج

 ةمالعلا هذهاه دعب عض وب وهيفةباكسلات عق ىلا طلاء ادار

 كلذ لثم قاهماهتب نايب ةيلك ةبانك ة مدر دقلاب تكلا ضعءب ىف تن ًاردقو

 نمقةلذتخملادتسالاورظنلا بنك اميسب تكلا ضء؛ىف عفت قد ةراشالاهذه .من

 مسنالمهاوق
 ىهولادتسالاو رظنلابتكا اميسبتكسلا ضع ىف يمقن :دقابخي د :راشالاهده ص

 عوذمم مهلوقنم ةللدخ
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 . ففقو ناو_ءىش هيلع نكي فقول عضاوم ف ف ةيإوا هنال_فقولاةمالع عضيال
 هتقولا اندعاسي نا ىسعو هب ىنتك !هانرك ذامكحانموامول .ناكفقولاعضاوهريغ

 | نالّكتلاهيلعو ناعتسملاهّللاو «هريدغو ف قولا تارا ثاىف ةصوصخة لاسر غضو ىلع

 لعاليهس:باتكبلا اهيلع تو زاش الا نايبا لودجلا اذ_هانمضودقو

 . علاطملا

 ىنعمالو اظفلالهدعب اع هل قاما ىذلاوم و اتلاف قولل ةراشاةطقنلاهذه :

 اماولوقلالوقم ةلمج ىلا ناري_ثتناتبكرتم ناتطقن ىهوةراش ”الاوذه :

 جام اوأةماكلاقوف عضوتواذك نمةلذ تف اكس أر ضوةراش الاهذه ؟

 ىعفقولاوهو ىفاكلا ف قولا ةراشا ت<نمةطقنلا تاذآب ولةملاواولا هذه
 اظغنلال ىنعم هدعب اع قلعت هلام

 نسحيالو »هيلع ف قولا نس اموهو نسا فقوااةراشاةب ولةملاواوا هذه
 ايظفل |ةلعتدب : هل .ةام قاعتل هدعب اسع ءاآدتب لإ

 ردقب ةفيف1 اةفيقولاى مر ةتكسلاةراشاةحتفلاكىضرعطخ ىهوةراشالا هذه

 ةددعتملاءايش' الا نيب لصفللو نيمالكتلا نيب زويمتلل ل معتستدق ةو سفنلاذخأ

 ا رد + نأىَه عبلي و

 ماهأالا عقي ثيحلوقلا لعف نعةديعب لوقا! لوةمةلمجت ناك اذاعضوت
 ىغبذيف ماسيبا الث يح لولا ل_ءفبناج لوقلالوةمةلمجتناك اذااماو

 اهعبضو نع ءانغتس الاذكنيح
 فذدحاذا مي يضل ةل دج ابستع عضو ةب واقمنيسىمو ةراش الاهذه

 د تعابنع متم ومأهفتس ”الا لعل دتتلريسغال اتم مابعتس "الا فرح

 ماهفتسأالا نال امهومناك امي رلب ثبعذئنيحاهعضوف ماهفتس الا فرح
 رب رقتلاهبدمصةيدقور احن "الا هيف دصقي دق

 دسجو اذك ةلمجلاوأ ةملكلان اى اريسشت واهم أ نيبتي مو تاكشأ
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 كعتلتك ءىئاهيفدازي ناو نسا ا فقولا ىلعابةلالدلا دصق دنع اهلا ىلع

 اوررقدق 5 وقلانا ملعا او«ةثلاثلاةمالعلا ىف ىل ايساك اكل فقولا ىلع ةلالدلا دصقدنغ

 ةن رجتلاوهسفتب نيب ىمأوهو © ىنعملا ةفرءمىلعةفقو_:هفقولا عضاومةفر_عمنأ
 ةريصقةفقو فق.هارت ةراتفهؤرقرام ىنعع فراعوهوأرقي نمت بقاراذا كنافع هدضعت

 مالكا كلذد_ءبام نوكي ثيح كلذو - ةتكسااةامسملاةفقولا ب راقت ث.ح ادج

 عضوملا ااه و؛ ةلمجلاىفم وبةممالكساا كلذ ناريغ ةوقهيفالاصتاهلبقاع الصتم

 نسحب ىذلا وهو « نسحلا فقولاب هيلع فقولا ىمسي ىذلا مضوملاوه
 لوقهيلع ف قولا نسف اوقع اظفاهب هقاعتاهدعب اع ءادتب الا نسح الو ه-.ياعفقولا
 . ةدشلاىفهلةاجنمو6 ءاخرلاىف ةمحاصا نب ز ملعلا .ةر والا كلا باب زاشت
 « اهب رغاصتيف هسفن ى واسمىفامادحان هراغن, « ني'ارمذذت. نال قاعلاق>هلوقو

 .اهنمعاطتس كاامددلاب . وام مماجميف ساخلا ن نساحت ىف ىرخ الا نمرظن و

 ازيبع ةطقن اهيفدازةن اريغآب ولقملا اواوااىهو ىفاكلا فق ولاةمالعةثلاثلا:مالعلا

 هلام لع فقوااوهىفاكلا فقوااوء(_متروص هذهو_نسا|فقوااةماللع ني. وار ندب

 ىلعمدقتال ٠ ةروثأملا 5-لا باب راضعب لوق كلذ لائم اظفلالىنةمهدعباسب قلعت

 .ردصملاهجو ىرتىت>درتالو ؛ هتبقاعىفرظنتق>رملا
 .اذكه ةطقن نوكت ناةمالءلاهذهىفرات+ىذلاو ماتلافقولاةمالعةعبارااةمالعلا .

 ةرهاظماتلا ف ةواعضاوهو ؛ ىنةمالو الغ فلال» دعب ا هل قاعت ال ىذلاره ماتا فقوااو

 ىتمقواذا كلذو ةنيعتمنوك:دقو « ابيف فال:>الار دن كلذلو« بلاغا ىفة نيب

 ضعب لوقو . نامزلا لك اشاممالكاا ريخ نوم املاهللاد_,علوقك مالكا رخآ
 مف ركفتيو اهرب دست, نال بقةي وج الا ىلارداب رمل اذي.ءلتنكسنالع امكلا

 . اهنععرفتي
 نالو ؟ل الو هيلع فقوب لهام عضوم ف بتاكلاىلعزم الابتشا اذا ةيبنت

 ( ىكولملا تفي رصتلا-”) 20
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 نمائيش نالاهيلاتلقنامو لص الا فه تعضوام نيب نا ىنخي الو « هيلعةمالع

 اهلبقا ع الصتماهدءبام نوكي يتااعضاوملا ف عضونامنا تكسلا ةمالعو « ةبساتملا
 ًادتبملاو  هلعافو لمفلانيب ىذلالاصت "الاةجردةدشلاىف غلبي ال هناريغاديدشالاصتا

 وخبره  عضو غسيل ج .ردلاهذه غاب اذا لاصت "الا ناف «كلذوحنو_هتلصو لوصوللاو

 .ةفيفخ ةفيقو كانه فةيناهلغاس تكسلاةمالع ءىراقلاىأراذاف «تكسلاةمالع
 ةروثاملا كلاب اب راضعب لوقهيلعتنكسلا غوسامف « ام رعشي عماسلاداكبال

 شاعلةمرهوأ داعادو زت  لاصخ ثالث ىدحاىفالا ايغار نوكي الذ !لقاعلا لع.
 لوص الاء" ماع ضعب لوقوحن - نيمالكلانيبزييمتللعضوتدقو . مرحريغىففةذاوأ
 هلوقبكمتسملا نع ب اوجلاو : ةيحالطصامأةيفيقوت ناو تاغللا ىلع مالكلاىف
 همطأهنا ملعتلا نمدارملانوكي نازوجي الإ لوفت نا - اهلك ء' أمس "الا مدآراعو - ىل اعن

 قظفل دنع فقول ناعم عضولا ىلع ردقهلج الام هاطعاو - ظافلالاه ذهىلا جايتح لإ

 دقو  نيمالكلانيب زييمتا!درجاةمالعلا عضوتنكل - غوسي الا ممابكو ىلاعت
 لثمفكلذو  دوصقا الوصل ىرخأةمالعدوجوب ةمالءلاهذهعضو نع ىنغتس.

 -اليئرت نآرقلال رو .ىلاع:هلوقريسفت ف ىرشخزلالاق : دي وجتلا باب ر,ضءلوق
 ىنغتساف « تاكرحلاو فورا نيبتب ةدؤتو ل_سرن ىلع نآرقلاب ىناتناوهلبتنرتلا
 ناك دقو؟تئأراك ناتطقنلا ىهو لوقلا لوقمةمالع عضوب ىلاعت ةظفأ دن ءاهعضو نع
 بشكر ام نوللا ف فااخيدادعاما عضاوملاهذهلثمىف تايالان وبتكي اعدق باتبكلا

 احدوصقماناكف اعونلاو فلاخ طخ وأ- ةنمقتأ مقب وأ- هريغغب

 ءاجطلا فورح كلوقك اهدادعتداربقلاءامش "الا نيب عضوتدسقو « كلذب :

 عا ءلاث  ءات  ءابىوهو نورشعو

 ترتيخا (اىأو « اذكه ب ولقمواو ىهو_نسا !فقولاةمالعةيناثلاةمالعلا

 زاك اىلاهناىناثلاوءاءعويشرتك أىهةمالعلاهذهناامهدحانيرم ال ةمالعلاهذه
 واةملاواولاهذهىتبتنا اوأر ب اتكلاناريغفقولابةرك ذهتناكواولا ةروص ىف.
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 اهب قاعقي امو تاكرخلا ىف الودج كاه
 ةم رعلاب كاتم تاعالعلا تاكرملا ءامس

 دج 0 ةمممفعمممم ْ ةمضل

 راض ل 0 ا ا
 د 3 1 2 ةلاملا ةمضلا

 هيعمل بعو

 00 لل

 هرم يا

 ةةلسرا ادطح.!
 ءو
 و

 دوخ

 5 اه اة

 .سار
 هب الا

 نا ارطا ىف عسوتلادارأ نموءار ةللابي رقت ثحبلااذهىف هعجزجاءلا اذهل هّللارسزاماذهو

 0 ئرلاز لبا قرتف :ذأ ارهاط خيشلاةمالعلا ان .هةقحام ىلا عد جريلف ثحامملاهّده

 هق>- ثحبلا فودقءتلا هظفح هناف م ديول أع 3 ا هيو هناك

 هيجوت باتك نم اهتصمن دقو فقولا تاراشا يف ةيناثلا هدئافلا

 اضبأ هلرظنلا
 .بتكسلا رثك أىلارظنلابةيفاكىهو« مئالععب رأف قولا لج الذخت#ر ناىغبذي

 .فرخلا ىدبر نيب عضو, ةدتفااك ماتسم طخ ىهو تكسلاة-مالعىلو الا

 كرتالو « مورلاىلعة«العاملعج لو 5 ةمالعلاهذهو « - اذكه هيلع توكسملا

 «ىسنت تداكوأ تيسنف - !هتهالعفةجاح مط قت مههبشأام دمو راا نع ثحببلاسانلا

 اهلعج ءالصضفلا ضعب ىأرم ورال انجايتحا نمرثك أتكسال نيسجاتح انك ١

2 
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 0 ل لاو رم ههأك ةضحلاةدتفلا ةروصهدهوت اك رخاعيججا واشدق

 ةضحملاةرسكلاو ةضحملاةحتنلا نيب ةكرحىهر« ةلامملا ةحتفلاةعباسلا ةكرحلا
 لاو ال[ قنونلاقحيمف لئم كلذو 2 ةرسكلاوحن ةحتفلاب ىحني نا مدنعلام "هلاو

 اجلا لهأن اف ردا عيمج ةمل ةلام ”لاتسبلو ع كلذلاما نمد نءربكلاىف

 'اسنم مهرواجن هو م : ةغل ىهامتاوةلام الامهنم عقتدقو نومخفي نكلونول.ءال

 اكش عضو نيحيحصلا حارش ضعب هرك ذام ىلعامتمالعو « سقود_ساكدن لهأ

 ئ 6 اذكه ةف رحنم

5 50-7 ّ ّ 1 + , 2 

 نيدمل < اذكه فرط اهل ه_ع5ذ انتْموع 0 نأ ىلو اللاو

 0 ال تاق اذا اه رككذ ىالا ةتداراا ةختنلا لع ة.الع ابلمج

 ةلامملا ةحتفلاو ةمضحملا ةحتفلا نيب ةطسوتملا ىهو « ةققرملاة>تفلاةنماثلاةكرحلا

 فلا نيب نوكتىتلاىهةطسوتملاوةطسوتموةديدشن امسقةلام الاءآرقلا ض ءب لاق

 ابةامةمالع بولقما,تمالع ل ءناىلو الان امدقتدقو ةدي.دشلاةلام الاو طيسوتملا

 حج _اذكه
 ثعاب ا ميلع ثععبن وأاهيلارطضر ثيحالا عضوت النا مئالعلا مأى ىلو الاو



 ا ظ ظ
 _* _ اذكهرلعأالاىلا|رجتمابفرطن وكنب ةءولقم لعجتاجلا الاابيلعئ
 ةويحلاو .ةوكزلاو ةولصلالثم كلذ
 ةمضوحنر دكلا نماطيش تم ش أدق ى نا ةمضلا ىهو ةرسكلابةب ودنملا ةمضااةثلاثلاةكرح
 سمت اهتمالع لمجتن ا ىلو ًالاواهرك ذ مدهت ىتلا رود ءابو روعذم نيب
 ةروصلا هذهو 2 اذكه املصتمابتحن طخةدايزب ةروبشملا ةمضل
 ةجزتممةكرحانهنإب رعشة مضلا تح ةرسكلاهبش عضو ناله تعضوا.1ةبسان
 ناك ناواهيلعةيلاعو ةرسكسلا ىلع ةمدقتمةم.ضلان او ةرسكلاو ةءضلا|مه نينتكرح نب

 ىهفةيب رعلا ىفةإيلق تناكناو ةكرحلاهذهو « زاجل وبس ىلعانه قبسلاو مدقتل
 ةلامملاةمضلاباهتيمست ىثيني و « ةروهشملا تاغللافةريثكا

 نمائيش تم شأ دقىتلاةرسكلاىهو « ةمضلابةبوشملا ةرسكلا ةعبارلاةكرحلا '

 لبقةكرحلان اكو« امضء'افلا ةردنق تيسما اذا قيسو ضيغو عسب وليقوحم مضل

 سيقو دساة عا ىفى رهو « واولا ح ءاوربةب وشماهدعبع  ايلافذم_ضلابةب وشمع ”املاهذه

 ةرسكسلابةب وشملا ةممضلاىهو 0 اهتمالع لم #ناىلو لاو 4 ليقع

 8 0 5 8 ؛

 -' اذكهةيؤاتممسوتابن الا اهب تاكل 0
 نم ءىثاهب وشياليتااةصل اللا ةرسكلا ىهو 0 ةضحلاةرمكلاةسماخلا ةكرخلا

 هذهو« متشنملاذا بيهو عيد ولةقلئاوأةكرحو تق نم ةكرحك كلذو ءاه

 اهريغنمعىش اهب وشال لاةصلاخلاة>تفلاىهو « ةضحملا ةحتفلاةسداسلا ةك رحل
 ىفكلذوةرسكلاباماةضحملاةحتفلا سانلارثك أباشدقو نمو - ام -

 ةرسكلااوباشاك- مونو -موقو- مون يحن ىف كلذوةمضلاباماو لومو ليسو لخ
 مهوحناحن نموةماعلان ارك ذامب نيبتدقو « نسحاو لصون كلذو ةحتفلاب ةض



 8 (امث)
 ذبف «روب نب أءاب وروعذهنبا نيعةمضورقاملا نمفاق ةمضوحنارسك ةمشملا ةمضلا

 دوصلاك كلذلامهبف - اهضتب رشأةرسكريسو ليقف اهنأأك ةرشكتب رشاةمض

 لعل دي و ء ةحتفةب رشمةرسك الوةحتف ةب رشمةمض مهمالك ىف سيل نكل دحاولا
 مدكتلادعدقو - ميخفتلاوةلام الاف لايهي وديسدادتعا !هيدتعم تاكرخاهذهنا
 (ٍ عع دحاولا توصلاك ابهنوكلادحاو ايشا رك ةهشماةمضلاوامض ةمشملا

 / ذام ان دزاذاف امبنبب ىهةعقاولا نيتكرل ا ىدحأب املاق املا ىرخصلاةلام الاةحتف

 هب رط ىلءرظنلاهيجوت باتك نم ةصخلماهرك ذن نحتاهو  ةينام تاكرحلاتناك
 ليصفتلا

 مو ايد غاض نيتفشلا هضدنع ثدحت ىلا ىهو ةضحلاةمضلاىل والا ةكرحلا
 لاهو « اهريغومهلاب ىرافتمإ ترك ذاذاثي<برعلادنءةمضلا 4 0

 ةرورشما تاغالا ىف ةعئاش ةفيفخ ةكرح ىهوةحتفلاب ةبوشملاةمضلا 2 رحلا)

 دب رعلاةضحلماةمضلانوسناوداك> اه. برعلاءانبا قطنرثك اهةويشو اهتفخو
 مرفلاة هل ىفةمضلا هذ هتدجودقو« ةحتنفا ابةدب وشمةهضب لقو لكوذخ نولوقيف

 هدعب قلاواولاو ةلوهجملاةمضلاب مهدنعةمضلاهذهىمستو« ةوقلاىنعع روز وحن كلذو

 . ةحتفأابّدب وشمانهةءرضلانوكىلاةراشا افلاواولادعب نودي زيدقو« ةلوهجل او اولاب

 .ضاانيبةكرحلو' الا ةكريىهنادلبلا مجعمىلاق مزراوخوهجاوخوحن كلذو
 | لاقا ب نوظفاتي اذ كهة> بح فااب تسل ةساتذةقرتسمفا الاو ةحتفلاو

 ظ اهيلا قوشتي ىمزراوحلام'ىكملاقفوملا
 دعرلابحتنم قربلا كوحض ب احس دمجتابر ىف ىكب نا امل كاكبأأ
 ىدخ ىلع قيقعلاك تاربعملو ىزلا ىف ءىلاللاك تارطقه

 دجن نممرزاوخنبأ نكلاو انيزح اهلا مزراوخ وحن اهنم تفلت

 اي ز نودب ةروهشملاةمضضلاا سفن ة>تفلابةب وشملاةمضلاةمالعلعجت ناىلو'الاو



 ةكشل
 قوفو م.جلاوءابلات حن طقن ثالث عضوب ةسّنا فر> الاهل هزيع نا ىعبفي هيبنث

 فرحا مخفتا ةبمالغىب رعلا طخمايفذ وكي نا اضيرأ ىغيني وفاكلاوءافلاو ىاز

 ضعبر اتخا دقو« ققرملا نعهلازييعءارلاو ماللاك نيهجولا ل_متحي اممناك اذا مخ

 اذكه فرحلا اذهتحت طقن ثالث عضو ىن رعلاف رهاب مهنغل اوهتك نيذلاجاع"

 مس

 ةمالعلةمباشم تناك ناوىهو - ة راددتحل هنأ م مضعب راتخاو « 2

 نو ل6 : ل اذكه تحف نمدهن نيل هايتش الاب لص الن وكس

 ل ازكه لفسأىلا اهتجرف نوكتوةرادت_س الا ةماتريغ نوكت نكسا ةرادلاراتختو
 ةراتو لءملا فرحلا قوقةرانابتومرك الاه الاة_مالعب هيتشتالهذهو« ٠

 6 4 | ذكه ىلءأىلاهذهةج رف نال هن

 دم فر>ا,.,ةع دجوب نا !معم نكي فور>حال ضرءت تايفيكى يفت اكرملا اماو

 نوماهمّض لاح ىف و - نامامحتف لاح فلاقيفاهدم نكمتيا-مناف «نمممىف ككل
 « ةرسكو ةمضوة تف عاوناة ثالث ةكرخلا نا كلرهظياذ-مب و « نيماهرسك لاحىف
 كلذو دما فور>دحاهيةعدجوب ناا,عم ءنتع فر>الة_ضراعةيفيكوه نوكس

 ةصلاخ تناك امىهةدرفأاذ« ةدرفمريغوةد رةمنامسقة كرك او« نم -نمنونلاف

 ىةدرفااريغو « ةرمكلاو  ةحتفلاو  ةمضلا  ةثالثىهو # اهريغبدب وشه

 ىمدنو « امهاد_>اىلاةصلاخ ريغ نيتكر ح نين ن وك ناباه ريسعبةب وشم تناك

 ةمالغلالاق « ةثالئاضي أى و « ةضحلا ةكرلاب ىلو الام سنتا ةب وشما ةك
 ةرسك-لاوةمضلا هو - ثالمسع'الارهاظ ىف سانلا ىديأ ىفام نا ىنجنب حتفا|

 نيب ىتااف  ةكرح ننتكرح لكنيب نا كلذو - تسةقيقل ١ىفاطو_صخحو - ة>ت

 فلال ا نا! بتاكف اكو ماء نيعة>:فوحنلامملافل الا لبقةحتفلا ىهةرسكلاوة

 وحن  مخفتلا فلا لبق ىتا ةمضلاوةحتفلا نيب ىتااو« ءايلاو فل "الا نيباهدعب
 نيبقااوداعولاق كلذكو  ةويخلاو ةوك زلاو ةولصلاففا'الا لبق ىتلاذ

 ابلثموامذةمشملاةرسيكسلاهذهف ءري_سنيسو ليق فاقةرسكسك ةهضلاو ةر
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 0: كل ذكر“ لا نئالودابملاب

 8 قاكلاماو لاق ثيحت 5 0 5 0 وج وىلا رات ا و

 1 نينايلا وأ
 ِإ داكن ءافانبهو لاق ثيحانسس نبا اهيلاراشأد قوءابلا,ة ب وشملاءافلا عبارلا فرحلاو

 . ماكس بحاهيف سيل هن الءابلا قر انت_ىنورو مطوقدنعسرفلاة عل فعقتو  ءايلاهبشت
 ىح  دشأاهيف ءآوحلا طغضو رثك أاهيف توصلاج رقيبضت نأابءافلا قرافتو
 ءاقلابةب وكمل ءابلاو « زازتهاةفشلا نطاب ف ئذلا حيطستلا ىف هببسب ثدح نأ داكي

 نم هياعباغأءايلا ظفأ اهدحا نيب رض ىلع ىهو - مجعلاة غل ىف ةريثكى ه ءافل اك ىتلا

 مف ورح نمنيف 0 و 1 ظن 5 او  ءافلا ظفأ

 ءايلاك ء ادخل ا اةرايعو 1 مثايأ»

 23017 هن 0 رك ذدق و ميج اية وشما فاكلا 6 0
 سس تل( 2 4 40-0 ١ 2 ١

 ب ةروص هذهو إلِجم
0 



70 ) 
 مراولاقف نك اسل بة رسكلا هرثك أمزتلاوءاهدر وحن ةبئاغلاءاه لبقديف رغدملا
 نينك اسلانمصلختلا ةكرحابناللادلارسكب موقلا

 .حمفلا_تاغل ثالث هيفف نكاسلاوأة يئاغلاءاهوأ بئاغلا ءاهلعفلاب لصتتي مناف
 :اقلطمرسكلاو«مهريغسانودسا ىنبلوهو 5 اهرخاوأ حتفب رفو ضءودرودناقلطم

 :در وحن ءافلا ةكرخ عابتالاو ءريعو بعك ةغاوهو -اهرخاوارسكب رفوضعودروحت

١ 
 ٍِظ

 مهمالك ىنريثك اذهورسكلابر فو حمتفلا,ضعو مضلإب
 عتاب وم راوةيب رعلافورحلا نعش بلا ناك أمل « 4 ةيناثلا ةدن افلا

 .فورالا نمهيلاة جالا ت.سمامانهرك ذن ناانيأرفيلاتلااهدرفا نمريثكو -فرصلا

 .ةغلىف دجوتو - ةسمخ ىهوةيسر افلا فورم لا ىلعا-مهرصتقنف فورحلااماتاكرلاو

 برعلا ل ئابق ضعب
 ىفةدرأملا هتااسر ىفانسنبا اهيلاراشأدقو  ءافلاب ةبوشملاءامل! لوالا فرحلا

 ندو لاق ثيح برعلاة ل فت سل ىتا فورحلا لصف ىف فورحلا ثودح ب ايسا

 نيتفشلل ىوقدشب ثدحتو_ىزوريب مطوقدنعسرفلاة ما ىفةعقاولاةددشملاءابلاكلذ ٠
 ظ ماغدأ الا بايدي ويس اهرك ذدقو:فنءبءاوطلا طغضو فنعب علقو سبحلا دنع ٠

 ءافلاكىلاءابلاو هلوقب .
 .فرحااهنمو لاق ثيحان سنبااهيلاراشادقو_نيشلإبةبوشملا م .لا ىناثلا فرحلاو

 .فرط نم قابطا اباعفي مجلاهذهو هاج وهو ةيسرافلاب ونال وأىفهب قطني ىذلا ٠
 ,مجلاهذهيىلاةيب رعلا |مجلاةبسنر ز“« ى وقأ علقلادنعءآوهلل طغضودشأو رثك أناسللا

 .با.ىفدي ودساسا هر تحذو « ها ةيب رعلا ف اكلاىلاةيبرعلاريغ فاكلاةبسن ٠

 نيشلاك قلامجلاوهلوقب ماغد“ الا

 ةغل ىف عقت ةينيش ىاز كلذ نموانيس نب |لاق نيشلابةبوشملا ىازلا ثااثلا فرحلاو

 فرط حطسز ازي_هاب ضرعت اهنكلو ىوقنال نيسش ىهو فرز موق دنع سرفلا ٠
 ةب وشما ىازلاىه هذهنامهضعب نظدقو « نانس الا لاخي ةناعتسالاو  ناسللا
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 (70) ا
 اهلبق نكي ناهنكرح ف ذحبلوالا نكسيف_ نيكرحتمنالبثللاناك اذا اضيأأماغدالا
 ىضاملا ةغيصب نحو ضعودموحن لوالافانك اسناكن ا اهلبقام ىلا ابلقني و نك اس

 نمةحتفلاىه ,ولوالا فرحلاةكرح ف ذحتف ننحو ضضعو ددم نبين لصالا اوك

 نيلثملا نك اس تلعفامكىناثلاف لوال مغدت مث ضضعنم ةزسكلاو ننحوددم

 ضضع.وددمينمفلصاالاو  نحيو ضعي ودع وحن ىناثلاو ء لصالا ىف
 نيعلاو مملاوهوهلسبةنك اسلاىلا نيلثما نملوالا فرسحلاةكرحلقنتف - ننحيو
 . ىناثلافل اوالامغدت مث ء'ادلاو

 وحن_ةعراضلااءانريغىامطواردصتيالن | عونلا|اذهىف ماغدالا بوجول طرشي و
 دب د شتت ساج عمدج ف سس سجوح غد مب امهلوالضتي الن او« ووللاو بعللاوهو ندد
 ىلع مسا ىفان وكبر الن او ء سسنءقاو لايهوددرةةكق حام نزوىنانوكا الن او نيسلا

 رسكب ل عفوأ دي. ج عمجددجو لا ذك نيتمضب لعفوأ ددمو لاطكن يتحتفب لعف ةنز
 مضبة دج عمجددجورر دكه ين اثحتفوهل اوأمضب لعفوأ_للك ورماك ةين امحتفوهلوأ
 حيصف قاضيا عنتمب | مك _ماغالاعنتمي عاونالا هذه ىفو«لبجلا فةقيرطلا ىهو ميجلا

 بقل ارحتم عفر ريممغب هلاصتال انك اسىناثلاواكرح:هلوالاناكونالثلا ىقتلا اذاذغللا

 ٠ نانحو تانح>و نضضعو تضضتو نددمو تددموحت

 ىللجتتت وحن -ماغدالاو كفلا زاجةعراضلاءاتامطوا ناكونالثملا ردصتناف
 رك ذنالاو ىلجتالا تمغدااذا_لوقتركذتتو
 ددعودعموحن_فعاضملان هرمالاو موزجملاعراضملاىف اضيأكفلاو ماغدالازوجيو

 ننحاو نحو_ضضعاو ضعوددماو دمو_ننحيرو ن< لو _-ضضعي مو ضع مو
 35 رطبجو ميت ةسفا ىلع :رمالا ىف تمغدأاذاو“ مهن ةغل ماغدالاو ءزاجحلاة خا كفلاو
 ءاب وأ-اودمو>:عمجواو هيف مغدملابلضتااذاو «اهيلاجايتحالامدغل لصولا ةزمه

 |برعلا نم مهري غو نوب زاجتحلا غدأ_ندموخن تليكوت نونوأ-ىدهوخن -ةبطاخ

 ةبجوو -هدرب ١ او هدرودن-ةمضبج وبئاغءاههيفغدم اب لصتا اذاو
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 لامجأ مذ نأأ كلوق يف انفع هتز هذهو :

 ١ ] نك اسلابةباه الك ىهاعافاذه نم تناك ناوىهف ةكرخلاءور اماق

 ماهش الا اهنم ىنخأو - ةعراضملا نم "بْرَض كلذل وهو د ةكرملا وحن

 اماخأنأ ىلا ثتوصلا تدرق را ماعد دقو 6 نذالل ايل نيعلل هنال ظ

 موضعا ا

 لباه كدا نيقاسلا برضا لاقو ظ

3 

 هيف برق امم هلاح هذه امميجو_ هلل 0 نججاوحاذهو
 دع الس هدم

 با اامارر 2 نمان ريع ماعد ألا يرحم راج تومصلا لم اوصل

 ماغدالاو | ريفغصلا 6 نع وبلا ةمسنلا هدا هلانطتخا امناو

 وع هناو ب نيمضولل قماش تيرغلا نأ ناذياااريف نال | اذا

 نم ماغدالا باب مث كلذ برا نينملا انك يف ينبلا دارملا

 « دئاوف ىلع لمشنو ةعاخ » ظ

 . دموح_اكرحهىناثلاوانك اساممملوالان اكون اللثملا ىقتلااذا 4« ىلوالاةدئافلا

 6 ماغدالا بج .و سلف نزوب نن>و ضضعوددم نهيف لصالاو_رداصم نحو ضع

 ةدحاو ةعفد ضفخني وام_م.ناسللا عفتري ث يحب ىن امل ىفنيلثلا نملوالا لخ

 بجي كا ذكو «ددشمدحاو فر>ةروصب نالثملا مسري و « لوالا ىلع ةفيقوريغ .
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  7 2 3و

 ام راع اهلتخا ناو اظفل صضيغو ل

 نوكساا نم كلذد 0 راق اعض! كلذ نمو )0-

 اكن حتم هنلا زب ين خم نآك ناو ويف 3 يخأو ينجح و -

 ]وا ةئلا كاردتال هلوق هل نعشلا نزو ]و كو دعا 00
: : 2 
 ةريج قرافو ”لاجأ 8 ف ل

 نفل و - ال وبرقب مماف-ليقع ديوس: فايضورف 2 غوليقنم ةرسكل

 لصاللا ىلاةراش!ةمضل

 ةكرطابةباهاكوهو ءدب وجتلاءا_هلع هرك ذىذلاس التذالا وهةكرحلا فاعضا(١

 اصر ةفيفخ ةكرالاب نايئالا وهىذلا موراا نمبيرقسالتةخالاو؛ نوكسااوح

 موراماو فنصملا لاق اكوهو «لصولا ىف ةماكلارخآ ام كرحبىتاا ةكرخلا نايب ىلع

 نيب قرفلاو ةكرحلا وحن نك الابةباهالكى ها_هافاذهنمناكناو وبف ةكرحلا
 ىرئازجلا ىدنفا رهاط خيشلاةمالءلاانخيش هقت>دقو «ادج قيقد مورلاو سالتخال

 _سالتخالامورلا نمبر ولاقف « نايبلاديدجتىف_-ناسالابي ردت هباتك ىف

 مورلا ناوهو-اقرفامبنيبناالا_ ةمانريغ امهنهلك ةكرح نوك ىفناكرتشي امهناف

 ةكرحلا نمهيفتب اثااو_لصولا نود فقولا فنوكب و_بصنلاو حتفلا ف نوكيال
 بابيعنو  ىدمال ىفاكثاللثلا تاكرأ ا ىف خدي سالت الاو «بهاذلا نمىلقا

 رخال وهو فقولا لحب صتخبالو ءاهيف سالتخالاب هأرقن م دنع مك مايو
 اماو « ه « اأبيشل“ ل نأب كلذ و_بهاذلان . 66 رنه هيف تباثااو

 ىلع كيتفش لعن نامهضعب لاق و ءتاوصتر يغ نمة كر 1 ا ىلا راشالاوهفمامشالا

 فرحلاثممشأا_:هكناكف مشلانمذ وخأموهو ءدحاو نيلوقلاالكو «ةكرحلا ةروص

 اهب ظنفتلا دنع ضرءتىتلا ةروصلا ىلع فلا لءجي ةكراا ةحئار
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 5 س 2 : 2 9 و 2 ُ تا ىع

 رض ب رض يف موق دح ] لع ”نيبلا تنكسأ مث  دصف هلْضَأ

 هلوقو

 1 و ”اطق 0 57 ف اوف و

 تذواجو تخت ا أماؤ 00 ه ريدقت 1 0(

 (0) - ربجلاب لادلل ةبراقملا ىازلا ظفل نم

 ةدشىف لجرلا فيضي ناك لجرلا نأ اذهليوانوءاهلك اهلني+ ناو هتجاح ضعب
 مدلاجرخاذاف_اهدصفيفهتاحار ردن نا حشودي رقاممدنعنوكي الفنامزلا

 نم رحل ليقفاده ىف لثملا ى رجف هيا همعطيف ىوق ودم <ناىلا فيضلل هنخس

 باطن ميف كلذ لمعتسي_!ممدب ىلغحف ةاحارلاهك تدصف نم ىرقلا مرحب ىاهلدزف

 هضع لانف ارما

 هماءوىماطقلل تديزجعاذه 0(

 اوراطفمهنيادمىفاوخفتو. + ىرسكدنج قرفتلازخيملأ

 رسكلا اهيفلصالاو رعشلاةر ورضلوا
 جرش ف حصصا_هلا نامثعنب | ىلع مساقلاوب اهركذ ذامم امشالا اذهب دارملا (")

 سبل فرح اههنم دلوتيف ناجزيميفىازلا توصب دافوس .وهوةيبطاشلا

 ىازالو داصب

 مامشاك وهوا ارمكروب نمعابلاةمضوروعذم نم نيعلا ةموضتس م.شأاذا ىا )م
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 - 'ىقلح تفرح همالوأ هنيعابف لم لق موق اضيأ كلذ نمو

- 3 - 0 

 حئاسو لحس ل حو عرفي عرفو رعس رعسو اره أرقو لاس لأسوحن
 قالا فرحسنج عراضا|ىفنيملاةحتفاوع راضوم لكل ذو حسي

 . ةحتفلا 9 0 جر هنم ا ناك ال

 هلل دمحلاو هلل ديحلا 28 تعرفلا

 فورد زم ردضم يف مواوقوحن ف رملا نمفرملا بي رشتهنمو

 - (:)قدنزف نم مر ل-لئلايف برعلالوق هيطو نيب يوصل
 ىا -هلدزفنم مرحي ىوريو «هلدصف ند مرحب ملثما فو هديس نبالاق (1)

 لوقك -لتقلتق فو -برض برض ىفاولاق اك افيفختدامصلا تنكس مث-ريعبلا هلدصف
 مجنلا ىلا

 رصعن |كسملاو نابلاهنمرصعول
 فورهاهبشاىلااهوبلق ناباهدعب ىتا لادا !بباوعراوض تفعضو داصلا تكساملف

 « دزفاولاقف_ةروهحلادلان اك ةروهجا_مال -ىازلا وه وداصلاج رخمنه لادلاب

 . الورد زهيفلوقتال_فدصو ردصوحن كلذو ءاهيف لدبلاز< ؟ مانهداصلاتكر 2 ناؤ

 زوج دقلب باليقن الا نمهتدعبأ افةتنصحو ف رحلات وقةكرلان|كلذو « فدز

 ىهو ضلخ ؟ةكرحتم ىهواياز صلختنااماف_ىازلا ةحئار !همامثاتكرحتاذا اهيف

 تمقو ناف_لادلا لبق تءقواذااهتحئار مشتو اياز داصلاباقتامتاو « الفةئك اس
 ىازلاةحئارابمشت نازو هنافلادلا لبق تمعقو داصلكو ) اهيف كلذز < اه ريغ لبق

 نمىأ - فاقلاهلدصقلوقيمهضعب و «تنكساذااضحاياز اهبلقت ناو تكرح اذا

 باصأن م مريم ىنملاو بوقعي لاق « ءافلاب برعلامالكو  اليلق ىأاد_.صقىطع
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 دعب اهف ممن أ مث ماغداريفل بيرت اذهف- تدس ت راقية انكي

 7 تاس اولا لا ماقد الز 68 ١ اه اجرشل 31 لالا اولدبا

 هر 35 و يأ هلا رافال -ماغد| مع ن< تعال 3 ايلا ريغتلاف

 - ماغد) .

 , 1 2 ل 27

 ميغ روريعش و _قلملا فورح مم توصلا مره كلذ نمو

 عك 5 ا
 نلوش ةرم ريغ 1 1 تعمسو ؛ ريعب و

 - ع6

 (١)-ريثزلا
 3 5 2 ع 5 1 . 03

 نيعمإ 0 هللا دع 1 فاخ نم ةنحلا مسيع 20

 4و نمو نانم بأي نموه اعا ع تلا رع لجأل هعابتا سلف

 ع
 ع

 اب رب 0 ريش ز

 حو(“ لبان ردت يهودا 0 0 1 انا

 "1 0 لص لإ وهو ندنم م تاغ 1 نال اذا هفف 0 2 هن وءانس

 ديول هج مك

 3 موق نم قيم نا لاق زم لو لاف نتكم اهلا 00
 ا 2 :

 . ضر 1 َ 08 4 3 يا . مك ا
 4م ةنكل كلد ناف ىلا لاا محل وو نم للاغم وو

 ها سر ان اءاكح امكسيقو كالا ةعادده 0 ١)

 > ىفماللا ةرحب لءفنم نيعةكرحاوعبتأكلذكو هريسفتىف نايحوبالاق (؟)

 0 ردجع:مأ ولاقف عف را
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 .«ورعو أ دكح ام رك دذاو داو عكا الاد امل هدا

 .ماغؤالل ا مهنا يف ريغال 5 يد اًمأَق

 0 تقاو مد ناد زاىف اهيل [ 6 ] الانيعدا هانت تتاموكل

 ارك ذا امأو ل: ماغدالا نم نكي ف ٠ ءانلا نم ةلديلا لادلا

 لاقل وقول الاد قتيلا كو - ى او .ةلزئميف

 ورع ايا نأ مم ةلثم ل ل بجو اذهّناك دف ءرك د ذأ ىلا تاص الق

 رهاب لادلا نم اهمرمل لاذلا تيرح هنآ ريغ - رك ذواتنا لق

 < مغداف ربخلا ىف نيفرحلا م لا مافدألا روف لادلا يرجش

 عمشاكف ر سا اكو ءعّذأو ناذازأ نيتلزعم ند هن هذهف

 ادا و ف لا حني نبل لاا

 ع

 راع و

 اةقم 41 يلعتساا فر ىلا ك .نيسل عمت نا كلذ نمو

 ملوتك كلذو ظ3 ماغد ل بأي م ا 0

 . م ل م

 2 ١ لتس ايفو قوصلا قوُسا || فو ل 6

 المو ا طخارلاخ فواد ىيرسو "1 اا نا ١

 خيلاصم خلاسم قلق فو

 1 لادلا نم نسا أخ م سوس اليخ كس كلذ نمو
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 تمكت ملارالاو يفتتسارب يطفو نيبو باتكا ٠٠0٠
 0 ةيشنلاب تون نب - هنم مالا ةرك ىلا ماع نم نيعلا ةحتف

 فلالابت ون يضقو هس كل ذكو - ايلا وحن فلالا تامأف- دكا

 ظ بابلا ةَردِب هيلعو اهنع 'تباقنا ىتلا ءايلا وحن

  .ءاظ وأ ءالع ودان وأ اص لسيف اءاف عمت نأ كلذ .نمو

 لطم وقرطاو بوطما0 واع م1 ت1 ةوسللا اهل لَم

 نكلو -اًضيأ بابلا اذ نيف دّرَطا اًماف ماغدا ريغنم بيرقت اذهف

 ناد ل الف اا هع 1 نأ الد م0 ا (طاقتلا انه دروهماغدا ظ

 6 م يل ءاطءافلا تفداصع اطدؤات

 ال راو ب ليعأو طم 4 ماغدإ نكي“ ”طم لانه |

 ا مادا معرا ءاط ري هنااا ناك
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 "نظيف 50 م

 درأ ى' :ن عال هم نك مافداف ميج ءاطلاوأ ءاضلاب !اظف امأو

 مدس مص يف

 0 للظاو ديضل ندر 5 انو لم قر كلدب تفرع دمف

 فق تتالاخ وأ الاوؤأ الز َلَعتفا ءاف مع 3 كلذ نمو

 قوي ترضع



 ظ 00 ظ

 تناك ا ين ةكر للا لاوزب هظفلال ةظفل ةيامش مو هتكءاسضم ىلا هيذجتو

 | مش الف تمغم اوت منيفاتعاناك نا امأو « هني هني زيلع

 0 | درع كذا . هيحاص نم اهذح ١ !تيرقت راثإ يف

 210 - 4 رام . نغص ل - اللاعب دبع اذهل اريظنلا نك
 ياعسل ١

 ةاماو نال 20 روب 3 لإ 1 "يا اًماو اشم

 5 0 بهو( راح اغا وب : نم هنم
 4 اجلا

 8-5 بارما هم 12 ي زجدق 7 ١(

 ١ رغبصالا ماغدالاىلاع اغدالا مسقهنا كلذ و (منيلا ذم لعلاو) املع ىرجةب رعلا

 مسقنب وهو طقفلوالا مسةلاوه ماغدالابة يب رعلاة م أ دنعف ةراعتملاو ربك الاماقدالا و

 ماغدالا مسقنب و. رشنلافىززجلانباةمالمعلا لاقع ريغض مأغاو ريبك ا اغدا ىلامهدنع

 | يسوي ناكاوسا رديتمدف ا جلا دك ديك

 .ليقونوكملان مرثكا ةكرخلا دأ تفعرا وةرتكتلا مك سس ونيبر اقتم مان يسنج

 عون هلومشا ل بيقوةبوعصلا نم هيفا ليقو هماغدأل يق كرحتملاناكشسا ىف ةريثاتل

 نايغ ها 10 امينملوالان وكي ىدلاوهرءصلاو نسر اقتملاو. نيسنجلاو نيلثملا

 .ماغداريغنمهنمدرلا : داو فر !نم فراس رايه 3سم دو ها فصلا

 م ةكرحلان ,منوكسلاو نوكسلانمةكرم لاب يرق وه ىدلاوةلام*الا ىفاك كانه نوكي

 ”توصلاه يف برقا ممام نم اللك ناىفهباههبشل- م اغذالا بام : موزلاو سالتخالاك

 منا مح رفةسيارعلاةغللا ارارسانم رس نععانقلا فيشكت ةعبدل هع زظوىه تت وصلا نم

 م ”[اهرارسا ناب ىفهبيل اسانسحاامو ةغللارارساىف هرظن قدا فنصملا
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 .تودفلا نه 'تتوصلا يره هلك 0 عماجلا ىنمملاو  هنع لقاثاو

 ىناثليف لوألا :؟ انا يَ دق ومو له ف كا ىر اللا

 دم 5 يلا قولا كلو كيو ونبأ اعيج امهنع نسل ابن -

 ”تيتكي رةكنا الا ءرخ آلاف ةغذت والو الاف نوكلا

 4 انت هيلع ةفقو اهل "تدجَت ىلو الا ءاطلا ماغدا كرت

 ب امنا اذهو 01 و مل طاطق كلوقك- ابةيناثلاهتجَرامُس

 هتطاخ لو الا ىلع 0 ةقيق ولا كلتتازأتنا اذاف - ه ةيفاشلل

 هق احلنإو هيلا هب ذجل  ّدشا هيف هماغ داّدمب هنم ه 000

 ىف هتمغدأو هتلكسأ مث كرحتم نيثلا نم لوألا ناكناف ؛ هيك
 يناثلاب ةطاختل_ تنكس آ اه كنأ يرت الا ءاكح حضاو صو بفىناثلا

 ( ماع عيمس 20 محرر وفغ) و>تفنونملااماو

 .فرح ىلا هريصمو-_ لالعالا ىلاوتو_فورهلاةلقو ليقءمزجلا اهيففلتذلا هعن اومو

 .نيسناجعتملا ف و-( ريغغتمل نم و)-ىلاهت هلوقوح_نياثملاىفد رودقفم .زجلاامأ «د_+حاو

 .هب دادتعالا ىلعمه رثكأا اوء(ةعستؤرمل و) وحن_نيبراقتملاف و-(ةفئاط تانل و)وحت

 .لوالا نكسا نيلثمان اك نافءماغدالا ازاج عناملا عفتراو ببسلاو طرشاادجوااذاف ءاعنام

 :ةعفد امهنع ناسللا عفتراو مغدأم* نكساو ىناثلاكبلقنيلئمريغاناك ناو- مغداو

 .فر>لاخدا ماغدالا دلو 4 مورالوةكر رحبلصت الو لوالا ىلعفقوريغنمةدحاو

 يدرون ظوفام نيف زل اناميحلالب - - مهضعب هيلا بهذ ا" فرح ىف

 فيفختلل ابلط
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 رخآلا ف لوألا مةدْيف ()  ماغدألا ابنع نوكي يتلا م.اكحألا ىلع

 غدا  كرحتمونك اس - نيبرضىلعكلذيف نيفرحلا نم لوألاو
 وحن كرحتلاو نالوا ركسم فاك مل ءاطك لص "هلاك اسلا

 0 هلا لع نابراقتملا و 5 9 د لم 0

 ]خدك 0 0 امدح بلع م ماغد يلا ابعم ع عوس ,٠ يتلا

 ريصاو  زاماو _-ىجتماو  ةيميمتلا ةغللا يف و ىلثم كلذو هيف

 : رخآ لاقو

 ماغداو فذحمب ىنبقءيس * ىلامز ىنريغف ىنفرصو

 ناد 1 ذامىلءعاوناةثال”ىفرصحتت ماغدالا !منعنوكي يتاماكحالا ()

 عنامو-ببسو- طرشىهورشنلا ف ىرزجلا
 2 وهدنا )لخديل_اظغفاالاطخ .وااظفاواط> نافذ را ىقتاي نامغدملا ىفدط رد

 ةدجاو ةماكىفاناكنادحاو فرح نمريك اهنوكهيفمغدملافو-( ريدنانا) جرو

 (كقزرن) و جرو( مفلخ )وحن لخديل
 ٌؤفاكتلاو_قصالتلاو_كراشتلاو ليق_براقتلاو -سن اجتتلاو-ل؛ امتلاهبيسو

 ةفصواجرخاقفتي نا لئامتلافع براةتلاو سن اجعتااو ل ثاءلابءافتكالا ىلع نورثك الاو

 -ةفصافات+واجرخماقفت. نا سن اجتلاو ؟نياثام ار ئءاسوءاتلاىفءاتلاو_ءايلا ىفءايلاك
 ةفصوااجرذمايراقتينابراقنلاوءلاذلاىفءاثااو_ءاظاا ىف ءاثلاو  ءاثلاىف لادلاك

 نيسلا ىفلادلاو_ لادلا ىف لاذلاو فاكلا ىففاقلاك ةفصواجرخموا

 ريمضلا ءاتاما ءانونموااددشمواريمضءاتلوالانوك ةثالثاهياعقفتملاةءناومو

 («(رقس سم )و ( ا بر ) و>تفددشملااماو( عمستتنافا )و(ابارت تنك )وحنف
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 ل م دضف 8 6 ريو هنا 3 ْ 1

 ل ني ا

 اب + 2 7 .٠ 5 7

 دة ل يبيح ياا ننام ب ييع

 5 امير غسال راغدالا يفباب)#
 و وهات ذا ؟ءلا وألا انما نآ < تدب دق

 نالثملا ىذا امدح 1 6 ناب 2 ىلع مالكلايفوهو ١) ( 4 توص نم

 ”«ةيرعلا بتكفر ل اريغ ىلع فنضم اة بف نك رج ماغدال] في نعت 6

 فز ( نمفرحلا بني رقتنمدعبركذال الماش ىنعملا|ذهب ماغدالا نوحي ا ظ

 : ماغدالا فير عل قروبشملاو وربك الام اغدالاهاهسو كانه نوكي ماغداريغ نم هنمهُ ةئاثداو

 ةيرعلا رارسا باتك ىفىران الا نبادركذام نيب راقتملا ماغداو نيلثملا ماغداللمانشلا“

 اهني لصفت ناريغنمةلثم فر افرح ل ضتنا ليق _,اندالائالاةنافدلاق ظ
 ف قرح ماغد | نيمسقمىلام اغدالامسقمثءةدحاوةوبن امهنعناسللاو ريف فقووأة كرب

 ؤحن- تاقلا لعن هل راةهىفف رح ماغداو تدرتو كس ودرودشوح باقريغنمةلثمف ش

 ف ماجلالا مغدالاقي- لاخدالاهانعمفةغللا ف ماغدالااما و «كمنغخلسا اودةدنكف قحلا

 ةغلوهو فيفخت ااو نين رصبلاةعلوفودي 1 24 ةلاهلادفزو#و ؛ءهةيفهلخدا اذانسزفلامف

 ند *لملإ ءارعشلا صضعب لاق «نييفوكلا ش

 ماغذالا نسير ف م #4 انمار كب



 : , 5ع تس 0 .٠ َ ١  2ب 1> +
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 ع 3

 2 114 1 94 ١
 اوت دعل 2 هاا 4

 5 3 ب نمل 0 5 ملا 0 5

 قل ل د رمانلا كلذ ىلع راغأ 1 9 آ لا 0

 75 (ةير ا تام ( هتك كر 7 امن لج ىذا ماغدالا“ تا

 ] ا ةدئافال



 (ه9) :

 واولا تحّمصَق وزع تلف تْؤّرغ نم رطنس لم تين نا

 مالا تاقتْؤّزغنم شرج لثم تيذب ناف ؛ اهماغد١

 آبلبق ام حاتمتاو ابكررحتل -ًافلا يلطسولا اواولا تبلتف - ووو
 تئش ناو «ةَدئازب تسنل البق فلاألا نأل فرطلا :تحيسصأ

 دسشأ نايلتااف نايكلاو بف نطل ءاب ةرخآلا تبلَعَف دوز

 - ير وو زغ وحن يف ءايلاو 'واولا تحص اجت ابلبقام نوكسل ىلوال
 دق كن ”الابلبق ام احوتفم ةك نحس تناك ناو يطسولا ”واولا تدص
 يب ممجتال برملا نال ابلبق يتلا ليت ملو  ةرخآلا ماللا تلا

 ىوتلاو يَوبلا وحن واولا ةحص ىلا ىرن الا  نييلاوتُس نيل الع
 وحن - اًمْبعاَمجا َراج امهنيب لصمتاو ايخارت ناف  ماللا لالتعا
 ع 4-0 1 ا 2 2 2 03 م 0 ٍ

 اميمج ءايلاو واولا فذحتف كبؤ' شو ادبز قو كدبعي فكل
 وه ©

 #- و ©
 مَ هلمافدآلاو:؛ نايقلاسايقلاو - ”تنيشوو تيقَوَو تسند 2217 نورا ._ّ

 ءهدمح قح هلل دمحاو«قيفوتلاهتلاو ءلاخلا ا ضتقا ىتلا لججا تت هسأ

 نييختتملارابخالاهباحصأو ننرهاطلاهل او ينلا دم انديسىلعهلل



) 

 ١ ”بروض رئاوك لثمو يب رض لش رمحج لد يد لخ دج

 لصالا لبا 2 1 روهج لثمو - ٌبريِص فرص لثمو

 ” بواطملا لاثما َتْيَدا دق نوكس" ىتح  ةدئازلا د ازادو  لصألا'
 وحنو برضو ٍبرْيَضو بارضو برض ينعمام ليق ناف ؛ كنم

 ضوبمو سفنلاةوق كتاف اوي كضايت را هيف. ينملا ليق - كلذ
 جرخ نم تين , نا كلذكو برع تقطن ام هلاثمايف:ةنملا

 .جراخ لتاق مو يجر خر قداح ل ججخب تاقرفعج لثم»

 جرختسا ماسلا لثمو-

 000 ا ( ك5 نم لملا)
 تلف عيب هلْضاَو عاب ا هس نأ

 لوتلا نم تن ناو  مدقتام ىلع ابلبقأم هيي دم

 | 1 1 1 ال ولولا تسلسق ل للوق تلف رتب لئم

 و 0 و اتضصامبلبقام متع اواتتكس اذا َواولاو ايلا و

 - ىّوزغ ةتملف رمح لثم تَرَ نم تينب 0 توزو تديو-

 تئَورغ تراصف اب ةعباز اهعوقول واولا تن وو رغ هلصاو

 «ىرأ5 ىوزغ 'تراصف - ابلبقام حاتفناو ابكرحتل افلا ايلا تبلق 3



 ] 625 0 دممسل

 همك زتك هل اقر .تواطلا لاثلا | ةفيلص' نم وأ ل خعانشو

 ظ هلو تفك ةيتقوسب دفا ةنمومضتمو ل 4 ةكرحتا اإل شنو

 يذلا لاعلا'يف هب تلج هلأ ذك از هك ناك اف رو 'روثكمو ظ

 وأ الق َنِْخ وثم كلاتهر ضرع نافا هلا نشأ نحضر 6 هئيفبا .هغإ و 1

 لوران نزع ةتيقخ ازال ديلا ريت وأ اذ ظ
 اة معشبا نا ابقوذ وأ اهئموهام ةّدعلاْن 2 نا كلو -ةهق سايتقلا ئ

 ا 5 منو وهام ةدمعلا 210 لول

 ايا وانعابارو يل ىئالثلا نمينبت نأ كاف - ءانبال هده رك

 نلزل اا اضن ىباجلا | نمو - ايساحنو اع اضيأ يتابرلا نمو ْ

 ارك ذ امل - ايثالل ّ ابدا ن هالو - ايعابُر ] يد نه ينبت ناكلأ

 -. >1 هلثم ينبت الو هنم ىنب الف ةثالثلا قرا اماف ْ
 ساي را < لع ذب 0 0 ند 0 كلذ نم ب

5-5 

2-2-0-0 

 لثمو بير ص 0 ب رض معقل اثمو باتل

 رق املا 7 ر.ع
 انإ رض مرد ؟لبشمو اه سوط جال لش يططس

 وح
2 

 دوو سول لج هس لثمو - يرض سذدنخا لمسفا



 00د مفك
 5 كلوت 2 ا ولا يف لدبل اة قي ناموا
 ا زجارلا لكي 0

 م قالا "تلك د ْ 0 ا ع ع

 0 ٍتحصف : اظاؤر د ا جا اا ب

 مالا :كاؤلا تحارب ناف ا اداب 0 6 تا
 007 اك - ماو ماو و كلذو ل تل الكا فما نع

 ظ , : . همرلا وذ لاو ةنع .اهدنب

 اللا ل | اب د دج
 ءايلا ريل ىلأ نع ينارعالا ن ناهدشنأ اذكه

 . (دضديقضّرلاو ءانبلا نملضق اذهو)
 0 (ُبرَدَتلاَو ةضايرلا نيف ةرصلا)

 د هلبوأت اذ لئماذك نم كب ايدوسلا لهأ لوق ىف

 فود لوضأألا ةدكلا هده فورح وأ - فورملا هدمها 0

 اهلعز لا يه يتلا اير همام اور اف تناك نادت اوزلا
 لصفللا ماسخلاك 4 زعلاىذام: 58 دج ماو الوب كسلا بعص

 تملا : ىوامذ 7 مثاذاو ةمع ظع نوكسن اذا با>صلا ىمي

 00 0 انههربةفلاوهو-لئاغغمج ليعلاو



(50) 

 اهدير وهو ةرورض ءايلافذغ_ريواوملادارأ هنال واولا تحص اماف

 يدا اهمال
 ةتبلا تزمه لعاف فلا دعب تمقوف ّلعف نيع تلتعا ىتم

 وبف باهو راس وبف راسو  مئأق وهف ماق وحن كلذو  اهلالتعالا

 كلذو -اضيألعافلا مسا يف تمس ىضاملا ىف ناف ()_بئاه
 ريغ دباص وهفريمبلاديصو(0)لواح وهف لوَحَو ٌروات وهف روع وحن
 ْ ا ( دمع ) زومبم

 وجنكلذو  فلقلا نم اتنصحتو اتمتحااتمغدأ ىتمءايلاو واولا

 مجنلا وبأ لاق ليسَ لم كلوق
 . ليسلا عالتلا نيب كابن

 تالا

 (م) ليعلاي وأ اولز مهاذاو

 سايق نال _فيفتلا كح ىلعءايلإبئاهورث اسووئافوحب تكي نابجي )١(
 كلذ ىف ةزمحلالادب ااماو «ءاي تبتك كل ذلف_ءايلاو ةزم للا نيب لبمست نا كلذ ف ةزمهللا
 اهوحنو بئاهو رئاس ومن اق نمعايلاطقن عنتمأ منه ون هنا ىلعاوصنف ةضحمو 0

 رواحوبف روحو (خ)(0)
 ةساملاناويدىفمامنوب ااهركذ_ىلز لاريبكى ب الةديصق نمتسيب زجعوه (؟)

 هلبقو

 للهتملا ضراعلا قربك تقرب هبجو ةرسا ىلا ترظن اذاو



)01( 

 يف.الا مم الفهفل اخي نسحلا وبأو  باتكلا بحإد بهذم اذه
 نيلوّملا ىف حبص زحاح فرطلا ىخارت ناف « )١( ةصاخ اعيمج نوواولا

 "نيف . واللا 2 ةيئالعب 2
 : رخالا لوقاماف سيواوبو سيواوط وحن كلذو  اعيمج

 (+) . رواوعلاب نينيعلا لحكو

 امةسيكك ةقيسلاو «كلذكو هلوقبامبفطءفالسحلا عضوه قئايسوةقيسو لئابعو
 ةلعيف ىهو-شحولا ىمربف دئاصلا اهيفريتس.ة كي ردلاو_ب اودلا نم ودعلا هقاتسا

 كلامي ةيفلا حارث ضعب هب هوامك هليمفال
 امهفلاخو_ ليلحخلابهذم اضياوهو هبوبيس باتكسلا بحاصب ديري (1)

 زمهالو_-لئاواولواوخن_ةصاخ اعيمجني واولاىفالاز م الف شفخالا ن سحلاوبا
 - دوايصو ديصو دوايسو ديسوحت_ءايلاوواولا فالو _ف.ئاينو فين وحن_نيئايلاف

 عامملاو سار قلاب دي قمهناف_باتكلابحاص هيلا بهذام حيحصلاو
 ريسكتلا فلا ىعبتعقو اذا اضيا ةزمهفلالاوءايلاوواولاب اقت (هيبنت)

 6 دئالقو ةدالقو فئاحصوةف.#وزئاجعوزوجعوحن_ةدئازةدمدرفملاىفتناكو

 -شياعموةثيعم فالخم و «درفملا فةدب تسيلواولان الر واسقورو وحن فالخم
  ىعمجرثانمو بئاصمزمهذشو «ةملكلا نيعىااو_درفا ىفةدئازتسيلءاياان ال
 ةملكلا نيعاهناف_ةلصادحاولا ىفةدملانال_ةرانموةسصم

 ىر امهارأو ىماظعىنح - تيبلاردص (؟0)
 عمجري واوعلاو« لتاق ىرئاث ىنعمو «رهدلا فصي ىوبطلا ىنلانب لدنجوهو

 - واولا ت حصثيحدهاشلاهيفو  د.دشلا دمرلاو اولا ديدشتو نيعلا مضب راوع

 «؛ريواوعلابداراهنالةرورضلل ةفوذحم اءابلاوهو_ردقمزجاحب فرطلا نعتخارتاهمال
 ةراعتسالا ىلع نيعال الحك كلذ لعجو باتكلا دهاوش ىف لاق



 07 0 ا

 ل 5 2 لصاوأو لضن 35 ايوا انت نلاكرذم
 شه 520 ظ

 لوأ ف خيواؤلا خاوجال مارك ةزمه نو ذل تيلمف د ٌلْصاَوَو

 انا 0 نْنَع ئروالام امتيسلوع امك ءةنكلا

 الف ل تيا او فلا نم لدب يعانمناو د ةدم ةيناثلا' واولا أل كلذ

 راق هو. دادتعا 5 نك ئ لا
 د صضاغلا ل لوق كلذ ن رن“

 ٠ يئاوألا كنقَو دتل دعا ا تلاقو 0 اهّردسض أ

 تطسوت ل 6 .فاوعو ةيفاعكةيقاو م عج ََئى وول لف لاو

 اهوتخنو يوهو ىو ىلا تشنلا يف كلوق كلذو انمص اوازلا ظ

 يووهو وون ا

 اهدعبأم دو ةلعاف داو وا لق ناك 5

 10 تملا نم 23 مار عد فرظا .

 نم ىرخ الا تبرقو ناو !اولا 'كلء الا ع تلفمكك ا انف ُلواَوأ ابلصا

 ا و ا ةزمه تبل فرطلا

 هيلا 0 هسا مم 0

 9 ناك الو« قثايسو ةقيسولا يعول عون نامهتغلاو_كفتاودغي ونخدأ باو



 | مو

 ا ا عاضياو 4 تالا لا

 (ًودع 0 نا حرفا و وكم ل نركتلا ١ نزحاف'

 زهنيف نوراتل منا ل هلا برعلا ضمب نع هيويبس ىكجو
 3 همج هع هعجو قم "0 ىبأ نع متاح وبأ ىحو(«) « ةريثك

 6 و .ةو اذ ٌوخأو ع 2 2 او بأ ىبا رعالا نبا عتجو () ء َىِيَو
 0-0 ناكل حد ينانقلل دشناو

 تس نتاو و 5 ا مدا نأ “

 6 قارا و 6 قداخا دحلا ىلا

 0 يل ا هور يقم
 /خ ف ب ىلو ال تبلق ةمهلا لوا قى اتعتلا نواو لك

 ]باسل هب و وصلو كا ارطضاتلقلاب جو 0(

 ءاليلا نمنالوقي-ىلدف انكءا 5 باقتملوواولاهيف تحص_وجنلاهلوقىف دهاشلاو

 اك قيس لع مون نوكت ا نزح باحسلا عمم ومهما ىلعجو ىلق بارطضا
 ْ ود- ءىلعنوكت نا حرفاو
 نب صعب نعديوييساكح ىذلاو دم .اب لصالاة>سناذكه 3

 منا برالا

 ةيجاس رع ربت اهب ةريثكوحت ىف نورظنتل
 يبدلولا يتعد 0 نييدثلا ينياعج نوع ظل بق ا 0 :

 1 خيحصتلاب ومو تاهرسكو ءابلارتضَي هل ,ودباوءاهبا ةءمجو_لماخلا نمنيكرولا

 ١) يحسن فرعا ا اف(خ) و دجغاهب تع و ) كل 0

 (ىبالا)هلوقفف ْ 00



 (ه1١)

 الاطلال اجرلا و81519 ل 2م

 عددخ)
 كلذو -)١( فيفا , تلق واو همالو لوعف ىلع ناكعجج لك

 مى م1

 تبياقفووةحو 0 ووصعهلضا و(؟) « ينح ور .ىلدو يدع وت

 1 ة رعا لع كلذ ضع جرخ ارو («)  انرك ذ ال واولا

 الا لاق 6 لعم

 طايسو طوسو-ضايحو ضوحو-_بايثو بوثب هليثع نملعباو -ةلعمريغةنكاس
 وحن  اهدعبفلالا عوق وعملا فاحلالعال طرتش الةلءمةنك اسدرفملافتناكناف ٠
 م

 واولا لبقامرسكت ااملف «موقو مودو لوح لضاالاو -مقوةميقو مدوةعدو لي>وةليح

 ف مط دوق 8 .واهيلع :ريدكلا تطلسةف-تفهضع'اياهبلقب ةلعمدرفملا ف تناك و عمجلا ف

 ٠ جوح ةجاح عمج ىفو_هريثروث عمج :
 ىولدو ىوصعتراصف-افيف# ء'ايةملكلا مال ىهقتلاواولاتبلقف ىا )١(

 تمغداوءايواولات باةذنوكسلابامهادحاتةبسر ايلاوواولات عمتجاف-ىوقةحو

 راصف اهلاءابتاامضياء"افلااورسكو "ايلا ب سانتل ةرسن نيعلاة مضت ل دبا مث"ايلاىف
 بجاوال زئ'اجعابت الااذه و ىق>و ىلدو ىدعابب طظفالا

 اومس قحاوعسوت 3 تت ةرصاخلا وهو رازالا دش عضو موقح ا حابصملا ىف )0

 « سولفو سلفاو سلف لثمىق>وق حا عمجعلاو اوقحةروعلاىل دش, ىذلا رازال

 هلوقواريبك اوتءاوتعو .ىلاعتهلوقوحن_حيحصتلاب جوادرفملوءفناكناف (#)
 ووعووولعوو وع لصالاو_دازاذااوع لاملا اع لوقتو - ضراالا ىفاواءنوديري
 همن اثلافامهالوا ةتسغقؤاف 2 ..وأوي



)5٠( 

 ٌلصألاو  طايسو طْوسسو ضايحو ضوحو بايثو بوثوحن كلذو
 يف اهفعضو مهلا لقثل ءاب اولا تبلقف طاوسو ”ضاوح.و ٌباوُب

 -اهدعب ءايل ةبءاشملا فلألاو اهلبق ةرسكلا عوقوو  دحاولا

 )١( ء سجل طئارشلا هذهنم اذه لالعا يف دب الو  ماللا ةحصو

 كلذو - ممجلا يف تصح تيوتف دحاولا ف تكرحتاملل اهارئ الأ

 ءاذاش مجبا ىف تاعا اعرو  ماوقو ميوقو  لاوطو: ليوط وح

 . رعاشلا لاق

 اهبلقب ردصملا ف تلعأدملا فك ايلا ه بشي فرح لبقو_ةرسكلادعب ةحيحص ردصملا
 تيردصملاءافتنالكاوسؤراوسوحن فال -لالعالا ىف هلءف ىلعردضملل المحمي

 ادوع ضيرااداعوالو> لاحوحنو_ لعفلانيعة>صلراوج رواجواذاولذوالوحنو
 هللا لعج هلوقو اميقاني د ىلاعت هلوقوحن فلالا مدعاميف لالعالا لقو_فلالامدعل

 حيحصتلاذ شو «ءاسنلاةروس فرماعنباو عفان ةءآرق ىف سانللاميقمارحلا تيبلا ةبعكلا

 هدشناو جاجعلالاق «ترقت اذا اراونرونت ةيبظلا تران مهوقىف طو رشلا« |فيتساعم

 فنصملا

 - . اراونلا سن أتلاب نطلخم
 ريظن هلعمسإ ملو

 (؟)و درفملافةنك اس انيءواولانوكت نا )١( ىه سمحلا طئارشلا 0

 نا (ه)و فلااهدعب عقي نا ()و_ةرسك اهلبقنوكينا(م) و-عمج ف نوكت نا
 درفملا ف تناك اذاعمجلا ف فلا هدب ع نا طرتشياعأ) هن اريغ_عمجلا كلذمال حصن



1 ا 0 1 يا 0 امال او تناك ى
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- ٠ / 1 0 
0 0 
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 اهرخأت: 2 0 ا درت ةيعوا

 مرسكلا ذهب تمح يع واول تناك نأ.« ابق رقما خيتوو

 تااكزاف - لم ضررا كلذ ا

 : 1 اما 0 وم 06 !ىقدجو 0 او ةف 22

 ىف كلذ ءاجهناالا برك ذ امك اذبف وزي و>ن لفل ىفالا ؛ تأ معو اذهودهلوق
 نك مرجلاو برصنلافامزال كلذ نكي ملا .لوقز ناهلف- عفرلاةلاحب ىف نسبا ءامسالا

 : ةييض يمل عاجلا يهاعار 5 الا لبقاميف قلاةمضلان الوقت و ءا و رك ذأا اضقان

 0 زعل ةيضا هبال 0 ١ لص أىفذ وكت

 ةرمك ةعضلا تاديإف سافالا: موقج أ وولدا ق>او لدا لصان الاقي ن ْ ناوه 0 ا

 : اهفرطتلءايامويف وا اولا تباقف ف اقلاو ماللارسن ؟ب وةحاوول داآتراصف انرفككعاي وا ولالدبتلا

 : ع ةمضلا تفذدفءام | ىلءةحضلا ت 1ةدعسأف ىقدا اوىلداات راصف |لِبقآَم ناسك او

 ٠ فحا ول اانترامصف نيك |بلاءاقتلالاءارلاتفذح ف نب ونتلان وتو ءايلا نانك اس
 اهلبق ناكو هيف تلع |لءفردصا انمع تن اك اذاءاي واولا باقت كلذكو 00

 داوقناو م اوقو ماوص لمصالاو دأب :ءاودانق ةناو-مايقو ماي ده دفلااهدعبو_ةرس ِ

 ىفاه واه 2 و هلا اهءاق الاء فأ فت لعأ ام م ال 3 1 اولاع تلق اوعاو

 ( تب رمل ل 0102

: 2 



 (د»
 1 للا لس

 اتنولو ب ايط بولا ٠ كيدوطف دا محلل ' تياوش طوق

 ءابلاو ًواولا تعدتجا الفد ندا يش هيف لصالاوهأكل هدب

 ظ ١١ ]وألا قيجمعداو اه تبق نوكسلاب ىلوألا تقبسَو»

 : (لضف)
 كلذاعتا_ ةمض ابلق“ واو هرخ 1 ىف مسا برعلا مالك يف سل

 الىث كلذ نم مسالا ىف عفو يتمف (0) ءوعدبو وزي و لمفلا يف
 لذأ واد منج ق , رو ف كلدو ٠ واولاو  ةرسك ةمضلا ٠ تكد

 جهل عي
 مدت اماءريف لعفق وّدحاو وادا لصالاو  قح ًاومح ممج فو

 امهادحا تقبسوخ 0

 كامسلا [اناَقْيطعنْانِع-هّصنام ةرقيلا5 روس ىف هريسفت ىف نايحوب لآ دقو (؟)

 هتءارقانرك ذدقو_واولا نوكسوءار'ا مضوةددشل ءارلارسكبو رلانمانهأرقىودعلاوهو.

 اذهذ ثحتفلاونا لاقوءاهيلعمالكلا نمائيشو( ابرلا نولك اينبذلا )هل اوق ىف كلذك

 اولاعوقو رخآالاو..امزالءانب مضلاىلارم .كلانمجورملا امهدحما_نيسما ىف فرحلا

 ذامأو ..وعدب وورغب وحن _لعءفلاىفالا تاي ملء قداتعزيكال) +1ىفةمضلا دعب

 اقاذتي ًارلوقتف_عفرلا قزافاذا اهواوريغي نم مهنمزاء دجةذ اشف ىذلا ىنمعةين اطلا

 ,لوق د> ىلع -اهنم لدب فلالا تااواولا اه.ئجتناو فلالا مم خف هناةآرقلا هجوو«

 اقهناامز الءانب هلق: ىنعي ,و-حتفلاىفاءالك هاءةذاش ةءآ نر ىهو_.ةاكرلاو ةالصلا

 فقولا ىفو درلامهلوق ةنمو«ةمزال تسيل ءاحلاةرسكف كيحلاو<.اضراع كلذ نوكي.



: ):/( 

 «0)-. ناوبأ دل دلو ىذو بانل سل دولو٠ ّبرالا

 اللا نانتكاس+ تلاوات اب رتكل مالا نكسأف هاي اصارأ »1

 1ع راد (تاوذلاو 0 اسلا ءاقتلال لادلا_ تكرحف لادلا 0

 ساق الذاش اذهو ا

 (فيرصتلا 58 تنير نيناوقو دومع)

 تناك ايا ووكتلا 0 لاس م ءاملاو واولا تيا ىدم

 تيموديس موق كلذ نم - ءابلا يف الأ تمغد ) ان واولا 8
 ا 2

 - نوييهو دويجو توييمو دوس اهيف لصالاو  نيهو دْيَجَو

 ظ مل وقاضيأ هلثمو , ناوحلاو ةدوملاو توأأآو ددولا نب ليف
 0 نك 2 1 : ٠

 .ق لعفف زوحم زاح نم لمْ هيدال بويع هليحاو نوح ناكسال

 ا 0 ذام كلذ ميج
35 

 هدعبو_ةارسلادزا نملجراتدبلا 60

 نرامزا لج كيال 0 همجورح ىفءادوسةماشىذو

 نامثو تضم ميس فمر و * هبابشسمخو م عستف لمكيو ٠

 ر>و_رمقلا ثلاثلاب و-_مالسلا هيلعمدآ ىناثلاب و-مالسلا هيلع ىسعلوالا دارا

 دهاشلاو «دولو تبجعةباورلا ف باوصلاىمخالا لاقو_ةنجولا نم ادب امدجولا
 رهاظ وهاك هدلب هلوقىف ت



60) 
 0 ع

 ثمإ رتسيونومتسيودوزإو مو .اطاذ نيو رتسيو نيتيفؤ دن ربو

 ادبي 1و1 فوط هده نعاخ ىلا * رسكلا تاقتف

 : ابابق اه راسكناو انوا عاب وانا قلئاوت عودا
ٍ : 3 1 

 عضوم نم همالو هنيع تناك حام ريغ لتفف لك ”كلذ ” و

 ئ دبحو نضودمو د ع ناك نا ريغال دم هماف كا

 ا
 ا -لبحو ننضو هادمو 33 ا و دز

 ؟ميإ

 ظ قاتلا يف متداو امهنم لوالا 12( ةروملا هذه ىلع نيكرحتم

 ريبتلا هقحاب هنأ الا اضيأ ندأ فرحأ هذا رافال رات ناو

 ناطاو "دعتسا وحن كلذو - #5 نكي لع 5 وكشلاو ةكر رملاب

 اناا كرعتلا نم ”ةكرملا ,تلقتف- ننأطاو ددعتسا هلصأو
 ءراضللا ىلا 5 1 نحس اتف نيفرملا نم "لوالا مندا 4

 - - 0 ُث
 ال

 و نيو دسو دشي كلوق كلذو - امه ةكرملا تاق

 هن ”انيتس و ناضيو د دمرو ديل ا ”نئمطيو

 ” اضيأ كلذف - ىناثلا يف غدا مث لوالا لثملا نم ةكررحلا

 مانثلا لوق بيرغ وهو انها فلز و 5 أس كلب رحتو كر حتم



((089 

 جاجعلا لوق ليقثتلا هلأ نا ىكع:لدبو

0 
 تانلنامت ايفو ذيدفتلا اهلضاوةفيفشيفإ ا

 0 خر يدل
 ءايلاب يفأ لامي الو  ىلب>لثم ةلاميفأ فا فا افا فا فا :

 دمحانع هانيورامف نوي دادخب || <> و: ةفيفخن ف او ةماعلا لوقت

 لعف ا فوس نوديرب ليفإإ رس يح

 ( كطلا تحل

 تدطق يأت ططق( نمل هلبعاو طق اولاق

 )0 ١(نوكسلاو ةك رحلاب رييغتلا)

 عيدي و ماغي . كلف يحن يطا لق كو

 اا بي فوتو وعين و موقي هلصاوت باهتو فا

 كاد كش نك اسك رح كلاذف «ليفامىلأ ةحشلا رار

 حاتفناو لص الا فام كرحتلافلاس يب و ف وخم يف ءايلاوا ولات
0 

 ١ 0 00 0 مالا زوابيام كلذكو ؛ نا ام

 نوكسااب وأخ ('



000 

101 
1 
 5 ب (8 4

 ةذخ قمل ديورأ او هدتونلا تنحرف + ذانما تلق هترّسشك ناو

 ذدد لوق ىلع هلصاو اتلاف ,قلطنا اًديز نا كلا نونلا

 ث اظن اذحلو تانالف ىمهللماو لق اولز

 ع

 سعاشلا لاق بر نودي 27 لجد بر اولاق

 79 را لمار لضم بر 0

 . الا فذح)

 م دلو لور حارح هلصأو )١( لح اولق

 ظ زجاأرلا لاق حارحا هريسكت
 احارحأ ةءولمم ةبقاذ . احارمم الج دوقا ينا

 : مالا قانعز

 رعاشلا لق - خب خب هلصاو - خي اولق

 أ دولوملاو هدلاول 2 خداب سيق نيب ويشأالا نيب

 "اوااء احا تف ذحف حر فن: صاالاقاكهلصأو_ةأ ارااجرف رسكلاب ر ا )0(

 ءعتسأ لهعتسي .دق مةيلكلا نيعىف تمغداو ءاآراهنع ضوع متةماكلا مال

 ْ رعاشلال اق. .ضي وعتريغنممدو

 || ٠ هربخأو هدوبسأ * هر>ىمحي ءىمالك

| 



(0 
 )0 5 ةضع اولاقوءةبفاشااو هافشلاردصللا يف ٍق ا 2 كيفان لعفلا ف

 لاق نمو ؛هاضعلا لك ًااذاهضاع لمجكلوت ل ةَبضعنيرهذلادحا يفهلصا

 (0) ؟مزابللا مَن تاَوَضْعَو مزال مَرأَي قيرط ا
 هزل مقا دقو - دوف هلصاومف اولقو ب ةَرَضم رضع هاو اهلك

 يقود هموش اهريصقحنيفكلوهل (م) ةدوش اهاصاو ةانث كلذ ن

 متع دنز وأ ىكحو ب ةواش 1 ةيشاضيأ اولقو  هايش اهرب

 . اهتدطصا ىأ ليق (: )- ةاش تهو

 (نوبلا تدع

 ل مث الجر ذع تيءسز افذنم اهلصا ذم اولا

 -نوزعو ةزعلثم نوضعاهءمجو نات مبلاو بذك- !اةضعلا ىئاسكسلا لاق )0

 هتقرف ىأهتوضع نموهو-واولا هناصقن لبق( نيضعنآر ةلا اولم ج نير ذلا) ىاعت هنلا

 ءاهلا هناصقن ليقوءا ارءشوةناركوارحسواب ذكهولءدف- .هيف مولي وافأاوقرف نيكرشأ ان

 هضاعرحاسلل نولوةب..رححسلا شي رقةُعل ف نيضعلاوةضعلانال..ةهضع هلا

 اهناو .. ماللاةفو ذحاهن | ىلع ل دف_تاو ضع ىلع ةضع عمج ىدهاشلا ) 3 (

 اذهىف راسن ملوقي ؛كوش تاذى هم رسال رجش نمةضعلاو ءواولا تاوذ

 عمج مزاهللاو -ضعب مز أي ىن نعمز © هع م3 هريمسلا ى ذات هاضعلا نم هب ف>ام نيب قب

 كنحلا لصأىف ةةضمىه هو  ىازلاو ماللارسكبة

 -ءايظلاو زدملا و_ناضلا نمنوكي و- قنالاو ورك ذالمنلانمةدحالأا ةاشلا )

 1 ارااو-شحدولار محو _ماعنلاو-

 اهتدطصا ىأل يقهلوتأ شحولارقبوءابظلادحاوديزوباهاكحامفةاشلابدارألا (4



(5:) 

 ل ولقو ؛ ركاب نورك كارت واولا 3
200 

 ١- ةمثلاو )١ ١( ؛ ةلّقلاب تولق كلوقل واول نم ىهو»

 0 الا ىلع الج واولا نم اميج ففيسلا فرط ”ةّبظلاو - مهريغو.

 نسحلا وبا يصو كلدب.

 ( ءايلا فدح )

 يأ ادب نالف ىلا تيدي قلرملا دن ياض هدي تلاد قه

 0 هل ام اباصأو - "اجيد + نمو ءافورعم هيلا ا

 كلذ نمو« ةمطاق هلال 1 ددرب 0 هل 9 ل

 0 لاق « نايمد 200 0

 أ نايباسبأ بس 0 ا 00 نم مهو

 اير مسلم ©

 واولا تك نء ةلقأ أد ّ ءاملا ؛ 0

 (ءاملا فذح )
 1 هافشريسكتلا ف و_ةبيفش ريقحتلا يف مو ةلةهفشاهاصاو_ةفشاولاق

 اهنعض وعو_واولا ىهواهمالتفذح_ةعفاهبنزوماللا حتتف وفاقلامضيةلقلا )١(.

 رسكب تالقامعمجو_نايبصلاا مب بعلي ن ادوع ىداب زو ريفلاهرك ذام ىلع ىهو ءاتلا

 اهب ت ةمرةلقلا,تولقو ءرسكلاو مضلاب نولقو- فاقل"



 ظ ةكعمس
 :ول ال هيدا يت تاق ام كرد تبل .

 انفلت ليم جلا لع فاإلا فتوي ١

 (واولا فدح)
 دبا ام ل مسا يف امال اهوخذح دن

 رح رلا لق « هلصأ ىلع جرخ اعرو ودع

 . ويلا عم م 0 ٍ 1 دغداخأم ل 7 ١ هاو دا انهو ل إ

 ملام بابأ نم وب“ 3 كوخ اده ملوقل و د لاما مح ولاقو ٠ ٍإ 0

 ا

1 

 واولا ن + اهوخاو تأ واقو ٍءاهدحو وذ ريسغ واولا نماالا تأ

 ١
 ناونه كي هل 0 ل ماس ا او ناون:ا كلوقل

 ع

 دب زمن يأ للا ومسلان منإل-( مسا )واوىهودمالتفذ>امموىأ . )١(
 ف فلتخاو ؛ ىسدهريغصتو ءامسادعمج نال_واولا هنمبهاذلاو_عفاهنزوو -ةعفرو 1

 ءافلامضب ليقو_لامحاو لج نازو نيعلا نوكس وءافاارسكب لعف ليقف_هلصا ريدقت ١

 ةزمطا رسكب مساتاغل عبراهيفو«عمسلابالا كردي الامماذهو_لافقاو لفق نازو

 رك رطل دام ايما رو-لصو ف لاهفلاو_اهمضو نيسلارسكس مسو-اهمضو و

 -ةمالءلاوهر_مسولا نمل مس وهلضأناىلانويفوكلا بهذ دمام اال دج و

 كلذكن اكواهنال_فيعضاذهو اولاقءلعانزوذ_ةزمطااهنع ضوءوواولاتفذحف

 ةمسلانمناكواو_هتيمسا لوقت كنالو_ماس وأعسمجلا ىو مبسو هريغصت ىفلفأ

 هّقمسو تلقل



 ( فلالا ندخ :

 م مس بج داس كنما قس

نوددر. ب ”نامفأال هللاو أ قولو و
 1 اهوفذح اعرو « هللاو امأ 

 ديل لاق [ة.هن فقولا ىف

 ٠ ا ع

 ١ ()لسلا نبا طه روجر طهر  دهاش نيكل نم ليقو

9 

 هات ان دارأل ة تبرأ, ىلاعت 0 0 1 7

 ١  “4يحل مهم 0

 ءاربل مهليق نمان اف رد. دع 95 نثقيتع ىنبايانجما

 ءاجهنال_هيفدهاشالف ةياورلاهدهىلعو كت ء'أرن ممرح ند انافذي وار ىفو

 . ميتمعآربانن اذ تضقن نا لاقمث قيتعىنبايانج انيلع مألوق, « ءالعف هنزوف لالا ىلع
 . تآايلانم فذحامب اهيبشت_ةرورض ف قولا ىف ىلع ا فلا ف ذح هيف دهاشلا )0
 لقئتس ال فلالانال-ةرو ررضلا حبقأ نماذه و _زاغو ضاقوحن ةضوقتماءامسالاىف

 تفصو «ةعيب رنمةليبقزتكاو « فلالا نماهنالةحتفلا كلذكو_واولاو ءايلا لقثتس اك

 زكلنم ناديسىلعملا نب او موج مو ءرضم نم هلتيبقب عيب رلئابقدفرخاف اماقم



 (؟5) :
 يروىرتو ىر اولاَقق -تيأر عراضم نماضرأ اهرف ذو

 « ةرورنفلا دنع اهليضأ ىلع اهوجرخأ اعرو « ةتبلأ فيقختلا اهومزلاف

 ىقرابلا ةقار. لاق

 (١)تاه لاب لاع ا هايئاثل مام ىَيَع يرا

 ةيهاركك" ةيلامَف ةئاوس دانا ؤسديزوبأ حو

 ءايئعخا لم اءاخإ ىف نفل مالو و لا وفذح مث ةيهاف 1

 لاَمفءارفلاهنمهذخأو () ايف مال يهىتلا ةزمملا تفذحف ءاقدصأك
 يه ىلا هورك

 ةدحاولا « امنع بءشتت ةداجاريغران معلا قرطلا تاهرتا ىعمصالا لاق 6 1

 كيعيلا ىنمعرودوهاررو و دةيسرافلا ىف هلصأو لطايلا ىفريعتسا مث ”-برءمىسراف-ةهرت

 ديعيلا قي رطااهأنعم بك مع وهف قا رطلأىن :ءعدأر و

 لاقفءءايسغأ ب رغلار غصت فيك. لاقف_ىتزامل نسما أ لع :>ا ١)

 هن اف عما ةينبأنموهو هدحاوريغ ىلعرسكعم جوال كرش « ءايشأ

 فا الإبل قعي الامفوتءارعشلاريخصت ىف ن ورعب وشاولاقامك- هدحار ىلا ريغصتلا فدرب
 هلص أ نال_ءايشأف رص كرئاعا ليلا لاقو« تائييشلاةِ نأ بحي ناكف.ءءاتلاو

 لع عيج الداعم نالس داب وزر لع ةعستار ءّسلان اا مكهد>او ريغ ىلع عمج_ءالعف

 راصف_ءايشأاولاةفةماكلا لوأ ىلا لو الا اول ةنف_هرخآىف نتز ملا اولققتسامث  ءالمف

 .قالحل ل!لاقوءايشأ عر غصيهل يا رو

 توبشاغنال-اطوطامءتساةرثكسلا+ ةرصاو رت اع او-خا ارفأو خرف لثم- لاعفأ ءايشا

 ءالاعفب
 نيل و_ءانمهأ و نيه لثم ءاللعفا ىلع عوجتف عيش ل اثمع ىشع ىثث لأ ارفلا لاق و

 للوالاةزمهطاا وف ذ >فءارشأ اولاقو_نيلو نيهاولاف امكع ىم ليقف ففخ مث ءانيلاو



 (؟/0)
 : ةيوشا هفنح)

 ل0]] هوبنل ل وق دحأ. ىف هلصاو ها انلوق كلذ؛ جرم

 اًضوع ءاللاو فلالا تراصو لامعتسالا ةرثكل_ ةز.ملا تفَذُحَف

 كيت هزيل تفدحف -نماأ هلو ثنا انلوق كلذ جر ا

 ذخانلو# كلذ نمو ٍء سا "لا خم كام لكلت واذ ريغ ىلع

 "دلل كنف كازعألا لك 11د ييرظوس اود نسال نبا وع 1

 ءةنكاسلا ةزمحلا لاوزل ءادتبالا يف لصولا ةزده نعينغتتساف  افيفخت

 رعاشلا لوق < هبشو هلصأ لع كلذ ضع جرخ اعرو

 '000 2: يت ادرلا لصو> 0

 لاق ةز.حلا ن وفذانجيف نالف انآ نودنرب الخ ل نو وفو

 5 وأ

 0000 5 لمص مآ كر هربلا 9
 -اديز ت ىنأنمرمالا ف نواوةيب 0 |فنصلالاق ()
 تودن نمرمأ م دنافهلوقو ءىعو لكو ذخ نمتفذحاهك افيف>ت ةزمهلا نؤفذ حيف

 نيتامرمىلاسانلا ىدن الجر ناول ثيدسحلا فو« ىدانلا ىفمهتعمجاذا مهودن أموقلا
 قعع ىنرضو ىتراضلاقي أه رضي أهريصضب و «ىدانلاىلا ماعد ىأه وباجأق رع 1

 دحاو

 بدالاو. ىأرلاةدوجوركنلا.دملاهلصأو_رصدقلااهدلأ ) 9 (



/0) 

 ل تفدح دق هيلع ل الام وهونيفذملا ن 00

 هالناو هاطلاو هاقلاو ترولاو هاحلاو هايلاو واولاو ”فلالاو

 داطلاو هافلاو
 ىفاهن ال اولا هارحبفبخ» بخ لوقامك- اوسمت ًارلوقافدي وبيسبهدم

 وه كلذك ىلعوبألاقفءنيملاهبهذم

 اواوءانلابلق::الثل-5 4 ةمضلابلقو فذ اءاملاتاوذ قابس لع

 امينا نر دمو عويبه |: لصأو_نيردمو عييبمالاثمو واو !!تاوذب ءايلا تاوذ سبتلتف

 .تف ذ>ف_واولاوءايلانانك اس ىهتلافاملبقام ىلا نيعلا ةكرح تاقنف -نيدلاو عييبلا نم
 «هيوبيسلوق,لعاذهوءىواولاا ستايفاواو باني. الئل ءايلا لبقام ا مث-_لوعفمواو

 واولاباقتا ةرسك ةحضلات بلقمث_ءايلاوهو ةما كل! نيع فو ذ>لا : شفخالالافو

 تارا وو نارا واولانودءايلا ححصت معو نب و - ىواولاب سيتا الل

 .: سداىم نبس |.علا لاق « طويخجو ع ويم نولوةيف
 نويعم ديس كنا لاخاو * اذنك ويس كموقناكدق

 نئئاعان اف_نيعلانهتبص أذا ىنيعب لج رلا تنع نموه نعم لوق نأ سايفلا نكد
 نظأ ىنع سايقلا ىلع أهدت ةدسأونب و-ةزهءطارسح 5< لاخا وس !يقلا لع نيعموهو

 : :رخآ لاقو

 مود هلا هيلع ذاذرموي 5 هجيهو تاضيب ر ري لآ ى د

 نيتمجسم:نيلاذبذاذ را و وي و-ماءنلارك ذا عج 20 رك كلف ريمضلاو

 ا /  فيعضلا رطملا باحسك

 يا حور رووا حفر ويركب < ولا ىذحيحصت 0
 مسر و سايقلا لعاضيأ تعمس .ودو وقمسرؤو قوحسمل بقو لولبمىأ !فو وده

 في.رحت خسنلا ضعب امك نونب فويدم



 فشلنا

 واولا تفذخف )١( ففاخو عيبو قعدنا وك 0 م 5

 2 ضاق اذهكلذ نمو ؛ اهدعَبام نوكسو اهنوكسل 0 'ءابلاو

 ىضفتسمو يضاق لص الاو  عاس ىلا ترظنو - ضقتسم اذهو

 - 11 يف اهيعم كلا وأ ةمضلل الاتكساء ايلا ننكتساف برعاشو

 3 ايلاءاعتاال ء ايلا تف زخم د انك ان اهدع :نؤنتلا ناكو

 « هرئاظن كلذكو
 يع
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 4 1 4 نر اذهو لومم 2 لوقاذه كلذ نم

 نواولا ىدحا تفذحو ةمضلا لقتل اولا 0 0

 (؟)  نيبهذملا يف فالملا ىلع نينك اسلا ءامتلال

 - معاؤب هرضاو رصنان زوب -فوخأو عيب ًاوموقأاميفلوالالصالا ( ) ١

 -اهنعءانغتسالل لضولاةزمهتفذ_>ف-ابابقزك !سااىلا ءايلاوواول اةكرح تاقنف

 -ن الا امليقام حتما اولصالا ىفريخالا نمواولا تكرحت م _فوخ وعيد و موق تراصف

 فنصملاهرك ذالةثالثلا نم فلالاوءايلاو واولا تفذح مث فاخراصفافلا تيلقف

 ةدئازاهال_لوعفااواودوقمو لوقمىف فوذحل ا نأىلاهيوريسب هذ (؟)

 اريثك نيعلانال_ةملاكلا نيع فوذحملا نأىلا شفخالا ب هذو«فرطلانم ةبيرقو
 -نازملا ىف فالحلار :ًاربرظي و «ىلوأاهفذحف - عضوملااذ_هريغف فذحلااهل ضرعيام

 وسم ود: ىاضيأ رهظي ولوفم شفخالا لوق ىلعو_لعن»هي وبيسلوقىلعهنزوف
 ىبأل وق ىلعاماتلقفعوسم فيقذت نعىلعوب أىنلاسحستقلاوب [فيضلا لاق اه

 لعامأو «لوعفم واو هدنع اهنال ورقمءورقمىف لوقتامك-اوسم تيار لوقافن حلا



 ةراتلا ظ

 واولأ تف ذو اهدهام ىلا تاَقتف  واولا ىلع ةركللا تاتا

 6 1 وَدَع 1 ينعا-اضبأ ردصلا اذهل تف ىف تف ذي لقال كار

 تاقف عراشللا ىف هن'زةه ثق نحت لتفأ لع ضاق كاك اذآو

 6 ا ا

 ضع جرخ اعرو )١( نيتزللأ عاتجال ةيناثلا ةزمملا تفذحف

 زحارلا لاق ؛هلص ا ىلع فوذُ ريغ اديك كلذ

 0 3 هلاف

 : كلذّناف نينك اسلاء اقتل الوأ مزجا وأ ف قوال فذُحام امأو

 داضتو لاو بزلأ ىرظو نكاسلابلاز ىسمس ال 0

 كاوق وحن ات رلاور, قلي ودرج لف ا ا

 نيك اسبلا اكد تدل هتجاح يف مس ناو  هعمضماوزغا ومزا

 رعاشلال اق تادل لوقتفءاتلا اوفلالاب

 مارحلا نانسأ ى دل خرش و * تارزؤم نهنادل نيأر
 هناف ةئيطاامممبدو صقملاةفقولاوةدعولا وحن ةئيهلان ايبا نوك:ال نا|ههين ا"

 1 راكبا مالكا ضيفا امهنمفذحيال

 افلا مساو دمرت[ لكتو مك وحن_هناوخأةزمهلا ىذعراضملا لعلمحو )١(

 اهحتفب مركموحن لوعفملا مس اوارلارسكب مركم وحن



 (9؛غ)
 9 و هسا خلا  بسع -. 5 5 مخ 2 3 5-52 5 ا 6 1

 دع وب هلداو درو نري ودع لوقتم - دروورروو دعو كلوق
 ا ا : 0 2

 أمححتفت انا اماكلذ دك ود اند ؟ داو اولا فدخل -دروب ودزوبو

 يا ا ل 0 . ا ا ا

 54 دل و ماودي !ىلاغت نا لوقهطمذت ودعوب ول رو لق ع هاهو

 كلذكو 6 امهدع ةخآ هلا عوقوا ايان قاب اضنأ كلذ“ نمو

2 

 ةازوو ةدغو ل املا و0) ةنزوةدع اولا هف_ردصلا ٠ ةدوارلا اركدخ

 تناك نافةروكم لفل نيعنوكن ناايناثءةّنل لومفح الا. .ئادبر ذي و عدب مهلوق

 هلوقهنمو ةءرباعةغا ىهو ميجا مكب دج د جو

 الللغندحيال ىداوصلا عدت *« ةبرشب داؤقلا حقن دق تئشول

 ذا_نيعاارسك !مبفلصالا نال  ردقملارسكللف بم و عضي ون عقب نمواولا فذحاماو
 - افيفخحت قل! فر> لجالحتفف  رسكلاب ل ءفياهعراضد سايةف- حتفاا ل ءفاميضام

 شايقو ركلاب ع سو ه.يضام ناك ناودهنال_-ك نك عسر و-_اردقم هيفرسك_!|ناكف

 رسكلاب لعفب 0و لدا لدراواعت متفذح اهناالا حتفلاهعر اضم

 وعفا ةرهاظ ةرسكو ة ةدوتفم ءاي نيب هلوقب لوم" لاىقراشاا ذهىلاو ءقع قءووحن -

 : عسر وعقيك ةردقموأ

 دعو نمنيطق لاثهىف لوقتفوا ولا فذحب مساىفذ اكولف_لعفىف كلذ نوكي نا اهثلاث

 لالعالا نمءامسالاب ىلوا حيحصتلان ال ب ليعوف

 سيئب و نهدي رس و سمي و نم. ىف كلوقك لاح لك ىلعتتتبن لعفلا افءايلا تناكناف

 رسب و
 52 نوكتناامهدحأ نيطرشب طورشمةنز وةدعودن ففذخحلا 6 (

 ىنعع ةدل تافصلا نمو _ةش>وملا ضرالاةش>و ةضفالةقر ء ءامسالا# خندهذشو_ةدعك

 عمجتيف ىثالا ىلعو_نودل لوقتف_نونلاو واولاعمجيفرك ذلا ىلع عقي و- برت



 ك0
 ١( جميلا ولامع... جنرذملا قاف ةاديفلاو ,

 :ىرصلاو و هلاو يتلو يش - عبو ف 005 ضع را 2
 . "لاقو

 1 احسماو تيحسمااام !ذا 7

 هيلع 0000 ىتمأو تسي د1

 (فدحلار

 0 3 5 نر
 سعم وهف لَ نعامهد> ا تان 2 تبارغلا مالك يف قدا

 هسانق عون الفي ”ريغال فافختسا: نع نب الاوت هيفا تدع وام

 ١ كاب ع 4 ا م ا
 هعراضمو لعف لع هضام ناكو لعفلا ءاف واولا م 4 الا

 3 .٠ حب 0 8 ُ ا 2 3

 كلذو(*) ةرسكو ءاب نيب اهعوقول ةفودحم واو م يتلا هوااعق لب أعمب.

 ظفلب ىرهوجلا هاورو ةرسكلاىهو_قرفو قر فك ةقلف عمج ءافلا ييقلفلا () ١
 نوكسو فاكلا مضب ةلتك عمجإ دلاحدقو فاكساا ضب لتك ظفلب ىنوهشالاورسك

 هلصاورمتلانم برضءارلا نوكسو ةدحوملا حتتفب جنربلاو ٠ «ةءمتجلاةعطقلا ىهو_ةيقوفاا

 ىصيضلاهلصاو رقبلان رقنيتامملا نيدا صلا ريكي جيصيصلاو ؛ دولا دولاو « ىنربلا

 هتوقل ىدذلا ربل ارمثلا ل كو ىشعلابمحللا نا امءطي ناع رك اممناهيلاخرعاشلا فصب

 رهاظ تدبلا ىف دهاشلاو ةادغلا .رقبلانرقودول اب علقي ش

 ءايلا ةزكذاا اوا-طورشب طورشمبابلا اذ-هىواولاف ن_>ناهلضاح )0 ٌ

 كلذ نمذشو_لوعفمالاينيمدعو نمالو_دعوا عراضم دعوب «نمفذحتالف-ةح وتفم

 ىف للا بقيصملا بيوم ل
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 ]لج الانورقتيصلا سع نم - : لوشلا نس انْذأ يف نأك
 ارواج

 جب كيتاب جحاش لاز الف ظ ستجح تليق لنك نابراي

 "0 ةزينيزت نط
 رخل لاقو 4 ينرفوو ىلو يتجح دير

 جشملاب محلا ناممطلا « جلعوبأو فيوع يلاخ

 -اةللاومن ذب لوشتىتلاةقانل | ىه و_لئاش عمجواولاديدشتو ةمجعملا مذ لوشلا ()

 ميل فجيفاهراعباو الاون !نملل.الا بانذا ىف قلعتءام سبعلاو ءالضا اه نبل الو:

 )رقت نذل ق سوا ص دقوت سعت ا تراص ألي الاتسبعالاقي

 مةزمبلاحتفي و_ةددشملاءايلاحتف عماه مك وةزمبلامضب وهو لالا لجالاو

 :هبشدقو_عايلانم هيفميجلات ادباثيح دهاشلا هيفو_لعولاةددشملا ةيحتتلا رسك

 هتوقوه سب. ىف لءولا نورقب فيصلاىف,سبعلا نم لب الا بان ذا,قلعي

 .هتفص هذه جحاشى بى ايلازيالف ىقجح تلبقتنك نا برايدي ر )0

 ضيرالا رمقالاو ء.توص ىأل بلا جحش نم مجف ة|مهمف ةمجعع جحاشلاو

 نذالاةمحش ىلارعشلا ىهو_ىنرفو ىأ جترفوو «كرحيبىزنيو«قاهنلاتاهنلاو

 فئصملا هنحرصاك - جترفوو جبوجتجحهلوقىفءايلا نمميجلالادباديف دهاشلاو

 ْ ىو رفوو يتجبح لصاالاو هلوقب



 شرا
 نمو برطضا برضلا نمو حلطعا حلصلا نم لمَتفا يف كلذو
 حلطْضَيو برططا وحن فصل ك كلذكو ملظا ملُظلا نمو  هَّرطادْطل

 ارك ذ ام لمفَف  ملتظ اذاو ا برتضاو حلتصا ل

 ( لادلا لادبا) ظ

 كلذو_الاد هوان تبلق ايازوأ الاذوأ الاد لمتفا ءاق تناك اذا

 رجم زاو ركن داو ارد لص الاوسرجم زاؤرت 0١0١

 اولقو ء يراك ”ةلاد ءانلا اوءانفترحزو تدرج 02 اذ

 راجف ءاتلا اوكا بلو ةلضاو 6 اولاقو )١« « طود لو

 ذو اوااقف اهولدبأ ماد

 (مجلا لادما)

 لجأ ليلا فياوق د راعم ريغ الدب ءايلا نم ملا لد

 مجنلا وبأ لا

 0 ولصالاو اولا ناك ءاتلا اوادب اف_لعوف اون ناىلاليخلا بهذ 00
 .لعوفو -امسا العفت مالكا ىفدجتداكنالكن ال_لغءقت نما ىلوااللعوف!مامجب ولآ

 هيفجاتىذلا ناكملاوهو_-عوتدي ريو دلوقي نم مهنمو-ه,وبيس باتكى و ءريثك
 « شحولاس انك يودلا سوماقلافو-

 هيلع ساقي الف ىعامسهدعبامو اذه ىفءاتلا نملادلا لادن !(هيبنن
52 



 2 ةركلا

 ا - ةنه ريقحت ةباينه يف اهنمو - ىذ ينمع هذ يف ءايلا ن عال
 2 يلا عا 7

 تاّودهنم ال ةونه لولا لصالاو 1 تراك

 رعاشلا لاق

 عيانتمامأش تاونه ىلع « ىنلمو نافجدق راذن نبا ىرا
 ليفت ها ىو فل الا وحلت

 (0) هه نمو انعاه ن٠. ٠ هنكما نم تدرَو دق
1 56 75 

 0007 ]الط وأ اطوا اداض وأ اداص لمتفا ءاف تناك اذا

 .الو_ةنهقنالاو_سنج مسالك نعةيانكنونلافيفخنهملا حابصملاف )١(
 ةءطل ةعاش ىاةهنه ثكملاقي هنمو_ةهنه ىلعرغصيف' اه ىهةغل ىنف «ةفوذحم

 ءمجو هلدج القا ازبخ زمطلاو -ةينهىلع ثنؤااقرعصيفوا اوىهةذ-غلف و

 هو ىمسةبو-ىنه رك ذأ ىقو- تادءلئمابظفل ىلع تانهت ءمجاعرو_تاونه

 :ه ىلءعرعصيف ىلوقثتلا, نه لصالاو نون فوذخلا ليقو «هنعهللا ىذرر لوم ىنه

 هدأ

 .هادحا تقبسوءايلاوواولا تءمتجاف فنصملالاقاكةوينه ةينهلصأ (0)

 ةيناثا| ىف ىلوالا “ايلا تمغدامث ءاي واولاتلبقف  نوكسلاب
 3 نازوجيدةهلوقو-لإ الاى لا عجرب تدروريوضو- . هقاهؤرامنا..هماع )0

 ف مسان رينز زوو اهىراظتناامفوا عنصااف ىأ_-اضي افلالا نهءاملا لادبا نم

 هلت "لف اهورأ+ ا كاب كور تدرودقلبالاناىأ_فنكا ىنمع

 ىنع ففك او



 (؟ة) ظ
 لودلعب كياع تقاض هدراوم * كونا ئذلا نيمو كايف

 واولا نئاشر دن كفاكم ناذو د رتأعف 00 نهن واوق /

 سيملاع ي صال وق ىف

 .[) رشاش 1 كر 0 انها املوق ينار دقو
2 

 _واولا نم ءاجلا تادبأف و الصأو - كونه نم 0 ىو

 ءاملا لدبتو يل نسحلاوأو دز وأ هار امال حيحصلا 7 6

 ىو سالا تةق>ف نيم متماذك ىنعتتدباارك ذدنع هحات ىف ىرهوجلا لاق 00

 ْ ةماك ىلع مالكلا فهحا-ص ْق ىرهوجلا لاق )0 كح و لدب كلي وةخسن

 لوقتنا كلو_نامون ايو لفاي مطوقدب صيخ اك ءادنلاا]صتخت ةظفالاهذه  هانهأب

 ةركنم نمفءاهلاةكرحو  اولبقاهانونهاي والقأهين انهي و  ةمومضءءامبلبقا هانهأي

 ْ امش هنا ىرتالا فقوللةفوكلا لهادنءءاطاهذهو ء«شفخالاهاوراذكسه نكلو

 تتاونهو كونهقواولا نهلدب ىهةرصبلا لهالاقو « اهمضف بارعالا فرحت

 اوليقاىنهايو_البقاىنهاي و-لبقا ىنهايةفاضالا ىف لوقت و _اهمضت نا زاج كلف

 ىويشالا لقنوه ١ _تنبوتخالوقت ا نونلانيكستب لبفا تنهايةأرمللو

 ىنعاهلاناليقولو هلوق ىج نب حتفلا باف نصملا اذهب حاص نع ةيفاالا ح رشف

 ىلا ءالا ذاليوقالوةناكل فلالا دعب ةءقاولاو اولا نمةباقنملافلالا نملدب (مانهايإ)
 امالةزمملا فالإهدا منا رهاظلا ب صلا لاق. ها قاولاىلا ايتميوقا فاالا
 ءاطغوءاسك بابىف واولانمقلديملا

-_ 
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 )8 ندو تسيل نم هن ال تيك و ترذو ناتنث ىف ءايلا نماضنا

 او نوكي ناو-الكم ال نم لدب انلك يف ءاتلاو 200 ؛ ”ةّيكو ”ةيذ

 «د ىواك من تناك اذا ةظفلو 2 3 1 نأ 3 لثمأ

 (ءاملالادب !)

 ناوثلات رت أيفو- 3 0 5 ةزمهلا نم تادبا دق

 ,ءاشلا لاق كاكه كايا ىفو انتح رط زرلالا تم اق د(6) نه

 )١( ديدشتو امهلوأحتفب ةيكوةيذ 000

 هادحاتةيسو_هاولاو ءايلاامهيف تمتجاف_ىويكو ىويذتلقلا مل! تبسنول كنا
 محنو ديس ىفاك_ةبلقنملا ءايلاىفىلو'الاءايلاتمغدا مثعاي واولا تبلقف_نوكسلاب

 - نعةبلقنملاءاِلانماول دباو_ثدناتا'ءاتاوفذ_حتيكوتيذامهنماونباملف الواو 
 ممهنال_ءابلا نمل دب تيكو تي ذ ىفءاتلان | ىلا هريغ ب هذو « فنصملا هيلا بهذام ىلع

 ,ع ةياك تنذوتيك حابصملا ف لاق_ءايلا فيفحتو امهاوأ حتفبة يك وةيذكلوق
 منك اسلاءاقتل ال تحتفو ءانءاهلا نملدب اهنكل ةيذو ةيكل صال واولاق_ثيدحلا
 حجرالاوهو_فيكو تيل لثمنالجتر مانا ليقوها_فيفختلل اباطو

 |عفلا مالنم لدبءاتلاو ثدن انللاتاك فلا لوقي هناق هب ويمس بهذم|د..ه )0

 ةاتلك ىف فلالاو_ثنناتلا ملععاتلا ف نالءانتادب | اعاو-اولكلصالاو_واو ىفو

 ثناتللدك اتءاتواواا لادبا قراصف_ثنناتلا ملع نعجرختف_ريمضلا عمءاي ريصت
 رانك ولو لتعفهدنغاهريدقتو -لعفلاءالفلالاوةةحامءاتلا ى ري وبالاقو
 هرج امهنأ ىلع لدءاتلاوطقسا او ىولك اولاقاملف  ىوتلك املاةبسنلا ىف اول اقل ع راك

 رينوارين بوثلاترن (م) ىوخا تاقاوملا تبسن اذاقلا_تخاىفىلاءانلا رح
 ونلا|ماع جسنيتعمتجا اذاطويخلاو بصقلارسكلابوهو-ارين هل تاعجاترنأو



(/1») 

 ءابوأ اواو 'لمتفا ءاق تناك مو, هلطوأ يأ'هجتا ارللو ١ ظفار

 تضللاو تدبتاو تناثلا :كلوق كلو تقلا رك 105 ا
 ةفراع لا

 (.)رتألا اهات نأ اع قراضتا ايكوم نيل قارن ١

 ءاتلا ب أوككو 6 0 مسالا 1ل لم قلوب وح هلا لاقو

0 

 ردصم مسا اوهو_ءاةتالاءايلادب دشنت وةانثملاءاتلا حتفب ةيقتلاو «ليلقه:ك-!-هاجو لاق

 لدباهنكل تيقونم_-ىوقووةيقو لصالاو -اههيؤواو نهةلدبمءاتلاو_ىوقتلا

 ةبطر ريدقتىف ىهو -ىقتابعمجو - هلةمةاقتلاو-ةماكلا فيراصت ىءانلات مآ
 ةاقتمهم اوقتت :ناالاىلاعت لاق بطر

 -جولولا نه نجلتوهلصاو- نجاتي هلوقىفواولا نمع" اتلالادباهيفدهاشلا ()

 «جولولا عضوم وم عمج حلاوملاو «ءاتلاف تمغداو#" اتواولا تادباف لوخدلاوه

 عسدجرإ امنعريم ضو «اةيف نيئات |! ىد_>١تفددفارج+جوتتهلصا و-ابا>دت اهجلوتإ

 ةبرقك ةربأعمجرب الاو «نعوهو ضفملا فرح هنمطقس_هنملدبامجلو: نا و-ملاوم

 برق
 نمء'اتلالادب اللاثماذهوء اتلا ىف تمغداوءانء ايلا تادباف_رستيم ريال

 لديتاوو «واولا نمء"اتلا لا دال تجلتاو تدءناو تنزتا ىو ةنالثلاةلثمالاو أب

 دعتيك_هفرراصترئاسؤلددءاي وأ اواو هر اف :اك اذا لعتفا ىفئكايلاوواولا نم

 نولدبب نس زاجل! ضعءبو«راسنت الاو داعتالاو_رستمو دعتمو بسن اودءتاو_رسقي

 داعتياو .رستو مو دءنومو ب ستاي ودعناب نول اوق.ة-اهليقامةك رح سنج نمءايلاو وأ

 ةغللا رثك أى ءان تابقءاي وأاواو لعتفاء اف تناك ىتمو فنصا لاق كلذلوراستي



 ظ (55)

 ادولعسف واولا نم لدب نونلا تلق تئش ناو « فارع 7

 ظ : 0 رمد

 ظ ؛ 6 ىلا لادا)

 يف كلذو ءابلا لبق تمقو اذا ا نونلا نم ملا لدبت

 م ءاسشت أ رمأكلذكو ظ ميلاب ريشو ريمأمب ظذللا - رنقوربنع نعى كلوق

 "نشلاو ري انقو رانع لوقت امم باتل نونلا هذه تكرحت ناف

 بنو زوف نزوب هوف هلصاو مفيف واولا نم مل لبو ؛ بتعلاو

 تادرترسك وأترقحناف « امم واولاتلدءاو ءاملاتفذخ روأو

 ٌْ ءاتخالو 27 اصلا

 ْ ( ءاتلا لادما )

 2 ”0 1و  تاوه كلرمل ته قاواولا تالا لد

 ثارتو 1 ف ةأكس قَد ةونبلاو هرج الاوتار ١ كلل

 جواو تتردد ا لاجل و ل ل ا

 0 ل اكةامو اصعلاةزمبك ةءاكتلا )١(
 ةءات هواو تلدب اف نالكوهلصأو_لكوتلا فاكلا نوكسوءاتلا مضب نالكتلاو هواو نم

 امبارغ نازو ءىثلاهاجتوءواولا نملدب ةزمهلاو ءاتلاو-ث رالامضلاب ثيارلاو

 .لصالا لامعتساز اروعيو-ب وجوال اراوجوه وءات وا اولا تلبقف- هاح وهلصاو_هبجاوي
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 (؟)

 .كلذ هابشاو  نيتز#ماتبلمناف اذرووانك اهلسض ار 1

 -لهأ هلصاو - لاأ اولاق_ ءاحلانماضيأةزممحلا تلدداو )١( ؛ ريثك

 لوتتو  ةلآآ اوتاتفانلا هولي أ مث لأأتراصف ةزمه ءاملا تادبأف

 سنو. لوق ىف ُلْيَوأَو - ةعاملا بهذمىلع ”ليهالا اريح ىف ظ

 (نونلا لادنا )

 و2 قانترم ءاتنص' ىف 1ولق-د كيناتلا كلا نم
 نيترو وه هدسروم مم ءمءءعبم ب ءوععمملل

 بؤالا ل مءتسا[؟  زاغلا قب رط ىلع جسيشلا ف بيشالا عانقلا لهعتساو« ارنعأ ر ش

 .ىلا قمملاو؛ لك ةرايكملا نهىقؤتلاو لاّشالا عماج بر _هدلاباصمىلءربصلاىف ٠

 راصف ىسأر رعشض يبا تحربصلاعاون ا رهدلا بئاصم نم ةب .يصملكلتلمعتسا
 .ضيبالا عان انةلادبش ]

 ىظووزغو-ف رطتلامدعل لواق وعيب وحن فالخب_ء'اضقو ءايظوء"انبك 0

 100 وءاممفةلصا|منال_فاالاةداي زمدعل ىآو واد و وكو_فاالامدعأ 7

 ةضراعريغ ثمن :امااءادهتناكناف_ةءانب وعانب وحن -ةض راعلا ثمان أناءاهعمبحصتسم

١ 

 ىأ_”اتلاىلعتينب ةءاكلانال_.ةوادعو ةواداوةياقسو ةيادهون_لادبالا عشتما |

 لوالاف_ةمزاللاعملدباوةضراغلا عمحصاعرو ل يهستلا ىف لاق رك ذمىلع نا

 ىنبام هبشا اريغت ال ل اثمالاو الثمن اك امهنال_(ةءاقسا,ماف شاق رقسا) ىلثملا ف مهوقك 2ك

 مهلوقك ىناثلاو«لثملا ريغىفهلا>ك زمهلاب ةءاقسامافلوقي نم مهنمو_ثين اتلاءاه

 1 و ةغللارثك أ ىف سايقلا ىلع ءاجدق :و-ةهسجلا ةبالصلاو- ها هي

 ناف_نيئاد ر ونبي ”اسكوحن_لادب الااذه باحصتسا ىف ثين اتلاءعاه مك> ةينثتلا ىلداي

 .لاةعلااف رادامو نيا اقع مهل وةك« كلذو فلاذيالا عتساةينهلا لغتيلكتلا تل
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 (؟1:)

 ” (طففختلا دنع ابلبقام مضناو تنكس اذا ةزمخللا نم لدبتو ؛ نقنيمو

 - نموم نم وم فيفخت ىفو-(١)ة وج ةن وج فيت ىف كلوقكلذو_لدبلاو

 (ةزمحلا لادا) ظ
 ب رطل 3 ع ع : و

 1 ءاردكو ءارمح وحنيف ثنانلل فااللا ن< ةدمجلا تادءا دق

 قلاك ثينأتلا فلا نملدد هوحنو كلذ يفةزمهلاف_ ءارشعو ءاقدصأو
 0 ا 1 د :
 امص ا اذا واولا نم ضنا ةزمهلا تلدب و : ىركسو ليح يف

 عيا امو 2 دعا دعوي وهوجأ ةرخ ول كلوقوحن ك0

 7 7 1 1 ّ و 5

 زجارلا لاق -(2) قؤس قوس ىفو

 000 (0ؤنأ تسيل دقرمد وكلا -(+ 5 تسل دقرهد
 وحنكلذو  ةدئازفلادعب نيفرطاتمقو اذا اضنا ءايلاو واولا نملدبتو

 درصك ن ٌؤوجهعمجو راطعلا بيطا فرظداج»ب ىشغمطفس ضلابةنؤجلا )١(

 ناقيس ىلع اضيا عمجي و_ةبكرلاوبعكلا نيباموهو قاسعمج قؤسلا (؟0)
 بؤثاىفلاة.اذك هو_ةءضاالمت>:لواولا تزمهه_-قؤساو

 قواولانم5 :زمبلالادباهيفدهاشلاو_..ابيشااءانقسأرلا 053 !قدهماع 009

 1 عانقلاو_!ملامتحا ىلءاهنمىو_قاةزمهلاو_لقئتستواولا ىلع ةمضلان ال_!ؤثاهلوق

 امش بيش باش نم فصو بيشاو «ةعنقم لاو عنقملا نمعسوأوهوةأرم اه عنقتت ام

 ووف برضو _دعاقومف دعقو<نلعاف مزالا |لعف فصو ىف سايقلا نال -سايقريغىلع
 باشناوءابيشةأ سما لاقي الو بيش بيشاعمجو_بهاذوهفبهذو -براض



 مول

 هريغصل في كيلر رق هعمج ىف كلوقل طارق هلصاو ب طاريق ىف 1 ْإ

 هويسكنو مري ف كلوت راجح ف قولا نمل" ٠
 جاّبد هلصا جابيد يف ءابلا نم كلذكو ا هلصاون سني 5و يان

 هتاقل هيلع سايل هوحنو اذهو_ )١( جيبابد لاق نميف

 ) 1 0 لادبا)

 ءايلانمو -براوضؤ بيوض وحنف فلأألا نمواولا لد
 3 نتوحو رسوم وحن كلذو ب ةمغدم ريغ اهايقام مفناو تنكساذا

 يم علا قلت خدل و رسبلا نم أمم هل سل ا

 «ةيضق م الة يناثلا او_ةلمءفءاب ىل والا_نب 18 .. ىاضقلصالا و_اناضقوتسضقو ىاثأآو 1

 هءانالا تنليق 7 :«ةحتفةزمملاةرمك تابق م 6فث ”احص ىفاك ةزمهىلو الا تادبا مث ظ

 لامعاة عب رادعب ايارضق راصف «ءأي ةزمطا تابق

 دملاوهووطملا نموأر هظلاوهواطملا نماهن الوباطملصالاو -اياطموةيطم و4 ثلاثلاو '
 تناق ميةرسح لادم بفراةما تاو هني تاجا ممتوطملاقي ش

  ءايةزمهلا الاء ايلا ْثءةحتف ةرسكسلاتلدبأ رثع فئاحص ىفاكةزمه ىلوالاءايلا . ش
 لامحاةسخدعبار|ظمراصف ٠

 )١( ليقف-جابيد نمىأء”ايلافؤفلتخاو حابصملا ةرابع زائدةووزنهفيعال 

 ٍ . نملدب اف_فيعضتلاب جاب دلصالا او_-لصا تليق و« جيبايد لاقيفءايلا عمجي | اذهلو

 لها ةدحومءاأبب ج وبابدلاقيف_هلصا ىلا عمجا درب اذه هلع | فرح نيفعضملاد_دا ا

 تنودكلوقل_واولانملدب هيفءايلاف_راذي دوجا اييدلثم ناود مهضعب لعجو هالادلا ش

 ش ٠ سايق فلاخمذاش هنا مدقت دقو-و ريظغنك ى 1 وهو امد 9و اهتطيضاذاةملكلا

 ْإ

 ١
1 

| 

6 



 (؟؟)
5-7 1 : 
 كلوقوحن اهلبقام رسكسناو تنكس اذا ةزمحلا نم اضيأ لدبتو

 - و 3 . 8 55 2

 نم اضيا لدبتو (1) ؛ ري رثر فرفخت يفو - برذ بئذ فيفختيف
 هلوقىف ىدعجلاةعب انلاهرك ذدقوةدعج ىنبإ

 لبسل آنمو ضايف لن * بن دارج ججانعو

 ءاحدوجلاهبشي ىر< اراحناو دوجلاهبشي ىرح سرفلا اذ_هءاحةمدلا هيشي ىرحب

 اذافد وج هل لِيقدعق وىوقودازاذاف-ن وكس ىفم ودي رطمةعدلاو «لباولا هبشي ىرجي

 ناكلذو_رئاظن !!نعج ورخوذوذشاومدهلوقىفو «لباوهلليق هزاطق م ظعو طرفأ

 ركناو هده شاء[ واوا !!نك-لوم اودلانمةقتشماهنال_واو مف ءايلا صاع دلا

 ىلاعجرت ناواو )| باللقن الةبجوملا ةرسك- ا|تيهذ'ع ,نيح ىعبش ناكمذ_ ءايتلدقأ,ابقام

 لدلانماذهنكلو لوقلاقلءفل اقنمىبب نمنأ -3 (اومود) لوقيف ابلصأ

 ١ اطعم ظاقلا كلذ نم تااجدقوس مر داق ممر - هنومزتلب ىذلا

 ىلع حاورالو#إ مهريغو_دسأى بةغا ىف حاير و حاراو ب داعأو ديع مطوقل_اهيلغ

 ها سايقلا

 هفلادعب ةزمهلا تعقواذا لئاءف ىلع ىذلاعمجلا فةزمبلا نم ءايلالدبت كلذكو ()
 واو نعةبلقنمءايوأ_ةياصاءاي وأ_ةزمهعمجلا مالت ناكو_ةضراعةزمبلا كلت تناكو
 ةزمهو_ةئيطخءا : ىهةر وسكم ءايد !ءىل اطخل_صالاو_اياطخ و ةئيطخ وكل أوالاف

 ءىئاطخر اضف-ف؛ احصولادب الادح ىلعةز هءايلا تادبا م اهمال ىه اهدعب

 ةرسك تلبقرث_ايلدبت ةزمهدء.ةفرطتملاةزمبلا نالءايةينا :لاةزمهلا تلدب | مثنيتزم

 ىردم عمج ىرادمو< ة ةدعيحعص همالامف كلذ نواعفي : مهن أذا فيفختلل ةحت ةىلوالا

 6-00 ندرقا< وجسم ل [ىهو ومالا 0 3 وكس ويلا

 لامعا ةسمخ دعب اياطخ زامل د1 قاف سو عمتجة فال

ْ 



ّ )73١1( 

 زازبمو داعيموحن كلذو 73 ةمغدمر يغابابقام رسكناو تنكس اذا

 -تثزوو تدعو كلوقل_ («)ؤاؤلا نم كلذ لكس ةكدو ليقورو ظ

 زجارلا لاق .ةعدلا نم اميوُدَت ”ةباحسلا تمّوَدو اديز توا

 )ليواوداجناوداجاومَّوَدنا لبس ن داوملا “نب ُداوملا وه

 - تراساذا لب الا تذواجاردصمذاواجاوحن نع ةمغدمريغ هلوقب زرتحا . ( | ( ١
 ذشو « ةمغدما,ال حصتا|ماف  هالعوهقنعب قلعتاذاهريعب طواعاردصم طاولعاو

 ناويدوذايلجاوحن
 توطع لوقت ادع اصفةعبار  افرطتءقواذا واولا نماضيا ءايلا لدبتو (؟)

 لوعفملا مسا ف لوقتو «تيكزو تيطعا تلق فيعضتلاو ا ةزمبلابتئجاذاف-ت وكزو

 اك ن اف_لععافلا مسا ىلع لوعفملا مس ءاو_عراضملا ىلع ىضاملا اولمح-ن اكزمونايطعم

 لالعادح ا ا 204 6 رخل بق لعافلا م هيأ هاو عراضملانم

 لبق تدل لالعاللا نب باجافهرخآل بقرسك الع راضملا نا عم-انيعادتو اني زاغتوحت

 مهرخآ لبقامرسكب ىعادتو ىزاغت ىلعالمح_انيعادواني ز اغوهوهلوا ىف ءاتااءىجتم

 0 اهعمبحصتسامث

 ابهنال  واواهيفءايلا لصأو ةعدلا نم (  اومود ) هلوقتيبلافدهاشلا ( *)
 باتكىفةييتقنب اهاوردقو«!هلبقامرسكو اهنوكسل  ءاي واولا تبلةف_ماودلا نمةقتشم

 ىب ,ويلطيلاديسلا نب الاقءادهاشةياو رلاهده ىلع وكي الف_ اوعدظفلب باتكنلا بدا

 ركذف -ثيدحلاب, رغىفتيلااذهةبيتقنباحر شو باتكسلا بدأدهاوش حرش ف
  اسرفح دعانا طلغاذههريغلاقو « مركلاىفهريغىلعهلضفي و - الجر حدع هنأ

 سرفلبسو_.لبسن.داوجلانيداوجلا انا « ثيبلا اذهلبقهلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 ليقو -ىنغل لبس ناكو_قح الو هيجولا ىلا بسنن اي_قانتعلا ليحا هيلا بسنت ق يتع
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 ابلبقام حاتقت أو ةيناثلا نوكسو

 (نونلا نم فاألا لادبا)

 تملكو - اديزثميأر كلوق وحن بصتلايف نيوثتلا ن نم تلدبا

 - دحاولا مأ ىف البق ام متفنا اذا ةفيفلتا نونلا نمو 1

 ظ نيرضأ ديرب تنأو اموقو ابرْضا للا ل لجّرلل كلوق وح

 ؛ اعفسنل تلق تفقو اذاف - ةسالا اني لان سأل نموقو

 ينعالا. لاق

 > (ن 9 زا ةيغاف تاو ناطيشلا دسم الو

 | رم - قتولا يف نذ ا نون نم اًضيأ تل دبأو ءندضاف دارأ

 ظ ظ : نذادب م  آذا كب :رضأل كلوق
 (ءايلا لادبا).

 00018 30ص فتسادق - ةريتك ورح نمل دنأ دف
 انبهرك ذن امْناو با رعالا ةعانصرسموسْؤملايناتك ىف ًاقرح نب شع

 7 سيطارق وحن -ابلبقامر سكن اذا فلالا نمت لدب أ ؛ ةلاشتْس ارث بم

 واولان مو « حاتفمو ساطرق 0 أمهف ءالاف ب مئافمو

 )١( اهب رقت ال تانيملاو كاياو  هردصو « تببلا زجععارصملا اذه . - "
 رهاظ هيشدهاشلاو



)15) 

 كلذ نم مص امو 0( م ماللا محض لاعف (ك) نيملا لتعم ”نالمف

 روعأيمميفهنال 2 لوحوروع مهلوق اهحص ثني أم ىنعم يفهنال

 كزذكو 3 ا ع ف هن ال حصإ ريعبلا ديد كلذكو 3 لزحاو

 هَ ١ 00 7 0 ما 5 0 هيدي
 دب الام عم يف هن ال-(؟)اوروتحاو اوشوتهاو اوروتعاو اوتوتعا

 اونموانو اوروانتو اونوافت وهو ب هلال فوكس 0000 0 ل1 0 30
 ا 3 1 0000

 ينعمال دراما حيحصتلا لعدف اورواحتو

 (ةزمهلا نم نينا لادا)
 2 اا يع وج 1807 01 53 ا
 نا اعيجج الادب او اهفيفحتف ابابقأم حتفاو ةزههلا 6-0 سم 0

 قو نار نمار يف كلون وخت تيفحتلاف ءاظفانا قانا 4

 مداأ كلوق ٌلدبلاو ء ادنهإ ًادهأ يفو  اًرثإ أرقأ يفو اف سأق ش

 نيتز محلا عامتج الافلاة زملاتلدب افنمأ اومدا !لص الاو-(م)نماأو '

 نيعلا ظفلدعب انعضو كلذإو_لكشم وهو_لص' الا ىفاذكه_نيعلا لتعم )١(
 ماللا حيبجت لامفب_ماللا لتعم نالعف سبتايالث هلعلو_لكشمهناىلاةراهشا_افاك '
 افلا لدبتف ءايلا امأ ةئالثلاةلثمالاب ليثمتلا نم رهظ, اكو اولا,ناك اذا ىأ ( ؟ ”) ؟

 ىنمبب اوفاتساوحن  جرخلاففلالانم امم رقل  لعافتىنعمب تناك ناولعتفاف
 5 "اب لصالا ف تمسر اذكهنماأ اومداأ( م )فويسلااوبراضتىااوفياست ٠

 قوفةدماوعضو لب - ةر ةروص نيثلثملا عامتجا ةهارك افلا مسرت :الةلهسملا نا اروهمجاهبلع ش |

 افلا ةروصملا ةزمهلا ١



 ظ )١1(
 ناكو لاطكلاذكو دو موق زر

 ئ لؤطإل شاللو اخ فاعو

 الت راغب كلذكو ب انزكتذلا نيفلانأ تست فوتو

7 

 477 "0 اا د يع تنامي ا هلي نك رو2دو'

 | را ارو ازغ لصاو أ يحرو لااا د رءاسم كلك دعا مولا ع <

 55 زغ ةوم س لأ فوَخ حصام و ؛ ىغما1 لادن الا ىلا ار اًضف َيَرَو

 ةينثتلا فلا ن زوكسوامهزو قف انطةسل نيفلااتبل ل فطر امرو

 2 ةينثثلا دبر ا امرو ازغ لوقت ناكر هن

 ستان القل ناماللاهيف "تَحَص - "نادئلاو ناو ثلا كلذكو ءدحاولاب

 ىفنيعلا تح كلذاو نيمالاتن اكن اةددشمءايالو فل اهيل الن او_نينيعاتن اك
 « ىوتفو ىولعوناوصءونايتفو اوزغو ايمرىفماللاو - قنروخو ل وطو نايب
 ١  لمءفأ ىلعدنم فصولا ىذلا نيعلارسكب لعفلانيعامهادحا نوكت الذأ سداسلاو

 ' لعفلا اذه ردصمل انيعنوكست نا عباسلاو « روعاوهفروعو_فيها وهف فيهوحن
 ١ ىأ - لعافتلاىنعم ىلعلادلا ل عتفالانيعواواانوكت الن انماثلاو « روعلاو فيبلاك
 ١ نوكنال نا عساتلاو « اوروتشاو اور وتجا وحن  ةيلوعفملاو ةيلعافلا ف كراشتلا
 ' ةيناثلاتلعاوت < كلذكتناكناف  لالعالا اذهقدءتس فر ةولةءامهادحا

 هرخآ ا انيعانوكي الن ارشاعلاو ء دوس اذاىوحرد-_صمىواخاوىوملاوايلا وح

 ١ داصلا حتفي ىروصلاو ناميحلاو نالوجلا وحن فاتح كلذلف_ءام الا صب ةدايز
 ةيناتدتلا ةانثا أ ءايلاوةلمملاءاخلا حتفب ىديحلاو داو مساةلمهملاكآ اراوواولاو ةلمبملا

 لئاملا ةلمهملا لادلاو
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 نمدنأأل لجْحَف فو ديفا هام نال 3ع فايا ٠
 كلانهيفةدئا ز ىهكلذكو ؛ ديزهانعم ن اللد زيفو -() جحفألا

 كانه هانم ألا

 (0) (لدبلا)
 فورحنم اهنم افرح رشع دحا مادا ريغنم لدبلا فورحو ظ

 ءاتلاو يلاونونلاو ةزمملاو ءايلاو واولاو فاألا يهو ب ينام ةدايزلا ٠

 مبجلاو لادلاو ءاطلا يهو امريغ نم هدو ٌْ

 (فل الالادما) ٍ

 ءنونلاوةزدملاوواولاو ءايلاىهو - ف رحأ ةعبزأ نم تلدنادقو

 ل ناحل اقل اطار افاغ حتفاواتكر جت ىتف واولاو ءايلا ان ْ

 - ا ماق وحن تاقلاف؛ (ع)ةرام امييحصتلا نوكي واسف اخيوأ ش ]

 1. كت 5

 ربك ةملاوهو دحاو ىنعي جحفالاو لج فلا ( ١)

 : لدبلاب اب َخ 6 ( 'ء

 لوالا « طورشةرشعب طورشمواولاوء"ايلا اميتخانمفلالالادب انا هلصاح 09 :

 امهتكرح نوكت ناىلاثلا « امينوكسل عييبلاو لوقلا ىف ات كلذلف  اكرحتر نا

 ٠ اصلية  امهلبقام حتفني نا ثلاثلاو «مأوتو ل !ايج ىفف موتو ليج فاتح كلذلف -
 امهيتملك ىف ةلصتم ةحتفلان وكت نأ عبارلاو روسلاو لي او ضوعلاىفاتخ كلذاو
 نا اهدعبام كرت نا سمافاو « رسايذ>او دحاو برض ىف اتح كلذلو -

 ىكوللا في رصتلا ب *



0 )15( 
 )ديعزوكتنمأسوع ينم عاطسأ ف نيسلاتديز زو جرختلو

 0000 ع وُليَع وطأ هلصأو - ٌميطْني عاطأ هيف ضرفلاو

 ( ماللا)
 ةال ودل كاذ يهو - اهلعساقيال ةظوةحايشأ يفماللا تددزو

 9 وأالاَل يضل ظمي لهو ةءاشأ اووكي مل يعوق كلال وأ

 رعاشلا لاق كئاوأو كالو أكلم كلالوأو  كاذ هانعم ىف

 ؟ر> تاقن 2و ا" حوطاع عاطسال صان احب رصتلا فاك كلذ حيضو: ()

 كر>تماواو تناكنادعب اهلأءاذا!تياقن اف  ءاطلاىهو ةملكلاءاف ىلاواولا شو نيعلا

 !ءلدي و « نيبرصبلا رورمجو هي وبيس ب هذماذه  نيسلاةكرحلا هذه نماوضوعف

 فرح مضي عبي ,طس موق عاطأ هلصأنا
 هأ ةعراضملا

: 

 ١ ودعم ناك اذاوهاعاءىشلا نهضوعلاناب دربملا هضرتعاو هتيشادد ىف س:لاق

 : عمج هيف لب ...ضي وءتلل ىنءمالف .ءافلاىلا نيعلا نمتلقن  ةدوجومانيه ةحتفلاو

 0 -نيعلا نمةكرحلا باهذنم ضي وعتلاعقواما هنا, بيجاو ضوءملاو ضوعلا

 معاااوءاقوةنك الاءاطلا ىلا نيعلا نمةكرخلا اولةئا1 كلذو  ةيلكلاب ةكر!باهذ

 ) عطاو#  هدعبام نكساذا فذحلل اضرعمراصو- رييغتو نهو ةملكلاق حافلا

 انو - بوجوالزاوج وهو  نهولانمردقلا اذ_هنمنيسلا ضوعف - رمالا

 ها ماقأو دي هلثمناك امفاوضوعبي

 ” / ايفاشالاةدحاوةدحوملاءابااو.ةمجتعملا نيشلايو ةز ملا مضيةياشالا ()
 7” رهاظتببلافدهاشااو « لالضلاريثكلاليلضلاو ء سانلانم طالخالا

١ 
ِ 
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 اذان لنا الا يلو لوب نع بقت ان[ فاما لئسْيعلاو لعاقتلا

 لمتفأ يف دازتو « هزمحو هحلط تلتف ءاحلا اهم تلدبأ اهلع تفقوا

 اهفو , مدقتشاو جرا وح لعفتسا يفو . حرتجاو مطتقا ون

 هانك رثو هانرضتخا ام ىلع ليلد هوحنو اذه نم انرك ذ

 (ءاهلا)
: 

 ديرت  همالعوهملو هميف فقولا ف كلوق وحن ةكرملا نايبل دازت ْ

 مرا ديرتتنأو هشخاو هازغاو همرا كلوق وحن يفو ؛ مالعو ملو

 ريغ نم ىكحنو « تاما راما ةدامتالا دقو « شخاو نيغا

 لوم يهلاقو - ءاملا ةداي ز ىلا ةلؤك نه ىف بهذ ليل انا, وبيس ةهج

 يف اضيأ تديزو ء اشم يف لكرت اهنأال كاروأألا ةميظعلا ةأرملا يهوا
 دقو ء لمع اهو - )١( ملبلاوعرجلا ةرم امال مّلبهو عجم

 ةلالفوةدعاقو ةعاف رح نقولا ىف تدلاتلا ا نا

 روجتحلاعساولا مقللا ميظعلا لوك الا علبطاو ١ ىقواسلا بكل



0322 | 

 رهو ةثلاث ريسغ نونلا تناك ناذ (1) ء ٍرَمسَعَو ثينرَشَو لقتحج
 موكب محو ةسانللا ةملكلا يف ينع دلسالا نقع اقع كلذ عب

 ء اسدايز ىلع ليلدلا لدن ىتج ةكر ك رحت وأ تناك ة حك اني الصأ

 (م)ءِلَدْمَدَج نونوح ةكرحتملاوء(0). تا رق ضحنوتوحن ةنك الاف

 نون وحنف نك اس ريغ كرحتم وهو هيدايز ىلع ةلالدلا تلّدأم اماق

 امآو ؛ ؛ ميجا مب ' لجرفس نايل ومالا ساما (0- ع

 هأنعم : مع - هدئاز نونلا - (5) رخفتق نو. وحق ةنك اسلا

 للعنف لئيزنتك لاثم نا كلمن رخفنف لاثمو - ةيرخافقت ةأرما

 تازوجو .تابراض وحن يناثلا عمج يف تدب ْءاتلا اماو

 اجه ىف دازيو ءىه دكت لعفت وحن ةعراضملل دازنو « تانفجو

 وأ - كلذ نم فرصنام ميمج يفو  َلَسْيمتو لعْؤفتو لعاقتو

 )١( دسالاو  نيلجرلاو نيفكلا ظيلغلا ثبنرشلاو ةفشلا ظياذلا لفت>جلا '

 دسالا رغضتلاو
 جلا مضتو لجرفك لدعنجلا (م) ممدلا ريصقلاىنععامهرتنحلاو رقزنحلا ()

 هريغو عوجلا نمىخرتلاراتلاو ظيلغلاراتلالجرلا
 ةلبنسلاوخضلاريعشلاو  ماظعرجش لينكلا (:)

 ميظعلاةلبتلاة ب رخافقلاو عانلاراتلاو - هعون فقئافلا]ل>درجكر خفنقلا (ه)



 2( ئ
 كلذكو ,دعبللامهالكو طخاشلا وه تضانلا نألا- لت وش ةريظتن

 مضب رفعج لثم مالكلايف سيل هنال  ةدئاز نونلا )١(- "لصنع

 قيرط نمال -قاقتشالا لبق نم ةدئا زف تع نمذوتلاامأف لا

 هتضوطل فيقتل ليف كلذلو آت نيوعلا3 زم هن الكلذو - سايقلا
 ا

 يمخنلا ريش * ايلا لاق 4 رظنم ةتغا ركفأ ظ
7 :. 

 (؟)سوبع هجوب يفايضا تيبعلو العلا ن 23 تفرخناو يرفو ثنفا ١

 امان ةدئثثلا تقلا كشو 0 ف .نونلا تدنز دقو >7

 هلابو ممجا وا واو دعيو  نيمالغلاو نيلجرلاو نانمعلاو :ناذيتؤلا وحنا ظ

 ةسخ يف مف لال -نبز ملأ نيديزلاو قورمملاونوديزلا وحن

 نالمتتو توانمتو نزاففيو ةالدع تذل و عودا لا مضاومأ
 وت نمر . قحلا امو هباب و نايضغ وحن يف فا هلام ا

 ءايلاوواولادس 10-5 اننا و نامءونا رمعوناطحقو ناب رف

 ؛خموتلاو نوردتل ىف د ةلقثو ةفيفشديك قتلو - نيلس نوتيزيف

 وق دا ءافط ىف انو ائاثؤ هب احل ةملك ١ تاصحيتمو ئ

 2 :ربلا لصب !اداصلا دعت حتفو نيعلا م خااب لصن ءلا 0(

 روفر مههءمدحو ءىث لك نمم انلاوأ ان عساولا ريثكلا عات ا 4 رفولا )0(

 0 -ريصقلارسكسلابناحر ديلا ()

7 
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 امانز نء راك أ ةدايز اًرخا ميلا تديز دقو . ليعامق اذهو ظ

 ماما مهو رهف ومقْرَز كلذ نم - هياعساميال محلا 1و

 كلل نموهو دوسألا مكن لاقي حاسفنالاوةقرلا نمهنأل

 يع - قالد.الا نم ملف يهو - مملد اولاقو ع سف هلاثمو

 اده ىوس

 (نونلاو ءاتلا)
 < لوم الا ”ادبيل نآل امن مضوم يف نونلاو الآ تعم اذ

 ناو ء اهم ؟كيفامه دايز ىلع قاقتشالا لدب نا الا نالصا ا

 كلذ نم  ناتدئاز امهنأب مك لومأللا ءانبل نيتفلاخم انءاج

 )00 كازا ىو الأ ء نالبمأ ًاميمج نونلاو :هاتلا  رتع انلوق

 هالك - لرغأ ايهذلكو  هنم ءافلا 11 م ل

 ِف ىدل كك لعفت هلاثمو- ةدئاَز نونل اف رس زاماف « لفض اذا

 || ةدئاز 1( بوم كذكو ءءاقلا مسكي رفعج لثم مالكلا

 ليق 6 ُثئضنَت هل ليقو  ءافلا ضب رنج لثم مالكسلا يف سي هنأل ظ
 دعم محب م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م عمم هع ممم معمم هوم رج مجم درفت هوم عمومته معمم ا عععم

 نه برضوه ةمجعملا داضلامضو نو: :|نوكسوقوف ةانثملاءاعلا حتفب بضنت 6 (١

 0 علا مخ نال يقو-امهمضب ,وهثأاث حتفوهلوا مضب ىوربر-ءابرخ اهفلاةر جشلا

 1 ةداعسلارفس ىف ىواخسلا هلق ف
2 
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 6 6 يا

 تلوصا فرحا ةنالث أاهدعلو ا - نا ملا ةدانز م هو آ ظ

 ؛ ةزمحلا مك كلذ يف 5-5 .و لتفَمو برم وحن
 كلذو - الصأ مما تناك لوصف رحا ةحرأ هكا ال كلذكو

 هر لوللعف هلاثمو لصأ يها(:) 8-6

 دنع ميلاف نسال د اراقدك هلع قاما ذاع كلذو اوشح مي

 «قاربلا وهو صالذلا ىنمع ةلكل كلذ "لما لانو د 1 ١

 : ىشعألا ل

 ةمسخ سحنون 11

 ) ١ "لرلا ضنا لاب جن داي

 وهو سرحلا تدل لاشف هلاثمو ب سامر 0

 اودشناو , لغامف هلاثمو "صراف يأ صراف نيلاواند

 (©) ران ريغىف اسا طيرامض جاد ليللاو يوتشت تنابف |

 ةحئارلاةبيط ةلقب-شوقدرملاو» شوجرزملا )١(
 صمالدلاوءبهذلا ةروحريضنلالاي رجو «ناماعهلعب رمدوساءاسك ةصيمخلا (؟]

 دهاشنا هيفو -ق ظ

 . قيضللاوابتخلاوهو - طورمض عمجطي رامضلا (#)



 ٠ (ة0
 أ كلذو ء تبثبالا در ملاطسو ةزمهلا ثناكناف ب لحدرج_ اهريظنو

 ةزمهلا « هفرغ شفت يأ كيدلا لأربو )١( رذؤجو لبْئْصَو ليز وحن
 .اولق - ليلقكلذو | وشح تددز دقو وم ا 1 لصأ هلك اذه ىف

 أ تامش خلوق ةدئاز ةز ى اة-لعأفو الا ناعوت نع

 ف ملوتل - لئاعُف هلاثمو-- 0 ضنا رجياضيأ ةزمحلاو ؛ حدرا

 ةئاز هزه طخ كلذكو ب ددسن لج يأ ناو هانم
2 9 : 3 

 اولاقو ,ريغصلا وهو  طوطحملا ءينلا نم ور 4 و ل أع هلاثمو

 مضل زومهم ني نال ٌديِنلا هانعم يف ملول .- ةدئاز هنزمهف نالذغلا
 لاثيو - سوباكلا وه نالدعنلاو - : نالعيف لال دب لا لاثمو )ادلا

 | ءارج وحن - تننأت) اًرخا ةزمملاة دايز تدرطا دقو ء موئاملا آضيأ هل
 ا م يت وو ع مل

 ءاسفو ءارشعو ءاسناو ءاقدصاو ءارفصو

 )١( حرب ركل ئضلاو« بوثلازردنمرهظياموهو - هؤابمضتدقو-جرب زكرثزلا .
 لاذلا حتفتورذؤ+لاو ءاءهريغللء) سيلو سوماقلا ىف لاق ءةيهادلاؤ"اب مضت دقو اضيا

 ةيشحولاةرقبلادلو

 - سمشلا ع لطم نيب هيهماموابرجحلا لبق نمبىتلاحي رلالماشلا و لامشلا (؟)

 شعن تانبو
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 (: ةزمهلا)
 فرعا ةعالغ هدفا زول و عمت نا ةزمهلا ةدابز عضوم ]

 ةدئاز ةزمهلاف ء قاباو قلخاو نفصاو ّرحأ كلوق وحن « لوصأ

 هلاتمو, ةدئازةزمهلاف )١( طيرخاو ليفجا كلذكوو لمَ ا هلاثمو

 لوصا'ةثالثكل ذك ةزمهلادس و (0)كنمدقال ةدئازعالا نأ . للا

 ةيلكلاو لصا ةزيملاف لوصا ةعيرااهدع ناك ناف 0١١

 ٌلاَعف ةءاكلالاغ مدد نصا ةرسلا لبطص | وحن كلذو « ةيساجخ اهب

 صقم:ىل تناامو كيلار * ومالا ىنريصدق متلعا ٌ ٠

 ضتةن:الوىمز:تازالو سس د وفنلا كتدف . ىبفت ىلب وهف

 ىنعل سعت الو هم دباوياطت نذاةمقلع لاقف_هنمانخرأ اوهلةةاةمقاع 1 وقلاةؤ

 ةقان ىلع هلمحو ةل> هياع ىقلاو_هقاثو لحف هب ىمانةردقلا دنع ضف فرعبالو- هلاقام

 لاقف_ هند اميل نمدعمج رخأو_هءاطءنسدأ و

 رئازاؤ ب حاصلاو ف.يضلل * صاع ىنبب .ريخاب مقلع 1

 رثاءال ةرثءهلا رفاغلاو * همهىلع نسلا كحاضلاو ْ

 ملساف-خيشوهوملدر هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىلعمدق_ىباخ ةثالعنبةمقلعو

 ىهتنا عيا

 تبذلا نمبرض طي رخالاو ءىشلك نملفح يذلاليفجالا ' )١(
 ءايلاوواولا نمةدحاو لكن اس ايقلا قرط نمهللاهحرف:صملاهمدق ىذلا (؟)

 تاءئاوع رئاكوريثكورثوكوحن امتدايزن : ؟حلوصا فرحا ةثالثعمتناكاذافلالا 1

 .تبلقجلا ىن«م نم اليفجا ناوهقاقت شالا قب رطنمطي رخاول يفجا ىف ءايلاةدانز

 هقرو تحدع رملاب تيفو .ءستلءلو_هتح ىأق رولا طرخ ىنعمنماطن ل



 ظ 8(
 الل 2ذئ1) اذا واولق - ءارلاو ءاثلاو فايلا يهو  اهيف

 الرااالا كاضيأ كلذكف قافتشالا قنرط اماق ء ننآقلا قيرط

 ركاثلا لاق ةاطملا ريثك ناك اذآ روك لجر لاف - ةردكلا ينعم

 بط ؟ناورع نبا رحل تنأو
 ( روك لع اقملا نب 1 كوأ ناكو

 ءدحأو اهتثال اعف جملا كى فل الا و ريثك يف“ "الا كلذك و

 ىتعألا لاق

 )0 نئاكلل وكرلا امناو مم مهم ربك ل كل

 ناكل ربخاما(لئاقعلانباو)ءهمرك ًاءىش لك ةليقعو - ةليقععمجلئاقعلا )١(

 ربخارثوكو_:ادنلا فرح طاق! ىدا:هاماو ربخدءباربخ( ارثوك ) نوكيذئنيحو
 تيمكلل تببلاحاحصلاب ح اصازعّدقو_ناكل

 ةديصقن م ىثعالا تيبااو رريثكلارئاكلاو_ددعلاىصحلاو -باطخللءاتلا (0)
 هلمقو- ليفطلا نب رماع م 2 ةثاللعنب ةمقلع اهم وجعم.هل

 رساجابءاجيلاف تلو * لث ان ىذب ٍلسلافتسلو

 : ( هدعبو )
 رضانلاىوذركبىلاالو * كلامنمنيرث "الاف تساو

 - لاقى ثعالان اويدجراشنءالقن ىطويسلارك ذو

 قفتاف_ادصرقب رطلك ىلعدل لعج .و_همدة.ةلع ردهة ديصقلاهذه ىثعالا ل اقا1

 لاقف_كنمىننكماىذلاهل دمحلا ةمقلعهللاقف_ هبدوتاف  ةمقلع طهر هيلعرثعنا
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 (١هنلا همحر نامع ىنا

 0 _ د اوزلا فورا اناوق ىنمم نإ اي لمت نا ىئبفيو

 كانه اهلع مطقيف ؛ عضاولل ضب يف هارت نا زوج يتلا يه امنا هن

 نوكسن نا نم ددال اهمأ دير انسلو , ةلالدلا اهيلع تماق اذا ةدايزلاب

 ناو لف دا يرانا الأ , ةلاعاذم+ ةدئاز مضؤوم لكأف

 ناك ناو  ليعا ابك اعين الا ترق ىتلا ء :ايلاو واولاو ةزمملا

 حضاو ادهو , دئاوز عضوملا اده ريغ يف نوكت نا نكمي دق

 هيف 'رثكت امضوم فورحلا هذه نم فرح لكلا نا رعاو

 دجول ا, مضوملاب فرحلا صتتخا اممرو « هيف ل امن اعضومو  ةيدايز

 يلا نكي وم ك هك ذأ اع نك امأألاكل:فرعاف « هفآلا ادئاز

 لق ألا ىلعال ربك الا ىلع

 ةيعاو عزا شرع نويلعوسملاف نارا ا الا امأف

 الف ر ركن كانه نكي ملو دعاصف لوصأ فرحأ ةثالث مم نهنم

 ىلع ناك ه تفرع ناف ؛ هفرعت ل وأ قاقتشالا تفرع  ةدئاز الا نوكست

 نم - ملعام ىلع هرمأ لبجام تلج هفرعت مل ناو  ةلاحال انرك ذام

 كيال لوصف رحأ 20 كيني دل هد ا هدو رثوك كلذ

 فيصنا اريسفتلا كلذ مسا و ) غّ



(5) 

 لاثلا سفن يف هنيعب هظفل دث ازلاب اولباقو همالو هتيعو.لعفلا اف هل

 لب نع هيأ الو ةنيع الو لمفلا اف هب اوما م و(1) » رابتع الل غوصلا

 - لمعلا لاف فاقلاف  لمف هلاثم دَعق انلوق كلذ ن 2 ةتبلأ هب اوظفل

 تاق اذاف « ١ 8 فورالاف  همال لادلاو  هنيع نيملاو

 كلل اهنبنال -ةدئاز ءنايلاقا و هلاعم راصو ةاولا لسد دعفت
 مع

 .تفرصل نيا هدوجو٠ لادلاو نيعلاو فاعلاو  دعق ف هذو->وم

 5 از ءاشلاو ملاو 50 عدعتفمو دعامتمو دعاق 0 2 ةملكلا

 رابتع ال وصلا لاثلا يف اهتدز كلذلو  دمقف ةدوجوم تسل امال

 ناب دقف ءامال الو انبع الو ءاف اه لباش لو  لو.د الا نم دن اوزلا

 00 ف ريفت ىف كلذ ضاعت دقو « دئازلاو لضالا نيبام قرف اذا

 كلذدب لب وقاعر وبه ادنعىلااقيهناف_لصالارارك ثدئازا نكيملامىا )١(
 لعوعفاو لولعف وليلعف_حرفو ندود_غاو نونحسو تيتاح ىف كل وفك لصالا

 ىف ءارااو لادلاو«نون>-ىفنو_:لاكلذكو_قاحلاللا ةدئاز تيتلح ىف ءاتلاف ل عفو

 ىفو -نولعف نونحس نزو ىفو_تياءف تتاح نز و ىف لايف لالا راركت ناك
 ناذجتالا غمصء اح ارسكب تيتا 2 او-لرءفحرفذزوفو لدوءفاندودغا نرو

 رعشلا ندودغالاقي و حب رلاورطملا وأ نونحسلاو_لصافملا عجول ديج تابن

 رضخا اذات دنلاو_لاطاذا

ْ1 



 و دعما
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 12 وأ ةكرح ريشت - فذح  لدب ب ةدايز

 « فرحأ ةرشع ىهو - ةدايزلا فورخ ىلع لوقلا»

 ةونلاو ءانلاو  ميملاو  ةزمهلاو - لاولاوبب الاون

 يطب لات وهاسنك مويلا كلو اهعمجحيو مزن بنسلاو كو انلاو

 :دايبرلا فو رج نعناع اال ساسلا ان نبأ ىكح#و 000

0000 

 :ادبيلا حف وهامدق تنك امو. ىتتيشف فرابتلا» نير ف

 < نشك كح أ طف لاه كا ونجا نياعلا وبأ هل لاّثف

 ناتسلا توه هلاوق

 4ذئازلاولصألا انلوق 0 ل
 مزلت كا فورحملا نع ةعانصلا هده لها دنع هلك لصالا

 لوص الا نم ءىث فذحي نا آلا - اهفرصن نم مضوم لك يف ةملكتلا

 طاتحا دقو )١( ء تابثلا ردقت ىف كلذل هناف  ةضراع ةلءل وأ افيفخت

 هز اوملاو لعفلا ع ندي هَ اولياق نأ تل 2

 تاكا 7 5 ا 6 ةمضراعةءاوأ نيش ذم كاما

 : ةلملوأ انيفذت فوذحمدنال



 (:) ا

 ٍترْضآ ةسجخشىلا 'مدقنإ فيرصتلا ْنا ميلف ب هانمدقام تبث دق ذأ

 ةدايزب امأ  اهنع عرفموبف نازوالا هذهنع جرخ امو ؛ لمحذق - بعطرق

 قياديك قب 7 قلطنك

 هزت او - تهب ونسحو معو برضك ةئالث هلقأو ب در<ىل|لعفلا مضل 8

 ١ لعديز امث ابنم روهشملاو  ةريثكهنازوأو هيف دب زم ىلاو - جرحدك ةعب رأ

 '  رسكناك لعفناو ؛ لتاقكل_عافو حرفك لءفو  مرك اكىلءفا ىنالثلا

 لعفتساو 6 لتاقتك لعافتو -هركشك لغفتو - رجاكلءفاو عمتجاك لهتفاو

 ىعابزلا ىلع ديزز امثو « بشوشعاك لعوعفاو  رامحاك لاعفأو ج رختساك

 رعشقاكلاءفاو  مجن رحاك لائءفاو  جرددتك لاعفت

 - نئثربهل- راقنملاو سأرلامخضرهظلا رضخأ نطبلاضيبأ عقبأ رئاط درصلاو

 ' ريطلا راغصو ريفاصملا داطصيو

 ةنانك ىنبنم ةليبق هب تيمس ةبيودمسالئدلاو

 رهحالا ب احسلا ل يقوقيقرلا باحساا جرب زلاو
 دضعملا جامدلا أو

 بارعالاو ةديبع وبأ لاق - سانلا قلخ لبق ناكىذلا نامزلا لحطفلاو
 جاجعلا لاق ةيطر هيفةراجنات ناك نمز وه لوقت

 لولا نيطكلتبهرخصلاو 2« لدحطفلا نمز هاتا دقو
 ةنسملاز وجنعلاوىم اف "الا نمةم.ظعلاىه ”شرهحجلاو
 هقاتلاع ىثلا :تعطرقلاو'

 ظ . ةنابنمدقتي امودوأ ةمدعز ةكاذا ضر الاثتبشوشعالاقو «مخضلاريعبلالمعدقلاو

 دشناو- ريثكلاددعلامجن ردلطاو ءارفلالاق- ! اوه>حد زأم وقلامجت رحأ لاقي وء«رثكيو

 مجيعمنمو اهيف برغم نم * مجترحم لدعم توقأ رادلا

 ةدعر ىأ نيشلاحتفو فاقلا مضي ةرب رعشق هنذخا - هدا رعشقالاقي و

 اى

٠ 

 * ءلطقس ١ كاين ميسا تاما
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 دوك ا نا بآرضتسا تاق ب رغلا ع دتسا هناتد رأ ناف

 يف ترضلاه يف نك هن تدر ١ ناقاإ كناي ا ته 19 دل

 قفرصتلا ةماعادق لغو ب ليت ادكاف ككل جالتخا عم هسفن

 نم كان راف وه فيستا ونش اميرلا مالك نم وخنلا اذه
 5 ل

 7 كلذ ريغو أمم .ةدافملا ىلاعملا نم فدأر ل 3 0 0

 ف لا د - لاقفزا# الأ هجو لعفيرصتلا نعم :ماشه ٠ نياك ذلقو: 0

 ةينثتلا اقرار قال الاف ىلقفلو ىو :همضرغل ةماكلاة يب ىف ريت وه

 ردصم لاري: ؟و_نودي زهءمج قو ناديز هتينثت ىف لوقت  ديزوحن - عمجاو

 - برطضاو - برضو - برذ لوقت .. برذضلا و>ن  فضولاو لعفلاىلا

  ازغو لاقىلا وزغو لوق رييغتك ىااثلاو « كلذري-غىلا برضاو - برذيو

 «فيرصتلا لع ماك الا كلت ىمست ةو_لالعالا اوةحصلاك ءاكحأن رييغتلانبذطو

 ىلخدبالف  ةيب رعلاة هللا ىفةفرصتملا لاءفالاوةنكمتملا ءامسالاه-عوضومو

 حيضوت اح رشىدلاخ خيشلاك لذ لقن امكل يعم ساو ميهارباك ةيمجعالاءامسالا
 هتيشاح ىف سي هيفرظنو_ بات ك1 اذه فنصهىنج نبأ نع

 دقو  لعفلاو مسالا ةينب ا ىلا باتكلا اذه ف فنصملا ضرع مل. (هيبنت)

 نع درجم» ىلا مسقني مسالا نا لعا  لوقافراصتخالا ليبس لعانهاهركذأ نأ تيأر
 رفع عاب ا امو  لجرفسكى سام اهتباغو - لجركىنالثلاهلقأو دئاوزلا

 ةشاف ءرصتخملا اذهقيلتالق :رثكهتلثمأو جا ار>تساك ةعيسدتي اغو هيفدي زهىلاو

 لبا تبنع ربح  :دضهي#ا) لتك_نمرف سلفا تلئمأو شع د[ ىتالثلا
 8 جربذ- - رفعجابتلثمأو ل ةمع مخ ىعإب رلاةينبأو « قذع - لئد  درص - لفق
 -شر+.>ء+- لج .رفسا متاثمَأو تعب نأ ىسامحلا ةينبأ و« ءمهرد - لحطف جئامد
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 واع اديس ىلع هللا لص ا |

 ةفلكلا لقتو ءابلما: ب ففبيرصتا 1000

 يناعلا 0 ظاف الا:”ةليلق :اهسم/ةدئابقلا سمتلم ىلع

 3 كلذ لع لوقلا 2 7

 فرصتلا انلوق ىنعم ىف 2 وعلا 8

 د0 أ تررللا للا أ ناوهاذ صا الوق ىمم

 فيرحت وأ فرح ةدايزب امف فرصتتف ( لوص الا انلوق خضوو:سو )

 ءاهل ف رصتلاو اهف فرصتالاوه كلذف « رييغتلا بورض نم ب رض

 تلق عراضملا 5 خر ناف ء ىضاسللا لاثم ادهف ءبرض كلوق وح
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 هان ررهمتاق لومتلا وأ د راض 2 لعاملا سا وأ هيض تبت رصل

 | ع
 ع م

 ناو او حلا ”هلعاف 6 #4 8 2-5 تدل ا أ | وأ

 «تارراض ت تاق ةلبامملا ةهحوىو ع ددلاو نم 6-2 مواد انردرا

 ادهمهحسحجج



 53 ىوحلا ناسعنلا ىنطصم نيديعس لس لمجأو عبط ىهزاو 2

 احرشهلعضوةدئافلل اماعناو  مال_عالا لضافالا ضعب نمةراشاإب

 ٠ 'ليذلاىف ارصتخم

 « هل ةظوفح هعبط ةداعا نوُدَحرل ؛
٠ 

 ١ .ةرك صم ةمرتلاب ةيعانصلا_ندملا هكرش ةيبأطل ١1076 + '
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