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 لد نالاةبتك
 نا :

 مدح نم ةانطا ت . ا بتييبلط ةيملت ل دادهتسالا ما 0 0

 0 4 نا ل

 :أسأف مي ل 0 رقت

 ةيسردملاو هيب دالا تلا

 , دحأو ةعدقلا تاياورلاو صيعقلا عاونا مي ْ سدللو ةعبتلا تااح ظ

0 4 
 نانبلو ايروسو رصم يف ةءوبطملا



 كن اي مع رنا وس يعي وب ا

 انثةراب : "ف
 ١

 رويص

 1 ناسا ىف رابلاو ةراغ ناييرقلاو ةراق ءامجو ةرئاط

 تالا 1 ١ نا ا ةعقولا كلت يف لس اف ( ىوارلا لاق )

 . دالب لك ىلع نطلستوهيبا رصق ىلا علطو سنو: ىلا نيدلارصن كاملا لخد اهدنءف

 7 04 ”رمحأر ذاو طسب يف اولاز امومانالا عيمجهتعاطاو ماكجحالا هل تيفصو برغلا

 تاعاجلا قرفمو تاذللا مداه مهاتا يتح رورشلاو بورحلا نم

 5 م سماخلا| ءزحلا ىوتنأ

 ند 3-5 / 2 رالي رجل الااحويطسم

 ٍِظ

 ةقلصإلاةتماكلا

 ةَميلَ الا ةوفوج تكلا لنا غيم
 لاوضال اوت اوك كك مهل لكرخ امو

 لاكلاو ماملا ىلع

 ا

01 

 ل



 0 قرط نوناكو ةيام يف سوت نم + اوجرخو هلثم لعف نا
 ”ناسرفلا تضكارتف ناعالا ب مران قامو نع لا اورق ال

 رمعأ كلل اماو نركسلا 0 نيملا لع نيبلا تق

 ءوش ىرأ " ل هناكو ةناكم نم

 در را ربألا تا ناببش ريمالا رز زاربلا لبط قد اهنا ١

 الل ديلي .الو نالسك ال يلا لزب ال لاقو ناسرتلا ةررا
 :اذهالا 3 نسسرافلا اذه نم لاق نيدلاريصن ريمالا ءرظن ا

 اودطابل ةراق اكللو اطالخ نامت بألا 0 راج
 يف قباسلا ناكسف نيتمطاق نيتبرض نينثالا نم 0 اوبراقتي ةرآ

 مقوف نيحوالا نيب نم ١ حمرلا 3 نيزيلا نيب هنعطف مزاحم ريمالا . ؤ
 ىلا زد 00 نابيش ناب 0 لشن لل شميل هلطع



 سارع ثربل رف نالآ دل كلا 0 ل را

 3 | رصن كلا ىلا 5-0 منمتم ء يش ظنك

 00 1 نو رع و رفصاالا س ادئلا ٠ ند دوم 0 1 3 ويص همك 0

 ندد رمحالا بهذلا ند ا هالقأ يف رضخالا ربرحلا نم + ناويسلا

 سلجف نيفلاسلا ءامذقلا كوام روص هيلعو نيلوالا خيراو يف شوقنم
 ويم اديبعلا. تبحسو هلاوش ٠ نع هع ساحو تهذلا ن نم سلع ميدل زمصن

 3 راهقلا دحاولا هلل ةزا ىداش سشواسلاو هيد قت مدخناو همامأ تلو

 3 نب عقيد ن٠ ناكام امأو كلملا رعأ نم ناك ام اذهف ( ىوارلا لاق )

 للبلا جراطل تجرخ ىبغز ىنب مويلا ىرأ هل لاقو نابيش هريزو عم م.تجا
 اميبو ءيشب ملع يدنع سيل هل لاقف كلذ يف نوكي هاسع اف ةميظع ةحض يف مهو
 تال دق .ناسرفلانا كللملا آما لاقو ديبعلا ضعب مريع ل رشف فو دللا و قم
 ١ هايقل ىلا يغز قب تتح رو 0 كلف برغلا دالب ن ا نضرألا
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 ناوخالا مالاس هيلع اوملسو ناشر نبيع ىل إع هب ' اوعمتجا

 ربدعا نل : ةربع مهيعدال ضرالا طس نهدو اهعفرو املا ىلخ نم و لافو.

 ا 2

 0 حوف قحوف ناسرفلا نيد قلعلا اذه رذو 0 أفو رشبلا نيب ةثودذحاو

 0 2 + يق راعبا 0 هردض يف يحمر نانس يعدل ناو "|



 نم اما سطاوغ ديدخلا 0 سالو عرق كل

 . رظنملا 0 عسأو 0 ىلا 2 ناعزلا ى م نعاس ظ

 كلت لوا فو ةيدنه قرا ةينالس ذوخو ة 0

 1 هيلع نينيعلا قرزا نوللا رقشا فاتك الا ل ضير طبل 11

 ليوطح هر هفسك ىلعو دنهلا لمع نم ةذوخ هسأو ىلعو درز
 7 ءايهشلا ةماجلا | ا ةيب رع ةيرجح فكارغذ بطشم كيس

 ”دبألا وهو حضاف ثياوا حراج رع ةناك اه رهظىلعناكو يل

 1 مديسا لا و عو 2 جلا باغي نارينلا لوشم

 بايد كللملا 0 ىبغ
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 ارمتالا ضيف لثمءاطع رحب ركل مام ركلابهلثمتفشام
 )0 لوح عامةفصب اناو ٠ اشملاتقو اسملاب هدنمل انلغد
 ىرولا لهاا يتبابر اناتلدع 2 بارثلاانب رثودازلاانلك اا دعب

 ىرجوىنلاوءوقايانلاحنعو ظ يف رفس نو ىتدق نع هن ربخاو

 ارصنالا ي <دالوا يمامجمتتا 2 البسو الها لاقو انيلا سنو

 3 ربصالاو انلاوخو انمومع ىلا 7 رش و للهال | وحريل لاقو

 . ىرج اذا لايشلا حيرىلاهبشت  ةمشربم !هشقوف مهجامزال
 . ارغصالا كانك عرب 6 ينفا 2 هلتق نم يفتشا وكّودع لنقاو

 0 رهقهةم بو وطاب نيراوفلا يعدا ابغ يف ام نيدلا رصن انا

 01 .ًارصقتو اهنعضرالا كوام زجمت  اهعيجج لاولا هذهانل تفوأ
 : 0 ومكتع سحننلا محي تادف مك دعس يف اورشبايبغز لاا

 صوم نمت انول عبس هبش مكلفا ك6

 "اهل برع نم جرا ذاع انموقايم كلويخ مز> اودش .

 0 كويع ف رن ا 0

 .اوراط هماظن معمست ىباغزلاو ةمالك نم رصان ريمالا غرف ايلف ( ىوارلا لاق )

 لبزجلا ركشلا هل اوداو رصان ريمالا لبق مدقتو الا دحاو امو حرفلا ةدش نم

 سو 20001 00 | 8 0 5 راد



 بوس ا

 لاله ىنب لظ نم انصلختو ءيحن ىتح نادلبلا يف كيلع رو
 مههلأ بثو نيدلارصن ريمالا مهفرع الف « معلا اذو ف

 ماي 00 و كعب ا ا ا

 نأ هن

 يسب نقاب ير 0 اوراسو مهبهو 1 م 1

 اوملسو اوتأف مهمودقب يغز ينب تفرعفةحارلا مهسفنال اوذخاو مهمو
 اوتاه راطخ ريالا مل لاق ةوبقلا اوبرش نا اورد 1

 : لوقيو 2 يذلاب ممربخي 7 ريمالا 8 ؛

 0 00 0 . عيبج دلا

 .ارفنضغ اعبس هللاو كلم محلو 2بجرارش

 -ىرولا لها اب ليملابايد هبشإ همسابم

 ١ تمهسج بك اركلا ثم هفدحت هنإسا '

 « همالكف لاخيذلانيم 2 هعيطن مانالا 8



 ي رطاخ رسل 0 أي دب ال
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 ٠ ناتيملا اكابهش ىلع مها

 قولك ىز ندلا رصن انا

 رعاشاب الماك  رهرس دعب نم 1

 مانيب دىنبل برا اقوسموةيو

 مبعوج لكو مراكا ىنفاو

 ةحاس ىراربلايف ماسن يلخو

 ةفيلخىانزلا تخل ىلع ساحاو

 ةيطع قم راعش ا متناو

 ' ةلمحم ةقآن نيفلا ىرت ّك

 انلويخ لئالس نم ارمح ةيمو
 لا جق وست يف ادبع نيتيمو

 اليك + فس فلاو اهردشلاو

 ةيهذم راعشاي ةدوخ فلاو

 رم ارانيد نيفلا <ل اًوذخو

 ىنوذخاؤت ال هللب مكلأسأ
 هل ىرج امع نيدلارصن لاقم

 7 نازيلا حجار هرايع هوبا

 نأط والاعم 2 زاثم دفا

 فكابيشىتفلاو مقيرب لتقاو

 2 نادلبلاو برغلا دإلب يحاو

 ١ ناسرفلا لعوكب ةكروتمم
 نايصعلا ةكوش عيطي يفيس

 ال ة ره سل اعرك ةبطع

 ناولالا ةفلتخم ةقش فلاو

 نامس موخللاب رطاف فلاو

 نايعرلا عبتت يكةدبعنيتيمو
 كاحرم هتضبق رحنخ فلاو

 لالا داوع نم ًاعر .فلاو

 نامزو كره يف كل فست
 ,فراهو اطعلاب رصقم ينأ

 .نيفقاو راعشلا ضهن همالك نم نيدلارصن ريمالا غرف ايلف ( يوارلا لاق )
 دقو كمع دالوا نم نحن هاو هل اولاقو ماثللا مههوجو نع اوفشكو مادقالا ىلع



00 3 

 ىنودتو الكا 0 دوستو محتربوانيلادع ١ د

 فواكلا سرافلا يقالن لمل اهميجج دالبلا يف رود انحرا
 فواتلاو مهلا منع لوربو با نمشي شخبلاذخأت و
 فرضرلا عديم كنأب احلل لخدنن البق يس اسم
 فرغ نوكل الد كفريحاو - اطملادوجا ا انعاندصقا

 ل 5
 ريمالا نويع نم عومدلا تلا منا ةيالكأ نم رفا غرف الف ( ىوارلا فذ

 انوعرمغ دق راعش اي راعشال لاق ههرن دعب و ىباغزلا ةوخن هيف تكرر بدلا رم

 : لوقيو هسفنب مهماعي راشأ م 6 1 راك

 ناهودودحلاقوةىرجيعمدو هل ىرجامف ندلا رصن ل و

 نارينلا لعشاو ىداؤف ىوكد ينأوقو يلح دهو يف اننم كمالك

 قامحشلا ديس ىوبا اوناخو يرطختاورت 003030
 فتراسرفل | سراف < اغنب بايد يدلاو راديف زعلااب تيير انا

 ناحشكلا هموق ىوبا اولتق هلعغ نامزلا انف لشا الو

 ناخدق هتوزعيف لجر نوءلمو م اغنبىلع اور ماخىلاغزاا زا مداو

 ناوك الا قل ىر بتروس 00 ع رلا ردقُنا

 ناجرف. شءتنم يلق ريصبرو يىسالاو مغلاو مهاانع لوزبو

 ناوخالا عم انلها ىلع لس انيح تيج اذا رعاشأب هللابف

 نامحاو قاتشم ملل يناو ىتحبمرا نعقدصلاب مليح
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 أفخالب سنو برغلاوحنل انيجر

 لع وبا يلالحلادلو عتب رب ىعد
 هر.صق يف كلم اي هدنعل انلخإ

 اطعاابداجك لم اب, ىلوق دعب نم

 أطعلاب يشتختام كح رب هل تا

 قدي برذ م ىف ريغ صأ

 0 رغاا يمل ارح م لانو
 ارنا ران فلا ينانل ع
 لاق .يرح نم ةتش ةنامر

 ينو 0 هللا انل لاق

 م يباغزلا لكل ِع انرذر

 ادكتم عقرب مهن اهله ئر كلا

 كاماب هئم ربيصلا نيشاذر

 لحنراو حار ليخلا بايد ١

 يلوفقو دق موعادو تدرا |

 ممتسأ رعاشإ هللب يل نولوق
 ماغ لن نم نيدلارصنب ىعد
 رعاشاب ال هدجوت تدك ن

 ردحنيو انلايكرب هل لوق.

 فومصلا قي رح نم عنشا تصل
 فوني حيلم لوق يف هانحدم

 فورخاهعمو ةزنع انا سهوا

 فوصولم ا لعوبا كوبا ىلا يهام
 فرفع رامز ةلاو ان هاف

 دو بار دقلاو ةقاثةداقو
 فودهلويخنمرمحانورشعو

 فويض اي اطعلاب رصقم يبا

 فوفه عييرأأ رهز مك مارت
 فوسكم ريغا ملعم هحو هل

 فوط ناكم ل زعلعرك + ْ

 0 وطخ داعلّقملا و زعاس هذ

 فوصولاةلماك اياصو ين وصوب
 فوصوم الفلاب دقاف 1

 رافلا بايد هوباو فورفملا س

 فنوطب.رح هيشابهشق وف نم

 1 نا نسر ياس يع ب بي ولا اا م ل ل ل



 7 عار ارقد دبل نوحدعو نادلبلا ت فر 7 ١

 ا ميال هلو لا

 نال كالا 0 ةهذدنع 00 2ظآإ [أآ 9 نر نم ند يالا ّ له

 0 دحو د دا هي ّْ

 0 0 ع اول 5 مهل لاق م
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 آ000111 لنبو لاخلا اذن لثم يف ءايآ ةذموقيو رطاللا زورتستردصلا خرشتم
 ١ كسي هل تكرابو همع نع ًاضوع ةلينقلا ىلع اك اح نيدلا رصان ريمألا ىوسلحا

 ٌْ ٍء 3 يطعبو بهويو ةيعرلا يف لدعيو ماكحالا ىطامتي راضو نايغالاو ءارمالا '

 3 ا سرق رك 5 لقنت تراصو ديعيلاو ترقلا ةيحأ ئح ءار مهل او ءارعشلا

 1 نا ل نكد ءارعشلا هر د لفتت تراخو ةهدوجحو همرك اوفصونو نا ىلا

 7 دوسالاذاطصيو تاناغلا ىلا بكرت [ضيأ وهراصو هدوجو همرك اوفصوبو ناكم
 هلراصو لئابقلا قى 0 تعاط ىدح دورغل يصاع لك ىلع يلعسيو دوبفلاو

 1 هؤنأ نم مظعا ةبيهو مدنا

 | مسقيرت نم ناكام اماو نيدلا رصن رثمالا نم ناك ام اذهف (يوارلا لاق)

 ١ : قرغي داعالو ربكتو ىعبو ىن و هءاظ را ' بايد ريمألا لتف لعل هنأف سنو ١ كلم

 ْ : ةرشاعم ىلع فدحوعناو يغز ى 1 بكا ناكو ريقفلاو ريمالا نيب

 مهايعااملو يبغز ينب اس الو ديعبلاو بيرقلا ههرك قح بعللاو وهللاو ناوسنلا
 يفكريشتسال انيثا هل اولاقو ىبغُز ىنب ءارما: دحا راطخ ريمالا دنع اوغمتجا رمالا

 انلاوما :ىلع نوطلستي ًامئاد مهو انئادعا للظ لد ىلع ةقاط انا.داع ام نال انروما

 لاقو هسار عفر مث ةهرب ضرالا ىلا هسار قرظا راطخ ريمالا عمس اماف انمبرحو

 ودق ب روش 0 دحا 0 لمعلا اذه مكلاحي 1 0 موق |

 73 كئنع ربخع# سن 0 راوعم 0 هنا 0 رصف دال الإ 0 اليه نم

 فرعنال ن حنفكدارملمفادل اولاقف ناسرفلا ةدايق ستي هيعدتسن لس نك مرا يأ

 2 0 هلك 0 00 لسرا + كلذ دب لثعف ا اللا ارم اذه 8

 همنا 9 ف 00 نيقيفر قوطعا نكلو , كلذ لع 58 ةصقلا ٍط ةماطا 1:



 / قنا يفو نيرورسسم نيحرشنم 0 ةليللا كلت اوتاو 0
 انف نيدلا ارصن ناويص ىلا مهم يتاف حلاص ريمالا دنع نايعالاو ءا

 لارصن ريالا مهربخا اوساجنا دعبو مارك الاو بيحرتلاب 1

 وق ناعيا عر هيلع حلاص ريمالا ى ركحبف هواتق مهما 1 ٠

 - نف يدلو اب مغنت هناا 0 هل لاقو نيفلارخلا نوزعإ 0 هيل

 - نالاو كدارم كلوني نا ىلع رواق هنأل لا ؟ح ىلع ريصاو ١
 0 0 تيصنا ناىدار ْة مال يل داع : زم 1 ْ
5 

 4 ؛ نيرا 20 0 -- جرجام ما
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 الا 0 عمتسا كيس وبا أ. يب لوش

 5 ةراما نم اا تمار ١ لجملاب ىوبااب لبملل تاز

 طنلا سرافلا بايد هوبا ماغلن نم ندلارصنب ىعدي

 7 000 هرم هل ا نمت هي وااي انك كج

 ار مهنع زعلاو هونأ اولتق ىبسالاو للا هموق هيلع راج

 اطبواهر نم كذصاق ىلا - دعاسمه لام نسلا ر ينص وهو

 أصف الفلا اعرل هيشن 6 اهيلسح يروا اي همأ هعمو

 ف دقىرولاب كتيص ريمأ يب كفويض ىوبا ايي مزعاو موق

 ازم نودد كلعف ىلع نوني الملا لك يف راكذت كل ىقبو

 ارفالا تبرق لزانملا يبه لجعلاب ىوبااي يلاب تلاقام
 ذأ نبط هذخا هتنبا مدلك حلاص ريمالا مم الف ( يوارلا لاق )

 00 اةارما هل ضصلخ دق نآك تايد نال بيحعلا قافتالا اذه نم

 ب نم عمس الو فورعملا اذه هل ًاظفاح يقبو همص+ هل لتقو برعلا ءارما

 دقالا ىلع افقاو بثوو ًادج حرف ريدغلا ىلع هنباناو لتق بايد ريمالا نا

 ءراذ ةثام يف بكرو ةناويص ماما ربرملا ناويص اوبصني نا ديبعلا رماو

 ااص ريمالا هلبقو هيدايا لبقو نيدلارصن ريمالا هيلا مدقتف ريدغلا ىلا راسو

 ”راقو فورعملا بحاصو بايدريمالان ا اي ًابحرمو الها لاقو نايعالا نيب

 اوزلا تبراق دق سمشلا تناكو لافطالا بعر. هتيص يذلا ضرالا

 ثلا ىلع نيدلارصن بكحرو جدوه ىلع نيدلارصن ما نب رسن اومفرف
 ًاروأدج اليمجآر ةئال هنم هينيع : مقري ال حلاص ريبالاو ةرامألا نيب راسو

 اصو الو ةيلعءدمشت ال هل ده ةيسورفلا 57 ليفلا ةعطتكم هتف



 حاطب و اهرب يف هتيص ىرح ١بختتملا بايددجاملا ىرت يا

 حال هزعزاكى وأ اولتت ةحبام ا انلهأ .انيلع واخ

 حاربو انملا يفدعاسم يلام يمهفاف تنبأ بالا م 0

 جاورالا عمومسجىلاتذخأ لجعلاب ةحيلم اي ىلاوج يد 1

 هماظن عمست ةيبصلاو همالك نه ئدلا رصن عرف الف ( يي ييمارلا لال ١

 ركأ نأ هنا تقرع الل هعم اهلقع راطو هلاط تكنو همالك عم تا

 . لوتو هلو ان تراس ١ مث اهدنع هتبع تدازو نامزلا نار

 يلاعشداؤفلا لخى لل 00 تكش ىتلايناب يملا ةاتف تلقا

 يلاهه ران قوف ىلق ىعداو ىلانضا هللا» 0030303 |
 لاضفم ايكيفالبسوالها . انناطوريما ايدل د نا

 . يلاوز هنم سيل يلقب كبحو . -انعوحت مب 00000
 لابةوفصو ريخيف لشيعو  ةيوضاسم رسل

 يلإلب ىاظع ل ىوهللا را تكشوا ىلإ ْ يملا ةأتف 000 ْ

 عمسي رصن ريمالاو ابمالك نم يفاب تسلا تغرف املف ( يوارلا لاق)
 ا_ملبقو يلإب كدلا لأ تمدعت ام امأو حرفلا ةدّس نم ريطي "0

 انذخاب ل ريسر دارا ناف انلاح ه.ريخأ و كرما ىلا يهذأ ثلاقو اهينيع نيب

 تراسو مهتعدو مث انقحم حيلم وه امو كضرعب نيشي كعم انباهذف هدنعل

 : يبا اب هل تلاقو هند, لسبقت تراصو ةيلع تعقو اهوبا دنعل اهوصو دنعو

 1 باقلا نزحي ام مهنم ترظنو باش اهعمو ةبيرغ ةارما ريدغلا ىلع تيأر دق

 3 0 مخاح نع هنبفت تراثاو ةزمر دالب نم فايع



 3 ظ 00 ظ
 ل راعيو ف ا 00 اراعإ كنج دالوا نأ نم دبل انبال لاق ابجوز
 آم ينم كوأت ذات الث كلم نرفايو بابه لين نم اوحاتريل

 | مد يمي نيل كرب باحصأ نم دحا دنع يمتحنل .ريسو ابهثلا

 ظ اثنا لعل

 15 1 فمذاو اببشلا ىلع نيدلا رضن تا كلذ دنعف 0 يوارلا لاق )

 ادع علطو ع ناتملا حيبصأ الو مالظلا منج #0 دالبلا نم ارهرجو ءارو

 7 ةراتو ارك اولوحن ةرات نيرثاس اولاز امو ادج نيديعب اوراص !وناك راونلا

 1 نإوسنلاو تانملاو اهلا ىقست نايغرلاهيلعو لبج ريدغملا اولصوىتح اوريس

 ”ااوحاتريل ةد. اوماقاو اوبرُشو اواك اف هتدللاوب نيدلا رصن لوحف هيلاوح بعلت
 / ةريثك ماوقلاةلب وط ةيضملا سمس اماك ةيمص ل + 1 كلذ ىلا رصعلا برقو

 0 ايئاوذل ةليوط ةيقر .رضخا لاو رمحا هجوب ماستبالا ديزع لالذلا

 | لقع بلست بابحالا متاخ هناك | مو بانعلاك اهاتفُسش نيسوقم نييحاحو قرز

 . . ٌتقبسو ماثلا ةهارشل هيتئرق الق اهلادتعاو اهدقو اهلالدو اهنسح اهآر نم

  عماجم تذخاو هلقع راط اهرظن الل نيدلا رصن ريمالا اماو مالسلا حرط يف

 : ويل مالك يف 1 اهملا مدقتو امحرم فلاو البسو الها امل لاقو هلق

 ١ : لوقو اهبسنو اهبسح نع اهأس حارو

 000017 زق احا ماقلت نم نيفارسن لوتي
 حار ةحيلم اي كمم لقعلاو ٠ ابحرص نيفلا مث الهسو الهأ

 حارصالا عم كلازانم يهنباو 2 كلصاب ةحيلم اب ين رخل كأن

 حالمموق اوناكن'كموقنءو . كيساوةحيام اي كوبا مسا نعو

 ا رىنمساقلاو نضنايمسجو  ىركحنا ةحيلماب يلق نال

 حاطبلاسرافلا يمسانيدلارصت 2 ىتبسن ةحيلم اي. يتلاس نو



 ةزمو اا ا ا 0

 ااا را رص حرا امجاد 1 أ

0 

 لو ل طع رج عر طل 0
 لوتقم ىدملا دب لغ حورت اللا ديس اب كاشاح

 لوب ا! ناسرفلا سراف بأ مناف باحات
 لو ىدغ يدابألالعكوبأ يدناو قر لؤزنملل اشملا دعب اوفل اذا . تأ اذافويضلاع
 لو 2 اهارو الا ةنلط الو تشاو

 . لوطلاو ضرعلاب ينكردمناو ظ
  لوتقملا فعسردحا ومهيف امو

 0 قو دنصَو

 0 دل احر ومها اوذا ةرخاو مير ديالا جك

 ا تلح كلملا بترو لاوحالا هل تقارو بر

 ايام لا داع امو هكلم عيسويف ىبالاو هدنع ءارزو قب



 نبع

 0 : لوقيو هبز

 ىلا | كلام يلر ا قرافملابايد يغزلاىتفلا لوقي

 او ناسحالاو دخلأ هك ٠ هلالح لج شرعلابر ناحبس
 دعب كالمالاهترخو  امد[نيلعلا نم ًأشنا نم ناحبس

 او قملا مهماعو اهعيج قئالخلا قلخ نمنأ حبس

 ّْ 0 لجأهنملكو .مهقازرا مسقب لفكتو مهقلخ
 تامملاساكيف ويلا انا يتمالس اولوق معلا دالوا ايأ

 م ادغزاسنا مهفأش ذأ يغزو كرت عم صاع و لاله

 ' ميظع مياذ مهبكومو رخازناكاذارحبلا لثم شيج مهل
 ث لاله دي نماوحار ةليبقنمكو ماج كلم نم ف
 )الد 00 ىرجاملع .-يمادن اب مج ىلعف لع تمدن
 اجر ىلا سباق ض رانم مدالب تذخاو ممرامأ تلتق

 ' رداد نموتنوم املك ثترغلاو.. نادوسلا الب

 بلاو ردلاب ةعصرم  اهتكلم دقمهنم تنحل نب رشعو

 * دالبلاب اعيمج اوداعو اقبلانموفلاخو مبيلاهأ تمحهو

 0 دير ىو ع وأ قارف نم يلق ران انأ

 نس اهلا كح د ريغ بهادواتدلاةراقمإلا

 م "011117 قرافلاباد يغرلا ىقلالاقث
 2 0 ىم> همالك نه بايد ريمالا غرف ام ( يوارلا .لاق )



 سدر بق 5 اومدق دق ةرامالا ىل 0

 م ! ىل ديز وبا 5 ةيو الو هسفن ف لوقيو

 0 ١ 3 اوعفر روهمف ىماقيلا 2 مهسفن ماقفا وفرعي مهيلخ ْ

 5 . اواعفي ادام مهرمأب اوراتعاو كنار, :

 0 ص 0 ا :دأ ' اذه كام ريمالا م م لاف ن ارواشلا

00 ىولئاقت 0 : ناك
 00 0 ْ 

 0 هللأو لاق ل 0 د ا أ ل عقم

 : لجر 00 هل اولاقو 1 ءاجر ع ثا ما

 1 ثوم 1 ردقم أذهو ف نا د ثعءبش ١ لذ اذ ذا



 ناش يف البلاو هلك رشلا هانا حيبق 0 ةبزاج ايا

 كلامو نامزيفوجراتنكدقو .. ىرجامفببسلات نك ىتلاتنا
 ا دق كليو الت نا ىايداي اولا
 كحال تدخدق دا ردنا اا

 ةيانعفيرشلارك اشكجوزدقو

 انا ل ندا و نجراسو

 كاش نمتتلخدقت زاخلاىر

 كدلا ونا د 1 - او 2 ةمالس تلتق دق اذهلجا نم

 ك وحاو ربىدنع بيط”تناكل يبرم ىئاتيلاب يحورت هوأو

 كناماغ "01 يرتكب . مران يذخات يديرت ىتيج
 كل ادرم مويلا اومفني» شيا مهتينفا انيللا تاحصا ناكنا

 كناسرف « اح اي يسباو الجامع . كاب يحورو يبوق

 ١ ةيزاج اي اهل لاق ةنكلك نم بايذ ناطاسلا غ غرف الف ( ىوارلا لاق 5

 ل! ام هل تلاقف مهثاباب مهعبتا ىتح ةرامالا دالوا يل ىلسرأ يعجراو راشفلا مالك

 ارجاع نئاخو ءيدر كنالتوملا كقوذا ىتح ناديملا ىلا لزنا مالكلا اذهلو

 ”رعارق لاجرلا هوم هسارب تبعل اهمالك بايدريمالا عمس الف سا سارلا طق الا

  0تسقو عرذا ةيناع ناصخلا' نع اهعفرا همزع :ةوقب ” اوبن: لغ

 تلاتفا تلواطت اهنال محن اومل ةرامالا دالوال لاقف ةتيم ضرالا ىلع 1 .

 ذا ىماتيلا اماو ةارماهذه مزال ناك ام لاقو اهيلع نوزحم بايد ريمالا مجر

 ءبلاو 0 كيو ةميظع ةحانم اهيلع اولمعو اهونفدو اهونفك ةيزاحلا

 اطبلا ىقتلاو بايد بألا هيلا نربف ناذيملا ىلا عقير ربمألا زرت مايالا ينا يناث يفو



 كوكشيهلافطووب اب اوءاجو ميم ديز وا وح اوج
 كورتم اهم امأوعا تيقب َو ريد

 ك والثمكيلغ اقوفش ناكو

 هل وئام ريما كانو دقن

 كوشلاق وفدرولاءامسص نك

 كل وفسف اهدا ةينش حور درولا ءامل

 كو رك أم هللا دا ع عيجو  همالس يالها 10 ٍْ 1

 كولم بايد ايانيلعمرصو -انيالبو نات

 كوامصلاكباولالا يفرودن انعلاو عوجلا يماقت انو

 كولم معيمج مترصانلاومب سباق يف شيع دغرا يف تت
 كوجو بايداي ىاتيلااوربك كنامز لاقزيف رشبا 4

 كولسو ايجانم كلداعاف مناف دلو اي حورت تيقب |

 كوقحلي# ضرالات حن تح ردار كقحلل ' مزال رحيملا اوجحتحر

 كوكشريغب ناحرس تنب انا الحمم بارد ا ير ل

 ةلوهدم اذغ ماهدو اضيا 5

 كولم مدقلا دهعنم نحو د

 ادتك هناا ثيح دج ناد طاغا ابمالك



 هب ىخسن ام مرق بايد اولاقو
 ةيسأ بادا' كلاومدقامو

 أهصراَو دجب .امح نم محر امو

 "شلل مث دزَو 6 لع تلزي

 عياكر بحو اضيإ 0 1 |

 رد 6 تر
 ا و هلتقت تلقو

 نيشذأ كررش نشك تم لاك

 همالسيلالهلا ديز وأ روأشف

 ةءزاجلادنماناوسنلااولسرا لاق

 اطب الب اع ا الاح اموبيح

 هلا ايفاب سفر راسا

 هلتقب بأ 1

 هلاوم ذ

ّ 

 ادماهوخاوودمح اناتقرافو

 هتبلط اميادوجومجوزلا ىرت

 مهو قي بابلا تقاغ الو

 مهعيج ةرامآلا مشاه اناكو

 - كوبخ ىف اي مئاقولا موي
 | اوك ىدرا اوفرع واو

 ١ كواسناوريقلاضرال اودبررت

 | سفيرتلا يجوزكانالو
 01 كورعلاو نوحنملا 7 مدقو

 1 ةارراش 0 كروش ىرت اذهو

 2 كوعرك ١ نيذلا تازا هذهو

 كولس نسحب م نوكي الو

 ل01 ةعيق رسل ةمالد روشو

 : كوبيكاهدغب مث كدنعلاهوبيج

 كوبلم لغتشم مشاه نا ىلخو

 كوخا نيعبتا يمفنل تلقو

 7 كوفس عمد رك مهتيلخو

 - كوخا نبا ناك وأو حانج ناو

 كوفخا مسيلو مهيلع تنزح
 لور انهلاو ةفايضلا رادب

 كو رعم امدلاب كت نأ رفاعو عجوم و هواجدلا تحب نمسح تح ذ

 ك وفم عومدلاباوكبيواو>ون, انح ارانب الالام و
000 

 1 م ولا ١ و





 فرغ

 تاق ناسرفلا ةزرابم بلطو ماهدلا همس يغز ينب نم سراف ناديملا ىلا

 00000 ةرارالا ا لاقف ىريغ سرافلا اذه ىلا لؤني دحا ام هللاو ةيزاملا
 نرا ينظت الو رثك ١ راعلا انيلع ريصيف ىلتقت الثل كيلع فا ل تلت اذا

 "001 يذلا برلاو ٌبرملا ةمذو مل تلاقف ديرطأ نعل لم برحلا

 ُناَميُس ريمالا لاق كلذ دنعف يريغ سرافلا اذه ىلا لزني ام بختنملا ينلاو
 هانأر ناف اهنم برقلاب فقن نحنو سرافلا اذه زرابت اهوكرتا ةراما اي
 "ارا ط1 تزرب كلذ اننغق اهاتكرت ةلاغ اهانأر ناو اهاندعاس' ةبواغم
 نيب راصو ماهد ريمالاو يه تقتلاو عردلاو حالسلاب ةدلتم يهو ناديملا

 زيلق عقوف ةماذق هعارو تهرأ ا توا

 ىماتيلاو انسراف لتق يذلا سرافلااذه نوكي نم لاقو بايد ريمالا ظاتغاف

 مه انيبو عوكلا دال يف تام ربيخعو ديز وبا نبا ربيخم الا سراف مهيف ام
 :زاهجلا مدصف عرقالا نبا ةرجلا وبا هممأ سراف يغز ينب نم زرب مالكلاب

 ردص يف حمرلاب هتبرضو تلد_نعاف ةبئاخ ةبرضلا تحارف حاهرلاب امرضو
 بايد ان سرافلا !.!ه4 ام يعز ىف تلاقف لدتق عقوف هربظ نم عماب علط

 هوكت نم ةيزاحلا ىلا لاقو نادبملا ىلا بايد ريمالا زرب كلذ دنعف كاوس

 الاف ناديملا اذه نبا انا تلاقف هسنج ءانبا ىلع هفنب رختفملا سرافلا اها
 وست نم هبسنو ىبسح نم هيسح ناك نم الا لتاقأ ال انا اهل لاقف لاؤسللو

 'اطو نيحا ريمالا تخا ةيزالا انا انو ابسح كنم رثكأ انا ل تلاقف
 افق ىلع ىقلتسا ىتج باد كحضف كنم رأللا ذخال تيج دقو ديز وبا

 ١1 نأ ىلع راع هلال كلتاقا ال قيتلتق نا اناو ةسورفلا قءاعت ىتم احل لاق

 ا ناد ىانلا اولوق كتلتق اذاو رمالا اذه ىف قلي ال هلال كلثم ةأرما
 رامالا ىلسراو يحور ةأرما بر زربب ضرعلاو لوطلاب ضرالا كوام

 لوقت تراثا مث رادغ اي نياخ اي كبراحا ىتح انه نه حورا ام هل تلاقف



 . يف 0 تازاو 'و نالحز ىنبو ديول ىب 0 مهل كا
 0 راصو يرانا نادم بهار ( ىوار ١١ لاق ١) بايد ريما

 0 بايد, دنم# رذحن و ىناتيلا يدوت ةيزاحلا تابقا كلذ دنا راف لا

 م راس نع يو
 0 يايماف يل قاخ أ .4 ىااقمو يتصف 2 1 وع

 ١ موبعرب ىر انعرا اع اذا : نايقأ ول 0

 نمياودنلا " : 0 00

 0 0 دق 0 2<و 2 ةلسفار

 اف دك ضرالا سميج ”ةييل ١ بنوك ءو ىف لاطبألا فاو ب
 . اموباع ةرامالاو ديزوبا ابلثمو: راجل و
 0 ”دلبأل راسنا هيمو - هكدك دس لح

 ياا
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 نادر ريغب بو, ريخالو مديقع ريغب .موق يف ريخ الف
 .نانسريغب حمر يف ريخالو .  هفالغ .ريغب طيس ريخألو
 نافيضلا يقتل ال اغرلا موبو يحلب مييلم هجو يفريخالو

 ناصنم '- ىف نكي نأ - ”نلرن ماضي, موق يف ريخ الو

 ' الا ةردنم .اهتعو ةئزد مناخ داواب مف دنع ةين رغ ةئيما

 نايمغلااةحو رطمضرألا لع . ىدلاوتنب تعد ايمسكتن

 "00| ]و روزلا لامث هذه... انقحب لامفلاهذه مزال. ناكاف
 007 هلك اذه كمالك  .انعوجج لزهتو انددهت لصرتو
 .نازيملا حجار مئاقولا مويو اسراف مئاغ نااي كنا ماع

 ١" :رادبلا ىلا داو عيل“ هانا ا لاغللاب نكلو

 0000 لاطا كردتسب اماو- .يتدملا كليو ىلتقت اما
 داعم 03١ كبح الملا ريما - * ضاع ناطلس .موقلا نبا انا
 000 ا رطق نا منخأف هدير انيجو كدنع نيد ان
 نازحالاو مهلا انع -لوزبو . هليلغ ينشن راثاا كنم لخأل
 نامزالاو .تاوألا ان 1 اهير ررردف كدي

 1 باتكلا ىوام همالك نم عقيرب زيمالا م غرف الف ( ىوارلا لاق )

 دكو هتخا نا ن م ًادح ظاتغاف هاتعموهزومر فرعو هأرقو هضفف بايد هلاخ ىلا

 ذ هانعءو هزومر فرعو هارقو هضنف عفيرب زدمالا < بذلت نا ىلا هلسرا انك

 00 تترشلو ميحالسب اودلقتو بالا ليل اوقدوب ىلاقتلا :بكرف بوكرلاب
00 ١ 1 



 ناوسنلا اوهبشي بابش اهيلع
 ناديما ىلا اولزن ممرمع الو
 نابج لءف برحلاب مهلياعف
 ناويصلاو ليدنقلا يعار انا

 ناو ىع :عم فيسلاب ميخال

 ناسرفلاو لاطبالا تقتلا اذا

 نافكألا ةجرديف حبصن' ادغ

 نال دق هبلق يلاخ لوقتو

 نادلل لا لونا ادع آلاو

 نازوالا 0 يالك 0

 ىضر ال نحنو عرب 1 در ١ نأ هذآ ردو د - لا نا لع نا لقوم :

 كر عقترب ريمالا راشا 3 هيلع ُه ةرب علا هحور كا 3 هريغب نب الو

 نارين اشحلاو يلقب تقاعو

 10 527 0 ا وهو

 تابع فل هقح ع الو



 فض

 . نآكم لك نم ضرالا تجنراو لاله ىنب يف توصلا مقوو حان لك نم العو
 . حامرلاو ترشتناو تقفخ تايارلاو تفد لوبطلاب اذاو ةحيصلاو ةجدغلا تعقوو
 ”ريللا نع بايد لأس كلذ دنعف تطغاز ءاسنلاو تعفترا تاوصالاو تفكمنا

 . دلبلا ىلع اوفاطو نايعرلا اولتقو شوبلا اوبهم مهناو ىناتيلا نم ىرج امي هوربخأف
 ' هدذهتي مقيرب ريمألا هتخا نبا ىلا بايد ريمالا لسرا كلذ دنعف ناكم لك نم

 : لوقيو تايبالا هذه

 ال1 او ع فمي

 نابعت رهدلا لعف نم يلقو مناغن أ بايديغزلا ىتفلالوقي

 0| ركب نأ الاضرملا الو .امبلاب هيض نأ ألا ريملا الف

 ناسرفلادب يفالا فيسلا الو 2خماوشنوكيذا الالخنلا الو
 ناي نوكي نا الاقربلا الو اه.ونج بهذا الا حبرلا الو

 ىفمام ترف ذب سانا نكلو

 هلعف بيط ها نم ديز وباو

 ًايناطق انا اوخار ممدالو أَو

 ناريح (لؤم يلايللا روحي

 ايم دلو مح اللا ريما

 ناك دق ىرولا ىلع هلعف ليمجو

 نامز طق ميلثع تأبناو
 ل١11 راممألا راع لع

 ناماحلاصتلا كعب نمهو تانك ل اواماعنمحلصلا باتكت اس را

 مدالب ومهلهال اومجرب تاب

 هريغم ليخ الاح ينتيج دقو

 يقاصواثيحديزوباةمارك الا

 نادعسلا ةمط رقم ةصقصقم



 ظ 0 ئ
 ميرنا لكو ناينااسا عقرب ريمالا صال 3

 راشثلا ذخال افلطمو وبا دنما يعرساو مورقلا يناه
 تبشلا لع مزع هل داع ام عط طقناهليحو نافرخ اد ف ب

 راشف نوكي لوق يفريخال كلام ةفيلخ ى ول لاقم

 ةيتخو باتكلا يوط همالك نم كلام ن 0 غرف ايلف ( يوارلا لاق)

 معمم نياوتقمو نيلتاق ىر# مهل لقو ةر ,امالاو ةيدراجلا ىلع لس لوسرال لا

 اهاطعاوةيزاحلا دنعا اواصو ىتح رافقلاو و يفايفلا ءطقي راسو تاتكلا لوسر لا 1

 بايد نا يل لوقب يباق انا ييظعلا هللاو تلاق مث ةرامالا روض# هتأرقف باتكلا |
 نب يوط ىلا بوتكم ت ترتك م يفتخ ال ربحا اذه نال انموقب ريشا 1

2 

 اوسبلاف تاكد ديما 3 رضح اذأ ديعلا دغ نآ# و كرذح اوذخ 4 ل وقت كلام ْ

 000 ارق ديلا 9 كدنعل لن نك و ميايث تحن كقحلساو كعور

 لصوىتحلوسرلا راسف مهويخ نيبك ار اوقبيفصنلاو ةدئاملا ىلع اوساحن فصنلا '

 را اارمألسلا د مد باوضلا اذه لاقوةلاسزلا ارتف كلام ن٠ دنع ىلا ٠

 ل اورظنو ربنا اوذخا يبغز ىنب نال راص ةيزاحلا تر "يذل

 . ملاح ىلع هوعلظاو بايد ريمالا اوربخاف رارساو ثاعامجا يف امئاد مهلاح ينم

 ظ ا دالوا ردغو هردع نم نيفئاغ نحو يأرلا فيكدلاولاقو ٠

 ٍ 8م ومضدا نوممتجي امدنعو ديعلا ىلع ةميلو لمعن نأ يدنع يأرلا نا مهلا |

 0 مرباكأ نم ًادحا اوعدت الو مهواتقاو 5

 0 طاهسلا دمو ةميلولا بايد لمعف ةيحضلا موب يناث ناكو ( يوارلا لق) :
 - اوسلجو .مهفصن لخدو اورضحف مهرباك او ديرد ىنب مزعو لوقعلا ش مهدي ءيثا

 0 ل ةعاسلا كلت يفو لوطا رويل لالا فصناا يقبو ةرواشلا لع ْ ٠



 ساقوذإاوريقلاضر تئجاذا

 ..انمع ةيلخ ئوط ل
 ةيعبج يديردلال ها يلو

 د مأ ةءزاجلا نالوقو

00 

 7 موكحريما يغزلا اهم يقالت
 : 3 رب ع

 موحرألا ةفيلخ ميك أريما

 موشيم مهب_ ام اول ةرآمأ

 مولع 3 رابخالا مكيبنت

 مواعم اندنع ريمألكو دجامو

 5 مودعمىرولانيب بايد يعدنو

 هدعب نابيش مث عقير ًاضيإو

 ديكل نيج اناو

 مولا ىضقنل الاح اورجتف اوقفاوتو اورضح متتاناكنا

 اودع

 موق أب ممارات اوكرتت الو نسحوديزوبأل ضف اوسننالو

 موحرمل او روربملا ةفيلخ اي 2لجعلاب كلم انل اودرف

  ىوط ىلا باتكلا تلسرا اهمالك نم ةيزاجلا تغرف الف ( يوارلا لاق)
 ظ حرفف هأرقو هذخاف باتكسلا هاطعا هيلا لصو ايف راسو باجنلا هذخأف كلام نب

 ' درب هوضوفو ًاعيمج اوحرفف ذيردىنب ةراما ةيقب ىلع ضرعو راسو فصوي ال احرف
 : لوقو باوطا بيكي راشا: كلذ ريف باوك

 ىراعس ديزن يلق ين رانلاو ” . ىرازغ عومدلاو ىوط لوقي
 ا1 1 ل عرف انيولقو ايم انع لات رك أ نا

 أران ةلعشمود مهم باقلايفو ادعلارسا يفماع رشع ةس# نم

 هيزاج اي مرابخ تعمس ال
 عيغيمج ديردلا لها هب اوحرفف

 ارايدالاو يملا انيلع ءاضا

 اراثلا دات عم أوسن



 رغفا

 مظع نم قدصي ال وهو ةرامالا لش راصو مادقالا 0 افقاو

 ريمالا عم هني بلط ثعب فيك و بايد عم هساصتإب مهل ى
 ريمالا ىلا ةبوطخم يتنبا نا هل لاقو باوجلا هيلع ظلغا فيك.
 ةدماوقبو مهيلع 1و دحام ريمألا ةراما رض تراصف ريخا عاشت

 اف ناكملا اذه ف انضعب انفداص يذلا هلل دما دحام ريمالا لاق 5

 عد ءاعاعو تانرخ راع باد نأ ينغلب اناو راثلا ذخال ريمملا الا
 تلاقف هرهركت لكلا رافو هلقع هلق نم ةيعرلا ىف يف مظينالا : لو

 أوموقيل مهك رحنو ديرد يب ىلا بوتكم بشكل هللا ءاس نا ادغ

 دجام ريمالا أءدو مهنا مث باوصلا وه اذه ارلاتف رأثلا غال
 دلمآلا تكد دع يفو عيجلا حرفف ةرامالا ةبقب اوريخا |

 ديزم' هل ا هب اويحرتف ايعيج مهيلع راسو ةرامالا ىلا قاد

 يخدت و كلام نب ىوط ريمالا ىلا بتكت ةيزاخلا دلل ها

 لوقتو بارد ريمالا برك موق

 نوبغم ناكدقمويلا لبق يبلقو دمح ما يملا ةأتف لوفت

 موديقلاوناسرس نادقف ىلع محلا نمةلورح سر
 موتكرارسالا ىلا! ريما ناكو هتيسن ام يتلاو يأ 0

 0 مودخم يوفق دعشن مه ناكو م م دجويسيللاونيريما ٠

 1 مويقلا دحأ ول ن يبر هبزاحي ةوادع بايد أافطو وبا مهاتق

 ١ - مورقو ملك 0 ةرامآ ةورعراتلاذشآل#ل تا ١
 _ . مومذم يدر دحاو مف امو سراوف سيما نيرشع اندالوا

 00 0 ميلابوبم بست راسب ل يدانلا اهيااي



 افك

 0000 دآ 10 بارملا رع اذه مكبر لاق باج لذ نم اناجرو
 .سراففلا نيتسد اوراسو ةيزالا مهعم تبكرو تدنماو رك اعلا تسال

 ةيرب ف اولزن ءاسملا يسمهأ امدنعو عيملا ماما ئهاتتلاو نما و عرالم نئي 7

 لزالا رت ان نم ارلاقو ىهاتيلا اوعمتجاف مهناري اودهاط رت ع برا 7

 دنع روشلا اف انلتقيل هموقب ىتا بايد اذه نطا عقيرب لاقك ناكملا اذه يف
 نيقايلاانمع دال وا ىلع نيوتلم ننال انيفي صضصرالا هذه ف وهو نحن أانعقو د 1و

 .مهلكو همم دالوا الا هعمرنذ< ال بايدو انودعاسبال ب : أو لاله ينب يف

 نم لسرن نابحي عقبرب ريمالا لاقف باعص روماو تاع لا لاطبا

 .بايث تعلق م م” ريخلا مكل كيك و ريس ان ةدزاخلا تلاقف ريا فشكت

 عقيربو ا ابعم تذخاو مالسلاب تدلاقتو لاجرلا سالم تعلو امنلا

 اوراس مث اورضحب نا لبق ةك رهع يدبب وا ران لعشي دحا ال نا تصواو

 ةرامالا ةيزاطاتلاقف ةلقثلا نيدصاق مهلابعب نيلحار برع مهنأ اوماعف بالكلا

 أولاقف اندالب نيدصافقو بايد هحو نم ند زاه انيرع ءالؤه يرزح يقدص تأ

 ا ا ا و تلاقف 0 7

 00001 10و اوم ا(رت هاح تالت ترظن انا ءريتاو دام

 ةيزاطلا وةرامالا هيلع اواخدالاو مالكلايف مه انيبو مهتافص هل حرسو لاله ين 7

 اولك اف ماعطلا مهل م دقو مهسلجاو مهيف بحرتو م ادقالا ىلع افقأو مه 1

 يع نب اب كاري هللا رثك هيزامل د كلا وبرشف ةوبقلا مه مدق

 0 نوف متفرع ام ناو فيرطظلا باغلا اياناي تفرع كارا لاق" جام
 .بلقلا هالس نيعفلا نع باغ نم لاقل 3 لثملا قدص نا ةيزاطلا هل تلاقف
 ناطلسلا تخا ةيزابجلا انا هل تلاقف متنا نم-يفوربخا 0 1 لاقف
 وحن نيرئاس 5 ديز وبا نبا ناببسو نسح ريمالا نب عقيرب ءال رهو

 مك انعمسف ةعاسلا هذه يف وبلا اذه ىلا نيس صل

 ظ لاقو حرفلا نم هيدب ىلع قفص اهمالك دحام عمم امله : ؟ريخ ف اندصقو



 اولع اذا كوللا 0
 - م رايد ىنفلا

 27 نابيشيلع

 3 يمك دال وأ ل
2 

ياسلا 4ب ناطا" يم ا
 قي ت

 مناف دلو نم رآثلا نوذخأبأ 1

 1 اعوط تا دالثإ ىق

 هن ,زلا هقيفأ يملا ةأتف تالاق

 ها

 رعس نه رعس ةل صحو باتكلا هنم لاش ا

 مهيلع ةييدشلاو تيحتلاو ءاكملا مهيف عفوو اوحامو اوهاه تون

 ريمالاو ديزوبا ازع اوددج ةعاس نم .اهناي ةعاس مهل ناكو لاجرلاو دالوالا
 !ام مهلاقو ناسّس ريمالا ضم كلذ دئعف' ذ

 بكير صلخنو انراث ذخان وا توم نا اماه. تايد فرش ١ ريسنو 3

 م.اسنلا لثم ضرالا ةالف قشت

 مييادعلا قوذن 1 ةلاسر

 ميا زالا ي لع لس و

 0 8 ىزاغو لعو ردب

 ميامزلا نيفاو ديز وا دالوا

 ] نعال سل عانم مهنم

 مياد ىارلاو 0 ديقع ابيلع

 م او يم مص ضرالاقوذهوعددو

 ا كوبأ لبماعو كو

 يع دالوأ
 رب م

 ردب لاهتطءاو باتكلا.توط اهمالك نر ةنيما تغرفايف ا ل ١

 ريمالا ىلع لخدو عوكلا دالب ىلا لصو ىتح يلايلو ًامايا دبعلاو وه راسو هذخاف

 نم باتك يعم لاق رابخخالا نم كعم أم هل لاقق هيدي نيب ذرالا لبقو مقيرب

 حابص لكن يف كلاخ تنو هبغز ينب مم ,يلالا باذعلا يساقت يهو ةنيمأ د كيخا

 0 مكيطعا 1 نا ينتصوا هل لاق باتكسلا نبا هل لاقف اهددهتتتو ايلا
 ادا ردب جرخأ ترضح اللف ةيزاملا اورضحاف ةيزاخلا 6 دوجوب الا

 5 مرقم رفشلا او رظن |لف .ةلئيما رعش

 نع ومرف ءاكسلا اذهلو ان



 اياك ظ ظ :

 ا )٠و دحام ريمالا ؟دضاق راسو لاطب الاو ناسرفلاب بكرو. اديدش ًاًيضغ بضنن

 ريخ ىلع هل فهو اث ف ماعت م مايا ةعبس راسف رد شرالا دكت هدالب لصو ىت>

 هعم نمو وه 0 00 نبا ىلا هيلع سنت سيساوحلا لسر أو عحجرو ردك:ف

 1 1 ٠ هدالأب كا

 .ةنيمأ اهعسا ناكو نسح ريمالا كان ا ريهالا دنع ناكو ) يوارلا لاق (

 تناك و هدنع اهعضوو بايد اهذخاف يه تيقب اهنوخاب ةيزاحلا تب رو امل ناكو

 ”ءازؤ مولتقي ام دب ال يبا امل لوقتو ديز وبا دالواو اهموخا اهل 6 بايد تا

 3 >ا بيج هدأ رع ىلا يقم باند كن امل تااق نينا :5 مرا

 مهأتقيو , مهلا نيس اوليف م ناو هذنع مههذختو

ذخأبو [ وت نا لب الو كاوا اوراص ىوخا نا 1
 كيب نم راثلا او

 ادخربا 00011 تجارو ايتك رت كلذ ديمف ايترضو :اهيلا - تماقو اهم تينا

 رخالاو ٌضِيِبا دحاو اهيلع نيلبققم نيلجرب اذاو ةدعاق يه هيلع يكبت تراصو .

 تلاقو مهيلا تتفتلاف ن وكي اوراصو ديز وناو نسح ريمالا ربق ىلا اواصوف دبع

 انا اندايساو انيلاوم ىلع ف نيبال اط لاقق نوكي نم لغو نواوكت نم ممل

 7 نامزلا انب ردغ ققتح م ؟قمعتب و اكو كو >أ دبع اذهو عشاف نع ردب

 الاو مل ثلاقف دالد ىلا ا هَ راكد 2 فاست 1 كتوخا عم ١

 وا ضرغ كلل ناك ناف عوكس ١١ دالب ىلا اولاق نيبهاذ نا لا
 3 -_هاطوت ةيدو

 ىلا بتكت تراشاف اهل اورضحاف ساطرقو ةياود يل اورضحا مهل تلاقف كل

 لوشو اهموخا

 مياع نيملا 4ةم نم ىرج عمدب اهركذ داس نم تنب ةنيمأ لوقت

 مداعراصد قلقعلاوةني ز>ترصو ْى اه رهدلاو مايألا ىل ذل ع



 داو

 4مل خسفا نا يب قيلي الو مقرر. ريمالا ىلإ ةب را يتنبأ 4
 تكالذدعب 5 ”.كندوكجل نمو كرع نبا ا اهيلع ف ل هدام عقيو

 ىعدتسا تالّد كعنو سدنر ءرنمألا 8 ا لسراو تاندر ريم

 دانجالاو ركاسملاب مذصقا ام.دب ال مهل لاقو ريمالا ىلا بتك ع

 اولتةذ باد 5 ام لبق اولحرا اوموق ير

 ايد اع ب ىمناطب تاع ليت باتكلاب يل سرا
 اراوا اتح بوتكم انانك امل وهو عقيربل :ىتنب هل تل
 اولتما ينم ظينلا ديما ميلك هقافر عم 0

 اوم م لاطبالا بكر  مربك 3 اوطعيب

 اوامحا اوموقو يلوق اوعمسأ انرابكصو انراغص نو

 اولزنا اهيفو عوكلا ةريد ىلا انمورق اي لجعلا مث لب
  اولتقتو بايد ىلا مجرت دوعتو انه يف عقيربو انحم نينو

 اولمحو لاجر ا ًاسسرس اوموق يتوزع اي اوعمسا دجام لاق ْ
 اولزنا اهيفو عوكلا ةريد ىلا انمورق اي لجعل 0 |

 اولتقتو بايد ىلا عجرن دوعنو أنه يف مقيرب عما انحم نش ظ
 اولحراو لاجز اب انيرت اوموق .قوزعااومبلا د

 اواو تويبلا هموق ده همالك نم دحام غرف الف ( يوارلا لاق)
 عبجرلر عوكلا ئالب نيدصاق رافقلاو يفايفلا نوعطقي او راسو اوبكرو م :

 ١١ مأرقو هضفف باتكلا هاطعاو بايد ريمالا ىلع لخد سدنرع ىلا مال



00 0 

 5 ىداتيلا ىلا هذعبو باتكالا ىوط همالكح نم بايد ريمالا غرف اماذ

 ' ىذلاو هليلد هبلق بايدنا مه تلاقف ةيزاجلا ىلا هوطمعا هوأرقو ميلا لم

 و 000 ةراشإو باوحلا بايو ريدألا لا تبحص من ليال ماني ال ودع
 : لوطي نيعماسلا

  ىلامامدمب ىدجو باقلاجبهو 2 يلاهلا لالخ نم عمات قرب
 اا لكلا: سكس هلا لوقتو ىرطاخو ىريض ىف تيه هحيرلاو

 ناوخا ىغولاب ريما اب ميل انك نددت لسرت ريما اي بايد
 000 | .انرظت تدعالو .اصخم الب كلا انكرتاخم

 ناسحالا وبااي ريخ اومودتو 2؟رمعلوطيوو اهب .ععاسإ هللا

 ناك اكرهدلا داعو اكرام | رصق -كريش بارد ان ضوع هللاو

 اخأف لوسرلل للعاو بادكلا توط اهمالكح ن ّ ةيزاحلا ت غرف الف

 طفف باتكلاا هلوأتف بايد كاملا دنع ىلا لصو ىتح رافقلاو يئايفلا ملعةي راسو

 مدالب يف مهههداو بكرا ام يل دب ال هلاب يف لاقف .هانعمو هزومر ايلا

 اطلسلا اوحدمو برغلا 1 راعش ىتا موي تاذ فو ( ىوار لا لاق )

 | هنا هوربخاف اهبع بايد لاف داهدحلا نب دحام ريمالا تنب هل اوفصوو بايد

 مدح ناطلسلا !هبطاخ هذه 0 ةرامآلا ذجا هل لفق ايندلاب اهات دج وب

 9 هلل و بايد ناطلسلا لاق كلذ دنعف اهيلع هفزي نا هدارم ناكو عقبرب هنبال

 1 الا مبو هتنب بلطي دحام ريمالا ىلا ب وكس ا 3 ريغلا نم ابم ّقحا

 خفق ناتكلا هاطعاو دجام ريمالا لع لخد ىتح راسو هذخاف سدن رع ريمالا عم

  اولاقف هيلع مهعلطاو هموق نايعاو ةرامالا عمج مث سدنرع يف بحرتف هأرقو



 فن ْ

 : لوطي نيمماسلا رو لوقتو ىناتيلل بتجي لس

 - اهالءأ ناكدةىتفلا دبز وباو - لعوبا اللا نس

 . اهاجسانلا ,ظعاماغ نبا اناو -0- دالبلا لكاذا. _

 أهاقلا البلاب يفيس تابرض وتخأومب رق ْ
 اهاهد نم فئاخ يماتيلا الإ

 .اهان يذلا ديز وبا يف مهقحاو

  اهالب قاذ ناحرس ن نسج

 7 اهاوغأ نف نات اناو هتلتق «.داسيلالهلا دن ا دعب

 7 انانهاو اثم ناسرفلا لال

 7 اهاطون وردت 1 هي ([
 0 اا ونبأ رصنو -لقعو ءرتط دألا ناديز عم رد

 7 اهأر ىط طسو انفه اوحار ..انلاجررايش اونا 000
 2 طسوب ىقلم هتكرو . يل رتتفويسلا» 00

 رابلاَو
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 50 هللا ىلص اًنيبنو كلثم انلثم 00 ىدموهي دحاو ىلع مقوأ فيكف

 اتم هلاب يف لاق اهمالك دوحلا وبا عما ايف ضعبلا انضعب ةدعاسمب اناصوأ

 أ نيثالث مكمم متنا امل لاق مث اهدعاسا نآ قفوألاف ينم رثك ا اينيد مر
 اهتم 01 ١ 1 افلا نيغبراو نينثف ةلججاف فلا ريشع ينثا ىدنع اناو سراف

 - كحودز اندا م هل اولوقي نوعمش ناطلسلا ىلا كيخا دالوا ىثعباو برد>ال

 ذيو نابيش كعم لخدي هيلع تاخد ىتمف كاوهم مقاو هنال كلذب حرفيف

 | دالوأ نم ك1 م أح ميقنو دالبلا كلمتو رباكأالا لتقنق دوهعلا ىلع ليللاب مججتو

 ءاسلا دالوا اوبهذو 1 اذه ىلع اوقفتاف انديب ذالبلا ريضتو كب جوزتا انأو

 مه لاقو مولب ابق ماقو حرقف مهتم هيلع اوصرعو نوع ث كاملا رضق ىلا ندح

 همش ىلع ةيزاجلا ل كف ماخاحلا اوباج ملاس الا كديرت ال هل اولاقف اوبل مث '

 جوف نوعمش ىلع تلخد حرفلا مامت دعبو مويلا كلذ دوبيلا نيد يف تلخدو
 وباريمألا نبا نابيش اهعم ل>دو ةفيفللا سبالملا هيلعو مونلا ةعاف يف اهرطتنم

 _ط يف فقوو ةضار 3 يدج همدبو ليتق هأمرا هب هبرمدف ردنخلا هذيبو

 اعف رصقلا تل نيرطتنم ريزولاو ةرامالا تناكو ضرغلا يضق دؤ لاقو رصفلا

 ْؤر اوكاهاو عالقلا اوككلمو مهمايعا اولتقو دوكنلاو لذلاب مثولباو دوببلا 7

 وكلا ةيارساواخ ذو لاعالا نم اوهتنا ىتح 0 حبصا امو رك اسع

 انملا تراصو عوكسلا دالب ىلع اكلم نسح ناطاسلا نبا مقترب ريمالا اوسلجاو

 لايف هل ماقامو لاحلا هل قارو-تابحلا عيمج ف رس قرفو هعساب ىدانت

  هناف ناهبن نب بايذريمالا لوسر نم ناكأم اماو هنم ناكام اذهف مداح

 00000 لع للا لو قح اد رابق هسفن لع فاخ راض ام دهاش

 انق تدأ ارامالا دحا هل لاقف ناطاس ناو يتخا نبأ وه.سأب ال لاقف ربطعاب

.. 
 دعضف مراثب كنف اًوذخأيو اوس ام دب ال ةالوالا ةلذخاب مدارك رو ةبحلا



 فكل

 رينم ردب لثم يوضي, هجو اهل

 ريظن ءاسنلا نيب اها سلو

 ريكتلا لعفب يحتست الو ضرع

 ريصلت برألاب كل انا ىقباو

 ريت" حايرلا عم أهتقلطا .اذا

 0 لكو م 000 يتاو

 ريوزن هب 0 اء دكا ى م0 لذ
 يي

 منان بأيد ينبع را يتفل م

 هلوسرأ هاطعاو هماتخي همت> باتكلا نم د كللل م غرف الف ) يوارلا ل

 راثسو دخأو 5-3 اوحلا هايد تالعر 5 نوعمش كلملا ىلإ هلصول ناهبن نا

 هاءءاق ملسم ريزولا ناكو دوحلاوبإ ريزولا فداصق عوكلا دالب لخا
 كل طن ىتح ريصأ لوحرلا لاقو هانعمو زومر فرعو آر ةضق با

 ١ لاق دالوالا ى عءلتساف ربزولا بهذو ةفايضلا راد ىلإ ا ذوخأب نا رمأ مْ باو ل

 اولفو مهولق يف 8 ةبعرلا تعقوو اوفاخ هورف الف بو:تكحلا اذه اورق اوذخ مل

 بروتكحملا لصو نا فرعا اناف اوفاخن 3 مِط لامف ريزو اب كيلع نيعبقو

 ةبإ زا>لااواسر“ ناالا مكل امو بايذ نم فاخنو عيمط هنال مكاتقي نوهت

 مكلتةيدوعي ال كلذ دنعو اهاوه يف مقاو هنا فرعا اناو هيلع ملدتتو « ١

 انا مهل لاقف مالكلا اذه ةيزاحلا كن نا قيلي ال نح اولاقف رشلا نم اونم

 0 000 ال ارقف هدنعأ تءاحف اهيأرو 5 ميدنع ىلا اهرسض

 00 يجورو كارلا لس نمو * 0 2 م 2 تاق, 5 ع

0 
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 7 لمت ل ناسرف هناهز يف لتق هنال نراقم هل نامزلا اذه ين الو هاجر نمتنا امو '

 بايدنأل بيرق وهو جرفلا ىنأي ناىلاربصن نا فوالاف هرصصع لاطبا مظعا لتاقو
 - هللا ءاش نا رأثلا ذخاف نيدلا رن همسا مضرب ريغص دلو ىوس هل امو نسلا ريبك

 برق

 هنال نرسن اهمسا هموق نم ةأرما جوزت بايد ريمالا ناكو ( ىوارلا لاق )

 م جرو نبدلا رصن ةأنس دلو اهنم هأناؤ هنهذلاو افطو قوس دالوا ىو ىبب

 ضرا مهل نيعف نوعمش كلملا دنع ىلا ىاتيلاب تعجر اهما ةيزاجلا ىلا مالكلا

 رك اسعلا مج نا دارأف بايد ريمالا ىل مريخ لدو ىتح نوعمث كللل دنع اوقبو ٠

 كنسللا دالب نأل م ارو بهذت إل نا قفوألا يبغز ىنب هللاقف مهلا بهذيو

 .رملاو شطعلا ىرم كلهم برحملا اننيب لاط اذاف ةراحو ةرعومو ةرفقم نوعمش

 انا بايد لاقف لاخلا انيلع لوطيف دالوألا عم اوقفتا نالحزو ديرد ىنب امبرو

 كواذيو ىنبا اولذيو دالبلا نوكلمي اوتأيو زجغا وا توما ىتح ىنورظتني فياخ
 مهلتقي ىتح للملاب هدعوتو نوعمش كلملا ىلا بوتكم بتكت نا قفوالا هل اولاقف
 لسسريراشا مث باوصلاو يأرلا اذه لافق كساب نم فاخي نابج هنال هددهم الاو

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقيو نوعمش كلملا ىلا

 ريسمدنع حيررلا بوبه قبس" رماذ نتمىلع ىداغلا أهم معن

 ريعو مامزلاب كداوج لقعو اهغبرب لزناف عوكل تئجاذا
 رثكم ديشر 1 4.لع مسو يقرون وهمشناطا سلا ىلا ىطعاو

 ريفع بارتلادجو ىلع مهيعدلو ىمأتيلل لتقن نوممت اي ديرا

1 



 ىرثلا لع ىتلسا. رأيي ِ

 ا اوحور ديز وب لاقو

 كمراكم نيبلاط كدنملات يجو وا

 أباك ثرعلا كلام بايد دامو.

 انياحص اذهو انيف ىرج -

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقيو
 0 لوتلو كما 0 ْ

 58 وم يلالملا م 0 ْ

 همالس ريمالا لعلب فيحاا ٠

8 , 3 26 

 كلما تي .كلو
 اهراباوساوا 1 1 0 :

 يهذمو ير دووكيف حرف يلفو

 انحلاوريملاورارسالاات دنعمكل ٠

 باق

 رايع اهيلعام بارد تابرض
 راطا رع نومك كلا نا

 راوزلا 0 ماي يكمرب |

 راص هلزعلا»و كلم راصو

 بالود رهدلاو راد انيلع

 اهيلع درب نوعمش كلملا راشا اهمالك نم ةيزاجلا تغ رفازق ( ىوارلا لاق)

 راعس تادياز يبق نارين

 رادكآلا رئاس مكتع لاز دقت

 رازغعومدل الخ دق ديز وباو
 2 راعسالا صخرم اليتق اودشبي

 / رارمو اهتلع بايد اوقسبو

 رام دق مكنيب اذاو رظلاو

 ١ راود كلفلاف اوريصاو اوقاف

 ظ راطخلا مركا هللاو متناف
 رارسالاوب|ىسوهينلا قحو

 . راقؤالاو سومانااو زعءلاو
 . اف 0 1 تللاق همانأكن 0 00 5 نوعمش كللا 2 لف 0 .ٍ
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 لعوا ىوخا ناحرس تانا

 انه قف رورس وو دحت اك

 باتو ناوريفل|ضرال در
 يزرع لثرق لمس ام لتك

 ما نبا بايد افطو وا هلتق

 كاتاي ب رغلارب امس هلتقب انكلم
 هدحو رصقلا كلع بايددارا

 ةلماك نيسةعس يخا هسيح

 ةبيصغ يلالهلاديز وا هقلطاو
 را

 بناج ل كنم موقلا عيمج ه ونا

 هموق ةرباكأ عم م بايد اناحو

 الماوك نيتلمل 0 اومان

 هشارفيلاءقوق نمنسح حبذ
 هعومج لكو وه انع حارو
 هرطاخ بسيط ديز وبا هباج

 طب 7 أهب رس هدنع ةباحو

 انه عم زعيف ديصلل ونأ هدعبو

 ةمالسلهطاب تحن نهبايدلاشف

 را ناايع كلم اب ءال هو

 راه 5 ليل يف 4 حرع

 ران ةلعش لشم قانزا اناث
 | ١ اطهرلل . .ممر نمار

 راجحالا قافي ديدش مزعب

 0 0 اتادماننكلم
 راوغم اي تناطلس هب دعقيو

 رادكحو الب يف نينس ةعبس

 راد هيلع مونم ةليح هذهو

 راوس ضايبلا ضعب هجو لعو

 راغصو راك لاله اوءاجو

 :.اخ دوسأ هيلقو رادغأ

 رادو بايد ماق ةليل ثلاثو

 'راسيو ةنميم طبتخ هالخو
 رافقالاو جن زلا دالب لخد

 راضحالاب نوكم هل لسراو

 ادرك الا تنحارو اياضأ ا ومحرو

 راوشم 1 دبررجلاب اوبعلو

 راسم فلا هيف ديد_ح سود



 فحم

 هش قورو 0 لاعبالا نم ديزوبا همس سراف مف ا

 0 ال ريدا 0 رصاو تل راها لا مرش :
 ريستو رهاوجلاو كدالب نم ايا دل ضب ذخأت نا يذنع يأرلا انا هل ىلاقق

 فرخ كيلع دوب الو رع مماتو رصقلاب 0 اهمدقتو نسح ربمالا

 راسو لالا ىلغ ايادهلا لمح هتعاسو هتقو نمو يأرلا اذه ْن نوعمش ف

 نسح ريمالا ىلع لخدف ناوريقلا ىلا لضو ىتح مهرباكاو هنايعا نم س راق

 مث ةدولاو ةبخلا مهننب تءقرو مئالولا لمعو هب بحرتف هيلع ملسو ايادهلا
 ىلا ماياو نينس نسح ريمالا نيبو هنيب ةلسارملاو كماما يف يقب و هدالب ظ

 ملا مظعف ديز وبا لتقب ربخلا هغلب كلذ دعبو ردكتف نسح ريمالا لتقب عمس

 9 ىب ىلا نهذاو ؟انلا عمجا نا يذارم انا دوجلا وبا هريزول لاقو

 . نف مهضعب اونفي امبرو ضعبلا مهضعب نيب بورخ يف اونوكي نا دبال مهنال
 امجرو دالبلا نحن كلمتو ىوقلا بزملا دعاسنو نيرضاح نوكن نأ قفا
 ا اسع ممج م - ريك (سيش راص ةنال بايد ريم آلا ا. ريداقتلا دع

 ب الع دق رابغلا رظنف برغلا دودح لخد ىتح ًارئاس يقبو لاله ىنب. دم ظ

 لاسم نا وسأو ميرح مهعمو سراف فلا نيثالث نع فكنا 3 * راطقالا دس ىتحا

 .. رم نييراه ىاتيلا ممدالواو ديز وباو نسح مرح وه نا هوربخافريطا ْ

 ١ 1 نيب ةيزالا ت رضحف ماعد تسأف مهسفنا يلع وو وخ بايد ريمالا

 ش : لولعي نيعماسلا رمتو لوقت تراشثاف ريما 7

 0 راسو دودحخلا قوذ ىرج را دي ما يلا ةانف لو :

 ' راجلا ةامح اب يلوقل ىئصاو ىتصتق وع مسا نوعمث كلم



 كا

 1 مهضعب عم ارواشتو اوعمتجا ربخلا اذه ديردو نالحز ىنب تعم“ الو سنوتب
 ٠ برق املو هبر> ىلع ةقاط مه اننا هرعسأب اودانيو بايد ريمالا اوميطي نا

 94 اهيلع أودراف مهيحنت تراصو مهلا تتأ هيزاجلا تف رعو بايد ريمالا

 ات تراشأو ناقرخ ريك وهو نابش مناو بايد مماخي دحأ كيف ام تلقو
 ظ تالزاا رفاغ ىبر ناحبس تايبالا هذه

 » ىنب ربأكأ ناالا اهيلع دحا درب ملاهمالكن م ةيزامجلا تغرف ملف
 .داننودازإ اوجرخو نامالا همالع موبار يف ,دانما اوعضو نالحزو رهاعو

 ات هورذ الو م كل يصعب انم دحأ الو انيلع 5 الا تنأو انكلم تنا

 الناطعاس نوكي نا قياي كلثمو ناطاسلا تنا هل اولافو هيلجرو هيدايا اولبقو
 صو نسح ريمالا يسرك ىلع سلو :بايد ريمالا لخد 5 رابح سراف
 ١ امأو رمعلا لوطب هل نوعديو هوذهي دحاو دعب داو ةرامالا هيلا يأت
 " مهقبسو اوراسو اوبكر ليللا دنعو اوفتخا مهناق دألوالاو ميرحلاو ةلفانلاو
 ناو همسأب اوداني نا رماو برغلا دالب ىلع بايد نطلستو مهموق نم

 ١| هينأت تراصو برضلاو نءطلا ناسرف ديسو برغلا 3 اخ بالو كالا
 او نسح دالوا نع لأ هلاب قار املو لزعو ماكحالا بترو فحتلاو

 ريق فلا نيثالث مهعبتو ناوسنلا ةيقب عم مهيف تبره ةيزاجلا نا هوربخاف
 'اناف يل اونمأ امو ءوسلا ىب اونظ مهنا لاقو هرطاخ ردك نالعتاو دنرد

 أ ةيصون موقاو ششاعم مهل بترا نا يركفب ناك هنال مهربقاو مهذا نا نم
 العلا 0 ردكتم وهو مجرف مهقحل اف مهعبتو بكر 7 ديزوبا

 "| ريزو هل ناكو نومه هما يدوهي ناطاس اهمكحي ناكذفل عوكلا دالي

 م هل لاقو هريزوب عمتجا برغلا دالب اوكسلمو ىتانزلا لتق الف سم دوجلا

 اثم دجوي ال ناسرف مهو اندالب يحاون ىلا اواصو لاله ىنب نا كدنع روشلا
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 'دادش قدب هريمأسم اوقدو

 دابع ةالص ىربق لعاولصو

 داصقلاو نامتملا ممطم ابا

 دايقو انل كا اومكو

 داك ىمالس ىلا بايد اولوش

 داكن ١ ريمآلا ديزز وبا اواو

 داسحلاو لازعلا هنوربخ
 داغوالا نم“ ىدالوا 0

 دايك الا مم مهوأق اوفشيو

 دادح تاحضاو مه انل ان ويه

 دادعا امل ام بوند انيلع.

 هاف نع اناا

 داحجو ةق ىرعل ازكأ

 داكو قيمعلا ربقلا لخدا ادغ

 معذم 00 اذه نسح 0 بح هوذفدو هودخأ الخ هيقدب 9



 ديد ا ةيزاخلا يل اذاني

 ًابلتم هلمف رهدلا ةبزاجايا
 مناغلا بايد كيف ربظ نأ ىرت
 مذايج يمد مرادج عطقبو

 يلع وها ناحرس نب نح لتق
 ىتلودوىزع لاي ميصوا اذا

 نيرا ضرازدا لت الل ارجو ذ

 اهريسع نوهيىتح اهم اومباو

 مذادجاعمناسرف 9 ا
 ةبباعدمان وكت م مزهني نف

 اغولاب ليما طن رييخم كانه

 رماع لا اب برحلا مييصوأ
 دبارش اطولا قوف مموعداو

 احقلم يطولا لعبايد اوعداو

 6 روما يوحل انوعمموعداو

 ؟كلم برغلا يب تان

 يتتحم رمش اوىربفق ف حرفاو

 يقلاخو ىلر هلل مكتعدوا انا

 يماماهولرضف يل نفكلا اوسيح
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 )0 ارالا رئاس اسوا ىح
 ا هيتس ال ءرهدلا كاذك ١

 . داوجألا عم ميرغاصا ىنفي
  حادش َن دورمنلا حو

 داوس تاسال هعرح ىلخو

 5 دالب ىصقال يغزلا نع أوبيغف

 ”ةلرملاش ام تاند اهي

 . دادجلا لاقثلاب باد اوزغاو

 . داتقالاو برحلا عابس متاو

 دادذحأ الو ءابا انم هل الو

 دارش الفلاب -ىباغزلا يعد

 داسالا ةليم أ مهيلع | وليم

 دارفاال 000 1 لو

 ٠ داكن الا ن :ةذ أم هوقيذو

 ' دايس ماركاب ميملع ناو

 - دادجاو ابا. نم اكوام مناو

 - داصرملاب نئرعلا هلا تاو

 ١" اداارحلالا ويلا لاتست< هللا

 ١ دابز قحو روفاكلا يل اوتاهو



 هنو رج
 . جو

 عوكلا ةالب لأ ىاحلا ةواحلا ليحرو ديز 9

 نمسح ريمألا نب عقيرب ريالا نطلستو ىدوهبلا نو
 عوكلا دالب ىلع

 ٠ 0سابش عم يعرمو زيزع . ىتاتق لبق نيريم ١

 ا( لك انما لعاوفااو ترتاح
 نارا ىل اودآ نايخو

 وامس ماو اير يل اودانو يرظاناهاراكا
 دل ىغلا كاذ اهنزح ىرت ايلاف اظل 0-٠



 م

 . ةمالس يلالحلا ديز.وا لوقي

 .اهطسوب ىتيصواالا ةّمقو الو
 هتماظ الا برملاب ملا الو

 ةع تكل لجر لك ألو
 مناف نلو عم

 ةتسا نا ابلاط .اليج تعرز

1 
 ةدعو نا ض 000

 هشأ رف ضي رع سوبدب ينب رض

 هنن رضب تعقوام هريغ ناكولو

 مناغلا تايد نم ةنيبغ يدنمف
 ضصاعو لالهان ةنيبغلا داج

 ىتمومعاي ةقوب يبذخا نكيلو

 هعازن 0 ب الإ لح

 :ج يف عاجمملا

 ل

 كتل

1 

 لكك تاع ةبهش 0

 قت .يلو الا هكرعم الو
 1 ادا لا افاط ألو

  يلاعلا بلط نم لكاالو

 والا عم عوز ليخجبا ىرت
 احلا عمةرهوجلا تعا 3

 لاب موق اي قابو ينناخف

 و> رهظ قوف بايد انعمو
 ىلا هل لعفام تفرع آلو

 هلل تعقو يسار قوف نم

 وط لبجك بايد تابرض
 ى رصحنيام ىبالاو

 و>ألا ةلججو كيرد لها اي

 «و حيررط ينالخو ىنب رض
 د كاملا تاركس يرانا
 كى كاوتش“ قاوف قاع تال

 اكل ل ذو ؟دوا اناو

 دورشعلاو سماحلا ءزجلا هيلو نورشعلاو عبارلا ءزجللا ىهتنا



 ليعش عولضلا اوج امل دري
 ليتقريمالا ديز وات فشالو

 ليبه تنا باعصالا قباب أي
 ٠ لوط لاله نمانكر ت مده و

 ليسن عومدلاو ينو يكبتف
 ةرظنب ةنم لاا ملا يلمأ 1

 ربيخغو اب توك فيح ديز وب

 ها
 ' ليدج ذوحللاب ىدشي لبق نم
 ليحيلىقبامو يمزع دينا نق
 ليك و يلالبلل كدعب ذاع نمو
 لي ددسو 0 قضم اذا
 ليلخ مانالا نود كلل ناك دقو:
 ا ليثم مانالاب هل عطا و
 0 ره تل 206 و دم ليلع داؤفلا داز 00 ٍنناَجَو

 ليوطنوكيإل ئرمم تيلانفن ةيمالسلالطا نر نار ١ْ
 ليف تادعاز يلق نارتو .ديك ما ئ يملا ةاتف تلا '

 نم ةهرب اهيلع يمن اهمالكن مة دراجلا تغرف الف ٠
 اهما>تناو اهاكي ف سداذ دقو .اهبايث 20 اهرعش فتنت يهو ١ أ

 لاجرلا ةنيزو لاطبالا ابااب كتمالس هل تلاقو هينيغ نيب ءتلبقو 1

 1 مث نايبغ ديز وباو ةحض يف اوراصو اطوق نع ناوسألا ٠ ٠٠ تكيف
 ااا حارو بايد ريمالا هيف قاب نكو هسفن هن لع فسأتف هنو وع

 0 : اهدعب ا 3 نامؤلا

 تثتملدعت



 ا 0 رصنو لتعا : موباو يتخا دالوا لع 3

 ل ' راخالا ةرامالا لك لع مس دياف 3 20 يلع و

 رامجالا 7 ف يتلا د ا يلال هاب هللا اةعدوا

 - دبزوا كرو هداوج ردنا نم بايد ريمال غرف الف ( يوارلا لاق )

 مهل اقف هلاح نع هولأسف نابضعو كبترم هورظنف هموقب ىقتلاف راسو صرالا ىلع .

 7 كلمتو حرسن اننا الا انل ىقب ام نكحلو هيلع تيضغ دقو ديز وبا تلتق ىلا
 قوما دخلا شان نال اهباع ناطللا اا يضاو ب ١

 : همساب ىدانو ماكحالا ةيارس كَ لخدو سنو" قلو ب بايد ريمالا نأ 3

 ندو راصف داليلا لك لعريمالاو كانا وه هناو كنز وبا ريمالا لق هنأ اريخاو |

 ىلا مالكلا عج د مالك هل ىتمل هيلع ميعفي هيلا ذوايو هميطب نمو هلت هدناعن :

 ا اوحاصق ضرالا لع حورطم هوددحاو ددر ونا ىلا اولصو ل ديز وبا ريمالا ةعام 1

 تمعفرف ناوريقلا ىلا اولصو ىت> يعود ةراتو هيلغ ىشليةرات هوهو هولمحو اوحانو :

 بارتلا نوعضويو مهايث نوفزع ممو عقارب الب اوجرخو اوحانو اوحاصف ميرحلا
 تعمتخاو لايجالا ئدم هلثم رظن ام لاله ئنب“ ىلع اعينش ًاموي: نآكو 9 ر لها

 ناكمؤ ةيجان لك نب نابرعلا/ ١

 اهدودخ تفتنو اهروعش تخراو ميلا نم رثكا تلمع اهماف ةيراجلا اماو
 لولب نيناسلا رع لوقت قمرا ناو اضابت تق

 ليسيدردخلاق وف ىرج عمدب دمتم ما يملا ةانقف لوقت



 ا

 ماوقلا نيتمزع يف كيبلا

 مياس م مورلق ف ا داسحو

 اقل ىحور تماس دقل

سلا هيلا لزنو عرس انيعت
 0 0 نيالا 1 د راشاو 

 راح دودحلا ىلع نبملا عمدو دجاألاب ايد ىغ يغزلاىتفلا لوفإ

 .رافسا انل ىدنع كليرأعف ةمالس يلالهاب انيلع

 راتب داؤفلاو دحتل انكرت ةفيلخ وحن برتلا ١ ١

 راكملا لخوباو هيزاجلاو تنا ربيخ واي روشلا مت

 رافتو اهشرحو مهلهس يف انناج عريب ليخلا ملقا

 . راعلا موسر يسفن ىلع تابقو دبش مؤ

 راس رامالا امج ينربخو ملا لع ,ةانعيشلا وبايناتا

 راشلا باذع نم يملا كراج 2 ” ذخ مق يل لاقو

 0 راغص دالو عمسعلات دغام | عجتراو در ىوب اي هل تلقو

 )7 | ةططتك هرضخ لص مهيجا هبئاكماودويديز وباو نسسح مزال ظ

 1 راهج ةمالساي ىدبب كطخو ةمالساب 3 اني روع اوتيصق ٠

 - ا ءوبهلاو : ةقيضب .انارت ..انلاب مناغ دلواي احولا اولوقت

 0 دام 00 كمالك اذهو ينارأ يرالكظريل
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 ا لنا نءةلم قا نءليو ىكبيو هيلا راغني راصن ةقنشلا هتذنا دقو
 رسفنلم بايداي اذكه كيف يظ ناكام هللاتف فقاو بايد دجو هينيع ديز وبا
 : لوطي نيعمامسلا رمخو لوشي راشاو ءادعصلا

 ماها نزلا ديز وبا لاق

 ىنن و بايذ اي يظ ناكام

 كتب رضب بايداي ال يتلا

 يرطاخ تزف قورعتسيم

 ةقيطسوبح نهكتلش ةرم
 فام رو كاعتودار ةرم 3

 اهظفحا بايداي اياصو كيصو

 لع وبا دالوا يف ةيصو لوا

 مهعيج ىدالوأ يف ةيصو ىتإب ظ

 ايلعب بايد ا ةضراعلا و

 ادعلا نس بايد أب ي مرح يعحاف <

 17 ما بايد 1 ةيزاملاو

 انه عم زع ان يضقت امان

 تغميتلا بو رحلا مايال ركذا

 ماجس ىدخ قوف ىنيع عمدو

 ملاوعلا نيب لاعفالا باص ايأ

 مهامرلالعاقوفكبيحص ىعدناو

 مازا ريمأ ابانكح فيح ايأ

 مراوصلاب رغب كتصلخ# رم

.. : 
 اخ نممهلاةح انا 2 دو ِ

 7 7 كلر ىلا ماك

 مادقلا نامزنمانن أطلس نسح

 مراحملا لكو ايرو قزر

 ماكلا تايخار الهش 3 0

 مالظلا لولب قراط مهءاج اذا

 ميالعلا مقهي ربق ىلع ابعد
 م ا لو ايا يلتق يف تاجحع

 متاغ نبا بايد ار حيصا ال

 ماع ضرالا لعل اطب آلا ىمد ىعدن !مرجميرلا؟ارفخ لعين



 مهأسو ضنبلا مهضعب ىلع اوماسو ماقالف ةيلع 0 ع يذلا ظ

 ميدقلا احلا يف د كك اودوعتو نيب حلصلا عج ال السرأ هل اواققديز وب ٠

 راسو هموقب بكحرو هعدوو كاملا دقع لا بايد ريثألا ١ أس كلذ دنف ٠

 وبا ريمالا جرخف برغلا دالب اولخد نا ىلا هعم ارامالا ةرشعلاو هلاجرو هم

 :حبذو 5 ةملو ديز وبا لسمعو ناطوالا ىلا اوعجرو اوحاستو م
 ةءايازةبخ يف داع ريمالاو ديز وبا ريمالا راضو حيارلاو م يداغلا معطاو ح َُت

 ص ناه اف كالا وه قبو هكحام بايدريمالا ىلا عجرا ام ديز ونا 5

 ىنم اهوذخا ىلا دالبلاو 2 يل مجري مويلا ىسع لوقي راصو بايد ريمآل

 انا هسفن يف لاقو ديز وال رشل ١ نك او بايد ريمالا طاتعاف اق يطاع د

 ني ايصانف ديزونال شوندلاو نس ريمالل ني سود تسع

 تاشارف عبسب ناكو سوبدلا لمحي تقولا كلذ نم راصو نخالا انيلع يقب دحا

 ىلا اوحرخ موي تاذ ناك نا ىلا ديز وبا هيلع ظحلي ال تحت ةيابعلا تحت

 ةعامج ب ايد ريمالا عمو هموق نم ةعامج“ .ديز وا ريمالا عم ناكو صنقلاو دي د

 دراطت ناسرفلا تقرقتو روفسلاو دوهفلا تجرخ ربلا ىلا اكصو ىْعَز قس

 ٍ ابهشلا دراطي بايد ريمالا راصو ةبح يف ديز وباو بايد ريمالا تود

 70010 دهبو ةعاس فصن رادقم ديزوبأ هلثم لمس راصف ناديا يف هناكب

 تفتلا» بايد ىبغزلا دي نم اهذخ يف حاصف همامأ رياس ديز وبأ لخ ب
 ىلع لمعو بارد كحضف ع ةليشم بايد ريمالا دي ىف دجوف بوعرم ديز

 " نايد دي نم اهذخ كيزوبأ لع بايد حاص ةرم عبارو تارم ثالت ْ

 اا 3 كلذ دنع ةداعلا لثم ةكحض اها نظو دبز ونا ثقتتلا ا

 2 هاو يلع هبرضو سوبدلا ب>سف هبنج راصو ديز وبا براق ىتح .حيرا
 7١ بايد ريمالا فقوف نايمغ ضرالا ىلا ديز وبا مقوف شوبدلا لع دعا
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 ةارضس ىذا عايبلا تفاش اذا

 حلاوش .داوقلاودوس 0

 رماض 0 لع ىنم ايداغ اا

 همالس قزر وحن .تيج اذا

 هيج ملل ين هيلع الط

 0 نم جرخ الابذ لوقت

 ةيدن سوق لثم ب ذحأ رهظلاو

 ةيفخو اهلقثي ٠ ىرثلا دحي

 ةينح نامزلاو ىماتيلا يلرم

 ةيلعت السب الوق هل لوقو

 ميعنم بدن لثم يباح يدنأو ةعاس لك يف لتقلاب ينمو

 عمأو مهل ام أنا زد انا عريغو دامت عم مبلت يدالوا

 لك هب ام يها 0 و يدلاو كل

 ذب رحت هب ام ىلر هّيئاكلاو

 7 0 يا نام

 بحتنأ !بايديغ زلاىتفلا لام

 2 همتحو 0 ل هالك نم بايد غرف الف (يارا لاق )

 0 يدالب ىلا لحرا هدا ره ناك نا هل لاقو دير وبا ريمالا ل اوسر ىلا هاطعاو

 :رعفمالكو بح هباقنوكي كلذبو ةرامالا ضب هقرط م يل لسري ىوس

 ىلا لصو ىتح رافقلاو ىلاورلا مطقي دجو راسو لوسرلا باوملا ذخأف

 بايد ريمالا م هغلباو باثكلا هاطعاو دير وبا ريمألا لع لخدف ب 0

 الواو هرع مال ند ةرانمأ ه ةرشسعإ يعدتدا كاد دعو 4 هأرقو تلات 40

 | رافقلاو يفايفلا ًاووطي ولاز امو بايد ريمآلا اوملاصيا ءباسرأو ١ + دال



 فيرع مانالا يف يتارت انا

 فينع نامزا تادشب ريبخ

 فيسخ مانآلاب هلصا ناكولو

 فينمو اديج هلصا ناك وأو

 تيطاح رلا رقما
 في رش نيبذاكلا ردقل مفريو

 فيلح نام زلا عم م مانالا هيلع

 في رظ رهد رعد ناكو انمقو
 ” فيعمالك اوه الو اومانب

 ترفتاو : تادشلا اي انقذ

 فيصرت الب ميعطأوم ئر

 فيطل مالك مونم عمتسي الو ' هجوب نأ يش

 فيثك مالظ يف يلالي ردبك ةحيامحالملاضيببلانم

 فيصرتسهذلاب ل وجح رواسا 2لماوك ريرملا نيل

 فر#ث' حمرمهتبسحا و شماماذا

 ديشلو احق مهنم هج بولاو

 2008 أم أم ةميخو ةحيبق

 700 ذللا لبعك نسبا مصمم احل
 0 دادس باكا لملك الابو

146 

 نم ا
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 ةدشو لوه دعب نم هجرخأو

 هشارف يلاع قوفنم نسح لتق
 ايضاف انع راس دق اهدعب نمو

 ىخسش, ال اسراف اريما بايد

 رماص نتم ىلع ىداغلا اهيا ايف

 3 افزب بايد يبغزال تبج اذا
 ةمالس ريمالا لاق هل لوقو

 مهعيج ةرامالا لك ىلع معو

 اطبالب عرسا ليما بايدايالا

 ةمعنب شيعن يك ًاعيمج اولاعت
 ىضقتاَو حار ريمأأي ىضمامو

 الق ناكامو ايندلا تماد انو

 ةمالس يلالهلا ديز وبا لاقم

 . مومسم قب نسح ىلع هْباقو
  موعي شارفلاب هامد الخو

 مو ركم شيجلا دنع ماقاو

 مورق لكل لتقولو هيف

 مو.سل لثم حب رلا بوبهقبست

 موسرملا 2 يبونكم هيطعاف

 موذيق اي هللا مال س كيلع

 موحر داؤف نم بح مالس
 موقو ريما أي كلهأب لحراو

 مومأم أنعجو ريخب ىقبن و

 مودن مدقلا دهع لع 3 و

 مودي هلالا ريغ اًئيش نظا الو
 موتكم الب  افعسم كل انآو

 ب اكل تولع بالك نم دينوبا ايل تايد

 هيفل 1 يذا ناكلا نع لأسف رابدلا كلتو شجحلا دالب ىلا لصو ىتح

 باتكلاهاطعاو هيدينيب ضرالا لبقو هيلا راسو هيلع هودهاق بايد ريمالا

 0 كلذ لعب مث هأنعمو هزومر فرعو هأرقو هضفو 4م يا

 ريمألا ىلا باوملا در راشاو صاخلاا بهذا 2 ةياودو ًاساطرقو

 : لوقيو دير وبا



”0 ْ : 

 . مولعم اسراف بزان نبا ص

 مودرم ادغ دقف لرودربلاو , ىداوملا |

 موزهم يدغ دق ةيردنكسالايف ةجاحع نب مف ى فلا ا

 موقلا ريبك دنمرف كلما انلتق اهلزنو ةيملاصلاو رصملا

 موركوامهل ضاير ىلع انلزأ | اني

 موسرما عم انبجاو ماقَو

 موديقلا انبايد مزعو يمزعب
 م رز لكو اهتمارآ اقم

 مود ١ مسيرأا توبا قبس

 موز قاونلاو ريما نيناع

 مورك ضعبب يغزلا ىرو أشعب

 موعي بارتلا نم همد كرو
 ءرسؤاوحاز نييانإلا اوخارَو

 موتكماذو هتح اوقرما لاقو

  موسقس جخ هأعداو هحمرأ مطق

 مقل دا اي كمزعو ىمزعب

 مومموردك يف نياس ةعبس



 : ا

 همالس يلالبلا ديز وبا لوقب

 الدال ةديلا دم نم انلعر
 ةرك ادلب ضن لا المو

 ةفيلخ ينانزلا كلما انب فرع
 اني اتا قفاشدلل ءَض نرشع

 ةعافش انتم نيعلا نم اني

 تردابت يعرمنسحيفاهباق قو
 مهطاحب قفرايف اي بيرغلا تماظ

 انتل اوماح اهدار ال لاقت
 قللماو لوألا ندا كاش

 ىتققافر سبحو يقالطاب رماف
 ىرجأمو انيف راص ام ممربخو

 اوامخ ليحرلا ناحرس ناىدانف

 هطرأب انلز هوزح ىلا انيجو

 .ًابكولم انلتق ءاحعالا ىلا انيجو
 ” يظر قاردلا دالي كف انجو

 اهريعب انلق بلح ىلا انيجو

 كلام ن فسيبشةقرزولا انيجو

 موق ا, ركع اهيفاص مايالا

 "0 مارك مبا
 مورقلكوتاريملا اهب انفشو

 مودعأن رصَو انوناهاو انسبح

  مودلعم انرمع ادعس الوأو

 موزأو انب عفشت كللا تنب
 مولظ نوكتال اهببال تلاقو
 مودر نوكتنا كرايد فاخا

 مون لكو انيضارا اودور

 موركمايل املا بحت حو ريمدبع

 مومغم اناو دحتتلا كنحو

 . موتكملا فرع ينتانزلافيكو

 موجنو رمقلا رون ىلع انرسو
 مودم ادغ دقويسيدلا اناتق

 موديقلا سرافلا ىجافملا انبجو

 موراادالب نم يعازملا ئمتعا

 ظ موديم هرصق حبصأو ةأتلتق
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 مداخ دعسلا لاله ىحضا مكل ظ اعيد انذلا ٠ -ءاط

 ماع ميد ضرألا كوام ةضدا وبلابرعا تبل

 0 م 8 ادأع تما م دفو 7
 17 4 507 هأ انت 0 انيف

 ماغ 00 ا ا
 ماع هللاو ًادياز ع ق اننا 0 قى 0

 كللاو رهو جاتلا بحاص رهوج ريمالا نم ناك ام اذه ( ىوارلا لق. ا
 هحدم يف دارو هاذبا ٠١ ىلع هركش هناف بايد ريمالا نم ناك ام امأو « رْفَظ

 ديو نامزلا نم ةدم كدنغ قنا فويض كدا دقأتلا مر ا
 هروصق دحا يف بايد ريمالا لزنا مث مكب الهسو الها م هل لاقف كنع ل

 رهوج ريمألا عم بايد ريمالا يبو ىعرملل الحم مهاطعاو ًامساو 0

 مالكحلا مجرب مالك هل ىقبي نامزلا نم ةدم حارمشناو ط سو ماركحاو زع ي

 اهزعو دن ضرا ركذت هنبب 3 هدحو سلاج 0 تاذ هناف ديز وب اريمال ىل

 يف اهوقال يتلا لاوهالا ركذ ذة م ”ايصلا مايا يف ةحارلاو انها نم اهبف ىق ٍ د

 ريدب يضاقلاو رماع يجافخللاو 0 ركذتو برغلا دالب ىلا اولسو تح قيرطلا

 00 ةنكر ىلا قوشت مث حونيو يكبي راصف مالعلا مهلتق .يريدذلا نسح

 رطاخي فاطعتسإ لسر“ نا هلابب رطخ م مث همويب لتق نسح لتق ناك نا

مكاغ نب ردو رصنو لقعو لب
وا ىلعو مهيلع يكحبب لعجف 

 0 دالواو هدال

 0 0 تادششلا لماحو يرمع قيفر اذه لافو هاينق ىلا هحراو> تدعو تا



 ظ 20

 ٠ مييلع ًاتاطلس ديز وبا ريمآلا اوبصن .لالطالا ىلا اولصو املو بابملالا *را
 دريمالا نم ناك ام اماو ديز وبا ريمالا رما نم ناك ام اذه برغلا دالب عيمج

 لدو نا ىلا راعوالاو شارحالا يف لغوبو راغقلاو ىباورلا عطقي لاز ام هناف
 تسال كب ةناقالمل جرخف دالبلا كلت كلمهب عمسف راطقالا كلتو ةشبحلا دالب.

 الا هعمو بهذلاو رهوجلاب عصرم جرس هيلع بهشا داوج ىلع ًابكآر ناكو
 لأ صاخ نم مهيديا ىفو رهازملاو فوفدلاب ءاسنلاو نايلغلاو ديبعلاو ناوعالاو

 درثو هداوج نع كلملا لزت لاجرلاب لاجرلا تقتلا ايلف رفازلا كنسملاب ةءولمملا
 هل اولاقو باحصالا تايحن بايد ريمالا اويحو لءف لق هعم نم لك اذكهو

 5 4 بويطلا مهيلع نوشرب اوذخاو ءاسنلا تمدقتف بابحالا زعا اندنع

 | مهل حبذو ماسيكناو براضملا ىلا كلملا مهب لسرا كلذ دنعو بو ركلا

 00 ١ ماداملا م سَ مل لاقو ماقمو سام نسحا مهاطعاو مانفلالاو

 : ديزي نيعمالا 0 ديصقلا اذه لوقي ذخاو ديحتن ال هنع هب نورمأت

 ءاغ نا يف ًابحرم اي الا هريعم نم رهوجناطلس ٌلوقي

 00 ا انتل 8 انمزا تامجو اتلفرح دقت
 بايمويلا كنم تقولا راصو ٠ انيلا ىفاو اندعس كوكو
 راكألا 7 انناطوا ىلا متيتا ذم رخافلا تبعالت

 00 0 1 ارشعمد اع الا ١ -ىقبن :رغدللا ة8ديه نحف

 حاعالا مث اه برع ١ ”نعرا لك يف ةرئاذب ذب انعمس

 زالت. تسما انل جمتبحم دعب لول نع ب انملرت

 ءاعقلادسألاو باغلاث ويل مكيف اندهاش دق مويلا اذهو



 0 اس

 لابير دسا مراك< لا نا
 كامنبلا قاوهآلا رركصو

 لاشمويلااذهلالهذا هربخو

 امو اقلا كرات ذنك

 لاتحا انب نم مثاف ن تاك ميللادغ واانهر ًارعطقااممز'

 لاوهألاو قيضلاباسنلا يعداو 0 0 انضلابىاغزلا دا

 لالدلا انا برحلاقوس موي يف يدتلا يلالملا ديز وبا

 . هماظن عمسل لاله ىنب 0 هد ديز وبا غرف اف ( يوارلا لق

 درع كنأل انحاورإ كيدكت اننا ديز وبا ريما اي هللاو ناسل درف نعاو

 راهلا فشكو راثلا ذخال قاتشن انلكو ران هبلّقبو الادحا لو ٠ ١ و انح

 ليللا ءان 1 .نيرئاس اولاز امو مهيب باط ىلا مهتعاس ند اوراس كلذ

 سوت لها مهاقالف رايدلا كلتو برغلا سنوت اواخد نا ىلا راها ف طا

 | اوتاف لياقلا الا. يبغ ل نم سوت يف ناك امو ةعاطلاو عوضلتا اومدق

 ١ ل ديز وبا ريمالل اورهظاو مراحلا مهقانعا ىلع نيبصاع
 ْ بايد نع ديز وبا م طاق ناسالاو ةفشلاب بايد نعلي ناكو الا مهم امو ريمال

 اد وا ىف رف ضسو ره لالا 2 ىلا لحر مايا ةدم نم هنا هوب

 2 ىلع اوقبي نا شدجلا رماو مالظ هيدل رونلا حبصا مالكلا اذه ديز وبا ريم

 20 لكو سراف فلا ةئمثالث ددعلاب اوناكو ليسلاكربلا كلذ يف اوقفدناف ليلعا د

 0 .:رع نوفشاكي اولاز امو بايد ريمالا رثا يف ريسلا اودحف ىنطاغ ديدحلاب م

 0 1+ اداكف لحر نا لا اوملعي ملو لاحلا مهب قاض نا ىلا ب

 00 يف بايد نم مهي باقءالا ىلع اوعجرف رفقلا ربلا كلذ هءلاو وع



 آو بانللالا نيب لاجرلا ثفاط كلذ ذنذ ديز وأ ريمالا نم ناك اماذه

 ىلظىلع ءاسنلا ىرت تنكحو الا مايا ةثالثلا تنضم اموبايترانودب رمالا اذه
 ”روقلعتم قءأوسلا لويملا ىلع لاجرلاو لاما قوف نوبك ار لافطالاو لاجلا
 .اح ديز وبا ريمالا شيجلا ةمدقم يفو قشاورلا فويسلاو قلاواعلا حامرلاب
 هرم جرم هيلعو بهشا هت#و لابيرلا لسالاك مهماما وهو لاله يب شويجح

 نم تلصف ةعطق وا لاقلا نم ةلق هناك جرسلا رحبب جوي هقوف وهو بهذلاب
 ٠ اعرد هردص ىلع غرفا دقو نامي فيس هيبنج ىلعو نانسلا يضام حمر هديب
 فلوبطلاتقدو تايارلاو قرايبلا ترشتنا دقو اذه درزلاب اكحوبح دالوبلا
 اكو قحالتت ذالوالاو ءاشنلا نم باكرلاو قباستت ليلا تذخاو تاجر امل

 : لوقي ديز وبا ذخا كلذ دنعف ًاريفغ ًاددعو اريك ًاعمج

 ةمالس يلالحلا ديز ها لوقي

 اهتبكر ام ىننا فرعت ليملاو
 باقرلا عاطقدملا يضام فيسي

 اقالا موي هنا يردي حمرلاو

 اح مانا ديفا قايل وسما لا
 بايد يغز نم راثلا ذخا مويلا
 اودرجت لاله اير مازملا اودش

 لاعش ديزي يلق 5 رانلاو

 ل مشوأب موقلا تاءجوالا

 لامتلقهيفمصلا رخص باصوأ

 لاعب الاوزاسر فلا امذ ىورب
 لاله اب الل اعابس اونوكو

 لاكتب ل م را ىذلا كاذ

 لاذنا هب اونوكت ام برحلل
 لاسهنممدلاو ادغ دق فيكو اضقن فيكن س>ناطلسلااوركذنو

 مزوهني وىولي نعطلا لاح نمو

 لاصوالااوعطقن وىرثلاق وف

 لاذرالا يي! نه يدنع كاذه



 كَ ل01 ل
 2 ا م 2 دل كا

 هذ

 اهواسغو نسح ربمالا ةثج اوضرو مارتحاو راقو لكب اراثآلا“ ١
 رزرجلا نم هربق ىلع اوحنذو اهوعضو بارثلا نمضو اهوشر بيطلاوكسملا حب

 همر لك [ةرتيزو رثلا لع هنيف اوماقأ مث ناسلا فصو هنع لكياام مانغ

 لك مح 3 نسح ريمالا مسا هتحنو مظعألا هللا 2 | بهذلا ءاع اهيلعا

 نامإلا رم الثمار مل هحانم اوامعو نابر

 تسنك و راعشأ ىئارملا نومدقيو ًاراهنو اليل نوبدني اوناكو(ىوارلا لا
 ناكام اذه نسح ريمألا دقف يلع مهوزعي ناكم لك نم مهيتأت نانرعلا ى
 اوعمتجا هعاسلا كلتب مهعور نكسو هحانملا مايأ تضقنا ام دعبو ناشلا اذ

 رام نخأب ريصي ناربمأت اذام لالهريماا هلاولاقو ديز هأ ري
 انبولق يف دربت الو حاونلاو ءاكبلا فكت الو حإترنال هّللاو انثاف «نسح ريم
 مهنع فشكلو راثلا مه ذخأت نأ ىلا بانطالا يفانب عمتج انئاسن الو.حارجل

 . راطقالا لك يف نيتتشم ملاذا لمجنو هعم نمو مئاغ نب. بايد لتةنوءراعلاو ةلذملا '
 20 خسفن نم مهنم نيل ىتح « راغصو رابكا با حبذن ىق وبنو رارق مهرقب

 ظ 2 لا ابزوولا مهباجأف داغوالا لسن ةريع مسهاعجتو : دالواو ميرحلا مث مب

 رهطملا تيبلا قحو 0 نكرا قحو 0 5 2 ىلع 0 2

 5 وأو 14 عقارا



 3 را

 000 | اقارفل ىرجاذام  انقأرق مو لحام انكر
 )اراك وانعلا ىماتياوحبص ..نرساخ كصخش لاله عينج ىحنطا

 لاو مث يف بايد ىزاحي هللا ىمعلا لاح يف با.د يزاح هلل
 رذلل رح نم ليست عومدلاىعدا ىلا ران يف لاله بولق ىمرا

 هلا لوق يف رارذلا رهاسو ٠ بيحنلام ا يف ليللاىغمت' هّللاو

 ثا ارفق روسلا ىحضا مويلاو بيغ. ال ينظ ناكمنام روساي

 رملاىلوماي بوركسلا ذقنم اي 2نيزآاىزعما, ناعوجلا مبسم ١

 1 يرسح ا كن ا يفطنت ام اتاي 00

 ب كرم نم رمح بلس هللا ايل كيش نيبلا نمل هلل
0-0 

 ال ىواح اي كيدفت انحاقرا ' بواقلل 3 ل دعا اع ايداغاو

 ه اهذيدعت نوعمسي لكلاو اهمديصق نم ىررم تغرف الف(ىوارلا لاق)

 مالاك اوحبصأو رارفصالا هاللع مهنم لكو راطم لاك عومدلا مخاوف نمد

 هلاو ةاولولاو بيحنتلاو ءاكيلا ىف ومادو تارايعلا هذه ره م |, مس ا

 هقبو ةهبرعلا دئاصتلا اب اهوثريو نسح ريمالا ةثح ىلع نوكبي مايأ ةنالث

 2 عب لا مويلا ينو هيا ويلا قوركيو هيودزرلا حامرلا هقافل

 هاللأ اما معا هل اولاقو ديز وأ ريمالا كل اومدقتو كيردو نالحز خياش م

 توم كش ال لاحلا اذه ىلع اوقب ناو حاونو يب ىتك راص دقام نأ

 أم تملا هنآ نآل اهنفدو نسح ريماآلا هدد عفر يخاف لاله ىب عومج
 اييَح

 ذاوو اويلط ام ىلا ديز وأ مهباجأف بابرالا بر رمأ كلذبو بارتلا



 حان دعيلام وب ناسرفلا ر دعو
 حاجا تقاطا فيحايى را

 حاري ركف بهذ يعمل مطقنا يربظ
 حارجهتباصسانلا لكب يلثم 5 : ْ رق
 مدام عوق نا >ايوك اح تنك دق راحو وا افلا 00

 0 و 4 تلاع

 ديزرم هيلع ام يذلا ديدشلا نزملاب لاله ىنب عوج دهاشت تنكر - را

 ١ لطب 5 00 نحول ةثح ىلا 3 مي 3 7

 - تحسي ما ةيسلالاك

 ْ او فراخلا حبصأ ليللاو

 : بعل انيفبارغلاو احن رط ىقبي ىلعلا

 0 امهناازعال نعي سال 1
 برتلا ه هينفت دقلا اذه فيح ا ردكتلاءالعي هجولا نعل



 دنت اهاكب ديزت ةزاجلاو حاونلاو ءاكبلا رثكو حارتالاسرءش تئرشاو
 ْ لوقت تراشأو اهاخا

 حاسود ودخلاقةوذىرجيبعمد دمت م يملا ةأتف لوقت

 حرجت اهتاعنلو اشملا ىوكت ابهبامل داز رانلا يلق يط يف
 حان يحونكنم ىبلق حون اب اهقاذ دق ىرث اب نم ىتعولا
 حانج يمس دامام ىرسح اي... ادغ دقو ينكرت خا لع يكبا
 حايس امدلاب لدنجم ىقبت ىرلاقوفنس>نااءا ساي فيحاي
 حارمويلا يلقع عبسلادعب لجال راسم ويلاانعبانلا عبس فيحاي

 حارتالاب رمعلا يضق“ هللا» لوزن ينيع نم نظام ىتعمداي
 حارفالا رظناام ىدملا لوط يىتبكت اي طبه دق ينكر دوماع

 حايصب ىنادق يقوف مويلاو 2حيبةتوصيفحيص..بارغلا ريط
 حاربا املامو ىلع تداز ىتعمدو كب اترسىزعدعب نم

 حابذ نسح ناطالل نك نم انقارفب ىعس نم ىزاجي هللا
 حافط انعمد لخو ىلو نا دغولا كاذبايدىدااتلش

 حال حبب رلاهيف نصغلا ا مهيلع يعدم الفلاب ريط راط أم هيلع يعدب

 حاونلاب صاع !ًاييممماوديز مارك أي سيقل .يمم اوكبأ
 حامرالا اوفصق عجرب داع ام كديس  رفاس لاله عيجأي

 جارساللحورت لويملا اوعدا لجعلاب اهورسك | انملا فويس
 حالدقززإلاجوم فسألا رب .. دوس مويلااهوخبصأ مئاملا اوناه



 دوم

 .هيبشت الب ىوحت ليلا ىدبا
 هيف يرسإ مناف نا بايد

 هيفشي نمفيحأي ىرثلل قوف

 هيلبب ائبر ةدش لك يفو

 هبزاج انبر اأ انلمف امأ نع

 هب رحت نذل اليتق ع

 هبرق تنك ؟ الفلا شحو

 ١" دا امكرغ ؟ذ كل
 ةيقالن' ىتم ىا  كديس نيعاب ا ىقماف دل دز 7

 لاله ىنب عومجو ديزوباو اهمالك نسم عقيرب ما تغرف ايلف(ىوارلا نق
 0 00 00 7 تدازو 0 3 تيثك ايت نوعمسي

 0 حيرج بلق نم حصت يعو هيزاجلا ع 8 رامصلاو رايك. 57

 5 ايعأر برصتو ابسايك قزعو اهرعش فتنتو ٠ . اهماصم ىلع ةريزغ عومتم» ىو“

 . نحلا هلجال ىساقتو نسح ريمالا اهاخا تدنتو ءاسنخلا ءانا نل يهو املا

 .- ضرالا ىلع تحرطنا اهارتعاام مظع نمو . ةيمدق لبقت هيلع تق تمدقتو

 3 ماقو ءاملاب |[ه و دعرو ءاسنلا ف 0 ةايحلا تقراف اهنا رهظ ىتح تاومالاك

 0 2 0 لاق. 7-0 باق ا 00 2 9 لولو ي 0و 0

 كل سم * تماظا موب نم نزح مب ناك عراومجاولا كنار



 ذب

 هيفخا فيكلاحلاتيكشامناو ادعاا ىف تمشت لالا كش تنكّناو

 مدعلا لاح نم ناسنالا لياج
 اضقلا كح نم ءرملل م
 ادش ريطلاا مدا ىدرا يدها

 ىديسو ىزعقارفب ىنق يب ر

 رق اب ىكبا محن اي يعم يبا
 ىلعلاب رئاس ميغ أ وعما ىبا

 بييحلا قارفل مح. اياكبلا ديز
 نسح بأ رافقلا شحو اي هللا
 مجيب ال لبذ دق مناي نصغاي
 دسألا لبش اوبدنا سيق لآ ا

 يعما وكب | حامر اي دنهملا هفيس

 يءاوديزوا وءمدا ل اص الا ليخ
 مهتقاو ىمالكيل ممسا ديز وب
 ىدرلا لاح ف بايد ىناتا 1

 ةيردب ذق رسلل يذلا كاذ

 هيشني نأ لبق نم هب ىردي
 ”ااج تاينالا معاال
 هبدهأ ينلاخ ئ 1 و يحبس

 هيكبا ىناقم اب ىرظان نع

 ةيثرا موق مويلاو نسح يبا
 هيدبا كعمد ىكبا سمش اي

 هيقفلا لطبلاه يكن دعراب

 هيلست ال نيعاي ىضقنا حار
 هبدان غسالات وصب اكبلاديزو
 هب واط انفلا راص ىارمخ |

 هيفاك ىدرلا ليل ىدهلا رون
 هم ابضلا يلق أهو دوس ْ

 هيف ىدغت نأ كديس عرداب

 هيديز ىتافماي اكبلا ردك
 هينبي اقب يل نم مدهنا ينكر
 هينفي دق ربقلا نأ تينظ

 هيدفا اشحلاب مثاف نا بايد



 د

 ىاونلا كلت يف ربلاب ترسل

 رد لاو سيف لادن ناكام اماو هم دالوأو بايد رمأ نم ناكام اذه
 0 همد يو ليت * نوح ريمألا تدهاشو اهداقر نم تديتنا ديجلا رو طع ٠

 .بيذي اع تاولووتخحانوءالبلا اذه ىلع اهمايث تقرمو ءاكبلا ثاوصاب تعا

 اويعارس 0 لع لاو ىف 9 تنكارت داما ل هلا

 ةيزوا 2 تادبنتلا 0 اربكتو تاويصالا تح 3

 ةمحدزم لالهىبب عومج رظنف ربخلا يعقتسي جرخاو لاحلا لجاعب بوف خا ملا
 قزرمو ءاكبلاو بيحتلا دازو ءالكتلا حاسيص حاصف نسح .ريمالا ناويض ىلع ض:

 ل مدقت وهتدلل فن ذخاو تارتلا هاع عضوو ةسأر نع هشاش ىدو هباب

 ا ضرالا ىلع عقو مارتعاام ملظع نهو هليش هيلع عقوو كر :

 مالكلاب هرطاخ نوبسيطيو مازحلا ءامب هوشرت اوذخأو سانلا ضكارتف يلع

 حرج ىتح لاحلا اذه ىلع لاز امو حبصيو جتنا بلف نئي +
 اوذخاو ناويصلا جراخ كا ةرجرخأو ةرامالا 7 ًاهينا مدقتف اهحرح قوف .بوأف

 كشفت لاحلا اذه ىلع تيقب نأ ديز و أر يمااي هل ولاقو نأشلا اذه ند ه هرطاخ

 هوبطاخم اوناك مالكلا اذه لثمبو لاجرلا كدقق ىلع ميتف لاحم نودي كلتا ها

 كا لفات 0000 اذ ايامل لاقو ةلفأن ىلا تفتلاف ةعور نكس ققح

 كرتلاو محعلاو برعلا ناطلسو لاطبالا ديس لتق نيح و «لامقلا هذه

 كسالا قر ديصقلا 6 هربخت تذخأو ليوعلاو بيحتلاب تدازفا رغما

 هيوكتيرمانيف ىوجلا رانو
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 تاليا لا راد هتحضساو  اهف حا ردق ةحنذ هتحذ

 0000 سرا تلطو ىتح ةعرس كي ىتما للا ترسو
 ةكاقفاملا لريحرأل 00 يف دالدأا قرح أن اره

 تاكردملا لبق احلا اوك 0 ع 0

 م هل ىرج ام صقي وهو.بايد ريمالا نم ناك ام اذه ( يوارلا لاق )
 حارقا تبلقا نسح ريمالا لتق هنا اوماعو بايد هلاق ام اوعمس الف همع دالوا

 زملا تامالعلو ربكو الا دحا مهنم امو راهتلا مههوحو يف ؛ لظاو رادك ١ ىلا

 ض ًاقي رط تبكرو ًاركحنم المف تلمف دل بايد اي هّللاو اولاقو رهظا فسالاو
 ا لأ ردح ريمالا كلتقي ؛باونالا انعوحو ف ثيدسو بانملاو كلاس

 رص نشكو لاله ىنب ريماو كرهص وهو لمعلا اذه ىلع ترساجت فنيركحو
 صب فوسف مامذلا نوظفحم نيذلا ما كلا برعلا دنع ةريغ انحبصا دما نالاو
 0١ راد تيرصا الأ نمو ا م نب ساسج عم راص اك انب

 فه لثع اولاز امو اذه « لاح مثوا انيلا نولصي فوسو لاله ىنب رئاشغ نيب

 مه نيعفارايو يمت ءانبا اي لاقو ةايللا هسفن تهرك ىتح بايد ريمالل مالكسا

 شا نم « تاف ام ىلع مدنلاف « لزعلا فيسلا قبسو راص ام راص دقل يمنو

 اعيقلاو ربلاب مسونو « ناك, اذه نم لحرت نا انل قفوالا نالاو تاكرشملا

 امرلاو لاقصلا فويسلا مهنيبو اتنيي بمعلتو لاله ىنب عومج انكاردت نا لبق

 ردت الثل انل نسححالا وه اذه نا اولاق همارع اومبفو همالك اوعمس ايف لاوطلا
 ءظ مهوعدواو بانطالا اومده ةعاسلابف انفلا اننبب قباستيو لاله ىنب شوج

 اورلا مطقي نودجيب اوناكو لاملا لجاعب اوراسو لافطالاو ءاسنلا اوبكراو لاما



 م كاشالا لع ىرملا هس
 تالطلا لي كانا لهو

 ىنادع ربكحا اي ريخ نيفلأ
 70 ايلا لوط. لعاكل افضب

  تافهرلا برضب كيفان

 ةااقلا ضرا يف تاغلا عبسك"

  تاقعازلا فيس فيس هديب وص ّْ

 '” قاد تيمر انا ضرالاقوفو . ىركم تايسسا 0 ّ

  الجام .هسأر ليش ىدان -ق 0 ا :
 تاحانلا لم : ثوع

 تداولا قيم ىرثلا لعع تار املا

 تامركسلا نا بايد لتق عوأطت انس هد ' دالاس تنيل ردنلا لاضظ اس اسال

 ٠ تالعلم يتخال ىنوليشن ٠ ىدان لاخلا
 تابباذ يحورو ىتخا تيبل ١ و ناس تفلاال ولاش

 5 ادلا معلب با تدب
 . ىتابع يل تحتا فحللاقوفو 2ةعبس

 تال -ءاش يف رلا.راتو ةمان

 ١ تايإب ىدصق فنراطأسللو
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 "017 ولا ةرثشلا بحس كلذ دنف مانلا قيرغ وهو نسح ريمالا لع لخلف
 ..ألا ىلع حرطناف تقولا اذه لثم ىلا اهرضحم وهو اهيف نسيو هسبح مايا يف

 )00 هوبا دج راسو همدب طبخ هكرتو دي رولا ىلا ديرولا نم هحذو نسح

 ة حابصلا دنع هتريشءو هموق ىلا لصو ىتح ليلا

 )01 هقالطا ةيفيك نعو « هتصق نغ هولأسب اودَحاو « هور. ًاريثك اورسناو

 ١١ ١ لآ ةياذبلا ىنم زاب كيك مهريخيو ةصقلا مهيلع صقي ذخاو نسح ريمالا

 : لوقي دخا 3

 ارفألا ةناعة سب أوحرفف

 000 ل ةردقم لكو ةاذملا راهن تا لومي

 ١ ىزاحي الف اليمج لمعي نمو
 ضاع لاو سن نفل ١)
 نس نا سيحل يل نينس عبس

 قنليعَو ةاو لغقلا مشب

 قابلا فر ضع

 ينونا لق هرامالا دالواو

 نب 0 هةعيض لق 2

 ةرامالا لك اوأ زوهتسا ق

 2 1 ضب ندسح تن امابلاو

 ينالف يف ىعسي ديز ولا الو

 يتايحاي ًاربص تلق نكلو
 تانصحللا زع بايدب اوعفشإ

 داود دهن نه ركملا تدتا

 ير ىدما ترصو

 تادبلا مدالَوا عم

 لايم :كلاع فيك ىاعد



 الالي عل ظ 0 ١ هير
 . ةَضصالاَدَبم ءاجلا 5 0

 ةقيلج نيالا عك هدتون جو توا كلج الإ ا 0
 لاومتالاةثَحاَوح نمي كرتجاَعو 2

 ىفانلا نأ وب ف ا

 نسنح ناطلسلا لتي

لم رهوج كلملا دنع نم بايد ريمالا هب
 شنملا دالب ك

 ةبيحعلا صصقلا نم مط ثدح امو

 « داق الا تقف نا ىلإ ثاربدا بكس راخإلا 7 ةلفون تلاز اني

 لمعت نا اهل قحب هللاو اولاقو « رضح نم 2 ارعم ىكحبف ؛ داسحالا تنحاو

 « اهرطاخ نوبيطي اوذخاو « رفنضغلطبو ربم رهعشم سراف بايد رمل نايل 5 رثثأ

 تفخ امو « ام نك كلا ز الو اهتعمد تفشن اف « اهونمطي بايد ريالا ةمالس

 هيلع شرت تذخاو « ماعنلا شير نم ةشرف اهيا ىلا تدمو تعرسا لب اهننيصم

 مايا ةثالث لاحلا اذه ىلع يقب و ناها هب امم شءتريو ضفتني وهو مازللا ءام 0

 ثلاثا مويلا ليل فصانت ىتح صرفلا مفتي وهو « مانم لباقي 1 مال قونيال

 نا 15 لمقال 02 :

 دا حا يا ا وير ل يور ع يللا 59



 ريشت تايشماب الفلا مسك" مديبو هرامالا ريما ايتنكدقو
 ريزلا لثم ءادعالا ىلع ركك هريماتنكب رحلاق وم جاهاذا

 ريطنو الجر يف ىرثلا قدت ةماعن يرفلثم ارضخ كتحنو

 ريبست نيح زابلا لثم ضقنتو ٠ الفلاب رسنلاك ءادعالا لعريطت
 ريخأتلاو لالا اذهبي كهوشأ مناف نب با.د اي ينظ ناكاذ

 ريقحتلاو لذلا يساقت ىقبتو 2 تيك لاجرلاىديإ ىلع لاشت

 نورشعلاو لالا ءارخلا ىبتنا

 نورشعلاو عبارلا ءزجا هيليو



 هلف

 فيساابدجن مهكسلم هنا فيكو بايدةيسورف نوحدمي اوراصو ةروكدلا
 - قحتسيو ناعطلاو برحلا يف ىنانزلا لتقو نامشدلا نم شوبلا يمحو بام

 منيذلا نابشلاو ةرامالا دالوا نا هدلاب ادوحرس نأكو نأ رفلا عم هلضف 01 :

 ةعابسدنا وأو هتعاط اي ورا اوماغو هتدهاشمل اوقوشتف ناسللا»-آلا. 3 ري نس
 مهاجر نسح ناطاسلا لبقف ناوسنلاو ةرامالا مدعاسو ناطلسلا اوجرتف نام لا :

 هوذيق ر !زانجلابو هورضحأ لاحالف ديدحلاو دويقلاب كا 8 اوتأي كك !

 يا دالوا 0 00 نوللا 1 3 اذاوموتا دسم ١

 نا ايدارا ةليوط ةأوادم كعيو ٠ 0 يلع ندسح ماد اهرب ا 0 ناوملا

 يندكت 9 7 نزع ةشمشعع انا ا لاق ةدسلا ىلا رمال م

 ارم فجئنرب ا ةغا كلذ لثعُف هردو نحسلا 00 ل بايد ل

 كلذ دنمف عازنلا براق نك ايشنم ضرالا ىلع مقوف ديدشلا ف ذوذعا هتاذ 0

 راد هواخدي نا رمأف عازنلا ةاح ين بايد نا هل اولاقو ريمالا ةرامالا ىجز
 لكب بايد اوعفرو لاجرلا ترضحو الا همالكمتا امو 5 هتخا دنعل مير

 ءاكبلاب تحرص لاجرلا يديا ل لوي ومو لاطا اذه اق 1
 : لوقت تذخاو اهبايث تقزم

 ريسل توركلاب انحتنو أنيلع أوغب دقوةوادملااوراجدقل مارح 0

 0 هيلع | ع انكَو ةينك | انكو ق نزع ينأنك | دقل ا

 ري زد ومحلا لع عومدلا ىرجتو انضلاَو ليرات فايس قت 000



 هيك

 انمالس غلب ديز وا اي هلل
 صاعو سبق زع اب. هل لوقو
 نقلا عرقي انقلاو انا ام اي

 أانيصن اذه ناب تماع دق وأ

 مل ومظ لكتيجىلان زلاءوبو
 يراصب دالبلا هذه متكلمو

 ةللأ دينا سيب راك راح

 ْي راوس راغملاتفشام تسلايف

 اوهللاهب بمليديجلا شاثلازامو
 كتعافش دصاقديزوب اي كتبنا

 مارك موق ناطلس نسح ىلا
 مانغ وبا يغزلا انل قلطا

 ماسه ساجيعلا تح نمذاوجالاو

 ماششلا دالب انيتا أم دحن نم

 مات هآرو هدالواو هتلتقو

 ماصعس اغولاب فهرم لح يف

 ماوععبس سبجلاب يل راص دقو 5

 ماقسو ةعول 00 ترن لو

 مالظز وجس نمىراسالا ليش

 اقو حازحزال هاطعاو همتخم همتخ هباتك نم بايد غرف الف ( يوارلا لاق )

 فقلا عطق يف دجو راسو هذخاف باتكلا اذه هيطعاو ديزوبا محن ىلا ري هل

 ظعاو باتكلا لاشو هيلع ٍلسو هيلا لخدف ديز وبا ريمالا ناويصل لضو نا ىلا

 ءفتلاو نسح نم ديزوبا 2 هانعمو هزومر فرعو هأرقو هضفف ديز وبال
 نما بهذا ينع تارايزلا تبنتتا ىتم هل لوقو ريمالا رشب هل لاقو حازحزلا ىلا

 قف ةتبقر نع ًابصغ هجرخاف هقلطي نا ىبا اذاو بايد ةوعدب هاجرتاو نسح

 مايد حرفف ديزوبا مالكب هربخاف بايد دنعل لصؤ نا ىلإ راسو هيداي حازحزلا

 مالا رما نم ناك ام اماو ءالؤه نم ناكام اذه . رطولا غوابب نقياو رشبتساو

 ابرعلا دنع ديع ناك مايالا نم مون ىفف لاحدلا دوسالا لاله ىنبو نسح

 روهشملا عئاقولا نورك ذي اوذخأف ناويدلا يف نسح ريمالا دنع ةعمتجم ةرامالاو



 هةر 0

 اهزاجل تاعلاه ايارعايافح الملا ديساي وديلا تان د١

 اهراقودفي رظ عمالجو ايهزو 0 06 تاما ٠

 الاجر ب د:”لهالا تسوانسحو ةيسابخاوبا 1

 اهراقو تادياز ةرهو ةرهزو 2 اهتنبو عوزج اهتلاخو بوقج 0
 اهكلاله ءاسن عم ة رامالا تانب 0 ةنبا نايلا رهز زوةبيسح ٠

 اهراعشت ا خاروراذعلا تائب انو نمل عم هدعس وايبم

 اهراثبت يلاغذاصمقلا نم مطقت ةيلاهزا ردتنب عمابظلا ب هوا

 اهراتستقشوالا ةدحاو الو اسنلا ممتانبلا ف رشلعوا ايا ٠

 اهرانب تاقورحم انازح اما هلذب ميرا ىضري ام كلثمو ٠

 لاق 5 0 ندع 7 0 - 2 2 0-0 ىوارلا القرا 0

 لالا ع : 0 ودو لالطالا نا يجر ا اهلا هناك 6 كملكو لاطب ثيل
 ا

 5 رد 10 3 هّللاو 1 ةيدعلا دحن دالب ند م ليز لاسم 32- هغ 8

 صاخلا بهذلا نم ةياودو ساطرقو ملقب ىعدتسا ذئنيحف ديزوبا ريمالا الا يصالخ

 : لوقو ديز وا ىلإ بتكدي , راشاو

 مارضلا تادياز يبلق نارينو  مثاف نبا بابدىم وم والوق. ١



 كذب

 سح مهقنش نيذلا بابحالاو لهالا ركحذتتو بايد ريمالاب عفشتت تراشاو

 اهراده تادءاز ىنيع تاربعو اهدعس لام امدنع الذب تلاق

 اهبابحقارذ نمةنيزحيسفنو ىركلا فلان امليللا تابت ينيعو
 |هراهخ يلاوت يف ىرسع ةينا' جلاس حبصلاةعلطيفىتفلان وكي

 اهرازغيضارالا وف مهدى رج نيكييلاه ىدك دالوأ اودع

 |هراعدسفنل باجوهنوخا قنش هلعفم وش نمل يملا بايدوهدبس

 اهراكب اوطوو مهقتاشم ولاعو 2مهعيجج موقنش ىبومدال وأو
 اهراتحنيسال اوداعشيملانم رساوح تايكأب ماسن اواخو

 اهراصح موي أنسراف مانغو لضاف ديزعمداردب عمنايزو

 اهراعس اوناكنارغص عمنايرو هنوخاو مايه مب كلامورذنمو

 اهراهميلانل بكري ناكناياس مدعب دومحمو عانم عمفارط

 اهرامد اوداع نأو ص عم نادهو - ةثاو ديعس عم دجأمو اسَو

 اهليخ ةرامآ نم راكتو 3182و .قباس هناوراك عم رايع

 !ةرارشبو برغل اققوطس محل ....ديافو ليقع عمرهامو رهازو
 . اهبارغل الك امىرارتلايفاودغ 22 اوحذن ىغز دالوا نم نيناع

 اهرايخ اي انصح اي انزع اي يلع وأ ريما اي'مويلاكادف مو
 لهزامد لبقأو مهداعس تضم 2 حئابذ تافهراادح نودغ



 ءاقخو مضض

 انعيج دالبلا كاذ ْ

 للعوبا ريما اي 0 ا :

 مئاغ ن بايد ف يثيدح 0

 : لوقي راش او بايد فد طا

 يلعواهجولا ىدانيلالحلا لوقي .
 ىدتهمو ي اي هرابىمصخدضانا

 هكلع برغلا ل بايد

 يفولاديسواضلاو افلا
 مديبا ماسحلاب هال ةباغزلا

 ةبيهو ماقم كلام ول دعسايا ٠

ح يف ىروشبك تيم ا
 ةقيمب رو

 ىرطاخحات ري نجسلابب ايد يلخو

 نمناك اب الزب ةريمالا ربخاودم ءبهذن ح ريمألاغر فالف( ىوارلا لاق) ٠
 ماو تااعللا نم مهتيب امج بايذريخاو لاحلل حلزحإلا سس ل

 5راق

 حار ونيجملا ىلع ديعس مذخأ

 .حارو تام كاذ ىلان زلالتقو

 حاححج اي ةعلق رشع ةعبرأو

 حاص ا 4هسنح ببحا و ناكاف

 حاب 29 أهلك يغز يس ىف

 وسخ ريمالاو همالك نم يحايرلا لوس ريمالا غرف الف ( ىوازلا 0

 ةريس ىل حتفت ذو كزغ هزرعأ الف ىكلم ىنم بلطا يمع نبا اي لاف هماظأ عمسإ

 كراعياج نمل ا يملا يف منعيلو

 كلابملا نيع يف هحمر بصن ل

 كلام. ناو سنالل ن نأ مسقأو

 كرابضرال ا يفموةلاريمأل رخأ و

 كسانملا نه نارقالا لعتن أو

 كلراب لض ناو يلج وه ماق نا

 نسح ناويص و# تبهجوتو نابرعلا ءاسن نم هلمج اهعم تذخا دقف الزب ةر



 7 "ا

 00 اثر عدلا ناو ياله اي كس ىجزاحم
 000 ل 5 ةقوذأو ةلمفوس نمسح لاير ا و

 دانبلا ص ءاسنلا هلدنيو ىرايح هدعب أ هلايع ىلخو
 000 دلل نم هثوتك همالثلاب رشي. قاع ترف

 1 ا001] لح ل ريخأ - ةرامالا نصح اي نحس ريءأ ا

 ازحزلا ةبحص هلسرا باتكسلا ريرحت نم بايد غرف اهف ( ىوارلا لاق )
 "0 ]1 ساس لع لك وت لئتيحف هاوح ام فرعو هأرقو ريمالا ىلا لصو الف

 0010 راثاو 831 لبقو هيلع لس هيلأ لصو الف ندح ريمالا بلاط راسو

 : لوقيو بايد ريمالا صالخي

 حادق تادءاز يبلق نارينو ىرجام يحابراادعس ىتفلال وب

 حا زم بعلو ناسحاو معنب انه يفو رورس يندحتب اك

 حافتلاو نامرلاو خوملاو مكس يلاودلا نع اسناكو

 حاحش تالماك نينس ةعبس  اهزعدمب نمدج يضارأ انتفج

 حادكأل ابضرالابوبحتداعو 2 ضراع دجن تأ ام نينس 6

 حاريضارالا بدج نم ريطلاو . الفلا, باغالفلا شخوامملفج

 حا رت رب ىسع ةدشلا نم انقو اهضراو ةيدملا دح نم اناحر

 حالس نيبذاج ةءانزلا انوتأ 2سياقو ناوريقلا انيتأ الو
 حار ريطلثم بهشا رهظ لع . . ةفيلخ يبانزلا ادعس وأ كاجو

 حاونو اكب يف ىراذعلا ىلخو 22سراف نيعست موقاي «:« لق



 0 نتابد ريمالا لاق ل لئنيدعف راص يذلاب هبت دنعل حا

 د ١ وهالا يلق لاملا اذهب بايد ماد دقو ميظعلا سا

 نيا

 ةوقالو لوحال

 نكت راخا
 8 باودر ساطرقو م ىعدتساف ةسداسلا ةنسل

 0 رس هقشتب ناماجرتبو يشايرا 0١ نح )أ
 هاجرتيو ياي رلا دعس ع

 : لوطي نيعماسلا م لوقا

 5 1 له نم م لذلإ ت

 ريقح ىسمأ دق: بايد 1 5 وب - 0 بهذيو يدا ا اا ىسنلا ىناتك ل ف

 لل قوس ضال
 و داو تا 7 ' نما رام

 امرق و

 0 قوذ نم 526 دو تاغ

 ىنانزلا سيح يف ريسا تدعو 1 كالا دق لد 000 يتلا تاو
 اوامكعلاب ردع نأ دقو

 ىئابيطلا لس دمي ىبعألا لا ىناكلملا تنأو كواملا انا

 دا رع موقلا رم
 يبافصلا وب اي دويق كف
 دال رزنا يكمم دارا سرا هلع اوشن يف ارضحلا ىلع

 ىبانزاا 0 0

 تبل ُ اوحوني هدالواو

 نان ميعدب

 22 اضع



 )0 لا اذه راع ءوباو - لابللا رهس اهرض همأو

 زاه حارو ىلو زعلا نامز ةدعلا 8 نم فاش 0

 0000 ل دولا ىدع. نم اء زهملا فورص نياتالث

 اف نبا ىسوم وأدويق كفو يمالك عمسا ليخد كج انأ

 'ارجاو هبوتذ نع محمساف لم ونطاو اغيلا كلآل

 مسح هل لاق هماظن عمسإ نسحو همالك نم يديردلا لبش ربمالا غرف الف

 ه لدف امو دحت يف قئادملا قرحو عانم ّي خا له كيب اهنا ليك ا

 رطلا مطقو ناجرهبلا ضورو سنوت يف عرزلا هقرجو يعرم يدلو ةبيطخ أ.اعس
 : لوقيو ديصقلا اذبم يئايرلا لبشش ريمالا ربخم راشا كلذ دعب و برعلا ىلع

 ءدش عولشلا نيب ام مهلا و . لعوا يلالحلا نسح ىذلا لوقي

 دا داع دباد كرت مآ ا ماغ نبا يف عيفش تيج لبش انأ

 اا ةاننرف_ نك وهو اهتم انآ م ةلتقو

 ركتتلاب لاله ميج ىلخو هريغو ناجرملا قبدح قرحو
 .دشتلاو برضلاب اهازاجف اهزعب 3 اهرصتن ع اديس ار

 هرف شاعو انع درفناو ىصع .. هلعف مرج نع فورعملاب هانيهن

 يسل لاله ءارصا لع ىقبو هاك برغلا ِكلء نا ىون نكف

 يدش ءاكك يف هلدأ تعدأو ماف نا تلك ير ينناع ناف

 جرف ندسح هلاق امي حازحزلا ربخاو ها عجر ديصتلا اذه نم نس غف لف



 ىلع وا يلالحلا نسر
 ادعلا نم لاحرلا ند الما ١ ىتاسر غلب حازحز إب هلل

 كتعءافش ريما اب د يلع ىبا ينالحلا نس لإ
 ميلك ريمآ ا ظ

 دوب كالا طل
اهال عجراو مي مح 3

 ان

 يلع يه يلالهلا 0 ظ

 ىرج اعىدبردلا 0 ىنفلا ل
 قىقردح لبقاف نسحاي 5 ا

 هل رخزتنأ ناس

 بت ل بايد نع حماس
 هليحلق ريماس وخلا يف فاد
 هر افق هتخاو اهل ١

 ْ زاا عم هلسرا باتك- | ربرحن نم ل غرف الف 2

 )0 د رمال دلل عض 0 ام مهفو هأرق هلا ا باكلا لصو
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 روهق كامزلاو ملظم ىلع

 نبا لبشل
 روكعسوبح نيم راسالا زيف ١

 رو ايغ و ب راف

 ردم الب يف باد هل لوق

 دود ليلخ ا دام هلو 000 نا لات ينقلطيو
 رورغ نرامزلا نا ملي الو
 درمأ رومالا دمام تقحو

 رويط ماعط تيذاولا يف يسعو
 ايف درا ريمألا ىلإ حار

 00 آالا نا ماه الأ ١ مآل دحأ يلو يبق 1
 3 ميازللاو براقالا نم نحتف

 د حاف ميلانو ات مان لاح هباشت هنتالاحو



 0 ا ل ك1

 : لوقيو هباوج درت راشا هاو> ام فرعو هأرق ايف 0

 وةو تادياز يلق نارين يلع وبا يلالهلا نسحىفلال وق

 رش لابجلا يف ماعن هتك ماع نان لع ينم ايداف ارا

 ومن مالكلل داع امو تءمقو هللوةف بابديغ دلو اذا

 وفم نوكت كنا اهدمن نمو ديزتو بايد ا ىغرت كمالع

 00 ١ لم اروبص نوكي اينلا هاج اذا ريما اي ىقلا راب
 ودقملاب رهدلا دوحب ' ىتح  اهرمو يلايللا واح ىلع ريصاف

 ا ماك ع يلع متناو متاغ نب بايداي يسار ةايحو

 تاق 8 يلخو ملاجر عيبج ىتفا اند ١

 د نأ مف ايو رثجألا ىلا هلشرأ باتكلا نم نسخ ريمألا غرف الف

 000 اش سا قا نم عرار ظتنم ثبلي الو لالاب نسح عم

 م هاجرتيو يديردلا لبش هقيدص ىلا بتكي راشاو ساطرقو مب ىعدتساف

 : لوقيو صوصخلاا

 :دح دودحلا قوف ىرج نا 6 غ ن بايذ ىسوم وبا لوقي

 وهز عيمج نم هكاوفلا انيجت انه يفو رورس يندجنب انك
 وفت ندراش يىراربلا يف مثو الفلا عساو نم شحولاديصن اكو

 رد ةيواماك ننس عبس ايطراو دحن تءلما دق أهدعب نمو

 وسج مرق لكوتنم لتقو- ةفيلخ قانا ضررا ىلإ انزع

 وبق طسو» يم هتيعداو ىغولاةموحيفداياو ابا تنراحنو



 دينع دارطلاب ىئج ناك دقو

 1 بارتلا نيف لخو

 د ا, انداوحا يف كيرعأ

 ل فاك ماع
 ديزيب أهعمدو عونق ينتجو

 دمك لاقو آلا دحاو الو

 ديدعت يف انالخو اناهد

 ديرتو يهتشت اهم كيطفن

 ديت بارشال زروت نيع عم

 بأ كدبا لع ىقس الو. .روحن

 اديصق - باخ ام ينظ يفو

 ديك دارطلاب ها رهظ لع

 ديكو بارتلا تحن هتيلخو
 0 الو رشثأل داع الو

 70000 لوكي اه كنم اذهو
 0 داو اي يف مان تيلغو
 0 "01 1-2 دويتنمصلاخ تنك وأ

 راما ىلا هل-راو باتكسلا ىوط همالكن م



000 

 ا انالاو ماس رمالاو هنالك نم ديت وبأ غرف الف ( يوارلا لاق )

 سو حامرلاو فويسلا اورسكو حاونلاو ءاكبلاو حايصلا مهدنع الع هماظن

 زلمزلا رخاك ممدنع راصو نا زحالاو مهلاب اوداعو ناوسنلاو تانبلا اهروعش

 ة؛هوزعي اوراصو ناوسنلاو تانبلاو نابشلاو لاجرلا هعبتو هلزمل ديز وبا بهذو

 |0١) اياك سانلا تماذو ايلعووه ةمالسلاب هتدوعب هونبنو .ةرامألا دالوأ

 00000 اء[ باو ءالذع نم ناك اعاده ترامإلا نم ةدم ديز وبل

 5 ايلع بيجيل دحن دالب ىلا ديزوبا ريمالا باهذ دعب هناف متاغ نب بايد
 ءىصم دقو ىذس هبعت ناكف نسح دنع هب اوعفشي يكل ةرامالا ميمج ىلا

 | بتكي راشا ةعبارلا ةنسلا يفو نيهملا باذعلا يساقي نينس ةئالث سبملاب

 : لوقيو نسح
 د لارا ني نيل ىلو مثاغ نبا بايد ىسوم سا لوش

 ةنملا ىتفلا نسح ىلع سف صام .نتم لع ىع ءانداغالا

 نع لك لذ هفيسإ نم 5 صاعو سيق زعاب هل لوقو

 دع روما كلت يف تنأو ةوادع يه ام عانم تاتق 5

 :ء راهنلا كاذ يف نكدقو .فصتنمقولاوناديلايف هترض

 بيبعو مدخ اهمبتت نيفلاو ةقأن نيفلأب حلصلاب كل اننشم

 2: .مالظلا يف ايرثلا هيبش مكاف تنب هلذون اذه دعب نمو

 زناو ةلماك نينس عبس اهضراو دج تاحا اذه دعب نمو

 ةو انل موديق دبز وباو 2يباجلك نم ضرالا انيلم انرسو

 دج دالب ىلا انيتأ نأ ىلا سنوت عاق ىلا دجن نمانل تباطو



ل سا
 

 ممسم اليوط يش هب

 مج + رخأا ضرما لاغ ١ لاقو

 اهضراب ال2 :رق لا

 يتينمتبرق لا 00

 يتبرتل يلع لاخاب كيلع هل
 الحاو ميسنلا به نع اذا

 نفنتاو تان

 لبع ىلع سيفو كا
 ديازك ريما رديف تب .تيساإ

 متفشو تنج تنك أما
 هءالس يلالبلا ديز 1

 عع 0

 ويرس 0

 راس هن وعظ يف همالس تقو نم

 ناسا سك تنأ تلقو

 لاذلا طوب 5 اياطم خياو

 راحو اعقرب هسارب تعضوو

 اهلا ةليخ ان تقحاو

 رادلا لبو ع زنرزعو

 دار دشاا ةنيييدأنا : قثواف

3 

 رارضا هثروأ هفاك هب رص

 دلددلا» .تيراق ةسعملا ناف

 ' اان الاة شو ةزدي- ىست

 وارق ىم داع ام يلجأ ىند

 0 راجح هرمكو يلاع لا لع

 0 اللا 2 باسالاركذت

 : راضخ ايا باش يمار رعشو

 7 راححت حن تموتبدغ تكد

5 7 5 



 همالس يلالهلا ديز وبا لوقي

 اعضزأ دحت اخ نم باتك يألأ

 قايلح ايلع يملا ةاتف طخ

 افخ الب اقيقح سنوي تبدانف

 ابلثمو ةليل نورشع مهب ترسف

 الغ يلع انحنو هوحن ىلا انيتأ

 رجممو قيتع ريب ىلع انيقل
 اننا اذهف سنو نا

 هك ميدق اذه هل تاقف

 ىوتراو ريبلا ىلا سنوي. لزنف

 هدعر ريبلا يف راصاالاو اليلق

 هفوشي شنح ريبلا بنج يراتأ ظ
 هبحو نأ ىلا هأندعصاو هاناشن

 ىتينم تبرق معاي يل لاقو
 ىتعاسإ قيمع ًاربق هل ترفح
 دات نإ ثنعواناإ هلع ن1

 اهنمراو كلا دس كالا
 الع لآ رك درهم اكأر

 برعلاب سرع دوجوم انلتلاقو

0 

 رانب تالعاش هي ريض حا

 راصن نبا روصن ىلا هباجو

 رادلا شخ دارأ لفون لوقتو

 راغ عبس لثم اناتأ ار

 راهو ليل اهذعب نورشعو

 ران ةلعش هيف ينم باقلاو

 راجح موجر هلو> نمو يلا
 رادم نوكي, البح يل اونابف

 رايدب ةنكاس يعافالا هيفو

 راكبالا 2 نحن انيوترا ًاضياو

 راغ سراوفلا ىلع رساكع بسك
 راغو هرامآ ا هذخفب هعدل

 راجيزلا ىلا هبشي ىدمت قرزأ
 راسيو ةنميم بلاقي. داعو

 راضح اي شاشلاب هتنفكو
 ارو امقاع يلقب داعو

 رابتألا عببلم م راخلا ىلاو

 راطخلا يذب الها انل تلاقو

 رادلا ةامح وهف لفون ريمالا ىلا



 هك ١

 الا

 ١ 2 !ىرتم ناسرفلا سراقب

 برا بايد يغزلا ىلع لسو هنأ 1 , يسأل نايز
 بياكسلا عومدلاب أنيلع نك أل لوقو ةئرز .! يبا ىلع 1

 برارتلات < توأل نيهر ىدغ
 بانا تقوي يدعاس لاو نع لاخ ب ىرت اذه انمالك

 نوعمسي ايلعو ديز وباو همالك نم موقلا زيزع غرف ايف ( 0 لف) 00

 هانيع ترغرغو ةدحاو ةقهش قهش زيزع نا 3 ماحس عومدب هيلع اوكبق هماظن

  ىتح حاونلاو ءاكبلا هيلع اوماقف سلا ماو عدوللاك ديز وبا ىلا رظنو عومدلاب

 : مادو هريف ىلع ةقان اوحنذو هولدغ مْ ملال ىلاو هرلا كلت مه رص نم تجنرا

 0 اوالاو لهالا نيبلاط اواحر م نامزلا نم ةدم موقلا زيزع نوبدني ايلعو ديزوبا

 - تاقرطلا ةرثع نه لاوهالا مهةيرط ىف اوضقو رافقلاو يراربلا نوعطقي. رايدلاو

 - ءارمالا ةيقبو نسح ريمالا اوربخاو نايعرلا اوبهذف برغلا دالب لع اوفرشان ل

 0 :نيعلاب :نيعلا 000 نفي ا لاجرعيج هتاقالم اويكرف ديزوبأ «يج رح

 نك ىرج امو وقل زيزعو سنو ةرأم 1 نع ديز 1 لأسف نسح 3 ع

 :لوطي نيعماسلا رمتو لوقي دشناو ديز وبا ريمالا ىنيع نم عومدلا تلزن اهد
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 ال لاخ ايانب مق هل لاقو هلأ نكسو هلاوحا تقار كلذ دنعف هماما ديزوبأو
 هاياطم اوبكرو ماقو يلاو-!تقار دق هّلل ذجلاو حاجنلاو قيفوتلا مدعن الثا حابصلا

 طقي اودجو رفصالا ىنب كلم ىوسي رهوجلا نم دقع الع اهطعاو زوجعلا اوعدو

 وعطق ىتح موي نيعست رادقم راهلاب ن ونكيو ليللاب نوريسي راذقلاو ىباورلا

 ذ ممرما يف اوراغ أمظلا مهيلع دتشاو ءامل مهم تغرف ناكَسلا نم ةيلاخ يضارال

 الت نمبدرق وهو لالطالا هذبم رثب دهاعم ىلا لاخ اي :يزع لاقف . ءاذيبلا كات

 هبت ءيش دجو ريبلا فل ل املو ةبرقلا هعمو دين وبأ هذصق لاحللف لالتلا

 ىل لاقو مهيلا امرا دتراف داع قو لدغ ناذلا خيرص هلو ناكملا كلذب

 0 لاقو بجعلا ” هل ْريْرَع بد>هتف ءاملقلا ذيع ندم ءاملا ندم فشنم ريبلا نإ

 ديم حمرلا ذخا مث ءاتغ الو فيص ال ءاملا نم واخ ال اذه ٍدهاعا ا لاخ اي

 زانسلا ىلع هضبمو حمرلاب هبرضف طبت ءيش دجوف ريبلا ىلالزنو هجوتو ةبرقلاو
 هاهم لاقو ةلاخ دنعل بهذو ةبرقلا ماو برشف ناقرغ زعام يدج وه اذاو

 05و اونريقو هنم اهوذخأف امللا اهم اوفطاو اوب رغاو اولضفتف ءاملاب .كشتا اذ

 وذلا زرع تاحورج ريغي ديز وبا ًايمون ناكو اميرطناو اوذتلاو اولكاو يدجلا .

 كاتو سنوتل انلصو ىتم لاقو هسفن يف ركفو ايلع نم لحنا هنال تاقوالا
 ]اطبالاو سراؤوفلا دنع ىتلزنم طحنتف لاحرلا لماكحل ىتصق ةيدع ريخت لالطالا

 الوهبلق ىلا لصو مسلا نا ققحو رانلاب قرتحا هبلق زيزع شحا راهنلا فصتنا الو

 لاح ىلع زيزع ىأرو ركنملا هلعق ىلع مدنو رسحتو ديز وبا ىكب اهدنعف هبطب ةدئأف

 ترغرغ مث لاطبالا ةنيز اي مالس اهب ام هل لاقف لاخ اي كتمالس هل لاتف فلتلا



 برطنما ديزوبا لوقلل عمسال
 اهدنعل تيهذو ايلع لثميسبلا
 تنا دق ةعاا يتفرع ف

 افخ الب قيقح اهسوبلم ت1

 ىحضلا برغم دقع لا و يناتا

 ىتءهجب ىدحو دومأعلا ىلع ءاطبرا
 افخ الب يناتا مالا يناث يفو

 ان 34 يبان مايالا عاد يفو

 رض انا كيلا .٠ ىنب رض

 0 انالاك ايميدقلاح 3 الا

 ةمالس لاله اي كتربخا دقو '

 تح ءاملا ززع ىلع اورو ررشلا هين

 نمزلا نمددم يرد
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 كف

 برابللا ديز: رانلا هبلقي تداعو

 ببالطلا لكو يلاحن اهتفرعو

 تارا خيش دلز وبا ريمالادنعل

 براصعلا ما تانيزلاب تنيزتو

 بريارع ان اسنلاك يلاصو ديرب

 ب اذعلا يصقنر حبصلل هتيعدو

 باف ضرالا ىلع برص هتيعداف

 بياسحلا نبا ايمدلا ضد ىف ربع

 بااذ مسلا نم شيش يلع ىت
 ” ادلادبطا ودك ديد حرج

 براغلا ضرال عجر انب أيه

 نم رطو ركل ديذوب دف نب يف بل لا آل يع انف قف هنأ
 ريم

 اههلاقو ايلع لا ديز وبأ تفتلاف 3 0 ورج اهم طبرتو ريرأ| نادمتلا

 1 تلاقف ةدبعب ةفاسملاو ةرطخ قبرطلا نال حف هكذحأ نأ :لقا الد تام اذا

 ا ركتفاف كادعا كب تمشت عدا الر ترد 0 كيند راهذلا نم يل دب آلا

 0 دحا 00 يفطني كل هاعم ايلع ذخا ىلع لوع مث

 ندعو ما اب اهنهدتو زيزع تاحورح حسمت اياء تدب مث مرا ي - موقلا نما
 ايلع ىأرف ةمانم ند رز ع مأق ل لوهدس مك 4 روهظ ل أرق ليللا بفصت دنعو امافشبإ :



 اا

 ص قطبرتو ,دويقلاو لابحلا قنوت 0 غوابب ًاعمط 7 ةنبا 00 ىلا

 5 ليلا ديسلا 0 هل لاقف 0 0 يتفاو ةوقلاب كيلع ردشب نعل

 أيا نكي لهف براخلا دالب يفنالا وهو موقلا زيزع الا ىنفتكي نا ردقي دحا
 نا ريمالا اهما خيشلا هباحاف تءاتلاو لاوهالا نوساقي أيس الو بناجاالا ا

 .د نم اهدحا ني 2 نيشيشكل عنصا مهلا كنع ليزتو مغلا كنع شكت نإ ترا

 لايحب كفتكت نا ديربو لاضولا اهنم بلطتو .بهذت اميحف مس نم رشآلاو

 دايو شوهي رث د تناك اذاو مغنتو لذت يا تناك ناف مدلا شيشب اهيرضاف
 دوماعلاب هطب راف « مدنلاب عقوبو لذيف ملا ششب اهيرضاكيلا ترداب اهنيأر اذاف

 لمالا غولبب نقياو لمعلا اذه ىلع سيرعلا هركش ذئنيخ دويقلاو لسالسلاب هديقو

 ا هرضف هفتكتا هيلا تمدقت امدنعو لاذنالا ةنبا اي لام اندنع ام لاف « سولفلا

 00000 مسلا شدشب اهيلع ىنث لاخلا هذهم اهرظن اهإف تجابف مدلا شيشب

 دنعل بهذو هلاحب هكرتو هسوبلم زيزع ريغ ذئنيحو حورلا ةوالح نم هتطبرو هيلا

 : لوقيو ديصقلا اذه هربخم أدتباو ديزوبا
 براكسلا تادياز ىنيع عومدو ىرج اعززع وعدملا ىتفلالوقب

 برام غلبت نظام سنوبدعب نمو انقيفر ناكو سنو ىتفلا اندقف

 فااج لكيم حارفالا اهب اندجو اهضراو ةيدملا دحي ىلا انيئاو
 تس .

 بررقلازعلفون ريمالا سرع اندالب يف ارباد اسرع اولاقو



 100 ل ا

 ةابس ا

 دتلاو لاسبلاو ندحلاب كريظن هنال موقلا زيزغ ىلا س0
 وبا ريمألا دنعل تناو انا بهتذن مث كناكم نوكحي نا قيلبوعو

 رام اوراسو اهماما زوحعلا تثشمو أهم .اي ثعازرت لاخلا يفف انراظتناب 5

 رورسلا نم هحور كلعي دعي مل ايلع رظنو نيلبقم ديز وبا متارايف ديز وبا
 قارفلا نم ما أشنو ناضحالا ولاء اهذخاو نايعالا نيب اهلبقو مماقالمل جرت
 قالتلا ىلع هللا | 5

 3 مهماهذ دعب هناذ موقلا : زازع نمد ناك ام اماو ءالؤه نم ناكاماذه | :

 سلجوواقالو ماقف لفون ريمالا لخد ر ىكفالا هذهس وه ايم سرا مق 3

 بدالا ليلق اب برعلا لاعفا هذه سيل هل تااقو هنم ترفنفاهيلا هذي ده بنك
 تلاقق مار 5 لا ةبخناي 3 قيدابت قت 0 اماه ل ]

 كانا دارا : 0 0 0 و 1 ةيذيع يف ة ءايضلا راص 0 ؛

 4 تبرضو اهدنز ىلع هتعفرو لفون ع عبو سوولا تماقق ماسحلاب اهيرع

 لابولا وذيل دوماعلاب هتطبرولابحلاب هةقثواو ضرعلاب هلوط لخدت ت داك ض 0

 ل لاخلا اذه ىلع مادو هليدس تقلطاق حابصلا حبصا نأ ىلا ييلالا باذ باذن :

 جراخ وه اميب عبارلا مويلا ىلا هرما ىلع دحا ملطي ملو لاصولاب اعمط مال

 ' مالسلاب هايحف 3 ولا امهم هيلع رايتخا الجر ناك و دادللا ٠٠ ىقتلاف راد

 1 و هللا ءاش نا ل كرابم هل لاقو هماركحا يف غلابو همالس هيلع

 داوجاي حاصو نيزح داؤف نم لؤون دبمتف كادعاو كيضغبم تربقو كاغتبم

 0 عزفت ذو يل لوقف كاهد هرمشا نمو كانا نم ل لوق لاقو هع هب حاصف

 0 : بهذا موي لك انا مفلاو مهلا 2 اكره نمو مع أ عا هل لاقف عزجت



 اخ

 جوجاايمايا لثم 6 يحلاو لوبطلا قدو رومزلا من هب اودجوفيربعجلا ٠

 ديز ونا امل لاقف همارك | يف تغلابو همالس هيلع تدرف مالسلاب ديز وبا اهايحف

 لاقف ةحارلا مهسفنال اوذخاو اوسلج نا دعبو . اهتم ىلا مهب تراسو برعلا

  هجو اي لعا هل تلاقف روبحو ةحهبو رورسو حرفب يملا ىرا يلام ديز واحلا ٠
 لفحللا سراف لفون ريمالا سرع وهو ميظع فافزو ميرك شرع اذه نا برعلا ٠

 هتدهاشملا نيقرحتم نالاو هلبال يعار يدلو ناكو ديردو نالحز سرافديز وبا ٠
 نه ةنرآم ايلعن هل داع الو براغملا دالب نكبسو دحن كرت هنا ثيح نم

 احل لاقف هيبنج نيب نم لفوت حور ذخأيو رضحمب ناكل هيلا ايلع فافز ربخ لصي .

 اهغلب ولحرفلا نم ايلعب قيحن © نكل انيماحو انزعب الهسو الها هل تلاق مالكسلا

 نيب يهو ابيلا لوصولا ىلع ردت فيكو ديز ونا اهل لاقق ةمالسلاب كمودق ربخ .
 .دنعل هذخأتو ةسيام ىتنبا موده زي رع سبلن ءاسملا دنع هتياجاف ريفغلا زوهجلا كلذ

 انا رضخاو اهناكم شورع هشلجنو ريِزع سبلن عيبا نم لزعملا غرفي امدنعو ايلع

 مالظلا رلغا امدنعو يأرلا اذه ديز ونا بوصتساف دحا انب رعي الو انه ايلعو

 تبحرتف ايلع لزم اولخدنا ىلا اهنقفرب هتذخاو اهتنبا موده زيزع تسسبلو تماق

 اهترشبو ايلعل زوجعلا تمدقت عيمجا فرصنا امدنعو مهماركا يف تغلابو مهب

 نا كلنم دارملا لب مالس تقو سل نالا امل تلاقف هيدي تبحو هيلع تماسو



 همالك يف هتفلاخ انأو ي

 ىنداك راو 0 الاوت
 ايلا نم ميلس اناو ولالا ت
 لحع لع قانا نابعش الإ

 يلصافم ىف را مث ” يذخفب يرش

 انمالك 2 مويلا اذه معايآ

 هبارش نع ىنغالاسك تولا

 داقلاب معاي رسفلا رمت شاعرا
 ىرج ام ىرجو كتفلاخ معا
 يتبنم تناد ودبلا ريهأ

 همسوو ربت ا
 انلهال مالسلا ىرقا ديز وأ

 امللقو ةنيزلا يسأل يالسىرقار

 ىدغ دقو ينو سنو مهأ ل وقد

 هل ىرج ام ىلع سنوب ىتفلا لاق

 هلو

 مالم يل ازإؤلاو يلعفب تيزاج
 معالزلاو اهلا تيوراو ترش

 ِ دألا :دنمل علطا نأ تبمحو

 محامسلا را م هبانب ينبرض

 مداعنهذلاو لقءلا ينم باغ دقو

 مراكالا نب اب كيلاىدهدرخاو

 1 | قاذررتنع ايهم شاع ولو
 ماع هللاو توم ماع نيفلا

 الط ريما يسفنل تنك دقو
 ميامرلا يفو ا[ تاقنع تدعانأو

 : مرأ لا يضاف ىقبل هلعل

 ميا داع دق سنو مهل لوقو

 ميالع مالسلا دعل نمو مالاس

 مياد رأآأ تح يعدمو نيهر

 ميالكلا درت اندع ام دز ونا

 ا همالن نوءعمس ةرامالاو هنالك ساو غرف الو (يوارلا لاق)

 حورلا لَ ساو ةقبش قهشو 5 هانيع ترغرغو عد وملك رظنف انبدن كك

 ' اورقعو هوربقو هيلع اولصو هونفكو هواسذو هاكب يف اودازو مهبايث ةرامالا ق .
 1 يح ريمالا يل اواخدو ءاضللا كس نع دحنل اولصو ىتح اوراص مث هربو 15



 تاوأل

 ف للاعت هللا اهجرفي ترا ىلا ريسن انوعدف ةماسلا تارشملاب ءىلم ريب اذه
 ' تير ىلال رثبلا ىلا لوزنلا نم لمدب ال ةرامأ اي كسار ةاخو ايلا

 ضوم تبني ىتح ةشيشح يهام حورلا ديز وبا لاقق شطعلا ةرثدك نم فلتلا

 كلا اذه نم كعد سنوي لاقف ناظلس الو ريما ال نوفرعي ال يعافالاو

 حف كدارع لعفا ديز وبا هل لاقف مانا ساك تيس ولو يريغ لزني دحا ام

 ولدلا المو برش رد فقلاو ءاضقلا ذوفن لجالفريبلا ىلا لزنو لبحلا ذخا
 فب هبرضو رظنملا عينش نوللا قرزا نابعث ريبلا بناج نم هيلع جرخف دوعصلاب

 د هنم جترا توص قعرو دوحولا 0 باغ نابعثلا ةبرضب سنو سحأ الف

 لاقف ريبلا بناج ىلع ًافقاو ديز وبا ناكو هنويع نع نابعثلا باغف ناكملا
 خحا دق هبلق نا سحاو ريبلا جراحل ضمه ذئيخ ناكملا اذه يف نابعث ينعذل

 :ا ذئنيحو هيلع ةقرح مهعومد تّزنف زيزعو ديز وبال هلاح اكشو ريعسلا رانب

 : لوقيو ديزوا يدوب

 ء نيعلا ةلقم نه ىرج عمدب هل ىرج ام ىلع سنوب ىتفلالاق

 دق نم اوضم مايأ تكذن يتبيهو يهاجو يم زع لعدن

 نيلاط ةدنلا دحل . لجع لغ ريشا دهر اش

 0 طل الهو نانىلا“ هليل نين ريلي ايزتس نكد

 الكل|ةيقو دحتل انلصو نأ ىكآ 2 ةليل نيعست ربلاب - انريمع ناكو

 '” 11 كلا ةكواربك 3 قامت نيل ل

 يفلا 00 دز أ“ ةعتنم م ريا لرن 2 : ,زع ىلا

 ادنلا مقت وأ مجرأ دز وأ 0 ل | نامل



 ماجا

 ”موقلا زيزع ريمالا ماق ذئيحف ررشلا هينيع نم راطو ديز وبا ريم'

 نالو لا قباطت يف برلاب نارقالا هلكتدهمش يذلا ناديملا يماحو ناسرفلا

 ْ لالهىب ة هيل رغتب م ٍِق لتف هونأو ديز وباريمالا تح احيش 1 دلاخ 2

 : ل للا نأ ىلا ميركلا دوا ىح يف مي هما دنع ىبرو دنمرف كلا

 ْ ترحلا 2 ناسرفلا 4 اه ا ًاناطيشو امظع را راصقف هلاوحا تقاوو؛ 5

 5 ل عقرب معا ناكو هيصر رأعل تابن ال درما ماع رشع ةعبس نبا ناكو نأ

 ا لاخ ا هل لاقو كس ونا ىلا مدقتف هنسح نم حرطنتءاسنلا نم . وخ

 ظ : لوقي راشا مالكحلا اذه دعب 3 دجنل :

 دير وا ريمآ ١ الك عمسأ هل ىرج امع ريزع ىتفل ٠

 ديعصو اهرب دحن ضرا ىلا افخ الب همالساب كقيفإ
 ديكحأ ريما اي كلاب حامريو اهبن قيتسال لإ
 ديريو ريمأ اب كريخ رثكيو كتجاغوا | كيا
 ديكي يدحو نيفلالاو ىل آلا يغولا ةهوح يف قدرا .

 دينع مرق لك يلمفب دهشوو 'صاعو لاله ةلجج ين
 هماظن نوعمسي ديز وباو ءارمالاو همالك نم زب زع غرف الف ( يوارلا لاق)

 رشبتداو ديز وبا حرفف ةرفسلا هذهب كقيفر انا معاب لاقو سنوي ريمالا ظ
 ماك الاو فاو رلا عطق يف اودجو مهيلاها اوعدو مايألا يناث يفو رطولا غو

 ةيلاخءارفق ضراو ءارحصل اواصو نوعستلاو دحاولا مويلا ينو ا نر
 0 دعب نع اورظن يناثلا مويلا يفف ربلا كلذ يف رحلا ةدش نم أمظلا مهقرخ ءا|

 داراو ريبلا بناج ىلع لبحو ولد دجوف سنوي هدصقف ديبلا كلتب ةمالع :

 هل لاقو ديز وبا ريمالا هعنشف لوزنلاب موقلا زيزع مهف ريبلا طنب 0



 د

 باحبنلا ىلا اهوطعاو مهمدلاو ايلع ىلا بيتاكم اوبتنك هنوخاو نايبش ًاضيأو
 لا كانه نمو فيرشلا سدقلل جحلا نم لصو نا ىلا نيموي رفس هعم:اؤراسو

 جنل لصو نا ىلا لالتلاو ىباورلا عطقي راسو مهكرت اهدعبو ماركا تيبلاو ةكم
 © لكي اهماجأف اهدألوا نعو ديز ونا نع هتلأسو هب تبحرتف ايلع ىلع لخدو

 _ ١رمحرلا نم تبلطو اهبعومد تلزن اهدالوا بت ك تأرق الف باتكلإا اهوانو

 اهمومه جرفي نا
 باهذ دعب نم هناف ديز وبا ريمالا نم ناك اماماو ءالؤه نم ناك ام اذه

 ويلا ينو لماكر هش لاحلا اذه مادو .ايلع ةدهاشمل هقاوشاو هلبالب تداز دبعلا

 باف دحن دوإبل هوقفاريل هباحصاو هدونج نم ضعبلا بلط نوث الثلاو يداحلا
 كنا ْذئنيْ برمغلاو نعطلا نم انحرتساو برغلل اتلصو اننا انقدص ام نحت اولقو

 ! لوقيو هعم ريسملا ىلع هموق يخني ديز وأ

 رئاهلا تادياز ىيع عومدو همالس  .يئالبلا ديز وا لوم

 ئاعش يعوام نيب اها ديزي 2ينطنت لوقا الك ينق نارينو

 ريام ناكاذا لجلا د رو نم الو اعل نعاو قفحم انأ

 اءالطلا كلتن ىنقفارب نم ايو همالس يلالبلا مماليج لمعيو
 زئابقلا ارابك ىنيع رون يهو ىلا باغ يمف ايلع سيدن ىنح

 ريالا مم اي هيسدوهع | لت ًادجام 1 ريل ف يقلي الف
 لداعم يل يقتل ام ديادشلا دنع ف هزع سك اوس / را دف

 لئابقلا كلت نيب نم ايلع بيحبو 2 اهضرأو دجن ىلا هذا امدبالو
 ىلع ةرامالا نم دسحا .هبجي مل همالك نم ديز وبا غرف اهف ( يوارلا لاق )



 هب

 هلل دجلا مهل لاقف اهبحص نعو مهمدلاو نع هوأأسو دبعلا ىلع اير رش
 موب نيثالثلا ةدمل هنوفياضتي اوراصو هوذخانمكحتانجو لبقت يهو ريخ لك

 ىلاريسملاب هربخاو ديز وبا ريمالا دنعل دبعلا ضيف ةرايزال برغلا جح كر يبا :

 لقبا ىدتسا 31 رايد ةئامثالثو ةيطم ديز وبا هاطعاف جاجحلا ةبحص دجن دال

 : لوقيو ايلع ربخي راشأو ساطرف

 هباخم يلقب مح اينا ريطو همالس يلالحلا ديزوبا لو
 /'  هبأبحوقرافصخشلاحتننكو انباص ام اهاقرتلا» 00

 هب رع ربلا يف ىرثلا دحين صاض 2 نتم 3 0 لغا

 هيزارق قو ادع ىلع لسف .اهضرأوةيدعلا دحت ىلا تئج |
 هبئاصن ىداؤف يفروبعم كصخش اشمطاو ىف . هلا ىفلقلا ةينمأي احل لإ :

 هبراشم هرء توملا ساك هانيقس هبرحو ةفياخالا ىتتاعال

 هبئاكس ضرالا ىلع هامد ىعدأو مئاغ نب بايد ىسوم وا هل

 هيلاهذ تبهذو تفلت هلاوماو اهعيج روصقلاو هدالب انذن

  هيئاكرتلح برثلا دالب لكحب يلع وبا يلالحلا نسح ارا
 - هيلو يضاقو ناطاسو مايخ ة ريثك لئاس ردصىلع تبت

 هبلاغ ناك نم بولغمل ناو انني محلا عرشم يضاق نم دبا

 هبعاتم رثكت ءرملا رمح لاطاذا :ةبيخ دسبلاو : ١ د
 هحام دمبلا لعظفح دبع اناو همالسيلإلب 00

 ٠ باتكحلا ىوط هداشنا نم ديز وبا غرف ايف ( يوارلا لاق 06 ْ



3 
 ا كلم اب ناو اهحالوأ ةيور تمتع دقو تارءاخللا امنع تعلق

 مربلا نيسح اهيبا عم رصم نم تعجرو ةيزاجلا عم هيف تمصاخت يذلا مويلا

 ا وه اذه ديزوبا هباجاف ماركلا ءارمالا لاعفا هذه تديلو دجن
 او ايلع ذنع نم بوتكملا رضحا يذلا دبعلا ىلا تفتلا مث باوصلاو

 ظ : لوقيو هب بحرتي

 7 11 نم يف ابحرم ا - همالس يلالحلا_ دز وا لوش
 )ا دهع لع تماد - اهتكحرت ىناا الع لاح فيكق
 دمع نامزاف ةبحلا كلثو  ىضم ىذلا دهملا ةظفاع لهو

 طب ضيرملا سلق اهفاش ناو 2يتجهمو يلو يلق ينم ايلف

 .ضق سارب ابهبغارا لتقاو اهبيجو -اهيلا بهذا امد
 | ارآ وأ اها صخمو نش المل ركذي ىنلااذ نمو

 هس مون برحلا رابغاوضخم رسا وكدوسا ىدنع اهدالواو

 ارم تانئاكلا مويب يلف ادملا رهاق انا نابيش ىا انا
 رعتلل جلا حورب نا ىلا يىتفاي موي نيثالمث ىدنع دمقاف

 بح داؤف نم بحب مالس ايلعل باتكح ىنم كيطعاو
 < رهظ قوف 0 اهبيجا»و ىنوزمب اهيلا هيدغا كدعب اناو

 ا هللا دنع وومالالكو اهدالو  لمثو يلمش اهب مججاو

 0 تتادلار قلق ترارتو .همالس . لالحلا ديز ونا لوش

 هس ءارمالاو هدالواو همالك نم ديزوبا غرف الف ( ىوارلا لاق )
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 لئادجلاو هبجو لبقو يالس
 ليامجلا ءا نمظلا لاج ىمست
 ىاعألا ناي نايغر اهب تتكو
 ٠ ليامثلا فيرظاي يدنمل مجرو
 لئاسر همالس اي كنم ناب الو
 لئان تذب الو يضاقلا تنب الو

 111 عورف نم ارامالا تاه
 ال1 نسل :اضرملا كتطعاو
 لئابقلا نب عاش دن نيرثلا كذو

 لئاط زءلاو شيع دغراب نكد
 ظ لدلك نا نفلاو. راح ناو

 لئاوملا تدزو ينع مهتدر
 لئاصالادعب لاذنالا يغتر الو

 لزانملا ىلخاو يدنمل عرساو

 ليام كيف اهبلق ةأتف محراَو
 لئاسرلا ريما اي كنع عطقاو

 ْ اع ىدزابو يدالوا تقراف



 ا 3

 . 6-0 0 ءارالا اههلطت سد انتا ل نبع نمو ركألاو

 00 كلرغأ دل اذ ةيضار ريغ ايلعو 0 2

 9 براغملا ضرا نم ميرا تيم لو برام ايلعي كل داعم 4

 مالكلا أو درو اهشدع صغنت رباعا اذه ايلع غلب امذدئعو ديرت نمل

 ,غ هانعم ىلع فقو امو 42 رقد هضفف ديز وا ىلا هاطعأو هسابو ناتكلا

 . عومدلاب هانيع

 ام اولاقو اوجامو اوحاص تاداسلا ةيقبو نسح ريمالا كاذ رظن الف

 است مع لاهذناب 1 انناف 0 اذه امو ديز وبا اي كيلع

 ا 0 بابثلاو ءارمال سوؤر ىلع يلع باتكح أرقي ذخ هيناجم

 *ل| تادءاز يلق نارينو .2تكش يتلا ايلع ىلا ةاتف لوقت

 لا رويط تحان 1 حونأ ىركلافلأنامليالا تابت ينيعو
 افيطللا ديز وبا لجا نم  ةعول نيبلا نم يلق يفو لوقأ

 ٠ يداؤف اعادق هحو هريغل ترظن ام يرمع دنيز وا

 ا قيطي ليح يلداعامو اثملاواقلا ر>ايدالواب>و

 لاو اهرب يفايفلا ييوطت 2صانم نتم ىلع ىنم ايداغاب
 00 راروطا نو ىلآ تاس ىاذح كاالاده ا

 الا ب>و هسارإ لبقو ةمالس ريمالل يالس لصوأو

 لا فا راخ يدالوا لع لسو 4 فلا فلا ىنم هب رقاو



 هن د ا تا حا
2 

 دج. >7 2

 ترا دالْْحلإَ ب 0

 ىهاتلا نا ويد
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 8 ة بإإ . رسما
 ديز وبأ عم ايلع عوجرو دبز وبار يمألا تخانب موقلازي زعم /

 نجحسلا نع بايد حورخو برغلا دالب ىلا ةيدعلا د نم ا

 بايد ريمالا نم نسح ريمالا لتقو ظ
 بايد ريمالا نحس نسحريمالا نأ ىماتيلا ةصق نم كرا 000

 نامزلا هل قارو ماكحالا هل تب ط

 ريمالاو نسح ريالا ناك اهيب مايالا نم مون تاذ يفف ( يوارلا لاق )

 لاطبالا مهماماو نايعالاو تاداسلا مهوح نمو ناويدلا يف نيعمتجم ذب

 هيلا هودهأف ديز وبا ريمالا نع لأسف باتك هديبو باحن لخد ذو لآ |
 نم دجن نم هك لاتف برملا هحو اي نيا نم ديز وبا هلأسف ه0 00

 ةيحتلاو مالسلا كمدهم يهو ناببش مأ يربعملا نسح ريمالا تنب ايل تسل
5 



 مج

 _طءاو باتكلاىوط رءشلا نم مناغريمالا غرف الف ( يوارلا لاق )

 ”| 1 ةلايح اضناو راتند ةئايمك هاطعأو هرم مكي نا هاصواو حازحزلل

 ةقباتكلاو ةنامالا هاطعاو بايد ريمالا ىلا لصو نا ىلا راسو هذخاف بايد

 جدثي داع امو ميما نم بايد ريمالا كرتنا ذقو هانعمو هزومر فرعو هأرقو

 ناك ام اذه ناديملا ثيل مئاغ هوباو نالحلاو هلها ريغ عيضو الوفي رش ال هيف
 ىالا مل تباط دق هناف نسح ريمالاو ديز وبا ريمالا ىرج ام مماو ءالؤه

 . ناثدحلا فورص مهمدسنو نامزلا مهمدل قارو

 نورشملاو قاثلا ءزطا ىبهتا

 ثورشعلاو تااثلا ءاجلا هيليو



 ملوقب را اولذو | ١

 ديدح نم ديدنص ىسو# كواات 7

 ىلاسو 0 حازحز ابا مس

 مناف نا ريمالا لاق مل لوقو

 عسوفأ اوطوال يغز دالوا اي

 مجادعجنلا ف حارفالا اولطبلا الو

 ا ةيصو متاغاي كيصواو

 يب وكر قيقح ابهدلا ىلع كبصواو ,

 أتشلا عم اهيقث هما كلسناز

 ادملا ىلع كراثل كرا ام تشع نأ

 لاو م
 تاغ نبا بيدي لس ١

 ةد_بشو ليوط موي مهمادق

 -هه8)

 ران قيارح يف ىقلم تنك ولو
 ران حدقي ناوصلا برضااذا

  راطقالا ةداس ىغز دنع ىلا

 راطنق ديدح هقنع يفو مالك

 ران يداعالا نيب اولطيت الو

 رادلا طس 9 ادعالا 3 تنشأ

 ”راخألا دك اويداواب كدا انا

 ديد ليل مجللاب اب رك

 راطشلا نم 0 أهل بترو

 را' ىلع ىقبي, ام

 راهدالا ىدم لع نا ف

 تمد ناو

 همتخم همتخو هاوط هباتكح نم بايد ريمالا غرف الف (يوارلا لاق)
 فرعو هأرقو هضنف باكرا هاطعاو مكاغ ددعل راسو هداف مارعلا ىلا هاطعاو

 : لوقي كشن و 0 أطرقو 0 ىعدتساف هأنعم و هز ومر

 يلق ناربنو

 ١ جا نوكك موقلا نيب كتاو
 ١) 1و اقش يف ىلغزلا اوتد

 جاه و تاداز
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 ماكحالا ذفان ىلإ صاو ةدئاف هيف ام راص دق ىذلاراص

 مأقمو ةعفر يف مكلام مهف - مكعيجج اراما اي ممازع اومبق
 ماضي سيل فورعلا ركذي نمو مهليبج يطو مهلاءفاوسنن الو
 مارح مانملا ينيع ىلع مارح همالس ىلالحلا دز وبا لاق ام

 تامحام نسح ريمالا هل لاق همالك نم ديز وا غرف الف ( يوارلا لاق )

 ىنلباق ام لثمب هتلباقف امهيلع يلق حرج دقو يعرم يدلو حرجو ىنبا ةبيطخو

 مهيلع هيلفق تحرحو

 ا

 نم هل اورضحم نا مهرماو سنوت ىلا سراف فلا ثعب نسح ريسمالا نا م
 الاحفهورضح ىنانزلا رصق ام لكو هتبب ثاثاو بايد ربمالا حالس سنوت ةنازخ

 ريمآلا نم ناك ام اماو نسح ريمالا هب مهرمأ ام اورضحاو سنوت ىلا اوبهذ

 مايا يف ركحتفاو ناومه او لذلا يساقي نامزلا نم ةنس هيلع ىذم امل بايد

 هل لاقو حازحزلا ىعدتساف ارضخلا ةنبا ءابهشلا ركذتو همع دالوا هيلع رطخو هزع

 هرمأ ام حازحزلا رضحاف. صا-نا بهذلا ىرم ةياودو ساطرقو لق يف يللا

 رمعو لوقيو مكاغريمالا هدلاو ىلا ًاباقتك بتكي بايد ريمالا ذخاف بايد هب
 : لوطي نيعماسلا

 رارش تادياز يبق نارينو 2 منافزنب تايد ىسوم هلل

 ] راصق دايجلا راخ فيجحايف م راثا نوقرحا ن دالوا لع

 رابك تانكام-دويق ةسمخم ىتلذم اودبرب نجملل ىنوتا



 ةناف حيتلاب هلعف ناك نمو ظ

 مهتقنشنإ ذلا قنش ب جا وذاك

- 

 هو

 حارج هوقثاوأ يلاوعلا نمطب

 حافص دحم هعالخا تبل

 00 عام ماع خيعاالأ

 ماسح برضل ممرباك | ىفال

 بايدب حازحزلا راس تايبالا هذه نم نسح ريمالا غو الف ( يوا را ظ

 لع 2 لا سدنألا نم 3 ديزوإ ممل 0 لو و اك

 ماهف نوكو ىلوق ىلا ىغصاَو
 ماع لاعفالا هذه مزال ناك م

 ماثألا رهظف دق هل اموب

 ماوق حبلملب ىزاحي اجبلم
 مارض تاداز ران ىزاجب

 قالا اى انباع" ءالوم

 مارح  ريمأ ا لامف'
 نآ



 مهعيج سيق تيم رصم مولو

 سراف نيس و ةسم لتق موب.يف

 1 وبأ ريمأ اب هوعد عبارو

 ىلع وبأ ريمأ اب ةوعد سماخو
 لعوب ابىدتعم ةبرخ 1 ىلا

 لعوب ا ريم ايزل عابس هولاكو

 ةفيلخ م مكل ةوعد سداسو

 ةمسربمةرضخ قوفهتيجوت بكر
 لئاقم هللا لس ةرحن هتبرش

 يتديق ويظح تللق ه وعد عب أسر

 ينتنه ناحرس نبا اب ةوعد نما“.
 لع وبا ريمأ اي رتب
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 صاعو لاله رياص اهب دهشتو

 ركاوشلا برضبمكسراوف ىنفاو
 رهاظ قحلاو دنمرف يتفلا تانق

 رتافدلا مسارب شوبلا ينوتماس

 رااغ شوبلا لع ىلا الل هتيدراف

 رطاف درف الو باغ مكامن نمو
 رزاجلا ف متغلاك ةعم متاو

 رفاوحلا بقا بهشأ ىلع ىناجو
 رظاونلا ىمعأ راص دق يتب رح نمو

 رماعو كيرد يلام لع تراغو ٠

 رهازو يان ناك يطيغ مثذخأ
 ركب توعمويلا تومي ال نمو

 يضاقلا اولاق هماظن نوعمسي ةرامالاو همالك نم بايد ريمالا غرف ايلف

 ةلماك ةنس سبحن بايد ىلع مكحمت ةعيرشلا نا لاقف بايد ىلع مكسحلا وها

 ىلا بايد ذخ هل لاقو ناجسلا حازحب ىعدتسا مالكسلا كلذ نسح مم |

 : لوقي راشاو نحس

 لعوب أىدهردلا نمح ىتفلا لون

 سراف فلا ف نحسلل هب ريس

 حامر 0 نم ىضمأ مرَغ يو

 حابصو أسم يف دويق لقثو

 حاححج سراف ثيل 1 نه



 هةوأ

 رماوض ليخ ٌقوف نم نيبكار

 راكت : اذ اداوحالا يفريخ الو

 رمانو 00 ادعسوبا رصق لع

 راكألا تنهز ربع ابا كنأر

 مناخ نبا بايد اي كفايس انلبق '

 أفخالب كحمر تدصن ة وعدوعبأ رو 1

 يتببطخادعس تنده ةوعدسماخو ٍ

 يهل لع زع دعب نبه اهتلتقو

 ىتفال تبيدعل دق ةوعد سداسو

 رطاف باقلا حبصأ الحاددو

 رماعو لاله نم دوهش كيلعو

 "ان ركلال هع رشلاكح ليلعو 2 نرايلا تا

 تلتق تنا بايدل يضاسقلا لاق همالك نم نسح غرف ايلف ( ىوارلا لاق )

 بايداي كيتي لل يضاقلا لاق مسن ٠
 :لوقي راشاو تاوعد نامث يلاتنا

 متاغنا بايذ يبغزلا ىتفلا لوقي ٠
 ممزع دعل نم مهتيلذ دم ءأ رما

 مهاتك يلالهاب كل يجب ناكو
 ١ يل انا ةتس كتاوعد 0

  1لظنح يليقعلا تلتق ةوعد ىناثو ظ

 كتابخ م ةبصن ايهشلابلحيفو

 0 قزر نبدز وباىدرا»و

 يلع وب ريماي تاوعدلا ثلاث اهو 3

 ال تلا قلق اعانأ

 رتاوبلاماسح نم ىضمأ مزع يلو
 ارد ىمارآلا تحب متيعداو

 رام توائم تناوةبزملا تح

 »املا نم ةدحاو اهبنم تحرش

 0019 نسح اي هتف تلوو

 رماذم ةبب رع قوف يعازخ كاجو
 كاع دوسم قوسلاو هتصلخو
 دارسلا عيج يف ماع هللاو
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 و

 ركب لطنيقلعمىدالوا ءال وهو

 لطب اب رادهو نايز ىتفلا قنش

 دباف نإ اب دوحللاب مهيوأت

 :ايرالا هب بعلت اضقلا لبحو

 مارت هنذأتسا و نسح ريمالا دنعل ل دو ظاتغا هتمع مالك رورسم 6 ف

 وغز ونب مذخاو مهوازنأف نيقونشلا ليزنتب نسح ريمالا رمأف قئاشما نع ىلتقلا
 لاقف بايد قنشا سودرفلا وبا ىلع نسح حاص كلذ دعبو .بارتلا مثوراوو
 رزلا قرح هنال موق اي ةعافش يف ام نسح ريمالا لاقف بايد يف ةعافش يناقلا
 : لوقي راّماو اهاشم دحا ام روما يف ينمو تاقرطلا مطقو ادعس لتقو
 ىلعو ا ىديردلاناحرس نبا لو.

 مغ ناينايدا كل مساس
 0 انيلع صغن أينلا عد

 ادملارهاق انأو كتيزاجرمالا اذب

 صفو يلوقل نصا رورعايالا

 اهلثمث الث وتاوعد ثالث يل انأ

 هي دلاونباىوخاذاخةوعدل و

 اوولق .تيفصو انزبصو انعاش

 انتيهد دحت ضرأب ةوعد ىناثو

 اهل دسب اهراجشأ عي تقول

 انقلاب عانم تيدرا ةوعد ثلاثو

 ىرطاخ حاترا امعانمل تق كضرمو

 رظان 0 كنا 0 تقنش

 رافدلا نيمسناك اهيف راتحن

 رباص قحلا لع انأو افؤلا لح
 ااا دوحل هكسو هلت

 6 ابف ىرج اه لع
 رجافذاوخترم ةقيدحلا ق رحب

 1 1 هل ناك اررط تكلهأو

 طولا ادنلا عانم عام

 رك اعفيضلاوليللاعسيرهنال



 هل لوقت هما نايز لاتسلا
 كامأاع ىلع افسا 3 ال

 مفان ربصلاو هللا مكحل : :

 تددعو ريمال ا ناز مأ تكي

 كمأأ لذاي نايز ايا تالقو

 ىتلاح رهدلا ريغ ةبك هل ْ

 كلت أ شحوا ال ىدلو أ

 ّي ولا يلاله اي هللا هل

 انيلاا طاش ام دنع الز لوقت

متاغ نب رد دقف يبزح لوأف
 

 ةغلخ لآ: زا يف لعف ام و

يعاسو ف نيحلا بايد ْ 1
 هئ

 سوتو ةريطملا نيع ؟.ككمو
 متاع ن ريفالا دنس هلكو

 دباف نبا اب بيعلاب نسح هيز 0

 برهل هيف ىلقلاو هيدلو اي
 ىباحتلاي احنهتاردغرهدلااذف
 بساكملا لان مكحلل ربصل نمو

 فناج لك نه نابرعلا ابل تن زح

 تياخرش ابل كذعب نم ةنيزح
 سيارعلا نم ةجاح كدعب يل الو

 - اد عوطقم باقلاكيلع نمايأ
 فاعتلا ىذ نمةمرلا ىلع قفشن

 قئشا نسح ريسمالا خرض اهمالك نم نايز ما تغرف الف ( ىوارلا لاق) 37

 حاونلاو اكبلاو حايصلا مهواسأ مهيلع ماقاف سودرفلا وبا ارامالا قنش اهدنعف

 لاوحألا كلت يف مه اهيبو حالو ىباورلا كلت مهخارص نم تجنرا 7
 :لوقتتراشاو هياع ثم ال هتخادك ب املوأف ناويدلا ىلا رورس . يضاقلا لخد

 حار ع م يزرع ريمأ ل

 حاجا : ريرافلا ةفلخ -هرشغ

 حاتفلا ىءاولا ةيلع دامو

 حانرم بعتلا دعب ؟<يف داعو

 حاطب لكو هراوغمو ساقو

 حايرو ابلك يغز موديق

 حالم نريخ ةراما قنشي



 قرنا حلا تمع نا اثآو

 يا ل لا ا 3 16 ا اا
 0 1 ة - :

 7 ا 4
 رد ول ل

3 
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 اا عم . راكك عطقاو

 وحذفهماظن عمسأ ارامالاو همالك نم نسح ربمألا غرفاهف ( ىوارلا لاق )

 دلوو مكاغ ريمالا امامهقندب رما ةيقبلاو بايدو متاغ ريمالا ةبكر ىلع ًاريما نيتس

 ريح ءيوغمهديب علطام نكلو نزحلا ةراك نم مهترارع رطفنت تداكف بايد
 دقملا ناكو يبغز ىنب نم ريما فايسال مدقف حالسلا نم نيلاخو نيروسأم مهنا

 : لوقي و هاجرتي ريمالا ىلا مدقتو ناديز ريمالا نب نابز مهياع

 اشملا يفرانلاوناز ىتفلا لوقي
 اهرث هلل لك ايندلاو مايالا

 ايلاف“ ىف اهل . نمأك اذ

 تلوخ 5و

 نسعأب ناني تلا كر ١

 مهنيعلأت مدع ا اولو

 ان مادو اندلا تمادنوأو

 ءريغو ىدبلا دم كرا

 جرفم امدلاو لفولو لءاكو

1-3 

 هع دعب ريمأ

 ماغ نا بايد ىسوم وبأ مهلاتق

 تارت امل رصم يف ر ف امو

 أاهرابم لبا نسح ب كانأر

 ص وبا راعأ ا انلاج ميس
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 مه:لتق ريما ا يغز نم ل وحس

 بابللا تادياز يلق نارينو

 ا ساحلاب قوفح دخأتو
 باشر عش اطمث زوجع كل يحب

 م.ارثلا هل رثلاسلا داو

 مياهذ اوحار نوراه عمزوراقو

 ماطالا نبا ا.قولخم ىقبي الو

 3 اركللا|قدقال وسر تناكل

 بئارتلايف ىميئتجلا هوخأو بهذ
 بئاءتلاوانعاا يف ججرسقمو لظنحو

 بتارلاو مككلم

 بارملاك اماشن ىقب موي

 بئاع لك ىلع هللا يلع وبااب
 دالي نمو ام:انازخ اودامف

 باونلا رودت ىئابلا ىلع ملت الو

 ذخأو
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 حئابذلا نسح حبذف نس> ريمالا اوربخاو اوعجر هئيح اودكحأت الو مالح
 مويلا ناك نا ىلا حارشناو طسب يف مهو هدنع لئابقلا تعمتجاو ملالولا 5

 ًاوهجرف ريشا فشكت نم نسح لسراف سنوت ةبيح نم رابتلا | 00 ١ ١

 نسح ريمالا جرخف يغَر ىنب نم سراف فلا هعمو بايد ريمالا اذه نا هوربخأ

 بايدربمالاناكو ضعبلا مهضعب ىلع اوهلس نيعلا ىلع نيعلا تعقو املو مهاقتلم ىل

 ىلعو رمحا سنرب هفتك ىلع حلاشو رضخالا رب رحلا نم ةبج سبال ليلح خيل

 ةياغ مهم بحرتف ريمالا ناورص ىلع اولخد مث ناوجرالاو ليفربلا نم ةمامع هسسأر

 نم هموقو جاهولا بهذلا هناك ج اعلا نم يبمرك ىلع باند سلجو بيحرتل
 ماعطلا ةدئام رضحاو بارشلا:تاساكو ةوهقلا راضحاب نسح زيمالا رما مث هيلاوح

 ةاطغم فسانملا اودجو ةدئاملا ىلع اوسلج الف ماغرض سراف فلاب ةبو>صم هيفو

 ديدحلا نمدويق هيفو ماعطلا نم ًاغراف هدجوف فسنملا نع ءاطغلا بايد ريمألا عفر

 ةعاطلابناطلسلا ىلا اوديقتتنا بحاولا هل لاقف نسح اي اذه ام بايد ريمآلا لاق

 انيِبوهلعتك ةرامالا يفاب تلعفو ةلحرب ديفلا بايد ريمالا عضو اهدنعف ةعاس هلا ولو

 فويسلاو رجانملا مديبو ناكلا لخادل ديرد ناسرف ثففدنا الاو كلذكا م

 قناشللا بصنب نسح ريسمالا رما اهدنمف فورلملاك بايد راص كلذ ءارج نمو
 : لوقي راشاو بايد ريمالا ىلإ تفتلاو لاجرلا عيمج قنشا لاقو لابحلاو

 اراالا .تبنا بايد ريمأ اي. يديردلا همظا سس ل
 اا الا دعب روتلا ريظو . لرالا تا ,ليخلا بايد

 2٠0 مدع انك ارثا يفو ر

 اراحتلاو سانال قرطلاتمطقو

 ارامالا حب لاجرلل قئشاو
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 . اي نيملاب مهتفش امو مهتمدع يلاجر نمةعاج تيأرو
 اهاوبا ةحفصمو . ةعبرمةعاق طسو يف يبناثرأرو

 ريمأ اي يانم حرشاو ملسم ريم 1 ماتا
 ب مسمن باو مالكلا اذه نم بايد ريمالا غرف املف يا رلا ل

 : لوقبو هربخب راشا ماهتلا

 مف لوتل نوثو خيم ريمأ ىمسملا ىتفلا لوقي

 » ريما أي””هبيلع العت رماعو لاله كرتا ينتمط ناف
 'دآ1 ١ رزنج كاذق ٠ كش زودبب يذلا اذه قوطلاف

 0000000 لطءااورودي .ةدنزلل دورا ني رواسألااماو
 000111 دق اذه' . كلجر رودن ىنلا لاغلط“او

 بارت يف اوريصي ةرامأ مهت.أرلوقت ئذلا لاجرلا اماو
 0 مأيأ اهب _ىساقت .ةفيلخ قالزلا سبح ةعاقلاو

 نايز باجا مالكلا اذه هزم ملم ريمألا غرف ايلف ( ىوارلا لاق )

 هاا وهام مالحا ثاغضا هذه نال مع اي ركتفت ال لاقو بايد ميمالا

 نسحربمالا دنع نم ريما نورشع هيلع لبقا نامزلا نم ةدم دعبو ماعطلا

 كلا هوطعاو نسح ريمالا ةميزع هوغلبو هيلع اوماسو بايد ريمالا دنعل
 ْ |ادبمالا ةحص نع مطأسو حرشناو رسنا هاهو ةزومز قر

 ريخم عيما هل اولاقف لاله ىن عمن مجن ةيقب .نعو هلفانلا هتخا نءو ديز وبا

 0 بش امف ربخلا اذهب عمس بايد ريمالا ناكو مارك الاو ةيحتلاو مالسلا

 5 هودهاو نسح ريمالا ىلع اوماسف كانه نوك ١ مايا ةثالث دعب ىننا
 اك



 ] 000 م

 ى ىفش دقناكو يعردم نبأ فزا يدارم نا م لاقو هتريشع دم تاداو

 هدم نا نار هلأ 0 2 اودانف ديز وأ ريمألا تلد يا ىلع

 ندح حبذف ن * نوح رمألا دنع ايلا ةبرشت الو 0 أ دش الا مامت

 حا نأ م 1 لاقو هر دالوا نمسراف نيرشءيف ئدتعا 5 منالولا 5

 ةياودو ساطرقو ملقب ىعدتسا مث بايدريمالا انل اومزعت يكل سنو 1

 : لوقيو بايد رتمألا مرعِ راشاو صاخلا 1

 ماطنا ليملا بايداب الأ ضوباس
 حارفالا رضحاو كلحم فرش انلحم فرش ليخلا باب

 حارفاو انه يف كميدب ىلر كرطاخ رسيف يعسصفا

 حالكالاو ملا اهيجي كتخا مافدلواي سرملات
 حارفالا لمكت ,ي كتوخا عم ريمأ اب هديرب ىذلا

 هيدخم هنتنمو باتكلا ىوط همالك م نسح وبمالا رت 0
 اوذخاف مكعم بايد ريمالاو الا اوعحرت ال ممل لاقو همع دالوأ نم ريم

 نم ناك ام اماو بايد ريمالا نيدصاق باضحلاو ىباورلا اوعطقي اوراس

 املف سم ريمألا هنع نباب ىعدتساف الئاه ًاماح ل ةدما كلتب هنأف

 : ديصقلا اذبم هماعي راشاف ريذعا ام لل هبي

 ديعس مويب قدبل أم مايالا منأغ نبا بالذ يبي

 ”دركتلا ةلغ الع دكا ملسم ريصأ طا
 ' ديكوتلب نيلجرا ىلع رول ةضفقاسلا يلع الاخل
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  لتقو ًادح ان نضسما هنال تحت نم انقرمأ سنوت باب وف هءر

 أَ نأ دارأ او انيف عمط دقو انرح نم تراص , يشو ي ماما ىببا ةبيطخ

 وقاوعمج مهما مثحلاصا لب لئاقا ال نكلو يعم 2 انا نال

 :4 هموق جرح مم 2 هيلا اواصو املف بايد ريمالا لاتق ىلا اوبهذو

 - رادقم ساند ريمالاهيلا زربف ناديملا ىلا ندح زرب ناددجلا ىتتلا اماف

 الاةيرضلاب قباسلا ناك نيتءطاق نيتنرض نين'الا نم تعلط نامزلا نم

 اهرب 9 هداوح ىلع تازن نسح ريمآلا سرل ىلع هتبرض تعءقو ب بارد

 1 ريع هءأحكص رداف ضرالا ىلا ن * بدع رمل ب باكل ىرنل

 ا 0 5 ص تحا ةيرجلاب 0 15 هج زو 1 ومالا 0

 ؛ ًادصاق 2 هداوح نانع ىولأ كلذ دعب بايدريمالا نا 3 نفرح

 < نيلو أن ا ا ! لاقو هموشب ع تي

 ا نم ةدم كل بيغتو لحرت نا اندنع يأرلا اولاق كدنع يأرلا اف

 ١ هذه نم لحرا ال ىلا بايد ممل لاقف انيف يداعالا تمشنو انضعب

 ناك ام اماو هن» ناك ام اذبف ريصي هللا ردق اهمو نسح لتقا ملام

 الا ىلع تنا هل لوقيو نسح ريمالا مولي ديز وبا راصو ناوربقلا ىلا

 ريمالاو نسح ريمالا نيب حلصا ديز ونا نا مث 4 نم دقحلا اوعفرتو

 ' عمج مايالا تاذ نم موب ىلا مهبولق يف ةنماك ةضغبلا تيقب نكسلو



 لعوب يلالحلا نسح ىتفلا
 ماغ دلو يف موقا كلوت
 اندوبع ناخو ادعس يلا

 ريخوباي تسأرإ ١

 يلع وبا يلالحلا نسحيتنلالا
 ا
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 ىلا راسو هذخأف ناحرسم نب نسح ريمالا ىلا هيطعاو باتكلا اذه ذك
 عيججلا هل لاقق بابشلاو ةرامإلا سور ىلع هأرقف نس ريمالا ىلا لصو ن

 بايد ريمالا برح ىلع مهثحي نسح ريمالا ٌراشا كلذ دنعف ديرت اه ف

 نالم نامزلا روج نمسلق يلو

 تل وسللا 15 ردق الم اناعو

 ناوخ باحملال نميف ريخ الف
 الا يطاق ا لمعلا اهو

 "نش مون ان لكلا
 ناملا نفاظ- رام دق  هناودع

 نادس اينل. -: تاراثي ذخأ

 نوءمسي ةرامالا ةيقبو همالك نم نسح ريمالا غرف املف(ىوارلا لاق)
 راثلا ترد الإ رادغلا جالع امو رادغ بايد كعم قحلا , ميلك اولاق هماظن

 كاس تنأ ديز وأي المل نسح ريمالا هل لاق تكس اذهلك

 بحأ الو انيفو انم هنأل بايد ريمالا اولتاقت نأ قفاوملا نم ىرأ الانأ لاقف'

 نواعتن وهو انأ ًامئادو. اوس نيشياع انرمع لك نحنواضعب انضعي ىنفن نأ

 ائم لتق نمو ىنلتقي نا امأو « هلتقأ نا اماف هتبراح اًذاف رشلاو ريا )
 ىلا ءيش لك بهذيو 3 حلصن نا ىدنع يأرلا اناو لاله ىنب هريس |

 عضوو ىتءاط نع جرخهافيك ام هنال هلاتق نع يل دب الانا نسح لاقف هلاح

 دبس جوجو يح د عا و ا

0 
1 3 



 ظ كح
 ىلع مجهو لاخجا قاسو بايد نم ديز وار مالا نيفنأف كلذب' بايد ريما

 ناد ريمالا رظناملو راجشألا اورسكو راتبالا اومذرو زا وزال ! رمد ن يللا
 2 0200 يغز ىنب ب عمجو لاخلا يف بضغ لاعفلا هذه

 عرز نيب مهقلطاو مهبانذا نم ميلضوتيربكلاو تفرلابمهتهدو باعت
 لصوف ضعبلا هضعب يف بعلو عرزلا :لعتشاف داصحلا | مايا ناكو لاله قب

 قرت رتحا ناكن كلو قيرحلا اوفطيل هموقو وه جرخف نسح ريمالا ىلا ربخلا
 ١ ]يلا اذه نأ فرعو نسخ ريمآلا بضنف ليلقلا الا ىقب امو هرثك |
 لاقف بايد ريمالا برح يف 525 حارو هموق عمجف ع ريمالا لف

 بكرت ىبا ناو هلاتق مرحب ناطلسلا عاطا ناف هارو لسرت نا قفوالا عيججا

 املف بايد ريمالا يعدتسي يكل بام لسرا لاخلا لجاع يفو هيلا انعيمج

 نسح ريمالا ىلا بتكي راشاو رضحم ملو ىبا هيلا-باجنلا لصو

 : لوقيو

 اوص ريمااي كمالك حيحص 2 مكاف ني بايد ىموم وبا لوقب
 00071 هل ىف تحبصاو يننبقو ”ىظح تلف ككل

 اوصنوكي ام كيأرو كلقعو لعوب اريعأ ا عاض ك15ف 3

 ىف كغامد ندم كلقع 7-0 9 لاما ع ر 3 ا

 )0 افق ىقاطتلا سلوو انبلك 'ضرالاو كللااب ل

 "د ةفاواع ام قرخ كلقعو ٠ نسحاراجارب 0

 كرلا عم 25و ةايثم--- التم لع إو نيفلا ملاذا

 )00 ذالآ كلاع- لاو آلا . نكت ستسل روكا
 لاقو باحت 3 ىلا هاطعا باتكلا نم بايد غرف ام ( يوار ا لاق )
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 حالمتابهذ.«يسرك نيت امو ةينر ةيم كلما. كلج نم اهيفو 1 1

 حاشو ريرطاورهو حو وأوأو ندا امفو جاعلاب ةمعظم

 حاورسولجلادعب كل تددج اهتءار وأ ةنمثم رهاوج اميفو ظ

 حار ىواتشلا لفن رقللا أر نامت ملا كاع م

 حان هنو صل يرش ادخ تحافو امودغقوفنوسح عمرو رحثو

 حاورالاتحار دق نسح اياماع ةفيا> ىنابزلل روصق ابيفو

 0 5 ٍس 3 ا :

 حابراو نسح اي اهيف ساجاو أركأ ديزواوتنا اهفوثادغ

 حارو عيبا ىلخ اهبحاصو ةفيلخ يبانزلا لمفاع رظناو

 عمسإ نسح ريمالاو اهسمالك نم زوجعلا تغرف اماف ( ىوارلا لاق )
 اهوقرصوزوحملا لع اومعنامت بابد ريمألا ن م مموأقيف ديبكا عقو اهماظن

 زاح بايد ريمالا نا ديز وا ريمأ ان هّللاو نادسح ريقالا لاقو اهليبس لاح ف

 رظننو لاخلا لجاع يف هدصقنو لاطب الا يف بكرت اندارمو برغلا كلم رخفأ

 ىلا ينو بايد يف كنتفلا ىلع برغلا ءارعأ رئاخم نسح راصو ضوراا اذه
 نيرئاساولاز امو ديز ونا ريمالاو وه بكرو لاطبالاو ناسرفلا اوعمج مايألا

 اوتاواس نيعو ناجربملا ظيخ اولد بايد ريمالا دنم ىلا
 ا عج ا اذه دير واو نا م از

 0 | يدل تناو ا نم .ةرقبلا ا 0 ا د ل كدر

 لبق لا هسرسألا نأ طيخأا اذه ىطعت بايد ريما اي تئش 0 ناف ديزوبا 1 ش
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 مثاغ نبا بابذ يغزلا يلع وا 1 7"
 ةبيهو زع شرعل اا هلا اا

 ىرخ شاف رمت النااس 9 ١

 اهتأر ول نسحأي ةنينج هدنع
 ا يعر.٠ وأي زوجلاو ننعلا أمف

 قدنبو قبلو فوقرب أمفو

 هتءار يقارعلا مصقلاو زوملاو
 دياز_ تن اهعنو ناسوس امذو
 لبنسو نارتعإو تايعافلاو

 ينقوشب جسفنبلا اوىازخاهيفو
 0 راطا رحل *لا قوفو

 حراوج اهيفو تارا

 هدعب روفصع 5و9 راش | اهفو
 ةطيمت انساني فو محب اهيفو

 نديبمةعنم س واط رحشلا تحن

 اهرويطنينح عمسي اهفاش
 اهمنوصغ لعاب امسنلا تيهاذا
 ةقيلخ اهاشنا نادف فلاح

 رسنت اروسل أهيفو

  حارفا -يفو زع ف مويلا
 حابصملاو ل دنقلا ب>اءوهو

 حاتراو وسجل ان كلع بايد

 حاورالا شعنن' ةيهز ةطور

 حافت اذك اهيفو امنامرو
 حاوس هل نيتلاو وه زوللاو
 حاف هرطعب يمورلا لطسقلاو

 حاقألاو موهشملا نم اهبفو
 حاورا هل ضييأ نيمسايلاو
 حاورألا شع حرب اهاذش

 حانت ًادحا و املا 2 كك

 خاورالا
 حاصحص وبوجولف وا ايفو
 حاورالا قشنت قشاو اهيفو
 حانج زم ةعله هل ضيبلاو

 حابصو ابقرد نم ناب اذا
 ا درا سامانع حوفب

 حارو تاملا لبق اهجيسو

0 



 هس

 23 هس درمزرو د بهذ نمبر ازمير ١ كرو ْ

 حايس مههايفا ءلم ءاملاو بهذلا ن ْن 02 عر

 حارو عملا كرتدن اهبحاسو مهخنباي ضرالاثولم نص
 بايد ادينألا حرش تامألا 50 ند هميعز تعرف الف (ىوارلا لاق)

 كي رأوهجوتن احابصًادغهل تااقفدالب ىأ ينو طيغلا اذه نوكي نءأ اهل لاق .

 رسيسمألا بكر حابصلا حبصأ نأ ىلا طيغلا نع نوثدحتي اوقبو هايا

 1١" بيلا لا اواضو نأ ىلا رانثلا مطقيف اودجو زوجعلاو هتعامج يف بايد

 كلتو 0 هت يتلا 0 كات ران نأ 0 تا ريمألا طدسناف ٠

 امل 18 هى ل م لح مه د ا لنعأ سا نأ يل حمست نا

 تبع تذخأ لثنيجف هامأي كنايغ انيلع يلوطتال نكسلو كلا 00
 تدعو ديز وأ ريمالاو نس ريمالا دنع تبهذو رابثلا ربلا ٠030

 اذبم ناواس نيعو ناجرببلاو طيغاا مول فصنو يمر تيل ةيدهلا مط ا ا

 :لوقتو ديصقلا

 حاسودودحلاق وف قرم سرافل !نمموشلازوحعلو ١ ا

 حاجحج سراف اي انزعاب يلعوب ريماب ريمخلا حابصانالا
 حافك ب رحب تانيزلاياح ا, ديزوب ريما ايريخلا حابصايرالا
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 )00 10! موجع ال نمو ٠ انروبقيفانرك كر هش وللا ىرا
 أ برغلا تسو همالك نم بايد ريمألا غرف املف (يوارلا لاق)

 >رفو كتمالسب ىنترسأ دق بايد ريمأ اي هل تلاق هماظن عمست ىتانزلا

 اونو يلام ذخأو يدالوأ متيو ىلهأ لتقو يئادعأ ربكا هنأل ىتانزلا ةلتنب

 ان ثمن“ 051 تاه هنأ تيرد املف ابلا ىصقأ يف هبيرغ هنيزح تدعو

 بت نيك هابلاو ضرألا هذه يف ىدنع انأف ةرماعلا مككرانم تدصقو

 هلا كل نوكيو دالبلا 0 لا طيغو ناولس نيع
 ايد نما ىلا فصوت تلعجو كلغ :- مامتل نوكحي ,هنأق كنيس دم

 و لوقت ديصقلا ذبهب ناجرببلا طيغو طيغو كتاولس نيع
 : ديرب نيعماسسلا

 أسو دودحلاقوف ىرج غمدن رماعل !نمءوشلازوجعلوفت
 ارو اهلك يبغز خيش اي كريخ هللا رثك بايدايالا
 ارو رتكب قاد تلقناو انودع ناكف ادعس ونأ تلتق

 اورالا شعنت ةنينج ابهيفف يىتفايزاواسزبءفصواتئشنا

 اضو اهنول رفصاو رمجا مهفنب رهزلا نوصغ اهيفو

 افتلاو نامرلاو خوللاو 2بسسلاو اهيف زوالا م زوجلاو
 ايرالا هنزه دق اهشمثمو تعكميلاودلا نم بنعع اهيفو

 ادصلالباباو رانكلا اميفو ةريثك ءايشا رايطالا نم اهيفو



 ا
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 كاث لقناو كاطع زيخل ثّحت هل تلاقو هيلع تبلسو هيدي تبخير بيد 3 4 7

 :لوقو هربت تراشأو

 حابصلا مود رخل حابص ا اللا مي كلا دق هاه لوقت ْ

 حفاطو يااط دراولا ىلع كريخو  انثلابساكاي جامعا ريمالا 1

 حراسفلا عيسو وهو عام نأ عي ىتان ريماي بررملا ىلكو ْ

 حراس لكنمضرالا يشا ومتتامو اندالب لحمب ىنر ىضقاملو ٠
 حيرابصلاو اذا 5ع ينثاو جماظب شيعايدصق مكلتييثا ١

 مسي امسلا لهأي عولا و الغلا |اهلتق مكي ةلزا هان تالاقإإ |

 ر 0 ا ا و اهمال نم برغ تس تعرف الف 0 اغأف ١ مز هيدا ١ الا أ 9 لاا أ ّ *«6 0 :

 :لوقيو اهم. بحرتي بايد ريمالا |

 حيراصتلازوجعا,ىنملوقلاىذخ , متاغن:بايد يبغزلا فلا لوقي
 حجاحج سراوف نمانلتق امايو اهريغو جابرعم يغز خيشانا
 حسياون هرايد يف هلايع تيلخو ةفيلخ يبان زلا ادعسوا ا

 حب افصلاو فويسلاو ىنيدرلابرضب ةفيلخدعب .برغلا دال أن انكم

 حبراجر ةراما 5 لاله ايفو اهتكلمنادلان :منيعبسوة عبس

 مسيرابص عماسم ما 0 االادبتلا ةمح 1 اندنع كلياج رمأي 1

 حراطملاو اني>اجنم باخ امو مهعيبج ىدايبع و دايسا 1 2 + ,



 ”"يراغلااوبصنوسنوت عا وازن وأ .,اندالبلءاجامودبلا محن تراي
 بياصغلا راموركرابيتاس 1 لكم نادئبلا ىلع اولام

 براخلادالب ينك ١ البا ْ . اةفيلخ يهانزلا وخلا“ اواتق

 برارتلا دول يف ركام 7 0 اند ىمدوم قاإ هلك

 باارغاوقبب نالحز مس ابر وأل ١ 0:  ةوادملا د.رد يف يمرأ دب 3

 ل وملاك لن نيب نمبايدلتقاو يرطاخ حاب رو يلها ىلا عمجراو
 وخا امل لاق اهمالك نم برغلا تسب ةميعز تغرف الف ( ىوارلا لاق )

 هركحمو راكم لايح هنال ديز وبا نم كيلع فاخن ةميعز انتس اي مالعلا

 : لوقت تدشناو ليبةلا اذه نم ىلع فاخت ال تلاقف براغملا ركم بلغ

 بيكمدودحلاةوفىرجعمدب 2 .تكشولاةبرمملاةاتف لوقت
 70 ]نود ىرايع انرسو 2 اينلابو يفاحتلابىلايللا اتنمر
 بيرقتقو مالعلا ىتفلا ىلوو .  ىضقت اوتامكاذىنانزلاىوخا

 تبييبط هل دعب ' هتعدل نم انا - اليلا ةيحانا نيبلا ةعوأ انآ

 اال تارا در لع قاسل و :مملاو كلا تعمل

 بيدي ودملا دابكحأب يمسو مقان مس اهل ءاطقزلا ةيملا انا

 بيذلا لك |ربلا يف مهيعدأو يشق رف اله عجن لحرأ راس
 بيشم زوحعلل هللا محرب ال مهل ذعب مهلمت قرفال اذا

 تامحو تدش اسهمالك نم برغلا تس تغرف ايف ( يوارلا لاق )
 ' ةفتفلا يمرت يكل ةرعاش ةفص, لاله ينب ذنع ىلا تراسو اهموق تعدو
 ١" ريمالا ىلع تلخدف ارضحللا نوت ىلا تلصو نا ىلا ةرئاس تلاز اش مهني



 1ْ نم

 راشو اهونثدو 'اهواغ م حاوتلاو ءاكبلاو حست ا اوماقاف تنامو
 محلا يف ىغَط هناف بايد اماو بابملالا ران بايد ىرم هباق يف نسحا
 لها ضغبي ناكو رع رتتا ىف كام راس دنال سال ف للطي راصو ىغبو

 برغلال ها دسفاف كلملب فرصتب فيك فرعامو هرشلا مهلك هو برغلا

 دحاام نكسلو هوضغبب ممرثس أ راص ىتَح مهل اوشوب اوراصو يبغز ىنب هيلع

 تمادو هتوطسو هسأب نم نوفاخي اوناك مال ةملك ي كح نا ردقي مهم

 ةبغلا نورهظي اوناك رهاظلا يف نكسلو ديز ماو نسحو بايد نيب داقحالا

 . مهرواق يف ام اوفخمو ةدوملاو ٠ْ

 ةميعز ىلا ىرج ام عماو لاله ىنبو بايد ريمالا نم ناكام اذه

 لاله ىنب يف ةضغبلا تعقو هناب تدلع امل اهماف ىلانزلا تخا برغلا تس

 تعمج لاخلا يفو نسح ريمالاو بايد ريمالا نين ةنتفلا ىبرت نا تدصع

 مالعلاو ىنانزلا يخا اندقف دقل موقاي مه تلاقو مالعلا وخاو اممريشو

 دالب توخت ةعبس اوكسلمو تاحوتفلا لاله ونب حتفو برقم نب لياجلا
 يخا ةنبا ادعس توم ىننزحا دقو هيف نكن المان برذلا
 ىدارمنالاف انأجلم نوكتو انيزعت نا اهيف ىلما لك ناكو ىرهظ ترمدكو

 لاكشلاو رشلا يف مهيقلاو الاب نتفلا مهبف يمراو لاله ىنب ىلا هجوتا نا.
 : لوقت مههلا تراشاو

 باذؤيرافتلاروج نم يلو  تكشتلاة يرسل

 براشرعشل امسيصأ يلىرجامتو ىتتجو ف وف ىتاقم نم يتعمدتن رج ا

 '”ارتلدوطيفاونكسواوام١ ىريشعل اد دقف ىلع

 براوم ماج نيبلاو اينلا مهس ٠ مهماصا امم هلل .دابعإب الا



000 

 دئاع ديز وبأذاو ىضمامىشم
 اهلثمو فلا ناعست مددعو

 . مامث ضيف لثم عوجج هعمو
 مامه فلا ىعست يف نيعسلو

 مايخو ةيلاع ا اونو اهاكنيتاسلاو سو ضرأاوعرز

 أنوال | وتذخأ مأ ىوا ملتق

 اتنراورساو سلو ” مكلع

 ييغب ويانم ىعرءنمتلن امو
 انقأ رب بنبسلا ناك نم ترا

 اههلاو شسلاة لاى ومر
 تكي اذاةريمصلا:اومولتا ١

 هدضل ينواباق المج تعرز

 7 اص ينم ناك دق يلع ولا أيا

 يلع وبأ اب تولا ريغ داعاف

 هفوشأ يعر. يفتاهلعوب ا أ

 ةعدخ ىعرأ ىلا تل أ

 هيف تبادل ا
 هردص ند لعهدال وال حيذأف

 ىتومب بست نم يزاج بر ايأ
 سنوت ناطلست نا ةريغصلا لوقت

 مانغ وأ يغزلا ىتفلا تاق

 ماقممارك اي يل اوظفحت الو
 مامز يللا ّىعار مو ينيسن

 ماع همد ضرالا قوفو توع

 ماتلي ىقب ام قرف” لمشو

 مام لكو يلها ىلع يكب أ
 ماضي ليما عرزيينلا انقكاو :

 ماقت تخ نيرشع متكلمو
 مأرع ريغب ايندلا نع تبهذ

 مامح قوذا نا لبق هعدواو

 مان تقوب هيلجرأ سك او

 ماصمس اي حارب هكرتت الو

 ماقس قودب ىمعي اهدعب نمو

 مارم تغلب ام يرمع زمن اناو
 مالس فلا فلا ىنم مكيلع

 ٍ ةدحاو ةقهش تثفوش ىتح اهمالك نم ادغس تعرف ا ( يوارلا لاق )



 ىحضلاب ساةناتسلا ١١
 مش و-اوفقو 5 و.لاديبع#وتا

 ىرويلا فاتكمهيدايا اودشو ٠
 ةفيلخ يتانزلل موضرع دقو '
 أندالب اودورمتيج لاق ومار 0

 مهبايث ديبعإب موحلش لاقف ٠
 نس عراوشيف مهيلعأو دانو

 مههف وثأ يرصق كابن نم تيلظف
 هنرظن ال ىعارم ف تقلعت ٍ

 يدلاو و 0 ناخبا 0
 مهلتقب ترما اراعش نذاف ا

 اندالب'اوديرب اوهاج يل لات ١
 ىنعاط روش ىوبا لع ل 8

 مهتتعضو ريمأ ايي رطقطمويفو 1

 يبلاو م ارامحم ال ما
 هامل ءىنن لكن م ملت بج و

 طوب اذا يلالولاكد هج وفوش رشأ ١

 مامنالا عم ميمراوص أؤذخاو

 ماغرمذلاك ضرالا ولم نم كلم

 ماركألا دصقت اراعش اولاقف

 ماوق تاقنشملل مب

 مارب تانك ام الابح اولدو

 مامب لهتسم ردب لثم انا
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 اونماو

 مالظ نكت 4 تاقو

 ماتا مهلك ءار 1 نا المم

 ماسحو انق يف اهوكلع يكل

 مادعح وري ىثنال نمي نمو
 بيحب حاردق دز وأو

 ش مانغ

 - مامز فلا فلا ينم عيلع
 مادنهلاو تاشاشلاو نسللا نم

 قطا ام لح 0 هسارقوف نم شالا ىعرص فل اذا ٠



 ا مْ هناي انو اساس قدس نشح 2 لاق ديزوبا ناو ذب ١ 0 ظ
 تعمدتجاو ناوربقلا اولخد ىح ا! اهولمحو حور اهيف اودجوف ادعس ١

 فتتو هباهث قزم هناف يعرم كالذكو 10 لتشب اوفرع ال نا لاو تانيا ٍ

 مورو نيترو اا تحف انا امس ناك ونجم اكراص رمش

 : 0 1: لوقتو ايندلا عدوت .ّ ٍ

 تكشينذلاادعس يملاةاتف لوقت ٠
 + يركلا لاا لال ينيعو 1

 ا ىوهتمعبتت ٠

 ينفوثردح 0

 اسد ةيفعم م ظ

 لاح 0 يان رب

 را اومالاولمالا نم

 سوت مهر زاد ترش 0

 مرأك6 نناتلادعما انه تنك ١ نا

 امصلاو زملاو ىنغلاب ةعلوء .

 اهداربرشلل ديز وا ىلا املف
 اندالب اونأي لبق نم 0 تام 0

 ظ ب ف نء هر 0

 مامت تحب ناب نأ تلا يش

 ماعلاو ةذل ف يلا 0

 . مارك نب ريخ ةراما. هعمو



 هآود ماسلا ىنذناسإ نمو .ماغ نبايدىعرا
 ” اققاو عع :ذق باطما نم بايد ريثآلا ىلا ( يوارلا لاق)

 كفويض انك ام ول هللاو بايدل لاقو هينيع قامآ ترثحأ دقو يمل

 انتكحام لوقت فيك ماجلا ساك كتقذاو ماسحلا اذهب كتبرض ت 5
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 0 نا نايذ لاق تقو لك انيلع كلضف رهظتو قرشلاو ب ] 0

 0 ةب تنك ام يبغز ىنب ناسرف الولو ىنانزلا نع مرجع 7 ١

 ا[سسماو ناسرفلا نم ديزوباو تنا كنا دبشا ىنال ىئانرلا بردت دعا

 . نيب فرعي سراف مهنم علط امو ناوسنلا لثم مهلك ن الحز ىنبو كرك اس
 ىلع اومجب نا اودارا مث « ةدودعم لاظبا ١ نيك قشر اماو تابوت

 اأو "تنم ناش ىلع اواتاقتت لاعفلا هذه ام مهل لاقو ديز وا ميعتلا ١

 ظ عضن نح دبز وبا لاق وه ام بايد ريمالا لاقف قفواو نيسعا

 نايديملا لوأب انلويخ نيبك ار نحت فقنو ناديمل رشا ٠ نك فاس

 اهذخأيو هكلم نوكحت لوالاب ادعس ىلا لصي يذلاف ةنعالا و

 بايد را هسفن يف لاقو تايد دنع نم ادعس دا, نأ ١ | د

 ةدوعم يع امو قاتع منال انليخ لثم يصايةرتس ايس 2
 انا ركلا مصخنيو نسل اهيطعا اهذشا اذإو لا نحنف يرلجا ىل

 يصر يريح لاقف ةنع ًابصغ اهذخأت نا قيلي الر بايد دنع فوب 7

 مويلا ىفو لاحلا اذ ىلع اوقفتا مث اضيا تيضر اناو بايد لاقو كاذ :

 اوطعاو هلوا يف مه !وفقوو هرخآ يف اوفقوو ناديلا ىلا ادعس اوجرخا ىل

 ”انيشا ءابيعناك أر بايد ناكو باشن مهئاكا وجرخف ةراشا م ض

 0 ىلع ديز وبا هفلخ نمو عيملا ماما تحارف اهما نم نسحا تناكو ارسن

 70الف ةعاس رادقم ةفاسملا تناكو اصيمخلإ ىله نيبح للا 3 ةر
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 انلاجج ىعرب ليخلا بايد مللقف
 ةفيلخ عم ىغولا ندايم محتف

 3 يب أر قريمأ نما ريما نيعست
 . ًاهيافتنك اناورصن عمل قعيضم
 هبرحو ةفيلخ نع مزحت الو

 مكنانب روعش عم عقارب متثعب

 اولوقت ميدنز وأ نمو كنم

 هعيرك ارضخ قوف نم متيجو
 ةبفيلخ ينانزلا ادعسوا يناقل

 ابلكنيادملاىوستىفر ضخ لتق

 ينطتت ران لثم يرحم هتنلط
 ىطولا ىلعاليتق ادعسو اح ارو

 هكحلم تاثايبوتيطع لوقت
 ةفيلخ تنب لجأ نم ىتخوت
 امهازج اذه ملل اهتنحط
 نسحايكدنملاهدخان لوقتو

 ايلاغتناو ىوكنا ىلقالا
 اهلك رغلاو قرشلا مكتكلم

 اننيي مياح ديز وبا اذهف

 1 ىالزلل نواكت رحت و

 00 فق ددش ادمساو ا معن

 هأفنط ديرب ال رظأن ديز وباو

 ءاق]تقولبحلا قوسل: سيارع

 ل األ تايد ريغ ملقو

 هاوس نيتحح الا تئج امو

 هامتت يمز ريما اي ىجولل اي
 هأعملو اهقرب قبس. ىرج اهل
 هالف ريط لثم ببشأ قوف نم

 هاكب ريثك ارضحلا لع تقو

 هافت نم تذفن هنيع طسو يف

 ا فايقطلا تعازو

 هأنق مْ فيسلا برضد هتذخا

 لين ضمك اهاضراثنك اذا

 0١ زن ناك نم اع انهو

 هلمر نأآكم ىف قرحم راو



 انبل هعئدو كدنعتقا 1 ٍ

 كتايلع نوكت نا اهنم تبلط
 كتيديل راك دنع اهتلعجو و

 أهعيمج لاعفلا هلو ىرب بيع ظ

 ان ودل اهذخا ىدار رف

 مناغ نبا بايداية ميش: ىهو

 ىلعو ايلالهلا نس ىتفلا لاقام م
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 دار لح طق شل داط انو

 هأنه ميقت _لابلا ام قور

 هاضرن ال بيعلا لاعف اذه

 هأيمو تامحلاو كامل نحطتو

 هأرت لاجرلا ةورم ئه امو

 هأج ندخأ يعرف ابجوزو

 هالفاطسو تنا هتلتق اهوا

 : هاسأ مث" روج لمحت يلق

 غمسي بايد ريمالاو هنالك نم نيبخ ريمألا غرف الف ( يوارلا لاك) :

 ىفخا هنكلو ديزم نم هيلع ام يذلا ديدشلا ظيفلا بايد ظاتغا هماطن ا

 ناتباط ىلا كلوق اماو ءيه اكةيقاب ادعس نا لاقو دلجلا رهظاو دمكلا

 ظاتغاو تايد أ هأرقأ اديس باتك اذه ٠ نسح لاق بك اذهف اهبحوزتا ا

 اهونا نوخحن يقلاف ةنياخو ةفاو ادعس هذه نسح 5 لاقو والا نم احا

 "ا اي هتك نس لاق املآلألا بجوال ١ ودسال نيج ايا الا

 باسحلا يف يه ام بابسا اننيب عي الاو اهايا ىماست نا بالا صر ْ
 1 نيعماسلا رمو ديصقلا اذه لوقيو هبواحب بايد ريمالا راخإ اهدتنف

 مناغ 3 بايديغزلاقتفلالوقي ا

 ىصقو مالك ميسا لع ذا اا
 ىللعوا ريما ان برغلا انلخد اللا

 هاطش باسح نمي ضما م زعيلو

 هانعم مهتفأو يلوق ىلا ىغصأ

 | ماتو كف ميس هالع فا انف رنا



 ا

 ١ سو نسح هاقالف ناحلا ةدرم معاك نالحز فب نم سراف 0

 ينارو تلسرا ىتح ربأا ام نسح ريمالل لاق ديز وبا حاترا امدعبو هيلع

 01 طع |لف بائحيتلا ناضخاب زمان هأزقت الفا ادعس بالك هاطعا لئنيحف

 دبعلا راف اهدنع نوكت مايا ةثالث دعباتنإ ادعس تسلا ربخا هل لاق هيدي

 ردح اناو مهمودق زظتنت تماقو تحرفف اهوذخأيل نيتآ مهناب اهربخاو

 ذو رصقلا مهلخداو ماركالاو بيحرتلاب ماقالو لزن بايد ريمالا مهرظن
 بايدريمألا ممل لاق عبارلا مويلا ينو مايا ةثالث هتفايضب اوماقاو حيابذلا مهل

 مدقاو 07 7 لرالب الأ لسزأ نأ بحاولا نآكو ملزانع انومتفرش دقل ١

 لوش نسخ راشا 38 هن اللا انتا ام نم نسح هل لاقف ىلع بجاولا

 : لوطن نيعماسلا رخو

 ل باد الا

 0 1 زلا وحن ىلا انتا

 اند ب رملا و نيماع ردف انيقب

 ماغدل وأب تيحدقأهدعب نمو

 ردقم | هر اك يبانزلا تلتق

 ساآاو ابو وفضح رت يطحو

 نا تةدقافدبب ندو
 ١

 هدير |[بمو ن رفلا تانك اذإادع

 هأوك نامزلأ ردت نم تلق لو

 ءانعم مهتفاو يلوقل ينصاو
 هالف طسو.برحلا قوسل انقو

 هأتع مرق لك الم حار دقو

 هاف عبس ليفااقتت رع لغ

 هأنس يلاعأ نم ىلر دنع نم

 هأيح ريغ اهلخدتت تدصن و

 ءاتلعاس ليثلا اذه" لكو

 ا لا ديف ىو اناو ثنا



 ا 5

 ةَمْيلَجَىيانَرل اوك يجو ج لا ةلب نإ! مهلَتجَوَو
 لاول ثواب نهب لراس

 ههه

 .يماتبلا ناويدنملوالا 0

 ىانلا #0 همدعز روضحو ةفيلخ ىنانزا تب انهن تسلا لتق

 ااغزلا لتقو بايد سبحو لاله يب نيب نتفلا يري كل

 اوكلمت لاله ىنب نأب ىتاقزلا ةصقيف مالكلا مدقت( يوارلا لاق) 1
 ةنبا ادعس ىلا مالكلاب نآلا عجردلو هعلق رشءع ةميرالا برثلا دالب تا

 لذلا يساقت بايد ريمالا مرح دنع اهيبأ رصق يف تيقب ابهمأف هفيلخ ىقانزرلا

 داعامو اهيسن نسح ريمألا نأ تأر الو مالكلاانركحذاك يهو باذعلاو
 اهصالخم ةتركذ, نسح ريمألا ىلا بتكحت تاعجف ديز وبأ الو اهيف ركتفا

 باجن .ةبحص ياتكلا تلمراز ةراغل هدنع ةمولظم اهماو بايد ريمالا نم

 1 هرومر فرعو هاو هضفف باتكلا هاطعا نسح ريمالا ىلا لصو الف

 ١ هدبع لسرا كئايحو لاحلاب بضغلا هب بعلو لاوح الا هنم تريغت هانعمو

  هسسو ديز وبا ربمالا رضح الاحف ةيضقلاب هريخاو ليز وبا ريمالا ىلا رهوج 0 ظ



 آ00 ]| يلأس اوحارتسام دسبو لاجرلاو اسنلا مهمودق يف ثحرفو لاله
 وساق امب رخالا ىلا لوالا نم هوربخف مها ترج ىتلا لاوحالا نع نسح '

 ةعةعبر الا يا برغلا دالب يف توخم ةمبسلاكلمتيفلاوهالاو بورحلانم .
 ةيورتو مانغالا حبذبو هريثك هميلو لمعب نيسح ريم الا رما لئنيحو هعلق
 بررغلا دالب اومسق نامزلا نم ةدم دعبو ماعلاو صاخلا اهيلا ىعدو مادملا

 000 0 ندع م لاو ل ئلاذخلا ديزوت ا ريماألا نأ يا ةيوسالاب مهنبن

 ]-ر مث ارضخلا ضوع اهمال باسح ريغ نم بايدا سنو امأو ثلثلا
 رسلدنالا لءج ديز وا ريمالاو هتمصاع اهلعحو ناوريقلا ىلا نسح ريمألا

 . نامأل كب هتكلمب دخاو لك سلج ذئنيحو

 نو رشملاو نباثلا ءادملا



 ل 0 ىلا ا نم ثمد-عهو 0 0 همالق 0 رع

 ْ 0 0 3 نملعب 5 ولأ 3 نا لك نم ءادعالا ىل

 00 داع ريمالا ل 16 0 ال عيمج مساو لارسال طخ /
 0 ناماوظنح / ابيلع مكاخلا وهو همنا ةادانللا راهشاب رماو هراوز ةعلق ىلع

 .لبط قدب رماو لاخلا ىلع مهامحو لاومالا ديز وبا ريمالا زهج كلذ دعب

 ماقغالا ميعمو براتكلاو ناسرفلاو بكاولاو شوطا 0

 0 ىلا اولصو ىتح رافقلا 0 اووطي نيرتاس اولاز او بسال

 0 0 رجل 10 0 ال 0 0 ظ م ب مانلا نرد

 ١ ا 0 5 لب روى ارمالا ملا اماف يبوح 0 ةيحان نم



 : : 00 عدي ن 00 و ذود نزلا لع كلم م اهياع ك2 ناك ا ْ

1 
 نن رثثعو ةرشع يف هيلع اولبقا دق نومزهملا للام ريمالا 0 ناك

١ 

 هيلا نيدصاق مهناب هوربخاو دعالا لأ لوالا نم مهيلع ىرج امي هوريشلل

 ىلإ لاطناالا رضحتت ناو رئاخذلاو تامهملاو ركاسعلا راضحاب رما لاخلايف

  صاخنا بهذلا نم ةياودو ساطرقو لقب ىعدتساو لاتقلاو برالا ةاقالم 0

 ظ ١ 2 : لوقيو لاله ىنب ددهتي راشاو 2

 مارفلا تادياز يلق نآرينو هلىرجالعلماكى فلا لوي

 ٠ مراك الا سيقزاطلس ن-> ىلا ..ىتلاسر لصوت يداغلا اهياايف

 0 د امرال بسبس ىأب 2 كللوقي لمك كلا لوقو.
 ملاس دترا مث كمايخ دهو مح < رافةمالسال باطن تنك اف 0

 مراوملا اوشخ سيامورق أهف يلو ةرآوز ةملق 5

 لوبط قدي رمأف هاوج ام فرعو هأرقو هضف ديز وبا ريمآلا دقمل لمضو 20
  توص لماكر مالا ممس ايف برغلاو نءطلا لجل ناسرفلا تازنو برخلا
 تتتلا الف .نادملا ةحاس ىلا ناسرفلا ترضحنو هلوبط قدب رما لوبطلا

 دسألا هناكناديملا ىلا لماكر يمالا زرب نيملآ ىلع نيعلا تعقوو نيتفئاطلا

 زريف ناع>ثلا هتلو وطن دنع لطبت الطب 0( ناسرفلا سراف لعب ناكو نابضغلا 5 1

 ايل تحدقو نادنزلا | اعهسم 8-20 ىدح ناديملاب "انام كيز وبا ريمالا هبل

 7١ برح يف الاز امو نادطلاو برحلا باوبا ناسرفلا امهنم تملعتو نايعالا



 ردا تاو د كلملا 0 نرعلا ا دل ماس 1 6

 اواو ليتق مهككم دامح كلملا موقاوار املف هس ابل ةك ىلا هتقش هسأر ىلع

 هأرو نم تمحهو دل بزواريمالا محهف رلبلا نيدصاق أوعجرو برملاىلا

  مدلاراصورلبلا مولخداىتح نانسلا برضب نامثدلا اوعبتو ناجشلان الع ظ

 ١ يسرك ىلغديز ونا سلجو ناسرفلا مهمعتعجر كلذ دغبو راهمالاك ةنيدملاب
 ناكس مه تعاطو نامالا مثوطعاف نامالا مهم اوبلط ذئني>و ةكلمملا ٠

 / كلتم 0 كلام نبا ىوط ديز وبا ريمالا لو ذئليحو ناوربلا ٠ ىلا

 اين اواصو ايلف شاكرع ةنيدم نيدصاق اوراسو ماكحالاب هاصوو ةعلقلا ٠
 نابرعلا مودق كلام غلب ايلف اهيف مالعالا اوزكرو اهيلاوخ نم مايجلا امه

 موق نم مهما مدحا لاقف مهمودق ببس نع مهطأسو هتلود رباكا عمج

 نيذلا تاقفر مهو دالبلا عيمج | وكسلمو مالعلاو ىاانزلا اولتق ئذلا لاله ىنب
 مث اهيبو انضرا | 0 انيلا اوتا دقو قرشملا ةيحان عالق ةعبسلا اوكسلمت ٠

 كللا يدايا نيب ضرالا لبقو لخدف مهماع لبقم لوسرب داو ثيدسحلاب

 ٠ نا كل لوقي وهو مالسلا ليزج كيري ديز وبا ريمالا يديس نا هل لاقو .
 نم كلملا عم الذ دالبلا كولم نم كريب لح 5 كب لحب الاو دابلا لسا ئ

 ٠ .لاقو دلبلا رباكأ ىلا تفتلاو ديدشلا فومللا فاخ مالكا اذه لوسرلا
 ٠ ليلا مهماستو .مهجلاصت نا اندنع يأرلا هل اولاقف يأرلا نم مدنعام مط

 ةفايضلا ثيب ىلا لوسرلا اوذخ مه لاقو ديبعلا ىلا كلملا تفتلاف . ظ

 ظ لوبط اونرمضو ةرامالاو ديز وبا ريمالا ىقتلم لأ اوحرخو مهاح اوزهحو 0

 1  ريمالام وقمهفاضاو مهضعب ىلإ اع اوماسو ةاقالم نسح الاله ونب ماقالق ةاقالملا ئ

 0 0 ويلا يفو 0 ةناثاث ةذم 0 0 مجد اوباقو كام 8 ١

ذإ ١ طرع 2 ةيس 0 لع كلام ريمالا
 ال و هاء لك يفي :لا عف

0 

 ] راهقلا ثلا حبست رايطاو رابماو جارب . اهيفةنيصح ةنيدمىلااواصو تح اوراسو



 ااربرغ هللا مسا نال نع ةقيعد تملا نوئداححي نيني لا

 نم مهم داي امب اودلقتو حادقلا دارجلا او كرو حافكلاو برخلا لوبط
6 

 ا 1| ةعاسس ىلا .دامح ريمألا زربف حامرلاو فويسلاب اولقتعاو حالسلا

  ناسرفلا زارب بلط مث ناقيرفلا لوقع ريح ىتح نانسلاو فيسلاب بعلو
 اريمالا راثأف ناميلس تيرافع نم تيرفع هن اكديزوبا زيمالا هيلا زربف

 :لوشو ديصقلا هذبب هيلع 3 دامح

 قداص لوتلاو دامحىتفلا لوقت

 كيتشمنازااونيليخلا سراف انا

 ىغولاةمويف لاب راادسالا انا

 كمراعدحيفموقلاديبتكدأرم

 هبلاطتن ايذلاو كنظباخدقف

 هل .لاق مث يلالبلا هل ىدبت

 عمسأو لوقلا فنك دامايف

 يئاوملاو كلام رشع ثزواو

 0 فقلاف ىتتفلاغ ناو

 مزاه صْيصهلا اد كلبق نف

 اقح ضايف كلما تلتقو
 ىو وذل كلهم ديز وأ انا

 .ىدارطو ىتمم ىقلا ديز وا

 دادح برضل هتيدرأ مرق جف

 يدالب لكو يضرا ىلا كلعو

 ظ ىداشرالاو لقملايلاخ تيت و

 دارطلا نايف مازه انا

 هانعلل كرأو برحلل عدو

 ة.عدالاو

 راد اتايرضكيرواف وسو

 1 1 00 ةةيعذأو

 دالبا 1 5 كلمأ

 عم نبا هتلا ةماظن 3 دامح 5 ا ديزوبأ 03 :املق ْ

 دالا ق قوف 3



 2 يل ايدام

 عم مهل ىرج امب هوربخاو اهكلم ىلع اولخدف راوغم اولصو ىتح نير
 - نابرعلاءالثوه نا هوربخاو مهتسلق كلمو مهكسلم لتق فيكو ديز وبا ريم

 اذه مهنم كلملا عمس ايف . دابملا اوبسو اوكلمو ىنانزلا اولتق يذلا

 ةنيدمىلا بهذنو دلبلا مهل كرتت نا يدنع يأرلا موق اي مط لاق مالكل

 ةرثك نم كلذو رك املا هذه نم انيمحت ال انيضارا نال ريهز دنعل ناوريقل

 اميلااواصو ايلف ناوريقلا ةنيدم اودصقو دلبلا اوكرتو اودهذف ةبغرلاو فوم

 ممل يرج امو لاحلا ةعقاوب هوربخاو ريهز ريمألا ابكحلم ىلع اواخد

 بهذن نا قفوالاف انرفكبت ال ضرالا هذه نا مهل لاقق لاوهألا ن

 تراشو هيأر اونوضتساف ةندتم ةعاق امو ةنيصح ةعتساو اهمال سلذلالا لا

 ىلىرجامولاحلاةمعقاون هوريخاو دامس ريمالادنما نا دنالاىلالاجس الاوا١

 ىلا مايملتا زدريتو دلبلا نيصختب رماو ماقم نسحأب مهزناو مارك الاب ماقتلاف
 كير وبا ريمالا راظتا ا ١ 2 ٠

 0 هن اق كيز ونا م لح يدا 1 نم ناك اهانه
 نامالا مرا نيطبار مهو دل ازهار ة ةراوغم ةعاق ىلا لصو نا ىلا رث

 وه جرخ ممودنب عمس امل هنا هل اولاقف مهكلم نع مهأسف ماقال ا
 اليف راهز كلملا دنمل كراور ءقلا ةنيدم ىلا اوبرهو دلبلا 0

 ةعاقلا تن ىلعنا ورم ريفالا لود لاو مالا طبضو دلبلا لخدو نامألا ماطعا

 هابقتساف ابيلا لصو نا ىلا ًارئاس لاز امو ناورسقلا ةيدم ال 0

 ادن الا ىلا ث هذ هنا هل ١ ولاقق مهكلم نعمطأسف مراخما مهماقر يفو :لاجا

 ١ ماصوأودوعسم ريمالا اهيلع لوو ةعلقلا لاومأ طبضو نامالا مهاطعأ دع

 7 رظنف دلبلا لصو ىتح ًارئاس لاز امو سلدنالا ةماق ًابلاط لحرو ماكح
 7 تاببف .مالظلا لبقا دق ناكو مايخلا بصنب رمأف ماينلا مطق ا 1



 0 مل ناوبدلا ىلا ا ضر 0 ليس

 لو ةزمح ريمالا هسا نالحز ىنب نم ريد ها رضخحاو ةنطلسلا 000 ْ ل

 اهيلع ماحلا ناكو توس ةعلق دصاق راسو هعدو مث سباق تخن ىلع ماقعاق

 هل تلصو دق ناكو ناوابملا هل لاكي ناوعاو كينح وذ ناسلا 0 تذام

 روهشملا سرافلا ديز وبا ديب نع رونمالا نم ضايف كالمال ىرج امب رابخالا ي

 مودق رظتنم وهو دلبلا جراخ همايخ بصنو لاطبالاو 3 الا عمجف ْ

 : دير وبا ريعألا

 تابقا ليخلاو تربغ رئابغلا ىتح مايا ةثالث ىضم امو ( يوارلا لاق )

 لاطبالاو تعمل مالعالاو ترشننا تايارلاو تخفن رومزلاو تب رض لوبطلاو

 حامرلاو تفحز لاجرلاو تلح ءادعالا ىلع ديز وبا ريمالا موقو تقعز

 ديز وبأ تابرضو تقفد امدلاو تعطق حامرلل فويسلاو تقرخ رودصال .

 تذوءت قلخلا بر نبقي رفلا هنمو تلزاز لابحلل هتاخرصو تقحم ناسرقلل

 مهتتثو هبتاخرصب مجرهباو هتابرضب مانفأو هتانعطب لاطبالا كلها ىتح
 ىقتلا ذاو لوطو ًاضرع ناسرفلا لدنحبو لوو لوصي وه اميبف هتالمحب
 نم تحرا نيتخرض ارصو ناديملا ةحاس يف الواحتق ناولهملا كامملاب

 دديف هماسحم هبرضو هأجافو همصخ ىلع ديز وبا حاصو نايدولا امهمانع
 ناو لالا هذه .5 اسع ترظن ايف هاوأم ربقلا لعجو ةايللا ةمدعاو ءاعا

 مهعبتف رارفلاو برملا ىلا اونكرأو رابدالا اولو لامرلا ىلع ددمت اهكلم

 هل لاقي ريما اهيلع ىلوو اهراوساو اهجاربا كلمو رلبلا لخدو ديز وباريمالا

 . ىرجاعب نسح ريمالا ربخا لسراو ةكلمملا سرع ىلع هسلجاو نازممه ريمألا

 : ةراومم ةعلق ًابلاط كاته نم لخرو
 اولاز اه مهماف ناولهبلا ريمالا موق نم نيمزبملا رما نم ناكام اذه



 ضرا ىلا لصو ينح ليللاو راهعأا يف ربسلا دجي لاز امو سباق دالب أ
 تابجلا عيمج نم دلبلاب طاحأو مايخها كانه بصنف مالظلا دنع سباق

 0007 الحر ىف ماع _ رظنو 0 يلاها ماق 0 حبصا اف ِ

 تاحرتلا لخ 0 1 رسل مهنم عم الف سارملا يأ ة أبل
 لوصنلاب اودلقتو لويمللا اوبكرفلاتقلاو برحلا ىلا جورخلاب مهرمأو لاجرلا

 نامثدلا ىلع اوحاصو دلبلا جراخ اوجرخو مهتمدقمب ضايف كلما بكر

 ىلع اولدعت تلبقا ركاسملا نالحزلا موقو ديز وبا ريمألا ىأر ايلف

 بور-يف مث اميبولوطلاو ضرعلاب ناسرفلا نوددمب اوراصو لولا 0
 ا ضايف ريمالاب ديز وبا ريمالا يقتلا ذا ةنيصخلا عالقلا دهن

 لو نامطلاو برخلا يف اذعاو تاسرافلا ضان لاتقلا امهنيب عقوو -

 تاواطتو قادحالا امل تصخشف نب ءرساك دس أ نيبال ردنيلطب نم اه ردا

 فصانت اق .ناعطلاو برحلا باوبا ناسرفلا ايهم تعلعتو ل ايبا ١

 كرز وبا ريمالا برضو باكرا مزعب ضايف ريمالا ماقق راكلا هنن دسسلاب

 ديز وبا ريمالا لدتعاو ةبئاص تناك امدعب ةبئاخ ةيرضلا تحارف اهنع لخف

 ااه ىلع فيسلاب ضايف ريمالا برضو ناج خرف هناك ناصحلا رهظ ل 0

 للا ةقعاص هناك راو نامثدلا ىلع هموقو وه مجهو همادق ةسأر طح

 ركسع تاو يتح رابملا ىلو امو ءامدلاب ءادعالا رصابم لحكو ءامسلا غ

 .نابراضتيض ايفو ديز وبا ربمالاو اذه راهمالاك ىراج مدلا راض تع رابلا ١

2 

 ل ا مهعبتف رارغلاو ةميزملا ىلا تنكراو رابدالا ضايف كلا ٠
 لتسأو لقا ديزوبأ مالا تكتودلا

 00 ااوماو اهرئاخذ



 ا

 يفو .٠ مايا ةرشع ةدم لاحلا اذه ىلع لاتقلا لاز امو ناردغلاك مدلا ىرح '

 ناعطلاو برضلا لحمو ناديملا ىلا بايد ريمالا زرب رشع يداحلاا مويلا
 ناسرفلا قابطنا مهضعب ىلع اوقبطناو ناج عنرف هن اك ناريلس كلملا هيلا زربف

 هةيفر ىلع دحاو لكو قردلا ىلع مهفويش تنرو قرعلاب ليخلا تل ىتح

 ناكو نيتءطاق نيتبرض نينثالا نم عاطف نامزلا نم نيتعاس رادقم قبط
 عملي علط هردص 2 نايلي كلاملا نعطو جمرلا لتساف بايد ريمالا قباسلا

 كللل رككسع ترظن الف ليدج همد ينو ليتق ضرالا ىلا عقوف هرهظ نم

 ةميزولا ىلا تنكرأو رابدالا تلوو اهروهظ تلحنا ليستق اهكلم ناميلس
 ىتح راتبلا فيسلا مهتيفقاب نوبرضي مهو ىغز ىنب لاطبأ اهتعبتف رارفلاو
 سلجو رإبلاىلابايد ريمالا ركاسع تعرجو اذه رافقلاو يراربلايف مموتتش

 هتعاط ىلا تداقناو اهلاومأو اهمامز ملتساو ةكلمملا يسرك ىلع بايد

 يحابرلا ليلجلا دبع ريمالا ىلو كلذ دنعف اهماكححو اسهماسرف

 دنع رضح كلذ دعبو دابعلا ةحارو دالبلا مكح هاصوأو هلبق نم بنان

 حارفالا اورودو ملول اولمعو حئابذلا اوحنذو يبغز ىنب عيمج بايد ريمالا

 كلت ناكسو دابعلا هتعاطل تداقنا دقو حافكسلاو برحلا نم مهصالخل

 . ةقمسق

 برغلا ىلاها عم ديز وبا ريمالا برح اذه
 عالق ةعبسلا هذخاو

 اوأرق اميح بايد ربمالا عدو امدعب ديز وبأ ريمالل ىرج ام عمساو
 كانه نم ديز وبا ريمالا هجوتف هتمسق لحال دحاو لك هجوتو حتاوفلا



 فوريسلاب اوراقت حابصلا دنع 0 مويلا يف قو مايا دبس ا اهط ها

 نا ىلا لاتتلا دازو لاوهالا تمظعف حامرلا نءط لخارج حافصلا

 ه_ةصالو هشاضف راطنق مهردلا همص+ع ىلع بايد ريمألا دازف رابملا فصانت

 ةبرضو قدسأا بزك باكرا باكرا كل قىح ةقيارطو هقرط هيلع دسو 1

 ' ماسقا ةعرا ضرالا ىلع هاقلاف داوملا نطب ىلا فيسلا ىوهف هسأر رى

 3 بدلا كتف 0 ا وكتفو حايرو يغز ىنب هارو نمو 2 ءلا ىلع لحد

 0 ' امدلا تاابعاو نابجلا ىلوو ناسالا سرخ ىتح مدعلاو لذلاب مهواباو منغ ]

 0 0 نيبلاط ةانحنللو نييراه ديزم كلملا كاسع تلوق ناراثات

 ةدراثلا ليغاو ةددرملا ددعلا اول |! تدع رايدلا مهعم اولا دقو ىغز وذنب /

  ممجو لاومالا طبذو يسركلا ىلع بايدريمالا سلجو رلبلا | واخذو !

 0001 وكت تنا هل لاقو ليلخ ريمألا نيس نيما اس عضوو لالغالا

 0 ْ ماع لك ف هن“ زحلا ا لسرتو مكب امام موقتو هحتط ةدبدع ىلع 01 1

 10 هحنط ةعلق لع 5 احلا وه ليلخ ريمالا نأ يدأني نا يدانملا رع للاع و

 : 7 لبط قلد بايد ريمالا رمأ للاقسو دايعلا هل تعاطاو داوقلا هيلا تداقتاف 5

 . امدنف ناولس همسا اهيلع كلملا ناكو ةجئاخلا ةملق ىلا ريسملا درو ليحرلا ٠

 تارضحف ب برحلال ركنا ريصحتب الاح رمأ بايد ريمألا مولالقشمب 7 : 1

 00 راظتنالابم امني دلبلا جرا ركاسعلا تفطصاو 1 أمدلا تزهجتو راسا |

 202 لوخ لع نابقعلا ان ناسرف همت نم نابو ردكت افصلاو ريغ رابغأاب اذا 00

 0 نسراذ راوغملا لطبلاو رأاو لا ع بلا مهممدقم فو نالزغلا نم نشا 3

 0 مئاغ ريمالا نبا 60 مجاعالاو براعإلا 0
 : نار لا ثمحه نيتفل ؟اطلا اهضعب تراظنو نيعلا ىلع 1 تيفو الف ٍ

 . ىتح نانسلاب اونعاطتو فويسلاب اوب راضتو ناقي رفلا مدطصاو ناسرفلا 1



 4 لودي هداك 3

 متاغنب بايد يغزلاىتفلا لوقت

 ادملاومودلاعو دعاسمى طعسؤو

 ىته“و يم زعب حب وك ىلا تكلم
 يدنهع اودغ 344 عقانو دنزو

 مهلاوما انذخاو مهعالق انكلم

 مدخلا عم لاملا فعال مفداف

 مدنو رسخن مويلات ديا نراو 1

 هل لو هيلع ديزم كلملا در
 مهتفاو ماغ نبا اب ىمالكم مسا
 8 را ىدالب نمكدنجي دواع

 قدادل وةلاوداح ىفلال وشب

 . كدشمنازلاونيليلا سرافانا

 ينفم مداصلا ثيلاو او مجامالاو 0 2

 0 لك قوف يلع ننفعسو

 ديدشاقلا 00 ف نمو

 ا نعطب راكب تلتقو

 ادبي نودغ ليان عم رمجو

 ”ديدنصاي رثملا كنمسلظغن انيجو
 ا ديكأ هولسرن ماغ لك يف
 ”ديدم بارتلا ىلع احبرط ىقبتو

 ” 27 بع ىلق يفزاناو
 . ىدراشكذامد نمكاقع نانا

 ْ ىدقفت يماسنمكح ور ىلق نم

 ' ىدارطو ىتمم يقلام دز وبا

 داز اهيف لوهلاو تماعأ اذا

 لح ا ميس بأي 2 ريمالاو همالك نيم كيارم كلملا غرف ايلف: ئ

 ادا تارغ مهسؤور فوف فغو نيملا مهيلع ناحو نيلبح امهناك نيلظبلا :

 ْ ا ذحاو قالملا مهيلع حنو قانعالا مط تدتماو نأ 3 0 :

 ١ مهتحت نم تاكى تح قافرلا ضبلاب اوبرمضو قابطنالاب امهضعب ىلع نانثالا

 ْ سور بشن لاوهاو بورد يف و .اولاز امو ىلووأاب 0 تراصو ليا
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 .نامالاب دلبلا يف ىداني نا رماو هحنط ع ىلع سلجو ىلا

 ريمالا ىعدتسا كلملا ىلع ىل وتس. الو رئاخذلاو لاومالا ملتساو رباك ظ

 لا ارئاس لا امو هحدط ةنيدم انسضاق < جرخو دإبلا ىلع ابا هلع ظ

 ماسئغالا اوحرسف تايراج نردلا د تاب عساو لهس ىل ١) لص
 . مايا ةسمخ ةدم مالعإالا ٍّ

 ديزم كلملا نم ناك ام اماو مرما نم ناك ام اذه ( يوارلا لاق )
 بايد ريمالا لق اع رابخالا هبلأ تذراوت دق ناك هناق يطل

 هيلع صنف رمع همسا ناكوربك الا هريزو ىعدتساف لاوهالاو بورملا

 كلملا هريخاف ريبدتو يأر بحاصو ًاريبخ القاع ريزولا اذه ناكو ربما

 . هجنطو هجاو هجينربو عمدلا جربو جبوك مهو عالقلاب بايد ريمالا لف أل
 قفوالا كلما لاقو رجلا بحل لثم هباق راص سالااذه 0| |

 داغوالا ءالؤه برح نم حاترتو دابعلا ءامد بدجحتو دالبلا مهل ىلخت
 لاذنالا ءالؤه برح نم فياخ كناو باوصلاب سا 011 00

 لاستقلا لوبط قدب رما لاخلا ينو لالتلاكمالتق كرتا هللا ءاش نا د

 حافكسلاو ب رحلل نيتفئاطلا تزرب حابصلا دنع ىناثلا مويلا ناك ايف

 قيضم وهو ديزم كلملا اذاو فولالاو تائملا تبترتو فوغصلا دن تفط

 اءاقلاليولع رمضم لاع رتخا داو لع مامغ نم ةعطق هناك
 ري٠الا هيا زربف ناسرفلا ةزرابم بلطو ناديملا ةحاس ىلا زربف ةماهلأ

 200 تناو هتليبق ىماحو هتريشع شسراف ديزم كالملا الا ناديملا ةموحم

 0 . متاغ نب بايد ريمالا انا هل لايم نابرعلا لذنا اي ناسرفلا ٠

 0000 ةباحاف سزرافلاابلا نوكت نم لاقوءابهشلا سس 0
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 ا” الا كنود ام ىفرعأ ك2 لاقق لاطبالا نم نوكت. نم لاقو لابخلا
 نمسراف انا هل لاقق ناسرفلا نم نوكت نم تناو ناديز ريمألا نبا ماغرد - ٠

 نيلطبلا ىقتلا مل ليا كلمو ةجنط هنيدم كاح لفاججلا كلبمو لئابقلا 1

 راهملا فصانتنا ىلا بركلا دتشاو برضلا دازو برحلا ماقو نيدسأ امهناك
 هقيارطوهقرط هيلع دسو هقياضو هقصالف راطنق مردلاهم هخ ىلع ليان ححرف

 هذخاف ءارولا ىلا هفدحو هجرس رحب نم هعلتقا هعرد بابلحي هذي برضو

 ناديز ريمالا ناديملا ىلا زربف ريزانجلاو لالغالاب هوديقو ريسا ليان كلما موق
 مهنم تقهز ىتح حامرلا نعطو حافصلا برض يف اذخاو ليان كلملاهاقالف

 اليلذهداقو ريسا هموقل هماسو هبلق حمرلا كيكي لان كلل فرت حاورالا

 هقرغ عبارو هاعما دب ثلاثو ةايحلا همدعا ىناثو هادراف رخآ هيلا :ربف ًاريقح

 از ١ ىلإ نيئالث رشاو نيرشع لتقف ىتح سراوف لتقف لاو امو هان

 ريمالا عجرو مايخلا ىلا لئابقلا تدتراو لاصفنالا لوبط تقدف مالاظاا

 لتق نم ىلعو هناسرف ىلع ىرج ام مظع نم باوصلا نع بياغ وهو بايد

 لذلا نم ىرسالا صيلختو ناعطلاو برملا ىلع ناسرفلا عجيش مث موذم

 مهيديأب اودرجو حافكلاو برحلا لوبط اوبرض حابصلا حبصا املف ناوملاو

 تيرفعوا ناج خرف هناك ناديملا ىلا ليان ريمالا ريف حافصلا فويسلا

 0111 ددانم نم اله زرابم نم له لاقو ئداتو ناميلش ديلا تيراغع نه

 ١ مناغ نب بايد ريمالا راص ىتح همالكمتا امف :حاع الو نال اك النادل

 تدرو مالكلاب اومتاشتف بايد ريمالا كاتا دقف كالملاب رثبا هل لاقو همادق
 ٠ نيتعطاق نيتبرض مهنيب حارف مامغلا قابطنا اوقبطناو ماسحلا ىلا مهيدايا

 اليتق هادراف ليان ثلملا ردص يف ةبرضلا تءقوف بايد ريمالا ىءاسلا ني و

 دلبلاب ايد ريمالا لخدف نيبلاط ةاحئالو نيبراه هءوق ىلوف ددح هامد ينو
 ما لا ا وابا لا
 0 ل
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 هنت 00

 ناديا عم اهنيادم كلماو ابجارا لكذ هال كك

 نامأ لكب كلظب شيمتو 2 ىدملا لعربما ١

 ناهنم امياط تيتا ىنذف حماسو بايد اي اذع 1

 رمأ لاملا يفو نايدريمالا .ىلإ ةلسرأ باتككلا ند كلا غرفا

 ءلاو رباك الا هيلا تءمتجاو دلبلا لخدو ناذلبلا عيمجيف .نامالاب ب

 0 هجأ تخت ىلع دومح كالملا ىلو روصقلاو نئازللا ملتساام دعب
 نمراصو ىرج امب نسح ريمالا ملعأ لسرأو ماع لكيف هيزرللا عفا

 هللا قفوو ديدنصلا سرافلا ابمأديرتام لمفأ هل لاقق 01

 كلتو هجنط ةءاق ادصاق راسو دومح كللا عدو ذئني>ف ديدسلا ك

 ىلا برتقا نا ىلا. راءوالاو ّيوابملاو رافقلاو ينايفلا يوطي لاز امور

 لجال اوسلجو مالعالا زيكرتو مايلنا بصنب رماف رايدلا كلتو هجنط ةع

 لك ١ يف دعقو هجنط ىلاها ربخ هل فشكي نم بايدريمالا لسراو هحار
 . رابخالل نم كمعم ام هل لافف سوسابلا مجر نا ىلا مايا ةثالث 0
 عانم مرقو عاجش سراف وهو ليان هل 3 هجنط كلم نا كملعا . لاقت

 ربخ لع دقو ىمحت .الو دعت ال هرك اسعو ةنيدم ةيلاع ى ىهف ةنيدملار ا اماو

 ريالا مهم الف . لازنلاو لاققلل هركاسع زهجف نايعرلا 0

 دي لا نع رثلا تك دو علا خفنو لوبطلا قد مالكلا اذه 0

 لالاب ممحتف هلوبط قدب رما بايد ريمالا موق ليان كلملا رظن ايلف

 ناىلا روسلا جراخ ىلا رك اسعلاي جرخف لاطبالا نم فلا ةيام ثالث

 زار يل ماحزلا ةكحرعم ىلا 0 ريمالا لرش لع 3



 ا ماو رس اع لا ا كي لا ا ا ا لا ا ع
 كل ألا 3 لو كم 0 و 1

 ءانسو ةرومز فرعو ا كاملا هذخاف 0 هماسو هيدي نيب دل 00

 ' دحلا بهذا هل لاقو . لوسزلا ىلا تنتلاو مالظ هينيع يف ءايضلا باقئاف . ئ 0

 1 000 اضرتلا تسلا الا دنع .باوج هلام هل لوقو كالوما

 ظ ا اع . 1 راوخب تنك اما لضو نأ لاوس ان ا

 ٌِ نا تبرض 53 جيصاامو باوجلا اذه هك طظانغاو كلملا

 مهضعب ىلع اولمج ىريعلا ىلع نيدلا تمقو املو نيقيرفلا نم حافكلاو

 7 مكحوتوملا كلم راجودسللا تراخو مدقو قاس لع برحلا ما فق
 ٠ هميظع هعقو موقال ىرجو مدع موقلا دوجو راسصصو مجدناو مدلا ىرجو ظ

 ةسمخ ةدم لاخلا اذه ىلع اولاز امو لاوطلا رامعألا رصف و لانطألا يا

 تراد ىتح ددع اهلام ركعاسع نيقيرفلا نم كاه ل5 ناكو موي رشع

 بايد ريمالاو  تباوبالا اوركحسو دلبلا اواخدف ءربادلا دومح موق ع

 لاقو ناويدلا رباكا دومح كلما عمج ءاسملا دنعو روبسلا جراخ نم مهرصاحم

 01 | انآ ناخلا ةدرم مناك يذلا نايرعلا ال وه مم لمعلا فيك ممل

 دال سلم نيعماس ىو كيأر يأرلا هل اولاقف نامالا ميم بال

 هنم بلطيو بايد ريمالا ىلا بتكي لءجو ساطرقو ملقب ىعدتسا الحف

 : ؛لوقبو حلصلا 700

 نارين اداز يلق تاببل ميجو بات نم دو ىتفلا لاق

 ناخداشحلا اوجاهل سب 2 يفانت لوقا اماك يلق نار

 - نابرعلا لمحو سيق زعاب .. مهتفاو م متاغ نبأ أي ي مالك ع مسا

 - نامألا ىنطعاو يعوض لبقاو : ةيسداساب 'اماط كتبنا | ىلا
 اذن 7



 اهديسو اياربلا ريخيبلا ةمرحب  ادعلا ىلع مود كرصني.

 ادن ك اسح يف ىذاعالام وقو يلعوبا ىدرردلا نسح اقام

 0 : ناوضر ريمالا ءاطعاو تاتكلا ىوط 4م نم نسح ريمالا م عرف ةايق

 ا اهيلا رس لأ راس لاز امو ةحينرب ةيحان ىلاهجوتو بت 00

 آسر لع هيلجار مارك ألا ةباغ همك 1و دابتساف بايد ريمالا ىلع لخدف

 ْ 5 الا نوكيو ناؤضر ريمالا مسساب 0 ىولع نأ يدانلا رماو ةكلملا

 0 1 عدوو ليحرلا لبط قدب.رمأو لاومالا هماسو ماكحالا هعياب 8 "العا

 0 بمحللا كانه برضف ةعلقلاةيحات /_ لصو نا ىلا كانه نم هجوتو رإبل

 0 1 أو صلخلا بهذلا ٠ نم ةياودو ساط راد له ىعدتساو مالعالا زد تمر

 . : لوقي و لام أ رشع هنم بلط» دوما كلما ىلا ب ا

 عسجاونلا موديق موقلا 30 ماغنب باددىموموا لاقام

 مسلسل بقالللا طسويفريسلادحن رماسق ولا م . دافي 1

 ا مدع ديكر موديق دومح ىقفلا ْ ١

 عضاخ نوكص و هديرئام مدقق 2 كتم علا #3 1 لرتو

 عئاضبلارشععم ليما رشعو 5 0 كلام رشع نزواف

 "عزاب عون يف -نمطلا ىثلاو نر ة ىتفلاخ ناو

 0 عرادا ىلع انف و 0 0 ىدته ىدب ف و درجأ

 - عضطاوقلا لثم 2 يلخا 1 5

 ْ .هاطعاو همتخم همتخو باتكسلا ىوط
 هرعش نم بايد رجالا غرف اف 3

 لبق كاب دنعأ لصو ىتح > رافقلا عطق يف دحن 0 هذخاف باد ْ



 راجح دحل ةملق ىلعءاجوأ دمعلاب يلالهاي هديب ىنبرض
 00 هنيع نم هدمح 0 يمهب اهنع تيلخو اهتعيض

 ما ل 37 ١ هتيم لدنجمحارف هسأر ىلع هتب رض

 1 "17 داو -لمم الب انيمم تئانانلل سأل
 : هراصتت امركلاىلوملانمسلطتو اهفالخ دصقت وبهذ يل

 راجنلا ىلا هاطعاو ناتكلا ىوط همالكا 6 نم بابد ريمالا غرف ألف

 ام ىلع لخدف ناطو الأ لصو قىح عجبا يايفلا عطقي حارو هن

 ركبت >1 ةرامألا سور لع ءأرقو هضفق باتكلا هيلسو نيج

 اوضر ربمالا ىعدتساف نسح ريمالا اماو رصنلاب هل اوعدو سايد ريمالا لءف

 الذ دنمف ناطوالا كلتو ةجينري ةماق ىلع ماقمْاف ةفرظو هدإقو هيلع علخو
 ءابصلا حبصا املو هتبحصي ريسملل هتريشع نم ريما ةثام ع ندع

 ِ لسرا يدارم هل لاقف اضرلا هنم بلطو هيدي لبقو نسح ريمالا عدو

 : لوقيو ديصقلا اذبم هيلا بتكي ا نايك نابت

 دينو رثكي مود يلق نارينو 2لعوبايلالحلاناحرسنب|لوق
 ةديرف يراربلا ينماخخرذك 2 رمانمنامىلع ىداغلا اهي معن

 مايرط موي ناسرفلا سرافاي هل لقو بايد يغزلا ىلع
 5 اياعرلا لاوحاب هيصواق انماقملاف ناودر كل تيلو

 ا مراوصلأا رض  اهفالخ بلطت و أهنم هجوتتو
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 .٠ مافرد ريمالا لامفا ترهاظتو نمايم ايمو رسايم نمايلا ب

 7 ارالققو دوس ضيبلا هوحو:اوريصو دوتبلاو تايلرلا اوسكلو دوم

 .فويسلابا وبرضو حايصلا ذئغاو حايرو يغز ىب تامحقو دون 'ش

 تابت ليئارزع ص 0 ل 0 2 ّْ

 1 ةقياص 8 نا نأ ةانساب هك ْن ديلا 32 3 5 4

 نعهعلتقا هعرد بابل هءابأ برضو هقبأ راو هقرط هيلع دسو

 هلوط لخغدا ضرالاب هب ردو روسملا قشابلا 2 ف روفصع ؛

 0 ريمالا ا 0 ايلف ر < ةيشب لع 0 0

 1 ظ 0 نيلخو رئاخنلاو لا ودألا 0 1 رباك 3 رطحلو

 : : ديصقلا اذبم نسح ريمالا ربخ راما ماس .

 ْ 7 اهرارتراطدال ولا 6س ورو ١ ماغ نب بايديغزل

 : ] املاله موق زع يلالهلا نسل لامر 4

 اهرانةلمشك ديازاسب يرات - اهنخأا

 "ادب لاع قوق ب ينبمجرب 5 لغوا ريم اي نأ ذ

 - اهلاع ىوبتا امو نيرشع ,اةموح



 سو انعيف سراوفلا يعداو ىدنهم يف ؟عوج ىنفأس يناف ظ

 اماكن ءيلطبلا 0 ابح ليذ نمتلصف ةعطق 1 روس ا ظ

 0 دياز كلملا ناكو ناعطلاو برملا باوب أ مبنم تماعتو ناسرفلا مهلاتق .

 ةادسلا مار يلق تيا يتحيمن ضفرت و ينفلاخخاكذاو

 ادم ريغ دبازاب ركسنو يتم فرعت و يم زع ىلإ رطنت و

 .ناحو نيلبج .مهمأكن يلطبلا ىقتلا همالك نم بايد ريمألا غرف الف

 اك لاك نيل باغ ميسوؤر لع ىو نيحلا ما
 ذخأو دجو له ىف اولاز امو اوب راقتي ةراتو اودعابتي هرات ناهر يسرف وا

 .تناصا مايالا ىناث يفو لاصفنالا لوبط تقدف مالظلا تقو ىلا درو
 ' ةلللا هلآ زربق ناديملا.ىلآ بايد ريمالا لرنف بكاوملا تيئرثو بئاتكلا

 | نم تبجعت 7 نيرساك نيدسأ و 1 نيلط نم مول اي تايسارلا لابجا

 1 قلطأو ةنيمي يف كمعلاب دناز ا اودارمما ه0 اند ريم |

 " فلخ نمهتعطتف جرسلا لع تنتأ هبرضلا نم بايد ىلخف برضلا هيلع

 11 ةئبمبت يل لى و تايد ريمألا راغق ذنأ ر نه كيفلا عقوو هت ريط

 | هيلع قلطأو باقرلا فاطخ بايد ريمالا دينم اهذخ هل لاقو دياز كاملا

 فو ا ضرالا ىلع هاقلاو ةناغعأ دمحاو ةسارتخأ ميمح ريطف برضلا

0 0 

 1 .ساج الو هقرفو ايلا روباط ىلع لامامو ءايسلا نم بتلاز ةةعاص 4
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100 

 لبقم ىدعسو ينافاو رهدلاو

 ٠ لاس يضارالا عك امد يعدنو
 : لو نت انسحب ىضارالا ىتند

 - يلدنحم يماسح نمكلاجر لءجال
 7 لا ءاققلا ناك يقلد
 0 سيرق نءالاو كموقب

 ١ 0 مون نايرثلا سزاف انا
 4 07 بارتلا 0 هآمد لعجا و

 كسفت 0 0

 . 2 05 ل



 ٠ 3 ىاوس لزني الو"

 رقو هضف الق باتكلا هل وأو كللملا يدايا لبقف ناترحح ةعمو لخد 5 : . 1

 اك بايد ربمالا ناسرف ترضخ ذا كلذ يف مه اهيبف دلبلا جراخ ىلا َ

 توج موقب ىفدده دجأم
 ةناغزلا اونا مالكلا حص اذا 0

 يلا 0 اودت د 3

 انيلعلبت ماد ناك براو
 ىنرضرمت متو هاد 0
 2 3 ةركب نم 7 00

 7 باحنب اذاو ثيدحلا كلذ يف مم 3 د هتعاحش لع 0 1 3

 يلا بهذ ١ لوسرلل لاقو. ديدشلا ظيغلا ظانغا ةانثنوا هزومر فرعو 0

 واع نكي ملواو باضرقلا فيسلا ىوس باوج يدنع دجوي اله لقو 0
 او لوسرلا بهذف بدحالا فيسااب كلبا دلما تاعيللا 1

 دعتساف روما خفنو لوبطلا قدب رماو ديدشلا ظيفلا ظانغاف بايد . ظ
 تاف دياز كلما اماو ناديملا نيدصاق اوراسو لازملاو برحلل ناسرفلا
 70000 رابطلاو يرحل همت تايد ريمالا ىلا باوحلا لسرا اهلي

 ا مولاسف ناديملا ىلا دياز ريمألا لزن نيملاب نيعلا تققلا الف باغلا دوسا ٠

 : بابنثلاو خورشلا اهنم تريخ ” باعلأ بعلو لاجلا ناكرا ميرا لع
 يلم همدصو باغلا دسإ هناك بايدريمالا هيلا ردحتاف ناسرفلا زارب
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 رورشو الب يف ماعم ىقضو  ًانضرا تر هموقب 7

 روسأم كلما هيمىيعو اغولاة موسما وس 00

 روبققيميفسراوفلا يعدتو هلاجرب كلماي انيلع رفظيو
 روصق لكو انيالح ىسو. انلاوما ذخايو ان 000

 رودقملا مف نا عيطتس نمو دكّؤم ريمااي كمانم اذهف ١
 رباك الا عمجو ناو دلا ىلاهجوت هماظن عمم يتاماوهمالكن م لامرلا غرف الف :
 اذه يف لمعلا فيك مهل لاقو بايد ريمالا نعوومانملاب مم ا نايعالاو

 روهشم سراف:ناكو هئارزو ربك ١ ضف انيلا لصاولاو انيلع مداقلا سراقلا ٠

 نا تعمم انا نامزلا كله ايا هل لاقو دجام رزولا هل لاقي روكذم لطبو ٠
 "راكم كلملا لتقو 2 وك تخل كام لئاو ريمالا ليت دق با راقلا 1 0

 الاو لامجلاو ليذعاو لاملا هل لسن نا قفوالاف انيلا دصاق وهو عمدلا جرب احا
 مهلكي غز ىف نم سراذ فلا نيعست هعم نال انلاطبا كلبمو انرك اسع ديبي 7

 ا[. لآ راص مالكلا اذه دياز كالا ممس الف ناجلا ةدرم 1 مهناكنامجش

 يه ناسرفو لاجر نسم ىنفوخم تالذك اي كليو لاقو مالظ ههجوب ٠

 0 ًادحا كرتا ام بجر رهشو برعلا ةمذ قحوف ناوسنلا هيبش يدنع 1 ١

 ماسحلا هذيب بذجو مهعمج تشاو مبيلا لنا انا لب امهلانقو مهبرح لأ ا

 هموق دشني راشا هنا مث همادق هسأر طح هماه ىلع دحام ريزولا برضو ٠

 : لوقيو ديصقلا ذيع

 20 لاعش تدازاشحلا :زازلو - ديصق يف داز لاغام ىلع

 )رلاقلا زغا نم ىلا متاو اويبفاو ةرافاا



 ْش :لوش ظ

 قداص لوقب دياز كلملا لوقي

 انهاو شيعلا دغرا يف ةدم انل

 اتاقثإ رهدلا ىقب امانلقرهدلااهز

 رساك عبس لثم بيذ ىقوفو

 |مناك ىلع تءاجقب رض ىنبرض
 حر طنم ضال ا ىلع يب ص تح رف
 لجعلاب كلمر لامر ب برضاف

 ع

 روطس باتكلا يف خرؤب مالك
 روكز عفن مث لويخ بكر
 رودغو اي أمغأب رهدلا اذه قرات

 ردكو 0 نلزحو معب :

 روف لايف م 'رط ى ةام

 رو الملا يف هعم تيقبو

 27 طءون هج رخ عفدم

 رو بارتلاىلع يمدىحنمأو

 رورسم اي قدصلا مالكر بخو

 حتف هماظن عمسي رورسم لامرلاو همالك نم دياز كلما غرف اهلف

 تادرفملاو لاكشالا ررحو تابمالا نوطب نم تانبلا دوو لمرلا باتك'

 كيلع هل لاقف نامزلا كلماي نام الا ىنظعأ هل لاقو كلملا ىلا تفتلا مث

 : لوقيو هرب لامرلا رابغ افا نأاط 5 0 يلع تأ نام'الا

 رودح دودحلا لعونيعتاربعو ىرج دق امف لامرلا ىتفلا لوقي
 مهتفاف ريمأ اب كمانم رسفت

 الخلا زبلايف تنك كن الوقت

 9 ليملا عرقي رمرع سرأف

 مافنب ب ايدىسوم ولأ ىمسي

 رومأ ىلع ددج مانلا اذهو
 روش كانا دق رساك عبسو

 روم ةيدش هنراح أمدلا لحب



 برجم ريمأ نيناع لاق
 لع وبإ لادا ا

 0 0 0 1 م

 ماوءروبقلا ىف من يذلا يواس هند راع
  ماود تاضأ اناني  ةلخ

 ماظع روما نع ربخي كم

 مازغالا ىلع مجاه بيذلاك

 ١ ماح هديصل عبسكسص ءاحو

 ماسلا ب رذنمنا سر فلات هات

 ماني دوحللا طسو هتيلخو

 0 تر نمل رايت

 م1 مون .ناسرفلا مع طانم

 0 ماقم نو هيضارأ 01

 , مالك قذصب ه رخو دأب 0

 - مانفالا هلجو لاما رشعو
 7 ما برضو ىلاتمطل ىقتلاو

 ١ 3 عم.لاودالا ذخانو



 3 "نما 1 هللا عريس ع ماو و اسامامب

 - نايدلا مكاحلا ماما مه بلطت سائلا قوقح كرتت الف
 نادلملا م مهتيادم كلمال 00 هحبت رب ىلا دصاق اناو

 ظ ناح رسدل رباك كا 9 مهلا وما ذخاو مل ناجكلاتاو
 000 ةعيرشل 7-0 كلثم مييجم ابئان مهيلع يلوي. ظ

 لوبطلاقدب رك اسعلا رما همالك نم بايد ريمالا غرفالف(يوارلا لاق)

 00000 يعدو تايد رمالا بكرو ناسرفلا .تبكارق لويشلا بقر
 بصنق هحيلرب حت لصو نا قار اس لاز اف راطقالا كلتو هحينر

 ١ باطي لءجو صاخلا بهذلا نم ةياودو ساطرقو لقي ىعدتساو مايلنا
| 

 هدير نيمنانلا معو ديصقلا اذ دياز كالا نم لالل رك

 ماقسو انع نم ىراذعلا يناح مناغنب با.ديعزلاىتفلالوقي

 ماكألا عم مهزانم تبرخو - مجزعدمب مرهق د نيطالس

 مادرلتقوف ىمرسمسيجربو هموقو باح يف يعازللاترسك
 ماشلاانيتأ ال ىرحج انانو ناين رك املا تلح

 مادص مويا مزعلا ديدش 0 ةرصق طسو بيبش اناتق

 ماشلاةبلح نم رضفارصمو اهكولم انتتا رصم انيجالو

 هس سحاننت ةيلن 12ج تع زيي ناو اع ا يح يع ف ع ا 5 مادقم, سراف انم حار 5و ىرج دق اماي سنون' موو



 أ

 هل ”ادرماسسا نسر نا ا كلذ دعبو

 : لوطي نيعماسلا رو 5

 ديعسى ر< لوط يف يبعمىدءمو م 'اغنب بايد ىسوموبأ 1

 دو مالع ىف :نميهم ةبطع اهتبوتعال اصخة عبس نعدماهل

 ديغ لوقو ةميقو ةمرحو . انهحلاو زملاو لابقالاو دعسلا

 دينهبرضب ميبساكم انذخأو  انموقب عمدلا جرب ىلا انك
 ديشمروسب يهو مهتعلقان ذخاو انمزعب ىداعالا موق انددبو

 ديمع ريمأ هحين رب ةيحان ىلا لحيرودببتتا انا لسراف

 ديحم هلإ نم رصنلا وجرتو ىداالوطىلع مكتماعدلا ع راو

 . هدمتخم همتخو باتكلا ىوط هءالك نم بايد ريمالا غرف الف 7

 رايدلا ىلا لصو نا ىلا رافقلاو يفايفلا مطقي راسو هذخأف باحن ىلا هاطعاو

 هضفف 0 ءاطعاو هيدي نيب ضرالا لبقو نسح ريمالا ىلع ألخدف

 1 لع البلا تاصغيسالا لسراف هام فرعو هأرقو

 ١ .عسنلا جرب
 | عطقي راسو لاله ىنب غيمج عدوو باصغريمالا هعدو كلذ دنءف

 يبغز ىنب عيمجو بايد ىلع ملسف عمدلا جرب ىلا لصو نا ىلا راققلاو يف
 رباك | روضح عمدلا 24 تن يسرك ىلع بايد رع هسلجا هلوصو لا

 لء>و مالسلاو نامالاب دلبلا يف يداني يدانملا رماو ماكحالا هماسو

 ْ 0: ديزب نيعماسلا رهو ديصقلا اذه لوقيو اياعرلاب هيص

 7 ناوصلانم تلما بلت يلو  دحالا تاتدىير



 : .نأ و ءاسحلا راكب كلل درمجف حب 0 ضرالا ىلع بايد 2 ب

 ةحاس قم هيبأ صلخو بايد رييمالا نب دوم رييمالا لمحف هيلع لمكح
 هلأسو هابأ دنعملا عجرمف لاوزلا برمق ىلا لاتقلا ةكرسعم يف قبو لاجلا

 نيقيرفلاى لاو: كالذ دنعف فياعالا هلالا نوعب فيفخ حلا مويلاو يدنه رمت

 000 درك ناطعاو ىدبملا ريكحلا انرضحتسا دق هباجاف ةيلع ىرج امم

 . هيلا زربف ناديملل دوم ريمالا زربف حالو هرونب ءاضاو حابصلا حبصا نا ىلا

 مالظلا تقو ىلا حابصلا نم مادصو برح يف هاياو وه لاز امو راكب

 مزال ىلا سأر ةايحو لاقو دوم ريمالا ظاتغا الذ .'«بو مايا ةعبس رادقم

 7 0 لوبط تقد الف روع 1 لا اذبم هسافنا دمحاو هنأ 0

 برقو درو ذخا يف اولاز امو حاورالا مهعم تقهز ىتح حافصلا قفويبلاب

 نيتب رض عيال نم حار نا ىلا يسأل مهل تصخشو قانعالا مه

 000 لب تحف هوك ريمألا نطقف راكي ريمألا قباسلا ناكتف نيتبطلا
 داوجلاريظ ىلعدومج ريمالا لدتعاف بئاص ناك ام دعب بئاخ برضلا حارف

 نيتعطق ضرالا ىلا ءاقلاو نيفصن هقشف هسأر ىلع فيسلاب راكب ريمالا برضو

 كب تنم“ الو كادي تلش ال بايد ريمالا حاصف ليدح همد يو لينق مق و

 ليم لك نم ءادعالا راو م ريما اي كادعا

 000 0 ايد ريسمالا ساجو رلبلا اواخدو لب 1 لذلاي 0
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 مطالب مو. ىف ليملا جايس
 مراوصلا ب رض عمحيمرلا نعطب

 جاف هيلأأ ينبصقل ن رك

 ماغ دلو اي ةماس ضاق

 متاحزلا موب. يف حورلا عيبن
 ا لراو ءاقن اهنا
 . مياه ضرالا ىلع عمد داو

 ممازالا نزع انا لذعن ىلا

 مرانغلا 1 و تلخ ا و

 1 زلا موي. يف ضيبلا جايس

 بضاوقلا دح يف دضلا 3 ٌ

  براحلا ىموم وبا اج اواوقي
 . بغار تنك ناةحيصنلا لبقاو

 ْ براعالا ناطاسل عيطم نوكو
 ئ اا حرطنم يقبتو



 راس ا ني 0 4 10 0 77 ا ا .

 دعي 9

 تحن ف اووكينأ رك اسعلاو داوقلا رم و بضغلا نارين تن بذ -لا

 نم ةياودو ساطرقو ماق راضحاب رمأ ذئني>و بللعاا

 | :لوقيو بايد ددبتي
 اهملايفراتلاو راكي كلل لو

 5 ردكم ره نام زا اناقس

 انئلاو ويللاولهدللاب اهب ان ر كس

 رمانم نتم ىلع يداغلازاهيأ ايف

 كللوقي ل سرا راكب هل لوقف

 برابللا تادءاز يلق نارينو

 0ك ١ لد قوف ماع نك

 فااطرلار رخيفرط#تانيزو

 تااطاآ بايد يبغزال تيج اذا

 براحصلا زع ناك لئاو تلتق مقوموجب وكض راب ىرجام ىلع

 هلتقب بايد اي الأ رتذت الف
 كتوزغب عجراو ينعوأطف

 (ارانلا ضر اكل ىفرماتتالو
 ا

 ل وقلا ب رضل 0 اللا و

 ايد ريمالا دنع ىلا باج عم هلسرأ هباتك نم راكب كلما غرف ايف

 علطأو هأرقو هضفف د ةيلَس باند ريم دل كنق لا باحتنلا لصو ايو

 لوبطلا قدب رما حابصلا كلنعو بضغلاو قودي هب دازو هل هزومز ىلع

 ناسرفلا ترضحتف لاتقلاو برمحلل بهأتلاب لاجرملا رحأو رومزلا خشتو

 0 و برضلا ل>حمو :ىراديلا نيدصاق اوراسو دايجلا روهظ | دارو

 ؟اسعلا عيمج رضحأ هناف 3 كللا ٠ نم ناكاما

 منو ءادغالا نم هطفاحملا لحال دلبلا جراخ ىلا م اسو داوقلاو

 نيعلا تعقو ايلف تايد ريم لا 2 يسع تلبقأ لاحلا اذه ىلع مم انبنو

 00 تب كنللا نادل ةيوخ لاء ز ربسم نتفلا لع
 رم له زرابم نم له هتوص ىلعاب ىدانو لاجمل ناكرأ عبر ىلع لاجو

: 
1 

 داو ءالؤها نع ناك اماذه



 مالا ّ

 ريالا نم ناكاماماو ايد ريمالا نم ناكاماذه باجالا
 نم ناسرف ةلمحت اذاو ناويدلاب اسلاج ناك ةناف عمدلا ب ناطاس راك 5

 راكب ريمعالا - كاتف هيدي اولبقو هيلع اولحد لتقلا نم وملس نذلا ج و
 هباجأف هيلا مهمودق ببس نع مهلأسو مالسلاةياغ مهيلع ملسو م اقل
 :دي رب نيعماسلا رمعو ديصقلا اذهم دئاق ريمألا ىمسب 6
 لاعش تداز ىشحلا نارينو . هل رع لعدباقىتفلا

 ل ىرخ دن ان لع ىنأأ تابأ

 دا فم الل تياراع رومأ
 1 يلاقم ععسأو يصقل غصاو

 يلاوءلا يفو حامرلا يف اوزم
 لابخ ادعالا: ثوب... نمط

 لاخملا لايق تايد ريمأ
 لاحم الب ريزولا ىدرأ دقو

 لاق ادبأ ممل ات الو ظ
 ”ىيلاتم رخآو ىصف هذهو .هنع ثري اما اذ

 'نزسح همالك ىوحف عمسي راكبريمآلاو هماظن نم دياق غرف !
 نكلو همدو هم نمو هع نبا هنال ديزم نم هيلع ام يذلا ديدشلا نزع

 باطخلا اذه لثم مه اهنيبو راهقلإ نلسنالا اذه لتق ىلع رابجلا هللاب تاك
 مات ناسل حصفأبو ملسو لخدف باتكلا هليبو بالا يي أ

 هيلع رثكف هاوح ام عيمج فرعو هارقو هضنف راكب توم 0 ٍذ



 ه1

 وازناو بايد ريمألا موق مهوعبتف رارفلاو هميزهلا ىلا وثك راو رابدالا اول و

 امعلاو رياكألا عمجو دابلا بايد ريمالا لخد ناىلاباضرقلا فيسلا مهيف

 ابو نادلبلاوندملا عيمجيف نامالاب ىدانو ةكلذملا يسرك ىلع سلجو
 ,أاصو يرجامإ هربخ نسح مالا نيكو ساطرقو ملقإ ىعدتسا كلذ

 رامالا سوؤر ىلع بايد ريمالا باتسك أرق نسح ريمالا ىلا ربخلا لصواملف

 دعو ردق ال ةيمظع هفارع اولمعو كيدش احرفاوحرف اهددعو تاداسلو

 انءل هلبق نم مبان نسح لسرأوم وك تخن كلم هنال بايدل اننركأ

 مدلا 2 هيخان ىلا لصو نا عل رثاس لا امو جبوك ند هحونو نسح

 ثنيحو مالع الاو قجانسلا مقرو مايلخاب صنو لزنلاب هرك اسع رمأ كانبف

 كب ريمالا ةدبتي راثأو صاخلل ابهذلا نم ةياودو ساطرقو ملق رضخأ
١ 

 لوطي نيعماسأا رو لوقو ديصقلا اذهب عمدلا 0 كلم

 ب اهللا يف ةدءاز يلق نارينو 2 متاغزب بايدىسوموبالوقب
 )1 رآ لاذ راكب ىلا :جيج اذا. سانمن تم لع ىداغلااجأ معن

 تاكتلاو دالبلا نمىراذعلا اح 2 كللوقي ريمالا بايدك لوتف

 تالا مظعب يدا الاو اوماسف مالسلل اوديرت ناكاذا

 ب اكس يضا رالاع؟ امد ىعدا و ملبق باص تتيدمب رخاو

 براحممرق ناكل ئاو تلاقو مقواموجب وذ ضر ف نكاماق

 براعالات رحرشنماوحاترثو 2ىغرلاوريملا ,تلن يلومتءظناف

 ريم الا ىلا هلسرأو باتككلا يوط هماظن نم بايد ريماالا غرف املف

0 



 ْ هايف 0 3

 يبل ركف لكر يحب نمطب 2 ىغولا ةموحيف هأب :
 بيلق داوجلا قوف هيعذإو .هحور فاطخأل نم

 ةمالشت عمست هموقو همالك نم لثاو كاملا غرف ة املق ( رار ل 1

 0 مايل 0 0 0 0 ذ

 0 راقخأ نوشلا هر ع ل 01 و تالا 0

 تؤقدف حالو هروثد ءاضاو حابصلا م .صأ نأ أ لا ثيددلا اذهيف واز

 نيبلاط ناديا ةحايم ل [| اوردحتاو ناسرفلا تب دوومزلا تخفنو لو

 اوقيطناف لئاو ريم الاب باند ريمالا قتلا نيعلا ىلعنيعلا ت قرا
 مهمديا,ترسكتف نيقيرفلا سوؤر قوف ليئارزع ماحو نيأبج مهم

 حويشلا لوقع تريح اسيل اهب اوبعلو حافصلا فويسلا 8

 يف تراسطف نينثالا براضتف حاوراالا مهنم تقهز ىتح با

 8 دن مهنديأب ترسكتف سيب ابدلا اوبحسو هيبرحلا فوينلا م 4
 الئاه تانرضو تافجرم تاخرصو تايعرم تاطيعيف نينثالا لاز

 1 بو نابرتلا 0 تيلعت رساك نيدسأو نيماغرد نيلطب نم اه
 .:راكف نيتعطاق نيتبرض نين *”الا نم جرخ كلذ دعبو ناعطلاب ب

 داوجلا نطب تحن سطغف حم 0 بابذ ريمالا برض لثاو ريما ل قب

 ”بايق ريماالا لدعت دئنيح هيئاص تناكام دية اخ هيرطلا اا

 . لاو ريمالا عقوف همادق هسار طح هماه ىلع فيسسلاب لثاو ريمالا 3



 ءاتهد ريمالا د 1 لاق ل 8 35 لاله ئب ةرامأ نمريما هيلا لزق

 راقرلا فادح ىتءنسو باهلا يمسالاقف 0 ناسرفلا نم تنأ نه

 .نامزلا نم ةدم اولواجتد وملجلاكب لت دونم الك مي ضعب ىلع اوقيطنا ذئنيحف 02

 0 ناسا ناكو ناتيض ام ناتبرص 0-0-3 َت زاط و نادنزلا مهنم تا 0-6 0

 ةبقرىلعتتت 15 دول وبلا ة ف ةراطب ايد فيسلااب ناقهد ريم ديلا ب رضف باهل 0

 1 ىلع ناهد ريمالا هات اذ ملقلا بتاكل يربيايك هترب داوجا ٠

 هيلا لرتف هسابل ةكت ىلأ هن . هسأر ىلع هبرضو فينلاب هيلع ظةسو رخآ ٠

 سراف دعب سراف لدنجب لازامو هقحع ثلاثلاو هلدنج ىناثلاو هلتق رخنآ رسراف ٠

 نيحلا كلذ 1 ا يكاغلا لو رخو رك نيس لد 02

 ريمالا ةوق بايد فرع ىح ناءزلا ن 0 هةعانا هاناو وه لواستف تايغلا لبق :

 0 هفأدق تار و رأ هماه ىلع ت|ء بلاي 4 رصو هشاذو هقصالق نامهد

 هيخأ نادقفل بفد-الاو مخ هلا هلاحيف لت 1 كلما ءح >رو لاضفنالا ليط قد 0

 مهباجأل ب ايد ريما هو ن 01- هولأس رايدلا ىلا 0 نيحو ناقهد ريما

 :ديصقلا اذهم

 ا ىف تارلو . -ةضرمنيس لئاو ىفلا لوش
 0 لاَ را هدكلو أنباصا دق ام و انيف ىرحامىلع

 بيطإ 00 ادا كش  ةروكمتع ره نعل ا

 000 0 ال سلو انه ينو رورزم فريال

 بييعص دارطلا موبي ف هبا ىغولاةموح يف هأي و انأ تبقالن

 جضغ اقللا يف رساكعبسا# اقالا ةموح يف ز# انيلع زم

 1 - عد

 ١ .  1 2 3ع 0

 بيطع داوف يفث روي, نمطب  اهريظن ىطسوو يناب رضبيخب



 . اهييكسيضارالاىلعفامد اواخو 2 ميعوجج اوددنو فيسلاب#وع
 أهدي هرب رض من ىداعالا فيس معي جى رأ ريلي - كله ال

 .اهييصم ءوم ءادعالاانب تمشنتو 2 رماعو سيق نيب 0 ا

 سارت داه هماظن عمست 7 ةرامالاو همالك نم بايف | 2 ض ْ

 لد ربمايالا ينان ينو لاقلاو ليقلا رثكو لاجرلا | ةوخم لاطب

 تاحضلا ترثكف ضعبلا مهضعب ىلعاومجهو ناعطلاو برْضلا لحو نأ.

 الا رظنت تدع ام هميسح هلتقمو ةميظع هعقوم تناكف تاحصلا 3

 هريادلا ل" اوريمالا موق قلعت رادو هرياغ ناسرفلاو هرااق امدلاوهرباط س ظ

 ةيقلؤ ؛ نيسرأر ةنام بايد رتمالا موف نمو :فالآ ة ةرشع مهم لو

 بايد ريمالا موق مهوعبتف نيبلاط ةاحنلا ىلاو نيبراه اولو لئاو كلل

 دكتلاو لذلا هل اح يف مهو دلبلا مولخدأو تاضيلاو يراربلا يف م :

 ريمالا مجاءالاو براعالا سراف ماغرضلا دسالاو مامهلا فيس نمكل

 لوبط تقدف لاوزلا برق ىلا لاحلا اذه ىلع لاتقلا لازأمو .م 3

 ىأر امل ةصاخو نيعم هل نسياو .نيزح هنيدملا لاو ريمألا لادا 0

 باونلاو ءارزولاو باجالا هيلا تمدقتفهددمتم يضارالا ىلعو هلدنجم
 مهيلباو ناديملا ىلا لنا هللا ءاش نا ادغ هل لاقو ربك“ الا ١ هيلا

 موق امأو نايدلا دحاولا هللا نوعب نابرعلا .الؤهرش * كيفكأو نافسلا

 0 مرقو ديدش سراف ةنا مهل لاقف همصخ نعدولا اسو هيلع ولخد بايد

 000 لو هيبنح يب لد هحور ناو هيلا لزأ هللا ءاش نا نكلو
 0 مايكل لع قارا رو حامرلاب شويا ثداقت حابضلا حبصأ () ماي

 - ” ناس رولا ةزرابه بلطو ناجح م رف هناك ناديلاةحاب ىلا ناهد ريمألا .



 7 باطلا خرف هناك لثاو ريمالا هيلع قبطنا هنالك نمبايد ىهتنا امف
 " نا ىلا لافطالا سوؤر بيشي لاتقو بارضلاو نعطلاو برحلا يف اودتباو

 وه ءارولا ىلا دتراو لاو ريمالا ماما بايد زيمالا مزهناف راهنلا فصانت

 - حافصلاو فويسلا برضو حامرلا نعطب لاو ريمالا موق مهوعبتو هموقو

 . ناءطلاو برضلا بشتناو ضعب اهضعب ىلع شويحلا تقبطناو
 - تناكفلالتلاكىلتتلا ثراصو لاسو مدلا يرج ىتح ناكمو ةهج لك نم
 ”اريمألا رد هل نكحاو هاخأ خالانالو هابا نيالا اهب فرعيال ةلوهم ةعقو

 ٠ اولاز امو باصم ملفعاب مولباو بايد ريمالا موق ىلع اومجه مهناف لاو

 3 راعوإللا يف مهوتتش ىت> فيسلا برضي مهنيقحال لئاوريمالا موقو نيمزهمم

 . ضعتلااهضعب نعناسرفلا تدتراو راكتعالان ليللا لبقاو راهنلا ىل و نا ىلا

 اوراصو ضرالا كلت نم ةعطق يف نيمزوملا بايد ريمالا موق تلزنو

 : لوقيو ديصقلا اذهب مهسمحي راثاو مهملع

 اهبيطع ثروب مول. يف أهتيمخ 2 اهموزق 3 سراوف ملا

 ١ اهب ىنثني ام لاثما هل برضن 22 لعوب ايلالحللا نسحانن |طاسو

 ا اهنيطع ىداعالل ثروب نمطب 22 سن وت عاق ىلا دحن نم اكلم

 . اهيصغ تادي.از عابس لثمك انقلاو فيسلابءادعالا|ونمطااودرف



 لال عرفنا كيس مرمي نرحا

 لدتشم ش 7 دوعتو انما ا داع نأ ى 5

 كلو ماع 0 عالقل 0 0 هاو نس

 انأ تكلمو ادار أ 1 اذاف 00 م مكمل نوكي نأ 1 0

 كلمن ىتح هلاحلا هذه ىلع قافقتالا نوكيو كملعا نأ ىلا لخدأالا
 باندريمالاو كيو وبا 3 و حتاوفلا تأ 9 لكتيحف عاق رع عب

 00 اودلقتو لويخلا ناب رفلا تم رف رومزلا خفنو لوبا

 بايد ريمالا بكرو نالجزلا ىنب نم فلأ نييستبدم) )ا ١ ب
 نمل ديزوب رسمالا هجوتف ضععبلا مهصعل اوعدوو هيغز نيو نيه.

 ىبيف بايد ريمالا راصو جوك وحن هعم نمب بايد ريمالاو سباق يلا همم
 رابدلا كلت 1 نا ل راتوألاو ا رافقلاو يراربلا 0 ١

 هناك ل 1 الا هيلا 1 نارفا زامبلطو ناديلا 1 بايدريالا]

 را 0 ةامج 0

 لفاحج ناسرفب مهيقالا 0 فبغرت تنثا موق

 لئالس اليخو مهلام ذخآو مددع ىنفاو مهلمت تنش

 ”لساوب ناسرفب سنوت ىلإ. يعوحر تا
 لراصنلا تابرضب مكمطقاو كادالب تالا كلقاام



 5 . رافتلاو .يراربلا يف مهوتتش ىتح مايأ ةرشع مهءارو لاله ىنب تلاز امف 7
 ١ هروشماوامعو هرامالا تيقبو بايدريمالا عم ديز وب ار يمالا ممتجا كلذ دعبو

 - هالب فصن يف انرص دق انثا بايد ريمااي ديز وب أ ريمالا لاقف «هليللا كلتيف

 دقو برغلا دالب رئازج انلوحو انناطوأو انميرح نع اندعب دقو برغملا ٠
 نيريثك مهنال رارق مهل سيل هن ال ةبراغما ىلع نيعم انل امو انئادعأ ترثك ٠

 اناكأو ارجو .اننال انوكلبيو ةليخ انيلع اولممي نأ فاختو رايدلا ف ٠

 يأرلا لاتف ريمالا اهيأ ريبدتلا نم كدنع نوكياذاف نينصحم هعلقرشع ةعبرأ
 لالا يف هيصونو نئاشلا اذهب نسح ريمألا ملعن نأ ديزوب أ ريمأأي يدنع

 ليز وبأ لقق برقلا دالب توختةعبسو هملق رثءةعبرأ انماما هنال لايعلاو .

 ريمالا ملغي باتك دبز وبأ ريمالا لسرأ ذئيحفريمالا اهيا كلذب سانا

 ناخ مالعلا نأ فيكو لياجلا لتق نعو هقافرو اربص هدلو لتقب نسح
 يتلا بورحلا نع ىتانْزلا وخأ رصان ريمالا هاغط فيكو قاثيلاو دبعلا

 هذخ اف باجنلا ىلا باتكلا كلذ ملسو رخالاىلا لوالا نم مهل تامح

 باتكلا هملسو نسح ريمالا ىلا لصو نا ىلا رافقلاو يراربلا مطقي راسو

 0 نوما هللا اناو وي انا لاقءاتممو هزومزر فرغو ةارقو هش

 :لوقيو ديصقلا اذه. مهرب لءجو ساطرقو ملقب رضحتسا ٠

 لعشنتو تهم يلق يف رانلاو ىلع وبا يلالهلا نسح لوق

 لج ويفمالكلا اذهنمتحبصاو انك اسيلالهابىدتنعتكر 3

 لبجنمةمطق ل ةمكل يخي هيقلت ..- لحساب بايد تجقحا نأف

 لجعلاب ليخ قوفنمركسعيف هل حورفتناكيلاجاتحا ناو
 لزا لو نامزلا لوط مكل يعاد ينناف همالسإب اوريس متناو



 فراق 0000

 مايخلا ىلا هذخاف لاصم الا لوبط تقدو مالظلا لبقا دق ناكو هينيع

 ديز وبا اماو مالعلا دقف ىلع نينارسخ نينانزج هحوقو رصان ريمألا عجرو

 ” مومفي تنك دق ىذلا اذبف - « هينبغ مل 0 هلا مهتقلا لو

 د وبعملاىلعلا ماكحأي تيصرو ه رس اص لكشنلا قطان م حالم ب ا

 هويعواتنيي قيئاوم تنخو - برملا عساس

 د ع 0 تم ان دي و تارا قاف

 "سا زوجا او
 د

 دوبعم دحاو .ىلادت .. هلا ' هريغ تل للا نا 0 1

 ن زحف حورلا ملساو ءانعسلا نسفنت 4 مالك نم مالعلا غرف اللف ْ

 ةحانم هيلع راو 1 هونفد 9 هيلع ديز لأ راسا

 ظ 0 هيلا مدقتو هيلاوح نه ناس رفلاعجرو هيلع ديز وبا ريمالا نزحف ليد

 ش دورت تا نباح ةدانزلا ةنس همالساب اللا أنه ثار

 ٠ همالسانالا ى رجل .اذزاتيفرع ٠ .نياللاهلزال دقىذلا قحو ”7

 جرذع سيل هللا محب مكحاو كلز انمتدامدخبرتلا» ”

 : دودمم ىرثلا قوفنمتدسماو لضح اع هلألا كثر نازح

 507 ارو اديدشس 0 ونرح 4
 "لانو ةعرملا ىلا



0 ' 
 ١ ذئنيحو انتراما نم ريما نيعست اولتق دقو مالعلا ةطساوب لتق دق اربدو

 : لوقت تراشاو لاله ىنب ةراما وحن ةيزاجلا تتفنا
 رباكالا لاله اييل اوممساف الا دم ماةءزاجلا يملا ةأتف لوقت

 ركاع دوسي ليللا انحبصلانم هبراحب لزني. مالعلل دز وبا

 رياح ضرالا ىلع مالعلا كرتيو هذاوج لتقيو هبراحي لزنيف
 رهاظ دبعلاو هانإو دهاعتمو هنو ام هرمع فلاح هنال

 0000 1 الو اذيا هلق ام - -لطبط ريملاىدم هي راحت ىلإ
 رياس دهعلا ىلع ديز وبا لازاف ةليبق مون لك انم تامارلو

 رهاظ .قملاو قملا لوقا يباف ىرجامبلماكموقلاتماعيبرو
 رياغبرحلل مالءلاىفاناهركبو مكميججةرامأ ابيل اومسافالا
 رياطشهوعداومالعلالعاوحيصف هلواحي. يلالحلا ديزوبا متيأر ِ

 رباك الا سيق زع اربص را يف لدنجم ليتق اربغلا لع هوعداو

 ىلآ اوهمتناذ اهءعاظن اوعمسي ةرامالاو اهمالك نم ةيزاحلا تغرف املف

 اوبرضو لاله ىنب ةراما نع ةرشع غمتجا ذئنيحف نيلفاغ هنع اوناك ار

 ةرشعلا اوعمتجيف مالسعال ديز وبالزن اذا دغلا يف هنا ىلع مهضعب يأرلا

 ىلع دي ز وبا نم موللا عقوي ال ىتح ىوس حامر ةرشعب مالعلا اوبرضيو
 ناديمللا ىلا مالعلا لزز مايالا ىلاث يفق مالعلاو وه دهاعم ةيدال ةراعالا لخأ

 يه لاوخألا هذه ديز وبا نع ةرامالا تو ابلق دبذ وبا ريمآلا هيلا را

 همد يفو ليتق عقوف حامر ةرشعلاب هتبرمضو لامثلاو نيميلا نم مالعلا ىلع
 دنع ءالش قيرتا نناوعح نيح خا اذ تن مع تكا و وا الل رب ا ل ف يي ا 99

 ظ0500- نين ردح 1 5



 وع ىنتف 0 رضلاجا | 1 را ١ تحنتإبا باق
 فيسلا طقسو اوس هرصاخماو سارلا ذخافباقرلا مكحت ىلع مكحف باض رقلا ظ

 لامشلاو نيميلا نم لاطبالا ىلع لاطبالا تلا نيتعطق هعطتف داوجلا ىلع

 رامدلا مهب لحف ليدج همديفو ليتق مهكلم تأر ل ليباجلا موق تفعض ىتح 1

 راتبلا فيسلاب مهب برضت لاله ينب تلاز امو رارفلاو ةميزولا ىلا ونكراو 00

 هه مهولصوأ نأ ىلا ءراثالا مهنم ىحمت تداك ىتح رافقلاو يراربلا يف مهتسدا ْ

 .اوسرحم نيقيرفلا تابف راكتعالاب ليللالبقأو «رابنلا ىلودق ناكر را كا

  ريمآلا لزنف ؛حافكلاو .ب رجلا ىلا اولزنو حابصلا تقو ىلا ضعبلا مهضعب

 7 ناسرفلا ةزرابمتبلطو ناوصلا نمىسقأ بلقب ناو ضرع ناديملا ىلا تم

 7 راقق رارتلا فصن ىلا ماَدصلاو برحللا يف اوذشأو رصان ريمالا 0

 .. داوجلاةبقر ىلع تناف هنم الخف فيسلاب هبرضو رصانريمالا لطبايد ريالا
 إل ل1 مالنلا ردتاف ضرألا لع رصان عقوف ملقلا بتاكلا يريباك هتريف 0

 ١ بايدريمالا ةلتقي نأ نم افوخ مالعلا ىلا ديزوب أ ريمالا لزنف باهيال بلقب ٠

  تقو لا هاياو وه لواحتي راف هدايزلا ةنسيف هاياو وه داس نإ 00١
 - ةدملاحلا هذه ىلع ويقبو حافكلاو برحلا ىلا اولزن مايالا ىناث يفو بايغلا ْ

 ١ ترجض ىتحراهنلا رخآ ىلا هبراحيو داوج هل لتقي موي لكناكو مايأةرش رشع |

 ةرامأ ىلا ا تأ ل ا نه برعلا .



 يلالحلا ديز وبا لاق أم ىلع

 ةعقو لكب بورحلا تيلانا ٠

 يلوقل عسا ىلا جايالأ
 نين“ كسل يننا ملعا 7

 تبا' ناوصلا م ىلق يلو

 امامع كنود لياح ايلا

 هتلتق اربص ىلباج اي الأ

 ا

 اياربلا قالخ هلا قحو
 ماسن نقاد ريم عطقال

 ني لا اي سن مطلب

 أاربصو نابيش راث ذخاو

 نمىلبا+جاهيلع فدحناهمهاك نم ديز وب أ ريمالا غرفايلف (يوارلا لاق)
 ءاتشلا َن وناك دازاك مادصلاو برحلا يف اولواحتي, اوراصو باوج در ريغ

 يتح يلياجلا هيلع هدسي برحلا نم باب ديز وبا ريمالا حتف الكو دعرلايف
 | لاحلا اذه ىلع اوقبو برحلا باوبا نم باب نيعبسو نينثا هيلع دس
 اخ هبرضلا تحار حمرلاب هبرضو ديز وب أىلع لياجلا جاصف رصعلا تقو
 ارسكتاف دالوبلا هقراتب اهذخاف فيسلاب هيلع ىنثف هبباص تناكام دعب
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 هنالهو باكي نأ معدارمو 0 8 ةبج لك نع مهن اح ءادعألا ا حو 0

 0 4 تايط امتابرضو 6« تأ انعطب مويلع فر 9 لاهثشلاو .نيميلا ن 0

 ردك ىح لابحلاو ىباورلا كلت يف مهوتتشو لاله ىنب ىلع لاوعألا 1!

 دع ناسرفلا تءمتحا ءاسملا سما نيحف ءارولا ىلا لإ 0٠0000

 ذئنيحف ديز وبا ريمالا دنع يأرلا لاقف يأرلا فيك هل اولاقو بايد ا ا

 لاصنفويسو ركاوشلاببرض انقل رمس يف نلطلا 0١

 لالسألا راس ان توق مهعيجج ةرامالا تاراثب اوذخو ٠

 لاجرلا ةوخ لاطبالا سوؤر يف تراث همالك نم ديز وا غرف انف

 لالا قوس اوبصنو نركحسعلا 'ىقتلاو نيشدحلا فطصا حابصلا فو

 «لالهىنب ىلع اوطقسو تابجلا كلتو برغلا رئازج نم تادجنلا مهتتا دق

 ”ةيلهاحلا برحلا ةوو ةرجلا هسأرب تحايفاريص هبا لقب ديز ا 1

 27 ميقحلنو راتبلا فيسلاب مهيلا لزنن ًادغ هللا ءاش نآ ناسرالا ٠ حاصو :

 ٠ كلبي ىوق مزعب .مزعبىداءالااودرا ومجرافالأ الابطال 
 ١ لاس ليسك ادعالامداولحو مهعوجاوديوفيسلامسوقالاو 7"

 ريمالا هيلا طقسف ناسرفلا ةزرابم بلطو ناديملا ةحاس ىلا ديز ونا دما ْ

 ةمدص ديز ونا مدصو لبح نم تلصف ةعطق وا للقلا - نم ةلق هناك لياحلا
 حي حر - 8 حا 1 ا ا يا "هي ٠ 05 وذا * 5700700 سل للا ا اا ا 07 ا ما ياسا درو ا »رو تجر يو حرم اوم الع رن[ حاد “امد سك ري ورسم بي" ١ ويوواوا رت عج حج + ىواو مسحت ب - مما د لعل - ل دحسبت ر# نسوا والا ١> ا را لا

 م ب م ا ف 1 هي م نود رددوا رد وي تولا 0 و حج اووبب عطل اس >> ةيمجع نع ا ا 1 0 . دا و 0 كن يل مرا 4



 لا كلذ يف رعت 58 0 0 الغد نم يو 2 0

 : 1 هأ ينو. تذفن :؟ابسلاو لا هويسلاو تلطه ل ىنب فرايب الو 8
0 

 لان 3 نالحز ينب عمدبز وبا ريمالا هفلخو ىغز ىنب ل ريمألا : 0

 «ماوصو دنءو ناشلا كلذب مربخا ناصمقلا ونا نب ناجرم ناب مهئيحم يف

 : الا ودجوف ضرعلاو لولا يف 2 ضرألا كلت تالي دق را ىلا اوراغن. 0 ٍ

 ابا دريمالا ر ظن الق ىدرلا ةلاح ىلع ميني بايد ريمالا نبا ىممو ع ٍ

 :رسسيملا ىلع ديز وناو ةتميللا نم ءادعالا ىلع ءمحهو لاطبالا ىلع حاص لاخلا

 ظ الا مدقتو. ةيلخ ممهو ةيوق بوأقب مهادعا ىلع اومحه لاجرلا ةيدبو

 د هلبقو ءادعالا نيب نم 2 ريمآلا لشنا ردب .يضاقلا نار ورس

 الر رخآلا لالزالا نيل لصح امع مريخ مث ةمالسلاب هانهو ٠

 | ىرت تنك اف ناتسلاو فيسلاب ناسرفلا ىلع اودترا مث نابيشو اربص

 ! 7 ةرباح 0 0 ةرئاذ 0 ةرئاط 00 ةراغ لدا ْ : 7

 انا ىلا مهمذعب نوسرح ع ضرالا ك كلت يف لاله ىنب تنابف ل 1 لبنا

 ا 597 و .ىباورلا سور ىلع سلا تفرشاو حالو هروغب ءاضاو حابصلا



 كدلاوعم ليلا نس
 ري وانا ا

 4 ل عملا لمأأي 0 هلو

 هيضغ دلو مدلل ىفلا لق ا

  ريئثمؤرت سارا جرم

 0 ءانع ِق أريص نولوش,

 0 بورحلا يف سر اوفيناخ

 01 معنو هاو 5

 هلم لدمو ردك أ زعلانأ

 ا 0 1 موا و

 ريو انغ يف سراوفلا ىقبتو

 ”٠ رب يئارألا لعد اراعو

 مرسم للأب
 نيش رمأ لك اس هتذقناو

 . نيطخ ءالب يماق امدعب نم

 رب رح سوبل عم رياخذلا صاخو
 35 ع

 00 د م ناك يمع نبا اواتقو

 ٍْ ريت بارتلا لعيمانديرجاو ..

 0 ريع صالخن م كلاموتستو

 ١ 1 دال م دهاعم ناك هنال هقالطاي رمأ مهمالك ن م نينثالا غيف انف /

 0 0 هذه اذال ما هل لاقف 0 ل د ريمال اذا اماف



 ملظ ىلع اوبكرذ ضعبلا مهضعب نوعجشي اوراصو ناكمو ةبج لكأ نم

 3 رضان ريمالا موق مهيلغ تمجهو لوصنلاو حامرلاب اودلقتو لويملا

 مرضو دعبو برقو درو ذخا يف اولاز ال و درلا مهماك دونجلاو لاطبالا

 قو مايا ة ةرشع ةذم لاخلا اذه ىلعاو )از امو كيبعلا سوؤر بلش ديال

 0 ناكمو ةبح لك نم مهيلع لاهجلا مجه رشع يداحلا مويلا

 0 0 0 تانعطىف 1 0

 م و اهسمزع لفو تلمو ةرامالا تلكناثلا مويلاينو

 اكو .رطملا خز لثم تاب رضب مولع اونو ناكم لك نمرّصان ريمالا

 عاد 0 رصان ريم اللا موق نال هيد ةلدقمو ةسلقع ةعئاو

 اهج نم ةينامع ةعقاولا كلتب لتقو توزن ميسلا نمو مالعلا نم تادحنلا

 آو لالغالاو لضالسلاب هوداقو اربص ريالا لع اوضبقو لالع قب

 ّمشلا لها نم ترصو قاثيملاو دهعلا تعيض دقل لاقو مالعلا ىلا

 ١ : لوقي دشناو

 كاو لا 1 هللو أضقلا لحعامدن ءاريصت الام

 او ىلا ةاططملا هنمو يي ديري م انريدي
00 37 
0 

 ءنوكلال اميلح نكحو . ةيدع وباب مويلا يمالك معماذ

 ظ : و هرهظ ل عبكرا هي داوج نع و مالع 1 5



 هذا 0

 ك0 ال لاني نيع لا اولصو ذا ديصلاب مه امي ريداقتلا تت

 رونلا ءيطاش ىلع اوسلجو نينابعت اوناك مه-ال مهويخ نع اولزنف

 دغرا يف مهو نالزغلا نوحبذي ضعبلاو رانلا ثودقوي مهم ضعبلا م
 لثم مهو مهيلع نيلبقم مالمعلاو رصان ريمالا موقب الاو لإ انها 1

 ياك مودقب ببسلا ناكو رخآ نم لوامهل فرعي ال رشتنملا دار

 ىتانزلا رأثب اوذخأيل اوتا برقم نب يلياجلاو رسدان ريمألا ناوه دار

 ردداقتلا ببسلو يضارالا كلت ربتخم ناك هنال ةليحلاب مالعلا مهعم اوذخ

 ند مهب اوطاحاو لاله ىنب بابشب اوقتلاف رزوت نيع ىلع مهقيرط ت د

 ”نأ بايد ريمالا نا ىسومريمالاو هربص ريمالا صآر اس0 01 4

 بابش اي مهقافر ىلع اوحاص ناكمو بناج لك نم مهب اوطاخا ءادعالا
 نامثدلاو ءادعالا انكحردت ام لبق ماما نم ليخلا ةشبر كودو اوبل | ظ

 لوصنلاو فويسلاب اودلقتو ةراهملا روهظ ةرامالا تبكر ذكيحا

 - مييلع اولزتو ناوملاو لذلاب ممولباو :راسرفلا كلوا ىلع او فو

 ىتح رمايملا ىلع نمايملا اوقرفو تايسارلا لابجلا دهن تاعطاق تابرشإ

 ةميسج ةسيلفع ةلتقم مهنم اولتقو رخالا فرعي مهم دحاولا داك

 اوعمح ةرامالاو ضعتبلا مهضعب نع اوقرتفافلاوزلا نيخ لاحلا اذه ىلع اون

 ناجرمو لؤتةم نابيش هوخاو حورجم هربص دجوف ضرالا كلت يف ىلا

 نا ىلا ضعب مهضعب سرح اوةبو دوجوم ريغ هنأل دوقفم ناصمقلا

 ىباورلا سور ىلع سمشلا تقرشاو حالو هرونب ءاضاو حاسبصلا

 مهنيطياح ءادعالا ركاسع دجو مونلا نم هريص ريمألا ضبم اماف حا
 دج



 ناد بر لا .دالب توخم ةعبس نيطالس هدي تحن نم يذلا ينانزلا وخا

 ا . ديصقلا ذب مهربخ لءجو لابولا اوقاذ الاو لاحلا ةعاس موكردت الا

 : ١ 2: لوقيو هل ىرح امع

 : ”لالهبابش عمو رامالا دقفل "2 بسياذبيقلاوناجسىتفلا ل

 ِإ | لاج و الفلاب احن صلع  ضسقاودبس]تازرضات

 .لاطبألاو ”مالعلا ىتفلا مهعمو رصان ريمالا موق ىلا يقالذ

 لامث مث "عاب تلعاوطابفا أ لتقل اودار مثث انيلع اولزت

 ا تع اوسارالاو-- لاما موكردت ال منك ناو

 لاب هلرباصانا يلقو يلاله ا 2 2 1 اذهف

 'هالالفلاك يني يف ايضلا راص مالكا اذه نسح ريمالا مهم مهم

 يلم ام يذلا ديدشلا ظيغلا ظاتغا بايد ريمالاو ديز 0 كازح

 ا ريهالا دنع تعمتجاو بترملا لوبط تقد لاخلا يفو ديزه سةرم

 هترجا امي مهوملعاو ريباختلا هذهب مهوربخاف برضلاو نعطلا ناسرف

 أ . لالهىنب عومج تيبكرولاوحالاك لت تمظعتساو لاطبالا تجابف رداقتلا

 ربمال هفلخو ناصمقلا وبا نب ناجرم دبعلا م

 أ راققلاو يراربلا نوعاعقي نب راس اولاز امو باغلا ثيل ديز وبا ريمالاو باي

 ن 'ىسوم مهو لاله ىنب بابش نم ناك ام اماو ءالؤه نم ناك ام اذهف

 ممدقم يفو ل أاتفلاو ب رحلل

 ٍ لف اوناك مهناف ربيخمو ناييش هتوخاو ديز وب اريمالا نب اربصو بايد ربمألا

3 

7 

 ٍْز

 1 نينال ةهذم أوشو ةرامالا دالوا :مة مع 5 ديصأل اوحرخ

3 4 
 > نشوتحولا نم ٠ نوصنمي راعو ذيل و َّل وهسلاو راذقلاو يَ راربلا يف نولو< موي
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 دي قاتلا هك يجون لج قدا ا ا

 لاوممالاو تداول نم دنهل لك اَعو

 باوك عيسما مص

 ةفماخ ىتانزإ 1 لتق دعب نم

 >> 2: 1170 5 ههز13> ا هلمق7> 77-0: 07 417 ا

 برغلا دالي“ كللع ن نمصتبو

 ةغلق ١غ و

 رششلا يطل اوم نبل
 ىهيداَع توسع

 ٌيِحاَص ]

 ايتعبطَم مررت | رح 3

 تمانيل -طرروسب عراشب َ كد ئ
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 . مهيرح بلطت ماوقا تنا ناو 0
 ا هتقعز نكتار قعر ءاج 1 0

 7 د نار يمرتو . نيحاب رولا ىلعنمعفادمقلادت
 7 ل دام 0 ةزجاع مهنع نانرعلاو سرفلاف
 اأو اهكلم سمت لص! تينا ١

 يعرضن لس ىسسي لانك
 ”مناكسلا ناك ةتيفاقك

 هنا نع لأغ يتانزلا لك

 ئ لك سا
 00 رك ع 0 ل , كالا اوم وتسلتلا لعاورا

 انجالا ر رئاسن ماه وكلمو مرابك اولتقو مهمراما اومطقو 3

 اهم ثيلكداجكلملااهكلم اهلثم تفاشام طقدراوز ةملقو 2

 باغلا عيل دا ةراتو ابك ارالق برحلا طسو هارتو , 0
 2000777 و 2 ةملظ شع ةسرالا اذه 22

 0 ها ل ادع هلا تاطللا اذه ل 1 ناي

 .ِ .اذامو ريخلا ع ءلان كك عألا م ءامدلاب ب ا



 00 0 رار ا ةرادلا هركش ةنالا ن :م'بايد ريمالا غ
 0 قاضارم بايد ريمالل سو ريمألا لاق عبارا | مويلايفو

 ِ 00 مكدارم متنا دبيز وبأ لاَقؤ ديزوب الرمألا بايد ل

 لع نركح و ةسع ايلك نع د د َ

 امام مالكل انام دا الا

 - بانجالا رئاس نم اهوتكلم
 ا ا انوا نان أ ص رك اذ انل ىداف

 ” تالا نيسح يلاع عم لا جرو
 ْ باجعالا نم يقايلا ن ء كيناو باش هسار رعش نه ىلا ددجت

 ١ عباونو ا نوصو جورب 0 اجا اي ضش هاورتك فو

 .بانعلاو ناءرلاو خوملا
 بالا ةقلغم نوصخ ابيقو

 ااا ياويل يحسد <
 ا عام 0 ىهو



 ده

 00000 نسا هرمأ تيت . ةليلح كنحأ باد لاش

 ْ حارتالاب ءالا 0 ىللمأو لعوب | ايس طحلاىرهظ لعلمجاو : - حابضواسميفهديبعينب رضتو ةلذميف ينطحو بايد ينذخاف

 )0 كرما اب مننا يناس ىرتا وبلال
 حابق حيل نوزاجتفيكحف يلع وبا ناحرس نب اي ينومتيمر
 حازم ريغ دج ىدهمب تيفو مكحتين ام ينلاو ينومتيسن
 حابصو اسم كتختل مدخاو يلعوب مكب رقب نوك |ىدارم

 حاير بهو نارين باتلا فو تكشوتلا ادعس يمملاةاتقلوقت ٠

 هذخاف باحنلا ىلا هتطعاو هتوطباتكلا رن رحب نم ادعس تغرف الف

 نم ظاتغا لئليحف ةاتعمو هرومر فرعو هأرقو هضقفف نسح ريمالا ىلا راسو

 1  لصح امب هما هلوصو نيحف ديز وبا ريمالا ءارو لسراو بايد ريمالا
 ةلعساولالا اذعس بيج ردقت ام ديز وبا هل لاقف رخالا ىلا لوالا نم ادعسل

 | ( ةعامج عم ذيزوبا ريمالاو نس ريمالا بكد مايالا ىلاث ينو دالبلا ةمسق

 هيلا اولصو نا 0 نب راس ولاز الو بايد ريمألا وحن اوهحوتو ناسرفلا 0

 0 رادلا باعصاب الهسو الهأ مناغنب بايديغزلاىتفلالوقيي

 | رامالاو تطلسلاو ديز وبأ انلحل اوفرش دق نعي الهأ

 1 راسع نينس يف ىماتيلا ىرقم مهدي براعالا ناطاسب الهأ

 8 م ارك االاو باحتتلاب بايد زيمالا مماقتلاف هيلع اوملسو هرطاخ اولأسف

000 



 2 ار

 ةال نا هنالغ م فلخ فاو نت ئ

 مومو يكبت يهو مع نيرشع ةذم لاخلا اذه ىلع تيفو ك1

 00 ا عيمسل يعرد نا نأ للا رك ترد

 ند ها ساط رك رد يعل ةتالر ا 2

 ١ سأرلا ىلع امل لاتق باتك نسحب ريمالا ىلا تكا نال سا

 : لوقتو بتكت راق تيلط اع اهاتاو نيما 5

 ارو اهوا تناغ يلا اديس. راو با يملا ةاتق؛ 0
 حاير بوبه قبس ىشم ام اذا رماض نم ٍِص سال ظ

 حالصالاو فورعملا لماكاي هل لوق يلالهللكلوصو ن ل

 حابقتلمف دق امه رت عمو 2 يلعوايللالهاب ةريغصلا تي

 حالف ىأ رب اهودا ربرغلا ىلا

 حاورالا مهنم فطن ديريو

 حارش نودغ دق اوناكيالولو

 حازم ريغ دج كسار ةأيحو

 حاطن دا علو تناكو

 حابم راص ريما مكب قرسو

 . حارو تام كاذ ىوباتنخو



 مالكلا اذه يف ىرساجتت يلع ال لاقو مالظلاكه ينيع يف ايندلا تدوساف

5 

 ةقاشلا لاغشالا اهولغشي ناو اهب رضب هديبع رما ذئيحو ماثللا تنب ا

 هب مهرمأ اهلك اواعفف ىضمو ابكرتو ةنشلا سبالملا اهوسبليو حلملا اهونحطيو

 1 ةلفان تاخد رشع يداحلا مويلا يفو مايا ةرشغ ةدم لاحلا اذه ىلع تيقبو

 اهل ىرج امو الا نع اهتلأس لاخلا اذه ىلع اهمأر الف بايد ريمالا تخا

 ٠) ةلئان ريحت ادمس ثراغاو اهل. ىرح ام لكي بايد لظ نع اهتريخأف

 : لوقتو ديصقلا

 سوت ريماتنب ادعسلومت"
 ةفيلخ ىنانزلا يوبا ىلع ىكبا

 أنبرح موي اننوعو انريم

 مكاغ نبا ةلفان اب يقتلا موب

 ماغنبا نيع نم ةءر< بيصأ

 اتنوت ديواجا تاذ 86 الو

 ةليلح هلز وك ايفا ديرب بايدو

 هلباقاناعي_رطاخ سيل هئاوف
 ين اخدقىذلاى رهد ىلع تيكي

 ةفيلخاي كدمب نىىرجامايو

 ىدلاو دقفىلع ينزع نمايو

 رباوعودخ قوفيعومديرجن و

 رتاوبلا دحناوار انموق ىلعو

 . رخافلا ريثك سوبلمسبلو

 5 رباط وحال لحل رابغ اراصو ىغولاةموحيفنيننالا|ومداصنو

  ظاونلاونويملا نيب هل دكحف

 رياط وجلاب ريطلا م اوحارو

 صاوض لل *>قوفعي_والتقيو

نا ثيسلو
او هاضرأ أ

ا تانسل
 01 

 رطأ ” يلربجام ولو نيح نمو

 | ١ ركحابو ءاسم حللا تنحل
 . ىباقلا دول يف ادعس عضويو

 اد تا ا ع وول تور نع ا مل نونو دو و يح رز عطور ارتدي رهن نتاع يومح .ةتا ي ودر نو ا ا ينو دوو عمم د
 1 ول : هس , فو لا لل 4 م 7-5 1 ا 1 0 رك 0



 مناغنباب يرشبامي 54
 يحرفاوهيسرتا 0 /

 م اس تمد املا نامأ ك 3

 7 4 اذه دل

 ةفياخ ولا ادعس عريات 1

 ةريمأو ريمأ تنب ةريمأ تن
 ماف نب بايد اي كتقر

 ةليلح تلح بو

 جايا

 + كيك امبلا يف ءزع و مان بادو موس
 3 يح نمي ضم 7 رع 2 ص يدريا' 'امو الظناذأ |

 '”سدقو دلرد ف 11 ثرص |

 20000 ثرص 1

 دك 01 وهانآ - ىحرفارا 2

 م َ لن متانسو هنالك ا ديدشلا ظيغلا ترطائغا أي: 8

 لوقت هيلا تراشاو ديم حل ا : 0. 1 0 1

 لامو انيلم ىدعتو نيبلا الع
 دات نأمز ٠ اننا لاثث
 . لام ام لبق رهدلالادتعاذامز

 اه. نينا ه
 ل و نيتفارش ىلع كيسردهقو

 لاصفلام راصلاب<ه_دلاوتأتق
 لالض بايد اي كنم اذبف

 لابج سور قوف عطقم اللا
 ,ئالفت عيسي عيايد ريمالاو اهمالك نم اكمستخ قايل 1 تا ٌْ

2 
0 



 ميلاو مغلاو ردكلاو  مهلاو نزلا اورهظاو. يتانزلا مهكلقم ىلع

 1 يعرم قارف ىلعو اهيبا دقف ىلع حورجم داوف نم حونتو يكبت ادعس دجوف

 0 ماا

 ! هيلع 2 ايندلا تذوساو 1 و غرغ رو - و حجاهف هيخا ةفيلخ فأر |

 3 اكيد هدب نيب ضرالا اولبق هيلع ل ةيلا 0 1 98 برد
 ' فشككو راثلاب ذخأتل هّللاو هدعب .نم انلذ اي اولاقو ىتاندلا مهكام اورسخ 0

 وخأ رصان ريمالا كيلا انلسرا هنال راتبلا فيسلاب سنوت عجرتو راعلا انع

 ١ نمتيلكى نا موقلل مالعلا باوج ناكف لاتقلاو برحال ًايهتت ىتح ىتانزلا
 ١ ادبام اولعفاف لاجرلاو لاطبالا ةاقالم ىلع مزع يل سيلو لاوهالاو بورحلا

 ا وتلا رصان نوملعي اواسراو مهيار رق اذكهو لاومالاب كدما اناو كل
 5 -برغلا نم لاخلا يف رك اسعلا زيهجت ىف ذخا باوجلا اذه هغلب الو ىتانزلا

 "نيب لئاقم فلا ةئاّس هدنع زهجت ىتح نامزلا نم ةدم تضم امو ىناوجلا

 | | .دقو راخبلا جوم لثم وه ىذلا رارجلا ركسملا اذهب ضهنق لجارو سراف

 ” ءالؤهنم ناك ام اذه « سنوت فارطا براق ىتح ًارئاس لاز امو لاله ىنب
 | ىقلنرلارصق يا. هرصق ىلع ًاموي لخد هناف بايد ريمالا نم ناكأم اماو

 2770 ظ

 7 قوشلا ديزمو مايخلاو تبا 0 مط اهدنع ناكامل نسكويو ىحو

 اآبيلا لاف مالسلاب اهايح لاخلا اذه ىلع بايد ريمالا اهرظن الذ مارغلاو

 ١ ًانيع يرقو سفن يبيط اهل لاقف هل ةجوز اهذخأي نا داراو اهيف همارغ دازو

 | اةنج وز 5 كنخا نا ديراف يكح تحنو يكلم يف ترض كنا ثيخ

 00000 لول نيينادلا رعو لوقي ايبلا راشأو ةميمس ىرماوألو ةميطم



 2 : >> م ه1

 1 داعي يعل

 ةتلصرل اهم اانشنا

 ٍةيلَجَداَ ههقرجوجيتلا هاا 82

 هناكم ىلوتو ةفيلخ ىئانزلا لفق بايد ناب رشع سداسلا باتكلا يف مدقت
 ىئانزلا ربق لع ؟رازمو ادبشم اوعنصو ترا ناتيلا رعا و سد

 مالعالا اولوو بابد ريمألاو ديز وبا ريمالاو نس ريمالا نادإبلا اومساقتو .

 نم نآك اهاماو لالسخ ىنب رما نم ناك اهايه لا سباق ىلع ا
 نيذلا ماكملا نم مريغو دئازو دومتو لئاو ءارمالا مثو ىانزلا موتا

 اوعمس ال ةعلق رشع ةعب راآلاو برغلا دالب ت 2 ةعيس للا لع نومكحم

 عسيمج نم مورّلا تمتلاو اوجامو اوجاه ىنانزلا لتقو مالعلا نطاستر :
 ىلانزلا وخا وهو رصان ىعدي ناكو مبكلم ىلا وتاو برغلا رئاز>

 ٠ واخدف برغلا دالب تون عبس يلعو ةعلق رشع ةعبرالا يلع كح ناكو

  لتق نعو م ىنب نع هوربخاو هيدي نيب ضرالا اولبقو هيلع



 0 ا هسئاق يعرم ا نإ لال اذه ىلعا 0 بايد ريمالإ

 ا اوحنذو مثالولا اوامعو نازحالا تبهذو حارفالا تعقوو هيلع ٍلسو هوبا

 .٠ مالملا اونطلسو نادلبلا عيمج يف نامالإ اوداتو مملاو صالا ىلا انغال
 ' ةبق ءانب يف نسح ريمالا رما كلذ دعبو دالبلا كلتو سانكمو سباق ىلع

 0 نيناهدلاو نيمخر ماو نيرافللاو نيراخنلا راضحاب رماو ىتانزلا ربق لع ةميظع

 يا لا ربق ىلع ةعقبلا كلت نييزتيف دوبجملا اولذبي نا عئانصلا بابرا و

 هل اوعنصو بهذلاو ةضفلاب اهونيزف ىنسحلا هللا ء ءامسا اهيلع | رك



 ا

 1 ظ شلاش 4_.هذب ادعس وأ ى يعدي بايد يقاربلا انيعا 3

 ١ شار طلا تايضام يف 1 نأ ذحاو انودعلدنجوارشن سا

 0 شع يملا نانكطالاب اودانو " .. ىات قلادتلب مسقت اني انب ١ دولا

 يلا تاكل 00 0 لال 1

 1 : لع 7 1 كبر وبأ 00 نسح ا 0 ماق كلذ لتقف د 0

 ّ : : لوقي دشنأو تاند ريمالا مدعتو هوسلحاو تيتا 7

 0 ا وجش عولضلا اوج نم رانلاو مانيب اذ ذيغزلاىتفلالوقيب

 1ْ اهنوهر ينا 2 لا تدر ' عملا دع“ ما ع ل بايدالولىلعوب 1 ظ

 ٍْ 1 و كك همك ام اعمل زواو دهاث تناو ىد ديهلاتلتقالو .

 0020 تامداشاراذنلاىضسو انقلا عرقي انقلاوهتيمردشماط ٠

 ' اونتم اراذيلا ضيب اب تفقو اهضرأو يد ماكلمو ؤ
 0 |منوبز وه نم حاورالا ملعت امو 2 ةفيلخ يارا ظ

 اهنوصا ادعلايرمج لوط نرم اهنلأ أم .ارضلاح دقو ٠
 اموبدن, لاله تأنب ينوءاجو رماعو لالهىبب ين 2 :

 اهنونفكحي ارضحلا ىلا اوءاجو يلاغلاريرحلاشاهتلااوب اجو 1

 - .(موشيني ديلا شوحو فياخ ابلئموقماتضرالبابترفح
 0 اموفد عضوم ةضورطسو يف  اببنجب ين 92 نا
 اهمويع حسماو ارضخلا لبقو . انميجةمايقلاموي وبي :
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 1 ب

0 
0-5 
0-7 0 
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 0 دبا رشف نينسأ هعاتق حمرلا برض هارو نتج ريمالا ديل

3 

 : 0 0 هيدي نيد 3 مادخلاو يلا ىف رباك | 0 كتضذتلا 3

 5 ْ 1 وا لمعلا اذه د ع كل نم لب و برح 06

 0000 | اس كف دعب تنا نسحاي بايد هل لاقق بياملا اذه رفا
 تذا ىلع لخدتت تلسرا ببس يالو هكلم كلمو ينانزلا لت ١

 نمسح لاقت دالبلا 5 تدفمو ىلانزلا تلك عع لاله ىف لك و دمر ونار

 ” تانبلأ الا' لاله ىب عيمج نم دحا لو كارو اتلسرا ام طيز وبا ريمالاو انا

 لا قحو 1 لاقف ىدنع بيتاكملا بايد لاقف متاغ كوباو

 مالكلا اذه يف مهو كلتق نعدب ال“ يطملا كرلاو رحملاو

 . : لاقو ديز وبا

 000 لس رس نسحأ كلاف . . ةمالس ل اللا دمز ما لوح

 000١ 1 نم انثملظ يماح وهو... ىلع وبأ اب بايد لثفت دير
 !اط ريم اي باذ وه ام اذهف سنوتبابلعدحر لعجدهنأل



 مو

 مئازه اوحارو ةيتانز اوناكو 2 اطولا تحن نمريمالاو زغيمو
 مئامر ان دنع حار جنم دعسلاو ةفيلخ موقو نيينانز الآ

 مئاد بازتلابز ملاروصق ليدبتو 2 ىرثلاب نكست ةفيلايفيحابأ
 ماغ دلو اي عابلا ليوطاي انثلا بساكايليخلابايداي الأ

 مئادرلا تح ريما اب هنفدب رمأو 2بارتلاهراوتيبا ناكدجرأ

 مئاغنلابسكو ءانثلاو ريما لانت كتوخا ناجي ريما ايدنقدا

 زا ردلا لك نود كنسي تراكو كيحاصوريمأ تاس ١

 مراك الا نيب كيفحدمامابو هببارق لكن ود كبح ناك

 مطالم مرق هنم سرفا تفش ام مافن تايدللاةة رد 3

 مئاهنلا عيمج نم يهلإ ك ريجي ينطصملاينلاب ين ريج ريم

 اونأدي نا تايد رما اهمالكح نمادسس تخرف الق( سرا ٠0

 هميرح نيب اهلخداو اهرطاخ بيطو ناديزو ردب هتوخا روبق نيب أهوب
 نسح ىلا ىرج ام اماو بايد ىلا ىرج ام اذه مارك الا هياغ اهومرك
 يدانييداتملاو بايد حمر اودهاشف سانا:مهنم قبس نيعجار مهو ديز وبا

 . نيلبقم ديز وبا ريمالاو نسح ريمالا ىأر نوح ليلخ دبعلاو بايد مس
 عحرف كترما اك ىدان عجرا باند هل لاقف هالوم رواش مجرو هادن 0
 0 تحن لخدي ال 0 لكو بايد الا ناطلس ال نا يداني راصو هل

 0_0  ناكف حمرلا لاش ام ناو لخدن نسح اي ةينه ديز ونا لاقق ال مأ 5 0 ديزوبااي ىأرلا نيك لاق مالكحلا اذه نرسح ممم نيحف ةايحلا هم
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 هذلاو رهوجلاو ردلاب جوسنمو رضخالا توقايلاو رمحالا ناجرملاب هلك
 06 و فولاو ةيايم فوفص فوفص ىغز ىب هلوح ثعمتح او رفصالا

 3 وبا يسرك ىلع بايد ريمالا سولجب ادعس تعءمس ايلف هيدي اوابق عيج

 .دنلا عفني ال ثيح تمدنو يعرمب اهمظ باخو اهصئارف تدعتراو تفاخ
1 

 /دشنأف اهوبا نفد 2 هتجرتو هاذي ثابقو بايد ريمالا دنعل يه ثبحوتو

 لامي الا ناسنألاب رخف الو
 1 مصخ ينناب يتماع يتنا اذعتع ألا

 اصم يف ًاعقاو اليتق ىضاف هبجو فصن يفنيملاطسو هتنعط
 ادخ نهىشتخم نسحتلقو . سنوتبابوفيعرتزكراو

 اعراصب, دحأ عا نا امأ يمداخ لثمىخولاءوننمحيدنع

 هع بحال ينأب نبسحم ناكدفو  .انفلا عرقي. انقلاو كوبا تلتق

 ”ةعباوتو هتخنو هات تذخاو ةفيلخ كوبا حار دق ادمس ايا

 ! انا ادملل مدب يفيسو .+ يتمحوي زعزاسرفلافرمئانأ

 + لوو داجرات اذعس تراثا همالك نم نايدريمالا غرف الف

 ايلا وبا اي لوملا بايدايالأ سنوت ريمالاتنب ادعس وقت
 - اءغرعلا بر كراجا ل كك ريجبو كنليخد مويلا [نأ



 ظ ةكف

 هيف نوميقي ًاناكم بايد نم اوبلطو مالعلا نكمل نامالا 0

 مالعلا لخرو اهلوح امو سلدنالا ةنيدم مماطعاف مهمي رح دا

 . ريسالاو نسح ريمالا عجرو قاكملا كلذ اونطقو لايعلاو 6 رخلاب هموقو

 دوت كلم هناف بايد انا مر يناورتعي وتوم لاله سا ٍ

 لخدم قوف هعضي نرا هرماو جمرلا هاطعاو ليلخ هدبع ىدان للا قو |

 اذهتمت لخديال نملكو بايدريمالا الاريما يئاس نإ سا
 الف هادنب يداني راصو هالوم هرما اك دبعلا لعفف حمرلا تحت لتقي حم را

 سشورعلا اهماكرتخمتت تراصو سوبلم رخفا تسبل اهمبا لتقب ادعس تدمس

 سبال وهو رصصعلا دنع رصقلا نيانجب ىشمتي وهو يعرمريمالا دنعا تتاو
 هولا لما ةدع تح يبرتم ضوبرط هنأ للا ١

 تلبقو .ادعس هيلع تلخد مث ريسعلا رمالا اذه نم اريشبتلاو جرْلا رظتنمو '

 . ريسعتلا دعب جرفلا ءاج دق ريطخلا يديسو ريمالا اهيا معا تلاقو هيد آ

 دسار أل نأ اضيا ةتدفو و ءاسنلا نم اهريغ ذخأي ال نأب هاياو يه تدهاعتو '

 ظ مهضعب اودعو كلذ دعبو . لاقصلا فويسلاب تسلق قلو لاس ا مدرع ٠

 دعب بارد ريمألا -ىل || مالكلا عه جرب هليبس ىلا بهذ دحاو لكو ضعبلا |

 لاله ىنب ةرامأ سور ليزتتب و روسلا ىلع هسأر قيلعتب رمأ يتانزلا لق

 مدخناو لاونلاو لاملاو كلملا زاحو ةفيلخ يتانزلا تخت بايدكلمو مونفديل 1

 0 اسرار 00 سنويو ىبحبو يعرم قالطاب إو
 كلذ ناك هسأر ىلع جاقل و يتانزلا تخت ىلع بايد سلجو مهله

 عصرمو يتانزلا وبا ةسفيلخ نارهم مايأ نم نامزلا مق نم نم عون



 هنأ نظو ارضحلا لتقب حرف هنال هيلا زربف ىتانزلا ةزرابم بلطو ناج خرف
 ' د١ لالَغ يبو نسح اماو ادعس هلتااق اك هلتقوبايذ نمهبرا كلي ٠

 ” ًارشملا رأث لجال لاح ال ققانزلا لتقب ةزرابملا هذه يف هنا مدنع ققحت

 . جداوهلا يف تايراملا اويكرو لاله ىنب رام غيم نسح ريمالا 0 ٠

 ١ ليش رح يف بايدوىائزلاو اذه ضعبلا امضعب لابق رك اسعلا تفطصاو 0

 ! كلفلا ةببق يف سمشلا تراض نا ىلا حابصلا ىرم ديضنلا درزلا مطقي

 5 هالوو ةيلعلا ةيفاكلا ةمهلاو لاجرلا ةو بايد سأر يف تراثف ىلعالا"

 0 درو و 001 ف ايدل بحسف هاداع نم ىلع رفظلا ىلع هالوم ظ

 '  دالوبلا ةماط تخفو هسارضا عيمج ريطف هسأر 3 قانزلا برضو هديب
 ' ىلالا ملظع نم رارفلا ىلع لوعو هداوج سأر ىتانزلا رادف هماه ىلع لزنو
 7 ماق ىتانزلا بره امل ماكحالا ذوفن لجألو هجوتي فيك ىردي داعاش

 | ابره نك ىلانزلا نآل حمرلا هب قلطاو باكر لأ مزع يف بابد ريمألا
 '  ةبرحلا تذفنو هنيع حمرلا باصاف هقحأل ناكنا بايد رظني كل تنتلاف

 1 هينعطا هل ثلاق نيَح هبيجن هتنب لوق اهتقو بايد ريمالا ركذتف هافق نم

 ١) فيسلا بايد بحسف عوقولا ىلع لوعو داوجلا نع ىتائزلا لاف هسنيعب

 3 سأر ىلع سأرلا بايد ريمالا ذخاو همادق هسأر ىمرف هماه ىلع هب رضو

 0 ردكحلاب مهحارفا اودبف ىئانزلا موق لع لاله ينبو وه راغو نانسلا
 7”  بئاصاا ترثك حور الب ةثج وهو حورطم ضرالا ىلع ىتانزلا اوفاش ايلف

 '  ىلاو نيبراه اولوف لامثلا نم نيميلا نوفرعي اوداع امو لاوهالاو مهيلع

  ىلخدو نامالا اوجاص مهن اف مهموقو,يتانزلا بيارق اماو نيبلاط.ةابجنلا

 |0000 لس مهاوزإ ثولا ىلإ اونلتو مهحالاب اومزو تايد لع نيمقاو
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 ىبرتلاب كنفداو كمان نحطاو كسار أ وددلا

 ا تع دق يفيس دح يف برعضورطاو

 ىرض قلي ندع امأنأ يمال هل لاق و بايدافطو واد

 قلاب ى ىنم 00 أم دب . هزابلل م ارضخلا ىلع كتي

 ىمر 0 د 0 مولمش تتشاكءوقيف 0

 ظ لات ءيرانملا رتسا هبال ا ْ

 مهناك نيلطبلا ىقتتلا همالك نم بايد ريمالا غرف ايلف ( ىوارلا لق) 07

 7 نيتعطاق 'نيتبرض مهعيب مقوف نيبلا بارغ مهسوؤر قوف ىنغو ن :

 ارذلا تباصاف اهنع ىلخاف حمرلاب بايد اهم نعطتانّرلا ةبرسضلاب قبأ

 بايد ريسألا بكر اهدسف دايما ليما سم تاو 0و ٠0
 مالطلا تقو ىلا مهب فيسلا لاز امو باهي ال بلقب . ىنانزلا ىلع
 ىلع نزح هناف بايد ريمالا اماو لاتقلاو برخلا نم همالس ىلع اول

 ىنو 00 ربرحلا مشب اهونقكيو اهواسغي نا رماو ًارييك ارضإ
 كر ءارقفلا ىلع اهقرفو ةقان فلا اهربق ىلع حيذو مدل الل ل

 0 هدالج ةدع يف دتعاو بايد ضمن مون ىتاثو اهدالوأو اهليالا
 ٠ هناك ناديملا ىلا رو لا نب ابا لي و ” يانأب 1 اس نو للا



 هزاقت ادا 0 هامل 1 قدنملاا

 ' 0 راس ىع اببعالب ًادتاو ءارو ىلا ابمحراو ارضحلا نبل تعا كلذ دنعف

 ا لإ تلضو ىح قددحلا بوص ايسأر رادو ملا يف طحنت اهتعبرا

 - يقلفبابلا ىلا رراغلظو رخالا بناجلا ىلا تزفنذ باكرلا يف اركسعشحو

 7 هسأر قوف ًاسراف دجوف باوبلا قافف حمرلا بسمك يف هزكلف مبان باوبلا

 ناك ناو ناذيملا ىلا لزديل كديس لسرا حور باوب اي بايدريمالا هل لاقو
 اهزفقي ًادغ قدنكلا قوف ارضحلا رفق مويلا بايد ريمالا نا هل لق لزني ام

 تلززن كاذ لو هموقىلا عجر بايدو هال م 4 باويلا حار روسلا قوف

 . ابعدوي ىكل هتنبا ادعس ارو لسراو هلاح ىلع يكبي .راصو ىنائزاا عومد

 ١ لمرلا تبرض ادعس تناكو لوصو اهيلا هل سيل نكلو اهلتق هدصق ناكو
 1 0 : ١ ١ 0107 111 كاقو هلاق كاشلا ىلا تنأف تبق ذق ابنا ةينم نا تملعف

 ىلاث ينو بايد ىلع روصنم كنا لمرلا يف يدننغ ناب هنال ًانيع رقو
 . لهم راشاف بايد ريمالا هيلا زريف ناديملا ىلا زربو هلبط ىلانزلا قد مايالا

 : لوقيو هيلع

 قرح ةدشو ىلاعبأ ملظع يف ...ثرغلا تح انهما لا

 ىنرش اياملا نم يبقسن تقولا اذ كتينم لج الت يج متاغ نبا
 يغزلا باد ا راك هلل لجاع كم ردو ارضا ذخاو

 00 0 اهورق كموق تراسرو ابتلتق تانو ا نيراف نيعسلا

 0 ىنرغ وقرش نيفوفصمر وسلا لع كيادق مهلك يعارقلا قو
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 7 سدح” هيل هاند نافع ني ار وينك

 هنا دلع #١ دش“

 . نام ىلع وج ناك يحو طع و3

 ريقي فروا ىو 104330 يي ا ا وا يي هي فيلا و هش ننال ا د
 تع يالا ذهل , 2 2
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 ساوسولا مماناجدق مهلاو ةفيلخ يثانزلا ادم 0

 ساجربلاةموح يما ريمااي انقلاسيط ا( نإ 000
 ىاجأ لكو ىمذج لاومأ ديرتامكلذخوىل رح ّنعحفص

 "ساتكملا ردو ساقو سنو“ ساقوناور) 0
 سانلا عيمج يف كمساب ىدانو  اهعيج براغمال لسرا لا

 ساتلاواواك قيالخلا لع ابضراو سد يف تناكح

 سافنالابيط كدولل ركذاو رضحم لكيف تايارلا كايت
 نادل بر شرعلا هلا قحبو 2 قريحن ينر ءاجب كايلغ م

 ”-ساراو اننايغا لع كلضفو . دباللكديعدوا 1.

 سالد انأ ام يلوتب ينيدو ١ ىنموات الو نعي را لطب ْ
 "الا ديدش ا!قفر ناد ةفيلخ تان زلا دعس وبالاق

 ةمتخو باتكلا ىوط همالك_ رم ىتانزلا غرف الف ( يوارلا لاق)

 ةخرص مداخلا يف خرصو هامرو هقزم هأرق الف بايد ريمالل همدقو همت

 . لوتقم بارتلا ىلع كيعدال مارح لوسرلا لتق نوكي ام الول هل لاقو هتبع

 باضرقلا فيسلا الا باوج هدنع كلام هل لقو كالوم ىلا عحرا نكلو

 حابصلاىلاةليللا كلت تاب هناذ بايد اماو كلذب هالوم معا و باحنلا :

 ناسرفلا ةزرابم بلطو ترابو ٍضرعو نادوملا ىلا لزنو هموث نم |

 دوت ةنباوب بوص لا بازدداع كلذ دف با دو لجأ

 سلو ادهللا دع كوج غن الف سك وس ىلع هقيواج - 4
05 1 



 ةفيلخ يتائز اب كدالب انيتا 0
 مدادع يمان تان ريما يسيل 1

 كي سمشلاةملط قيقتلا اذ

 ماف دلو انا دادشلا رتنع انا

 هردق ديزي سأنلا هو>دمي نف

 ةفيلخ ينانزاب كنع دب الو

 كنع دب ال ترغو ترطذاو
 انقلاكبتشاو ليملاتفطصا اذا

 00 نع ناديلا لا

 بوق ةنعط ىيع ظ

 0 دالبلا يف اهربخ رهظيو 0
 اهنودوابلاءبرغلا دالب لحرتو

 نميلاو برغلاو نيقرشلاسرافانا ظ

 ألك كدالب كلما نا دب الف

 ا 5 يب زثا ىتفلالاقام

 الف (ىوارلالاق)

 نم ذخو

 ىن لوبط 0 حابصلا حيبصأ اهلو هساوسو

 " مارا يغب انواكت تحبما
و انولا ديرأ

 ماسح دحن ك
8 

 ا 1 مايالا ف را
 مايل الياسمل وبا ريزلا انا

 ماهفالا مدع هسفأ حدم نمو

 مالغ فلا ةيم كلوحناكولو

 ماخرجرب فلا أوج م ولو

 " ماحزمويب مالسالا ترصنو

 ماهوالا عرش ل كل روأل

 مالك مظن راهشلا م اونغي

 ١ مانغ وأ تانمط اشحلا ا

 ع ماكح م انتراما ىقبتو

 ". ماشلاض راو صمالمي دو

 0 افو نلا ينيقتل اد

 : اا 0 سما لصو املا هفاخ

 : لوقي ا راشاف يتانرلا كلذ رطنف ناديملا ىلا باند ريمالا

 71-0 ا ذآ ا 7 7
 هيغل نجا ع تعا ناوي نها راددبا سو ما 59-3

 ف عن دبا

 5 رربو حافكلاو برحلل لال



 متاغن بايدىغ زاايتفلال ,

 ةمذم لامثلا لعبا 4 ا دج

 مراك اا لمفب ودمت 0

 هتلتق ىنانقب نأ سرق 1

 ابمورق اندبا سن وتىلادجن ن

 70 ما لامفلادسب تقلا دو .

 - ماتغ لكو مهمساكم انذخأو ظ

 ١ .ماظع تاديد روما هذيهمف 1

 اهدنمف اهماظن ن رانا و اهمالك هن رف والذ( ى |اق]

 ابيكا تلاقو شرف مال تكنم هذجاو لكو ليلا ىلا تانبلا ترد

 0 : ترافف هيزاجلا اأو كداوج بكرأ انأو جدوهلا يف يعضوم بكرا 1 0

 070 بضع اهدمف يتانزلا براحأ كيضوم كرا انآ لل بايد ىل

 . نم كدصاخ هرم مكانا ف مالكلاذه لاقي يلخلابا لاقو بايد ريال
 . لاللع ىنب لك اومابض ول داوجالا تنباي ىبكترنت كتيلخسا ل 00

 رولا ىلا ىنحزا يموق يتانزلا تملاص الو مهدال وأو يناوخأ راثت وفأ |

 الولع ناسا لا ربغو لوقي يتاثإلا ىلع دري راشأو تانبلا ءالؤه يدر

 1 . مارح لاعفلا كعب ىذلا مذو

 0 ماني دوحللا هه وج هتيعدأو

 2 مايخ فيضلل اونبا نيطالس

 0 ماجه اهب ليخالو قباوع
 7 ماسحو أنت يف انيف تكف



 ْ 2 ليخلاو 0 نوما / تداب الاحو 0 ضيرعتو ارضا 00

 تتفتلاو هنم أر ا ذخاو ىئانزلا رهقت 1 0 ٠

 دخت ماىلاناظ 0

 ىغ الب ريمالا ناحرس تنبانا 1

 اهديك اويدحوليمادرا ل
 اوك راو املا ودثيراذعاالا ٌْ ٠

 عيليخ ةعو ردلاو مد وخ سا لاو 01

 هموقو ةفيلخلا يبانزلا لتقتو ٍ

 مرو وطغو انعقارب اوذخ. 0

 كلاب ذخأتو علت نحنو
 ىصقحرشاوممسا تانبايالأ ٠
 سنو ريمالا برح ن مميلذ 1 1 ظ

 0 !نيعست دعب ملسنوخلا 0 2 ظ

 هاو !اةاتف تلاقام ا 1

 . هاهج ىنانزلا برح لعيلااو

 ”ديادملا نيعاق مهيلع مهترح

 3 ١ رحل 0 ةوج هلو كلاقو باندا
 0 :لوقت تدراغأب قالا ةيراغلو اقرا نا 7

 ' دياس موقلا لعزاطلمندح ىخا

 7” الا اسالاوانقلا نسب

 0 00 تابسنم كاع

.دمالجلارورلابنواكت نحت 2
 

 ٍ وربالا نيب . راكذتلا ان قبو

 | | دارك يسب الم اوتاهو

هلا تاللب د مكيلع مرح 2
 ديران

 لب رخا لوب 9 3
0 3 

 الآ ةلارأوو اوحار مديواجأ

 هناا داي ل الخا بايد اولاقو



 ماضنم هبلق اذ ىذلا ميراو مناغدلوايناطيشلاىزغاب

 ماتقو قرزلاو قباوسلا ىلخو هلكلاماوتختلاو انكلم ذخو
 كة نس اس : هاا

 ماوعا رمثلاب وهز. نيتاسب ”ابهوركولخنلاو سنوناوساقو

 ما ركل سن نباايعلاص وحماسو منافن بايد اي يلوخد لبقاو

 ماكح الا ديس ىدنعمءاصلا ىرت أو 18| أادعأ ” ىرامأ أير ميلعبجاوف

 مادقالا م دانا لبقا 5 ل 7 3 3

 مالسالا ةلج عم ينلا قحو © ىنم ىلا 0 ىنم ق>و
 مادخ مه نمو مرضزو دكمو افصلاونكرلاو تيبلاومرحلا قحو

 مايالا هفلخت ام ىضم امو ذكاو ريماا. حلصلا عيقو ىلإب

 ىلا هلسرأو .باتكلا ىوط همالك نم يتانرلا غرف املف (يوارلا لاق)

 ةبكار لاله ينب ةرامأ ميمجو ناديملا ىلا زرب دق بايد ناكو بايد رممالا

 ' هأنعمو هزومر فرعو هآرقو هضفف باتكلا 00 بادن 00 ملف هعم

 هليوط هعاس اوتبب مهعيمجو داهشالا سوؤرىلع ديزوب و ندا هر أ

 عيمجلااولاتف نولوقتامجلصلا بلاط تءءاب ىتانزلا هرامأي ديزوب أ ريمآلا لاق

 1 1 هوحلاصت من أتيأر د لاقف مل زوب ريمأاب كدنعوباندو نسج ذنع انيأز

 1 0 لابأ نم مالكلا اذه تعمس ايلف هيزاجلا امأ «بلغيحلصلا نع يأ



 ا

 ةنكا

 ضونف حابصلا تقو ىلا حارتاو مه يف ةليللا كلت تابو هكلمو هلاوخا لع ١

 20 ىامألا ىلا نيكي راشأو ساطرقو ةباود بلطو همون نم قللا)ا

 : لوقي و حلصلاب

 ةفيلخ ىنانزاا ادعس ها لوقي

 اهلك سانلا رهما ليقث لمحو

 أبلكب رغلا يف راط يبكحو تككح

 انثلاوحدملل فيضلات ويب تينل

 اهعيجج لمارألاو ىماتيلايرقأو

 ةصح هلل هيف قزرو يلامو
 هرصنب يرمج] وطهنمتنخالو

 افهخالب ىتانزلا ادعس ان كول انآ

 اهرلا ىف ىراتسلا قا
 مناغ نب بايداي يل عمتساو الا

 عشيو ىنيب حلصلارومأاو رجاو

 ىنريجو بايد اي يلوخد لبقاو

 تاماطب بايداي وخد ل
 بحسنملا بايد اب, يلوخد لبق

 قموان الو ىضم ام يف ىنحاس

 انونغا اذه ناطيعلا عدا

 مارح مانملا ينيع ىلع مارح

 ماكحلا بعرأ قكدو قيس

 ماكحألاو قيفوتلا حلاص ىلع

 ماود جاجحلا هبش انفويضو

 ماتيالا فعساو ايارعلا يسكأو

 ماعو رهد لك يف اهب رفا

 مالسا ريقح وا ةمذ ناكولو

 ماحز مويب اجيملا تراط اذا

 مالغ 137 نسر فييشإ نءطب

 مادوالا كرباو يلوقل يغصا

 مانغ وبا اب حلاصو مماسو

 ماثثالا نم تينذا اع حماس و

 مادقالا ىلع لخاد انا كدبع

 مادخلا مداخ عيبا 1

 مارح كولملا نيب اطخلا نفدو

 .سيححت 0-9 7 9 5

 : 0 2 5 0 , لقي و 00-0

7 : 



 ع وكتال كح و ملسا 0 3:

 ! ا .ىنام | نع يتمدخب شدعلو كنموقو 3 0 يٍظ 1

 0 داني م كلم 1 وا ”كرطعا 4 ضاعت يتسع وَ

 0 0 نايم احفاط ًاساك كيقساو ظ قيس ف كتتا ا ذو

 3 ينافكا دقبايدسأ رلوقاو ظ

 - لهدد وكنال كمالكر صقا

 ٠ ناسرقلا لا عرق نناكذلو ئ

 0 : ناق رغ امدلا ف ينيس و يجر اهدق 2و ردلل قيس دام ْ

 ١> ناك تورم سراستكلا ينتسشو بايو لغد

 برمي

 اة دضيم

 6 نت ر  يع و  و روا راعجج عع

 | لاروع احدلاب اضي نيدتت

 1 نادي ز ىتفلاو يخا ردا عم . صاع لاق و 0 . يلاغ

 7 ناب برص نيدإلا يضام يف مهتش يل[ ١ دالو
 0 00 ا مم .* يف وخ ادعس ماا يي ين

 0 اضقالا ل 7 تقدو راكتعالاب. ليللا لبقا م راهنلا 4 . 0



 هلاربق هشودح عم كلم نم 2

 مثاغنب بأي دا, كمصخ مويلا انا

 انقلا-رمس يف نمطلا ريغداعام 22

 ةفيلخ ينان زلا ادعس وبا 0: ام. 00

 دجألا بايذ يعزلا ىتفل 1 ا

 ىراصب ترهق دق 0 "3

 الدنم فويسلا دح يف 4 ظ

 جرفمو ىنديهلاو دجنم حارو 1 1

 كيم يبلغ ينشاام ناك ناو . 1

 مكاغ َ بايد ىسوم وأ. لاق 0

 عمسإ َن انزلاو همالك نم بايد غرفامف (يوارلالاق)

 نا حور : كلتق نع دب 5

 3 . ىنالطف املا فيسيف برضلاو

 - ىلاذع باباي كقذا دب ال

 ٠ حامرنانسنمىغما مزعيلو

00 0 ْ 

 2 الس يلع مرحب
 00000 الو رات انآ ال

 0 ف 0 هلاقم
 0 زرب مانالا ىناثو لاصفنالا لوبط تقدف مالظلا ىنأ نيك مادصلاو برحلا

 ”  :لوقي راشاوىتانزلا هيلا زربف ناسرفلا ةزرابم بلطو ناديا ىلا باددريمالا 8 ٠

 ناسرفلا سرفا ىنانزلا لوقب

 ةيلب لاله عيف تيب

 ددع مهل ام موق مهنم تلتق

 ملاجر سوّؤرففاص اهلرظنا

 1 ظ نارين ةديياز ينم فاقلا يف

 ! . ينالبا الملا نود مكب ىبر
 7. نايرئلاةشودولا مام اوحار
 : ناويصلا6 ةروشنمروسلا لع

 | نامجش عم لاطب ات رهن آماي



 ازاطا زع ناك كلاخ و ضبا ظ مهلتق 0 0 م ادب.

 ] أرارء ساك يغز اي كيقساو ىدنهع. كذا مزال مويلاو

 اراع نوكتيكل ٍلعلخداو .. ىناكر سوبو لزنا ينتمط نأ
 ارامدق البلاو كتاح رشلاو 2 ةفيلخ بورح يفد

 ارازجو عمق لماع باصق ةفيلخ قتانزلا نارهم نا لاق
 اراثقنوكنال ىتانزا. الا هل لافو بادى

 اراماو الا او اكولامو. ايعوجب_ ىلا ااا

 7 اراثإب اناطبالظ تقرخا ةفيح اواي
 70 اركذي اللاب كروما بالا قاض نسو 0

 اراوجو اهلك كعرحذخأو اهمتسج هاللاو# 0000
 اراثلابيبل برضا ام دب الا ةفع اند يل ايف كنع

 + اش ها ولا“ 7 0 نب ا إ فايارالق 0

 : 1 داؤف نم لوقي 0

 بانلا عبسك اديبلا يفنمزعيىل ةفيلخ ىنانزلاو ىتانزلا لوقي

 باخ هنظو ىناج كلم نم ك 2 ةفيلخ ىنان زلا ىمسملا لطبلا انا
 دا يل ريش قرحلا لكتكرتو مهعيمج كولما لك لع تح 1

 | ناوعالا معا يمكيزوألا  ىيسحه رظنا ليلا ٠١



 2 دقي حلصلاطاسن ىرجأو

 ةفيلخ ينانز آي .كدنع راث يل

 معيب مورقلاو صاع تأتق

 صاعو لاله نم ارينا نيس

 كأاصا ينانز اب ينم بلطتو

 ايهم هرضب: ةيلا قس نأ

 دباف ننا تيرماعلا ردب نبا

 ىجافمل ناطلس نا

 مزعدوعلاعطقي ارضخ يتحنو

 ا ريطلا ىوس |مقحأي نظام

 ةفيلخ ىنانزاب مطانم كا ا'او

 ا حلمملا باطن نمو

 ٠ حبيبق نيملاعلا نيب جربلا ىرت

 مسونناو اب يوقيف تاب دقو

 معيجر مرق ل | ام تلتقو

 حيمس نوكأنأ باطتو أوضق

 مسي رطمومسلاب هداؤف يحض,و ٠

 حيام ردبو ناديز ىنوخا نبا
 حيجر داراعلا موب يف ناك دق

 حيبسوتلا نك اا يف ةلب رستم

 حيطن مورقلا نيب اهبأنا

 حييصأ كيف ارضخ حجج رس ىلع

 هماظن عمسي يتادزااو همالكح نم بايد ىبتنا ايلف ( يوارلا لاق)

 ناديملا ىلا نيلطبلا رب مايالا يناثو لاصفنالا لوبط تقدو مالظلا ىتا

 :لوطي نيعماسلا رم و لوش ىنانزلا دشنأو

 ةزافلا باد ىلا
 صاخض مدا قوف ىبانزلا كاح

 مهئلتق لاله نم اريمأ نيعست

 اا ةلمشب لعم ىانزلا كاح

 اال نيعاج هش ناك ول

 أراوسالاع لكلا سورتيفص

 ل ني 1 سيل ايس 5 ١ ل الا ا نر ن٠“ يفف اوس ويس فش يح كيو نا ا فول جلا ىف عسا ايس ل تسل لى ع ل

 ١ .  0فو < 7 ' 8 5 : 9 8

5201000 52-9 3 , 

7 5 0 



 0 ا ا ا

 ساقو ناو ريق شرا ١

 قلاخو و يعل م ءبملا

 ةفيلخ تا !ثعب دقل 0 1

 اظعلا ويكمل وذخالاب مهل عنه

 انج دالبللو سلوتل .كإ 3 ظ

 :لوطي نيعماسلا رمعو
 ةفيلخ يبان زلا نارهم ن لوقي

 ظ 1 الي ماجا ساك مهيقسأ ١

 8 ملا كسارامطقاس
 ةبنح ئئارو ارضحلا ذخاو

 أسنلا وليل لا ين !

 ظ صاعو لاله نم ل نيعست

 اهلابج ىلعأب الا اولزنت الو
 اهلالح لالحلا وذ ىلاعت هلا ٠

 : اهلامرو ىصحلا اك اوناك ول

 2 الام قاينلا ناودب ناسرف
 اهلا فرتلا لاحرسودن يلعوبا لف نمق يضل يكشتادبالو ْ

 . اهل قترا لع وا يلاءااتوخم
 ادبلاط ةذ اعسلا لك مهريماو

 اهلاصخ مدعت ويب رب ضغاملع ]

 اهل الو اماع ال سنا انه

 .هماظن عمست ادعس هتنباو همالكن م ىتان لا غرف اماف (يوارل "د

 7١ برح لع اهدلاو مجشت تراصو مدنلا اهعقنيال ثيحب تكبو اهنالا 3

 لوقي ينانزلا راشاف باد ريمالاهيلا زربف ناذيملا ىلا زرب مايرالا ىناتو بايد
. 0 

 معيرجنامزلار وج نم سلق يلو

 0 حيجر اغولب ريما لكو

 0 ل م



 ة هيت ىتيقب تنا ل ا

 3 مان نب 0 ةعانسا 0 ٍْ
 ظ ما ن أ بايد ةبرح ادعسايا ٠
 1 ف نإ بايد ةءرح ادعسايا ٠

 ماغ نا بايد هب رح ادهس انا

 مئاف نبا بايد ةبرحادمسايا ٠
 8 اف ناب بايد هب رح ادفساب ابا 0

 يقام لجأت الآ تعتم 3 ٠
 كدلاوو 3 وأ تنل

 ةديعس ير مَ ادعس 00

 اني ايا 3

٠. 

 اعلا نما نم لوقغ لويع 7

 ىلوزعو يلاح رت نخ ا يأ

 ماغ نا تلكو فر ينام
 0 مرق ادعس كوا 5

 ادملانمافوحرالال وج جوبسمو
 |ن 0 رأس ديالا ىذه م 0 8

 م 0 اهلالد يدنم لعل نب انا



 هرئاغ لوملاو لالهضييهجوتا
 يللاقوةعرس برحلا نا

 هموق نيب وهو يديب هن 7

 هناك دق هدعب نادءز هر

 اودغ دق يجافملا و نادنز دزو ردبا

 ملت لاله نم ريما نينامث

5 

00 

 زاجل ا

 ارضخؤ ههنا

 اغولاةموحيفهاباو انا تاواجت

 هركاذو تالا ادمساا

 مناف نب بايد ةبكر ادمسإلا
 مكاغ نبا تا ةرضخ : ادمسألا

 ما بايد ة ةرضخ ادعس

 مغ نب بايد ةرضخ ادمسالا

 ما ن بايد ةرضخ ادمسابا 1

 مناف نب بايد ةرضخ ادعم

 ظ هوا

 ابلايخ ليلا ردب ابل ىقببو
 اهلاله ةراما 7 ىريمج ايا

 ارلامر يفايف يف احن رطىحضأف
 اهلا يف ينحعزا دق ناهز

 ابلاح ًاوسابيضاقلا ىتفلا ارو

 اهلاجر ىتح تايلالهلا انكلم

 اهلاوز انهرك ذم ةريزغ لبابق

 ابلاله ةلجج مث صام ريما

 .اهلاجو ينم لالهمورقلخادو

 اهلاحرلجال راثلا دخان ود. رب

 الامن نم ىصحلا ديمالج ريطن

 اهلا ىنتريح موي نيرشع
 دايو دالوااسلا ء ك5

 اهلاقتل بج رس يف سرفلا ن ل

 انه ارلابخ انا بقشام

 اهااثمدجوبرغلاو قرشلابالف

 اهلاعنل تدهاش ىذاوتنلا عينج

 ,اهاعن اوساق دملا تاب رود لع

 اماخ اونؤو نازيلاب نيلطر



 7س لا ١ "ا)/  ةي
 م

 عار اناس ادمسا تةشالا
 )و

 امدلا نم رحب اقراغيف ٍاتماح 5 ٠

 تربكتفيداتلاوانقرغ دق 0
 ةليحب_ ىنتمر دق يتنب فيحا|ي

 أودرق دق ْ

 اوديشو تايلاع امايخ ونب

 هتوذحأب نا كاملا انمنول تك

1١3213 
  2لد“ توق

 اهنالظ مع ع ساق راد لع

 اه 75 1م ودبلا لاسر لذا

 | 00١ اولا نامظأ حورت . ادملانمطااناو اهلدعا يديو

 اا يف رشتنملا دارج لوقت او:رغوقرشلا نماوؤاج لاله عوج

 اهلاوط عورف نمللءاصا ةرامآ م.منعظب اورصاح سلق راد ىلع

 0 00 نم اهبلع 2حدوهنيفلاضيبلاب اونيز دقو

 أمسح لقعلا بل سي ةيبص مبيفو

 ا نر ا
 اوتيثل نا ادعلا 0 مهل ىلالت

 مهم رجس رأأ 5ليملا لعيف وجي

 ةمالس يلالبلا ديز وأ مهعمو

 معان نيرس نادبملا ىلا ردحماو ٠

 | 08 رصف ارح لع ئبحب
 ايش'انا لاجالا تلقن' اذا

 أقةعيس ١ ةعيس ل ,زواىنلحر

 افقمم انليخ قياوس تلوذ



 اهلاوز بيرق ايندلاو مايالا

 املادناعفرنموقلا 0

لاله ةراماعم يلا فرءبو
 ا

 اهلاح مونلا فلا دق ةقورط5

 2 لق يلقذا رينو
 ارانع قا

 .اهراذعي اح انب 0 انا

 اهلادتعاىديبو ابليما ىديبو
. 

 اهلام ميش اها: اهفعسا ىذدبو

طظا ام ةقرد يلو
 ' اهلان ريما ن

اهلاصو عطق مصلار خس باصاذا
 

لاثم عنص 00 ا
 .اه

ال ةدرز اهم حار ذا
 اع هل

 5 ةيقسم
ي د يععاذألا

 0 ان

....اهلاث برعلاو كرتلاب دحاالو
 



 .٠ بارد الا 0 ناديملا

 آ 0000 يو ارتسلابكرو هسالس لقت هموت نمل ناقد امأو ١
 0 بابسا هيلع تناهولاج زلا ةورم هسار يف تكرحت ىلا هرظن نجف :

 رانزلا ش ١ !نئاغو راطخالا لوزن باهبال رابج ةمدص همدصو بايدل قانزلازربف

 تنابف ا ذت هنا هقا د 3 تملطو ل ا

 د نيا 5 ا يقبو نحر ,الا ىلا داوجلا لذر كد 00

 ْ 01 ريمالا 000 داق ل انلادم داوج ف هنوف 076 5 1



 أه 0 يتانزلا نعطو 00 ةعلط نم تبر

 داع اودغ دقأ ريما نيام سراوف مهتم تادنج مهتلو

 اهراحبيفىصحلا دعب اوناكولو مر هيمج لالهنم فئاخ انا"

 اهرارش يمر ” رانلاك ةب رحل 5 0 اال

 أه 0 عماسملا شخ هنانعطو رضحم لك يف ءارعشلا اهب ىلا

 ررااتساوب ضرما 'اع نب بايد ةب رح ادن 2

 1 ,افق ىف رئاط مسيرأ هبشن ا

 عر رعتما وتوملامعطهقذأل متاغنبا تكسمو نر

 اهراغص منيو اهرباكا لققاو ابعيج دالبلا ىلع ينكح لعج

 راع راف تالا نماتت الف اهب وش عم اهكحاذهنكل

 اهراكم دوز ادعس ىتلتق ةفيلخ يانزل ايعسوبالق

 يبااي هل تلاق هماطن عمست ادعسهتنباو همالك ع نم يتانإلا غرف الف لاق ٠

 كلاب يدبي نا هللا نم بلطاامئاذو كلبخا نم ليللا م 0
 يهو تفرصنا اهناث نواكأ نسما نكلو كوارع كل
 لذ هنالابي ع بلاغ ىوطا ع نكلو هيلع تنزحو | هوب | مالك نم هم

 نم ضوصرموهو ىكتاو هكابش قلغ يتانزلا نا مث ديالا 2 هر



 0غ

 و سا ا ل موني لاطو ماما قابلا مهضمب

 لكأو لاققلا نع نيقي رفلا لصفناو ل ااصفنالا لوبط تفدخ مالظلا تفو

 هلاخفرعو لاح :أوس | يف تاب دقف يبنانزلا اماو لالطالاو هلم ىلا داع مهن

 | وال ا ادعس ةثنب ىلع ما كابش 0

 اهراكأ نحو انتنيدم سوت ةفيلخ ىتانزلاو ىتانزلا لوقي
 اهراوسةلج هللا باتكولتتو يتبسن مبنت لهاو ريح لسن نم
 ”اهرازبرملاديز وبا ءاجناىلا 9 اينلا نم نيملا بس ريخن انكو
 . اهرابخؤطاو هيفخا اناتدصق ةئافر ةلجو دل زا لع تت

 .اهدادحعرا وشيفمهيعىداو مهاي* ذرج دالجلل تيدا
 ' اهرادج مطقي دارا قناشملادنمل مهقاسوباقرلايف مهسرم طبر

 | اهراذع تخرا نيرص ثتارألا ةريم نفث لثم انيسو لا

 .اهرادىداوبل طق ل افلا ىرب- .٠ كتلك قفرت ىنا اب تلاقو

 1 ًاهراكب عبتل تاعلخ ١ بيجحيو 2 مثديءكرتاو موقلادايج كما

 ام رايخ نم وه لايام 92 رببك وهو موقلا دبع تقلط

 1 مرادج اؤلماو سنون ىلا.اواز عردم فلا نيتيم انل باجو



 ناار

 نابجلا ىلوو لاسو مدلا ىرجو ه لاجرأاب لا رلا ثقتلاو ىتانرلا موق :س

 بيش ةمقو نم املايف حافكتلاو برحلا بوصا دالملا بحاص حارو ٠

 نراعجشلاو ناسرفلا نم ريثك ددع نيقيرفلا نم حارو لافطالا سوؤر ١

 بابو هروصنم بابو هراص باب ايضعب يف ةلخاد باوبا ةثالث سن وثل ناكو

 بايد هجو ف موركحسو باوبالا ىنانزلا لحد ىتخ اوحتفف هرطخلا ٠ ظ

 موق ىلع نزلا موق تقبطأف بامك1 ةعبرأ قرغف حمرلاب بابلا برضف

 اومجهفبابشلاو خويشلا مهنم لدنجو باضرقلاهفيسب بايد ماقتلاف بايد ٠

 بايغلل سمشلا تلو نا ىلا لاقلاو ليقلا لطبو لاوهألا تمظعو يعز ىنب 1

 ىلاو نيبراه روسلا جيراخ نم نزلا موق تلوف لاصفنالا لوبط تقدو ٠

 ةمالسااب هونيف لاله ىنب ىلا هموقو بايد يمال عجرو ..نيبلاط ةاجنلا ٠
 بايد ريمألا دما ديز وبا ريمألاو نسحريمالا ضحوا

 يف بايد رماو مالكلاو ةمدانلا يف هعم انايو تما هونهو هوقتاعو

 نم تايدزيمالا مسبتف ىلانْزلا برج نع هولأسف م د الولا لمعو حيابذلا ٠

 ةيييماس مكبولق بعراو ىانزلا -- دي رونا 1 لاقو مسك

 بايد اي هللا كراجأ ةرامالا تلاقف هرمع رصقاو هرش ميلا انأ يرابلا

 دارا نا لاقف قرشلا انكلم اك برغلا كلمنو هلتقاو انزل قلا ًادغو ٠

 برغلا ناطلس نوكي قانزلا لتقي ىذلا ن.دج اي نكسلو ىلاعت يرابلا :١

 ١ قرف دجوي ال .لهالا نيب .اماو مع ذالوا نحت نسح ريمألا لانا

 ٍ مهاح ىلا اًوفرصنا :كلذ دنس . دحاو مكسحلاو دحاو قزرلاو 1



 اا

 .لاطبالاو كاديز عمردبو دياف نبا ريدب يضاقلا .تاتق
 .ناحرس ىتفلاو رصنو لقعو رماع يجافحلا اضيإ تاتقو
 ظ لاسيدا وبلايف ممامدتيعد 10 راصب تاتق دق اريما نيناع

 لالتواطولالعىداوبلالخا 2ابقوس ماق اذا اجيبلا سرافانا

 لاتق مويب اجيهلا سرافانا مناع نا بايد يعزلا ىتفلا انإ

 ظ لابج قوف حوزطم هتيمراو هنلتق 0 كوخأ يناج
 لام هداوج نع هب رح هتنمط حواع ميناج لوحكم هدعب نمو

 .لامالان| تقتشاو افولا لحو ةنلع ىلتزال كمو مويلاو

 | اال جوا قيس نم دب الغ مناغ نب بايد يبغزلا ىتفلا لاق

 ةياظن 0 قالإلاو همالك نم بايد ريمالا غرف الف ( يوارلا لاق )

 ب رحيف تب رضو لاطبالا مادص اومداصتو نيلبج امهناكن يلطبلا ملعتلاف

 را ل١ آما باونأ هنم  ىأرو بايد برح نم قاتلا ىلقو كلؤمالا

 ' ةيغو ب باغو قانزلاراتحاف رايع هل أد .:يرابقو رارق هل ام ارحب هأ رو باسحي

 .لاتقو و قيض دشا يف مثو برضلاو نعطلاو برحلا يف اولاز امو هدشرو

 دعو هبرحت ىلا 000 الا يس ١ لازب بركو
3 

 ا د ا

 0 وهلخدو سنوت با وبا ىلا بلاط ةاحنلا 1 را بلف مانق

 ةركعوبابد مجهف رار كلا دسالا لثم هردال بايدو قيرطلا هل أوحتقو



 ١ه

 ريما تنب ادعسو ةمالك نم بايدريمالا غرف الف ( يوارلا لاق )
 دنع تداعو ىلا كل لسرا ىتح كدنع فق هل تلاق هماظن عمست سنوت ٠١

 : لوقي ىتانزلا راشاف هبرح_لع وتحت اهوبأ

 دقو تادباز ىلف تارينو .. ةفيلخ قانإل ادعس ا ١
 ديد> ديدجلا لب ا. ناصض ىركلا ةذل ةمداع تابت قيعو :

 د دنا قخ تايديدا نع يينم تند دق ةريغصايالا 5

 ديز دارظلاب تانمط امل ٠ مناغن. بايد ةبرحادعسإلا

 . ديعر دالبلا ىصقاب امل تمس مناغنب بايدةبرحادعسابأ ٠
 ديماجلاافصلل قلف نساحل  مناغني بايد ةبرح انعساألا ٠

 ' ديدش لامفلاو عفان مسلا ب مناغ نب بايد ةبرح اذعسايبا

 ديكأ.اقح لاطبالا لتقت اهب مناغ نب بايد ةبرح ادعسايأ 0

 ديسو تسنا اهنمحار< يناغنيبايدةبرح ادمسايا '

 ىلا زربو هداوج بكر همالك نم يتانزلا غرف الف (يوارلا لق)
 ش : لوقيو بايد ريمالا ىلع دهيراشاو ناديملا ١"

 لاقص فيهرنمىوقاسلق يلو ةفيلخ ىنانزلا ناربم نبا لوقي ٠



0 

 ؟رايد بري مويلا 3 بايد
 جمج نمالو 2 ًافئاخ ال

 مرش با ميلا تيا
 كربإ يل صننأ ةريغسا
 اطب الب يب رحل لزني, هل يلوقو

 ِ دارطالا مق 7 ناك دقو

 ”0 1 تام نسيبلا نوسب

 داوس ضايبلا دعب مكسبلاو

 ش دافو اج دق ليلا بايد يلوقو

 دارزو نينا عردلا سلباو

 00 تداع همالكك نم بايد ريمالا غرف الف ( ىوارلا لاق)

 . لوقتو ةبواجن

 سنون ريمأ تنل ادعس لوقت

 تيبان ل كاس
 اهنوكيف لاطبالا كل دهشتو
 ةفيلخ ينانزلا نع يفعاف
 هلك قزرأا 7 اكلم ذخو

 مناغ نا اي نوكحلا انع لطبف
 سوت ربمآاتن تتلألأ

 منافلا بايد يغزلا ىتفلا لاق

 دجام لكى ع واعن ةمه يلو
 بحاو نآلا لبق كمالكن اكو

 انمورق دابا دق ةفيلخ كوبا

 ةفيلخ ىتانزلا برج. نع دب الف

 ' ديدنصاب ليخلا بايداي الا
 ديعي تنبكت ناو كمالع انتج

 ديدنص شراف عديمس كلنأ
 ليرتو يبتشن ام ايه لخو

 ديعبو أمرق سنو نينأس

 دير لك تاريملا نم غلبتف
 - ديزيو ءاشي ام لك لمفي هلا
 ظ دوماجلا افصلل عطق. مزعيلو
 1 ددييصا مورقلل عباقولا موي

 ' ذيعب تنكر بلا بيرغ يفاناو

 0 دارا اما سراب
 ١ ديدح نصح فلا اوج ناكول



 5 ظ

 الو ةركحسم باوبالاو بابشلاو خويشلا لوقع ريح ىتح م

 يف قدو سنوت باوبا ىلا بايد ريمالا مدقتف لخدي دحا الو جرخم دحا

 بايد ريمالا درف لخاد.نم باوبلا لاثف روسلاه نم سلا 030 زاكع
 (منويد سانلل يفوي نا لجال ىبرح ىلا جرخيل ىتانولا كديس رعا حور لاقو ظ

 زر لوحكحدو هبيرخ كتوخا لتاق بايد ريمالا هل لقف ىنع كلأس نآو

 ايندلا هبجو يف تقاضف ىلانزلا هألوم ٍلعاو باوبلا ىض مهراث ذخو هيلا

 ريمالا دي ىلع هقينم ىئانزلاو بابسا امل ةينملا نال هلاح ىلع يعي داع امو
 البلا اذه انل باج دحا ام ةيغاب اي اهل لاقو ادعس هتنبا رضحا ل 0

 س انحترا ايك ديز وباو نيسباحللا لتقا والا 0 رتت ولف كريغ

 ادعس هلتلاقق 1 نئا بايد نم الا فاخا الانا و مانرظن 7 لاله 1

 فيرارسم ىلع تشم تشم اهمامت كنع هدرا اناو هد بايد مث لم ال ىبإ اي

 (هنع هبجو فكو اههلا رظنف ارضحللا بعالي هترظنف بايد قوفل رمدقل

 يتانزلا ةنبا انا ادعس هل تلاق نيديرت امو كمسا ام امل لاقو اهتروص نسم

 : لوقيو اهربخمي بايد راشاف دير' امو نوكت نم تناو ةئيل

 دالوبلا ةضيب هبشي بلق لو  مكاغلا بايد يغزلا ىتفلا لو

 ذاوطالا خماش .نزاوب يسار اغولاةم و> يف باغلا عبسكي زعو

 دارش الفلاب امير هبش ايو. اهلا هجواي ريفا حابصاي

 أم لكدعب يناو> يدرو 0 يعمسأ ةريغص



 ب هاربا

 براغملاو اهقرش يف هلثم الو ةريمأو ريمأ ناو ريما بايد

 بئابلا ىقتلم يف حرف يلقو

 3 4 و ل 0 5
 ناكو هماظن حمشت هتأرماوإه مالك نم نشح غرف الف ( يوارلا لاق )

 نم دسحلا هلخاد هنا نسح ىلع ثقلتشاف بايد ثخا ىهو ةلفان اهمسا

 : لوقت تدغبا كلذ دعاحرا

 امهءاحر تلا يلا تكااقام

 تايد يغز ىنل يف أندغس

 انيلع هليخ تلبقا الف

 برضت' ريما اي هلوح هلوبط
 ارئاع نع ضاالا ال
 ساوت نهال ىانرلا لاقدتو
 اهلاجحر تلا يتلا تاق

 مياجس دودحلا قوف ىنيع عمدو

 مطالب اج هجوم رحبلأ هيبش
 ماشولا نيقاقد ضيبلا أوحرفف

 ما ولا طسو دعرلا هيبش

 مراكالا لسن مو يغز ونب
 ميادخ انتل اهلها اوريصي

 مكاف نا يف نسح اي كدعسو

 |مماظن عمسي نسح ريمألاو اهمالك نم ةلفان تغرف ايلف ( ىوارلالاق )
 صاخنو اهضزاو سنوت كلمتو ىنانزاا لتقي بايد ريمالا ىسع ةلان اي لاق

 بايد ريمالل مالكلا مجريف ةلفانو نسح ريمالا ىلا ىرج ام اذبف اندالوا

 7  اورضحاؤ اوعجرا اركاب ممل لاقو مانملا ىلا مهفرصو هموق ىلا تغتلا هناف

 ١ بلطو باسيدريمالا ضم حابصلا حبصا اأو ةعاطو امس اولاقف ل

 7 لاصو لاجو فتراديملا ناكرا ةعبرا يف ارضحلا بعالو ناسرفلا ةزرابم



 خب ظ

 بارتلا لع:ئراذعلا لكت ءرقت . ىباا, سرق تانك هنأ رال ١

 بلطلل دصاق كاج دق نمل دجنا . ىتفايوباكر اوكسسواواولوو .
 بكسدق يضارالا قوف مهمدو انمورق دابادق ىانإلا كنا ١

 بطعلا اك تاحيان اندعانحنو ىسوم وباي راثلاذخا ديرتو
 مذ دق ىراذع اي كن مهلاو اورشإف ادغ ضيباي مهل لاق

 بزذاو هنع زعلا ثيب لازدق تانب اي ىنانزلا لتق نعدب ال '

 بركلا جارف ليملا ميرمانا ادعلا نامط ليلا بايد ١

 اندارم ناكل اقف اهماظن عمسي نسح اهوباو اهمالك نم ةئتف تغرف ايف

 تماقف ىتانزالهبرح يف لوقي فيكربذلا انل فشكيو بايذ دنعل حور نم 1

 (يفناؤيصلا ىلا تراصو كلذ نع كل فشك اانا تلاقو ميرحلا نم ةياد ٠
3 

 اهل لوقيو اهبعالي وهو ةبيحن اهمسا ةريغص تنب هلو مئان هتدجو هيلا تلصو
 ايلإ 4 ا ف كنايحو كرايم كلوق لاقف هنيعب هل تلامو ىلانزلا نعطا نبا 3

00 

 : 3 بايد نم ثأَب ا_ع هتريخاو نسح ريمالا دنع ةيادلا تءخحرف. هيل

 لايتو قاثو تتابزلا نم ةماس ضوألا ىلا مسار قرطاو ركنا ١

 :.لوقي دشناو
 فئاونلا مويأ يبتخم داوجالا 9 لعوبايلالبلانسح ىتفلالوش

 بئارقلا رابخ نم عديمس هنال 9 متاغ نب بايدالا اندتسامو
 بلاسلامباومتوبرملاتال نع جرفي نحر نموجيتو ٠
 بكاولاعجنيبةفيلخ لتقيو ةياغ اشيجت يغزلا نمىنع ١



 كفا

 ريمالاو نسح ريمالا ناويص ىلعرف تويبلا نيب لخد ىتح بكوملا عم راسو

 سو لوح ناويصلا دنع ىلا بايد ريمالا لصو الف اوجرفتي مماقلف ديز وبا

 ةياغ هومرك او مالسلاب هويحو مادقالا 1 هل اوماقق ديز وباو نسح لع

 تعجرفهلل دحاو لك اوقرفتو هتبب ىلا بكرو بايد ماق اهدعبو ار ١

 : لوقتو هرب تراصو نسح ريمالا تذب

 برملا ريم اي تنا يالكممسا اللا نالهلس تنب ةنتف تلاق
 بأةثلل تخراو تملط ةيزاجلا اسنلاميجولالهتانب تءلط
 فختنم مرق بايدل اورظني عيبا اوفقودقل يداولا سنج

 :ةهسدسم ايي, يحل

 000 ١

1 
1 8 

 . برس هلو نم ليخلابايد لبق ىلمياو رابلا ءوض علط |
 ' بحتنم سراف لكن م اهتوفو كنا ىوب اي ايهش ليخلاو

 برض دق هأارو نم لبط نيفلا ٠ مهماما بايد يغزلا ىتفلا اما

 ا بحسدق هناصح هفلخ نم لكو نبرحلا صاخ مهلويمخل للطاو



 0 | تنباي ربقلااذه 0
 :نسح ريمالا وا ديز وأ لهأ ١
 انلاخ كيسرماعلا ريدب الا. ١
 تانب اي متنا راثلا اورشباف ٠

 تانب اب بايذ لمف اورظناو ١ رساكم عيس لم طاح

 .قوطدية نر ش

 يضاقلا تنب يملا ةاتض تلا ١

 ارسلاو كلضف تانيزلا حدب ٠

 نم بايد ىبتنا اف ) ىوارلا لاق)

 لماذ ليعو ءا تحبصا : ٠

 ركذنتت قئاقحب يبوماعاو
 7 | فاتكلا 3 نك روعشو

 0١ نال ولا ةهلتد
 'رمطنا دق هتحن ىذلاوهنم

 ْ .صدنم حيبصأو ريدم د

 هبحو فيح أي رطفشر روث دعب
 - ركذنا دالو نيدملا يضام يف
 ردحنا قراذع 1! مهلا دع نم

 هي يد روتكل ربو

 ردحنم يذخ قو ينيع عمدو

 رطفنا ةعاج اي ىنم باقلاو
 ركتفاو نيف تاينيع يف هرظنا
 ركس ةفيس ف لاطب الا لتق
 نام ماوملا ىلع كانث ل

 ركذنم اياربلا يف كلضف لضيو .
 اهرطاخم بيط اهمالك نم يضاقلا تنب تغرف ايلف ( يوارلا لاق)



 كو

 مودقب حارفالاب اهوادبو حارتالاو مومهلا مهنع تلازو ةيناطلسلا تابونلاو

 بايد ىلا اوكشإ يكل دادحلا باوثاو داوسلا يف مهو بارتلا ىلع اوعمتجا

 رسرعام دوب و اولظ دقف 5 ا لف اف

 4 تكول 0 لي لو دلجلاو ربصلا ربظاو دككسلا ىفخا اء

 ضرعلاو لوطلاب ضرألا كلت هةهنئم تحرف سنوت باونا لل لصو ىح

 عيمجو ىلانزأا:نم تدعتراو ةنيزلا ىلع ةجرفال راوسألا ىلع مررحلا تعلطو
 مقرف بايد امأو هب رح ىلع اننيعإ هللا لاقو لصافملا تلحناو بولقلا هدنع نم
 نيكوكشم سأر نينا مهو ةرامالا سور دجوف سنوت روس وحن ىلإ هسأر

 ىنب سور ءالؤه سدنرع همع هل لاقق ءالؤه نوكي نم لأسف حامرلا ىلع
 اذه لك بايد لاقف كم دالواو كتوخا ممو ىنانزلا مهأتق نيذلا لاله

 عقاربلا اولاشو تانبلاو لا لعا هوقالفتب زتلا ىلإ رئاسلظو ىايغ يف ىرج
 لوقي دشنا او مهرطاخ بيطف ب بايد ىلا اهوفذحو

 "00| او ءاسبلا سراف .. رختنلا باد سوم وا لأتق
 ش ريدعلا مو ف تايركلا ضم تانصحلا روس تانيزلا يباح

 رشم ياز ناعما مدعم الفلا ندم ف راطخلا ةينم

 رصق هرمعيف لح ىئانزلاو تانبلا اذاب مكمم مكنع لاز

 روبنت هماسح نم هموق عيججو 2 قيقجادعس وبا نمراثلاذخأو



 1 ياو ئ 50

 يحابجلاب قفخا يكاباتع اريطنوكأ يحلب كلا ||
 ىحامرلا كبتشمزيب ىدهاو . اميرش لزلاو يما 00

 يحال تاديز ءوخاو ردبو ندب يلا نع راس ١00
 يجاصو مناف نم لقعلا راطف ةرامألاب فال لهمفامو 1

 ىحابق  يضرع يف لوقي هيعد انتقح يمااي روذغم ىلا

 حارشنالاب جن زح لاف قاتلا لقي فدل ادغ ١

 ىحاورلاىلع مزعأ دحالارامت ماج رصنلا لال يلوق ١

 تحرف هماظن عمست هماو همالك نم بايد غرف الف ( يوارلا لاق ) ٠

 ريسن ىتح اوبهأت لاقف انراظتنا يف لاله ينب نالريسن اندارم مناغاي تلاقو '

 . اولضو ىخاورانسو اوبكرفمعدنمل دحالا موي رضحب بايد نا لاله ىنب عنو ٠

 مناف اورظنف ةيوق ةجض تناكسف مهئاقالم عيجلا اوعاطف لاله ىنب ىلا

 آب ةيينغلاب اورشبا مكاف لاقف بايد ريمالا نبا اولاتف مهدحو هتمرحو |

 7” لار ااوحار امد بايد ريم الآ هاو دنع ىلا لصي_سلا راب لاله .

 عسجلا اوراسون ناكسو بناح لك نم شوبلا لب نايعرلا 00
 ناويصلا اوعلق 3 هعم نيذلا ةناسرفو هلاطباب لاله ىنب بلاط راسو همادق

 فتاديملا فصن يف سنوت باوبا: ىلع هبصنيو هقبسي ماكعلارماو '

 لاله ىنب نيبو ةنيب ىقب ىتح راسو همالعا رئشنو هلوبط قد م ١

 - اوجرخ دسحالا موي ىناثو هراظتنا يف مهعيتج اوناكضو لمت ا |
 20 لاله ىب نم لضف ام هوقالو مهعباوتو فولا تانيعست عبرالا '

 20 لوبطلاب اوحرخو بايد ريمالا ىقتلم ىلا علط ىتح ريغص الو رييكالا

 00 ب
 0 ع 8 3م



[ 0 
 7 اودغي ناديز مي كدلاو دالوأو كنةوخا يلخ ١

 بيخم وللا ين ناتلاامو مهراثل امضحربما ١ كلتلمراو

 بيرقتانبلا اذاياورشباتلقو افخ الب نظ كيف تينظو

 بيتو اكبلا يحلا يف داز دقف ًابئاخ ريما ان دعس اناتا الو

 ٍإ بيصمريمالا ادد ف|قاعو يلعو يلالحللا نح ىتفلا ف اجو

 | بيجو بايد يلا حوراولقو  عضاوخ ر يمأ اي ةرامالا قالا

 يسن ميرحلالبق احولا لوقت ..اهطتبتكب وتكماهلافطوو

 :فايضلاو مئالولا لمعو مانغالا حبذب رماو اهدعب نم روضحلا ىلع مزعو .
 ينبا اي اهدلول تلاقف مايخخا جراخ اهنباو يشمت بايد ما تماقف مايا ةثالث
 "نأ تفلحو يلع ناع امو ينادق كيلع اعد دقو ل اع هل داغام فرخ كوبا

 ا ع هنال سأب هيف ام ىلع اعدو نوز يدلاو هاما اي لاقف كل لوقا 3

 . هللدارا 000 ر انقارف نم اثلاثو ىانزلا نم رويقم ًايناثو هدالرا لك

 نوع راثلا كل ذخاو <-ةلاخا تدع امو كاضر بلطاو مكعم حورا ىلعت
 « لاو دشناو الا رولا

 0 و-ادققلا يفاص يف را انبرش . بايد ىسوم وبا لاقام ىلع
 :-اؤر بلطي ًابراه ؛ىقبب كرامملا تقو ىتا لذن مو



 ١ه

 مياضرالاق وف هامد يمداو يدعاسب ةفيلخلتنا كاجالانا ٠

 مياع دام يرثلاب ةفيلخ يعداو انتلاو ينيسب ناديز راثلذخاو ٠
 مبان اهيف داعام مكيجانا يرشبا مثيحرفا ياا تناو ٠

 مد.|علا ريط لثم ارضخقوف نم عبوات يشاو كرصنا لو الف

 م.ازالا دنع ناسرفلا ديسانا دكّوم قيقح ةفيلخ انأ لتقاو
 مازهاولو ناديملل تيجاذا ىمنرلاةموحيفزاسرفلاينفرعتو ١

 مراكالامورقلاو يلاغتاراثو يتوخا تاراثل ذخا نا دب الف

 باطق هماظن مسا همأو «مالكج نم بايد عرف الو ) ىوارلا لاق)

 هياع مل- هيلا لصو املف هوبا كلذ ذعب يلو مايملا ىلا تهجوتو اهرطاخ

 تنا الو كوبا انا ال ىنملكت ال مئاغ هل لاقف ىبا اي مالسلا لاقو هدي لبقو

 .يدحاو يمالك تعمس تكا نا تك بايد 5 كليم ءىر اناو أ

 ىدابك او ىداوف قرحاو ىدالواو كتوخا لتق ىذلا ىتانزلا نم ىرأت يل

 : لوشي راشاو

 بيكسدودملاقوفىرج عمدب هل ىرجام ىلع 7 اغ ىتفلا] وق 0
 بيحن لكو انسراوذ كلها  ةفيلخ ىتانزلا اذه يدلواي

 ببدلاو مخرلا ممط ماعداو .اوضم انمورق نم ًاريما نيناق ّ ٠
 بيذكتالبىوحن نسح مهتم عراوف ريمااب مان انتجو ٠١

 تسيب تح ريما اي كل وه ديز وبا ةمالس يلالحلا ديز ها ىناجو ٠

 بيسي هدر عوبلاذه تيلخو . ”لحسلاب تيحام نإ



 0000 داادملا ناك افي كماتمظفاح يبا تنكولو -

 اقف ا كنبا ارو حورت كنم اندارم مناغاي ىز> ريمالا ل 00
 حابصلا حبصا الف ديزوباو تنا هلاوبتكحت ام ياشأاب ندع ايات:

 صامل بهذلا نم ةياودو ساطرقو لقب ىعدتساو رفسلا ىلع مغ لوغ 2

 بكحرو هعم مهلعحو بايد ىلا ديز وباو نسخ ناسل نع نيبوتكم ررحو
 هني ع هدبع لسراو نئابغلا يداو يف بايد نيبلاط اوراسو هتمرحو وه
 نع اهلزناو هما ىلا هجوتو مهتأقالمل بايد رضحف هتدلاوو وه هيلا همولق يف

 ربت را انيلا كباح يذلا امال لاقو ةهدي وابشر لبقو جدوملا

0 1 
 1 ءامززا لصاو كم 00 د ابل نيل عول انف لونت ٠

 ١ ااا | 0|[كتماحراازهاش  كدنمل انتج .ريما ام نحو“

 ءاشملا ليلق اي يىلوق تهفسو .كدلاو كابر نم قدن تعض -

 ظ اسد ودخلاقوفيعومدتداعو 2 ينتظغو ريما:ان: مناغتظغا

 امد )00 تللوخا لك ١ .اناحر ني نفدق قارا ىرت"
 ١ 5 0 هك يع ا ضاع يب >افلعا | عم ريد 7 0 :

 ماافنبالضف ريغنم اهب شين 2 انضرا دحب يلا مجرنانب مقف :

 ارضلا تادياز يلق نارينو اهبلق نيبلا عول ةاتف تام 00



 6 علا«

 هاه

 لوسوك رفح نءافطوباتكو . قيقحيفو بل اراسنلا ب3 |
 لوقا عجرا امو كيلا ترام مبعيجج لاله اولتق ولهللاو '
 لوجعلابهمالكل عمسأ تنك دق باتكيف يلم رب يع رمأباذا وأ ا

 لوتق اودغيهعجوةفيلخ كرأو عيررسلابيف ضخ ركراتنكو ١

 لوطهيرج مهتارفلجال يمد ينوخا نزج ينرضدق يبا اي |
 لوطو ًاضرع ادعلا يف ضو بايديغزلاسرافلا كارورشباو

 لوعش اهل ديزي ىلق يفرانلاو دجالابايد يغزلا ىتفلا لوق

 باببتكلا :ىوط همالك نم بايدريمالا غرف الف ( ىوارلا لاق) .

 هالوم دنع لصوف لاله ينب بلاط راسو هذخأف دبعلل هاطعاو همتاح همتخو

 تانبلا ىعدتساف.هانعمو هزومر فرعو.هأرقو هضف باوجلا هاطعاو متاغ

 هل ديز وباو ىرسح لسرب ملام يجيرال ممل لاقو بوتكملا مهيلع أرقو

 تانبلا ينحرف. لاله ىنب اوطقنا فو يجي اله ةوسو اسناد
 لع وابل اواقو هتاضراص احسك نهو نس ريس .١

 ناو راعلا :انع فشكيو رأثلا انل ْذَخَأي يل ةعاسلا هذهم هاروانل لسرا ٠'

 لاقو ديز وبا ريمالا ىعدتسا كلذ دنع ا انلك حورت هاريزتل ثا 0

 مهنم انرتساو اوديزب ام لثم مط بتكاو ممدارم امو تانبلا ءالؤه رظنأ هل

 قيطا الو هبحا ال ينال هارو لسرا الو بتكب ام انا نسحاي ديز وبا لاق

 .هارو حوري هيعدنو مئاغ هوبا ارو لسرت تح كلذكاناو نسح ٍلاقف هركذ

 ماديقالا يلع.هل اوماقف مالسلاب ايحو رضحف متاغ.ارو.اواسرا كلذ دينجف

3 0 

 2 - هال صف ثا وما 1 كاع 100

 17 ذآ 1201 1ة212ذ121 1 1ذ 1 1202 2زةز ز ز ز ز> ز> ز ز ز ز ز ز ز]ز]ز | ]| ز ]| ] 7“

 020 نوع 7
 فاسدا ردو ١ دن يحل ا ا دييو دك 1
 وا مدودنا اكوا ا و ع ا



 ان

 لماع تناام نورد أم كيلا اولسروا لاله نم ارذع نينامث :

 واسر ديز واو نسج م أم

 مهبيجاف نسح لسر ادن نف

 م اغلا باي ديبغزلا ىتفلا لام

 لاقفهماظن عمسإ هدبعو همللك نم بايد غرف املف ( يوارلا لاق )

 ١ حورأ تيبقب ام انأ تانبلا يبواتقي الاح يعم تنأ امو تحر نا انا دبعلا
 : لو دشنأو انه لمقا نكل !

 : النا نيعلاةلّممم ع نهى رج يعمدو. هدجو ضافىنلادعسىتفلا لونا

 لياقصلا تافهرميف ادعلا ونمط مدقفل ان زح ريما ( كلاود

 5 ل'اطكدوجو عم دم تمرأب - .انغلائدا ويف شوبلا ىاح تن و

 .لئابقلا عيج عم كدنمل انبره 2 متاغ نبا بايد اي انيجي 4 ملاذاو

 لياصالا يكذ عرف نم كلال يختنا ملجملاب ضمنا ريمأ اي

 ّ هدد كلذ دنع هما: عمسي بايدو همالك نم غرف اماف

 :لوقي ريمالاراشاف باوجلا ىل بتكا يالوم اي لاقو دبعلا فاخف برضلاب

 ت21 710007"

 ع كوفي 1011101101 1 1 ز كلفع ' ,

 00 دخلا لع ىرعد معمدلاو دجاملا بايذافطو وا لوقي

 7 لوزنلا لبقنمطملا اهدا ىنلاو متاغ يعد ا تيج نا
 0 لومي ادس امو افطو وبا نم عمتملا ما ريما ا, هل لقو

 1 لوضفلاو ناغاي كمالكدي و .. :انتنلل نكي لقع كلام تاو

02553151515 1 1 1 1 1 0101 1 [119 



 ايبابتلا يف 0 و
 اا دك يسد اعكر
 اماصم مياظع اوساق امايا

 ها لل عرار

 |مارطضامو. برأ الا يفادغ

 ا مايشل ةقاش مهيلع الوهو  اودغ دكا رصنو .لقع دال اواو

 امارطناباناودن زحفرض دل داق نا ىرماسلا ريد 1 0

 ابءاوج اوذر ام ىماتر اودغ مدالوا لاح ىلا ِ دست

 اماربوينرفح نكسازيحىلا ميلجال نامزلا 00 قزح 1
 امابلا قاضو هحانج اوصق الفلاب رئاط ناك ريط ل'مأنا

 8 ينتمي الف حانج الب ريط ىلا .نيحانإلا 0 ل
 قاوحا رعلاط الاتم سنار . اسافر همحونلاة ةرثكن كلو

 02 ا 77 ا ا اا هك مام واوكا رو 27 ولا] 7 ي ه لإ 110 ١ م

 امافوا ادملا ب رح يف ناديز

 ] امارش نم انقلابى لان زلايةسال يتثج قوف 0 000 ْ

 . ايالط ىلا زلا نم يح فاخا

 , اهياطخ عم اسنلالوتعمسا اف: مهباكت



 ١ لقعم ريهألا لكك هس 1

 000 و ررل زور ظيفررزرلا# رس

 .اهرابخ اهنم حار يغز ديوابلا مناخ نبا بايد ايانلا انيلا ٠
 ' اهراد باب لع 1 ربق هل ترفح هلاح دف انرص ناديز كوخاو 0

 | اهرلأ و منهج نم يملا كريجي هب ام ضافىنلادعس يعدلالاق

 للا راثا مالكس نم بايدريبالا غرف الف (ىرارلا لف 0
 0 0 : : لوقيو هرب 01

 00 هنالقت 5 "ايف ل ردو راك نا دعس 3 الف ( ئوا الا نق
 م اذبحاو بناكملا ظجادبو لاله يب ىل

 آو اناا بئاكم ىرا ىلا لاقرخالا لا 7 تح 07
 "2 14 فالرما لاق ديزوبا ريمالاو نسح ريمالا بيتاكم نياف ىدلاو ظ

 0000| 1١ لاقق ديز و باو نسح كل لسور ىخ كوبحنيب ام بوتكم نينا

 00 فيكف ت ةتاتبلا دوك تيد امو مار 0 ايلإ داك كا ذه ل !| تح ف

 7 نمو تيج نإ.ىلا دبزوباو نسح لوقي ىتخ تانبلا مالك ىلع حورا
 ٍ 3 يلا لاقق نامز نم هتيحنو هتلرق ديز وباو نسح باسحو كارو لسرا 1

 7  بايدلاتف مروضو ديز وباو نسح ريمالا رماب الا | وبتك ام تاببلا ظ

 70 راو اهايا ىل اودعت ام ىنانزلا تلتقو تانبلا مالك ىلع تحر نا دءساي

 احا دذهو محل يباوج نوكي اذامو كارو ثءب نم ىل لوقي تملكست

 ا 3 كلبا يدارتز ليلق وه انمو قاتولا يبو ىرب تاعقولا
 . دصقم ناك ناف اهسرع يف لبادآ اهدّيس نوك ١ نا دعبو قرشلا مهنكحام



 1ك ا

 عيا اواقدقديسأا. نا

 اللا دوفرعل ل لابج مال

 مبمو.كاذتوخااواوذاكا5

 ] ملا انيك

وحا فيكنادءز يخاوردبو ١
 مبلا

 ىرطاخو يلقب انادصسابا ٠

 أهران عئاقولل اودع دس أ

 امهرازم ايانملا الاو ريخي

 اهرارش مالم انسراوف نأ

 اهراق اهم باغ دق انسراوف

 أهران دنع مثريغ أملطصي ام

 اهرانب هامر هلهج لهاج كو

 أهراشب نهادنماب اناتيععناو

 0 وامربخم ديملا 1 ا 2 رش الف ) ىوأر ١ لاق )

 4ب 0 ضاف ىذادعسىتفلا]وقي 0

 د مم د 00 مهم رص و 2 تشو نادت

 أهرايغ نساحملا كلن نعتحسو مهجو نسح نعمدلا تحسم ىدبب

 انب رح لوا ذاك اثالثلا موبو 1

 ةفيلخ ىلانزلا تأنب اولط دقو

 ا نادز كوخا هل لزنو :

 اري م عوام ةنعط

 ىكب دقزاحرسن 000

 اهلك نم ءانلا تغاز : ناديز هدو

 صاعقوفاويقر ا ءارك نينو |

 فناج لكيم تقاضانلاو جاو ٠

 أمدلا روف

 أاهران تم رضا اهلا مونو

 اهراج تانب .اهعم . اول و

 اهرابغرفاحلاطسويف اوراسو

 أهراكتفا وابلاح فرعي داع الو

 اهراشتن اهدخ قوفهعومدتداعو

 000 اج نم يسارا

 أه رادشت اهسش أمم



 ه؟:

 بيرغ بايد اي. انعتنا الو مناغ نا بايد ا. انيلا انيلا
 فبيشم تقو حالم انتج امو .هبانط نحن وت ييلا دوماعتناف

 بيكس عومدلاو عراوف علاود مهعيبج تانبلاو ماسن ينتجو

 بيترتلابحاصفلاج ديز وباو قت ىلعيشع تيبللنسح ىناجو
 بيجا بايداي.ةرامألا كوءد مهميجبايداي ةرامالا كوعد
 بيرت تانب تاينب مهل تانب .. افخالب تانبل ىاسل تنهر
 بيترتلاو رخفلاو العلا لانت. مهوصولالهدجتيحولال | أب

 سيعم لوقتانيزلاكب لوقت انبرك دعب انمح جرفت ل ذاو

 بيذعتلابليللا لوط بلق يلو هل ىرج ام ىلع مناغ ىنفلا لاق

 هعضووهمئاخم همتخو باتكلا ىوط همالك نم غرف املف ( يوارلا لاق)
 ا ةلالوم ىلأ سيتاكملا هذه ذخ دعس_هدبعل لاقو تانبلا بتاكم ىف

 .٠ روطفلا ىلع بايد هالوم دجوو لصوف نيابغلا يداو بلاط راسو بيتاكما

 ليقوهالوم ىلع لخدفماعطلا اوعفر ىتح ٌربصف بناج لك نم هلوح برعلاو

 ام رفصأ كبجو ىرأ دعس ايهل لاقق هيدي نيب بيتاكملا عضوو هيدايا

 اه رار نبك كنس ايءانملا ناك ريغم :وهددلا 1 ابا كمالع



 اهقاذاو 1 ا ب
 رئاغ ليللا لوأب اي :داعو

 مكارمانباتوصلا لأب حيصي. 0
 ءانلا باد يغزلا تلا ناو 0

 هدحو ىنانزال لقيعم لزو :
 لقيسصبرس مولر
  ةفيلخ ىلانزلا عج لع ردحنا

 مهني نوكلاى رج راهن ثلاث و

 لقيعم سار: طاع ملح

 هيلاغ ناك مدعي نق :رأا هلغ

 ةيرفاع ةيرض لاس ا
 كريما نيا لاطب الا ل

 اب الب كلا ريمأ اب هل لزأ
 هسارلاش هن رض فاننا هبرض

 هناا 0 ادم
 مهلك ن ادم ىزب يح عى

 لعوبا ريمالا ناويصب ؛تلزاو
 ةفيلخ يتانزلا نا ممل تلاقق .

 مناف نا بايد الا هلتقي الو

 خام

 يقر مالظلاب ا|يلع طحو

 ئ ترم دان لف ةنايخ هي

 بيسأ معلو وناح رس نب نسح

 بين بايذاي انيف ذاع امو

 بيضتو أنقلاو هفيس كرو

 بل قارطلاب ايم, انلقو

 ا رانخ ادعس وا اقلت

 ١ : تيغل تييط ال مبصلا نم

 ] نك ضرع حار فور ندو

 بد ىلانزلا او ةحعمن لقيعم

 ا 0005 أطولا ىلع هاقل
 7 بيع لالهاب حيت داعامو
 بيرقو الجاع دباف نا ريدب

 بحب نيببرا تانب اهبمو

 0 جلاملا لوتع ادا

 5 بيع اهاج ديزوبا ىلع تدانو

 ٠ نيطع ريمااب مكعومج ىلع
 0 بيذكت هب هب أم ىمالك اذهو .



 كتوخا نيريمأ نادنزو ردنو

 اواتق كتتخا دالوارصنو لشع

 رايد عييمج ادعس وا انرخاو

 مكاغ دلوأب بودلا ام رياد

 ةعبرأ مث ةثالث هتدراط دقو
 ا سمشلا تءعلطهدا وج كلتق

 مي عسا ليطا بما
 كلَعَو ةفيلخ لتقتام ناك ناو

 ادملا عم امي تايلالهلا ىقبتو
 لماز كمع نا ةفيلخلا لتق

 ققحم لضفمنب لضفمكلاخو
 ةتسو ةسمخ مايأ ةفيلخ نواك

 ميني برطاو موب ركغلالا
 ةفيلخ لسرأ رشع عبارلا مويو
 هدابأ هب ةبرض لضفم ترض

 لضفم ريمالا تنل ىرح أمأي

 رماعو لاله ن

 يتجه ردد لع اللا فس الو

 ةفيلخ ىنانزلا ادمس وبأ مهلتق

 م اربمأ نينا

 اذهب

 ||تقو يس ةفيلخ مولتق
 0 ْ ١ 7

 بيكس اطولا قوف ماعد دقو

 ابيجحنو عمأس انيف داع امو

 . برهااقل نم بايد يداني

 بيج عرس هموق نم هأج دقو

 بيصغ ريما اي  ةفيلخ لقاو

 بيعم مالكي ظفات ضيبلا ىرن

 ' بيعي لدت لك عم انطووبادعب

 بيصن هيف داعام ادغ كوخاو

 برد برملاب لضفم ناكو

 ابا دب ىتححبصلا نم

 بإره هأقل نم ىلانزلا حارو

 بيحب مرق نآك دقل بيطخ

 بيخم بارتلا هجو ىلع حارو
 د مالظلا راع لك ال

 5 0 ديس أ 0

00 0 1101201116 

 سا هيت ينل تعز

 ننهي سلخ ف د سيفا ضني وس سل ا عع نيف

 *>لاط ب تزب

 قيود ينو

 تن م ديلا هنت توما نع ونة عن



 كحل

 بايد ىلا اوبتكي نا نهرمأو تانبلا رضحا ديز وبا لاقف هارث نأ ىنيع 7
 تبتكر ماع يجافلا تنب ةباوذ تمدقت ام لوأف رأثلا ذحأ كادوا ١

 بتكا اولاقو ا مادق هتطحو هيف هتعضوو اهرعش تصقو بوتكم ١

 مناخ دشنأف يبسلا نم انصلخ ام اي هنال انمه جرفي يكل بايد كدلو ىلا '

 ظ :لوشوملاو

 بيكسدودحلا قوفىرج عمدب هلىرجام ىلع زناغ ماغى :ىتفلا لوقت

 + يعواض اوج املا . يقطتت كوقأ ايل 00

 بيجي هارت انيف ىرج رماو  انباصادفامو انف 00 لعمل
 رع د اهتولب ريما .ىكا  يتلاسو بابو

 بيضقو انقلا لقت نم زعابو  اهاكسانلا سراف اي هل لوقو
 بينج فلاو هيدحن نيتيمو اهتءفد افلج ةيم كمأ دقن يفو ا

 عا نوبلاب ةعتك اناو مااغنب اي اهدقت انيلع اولغو 0

 بيطخو ىلضفم تيبأ مهعيشم صاعو لاله نم ًاريمانيفلأو ل 1

 تيسح دحو تودسزم عرف امل أافخالب لذفمتنب هذهكماو

 بيج ام رقتيجورو رسلااناجو ١ _:مه لاز دقو كما كنباج

 تيرحت بزرخمو ادنلا كيف .ادنلاكلاجا ادنلا سا ١

 بيهذ حارو ىنم ادغ ييزعو  ةليح يل ىقب امو تربك اناو

 كتر ل مع هل داع ام هسأر بيشلا مع يم اا 0

 بيسدقدامامو انتا كارد اغيل ليسو
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 هنريخاو داليلا ناطاس ت ماعأ 1

 را ىنا اميرس عاس يف لسراو
 مهم رج وهنع بصغ مف 0

 ةمالس يالها ديز وبا انئاطاو
 قاتممبرحلا ونيماع يل اذه 1

 مسن ظب ساوت ضرا متاصو نيحو
 ةفيلخ كيو متراما *

 بر ينانزلا نا ىلعو أب

 اهرورس يعرمو ىتبع يوضرلا
 لع وبا ريما ميلذ مناو
 مكسوفن صلخيىأر ككل اورد
 اوردقت ام لع وب اي هياع ةفيلخ

 مكعيج لديعا ىبا ك احو
 يلع وبا ريما, ىدنعىأرلا اناو

 ”اهماظن عمسي نسحريمالاو اهمالكن م اد. تعرف املف (يوارلا لاق)
 ١ ادعس هدنعل ترضحو رضح الاح ديز ونأ ىلا لسرأو اهيلع ىنثاو اهركش

 ١ لق ادعس تبهذ امدعب ديز واو نسحمىلا مالكلا تحرشو هيلع تءاسو

 1 ' يب كل نا انا نكلو قدص اهمالكل اق ديز وبا اي يأرلا فيك نس

 ديب را ةكايرو لمرأ مل كلذك اناو ند لاق ب انفو تارا ام لاله

 م 0-0 ليدع يعرمو

 7 داق سلا رادلا بيرغ انانا
 ا اعبر لاو لكلا قشب .رماو
 . ميامنلايفاوكاذيعرمماركال

 ' ميالعلا لكب كربخاو حارو .
 . ماه ابورحيفر وبش ةتسو

 آ . مياهفلا لقملا باتا اب متلرج
 ٍإ 0 ايك نم 0 نيءسل

 3 5 أصتأ مورقنميف داعالو
 1 ٠ ماع مسلاب نم اكىلا: زلايقسيو

 ٍْإ ”  تيسادالالا رازيقاف

 ميازه ودغت ىراربلاب مكتتشي

 ا 0 با أوينح اوثعبا



 ةاه هم

 ادعس ىلع لس نسح اماو بابحالا مالس اهيلع تملشو !هنويع 2-0

 : لوقيو يكبي راصو ٠

 مأرم ضلاديز تنارينثاقلايفو ٠ ىلع وأ يلالبلا نيسح فلا ! لودي 1

 مياظعر وما يف انرص لحما نم اباصأدقافو انف ىرحام
 ماد رخلا ام رن انكر ودب مكدنعلدب ز واو يدال اا رأ 1

 1 كلا ناك بط فنجاو مهناهو ةحيلماي كوبا ميك ١

 مهالظلا حنج ليللاب انا تيدعف مرابخ لياجو ديز وبا يناجو ٠

 م اعجرلاو حورلالي دع ىيعرم م,لاوحا فيك ] هلا ادمساب
 مالعلا و كلامفا نع انربخاو ميلاوحانعيل يكحاديز واو ٠

 ماهولا عيمج نم مهيتصلخو 2 مهاغ ةريغصأي ةقوفش تنآو

 م اجسينيع عمديوعرم دقف ىلع 2 لعوايلالهلانسحىنفلا لاقم .
 تلاقق همالظن عمسل أدعسو همالك نم نس غرف الف ( ىوارلا لاق 1

 ناكم زءايف مهم ال هاتقرو يعرم وحنل راكستفا دنع نوكي ال يلعوب اي ٠

  ىبا رهقي دحا ام نال متاغ نبا بايد اوبيحت اولسرت نا ىدنع ىأرلا امناو

 .: لوقت تدثناو بايد الا

 ملاوعلا لكن يب اقدص يمالك نكتفي ادعسيحلاةاتف ل رث

 مياديفأر وي دتلاوىأرلا ىلإ هلك معلا و مهفلاو اكذلا تبوح

 . ميادقلاه وفلخ_تكريسافت .لصتتنناوب طا را 0

 - ماهديزوا احن دعلادحت نم عتعضي ملحر < ذلاموب تفرع

 3 داعى اع و امد زوباو 2سلوو ىو يعرد ققلاراس



1 

 ظ ' جر نيل نابلا لع دمتي يشاوطلا اهذبع ترماو تانبلاو ىف

 - تانبلاو يه ادعس تراس كلذ دنعف عوجرلا ىلا ممرظنني دعقو 9
 سا هل تلاقق ليالا اذه يف ل العا هذه ام دبلا لاقف سضراخلا دقن اواَسو
 00 دال الوم نا تلاقك قويضلاب احرف اش لاق و

 و كهجاوت دير ىبانزاا ّتنب ادعس هل لقو هيلع لخدا هل تلاقف مف

 7007 ادس] ةيراج دنعل لدو راتسلا ءارو ىرظنتسا اهل لاقق ليللا يف
 ف اندنعل 0 سوت ناطلس تنب نا كالوم يماعا اهل لاو

 أي لاقو جرخ مث ليللا يف مروضح نم نسح ريمالا اهالوم تماعاو
 : لوقي دشناف كلام

 نير طقم كوام رابخا هب رس اناح ريما أي

 ٠ كلم 5 ير اناو ةدمعب دالب نم نوح ريمأ 5

 5 ل أ مهتههش ١ كلما مهرظن نم يلق عاترا

 رابمأع لع وا ا مرلكو مهسبلو لويحلا الا ينعار ام

 رارز رودصلاق وفم هذلا نم 2 داو نولب حاببذ

 5 ١ نسح ريمالاو همالك رم دبعلا غرف ايلف ( ىوارلا لاق )

 - /| حارف مهمزعا ديعلل لاقو ديزم نم هياعام ديدش احرف حرف هماظن

 زاطاسلا ىلع ادعس تمف مهفادق ىثمو اهطبرو مهوب نع مهزنو مهمزع
 رملا نم ابعم نمو ادعس ىلع ذسو هيلع اوملف اهقافربو اهسفنب هترعو
 :يك يعر م ىدلو كلخ دات لاو اهردصولا اهتمضو اهنقال يعرم ا اماو



 ةهأال

 ٠ تانب اسعتاك . تاغللا. ديزت ال . اغا اي حتفا . هراتك هلا |

 ف 1[ فقاو وه ٠ اغا عماس ٠ 1 هاش .ةرك انيف اما

 ْ ةرامألا تانب

 2 0 تامدانملا نم باوبلاو 0 تغرف ايلف يابا 1 ئ

 ىلا علطب ال كوباو لاطملا ع د رافال سا نسال ل
 ا

 1 هه ضفا انا تلاقو ادعس تكححضف بابلا حتفي الب ديزوبا ةبراحما

: 
. 
1 

 هريغ دحأ هلتقب الو ماغ نبا بايد الإ ىبا لتقي أم يعرم ا , نال لكشلا

 ضصظذ01100000ت11 ا ا موا

 هيعداو كوبا دنعل ةليللا هذه حورب انا نكحلو بتكسلا يف يدنع نب هنال

 نم .تنب نيعبرا ىلع ادعس تدعتسا ليلا لخد ايلف بايد ريمألا بيج

 فم نيديرت ام اولاقو اهيدايا اولبق اورضح اللف راقالا لثم ةرامالا تانب

 وبا نسح 0 و لاله تانب ىلع اوجرفتت يعم كذخآ ديرا مهل تاق

 5 ةعاط فلأو ًاعمس امل اولاقف ليللا اذه يف عجرتو اندنع نيذلا نسباحللا

 نيعبراب ترماو نوللا جابيدلاو رب رخلا صاخ نم ةعلخ نيعبراب مه ترما

 لثم مهماما ادعس تبكرو لوقعلا نوذخأي اوراصف دايجلا ليلا نم داوج ْ

 تاسببلا. ترافتو اهْبم لمجا اهرصع يف دجوي لراك ام هنال رينملا ردبلا '
 بابلا جتفا باوبلل تلاقو دلبلا باب ىلا اولصو ىتح اوراسو حالسلا رخفاب ظ

 حنف نم بعت يف ام يتس اي اهل لاقف ةايخلا كمدعاف ذجا مادق ملكستت كابا 1

 ينممهذخا كوبا عم حيتافملا نك و يدعقت وا يحو 0 نا تدرا نا بابلا ١

 تحرخو هتقو يف حتفناف هتبرضو بابلل تمدقتو ميلا حاتحا الانا تلات '



 رافنتو . حبصت تانيزلاب . حفصملا ٌبآبلاه . حتفا باوب اي .ةرايبلا .

 0 هلك

 ' قدملا بايلا 1( يديس 0 ا 0 يذيب 0 وه 1 حاتنملا

 دادس . عيادب ع عياضب كلل انبج . ها

 ! اوحور . يثاطع منكم ناو . يثالب يلع الو . ي الو حتفا ال

 3 8 دعس ماالجتن . . دنه مث اير يدنع اهل لاق 5 ٠

م فياخ . اهالع يف امرق . اهارو يمالس لاق .|
 1 5 اهالي ن

 ظ ا ل رف عر

 277 اناو . ةحيرتسم تناو . ةحيضفلا ىثشخا انا . ةحيلم اي يحور . ارامح

 1 مف اذا .ىدورولا ١ 04 [ هردطلا تانيزأ . يدوماب حتفا . هرانب

 رابعا امزحو . لام كل انيج .يلاجرانعم ام .يلابت ال حتفا

 ظ . يبعص بابلا حتفو . يخي ام كنعو . يبر هللا قحو
 انا ٠ هراكب انتلك . هسيرغلل محرت . يبيغي ال كدوجو . يبيبح اي حتفا

 1 هراكم موق نم . ىلاله موق ىلود . ىل ألو حتفت ال . يلاكح ناطلسلا

 000 كانيج ضيبلا نحنو . كدع جرحا ليخ . كذظ باخ حتفا

 ”حتفا . هراهملا روبظ ىلع . انيرباغ اوجم . انيبلاط الاجر . انيجي حتفا فاخا

 ”ا "0 كاد مق كنب ةلام . ءراجك ربتنت الو . رباب
 هلع ف مقوي نساك كيلط نو . نناغ ريمالاو . باد
 0 ها ٠ يك 1 0 2 يمت لذي 0 2 يم 8-0 ل ع 5 2 .- 1 ب 3 5 3 : 5

 8 لح اس هسا تتوغل



 تفتلاو 2 كلزي دن 0 3 م بوبا 0 هي 0

 31 ا را ادب لت كن لق بلس"

 ديو وبا هل لآق نوكتام ريمالا هل لاَقف ةليبق ىوست ةليخأ لمعأ يد

 ديز وبا ريمالا ابيلا تفتلاف مهيأ نيب ىلا ترضحو اهودانف ةيزاتكاو

 كَ .مرضحاو برعلا تانب نتبحا نم تن”ب ةبام يعمجت يدارم اهل ل

 ديزوبا ماقق ديز وبا ريمالا ىلا تنب ةسيام ترضحا اهتعاس نق ل 0
 وه راسو هفيسا مزدحاو هعرد سلو ناوسنلا لثم ضيب باي ل

 نوت , ةيناوي لا ارلصو نا ىلا ليللا ىدفا راص ناكو جاو تانبلا

 اذه يف ساوت باب ع رقت نم اولا ىدانف بابلا يعرقا ديز بأ 0

 مدن قل مئاضب انعم نيبياج برعلا تانب نم نحن ةيزاجلا تلافق ل

 بابلاحتفا ام اوحور باوبلا ال لاقف انجايتحا ردق ىلع كدنع نم يرتشن

 1 زل دسنع ىلا حار اعاو حتفاف باوبلا لط تاون 0
 تأرق انا مل حتفت نا كايا حور هل لاقف بابلا ىلع راص يذلاب هريخ

 نا مث ٍديزوبا ليح نم ةلبح هذهو دالبلا هذه ىلا اورضح ايبق مب رع

 ةيزاجلا تذخاف ىنانزلا هل لاق امب ممربخاو تانبلا دنع ىلإ عجر با

 : لوقت تراغاو ب 1 يك ٍ

 1 ٠ دراوسلا نا ىلا . ردنسم انا 5 ئدادعال متفأ . هر 5 اص باو ب

 ةرادملا مست .ةفيهر ةبرح هل . ةفيلخ رواش اج ةفيرظ اي يحب

 هرااملا 8 ق و : دو "امه لد لدن اي روسلا باو 01 حتا : 5 رود« باو



 .مياقتنلا لقا لاهاو دالوألا ضم ءاسنلا تعاطو هاقلم ُِق اود رفو ماا ما

 اكان تايك اب روتسلا نيكلاه داوسلا نيسبال رباقملا ىلع اودءتو ىلانؤلا

 مئاسنغلاو تسلكلاو ءادعالا نم لم ولا أهم ىتا ىتا ١ ليخا تاصوو

 ايلف ناسرفلا نم دابا كو ينانزلا ههبذ لعف امن دي زوبا نسح ريمآلا بخار

 ادينخ انزع نزحو مالظلاك هيليق ْق ايضلا راص نسح مالك ديزوبا عمس

 تانبلاو ءاسنلا لهاشو راقملا ىلع رمو ماق اهدنعو ناسرفلا نم لتق نم ىلع

 هيلا نوكحشي اوررصو ءاكبلاب نيماوصا اوعفر ديز وبا ريمالا اوفاش ايل

 كارتاو رأثلاب ل ذخأت هللا دارا نا مهل لاقو مهرطاوخ بيطف مهباصا ام

 ْ 0 7 ىلاث 7 تابو ايلع دنعل 0 كاللذ دنعف بارخ 0 و

 ضاوت رن باربا تحب ضرعتو ناسرفلا 0 باطو ناديملا كادت ا

 نءطلاو برخلا لاجر نباو نامطلاو برا ىلا زرب, ىلانزاا نبا ىدانو

 00 ١ 3. تاويالاو بابلا هلعز تحن ققوف يلع در دحا ا برخلاو

 ١ د لاقف 0 ديرب باببلا ها ل مي

 "٠ له باوبلا لاقق هخور ضبقي ىتح ليئارزع فوشي نا ردقي نم باوب اب

 | حيئانلا تاهرسسلا فوصقم اي ىئاتزلا لاق كهجاؤي يكل بابلا هل حبنا
 1 امان هدنع :ايعضوو سوت اونا حيتافم ذْحا كلذ دنعؤ كمعم ىتلا

 ' كديس نع دحا كلأتس اذاو دحال حتفت الو بابلا فلخ دعقا حور لاقو



 سدن رع ىمسملا ىتفلا لو

 مهعيمج لاجرلا ديواجا اولوو

 دجاملا بايد الاهل داع اف

 هل لاقو كل نسح دولا در 2

 هنا اننيج انك 1١

 قباب دبعلا نءاخ انيلا بايد

 انداك انزل اذه لعوب

 اننيع بايد يغزلل تلق ام 1

 همع نا ىلا راثأف يأرلا نيك هموق ىلا نيح ريضالا لاق 0

 : لوطي نيعماسلا رمحو لوقي سدئرع '

 قيضلا رثكو الج مهلا

 قوطي, هب رح ىلا لزني, داع نم

 قيفد ىطولا ىلع ممامد ىلخو
 قيحع مهحور ريمأ نيعست

 قيثو ديدش مزع هل بايد
 قبردص معن وه موقلا مع هنآل

 ادمن اها قدجوا عنك ام

 ىف دهب ام_كنالك كرت
 نع د تتاعأملا دم اعاو

 قيرطب انل لأي هرظنا الو

 ىردص ا 1 هدصق ولو

 راطو الع دق رابخااب اذاو همالك نم نسح غرف ايلف (ىوارلا لاق )

 اذاو نالزغ لويخ لط ناسرفهتحب نم.نابو راطقالا نفاد 0

 لسو لوحف روقشلا كولم ةوزغ يديزوا عم ناك يذلا جرغم يثايرلا وه

 دق ءارمح قرايبب اذاو مالكلا يف مو ممربخم راصف ىرج انع هولأسف مهيلع
 ّق هونهو لا اله ىو نيسح ريالا هاقالف_لوخلا لوا يف ديز وبأو تيل

 ا



 اوضمنمتاباسح عمل رمجداع

 العب الب ذاوملا اذ نعردخنا

 يراصب حار كلثم سراف

 بايد ىغزلا انا احيا سراف

 نيل اذ لوعكم شلا
 كاك فكلداعام كاجيتان زلاوخا
 قرد نيداكو ارهضخلا سا

 انا منرخ نم ناسرفلا تحاش

 اا :رعلوم
 دا دذلعو انتعرا را تك

 أدعلا داك ىلا لاق

 هاا

 0 ١ ةءازرلا يم كنا
 .ليقثلاع رع

 نكس 0 نم ان رظن 5و

 لير و نم 1 كسار نا

  ليلق سراف ينناب نات اعوا ْ

 - لييسكل داعام رهدلا كامر دق

 . ليخنلا ضراىلا انكم دلل

 ا ادِغ ينم كلم 1

 ل 1 نارا 7

 يف مسلا يف كل ءاق كاج
 1 | ماصخلا يف اومحتلا د ب نسكت عراق ( قوازل لق)

 3 | هجر بايد ماقف حمرلا يف ؟باض وجاد بر مف 2 نساك برش اوعرجتو

 0 لوحتكم نعطو باكرلا رع 2 و ماق 3 قوي نم اهذخاو باكرلا نم

 . عملي علط هردص يف حمرلا ءاجف بايد لثم اهنم يل ترا داراف حم ف
 | ةيموف ىلع راغو هداوجو هعرد ْذخاف ليدج همد يفو لينق عقوف هرهظ نم
 1 6 و راف فلا رثع ةسمخ رادقم مهم لتق ىتح مهيف حبذي ادبو

 يتانزلا دوعل اولصو ىتح نوثابلا
 نارا ال ادرج ايلطو نابو ضرع ناديللا قلانززب' مايآلا آت يف أ

 ٍ 10 لع ع بضيق هيخأ لتفب ةوملعأو



 هلأ ظ 0

 يف بايد ماق اهدن راثلا لثم برش عبنم راصو رامعالا فصش سا

 إء مقوذ همادق هسأر طح هماه ىلع فيسلاب ةبيرخ برضو باكرلا مزع

 نيبراه اواو لتق مهريما هموق رظن انو ضرعو الوط هئامدب طبتخمم ضرالا

 مهومدعاو مهقانعا يف فيسلا اودمو يبغز ونب مهقحلف نيبلاط ةاجالا ىلاو

 رخا لتق نع هوربخاو ىنانزلا دنع ىلا اولصو ىّتح مهءاجصاو مهابحا
 ىلا ضمأو. كبوق ذخ هل لاقو لوحكم هما ناكو قاثلا هانا 0

 ءالوه نم 0 امهمو لاله ىنب و بدحاو هنه كراث ذخ مئاغ نا 3

 ماه فلا نيس رادقم هرك اسع رئاسب بكرف كيلا ىنم ةبهو اونوكح»

 شوبلا عم يب امو ديصلا ينهموقو بايد ناكو يداولا ,ىلا لصو ىتح راسو

 اوقاسو موا يف لوحكححمو ليخلا مهيلع تراغف سراف فلا رادقم آلا

 ىتح راغ اهدنمف ريما يف هوملعاو بايد ينب ىلا توصلا حلرف هعيمج شوبلا

 : لوقيو هيلع دهي راشاو لوحكم ىلا زربو موقلا ىلا لضو 1

 ليتقىدغت واش وبلااذنعل ايه ليه يكن رضح ىلا كان لاف 1

 ليلذ ىدشي هبلاطاب نم لك انقلاب يح شوبلا انه نأ '
 د اي شوبلا داع 00 رفاذاك ة يب رخلوحكماي 1

 ليدجارلا لعايتتيضا ةبرض تيس
 ليس .ىراجم مد ىراولا ف ٠ْ وق , ْ ا

 ليفج يماودغ دة رامالاو  اطولاقوفاودغ قفل ٠000
 ليلع اي. دراش. كلقع ناك 2 انشويذخات مويلاشس



  لالهينب شوب ىلع اوراغو نيابغلا يداو ىلا اولصو ىتح نيرثاس اولازي لو
 بايذ ممس ايلف خارصلاو طايعلاب نايعرلا تماقف مهيف فيسلا برض اوقلعو
 ذهبي ةبيرخ وبا راثا لصو الف هارو هيناسرف تءلطو هداوح بكر

 .: لوقيو هيلع

 لامجا يل يلخو كسفنب زوف لاما يعاراي لاق ةبيرخ وبا
 لاط قملاو ؟ ايت زل يخا أدعلا ديدححا | را ملعت ل

 لامرلل ه.شت لاطبا هلوح يخا يك ترملا |ضراأ ل

 لاثم ٍيلثم ام ناسرفلا سراف ىمحلل ربا ص سراحاناو

 لامشلا عاقىلا برءلإةلبقلا نم انل تيدارلا اذ نا لت تنا

 لالت ىنه تدغدق ةنيدم 5 بسسحتاسراف فلاب ةبيرخانا

 لالح هل ىقب, ىدعس واىلا انقلا يف هقوسا شوبلا اذه
 لاوملا عم تانصمحلا تانبلاو مسوبلو ؟ليخ ذخأت َّ

 لاوهللر ظن: صالات يصعذاو رذح ىلع نوكو يلوق ىلا مهفا
 لالحنا كلاقب ام يدغت نبا لاجرلا لذن اي افطو وبا لاق
 ادد نبارلا تبر نم انقلاب نحت شوبلا اذه دا

 ' لاثم هلثم ام ناسرفلا سراف ..هركذو باد يف مم أما

 أميني برخلا ممحتلا همالك شذ بايد غرف ايف ( ىوارلا لاق )



 مكخحم رب عواطل صن ب بر
 ةبينج عواطمةبهشهعمتخارو :

 انثلاةيساك داوحا هوو ةمادع 1

 ةرسح هيلعانداز عواطم ل 0
 ىول دق انيف رهذلانا لوقا انا ٠
 دياز مود عيلعف لاله موقو 07

 ابغ مهفام نييلالخلا موق

 مهنبي روشلا اون, فاخا انا
 ةريثك نود كددع راص دقو :

 هلاثمىداوبلا يف امضرافوهو 0

 فم تماس نا ةفلساب
 ينم ودبعتلاو قاصاتيل ١
 ةبضغ دلو مالعلا ىتفلا لاقام ٠

 م

 سارع مورق سراف فلا نبرشع

 عم لتق ام بايد ىلانزلا كشادما

 نم رم برو 5 ةعاطوأ جعل لاقف هنم شوبلا بيلو نايغلا .

 وا :

 . مجان ضرالا عوج ر سلا تحنمامر
 مهازعلا يفاو لقع راثل ذخاو
 مراك الا لسن نم مرق وه معل

 . متانغانل داعام عواطم دعبو
 مان مودانشيع عواطم دعبو

 . ماد برألا ةبالط مديواجا
 ماد رشلل نيبارض نيعالم

 0ص أفنبا بايد كل اوبيجي اودوب

 تانغ كل درب ام اهافو اوديرب

 0١ دنع بتكلاب يل ناب دق
 م:اهطاوبااي بعصلا انيلع نابف
 مان تسل ادملا ديكن منار هس

 مكارمذلا تادباز ىلق ران ايو

 وهام بايد مالعلا لاق مهانلتق نيذلا

 اندارم ناك ينانزلا لاق لاله ىنب شوب عم نيابغلا ناردد يف وهو رضاح

 شوبلا بيجب و هلتقي نم »م لسرل
 ىداو ىلا بكرى يان ١ هرماف ليدنص سراف وهو ةينرط عسا

 'ناكو هتوحأ نم دحاو ىلا تفتلاو ع

 هعم ا ةيعاس



 هر

 مهجاحعلاطو هدنع اومطالتو

 الوهنانم انماس ىتان زلا لاق

 هدلاو نب رصن موب ىناث اناجو

 انروصق قوفنمتانبزلاطغلزت

 ىلع وبا يلاللا نسح هل لاق

 أدعلا ربقت ام نسلا ريغص تنا

 هل لاقو الوه نب رصن ىنتفلا در

 مهسود ويداعالال يخف خال

 تطغلزوجدا وهلا نمالوهتلط

 ايلا نمريختوملارصنايتلاقو

 ةلج ميج نينثا كوخاو قا

 مناه دحا الو كوبا الواناال

 مهوجوةجهبنا ريخات فاشآلو

 اهلثم يفام رصن اي مكليخو

 كيلاو ليعترم رمل هل
 نزحت لام يطوق رمت مدس
 يختنب. ىتفلا لقع تاراثا ةرم

 هدصو دارطلاب عواطم ىلا يتا

 مييالظلا ليلل هبشي راهلا داعو
 مصاخب سراف داع ام هدعب انلقو

 ماه لقع ىتفلا تاراثل بلاط

 مطالب ادبو برملا رح ماقو

 5 راك الا نبااي نيليحلا محفت

 ميراعلا احالا باكا كوديصنر

 مي.ازعلا ليلق نم ىنام لاخ .أي

 ماظ رابج لكل انا ربقاو

 محاق ليلا صن تفاش نيح

 مدام ينع تيلجا ام كرمج

 ا د دهادحاو نطب ف

 ؛ اشحلا يفةنسر شءةس+ ةدع

 مياظعمارصو اطال تك روح

 ميازعلا دادش ليخب نم ليرالس

  ميادقلا نمةكحمرب هاطعا

 مناغ نب ايذ ةرضخ نم هوو
 ماحد يصلا يف وجلا ب اقعهب اشي

 مياشولا تالباذ نيعل ةرصو

 ١ ) اتقلاوالبلا ميظع مهملعراصو



 سن وناو اقرز مث أرصب هيطعأ

 اهلك ةنيدملا قاوسا هيلوو

 أوحلا عم وأ, يثاش مادام“ ظ

 هل 0 زازا قاب ٍ

 تيعاو اولقعلتقاامزاكنا ٠

3 رعلاو حرخلا لعمر جم
 آ 

 يقباس ذخايو يىنلتش اما

 اغولابليخلاس ءريوقانزلاتودو ٠
 هل لاقو للقع ناديملا يف يدان .

 اغولاةمو-يفنينثالااومطالتق ٠

 حمار لقعىتقناو قانزلا رانف
 هامرأ هافق نم ةنعطب هزد |

 هنعطو لقع ىلا ىف انزلا در _

 ام تايتانزلا اوفلح ٠

 انقل مقوي انقلاو مانالا ات ىلا

 ىفتخاورفاوملابالو هنا حار
 امدلابل يملا تضاخال و هنبا

 هن وذخ ا

8.9 

اوقلا يضامتنذ ادءسةيطعاو
 مت

 مئانتلا لكان اي. .هياعتاو
 ميزه يداوبلا ناسرف لعجأل
0 2000000 0 

 ماوملا ني 0 9
 . 0 حا 5

 مصاخلا لقع ناصح سيجا |

 20- طالم, ايزانملا سدارك مط 1
 مصاخم هيف ليخلا لامو كلام

 ميزق وبلال ليفلا جاحم داعو

 ميراعنلا جرب ديشم عواطم ىتا

اه لاغ اي .نا هلا 0
 مز

 ميان ضرألاىلع وبكم هاد

 اغيل تالباذ هيلع جرفتت

أسق يضاوم اب ىدغن ناكوأ
 2 

 مداوصلادايجلا ليخ تمازيو

 ماجللا ديدح ف مقرفت ليخو

 مي.العلاءوسرهمسجنمنأب امو

مجامجا لولتلا لثم اهل تراصو ظ
 



 و

 مارحلا لكديز وبا ا نوداني ةمالس نا لاله تانب تلاق

 مالظلا قرب لثم ارمح رهطىلع 2 حوطماناجديقلانمهيدباوكف
 محارب عع لثم انيلع داعو اهريظن ةعبس#“ ةعبس انرسك

 مان ضرألا ىلعىقبيهب رضي ن مو برحم لكب الا ىتس الو

 ماظعلا ىو سي ىرسيي ال عزادنزو أمني عم أاهنجك سام ديز ولا

 مباح تاجردملا ىلعا ىلع دوه. 2ىنثنيدوعيامز ادب رضا, نمو
 مادحلا تاغباس انان اولظ, ١ بناج لكم ضيبلاهيلع حوات

 مياهلا عيمجج فرعي هتحل نم حمروأليخلاحمرب الوهنبلةءو
 58 وألا ةنلط الو انسحأل رهزأل ةنيطتقم

 مزاوألا عينج يفق امدب الو ةعسنباتوعامد رشعناىداني

 مراخلا لكو بابلا قلغنو انروصق شخن ىتح انارولظير
 مالظلا تقومون ىناثل حبصلا نم سنو باو ادنعدن أصح سعليف

 مياشولا تالباذ هلجال تمادو انتانبروصقلاكيب ابشاوكسف
 ملاس ديري, رصنلاب هل اوعديف ايرايخ ملقي ناكر ولوىراذملا ايس

 مماخلا عيجشلا لقع ىلا رظن" سنو ناطاستنب امس ثبلطَو

 مراكالانبااي راصامب كربخااناو كتحصن ىلا لقعاي هل تلاقو

 مالعلا لكو كربخ مهل رهظاو مهلك وكذم دالوا عجة فيلخ
 ْ  ملامحلار ابك اب. هورملا لها اي اغغسلاودوجلاةوزعاب ممللاقو

 1 ماستسدام محلا فصنهيطعا هقباس يب ولقعلتقيعتمنم



 سن و:ضرايف ديز وبامهب لدي ٠ ظ 1

 هدسومملا ها حطني مرق لكم ٠
 اولحربو 0 اناق مهلا رص 3

 فما دارلا ايتاوفحت ٠
 اناالو اعلا

 ًامرص رع ًامويناك را ا ١ ظ

 اهوضنانامشمشلارا_نسماخو
 مدل[ ضرالاتنرا 0

 اهرابغانيلع دقع ام
 أمدلاب ليختاتضاشرا م ١

 ةفيلخ ىتانز اي ةززع تلاقو
 ثيأر دق ىلا اب مانع تنأر

 اندالبل واقر علاروبط تار ظ

 ديشم جرن لثم ري ل ل
 هدومعىراو تيبلارارق لد 1

 أفخالب وعسلا# رس 3

 بكراو دش ,ةفيلخ ان م
 ةراغ يا ُه ةرافأ م 1 0 1

 م خاب تا

 ُْظ ُه

 ميادصلا لابجلاك ةراما مهيفو
 ميارالا تقوب نامجش ديواجا

 ميانغلا نيبلاط انوا دق مثو ئ
 ميامسلاب البلا ران تقحالتو
 مجاج عيطقت يف راهن ىباثو

 مزال. انيلع يقب رام عبارو
 مثالظلا ليل ةمش داوسلا .داغو

 م امججاو ثث +1 |ىلعل خلا سودت
 مثازعلا تداولا ةحانايو

 ميالظلا تقورخلا جي دعو

 110 لحام الس تلحألا
 ملا لابلا يلاخ ىريغو ترهس

 ميازه اواو برغلاروبط اودرط .
 مئازعلا ويوق موق هقوف نمو
 مئالعهنم نابلمرلا تب رضتنف
 مناف ن باد ةرضخ يهريطلاَو
 ملاس بعتلا نمر قشا قباس يلع
 ميامزلل برع 1 أوفوا لقو

 ميرنلا هلل هيشر 5 برضب



 يح رل

 م رمرلا هللا ميح نم أ
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 ايي مر ًح

 ةَتلصْرل اهم اشلا

 ةفياج نيانرلاعممهتو جو يَولا دولنا مهليجَوَو
 لاومتالاو تو ادع نم مهل لكرح امو

 عبارلا لا ىهو

 ىلع يوتحو ةفيلخ ىنانزلا ناود نم

 ةيرخ وباو لو ناويد
 قانزلا ةوخا

222 

 ١ نشل اوعي اريل دخت

 يتاع بسّسم
 ا اس

 ” اتيتعبطت مررنا تلم
 م ابيل -اس جس عن ع تدر



 ا” ةبز هرخآو لتع اناق اوننراوزر مدالواو
 - ناطيملا لعل كلا نم ارتبفصو ىرثلا ضماغب اوحار ممن 1

 : ناوسنلا ىريهدعب نم تلمرَو ىدنعمهسورتراصريمأنيعسأ

 0000 ةلاسماش تناق انتي ريما ثناالا داعام
 نارا ىوس رح ي مالي ام... كلقع لقا ام نيكسم اب حورت

 ا نمجرلا ةروس يف مهل محو > كبر ديغاو يله حور مجراف
  ناردغ مث دض هارت كاذف يتبقرب كاطخ طحوكاتقاام انا

 تلج ماك يللا ل هك ن نإ فاش اا ل
 0 . لوبط تقدف لاحت رآلاب سحشل تلو نأ نى | لادحو لاتق يف اولازي و

 خ رش ةذم كلذ يلع اولازي 0 نع أوه>ر ذ لاصفن الا

 لط مزع هل داع امو مكاغ ريمالا لك كلذ دعب و ماهلاو لاككعلا ىلغ

 'هموقل لاقو ناوبد ىنانزلا برضف ىنانزاا ىلا لزني دخا داعامو برحلا
 : لوقي راشاو مالعلا همع نبا مدفتف يأرلا ن 0 :

 لاله ىنب ةبيرغن نم ردع عباسلا ءزجلا ىهتنا



 أء٠ة

 مهمركيراطخلاىلا لقع مودو
 مهطلاخي بعالو هلثم رصن و

 لاقف روبقلا نع اهمأو ىه سانلا اهوماق اهمالكن مةنتف تغرف الف
 لقا اما هبراحأ و ىتانزال لزن أ ىدارسوةايح ديرأ ال يدالوأدعب نمانأمتاغ

 زربفراوتخا راص ماغ ناكو نازحالا نم حيرتساو ىناتقياماو راثلا هنم ذخآو '

 ددهتب 2 5 همادق ىبانزلا الأ زربف ناسرفلا ةزرابم بلطو ناديملا ىلا

 حابدمودفقومفيضلاو فيسلل
 حافكو برحلا ةادع فيراطغ#

 لوقيو ىتانزلا

 هل ىرحام ىلع تاغ. لوق.

 يتصقح رشث عمتسأ ىنان زأي ال الأ

 ةفيلخ ىناز اب ما كانا

 مهلك ىنانز اب ىدالوا تلتق

 مهنا هيام ريدا نيس

 هرأثب دا مويلا انا تيجو

 اغولاببايدواناسرفلاسرافانا
1 
 ا
3 

 2ك

8 : 
 بيرل

 مهتاذب اوحار كدالوا تلتف

 راصو هردملا قوف ىرج عمدب

 داده- ترافق يف طرمو

 -  ىرا تل لادص
 راقالاك نانثا مهدالواو

 راهن م ليل م ازع انقو

 رامعالا دءاز الا باشي اف

 واستلا كتم ذعا انآ مويلا

 :لوقي يقانزلا راشأ متاغ غرف الف (ىوارلا لاق)
 قداص نا نب قائزلا لاق.

 نادإبلا مب رخو يدالب مترز ميدتعا ريما اي انيلع ملا

 داديز وخا



 ةءراجلا ر وهلاكيعومد تل 0

 ول الا
 يرجي باقلا يف لينلار منناواف
 اهلك طشلاو هلجدو ارفلا رهنو

 امي 1 6 5 لع

 ىوف 2 لب يل ل داق 3

 مهقأرف لبق تمادق قتيل أيا

 ادعلا نمىراذعلان اص دعب نيم '

 كرمعلوط يندنا يوق يتب
 قي
 كدالو دالوا رصل و لقع ن نودانب

 يبكس اويعومدابىدوجويف أهف

 اياب تمد لع

٠+ 

 احل يرجامو الوهىلع اوحونف
 الود تغرف الف(ىوارا ا! لاق)

 : لولي نيمهاببلا

 راقالك اناك نب ا ب
 راحبالا وذوحيح - ود

 00 كو اع

 رارش و ةقرح هيف ديرتو
 راصبالا عم يبق رون ممنأك ة

 رارملا لظنح ربص تعرحج
 .راجحوبارتلا تحنا اهو
 رارضالاو مضلا انع ليزيو
 راذلا ةامح | وناك كنت وحلا لع

 رادلاطسو يملا بايد ءاج نا

 رارضالا ون زملا انيلع اوديز

 ارأصق دايما رامعا ا و

 رانلا 3 لثم ىنويع نراف

 يصاعو

 | وع هام قراثا هنالك نم

 | ىحافط ليسلاهيبشدحلا لعى رجم ٍيأجسا ى رج عمدب ةئتف تلاق

 ارفق تحبصأ أدقان رادلع كب ا
 ماعنت ْنَظ نم اهذبواجا يعنت ْ

 مننقرف لبق زغو ريب انك

 ايحابم 00 2 روع اهي
 يحاون امتاز مدعي نم رادلاو
 معافا م درب نيحرافوأ



 عالق

 عماس ىنم نكو كلها ىلا حر هرأث ا تي ا

 مقاو ياسح نم تيم حور ةبرضب كتيج عجرب أم ناك نأ 1

 درزلا يح قح قس ديدتلا بزل اوقطا هك سل ل

 ليدج همد ينو 1 ضرالا ىلع عقوف 1 نع لب نانسا مبا 1 1

 بئاصللا' تدازو لاله ىنب ناسرف اضيا تلمحو ىتانزلا موق تراغ اهدنعف |
 _.ىصن نولواحت هناسرفو ىتانزلا راصو لاجلا يف نيقيرفلا محتلاو لاوهالاو '

 مادصلاو برحلاب اولاز امو ريافح هل رفحم ساناو هلتاقت سانا يف ىتانزلا رماو
 طح هماه ىلع فيسلاب هرضو ىانزلا هيلع راغف ةرفخلا يف رصن عقو ىتح '

 لاح نار بنح سنوت روس لع هوطخن نا رماو ةرذدخاف همأدق هسار

 مو نيبلا بارغ مهسوؤر قوف قعزو نيقيرفلا محازنو نيموقلا راذف
 نع اوعحرف لادسالاب ليالا لبقاو لازو.رابنلا ىلو ىتح لاتقلا يف اولازي 1

 هيخاو همم قلو هيبا بناجي هونقدي رصن اوذخاو مادصلا او ب را ١
 تيراخاو مهمازحا اوماقاو مهروعش اوصقف هاو هما امان

 : لوقت هما

 ران هودحلا 3 فوق يد 0 ةنيزحلا الوه ىلا 2 لوقت 3

 راط .ىنم لقعلا م - ركفلاو انباضادق اسوان ٠

 راصنا كعب ي ا ل و 6 .رفدسم نم حا ر يلقعلةعلع



 2 |! 0 ذم موي ناكو واعلا نت ودعلا فرمي داع امو بئاتكلا

 ءاو ىتح بافرلا يف لمعي باضرقلا فيسلا يقبو رولظنملا رشنلا موي

 ىلا نوثداحتي نيقيرفلا تابو لاصفنالا لوبط اوقدف بايغلا ىلا سمشلا

 هيلا زربف ناسرفلا ةزرابم بلطو ىراديملا ىلا زربو رصن بكرف حابصلا
 1 5 : لوقي و هيلع دهي رصن دشناف عواطم

 عواطم ريما ايكتيج مويلا قداصال وهنا رضن ىتفلا لاق

 00000 نم كغر تيفدو - ىدراياردغ ليملا لتع ثلتتا

 1 همادملا بكتتو حونت تداع يدري هيلع يبا سلق تقرخا
 يارا واىلاتناتدعام مرام ذخآ كيف كموب مويلا
 عواطم اي كنم لقع راثو يمعو ىلا راث ذا موبلا

 ارم د اهثتك نا مقرقم نوكت ال ىف رح تدنا

 0 ًارءاهيفاسح يعداو ىرتشلب رحيف طابسلا عمسال
 دا لافتا يف نوكت الف .٠ -سرطغتملا سرافلا مو مويلا
 ع خاج بلك نبااي ىنرغم أي يدر اي عمساف يتااقم هذه

 ١ راشا 0 ممتسإ عواطمؤو همد الك نم م رصن غرف الف ( يوارلا لاق )

 00 . ١ لوطي نيسساسلا رمتو لوقيو لعدم

١ 
 00 ا ردقت 8 1-2 علاذال وآلا نم 8 ررصن ا



 07 ة
 غرفدق كرحس نار نا

 هلبق يمعو يلا تلتقتنا

  انمزع متردغدق كلذدعبو
 يتجبمو داّوفلاو ىلإ نإ 1

 ٠ هراث ذخاو لقع ىسنا فيكف -

 ١ | 1لجنلاب عواطميل لسوا
 قداص الوهنبا رصن ىتفلا لاق '

 هل لاقو قائزلا ناربمنادر ا
 ب كوباو كلبق ىتف 5

 هدع كوباو كلبق .ادغ كمع ٠

 ريخ هل نابام رفاولا تحت |
 كلاه هلثم حورت ثنامويلاو ٠

 :م يبصن الا 8 ءاحام

 مظعم داؤف نم تانزلا لق .

 ا يالا ١

 دي ا ل ا نا يكمل اياد د ع ساو

 ياساك اينلا فرص مهيقسأو

 تابثلا سرا اوه نا لَقع

 نأابل مونلا ينيع تمرحو

 تاوم اوحبصت كك مويلا

 كاي نيف ايهلكا كيل

 تايبللا تداز ىلق تارين

 تادالاو تراا كء رص

 تاومالاةلمب يحير سارنم

 يناله نم حار لقع كوخاو
 تارف- الو نقكى طحنا ام
 متنا ولا مشوا ئم قوذَتو

 ىناييا وحن شوبلاو متقازرا
 يا للا

 باهس ال رابج ةمدص رصن ريمالا مدص همالك نم ىانزلا غرفاملف ١

 فلتخاو نيلبج مهناك نيلطوبلا مطتااو ناوصلا نم ىوقا بلقب هاقتلاف '

 ةقردلاب هاقتلاف فيسلاب ىئانزلل رصن قباسلا ناكنيتءطاق أنيتيربط مهني |

 ىلا ١ 0 فلا ب ناكل يربي أك" !ماربف داو ا ةبقر ىلع فيربلا حطشف ظ

 تتابع بكار تاو هوم كرأو ِدأ جب يف هموق هكر ذأ ضرالا ىلع ١

 من



 أنغلا رع ىقفلا نا ىدلواب

 الوه تغرف الف ( يوارلا لاق )
 -: لوك راش اهماظن نوعمسإل

 ةبلق نوما تف دقن ىذلا لرش

 ادملا نم فاخا .ينا يسحالف

 ةموس حار لق يخا 0 ناف

 هسرع لثم هزعب ىتفلا تومو

 نتي  عواطم ص بجأاذ ا

 ىدلاو نبا راثب ذخأ لت تنك ناو

 دج عواطم ةبهشو راتكا ادغ

 أس هضرع لذلاب يضرب الو

 : اهدلوو ةرامالاو اهمالك ترم

 اا د

 يب الو عش لجألا سيلو

 و موب. ضيبلا زع تسلف

 هنالاو لصالا ىدر نوكا

 بارتلا قوف نم هأمدو

 ىمسأ رصن ا ١

 ةفيلخ يبان لا لتق نع دب الو
 أبغ يف ام لصالا يبغزلا -رصن انا

 رخآلا ْنَم اهذحا فرعي ناك 8 لقمع هنأ ْنظ

 : لوقيو هيلع دبم رصن هيف لل داع ةايحال

 ١ ريمالاو عواطم ل تراث مرق رصنو الوه نبا كاج

 ا يف نأ مةلعج دقو جلامف و مردغ نم موو



 نزلا هلا لوو البلاو رباقملا هدوز

 0 هه ردغو أرو نم ندا

 ىتَح لاحرلا هياع تمحاز ف

 : لوقت ت ةيراشأو لقع , ٍي

 ةنيزألا الوه وه يملا ةانف تالا ؛

 بري 0 دا ةفيلخ 2

 + ينانزلاو عراطم 3 1

1 
 و نا 3 وخا رظنا را
١ 

 الدنجم عولط#
0 4 

 هرآثل ذخأ رع
' 1 ّ 

 كدلاو ردب الو لقع كوخا يسب يامل تاس ةيدنج عواطم ةبهش برت اه واش ل ل

 0 عقم

 همامأ مقو سراف لك ينائزلا موق ىلع راغو مكنود انا لاقو قوبلا لعل

 مادق نم نين | ةدجن نب مالعلاو عواطمو
 ىنازلا لاقف هامرأ هافقب ةنعط (

 لفل ل 0 تح لقع 7 حارف لاسو مدلا ىرج ١

 ٠ لاصننالا لوبط تقدو لاله ىنب ترسكناو راثا هل ناب[
 اننا ع لاف رمدنأ يمسإ خا لثع ىلاناكو لالطالا

 ترسو ديدخ ءاك تكل الروه هنآ سس نيرادغلا ءادعالا ءالون

 0 5 وذخ

 نيموقل ا ثعجح رف

 نم يرا نخا نادبلا لال

 باهل ديرب نارين باقلا يفو

 0 0 نيملاعلا عي هن وم ىف ىف

 عبسك اجيملل لعف 2

0-0 0 

 ْ تاريو.لاعدلا تحن أدعلا هوفه

 يقود الخو

 باع انيف سما نم ىدرلا نا

 باسم (زاعلا نع ليتو
 ا اطولا لع هد يعدتو

 باتع مالكك ضرع يف نوكح
 ىمسما كبح .الو

 باضرفشرضيبلاكلحصي.الو

 بايد ريما



 : غ354

 تاما حالملازع نسح يللغ ابخ يفام ليحلا ردب نبا انا

 "تانصحلا زع تانبزلا يتاح دجاملا بايد يغزلا ىتفلا ىمج

 ' تانب ايالوهنبا لقع اورظناو متلاج ١ راق ياسا
 0 ىراذعاي 0 5 0 قداص 0 نا .لاقم اذه
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 فدل يلا 0-00

 يي ودييت

 ْ :لوقت دمخ ما

 0 007 ىلا ىنصاو مهسا لقع اي ةيزاملا تلاق
 000000 ثيطخ كريستال  ةعول تقذام نسلا ريفض تلا

 ريبدت وذو سراف هارت ةفيل> ٠ ممطلاك.رنب الو لبجنال لقعاب

 ريبخ روش سيل 0 هذه - كلبجي قولا قلعت ديرب
 ري 0000 تل كوع - ىدملا كوتأيف - ميلقت فاخا

 'ريمدتلاو راعلا كيلع ىقبيو 2 ةبيصغ كنمودبلا تانبذوبسو
 ريقحو صقاث هلقع كاذه“ بلاغ رهذلا مود هنا لاق نم

 ريدن . لشي بالود رهدلاو 0 موبو رصن هب مد

 ريفغ حار 00 عبارلاو 2 ةئالثلااذ نم لقع ١

 | اك 0 6 قفلت اذه رمل فوغ نضال نضرأ# مهم

 ريما دارطلا هنم لذ 5و سدا وقاررم لق و 5 هنم رذحاو

 ريشم يأر حصن كتحصن يناو الوهنااي كل لكلاتيفصو دق

 ا ا وي ا ني و كاي ع دع دع هني رد هياقعت دوو

 يع 701-0 د ل هر يحي ل دول

8 

 2 مث اهماظن مس لةعو اهمالك ن :رم هز زاخلا تؤغرفا اف( يوار لا لاق )



 ا وي

 قرربلافيسلاو نمطلا ريغ داعام 2افخنود نم اهتيفوتسا امثيح 1

 .ماتقلاورابغلا دقعناو ماسحلا اوبحس همالكن م لقع غرف ايلف ( يوارلا لاق) 2

 عيرجو ماحتلاو قارتفاو مادصو برح يف مهو راطقالا سفانم دس ىتح 0
 نم اهل ايف رارمشلا مهحالس نم راطو ران مهليخ رفاوح تحدق ماؤزلا توما 10

 دسأو رارك ًاسراف همادق ىأرف عواطم اما نيمطالتم نيرحبو نيماغرد نيدسأ ٠
 رارفلاو برملا ىلع لوغف لاب ع طالا لوَمَء ريح برح لقع نم فاشو راوغم ١

 همادق ثلاثلاو عواطم دنغ ىلا حار ىناثلاو لمع ىلع راغف :ىتانزلا هيلع قلتشاف '

 له زاغو هامزا مهنم. ادخاو برشو لقعأ تفتلاف ةطساوم الوه ْنِب لقع اوطحو ٠
 قون لقعو هداوج ن 6 لقع لزتف نيبراخ همادق نم عيجلا لاز الف همادق يذلا

 ديا : لوقي راشاو تايراعلا

 رماسلا اذ-اي ملاج نوقع -  ىنزافلا عيجشلا لقع ل
  تاعلاد 5 يناخ نم مث 3 3 يبامفل اهورظناو اهولقع ٠

 تام كاذ م 5ك ع ىدملا ةمداصم نما وفاخم الو 0

 د تافلاختم مهئانمط تقب اذا اقالا قوس يف موقلا تومرابجا'
 | درا روهس يف ةردلا نا" د اعلاف و زع يف ىتفلا توع ٠

 «"تارتقفلا نسب يواغ 5 فوزم لاحرزلاب وه نم. ماعلا

 تاريعملا ث ردح ىهنالوبربي اهللاوع موي برا يف يزن ام



 ا -

 هبورح قياع نم مران ا

 البلا انوقاذ لاله موق انوؤاج
 ملمع - عرق لك مهم اناتق

 اننوباط, مثدالوا ريغ داع ام
 اتوؤاك ام لاطألا تنال
 قيقح دباك العلل عواطم انا
 ان ايمَط نم لقع يدغب نا

 أغولا تقذ ١ نسلا ريغص تنا

 أفه اوحار 32 ورق تلتقانا
 عطقم حار هنلتق هتلتق بابشلا خيش

 دك او الوهن ا اي كموب مويلا
 عواطم ريمالا تالاقم هذه

 مينلا الوه نبا لقع ىفلا در

 ماغ ةفيلخ لكلا زد نا انا

 ىلع وا ريمالا يلاخ نسح اما

 كيفر دج 57 عواطم انأ

 , انبرحكراع مو ةفيلخ لياس
 هنم ىوقا تنا كنا نظاام

 لجاع كنه سأرلا عطقب رشبا

 ا يف ناسرفلا 0

 قمح ماد مهلجا نم يبلق
 00١ ,انمه اوحار انفويس

 قيقح انم اهوديرب مهارات

 قيرطفرعامب رحاب يذلا فيك
 قيمع رح يمسنا عمامملا مويب

 000 بح اقولاب هنا اولاق

 قيتع كنام ىمست لهاج دلو
 قيطب. ىلرح ىلإ سراف مهنم أم

 23 نوكخ هدعب نم تناو

 ١ قيضم مظع دلواي ينم فوشتو
 ةردعأالو لغ مويلا كمفن ام

 قيضملا تقو يف تادشلا ججرفم

 قيق-> يغزاا
 قيقح ىلع همساو سيق ناطلس

 دلو تباث اقلب نأ ينا

 سرافلا بايد يك

 قيفد هعمدو براه ينم حار

 7 قيفت ام منا تناو .قئاف كاذ



 ٠١ لوطي نيمماسلا رمتو 5
0 

با لقع ىتنفلا لوقي
 الوه ن

 ىلع امساب ىوملا ينحزت ١
 5 ندع ذقو !

 ةبعاك لكىروعالا سا اماناو

 الار برحلاو ليظادا ل ب
 اهديقع ىرأو ليا دا ,انغ ضوخا |

0 

 عواطم هتخا نا مشحو جابت ١

 . عواطم فادي باج ولف ٠

 يلاامف ةحيلم ا , وشن تناو ٠

 عواطم ريمالا مسد اسايو ٠

 يعمسأف ةحيلم ان يالكاذهو 1 ٠

 لدع غرف اهف(يزارلا لاق) 1

 *أو ناديملا ٍِ

 ظ 0

  كمورق ا ىنع

 يشتخاف ىنم مورهم ادغ كوبا 3

0 

 ليحن داؤفلا ىلخ ىوهملا حرج

 ' ليلخ مارغلاب يل يقتل الو

 ليد ريغب افسع ىوملا تيكر

 1 لزتملا ةرامألا تام

 ليش تبورحلا ران

 . ليحكف رطلكي وحنل قمريو
 ليرزه بابشلاب يلام لقعانا

 ظ ليج لاعبا بورح نماناالو

 ليع مورقلاو . ىنع كنوماعب

 . لياكت الب يلرح نم قاذ دقو

 0ع دارطلب يلح ديرو
 لبنت اسولا قوق نم هيعدال
 ليف فاطعلاب ىراذعلا ضييو

 الا ع
 ليقلاو لاقلا يل يركن الو

 تاطصااذأ

 زرب تايرامعلا قون لّدع عواطم فاش املف اهثودر لاقو 3 لل

 :لوطي نيعماسلا رمعو لوقيو لقع ىلع ذهي راش



 ا

 . هيلع كنيعي هللا يتانزلا لاقف مالعأ يمار قرت

 تقدو هدالجو هتدع يف لدتعاو هداوج عواطم كر حابصلا ححبصا امو

 مويلا يداني_ وهو مهلوا لقع بكرو لاصالا لويخلا اوبكرو لاله ىنب لوبط
 عواطم مهلوا يفو نيبلاط ةاجنلا ىلاو نيبراه اولو ةيتانزاا هتراظن الف موي لك الو
 اماف دحا 0 دارت دسرملا 0 نبأ تمزبلا نا را

 ترظنف امس

 ّْ 1 تدشناو اهذاؤف كلمو اهملق يف هاوه مقو لع ىلا

 تككش ىلاايس ىتطاوا

 يتلا ىنضا لقع يبت, كبح
 مباك روكدذم دالوا مل ةفيلخ

 اخسلاو دوجلا ةوزعاي محل لأقو

 اغولا يف لقع ىلا زريب تم نف
 هل انا لاخ اي لاقو عواطم ضهنف

 الوه نبا اي روشلا اذهيىلع اونابو
 كيلع ةقفش لقع اي.كتملعا اناو

 كرمأل .دع ضان ىلا
 مهفاو ىحصأ لقع أي ريخلا اذهو

 ةنيلخ تع لا لش 1

 لقع ريمالا .راشا اهمالك نم امسب تسلا تغرف الف ( ئيوارلا لاق )

 اهبل يريمس عول ىوهملا رابو

 اهليدع تناو 0000
 اه ريغص عم 306 ريمك ر 2 ذم ينب

 اديك دئازب رح ادعلاان ومر

 اهليلغ ايانملا

 ابليدب حفاط توملا ساك هيقساو

 ابليشي مزال كحورا ةفيلخ ناو
 (بليمج عئاقولا. ريغص كال

 [ليلق عم اهريثك ايالبلا ٍلخو

 [يليلغ ينم حورلا داز كبحو
 مليح نوكير لقع تهشا امس

 لتي لع

 نساك نم ةيقسلو



 محتلاو نيموقلا بكر حابصلا ا و

 : لوطي نيمماسلا

 ةفيلخ ىتانزلا ىدعس وبا لوقي

 هلام لع لاط يامألا م

 رس ايلا و يبا ١ ظ

 لقع ىلا لزشي عم ننال 1
 اهذراو سروت / سنو هيطعا

 ةليلح ن 7 نا أدهم هيلعاو

 ةفيلظا قالا 0 اذ ظ

 ه ره

 رف يصوي راصو جوعزرم لق نمو

 -_ لا

 لاصفنألا لويط اوقدف لاوزلل تلام سمشلا نيل لادجو لاتق فاوار ٠

 ىلع حاصو ناديملا ىلا اوزربف نيتي رفلا
 نانع ىولاف لاو هاوق تفعضو لذو لك هناف ىنانزلا اماو نيبلا بارغ 7

 باقو قار رحب نم هل قلطاو لقع هعبتف ىلاط ةاحتلا ىلو براه ىلوو هداوج

 هوصلخو هموق هكرداف ضرالا ىلع يتانزلا تمرف داوجال هتعطلا تقهلو قاتلا
 ىلو ىتح لاتقلاب اولازب مل لاوهالاو برحلا مظعو لاله ىنو لع مهيلع 1

 جوهرم يتانزاا ذاعف لاصفنالا لوبط تقدف لادنالاب ليللا لبقأو لاوزلاب راهنلا

 0 ميو 00 لمع لتق ىلع هموق ناس

 مارض تاداز يلق نارينو

 ماتق هيف لاط راه لكو

 ماهف مارك اي. يلوقل اونوكو

 مان, دوحللا طسو يف هيعدو

 مازلَو ةكيلم ةرصب هيطعاو

 | مانم نعا يف ىدنع نوكيو

 مارك كولم اي ةميشحلل ا

 0 ادملا دك وح

 نبا ماقف هماظن نوعمسي هسموقو همالك نه ىتانزاا غرف الف(يو را لو

 هس ا نيحأو اخولا ة هموح 2 هتاتفام ناك نا هلانأ لاخاب لاقو عراطم هنأ

 يشنأ ىلع مرو انلاو زملاو فلا ىلع موو اص تمدام حمرا لق للا



 سس غرقا, ع

 مهتفاو ىلانز ا يالك عمسأ

 الجاع كنم رآثلا ذخال كلدح

 اغولا لايخ ناك يم ناد ع

 امرلا“ رمخ دنع هلق |

 0 مرق لك انم. تيفهو
 مران لي مويلا تح

 ىغ يف ام طق يمسأ لقع

 هل لاقو ىنانزلا ناربم نا در

 دراش كننم لقملا جار لقُع ؟
 كنم ريك ١٠تراك كع ناد

 اغولاب هقلتق هدعب نم كيباو

 اغولاب هلثم حار يجافحلا اذك

 الخام كلهأل دعو ىروشل مط

 ةنمط كترهد عحرب ام ناك ناو

 برحم بورألاب ىتانزلا انا
 وانيلبج مهناك نينثالا اومطتلاف همالك نم ىلائزلا غرف ايلف ( يوارلا لاق )

 سراف .لقع فنا قانزلا فرعف درزلا مهيلع يمح ىتح نيرثاز ندسا
 ًاوراصو ناولا برضو نانسلا نعطب ريبخ هنس رغص نمو مقلعلا نم رماو ناطي.ال
 نادسيلا يمحو هبرض نم ىنانزلا عبشا و هبر-ح يف داز دق لقعو هوني تانيزلا

 لامر لت تحت انم حورت ظ

 لاوط عورف نم ليما ىلا

 لاوخو يتمومح رآثل ضبا
 لامرلا ىلع هتيعداو

 لامشو ةنميم انيف تلمو

 هنردغ

 لافط لاجرلا دعب نم 10

 لاحم ريغب الوتقم كيعداو

 ٍيلامفَو ىتمس رظنت موبلا
 لازنلا موب يف ليلا ميم انا
 00 كللاف نسلا ريغم كنا

 0000 ول تع مز
 يلام ميلا نساك هتقذأ

 لاوم 0 ١ نكاذ لف

 اثمو اغولاب يهيبش ام
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 فوشت نويعلا تانيزو ينبسو يتمهب ايانلا سدا رك محفا ١

 فوذحم أدغ ينم مير 8و ينثنرو لقع. ليلا درب كانه

 فوقو ديراام مئاقولا موي ةكراعم الا ديراام يلاخاي انا

 فوخ قانإلا برح نع نكو معحراو موق لاخاي لوقت تناو
 .فوسخم عجن رب يردق فاخاانا هددرأ ام يلاخاب يل كروشو

 فورعت نينح اي: .لاخ تاو 0 ليلا ردب نبا نوكأ

 فوسخ ضفخنمىردق ىدغو نم ليلذ كتخا نبا حبصب,
 فوتنفويسلاب ىدغا تك وا ةليزهن نوكأ _ ىضترا الذ

 . فوشتو اذملا .برح ىلا يناو مهم راثلا ذا نا دي ١ دغو

 لاقو صالخ هل ام نا نسح ملع همالك م لقع غرفايل 7
 د هر ا

 . تايزاعلا تضكرو حافكحلاو برحلا ةلآ الوه نن ىلقع سبل حابصلا حبصا انف

 نابو ضرغو . ناديملا يف لفع راصو تابثلاو برها ىلع هوشنني تاعراف تالا

 هّللاب ذوعا ىتانزلا لاقف تن أ نم هل لاقو ةفيلخ ىلانزلل زربف ناسرفلا ةزرابم ب بالطو

 اذهب ينازل لع د لت راق ميرس نر ميجرلا ناطيشلا نم

 1 :لون تا

 ظ .لابح نيتم نم ىوقا مزع يل قداص الوه نب لقع ىتفلا لاق

 لاله موقو يغز نم بوسنم برجي بورحلاب انا يف
 .. يلاخ ىديردلا نسح ىتفلا اما ماف تتيح مسا ىنا ردا

 لاله نمظل ياح الفلا عبس س.رطفتملا سرافلا بايد يمت



 نحل

 ملاود فاطملاب ..ايابصلا يقيثو

 ادعلا ىلع لقع جاه دق اوطغلزو

 هديرا ام -يتاأ لا كيودل

 ةفيلخ ىتانزلا لتق نع دب الف

 ص "روربلاك نئلاوج غراوف

 .هد تايناغلا توصب لقعو

 6 لاجرلل ةلذملا روش

 قبب او قيتحخ لوق

 وخادنعا تحار ديف ال هعم اهعالك ناب هما ثار همالك نم لمع غرف ايلف

 ىناو نسَح كا اة ملا تمعقوو

 : لوقيو ىلانزلا

 لع وبا يلذليلا نسحب ىتقلا لا
 ىدنماو ىتخا ناااي كمالكك رباو

 صاعو ىديردلا لاطبا نم لتق

 لتاقم انيف لقءاي هل داع الو

 انلحم يف انلافطا انل م

 هلباقت تأ هيداواب تكف

 اهطسوب عقوت نارينلا برت:ال
 كيلع يخسن. ال نسلا ريغص تناف

 ءرح نع هيهني راشاو لقع ذنعل

 ا

 556 2ظ”ظ001100

 )تدع

 0 افلا

 ةودر عومللاب مييلع اوكبو
 قواتم انلاحو انزحع نرخحنو
 1 0 راع ىقلد

 9 - 59 كجأل كما

 وشت امادغ يلاخايدب ال



 ا أ
0 
 0 5 ا كا

 برح نع الوه تأدتباف هلزان نم لتق يف ةليح ربدي“ بلغنا ىتم ًايناثو را

 : لوقت يبا

 ةني لا .الوه ّى آ| ةأتف ل

 اينلاو نيبلا ةءول نه ىلا ا

 يدتهأَو كلاقم نع عجرا لقت

 : أدعلا نم ينبااي كيلع ةفث ةئاخ

 ةعوأ كتقذام نسلا ريغص 2

 ابلثم تفشان برحلا يف ةولعأ

 كلب كارا ا م

 + اس جم يتلا لطول
 . ةفيلخ يتانزلا لعءف نم

 نيزح نامزلا روج نم يلقو

 نيطفنوكو يل وق ىلا ىفصاو

 نيناو اكبلا نم ينويع ىمعت

 نيتم بورألايف ين :انزلا اماو

 نيعط هنم حار دق سرا 7

 نيبم بورألا موي هلدحا امو

 لنيدخ فا هيو كتب

 نحب نينثا دقفا ةفئاخانا

 نزح مالكلا اذنم ىقب يبلقو

 نينعو ةلبع ن + عطقت | يبق

 نبعط نامزلا دقق نم بلق يب

 نيفد يم ناد. زو ىدلاو لتق

 نيع. يل دحا ام ايانملا قوسأ

 نيتم نصح هاماأي, ىتفلا رمعو

 نيغ تانفاسلل ىف ام اذأ
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 وبغ مومه نم يساقت اماي .-ةقيلخ يتانزلا ادمس وبا لاقام

 ف هماظن عمست ادعس هتنبو همالك نم يتانزلا عرف الف(يورلا لاق)
 3 هموق ىلا لاقف ىنانزلا اماو ابلغا دنعل اهتاصاو اهسمع نا ىلا ايض لسا

 ب تخا نبا ىتانزال“ ناكو ناءايز دارط ىتلي مكنم نم ناسرفاي ميأر فيك

 ل الو هلاجر ني لام ىنانزلا لاَمف هيف ىلعانا لاخاي لاقف عواطم

 7 سانا عواطم ذخاف يل ادب ام لمعأ ينعد نكلو لاخ اي تقدص لاقق هلام
 يمل لأ زربو هلبط ىلانزإلا قذ دغلا نمو فرعنت ال ىت> اهاطغو رئافح ثالث

 | نيطلا .مهيلع ناحو نب رسساك نيدسإ مهن ءاكنينثالا ماتا ناديز هيلا جر

 اا ىلوق .حمرلاب يتانزاا برضي نا ناديز داراف نيبلا بارغ مهسوؤر قوف
 حلاو وه ريفحلا يف مقوف ناديز هارو راغف رئافحلا وحن ىلا برهو همادق ن

 0 همادق هسأر امرا هماه ىلع هبرضف ةريفملا يف وهو عواطم هل عجرف

 *: ىلع اوقبطاو نيموقلا كبتشاف سنوت روس ىلع ةرامالا سور عم هفص
 1 جابصلا ىلا اوتابو نيقي رفلا مجرف لاصفنالا لوبط تقدو راهنلا ىلو تح

 | ماع نب ردب هيلا زريف  ناسرفلا ةزرابم بلطو ف”راديملا ىلإا ى جان زلا زرب موب

 كلا درزلا مطقي ديدش برض مهنبب راصو ماحتلا يابرملا يف اومحتلاف ناديز

 ا ةبرضلا يف قباسلا ناكو نيتعظاق نيتبرض مهسب اهف عقوف راهملا فصن ىلا

 ميلا ةقردب اهذخاف فيسلاب هيلع ىنثو هنم الخف حمرلاب يلانزاا برض ردب
 ص ىلع ينانزرا لدتعاف ةتراطش ةرثكحو هتءاربب هنم الخف سوبدلاب هيلغ ثلثو

 8 | ةوعضو# شوت ىلا هلسراو هْلَأَ عطقف فيتلابزدب تارقو 2
 ذأ | وناكو و رصن ىناثلاو لقع همسا دحاو نبدأو ردبل ناكو نادبز هوخا س .

 ا ادب الط لاتف ميناواو مرصع لها لجاو ىلا ل
 ' 1 لع تقمسف الوهاومساو.نيح ريثالا تخا دالوالا ما-تناكو



 كك“

 اولفقف ةيدملا باب ىلا بلاط هارو ناديزو براه ىتانزلا ىلوف دارطلاب نادي
 ايض اهم“او همع تنب يهو هعم ناديز ةبيطخ تناكو ناديز هجو يف باوبا

 برحلا نماوعجر الو ىئانزلا موق اهذخاف اهامرو اهجدوه لفج نيموقلا محازت | ظ
 راشاو يك اهدنع ايض يهقبت نا ادعس رماو هدنع ىلا ايذ سضحت نا ىتانزلا ر

 : : لوطي نيعماسلا رمو 1
 روسو .افخ الب ىتانزلا نابت تار

 امونج يف اواتاق ول امناسرف 2 رماع لهأ نيبو ىنيب يرجام ل
 امنوصي مهنم دحأ داعام لوقاو هديك أو ريِمأ لثأ .. ْ

 اهنونف يف أور هكا وانيلعاودازو' < نا و ريم ىنلواكي حم

 اهنونس تورأ عردلاب هتبرض ركاب ع نم ناديز ينفلا يل

 اهموفرمت يتلا كلن هتانعطو اغولاب ديز وا ىلا هبشي نادي

 اهنوبش دنع زابلا خرفل هباشي ٠2 صاعو لاله يف هلثم ترظن ا
 اهب اوبسحب يذلل هباشي قب,  اطولا ىلع ىلق, جيرسلا رحب هات
 اهنويعاهبنم ناب امةمقريم ةماحج هناك جرسلا رحبل مج
 أمتوأرفصي سمثلاىتححبصلانم 2 هبرح يسافا م ثالث :

 اهونس نعطب يعرد درز عطق عديم ني نم ةبرض يب 1

 امنوفجدوس عمدلاشرب ادعسو  ادرلا ةلاح ىلع يرصق يف تحرط
 انوع واهدق حلصي اع 1 3 نال اص ىذر ادعس

 اينوعد وس ريغابنم تنشكألاو بج و تفشام: قس تنخش ١



ْ 

 مثاغ نبا نادبز ثا لرش

 كك مهيدتعا انيلع :كحلو

 انمورقو اذا دواجا تلتق
 يضاقلا ريدب يلاخ يل تلتق
 ايعز نوكي الآ ةيقاا
 ةراغلا موي ةليخلاب هناذخا

 ءراث ذخا»نالا تينحاثاو
 ىلا تينا

 كعيرغ بابشلاخيشىوسكلام

 هل لاقو ىلانزلا ناربم نا در

 ام

 تالا هذهو

 ا نمو

 كم

 اذاهن ادغ دق لضفم ا
 انا ” قانزاب انعم هلعفو

 ناوخ اي اهقوب

 نامموألا ترص صاع د.ةف ىلع

 ناهنم حرطنم ىقبت تقولا يف
 .ناديز يف فورعملا انا معنا

 ناذيز ىتف اي يلوقل عمسأ

 نادل الو دصاق يصرا الو
 . نايدولاو لبسلا اهالف متيم

 /ناديزاب عبسلاك اهنوذأنا
 ْ . ىلاع فيس دح يف مهمزه

 . زاديلا : ةفسملا بيرضع الا

 ا ندا 00 انا

 هنردغ

١ 
 ع

4 

ّ 
0 

3 

1 
 د دمجلا اوقاد جد كيلا ثلا برك مهني مقو هنالك نم ينانزلا غرف الف
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 لاس هقارف ىلع اهنم عمدلا» ةبينج ىنم فلخ هسرف تبجوأ
 لاخلايف ةتام فلا نيتيم اوبكراو اوموق اوم حرا
 لاب لاله ىلع اوقيضي نا لبق مديبن روقشلا كوام دصقت '
 لاوماو مهلاج 2 منو مكحوام ميج ريقآاه لإ 1
 لاوهالا يف راج ينانزلا اذه ىلع وبا يللالملا نسحاي تناو '

 لال لاعتلا نم ارلوت الو. هبرح تساورلا "0
 لال ىلتقلل يعداو ىجأ اطب الب يل اولسرا يجز ناو |
 لابجو اهرخص هبشي بلق يلا ةمالس يلالحلا ديز وبا لاقام '

 رمعلا لوطب لاله ونب هلاعد همالك نم ديز وبا غرفالف (يوارلالاق)

 هعم ذخاو نرابيشو .رييخت هعم هذالوا ذخاو نالحز ىنب هموق ينبكرو ءاقبلاو '
 ١ ىتح لايلا ثالثو .مايا ةثالث كولملا ىقتلم ىلا اوزاسو نانع.نيفلا يشر ىلب ني ٠
 . ميياع تلبقا حانبصلا حبصا انو ليللا يف موقللاونكو رومتلا يداو ىلا اراصو >

 ْ نيموقلا ىقتلاو مهوا يف ديز وبا بكرو ناسرفلا تقتلا اهدنعف ماهتلا لثم شوج. 1

 00 موقلا يقابو نابيشو ةنميملا ىلع مجيف لامو لاع توصب' ديزوبا حاص اهذنمف ٠

 ْ اوبنكاو مهشويجو كولم عيدلا اولتقو روب مدلاو ,لؤلت ىلتقلا اولخ تت ةرعشفملا
 . اوطبرو اولزنو هركسع ديزوبا ملا اهدنمف مهءاسن مهيف اوعجفاو مهبالساو موي "

 1 عجريف مه ىرج امو هاقفرو ديز وبا نم ناك ام اذبف مريغ نم اقوخ يداولا يف ١

 . متاغنباناديز هيلا زربف ناديملا ىلا زربو هلبط قد ريخلا هغلب الف ىتانزلا ىلا مالكلا '
 . ريمالا انا لاقف ناسرفلا نم بدت نمو تنا نم ينانزلا هل لاقف بابشلا خيش

 ْ :لوقب راشاو متاع ني ناذيز ٠

١ 



 ا م 2-0-7

 د

 بار نكت ال عواطم ايا ةمالس لاله ديز با 0

 ش ديز وبا ماقف نيتعاس رادقم نبدا بارغ مهسوؤر ىلع قعزو نيحلا مهيلع ناحو :

 ِ نيبلاط ةأاحنلا ىفاو نيراه اولوو ليدح 4/هذ فو ليتق عواطم نا ىلا! موق

 - تداعو هددعو مهليخ أو ,اجو لولت ىلتفلا مب :م اوعدو لاله ىنبو ديز وبا مهةحلف

 "يليق ف ءلذلا مييلع مقوف برغلا لها اماو لابقالاو زءااب مهميرح دنعل لاله ونب
 ' لك و نيطالس ةعبس اوناكو روقشلا نيطالس ىلا مالعالا ينتانزاا لسرا كلذ

 ةنابرعو ركاعناتا دق هنا مهل لوقي لسراو نانع فلا ةيم ىلع كلي ناطلس

 نيلادع يف مذخأتل تالا اوردابف ناسل ايفصي نا نكي ال بساكم مهعمو

 ”تراوتق مومو: نم اوشنو لاخاب رك ادع اودرج مهيلا ريما لكان لنا
 لنوع يدعو مويف يلغ ديو وأ لاك لاله ينب ىلا مهرابخا

 : 'لوقي ديصقلا اذهم

 :ةمالس يلالحلا- دز ل

 اودتعاو اءرج ادغالا انب اوكمط

 صاعو -ىديردلا ديواجا..اولتق

 رصاق برا نعاع وساد انا

 اهسبلا عفار نم ءاجادق جب معرفلا ال

 انذانمم يانزولا نادي ترلو

 عواطم تيظحلا ىتززاتو عرمسا

 الو ةراهقلا دحاولا ن

 ف جيمفإ 1007 77

 قوم عينج ب وقل اوغضا

 00 انقر 3 مف امدهاحو

 لان ؛دحب ٠ اوحار. ..انناسرف
 لونالاوأ رضلا يف عجو يسلق

 لاوهالاو عاجوالا ةقحر كيناهذ

 لأ لل قون حوطم ادن



 ْ : لوقي راشاو د

 عواطم بيطخ ىمسملا ىتفلا

 أنناسب انقل نمط اقبلا تقر

 - نيكس: ا ما

 زرب, داع مرفق مل الو

 0 ريمآلا ريغ امدراما

 ٠ بيلا كل 3

 ةدددش دارطلاب 0

 هتقوب لضفم يلا . ل

 اهعيبج مورقلا داك يذلا ل

 اه دقنل بلع ضل

 ىلا

 دالوألا لمت بطتيسسرلا
0 ْ 0 3 : 

 الش

 ايف كاع عوق تيمرا
 بايد هيبش ةفك اع سوشلاو

 باوج در ”كانفشام سمأ نم ٠

 ْ باحس يلاعا نم ردح دعر

 .باقت ديربام ايانملا قوف

 - بابشو مخويش لك فاخ دقو
 باقع حرف لثم انيلا ءاج دق

 تاهشدق 3 عمال اي

 . باي“ هيلع تقش هعرحولا"

 / بارو الفلا ةجو لع ىرص

 باوص سيطخ اي هيفام كلوق

 بانطالاو .كارشالاب
 بالطلا رهاق .
 اكلم املاا

 تالق ادغ ص ظ

 بابسا .ابلك

 بارخ ريصنت مهلرانم ىعداو
 . باتحكلاب

 | تمعقو
 .ةمالس انا

 كولملا لك

 اياتلا هذه



 يوحد

 00 010 0 ظ

 عراصم مرق ىلبلا ديدش وهو نرسم رخال ناكا

 ” مجار كنا نظاام هتضخ نا مفاط رحبلا برحلا بيطخاي
00 

 ايليل

 | ملاط كمي رح نم يقد يلا اضقلا رحب يف قيرغحوربال
 0 نامزلا لوط انل اوقبت عدالببيطخاي كلع دب ال

 2001007 ةيالولدبو ص 0 7 تمن ا يياخافاو 7 0 535 ١ كو

 او برخلا ايمنيب عقوو حفلا وه محتلا همالك ن م لضم غ غرف يلو

 3 2 17 ارت ريم فاتخاو ع /| مهيد ها يف تلا لوقو بيرل ْ

 0 اماونيبلا 0 مهسار رفوف قعزو نيشيحلا ار ايدج همد يو و ليغق نا .

1 

0 
 يف داعف يقانزلا امأو ريثك موق مهمنم حارام دعب. نم ل ارتق لضفم اوذخاف لاله ونب .

 35 لق :اهلع ناهام ادعس هتنب نكل حاراالاو مومملا مهنع تلازو حارفالا ةياغ

 كنم يدب هل تلاقو اهدنعل هتءذتساف حوتف هممأ ميكح اهيبأ دنع ناكو لضفم

 ١ ا اهلا باخ تصرقنا ةيزاج ىدنع نال نادك كلا :.م مقسلا ءيربي ءاود

 ١ روجنحلا اذه ذخ هل تلاقو اهديبع نما ًادبع تءنتساف سلا راغأ مطقي

 ١ ديعلا هذخاف دير ' الك ىتم كلو هيف يردي لحا لس 0 !اياو ديز زو ىلا هيطعا

 عجرو دي وبا ىلا هاطعأو
فو هتوول ءىربف لياق ءيش ديز وبا هنم بار مل مف

 ' ةعاس 

 رودكلاو مومملا لاله ىنب نع تبهذو رومزلا تقءزو لوبطلا تقد لاخلا

 فوخلا هبلق يف عفوف نابعثلا عسل ا باط لق ديز وبا نا فرعو يتانزلا عمسق

 .كاو هل انآ بيطخيلا لاف مكنم زريي نم اذرلا ديز وبا لزني رك اب لاقو باعترالاو

 رب ف نارفا كا نابو يضرعو ناديملا ل بيطخلا زر دمدو هلاثما نمافلا



 د

 اهنارح حدا اندلاتضمااؤكا ةقلا ينا'لاو يناثلا
 ي

 ا نبل ماسلا 0 الو تم 3 1 امو هللا 0 نئا انا لاق هبالظن |

 . .انا لاقف ينأنزلا نيا هل لاقو لضفم هيلا لزنف ناديملا ىلا زربو لاتقلاو برحلا لآ 1
 : لوطي نيعماسلا رعو لوقي بيطخلا راشأو هلحم نوك أ تيج ٠

 عئادل برحم هدا تيجدق ٠ عواطم بيطخ ىمسملا ىتفلالاق
 ا عساط يتانزلا برح ىدأعو. ابنموقل ةدين يضاقلاب تيبس

 ْ عجار عير كفوق ىلا دوعو . تحبار كحير حور لففماي ٠

 عئاقبلا و الفلا عسأ واودصق.و  انضرا نماولح رب ل يعداو 1

 ٠ عقاو 07 س15 ب راتواحملا تماقنا '

 ' لكيف تعاش ىرابخاو 2 فلاوس لاجرلا ةبراحم يفيل || 0 ]

 | عنام مرق ىتفاب يبرأ نكو 2 برهتال ىفاي يرطتيلا
 عاطم يل نكو غمس مس ابيطخاالا  هتولضفم ل لاقم .

 عزاف يأ ام .راثلا كتم ذخآل 2 لجاع نتانالابالساا

 .عقاو اليتق ادعس وا هآعدأ هدصاق ”ينانزلا ىلأ ينخا انا

 ظ عقا ىلا هلع تقش ءاسنلا أ ميمح أنجح يف رافض مو هدالو م

 ٠ عراس عواطمأي هلاثاثيحو , هبادمس با لمق ألا تبضغف

 ٠ عضاوملا عيفر هرصق يف راحو هقو لوا برملاب هتحفاك
 عزاف يلاتق نم .لدفانج حارو . هبرخحم ثمق امهر .



 دع كاف

  ناديملا ةموح يف نيسرافلا مطتلا همالكن م ىتانزلا غرف املف ( ىوارلا لاق )
  لسو رابغلا مهيلع راط ىتح رفو رك يف اولاز امو ناعطلاو برحلا مهني اهف اوأدبو
 00 مادصلاو برحلا يف اوماد دقو ران ليخلا رفاوح تحدقو .راسطقالا سفانم

 . هموقللاقو ناويد برضق لضفم برح نم يتانزلا لهذنا ىتح ًاموي رشع ةسخ

 : لوقي راشاو لضفم ريمالا لتقي كنم نم

 ةفيلخ يبانزلا ناربم وبا لوقي
 انخاور تحارو ىلَو دق دعسلاو

 ةمعنو ري اهانمطق يلايل

 ُ رص يأرلاب روشلا در نكلو ٠

 درع 5 شيحجي ديزوا اناجو '
 رح ناد 5 يب

 ا مورق .ت 9 1 ةسبو

 ءدصص| مآ قالاخ

 هلادب ريما ينلتاقإ حبصي

 هب رحب لضفم ين زجعا موقاي
 مهنيب ديز وبالثم ام لوقا تنك

 هبراحن ن موق أ 34 نا

 لضفم رهق ناديملا ىلا لزني

 يبتشيو دير ام ىنم هيطعا

 'اهدارم لانيو ينم اطملا لاني

 . اهداكن نم اننويع ترظن امايو

 ْ اهداقر يلايللا بيط نم حار دقو
 .اهدالب عم ب اللا نك

 1 . اهدار يداعالا الب وأ نمزأ

 . اهداصفب راغملل ان وجاقرشلانم

 1 . اهدانس هيداوبلا لكل ع هتيقل

 ا ”امهدالوا عم امل ناوسن تذخاو

 | ايهداور اميف داع ام 0
9 

 1 و

 ' اهداجا ولا لحتلا هيبش ةرام

 ' امحلاتم يفام .برلاب ةتانمط
 | اهدابشا رحب ةطنت وه ام ىرات
 ' اهدارش سراوفلاو ىداعالا قيذب

م ليعبر 3
س دها

أ ُ وق ن
ف هدايس

 



 2 ا و

 يجعمو يسار ناب امان

 انه الب تلف ثلا ديرا تين

 هرابن كيف لاط مو 0 ْ

 كير كيزاحن يضاقلا انل تلتق
 انثلاو دولا ىساك لضفم انا ْ

 مهتاو قانزاب يالك اذهو
 هل لاقو اذعس ا هيلع درف

 امسلا عفارنم بوتكم ىتفلا رمجو .
 ب , ودم 0 ناسا لضفم ا مايالا 1

 ا هلق ف ىف رئدب ُك وخأ

 2 وق نبب أم لاقملا 1 وقول 1

 ' يدلاو نا يخا اوكما مدكأ

 2 اس الو ع

 بعال: ريمطلا اوج امل ايل

 ١ باسل تايظعم انيف تدازو

 1 برا لاا امم داق
 وللا كللا يفتت اه رظنتو
 0 رتضكالف 0 وملابن اج ىلإ

 براخحم كلحأل ت تتح ةفيلخاب الا

 بباكس كعومد يعدا ام دب ال

 فااغ رهدلال ع وهام ىفلا دعس

 بيارتلا تحتل: قدش غرف اذا

 - تماعص مويو دعس هب موب
 . بهاذللا عيجيف يلتفل للحو
 براحم ىداوبلا نود انل معبصأو

 براحم ىجضا مث لاله عولطو
 بحاض الو لزنم هلام دوعلاو

 راقملا تلو عمل ميني يح
 برارتلا ةفيج ىنم رص دقو
 ا دابلاب كسفن تبرغو
 دال يف ينل



 اهزعو. لاجرلا ديدانص دقق 0

 ير خذو يرخفو يزعو يلا اذه

 صاعو لاله يف هلثم ناك ام

 انكاو بيعلا افدرعت ادا ع

 هتمذ يف ناسا طح هرمع الو

 الغلاو طحقلاب ماتإالا ىلع نسحن

 دحم ادمس وا هلتق

 ىغولا ةموح يف هاياو وه مطالت

 دياف نبا مدي ناسرفلا اومازتو
 ماكو :ناوريقلا شرط ما
 ناي. لكو ”ىاعق كمققو

 هونت دق صيق فلا نب رشع

 هوم دعس وذبلا تان ادار

 ىو  قيلاخلا 207

 لاله ينب تداع وربقلا نع اهوذخأ اهممالك نم ةنتف تغرف ايلف(ىوارلا لاق)
 ابم باطو ناديمال زربو هلبط ىتانزلا قد موي ىلاثو يضاقلا ىلع ةرس> يف

 دمو ريدب يضاقلا وخا لضفم مدقتف هوباجف بارحلا واه نسح لاقف ناسرفلا
 ظ :لوقي راشأو ىانزلا ىلازررو برح هلآ سبلو هتقرو تعلط هد
 ١ تاداز ىلق نارينو لضفم ريمالا ىمسملا ىتفلا لوقي

 00ش خوش غايف سل دياف نب ريدب

 - شطب لاجرلا لقع هدتف ىلع

 | شيحو مالك ظفل هرمع الو

 ا ييمملاز صققلابيغتري الو

 ٍ ١ نقيحوتلاوا رشلارتك ديري. الو .

 ١ شيع سعت " هاج يف لمارالا لكو :

 ! ندد .داؤفلاب هل>ال داعو

 0 ل
 | شيع يف اوقتلا نيعبس لوقت

 ”٠ نييعتمام تايلالهلا تحاضو

 ْ شيرملا لالظ هربق لع انقو

 ' شرذودنمريطلا هبش تدعو

 ١ شيدت شهدنم يداؤفحبصا و

 / شيعي موزل ال يلثم ىلتبا نءو

 ل



 عارم ْ ] 0 ا
1 

 نيلا دج يف لحلا انامغ دقو ٠ است دال ناز لدا انامل ا ِإ
 ” سم دعر الو قرب انراز الو  ةرطم اللخااه نيب 003 ا

 نيب رح تايش ثالث >2 ةيتفتالت ريمألا انعيرا انق ٠

 نددئار انيلا اونا دالبلا لك اهءيمح دالبلا يف اورو اوراص '

 ني بهذ عم ماردو لاج مبكاكف ديزوبانمبلطت تلسراف

 210 ىنم ادغ دق مدئأقو نبا 2 لازنلاو كبرحب انفو تناَو

 ااا امج جيعدا دب ال2 ديافلا ريدب ىدسلا للا لاق

 اقر دنان] مس ىتانزلاو همالك نم يضاقلا غرف املف(ىوارلا لاقل ْش
 0 )ف ىلانزلا ماقف راهمنلا فصل رادقم ديلا درزلا مطقي برص. ديدش برح 0

 عقوف ةرصاخلا ىلا نيفصن هقشف نعالا هفتك ىلع ريدب يضاقلا برضو باكرا“

 . لاجرلابلاجرلا تقنلا لتق مهيضاق لاله ىنب تأر ايلف ليدج همد ىنو ليتق يضاقلا '
 ىلوىتح لاخلا كلت ىلع اولاز امو لالتلاو ىلاورلا تّغافو لاسو مدلا ىرج ىتح '
 لاتقلا نع نيتفئاطلا تاصفناف لاصفنالا لوبط تقدو لادسنالاب ليللا لبقاو.راهنلا '
 هناك هازع .راصو حان لكح نم حايدلا هيلع اوماقاوهتبب ىلا يضاقلا وجو 1

 اذه سل عفني ام ن كح لاَقف ةمادنلاو ةرتسخلا تعقوو ةماتيشلا موي ا

 هتتب تراشاو هوراو بارتلا ينو هونفكو هولسغف ديفي ال ءيش هن :وكل ديدعلا 5 ٠
 5 ا لوقت ةنتث 1

 شوشر دودحلا قوف اهعومدو برعلا ىضاق تش ةنمك حلات : 6 :



 مس 9#

 زابرعلا يضاق وه انا لاق ناسرفلا نم نوكح نم نانرق اي ينانزلا هل لاق
 امي راشاف لزنت ىلرح ىلاو لهجينو لطابلا نم قحلا فرعت يضاقلا تنا هل لاق
 : لوطي نيعمأسلا رمعو لوقيو هيلع

 ىركلا داكف“ نم قانزلا لا
 ىغولا موي امنه سراوفلا ص

 ىنانمظ نم لاله ميج اوفاخ
 اندالب  نوكلي لاله انوج

 مص رع شدجب ةعرس مهتيقال

 0 مرق لك مهم تيفهو
 يضاق .لجر .تنا ردب ان الآ

 برعلا نيب ام عرشلا يضاق تينا
 عرش يف ةانلات لح فا

 كملسم كلاقب ام يبانزلا لاق

 هل لاقو ريدب يضاقلا ىتفلا در
 ًامئاد 5 هللا عرشلا ترحم

 زيلاطلا باقرأ يف ىنحت ينيس
 زوفيا ىنم لاله موق عيمج
 007 خسف ير نس

 زي زمسم انيف اوناك دقو 3

 ايلا يراربلا ىصقاب مهيعد و

 زيكلاهياسحنم ةرامالا اوداع

 زياماجلا لاجرلل عبتت فيك

 زيبلا ململاو هللا مالك ارقت

 امام هراما اب مناو امن

 زوممكل داع امو يبرحيف ترقو

 بلا قحلا قاحلا ميج هيسده



 ها لكِحَو
 ل و

 ١ لع يونحن و ةفيلخ ىبان زلا ناود نم

 ا



 ل..٠ 0 ا ىلل قو :غ ةماعل َن ١ ىمراو 1

2 : 

 ْش اسلا ءزجلا هيليو رشع سداسلا ءزجل عَ أ ىهتت

 َْت اياورلاو صصن 2 ظ 1 1 م. .٠

 3 5 و
 ثاو بتكص | زغلاو تاجحونفلا :



 الفلاب راط ىلا ريطلا امل

 اهعرزو صم عييد لك

 مبل لقو 2 ياو ىلا لع

 هريغ براآل هللا نا دبش

 هلوسرو هدبع دمت نأ

 ضاع نجافطا تالاقم لا
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 مفادد "نم مبل ام ىاتيلا لود
 .عضاوملا تايلاع كبر : كيطمي

 علا كب يذلا .رهدلا ىلا امست

 عضا وما قارعملا ضرا يف ضيدنو

 عم ل ةالص يف للع اوض 7

 عزان, نم هل امو د وهف

 ْ يقلاخو فر هل >7

 عياش " داع هجر ىلأ ّى

 عنامم 0 ايل داعاف تفقد ينافر

 عيادو قئالخلا بر نم حورلاو

 د هواسغو جامرلاو 6 هيلع 0 .حاطبلاو اولا اوالم ىتح :
 . باتل راد

 ةررابم ٍبلطو ىراديملا ىلا لزنو هليط قد هناف يتانزلا لا 3 1
 ام لاله ينب اي متحمالع لاقو نسح ماقف دحا هيلا زرب اف تر اسر

 بتكا نا ىدارم يضاقلا لاسقق هيلع باوجلا در دحا اف ىتانز زال زرهب دحا

 اذه لاقف هتبقر نع 1 ل هتقرو علطت يذلاو بارج يف موعضوتوأ قاروا

 با رجا 2 ع وعصوو قاروالا ا نسكف باعي 3 يذلا رمالاو باوصلا ي أرلا وه



 صاع ماغرض نب يجافخلا لوقي

 ينامنت' .لوقا الك

 ةعع تحن نار رقص لمد

 هدالب نم ملط امل هركو ىسن

 الفلا وديصلاىلاطي دو تاع

 هركو معينم ريطلا اذه ناكناو

 مع غدا كافجاب 0

 ةببتر دالب يف الا لزنت الو

 انقلاو .كمبسلا لش امان

 كلام يف ادعلا ىرب ابخويشو

 هدالب يف كينلا ريطلل اوأوق

 انثلاو دا يبكي الا كاح اي

 يتينم تند تناك كرا ةءاوذ

 انلهال وكلا ارئشاق وم

 ان دالب نم 3 ظا الو

 مفلح فيك ىرت ياو ينا

 1 يقب ىنم دعب نم دلو الو

 كرجا هللا ماقع دق مول اولوقو

 يلق نارين

 دب رش

00 
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 39 مرام 007

 اولا فور هتباج ا

 زاوجلا حورف ه هركو يف ًالخو

 5 ا قرأن ىح منع
 .اسولا ديدم 00 لع حارو

 ا متنك نا داوجالا نع لأسا
 0 0 دالب

 تيقن

 هيلي

 ا

 وت تاهل و ف ام حورأاب

 اون ون انيحن دق رويل اضيإ

 ا لقعب ياو ينيج

 ساو ربقلا لمجب ًافيرظ يموأف

 راس عبي مهن ىلا ىم
 ُ او اهلهس ةديعب كيسدالب

 حاربت ساو يعوجرنورظنتسإ

 هادمل ََن ززكس ىلم نم موعد

 5 .ةير لدع صاع كدلو



 ا عب

 رماسع يجافخلا اوذخاو ىلتقلا نم ضرالا تئاتماو لاتقلا نع اولصفتاف رأب ظ

 5 لوبتم داؤف نم لوقت ةبا ذاهب تراشأ هرددمو هي(

 اهيفطي ردقي نيم يلق تارين اهيقاما نم يعومد ةباوذ تل
 اهيناوا نم ةيرش ماما تاعأو اهبئاون نم املس 0

 اهيكي ردقي نم يىجافملا تنب .اهدلاو لجالا»

 ابيلخت نملاراد رهان فيحاي اهزام اهنا
 انأما ديخدقو مراكملا اثنا دجأملا رماع يوا ها وذا

 المع ردنا يرمه نم يك هل قارملا شيا يق كمال
 اهيلال اهزجب 2 يلايللا روج انتنش نيبلا ضرأب عبراب نإ

 اهيلع جرسلا الفلا مير هبشت ةمشربم ابهش ىلع عواطم هلا
 اهيلاس شارفلا حبرط صاع حارو 3 ليللا لوط ةيرحت ها
 اهيف ةدهاج ةيرض عواطم برض ةقباسقوفنمعيرس فير هلا

 ام.اقت قرشلا ضرال اندع نضام احرطنمبرغلاضرأب يجافخلا ىح :

 ًأبيدحت داع نم ىرت صاع مالعو . انتريدارابخالا لص وئذلآوه را

 ايلاتو اهترغو اهوباىلع ةلعتشمرلقلا راثو ةباوذ تلا
 قفدت هنويعو هتوشغ نم يجافخلا اهوبا افا اك 0 0 1

 :لوتي راشاو حبا



 ىدارط نيحو يب رح يف لوجا .

 ككاو كل اح رملا رضقن رشنا

 هل لافو ىحافألا ىمسملا ىتفلأ در

 يقيدصن وك بوتكم يلتاسرأ
 ا واأب شيعلا برد تدراأ»

 صاع. ىحافملا .نوك ام ف

 كين تحب .مويلا اذه نك

 قى نيسر ,افلا ىقتلا ةيخلك نم يجافخلا غ غرف 5 اماق

 ين ة يخل ١١ درزلا كفي كلذ برو

 بلاط ةاحئنالو

 امي ني. 0 ناكو درولا نئانع 0 يرد ع

 0 نءطو بيطخلا ملطف هقحال يحافخلاو نع لأ اداو هيب ل كيامو

 داكتا ىرت يبرح يف ديرتو

 درا نيعنحت نب دل

 هرارش 5 متاق تنا تورالا ران

 رادج لك سنون ينتيطعاو
 هرامسأ أاندنع صخر فاخأ

 مرافصو اهراك دنع هاج يف

 ةررطتوا 00 ةيااكبو

١ 

 ار د برح يف 1
١ 

 براه لوف هبرح ارك م كا +

3 
7 

3 1 
- 

 ريش رفلا راغف ليدج همد ينو ليتق هامرأف ةيحوا نيب نم ممأي ج 2 ري نيد

 .>افحلا ىقيدص فيرظ اما او نيبلا بارغ مهسوؤر 3 3 «بتش اطلا 5-0

 رالا ىلع هامرأ داوحلا باضا حمرلا ف ةئعط يظ

  ىتح لاتقلا مهنيب لازوو هداوج هبكرو هيدي نيب نم هصلخو ىنانزلا هيلا درف

1 

 ل



 انثلاو دبا كس لتقيو 1

 ايجات

 بل كو د

 فيل ريمأ 5 يمسج داعو

 فيلر: ءانلا اذه نم ثدع دقو
 اه رظو فأن !نمرغ دال

 فيرجن , هراشنمب .٠ اهقرداو

 اد د 1 املا هلع تكف

 فيخت هب اما .هروشت امهمو

 فيخم نوكت ال يجافخاياالا

 فيطم رحب طسولزان تنك ولو

 فيشنهيف قيرلا نوكحي. مويب

 فيظن مانيو هضرعل ضيدب

 -فيروختلاو لذلا,  انشيعالو

 اهدنمف سر داللاو برحلا هلآ فلو دارس ا 5 و

 نيعمابلا رو لوي 1 أ ىاانزللا هفاش نيذو تابراعلا تفددو تانبلا تاعئاز

 هل أ|هذوقو تادياز يلف 3
 اهدادر 8 ليخلاب .اقاسولا .2هررع

 ا



 ني غ2 هع

 لآ راض أ لمغ عم نكمل |

 راتلاك تيقب مانملا اذ نم صاع ىجافخلا ىمسملا, لاق

 رارشا ديزي ال ةفلخ فلورا هل لوم صاع تشب ةناوذ تدر

 رارضالاو محلاب انل يرو .انييصي مانما اذ نم ةفئاخ انا

 رادغ الملاب ريما هنال ةفيلخ قتانزلا نم كيلع فاخ

 رادغ القلاب عبسل هباشإ  اهلثم تفش ٠١ برألاب ةوطس هل
 راوف ىطولا ىلع مامد ىلخ ممل ىرج امف لاله موق تفش ام

 لدلا دعب و ةقرفلا سعصم اي 2 يدتهاو دمقاو عطن' الو مجهاف

 راد زع حار نا ىنرسح اب. ابليح ده اكبلاو ةباوذ تلاق ام

 ما جوع

 اهلا لاق. اهماظن عمسي اهوباو !همالك نم ةباوذ تغرف ايف (يوارلا لاق )

 وراعا: ينناب نيمي فلاح اناو باوجلا نوكي اذام لاله ونب اوكراذ ١ يتنب ان

 وقدف لاله ونب امآأ كورذعي فيمذ كلاج لمعا هل تلاقف مايا ةرشع يتائزلا

 39 هنع لأسف م هودحو ايف رماع ي تاكا اودقفو مه مهويخ ا ا ِط

 اولا نع اهتلأسف ف يكبت ةباوذ يقالت تعارف هيلا حورأ انا ةيزاجلا تلاقف 5

 7 هنا ني مقا يجافحلا نسح لاقف مهتربغا تءجرف ًاضيرد حبصا تلاقف
 ' ةاريما ًاسضاح ناكف مايا ةعبس هيلع يقب مايا ةثالث هنواكو 1 ةرمشع يتانزلا

 حافطعادنع ىلا حا ا تاو حورب ان! لاقف يحآفحلا ىلا بحم فيرظ

 |اسفوداوج د نع لوحف يخا اي لوح هل لاقو هليح ىلع سلحف م ان ناكل صو اف

 : لوقي يجافخلا ر ,.اشاف هلاح نع

 مص يلاعت لوح فيرطاب. صاع ماغرد دلو يجافحلا لاق



 ف ديارش لاله ىنب حورتب ثداح تل راض ناو يباغ بايدو عرش ديد وبا

 ان دنع ليزن تنا لاقو نسح هعنمف يتانزا أ بلطو رماع يجافخلا ماَعف لابجلا

 لرب يتانزال زريي ل نادنا ميظع نيع مسقأو يحافما ماقق برح ةيلعام ليزتلا ١

 هيلا زريف ناديما لزنو ئانزلا لبط قد موي ىناثو هوكرتف لاله س0
 يفو نيبلا بارغ مهسور قوف قعزو نيلبج مهناكن يلطبلا اوقتلاف رماغ يحانطلا
 سيطخ ناد :ا دنع ناكو ىحافخلاا مادق ن ماير راه ىلوو قانإلا ل تا

 همادقرسكنا تناو درولا نيب ىذا اذاو هيلا لزنا تنا ركاب ىلانزال ل نال ش

 نم اماو ةأيحلا همدعاو هأفق نم هنعطاو هارو نم ةيحلق ىنتوفي ىتح كندلي

 لمع رفحو اهعطق ر راجن اهاحا ةليوط ةرحش هتيب مادق نا ماتم ىأر هنأف ي جافا
0 

 نع محل لاقو هتأرمأو ةباوذ هتنب يف ىعدتساو ابوعرم همانم نم ماقف اهشواش 3
 ظ 1 1

 راط ىلقعهنم امانم تار راع يجافخلاو ىجافجلا ل 2

 راحنلا فسوي اميرس ابمطق  انرادطسوةتبا 00 0
 راقنلاو  مودقلاب اهملطقو 2 ابشواش رفحو ٠ .وكتم مدقو

 رارسالا حضاو ادكأ امالك يل لوق. يتانزلا لسرا سمأ

 رارسألا  ةلمخح انغ لطبو ..الاتق هر يل لوق ,

 راببق . ندمميف ىنيغر اطملاو كللاو 01 3 :دعوأ

 راثآ بحل يلق يف تيمراو ةاوضاب ةياطا ٠
 راكم مهلك يتانزلا موقو مهعيج يناسح اوبسحمهنا ف

 رانلا بيهل يبق يف يىهرأو نئنعار ةباوذ أي ىمأذم ي



 ا مط 56 مداصم يتنانز 5 كريغ 8

 .دواذ لمع نم عردب مك نحل - كننو ىس ام كضصنا تال

 دوهف نوهشإ تبابش يلوحو يرأصو انقلاو قيسلدرجو '
 'دوحت دارطلاب مخ نيخ ىلع مهيف روكذم نااايإ يزامو دلاج ٠

 ةوربم الظنح كتي داءالل انا ىلع وبا ناحرس ىمسملا نسح انا

 000000 لا مس موي البلا ةعولاتا ةكرشلا
 .دورطم ن 000 ككل والو... ةفيخ يتانز اي. كيمفل اماناو
 ذويق  نيعردملا رودص يفد ىلع وا لمف تانيزلا رطات ادغ

 ةوكل موب باشال نم دعس. يلع وبا يلالبلا نسح ىتفلا لاق ام

 ىلا ءاععاو باتكسلا ىوط همالث نم نسح ريمالا غرف ايف ( ىوارلا لاق )
 . حبصا الف هانعمو هزومر فرعو مآ مف هأيأ: 0 ىلا هذخاف باحنلا

 ل لاله ونب تبكرف لاله ىنب ىلع ةراغلا قاطاو بن ؟رو هلوبط قد حابصلا

 . ناديملا ىلا يتانزلا زريف نيعلا ىلع نيعلا تطحناو نيقيرذلا ىقتلاف مهوبط تقدو

 . نيلبج موتك الا لاو حل رمكلا هلا زريق ناسرتلا هل ا كالو
 ران لوخلا رفاوح تحدقو راطقالا سفانم دس ىتح رابغلا مهتحت نم راطو
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  تقهزو دونزلا مهنم ا لاقثلا فو.سلاو ل |اوا أهلا حام رلا رلا مهتيب ل

 | ةمالس ىلع اقرتفاذ لاصفنالا لوبط تقد ىتح لالا اذه 0ص اوقب و دونبلا مهنم

 تعاطو حالو ه رونب ءاضاو حا_بصلا حبصا ايلف . ثوثداحتن حابصلا ىلا اوتابو

 هتانزلا ند كيلع فاخم هل اولاقو ةرامالاو هموق هعنمف هيلا لوي نا ريمالا داراف



 ةفيلخ ينانزاا ىدمس وبا لولا 1

 ةقوبو يي صب .صهلا ىخا ملتق 1

 ةعدق دوهع نم فلاس ران يلو 1

 را هلع در>ال هللاو ٠ ا

 مكلا ونا ذغا او مكمل ال> يساو 1

 ال رهاق انأ ادعس وباانا

 يراصمث انقلاو يدولز يدوهش ٠
 اطب الب ىنيقتلا موق ىلعوبا اي ٠
 انعومج ةدع. لا انا
 انضرا نم كنمظب لحرا ىلع وبأي ١

 مكتكلما عيرس ىو ىتاعنلف
 ةفيلخ ىاندلآا ىدسس اا

 لع وا يلالحلا نسح 000 لو وق 0

 2 ب سل وت 0 دمت

. © 

 ةييصخ لاخلا و متلك |

 . انقلاو نمطلا الا هيسذنع كلام 1

 - عع

 دوتح لاله اي يبلع يبق
 دودب دالبلا يف مامد تداعَو

 دينع ؛ نالاظلا .دْص ناك وهو

 . دودج نامز نم مكدنع يراثو
 دوشح مانالاب مكيلع دشحاو

 د رس مكشيع ب نيط .لدباو

 دووهش مارك ا يلأامف ف لَو

 00 تايحار قراذنلا نب

 ٠ دودلا ماعط يقيس نم حوزتو

  دونب نيتملا درزلا نم ميملع

 دوصقللا غلب# كسفنب زوفو

 دوأوملا ةماه سبيشب 5 رو

 و

 دوقحو انع يلاخ نر اينه

 ريمالا ىلا هلسراو باتكسلا ىوط همالكنم يتتانزلا غرفايلف ( يوارلا لاق)

 : لاحلا لجاع يف دشناف باوجلا هل بتكه يلا لصو ايف نسح ١

 "00 دك ام ريعلا ىفم

 د وعلا عفط داع ام ئفملا نام

 ' دودمم ادغ ناطاس شيج كو



 0 500 ظ

 لون تانا لوح قوق نم مماك براغملا كولم انوجا
1 

 ّق - حباسلا دارجلا فر مك مهماف 7 ًاروانا برغلا دالباةغ وا

 : حراطملا دعب نم تادجم هونا اج مييلا يتان زلا 0

 حيبابقلا لعف ىضري ام دببجلا : هضرع دنع لتاقي ال نم

 ّْ وبا لاق هماظن نوعمس ةرامالاو ةمالك نم يزاغ ىهتنا الف ( ىوارلا لاق )

 ماقف هناويص ىلا حارو هنأسرف هب هنا مث يدحو مهعيمج يف لع انا |وحاترا ديز

 ىلانلا نم فياخ انأو حيار تنا ديز وبا اي لاقو هدنغل حارو رشح ريمألا

 سوت ةباوب ىلع ءارمح ةيار كل طحا انا ديز وبا لاقف انم هللا قح ذخأبو ام

 1 يقالن ىتح .لبط قدن الو ليللاب يثمعو اهب حولي ىوهلا ماد ام مكيلع ملطي الف

 هموقو وه ليللا ىلا ربص ةنأف ديز وبا اماو ريمالا داعف مولا مريف وعاو موقلا

 عضوم ىلا اولصو ىتح مايا ةعبس رادقم ناودعلا كاذ وأ اوشمو نالحز ينب ظ

 ديز وبا سعنف مأر + هل اوشرفو اولوحف اولوح ديز وبا لاقف هايمو عيبر هيف

 بلقو هذخف يف ديز وبا برضو ملطف نابعث ركو ىلع ناك كلذ نا فدصو مانو

 7 واؤنلا 4 نم توص حاصو بابعتلا ةيرض نم ذيروبأ قاف همس مرار

 رابشا ةرشع وه اذاو هوانقو نابعثلا ىلع اوثحبف هناوخا هيلا تضكرف داوجا اي

 ىلا هن اوداعو ةولمحف مم ربكاأ يف موقلا داعو رانلا بيل ديزوا بلق يف داعو

 ' ىنب يف باكتلا راصو مومسملا دسالا اذه ىلع حاونلاو ءاكبلاب هلايع ثماقف تيبلا

 فرع اهلف يتانّزلا نم ناك ام اماو ىتانزلا نم فاخو ندسح ريمالا فرعف لاله

 لاله ىنب برح ىلع دمتعم تابو حرفو همزع يوف بياغبايدو عوسلم ديز وانا
 :لوقيو نسح ريمالا ىلا بتكحي راشاو



 ةيزر تراص سلا 0
 اندالب بارخ يف ىدنع لد انأ 7
 ا ا 1

 ةرصح يهو ةرصحةءالسيفرصح

 رماض لم ىلع ينم ايداع ايأ 7

 ينرج ريما هللا قص كلل

 ةمالس ريما اي كقيتعاناو ٠

 ؛ لوشيو داينماالا

 كنم اي يزاغ 3 ىنفا ل 0

 0 دقف | الاب

 ةفاللش يلالبلا دبر ىلا تيح اذا

 . رماعو نسق عا هل لقو ٠

 ع 1 ل ا د 0

 دياكتلا< مويلا يومه تدازف

 دلسلا نال انيتات داعالو
 ديار ديز وبا اناجأ تقو نم

 ديأ_شح مورق نم افرلا باجو

 ديرزاج يفدابلا برخ ىلع يلالو
 دياعبلاو اهبرق يف ىرثلا كح

 دئاشنلا دديحا ينع هربخأف

 دار هوا يف داوعتالا لعنمابو
 ديار نيدلل تدكأم اذا كئيدب

 'دباوقلا تابيط نم يرط كلاني

 دياع كلوه دوجلاو انثلا سبمكَو

 هدبع ممدلسراو باتكحلا ىواع همالك نم ىتانزلا غرف ايلف( ىوارلا لاق)
 كمر وبا ريمالا كلب ابو مكرف لصو نا ىلا راسو َهذْجأَف ديزو نأ ىلا 1

 نسح ريمألا قبعل هذخاو هانعمو هرومر فرععو هأ ارو دير ونبأ هذخاف باتكلا :

 ءالعاو

 حار ناك ىزاغ ةمسأ نس ريمالا كيبع نم كيفي د دخلا 2 2 غب هأرقق 0

 يناوحلا برغلا' دالف نال .يتانزلا دالي. لغد موي نم رم ىلاوجلا برغلا دالب 1 0

 هي ًأدتباو مجر 0 ةئام 0 كلم لكو كوله ةعبس اهيفو روقشلا ىعست

 اش رع كاس مك.



 0 ا ا را لإ سب ١ ١ سال
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 قاحم ح اان دب ال هلتاقا ىلا ترادمل كلذ

 0 1 0 0 يف تقرغ انبرحل ءاج يذلا لجرلا اهيا اب
 قاتشم ربقلا ىلا تيتا كنال كب رحنيب ليخ راف تنكنا
 قابس سراف يقتانزلا نال مريمأ ةفيلخ الا ينيقتلي امانا

 قاحع حار هرصق لخدام ول اغولا ةموح يف هاياو انا تنواكت
 اداب تحن اليتق ىحضن ٠ ككاله الا ديرب ال كلسرا دق

 هفطالو داوجلا كرحو ديزوبا ماقق مهضعب ىلع اوقبطاف ( يوارلا لاق)
 كتريجم انا رضخ لاقف ناصحلا يديا نيب هامرا سوبدلاب هلطو رضح نا ىلا
 باوبلا ماقف لتقلا لهاتست ام برحلا ةدع حلشا مق ديز وبا لاقف داوجالا نبا اي
 0 !! دنع ىلا لصو ىت- يكجببي وهو داعو

 | ل برحلا بسحا تنكح ينال مانم تيأر ىأك نامزلا كالم اي لاقف

 : لوقيو يتانزلا ربخم حارو هقلغو بابلا

 يد "أل ل قامراو ىحدلايف 0 دهاشدق يذلا لوقي

 حاط ينم سارلا ناك ينبرض أبلطس اذا ثيل لثم لع راغف

 حاج لآق وفعلا هل تلقف 0 هنم تبلط ىلتق دراو

 حاف اهلل شرل هنال دايو هيلا لزنا هيسيسإلا
 حاتفلا ىوس ةعنص فرعا الو فقاو بابلا يف باوب كلما انا

 حاترم ىف دعت الأو اسما يف ركساو رك بلا يف محتقا

 0000 1 م ير امايو ..سمسلا رظن يذلا رضخ ىلا لق



 هل انا هيلا لزتت ن1 0
 اهتام اعردو هدوخأيل تأ

 هسأر عطقال يردد قاع نا
 قداص همالكفف ف د لاق

 لوا رضخلا
1 

 اكش ىذلا ىموم نب رضخ ل وق
 - كاتم لزني داع ام ةفيلخ ى /

 كسأر هل تبج اذا يدعوا
 كاناقا يكل كيلا م وبلا تع وأ

 ةداعسكمم اهلك يحين ام مايالاو
 ىوس 0 ام ديز وباي لاطب الد

| 
1 
١ 
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 ْ 0 ؛ةا/ - ل 0

 رابخالا م ةسار كل ا

 راطب نوكي - انيس يل تاو:
 را يسار قوف نم انا ميقاو
 ران تبه مولا يلق طسو يف

 هاطعاف هماظن عمسي يتانزلاو همالك نم ىضخ غرف الف ( يوارلا لاق )

 تنك نا رضخ اي هل لاقو برملا تال آو ةذوهلاو فيسلاو عردلاو داوجلا

 ١ تانك اانا ىذحاي كل ل اذه كل 5 فاعم ةنيدم كي 9 2

 راثاف دير ا فوش فقوو ا كي (,نىسوم سس سمح 1 | . 0

 باوص تلت تانأ ف كش ال

 قارح بولقلا رانب تقرتحا

 قارم ايفاب انيلع ناكو



 د

 ياا

 00 انه هلي

 كرك

 ىنباذ ةحياماي كبح نأل
 انتاهأ ةحلما كونا ل
 هيمثع الف اتقلط ثأكتا و

 احم هيتانفاف ننس د

 هنم كبطخم كوا لال

 قينمو ةحيلماي .ىدارسا ١

 قءاطت هم شل انظال

 ةدالبو مكضرأ كامب الو

 املا | ةءاغ 5 نازحالا لمح "الف

 ء أوقف هماظن عمست ادعسو تا نم يعرم غرف الف ( يوارلا لاق )

 مانتو اهدنع ىلا هبيجم ليللا يفو سيما ىلا هلت راهنلا يف لوالا يف هيلع اوناكأم

 زوبا:ماق سبحلا نم اوعاط ام مهدالوا اوقل امل لاله ينب نم ناكام اماو «ءاياو

 موت باب قدو هداج يف راغف هيلا لزن دحا ايف ناديملا ىلا لزنو هلوبط قدو

 هل لاقف باوبلا هيلع درف

 : لوقي راشاو هديس دنعل باوبلا حارف

 الملا ريما اي عم رضخ لاق

 رساك عبس هناك ةمالس اناح

 كيلر كال سرع كالا
 مراص كو هيلا ردخا موق

 روءالا نم قرتحا يلق

 را أرمح قوف نم
 رابخا تاهو كديس ىلا عرسا

 00 الظنح ”ساك  هيقةساو

 000 نيعدجوم انرص سبملا

 والسد انلهال حورب ىتح
 فارع ' دفلا نم 1 ظ

 3 ديرت فق هك

 رشا "موق لسن نم انأ ينال
 فوغ ريغب قع كذخأو

 ةاطلالاب لا انخرادي

5 + نم هحور ْذخا كديس ديرا ديز وبالاقفروكت نم
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 0 غةه 1 0 7

 سياحلا يتلطا اه لاقو اذعس هتنب ىلا يتلا كس دالوألا لاكن يا 1
 تيجان هل كلاقولاه ما ديعل ثنا يطا انيزلا لدو ايلف مولها ىلا ميسر سا

 دالبلا هذه نوقرافي اوقب ام برعلا ءالؤه برغلا مالك تقدص تنا ىبا اي كيلع

 كلت نك و مهلسرت اندع ام ةاسمملا انمدعولو يتةدص دقل هللاو يتانز || لاقف .

 اتق انلهأ دنعل حورت ' تيضر امو ذك يتاح ا لاقفاهدنع يعرم ةعاسلا
 ترام عر يور بمن مدتلا يا عت مالا بيس

 :.لوقتو ثايبآلا لي 01 ١

 هلابح ىنقلع دق ىوممل حرجو 2سنون ريمأ تنب ادعس لوقت :
 هللاتف لعشا دحولا د لامشمو ىناها باقلايف يوبلا يحرج

 هلصاواو انلمش معمجم برايف ىلذو يعرم ريغ ىنماض امانا
 هللامج رظناو مأيالا ممسل ىته 2 ىثم اذا يندرلل هباشب هل وط.

 ل0 موي لك ةمالتعنأل 2 ايطمر يبا يسقط ةفياخ انا

 هللاحمت ىفشتو نسح كرظنيو . جلمألاو ور جلس ريزاكن اف.

 7 نظن نيع ئرغ حرف موق عم اني رح لطب ةهاخالا
 ا ةيدعلا دخلا اني 2 رالذع م 3

 هلام ةسداؤف يفأ قص بح ىلع ىنماضادق ىوملا ميسا

 لوقيو ابرام يعرم دشنا أهم الك نم ىدعس تغرف ايلف ( ىوارلا لاق ) 7

 : لوطي نيعماسلا رمو ,

 فارد نيعجابلا موندعبامل ةيخس نيعب يعص ىنفلا لوقي.
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 اهجارخ و اهمسقأ ديز وبا

 . ابثمو فلا نيتيم ركسع ددع
1 

 هترز دق «سذلا تيبلاب ديز وا

 املا نيمستو

 1 2 ا افلا نيدامو
 ةوملا تاكرعم يف يضاكر

 ةودولا كب رح نم قفءن : نا

 ناز همتخو باتكللا ل همالك نم يتانزلا غرف الف ) يوارلا لأق (

00- 

 باتكلا هاطعاو ن

 : لوقيو يت ل لا

 ةمالس يلالهلاديزوبا لوقي
 ابقوس ماق اذا احول أب مزع يلو
 برجي ناك ك لثم كلم نم مك 7

 ابكولمتحار برغلاىلاقرشلانم
 7 يل لوقت مالكلاب ثءبت ةفيلخ
 ادكّوم قدص هتلق ام'ناك نا

 كلم اي كنم نوكي اندارم اذه
 ملاص ذلو اي تادوجلا عرزت ولف

 ءاو همتخو باتكلا ىوط همالكن م ديز وبا غرف ايلف ( يوارلا لاق )
 ا 0١ دق هأبآ ها_بطعاق ىتانزلا دنما لصوت نا ىلا راسف“ لاسرملا ىلإ

 هألا ناوئص وحن هجوتو هأرقو هذخا هيلا لصو الف ديز وبا دنعل ريزولا مم
 0 7 نم 1 يتانزا نأ ثييح لاق هأرق ايف

 دنا ربكي. نكأم نيط لو

 0م



 أذايق ةعبس ةعبس 0
 انلاومااوذخاو ساوتىانو 0

 ةمالس لثم نيشدجلاب تفشال

 ىغولاةموحيف هاياوانأ تنّواك
 انني ام تريك [حربا نينا
 هعاردب مطحلا فسم نادل : نيعبس

 اهمزع دوعلا عطني ارمح هتحب
 مهباقر نح ريما لا نينال

 رييخم وااي داوجالا اذكهام
 انريما تناو انمدقم تنا
 انثلا بيطاي ريمااي انقعم
 ادغيللا ريما انع فر

 قباوس ًادايج يليخ نم كيطعا
 نجا ررع لج نيتيم كيطعا
 ةطقسم فويس نم فلا لن م

 ساقو ناوريقلا ضرا كيطعأ
 ةعيمج يكلمو يلام ذ ذخ دب ذو

 ىغولا سراف اب كانا ام ب 1

 اموماتست برغلا دالب لك

 ماس

 فوأن' انم حار ل تاكو

 فوصوم اسراف هلثم نظاالو
 فوحجر مي ظع برحلاب انل داعَو
 فوت تراصضرالابريطن رشعو

 فوهر دايجلا نم اوناك لكلاو

 فوعزو اهسبل يف ةلبرسم

 2“ فورز اطولا لع ممامد ىلخو
 نولحو ا|يغاط كمكح نوكت

 . كبح يلقو
 باو رمملا در كانع عفرأو

 فورص كنم

 فورعو ليرالس افلا ن رشع :

 ان تابهذم ساك نيتيم و

 وكرم اهلك قابلا ضيب

 1 وهكو ابلهس برذلا دالب

 اثورعم ماودلا 4 كذع لاو ظ



 ةبيلخ :قانللا ىدنساوبلا ف

 يجي نم فويضلل ماد راد يل
 يتوطس تءاط برغلا دالب لكو

 اههلاوما يل اولسر ةنيدم فلاو

 انذاللا .اوئا دق لذله كلو

 هتقفر سدخيف ءوسلا روشراشاو

 يقافر دخا لاملا سيجا حورأ

 . عما

 وهو كيع ةبنسجلا انا

 ةريماو ريمأنن ريمأ هراث

 هموقل باجو هالليل حاردقو

 أندالي

 يلع وبا ريمالا نسح ممريمأو

 أهرعو عم اهلهس تيسدالب اولزن 2

 مهباسح انم هأت 0 يد د

 انب رح لوا ناك ةممبا موي يفو

 ونا نيماع كعإ *رمو

 لحارم مسبس موي يف مهلا
 انؤلا زد,نم.حار ريما نم كو

 ظوفم ونص ' ينيتأت راطخو

 ةونج حد ريغ نم م محاو ْ

 ذولاو ال ”قحنس نيفلاو

 فوصوم تهذ يت 1 ١ اهدادعاو

 فورذو انام يشيع لثم

 فورملا 3 هاك رمسالا مهعمو

 0 4 يف نعد لاق دقو

 ثآ مت مدلا داع تبسلا ىلا

 مهيلع يم وقو
 فو -ُز نيفحاز

 واكس 1 دولز نم 5و
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 . نئاضنم لاه تينا كنرلا اذه دحنل تيجو .. نيناحمللا تب ماا
 برش اهانكهد ضراللا كوام .نيناعض كنمضل طحو نعمضلا تدرغ نسح 1

 قوسلا ماقو . نيلاعشلا ران تيدحو برحلا ماقو برغلا انلخد . نيناعطلا نعأ
 . نيهوت الب ناطلس نسح هاقل ىلا زربي ندح . نيبارشلا نا يدار اس
 تيقل  ناديما تيج كدعب . نينابضغو عابس لوقت معلا نبا اي هبرخل ترو

 برحلا كستيج ارم ىلع . نيناسعنلا ضيبلا جايس ديزوبا اسنلا تلق : .نييان
 ىناجو .نيداقولا ران تلصأو بركحلا ماقو برحلا جاهو . نيك عبس نم مج

 .نيلاتفلا نمط هتنمطو يمزع يف ةنعط هتنعط . نيدابنلا دهف لثمو لوغلا لثف

 ران باهشم ناسزف اي ةنعط ثلاثو . نيتلا عردلا هل تعطق نافرعلاب ةنعط ى

 عيبلا ليلد هنمانعب ام انيرش . نيعايبلا رملا ران حاورالا يف انعيابتو . نينالعش
 هفلخ باوبالا قلغ . نيباوبلا هنود تلاحو ادعس وبأ بوعرم ادغو . نيبارس

 كيدح . نينداثلا دوع ىمسي بالص دوهب بايلا تبرص . نيياوب عبرا اوناك

 باكرام بابيلا حارف نيمشقنم ةيليغ دوعت اهيلا يجي دادح كو نينس مقي مب

 . نيترابعلا دونز ك

 راق هما عمست ةرامالاو هما الك نم ديز وبا م خفاف (يوارلا لق ١

 الل ىتانزلا ىلا مالكلا مجرب 5 ناعظالا يماح ايو ناببش وبا اي كدعب نم انليوا

 يذلا غلا نع هل اولاقو هدنع ىلا هموق تءاج ديز وبا ةيرض نم بابلا قرت
 باعص روماو باسح يف ينانزلا داعف باعك ةينام بابلا تقر ديزونا اهي

 موي يناث هناف دبز وبا اما مهدالب يفاوتاب مث يأرلا فيك مهل لاقو هموق عمج

 نم هل لاقو يتانزلا هديس دنع ىلا باوبلا لخدف !ةللاو برحلا ىلا لزنو لب :

 ضاسبق ليئارزع ىلا لزني نم بابرالا ةرضح اي يتانزلا لاقف ناديملا ىلا لآ
 ظ : لوقيو ديز وبا ريمالا ىلا بتكي ذخا هنا مث جاور ئ



 0 0 عوءادسا

 'ِ 1 ريمالا تيبل لاله ىنب تلصو نا ىلا ىتاع مرق لك مس 5
 نيك ا ىق قح ماعطلا مه دم كلذ دعب نمو ماهلا ديز وبا انكشف ذ مالكلا مشب

 : لوقي ديز وبا راشا كلذ دعو ماعلاو صاخلا

 5 يلوق عمسأ يعرم موبأ . نيلي سيل يساق باقب . ىمسملا ديز وبا لاق
 دق ريما ٠ اا م شيل ريق نضل ايس ديز وبا نأ نيلاوقلا لو

 0300 فيسلا دحن قرشلا تكلم . نيه يدنع هلي تبجو . 5
 لئابق عبس . نييانبلا نوصح دهو . كيلازع دعاكلم نا

 نك د مة مين عمدا

 اطلس ايف ندح انا. نينومضملا ىغز ريما ٠ بايد مزع يف . نيناعزف انم اولوو
 ٠ نيماسق لاوما ملو . لاطبالا يف لاط ةفيسو . نيكمتلاب اهانكسلم اهبف ؟1ح
 فارطلاج لاله تانب . نيساصقو ساكلا بيلعب . لبا قادو شيلا باطو

 ىف : نينس مادو للا اناح . . حارو دعسأا باغ ال ٠ نيناشطملا ن الخ 1

 دوب ىحنو . . عبسلا لثم يعرم ىناج . نييلاوتم ماعو ماع . ماد انيلع ماوعأ

 | سالم ةعرس» . نيقاتشم سنوتل اوأ )5 تامقملا اكن رابش ثالث . 2

 | 111 ادب يانغ انلزت . نينايع انج سنوتل . لوبسب يش+ روهش ثالث

 ريمالا دنعل انوباجو . نيناعزف مبنم اندع . انوقاس دقو انوطبر . نينابضغ

 : . نيساسج متيج منا رالي انركعح دق تك نكمل قلاوون

 ىكسملاعمركت كنا . ديجاي كرك ذ يف ام. نيا ديفا ع دبا عيسأ هل

 آ) ىفشاو رانلا لثن ًايرض انبرض . نيدالجلا خيش  اناجو دالجلا نس
 3 و ادعس هنتنب انيف تعش . نزاهنلا زمغ او دالج اي مهقنشا لاقو . نيداسحلا

 58 تحار . نيناحسلا نحسل مهمذخ ادعس اي ةفيلخ لاقو . نيناريح يداعالا

 بكر . نيبابمحلا نود ىبيبج ىوبحم يعرم تلاق . نيناجرف اهيف انبتب ادعس



 - يلامفل اودوشي ةرامالا لك 2قداص يلالبلا ديز ىبأ لاق
 . يلاطبالا اهنامجشو اهنا-رف اكوام تربق سنون ىلا دج ن
 1 رو انلسولا لع م حارا يزعم نإ يسيدلا مولا
 لابوو افلا 0 هحيتسأ مجملا ريما ديمرألا أبينا

 يلام ةعرس جرسلا رحب قوف نم لدن حار لينضنملا هلبقو

 كاطبلا رحم .ثابسم يل  هتكسدا تسل ا
 لافطالا نيك ةيرخ تراك . ةحاحم نا مانغ ادغ هلثمو

 لاجمب ادغ مهتحلت تناو هتلق كوخأ صيصحللا ىر و
 لالا اب مهتجرتاو[مرخو  مدالي اكل 0 1

 !اوخو ينومع شإرق ونب ةمالس قزر نبا ؛ ديز وبا انا
 لالا يقابو يدوملاو عردلا كسبلو داوجلا ىلخ ينتمط ن نا
 يلاثرتالو كل ىترأ تدع اوضم دق نذلا نم كب اسح ى 2
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000 

 . نيلطبلا ىقتلاهمااقن عمسي ىئانزلاو همالك نم ديز وبا غرف ايلف ( يوارلا لاق)

 م تاكو نيبلا 5 موس دور قوف قعزو نيحلا 26 اع ناحو نيلبج ا

 . مايالا ىناث ينو لاوزلا تقو ىلا لاتقلا يف اوةبو نيدنزراا مهنم تبعتو نيدعاسلا

 ناو ةفيلخ ىتان لا ىلع برشا يف داز ديزربا اماق حان ل برملا ىلا اول

 ةيرا ترسكتاو بلاط ةاحئالو براه كوو هداوح سأر رادفبرا يمنا ام ىتانزأا

 لخد ىتح ىئانزلا ىلا باوبلا'حقنف سنت ةنيذم ىلا لصو ىتج كيز وبا هلا | 1

 يف حمرلا برضو باكرلا مزع نم ديزوبا ماقف ديز وبا هجو يف بابلا قاغو
 ىنانزلا موق قرق ام ده. نم باحصألاو هموق دنع ىلإ داعو باعك نامت باهلا



 ' تنايتانزلا هل لاقف همادق نسح راص ىتح همالك مت ايف نابرعلا ريما الا زربي الو .
 "قف ىفو نيملا مويلع ناحو نيلبج مهناك نيلطبلا اوقتلا اهدنمف كلثم اناو لثم

 '”0000 الا لويط ثقدو راهنلا لو ىتح لاتق ف اومادو نيبلا بارغ ميسوؤك ١
 ا ىلا ازرابم بلطو ناديملا ىلا ديز ,وبا لزت حابصلا حبصا امو هناكم ىلا لر

 ىتح نسح ريمالا بلاط انا ىنر لزتت نا كرما نم هل لاقو ىلانزلا هيلا لْزنف

 :لوقيىلانزلا راشا كلذ دنءف كتي> كمضخ انا ديز وبا ريمالا لاقف ىنعط هقيذا

 برج بورملا يف يتانزلا انأ

 اندالب نوكلمت نوديرت ميج

 لجاع انيلا نعضلا مج ديز وبأ

 يفيسيف كتغج ىرأ تقولا اذ

 ينبض يف مب اقر انا عطقاو ظ

 ىنم يالساب 5 رشلا
 ةروبشم الملا يف يحمر تانعط

 رفأو بيصن ينم كل ديز وبا
 ينم :رظنت ديزوبااي مويلا

 اندالبل ىدراي ميج فيك ظ

 عجرأ ةمالساي كموقب عجرأ

 يلاتتل ئشتخاو كحورب مسا علوم داؤف نم يتانزلا لاو
 ر ديلا 0 ديزوبا را راض ا ْئش 8

 لاطب الا كلبمو سارملا بعص

 0000 مذ
 ' لابجو ابيبلبس يضارالا  نطغ

  ىا_هنب اهس د ترقملا ني

 لارزا ةلزت ميلع .لزاو
 | لات مازع "رحب يف تمقو
 لاف يحمر سارب يعافالا مس
 ”لالزو راو ايم كيقلال

 | لافطالاو ”درلل تيقتت انمط
 لاذنأاي دوملا ان متدز

 الاس عبس لشم يتاثزلا كاب



 0 ظ

 | ةليوطأ اند اني احا ادع يناونال ركاب كل يدل ْ

 .اليزت ميو كوالا حاوراو 2 ىراكس مو نيبراشلا يقسو

 ,”داوه ال بورمللا نادعبع مراكملا رحم ك0 01

 ”اليرنلل ياع راملا زعم صاع لاوست ا
 اليف يل عفخ ديدنصمكو .هراد  انيرخأ ١ 5و

 الياخلا ضرا مم دنملا دالب ناقل نم تفاخ ضرالا كولم ١
 البي دع يمكح يف ثنكو ثدكح ىبكح رام الملا لكيفَو ٠

 اليد انثعب ام ديزوبا الو كدالب انيجام لحما الولو
 اله كل . يلاوملا ريسلا الو كلمرأب اناا 0

 الب زه 5 انيلع ددبهشو أذيفثبع دقو اندالوا تسيح ا

 كلا! بر نم رصنلا ىقتمو اانا قود
 الين دق ف نحن اما قتانزإلب انوذخأت اما

 اليوط أرهد مكرم مكحنو اهيف خيشنو مصرا كلمو

 ٍرعش املا  بولقلا نارينو هكيسدرللا ندح ىتفلالاقام'

 هام هيتحو بادكتلا ىوط همالك نم نسح ىهتناالف ( ىزارلا لاق )

 قش هانعمو هزوُمر فرعو هأرق هيدي نيبل لصو ايلف ةفيلخ يتانزلا ىلا هلسراو
 مث لويخلا ىلع بوكرلاو لوسيلعلا قد يف رماو ءادحب نك هأمرو باتكلا

 وه لئنو حوتفلاو رصبلا هللا نم بلطو حوبصلا لوبط فدو نسح ريمالا كاوا ظ

 نابج الو ىدر يل لثعب ال لاو نيو ضرعي ىتانزلا هيلا لزتف ناديملا يلا هموقو



 ماع رتل نام ليمأ ْ الأ عّورف نم دق ميك

 ليك ام اب . نازلا نمط كيرواو . نادبيملا ةموح يف . ىناقلا ىلغوب ا
 ذ فوشنو . . كلاح فوشت ام دب ال .كلافصي رهدلا 00 كلابيف ىلع وبا اي

 0 يسود ماد بوعرم .. يموق ىلاح لوقتو . يمونلاب ىنقوشتو . هراصام
 0 0 دال دالبلا هذه . ىداوبو كتوزع يف ٠ ىداغ كنعاظب لحرا . هراط كنهذو

 ادعس همدخ همجي ٠ ادغرلا لثم كيحب 1 ' . ادعس وب ن :ء كانأ هراد ىريغل يه ام

 1 اح قير ا مهدا قوق نم . هيغل دان ل كاح . هرابغ هيلع كيح

 07 ع 00 نا لو 7 كتاريياس نا, ماج

 0 -- 8 م 1 0 لل ل ل

 الآ دنع : ريق ال برحال خا لع دباب 4 هران هثلا مود ا

1 

 0 هعاخم همتخو باتكلا ىوط همالك نم م يتان نار 17

 2 ديصقلا 0 «نتييبلع ل 2 ةانعمو هزومر فرعو 3 ارذؤ دل

 : كيري نيغماسلا

 5 "لع دجلا 2 امليملا .قنيح لالا

 105 - نم كمالب .انزج الو ادع كيلا انيتا ام نحم
 دع يخور ىلا للا ىطنو.  نشلونو  ىحم كتسنخ الولف

 ١) دلما بكتو مئانغلا تلن مهتقلطا واف

 دلا .ديز بأ برغلل.الو كدالب ىلا انيتا انك الو



1 ْ 0 : 

 . ىبعرلا هيف يبقي ٠ ىلابج مودع ..نرايعالا ةينم اي . ىنامجشاي لاله اي
 ىبرضلاو انئءعط يف . مانغ بسك زوفنو . مماحضن انفويسب . مهاقلن انب اوموق

 ىبرحلا هيلع اوميق .كاتا ودعلا اذه . مك امد كففس ذيرب . 5 اج ىنانزلا اوفوش

 ىرسلا يف اخ اناو .ىديسو ىريما لثم .ديج كيأر ناك امو ديفلايفىنتيطح

 . هوركش هماظن نوعمسي ةرامالاوهمالك نم ديز وبا ىهتنا ايلف (ىوارلا لاق) ظ
 نم هلق هناك راص ىتح ذتعاو دتشا هنا مث ديز وبا اي كدعب نم انليو اي هل اولاقو

 ىنب لوبط قد يتذزلا عمسف لزتو هلوبط قدو لبج نم تلصف ةعطق وا لاقل

 ما زاحرس نأ نسح ريمألا الا ناديملا ىلا لزني ال لاطبالا ىلع ىدانو لاله

 تنك نبا هل لابقف همادق ديز وبا الا همالك ملا اف ديز وبا اما ريدب يضاقلا

 ” برا كنج مويلاو بئاغتننك لاف ديكلاو ركملا بحاصاي ديز وبا اي يبختم
 ىتح نيبلا بارغ مهسوؤز وف فرو نيماغرض ندب مهنأك نيلطبلا اوقتلاف

 د لادحو لاتق ىف اومادو نداوجلا مهنح نمتلك ممم تبعت

 اوتابو لالتطالاو هيح بلط ل لاصفنالا لوبط تقدؤ لاوزلا برق
 تمقوو نيثبللا تفطصاو نيفوقلا كرف حاصلا حبصا نا ىلا نوثداحتي

 ةعبس لاخلا كلذ ىلع اوقبو لاوْرلا برق ىلا لاوهاو الاتق راصو نيعلا ىلع نيعلا

 ينانزلا ىلو رابذلا رخآآ ينو دوبكسلا مهنم تباذو دونزلا مهنم تلك ىتح مايأ

 ىح مهفلخ يبو هموش ديز وبأ ريمالا مويلع راغف بلاط ةاحنلا ىلاو براه

 ةنءدملا لل ىانزلا براق ايلف لليلا مهلخداو ءارولا ىل !| ةلحرم رشع ةمرأ مهعجرأ

 .ىعدتسا مث ديز وبا لتاقا تيقب امانا لاقو هارو اهركسو سنوت باوبا لغد

 ١ ]رو نكاح ريمألا ىلا تعك راغاو ضاخلا بحل ١ نم ةياودو ساطرقو مق

 هرامد دالبلا اولخ انو موق لْجا "نم هراطلعا ممم اي ؛ هراط يالزلا راح

 . ارانلا بيمل هبشي © يذغ عاج برملاو « يدعنت ام لاطبا « يدنع ىتانزلا ان
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 ٠ تقدو لاوزلا لبقا ىت ٍ - لاقلاو ليقلا لطبو لاوهالا اوساقو نيقيرفلا محتلاو 2
 اوباط اولزنو لاله ودب اودتعاف جابصلا ىلا نيموقلا اودعقو لاصفنالا لوبط

 رهظو ناعجنلا ىلع نامجشلا تامحن ناديملل هموق عم يتانزلا لزنو حافكلا ١

 ٠ ىتح محقو ديز ورا مجهو نادبالا نع سوؤرلا تراطو نابجلا ىلوو عاجشلا ١
 مونم لكو لاصفنالا لوبط تقدو لاوزلل لالا اذه ىلع اوقبو مدع موقلا ىل>

 " نسح ريمأآلا ناويص يف اوسلج لاله ونب تداع الف ناطوالاو لهالا بلط
 ْآ 0000 ثلا موثلا لتافت ديزوبا اي اذا نسج ريمالا لاق ناحرس نإ
 0000 1١ لاقو هديك ف رماز انعم بكرت ثدعاام هللاو. تناو ربخ ينيطعت

 ' هعاطو امس ديز وبا لاق ديقلا اذه يف كلجر مضوت ريمالاو هلل مئاط تنك نا ظ
 1 سدح ريمإلا تيب ف يقبو ةيلجر يف ديقلا طحف ةعاس لك كمالك عبتا انأو

 ١ _ يتانزلا مهيلا لزتف ناديملا ىلا اولزنو مهلوبط لاله ونب تقد حابصلا حبسا
 3 مهنم لتقو ماغرضلا دسالا لثم مهيلع راغو مهيف عمطف مه هم ديز وبا ىأر اف

 0 نيب مهتتشو ناجلا باوبا نم باب يف مهيف لخدو ناسرفلا قحمو نابج لك

 . "7 مهلحر ىتح مهرسكو مهيلع لدعتو ماقو مهمضوم لزنو ماك الاو يباورلا
 1 ” ذعخاو لاجرلا لتقو مهيف بءعرلا ماقو مهيلع لمح ةلحرم رخآ يفو لحارم ةعبس

 . ىتم ىلا لالهونب .تلاقف ديقم ديزوباو لافاالاو ميرحلاو لاجلاو ليما

 | السير وبا راشأف كيلجر نم ديقلا كف هلاولاقو ديدحلا يف ديقم ديزوبا

 ْ لقي
 1 ىرحلا موي مويلا.اوعفثي مكتم موفلاو . اوعجوا يبقل 8 . اوعمسا ديد وبا لاق

 " ىبرغلاموقناسرف . كلوح يتانزلا موق .كلويخ ىلع دش مث . كلوبط قد نسح
 | يكرااو هجرس يف .ارمقلا تنب تاهو . ارمسلا.يساوط مقاو . ارجلا تاه دبع اي
 ' ىرحلاواغولا لجال.ىدنع ماد ظوفح .ىدجو ىف أ دهع نم .ىدنع ىناملا يفيسو
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 مالاس لالهاي مككيف برملاَو

 هماظن عمسي ديز وباو همالك نم ةفيلخ يتانزلا غرف ايلف ( ىوا رلا لاق )

 : باضرقلا فيسلا هديب رهاش وهو باوجلا هيلع درب ديز وبا ريمألا راشاف

 ةمالس ييلالحلا ديز وبا لوقإ
 : .اليلاو :رعلا فلقد يتاءزايالا

 عتيج تنكأم انقتعت تنك ف

 7 الب انتا ركذت تنكاف

 انداقف الاع دالحلل تئانوا

 انساورتساوتساا

 الم كيوزاتح اا -

 كريغ ع 0 ا وحورت ماو
 صدا سال تس سل

 0 نيلطبلا
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 مالحا . يف تنا يتانزاي آلا

 مانم تاز دك كيوت عطا

 ماشحالاو موقلاتيج تنكألو

 ماقم مل تاتسي انحنو
 مارب لابح يف قئاشملا تحتل
 مامذو ةفع انيلع كلامو

 مازه دالبلا يف كمورق يعداو
 ماجلالاو عردلا كفي ند

 مالاس فتور ام مراوصلا دح

 مارح كيلع نكل كالالح

 - اوقتلا هماظن عمسي ينانزلاو همالك نم ديز وبا غرف ايلف ( ىوارلا لاق )

 حارونيبلا بارغمهسوؤر قوف قءزو نيحلا مهيلع ناحو نيلبج مهم
 ةقراطب يتانزلا اهذخاف ديز وبا ريمالا ةبرضلاب قباسلا ناكف نا نيتبرض

 -ضرالا ىلع يتانزلا عقوف ملسقلا ىربك اهتربا داوجلا ةبقر ىلع تحطشف دالوبلا

 نيشيجلا ىقتلاو هوصلخو ينانزلا اوماقاو ضعبلا مهضعب ىلع 3 تانك



 2 ىداعالا نم مماصواو ىداولا يف ديز وبا مزيف ةحئاس هايملاو ة>ئاف روهزلا هيف

 ىلع ءابقر فقوو يداولا يف هناويص بصنف بايد ريمالا اماو لاله ينب ىلا داعو

 " هناف برغلا دالب ريما ىلا مالكلا عجرو ادعلا نم رع فقالا اع لابجلا

 ا] لأ ةيوقو وه.بيكصرو هركسع درع تقولو بضغ هينا لت ين

 هل لاقو يتانزلا هيلا رظنف ديدش مه يف ناكو ديز وبا كلذ رظنف

 "احلا دبع ثناااما نيباطلالا لات لون ا تا
 ل

 وا لام بيجن تحر تنا لاق فاخ يقابلاو فلا يعم لاق لاملا نبا يتانزلا لاقف

 : لوقي راشا اهدنعف لاجر

 ةفملخ ىلانزلا ادعس وبا لوقب

 دجأم لك ىلع ولعت" ةم يبو
 ةللدم فلا برغلا دالب هذه

 أوماسنو برعاي اوحورت نيا

 انس تناو ركذدجامأ 0

 يتقافر لكل دبعانا تلقر

 ميك اكف فيجب ىتح كتقلط ا 8

 كنتلتق تنك مويلا كلذ اذبح |:

 ماسح فيهر نم يضمأ مزع يل

 ماجه ادعلا ليخ لع مادو

 مايس نييصا د ريغ

 01١ ارئاذق ربو ةبيصغ
 مازه ىراربلا يف ودمغ: مويلا

 ماحس عومدلاب فرذن' كنيعو

 ماسقالاو هللا قحب فاحو

 ماحهاي ناسرفلا الل تبجف

 ماقسو انع نم انحرتسا انك

 ماهدو اقش اودغت مكيعدنو
 ماغ رضلا يضاقلا ريدب ناَو

 0 نفح
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 ميحرا ١ نمحرلا ل هدسل

 صاع يجافحلا لتقم
 درب راشا هماظن عمسي بايدو همالك ن م ديز وبا غرف الف ( ىوارلا لاق

 ئ : لوقيو هيلع
 6 ريبخ تناريما اي نسح . يدعسلا عم ريما كيفو ؛ ديسلا تنا ذيز وباي

 . برحلا ماقول . درعلا5 مولا انأ « مويلا اذهل مود مكيتا . دسالاك « ريشملا بايد

 و « ليسي مدو لوجم ليخو . ىدهج لمعا برضو نءعطو « بركلا موب

 )0 الاف شوش هحوب شويخ و شوه ديز وبا . ىدتمتو لوتقم ظ

 تباع كايا بارح مأق نا . ىرلح مه *اوأ عيمج ؛ كوهد ل ايلي كوجب فاخاو

 1 :ىدفت كر قو تناؤ4 قدك ل ناو . ىدبي امل بايدل عما

 « يغز ينبل يبحصلا يفوا . دنا تنا باهم تنا '« باغلا عبس بايدل عمسا

 71 مدح الوتد روح نك ؛ نوعلاب مهل نوك تناو . ةدشلا بلخي' يعر نإ

 ' بسو باند لمفل . ىدتغر فوشت لاله :لهاو : لاملا ظفح يف لاخ اي 0

 اد * .ايعرلا ىقبت « ناكم لكي قارعلا ىعرا . ددعلا نم باترب الف « باغلا

 | اره مم ناوي> يلو . دضلا نم ىنأي نمو « هّيئدي نمو هيما أ ]| ٠00
 52 ىدبف 5و رافسا ىلو « رادقم ىلو راكذت ىلو . دبالا ىلع نافيضلا هب

 ا زايدو ا!ىذب نارعبلا يعار . دعرلا 4 بر م ميودا «ترحلل ارتاح نا ١

 ' ىددخل لع لا ىمدو“ , لاملا تذخاو لاله تعدو ..ىدتشمو نازل دوعب

 ' ”يباوض مالك ب ايد لاقام . ىدبعلا اناو « ديسلا .تناو ذيعس ديز وبا

 ْ : دموي 7

 ْ 00 هماظن نوعمسإ ةرامالاو همالك نم بايد غرف ايلف ( ىوارلا لاق )
 تم فلا لكوسراف فلا نيعست ىغَز زينب يف بايد رمتالا7 ف مالكسلا اذه ىلع

 رايعرلاو شوبلا اوقاسو نئابغلاو ابغلا ىداو ىلع هلدي ديزوبا راسو ءاضيب ةيار

 .وقالف نئابغلاو اغلا ىداو ىلا اولصو نا ىلأ ميملا اورانسو يعار فالا ثس اوناك '
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 هيل

 ىناثلا ءزلا
 . ىلع يوتحب وهو ةفيلخ ىلانزأا ناودد نم

 ظ رماع ىحافخلا ات

 نم ني نسحانملا باتكلا وهو

 . ريو العذب
 ةّيلصالاةّساَسلا

 ةَئيلجب نيالا عكهتو: جو تَدْلا كلن الإ مهتم
 لاومهالاوثّداَوج نم مهل لكرَجاَىَو



 هي ف م ا

 تنكمسام لاله كالول .يدهتجا متاغ ننا اي « بايد افطو وبأ اب ممسأ . دع
 تيفشا ةعقو 5 ٠ دسالاك ك لوح يغزو « هيف لفكت لاملا . دحت الو برغ

 . دجلا ىكز اي تنا؛

 - رشع سداسلا ءزجلا هيلبو رشع سماخلا ءزجلا ىهتنا -

 رهو

 هت اكمل اي مخ كا 10



 ل 1

 براعم 5 0 كول لك -.. نميلاو ورسلا مه دتسلاو دنهلا

 2 لع قوممتتس  ةزامالاو ةمالك نم باندريمالا غرف : ايف( ىولرلا لاق )

 ةراغ لك يف موقلا .انع درتو تارافغلا بحاص انيلغ تنا هل اولقو هوركج ف

 0 : لوقي راشاو

 ا ار نوبلا ذخأ يدج نم دك مالك ء ىلا ديز وا لآق
 يدبعلا عم :نإيعرلا اذك « لاله كولم كانم لست . درجلا .ىصقا ىلا هريسو

 ا ناك نا . يدح ام كلثم مايه + شوبلا اذ. يمن نم كلثمو

 ظ 0000 ا تلو انوع انانيلع دوست . ىديعلاك كلل اتاريمأ اي

 اليل وحب « تاراغلا نم كيلع فاخا . ىدرب نمو لاطبا نم « نايعرلاو كسفن

 لصاق كالاج نم م رك او . ىدقرلا عم مونلا يلخف « كايا مانت ليللاب كايا . ىدربلاب

 ةنياخ ادغ . ىدصتلاعم ريما لاني « اممم نم تبثي نمو : ىدتر كلوش كايا

 دكبلا عم مهلا ينأيو « لاله لام حوري فخم . يدندلا انا هل نوك او «اناقلي

 رك اب . ىدترت ال هتبرضو ىانزلا اذه . دعرلا لثم هتدهو ؛ برجي مرق ادعس وبا

 ناو دارجلاك رض ليخ ىلع انيتأت شيج هعمو درزلا ينو دالوبلا يف اناقلي حبي
 يدعنتام بساكم «مهنم كمنغا اذغ . دنسلا انا ديز وبا انا ؛ كرا داوحا اي

 أونوك« تاسرف اي مكيصوا انا . يدنلا عم كسملا حوفي « انجداوه لك" حرغتو ١

 ريما اي لعزت الو-.. ىدح ةبرض نى ال ءانتأي:ادعس'و با ًادغ .. ىدتشم' ةبصغ

 ىدعنت مالغ فلي ؛ هيف عرساو شوبلا ذخ .. يدتشم , كمزءب نوكف « بايد

 انوتأت الو « لاوهالا ىلع نكو.. ىدنللا نم فلا نيثالثو « ةلايخ سراف نيفلاو
4 



 اهسراوف لتقنو اهنادم كلم

 انلياعف نم توملا ساك هيقسلا
 اهبسكن دب ال ةيلاعلا ببقلا

 مهصلخل سلوبو ىحنو يعم

 هنيازخ عم اهيا لام انأ رظن

 اللعب ادهانمسا يع ريص

 كريغ الفلا يمحي لطب نم باب
 هنزل الا ظني, اذ

 حارفالا دياز لبر وطكرمع تيبلا

 دل عسا

 للا ىلإ هككرتنف قالزلا ابا
 بيراخ ودغت ىدعلا روصق ع

 هدب حار انيلا اج نم لكو

 بيدارسلا .انيروتل ادعس بيج

 رانا لاوماو انا ساو

 ا ريغنم ىرت اديكأ الوق

 ببذلا منك ةميشملا موب مويلا

 ” كزا) رهط ةيركسلا و
 نيكتتو انكع ىر كودع اما

 هماطن عمسي بايد ريمالاو همالك نم نيس ريمالا غرف ايف ( يوارلا لاق )

 راشاو دلحلا ريظاو دمحلا ىفخا نكحلو ةيزاحلا نء ةديكحم اهنا فر

 : ديصقلا اذبب شوبلا ةيامح يف نسح رطاخ بيط

 بيط نس اي. مكاف نب بايدان
 كيم ايا كشوب ىلع كباقل بيل
 دحا هيلا ونديام يلاع لالإ|
 ينفرعت سانلا لكو منا نا 0

 عسفنا وحب ىراذح اونوك من 1

 مكبلطي نيحيف أن زلل 8

 برذلا اطس ول ىلع اوفاخن الو

 بيراخلا مى ع اوفاخم الو

 بيرجت د تاس ل
 بيراقالاهف رعت وكي دوه يلبعف

 بيك ارماو يع رح ىلع اوظفاحو

 ب فلام ارم 6ورئارتوك"
 فيرغناو اقر 0 ضرالا م كره دحا ام انفلا لاله م



 0 م

 سطانغلا مورقاي يالك اذهو 2 يضاقلاريدب ىمسملا ىتفلا'لافام

 ديزوبالاق هماظن نوعمسي ةرامالاو همالك يضاقلا ما الف ( يوارلا لاق )
 ةسرا: ىلانزلا موق فنرالل رحب يف ةطقن مهانبراح نيذلا نال رذح لل

 ربخا دالبلا هذه يف اناو فلا ةيام ةركح ىلع كح دحاو لكو ناطلس نب رشعو
 ريما هعم َتءبن اندارمو هوذخأي الثل ادملا نم هيلع فاخن شوبلا نكلو مكنم

 روشلاثاث امل ناكهنال دمع ما ةيزاجلا ءارو اولسرأف شوبلا مم حورب نم اولاقف

 تراد ام دعب مث ماقم زعا يف اهوسلجاو مالسلا اهيلع اودرف مالسلا تمرو تناف

 هاارواناسرا دق امل لاقو ةيزاجلا وحن نسح ريمالا تفتلا بارشلا تاساكو ةوهثلا

 اندارمفضرالا هذه يف انشوبا يعرم انل سيل هنال شوبلا رما يف كرواشف يكل

 هذعب انلام ' را كربلا من عورا نم انيلع يروشف عضوم ريغل  هلتعر نأ

 نولوقيو يداعالا انب عمطت نا فاخنو ريما ينال حلصي الانا نوك ١ نأو ريبدت

 هيمحتهنال بايد ريمالا 00 امو ةعطقم هعباصا رئدب يضاقلاو يعار مهريما نا

 .ةناظلنلا د روشلا نعأر اذه هل تلافق زوشلا وهامانب را يداعالا نم

 : لومي و هيخني نسح

 بيسين ريخأب اذ ياخ دف رحيفسلقلاو نسح ريمالا لاق

 تررخحتو نملع اننيي.ام ريصبو انشر دع قاتلا قامت

 تيءويناو انمروبلااوذخابو ةليرسم لاطبا ةيعا نشوبلاو |

 بيذنلا نم هيمحاو لاملا انل عراو انب مم مويلا ةبغز ريما اي بايد

 نينا رعلاك جوع الآ تس يف ادعم ودصقانءابغلاو اتلاف

 سيزاغملا هاليو سلوتلذخأت ىتح ةعب اثتتم ن رهش هيف اوثكماو



 همالس يلالحلا ديز وبال

 دي ع#مودسا

 0 و ماركالا . ينافرل انا

 اولاقو لءف ام ىلع ةرامالا هوجدم همالث نم ديزونا غرف الف ( ىوازلا لاق )

 : لوقيو ديز وبا ركخ ثي ىضاقلا راشا كلذ دنعو نابيش وبا ايتكدعب. نماانلذ اي

 لاف نا زيدب ىقلا لوك

 ' اهنوكيلاجرلاكانهبرلاىرت
 مهمورقاناجبرعلا دالب لدارلع
 ةلفغب نييعان أي انام اك و

 انلاوما راما را

 بن أجلك ن نمموقلاحايصماقو .
 همالس يلالهلا ديز وبا ماقف

 انقلايضاميف صيصهلاانيلعداعو .
 مبعوج كلها ناسرفلا لعدرو ٠

 هلك شوبلاو لاملاانيلا درو .
 ةفتكمءارونمطراسالا بل
 تاباهواياجلا م اها تدلل
 ليلا ردي دؤبأ |

 ةيسيلا .هنم لازاقراي منعم

 .اهدضو انغ

 ىسراوفلا لاجرلا كانه ترطاعر

 ساوع انوج تاحيملا تراط اذا

 ساع دضلاو شاشرلا يداو لع

 اوراس ايام

 ساب. قاملاب مفلا قير داعو

 سام لبللاو توصلا لعاب حاصو

 سراوف

 نيك

 سلال مدام م ىزاذغلا لكو

 نهارا مدا أفلا نيثال

 - ساف .بلق 07 تاوصاب
 أر 7-1 يل ئز ؛اذعل ١ قاسو

ْ 0 

 ١" سطاغ ديلا لع ماغرض تيل. اك مهسّؤرعطق موقلاطسوب ضاخو 1

 ساما ممول هآوأس نم لق دقو ةمالس .قزر نا لياعف هذهو .



 اوماساوم< ملا واخادعلا تحصن

 أضقلانم عرسا ص يصامايناقالف

 البلا و رشلاكقاح ه.هاللسا.لاق و

 ىمراصدحم حمرلاتذخا ينب رض

 همالس نيع نم اقرزب هتنعط

 هدونب نب موقلا دينع تعط

 اهيبسلبةنمودبلات انب تبجو ”
 دي زم نباي فلارشع ينثا انكو
 ةنمطب زاف دقو الا سزافالو

 مازه أتم موقلا دايح تحار

 لع وا ريمالاو بايد ىناجو

 هك اسم .ناديز زا أوأق»
 مهليخ مئادملا أدش وحمجلت اقف

 قباس ليسو ةبام ذخا بايد
 عيال نيرشعو هنأم دخا ريل

 ةلجاي

  مامه دارطلاب ربيخ وبأ انأ

 - ماسجاو يكل حاوراب اوزوفو

 000077 لثم مدا ربظ ىلع
 ماسحو انقلاو ينكو يدنز
 ماصمب اقللاب يفيس فاك دقو

 .يمالك بيط ٠١ راعشلا تنغ اهب

 ماتقو .درزلاو هاشح تجرفن
 مانطاي .راعلاو بتعلا تفخو

 ماعز موب لك يف ةبرجم
 ماهس نريعردملا ردص يفاهل

 مادق [يرم فلخ وفرع. الو

 مازخ ريمالاو ريدب يناججو
 مآ سح دحم تحار مه تثاقف

 مالس .ريمالا ديز بأ ةمهب

  مالظب .تبرغ ىثح ربظلا نم
 , ماع داوج .:ةنامذخا سبلل رع



 ةمالس ىلالحلا ديزيوا لإ .

 ظ 7 ديررت ام اهيجي 0 ل

 يللا يف املس هبلق يذلا ماني 3

 ا

 ىرج ام كربخو ممسا يلع وبا أي
 اصخلا مرد, لحج وردا
 رك اب ريماابسمشلا عراطوسبك

 مظعم نبع هللا مكل اوفلحو

 انيحطسو صيصفلا

 11 ةعلط هل 0 3

 تناج لكن مناسرفلاتلاجدقو ظ

 هلك نمطلاو تانبزلا ىلع لاجو
 ةجيله باها سما نم ْذِخَأو قأ ظ
 ادرلا ةلاح ل ع امجومتنك انأو

 يلصافم عيمج عي بعر امرها ينج

 يق 3 جرش ير ىلا توعدف
 م

 ع

 مجهدتو

 ابح رس كلن دش وا رمجحلل تعرسا

 مهتقو .الجاع ليل تالا

 تعامل سس 00700207 0 0

 مانت بحلا نيع ىلع مارح

 مارح مانلا كشالب ابيلع
 ماس فيك نيبلا هاظش ابلقو
 مآ 2 حالما تايقر متع هل

 ماجه انقلاب ينانزلا عمجو
 مامن مامغلا قوف نمو امامت

 مانصا نوديع دق مشغ موقب

 ماشح مكلجال. نحم اولاقو
 ماكل 0 موق هلوح نمو

 مالعالا دشلا دق

 ٠ مالغ داراعلاب مكتم 1 7
 مادق 0 نيفنإ دايج شاحو

 ماقسالاو .رفلا 0 0

 ماغرضاي . بلقلاو اشْلا قشو

 ماهوالا رار يبرر دع

 عيسك

 مات _ ب اهتساوا

-- 
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 كدالب و دز وبا ا, ترو

 ابضفلا طسو مهتيمرأو 0

 مكيفها لاله اي مكتع لب

 لا مرق براغملا 0

 000 6 'كتدحو

 35 البلا

 ع مرارا فون كعور» ٠ ابلاغ قوسديز وبا كلود
 0 دنعأ داود لاهلا قوس ١ ىرج دق امف صيص ملا ىتقفلا لاق

 ” ارابتلا بنت نم راطو نيلبج مهناك نيلطبلا اوقتلا اهدنعف ( يوارلا لاق )
 ' لالته ين مرو موحت 3 0 نيقيرفلاو اذه ء ران مهليخ رفاوح تحدقو

 . .صيصملا خرص اهدنغف مهئادعا نم مبصلخم يكل ءارو نم ديز وبا ىلا طفلزت

 , فيلايف هذخأف ديزوبأ 7 هحوطو قارزألا يف هعاب ماقو لايجلا هل تود توص

 . .هقياراعو هقرط هلع ١ ميصطا ٌقيض ديزوباو ماللقالا ىريت: اك هاريف

 د نم علط هيزن ن نس و ىلا لا قد ىتح نازلا دوع هديب زهؤ

 * رابدالا اواو زاص ام هةءاج اور ظن 1 : ةسأر ريطف فيسلاب هيلع ىف م هيحول نيد

 : هتعامجو دنيز ونا داعو ةميق م اوقبا امو ةميظع ةلتقم اولتقو را ل موق مهتعبتو

 .مهموقو ي ضاقلاو نس ريمالاو بايد ريمالاب اذاو ةدديملا ددعلاو ةدراشلا ليخلا ىلا

  قباسلا ناكو هوقلو اوملدنف ةليلق لاجرب صيصحلا قل ديز وبا نا اوعمس اوناك
 ” كنودف هللا نوعب تيفكأ ديزوبا اي لاجرلا نبا لاقف بايد ريمالا هدنع ىلا
 | لالع ين نع نع جرفت كرمع لوط نم تنا ديز وبا اي بايد لاقف 2 ايخ
 0 | ١ كلرعامازا ا 1 ىلا طذازت اسنلاو ثوببلا ملا هسا ف اوداع من

 .: لوقب راثاو وي ناويص ف



 لباقتو رساكلا عبسلاك وهو ردابم ديز ونا ةيحان ىلا صيصحلا ىتاف رسايملاو

 يحيقابتنا د نيعلاب نيعلا تعقوو « ناشملا فطصاو ديزوبا عم ٠
 ديز وبا راشاو يلاعفا كيرا تقواا اذه ين ديز وبا لاقو كأرا مضوم لك يفو

 : لوطي نيعماسلا رو لوقي

 اهبخ انا دضلل ةسه ىلا ةمالس يلالخلادبر) ١
 اهساح ىغراايف . ىراتملا روس كتاف عرق ليلا ف ا
 انرأل كتنح .كيتفشالا مهتفأو يالك عمسأ صيصه

 اهيفخاةيسدر أ : كمالع 0 انموق تش قاوبا لذلاب

 امندنا :؟ رحل تين الا وه انلاجرو الام ذشا ل

 ايبنلا .كحج رفاوملا نيب - كاقا ميال صيسلا ودا

 اهيمحب دخا ال قيس كح سلا كدعب نم ىدر اي كلها كلهآل

 ”امرداو كتبصع ىنفا مويلا .ةمالس يلالهلا كر 0٠

 ىلا ضيصحلا كلملا راشا همالك نم دز وبا غرف ايف ( يوارلا لاق )

 : لوقي ديز وبا

 ”اهكاسإ أ غْ | مسلاب ةيرد> ى .كداوج ذأ كالتق نع دب الو

 اهف تبه نارين يتمم يف قداص لوق صيصهلا ىتفلا لاق

 ' 0 انآ كلحال - ةيمه يل مادصلاوكب رج ديرا نامز يل انا

 آل 0 تح هاقر انتكح دق تن كالا ولأ تل ظ

 ظ امعرجت مهلجا نع“ كيمادمو ربك كف يفتي تحوي



 ا عيجت نشارفلا قوف نم داع دقو داقماب صقمنا دق همالسوركلا

 ْ عيب قيفر ننل ارو لحام [كيلا تيح هلل داو

 : عيف 1 ماقم يف ىدنع ريصنو ايفضن كيطعال ب رثلا تكلم ناو

  عيضو اناتا نم يف ابحر ما لع ما يلالحلا لاقم اذه

 0 رباك او رب.اب يضاقلاو ا نسح ريمالا. كرر( تارا لاق )

 حا ر أم نبا يوديلا نال قيرازملا ىوس ددع ريغ نم مموقالي سراف فلا وح

 راسهشو مالعالا رشنو هلبط قدو ماقالو بكر ضيصملا اويراق الغ هنا ل

 - ناكم لك نم هموق تقرفتو نابضغلا عبسلا لثم لاله ينب ىلع مجهو ماسلا
 " لاجلاو ليخلا اوذخاو لامثو نيم اولامو لاومالا اوبهنو تويبلا ىلع اوراغو

 نيناحرذ مهموق وحن اوراسو اهلها نم تويبلا اوذخاو لامجا تاقياف تنب ةيامو ظ
 100 ]9 وكي هليل هتوص تدمش الو رمسالا ترظن ام انا ضيصخحلا لاقو نيبساكا

 لاقو همون نم ماّتق ةحضلا عمسف فعضلا نم مكان ناكف ديز ونااماو مويلا ..

 ' افيكو لاله ىنب يف كاب صحا ةليح يف هوريخف تاخرمملا يرش

 لاخلا مبيف لاحو لاجرلا تبره فيكو لابعلاو ءاسنلا سو لالاو شربل
 . هلبط قدو هترمح بكرو هتءاس نم صبمو حيرق داؤفو حيرج بلق نم حاصف

 . اوناك يقابلاو سراف فلا رشع انثا لاله ينب نم هدنع عمتجاف هتيار لدعو

 قيرطلا مهل طبرو موقلا ىلا راسو نيرضاحلا ذخاو لابجلا سوؤر ىلع نييراه
 ااكطينبلا كاقو ماجا اد ار وأ لع املا تف رفرف موي 9

  موقلا يف حاصف ديدحلا دوماع هديب موقو ضيب اي اورششبا لاتف ميرا روساي
 ١ ةعاس تناكو مامر مهاعدف مايملا يف مهيلع مجهو لاملاو ميرحلا 0 لاو

 : نمايملا ىلع ليمي وهو ماجا خخ رفك ناسرفلا : ىلع راغو ناجلاو سنالا ريح
1 
2 

 3 ا



 م  رابكلاو ع 7 “© ا 3 ل :

 مسيجس مرق لكل اله ةراما رع ١ هيسرتن انا

 00 سي ا فلس نمو ٠ 5 00 المح كفا 0

 عييطم عيرس 000 0 0 ْ ؛ سر ما

 عيضي لاحلا يف ةفيلخ يعدنو مدالبو سنوتضرا كام دب الو
 علو ٠ دارطلاب نادم 0| اوف ةرامأ ا ين 14 7

 ةمئخ قى هيدخو بانكلا ىوط همالكح نم رإقم غرف اي (ىوارلا لقا
 شضيرخ .مايأ ثالث هل ديزوبأ 1 ناكو هانم فرعو هارقف نسح ريمألا ىلا 0 1

 ناو باكل نح مع ارق مهعيمج لالح ينو باد ملا رأس نأكو ١
 . :لوقيو دلقم يلا بتكي قدح راشأو مومتقو يف ا وتأ بايد لاقف هيفام لاله '

 575 لك ىف انراخاو لع وايلالحلا ن ندع تلا كون ١

 5 لكو ايندلا ةضف كل 0 اناتأ نميف حرس ان
 .عيرش يت مث انامم 0 ةلجام» مويلا لقا هل
 . عيش ريما أب ديدش رع انناه ريما ا: صيصخلا ىتفلا نال . ِْ

 ظ عيشقتلاو لرحلا رازع اهنن ظل دهر ليللا حنج انسيك

 عيضت لاجا قوس يف حورلاو انقلاب هاقتلاو همالس هاجاف 1 ٠

 1 عيت هك ردا همم ل“ داك نمف اظولاع هأمرا ليز وا هرشن ال
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 دا

 00 لآ نم ملال غربا قو ناز الشبو
 سانلا لكو هرك اسعمججو ةفيلغ م 7 انماع ل

 نانا نود راثلاب ىرشاو 0 ا قل ]

 نشا وجو ركع رطل تكلدرو ميله تتشو مرك اسع ترسك"

 ظ سايقم ؟هلخ نم بآرحلا رانَو معي مناغ نااي مرت متناو ظ

 راد ديلا دهلا نم تسرغ . همالس يلالحلا ديز وا لاق اما

 اذه ىلع ماعااو صاخلا هركم همالك نم ديز وبا غرف املف(يوارلا لاق) 2
 1-21 دف صيصخلا نا اوبن ال لالغ ديواجا اب ديز وبا مهل لاقق مالكلا

 هواعجاف اذه هلام ودع هارو يذلا ملاح ىلا مكسب اوطعاو مكّضعب اوملف حارو

 يف دربو قرعو نوكلا نم بعت ناك ديز وبا اماو ليللا يف سرحب سرح
 رهظ ىلع ساجي ردقي داع امو هفوج يف محو هارتعاف سرحلا يف رباد وهو لِللا

 اذه فيعض مايا عبس ديزوبأ يقبو ديزوبا عض م.رماع يجافخلا فقوف داوحلا

 لاقو هموق عمجف يتانزلا وخا صيصخلا نم ناك ام اماو لاله ينب ىلا :ىرج ام

 اندارملانن ىتح مهنبب 1 يمراو ةليبق يوست ةليح مهل لمعا ديرا انا هّللاو مهل

 اف هد لاق م 0 راهنلاب مهيلع راغل مين ديز وبأ نأ ىردي ولو مهنم

 - ناهرخ 20 كا رشا 0 لاله ئئب ا أون وقللاو

 ١ :لوقيراشأودإقم ريمالا هحور ىمسو ةيلع 25 ةدجب نيياج نو انودع ىت انزلا



 هس غماهث ع

 كسأرتحوطبييلا الول لاو
 منا نبا بايد يغزلا ىتفلا انا

 ديأر 000 كم ثيلخو

 يمو نا 2 روعمسا  ةرامالار همالك نم بايد عرف املق ) يوارلا لاق)

 بايد ريمالا ىلا ديز وبا تفتااو: تحارو تانبلا تذخاف ةنزاحلاىلا ديزوبا

 ادا مزلا نم لاقو

 ةمالس ينكملاديز وب لوي |
 همالك يف ٌقداصا ناك نمو '

 همالك ى واب ءال رهن سانلا فو ١

 كريغل دوج كيلا دوج ال نمو
 هدارف لات بلط ند 0

 هسا سأ قمح اينبم طيح الو .

 ىضم ىذلا هبشب اذه اماعالو '

 الظنح ب انشياركسالا ظ

 ادعلا نمي انقلاكسمنمىأالو

 نسحاي برغلالفاوجانيلع تج ٠

 انثومض ايسكواحبص انمجياوزغ ٠
 هنوهدن ىغولا موي. مريمأو ظ

 كتاب ومو كلاجو لن
 اهلثمو فلا نيتيم 0 ادرج ٌْ

 لوطي نيعماسلا رمعو لوقي راشاو قملاب وبس ةبدملا ىلا س

 تناك مالكبلا دنع ف لكو

 شايق ثيدحلا بيلاسا يف دل

 سانلا نودمحم ام ىلع تييل

 دان هءاقنن نلت لو انفع
 ساخو ه-ظح لذ دق دحاو مكف

 اآ سس الب طيح ىلا هنا

 "2 اعألا © ةرمقلا ةليلالو

 ” ات رسب يقادلا تهذالو

 ا ةماعلا فل ىملك الو

 سارفألاو نرابشلاو ليلا

 سالغ مالظلاو ةميبف تناكو

 سامع ممابسسلب ةنوعدم

 ظ سالما عينملا درزلا نم ابييلعو



0 

 ةوبلا ىلع معيض .قااماد
 اني لأ دقو يبا ىنتباجو

 مناغنبا بورحلا نم سايق متباجو

 همون لبق الفلا ريط اطخ ىقلأ

 هعاق حمرلا قحليال فسنم يلو

 عسنتم تاراتسلا عوفر متيب يلو

 انقلا لقني سراف ىنم سرفا الو
 ةدابش لاله اب ىدتع نعل و

 تركت ليخ دنع ىنم عجشاو

 ةمالس قزر نا قم مرك | و

 قش دي 0 ريناد 0

 ترجي 8 دبز ا 0

 . و و مص ىتتباجو
 دياعرلا يطع. دربلاو اتش ةليلب

 ديرما بواقلا هاش ظاتغا نا
 دراب ليللا ىحد يف ماس بهو

 دب ال تيبلا يف لاخلا ىدر ىنامو

 دجاو محللاو راطخال بترم
 دراو فوط يحب ًافوط ادغ ام اذا

 دراطي نم ىغولا مون يف سرفا انا

 دجام لكن م عمجا يف رضح نم أي
 دناس مرق هنم حبا

 دياوعلا وباأي تانيزلا تدان اذا

 كتاوملا رج دبع عرسا اناو

 0 اع اذا قغالا نم لون

 58 ليلا نمار لع ايجي

 رئاوبلا يضام دال وبلا فحز ا كاسح الايس محق
 دنأع رلا يف اعرغلا 20 5 رماعو لاله قع دياز ديز وا

 دبارشلا نيتسلا لصف عيح اماذا كايتو ترد 7

 دك اورلأ تاغعاشلا دبع يزعو



 010 : عالى مس

 يفاخإ, عمجا طس و جداوملا قوف . تاو

 يفار لحكلا جنغو كولملا تنب طر راكد

 قارطأب اهلا اوطحت الو اشيا 3 نويعلا تانيزلصت ةاعاف
 ىاتك الاقوف نم انقل جكلسو ةحبقم دنهلا فويسل ؟لقتو :

 يفاد 0 ل امنع دوو هتليلح قا عم ام

 قاصوأب ومسن' ةسوطنغ لك عم عم  ربنمااو ىددلاعم كسملا ةحبرو

 يفاولا ا كلذ دب ز وان ود نم مبراوش هلأ لذا لاله ايا

 يفالكا لاس وهو ةهيركلاموي  ائيماح لظ لجر دما لهاتسي

 يناظن حمرلا انس نم ةمدو ةنئاكنيايللاو شادخ ؟طحو
 قاو .هليذ انيلع يحاز لباللاو ”.انبط م نكات اندرو .

 يفاطنم 1 كوع 2 الو 7-5 انك أم دبز ول الو ِ

 ينايضضالا لازن اب ضيبلا يتاح ان. نطباي ديز ها اي شاياش شاباش '
 فارشال !ق وذ تيلعو رابنلا نست "  كثعلط أم رك دنا لهاتست

 ٠ اهماظن نروعمسي ةرامالاو اهمالك نم ايمس تغرف اءلف ( يوارلا لاق ) ا
 . كلوقب ينيخم وتا ايمس اي. لاقو ديزم نم هيلع ام ديدش ًابضغ بايدريمالا بضغ '
 7 هفرعت نحت معن انيلع دياز ديز وبا نكسلو اهيف تمقوالا م ا

 لوقو ءأر مالا مدع ديصقلا اذه ُْق بايد ريمالا راشاو 1  كلوق ريغب . ١

 دجام لكلع واعت ةمه يلو اطس اذا ماسح نمىفما مزعيلو - درا دج نم ىفمأ مزعيلو اق نأ باح لا لوقا



 ا د

 دم ما ةيزالا نما عباسو 1

 أهسار يضيع ديز وبا .تانعطو

 ةه.رك لكحي انيماح ديز أ '
 دم ما يملا ةأاتف تلاق ام

 .راكالاو نسح يف ةبحم نماثو

 اةكاولاله قف ةبحم رشاءو

 .بازملا سبي, نيب لعشتت رانلا اك
 سبا روس ذياب

 2و ام تعلقت اهمالك نم ةيزاخلا تغرف اماف ( يوارلا لاق)
 : ديصقلا اذه يف ةرامألا خبوتو لوقت

 يفادر نيملا عمدو ايم تلاق ]
 هب ن ريما كيا لوه ند :

 ملكت ارسل :

 هل لوق نا احرس دلو تراظن واف ٠

 يلاءلأ دااو فيظنلا سبل فيحايو

 ا قا اب ةيزاطلا ىلع 0

 كقباس هلا لذ تلو ل

 بفرخات كاك ضيا
 . ايمتسسسللا لف قاد ركل

 نط ه1 لرب الا 01
 اذعو دناز كيز ولأ امأو

 همراص تابرض نم رب ١ هلا

 يفامل باقلاو فشان اهقير

 يفارشالا ضعب نم يلاخ عقل عقلب يف

 يفاشمت رمت دحىركسفرح < نم

 قارخ نوكلا يف ديسلعا ع

 يفارفر عقباطس و داللا قلغاشو

 يفارش أ دعب ن مفسكتم اهنواو
 يفادح دوماح هلاك "اذه نأ ا

 يفارغو يفاس مهفلخ انقلاو

  يفاطخ ريطلاك همصخ ىلع ىراج

  يناوط برملا بردل_بذبم
 ”يناطت سشورلل .هدنهم يفو

 افاد وط ليس هبشب مجاجبا ىلع
9 



 ةمالس قرر ن ١ ا لاق

 : هلاذ ف نتن ةبزاح اا

 3 ةرسسناقلانكسا و

 يدلاو نا لع الا ىتص الو
 كلاخو كوبا حار اعاد

 ةمالسقزرن ايف يناج وتلا
 اهماحدزامو ليلا رو اذز وأ

 هفكي يواخرلا همس

 ادعلا نعطاو ىتفأيي ردخد عفا

 ةمالسا ياي رك

 ربيخم وا نايف لاملا يف

 اولا يف ناحرستننب ايي روس انا
 ابلج داز ةنامر يجدوه اوعد

 ابلثمو نيعب را ىردخ نود نمط

 ةمالس جره ليخلا نيب ممساو

 ينتخمو حولت دز وبا ةرمحو

 دم ما ةيزاجلا نيمل نمطيو
 د# ما ةيزاجلا نيمل ثلاثو

 دمم ما ةيزاجلا نيمل سماخو

 كنا دا

 ماعلا موب ليظأ دوس ديت ىا
 ميازالا رايخ نم كم نا وهو

 مراشولا تالباذ ىل>و حارو

 0 الو بلل تري لد د١ مولع ام لالج لاو
 ماعزلا موب ليخلا روس ديز وبا

 1 نعل يضام تايلالهلا ريما

 #0 زاه مويلا كلام هيلع تلتف

 ا انجداوه يمحاو

 مياشحلا ابا, ناعجشلا عجشا 1

 1 مجامجايردمذاسرفلا سرافوهو

 مياس حورلا عير ايانلا قوس

 ْ ماكلا تمحن رامثالا ةيلدم

 نات تحار قيسلاب محا
 . مئاع ديسااداعوتاتملا خرفك

 مئاع مدلا نم رحب يف ناكو

 مياش ولا تالباذ نيعال يثنو

 مناف نبا بايد يف ةبحم عبادو

 مزاك الاو درد يف ةبحم سداسو



 مفستس عاناو بح

 يتصقو يالك مهفا ص وأ اي

 2 ادهن انك اس ريم

 اهنيم موق دنع ىراذعلا اولخم

 رياغ نعضلاع سشملا او

 ىرج امهظعنمتانبلاتلولوو .
 ةتفاوتنك شارشرلا فقوم لع

 رماعل 1 توص,لعاب ثيدانو

 ينباجت وصلا عماس همم ريماالو

 هموقو بايد ىلو نم لوأو

 ادعلا نعطاو ىتفابىردخ دنعفق

 اهج رس فيجا رخال كل
 ةرسحس اقلا نكساوىلو وحارو

 دءاف نا ريدب . ىلو نم يناثو
 ان لملا_سرضا

 علا لاقف

 لعوب ليما س راف يار ونكلو
 يدلاون نسح ناجم تاتو

 ىدلاو نءااب نسح اي هل تلقو

 يدعلا نهطاو ىتفاي يردخ دنع فق

 اس ٍق نارين اشحلا اوجو

 ءاشملا لاله يف نراك الو
 ءازه نيفئاخ ديارش ودغتو

 الظلا يي ةلفغ ىلع 5 اشف

 ئاق وجلل ليخلا جيجع داعو
 كاعنلا قوف تاحارلاب تقفصو

 ئاشحلل اي نيياالمل ايو

 ئازه تلو برحلا ثويل لكو
 .زاه كلام مويلا بايد تلقو

 م ال لكل وق نم يشتخاو فقا

 هادقلا كوفلخ كفيس فيح اب

 ءاغ نء بايد. يف ينظ باخو

 القلا يربك يربم همباما
 اذملا وا ان تايئالهلا جايس

 اد حمرلا كما عباصا يل ام
 راي بابشلا لثم ماسح هديب
 اغلا تحس لثم ديردلا عججو

 ةوانقت ال مزهنم كارا يل ام
 <اوللا مالك يشخم امو برهتو
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 أ كت

 ثلعو تاحيصلا برعلا نم تماقق ةيعرلا يق اوناقا) 0 ينباولا '
 سصرصملا موق اوذخاو تايبالا نم لاله يفب ايو تابحلا لك ند تاجش
 تارك عبرا عمجالاح و 0 ف جاورلا ةبراغملا تبلطو قونلاو تانبلاو مليا

 مهياع تلبقا دق اذاو ق.يرطلا مهل كسسمو مولا قبسو تايرامعلا هعم تيكر

 بايد ريمألا ماع درف تانبلا كئاوا عم ةيزاجلا ىلع ناسرفلا اوقالتف ناودعا

 لوو هترضخ كرحف ةساطلا ىلع سوبد هبرضو باقعلا شرف لثم صيضطلا هان

 ,تانبلا ىلع . رمق يغز ينب هموف هقحلو بلاط ةاحنلا ىلاو براه صيصملا ن

 يضاقلاب اذاو حارو در امف براه ىنا اي كمالغ افطو هتنب هتدانف هورافن

 اذاو كوخا ىارو لاق انيلختو حور ' ال ةيراحلا هتدانف هموقو وه موزوم ريد

 مكصاخم ديز وبااهل لاقف انيلختو حورت ال ةيزاجلا هتدانف نيبراه هموقَو نص

 و ولاقو هيلع اوجض تانبلا هورظن املف مهيلع يفل دق ديز وبا اذاف رسألا ن

 هموقو وه درو تالمعم هناربن تداع ديز وبا كلذ ىار املف انترظن هل

 هاقتلاف ناعجشلا هربظ تيمحو ناودعلا ءاتل ىفناسرفلا مشحو نانعلا قلطا

 ديز وبا ماقف ديدحلا درز كفي ديدش برض مبنب ايف عقوف ناديملا يف صيصمل

 ضراالا ىلع هأمراو هرثذ هعرد يف كشف حمرا | يف صيصم ا برموسمك لإ مع

 ىدانت تانبلاو ديدحلا درز كفي ديدش نعط راصو هوصلخو هموفق تمحو

 0 ديارش صيصحلا موق تلوو مهلوا يف ديز وبأو مهل طغازتو ديزوبا موق ىخينتر

 ةراسنالا مهتقالف مهيلها ىلا اوداعو مهلاوماو مهليخ لاله ىنب مهنم تذخأو

 اوعمتجاف لالهينب اماو تاتش ص يصح لا موق اوحارو تاحضلاو فوفدلاب تانبلاو

 ظ حدمتو بره نم خبوتو بستو متشت ةيراجلا ترضحو نسح ريمألا ناويص ٍِ

 لوقت تراشاو ضح نم

 ماحس يدخ قوفنمىرج عمد د م 0 2 ةانف 0 8



 7029 املا تيباذ م ةايعو 0
 0 يا منعت م كسع يبشا لوقت 0

 ” اديه ام فارش هالا ٠ ديس تنسب ةديس ةفارش ياو

 000 هر وءىشساءزغيلو ٠ ةمالسيلالهلا دز وباقل لاقام
 ٍباطبلا اوقتلا هماظن عمسي مالعلاو همالكن م ديز وبا غرف املف (يوارلا لاف)

 ب ردتبأو نيبلا بارغ مهسوؤر قوف قعزو نيحلا مهيلع ناحو نيلبج مهنأك 0
 لحأت ماسحلا كلذ يف ديز وبا ريمالا ةب رضلا يف قباسلا ناكو نينه اف نيتب رض
 تقف ملا بتاكلا يربي اك اهنربأق داوجلا ةبقر ىلع تطقسف دالوبلا نيرب ف

 ,زونا لايف هوذخا ديز ونا ريمالا ماذق نمو هوماقو هوكرداف ضرالا ىلع مالعلا

 بلاط ةاجنلا ىلاو نيبراه اولوو لاب نم ِكلهاو ىرذاو لامشلاو نيميلا ىلع
 ا” لاح تاللعو لابنلا_ يف مرلخدا ىح لاله يب مهفاوعتوو .

 | اع اد ءاللعلا لبقا لو الاول لولا ن نياك لالخ ىف بع م 20

 || اوابق ىقح 4 اذا 0 1 اذأ 0 للا ىلا 2 نمسا

 0 3 ةبوقل ' لاق راضبألا بحح دق رابغ اذاو ديز وا رظنف لالغ ى
 اوبكرو نطرالا نا اولزتو كادعا يقلتو كادف نحن اولاقف نامحش اي 0

 و- هلا يف اوصاغو مراد ةافعالا لع .اوتشو .ضرتلاو لرظلا يناولاجو ميليخ
 قالك جداوهلاو راطقالا الم دق ” قار نلكلاو لذلا يف مهومراو ةرامالاو

 0 ريمآلا ديز وبا كردا نم لواو نامثدلا لتق ىلع ناسرفلا يخنت تايرامعلاو

 داراو هرسك هوطعا ةموقو صيصخلا كلذ رظن املذ نابرعلا عيمج ثابقا هاروو

 ١: درو راهثلا رخآآ يف مرساك نك دير وناالا ' نايرعلا تلماكت ايف ترا

 ظ بكر ”ليلا لأ نكو هعضوم ىلإ صيسملا داعو جدذيملا ددملاو ةدراشلا



 ا

 راشاو مالظ هينيع يف ايضلا راص مالكلا اذ مالملا قتحتاهلف مايظإ
 ل

 كلام دبع ا. مالعلا ىتفلا لوقب
 كسارل ليشا مويلا يا دب الف

 كمالكر ثك ١ام لورزاب دبعأب

 كسار تربط بسال هللاو

 يدراي ضرالاب رخ تنا نمو
 رساوك ع ابس اهيمحن برغلا ىرت

 ةيضغ دلو مالعلا ميلوا

 اهلك ضرالا كك اح ةفيلخ اما

 ةبضغ دلو مالعلا ىتفلا لاقم

 بذاكل وقلل تدق كلتع تمدع

 بزانم موقلاب مويلا اذ ينتيجام
 براحلا تناو باغ 00 كذس

 ' 2 اسضرالا لعكمدتيلخو

 تياغ تنا له نادوسلا لذنا اي

 ساركلا موه برحلل ةرخذم

 بيارغلا فك صيصهلا مهناثو

 براغملا عيمج نم براغملا ياحو
 ' فياطملا ساك كيةساام د ال

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقيو هيلع در ديز ونا باحجاق

 ةمالس يلالهلا ديز وا لوق

 اهرش هلا ىنك اي 0
 1 0 نافيضلل دبع انا

 يا معتام دبع يف بسحتف
 نريصاو اتاطلس

 اهاك ودبلا يضاق رددب اما

 ماغ نإاتا ىف ايفو

 بياجملا يوست ايندلاو مايالا
 ١ اوتفك ادني يقام كم

 . بياصفلا تايلاف نم مهفيضا
 ا أر موقلاو فلا نيعست مدقتم

 بياكرلا. دل يلا فسنم هل

 0 ناسرفلا ىلع داق

 ردارقلا رابخ نم يلاع عرف نم



 : ام

 0 كالا ا انعيمج مالظلاب مهيلع دحن

 1 اسنلل حبصي, لذلاو. ةمينغ لاجرلل ةعاجشلا نا

 فنلا رويطلا ىلع باقعلا لثم تباث سلق دير“ بورملا

 ينزح عم جلك اميج ملا مهسيكيف اوبغرا ساق لهاأي
 ايست يدنع نابتلاو ليخلاو انقلا عم فويسلاو هللاب رنا

 ىف رثتت نرضاح ب جللاذنا 2 مح عانوا صيصخلا يفلا لاق

 غيمج ىلا ىنانزلا تعبف هماظن . عمسي ىتانزلاو همالكن م صيصخلا غرق اهلف
 .صيصولا ىلا مالكلا عجربو دارجلا لثم يذلا برعلا ءالؤه يف مهماعاو ءارمالا

 .اناو كناكم ىهبا هيخا ىلا لاقو فلا ةئامئالث وحن موق اودرجو مالعااو وه بكرف .

 اانرادج لخدت برعلا يلام ىتج اهلسرا هعرف باجا ام لكو. كراكفا حرا

 ا اان نساسرلا يداو ىلا اولصو لق لئالق مايا فو موقلا فَ صرصطا راسو :

 نا برعلا انل فشكاو سراف فلأب انمادق حور مالعلا همع نبا ىلا صيمصخلا

 اقارجلا لثم ناسرف مهيلع لبقمااذاو اليلق راسو سراف فلا مالملا ذخأف نيازان
 متاع ن نادبزو ماع حافلا ة هر انخلا نم ةعمؤ ديز وبا موقلا 0 3ك فاحز لإ

 00 ا د اورزجا قالا لآ مونلا كلذ ما : املف

 0 8 .مالللا هأ لاق كلا ع ايا هيلا لعوسو 3 و ضرعو ناديملل

 5 .نادرملا سييباحلا دبع تن 5 هذه لا تيح ىح ناسرفلا عن

 ان تلخ ْن وقابل بلاو فلا يعم أنأ ديز وبا لاق لاملا نبأ هل لأقف نأبح ايوه معن



ر حود فورضغع ا تناو
 كل

 : هريغأ حور ماغرد 1 تناو.

 ةردنملل عور راده ١ تناو

5 حور نومعش اب تناو.
 

 هجابل حور ماهلط اي تناو
ال فر دامع ا تناو ١

 ناد

 م لافج اب تناو
. 

 ةارتفل حور حادر ١ تناو

 ٠ ضبلاو حور جارفأب تناوا

 . سروتل حور ساهلب اب تناو

 : ردايو 2 دامح ان ٠ تناؤ

 ةب ركل م دالو أي تناو

 س قل حور دادش اب تناو

 ١ يي نار ديس ,
 دصقم حور دامح اي تناو

 رخال ربظا نالس اي تناو:

 كئرص العاب رابخالا ربظاو

0 ركل هيسئاد
0 

 رودو

 ١ ماير رهجلا ف 3

 بردلا مهلك اوفقي ىح
 بجي مرق جركلا دالي م

 يبرقل ابو ىلاليز ضراو

 0 تداع موقلا م لوقو

 ] دليم -اوعرسا مهل لوقو

 : ىتلا نا ا ليلو

عاب مهل لوقو بويه لثم
 يص

 ين دلو نايف

صق ضرأ 0 قرفم ضرا ل
 ب

لا رد لنك
 00 ىهح

 بردلا آب يع أوم 0 1

 ] د العاب 1

0 ا ف
 ْ ينرغلاو 

 يغل الفلا

  بدحلا فّؤيسلاب فلا هيام "مه
"« 

> 



 1 8-2[ تح 1

 ا شرا لاطبالاامدالخو ةملق فلا ديز وبا عاقمهنمو ٠
 نان ز> تداع تاريخ مهل مدق برقهنبأ ي ىضاملاضزاب اور

 ليالز هيفام 0002 انهو - انحالدينملا ضرأ انمولحوو

 ليالش موللش مييلع اوليمو ايكولم عجاو برغلا دالب ملل
 ليالحلاو مهلاوم عيجج اوذخو منوسبك او مالظلابمهيلا اولاعت
 ليافنلا حالم تانز مهعمو 2 يرظاون شهدا بتك ماعم

 لياصنلا برضل اوبيت برحلا لع ابعيجج مورقلا لك ارو ثعبأ
 لفاحما ميق مث كدالب ظفاَحو ةلجلاجرلاطكحالسقرفو
 لفاوغ | 2 ال كموق رضحو انقلاوبرطا ب صيصخا كيصوانأ

 | الل يف اوواصف هماظن-نوممسي هوحاو ئئائزلاو همالكن م نايس غرف اهف
 ءالوه نم تاحماو ءالب يف داعو ناوثالا ىتابزلا نم تزييشو باعض 10

 انناو كنوكج بمتراو كنوا ريغت يخا اي كمالع صيصلا هل لاقق ء نابرعلا
 ربما نب رشعو ةعبرأ كدب تحخنو دانحاو سراوف ىلع مكحنو داليلا هذه ناطاس

 اندالب هادم ىلا يا اي ب بنتك أ نات ل لاق« ناي فلا ين لع 2 دس ل١

1 

 !ِ : لوقو مهد كولم 7 ببكي راغاو ساطرقو مق ضصيصحلا يذتساف

 | 11 قويسلاو هللاب رصتلاو . برملا ماق صيصبلا ىتفلا لودي
 برغلا دالبل اوريسو | وم ه5 ارضع ى وندم رداع

 00 مدلك وا يكح كابا سادنالا حور مالع : تلاو

 يح نم مه لاطبالا عبل تلا نيا حور روصنم ١ تناو

 يكد مك وبا موقأ مهل لوق ةعاقل حور ذوتيز 7 تذاو



1 0 2 0 7 ١, 

6 

 ا 7 0 1

 عردم فلا يم ملم نو 2

 انقلاو مراودعلاب 0 نيتيمو
 ايملادنع تاع 0 ءلا رظنتو

 "ولع ءا عارذ ةيم مكلمةميخو 3

 اهسح بلقلا عطقي مورق مييفو

 عردم فلا ةسيم مهعم فولو.

 ادقلاو مراوصلاب فلا نيتيمو
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 اهذخو مقف كيلا تعجر دق كسرفا اه نايعالاو ءارمالا ماما هل

 تبهو ام ىنا تايد لاق ناسحالاو ليا انه لع ١ ركشأو

 ةلمج نم اهلعجاو كل اهيقباف يتايبا ىلا اهتعجرتسا تدعو يقأيح يف ةجاج
 نم اهب ىحاو فورملا بحاض تتاف كريخ شا تك ن0 0 0

 باهذ دعبو راشيتسالاو جرفلا ةداغ يف وهو راسو بايد اهذخا كلذ كذعف

 تلبقو هيلغ تلْخدو تقاف هيلا ةبزاخلا هنغاب ن0 ىعدتسا بايد

 لسرا فيكح  اهربخاف ديعسلا كلما اهما دي رت اذام هل تلاقو هينيع نيبو

 باوصلا نع .تياغ باظملا اذه تحمس ايف اهب جوزي ةدارعو 010
 دمح يدالوا وباو في رشلا ركحش * وه ليعبو رمألا اذه متي فيك د
 : لل 7 تدشا 3

 دادب دودسملا قوف ىرج عم دمح ما ةيزاللا طاح
 ع د يلوقل مس يق حرش عمتسا | يخاا

 داما يأبو لج سهاذم يأ ىتفاي نينثا ذخات ام ةمر ا

 دادجو با نمدكحم ريما | مشاه نب فيرشلا ر ركل

 دارك يل ناك م كتعواطو ْ يندارأ ريب يسدالوا ت

 2 هةسمدابس طق ينيع لدي اف 2 ةسبيصم الا دالوالا : ةفو

 دنع الرامات دلك الو ةركشزمع رمت



 ادملا ىلع ماع فلا كرمت تييلاب ٠
 ماغ ن تايد ةرصخ كل تلسرا 2

 أهءازح كتم دار 1 34 حماسو

 هضغب و: ريمأ ا هوادعلا ثروت' 1

 .مكنيي فلخلاو رشلا ترهنانا 0

 كمراكم ريما اي فرعن نحو
 بسلا يلاعراطلا معن تناو

 دم ما ةيزاجلا ةاتف برا

 م كل ذخف

 نميلا ةعنص نمرب رحل مت يمو

 ةدبعو ريمأ اي دبع تيمو
 مهلصا كرتلا نم كولمم نيتيمو

 ةرامح وبا ةعئص ةب رح نيفلاو

 ةذوخو ريما اب عرد نيتيمو'

 ( مهاردلا نمفلان ين اعكل ذخو

 برقم نا يضاملا ىتفلا لاقم

 جدلا ىلا”ءاطعاو هاوط باطما اذه نم يضاملا غرف ايف ( يوارلا لاق )
 ١ اهلا ني ىلإ اهم ريس ا رماو بايد ريمالا سرف هرضخخا ةماسو

 ب كنع ىلا لصو ىتح ٌراففلا طق عف دجو راسو لثتماف ماوجلاب هيتأيو

 م الب بسالا كحنم ديرا

 ةليصا هرم تيه ينم

 0 ران دل

 ام ادملا لوط يخس كذكو

 :ب لمع نم ل تسر
 04 ةدلتي رب نائيمو

 1 00 د0 اعيس قوفلاو

 ظ عا ىلع ربا هبكص رم

 الوبلا 3 سوبد نيفلاو

 الأ سي هينرصم بفغذ
 1 لع ءا ا ال تاو



 اندالب نم برعلا كاج يضامابأ
 اوعٌصاخ كيلا اوحاتحا نأ ترد

 د ما ةيزاجلا ةاتف ميقا

 اهبون' قيضو طايخلا طيخ اذأ
 يتايلح برقم نبا ايان 1١

 هلام لق فا جاتحلا ةرخذاي

 ةجوز اهذختاذ كل ايدها

 ةيطع كيلا ينم نوكت هذبفا
 كعوجرريماي هيلع لف اوصعذاو
 مشاهنب فيرشلا لاق اذكهمعن

 د0

 عوجم .نرئاس مهارت تناو

 عوفن كوعفني. ام اونكسا.اذاو

 عول نراسايطلا باي اهيلع

 عوسو ديز طايخ اي لوقت
 11 اعلا ناويبملا تحاماب

 عومجو هنادنب ىلع اك اح اب

 عوزج نوكت ال اهيلع لخداو

 00 الب يفي رصن تحن يبف

 1 ريثكحص يف مييلع نا

 . باطخللا نم هاوح ام نورضاحلا مهفو باتكلا ةءارق نم يضاملا غرف الف

 باتكلا اذه ءاج دقل بويغلا مالع قحو اولاتق برطلا مذخأو بجعلا مهارتعا

 ةيزاجلا نع لزانتي فيرشلا ركش ناب دحا لاب يف رطخمت مل طق هنال بوغرما نبل
 يفب ىلا ةرضحلا لسرب يضاملا نا ىلع لامجالا هجوب روهخجلا يأر قفتاف دمش ماا

 بوصتساف لامها نودب هيزاملا لاسرا مهنم بلاعبو لاحلا ةمقاوب مهملعي و لاله
 ددصلا اذهب نسح ريمالا ىلا بتكو راطوالا غولبب نقياو رارقلا اذه ئضاللا

 هنمضت امو باتكحلا ةروص هذهو دمح ما ةيراجلا هنم .بلطو ارضخلا لسراو

 و

 دادب دودحلا قوف ىرج معلا ييرخف نبا يما لا ىتفلا ل 9

 ايو ا ا
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 لصو ىتجلازب ملو يضاملا دصاق وهو ربلا ردص نم لبقم باجنب اذاو

 هيدي نيب لثو .اباتك هاسو كراويصلا باب ىلع لوحف هناويص باب ىلا
 ركس فتقع نم هب اذاو ديعلاو تاداسلا مامأ هارقو يضاملا هحتفف

 قوُسو رفاو مالس ىلع نمضتي دم ما ةيزالا جوز ماه نب فيرشلا
 هل اهعدقتو ةءيززطا نع هلزانت وه هاوحو هئمضت ام بحعا نمو رئاكتم

 رءالا كلذ ىلا .بجوا يذلا بيسلا ناكو هاسن ةلمح نم .:روكتل

 دنع لاله يب نأ وه برعلاو مجعلا يف هلثم عمسي مل يذلا برغتمملا

 مالكتلا قيس ي يعبتلا بيبش: عم ابورحو .ماشلا ةنيدم ىلا مهوصو
 مهريسم نع هماعتو هيلع ملست اياتك هيلا راشملا اهلعب تاسرا ةيزاخلا تناك

 برقم نبا يضاملا ريمالا ىلعمهقيرط يف نوزاتجيس مهناو برغملا دالب ىلا
 هأرقوريرحتلا اذه ىلغ اهجوز علطا اماف هارثو هيلا عجرت نا داكلاب هناو

 217 للسلل كلذ نضال ثتكي نا لاطا هبجوا ءاوحق ةقيقح فوعو
 هل لسراو هتدوم طرفل ًارظن هتحوز نع هل لزانتف هبرق دوب و هم نإك

 : هتروص هذهو قاثيملاو دهعلا لميس ىلِع باتكلا ةهروص اهل

 مئاه نبا فيرشلا ركش ىتفلا لاق
 ىركلا فلات الو مانت ال: ىبعو

 ي ادد ْف به املا أ فيذاقم هذهو

 قبب نسور يلقب عفا
 رماض نا ىلع يداغلا اهيا معن

 هدالب لك .:راظاس الملا ريمأ

 كر اذإ

 عودصم ااحلاو باق حبصأو.

 ١عوبرو ابلبس يف ىرسلا دحب
 عوضخ نوك و يبوتكم هيطعاف

 عوملا نيدس ف ئءانبلا ي رقمو

 عوج وماشمحلا طسو نمو باقيلو

 : عودت دود قوف ابعمد قرح

 موه - قبطسو يفي: طلو

 سس ةانج ا و يي يس را ل
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 ىوقلا روزا ىبمرت كاخا المل تكرأ نياق ىلا ا

 يرحبلا طسو علقلل اهتببش 2 © اهمزعو بايد اهاوقي فيكف
 ىرديو رومالاب ملعي هلل اهنايخ كوكا حادت امذ هذه

 رجفلا . عواط يعرع وبا دنعل ابلهال انغ ايلطوا ١١

 يرمح وب .اي لوقلا درب عرسا . ريزواي كدنع روشلانوكي اذام

 لاله ىف دنع أمان بايد ةرضد ىف م ىكلب ىضام ربما أد ريزولا هل

 ريزو اي اال يضاملا لاقف اهريغ كل اولسرا نكي ريذك رذخ ليخ نم

 يوما يضاملا ةعاج نم ريما ةرامالا نيد نم ماقف بايو هرذخ هذه

 ام. برعلا أولاقف مثالع اهيف ىلو ةرضا فرعي انا موق 5 لاقف قو

 برشت الو ناضلا ديدقلا الا لكأت ام ةرضحلا لاقف اهيف كمالع' نوكت
 فقررت ابك ار تمو كاو:قيرحا شرف ىلغاالا مات الو لالا ١ ١

 يف هبرضتو ضرالا ىلع اهدي يف برضت لاوز ثفاش اذاو هسأر قوف
 ناو بايد ةرغغ نوكت ابيف لئاصحلا هذه ناك ناف موقي ىتح اهسأو .

 اه.رحن نحن يضاملا لاقف ةرضخلا يه ام نوكت اهيذ ام لئاصألا هذه ناك

 اهف ابسأر يف ةيالخلا اوطدو ةيالخم يف هرطحو ريعُش اوباجف ريعُس اوتاه
 ىتح اهنم تلك اف اهمادق هوطحو هوباحف ديدقلا اوتاه لاقف هنم تلك١

 نبل !وباحف تيرس اف اهمادق اوطحو اهوباجتق هيم اوتاه لاقف تعبش
 مادقاهوطب رف يءادق اهوطبراو اوتاه لاقف توترا ىتح تبر لاا

 هودمو هوباحف ريرخلا كَ أاوتاه لاقف مانت تناك اهف م هودمو

 بايد ةرضخ هذه اولاقف ةمحان نم رجا لك تدمو ةرضخلا تمانف اهتحت
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 ريس نا هرءاو بادنلا ىلا هلس“"باطخلا اذه نم نسح ىبتنا املف

 مدقتو اهقارف ىلع بايد يكبف. باتكلا هيطعيو يضاملا دنعل ةرضحلاب
 دنع ىلا لصو قح يضارالا عطق يف دجو باجنلا اهذخاف اهقناعو اهملا

 بحعت ةرضملا ىأرو هارق اهاف باتكتلا هاطءاو سرفلا هل مدقف يضاملا

 ةعامج اهب لكوو سئاس رشع انثا ىلا اهماس هنا ٌمث”بايد ريمالا مرك نم

 ةرضخلا وخ# نم هوذنهو هموق رباك | هلو> نم تمتلاو سراوفلا نم

 ًاينه يضام ريما اي هل اولاقف ليلا نيب ريظن اهل اوأر امن اهيلا اورظنو
 مكليخ اوبك را يضا#لا مهل لاقف ةك رابم !ملعحي هللا سرفلا هذه, كل

 اوبك ر مهنا مث يأرلا معن اولاقف اهلعف برنو ديصلا ىلع علطن انوعدو
 ىلا اولصو فرا:ىلا اوراسو اهيك رو ةرضلا ىلع دس يضاملاو مهليخ

 تيقل ةرؤلا تعلطف اوم يضاملا اهتلطاف دمصلا ناكم ىلا اولصو نا

 عردا .سمخ نم رثكا !افهرهظ نم هليشت تناكو اهايخ وه ام لايخلا

 تذخا نا ىلا اهراوشم ةرضأعلا تو ةنطا ودع لثم ضرالا ىلع عقوف

 وع ترواضصو هنمأآو قوف تفقوو ىضاملا سار قوف ىلا تداعو اهدح

 00000 ةردحلا ان هترخخ نن قافا اف نايشغ ىضالاو اذه اعاوب
 نانو اهبك ري ردقي دعي ملو اهنسر نم اهداقو هليح ىلع ماقف ةضاو

 :لوقيو مه يكح راشاو ةرضحلا لعف ريما اب فيك هل اولاقف هموق دنع

 يرهدلا مومه نمأي ال لجرلا برقم نب يضاملا ىتفلا لاق
 ي رمأب ريزولا اذ اي ترح دق * مهتفاو ريمأ اي يمالك عمسأ
 يردصلاو احلا ينم حرشناو ايفوشب تح رف ةرضألا قرت ان
 يرك ولا مي ريطلا هيبُش تراط اييكرل كولا نحب انيك رش
 رخصلا دنع الفلا قوف تعقو الفلا, تباغ نالزغلا ايتحارو

 ١ روظلا نم يبادح ترسكتو عطقنا يليحو يسفن نع تبغ
92 
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 دايك و اشحلاو مكتدف يحور هئاقلا .بابد يبخرلا تقلا ل

 .ريمالا ه رك ةرماللك نم باند ربمالا غرف اهف : يوارلا لاق
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 مياغلا بايد اديان ول !داحا

 اهنارق ريمأ أ ينم كتودف

 هليدع ةركي نيثمم كل دخو

 ةدبعو كيع تدم كل ذخو

 بهذلا نم لمح نيتيم ذخو
 ةيطع رمدأ اي يس كف دحو

 ةحاحب .تلخي ام كرم تناو
 اذملا ىلع ماع فلا كرمع تيلان ٠

 يلع وبا ياللا نسح ىتفلا لاقم .
 نسح ريمالا غرف اماف : يوارلا لاق

 م تك

 : لوقن

 يلع وبأ يلالخلا نسح ىتفلا لوقي
 انإ لوقت الا تلسرا سا
 اهحرسب بايد رض كا لحما

 اهعيمج كولملا دنع اهلثمامو

 ةك راسم ف نا اب اهتيلنابأ

 يلع وبا يلالملا نسح قفل لاقم

 ءارمالا عماسم ىلع تابالا ةرلهس 0 راشاو هماتهأ نسح ىلع لنسح ,

 داحا بايد يبغزلا يتفلا داحأ

 دل اتسالا لك لع ردا
 داقتلا .بسحعت رطاف نينا

 دادغب لغس 0 غرد نيتيمو

 داقثت“ اندنع . يلاءملا حالم

 دايز لح مث رينع نيلمحو

 داوج نيديج موق نبا اي
 دايسالا

 داكجنو ملا رظنت الو شعت

 داق الب افظو وبا :اناتا

 كيس اند تنأذ

 ديزوبأ ه) ىلا لاقملا أذه نم

 لا كح. .لاطا ىف ةردحلا هل لسزاز يتمالا لل

 ا نركن نأ لكل العن
 ليجع بايد ةرضغ انا ديرا
 لييبكتلاو سوبدلاو عردلاو
 ل كرا دع اهل نأ

 ليك و ريما اي اهيلع لكوف
 ليوط نوكي نا كرمع تين



 الا

 مهليخ لكبرعلا اوباح ولهئلاوف

 ةرظن ريما اي ةرضحلا اورظن اف

 مالغ وبال هباشب وه الو اهاحر نم الو سراف يضاملا الو

 مالك ريما اي انع رصقاو مناغلا بايد يبغزلا ىتفلا لاقم

 هل لاق و ريدب يضاقلا هلاخ هيلا تفتلا همالك نم بايد غرف اهف
 بايد لاقف مهضرغ يضقت امو كدنع ىلا اوي فيك و ةرامالا انتكتم

 ديرت امهم اهضوع ,ذخف تانبلاو نينبلا نم ىلع زعا ارضحلا نا يلاحاي
 ظاتغاف قئالخلا لك ىلع تعمشجا ول اهيطعا ال ينال قباولا لويخلا نم
 ريمالا ةفتيق لالخ ه ينب ىلا عوج رلا ىلع لوعو لاقملا اذه نم نسح

 مانغالا مه ح-بذو عومجبا نم هعم نع هدنع هفاضاو عوجحر لا نع مثاغ

 تانجو ريمالا هنيا لع لخد مايالا يناث يفو مارك الا ةياغ مهمرك او

 اغر ةرشخلا مهيطعي نا هرمأو باطخلا يف هيلع ظاغو باتع دّسا همتأعو

 جرسأ هنأ مث م مالكلاب هفل اخ ردش ملو مارملا كلذ ىلا هءاحاف أريحو هنع

 : لاقو دشناو نسح ريمالا ىلا اهداقو لاخلا يف ةرضخلا

 ماثلا ضرال دحن نم مهاومأو

 ماق اهرساب ايندلا تكلم ول

 هكر نول
 مناغلا بايد يبغزاا هلا لوقب

 يدر الو ليخم تسل يلع وب اي
 انوحنل ريمأ اي متج .نكلو
 اهتارف رمل سلا قاع
 يلع وبل لسع يه ام انا تلقو

 برقم نءال السر نكلو

 ىلع وبا اد اندنع ريبك كردقو

 7 كلم اب شالا مد لالا مل

 دارط موس تامحلا بحاص انا

 داييصرن الملا نيب انآ -الو

 :داوحا ان هرذؤخا ىلا أوديرت

 دالوالا نم  نيما انثبرو

 الرو نقلا اييغ 2 نيفلد
 1 داعبالا نم يس رف ف قحا نا

 )"0 الك رض - الك كديع نحنو
 ٍ داقنت ىلع وب اي كترضح ىلا

 داحالا لعفي ام اني لعفاف



 0 و و ل لع د ويش دوف ع اا كو نبا ضو و كانا

 قو

 مهعيمج يلويخ كح بايد اي الا ماسنغو قفان يلاهو يشوبو
 فلج ريمأ اح قي كلل اشر
 مانع وبان كنح امخد يلا يلغ ودا ريمالا ئسح عهفلا لاَقَم

 هدصق ىوحف بايد مهفو « همالك نم نسح غرف اماف : يوارلا لاق ئ
 كدب ةضرق ف ي دنع ء يس لكن سح ريمأ أ تاداسلا روضحن لاق همارمو

 راسا بايد نا .مث 1 اهحورو يحور نال طب رفت اهيف أم ةرذألا الا

 : لوش لنسح ىلا

 مناغلا بايد يبغزلا ىتفلا لاق

 اهعيمج يلاوم بلطا يلع وبا اي
 اناباو ديبعلاو يقانب بلطاو
 ا[ فرك دل الف يفر ضخ اما

 يلزتم تاوح ارضا طا 1|

 يدبقم نيدبلاب ابيف نيدتو
 اهسوسا يديب اهاعرأ يديب

 ىدملا ىلع حافلا نبل اهيقسأو

 اسنيجت ةريغص ةربم اهتيبدو
 اهعبط تماعتو يعبط ا هتهاءو
 الخلا عم ةالفلا ضرأيف تف اذا
 ةفقاو ريما 1 يسأو ىلع لضت

 اهديب برضت لاوزااترظن اذا
 ملوشم .دوعاو ينيمرتناك ناو

 يبلاطم لانا اهبكضرا امدنعو . 7

 ماركالاو تادوملا بحاص انا

 ماوسو نسح اي يّسورل بلطاو

 ماع عم ىسوم ىلا باطاو

 روتسد ام سلو

 مامه مرق لك نم اهظفاحو

 ماهرا ريغب يدنع اه>اتفمو

 ماود ديدقلا مل اب.عطأو

 عانت ريرلا شرف ا شرفأو

 ما ليع سرف تقعانمأملا

 ماهف ريمأ اي لئاصخ اهيفو
 ماك الاو.ربلا ف ددنرف تنثكو

 ماسغرد

 ماغرد ب

 مازه ديرتي ادعو ىمنو فقوت

 مامح ريل ربلاب اهتهش



 ةمالتس .ىلالها دز وبا لوَقي
 اهنرش لكاو ايوراكحا وع

 كلم اي ةئم ارشحلا فطت

 . جدود يف ةيزالا اهضوع لسرت
 يبغزلا دنعل انحر هل لوقتو

 قارس لاخر لاب دماب
 ةيزاملا كلا انلسزا هل لوقو

 ةمالم تيحألا يمسشا ا ١

 نتاع تالكشم روما هده

 تاتد ريمالا دنع ىلا ريسنو

 باترم تكروكت ال يم اد

 بابحا اي يضاملا ام يزحجن
 باكر عمجب ةترفخ لها نم

 تاقر جوعو مدح هيطعاو

 تاسنالا رخفا كيع تنب ىه

 ديزوبالاتف هماظن عمس نسح ريمالاو همالك نم ديز وبأ غرف اماف

 ريدب يضانلا عم تناوانا بهذا نا « بابملا كلملا اما يدنع يآرلا نا

 ارهاب معني نأ هنم بلطنو ىرجو مت اب هماعتو بايد ريمالا لزانم ىلا

 تءاس الاو دا_ىجلا لوشلاو لاوهالا نم دارا اهم اهضرع هل عفدنو

 ريمالا مهاةةلاف لالطالا كلت ىلع !وفرشا ىتح لالا يف اوراسو اوبك رف

 تاداسلاب الهسو الها لاقو متالولا ملوأو بادرتلاو مارك الاب بايد

 مئاغ نب تايد ىلا نس ريمالا تفنلا الملق اوسلح نا دعبو مراك الا

 : تادانلاو ءارمالا ماما تايبالا هديب

 يلع وبا يلالمملا نسح فلا لاق

 مناغلا بايذ ةرذخ ديرا.لوقي

 انعيمج ريما اي مكيلا انبقا

 مالك مالسلا دع نهو مالس

 | ما هبا يخزا ينببدريما



 نيني

7 1 20 56 0 

 ا 1 ا و او ا رو

 م4 ايداغ ّ 0 ٍْ

 مآ بلطلا 1 0

 اعااناو

 ينطتوا نع ا رباصب 5 هدب و 8 ةقلبع هسفن نال ايلي 5 01

 برقم نبا يضاملا ىتفلا لوقي
 ساش نم ىلع ى

 3 وبا ريمالا 10 لاح اا

 كيحاصو كتم نا هل لقف

 ينلاقم ريما اي عمسأ ل لقو ٠'

 هناب ريمااي ينالب دقف
 م دابج رابخ نم يل اولسراف الا
 اهريظن ريما اييفوطعت ناك ناو

 يلع وبا ريما اي يباوج درف

 سل باطخلا أذه نسحتسانا ناكوماهو ةيزاخشاب هيلق 0

 : لوطي, نيعماسلا رمعو لوقي نسح ريمالا ىلا '
 ماعيدح قوف نم ىرح يعمذ و

 ميامزلا يفو ثاحرم َْن نسح

 مادقلا نينس نم كب هملقو

 مراك ١ لويخ كموق يف دوجوم
 متاغ نب بايد ةرضخ انا ديرا

 مراكا ايالا مكتيطع اوقباف
 مماف تنك ناباوجلا يف عرساو

 ماع تاو معكنم يبتسم اانا

 نا هرماو باحن ىلا هماس باطلا اذه نم ىهتنا اماف : يوارلا لاق

 هبتأبو نسح ريمالا ىلا باتكلا ملسيو لاله ينب ىلا لاخلا 00

 لبق لاله ينب ىلا لصو ىتح رافقلا عطق يف دجو ؤاسو هذخاف نارك 3

 نب لثكو باتكلا هاطعاو هيلع م اهو نسح ريما ىلع لحخدف لاوزلا
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 اذه نم راتحاو بحعلا هارتعا هاودف ةقيقح فرعو هارقو هضف اهف هيدي

 كدنع يأرلا داع فيك هل لاقو باتكلا ديز وبا ىلع ىلت هنا
 امهف لاله ينب لك تبهذ ولو أرضخلا نع علطو م بايد نأ:

 : لوقي راشأ مالكلا اذه ديز وبا عمم



 نساَنلا نم برقتي يذلاو ببع وه أم ساتلا نيب جاوزلا نامزلا كلم اب

 : لوق راسا هفالك يضاملا عم أمأؤ مودع كعبت يذلا ند رمخ

 برقم نب يضاسلألا ىتفلا لوقب

 يلغوبل باتك لسراي رطاخ يفو
 . ممأذب اولوقي فياخ يننكلو

 اناكحر اسحو اناحو اع

 دم ما ةيزاخلا ةاتف ديرب

 سأوسو مظعو راكفاب أوقردو

 برغم نيبلاط يفويض الودو

 ىنغلا نم ريخ موق اي انثلا اني
 ربك مارع ي دنع أاودعق ولف

 ىلع وبا ردق عبر مرك ام

 مناع نبأ ريمالاو رهاعو رهو

 برغم او>وربو انع اواحرب ادغ

 هموقو همالك نم يضأاملا غرف املف

 ديرب جاوزلا وحن ىلا يبلق
 دنركص وب هلأ + ره بلطا

 ديمس رابدال يضاملا انمزع

 دداو باتكحلاب انيلا لسراو

 ديسو ريمأ اي ديس تند يهو
 ديقح داؤفلاو ىرامح نمو اكس

 00 وار رمل نوت ىلا
 ديه“ ىلع برلاو يحتس» اناو
 دبعم نوك و ىهفلك | ريا نم

 ديرم هلالاو اونغي لكلا يرت
 كا ندس دس قزر مه تدحو

 ديك و ريمالا ديز وبا ردق الو
 ديعس ريبمالاو ريدب ًاضياو
 دياو دالبلا اذ يف اوكرتي الو

 ديفم مالك يف يباوخ درو

 ةيضلاهذه ربخي ًاضيا انا تعمم دقل نيمدقتملا ءارزولا نم ناكو نيرضاحلا
 ناك ولو دحاب امنوجوزي ال منا عا نكلو ةيهبلا نساحملا نم اهيف امو

 2 بلطاف كلذ نم كلملا ايا كل دب الو ناك اذاذ دمعلا مظاعاو كولملا نم
 7 هنأ ملعا ناو كلاملا عيمج يف اَبلْثَم دجوي ال ىتلا ارضحلا بايد سرف الوا
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 ننال اوم نا وسن دس

 ا كيلا د 9

 ا فور خا ذل تأ : 1 : 5

 ل ل ا يف #0 0000 ل
 مال ا ا ا ل لولا نع - ىلا ب ا ساشا و ا را نا و ا نا اع ةلء تدياش صحن
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 انديكت تناو مكتا ديكناشاح كيراقا نمنو انيراقا متنا

 انضرايف اهكلمو ديعصلا ضرا ٠١ انضرال تْدِدو دحن نم تاحر

 انديفي ءاكبلا داع امو ًاقح كقارفل ًاًئاذ يكبا تنك دق
 انديزب انيلع هكلضف نم هللاو يلع وبا اي انلزانم مكتب تءاضا

 اندمسو دابعلا رخف ريمالا تنأ همالس ريمأ ان كب انحرم اب

 اندراق مث لاله دماق- تنا كبرقب ريمأ اال اليسر لاهاا 1

 اديشن هيف باط يبغز بايدو ديافلا ريدب 5 البسو الها

 انديب اولح نابرءلا ةفاك عم مهعيمج لاله يف الهسو الها

 انديعصو انضرا يف اونطوتساو منوعط دالبلايف اوعراو اولوج

 ةديكت لازو مكيف حرف يبق 0 حواف بلقب يضاملا فلا لوق
 ءارمالا هتركش هماظنو هرعم نم يخاملا يبتنا املف : يرارلا كاك

 هتفايض يف نسح ريمالا ماقاو هتايبا ىلا مذا مث همانءا نسح ىلع
 برشو ماركحاو زازعا يف مايا ةرشع ةدم هتريشع تاداسو هلهأ عم

 ديبلا يف اورشتناو ديعصلا دالييف ارةرفت كلذ دعبو ماعط لكاو ماده

 ناك اي مايالا ضعب يف قفتاف حارشناو طسو حارفاو رورس يف مهو
 دق نامزلا كلم اي رلعا نارءالا دحا هل لاق ماعطاا ىلع ًاسلاج يضاملا
 ةعدع لاخلا ةعيدب ةأرما لاله ىنب يف دحوي هنا ناودلا ضعب نم ىنغلت

 الث ءدج ب ال لاخلا ةحاصغو لادتعالاو .دقلاو لايكلاو نسل ٠
 سمشلا امنأك ةيزالا ابهمماو  قرشلا يف الو برغلا يف ال قلخلا نيب

 اهتعلط نال حارفالاو رورسلا ىلع تلصح مهنم اهتيطخ اذاف ةيحاضلا

 ريزولا هل لاقف انتان نه تلا انه هتفامض قح هم يضاملا اواوقي 0 :
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 : د_عصلا دالي يف برقم نب ىضأملا ناوبد

 لضفو ماقمو ردق بحاص نجر مايالا كلت يف اهيلع كالا ناكو
 نساحو مركلاو دوحلاب فصتا دق لاحرلا نيب لاثملا ميدع مارتحاو

 يضاملا ههمأو برغملاو قرشملا ف لاثمالا برذت تناك هدوحبو مهشلا

 يف هتماقأ تناكو برعلا دالب نمهلصاو بسن و بس» بحاضن اكو ب رقم نبا

 يبديملا امككام اولتقو ةيربلا ةوقلاب لاله ونب اكلت ناىلاةيدعلا دحن دالي

 يضاملا بحطصاف اهيحاون عبمج يف اورشثتناو اهيف اونطوتساو هيطع نبا

 ما_ددزاو لاحرلا ةرثكل هنا ريغ لاله ينب تاداسو نسح ريمالا عم

 هلابعو هلهاب راسو ضرالا كلت نم يضاملا لحترا لامباو قونلاب يعارملا

 يف نكسو ديعصلا دالب ىلا يتاو هلاجر نم هب ذواد نمو هلامحو هقونو

 راقووةبيهو رادتقاو شطب بحاص رابح لجر اهكلم ناكو ديبلا كلت
 فارطالا كلت يف هبئان هلعجو فالتئادُسا يضاملا عم فلتئاف راصن هل لاقي

 نطلست راصن كلملا توم دمدو هتمعنو هلام ف 4 لاو هتنباب هحوز مث

 تلصو اماف راغدلاو رابكلا نم ًابوبحم اكو رايدلا'كلت ىلع يضامل
 مارتحالاو باحرتلاب مهاقتلا داريالا مدقت اي دالبلا كلت ىلا لاله ونب

 دادولاوميدقلا بلا نم مهنيبو هيب ل ًارظن مارك الا ديزم م رهظاو
 نمو نسح ريمالا ذديتلو هدانحاو هامعر عم هدالب ف مهزنأو مقتسملا

 ماقم زعا مهسلجأ هتيأ رس ىلا هتريشع رباك او هناوعا نم هترضحي هب دولي

 | للا يقلل اذه م بحرتب لعجو مانغالاو رورطلا محل منذو

 " النديعملااوتا نما يق ابخ رم ننال يضاملا : تلا لاق

 ' ديس كدج ناك مزاح نب اي-  يلعوبا ريما اب كب ابحرم اب



 اناا

 تهذتو لاله ينب كموقىلا عجرت ناكيلع يتايخيلاقو ديزهبا ىلا تيتا ٠

 هتحوز عدو هنا مث ةعاطو ًامسلاقفلالطالا كلتو برغلا دالب ىلا مهعم
 هبلعزعا تناك امال اياعقا رذ ىلعرتأت دقناكو لالطالا كلتنمعجرو همحو

 هيلع تدتْا افاف قارفلا ملا نم قاّربم عمدب ىكبف ايندلا كان نم ٠

 ناويصلايف نسح ريمالا ىلع اوادونايعالاو ءارمالا تعمتجاف نازحالا .
 لاقف مغلاو قلقلا ريثك ديز ابا ناف مرتحلا دبسلا ايا كير وه ام اولاقو ظ
 باوصلا نم هنأ بابشلاو لاهل اربك ا نم ةعامجو بايد ريمالاو سدنرع '

 مهنم ددأو لك راصف جرفلا ىلع لصحيو ةدشلا هنع لوزتف جوزي نا

 تانب اوعمج مهنا مث يتمعنو يلام يف هك راساو يتنبيا هحوزا انا لوقي
 تنب نينا نهتلح نم ناكو ةلملا باشلا نسحاب نهونيزو ةسسقلا ءارما ٠

 نسحريمالا تنبو باغلا ثيل بايد ريمالا تنب مهو ارامالا تائب نم
 يدكللا ثيللا تنبو سرتفملا دسالا سدنرع تنبو يشانرلا تئبو

 نكقاو عازتلا ذم لمح اهبسب قئاد* ماةيئاطا د
 هل اولاقو هيدي نيب نهفقواو هيلع نهوضرعاو ديز يلا ماما نهورشحاو ٠

 مهنمةدحاو لك ناف املع ضوع كل ةحوز تانملا هذه نم ةدحاو راتخا '

 نونم دحا لبقي ملو ىضري ملف ىلواو نهب قحا تناو ىلحاو اهنم لما
 مدقنإك ناكو هيلع ًاضيا اهسفن تضرعاو هيدي نيب ىلا ةيزاجلا تمدقن مث ٠
 .. يعجرأ يعجرا ان لاقف رشبلا عيمج نم ةبوبحتو رظنملا قلم ربخلا اهنع '
 تناكو مالكلا اذه نم تظاتغاف نيتعطق يفيسد كتلعج الاوز نيترب لع |
 براغملا ىلا تانبلاو يه تحرخ مث مارملا غلبتو ا جوزتي نا نظت '

 مهاب حارتسا دقو لبنلا رم لاله.ونب تربع يناثلا موبلا يفو تاببالاو '
 دالب ىلا اواصو ىتح دبملاو يراربلا نوعطقي اولاز امو ليبقلا اذه نيم '
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 - يقابو نسح ريمالا هعجمو ماظنلاو رعشلا اذه نم ناديز غرف'اداف
 " الانا باش الداب ثركاو ناوصلاب تالككت دقل اولاف ماركا ءارمالا

 .ففذأ نا يدارم نسح ريمالا لاقو ليوطلا انعرو ليقثلا انفيس ديز

 حضن الف هئوذب الاو عجريو عمسي نا هاسعف هيلع مالكتلاب حلاو هبلا

 ١ ىلا راسو لاطبالا نم ةءاج هةعم داو لاملا يف بك و مث عفنن الو

 ا رو لع دور النا زم دقو يللا يسوم
 ريم الأ هل لاق كلذدعبو مارك الا لك همرك او مارتحالاو مظعتلابهاقتل اف

 دنز ودأ غعدف كدالبو كرا ىلا عجرت نا كدارم باغ ناك نا نسح

 7 لوقيراشأ مث بردلا نع انهو انلمُم تتشت الاو برغلا دالب ىلا انلصون
 : لوبشم دأؤف نم

 ىلع وبا ىلالفا نسح ىتفلا لوقي

 كتل رح كاش
 سباقو ناوريقلاب اندالواف

 كلم ان ديز ويا درت <ك!دفرت

 كتميزع لبقي دب ال هيلع لخداف
 مهبيحن دالبلا ىلا حورن ىتح
 ىوكتاو باذدق يعرم ىلعيلقف

 كرماوال اعضاخ همالس نال

 دمحم مأ ةيزاملا مالك يلخو

 مدج لاح ثنه يع رم ناس ىلع

 ناط جناوطلا نيب نم بلق يلو

 ”رامالا لوطا كرمع تيرايا

 رايصحو ةعلق 4 مهو نياهر

 رايح“ .ةرباوربفلل . الدب

 اراطألا ي رقم اي يكم رباب
 ' لطم ناوربالا دال لتحنو

 نان رئاضلاو . ىبلقب تبشو
 ارادنب الو عجرا يءم تناو

 ران حورت اسهك را ام دي الف

 .راغمو مه رك لاله كوت آو

ااخنو هرعس نم ن.دح ريمالا عرف اهف
  ىردف يريعأطا نب مهفو هم

 هنا'مث.عربرلا كلت يرايد ىلا عوجرلا نم يل دب ال انا لاق همالك
3 

5 

. 
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 سراوف مهيف مث دحاما مهيفو ةلاسمح اودراط امنه ةسمخف 0

 سراوفلا ببكي ىضاتلا انبتاتو  رماع يجاخلا ب
 ىماخ تنك اناويبغرلااسبارو ١ ىلع وبا ريالا 000

 سراوفلا نود دجت ىلا عجار انا 2 ءهمالبب يلالخلا ديو 0 ١

 دقلهللا ولاقو داوإا رهظ بكر داشنالا هذه نم ديز وبا غرف امف 0
 . ءارمالا هتأر مث برغلا دالب ىف ةحاح دعي يل سبلو برملا نم تيلم ١

 -ك4ويلعو لالا اويظعتساو ردك وامه اودازفءارولا ىلا عجر دق ناسرتلاو .|

 لاقو ناديز ريمالا مدقت كلذ دنعف لاتلا ف نوعفش ال هنودب مهنا ْ

 لل ىلع ردقن ال ديز يبا تودب هللاو نحن ناويدلا بابراو تاداسإ ٍ

 : لوقي راشا مث ةليوطلا ةفاسملا هذه لكانعطق اذك ام هالولو ةلمحو ظ

 حار يلالفها ديز وبا ىزا هل ىرج امم ناديز ىنفلا لوقي
 ماجن مانالا نيب ل داع ام قرشم يلالغلا ديز وبا حاراذا ٠
 حافط رحب لثم ةضاخلا .طسوب منعظ عنامو مطياح لتلاو ١

 حاور كديحب هل ريس  .قح ةحاح براغملاب هلام ديز وبا ئ

 حارطىضارالا هجو ىلعاوقيو مك دالوا اوكليي متعجر نأ |
 حاطب لكب ءادعا انل دجوي اننعظب هوعن ردقن ام دجتلو

 حاونا لكو هلمرلاو دللاو هزغو شيرعلاو ةيودنكساف
 حاجرف اهاطيا بلح اما اهدعبو صم و ماشلا مث سدقلاو

 حافك بورجلاب انم اوقاذ ائموقل نيضغبض ًاعيمج ءالؤه

 حار لاسرلا ٠ قوف انوعدي 2 اناكس انولنقي انعجر اذاف



 رثالا ىلع تداعف كعبتنو ةيزاجلا كرتن الو كعم بهذذ ال نحن اهل لاقف

 دقلو ى> ىنذا اهيلع سملو ةئيرب يه لاقذ ربا كلذب يضاقلا تفاءاو

 - اهببا دنعل ايلع تعجرو ميرا دنعل تلخد مث قدصلا مالكي. تءاكت
 بلقو حيرق داؤف نم دهنت ةعجار ديز وبا اهتآر اماف يظع مغ يف يهو

 ةسرغتلا هذه يف ايلع يعم نحل ماوللاقو ةيمصملا ةيلع تمظع دقو حيرج

 ىننال ىدعلا اذه فاغضا انك ولو دحاب انرفظ الو دلب انكلتما انك ام
 70 شا دوعا الو نانا قم دتثي ناددملا يف يهو اهرظن اذا تنك
 : لوقي دشنا كلذ دعبو دهنتو هوأت ةنا,مث ناسرفلا لاتقو ناعطلا

 ةمالس يلالخا دنيز ودا لوقي

 مهريس دح نا نينثالا ثلأف انا

 ىغولاةحاس يف ناسرفلا جعزم انا

 اوربهجو كواملا انوتا مويو

 انثيغ ديز وبا ايايلع تلاقو
 يراسأ لكافه ١ انا تلا

 نود لاله ان“ .انبلا  انلقو
 انضورع رتساو اندختا ديز وبا

 يرث امض تجاه لوقلا تعمم املذ
 | دعلا ىلع تيكر مث يسفذ تعجشف
 انهنم وكانه نم ينوحي اوناكو

 ادعلا ىلع يموجه الع تأر امو

 همالس دحمناف ىعز انأ تدأن

 مئاغلا“ بايد يبغزلا ىتذلا ينات

 سراوفلا عي تراسدق ب رغلا ىلا

 سماخ تنك تجوحا ناو مهعبارو

 سارملا بعد مزعءلا ىوق يفاو
 سعاونلا مث تانيزلااورسا دقو

 سلاجلا ثيدح ىشخت ال ريما ايا
 سلاطالا نيسبال ارامالا تانب

 ساوعلا هوجولا عم ايابس انيدغ
 سراوفلا برا حلصي نم كلثم

 سداه ياو ًاسداه ينم نأ دقو

 سبأوللا عوردلاب ىبرض تنكسمو
 رجلا دارطلا هش مهتيدرف
 سك ان ضرالاىلع نوك !تفاخف

 سواّسالا لثمن اسرفلا هب تطاحا

 سباع ثيالاك ادعالا دراطي



 *8خه

 سرافددز ودآو نسح ريمالا لقا ذا كل ذك" وه انربو نامزلا ثداوحو

 تاطخلاو ثيدألا ىف (هعم ذخاو باحرتلاو ةئاشنلاب امهاقتااف كراعملا

 ةيزاطا لتقامهدا رم ناوناشلا كلذب هالعأفنا ردكتمامكتلاب ام اهل لاقو

 اهايا مكتملسا نا ينئكمي فيكف اهاذف يسفن لاقف ناوسنلا يقاب نود
 ولو ًادبا نوكي ال اذهف يمامز يف تراصو يراد ىلا تاخد دقو

 اهلعف و اهتحاقو ىلع اهلتق نم دبال ديز وبا لاقف يمامح ساك تبرش
 ىلا ديز وبا عوجر نم فاخا لاقو ًارس ريدب يضاقلا ىلا نسح مدقمف

 رامدلاو كالهلا انب لحيو رائدلا هذه يف عقنودصقلا ةياغ هانغلب ام اذا دحت
 ةيزاطاو ايلع رشحن نا باحنالا ةداسلا اا باوصلا نم ىضاقلا لاقف

 قاقستسألا رزقا بحوتست اههنم هينذم ن وكت ينلافك اطنتسالا ل احمل

 يابقلا دح نع ميرا رمالا اذه نال ساثلا م دحإ امو. 0
 رقتسا اذكهو باوصلا نيع هوأر باطخلا اذه نم يضاقلا ىبهتنا اماف

 هتنباعم هعجرأو لال |ةعقاوب هلاعاو همع دنع ىلنأ ديز وبا عجرو لالا

 ثساحف ناثلا كلذ يف ةقفاوملل ةيزاللا ترضح كلذك ونا وبدلا ىلا ايلع

 اقلح كلذ دنمف راتلا تنستلاب دنيز وبا اهلتقي تأ نم افرش را
 يذلا لاقملا كلذل بجوملا يعادلا وهذمو ايلغل اهتناها "ببس نع يضاقلا
 ظيغي مالك تلاق ام امئاب نبرضاخلا مامأ تركنأف لاقلاو لبقلا تر

 . بابحالا ةداع ترج اي باتعلا ليبس ىلع اههالك ناك لب نيم الو

 ريد يضذاقلا مهفو ايمالك نم ةيزاملا تغرف اهف : يوارلا لاق

 مل ةرزاحلا نأب لاقملا اذه نم ربظ لاقو انلع ىلا تفل اهماظن ىوخف

 مهيرذحافد وبس كعم ناك ناف لاق و ليقلا ثروي ءيشد كقح يف ماكنت

 اهيلاوح تقولا كلذ يف نك يتاوكلا تانبلا لات بهةفاهبلع اودهشي كتل
 نا ويدلا ىلا اهعم نرضحم نأ نه:٠ تبلظو ناكو ىرج دق ام مهتهلعاو



 ا

 ىلع ديز وبا عجر كلذ دنعف هامع اب تبلط امي رشبا لاقف هانقا

 وهو نسح ريالا ىلع لخد ىتح ربتشم هدي يف فيسلاو رئالا
 ( تاع. وفو هيلع ملسف نايعالا رباكاو ءارمالا هلوحو ناويصلا يف .

 ك1 32 ساع كارا ىلا نيزاوقلا نيزناب كمالع. نسب ريمالا هل لاقت
 ةيزاخلا لتقا يدارم نا مالكا رخا يف هل لاقو ناكو ىرجح اع هماءاف

 مالك نم ىرجو اهنم ادب ام ىلع ماملا ساك اهيقساو ماسخلا دحب

 ريمالا لاقف رخآلا يلا لوالا نهم تلعف أ هثدحو ءارتفالاو مذلا

 مقو ناشلا اذه نم ظاتغت الو ناوسنلا مالك كنع عد نسح

 ودعلا ةتامشل انس لعجن الو دوعنو كمع رطاخي فطعتن ىتح؛ نالا انب

 ىلا املودو دنعو هاياو وه بك رو مارملا كلذ ىلا هباجاف دوسحلاو

 ماركالاو باحرتلاب يربعملا نيسح امهلبقتسا مايخلاو براغملا
 ماركا نبا اي انعم عجرا هل لوقيو مالكلابهرطاخب فطعتسي نسح ذوأو

 ءابرغ اننال ناكملا اذه يف ءادعالا انب تمشت الو ناوسنلا مالك عدو
 دحاولا قحو لاقف ناكملا اذه يف فلت# نا زوحيالو ناطوالا نع

 لحعلاب عجراو تيلطام رشبا لاقف ةنزاملا سأرب الا عجرا ال ىلا دمصلا

 ىلاطا يف اهعم عجرو لثتماو باجا كلذ دنعف لمالاو دصقلا كغلبا يناف
 تفاخورجضلاو قاقلا اهذهاربخلا اذه ةيزاجلا غلب امو لايعلا نم هعم نم
 2 هيمقق ىلع تمارتو هيلع تماسو ريدب ىضاقلا دنع ىلا تراسف رطخلا نم

 ”' نمو مانالا فبك كنال كثرضح ىلع تعقو دقو كتريج يف انا تلاقو
 يف ترص دقف ريخاو ةمالسلاب يرشبا امل لاقف غاضب ال كيلا يجتلي
 مركتلا يف ال دازو ميرا دنع ىلا اهذخا هنا مث ريدب يضاقلا راوح

 نسح ريمالا تما اهنا اهس الو نابرعلا ءاسن فرعشا نم اهنال مظعتلاو
 .لراشلا كلذ نم بفيعتب رهو .ناريدلا ىلآ عجر مث ناشلا مظعلا
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 لا نيب كه ينم صرشا . قرا ىلا مالا لاك
 الفعتو بن َىلك ىف زانلا" - ةمالش ريما 0 ا عما ِ

 الحنت جداوملا قوف مكتانبو مك ءاسن تحل ةضاغلا دنع 3

 الدحب . هايملاو ةضاخا دنع اهلا ةيزاجو ابلغ دعا

 التلاو تئاصملا اهماع تلعو. 2 امالكم ةيزاخلا اشيل 0 0
 ذانلا 'ناسرع تن ا كتم لمال( اذهاه ءايلع اه تلا
 المع لاجزلا يف كمع نبا وه ىنتفلا هيز وبا ةلسرإ 0
 الما نم فاخنا ام كسأرا مطقأس . ٠ ًاتدبغ ةقيشع ا يعررا لآ ١

 الفور ىتتا اهتنرط ت 1 اهظيغي مالك ايلع ىلع تداز

 الحعم همالس اي ينعظ تيدرف عجترا تأاق مث تكشو تكتف

 السرملا يبنلا تايحو برغل ١ عجترت انيقب ام كسار تايحو
 هرعش ىوحف ديز وبأ مهفو همالك نم يربعللا نيسح غرف اماذ ع
 .دشاو فيسلا برض نم ىوقا هيلع كلذ ناكو دتحاو ظاتغا هماظنو .'
 مرتحلا معلا اهيأ معا هل لاقو دملاو ربصلا ربظاو دمكتلا ىف هنككاو ٠

 اب ينيملعا ال لاقو .هتحوز ىلا تفتلاو طابترا ءاسنلا لك لع سال الا

 هتماعاف ماصخلاو روفالا نم ةيزاجلا نيبو كئيب ىرج امب ماركلا تنب

 بضغلاهح وب اهتلياق اما فيك و لاوحالا ةءلجىلع هتفقواو 5 الا ةعقاوب

 تاطشلا يرزخا ل اقف برعلا ءاسن نيب هريعم اهتامج بيس نودي 0 8

  لعجا الو انا تعجر يبا عجر اذا تلاق نالا عجرن ىت> انب يموقو

 . رطاخي فطاتب لعحف انزلا دالوا مالك عمساو ءانعلاو ةناهالل ةخرع يسقن

 5 الا نيعلاو سارلا ىلع كمالك نا لاقف رجلا هذ بلطيو هنع ظ

 سا عطقت نا طرب الأ لودقمو هس ريغ هناف رمالا ا

 ام تغلب دق نركاو عجرا كلذ دنعف ةايطلا امددعلو 9
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 ظ اهضعب فتسمحاو زن (هنحه نا قفتاذ رفخفعلا ديز ىلا ريمالا ةحو املعو

 : ماصخ عا امصاختو مالكلاب اعاشتف ضرالا ىلع نعقي اداك ى ه5. ضعبد :

 تماَنْعاَف اضرب ال 00 0 اهمف تردزا ةيزاجلا تناك و

 مث يرجو اهيلع مت امم اهيبا تملعاو ءارولا ىلا تعجرو اهمالك نم ايلع
 - لوقت تراثا

 ارصيبتو يبا اي يمالك عما أرهست يق نانو املَع تلاق

 ' ارك امالعتك نافرس تندم ةرهاشم يلا اب ىل ىرجن دقلو

 !ارعكتت هفارطا : تنطختو هذ محا يجدوه ةضاخغأ دنع

 اريغت ربعب كحدوه يدر انديع هق شع 1 تلاقو تدان

 اردفتي ادغ ينبع نم عمدلاو اهمالك لجال جدوهل تيدر

 ارسختو براغملا ىلا حورت الو انضرال لاله نع يبأ عجرا

 اريصتا 4 دلح يل داع أم بذاك يلوق سلو لوقت املع

 ىوحفاهوبا مهفو اهماظنو اهرعُس نم ايلع تغرف اهاف : يوارلا لاق
 تراك كلذ نا معو ديزم نم هيلع م يذلا دددشلا ظرغلا اظاكعأ اهمالك

 عجرتو نعظلا .درت نل لاما يف هبرع رماو ءارتفاو ناودع ةيزاجلا نم
 لجاعيف لامجاو قوثلاب برعلا تعحرو لاا يف هرما اولئتمافءارولا ىلا
 ةعباتنم اهضعب ءارو يفهو ةعحار نعظلا نانو وبا ىأر اهلف لاخلا

 نعظ اذه نيعلا رون اي ملعا اولاقف ببسلا نع لاسو تضتو شدا

 ' عم« الف لايعلاو ميرحلاب لالطالا ىلا عجرب نا دصاق وهو نيسح كم
 اهلا ةشرق كك رمث مالظلاك هينيع يف ءايضلا راص مالكلا اذه ديز وبأ

 ءارولا ىلا عجار كلام هل لاقف ءارحصلا كلت يف هب ىقتلا ىتح همع دصقو

 : لوقيو دشني راناو لودتم داؤف نم نيس ىكدف



 لعن ل : كون

 ينل وعاد ع 9 5 د

 هنأ ربيخم وبااي لالح وه له ا ل ا ل ل ل لا

 تمحازت ءاملا ىلع لاله ديز وبا

 اهلاون ديرت ةحاح كلذناك نا ىرت

 ةسصم ريما اب كباص ناك ناو

 ٠ كقرافتاءلعزا فئاخ تنك ناو

 يع وبا ريمالا نسح ىتقلا لوق

 : ىلاقو دع ملأ لايولاو قب رغلا نم لايعلاو ميرا ىلع نالا فياخ

 ابلاوح لكو ايندلا ىف تركيفت ىلع وبأ ريمالا نمسح ىتفلا لاق :١
 افاصو يغبت برغلا دالب ديرن

 اهنافط عيج عم اناس قرفت

 اذامح تقرغ نابرعلا نم ريثك

 افاديينم تاجا ثالث كل ذذ

 اها وز ىدنع ريما ان ملقلا ملعب
 امنابق يشماو مادق ابلعجاف

 اهلاعش تادئاز ىلق نارينو

 همالكى ودف ديز وبأ ميفو هماظن و هرعّس نم نسح ريمالا عرف اماف

 : لوط, نيعماسلا رمعو لوقب راسا

 ههاللس يلالهلا ديز وبا لوش

 برعلاب اوشَم ريمااي ,للاق نم

 ي ريعللا يم نعظ عم ترخأ انا
 اردكم ريما اي يفاب لوقت '

 ةعرسب دوعا. ىتح الملق فقف

 : ائيرقب ئشممف يم ىلا بيمحو 50

 نيابغ يساقن ام يبلق دهج يف
 نياعظ متناو ءاملا طصو توشغ

 نبامظلا ضعبو ايلع وبا نيسح

 نياك ناجبرس نبا اي يلع كمالع
 نا_عظلا يقاب عم املعب يفآو

 نراخ ىبما اب رافلا تيرغاذه-
 نااجريمأ اي ترصيبلق نزح نم

 نب رضاملا مهفو هماظنو هرعس نم ديز وبأ ىبتنااهلف : يوارلا لاق

 ناصخلا زكلف نابرعلا ديز ابا اي عطق ناسل درف نعدل اولاق همالك ىنعم 31

 تاعجف ناوالا كلذ لبق ناكملا فرعي ناك هنال نامالإ قيرط مه نيبو

0 



 : يا 1 رسكل ١ اا 1 و
 ْ تا هذه ريس 0 .: 2

 لاله ينب قيررغ ةصق

 يربعملا نيسح ليحرو ةيزا+لا عم ايلع لعزو ةضاخنا ضرا يف
 ديعصلا دالب م احب رقم نب يضاملا ناويدو د ضرا ىلا

 دالبلا كلت ف لاله ينبل ىرجامو

 اولخد لاله ينب نا قياسلا باتكلا رخبآ يف مدقت : يوارلا لاق

 ىف ءاملا نا ردقملا رمالاب قفتا هنا لوقن نالاو ةضاغلا هل لاقب ناكم ىلا

 ئيئاسملاو لوهسلا ىف ادتمت تقولا كلذ يف ناك ةضاققلا ىمسملا نإكملا كلذ
 ناسرفلا ماما نيرئاس لايعلاو ءاسنلاو ناديز ريمالا ناكو لولو

 < كلذ ىلا مهلوصو داعف لاله ينب عبمج فاخ ديز وبا نكو لاطبالاو

 ءاملا نال نايشلاو لافطالاو ناوسنلاو لاجرلا لاوحا تضعضت ناكملا
 لامغا روبظ نع لامحالا تعقوف تافوطلاك لوبسلا كلت ىف ايراح ناك

 " اودوعنلو قيرغلا نم ًافوخ لافطالا تخرصو لايعلاو ءاسنلا تحاضو
 نسح ريمالا دهاش ا4ف قيفوتلاو ةداعسلاا اومدع دقو قيرطلا نوفرعي

 نقباو لاوحالا هنم تعضعضتو لايعلاو ميرا ىلع فاح لالا كلت
 اولاقف مويلا اذه يف ديز وبا وه نيا موقلا ضعبل لاقف لابولاو كالغاب
 هاعدتساو لسراف هلامعو هعرح عم نعظلا رخا يف ي ربوملا نيسح همم عم وه

 اناو نحنا انيلع تدتشا دق .نسح ريمالا ها لاقفإ هءلعاملسو لخدف هبلا

 "ص



١ 
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 ل

 نم رشع عبارلا باتكلا :

 اااه وسع
 مالا ل ع

 2 ةيلضالاةّياشلا
 ةَنيلجىانرلاعمههتو جون َدلا لِي لإ هليِجَيَو ٠

 . لاوقالاوثداَوك نع هل كر اعو -

 نا
- 
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 | 11 ا كا إلا هلا و

 ه0

 لرمش ىنب .ىبرغ ص
 برقمنب يضاملا ناويد

 رشا وعبطل اممم نمَبلطح

 تحاص
 اَستعِبطَس مره رن ألا تلم
 تمانيل طوس خراج تجد



 ا

 ا حارفالا ا مث ناك الع رذنم ايضر دق ناسل درف نع

 "ا ناهتسالا لك رصم 0 دق نسح ريمالا ناكو حارتالاو مومهلا
 ١ همسأ ىلع انف يني نا ممصف ناسحلا ةينبألا نم م اهيف امو اهربكل ًارظن

  نيسدنوملا ةعامحو نيئانبلا رمأف تامزلا لوط ىلع هل ًارك ذ نوكمل عما

 - دعبو مارملا كلذ ىلا «ىوءاساق نويمفتس فرط يف روك ذملا عاجلا ءانيب

 شقنلا نسحأب هناطيح اوشقنيو شرفلا سيفنب هوُسرفي نا رما ماهلاب مت نأ
 لاثملا ميظع ًاعما» ناكذ لاقو رك ذ اي اولعفو لاما يف هرمأ اولثتماف
 نسج ريمالا عماج اذه بهذزلا ءام هباب ىلع بوتكم ناكو يلالفاك وهزي

 براضملا مده نسح ريمالا رد مايأ ةيناي كلذ دعيو برعلا ديس لاله

 تراضو لاخلا و لا روبظ لاطدالا تاكرو لالا يف تمدهف مايخاو

 لاجوتلا ىف اودجبو_ لاطبالاو. تاسرقلا ماما. لابعلاو ءاسنلاب :تايرابقلا

 رفقا نوعطقي اولاز امو برقم نب يضام ريمالاو برغملا دالب نيدصاق
 ماقال لاق ناكم ىل؟ !ولعو'ىح ليزطلا ضب رفلا

 رشع عبارلا ءزلا هيليو رشع ثلاثلا ءزللا ىهتن

 وهو لاله ىنب ةملرغت نم

 لاله ينب قيرغ ةصق
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 ارضفشي

 ىلع ي ىهو رصم ةئيدم ةيلاط تعج رف رضدلا نه اهلهأ باخو رصالا اهيلع ٠ ا 5

 باقعالا ىلع لاله و 3 ةعتق لابشلا نم نييملا فرمتال لاس 7

 : بايشلا مدس نراديز ريمالاو بايد ريمالاو ددز وبأ مهتم دقم يفد

 ' ىح باقرلاو ماسجالا ىلع باضرقلا فرسلا برد مهيف اويكحو

 نايعالاو ةئيدملا رياك ١ تأر املف ٠ دكنلاو لذلا ةلاح يف ممو دابلا اولخد

 دنعملا اوحرخ تاوحلا سأك بر دئمرفلا نا فيك و ناكو ىرج [4

 . كلذ ىلا مب .اجأف نامالاو وفعلا هلم اوبلطو نايحرم نس 3 ريمالا

 ةنيدملا ةعتم 1 عش اومهش ال نا ناممرفلاو لاطبالا ىصواو ناثلا

 تارازا 0 ماشتحاو ءوده يف اوذنوكي لب ةنيك الو ةضيخر 3

> 
 ريمالا ما رددقم دلو دنمرفلل ناكو ماظعلا ءاهقلا تاماقمو ءاملو الا

١ 

 دليلا رباك ١ روذحي هبا ناكم هالو مث هينيع نيب هلبقو هيلا هرضحاف رذن
 قالخأب قاختيو كواسلا نسحب ف 8 نا هاصوا نأ ذعب دمعلا تا 0

 : لاحرلا ت س روض لاقو دشنا هلأ م . كواملا

 نانحالاو ريبدتلاو كلا 0 مدا دع 86 : قئالخلا ع :

  ناههف نوكي متم دحاو لكو 2 ىتصقل اوغصا رصم لها ايالا
 تراسنا هل يتم ضرتعيالف ملاح يلع رذخلا نأ تما '

 . تراندع لا نم ىدفحلا أئن : دمج ىلا .ةروئاعإ ؟حاو

 اولاق ماعلاو صاخلا ةوجم او ماظنلاو رعشلا اذه نم نسح ىبثا ألف



  رتضج كاي 5 م
 0 ا ا 2

 ا 7 ا

 ا 1 "مديل

6 : 

 "11 تانكلا ةحاس ىلا زرن ىح حاصلا لطي نأ ٍقَدِص مآ هتوم نم
 لاطوالا نم يل زريد اللاقو لاحملا ةحاس ف لاو لاص م حاطبلا 0 تل

 ع هاقتلاذ همامأ ديز وبأ راد ىتح همالك_مما اه لاتغلا ديز وبا ريغ

 : لاقو دشناو لاطأ ف

 الوتقم ىتف اب ىقبآ .مويلا الوبم عرق ةنمرفلا نتفلا لا“ ١

 الوب .ىدعلا مدي ىرت يفس 2 ”هرافلا مون .ليخلا عير يلا
 الوهمااك تنجو تانداا تمج جرس,» تام رصقلا ىلا تلخد

 الوبقم اند_تنع كبعل ناك دق بلاعث بانذ كسار يف تيكش

 . الوطلاب يدر اي كسار تعطقل كلياعفو كتلم> فرعا تنك ول

 الوصن نيدرحبو نيليرسم ٠ عردم لكب ديز وباي كانيج
 الوطبم الفلا ىف هامد لعجو ةيرضب ريزولا لتق بايد

 7000 تتح "شب مولا هل يرج انت درت كليا لزق

 ظيفلاديز وبا ظاتغا د.صقلا اذه نم دنمرفلا غرف اماف : يوازلا لاق .

 دالطاو برا يف هعم ذخأو ديدحلا نم دْسأ بلقب هيلع قياناو ديدشلا

 برها يف هعم ذخاو لامطاك بلقب دنمرفلا هاقتأ اف داشنا الو با وحن ودب

 تبثف لتقتسا نم لاق لتاقف لمالا غوابولجالا هيلع ناه دقو لاتقلاو
 مايا ةريشع ةدم مادصو برح يف الاز امو هلاعنك لعفو هلاتقل ديز وبا

 رابح ةمجحه هيلع مجنبف رهظتساو ديز وبأ هب رفظ رشع يداحلا مويلايفو

 صضرالا .ىلع عقوف راط دق هسارب اذاو راتيلا فيسلاب هةذع ىلع هبرضو

 مهنم ثباخ لاوحالا كلت نويرصملا ىأز اهف . اليدج همد يفو الليتق

 اماف اهكلم ةتِح صلخت نأ تدبتخاو لابولاو كالفلاب تنقيأو لامآلا

 ١ لكما ترغأتو اهئازع  تلحناو ترصباو تأر ام اهاغأ دوو : تردق



 ماو

 5 رع ىلع بايد هباحا همالك ند ريزولا 0 الف : يوارلا لاق 1 ْ

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقب هناالق

 ديِدُش مرقاتا ناسرفلا سراف 0 مئافلا بايد ىمسملا تقلا لاق 0

 دينع مرق لكو لاطبالا لتاق اغولا ةموح يف ليا بايد انا

 كييقف ةزع دع نم ةتلمحو يدنهع هتدنج سراف مك

 ديبعلا نين هلعحت كلثم تراك نم انايل سوست حلصت ال دوه

 ديدي .ةالفلا ىلع كامد كرتاو ماسملاب كسارا برضا ام دب ال

 ديزت الو ريفأ اي يمالك عمسأ مئاعلا 1 قسوم وبا لاقُم 1

 ىلع قبطنا ماظن )او رهذشلا اذه ند باند م غرف | ذ : يوارلا لاق : ٠

 كارعلا ف اذا و ِم اىلآلا عيسكا ريزولا هاقتلاف 0 ةقعاص لمع ا 1

 ةعاس وحن ديلولا لفطلا بيشي برضو ديدُس لاق يف الاز امو مادصلاو ْ

 نيترض ننثالا نيب كلما 54 8 اصالا اهو 000 دقو زايتلا

 ردقاو عجشا ناك هنال باغلا ثيل بايد ريمالا قباسلا ناكو نيتعطاق
 2 3 ريزولا سأر ىلع ةبرضلا تءاجف ربخاو نءطلا عقاوم فرعاو

 زك انفلاَتأ راماذ صعب ةضعل طبخت ضرالا ىلع عفوف ريمدتلاو كالملا

 تع 0 ساك برش هزأ فيك و ةماعلا نم اهريزوب لحا 3 ةنردملا

 00 مم اوطاداو روقضلا لثم لاله ف 0 اوضقناو رومالا مويلع 0

 رج ىت> لات دا اولتاقتو لا 11 يزاق لاله وذل مب لاف لاشلاو

 58 ىلا لالا كلت ىلع .اولاز امو لاو ههالا ا لاسو مدلا

 .ةطاس نع ركاسعلا تعجرف لاضفنالا لويط تقد كلذ دست 017
 ىلعلاغتْسالا نارين هبلق يفو لابلا لوغشم تاب هناف دئمرفلا اماو لاما

 زعا هدنع ناك هناف هتخلا نب دوم لتق ايس الو لاجرلا نم هلدقف ام ٠



000 

 ئ يق بايد ريمالا دنع ىلا لصو ىتح رافقلا عطق يف دجو راسو لثتماف

 فرعو هارقو هحتف اهلف باوملا هنم بلطو باتكلا هءسف راهنلا طسو

 لاحلا ىف تقدف لورطلا قدي رماو هالي دازو هاننع ترمحا هاوح ام

 اودعتسا مهل لاقو لاو>الا ةيلجب مهدعاف لاطبالاو ناسرفلا هيلا تابقاو
 ولف لايعلاو ميرا ىبستو لابولا مكب لحي نا لبق لاله ينب ةدعاسمل

 هلسراو باتكلا اذه نسح يىل بنتك ناك ام لاوهالا دْسا ىف اونوكت '

 لادملا عيمج مهنم 00 باطخلا اذه هئم اوععم املذ باحنلا عم

 مهتمدقم يفو لاتقلا ةك رعم نيبلاط لالا ةعاس يف اوبك روأبابشلاو

 يلا اوفرشا ىتح بابشلا خيش ناديز ريمالاو باغلا ثيل بايد ريمالا
 كلذ ىلع موركشو تاحرتلاو مارك الاب مموقتلاف بايغلا دنع لاله ينب

 ةكرعم تبلطو تراسرفلاو لاطبألا تيكر مايالا. يناث.يفو ماتسهالا
 ريزولان اعخشلا زارب بالطو نادبملا ةحاسىلا زرب نم لوا ناكو ناعطلا

 اب امه 7 8 ةحاس يف راص او دونجلا دئاق دنمرفلا تخا نبا درهم

 ريمالا نبا ةروكذملا مكلاطبا نيا ةروبشملا مكسراوف نبا لاله ينب

 ةمامأ 1 0 راص ىتح همالك م م باغلا ثيلب هوبقلت يذلا بايد

 ديدانصلا لاطرالا ىلع هسفنب رختفيو دصقلا اذه هددهتب راشا كاذ دنعف

 ىرح دق امع دوم ىتفلا لوقد

 يتمينغ تنا ترص مئاغ نبا ايا

 فئاخ كنم ينناب نظت الف

 تربقمك كلثملاطبالا لأساف

 بايد اي كج ورب ملسا ينتعط نا
 بايثلاوكحمر مثكفيسل يمراو

 دحاملا ريزولا وصمم لوق

 ديك ١ لاتق ينم يرن فوسف

 ) ديحأ ي رم يرح نعالو ال

 دينعاي كسار عطق نم يل دب ال
 ؛ دي دح نم كيلع اموكعردل علخاو

 58 دينع نوكت الو اريضخلا كارتاو

 | ديا اماذخا وأ كلتق ن ند لد ا

 مد ا هن ل دو تلال مس ا ا ا يو



 هارت 4 فسصرع 553 رن 5 رجلا 5 4 2 د 2

 نإ هترتنا نسرعالا ني يوي ا وع يلا اوفا نا ا تي ف ع يقي اا طفلا دور نيف اا يا ف ل د حل

 ا

 لاطبالاو لاجرلابلارلا تقتلا لاخلا يفو رطخلا نم هوصلخو هوفطشو
 امولارهالا تمظعو لاسو مدلا ىرح ىح لاتق دع ولتاقتو لاطبالاب

 لاصفنالا لوبط تفد كلذ فنعف لاوزلا تقو كل لاحلا كلت ىلع ولاز

 حبصا 1 اهضرا ْف ةفئاط لك تلون اهضعب نع رك انها تعجرف

 دمدعي نمو ناويدلا رباك ١ نس ريمالا ا حالو هروشب ءاضاو جايصلا

 ريمالاب ىعدتساو نالا بتكا نا يدارم مه لاقو ناسرفلا نم. .مهيلع

 لاط الاو ناعطلاو برملا ىلع اندعاسو ناكملا اذه ىلا رضحيل بايد

 دق ناك بايد ريمآلا نا لاقأا مدقت امك هنال لاجرلا تلتقو لاخلا
 باوصلاب ترشا دقل اولاقو هيأر اوبوصتساف لايعلاو مبرلاب مهقيس

 ؛لوقي هيلا بتك كلذدنعف باد ريما" 0

 باهل تادياز يباق نازينو 2 يلع وبا يلالغلا نسح ىتفلا لوقي
 باج ررمالاو .ةريحب اظرصو + اَنباِصا نق امو انف ب0

 بايد . ري_مالا يبغزلا ىلا لقف رماض نأم ىلع ينم ايداغ ابا

 باحس لبس لثم دادش مورق 2 ةريثكح دارطاك عومج انوتا
 ناخنالا نم لزني نم لاقو ىختناو دنمرف ناذمملا ىلا لزن

 بايد ريمألا مْ 00 ناو همالس رب_هأ ىبسملا إف

 بايد ريما اي هبرط انا تلزنو ىغولا  سراف اي كمل هل.تلقف

 باصني وه داكو هداوح تاتقف ةيرض ريما اي باضرقلايف هتيرض
 باسو حرب نم الق امايو اغولاةحاضيف تالا 0
 باغلا دوسأ لثم لاحرو لسنلا ةرخاز نير ريم اب !نمادقت

 باس هتقو لق يسار رعس انا ِ ىلع وبا ىلالغا نسح قفلا لاقم

 هماسو همتخ باطخلا اذه نم نسح ريمالا ىبّتا الف : يوارلا لاق .

 باوملا ةعرسب دوعاو بايد ريمالا ىلا هب ريسا نأ هرهاو باحن لآ



 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقي

 يلعوبا يلالهلا نسح ىتفلا لوقي .
 مهتفاو ريما اي يل عمتساف الا
 برغم نيرياس انارت نحن
 مكدإلل كلم اي الصوام
 انموق تان نم كل انلسراف

 مهعناص ديز وبأ مهعم انلسراو

 كسار زج ناك كلتق دار وا
 انلاوماو انتانب ديرت فيك و
 اطولا ىلع هانيعدكلم كلم و

 م تارك عبس كفاخ ناك ولو

 كرك اسع ىنفتنا لبق حو ربان

 مكرامدب ققفس نم انا كتحصن

 ىلع وبا يلالحلا ندح ىتفلا لاقم

 ل

 واط كغامد نم كلقع كحال

 راعس مظنب ىلوق ىلا ىغصاو

 واتا هفيلخ ينانزلا دنع

 راوحو انلام بلطظطت تلسرا

 راظنلا ةيغب جداوحملا قوف

 راده دسالا هش مم عجرو

 رادغ الو نياخ وهام نكلو

 ا 0 اكل دعالتو

 راث كريظن ذخأي الو لبتق

 راتبلا انفيس نم مكنو.<
 ”راثث تامخاملاب مكرثلنو

 رادلا دعبو اقرفلا بعصاامو

 راود كلغلا دنمرف ريم ا

 دنمرفلا مهفو همالك نم نسح ريمالا ىهتننا اهلف : يوارلا لاق

 ىلع فويسلاب ابراضتو لسالا فارطاب انعاطتو لطف اذا ثلا بابصنا
 ' كرويعلا نع (هبجحو رابغلا امهيلع عفتراو لقملا امهنم تراح ىتح للقلا
 نيب فلتخا ىتح لاتق دشا يف امهو لاحلا كلت ىلع الازب لو راظنالاو

 - لرا دعب ةيئاخ تحارف دنمرفلا قباسلا ناكو نيتعطاق نيتبرض نينثالا
 ْ 7 تطقسف دالونلا ةقرد يف ذنمرفلا اهاقلاف نسح ةبرذ اماو ةئاص تناك
 ' >--صرالا ىلع دنمرفلا عقوف راقلا ب بتاكلا يربي اك امتربذ داوجلا ةبقر ىلع

 7 -ترطملا ليس لثم هئاسرف تيحه' كلذ لف مدعلاك هدودو رادو مطخناو



 رس باو تاس ل ل

 تلو تاب ىندا 4 كعب ملو ريمدتلاو 0

 ذ دنا يقايب دئمرفلا مودق تقولا كلذ يف اهل قفتاو

 نم هيلغ ام يذلا دندشلا طيغلا ظاتغا ناكو ىرح ام ىأرو نا 0

 فلا ل رشي

0 

 تاولفلاو يراربلا بناوج يف
 كلف ىلا قرشا انف

 نبميلا نم مم طاخاو لاطرالا نم هعم نع لاله ينب ىلع لمحو ديزم
 رودصدلا ف نعطلا مكحخو رسامملاو نمايملا هل اعفب نسكنتف لاخلا و ْ؛

 لاق دشا اولتاقو رساوكلا دوسالا لثم هلاطبا هتعبتو رصاولاو

 ةرفاظ اهتعاج تأر ا-1 ةرسكتملا ركاسعلا تناكو لازت مظعا اولزانو

 فتاكو مازهنالا كلد دعب تلتاقو مادصلا ةك رعم ىلا تدترا هرصتنم

 ناسرفلا يخني وهو ترادبملا ةاس ىف نسح ريمالاب ىقتلا دق د:مرفلأ

 0 هيلع محهوهبلا مدقتف تامطلاو برفلا لع مهن وهو لاطبالاو

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقي

 رارش تادباز يلف نارينو جوتم نب دنتف فلا ل

 اهدالب د كلم انا

0 

 يضفلا م شيحب مكانبتا دقو '
 دخاب

 مكتسو ينيب هلأ لك ا

 رتاوب برض مث فويس برضو

 جوتم نب دنمرف ىتفلا لوقي

 واتملاب . براصرفلا سراف انا

 ناحف اي طيسلا نيقاب انا

 راكجبا تانتفم تانب هعمو

 ركملا كلذ وه هنا تفاع ولف

 ' ناوج لكاو مكلبالغ يبو

 .راغص لكو م رباكا لدقنو

 راطقالا جعزت لوبط توصو
 رابغو انق عم ليخ تامجهو

 "ارسل نكسع ةفلخ كمرف

 ران كعوخج يف قلطا مويلا

 ءرمش ىلع نسح .هبادجا همالك نم دتمرفلا غرف اهلف: يوارلا لاق © 0



0 
ابملاو مادصلاو ناعطلا يف اذخاو لمحو هيلع مدهو

 : ” هقرافملاو مادقالاو ةح

 4 اههاتق ن 03 تري ىتح ماقملا كلذ ف نعطلا ائتسب فلتخاو مار تااللو

 لاحلا كلت ىلغ ري و ناعطلاو برفلا ةقرقح امهم تي نانرعلا

 .ملو ةمالس ىلع اقرتفاف لاصفنالا لوط تو كلذ دنعف لاوزلا تقول

 نسح زيمالا هلاسف مايخلا ىلا ديز وبا ذاعو ال رخآلا ىلع امهدحأ ملعي

 لب 0 نسح ريمالا لاقف ماغرد كبملو مامه لطب وه هل لاقذ هيضصح نع

 ١ .لاهلاو ليرلاب مويلبلو بك اوللب مهنلع مهن نا مايالل يناثايف
 ضو ا مايالا يلاث يفو بايد ريمالا عب انوقمس 50 لايبعلاو ميرا

 تبك رو لوبطلا تقدو زومزلا تخفنف مادصلاو بردللل رك اسعلا

 مك اوما تمحهو لودنلاو فويسلاب اواقدعاو لولا روبظ تاسرفلا

 اويراضتو حامرلاب اوئعاطتو تناتكلا ىلع بانكلاو نيف الا ىلع

 قوف سانا ىلعرمالا دازو بئاصملا ترثك ولاوهالا تءظعو ضاوقلاب

 دتشاو سارتالاو عوردلا تعطقتو سافنالا تةباضتو سايقلاو دما

 تحضو حابشالاو رودصلا ف حامرلا 327 تلد مافكلاو مادصلا

 امهاتقد ايفا مناف حاطبلا د تمل باردو حاجح+لا راق ديز وبأ رد هلألف

 ريمالا لعف 0 روهدلاو مايالا ىدم ىلع 00 العف العفو رودصلا

 : مظعا اولزانو لا:5 دشااولتاق مناف نانمرفلاو لاطرالا يقابو تاديز

 تقوراص نا ىلا لتقت لاجرلاو لدبي مدلاو لمعي فيسلا لاز امو لازن

 لاطرالا اهضعب نع تدتراف لاصفنالا لونط تقد كلذ دعو لاوزلا

 : لابو يف ةيردملا رك اسعلاو لابقالاو زعلاب لاله ونب تعجرو

 )لع مايا 3ث هده قكاوتملا اذه ىلع لاخلا ..ريتساو : يوارلا لاق
 7 انفلااعاصاو ريزولا ركاسع ترسكتا عيارلا مويلا يفو لاهكلاو مالا
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 راطلاو  دالولا رسالاب مهعج ينفاو مرباكا لتقاو .
 ارارشو يك راعمو ينأ وص ف براحا نيد ريزلا مدمس يلا

 اراسو ةنميم سراوفلا يعداو الملا ريما اب سيع رثنعل هبشاو
 ىلع دنمرفلا هلا هركشس هماظنو 5 رهام نه غرف اماف : يوارلا لاق

 لاذنالا لاله ينب عبتاو لاطبالانم فلا ةيام رس هل لاقو هماتهأ نسح
 نيميلا نم لاصفلا فيسلا برض مييف مقاو لاحترالا و ريسملا نع مهعنمأ و ظ

 ريزولا راس مث لالا لجاع يفلاجرلاو رك اسعلا يقابب كعبتا اناو لاهشلاو

 اودعتسا« ةيربلا كلت نم تلبقا دق ةيرصملا رك اسعلا لاله ونب تأر اماف
 يف ضعبلا اهضعبب تقئلاو لاطبالاو ناسرفلا تبك رو لاتقلاو برحدلل

 ةحاس يف لادو لاصف لاطرالا نبب نم دو# ريزولا جرخو ضرالا كلت

 نم له زرابم نم له مه لاقو لاطبالاو ناسرفلا زارب بلطو لاجمل
 راشا مث زهازملا موي مويلا زجاعالو نالسك ال يل زربي الف زجانم '

 ظ :.لوقس |

 لئارحلا .ينيرت ايندلاو مابالا 2 .ل-ىربامم دوم لا ل

 لصاحملا لكو انيعارم متيعر مكعمجي لاله اب ميتا نبا نمن 1

 لياصالا مث ليلاو اسنلا رشعو يفخ الب نم لاملا ديرت انثعبا

 لتاقي يلا لذني يدرلا اذبف ١ كتانب مجر مث يلا جنب |
 ' ليادج ضرالا ىلع هامد لعجاو افخالب هردغ نوكي فيك هيرأ |

 هماما راض ىنح همالك متي ريزولا ديز وبا كرت مف : يوارلا لاق

 -؟4-



 وصمت مسا قف يناتا دنيز وبا

 كلاعتلا:تانذالن كاك اسن'ديزؤيا
 هتلته»:تنكتل ي ردا ينفا ولف

 أ نبا أن هل انأ نكلو

 يضاقلا مث :باددو -ننبج لثقاو
 مهعومج تتشاو مهلل امقينفاو

 تك راو لاملا عمجا يع نبا اب

 اوبك زي ركءاسعلا لك :ىلع هنو

 مهنبد ديز يبا نم يليلغ يفْسأو
 هدامريزذأو رانلاق وف هيوشأو

 هلع هدام دلم فلا قفل هل ذم

 اندلرل

 مثامعلا لاّسو عبق هل سالو
 مالم مهتيأر سح عق نسارجاو

 مثان تيحضاو تقولاتاف نكلو

 مااهشلا مث توملا مادءط :هقيذا
 'من اق ودتال :موقلا جاجحع لغجتاو

 مالا م اونبلا تانز.تتكاز
 مثازه اودغي نا لبق لاله قحلن .
 مراوصلا د مهئانغ نحن

 مزالرمالا اذو يدصق هب لعفاو

 مئازه [(ىعيمج مهيقبا ديالف

 هتخاد نا مرفو هماظن و هرعش نم دنمرفلا يهتنا الق : ئوارلا لاق

 ةيلمعلا كلت اود رغتساو ةمضقلا اومظعتسا هالك ئىوحف“ ءارمالا قابو

 رمالا اولاقفةاملا مهيلع  تلطناو ةليسولا كلتب هءاج ديز ابا نأ فيك و

 ذادعتسالاو برا لوسبط قدب رمأف كيدب نيب عوط نحن اهو كيلا
 تناكو لاطبالاو نامرفلا تعتتجاو لاملاف تقدف بترذلاو نعطال

 اودعتساو لالا يف اوبك رف"لِخاَرو سراف نيب لتاقم فلا يتثام وحن

 دونمااو تايارلاهسأر ىلع تقفخو دونا ةمدقم ىف دومم بكرو لادقلل
 .: لوطي نيعماسلا رمعو لوقي هلاخ ىلا راشاو

 كنلم اب كتخا ننادومم لاق

 ديشرلا يارلا تحاص كريزو انا

 مهرثا عتق مث مهيلع مجم
 انغولا قوس يف لئخلا عيرمانا

 زاتغلا موي لمخلا عنرم انا

 اراغلا دج 'موق مهيلع بكر

 ١ ١ ةيوكاسويلا لكو مهرباك ١ ينفن

 اراثن فوبّدللا نم ىنؤّرلا يعدا

 لا تكد 50007- 5 هلا
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 لوفي

 وجذلا و قلقلا مهذخا ب تقولا ,تاذ املف ثاويدلا ىلا مكحعلم

 رفتضغلا دوم هفمأ تغب | نبا هل ناكو ببس نم ةقاعلا هذه دب ال اولاقو

 نم ةعامج ف زصقلا ىلا دعصق ركسعلا دئانقو ريك الا هريزو ناكو

 ةعاقلا ىلا لخدو بابلا علخف باوجب دحا هبي ملف بابلا عرقو اجلا
 ةيوازلا ىلع ويا مارا كلذ, فوفلم هلاخ .دحوو ةيواخ اهدّحوف

 ناويدلا ابرا ضحاو لسواف باصملا اذه مظعتساو بارصلا نع باف
 نامثلاهذنالا مهارتغا .لاملا كلت ىلع مبكلم اورظنو ناويالاا واخد ايلف
 وهو قافف سدعلا قلف لثم جرخو نسطعف جنيلا دذ هاطعا هيِخِأ نبا
 لذلا ةلاخ يف وهو مارملا كلذ يف ًافوفلم هتاذ: دجوف سفذ رخآ ىلع
 ةبائتك ا مظعو هياصم دازف ثاؤسنلاو تانملا نم:دحا دحي ملو ناوهملاو

 ةارتعا دقو اهسلف للخلا رذيفا نم ةل ئثاز لضعلا يف هتخا نبا رداف

 لاحرلا تاداسو ءارزولا نيب نهويلاللا كلت ىلع هلا ئأر امس ال لحملا

 مه لاق ار كسعلا داوقو.ءارزولا نم 1 ' هل وح نم ىلا تفتلاو ريمت هيكلو

 دصقلا 6 0لابعل -8 لما لاعفلا هذه لعف ن 2 |وباعتا

 نا يعامل نر 2 بلطو لاح ةغارب موخأ كاف

 مثال. طبق ىودحلاب يتنلي ٠ ممل انا ا دنم رفا ..ىتفلا لوقي
 مئاظع يراح يل ترج ددقو 4غ سدمل يغامد نم درش يلقعو

 مراك الا لسن تانيزلالا دوهاشو كئاق تنم ىلا فاس نمل ًائينه

 مراكا موق للسن نم ةيزالاو 2 البجتو ايغو افطو ىلا رظنو
 ماعتلاىشيرك فاتك الاىجرمبشلاو ١ هلاتكا-رضنع: ردبلاك هوا ف

 مئارقلادهو يلقع لح ددز وبأ ةربظن مهنم ينم ندا ددز وبا 7



 مي

 تيزف ينعاس نم انا تمقف عقاو ضرالا ينءنودرم تاقنا

 تيرسلاو تف ينوبصحت الف انلك .ريءا اي هللا توعب انج
 تيفوو نسح اي يلؤقب تمقو 2 ةبير لك نمضيبلل ان: تنمضو
 ل يلالو ءيلايخاهذهو .. 'اهعيج لاولا عه تائبلا تبجو
 تيل اه عورلا موي طقو 4 _هالس يلالحلا كير وبا لوق

 ةمغاشم ىلع لنسح ريمالا هانكس ةماظنو هرعش نم كنز ودا غرف اف

 :تاداسلاو اراءالا ماما تايبالا هد لعفام ىلعد ركشد 3 هماتخاو

 تيبخ كل مويلا اذه لل  يعوبا ريمالا نسح ىتفلا لرقي
 تننا دج نم تنكج الو ... , ةوطخ برغلاىلا انرس امكالولو

 تيم د نا نم كودع ابها ىدملا ىلعماع فلا ك رمع تيل اد

 تيوس اه معن اي: مهتبج :دقو مهزع تنا لب رص؛عتانبلا تيمح
 تلميع كف هللا و+ انا :كلثمو ريم. وبا امنلاله .ريمأ .تناف

 ارمالا :تمهفو ا نمسح ريغالا هنن نا اماف : يوارلا لاق

 0 لحرت نا ا قفوالا نا ناسأ درف نع اولاق همآرم ىوحف

 اذه نسح ريمالا نسح ا ناسرفلاو لاظنالا انمهدت نا لف ناكملا

 ا لرطلا قد رمأ لاخلا لحاع ىو فاودلا نيع ء[رنو؟تاظحلا

 نع اواحتراو لرش روبط الاس رفلا تاك رو :لؤبظلل تقافف لافقزالاو

 دلبلا نع نيم وي ة .:ةاسم !ودعتبا ىتح لايعلاو. ميرطاب :. لالطالا كلت
 يقاس نعظلا لوا يف نادنزز بايد ريهالا .ناكو ددحتن رما نم افوخ

 ام اماو لاوحالا نم مه ىرج امو لاله ينب د نم ناك ام !ده ناسرفلا

 روضح اوأطبتسا دقا وناك مهباف ثايعالا رباكاو دئفرفلا ءارزو نم ناك



 اوماملو ايس ريصقلا ىف

 انلها دنع ىلا .ليالا مينحي او ريسو

 همالس :ىلالهلا ؛دنز: وبا. :لوق

 مابا! ازيا ز امطغتم غوت
 نع لع طقراب «زلخب كنللا ني

 حراج لبالا نم نيهاَس لك.ىلع
 ءاص حاص اذا تامهلا بخاص انا

 ىرحقلاطنالا تدفو ةمالك ند ديز ونا غرف اهللف : ئوارلا لاق 1

 مالكلا مدقت ام اوناكو هماتهاو هريودت نسح ىلع هو ركشس همارمو هدصق ا

 دنمرفلا ماد تدخا دق افطو تناكو ماّملاو لامكلاب رصقلا يف ام اومن

 هوقساو هولتقل هلتق اودارا ولو نادبالا هئم رعشقت ىتلا ةلاخا كلت ىلع

 هتزأف سراملا مهضرتعاف ليلا باب ىلا اوراسو اواو كل ناوملا ا

 الها نالا نيدضاقو مادخلا ةلج نأ ندن اولاقو دنمرفلا اخ ةذظو

 اوراسف بابسالا ةقيقح فرعي ملو بابلا مهل حتف كلذ دنعف مانملا لجال

 ينب ىلا اولضو نا ىلا حادنلاو زوفلاب اوزنشتسا دقو. حارفاو روربس يف

 نيح .ريمالا“ ىلع. ددز وبا لخدو لاديرلا عيج مم ودقب تجرفف لاله

 هركشو مارك الاو باحرتلاب هاقتلاف ناكو ىرد امم ههلعاو نادرس نب

 هباجاف لاعفلا نم هلعف امو لالا ةعقاو نع هلاش'مث ماتهالا كلذ ىلع
 ٍ : لاقو

 هسيمالس ىلالفأ مكر نا

 ةدعو ريثك لام كلل سنو ١
 هبهذم سواد مث عورذ تبجو
 ' هطق-م فويس عم نداعم تبحو

 ىلغ وب 1 .كلملا رضق ىلا:تلخد '

 ةرطانخ ت.دطو كلمال تضقر

 ريح رتاجلا تبع ىلع وبا

 تنبع كلم اب ضارب فخ

 ثدملا' كل .زابطا .عم/ سيبابد
 تب دنع كبل نات عم جاميدو

 تيده كل ريثما ا» هناكرأو
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 ”>تلافا!نسحلا.اةرو ام نثوكت نم لاقو نعظلا لامح غاما ساجو م دقت

 هللا لسا اناو ةاؤفلا ةرسنم وا دا زلنا ةم:ويتنب تنا لاق برز وبا تب انا
 وب و_اده 00 طع نوكل دل وي كتم ىتقز رينا داعلا بر

 ةأمحو اهل ل 5-0 ملا يديبو هأ دو يللا تال مالكلا عيسي ديز

 : ايدل ذو ثتراسشاف يساك ىلع ينغت نا يار
532 

 تتار 0 تاقمأل رمل تايبا همالس تشد نعظلا لا مح و |!

 000 ااه اني كو حرشناو هر اشيلا َّكل رك ا

 بئايحن دوسالاك نو انيلا 3 ةرظن ريمأ أ لالف تانب رظنا

 بلاس كغامد نم هناكلقعلاو 2 انلجإل تركب دنمرف نيكسم

 ةرثذ نش 3 اههاظن. قنورردام رف عمو اههالك, نم.تْغْوَف .اياذ

 مادخلاو ماوعالا فرض مث مالظلاو رونلا-نيب زيعاذاع الو. مادملا ترش

 ىلع . س اكيلا بريث كلذ ٍدعبو .ماقملا كلذ, يف رذاح ٍدحا نوكس ال ى

 هايأ رماظعاو هالماف هالميل رمشقل هاطعاو اهمظن ىغ 5 18 '

 هنودشنب نهو راكبالا ت تانبلا عبمج تساح كلذك و الجذ ماما

 الملف دوقف» ةفصب راصو دوجولا دقذ ىت> راقع'" برش رهو 52

 | عر ااه عزنو بائولا دسالا لثم ضهمو باغ ىح ديز“وبا هحند كلذ

 املتف مث قبتع مارحت هفلو هاري نكن ةربع هلعجو هأزع يتح بالا نم هيلع
 نم رضقلا يف ام اومهنف لاخدلا' دوسالا لثم لاطبالا تخيرذف قيدانصلا

 وب دنا كلذ دنعف لاق ةميق اوك رثد و لاؤغلا..ففذتلاو لاومالا

 ::لاقو ددز

 ةكرشلا لح دي رم لم... د كمالبس_ يلالفا دين نبا علرعي
 مفاط شاك هتبقس جنبم, رصقلاب ٠ +٠ ..هورتسف .دنمرف اورظنا اولاعت
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 ينابس كنسح ةيزاج ايي الا

 م«نخ لك انع لاله ةازح

 يلق: © _هراوينو قداض دم رفلا قفل تاللاقم

 هيربلا ..يف انيأر: دم :كفثمو

 همنحلم' سوقك .كضناوح

 هيذه ان لسا نتسعح ' نال

 ةيلظم 5

 رخآ ان يلي نأ رمشق رما مث اههسج ضاببو اهنس احم يف لمأتي وهو

 : لوقتو ىنغت تلعحف ديحافمالا تنب اب ساكتلا اذنه ىلع

 قئوتكا داؤف نم افظو لوقت

 يفطنت لوقت الك يبلق ناريذو. .

 رباد سانلا ىلع دعس كلم ايلا: ٠

 يرماض يف نكس كبح ريم اي ٠

 انهابركساو برشا رصم ريم اي ٠
 همالس تنب نعظلا لاح مهنم ظ

 قاع _ لك ستتنتفا ةنئف دعا
 لم ما ةيزاجلا ا ْ

 يجهد يلادتعاو يلا: رظناو

 دراش قنعك وا ميرلا قنعك نتناول ظ

 انلثم يف ام تايلالحلا > 1

 رازغ دودقعا قوف ىرج عمذب
 رارش .يبلق طسو يف اهلا به

 راطخالا راسب 2 زمال- تعاطاو

 راكتلاب كلم اي قىاكحخ تغأو

 اتلالا دنن مان اب

 رابك عورف نم ايعو ايرو
 بلطظنلا ةهزن اهارت الحنو

 يرتنالا تاسيف الئع ان

 قلاييبفالا . :ىلع .قاف ينسحب

 راكجنالا. ريح يباشو رظناو

 راخشالا ىلع حافتلل هيشن

 امهماظن ن و ذدنم رفلا حرشنا اهنمالك نم ؟ثغبرف اهذ : يوارلا لاق '

 5 هاوهو هقشع ةاؤ:ةقؤت ءالحأف رمشقل هاطعأو . اهم لع اك برشا



 اكن

 م ىلع لصحو دارملا غلب هنا .نظ دقو داؤفلا ردرسسم وهو كلملا هذخاف
 تقهو تانبلا تنغ كلذ دنعف داتقلا قرخ كلذ نود نا معي ملو دارا

 جربفلاو بزاعلا ةدْس نم ريطيو رصقلا صقري داك ىتح تالآلا ىلع
 هسفن  تقلعتو !هوهف ةيزاجلا ىلع هينبع تعقو دق كلملا ناكو ريثكلا

 هبناج ىلع اهسلجاف . رذحملا ةفيطلو رظنملا ةليمج ربخلا مدقت اي اهنال اهيف
 هذه لاف رشف اي هذه نوكت نم لاقو ديز يبا ىلا تفتلاو رسبآلا
 ينغ لاقو اهيلا تفتلاف نسح ريمالا تاو ننسملا هجولا تاذ ةيزاخلا

 01 و و 6 ساكلا اذه لع ىل

 تايسالا هذه هينغت تذهاو ةلاقم ىلا هتيالا قع اهملا قلذتيو اهملع ةدشد

 ظ : كاوبو هياط تناش
 قرح بلق .نم .ةيزاجلا لوقت

 قالا يعرن. يبا ..نغ ةبده
 ىخشملا .كوناح وبس قا يحأ

 يدالب يفي الغلا كمح ايأ سا

 انهنم :زيخا لقو جام تشن
 بّواغللا نضوا يغتبن انلحر

 لثالح .كل اندع رضا انئحو

 قرح بلق نم ةيزالا لوقت

 اهءاظن نم دنمرفلا ب رط امالكنب ةيزاخلا تغرف اهاف :يوارلا لاق
 : لوقي اهبلا راْسأو

 يلع« .ينح ا .ةيزاج ابي الا
 اعين مكيف ايخرم“ان الا

 هنده اذكج دق .مويلا نحف

 هةيعرلاو يذاؤبلا ريما

 هيكف زب ريما نبا ريما
 ةيدل-ع ضررا كلم 5 كتحن و

 هرززر ضرأ ةرفق٠ تزاضؤ
 هنا ظدو يجدوه يف انا

 هي الو حاور يف داع الو

 هع : سلا نايؤل بغرخا بأ

 بولو هلسك أو ىلبقعف

 هنزرلاو مكلع رثثلا لاو



 سوقا

 تاثللا !هةولصمت ال لع ىبايراع دع بتمالم اريماالا هين ١
 اهنانينملاوف هراتتسا قلاش ذو قادما انما نقلت اواغيس

 البازل نرتحا يهب“ :ىيازاس *اهلمب دسرالا كم كالساب ؟يقاسماا)
 تاما لك كلما يح هقعا مهتم ترش ثم رف تلا 00

 تالفلا وحن مك داو مكليل يف 1“ 1ودهوأا اًوريسيلعوبا اي 3

 تالماك سراف نيفلا يل اوتاه. لاجر ان 525 ثلاث مد يف ىف

 تانيتاا دكاللل نسق نم لاما عير 7 مهعيمج تائيلا تعلا- طن وكأ

 تادئانلا مونت هلو, نم ريصتو' هلتقنسف, كلم اد ا ناو

 تاس يدغت ام موقلا هذه دب ال همالس ىلالحلا ديز وبا 0و

 نسح لع نتسو هراكشس ةماللكت نم ديز ود غرف اهلف : يوارلا لاق

 رابكعلا قيدانصلاو راكدالا تانئلا نم هعم نغ رادو ممدعوبنا مْ هماته

 ةنيدملا ىلا لخد ىتح ناسرفلاو .لاطبالاو.ناسحلا ةشمقالا نولخاد نمو

 تاّسوزرفملا عاوناو ةسزلا ندجاب تيرم هدحوف دم رغلا رصق 8 علطو ٌ ظ

 نأ ةفيللاب مماقتلاف مدخلا نم مهم يدق هعلب لق درا ناكو ةنيمثلا ْ ١

 الا الها .لاقذ هيلاو- نسلحو « هيلع ءاسنلا نئماسف ماركا الاو

 صقرب وهو بم بلا ماما ديز ونا ناكو تارحالاو : ءاقدمالا ١ 6 اركلا

 ىلع وهو اهانرك ذ ى لا تايثلا كلت اسال ناكو برطيو كحضيو بعليو

 اذهن وكت نم ياونلا تانبلا دنم رفلا لاي :.اهأ دفصو ىلا ةنحلا كل

 ةيامن 2 مساق ؛ حرفيو هداك رح مومغلا لير جرم اذه نقف. تا نأ

 نم كهلتم لاذ 8 روصام ن رمشف يعم ! لاق هوما نع هلاعو 6320

 1 ل يل“ هاذ كولسلا خنسحو :تاكراطا: نه كيف امل ك]ولملا ةرباسملا حاصي

 هايا هلوانو هالو اف: نم ايلا ىذع لوزيو سالما ماما هيزيشأ ىد ساكلا
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 2 0 ماما دي. ونا كبغتف :لاصنلا نيطوءفردبسلا برذ مهنف لغشنو

 هه لعفا نسح زيمالاهل لاقف تاملاس نبعجرب ةناو تاندلاو ءاسنلا يف

 1 لمقو لالا يف تان هلا تربت كلي يد دب دنصلا نسرافلا اهيا ديرت

 نديم 02 كو تام نم,تانبلا هذه ؛تزاكو لاقو راس عدت

 تو ا نأ سا نمل لامجو باغلا ثمل تايذ ريمالا ثني افطو
 نبل واجر !!دهسو لوقعلا ة هدو . ماعتلا ردبو 9 ا ريدب ئضاقلا

 بابشلا تت 0 ”فيسلاب دلقتو بأن انذلاو بلاعُثلا دلح نم ًاورف ديز وبا

 مانؤب ةوقي ا كلا ابانذا نم لاوط تلارس هل يحراو

 رخألا ل لاقو دسملا تاذاسلا كلامنا نم تحت دقو دم 1 زا ةقان

 و لنج 2 دْحا | 00 كولن 8 1 ةليللا ةذه لع 0 هللا

 3 تانالا هداج: تائملاب

 ساوهو ىف مودا, ثءوو دلو. . يبإ يلع ربا .يلالهلا نسمح فلا لاق
7 

 ساعد 3 ا ملأ سداق_ 1 ”---- خاب ديزوبا ا كيصوأ

 القل هم فلا ةوطس نم اىنلا عبم تالا 5 كضوأ

 ّساطلا مث م «ساكفلا رؤدعبب 1 لئاسط لعل جهنع مهيلع صئرخا

 ساكنا ربو مث ”ينغنو ٌترظاو +. :البرسشم نؤكت ال بعلاؤ ضقدا
 ساما لو كس أ 1 كايا همالتن ريما 0 ىلامدو ظفحاو

 ساو رش لك نم مكريسف يفاخو ير ها 0
 سانلا دنع رايعم ةعتطسحل نيقنلا : ةناهم تاني !اب ينأت ع 8

 يءاقا 50 م لك ف : م لاط 0 ىلع وبا ريمالا نيسسح ىدفلا 0

 : لوطي نيعماسلا ريعو لوقي همالك ىلع

 هجن ا 211 نة تسل حاس

"5200000 9006 



 نك

 دود 1 ا ىعدنس الاو اوعمستو مالكلل اوعبطت مل اذا 1

 بالا ىوط باطخلا اذه نم دنمرفلا غرف اهاف : يؤارلا لاق

 باوملاةعرسب هءتابو نسح ريمالا ىلا هن ريس نا هرماو باحت ىلا هءاسو

 لاله ينإ ىلا, لصو ىتح رافقلاو يراربلا عطق يف دحو راسو هذخاف

 هاطعا مث ملكت ناسل حصفابو م ا ىلع لخدف لاوزلا لبق

 نم ىلآ تفثلا هاوحف فرعو, هارق ابماف باوملا هنم بلطو باّتكلا

 ميار ام لاقو دنمرفلا محل بتك اع مهماعاو نابعالاو ءارمالا نم هلوح

 يف هناي كلملا كالو لقو ناماب رس باجنلل ديز وبا لاقف ناشلا اده يف

 اذهب باجنلا حرفف بوغزملا ما ىلع لص<و بولطملا لاني راهنلا اذه
 رشدتساو حرفف رصباو عمم انهالوم ربخاو رئالا ىلع عجرو ربخلا

 ديزوبأ ىلعنس>ريمالا تفتلا باجتلا باهذدعبو رحضلاو قئقلا هنع لازو
 لاتحاْنا يدارملاق لمحلا ابا ا لوفت نأ تلوع انت هل لاقو تاغلآ ثم[

 تنب نيعيرا راتخا نا وهو دخا اهيلع ينقيس امن وكي ةلئ4 دنم رقلا ىلع

 نوكي قودند نيعبرا رضحاو دمت ما ةيزاملا مهتلمح نم دمعلا ثألن نيم ٠

 ةقبطلا يفو. ريرطاو شامقلا ىلوالا . ةقبظلاب .لعجاف..نيتقبطب قودنص لك
 تانيلا عم انا بك راو لاما روبظ ىلع مهلعحنو ريواغم ا ناسرفلا ةيناثلا
 هبارسلا لذدنو لاملا دقت ليمس ىلع دنمرفلا دنع ىلا ريسنو لامحالاو

 انغلبو هانجنبو هيلع اءاتحا كانه ىلا انلصو اذا ىتح لاخلا اذهب ملعب الوهو

 لايعلاو ميرطاب اناكترا مث لاومالا نم هرصق يف ام انيهنو هاثمتن ام هنم

 ديزودا ىبتنا اماذ ريمآلا اا زيبدتلا اذه ريغ انل نسملو لالطآلا هذه نم

 باوصييارلا اذه سيل“ لاقو بايد ريمالا ةيلآ تفثلا باطخلا اذه نم

 تاثنلا غقتو لابو كا 1 دؤعو لاخلا فكشفكحيت "نا فاخين' اننال :

 لاتقلاب مهردابن نا يدنع"يأرلاو لاذنالا يديا يف ىراسا راكبالا '



 ثلاثموب عم نيم وي هفيضلا يرت

 ةتالث ريمأ اي براغملاب انل

 .ايشودب نيكلاس انارت نحنو

 ىفخالبمايا ةرشع ريما ايانلهمأف
 مهلاو ها رشع نابرعلا نم عمجنل
 ىلع ونا ريالا تاالاقم هدهو

 ارواح

 ليشنو لحرن عبار موب يفو
 ' ليلو ةنجن 1 اذ دعو

 لْيمج ص :طسو يتانزلا دنع
 ليوطتلا ديار يفامو يلع
 ليقف ام عممج لسرن اهدعب نمو

 ليذغتلاب ليخلاو اسنلا رشنعو
 ليخم نوكن نأ يلثم لع راَعَو

 ياةكلاىوط همظنو هرعس نم نبع يفلالا غرف اماذد يوارلا لاق

 00 0 د ]ل لموب عب وجر راف لزسولا ىلا ةاطعاو هت يتجول
 هنعلازو رشيتساو حرفف هانعمو.هزومر فرعو هارقو هجتفف هايا هماسف

 يشاوملا نم بلط ام لائيس.هنا نظو رطولا غولنب نقياو ردكلا و مغلا
 يذم او نطعلاو كالا بلطلا اذه نود ناب معي ملو بهزلاو ةضفلاو

 هيلع داز دقو هظيغ ا نسح ريمالا نم ةدافا ىلع فقي ملو نيعملا تقولا
 :لاقملاو رغشلا اذه. لاملا رشع هنم بلطي ن سد ريمالا ىلا بتك و لالا

 جوتم نبا دنمرفلا ىتفلا لوقي

 دجإم لك ىلع اولعت .ةيه.يلو
 رياض .نئم ىلع ينم :ايداغ اب
 يلع وبا يالغلا نسح ىلا تيجاذا

 نسح اي كدعوي يندعوت دهج
 اخ الب هنتفل مدق نسج اي الأ“

 اهريغو اردبو افطو انل اوتاهو

 دوما اف نم ىوقا باق يلو

 دؤدحو ابا نم زعمه كلمو

 ديوافين دفليو اذيلا: ىف راساذا

 دوصقملا ىلع يبوتكم هيطعأف
 دوكحو قيقح ينلهاج كناك

 دوصقملا 57 ايغو ايرو

 دوك و قح نعظلا لاج اوتاهو



 موب

 لاتنعف ريغي" لوق يف ريخ الو جوتم "نبا دنمرفلا قفلا لبوق

 هاطعاو ٍباَتكلا يوط“باط4لا و رعشلا نم غرف اهلف 2 يتوارلا لاق
 يف دحو*راو هذخأف نازطاب هيتأيو نست كيمالا .ىللا :هذخأيا باحت ىلا

 نضب ريمالا*ىلع لخ دف مؤملا كلذ يف مرقلا ىلا :لصو. ىح رافق. عطق :

 مسو مدقتف نايعالاو ةارمالا نم ةءامج هدنناكو ناؤيصلا يف وهو

 راظتناب باب_يملا ةلح نم فقوو باتكلا هلوانو كت نال مضفابو

 يذلا ديدشلا ظيغلا ظاتغا هانءمو هزومر مهفو هارقو هحتف اهف باوجلا

 لك ناف مظعلا يلعلا هللإب الا ةوق الو لاؤح 'ال'هل'لاقو دن زن نط هتلع اذه

 لاملأ ردع انم ئلطيو مهوتلاو 0 2 ةدداب ييلقا'ىلا اتلصو ات
 ةفايضلا .راد ىلا لوشرلا انخأست نا :مادقعا“رما مث. اا نيرلانول

 ناويدلا نآنزا ىلع نع 00 00 الاةءاغهوم رك اوهوذخأف ٠

 رثمالا اها ٌباوضلا نم. ئزا ديز وبا لاقف ناشلا' كلذ يف هراشتساو.

 رثءةلهم هثم كلطتو ناخيالا ءارجاب هدعوتو"تاوحلا هل:لمدرتنا باهملا

 اذه بوصتساف مادصلاو ب رخلل ماتلادادهتسالاانذا دق.ن وكن انهبل مايا 00
 باوجلا اذه هلب لوا لالا يفوباطخلا ئ

 ليلع“ مولا رثك كم يفأف يلع وبا ريمالا نسح ىفلا لوقي ١
 ليعش داؤفلا» يطر انسه تهب يفطنت لوقا اذك يلق نارينو

 ليشي امل حيرلا بويه قبيسي زءاض تم دنع قمرايذاغ اي
 لدا كارلا يف رطم تاطاحتم جوته نب دم رقلل تبجاذا'
 ليز كيتع مرق ف كنبفأ يع رزاةريمالا لاف هل سس

 ليصا لك ."رخف اي يكم ريمان ائهسسج رتما ىلا ةكلف رع نينو 3



 مهداببالاو دارملا ودصقلا لح ناك لاؤس ١) اذه ىلا هوباجا ناف لاجلاو

 نيعماسلا رمعو لوقب مهبل ب ني و .يارلا اذه بوصتساف دالخاو برحماب

 لا

 ,جوتم نبا دنمرفلا فلا لوت»
 رماض نم ىلتع يم أيداغ ان

 رماعو لال ةلذ 1 0 ١

 ! طوال تينا نبا ند هل لاو

 نو عظب ند اب يدالد مملخد

 اندإلبا ولخدت نا لبق نم كب انعم

 اهريخو هع سبل رصم هذه

 بلت ذ شاف الع

 500 ارصم ىلعكحاو

 عجقداو در نس اي يالها لا
 اندالد ارادت كدصق ناك نا

 ةذوخوعرد نففلا انل اوتاهو

 بعاوك مالا نم تانب اوتاهإو
 اهولسراف ةيزاجلاب انأ تعمم

 مهواسرا يل الا> هنتفو افطوو
 هترك ذ يذلا لك متبج ناذ

 ودرواومارك اييعارملااوعراو
 هعيلط دق ع ميتا ام ناك ناو

 :ةلابتف هداظن نه ردم كللنم

 لايجو اهلهس يفايف اعطاق اي

 لاو مكليخو سثك عمجب

 لابهج علك !اوايما ايلا

 لابط عاب . دنم رفلا ايرث اخو

 لايذالتسل ١" نبال
 ءلابخو مع نبا ميازا مورق
 ةليرسم

 ' لانبحو اهلهس يمكحل تعاطو
 د شح انو لمعي ال دبز وباو :

 لايقاوانه يف اوغبت برغلل
 لامحو ل ليخ "عم شوبلاو
 لاوط تاننيلاع عمر يفلاو

 0 حالس سوبد نيفلاو

 نيك امم انا
 .لاغو -انبلاو ”انسحو نسحو

 .لاهما ريغب  انر ىلا .اوتاهو

 لاحلا ندحو .نما يف نوقبت
 .لابا..ايا :يدنع ىلا اوتأتو
 لانس لاله ان“ اودرف الاو

 , لايم وهو نصغلا



 يووم 0000

 افانإذ

 م,ءومجو مهعورف دارملا لثم

 تدغوالا ضرأ اوجام ريما اي

 ابك و لمو مجعلا تاداسل اولعق
 كلملا سيردب لثم يعازخلااذك
 مك اح اهيف ناك صربق اما

 ةليحب بايد مهريما رسأ كف

 اقرزلاب يعبتلا بيش 56

 ةزغلخاد حار دق ىسك رسلاو

 انفلا ديز وبا هاقشأ ليودربلاو

 .ةجباجم نباجار ير ديكس الارآنشيا

 نر عيبا راص دق مويلاو

 8 عمجب مهردأبت نا

 رماعو لاله مهد اني اوموق

 لهلبم ريمالا ىمسملا ىتفلالوق

 لوقعلل لهذي  هللاو شوبلاو

 لوزعم اهباحس مكححو ارفق

 لويخو مهلا اومنغتو

 لوصن دب بلح يف هولتق
 لوب مرق ساره كلملا ىمسي

 لوهو ةدشلك نمديزوباةصلخف

 لوزءم 0 0 هولعق

 لودخ مهناسرف نم دروس

 لوطي مانا ىلع هذي تناكو

 لوما بايد ىبِغْرلا ىعتفلا هقاذ

 لوفج نودغ دق مهنم سانلاو

 . لوطلاواهْصرع ضرالا اوكلم

 لوفغ مانالاو. مهيلع . .مجبن
 ”لوقعملا مهفي ”بيفراع ناك نم

 ىوحف دنمرفلا مهفو همامظنو هرعُس نم لبلبملا غرف اهاف : يوارلا لاق. 1

 ءارزولا اورد أ بقا وغلا م فاديغو كاملا هع توتا اولا
 ةيطت ع ةجواقنو ةئؤاغ ةنلج دعبو ::ناكلا (ذيناسلخن العون سأل ١

 قوذلاو "املا شعب نيملاطب“لسرب نا: يف . :لانحجالا هيوم يآرلا رقتسا
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 موتي ر لوقت يذلا عابسلا اماو

 همال. يلالحلا | ٍذهرمسالا عبسلاو

 كشال ربلا نم ءاج يذلا ريطلاو

 متاغ نبا بأيد ىسوم وبا اذهف
 اندالب يف كلم اب هديب كرم

 مه ضرعت ال ريما أب ينع :ةءط نأف

 اهنوورقي امو كرضرا اولزنر اه

 هفيلخ قازلا دنع 58

 مهل ض رع تنال ريما أي كدصتيأاناو

 ةميفا يدم كلم اييمالك اذهو :

 أطخلا نم ميظملا هللا رفغتسنو

 ,ماحز دالبلا يف نومازتي مهو
 مادق مهب .رئاس الملا .ريما

 ماجس ىرثلا ىلع كءامد الخو

 ماحو ريط لثم ابهش هجحتو
 مازلالاو لهالا كيلع يعتنو

 مارك .نيريخ . يداوب اه
 مايخ دالبلا يذيف اوبصني الو
 ماوعا عبس ةدم هدنع مه

 مالكر يخ حصنلاو كحصأن اناو

 ماكيحالاو رمالا لك دهللو

 مالع دحاو  ىلاعت هلا

 بارطا .كلملا :برطضا همالك" نم كام رلا غرف اهذ : .يوارلا لاق
 00 ا لالا اذه ف ري تام ردماو يام ىف نامي ىلع

 ةعقا وب هماعي راسأو هيدي نيب يكحرب و 590 اع لباهمل

 : .لاقملاو رعشلا اذ لالطالا كلت ىلآ لاله ىنب: مودق ر © فو للاخ

 لبلهم ريمآلا ىمسملاىتفلا لوقب

 اندالبل اونا لق لاله وند

 ٍلوقل مهفاو يغصا كلم ايا

 لوطلاو اهضرع يجاونلا لك

 ش لوك أم اك ارفق ضردرالاو امعرز لكو انعام اومع



 نو

 ماطح ةاعف رضخالا رجشلاو هرّيغونارتلاوذاملا ىلع كمرض .

 ماوق' نسحي تاوبل  مهعمَو [طفلاو لبسلا الام ع اتم تنأرو

 مازخ حارم يف يجنز نالزتك يرظان مادق نيعلاب يل اوني
 ماح يلع رمسا عبسو الا مهديصا نا تاوبللاىلا تيم

 مازهو ايراه هن تيلوف شنو مهو هقنع يلا عفرو

 ماح يلع ضيبا ريطو الا ٍبعترمو براهرضقلاوحن تيلوف

 ماع دق امدلاو يلق طسؤ يف هبلاخ طحو هراقنع ينبرض

 مالحالا هذه يف سان اي تري# تفياغ ' مانملا اذه نه تيزفف

 مالع 'دحاو .' ىلاعت هلا اطخلا "نم يظعلاهللا رقغتستو '

 هماظن نم عمسن لافرلاو همالكب خم دم رفلا غرف اماف ٠ يوازرلا لاق“

 - ةماثم هل سف لامرلا راساف

 مالع دحاو ىلر ناحبسف 2 ىكش يلا يهفلا ناردب نبا لوقي .

 ماعنالاو ريخلاو اطءلا هنمو اندادع ملعيو اناشنأو انقلخ

 مانم لك نود نم ينعار دقو يل نابو كيلم اي كمانم تفرع 1

 ماسح برضو هتجاجع العتؤ ةجضو ريصدن ترح هذه راثلاؤ ْ

 ا
 ا

 مادرو اصملا دع ىلع َنابرع رءاع نلالهاومسيب رع هذه

 ماشلا دالب اوبرخ اهدعب نمو - اونأ البق ماخعالادالب اوبرخو ٠
 كلا "للا



 يكل عض 1 و
 “214 م احب تال 2.

 دنمزفلا كاملا ناويد

 خينبتو هيلع لاله ينبلوزيو ةرهاقلا رصم 4 اح

 رصم يلاها عم لاله ينب برحو دنمرف كاملا ش

 نا دتمرخ كلللامل لايت كلخؤ م 1المف ناكدنا *«ئئوارلا لاق

 ”اهنصوزع لكي ناسرفو لاطبا ىلع مكح ناشلا مظع كلم ناكو جوت
 .اوماق ديعس هّمحأ نبا هنكم ولوو ليودربلا اولتق لاله ينب لو ناسللا

 ١ ردم ىلا اولصو قح ربو لبش لك نوعطقن !ورانمو لمحرلا ىلع اوهذاو

 | اذهدصح هودصبح ىج عرزلا اوعرو_فارطألاو يحاونلاكلت يف اولا
 ١ ةليللا كلت يف هناف ردم*كل» دنمرف ن٠ ناك اماو لاله ينب نم ناكاف

 1 كلذ نع هربخم راشاو لامرلا نضخأف !دوعرم ماقف رظنملا ل مانم مح

 : لوقو مال“

 ما ذودخلا قوف قرح مهب وتم نب دعم هلا 1-2 لوقب

 1 8 مارض ديرت ا هر ل 0-5 4-6 يف تاذباَز يلق رأت نأ
 ماين نيملاغلاو ين-قلقأو ىنعار ليللا ع امانم تنبأ

 الركاب اهراجشا تقرعحا دقو دالي ٍِق تمر ضأ ران تنأر



 لل يي عسا ل ل ا عوضا

 ١ 1 اذ: 0و نب 09902 < 91 © ق4 الل 111 ل الا !ٍ 1 5 - سا ا يح : 0 1 ١
 : هني انا 7 1 9 1 قي 1 1 1 3 /

 نم رشع كاافا انابكتلا

 2م د ١ 7 يا 3

 «؟ععو 7 © 45 وسالال الخ كم

 ةّيلصالاةّيماَسلا
 ةَئيلَج انزله ديو جوبا كلب إمهتجَوَو

 لاول ثواَوحا نضمهل رجا َو

 مثمر فلا كلا ناوبد ْمصق

 رشَشل اوعي اميل نيَبلطم ٠
 ىيضاَع بيس

 ظ ٌيَحاَص ظ
 انيعيظم مسار الا

 سمإللا طرت عراش - تادربب

 1 11 17 03 ل ا ل



 اراد

 هوب>وهوقالو مادقالا ىلع هل !وماق لبقا ام دنعف اصلا نب ىلع بكار

 بئاوث ىشخت ال مادقم لطب نم كرد هلل هل اولاقو هيلع اونثو مازك الا ف

 هرزلاو ديدحاب مفصملا بابلا خاتفم ذخاو ديز وبا ماق ذئنيحو مايالا
 نم هيف امو هشزف نسح ىلع اوجرفتيل ردقلا ىلا مهلخداوهحتفو ديضنلا
 نم نإك ام اذه ركفلا :شهدتو ل رقعلا ربحت يلا داوااو فلا عاونا

 موكلم توم اوملع امدنع ليؤدربلا موق نه ناكام امأو ما ركجلا ءال ره

 يف لزان ناك و ليودربلا هلاط ودع ناكو دوعسم هتخا نبا دنعل اوراس

 "يأرلا ام ديعس مه لاق:مث ليودربلا هلاذ لتقي هوريخاف شيزعلا فارطا
 مهدعس من لاله ونب نا ناسل درف نع عيملا اولاق لاله ونب يف مكيدنع

 جرد نم هريغ يقترن ال ام يقترا دق اذهو يلاللا نسح مهريماو يللاع
 هيدي نيب عقونو هما ريسنو انعيمح بك رن نا كنلع ريشن انناف يلاعملا

 معمر اشو ممالك ديعس بوصتساف كلاخ ناكم كسلحي نا هنم باطذو

 د قت زيمالا دنعل

 ريمآلا ىلع لوخدلاب محل نذؤينا اوبلط لاله ينب راد ىلا اولصو اهلف

 بحرتف مهاح نع هوربخاو هيدي نب ضرالا اولبقو هيلع اوادف نسح
 027 نبع هنتابرتالا لو كحاقلاةءاقوسلا

 اماعت سلا ىلع ديعس ريمالا رما كلذ دعبو ليودربلا هلاخ ناكم هساحأو

 ناو لوبطلا قد: نسح رممالا رما كلذ ذعبو ليودربلا هلاخ ةأرما

 جداوهحلا ىلع تايراععلا تيك رو تابارلا ترشنف لولتلا كلت نم اولحرب

 ىلا اولصو ىتح ريسلا نودحي اوذخاو لو.ْلا روهظ ناسرفلا اولتعاو
 ل . ةرهاقلا رصم

 رثع تلاثلا هزل هلبو رثع ىاثلا ءزلا ىبسأ
 وهو لاله ينب ةبيرغت نم

 ديم رفلا كلملانأ ويد
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 هم العن عمست ةزامالاو همءالك نم دبز وبا عرف الف : يوارلا لاق

 :ناضأاو ليودربللا ةدعب نتف رسخت ما دنع ىلا ءداوخ 0 مافذ

 1 يىلاو ليودربلا ةعتمأ نم هدنع اه لكو حمرلاو فيلر ةيقاطلاو

 اعل ئمز مث ةرامالا ماما عيا م ضظوو نسح ريمالا ناويص ىلا

 رامالا!ؤتهيف ناسللا اذه ىلع جب رفتهل لاقو باد ريمالا ماما ليؤدريلا

 1 ىرخح ام رظن نيحف درعلا دوعسم الحم رعالا اذه نم. اومدعتو ش

 اوماقأفةزامالا اما: نابعولا هنغل'نا وصلا نم بنرهنأ ىلا ةطروح بحت
 لاحرلاوةدودعملاناسرفلا نم ريما نيقاا ا وناكو مهويخ وبك رواهتعاس نم

 د حورأ ام .انا لاقف .انع فيك نأ ديز وبا ريمالا ىلا اولاقو ةروهشملا .

 نسعح رويتمالا مهلثاوا ىو اومك رف ريحا ةقيقح مكل .فشكني

 يىلاع رصق اودجو هيلا مهرصو دنعو .ليودر لا رصق ىحن عيبملا او داسو

 .دوط .امناك نايلا ةَنق اودجوف :هيلاوح أورادف ناكرالا ديشم ناينملا

 ون نس مدقتف مظع سراف ناك ليود لا نا هللاو اولاقف داوطالا نم
 ,له:ىئىرت له ان نسح ؛لاقف ديز ونا مد اني هذح وف ن رصقلا باب

 ا نم تفر ا املعو الإ 5 7 2 ردقلا اذه يف دحا دحول

 باب رصقال ناكو لقانلا ىلاق لاله ىنب وب ةراماو نيج ريمالا ٠ تدهاشف

 مأ“ ا تليقاو هنم يلع تلزئف هبت ري ديز ودأ هلفق يذلا ريغ ريغص

 .ليودربلا لتق نع اهأس ددنمجو هتمدخ تاكو هيدي تن نسج ريمألا

 .كلذ دغب دوعسم دبعلا لعق | 90 ريال ىرج ام لكذل تك

 امحوَر لتق نع 3 م دْنَع ا

 .ةرامالا ة ةمقدو نيخ ريمالاو ابمالك نما ماع 0 تعرف 0

 ديز وبأ ريمالا لاعذا الأ هذه م هلئاو نيبح دمالا لاق اذوق نوع.سس

 : حافلا نب او املع ىلا ناق مث

 ديز وبا ريمالا لبقاو الا كيدللا اف م ةيبد ديز وبا عم.هل تلاقف
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 دنعرلا لثمل ةتونص ناكو معن لاقف دبا كتلك ام ليودربلا علط امل
 ةفيشتياو ةتيقاط“نياو هعزد "نبا هل'لاقو ديز وبا فقر لاطارف فاقلا

 ؛ لوش دشتاو دنعلا نذك ىلغ هقيدصتا رضع نع ىلغ

 ةمالس يلالملا ديز وبا ا

 يتصق حرش. اوعمسأ اراما ان

 يلع غي ةوعسمدبعلا اذهو

 قداصوه اميذك مالكلا اذه

 غورقلا اذ اب ليودربلاناسل نبأ

 هتدعو ليودربلا عرد نأ

 ناصملا نياو افخالا ةيقاط نيا

 حيلم .الايخ ناك دشار نبا

 قس اذ رمي مكدا هع

 ليودربلا سارٍباجكدبعفك
 زيدي لاتثك نطقلا وجل

 هدق دق يذلا يفيس امنا

 داوملاو دوبهش برملا 271

 ةمالأم .يلالهلا دير وبأ لاق

 جامرو فويس نم ئغمأ يمزعو

 جازملا اوللقو يلوقا اودصاو

 حاجنب هل محب نسح اضدا

 حار نهذلاو نسج اي كاقع نبا

 جاشولل هبشي نيربش هلوط
 حالسلاو احمر هنيح ىأ
 حافضلا . دخ ىلا .يلاعلا هتاقد

 . حافكسلا تقو يف هاقان دحا ام

 حابرلل هيشن ضحرب امدنع

 حامر الو فيس ريما اي هعم ام

 حاضولا رما يف كيبنت هعجوز

 حالملا تس هتجرز ايلعل لأسا

 جافصلا عردلاو ةيقاطلا اذك و

 حاصف موق ىلع ىفخي ال قملا



 كس
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 رمعلا لب وط اي لاقو .نيسمح..ريمالا دب لبقو ماقف ليودربلا لتق يف تلمح
 لاجلاو ةيرإلا ُِق مكحجنل ود دبع ناكدق رهدلا ىدم ىف لاثملا مدعو

 تياغ انسوباندمتوف انظقدتسا مث اليلق :انمنف موذلا ةمحهانتذخأف ةحرامس
 اهدرال يسفند تنبج تف رفقلا .كلتو ليودربلا نصدق تغلب ىتح انن.عا نع

 نكلو ينرهزي.هنا:نظو يفرمو دسار نبا يفاقإلف اهدصا اهدانع نعو
 عفرو رساكلا عبسلا لثم وهو يناتأف اهدرال ابيلا تمدقتو هيلع درا مل

 ةدرذلا نع تحزف تاما ىشديو ةامحلا يمهادعأ ةاراو سؤبدلا هدن يف

 دواد لعف تاعذو يعالقف ف ًارد>ح تعضو مث هب ةياص ريغ ةيئاخ تجارف

 ةيرغلا تتا ردقلاو ءاضقلاي هنال تارسحلا ليودربلا تفذأو تايلح ف

 ظ تاديعو هيلا كدت ةلاغو ه.تقس نيب نم قفدتي مدلا جرخف ةينمع نإد

 تيحسو رصملا هئم صلخو سفثلا هنم عطقناف ضرالا ىلع هتحرظو هيلع

 مهعيمج ديرعلا ءالؤه ناو هسافنا. تدمحاو هساو تعطفو :نيكسلا_ يدب يف

 ليودربلا سأر ب دق هنأ معن مث معن دسعلا تلاقف كلذب يل نودهشت

 ديبعلا ةفاك ىلع ادسن ىلع نا ي ديس كتم ديرا ةوعسم لاقف اماما

 صاوخ نم ذاع راظخت ناو دوس راوج عنراو ءاضيب.ةنبا ينِحودت ناو
 لاقف :. ناماغو  دينعو ىئّشاومو رائيد فلاو ةلماك برخح .ةدعو ليخلا

 : هما دقا ىلع ددز وبا صم لاحالف كلذ نم دوزا دوعشس» ١ لهاتسا يذاقلا

 ليودربلا تلتق لوقت كنا.يحّتت اما نايذه ءوسلا ديعاب كآفك لآقو
 لاقف.. نسح ريمالا سأرو كسأر ةايحو. معن ذمعلا لاق. ليبحلا اهيأ اي

 هتلثف ء ىلس يا ف ددز وبال اقف . ىذدب ىلع هندذم لدودرملاو ةيذم ناسنا

 ناسل هل أسيا نال سرخا .ناك هنظا لاقوأ ليودربلا مف حتفو.ماق مث
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 يدار مو هتمدعا ةامحالو هتلتق يذلا اذا لاقو اعدخح هنا نَظ اهماظن عمسي

 نانرعلا عديبج - ىلع هلتق يف رختفاو يلالها قس اندم ىلا هشار ذهلا

 الاهل ع ايمن ةركردما اتت كنال ديرتام لعفا هل تلاقف

 ةسرم ف نمادرلا طمرو نينردلا حدقف ًادح لياه 00 مل دوعبسم

 ياو .لكنال وبهتع االيبملا تلك "ام: ةلاوقم :غرتيتن حا وون هطتك- يؤ هقلعاو
 اوتكتسا ملل لاق ةلاخلا: .نبا اي اذه شيا اًولاق 3 اودهانامق 00
 ؟الومو ديس ريصاسو لي ودربلا تاق لق انا لازرالادالوأو ريحانط أ

 لاونو ريمخلاب مدعي ديعلا_دوعسمو لاخلا اوقاسف نيعلا مث سارلا ىلع

 دوعسم' نأب زابخالا تعاش كلذ دنعو. عدننلا ىلا اواصو ىتح لامالا
 حارفالاو يناغالاب هوقالو نباتنلا تعمتجا اهدنعف ليودريلا لق ديعلا

 وهو هنودمحنو دوعسم ىلع تونس اودخاو ناسا عاش هيلع اوعلخو

 ' لوح ديبعلا ناك و .خارصلاو ةجضلا وماقف ليازملا ىلع كيدلا لثم, بنطي

 000 اهلمط نع فاكر هناشنا بودشنيو ةاكرإلا نور درس

 0 0 نوح ربمالا ج رخف ناملا هدرم او ناكو

 نم عما بدعت دقو ليادحلاك هيف رعشلاو لئاهلا سأرلا كلذ ىلع

 لبوذربلا ا 0 يذلاهللاو نسح ريمالا لاقذ 2 كو لطبلا دوعسم

 كنمعل لاقو د وعدم تنثوف ليرجلا ماعنالا لل هلو لمشم هلا لطب وش

 سافنالا يقشلا كاذ نم.دحاو ىتارلاف نتا: ةوفعم كديع يديساب

 ةممم نا لوقي ناك نه بدععلا هلل نسح ريمالا لاقف .تابونالا همدعأو

 ابك راو حاورالا فطخ اذه ناك دقو دوعسم اندمع دب ىلع ليودرملا

 دقو بجعلاو لذلا عاوناو بركلاو البلا هيرح نم انقذو حابشالاك



 : نابزويويع-_ دروسا تسيح

 : 1” ا

0 

 نا يمس د ين يو 0
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 ناكملااوغلي نا. لئقف رصعلا ىلا الا" موقي ناك[ ليودد# ملا نال. رصقلا لظ

 ليم ريلا -ل بم وهو دودم يرثلا ىلع ليودزملا: صخُس . اورظن دوصقملا

 نضعيل مهضعد لاقف مهاتنال مهدعار هنو | وموت نكلو لمت هنا أوماعي و

 ناكملا كلذ.نم ةونذلا ىلع !ىرساجتي ماو !ورخبأتف ةموشيه.ةمونلا هذه ٠

 ن وعنسم 1 دبع موني ناكو ثان ىقلأ اذو مويلع يطسي نا يما 1

 اناادإ كرك قرط اف هلاؤجاد نلذنلؤو هيلا فنا ئفلا رم انا مه لاقف

 برالا لانا وكلظيف نشيعا نا: ديزأ و بارعلا دنع, نم :شسرطلا اذهب تيتا

 ليوذربلا ىأرق نافو. فيات رصقلا :برق.ىلا لص نان ىلا دوعسم

 نعديعب هسأر ىأرو لوغلاةثحك هندح مظعو لولغم ىرثلا ىلعو .,لودقم

 نار دهب وهون نياراا كمه اذ ىلع جرفتي ذخأف هنم ةوخلام هنامساو هتنج

 ادن كفلكر :راتلو عرجلاو قلقلاو عزفلاو بعرلا: هذهأف:نينكتلا ووثلا

 هسأحو هعور حككساو هد دق يوقف [نئحا دمر 2311 ْ

 مكديس مآلُغ رصقلا باعصا ايف ةوعسم حاصف كابشلا نع هنلا رظنت ايلعو
 كايشلانم اًيلعةتباجأف ماقملا اذه كتي انبلا اذه :فدح اي. مانت لاو ليتق
 : لوقت هثلا تراثأت لباقذربلا امور قت لأ ةماغا كعشت ناز

 مارض تداز اشحلا اوج رانلاو ىرج اب ايلع يما ةاتف لوقت

 مالغ ءاج دق.الو يعاد ىتا ام . مهتفاو دومسم.ايا يمالك عما

 مايغلا نم له مهسلا هأتا نيا نم افخ الب ليودربلا يلعب اذه

 ماظعلا سراوفلانمتناكياع نان هبعرغ تنا كنا يل نأب

 ماك الا عيسابك ةبيه كل ىقبي كولملا دنع هلتق يف رغنفا

 دبغلا ةودسهو انيمالك نم ايلع: تلا تغرق الق 4 يوازلا لاق
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 لوقلاو با وصلا تماكك3 تقولا اذه يف نيبح لاقف انياقر يف مراحما و هيلا
 ' : لوقي ديصقلا اذه ىف هللا. راشاو”باعب ال يذلا

 يلعوبا يللالحلا نس ىتفلا لاق
 مشمش مرق ءأرت دهاز نبأ
 هبيرانقي نانمطلا موب هل نم

 مهدادغ فلا. نيتس هموق

 ا ريما 5 رربت تدك ول

 يلعوبا يلالحلا نسح ىتفلالاق

 هل لاقو يلالحلا ديز وبا. در

 ةيرل ريشا“ نا يدصق ناك
 ىوس برا ايفسانلالك تاق

 اككش الا اماه رد لل اه

 ًافاو الام هطغأ ناف

 هماللس يلال_-4ا ددر وبا لاق

 : قيقملا تلف دق ديزوبا اينآلا
 قيدملا موي. ىغولاب لتاقم
 قيفد اربغلا .ىلع همد اعد دق

 قيحم اوخار مهمد: افلا نيتس
 قدقَحرماأذ توملات قذ تنك دق
 قيرطلا قدص نعديزوبااب, تدح
 ق.دصلا قدص ىلع اب نأ :تتا

 قيتعلا رمخ اي ناو
 قيرطلاو سجاوهلا تطلاغ مث
 قيفز الب ًاكسمم .وا أتئام
 قيليءيش عملا ومالا يذ رشع
 قيرطا داني سأن اب لعبت يبق

 ةبقبو نسح ريمالاو همالك نم كنز وبأ عرف اماف : يرارلا لاق

 نالا كيفكي املك كاطعأو كيف هللا كراب اولاق هماظن توعمسي ارامالا
 اماو تاداسلا ءالؤد نم ناك ام اذه انرامعا تدرتساو انراكفا تحرا

 هبف لتق يذلا يفاثلا مولا حابص يف هنا كلذ دعب نم ىرح ام عمسأ

 مهنم راسف ةداعلا بسح يشاوملا .حيزست:يف١ نايعرلا .تذخا ليودربلا

 يف نوغ>ذب ةداع مه ناكو ليؤدرباا ردق برق اوحرسو نايعر ةثالث
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 مدرك تدشخو نيموملا نيذه كتيشغ تلاط دقو ليهس محن زغاتلالا»

 ىلع هلل دجلا 7 لاقف دبالا ىلا كتدهاشم نم مرحاو دحا كنع ينلأسي

 ةعتما م هب ىتأ ام.عضوو اذه لاق بوركلا لاوزو لمشلا عاتجا ا

 هيلجر يف هعضو ثيح يهذلا ديقلاب هسفن ديق مث قودنصلا يف ليودربلا
 بنل اليد الاكل طاو

 يف وهو نسح ريمالا نم ناك ام انماو ديز زبا نم ناك ام اذه
 يف ؛انيهتلا دق حرابلا راهن مه لاقف نايعالاو ارامالا هيلاوحو ناويدلا

 ام ليودريلاو هلا فيك انفُسش الو.ديز وبا ريمالا انك ربو فويضلا
 وه ام“ 2 قع ىلإ هوعدو هدنعل اويهذأو اوموقف برحدلل انيلط داغ

 ريمخت مأ عم ناك يذلا ريغ حاتفملا هعم ذخاؤ هرامالا دحأ حارف ا

 كلحز نم ديقلا غفرا نسح ريمالا رع ١ نعهل لاقو ديز وبأ ىلع لخدو

 مكحنم ترظن الو مايا ةثالث يل راص دق دنيز وبا هل لاقف هيلا بهذاو

 هل لاقف هلامعأب لك يزاحي هللاف سأب ال نكلو ديز ردا مويلا 0

 فراك نكلو كب انردغ الو كاثيست ام ديز وبا ريما اب هللاو دناف ريمآلا

 . ذه دعبف كترايز نم غنامل وه اذهو نسح ريمالا دنع فويذ دوجوم
 حالس كرود بك رو ماقو ديز وبا ريمالا لجر نم ديقلا كف مالكلا

 ىلا لصو .نيحف نسح ريمالا و4 هحوتو هديب هاصع ىوس هعم لمح امو

 هل لاقو مالسو ةبحت نسحاب هويحو مادقالا ىلع هل عيملا ماق مايخعأ
 فويضلا ةل فاق: كنع اثلفغ دقف ىمع نبا اي ينذخاؤت ال نس ريمالا

 اذان نكس و أذ ال فايت لبا نيمالا لانه هيبتا
 ذأ كارو انلسرا نم اولاقف ليودربلا:برح يف حلاصملا نم متل
 نترافؤه ليوةرثلا نا" نسخاي هللاو ديز وبا ريمالا هل'لاقفليلخلا كمأر

 يأريلام ناطاو سنالا كولم نمهيرح ىلع ردقي نم سيلو ناسرفلا نم '
 اًنعيمج خورنو لايغااو ءاستلاؤ لاخلاو قوذلاو لاملا شع هل لسرت ناالا '
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 حمرلا باصا ةيرضلا مظع نمو هربظ نم عماب حمرلا جرخ هردص

 طبت ضرالا ىلع ليودربلا عقوو اهقشف ليودربلا ءارو تناك ةرخص
 منهج ىلا هور تبهذو مقثلا هب تاو معنلا هنع ِتلازو ضرعلاب هلوط

 الاونو..مالسالا .نيد يماختو ءاحزلا سزاف اي كنبمي تاس ال ايلع هل تلاقف
 ةيقاطلا ذخاو, هنانسا لازاو هنأ! بحسو داوجلا ربظ نع ديز وبا لزن

 اهيلعبتك و ةرخصلا كات ىلا مدقت مث حمرلاو ةدوؤباو فيسلاو عردلاو

 نؤءعلم همالك رخا يف رك ذو همالس ىل الهلا ديز وبا ةبرض هذهمضاو طخب

 رابغلا حسم الو ةباتكلا أرقيو نتاكملا اذه نم رع نم لك نوعلم نب

 تلاقو ايلع تسلا تفتلا مث رصم شيرع يف نآلا ةدوجوم ةرذصلاو اهنع

 ريمالا اهذخأف ابن ىدا تناف ا ةلدن ةذه ذخ ديز ؤبازيمالا ىلا

 نآكو رصقلا باب وحن ىتاو اصيملا نبا صوبرق يف عيمبا قلعو ديز وبأ
 كرطاخلاقو:داوملا ربظ ىلع يك رومتكاؤي لطول تقو كلذ

 ةعقاو : ئيربظت ةدابشال نييلطت امدنع كوجرأف داحيالا تننءايءاملع تنس اي

 لخدت نا كوجرا تلاقف تفش ا يربو ترظن اي يمكنتو لاخلا
 هنال ماهفا ثيللاو ماغردلا .لطبلا اها ماعطلا لوانت مث ةحارلا ذخا لجال

 يف حافكلاو برالا نم لاح لك يف :تيعتو لاطملا.كيلع لاط دق
 راعلا نه كيلع افوخ رادلا لدا ال انا ديز وبا اهل لاقف حافصأا ضيبلا

 نآلا اماو يراسل راجع نم دما سانلا مالك نوكتيف ةيبرغ كنوكل
 . تفرعوهتماهُس املع تققع دنمح رضقلا كيلع لفقأ ي ك4 حاتفملا ينيطعا

 باب لفقو هدخاف حافلا هتطعأف لاله ىنب ينب ةرامأ, نم هنأ تنك أو هيو

 لخدولمالا فص ف لدوف لاله ين ةمحان ىلاهداوح او رادو رصقلا

 ليوطلا نزلاو ليوعلاو ءاكيلا يف تذخادقو اهآرف ريبخمما ناويص ىلا

 . نيمالا ترظن اماذ عومدلا نيفرذت ةريا- ربيخع ما اي كلام ديز وبا اذ لاقف

 " ليللا مون مونلا ينتمرجا دق هل تلاقوحرفلا هدّس نم تقبسإديز وبا
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 ةيولعلا ةكتنالملا ثيح دز وبا ماذدق' نم يفتخم نا.زدقي لو بولغم هلا

 تمدع و مهتعز 'تيظدو .ضرا عباس ىلا ةتلفسلا ثاحلا كوام تادرط

 لما عطقنا دق ليودربلا ترظن الف .كابشلا نم جرفتت ايلغ تناكف ٠
 ليودربلا ظفديز وبا ىلا طغل رت تراصو تدخر ؤهملغ دبا دوباو ؛ هما يفراخو

 ةوخينلاو ةنملا هتذخأف هلتشذو هزجع لخأل هنا ملعي و هلل ءانتغالا أده نا

 نضضرالا يقتلت 3 ددز وبا هاقلتف رطخ اذا :رمفلا لم ديز ودا ىلع مده

 رزاصو: حاطبلاو يباَو رلا اله ىح حايصلا اهنه العو نزطملاب لئاو ةناشظعلا

 هبعرو»لذقثلا هفمس ًاعرتشم رهو ليودربلا لوح زوي كيز 53 ريمالا

 ديزوبا زهف هتداعس لاوزو هور باهذيف ليودرإلا نقيت ذئنيحيف ليوطلا
 همالس دي .نم اهذخ هل لاقو لئاه توص هبف خرصو نازلا' دوع هدد ىف

 معن و ةدهاش انأ هل تلاقو املع هيلع تدرف موبلا اه ام الع نينيع لحال

 : هذخاو بحعت اذه ليؤدربلا رظن اماه دعاوسلا نيتم.اب ىبر ك:وقو دهاش 3

 قلق ندع طرف 35 ىلعو نامالا ديز وبا نه تلظف بارظضالاو فو

 3 تاسالا هده نبا دلك ا لق نم دشتأف

 يمرضتو بج يل ٠ ىف“ راثلا يهمتم توني يف دسار نبا لاق

 يماس كرع تيران نين كنلع غقاو انا ديز وبا ريما اي

 هبلق نارينو تائيبالا هذه نم ليودربإل غرف اهلذ : يوارلا لاق

 اذه كنع 6 ديز وبا هل لاق تاف ام ىلع فسأتم وهو تارؤجاب لعتشت

 قيطناو فصاقلا دغَرلا لثم اتوص هنف خرص مث لاحلا بلطت الو لاقملا

 هيلا برقو. هقيارطو هقرط هيلعدسو هقباغ مث فظاخلا تولاك ةيلع '
 ىتح نازلا دوع زه مث باه الب لقب باكرلا يف تاكرلا كحو هاداحو '
 مهللا لاقو هدي عفرو هتبعرا ةحّبط: حادو ناندلات قدو بهكلا ىوتلا ٠

 يف ليودربلا نعطو ضرالا تطظسبو ءامسلا تعفر'نم اي كدرءلنع رتسا |



 لاقو تيس كولملا ىلا هديب راس اما مث لوبح دسار ريما 0

 «بمالس يلالغا دي وبا لقي
 يتايبق رخف :نيدجلا نم .ليصأ
 اباصا دْسأر نبا ان. ةفيريش ىماو

 لب وذرب ايا , انطباص, كلما ناو
 انح كدحو ىخن رفا كوبا

 ةنعط كتبهد لست ام تكتل

 خا عبق كدنع ناك ناو

 ةريثك اياز عم ميازع يدنع

 ةعيبس كولملاو لئابق عيسأ

 جوربلاو لزانملاو بك اوكلاو
 ردنكسانامزنم يدنعلمرلاو

 كنالع تذخالمرلاب انأ تدرض

 ليودرب اب اهتلطب كنميزعو .

 تيذتبا: ام لوا هللا مسب تلق .

 ىددعو ىسوع يَبر كلاسا انا

 يتسا رحب , ىنتعي كك الم لسراف

 نيس يرن لم 'افور لسرا 3

 قزعد. م. نمحر أب فران

 ا ىلالهلا دير ودا تالاقم

 رد كلاب مركتلا لفت اأو
 ي ي.اعأ نم لصالا يَ في رش

 داس تاذ ..نيدا .ةيوسنم

 داون لمشت تناك كمل نم

 يذار. نيعلاب . فلاخم أف

 .يداعم كولملا نيب نم كل ريضاو

 .يدايل ريصب سبلا .يسواقو
 يدالب ملأ ماد دل 6
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 يدانحالا و غاط عوف رح أضنأ

 .يداسو مانملا دنع يدنسم وه

 ضال اقاررللا كنج مربلاو
 يداوس لكشو راوخا كل تيبقل

 يدارفأ عم زاوجأ كل راص ول
 يداتعم ..انأ هللا ._:روعب ىلا

 يداحالا يذ رات يالاباذك

 يداع يذ نم براد يظفحاو
 '؛ .يداع 5 ناجل ك]ولم يرزخمو

 قدام عي“ ام كفطاب يفُنَغو

 يداكتالاو ,توملا .كاَخ .مويلاف

 ظ هم ظن عمسل ليودربلاو همالك نم ديز وبا عر ايلف : يوارلا ٠ لاق

 ْ ,نسلا يف ةمد: 2 ىدقفو حامد آلا عسسل تدع 7 ًأظيغَو ًايضغ طا م

 ' دجو ال, ليودرب"و اذه لاوزلا ىرتالو توصلا .عمست تنكو ةباتخم



 مع

 بابلا حتتف امو 'ديزم نم هيلع ام حرف ىلعديز وبا لضحو ديدحلاب ًاحفصم ٠

 م نا لاق 1

 مانالا براي كنوع لوقيو ماظعلا هللا تاثآ أ رقي١ذخاو ءارولا ىلا. يأت

 حيغالا ىو نفاظ نيا اقا سماك عبس هنأك' ليودربلا جرخ ذك تب

 ديز وبا ناكو نراهلس ديبسلا تيرافع خفعؤأ ناد رف هنأك هناصح

 هادانو ليودرتلا هيلا لزنذ لاهثلاو نيمبلا تاذ تفتلي هعر ىلع ىتم

 كيرغو كداق يذلا اهو كدارعم وه ام رظنا ىتح يبارعا:اي لاعت اًلْئاَق .

 ايقتلافدوسالا ةمجفهبلعمجهو ةيبرعلاة وخيم اا و ةيلهاجلا ةيملا ديزوبا تذخأف

 قفك اهناك نيبطالتم نيرحي وا نيماغزد نيدسا وا نيليج اهنأك نيلطبلا

 قلغلا (متحت ليا تراص نا ىلا قرعلاب اولاكت نابق يتغيب وأ نازيم

 ةرات . قلخ كاك ام هنا اهبنم' دحاو لك غو قيطدهقفو لع اهنم لكو

 امذئعف تاولفلا تألم ىتح تاحمصلا اهإ:م تلعو انقالت. ةراتو اقرافتي

 ةفعس تلط نادبملا ثل ديز وبا تامدص قم نايعت هنا ليودربلا ىأر

 : لاقو دشناو ناحلا كولم

 يداقو ديزت يلق يف رانللاو يلتبم داؤف نم

 اوعماف ىلوق ناِلا كولم ايالأ
 كتوزغب ينيتآ خرمش كلم اي ا

 كتيصعل تاه سوم رغاب كاذك '
 كمر تان نالنغا كاوا
 لك :كلاخت الف: ةراؤرش ايا
 هتحاح اوضقا 1 مويلا ةشاو دلو |

 يداغنالا نمتلقام اومبفأ الأ

 رار نا ىنركت و ش ركع

 5 كصخ نأ ىلإ قف فقاو

 ىداولاب اوطبداو دارا لثم

 ىدارع يف ةرم يبلقل يفشأ و

 يدانيو امواتنا حورب نا لبق

 هين | عياذ ةيز ربا د تزل نم ليدوتلا عضل 6 1

 كارا هلا لاقف ةقاطلا سل هذيلا ردا وك يلا تفنلا كلذ 8



 د

 اكمل

 حاترم انا ترص ذنم افص يبلقو دسار نب ليودربلا لوقي :

 حابص تقو مولا ذيذل يف اناو ىتأ ام يفوو ينمعوأ كلا

 حاترم انا رصعلا ةالص دنعل كيناحي مانا 27 أ

 م اجحجلا انا رابهقلا سرافلا انا دشاو نب لبودبلا ىتفلا لاق

 نمرعا تلك ان ول لاق همالك نمليوقربلا عرف اهف : يوارلا لاق

 ماسحلا اذه يف كقنع تيرض تذكل يفوجُسو يمارغ كليف عاشو ينوبع

 نم لكل بسحا ال اناؤ سراف فلا نكد وا سراؤ نم ينيفبخحم فيكف

 هحو ىلع ام دلتو لبجت ءاسنلا تلاز انف لاحدلا دسا لثم بااعثلا وأ

 اتوصخرصو مالظ ةيدمع ف امضلا راص مالكا ده عم“ املذ رطاس ضرالا

 ناو لا | تفولا#ب ا 3 ةيزتماو راو تود

 00 2 الار. لاخذ ىلا لزلا "يال يزف ليا ل
 ايضلا راص مالكلا اذه ليودرإلا عمم اماف رضعلا تقو يتأب“نا لبق
 ةددا#ب لك درفاو ةلدعو هب رح ةل آ سيل و هتعاسل ماقف مالظ هيئمع يف

 قحانملا توملا وأ عماللا قربلا هلاك“ فيس يف دإقتو خطو ىدوواد

 ىل دس لاقو دوعسم هدلبع ىلع ىدانو افخالا ةمقاط هيلج ىلع عصوو

 2 هيلع بكار بثوف هيلا هرضحأو ةيلع ربت لاغلا ريل

 هنأك راص ىتح ديدح نم ةعطقك وهو ديشملا جربلاك ٠ هرهظ قوف الءو

 بابلا يل حتفا ديعلل لاقو . لبح نم تلصف ةعطق وأ للقلا نم هلق
 ناكو بابلا دعلا حتفف باذعلا كقيذأ الاو رصقلا يف ام ىلع ظفاحو



 سعال

 فوه يديزت ال يلق زاثاب اخ ىرغ ام قطاع 1

 راشأ اهماظن عمسي دب 1 وما نهال اهمالك نم ابلع تعرف اماف 0

 : لوقيو ديصقلا اذه يف امواحي

 فورصديدح نم ىروقا بلقىلو همالس يلالحلا دنز وبا لوقي

 فوصوم مركتلاو ةعاجشلااب اناو نفنام .لكأ ىلع. واغت ةيلظ لو

 فورح مالكلاو يلوقل يغضاو ' هلوقأ ام يعمسأ ايلع تس ايف

 فوهلم هبلق كرتاو يسفنب هب راحا ليودربلا وحن .تيج دقلا
 فقوتعدن مانالا نود مهوع انا مهمادقم لب لاله ريمالا اذاف

 فويسو انقلاو: يفك و يدنزب:. .. اللجاع دشار نبا لتق نم دب ال
 دف وت ”ئينالإا اكلفولط ءاطناذ انتقا: ءاتيبمارت للا

 فوشي مالنلا "نعا كدعش ا وذكو كلُ نيفشت وايلر وشلل بتسا»
 فواعكم الب. يىلرخ ىلا لزني ةعرنس .ليودربلا يعدا الع اي

 . فوطي رحب لثف' ينلق. ران اي-... همالس -يلالحلا :ديز وبا :لوقي

 هماظن عمست ايلعتبلاو ةمالك ند ديز ونا غرف اهلذ -- 3

 سراف.هنال ليبولا ترا كقيذي نا ليودربلا نم كيلع ةفئاخ انا تلاق

 : ينيتأي نا ةمسف دبز ويا ام .لاق قافآلا يف ذلشح د .؛ الو ليشم هل 1

 يي ىرك ذن نا دد الو مالنسلاو ىلا عفا نبرظنت مويلاو مالك ةلاطا نوذ نم

 يف ًاقراغ هتأرف ليودنربلا ىلا الع تبغيوت كلذ دنعف.ماودلا ىلع حلاعف
 . لطبلام ودق نع هتربخاو مالكلا نم ثعفت ام هيلع تضق قافا“ انف مئانملا

 ىلا لّوالا ْن 5 م اهمالك عوم ملف دمحن ال لق نع ةناَو دندن هلا ديز وبا

 أدهيفو ينمتقلقا ع بضغي اه لاقؤ ذديزاو ىغغراو دءقو مأق رخآلا

 : لوقت ّديصقلا اذه يف اهيلع راّثأ مت ينبتجعزا مالكلا



 اب مق لوقي وهو ديز وبأ توص توصلا ناكو ريقلا تاساسأ ةنم

 الع تعمم اماف دبالا ىلا مانت ك وعدا دعب ايفو نالا كمون نم لبودرب

 اهتبكر نع ليوهربلا سأر تعفرو اهصئارف تشعترا توصلا اذه
 ديز وباريمالا لامك كابشلا ىلا تفرّساو ةمحان ةدخم ىلع هتعضوو

 رظن اماف رخصلا نم دشا هبلقو رتصاا لثم وه اذاو هيف :تلمأتو
 كدارم ام تلاقف اهنع هرظن لوح رينملا ردبلا امناك رظنملا كلذ ديبز وبا

 ىدارمو لاله ينب نم ديز وبا ريمالا انا اهل لاقف تنا ةليبق يا نمو
 اعدم تعمم اناف يبرح ىلا لني ةيعدف راهئلااذه ىف ليودربلا ٌبراحأ
 : لوقتو اهلاخ نع هرذتو هب ب>حرتت تذخا مالكلا

 تكش لا ايلغ يلا ةاتف لوقت

 ا ركلا فلأتام ليللا لوط نيعيلو
 البلا ف رعاام موبلا لبق م

 مهتفاو ينم ديدند ايا عجأ

 «ريغاو ديبعلا نم فلا نوسمخ
 رمقلا ىلعينسح قاف دق يتلا اناو

 هءاظب .اكع طسوب .يوبا لتق

 انام تنسو انركالم دابآو

 ةرثاح بدنا نينس لراعاناو

 ةحوز دسار نبا يدها دازاف

 ازمه جرفت ديدنص .اي تنك نا

 كصلخم -.هام نم كبرل وعدا

 فواتنامزلا روح نم بلق يلو

 فرلا دودملا قوف اهعمد امم

 فورظ نامزلاو ينالب يىلرو

 فونج نوكت ال يىلوقل يغصاو

 فوذج ريغ موق ىلع مكح

 فوفصو هرك اسع فلا نيتئامو

 فواعم رنغلا مل  ماركأم

 بف وكس لاو رثلا . ءاعد نتج
 فودخ ىرثلا قوف نم هاعدؤ

 فوسع ىنع بصغ يىفدغا اناو

 فوشن ماب نت يهلا ىتح

 فرعشس تنااادق ٍيدعس مايا

 نا ريللا بشان ا للا [ريس
 ورمل كانا اذه يطسوتم



 ؟ #6

 نم حفص س.خم مفضتو اضيحلا نبا ىلع دْشو نادرا رينلا لم لااحلا ٠

 رابص نع برحلا 2[ عاوتاب كلانس و مفصلا عرالا 0300
 ةعطق وا. للقلا نم ةلق هنأك داوإا ربظ ىلع ىلتعاو دالونلا نم ةفطق
 ماسقلاو مسالطلا لك ايه ناصضحلأ ىلعو هيلع حلو ليلا نم تاصف

 ريسلا.دج دقو مالعلا دحاولا ىلا هحور ملسو ماظعلا هللا تاباب ّط وحتو

 هدجوفت ارود ثالث هيلاو> رادولابيرلا ليودربلا رصق غلب ىتح لاحال
 ناكو موي فصن ةفاسم موقلا نع درفنم وهو تاكرالا عيفر ناينبلا ىلاع

 ايلع ةبك ر ىلع ميان ليودربلا ناكف سمشلا عولط دنع ديز وبا لودو
 ديز وبا لوصو ناكف هرختآ ىلا رصقلا لوا نم تدرفعلا لم ددمتمو
 تراب نمب هنأك هالؤتلا نم اولا يات ءدسوف تالا لآ ل
 هناكس رضقلا ع زعزتف ديدلا سويد يف بانلا ترضو هدب عفرف داعو دو

 نميف لمأتي راضو .هقرازم ىلع ىكتا كلذ دئعف هناكم نم حيزي داكو

 دنع ديعس هاتاف ثلاثو يىل# بايلا قدف هيلع در دحا اف هل متفيو هيلع درب

 . وهو داوجلا رهظ ىلع بكار ديز وبا ىأرف.كابشلا نم لطاو ليودوبلا ْ
 دي دنصلا لطيلاو دينعلا سرافلا اهيا ديرت ام هل لاقذ دالوب نم ةعطقك

 هلا بهذاف ليلذلا ديعلا اهبأ ايا ليودربلا كالوم ديرأ ديز وبا هل لاقف

 نم دبعلا شهدناف حافكلاو برملا ىلا.كلاط بابلا ىلع سراف هل لقو
 ليودربلا هالوم ناف ةرابعلا هذه. املع هتدسس ربخاو عجرو ةراسجلا هذه

 نوالا رمما بالا ىلع سراف نا يتالوم اي اهل لاقف اهتبك ر ىلع مئان تاك

 لاق ينآر انو هخارض: ضرالا الم دق وهو ديثملا جربلا هنأك دينع لطب

 لاق ام هل تلاقف حافكلاو برملا ىلا زربي نا ليودربلا كالوا لق يل
 اهريخ ديعلا انسو يبارعا هنا لدت هيو نكجلو ال لاف همسأ نع كل

 زتت تداك قج دعرلاك ثفصقي رهقلا جراخ:نم تود تعمس الاو كلذ |



 م

 حالسو راوجو ديبعو لامجو ليخو لام. بلطدعف لبودربلا اءاو ناكمي
 كلاق اهايا هيطغت فيك نعظلا لاح كتنب بلط ام لواو حالم تانبو

 نا اهل لاق هرحسو هعمالط ىلعو هيلع ردقت نا نكلو ةوبا“هللا مهرب

 المو لك نمل ريمالا و ريب مادي كلعن ىف رمت 1١ .ينانوب ىلامئا كباب اخ
 هيلا يريست نا لبللا اذه يف نآلا يدا رمؤ.,ماتفلا كيطعي .حابصلا

 نليودربلا ىلا ه-جوتاو دبقلا يل يحيتفت يحن و هتدبح نم حاتفملا رو

 : لوقي ناساو لاله ينب ىلع ةحابا دح اسوا

 |حافط دودخلا قوف نم عمذدلاو 2 همالس ريمالا ىسملا ىتفلا لوقي

 اهحار دق رصلاو ينهذو  ىلقع يماعا و يمالك ىلا يغصا ربع مااي

  .امعاتثفملا هتيبح نم قرساو أطيب الب نسح دنعل ىريس ىحور

 احافك مث مهلا ينع ليزي ىتح الاجاع ًاعبرس يدبق يحتفاو
 احاطسم اطولا قوف نم هيعداو © .هلتقاو ليرودربلل حورا قبح

 1 >ارفاو انه يلق يف دوعيو يفرح يفطا مث هربخ يفطا و

 الكاف حاتفملا كل بيحي يذلا يطعت أاذام هل تلاقو تكححضف هماظن

 يدرك يجرفت نا يديرت يتنك اذاف موي نيعبرا كدنع مانا نأ يديرت ام

 مسقا دق نسح ريمالا نا هل تلاقذ ددصلل زابلا يقلطاو دبقلا يل يحيتفاف

 يفاف ليلا اذه يف باهزلا ديرت نيا ىلاف حابصلا ىلا كل حتتفا ال ناب ىلع
 ينلتق نا ال لاقف كرامدب لجعيو كلتقي نا ليودربلا نم كيلع فاخا

 هل تلاقف ينم نسحا تنا اف يدعب كولتق ناو رخآ لجر كل يذخأت

 بثوف ديقلا هل تحتفو ماتفملا تجرخ'و نابي وبأ اب كدعب نم انلذ اب



 ١ ىتح اذكته اولازامو بلاط ةاجنلا ىلاو براه يلويو الا ةعاس 75

 امم وكشي مهنم لك ذخا لاصفنالا لوبط تقد مالظلا لبقأ انو ءاسنملا

 م

 «يروس

 دمالا بايد ريمالا زرب مايالا يلات يفو لابسرلا دسالا اذه نم هباصا

 خويشلا لوقع ريس ىتح .لاسعلا هحيرب بعلو لاجو لاصو باهملا
 ةثج مظعب . وهو: ليوهربلا: هنبلا ؤزيف تراشرفلا زارت بلطو تابشلاو

 كييشو نيلا ايوبلط....:راجر نيل .اييتاكسم نلطبلا ىلا
 داعتباو بارتقاو رفو ركح يف اود_خاو .نيبلا بارغ اهسوؤر قوف

 ىلا نعل دنع مرقو ديدس هيصخ كرا بانيد ريمالا ده ُ املف

 لثم برذ يف كلوا مهوقاتف ليودربلا موق ىلع اوقبطف يغز نكي

 ةرئاف ءامدو ةرئاط سوؤرالا راهنلا كلذ يف رظنت تدع ام ىتح رانلا

 اهابف رحشلا قرو لثم طقاستت سوؤرلاو ةرثاح ناذناو ةرئاغ ناسرفو

 كلذناكو لاطبالا لوقع ريو لافطالا سوؤر بسدشت هل وهم ةءعقو نم

 رك اع مهترتسك دس ةو مارعالا رخل مايالا نش لال يإ لك هولا

 عجرو مايالا بف اكصم ىلع نوحوشتب مايا ىلا م موعجرأو ليودرعلا

 هلك اذه نا يذغلا دسالاك مدمدب ؤهو احرف هردق ىلا لنودوبلا

 امو ريخلا اده ديز ونا غلب اماف لقانلا لاق ؛ ديقم ديز وبا ريمالاو

 دقت ءاتيع تزاصو ردكتو_ظاتغا ربعلا نم .,الهب ين ىلع. هل ىرج
 نينع .ما*هل تلاقف تاضثلا لثمن شارفا قع كلك ديز علا
 تناو كريغ نم رثكا لام م كدنع تناو مهلا اذه لك لماح تنا كمالع

 اذه عم كلاهما يف كحور يمرت ءيثيال ةرافغكل وعفدي ام ةرامالا

 ام هللاو ديز وبا ال لاقف: دايعلا عم لمج اذام تعمم ام تناو رحاسلا

 نا مزالو يفورذعي ام بادو نسح نم يظيغ نم نكلو ءيث ىلع ود
 ام ىلكي تارم ثالث هدق ىلاعت هللا نوعب اناو هلتقاو ليودربلل جورا



 اب

 كلشبال ماتفملا يطعا يقباو كلعب ىلع اوقوعتب نا ةرامالا نكم مال

 نم حاتفملا ترضحاو تبحونت هل لوقو ديقلا ةدال حافل هرغدأو ربيخم

 حاتفملا نع هي مو .يزوبا كب ملعب ربيت عا اي كايأو نسح ر ,.مالا دنع

 ام اذه ةلابق تذَعَقو ديز وبا دنع ىلا تيهذ مث تعاطو ًاعمس هل ت )اخ

 يف ةناف'ماملا ليودربلا ىلا مالكلا عجريز ماغرضلا ديز وبأ ىلع ىرج
 زارب تلطو نادبملا ةحاس ىلا زربو مافكلاو برها لوط قد حامرعلا

 هل“ كاق  نإ_ءلاب نيعلا تقتلا' نيحو نسخ ريمالا هملا ردحتاف ناسرفلا

 ليدلاو رابدلا يف نمو رماعو لاله ينب ريما يف الهسو الفأ ليودرتلا
 هتماه ربك و هتثج لوهو ليودربلا دهاش املف نسح اما رماخ انيلع
 نوفأ نمو ناملس دمسلا تيرافع نم اذه نا َللاو لاقف هدنقر ظلغو

 ىلا حابصلا نم مادصلا يف هغم ذخاو هيلع قيطناف ناجلاو سنالا كاطبا
 حصا امو مايا ىلا عجر مهنم لكو مالس ىلع اوقرتفاف مالظلا تقو ىلا

 ةبلا زرتف نادبملا ةحاس ىلا ليودربلا زرب حالو هروتب ءاض او جابصلا

 : نان رعلا يضاق

 لاقف نابرفلاب راحت ديرت نايرعلا يضاق تنا لاق ليودربلا هرظن ايلف
 امداصتو انواكتو هيلع مجهو يلازنب كياباو كلاعفا كيرأ مويلايضاقلاهل

 برضو هدب يف سوندلا مرب ليودربلا نا ىتح. نيتعاس (ييلع ضم لو

 سأر رادف هببنح نيب نم تجرخ هحور نا نظ هيفتك نيب يضاق#
 ل1 لاير رتمألا هللا ردات لاطءابلا كلو برام وب دلوع
 برا» ىلوف لالا ىف لك ىتح لاطملا هنلع لاط امن مالا قارطنا هيلع
 تح لقعامباو حيلفم مث ةم ركع هدعبو ريبخم 1 زريف بلاط ةاحنلا ىلاو

 ةفورعملا لاطبالاو ةروهشملا ناسرفلا نم ريمأ نورشعو ةسمحخ هبلا زرب

 نم رثك ا مهنم دحاولا ثكمي لو ريغصلاو ريدكللا ىلع ملعو عبمجا ربقف



 انيمشا

 انانو اب هل اولاق هماظن اوعمس موقلاو همالك نم ديز وبا غرف امأف

 اوفرصنا دقو ناعطلا تقو يف بوركلا ليزم اي نابيش وبا اي كدغب نم

 باتوريغ نسح ريمألا دنع قلو نا ويصلل ريمأ لك هحوتو ناويدلا نم

 نيبقنرعو دامو رهاعو فوعلا وبأو كلام نب نطو ريدب يضاقلاو

 هل تقف ليوؤدرد بلا ىلا ديز ودأ بهذي ادغ اولاقو مهضعب عم اورواشتف

 ريمالا ضمن مث , يثانلمم نوكن ا[ ليوط نزح يف هدعب ىقبنو ليودربلا

 لاظرا ةعبرا وهو ةكليملا ذيق عليطو حئالسسلا ةنازخ ىلا لخدو نسح

 ريالا دلع وم لا بهذ لاقو بارد ىلا هاطعاو ليدنم ف هعضوو ةضف

 ودا ريمالاو كلام نب يط ريمالاو ريدب ىضاقلا كلاخو تنا ديز وبا,
 ربمالاو هللا عياط تنل نأ هل لِقو سدت رع كمعو دانحو رماعو فرع

 فياخ ني ناف كل متفن يحن رك.ابو ةركيل دبقلا اذه ف كلجر عضوت

 يذلا ةرامالاو. بايد ديقلا ذخأف كلتقي ليودربلا ىلا بهذت نا كيلع

 مه ماقف هيلع اوماسو اولخدو ديز وبا دنع ىلا اوراسو نيب مونع لاق

 هدعبو ةفايضلا راد ف مهسلجاو بيحرتلا ةياغ م6 بحرتو مادقالا ىلع

 ثعاب هل لاقو دنز ونا مادق ليدنملا عضو و باند ماقف ةمجملا هده ام لاق

 لاقف دمقلا هيف دحو هدف ديز وأ ماقف نسح ريمالا كنع نا هانأ ككل“

 ٠ اع هريخاو ةركمل كلجر ىف هعضوت نا لحال اولاق ديواجا ان اذه ام هل
 دوعب أم نئسح ا نا لاقو ةعانب تثتمو ليج ًاريص لاقف نسح لاق

 ْش هعضوو دبقلا دوا هنا مث ديواحالا مالك هفسي ردقن نمو هيطعي دحا :

 اوكف ةدعحاو محلع ىف نكلو ريمالاو هلل ةعاطو ًاعمم لاقو هلجز

 اويهذو ةعاطو ًاموم | ىلاقف حبصلا ةالص نم ةركجب ديقلا يل اوحتفتو

 رمدخم مايءارو ثعبف ديز وبا: ىلع اوق وعي نا نسح فاخف نسح اوملعا

 ردفلا شاف وست الو كاعم هيطح ديقلا ماتفم يدخ ريب مأ 5 اهل لاؤو



 رع ء

 برغلاو نعطلا نارين ترهتساو برجل ل وبط تقدف لابجلاو يباورلا يف
 لئودربلا رظن نم امس ال لاطبالا و ىلاجرلا نم تأر امم لاله ونب تلفجف
 هنآك مهيلع ىبطنا نيعلاب نيعلا تقتلا الف ماسخلا هدن ف 3 و

 بعولاو فرألا مارتعا لاله ينب هورظن نيحف ةقحاملا نملا وا ةقعاص

 دمككلا اوفخاو دلجلا ًاورهظأ مناف مهاطبا ضعب رد هلل 2 لاطلا يف
 طر 1 را كاتم طك يطتما اوناعو اودها> ام لك عمو

 8 ديز وبا ناك دقو نيروبقم مه.اقعا ىلع اوعجرف رابنلا رخآ يف

 نسح ريمالا ناوبص يف نصصقلا هذه يف ىرج ام معي لو صنقلاو ديصلا
 هئاقولا مأخا مويلع تناك يلا ةعقولا هذه نم لاله ينب عوجز د»د نمو

 ثيدخلا يف مه اذاولبودربلل ةيرزجلا عفد يف نورواشتي اوذخاو اوه.تحا

 اسسيو مهلام ديز وبا ريمالا مهلأسف توكسلا اومزالف ديز وبا لبقا

 ليوهربلا نا هللاو هل لاقو نسح ريمالا ةباجا لي ودربلا برج نم هوقال
 نسح ريما ان هللاو ديز وبا ريمالا هلل لاقف ناح الو سنا ال هاقلب دحا ال

 هللا رف ودعلل ةرزجلا عفد يف نورواشنت مكنا م الو مهولا مك ارغا دق

 بوك ر ىلع ردقأ تلز اه ةيزؤلا لسرا.الو ًادبا مكتع واط م هللاو.مث

 :لوقيو ليودربلالتقبانكتي حارو دالجاو برا ةلآ يف داقتاو داوحلا

 نسج اي يلالها ديز وبا لوقي
 ور ينل تابع ب برا نال

 تبييلا: لزنا انا ركس# ًادغو

 الحاع هململا هيقمأ فوس

 دا شر
 ررجالا لع ىف يللا للك

 ا مكل يفطا 3

 رقص وأ زيط :لثم هم قؤذ
 ركهذني ًاثيدح هكارتا مث

 رزوو كرلم نم اوفاختن ال

 رطولا غلب يدلا اًنينهو



: 
 ا ا
 ٍإ
 1 ا

 ف 0

 ربك نيرافأ لك نم لاخلا يف يراف تلا تن لاطبال

 لحنو ترادبملا ةحاس غلب ىتح رك اعلا كلت د هحوتو راوغم لطبو
 . تابقا دق ليودرلا رك اسع لاله ونب ترظن نيحف ناعطلاو برضلا

 راو شيلا . همضمع- نم رباطخت ديز وبا ناكو ددعلا دادعاو ليخلا ىلا اوددإب

 بونا ينعد بايد هل لقا رولا جودا هل لافو ناممقلا ل هدنع داو

 هوذا و عيملا كرف بوك رلا يف يعز ينب ىلع ردأف ةركلا هذه يف كنع

 ريمالا بك نو تايارلا. ترش.ناو كويطلا تقدف رءاوكتلا عابس لثم
 ريددتلاو لذلاب ممالباو ونزولا ركسح اسع ىلع قلطنار ارضا ىلع باح

 قيظناو روسحلا دسالاك وهو رودنم ريزولاب ىقللا راهنلا فصتنا امذنعو

 ادعتباو .امدطصاو اهحتلاو الاجو الاصو مانالا ىلع يلابللا قابطنا .هيلع
 هرم ق4 قل 2 - : ب : ةنرضلا ىف قرانلا تاكو نطاق ئتره ئنئالا نين فلتخاو 1

 قرب ةيباخن هيرضلا تعارف جرايد: ينال ابنع يلح مرا فال ١
 بعكلا ىوتلا ىتح بايد ريمالا .ناؤلا دوع زه كلذ. دنعف ةيباص تناك

 نيحوللا نيب نم عماب علط نيزبم نيب هبرضو نانسلا ىلا بعكلا ىلا
 يف لح ام ليودربلا رك اسع ترظن ام نيحف ليدج هامد يو ليتقعقوف

 لثم يبغز ينب مهوقلتف باغلا عابس لثم بايو ريمالا ىلع اوقبطنا ريزولا
 بايد ريمالا رو هللولاوطلا عامر لاو رئاودلا فوسلاب رضا وكلا دوس

 ءاسملا يسما املف رجشلا قارواك اهرثنو رك الا لثم سوزلا ىربأ هناف

 اوريخاو رومالا مئاظعو روبثلاوليولا,ن وداني مهو ليودربلاموق تلو

 وا حراج رب هناك باه ال يذلا دسالا بابو 0 هلعف يوكل

 ثالثو عورد ثالث ساو بيهسالا هد اود رومظ ىلع ا بيد

 كاحرأاب ىدانو ءافخالا ةقاط هسصح 5 عضوو قراوذ ثالثو درخ

 اورشتناو كالا ىلهاع ىف فلا ةئامعبرأ هاملف هارو او.كر و لاطبالاو



 18 إلا

 تايضلا“ لثم ”انغمن. هيلا ريسنو اسنلاو“ اضيا لاملا نشع هطغن

 أتَع ندا :اهب ام ًاستحم“الؤق دمتإملا تايد ئسوم وللا لاق

 هماظن نوعمسي غبمباو همالك نم بايد غزف ألف : يتوارلا لاق

 اذكتب حار أطخميلا تبن يذلا اذه لكلاقو ديز وبا ريمالا ينبع ترحا
 لوقيو بايد بتاعب و ليودربلا لاتق يف

: 

 بايد اييلالملا ديز وبا لاق
 هتيدرأ سراف نم و مكف

 رك فلا يدنع ركم هدنعناكنأ
 مننا فلا يدنع مسأ هدنع ناكنأ ١ 1 1 0ك

 ريمأ اي دشار لتق نم دب آل

 هاك رتما 1 دال 3 نا

 ال جءاع هنلا اودغا يدلا اناو

 مكحل اسعت ايف ىلتقش ناك نا

 ىغولا ماد يف محم ف رعت بايد

 00 الولي وعلا تأ تل
 بارتلا تح نم نوفدم هيعدأ

 نإ ىلا يدنغ نايم دنع ناك وأ

 باه ال اياربلل مسا لك
 باب فلالخادو نصحيف ناكول
 بانطلا نم اسنلان وص ىف سلجا

 بارحال ركاب هاياو انا لزناو
 6-5 اوابقف 831 تيك“ ول

 ةلارقلا عونا كقأ نوال

 بايد ريمالاو همالك نم دز وبا ريمالا غرف املف : يوارلا لاق
 نم كدنع نوكي ام رظنا ىتح ريما اي كتدزام انا هل لاق هماظن عمسي

 سل هل لقو كدبس زبخا هل لاقو دبعلا ديز وبأ ىدان كاذ دنعذ رييدتلا

 هالوم ربغاو دبعلا حارف باقرلا ىمرو بازحلا نعط ريغ مهدنع كلل

 ايضلا زاص مالكلا اذه ليودربلا عمم املف:لبقثلا ريخلا اذه يف ليودربلا

 هل كاقو روهشملا لطبلا روضتم هريزو ىدان لاخلا يفؤ مالظلاك هنيع يف

 الو لاذنالا ءالؤه يف لذلا لزناو لاطبالا نم فلا ةبام يف بكرا
 ىدانو هديس رمآ لبسشتماو لاحال ريزولا ماقف عيضو الو عيفر يقبل



 ميظع مما اراما ام فرعيب اذه
 هدض ركسع ىلع هالت ناو

 . بانلذ ارو ينتج امسإ ذلاو قبقح هدلع هافخالا ةعبقو
 بارتلا يف ًاعيرس هانلعج انكح 22 هصخش نباب سانلا لثم ناك ول
 باوصلا معن وه حملم روس اذه رفغلل اوطح يار يس اوربد

 .بارشلا ساكنم نإركسلاكتحص يلع وبانا- رس نسح ىنفلا لاق
 بايد ريمالا لاقف هماظن عمست ارامالاو همالك نم نسح غرف اهف

 شاين نأ بجاولاف ريلا حصص الا يحضخ ام ريم الا لا ا
 ديز وبا عمس اماف ليبسلا اذه يف ليودربلا ىقلي دحا ام ثْح رفغلا ل يف
 كانم نيلمأتم انك ام ريمااب لاقو هيبراش رعُس فقو لاقملا اذه بادد نم
 يلدهشت نابرعلا عبمح يلخاو ليودربلا لتق يف ىلع هللاو اناو مالكلا ازو

 ديز وبا ىلا راشاو ةسالز اهلك تاقعللا بسحت ال بايد هل لاقف كلذب

 ؤ .: ديشتلا 8 3

 ىوسلا ىلعلاجرلا لك امديز وبا

 ةقيقر روحبلا لك ام ديز وبا
 ةرياطلا روقصلا لثم مخرلا الو

 يذلا روفضع لثمقشاوبلا الو

 ديدملا لثمةعطاقلا فويسلالو ٠
 قتفلا معن ليودربلا نسحاي '

 اوماسوةيزلاهسراوعفدااوموق

 بأ رحل لزنتو هءافقلت كايا

 اال لك ميدلالا يسرا
 باث ذلا لم ىف 8 بناولا الو :

 نناقعلا كيد اوهبشي بلاعثلا:الو
 . تاحرلاو ذب اضرالا نالم نقبت

 بابجلا تايح لثم سفانحلا الو
 باعشلاو يضارالا لك يف عاّس دق
 بايشلا لبق نم عفدلا يلع اناو



 ناو نبا ليوغوتلا نفل لرش

 دجام لك ىلع اولعت ةمج يلو
 مهتناو>يمالكج :جعسإ نسا
 اندالبل اوتيتا دق ضرا يأ نم
 اهتيمح شيرعلا يدار يلع وبا اب

 مليخ رشع انل مدق ىلع وبا اي
 يضاقلا ثندو افطو انل مدقو

 هتبلط ءىش لك اوببحت 1 ناو

 4 نا ةزيزد لا ل0 4

 موك

 يدارط موبي اجيملا سرافو

 يدافم نوكت ال .يلوقل يغصاو

 يداوج رهظ قوف اهيماح انأو
 يدادب امدلل يحعرو يفيسب

 يداوب لامح عم ىشساوملا رشعو
 يدانع ريغب كتنب انل مدقو

 يدادر عيرس . دحن ىلا اوذر

 يداصح ادعلل ىفيس مود اناو

 ناتكللا ىوط هماظن و همالك نم ليودربلا غرف اماف : يوارلا لاق

 لصو نا ىلا لالا يف راسو هذخأف ديعس هدبع ىلا هاطعاو همتخي همتخو

 دقو هيلا لحدف هيلع هولذف نسح ريمالا ناوبص نع لأسف لاله ىنب ىلا

 ملسو لؤسرلا لصو نا دعبو هيلاوح نيعمت< موقلا ناك
 ركتفاو قرطاو هانعموهزومر مهفو ةالتو نسح ريمالا هضفف كتي و

 ىلا رصبلا فرطب نسح ريمالا هيلا أموأف ريخلا ام .ديز وبا لاق مث ةعاس

 هارق ب وتكملا ديز وبا ذخاو هفاطل نسحيةفامضلا راد ىلا هب اوضمف ديعلا

 : لوقي دشنا مث يلا اوغصا نسح ريمالا اقف عملا سوؤر ىلع

 ىلع وبا يالا نسح ىفلا لوقي
 اومهفاو أ راما 1 ق اوميسا

 الملا يف تعاس رابخا لب ودرملا

 باه ديزت يبيلق يف رانلا

 ١ باهه مهاءدا موق ا لطب 3
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 اضرب

 انهيلع مكح دالبلا كيئاه تناكو ماك لاو يذاوبلا كلن ىلع مهشاوم
 شد رعلا يداو ف مهكوزنو هدالب ىلا لاله ينب مودقب عمم اناف ليودرتلا

 تتوفلتيو رامالا نولك أب“ همورك يف :.مهْشورط:اوقلطاو هدازم د.
 نم ىقب ال نا رشلا برب مسقأ و رخنو رخشو ردكتو ظانغا رادشالا

 اقف هيدي نيب لثمتف هملا روصنم هريزوب ىعدتساو رثا الو انيع ال لاله
 راشاو نايدولاو حاطبلا مهداوس ىطغ نيذلا نابرعلا ءالؤه يف يأرلا ام

 يالا ساق دسار نا 0 عمدو . يمايغأ لاق '

 2 .يقوببلا واباو» ٠ يمايشا 0 يلابق اولزاو. يللاخلا ق قوف يناله اثوح

 . يضرعو ال وط يذارالا اواماو . يمارك لمح يتوخرلاويهو. يت وفعتلا
 هج يعول اه تنل يعوزد مهعم . يمالظلا حنجب يضمال مهنا

 . يحافكلا لحال . يحافص ءاضيب يحامز مهغم . يمازل اموق . 4 1

 .قودنو بك زنل :. "روشلا ام يل لق". زوصنم ريزو ان . ينادصلا مويأ

 هو ههبلع مهجنو ميلا ممللمو ؟ موب تارا اول مهك ردن

 . يماحزلا موي يف دصاح ءادعاللو . دان لاوقلل . دشاو نبا لوقي 0

 هماظن عمس ريزولاو هرماللاك نم ليودربلا عرف اماف : يوارلا لاق

 يروُسو يأر ديرت تنك نا ردقلا عبفرو رمعلا ليوط اي لاقو هياجا
 قوثلاو .لاملا رشع باظيف نسح ريمالاىلا بتكا يريغ لوقل عقتتالو
 لالح مهام نوكيي يطعا ام ناو مارح مهلاتق ناك يطعا نأف ىلاباو '
 ساطرقو لق ليودربلا بلط اهدنعمالكلا اذه ريزولامتا نا دعبف مالمو '

 بلط يف نسح ربمالا ىلا بتكي دَحاو صاخلا بهذلا نم ةياودو
 : لوقيو كاخلاو لملاو كاملا رشع



 دشار نب ليودربلا ةصق

 لاوهالاو بورا نم ديز وبأ عم هل ىرج امو هيلع لاله ينب لوزنو

 كلا نا لاو بلا نسال بنعا امو

 ماظعلا كواملا نم اكلم شد رعلا يداو يف ناك هنأ : 6 لاق

 ديدس سرا ذ ناك و دسار نب ليودربلا هل لاقي ما او شطب بحاص.

 هل وو نأدنيلا يلاع نرارألا كلش ًارصق هل 2 كدديلع لطبو

 امن ناهربلاو مسالطلا أرقيو ءافخالا ةيقاط. سمليو را لك يف سمشلا

 نا عحشلاو لاطبالا روهقل ناشلا اذهو ناسرفلا نم هرظني دول دوعب

 دالبلا كيتاه مك اح داصرم سئس كلم تنب ربخ ذخا مايالا ضعب يفق

 تناكو ايلع ابسأ تنيلاو سبالو عردم نيب ام سراف فلا ةئاءالث هدنعو

 اهفصوب ليودربلا عمم امل لاكو ءامو لادتعاو دقو لاجو نسح تأذ

 هتنبا بلطد داصرم كلملا اهوبا لأ بتكف لقع مجرد الو كلع يقب م

 " لتقو هلتقو ليودربلا هبراحف كلذ دادرم كلملا ىبأف جاوزلا ىلا ايلع

 3 كلملاو 2- 37 نه ناك ام اذه هل ةحوز املع ةتئنا دحاو و هربزو

 . اوحرسو 37 او 0 5 ف اومدنف ولا نذل | ديف ةَْرْغ 5

1 
 500--7 ددضيرع تيس ردن



 ديل نيانَرلاعكههكو جو بولا يلب ىلإ هلبَحَوَو
 لاومنالاَو ثا نم مهل لكرج امو

 1 ضم ن لبددرلا ص

 سوص اء سسمع
 تكف



 افافو

 000 يف توقناسو ريسلا ف تود اوذخاو لوبسلاو يراحصلا

 مهيشاوم اوحرسو مايلاو براشملا اوصنق شيرعلا ىداو 1 نا: 6

 زشع يناثلا ءرجلا هنلبو نع يدااا ءزحلا نوننا

 وشو لاله ىن ةس رغت نم

 شار لؤاوربلا ةق

 اهوبلطا تاياورلاو صصقلاو

 نم

 سلدنالا ةدكحم

 انروس .عراس توريب



 ا

 ةرثك ىف الو  ةزاملاو.ةجامفلاب لاثق ال ايندلا هذه يف ناسفالا ةياسم»
 ضغب موتي امك ٠ سأبلا ةوق وأ ئرقتلاب الو ةراحتلا ةاطاعمو يعبسا
 مهصضصخ سانال « اياربلا بر نم ةيانعو اياطعو بهاوم يه اماو سابلا

 ال تاباافغل كلذو « ريخلا باوبا مههوجو يف حتفو ريغلا ثود هللا '

 لق وحفلا ةفسالفلا اهتف رعم ىلا يوتهن ال بايساو « لوقعلا اهك ردت

 رهاظ وه اكس. «:رازشاو ءاصما.مهتمو < زارباز ءابقلا مينف

 بحاص ىلع بحي نكحلو « راهالا ةعبار يف سمشلاك رابتخالاب '
 « ىقسكلا يف هتقو فرصيو هبانعلا ةدعاسم نع لكي ال نا ةلودلا

 ديحي رشلا قيرط نعو « دهتحيو ىعسي نا هيلع نكل لمح ىنذأ نود
 اسهلبقيو قلاخلا رهاوال عضخم نا « قذاحلا ناسنالا ىلع بجبف دعتبيو
 هدانع ىلع قوفشلا وهو « مكحو لداعو ميرك هللا نال ملستلاو ىضرلاب

 هب ممم اهف الو « مكح ام ىلع اذا ضارتعا الف « هدالوأ ىلع دلاولا اك ١

 قرلا موقت امدنع روخنملا مول يف رومالا هذه مضتت فوسو « مسرو 5

 نم كصواو قلاكا دضاقم قئالفلا فرمتو قتاقطا بطن 01 ل
 بعاوو فيلاو مكحلاو كلا يف كيصوا ةزغ ةكلم تل 0

 هيدي لبقف يسك رسلا ضمن ذةنيحف ماع لك يف ةيزجلا يل لسرت نا كيبلع '
 كلي ىسنا امو كيلا ةهجتم يروما عييجبو كيدي عوطانا ل لاقو |

 ةعلخ يف نسح زيمالا هل رما ذئنيحف ةايملا دبق يف تمد ام كناسحاو

 اهايا ءوسبلاو بايد ريمالاو ديز وبا ريمالا ضينو ةيكولم ةلحو ةينسأ ١
 هويقجاو مظع لافتحا يف هتدكتحم ىلا ءولسراو داوقلاو ءارزولا مامأ

 ىلا ريسفل مهتبها يف اوذخا مث ضعب مهضعب ارعدوو ةكلمملا تخت ىلع 0

 عبرالا تبك رف بركلاو رتدالا نم مهذالوا اوصاخم يكل برغلا دالب '
 يف لوبدطلا تبرخو فوفصلاو ىراتيبلا ثرشتناو فولا تاذيعست '



 اركب

 000 ماسالا لوو مالكلا باشا بلال ؛ تندنتملا يل
 اراك اذاف « روغثلاو دودحلا ةظفاحمو « روبجلا حااصم ريبدتو ررمالا

 لك يف « _:راءالاو لدعلا ريششتشو اياعرلا لاوحا ميقتست ةلاحلا هده ىلع ٠

 اال آذآ انآ را مم'ييفاعتلا تابتاو مثلا عم باثذلا نعرتف ناكم
 تولابي الو « فارحنالاو جاجرعالاىلا نيلي ١ فاصرالا هذه فالخ

 يهالملاب تاقوالا نوف رصب لب ىتللا هيضتقي اب نوامعب الو قلخلا عفانب

 « تاركذملاو رئابكلا باكتزاو تاوصالاو يناغالا عامسو تازللاو

 لارحالا برطضتف ةادعلا نامغطل نوداقنيو « ةاّسولا مالك نوعمسنو

 ”عفنو حالصالاض وع « دالبلا ررشضل دس نوكبو فالجالا عقوبو

 ءايندالا عفترتو فاستءالاو روجلا رثكيو فاصنالاو قتلا عيذيف دابعاا

 لذبو « مئالولاو ليطاربلاب مراكالا ىلع مئاهبلا طلستتو فارشالا ىلع

 كولم نيب « مدعلاك اهدوجو ريصيو « ةيلالهلا ةكلمملا طقستف مهاردلا

 ةرثكت موقت ال زلودلا دعاوق نيكسمو « ةلوصلاو ةك وشلا نال « ممالا

 نسحو « ةرازولا امنا لب « دودحلاو ملاقالا عاسناب الو « دونحلا

 كولص نسحاب فرصتلاو <« كولملاو نيطالسلا ةلادعو : ةرادالاو ريبدّتلا

 دعب ألا « ًاريشم وا ريدم همدقتو ًاريزو يمست نا ري.الا اهيا كايأف

 كتلودروما مقتست ىنح ؛ ناّسو ةعفر نبا ناك ولو «ناحتمالا و صدفلا

 يف هب نسحيو © كماقم هيضتقي يذلا اذهف ؛ كتيعر لاوحا هب دعتستو
 00و اهارتاب يلكر انتو اندلا قزتمل نأ كايلو كماثخ نرآذلا
 00 0 الو ابلا نك رت الف ةرافشنم اهزرما عيمجو ةرادغ ةلاتحم امناف
 الا يه امو ءاييبنالاب تيكتفو كولملا نم تنفا مككف اهيلع دمتعتو

 ايلعلا بتارم نا يسكر سلا ريما اي معاو « لئاملا رادجلاو لئازلا لظلاك
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 .لك همدعأو ةاررتلا يف يركحزم ىع اك كا ساءبربا لع ل1
 ”:ءاسم اي ميراحت ناكذ ًاينالس كل هتأرما تاو هتايو هشب هم 0

 ةيططا تاخد امو .مدآ توغاف ءاو> ىلا سوسو يذلا د ًاجاصو

 نما ةلمجابف رفم الو هنم برم ال يذلا توملا لخد ةيطقباو ملاعلا ىلا

 الو دبع نه سل نال رومالا نم رماي نيملا نك الو رو رشا حيتافم

 ناو نمناسلب ةَمَمَرَما نهحوز ىنغتسا اذا « ةنايد الو ةعبرش الو« هنامأ .

 - نيححو للملا و ةافطلاب هتلماع ليتك او ياش اذإو نولتسا ل
 ًاريقح تيس زادت ] ًاريقف ناك ولو « هريغ اليلخ نيداصو ٠ هريخو هليمح

 نابعلل رهاظ وه امك هدهع الو بح نظفح امو هدعب نحول نأ .ش

 عميس يكل يمسك رع ىلا ريمالا ابا كيعدتسا نآلاو نامزو رصع ل
 نط 2 د سمج لسا

 دك .رسإل هل لاتذ يتلود تايزا روذ<“ « يتدءمصت ىلا يءصت و « يتيبصو

 ك لاوقاب يانذا فاشف « كيلا ةعجار يروما عيخو كيدي , عوط انا

 « عضاخ كاباصولو « ميا كرمت يفاف 5 ةفيرظلا كحئاصنو ةفيطللا

 دايعلا باقر ىلع تءكح#و « دالبلا ماكحا ديلا 7 نسح ريءالا لاقف

 لاتر ؛ ملاللل دءارتلا يدمتتو عرس لا كارحإ لا نا. كاياف

 الم_.ءاعم« ةضرلا قيرطلا اكبلاس نك لن « ةيك ولما ع'ارشو نيناوق 1

 ةحو و اتان كياحج مولظملا ىو كحشل انعار ةيوسلاب ريغصااو يل 1
 ةالو امس الو ايهلهأ دب ف بصانملاو « اهل ف ءامسالا ع و كايا

 لاجرلا ءالؤه نوكجي نا. يغبنيف رابكلا فئاظولا بابراو « 2 0
 2 ماقسالاب نيفرصوم «.لاكلاو لضفلا لها تمد لا ١3 نع

 فني رمش ني ناد 1 3 ةناردلا 0 ما "1 دورتي دا ا 3



 وا

 اا1 | اع ةضارع اولعو سضارفإلاو !راملا روب قوق ارامالا:ةآلوا
 ' ءاسنلا مهمامأ هيف تصقر تارسملاب ًاحفاط اسرع ا وامت ةقعبو ةممقو ردق

 .اورضحاك لذ دعدو رياح لقعلا اول ىجبح رهازملايف روخغلاو مادملا برشو

 ىلا هواخداو. ناللاو مفلا تماص وهو لالغالاب اديتم يسك رسلا ريذلآلا

 ناكو نامالاو وفعلا ه:م» بلطو .همادقا ىلع .ىمارتف نسح ريمالا دنع

 ريالا هددهتف هلام نع بايد ريمالاو هنيع نع ديز وبا ريمالا سلاد
 نامالا و وفعلا هْنم بلط ذئذيخف هنم ىرج ام ىلع ماقتنالاو باقعلا بايد

 ناكو ررضلاو ةيذالا بس وه ناكو ينشع ريزولا بايد ريما اي هل لاقو

 ترا كوجراف ناثيلا كلذ يف تانعلا هاخراو ناسملا ءاسنلا .ىسل ايس

 ١ 0٠ لاهو وني لالقإلا 'قالطا ىف ندح ريمالا: ما الاحقب ينج ونعت
 ةبحع كيصوا يهو ةبك ولملا عئارشلا تظفح اذا كنع وفعأ يسك رسلا

 : اينو جيروكي الو ةابملا ديق يف تمد ام هاياضؤو 'هعئارش طفحو هللا

 ًاقلختم ماثتحالا مامذ ًاظفاح لب مادملا برشا ًانمدم الو مالكلا يف

 أيقاو نايذهلاو لزهلا مالك ًابنستم ماعلاو صاخلا عم ماركبلا قالخاب
 00 0 رازعألا زوق را رحألا لردع نال ناسللا ناثع نم كفن
 نم يسك رس اي رذحاو همدن دازو ححتي مل هب حاب نمو هرما كلم هرس

 نمال محملا عاقىلا يدؤت :نمّوطخو مظع نهركم ناف رارشالا ءاسفلا

 لاجرلا نيب نورهاظتي رشبلا ودع سلبا حالسو ررضلاو ىذال' لصا
 بئاصملا مظعا نمو تالا نم ردغانهو لامكلاو فافعأا عقارب 2

 ءامكح مظعا نم ناكو ناملس كلم ىلع ناطيشلا ناعتسا نمو تايلبلاو

 هاغتمم هنم لاثو هاغطو هردغ ىت> ناوالاو رصعلا لاحز لضفاو نامزلا

 '.- باب ط كدوسفلف نايس

 057 :كرادوف )"
3 -173 1 00 00 



 الي

 . لاقالاو رصنلاب ياله وب ترثماساو لآوسألا تلكتساف ن0
 نبا ومسح ريمالا دنع ىلا تاعحشلاو ءارمالاو ناسرفلا داوق ترضح مث

 اورغحأ مث « ماعنالاو اباطعلاب مهرمتو ماتهالا كلذ يف مركشف ناحرس
 كرعزم مادصلاو برحلا نم هادبأ اه ىلع مارك الا ةباغ هوم رك او لقع .

 ام هيلع ضرعيو تايبالا هذهب هحدم راش مث . رهاوجلا سيفنب ًاعصرم
 راشأو هلامال ةازاعو هلاعفال ةأفاكم تاداسلاو ءاسنلا تائب نم دهرب
 : لوط نيعماسلا ر#و لوق

 يلع وبا ياللا نسح ىنفلا لوقي

 ' موتفاو يمالك ىلا عمما لقع
 كفرس دح ف لاله ترصن تنأ

 ديدب دود قوف ىرج عمدب

 ديزي مود لك كرم تيل اي
 دببلا يف نك ربلا ىلا تدمي

 يدرلا ةلاح يف نآلا اياد :

 ىهتشتو سرت ام ىنم كل ذخف

 اين مييف ٠١ لاله تاني هذهو

 دييأتلاب لاله موق ترصن انيرحي . نيلفاغ انكح نحن

 ديرش دالبلا يف ”ايارع ايابس
 دمار ء يش لك ينم تلطاو

 ديدح عالخ نم مييلع ايام

 لقغ ريمالا موفو هماظن نم نسح ريمالا غرف اماف : يوارلا لاق

 كوجرا لاخ اي هل قاقو تاداسلا ماما هيلع ىنثاو هركش همالك ىوحف '
 لحام هنال لابجالاو نيئسلا لوط.ديعسلا كرظنب لاتْسالا ررحأ ثأ '

 ارامالاو ءدالوال سرمت لعب رءأب نا باهملا ن- < ريمالا نم سنشلا) بابشلا عيش اديز ريمالا مدقتف يجاوي مهن عولطو يجاوز تقو ٠
 بورحلاو عئاقولا تق هنا ثمح ةرادالا هذه يف مهحاوز تقو ناح نيذلا ٠

 تبكاوو ع 4 وسخ ريمالا هل لاقف بوركلاو دءادتلا نم انسرتساو ٠



 ا

 براختنو ناسرفااو لاابالاب حامصلا يف محم نأ يدنع يأرلاو. برشضلاو

 لالطالا هذه نم لجعلاب ريسنو لاءآلا غلبن ىتح نانجلا ةوقب انادعأ

 رماعي جالا و ريدي يضاقلاو ناعجشلا يغز ينب يف بايد ريمالا بك ربو

 يسح ريهالاو يعز ا سدنرعو جرف» يداي رأاو ناديز ريمالا 0

 باوبا ددقتو نالحز يتب يف بك رب ديز وبأ ريمالاو ناديملا نودصقي
 راصو قافتالا مت اذ كهو ناديا ىلا يسك رسلا روذح دعب ةزع
 قارتفالا

 لوبط تقد حالو هرونب ءاضأو حابصلا حبصأ الو : يوارلا لاق

 ةحياس ىلا ناعحشلا تعفدناو برذلاو نعطلل ناسرفلا تبك رو برألا

 زارب باطو لانقلا ةكرعم يبسك ر سلا باطو ناكمو ةهج لك نم ناديا
 تاحمأ مث .نامزلا نم ةعاس هعم لواحنو بايد ريهالا هلا زربيف لاطيالا

 اولعحو . عايسلا م امناك عاقبلاكلت يف صضعبلا اهضعد ىلع رك اسعلا

 تقهزو حاسو مدلا ىرج ىتخ حامزلاب نونعاطتيو فوسلاب نوبراضتي
 مجه كلذ دئعف م طيفملا لالا كلت ىلع اولاز امو . حاووالا

 هاقثواو نادحلا ربظ نع يك رسلا اوعءلتقاو ناديزو لقع ريمالا

 اذهديز وبا غلب او ل اغلبو مايخلا ىلا هاذخأو دويقلاو لسالسلاب

 لامشلاةبح نم دلملاب طمح هنالاقملا مدقت 58 0 ريشتيناو حرف ريخلا

 اومزهنا نيذلا يسك رسلا رك اسع ىلع لالالا ناسرفلاب محه كلذ دنعف

 وثب تاخد كلذ دعبو لاصفلا فيسلا برضأ مهيف 5و لاجملا ةحاس نم

 10 لامالا اوغلبو لاومالا اومنغف ةزتعم بواقب ةزغ ىلا لاله

 0 وتابوا وج رخيف مالظلا ملظا دقناكو لاقتعالاو ىبمالا ند ٠ مهايابس

 ريمالا نم اويلطو ديعلاو رباكالاو ديلا ىلاها تلبقا يناثلا دا يفد
 3 و9

 52 يدان ًايدانم لسا و نأشلا كلذ ىلآ مهب . اأو نامالا ن
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 زربو نا ركسعلا لباقتو تن ث كمل تفطصا حامصلا يف م ناوسر ا با

 لقع ريمالا هملا زرمف ناسرفلا زاوب تلطو ناذدملا ةحاس ىلا دا 1

 ابراضتو لاجمل .ةحاس ّيف :لاتقلا اهنمب محتلاو لاناك تلقب دشار هاقتلاف

 امو لاطبالا ديدانص اهنع زدعت لاعفا ًالعفو ”لاصتلاب انعاطتو فوسلاب

 لبق لافطالا بش مادصو برج ىف مون نك اجو لاخلا
 ,ناديملاةحاس يف ايقتلا  سداسلا مويلا يفو مانا ىلع مايا ةسمحخ دم ماطفلا

 قباسلان كو ناتءطاق ناتيرذ اههنيب فلتخاناىلا ناسرفلا مامأ الباقتو

 0 ذساز ريزولا نمار ىلع ةبرضلا ثءاديف لقع ريمالا ظ

 و لااتفلا ةداس نم هواشلا“ قايرلا ناس لح ان اهعوق صآر 10 كال
 1 دق زيزو نا: تنك و'ناكو -ىرج ام: يظن“ يدك ردلا ريجالا |
 ثمللثم لقع ريمالا لع ممْيِمَو باوعللا ترئاذأ نع باش طارخا ١ لحو
 هعم ذخاو ماجآلا ثياك يسكح ردلا ىلع قيطناو لقع هاقتلاف !باغلا ١

 لتاقتو ناوضلا نم ىوقا تلقب يسكر سلا هاقتلاف مادضلاو ترا يف ا

 كلت ىلع الاز امو ناسرفلا الاتق نم تريحن ىح نادمملا ةاللطو هس

 لوط كافد" كيبل > دتعف لاوذلا كفو ىلا لابتفا ده ف امه و لالا

 ام ىلع نامضغوهو يسك رسلا عجرو لاتقلاو برا نع اعجرف لاصفنالا

 ريزؤلا باضا ام ىلعاضوصخو ناذنملا ةخاس يف ثاغطلاو برشا نم ىساق'
 لاطبالا وناس رفلاب مجم مايالا يناث يف نا ةينلا ممصو ريمدتلاوكالخلا نم"
 امو يسكر سلا نم ناك ام اذه . لاكتلاو باذعلا مهتيذيو لاله ينب لعا

 هغرشرأ .دغي : نه ريقالا راق لاله كاطلاو قاوسلا ١ قا

 اويل" ىللاقو ثاداتلاو:ارمألا هلا ئخس] تايبالاو براثلا 0١
 اندصق لج نحنو لالطالا هذه يف لالا انيلع كاط ادق هنا لاجرلا اهبأا

 نءطلاو برملاب يناثزلا رسما نم اندالوأ صلخيلل برغلا سنوت ىلالوضولا
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 هنال هلاثق مظعتساو لقع ريمالا برح نم بحعت دق يسكءرسلا تاكو

 ١" سوبذلاب هبرض مث هلاهأو هشهدا ام برضلاو نعطلا عيضاوم يف هنم ىأر
 'ةيرضلا تحارف ابنع ىلخف هاوأم ربقلا لمحيو ةاملا همدعي نأ ًادصاق

 دِسالا لثم همصخ ىلع دترا لقع ريمالا نا مث ةءاض تناك نا دعب ةيئاخ

 يربي اك اهتربف داوجلا هبقر ىلع ةبرضلا تءاجق دنبملا فيسلاب هبرضو
 يف هموق هرك رداف مطخناو ضرالا ىلع يسك رسلا عقوف ملقلا بتاككلا

 ماسحلاب لقع ريمالا مهيلع لامف لاتقلا ةحاس نم هولشنو لالا لخاع

 ريمآلا عجرف مالظلا دنع ةزغ ىلا اولصو ىتح مازهنالا اوبلطو اواوف

 تععنوو راشيتبماو حرف يف وهو مادصلا ةك رعم نم ناسرفلاو وه لقع

 ىلع لخذف هذس رغصل ًارظن هرما نم نبدعت دقو راكبالا تانبلا هعم

 رجا عا هاو نذاءارمالا عيج ىو بلع مسد نسح ريآل
 لوط هبرانح نا'ذعن نادتملا ةقئاس نم ىلو هىصخ نا فمك و ناكو

 راككبالا تانبلا لأسأف يمال نم بير يف تنك_ نا هل. لاقو :راهنلا
 نسحريمالا هركشف ةيلعلا هملاو ةيسورفلاو ةءاحشبلاب تانيلا هل تدهشف

 ناريدلا ردص يف هيرقب هسلجاو هتا_ثو هلاتق نم بحعت دقو هلاعف ىلع

 ناك ام.اذه ناعالا و ءارمالا ةحرد ىلا هعفرو ناسحالاو لمملاب هدعوو

 لاتقلا ةحاس نم عجر هناف  يسك رسلا نم ناك ام اماو لاله ينب نم

 هوو لقع ريمالا لابتقب هماعاو هريزوب عمتجاف لابلا لوغشم وهو

 انعلاو بعتلا اذه نع انغ ف انك دق هل لاقو مالم دْسا همالو مالكلاب

 تاداسوءارمالا قابنو دلالق ينشب نرخ ف قع ت رشا يذلا تان

 رخل در كلذ مارا ملأ" اذوأ عر دعا جرت لا لاخلا
 دغرام هللا ءاحنثا نامزلا كلما فاخت ال ريزولا هل لاقف راوقملا لظتتلاو -

 ' قللت ارتابو ذئادغلاو لاوهالا ةقيذاو دلولا-:اذه“ززاباَو تادنملا "ىلا لزنا

 0 10101010209 لا



 1 أذ ]1ذذآذ|]1|1ذ1ذ]ذ1]ذ1ذ 1 1 21 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 ١ - هع كان ادا نعت

 سنو

 للقلا نه ةلق هناك يسك رسلا هيلا زريف ناسرفلا زارب بلطو نابو ضرعو.

 ديدانصو لاطوالا نم نوكت نم لقع هل لاقف لمح نم.تلصف ةعطق وا

 ةزغ ريما ا سلا انأ لاق 5 ةزدعم ةحئاس كسفن ىرا ينأف لاحرلا

 تك نايشلا نم نوكت نم تناول”

 : لاقو دشنا

 ىرج.امب ريمالا لقع ىتفلا لوقي
 ىغولاةم وح يف ناسرفلا سراف انآ

 ىمغ انيق ام نوبلالملا نحنو

 الدم كفن ىعدااب دب الو

 كنيو ع ير قوس كنود '

 قداص لوقب لق> ىتفلا لاقم

 مث ودب ريمالا ن لقع ريمالا ا لأ

 بياكس دودخلا قوف ىرج عمدب
 اال شرألا ٠ كامف لخا
 براخغملا ضرأل اكلت دجن نف

 بيارخ كنم دعب هزغ ريصتو

 بناج لكن م موقلا تانب دهشتو
 بياطس حور يفيس نم دب الق

 هماظن ىلع ينك رسلا هياحا همالك نم لقع ريمالا ىبتنا املف

 بزان نب يسك رلا ىتفلالوقي
 هسفن رض يذلا بابشلا اها ايف

 مزهاو كحورب ملسا ينّدعط ناذ

 رماعو لاله ركس# ىلع أذمحه

 بياهللا تادياز ىبلق نارينو
 بهاذ لقع الب نونحي كنظا
 براوثلاواحالا باحصأ براحتو

 بيارهيلوو كمرق ىلا عجراو

 بيارهيباورلا يف ووو اوراسف
 بياكس صرالا ىلعك امد يع:االاو

 ذخاولقع ريمالا ةاقتلا همالك نم ينكاوملا غرف أملذ : يوارلا لاق

 نادساوا ناليد امناكنادمملا ةحاّش يف نالطبلا ىقتلا دقو اذه همادص يف

 .اهليخرفاوح تءيدقو راصنالا نع اههبجح ىتح راذغلا اههماع العو نا رساك
 لاوزاا برق ىلا لاتق دما يف امهو لالا كات ىلع الاز امو راذلا رارش



 افلا

 . ةيزاجلا هتخا رما نسح ريمالا نا مث رصنلاو جرفلاب هدب ىلع يقأب نا
 . نوبشي يتاوللا راكبالا تانبلا رايخ نم تنب ةبام لالا يف بختنت نا
 ا00 | ديك اذام.دل تلاقاو. لخملا ايبا دنمل نبت ثرتعف ناقآلا
 هنودشنتو نادبلا ةحاس ىلا لقع ريمالا عمو "تانبلا عم يبهذت لا
 لثق ىلع س.حتي ىت> ناسرفلا نم هريغ عم متلعف م ناسحلا راعشسالاب
 ةيزاحلا تعمم اماذ دصاقملا لانن و لاغُسالا يضقي هلعلف بزان نب يسك رسلا

 دلووهو لقع عم بهذن فيك تلاقو رمالا تمظءوتسا همالك ىوحف

 ام بايدو ديز وبا ناكاذأذ لاتقلاو برملا لاجر نم وه سيلو ريغص
 هذب نحن امرو ٍئبصلا اذه ردقي فيكذ يسك رسلا لاتق ىلع اوردق

 ةريعم ىقبنو بزان نب يسكرسلا انرسأيو ةليبولا ةطرولاب عقن ةليسولا
 ريمالا تنب افطو تمدقت باطما اذه نه تبتنا اف براعالا نيب

 : لوقت تدثناو ناد

 ديدب دودخلا قوذ ىرج عمدب تكّش ينلا افطو يملا ةاّبف لوقت

 ديدشس كوالا نيب. مهلثم اه 2 مئاغلا بايد يلاو ديزي وبا

 ديلو لفط عم انلسرت فيكحف . 2 يلع وبا ريما اي هنم ميازه اول>ر
 دينع نوكت ال لدعب مكحاف اهبلق نيبلا عول ةاتف لاقم

 نسح ريمآلا"فرعو اًيماظنو اهرعش نم تغرف اءاف : يوارلا لاق
 مث دش ال مالكلا اده اهل لاقو ديدشلا ظيغلا ظاتغا اههالك ىوحف

 ' ماما تايراغلا تيكر لاحلا يفو لقع ريمالا عم بوك رلاب مهرما

 اهلف لاتقلا هحاس اودصقو لاصنااو حامرلاب اولقتعاو لاطبالاو ناسرفلا
 '" لقع ريمالا ناكو فولالاو تالملا تبترتو فوفدلا تفطدا اواصو

  ناديملاىلازربف حابرلا قياسي داوج ربظ ىلع بكار وهو حالسلاب لبرسم
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 ترادولاملاو قوذلاو تانبلاو لاملا لاله نب نم اورسك دقو راصتنالا

 ريمالا عمتجا ةليللا كلت يفو لالتلاو يراربلا يف ةتئشم لاله ينب

 نورواثتي اوذخاوناويدلا ربك او .ديزوبا ريمالاو بايد ريمالاو نس

 : ..ءالنلا اذهب تس ناك

 ىنادملا يرق سابلا دكيذُش تخا نبا نسحريم الل ناكو : يوارلا لاق

 رشع ةعبرا هرهمو ةنسحعتسف ةدودع هفاصوا تناكو لقع ربمالا ىهسا

 يسك رسلالاتق نمناسرفاولاطبألامازهاو ناكوىرح ام ىأر امافةنس

 نسح ريمالا هلا ةيع لا ءاحف ناثلا كلذ مظعتسا نادنملا ةكخا ف

 مالكتلا كلذ دعب هنا: مث تابثلاوبزطلا.يفيءوقششل تاكالاو ساس ٠
 . ماظنلاو رعشلا اذه دشنا

 ديقو تادياز .يبلق' .تارينو 2 ىرج اه ريمالا لقعا ىتفلا لوقب
 ديرش ةالفلاب يداعالا ىلا ١ىشرااتموج قمنا 0
 ديد ريمألا ما. ابنل يدانو ٠ ةعرس نوتأب لاله دا ب0
 ديحلا مأ م طر ابغر د_#م ما ةيزاجلل . يدانو

 دنزب نهنسح الو ايلعو بنيزو يهم تند ىفطوأل يدانو

 ةندش لاجمل يف انمط كيرواو ىلع وبا اياه 0

 دينع ليصأ مرق اهقوف انا اهلثم دحو, سيل ارح رهظ ىلع
 ديلب نوكي لجر يف ريخال ىرج ام ريمإلا لقع ىتفلا لاقم '

 0 ا ا ل ا

 - ااا ل هني اع كانا

 يقابو نسخ هركش همالك نه :لقع ريمالا غرف اماف ::يوارلا لاق
 هللا لعل اولاقو رمالا كلذ .نم اويجعت دقو هماتها ندنخ ىلع ةرامالا



 ٠أخ

 بقاوعو لورشلا نم اوفاخو يسنك رنملا نم اوبستءا هعاظن عمست

 اوتابو لطبلا كلذ لاتق يف لمغلا نوكي فيك نورباختتي اولعجو رومالا
 اوازنو ناسرفلاو لاطبالا نّسح :ريمالا عج يناثلا مويلا يفو ةلبللا كلت

 لاحملا ةحاس يف يسكر ردلا ركاسع .مهاقالاف ناديملا ةحاس ىلا

 نيركسعلا نيب كبتشاو ضعبلا مهضعب ىلع اومحهو لاتق دْسا اولتتفاو

 لاطااذه ىلع اوقبو دؤنزلا مهنم تلك ىتح لاسو مدلا ىرجو لانقلا
 "0011و ءامدو ةرئاط سوؤن إلا ىر تنك امن رايثلا فصن ىلا

 اذه لثم ىلع مه اهفو ةرئادلا يسك رسلا موق ىلع تراذ ىتح ةرْئاغ

 لالهونب تناكو ةاحنلا نم اوسا دقو لاتقلاو ب ركاب نقياضتمو لاخلا

 لابجلا دهت تاعطاق تابرض يف مه انيبف لاهشلاو نيميلا نم مم ةطبح

 دناعملا دسالا دسار ريزولا موبم دقم يفو نآرق هل سيل رارج رك سع نم

 مهم ودق ف ببسلا ناكو ساوع هانم سراف فلا نام زوح دق هناف

 ريزولا رظحف دارطلاو برحلل دادمالا موسم بلطي لسرا يسك ردلا نأ

 صلخو لاشلاو نيمنلا نم مب طاحاو لاله ينب ىلع مجه.ناوهلاو
 لاجملا ةحاس ىلا ركاسعلاو وه محتقاو :لالهينب يديا .نبب نم يسك رسلا

 ناىلا لذبي مدلاو لتقت لاجرلا و لمعي برحلا لاز امو لابجلاك بولقي

 رافتلا بناوج يف مهتنْسو رار, دساو راوغم لطب لكتب دسار ريزولا
 ملظا املو ةريزغ لاوماو ةريثك مئانغ مهنم بسك و مايا ةثالث ةفاسم

 ةلاحب وهو كل لملاو ريزولا عجرو اهضعب نع ناسرفلا تعحر مالظلا



 000 ال يو او اواو بك يع ا و ني و طلو

 م

 لكو !ارضخلا هسرف ىلع بكار وهو باغلا ثيل هناك بايد ريمالا هيلا
 بلقب يسكر سلا هاقثلا نادبملا ةحاس يف راص املو يرتو هيلا رظنت نويعلأ

 ثيللا و مداصملا لطبلا انا لاق ناسرفلا نه نوكت نم هل.لاقو ناوصلاك

 مناغ نب بايد ريمالا مجاعالاو براتغعالا يف هرك ذ عاش يذلا مواقملا

 التتقاو لاجملا ةحاس يف همصخ ىقتلاو لاقملا اذه نم يسك رسلا كحضف

 تردخ ىنح دوسالا موجه اهضعب ىلع اجهو لاتق دْسا لاصنلاو حامرلاب

 يسك رسلا ناكو لاوّرلا تقو ىلا لاحلا كلت ىلع الاز امو دونزلا اهنم

 ىلعلاطتسا هئاف مايالا كلت يف ماظعلا ناسرفلا دْشا نم مالكلا مدقت اي

 باب نيعبسو نينثا برا باوب' نم هيلع بعل نا دعب بايد ريم الا
 2 ىتح همادصو هنرط تشن لو هنالخو هركسع عم همامأ نم بربف

 ' ةياغب وهوهمرق ىلايسك رسلا عجرو روهقتم وهو مايخلاو براضملا لخد
 اماو دارملا لبن ىلع داؤفلا حورشم ةليللا كلت تابو رورسلاو حرفلا

 . ريمالاناويص ىلع لبقا ىتح ب اوصلا نع بئاغ وهو عجرذ بايد ريمالا
 بارطضاو فوخ يف كارا يفأف بايد ريما ان كمالع هل لاق هآرادلف نسح

 : تاداسلاو ءارمالا عماسم ىلع تابالا هذه هرم راشا كلذ دنعف

 باوج درو يلوق ىلا يغصاو مهتفاو يمالك عمبا نسح اي

 باوبا بوردملاب ىلع حتفي سراف هلُمم تثأر م يسك ريلا

 باغلا عبس لثم ىلع لزني. عجتربو جوري ال ينلاه دقو

 نإ علا راع ف الك انا ماعز لاله .ىف لبتف هك |

 باش ينم سارلا ىلع وباي 22لحرن ىتح ليالاب انب اوموق
 لاله يل ءارماو همالك نه بايد ربمالا غرف أماف : يوارلا لاق
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 ناويذلا 1 وهو نسحريملا دنع ىلا ب هذ ديز ابا نا م ديدنص سرافو

 ىرجومت ام ىلع ءارمالا يقابو نسح ريمالا بجعتف ناكو ىرج ا؛هفاعاو
 ّْ ىلا زريب نأ بايد ريمالا ريغ يقب اف لالا اذه ىلع رمالا ماد ام اولاقو

 ايكو قامالا هم غلبيو افشالا يضقي لملف لاجمل ةحاسا ىف يسك ريملا
 !البألا قاب تاره ةزغ لابطنا انيف تعط. يناوعنالا .انم تعضعضت
 اذهب باند ريمالا سميخحي واشاو مالكلا اذه نسح ريمالا بوصتساف

 : ماظنلاو رعثلا

 بايد ' اي يلالغا نح قفلا لاق
 ريما“ اي: هلال لوتاو, "رق
 يىنطرلا قزف انفو زار

 برحب تنا هلجرملاو برلاب
 هعاغو - نسف احا لل لان

 تخيشنم مهس ليخ سولاف: تملا

 بطعلا تاساك برملاب هيقسأو

 بأح يف يعازخلاب تلعف اك
 بركلاو هراكملا يف سبق زعاي
 برالا انغلبو هلتقا موملا

 بايد ريمالا راما همالك نم نسح ريمالا عرف اماف : يوارلا لاق

 : هماظنو هرعس ىلع هدم

 بختاملا بايد ىغزلا ىتفاا لوقي

 الملا ريمأ 8 هلق نع دد ال

 ىفح الب هدالب 5 كلم مريلاو

 ىغولا ٍناسرف لالد كولم نحن

 بطغدقةكمي نمو ينلا قجو
 بك سش ضرالا ىلع هام ديعداو

 برعلا ماكحا تحت ةزغ لعجمو

 2 هركعشس هماظنو هرعش نم بايد ريمالا غرف اماف : يوارلا لاق

 كلك ىلع ةلبللا كلات اوتايو هماّتها نسح ىلع هأ رمالا يفابو نسح ريالا

 مالوهرونب ءاضاو حابصلا حيبصأ امو ةمدقلا بقاوع نم اوفاخ دقو ةمذلا

 زريفلاظبالا زارب بلطو لاجو حاصف فادنملا ةحاس ىلا يسك رسلا زرب



 ا

 ّلْشا . سرفأ يشك رسل ناكو مابا نرضو ميرا نين 1

 هب برت :.تيناكو هناعطو هبرض يف هناديمريف كماعي دعا الو
 هضتا تح. لانتق. دشأ .هيصعن كتاقف لاطبالاو ناسرفلا باب ١

 ديزوُا رتتساف مالا سأك هيقسب نا ًادصاق ماسملا دحي هيرضؤ هيركأو
 يربي ا( اهتربف ةقعاص اهنأك داوجلا ةبقر ىلع ةييتذلا تلزنف ةقردلا

 هيلع يسك رسلا مجهف مط#و صرالا ىلع دز وبا عقوف ملقلا بتاكلا
 كلت دنيز ونا ىأر اف دنهلا فيسلاب هيلع ىثب نا داراو دسالا ةمحيف

 كلذ ىلا هباجاف هنغ اوفعي نأ هنم بلطف لابولاو كالحلا نم فاخ لاخلا...

 هللغا نا تاد ديبالا ىل 0 نادملا, نم بهذا ل لايف هاا
 مكنع فقوا ىتح لالا رشع اورذحت وا برضلاو نعطلا ةقدقح
 عم عجرو ردكلاو لزلا ةلا> يف وهو رثالا ىلع ديز وبا عجرف لاتقلا

 ىلا لصو الو ركتعاو ' ليلا مظا ناك ثيح ا شيلا يفاب '
 ىرهامو هلاح نغ هولأسو تانيلاو ءاسلا هتقتلا تاس

 راشاف نسح ريمالا ةنبا ديلا روطع تادسنبلا ماها 0 هلاتق يف هل

 ' 00 : لوقي نبيا ِ

 مجاور هوذا قف نم مهدلاو . - تالا يلالتطلا كلو ا 0
 مثانغب يظح دق بنزل هبشي يسك رسلا .نا ديلا روطع ايأ

 مجاهيو ارك. هيلا لزني يلع وبا كوبال يلوقو يحور
 مداصت عابسلاك سراوف ربظت -- ىرولايفدلوت ناوسنلا تماداه

 مطالب ناصحلا رهظ يف ماقاذا >> همداصي دحا ام يسك رسلا اذه

 ميازه ىلو ديزوبا هل يلوقو- 2 كدلاو يلالشلا نسح ىلا يضماف '

 نمظعتسا و تانبلاتبجعت رعشلااذهنم ديزوبا غرف اهاف يوارلا لاق 2003
 دينع لطب يك. رسلا نا نماعو را بيه مهبلق يفو نعحرو رمالا 1



 هم

 01١) الو .لارمالاو ةعتمالا بو لاله ينب لاتق [ادصاق تالفلاو
 تاعطلاو لاتقل علا مولا كلذ ف هم ودق لاله وند تفرعو موقلا

 ١ ناكو لاله ون هتعدتو  لاطلا لجاع ف نسح ريمالا د لازنلاو .

 ًاكار بايد 86 هلاطبأو هنأس رفد هنمك نع ظ ار ديز وبا ريمالا

 17 قو شعل اهفس 0

 يف الوز ورا هبلا زربق'بئاولا ثيللاك وهو يدك ريشا ناسرفلا 1

 ::لاقملا اذ هددبتب راّسأو لابجلاك بلقب يسك رسلا هاقتلاف لاخلا

 يىلاعش :تذاز  ا-ةثحطاب يران بزان نبا يسك رسلا لو

 يلالهاي متاعف دق ام ىلع قتفرحا نلت كرازنلو

 لامياو .اضيا ليخلا رشعو اهاداففلاو مكينم لاملا تيلط ]

 ىلاتق نم اوفاخت ل منأو اقونو الام انل اواسرت . ماف

 ايلالتلا هجو ىلع مكلتقألا 2 مكاقل ىلإ ركاسعلا تدرجف
 يلالملا نسمح دعب لتقاو بايد .يىغزللو .كل لتقأو

 :لاطا يف ديز وبا ريمالا هباجأ لاقملا اذه نم يسكرسلا غرف املف

 مارض ديزت يلق يف رابلاو همالس ىيلالخلا ديز وبأ لوقي

 مام ردد ةيس اتا بلطتو اف:اامعو انلمخ باطت تلبْموَأ .

 مارك عورف نم لئامأ ةنرامأ بتعاوك تاب بلطت ىستمت امأ

 ٍ مأدص برح> مو ىعاتبلا يماح يلعوبأ يلالهلا ئنسح ىفلا مهارو

 ١ ىلع قبطنا ماظنلاو رعشلا اذه نم ديز ودأ غرف الف : يوارلا لاق
 . ماجالا هضمل هلأك يسك'رسسلا ةاقتلاف ماهغلا يف دعرلا قابظنا يسك رسلا



 تاداسلا نم مهريغو بايد ريمالاو د وبا ريمالا مه نايعالاو ظ

 هلا لغشنا هأوحف ةقمقح فرعو هآرقو باتكتلا متف املف . باحنالاو

 ايا ميار ره ام مه لاقو ءارمالا ىلع هضرع مث 3 هلاوحا تريهتو '

 . ناعطلا ىّوس اندنع سل بايد ريمالاو ديز ونا ريمالا لاقف تاداسلا

 ١  1همصقلا اذه يمك رسلا:بواحت ني ريمالا ناكآ' كلذ دامت :

 يلع وبا يلالغلا نسح ىتفلا لوقُم ]

 يفطنت لوقأ اذك يلق نارينو )

 يتلاقمل يسك رس اي ىرت عمسا ]

 بعاوك تانسحب تانب تلطتو
 انقلاو فويسلا ىوس يدنعكلاف |

 مناغ نب بايد يغزلاو ديز وبأ .
 ملاثم سيل لاله وات نعتف |

 انلاثم كولم نم انلتق دق و

 عوق دودخلا قوف ىرح ع

 عوذل داؤفلا يط امل :بهع

 | عونقو ةيزاجلا ديرت تنأف
 عوردو انفويس لسا ددرتو

 عوج ددرد نم مكيلع عمجاو

 عوج وك ركع عطقي ب رض م

 عومح كوام نم انلتق امايو

 عوقن ةالفلا يف مهامد انك رت

 ىلع ىلدجد ىدح بسايدسلا عطقب راسو السا باح كلذ 94 هءسو ا

 بزان نب يسك رسلا ْ

 ريزولا رماو همامع ند 0 راط ب اطخلا نم ةيضتلم فرعو هأرق الف ل

 لجعلا يف هرءأل لثمءاف لاله ينب ةبرا لاطبالاو ركاسعلا عمجي نا

 1 نرد ةماثلا هدنلاو ةلماكلا ةحلسالاب ملكو لاب فلا هئامالث دنع و ا

 كا يف دجو تاداسلاو ناسرفلاو 0 مالعالا هلوح نمو ٠

0 



 اين

 : يسكر سلا مهفو هماظنو «رعش نم ريزولا غرف اهلف : يوارلا لاق

 يفو لاله ينب يف عمط دقو كاك اه بوصتسا هماآرمو هدصو ىوجف

 : لالا رشع مهنم بلط) باّدكلا اده مه بتك لاحلا

 - ليس دودخلا قوف ئرج عمدب 2 بزان نب يسكر سلا لوقي
 ليعُش عولقلا يط امه بهن يفطنت لوقإ امك يلق نارينو

 لمي الب ينم ةبوتكم يلاسر يل ذخ هللاب ًارئاس اي

 لياح كولملا يف يداوبلا ريما 2 رماعو سيق ريما نسح ىللا
 الخلاب مكلاحو ءاجللا رشعَو مغلا عم لاملا رثع ال ليبراف

 ليحك فرط مث ادوس نبع اهل دمج .ما ةيصاملا ةاتف اوتاهو

 00 اللا نب محل نسل .. اهدعب افطو:!مثايد اوتاهو
 لسيسي ةالفلاب مك امد يىلخا يلطل اراما اي اوبنحن مل ناو

 ليكتتتلاب ناديز فلا يعدأو - ٠ يراض دحب ليحلا بايد لتقاو
 ليوط ماسح يف هسأرل عطقاو يمالس يلالحلا ديز وبا لتقاو

 . ليوعو اكب يف 0 انت يعداو يمراص دح يفلاله عيمج لتقاو

 ليلج كولملا نيب هدالب م اح بزان نبا يسك ردلا ىتفلا لاقم

 باتكلا ىوط باطخلا اذه نم د3 نسبلا غرف الف : يوارلا لاق

 ةذخأف با وجاب هيتأبو نح ريمالا ىلا هذخأي نا هزءاو باجالا ىلا هباسو
 ١ ىلا لصو ىتح لالتلاو يباورلا عطقيلاز امو : رافتلا عطق ف دحو واي

 باكا هاظعأو هلعلع »لمبف ندع ريمالا نا ويص ىلع هولدف لاله ينب عن

 ءارمالا هلوحو ناويدلا 1 ف ًاسلاج نسح ناكو هيد ند فؤقوو



 نك

 هنيع نم رشا زانسطو رذكت طاتغأ نالطاوالا كلالاله نو 00
 تاكو ناثلا كلذ يف مهراشتساو ناورذلا رئاكااو نانعالاو ءارزؤلا امينا 0

 2 ناكف دسار ريمالا هل لاق ريسدتو يأر وذ ريبخ لقاع ريزو هدنع

 يننامامهلا كلملا ابا لعا لاقمالكلا اذهيسك رسلانم عمس اهاف دناعم رشلا ٠
 لامجأو ليخلاوب معلا نم مهدنع ام فرعاو لاله ينيب سانلا ربخأ نم ٠

 اهيف تمقاو ماوعا ةرشع وحن نم دحن ىلا تبهذ دق يننال لاومالاو
 نمو روديبلا لثم مهمتانبو زوك للا نم تاتنعست عبرا مهددعف مانا لم
 برملاب مهردات نا باو_صلا: نيف لالطالا ةذه ىلا اوابقا دق ثيح

 ىوقاو أساب مبنم دمأ [دننآل 0 نم معدنع ام ببن لاتقلاو

 ١ مالكا اذه ذعب هنا مث 2

 "+ ماظتلاو

 كاملا اهيأ يءالك عما ْ

 ايقلاو مراوبصلا باد
 ةسعان ةضرم لك بسك 01
 ديالا ريدي خبيضاق تنب 1

 يملا ارق ا

 يلع وبا تب ديلا روطع امأ '

 اهدعب افطوو .نعظلا 0 امأ ا

 مهنانب انزحو مهب انرفظ ناف 1

 لجَسلاب شبنا تلم سا

 نيف ما

 رعشلا اذه لاله يشد هل فص 00

 مادصلاقوسيفموقلا ىقلن ركاب

 ماه لطب لك مهنم لعقنو

 ماشولا قد نم قاشعلا ردست

 مالظلا حنج يف مجنلا هبشت

 ماتلا كنع ردبلا

 ماجعلا ضرا عم كرتلاب اهلثم ام

 ماحزلا موي يف ليخلا بايد اهوبا
 مانالا نيب ام ةوطس انل ريصب

 منتغا شأع نمو يلو لتق نم

 هةشن
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 مق 2 ١ 7007
 3 20 ط تى 0 * ا

 ٠ حي احس تسمح

 بزان نب. يسئ رسلا ةصق

 لاوهالاو بورحلا نم هل ىرج امو

 لافطالا سوؤر بشت يتلا

 ًاودصق ماشلا ةنيدم نم لاله ينب اوعجر امل مارك اي.:يوارلا لاق
 اورازو مايا ةّتس دعب اهيلا اواصوفةرايزا لجال فيرشلا سدقلا مهقيرطب

 مث ماتبالاو لمارالا ىلع اوقدصتو مارتيحا لكب ةسدقملا نك امالا اهيف
 امو ةزتعم بواقب ةزغ نيدضاق فيرشلا سدقلا نم اولحرو مايا ةرشع دعد

 هو ةنيدملا كلت ىلع اوابقا ىتح ماكالاو يراربلا عطق يف نيدحم اولاز
 مهيشاوم اوقرفو مالعالاو تابارلاو مايخلا اهيف اوبصنف ةئيصح ةديشم

 نابعرلا تأر اماف اهراثاو امتالوصحم ند اولكاو اهراطقا بناوج يف

 ةوماعاو ممكلم ىلا اوبهذ رافقلاو: يراريلا تالم دق تاسرفلا كلت
 : ناثلا كلذب

 نانا يوق كلم نامزلا كلذ ىف ةزغ بحاص ناكو : يوارلا لاق

 بك اومو شوج بحاص ناك امم دحاب يل امد الو ناعحشلا لاتق باه الل

 نم فلا ةثاسمح ءرك ايع ظل ع تكسو و بزان نب يسك رسلا هل لاقي

 نانءرلا نم ريشا هعلد اماف لاتقلاو برحلا ف مويلع كيضعت نئذلا لاطبالا

 .: 5 ني نصب 10101011000 1 07777 7 ف



 1 : | طصمما 0 اا جا 0 دي ا

 دوس ل تسلا ذيب للا د سس ا ا

 ْنَم رشسع يذاللا ناتكلا

 ٍ رم د 1 غلا

 للوعي زَروت
 | © ةيلصألاةّيياَسلا

 ةَقيلَجقيانّرلاععمهتو رج َوَرِلا كلب إهلِيجَيَو
 لاومتال او ْتَجاَوَكل نه مهل لكرَجاَىَو

 سذاف نب سبل سبا مو

 رشسلا اويل اممم نعبد

 يضاع سسمع
 ٌيِجحاَص

 اَصتعبطم مرر نألاْد يس
 تمالنبل -طروس عراش تدرب
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 ترثك و ليوعلا ف ساذلا حض - نمد اه: ىظ نم عاب ج رخف هيلع تقدما

 ام اأو ءالؤه نم ناك ام اذه مامالاو نزحلا ةدش يف مانالا رئاس مهي

 ترحل اودعتنيا لاما اذه دعب مناف لاله ينبو نسح ريمالا نم ناك

 لابلاك بولقب ةنيدملا ىلع اوبجهو لاصنلاو ٍفو.دشلاب اولقتءاف لاتقلاو

 نم اهيف :اماويهنو لايشلاو نيمسلا نم لاجرلا ىلع برضلا اواكحجمو
 ةغاحج يف 'هتباوتنايعألاو ءارمآلا تجر كلذ دنعف لاومالاو ةعتمالا
 كلذ ىلا مهباجاف نامالاو وفعلا نس ريمالا نم اودطو ثاوسنلا ن

 تجرحو لاف بق وتف نامالاب ئرسالا ىف يدانب ايدانم لسراو تاعلا

 000 اهرالا ابنه تلازو مارلا تفليو ماخلا يف تماقاو لاله ون
 ةئدم تت ىلع هيبا ناكم رقص رنم الا ومسح ريمالا 1 مايا هرعت كلذ

 نم ريسملاو 1 ليط قدي رمأ مث عاعنالاو علخلا هيلع عاخو ماشلا

 اسرفلا تيك رو براضملاو مايلا تمده لاما ىفو لالطالا كلت

 ىلا اولصو ىتح ا آلاو يلاورا عبلطق يف اودجو بئانلا روبظ
 مايحاو براضملا يف ةنيدملا جراخ اولزنف مايا ةّمس دعب. فيرسشلا سدقلا

 ماتيالاو لمارالا ىلع اوقدصتو مارتحا لكتب ةسدقملا نك امالا اورازو

 . ةزتعم بواقب هزغ ىلا مايا ةرشع دعب اهنم اولحر مث

 رشعيدالا همليو رساعلا ءزحلا |

 وهو لاله ىئب ةدرغت نم

 بزان نب يسك رببلا ةبحق

 ل و اس



 3 ّ در

 5 ل ا
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 مان كلم ءاقرزلا بصق ايأ

 امسلاب دعرلا هل عقرف يذلا بيش
 هلثم كرثلا حسو اميذلا ببش

 ةحوفب فويغلا ىملي يذلا بيبش ئ

 انقارفي بنسلا ناك نم تيلايف

 اويدناو اوحون حولا مامح أ الا

 انمات تداع مايالا ىرت لهااي
 0 سانلا هتك يذلا تلا

 اهباصأ ام ىلع يملا ةاتف لوقت

 بيبش دقفا ىبت ال كلامو

 بيب تام شرعلاكوند تحادو

 اش لثم تايادلا تبر امو

 بيدجنامزلا ناك ولو ةرسمو

 ترق تاتكضاملا دما لقي

 هش زيمألا دقف ىلع اوكباو

 بيرق تقوب .ه+ انعمجتو

 بس تاّمشرعلاكوبذثحاصو

 يا هبا هج © مص©

 . حور ذاق نم حونتو كتبت “تلفج ةشثركاةهذهأ يم
 بلبس دعب مده دقل هللاو لقتو فقلا ءزخ نم اهدودخ ىلع مطلتو

 اوسلحا مث اهاهد ام ىلع اهوزعو اهاكيل نماننلا تككرف نك زعلا

 هوسلاو ردولاو ردلاب عصرم رفصالا بهذلا نم يمرك : ىلع بيب
 تاداسلاو ءارمالاو تانننلاو ءامنلا تمدقتو دارطلاو ترحم لا ةدع

 كلذ دعنو فيسلاب نعفقرت ىشو بونح تمدقت مث حامرلاو فوسلا

 ٠ كلام ءاسنخلا ابا اي كنع لطاب هل تلاقو هينمع نيب هتلبقو هيلا تمدقت

 كتفايضل اوءاج دق نيزلاءارءالا ءالّؤه رظناو مق فويضلا ىرقم اي مان

 نم ينا لوقتو فيشلاب صقرت يهو مهبجاوب موقت ال مبان نالا كلان

 ضرالا يف هتضيقو اهنطب يف فيسلا سار تعضو مث ةايحلا ديرا ال كدعب
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 هبتْسا هيلا حاصحصلا لصو اماف بايلا ىلع فقوو جرخ مث بايثلا كلت

 لاذ شيدكلا اذه بعياصنبا ينباعا ثوزحب بلق نم هل لاقف هيلعمرمأ
 ديز وبا ىلا حمرلا عم هماسو ناصحلا ربظ نع لزنف نوحاطلا يف هل

 ظيغلا ةدّس نم وهو نوحاطلا ىلا لخدو هفيس لس مث نادبملا سراف
 كالهلا هثروا فيسلاب هيرضف كانه نادطلا ىوس دي ملف نونجملا لثم

 دجوف لاتحملا ديز وبا لتفو لامالا غلب هنا نظي وهو لاما يف جرو
 .نوكت نم هل لاقو ناشلا كلاذ نم بحعتف ناصملا رهظ ىلع ديز وبا

 نم عماي جرخ هردص ف حم رلاب ديز وبأ هئعط ىتد همالك ما امه تالف اب

 وهو لجعلاب ديز وبا راسو اليدج همد يفو اليتق ضرالا ىلع عقوف هرهظ
 ءارمالا هوو ناويصلا يف نسح ريمالا ىلع لخد ىتح لعف ام ىلع رورسم
 حاصحصلاو بيش لتق هنا فيك و ناكو ئرح امب هماعاو نابعالاو

 كنمدعال اولاقو ماتهالا كلذ ىلع عيمجاهوركشف حاجنلاوزوفلاب عجرو
 ءادعالا ردات فوسو مارملا انغلبو لاخلا انيلع ناه دقف مادصلا سراف اب

 ينب نم ناك ام اذه ةيباق مهل موقت ال بيبش دعب منال ةجاجملاو برحلاب
 'مهدنع داز حاصحصلا لقب اوماع مناف امل بيبُش له ١ ناك ام اماو لاله

 بونج تمدقتف بيجنلا امهيلع اوماقاو هيخا ٍبنال هورضحاو حاونلا

 تارسمل اهيلع تدازو تايبالا هذه هشرت بيبس ةحوز

 بيكس دودخلاقوف ىرج عمدب ىرج ام ةيريلا بونج لوقت

 بيكدتلا رظني اهيف شاع نمو اهرش هللا ىفك ايندلاو مايالا

 . بيش دعب ةرسح نم امل ايف اهككضدعتكرالا تكحضا اف.

 ططت داؤفلا عاجوا لما .هنيملاع ليللا موجن اي الأ
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 , توصبحورلا ةوالح نم حاصف رمح الا تؤملابنقياو رذناو فاخف هيلاوجخ .
 يذلا اذه ام نورضاحلالاقف ديكلاو ركملا تَحاص ديز وبا اذه فيفغ :

 هقالخا قيضن لتنلملا نال ىأبلا هنغ َلَوْرََو 900 0 مكعبمج اوجرختو تيز جارسلا اولق ناديرب لاق بيبطلا اا بيبش لوقت

 اوحرخو ديزم نم هيلع ام يذلا ديدشلا حرفلا اًوعرَف الا ا
 هشنج نم كنز وبا جرخأ ةعامجلا نم ناكملا يلخ الو ةعاقلا نم لاجلاب

 هاطغ مث هدصق علب دقو ديرولا ىلا ديرولا نم بيب حيذو نيكتسلا

 هنا لاقف بيس لاح نع ةعامملا هتلأسف هدنع نم جرخو هسأر قوف ىلا

 : 0 ل ةعاس دعب الا هيلع اولخدت الف ةيفاعو ريخم

 الف لع نيعإ حلا قالو ويلا اذه يف هتلع نم يفشي نا دب الو

 علخلاب هدعوو ماتهالا كلذ ىلع هوركشف جاعزناو قلق يف اونوكت ا
 اذه زاطإ ةحنجاهل نا ولو راسو مهعدو مث مارملاو دصقا'غولبو ماعنالاو

 بيش ةحوز اماو راهنلا كلذ يف هلعف امو رانعلا ديز وبأ نه ناك ام

 ةعاقلا يف بيس ىلع اولخد ةعاسب ديز وأ باهذ دعب مناف ةعاملا يقابو
 .ٌكاذ نااومعو لادتعالا ةرثئاذ نع !وحرخف لاخلا كلت ىلع هودحوف

 اومظعتساف ةريثك ءايشا هنعن وعمسياوثاكمهنال لاتحاد ز وبا ناك بيبطلا
 0 00 تمحنلاو ازعلا 2 2 مهدخاو را 5

 اذه عبتا 0 : ”رمالا ٌ 8 06

 ران يلق ف مرضاو تيما يخاب ىنعحف هنال. رامدلا شاك هيقساو رادغلا“ 1

 حاصحصلا هنا هف رع هارو ددز وبا هرظن امف دليلا جراخ نوحاط برقب 7

 . هنع عزنو باشعالاب هنول ريغو نوحاطلا ىلع لخدف هانفو هلق ديرب هناو 1
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 زاهنلا عولط دنع يدار. اناو لمالاو دصقلا غلبت فوسف له ديز وبا هل
 عدمت ا يناعلف بينط ةفصب اناو ريخلا مكتل فشك او ةئيدملا لخدا نا

 ديدنهااسرافلا امأ ديزت ام لعفا نسح لاقف برطن و يلق جرفيف بديشما

 حابصلا حبصا امو هبرا غول لمؤي وهو ه:رضغ ىلا ديزوبا راسلاذ دنغعف

 ةمايهبممعتو للخلا رخفأ نسنلو لحعلاب دنيز ودأ نضمن : حالو هرودب ءاضاو

 جاثلالثم ضيبا راصف ريقاقعلا ضعب هبحو يا ريك

 ةقئادك ربط 0-00 مث مانالا نم دجأ هف رعب وعيب مَ تح ريحا نم معناو.

 يف لوحي لعجو مادنهملاو يزلا اذه يف وهو ماشلا ةئنيدم لخدو اجرع

 نذاب اهتلزا ةلع هيف ناك نمن حارجلا انا بيبطلا انا يداني وهو قاوسالا
 انآ مكحلا انا لوقيو يدانيو لوحيو فوطي لاز امو حاتفلا هلالا

 لاقي ردبلا لثم دلو بيبشل ناكو ٍبِيبْش رصق ىلا لصو ىتح بيبطلا
 نا هسفن يف لاقف كاسشلا نم هعممو كانه ناك هنا قفتاف رقص ريمالا هل

 ناك ام قاذلاو راطشلا نم نكي ملاولو بيرغ لجر بيبطلا اذه
 هلعل يلا ي وادي هلعجاو هيف فرعتا نا يدارمف قاوسالا يف فوطي

 تيفْس اذا لاق معن لاق بيبط تنا لاقذ ملسو رذحف هبلط مث هيفشي

 كتمدقو دبالا ىلا كتينغا ضرما هنع تلزاو ضرملاو ةلعلا هذه نم يبأ

 جرخا الو هيواداو دههلا لذباس يفا لاقف دلبلا ءابطا عيمج ىلع

 نع لازو ربخلا اذه كانه رضح نم لك حرفف هيفشأ ىتح رصقلا اذه نم

 مث ربكالا مودع وه بيبطلا اذه نأب اوماعب و ردكلاو مغلا مهيولق

 ةصرفلا بقرتي وهو بدبطو مكح ةفص يف تيبس ب ىلا ديز وبا: ,مدقت

 بلقنم دهنتي وهو ليدنب ًابوصعم هسأر ناكو بيرق نع ةايملا همدعبل
 تلو نقل :لايشو مهرملا هل عضوو مدلا حسمو ةيصعلا كفف ليلع

 . ديز وبا ىأرف هرذبع حتف بيبش نا : قفتاذ رابقلا دحاولا نذاب رادك الا
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 ل ا رول ب ب

 أ ذه ىلع لاتقلا ا الفلا هحو ىلع تقلا تددعو ءالدلا مظعو فرحا

 لادفنالا لودط تقد اهدنعف ل اصنلا نعطو فيسلا ترضي لاقتءالاو

 ىلع راثنتساو حرف ف لاله ودب تعجرو ناسرفلا اهضعب نع تدتراف

 دق مدقت اي ناك هناف بيش كلملا اماو راصتنالاو حاجنلا كلذ ىلع
 هيلع داز سارفلا حيرط هلا ىأر الف مدعلا ىلع حمرلا كلذ نم فرشأ

 ىأرامس الو هءلمع ف ايندلا كدلوساو هيلع مظع دقو شاعترالاو فروا

 دثناو لوبتم داؤف نم دبنتف بادتناو ليوع يف باحصالاو لهالا

20 

 حادو سان اي يلقع لاز دو كلامنب يعبتلا بيبش لوقي

 حاون رثكو ليوع يف يهو . اهدودخ ىلعمطلت بونجقتنا

 حار ام كارد ركاب تبلغ نأ ١ يربصاو ىمح يلمحت اهل تاقف

 حاونو اكب يف يداعالا ىرت ادغ ىلاب راس نا انا

 حامر نعطو يقرازم زد يف مشمشغ مرق لك مهنم لتقأس
 حاتفلا دحاولا مك ىضراو يقلاخو يملال يرعا تم ناو

 رجا ايندلا :نع باغ هماظن نم تاليس غرف اماف : يوارلا لاق

 لاجرلا تاداس عنج دق ناك نسح ويمالا ناف لاله ينب نم ناك ام

 *لاقف مافكلاو. لاتقلاب يداعالا ردابا نا حابصلا اذه يدارم محل لاقو
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 يلعوبا يلالحلا نسح ىتفلا ل 1

 هدبع ظفحاو هللا ىلا يعدا

 لتاقميفلاق اا كدنع ناك نأ
 ارلثمو سبق لا“ افلا_نييمست

 اهريغو ىرخا تانيعش7ثالثو

 نيج كولم متناو ند

 ةرضحتم انلاجرو انشويجف

 كلامي بدبش اي .تلهج دق اه-

 كلابو بيبش اي يلاب حيداو
 كلابق فلا نيفلا امل يدنع

 "الا الكبع فلا ني ديت
 كلامج لكو ميكيشاوم ذخأت

 كلاجر نس كرغي الف |

 كلاتقو مكيرط رابنلا اذه

 ةكحه رعم ىف هعم لواحتو ماسملاب يعبتلا هابتلاف ماجالا ثيل لثم همصخ :

 نسح ريمالا لاز امو راصيالاو نويعلا نعرابغلا امهبجح ىتح مادصلا
 لاوهالا # ديم رصبأ دق ناكو بيغملا تو برق يذح بابس براحي

 يفو لاتقلا نم نآلا انعدف لازو رابنلا ىلو دق لاقو هلا تفتلاف

 هنا لاقو مالكلا اذه نم بييس مسيتف لاتقلاو زاربلا ىلا دوعن حابصلا

 قيرطلا ءانثا يفو عملا نم هعم نم عجر مث مايا ةثالث كلهما اناف تْئْشب

 تءحر كمالع دمحم ما ةيزاخلا تلاق نسح عوجر دنعو عردلا هنع عز

 سمحتتف تاراغلاو عئاقولا ف تاعحر اه برعلاو ددعلاو ركحرعلاب

 ةنعط هنعط و هيف حاصو ةنوضاملا عجرو لاقملا اذه نم نسح ريمالا

 جرطناو داو+لا ربظ نععقوو حرجناف هتبقر يف هتباصاف ةيمحو ةمهب ةيوق
 ' هرادىلا ركسعلا ذدأو لاجملا ةحاس نم هواشنو لاخلا يف هموق هوك رداف

 اقي. عازلا هلاح يف وهو ظ رك اسعلا تدترا دقو اذه عاجوالاو ملالا يس

 - كلذ كاك ىتح ضدالا كلن يف ًاديدش الاتق اولتتقاو ضعبلا اهضعب ىلع

 ههه يسع 2 ماستجم



 لو

 وبا رد هللف ريفغ ددعو قلخ اهمذ للتق ةمدشح ةعمعمو ةميظع ةعقو مهني ا

 بارطاو فوسلا امكجو باغلا دوساك امجه اههناف بايد ريمالاو ديز
 قعاودلا لوزن نم دّسأ نعطب قزاملا امكنو تاقرلاو رودصلا يف

 امو بطعلا“ ىلع هسفن 'ىقلاو بيحعلا راهثلا كلذ يف ًاضنا تنس لعفو '

 لويط تْقد كاذ دتوف لاؤتثا تقود ىلا" لايسسما كلت خلع اوماد

 تفطصا يناثلا .موبلا ىفو لاطدالا) __دراسرفلا تعرف لاصفنالا .

 لاجرلاب لاجرلا تقتلاو فولالا2تابنبلل تتلو ف
 ترضتنا لاوفالا ديفك اموري ةركو لانا ١0

 ةلمح : تلثقو ”ناوسنلاو' تانبلا نم دع هيف ترئاو ماثلا ركاسع بف
 : ماتِهاو قلق يف مهو مايا يف اوتابو اوعجر مالظلا ليقا امو تاسرفلا نم

 . غم نسح ريمالا زرب نيثالثلاو ئدالا مويلا يفو : يوارلا لاق ©

 همالكم ا اهب يهالا راثنم رحأهبلقو بيس زارب بلطو نيمدقلاو تاداسلا '

 : لوشن هللا راثأو همامآ انش راش نس

 ابيلطسم ٠ يبلق ناريخف ايوق بلق نم بيبش لوقي
 ارق ارضحاع نم الان روت قوش لش ا

 اسيوقلا عردلاو ماملا دمي برض ريغب عونق اوطعت اف
 اينما سمشلا م اهبج امل اهآر نف ماركح اي عونق'
 انينملا تاساكح مكيقسأس هعيلط دق ام اؤرضحت مل ناف ا

 راج راسن رضالا ياا هناطع لي بيش طاخ ١
 : لوطن نيعماسلا رمعو لوقي هباحاو همالك '
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 ةحاس يف هعم لتاقتو ناديز ريمالا زربف رطخلا يف هعوقو نم ًافوخ
 ناديز ريمالا ىلو ديزم نم هيلع ام برحو ديد لاق دعبو . ناديملا
 ذهب لتتقاو بايد وبا مئاغ مدقت مث . همآدصو هبرح نم 5 همامأ نم

 رعي الو هلاجر نء نكي مل هنا الا ديدانصلا تايث تيثو ديدشلا لاتقلا

 ةعزملا بلط ىتح راهنلا نم تاعاس ثالث نم رثك [ ثل امن هنارقأ نم

 لاصو هعم لاجف سرتفملا هنأك سدنرع ريمالا هبلا زربف . رارفلاو

 ناكو لاوزلا :تقو ىلا لاملا كلت ىلع الاز امو لاجملا ة-اس يف التاقتو
 لاصفنالا لوبط تقد كلذ دعبو محتراو ىلوف عتمتو فعض دق س ذرع
 |فههارععا دق .لاله وثب تناكو لاطبالا و ناسرفلا اهبضعب نع تعجحرف
 عمج م ايا ىلا تعجر اهلف . لاوحالا بق وع نم تفاخو لاهذنالا

 ءادملا _دراسرذ نم مهيلع ديتعي نمو. ماركلا ءارءالا نسح ريمالا

 اوغم لطبو رابح سراف هل اولاقف ماشلا كلم بيبُس رما يف مهراشتساو

 نمو دوا نم ىوقأ هبلقو دوسالا تاه هتاحه . راني هلىلطصي ال
 نوكتيانيبل رختآ موي ىلا ءزارب كرتنو رككدعلاب ًأدغ هبراحت نا ٍباوصلا

 ' نسح ريمالا بودتساف لاطبالا هيلا زربت ذكنخف لاّتقلا نم بعت دق

  مهيداقيفو ةينلا هذه ىلع ةليالا كلت اوتابو باودلا نبع ةآرو باطخلا اذه
 لاله وب تدعّدا حالو 1 فلو حاصلا حيبصأ 0 ةيمخلا ران

 ١ تلقتعاول ويلا ورهظ ناسرعلا تيك رو لومطلا تةدغ لادقلاو .برحلل

 ع هعبتو هناصحخ: ربهظ ىلع نسح ريمالا بك رو لودنلاو حامرأاب

 :  حاصو 2 كلو ندم لكم لاب معاقتلا دق تاس ناكو هناهرفو هلاطرأ 7

 ماع رلا ثقتلاو لددقلا محلا لالا يفو مافكلا ناسرف هعم تلمح

 / لاوهألا تماظعر 0 مدلا ىرجو لاطبالاب لاطبالاو لابرلاب
 ا تنمو نأ لا ةعقعفو ناسرفلا حايص نه لالتلاو يىباورلا , ل زعزلو

 د



 يبطنا ماظنلاو رعشلا ادم نم دْيَر وبأ غرف الف : يوارلالآق ١"
 مادصلاو برحلا يف اوُدْحاَو ماجألا دوم لدم اهذعب ىلع تاشرافلا '

 دوسالالاتق لتاقف مايالا كلت ةربابج نم مالكلا مدقت امك ٍبيبْس ناكو

 :ليجلاك هماّمأ دبز وبا تيثف دوبملا يف لافطالا بشت لاعفأ لعفو ا
 ةراتر نامدقتي ةرات انكف ىساقلا ناوصلا نم ىوقا بلقب هاقتلاو يساررلا '

 تماعتو ناسوفلا مهلاتق نم بجعت دقو . نارساك نادسأ امهناك نارخأتي
 لاثق دعا ف امهو ل لاا كلت ىلع الاز امو ناعطلاو برا ةقيقح امهنم .

 ءارولاىلا عج رف رصقو همزع لحنا دق ددز ونا ناكو لاوزلا برق ىلا

 تاديم نم م: رك اننعلا تقزوفاف لاصفنالا لوط تفقد" لاذ دعق 6 1

  ريمالا هلأسف لاوهالا نم دهاش ام لاح أوسأ يف ديز وبا عجرو لاثقلا
 تزراب دق ىلاو ديدنص لطبو ديدُس سراف هنا لاقف همصخ نع نسصعا

 حرصا او . لاتقلا يف هنم"“سرفأ تدجو امن لازنلا كراعم يف لاطبالا '
 تاقتعاو لويخلا روهرظ ناسرفلا تيكر حالو هرونب قرشاو حايضلا '

 لوأناكذ فولالا و تاثملا تيترتو فوفصلا تفاطصاو لوصنلاو 4 رلاع ٠

 ٌبِحعلا سوافلا بيس ريمالاتاسرفلا بلطو نادم ةحاس لآ زر نا
 لالا يف بيبُس هاقتلاف باغلا ثيلك هيلع مجهو بايذ ريمالا هيلا زربف '

 ها

 سوؤوربدشت لاوقأو بق اجع مهني ىرحو لاتقلا نيسرافلا نيب محتلاو . ا

 ريمالا ناكو مالظلا ليفأ نا ىلا مادصو لاتق يف الاز امو لافطالا !

 ريو راصبالا لهذي ام بيش 0 نم راهنلا كلذ ف رمل دق بايد 1

 : الو حمرلا برضب ال مارملا هدم لاذ نا رده ف راكفالاو لاوقتلل |

 ْن اد ى يضاقلا ناددملا لزن مث ٠ ءارولا ىلا ًاعجاو دتراف ماسلا ترضب#

 نم هيا ةد الث م نادمملا ةحان ف باي ب مداصتي لدحو ذاق 3 ظ
- 

 رخأتو عم ارق لخناو هم زع فعضو لهو لك دق يضاقلا ناكو نامزلا ظ
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 همالك متا افناعجشلا زارب بلطو ناعطااو بزرالا ماقمو نادبملا ةحابش
 :لوقنو كشيلب وهو هيلع لح تيبس هآر الف هماما ناصو دنيز ودا لرب ىح

 كلام نا يعبتلا بيبش لوقب

 ا:لا دلو ايديز وبا اي ديز وبا

 سباقو يفا ! ريقلا ضرال تيهذ

 د تيتا كلها دفا دمج

 دنهم ب  كلتاق ىيفا هللا وف

 ىتف اي اضرا ليخلا بايد لتقاو

 ريكفتلاب ليللا كَ تفرص

 :ريجتط اي لصالا يدر تناف

 ريقح صل لثم ضرألا دورت

 ريكعمالظلاو عونف تذخا

 ريثك مانالا نيب كثبخو

 ريبك رهن هبش كمدل لمجاو
 ريطب يفيس عملنم نسح لعجاو

 ريمح شعب لجر يف ريخ ال كلام نب يعبتلا بيبش لاقم

 ىوحف ديز وبأ موفو هماظن نه بتييس عرف اهف : يوارلا لاق

 1: لوطي نيعماسلا رمو لوش هرعس ىلع هباجأ ةمالك

 همالس يلالحلا دبز وبا لوقي
 اد_ءلا رابق ناببش وبا انا

 .هلاعف الا ءرمال رخف الق

 هةةءرح دربد يذلا لج لا انأ

 ا_لاعقو انب رح رظنت م ويلا

 ًاددامم ضرالا ىلع ىقبنو

 ريعس ' تادياز يلق نارينو

 ريسفتلاب .ملعلا زوسمر كفأ

 ريهش لضف لك و اخسلا طرفو
 ريمأ لك ردص يف اغولا موي

 رين ريغب انت انلابوفو

 | 210 اك أو



 ل

 الاو لاملا اذه يف مهو لاعفلا نسح نم هاديا امل [رظن ديز يبا ىلع ائثاو

 تيبشريمالا نال باوللا بلطي بيشريمالادنع نم لاسرم مهيلع ذفو
 كلذ لاسرا ىلا هبجوا يذلا ببسلا وه اذهو مهدحي ٍلف سباحملا دقفت
 نم بيش دنع ام مهفو لاوحألا ةقيقح فرع نا دعب هنا مث باجنلا

 دوقوملا لعشملاك ةبرح يلف يلءوبايل الهلا نسح قفلا لوقي.
 ذورش لابجلا ىلع يداعالا ىلخأ دحام 3 ىلع ولعت مه يلو :

 دونج لكو كلاطبا لك عم انبرلط بيبش ايا ًادغايبت

 دوسأ لاحر م ىز فوسف ا_دكاوم ركع مويلا م كدرت ١

 ىلا هءاسو باتكلا ىوط تاطخلا اذه نه نسح ريدمألا غرف الف

 لع لعد انؤن لثماو بانآف سلا بست كاريس نإ ا
 لاتقلاو برملا ىلا دادمتسسالاو لاطيالاو ركااسعلا عمجم رما لاخلا ١
 فويسلاب مهلك و لجارو سراذ نيب لتاقم فلا ةبام هدنع عمتجاف '
 تفد حالو هروب ءاضاو حابصلا حبصأ املف حالسلا تالاف حامرلاو 1

 ف باي تكاد برضذلاو نعطلل رك انعلا كتديعشلا بزكلا لوط ١١

 ري_ كلا شيلا اذ راصو نايعالاو ءارزؤلا هلوح نمو ناسرفلا لوا '
 كلذ يف تدعتسا دق لاله ونب تناكو لاله ينب لاتق ىلا ريذلا ددنعلاو '
 ىلإ اشي زرب ناثيللا قياقتءاملو لايثلاو نيتباا نم هفطضاو ل0

 2 يفو باوصلا نع باغ هارق امو هتعاش نم عجرو باتكلا,هماس هترضح
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 جرفلارنوعلا هاثأ فوختلا نم ةنيفس يرابلا هل ريص ربصلاب

 حجرفلا هأثا دعب نموفسوي ىلع 2 ىكب دق بوقعي هدعب نمو معن

 جملا ملأت ايشاب ن وعرف فيس نم هصاخ هللا نذاب ىسوم معن
 جمل هربص نم اكش ال بوبا لانم ميظعلا ربصلاب دراد لانو

 جهدلاب حيبستلا هل اودأو اوماق هتماكب توملا نم ايحأف ىسيع

 جيبلاو تايآلا عطقت هتاآ كلم رداق ريظع بد نذاب
 جرفلا ةياغ اولاثو ايندلا نع اولقتناو اولحر دقل الابج ًاربص

 جهباا رظنملا كاذ الوم نذاب صاخنليللا اذهيفردقن نحتو

 ىرحف ءارمالا تمبفو همالك نم ديز وبا غرف الف : يرارلا لاق

 اولعحو رطاخمل نم جرفلاب ادلمأو نطاوخلا مونم تباط هماظنو هثندح

 جرخا كلذ دنعف سانلا يقاب و سا رمعا تانو مالظلا ٍلظا ىج مالك ابن وثدا تو

 لالالا و» هولقلا لع ةاقلاو سنطتنملا رئي لكلا نم ديز:ورا نيفالا#
 لاقو باحتألا ناسرفلا ىقابو ريمالا ىلع حاض هنا مث لالا يف تاغقاستف
 اودجو لاا ىف اوضبتف بابرالا بر نذان انىلخت دقف باهذلل انياوداه

 دنع مهروصو ناكو لاله ينب ىلا اولصو ىح لالتلاو يباورلا عطق يف

 هراكفا نال حارفالاو روردلاب مهافتلاف نسح ريمالا ىلع اولخدف حابصلا

 يفال ؟تمالس ىلع هلل دمنا لاقو مهينبع نيب مهلبقف مهيلع ةلوغشم تناك

 متصقو ؟لاوحاب ينوزيخاف مكتتقاع ةبجو نه راكفالا ب رطضم تنك

 ىلا لوالا نم مهثيدحي هوريخاف ؟ترفس يف بيبُش عم مكحل ىرج امو
 "2 لاقتعالا نه: مهصالخ ىلع هللا ركشف رهاظلاو نطابلا ىلع هوعلطاو رغنآلا



 للا

 هتكر نيباوص نم هيف قيط منا الا 4يز ويا نم ناكاذ »0
 تحرخ ىتح هلع انمأ# ناز امو هتمقرةزوح افق عراصملا 1 ز ىلع اكتاو ش

 ماسي ريما ا. ه ربغ محاصو تيبس . مأدق هافق ىلع. هيلقفهسنج نيب نم هحور 5

  :رامزلا نم ةعاس ديز 2 .قفادو ىدادملا مدقت مث ريرحنلا اذهب كساد

 هريغ لاقو ه2 رزب شرطف هغامد ىلع اصعلاب هبرضو ناّسو ة ةمها هاقلاف 3

 كرفذن ديز وبا كباشو كياشملا مدقتف .بيحن شراف مدق بيبُس ريما .اي 3

 ديز وبا بهذف باشنلا يمار مدقته طابلا نم اهخلم هديب هطقلو هلمانا '
 ناعتساف نيعيرا ديز وبا قشرف لجرلا كلذ اماو باضحلا كلت يف فةوو
 ضرالا ىلعو ءافق نم ديز وُ هبرض مث ءيش هئاصا اف نيملاعلا برب هيلع
 ٍْ ملعلا نيلثاس اومدقت كلذ .دنعذ ليدح ءامددو لبتق عقوف هامد

 ىلا تفتلا مث مهتخيبط نم نسحا هتخبط تدلطاوكللا نيخايط كل ذك و مهبلفف 1

 انلهاىلا بهذن انك رتاف ريكحتتلا اذهدعب نس اندنعكل ريما اللا

 تي رفعكناكّسال ه1 لاقو ددزمنم هيلعام ديدّسامضغبصغ كلذ دنعفانلابعو

 لجال نجسلا ىلا موذخأي نا مادخلا ربا كلذ دعبو نايلس تيراقع نم ٠
 لالغالاودوبقلا مهلجرايف اوعضوو لالا يف هوذخأف ماقتنالاو صاصقلا '

 * نم هعم نمو بايد ريمالا ناك و لاجرلا ديدانص نم ةعاجح مهب اولكو و 0

 ةماضاو ةدشسيفاوناكو باذعلاو لتقلا نم ًافوذ باسةحاو ف ويخيف باعصإلا 3

 مهدعويو لاقملا يف مهعجشي ديز وبا لفجف ةمالسلا نم لءالا اومطتدقو '

 عيبسلا هللا نوعي بيرق جرفلا نا مه لوقيو لاقتعال نم صالخلا يف '
 : .لوقي راسا م لومأملا لائنو انلها 1 بهذت ةلمللا هه ف اننا و ديجملا ٠

 جرف اهدعب الا تدعبا ةدشالو حجرفلا رظنا لب مهلا رظنت ال '
 .جرفلا حاعفم الإ ربصلا امو كحل يل تماذ أه ايندلا دوغ ل

 جلاب اربي روحب ةعبس . هيلع جوملا“ أاجال حوف ينركستف



 مم

 يشم ازا د بلم“ شنو مطل راطخلا عبشن نحنف

 يس عممسي يمالكل وه نمو ١ لاحرلا ددواعا ىلا ةأمحو

 ارامالا ويحعت هماظن عمسب يط رعاسو همالك نم ددز وبا غرف اهف

 0000 2 ظاتغاف هنوا ترغب رعاشلا ذاع “امو دز“ وبا ةوكذ نم
 أ حالا و هديع نم هدرطو رغاشلا نفد قلحو دنزم نم هيلع ام ديدس

 مهاهذ نم تصلخ مهتفرع نا ءايشأ تس كيلع يل ٍيقب هل لا و ديز وبا

 هل لاقذ موهنع يف ربخأ: مه ام هياحاف كتقفرو تنا 2 ءاماذاو

 ملغلا ناباسو با ا نييامرو 50 نكجياش او نعراصملا

 نكلو كلاه كذتال يناف كلذ نع كتيحا ام لاقف ايكلا نيخابظو

 ىلا ةليللا كلت وتاب مهنا مث يظعلا ىلعلا ب ةوق بالو لوح ال
 نه هلام نيزز لطب ناكو نيعراصملا رييك رذحاو بيش ماقف حابصلا ٠

 . نإ دب آل برطلاو كنود برعلا خا اي هل لاق ديز وبا هآر اماذ نيرق

 كنععد غراصملا هل لاقف واح ةاك ١ عارصلا نظت الو بارتلا يف كلعجا

 لاقف نادجلا ع نم عاجشلا نابي مويلاو ناهم اب د لملذ اي ناسللا ةقثقّس نم

 عرساومادقالا تبئاو ضمن مث ناهم اد كلتقب ديعيدنع مويلا ديز وبا هلا

 الا 37 ف نفاد عراصملا ناكو لاق نيبلا بارغ مهسأر ىلع قعزو

 ديريو مويلا اذه لثم اهرخذم مورلا دالب لفش يهو نابعثلا لثم ةيرح
 اذه نم ريما اي كلاب هل لاقو بايد اهآرذ ديبلا كلت يف ديز وبا كاله ام
 اي كلبق اهتيأو انا لاقف .ةمقث اهناك يتلا ةيرحلا هذه رظناو يجر! ناطبشلا
 8 ادعتباو اةرتفاو اددطما من بارتلا ىلع ىقلم هيعدأ مويلاا ذهو ب ادد ربما

 وبأ عم عراصملا دحو امن نامزلا نم ةعاس ةدم ناثلا اذه ىلع الاز امو

 هيلقن داراو هيلحر نيب هغامد لخداو هيلع محش كلذ دنعءف علاط ددز
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 اوغارت الف كنوفرعت متناف
 وع رج سرق مود نم ف ْ

 ىرحي ثيدحلا اذه فوسف
 انعطو ان رده مدعم عيشاو

 هم وحيط ربحا ىلع ينورظنتو 3

 اء.م رثلاب نيدتعملا يزحنو

 بايد افطو زيا دب نم نوكحت
 هت نالو ديبنصت لا

 أبامصلا روس انا ديز وبا انا 3

 ينو هيجت ال كامل ١
 ينأب غاب هوبا ل 0

 مظع شوا نا
 ليل حمم يوتا الط د

 هرشع ةرشع نع ينريخا مدقت

 مآ كوبا قلخ ناو نه مهو

 م ام

 تبرذشنتو لكات ةفئاط مهنمو 3

 2توحخ توا قوف توح نعو 1

 ةنمإلسغتشلا رودب بالودو

 كلقا ام نع:يفوبخ ل اذآ |

2 
2-6 

 يع

 .يشقدو نم دما ىعاقألا مس

 يشفع ليخلا رودص ف سشفعب و

 هر اف قدصلا لوقف

 ندا تاتردكم سورلا تق
 لك والا لع مدلإ' قرأ

 يشقن فرسلاب زايد .شقننو
 يشءم حامرالاب ليلا حيزا

 يشمحر ب ام طق سراف دب نم

 يشعو كّسرك يف حيمرلا حورب

 .يسعت ال و فروضلا -ىقلت: الو

 ردلكو لفاتم ىدحا انما راجل
 يشبلب متم ًاغرافب : تسلو
 ىشنل ربلا عابس شرب

 يشقنو ًاعنص كائاسم تفرع

 يشم ضرالا نيبو هنيب مكحف

 يثطعماشطءضرالاب ام ىور

 يسرتو مرت ةسمح مث ددع

 00 1 باطلا مودلا

 يشم الو لكأ اههرم لكم هنمو
 يشم ءاملا رحم لكلا ' تحتو

 يشخابلا فنص نم هيف رهوخم

 يذحح لشم يدنع كنا الاو
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 ”00 ايديز. زبأ اهاوولابلالاو لوقءلا-يوذ كترطا .ىح بماي ادزو
 " ام ديد ًاحرف كلذب حرفف ديعس وهو بجاح همحن رظنف بكاوكلا
  رظني هنا نظ بكاوكلا يف رظني نام ودلا ىأر اهلف ديزم نم هيلع
 : لوقي راسا اهدنع شعت تاثد يلا

 00011 ىلا نبق نع” يدنن "تاعي ىلا كرظان تنأد
 يثعن تاشعنتاا نم فرعت لهف اهاوس يف خش تنداع لف

 يشحو مل انفيض يرقن اسم لك اناح يف نحنف
 يشفي لوكأملا يف دازلا رثكو علبتو عمطقت كرصبا يلاف
 ينثر دعب اشر ءاملا اهيحمي بج عاق يف ةءدفض كنأك

 يثتو لجولا لكأب نمستو حبست . موي ءاملا اهأتا اذاف

 يثكو ربش نم ضدالا نيبو . ًاعاب باحسلا نيب كك يل لقف
 يث يدب ملعت وا ثدغاج لهف اليل حبج ينذت ةزنع نعو

 يثرط عمبسااو ضارع اهناذاو ةيمع يد لاوط اهانيعو

 يشب .لقثت الو لبح. الو اهدلول . ضيب الو .خرف الف

 يثفرعي ٠١ يعدم نم مككو امثغ الهاج نكت ال يل لف
 هبواحي راشاف هماظن عمسي ديز ودأو همالك نم ناطوصلا غرف ايلف

 : ل ,ةدو هرعس ىلع

 نك الو لقملا | نه كذنع اكو ئشفد رائغشالا شفادت كارا

 يشبد الا رعشلا فرعي ام اهشغ. ...... يلالملا ديز. وبا نع كلوف
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 ٠" لالطالاو انلزانم ىلا:!وناو لالهينب انادعا ءالؤه ل لاقو ناثلا اذه ىلع
 ' ام يبا اب رقص هل لاق لاوحالا مثوان انوغديو لاجرلا اواتقي نا لحال
 يف يتعفس لبقاف رادو ىرج دق رءالا اذهو رابخال كلذ نم رنخ ىدنع

 ' قفوالاف يماقم بابشلا نيب ضقنتو يمالك لطبت الو راعشلا ءالؤه
 نم متت 1 الاو مهل رم ايندلا نم يعدتو مهلتقتو ةناها ميه رضبق نا

 مالك تموووعم 9 برعلا نيد ةريعم ىقتف بس نود ١ ءارعشلا رذح

 دس لاق مهولتقا ذئئَحَف وفرع ام اًذاو يماساو زوم موبلع اوف انا
 هل لاقو ديز وبا ىلا تفثلا مث تاعي ال يذلا رمالاو تاؤصلا وق اذه

 يغدا يدا رم هل لاق تيبل رعاس هل لاق تسد اب مويلا كراك ام ديدمو اي

 اييم:اذاو. زومر كنلع اومري نا مهبعدأ و انرايد ىلا مهرضحا و اننا رعُس

 انم لعفا ديز وبا هل لاق كلحنرم ايندلا نم يعداو ك كلتفا يللاف مهتفرع

 هدالب ءارعشس ىلا بيس ريمآلا :لسا كلذ دنعف دبجامالا نبأ اي درت
 ْ ايلف رهام نبا ناطوص ىعدي مهري كو ًارعاسش نورشعو ةعبرا اوناكو

 عسسلاب هوباحأف هقافرو ديز وبا ىلع زومر اومري نا مثرمأ اورضح
 رعاشلا ىلا د بيز وبا تفتلاف ةعاسلا كلت يف ناويدلا كستحاف ةعاطلاو

  1رادطقو رمش يدنا لبق يدازن تاطلرقلا د سا لاق -
 زيخكننبو اننيب ريصي ىتح ماعطب انل يتأتو مام اي كعضوم ىلا' ريست نا

 نم ةعاس يف هتبب ىلا راسو لاق امب هباجأف يقح يف قوبت ال يك حلمو

 ' ةقعلم اهيفو ةديصع ةنالم ةعطق ديز وبا مدقو ناويدلا ىلا يضحو نامزلا

  0زعلا ماودب انل يغداو ماعطلا اذه نم ماركجلا نبا اي لك هل لاقو

 ةرماهدحو ليلق ءىّس قاذو ةقعلملا ساو ةفق ديز وبأ ذخأف مارك الاو

 ناهماي ليلذ اب موقكبابش وبا هللا محرال:كداز اذه هل لاق لظنملا لثم
  4تابرلا ذخاو ناطوصاا مدقت كلذ دنعف نازوالا نم كدنع ام تاهو



 اركنر

 مركفت ىتح لاما بيجت تعجر

 افخ الب ةيرماعلا عونق تذخأ

 اهضواو دجن اج نم متلحر امو

 اندالبل ةسمخ ”معيتا نآلاو

 كدالبل اوعجرأ ينومتعط ناف

 انشويج لكحب مك اقلنسالاو

 اهلثمو فلا نيتيم اندتعف

 هقوس ماق اذا نادمملا سراف انا

 مكلا وها لك. و مكلئالح ذخأو

 كلام نب ثببش ىتفلا لاقم

 حاطبو انل ضرا ىلا تبتا
 حافتلا هبأشت نيتنجو اه

 حاوس اي ماشلا ضرال متدِجو

 حادملاو راعشلا امك متين

 حالم لكو مكيشاوم اوذخو

 حاوس الفلا يف ك امد يعدنو
 حاطن قوس يناقلت تنا اف

 حايرو مدخ نم فلا نيتيمو
 حامر نعطب مكسراوف تتشأ

 حالسو مكنع مكنم ذخأو

 حاونو ءاكب اهرثكا مايالا

 : نها ماظنلاو رعشلا اذه نم بليس ريمالا غرف الف : يوارأا لاق

 ةعاطلاو عمسلاب هرما اولثتماف ةقنشملا ىلا موذخأي نا مادخلاو ديبعلا

 مهزانم ف مهرودو مهاقرا ف ومر اوعضوو ةعاسلا كلت يف مهوذخاو

 اذاو ميلا مهيف اولعفي اوداراو ةقنشملا ىلا اوعدر كلذ دعبو مهالطاو

 0 لام كلذ رظن الف ضيقلاو ببصلا نم ىتآ بنش ريمالا نا رت
 لا داوملا رهظ نع لزن كلذ دنعف ركتملا رمالا كلذ» هوربخأف ريخلا

 مهاقرا نم سارملا عطقو ناثلا كلذ نم مهصلخو دابملاو ضرالا
 هدلو خبوو ناويدال هدنع ىلا مهرضحأف تنس ىلا :ريخلا لصوف ناذآلاو



 مل

 راكسعالا دئعرطسلا يداوب .نما . راب هلامق رل 1 ١

 راطقلاو فهارملا تالمحك يلع نيب هداوج رشحي وهو 7

 ىراردلا 0 00 نيماحب . لاله . ءارعأ مه هتفافدو .

 راهتلا اذه هفنا عطقاو يلالحلا ديز وبا دي عطا

 يراشف هب 8 ا يلوقو يدنع ناب دق ريمااب اذهف

 فرعو ماظنلاو رعشلا اذه نم لامر ف غرف املف : يرارلا لاق

 ديزم نم هيلع ام ديدُس أيبضغ بضغ مالكلاو ثيدمشلا ىوحف تمس

 مهيف حاصو لاجرلا نم هعم نمو ديز وبا ٌنام>اب رمأ لالا لجاع يفو

 ناب سنا متيبسو رايخالا:اوسحتل رايدلا هذه ىلا رارشالا اه نأ

 ماسحلادحي راهنلا اذه ف ؟كلتق نم دب الفءا رمالاو ك ولملا وحد ءا ءارعس

 2-0 رعشلا 3 مهددبتي راسا مالكلا اذه دعي هنأ مثار راتبلا

 حافل تادياز يلق نارينو كلام نب يعبقلا ب ٌبيبش لري 00

 2 حابم سل بعص انام نحنو اندالب اوتتا ضرا يا نش ١

 حامرلاب ث قويسلا هيصحنو انقلاو نفاوشلاب ١10
 _ حالم مث فارظبابش كعمو . انضرا تج يذلا ديز وبا تنااما

 جادللاو  راغشلا. هل تمت: :رهتهميراربلا يف كرك ذقت ١

 حاجحج اي ناسرفلا سراف ايا اهفاشتك | يغبت برغلادالددصاق

 جارن نواب ادعس وبا كرسأ, . ايضدأو براتلل مس 1
 حار كلقعو ادعس مكن تعفشف سون عداوش يف مكياع ىدانو . 1
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 م رصعلا تقو راص يتح نوداطصب اولعجو ربلا بناوج يف اوراس
 نا بيبشس رمأ موقي رط ءانثا يفو ليللا لوخد لبق نءحار اودترا

 يفنرقباستي اولعحو ناسرفلا ا تلثتماف ليلا قامسل انا دمم اودقعب

 ل نعل ويس نائسلاو فيسلاب ناسرفلا مسج ىلع ديز ودا مع نادمملا

 ديزوبالزنودلبلاىلا!اوعجرو راكفالا ون ودظلا هيف تزثك وراصبالا لهذاو
 ةعم جرخ دقناكو هم ركع همسأ لام ر يعبتللناكو هنعاو عم ةفاضلاراديف

 يف يننثا لامرلا اهبأ ملعا دارفنأ ىلع هل لاقو هتعاق يف هب عيتجاف ديصلل
 سلا بورغ دنع سما اورضح نزلا :لاحراا كءلوأ ةبح نم ةريح

 ءلاعفا نم .٠ تلال 11 ًارظن سنسا وجممم'اللل وق امو 2 رعشلا نه مهنا اوعداو

 وهو سانلا عبمج ىلع ملع هنال سلبا اهلعف ة ىلع ردقي اليذلا رابنلا اذهيف مثدحا

 ليج هزلا اكرصت نأ تالا كن ديرأف ساطغلا رهظ ىلع دسالا# ككاكأر

 ةعاطلاو عمسلا لاقف لادلا لوغشم ترص دق يننال لاا ةعقاوي ينماعت و

 تدلوو لمرلا رضحا هنا مث ةعاسلا هذه يف رءالا ةحص كل رهظا اناو

 : تارئاآلا هده هءأعب لعخ و تابمالا نوطب نم تانبلا

 قذاص لامرلا ةمركع ونا لوقي

 ةديصو معن أي ةديص اندجو

 دوسأ مهنأك ةسمخ مهف

 ب دا مه كس مهيف و

 ةريثكك موسر همسج يفو

 دءاوسلا ج وم كمر دصلا صد رع

 يلالحلا ديز وبا نوكي هاسع

 يراربلا ىلا ببش اي انجرخ

 يزرابملا قوف نم سبق ربكأ
 .يرارأ اك .فئافع مهرظنمو

 يراد مايالا ثداو> لكي

 يراردلاح ينامم ىلع لدت

 ي را عبس لثمهجولا د

 ىف ةينأا هيمدثو يرايدلا
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 هنأ مث هماظن نس> ىلع ثيم ةركص همالكء نم ديز ونأ غرف ا

 اضاو مايصلا مضا الو زاغالاو ,ثيدحلا يف رابنلا اذه طم فا 0

 رقد هئباو ناسرفلا هعم تبك رو ديصلا ىلا بيبش بكر حالو هرونب '

 ل

 ال اذامل مه لاقو ءارعشلا ىلا بيبش تفتلاف بز وباو ءارعثلا ادع ام

 انعنع يذلا نا كلاملا ردب اي ملعأ هل اولاقف راهنلا اذه يف انعم نوبكر ث

 وهسلا درعا يف كوك رل اصتأل ايام نال ليما وجو مدعو د كلذ ,

 دع نم اهيلع اوبك رف دايجلا ليخلانم سارفأ ةسيخم بيس مه رمأف ٠
 بسلا وه امو بك رث ال كمالع برديس هل لاةف دارطلا سراف ديز وبا ش

 سراسلا رمأف ينعش يذلا ب سلا وه اذهذ ينامح ال داوحلا اذه نأ لاقف

 تهذف سارفالا بياطا .نم داوح هل رادو لبطصالا ىلا دا نا

 داوج ىوس هبجعي ملف لولا يف رظني ديز وبا لعجو لبطدالا ىلإ هعم
 وه بيرغلا لمعلا ادب ددز وبا دصق دق ناكو ساطغلا وهو بيش

 ملعاو رثالا ىلع عجر دق سياسلا ناكو بيس لوب ىلع فاشتكالا
 هبك رب ردقبت اك نا هايا هبطعا هبحعت داز دقو هل لاقف ريا كلذ بيبس

 ريمالا نم هعمس اب ديز وبا ملعاو بيرق نم لبطدالا ىلا سرانلا داعف ٠

 نا انم دحا ردقي الف ساتلا نيبلاثمالا هبي رضت يذلا ساطغلا بيس ريمالا

 تببلا ف .نم ريعشلا هل يلدن ةمعطن نا اندرأ اذاو هيناذدي وا هل رقن

 ناضحخلا لهصف هملا درز وبا مدقتف هيلع رذقت نك نا هذخف هيف وهيذلا 1

 مث هينبع نيب فكلاب ديز وبا ةمطلف نارطب ناك هنال ناكملا عزعز ىتح '
 لاقو بجحعلا لك هنم بحمتف ببيش دنع ىلا راسو هيلع بك رو ةخرش |
 لامجالا ولاعفالا هذهو ب رغتسم رمالا اذهنا برعلا ةمذ قحو هسفن يف '
 مهنا مث رمالا كلذ نم رثأت دقولاطبالا ديدانص لب ءارعشلا اهيلع ردقتال '
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 ع ريمالا ىلع اواخدو بابرلا تاسرف يزب اويزتو بايثلا نم مهيلع
 ماك الاو يراربلا عطق يف اودجو هوقرافو يملا اوكارت ما هرعدوف

 اوهاسف بيب ريمالا اودصقو ماللسب اولخدف ماشلا قشمد ىلا اواصو قدح

 نشهدي رهوجلاب عصرم يسرك ىلع ًاسلاج ناكو هيدي نيب اولثمو هيلغ
 مه لاقو مالسلا مهملع درف مدخلاو عايتالا هلوح و رصبلا لهذبو لقعلا

 اولاقدالملا هذه ىلا ممودقببس وه اموداوجالا اها برعلانم اونوكت نم
 علطاب عجرنو ناسملا دئاصقلاب مهحدنف ءارمالاو كواملا دصقن ءارعُس نحت
 كايازم نسحو كقالخا مراكم و كادنو كدوحب انهم دقو ناسحالاو

 ىلا رطاللا نيروبع عسجرتنو كانث لقننو كحدمن اندصقو كيلا اّنتأف

 همالسريمالا وعدملا ىعفلا ل وقي

 اقث ىلع ريما اي انئجو انبكر
 مكريسم نيا قون اي مهل انلقف
 كلام نب نانيش نب بيبش
 هلامع دالبلا لك يذلا بيش

 ًاموي هلام لق نا يذلا بيبش
 هلثم كرتلا يف دجويال يذلا بيبش

 اننردب قارغلا كلم ىلا انتا .
 اطعلاو مراكملاب انيلع داجف

 انثلا انم كلو انيطعا ريما اي

 : 1 ةوالخلا نوقع رج عمدب

 بيب حبر هبش قون قوف نم
 تنبش ريفالا وحن ىلا انلقف

 بيش دالبلاو يداوبلا ريما
 بيبش لايع نم انيقب نو
 بسيو ىدعلا لام ىلا يزغيف

 بيبش لثم نانرعلا تير الو

 بين ريمالاو حلاصو حلاف

 بيطو كس مث اطيا دوملابو

 بيقعو ىفضلا ددع رك شنف



 اضف

 بادتككلا ىنوط ةماظنو ءرعم نم بيب غزف الف : يوأرلا'لاق
 لاله ينب دبس ندح ريمالا ىلا لاخلا يف بات عم هلسراو همتخي ةمتخو
 . لخدف رايدلا ىلا لصو نا ىلا رافقلا عطق يف دخو راسو باتكلا ذخاف

 هارقو .هحتف اماف باوإلا هنم بلطو باتكلا هاطعاو نسح ريمالا ىلع

 دلب وا ةئيدم ىلا انلضو املكف هلل, آلا ةوق الو لوخ ال لاق هذعم مهف .

 لاخلا اذه. ىم ىلاف لاملا نيقعانم تبلطيو دكتنلاو يشل ايككلا ٠ ١
 نمو لاله ينب ءارما عمج مث لاقلاو لمقلاو لاتقلاو برا نم انرحض دقف

 هذه يف مكيأر وه ام لاقو ةيفيكلاب مهربخاو لاجرلا نم مهيلع دمتعي

 حمرلاالا باوج اندنع هل سيل بايد ريمالاو ذيز وبا ريمالا لاقف ةيذقلا

 ىلا بهذا لوسرال نسح ريمالا لاق ذئنيحف باضرقلا فيسلاو بعكملا ٠
 باهذدعبو بيرق تقو يف باوجلا هل لسرأ يفا هل لقو بيبُش كالوم "'
 ملعا باطخلا ن_- ريمالا ماما ىتلاو باغلا ثيلك ديز وبا ضمن باجنلا '
 عمجو انتيراخخ دعتسا:دف ماشلا كلم :بيبش ريمالا نا.ماهلا كلملا اهيا ٠
 ىلا رايخالا ناسرفلا ضعب عم ريسا.نا يأرلا نمو انتمداصم لاجرلا '

 لاطبالاو رك اسعلا ددع ىلع فوقولاو رابخالا فدك لجال رايدلا كلت

 يردي ال ودحا انب معي ال ىتح ءارعش يف كلذولاتقلاو برحلات زوجت يتلا

 اذه نسح ربمالا بوصتساف دوعنو عجرن مث دوصقملا غلبن ةليسولا هذ<و 0
 دالبلاا كلت ىلا كريسم يف مادصلا سراف اب تبصا دقل لاقو مالكلا

 ديز ودأ ريسم ىلع يأرلا نقنعا مث دانحالاو يداعالا رابخا كفاشتكاو 1

 يدنكلا ثيللا وباو جرفم يثايرلاو سدنرع ريمالا عم بايد ريمالاو '
 اذكجدو رايخالا اوسجيل رايدلا كلت ىلا باسمحلاو لمرلا ماعب ف راعلا

 وبا دعتسا مايالا يناث يفو ناسرفلاو تاذاسلا:تقرفتو ناوتدلا ضفنا
 ام اوريغف مالكلا مهنع ىدس نيذلا ناسرفلا عم ماشلا ىلا ريسمال ديز 1



 اضف

 | ]| راو موقلا يأر بيبش بوصتساف :رفقالا ربلا- يف .مهتتشتو ركتسعلا
 :لوق مهيلا بتك و مويلا كلذ نم لاما رشع مهنم بلطي

 كامن بيب هوعدملا تلال
 العلاو دحلاو زعلا بحاص انا

 هتثرودق يذلا عردلا بحاصألا

 هب رق ليقثألا فيسلا بحاصأنا

 امثرو يدج دبعنم ةدوخيلو
 هرشع لاملا انل مدق نسح ايو

 اهني لوخلا رثعرا مدقو

 انملا نم دوع نيفلا مدقو

 رهاوج دمع نيفلا انأ مدقو

 حراوج ريط نيفلا انل مدقو

 اهردخب هيرماعلا عونق مدقو .

 .دمحم مأ أ ةاعف اوناهو

 همالس تنب نعطظلا لامجج مدق و

 اندالب يف اوفكتما اذه دعب نم

 كلام نبا ئعبتلا ببش لاقم

 هترك ذ «يث لك لهق .كاباو

 | 1١ | اذه نم ىوقا بلق يلو

 | ٠الاو ناويصلا بحاص ا

 ١ دواذ لمع نه يدودج نع
 دوقوملا للءشملا هبش هضايب

 2" دوثب سمخو تاحافت رشع اه

 |( ةفوجوملا نسحا نم انا مدقو

 ”هوسلاو ا,ضيد ريواعا كلا

 ”دونه فيس نيفلا انل مدقو

 ةلمأق 0ك دوُدَع

 .ش و ةرارساك يراوض أمعمو

 دومحلا ما درولا روطع اوناعو

 دوسلا نويعلا ما هةجولا ةدبص

 دوصعمملا ةياغو ايرو .افطوو

 الوكنو انيك م اوفعكتو
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 رامالاو نابشلا اهلوح نمو ةسِلاج ةيرماعلا خا 00
 رامزملاو دوعلا يكاجي توصب. انذلاب توصلاعفرت عونق تنابو

 راو عقرب اهنع راط دقو تايات ىتتح ركسلاب تحدم دق

 ا ينتفرع نأ ىلا ينشتو حامرلا نيف ىلع لذ

 راقوو افص يف لاله يقالي هل لقو بيبش يصوايل تلاقف
 آ

 واكد هاقل يف بيبش نود 2 مكب رح يغبن دير وبا ءاج اذا

 راج فولا تاع عبرأ رماعو لاله موق ددع غر :

 راما مبلك افا نيدست مهدادعموقنالحز نمديزوبا

 داك عورف نم ىغر لآ دم بر ءام فلا نيعس] يف بايدو . 1

 رابج سراف لاله يضاق ديافلا ريدب يضاقلل نهود! ١

 راقو لكو أهاج ىوح ريما . يلعوبا يلالمملا نسح ىلا نيعستو ٠

 راكنا هن أم ححيحعص يلوقو الملا رخفأر ترصبا يذلا اذهو

 ىوحف مهند | ماظنلاو رهشلا اذ تنس ع اهف .: يوارلا لاق 0

 بقاوع نم فاخ دقو مالظلاك هيلبع 5 امضلا راص مالكلاو تيدحلا

 .ناويدلا يف رضح نمو نايعالا رباك ال لاقفرورثلاو نفلا ةراثاو رومالا ا

 لاطبالاو كوالملا اودهم دق لاله ىنب نال ناشلا اذه يف ميأر وه ام

 يارلا نا اولاقف لاءرلا ددعك رك اسعب لالطالا هذه ىلا نآلا اورضحو'
 شع مهنم بلطاو لسرا لالا لوا يف نكحلو لانقلاب ردابت نأ وهإ |

 ف مب راحت الاو برالاو:دصقلا تغلب بلطلا اذه ىلا كوباحا ناف لام



 * دما 07 يف

3 

 يب وحن اب راسو ةبرماعلا عوذف اهمماو ةئد رع ةب رس هراد نم صلختسا.

 هيلي مظعأ نم هيلغ ةصقلا هذه تناكو لاعفالا هذه نم بيبس رثأتف لاله
 نا هرماو باجنالا نم ناكو باجنب ىعدتساف ةيلكلاب هلاب نم حربت ال
 راسو ةعاطلاو عمسلا لاقف لاله ينب رامخا هل فشكوبو لاخلا ف ريسد

 لاشلاو نيمبلا نم مهب رادو لاله ينب ىلا لصو نا ىلا ةغاسلا كلت يف

 ناويضلا يف وهونسحريمالا ىلع لد مث لاوحالا ةقيقح ىلع فقو ىتح
 بيحرتلابهوقتلاف ركت ناسل حصفابو سو ايحفثايعالاو ءارمالا هلودو
 راسو مهعدو مث مايا ةثالثهدنع يقبو ماقم زعا يف هوسلجاو مارك الاو
 هيلعلخدف بيغملا دنع يعبتلا بيبُس ىلا لصو يتح رافقلا عطق يف دحو

 ناويدلا بابراو عراوفلاو ءارزولا هلوح نمو ناويدلا يف سإاج وهو
 : لوقو حرش راْسأف سلاجملاو

 رارث تادياز ىلق نارينو. هلىرج ايع دورس ىتفلا لوقي

 رانسع رومالاو ةريح انرصو انباصأ دق امو انيف ىرج ام ىلع

 ' راثلا بسه يلق ِيفو ترسف مهزو لاله قفعك |

 رادلاو مهزنل تاصو ىتح . اهاهسو يراربلا يف اس ثازامو

 ظ راجب جوم لثم قئالخ ترظن مهضرال بيش اي تلصوالو

 'راوفغم اي ضرع ةليلو مويو مهل: ريما اي مايأ ةسمخ ةفاسم
 ْ دادقملا يلاع ميظع كيلم .يلع وبا ريمالا ناويص تلخد
 . رادلا فضتنا يذم ريخلاك ل .احرع نيفلاو المها يل لاقو

 1 8 ٠

 ارارز سمحو حيئافت رشعب ةيذس ةعلخب نس> يل رمأو
5 



 اقف

 رسم داوذلاو هريمع لوقي

 اوابقا دق مهعمجم لاله يتب

 رفاو عجب اولحر دق دوغ نم

 لثاه برح دعب يسيدلا اولعق

 مجعلا ناطلس د:هرلا مهاقال

 بلح يف دماح نييعازتلا اوت |
 ءيض:كمونيف رانلا تيأر دقلو .

 موبرحو لاله ينب عابسلا اما
 هحور ماسي ام مونم مرقلاف

 كلم اي يدنع ناب دق يذلا اذه

 كلوبط.قدت نايدتع يأرل

 ةريمع لوق قدصلا مالك اذه

 00 هله مظعتسا همانمو

 ردح ببق اي ريلغ لغأ خف

 رثك او بيبش اي دارجلا لثم
 رفنظغ ثيل لك ' نم مهناسرفو

 ركسملا اذهب ةفوكلاىلا اوتاو

 رتبالا د

 رقشالا بايد يغزلا ىتفلا هلق

 رجنسو ةاح ىلا اوبرغ مث

 رثكاو دارا« رب عابسو
 رقت اينلاطبا ىكشلا + انما

 ..يسكيرتح فشلا يرشالا
 رسفت بيدش اي كمانم اذه

 ركسععلا كلم اي مهيلع عبجاو

 يعرم وأ هل_-و

 رتنع هبشل برملا موي عاجش

 يب ب مور ةعلب لق ناكو ماكحالاو

 ديز وبا نال ماها ىلع ًاماتها رمالا كلذ دازف ماشلا برق ىلا لاله

 لق مالكلا قص كم ماسشلا ىلا هرورهو سنوت نم هغوخر دنغ ناك ظ
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 2س اب دير رص هو

 يعنلا بينش نآو برك

 نم لالق يب غم هل ىرج امو

 لايككاو ماتلاب لا وهالاو بورملا

 . نا دعب لاله يت ثا نأ. عساتلا ءزدجلا يف انل  مدقت : يوارلا لاق
 ش ع تأ افلا عطق يف اودج نويهص دالب م ؟ اح راطعلا هراشب وبا اولتق

 قشمد ىلع مايالا كاي ف مك الا نا لوقت نآلاو ماشلا ةنب دم ىلع اولفا

 ١" هعماو كرامملا .ثراسرف دشا نم ناكو ماقمو هاج بحاص اكام ثاك

 عمجف ناعزف وهو ًافئاخ ماقف ماثملا يف اماح ىأر نق مايالا كلت يف ناك

 يهو نآلا ايؤر تيأر دقل مه لاقو. نابعالاو ءارزولاو ناويدلا رباك ا
 يف قاد لاق ناوالاو رصعلا كلم ان يه ام اولاق نامزلا تقاَرَع نم

 هس هلا عابس دالماا هذه ىلا يلا دق هنا وش يمالحا ديذلو يمانم

 يلاسالو هبأنناب اهعلقن رايجنلا نم ةردعس ىلا يتأب عبس لك تاكو دارخلا

 : راطخالاب

 هىماوةريهش هلاضفا ري. لقاع ريزو كلملا اذه ناكو يوارلا لاق

 مادقالا ىلع ًافقاو ضم مالكحلا اذه كلملا نم عمم اماف ةريمم ريزولا

 1 1 ا نك ع لا ايم دا 6 9007 رف 2 سلا يما



 ةييدلح ضلك 2 ا

 . اهو ”رحامو 0 انس - داو و ئ ا 000 0

 ايسررأ ولد رصف يعبنلا 0 ظ

 ل ارمله نم شلة تمنت
 و2 اع سسسص «جروع
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 . ريصقتلا انه 'كلملا ركلسع'يف عفو ىتح ةرتغلا“ نيتفئاطلا

 :كرضتنا ها والعم زب لاو كريكتنا دق ىزرك, اسع ىلا نظن املو

 اوقيطناف تاثلا. ىلع مهعجُشس و رك طلغلا يف ىدانو: هدالبؤ.هسفن ىلع ف اخ

 ” تارشن وا مهلثااوا يف: ان لمحل مايالا :ىلع ىلاثالا .قايطنا لاله ينب ىلع

 , ىقلا. ذاو :كلذ ىلع ود انيبو ناسرفلا يخني دخاو هسار قزف مالعالا

 ء نيب نه عماب جرح نينيعلا نيب ماسكلاب هي رخو هيلع لمحف دنز وبا 44

 اوقرف ذ مهناف ناسرفلا ةيقبو بايد امأو نيتعطق اخي دا وحلا عطقو نيذخفلا .

 4 بنئاجعلا ازا با ؛ امكلا

 .رابدالا تلو رامدلا نم اهكلع لح ام ءادعألا رك انع تادللر

 اهدئعف ناسرفلاو ديز وبا مهعبتف ةعاقلا ىلا تأحتلاو .نارفلا ىلا. تنك راو
 اوعجرو ماع لك يف ةيزملا مهم ماع اوبترو نامالا 0 امالا اوملط

 عيا ىلع ه 1 نيناهغ نيئاسكا مهبراضم ىلا

 مايا ةثالث ةدم ماعط لك او ةوهق برش ىلع اوهاقأو

 0 5 لالطالا كلت. نم .لاحترالا ىلع اويمح كلذ دعبو
 واقتعاو لويخلا روهظ ناسرفلا تبك رو مالعالاو تايارلا ترثتناو
 اودجو تايراعلاو جداوملا يف تانبلاو ءاسناا تبك رو لوصنلاو حامرلاب

 مايا ةسمح اهيف اوماقاف صمح ىلا اراصو ىتح ماكآالاو يراربلا عطق يف
 كبلعب .ىلا اولحترا مث ماكملاو ةالولا عيمج نم ايادهلا مهبتأت تناكو

 نوفرصي اوناك منال ةلحرلا هذه ف مهمأيا تداط دقو هلحز ىلأ اهنمو

 كلذ دعبيو بركلاو انعلا مهنع لاز دقو برطلاو رورسلا يف تاقوالا

 ابرقب اوبضنو مالظلا دنع ايبلا اواصوف ماشلا ةئيدم نيدصاق اوراس
 مايطاو براذملا

 رشاغلاءزلا هيلي و عساتلا ءزملا ىهتنا

 وهو لالا يب ”ةينرعت نم
  يعبتلا بيبش ناويد

0” 



 ادرجللا

 بتلايبوةرجج برحلا ماورعساو ةركا دزف نيمؤقلا تاج كلذ دئعف ١

 تراّضو ًامرضت براعا ران تداز دو مدع موقلا درجو داعو افدلا مهتم

 0 ١ دعب اماكز نم جورسلا تلغو امل سس كنألمو ًامقث معلا

 تديتحاو 8 كلملا زك ادع تنيك و اعلا هارت ناذحالا :تامبكا امج اهل

 تقرفتو اهئازع تلحئاو تأرام اذاها لب:تردنف امن اعاذعأ دض كءلطو

 .تقد كلذ دنفف ءاننلا ثيسألا نا ىلا يرحب مدلاو نلمفت فيلا لزيملو

 تاما هئاكم ىلا ثهذ قيرف لكو برا نءاوفكو قارتفال لاؤبط

 0 0 الا 1 اه راو تلا اوراصي اا رك ايلا

 ةرثكن 3 دترت ال ةيلصم ا ناغلا اذه ىلع نمالا ناك ناو ا :

 يل ند ناك ام اما و ءالؤه ن : نا اه اذه ناوخالا ةنواعم و تاسرفلا

 الو نيرو رسم ةلمللا كلت اوتابو رصنلا اذهب 6 مهْمَعَب اونهأ مهناق لآله

 ا ا و حانِجو ةئمم» ْ وفظصاو حافككلاو برد اوضم ع حصا 35

 ريمالا هيلا لزنف تاسرفلا ةزرانم ا ناذنملا درب سج رح ريزول

 .ىتح انلذ نم كغلد ل رك هاقثلاف فاي

 تنكح ف ولو ةح > أهمف كلامو ةحاجالا كنع 5 انفرا ا 0

 هناسرنلا نم ةمدرت 1 انيقالت نا تيلظو ناطوالا هذه تاخد |!لهأح

 امو ءامزلا ٌكل.طعي يد اذم دقم ىلع لخداو تأ !وفلا لبق 3 أ -كردتساف

 الف هم' لق ةسأر 1 ةماه ىلع هلرضو 4س بايد رس ىح ةمالك ع

 يفوت' هموق يف حاصو رع سا

 ىدح : نيل ع ىلع اوقيطنا و أو لا ديوس لدلع وند ميتا 0

 ممقلاو مجاملا رثني ركسعلابلق يف ديز وباو ضرالا هجو ءامدلا تطغا
 ٠ ىلع تعلط دقو ةردكيمةعاس تناكف مدعلاب اهدوج و دعب ناسرفلا ىلبنو '
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 مف 'بطعلا اب لخ دقف .نملا لاتق نم انودحن بزرعلل اي ترداني مهوب

 اطش نيفدانقلا ءالؤ» نم املا زرب دقف ناملا لئاقو انح اي نآلا

 اذه انح عمس انماف تاسرفلا نم.ةعببسو ناقهد انمدقم لتق نابسنا ةروصب:
 م وةزع ام ٠ ماوقلا ءالؤه فراك مه لاقو هيدل ربك و هيلع بعص مالككلا
 ماوبراخ اؤناك ام: كوفزغ ولو ؟يلدنج ضرالا هو: ىلعو كواتاق ىتح

 ذكالا دكر ربا مدالا رعتستلاو شحلا اذعتان يزرع ينتقد ناو
 ترالاو بلظا اناتآو َبرعلا ىلا راس ىراشالا صلخ امل هنظاو ركتنملا

 الع نينعلا ىلع نيعلا تعقو او مهيلع راغ هنا مث بظعلا مهو هب لحب

 ماثل اي انح كلملا ىداثو ئيثفئاطلا نيب فيسلا عقوو نيقيرفلا نم حايضلا
 مات امو يءاعنا نم هوتبجن امو يلام مكل يلخا يفا نونظت مارك ريغ
 هف رع همالك دنز اجيك انك قات قرآن م غل انادي ال مؤبلا ا

 مث لايقالا مدقم اناو لاذنالا ءالؤج عرفت يلئا رحاف:اب كليو هل لاقو

 نم' ةعاس للا مهد عقوو لاذ ا ريغ نت اولمدف 4# هلاحر رمأ

 لولخي اوذقناو لمالا مهنه ٍتاخؤ رامدلاو ءانفلا اح موقب عقوف تامزلا

 كك يلع ممدلا ىرجو لقملاو حاورالا يف مامرلا ةنسأ تغقوو لجالا

 تيبلغو للزلاو أطلا ناب لثملا مولا كدذ يف برضو نطهو حاطبلا

 تضاخو .ليدلا خام رلا لماوع اهبطح ناكو لجرملا نايلغك برالا

 اولتاقولسالاب رودصلا:اونغطو باقرلا اورباو لطسقلاو رابغلا لاله ونب
 اظسو لتقتسا:دق بابدو لعف امو .ديز وبأ رد هلاف لوالا ةربانطلا لاتق

 ىتح مهالا كلت نيب هتلمح يف ندسح ريمالا لوب و لطيلا ةوطس ناديزب

 ناسرفلا هلوح نم يخف ةآرف سجرج وخا صقرع ربزولا ف ىقتلا

 اح موق ترظن ايلف هرهظ نم عدي جرخ هردص يف هنعطو هيلع لبقأف
 . ناكم لك نم ةوبلطو ندح ىلع اركاصت لمدق وهو ضقرم ىلا
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 ىلع اوماق كلذ دعبو: مامطلا. مه اومدقؤ مادلا يف نابثكلا كلت يف

 .. حابصلا نورظتني اوتابو حالسلاعاونأب اودلقت و مادقالا ظ

 اوم أ نم ناك اماماو لاله يندب خم ناك ام اذه ؛ .يوارلا لاق

 اودقفتسا حابصلا :ثاكاملو مالكلا مدقت:(ى_نينارح | زئاكن اليسا

 8 راخ هلباودح ورام ةراشن ودا ىلع اوشتفو مهودجو امن ىراسإالا '

 اهرماو ناسرفلا يف انح حاص مث ُد . ةيوطم تناك اذاع ةيضقلا اوءاع دُئنِمحف ظ

  .ىراحصلا كلت يف اودجو هرابملا روب ظ اوبك كلذ دنعف لمخلا بوك رب ]

 ينلا ضرالا !ريداق ينج مهريس ف نيدحب اولاز امو لاله ينب نيبلاط ظ

 برحلا كا هأ اوذخ صقرم هوخأو سرج ريذولا م 4 لاقف لاله ونب |ويف
 سج رج لاقف لاله وني نمو مكلام ىلاق لاقمل 2 الف لازنلاو

 ينب ىلا راهنلا ,فصن لصن له الب انريسو رحسلا تقو ىلا انه انقتأ اذأ ١
 يسمأ نم نال رظنلا عضوم.سج رج رظن دل ناسرفلا تلاقف لاله
 فاكملا كلذ يف اوتاب مهنا مث . ردقلاو ءاضقلا نمأي ال رطخ ىلع حبصأو
 ب دلجلا نم سجرح لاق ام. ىلع اولوعو نمرلا ةئيشم تحن نوبلقتي .

 يف اهجامر تعملو تغلط دق لاله: ينب ليخي اذاو كلذ ىلع مه ْ

 يفو حامرلا عظق اهفلخ رحت .حالسلاو درزلا يف ةصئاغ يهو سيشلا ع عاعشس
 فتاسرفو ناديزو.يضاقلاو نسجو. بايد هارو نمو ديز وبا اهلئاوأ 1

 مهب اوحاضو انحو سرج كاسع مييلا تردابتف نا طلاو ٍترملا

 بايد مبدلع لمحف ماثللا هيأ متنا نم لأس مث . نايدولا مصاب تحتراف

 2 نم ةعاس هاياو وه لداحتنو ناقهد .هل لاقي سراف هاقلتف ب باوج نودي

 ةربظ نم عماي جرخ هردص يف .هنعطو نانسلا هيلا .بايذ كحف تامزلا
 .مهاقلتف بايد ىلع اول هب لج ام اوّرظن اهلف ناسرف ةرشع هعم ناكو

 فتروقابلا مزمناو ناسرف . ةعبس لتق ةعاس نم لقا يفو دسالا هنأك



 ف

 .مهنم ناك ام اذه انل هللا هتك ام.الا انيلع ريصب ام ارامأ اي يضاقلا لاقف

 لاقو سحر هريزوو ان> ىلا ؛تفتلا :هناذ ديز ونا رما:نم ناك امءافاو

 الاءناك امو :امو :ةمازكاو يح اولاتف ةيفمك" لعن اندا رد ةليللا' هذه: مه
 نم“ اولاقو ناكملا كلذ يف اونلحو:زخلا رضح.ىتح نادتمزلا ن ةهرب

 وبا ريغ ادبقس'دحا ؛ام ةرامالا دحا لاقف ناوخا اي انيلع قاسلا نوكي

 را لكلتتا راصو , ةنعاش نم :روككاذملا ماقف ةك رابم هدب .نال ةراشب

 مهك رتذ رخآلا نم لوالا.فرعءد داع الو عيمجبا أو ركبس ىتح مهيقسو

 باضحلاو يراربلا يف :باقعألا: ىلع راسو بابلا مهيلع ركسو ديز وبا
 لاقو مهيلع لخدو نحسلا باب حذو ل يب هراما ىلا لصو ىتح

 لاقف .ةراشب وبا اي كتريج يف نحن اولاقو هنم !ودعترا ءهوأآر الؤ !ومرذ

 ناسرفلا :سرافاي تنا:توكت نم اولاقف“ةراشث وتانتّسلاانأ اوفاخن اال
 تئاون .نم نامالا. دعو ديز وبا ىوخا.انأ مهل لاقف لاملاب انماعا
 اذهيف نامز نم اندم كالولو ناببْسو اريص-وبا اد كرد هلل اولاقف .نامزلا

 تراكملا اذه يف كفرعي امرا ةراشب وبا نم كلاب .يطعا نكلو ناكملا
 بيطف ماما نئاك ةقّيذا ام مازالو رمالا اذه ند هحازب انؤنوك مل لاقف

 | 011 ابد ييعنالل ىف لمع اع يهت دعو ماقال هبغعو نع عفولو, مهيرظاخ
 ىلع هل اوماق مالكلا اذههنما ومعماللف . مه. لعف ام ميثدحو ماتلابماكحالا نم

 مهيلامدقت كلذدنءف ناسلو ةفّْسش لكبهو ركش ونايعالا نيب !مهولبقو مادقالا

 يراربلا كوعطقي اوراسو مالظلا منج يف مهذخأو مهقاثو نم مهكفو

 ديزمنم هيلع ام ديدش ًاحرف مهب اوحرفف مهموق ىلا اواصو ىتح ماكآلاو
 ' ريمالا اوركشو مهتمالسيف ارحرفو.رومزلاو لوبطلاب مهوقال اوعلطو
 ْ نيرئاش ولا ز امو لاطبالا ديذانص" اهنع زجعتينلا لامالا كلت: ىلع دنز وبأ
 7 ولزنو ناديزو بايدو نسح ىلع اوءاسف ضعبلا مهضعب ف اوقتلا نا 9
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 اننا ْ

 ىسو٠ ةاصعو ليعامسا شيك و او-و مدآ مه ءالؤه زيماءاي ريدب هل لاقف
 نيماسملا ةالص هيف زوجت ال عضوم نع ينريخا .ديز يبا للاقف حيلاص ةقانو
 مهعضرم ىلا موذغأي نا ديز: وبا رمأف ةيعكلا ريظ:هل. لاقف رهاظ وهو

 تاجاجد سم موي لك مه.بتر ديز وبا, اماو ةعاطلاو عيسلاب هوباجاف
 . مايا ةذع اذه ىلع اولاز اهو.

 تنالا انح :زيما اي ديز وبا لاق مايالا تاذ يفو : يوازلا لاق
 لاح مشسوأب مهيءداو مهاجرو مهاطتا لتقاو لاله يتب ىلا ريسا يدأرع

 اذه يف هيملغب راس مث عيبا كااله يف .ربدن ىتمنو كديز وبا فتكاو

 ْ : ديزي .نيعم انسلا “و ديصقلا
ٍ 

 ينادلاو صاحلا نيب موق دنع . ينامرنوربصيف يرهد ىلع بتعا
 قام رامويلاا ذه نويهص ض دايف كلأي هل نمأيال بالود رهذدلا

 نادلبلا رئاس يحيا حؤزا ىتح هعانطب له يلبجو ي راجح يلب حف

 يناعرد مث مهيلع يدي طحو كناسرفلكعيجاو ةميلو لمتاو :
 ٍيناذوط ضرالاب مهامد ىلخاو مميذن ديعلا' وي سياملاهذهو
 ناولاوالاكشا باذعلار ظني يك ركملا همعاذيز وبا بيجاو '
 .نازحالا فشكأو باقلادص يل+او ةررش هلق لعجال ينيد ةايحو ا

 ةماظن عمسي انح كلملاو .هفالك نم ديز وبا غرف الف: يوارلا لاق 1

 رمآ نم كراك اماذه . كلاق» فلاخي نم انيفامو كدارع لعفاهل لاق '
 اوركتفت لابخلاو لذلاب مه ايببف لاله ينب ةرامأ نم ناكام.اماو ءالؤه

 م عدلا م تراوهلاو .لذلا ُِق اوداع فيك و نإلخلاو مىلهأ ين
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 كيينم داهنلا اذب تبرق بايد
 لجعلاب مهوبزيذاو عواقملا اوتاه

 لئاسم .ريدسب اي ىلع يمرت

 برثلا يضاق اب ناك يلصب لع
 ٍلالهلا فاش دق هني نع رظن

 ارملا فاش دق راسيلا ىلع ملس

 قالطااب ”اميلع تفلاح هئال

 دجس ام عضوم همادق رظن

 اهتاقوا ... ىلا  .!نيدهت هللا
 ريدب اب هزراشإ وبا مالك |ده

  ٍقاسأك هل يقسا نس اضيا
 ٍقارفلل لكلا .اوحوري ىيخ

 يقالض : روما نفت اف قنا

 .يقابلطلا نم رانيد ةثاف هيلع

 ينازل لايملا هيلع بجو

 قابث ' اقالط : ةيلع :تبجو

 قايل نم علطت ال ناب

 يتالص ع ام هيباجتلا دجو ْ

 قاب آلا .لزنا دق: نم قحب
 قافقش كلعجال يساز ةايحو

 لاقف همالجن عمل ريدب يضاقلا و همالك نم غرف املف يوازلا لاق

 رانلا“ دياغ ثوكت :كبلع نحس: نكلو ملعلا اذه ىلع ريما اي كافع هل

 الاو :كخ ور ضلخ يضاق اي لاف و كحضف كدنع ملعلا اذه نوكيو
 ام لق هلىلاق. لاؤَس كلأسا ديرا يضاقلا هل لاقف كقافرو تنا كلتقا

 الو.ما مه الو"”اوبرشو اولكا حاورا ةسخ نع يلريخا هل لاقف.تّئس

 اودمحا لاقو هقاذر ىلا ةراشد وبا تفتلاو كلاّؤس تفرع انا هل لاقف با

 لاف انفرعب اذام نحت ةلاؤس تفرع ام تنا اذا اولاقف ملسملا اذه لاؤس
 تايشح تاحاجد سنخ ككل ٍذخو انل هحرشاف كلا ؤس أةةفرع ام نحن ىضاق ا

 مهملا مهجور درت ىح مط مهمعطي نا هذارم ديز ودأ ناكو ربوندو زر



 ضلي 1

 نابرقمويلا هلدجا اهفرع ام ناؤ عغاسب بايدابلجي لئاسملا هذهو
 تاعط 0 نامصرفلا ”نسزاف“ اي كتايحو ف كلابه:يقر ىلعةن رضا

 ههاظن ”اوعمس عيا و همالك نم نادتز غرف املف :_يواولا لاقا#

 تكساس تناو انلاجوو انها لتقي بايد ةراشب وبا اب فيك انج لاقف
 هومرف برضلا تث هومزا لا ةف هنم يرطاخ يقنثت كلع يفارحت هن

 نم هبات رسك تح ةملع لاقتو هدد ق زاككعلا ذخا ةراثشب ونا ماقو

 تيجا ام نان ئالسم كِبلع يبراا يدارم هل ىلاقوضاقلايزحلاةلفتلا»و للا

 هل لاقف ديعسلا كلملا هما ديرترامم لأبسإ لاقف كقيفر لثد كتبرض مهنع

 لاقف ةعسنلا يه امو انح لاقف ةعست هل لاقف باتكلاب لزن ريط مك يفربخا

 بارغلاو شافخلا وهو ىسيع ريطو دارجلاو ليبابالا ريطو لمتتلاو بابذلا
 نع يفربخا هل لق همالك ما اماف نئسلا وهو ةؤبللاو افصلاو دقدهلاو !

 هل لاقف تام يرهلا: مْ اذاو شاع سح اذا ءيس نعو' ضيخنو نمي ريط

 ردأ وق تفنلا غافلا نا مث كنسلا وه يناثلاو طاؤطولا وهف ريطلا اما

 راص مث لالح ناك ء يس نع ينريخا وهو لاؤس كلأسا يدارءلاقو ديز

 ان ةقللرفلا عيش تللقو 1319 لالع ةضيبلا ديز وبا هل لاقف مارح

 نعملس ةالصلا ىلا ماق لجز نع ةراشب وبا اين ينربخا يضاقا| لاقف مارح
 عض وم ىلا رظنف هتحوز تقلط هلاهش نعملسو رازيد ةلام هيلع بجو هنيع

 : لوقبو هل حرش راشاف هتالص تلطي هدوحس

 ٍقايبالا فرغتو ميهف ثنا بزرملا يضاقايلاق ةراشب وبا |

 يقايباو ىتف اب يلوقل يغصاو مهتفاو ريما اب يسالك عمسا |

 يقارفملاب كتم تنك... الاو : كيلع قفشتم قنابل 1



 أ

 ناي: دحي رينما اي .هلعقا كلا ٌو.,فرعيامناديزناك ناو

 ناسرف ريما مهيلع عمجاو ه.مالاس يلالهلا ديز وبا لتقاو

 ناديعلاوناويصلا بحاصتنا . العلاو دحلاو زعلا بحاص تنا

 هماظن عمسي ةراشب وباو همالك نم بايد ريمالا غرفالف: يوارلا لاق
 ام ًاضيا نولوقي ناديزو يضاقلاو نسحو هتلتق ام لوقتَتنا بايد لاق.
 . لاقملا يف |! وقدصأو ينو ربخا مولتق يذلا وه نم ملعا يدارمو دحا اولتق

 كمامعا لتق دجا ام بابحااي ملعا بايد هل لاقف لالا يف مكتلتق الاو
 يقبام و ناسللا قدصد كياعا اناو ناديز ريمالاو ديز وبأ الا لاطبالاو

 بايدايكليوناديز لاقف مامزلا تخسف دقن وكت اعيمح انتلتقاذاو مالم“ ىلع .
 كليامع لمعت تناف يعارملاو ماقملا كلذ يف يعازخلاو سردي لتق نم
 '  ًاًئاد كعبطو تايث ءيش يف كلامو تاينافلا وبا ًاًئاد تناو كريغ مهنتو
 : لوقي دشنا مث تامزهلاو ردغلا

 نازيم ةنوزوم ردلاك تابا هّرئاض نم ديصق ناديز لاق

 ناعبب هدف أف حيحصض يلوق دمحم ينلاو ىدومو يسعقحو

 نائسو هفيسب سردب لتق .كمامحا ىلا لتق يذلا وه بايد
 نامهو انا اموزهراشبوا ايؤيقحت كنمئثتخاام يعازخلل لتقأضيأ

 ناردغضرالاقوفهمدلمجاو عابسلاب هلتقا هورملا لها اي انح

 ناطيش بهشك نتفلا يقي اذه ءةنم يرطاخ يفش:كسار ةايحب
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اب لوطدل لاق ىروبالا ءالزه لثفا :
 يم الا مولتق فزعت ال وكلم ا كل

 همر توك , تن تناو اوس مهحيذنو ديز وبأ بيجأ ىب ىتح مهلتقا الو

 دارم لعفا هل لاقو هعضوم سلجو هعور نكس همالك انح عمم اهلف

 2 َتْنا"هل لاقو يضاقلأ ىلا ددز ونا تْفَتلا اهدنع كلاما هللا كغلت

 زارعلا تاذوانلا داع اولتق ناك موق ىلا :تلق*تنا لاق مغن لاق ترعلا

 بهذم يا يف لاق لالح مهتلتق هل لاقف انناسرفو انتراما ىلا اولتق تح

 هل لاقف لات هئاعبس ثلا دبي يل آل بهاذلا لكي لل

 ينريخا لاقف تس 2م ل يضاقلا أ لئاسم كيلع يمزا تايدارم

 ةقرو لك يفؤ ةفرو نيثالث نضع لك يفو ًايصق "شع يفنا ال ةرجط فرع
 زهْسالاو ةنّيلا هذه يضاقلا هل' اقف دوس ةثالثو: ضب نيتنثا تار سمخ

 . ذل لاقق وب مك" ةريلتم ءاينلا يفؤللا' ل لاققا شلك 'ةزاسلاو ءابألاو
 كبواج قرع ام ناو َباَتَذ لأستنا كيلع قب تاديز لاق' ماع ةئامسخ

 كوخ 'انأ اما نادنز اي كليو باند لاقف هشافنا دمحاو ةسار عطقا

 زازعو سردب متلتق مالا ديز وبا ةيبرت تناو.ماثللا نبا كنا كش ال
 ؛ لوقي راشاو متم متراث اوذخا اونوكي مك ولتق نأف

 نافوط نيدحلا َلَع نيعلا عضفدو هرئاتض نم ًاديصق ىنغ تايد

 ناديزلعقا موق لعقتتنك نا قعقنعموتلاا وفعاةءورملا لهاي

 ناجاخ الخلاع مهامد يعداو ىرولا رخفاب نا> دق ىذلا اذه

 نازحأو الن يف سزاوفلا اًواخو كمانع اولعق ديز وداو اذه

 تادرس نبا معنلم ”زيديو لا . 'انلعقا:عؤف'ةراشإ ونا اينو
 ناديز يخا الا زذالا فرعي ام اهفرعن ام لئاسم انيلع يمرت
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 ةعقرلا هذه ىلع مهسفنا نوبدني اوذخا مهنا مث ىلاعت هللا رمأب انصلخمو ديز

  كحفي تاديزو انندلا توعدوت ارامالاو هتاذ بذتن نّتسح راضو ةيدزلا

 ةعاف مك اح انح نم ناك ام اما باعد. روما ؤ.باسشح يف اوداعو مهيلع

 . مهيذعت ىح ىراسالا تاه هل لاقو هراشب وبأ يلا تفتلا هناف نومهض

 ىقلا نسح ريمالا لصواملو ممورضحا كلذ دنعف مبنم انبلق ليلغ يفشنو
 « مالكا نودرت ام ؟مالع لاقف هيلا تقتلا الو ةيلع دَر دحا امف مالّسلا

 لاقف ماخلا ساك كبقسن مويلاو مالسلا .؟يلع درت ام اننا هراشب وبا لاقف

 ديز وبا ن٠ راسمدلا ساك :نونرشتو راوبلا مب لحب فوس نسح هل
 .باذعلا كبرؤا مويملاو نياف اب اسخت هراشب وبا :هل لاقف رابقلا سرافلا

 ريبكلا اذه ؟لعفىلع اومدنت ا. دي.ال ريما اي لعا نسج هل لاق نكرملا
 .فوس قسح هل لاقف هنم عزفن يذلا وه:نمو مدنن اذام ىلع هل لاقف

 كدانجا لتقيو كدالسنب برخيو ديكلاو ركملا بحاص ديز وبا كيتأي
 ناهم اب لملذ اي است حاصو مادقالا ىلع ابح كلملا ضمن اهدئءذ لاق

 هراشن وبأ هحوب درت نأ كردق نم غلب له ناحثكلا هيز وباو تتا

 :لوقب راباو تاهرفلا_سرباق

 أهاظل تادياز يلق نارينو هل ىرج ام ىلع ان> ريمالا لوقي

 اها وس دحا ام. ليامع لئعال . نبقي نم دمتعا امد نيد قجو

 اهارجا دودخلا ىلع هنيع عمدو يفات> انذثعل ديز ونا بيجو

 اهانبهو زيما اي .كل انحاورا مهلعقو فيسلا تاهدراشب وبا

 اهانرظن هتاردغ رهدلا نمؤت ال الملا ريما اي. كيلا يمالك اذه

 7 موق ةواشب ويا ابلاق همالك نم اًنح ريمالا غرف انف : يوارلا لاق
ّ 0 
: 1 
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 ابيمانلا| كولملا كابو اع انا ىبل ىلإ |

 انيميلا: :ينيغ -اي .نابيش .وبا- .اقيقح. ”يفابد .ديذف وباءانأ '
 انينك املا ىعع ترص ترا يضل ال كلان“ نوعءلم أيا 1

 انيمللا نك لاو تنبلا,قحو كلم فاخم ام ا 0

 ىلا تفتلا هماظن غمشل بايدو همالك نم .غ رف اماف : يوازلا لاق ٍ

 برض نم رما وه يذلا راوغف اي نادنز مالك تعمم. هل لا _ قو راطعلا '
 لاقف ميرتسنو مهلتقن انعد ةراشد وباي بايد قدص انحكلملا لاقف راتبلا
 صربق نابهر يعدتسنو دالنلا لها مهيلع عمجم ىح مهلتقن ام ةراشب وبا ١

 انريرشفاو مهلتق ىلع اؤخزفتي يكل :راث مدنع هل نم عيسيمجو بلحو ا

 نبا اب ديحن ال كيأر نع نحنو ديرت:انم .لعفا انخ.هل لاقف مهامد نم '

 ديد محل اوعض ذوو مهوذخأف نخنتلا ىلا مهوذخأب نا اخف ديجامالا 1

 حيد كاعيمج نوعفت 7 ةلمللا هذه ريغ مك رمع نم داع ام مهل اولاقو 1

 نوساقي موك وت رثو بابلا مهيلعاوافقو ران متفانالو رايد 2 عدي الو رغلا ا
 لاقو ب رعلا يضاق ريدي ا نسح ريمالا تفثلا كلذ دنعف باذعلا عاونا 1

 يعدتسا 5 نآلاو هراشب وبا عم ةموشملا ةءقولا هذه يف لمعلا ام هلا

 مالكتلا اذه ريدي عمس .اماف داهولاو يراربلا يف انلدنجي ًادغو داليلا لها ٠

 هحور نم سايالا عطقف نسح اماو هسايل يف لابو هسارضا تكص '
 كرضيهللا لوقي راصو هنويعتدمحو هناولا تريغت بايدو هّئأزع تلحناو

 نا راش انت دن عطرك وا انملع تمن ىنح كلقف ىلع نتادنز 9
 ضالب اهنم اننا ام .ةدقولا دعو كنت .كمالعردل !ولاقف ميل كسا
 ابحف انلجا من 6 .ناكاذاو انلتقب ردقي دحا ام رم انل ناك اذا مف لاق

 ربا انسحب دغر الق ل دان“ وبا نوكت اذامو هللا ءاقل يف ةمآرك و ٠
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 ةغاس كزبع رهدلا نمأتال

 كفيس ف رازعلا تاعو بايد

 ةربغ مكلتق لمجال ينيد ةايحو
 عزفت امو ينثدحت تنا ريما اي

 رات اطولاعهتيعد يعازخلا ىت>

 داجنسم دالبإ ىلا اهريخ لضوي

 انلا بيبلد كقرحا تقولا له

 راعش موي نآ_سرفلا رهأق نا يديداوب رضا ىت +> قاصعء |اوناه

 راذ دحاو لك حابرك نيعيم مكلاجز لكو مكتواما لتفاو

 ١ للطن عدمت ةمؤقب ةيالك نم غرف الخ : يدارلا لاق 00
 هديت اصعلا دخاذ: هوحرطو هوباحذ تايد !ومرا لاق مت فلل رضنلاب

 اسم كرم تير ةراثب وبا اي كدي. نكم ناديز.هل لاقف هبرضيل ماقو
 اب كليو. بايد لاقف رانلا يف هيقلا باذعلا كلذ دعب نمو ةراسخ ٍفوُشت
 كوخاو مناغ كوبا نوكبي فيجاي مارملا اذه كيلع نوب فيك نادنز
 كوخا ؤه له اذه كنم نوكي اذام ناديز ىلا ةراشب وبا لاقف بارد

 هلحنرم ايندلا ع نم يعداو هلئقا موق نكلو بأو ما درف نم

 وبا اي هللاو بايد لاقف ملظ كيدي نيب اناقلاو كلاجر لّتق يذلا وه هنال

 ناديز ريغلتقلا لهاتسمامهللاو ناسحالا بحاص ب لغناسالا بحاص ةراشد

 وبا لاقفناطيشلاك اذ ةيابرت ناديز اذهو كم دالوا اولتق

 ةتاديز باجأف نيكسم. كلاح لماعو ديز وبا ةيابرت تنا ًاقح ةراشب
 لوقب راثباو كحور كمدعت امد الو دنز وبا ةيابرت انا معن :

 نم معن هداجأف

 منال ددزوباو

 انيلداص اوجا نا ليخلا عبد رم ىوسملا نادير لاق ام ىلع

 انيمكتلا علط اذا ضيبلا جايس عسئاقولا موي يف. ليخلا عيرم



 م

 ناوخ اي مالسالا قرخت ام كقاؤف نينعل' اي قرت زانلا
 ناطيش اي راس اي نذناي تددأت نيل ات ةراشب ونا

 ناللا خؤرف نمنالا كنأك ام كبجو ةيازملا يف رظناو موق
 ناتبن هب ام قدصض يفالك اشلاطسو زمناديزىفلالوق

 هماظن غمس ةراشب وباو ةمالك نم ناديز غرف الف : يوارلا لاق
 ضرالا ىلع هتلثف ديز وداو يرنأ مأ يم نا لشق بايد لذ أب هل لاق

 باذك كيرات رهام رحسلا عبو رطاش كنا لرقت ناديز لاق هتلدنج '

 يل امايب اناو كلذ فرعا ام فيك هل لاقف بابسالا هذه يف لع كلامو

 بايدريغ مهلتق ام اولتف ئذالا لك نا ملغا ناديز هل لاقق كلابمو عئاقو !ً

 اوتافقف ةراشس وتا لاقف ًاذحا اناّدق ام دنز وناؤ انأ امأو تاحضنالا نا ا

 يف اورادو لاق ام ةوباجأف بايترالا اذه رظنن ىح هغم نمو بايد '
 بايد ىلا ديز وبا تقلا دك ذمحف لاطتالا ةمقتو تايذ اورذخاو لاخلا 1

 لوقي نراذيز ناف باذعلا ساك مهاقساو يع دالؤا لّتق نم هل لاقو '

 كسار ين عا ام لبق باوملاب يفديفا مالكا اذه ميطصا مهتلتق تنا '
 رظنا هل' ونع نم أرقن توثكملا نا ةراثت ونا ان أ ملعا 3 ماسلا أدب ا

 ف همالك اذه راظنقلاب كيواتي ىذو مهردلاب ةيكأ 9 5 ناديز مالك 1

 الا هم سخن ام هللاو رافقلاو يراربلا ُْق نوكت 3 راضمالا هذه

 ضعبلا كفل ند س# ا رضقم ديخ' و 2 31 هللاو ةراشن 3

 : لوقي راساو ابسار يذتو ع.ات يتلا .ةيحلا لنم ثناا

 راكبا ىلع هنوروم تايسا هدرزم تابنا لاق ةراشبوبا |
 ف

 هاا
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 يناوخلا سرافلا بايد لتقاو - كدعب نم انا نسح لتقأو
 يناهنياطولا ىلع ديز وبا لتقاو ىتتف اي دئاف نبا ريدب لتقاو

 ناونلا لما وطح نسيبأ تيررك_اوقرجأ م بلبملا |قاه موقاي
 يفاهلس وباو .بوقعي تاهو اراك نهاوكلاو سرجاوتاهو

 يناععس لبج ىلا مهريج لصوي مهنم ةفقش ك_خاي نم لكو
 يفاوحخ زاث مث قباد راو ىتفلا سردب راش ذخاو

 يناقلا انه موق سراف تنك نا مكنم يداؤف يفشال ناديز

 .هل لاق هماظن عمس تاذيزو همالك نم غرف اماذف : يرارلا لاق
 رحسلا يف لجارملا يه الو كلوق يف ينفوخت ال ةراشد وبا اي ناديز

 كموق يعداو دالج ةدعو داو> يل تاه ليخلا روهظ ىلع لجارملا

 : لوقي راشاو نابج ان بلك ان نادبملا يف ينوقلي مهلك

  ناعزف' انا ايم ةراشب وبا ناديز انا .ىمسملا ىتفلا لاق

 نمحرلا هردق امم يذلا اذه يموي اذ-مف يناعقت تدك + نا

 نايدلا دجاولا دنع .نم رمعلا كديب وه ام ىتتفاي يرمع نال
 نابيش وبا ليخلا ديقع يفلخ رشاد ينا نظتإل ةداشب وبأ
 نامزلا يدق نم كوبا نعلال مكبتم يملا .يناجن ناك نا
 نازإلا دوعو فلما دو الفلا ىلا ِتهلط نايببار ةاي>و

 نارينلا اومرضا اوموق لوقتو انقرحي ترءأب فيك هرابثب وبأ
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 نود شالب مهل يطعيو شيكي راصف ناكم و بناج لك نم ءاسنلا هيلع
 لكب هل اوعدد اوداعف ريثك ء ءيش انيس ةرفسلا له مهل لوقيو ريناد ظ

 ديز وبا لزي لو نايثكلاو يراربلا كلت يف راسو موك رف ناسلو ةفش ظ

 هل زتقدحاو الا رظن اف ملاعملا كلتو نومهص ةعلق ىلا للءو هنأ ىتح نا ]

 ىلع ةيناج ىلا هلجاو مارك الاو ببحرتلاب هاقتلاو مادقالا ىلع بئاو
 هتبرش ام يرم« انا هرس يف ديز وبا لاقف بارشلاو رؤلاب هل رمأو هبتارع

 بحاص هل لاقف رارغالاهذه نم راتح هرماب داعو نآلا برشا فيك و

 هل لابقف برطتو .برشت امءراثي ريا ان كمالعاتس هسا 0 ٠

 هنال هقوذا ام يف ةلماك ةعمج ني هنع تفلح ثيحةجاح هب يلام دز وبا

 هل لاقف ةراسخلاو لذلا ساك مبيقساو ىراسالا ءالؤه لتقا يرطاخ يف
 اوتاه مهل لاقف كدارع مهيف لعفتو رضحت كنا ىتح كرظتنن اندع نحنو

 هيلع حاصو هيلا رظن هورضحا اماف ناوهلا ساك هيقسا لحال ناديز يل '

 لاقفلاضفم اب نجسلا يف هل لاق لاطبالاو كتقفر نيا لاذنالا نبا كليو
 رشبا تاديز هل لاقف نآلا وه نبا ديز وبا نع كلأسا انا نايجح اي هل

 وباوتنا كلتقا مزالهاباو تنا ام هل لاقف دبقذ كيعديو كح ركاب

 لوقي راشاو راعلا ينع فشك او راثلا مكنم ذخاو بايدو نسحو دي

 ينابرق كلعجال يسار ةايحو ناذيز اني لاق :هداشب وبأ

 يناديز ىف ان ييذ ةاّيحو الملا لك يف ةربش كلمأل |

 ينانجداز ناديز اي ديز وباو كتبجلجاعقيرطلايفكتيقالو

 . ينايفح الفلاب ضكري داعو ةتريط هخفن-انا هيلع تخفن '

 يناهرعلا سرافلاهذاشروبا دينه مدانع ئقبت ناديز اد مويلا
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 لاضفم لكو ءايبنالا هاجيو ءارغلا ةبعك و مرالا قحب يملا

 لاصحلا رحاسلا .هراشإ وبا رحاسلا نيركسلا نتف ىنريُت كنأب

  لاعش تادياز يلق نارينو همالس يلالحلا ديز وبا تالاقم

 هئاغذ ىلع ىلحتم قطاو همالك نم ديز وبأ غرف ايلف : يوارلا لاق

 لوقي لايجلا هل دعترتتودباذا وريسنأ هراشد وباب دارأف هئادن باحتسا

 سابعلا وبا رضحخلا كذاتسا انا لابولا ساك هدقساو لاضفماي ديز وبا اي هقحلا
 يف هنا ْنَظ مالكلا اذه ديز وبأ عمم اماف ساب نم ديز وبا اب كيلع ام .

 ماجا ساك كيقسا مويلا ماثللا نبا ا, ريست تدع نبا هل لاقو هبلع ماض

 هيلا تفتلن نا هراشب وبا داراف صافقالا قاض نم صالخ كل داع اهو

 زاكعلا لخاد نم ةشمنلا ددز وبا بحسف ماهوالا هب تدازف مالك هل يقب

 لتق الو ليدج همد يفو ليتق عقرف همادق هسأر طخ هماه ىلع هنعطو

 أرقو لاوهالا هذه نم هصلخ يذلا لاعتملا كلملا هللا دح لاتحملا كلذ

 مث ساجرالا هذه نم هصلخ يذلا سابعلا وبا رضحلا ىلا اهادهأو ةحتافلا

 اهمزح كلذ دعبو اهيف ام رظنو اهدرف هتعاضب هدع لزنو هرامح لها هنا

 نم ةيلع ناك ام سلس هنا مث راتحم هتاذ يف يقبو راما كلذ ىلع اههضوو

 راجلا همادق قاسو راظعلا ةراشد وف يزب ايزتو بايترا ٌنودد بايثلا

 يراربلا كلت يف راسو داغوالا نبا كب>اص وبا ماظع قرحي هللا ةل لاقو

 ةرمحو نوهدو قلحو رباو رواساو ةنحو نومك و لفلف يعمو نونذملا
 تدراوتف تانب اب ةرفسلا هذه يف عب اضيلا 52 صخرا« طوطختو جاديبسو
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 ع و ا 2 1 3 0 1 1 4 1 3 اتي

 20و او 2 2207-0122 7 ا ا ا ا ا ا ا ا د و 1 ا رع ا

 موا

 .يناوني ذا كليم هاي وينمجت راكم اهيا نا 0
 يناوخ كتزاكع نم انإ الاو يس لش يتف 7 كناي بست

 يفانصا بعكايفيينعلمرلاو افرع 1 لإملاب ةعبس مالقا

 يفارع راخ نهارجحلا ملعي .:بياغت يل ىرت كدظ يف تناو

 يناوش ريما ا.كلادحاامتيوتو 0 كلمجال اذ ةايحو

 يفاشالبلل كفرطو ففاوتناو علرتميق هنا رجلا طسوتناو

 ع ديز وبأو همالك نم ؟رابيش وبا غرف املف : يوارلا لاق 1

 يذلا .سيباحلا لكل تِقاو ريس تناويفانو: نمهينقلطتو يفربخت نا ىتفاإ
 سيباحما دنع ىلا ترسو كتقلطااذا هل لاقف كتحياس مهمد يفااناو كدثع ٠

 نكتلو اهيسأَو تيقباوةيحلا تنذتفطق .نوكل!. تلمح وكلا اذا تلتق
 لاله ينب ةراما كسيباح لتقؤ « لاذنإلا نبا اي كلتق نغّيل دب ال اذا

 مالظ هبجو يف امضلا راص مالكا اذه ةراشب وبا نم ديز وبا عمم اماف 1

 : لزقي راشأو

 ٍلامش تادياز يباق نارينو ةماليم يلالحلا ديز وبا لوقي 1

 لاج دق لابملا ىلع نمهاي اعلا عماساي نجحر اي كتلأس

 ْ انكر انلاطنا نيجيار فقفيح ايا ناك أب هللا نا اه هزاع ونا 0 ٠

 ٍلاجرو يتةقر فوشا تاكو نوعا رجالا نك دوما تكالأ 0



 ا

 قفا هنفع نا اه 'ملاحو عادت ائذ ماه“ انل هللا هبشكأ امن الا اغتبقعي ان

 كلوكو قثرباو زاك هدبن ذخاو شيوزد ةفص يف سبلو بايثلا
 هنا ئخ نئاس لاز امو داعوإلاو لوبيلاويرافتلاو يزاربلا عطقي لاسر

 عمسي اذاو داهولا كلت يف رظني انيبف دالبلا كلت كح نه ةعمض ىلا لخد

 لاقق ةردانغ ان ةراطغلا ىلع يدان وهو داغوالا نتا هراشي وبا توض

 هلا مث رابخلا اذه نم يفرتسا قات . اي تاوط له كلل يفخي هللا دياذ وبا
 نبا نوعلملا كلذ نم“ ًاقوخل انهيف يت ناكتملا كلذ يف ةبرخ لحد
 دهاشم ديز وبا ناكذ, ةعضلا كلت نم هراشي وبا علط نا ىلا لاذنالا

 ا تل هنو . هك حرجا مل
 نأ ةل لاقو فقوف ةعبات دز وبأ زظن هراشد ون تل 0

 ا ايل فيليب ةعلططلا ىف كلا ناو. ؟نونلا لت ان

 كسعتكيروا ىنح يدنع ىلا مدق ىلاعت هل لاق مث .ةبرثعا يف تبت 3
 دارا مالكلا اذه ديز وبا عمم اه رايذلا بوز اي راكم اي بلك ان

 لاقف ضرالا يف تائضالو تا-:اي هيلجرب اذاو :ماكآلا يف بره نا

 وبا تفر كلذ دنعف ةكرتر واسف كخا كيق ماغي الو دك توم راطعلا هل

 يرعو نما ىلاقواخاملا هجو: ىلع نشوالا:طشانو ةاعدلا. ةلبق.ىلا هنيارتلتو

 نم ينئيغت'كنا نيلنمرملاو.ءايبنالا لك .ءاجب .ياجرو يالومو يدنؤؤ
 نم لك ثيفمو ماتيالا دجتف مالسلا هيلع رضألا ينديس هاجب نيفالا اذه
 الو ديز ودا اي'فاخت ال هل .لوقي لياق الاو همالك ديز وبا متا اف هاغذ

 ذدعف .مالشلا هيلع نسابعلا وبا رضخلا .كخبش كيلع لبقا نساب نم كيلع
 زاتظعلا هراذن وبا اذاآو لئثلق راسو. هناك م نم ديز وتا قلدنا كلذ

 يف ةّيلع دي راذاو ناكم ان "را تع ان كنف نم هل لاقو هنلع لبقم
 لرقبو تائيبالا هذه
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 هذه ىف هسمحت ةيزاخا تحارف هيدي اوابقو هيلع اوعقوو لاله ينب ديس

 : : لوطي نيعماسلا رءو لرقتو تاسالا

 يحارطو اهم يف ةرطسم يحالام توي يف تلاق ةيزاملا

 حابصو اسم يف ضرعت انمادق يحالملا ليخ ىلعديزوبأاب فيحاي
 يحامرو مهعوردو مهفويسو ملويخ اوتاه ودبلا تانب اي

 حاطبو ىتف اي ضرا لك يف انلك ارامالا ىلع رودن ىتح

 يحابص نيرئاس مهيلا نحن ةردقم كلام ثنا لماع ديز وأ

 يحاف كسك ةطيض نسح> يخا كركم يف ةعيرالا تلتق تنا

 يحاونو اكب يف اوداع برغلاب. مهتفو ارامالادالوا ىلا تذخأو

 يحار يغامد نم يقع لوقتو رذعلاب ارقت ديز وبا 5 لامم

 يجارجا ينتداز يخا قف ىلع دمم ما ىملا ةابتف تالاقم

 اماظن معي ديز وبأو اهمالك نم ةءزاجلا كيعرف اماف : يوارلا لاق

 لاله ينب ةراما تلاقف تانفاصلا !وبك رب. ىتح :تانبلاو' ةيزاللا تماقف

 كلياعف انيجرف كدياوع.تنا ريسو ديز وبا اي موق ريصن اال ءيشس اذه
 دحلا هيلع ردقب امو ناركللا نه نييك هراشب وبا اذه موق.أي مه لاقف

 هللا لع تاك وتونمحرلاب هيلع تنعتسان كلو ناج نم الو سنا.نم :ال
 اونوك و 3 أ 0 0 ميلا نايدلا 2-5

 لورا 0 دد زم نم هيلع 50 ءاكب عملا 0 0

 ديز وبأ مهل لاقف مهلثم كيف ريصي امرا ريتعتلا نم كيلع فاخت ريست ال



 ؟ه4

 هباصأ امىلع متاغ ىتفلا لوقي
 مهتفاو .يمالك عمسا ريما .اي

 همالس ريمالا ديز وبا تنا

 بايد عم ىمسملا ناديز نيا

 ديأفلا ريدي انكت وبا نيا

 بورما موي يف ناسرف عبرا

 الملا ريما اي لاله عيج كوتا

 جرفلا نوديري. كنم مهلك و
 حيبق كل اوباج موي ام مهنا

 اطيإالب ةعرس يدالوال تذخا

 انود:ل تنثا تيلد دق تناو

 كقبس لا ام ريمأ أ ملقلاب

 عيسي ديز ونا ريمالاو همالك نم قهننا اهلف : يوارلا لاق

 لاعش تادياز يباق .نارينو

 نا موي ناس رفلا سراف 5

 لاوه رظنتام كرمع تير

 لانا قوس يف ناسرفلا بعرم
 لاثم لغم ام لالع يذاق

 لايم ريفا اي رهدلا مهيف لام

 لاضفم اي ناسرفلا سراف, ايا

 لاله سراف اي نابيش وبا اي

 لاصالا نه ىرت مهيف رجات

 لابج عيرأب مهفتك ةداشبدا
 لاعفلا هذه لق كنم انرظن.ام

 لادقي اهنع يتلا ىدعس ريغ

 هماظن

 يا ىلا .ديز وبا اي أولاقو لابجلا غزعزت ةميظع.ةحيص لاله ونب تحاص

 لاوحا زظناو لامها: الب ريسو مق لاضفم ان دعاق تناو لاملا اذه قم

 ديلا رع كلم انو لاله ىب كرمك تت امن كفرعن نحنو لاظبالاو اراهالا

 انيف يصب اذام, نحنو لاوهالا هذه. مهيف يرحت داع فيكو لايقاو
 عيمج هيلا تدروذ ليوطلا نزإاو لبوعلاو ءاكسلا يف اودازو مدعي نم

 نيم حا :لاالدلا ما ةيزاسملا عيما مادقو لايعلاو ءاسنلا لاله ف
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 مرض تادتاز قلق ناذينو هنهالس يلالحلا فيز وأ "اق

 مويلا اذه نان اثيل.ىزج ايف يف اؤهدسسا ةاوجا اينوماع لآ اي
 مورق اي اناعد 'ةغاس دّرف يف يذادق نادن عقلا نا يناع
 موقلا لع ريادثتاودمالءكمتا ىردغت ذادنغ تنا'لاتقو
 مؤتشلا نبا اي نوفلماي فلك اي كقياخ انأ.ام هفالسا هل تاق

 مْوْعَي مذلا طسؤ بلكلا| كه عدا ةنسار'عظقا تكاديز يف تغب ظ

 . مورخع يتقب ةشاتش يف طونرن ةفقوا ناديزت نان اي خاتضف

 وبلا هبش لذلا لاحي ثيقن ةلافق نشاث اي'انأ تولت ال
 مقا ىتخ ليخ يل داع ام وحن اقوا ةهدينز يلع خَّرص ّْ

 موق اي انا يئاهذ ةذاشب ونا ةلثمف ساننلاب تيأألاظ يترمح
 موسنب هللا ليثس ف اتعاؤزا اولوقيازلاو لمسلااذاملالهاي '

 : تروم لااله ؤنو هلمالك, نم ديو وبا غزف املف : يوارلا .لاق: /

 الملا اودرف مشو لختلف مهيلغ لّقم بائد ؤبا متاغ ريمالاب اذاو ةماظن

 لاقو ةنغو ةمه ذازذ هذالوا قار اه مهني رظنف ماذقالا ىلغ:هل اوهاقو ا

 عمم اماف رادو ىرخل ام ةرثخاف' يقاؤف ةركو ئدالوا نا دَنَز قبا 6

 ْغَقوَو هداؤذ مخ نف اوُص خاضو رازدلا هتنمغ قف راظ راتالا ةله

 نا حض داغو ظقستاف نامؤلا نك ةغاش هلق' ىلع ظغو ةيلَغ انكفق

 لوفي رامأو ةاسرفلا نزاف ثأدنز نياو تايد
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 ريهأ اي اندنغ ىلأ كيباَج م اتينا نسح هل لاتف تويبد لشيح ف ةعضوو

 : لوقي مهل راشاو هللا الا اهلاام ةعقو محل لاقف ناديز

 خافأ تادياز يبق نارينو مثتاغنبناديزىمسملا ىتفلالوقي

 - حابضو اضن يف ميكيلع رؤدت رياس ربلاب ديزاوبا عم تنك انا

 خاض ان واكو دا هش هنرأت اةبردن نيبكللا زاطعلا اناةالف

 خاؤزو ان كلأ داع امث اننغ نم 'ه!لاقوةمالنس ريغالا هيلع اضف

 حابشل اطولا يىلغ يمرم تمعقو تفضاق دعز لثف توصيل اضو

 حار ضرايال ملعا ام قرثتحاي اد نيا ةترظن ام ديز وباو

 تاهدزوماو تادحنيفاوذاعودخاودشب دّحأ و انجين وعلما له غيبلم اولاقف

 مانتعالاو هلأ يغب و ماحس عؤمدن يكن ناله ينب تود ناب الا

 اوتهاق لاخلا اذ. لالع نب لك ةتأز اهف لاهشلاو نيمنلا تاذ هذ تن رضيو

 ئكتي 'نآلا ؤنخ ديز وبا سان اي اولاقو انو تاج لكنزفحايضلا هيلع
 ةشيلخر يف دنقلا أولت و هوقو هءملغ اوراغو هزلا اومذقت مهنا مث نأنو

 يا يف ةتاذ تفرزعتام وهو لايل غم عايأ ةثالث ةدم لاحلا اذه ىلع يقبو

 كلذ دتعف مالحكلاب ةوسناؤت اوراضو ناسرفلا ةيلع ا ؤعمتجا مث ناكف

 كنز وبا اب لاخلا اد ئه يا لالاق ىف رباك ا تلاقذ ماهوالا نه ىخ د

 هل اولآقف اون وكت نم متنأ'و نبأ انا مه لاقف اذككه كليف لذ ماع يذلا اهو

 ةدنغ . نم فزعو بلم يفيد كلذ دتعف لالع نب كنأنخاو كلها نحن

 : لزفلو دنصقلا اذهب مهماعي زاماو و خمدو



3 5 3 3 1 
 1 ا

 0 فيشيشيتل 000

 تنيوسضح يي

>” 

 اهو كماو كوبا هللا نعل كبف دس هل لاقو ً[ديدش ًاأظيغ ظاتغا هماظن
 ناوسنلا ىلع كتراطععببو حور نويكلاو لفلفلا عياب اي ثرعلم 9 تا

 : لوقيو هملع دده راّساو ناسرفلا شراب

 0! يدب وباانا املك يدر 5 ا دير ودا لاق

 يفايسفلا نيثالث كدنع ناك ول انح يلا لتقاو كلعقا امدب ال

 فاتكالا نعهعبق ىلا فدحاو هسار عطقاوكفيسل بحساناديز
 يفاصوالامودعماي لقعلا صقان اي اجن كلداع ام صلخ كرم داطع

 يفارشا لسن نم. عديعس مرق يل دهشت سانلا لك ديزوبا انا
 هماظن عمسي ةراشب وباو هءالك نم ديز وبا غرف اماف : يوارلا لاق ..

 بحساهدنعف. ديكنتلاو مهلا هيفدازو ديزم نم هيلع ام ديد ًايضغ بضغ

 هلاح رظنامن همادعا ديرب هلع راغو هماسح ناديز ريمالا بحس اهدنعف

 هعغومدو . شاس الب همادق فةوو فوشكيم هسارو فو:<:ه.وهو الا

 لادتعالا ةرئاذ. نع جرخ ناديز يف ناص ام ديز وبا رظن اماف شامر 1

 0 بفيس بحس لب بايسالا كلت ىف هيلع ناه امو لاملاو مهلا هب دازو

 لاذنالا نبا اي:كليو هل لاقو لابيزلا دسألا ةمجه هيلع مجهوز باضرقلا

 ا يعبلا قللت ديزروبا نم ةراشب وبأ رظن امهلاف لاوحالا هذه نع. كعد

 مث !ابيبلع مزعو .بارتلا نم ةشم' , ضبقف لاب ولا ساك بربث نم ٍفاخ ٠

 ٠ ك_لذكو ضرالا يف تسبب دق هيلجر اذاو ديز وبا ىلع اهفدج 0
 ١ قعز ةراشب.نا مث هساوحتو هلقع مدعف هسار قوف ىلا تاعوف رمو تاساب
  1هتاذ فاس ام هدب. يف هعفرو لئاصلا دعرلا هناك لئاه توص ديز وبا يف

 0 ١ .ثررعلملا كلذمرجف ناديز اماو ءائلاو ضرالا نيب ام رئاط هر



 ناكل

 .نييلاط نايثكلاو يراربلا كلت .يف اوراس ناديزو ديز وبا امأو برعلا

 همادق قياسو راطعلا ةراشب وبا اورظن .ذاو ناطوالا كلتو نويهص ةعلق

 مييف ح اصف هيدي نيب اوراصو هيلا اولصو ىتح فقو مهرظن اهف رامملا

 ناديزو تنا ديز وبا أد تعقو لاح مثوا ىف ّمعف و لاذنالا م ٍ مكليو

 حيراو كلتق نم دب ال ديز وبا اب هللاو يلع لخدت كركم نا اونظتو
 انآ هل لاقف 6 انيداعت ىتح انيف كفرع نم .ديز وبا ,لاقف « كنم سانلا
 : لوقت راساو مكتاطوا نم متجرخ ام تقو نم مكف رعا

  اكشيذلار يمالاهراشب وبا لوقي

 ىفطنت لوقا اماك يلق نارينو

 انتيج رادغ اي نيا نم ديز وبأ
 انريسأ نآلا تيقب تنا ناديز

 حوطم ىقلم هيقلأ دي ز وبأ امأو

 هفالخ ديرأ ال زعلا موي مويلاو

 هتفش تاعنع ضرايديز ونا امأو

 ةليح يف زازع تاتق ديز وبأ
 يلأد مكحلاتق لعجال هللاو

 رك ذتل يح لمءتديزوبأ اي فاخأ

 يدادبدودخلاقوفىرج يعمدو

 يداقو دازو اهجءال به دق

 يدالبو الملا يف كطيسب نماي
 يدادب ديءصلاهجو ىلع كبقلأس

 يدادب الفلا طسو يف هعمدو

 ةدادمف ويس نم ىضمأم نعي

 يدادب :قد .يف. ةيراج لمع
 قدالب لكحو هدالؤا تين

 ينادنبالا نيد نم مكسور عطقاو

 دادح دق نم كعقفر ىلا كفتو

 5 دايزبنيعلا عمدو ىقبت طلزلاب خمس وسم لابلابود:ةكعدال

 : عمسب دير وبأ ريمالاو همالك نم ةراشد وبا غرف اماف: : ي وارلا لاق
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 لآله ءان تقاقف ثلأو يأَر اندنن 'م نحن وكيأر يرلا ولام يأرلا دْنَغ +

 ْ 2-3 هيلع ام ديِدْس مهو مغ يف اوتابو حانو بناج لك نم حا ونلاوءاكبلاو حايصلاب ظ

 ونب. تعمتجا :حالو ياما جزا 5 انو ؛ يوارلا لاق

 ناق « باوجلا هنم نوكي امو باصملا اذه ام تلاقو.ديز وبا دنع لاله

 نع ضحفنو يراربلا يف .مهيلع رودن لجال لاما ةعاس يف انب اوموق مه
 ماك آلاو يفايفلا يف اوراسو مادقالا ىلع اوضمن كلذ دن.ذ لاوحالا هذه
 كينطف  وثا: قع ركل انف زبظلا تقو.ىلا ماركلا مجزاقما ىعارلأتب

 اذاوكلذك مهانيبف با تسند طا رطضالا ممذخا كلذ

 لكي مالسلا درف هلع اوماسو هبلا اوراسف كداكدلا كلت يف رئاس لجرب

 ٍقدالاو ”نلمنلا بحل اتثوأ "بوت اعلان ير ورا ل لاف ماكتلا ردا
 رئانسو نويهص ىف تنك .انريما ان هل. لاقف ذصاق نيا ىلا و نيأ نم. تنا

 انيب ملسعا هل لاقف رابخالا نم كدثع ام هل لاقف نويعلا كلتو دادغب يلا
 هعم راطعلا ةراثب وبا تّدِحو ذا ةيحانلا كلت يف رئاس سمأ راهن تنك

 زارشالا موا يف نيعقاو نككلو لالف ينب نم مهو رابخت ةزاقا ةثالث 1
 ئدنع ام اذهو ةيدخاؤ .لالغالا ف خهعضوو نكوبهض ةعاق ىلا مدخاو ّ

 الثل هللا اوريختساو اوعجرا مهصالخ ىلا نييهاذ متنك اذاو رابخالا نم '
 لاقفءيثيانمديزوبا ها لاقف مهيلا لصين ا ردقيدحا أ 1 .هنال مهلثم مكيف ريصي َ

 ةالم يا نمهتنا نكلو رانب هل يلطضي ال زاك راقت ةنال ةراشن وتا نس 1

 راسو مهك وت مهمالك يعانلا عمش املف كظقلاو انملا دالب نم هل لاقف-
 يةروكي ام لاطبالاو هناسرف ىلا لاق هناف.ديز وبا اماو هليس لاح يف ٠ ا

 لاق ةاحمالا نبا اي كدنع يأرلا هل اولاقف ذامرالاو يأرلا نم مدع ا 1

 تعز ادهش لالالا“ هذ ثادئزو اناؤ لالدآلا ىلا وعزا م ١



 ظ م :

  اراهبو كلفاف مهيلع قرفو .برعلاع كاودعقرف امدب الف ظ

 .اداكذت الملاب كلتق لمجاو كتراطمب انإ ناوسنلا, منغو

 رانااب اهقرحا .كبايث ذخاو انتويبا بحسني كرا يلخو

 _ هماظن عمسي ةراشب وباو ةمالك نم بايد غرف (لف : يوارلا لاق
 مالكلا اذهب مكنت اذامل ل لاقو , ديزم نم هيلع امأ ديدش ًاظغ ظاتغا

 هبيف حاصو ةنم قمح همالك عمم اكو .. ماعرشلا دسالا ةراشن ردا ىلع

 اهذخ هل لاقو لاسعلا حمرلا موق هنا مث ماثلا نبا اي كموي مويلا لاق
 فوشكم ف وتكم الا: هتاذ 'رظن ايف هنعطي ةارأفلانيرلا دضالا فايد نم ٠

 مهبادق ىشم و مهبف حاص كلذ دنعف . مادقإلا يفاج سايل ال١ سآرلا

 يتح مهيف رئاس لاز امو مدعلا ةلاح يف راد مهنه لكو منغلا لثم هوعبتف

 نواملا ساك مهيقسي نا دارأو همادق مهر ضخأف نويصقعلق يلا مم لضو

 مكل يقب ام مه لاقو لالغالاو ديدجلا مهعضوو نسلاوملا مهلجدا مث

 صاففالا قيض نم ضصالخ

 رمآ نم كراكام  امأو ءالؤه نما نم ناكاف اذه : يئوازلا لاق

 ام لالطالا ىلا عِجر (لف . ضنقااو ديضلا يف بياغ ناكهناف دِيز وبا

 ىلع اوراس هل اولاقف لاجرلا ضْعِب مبنع لاسف لاطبالاو نَدْنَح دِجَو

 هءاعت ام اذهو ماكآلاو يراربلا كلتيف نيموي مهو صنقلاو ديصلا
 نيدراشارامالا عم اوناك نيذلاب اذاو مالكلا يف مه هدف . ماوكلا نبا اي

 عمسالفةراشالا هذ. هولعافارامالاو نسح نع دنز وبا محلاسف ماكالا كلت يف

 نفصو باعصروماو باس> يف زاصو باوصلا نع باغمالكلا !ذهديزوبا

 ' نوكي فيك مهل لاقو ناسرفلاو ارامالا ىلا تفتلا مث نامزلا نم ةعاب '

000000 
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 : لوظي نيعماسلا رمعو لوقي راشأو هغامدب ْ

 يعاذل ديزت يبلق يف رانلا» راطملارحاسلا هداشب وبا لوقي ٠

 يعاطق الفلا يف اودخت امدب ال اومهفاو -اوعمسا هرامأ اي ٠

 ىعايبض الفلا يف اودغت امدب ال اهل ريظن ال ارامأ متلتق
 ىعاطق تايضاملاب مكيعدأو مهراث انأ ذخآ ام دب ال '

 يعاقبو ىرولاب كطيصعيشيو هرهش كباذع لمعألانأ بايد اي 1
 يعاضكلقع ناكو لوبهم تنا عقرقم ليزه لجد تنا ريدب اي

 ىعاض كدنع هللا قح ناكو لعقلابارامالاىلعرمأتب ساي ٠

 ىراطع يتينك و هراشب وبأ انأ هفالخ كيرال مويلا اذه يف ١

 ارامالاو همالك نم راطعلا هزاشب وبا غرفاللف : يوارلا لاق 20

 يغاقلا حاص كلذ دنعف كناسل هللا عطق تمصانسح هل لاق هماظن اوعمسي '

 دمحا هب حاصف هب شطبي نا داراو ريطلا لثم هراشب وبا ىلع ىترأو ريدب '

 هلثم هيف راص نسح كلذك و هئاضعا تخترا ىتح همالك متأ اف . ةردقلاب 3

 هيلع فدحناو لادتعالا ةرئاد نع جرخ لاوحالا هذه بايد رظن الف '
 : لاقو دشناو 1

 ارامس تادياز يباق نارين مناغلا بايد يغزلا ىتفلا لوقي '
 اراط كغامذ نم كلقع ئظا بدأت نيعل( ايي ةلاشإ وبا

 - ارازنجلا عم لفلفاا عيباب اي كولملاب رذغتزادغ اي بلك ايا



 كلا ماك أيل 1 0

 >1 ل اب نم هر رحم

 راطعلا ةراشل وبا ةصق

 لاله ينب عم هل ىرج امو رايدلا كلتو نويهص ةعلق ىلع مك الا

 يجو ةناهكلاو رحسلاب كلذو مهريغو نايذرسأت

 لاوهالاو بورملا نم كلذ دعد مهل ىرجامو ديز ولا

 مهقيرط يف اوزاتجحاو صربق نم لاله ينب تعجر امل : يوارلا لاق

 موق ب مه لاقو ناسرقفلاو ةرامالا ىلا ناحرس نب نسح تفتلا نئدزام

 صرفلاو وبللا..زاهتناو صئقلاو ديصلا ىلا بهذن نا مويلا اذه انذار م
 ضهن لالا ةعاس يف مث . نيعيطم كل نحن هل اولاقذ نولئاق متنأ اذاهف

 كفروقباسيو ريسلا نودحي نسح عم اوراسو ريدب يضاقلاو بايد ريمالا
 ترودراطي مهو ناكم ىلا ناكم نم نيرئاس اولاز امو ريطلا مهريسم
 انيمف . نك اوس ةعلق اهل لاقب ضرا ىلا اولصو ىتح نالزغلاو بنازالا
 رامح همادقو راقوو ةسه وذ راطع لحر مهاقال داو لالا هذه ىلع مه

 مويلع در اهف . هيلع اوهاس هيلا اوابقا اهلف . ةراطعلا ةل 1 هيلع عضاو
 مث . متم ايندلا حيراو كلتقأ ام دب ال شابوأ اي متءعقو لاق لب مآلسلا
 بايدو تنأ لالطالا هذه يف رئاس نبا ىلا كليو هل لاقو نسح ىلا مدقت
 رهو هرامح فقرأ هنا مث .يباذع ؟يذعأل هللا و بالكلا ءانبأ ريدب و



 ةَئيلَجب نيرا عجور َجَو وو
 لاومجالاو ثوان هل كرام

 راطملا هراش ولا 7

 قمل



 ا

 تايأرلا ترشنتاو مايشلا تدهفىالطالا كلت نملاحترالا ىلع اوممص كلذ
 ِق اودحو تانراعلاو جداوبلا يف تاثبلاو ءاشنلا ماعلا دو مالعالاو ْ

 مانا دعب اهيلا اؤلصو ىتخ باثنع ضزا نيبلاط :تاولفلاو يراربلا عظق
 : مالغالاو تايارلا اوعفزو مايلاو براغملا اومضنف

 عسانلا ءزملا هيليو نماثلا ءزجلا يهتنا
 وهو لاله ينب ةدرغت نم

 راطعلا ةراشب ودأ ةصق

 عن اسم

 اهتعطمو ىلدنالا ةشكم
 فنرانيل - اهووس عراش - توريب



 م

 ناندملا ينلاو كيحي يلفو كدلاو لثم اناو ينبا لثم تناو ظ

 نايم .اناو اددعفا ني علا ىلع ينتقل ام فورعم يعم تلمح ش

 نايرع ادغ: كربق نم تقيذا# كير. كايزاجي رظت نا كاياو ظ

 ناماغ يغم كموق نمتلسرأو  هدلزت ريغص بك رم ينعيطعأو '

 ناعزف اشملا نع ”نودرؤا ربك رئازل ينولصوا دقو
 ناولا له سارمهلا ىلا تاق يدارم تلنو يلاوحا تربدو

 واد ىلأ اواخدو هلاقم ىلع هرركش .همالك نم ديز وبا 0 0١

 هوقسو و هوذخأف ىصح الو دعي ال اهيف يذلا لاا اودجوف ساربلا '

 ريد ىلا اولصو مايا ةثالث دعبو « اورفاسو لفون اوعدوو بك ارملا يفإ
تيرس لكئاتم ينبو نسح ريمالا رشس نم دئز وبا لسراف ةيقذاللا ,

 ْ 

 تقدو تانبلاو ءاسنلا تطغلزو تاجحضذلا تلعو تاحرفلا مهدنع تماقف '

 ىتح اوراسو تاداسلاو ارامالاو تارك عبرالا تبك رو تابوتلا |

 ىلع اوماسو ناقيرفلا لجرت !نيعلا ىلع نيعلا تءقو اماف معدنعل اولصوا

 اوراسو لامحالاا ولمح مث ةمالسلاب مهوئهو بابدحالا مالس ضعبلا مهضعب ١

 اولصو نا ىلا ديز وبا ريمالا مادق ةضارع يف نيسام اوقبف ىرسالا امأ'
 ريمالا اونهو تابونلاو طيغالزلاب تانبلاو ءاسنلا م,ت:الف مايخلا ىلا
 ديمح ىلع ديز ربا ريهالا"اوركحش.و لاقتعالاو نسالا نم همالخم بايد

 روبلاو ةطبغلاو رورسلاو حزغلاب راهنلا كلذ اوفرصو لاصحلاو هلاعفا
 امو ةميقو ردق اهل تمتيظغ !ةميلؤ ىلاتلاا.مويلا يف نسح ريمالا لما
 دعبو مايا ةرشع ةدم لاب .عئاو:شيعبدغرا يف مهو لاا كلذ ىلع ارلاؤلا
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 بايد كريسا اذهو-ديزيزوبا:ةهمسا يذلا همالش ابقارلا دبز وزا:هباجاف
 ايوا شرم اجر نبارذلا راساف هرسا نم هتصلخ دق

 ليخد عنفاوانا ديز وبآ ايأ نيزح ٍبلق نم سار ملا ىتفلالاق

 ليصالا الا اج اجرلا لبقي ام قوجر لبقآ ريما اي كوجرأ

 8 . اولا باقل ربجا هذصاق“' بيخي نا كلم ايا

 ' 2 ره يا مع نر

 ةقزألاو قاوس لآ تجار طولا لا

 اراك ل0 قو انا ؟رظخ نما اوانق“ نسخ غطي "1 "ره فاس زاخو

 يف:يداني يدانم علطو مهنع. اوذعف: مماقر يف - مزاحم ,اوعضوأو نامالا
 تاكو نابعالاو راعأالا هدنعل ىتاو ناويدلا ف للا ل وبا سلجو نامالا

 ديز وبأ عفرف رحبلا يف و هبك ارم تلاد ةراثل لفونو ديز وبا ناي

 ون ونا بهذ ريلا ىلا دعصو ظذلا وحن هنك !رغ لفو مدقت الاوف ةزاثالا

 ديز وبا تفتلاو ناويدلا“ىلا هب اوعجرو هيلع اوهاسو هوقال بابدو ديز

 ؟بلع كاح لفون تيلو دقل مهل لاقو ةدلبلا نامعا ن "وك نبرذاحلا ىلا

 اولك أف بارشلاو ماعطلا ةدئام اود» مث ًارما هل فلاخم كنم دحا الو

 : لوقت ديز وبا ناشأو ا

 نالخلا, ةلمج اب. اوعمسا الا همالس يلالحلا دز وبا لاق

 ناسنا ىلا لظت ال. قوفش مهيلع نكحف لفون اي تنأو

 ناوخا مكلك ًاعيمج اونوك معيج يل اوعمسا صربق ل هأ اي



"١ 
 اباكحنا الو اه اولمحت ال. اورشبا ىراسالا اذايمكلكو ٠

 ايارخ ةالبلاه لمجا تيج دق ةئالع يلالفا ديز وبا انا 3

 اناجملاو سارملا يلا لتقاو هصاخا تيج بايد لجال يفا '
 طاط مكيف باقلاو مكعيجو مكلك ىراسالا اذ اي مكتيجادق 1

 . باهت .سيل سارملا ىلع راننو انلكح شطبب مجهن نا ديدأ ٠
 ايارش ساك هيقسن مهريبكو مهاثا يحفو مهرباككا لتقن
 الرحو اهفويسن اوحاستو مكلك اناخدرإلا اولخدا اوموق

 اناص انيلا عضوم يف هبيصنو هرصقا حورت ىتح اوملطا مث 4

 ابكر الو اهمكحاح دوعيو . هعضومهطحن لفون ىلا بيجتو ٠
 اياجحو انلدالوا ىلا فوشنو اندالبو ال ضرا ىلا حورتو '

 اباسصالاو قافدالا انروزرتو انلاو أضيا محلا انع لوزيو

 ديزمنم هيلعام ديدش ًاحرف بايد حرف ةمالك نم ديز وبا غرفانلف 0
 ام اهنم اوذ_تنخاف ةناخدرزلا ىلا مهذحلا مث قيفوتلاب هلاوعد ئرسالاو

 قيراغلا اوطبوو بابشلانم نيفلا عم رم لسرا ديز وبا نا مث نوجاتحم '
 فاو بايد هعم ذخاو ةدلباا ءاحملا عيمج يف ,ةابلا قرفو ناردالا م

 هل لاقف سرالا هيلع درف بايلا قدو ايارسلا و مم وانو سراف :

 هعامؤ هسشلاب هنرضو ديز وبا ربمالا لخدو حمة همالس تقارأا انا مقا

 هلسرب هسرف هّسأرف 0 هأقل هقافر عم سا رآآ ىلع لخدو نيف 0

 موق اي تلا نم لاقف هصار قرف رمخالا . ترا ىري هنويع ميتفو قاف 1
0 



 هل

 لنيل عاجلا نيردحو ديمقلاع تلقي كهتلاف.ديز ربا لغيبلتا وارمم
 بفك لابقو ضرعلاب لوطا لجدن داك نضرالاب هط هيو هسار قوف ىلا
 2 لوقت رح راكبا اهتنبن كفن تاو

 تارسملاب مويلا داز بلق يلو اكش يذلا ريسالا رمع ىتفلا لاق

 تابهر انبولق طسو تيمرا انعلاو لثقلا نم انعاسم همالس

 تانه دق هبلق الا لجر الو ىتا دق لبللاب ءونضلا انرظن الو
 تام دق ةبلقالا لجر الو .ةديعب ضرا نم ءانرغ نحنف

 تارع مهضرا ىلا انواجو انلاومأو انل تاراجت تحارو

 تاحارأاب ءاملا انونحط دقو الفلاب شحولاو ريزنخلا انوعرو

 تارسح ىدف اندبرةت ىتح انتيجو انيف تفسر تنا نكل
 تازنع ةعبات سويت الاو ةضور طسو منغوا نحن تالك

 تاريخلا كل ىقبن انقتعاو انريمت ميرم مث ىسيعب كيلأس

 تاف ينم ٌتاف مطقت يمزعو اكشيذلاريسالا رم ىعتفلا لاقام

 لاق هماظن عمسي ديز وباو همالك نم رم غرف اماف : يوارلا لاق
 هذه مهلا راثاو تارخالا عبمجو بايدو تنا ناءالا كيلع فاخت ال
 : تالا

 ابايد ريما اب ىمالك عمسا همالس يلالحلا ديز وبا لاق

 اباغ كنع محلاو ءاج دنسلا رشباف ريشالا رع اد تنأو



 نا
0 

 ٠ لاو يفاتلغ ا وكلا ٍ

 ' .لطاب هيراث لوقلا كيف تينظو

 اناولبلا

 باسو ىئا يذلا ديز ا

 بائرم ركشفم ةقيقح تدعو

0 
 ا

 ينرثسو كتم نان 0 '

 هفمالسا ايا :الأ" ياست ديت ٠ ا
 كامايبهبالام قهأ رلا ىعفلا در ا

 فرحتتو مالكلال غمشت ثناو ٠

 كلذ رتل :ىفحا) لا تيجو

 .كلماي ذاب تنك كمالكالولو 1

 ا ا تواكو ةامغلا هش دقدتما طؤ ُ غرق قاف“ ت7

 دالابلا لك. ينغ.هيثأتللم ان قس ةلمالس لاق ديغلا هلمرق:اىللا بايغلا لتعو ٠
 دالبلا عيمج نم ىراسالا | وعمجف ةيوس مهتلقن هبيحي ريسا هدنع نم لك نا 1
 وبأ ماق ليللا يىفو نيصح ناكم ف مث وعض وف ريسا فلا ريشع 0 مما اذاو 0

 500 و مويف 6 و ديدس مم ف هيقالب تايد ىلع لخدو ع لش ديذ

 31 لا همالس فاس اما ماشلا دالب نم ناكو رم همم ١ لكلا نع لوطا 0
 كد علطُ ١ دام هماللف هل“ لاق دغاوشلا قولطت نورك ا اماه هرعت :نرقتملا 1

 دعتساف كماما.انأ اه بلاط تينا امو كنوو هل لاقو هقلطاو هم مدقت مث 3

 راد ةيضار اي كابا ةاسشانو
 بايخ كذلع ام: كلانأ يل نقف
 بابغالا زبكا نم كل فإو
 باسيخزيغي كا نم ىلا عيواظت

 تاعبلاب انهلثقو موي 'نيكفامت +

 تايد لاله كدتع ..انا_ رظناو

 تين لبق. .رزوتعسد :انأ

 تاسخ.موقي :نتج,كدنع دهقب +



 نوكأ

 نظا امو ينس وغض نم .يلوبد نيذلا.يفاداس عم يناذ يف يلتخا ةليللا

 [دِغ يل يلق .لعفا 6 اناو ين وداخم لكشملا اذو نمو يذ وسنب مج

 نهد رفحا 7 هسفلد ىلجخاو ديز وبا هجوتو ناويدلا ضفناو. كريخا

 علطو حابصلا ىلآ,تابوهيذأت ام رانلا سمل اذا ىتحومسج هبنهدو لدنيشلا
 ىككيف همالس آب تيأو فيك سارهلا لاق سانلا هيلع تفكفناو.سارملا

 ةعبرا لوط دحاو لك و دياع نيعبرا ىناتا ةمايغلا قحو لاقو ديز وبا
 نورظني. نيرياط. ضدالا راطق' يف مهو ةالصلا اوكرت ام مرو لاجر
 هرق رحب نا دب ال مها اوفلحف بولغمإ نع م هل تركحف نيك اسملا لال

 كبهوا ا م لوط يف كلا 201 فلز

 يرمع يق دأز ةنال ريخ لك ينع هللا كازح سارهلا لاقف مات ماع هرمت نم

 032 لعفت نا كل اولاق فيك و مانملا يف وا ةظقرلا يف اذه ماع نيعبرا

 بؤا_غمو ”تنا نرقلا"لخداو نرفلاتنانلا: دقؤت كلملا يلخ ن'اولاق

 لاق نواغم ان لوقت اذام كلملا لاق « زاثلا هقرحت ناطلغ نارك يذلاو
 لبق لخدا معن 4هالس لاقف راكملا ناطنشلا, اذه يلتف رانثلا لخدن هعد

 نم نرفلا ديز وبا لخدو نم راص ىتح: هودقوأف ترفلا دقوي نا رماو

 هتاحبس هللا نذاب ةدراب هنع ناذلا تداعفيمظعالا هللا مسا الت ام-دعب نم
 ةضور يف هنأك سلاد هدجو .ةعاسدعب سارهلا.ر ظنذ رامجلا زيزعلا ىلاعتو

 دم هداؤف مممص نم توص خرصر هودقف نواف ايما لاقف ةرضخ

 هحن ىضقو قرتحاف :نرفلا لخاد راص قلت حوا سلب زلنا هدب

 سارهلا امان ةئم.ن وك راش نفويولا اوراضف لاس علط ديز وبا اماو

 : لوقي دشنا

 تايرم انأو كاوق نم تيحنعت هراشد نب ساره كاملا لوقي

2000 



 جول

 اهعورف ةليوط ةرجشس نع لوقت
 ىجدلا حنحب يضيوون نع لوقتو
 ىضق نأ 1 مصلا رون كاذه

 دجاس مباد ليال ريط كاذبه
 اهتوصب حيصت ةمرح ىئع لوقتو
 باقنتو لوحت اند كيئاه

 اهوصف تحرش دق كزومر هذه

 مهعيمج مصآلا رخصلا نم ارقتاخ
 ابلعب عقاوذ ةمرج نع ينريخأو ١
 اوفصوت ام اهدالوا اوجنو |

 ركب تانب عبرا نع ينوبخاو ٠
 رقنمو ريقنو رقن نع ىليقو 1

 هشو لشو لالش نعيلسقو
 مهاكم نيا لومهزلاو لهزلاو '

 ماففراعتنك نا باوطلا و ١

 قي

 يعزنم مهنم :لبنلا اوحو مكآ
 يق رف مالاظنلو ماللفلا قوف

 يعقرفتي ةعرسب مالظلا يدغبي

 يعك رب ديعملا لخدي ال :رطفم
 يعج زد ام دود لك ابو مجاص

 يعرب اييلاو اهاوج قلخلاو
 . يعورتت ام محلملا لثم لمو

 ىعبراو ةتسو ةسمح نع ينريخا

 يعدمل ذو بهجت ران مهوك أم

 يبعلقتو موا درفب ةرم نيفلا

 يعورب بول_بقلل مرنم صخشلا

 يعرصتي ىطولا قوف مهفاَس ىئم
 يعلطيب نبا راكلاو ريككلاو

 يعجرتملاو طوحشلاو : طخشلاو

 يعزعزتملاو ناطينلاو طبلاو

 يعلطاو ىلا بق نم مقف الاو

 هنايبو هماعو هناسل ةحاصف* نم سانلا تبحعت همالك نم غرف انف .

 وبا اذه نكلو تامقنلا نم ةمقن اذه كلا تلق ام انا كلم اي لاق اهدر
 5 لوقت فيك سا رمل نكاقف هبقبأ تدوا نأو لتقا تدرا نا ديز 1

 اناو ادغ ىلا اهيقبا نكلو ءاسملا ىسفا ةلئألا كلم ان لاقف همالس بهار '



 كاتحم اب كدب
 ا تولل ل

 لاقو . اهأرقف زياد 0 سؤّؤد يف يأس مب
 بيا ارجستف هذيلا ًوقا'هل لاقف ءأرقف لبجنالا 0 -

١ 
 30

 ب
0 

 0 ه دار“ 0

 0 اعراب 0 3
 أولاقو بجعلا ةياغ هنم ٌْ غو يعاوسلا

 ا ل لاق . كلذ لعأ
 7 مه . كلذ لك أرقي فرعي ام مسم

 : لوقيو هلأسي راشاو

 مج رقي نسلا عبسلا فرعي اذه

 انضرا لخاد كيف ل ؟بارد ىلا ذخأت تنهب دق ا
 دكاو ىراصنلا ملع يف 008
 ينريخاو ناد“ ليس ل و , ير ١ لق لئاسم نع فان تدك ول

 اتومصب ا

 وجب جبصإ هم نب: نع قريغاو

 ا
 ايوا

 "ل نم ةلضف ملعلا نا 0 4
 بحعلا كيروال ديز 4 وبلا
ل
 

 اهدر اموت نا
 ةمالس .نتبملا تنرفلا لاه
 2 ديز-: وبال -ىشتفت 2

 5 , سدقلاب اننايبص 8 00 انل يمرت تناو

 ١ يمالك 3 يعمما و 0
 مورر انعو كلها ىلا 5 العز

 يءأ رح كنا
5 

 يءبصم هن وكتال رطاش تنك نا

 يعرمم اهبلاو اهاوهمت قلخلا 5 د ا
َ 

0 

 يخل الا .قاشم» لك له 0 يحب ديال
 ٍلملطا عوق م كان# :يمرا 0 |

 2ك يمر
 3 وهو بفيرشلا سدق نم ىلصا توا و

 لفنق ال اندنع :نكلو كدنع ساوسإ, مالا نيب قيدل اا

 1 ل وص نبروهشم

 "ب نب 3



 كّلم اي الس بها ققفلا لآق

 كلف اي كلضقت عمشسي: نذ"لكو ش
 لجعلاب :يتأي بولغم يل تاه |

 يذلاديزوبااذهد.ك ١ لاق دعبل

 هاله است شياو راش وهلا
 0 م 2 0

 مهياع لسمو مادقالا
 مهن.اولاق هناي بها

 خجن كيلا ىتا نم لكماذ ام كلم ان .لاقو ديد ءاكبب ىكحب
 ا :.لوقي هملأ , راثاو وفق كدنع يل يقي امان همالك

 لولا اهدياقتنا يمالك عما
 ل

 لاوملاو بهاوملا لك ينتيطعا
 لاجزلاب حا كلم رد

 لاجرلا نيب همظانو ىلا نظن
 لابج ىلا لانج نم هنع نوكح
 لامىكلا لها ىلع ىفخ ام قملاو

 . لانا سور ىلع ينحبشا دوعو

 لالخلا ديز ونا هل ىتا نا نم

 لالزلا مث:الفلا ثشع -عطوك م

 لامغاو ًاضيا لبخلا نوفرعت ام

 وذ موق ناطيشلا لعف اذه ىتةحت سارملا لاق همالك نم غرف 7 1 ١

 هل .اوماق مهيلع لخاد, بهارلاو الا مالكا يف امهو اذه :بولغم دنع ىلا

 اذه لاقو هلوح نم ىلا تفتلا مث هيلع اودوف م
 تب نم انا "لاق... بهار اي'تنأ نبأ نم هل لاق

 امو سدقملا تدب يف ًاماع نيعبرا يل انأو ةيذك .لوا هذه لاق . سد
 الو نادج لخب انيم يلتتنالا ديز وبا لاق :دمالس يضل ٠١
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 لاقو سا رهغلا دنع ىلا هجوتو هدنع نم جرخ هنا مث نجسلا اذه نم كرم

 نوكيإ فيك ئارفاول لاق عفني يقب ام بايد اذه نامزلا كلم آب

 هفلظو ديجي ءيشس هسبلو ديد نم هكف ىديس.اي لاقف كدنع يارلا

 باذمال , جلصي دوعيو نمي ىتح جاك زبخو جايخ هبعطاو رصقلا الا

 ويدل بهارلا لاق ام لثم هيف لمحو هوعلطف هوعلطا نارها لاق

 مديز وبا اماو بابرالا بر اهجرفي ةعاس ىلا ةَعأَس نم بايد لاق
 درب نا ديز وبا دارم ناكو دارملا متا لع لكالا بايد للكزس ل

 ورد 0 ا روع ء ىلا بايد

 5 . لمح الو

 سانلا نم دخا . هيلع ولّسعي الف سارحلا دنع ذير*وزا ماقتساو لاق
 نار 0114 امرت جر راقم جمس ناكو نابعرلا نم بهاو هيق علف
 ئتا كلم ايا ولاقؤ ةحضلا :تماق ةئيدملا ىلا لصو:اماذ نيارهلا دنع ىلا

 هل لاق همالس در اف هملع سو هاقالو سارملا ترفل اموت نب بولغم

 ديز وبا.كودعو كمالس درا فيك لاقف يمالس درت ام يديس اي اذامل

 انا سارحلا لاقف رارغملا باب» صالخ لجال رايدلا هذه ىلا ىتاو كدنع

 غبصيو تاغل عبسلاب مكتب اذه بولغم لاقف ناودعو ملظ دحا ذخآ ال
 نكلاو ضرع هعم يله اني انأو“تادضغلا نامت: ةيضغ هنال تاغَصض عبس هلاخ

 بهذا سارهلا هل لاقف كدالب .برخيو كلتقي نا نم فاخاو ةبحيو ةريغ

 تفتلاا واخد امو نا ويدلا ىلا !وراسف .هفوُسو ناويدلا .يىلا يديس اي يعم
 نر انركللا تاع بين“ ربا تبنإ هل لاقو مالم تجازلا ىلا ىارفلا

 انترحس تيجو كفرعي .نم  رضحرو :باذعلاو البلا نم بايد كفن يلآو
 وهو ٌكفرعي بولغم هل لاق ىنفرعو رضح نم همالس لاقف كركجم يف

 همالس بهارلاو.الا نبأ رهاب .همالك منا ايف انرادد بيطخو اندالب ملاع
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 ىءانلا نبا نم ىاللا نباو

 سارلا فيفخ ىلقع هل ام

 ساسا الو روش هل الو

 ساخو سلبا اوقل' امو

 سامن هنقطل موري < سبلو
 ساخن يوار نيخبس ديب

 سا نش نيرا

 سابعلا رضا فورطملا اما

 ىارلا فيقشو .قوعتو دساح

 ساكلا برقع يداعكلا اما

 سانلا ميعن ركتسملا نم

 سابقملا مك ريم هجوب

 ساطرق الب يحولا هانا

 سانرب وبا لاؤس تحرس

 اه هناسل ةحاصف نم نيرضاحا أ وحعت همالك نم همالس غرف ايلف 1

 ل لاق ةمالس 1: هديررت أم قلق .كاقوأ هنم ويك سارطا دل ١
 لاق اه كلملا مهرمأف باذعلاب هنم يبل يفا ىتح بايد ينيزت نا ديا
 اوراصو ءولعشا همادق عيشلاو هوذخاو ةغاس' يف اوماق كلذ دنعف '
 باذعلاو ءاللا اذه يف باى فاس او اواخدف نجسلا ىلا اولصو تح ا

 ررّدلا ريظ فك ةبرظو هدب عفرو ةدنغ ىلا مدقتو باوصلا نع باغ
 عطقب هللاو ثناو هل لاقف كني عطقي هللا لاقو بايد ملأت هينيع نع ٠



 هاملا طسو هاقلت برس ناو

 يتذنع لئاسملا ديزتب تنك نا

 يدودجنامز نم لئاسم يعم
 ةمالس بهارلا لاق ام اذه

4 

 رابسيو. ةنييم يدعي ءاملو
 3 1 نرلمثي .هنطسا قع

 يراخلا رحب لثم ملاع لك نم

 يراق ملاَع لك اهيف تريح
 واتخحم ام لك لمفي هلل

 بوض رضاح ناكز نا-بقرلا ريبك مدقت ًاباوج اردرت ال اذامل نارفلا
 انيلغنان وكت بلغنا اذاةريبك اذه عملا لاقف ديز وبا هنا ترعف لمرلا

 ْ : لوقي راّماو ديز ربا دنعل مدقتف سانرب وبا ىمسي ناكو انلك

 سانرب وبا بهارلا لاق

 رجلا .تفو رخل ترش
 ذحو لرزه دض كل

 ركفلا تحبو ركصملا تلغد

 مورجملا أمو موركملا امو

 نيلي .لرذ نتتنبلا امو

 فررطملا امو فورحلا امو

 يواكللا اهو يدارلا امو

 بيبل تنك نأ بيج يلاؤس

 سالج اي همالس در

 بهارلا ىلع دوبُس. اوفوك

 يساق ا!  يىلوق  معمسا

 ساجريلا ىمح رخل ليخو

 سام“ وباو دهعلا قحو

 سائلا مأو  ركجلا ءامو

 ساآلا قصغب مويفملا امو
 سافقرلا امو نيخيشلا امو

 سالملا امو فورعملا اهو

 سالورملا امو ئيداثيلا ايمو

 الع الو بصست الب
 سان واي كوام مننا

 ساكوا ريغي قح ةداهس



3-1 

 ٠ لوقي راّمآو تلتق اهتفرع ام ناو تلخ 3 نا زومر :

 يرجح ايف يح . فلا ل |وقي ْ

 يضاق كلاوس نبأ ره كلملا ناد

 دراو بهار .يز لماع تنأو ما
 يلق بهأو لاا تنك نأ

 ىضرلا ةعاسب ضرالا نم قلخ ا
 نخبآ هلثم_ طبق قيالحلا يف ام .

 همال_س اي اهلضف ةرط هذه |
 ةمحلا هذين بايو كفت دلال |
 افخ الب همالس بهارلا 3 0

 كمآلك مل مت بدأت هنا
 نطوتمت يل يكتم ايلا

 اهعيج رويدلا لك نا ترذوز
 هيف مداخ انا تنك 0

 أنتبر ةااقلاو ةالصلا ل
 بنارتلا طدسو 00 د
 كلوت وه اذهو 2 23

 ا م 1 را

 ىراجس ان تنا ىمالك .عمسا

 يرادغ له بايد باح حارو

 يدالاب بايدل ذخأت ديرتو

 رادقملا عيفرم مبظع نع
 يرابيلا هلالا ىلوملا هلضفو

 يراهنو اببليل هللا. دبعيو

 يراد كملعب ديز وبا تنا:الاو:
 يراجكطيسو كدنع ليملا لك
 يراط حناوإلا نيب نم باقلا
 01 ب6 بهار لاب نحت

 راطش اهيعيسام لثام يف
 0 نأ لا آ
 رادلا تينب ءاصلا ةرخصلا يف

 يرابلا ميظعلا ىلوملا اهلضف
 راطقالاو ضرالا عيمج 7
 ' يراهج مالك يل عمسأ تلاف

 يرايط هلثم رويطلا ىف الو

 را يطا لك قرف طف
 ايو اارتلا ل

 ىراغصو اهرابك ةئيدم لك أ

 منه دحا ام

 1 نام
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 ىلع تاغ لاما اذه هثم ذب“ وبا ىأر اناقاهب شطني نا ةاّرآَو . فيشلا

 ةسار ئمر ىلع هماه هينرظو زاكملا نم ةثمنلا بحسو لابولا نم هسفن
 ديانا لثم بلقب صربق'ىلاراسو همطو اهب هامر ةرفح ىلا هبحسو همادق
 ديصلا ىلا هتعاجب جراخ سارملا ىأرف ةنيدملا باب ىلا لصو ثا ىلا
 ناوصلا نم ىوقا بلقب هيلا مدقتف كلملا هنا ديز وبا فرعف صنقلاو
 هل لاقو ناخدلا قتعف روخي طحو ةرخبملا بحسو ,ناسل حصفأب سو

 نم هذه ذخ لاقو تاعمش ثالث علطو ناوريجلا ريد نم روخبلا اذه

 فيك و ديزوبا اي تءعقو سارحلا لاقف تاكرابملاةريا ريدو تانبلا ريد
 "017 | اذ لوقت ال هنال لاقف قرطلا كنلع طبرم ظاو ثعلع
 الو ريد تيلخ ام مياس نيتيام يلو. لاقثم كلملا مداخ انا نامزلا كلم
 «© س ردد لتق هنال هترساو بارد ىلع تاثحا كناو سخحم الو ةعموص

 'نكلو ةائيمر ديدحلا ىفوهانكك. دقف بايدامأ بهار ان سازحملا لاقف '
 هلال قعر يف' ديو ولا لاق © لافتم' كلملا كتمت تنا اكاتلع ياخي
 اقدار ىرادلا لانش تابذ ق'لتخ ثمتيك نعارخلا ءرئتخا اهاهتففب لاغتملا
 ىلا اواخدو اوراس مهنأ مث لاجرلا دشا اهنع زجعت يتلا ةليملا ةذه ىلع كل

 ديز وبا ادب مث لكأف سلجف ماعطلابو سواجلاب ديز وبال رماؤ ناويدلا
 ةفسالفلا و ءاماعلا نم الو ىتح ةرمعلوط يف ةلثد عيش ام اثيدح كلللا ثدحب

 مَّتف ريبكلا ديز وبا نوكتي نأب هناويذ رباكا يف ئدانو ادج' هنم رسف

 بفيرغلا لجرلا اذه مبقت فيك اولاَقَو مالككلا' اذه نم ارردكتف ًاعيح

 هلأسي نا مكنم ديري يذلا كلملا مهياجأف انم ملعا ل 0 ادلع ًاسنر
 كِلْيَخ ديز:وبا اي هل لاقوة معت همسأ لجر هيلا مدقت اهدنعف مدقتيلف ءيس

 كريخا نمو مالكلا اذه يف ركتت ال اذه ان همالس لاقف انيلع يرختال

 كيلع يمرا نا ديرا نكلو لمرلا يف يدنع نيمث هل لاقذ ديز وبا يفا



 اارأل

 ارانيد مكحنم دنأ د رعأف لصو دقكلاموهسأر يل تاهو. 2

 اراحمو اهرب بقرا تدمعفو :هعاطو امس نيفلا هل تلقف

 ارامجف . مهلك نيءالم .ءالؤه مهترادغ نم ديزوبا اي كيصوا ٠
 اراتبلا يف ريما اي مم برضاو 2 .نوابتت ال شارحلا ىلع لخدا

 لاك عولق يف بك رم نينياه يلاجرو ىنو زعب كبيجأ لسرأو

 يرابلا هلالل يرا تبكذس ”اراتخحم 5 دير ربا لال ٠

 يراتس داو ميرك بر 2 يبنذ وحمبو يل رفشي هوجرا '
 يرايطالا يك احم حبلم قروز ينيظعا لجءلاب لفون ريمأ 0 0

 جيرابلا ملا ىلوملا نوهنأ 2 يقاحو كاملا لثقب رشباو |
 كل ايهم لفون ناكر همالك نم ددز وبا غرف امل. : يوارلا لآق

 هوعحربو صربق ىلا هودوب هعامتأ نم ةرشع هعم لسراو فيفح روت 1

 علطف صربق رب اواصو ىتح نمرلا بفك ىلع اورفاسو ناتكلا اوهرتت 0

 بضارلا ىوس دمع الو فعتنم هل ام دو ديرفداعو ريلا ىلا فز أ

 قك نمو جرف مه لك نم انل لمت نيهئاتلا ليلد اب لوقي ىهو ديجملا '
 تيج هل لاقو به'ر هيلا يتأ اذاو رئاس ديز وبا اهنبف لاق جرم قيض

 رحبلا لخديو ربلا كرتي نم كلثم ديكلاو ركملا بحاص اب ديز وبأ اي ٠
 دير وبأ نوكسعب نم هل لاقف هفرع هنا فرع همالك عمم املف بايد صلخمب '
 هماليس انأ يماظ يف تدزو يمنأ تامحم كناف ديكحلاو ركملا نم وه نمو 1

 لاقو كلحض ديز وبا مالك بهارلا عمس اهل ةماهقلا ريد يف ايان تك

 ردع كعم لفون لسرا دقو همالس يلالحلا ديز ريا تنأ ينيد ىتحو هل '

 نم بايو صاخت نا كدارم تناو اوداعو انه ىلا كولصوا هعابنا نم
 بعبسو هيلع مجهو باذعلا عاونا كقيذا نا نم دبال هللاوف رسالا '

 بس د4 جه



 امو تاولفلاو يراربلا عطقي راصو ناصحلا رهظ بكرو تاداسااو

 ك اجي اذاو حارب نتج سلجف ةدرابلا نيع ىلا لصو ىتح ًارئاس لاز
 بحاصاي ديز وبا اي تعقو.هل لاقوهكسم و سراف فلأب هيلع مجه ةيقذاللا

 انا لفون هل لاقف مئاس لجر انا ديز وبأ وه نم هل لاقف.ديكحااو ركملا

 يف بايد صلخت يك .صربق ىلا حيار تنا اما انه كرظتنا نامز يل

 يف تنك و سدقلا نم انا يديس اي ديز وبا هل لاقق . كركمو كليح
 ةزيملا ريد نم يهو_ روخبلا ةقرولا هذه كلذخف ليلخلا مهاربا ةرايز

 ريغي ام ناخط هل لاقو لفون كحضف نا رلا ةكرب ىلع ناوريخلا ريدو

 : لوقي راّساو سالك ىلع

 ارادلا جايس لفون فلا لاق
 يك اذلا قزر. نبا يمالس كمسا

 رسأك. عيسك ارهاب مزع كل

 هضراب ىلذ ودبلا نغض كالول

 يفرالا .,تناو لاله كولم عبرا

 رساكلا عيسك يغزلا ارو حدار

 لطب اي كبه لاز يدنع تءقوأ

 مكجاح يوباو ملسم انأ يلا

 لل . دك. نناره ا. كلا

 ينطح هدي. تحت .تيقب نو

 ينباج .:لسرأ بايدل كسم امل

 هكسمأ قلعي ديز وبا تاك نا

 اراكم اي ديز. وبا تنأ امأ

 اراط: كتيصو ايندلا يف روهشم
 اراتحت كلصح كوالا لك

 اراسام هضرأ نم نامزلا لوط

 أرانلاب يه نم .عطقا روشلا كل

 ارارز تسل ةليملاو ركحملاب

 اراطالا هبشف 2 قروزب 0-2

 اراطقالاو زاك ةيقذاللاب

 اراسيو. ةنمبم يدالب مكححو
 اراح .همدلا ىعدت كد_ه:را

 (راحمرو اهرب رظنا لاقو

 ااا دابق حابب. يذيف



 أ وذم نيذلا َكواملاو ك1 :

 ا نم 6 ع ب

 يلغوباي لاله يثبن وعظ يمحاو ٠ ّخ
 نمر سو ف نش مكمأأ

 رماعد را قف هلمر ممادقو 4

 57 ول ةزيزعلا زبضمو“ ٍ

 رقم١ نبا *ةقفالك 5 ءادقوأ |

 يتيعب ير برغل اوت نا ىلإ 0

 زساك ديب زع ب رغلا تختن ةقياخ ٠
 اغلا ناحرس نإ ١ اي مه وذ

 يسال

 7 نبا ل

لع رخو 5
س اقززلا ى

نطخم خام
 م 

 ظ ريد

 ا

 ! عاق ةزع ذب زايد تلغو ده وثرسأ تلد 36 ميال
 11 عادل ومازال كيلوا |

 ' عاتتالاو تاماه عم 212

 عاج مارك اب يلوقل اونوكاو

 عاطدق مك اح وكلم ْنَد دل 3

 غانمل 'تايضاملاو اذقلا نفظب

 عاب“ ندا. افلا كونا

 عاقب دوس لثم جنرف اهيفو

 : عاشن هزكاذو هزغ ىلع: كلع

 اسثلا بزقعلاكشيزعلا يدا وب

 عاض' ةلقع ريما ا هفاش نمو
 : ماطر ماعلا لك دارا هش

 عاش اناطغلا يف ايازملا ميرك

 ' عادصو 2 مكمداضي ام اي

 . عاتب لوطب ' اًولاق :ةبرح هل

 عاط لهاج نم عمست الو
 1 عاخوالا تدلَو ىداّوفلخادو

 ' !عاسب نيرضاح اي ككل, هيبجا
 .عادو. ؛عادولا بعل+ نم عادو



 تراعمشلا عم رادهلاو

 لاله كولم

 سابيلا ريبك سان ان

 ثاصمقلا وبا

 5 رك [فهه ريسفتلا 0 :

 ديح اي رشبا ديساي مناغ'

  لامفأ مه

 نايرح عرس

 يفي

.2 

 4 ليس

 : يدنا فومس يدب

 يدتشا اذا لاحي موني

 سار وهذ

 88 ١ يدبعلا 9 نام كانا

3 

 0 اذهان د د 5

100 
0 5 

 يده :٠ رادسالا

 : 1 ناو

0 
 ع اهب ديبخو ملاع
 يدنزلا ىلع باصقلا اك

 1 يدبتريب ديعي بايد

 تانبلا دلوو لالا حرش ىلع لاكشالا هسرو هنم هذهأف ديز وبا ريمالا

 سوحنلالاكشا هل نانف تالا .ءاس ىلعطقنلا“رردوتاهمالان وطب نم

 ؛ هفاجبسو دويقلاب وهو نيم تايد ميرغ فزعو سوكتعم لافلا بايد ىلعو

 !قفارتي ز وبان يمالا فائسإ ةف ذركنلاو انغلا لاحن وهو .دوقيرح ىش
 1 لاب اذالر نع مل لاقت رخاج ناك نيم لك _نكبا ىح نكي لام لا
 ساره كلملا كذع صربق يف بايد نا مد كعم انتكتأو تبكي

 عبخلا حاص مالككلا اذه اوعيس املف بأذعلا عاونأ يساقي نجسلا يف وهو

 معلا نبا اي مهلا جرفم ,كنال ناشر ان ك1 م ناسل جزف ب

 ناسرفلا نم نا سزف ةرشع ذخاو ل زمن و ةعاطو امس مه لاقف

 0 : : *لوقتو مرق ةريبخلا

 عادصو انغ اهرثكا مايالا همآلم ىلالملا ديز"وبا لوقب



 عمتي تاك نا دعب يلعش قرقت
 رجيسو ءامح يضاع يلعاثلإت ٠
 ندالب ندبصاق مفرش ا
 مهعمجلا ماقو يدلو مهفاضأف 1

 يل لوقي يلقعو ينئدحت يبلقف
 ةقرف. بوقعي لثم يئامز يفالب
 ةولب مظعا ناي هلم اة |
 هدصاق مويلااثأ ديز وب ىلع وبأ اي 7

 مناغ ردب وبأ كمادق ديز وبأ ٠
 ةج لآملا ينم كل ديز وبأ .

 لياصأ لويخ نم.قباس يقلاو ٠
 ىفاي كلمرب ريخأ ديزاربأ 1

 هءلاط سوحللاو هدوغس فرعتو

 ريبخي وبا اي كيلع يقحو '

 0 ىرجام قلع ما نا 31

 ركل

 تيجوع نامزلاو يلامز ينردغ

 بيطلا رطع لثم ىراذعلا مسدو

 بيه مير .لّثم لبخ روظ ىلع

 بيحرتلا ةياغ مه بحرت
 بييصلا يلاهأ نم.الا م [ 7

 بدلا. هلك ! ولاقو

 بربط ِت رظنام و ىكبا دهج ف

 بيخم سل ديز وبا يف يجتلي نمو

 بك نيزح ك.ءادق ديز وبا

 فهمسوب

 .٠ بينج فلاو ةيريس نينفلا

 برهذت اهحرس هربم نيتيمو

 بعبل باسألا لع يف كن
 برجع نف لكو . ةبارغلا معو

 بيرغ فيض لثم كتبتأ ليخد
 بيبح قارف نم بعضأ مويدلاامو

 5 رعيس ىرحف كرو رضاحلا عمو همالك ند مناع ريمالا رخل الف 3 ٠

 ويمالا تفنلا م باصما كلذ اويظعتْساَو تايد دقف ىلع اونزح هماظنو ْ

 كريغ اهيضقي دحا امو ةاكحلا كدنع تْطح لاقو ديز وبأ ىلأ نس 3

 : : هل لاقو ناممقلا ودأ ءدبع ىلا ديز وبا ريمالا تفقتلاف 1

 دلل دنز د لاق

  انككت وبأو ريدبو نيسح

 د كحل ىوثلا عبمج

 م مرقم

 ,يدد هانا

 قيبعلا



 ,<«3ج

 ايد يغزلا ةقرفب 2تيلم

 ىراذعلا ضيبلاو ليلا جايس

 مري لك ىكت ضينلا هلع

 قباوسلا“ لمخ :اوبكارا اونهوقف

 هملع اطس نامزلا ناك ناو

 تلاج لك :نم ةاذعالا ىلع رففت
 ايايد يمغزلا اورذحت ُ نأف

 | يل لعب موبلا ترضو
 نانا مرب يق :نيطلا يماخر

 حابصلا تقول لبالا حنج نم
 ماطيلا ضع يف هاقلن ىسع

 حاطبلا ثيل - ىلع يليو ايف
 حامرلا عم فويسال ربثنو

 لك اكرم الا
 حبلا يف قباوسلا' ليخ ىلع
 حافصلا ضيبلا انلك 'رهشنو

 حامرلا نعط عم فيسلا برضب

 بناج حورن يبغز لآ نحو

 رغعاتسإالاو رباك الل لثقن و

 لق .تبادوش#و "ا

 هنع رابخالا أوربظت " ناو

 عومج ىلع عومخ اهيقلثو

 يبب رحب أاهيلداو ادهدق وأ

 ينوفرعت سدإ رغ يسأل انأ

 حالف الو عانس كرتن الو

 ماصلا مكجرف يقأ الاو

 حايرلا به ول رالا هبش

 حافصلا عردلاو مالا دقأو

 حازم يف ام برعلا خيش انأ

 وبأ مئاغ مدقت اهدنع هنم لكلا ظاتغا همالك نم سدن رع غرف املف

 ١ ديزوبأ ريمالا ىلا راساو باحتتنالا دناز نععلا يك اب رهو بايد ريمالا

 : لوقب تاسالا هده يف

 بيكسدودأ اق وفى رج يعمدو

 يرراتغ يف تلعا يلق نارينو بيف عواضلا يط أمه بهي

 يراذان زونايو ينبعاب بايد



 راما 0 افطو 3
8 8 

 ” لقعلاو ات

 : لوقي دشناو 1

 ىسفارا وعدملا ىفاا . . تالاقم

 مغو مش يف لببسلا . تابا

1 

 0 لق قرتحاو ظ

 ر لقملاو ايحلاو.
 اياذملا تار قرف
 يباح تانيزال يماح
 ادارطلا موي ابنك ف

 ىبايد يوب كمل اب

 اراهج يسوم وبا دعب

 يفوفعسا اراما اب
 يناغل ةلمج © اوكحم
 يمالظلا نحب اورفاس

 يراذعلا يماح بايغب . ب
 يلوه-)ا لك اورق 2

 يالا سورال اررود

 نياغغ يءاق ىلتناو

 1 احاونلا قوم بصتناو

 امانللا ع ل

 !واغ ىليخلا رك موب

 اهانو امىف لتقمك

 ىباذع يف وأ انع يف

 ان وكس 8 وبا نيا

 اراس نب | ينبع رون
 ةثالث ةعاسلا اورو

 يماهغأ ىسوم وبأ عم

 يلوبطلا قد ىلع وبا
 هرافقلاو يراربلاو
 يناله ينباو مك ريما

 ' يفايخ الأ ىقب ام

 يديك الا يف ربخموق

 3 هرامخلا فشلا م السراب

 ايف م ع ريمالاو ديز وباو 2 افطو غرف ا
 : سدن ْرِع 6 كلد دلعف بايد ريمالا دقف ىلع ب تاهل اذها . - 1

 ٌ حاس دخلا قوف نيعلا عمدو

 حابصلا ٍتقو ىلا برغملا نم
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 ' رويطو رجش هل حبت نماي _اعدلا عماس اي نمحر اي براي
 اا اذ فايا

 "ا رورضو كاله لك. نم ينضلخم ,,  همالب , يلالحلا ديز_ وبآ ينبح

 ' رودغ نامزلاو يلايللا ينتهد .. مناغلا بايد يبغزلا ىتفلا لاق اه

 كلتق نم دب ال هل !ولاق مث هلاعف ىلع مدن همالك نم بايد غرف املف

 ِصِرِيَف ةريزج ىلا هب واصو :نا ىلا هب نيرئاس .اولاز امو كتجوم فالتاو
 / رباك ١ نم ةعامج هدنع ناكو ساره كلملا دنع ىلا هواحخداو دب## هوعلطو

 ا مسرتلاو باذعلا ته ها_ةلاو ميظعلا حرفلا هب كلملا حرتف نسال

 ظ نم مهينأت ايادهلاو تارسمو حرف يف ربخلا مدقت اك اوناك مهنأف لاله

 نم مهيلا ةمداق ارضخلا الاو .خارشناو طسب يف مه اتبف تابجلا عينج
 باهملا دسالا اهلايخ دقف ىلع ةنيزح ةبيثك يهو حيرلا بوبه لثم ديعب
 تحاصو اهينيع نم نرشلا راط افطو هتنبا امترظن اه لوأف بايد سعرا

 ةعاتلاك لق يفو اهجايص ىلع. لاطبالاو ناسرفلا عيمج: ضكازتف تلواوو
 ءالؤه نم ناك ام اذه نامزلا فلاسيف اهلثم راض ام ةميظع ةحض تراص

 "007 البال طلطو وهل لا هناخ نس رسالا نه هاك اهلنا
 تلح .تبش . هانءاخ انه اننال .انملع ظاّتغم هنا١ نظاو اندنعل:رضدح اه

 . واص ناك ام ول بايدو هروما فوشنو هروزن انب غ ديز وبا هل لاقف
 ىلع اوبك ر مهتعاس نمف ةييغلا هذه لك انيلع لوط ناك اه ءيش هل

 ءاكيلا اوعيسف بايد .لزانم وحن اوراسو ريدب يضاقلاو مه مفردخ ررهظ

 ل ودتم داؤف نم ىل وقت تدشبناو بايد ةنبا افطو تمدقتو



 ؟11/

 نم اهداتواو تهزلا نه اهدوماعو رفصالا ريرطا ند ةمدخ هل اوناحو 1

 ناجرماو توقايلاو رهاوجلاو ردلاب ةللكم ةميخلا كلتو ءاضيبلا ةضفلا ٠
 اهوُدرفو همادق اهومصاف رصبلا شهد اهتسد نم نم داك رغخالا درمزلاو ا

 عرذا ةعيرا ةدحاو لك لوط دياسو عبرا اهيف اوعضوو رشا ريرح 7
 يذلا اهسرفو ةيرشا كلت بايد ريمآلا يأر اماف رهاوطاو نداعملاب نيللكم 0

 .ىلا مهعم لخدو حبحص مهمالك نظو بحعلا ةباغ بحعت بابلالا شهدي 1 1

 يفو هوحنب لاحلا يفو برشملاو لك ألا, اوتاو نوثداحتي اوسلجو ةيبخلا ١

 امل و . اوعلقاو يسرملا اوعفرو بك رملا ىلا هولزنو هودبق لضالسلا
 لسالسلاب |ديقم هلاح دحوف .- جينبلا دض هوطعا ةلدوط ةفاشم اوعطق 0

 سالم ف اوناك ةءاماو و ءامس الا رظن 2 الاوشو ادع تفتلاو ' 1 1

 دشنأو دهنتف هيلع تع 0 5 فرعف دوس طينارب يف مويفالي صين 1

 راوسأم_ انا و .ىلآا+: ىلع: تيكحي متاغ نب بايد يبغزلا ىتفلا لوقي

 يبيهو يفزعو يهاج ىلع تيكن

 مهجايس ىراذعاو يذاوبلا ريفغ

 ابسزع هولا مت اضم
 سااج ضرارفلا قوف اهقوف اناو

 يتخمش و يعافترا و يزع دعب نمو

 مك رايد هللا رمع الا ينومتنخو

 تحلم يدنع راحن يرزب يل ميتا

 ي رطاخي ءاح الو ىلاب يف ناك امن

 [ملاعفار نم 2 اذه نكلو

 سار نب رشعو

 رو رسم ًاسلاج ينحت قوف اناو

 روسكم وهو ينم ىلو شدج و

 رويطو ةفصاع حاير قبستو

 روتسم درزلاب رخص دوممك

 روسأم ف م تيقب

 روتسو انل اناعا

 روزجو اهتحيذ

 روز ينوذخأت مينا ىلع

 روبص نوي البي. نم جاتحو

 لكروتعتو
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 ةلومعا فوشساو مرجاتم رظنا ىتح بك رملا ىلا انب اوريسو اوهوق مه
 اولاقو عادخلاب هعم .اواخدف يديبع عم ل مهلسرأ ىتح جاتحت لمح رك

 هللا الا انرسس ىلع علطي ال نا ديرن نحنو سانلا انب'رعشت نا ديرت تنا

 اوريغيو انيف نوعمطي انرجاتم اوأرىتم برعلا نال ىسوم وبا اي تناو

 رينسأ اناو اوريس لاق مالكلا اذه مهنم عمس اماف . دكنلاو رضلا اذه يف

 افا رظنا ىتح يدنجو ىلها ن٠ ًادحا يعم ذآ امو يدحو مكعم

 ا مهنجه ةثالثلا اوبك رف ىلاعت هللا ةكرب ىلع هل اولاقف يل هوّمرك ذ

 روظت الثلث دحا مهرظني نا نم ًافوخ اليا اوراسو ًاضيا بايد ريمالا
 مب ىقثا 00 ا رام ريمالاب اذاو نيرئاس مه انيبو . مهتلبح

 ءاهفس نم 2 قر ملضؤمو قو ءالؤم هباحاذ . موقلا الوقت

 الو كل - يف تنا عجرا هباحأف كعم بهذا نا اخ اعف ؟ نيل

 3 ا امآو . هل زم ىلا رامع ريمالا راسف يعم ريبست و كاتاذ بعت

 ميسا اوفرشا ىتح رهظلا موي ينأث ىلا ءاعدلا ع نانؤمل عم راس هناف

 مسولا هيلع لخدف لبطلا لّمم ءاملا يود توص بايد عمق ملاملا رحبلا

 ردغلاب ةنالم مهوبع نال نينئاخ ةثالثلا ءالؤه نا ملعا هللا هلاب ىف لاقو

 ند كدب الإ ردقملا نكلو هتقو نم عجري نا دارأف ردغلا ةمالع هذهو

 ف لا هل !اولاق رخأت دق هريس يفو ريغت دق ةثالثلا ءآر الو هذوفن

 تراك ناو يرورضخ وه م رحبلا ىلا عم يىلوزت نا مهاجأف رحيبلا ُْق

 الو يطخا تدع ام انأو هيلع يل اوتلق ام اوتاهو اولزنا قدد مالك
 فيسلاو راسلا هديب اهعد كسسمو ءامهشلا نع لزن مث , ةدحاو ةوطخ

 نوملغلاىلا اوتا ىتح رحبلا ىلا اولزنو هوك رثف رظتني فقوو نيمبلا هديب

4# 



 األ

 يربيأا ديرما اذه تانق دهان ثيح ةلدبلا هذه كل مقت اه ان نإ

 وهفاندي تحن ناك امو انفحتو انلاونو انلاوماو انلامو كيلا انبتا دق نينو

 ةثالثلا جارخالا دحا نم ةلدب هل اوعلطا مث « كيلا انم ةلدب هذهو كيلا
 .اهرظن اماف الثم زا امه ه رمع لوط هلأ حوف هدب ف اهيلقف هل اهرظطعللا

 انتا اه نحن هل !ولاقف معن : مل لاق كتبجعا له هل اولاقف اكحاض مست.

 ارياكتتو ميضعن ىلع ااولام كلذ دعبو اهب كيدهن نا لخال الا كيلا
 اولاقف مالكلا يف عم ينوك رشت ام بايد مه لاقف . .همهفي أم مالكب

 نبا لوقن اننا اولاقف كلذ ؟ب1 بايد لاقن نامالا اذ طعا .مئاغ ويا ايا

 لاقف انرس ىلع هعلطنو هدهاعن انناو دئاز ماركا. هم انل بايد ريمالا

 'رفاسأ اندارم نحن هل اولاق كلذ دعبو مهدهاعو مدقتو هنم دب ال دبعلا مها

 انل .نكلو بسكملا يف عبرا كلو يرئشنو عيبت كعم برغلا دالب 1
 ةدوصرمو بهذ نم ةيقاس ىهو اندالب ف انعم اهنال اهيلع كلا لوقت ةحاج

 كك اذاو اهالك !نم بهذلا طقاستي نيع تراد اذأ ةمكحلا لقي
 و لحرت .كعم- تن اننا: اندارم نحو ايعارتا نم ةضفلا طقاستتا ظ

 ل يف سرا سب اعد
 _ يفاثلا نهباتلا ىلا تقتلا مث اديدش احرف, مج حرفف كل وباع انلا عيمج

 لابو ثلاَيلا رحاتلا ىلا تفللا 2 ردنب 0 هباحأف كسا م هلأسو

 . هلام زوعت مكرجاتم تناك نا مه لاقف . ىليقعلا نررا هباجأف كممسا اما

 . نيرضملا نم ىح ؟ل نوكا نا مدارم ناك نا نكلو 50 اهيطعا لج

 يف اهمنورك ذت ينلا ةيقاسلا يفوطعتو برغلا سنوت ضرا ىلإ مرفخأ
 نم يقح يف ةأوخ حس عقب ام هنأ مظعلا هللا يل اوفلحاف راع

 6 اندارم ةياغوهو كلو انأ دنح طرشلا اذه هوباجاف بسكمل

 لاق مث مَ ةليا هع تاظناو عمطلا هرغو نامالا كلت موقدصف .نيميلا
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 اذه ىم انيدعت اندارمو قيدص لك انرذ>و قيرطلا نم انفخو ةيقذاللا يف

 راعبالا شهدت ينلاة:.ثأ رهاوطا نم تب ثالثاولام كلذ دنعو قيرطلا
 ىلا يلوالا هذه ل اولأقو راصعالا فلاس يفاهنم فاثام يتلا راكفألا ريحتو
 بارق ىلاقف ريدب يضاقلا ىلا ةثلاثلاو ذديز ونأ ىلا ةيئاثلاو نسح ريمالا

 انيتا مت ارلاقف يدي تحت نم مهلك و مهنع تولوقت نيذلا ءالؤه نمو
 نحن مه لاقف هيطعت ال هددرت ام يذلاو هيطغا هديرت يذلاو ك1دنعل

 ْ : لوقت راشاو ؟قاحلب نوموقي الثل دّحأ كيف يردن ام

 ليوط حمرب ادعالا ىلع لوجا . انقلاو فيسلاب ناسرفلا بعرم انا
 ليحت نينسلاو 2 يواقملا هبحت عرشتم يلاع ناويضلا يعاز انا

 00000 ا فدعا يت موق ان لاذ كاع 95
 ليحبتلاو مارك الآ اندنع 5 9 انحرمامق يدنع مثلكم ناف

 لين وكت نماثدلا يف شاعالو 2 متاءْنبا باند يبغزلا لاق ام ىلع

 عمست جنرفالاو همالك نم بايد ريمالا غرف الف : يوارلا لاق

 رجاتم بلحي دحا الو راه سانأ نحن هريبك هل لاق « هماظنو هرعُس

 هلا دله هلع لك نحو اضم ام فالش ىوعوم بك رع انعمو انلُيِم

 انقيرط يحت الو انعياضب يف فصنلا بسكتو يرتثنو عيبن اثتئالث ةرحت

 لك عئاضبلا نم هل مزاي ام انم يرتشي سيردن نيعللا ناكو بلح ىلع اللا

 نيبصان ؟اندجو دقو هدحن لق انّيداغ بسح ىلع ماعلا اذه: اتنتأ دقو ةئس

 تكلمو هتلتق كنأب كنع انوريخأف نيرفاسملا ضعب انلئسِف بلح ىلع
 انم ذخأ ناك نوعلملا كلذ نا انلقعب انلقو انملق رسناو انحرفف هدالب

 اندبرف ةدُس نم انلقف ةبناث فال ةريثع ريغ اذهو رانيد فال آ ةرشع
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 واصونأ ىلا "ليلا مالظ"ثحت اوراسو ليخلا اوك رشللد دعت لالطالا ٠
 مهفرعي ملو دلبلا ىلا | 7

 كبلاع ثالثو ةضف قيرباو وج هتضبق رجنخو برقعم فيس لثم '
 اولصو الف ةتسمثلا ءاشبالا“ نم كلذ ربغو اند نيفلا 20 ةولع ل ٍ
 . ابادملا اومدقتو هيلع اوباسو بايد ريمالا "ىلع اولْخْدَو مهاباطم اولوح 0

 تاساك مهل اومدقو سولجلا يف مهل رماو بمحرتلا ةياغ مب بحرتف هيلا '
 ماركلا تاداسلا يف قيلت ين مئابذلا مهل حبذي نا رماو ةوهقلاو بارشلا ٠

 ايادهلا مهتيحص و بايد ريمالا لؤن اولخدو بدأ

 : لوقي دشناو 2

 دجاملا بايد يبغزلا ىتفلا لوقي

 ًابسزم نيفلاو مكن آس
 انهلاو ريخلاو ماركاالا اندنع ل ٠
 دل فوماي يفاطو !رفوشا ١

 كبابح رماي فويض ميج ناك ناو
 اطعلا ندصاق مح ناك ناو '

 اذعلا نم نيبراه متيج ناك ناو ١

 اوريخاف اذ ه ريغ نآك ناو ٠"

 مك دالبيهامو عرامسا ره ا
 , اهعيمح مارك اي يغز مرقانأو

 .فويض انوتا نم ف ًايحرم اب

 فودسع .ةالفلاب ميشم ام ددع

 فوئصوريرا شارف ىلع اومانو

 فوصرم . بهزلاب ريرح قاطو

 فورعملاو ماركألا اندنع كل
 .فوصوم اضطعغلل مناغ نبا انا

 فولك ريغب ًاقح يل اواوقو

 فولحو مكلز يفايفلا .ياب

 هل 0 هماظنو ه رعس ال وعمسن مه و همالك نم ىبتنا 4و: يوارلال اق

 و كاخسو 0 انعم دقو كاوأم ةنطا لعدو كاقرو هلأ كانا :

 0 ةرحت يف انمحو ةثالث ةوخاو را نحن ريما اد 7 اع تلا /



 ديز وبا ريمالا دي نع هصالخو صربق-يف

 ناك هنا رهو ةبيحعلا ثداوأاو ةبيرغلا رومالا نمو : يوارلا لاق

 بحاض عابتا نمو سانلا رهشا نم ناكو باك همسأ رجات بلح ةئيده
 عئاضبلاب رجاتي ناكو ةنيداا كلت ىلا رضح دق ساره كلملا صربق ةريزج
 نم هلاوما تبهتنا رايدلا كلت ىلا لاله ينب تمدق امل هنا قفتاف ةنيمثلا

 باطوباصملا كلذب هماعاو بايد ريمالا ىلا هرمأ ىكشف لاومالا ةلج
 ام ىلع لصح الو دفتسي ملف لاله ونب اهتبستك ا يتلا لاومالا در هنم

 سأرهكلملا دصقو بطعلا نم افوخ ب رهو هسفنب انو بلح كرتف ديرب
 ةعقاوبهملعأو هيدي نيب كيو هيلا هرما انو هيلع لخدف سانلا يقاب نود
 دهزمنم هيلع ام ديدُس ًاظبغ كلملا ظاتغاف هب لاله وثب تلعف امو لاخلا
 عابتالا نم ةثالث هدنع ناكو بايد راضحاب هدعوف باسك بحي ناك هنال

 هيلا مهورضحأف ةنيدملا نيظفاحم ةلمح نم اوناكو عادخو ليح باخصا
 باسك عم اوريسي نأ مهنم بلطو لاومالا دقفو لالا ةعقاوب مهملعاو

 بكارملاب اوراسو مهبايثاوريغو ةعاطو عمم اولاقف تايد: ريمالاب نوتأيو
 ىلا اولزن ةيقذاللا ىلا محلوصو دنعو اياده مهتبحصو ةعاسلا كلت نم
 كلتو ةامح يف مهنا اوماعىتح لاله ينب رابخا نوسسجتي اولعجو ةنيدملا



 0 0 هلة 5
 ] الكا 0 :

 مايد ريمزلا نا رمل

 ظ ها م تمن ١
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 لك | يف م و مايآ ةرشغ وحن لآلطالا كلث يف لاله ودب تماقأو هيهاوثو
 رع يداحلا مونلا كو ماتعاو تارضا عاومو مأ دم برشسو ماعطو

 تده لالا فو ركسملا اهيدنت جوجرلا ليظقدف رفسلاو ليحزال اوزهجت
 جداوملا يف تانّلاو مع رش وعل ماذصلا ناسرف تبك رو مانخلا

 مهسوؤز ىلع تقر قرؤ تادانلا يفانَو نسنح ريمالا اضيا ننكر و تايزاهغلاو

 تاباغلا ثويل' مناك تاافلاو يراربلا مطق يف اودجو تابازلاو مالعالا

 مكهرجلا : خم محلناودنس ام مهرخفو مهردق دازو مهربظ دتسا دقو اذه

 'ماظعلا : كولملا . ىلع مهراهظتساب :كلذو دحن دالب .نم .مهليجو دعب دجتاو
 مايا هتس ةدمماك الاو يلا ورلا .نوعطقي اولاز.امو مادصلاو. بزرملا ةزقب
 ,ملو يصاعلا رهن ىلع اؤلزنف ةامج  ٍةنيدم ىلا اولصو ىتح ماّلاوب لامكلا يلع
 :ىرج اك رزغلب دقيرناك دليلا يلاها نال :يضاق الو يفاد ال ديبا مهضرتس
 ؛يورشلاو نتفلا ةراثاو روم الا بقا وعنف | وفاخف نكتلا نم بلح لها ىلع

 هبارعالا نم ةلج محل راصو مارتحالا وراقولاو ما رك الاب كلا ميلبقتسيإَف
 : نالخلا و ا ش

 .نماثلا ءزملا هيليشو عياسلا ءزملا"ىهْتنا
 وهو لآلق يب ةد رعت نم

 بايد ريمالا ما جن | ةصق
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 ىلا ردنا ماظنلاو رعشلا اذه نم بايد زيمالا الف : يوارلا لاق

 ةرسيملا ىلع ديز وباو ةنميملا ىلع سيردب كلملا ىلع مجهو نيفصلا نيب
 لايخحلا دهن تاعطاق تابرضضب هيلع ءارضخلاب رودب بايد ريمالا ناكو

 تايد ريمالا قياسلا ناكو ناتنعط .مهنيب فلتخا دق ناكو تايسارلا

 ىلع سيردب عقوف هرهظ نم عمات تجرخ هردص يف هنعطف ناديملا تيل
 تنقفا اهكتلم لح ام ركاسعلا تار اهلف اليدج همد يفو اليتق ضرالا

 يهو لاخدلا ثوبلك تءجبف لاتقلا ىلع تممص اهتكللو اهناعلقو اهك الهب
 زادتقاو ةوقب راسسلاو نيميلا.نم تلمحو رادبلا رادبلا راثلا راثلا حيدت

 لاوهالا تمظعو لاتقلا نيقبرفلا نيب كبتْشاو لالا يف لاله ونب اهتقتلاف

 ن* لزالزلاب ضرالا تازازتو لاصوالا تءطقنو لاسو مدلأ ىرجو

 بشي .لاتقو كارغ يف اولاز امو 'لاصتلا ثعقعقو لاطبالا جيش
 ال لحو سردب ركاشع ترخأت كلذ دنعف لاوزلا تقو ىلا لافطالا

 افوخ بلح ةنيدم تدصقو برهلاو ةيزملا يف تدجف سيكتنالاو نيعتلا
 لحام تأر اماف تاسرفلاو لاطنالاب ديز وبا اهعيتف بطعلاو. كالحلا نم

 ىرج امم هنيدملا لها غلي امدنعو ناهالا اهسفنال تبلط ناوملا نم اهب
 مهلماعيو مون ارقميديز يبا نماوشتلا رتنايعالاو رياك آلا "ترس نإ
 نسح ريمالا راشتسا نا دعي ناثشلا كلذ ىلا مهب .احاف تاسحالاو لضفلاب

 را انملا لاله ينب نع لاز بلح كلم 2 هلتقيو ناحرس نبأ
 سرد ناكو تاردملاو حارفالا ىلع اولصحو تاقوالا مف تباطو ٍْ

 كلملا لتق املف لامح همسا لاجحرلا عيمج نم مودم لاصألا ديمح دلو

 لاطبالا نم ةعامح يف لامح ريمالا جرخ سيكتالا كلذ لصحو سيردب
 هيما هيلقلامو نسح ريمالا هباحاف لاله ينب ديس نسح ريمالا ىلع عقول ْ

 هرمأ وا عبطت نا ةئيدملا لها رماو هيبا ناك_م اكلم هماقاف هيلع ققش دقو

 -]غ-



 : ماظنلاو رعشلا ادب مالكيلاب هه يلب ساردب ناشف

 مك اسن ثيبخ اب بلطأ تلسرأ

 0 ولا ول وم
 متامظأ عم ىلبقلا جنب ثلحر

 الفلا طسو يف كيقلا ام دب ال

 لسالا دخ يف ىبخلا عيرب ينا
 ىلا تفنص راكم اي ديز وبا
 لحغاو ًاضيأ لاما مها رشع

 لهف نم يلثمو بما بلطي

 ليلا يعار اي راكم اي دنز وبا

 لمالاوي رهد نم مويلا اذه لانأو

 همالك ىلع بايد ريمالا هباعنا هماظنو هرعش نم سيردب غثوف الف
 : لوقي

 متناغلا بايد افطو ربأ لرقي
 كدالب يف انررن دق نخنف

 براغملا .ضرا ىلا ريسلا ديرن

 اقع باش  تالث ءدنع انل

 انم لاملا رشع ديرت فيكحف

 رهاوج ع انم تاني ديزت
 سراف- لك نم انتاتب مامأ

 لاله يف كسف تعيطأ دقل

 رباكت ال كد'وج نع لزئاف

 يدبع سلردب اي برا موق

 ديغبلا برغلا ىلآ ريسلا .ديوت

 ديكصالاب ينانزلا دنع ىلإ

 دوبقلاب مهقثو دق ىيراسأ

 ديبعلا رشع عم ىلبخلا رشعو

 يدبعب كنع كلم اي اذهف
 ديدُس شأن وذ بلقلا يرق

  دوسالاك  الاحر ىرت فوسف

 ديدشلا يل رح .ىلا يرت فوسف

 ديقف كلها نم مويلا ئقبتو
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 هيي سل

 ينع ريما .تيزج _ يضز انا 2 يلالمهلا  ديز وبا. تالاقم
 ينم. .تناو. تيقب. كلان. طا © 2 يمالك . نم عساف يسوم, نبأ

 ينم, .بزق .يخاوخلا | زري دقو لب مايقال ل
 ينتق ين اي سوقلا ..الولو
 ينم تحت نم وتلا مث عيوا

 ينتحرفف  عويمدلاب يتوفح

 ينم لوح ينم ادملا تقرفو

 0 0 يا تاب سا نافل د تسبترتو وا حام ارا

 ىلع نراونلا بيهلب حدقي هيلقو تاصحلا رهظ ساري بكدو

 ناديملا ةحاس هلآ زربو نالذحلاو سلتا نس ناكو هل ىرج ٠ ش

 يقتك | دقق ين رع نم لاقؤ«ناسترفلا نارب بلو ناؤصلا نم ىوقا بل

 ءارما اي يل اوزرباف بلح كلم. سيردب انا :يفخايب انف يتقرعي ال نم
 ةماما بايد راص تح همالك مت امه بسنلاو بسلا :باغيصأ باز



 ا

 قتالاك اه م 3 لببؤلا لاخلا ليكتتلاز كالخاب تنقباو لمقلا اذه نم

 نم عجر هناف يداولا ثممل بايه نم نأ ان[ ما و يداعالا شيج

 لاس ام ناوجرالا قئاقشك هبايثو نادرف رو رسم وهو ناديملا 5

 .روبحلاو ةطبغلاو رورسلاو حرفلاب ءابيسنلا هتقتلاف ناسرفلا ءامد نم هيلع

 ميرغلا ترهق .دقل. لبلعب نم كرد.هلل هل نلقو .لجف ام ىلع هوردكشَو
 اهنا: مث ءازحصلا ثيلو ارضخلا سراف.اي كانمدع الف ' ميرحلا نع تلقاقو

 باتثبسءلَو مادصلاو .برحخلا تارث علخو .ماخلاو :براضملا يف كزن
 مادقالا' ىلع هل ءاقف ”نسح نيمالا .لخد كلذ دعبو ناوجرالاز ريفربلا
 كلثم هل اولاقو هنب.بحرتو هبرقت هساحاو مارك الاو بادرتلاب هاقتلاو

 دياف نب ريدب يضاقلا هل لاق كلذ لثمو ىلاجلا ةنز آب سراوفلا نوكتت

 موقلا نم تباطو سولملا هب رقتسا اكو دجألا ماهل ديز 9 ريمالاو
 :.دصقلا اد غانم نالطلو كنز ىبأ ىلا بايو ريمآلا تننلا :ل) سوفنلا

 انيصإلا ..ىنبعلا <. مزع دملد.... نط. نضزلا ليه. تالا
 سيانع ثيل“ ةيهك ةمه ىلو
 يعا رتل ريما ايا كامز تيدكف

 ىراذعلا نصخ اب ديز وبا آي

 مال ا كلا دقالا
 يونا ف نيا يدصق امو

 يموق .لكو :كاذف. يخور .انا

 رك اب سيردب.٠ كلمال لتقاو

 ئتلسللا هااو“ باند, :يغزالا نا

 [تمرع مث ًايلق دصا: ةنقاو

 امنر تلتقل ككردا ام الولف

 امم نياك  يعازخلا انآ" تقذا

 ىببملا أهيل سراف:كنإل
 دينبلا معن + انزع كنيناإل

 اهح .لاملاو :مسهلام  ذخآو

 ءارمالا هتركشهم اظنو هرعُس نم بايد ريمالا غرف امف يوارلا لاق



 ارب

 يف امهؤ لاطلا كلت ىلع الاز امو دونطاو ركاسعلا امهلاتق نم :تريحتو

 ىتباسلا ناك و ناتقعاض اهناك ناتمبظع ثاتب رض اهنم ىتيسنا ىلا اتق دّسا

 داوحلا ةقر ىلع طقس و اهعتعتف دالولا ةفردب ديز وبأ ءاقتل ذ يعارخلا

 دارأف مطحناو ضرالا ىلع ديز وبأ عقوف لفقلا بتاكلا يربي م اهأربذ
 طسو نم قيقا دق سرافب اذاو ةايطا همدعنو انف لحي نا يعازخلا

 رساكلا باقعلا ىلثم يعا خلا ىلع ضقناو كاملا عزعزت ةعبص حاصو اجلا
 لابولا كلب لحي فوسف كاجرلا بلك اي عجرا .لاقو رئاخطلا عبسلا وا

 دهاش امل هناف . باغلا ثيل .بايذ ريمالا ثاكو .كامزلا ىلع اليتق يحضتو
 2 يعارخلا ىقتلاو كاللا لم لابرلا نم ديزيلأ, لح ام هأرو .لاوحالا

 لاتقلا اههنيب دتْساو لابجلاك باقب يعازخلا ءاقتلاف لاتقلا ةحابس يف

 يف امهو لاوزلا تقو ىلا لاخلا كلت ىلع الاز امو لاوهالا تيظعو
 ناتنعط امهنيب فلتخا دق فاكو فا سرفلا لوقع ريحي فاعطو بارض

 ميم رلاب يعارزحلا عطف باثولا قيساإلا بايذ ريمالا ىباسلا تاكو ناتلتاق

 ضعبي هضعب طبغتن ضرالا ىلع عقوف ءرهظ نم عماب ٍجرخ هردص يف
 بضغلاو ضيفلاام داز بطعلا نماهريزوب لح امتلح ردااسع تأر اناف

 مهو لابجلاك بواقب .لاثلاو نيمبلا نم لاله ينب ىلع لاحلا يف تلمحو
 وني مهنقتلاف ريواغملا لاطبالا لاتق اولتاقو ريزولا تاراثل اي ثوحبصي
 لاسو  مدلا يرجو لاوخالا تءيظعو لاتقل مهيف كبتْساو لاله

 ىلا لاخلا .كلت ىلع اولاز امو لامرلا هجو ىلع لاجرلا تددّتو
 ونب تعحرو لاتقلا نع ارقرتفاف لاصفنالا لويط تقدف لاوزلا تقو

 يف سلردن رك اسع.بتانو راصتنالا كلذ ىلع زاشيتساو حرف يف لاله
 ركتسعلا نم ًاريثك ًاددع اهنم دقف ناك هلال شيعت لاهو شييكتاو مغ

 لاجرلا هارفا نم ناك هنال ريك الا ريزولا يعازملا لتق ايس الو

 اذاوجا تعضعضتف لاكتالاو داتعالا هيلعو لاتقلاو برا يف اهريشمو



 : داما او

 يدالج برضب رضحلا ذخ اسو الملازا> نم ليخلا بايد لتقاو

 يداني تانبلا دنع اضولا موي . نم ىلك لعقاو.اهذخأ ضيبلاو

 يدارطو تدهش رصبت مويلاف الجاع كج موقلا ريزو فا

 دالوالا يسشد نمط دعب نم ىتف ان ايفر | رجا ذخ اسو

 داف نم محل امو نامزلا لوط اناسن تامدام» مكاسن لعجاو

 مككهتلا نم هعمم ام ىلع ديدتلا ظيغلا هنم ظاتغا همارفو هدصق ىوحف

 . ديزي نيماتتلا ربعو دضقلا اذهب هباخاف ديعولاو ديدهتلاو

 يدارط يعازخاي رصبت مويلا هةمالم يملالملا ديز وبا لاق:

 داسبجإلا يف حمرلاب انتانمطو انلاتقو .انبرح رصبت .مويلا
 داغوالاز ءارزولا ثسبحلا اب ىرولا لك انيورح انا تدهش

 دالوبلا نم ىروقا ةميزعو ةمه وذ ًاسراف رصبت مويلا

 يداؤف رابنلا اذه يف بيطيو مك دالبو مكيضرا كلمأس يف

 ةالوالا بيشي برج فعب نم . انسواج لحم ابلمجتنش بلخو

 يعازخلا ظاتغا ماظنلاو رعشلا اذه نم ديز وبا غرف اماف يوارلا لاق

 لطعلاب ديز وبا ءاقتلاف ماغربفلا دسالا ةمدص همدصو مالكلا اذه نم

 ئراوغم نيلطبو نيسراق نم امهرد هللاف لافطالا سوؤر بيش املاخما

 ذونزلا اهتم ترده ىتح حامرلاب انعاطتو دوسالا تامنه اهحاهت امهتاف



 لل رع ا هع قنوات

 ا

 مهنم بلطي ثادلبلاو ثاملا ةالو ىلا لسزا هناب .نالا لبق انركحذ انك
 لتاقم فلا نيتتام تناكو دانحالاو رك اسعلاب وذم دادمالاو ةدجنلا

 مختلف ينل لألع وثب دضقو بتالح نم مهب جرف لجادو ساوافاثم

 ناكملا كلذ يف مهكندا ئتم نرافقلاو: يباوزلا عظقي لاز امو بيهللا
 لاخلا يفو رابسيلاو .نيميلا نم لا دتقلاب مهردابف راصتنالا ةلاح. يف مهو

 ناسرفلا تددكو لاسو مدلا ىرجو لاوفالا تمظعو لاتقلا بشتنا

 لاوولا.تقو ىلا لازما ذه ىلع لاتملاريتساو لاما ةخلانم ف لاطبألاو

 ْ صضغيبلا اهضعن نع دك اندغلا تالضفناف ”لاصفتالا لوبط تقد كلذ دلعف

 لاله ينب نم .هبلق يف :سيردب ناكو ضرالا نم ةبحان يف ةقرف.لك تازنو
 لايتحالاو :ركملا نممبنم ندب: !هو ىلاملا مياطعا مدعل كلذلو لاعتشالا را
 . مسج معو مظع قلق يف ةلبللا كلت تابف

 لومط تقد حالو هرونب ءاضاو حابصلا حبصأ الو : يوازلا لاق '
 ءرلاب تلقتعاو لوبا روهظ ناسرفلا تبك رف حافكلاو ٌبرخلا
 تايارلا ثرشتناو فولالا و تامملا تيترتو فوفصلاتفطصاو لؤصنلاو

 يعارألا زربو قجانسلاو مالعالاو.تاداسلاٍسوُرر ىلعتقفخو قراببلاو
 لاتقو ناسرفلا زارب بلطو ناعنك نبا دورمنلا هناك نادنملا اجلا

 ديز وبا ىوس لأسرلا. تاداسو لاطبالا*نم.ىلنرت“ال لاقو نآعكشلا
 لابملا عزعزت ةمدّض همدصو هماما ديز: وذا. راص.ىتح همالكم نا انه لاتحلا

 : لاقو دشنا و لابجلاك بلقب يعارخلا ماقتلاف

 يدا رط هدي ليم عيرم يلا يدارم ترملاف يعازخلا لاق

 يدارمو يدصقم ةياغ لاناو مكمجج يا ديز وبا ايمويلا

 . يداح ريمالاو سدنرع لعقاو  يدنهب مكر يما نسح لتقاو



 م ا“

 تابكتن نم“ ًافوخ ناوسنلاو تانبلا عم ناعجشلاو ناسوفلا نم فالآ

 بسابسلاكلتو بقارس نم برقلاب لصو ىتح ناثدحلا قراوطو نامزلا
 مدتهو ناعنيثلاو لاطبالاب يعازخلا هك زدأ ناكملا كلذىلا هلوضو دنغو

 لاطنالا و و 0 اسعلا م رجه ع دهاش (لف ناكمو تن أو لكن م ةم ةلع

 لاملاويَرْلا لع فاعو ,' 'ةدرالا رماغىح افحلا يرتعالاهكلاَو نيمملا نم

 يفو لابجلاك ' بواقي :ءادعال ارقتلاو ل طبالا نما هعمت نمو وه لمعف
 يجافخللا ناكو لاشو مدلاىرو لاوهالا تيظعو لاتقلا بشتنا لاخلا

 سككتو ةوسالا-لاننتق لتاقف م ادصلا تاسرف دشا ع نم ' مالككلا مدقت (ك

 ءاذعالا رك اع نا ريغ“ د رمل ةباغ:بزحلا يف لتنو دؤنلاو كانارلا

 َكِلُدَو زي ع او يعارخلا رفظف رظااضراعك هيلع تدصناف 00 تناك

 تانبلا نم ذد_ء رساو ديلولا لفطلا بيشت: تامجهو ديدُس اتق دعب
 يف قراغ وهو لاوهالا“: دشا يف يجافيلا ناك انبق تاردحملا ءاستلاو

 ناسرقب اذاو لاثلاو َنيللا نم هن ةطئخم ءادغالا ركاسعو لاما طشو
 نادال ديز ردا ريمالا"اهماماو ناكملا كلذ ىلا' ثلمقا"دق لاله ىب

 يجافذلا ىلا لص أع ”ربخلا هعلب دق ناكؤ اجلا هسرقت ىلع بكاز وهو
 ىلا" مهل لالعاب كرها ّىح لاطبالا و "ناسرفلابت لاخلا ةعانم يف زاغف
 اوَقَرْخف ةوسالا لاق اولتاقو ةونحلاو: ركاسعلا .هتعنتو لاجملا ةحاس

 ة.تالج ةحذمو ةميظع ةك رعت دعبو ' فويدلاو حامرلا نعطب فوفصلا
 ليولاب ءادعالا اولتاو ناو فخلاو رشالا نم ناؤسنلاو تانبلا اودلخ

 لاظنالاو تراسترفلا نرلدنجي مهو لاطا كلت ىلع اًولاز امو:نامرطاو
 فشكتا ةعاس دعبو راثورهظ“ دق مهغلخ نم رابغباذاوأ لاوزلا برق ىلا

 ركع ع اذه ناكو زاغبلا لامر ددعك .رازرج ركسع نع نابو راصبالل

 انن “ .طعلاو لذلاب مهيلبيل لالهينب لاتقل ريغ> دق بلح كلم سيردب



 ا ١

 ااضن“ انقل قل لاق: + :قرملا هلقرمتاهنا فرطو يضف لك نيس

 لعج نسخ ريمالا ثاويص ىلا لصو املو , انع هللا ريجف انم راجل دقفو
 مهو ريهاشملا ءازمالا نم ةعاج ةدنع دجوف نككمأ اه رابخالا- سبحتي

 راتس تمن ليحرلا مهدجق.ناو مارملا, فرعف ريسملا رما يف نولوادتي
 مآل هيلع مظعف ريشا كلذب سيردب ملح بماو رثالا ىلع عجرف مالظلا

 لاله, ونب انتعدخ دق لاجرلا نم .رسضح نمو يعازخال لاقذ « ردكتو
 راكتعالا روتنس تمت رايدلا هله نم اولعنرب نا مهدارءولايتجالاو ركلملاب
 كلم اي دنع يأرلا ريزولا ب «ء نأثلا اذه .يف نآلامكبأر وه اف

 ال. هنال بقارس لبس يف لاله ينل دبل نك أو بتك اوملاب ريسأ نا'نامزلا

 لا_طنالا يلا تنا ينك ردن م « نكمل كللو نم ٍروبعلا نم محلا دب .

 دصقلا مهنم غلبنو مامأو فلخ نم مادصلاو برأاب مهدابتو ناسرفلاو

 يعازخ زيزولا بك ر كلذ دنعف مالكلا اذه سس ردب بوصتساف م أرملاو

 ٠ كلت يف لاله ينبل نمو بقارسم لهس دصقو ركسعلا نم 0

 بلطي نارلبلاو ندملا ةالو ىلا بتك دق سيردب كلملا ناكو بسابسلا .

 تخفنو لوبطلا تقو مث « رطولا عولبب لسبمأو رشيتماو حرفف لطب

 رو ىلع ناسرفلا تيلعو. لوصنلاو حامرلاب لاحرلا|تدلقتو رومزلا

 ناكملا كلذ ًادصاق ناعجشلاو ركاسعلاب راسو لولا ْ

 وبا رما مالظلا لظأ امل مهناف لاله ينب نم ناك ام امأو.ثيدحلاو مالكلا

 نم' مهب. رغشي ال ىح مايشاو بزاضملا ماما رانلا دقوت نا.برغلا ديز
 ريستو لا مجباو. جذاوحلا روبظ ىلع لايعلاز ميرا تك رت ناو مانالا
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 ةسمخم رءاغ يجافملا راسو :رفسلل اوزمتو رمأ اي اواعفف لاطبالا مامأ



 ال

  جارشنا يف مثو لالا كلت ىلع اولاز امو ةنيدسو دلب لك نم اهوبستكا
 عفتجا كلذ دنعف ةدملا نم مايا .ةعست تمضمو ةدعولا تيرتقا ىتح لاب
 ملو عسانتلا مزيلا اذه 3 لاقو دجامالا تاداسلاو ءارمالاب نسج ريمالا

 وبا لاقف نارفلاو تاداسلا ايا مكيأر وه اف دخاو موي ريغ انل قبب

 ال ناو ليلا اذه مالظ يف ريسنو ليلا روهظ بكرن نا يأرلا ديز
 نييردبأ نا نم انسفوخ تلعن ىلا رابنلا اذه يف برعلا نم دا بهذي
 اذه, ءارمالا نسجتساف لاملا هل مدقن انيبل هيلع ضيقيف لالا ةعقاوب للعب

 يداني ايدانم نسح ريمالا لسرا لاملا يفو باؤملا نيع هوأرو باطلا
 اذه (يوازلالاق) . بلح ىلا مهم دحا بهذي آل نا بزعلا غو نيب

 كلملا نه ناك ام. اماو . لاعفلا نم هيلع اومع امو لاله ىنن نم ناك ام

 داهتلا كلذ يف لخدي مل هنأب هغلت:اللو رشاعلا مويلا ىلا ريص هناف سيردب
 فاخو روزرسلاو حررفلا دعت هردك داز رئاثعلا برع نم ىلا ىلا دحا

 هل فشكيل ممويلا كلذ يف سيساوجلا ضعب لسراف رومالا بقاوع نم
 فطخم لابتحاو ركم وذ. وهو لاتحلا ه_..-ا لجر ناكو موقلا رابخا

 ركتتو هيزريغف نبصحلا وبا باعثلا هناك نيديلا ةعرسب نيعلا نم لحكلا
 تالوقنلا نم هلمحو [رامح ذغخا مث « رشبلا نم دحا هفرعي ال ىتح

 ةقاع نودب لاله ينب ًادصاق تاوافلا عطق يف دحو تايراطعلا عاوناو :

 رشعم اب لوقيو يدانب لعج مهيلع فرقأو مويلا لصو انو لامها الو

 باح جيبارك و قتسفو نيتلاو بيبزلاو سيلملا عيبلا مسرب يغم برعلا
 يعمو برطلاو رورسلا هل لصحو بيطتساو ذتلا برشو لكأ نمن
 لالا كلت ,ىلع لزب خو بيبح لكل حلصي يذلا بيطلاو رطعملا ضيا

 « نسرلا هدب يفو نسح ريمالا دصاق وهو.لاجرلا ىلع يدانيو حبصب
 ةالفلا كلت يف رامحال رثا ري ملف هءارو ىلا ةتافثلا هنم تناح اهنا قفتاف
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 ماهوالاو مومغلا ةنغ كلاوو مارملا غولبب ىسردب رعشملل قران

 لوخدلابب رمال نذأيو نامالا هنطعن تاحرس نبانسحزيمالا ىلا تتكاو

 هذهو باستدا ىندا نودد ءا رّشلاو < لمس ىلع كلذو باخ ىلا

 : : باتكلا ة ةروص

 يداشنالا قداص ينم لوقلا يدا وجا اي سيردب كلملا لاق

 يداوجا اي .هللا ناما مكلف بلحاتتني دم لخدا يلع وبا اي
 يداملا ينلاو دهاش هللاو مكنت رجو مامزلا ينم مكتيطعا

 يدالبو الملاب اولوجو اوحور . اورتشاو انيلع مكعئابب اوعيب
 يدانمع ورا لك عم تاسرا مك ةالب ةالبلاو كرضرا ضرالا

 يدابشباتكلا قوفنمرتحلاو .اولخداف نامالاب يمالك اذه

 داجمالا .ةنيز اي يلع وبا اي .انملا دعب نم لاب ةحارب اونوك

 لا و نابل ىلا هماسو باتكلا يوط هنا مث": يوارلا لاق“
 ةعرس هلاو تاطكلا م ويمألا مسيو لاله ينب ىلا لالا يف ريس

 هلسف رابنلا كلذ' يف نس ريمالا ىلع لحدو راصو لثتماف تاوحلا

 ديدشلا رفلا مرش هأ وخذ مهف و هأ رق امذ باوجلا هلم تلطو باتكلا

 وهو باوخلا هه «+ ل راو باجتلا لع غلشاف درت حل ا ا

 ملعأ هنأ مم 2 فرهتلا 000 ىلع سردب ا ا نمصتم

 ةني دم ىلا لحدت 0 0 5 كلذ نهو نار مغلاكلذ 5 '

 يتلا ب ساكجبملا نم مثوعيسو ة ةئيمثلا عنانقبلا اهلها نم هاورتشدف بلح
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 ”ريخ لقدقو انيضارا تادمف

 برغم ةيدعلا دحن نم انج

 انقيرطب باح ابهشلا ىلع ةررم

 لجملاب سيددب ريما ايانتضرعت
 انمصخ تنا اف سيردب ريما ايا

 قىصفقو يمالك عمها ينتمط نافذ

 "ئرواار دق ايناريدلا ءرضنالو

 ربي وبا ليخلا قزر نبا انا

 هياط تناءاه ريما اي كيطستس
 همالس يلالحلا ديز وبا -لاةم

 ماظع رومالاو ةريحب ةدعو

 ماشلا ضرال بهذن انركف ينو

 ماوق نيزئاج .اهنع. :لحرنو
 مازخ ريمالاو يعازخلا كانط

 مادص اب ران انيلع كل الو

 مارح كلم اي امدلا :كفسف

  اده ىرثلل سفانملا ربكف

 مادص ىغولا يف :سراوفال انا

 مايا ةرشع انلبمتس نكحلو
 مارض تادياز يلق نارينو

 هماظنو. هرعْشو ههالك نم ديز وبأ ريمالا غرف انءاف : يوارلا لاو

 بلح ىلا لضو ىتح َرافقلاو يراربلا عظق يف دجو راسو هذخأف

 :ديدشلا حرفلا حرف اهاوحف. فرعءو اهارق اماف هيداعا ىلع .صنلاب هل اعدو

 لادرلا نع هنا مث داؤفلا هريسه ىلع انلصحو دارملا اننغلي دقل مذ لاقو

 لاما ىف هر.أل اولثتُماف تاردا تانبلا مسرب تاراهاتو روصقلا نيلونت

 رودلاو تاراحلا اوُسرفاو:روصقلا ون زاهللا اوئيهف لاقو مسر اي اولعفو
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 ليشت مارك | الا داع ايف م زرزلل ام انل اولوق

 :سرافلا ديز وبا دنع ديذسلا يأرلا نا اولاق ديصقلا اذه نم غرفاماف
 يذلا لاق مارملاو دصقلا فرعو مالكلا. اذه ديز وبا عمم اماف ديدنص
 ريمالاو انا 8-5 نا وه مار كسحلا تاذايبلا ذي يركف يف حول

 طرشي مايا ةرشغ دعب لاملا لاسراب هدعون ماثللا ْنِيا سدردب ىلا نسم

 لحزت لجؤملا تقولا غورف دنعو لازتلاو بزرحلاو لاتقلا ادع تقرب ن
 رثك اوام ويةفاسم انعطق ن وكن ىتحانب ملعب ال وهو لالطالا هذه نم ليللأ ي

 ةنيدم كلوب لابولا . ناك .هبقستو لاتقلاب ردا كسلا انا
 هوأرو باطخلا اذه نورضالا نسحتساف برآلاو-دصقلا غلبنو بلم

 لوظي نيعماسلا- رمبو كوقي نسح ريمالا بتك كلذ دنعف باوصلا نب

 _سيردب اي ريخلا كلا رشبا يلعوبا يلالحلازسح يتفلا لوق
 سيعلا روبل يف قأي ريخلا ادغ مكمارم انبجادقف اورَشبا ال

 سفن لكو -الاوما كيطمتو اهريغو ريم ان ةنقق كيطعنر
 سيلدت هب ام حيحم يلوقو ريما تنا سيردب كلم ايآل

 سلبا روش ريما ايعمتستالو اهنومرضت الريما اب ىغولا دأب

 سيسخ تدعوا اب تسلوميرك رماعو نسق ريما ندسح يف
 باتكلاىوط ةماظنو هرعش نم نسخ ريمالا غرف اقف: يوأرلالاق

 لوقيو سيردب بطاخم ديز وبا راشا مث همتخم همشخر

 مامنالاو ريخلا دالب انتفج  ةمالس يلالحلا ديز وبا لوق

 مايه كلم ابنع اندص الو ' ىلع وبال تت نيرثع ىعانمكتح
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 لالملاك ةنتفو نغلظلا لامج هلبج لاله تانب نم اوتاهو
 لالدلا يذ المن 9 افطوو لماك تنب عم ةيزاملا اوتاهو

 لامجرلا نب مل ربع ينتباف كاتنب ديلا ر وطعم يل لسراو

 لاعقلل اودمتساو اوموظف هتبلط ام يل لصرت مل ناو

 يلاقم عمضسأ ىلع وبا اي الا انيله يطبت ال ريما اي الا

 نا هرماو باهت ىلا هلو باتكلا ىوظ باطحلا اذه نم غرف انف
 لاوزلا ىلق لاله يفب ديس نسح ريمالا ىلا هبماديو لاا يف ريس

 هميتف لف باوعا هنم بلطو باتكلا هيلو نمح ريمالا ىلع لخدف
 اذغأب _:رآ رماو هلاوحا تعضعضتو هلا لفشنا هاوحف فرعءو هارقو

 أرقو كاحرلا تاداس يلا نسعم ريمالا تفتلا مث ةفايضلا راو ىلا باججنلا

 مث ديدهتلا اذ_هيف ديجامالا اأ مكلوق ام مهل لاقو ديصقلا كلذ محل

 : لوطي نيعماسلا رمعو لوقي راسا

 ليلذ لها اب تسلف نسح ا يببارق لكو لمح سا

 امنلاو ليلا بلطي ل مرا سيرِدب
 هبااط وه ام هوطمت منك ناف

 ْ اورداب موقايهوظعت اماناك ناو

 انلق ديز وبا ةربخا ديز وا

 دجاملا بايد . يغز اي تناو

 ديافنبا اي ينلاو كرابمكيأرف

 ليحك نهفرط تانب بلطيو
 ليوطتالبلوقلا قدعإ ينوةعاف

 ليم ال موق اي هبرح ىلا
 ليلذ تابانلا اّنل نان

 ليلج ريما يضاف. اي تناو

 ليزنعلاب ءاج لآ اب فرمتو
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 زامبالا 1 الاثق راهنا كلذ ف اوتاقو زامل و كالفب 7

 ْ لاجرلاو لد مدلاو لمعي ملا لان امو راطخالا ىلع مهسوفن أوقلا
 تقرتفاق:لاصقنالا لوط تقد كلذ دّْعَ لاوزلا تقو:راص ىتح :

 نيردب تابو اهضرا ىلأ ةفثاط لك شوبملا, تعجرو اهضغعت نع رك اس
 :تانبو ماجنلاو راصتنالا كلذ ىلع حارفاو طاسناو حارشناو رورس ,

 جابمصلا حبصا امو لابولاو لذلا نم مهباصا ام لا أو سا يف لاله و
 مه لاقو هنأويد بابرأو ةنانعا رباك | سردب عمج حالو هرونب ءاضا

 مهنم تعضعضتو لاكتلا م لح دق لاله ينب ناب لاجخرلا اما اوما
 اوعنتماو اوبا ناف لاملا رشع مهنم بلظا نا نآلا يدارمو لاوحأ

 ْ رادتقالاو ةوقلاب لاملا مهنم صلحتسنو راهنلا يف مهلتاقن دئنيحف ألا

 مالكلا اذه ناويدلا رباكاو يعارزخلا عمم اماف رامدلاو ليولاب مههلبن

 ١ لتس لج دست أ هل بتك كلذ دنعف مامملا ايا ديرت ام لعفا اولا

 ديدهتلاو مكهت

 يلاله اي مكيلع بك رن ادغ قداصسيردب كلملا لاق ام ىل

 يمرهرع ”شيجي بكن اذن

 ةديؤسلاو ةريحبلا نابرع
 يلاوعلا بشعنت موي مهاز
 نسق ريمالا "كما لثقاا

 يلاله عم يبغز لآ لتقاد
 ها ليفلاتباردأ خم للا
 ينامالا كلف يندعواط نال

 لامرلا ددع يف ثينلا هيبش

 يلاوللاو يميهدلا نابرعو

 لازنلا ديص بلاظ عيسك

 لاملا مث مكليخ ذخآو
 لاصنلا نمط حم بفيسلا برضب
 يالا تانك ركفا الو

 لاجلاَو كليخ زعل تاهو
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 ا دعو سيردب ىقباسلا ناكو ناتنمط اهنبب فلتخا دقو ناسرفلا

 1 اق هب رضو هيلع / مجهو هبلا ندح دتراف ةيئاص تناك نأ دعب

 هناك 'دابملا طايس ىلع مق وف ةاوملا ةنقر فسلا ىويف دالوبلا ةقرذ يف

 مالا ساك هبقسو ماسحلاب هبرضي نأ نّح دارأف ةاوطظالا نم دوط

 هأوجلا ريع :ةوك أو لاجلا ةحاس يف هًوفطخَو لاخلا يف هموق هكر داف
 اوبراختو ةاتحالاب هانجالا تقتلاو دارطلاو .لاتقلا كيتسا لاجل يفو

 دايك الاو. مجاحلا ف فوينلا تمكتو دادملا حامرلاو دادملا فويسلاب
 "00 1 لم قوبل ينرض الآ لوهلا موبلا كلذ يف ىزت تنك

 لاّثقلا دشا يف مهو لاحلا كلت ىلع اولاز 9 لوثقم اذَهَو حورحب اذهو
 برامضملا ىلا لاله ونيت عج رف لاصفنالا لوبط تقدق لاوزلا تقو ىلا

 ٠1 رلط اهيارقتدإ) ارك الاون[ تس رتلابم نيج زيمالا ا رقالا مانألاو
 وهو عجر هناف سيردب اماو ماتهالا كلذ ىلع مهركشف ماودلاو زمعلا
 بئاصملا لواجو .فقاوملا نم فاخ دقو نازجحالاو مولا ريثك -ناضغ

 مهنمأ بلطي لئابقلاو ندملاةالو ىلا السرأو لئاسرلا بتك لاخلا يفو
 داغوالا لاله يب لاتقل دانحالاو رك اعلا لاسراب دادمالاو ةدعاسملا

 يبتنيل لاجمل تاهج خبرا نم مهيلع اولمحيو لاتقلاب مهيلا اوردابب ناو
 ا دلل هديلو رك املاب دلف لاو ره يبو: لانشألا قطو لاقلا

 لالا يف ةأزما اولثتنا "راطقالا ةالو ىلا زابخالاو لئاسزلا هذه تلضو ٠

 دوسالا زحبلا دودج نم لاله ينب اودصقو لاطبالاو ناسرفلا اوعمحو

 نروامؤي ممو عارفاو رورس يف لاله.ونب تناكو ددعلا ريبك عمج يف

 بنا لك نم مهيلع تلبفا دق بئاتكلاو بك اوملب اذاو حاجنلاو ذوفلا
 لامرلا ددعك مهو لاجملا تابج عبرا نم لاهشلاو: نيبيلا نم<مهب تطاحاو

 ترتاكتتو تادضلا ت'ءفتانبلاو ءاسنلا اودسو تايبالا ىلع مهيلع اويجهف
 قيفوتلاو ةداعسلا.اومدعو قدضلا ذّْسا لاله ونب تقياضتو تاحيملا

0 



 : ل 2 سنردب هاقتلا

 املأ ماهلا سيردب: ىلاق

 2 لك لتق خم يبل ديال
 همالس ريمالا ديز ردأ يلتقاو

 مسرب اذه سيردب كلما كاق

 سيرد غرق اماف : يوارلا لاق

 دئابقلا نيسح اد يمالك عمسا

 دابق ريا اه تح دع يف
 ديابفلا ريد : يضافلاو . ايفو
 دواعيو هموق معدوي ينم اي

 ىلع نسح ريمالا هباجأ همالك نم
 لكوظي قيعماسلا رمعو لوقي هماظنو ةرعش

 يلع ربا يلالخلا نسج ىتفلا ىلاق

 كلاوما بهنو كلاتق نم دب ال

 اهلثمو فلأ فلأ كموق نا ول

 اهلثمو فلأ نيعست انأ يموق

 انقلا نعط يف ريم أ مهلا عفا

 هم داس ريمالا ديز وا مهيف ْ

 مموج لتقي بايد تيأر ام له

 الدنحم ريما اي يقبت , مويلاو ٠

 دداقو تادئاز ىبلق نارين

 دئاغم - لكتو:. كلاطيأ. تق عم
 دئ اقف عبيجلا اوه نإ ديال

 دضاعم فلا قيعست يف قيعست

 دماج رخصك مهنم ىتفلا كرتف

 درافلا ريدب يضاقلاو بايدو
 دعاسم ريغب مك رك اسع رس

 دقاف سراوفلا نيب ًاهدمو

 ىوحف سيردب مهفو همالك نمنسح ريمالا غرف اهف.: يصوارلا لاق“ 0
 للقلا نم ةلق هناك لمح ر هيلع مجبهف هظيغ رثك و ءةنح داز ةماظنو هرعش ٠
 :كبتشاو لاخلا ىف نسح ريمالا ءاقتلاف لبح :ليذ نم تلصف ةعطق وأ
 اههناك نارخأت, ةراتو نامدقت ةزاث اناكو كاوقالا تدظغو لاتقلا اهني |

 (ملاتق نم بهجت و نا دنزلا اهم تلكو ناذا رجلا ابنت نم" تدراطق نع نادنملا ةحاس ىف تالواحتي الاز امو نارخاز نار وا نارتو نادسأ | 3

 ده
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 ٠ اواالذ :بلملاةنيدم :مبلصو يع بلاظلا يف :ىهازو لاؤءامو ناعبقلاو '
 اويمالا غجْرو بارطنغالاو فؤوخلا ةلاح يف مهو ٍتاوبالا'اوقلغو ةنيدملا .

 ةيهدانم هبلع لاس ام ناوجرالا ةقبقش لثه وهو باغلا ثيل هنأك بايد .

 د ول وع ا

ْ 

 قينح'هلبتف .يلع سو لتس ناوبغلا يف نحن زيمالا دصقو ثاسنرل
 ىو ام هزيخاف علخلا نءاهيلع علو عنص ام ىلع هركحشو هينبع نب
 :كلنلل ذب ال“ ءالككلا زخ يف هل لاقو ماوقلا لاتق يف مورلا كلذ يف هل
 . هقيذاف لاتقلا تاديم ىلا هسفنب سرخو « مايالا يناث يف اندصقي تأ ساردب

 برككلاو ءانعلا ةلاح ىف وهو بملح ىلا عجردهناف.يعارزخلا اماو لاله نبو

 يف هايلع:ئرج امو سكتنالا كلذي هللعاو: سردب كلملا ىلع.لخدو

 نفظو لاؤمالا تدقفو كاحرلا .تلتق فيكحو سيعتلا مويا كلذ

 ةرئاد نع جرخو لا. هذزالا هارتعا لاقلا اذه هزم عم اماف :لالق وثب

 يف جرخي هنا مهم دقو ده ريغ ىلع ةلبللا كلت:سيودب تابو لادتعالا
 جور رما حالو ءرونب ءاضاو حابصلا حبصأ امو اذعلا لاتقل مايالا يفاث

 ركتسلا لزؤا:ىثف بكرو .ناملا ىف .تدعتساف لاتقلاو برحال لاطبالا

 101 كوسم ممؤب كابارلا هالو لع تقظخو رفسفُلا دحالا ءانأك
 ماودقب لاله وذنب تماع املف مسح شحو مظع بك ومب جرخو تاداسلاو

 ناسرقلايف نسح ريمالا تك رو لاا ف تدهتسا لاتقال. سيردب كلملا

 كلملا زرب دقو فولالاو تاثم لا تتترتو فوفدلا تفظصاف لاطبالاو

 ؛ تاسرفلا قارب ًاملاط ناوضلا نم ىذا بلقب نادنملا. ةحايس ىلا نئيردب
 كللم' وو كلم: انا ةفإلن نان رس: نن لح ربمالا ىوس :ىل"نوين اال لاقو

 ٠ همالك متأ |ىف هبرأو هدصق ةياغ لبو هبلط ىلع لصح همصخ لتق نمف

3 

 ' لا بطا عزعزت ةبدص لالا يف همدصو هماما نسح ريمالا راص ىتح
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 نيلطبلا ابقتلاف ىتيظناو هيلع مجنهو قنملاو ظبغلا هب داز همالكو هرعش
 امهنيب دتْشاو حامرلاب انعاطتو !راضتو نيرساك نيدسا وا نيلبج اهنأك

 ةرووهشملا نامسرفلاو ةروك ذا اطبالا نم يعازخلا ناكو جافكلاو برحلا

 ناكو رهظلا تقو لا حابصلا نم رمجا بيل نم رحا نعطو رفو رك يف
 سفن رخآ ىلع رهو هييعخ نعطف ليلا هب تقاضو لقتسا دق يعازملا

ص تناك انا كعب ةيئاج ةنعطلا تحارذ نب رذلا ناب تحن باقئاف
 ةفاين

 ارذش فيسلاب يعازخ برضو ارضخلا رهظ ىلع.بايد ىوتسا كلذ دنعف
 بتاكلا يربي ام اربف داوملا ةبقر ىلع تعقوف.دالوبلا ةقردب اهاقتلاف

 ريمالاداراف مدعااك هدوجو راصو مطحناو ضرالا ىلع نيزولا عقوف ملقلا

 هوك ردأ دق هموقب اذاو ماها ساك هيقسيو ماسحلاب هيلع يني نا بايد
 لاوحالا كلت بايد كأر اماف هوصلغ ضرالا هجو- ىلع نمو هواشنو

 يب ف حاص لامشلاو.نيميلا. نم ناسرقلاو لاطبالاو لاجرلا مرجهو

 لاجرلاب لاجرلا تقتلا لالا لجاع يفو لاتقلاو موجملاب مرءاو يغز
 لام رلادحو ىلع ناسرفلا تددقو لاو مدلا يرحو لاطبالاب لاطيالاو :

 فوبسلا ترسكتو حاورالا  تفلتو حايصلا رثك و لاوهالا تيظعو

 حارتالاوبئاضملا ترثك و «حارونابجلا رذو حافكلا ةدْس نم حامرلاو
 نينالاو حالسلا ةعقعقو لاطبالا جمجض. نم حاطبلاو ىباورلا تحتراو

 ةرئاف ةيمداو ةرئاغ ااسرفو درئاط ًاسوؤر الا ىرت تنك اهف حاونلاو
 بجعلا لك هلاتق يف ربظاو برالا ةياغ بايد غلب دقو اذه ةرفان الويخو

 اونكراو زايدالا اووف راسكتا دْسا ,فرسكحف بلح ركاب رفطو

 يراربلا يف مهتنشو ناعجشلا يغز ينب عومج يف .مهعبتف رارفلاو ةميزحلا ىلآ
3 

 ل
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 دليلا جراغ راسو « ريماو ديس لك هغم بك رو ريثكبلا شدجلا اذه

 اوناكمهنإف لاله ونب اماو لالطالا ىلا مهلوصو لبق لاله ينب لابقتسال
 زارب بلطو ناديملا ةحاس ىلا ززب دق يعازخلاب ذاو لاتقل اودعتسا دق

 : لوو ددبتب راساو ديدانصلا ناسرفلا ةمدص همدصو دندخاك

 , اهاقل فاخا. ال سراوفلا لك يعودا يعازلاو يعازخلالوقي

 . اهادرا اي ناسرفلا لذرا اي كلك أعس بايدلاو بايد كمسا
 اهانم لك كنم يسفن لاثتو ىتف أي كدمب ارضخلا كلمأسو ض

 !اهاقلا موي ناسرفلا ينفاختو . قداص حلفم نبا يعازخلا يفا

 . اهارت ثتيقب افطو الو ىتج احرلا الو عوجرلا ينم داع أم

 يدارطو ىتحه .فرعت ليخلا . دجاملا بايد يغزلا ىتفلا در

 يدانت يلا يمسا يف ضيبلاو .ةبيركح مويب ينفرعت لبخلا
 يداح ةديدحلا يضام دنمب ابتاباغ ف دسالا ديصا ينا

 يدالجم ويب لرح نعو ينع ىغولا موي يف لاطبالا لأساف

 يذارط قيطت ال تاو ليخلاو .يمراص يف اهتجرف ةبرك مك
 دالوالا ةقرفو تاملآ ّلبق ىباك ر سوبو رقشالا نعلزا

 يداتر مث وكلت ال لنؤقتل ممساف:: لجسلاب .كدلعق ينعواطت  ملنا

 دالج ب رح مويس راوفلا يدرم !دعلا .حابذ ليخلا بايد يفا



 كب ليا مزعل ديفا تعب

 يس مو ندب 1

 : بر عرق 06 ساق

 اهريظن تيأر اميراضم رظناو ظ

 4 ةوب الث يرماعلا ريدب اناو

 2 لاله نا انيقي ملعاو

 أ ملثم نيعست 2 املا نيود ١

 ةليح كلام سيردب اي تيغطا .
 امزمزو قدعملا تبل والا 2

 ملاجد لعق وكلتق ن م ديالا
 هيلياج كلاسي ئنلا اذتورم

0-5 

 يدهرابشثلعقل> بهاذم عبر

5 3 

 ثاداسلا عيمج ةةليترما ماظنلاو رغشلا اذه نم غرف املف

 كلملا نا لصو ىح باضفا عطقي رابع ها باجينلل هاطعاو همتح م

 قعدنا مث هينيع يف ايثدلا تدوس ا هارقو هحيتف ايلف هانأ هلوانف سيرد

1 

 رئاطلا“ دارألا نثم“ىه لوقت

 .رماعو الق نم“ نتن بيرت

 ريباو 5 دوسأ 1 مكونا

 ركاب كلويخ يف انيلا صونا

 را بفيهر يداه .دح نم

 رئاشلا لكرا' 8 اهياطركيو 3

 زئاونلا تازهلا# دنلا لفتت

 هداك فور ا فاشرا نيدستر
 رداقإ ارامالا برى ثساف
 "015 كي نسر اردن هلك عم

 رئاف يضارالاب مك امد لفجاو

 را أ هلام زا ”ةخباتفا

 ارفاك “اقل "نط رغلا لدءذجد نم

 ماركلا

 مي هرمأو « لالا ةعقاوب هفلعاف هدب نين ىلا رضحف يعارخلا هريزوب

 د رفوطبر فلا نيتئام عجو لجعلاب هرما لثتماف لاطبالاو رك اعلا

 كرو ء دم يعازرللا ف حارا اواقتعاو لويخلا روهظ ناسرفا
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 7 ”ةفاطيخا/ وأذن ىلا ىعابلا وذا ناب رماو كطاوتريضلاربظاو تنمكتلا+
 امو ةصقااب مهفعاو لاجرلاتاداسملا نبيريءالا تفتلاكاذ بعتوءوذخافا .٠

 ' بوه او

 1 4 دوقي ديز وبا ىلا راشاو د ديتلا نم سيردب هيلا. 6

 : اال نكو :ندتاعا ديز وبا ل وبا يلالحلا اضن حن ىتفلا لاق 0 ٠

 "لاما ريع! ينال غابت“ "انقل نتف زيخا اي'قلطمإر ايل
 .اًزاشعالا بفاظن اهلا لمراَو املا لخشا نس رزدنت كلاأا اد :

 3 ارابلا الك ليخلاو لبالاو الملا نيك5 لالا رح

 ازاع مظعا اذهو السلا عمج مدخلا لك ع يف ريما 5

 .ازاهج روش مولا" انبلع وشف .ةريشم ثنا اديزوبا ان هيذ وبا
 اًراضَو ناك هللا دارا اتت نءربايلالخلانلشح ىتفلا]وق

 ّ قرد يامال ديز ونا فرعو ةمالك نق نسح ريمالا قي ملك ْ

 , ةكرشلا“ ننرض».نيغ> ىو دبل سل يع نيا اي لاك هبارهو هذيقمل

 يف ضقرتهضراوغو هينبع نم ريطي رشلا زاص ايد ريمالا امناو نعطلاو 2

 نورضاملا نسحتساف يدحو يعارزخلاو سر دد يف يلع لاقو هبحو يف 3

 . لوقيو باوما هل درب ٍريدب يضاقلا راّسا كلذ دنعف هنم مالكلا اذه 15

 رئاب ماسح نم: ىضما مزع يلو ذياقنبا ريدبيضاقا|ئتفلا لوقي ٠

 رئاط ناك نا ولا ريطل ريسي .رماض نتم ىلع ىنم ايداغ ا ظ

 ركاب عجراَو يبوتكم هيطعاف ' لهلهم نبا سيزدب ىلا تدج اذا :



00 

 لبلبم نبا سيردب كلملا لوقي

 رماض نتم ىلع ينم ايداغ اي
 يلع وايلالبلا يسيل اذا

 هدالب يف مك اح سيردب هللقو
 | وكلت مك دصقىر ايد ىذهو

 مننلاعم لاطبارشع انلاوتاهف
 اهريغو هنتفو الجن انلاوتاهو . 35

 دمحم ما ةيزاملا ةاتف ا راغرس

 همالستتينمضلا لامججاو تاهو ٠
 هحيلمتنيةيم أ ضيا املا وتاهو 1 ٠

  دياديدو دخلا قوف ىرج عمدب

 دفادغلا مث الفلا يرارب يوطي

 .دصاق مويلا تّدَج هل لقف

 دجامالا نبا اي كا لوقي لسدا
 دئاصح يقبتو اهيعارم اوعرتو

 ديالولا رشع عم لالا[ نشعو

 دداف تنب يا نيزلا ةأتف اوتاهو

 دجاملا تايد تنب امطو اوتاهو

 دماح نبا تنب مث ايغو ايرو

 دئاقعلااندةعاماونوكي ىراذع

 دئالقلا صا وخ نمدقع نيعيموةطقسم قعاوصلا نمفيسنيتيمو

 لياصالويخ نم ارم نيتيمو
 ىلعوباريها اي باطا يذلا اذهو
 يرازلا ل55

 دواجإ لويخ نم ناصح ةمو

 دناعم نوكت يلوق ىلا كاياف.

 همتحو .باتكلا قىوط هءظنو هرعس ند غرف ملف ُ

 0 هيأسو اطل يف رسو ناتكلا اذه دجال لافؤ كاس“ ضاق 0
 ىح رافقلا عطق ف دحو راسو هنو لاله ينب ديس نسح ريمالا ىلا :

 هين 1 هبل مدقتف نيسح ريمالا ىلع لمتد و لاله يني عن الا

 3 ْناوحلا و بلطو ناتكلا همانس مث هلؤخ نذلا ارامالا يدايأو

 0000 0 هنكلو بحعلا هارتعاو لاوحالا هنم تزيغت هاودف مهفو هارق
 ذأ



 ا

 7 5-- هنم تريغت همالن عمتسل كاملاو همالك نم قاس غرف اهاف

 0 كيأر رهام لاقو دارقلاو ءارزولا ىلا تفتلا مث لاوقالا مظع

 نامالاب اندالب اوز و مهعدن وا ناعطلاو لاتتلاب مهردابن له نايعالا

 يذلاو كيلع انحاورأب لخبت الو كيدي نيب نحن نامزلا كلم اي اولاقف
 اواصي ىتح ريصن ىرا لاقف ريزو اي لوقت ام كلملا لاقف هلعف باوصلا هبف

 لاتقلا اننِيب وهف عقو اذا ىتح انلاطبأو انموق انعخ دق نوكنو انيلا
 وه اذه كلملا لاقف مهلابع يسنو مهام بونثو حامرلا ةنسأ ىلع مهلتش

 الاح اورضح< نأب هلامم عيمج ىلا رماوالا ثعب هنا مث « قفاوملا يأرلا

 بلح تصغ ىتح مايالا نم ليلقلا الا ىضم امو لاطبالاو ناسرفلاب
 داوقلارمأو مهب كلملا رسف رك اسدلا ماحدزاو رك اسملا ةرثك نم ءايهثلا
 مبيلع اوقيض اورضح ىتمو لاله ينب مودقل نيظقرتم ًائاد اونوكي نأ

 مهنم تلفن الو عيمجا ا وكلم يتح ضعبلا مهضءب نع اوقرفتي مواخت الو

 ىلا اواضو ىّتح نيرئاس اولأؤت ١ مناف لاله وذب 0 «  عمضر الو ممطف

 وهو نرانجلا 10 5ك ناكو ءامهبشلا ب نع الباق كعري ناكم

 راحت الا نم اولكأو هيحأ ون ف اودتماو هيف 3 : تام نب

 كلملا ا ةاكضلاو - 1! ترف راتبالا ءام اريج و را
 لاطابلغاع قون رشلا ةتنمع "نم رباطت "قخلا» اذه عقم ”اناف-ناعلا اذه
 رباك او.دارظلاو كراغملا ناسرفو داوقلا هيلا ىعدتسا مث ناسرقلا عيت رما
 رثشع بلطت لسرت ك '!هلاولاقف ناّدلا اذم مهراشتساو نايعالاو ءارزولا

 ناو دارملا ةباغ ناك بلطلا اذه ىلا اوباجا ناف لاماو قوذلاو للملا
 لاقلا اذه كالملا'ٍبْوصتساف“ لازنلاو ترحل لانقلاب مردابن اوطنتما

 : لوطي نيعماسلا رعو لوقي مهيلا بنك لاخلا لجاع يفو
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 ىدصضلار 7 0 0 08

 ةسبكلا أ ضرأب ريبملا»

2-1 0 33 

8 2 

 ءاك يارادر ولا يعادي

 وف اهو زانق رانيد فلا ها يبيطعاو ا كاب نفل, نذالا بلط 03

 راشاو هريزؤو ةداس ىلع للموت كح ىلا لمت نا كلا اجب

 لل صني لوقلا ى 3 ٠

 دينفل و 9 هديشإ 0 فلا تلا

 كد اد صعدو درب ايون ناك و

 ديد:صلا رَهاع > افلا دال .
 يي

 ام رحبك وا ًاههايغ لوقت: ل
 ديدتض ان ضرعلاب هارت موز م

 ا ماع يلوق# تدد ظ

 - ديسو تس نبا ريما نبا ريما
 | كديعس نجلا ةيحنن دز وا
 3 ديدشو ًاسراف 0 ٍ

 2 ديعر نودعرب هارلي تو
 لمع .قارغلاو هفوكو دلو ظ

 - ديعققارعلاو ةسيبكلا ضر
 2 ديدهو اعقاب كدالب وا

 070 غفل اهل طوتا دندن

 هيمو يع ع



 00 4 ظ

 قاس ايات كاحا تامعؤ 2 مولعفو لاح جلا ريمخ فا <

 رعالقو الفلا نايدو تعطقو ديار ةليي سوساج تناو 0 ظ

 ظ 0 اا كلل نييردبلا ةعرد رماع دالوا ماللع ذخأت

 ْ 0 0 2 هنفاللم 00 نه اورشلأ 37

 ظ اا ةعنص د01 رظنا ٠ 0 0 وم اسال 7 :

 : اق كانعأار / حالملا رع نش اوي

 يعاسطالا نع اهيهنيو هدفن ب وذ تدواع اذا هلق

 . يعاري ليزنل فرعد ناك ئه هم الأم ريمأآلا دير وا لاق م

 ىلا اة وات جل زا ىلا: ان موق يفيذ مؤيلا تنا ديز وبا هل لاقف

 . ىلاقياس اياانب مق هل لاق مث هيلع علخاو ماركاالا ةباغ همركاو هتني دنع

 ” هل لاقف' ينلتقب نا نم فاخا يفا.باجاف:هيف كبحارذ نسح ريمالا دنع

 دنز وبآ لحدف نسح ريمالا دنعل راسو هذخاو ماقف قلافكد حا

 لتخ جن نع. .سلحف مادقالا ىلع هل اؤماقو م'التشاا هيلع اودرف مضو

 ديز ودأ ري 120 ا تلا لل نع ناي لاتكي فاه كاني 0 احو

 نسدح ءادان | اهدنعف ديرت ام لك نع هلأسا نكلو بلح نم.هل لاقف

 ابحرمو الاهسو الها مو لاقفهيدب لبقو هيلا مدقتو انما قباس ماقف 5

 شعب لاتف نامالا كيلعو  يكحا قباس اب بهاذ نبا ىلاو ينآ نبا نم
 مايأ ةدع دير اونأ دع ماا مث مالا ىلع هتصق هل اكس نامزلا كلم اي كسار



 م

 ىمسي دينع رابجو ديرم ناطيش ناكو لجرب ىعدتسا مث ديحا ال هئعو
 رظنتو لاله ينب انل دورت بهذت نا كنم يدارم نا ملعا هل لاقو قباس
 بكرو ةءاطو ًاعمس لاقف يفاشلا ربخلا يف ان عجرتو ناسرفلاو مهموق
 00 يب عون ىلع فردا ىتح رافقلاو يف ايفلا عطقي راصو ةيراشع ةقان

 و. كلذ ىلع وه انسو تاسرفلا نم ٍدهاش ام راحو لام رلا ددعب مكآرف

 2 هيلا مدقتف داور هنا فرع هآر ايلف ديصأا نم 0 ديز وبا ريمالاب

 كالوم ربخت عج رت و لاله ينب دورتيكل بلح نم اب انتا تلا امأ هلأسو هلع

 كيلع انحم ءىت داغ'امو كنظ أطغنا ام :الثأق هناحاف ةنلاوحأ "نع ند -

 : تلصو نآلاو . دسيز وبا انا :هياجتاف كفرعا قح كمسا نعب يل لق نأ
 لاقف مالعالا عيمج يفكهعا ىتح نامالا ىنطعا ريما اي هل لاقف ديصلا نم

 مغوجج دورا بلح نم تيجدق

 بئاص يأرد ىنلسرا سدد 5

 ةراشا كولملا نيكل ديز وبا

 همالس ريمالل بنساك 0 71 وق :

 هتيدرا كضراع نم لكو يفيض تنا كب احرم فلاو نامالا كللع هل

 ّْ ": لاوافت ناعماشلا رمتو ل رق قناع راخا ادن نع :

 يعارسدودخلاقوفنم عمدلاو قداص بساك .نبا قباس لاق

 ىعادطق كلملل لوسر اناو

 يعاطق أدعلل هفيس سيردب

 يعاو حلفم نب دمحم .ىمسل

 يعارلا تناو ةاشلا هيبش انا

 11 تدعابتم قئالحلا لك

 ىعادص فوشتامك رم تيراي

 مارق ل جد وأ قادس ريما أم



 يعازخلا ةصق

 لاوهالاو بورما نم لاله يند ءارما عم هأ ىرج امو

 ,هاع يجافحلا دالب نم لاله ونب يهذ امل مارك اي.: يوارلا لاق
 لمحو لام بحاصناكو سد ردد كلملاهل لاقي بلح اناكو بلح ىلا

 تلحما ابنأ لاله ينب نع ربخ هل لصو ناكو لاطباو رك اسعو لاو

 فيك ومهوبراحنيذلا كولملا يف اولعف امو اهبنم.اولحرو.دالبلاو موضرا
 رك ١ عمج مالكلا اذه عمم اماف مبعم رفاسو مهفاضأ رماع يجافحلا نا
 ؛«أ لاقف يعازألا هل لاقي ريزو هدنع تاكو ناذثلا اذ. مهرباخو هموق

 ىنب نع ؟ربخا نا ديرا هباحاذ _:راسرفلاو موقلا تعم كلم اب كمالع

 انيف اولعفيو اندالب اولخدي نا نم دب الو لاعفلا نم اولعق امو لاله
 انعقو ريبدت .:لم ام اذاو انلاجرو انلاطيا اولتقيو انريغ يف اولعف ام لثم
 :يريحتم مترا يف اوداع مالكحلا اذه هنم اوعمم ايلف« ريسع ردا يف
 نم يدنع انا ميظعلا كلملا اهيا لاقو يعازذا ىلا ريزولا تفتلا اهدنع

 مبعم نوكيو اهودوري اسيبكلا ضرا ىلا داور مه لسرت نا يأرلا

 رضحن ىتح لالاب دوعيو مهربخ انن فثكبو لاطبالاو رك اسعلا نم

 يأرلا وه اذه لاق مالكلا اذه هنم عمم اماف مهلاتقو مرح جال  ًالاح



 نسل سطل ل شل

 4 م هيا مما قل 282 ١ ا ه5
 0 لا

' 
: 

 نم .عباتلا :باتككلا 1
0 

  ننلراعقنتت
 ةيلصْإ لاهم 0
 - امي قاولا ع تت 0

 0 لاول و ثاو نرمهل كوخ اَعو 4 7 ٠

 ع

 سب رب كْلاَو ىعازملا مف

 نشل اوعي اسلم لنجل

 . امتعبطم ل ل 0 م 2
 تمانل ياسا اا تدرب :



 بتكلا هذه اوبلطأ
 اهتعمطم و سلدنالا ةشكم نم

 * .نانمآ - توريب

 راعشالا تابجتنم يف راهزالا متفن

 ةمكحملاو بطلا يف ةمحرلا

 كنا غل ءاشنا

 . يلب ترنع
 عفانملا ليهست
 رارسالا ةنيزخ

 مثلا مرج
 ةكم حوتف

 كولملا جات

 1 ياطنالا دوواذ ةركذت

 ا

ٍ) 

 تنوع ساب 22-1



 يو ا 5

 كنارمتلا سار عطقو لزنو فيسلا هدي يفو هكردا نسح ريمالاب اذاو
 الا مهنم ملس امو فيسلاب مهيف اوكتتفو مجعلا ىلع برعلا تلا اهدنعف
 اوعحرو اهوبنو كنل مالا كلم نئازخ ىلع اوتافو رمعلا ليوظ لك

 كرفو لاومالا, كلت اومن ةدديم ددعو ةدرا» لمخ ىلع لاله ونب

 ناخد ريزولا رضحاو كنلزمتلا:ماوقا رنفح#و نابرعلا ىلع نسح ريمالا

 همالك فلاخ نم لك نسج لاقو كلم. مهيلع هسبلاو ناركس هنباو

 نرا دعبو همالك فلاخت نا اًساح اولاق هسافنا تدمحاو هسار تيمرا

 دالب يف مايا ةدع اوماقاو مادصلاو بورحلا نم ركاسعلا اوجاترا
 : بلح ضرا ىلا اوراسو اولحر ماجعالا

1 

 ا د ع يع غ1

 32 يت م دعوا ا جبد

 لاله ينب ةيرغت نم سداسلا ءزملا يهتنا

 ةصق وهو عباسلا ءزملا همليو

 سيردب كلملاو يعازخلا
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  تاركتلا تبكرو تابونلا اوقد مهنا مث « انيوص اولاعت اوترسكتا
 بك روهليط قد ل ورطلا توه تروا يمس أهف تابئلاو اللا اوبلطو

 ريمالا هيلا لزتف ناسرفلا بلطو نابو ضرع ناديملا ىلا لزنو هموقب
 مهضعب ىلع اوددهتو لاجالا ب رقت ولابجلا دهت ةلئاه ةمدص همدصو نسح
 نيبكارم مهناك اوقرتفاو نيلبج مهناك نيلطيلا اوقتلاو راعشالاب ضعبلا

 رك يف اولازي ملو نيبلا بارغ مهسؤر ىلع انغو نيملا مهيلع ناحو
 ماجعالا تيجه اهدنعف راهنلا رخآ ىلا دعبو برقو دجو لزهو رفو

 ش .عفادملا ىلع لاله ونب تركل اهدنعف عقدم ةئامسمح اهددع ناكو عفادملاب

 مست دببعلاو لاما ءارو نم حايصلا رثك و عفادملا ت وص نو لاا تلفجف

 ىمج ىتح رايغلاو جاجعلا راثو ءاوخا بهو بارتلا لدعاورزفو حامرلاب

 نابرعلا تمجه ذئنيح اهليخو ماجعالا تسادو لاما تضك رف راصبالا

 لثم راص ام : يواأرلا لاق . دويكلاو رودصلاد اونئعطو ولا ةمحه

 اولازي ملو دادش نب ةرتنع ةريس يف قونلا شظعت موي الا ةعقاولا هذه

 ىلا كلرمتلا رظن اماف . ليخلا كبانس تحت مهوساد ىتح لالا كلت ىلع

 ديز وبا ريمالا نب ةريص ريمالاب اذاو برحلا دارا هموف يف راص ام

 نانرق فلالا نبا اينهل اَلْئاقهب حاصو قيفوتلا ههدعاو قيرطلا يف هضراع

 هناف كنلرمتلا امأ ميرح تيبس ام انو كولم تلتق اه اي ناجعلا سخأو

 مهني ترسكتو ناديملا يف الواو رخبصلا لثم بلقب هرب ىقتلا
 ىلع هلمحو دوسالا ةيجه هربص ريمالا ىلع كتلرمتلا .مجه مث ناديعلا

 . ضرالا هجو ىلع هامراو روسلا قّساملا ديب روفصعلا لثم هدنز ةحار

 كنلريتلا.. مزع نمو .ءردض اه قلعت هامر امل هرب ناكو (يوارلا لاق)
 ىل ع .هربص لدعتو ضرالا ىلع نينثالا اوراصو ءاوس هابأو وه عقو

 2 ييبطب قس هاعما قرافم يف كنل رمتلا هب نعظو رجنلا بحسو همدخ

4 

32 

1 
0 
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 باتع ديزت ال يمالك مهفاو  يتضق لاقم عمسا كلم ايلا

 بارعا ءكوام نم كاحورب زذو كتوزءو كح وربماسا ينعمط ناف ئ

 باكناو أمموش مثوأب عقوتو اذيرح رآ مكب قاعت ام لبق نم ْ

 هو“ نيركتلا : ىوط همالك نه قسح غرف املذ : يؤازلا لاق: 5 :

 كنلرمتلا دنع الضؤ.نا ىلا'ناسو هذهأف هدم عم دع ىلا ااطغأو هبتخم'

 هزومر فّزعو ةأرقو هذخأذ نيرحتلا ةاظعاو ردن لتقو هبل لشد

 همار“ ربط ”دتعلا نرضو تقيستلا ةضتسر فيد تل ل

 لاق « لالتهاب .مايأ رخآ نوكن ير دل لاق ( تافاخهأو 1

 راسو مان تح هديس كرت رهوج هما لالحت نبا دنع كتل رتتلا دتعناكو

 لغقن ”ندح لاقف © ؟ملع نك رب [ذغ كانلازتتلا ثان هريخاو نستح دنعل ٠

 نسح هل لاقف « بهذا يدارع يديسعاب رهوج ديعلا لاقف ؛ ءاشن ا هللا ٍ ٠

 هل رماق يديس نم بلو ىلع قلم ال هياحاف « اندنع كعقت' نثاأملا ْ

 دمعلا نع هريغتا ماعنالا اذهل زاص اناف « نان فلاو: ةينس ةملخ نشحا :
 ا قضذ امو هسافنا ديحاو هسأر علمق كنل رق ناب يرحتلا ذخأ يذلا |

 رهوح ديعلا مهعدوو ذر ا قسح ربمالا بصغف 2 دو |

 هناف نسح ريمالا اماو ةاؤسأ الو ضيبأ آل دحا همف فود اناط رام

 لمح فلا نينا 'انل اوتاه هباحاف رمالا اذه ىلع ديز وبا ريمالا رواش

 ارامالا ذالوا نم ريما ثوناث لا 8 تك ربو ًامعان ًانازت اه وامحو ٠

 ءاشن نم رصنلا ىطغي هللاو مازو نحن بككرنو ءارو نم اهقوست ديبعلاو .

 ةموقب دنيز وبا ريمالا بك ر جحامقلا ناك املو يأرلا اذ ىلع اوديتءاف

 هةاوقنا نسح ريمالاو هموقب بايد زيمالاو ةموقب يخاقلاو ًافلأ' ناعم

 اذا لاما عم يذلا ىلا ديز' 0 ًايارت اهولح ام دعب لاما ار
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 . اولازي ملو رانا رارش ليخلا رفاوح تحدقو راذقالا سفائم دس ىتح

 ظ ةوق نم بحعت بارد ريمالا نا مث ءاسبملا ىلا حابصلا نم لاخلا كلذ ىلع

 ىلا اوتابو لاتقلا نع اوعجرو لاصفنالا لودط تقد اهدنعو كنلريتلا

 . لزنف حافكلاو كارعلا لوبط اوقد حالو هرونب ءاضاو حابصلا حبصا نا
 ىمسي يغز ينب نم سراق هيلا مدقتف نا-رفلا بلطو نادبملا ىلا كنلر ملا

  عقوف كنلردتلا اهب ىباسلا ناك ناتي رض نينثالا نيب عقوف الواو حدارم
  تلاثو هلتق سراف يفاث هيلا لزن.مث هماما .هسأر ريط هماه ىلع ماسحلا

 سراف دعب سرأف لقي لزب مو هلهمأ ام سداخلاو هروهد عبارلاو هلدنج

 لوبط تقدف ءاسملا ىسما ناكو ًاتمراف نيرشعو' ةعبس مهنم لتقا ىتَح

 ارامالا نسج ريمالا .عمجف لالطالاو همح ىلا قيرف لك عجرف لاصفنالا

 نا نسح اي ريدد يضاقلا لاقف مك دنع يأرلا فيك مها لاقو ةدنع ىلا

 ةساس يف يلتتي لالا اذه قلع نمزاف دّمَب_سراف كنلزمثلا لزانب ايقب
 ايل ربدت نا يدارم نال ديز وبا .اي كدنع يأرلا.ام نسحب لاقف نادمملا

 مظع سراف هن هللاو نيعللا اذه عم ىوسن فيك و ميلم نوكي ريبدت

 كترمتلاىلا ل-را نا ىذار٠نسح لا: ريض, هديرتئذلا ديز ردا لاقف

 اهدنلل ليما الون ئازلا ديب وباي لانقق لاتقل انعن قطبي .نكتلب باتك
 نيعماسأا رمعو لوقيو هيلا لسرب راّماو نساط رقو ملق ف 5 نع دتسا

 ل

 باكسدودكلا قوفىرج ع هدب يلع وبا ريمالا نسح ىتفلالوقد
 باهل عواضلا اوج اهلببي يفطتت لوقا امك يلق نارينو

 باهش لثم حيبرلا مسن هباشت رفاض نتم ىلع يداغلا اهيا مع

 باكن فوشيام هرمع تير ايا يتااسر غلب كتلرمهلل تيج اذا

 باسن عورف نم ريما نبا ريما يلع وبا ريماآلا لاق هل لقو
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 باصتلا انا اجيملا تماق اذا سراف نيفلا نوكلاب انا يرايع

 بائجو ابن دم يمكسمل تعاطو يءد دو يديب يحمر ىتةأبرظنا

 بابش لكو مكخياشم لتقاو  يفخ الب يراعي ذخآ اماديال

 بابسالا عم .مكمئانغ ذخأنو مكلاومأ لكو مكاسن يبسنو

 باقن تايخار نان غانا ع :ردلكو مكسيالم ذخأنو

 بايد ريما اي ىلم تناو .همالس يلالحلا ديز وبا لتقاو

 ٠ رايد نقع در همالك نم كتل رستلا:خرخ ألف ةيوارأا لاخلا

 تاذك الو شاشنب ينال . متاغ نبا بايديغزلا يعفلا لوقي

 بارتو اطولا قوم سلا أاذقلا كعشم دنع ناج 2

 اقتل اذ( اننلا هرذح نا قوس مقا اذا ارشحل 0 انا 3

 بابشلانم حلمي يذلا ف وشو ينفوشو ىنامطل ردأب كنار 0

 عمسي ةكئارينلاو ةمالك نم بايد ريمالا غرف املذ : يوارلا لاق: ا

 مهناك اوقرتفاو نب لا مهيلع ناحو نيلبج مهناك نيلظبلا اوتتلا هماظملا

 تلك ىتح نيبلا بارغ مهسأر ىلع ينغو يرحب مهناك اومطتلاو نيبك رم
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 '00014 لاو لتقف ةامرإ قاما هسأزت اريط ةماه لغ تسلاب كلفلا منع
 جبص نا ىلا اوتابو مويلا كلذ نوكلا لطب كلفلا دبع لتق ايلف
 0 ضرعو ثاديملا ىلا كنلرمتلا زربف حافكلاو برملا لوبط تقدفحابصلا

 ظاتلردشلا لاله وذب تأز انلغ [ياؤارلا لاق) ناسرفلا زارب بلظو ثابو
 وبا اي نسح لاقف نيصكلا جربلا هناك وهو هتماق نيك و هتهاه نم اوبحعت

 'تيرفع هلا هللا دنع ماعلا ديز وبا لاق .. سرافلا اذه يف وقت اذام ديز

 فرعي امرا تاخد ريزولا ىلا اودان نسح لاقف . نايلس ديلا تي رافع نم
 ىرانلا اذه نوكي نم ناخد اب نسح لاقف رذحف ناخد ىلا اودانف

 ال نسح لاقف كنلرمتلا اذه نامزلا كلم ايدل لاق ثاديملا يف يذلا
 ىلعو هبلا لن انا تاند لاقف « تاطخسلا نم ةطخس هنال هملا لزني دخا

 نمنوكت نملإقو ءاقتلاف كنلرقمدصو نادنملا ىلا لرن هنا مث لاكتتالا هللا
 |0011 رازولا يفادحو باضقلا يينك و نايد نمسا انا لاق ثاسرفلا
 8 لوقيو هددهب راشاو مالظ هننيع يف ايضلا راص مالكلا اذه كنلرمتلا

 ابك دودخ ا قوفىرج عمدب هل ىرج ام ىلع كنلرمتلا لوقي

 باج عولضلا ىح نيب امل ' يفطنت لوقا امك يلق نارينو

 بام ىغولا مؤنانا ًاسئادو يتلاقمل مهتفا بايد اي الا

 باوثالاو سوبلملا هتحلشو ةمئيزهل حار دق ينم كلم مك و

 بارت ىتف ان الاو يدغاو كحورب ملسا ينتمط نا اا

 بايخ نوكيال يل لزنرمكر يما يلعوبا ناجرمس نبا لسراو يدغا
 باهولا ينلاو كلثم فلا الو . افخ الب بايد ان ىلثم تنا اف



 النفر

 همعط ربسلاكز م٠ يبث نعكلوق

 همالس اي قاخ اوخ نم مذا

 هقلاخ نذايبىرت اهنم قاخي ول

 اهغيجت قلخ ءاضعا نم كلوق

 ةليج.ءاضعا نم قلل
 هلخاد يه حورب جود

 نانويل علاب تاك توما

 مدآو سلبا لبق دجسي ناك ن

 دحم ينشاف ١
 اهتسرق هارون ز ونه كلقلا ل
 دحاو ءيش نع كلأسا انا

 اهرامر شيا نمةضييبلا نعلق
 ىمالس يللالحلا ديز وبا لاق

 ؛قديك | مولعلا ينم كملعا |

 ممالملا ىشخي سيل. هيفد مالك

 مان نأك وهو مدأ نم تقاخ

 . ماهفاي ءاسنلا ىلا قالطلا ناكل

 متالع اهتلخ ضعب نم الاو

 اشلاب ةيههاز هفيرش هقلخ

 متاق فصنلاب نازيملاب . اوناكل

  ”مئاع رحب اهطاح هبش ريغ نم

 مئاق ىحضا حوزب. حور
 مامت ماغ فتأب هبر ىلا
 مدآ نيفلأب' قاخي ام لبق
 مجاهو مودق٠يث كدنعن اك ناو

 مدانت يل كلفلا دبع أي تنك نا

 مياحللانهما شيرلا نم اهضايبو
 متارضلا تادياز يباق نارينو

 مث هتحاصف نم كلفلا دبع بحعت همالك نم ديز وبا غرف اما لاق

 فراحو نيلبج مهناك نيلطبلا ىقتلاو ضعبلا مهضعد ىلع نينئالا قبظن
 برض ديز وباري.الا نا لاق نيبلا بارغ مهسوؤر ىلع ىنغو نيلسا مهبل
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 مقالعلا لثمدمعط ٠ يش ,نءعو هنم ىلحا ءيش نع يل لقد
 مدآ نم 3 تقلخ اوجرالاو -ةمالس اب قلخ اوه نم مدأو

 مانع انيتلخ ضعب نم .الاو. اهغيمج ءاضعا رئاسنمتقلخ

 متامطلا يف ةظلاخ ةبش ريغ نم . هلغاذعور يف خور نع ينريخاو
 منامت ماع فلا يف هير ىلا مدآو سلبا لبقدجسيناكنمو

 هذه ُكنففلا دبع.اي ديز وبا لاق همالك نم كلفلا دبع :غرف اهلف

 1 : ةملع درب راشاو راغصلا دالوا اهنوف رعي كلئاسم

 للرسا ا مالك همالس يلالحلا ديز وبا لو

 . ميالكلا بيطبانيلع اومحرتيو .اندعب نه ءاك ذلا لها اهب اونغي
 ماملارابك يذارمىغولا مويب يتم ساثلا فرعت ديز وبا انا

 لاس داع هنظا ام عقي ٌلجرو . همالسةضيقب تءةوكلفلا دبع

 - محار دبعلل شرعلا هلا اذهف بجت<سانلا نعدحاو نعلوقت
  مقاخ دبعلاو ديّسلا راهنلا اذهف هديسو هدبغ نينثا نع لوقتو

 ملاوعلا عيمج بذأت نينئاو اهدعب نينثاو نينثا مث نينثاو

 ع مث ناحس ًاضِناو . رمقلاو ستلاو ديعس و قش كاذف
 ماا

 ؟لاع سردلاو لالا بلطي اوخ عبشلا ف رعت نيدلا نءكلوقو

 مذاق ناك يذلا نم ءاملا نفن ' ادملا فرّدتمل نينثا نع كلوقو

 . متاشخلا ةؤجو نم بيط مالك هنم الحا سل: يثنع كلوقو
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 اهسومر يف ةبلالا ماظع يحير ةءرماب اذه لكس
 ابموش رما امن ايندلاه لاوحا  ةمالس يلالحلا ديز وبا تأآلاق

 ريمالا ةحاصفق نم كلفلا دعس بدعت همالك نم ديز وبا عرف املف ١

 ديز وبا ريمالا هاقلثف دسالا ةلمخ هيلع لمحو حاص و. بحععلا ةياغ ديز وب

 نيلبج امنأك نينثالا يقتلاو رطلا لباو ةناشطعلا.ضرالا يقتلت اي
 بارغ موهسؤر ىلع» ىنعو نب نيا اهملع ناحو نييك رم .اهنأك 0

 حال نا ىلا لاتقو برح يف لاخلا كلت ىلع اولازي لو نيبل
 ريمالا اهاقلت كلفلا دعس قباسلا ..ثاك نيتعطاق نيتيريض مهن
 مجه مث ةيئاص تناك ام دعب نم ةبئاخ تدار دالوملا ةقاردب ديز وب

 فحق ىلع ماسحلاب هيرضو هقيارطو هقرط هيلع دسو هقياضو ذيز وبا هبل
 كلفلا دعس ىلا ناكو لاق ليدج همد يفو ليتق هامراو نيفصن هتّس هسأ

 ىلا فدحناو هسأر نم هلقع راط ليتق.هوخا.نظن اهلف كلفلا ديغ هما خ
 هوخا انا يلا فرعت امو يخا لتقت .ديز وبا:اي لاقو ثاديلا ةموه
 نا مث يخا مدب حماسم نوكت باوجلات يدر نا لئاسم كلأسا نكلو

 لوقيو لئاسملا هيلع يلتي حار كلفلا دب

 جارفلا تاجعال يلقب كنمو .همالمأب كالا دبع تلا لو
 متالم يلام مهفلاو ءاكذلا ردب اهعيجج مولعلا لكل ظفاح أنا

 مجاد مود هلعف رضاح كبل يفتخ سانلا نعدحاو نع يل لقأ

 مياق دبعلاو ديسو دبع نينثاو دحاو لصالا ونينثا نعيل لقد

 لاوعلا عيسي بدأت نينثاو املثم نينثاو نينثا مث نينثاو

 مياد رشحلل نينورقم .نينثاو عبشلا ف رمت نينثا نع يللقو
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 ىدملا جرب هل يناثلا نوناكو
 تدتبا. هنم رشع يداح مويو
 ءاتشلا لصف هنم رشع يىفاثو

 هرا ىقبي هنم رشع عبار

 يتا نم لكحب رشع ةعبرا ةليلو
 همجه ري نم لينلا ىفصي رصم يف
 دراب هعط ولدلا هحرب طاشسو

 هنم رشعلا سداس يف 00

 اندنع نم سداس عقاوللا يدبتو

 تردحت دق ةرجح لوا عباسو

 رع  ثلاثو

 تردابت دوعسلاف رشع عبارو

 ةعاس رشع دحأ هراهن ىقبسو

 تمكحم س وحنلا نب رشع و سماخو

 هعبن ر لوا توما 02 راذاو

 تنشب دق هلواب ابابا دعسو

 مدام... عرفلا بهن. يلعب عيداو
 دك ار شعلاو عرزلا لام نسحيو

 لجلاب ,سمشلا لزنت رشع عبراو
 رابالاو . ىيللا ىقسو

 هللا ماع يف ءاملا معب دقو

 ةب وس

 : لم ترحلاب

 ١ اهمرب طوبضم نيئالثو دحاو
 : اهمومه تلوو ةبناعبرملا هب

 . اهمورعو اهولد لزنت ىسمشلا يرت

 اههودق نعيس تاعاس رشع ةدم

 اهموربو كلفلا ملع ىلا ديري

 اهمود بر اي مايالا هب يفصتو
 | اهموي عيبر ءاج نيرشعو نماثو
 - اهموزا يف تبث دوعس دونب علاطي

 اهمومه تلوو همايا تفقنا

 اهمورب نم  ةيناث عبراو

 ابمو رك سرغت سانلا عبمج ىقبتو

 اهعومد رجشلا لك يف تبدو

 اهموسق تناب رشع ثلاث ةلمأو
 اهوسحي - تلآوت مايا ةمن اع

 اهموي تررح نيثالثو دجاو
 اهموخت نم ضرالا ماوه جرختو

 || اهطوعب يما رمسلا نفس ىقبتو
 ' .اهموزح يوطت نابرعلا ةبرغو

 اهموعن . ىف ًايهاز عيبر كواو

 | ابهوي رصم اهحاست نم فاختو

 | ضو يفي ماغي ىلولا ..ةربش



 ا
 ا ل

 نماث موي لئنلا رافع" لدكيو
 برقعال س تلال نوع موتو 1
 ةغاس ردع تالذ هلمل لوا

 مدآ هبف لقتلا نيرشعو نماثال

 برقع جرب هل يفاثلا نيرشتو

 سماخ موي تنيذت ةنابزلا 'ةنفو ٠

 كلا رثع تال

 رشغ هراهن ىقبنو ٠
 لزنت -ساوقلا نسم

 ىف ان .تاغاس

 هحوم رحبلا قلفي رشع عياشو

 نساخ مرب يف ضلال ماوظا حسا
 طقست ايرثلا نيرشعو نما يفو

 ىقف ان

 علاط بلقلا رظنت هلوا يف
 امذنع حورلا هب ىوهت رجشلا لظو ظ

 ئيدحلاب لكلا قالك ارا يل
 يفتكتت ماوهلار كت ءانشلا لف
 عباو»» موي. يف تايملأ هب ىنعتو 1ْ
 براهعءاملا: ىلع هاقلت يتف نم 5- ا

 دكار لكرو زامتالا نع دير

ْ٠ 
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00 

 عماوللا تانهملا لك نه قزيتو ٠

 تقلعت مناعالا نيرشعو عبامو
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 ابموده ف ا هسا تلح كليو

 اهموزع لكت بذحلا عطقل ردابو

 اقر خخ رثع كذا اجو

 اهمولع ثراو هارت ءاينتالا وبا
 اهموب نيقالث همانآ ةدعؤو

 عينودت ين عر تق ا

 اهمولس نم ةرات ىقبت ضرالا ىلع
 يم راع فكاأ و رع عبرا هلمأ و

 ابعوتمر .” ىقنت م حايرالا هب

 13 ياو لم قولو
 اهموزا اياوزلاب يعافالا ىقبتو

 دودعم نيثالثو دحاو اهو

 ابموسع تانلاع اهاوه مدت

 اموت نم هب ١! دكاو يلوقو
 امموزا سفن لكل مزاي اه دنع

 اهموخ ةدعو ةلوشلا ىرت نيرشعو

 اهنوظح نم لفج سوماج لحف اك
 اهفوك ر تادبال يكات ءاملا نم

 اهقومس نم اههدعر لماكت دعرب

 اهموكجم ديزا يربي ام .مايأ



 اذ 0

 هوأيفي م اةقعاضبرشع ةسخ ديدين

 نااايس اطضل نإطبلا
 هنودق عاوززلا يدبي اهرّساع

 اهلك, ضرالا تبق رشغ عباسو

 دسالار-< مشا: لزنت' نوع عسات و

 نياق: هيف نيرشعو داو مويو
 هنجرب 1 كلاذ انسالاب

 هجرت كاذ هليثنبلا رشع ىلاثو

 هتماع يولي .نيتلاو بنعلا ىلحو
 هضيقو .ديدشلا رملا سكتنيو
 علط .ليبسلا رظْنت رشع نماثو

 نرشعو ةعبراو

 باو

 «زاجب ر يقع
 ةعاس رثه د دما يلد كلا

 سباي هعبط ةلبنسلا جرب لواياو
 ةيوس .رابهنلاو ليللا 2 ىقسو
 لك يشنل دف وب عباسو

 اهلين ردم ضاف نماث .مويو
 هه + الا عبرا بيلصلا ديغو

 ركماون هش نازتملاب لزنتو

 هني -ةقع سماع تفرع لا

 غزاب ءاوتملا رت. نيرشعو عساتو

 ذكاوب ةجرب نازيملاب نيرشتو

 اهورب ءاعج يذلل ةعسن'ةلبلو
 انهةوي قودعمب نيثثالثو "دحاو

 اهنوخت. يمفأب ضرالا معي :ريهف

 ادهعوحش توذت مك ضبقلا -نم

 اهءومسب يوذي 5 ضيقلا رح دتشيو
 !بودق *يلايلا“ .رقش ءاسهواوناب
 ابهموي فنوشحي . نيثالثو  دحاو

 افرك و الكا هكصاوفلا باطر
 اهوزا .يفوّتست , هدوعس رون

 اهموؤُ تبهفبطا قيرملا يدبيو
 اهمودج لحان لك ن» ثتوسمبو
 ( ل ذك اأو ةعاس رشع ثالث

 اهموك ز ملاوعلا فنا نم لزئبو
 'اليييري نم ىئثآلث همايا ةدعو

 اهموري نم يلا ةعاد!اب نورقم

 اهموشو موق رارشا نم راغلا ىلا
 ا.مموخت ىدقأب هسجاوما جو

 اهنوي نم ضيقلأ لصف كفنيو
 هينرطو ةترع عاتاس نا لعَو

 ابعومد ةبححو غفنب اودلا ب رشاو

 رحفلا ٠ عمم
 :اهمود كاءمز“ لو ن(يئالثو دحاو

3 

 ”ليوضأ حينا

1 
1 

 ع



 ةبارخ ىقبت زنعلا راد فيح اي

 اهجورب مث مورلا باسح فرعاو

 لمتكااو مت لمخلاب هجرب ناين
 ةعانم رشع .ثالث يف هرامن اماو

 سداس موي. لما. نيط رش. علطيو
 اودلل برشلاو داصفلا هيف حلصيو ش

 بناج لك نم ماشلا روهن روغتو

 انهغيج دالبلا راحشا قروتو
 هجورب روثلاو هعبط رايأ

 تراريزحو

 هعرز نآلا عمجي عواز ناك نمو

 عسيادب علطي نازيملاو برقعلا
 بك اوك عبس برغلاب اهيف دريو

 يسكت ضرالا و ضيقلا اهيف حو

 ةدلب لك يف ناولا رحشلا ىقبتو

 هسمس لزنت رشع عبار موب يىفو .
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 اهوب مث اهنابزغ لا ىوأمو

 اهمورب ءاج نمل يطغملاو زمرلاو

 اهيلوع ةعاسي فيان يضاد

 اهماياو

 اهموري يذلل رشغ .ىدحا هليآو

 اهءوعن يهزت ضرالا دمت شو

 اهمو.شل عسات درواملا .نهدو

 انييوحخ" تادواون“لما#“ ضيفتو
 امورح مث راحشالا يسنكت و

 اهموي 2 نيثال . اهتذع

 اهموي دح موي نيثالثو دحاو

 اهنواع يفا- رجفلاب لمحلا نطبب
 ا[ ١ فراي فصلا كلل ًانأو

 اموري ءانج نم .تاعاس رشع ةدع
 اهموبفم ان يكحزلا ىلا اهلصفت
 اهموي طوبضم انررح نيثالث

 ا[ ..لآ ىلرت لضخ هل فنك نمو

 اهموحن عبس تانورقه زوج اه

 ابسمواع يبنت ..خيرملا ةرج .. يهف
 اهمومح تجاه نيرشعو هاو

 اهمولي دح ال سفنلا اهيف حاترتو

 ابيموي كاذه ناطرسلاب 4



 اند

 : لوقبو ديز وبأ ىلع للاسم ىمرب راساو

 هبام ضاف يذلا ىنضملا ىتفلا لوقي

 دهام لكحص ىلع العت ةمه ىلو

 ينحبمو يبلق طسو كمالك يمالس

 انرامكص ةحو انتراما تلتق

 اهلصي دهام تامدص هل ب رحلا ىرت

 برح ريما لكح ينم حار مو
 .ادعلا نعطي انقلا لقن نم لك امو

 هلابع هذم تمس سراف مك

 ابعيمج يداوبلا يف يرك ذ عاش ان

 امالع يف ًايراق انا تعمسو
 رمقلا عبط ىحضلا سم“ يل رسف

 ةعاس هيف مك مويلا نع ينماعاو
 ةنعطب همالس ا كتيهد الاو

 ةح رم كنم سانلا لكح درعتو

 اهبوقو ىراذعلا يماح كلفلا دعس

 اهموزه سراوفلا سيدارك ىلخي

 اهبوسر يدبب طخلا رطس الك

 : اهموست اياملا قوس ىلا تضخو

 اهمورق نم يعدي عديم الا
 اهمودع اطولا تحت نم اوحارو

 اهموري لجارملا مار نم لك الو
 ا ب يدهن اج دب إل
 اهبوسر يف نفكجلا جرو هتيلخو

 اهموب معط ادغ ينم سراف مك

 اهموحن لكو ديقلا باس> فرعتو

 اهمورق نم يعدم. تنأ رطاسو

 اهمرجت نوكسجت مك و اهجوربو
 ايهوس مث اهدعس نع ينيبناو

 اهموكح رجانحلا نيب ام نوكتو

 اهعوقس اياطولا تحن نم حورتو

 : لوقو هيلع درب راشا همالك نم كلقلا دعس غرف اماف لاق

 همالس يلالهلا ديز وبا لوقي
 يفطنت لرقا امك ىبلق نارينو :

 ةمعنو ريخي شعلا بيطب انكو

 ابلاه دجن يف ىلا نكلو

 اهبوعي دودُخلا قوف ىرج 0

 اهمورض يعواض .اوج ١ أبل بهب

 اهموظن يف انل ال انملا ريطو

 اهسوشب لدبت دق يلايللا دعسو
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 ناد جرح اعط مزق يلا زك كسا تاحرس وبا لآ -

 يذاع انمى مشيش م رقا قنا : نفاع كلابطأ.ىف غوذ و رككيشت و
 ىنياقم .كمادعا مولا ”يجرتت شرافان سي. ىدنإا

 : هملع درب راما هماظن خمس ددز ول اوهمالك نم رديكنبا رف اماف

 2 لتق هتداغ . يلاجملا. موي سراف.. ىلالهلا دير نيل ولا
 : كايحام مك اقل نم .| مسملا ديز وبا كاح . م ادملا قع تاءعقو موي

 6 لوزي يدي يف عقو نم . ماظعلا يدم مد امم نسلاو.

 ينيقتلاو . رداب موق ردنكس 53 ركاسع عم اضيا فوش . رباك ١ كولم

 . اا

 ٠ "كراع ' نيلمجح“ اهنأك :نيلظتلا ىقتلا ةقالك نق ديز را يرتدي
 ىلا كالا كلل :ىلغا رلاَزن ملو:ناثلا باذرغ مَهسْوُوَر لع لغو (نيللا -جهيلع

 باكرلا مزع يف ريزولا ماَق اهدنعف دوتزلا مهنم تلك: قح رضعلا اتنقو

 ا مث ةنناح تغار ةالونلا ةقاردب اهدا فيرشلاب دتز وبا برفو

 باضرقلا فينلاب هيررغو ٌرساكلا عبشلا ةلأك 'مجه دسياز ولا قيفالا
 حجم لفاؤ تارثلا ىلع خرحدت:ذق. ةشأرب اذاو باقرلا معاون ىلع

 امو ممتعلا ىلعتبرعلاو برعلا ىلع مجعلا تامح ريزولا لتق الف. ٍتاغو
 .تردشكزاف ةرئاف ةيمداو 0 ل نسوؤو الا ىدت اتينا

 تاشلا يقابو نابدو ديز ودأ ود هلاو مقطلأ خهنم تطخناو مجعلا موق

 لاصفنالا لوبطت قد اهدنع مالظلا الا مهنيب قرف امو لاءفلا نم اولعف اع

 ونيت داعو ريثك قلخ مجعلا نم ١ دقو لاتقلاو برا نع اوقرتفاو
 لويط تقدو حابصلا ىلا أوتاب مهن | مث ةددبم ةدعو ةدراس لبخ ىلع لآله

 متع هل لاقن راق مجملا نم زف نيقيرفلا فظصاو حا افكلاو برحلا
 لانا ناّكرا عبرا ىلغ ذاوملا بغالب ذاع نادبملا يف 8 اماف كلفلا

 . كموي الا كباج ام فيز وبا ب كلفلا دس لاق ماما ذيز وبا هي" لؤتف
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 لابقف ءاسملا ىلا حابصلا نم ناديملا يف اولواحتو حافكلاو برملا ىلا
 نا ركسمب برضو سويبدلا بخسو يحورلوطا اناو يم بايد ريمالا

 نيزولا هوبا دنع ىلا هب. داعو فاتك هدُس هيلا لزنو نايعقلا ىلع هامرا ٠

 ريمالا هم ركحا اب هريخاو نايعالا نب هليقو هردص ىلا همضف ناخد 1

 1م امآو مهنم ناك ام اذه لاله: ىينب ٍدنعاوقيو نار كس حرفف نففي 5

 باعص ٍروماو .باس> يف اوزاص هئباو ريزولا حار امل مجعلا نم ناك
 كلناوتايو ديكنتلاو مغلا هب دازو ديدشيلا بضغلا بضغ كنارمتلا اماو
 تبِقِرتو نيموقلا تبك رو حافكلاو برها لوبط اوقد حايصلا ىلا ,ةلبللا

 هوما كنلرمتلا ءارزو نم ريزو زرب مث ضعبلا مهضعب بناج نشدحلا

 يمس با لاقف رداقلا اهب أ كمسا ام لاقف كلام نبا 2 هل لزنف نواس

 71 ينحت نمتلك ىنح نلمح مع :أك ثلطملا فنا 22 4
 . يصعلاىلا مابصلا نم لالا كلت ىلع 77 و نيدنزلا مهنم بعتو

 )007 الا دوغ ىف نيهان ريرخو ا5 رآ مع يف كر 0 دنع

 نمو هبرضو باك رلا مزع يف نيهاش ماق مث ةبياخ تحار دالولا سرب
 هبرضو هلع درف ضرال ا ىلا ار ,ظ ىلع نم نيهام عقو را

 لمتق نواس ىلا ماجعالا فقام ايا ةمادق هسا ىقلا هماه ىلع فد.سلاب

 يف نيموقلا ت.دتالاو ماجعالا ىلع برعلا تمجهو برعلا ىلع اومجه
 لادنالا تيرهو مدلا ىرح ىح ميظع رس مهند راصو ضعبلا مهضعب

 نيموقلا وءحرو لادفنالا لوبط تقد نا ىلا لالا كلت ىلع اولازب ملو

 ىلاديز ربا ريمالا زربو نيمرقلا رك اسغ تفطص' كلذ دذعف حامصت"ا ىلا

 مامبعألا نم سراف هيلا لزتف تاسرفلا ناري بلطو نابو ضرع تادتملا
 ةلتناه ةمدص ديز ردا ريمالا مدصو كنلرمتلا ريزو ردنكسا هل لاقي

 : لوقي راشاو ناسرفلا نم نوكت نم كلهم ىلع هل ٍلاقو اهاقلتف



١ 

 تحارفدالورلا سرتياهذخا فيسلاب بايد ىل ناخد برض اهدئعف نيدسا

 ا رضحلا لعم ناكو ناخد ىلعف رنا بايدنا مث ةبياص تناك امدعبة.داخ هب رضلا

 فدحنا اهلف زوجلاب ارضخلا هبرضت هارو نه ناكو سرافلا هيف حاص اذأ
 اذاو هبرض ديرب بايد ءارو نم ناخد ثفتلا هبرذب نا داراو ناذد

 هدو بايد هل لزنف ضرالا ىلع داوطاو وه هتمر زاوح هتبرض ا رذخلاب

 هارز نم هرحي ًاريسأ هذخاو فارطالاو دعاولا هنم يوقو فاتك

 اذه لاق” نايذ ريما اب اذهام لاقف نين زيمالا دنعل كه انا
 رشع' ةتس لاله ينب نم لتقو ريدب يضاقلا يلاخ داوح لتق يذلا ناخد

 هل رمآ نسح نا مث لثقي نا هيف يخسني ام اذه هللاو نسح لاق سراف
 فنرا نامالا كيلغو فخت ال هل لاقو ناخد ىلا اهسبلو ةينس ةعلخ يف

 لاقف ةكربلا ةلح اندنع تيقب ناو ةمالسلا عم َكءلرمتلا دنع ىلإ ت7

 لزنا ردقا هدوعا ام َكنلرمثلا ذنع ىلا تحر اذا نامزلا كلم ان ريزولا

 متم دحاو تيفي انا نالاو كتلرتتلا ينلتتي مكيلا تلزن ناو مكلا
 لاقفكنلرمتلا دنع دلو يل نامزلا كلم اي لاقف ةكربلا تلح نّسح لاقف
 اه عمسا لاله ينب دنع ناخد يقبف هاي كل ببجا انا رشبا بايد

 ناخدنبا بك رو اوبك و حايصلاحمبصأ ال مناف كنلرمتلا موق نم ئرج

 هل لزنف نتاسرفلا زارب بلطو نادرملا ىلا لزنذ ناركحس همسا ناكو

 تنا لاقو .ن'خد رب ولا نبا ناركس انأ هل لاَقف تنا نم هل لاقو بايد
 مناك تلطبلا اوقتلا مث هيف كقحلا مويلاو معن بايد لاق يوبا ترسا

 مهسوؤر ىلع انعو نيلا مهيلع ناحو نييك رم مهناك اوقرتفاو نيلبج

 ًامارك ١ هلتقي يخسي ام بايدو بايغلا ىلا سمشلاعولط نم نيبلا بارغ
 لاضفنالا لويط تقد ءاسملا ىسءا نا ىلا لاخلا كلذ ىلع اومادف هوبال
 نبنثالا اولزنف حانصلا ىلا اوتابو هلها بلطنم لكو مهضعب نغاوقرتفاف 1



 ادني

 لوبط اوقد حابضلا حبصا .املو لالطالاو هيح ىلا لك ذاعو لاصفتالا

 ٠ اوجرخو لاله وني تبك رو هموقب كنلرمتلا بك رو حافكلاو برحلا

 ناخد ريزولا زربف ضعبلا مهضعب بناج يف اوفطصاو ناديملا ةموخ ىلا
 نسح ريمالا الا لزتيال لاقو ناءرفلا ىلع ىدانو نادمملا ةموح ىلا

 ذيل لاقو همادق تايد ريمالا راض َىح همالك منا امف ناحرس نبا

 : لوقي راشا مث كماو كوبا هللا نعل كمف

 مثاغلا بانذ ىسوم وبا لاق
 ىف اي عجزاو كسفن يف نوف
 ينقرظنير يفر طت نقولا
 عيرسيفرداب نادبملا ىلا لزنا
 بطعيفيس نف كبقشأ تقولاه

 ينراصيفالجاعكسأر ل عطقاو

 كؤلملاو ارا رك الع ينفا
 ماعلا بايد يغزلا ىتفلا لوق

 مهلا ب رحيف ناخد ىتفلا در

 انقلا زد يف ليلا عيرم انا

 ةطماش يفارت يدي يف فيسلاو
 بيجءيدووأ د عرد ىلع سبال
 اقللا دمج“ تراث“ ناصح يتحت

 ىغولاب ةتلتق دق ريمأ نم 7

 ميزه يلابق "نم يدغا ناخد

 ميصخ يل تناام ىفطو وبا انأ:

 و ترا كيعفال
 " محلا راتك ينعط ىلا رظناو

 مهر ىقبت ىطرلا ىلعا كيعداو

 ميدعل وت يط ولا قوف نم كيعداو
 . ايظح اةلمجا كتلرمتلا انما
 ميجا تاآساك  كفسا امم دن ال

 ميم ساكي دب نم ي داعالا يقسا
 ميزه ينم ادغ سرزاف 1

 منملا رخصلا عطقي داكب يدنه

 هر ا
 مجعلا ليج نم ضاخ هيلع يصوم
 ميدع حمدأ ىغولا يف ينم حار دق

 اهناك نيلطبلا ىقتلا همالك نه نائخد غرف اماف .:. يوارلا لاق

 " مهناك ارقرتفاو نيبلا بارغ مهسأر ىلع انغو نيملا .مهيلع ناحو نيلبج
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 : تايبالا هذه لاله ينب ربغاو عجر ديز وبا مهرظن 1و رغتآ نم

 عيرس يشمت مجعلا انتج نسح اي همالس يلالغلا ديز وبا لاق '
 عيلت ريما اي رقْشأ قوذ نم دصاق كنلرمتلا انا كل اي

 قم نوب بحب تال تا
 غير اناج هموق يف كنلرمتلاو مثراغد ريغ رايك كولم رثع

 عيطقاودغي ناماجعالا لمحاو . لجاعيك راو ضهنا بايد اي

 دارطا ليشم تلبقا مجعلاب اذا مالكحلا.يف مث انيبو:يوارلا لاق
 مهضعب بناج يف ارفقو :مينا مث ماجغالا .اوقالو لاله ينب تبكرف
 همهما ناكر ناديملا .ىلا كنلرمتلا ءارزو نم ريزو لزنف .ضعبلا

 نم له لاقو لاله ينب ىلع حاصو ناسرفلا: بلطو. نابو ضرع ناخد '

 ناديملا ةمو> يف امو زجاع الو نالسبك يىلزريب ال زجانمنمله زرا.»

 ةماعلا .ىمرو همادق ريدب يضاقلا راص ىتح همالك متا اف ناخد ريزولا الا ش

 ريزولا مداصت تسيح ىتح ناس فلا نم نوكت_ نم هل لاقف هلئافةمدص همدصو ا

 مهناك اوقرتفا و نيل بج اهنا نيلطيلا ىقتلا مث نابرعلا ىضاق انا هل لاقف '

 دس ىتح مهسأر ىلع راغلا راثو نيبلا بارغ مهسأر ىلع تعز نيبك رم '
 رخا ىلا لاما كلت ىلع اولاز امو ران اهليخ رفارح تفحزو راعقلا '
 هنا مث فصاقلا دعرلا لثم توص ناخد هجو يف يضاقلا قعزف راهنلا 1

 بياخ يضاقلا برض حارف دالوبلا سرتلاب ناخذ اهذخاف حمرلاب هبرض '

 فيسلا حطشف سرتلاب هذخا فيسلاب يضاقلا برضو ريزولا هيلع دتراف '
 نا داراف ضرالا ىلع عقوف ملقلا بتاكلا يريد م اهارب داوجلا ةمقر ىلعا

 لاجرلا تقتلاو داوج هوبك راف جرفم يشائرلا هك ردا هبلع ليكتي '
 .لوبط تقد اهدنعف لاوزلا تقو ىلا لاسو مدلا ىرجو لاجرلاب '

 هسا أإ /
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 راشاو ضرالا ْق هامر هائءم مهفو باتكلا دهاو مادقالا ىلع لكاو:

 : لوقيو باوجلا هل لسري
 ةمالس "قولا دب زب لرش

 يعماد.م ضافا دق مالك لحانم

 ةيمصغ ام لاملا ديرب لسرأو

 هريبسغو نعطب اندد#ت لسرتف
 ةراغ موي يف برحلا لاجر نحنف

 مول تتش رابمك كوام نم مكف

 لحتراو ماجعالا عمجا كنار ايا

 رماعو سق ل 1 نع كعمش نا

 ىف اي كموقب لحرا يناعط نا

 اهبيكسوودخلاقوفىرج عمديلو ٠

 اهبيدج اهبلا هبتأت لاله عومج

 اهبيرم عابلا نم ن' هت امو

 اهييككس يرحي مدلا دوعب موي

 اهبينوساقي يفيس نم اوحارو

 ا 6 رفا ىكضرأل
 ايدسحو ينالخ يعز 00

 اشهد مث الفلا عابس اند

 اهبصي ردقي نم نوككلامويرو رغم ادب رحران مكب قلعن ام لبق نم

 ىلا هاطعاو هئاخ همتخو باتكلا ىوط:همالك نم ديز وبا غرف ' اذ

 00000 ا لشد كترمتا دنع ىلا لصو ّح راسو هيحأ دنلا
 00 ا 2 دو رت ف رغو ايفو دمها :نالكلا السار
 ردنكسا ريذولاب ىعدتسا كنلرمتلا نا مث ديكتنتلاو مغلا هبتذازو ديد

 مهدصحال يسار ةايحو:انياط بسح انوطعي ام. نابرءلاب لمجا فيك لاقو
 نامزلا كلم اي ٍب'اوجلا وه ام ريزولا هل لاق ديرش يراربلاب مهلعجاو
 هنآ نامرلا كلغ اي ينجد لاييقو ىديكينا: ريزولا:ماق مث. مهيلع وأرقف
 رك ابو باوج مزاي ال كلملا لاقف ديز وبا ريمالا ىلا باوج بتكا
 000 ا نب قاد بركلا ناك نيزتنو رابعا را سالم
 3 .لوا مهام رشانلا ٍدارحلا لثم نيلبقم مه اذاو مرقلا ىلع كف رساو دبز وبأ

 7 ا 100

 كلب ونت

 . ابا

٠ 171 
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 ةباتك ناعرما نبا انل لسرا

 يدصتم ب راو برالاب ينددهي

 مهمالك نم فاخا نوبسحي مه

 رفماض نم ىلع ينم ارداغ ايا

 ىلعوبا ريمالا يح ىلا تيجاذا

 اطظبالب ناك هلأ يل لا

 : يفخالب همالك نعرصقيو عمس ظ
 لم اعو لاله نم تانب ادا لسراو ْ

 عش شم ريمالاو حدقم يقأيو

 اباثمو فلا نيتئام اتاداسو' 1

 ةلبشا ونا نأ كنلرمملا لاق اما

 ليكن تادناز ووك فصي دق

 ليبه ليجد وهف ينظ تير ايا
 ليلد تامزوملا .مويب ينامو

 ليقث مرق ناسرفلا نم ابيلع
 ليسو 1ك ازارشا نازما

 ليبغ نوكييالو ةارقي هيلخو
 ليرغ ان ولاع ال ىقسي

 ليقثو ل ردنكسا يأن
 اد

 ليفردل يتفلا ىمسملاو نوهعمتو

 ليجعتبرضتت عفدم نيتئامو
 ليمكسشلاب لاطبالا رهاق انا

 ناكو همن هفكخو با_دكلا ىوط همالع نف كنل رمتلا غ غرف انهف َِك

 لالا ينل ظنا آل تمس ننانلا دش لكتب الدجل ديغتلا ١

 تالف لسري هل لقو تايرغلا ريما تاسترسنا نسج لل بات ١
 تح داسد باتكلا دبعلا ذحاف شيش هل رخالا فصنلاو ناله يتب لاما
 . هذخا ناتكلا هاطعاو هبدي لبقو هيلع لخد نسح ريمالا دنع ىلا لدا

 لاقو ديز.٠ نم هنلع ام ديدُم اضغ تضغ هانقمو هزوتزرقرعو ه١ و

 ديز وبا ريهالا مدقتف ارامما ان دنع يئأرلا نوكد نيك هموت
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 ليج ةالفلا “لارغ“ هبشت رماض نتم ىلع يداخلا اهيا معن
 ' ليقث ريما  ناجعلا . ىلع ريما يفخالب كالرمتلا وحن تئجذا

 .,ليضفو ديس ريما نبا ريما ىلع .وبا ريمالا كلقي. هلقو

 ”00نأل كبلغ نجي الو :ايرتم ناس. . ابنا نحف
 ليقث ديق طسو يف اندالواو يفخالب ريما اي يغبن برغلا ىلا
 ليوطتلا ديار مكيلع ينالو مكنعريما اي حر ادغ نمو

 ل0 انهلع مدالم امد ةديوم نبا يسيدلا انضراعف

 ليهس لكو اهيضارا ءانيلم اننعضب مجعلا انيج هدعب نمو
 ليتقفويسلادخ نم حاردقو هموقو وه دنمرهلا انلاجدقو

 .ليقث دحب ىدغت ىرت الاو ىرول عجراو رصقا انتمط ناف

 ليزه شعب لجر ف ريخ الو يلعوبا ريمالا نسح ئفلإ لاق ام

 ىلا هاطعاو همتخي هيتخو ناتكلا ىوط همالك نم نسح ىبتنا ا4ف .

 اوراسو هوذخاف كتل رمتلا ىلا هوطعا محل لاقو بايد ريمالا ماج نيذلا

 فرعو هارقو هذخا با__ةكَلا هوظعاو هىدب اوابقو هيلع اولخد ىتح
 نرادمزلا نم ةعاس رادقم نفصو ضرالا يف هسار قرطا هانعمو هزوهر

 لامجباو ليخلاو لاملا رشع مهنم بلطاو باوجلا مهل لسرا يدارغ لاقو
 :”لوقي راّسأو ساطرقو ملقب ىعدتسا .لاملابو  ناسملا تانبلاو

 ١ ليسو دوذخلا قوف عمدم يلو . هباصا ام ىلع كنلرمعلا لوقي

2200000 



 هال ١

 اورداب يلالملا ديز وبا لاق

 ةعرس بك داو يخلا دش ريمأ اي

 كلملا دنمزخ. رن ذخأي تأ وهف

 دجاملا بايديغزلا يتفلا يدان

 ىتف أي يدحو فضنلا ىلع انا

 يمالس يلالحلا ديز وبا لاق ا

 يرباكت ال الملا ريمأ اي برحلل

 .يرياغ هشويج يف اج كنلرق
 يرخازلا رحب هبش شيم اثا

 يراللا نب رورسم ىلع يدان

 يرماع لآ اي دوه يلع متناو

 يرك اب بكراو ليلا دش ريما اي
 ردغلا نم رذح ىلع اونوك محل لاق همالك نم ديز ونأ غرف الف

 جامصلا ىلا اوتابو يداعالا نم مهردح اودخاو مهسول اوماف راكمالاو

 بايد ريما ايديز وبا لاف دحا موهيلع ليقا ام ىحضلا تقو راص ىتحا
 نمو فلا يضاقلا موق نمو فلا يعز ينب نمو فلا كموق نم لزعا

 مهلعجت و نعضلا مهماسنو فلا ردع ينثا لاله ينب نمو فلا نسحب موقا
 نعضلا و بايد عج رف لاق سراف .فآلا ةعبرا ةقرف لك نم قرف عبرا

 لاقف نح ريمالا دنع ارامالا اوعمتجاو ديز ربا هل لاق ام لثم لعفو
 اذاو كنلرمتلا ىلا باتك لسرت كنا يأرلا !ولاق دنع يأرلا فيك مل
 هكنل رمثلا دالد ةمحان نم نيثآ الاحر رظن ريلا يف هريسم ناك بابد ريمالاب

 يف مهتبقل لاق بايد اي اذه ام اولاقف ريمالا ىلا م . يتأو بابه ميكا

 دحاو عم هلسراو كنلرمتلا ىلا باتك ب 0 انا نسح لاقف ةيربلا

 : لوقيو كنلرمتلا ىلا لسري راماو ساطرقو ملق يف ىعدتساءنا مث مهنما

 ليس دودخلا قوف ىرج عم دب يلعوبا ريمالا نش ىعفلا ل وقي
 يع عولضلا:اوج الب بيب يفطنت لوقا الكا يش نإ ١
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 بيِقز ةابغلا لك ىلع يد سراد علا يراقدح يلثم نظال و
 بز رم ربيعا 5 هنم تدع دقو ةردح بلقلا يف رام كنهانم لجا نم

 كمادم رفا نيما ايأنا ةعاشإو

 امادلا نمرحي يف كلاح تفش دقو

 الاجر ايانملا نم رح كاذف

 دئادشإ للسن انارت ادهو

 لئابق انيتأت عابسلا امأ

 الفلاوعاقلا تدسفولا عومج

 انيقحال مجعلا نم فات نمنو

 هعومج عم هلتمن انيلا ءاج ناو

 همالس يلالحلا ديز وبا لاقم

 بيجع مالك يفكلىرجدق امو
 بيلقعتلا دياز بكر مب تنفاو

 بيحنو ءاكب يف نحنو هضوخت

 بَ 'رما لك ىزج امايو

 بيه نان لثم ةديعب ضرا نم

 بينج نيبكاد انيلا اوتأيو

 بيعص موق كلر مهريماو

 بيهذ تايضاملاب مهيعدنو

 بيذكتالب ردقملا يرجي دبال
 ام اذه .ىلاغت هللا نم ةنوعملا نسح لاق هفالك نم ديز وبا غرف الف

 اواضو تح نيرئاس اوقب مهناف محملا نم ناك ام امأو لاله نب نم ناك

 ةلمج اذاو نيعلا سأو وحن !وهجوتو ذالبلا كلت مهنم تافحف اهرلا دلب ىلا

 ديز وبا ريمالا بك ر كإذ دنعف دارا لثم نيثآ مهورظن لاله ينب نم
 اهرلا دالب نم نحن هل اولاقف نيبهاذ نيا ىلاو متنا نم مه لاقو هاقالو

 محلا لاقف : انلاف اًؤمنو اندالب اوبرخ مجعلا كوام رك اسع انيلع اولزنو

 . هللا ريغ مهددع ماغي ام رمعلا ليوط اي اولاق مهُيومِج ددع مك ديز وبا
 ريمآلا دنع لصو ىتح لاله ينب وحن هداوح قاس مالكلا اذه عمم اف

 : لوقي زاشاو تاحرش نب ئسف



 ينعاد يا يهون يف تفش ٠

 ماك رءاع لآل تن دق :

 رئاس ىحبلاب 0 رد: نلام

 افجالب لامش نم ااجحيرلاو ٠
 رشاوك . عابس انج هجءامضنم
 روحباا طسو ًابكر مداع ناكو.

 انك ةل طسواييسجاندع ١
 اءاو> نمهاودراوت عابسلا اما !

 جيم قدحا رحبلا ءامنا شرما

 مانملا يل رئخت رييخم ونا. .

 ةمالمس يلالحلا دير 00 لو

 و١

 مادق ىلا انبربضي جوملاو

 ماقيمالاو رضلا .هنه.داز دق

 ماعم ماع مدلا ندنسل 17

 مايف روحبلا نم نحنو باتي
 مالغو ناتو . ادا

 مانغالا تاقحال بايدلاا .هبش

 مان. ام اشحلاو يداؤف انمماو

 ماه:كومع ترز'انيلع لجعوا

 39 اولاقو مهسوؤز نيرتضاطا زه هقالكن م نسح غرف. املف# :يوارلا لاق

 ة.ميظعلا ىلعلا هللاب الا.ةوق الو ا
 هنا "حار مالحالا ريسفتو لمرلا باتك :يف ينيثآ يدلو اي لاق هوبص

 لاخلا حرش ىلع لاكشالا مرو لمراا تخت: برضو ماقف هن*ىتاو هريض

 : لؤقت راشاو ديدش: ءاكب دز وأ :ىب ف 0 فاشف"

 هئيا ناشر تقللاو ديز وبا مدقتف لاق

 0 ا وف يرج غيمدب

 - بيل عولضلا انمم نْي انا يقامنت لوقا الك يبلق تارينو
 ١ ل ًابعال يريمض يف يعد يلع وبا ريما اي'كمانم لجأ



 ا

 لاجر تيأر ام لاله لثمو .انيردي ريما .اي .انرظن ام ايو
 "[اولاقف هماظن .عمسي ريزولاو هبالك نم غرف اماف ( يوارلا لاق) .

 لسرت نا يدنع يأرلا ريزولا محل لابقف مهلتاقتو مهيلع بك رن فيك 0
 انه يقرن نحنو ريخلا انل ارفشكت اهرلا دالب ىلا سراف نيثام اندنع ن

 لاله وتتنا لع اناتا هتأب هرب متيهذ أم اذا انا لاق اذاو كلملا يفأي ىح

 مهرظننن اذيقبو مهربخ انل هك داور اذلسران حنو هدك. اج دلب يف نيلزا
 هناف كنل رمال ى رحام عمسأ . باوصلاو يأرلا وه 86-1 عيش لاقف

 مهدادعأ طبضو نك انعلا ص 2 لأ عممج ىلا نول 1

 ا” 0 نا عفادملا مب د اوداحو 3ك عّبرأ مثددع تاكو

 .ّْ :كااديايئكسصتيو انقل ربو

 ب ا

 تنب .. افظو .كل . رضحأ .ىتح . يعضوم كا هل لافقو..!ناوزيث
 شويبجلاو نك اسعلاب , ناس هنا مث » نيعلاو نارا ىلع لابم» بايد

 شقرقلا ' دالب ىلا اواصو تح 2 لوهسااو رافقلاو يراربلا عطقب

 مشو ”زرلاءاقأل كلما *قفو انه. راتكللا زيزولا 'اهنق لاران يآثلا

 كلذ. دئعف راصء.ام هل ىكتخف. لاله ونب . تقط ام ك.مالع: هل لاقف يلع

 هيف !وعفشتف هلكقب رمأ و 0-0 مهلا هذاز زو ديدس تضغ كلللا بضغ

 نامل لوا ينب ىلع ؟ةواخ مم مث هنع حفصف لتقلا نم مدعلا كولم

 وب ىلا ىَرِح ام 3 لاق-. نآكملا كلذ يف اولزتاو نيغلا سآرل اولصو
 0 حبصأ اهي كف. مالحالا لئاه مانم ىئر نسحت سمالا ناد لاله

 حابو ارامالا لكو ريدب يؤا بقلاو بايد .ريماالاو ديز وب' يع دتسإأ

 لوطي نيعماسلا ريو لوقيو مانملاب مربخم

 ماجبس دودخلا قوف نم عمدلا يلءوباريمال نسحىتفلا لوقي

 ماغرض اي ديز ودا اي مهعفاو يتصف يل اوعمسا موق ايا

 - ل 0ظ000000



 خج ١

 انعم دنملا ضزا نم تازابد 3

 انما ربايلا ةرصبلا نم انعلط

 اهضراز هبحرو ةبيش ىلا انيجو

 مهفوشلقملا شهذي رابكا واما

 اضفلا قينض ريما اي لزت مهل

 مهل ريما اي مايا ثالث ريسم
 مهنمرشملا تلطز لضوا هنت
 يمالس يلالملا ديز وبا لاقف

 هموق عمج و ليصنملا بكر ناك و

 رماع كك ولم تحاص نهضلا دثعو

 جريثك ”هلولط موهنم ادغ ام از

 انقلا لباذ يف كولم اولعق

 اهضرأبولحو ةفوكلا اوبرخ دقو
 هتاعضرا ىلاةفوكلا نما وح رو

 ًاسراف نابضنلا ىرت ابكحامو
 هتقذرو ةمع نباو ريزولااولتك

 اهضراو اجنس باب نم مهتقرافو

 لامج ربظ قوف نم اهتلمحو
 لاو ىلإ ' ايدي ١ فقك اع لب

 لاتحم اننا ناورش يفق ىلا

 لايجو ابلهس يضارالا اولمو

 لاملاب ادغ هلقع مهفاش نمو

 لامجو مهل شوبب او>رس اذا

 لاضفم اي كشح ةميخم ةميخ

 لاج تاسفم- تافف رتشغو

 لاصن برض ريغ يدنغ هلام

 لاطبالاو ماقمتقلا .ىتفلا“ ءاجو
 لاطلأاب ىرت اولام فرعلا امأو

 لاعنو اطولا تحن نماوخارو

 لافجا الفلا, سراوفلا اوعدو

 لالت عيرس اهنيادم اولخو

 لابسجو اهنادلب ىلا اولمو

 لاثم هل سل رغ هعخا .نباو

 لاقج نؤدغ دق سراوفلا لكؤ

 لاس ليش لثم يداؤبلا تدجو
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 ناكم لكو ةفوكلا اوكلعو .ةلحدلل اوتا دق لاله نأب

 نازيملا حججارو ريما :نبا ريما يلع وبا , يلالحلا نس> مهريما

 ناعوملا عبشم تايد هلثمو هع كاذه :يلالحلا ديز وباو

 ناوخا ايدنمرهخلا ىرذ ناكو اأهضراب اوازنؤنيعلا سارل اولصو

 نازاادوعو فود ترذهوطعا أظد الب مهنم لاملا -:مكخأ باط

 نايقنلا ةدمز“ نق اونطلشو مجعال اوكلمو دنمرلا اولتقو

 ناض م الم ليخ ىلَع اودشو املل شملا عمجا رةقطا ايالا

 رك اسفلا عجاو دالبلل لسرا نامزلا كلم اي هل لاقو ريزو ءارزولا نيب

 ذخأي نا كَل رمتلا هرمأف انهر يقبت تناو لاله ونب يرغا ىنلسرت كنا

 اريدك و ملاح اوظفحاو رك اسعلاب ريس هل لاةو لتاقم فلأ نيتئام هعم

 هل لاقي ناك "ىلا لصو نا ىلا زك ابسغلاب ندنكسا ريزولا راسف لاجر
 نبا ىلاو متيتا نبا نم مهلأسف مجعلا دالب نم نييثآ راحت هيف دجوف رصقلا
 ريبك ىعدتساذ تاكم لا اذه ىلا مدعلا دالب نم انيتأ اولاقف نيهجوتن منا

 لالق وش نع انل تيس اذان هل لاقو ئدلا لامك همسأ ناكؤ راجتلا

 0: ديزي نيعمابسلا رمعو ديصقلا اذهب هل مهفصوي ذخأف

 لاضو ذودخلا قوف ىرج عمدب هل ىرج ام نيدلا لاك لوقي

 لاط كرتع ترارددكح ما ايالا ان ىرجامعريما اي كماعأ دنرا

 لاما نيزو أن عياض انعمو مداق تْدَجدق مجعلا قي رط مانا



 تك

 انعدم مك 5 ْ

 دشاز . ةفيلخ ىنيعر مكاسب ظ
 قرزلا يف: يمبعلا بيبشت الاو.

 مميمج دن .كولم انوتا.الاو '
 اهدالن. تلحا دجت نا ؛اولاق

 ةبيصخ ضرا مهدصق يقداواحر

 داليلا لك .اوبرخي انونا ناك نا ١ ٠

 0 ديك الا د هاب 0

 1 ا
 ا ل ع

0 

 كل و

 5 ا 56

 انقلاو فيسلاب ليسا المتكملا ١

 ةزيك كحل قرط

 ظ وسوم .لكو مدل

0-2 

 اردهب .عبس لثم هيلع مهمه

 ارياط.مكيلا .سيرالب , ىتا اي

 ارمأيو يبني "نيعسرلاب .ريما
 انساك عبس .هبش نط ريهأ

 ارمرم اهنم ديادشلاب نوساو

 اربشا ةعبس 9 نيثس عبس

 اركسملاو ..مهشوب لذحت دالب

 اركحنملا لامف اهيف لعفيو

0 00 

 ممربخ 0 انتاود 8 1 منَ و ذو ب 3 لاق 7

 ناتمرفلاو لاطنالا رهاق: انا

 ناديع يف سوشلا رودص نءلغأ قد . 3

 نازلا دوع م يعردو يف يسب

 نافك الا حردم ف متيعداو

 نادابلا رئاسلا لصر ىرك ذو ' ةف

 نام عم ةدجببلل لصو يطيسو

 نادم هي . ام ديكسا ربخ



. 
 2 و 3

 2س ا أيل 7 ١

 1 2 ا ع 20 م

 رابقعالا قحعست يتلا لازهالاو بورما نم هل ىرج امو

 ٠ اهلف لصوملا دالب ىلع كجم كنلرمتلا ربص دنم ثا ناكو مجعلا كوام
 ١ دكرطا  انعوز لتقب ٍهتعأو باتك اهوبال ةرهز تاسرا ددهركلا يق

 ؛ بضغ بضغو مالظ هينيع يف ءايضلا راص مالكا كلذ كنلرمتلا عمس ايلف

 نايلم بضغلاب وهو ناويدلا ىلا علطو رمحأب رمحا ءيش لك سبلو ديدُس
 ا ل خل]

 3 ريق دف هننامز 5 ناكو نقباسلا جزاوخلا ني كنالرمتلا اذه ناكر: لاق

 2١ بلج كلم هنامز يف ناكو دانعلا لتقو ةالبلا مدهو ءارزولاو كولملا

 ةلمج نم ريزو «ةلء ناكر .هليخ معطاو ا معرزو-اهعالق ثرحو ماشلاو
 هبضع نع كلملا لأس راسا ناويدلا لماكت أه «٠ نسا هوما هثئاوزو

 : لوطي نيمماننلا رمجو لاو

 اردحت دؤالخلا قوفنم عمدلاو ",ردنكسازيزاؤلا ىتسسملا ىتفلا لاق
 ارعست تداعو ابجعال- بحه ذق .يفطنتو كني يبلق يف رانلاو

 ارهالا ريما اي سمالو نابضغ كفوشا رايدلا يف يلام زيماب

 ارت له اي ةرماعلا دالب نم.وا مجملا:نم. لع مويلا كانا. دب ال



 ائرئاال عقر
 هاج عايس هم .

 هَميلَج ىبانْرلاْعَم - لة هِهلْبِحَيَو

 رج سا لاَوَمه " ظ
 ب 43

 كلن رفلا مق

 دل وراك تتلو "ملاوي 2

 ايتتعيطم حرسادنألا بسم : 0-5 م :
 درس اس تت مطر وشم جر اميل -72
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 عسيمج حارو ينع درش يلقعف : هأ ىرج امع ماغرض ىتنفلا لاقم
 ناطلسلا ميهفرك,. ٠ همالك نم ماغرض ريمالا غرف ايلف : يوارلا لاق

 كدلو ىلع كل نوكي ال ماغرض ريما اب معا لاق / هماظن ىوحف نسح

 ىرجيائيلع ىرج اهم . يدبك نم ةعظقو « يدلو لثم هنال ماتها 'ئندا

 اما . لسقلا اذه نم رطاخلا نامطم نكشف هلا تفثلن اذعيمجو « هملع

 عم ريسملا نم يجافخلإ دب:ال هنأ هتنياو هتحوز تأر ا_هف ليللا ديسلا

 نم اودعتساف , لالطالا كلت ىلا هعم لمحرال اهيأر قفتاف . لاله ينب

 تالولا عيمح ترضح كلذ دعبو . موقلا عم رفسلل اوزهتو مويلا كلذ

 ماونلاو ءاكبلاب هوعدوف . رماع يجافخلا غاذول . رئاشعلا تاذاسو

 ' مالكلاو ثيدملا اذه دعبو ( يوارلا لاق ) حاجنلاو قيفوتلاب هل اوعدو
 رفسلاو « دادعتسالا و لبخرلا ليط.قدب نسح ناطلسلا رما . مايا ةثالث
 ايل ةاسرفلا تنك رو نزاضلا تده كل لذ ذنمف . دالبلا كلق نم
 لوبسلا كلت ممرثكت اوالم دقو « لوصنلاو فويسلاب اولقتعاو بُئانل

 :دالب نيدصاق تايراعلاو جذاو لا يف تاثيلاو ءاسنلا ًاضيا تبكرو

 ءاسنو ةيزاجلا و هتنباتف يجافخلا ةجوز عبمبا ماماو .تاهللا كلتو برغلا

 رفسلا اذه يف رشبلا حرفا نم رماع يجافخلا ناكو « تاداسلاو ءارمالا
 تناكو . مالكلاب بس اي دمح .ما ةيراجلا بحي ماهو قلعت دق هبلق نال

 0 رمالا نم اَيادحلا مهيتاق ناك ىلا اواصو انك لاله ونب
 و ءانبشلا تتاح اودصقو 8 اوعطق نا ىلا ناطوالا كلت ماكدجو

 ٍخرأ رقلإ نين نم اريزتفا نا ىلا ( ءادنلا نومظقي !رلاز

 لاله يني. ةريرغت نم. سماخلا ِءزإبا بتنا

 كنلر.تاا ةطق وهو سداسلا ءزجلا هيليسو



0 
 ا

 . اهمالك نم ةباوذ هّتنيا تغرف املف
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 ى ودف ترو رضاحلا عومو

 تمدقت# . بورغلا رمالا كلذ نم. بيظيتلاو ءاكلا داز اهمال 000
 : لوقت ترااو يم هتأرما اهدعب

 ب يتلا يم يملا ةأعف لوقت .

 ترم ريس ام انا هللا وق :

 ةدئاف هيف ريم اي الا كحاور
 ١ يمالس يل الهلا ديزوبا لوقعدف :

 كدالم ريما أ يلح بكي د

 تكش يتلا يم يملا ةاتفتالاق»

 باذنئابغلا رثك نم بلق يلو ت
 بتاضرتلاب راط ىسار نا ولو

 باوص سل برغلادالبكدصقو
 باي» ريمالاو يلالحلا نسحو .

 بارخ تايلاخ كروصق ىقبتو

 باوص هعيج كل يمالك اذهو

 رغشلا ننحرم 7-0 مدقت مالكلا اذه نم يمتبتنا اهلف 1

 ماظتاو 1 ١

1 
 هل ىرج امع ماغرض فلا لوقي ٠ ا 3

 رمهاعو لاله لئئابق أ هللاب .٠

 رماع دعب نم داعيرصق لذ ا

 ةرورس يلايل رماع اي هللا ىقس '

 هعبرب اوحوف يملا ماح ايالا
 ةميلو ماجلا دارغل لمعأس'

 يقلاخ هللا كدعدوا يدلو ايا

 انيلقف انع رابخالا عطقت الف

 عيرسذو دخلا قوف ىرج يعمدو
 عيضي فاخأ رماع يف مكتيضوأ
 عيمج مود نابرغلاو موبلا هبا

 عيقن مام اي عمدب اوحيصو
 ' عيطقو انعجن ىفاخي يلكاو

 عيضي سيل نمحرا عدوا نمو

 عيجو يجافخ اي كدعب ىقبدس
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 ةيئانللا درا ىتح ىنودعاسو اولبقا هللاب نالخلا اهيا ابا

 براغملا ضرال يريس نم دب الف اهل لاقو همال رماع ىتفلا در

 .براعالا لكح ىلع امس ريءا هقرافا ردقا ب اةيليقب ام نمسح

 كلا معلا ريدب مهيضاقو متاغلا بايد يبغزلاو ديز وبا

 بذاكي يرعت سل يناو مهاعم يفخ الب يمآ اي هتنهر يناس

 تراضملاو امحلل عجرا تدع ا اكبلا غم حاوبلا يللق يما ايا

 بساكمو محل لاوماب يتأنو الهابرح نعو سباةنعدبالف
 بكس عومديف يلع اوكباف يتينم يضارالا كلت يف تغقناو

 بئاس لهالا نع اديعيىةبأادغ رماعماغرض دلو يجافخلا لاقم

 عمدب ىكب . ماظنلاو رعشلا اذه نم يجافخلا غرف الف: يوارلا لاق
 نالخلاو . ءاقدصالاو ناطوالاو لهالا ةقرافم ىلع . ماهغلا رطق لثم
 راسيدلا كلت يلا هعم نايهذت نا يم هتحوزو ةباوذ هتنبا نم بلطو

 هتنبا تمدقن مث . ريزغ عمدب ايكبو ريسملا نع اعنةماف يملا ناكرتيو

 إ لوقتو رفسلا نع هيهنت تزراشأو ةباوذ

 باصمو انع يف لهالا كرتتف رفاست ال ىلا اي ةبواذ لوقت

 بابسآ الو لام اهب كل الو ةجاح برغلاب ريما اي كلاف

 باحصا الو ًاضيا كلا مد الو هفلخ قازلا ددع كل رأي الو

 ” باتحوانع يف عئاوض ىقبنو . داعب بلطتو اندتشت فيكف

 7 باحضا الو لهأ الب نحنو مهل عومجم نييلالحلا ىقبيو



 اا

 هنضرا كلمنو هلغفقن 9 ْ

 بيغا ال كسار ةايحو ىلإ 0

 كرطاخ ٍبّيط مث كنيع رق '
 همارمو هدصق ىوحف ماغرشضلا فرعو همالك نم يجافشلا غرف الف 0

 مث ديفي ال همالك نا ملعو ديزم نم هيلع ام يذلا ديدشلا ءاكبلا ىككب '
 نرهظيو رفسلا نع هيهني نذخاوةباوذ هئنباو هتحوزو الوش هما تمدقت
 لوقت هما تيراهاو ل ردكلاو ظرعلا نم هيف اع هل

 تكشوينلاالوش يملا ةاتفلوقن

 عجنراو ينعيطف رماع يدلو ايا '

 ةديعب ناوريقلا ضرا ريما ايا

 دراش تنا الو نويدم تنا اف
 رماع ريما اي ناطوالا نع بيغت

 ةجاح برغلا يف ريمأ اي مه لالع
 عجتراو يمالك عما يدلو ايا

 . ةرسحم ربها اي كلها نكجرتت

 ينعيطت .كلنا هللاب يدلو ايا

 رودبلل يبسفو دالوالا ضاخنو

 رورسلا لك عم ريخلاو يبا ا

 روبش ةسعم نيتنمس نم رثك |

 روبص نك ةيالولا مكح ىلعو

 باك ىدخ ق وف نم ىرج عم دب

 بئامصملا يطع نم انيلعك قا رف
 بعاعملاو أثملا ابيف اهراطقاو

 بلاطم كلالو جاتحمتنا الو

 براذملا ضرانابرعلاعمدصقتو
 ٠ براحت نا نيدصاق اهاجال مهو

 بياش داع دق نسلا ريبك كوبا

 براعالا هل حت ين ةمرحب

 تراجي نم انل ام ىرايح ىقبنو

 بئاصملا عيمج نم برك يجني

 هب وه
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 ديصقلا اذهب هعنع ناساف 06 ةعاس هقارف ىلع ريص هل علو ةدئاز ةبحب

 ابيكس يدخ قوف نم ىرج عمدب هل ىرجامح ماغرض ىعفلا لوقي
 ينثناو مجرا هللاب يدلو ايا

 اهدمحو كماو ينقرافت فيكف

 لقاع تنأامتحر نا يدلو ايا ٠

 هربص لق ماعرض ىتفلا لاقم

 .اهبينم كرئاو كضرا يف يبا

 اهبيحن يدبت مث بدنتو يدانت
 اهبيجن مرق تنا افدرش كدهذو

 اهبيطمايا حاد ةسيبكلا ضراف

 يمالك عمسا يلا اي رماعلاق

 رهسا مزال يلا اي لاله عم
 اهدال_بو * بلط رظنا مث

 دكا اقح هامحو صمم ىرأو

 اهراجاو اهرابنا ىرأو

 اغسلاو مراكملا لها ابلها
 اهدعب هزغو ةلمرلا رظناو

 شئرعلا ضرا ىلا لحرن اهدعب

 اهدمس رصمو ةطيقل مث

 ديلا ضرا يلا رعبلا ضوخت م

 ديعبلا فرغلا ىلا راوخ ضزاو

 روبد لجر نك وكمكح يلا عجرا

 روغثلاو رئازجلاو براغبلل

 رومالاو اهيف لاوحالا ىرأو

 دوصقلل رظنا ماشلا قشمد عم
 روهزلا دعب هدقاع هك اوفلاو

 رولا عبسلا يعبتلا بيبش اهيف

 روذدلل يفواو سدقلا دصقاو

 روسملا كيل لبودربلا يرو

 دوبتلا لك ىلع واجي اهلينف
 . روبشملا -يخسلا يضاملا ىرنو

 دوز هل ىققازلاو سباق ضرداو
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 يجافخ اب بلطا لاضفالا كل ٠
 هرعس ىوحف يجافخلا مهفو هن همالك نا نجر را 7

 م 3 0

 انك رماغ اي حاوزالا كل

 ا 2 2

 علب 2 يس معو

 هساظإف يجاقحلا تآلاقم
 الع ةكاربلا تلح تلح مكيفو

 يلاله 5 0 ديرا 0 ْ

 سق ” ريم ا امئاد .كتيلف

 كموق .رغف اي كعيطع تابق
 مكر طن الا يرطاخ يف امو

 ”كليحر ف رطاوخلا ترد
 مكاعم بهذا نأب يلد الق

 نقلا شج مكمم براحا

 انم ماركألا كل يعرم ايا
 ىنكم اي مكيف يملا ءاضو

 ةنسا الو لاج الو تانب

 انين ديخ قل مانإلا ىدم»

 0116 رع نم اهتيذر دقو

  انهأو لضفا مكحاذج برقو

 انلعز ام متعمعجا تقو نمهو

 ٍ ردم 0 براعملا ضرأ ىلا

 ىنكملا نسح اي فيسلا دحب

 اد موق تلكاد « ماظنلاو رعثلا اذ نم يجافخلا غرف امف

 0000 ليد 2 24 0 ل نم 0 ُ

 مالكلا اذه هنم 58 هونأ عمم اماف .سنويو و يع رم سالعتبا يف
 هبحن ناك هنال : ريل بدهلب هبلق لعتسا دقو... رمالا كلِذ هيلع



 نيسلا نس قفل تالق
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 رمقلا.لثم اهحو اه ىأر هنال لادتعالاو دقلاو لاكبأو اهيلاو .لاجلاو

 نم اوغرف امو هلاوحإب دحا ملعيال ىتح هلاح ىلع رصف رشع ةعنرا ةليل يف
 ريمالا:ركحسو مادقالا ىلع :نسحي . ريماالا ضم مادملاب برْسو ماعطلا

 كفطل نم ديرا.مالبكلا :رمتآ يفال.لاقو مارك الا كلذ ىلع يجافحلا

 برو ماعطلا لكأ :لجأل كلاجر عمم ادغ رام ينفرشت نا كااضفاو

 عالذ ىلا هباجاف ماوعالاو رودهدلا لوظ ىلع نونم.ينلعحم كلذدو مادملا

 يفد هب :توذواد نيذلا هنرع عيمج عم مايالا يلاث يف ريسااب هذعوو مار ا

 سأر تلا اهبف حيذ ةميقو ردق اهل :ةمبظع ةمبلو 5 يناثلا مويلا

 مثالولا م ظعا نم تناكف مادملانم فرض ةبام اهيف رضحاو مانغالا نم

 يفقاب نأ افلا اهيلا رض مجاعالا و":بارغالا يف اًهلثم عمست مل

 دعدو ل باجرتلاب نسح. وا ماقلتف ؛اشععلا تاداسؤ: هموق

 تب رطف مادملا تاساك مهنيب ترادو ماعطلا ةدئام .ىلع اوسلج كلذ

 را يناغملا صقرو يناغالا تاوضا ىلع تانبلاو ءاسنلاو تاداسلا
 نسح' ناطلسلا تفتاا كلذ دنعف مالككلاو ثيدحلل' اولَخ ماعطلا نم

 . رباك الاو.ءارمالا عم اسم ىلع تايبالا هذه دحنلاو رماع يجافحلا ىلع

 انع مهلا لازف يعرم وبا

 |[ سو ةقاظلاو ظدرممو“ لج رماعإا كتم انرظن

 رمأع ريم اأن الأ كروتسدف

 مزن ريم اي .يجاح انارو
 سنويو يعرم . ىتفلا ام الولف

 انمقا دق يدالب يف انامز
 . | هكعف ولو نيدصاق ايبيلا

 انلحر ام سياق طسو ييحيو
 انهت دق كبجو فاش دق نمو



 دمحم ما يملا ةاتف لوقت

 ةماللس تند نعظلا لاخخ انمأ

 دنافلا يدب اييضاق تقبو 1

 يلع وبا يداوبلا ناطلس تنبو ٠
 اخسلاومراكملاب كركذ عاشدق ٠ يناف .ريبمأ رد دزسملا للا
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 دجاملا بايد ىموم وبا تنبو 1

 فنرا دفيو تاداسلا عيمجو تانبلاو ءاسنلا اهترضحو رباك الا لاله ينب

 رص نم“: ىلع مادملا تاشاك ”ثراد. . ازيرطو اوذلو اريازتو ارلك

 يخافخلا مسا ىلع نيرشي رثارطاو ءاسنلاو تانبلا تناكو ماقملا كلذ يف ٠
 ماما اهمما ىلع هيرشب رهو .ساكتلا هل مدقت تنب لك.تناك و« رضاغ '

 ةحرصف « لامجا ةعيدن تناكو ةيز طا ىلا ةيونلا تبتنا نا ىلا.« سالجلا '

 هبلق لا٠ اهآز الف مادملا ساك هل تمدقو يجافخلا ىلا تمدقتف لاقملا '

 لاله ينب تانب نساح هلفدت نا اهنم بلطر مالكلاب اهفطالفءماهو اهيلا ٠

 : لوقت تراسأف لاملاو فرظلاو لاكتلاو فطللا نم هب هللا نهصخ امو

 لاعش تادياز يبلق نارينو

 لاكشالاو نسحلا يف ابظلا لثم

 لاك ردب لثم اهنم هجولا

 لازغ نويمك ريم اي اهنويعف
 لافج ةالفلاب .الازخ .هبشت

 لاكحو هاهب يف ردبلا ةهيبش
 لاله ءاسن لك فطلأو لمجا

 لاجو عئاش لضف لكبو
 دق ام يجافملا دهاشو « تنلاو حرشلا اذه نه ةيزاخلا تغرف املف ١

 نو لاهذنالا ءارتعا « فرظلاو لالدلاو « فطقلاو سنالا نم هتوح ٠

 20 تعفرمت ماستبالاو ةشاثملاب هتذخأف . مادملا نساك اقوانف لاهو اهيلا ةبلق
 2 «نسطاكلذ نم مارغلاو دجولا هب دازف مالا رخبلاهناك هجو هل نابف ماثالا
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 ىدبملا ىلع ماع فلا كرمع تيل اي
 ماس مود هتيل رماغ . ثنباو
 هكرايم كيلع كك الما ريما اي

 ملاو ليخلاو شوبلا يدنيف
 تطحقو دهن تاما امل نكح و

 اهدار برغال ديو وبا انثعب

 سويد يبي د يع رم ىتفلامهو

 ةفيلخ قانزلا دنع ىلا اوحارف

 قانزلا تنب ادعس مهب تعفشف

 هدجو برغلا نم ديز ويا اناثا

 انعيمج شويملاب انرسو انلحر
 ىرولارخفايراص دةيذلا!ذهو

 ماغنإو. كلم أي ريخب تناو

 ماةسو اشدع رظني ال هرمسو

 مايالا تماد ام اب شيعت
 ما ىلع ىدم انيك لاوماو

 ماقسو انع يف نينس ةعبسو
 ماثل نيبراض ةئالث هعمو

 ماركا عورف نم يتخا .دالوا

 ماقسوؤ انع مهعبشأو مهضبق

 ماه دق اهبلق يعرم بح ينو
 ماتس. ىرج امم ىنربخأو

 مادعو انف يف ادضارا تراصو

 مادص موي ناسرفلا سراف ازا

 ماظنلاو رغذلا اذه : رم نسح ناطلساا ”ىبتنا اهف :.يوارلا لاق

 3 تاداس عييج عار مش مالكتلاب هيلع ينثاو ماغرضلا كلملا هوه للم

 برع أوقبف تاداسلاو ئدسح ناطلسلا افاو يضارالا كلت 1 5

 ٍي

 ةطرغو رورسو حرفو « ماده برشو « مادطو لك | ىلع يجافخلا دنع

 مايالا ضعب يفقفتاف لاب معناو لا> نسا ىلع روبُس ةثالث ةدم روم>و

 خياذاذتو نيح ناظلتلا أبيلا يعد ةنيظع ةمماأو موا رفاع ىجافخلا نا

 ا يا



 * ملاعق

 نانثتلا تَظَع اذ يرؤضق رذغاو 'اخلا "شخ :نسحاز يجافحلالوق
 :ريمالا هوبأ هدعب مدقت ماظنلاو ءليغلا :ا له خده ' رهاغ:يجافملا َىئ كل اهف

 ٠ ْ , .لاقملا اذهب لاله ينسب تيرا راشاو ماغرض

 قداصاال وق ماغرض ىتفلا لوقي
 ةدالتل اونا: نمت انليعرفلاب

 يلع وبا ريما اينكي ايحرف اي
 ملك .هلج لاله ابحرماي
 مكمودق موي انلزانم تءاضأ

 ةعيسو قارعلا ضرا يلع وباي

 ةفدم ق وتم نيعس همك دب فو ٠

 اندالب يفكلماي يدنع اوموقف
 اهلك ندملاو لاملا عيمج كعبشو

 يلع وبا ريما اي ةيعر .ىقبنو ْ

 قداصلوقلاو ماغرض ىتفلالاقم ١

 يلءوباريمالا نسخ ىتفلا لوقي

 عيمج نيمهلقلاب ادبحنرم اي
 عسيقبو انلا يح غض ءاضأ

 عنيطت  كولملا "لك هل. نغ.اي
 عيبتو .مهديبعو . جنايعر
 عيدصو انه انع لاز دق

 عييرو مكحلبال عترم اهب

 عيدب لكو جابيدلاو رخلا :اهب
 عيطن ريما اب كروشا ىقبنو

 عيطي كيلا الا اكحاحالو

 عيجش مث ناطلس انا تناو

 007 ؟ در

 اروالا هعممو ماظنلاو رعشسلا اذه نم مابغرد ريمالا غرف الذ

 1 نسح ريمالا هل لاقو ماتهالا اده ىلع هوركش ماركلا تاداسلاو . 1

 : لوقي ءرعش ىلع هباجا مث كيبأل ةفيلخ كلعجو « كيف هللا

 ماغرض كلاي يل عمتنسا الأ
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 15 اديضقلا اذهب ءركتشإ باجناو هناتمأ نتسمننم هادبأ امو. هماركاو.

 يلعوبا يلالحلا نس ىتتفلالوقي
 مرتخ نواس نريد ١١

 ةفيلغ ادنتغ تزغلا يف دالوأ

 ةصيئديرتاس ل نأ

 كمراكم ضيفو كدوجانمع دق

 ىلع وبأ ريمالا نسح ىعفلالوق

 ادادكا ىرتال كرم .ريم اي
 اراطخ مكحل .نمن ام ريما..اي

 ارارق ريما اي هلام سح ف

 ا ا ليس 0 هللا

 اراغلا موي ناسرفلا رهاق اي

 ارادكا ىزت ال هكلرمع تير اب

 تبحر دحاو ماع ىحافخذيلا رطاخ حرشناف هماظنو هرعس ةقر ناعيمس

 : دمصقلا أدم مهيلع دربو رباك ا ءارمالا ىقانو نسح ناطلسلاب

 زماغ“ نيج افخغازل ا رجاغللا لوقي
 الملا ين دجوب ال ريما اي كاثم

 قرولا تاذاض رخف كدج نوم رج

 همالس قزر نب ديز ونا اذك و

 كلملا باضرق تنب ةفيرشلا يبف

 مناغلا بايد يغزلا ىعفلا امأ

 يلع وبأ ريما اي يفوض متنأ
 .مكتبهو لاله ان يحورو يلام .

 ناضرقلا سراف اي ىلع وب اي

 ناحرس دلو نسح ريمالا تنا

 .ناوسنلا ةديز امش مالاو

 ناثدع يندب نم ارضخ مالاو

 نأشلا ممظعلا ةكفعم ناطلس

 نابرعلا يضاقو ريدب هلاخ

 نابرعلا رئاس عم مكتعتاتاس

 نالضفلاو .قونلا مث ليخلاو

0 
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 للاب لابقتسال اوداسو .باحغالاو .تادابتلا ميجوب بايتلاتيشررا
 يف اولزن ضعبلا مهضعبب اوقثلا املو لجولاو فوخلا مهنع لاز دقو
 هيذيعنيب هلبقو هيلع سو يجافحلا ىلا نسح ناطلنسلا مدقتو ضرالا كات

 اوءاسف باجنالاو تاداسلاو ءارمالا عيمجو بايد ريمالا هدعب مدقت مث
 براذملا ىلا مهعم راسو ماتعالا كلذ ىلع مهركشف بابحالا مالس هيلع ٠

 .ثرا دعبو ناويدلا ردص يف هدلاو عم نسح ناطلسلا هسلجاف مايشاو
 .:تايبالاة ذهب مهب بع رتي حاملا راثأ تابرثتلا تاناطو ةوهقلا تارد ٠

 .يدالبل اونأ نميف ابحرم اي رماع ماغرض نب يجافخلا لاق '

 داصقلاو نافيضلا يرقم اي ىلع وبا ريمأ اي كب ابحرماي

 دارط موي ناسرفلا رهاق اي همالس ريمأاي كي اببحرهاي '

 يدانت ”نيح تانيزلا يماخ اي هاما بايد ايفل اس ١
 يدادولاو نابرعلا يضاق اي ديافلا ريدب اي كب ابحرماي '

 يدالب عسيمبج مكم دق تهزو ممودق دنع يملا بلع ءاضأ 1 ١

 يداولاض را مث ةسيبكلا ضراب اولزناوأعيمج اوريس يلعوبا اي ٠"

 يدار نها ولكأت يفوض متنأ مكيالهأ ركب الهأ مكب الهأ 1

 دادغب ىلا ىتح انه اه نم ابلك ةسييكلا ضرا مكيبهوأ 0

 يدالب مكح تحت ىرخأ نادلب .ايلغمو ةيرق نيتيس لع سكس
 دايسالا متنأ و ةييعلا نحن يمك يدارالا نيب ابهيمجف 1

 اهيا نبسج ىلع نبحناطاسلا» ناك امو نم يحاخخلا ىيمالا ىبتنا املف.
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 يف رماع يجافخلا ىلع فرْسا يتح راسو هذخأف مالس ريزولا ىلا هاطعاو
 هعمسو ماوجفو هزومز فرعو.هارقو هجتفف اتكلا هاطعاف راهنلا ره

 .باوج نا ماغرم هوبأإ هل لاق , ماركلا تاداسلا نم ارضاح ناك نم

 مههرجويف رهشت الو مم بحرتو مهم زعا مقف لال زلا ءاملا نم ىلحا لاله ينب
 اذه دعب هنا مث برغلا دالب نودداقو قيرط نورباع مهنال برحلا
 ماظنلاو رعشلا اذهب هنبا بطل راسا مالكلا

 قداص الوق ماغرض ىعفلا لاق

 موبرحو يلاله نم رصقأ هللا

 تاميأو مهيلعاد جن تطحقا دق .

 ادع مهتتأ مكو اهولخو اواحر

 ايف ايراخ ىسيدلا د

 ةماللس يلالحا دبر - مهانأ

 هلمف حسيبق يدلو اي يغبلاو

 سجاوملا تاديز يبق نارينو

 سراف مرق لكح مبيف ناف

 ساق اوج ريايكفأ اي مهدالوأ

 ناب رفصأ راض اهيف عرزلاو

 ساالمو قرد يف اهولبعتسا

 سبلاوع دلك مهوتأ ابك ولمو

 سطاوب لثم لاطبالا امذكفس

 سوارم نوكست ال يمالك عمجسا

 سرامم مش نسلا .ريبيكح يفا

 ئوحف ني رضاحلا اومهفو همالك نم ماْغرضلا ىئهتنا اهف : يوارلا لاق

 لاطاىفو باعب ال يذلا رمالاو باوصلا وه اذه هل اولاق هماظنو هرعش
 ماغرضرتمألا هدلأو بك رو لاطدالا نم ةغامح يف يجافخ ريمآلا بكار
 الو لاله ىنب لزانم اودصقو .لاييرلا دسالا

 بايدوديز وبا ريمالا عم بكر هبلا لصي بيرق نع هناو هيلع يجافخلا

 مودقل نسح ريمالا
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 0 ديدتتلا كيأر رمآلا اذه ربدو ديرتام لعقا .كَدنع ئأرلا'اولاقف
 ايهم رظننو ب با ءطصالاو ةيحملا 950 يوطتم باك ذأ اما نأ يدارم

 تاطلسلا ١ بتك كلذ دذعف ادع وه ذا ع ٌلآَعَف باوجلا نوكي

 ل

 يللعوتأ يلام نسح تفل لوقي
 رماض نام ىلع ينم ايداغ ايأ
 اهضراوةسيكلاو حن ىلا تاجاذا

 يلع وبا ريمالا لاق هل لقو
 انام نيبلافشل ا اطهقانب
 اهميج البلا يف كرك ذ عاش دقو

 ةداس ب رغلان ريمأ ان انلب نحنو

 مولجتال  رّيمأ اي انعم انيجو
 ىدعهأو يجافخايك فوض نحنو

 انيزدت تابعا ريقي نيد
 اتعيج يجافخاي كديبع نحن

 كتعاط و كمكح تحت نحن ريمأي

 .يلعوبا ريمالا نسح ىتفلا لاقم

 رياذ يجافخلا دنع ىلا تيجانا

 اءانم تاك ناءيظلا ريدم قبض

 رماع يجافخلل ' يمال ًارقاف

 ركحانملل يغمبب كلاثمل اشاح

 رعابالا مث ليخلا دبيزت :انمو

 رباك الا نبااب دولاب خس كفكو

 رزانجلاب كلم اي قانزلا -ضرأب

 . لااوبلا :برشب هيما لكلا

 رئاشعلاو ىرولا رخف يبثلا هاجم

 رئازأسا ضراو برغلل لصن ىت
 رغاضألا نختنو انافيس ءاخاحو
 رماع يجافخ اي كاصأب لمفاف

 رباك الا ريغ نالخدلا لبقي امو

 هاوط ماظنلاو رعشلا اذه نم نسح ناطاساا غرف اماف : يوارلا لاق
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 مدخلا: عم تائئبلا رشع ايل .اوثاهف

 دمح.ما ةيزانملا ال اوتاههو

 همك. اجو الهشو الجن انل اؤتاهو

 همالس تنب نعضلا لامح اوناهو

 ةذوخو عرد نيتيم انل اوناهو

 هرابج نبا ةعنض ةبرح نيتيمو

 هذبغو دبغ”نيدعيم انلازتاهو

 هتركذ دق اب يل ميت ناف
 هرك ذ .مدقت ام اوبيجت مل ناو

 رماع ماغرض' دلو يجامل لاق ام

 لاومالا يلغ وبا اي انل اوتاهو

 لالدو.ا_بلاو افاءوو .ايرو

 لاوط حالم .ةيرس نيبتيمو

 لامص تاقهرع فيس نيتيمو'

 : لادتبلا انقلا نم حمر نيتيممو

 لانج حالم كوامت نيغيمو
 لالجالاو مركالا اندنع مكل

 لاوهأو انع ىنم اورت الاو

 لاجو ابابس هدالب مكاحو

 باتككلا .ىؤاد .هماظنو هرعش نم يجافألا غرف اهاف : يوارلا لاق

 هتم بلطباو نسحناطلسأل هذخأيا . مالس هزئزول هاطعاو 6 هت هنتخو

 ىتح لالتلاو يباورلا عطق يف دجو هذنخاف .« ماتلاو لايمكلاب بولطملا

 يفوهو ناحرس نب نسح ناطلسلا ىلع لخدف « لاله ينب عوج ىلا لصو

 ربدب يذاقلاو ديز وبا ريمالاو بارد ريمالا هلوح نمو « ناويصلا

 باتكلا هلوان مث نايعالاو تاداسلاو :ناطلنتلا ىلع .م اسف نادبز ريمالاو

 ديدهتلا كلذ نم ظاتغا هاوحف فرعو هأرق.املف يابا برقد فقوو

 06 تن5 يذلا نا روهمدحلا لاقو رومالا بقاوع نم فاخو

 ا راد ىلا ريزولا ذخأب رما هنا مث « ةيلات عي هللا و « همف !ذعقو دقف

 ا يأرلا مهنم بلطو نبرضاحلا م اما ناتكلا أرقو «ةداعلا تلج

 ديت نه ا وج



 لو

 راشعالاو لاومالاو ليخلا نم ةبلاط تناام كل اولسزا ناف

 راسيو انضرا نمايم اوعريو اةدالب ريبمأ اي اوزومجي مهعدف
 دارضالاو ثابكباب نولبيف انلوقن وب اوشرب ل تاك نار

 داوجو مهنم اتابع تسكلتتو مهاجر لكو مهتراما لعقنو

 راوشالا نسحأيددعروشلاو يتحصنو ريمأ اي يمالك اذهف

 عيمج ةتعممو ماظنلاو رعشلا اذه نم رئزولا ىهتنا اناف : يوارلا لاق
 يذلا رمالاو باوصلا وه اذهيجافحلا لاق« ماركلا تادابلاو ءارمالا
 قوذاو < لاملا رشع بلطي نس> ناطلسلا ىلا بنك هنأ مث « باعب ال

 ْ : ديزي نيعماسلا رمعو « ديصقلا اذهب « لاماو

 لابجو اهرخص عطقي مزع يلو رماع ماغرد نبا يجافحلا لوقي

 لامر قوف حيرلا بوبه قبست  رءابض نتم ىلع ينم ايداغ ايأ

 لاله لك ناطلس ىرولا ريمأ يلع وبايل الحلا دنع ىلا تيجاذا ٠

 لاطنالا رهاق يداوبلا ريمأ رماع يجافخلا لاق هل لق

 لاومالاو ضرألاعرزل يتيعر اندالب متلخد دق دالب يا نف
 لابوو ةلذ يف مىكنأو مكلام قينأو مكلتقأ دن الف

 لادج ةالفلا يف كموق نوقلي : مهدادع فلا نيتيم مه يموق

 لاله لاجر اي اوغبت برغللو ادالب اوزوجت نا كدصق ناو

 لانو مكليخ يثاوملا.رشعو مكلاوم رشع ريماي انلاوتابف



 الار ْت

 2 نودب قافآلا نوعطقي مهو لاطا كلت ىلع رلاز امو لاقثالاو تامومل

 ظ قارعلا دالب ىلا اوانهو ىتح قيرعت ال

 52358 لجر دالبلا كسلت ىلع كالا ثاكو : يوا رلا لاق
 ظ ىلع كح ناك و ماع يجافخلا هل لاقي رثآملا نسحو لئاضفلاب فصنا

 نم هدنع ناك و البلا كلت ىلي امو قارعلاو لصوملاو دادهدو ةرصبلا

 سلاجوهائيبق (يوارلا لاق) نانع فلا يتبام وحن ناسرفلاو لاطبالا نم
 نايعالاو ءارزولا كوحو ناجرملاو رردلاب ةعصرميسرك ىلع ناويدلا يف

 يف و لاهثلاو نبمبلا نع .نوفقاو مهو نابيعالاو باجحلا نم ةعامجو
 ايملعا كاولاقر نايعرلا هلع تلخد دق ذا دصلاو فويسلا مهديا
 انثيتاسيراما نم تاكو انرايد ىلا تلخد دق لاله ينب نا نامزلا كلم

 ٍ دره دقو رخآ نم لوا مف فرعي ال نشننملا دا رطاك مثو انراجمأو
 ' كيلا انيتا دق اهو نالمفلاو قونلا تك رثو نايعرلا عبمج مهم مأ نم

 ' مالظلاكةينبع يفايذلاراص مالكلا اذه يجافطا عمم ايلف: يوارلا لاق
 دنعن لاله ينب يف ملوت ا.مهلاقو اجرلا رباك او ءارمالا ىلا تفتلاو

 : لوقي راساو هريمت ريزولا مدقت كلذ

 ”يراكفأ ىرت يل عمسا ريمأ اي ةريمح ريزولا ىمسملا ىتفلا لوقي

 ' رابك لكو يبغزلاو .ديز وباو .. يلع وبا ريمالل .لسرا ريمأ ايأ

 : زاكبالا ع مكل قأي شوبلاو ىغنلاو ليخلاولاملا رشعب اوتأيل

  يراردو ةطف نم اوكلمي امو اهريغو يراوجلاويرارسلا لكو

 داقال فسكت دوغ .لك نم .. مهتانب نيج فوشت تانبلا ىتخ
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 نما كود اهلا ازلاقو:لاسآلا غول :ازمياو لايقالا و دعلا اور شرتم 00

 تانيلاواسنلاتنلجب تقر ة1ذغا كد ةتشمش الو كادي تلم لفدلاف

 تانيلاؤ كيادينيلا مجلة يزاطا تجاضو:عتاولاو ساونا 0

 انتضاغدقف ىرولا تاداس رخفو «.ارضاا :شسراف:اي كانمدعال تاردا

 رينمالا نهحدمف ::زاخفلاو فرشلا' كلاعفب تسنكاز زاونلا اذه قم

 نيئيلانم اهقرفف لاطبالالع طحنا هنا مث باطخلاو ميدملا اذه نم بايد

 رك اسع ىلع اومجفو نالحز ونيو ناعجشلا يغز ونب هتعبتو لامشلا ىلا

 اتاضفلا "كلا رك ادع تناكو ناؤصلا نم قرقأ"بلقت تاضفلا كللا
 اعزه تلقو اهائزع تفعض تافآلا هب تلحو تام دق اكلم او

 اونك راو رابدالا اولوق رامدلا لولحو ٌراوبلاَو كالهلابتنقياواهتمهتاقو
 !اقو لاحتلا دوما لثم لاله يتب لاطبا مهتعبتف رارفلاو ةعزهلا ىلآ

 دلنلا ىلا موعبت دق اوناكو ةممقو ردق تاذمْئانغ اوبسك و ةييظع ةلتقم مهنم

 لابعلاو ميرحلا اوبسو لاومالا اويهتف دئهملا مواصلا مهماسجا يفاومكتحو

 تلازو مارملا اًوغلب انقو ماجالا دوسا لثم مايا ىلا اوعجر كلذ دعبو
 ريرعا بايث اوبسلو 1 درزلاو ديدحلا اوءاخو ماهوالا مهنع'

 رورس يف ةلبالا كلت اوذؤرصو ريماو ديس لك يلا ُدبلاو ةوبقلات رادو ظ

 نسج ناطلسلا دنع . ىلا _بعذ ناضنلا كللا نا مو « حارشناو

 مهباجأف نامالاو ودعا هنم اويلطو نابعالاو رباك الا هتضعو ناحر |
 ناسحلا علخلا .مهيلع غلخو نانجالاو تنطللاب مهلماعو ناشلا كلذ ىلا
 كلملا هيبا ناكم ناطوالا كلت ىلع ا” اح نادمملا ريمالا ىلو كلذ دعبو' ا

 يف مهو ماتلا ىلع مايا ةسخ لالطالا كلت يف.لاله ينب تماقو نايضغلا

 لاحترالال وبط تقد سداسلا مويلا يفو حارفا و روردسو حارشنا و طل

 لالطالا كلت.نم اوراسو لايعلاو ءاسنلاو لاطبالاو ناَسرفلا تكلا



 ص

 - نم نابو رهظ دق رابغب اذاو لاوهالا دا يف لاملا كلت ىلع مه انيبف
 )000 نايس نأ نحب ناطلبلا عملا ماماو رك امو شويج هنت

 لابسجرلا يقابب ريدب يضاقلاو «.نالحز ينيب ديز وباو.ديرد ينبب بك ار
 نه تحنرا دقو « تايارلاو .قرايبلاو تاداسلا هلوح نمو ناعحشلاو

 ا الا رك انعا لعاا وسمع ناييملا ]ىلا اوبرتقا امو تاؤلفلا مهتجض

 كلذ يف رصنلاب لمأو موقلا مودقب بايد بلق .دتشاف ناكم و .ةبج لك نم
 ناسل ةرف نع نوحبصن اوناكو لاله ونب اذكهولاتق دّسأ لتاقف « مويلا

 كالتما و اهنلا اذه يف كلة نم دبالفن' وهلا نمد لح ام نابضغ اب ئرت
 مدلاىرجو,لاطبالاو لاجرلا تقتلا دقو اذه راتبلا فيسلاب نايدلا هذه
 حام روةقراب نفوس ريغ ىرت تنك امه لاوهالاو فواخللا ترثك و لاسو

 ليو ةقراغ امدلاب ًاداسجاو .ةقرافم حاوراو ةقهاز _سوفنو ةقراخ
 فلاس يف هلثم عيسي مل لاوهالا ديدُس موي ناكو ةقزمتم ءاضعاو ةفرفتم

 ١" دنا تلتاقو لابجلا. تابث تقبث اهناف ٌملاله .ينب رذ .هللف لايجالا
 ' باوصلانع بئاغوهو باردريمالا ىلا زرب دق نايضغلاكلملا تاكو لاتق

 ' هدالجلاو برحلا ىلع تباث وهو بالودلا لثم هلوح رودي بايد ناكو
 - ديز وبا ريمالاو نسح ناطلسلا مدقت كلذ دنعف داوطالا نم دوط هناك

 000000 |, تايشنلا لع دحاو لجر ةيسيه اويعضو ناديز يشمآلاو

 ' هذهيو تايسارلا لابجلا دبت تاعطاق تابرذب هيلع اولزنو تابجلا عيمج نم
 "كل للملا ىلع مهو نانسلا موقف لازقلا بايد ريمالا ىلع ناه لاعفلا

 " سرافوب اغلا ثيل نم ةئعطلا هذه ذخ هل لاقو نمر لااضق هناك نايضغلا

 ' هرهظ نم عملي جرخف هردص يف حمرلاب هنعطو بايد ريمالا بارغالا
 '" سأر يف هقلعو هسأر عطقف ال يدج همد يفو اليتق .ضرالا ىلع عقوف
 " لاجرلاتاداس يقابو لاطبالاهتار اماف ناسرفلا عب هارت ىتح « نانا



 ان

 دوسالا لاتق تلئاقذ لاثقلايف ترصق دقلالهونب تناكو ةرئاف ءامذو ةرئاغ

 ”ترغاتف زامذلار كالملاإ ثكباو نات اكردتاورزبلا»"
 مويلا يفو موبلا كلذ يف مهعبتت نارضغلا رك اسعو ءارولا ىلا مايا ةثالث

 لاوحالا مهنه تعضعضت دقو لاله ينب تاداب ديز وبا عمتجا عدارلا

 اها مكيأر اف انلاعرو انلاطبا تدقفو انلاوحا تءاس ذق مهل لاقو
 معن كنال ريما ان كدنع وه يأرلا اولاقف نايضغلا كلملا لتق يف نايعالا

 كتف رعب ريدف نسح ناطلسلا الو ىتع كفلاخم نم انف امف ريثملاو ريدملا
 مسقن نا. ماركلا تاداسلا اهيا يدنع يأرلا لاقف نسختسملا هجولا ىلغ

 دسنو تاهج عبرا نم ءادعالا ىلع منو ماسقا ةعيرا ىلا لاله يني

 ءاسنلا يقاب عم تايرامعلا لوا ف ةيزاا نوكبتو تاقرظلا عيمج مهيلع

 نسخ ناطلسلاو ناديز ريمالاو كامثلا ةهخ نم انا مدهاف تانبلاو

 لحالاو لاتق دشا مهلئاقنو لاطبالا يقابب بونإلا ةبج نم ريدب يضاقلاو
 باوصلا نيع هوأر مهنال باطخلا اذه اوبوصتساف لابولا انب

 : حافكلاو برحلا ناسرفلا ت 0 حاصلا 0 الو : يوارلا لاق.

 « بايد زيمالا قباسلا ناكو ؛ نانا 0 نادضغلا رك اسع ىلَع

 رودصلاو تاماهلا ف ةفيس مكحح و 4 قيطنا ناسا ىلعو ) قءزو ماصف

 اولدنحو « تاسرفلا ىلع اول محو « روبش سراف تاديز هوخأ هعبتو
 نم همروقب لح ام ةرايضغلا ىأر آملف « ناديملا ةعئاس ىف لاظبألا
 هسفنن وه مجهو . « لاتقلاو برحكلا ىلع لاطنالا يخل لعج 6 ناوذلا

 بردو لاشم ا ا عولب ِق لاوهألا هباع تناه دقو ؛ لاله 2 ىلع :

 3 ناسرفلاو لاطنالاب 6 نادمملا محدزاو ماماو فاع ند ماسمعاب مق ظ

 ءامسلاة حو رابغلا بحه و 4 ءامدلا تراعقو 4 نادجلا رفاو عاحشلا تدنو

 6 ا



 1 ا يلا لافطالا سوُؤر بيشت لات يف الاز امو نافطلاو برفلا ْ :

 ' لاقو نابضغلا كاملا قباسلا ناكو نيتعطاق نيتبرض نينثالا نيب فلتخلا ٠

 .ناديملا ةحاس نم ناسرفلا تعجرف لاضفنالا لوبط تقدف ءاسملا برق

4 
- 

 ارق سظفف ناعطلاو كراعملا كيلو نادبملا رزان دب نم اهذخ هل
 7 "لق نم حنمرلاب بايد هنعظ مث ةنئاخ ةرزقلا فعاو هنوف نطو صم
 141 رع 1-1 ف اههو كلذ ىلع الار امو ةشاخ ةيرضلا تحار نالم

 0 1 حافكلا ةحاس ىلا 9 زربو حابصلا ىلا ناسراحتي اتابو

 ” اللعفو رابنلا لاوط اؤاتتفاو نادمملا تل دبر وبا هيلا زيف ناسرفلا
 "8 كاع نين :لاتتلا رز ستساو .مالس ىلع اقرتفا مث راصبالا لهذت الاعفا

 (  تايضغلا ركسع نم لعق دق 27 ماهلا ىلع 1 رشع ةّتِس لاله ينبو

 ا 2 يفد 0 لطد فال 1 ةسسمج لاله ينب نمو سراف فلا نرشع

 1 ْ تزربو برحلا لوط ”تقد ف ركتسملا لادقا اودعتسا رشع عباسلا

 ١ تراففلاكاملا ناديملا ىلا زرب نم لوا: ناكر .ترضلاو نعطلل ناسرفلا

 3 يهون مودلازجاعال و تالسك ال يل لزني الفزحانم نمله زرامم نم لهلاقو

 " .. :راضغلا هاقتلاف همادق ديز وبا ريمالا راص ىتج همالك متا اهف زهاز ىلا

 0000 04 لاثق رابلا كلذ ىف اهنب ىرجو مادصلاو كارعلا يف هعم دخاو
 7” ”نامرلاكلذ يف نابضغلا ناكو رايجؤديدند لك بهذيو راغصلا لافطالا

 ” ةحلاس يف هسفن دعب تاكو ناديملا ةحاش يف مردقاو ناسرفلا ذا نم
 00 .ةمادصو ةيرخ ةوق دكيز وبا ىأراماق.دادُش نبا زتنع ةقبط نم دارطلا

 7" نمو ناسرفلاو لاطبالا ىلع نابضغلا حاص كلذ دنعف هماما نم .رخأت
 مف لاهشلاو نيمبلا نم لاله ينب ىلع موهلاب ناعجشلا نم مهيلع دمتعي

 1 اديطعا للتفلا قليله كاستنمل قو لالط وني هنعتل افاارجلا/ اي كسلا
 0 اناسرفو ةرئاط اسوؤر الا ىرت تنك امف لاسو مدلا يرجو لاورهالا



١ / 

 نآسرفلا زارينابضملا باطو نادبملا ةحاس يف نابضنلا رك اسبع'
 همالك متا اف ناعطااو برضلا ةربابح نيا ناعجتشلا نيا ىدانو

 هأقعلاف لالا عزعَزَت 1 وهماماب أيد ريمالا راص نيدلح

 ةقردب بايد هأمتلاف فيسلا هيبرضو دسالاك نابضفلا

 نابضحلاا نعط بايد ريمالانا مث دافا امو فيسلا رسكاف ةالوبلا

 كلذ دعبو ةبباغةيرضلا تحارف داوإلا نطي تحت سطفف حمرلاب

 ريمالا را_شاف دي:انصلا موجه تايد ريمالا ىلع ناسعنلا مج

 ديبعقلا اذرب هددهتي تايد

 بياهل تادياز ىبلق نارين ماغنبا بايد ىسوم وبا لاق
 براعالا دغو ايأ يئثيدح مهفاو ىمالك عمسا نايضغلاكلم ايا

 . "«بهاركلا انتاتب عيب انئادتو االاجو انفوت نجلطت ا

 بياطا عورف نم ارامالا تانب رثارح تان بلطت تن اها

 باطا لاله نم برح ثربل 2 مارو ناردف 500
 .بالدس ةالقلا لع كامذ ىقششو يمراص دح يف كلثق نمدب الف

 بياقثلا تايخار مكان ىقبتو 2 هتتشمكتومدعبكلاجرىقبتو

 نا_سرافلا ىقتلا هنالك بايد غرف اماف : ىدارلا لاق

 ةقيقح ناسرفلا اهتم تعاعتو حافكلاو برالا (هئيب دعشاو ٠
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 ةوقب ناسح ريمالا نمطو هناصح رب ماغرضلا ىلتعا مث ةبئاخ
5 

1 

 5 اهو عطق ةعترا 4 رو عقوو 1 ناف دال وبلا سرترهاقةلاف هنانج

 تعجر و لاصفنالا لوبط تقدف.ءاسملا ىلا مادصوكارع يفلاز

 نمحر لا ةيشم نر نوسراحتل اونادو لاعقلا داس نع ركاشلا

 ١ قويسلاب تاقتءاو ل ويخلا روظناسرفلا بك ز حاببصلاحبصا الو

 مدقتف ناعطلاو زاربلل ناديملا ةحاس ىلا تمدقتو لوصنلاو

 ناك ولقع ريمالاهيلا زربف مادصلاو زاربلا باطو ماغرد ريمالا
 لمع هاقعلاف كبد باقي ماسغرضلا م مرههو لضفو بدأ بدحاص

 ْ كلذ لعالاو امو اميز ترا دعحشا دو و ترضلا يف دخاو: ةوقد

 ظ ْ ه..صخ ىلعررظةسا دق لقع ريمالا ناك و.رابنلا نم تاعاس عمرا وحن

 عقوف ةربظ نم عملب جرخ ةردص يف مع«رلاب هئعطو هيلع مجهو

 مظعتساى رجام نابضغلاكلملا رظناماف١ايدجهمد يفواليتقماغرضلا

 ةايللا همدعل نا ديريحمرلاب ةنعطو هأجافو لّمع ىلعمجهو رمالا

 لاتق دشا يف لاز امو ةبئاخ ةيرضلا تحارف لقع اهنم ىلخف

 رك اسعوحارفالاو رورسلا يف لالهونب تعجرفلاوزلا برق ىلا

 الع اوماقاو ماغرضلا ةثج اوذخاو حارتالاو مهلاب نابضغلا

 هوئفد كلذ دعبو هونفك مث حامرلاو فويسلا اورسك و حاوذلا

 ا ” ايلاف حافكللاو برخلل لاله ودب. تبك ر حابضلا حبصا الو



 ليي

 . هفاخ نمو مهيلع ربظ دق رابغبذا نوتعشم ةالفلا يف عاهد

 اوفرعمهوامأتو مهنه اونرتقا اهاف رظاونلا رببت ركااسغو شويج

 ةنوهمل ناطوالا نه اورضح دق اوناك و رابضغلا ركحاسع مهنا

 نابضخلا اهكلم ةمربملا ركاسعلا تأداملف نال اس د 0

 بئاصملا نه موف لح اهوهعاوةيدزاولب قر هيل اومدقنةمدقلا وهو

 نايضغلا كاملا ع أءاذ جداجلا اع انام ناله ىلا تلك

 ىغطو رقشو رشف اصلا ةرئاد نع جرخ .مالكلا اذه نيم

 لاله ىنب عيج لتق نم ديال يدويعمو ينيد ق>و لاقد ريجتو

 هاا دق وتب ةهباقورافتلا عطق ف ذح هنأ 3 لايعلاو مركبا راو

 رك اه ناك هنال نارك ادبألا رغ ل دقو رابخالا هد_ه نم

 ىتح دارسلا دحم لازاهو ريخو جاع نك هل ىجمشياو ريغلا نم

 . لاطلاب تانجهذ موجها تاسرفلا زطاغ مو. ثلث يف عوقلاب ىلتا

 اعمدقم يفو مييلع تمجهو ةيوق باب لاله ون اهتقتلاف

 ناءطلا. كتتشاو ناحرنت نبانسضع رغهألاو نايعالا 1 11 ١

 رك اسما! ينخنب وهو نسس ريهالاب ماغرضاا ىقتلاو ناسرفلا نيب

 وحن نايراطتراذ_خاو ناوصلا نه ىوتا بلقب ريمالا هاقعلاف

 ًادصاسق ماغرذلا نعط دق نسح ريمالا ناك و نامزلا نم ةعاس

 ةبيطلا تءارف داو قطب حبت لهف مالا أك فيفا ١



 5 ا فا املا زا

0 

 نامظلا رك اسملا عمجي رما مث مهنمدحا ىقبي الد لاله وب ينفي

 كرف ناسرفلا تعمجت قا نانزلا نم ةعابشألا نكت و

 7 عم أطيا وه 0 املوصنو اهفو.- سل تاقتعاو ابايخ روبخ

 ش لابملاك بواقي لاله ينب اودصق و نايرملا هريزوو رع وخاماغرشلا

 ا كلا ةثامسخ نائرفاا ةكدع تاكو يذاربلا ف أددحو

 هنافحر املا رن مناك اماماو ءال وه رما نم نك اماذه :يواراالاق

 هناسرف عيمجي مايالا يناث يف بكر هلال لوسرلا دافيا دعب ناك

  ناقيرفلا لئاقتف فوط دصاق وهو لاله ى و مدقتو هلاطباو

 هاقتلاف نانسرفلا زارب بلطو رغ ريمالا مدقتو نادملا ةحاس يف
 امهنيب كبح ا لاح و 2 باغلا ربل مودج# هلع مج و بايد ريمآلا

 ابديتحو راخلا مي عالعدو تخ برضلا.: نمطلا ف ادذءاو برملا

 الاز امو نيمنظع نيسدافو نياطب نماهرزد هلإف راظنلا نيعا نع

 ملعاو ددقا و رف نم عجشا بايد نأك ليالا برق ىلا كلذ ىلع

 ١ نم عملي جرخ هردص يف حمرلاب هنعطف ربخاو نمطلا عقانوب هنم

 اوباطو رامدلاو كالا اونقناو الق ضرالا ىلع عقوف هريلخ

 ١ ركاشع ترظن اددلف لاله يب عوج متءبتو رارفلاوةميزملا

 | اودكح و كايبلاو تئاضلا مويلغ تداز دقو رج ام نابضغلا

 ١ كدعتال الاوها اوم:تعاو اك ًاددع مه |ولعوو فوسلا م5

 *2”أ)011010101010101001000000000]01001010|أا|11ا|1]1']'01إ ]10101 ز|ز|]|]|]ز]ؤ] ]| ] ]| |] ]1 ] ]10100
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 .بتك و لالا يف مهيأر بوصتساف ةدشلا يف انءةو الاو ةدن هنم

 ديصقلا اذرب ةنوءملا هنم باطيو لالا ةعقأوب هماعب هلاخ ىلا

 ليست هودُخلا ىلع يلويع عمدو اكس يذلا ريمالا رغ ىتفلا لوقي
 رهاض نم ىلع ىنه ايداغ اي

 يمالك عومأ ريمأ اي هل لقو

 رءاعو . سدق 0 انتتا اماف

 ةيوق ةخيرصد مهن انآ ١
 انقلاو نعطلاو بردذلاب ممردابف

 دوزاو رهُش رادقم مهتيراحو

 موليشن نحنو انوليشب مهو
 ةريثك تالثاه بورح> دعدبو

 انمورق لكو ادسواوف اولتق

 ةلاح قيضا يف لاخ اي الا يسمنف
 انرايدو اندالب لاله كلو

 ليلح ريما ثايضغلا ىلا دصقاف

 ليلد .ةررت ال ىلاقم مهفأو

 .لبشت لووسال يهو مهليخ ىلع

 عا وان لثم : ميل اياز
 ليعس راث لم» انيلع اومده

 لبنلا رحبك يري مدلا راضو
 نيمحز ا ببنلا :كأعملازهن
 لقص: تافه رملاو .انقلا  ربن

 لءقد
 ليلذ مْ نارسح أ تدعو

 .ليقعو ْنَماَعَو لاله رك بع

 لش لارا اناس نقتو
 ليلذ نيهم رمأ يف

 نبغي ام وا دق

 ثدوعتو

 يلا همايمو بتاتكلا ىوط هرعش نم ىبتنا ايلف يوارلا لاق

 59 لصو يى*ذ>ح ناءقاو يراربلا عطق ف ىل حو هدخاف باي

 ةرمز عم فقوو باتكلا هلوانو هيلع لخدف ناببضغلا كلملا دنع

 رياطتو رثأنو ظاعغا هاوحف ةقيقخ فرعودارقو هحتف اباف باجملا .

 .نا ديال هنا مسقا ٠لاوحالا هيلع تمظع دقو ررشلا هيئيع نم
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 ديفعسي لو لما باخف ديدملا سوبدلاب هبرض مث ةبئاص تناك

 هبرضو لزتملا ءاضقلا موجه همصخ ىلع مجهو لجعل + ىلخ هذال

 ١ ٠' لريهكد اف خدملا قلاع يف دايهو ملأتف ةدوخلا لع سوينلا
 ىلعل اله ينب لأطبا تمجه لالا يفو ىرج ام ىلع مدنو ءارولا

 مئانغ اوحيرو ةميظع ةلعقم مهنم اولتقو نيتيحاذلا نم ءادعالا

 رك اضعلا تاضفناف ليللا لبقاو يضم دق راهنلا نأك و ةميسج

 نم بايد ريالا عجرو اهناكم يف ةفئاط لك تلزنو !هضءد نع

 ناسرفلا مد نم. هناصا امم ناوجرا ةقش هناك نادملا ةحاس

 ةشاثيلارداقتلاف ناحرذ وممو ناويصلا يف نسح> ريمال ا ىلع لخدو

 كمصخ تدجو فيك و هل لاقو مالكلاب هفطالو ماركالاو
 هرمع رصقا دغ رابن يننكلو حجاحملا نم هنا باجا حراما رف

 لاح نسحا ىلع اوتايو لاقملا اذه ىلع هركشف هرش كيفكاو

 مهناف نابضغلا رك اسع نم ناك اماما رلاله ينب نم ناك اماذه

 وبا لاتق نم بارطضاو قاق يف مهو ناديملا ةحاس نم اوعجر

 مهيلع دمتعي نمو ءارمألا عمج دقرُ ناك و .بايد ريمالاوديز

 ناعطلاو برالا رما يف مهريشتسي ذخاو ءاربكلاو تاداسلا نه

 نأ باوصلا نم هنا ناسرفلا ديس اي لعا ناسل درف نع هل اولاقف

 ةيلطتر ةلكحو ىرج ع نايضغلا كلملا كلاخ ماعتو نالا لسرت
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 ةيهادو ةميظع ةبيصم لاله ينب ىلع تناكف ماجالا .ثويلك ٠

 اذاولالح ضالا ىلعاوف رشا دقو لاا كلت يف 7 د ةلدافلا ظ

 راطقالا :سفانم دس قتح رافثلا بناوج نم رآنو الع دق رابذم

 نم ةبطق ءا قلقلا نم هناك يطاق ديدان سوال فيت 00
 00 عوج هفلخ نمو نادملا ثيلد»ز وبا اذهناكو لبج

 م .اوبرتقا املف لاله ينب ناسسرف يف باهملا لطبلا بايد ريمالاو

 نا دا بواقيا هن انطلا و برملا اودهام وناديملا ةحل

 لالا يفو لايشلاو نيميلا نم مهب اوطاحاو:ناببشذلا رق اسد
 لافطالا بيشت ةعقو تناك و لاوهالا تمظعو لاثقلا دتشا
 حام رف ىرجو حا راو لغقلا اهيف رك ناسا بولو رع

 زاصعال' لوط ىلع رك ذت الاعف .رابنلا كلذ يف ديز وبا لءفو

 اوتبث مهناف باجنالا ناسرفلا يقايو بايد ريمالا لمف كلذكو
 رصعلا تقو راص نا يلا لاعقلا رمعساو اورصق امو اولتاقو

 وهو نابضغلا ريزو حراملا رث ريمالابىقتلادق بايد ريمالا ناك و

 باقد لالا يف رع همدصف هلاعق فيري بايد مد_ةتف هلاجر ى ع

 ناك ونامزلا ن م ةعاس وحن لاعقلا امهنيد دتمشاو ناوصلا نم ىوقا

 نأسرفاا سراف دب نم اهذخ لاقو نانسلاب همصخ نمط دق رك

 نا دعب ة_.ئاخ ةيرضلا تحارف اًرضحخلا نطب تحن بايد سطغف



 الا

 1 باوجلا اني د وبا ىلا باتككلا لس مث ناكملا كلذ يف رضح نمو سو

 2 5 ءالا ىلع هارق, مث باوضلا. .ةرثاد نم جرخو باضملام ظعتسا هارق اماف

 لوط تقد لاخلا يىفو ِتارطضالا هارتعاو ممولق ةفدكخنافن تاداسلاو

 كلذ مهيلع أرقف بر ذلاو نعطلا ناسرف نس ريمالا دنع تعمتجاف برحكلا

 لاطلا تيظعتساو. . ناسرفلا> ثجابف ريداقملا هترجا: ام مههاعاو ريرحتلا

 ” مو كيز وبا 6 اهتءدقم يف و لاله ينب عوج تكارو

 ديف ابشلا خيش ناديز ةدعال ريسملا يف اودجو

 8 لاله ا م اي اماو ءالؤه نم ناك ام اذه

 ف لفملا تفطصاف مادصلاو برحال !وجرخ مانالا ىلاث يف مهناف نايضغلا

 1 ناسرفلا نب ,أ ىدانو نادنملا ةحاس ىلا زفة زربو فولالاو تانملا تدتروتو

 |0000 ذل ناديز ريمالا راص قت دمالك منا ايف برحلا لاهو نا
 ' نيدساو نيلبج اههنأك ايقتلاف ناديملا ةحاس يف اهذاصتو ناوصلاك بلقب
 : ”راصبالا لهذي الاتف التاقتو امهملع ريغو نيا امهبلع ناحو ننرساك

 ناكو نيتعطاق نرخ نلطتلا فلتخا نا ىلا لالا كلت ىلع الاز امو

 ىلع ردتأو ةقرذلب ردثلا اهاقتلاف ناديملا ثيل ناديز ريمالا قياسلا
 داجملا ةهسجو ىلع هاقلاو داوملا رهظ نم هعلتقاف ةقعاصلا رادحتا ناديز

 تمحبف لابولا تفاخو لاهذنالا اهارتعا لاخلا كلت لاله ونب تأر انا

 ٍ اذهناغطلاو ب را ىلع لاجرلا نسحتو يذانتو :حيضت ىهو يداعالا ىلع
 " امو نايتسلاو فيسلاب اولتاقتو ناسرفلا تقتلاو ناعظلا كبتْشا دقو

 7 تلضفاف لدسناو ليلا لبقاو لحتراو رابنلا ىلو تح لمعي برحلا از
 | ىلإ ناسرفلا'تزرب عضل خبصا 11و ”ضعبلا اههضعب نع نا ركجسملا
 1 اورمتسا و.رانلا تيه نم دا الاتق راهنلا كلذ اولتاقتو حافكتلا )| ةك رعم

 ا اال تقرا ولاله وزب تاباضت نخ مالا ىلع مايا ةثالث لاا اذه ىلع

 مهيلع تمحهو مادنقو فلخ نم مهب تطاحا دق رف رك اسع تناكو
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 مايا د الث ا اوراسو ناديز ريمالا ْ من6 لقم يفو بايشلا ثلا

 ” ناسرفلا ثعمتحاف' ضعلا اهضعتي رك ا معلا. تقتلا  قحا ىلا 0

 لاطبالاب لاطبالا تقتلاو نادمملا ةاس ىلا تزربوناكمو بناح لك نم

 لاطبالا .رثكا اهنم تحرحتو لاله ينب ىلع لاتقلا دتشاو مدلا ىرجو
 هناف ناديز ريمالا رد هللو ذوبشملا : مويلا كلذ يف دوسالاك اوناك منال

 الاءفا لمفو ناعجشلا ىبءعررظتسا وناسرفلا .لتاقو. ناعطلا ة5 رعم مدتقا

 يخف وهو حراجلا رمثد ىقتلا مث ةربابجلا اهنع زدعب ةركنم ةميظع

 نادبملا ةحاس يف هعم لواجتف ناعطلاو .برملا يف مهسمحيو ناسرفلا

 :انفسلاب نإلتاكو ::نازكيسعلا لازة امو. :ايانالا ىتلاطا

 لحرو لاطنالا اهضعن نع تقرتفا مث. لاوزلا برتقا نا ىلا نانسلاو ,

 ةك رعم يف 0 نم هم رق باضا 1 ىلعءانز حو ردكم ناديز ريمالا

 دشناو لوبتم بلق نم ديز وبا ريمالا ىلا بتكتف مافكلا

 بياغ تادياز يبلق نارينو 2 هل ىرجا» ىلع ناديز ىنفلا لوقي
 بباغ انلقعو ءهريحي اندعو انياصا دق امو انيف ىرج ام ىلع

 بياطشلا ب رذبانسراوف تح رد اهدّسا ام سراوف انملع تميحه

 . براوهيباورلا يف ودغن فيحايف ىغولا ةحاس نم لاله عومجت لوو

 بهاذداع دقو ينمأ دغ يمزعر ىوجرلا ةلاح يف ايدو رع ٍثدع انأ

 بيباطالا ليلس اي. ريب دا انوحنل ريسملا ف لحع ديز وبأ

 براعالا عومخ يف فطاي هللا اهلثم لبق نم, ىرن مل ةدشب نحنف
 اهمتخو ةديصقلا ىوطهرعش نم نا ديزريمالا غرف اهاف : يوارلا لاق

 : عطق ف دخو راسو اهذخاف ديز وبا ىلا اهماسملا ب باجنلا ىلا اهاطعاو

 نسحربمالا قلع اطبالاو تاداسلا تناكو لاله ينب ىلا لصو ىتح رافقلا

 ريمالا ىلع مسو ناويصلا ىلا ب اجنلالخدف لاتقلا رما يف نورك اذ
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 ديكن ريغد يبوةكحم هبطعاو يمالس غلب نارضغلاىلا تح اذا

 ديدهتلاو ظيغلاب انتبطاخو انلاوما رثع تبلط هل لقو
 7 لا ظيو لثم !رامالا تائب سعاون تالهيكم تانن بلاطو

 ديس لكو لاله مورقة دوسا ممارونا سيسخاي ملعت تنك اما

 دينع مرق لك نم تانيزلا يما 2 رماعو سرق ريما نسح مهارو
 دفيي رات لثم رماش نيم ىلعب - دباف نب. ريدب انكي ربا ماوؤ
 ديصت لازغلل ارضخ رهظ ىلع متاغ نب بايد يسوم وبا مهارو
 0 زوو ةعرق ايفل نيتبب انيابش خيش ماغرد وبا مهارو
 دندم بارتلا ىلع سراوفلا ىلذا همالس ىلالغلا ديز وبا اناو

 ديدنصلا رمت عم لظنح ناو 2 ديزم نباو يبديهلا انلتق نحنف
 همتخو ب اتكلا ىوطهماظن و هرغُس نم ديز وبا غرف اماف : يوارلا لاق

 ىلا لصو ىتح ةالفلا عطق يف دجو هذخاف باجنلا ىلا هاظعاو همتخي

 02030007 ٠ واسف .ةقتح .ترعو. ءارقو هج ظدانا كلوا ةألرم
 يف و يساقلا مالكا كلذ نم ديدشلا ظيغلا ظاتغاو هالبو هنزح يف دازو

 اعمجي نأ نايعنلا كاملا همخ نباو .حارجلا رغ هريزوو. هتمنا نبا ما لاهلا

 تقدو هعاطلاو عمسلاب هوباحاف لاله ينن ةيراحن لاطبالاو رك اسعلا

 0001 لك وم ناسرفلا تغيتجاف . ةعانلا .كلت نم ترخا - لوط

 يفو حالسلا نولقتعم مو لدعلاب وبك رف لطب فلا ةبام وحن اوناكو

 ركاسعلا ةمدقم يف رساكلا دسالا مارا رف بك رو حامرلا مهِديا

 دن ”نساغ اناذ مهنم اويرتقا قح .لاله ونب نيدصاق ريسلا ىف اودجو

 لععلاب ماؤبظ اوقدذ -ملفاؤنو يرعب محلاتقلا ىدضتسا مهمودقي لاله
 يف سل اجرهو ناحرس نبنيس> مهريما ىلع اواخدو لطبو سراف لك عمت جاف
 نايضغلا رك اسع لاتقل اوريسي نا هرمأف .ناكو ىرجا:هوماعاو ناويدلا

 . نكانث تيب ا نينوي ف يي احل

5 7 7 

 فف تان 5
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 ديعس لاثت يىبوتكم "هيطعاف يلعوبا 0 ضن

 دك أتلاو قاب برعلا يضاق دناف نبا ريدب يذ 9-0

 ديحم مالس دئز 8 قل مناغ نبأ ب بايد يغزلا ىلع ملسو: ْ

 ديقعتلا نم يلاخ احد ًامالك دماخ نب :كلثا لآف ةامهل لقوت

 دللا بنو "انهار ارعوو انذالي-اوز و مكادصقم ناك نا
 ديذعتلاب ليخلاو ءاسنلا رشعو افخ الب لاملا رشع انل اوذآف

 ديفت ناعطال :حمر نيفلاو ىتلوم نسرتتملا»و 00
 دتيبع حالملا رمسلا نم نيفلاو مكتانب رايخ نم اضيب نيفلا 2

 ديدنصلا دمع مأ ةيزاجلاو اهريغو ارو اماع ال اوتاهو

 ديدس ب رح لبق ًاعيرس اودوعو اوعجحراف ذ ميتا ثرح نم الاو

 ددزت ة نيتيام قم يهو اهعومد دعت ال و يدنعف

 ًارذاح ناكن م لك اهن حتسا ديصقلاا ذه نم نابضغلاغ رفاملف :يوارلالاق
 ديلا .هرماو ديشر هدغ ىلا اهلسو اهيتض مش هتباداسلاو هذ 0١1

 لثتماف لاله: ينب ديس نسح ريمالا ىلا : اهماسيو لاهما كنودب ريس
 ىت> ريطلا اهريسميف قباست ريسلا ةمررسةقان رهظ ىلع وهو راسوهرمال
 ريمالا ىلع لخدو هتقان رهظ نع لزنف .لاله ينب عجن ىلع فرشا

 باوللا رظتني باجحلا عم فقوو باتكلا هلواث مث هيدايا لبقو نسح

 ديز وبا هل لاقف هلاوحاتريغتو هلاب لغشناهارقو نسح ريمالا هحتف الف
 ءارقبل ١ ثاتكلا هلؤانف ريدكتو مغ يف كارا يفاف ن :.سح ريمأ ان كمالع

 ديدبتلا كلذ نم ماستبالاو كحضلا ىدبا هئمضت ام مهفو باتكلا أرق ألفا

 لوقي هيلا بتك ,هنا مث باوملا درا انا لاقو مالككلاو

 دنقو تاديز يبق نارينو هتوالس يلالحلا:ديز وبا لوشن

 كمعد و اهرب ىفاننف عطقت نمانض نام ليي يه ايداغ 8



 نايضغلا كلملا ةصق

 رماع 7 مهر ورمو لاله ينب عم هبو هر>و

 هنأثلا مظءلجرنامزلا كلذ يف ناك رتلادالب م اح ناك : يوارلا لاق
 ويزولا مّبتلخ نمناوعاو ءارزو ةدع هلو نابضغلاب بقايو فيرطغلا هعسا

 ١ يفو ريبدتو ةفرعم تحاص:هنال ناكرالا مظعا نم هدنع وهو ناعنلا

 "٠ ىعدب تخنلا ىلع هرئانو هدهع ىلو ناكو تخا نبا هلو ريمخ ةسايسلا روما
 1 :ةقبط نم ةبسورفلا و ةعادشلا يف ناكووسداملام 2-2 وحئاصقلا ريح حراطلا رف

 ١ هيلانك رينايضغلا كاملا ناكو برالا نم لئالو ةيربلا دوسا عراصي ةيلع

 قيساك لالطالا كلت يف تءميخو لالهينز عومج تاصو اق ناكرالا لك
 يقابو هثارزوب عمتجاف ررشلا هينيع نم رياطت ربخا!ذه نارضغلا غلدو لاقملا

 يدنعيأرلا نامنلا ريزولا هل لاقف ناثلا اذهب ًاسل< مهعم دقعو ناوعالا
 ١ انغلبب لطلاب اجا ناف لاما عثع هيلا باطن لاطبالا ضمد مهكك ام لسرت نا

 1 .يسنومهلاوما بونذف عديمص سراف لكف' هيلع انيك ر عذتما ناو دصقلا

 1 .يعدتسا ل فو يأو لا اذه ناضغلا نسحتساف مهلادر لتقنو مويرح

 7 لوقي مهبلابتك ولوسرلا ليَبَس ىلع لآله ينب ىلاب هذي نا هرماو سراف

 | ديقو تادباز يلق نارينو 2 هل ىرج امع نابضغلا ىتفلا لوقي
 ' عبو اهرب يفاف عطقاف 2 رماخ .نام ىلع يداغلااعأاالا



 نم سماخلا تاتكيلا

 ٍ 2مم د 1 رو

 ا :
 ةّيلصالاَةّيم اشلا

 ةَقيلَج ىيانَرلاععمهتو جويل البا مهلْدِجَوَو
 لاوممالاَو تر اولا نع لهل لكرحاَعَو

 هاسهفلا كلاما :ين

 شقاع ملم يبا
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 يحا وس كال نوكت ةرك كه ةبوض هذه: كننود يلع لاا اب ْ

 يحاطب موب  كاسرفلا" سراف اي ملا زيم اب“ كل يم“ -

 يحأ زم ريعب يع وبا د_عل لعمل ةيوض 0 ينثوق

 حارفالا ىلع ًاحارذا دنّزبو حرشني اناتا نمف لاله نحن
 حارتالاو محلا هع ليزنو انهو رورم يف انعم شعبو
 يحالسا ةلماخ سراوف .الا . --ىدرالو فيعش لبو انا

 حالصالا هل انيضاق ريدبو ضاعو شنق تاطلس ناح اد
 يحاطن ادعال ةبغز“ ناطلس نرحل لشورافو ةيغز بادو ا
 يحالف عورذ نم دحام ريمآو يمالس دادتمألا ددز وباانا |

 همااظن و هرعش ىلع نسح ناطاسلا هباحا همالك نه ديز وبأ 0 الق

 لد هلل اجرا اكو ا امل : رهط يك كالو رار
 لمدنصلاو دركلاو ماقمقلاو يفح الب قودسو ردن ىلا تاتفاا 1

 ليدتف اهناح ةيوض تبحو دباف تثني ةيزام ىلا تصل ا

 ليمكبتلا ةدئاز ةلمصا هريمأ كنرمط 8 ل ٌ بقيت هده ٍإ

 هدوح ىلع ددز ونا ه رك ه.ماللك نه نسح عرف امهف : : يوارلا لاق

 نيملاعلا بر مسأب تعا اه يلا“ لاقو نيرضاح لا ماما رذتعا نكلو هماعتاو 5

 داع ناوكت اهلعحت اناؤ اف كلذك ردالا ماد اهو ًادبا ايلع ىلع جوزتا ال ناب

 نسح ريمالا اهيلع علخف ناوسنااو هتانب عم شيمتو تامعنلا كلمل'

0 



 ي وطاخ ريحت ناطلساي كوجرا

 مجعلا ناطلستنب هيوضتلاق

١1 

 .نازحالاو مهلا ينع ليزتو
 ١ قارجادازو يناوكا مهلا

 اهماظنو اهرعش ىلع نسح اهباجا اهمالك نم ةيوض تغرف
 يلعوبأ ىلالحلا نسح ىتفلا لوقن

 يصف عرش :يعصصإ اة را
 يفخ الب ةريماكنا فراعانا

 يرجام لك يف بنذم تسملاا
 اورتفا انيلعكلها نم بنذلا

 ةيصغ ا:م ةيراملا اوذخا

 انني لسزراب ديموش 1
 لوقي هيف باوج ان لسراف '

 اتاي عجرنل أن رك سعب انمده

 , .انتنب انصاخو ممر باكا اناتق

 يرثباو ةيوضاب يبطويرقف

 ادعلا نمايضالو امه يل حت الو

 فيرشوديسريم) نبا ريما
 فن رظواقداعدنك !يمالك

 تفيفعتالو الملا دنحاما تندو

 . فينعذ وكي نا ىلثا اماحو

 فيلت ىطولا تحن نماوحارو

 فيئعتالب ةفوكلاام وتافو

 فينعت الب .؟-:ع لحرتف
 في رصقب ي دنع ةيرام لا ىرت
 فيدختتلا و راعلا الع لمحت امن
 فيردتلاو فدسلا و انقلا نعطي
 فيرشتلاو مارك الاان دنعكل

 فيقشس حو ريك ضر اعنم لك

 فيوختتلاو. محلا ليزي هللا 2 يلعوبايدوردلا نسح ىفلا لاقم
 ةبوض توفو « همالكب نم نسح ناطلسلا غرف املف 5 يوارلا لاق

 ' در وكاس يناف كب ًايحرم احل لاقف هيدايا تلبقو تماق هءاظن ىوحف

 " يف كجوزنف جارزلا تدرا ناو كلها ضرع ديز وباو « كيبا ناكم .
 7 ناكوديز وبا ديو كيدي ةضدق يف انادل تلاقف لاله ينب نم ريمأب لالا

 / تنال لاقو نسح ناطاسلا ىلع تفتلاف ؛ ناويدلا. يف رضاح ديز وبا
 : لوقي ديز وبا راشا مث ناطلس ةنبا انال ةيوضب قدا
 همالس ريمالا ديز وبا لاق

1 . 

: : 
”5 
2 0 
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 كلملا مكيلع تأ دسقف رخآ ملقا دصاقو « رفسلا ىلع مزاع ٍقنأ ثيح
 يف يمئان ةنال ةوفلاخت الو هوفيطاف ناطلسو كلم كلملا ةفيظوب نايعنلا

 مث هرمع تمرضو هتلتق.هرما فلاخ نم لكف داتءالا هنلعو دالءلا هذه

 تاداسلاو رباك الا روضحن تاببالا هذه لوقي دشنا

 باذ مناوطا نيب نم بلق يلو يلع وبأ ي ىلالها غ قفل قفا لرش

 باتغلاو .لوقلا اورثكت الو  اومبفا روما :زديعا ماجعا ايالأ
 باههو ماح مكحلع ىقي مكريما رام نامعءنلا .قفلا اذه

 باذع ريثك ادغ نم يقليس  هرما فلا ناك نم لكف
 بارت لت تحت مكشئج لعجاو 2 مكتلاجر لكو مكر باكا لتقأو
 باذع قوذي ينعواطي ال نم ىلع وبا'يلاللا نسح قفلا لاقم

 تيفو هماظنو هرعش نم نسح ناطلسلا غرف اماف : ينوارلا لاق

 انئاف.ناآمزلاكلم اي ةعاطو ًاغمس اولاقف . همارمو هدصق ىودف ماععالا

 نسا ةعيدب ثنب روك ذملا دنم رخال ناكو نامعنلا كلملا ديبعو كديبع
 نم تعم“ املف ةيروح اهناك ةيوض اهبعما لادتعالاو.دقلا يف ةلفاك لامباو

 نسحناطلسلا دنع ىلا تءاج دنم رخ اهيبا ناكم ىلوت نادعتلا نأب دنحلا
 : لودتم داوم نم لوقت تدشنآو هيدي نيب تكبو هيلع تماسف

 ينافحالا قراغينيع عمدق مجععلا ناطلس تنيةيوض لوقت
 ينارين تلعْسأف داؤفلا يط يتحبم جعاول يف تنبه راذلاو

 يناز>الا ةدشالامخلا لثم ينثاك ترصف ىنفراق مونلاو

 ينابرغلاو دودلا ماعظ مبصأ اهلك مجاعألا ناطاسناك يلا
 ينادإبلاو ماجعالا ىلع 8 3 ةعضاخ ساثلا عيمج دس 4

 ناوقولذ يف هدعن تحبصأ أيهاذانغ دنم را ىضم موي نم

 نازخالا دئادش قوذا اماي هلوطونامزلا لك يفيق شحانأ,



 ًابحرم يف ًابحرم يف ًابحرم اي
 ؟مودقبو م 9 انلزائم تءاضا

 مكلاثم نحنو انيلاها هنا

 انرادب ماركا ةيرابم تيقبأ

 جرفنا يلق ناعن كلملا لاق

١٠ 

 2 يفاكمو الع يردق مكمودقب

 : يلاحرف مكبرقب داع باقلاو

 نامز ميدق نم مكعم بمحلاو

 .تاوسنلا يقاب عم ةظوفح

 ا الا طي يكسو
 تاداسلا تمهفو -هماظنو ةلؤق نم نامعنلا غرف الف : يوارلا لاق

 : لوقي راشاو هيلع ملسو هيلا ديز وبأ مدقت همالك و ةثيدح ىودفق

 يمالس يلالغلا ديز وبا لوقي
 قءاتسالمق نامع: ان لضفلا كل

 ىدولار خف اي كيزاج ام دبال

 نان“ كلم“ اي احترم اي
 ناسحا غم لضفاتيلع كلمك
 يناطلس ادغ ةفوكابنوكتو

 ناحرف ادغ دق كبرقب يبلق
 ارامألا عي ثمدقت همالك نم دنز وبا غرف اماف : يوارلا لاق

 ناطلسلاامس الو « ناسحالاو لضفلاب هودعو ونامعنلاب اومحرتو تايغالاو
 ىلعهركشو ةيكولملا اناطعلاو ةينسلا علخلاهيلععلخا هنآف ناحرسنب نسح
 دئمرخلا-رصق ىلا مهلخداو ةللا ىلا ناعنلا مم راس مث هفورعهو هليمج

 ةتيمثلا ةعتمالا نم كلذ ريغو شامثو سبالمو رهاوجو افحت هبف اوأرف

 رصق ىلا لخد مث . مايخلاو براذملا ىلا اهلقنو نسح ناظلسلا اهعمجف
 يهو كانه ةيراملا اودحوف هتريشع رباك او هموق هوجو عم نامعنلا

 نم اهدنغ مويلاكلذ ناكو# مسج حرفو مظغع لافتحاب اهوذخأف مهراظتناب
 ماكحالا ةيارس ىلا هجوت مارملا نسح ناطلسلا غلب نا دعبو مايالا مظعا
 لا-قو محغلا رباك ١ هلا ىعدتسا مث نابعنلا كلملا رظاخل نامالاب ىدانو

 نم تراصؤو موبلا اذه يف مك دالب تكتلتما دق ينأب موق اي اوماعا مه

 نمد“ يميسارمويرماوال ةداقنم اياعرلا عيمجو يميلاقاو يدالب ةلمج
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 تايبالا هذه : 1

 يلاتق الي يدالب نم ممحرل مهو لقع يود منك واف ا :

 لاصنلا نعط عم فيسلا ب رغب ًافيج مكلتفاتفوشيلاوا »د 0
 يناله يفاب عم بايد ريما ١ - عمديز,ربا.لتقاؤبا 0

 ماظنلا اذهب نستح ناطلسلا هباجا ..' مالكا, اذه نهب ىهتنا اماف 10
 يلوا مود يف دمضلا ديبم ينوفرعي يموقو نس الز

 لازألا ةرئادم قتهزتو امدح ىناشخت نضرالا كرام

 لايبسلا نما ياي لاتقا -> سضيديش رشق
 يلالحلانصتاتا كيب انا .  الملا نين للاب
 ةروق ةلمح دنم را ىلع لمح همالك نم نسح غرف أوو : يوارلا لاق:

 ةراث اناكو لاحلا ةداس ف لاتقلا اهني كيتْذاو ة ةممحو ةمج دنم رسأ اق

 نسح ناكو راصبالا نيعا نع رابغلا |اهبج> ىتح نارخأتي ةراتو نامدقتإ ٠
 هيرذو هقبارطو هقراط هملع دسو هقياضو هقصالف دنم رثسا ىلع لاظتسا دق
 أفاق اليدجب همد ب اليتق هاقلأف هسايل ةكت ىلا هقُدب هسأر ىلع .فيسلاب
 لاله ون اهتعمشف . ماز زمنالاو رارفلا تبلطو 6 تلو دنم رْحأ لتق

 تاساك اهتقساو فوبسلا اهنف تيكحو باغلا ثويلك باقعالا ىلع ْ

 جرخ ناوملاو لذلا نم مجعلاب لح ام نامعنلا.كلملا يظن ايلف فوتلا ٠
 ةندملا باوبا حيتافم هفاسو نسح ناطاسلاب عمتجا و ةلأس |: ةنيدم نم

 يف !ووامص مهخال مجيعلا لاتعلا نع! وفك نارهئم بلطو ةئيصخلا اهبذإا

 ْ لقي راساو مدعلا ةلاح

 يناحرس. دلو اب كب اهيا هل ىرج امع :نراممنلا ىتفلا لوقي
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 .يف ناص الو لاله ين لاتق .تاطو ليصتملا ماجعالا نم زربف لامجلاك

 ليصتنصلا هاقتلاف ارض اهسرف ىلع بكار وهو بايد هيلا زرب لاجلا ةحاس

 لالا كلت ىلع الاز انو لاوغالا تمظعو لاتقلا ثيقيرفلا ند دّدْساو

 10 لح .تضوقتباو يتمتلا ءارتعا دق: لصتشلا: تاكو زلال
 تراب مامعالا تأر اماف برحلا ىلوذ بطعلاو كالملاب نقيأف بك رلاو
 تلصو ىتح ءاروال تدتراف بئاونلاو بقاوعلا نم .تفاخ مزمل انس

 كواملا دنمرخ عمج ليللا ناك الو باوبالا قلغت تذخاف ةللا ىلا

 لاله ينب لاتقل مايالا يفاث جرخا نا يدارم مهل لاقو لبخلا داوقو
 كولم دنع ةحيضفو ةريعم انرص الاو اولتاقتو مكسقنا اوعحشت نا ديراخ

 دوسالا لاتق هعم نولتاقبو دورجملا ةياغ نولذمدس مهاب هودعوف نامزلا

 ديرب ةئيدملا نم جرخو دنجلا عيمجو دنمرخ بك ر حابصلا حبصا الو
 .:راعخلا لتاقتو تاركسعلا ىقتلا الو لاطبالاو ناسرفلا هتقنلاف لاتقلا

 هبرح يف ذحاو دنمرملا هيلع ىقبطناف ناديملا ةموح ىلا ديز وبا زرب
 فوبسلاب ابراضتو حامرلاب انعاطتو لابجلاك باقب ديز وبا هاقتلاف همادصو

 هيحاص ىلع دحا ردقي ملو لاوزاا ىلا حابص'ا نم لالا كلت ىلع الاز امو
 ضرالا نم ةمحان ىلع قيرف لك تابو ضعبلا اهذءب نع اقرتفاف

 دثم رخكلملا' مافكلا ةكرعم ىلا زرب نم لوا ناك حابصلا حبضا الو

 فثراسرفلاو لاطبالا يفاب نود ناحرس نب نسح ناطلسلا زارب بلطو
 فراو لامآلا تغلب هتلتق ناف ناعجشلا نم هريغ دحا ىل زربي ال لاقو

 هل زرب ىتح همالك متي ملف: ينم هانت ام لاله ونب تغلب ينلتق وه

 ةيراملا انماست ._:را كيلع روُسا. يفا هل لاقو همادق زاصو نسح تاطاسلا

 نمو ةنراملا كماسن فيك دنمرلا لاقف . لجعلاب كدالب نم لحرن ىتح

 ددهتي لمعجو.من. ال.اذهف انلاجر رثك ١ تكتاهو انلاطبا تلتق اهلجا



 اا

 عمور عدد رش دنمرخلل دوعف هنات لوقلاب: لغم اد كيفاقا

 موزع ىط ولا ىلع ىقم الاو دياف تن اهل لسا هل لوقو

 حوني موقلا كيلع“ مويلا دب ال مزهنتو  يلوت ىتح يبرط تسلا

 خوفك مون ناننازفلا «يعراانا :: ٠١ "ةمالس قالها فيزا يأ

 ناددملا ةحاس يف ايقتلا همالك نم ديز ونا غرف امهاف : يوارلا لاق

 نانملا يوق تاسرفلا سرفا نم لغملا تاكو نانعاطتبو ثابراضتي اذخاو

 اهاتف نم تر ىح لاذلا كلن لع لاز امو لاتك دشأ لن ربا للا

 الا ويبرعب اج 1 :

 قباسلا تاكو نيلتاق نيتنرخ نينثالا نيب فلتخا دق ناكو لاظنالا عج

 اماو ةيئاض تناكام دعب ةئاخ تحارف لغم اهْنع لامف ديزاولأ
 قو ىلع تلزتو' نيفضت هتعطقف :سركلا يف ذيز وبا اهاقلتسا ةلاف لئلا
 هبيلع لمكك نا لغملا داراف ضرالا ىلع ديز وبا عقوذ اترباق 3 طا

 لاثق بقارن ناك هنال رصبلا ' ممل نم عرس ىف هةدلخَو هيلا تايد ردأنق

 لوقب ثاصمقلا ونا هدبع ىلا ديز وبأ ناكاو ننثالا

 نع ىلا شا لشن ا رفا نع يفد ناضمقلا وبا ان ىل يلد
 كونان  ”ابع  ديز 0 ”ىلالملا ديو يبا 0 ١

 يمأو بأ ند لصالا رك همالس يمسملا ىلا اهيند

 يىلس مويب سا ىلا قيس رجا نركي داوخي يل لجعف

 ينعلط ١ هرفن  ...لفملا :لئقاو يمصخ مي ىلا دوعاو بك رال

 نايا رسوم ودك نذ داوحب .هموق هوتا لاخلا يفو : يوارلا لاق

 نم مهيف اوضاخو لاله ينب .لاطبا قاب مهتعبت و ماجعالا :فوفص ىلع

 نم ناكو ةريثك قيالخ ابيف لتق ةلوهم :ةعاس تناكو لامشلاو نيميلا

 مجعلا تمزهناو نيمدقملاو مجعلا تاداس نم هريغو لغملا نيلونقملا ةلمج

 بولقد' لاله ونب تعجوو :ًاريثك- مهنم لتقو ةفزه جبقا موبلا كِل ٍِق
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 | حططلا عبصا ا واشبتساو جرف يف اونابو راصننالاو:نلملاب لاله ين
 ..راكلا ل وبطلا مامسقم ىلا ناسرنلا تمادقنو برزحلا ليودبط تلد

 سرافلا ديزز:وبا لاله ينب لاطبا نم .لاتقلا ىلا زرت. نم لوا ناكو
 رذنملا كلملا ماجعالا نم زربف لاجلا ةحاس يف لاجو. لاصف لاضفملا
 نكت د مادصلاو بركلا يف هعم دخاو ماجالا عيسك ديز وبا هاقتلاف

 نيفصن هدق هماه ىلع فيسلاب ديز ودا هبيرخ ىج نامرلا نم ةعاس ريغ

 تأر الف ضعبب هضعب طبتخم عقوف نيتعطق ضرألا ىلع هاقلاو
 للاو لاطالاو تابرفلا ابنم تحض لاخلا كلت ماعالا
 هاقتلاف ةيخا راث ذخأمل دنز وبا ىلا ردب هوخا زرب كلذ دنعف رءالا كلذ

 عقو انف هيخاب هقللاف ففسلاب هبرضو ةيلع مدد مث ديدحلاك بلقب ديز وبا
 تيكجدو لاله ونب اهاقتلاذ بضغلا ةدْس نم م'دعالا.تنحه بلقناو
 لاطرالا ديدانص م فالك ةرشبع اهنم تلتقو لوصتلاو فوسلا اهمف

 ماجعالا تقذ يناثلا موبلا يفو اهاهد ام تيظعتساو اهارو ىلا تمزهناف
 تذكو راثلا ذخا ةلاط لامتاك ردجت يهو لاتقلا ىلا تزربو افوبط

 زرعف“ ديز وبأ ت'دبملا ىلا زرب نم لوا ناكو لاله .ىنب اهئقتلاف راعلا

 لوقي راشاو لدند نبا لغملا هيلا
 وفك .موي ناسرفلا سراف“ انا برجملا ٠ -ءامملا ١" لغملا لوقي

 يدتهاو . جرهلا للق ديز وبا

 ةعبنم نود يف يدنع ةيراملا

 رذنمو ردنب ديز وبأ اي تلتق
 مهرات ٠ ذخآ . موبلا انا تيتأ
 فدكم يدب ريمااي كذآ وا

 حورؤ عيرس كليخ ىلا درو

 حولت نوبء يف اهفرشت تدع امف

 حوني داعو ماقمقلا لتق بايدو
 جوك تامضاملاب مكدرأو

 حودو عيرس كسفن ىلع يكناف

 لوقي ديز وبا هناجا رعشلا اذه نم لغملا غرف املو

 حورح اشلعا يط نم بلق يلو يمالس يلالغلا ديز وبا لوقي



 ارتكة واع ماقتل انش تاهوء ا .١ ٠.يقالابتملاو ناار طساوساا
 اوكانحم هنهداو هتارام 0 يهتشي ام ةمعطالا نم.هل تاهو

 اورتن يضع مولا ماع يرات ايسمافط لثس سمان تا

 اودشل دهع ا غيوأ» انعم فاضو لحعلاب ةعر-ناصمقلا وبا يفذخا

 01 ييلساو صحم نحب كلم اي يفورسك ىلع اولزن

 ىرج-دنق”يف يذلاو 0 الا كلم ان يظاعم مهنم ينباث ام
 ا ينتيل اب ردا تباله بنتك ام يملا

 هماظن عمس كلملاو همالك نم ا هدأ غرف املف : يوارلا لاق

 2 تفتلافهتل ود رباكا هدنعمتلاف رك اسعلا روذحي رما و ماصو هرثاجض تحاه

 ' رظناف ينع.تانلا تصلخو لوالا"ق ف ىلع فرش :تنا ةلر لاقو رذلاا

 رمالا أذه ع ن* دنم رح ظاتغا م يض رغ اوعطقو يف 3 م برعلا لم ام 0

 لاله نت لاق ماعالا عوني يرو ل تقلا فستستا فأر

 بايدو ديز وبأ محلوا يفو برحلا اودعتساف ربخلا لاله.ينب غلبو

 لاتق دشا اولتاقو لابخلاك بولقب ماجعالاب اوقتلاو ناسرفلا نم مهريغو
 امش : نيف :ءاذعالا نفطي ثاكو لافطالا بشت الاحضا ديز را

 قزم ىتح كالحلا ىلع هسفن ىقلاو ًاديدُس الاتق لئاق هناف بايد رد هللو ”
 قش لاز امو لاذنإلا ءال رهو مكنود لاطيالا يخش وهو فرتنلا 1

 مالعالا و قرايبلا تحت وهو ماقمقلا كلملا ىلا لصو ىتحمادعالا فوفص

 ءازمالا ىلع.لاسم مث هقئالع نم عمي جرخ ةقئاع ىلع فيسلاب هبرضو

 اباف لاجر ةدع مهنملتقو « باضرقلاو فيسلا ب رضب مهبغو موقلاو

 نيم زبنم اودتراو لاهشلاو نيمسلا نم تجام لاوحالاكلت ماحعالا تأد

 نسح ريهالا دنعل مدقتو نائساا نازلع هةلع و ماقيل نسل بايد عطقو ا

 عجرو ت اداسلا قابو نسح هركشف هيدي نيب سلب ١) ىقلاو هيلع ملسف ْ

 - 1 0 ا
 ا نيدو ان انو و و يو را



 مدنت تيعلا بلطت ال كلم. اي الا

 ممءاجو ضّعت .كلثم نم و

 هريا_# ف ةلقوه  ةهرسحم

 همالين ىلالحلا ديز وبأ تال اقم

 ليافن مءارو ام ارافالا تائب

 ليالطا ل جال نوعطم ىتفمك و

 ىل الذ هلامعدعب هنونع تحبصاو

 لياعشلا تادئاز ىلق نارينو

 تقلا هارقو هكف باتكلا هاطعا ماجعالا كلم مادق يقد ىح راسو

 ' لوقيو ىرجح فيك هاعي راّساف لاخلا ناك فيك هل لاقو بادالا ىلا

 قداص لوقلاو عماط وبا لاق
 مجعلا كلم اي م 2 مالك عمسا

 0 ترسو كبرتكم تح

 ىدولا ثيل اي عجنلا تبرق اذ
 لازملا اذ 5 رع و

 انزلا دلواا دنع ا هتيدان

 كلم اي توصلاب هتقلطو

 ةظيغب يناحو هسولد بحس

 . يمسجو يسار ىلع لزنو
 ىف : دعا .الو قالخو حادو

 ىغرلا ثيل .ايطحو ليا تمدام
 ىفلا ديز وبا ىمسملا ىلع تلخدو

 هقزحيا اقع , يوتكملا : هتطعإو
 عماط نبا اب كنا كب ًايسرملاق

 ىظعلاو ريخلاو مامنالا .كل

 هل. لا دتو .ناصمقلا ونأ ىدان

 .اردحمو ىرج هينيع نم عمدلاو
 اربقم نكت ال كتعدم يفا

 ارطس٠ دشنو ةموظنم تاساب

 ارس يداولا يف لايخ لجر تيقل
 ار.ذم ارم ميبرلا بوبه قبست

  نيرتشا نم الو عابلا محري ال
 قىرح ام ينبع تعزف هتمقل ام

 ىرياغ ناك ذا.ربلا عبسل هبشت

 ي رأ يمسح أت ينب رضي لاز أم

 ىرثلا ىلاع ىلع .غدرتاو يبا
 5 يهسجو عجنلا تدتا ىتح

 فايل دارطلك  لاكير نقلا
 ' اق طال لئانوب ا كسفر
 ارضاح دير امهم. اندنع..كل

 ىدولا ثيلايبرشلاو لكألاو
 |راكرلا عيدتررتلا: ار ثيمات ام
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 هيلا عماط وبا راض املو هيدي نيب نالحز برع ةراماو هناويص يف سلاج
 هدجوف هانعمو ةزوهر ٍفرعو هارقو هضفف باتكلا هاطعاو هيدب ليق.

 بلطو نبا 5 بوتكحم

 عسماط وبا نما لاق كولملا باغ كلبا ام ديز ونا هل لاقف كلملا

 لاقف مارك الا اندنع كلف عماط وبا اي كب ايجرم تقدص ديذ هل لاق

 ل ينيطعا كلملا يىل هعمر يذلا يقب رط قح ينيطعت ام لبق عماط وبا

 ديز وبا لاف هل ىرج امو ربلا يف هلتق يذلا نع.ديز وبا ملعاو يبرض ١

 عماط وبأ ثراكو . دازلاب عرسا اطعلا لبقل اقف. عماط وبا اي كب. ًايحرم

 نراصقلا وبا هدبع ىلع حاصو كب ًابحرم لاقف . لوك أملا يف ةبغر هل
 ىلا هذخاف .دبع اي هم ركحا وةفاضملا ىلآ باحتلا اذه ذخ هللاق هنلا لبقاف

 اومدقتو نامرلا بيلاهل نيلياَش ديبع عيرا هل باج لسرأو ةفايذلا َتدِب
 دوءاعلاب هوطيرو لبح هيلع اوذخاو تببلا دوماع يف عماط وبأ اوءلصو

 ديز وبا لبقاف ساحنلا قد لثم هيلع اولزنو هجئاوج اوعزن اوناكو

 بلطو رك ذ (كس اولعفف هواح يفححب لاقذ باجنلا دجني
 طرقو مقب

 لوقيو

 تلطت لرورقم عماط وبا

 ديز وبأ

 ماجعالل 0 بتكي راغب نسا ْند ةياودو سا

 يمالس يىلال_#لا ديز وبا لوقي .

 هناص رسلا هتعدوا نم نك الو

 رئاملا قم يرش قورتلا ١

 يقن ىلع قزر نبأ ةمالس تيس
 رماض نتم ىلع يداغلا اهنا معن

 اهضراب تفطو ةلحال تمح اذا

 ك_ةوبض نحن دنمرخل لوقو

 قلاسلا ى :لوقلا وامن لك الو
 لياضالا .الا :رازسالا مكي االو

 لئابقلا رابخ نم ةفيرش يماو
 لئاوزلا قحبملا يريغو ليكم
 لثاهسلا عيسو اوج رسلا دمت
 لياصألا كوابل :نمالس قرا
 ' لفاونلا بسكتل ىحرينمكلتمو
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 'يراوجرشعو يرارس رشعو رانيد فلاو مهتانب نمةيبص كلم لك ىلع يف .
 هنم كلم لات حعتف نيتئام ءيْش لك نمو داو>ةئامو هقان ةئامو ديبع رشعو '

 فرشناف نمعلاليوطان تنابتكلاقف عماطوبا كاممنم باخ ام لاقو "
 دامو هدد دهسا تاك ل هاطغا و هماع لاق م هل بتكف عوبتملا نم عياتلا

 . لكم را عرفا بك ار “قرغلا نم لجر .دجتوف :رافقلاو ئرازتلا طش ىف

 لصو الو ضيرم ةنأك يرب نيقاط هيلع ينحنم لجزلا اذهو لازغلا
 ىلع نم هلزني نا داراو فق .انزلا دلو اي كنوع هيلع جاص عماط وبا هيلا

 دو ام هيلع حبضي'عماط وبا لجرلا عمم نا املو هنم اهذخأيو هسرف رهظ
 عماط هل لاقف ريطلا لثم هتحت نم علطف داوجلا عرص ىخرا هنا ريغ هيلع
 وباو ميار ديز وبا لاز امو ربلا يف هارو هشيدك ببسو انزلا نبا اي هآ
 يف عماط وبا هقأط ىتح درز وبا رصقف هبلق عطقنا ىتخ : هارو عماط

 رتشا يذلا الو كعاب يذلا م-رب ال انزلا دبع اب يلق تعطق هل لاقف ربلا 0

 ءارو نم جرخو صاصرلا نم ةقرح اهنم ناسل يف نيناسلب ةشمق ناكو

 نيا ديز وبا سحف مادقو ءارو نم ةشمقلاهةكلمت ب. هلوانو ديز وبا
 عماط وبا لاقف. اذكه لمعت هجولا عين اي هل لاقف هيلع :تقبطنا ءاهيلا
 لزنا هل لاقف ينم ديرت امو هل لاقف كيلع حمدا ناو يبلق تعطق تناو

 اهربهظ نع لزنا ىتح كسما هل لاقف اهايا يناسو ارا هذه كسرف نع .

 هتعرق ىلع تءاجف سوبدلاب ديز وبا هبرضف اهماظ عماط وبا كس
 هتافو سفنلا هنمعطق ىتح كلذك لاز امو هعالضا نجع ىتح هيلع لامو

 عم.هل ىرج اه ةماعاو ناصوقلا وباهدبع ىلعحاصو .حجنلا غلب يتح راسو
 مالظلا نم رونلا يردي ال وهو ماق ديز وبا حار ام دعب نمو عماط وبأ
 ىلا لبقااملو برضض“ةدش نمنيقاط ينحنم وهو هشيدك رهظ ىلع بك رو
 ناكف ديز وبا ناويص ىلع برعلا هولدف موقلا ديم نع لأس برعلا عجن
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 لضاف موس وهو مولد ناعنلاو أنعلاو كننطاو رباد ساطلاو

 لياعشو ًانيع اهدياب برتغتو رماع لآ ا يداسنت تناكف

 لياهالا لكو هتنب 00 هتنب 5 ىلا داما اهذقلو

 هلال هرعس ىوحف للا 2 ا ديز وبا عرف . انف

 اي م نا نالا يدارم نسما يأرلا بهحتاض أ عسا نسح هل لاق

 دنع منال نالا ةيرام لسرب نا دنم را - ٠ بلطاو ماحعالا كولم ىلا

 مهلعلف سأب ال سانلا يقابو ديز وبا لاقف كاذ يف لوقت اذامف نامعنلا

 تايبالا هذهببتك اهدنعف.انيلا اهواسربو كمالكأ نم تورت |

 لعتشتو بمب يبلق يف رانا ىلع وبا يرديردلا ىتفلا لاق '

 لحرت كوايد نم نك اسعلا ىوتف: ايننتوببلاهتلسوا شا قنا
 لثقنو حابصلا يف 'كبلع 0 احلاسوا يف تلاه اذا ضسسح

 تاداسلاعيمح هنسحتسا هرع نم نسحريمالا غرف املف : يوارلا لاق ١

 ىتح راسف باوجلابهبتأيودنمرخ كلما ىلا هيظعيل باجتعم هلتسرا لاخلا يف ٠
 كارقاو هجيتفف ناتكللاب هتلسو:هن. نيف لثمتف دئمرشلا .كلملا لا لم
 هدنع ناكو باوج .ريمالا ىلا بتك و لاملا يف هقزم هانعم فرعالو '
 رضاف ءووضع كلاءزمأف ناويبلا فايس ناكو عماظ وبا هل لاقي باح ٍ

 - قلابلو 3 بيحتو .لاله ينبل ريسملا كتمزلا لاقو هيدي نبب ْ

 لاقف قي رطلا قح باوجلا يف ل ينتكب| لاق ىلاحك؟ دوس نويعب نالزغلاك 1 ٠

 بك اف كولم ةعبرا: برعلل نا تعجسيا عماط وبا .لاقف بت اناو لوق 2
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 1ر11 ايتن ينم ٠ بفلقلاو-37 + واط :ىلقعا* .نامعن-:كلملا لاق
 اراكفالاو لقعلا نيمداع اي مك رادل ماركلا تنب متبجدق

 اراغلا تقو ذيز. ونا اهفاسو مكلاعفا ابهناسرف  تنياع ول

 اراهح فوفصلا نب 4م وده وأ هلاتقو ا هلاعفا متيأرا

 اراجحالاو سوّؤرلا دقي .برضب يدنهب ةيرام فعسأس يفا
 اواننا ىفأا اقاء يل دب“ ال قداص لوق نامعنلا قفلا لوق

 ةده- 4]دنعل ةيزام دع "ناينغنلل دنمرخ لاقف زوما بفاوعو رووا

 غلبن ةئنيحف برعلا ءالؤم انرفظ ىتمف اهيلاوت نم ًافوخ اهقباو ةلبللا

 كنز وبا دهاشس اهلف دحا اهضرتعي و هعم تاواََسََو تضيلف يبد ىلا ةريمالا

 "” قحتس ليلا لحرلا اذه هللاو لاقو هلق ىف هركش نامعنلا لاعفا

 هارووهوهلؤنم ىلا لصو ىتح نامعنلا راثا عبتوةرجشلا نم .لزن مث لمح

 فيرش تيب نم اهناف كتفرغ يف كعم ةريمالا يذخ هتنبال لوقي هعمبسف

 دنع هثليل قاب فرصيل ناهعنلا عجر مث اهدنع ىلا اتذخاو ام تمحرتف

 عمم مايخلا ىلا هلوصو دنعو لاله ينب ىلا ديز وبا عجرو ماجعالا

 اس ىلع لخد اماف تام هناي نونظي اوناك منال حايصلاو ءاكبلا ثاوصا

 كلذك و هتمالس ىلع هللا ركشسو هبمدق ىلع ندح هل ينفق هيلع ماس

 ه.احاذ هيابغ ءانثا يف هتنبا رابخا نع ريدب هلأسو تاداسلا اولعف

 لئاو» تبنت مابالاو .ايندلا 2. همالس يلالها .ديز وبا لوقي

 لئاشلا تردد اهتمايم تردف .٠ ٠ اطبالب ًاعيرس ةا ىلا ثلصو
 لئالز هيف سل حيحم لوقف 2 ينيع يف ةيراملا ترظن  ثاولا
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 ارا كتشنسنو خف كتاماش نيبو كتاساك رشا نموق .كناححا
 ارامالا تانب نحن يلولذم اي مهفاو ىلبقلا مالك- لطب ليضنص اي ليصنص

 ارفقلا عابس نم كما زد ريصب ًادغ.كمادق ب رعلا تنب تاما لاق لمضنص

 ! م مهمد ًادغ يدق مه ام ن راب يدتعت ال كلاجرب يدترا ةيرام اي

 ارحصلاد ارح لثم ىلاله كح نك ان يلاعلا مالك لطب ىلاقلا عد.ليصنص

 ارظناورظني ام كناءعدوستام>حو كناس نم نوحي له كناسرف ةيرام ا

 ارذلا يعاربايدوناديزكيجيرك ابيفاسرف ًادغ يقلاو ينوبع دوسل يلخ
 اركب ينوقتلي ام يديبع عبملا نا.يديعتال كلوقب . يديزت ال ةيرام اب
 ارشع ةيرض ل كيف ةماحلا ليزي هفيسو ةماقلا ليوطو رمسا ةمالس كيحي ًادغ

 ارخصلا“ قوف هلتقا يحافكحلا ىتا نا يحامر رذ موي نم كاذ همالتم
 ارحبلا جومك هموق يلاله ريبك نسح يلاع هت ريما يلاغلا كيخي ًادغ

 اربقلا لفَسَو هلغحا هدق ىفدس دحين برا مر ةهدعا م كاذ

 ةملاكم او ةثداحملاو ةمدانملا نم ليصنصلا غرف املف : يوارلا لاق

 تعمم اماف ةخي جات اهمسا ناكو دنمرخ كلملا تخا هبرقب تسلاج تناك
 كلذ اك مالكلاب هتناهاو اهرعش يف ليصتصلا اهعع تمتش ةيرام ناب

 نيب ةيرام تمطاو اهيمدق ىلع تضهنف ماسلا برض نه دشا اهيلع
 . يلكتت نا بالكلا تنب اي كردق نم غلب له تلاقو اهينيع

 اهتهبح نم مدلا قفدناف اهتملاف ةديدُس ةبرضلا تناكو باطخلا اذه لثن
 دوحو الولو لادتعغالا ةرعاش قع جرخ لالا: كلت ديز وبا نعاج ان

 اماو كالفاو رامدلا مجعلا ثرواو مهيلع لخد ناكل كايشلاب ديدحلا
 ضهنف ةيرام نيبح نم رطقي مدلا رظن امل ر مالا. مظعتسا هناف تائعنل

 ماظنلا اذبب ماجعالا ددهتب لعجو ماسملا هفك يف لسو مادقالا ىلع
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 0 ةذه كثناو ةعاطو 5 لاقف اههامحو املسح كرفت

 اا تناوب لدا ١ دراس ىلقع ةيراملا يور نم

 )دال تروا لك وا 7: نماد لق "لك هم رطقلا
 ادقوم 0 عطس امدجو علاط ردب لثم أهنم هحولاو

 000 1 4 ةرزطل ماع ٠٠ 1 ةناره لارنلا ةنرتع اهنلا»
 ادرومو ًارمحأ يماش خافت اهنأك وهزت درولاك اهدودخو

 30 شم ردك وهز اعانسو ًاركسو قارعلا رم افافُسو

 اا 0 5 ا( ودلا تنمل قسرا - ةبرام لسرا دنم رخاد ينتعط نا

 0000 2 اعارو كغ 2 انوق يف ديم الاي ١
 ادركو ىغط نم هفيسب برضي ةعرسب مجه ديز وبا اهفاسنا
 اددرتت ال حاصلاب ممل يعساو ًادغ اهلسرا دنمرخ ّينتعط نا

 ادّسرأو ًاريخ نامعنلا فلا روُش هةئارآ ىف لسمتفلا عبتت ال

 ىرودف كولا | يقابودنم را عمسو .همالك نم يقاسلاغرفاماف: يوارلا لاق

 داراوناعنلا ضمكلذدنعف تلق ام تنسحا دنمرخلا هللاق. هماظنو هرعش
 ةرخافلاب ايثلاب اتوسك يلا لاقو لمصنصلا هضرتعاف هتبب ىلا ةيراملا ذخأب
 كنكما ال ىلا ناهعنلا هل لاقف دحا لك نم اهب قحا اناو ةرهابلا للخاو

 يبآر اناو لالق ينب نيبو اننيب لاخلا يبتني اذام ىلع ىرن تح كلذ نم
 ليصنصلا لاقق لاقلاو لبقلا نم افوخ اهلها ىلا بهذتف اهلينس قلطن نا
 تاداسلا ءالؤه ماما راعسالاب ابعم دشانتا نا يدارم انا نوكي ال اذه

 كلذ ريغ اهنم ديزن الو هيلع ىنببمت يهو رعشلا نم دشنا اناف رابخالاو
 لوقي لمصنصلا راسا مث

 ا رمخلا كينلخو نع. ليدنملا يعفرا و. يل يذغ ةيرام ان: لمصتصلا لوقي

 اًرقثلا ةمحلعاي , كمش ةناذاو ةفنح ةطر”ةزركا ام. كقاذشلا 7 تح



 هبا 0 ٠

 . برشو ماجعالا كولم تثيرطاه رعُس نموا تغفل: يوارلالاق
 هدضخاف لمصنصلا ىلا همدقو اس يفاسلا الما م مم مادملا ساك دذمرخ

 لاقو دشناو ساكلاا ذه ىلع كبينيع لاقو الا ماما ةيرام ىلا تفتلاو

 ينيعمم كماظن نم .يتاهو ًاتوس مساك ىلع ىلا

 ينيع فرط يف كنسح زظنال ينم برقلاب يسلحا يموقو

 سوبا اذ حصر مل تسي ةشلب 1 3 ا
 ينويغلاو  كنع مهلا لوزي يبيطو ًاساك يبرشا يموق

 لوقت ةيرام هتباجا هماظن نم ليصنصلا غرف املف : يوارلا ىلاق

 نينملا يأآرلا وذ اذن وبأ نيسلا تف ةيراملا لوقت

 ينوف رعب ًارط ضرالا لهداو ةميعنب ىلهأ دنع تنك" قفا

 يقريمطا .لثم' ميلك اورافق يحاوتلا لك نق ندا |

 ينوبس ترا ىلا اولاز امو يبمم نبا مينغ اولتق دقو

 نيرعلا دسا اير وبا ةمالس' ىلا يفويع زظنت ىتم
 يفوبع ًادباآ ىرت مل هلثمو . ىزراذعلا فيك ىدملا] وط ىلع

 نيملا همزع نم ضرالا جرت يلاس ال سراؤفلا ىلع رك
 ينبيملا بشاب راثلا : هشن مهدا قوف نم الئاخ هأزا

 اهمالكمجعلا كوام تمهفو اهرعُس نم ةيراملا تغرف اهاف :يوارلالاق
 حرفت ىدح ماهلا ردد ةيراسأ هلوانو ساكتلا لقبا ما نقلا دنم رطالاق

 كلاقو قاتلا نم ةيرام تاغخف بركلاو نز ١ اهب لوازرولا بولس

 بيلح وه اني و رشم ناب رلعت كنال. ساكلا اذه نم برشا الينا نامعنلل

 تانيلاو ءاسنلا اهس ال تانورنشملا نم :هرتسغ برذثن الو:مفلاو قونلا "
 لاقو دئمرخلا ىلا اهنع ناعنلا رذتعاف راعلا مظعا نم اندنع كلذ ناف

 تلا دمر ال وانتف ةوانعي نق ابنا ساكتلا اذه نه اهفعا هل

 كولملا ءالؤه ماما ةيرام يل فصت نا كنم ديرا هل لاقو يقاسلا ل
 سال



 نمملف با رثلا نع تعنتما و تكيف . اذحا رشناو انرورس لمكت وانحارشنا
 تاب رعلا نم هلصأ نإكو ناويدلا ظطسو نم ضمهنف , ناعنلاكلملا ىلع كلذ

 نم امناف اهرماكت الواهرعد لاقف دنه ةنياد سو زيم دنمرثخآ كاملا ناكو

 مكف كولعصالو ريقح هلعفب ال اذهو ريماو يضاق اهوباو ريك تب

 |0001 تا سدتالو بيعت سبل اذهغ يتلا ةرجينم نكلا وم كلل قولا
 تعمم اماف نامزلا بقارع نم فاختالو ناسح تابباو ينذت نا ناهعنلا
 لوبتم داؤف ْنه لاله قمل الاه اوكيشتَو لوقتو ىنغت تيراتعا مالكلا

 املا ةيرام يحلا ةاتف لوقت

 ىرس اذا زاجللا حير اي هللا
 اندالب ةيدعلا دحم ىلا تيه اذا

 قداص لرقلاو ينع مه لقو
 انقلا روس أوامحت اي مهل لقو

 ةعرس انودحناف لاله اي الا

 يرطاخ لذ لاطيفودحنتمل ناو

 هيك لآ دعا

 دع اذ دق ىلا
 يىبراقاو لع نع .نلزن

 ةيرام ل يا نم ىلا لاقت

 رماءو لالهو ةوزعء نمهل تلقف
 يتلاسر لمح حير اي هللابف

 همالس ىلالحلا ديز #2 ىلا حور
 ةيراملا ةاتفلا تااق هل لقو

 انتا راح 5 ديزوداا» ديز وبا

 يمال- نواع ليلا بايد ايبالا

 ىنباح دقو

 اهريمض يوكن قوش رائف

 اهوراطس يلد هللا كادد يده

 0 اهريك ىلع ملسف

 اهريس ريس ! ترص ماجعالا ىلا يفد

 اهريرح اوهريو ممعامم نوقليو

 اهريسع كا- لذ يف ترص دقف
 اهري_كلتبق اضيردصق ودنصو

 اهريزو رذدنمو ليصنصلا عم

 اهريمالزع دعب ةريق- تراصو
 اهريبخ مايالاب هنا كس الف
 | هريثم ردباب قدصلا مالكي وقف

 اهريمأ .تنب انا اهدمس تنم انا

 اهروطسو لجعلاب ي الس لمحاو

 اهريمأ ريخ ريخ وهف. هما لبقف

 اهريح وابملا ضمن افاه رمأ ,تكش

  هريعب اهيف هات ةأَمف محرأ

 اهريغصو اهريبك لاله لكو



 هبه

 . "نايرعلا زئاتمأ نيب ةريضمانز 2و لاخر يف انك كالولف لاجرلا ةنيقاو :
 ناكو ريخ لكب هيلع ىنثا هاف ربذد ى ضاقلا كلذك"و نامرلا لوط يىلغ

 لاغ و ن رضاخلا ند امال ٌتانذ "علو ابرام هنأ دقو 0 00

 صالخ نم يل ذب الف ليتقلا اذه نمر أ 1 نسطم نك يضاق

 ديز ابا نا م” ليلغلامحعلا ركع نم يفشاو ليلحلا يضاف ْ
 كك قاسو ايمالا يقزب أامؤتو ماجحالا عبسك ضو مالظلا تقوملا رص

 1 ىردبو ناصمقلا وبأ ةدنع هميحبص يفو مجاعالا لع ةفوكلا ةئيدم

 ةموادت ا ةعلق يهو ةقلعم اماوبا اودحو 1 لا هلوذو دنعو تاغ

 ذا لمأتي وجر فش وه 34 5 اهملا ل وخدللاذفنم دحين ملف اي عيمج

 ناكم يف هراظتن اب هتعامج ى لاق دلدلا كاوم رات هنف لزتف | ريغص ًازيلهد. او

 تاراخلا نب لوحو قاقزىلا قاقز نمفوطي ذخاو تاس لك نم لاخ
 هيلارظئاتلك تاكو راخآلا لعفقوتيو لازحالا سنت وي ا
 ناكمىلاناكم نم رئاس لاز امو ناسل حصفاب ماجعألا ةغليؤهفكي تالا
 لع ردق ابقوفو نادمع ةعدرأ ب تاذ نايثيلا ةميظع ةداح ىلا لصو 1

 توص م هب أ ذاو بهذلاب ةدؤصم لا ماخرلا ْند ' مادنملا

 رق اذه قرز» ىقدص 01 هش يف ديز ودبأ لاقف براقلا تالآ

 نا اضرا*يظنو لالا ةلملا نم هلع لنا الا
 ىح اهيلع دعصف رصقلا كاس ىلا امناصغا ةلصاو رو اعلا نم ةردش 1

 اهدجرذ ٠ ةفرغلا كلت ىلا ةرظن هجو كابقلا دْنْعَراَض الو اهالعا لس
 نم يداك ىلع ةسل اد مجيعلا ك]ولم ةعمس دحوو ةرخافلا شارل ةنازم 7

 رصبلا لهذت بايث ةسبال يهو رمقلا اهناك من ةسلاح ةيرامو بهذلا ٠

 انيبف ماغنالا عاوناب مهل ينغت يفاغملاو مادملا برشت ماجعالا كولم تناكو
 ا
1 
9 

 لاقومادملا ن يل اعا مدقو ةيرام ملأ تفقلادنم رخ اذاو كلذح مس ١

 دد زي قحمالك حصفاب انل ان ينَغو مآ ركحلا تند 8 يرداو و 1
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 ظ . كتاب تزبط وترفع ذا مادعالا َنتسك ىلَغرداق تنك كنا ار
 اندصقت نأ نم دب الوناسرف ة هرشع عم كفلخ تلّشرا مدع نادنملا ف

 اجعالا نم ناك م اماومادصلا ةك رعم ف كتعا أس انيرت ذئنيح ماحعالا 1

 نسما نم ابيف ا كلذو ريغلا تود هسننل 28 نا داري دخاو لك :

 ناك هنال دنمزخ ةاشلل اهئاطعا ىلع ميأر قفتاف لامككلاو ءاهملاو لاملاو

 باتكتينم لكوةيناث ةرم”لالقينب ىلعاودك رب نا مهزماو كولا رباكأ نم
 يتب ىلع ماجعآلا كولم تك ر مايالا يناث يفو ةيراملا لثم هل نوكتت ةأرما
 ديز وبا !دع م نادملا ةحاس ىف مهلبقتسا ويونس ريمالا ني ف للا

 امو .مويلا كلذ ف 1س رم هسفن لعجو موقلا لاتقل مهعم بك رب. هناف

 تلتاقولاجدلا هريسالا لدم لاله يب ىلع ماحعالا تمدحش لاتقلا تسيل

 لالهونب قنا املذ قرازالاب مينعطتو باشنلاب مهيمر تاعجو لاق دي

 كالملا ْنم اوفاخ لليشلاو نيذيلا نم مهيلع مجعلا موجه و لاوحالا كلت

 مدعلا تاسزف مهعبلو مارجنا نسا ١ وم راو كاخ ىلا اودتزاق لابولاو

 58 3 تاننالا ْق ارتبنا وراد مث مايك 4 ممولخدا ىَنَح

 :املف حايصلاو' ' ليوغلا كازو حاونلاو 3 اكحألا عفوف تاثيلاو ءانتلا

 ناذآلا ابغامم نم :نتعتزت ' يلا تاودالاتو ءاسنلا 'ليَوَع ديز ربا عمت

 اللا ل رفا لاجرلا وتحف هسأر ل. يف“ ”تفضغاو لاذ الا: هملع“- مظع

 نيهاوشلا لثم مهاروةموق ووهنيبلاط ةفوكلا ىلا نيمزهنم اودتراف ميظعلا

 نسح ريمالا هاقتلاذ] ويضلا لأهل وصو دنعو ارت فم هموق ىلع وأ ر صنم دترا مث

 لاطبالا نوكت كلثم هل لاقو لاعثلا كلت ىِلَع .ركتششو نا>رس نبا

1-3 

 | ناكو ريدب يضاقلا ٠ تنب ةيراملا ىلعمهك وام عزا م :اط واىلا اوهحر ال مما



 ميرأا وحين نم كبف لمؤملا ا
 اههجو رظنا موبلا دعب تدع له
 يءراص دحي ريما ايمبيف تبرض 00 رضا تر
 عر ذأ | ل ينيل لسع

 اهرابك معن ءن موقلا هك 0

0 
 اهات 2 0 : . 3
 اها م جاعالا ا 9

 لوقي هباجا ل ديز وعلي
 مو هرعس عربه يض ةلا غرف اماف

 همالس يلالخأ ديز وبا لوق,

 مهتفا 3 يمالك عمسا ىلع وبا اي 1
 اهضراب انلزنو 31 .ىلا انيتا
 6 لك نم ماحعالا انوتا
 ةمزعب نيمحاه . ملغ ا ارك ارب حابسلا ا
 اممملا ةيرام نما 6 راف
 رماعل ] اب ترضلاي دانت تداعو اهتناز امانا و ايؤناه رك رام
 حافم نب منغ وعدملا اهوحن يف
 هياص هك رأابلمدنصلا تالا لل
 مهنيبو ينيب لبللا مالظ لاحو
 رجطاو تيلاو هللا مالك قدو

 ةيراملا بيجا نأ نمافي

 عبان نيعلا ةاقم نم ي رح عمدب

 زأف ريغ نسح 0 3 0 عماسيلوقل نكف يصاقاي تنأو
 اوط لإ 3 0 5 عباوتلا ادع ام نيفلا مهتم انلتق 6 ودلاو موف ويش نيسبال مهو 0 ريغ نم كولم ةعبس > 4 3 أب مهنم تنك اناو

 عجاو داع ةيراملا لحال للقو

 3 9 2 اع باقي مياتاقو 0 يواتو امديأ تارت

8 
 عجار دتراو ةفوكللا مدهاو 0 أ وع رح نم يدي ف : 0 دعي نو ماعلا داو راق لأ هذ

 ١ انهي
لاقهمالك نم ددز ودأ 2 1 ايان : 0 ١ ١

 
 و د هلل وبايد ريم الأهل

 ىلعا وطي وةيرانأ دكر ا 0 : 0 *د:يو 1
 10 يس 6 ١ رفاغ كن ول ن1
 ل

 تلق تيكر ميرغاو لاومالا
 ليغ الحرا توهأ ناوالاة دا تت 2 د ١ ره 5

 ا نإ تباعا ف مالكا اذه فيز. وبا عم ا لل : : 1 7
 نبا بايد تقدص نايعالا ماما هل لاق 4

 : رعالا ماما هل لاقو هيلا تفتلاف ماسلا
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 ' 01101117 يضاقلا] نيع يفايضلا اص »نمت نمددعس نيتنا :اناقئوازلا لاق
 ىلع اوف رشا تح نسح ريمالا عم اناس هنأ مث هراشملاهذه ىلع هللا كيمخ لاقو

 ديز وبا عم كبكررااه ربما ان كمالع هل لاةو نسح ريمالا ىباف هدنع

 "1 لال اونتزنا بيتو لادينلاو مرللا يبننا :مامضعالا لاق لك
 كلم اي يتعنم يذلا نا لاق ماها الو ةركف نودن مايحلا يف سلاج

 اوراسوناسرفلاولاطنالا موعم تكرم ريمالاز ريدد يضاقلا عم

 راهنأا كلذ ناكو مارتخالاو مظفتلاب مهقتلاف ديز وبا دنع ىلا اواصو
 ماعطلا مه ميدتفو مانغالا مك بدق ةدنع اولازنف مايالا مظعا نم هلع

 نع دز ودأ ةلاثق نالعز ظاتغم ردو لكالا نع

 يدنا لايقو كلذ تيس

 ل وق

 ناسح ريم الا عنتماف

 دشنا مث كبدي نم ةيراملا دقفت فيك كياع ًاظاّتغم

 يلع وبا: يرديردلا نس لوقيإ

 يفداز مهلاو. نورغم انا ديز وبا
 رضاحت ناو ةيراملاذخأ ناش ىلع

 ابتكلم كنا برطل لك باوداو

 دياز نانلا ىلع ديز ودأ كوماو

 يىل]وق ديز وب !ينيلعا ديز وبااي

 هالم ٍنامزلا روح نم باق ىلو

 هأوق مودا ليد. يدنع داع امو

 هاج مظعا موقلا ريما تقلو

 هانق برذد كريغ اهزاح امو

 هاضرن اه“ موقلا ريبك كريغو

 . هاليو ايأ اورفظ. مجعلا فيك
 نيفلا هايحلا ديق يف تناو اوحازو سراف لثف كانمو

 ئ وبا بتاسعي يضاقلا راشا-مالكلا اده نم نسح ريمالا ىبتنا اهاف
 ماظنلاو ر جلا اذه هتنبا يبدع لع ديز

 دياق نب ريدب يضاقلا ىتفلا لوقي
 ا هاج دق د>ا امو ميرا نود ترطوق دق ةنراملا نبا ديز وبا

 1 - _  ةستيستسن ل نضل نتي فان
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 وهو ةناننل نم 0 طظقشساف 3 ناظفلا نيغا نءىفتخاو راطو اهفطخف. وز [ةإتم

 . ايؤرلا ةيلغ نصقو :نسح زيءالا دنع ىلا ناس . ضهنف ممظ ْ :ء ىلق يف .
 نيكد كِراو مغو قيض ىلع لدي محلا اذه نا معلا نبا اب لاقف

 يةماصزفلا 'ائقاب عسم ٍديزاانا نا ”لاوقأف !يركتف ي . مو يرزح

 ادلسظفلر اذ -ق مالا ردب ةيزام. كتنيا ثراو نكي قبض دما قل

 مالظل اك تح هببجو يف انضلا راض مالكا اذه ىضاقلا عم اماف ءاجعالا

 6 يف دحنو الاح بك <, را نأ :بجف كلذك نيالا ماد ما ١ .لاقو

 ايدو قل نسح ريمالا هياجحأف ذ راندلا كلت ف انموق ريخ فشكحنو . رافقلا

 لالطإلا كل: اودضقو مادصلا ناس رف مهعمو مهتعاس نم 5 رو مارملا ظ

 راس دق باتكإلا هذا :ئذلا باحنلا كلذ ناكو لاله ينب نيدصاق.

 رك اسعلاب ءايخرصو _ دنعو 'ئييرطلا . ىف, امهاطنا . هنكيتاو ١ ٠٠0٠0
 ديبعلا ددحاب 3 ريمالا ىقنلا لاله: ينب عضل لوا ىلا لاطيالاو

 لوقي هباحاف موقلا ل اوحا ن ع ريدب ياللا ءلاسف ديعس هما ناكو

 قيداص :ىئونلا يعار دزبعس نلوقي»

 موعومج تقتلاو انعرخ تراثف: ظ

 ةفرخز م تن نناقانما ويسك دقو.

 انريماديز وبا ئؤستانلادرامو '
 ةفيطخخ كني: نيغامونم حار اكل ١

 الخلا: تلطدقز اه للا
 حلفم .نبا .مينَع اهبلا . محبفا ظ

 حَدَع ماجعالا نه لف دقو

 ةباسا نيلا نس سا ا
 اهاب اودسو ةلخلا اماولخدو ٠

  انعيج ريما اي اهيلع انيكشبب |

 1 قرح امان 5 مك دعب رن

 افوفط تدشي ب رح ان ى رج و

 اهراك ىلاع قوف ارامالا تان

 اد احن نعطد ماحعالا مزه

 اهلالطا -يف . ماجعالا ا اوراتن
 اهفاحرو اله ناملغلا تنحاصو

 اهامح ند ردحنا رحص دوماخك

  اهلابق منغ ,مهانقلا فيسلاب
 اهاعتشا دنع نسلا هياشل ةعرج

 اهالد رظات مديعلا ك]وام تواعاو

 ! 111 .ارادهلا قئيلافجلا# بنو



 بناج لك نم ماجعالا وذب اننا

 هباتك .انيلا دنمرخ كلم 'لضزا
 لإ رك تاما انا باظتاو

 ٠ هتميفو ةنانت_ تازَق املف

 هل 'تلقو ربه أ هباوح ثردرَ

 عديمضص مرق لك ماو نْهف

 رك اب حاصلا يف اننيلع و موق

 حملا علظ انمادنع ريك ١ هللا

 ملف نأ زاحف

 يمحأ نه انور نع انورسك

 انودتا لاله نياراتملا :
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 انقلا نعط عم فسلاب مهتيدر ف

 / دآر اق ثق ةيرام ىو

 عج وم داؤف نم يدانت تناكو

 جلفم نا ىعولاب اهيلا ىفاوف

 هياص نيبلا "نم مهس هل أيت

 مهليخ مادق هؤقأس

 اماب اودسو ةلللا

 أهدعبو

 5 اولد

 '  اهريزح يف ةقراغ لويخ ىلع ..
 اسهريدب .لوق انذ دام هما

 اهنرير تان ده !رام الا "تان

 '”فوودك دارو انثدلا ىبأ“تقاف *

 اه روالط ليم تفلت انامآلا تان

 اهريما لك ماجعالا نم لتقي
 [ةهرثز 0

 رعت مم يف وهو !بنمايم يف انا
 ا[ هرينم رد نم ا ا

 3 يه درتما

 وسما

 : اهريغصو اهريدك !ودوش لالهز

 اهريعب :ىلوو ابنف اهركي لفح

 اههريما يخنتو اهدياب قفصت
 افههريحل ردخملا رحص درمادك

 اهريصن يقآلت ملو الشق تاف

 اهريزغ ءام ير اهعومدو

 اهرايد وج محعلا كولم تداعو

 ىلا هملسو باتكلا ىوط ماظنلاو رعشلا انو نم ديز وبأ عرف الو

 ..ىلا هملسيو دحن دالب ىلا لصي ىتح هريسم يف دحي نا هرءاو باجنلا

 اولا ة عرب .هبلا:عجربو نسح ريمالا
 ةلبللا كلت يف ىأر ريدب يضاقلا ناب بيرغلا قافتالا نمو : يوارلا لاق

 ظنه دق ةوسا :تاقعي اذاو“ءاضيب ةماح لع ضواق ناك هنا وهو ًانلح
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 ديز وبا ناك انس اهجدوه لاحلا ف لصافلا قاس ألد دج همد يفو التف

 عجرو 0 ىنمأ امن لاوحالا هذه ربخ هدنع امو لاقلاب الفتشم

 مثو ها د ا مو رباوسمالا ا ير

 مهوعدتو فوفدلاب مه قدت ءاسنلاو ماعطلا نولككحأبو مادملا نوبرشي

 منغ ةثحي اوتا دق لاطبالاب اذاو رصنلاو حاجنلا كلذ ىلع رمعلا لوطب

 ببسلا نع ديز وبا لأسف حايصلاو ماونلا هيلع اوماقاو لاتقلا ةءاس نم
 ةيرام جدوه برقب لتاقي ناك هناف مينغ ريمالاب كسأر ملسي اولاقف

 راطو نم رغذ هشدع صقغنت ريخا كلذ ديز ودأ 2م املذ ماحعالا ةممس

 ام ةرثكلا مجعلا عم بولغم هسفن ىأر املاهنكلؤو .روشلا هيثع نه

 لاا ةعقأ ود ةيلعب بايد ريهالا ىل 5 ! كلا ممالاو ق'الحلا نم مثدنع

 لصو املف لاطيا ة ةهردع مك باتكلا لسرا و لاتقلا ُْق ةنوعملا ب تلطو

 روحا نع عجم ١ تاطخلانم هنمصت م نك ففقوو باد ريمال] ”باتكلا

 هيهأودو هلياوغ يهشعي ال رمآلا اذهو رووا ةياهجب ىلوأ سد رلا لاقو

 باغ باتكلا اذه ىلع دنر وبأ فقو امف هيف تحرخ الو تلج د اذ نى

 لى نسح ريمالا ىلا 6 هنا مث بايد مالك ن م بضعو با ىلا نع

 0 مهن ريدب يناقلا ىلا تكل لّدمو باك لا )| ادم ههلعب نا ع

 اذم.مالكلا محو م دصلا ةك رعم يف اة نيبو هنيب ىرخ اع موهاعي و

 ماظتلاو رعشلا

 اهراض تاتياث مزاكالا مو يمالس ىلالس "0 دب ز وبا لوقر

 اهريسم دنع حيرلا بوبه قياس -... فاش نيف ىلع و :م ًايداغ يأ:

 اهريما معن و ريددو نسح يفالت ْ اندالب ةيدعلا دحن ل تح نا
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 لاجرلا يف ديز ونا بكار يناثلا مولا
 - تانترفلا يخي وهو لاطبالاو

 مايالا مظعا نم بلع مويلا اذه مه لاقو ماصخالا ءاقل ىلع مبعجشيو

 دياف نب ريدب يضاقلا تنب ةيراملا بيطخ وهو مينغ ريمالا ىلا تفتلا مث
 هموقو مينغ مهف مث تابثلا ىلع هموق عحشديو مالكلا يف ةسمحم لعحو

 لاجرلا بوأق تيدتسأاو لاطبالاو ةايعرتلا ديم همالك ىروحف

 سراف ديز ودا مهمادقو ماحالا ثويلك ماحعالا فئاوط ىلع اودتراو

 تاملا لضف دن رطاخماب يلابي الو رساكلا دسالاك رده وهو عماعملا

 كتف مجعلاب لاله ينب لاسطبا تكتف دقو اذه ةاتشلاو مازهالا ىلع

 تاحضلا تعفترا اهيف تاعاسلا مظعا نم: ةعاس تلاكو غلاب تائذلا

 ماجعالا:تلو كلذدنعف تاداسلاو ناسرفلا سوّرر يف مراوصلا تكلم

 عجرو تانبلاو ءاسنلا مهديانم ديز وبا صلخو ةبلاطةاجنلا ىلاو ةيراه

 تاداسلاو ارامالا يقاب مم تايبالاو براضملا ىلا لابقالاو رصنلاب

 اماو راهنلا كلذ يف هلعف امو راركتلا دسالا ديز وبا نه ناك ام اذه

 0 درعا لج + ىلع جدؤلع يف“ تناك منغ ريالا: مع ةئئا ةيوالما
 برقب اهسفن تأرف لحع ىلع اهب راسو لمجا كلذ اهب مزهنا لاتقلا
 ىلع تحاصف اهذخا بلاط اهحدوه ءارو ليصتصلاو ةفوكتاو ةلخلا

 ' اهادن عمم اماف اهنم برقلاب روكذملا ناكو اهسأر ولم نم اه نبا
 لامرلا هحو ىلع ناسرفلا ددعو لاطدالاب نعطي لهدف اهاتأو لاتقلا كارت

 ةنا ان كيبل لوقيو اهمنداندو حبضي وهو اهيحاوذ نم برتقا ىتح

 ضانتفالا كرش نم صالخلاب يرشباف كتبتا دقف يمعو يمه ةحرافو يمع

 تذهأو مادقو فاخ نم هيلع تلام مدقت دق ماجعالا ناسرف هتأر اماف
 دق ليصنصلاب اذاو عفاديو لتاقي وه انبي مادصلاو نرحلا ف ةعم

 ضرالا ىلع عقوف هردص نم جرخف حيمرلاب هنعطو هرهظفلخ نم هاجاف

 د ل ا ا تاو ا اع
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 قلتفو رارك سياف فال[ ةرشعا نيا يفادلااب اهنلاكلذ ربا ه١ ظ

 ماي خلا ونراغلا ق يف لاله ىنب تازن امو لاطبالا نم ةئاهسخ لالهينب نم '

 ةريثك ماجعالا نا مامعالا ينب اي اوماعا مهل لاقي ناسرفلا ديز وبا عمج

 نيف 1 ٠

 رئاويلا فويسلا قوس ردانو نيعم ند ان ,سلو ددملا نواملق نحنو ددعلا

 لاوهالاب اولابت الو رماروكجلا درا تانث ا وتمت نا تعاولا

 : دوه انولدسس مهنا هوباحاف ل انم سي و ديألل 1 كله الاو رطاخناو

 درسألا لاق نول

 مه كتلعاو لوبطلا مجعلا تيد حايصلا حبيصا انو.يوارلا ىلاق

 تومه»م مثو تاوافلاو يضارالا مهويخ نضك ر عم تد/راو تا

 رادهتلا عولط ديع تا دو لاله يب او تورردو تومدمدبو -

 - 0 ابقلا ديز وبا راوغملا لطبلاورار هلا نيالا اهلئاوا كد"

 اسرفلاو لاطبالا ىلع لاطبالا تلمح نا ركيبعلا ىقتلا اوي ناطقإالا رث اسف
 م نثرادبالا و بكااوملا: ىلع ناتنلاو .فيسلا عيقوو تاسرفلا ىلع '

 افون ناكو بئاوثلا ترثك و بئاصملا تمظعو نادحلا ىلوو عاجلا

 لاطبالانمفال [ةطم اهنم تلّدقو ماجعالاب ب زعلا هيف تكتف مايالا مظعا نم رم

 ناسّوفلاو رك اسعلا تناكو ةفوكلاز ةللا يرق ىلا اهترسك و ةفوصوملا '

 رابنلا كلذءادم ترضح دق ناسا رخ دالد نم اهيلط ف بدنارألا لهرزأ يلا آ

 حاجنلاب لمأو اهمودقب دنمرخ حرفف رافقلا بناوج امترثكحب تاليف '
رها ةبلاط ماحعالا تسل و حابصلا حيبصأ الو راصتنالاو

 مادصلاو ب

 ا هدوصقمَو اموغرم ل يف اهدبج ةياغ تلدبو اله ون اهتقتلاف :

 ءارحصلا نا وح تيلطو اهددغ ةلقل ًارظن ءارولا ىلا ترخأت دق اهبنكلو ْ

 0 و لما يح را ع تضخ او قي

 لاومالاو ةعتمالاو لامخلاو ليا ن ما ةدع محيعلا اهنم تلكو ٠

 يفو لاوحالا أوسا يف :يهو لاتقلا ةكرعم نم لاله رثب كطخوو ٠



 برحلا ماقءو تيادلا# ل اوبلطو لوصنلاو فويسلاب اودلقتو

 نم. لوا ناكو مادصلاو برطا يف اوذخاو ماجعالا مهتقتلاف تانطلاو

 رهاسقلا لطبلاو رساكلا دسالا ناسرفلا زارب بالطو لاله نب ىف ذم

 ا ديز ونا ريمالا عياقولاو كراعملا تيل

 مالا 0 اني كرش
 اغولا مود ىف ناسرفلا سراف انا
 اهرك ذسانلا يف عاشب دقةمسىلو

 مكيرح دصاق مويلا تيتا دقل

 برك لك ريغ ىل :

 مكعمجي لحي اذام اور فول 0

 ماسد بفيهر نم ىضمأ مزع 00
 مادصلا موي لاطبالا .لتاق انا

 ماجعالا و برعلا الب يف تيصو
 قالا لنه - يل دنا

 ماسقم ديسو عادش لكو
 ماقيقلا سراف ديز وبا ففمس نم

 فوصومْس راف ماعالا نم هيلا ذرب ةرعش نم ىهتنا اهف::يوارلا لاق

 ةل ديز وبأ ىلع .لمحف مجامجا قالفب بقليو رماها هل لاقي ةعاجشلاب
 اهني دتشاف مادصلاو برحلا يف هعم ذخاؤ:ديز وبا هاقتلاف باغلا دوتسا
 نار فلاو لاظيالا عيمج تناكو نارخأتي ةراتو نامدقتي ةرات انكو لانقلا
 ىتح لاتق دشا يف اهو لاطا كلت ىلع الاز امو ثايعلاب امهيلا ةصشاش
 نامزلانم ةعانس الا نكتت لو ناظنلا.نويع نع امهبجحو رابغلا امهيلع الع
 عمي هجرخاف هقتاع ىلع فيسلاب ةيرضو همدخ ىلع ديز وبا لاطتسا ىتح

 بيست كااولط تأر اهاف ضعبب هضعب طبتخ ضرالا ىلع عقوف هقثالع نم

 ةعقو .تناكف .لامألاو نييسلا نم تامحو تربرب اهريماب لح ام ماجيعالا

 فروفصلا قش هناف ديز: وبا رد هالف. ناسرفلا ن نم ريثك اهيف لتق ةعبرم

 توم لا مويلع ناه دقو لتاقم عاجش لك لاله .ينب ىنب نم هعبتو لفاحطاو

 لذبي مدلاو لمعي لاتتقلا:لاز.امو رطولا غوابو حاجنلاب الما رمحالا
 ناكو لاصفنالا لوبط تقد كلذ دنعف راهنا ىلو نا ىلا لثقت ٍلاحرلاو
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 لاخلا طسوب' مكاقلأس“ يفاغ* ٠ تناقل اوزربت العنق 01
 لئامر حبصتف ةف وكلا ىلا مدهأو مكلاجر لكو مك رباك لتفاو
 لئاوغلا موي ناسرفلا ىلركأ كح ه4 مرداس يلالهلا دير وبا لو:

 ءاضلاراص ماظنلاو رعشلا اذه ىلع دنم را فقوا الو : يوارلا لاق

 اذه لثع يفوبطاخم نا لاله ينب غلب نم له لاقو مالظلاك هبني* يف

 هللا مث مهالا مب ف عاس يرك ذو مجعلا دالب كلما انأو لانفألا

 مهرمأو رطاخلاو بورخلا ف ه.اع كملعلا نمو ركسملا داوق ويست

 لاخلا ف هُم اولمتماف لاظنالاو ناسرفلا اوعيحو لاتقل أو اعمل نا

 رىلا لسا و تانع فلا ةباسمخ عمتجا ىتح ناسرفلاو ناطبالا اوعمجو
 ماياالا يناث يف بك ر هنا مث رك اسعلاو شويجلاب هدم نأ ناسرخ دالو

 لاله قا عرما ف كا ريخا اذه ديز وبا غلب او مادصلاو برحلل

 لا_جلاك بولقب برعلا ىلع مجعلا تمجهو لاتقلا ناقيرفلا نيب كبتشاو
 لاخلا كلت ىلع اولاز امو دوهجنلا ةياغ اولذبو ف...!اب لاله ون اهتقتلاف

 لادسنالاب :لبالآ ليقاو لاحترالاب راهنلا ىلو نا ىلا "لاتق دْسا يف مهو

 ضرالا نم ةيحان ف ةقرف لك تلزنو صضعبلا مدعي نع اوقرتفاف

 مجعلا لوبط تقدوحالو هروثد قرشااو حابصلا حبصا و: يوارأا لاق 1

 لاله ونب اهتقتلاف لاجملا ةحاس ىلا ناسرفلا تعراستو لاطبالا تمك رف

 ىتخ. نامزلا نم ةءاس الا نكت لو نادملا ثا ديز وبا اهلئاوا يفو

 تفدقت دق: معلا تناكو .لاطنالاب لاسطبالاو:لاجيرلاب لاجبإلا تقتل
 امو لابجلا تامدض برعلا تمدصو ةينع مهو ةيوق بواقي مادق ىلا

 مجعلإ راصتنالا ناكو موبلا كلذ ىلو .نا ىلا مرقلا نين برحلا لاز

 ةرصتنم وةرذاظتناك نا دع:ءارولا ىلا برعلا تدتراف

 ليا روهظ ىلع برعلا تيكر حابصلا محيمصأ الو : يرارلا لاق



 كعوجينفاو مكر باكا لتقاو
 هدالب مك اح دنمرخ لوق اذهف

 هاطعاو تادكلا ىوط همالك نم دنمرخ غرف اماف : يوارلا لاق

 لال ىلا هلطسي و لال نق يتب ىلا : لاطلاب هب نيسع نأ ءزملعو نات لإ
 كلت ىلا لصو ىتح راو هرمال ب ادالا لثتماذ ناحرس نب نسح ريمالا

 لخدف ديز وباب راضم ىلا هودّءراف نسح ريمالا َبْئان نع لأسف رايدلا
 فرعو هأرق اهف باوجلا ةعرس هنم بلطو باتكلا هاطعاو هيلع مسو

 باقرلا برخضنم دّسا وهوباوجلااذهدنه رخاىلاب ت5 ودام روهقزمهانعم

 ةمالس يلالغلا ديز وبا لوقي
 نثاخ ناريغرا رسالا فشكتي الو

 رماع لها نم ديز وبأ انا
 دياز ساناا ىلع ديز وبا تعم
 اغسلاو لصالاب يلع تدز
 ينلاسر يىلذح هللاب ,ايداغ اب
 مهعمج ريما دنمركأ ىلع سو

 انريشعل بلطت دنمرخ اي تثعب
 ةليمج ةضيب لك الم ديرتو
 مءارو تثاف مله ىطظح امذ

 رماعو سبق ريما نسح منارو

 متاَغ نب بايد ىسوم وبا مادو

 مدادع مث لاله عي مامتو
 ةمالس يلالحلا ديز وبأ انأو

 يدعاس .ةرقب آدغ مك الأس

 ا ار رارسإلا ركب الن
 لازرا موق ند لصالا يدر

 ..لئابقلا رايخ نم هفيرش يماو
 لضافا مارك نم عاج ميرك

 لئاصْلا نسح عم فطالاو سنالاو

 لياصا امرق ماجعالا ىلع أرقتل

 لئاضفلا لها سرفلا رابك لكو
 لياصالا لولا مث انلا رشع
 كيال تادءاز ارامالا تايد

 لتاقت دوسالاك بورح لاجو

 لياخملا قاذس 0 ىفاحلا ىلرم

 ل''ةجاوحورتا رضا لع بك راذا

 لئابقلا نيب ام عاش يورك ذو



نيحف كلذوعا ىكتتماثآَو بوغرملا م هَ تغلد
 كو "لالا مهر ذابتذئ

 كلذك و تاوصلا نبع ءآرناطخلا اذه هم عمم اهاف مراثآ فطتو اوم

 مقف لع دتيم !مالكلا اذهدعي ديسرح نا مث مْ اجعالا تاداتس هيلع ,تقداص

 ْ لالطاو هدالب نم اولجزب وال املا ر شعب اطي لالهينب ىلإ نيتك 2 وساطرقو

 هذال مكاح هلم كلما لوقي

 رهاض نيم ع م ايداغ 5

 يتلاسر يل ْذخ هللا كاده ىدبتف

 مهعيمج لاله ىلع يمالس ًارقاف

 يلع وبا يرديزدلا نسخ ىلءراسو
 متاغ نب تايد ٍييغَرلا لعولسو ٠

 دناف ْنن ريدد ىضاقلا ىلع ماسو

 ةمالس الحلا فيز رولا لك ملسو :

 اندالب ملحد باب يتا نم هل لقو ١"

 مدخلا عم لاملا ريع انل اوتاهف 0
 لس امأ أرح نيفلا ان ١ وتاد و 3

 ةدوعو ارد نيفلاا“:ل !رئانب
 ىلحتمو سش رفه سروبد نيفلاو 3

 ةذبعو زيمأ اه لبيع تلا

 تركة دق يذلالالا ميج ناف
 انلاؤس اويبحَت ملو متي: تاف
 ركسبجابمليف يلع مجهاف

 : ةفرخرزم تني نشمي ا اوتاهنو 2

 تابت دنقلا ماديخالا قاع فام

 بيداحسلا لثم خيرلا بوه قبست
 تياطا موقل يمه ةبوتكم

 بيا 1 افون بيع عالم
 د1 لربما ع كاد
 "ا ل نط رولا قف
 .يئاأملا ىلعا امس دق ريما

 تداطا عوز: نم ريما نبا ريما
 تتانحأ لكو انيعازم متيعر

 ناشا ذكر مضر انوي
 تالا م لقلار اننا رتظصو
 0 2 ا ل
 اق تافان كك قفار
 كاك قير تار امر كفو

 - رح حالتم هوس 0
 الا تاما ر ازنإلا

 بيباحم زغو ال باب 30

 ل1 ا الة ووفر
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 انهض رن سس يبا هيمي نتي ببي 1 يل يلم وعلا ا والا

 ماجعالا ةصق أ 3

 عسر .يضاقلا ةنبا آل ئىبسو

 لاوهألاو بورما نم لاله نب م ماجعالل ىرجام او

 كولم ةعبس مادالا كلت ف ماحعالا دالب ىلع مك احلا تاكو : 0 لاو

 ناعنلاو رذنملاو ردنبو لغملاو ليصنصلاو هاش ىلعو دنمرخ مهو ماظع
 لال و يعارلا يف مهتاوم اوهتلظايةفاكملا كلذ يف لاله .ونب تلأل او
 راجُسالاو بشعلا يشاوملا تلك ١ ةريس ةدم يف وتابنلاو تاريخا ةريثك

 ريمالا عجرنامزلا بثاون نماونمآوةحارلاا وذخانادعب ورامالا و نيتاسبلاو

 دعبو دالبلا ديدحتل دايجالا نم ةعاج يف. دحن ىلا ريدب يضاقلاو نسح
 دنم را دنع ماجعالا كوام تعمتجا دحن ىلا يضاقلا و نسحن ريمالا عوجر ظ

 تالداح دعبو بلا كلذ ف لاله يندب هر ف بولوادتي والعدو

 لكمهودالبلا اوألم دق لاله ينب ناةدالا اما اوملعادنم را لاق ةليوط
 مهقون ببهننو لاققلا يف ”ىهردان نا اندنع يأرلا لاقذ دايدزا يف مدد

 انملا هبا لصتو انتلع م,عومج رثكت نا لبق لاخلا

 هيلع بعصق تاويدلا ْئ ًاًرضاح تارعتلا كلملا ثاكو : .يوارلا لآق

 دب ال ناك نا دمر خا كلل لاقف ترعلا ةالث نم هذا نال رمالا كلذ

 مهنه بلطا -لسراف لاومالاو مبانغلاب ًاعدط لاله ينب برح نم, كلِ
 دق نوكت كنلطل كوباجاو فيرشلا كرمأل اولثتما ناف لاخلا رش

 د يس#اا/ا ٠.٠ ٠ نيا



 11 0 دحرو

 لاوهالا وتداول نريمهل رح ”رحاَمَو

 صاج دا رهف



 ع اللوك ىرحف نبع مهفو.همالك نم ريزولا غرف اهاف : يدارلا لاق
 .ى اهبيلع علخو 9 ك الا ةناغدماو ديزم منك اف بلط اه. ىبا هباحأ همارمو
 7” دانا دولاب ميظعتلا يف هل داز ريزولا لع اا معناو ةرخافلا علخلا
 1 ةئبا ِ طاع كل زم ناكو ناز_حالاو: رادك الا ا نامالاب

 كلدب نسح ريمالا ريزرلا ملعاف تانئسملا ءانلا نم تا هم

 بلطلا كلذ ىلا هباجاف هليحر لبق هيلع اهفزي نا هنم بلظو زبخلا
 جارذالا ترادو مانغالاو قونلا اوكيذ لالا يفو برالا ةياغ هغفلبو

 نسحريمالا ىلو حارشنالاو رورسلاو حارفالا م اع دعبو مأي ةعيس هذه

 مالعلا اذه ناكو دانعلا مسا هتعاطو ذالملا كلت ىلع هم هنأ ناكم دي زم

 .لدعلا م َي 0 0 اهبف القاع ناك هث ال مانالا عمج نم وع

 1 فارساالاو روخلا هركنو فاصتالاو

 نئح زيمالا نما مابا ةرشعب ديزم شرع. ماق دعبو : يوازلا لو
 ٍْ ا بررحلل دادفتسالاب رمأآو مائغالاو باك ا م مايشاو تراضملا دم

 ناسرفلا تغغمتجا ذئلحو ا دالب ىلا 3 عوجرلا لوبط قدو

 يضذاقلاو تايد ريمالاو :دبز وبا ويمالا ب رف 0 بنام قلك رم

 01 تب فاما هسالاو تالا خيش تاديز ريمالا بنك نوروش
 ناسرفلا ؛تبكر ةئنبحو . تايراملا عم ةيذاملا تبك رو بابشلا نم
 تعفتراو قرابسلا ترشتناو لوصنلاو فويسلاب اولقتعاو ليخلا رووظ
 جوجام و جوجاه مابا لثم جومتو جو ناسرفلا تناكر 2

 لمللا ريس تواصوبي ر ءوالاو 00 رافقلاو ير ,اريلا عطق يف اودجحو

 جرم يف اولزنف ماجععالا دالب ىلا مايأ ةرشع ٍدعل اولصو َىح .راه كر

 مايخأو براضملا اوصنق غباتملاو هايملا 00 عسا و

 ( هيليو لاله ينب ةيرغت نم كلاثلا ءزجا ىهت
 ( يبسو ماجعالا ةصق ىلع يوتحب وهو عبارلا ع ْ

 ) مامجإلا ىرج اهو ريدب يذاقلا ةثبا ةيراملا )

 (لاوهالاو بورا نم ؛ لالق يليعمال



 0 م

 تأر الو اليتق ضرالا ىلع عقوف ربظ نم عماب جرخ هردص يف ا
 ادد را رفا دلال راوملاو ول تفاخ هب لح ا هموق

 ريمالاو .ةرنداحو يبو دبز وبأ مب هدف لمالا مب م م دقو ةنيدملا ١

 ليا روهظ ىلع مهوعبتو نسر يقابب نسح رسال يغز ينمي بايد ٠
 ت'/رج ىتح فويسلاب مهيف أوبرضو لبللا م الظ تحت ةنيدملا اولخدو ٠
 ةعان تناكو قاظيال ا: ييدلا موت 3 و قاوسالا يف ةيمدالا '
 لنبع 0 ونب تمحف دقو حاونلاو ءاكبلاو حاضلا اهض رتل 3 0

 ةحاس نم اوعجرو لاقتعالا نم مهارسا اوصلخو عالقلاو نوصحلا
 0 ف اولزنوناسر هل ةيمدأ نم نا وجحرالا ناو مم ايثو 0 ش

١ 

3 

 صه مايالا يلاث فو تاداسلاو ء ارنالا ىلع تال 0 رول ترادو

 5 عم قاس و اردب هماو يسيبدلا نب 5 دهأ وو 6 م يبدا نب وزو

: 
7 
 هريمأالا تمدقت مث ناسحالاو ففطللاب امهلماعي ناو تالا 0

 مث ديزم ريمالاو يه هي كد نيد تلد نسح ريمالا ا تاكو اردب د

5 

1 

5 

ِ 

١ 

3 
: 
' - 
3 
2# 

 نامزلا كلم 014 او لع 2 ىلا ماع يزول ةمقو محم

 لوقت دشنامثرردقملا 5 4 كفن 1 قل مالك
 ا

 حافل تادياز يملق نارينو هل ىثرحت اع مامهلا ىتغلا لوقي

 مساع لوق مث يئاحر لبقاو لي كترتا كا 0 يلع ونا ايا

 محاييقالا داز ىر نعم و هنكح يعغأب تاك يمسددلا اماف

 حاور ءوسل هريجخ نم حأ ر دقو ةلعق 0 شر بر ارا ْ'

 ححابذأت مويلا أوراحتسا كيقو هنا سم 8 هعأمست هذهو 0

 حالصالاب ناي رعلا ىلع هملوق ا_دتلاو 0 9 كيزم اذهو '

 ماعم لوقت نا كرمال ناعيطم ىلع ونأ ريمأ 1 ا كعوطب نحن
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 _ 00 رالا يرتنك اف عاسو وك مدلاىرجو حايدلا اهيف رثك ةيدقلا مايالا

 ١ رمتسا >2 7 لاله يد ىلع 00 1 0-10 را 5 رااط

 : نم 7 دقو 00 نننأ وح ُْق 0 4 ءارولا ىلا 1 ف ل

 2 الو ل كح لطب بعل ن ريمع وخن رابنلا اذه يف نبقي رفلا

 مهباصا ام راسكنالاو لذلا ةلاح يف مهو مايخلا يف لاله ونب تعمتجا

 هيأربمه دم نا هزم اوملطو نسح ريمالا عم اناويد اودقعو راهنلا كلذ يف

 ْ هنأ مهل لوقيو لاتقلاو برطا ىلع مهعجشو لاقملاب مهسمح ندح دخحاف

 ' حابصلا يف مهيلع لمحو تايرامعلا عم ةيزاجلا بكرت نأ بج'ولا نم

 اك امم مسي دوعي امو بئاوتلا ان تلح الاو بك اوملاو تئاتكلاب

 نال درف ن 0 هوباحاو مادصلاو بركلا ىلع مه ءازع تكيسا ىللذ ليع

 حامصلا حيبصأ الو ناسنا انم ىقس ال ىت> ' وو فدسلاب [دغلتاقئس اننا ١

 ركاسعلا تدك رذ حافكللاو برحلا لومط تقد حالو هرونب ءاضاو

 يسيدلا رك اسعىلع لاله نير 5 يع تام رسامملاو نمامملا ىلع تفطصاو

 تقتااو ديدانصلا هتاسرف ةعم تميحهو دردلاك بلقب يسيبدلا م اقدلاو

 مدلا ىترخو 'لاوهالا تدتّساو لاطبالاب لاطنالاو لاعزا 7

 تءعصعضت ىتح ىلاطلا كنت ىلع اولاز امو ل اامطاو لوبهسلا تخضنرا و اص

 مهعومج تق رفت ولاشلاو ا ١ 0 امكلذ دنعف لاوحالا 8 م

 ينفرع نم لوقيو للاطبالا يخني يسيدلاو اذه لالتلاو يباورلا نيب
 الف يدسبدلا وعدملا سراقلا انا انغ يب امف ينذرعي مل نمو 0

 يذلا ديككلاو ركملا بحاص ديز وبا ىو ةروهشملا مكلاطبا نم زربي
 همدصو هماما ديز ونأ راص ىتح ةهمالك مت .امف تدع اتحاو انملا ىنا

 اد ارماعو قرح اياك :اهدطضا لاخلا يفو لابجلا عزعزت ةمدص

 اماو زابنلا فصن ىلا لاطا"كلت ىلع اوريتساو ئدسا اهنأك امحازنو نير '
 هك ظوشانظاو هقرط ةيلع دسو ةقياضو همصخ ىلع رهظتسا هناذ ديز وبا



 ا

 ظ ىأرف بابلا حتفف لإ الي تاطقاستف لاففالا ل ها دلال سيطال :
 7 للا نم ميو مب ماعأف لالغالاو دوق ف 3 ده ين تاكا 2

 باونايشحتف نوك | ىّدح ةعاس دعب يلوعنتا | ملا ع فو ةعأ | 1 مهاطعا

 ١ نر طادح وف بأم هِ ىآ صو ىدح راد مم نايل رمح !انأ وحر 0 :ةةنيدملا

 "دو لا مويلع مسبار اأو ف وسلا مجديأ يد نلاح

 دعام ًاريثك ناكو مب مطاخو وبطاخ ا راعحو ميناج هونسلحا و مادقأل لآ ىلع

 11 هلا ماما ايلك نر نك 6 كك هيأ رج يلا هدب

 كلل وعدن ن حنو 0 ! رآاقف يلج . نسي دمع ال لاقق ى اان كا يذلا

 ترتتلا أهراه دلك | ا ةحطمم تن :كو ريك 3 ةضمق 2 ريذعاو قيف وتاب ْ

 ئىذف تاسرف تايقا ة هع اينلا كلت فو ضرالا ىلعأو ا 0 ىدح ممر وطو 3

 البلا ىراربلا 6-0 ف اولح ولا ورابيق ئروبأب اوناك ئذلا لاله

 ل و حامصلا رثك و 4 ري تفئاقف حايصلا دمع مب راها ىلا | واصوف

 لح دقو دلملا لها ف أو لاعفلا كلت ىلع لد ر را ارركشو لاطبالا رورظ

 نيدوجوم ريغ ىرسالاو ندقار 8 ادا .دكتلاو ليوأا مم

 قيقحتلا دعب :دنع د ا هشرع نهراط ريخا امهيسدلا قنا امو

 اهتاضديز وبا الا رهءاهو نئبورذلا كلذ نم اللا لصأ نا
 رك اسعلابفحزو دلطاو ريذلا رهظاو ديكلا ىفخا هنكلو دمكلاو ركملا

 ن0 يبيدج زرب نم لرادفكو ىرقلا ناسخ قمل 0 ل
 نوم لا م ةعاسالا ةيكت ملو ناودصلاك بلقب .يديدلا ءاقتلاف دباف نبا

 ديداندنمناكو نالحزلا نب معن هملا زريف ًادبقم اليا هداقو اريسأ هدو

 لالا كلت ىلعالا زامو لالغالاو دوبقل» هقثواو كاطا يف هريس
 دقو لاله ينم نم انراغ نسخ رسما ىح لالوالاو ناسرفلا را وهو

 مجم عب عبارلا مولا تاك الف لاي ولا ىلع تفرشاو لاطتأ ةدع ابله دقف

 نم 9-5 نطو لاله يب 5 لاتق [دضاف عب الطلا و بث < وماي يسيل

 يف اهلثع عمسي مل ةمبظع ةءؤوم تناكف لاتق دشا مهلتاقواهشلاونيمبلا
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 ١ اليك نات مدهاوا لح ولك بيطخ لاةتعالاو زسآلا' نم لاطبألاو
 او و ل تا ع

 0 وعاد

 ١ ىلع اناليظا عضور ريرحلا نم ةلح سبلو ركسنتو هيز ريغ هنا. مث دوبجنلا
 هللا يعدو مارملا يف-يسندلا كملا دقو دحا هفرغي دقي ل ىح ةسار
 كلت ىلع يسيبدلا آر [ف ةيسرافلا ةغالان هعم همالك ناكو ماعتالاو رغلال

 . تلا ْنِبا نم هل لاقو همرتخاف ماجءالا شيوارد نم هاب نظهفصلا ٠٠
 لايف ريالا دبع“ ءارقف نم يلاو دادغب ةنيدم نم لاق ذاوحالا نأ 58 2

 براك يذلا وهو داؤفلا ةربسم هنم غايتو داهّسالا سوؤر ىلع هلثقأ ىت ا

 00 أذاف لالطالاو لزادمل 0 3 لاله ين مردق 0

 ناكنم 5-5 كلذك ماد امو ا انلوا قار رداقلا دع 8 هاب '

 باهزلاب هل حمسف 2 0 عماج يف يف مانا ىتح دلملا ىلا باهزلا يل ٌرمأت

 ديدحلا باب دصق دليلا ىلا هلوو دنعو باوبالا"هل متفت نأ باجحلا رما

 كانه دجوذ لاله ينب ناسرف هيف ةنوجدم تناك يذلأ اكمل وهز
 منح تحت مادق نمو فلخ نم لروفوطي مهو ديلا نم ةعاج
 دق مانالا نم نوكت نم هنا اولاقو مالسلا هيلع اودرف مهيلع سف مالظلا

 هغلس هللا لعل دمصلا دع عماج يف هل وعدال ديزف نا يسيدلا ينلسزا

 اًولاقف سانلا اونوكت نم متناو دغاوالا نبا ديز وبا ىلع ضبقبو دارملا

 ًاقوخ لاله ينب ارسأ ىلع ظفاحن نا كلملا اثرمأ دق سأ ريا ةلمج نم اننا

 دعيديز يبا نا مث لايتحالاو ركلاب مب<ةيو يقأي الثل لاتحلا ديز يب نم
 .ريخاتم كرف نا دعب اهاوضاف ةحئبم ةعمش هيمح نم جرخا ثيدحلا اذه

 ةريسي ةهرب الا نكت ملو ةيكز ةحئار اهنم حاف ثلعتشا الف جنبلا دخن
 هرجح جرخا كلذ دعبو جنبلا كلذ نم تاومالاك سارحلا عقو ىتح
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 ماتهاو ةرقن همالص ماظنلاو رعشلا اذه نم .ىهتنا اف : ىوارلا لاق

 س.شلا تراد ىثح ديزم نم هيلع اه برحو در دس لاق ف الار امو

 هعلتفاف رابظتسالا ةباغ هيلع رهظتسا دق يسيدلا ى ّدح رابنلا ةعبار ف

 لاص مث فاتكلاب هوقثوأف هباحصاىلا ههاسو روفصعلا لثم هحرس رح نم
 همدصو ناديز ريمالا هلا زريف لاطبالا زارب بلطو لاجو يسيدلا

 تايراضتب اذحارناضفلا دسألاك يسبدلا هاقتلاف تاوضلا نم ير
 مث نامزلا نم ثا عاش كتالث رع ناغ ثلا كلذ ىلعار تاو

 ' برفض ناديملا 72 ايمو ناديز ريمالا ناك انسونامالاو ةمالسلاب اقرئفا

 ”هاطا داك دم كقنا انعدب ال برم بورااب ملف نبا يبا

 0006 يسيبدلا عومج تضفقناف ةالفلا طاس ىلع ه' دراف هئاصح يسيدلا

 لوقش بار ردكلاو مهلا هب دازف هوقثواو ةوفللا لاطأ يفو

 راوبلا فرسلا ةرقن مزع ىلو مناغ دلو انأ ناديز قفلا لوقي
 رداش تنااقالا ىفو نابح ىف اي نئاح تنااتيزن نأ

 رك اوشلاب يدزااب ينيقتلا دوعو اراف تك مويلا ينقلطاف

 واط ض الا لغسارلاكتمترلل 22 يمواطو يس يفيد 0١
 لاس مارد قدها قرط لغيلا 8 دقام يغنلا يول

 رباص قلاب .ناك ن٠ باخ امو ينباص دق 0 ّ ريصأس نكلو

 رساك 'عيسلاك هاقلت مجه ام اذا همالس يما را يفلخ نم اناو
 رداغ ناوخ لك هللا لتاق الا  ينتردغ كنال كرساينناع امو

 رغارش تادماز يبلق نارينو هل ىرجح امنع نادبز ىنفلا لاقم

 كلت ا ويظعتساو لاحرلاو ءانثلا مهتم تحاه كقف لاله وش اماو

 ةتاسرفلا سراف ددز وبأ دنع ىلا نايعالا نم ةعامج مهنم بهذو لاوحالا
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 ' ايم /: ىأر اماف رصان همسا عا هل ناكو راط دق هسأرب اذاو رادبلا فيسلاب
 1 ا : لاتقلا امهنيب محتلاو لبلاك بلقب لّيقع هاقتلاف ليقع ىلع مده هبخاب لح 8

 ا هقياضو هةصالف زاربلاو مادصلا نم زاحنالا ةءرس ديرب ليقع ناكو

 مدعو ةالفلا ىلع عقوف هسايأ ةكت ىلا هقذ هسأر ىلع ماسحلاب هيريخو

 ليقع عجرو لاصفنالا لودط تقدف لاوزلا بيرق تقولا ناكو ةايملا

 ىلبع هوركو ةمالسلاب هوأنهو ةماركلاب هموق هاقنلاف لاله ينب ىلا

 ناكف ديزم نب يسيبدلا رك اسع اماو هلالجاو همارك | ىف اودازو هلاعف

 مهريمأ ىلع اولخدو ديعلاو رباك الا تعمتحاف دكحدتو هشدع ضغنت دق

 . لاطنألا نم ةدع انا لتق دقف .لاطا اذه ىتم ىلا اولاقو هىدب نيب اولثكو

 ناديملا ىلا يبسيدلا درب مايالا يناث يفو راصتنالا يف ممدعوي لغحف.

 اليم ا هالع ناحو حيلفم نب ملغ هلا زريف ناس رفلا ةزرامم بلطو

 مادصلا ةكرعم ف يفزرابت ىدح مز1 ١ لركن نم يسيدلا هل لاقف ش

 لوقت دشنا مث ماسحلا لل كسأر عطقا فوسف

 0000 00 برحلا راجل ماظن وكم ني لاق هزعرنا
 مالغ ينمدخت كاضرا ام تناو كلم يحلب ريمآ يا
 مال. دنعاب بايد ف ىنمنا وأ يذلا نايم نبا لسراو حور

 مانالا ب كا ل وشو ليلا أغنا 3 ددز وبأ اما

 لوقب ميلع هداجا مالكلا اذه ن 0 غرف امأف

 مارك موق.نم ميرك يننا 2. ماظنو رعش. نم حلفم نبا لوقي
 مادص يف يلاتق يقلب نم سل .٠ دينع سراف يننا ديزم نبا اي

 - ماهل مهشلا ىتفلا ناخرس نبا ٠١ برعلا.ريمال ضرعتت فيك



 د

 لتر م اًئدلا نملجعوهلتقف رخأ ىلغمجهو الئتق ضرالا ىلع غقؤف هربظ
 لاقلا ةكرع٠ نم يضاقلا ”عجرف لاضفنالا لوبط تقذ كلذ ذدعف
 اوتابو همالسلاب هونفو لالجخالاو ماركخالاب لاله ونبي هتقثلاف

 زرتف“ حافكحلاو برحلا ىلا اويئاؤت حابصلا عيضا "را ىلا ةيالا كلت
 ليقع ريمالا ءاجف ناسزقلا لاتق ٌبلطو سراف يتسيدلا موف نم

 دسالا لث. ةاقثلاف رامخ ةمدص همدضو ليقتلا شضرافلا ديز ربا'وخا وهو

 لوقي زاذاوخرا لا ظ

 اناسرف ناعجتلا نم تلتق دق مك اناعظ  ترحلا موب مع انآ
 انأاسع ت توما يساقي رثنع 1 ول ةك رعم موب يف ىنلتاقي يذلا ا ن

 نأردغ مدلا نقيو .كدنبا ىتنخت قلتاق مث تئئاطتسسراف ا 0
 اناهنم ضرالا حيرط ىقبت مويلا ئزرغص نم ناديملاب برخلا يتداعف

 ليقع هل لا_ةماظنلاو رعشلا اذه نم ًاممت غرف اماف :يوارلا لاق
 لوقي راشاو مالكا اذه لاقي يلثأ

 اناعط سأبلا ديدش برها يفو نآزوا  راعشالا نم هوغ لدم

 اناشخت ضرالاك ولم و ىرولا لك ٠.١ ثدش دقلضفلابانل ءاركلا نغ '
 اناسنأ سانلا يف هلثم قالت ا( نسح ريمالا ناحرس نبا انريأ ٠

 اناعجش و [دسا ىغولا يف ىبس مكف همراكم تعاشنم دير وبا يحآ '
 انامحا داما "نم انام يماخ . - هلئام موق نمت سراوألا لاه ا
 اناردغ ضرالا قوف مدلا لعجاو هلا ثكح كلثقا ليقع انا |

 ةيوق ةل م لمح هماظنو هرعُش نم ليقع غرف املف: يوارلا لاق 20

 امو كابتشا دشا اكيتشاو كارعلاو مادصلا يف ذخاو ةيلع ةمهب هاقتلاف '

 رانبنلا نم . تاغاسأ ثالث. وحن لاتق دسا يف اممو:لاطاكلت نعاالاز '
 هقنع ىلع 5+ ف راهظتسالا :ةياغ همصخ ىلع رظتسا دق ليقع“ قالو 1
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 ارد م عيسلا لثم مهنم مزقلا سواشا لاجر اي يسيدلا موق
 )0 ةنالشاو روما وبدا ىتدح اوكتف مكيأر.وه اه موقاي

 ' لرقن ديز وبا ةراحأ ةمالك نم نَسَح نتا ايلف

 )| م نوك و ميسا قع ربا ا " . همالس لالملا' ديز با لاق .
 ارطسم باتكحلا يف ردقم اذه موتفاو يم نبا ان يلوهتل يغصا و

 : ارولا رخف اي كيلع روشا يلا مهتفاو كلم ان يمالك عمسأ 31

 اروسفاي كيلع مويو كل مري . ءهلاح اذه. رهدلا ناب . لعاو
 اركسعلا لاتقلا ىف اوخني ىتح مهعيح رضحا تانيزلا ىلا لسرا

 ارض لوخ ربظ قوف نم 2 اننا يداعالا يف لمحن مت

 أرفعم بارتلا قوف نم دوعتو انأ هلتقأ فرس يسيندلا انما

 اربغأ هورظني ربغا موي يف 2انقلا نعط يف ناسرفلا لدنحتو
 .اريكشت نم لك عطقي لآ هل ًاباحضا نابع نم ارح اذو

 ىوحف نسحريءالا مهفو همالك نم ديز وبا غرف اهلف : يوارلا لاق
 درف 00 تاداسلا عمج كلذدكو 0 همارمهو هدصق

 امآو لاله ينب نم ناك ام اذه تاوصلا نيع وه باطلا اذه نا ناسل

 ىرشألا رضحاو و هسفن تريك  لاتقاا م هعوجر دنع هناف يسببدلا

 مهلسراف راطخالاب نولاس 3 مهدحوف رامدلاو لتقلاب مهددهو هيدي ناب 94

 بكاوملا تفطصأ حاصلا حصا او سفنلا ل يلغ ىف نأ دعي سبحلا ىلا
 بلطوناديملاىلاريدييضاقلا زربنا ركسغلا لباقت الو با.كلا تبترتو

 ىلع المحفهروك ذملا لاطبالا نم ناكو سراف هيلا زريف ناسرفلا ةزرامم

 برح يف الازي ملو حامرلاب ًانعاطتو فويسلاب ابراضتو ضعبلا مهضعب
 ىلع رهظتسا دق يضاقلا .ناكو لاوزلا برف ىلا لافطالا ب يشي نعطو لاتقو
 نم عماب جرخهردص يف حمرلاب هنعطو رساكلا دسالاك هيلع مجهو راج



 وا

 -نم يناخت ال ال لاق مالكلا نم افطو تغرف اماف : : يدارا لاق.
 يهذاذ مادصلاو بركلا نم ىل دد الف مالسحا ثاغضا هناف مانملا اذه

 بايد مدقتو مايخلا ىلا .تعجرف . كادع ىلع يناحت الو كامخ 3

 ناديملاةحاس يف الاجو الاصف هراظتناب يسسيدلا دجوف مادصلا ةك رعم ىلا

 نم رصحو ءانع ىف الاز الو ناهذالا ريح ىتح نعطلاو برغلاب ذخاو

 ناكو ن.ةءطاق نت رض ةيسنتالا ني فلتعام صفا تكا ١ حابصلا

 عيسك بايد ىلع 0 م ةف رعم يسيدأا اهلطداف بايد ريمالا قالا ظ

 هامد تلاسف ةذخف يف حمرلا ءاجف ةيوق ةنعط حمرلاب هنعطو باغلا

 اذاوهانم ةياغ هنم غابيو هانف لجعي نا يسيدلا داراو ةايحلا نم ساو

 دسالاك رد وهو لبح نم ةعطق هناك ليقا دق لاله ىنن نم سرافد

 يف ههذو ىح هب عجرو ديزم نبا يسددأا لن نم باد صلخيف

 يدانيو يداعالا ىلع حيصي وهو تارك فوفصلا محتقا مث براملا

 لانقلاو برملا ىلع لاله ينب يخش لعجو .يداولا ثلا هوا | مك انا

 كلذ دنعذ بناج لك نم أدعلا شح ىلع هوامحو بلط !م ىلا هناجاف

 نب نسح ريمالا لمحو رجاتلاو فوسلاب اولءاقتو 5 اسعلا تامح

 تح نامزلا نم ةءاس الا نكت لو نابعالاو تاداسلا هتعبتو تاحرم

 تناكو لاوزلا تقو ىلا لاتق يف اولاز امو لامرلا ىلع لاطبالا تددق

 اسر نرخ تاو ١) كلذ يف تربظتسا دق يسيبدلا رك اسع

 دهاس املو رادحلاو جرفمو يثايرلاو سد بل ع 0 نم لاله يب

 لت | دله لابولاو كالحلا نم لاله يذد ىلع فاه لاوهالا كلت نسح

 دمصتلا اذه ف مهريشاس د تش اوملا داوق - براضملا ف

 ىرجدقاد .دلا قوف نم عمدلا ىلع وبا يلالها نيم لا لاق

 عون أم رظنا ديز ونا 5 ناو ارنيفاومالك ىلا اوغصاموقاب
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 مهتفاف يسيدلا وعدملا فلا لا

 مهتلتقي ماسلا ارا حا
 دجاما لسن دومحي محم فاده

 يحب يمالس عه لئان نباو
 يوجب منا فلس

 اباوج 37 ال مالكلا ينم

 ابابد ريمأ اي كفيس دح يف
 'ايابَس مانالا يف اوناك ناسرف
 ا[| 7 هلازإ بحت مو. اولتق
 ابا ذع رابنلا اذه كر لحنو

 بايدهيلع مجه ماظنلاو رعشلااذه نم يسيبدلا غرف اهاف :يوارلا لاق
 نامدقتي ةرات اناكو لاتقلا نيلطلا نيب دتشاو مادصلا ىف هعم ذخاو

 كلت ىلع الاز امو هيلا ةصخاش ناسرفلا نودع تناكو نارخأتي ةراتو

 اهضغب نع اقرتفاف لاصفنالا لوبط تقدف لاوزلا تقو ىلا لالا

 بايد ريمالا بك رو حابصلا حبصا املو مايا ىلا اعجرو ةمالس ىلع
 اد اكول نم بحعتفرازغ عومدب كبت يهر افطو هتنباهيلا تمدقتف
 دقف موقلا لاق نع مويلا اذه فقوتت نا يدارم تلاق كياصا ام ينيملعا

 ماظناورعشا ادم هل تدرس مث ماهوا يف هنم تحصا مانملا يف ا تنل

 يناركا زيهدلا فا

 هتفس ملح لجا
 مد نم ايا 0

 حبست هطسو يف كَدفْس
 جرخ دف كل داع ام

 ديز وبا اي يدانت تنا
 كافاو دق ةعرس يف

 يسوم وبا اي كل لاقو
 لجاع يف وأ دق لالايف

 لاين تداز: .ىح

 ادعت ىلق .. هنم

 . ناقرغ 1 تن

 تاقربلا كنتم كتلكاو

 نايعي كتفس انا

 فكابيش وبا اي ايه
 نادنزلا كلا دمر

 ب عردلاب قنكيما

 نا و_يصال كباح دقو
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 الوحخم ىرولا نيب نم هارتف رهأم“ تيدا عم بيبل نه 5

 الود وسم نك مدعو لضاف الحلا :يف رخآت كلو:

 دوغ ؟انلاو ناز رعذم انه“ عم رورتسا يف ننال انك
 الزول - ناك هنيتتم لد اع ار لأ 0 1

 الوهه برح ملسلا دعب راشاو هضراب اثللح اذا يسئيزلا بضع
 م يدعلل هماسح نماي حالملا يهاب يذلا نال نا

 الرسالاو ًانناو. يدانمد انه - ..يىبطم دس ال ا
 الوطق للون ال كاوغ :ثرتسو مك ادف ريمل اي:لتفأ تنل نأ

 الوصن ةأدعلا :ىلغ لازب ال نم متاغ نب بايد لاق ايه اذه

 همظن وه رع ىلعنس> هركش ةرعش نم بايد غرف اهلف :يوارلا لاق
 كتدحو امل الا مالكا اذه تفوفت ام ينا هل لاقو هردص يف هلبقو هرثلو.

 هللا ىلع لكتا وك .صخ لتاقؤ.ادغ راهن زرباف كلذ رمالا ماد امو انابعت

 امو حارشناو رورس يف ةليللا كلت اوتان مث هاذآو هرش انيفكت كلعلف"

 تراسرفلا تيك رو لوبظلا بقد . حالو هروب قرشأو حابضلا حبذا

 ناكو نادملا ة>اس كل أاوهدقتو لوضصالاو حامرلاب اولقتعاو لولا روبظ

 ردحمنلاف يسييبدلا .بلط لاتقلا ةك رعم يف راح الو بادد ريمالا مهةبسأ'

 لوقي هملا. راشاو بايد هاقتلإف هيلا

 اباكس دودٌلا قوف نم عمدلاو ' ايايد رتمالا وعدملا ّقفلا لاق

 اياتع ديرا ال ىلوقل ىغصاو مجفاو يسند أي يمالك عمسا

 اباصم بورحلا موي يشنخا ال ديأتم سراف يفاب ملعاو

 ابا رش ماسلا دح نم كبقساو ىتف اي كسار عطق نم يل دب الا
 اباذعلاو ىلللا كموقب لخنو ةبرخ كلتق دعب ”كضرا ريصتو

 ابارعالا راف موق ني نشد  داتملا تاق ضالا 0
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 0 ريمالا 5 اةدلاو ماديصلا ةك غم نع بايد عوجر ددعو ضرالا نم

 ” دسالا تناك لافو. لمح ةئ امالثب هيلع معنا و لعفام ىلعد ركشو مارك اوزا زعاب

 7 لزتت آل نا كنم ديراف . لاطرالا تاقالمو لاتقلا يف كرد هللف ساعلا

1 

 ْ < .مادصلاو برأعا ف ل و مايا ةدع كل نال ناديملا ىلا ًادْغ راجن

 " ماظنلاو رعشلا اذه مالكلا مخ مث . حاترم يبسييدلاو نابعت كنال
 يلع وبآ يلالحلا نسح ئتفلا لأ

 متاغلا بابدلي كتايحرم اي
 ادعلا تملاي نادبملا سراف ايا

 قسانل كلدق نه ملل

 ىحمناو ىلو دومم يىتفلا ,اما

 كيم داَض ي-.يدلا لؤ دقمويلا و

 ريما ا

  فياخ يلق موبيلا كبيلع اناف
 هلزاش ةادغ ك] ريغ عد ريمأ ا

 هرساب بايدان عقوت فاخاف

 عملا
 سراف 5

 : ا اال كرف نم 9

 ظ .الوطي ريما اي كرم تيل اي

 : .الوتقم اليتم ىحيضا مالسو

 الودع ىدع افاده هوخآو

 'ةلونلا لم ادا ةموع ىف
 ا | رمح كبل اذ

 ا الوةنملا مهفأو يهالك عمساف

 ١ الوتقم الفلا ف ار ىحوخا

 هيأ موي دنعق بابدمهفو هرعْس نم نسح ريهالا غ رف اماف: يوارلا لاق

 وا در نع فقرذ

 يىلاذ كادف يدور

 دجحاملا ب ايد يعغزلا فلا لوقي

 اني دقوت ىلق يف راذلاو

 ةريثك روما يرهد ىف تيفال

 اعاد دحامالاب يرزب رغهدلاو

 هسلع له يل رهاملا لقاعلاو :

 .تلتق ناوباطلا اذهنعبرالا هللاكغلب ماهلا اهيا يعادل لاقف . باوجلا در
 لوقي باجا مث كادعأ لاتق ىف توما يشخا ال

 الوطهم ىرثلا قوذ نم عمدلا

 ”00 ا اهلا ىط اهريعسر
 .الوصوم ابنعلاو عطقت يلق

 "ردكم ايهفاع, ع رع .لودبلاو

 0 اننمأ 5

0 

1 

 هين نانا فقل نياق: زجل ىيدعل

 ' الوقع الب 2 02000000
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 1 ١ لاتقلا ةسايع ىلا نالا زويتلف ا يب , نب اند لاما

 لك و هس رف ىلع ن بك ار وهو همادق بايد ريمالا راص ىتح همالك مت ا |

 . لاقو دشنا هنم برئقا املو ىروتو هيلا راش وشل

 مثاغ نب ب بايد يعز لا ىتفلا لَه

 ةمركلا موي وعدملا لطبلا انا

 مهتفاو يمالك عمسا يسند أب ان االا

 يمراصي تلتق دق كتخا دالواف

 مرح ريصت عجرتال تن :< نافذ

 مهافو ريما اي لقاع تنك ولف

 هدد رت اهم كيطعن انكف

 ناعط موي ناسرفلا سراف انا
 نالزغلا قيدت ارضخ ريظ لع

 دام "لك ىذتنا نأ[ لف نه
 ضامرقلا نم ارئاو اعيح تلثقو
 نرابقعلا الفلا يف كنس شونتو

 ناربلا .ةرهر للطت تنكام

 فترالصفلاو ليخلا مث لاملا نم

 يبسيدلا ظاتعا دمصقلا اذه نم بايد ريهالا غرف اماف : :يوار ١! لاق:

 لوقيدشنا مديبعلا رقحا أن دددهت || اذه ينلباقتنا كردق نم غلب لهل لاقو

 ديزم يسيددلا ملا ىتقلا لوي
 يفطنت لوقا الك يلق نارينو

 مناعلا' بايد اي كلوق نما

 * ىرثلا هجو ىلع كلتق نم دد الفا
 يم راص ف نسح لتقانا دعباو ا

 كلاعر لكذ < كل الخ قى -أو

 0 اردغلاك نيد ىلع ىعم دف

 فنراخدلاو راعاب أهممه ليزي :

 فنراسرفلا ةرضح ىف انةمذ دق

 .تاعحشذلا هدو اذيا ديز وباو

 نانع رلا ةلمح نم ان ىقمأ

 هنم ايد ظاتغا هماظن و هرغُس نم د ئهتنا ايلف: 0 ا 1
 لاتقلاو برا .اوذخاو لعق املثم بيدا لفقؤح لط اع قلطناو
 راهنلا ىو نا ىلا لاطا كلت ىلع لاز امآو لارا بناحع ائنب ترجو

 ةمحانىفةف رف. لك تلزنو ضعبلا اهضعب نعاقرتفاف راكتعالاب لكلا لقأ
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 6-00 ةئاص تاع م لعد ةيلا -_- ةيرضلا قرضا رف ءا رذضخلا نطي تح نايذ

 1 7 ل همأه ىلع فسلاب هد رضو هيلع مدعش و ب تايد ريمالا تضل مث

 - يأر اف فادهلا ىعدي خا هل ناكو . نيتعطق ضرالا هجو ىلع هاقلاو
 00 دأشب ذخأمل بايد ريمالا ىلع مجبف ت 8 تا ردسكلا هر تدأي تا دو اس

 3 نم يرفا بلقب ناديملا ف بايد ةيمالا هاقتلاف همف حاصو سلا هخأ

 0 ر لافط الا سور بيشتلاوهاو بورخ اهند ىرحو تاوصلا

 رع ارقزتفاف للتللا لبقأو رابنلا ىلو“ نا ىلا لالا كلت ىلع

 كات ف رك اسعلا تتايو 06 نسل ع اوفقوتو برحلا

 'لوبط تقدو حالو هرونب قرشاو حايصلا حبصأ الو . حاطبلا
 - رامرقلا قارب تلطو ثادمملا 7 فادملا زربو حافكلاو ٍبرخلا .

 فادملا تاكو بافغلا للا همدصو بايد ريمالا هملا زريف

 1 -ناكف ةأمص نم :برخلا دوعت دقو ريواغملالاطبالاو ريهاشملا ناسرفلا نم

 هعم لوحي. ناكو لاتق دشا بايد عم لتتقاف هاثخم الو توملا باهال

 ناسرافلا لاز امو لابيرلا دسا موجه هيلع مجهيو لاخلا ةحاس يف

 دق بايدئاكو راهنلا فصتنانا ىلا ناعشلال وقع لهذي ناعطو لاق لأ

 اليتق ةاقلا و لاحلا يف هعطق فيسلاب هقنع قعهبرضو زاهظتسالا لكه يلع روظتسا
 ىلع ت.هيهو اهريخانم نم ررشااراط اهزيزوب لخا٠يدنبدلاعومجةرأر اماف
 لاشلاو نيمملا نم لاله وزني تلج كلذ دنع ه.ةثت وهم دت يهو هلتقةدداق تانو

 نم لاسو مدلا ىرِج و لاطبالاب لاطبالاو لاجّلاب .لا_جراا . تقتلاو
 تقذف لاوزلا تقو ىلا لاخلا كلت ىلع اولاز امو لاتقلاو بورا ةَدْس

 قلق يف يسيذلا تابو رورس يف لاله“ وثب تتابو٠ لاصفنالا لوبط
 داوقلاوءاَسْؤرلانمهرثك | ًاريفغ اون ةموق نع لثف دِق ناك هنال رحضو

 نم لوأ ناكو حافكلاو برحلا ىلا ناسرفلا“ تيكر حابضلا خبضا الو
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 مايالا“ يناث . يفو مادصلاو برحلا ىلع مهسيحنو مالكلاب مهطشني

 تلقتعاو ناسرفلا بك رف .جافكلاو برطلا لوط ف0

 ةحابم ىف ل لاحو لاضف . عاجشلا سرافلا تايد ريمالا زربو حامرلاو *

 ّْ بايد ريزولا ةاقتلاذ دومح ريمألا هلا زربف لاطبالا زارب بلطو لاخلا ٠

 دمصقلا أذ هددت لعجو دي دش بلقب ْ ا

 فرس

 مناخ نبا بايد يبغزلا قالا للاب

 ىغولاب ليخلا سراف يناب ملعاو 3

 دسار  كرخأ قلت ام طالق |

 مكلام ذخاو مكلالخ بناو '

 دجاملا بايد يغزلا ىتفلا لاق |

 ىزج دق ايف دوم ىفلا ل 0
 ا دلو اي رادغ اي بابد

 2 فلاب كايدرأ ل |

 ةييصغ ؟نم تانيزلا ىا ذخ او
 همالبع لالا ديت بارا

 ديافلا. ريدب كلاخ ىلا لتقاو

 ةديرم بايد اي هفطول دبحإو 1

 م. ريزولا غرف انف : يوارلا كاق 0
 ىلاذقلا جنس تشاو ديدانصلا موجه هيلع مجفو ديدس باقي بابد ةاقلتف
 قئادسلا ناك نيتءطاق نيتي رض نزثالا نب :فلتخ افا

 راط ماوجلا نيب نم بلق يلو

 نابجالا منا ىلرثلا ينماو

 رامد مورب دق يبرح مار نمف

 ريفا ركللا ريغ ثقف ولو

 راوف ىرثلا هجو ىلع كمدو
 وايغم ل اوقت الملا نيو

 لا كيلع فج ادق رهذلا ىرأ

 هماظنو هرعس ىلع دوم. هداحا هماللكس نم باند ريمألا عرف اماذ

 نأ ع دودخلا قوذ أدع معدي

 واصفمالا ىف .نايزعلا .لذنأ انآ

 داون ئرتلاب لع كامد كرتاو
 لاكن ا مالو 3 اللد دخاو

 نأن جد قودي ىم دبي الف

 راتبلا مراصلاب ؟عمج يفهاو
 .قواوح صعب لثم يدنع دوعتو

 تايد ىلع م حش مالكلا اند ه ن

 ساهذءف دومح رزرلا
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 اذالوفلاو .راطخلا ريسالاب ٠ ادعلا يدرب نادبملا يف لاص اذا

 اذافن ادعاا تلق ىف و حمرلاو اتظاق محامل ينس لافاسب

 !قاربتال .اغولا ةر بلطتو المال. :رطا تخت رطاشا هتتلو

 ازازح ادغلا 2 لبح ىلا. يلا مكقارف ناحو ىلو ميمزعف

 دوو هبلع محهو هيف حاص هرعس نم بايد غرف اهأف : يوارلا لاق

 امهضب يردحو . رساكلا دسالاك رطاخ هاقتلاف هيدل رمالا كلذ مظع :

 ناعطو كارع يف الاز امو لافطالا ىوؤر بشت لاوهأو بورخ
 تراتمظاف نانرمخ اهنن تفلتحا كلذ دعبو نامزلا نه ةعاس ؤحم

 عما ف رلعا ناك هنال 0 سوو تايد ريمالا قياقلا ناكو

 هّمآه ىلع ةيرشاا تءقوف برذلاو نغطلا عقاو# ف ربخاو برا

 رخآ نسراف هملا زريف لاظبالا زارب باطو لا>و لاص مث نيفصن هتدقؤ

 كلت ىلع لاز امو ةل<رم رباقملا ىلا لحع ثلاثو هلدنح يلاثو هلتقف

 لاوزلا تقو ىل' لامرلا هحو ىلع اهدديو لاطبالا زرامب وهو لاخلا

 نمحرلا ةئيشم تحن ناسراحتي نءقيرفلا تابو لاصفنالا لودط تقدف ظ

 زريفن سرفلا زارب بلطو ناديملا ىلا بايذ ريمالا زرب حابصلا مبصا او
 ريمالا هاقلاف دئادشلاو بوركلا جرفم انأ لوتي وهو دسار ريزولا ةملا

 ىلع عقوف هربظ نم عمي جرخ هردص يف حمرلاب هنعطو ناديملا يف بايد

 دحاو بلقي يسييدلا عومج تمحه دسار ريزولا لتق الو اليتق ضرالا
 0000 لاجلا نركملا نب داو لامك تراب لألف ردز'اتكلاف
 ىلع فروسلا عقو الا لوبملا مويلا كلود رطنت تن ايك لاوغالل

 ىلع مرقلا لاز امو لوقعلا لهذي لاتقو لوصنلا ىلعلوصتلاو فويسلا
 ةكرشلا لامق آلا" لواط تقف اهدنع لاوبرلا تنو' ىلادلاطا كلت

 حرفف ةرفاظ ةبساك لاله ونبي تعحرو ةرساخ يسيدلا ركاسع

 دخأو راثنلا ناسرفاا ىلع ةليللا كلت ىف رثنو راصتنالا كلذ نسحريمالا
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 . ماتيا ةرشع دعب هل لاقو روك ذملا ريزولا ىلا هماسو لالا يف همتخو

 باشملا. عطق. يف هديت باتكلا  ٍريزؤلا ذنبعاف بولطملا لالا ل1
 هحتفف هانا هال طعاو .هملع ملسو ؛لخدف يسيبدلا دنعل لصو .ىتح ٠

 رطولا غولبو .:حاجنلاب نقياو رشبتساو حرفف هاوح ام فرءو هآرقو

 دق اه ريزولل لاق لاومالا لاله ينب لسرت لو مايا ةرشغلا تهتنا امو
 فكرا بجيف لاومالا تدرو الو ةدافا ىلع فقث ملو ةنيعملا هدا تضم
 الاو لالا لواع يف لاملا لاسراب ارردابي نا بلطتو مهلا ريست
 هتقو نم بكحرو هرمال ريزولا لثتماف لابولا مم انازناو مهانبراح

 لزاف نسح ريمالا ناويص ىلا لصو ىتح,راييدلا كلت ىلا هتغاسو
 اليلق سلج مث هيدي نيب لثقو هيلع ملسو: لخدو نراصحلا رهظ نع
 تاداسلا هل.تلاقف .لاههالا كلذ ىلع همالو لاملب هيلاط كلو دعبو
 سل هنا لقو ةراسحلا كب ل نا لبق كالوم ىلا عجرا ةرامالاو

 ظاتغاف لاصنا نعطو فيسلا برضذ ريغ لاح الو قون الو لام اندنع

 هالوم دنع ىلا عجدو ماقملا كلذ خم جرخو مالكلا أذو نم ريزولا

 عمجب داوقلاو ءاسؤرلا رماو دازو هظمغ امف هعمم اع هريخاو لحعلاب

 لوبخلا روهظثاسرفلا تيك رو لوبطلات قد كلاذدنءف دانحالاو رك اسعلا

 ةئم عبرا عمتاداسلا وا رامالا تيك رو تايارلا تقفخو حامرلاب تلقتعاو

 . نم برتقا امو يسيبدلا ًاضيا بكارو لجارو سراف نيب ام لئاقم فلأ |
 بك رو لاتقلاو برحلل لالا يف اودعتسا لاله يب تشو رايالا

 يسيدلا اوقتلاو تاداساا يقابو مثاغ نب بايدو ديز وباو نسح ريمالا

 يسيبدلا ناسرف .نم زرب ضعبلا مهضعب .نم اوند الو ضرالا كلت يف '
 هل لاقف همامأ راصو بايد ريمالا هيلا زربف رساكلا دسالا هناك سراف '

 لوقي راسو مداصملا بايد انا لاقف لاله ينب نم نوكت نم '

 اذاتسا دنس داما يرحلا ىف :. .,دلجإللا لالم ءاقطو دا ل
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 برها ىوس بهذ الو لام اثدنع سبل هل لوقف باطلا يف جلو ةدملا
 تعارتسا دق نوكت انناسرفو انلاطبا نال لاجملا ةحاس يف لاتقلاو
 لوطي نيعماسلا رمتؤ لوقي دشنا مث قيرظلا بعت نم

 همالس ىلالخا ديز وبا لوقي
 هحلاعت ءاود دحوب ءاد لعل

 العلا ناحرس نبا اييدنع ىأر لا انا

 هل لقو يسنتدلل ًاباتك لسراف
 الملا اا هوزج كلم ان الا

 يديسو يمع نبا ان انلهما اذا
 اسر ميه
 اندنع هلام برضلاو نعطلا ريغ

 الاء بهن ابصغ موبلا ديرب

 يىنركفو يأرو يرروُش اذهو

 ءانعم يف يراردلا هبشي يمالك
 هاود ماسملا لهاجلا ىرحالاو

 هابا مانالا نيب ىك ز نماي
 هازح عادلملاب مك مالك

 هوس نود مايا ةرصع ايليما

 ءاعرملا نم موقلا لويخ عبشتف
 :مالف ةوبسأ هيس كلاحر ىقدت و

 : هاغط دازو راح يسيدلا نال

 " هايح تلق نم كلذو انلاومأو
 هاوحذ كلم .اي يمالك .مهفاف

 عمان هب وصتسا مالكا اذه نم ديز وبا غرف اهف : يوارلا لاق

 لوقيو يسبدلا بواحي نسح راثأ كلذ دنعف نيرضاطلا

 ةحصاّم يعم انأ ىلالغلا لرقي

 كتطم ىلا[ زهاغاب

 هترضا لق يسيدلا تيتا اذا
 عم هفاذيبا:<لط يمال اًارفلاَو
 بلاط دز ايي طلاع لا

 يل حمسي نأ هنم بلطا يننكل

 ميعمجأ فرابرعلا نم ملا ىتح

 لاضطبالا ملع ام رعش تايبا

 لابجلا سور عم الفلايفايف عطقي
 لالز لك نم الخاحبحص الوق

 لاطبالاومأ نمو يلام رشع نم
 . لاوجا لك يجناف مايأ ةرشع

 لاملاو .ليخلا رشعو لاما رشع

 ' ناتكلا ىوط همالك .نم نسح ريمالا غرف اهف :. يوارلا لاق
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 نسولحخلاب هرماو باحرتلاب هوقتلاو مالسلا هيلع اودرف ءارمالا قا :

 ب تانكللا ةاطعا م لالا ةعقاوب ةمعاف هيرعو همنا نع هلأيس مث سلحف

 ديدُصلا )|! بنضغلا بضغ هأوحف ؛ةمقح ىلع فقو ب هأرقو ريمالا 5

 ريذولا ١ نأ ناباثا رمأ مث لاو ريصلا رب ظاو نيكل ىف> ١ ءزكل ْ
 نا.عالاو 5 رمال 3 تلا ناويدلا نك جرح الو ةفامضلا راد ىلا ش

 ديصقلا اذه مزاشتْماو ديدهتلا كلذب مهماعاو ْ

 ىلع ربا يلالغا' نسح قفلا لوقت
 ةلمل رهدلا قار: نها تلحازلا

 دئاوف ىغ لالطالا نم الحر ُْ

 7 قشاشج ثناذ نامل ش

 0 مث يعزم دقف ىلع '
 -- ناد دق ل 2 ني 3 1

 مالو لا كي ا
 انتانبلا تلط ىح يفدكحب ملو ١

 هعواطن مل نا لتقلاب انددهو '

 مناغلا بدي كدنع روشبلا امو ٌ

 دباف نب 0 ل ناب رعلا تل 5 ابو ٠

 تالط 00 م .همط عي ر | مهراحن

 كرتخم رولا ئا 52- 2 97

 . همالس لاله اي يم نإ اد الا
 ف اندلع بك نيو ا

 هاتو راح لارهالا نم ىلقعف

 هل املا لب 43“ ينأف
 هانعب ةقاص“ بئاصملا

 هايمالاك نيدخلا ىلع يعدد و

 هاظل داز تاقلاف يف

 هال وم يسيدلا دنع نم اة

 انأر

 مم أف
 - يار -

 ها و رفسلا ف ةمالسلا | وقلت و

 ءاطبأ نودد الل اح تبهذلا رشعو

 : هامض تاقرشم ارامالا تانب

 داهط شودح

 هانعم ىف رييدتلاو روثلا اف

 "ا يط ارضقل سولف كل
 هنا عرشو .مكح ًاملاع اب
 هاقسو ركح« موعدا 2 مأ

 ةا_دنلا هيف يأر يف !وابمسل الو

 موعيمج اولاق هماظنو ه رع نه نسح ريمالا عرف امأق : يوارلا لق 7

 5 ريمالا لع دما يأرلاف كلذ ممو © هلع قفاون ال بلطلا اذه نا 1

 ار «م4ةهزأ دنر ودأ نا ا مب ل 0 لاقف



 دب مه ةرمأت اباتك مَ لسرت نا ىرأ دسار ريزولا لاقف ريسعلا رمالا
 0 يف مهلتاقنف كلذ نع اوعنتما ناف لامجاو قونلا عم لاملا رشع
 مهبلا » هذدجاانأ ودّدصلا نانا مهجبتكا لالتلاو ير اول ىف و

 هيف لوقي ًاياتك مهلا بتك و هيأر كلملا بوصتساف باوجلاب كيتآآو

 ديزم يسيبدلاو .ئسيبدلا لوقي
 يطق لوقا اك يبق نارينو

 رماض كيم لع انآ ٠ ١

 ىلع وبا ريفالا دنع قلع 1

 د نب يسيدلا هل لوقو

 الجاع يمالك عمسا نسح ايالا
 اندالب زيحت نأ كدصق ناف

 ةلملس ةرمح نيفلا انل لسراو

 اهدالوا تاعبات ةفان نيفلاو

 ةظقسم ريمأ آان فمس نيفلاو

 3 نيفلا مث سرت نيفلاو

 لحعلاب زيما اي لالا انل لسراو
 ةقيرشلا ةيزاحلا انل لسراو
 كتراما تانيآتلا لسرا ابغمو
 هترك ديذلاب حمست ال ثنك ناو
 انموق ناسزف كاقلت نا لمق نم

 دودب دودلا قوذ ىرج عمدب

 ايه ديزي
 دورس ةالفلاب الا زغ .هباشت

 ثوعس هلأنت يرمي هيطعأف

 هوصقلا ةباغ ينم مهفاو
 دل 3 كلام رخعاتل لسراف

 2 ريمأ ان داوح فلاو

 هوعق فلا مث رطاف نيفلاو
 "راو لمح نم غرد فلا

 |0000| سربد نفل
 دوقعو بهذلا نم فلا نيتيم
 دوصقملا ةبغب ايلع تنلا عم

 "نر ال فا رمل
 ةدودرم كضرا ا عجراف

 دودبم ادحلا ىلع م امد لعحتو

 دْسا وه يذلا مالكلا اذه َنُْم يسيدلا غرف الف : يوارلا لاق
 هذخاف دسار ريزولل هاطعاو هنتخو باتعكلا ىوط ماسلا بوض نه

 ةلوصو ذنغ لاله يب ىح ىلع تزشا ىتح رافقلا عطق يف دحو اسو

 هيلع لدف ناضل ربظ نع لزن ناحرس نبا نسح ريمالا ناويص يلا

 . دوقو داؤفلا ىط

 7-00 كال للاب

1 
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 يناكبا مث يلع نامزلا راج
اح رس نباب قمسبتا دق مه ريمأ ةفراطغ لانا قرشلا .

 *: 5 ر

 ناسرفب انيفاوكتفي نا لق نم مهعجرن تح لمعلا فيك موق اي

 دحأدرب ملوماظنلاو رعشلا اذه نم يسيدلا ىبتنا اماذ : يوارلا لاق

 لوقي مامه ريزولا راّسأك لذ دتعف

 يماملا مامهه لاق

 مين تنايييبدا
 لئاسف مهنع كلم اي
 كولملا مزعا مث

 كولملا رذف نسح اذ

 ةيدرلا لاعفا كرئاو

 ةيدحلا زهجو مقف
 قيرط ربابعةال

 قيضب هدالوا نال

 اناذا دصاق وه سبل

 انامع مهعد كلم اب
 ريزولا مام لوق

 ريصت فوس رومايف

 مالم يسم ىلع ام

 كراس نها للعاو

 ماض ال ةأنأ نم

 اننا اا دم ل

 قيرفلاو هموق باح

 ما رملا يغبي مهلحا نم
 اناح نم هدر ىح

 ماحعلا ضرالا ول> رب

 مادنلا يف عقوت من

 ا ل ا ا تا د م ا لاا يسال ل نمل 50 : 3 4 5 0 : 1

 1 د ةاي تلا ..بفو هرعس نم ريزولا ىبتنا اماف :يوارلا لاق

 أذه يف ريبدتلاو يأرلاوه ام مه لاقو ءارزولا ىلا تفتلاو .مالكلا اذه -نم



 .انيتاقو لاطبالاو ميناس رف زيفو لاله يني ءاينا انإ 020

 كي

 دحي لاز امو ةعاسلا كلك: نم راسو ةغاطو ايينم دنعلا لاقف لاخلا لجاعب

 0 لاهذنالا هارثعاف 0 مويلاكلذ ءاس» يف موقلا نر اضمملا لصو تح ريبسملا ف

 امسالو لاطبالاو ناسرفلاو لالا وقونلاولاومالا ةرثك نم لانهىأرام

 ةنيمُدلا ةعتمالا نم هاوح امأؤو ناحرس نب نسح رئمالا ناوص دهاس امدنع

 لا 3]) نرافديز وباو ناند ريمالا.ناوص كلذك و ناملا فعلا

 دشناف مهاطبأددع امولاله ىنب ترظن فرك هل لاقف هندي نت ضرالا لبقو

 هل ىرج امىلع دسار فلا لوقب

 مهتفاو لوفااآم عمسا ريمأ اي

 مهعبرو لاله ينب مامخ تدصق

 يرظاون تهات موقلا ثأر اماف

 متذوارأ توببلا نيب تلز امو

 يلع وبا ريمالا ثبب نع لاسأو
 مهوب تبغ تح رلاع ؟تلزاتو

 مهفؤيف لك ديما اي ازأ تنيافو
 هنفالس ريمالا تن ىلآ ترسو

 ياقلا ردت نضال فلا تحلو
 مهي ارامالا تافامض تردو

 مخزن ركب ان مايأ ةسم تدع

 بعاوك ناسح ضب مويح يفو

 هل ىرج ام يف دشار ىتفلا لاقم

 رادو انملع راح دق رهذلا ىرت

 راح ىلقعف يلرق ىلا يغضصأو

 زاخألاب عجراو فنك األ
 راط يغامد نم ىلقع تينظو

 18 ١١ موقلا .ديبع لئاسأ

 راقو لكو ًاها+ ىوح ريمأ
 رامشلا نم رعاش "مه لوقا
 رافنالا نم فال" ةثالث اوئاكف

 #0 317 لاوظأ: هرفع تررتاب

 زاوقغملا - نسرافلا " باند تنبو
 زاشعالاو ءاخسلا لهأ مهداوقو

 راوغم اب ضرعلان ةليلو مونو
 زاقالا اوهش اراا تان

 راود كلفلاو يىلامللا 5

 ىروحف يسيدلا مب ذو هماظنو هرعش نم دسار غرف اهاف .: يوارلا لاق

 مالكلا دن مهريخاو ءارزولا هيلا ىعدتساف. هعزفو هفوخ داز همالك



 6أ/

 مال نييراضو مالم بايس سنويو يو يعرم هعم راسو

 ماَعْنالاَو زعلاو ىنغغلا هيف" © ٠ هبنضخ نوكت دلب مه اودي

 ماوق نودغ ارضا سنوت ىلا متدحو ريما اب برغلل اوراسدقو ١

 مان يلايللا رهس نم ديز وبا كلم اي بيرق ناتسيملا اًولخدو
 ماق دبع نيرشع مه لسراف هريخأو ينانزلا دع ىلادع قأ

 ماقسو انع يف ىدعس رصقب سنونو يحو يعرم فلا سيح
 ماك ل ىرج ان نع نيشأو هدخو برغلانمديز وبأ ىنادَقو

 ماوقأو مهل ناسرفب اوراسو مهندب ريمأاي راوشالا اوبرضدقو

 ماده تايلاعلا روصق ىقبتو اندآلب اوسردب نا نم دد الو

 مالعأ الو رابخا مدنع الو ارحرفتم اوجوؤن اودي ملأ
 ماهف ماوك اي يلوقل اونوك و 2 لوقأام اوعمسا يدنعيأرلاف
 ماصخعالا ةريد ىلا اوعفدنيو مك دالب اوزوي ىتح اًوريصاف

 ماع ماع سرع كئبال ليعتو ىدعلا نم متهاسدقريمااي | ون وكت

 شهدنا ماظنلاو رعشلا اذه نم مامم ريزولا غرف املف : يوارأا لاق

 اوكشو ةيلع نايعرلا تلخد ذا راكتفالا رحب يف ؤه (ئنف راحو يسسيدلا

 كرهبلا اوالم فيك و لالطالا كلت ىلإ لاله قيء 0
 قلق يف راصو باوصلا نع باغ باطخلا اذه عمم املف لالتلاو

 دفن دقف موق اي ؟<بأر وه ام مهل لاقو ءارزولا ىلا تفتلاف باستحاو

 ينودشواخ نيقازذلا نم فياخ اناو . ميلا ادع يف مل دلال
 لسرت نا نامّرلا كلم اي اندنع يأرلا ناسل درفنع اولاقف بئاصلا أرب

 وه اذه لاقف مهرابخا ةقيقح انل فشكيو مددعب انيتأيف مهراثآ ىلع ديار .
 . تاكزحلا عيرس ً[روبص ناك و دشار هديعب ىعدتسا لاا يفو باوصلا
 دْيْرأ كلملا ةل لاقف . هىدب نيب لثتماو !لخد اداف تاقرطلا عئمجب ريبخ



 ل ا م 3
 7 يدم اسحب نر دس هيج اسس مم روع 0 اياز بيب

 ديرزم نب يسيدلا ةضق

 - يسييدلا هل لاقي دالنبلا كلت :كاح نك و مالكلا اذه : يوارلا لاق

 ةيلع ةقبط يف ةيسورفلاو ةعادشلا نم ناكو بئاصملا لواح ىثح الو

 لوقيو ناديملا ةحاس يف ناسرفلا عيبمج ىلع هتاذ لضفيو هسفنب تفي
 ناك ولو دارطلاو برحلا يف همواقب نم دحوب ال داوحلا تك فاول هنأ

 نا دارا هيف هتبحع ةدس نمو هدوبو هس ناكو ةدج مسا ىلع هامم دق

 ىلاهوباجاف هبلع مم دق اب مهربخاو هئارزو عّمجف . هيخا ةنباب هجوزي
 هاهنف . ريبدتو يار بحاص ناك ناف ..مامه ريزولا ادع ام مارملا كلذ

 ْ لوقي راثا مث رك اسعلاو شوبجلاب ذالبلا

 ١ مالك ذيذل يل عما ريما ايا هل ئرج انع عامه ىتفلا لوقي

 ماسحو ىتقلايفمواقم كلالو دالبلا ربما ع يمس د أ الا

 مارضو دئاز مم تراصو مهذزا تلح زيما اي لاله يب

 موق ريمالا نسح مهأر عمج مهضراب ءالبلا اذه اوأر ال

 ماع مزق "بارك ماوبب ريما ١ اهدار برغل دز وبا (لكو اف

 تن ل يسع لما ل دا ودل

1 



 0 نم كلاثلا باتكلا

 تام
 ةّيلصضالاةّن
 ةَيلَجَينَرلا عمو رجَو و 2

 3 الت دا لوح 3 0
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 رممأف أءزه نب رشعو 00 ىفو

 رسل اوعيطل اوله نعي : 2

 هنن سارسا 1

 الا ل

 يملا 1 إ



 2 رو

 / 0 هينا الا

 200011010100001000010101010110101 0١1101111111 ااا 011 اا  ا

 ميكو ا ان ا ا ب ا اطال

 ٍْإ صصقلا هذه عيمج اوبلطا

 لاله ين ةريس |

 ررلا دعت

 ريزلا تاويد

 ةيلو هبل .فلا
 دادس نب رثنع ةريدس

 رهاظلا كاملا

 ناوبلنلا ةزمح ريمالا

 فيس ثكلملا

 هان زوريف

 نم

 ترائثبل توريب
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 تنك وو «لوصللاو فوتسلاب اولقتعاو لولا! روبط ناسرفلا تلق

 0 «دمح ماةيزاطاَو :كديعلا ءازمالا ءاسنو .دالوالا و لايعلاو ميرملا

 نمو نالحز ينب نم نانع تلا نيعست يف ناسرفلا ةمدقم يف ديز وبأ

 . كراعجشلا ديرد ينب نم سراف فلا نيعست يف ناحرس نبا نسح هفاخ
 نمو لتاقم فلا نيغشدت يف لسابلا دسالا ريدي يضاقلا هيناج ىلعو

 ةئضغز ينب نم سراف فلا نيعست ف مداصلا مرقلا مناع نا بايد هءارو

 نيتس يف باها لطبلاو بابشلا خيش ناديز عبمجا فلخو سواشالا
 رافقلاو يراربلا عطق يف اودجو لايعلاو ءاسنلا ةباخل لاهجلا نم فلا

 ذارطاك اوناكو زايدلا كلتؤ برغلا دالب نيد صاق راءوالاو لوبسااو
 ماك الاو يراربلا مه راكب اوالم رخآ 7 لوأ مه فرعتاال يكن

 ريسملا يف نيدحي اولاز امو مايا ةسمح ةفاسم مهرخآ نع مهوأ دعبي نأكو

 ةعساو. دالب يفو رينلاو هوزح دالب ىلع رشاعلا مويلا يف اوفرشأ ىتح

 براضملا .اومصنو ضرالا كلت يف اولزنف تابنلاو هاملا ةريثك تاينحلا
 7 ل

 « لاله ينب ةبيرغت نم يناثلا ءزملا ىهتنا »

 ( ةّصق وهو كلاثلا ءزا هيلبو »

 «ديزم نبا يسيتدلا »



15 

 ' اهوصو دعبو لافتحالاو مارتحالاب لالا يف ةيزاجلا اورضحاو ناعجشلا

 .برذلاو نعطال اوبهأتو ةليبقلا ناسرف ليحرال . تدعتسا ةلياق .ماياب
 بسح جوجرلا لبط قدب نسح ريمالا رفأو بزغلا سنوت ىلا ريسلاو
 ”رادررقلا "قييجناو- لالا .ق .قدف» ةذاتملا: تاهالظضالاو ل ةداعلا

 20 0 ااا كي ىلا

 0 يف وهو ناحرسنا نسح ريمال ا ىلع اولخدو لاحرلا تاداسو لاطبالاو

 نمل رننا ىلع نآلاانيأر رقتسامه لاقوناكو ىرجام مهربخاف ناويدلا

 ماتلا دادعتسالا يف اونوكف مايا ةتس دعب برغلا دالب دصقنو ناطوالا

 ةفملخت يانزلا رسا يف اندالواو انفلا اني عقوو تلا دق ةانضنا نإ

 لاطي نيعمابسلا رمعو لوقي دشنا مث ءانعلا نوبساقي

 ١ 0 قوغ ىرجا يهدف يلع وبا يلالغلا نسح قفلا لوقي

 ريعس عولضلا يط اهلا به يفطنت لوقا. اماك يلق :نارينو
 ريس ىظالاب ردح  يباقو يقرسح ادحن ىف.ىرج ام ىلع
 ريظن' دالبلا نيب . اه نلف اندالب“. انل ضررا: لع تكي
 ريغصو اهريبك حاون مظعو بناج لك نء لاو الغلا ينا
 ريبك ربل دحن يف لزن الو رحشلاو تشععلا رث مل نينس ةعبسف
 ريمر ريم موقايأ اوضهنأ اوموق 2 ”اهزيخ لقدق دجننم انب اوموقف
 ريع رهظب جدوه اه ءيم همزالت مع تنب . هذنع ناك نمف
 ا لاغ ابله ىلأ اهددب ةشنجأ ةيغ تدب هدنع ناك نمو
 0 نركحي مايأ ةعبس دعبف بداح لك نم نابزعلا ىلع اودانو
 ريثمو أل مودمق دبز وتأ انليلد ىلالفا دتز وبا عضونو
 ريف لفط 'لكل لبق يبلقف مهعنمج نوعظلا . اخ انا اقياو

 لاحت رالاو ريسفا لاطبالا تزب# عباسلا مويلا يفو : يوارلا لاق
 لوبطلا تقدو مالءالاو تابارلا ”ترشتناو ما_دكلاو- بزادملا تدبف
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 راح هلقعو يعر» ىلع نز>و مهعبمج نب رخاللا ىكبو ىكيف

 راضحال تاق دق مهدعب نم و ةلمأو مول رادقم هدنع تدقبو

 راص دق اه مك ربخأس ياو 2 انضراو يدالب ىلا عجرا يفاب
 ران ةلعشك ىنفادغ دق يبلقو اكملاب فرذت نيعلاو مهتقرافف

 راص دق انك اعب هللا و اهاهمو يراربلا يف رئام تلزامو

 رادلاو مكيلا تلصو ىتح ..:اهيلايل مث ًاموي نيت ةفايم

 راص ايف ريبدتلاو روثلا .امف ٠ ىرج ايف مكتربخا يفاو

 نمو نسح ىكن ماظنلاو رعشلا نم ديز وبا غرف اهذ: يوارلا لاق

 مهنم تراطفت دقذ دالوالا لها اس الو ماركلا تاداشلا نجح رفح

 الانا ناسرفلا سراف ا ملعا ناسل درف نع ديز ونال الاقو ا 0

 دق يفاف حارب اونوك .لاقف كنم الا اندالوا فرعغن الو كنع كفن

 نم غرف امو لاب معناو نيسجا ىلع مهةجرأسو لالطالا نم .مهذخا

 مه لاقو نيريتعل» تاداسلاو ا ىلا نسح تفتلا لاقملا اذه

 ءارمالا صلخاو تفرغ كانه مقاو برغلا ثكالب ىلا ليحرلا يدارم

 وه اذه ديز وبا لاقو باطخلا اذه اىددهتما# برضلاو نعطلاب

 لاطيالاو ناسرفلاب لالطالا . هذه نم ليحرلا لبق نكلو باودلا
 دمعلا تاوذلا ضعب ديؤملا ريمسال“' اهبأ لسرن نأ بحي لايعلاو ءاسنلاو
 ءارمالا تاديس يقاب عم لاله ينب ئنإ' وعظ ماما بكرتل ةيزاجلاب اوتأيل

 ماعنلا ردبو اجرلا دعسو ايرو الدعو اير تسلا نهو لاطبالاو

 اذا هنال ادعو راذدلا نزوررعملا مجنو عفو رلا رهزو لوقعلا ةرهو>و

 يف لاطبالا ماما تادملا يقابو ةيزاملا م ةبرحلا نإزين 10١

 مت اذكهويريبدتو ىأر تاذ .ءاسنلا ريهاشم نم هي *,زالا نال تايرامعلا

 نم ا ئيرشعو ةعبرا-.اولسراو - ناعالاو ىلإ نيب يأرلا



 سن وت راوحب نإاتيبسل انلخد

 رثكا هللأ ةحرض مويلع تحصفق

 ةفيلع ب و رد دعد نم انوكسمف

 هفملخ يلانزلا دنغل انودخاو

 اهروشد ىقىادعس ةدمد انةصلخف

 20 لسراو مهسيح أف

 سنوي و ىبح مت يعرم ناو
0 000 

 ةهعلو ًاريخ شرعلا هلا اهازج

 انمورق لكنيب ةحيذف انرعو

 انضرال عوجرلا ىلع هزعالو

 يل لاقويعرم ريمالايفاصوو

 يرديردلا نسحيدلاو ىلعرلمو
 دياف نباريدب. ىضاقلا ىلع ملسو

 اهريغو- ايزو .ايلع- ىلعءراسو
 انتاهبمأ انم ىرقا ديز .ربأ

 سن ود و بحب سدا يف مه لقو
 اكبلاب فرت نيعلاو مهتةرافف
 ةعاس دعد ةعاس يف ةعاس مك و

 يفافر لك 1 يقع تيغيف

 براغملا نم يجو رح دعدو

 هدحو دولا وبا ئذاملا ىلعثلخد

 "رس وكسع ابنم ىيلاتاف

 ١ نارسالا_ ملاع ىلامت' هللا

 راجحو اه رخص عظقي برضو

 انددهف ' نايخأ اي. لتقلاب

 راعش يلا اي مهارت تلاقو

 5 نابجب ميك اككف كيلا بيحي
 رادلا طوب اهدنع اوقد دق

 ران ا هوحن اهملق راضو

 راكتا الن انوقنش  اهالولف

 راع مشسوأب ائيلاها تراصو

 ٠ رايخالا ةنئيز ىدعس لوقك

 رارءبواق نمارامالاا ويكي
 1 رادككو انتاداس ىلع م

 راعشلا دصقم و ىماتيلا يب رد

 رابقلا سرافلا بايد .ىلعو

 رابك موق لسن نم ةيزاجلاو
 راجلا زيزع اي ةبترب مالس
 رارمو ةعول وساقي يعرمو
 رافق عسوب ءاديملا يف تربسو

 راهنو اهليل يف يعومد حسمأ
 | رالاز نيلا هوك ىلقو

 راهن تادياز ةليل نب رعب

005117 [1071 1[ [| [|0000 
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 سنوت باب ىلع ةمطل نم دب الو
 يمراصبيديهولا لتق نم دب الو

 ديز وبا غرف اهلف : يوارلا لاق
 كلتو سند وت ىلع ف رّْسا ىح رافقلاو يراربلاعطقي لاي رحاتلا» ذخاف همتخ

 ماوع ين رثلا قوذ ءامدلا ىقمت و

 هستعو ”تاتكلا قرطرلوق نم

 ةقيقح فرعو هارقو هضفف مالعلا ىلا .هملسو بوتكملا ذخاف رايدلا

 ىتح ًاموي نيسخ ةدم ريسملا يف دحي لاز ام هناف ديز وبا اماو هاوحف

 راغصلاو .رايكلا هاقتلا لاله ىن ينب عجن ىلا هلودد نيدو د4 ىلا ليقا

 انزع وه نم اناتا مويلا 0 توصب نوخرصي مهر ماحدزالا ةياغب

 هيلع ملسو لخدف نسح تراوصص ىلا ليقا يتح ًارئاس لازءامو اناخو

 نرادنزو ريدد يضاقلاو تاندو نسح هرظن ايلف هيلاوح نيذلا ىلعد

 هنناح ها نسح هسلحاو هيذمع نيد هوابقو هيلا وهدقت بايشلا خيش

 تعيتجاف بزعلا دالب نم رذح ديز وبا تاب دحن دالب يف رثاشيلا ترادو

 ىتح ناكمو بناج لك نم ناسرفلا

 ىكب كلذ دنعف سنويو يبحنو 50 نع

 نسح لا دع دلا.حو ناويدلا كيتحا

 ًاديدس ءاكر ديز وبأ

 لوقو دمدقلا ادم ديدشلا بعتلا نم مه ىرح يع مه ريخ راساو

 همالس ىلالهلا دير وبا لوقش

 اهرودأ ىتح برغاليترفس يف

 زاك بلا ون مقال
 زاثك موه تيشاف ينعح ريف و

 اممردو يتانزلا ضرال تلو

 هئفداو ضرالا ششحذمتاو

 رماعو لاله تءاح اذا قىح

 :ه شيشحلا اذه اف اولوقي
 ىزقلاو نا دما وفتك (تلزانو

 راسن تردو اهنهامم تردو'

 رادع ال فوخ ند ةهءلعأو

 رارخلا ركسملاب موايخ ىلع

 0-0 برع ان 0 0
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 '000) هدا ليشلاب ال يعدتت 2 اه لقوةريمألا اهبش ىلع ملس
  ميان ركشلاب ديز وبا اي زاف اف رفسلا مغتساو ريسلا دحلاخ ايأ
 0 مالظ هلك سبح يف انك رتتو يبتاتف ايلع كيبلت ال لاخ ايأ

 ١ هماظن عمسي ذيز وباو همالك نم يعرم غرف الف : يوارلا لاق
 مث مكحميلخت يف دهملا لذبأس يننال ركف ىندا كل نوكي ال هل لاق
 ' ' نراسو مهاصاو هباصأ ام ءارح نم عومدلاب فرذت هأئمعو واس موعدو

 - ديعصلا ضرا ىلا لبقا ىتح ًاموي نيرشع ةدم راهنلاب ليللا ريس لصوي
 00 | 10 ياما ىكف هل ىرج اع هريخاو برقم نأ يضاملا ىلع لثسف
 « ق8 ةدماراسو معدد كلذ دعبو نيمو وحن هتف امضد يقب مث ًاديدس

 2 _ ذغال كان ةرجش لظ تحت سلجف بلح يحاون ىلا لصو ىتح مايأ
 ا 0000 مقالا ءاحو رجا لجر هيلع لبقا نلاح وه اخ.بف ةحارلا ١

 5 | هينا وبا هل لاقف برغلا دالب دصاق رحات يفا هل. لاقف هلا نع ديز وبا

 ايحا مظعاو يباحصا زعا نم هنا هل لاقف مالع ريمالا فرعت له

 ظ 3 آم بتتكا لاقف هبلا باتك كنظعا ثا تغوا ىننا دنز وبا لاقف
2 

 ماك الا. عساو يف ريسلا دجت انياتك لماحو يداغلا اما معن

 مالكحب تاذدباز. رغس تاببا همالس ىللالغلا لاق هل لوو
 - وادب 5

 مارك عورف نم يتخا دالوا سنوبو ىبحمو يءرم يف كبصوا
 مالكا 3ك نم مهظفحتو يحنات و مويلع ددرتت كوحراو

 مازال موقب يتآ ام دب الو ينثناو دوعأ عجرا ام دب الف
 ماهغب ريمعلم ًادارح هش مهدادع فولا تانيعست عدرأب

7 7 3 7 5 3 
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 كامس ينتحمه دحت قري ايا اهعبرو ةيدعلا دهن ملا ي لق وشاي.

 كالفالا قرب اب مه يمالس غلب 1 ؛ امحال _ى مءالس غلب 1 ْ

 كاصوا يذلا يعرم نع غلبو اهلهال عرس ودب مل --

 كارتو اهودل كاطع نما اذسلاو دولا ندعماب نسل لقو .

 كاله ريما اي يتانزا سحب 22 نسنويو يب2ويعرم#للقو

 كالحلا . دض .يه . تراْسَو انحاوراتحارتاك ةريغصلا ل

 كاطعا انير يعر»د ريما اي اويرشاوا رمح .طؤو اول نا

 كالعراص فدك انموقربخو اندالب لعوب ديز وبا ئرتله اي

 كاثاح ىدرلاقرط نعكائاحو لغشنتوايلعكيلتالديزوبا
 كاعرم يف قلخلا 0 اي. 2 اعدلاعماسان نحرايشتلام
 ..كالمالا هل دمعت نما انضلخ نفع يبنلاب ىسوم ىسيعب 0 .٠

 تدم فقانو كيزوبأ ن ناكو هتديضق نم يعرم غرف أما يوارلا لاق 5 ظ

 محو مهدنع ىلا لخدو هل ميتفف ىسارطلا راظأ 0 هديشت عمسي ره

 نحو سنوب يف يقانأَتنا نالا ىلاديز وبا" تاك ئا .هل اولاقف 2ك :

 نآلا:كيَص دقو قيرطلا 3 2 يننا مه كان قيفلا يسال نساتل

 مهدعوو مه,ىدعس يصو اومبعدوو مدقت م ءادول تينلو ركل 0

 راس أو يع يعكر مدقت مث ًاديدس ءاكسب اوك مش تقو برقا ْف مولا هعوخرب :

 :١ لوقيو مالسلاب هيضويو هعدوي .
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 . ماسلا .تاديار يلق نارينو ةعيحو 'نيعب يعرم ىقفلا لوقي '
 مئات كر عع كيرتال هللف .-- ةمالس ينالمهياي ةمالسلاب ريق ١

 مراك الا لكو يىبهأ ىلع مف انذالئو إ انه رألا تلصو اذاذا 3

 مناغ نبا بايد يبغازلا ىلع ماسو ش يردي ردلا نيح ىبأ لك ملسو 31



 00 اذامو انع بييغت مو 6 ٌتاطوالا ند كتعاج ا 0 :
 3 دووشم 00 فلا ة ةمه 1 كل تتنجحا و روهدم ةيالث يبغا لاقف 1 00

 ا 1 8 ل ند 2 صاخلا 0 ْنم 0 ةبمجب 18 : 5

 .تاطّوالا ىلا نامالاب بهذا هل.لاقو كلذب يتانزلا حرفا كلاما : ةنزانرا

 . نكامالا كلتو نثابغلا يداو ىلع فارس 0 نا دملا ْق فوات كا دالملا ©

 و
 ن1 سباق ىلا كانه نم راس مث: لاخلا: قوبلا .ىعرمو .لاتقلاو:

 ار راع ةراطاخ حرشناف ةريزغلا نيتاسبلاو هايملاو

 . لوقيو دشني يعرم راحو ًاديدشس ءاك ا وكبو مهدالبدو رك ذه اوداغو

 ,ْ "يطارالاو 5 رط قب رطلا نال نآادحو برد ةدع ينيطعا لاقف

 رودي لعجو بهذو يلانز دل 5 دعبو بلط !م هاطعاف 5 هرعوم
 7 هوم

 . برحلل حاصت تاولفلاو يراربلا ةعسام تاينلاو هانملا ةريثك اهدحوف

000 
 2 رك نم بحت دقو سنو كاالمال ل ندع” هدحوف س ورد نع

 ل دلل نم دهاشس امو هانربالا ن م اهيف ام ةرثك و دالبلا كلت

 نير 5008

 5 ذاقي هزيل لوو 7 00007 57 070001 2

 0 سنا يب يعرم ايماو . حاطبلا ك تيل ينو نم ناكام اذه

 ' انما حاردناو طسو حارفاو رورس ىف ا وقتيو اهدنمل ىدعس مهدخاف

 - عجر داهولاو لوهسلا عيمج فرعو دالملا عبمج راد نا دعمف ذيز وبا

 : صاصرلاب سراخلا هاقتلاىدعس رصق ىلا لخد املو دالوالا لاو>اىربل

 . مهمون نم ٠ دالوالا ماق ىت> تقريبا وايندلا تدعراف ليللا فضن تقولا تاكو

1 

 2-0 ام ق قرب يل حال دقو 2 هلهادقف ىلعيعرم ىنفلا لوقي 207000

 كالا ام دحن نم قرب ب يعول و يدج وو يفأ وثثا جيه



 يل نابويدنع لمرلال د لادلاو .

 اندالب كلت. لمرات كل
 ةمالطا رك مكيارا#ءارلاو .

 اهلهأب دالبلا تازلز نيزلاو

 ةدعب دالد نم مرد نيسلاو

 انضرال اياطملا اوتيدُس نيشلاو

 رطاخ ريغ ىلع مك اندص داصلاو

 يقانز عومج يف متيرخ داضلاو
 اندالبو ضرالا اوتفط ءاطلاو

 اتتوكتم معنا ينظ ءاظلاو
 تعلطت يعرم وحن ينيع نيعلاو

 كلابق نم انجن بيغ نيغلاو
 اهلهاو دجنل متقراف ءانلاو

 كمالك نعم لك متبل فاقلاو .

 اني لاجو متيم ماللاو

 يعرم بح يف لام ميملاو

 رمض ليخ ىلع مكاقلن ثونلاو .
 ينباضا ام يعمد له“ ءاهلاو

 مكلاجو نمانليخ تلو واولاو
 الع قوف ماع يقرب ءايلاو

 مك دبع توخا امهللاقتحو يفاو ٠

 نم ىدعس تغرف اهله : يرارأ لاك
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 ناوي امو لاف 1 د

 راثد ناوريفقلا هدالب راب

 رايدو انضرا نم انرلختو

 راففالا عطقت لياصأ ىلع

 رامقالا لجخم ريما لكو
 راعوالاو لهسلاو اضفلا اوتعطق

 راهن بقعب اهوتعطق راد مكاو

 راعشاب :نجسلا عاقب متدعو
 كان ادع ملاعفا نم يباو

 رايد لكو قادلبلا مترصنأو

 .زاهج حيحص نهوينظو يلوقو

 !سحل ىلعا ىلا لفشاو
 رامغ هيلع نقار يبا منو

 رامذالا ا انملا

 رات

 مدعو

 رلشالا بطلا ناب رع

 ناطمالا ا رعت انملا ع

 راعُسا تمظن انف ئعرم .الولو

 راطغخ ريسا يندر لطي“

 راي تيوكتا يعرم ناس ىلع

 رافق رايدلاو سنوت يقبتو

 ارلقا دحلرا 4 31

 ينوعطق ولو

 اهركش ايمالك

 راثن فوسلاب

 كبر ونأ
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 مك ريما
 ع ريما موقلا ريشم لرا 0

 ىيحنو ساوبو يعرم ادهو

 دئار كاضرن ديز وبا اي اولاقف

 - أط نيفلاو ًاعمس مه تلتف

 سنويو يعرمو يحي .ىتفلا ديرا

 مهناك كيلا مهتئالث اًواحف

 اهضراو دحن متقزاف موي نمف

 ةعرسب مرسو م اياطم تيك ر

 ةعرس لاح يفو اليل بلح متزِح

 اهدالب تزجو ماشلا دالب متّدِحو

 اهريغو ةيطقو ةزغ ىلع متررم

 فسوي بوقعي نبا ردم مدِجو

 مكباكر احف يضاملا ىلع عر

 ةلجعب نيرئاس ةليل ثيم مكل
 رماع نبا لاله ىتأت ام دب الو

 مهديدع فرولا تانعس عيراب

 تدع فيلأت فلالا فرح

 ىلعوباناحرس نب لمخ تددءايلاو

 اهضراو دحن لحم ىف ىرت ءاتلاو

 اندالب اوروزت تر ماو
 مكبح يما رغ مث يبح ءاحلاو

 الم ناوربقلا 0 0 دورت

 5 50 امكص عورف نم هيلث ديرا

 دايك -عورف نم 4 ةراما

 ناب نيبلاط رس 5 دونا

 0 قاتتالا مكحام يفنقا يفا

 ١ 0 1 و ا مىدصق

 7 وآهتلا طسوب صمحو اح مترزو
  .راهوجا في رشلا لسد محو

 راكتا الم اهوتزح سسلأبو

 دارم ديعصلا لبن ىلع متررم
 رادو هفامضلا تيب مكل شرف

 . رابنب ةلماك يلام ةرشعو

 1 رازغ عدمج يف قرشلا نم

 . رابخالاب يملا لو ذك

 : راهم نييك ار فولا تانيعست عبرا

 | واخت 1 0 نج#

 12211 هيلا هما او

 قف و دو تس

 ا ةحص ٌكَموقأ د

 راثب يفاو, دق يعرل يبحو
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 [ىرغ مهلا توتو مع 8 م ماعطلا نم تلخأ مث راظنلا
 ظفحا لق دحا ريخنالو لك !اقو. رمآلا لوا يف يعرد تعمتجاف

 وبأ اه لسري ناس نوما تلاقو سنوبو ىبيحيب اذكته تلعف مث رسلاب كلذ
 ماتهالا اذه لع اهركشف ماهطلا نم اثنْش هل تمدق رضح اللف َدَنَز

 اي يماعا اهل ل ةف كلذ ببس نع هتلأسف ماسقا ةعبس ىلا همسق هلأ مت
 محا ىلع ناتنثا ةيراملاو تناو ةعبرا يتعآمجو انا يفا كلامملا ةنيز

 0 ف الع ىمع ةندا ىلا اهلسرا و مارزحب ايمدالسا ةعب أس ١١ ةضطاو

 !اقف ماعطلا 1 نع فقوتم وهو مالكلا اذه لورق ديز - ناكو

 *لوق. دكناو لوشم داؤف نم دبنتف اذِهتن آل ال اذعس هل

 8 ” اذصلا ب رضدىلا> ع داق يتءامج تعاحو آنا 25 او

 حم 6 رك وهو يبر نوجا يتءاح ناكإاو انا تعد اذاو

 حار لكلاو هعبرأ ىفكدو - ةنئالث ىفكح نذثا داز ل انآ

 جن |سلا لاله نم ةتسأ يفك و + ٠ اثمح ةبواا قوم ةسقل يفكيو

 انا مث هماظنو هرعش ىودف اهيحعاف ههءالك نم ىدعس تكحضف

 مه تمدقو اهدنع ىلا مهترضحأ و و سلا نم مهةتجرخا 00 كلذ دعب

 مثدالب نعو مهاوحا نع مهأستو مالكلاب مهثداس 2 تبلحاو ماعطلا

 ءا رمآلاَو كواملا دصقن ءارعشلا ةلمح نم نحن ديز وبا ب و مهلالطاو

 تلاقف راثيدلاو مهردلاب ر ايدلا ىلا عجرلو راعشألا ىل افثب مهحدمتفا

 تدذخاف قيقحتلا ىلع م ؟لاوحاب ةفراع ينا عم قيقحتلا 0 ل مذا

 كالت ىلا مهمودق ف بيسلاو قيرطلا ف مف ىرج امو مهرفسل مهما

 رابتعالا قحشس يذلا ديصقلا اذهب رايدلا ظ

 رازغ دودلا قوذ ىرح عمدب سن وت ريمأ تنب ىدعس 508

 رابح فورملا تفس اهدعبو © هرم نيرشع لوا كف بيس



 ف

 0 -- كصقلا اذهدشنا م دب دنص لطبو ديدس سراف هنال مثلا دبعلا اذه

 "00 راي ادع دق هارت لقعف- +  .ةفملخ يتاتزلاىَدِمَع وبال رش
 قيورشلا ند نسسأ وح ينوتا

 اندالن و امل ضرا ىلع اولزنو

 هفافش ابك ًاذدع ىرت مهمفو

 ' رابك عو رف نم لياصا ةراما
 راسغ رومالاوةريحب انرّظف
 + واهرطس عطقن ب رضدل
 0 رامتالا . خبجا مث دقلطا
 : :راهقارونلثميوذي هحباو ل

 ١ لاعراد لك بر مظلا ىرت
 0000 راتلاببشك هجو يف هينيعف
 00 )03 وع سانلافوشزاك ىلع

 ٠ 2 2 رابك لرقلاةرثكك هفافشيرا
 2 راك نوريلك الآ وذ رثك ىلع

 مهدبعب لعفا فيك ينيعروتايا

 ةرينم سعم لكم ىدعس يعل

 كرماوأب يلا قفرا تلاقو
 فاح دفلا م ىلق ادعمألل
 هدالمب صاصب ناك اذهل ايا
 فياخدبعلا نمىلقادعس ايأ

 هدالبيف المثاك اذهيبا ايا

 . قابك هفاتك ءاملا لمحر ثك ىلع هدالب يفالم ناك اذه يبا ايأ

 رايك باكرلا زخولهيلجر ىرا في اخديعلا نم ىلق ىدعس ايا
 هدالب يف يعاست اك !ذه يبا ايا
 فياةدبعلا نميلق ادعس ايأ
 هدالب يف نا رفثاك اذه يبا ايا
 علو مرا اهنا
 ةريدك اقونو الام رضحيف

 رايك هيلحر يشمل رثك ىلع

 رابك حمرلا نعطلهفوفك ىرا
 رابك هفوفك زيا قررثك ىلع
 راصدقائهدمس ىلاريخ مهد

 رانك مالم لحن ينأيو

 هنويع ىلعرادلا يف اهدنع مهتسحو رافنا ةعبرالا.تذخاف مارملا كلذ ىلا

 ١ ربا دال 1 "7 4
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 لح ع 5 ميم اوعحرو لائتهالاو عوطلاب اهرمأ اوياحا اهمارمو اهنمع

  1؛ 3 .ِ قى ادعس نا مث امثءلك ذوفنو | مدل زلم ولع نه توديع 1 كلذو لالا

 كنق 2 تدواسو تاع طالاب ترطعتو بايثلا رخفا تعدل باطلا كلذ 0

 هلوح نمو ناويدلا يف اعلاع اهرب ناكو اهيّسأ وح نم 5 اهيبا

 ىلع ًاعاق اهل صضبنف هيدي .تلبقؤ هيلع تماسو د نا.عالاو ءارزولا ْ

 مث مانتملا ردص يف دنا ابتلجاو مارتتلالا ناسام رطل مادقالا

 اللب .حاعزتا " بجوا يذلا "بنسلا نغو اهتاوعا ةضك نع انا
 برعلا ءارعس نه ةعابج قتشن ترما كنا فاوعالا :ن ين تلاقفأ

 غولب ىلع لوصحلاو ماعنالاب ًاعمط ناكم دعبا نم كبانج نيدصاق وتا
 اهف مارك الا ناسحالا ضوع مادعالاو لتقلا الا مهازج ناك ايف مارملا

 لاملا اذه نا معا ينال يلاوحا تريغتو يلاب جعزنا مالككلا اذهب تعمس 1ْ

 ردغلاو لخبلا ىلا كوبسنبو لاجرو تاداس نيب لاقلاو ليقلل ايبس

 نع اوفقوت نا نيظفاحملاو رك اسعلا تّرماف قرمعو ديز كف ركشو 5

 اهلف كيلع ثردحلا اذه صقاو كيلا ينآ انيبل نيك اسملا ءالؤه لتق

 ام لاحرلا ءالؤه نا اذ لافو لالا ةعقاوب اهماعا لاقملا اذه اهوبأ عم

 اويهذي مث دايعلا رابخا ىلع اوفقيو دالملا يفارودبل الا رايدلا هذه اودصق

 اذهو دالطاو برحلاب اندالب اوصلختسيو دانجالاو ركاعلاب اوتأيو .
 نوقحتسي مهنال باوصلا الا تلمف اف بدالاو لضفلا ةيحاصأي ببسلا
 هنال كلاملا لود عيج كريعت كلذ تلعف اذا تلاقف باذعلاو لتقلا

 كلماي ىرت اي ناهرب الو مهيلع دجوي الو نآلادط بنذ مهيلع تشي مل.
 يرصق يف ةئالثلا ءالؤهن بحت نا يركف بسحبكدلع روا اناو نامزلا

 يف هدالب ىلا دبعلا كلذ لسرتو يرماو يعوط تحن نونوكيو
 تنانوكتو لاقتعالا نم مهكفريِصي كلذ رضحا ناف لاملا و ىدفلا باط
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 1 . ناكمالا ردقب انسفنا نع انعفاد اننا يضتقاف اناذاو اناتق نيدصاق انالوم اي

 2 انضوفو كيلع انتدق انضرع دقو ناوهلاو رسال ةضمشق ىف انعقو نا ىلا

 "7 اذه ينانزلا عمم امف ديعسلا كلملا اهيا ديرتو ءاشت امب رهآف كيلا انرما
 : الا منا اسم ساحانم اي مه لاقو ماستيالاو كحضلا ىدبا مالكلا

 * اوتأتو اوبهذت مث دابعلا لاوحا اوفرعتو دالبلا او رودتا ميتا سساوج

 )درو ئكعتو انضاراو اندالشب نوكلتبتف رفاولا عجلاو ركااسعلاب
 ١ موجملا و مودقلا ىبعمكتامح و انبلا كداقيذلا بيسلا وداذهف . انيف ؟عومحي و

 . | هذه ىلعع ءازد دا بالا سوّؤر ىلع داغوا 3 ملنق ن ظ دي الف أنملع

 كلا رسولا الك اماو دكت وك

 7 نيمجتملا نم نيقيلا ربخلا ىلع فقو يقانزلا ناكو : يوارلا لاق

 3 ١ يأرلا سا شما بايرا عمم يورط تاضوافم دعبو نيلامرلا ةاهدو

  ءالؤه ركسعلا كدخاف ساويو يبحبو يعرهو ديز ىلا قش ىلع
 08-0 نم مج أاور٠ يبداقتلا لدحالو ةعمتخ مهيلع نماثلا 0 ةعيرالا

 اف ةلاخ تقرلا كلذ ىف“ تناكو ىدعس ةريمالا رصق تحت
 .ةيراطا تلطف رملا ام ملعتل اهتيراج عم تماق ركسعلا جيجذ تعمس اناف

 رظنلا مهيف تنعما اهف كابتراو ةريح يف يهو كاشلا نم اهسأر
 ءالؤف ناابندلا ةنيز اب يمفعااهتالومل تلاقو ردكلاو مها اواوتعا

 عئاقولا ثمل وبش عبار || ديعلا اذه 00 ىب#كو يع رم مه ةثالثلا

 مالمكلا اذه اهنم قىدعم تثعيسش اماف عماعملا سراف دنيز يب ريمالا

 مانالا يقاب نود يعرم بحب تقلعت تناك اهنال مالظلاب اهراهن لدبت

 ىلا اوءجرا مه تلاقو نيظفاحما رك اسعلاو نيدالهلا ىلع هتف

 يناو بطعلا مكب لحيبف مهواتقت نا 2 برعلا ءالؤم يبا دنع

 اومهفو اهمالك اوفس اماف رملا ةقيقح ةقيقح ىلع فقال ا
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  يسادج ىلابللاو ىفاعلا فيطل نع وبا يلالحلا ىبسلل نو

 تواع لا ب أيد 7 غزال نيعستو دنننال نب ريد. يضاقال 0 9

 ثراعالا نيب نيحودم اواما كتوزعوك موق نالحز نم نيعستو ظ

 براعملا دالب ىلا اوشخت الف سنوت عاقيىلادحت نم مكل بسطت

 تناكس صرالا ىلعمك امد يل هفملخ يتانزلا ف وبا يكبح 5

 بياذقلا دقي هينيع ف قارزع هلققلو تاند يتأن اهدغب نمو 3

 براغملاو اهقرش اهرود حورو اندآلب رودو بهذاو يسنرب ذخف :
 براحملا كاذ مالعلا رعاش انا مهل لقف ةيزيبسجملا كوملك تاو
 بيئاطش هيف يذغت -يتاتق يلخا + كيملكي نهاي مالثلا را

 الودوكسما لاقف هيلعم وجلب ناسرفلا رما لاقملا نممالعلا غرفاولف
 هيلعأ وضيق د لاشلاو نيمسلا ند ديز ىلا ىلع تاسرفلا تقيظتاف هودّؤت

 ةرورذلا نال .مالعلا مهةيحيص و يتانزلا دنع ىلا هباحصا يقاب عم هوذخاو

 ةفلاخم ىلع ردقب ال هنال يتانزلا ةعاطل الاثتما كلذو رومالا كالت هتحوحا
 اذه ا نال وم 5 , ملعا اولاق هند ناب اولثعو هيلع م ل ا ردا 8

 .:تويهج وا يزل نة ا اس وي يني نا كا ع علا ممل او ضل نيدو

- 

 يىلانرزلا ظاتغاذ اناسرفو الاطبا انم لتقو اذاهدو انيراح يذلا ديعلا

 سكخا اب نايرعلا نم نوكت نم ديز يبال لاقو ريخلا اذه نم ردكتو

 دحألد  مهحدملف ءارمالاو كولملا دصقن ءارعس نحن لاق .رادوسلا

 انعمسف ماع لك يف انيأد وه اذهَو مارملا غولب ىلع لصحنو ماعنالا

 بهذلا و ةذفل ا 8 ب ندا دالن نم كاندصق كيس نياك و كم ركن

 هن قاتل كل و ءاقدصأ ةيحانلا د ف 5 سلو بنا رغالا نمانلا ثنو :

 ناتسبلا كلذ ىلا انلخدق قيرطلا تاقشمنم قرضو بعت ىف نّ اهسال '
 تاداسلا يقابو يلاعلا كبانج دصقن مث نامزلا كلم اي ةحار انسفنال ذخأنا .
 انئئلع اورادو يلا هالا عم زك اهلا ا تطاداف يلاوملاو 5



 3 0 يف تبذك مالعلا هل لاقف دوعسمو دامحو دادش يتعاج مسأو 5 يوما : .

 'ةالاو ركملا تحاض ديز وبا ريمالا الا تنا املاح تاكتر لاقلا

 لاقو دشنا لاقملا اذههنا دعب مث سنوت دالب

 هليئرجس امم مالعلا نقلا ل4
 اسنادت ةمالس اب ممالا] نق
 مككضرا نم مك عولطب ريخ يدنع

 يلع وبا يلالهلا نسم حا
 مكل ةحئافلا وأرق ًازيما نينا

 ديزم نبا يسيبدلا ضرأ ىلآ متحف
 ةعرسس لاح يف قمعلا دالب متجو
 مثاهوبا فيرشلا ركش ىلع مُدَحو
 ةمحان لك نم مجعلا دالب ميردو

 مكحعيج ناكرتلا دالي متُدِحو

 رماع يجافحلا ,ضرا ىلا َمُّدِحو

 ا 6
 ةيمص> دالب ةزغ ىلا محو

 فسود بوقعي نبأ رصم ىلا متْدِجو
 ع اذام ديز وبا اي ملعت ولو

 ةرم نيرشع قنذلال اوذخؤتف

 كتقفافر ةثالثلل ينانزلا شو

 همالس يناله اي كلاجر عمجتف
 مهدادع فولا تانيعست عبرأ 4

 .بناجعلا ي وست امندلاو مايالا

 )00 اتكلاف تخرا عبت دبع نم
 «بياط عب رلآو رصعلا سيما موي

 1171 بياع ع نعطلاو مايا ةعيس هد

 ب بناصملاب ملاع وش نمل اهودهاو

 براعالا لك نود ةوئدصقو

 'رادملا كان دبعلا دعس ملتق
 بياطرلا ريرطا صاخ مكل شرف

 بيايسلاكلتوةف وكلا ىلا متُدِجو

 هلم 0 3 اهمضارا مردف

 بيارعلا دملف وهو هيأ وذ ودا

 2 بهابغ يخار ليللاو اهوتعطق

 بزانئبا يسكر سلا اهكيلم متحدم
 بياطالا نبا دنمرف كلم محدم

 '" باسلاو رشدملا دارطا لثم

 بيارعلا ديلق اي ربي وبا اي
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 مالظلا تقو سنوت ىلا اولصو ىت> مايا ةرشع ةدف ماك الاو يباورلأ

 ابينايم يف ن وامأتي اوراص يناثلا مويلا يفو ةنيدملا جراخ يف اوتايف .

 اهراا عافدلا ةيوق عالقلا ةريثك ةنيصح اهجارباو ةنيتءاهودجوف

 فترورصبتيو !بيلاوح نورودي اولعجف ةريثك اماريخو ةريزغ
 مايالا ضعي يف اولد مهنا قفتاف اهياع موجحلا نوكي فيكح
 اوناكو رجشلا ناصغا تحت !ورتتساف نائما سودرفك ناكو ناتبب ىلا“

 مالعلا مهيلع لبقا ذا لالا كلت ىلع مه انيبف رمثلا نم نولك ايو نوفطقي .

 لالغالاب مهوديقيو مييلع اوضبقيل يقانزلا+مهلسرا دق لاطبالا نم ةعامجو
 فتاتسبلا كلذ يف مهنا ناسرفلا ضعب نم مهربخ ٍفراع ناك هنأل .

 دعتسا لاعفلا كلت ديز وبا رظن اهلف لاهشلاو نيميلا نم مهب اورادف

 عما كلذ يف فيسلاب برضو عبسااك مهدلع مجهو لاتقلاو برحل
 رك اسعلا مهيلع تارتاكت مث لامرلا ىلع مهددمو لاحر ةدع مهنه لف

 يعرم ىلع اوذبقو دونزلا يف جلامدلا ةطاحا مه اوطاحاو دونلاو

 ىلع اوردقي ملو لالغالاو دوقلاب مهوقثواو لالا يف سنوبو يبحنو
 لاقو دارفنا ىلع مالعلا هيلا مدقت كلذ دنعف لاتقلاو برملا ف دنز وبأ

 وبا لاقف داليلا هذه ىلا مكليع بيس امو دامعلا نم نوكت نم هل

 قلخلا رباك او ءارمالا حد نا انتداعو قرشلا دالب نم ءارعشس اننا ديز

 ةفيطللا ىللنكئاهشلا نم هب هللا هصخ امو ةفيلخ ينانزلا مركب انعمسف

 اللوصو تاكو ةدم>ولا ةباغلا هذه لجال هديعب دالب نم هاندصقف
 نا ىلا دحأ فرعن الو ءابرغ اذنال ناكملا اذه يف انتيف سما ءاسم

 انأو دوصقملا ملعن نا نودب .انيلا اذا ,متلصواو اندلع كج مر 0
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 00 لال نآكام لالا نم ل ىطعا 22 هسدنهو يرصقل انبلا اني الو
 2 بياكس يدخ قوفينبع تاعمدو ايورا يتااقمو يىتصق يذهو

 تنب اي ربصلاب كيلع ال لوقتو مالكلا عاوناب اهيلست تلعج اهمالك
 0 اني يموقىدعس اهل تلاقف مارملا غولبو جرفلا الا ربصلا دعب اف ماركلا
 ”نيذلا كدايسا لاوحا رظننو لمرلا كانه برضأل ناتسبلا يف هزنتت

 فرعا نا يدارمو ىلعتلا ةباغ مهب قلعت يلق ناف .نالا ىلا ئهيتركذ
 )00021 نو تاكو ناتسبلا ىلا سابهعم : اذا مث قيقغتلا لع هراخا
 . تامالا نوطب نم تانبلا تدلوو لمرلا تبرض كانهو تاهزتنملا

 «يرحت فوس يتلا رومالاب تفرعو ًاربج ريخلا اه د
 ١7 لحرلا ده ناكو مالعلا اهيلع لبقا مالكلاو ثيدحلا يف امه اندبو

 ماكحالا ةاطعم يف هيئانو ةفيلخ ىقانزلا مع نباو مانالا تاداس نم

 اتنييلع ملف مامعالا ينبو لهالا ةل-> نم هنال مايالا بلغأ يف ىدعس

 ١ هناكو ارقب سلجف مارك الاو .باحرتااب هتلبقتساو مالسلا هيلع تدرف
 تربظو رابنلا كلذ يف لمرلا برذ دق ناك هنال اهبلق يف ام فرع دق
 "0 | للم اهرازتا ال فخك و اهراكفا ا مءاف راساألا ةقشح هل

 : ر 9 ١ ١

 3 ند ابلغ 0 رشلا نم دحال هل حسب الو ريا كلذ مكح نا

 .يمه فْساك وه نمو يمع نبا اي كاضف نم ديرا هل تلاقو ررضلا
 " موي لك يف مراظتتناب يناف مرقلا ءالزه رضح ىم ينماغت نا يمتو

 مث برالا عولي 10 ةدعاسملاب اهدعوو بلطلا تفاسلد ىلا اماحاف

 .”مالسب هراد ىلا عجر مث مايا ةثالث يقبو دبصلا ًايلاط راسو اهعدو
 و 2



 ةرظنب يعرمتس اي يرظنت ولو ٠
 لايك دنع ردلا لم ل00
 ىصاون تريضلاو ضال
 نئامتا6 كل نازا ىرفك 0ر0
 تادناز يك دو : .اهعيمح مانالا يف هلثم تفش ايف

 بياصملا يلتف ةرظأ ىلع ةرظن'
 ف وكلا ت اعطاس هداشت ئدخو

 ككاو أ | هلق ا فيسااكو

 براعالاو 0 لاله نسحاو

 كرا ىلا ف

 ينغلبتو مايالا ىرت اي حمست له اهل تلاق مالكلاو فصولا اذه ىوحف
 دقل سإوت ةنيدم ىلأ [سنولو يمحو يعرم مودع كلاذو مارملاو دضقلا --

 يدع نإ يبا ع 3

 ةمغر ردتلا اذه ىلا يب دع

 مف ءادزولاو و كولملا نق

 ضوفو ريبكلا 0 اذه

 ة__.ءامحو ءارمأ ةهدع ينباع دقل مهالسأ نا نك الو ماوم يبلق قلعت 5 7

 يل ىنب دقو مهبلط ىلا مهاجأ 0 م6 يبا بغرب

 ل ه دعب امام. ريوللاو رمالا مامز يلا

 ماظنلاو رعسلا 0 لوقا تيل ا باطخلا

 سدو رام تنب ىدعس .لوقت

 يك هأو نع ف تكد

 يئاصم تدازو يرهد راجدقل ٠
 >3 لا يف ةنس رشع نا يلو 2

 اهرلاو دنسلا نه ٠ ينفورطخم وتا 3

 انداليل -دصق الا يم مامو

1 

 بهذلا و صايورلا ةضفاأ نم هبامعا ع

 نطولاو يما يفرصقلا اذهينباملو ٠
 5 ردوح نيكس 4 قلعو 00

 بادعلا يوت ايندلاو مايالا

 بتارملا ىلعا قوف ىحصاو مانا
 براقالا لك نبب ةلما د ترصو

 تل ةاحلك نمَلاوهالاو لذلايفو

 براغملا دالب نمو ىتح دنهلا نمو

 بئاخ دتريو هيسأ رم يلدي

 براغملا لاما ل 15 ولو

 بناولا عوفرم ناينبلا نيزم

 دا يلع مل دس كار
 بياطرلا ريرح نم هُنا رف لعج

 بك ١ كارد لم يوتمت ليلك 3



 3 0ع 0 تاس زافجالا نار ن نيح نيمألا ارهدكو دمحم |
 ع تناكو ةلدزجلا بهاوملاو ةليما اياطعلاب  ممهزاجاف نا امزلا كلذ ىف ةدالا ٠ ا

 لبا اند ىلع هوركشف يم اهعما يملا تانب نم ةيراج اهتلمح نم 0

 طا

 71 اردمقدف وناكم نايرعلا ءارعش نم ة ةءاج نا قفتاو: يردارلا لاف "1

 . !واموئتح ناطوالا كلتو برغلا دالب ىلا يضاف اوراج مث تاس 00
 ظ م 7 اوان ءارزولا يقابو ةفيلخ يتانزلا اوحدمو ءارضخلا سنوت ىلا

 آ يتانآلا ةنئا دعس ىلاةثينرطلا ةيراطلا كلت عا مث يلع اوتعتلو 0
 0 تفصتا دقت اذلا ةغطل ١ تالا لمحأ نم ىدعس تناكو

 3 - ك]ولملا مدانتو ءابدالا زيحت نك امالا غيم ف اهركذ عاشو نساحمناو

 0 تلأس اهنا قفتاق لمرلا برسضب ةفرعم اهو لضفو بدا تاذ ءا ل

 1 موقلا كئلوا يديا.يف ا معوقو برس نع موي ثاذ ةيراجلا كلت
 7 ةلدلا ليش ىلع م اهبهو نسح ريمالا نا فيكرو ةيضقلاب اجريجاف

 5 4 بدالاو نسا يف بر ,علا ءاسن نين يريظن دحر لهو ىدعس اهل تلاقف

 0 لإ نم ممالا نيب دجوي هنا مركلاو دوجلا ا ال تلاقف
 ب ' :لاطبالا لطب وهو ل اصخأ نر سحو 7 مراكمو نأ خاو فرظلا 5 :

 0 تعبس اناف لاله ينب ريما نسح يالوم نبا يعرم ريمالا لاجزلا ةنيزو

 : ناذالا هنرال ..ماهو يعرم يف اهبلق قلعت مالكلا ١) اذه 'اهنم ىدعس

 هييتتح وه كمالك ناكاذا ىدعس ال تلاقف ايعلا ةدهاثشبم لبق .ىشعت

 1 لوقت يم تراشاف قرقحتلا ىلع يل هيفصواف

 8 تكس نيملاةلقم ندهر>ىع دف تكش يتلا يم 0س ةامق لوقت

 ٠ ١  بئاجعلا نيرظنت يلوق دعد نمو يتصق حرش يعمسا :ىدعس تساي

 ظ بعاتملا يف كرمع لوط يسمتف يح يديس تبعا يرظنت رو

 ْإ - بياصملا ليزت سنوي يف ةرظنف ةرم سنوي تس اي يرظنت ولو

 تا 58 0001111 1
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 ١ م :

, 
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 اواصونا ىلا اوراط) ةحنجا مه ناك ولو اوراسو هوعدوعبا رام

 ارمافأو تفيرثتلاو :كيريتلا لخت ءاتألا ةنيده د شرشلا 0
 ابيك اح ىلع اولخدو ةزغ ةئيدم ىلا اوراس ابنمو نيموي اهب

 ةناغ مهريتعاو راعشالا سئافنث هوحدمم بزان نبا يسك رشلا

 زك ارءاوذ رع ناىلا ماركاو زازعا يف مايا ةريشع هدنع اوماقاو رابتعالا
 يراربلا عطق يف ا ودج مث ةنصخلا عالقلاو ناكسلا ا اع امو ةنيدملا

 اهمك اح ىلع اولخد شيرعلا ىلا واصو ىنح راعوالاو لوبهسلاو رافقلاو

 مايا ةثالث هدنع اوداقاو دئاصقلاو راعشالاب هرحدمف دسار نبا ليودربلا
 ىلا اولصؤ ىتح ةيربلا عطق يف اود جو هوعدومث مارك او طاسبنا يف

 جرفم نب دنمرفلا اهكلم اودصقف ةيببلا يذارالا كلتو ةيدعلا ريعم

 باحرتلاب مهاقتلاف راعشالا سئافنب هوحدم وهيدب نيب اولثتو هيلع واخدو

 دالملا لاوحا اوريتخا اء وماركاو زا عا يف مايا ةثالث .دنعاوماقاو راقولاو

 دالب نيدصاق اوراسو هوعدو دانحاو رك اع نم اهيف اف اره

 برقم نبا يضا لا دنع ىلا اولضو نا ىلا براغملا داليو ديعملا

 ةياغ مهريتعاو راعّسالاب ءوددمو هيدب نيب اواثتو هيلع اوهسو اواخدف
 نم لجرلا اذهناكو مارك او زازعا يف مايا ةرشع هدلع اوماَقَأَو راسعالا ٠

 مركحي ًامركو ًادوح مهادناو امذو ًادهع مهافواو مه ساناا ىلعأ

 ريهشلا خرؤملاو ريرحتلا ملاعلا هركذ يذلا وهو فولالاب دوحيو فويضلا ٠
 ناويدو ريعلا )هباتك يف نودلخ نبا نمحرلا ى.ع نونفااو مولعلا بحاص .

 متاحو رفعج نم ىخسا مراكملاو دولا يفذاك هنا لاقيو ريخاوآدتملا ٠

 ناسحلا هايازم نع حرشنو نالا دعب هركذ ينأب فوسو ٠

 عدوف .رفسال ديز وبا بهأت رشع يداملا مولا يفو : يوارلا لاق

 هتعامج عم راسو ًارضاح ناك نم لكو يضاملا



 كو

 اكس ةئدملا نمح نع ديز وبال حرشب ذخاو مالظلا لوف لبق ١
 يعا مالكلا رش أ يف هل لاقو ةنيصالا عالقلا نم 0 دما

3 1 

 3 كلذ دعبو لتللا ىلا ريض مث م نسلرلا كا ا ىلا ريدسملا

 ماكالاو يراربلا عطق يف أودجو سنويو ىبحبو يعرم هتعاج عم
 7 00 ماشلا ةنيدم ,ٍلع اوفرشا ىتح سلبارطو ضو هاج اورءو

07 / 0 00 
 70 ةينبالا نم اهيف امل ًارظن نادلبلاو ندملا فرظا نم اهنا ما

 0 ' ةدوجوملا ةيكافلا رثك و اهيلاها ةفاطل امس الو ناسحلا

 0 !ديز وبال لاقو بجعت بلح ةنيدم فاصواب يعرم عمم املف اهيف
 00 انموقب يتأتو ناطوالاو رايدلا ىلا عجرن نا نآلا يدنع يأرلا
 2" ا ديدال ديز ودا :لاقف :”نامالاو ةحارلاب شدعنو ناكملا اذه ىلا

 كلام نب يعبتلا بيبش هعما ناشلا مظع كلم نامزلا كلذ يف اهيلع

 ْ اونو هيلا اولخدف مرككلاو دولاب فوصوم ةمحلا يىلاع ناك و ناسح نبا

 لوقيو تايبالا هذبب هحدمب ديز وبأ راصف هيلع
 ع 1 نم دمدق هاا لوقي

 ىرككلا باأت !م ليلا تابت ينيعو
 اهرتذ لق دقو انيضارا تلح

 ماحس دودخلا قوف قرح عمم

 ماظع كاولم ىلع رود انرصو

 " مالظ ةعلاطلا مرح بقرتو

 نفل نيو 1. ةلدونم لربع

 ةديعب دالي. نم كروت انيتا
 اهيمج دالتلا فاكرك دن نيو

 نطملا و. مراكب انملع عودت
 انهاو رورسااب كنامز فرصاو

 أ اماف : يوارلا لاق

 ماققم اب ناسرفلا سراف ايا
 1 مايالا قدم رع ف دوعلو

 ' ءاوملا موي مرقلا ثيغم تناف
 مارك ةأيأ نم ميرك كناف

 ”الآو رضدلا لول ىلع

 مم 1 ماظنلاو رعشلا اذه نعد ددز وأ ىبح

 5 مايا ةثالث جكدع أوما ةأو ماظعلا علخلا م ميلع ماا و مار < الا ةناغ بلدتس

 - نك ية ل ع
 1 .: رجس 7



5١ 

 نم هدعم نمو ديز وبا دجوف ناتسبلا .كلذب ريض صرفلاو تاذإ
 مثدالب نعو مهلاوحأ نع مهلأسو مهيلع سو مهبلا مد ا

 لاقو هالكملا حصفأب ةعم معكتو مادقالا ىلع دنيز ونأ ضه قة مفالطاو

 نيدصاق قرشا دالي نم انيتا ءأر عم اننا كاد ةباغ ل كاقب ا لاطا

 كنرف كنال نا.حالاو ماعن الاب المأ ناكملا اذه ىلا كاندصقك كينشو 5

 هذه دشنأو بانرلا لدقع هلا مث ناركشلاو حيدملاب ىلواو نامزلا 1

 تاداسلاو ءأرمالا عماسم ىلع تايبالا

 بيابلا تادياز ىلق نارينو اثحلا ملانم توب بيذالا لاق
 بيماح مث امهاف ىلوقل نكاو موتفاو ريمأ ان يمالك جما 2

 تعاتم حورس دن اي تلو الغلاو لا نم انتضارا انتفع
 تياطا لمخ ”قوف فلآ ناتبم نسراوف انتهد دق كلل ل ١
 تياك و اك ارم انلعاوزؤلوو مهعاحم ريما ا دم ارو

 بئاوذلا تامخار اناسن اولخو اتابع اوسو ايران |

 براغالا دالب ىلع رودن ظدعو اندالم نم 0 قوس انوقاسو

 براعالا نيب لذلا لاحيانرص انناف ريعما اي انياع مركحاف

 يمازكادر كن ماظنلاو رعشلا اذهنم ديز وبدأ ىبتنا املذ: ينل لاق

 ليش ف ماو برعلا راعم اب اوهذعا مذ ل لافو مالكلا اذه ىلع ٍ

 ىلإ ًادغ راهن يفودصقاف باح ريما سيردب ريزو يعازخلا يننا بدالاو
 دصقلا !ولاثثو انعلا مكنع لوزيف ةئيمثلا علطلا م ىلع علخا اناو ةنيدملا

 دعبو رافنالا نم هعم نمي رافقلا عطق يف دجو راسو مهكرت مث ىنلاو ٠

 ءيشب مهنتأمل دلباا ىلا سنوي ريمالل ديز وبا لسرا دعتباو مهنع باغ نا 0

 ظعلاب ناسف بعتلاو عومللا ةباغ يف !وناك مهنال برسثلاو لك ١

 ماهعطلاب عجر مث ابينارم رسح و اهقاوسا ف لمأتيو روش لعجو 1



 »مو

 .تاداسلاو ءارمالا عماسم ىلع تايبالا ذم رماع ىجافملا حدهذا ديز وبا
 اًقملا ملا نم دمصق بيدالا لوهي

 اهفوُس ىلق اكبلا رثك نم ينبهو

 ينناهو يفامز يناكبو تيكب

 الغلاو للا نم اننضارا انتفح

 ا ندا ركللاو عدافضلا 16

 انئمورق لكو انربك | تراصف

 مهعيج كولملا ىلع رودن اثرصو

 ' راتعم الغ دق هارت ىلقعو

 . زازغ رودحلا قوف اهعمد ىرج
  راتس ريسشب انايرع تحبصاو
 ' قابخألا عم يلوق ىلا يفصاو
 00000 يمت نين ةعبس
 )ا 1 الفلا شحو ىلع ةرصو
 : رازغ نوبعلا تاعمدو اوكس

 ” رايغو انل ديواجحا ”دصقنو

 الملا رخف 5 كلا كدوح انووس

 انلاتمر ااارخأ ير اذكمد

 ' راثع نينس يف ىماتيلا يبرم
 - قواوغم اب ناسرفلا سراف اب

 . رازغ ةودخلا قوفىرج يعم دو

 : يجافحلا مهفو هماظنو هرعّس نم ديز وبا ىبتنا الف :يوارلا لاق

  رئاوملاب محزاجاو ناسحتسالا ةباغ هئسحتسا همالك ىوحف رماع

  هدنع اوماقاو ماتهالا اذه ىلع هوركشف ماعطلا مه مدق مث ناسفبإ

 - ماكالاو يراربلا عطق يف اودجو هرعدو مث مارك او زع يف مأيا ةثالث
 - بلع ىلا مايا ةرشع دعب اولصو ىتح ءاوحصلا نوعطقي اولاز امو

 " اولظتساو مهلويخ نعاولزنف رفسلا ةفاسم نم اوبعت دق اوناكو ءايهشلا

 ّْ ناتسب لخاد ناكملا كلذ ناكو رجشلا ناضغا تحت
 - احودمب ماقملا لاء الجر مايالا كلت يف ةنيدملا ريماناكو :يوارلا لاق

 2" ناكو سنا فبطل لجر وهو سيردب ريمالا همسا ماعلاو صاخأ ىئم
 3 قفتاف ريبدتو يأر بحاص وهو يعازخلا هيل رببخ لقاع ريزو هل

 2 مانتغاو صنقلاو ديصلا دصاق موقلا نم ةعامح يف جرخ هنأ موب تا
000 



 ةرايز ىلع ممولقو هفرشملا ةكسم ىلا لاله ينب تلصوو : يوارلا لاق

 راقولا تادجاو اوداو ماقااو ا نا كعب و ةفهلتم يننلا ربق

 فرشلاب تّعنملا مثاه ْن فاد رمش كلا ركشا ف اوعمتحا مارتحالاو

 هدكيدع اوماقاو مارك الا ةياغ مهمرك او مهيف بحرتف نال نع موجورخا

 دبز وبا ةدهاشمع ةنيدملا لها حرفا نه ةيرالا تناكو مايا ةتس ةدم

 ةحنجا مهل ناك ولو اوراسو اوبك ر مهنا مث يحبو يعرمو سأوبو

 دالب ىلا اوفرشأ ىتح ماك الاو يراربلا نوءطقب اولاز امو اوراطل

 دع افاودأ 1 08 1 و راهنلا يف اهيلا | د عاب 0 دعب ا

 كلذ دعبو نا املا 0 سئافن كولملا 1 رغد و تاورألا 0 م

 ريس ليللا ريس اولصاوو رافقلا عطق يف اودجو رايدلا كلت ن م اولحر

 هوحدمو ناضغلا اكلم ىلع اولخدف نامكرتلا دال ىلا ا ىد راهنلا .

 نمو ماعنالا سن افش مزاح جاو مارك الا ةياغ ميرا ناييشلل دئاصتلاب

 - اولصو نا ىلا لوبسلاو ير اونلا علعق ف اردهو كو خلا اوك كانه
 ١
 ناكو ق قاف ذالاو يراربلا كلتو قار ءلا دال اح ماع ى افلا درع ىلا

 0 د 5 هيدن نيد ا 0 و هيلع أ 4 و ناجل قالخالا م 0 الجو



 نم يناثلا تاعكلا

 نراعي
 ةّيلصالاةّْس 7
000 

 اوال اوت داو نموه كح اَمَو

 رمءأ أءرو نب ريشعو ::- ىلع ىو ىهو

 | ١ قئتلاكول امام نمَتطَح
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 تر ىبأ هياعاو هيدي نيس اراكو .ةيلع اواست 7 0
 اذه سماغم 8 لاتملا ديعلا كلذ 0 هنأ 3 لاما ةق ةعقاوب
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 1 ناك يسركحلا ىلع هسلجاو مب ' ع ةنبا هيلا 1 وفزو 0

 نم صلختو شاعف تيم كراك هنال هداتو م برعلا تراعد

 سنويو يبو يعرمو ديز وبا ركحشف شابوالا ديبعلا كلوا يدبأ '
 5 يف هلثم عمس مل يذلا قافتالا كلذ نمبجعتو عينصلا كلذ ىلع '

 اوقمي نا داراو سنوت ىلا رفملا نع معلم نا داراو عيماجملاو خيراوتلا ١

 اهو انرفس نمد ال هر ونا لاقف سناثسو مم هحرف ديزيف هدنع

 حرف ف مايا ة ةئالث كلا ىف 4 ديز وبا ماقأ مْ رطخلا نم نم كتنلأ تنأ

 يءرم عم ىاشاف مانا مالا عدو كلذ دعبو رويحو ةطبغو رورسو .

 يباورلا عطق يف لودحي مهو سنوت ةنيدم نيدصاق سنويو يحنو '
 اولاز امو لالطالا ىلا عوجرلاو لامالا غولبب المأ لالتلاو

 لايكلاو مالا ىلع مايا ةمخ ةدم لاخلا كلت ىلع

 « لاله ينب ةبيرغت نم لوالا ءزملا ىهتنا »

 2 هللا د نا يناثلا ءزملا هع و 05
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 "لادن زو> برذ يف كيدرت اهبوص ينأتو امرقت . كايا

 2 اههايغ ىرولاب سماغم اماو اهدبب ديعس اي كحور ناكف

 2” اقابغ فوشي نا كلثمل اشاح افدلمم هنو امام كلبا

 00الا 0 نوكن ال كحزشت يلا ا عمساو تانيزاا نع عجرا .

 0 0 .ىوحف ديعس مف هماظنو هرعُس نم سنوي غرف املف : يوارلا لاق
 0 . مك انرضحا لو مف لاقو رجلا بدهلب هبأق دقوتو ر مالا هماع مظع هيمالك

 ١ رئاوملا يم 20 ماظنلاو رعهشلاب نوبرطت ّئىح ماكل أ والانعام  ٠

 7 الويماما قبلي الاع ماكتو برعلاةنسنعمتجرخو بدالا متأسا مك نتكلو
 )0 لوول الكر قارخالا اذه ىلغ ملت نم دب الف يءاقمو يردق متريتعا
 4 هبرخو ماجالا د لثم ديز وبأ هاقدلا لاقملا اذو نه ىهتنا الف قافنلاو

  يقاب ىلع مده هنا مث لايخلا هثرواو لالا يف كتقف ماسلا يف هسأر ىلع

 7” ناودنملا فيسلاب مهوحسمو ناوملا مهب اولزنا ىتح نامزلا نم ةظحل
 7 مك لاقو رابكلا هوجولاو ةسقلا تاداس ديز وبا عمج كلذ دعبو

 اوتاه اوريو اوغط منال رارشالا هتعامو رادغلا اذه تلتق دق

 6 ها رع نرال مهزلا ديعرلاو ميلا ديعلا هللا محر 2

 يدارمن م مير ١/ ةاّم همع ةنبا ذخاو مهتيلا سماغم نم ةكحلمملا صالذؤتس

 وه اولاق هيف _زولوقت اذامو مكيأر امه هيبا ناكم ناظم همنقأ نالا

 0 هدب عوطو هديبع ًاعمج نحنو ريما انملع هانمضر دقو انالوم نبا

 اه تكرو ناصطا ديز ويا بكر كلذ دنعف هيلع اذحاوراب لخبت

 سماغم ربمالا اودصقو .ةناعالاوب تاداسلاو ناسرفلاو لاطبالا

 فوفص فرورئاس مهو فوفدلاو لوبطلا مهعمو ناكملا كلذ ىلا



 ىرثلا ىلعيقلم ريبتط ايكيلضو

 3 2-4 تودع كنال 0

 الل هأ لاقو مالكتلاب هم هنلا - 7 :

 يثدح يلقو قاض يردص ناف كنضرت ام ينمذخو ندقنا 1

7 

 ا كعفاظع لكتلتو
 عاود ةلذ يف

 عادص حف وسل هاف 1 لد الف

 : عابس ل عدس

 : 10 7 و

 يف وحف كرعس مهنو هماظنو 5 رعُس نوم يح غرف الف : ير ْ

 عطقي دالجلا ىلع حاصو كلاتنا كلو مظعتسا و لاخلا هيلع دا 0 1

 مادقالا ىلع سن اود صينف ءارتفالا كلذ 0 / آما أصق ءارعش ةثالثلا س

 اا ءالؤه نا تامزلا كلف اي كافغ
 . مالكلا ند قماي ال ع كنرضذح اوماكت م مال نانرعلا سشانوأ نم

 ام الابأ 000 نالا كدا 00 م الو مهلع بع دلل 0

 !اصوا عطقتو -

 كيف هللا كراب لاقف مالظلاو رونلا نب قرفي ال ادا برش ةرثك ند

 نارفلا
 لوطي نيعما-لا رمعو لوقي سنوي دشنأف ٠

 نب سنوي لاق 1 '

 يمالك ةذها

 تورك ريما نأ :

 لثم. ريما ىلا

  الدبعلا ديعس اي وحينت تدع 3

 ببتلا داؤف

 برع

 2 كلابق ٠ انس 3 0

 5 ىيدرلا لوط

 لع رمشلا

 اماعت ىوغ لاذلخلا ني 1

 انقلا دروع املأ

 دوسأ ليل

 السا انقل ىو كل

 اهاطيا بورا يف بيشت ينم
 املاىش و اديس نعطا

 اهاوز يماسح يف كنم حورلاو

 اهاخلخ مدقلا نر تثم اذاف
 لك لع تقاف

 افا لاونلا <لثم  انرعو
 اهاخ عم أبهع محرب هللا



 ةد.>ح تود ف تاي لع يف 4

 كيعس أ سماغم وعد ام لد 1

 ديعس ظاتغا هماظن و هرعشو همالك نم يغر ره غرف الف : يوارلا لاق

 ع بارقلا طسو يف فيسلاو
 هنا | مغربو ميرلا ةاشل ذخأب

 ا ةساقنا دينو هسأر عطقي نا دالجا ىلع ماصو ديدشلا ظيفلا
 الا قو نيمدتملاو تاداسلا لكو نيرضاملا ماما يحي هيلا رذتعا كلذ -

 مهناف ليلا كنملا اها ليبقلا اذه ن

 ادار مالطا رونلا نيب نوزيمي الو مالكلا نومضم نوفرعد

 م ناسح تايباب كددما انأف نالا تدرا

 . لاقف رورسسلاو حارفالا باجتو ردصلا حرشت امال نازحالاو مهلا

 ' نيعماسلا رمعو لوقي يحم راساف كدجو كوبا هلل

 ٠ مدخاؤت ال هل

 نعل ك|دنع ام تاه

 لوطي

 ىرج ام حرش ىلع يب ىفلا لاق

 ةيرك موي حاص ام فلح يفيسو
 : رغص نعالفط وحلا قيرظ تسكر

 ىلع .وبا ريالا ىلع تيير
 ينالج لالا دلير رخو

 يقاب ناوخ رهدلا ديعس ايالا
 مشمشع موق لك نم لاه امانو

 ىدرلان م دامحلا ليلا ىلع فيحاي

 نئاحم ىلظ مرلا ة هول فدح 5

 ار نا لا

 مهلاط ىثرت رادغ اي 27

 م ذخأت مبرلا ةاثل دب الو

 ' عاجوالاب موبلا داز بلق يلف
 7 عاطق ادعلا .سور 4 الا

 7” عابلا ليوط يلاع رقشا ىلع

 : عافت اقللا مري يفو يلاخ

 .عاطيمالس ىلع يصاع ناك و

 . عالقو نوصح نم مده يكف

 عانس هوجولا دوس اهرهظ ىلع

 .عابط مهد دوسا ناللا يدر

 1 011 نيا

 8 هنع : لازوالا دحا امس ا

 | عاقاب اتيب ةنيزح هماو
ب عيبا ىلع كحت مويلا لهو

 ) عا
3 
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 لقثا (ف كماو كابا هللا لتأق ةك ربلا انملع كمودقب تلح 0 3

 كفورعمو كريخ هللا رثك كفومض اناف انذخاؤت ال ديز وبا لاتف كد
 ةليمجاهيناعم تناك اذاف ناسملا راعشالانم نالا مكدنعام اوتاه لاقف .

 يف لمأتو يمالك عمسا ديز وبا لاقف ةليزإلا فحتلاو اطعلاب مكتزجا
 تاودابلا يقاب روضحي تاسسالا هذه دشنا مث يماظنو قرض :

 يمالس يزاجملاو يزاجطالوقي
 أاوضم دق كولم ىلع يباقفهلاب

 ا_دقااو فيسلاب ماتيالا رصانانا ٠
 مهمع ءانبال تانيزلا جوزا انأ 0

 هدلرس فقوف الع دبع ف ريخ الف 3

 لضافالا كارلملاب ردغن رهدلائرا
 لطاعمادخ ساذلا يف مهدعب مكح

 لياصالا رهظق وف يداعالا نعطو

 لطام كلع ل منع دعنأو

 لئاضفلا لهأ ردغي نميف ريخ الو

 ماظل وفضي رهدلا نيسحتالف ٠ لباوزا را نعطب كيدرا ام دب الو
 ديعس هنم ظاتغا ديصقلا اذه نم ديز وبا غرف ملف : يوارلا لاق 203
 كنول داوس الولف ديبعلا سخن اي ديدشلا ظيلغلا مالكا اذه ام هل لاق و0
 انيفنكحاو كا ساحاف كسافنا تدمحاو كسار تدل 2 :

 كلذ دنعف ماثلا نبا اي مالكحلاب انبرطي كريغ عدو كناسلو كرش
 ةلمح نم هناف هيلع بضغت الو هذخاؤت ال هل لاقو هيلا ىعرم تفتلا

 ةريخ مخلالو كولملا ماقم نوفرعي ال نيذلا ديعسلا كلما ايا 100
 قحتس  ديدقت نآلا كتدنغ ديرت تنك ناف كواسلاو فرصتلا نسح

 دعس لاقف كراكفا ج تتو كرادك ا لوزتف م ديزمو ماعنالا :

 لوقب ىع يع رم اا كدنع ما تاه 3

 ىكتشبا بلقب يعرو ا
 الملا ريمآ ايلف ىتالك اذه ٠
 . الحاع كدعس 0 ده بنا 1

 ىكسلا رثك نمريملا نودع تيمع
 ىكتم دئاسولا ىلعا ىلع نماي

 كح ةشأت نرمانا كا
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 | دالقا الهسو الهأ مح لاقو م ىلع مه ضهنف ديز وبأ ماما ىلا

 0 هوركشف ةزوطرطلا ن نولك ارو ةظوم ملا كروب رشد نذلا مايعالا

 0 0- أما وم 5-22 ريخ غاب دق 0 ديدشلا 0 اذه ىلع :

 0 اكسو لع د ا عم اوراسو رعبا ا

 0 ىلا اولصو ىتح بايثلا تحت نم فويسلاب نيدلقتمو بابرلا مهديأ
 0 تم ةعامج هدنع اودجوف ديعس ىلع اولخدف بابقلاو براغملا
 1 0 س ومالا لحف هناك هربظ ىلع يكتم وهو ديجامالا تادأسلا

 باوج هيلع درب ملف هردب نيب فقوو هيلع ديز وبا سف سورعلا مودق

 7 اكو هينيعو هبب> و يف ىاحيو هيلحر عفر هنكلو همالكب ثرتكا الو

 0 3 0 راف انلا 0 هتروع تفشكتاف 07

 )| 37 21ر ىلا هباطخ يف مهل لاقو هباحصاو ديز وبا ىلا دعس تفتلا

 الو اه ردق ال ًازوحع ك”رودصقتو ريمالا ةرادز نوك رتتو بدالاو

 أم اننا كردقو كماقم ىف دازو كرعع هللا لاظا ديز وبا لاقف َنأْس
 نرا ريغ كباتعا ةحاسب فرشتنو كبانج حدمنل الا ةليبقلا هذه انبتا
 .- يناث يف كترضح روزن نا نيدصاق انك و مالظلا يف ناك انلوصو

 7 كلاثثتمال الاح انرضحت ناملغلا عم نالا انبلط يف تلسرا نا ىلا ما
 ا .مايالا لوط ىلع حارفاو رورس يف كمايا تلاز الف يلاعلا كرما

 سلحو هني ىلع سلج هلاقم نم ديز وبا غرف املف يلايللاو
 ىلع هدعاس ىقلا هسولج دنعو هلام نع سنويو ىبحنو يعرم
 'ء اديحارم ال لاقو ةك را كلت نم ديعس ملًاتفديدُس مزعو ةوقب ديعس ْذخف

 720/080 اسلي حصا! رقك 204 - تا تا يونا ا
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 دشن و بابرلا ىلع قدي ديز و لعح ءاشعلا دعدو ماثللا نب ا دي ا :

 رابكلا رومالا هملع كومو رانخألاو ىدلو لاب مالغلا ق4دد راعشالا 00

 قفتاو نس ناك امدعت سماغم قار ون ىح لالا كلي ىلع لاز زامو 00

 دقؤف دق ديعلا كيعس تانعر نأ نا حارفاو ويوم مارشنا يف مانيب 0

 ىلع هقبرط ءاحف ةليسقلا جراخ هيلع رودي بهذف ةليللا ٠ كلت ُْق ًاربعب هل 2

 حييصف م بابرلا توص عمسف سماغم همذ يذلا يداولا كلت 1

 هله ل مأ رظنو م ع كيعش ملعاو رثالا ىلع عجرف باطخو. 3 :

 5 رفا ماما تانك [ 2 ا

 سداه هيف يبلق ريمآ ايا ةريمع -وغدملا ىقلا 00
 سجاه ريها اي هلخال يبلقو < رطاقف ريغب ىم عاق دقوا 0

 نماكفا ةخ ىلع ىف يرد كلل يباورلا عم لابجلا .تفظادقو +

 سلاوع . راغس لالا لوحو انكم اي لعتشت راثلا اق

 سماخو عبار ىلع ابلقني هباير هد. يفو اك م
 نواس . مهتافص ريظن اير امل داللا انفط 00

 سراوفلا وبآ ان اي محلوق عمماو كدنعل/ مهرضحا ريما اب ل

 سلاح محل ن 0 نم كلثمو مهانغ عمسي يذل ًائينه
 سماغم اهذخاي مبرلا ةاّسو مدنت ريمأ اي ينتفلاح ناف

 2 ىوجف مهف ماظنلاو رعشلا اذه ديعس عمم ايلف : عبار لا لاق

 ترا ةق هتدمف بسكملاو ضاجلاو بهذلاو سا 1
 مهبلط ْق لسرأف حارشنالاو طسلا ةدايزو عارفألا ماقال م يد 5

 ..”راماشو ناد رم مهننم ناكملا كلذ ٠ ند مم اوتأمل نادوسلا نم ةءامح

 اولصو نا ىلا اوراسف نادمح وبأو ناحرضو نتاوسفو ناولغ وبا



 | ةكديسيو رسحتب و يكبي سماغم ناكو دارفنالا ةلاج ف اههو 2 :
 3 تاديلا سراف ديز وبأ انل لسرا نمحر اب هللا ال لوقيو رشبلا ناوع

 0 نو ميرلا ةاش يمع ةنباب ىلعش عمو ميظعلا قيضلا ان انملغلا :
 6 اك 30 رهو هع نفدي نإ لوع قمضلا نم هارتعاامةدش

 "ديان اعف همام ددز وبا راص تي همالك متاناامو :يوارلا لاق ظ

 2 اذه نا مانالا بر قحو لاقو مالكلا اذه نم بحجعتف هيف ثيغتسيو

 0١ الع للسو هللا مدقت مث برعلا نيب لشع عيسي مل بجعلا بجعا نم
 0 7 درعا اذه يف كتماقا ببس وه امو سرافلا اأ نوكت نم هل لاقو

 | .حلتو هب عيل ىع لراس رفلا. سراف ديز وباب ةفرعم كل نبأ نمو

 5 اذا هنأ هابأ ها و فدك و هل ا*< هماءاو هتصق نم ًافرط هثددف هيلط يف

 ْ ١ ش فلا دعب جرفلا هيتأبف ةدحنلاو ةدعاسأال ديز وبا بلطينأ ةدّس يف عفو

 000 اجل ازنوكت نم متناو مالغلا هل لاق مث قيفوتلاو حاجنلا ىلع لد<و

 272 كلولمللا حدم انتداعو ءارعشلا نم اذنا ديز وبا لاقف ماركلا تاداسلا .

 ٠ مانالا نم ءيجتلن نم ىلا لعن الو مالظلا انيلع ىسءا دقو ءارمالاو

 2 اولزيه فورعملاو لففلا كو فويضلا . الا انوفرشو اولضفت لاقف

 ١ مواوساف ةميظع ةريح يف مهو ةممشا ىلآ ان مهاياطم رهل ريظ 4

 *لاحملا يف ةقانلا مه حيذ مث رانلا مف مرضاو راقولاو مارتحالاب س
 0 ةايستلا يدوي ب لعجو لامختاو قونلا نم اهريغ هدنع 0

 ' ' لجملاب ةقاثلا ثخاط دق هما تناكو بءحرتلا ةراغ مم تحرتبو

 3 700 لك مو اراك أت انوذقاؤت الو انورذعاو !ولك لاقو مه اهمدقف

 1 ىلع هلاح ةعقاوب مهماعا مث هميشو هبذاو همرك طرفو مالغلا ةصق نه
 7020 مظعتساف لاتحلا نئاخلا ديعس امهدبع نم اهيلع يرج امو لامكلاو ماتلا
 مالغلا ةدعاسم ىلع معو رهدلا بئارغ نم ةآرو رفالا  ديز. وبا
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 ظ 1 رسل ليفت 1 تمبفو انذاك ند كا الف : يي ءرارق ل لاق ئ
 نا دي.الو حرفلا حاتفن ريضلا ترا يداو اي يبلعا اه تلاقابمال

 ىلعو هللا مكحح ىلع يريصاف جرو لال قيضلا اذه دحن

 دقو دبرم 0 دينع رابح هتاف دنعس ديعلا اذهو هاضقو هردق

 لام هل سبيل لاما ريقف سماغم ٌكيع ئاو ديدانصلا ناسرفلا ل تلد
 عمسنانا بجاولا نمف ًارهقو ًاصغكذخأ ًارما هلا انفلاخناو لاعب 0

 اذه ابنا ل همر ةان تعيس ايلف هماكحاو هرماوأل لثتمو همالك '
 كلت عنص دق دمعس ديعلا ناكو مانالا بر ماكحا ىلع تربص مالكا

 ناويدلارباكاو نرايعالا ضعب اهيف عمج ةميقو ردق اه ةميلو ةيالا

 تقدو رورسلاو حرفلا ةليبقلا يف ماقو روءزلا تخفنو لوبطلا تقدفا
 سماغم عم الف فوبسلاو حام رلاب ناسرفلا تعلو فوفدلاب 0

 امدنعف ليالا مالظ تحت يملا دصق 0 ليهصو لوبطلا .ت

 مايفاو دحولا ةدّم نه لا هيشدع نم را ريخا ة هةةيقح رمق ,

 ملعاو لالا يف عجرف مائللا نب دسعلا ١ كلذي مالا ردب همع ةنيأ جادذو ٠

 فطلتت تلعجحو هيدي نيب تللذتو هملع ةقؤس تكف لاخلا ةعقاؤي همأ

 مث ميرلا ةاش كبدصت نم نوكت نآدل د الف ميرك هللا لوقتو هرطاخمي_

 نهد صالخلاو ةدحالاو ةنوعملا هلم بلطتو هللا يلا لسوتت تالعج

 ةدغلا كلت

 ىلا ةلمالا كلت ديس وبا لوصو ردقملا رهالاب نإكو : يوارلا لاف :

 رورسلاو حارفالاو رومزلاو لوبطلا تاوصا ممسو ربخلا مدقت ميةلخلا

 قحشملا قافتالا بيرغ نمو قافرلا نم هعم نمي يملا بلاط مدقتف 0
 ماتم ةاربجوف يدارلا كلذ لع اورج يبا كاروالا 00000



1 

 د 0 لاقمو هرعس نم سماغم غرف اماف : يوارلا 0

 . يدرلا دبعلا اذه ردغ نم ةفئاخ يناف يدلو ان انعم نوكي هللا تل

 . ايعاذا ناك نا دعب فواتملاو رشلاب انادابو فورعملاو لمجلا ر 0 1

 0 اهيلع لقا ىح مالكلا اذه نم يتلا امف انمادخو اندعو انلامخ

 1 لبق رايدلا كلت نم اهناب بهذت نا ال لوقي مدخلا ضعت :هدنع

 - ةلهو ةنابرجلا ةفاثلا هذه كيلا لسرا دقو رامدلاو كالغلا ام لحي

 ٠ لالا يف يمذاف ةفادصلاو ناسحالا ليبس ىلع ةقزمملا ةتثلاو ةاثلا
 ل تركمانو مالكلا اذه نم سماغم ما تكجنف لابولا لولح لبق

 1 اهنكلو ماقملا ةعفرو هاملا واعو ماعنالاو زعلا نم هبف تناك امو اهجوز
 7 2رأ ىلا ةعاسلا كلت نم اهنباب تلحرو ةعاطلاو عمسلاب 0 تاغ
 ل اهدلوو يه تماقأف قيرطلا برقب قيمع يداو ىلإ تقف

 | ناشر شقلا نم ةميخ امل ايصن مث كابترالاو فوخلا ةلا> يف امهو
 7 تاكاا ا الي رولا مورس هذا يل رخل

 2 ميلا نئاخل ديعلا دمعساماو امهرمأ نم ناك ام اذه : يوارأا لاق

 اا كلت اهزهحت نا اهما رماو ميرلا ءاش بلطي لسرا دق ناك هناف
 000 | لل احلامجو اهتسحم ىظحو اهيلع .لخدت قح اها ملصتو
 5 0 000 برض نم دّسا اهيلع فاك مالكلا اذه ميرلا ةاس

 ٠ ةلرق اغرتو هحت تناك .اهنال اهمع نبأ سماغم دقف ىلع اهم# عم يكبت
 ! لوبتم داؤف نم لوقت تدشنأ لاما اه.لع داز امو

 ٍ 1 ريمالا تنب اي رهدلا مو“ نم زوحع أ يىلاحو ىلاح يك '| ريزغ يفانجو قوف ينبع عمدو 2١ نيزح بلق نم ميرلا ةاش لوقت

 ْ (ُ ويرسلا ننأد ىلع انيعار راص هلمق يمعو يلا دعب نم

 000 وا دولا هجر قيل اسرع قذشأإ كيو
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 رباكالا جاطنر رماع هالوم ثاكم يسركحلا لعد سلج
 ام لعفيو ةلي.ةلاب مكح ناكذ رك اسعلاو شويجلا داوقو رغاصالاو

 ةءاغ نكح# قح 7 تاذاسلا م نحل .هضرتعي الود 3

 نيد نييناو هرمأ رهتس تا الذ نيمظعملا كواملا ة.ج نم راصو نيكمتلا

 هالوم ناءا_ةلاو ةكاحملا سالف ىلع عمطلا هلخاد هركذ سانلا

 لاطبالاو ترانعالا عمج نا الاهنم ناك | ةكلبتلا يواهم 3ك نماكفا

 داحعالا ةداسلا اا اوماعا داهْسالا سوؤر ىلع مه لاقو فراسرفلاو ١

 هلأسراو ناطرالا نت مك ديس نبا سماغم هراع ىلع تالا ت0

 لكو ناك امهم ءيشب هولماعت ً[دعاصو نالا نم مدع الف ناكم دعبإ ىلا

 هسافلا تدحاو يشار تفطق يماكحا ىلا لد و يمالك فلاخ نم

 هلهاحت انذع ايف ةعاط فلاو 0 اولاقف نوبواحت اذاهو نولوقت اذانف

 اندالب يماحو انريماو انكلم تنا كنال ةءاسلا هذه نم هعمل 1

 مايحف مهيلع لخد سماغمع اذاو مالكلاو ثيدحلاب 2 انيبف انئاطوا د

 صاصقلا نم افوخ باوملا .هرلع درب نأ دحا رسح 0 مالسلاب

 ديعلا نأ 3 را تيولت ةملق را و نال كلذ نه رثأتف باقعلاو

 ا ,ريخأ ة هوقلاب ا ةلممقلا ىلع كلش ةرامالا هملم نا نأ اةفأم ديفا

 كلذ دعذو دينتو ىكن م 5 , ربا كلذ همأ. ملعاو زئالا ىلع عجرو دت دتراق .

 2 دعنا

 هانق دودْلا ىلع نيعلا عمدف ' هلاح نيبلا انض يذلا متتيلا 1 0

 هادح برعلاو ًادمعس فار ١ ينداعك سلجاناوردلل تح ذ ذا

 أ وحف اتساق: [ةردح ًامالكأ هةيحصن نب رضاملا عيمج معاف

 هابأو اويكتتو اوسلحت الو : انهلاو *ذعلاب هوقالت 3 ساغم

 هات ىلتقعو كنض ف تدعي دقو مهعيمج يمالس اودر ام تسلل



 "تح ملالا رماع ىلع دسم ثلاثلا مويلا يفو ماقم ىلعأ ىلا هتلزنم اوعفرو
 .. ةناكم ديعس هدبع ميقي نا ىلع هيأر رقتس باف مدعلاو رطخلا ةلاح يف راص

1 

 ا | 1 هنأ هردق سأنلا نيب عفتريو سماغم هنبا ريك انممل

 ٍ ديلا رضحا مث ناشلا كلذي مهملعأو ناسرفلا داوقو ناويدلا

 "ارافلا ايا ملعا ديجامالا تاذا )| روضحي هل لاقو كديعس
 مملقالا اذه ىلع احكام يناك» عام يلا, ديدنصلا

 00 ةأس ةمع ةنياب هحوزتف 6 ينب

000 

 د

 هل خخ ام ىلع رم ماع ىتفلا لوقي

 ةرعص ف ادييتع ًاماع نيعيس

 يضرا وع ترداسام دعد سماغم يلاتا

 بناج لك.نم ودبلا عومج ينرتا
 يتينم تبرق يملا مارك ايالا
 مك ريمأ ديعس يدعب نم موق ايا
 0 ما ينبا ىلع تنكر

 1 كدمس نا ا يبر

 2107 0و د7 ىلع
 ارداف لاطبالا ىلع تنكو
 ” ية اقملا تارقع دق يناتا مويو

 'رئاز ءا- دقوالا دحاو الو

 ”ريابتملا لها نم ترع دقو

 ْ رئاشعلا لك ىلع مكتيلعإ ع
 م رغابألاو منغلاو ىلبخ نادقفو

 ' ارباخ رهدلاب تنا يمالك مهفاو

 رداق راص نا ميرلا ةاسش هيطعاو

 بلل نم لك ي ؛ مالكحلا اذه نم رماع غرف اماف يوارلا لاق

 ام لعفأس يفا هالوم ىلا ديعس لاقو.ماركلا
 برعلا تقرفت مث تربك و تيشتنا دق كتمعن ىفو كدبع ينال ترها

 اثلا مويلا يفو ماعلاو صاخلا هيلع يكبو مارتحالاو راقولاب هوئفدو
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 نم اوبرتقا املو سمادلا ليللا يف اهيل مهوصو ناو نيمافم حال ١

 حرف ىلع لدت رومزو لوبط قدو تادلوملا ت تارتغا أوعمس تاببالا :

 ريضلاو بعتلا اذه دعب ريخاب اورشيا هباحصال ديز وبا لاقف رورسو
 فرصنو مهدصقن نأ باوصلا نمو مه سرعب نولغتشم يملا لها ناف
 . مالظلا روتس تحت مايخلاو براضملا اودصق مث مهدنع ةليللا ءذه

 رباك ١ نم ناريما ناخا ناك هنا كلذ.يف ببسلا ناكو يوارلا لاق

 مركلاب نيفوصوم انكو دوإلا وبا.يناثلاو رماع دحاولا ممأ ناسا ٠
 حيضف رمقلا هناك رظنملا ليمج سماغم همما دلو رماعل نأكو درمطلاو

 تناك و ميرلا ةاسش اهما تفي دولا يبال ناكو ماوقلا لتعم ا

 دولا وبا قفتاف نادل كلذ ْف مظع بناح ىلع نسملا ىف

 هيداهو هم ناك هنال هدا نا سماع اهحوزب هما ط

 نيريمالا نده ناكو قادملاو ويلا ميدقت راصو قافتالا متاذكهو

 موي تاذ هدواحب راف ناهمن هل لاق كرارعلا كاوام نم ودنا

 ترجو ركاسعلاو لاطبالاب رماعو دوجلا وبا هاة:لاف موقلا ءالؤه ىلع
 دوجلا وبا لتقو رماع اهيف حرخنلا دوهملا يف لافطالا بشت بورح مهني
 ناكو كمعس ه4 لاقي ديدانصلا تناعحشلا نم درع رماعل ناكو

 ءالوم لح امو لالا. كلت ىأر اماف لالتلاو قاورلا نيم لآ

 لاطبالا ةعبتو ناهبث ىلع منهو ناصملا ربظ ب10 0 لا نا
 تامزلا نم ةعاس ريغ نكت ملو ناودلا نم ىوقأ باقب ناسرفلاو
 ضرالا ىلع الل_تق هاقلاف هيزب نيب حمرلاب هنعذو بلع لا حا

 كلت يف اهمزهف ءاد_عالا شيج ىلع بصنا مث ضعبب هضعب طبختي .

 دئاشنلاب ءاسنلا هتقتلاف ةليزح مث اذغب ةليمقلا ىلا عجر كلذ دعبو ا لا

 مارككالا ةياغ هومركاو لامفاا كلت. ىلع هتركشو دئازلا حدل
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 : مادعالاو لّدلا لاحم اندغو انباص !ام اي :رازحالاو مهلا نم

 7 مال كولم ىلع رؤدن انرضف  ةدالب لكون انلزانم .انتفج
 ظ ا دعالا تاويدب ..انلزن ا ضراو ةيدعلاا دحم ىلا اهنا

 مارك عورف نم ليادااراما دياف نبا ريدب يضاقلاو بايدو
 . ماخفا كولم نم يدايالامارك ىلع ونأ ىلالهلا ندح مهريمأو

 ”ماغنالا مهاف يلوتت نكو  .مبتفاو يمالك ممسا ريمااب
 ماظع رومالاو ةدُنو ةقيضد تحبصا دحن نا ًانيقي ملعاو

 ماقسب ا هرهد نع« لذايف يررلا رخف 8 لحم او الغلا اهمفو

 1 مايخو مه نيواوص اودهو بناج لك نم مم انفلا طاحاو

 مارك كولم ىلع رودن اندعو موعبمج كلم ان اراما انعدوف

 .مانالا مظعاو لجأ تنأف كمراكع ريمااب ! تيلع دوجف

 : نم هاوح امو ماظنلاو رعشلا اذه قسنيدلا عمم امهذ يوارلا لاق

 مكنال ناسحالاو ماعنالا نوقحتست مكتافبدالاو لضفلا لهاو برعلا

 مادملا مه مدقو مايا نسحا ف مهزنا مث ناكم دعبا نم يىنوةدصق

 فرع دق ةذملا هده ف ددز وبأ ناكو مايا ةرشع ةهدنع اوماقاو ماعطلاو

 دم ا اهزكارم زيمو دانحالاو رك اسعلا نم اهيف امو دالملا لاوحا

 يراربلا نوعطقي: اولاز امو ريطي يذلا ريطلا مهريسمي اوقباسو ريسملاب
 نررعطقبو راهنلاب نورتتس وناكو ماهلا ىلع مايا ةعست ةدم ماك الاو

 دال يهو قمعلا دالي ىلا اولصو ىتح راكتعالا مالظ تحن ةالفلا
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 ءاسنلا 27 تناكو 00 لطي مذ يل نارا

 نمسح ا ةليسقلا تا ناك م ان سدوبو يح و يعرم

 يف ادع لاز ام نطولا نال اس لاق لا نم ناك ام اماو

 تاريخا 0 دالذ يهورينلاو ةوزح دالد ىلع فاشل قي يللا ظ

 ميظع كلم نامزلا كلذ يف اهيلع عاملا ناكو تابجلاو يغارالا ةعساو
 وبأ هدصقف ددزم نب يسريدلا هيمأ ناسرفو لا طبيا بحاص ناثلا

 يعرم.فقوو هيدي نيب لثقو هيلع ملسو لخدف دحا لك نود ديز
 كردقو تاي عفرو كَ ع هبا لاطا لاقو هيأأ وح نسنوبو يدعو

 مالكلا اذه هن. عمس اهف ركشلاو حيدملاب ىلواو رصعلا ديرف كاف

 ءارعش نحن لاق تنا دالبلا يا نيف تنمحاةل لاقر مالسلا هب هيلع درا

 كولملا مدمو ديواجالا ءارمالا دصقن ةيربلا يف فوطن ةيزادح

 ١ ماع لك يف انبأد ره اذهو مهانث لقتنو مهاطع ذخأنف ديحامآلا '
 كريغ رود كحيل نود دعنا نم نالا كاندصقف مامهلأ كلملا ْ

 مراكمو كم رك و كدوحب انعيس اننال كريخ ليز»و كلضف ركحشنو

 نمو كبدي نيب انلثتو كلا امودق بحوااذه كيش و ك1

 ناط والا كنتو دحت لع [وورم ءانثأ بيضالا ىآلاو قافتالا
 انيلع علخو ةليم 00 زئاوحلاب انزاحاف ناحرس نا نسسح اهريمأ أ دح د هو :

 دع ناو ب ا يدي مسوس نك رادو ١ هاا نيود ا دبل يس نسير ع نع دم د نع ف 000 را

 مدعو لحما هل نم قضلا ةياغ ف نالا دالملا كلتو ةيك ولما عاشلا

 بابرلا لدع باطخلا !لو دعت ديز ايا نأ 3 قيقدلاو ترتلا ةرعر

 كمصت دم دحن لاود نعو هلعبو يسدبدل خد لأ و : 2 اذ دم لالا . كنلا اننا



 ا

 )0 1 نحل ريمألا انماو رابدلا كلكو ننتوت [دطاق-رابللا ديس
 . اوبلط مالكلاب اوضوافت نا دعبو ماركتلا تاداسلا عم مايخلا ىلا هلوصو
 .ةمايقا موي لثم مهدنع مويلا كلذ ناكو ةماللاب مويلع نع كرا هبا نم

 | ا زآو ريرطأ نم تاكش ميراب يساركلا ةيظغتب نسح ريدالا ردا مث

 ١ ىقبت قح ةرايزلا هذه خيرات بتك !يدارم لاقو ريما وا دبس اهيلع سلحي
 2 ريمالا ىعدتساف ةدافالا ليبس ىلع اهأرقتو ةليبقلا لهال ارك ذ

 4: ب هرمأ رضح اللف عااقولا بتاكو و | متاك ناكو عنام ن دبز

 رضحلا كلذ يف اهدشناو رثفدلا يف تايبالا هذه

 ىلع وبا ىلالملا نسح فلا لوقل

 اطعلاو لضفلاو فورعملاو دولاب

 مشاه ةلالس نم 1: ةيرش ياو

 انه ىفو رورس يف دجأب اذك

 األ لكو ا نيمارا .كلست
 انيك ضرالا تدوحا: ةئم لوف

 الزل نم ديزحلا فشن ةنس ثلادو

 ىرقلا نم اناطملا اويره ة ةنس عبأ رو

 هلك لخنلا ضرقنا ةنس سماخو

 رماعو لاله تلذ هم

 لجعلاب برغلل ديز وبا انلسراف
 ةثامعيرا نم نيتس ةنس تناكف

 : سداَصو

 انلمشث عمجا نمحر اي برايف

 تامنالا هل نم نسح ريمالا ىغتنا املق

 ١ تنور يف ىدغ دق يرك ذف

 7 01! ةلاظنح عم تطالاوننالاو
 1 درب تاكيأل مارك رئارخ

 ١ غعماح لمشلا ناك شبع زع يفو

 '- عقاودودمضرالا ىلع رجلا راصو

 ' .عزانت تراص ربلا شوحو لكو

 7 مظاوملا لك يف عوجلا معو

 ٠ . عباس ماع ف ليعلاو يأرلا فيكو

 عبارملا كلت نع انربخو بهذيل
 عنام نب ديز ناويدلا يف ابنك
 عماسو بصحتسم اناعدل نككو

 اهءعمو عماظنالاو

 ادلع تداز ةنس يلاثو

 عنام نبا ديز اهبلجسو ناسحتسالا ةياغ اهونسحتسا ماركلا تاداسلا
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 , اهاوز باغىلقع يعرم باغ ناف هدو 1 كرتتال سلا ْ

 ابو مت راطخالانم برادو ١ ديماؤوملصلاو 00
 اهلايل دعا ىتح يئيلعف 2 2-سنوت دح ىلا دحن نمةلحروكف

 اهاج براغملل يعرم حارالو 2 2 تاحا ام اهضرا دحن تيلايف

 ارمالا تيهفو اهمالك نم ةفانةرسصالا تغرف الف ىو 0
 يل * اهأتم لع اهوردعو اهلا زارا ايما رشا ىوحف

 لوقتو ىمح 0 عدوت تاعجو عومجا ماما نسح ريمالا تخا هرم ْ

 لوطي نيعماسلا رو عرجوم دأؤف نم
 اهييكس يدخ قوفيعمد نارطقو 2تكش ىلا ةرمع يملا ةاتف لو

 اهدي يلق طسو يف يح ريغ الف كضرعب لاله اب يحب ديز قيأآ 7

 ابيهبيرق نم اندالوا عم عجراذ2١2 9 كتبيغب انيلع ءىطبت ال ديز وبآأ '

 ادييح 0 نحرلا عدوا نمو يقلاخو ىبر هللاب مكتعدو ٠

 ةزيمالا تمدقت اهرهش نم ةرمع ةريمالا تغرف اماف يوارلا لق

 تابالاهذ+ نسوا اهدلو عدوت تلعجو نسح ريمالا تا هرورس

 ظ ظ نطولا نم هقارف ىلع يكبتو
 اذ يبلق را-ص يدمحو ةقرفلا  تكش يبلا ةورَس خا ةاتف لوقت

 بعاتم نم هدعب فاش امو . ةعول قاذ ام نسلا ثيدح ىديحو

 بضاوقلاو انقلاتابرض فاش الو ةقيغ فاش ام نيو ع و
 بئاذ هبايغ يف هارت يىلفو اهمتذخا ىنيع رون يمالس ايا

 بئاونلا لك نم يلو مهظفحاو مهقيزط لبس نمحراب ابا و| |
 تمهفو اهماظنو اهرعش نم ةورس ةريمالا تغرف الف يوارلا لاق.

 ىلا اوعحر مث مهدالوا اوعدوف ارامالا تمدقت اهمالك ىوحف تاداسلا

 ليالا ريس لصويو رافقلاو يراربلا عطقي ديز وبا ريمالا راسو مهدالب
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 2 مكبح يف برعاي ينويع ايلعو 2  بئاوذلا تاليوط ايرو ًاريصو
 ادعلا نم مهيلع كلاب ىلع ود 0 2 .براضملا نيناسرفلا تجاه اذا

 - ريمالامهفو هماظنو هرعش نم ديز يلا ريمالا ىهتنا !ملفيواراالاق
ح ناطلسلا مدقت همالك ي أمم أ رءالا يفا ا

 0 لعجو هداوق ماما نس

 لاقو وك مث دالوالاب 5 يد ود

 ئيفطنت لوقا املك ىبلق نارينو

 ايا ىلقث "يغم ةفقرفل

 اهوذو ينديع ر ود سن وناو يسبح و

 مفارف ي دصق ناك ام مهقراف

 يرظانب هارأ يعرم ىرت له
 ينتردغ كلام رادغ اب رهد ايا

 هنوحزت ال حازملا مكيدوا
 ةندم نولخدت نا متدرا اذاو

 مكقيرطب ًالاع مئلداج اذاو
 مكلاشب اهوا ىبحيل اوقباو

 ينحبمو ينيعي رونفايلع مب نمو
 اأعيمج اهوظفحا اياصو هده

 ماظنلاو هسا 57 نه نسح ر مالا حف املف

 3 0 قوف ىرج يعمد
 20016 عولملا نب دنيز

 ' «براثرمخللنا ركسلاكتحبصاو

 بياكس ينبع .تاءمد دعب ىلع
 بلاطم كاذا ينتحوحا نكلو
 ةضانملاو انعلا ما لوزتو

 ا 11 لكو يتالخ تقرافف
 010017 وش تافوآلا رثك اب هناذ

 بساحمو ىرتش هارت سنويف
 بواحي لادملا كاذ يعرم

 براغالا نم اهيمحيس هناف
 بيابلا لك زعا ايرو ًاربصو
 بياص لوق هلك يمالك ناف

 ناك نم لك ىكب

 هةتارما هدعب تمادقت مث ماركلا ت -ةراذاسلا نم ماقملا كلذ ىف ؤ ًارضاح

 يصوت تالعحو باحتنا و ءاكب يف يه و بايد نيماألا تعا هلفا 0

 لوقت تدشناو يعرم اهدلوب ديز وبا ريمالا
 ١ فردي امو ةقرفلا لغ تبكي انلا ةف8- ىلا ان لوقت
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 نم ميئاق: سنويو "نيالا نع 0 تيار نا ظل تل

 هدهمو ناطوالا ن "بع اويرغ نا مع حمسل الو نا رعالا ءانيا ا

 ا 00 أهنم بوصتساف ةلمم ملا تا دنا لحل حضاو ف كردغ نوت ةدرك 1

 مارك الاب هاقتلاَف : 5 نسح ل نعل نهد مايالا يناث يفد مالكلا

 ةياغ يف يف نأ لاقف ليحرلا ىلع تردعتسا له هل لاقو ليجيتلاو :

 ًاقفر يخم 00 نا ديرأ يلا ريغ دالملا كلت ىلا باهذال دادعتسالا 5 ئ

 قيرطلا ت افقشمو ةدمعب 4 ةشانملا نال ب 0 ادا نم باحصاو .

 ديد انصلا دانا 2 ديرت نم كلف دك دح نسح ريمالا لاقف ة ةديدنس

 قيرطلا يف ينونواعي منال 5 ىبحنو سنوي ىعم ذخآ ديرا لاقف
 مكيلا دوعاو قمفوتلاو حاجنل كك لصحي ممد قيضو ةدش لك دنع ْ

 مهيلع ف وخ باطلا اذه نس 0 ا قيوعت الب ا 3

 هنكلو برعلا ناسرف نم بلطي ديز ابا نأب نظي ناكو بطعلا نم
 يعرم هدلو رضحا لالا يفو سنوت ىلا هعم مذخاي نا ًاريخا هل مع

 ثلاثلا مويلا يفو ربخلا كلذب مبثدح مث سنويو ىح هبخادالوأو '
 اوذخاو لوصنلاو فوسلاب اولقتعاو لوشااوك رو ةكللارا 0 |

 ناحرس نب نسح ريمالا ب هداك بورشملاو لوك املا نم مزاي ام مهعم 8

 ىلع 0 انآ يال ةدم )0 راسو نانعالا نفاد هلم قلا ت اذان ف !: 3

 لوقي فمان راس او لويثم 0

 بيابهللا تادياز يلق نارينو يمالس يلالفأ ديز وبا لوقي ١
 بساح مثامهاف يلوقل نكو يلع وبا ريمأ.اي مالك ميسا

 ' براغملا مث برغلا بورد دورب هلالح لج هللا ترعب انودغ

 بحانو يك اب عجنلااذ مهلجا نمو سي راو نيحو عر يتبحد يفو ْ
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 : موال ىلا اوماقأف مه اماو مانو هّسارف ىلا عجرو مهك رت مث مالكلاب

 20 يداو نم اوبرتقا املو رافقلا بناوج اودصقو مهاناطم اوبك رف راهنلا

 وفك رثالا ىلع اومدقتف ةمايقلا موي لثم ًاجبجضو ًاحايص اوعمس همالس
 01 لا نم ؟روبح اودحو ناكملا كلذ يف اوراَص او وتخا ةقشخ

 - ةدش نم عوجوم بلق نم ثوحبصي ممو ناببصلاو ءاسنلاو نابشلاو
 0 مترطاخ بيطق مهيلع قفش دقو مهيلا نسح ري. مالا مدقتف عوجلا

 . مايْحأاو براضملا ىلا اوراس مث مامنالا زئاوج مهيلع قرفو مالكلاب
 رع ف نوضوافتي اولعحو ةعاجلا رئاك او ةليسقلا تاداس هيلا ىعدتساو

 2 لالطالا كلت نم اولحرب نا ىلع لايحالا هجوب مهأر قفتاف ةعاجلا

 . زايدلا كلتو برغلا دال ب ىلا ديز وبا بهذي ناو لابعلاو لهالاب

 - مهاقثأو مثهدالواب اولحرب مث راخالا ةقيقحي مهبتأيو لاوحالا سحيف

 0000 لاعتسا ام لك نسخ زامالل ديز وبآ كانقف راظفالا كل ىلا
 ةفاسملا نا كاقياو كرم هللا لاطا كافخم ال هنا ريغ نسحو ليمج

 بايد لاقف ةليبقلا تاداس نم ةعاج يعم نوكي نا مزابف ةليوط ةدبعب

 لاقف 1 ٠م ديرت نم كعم ذخف ررمالا ا اذه

 مايخلا ىلا داع مث راتخو ءاشب ام هللا قفاوي راهنلا علط ىتم ديز وبا

 مالكب هل تلاقو مادقالا ىلع هتحوز هل تماقف ماتهاو قلق يف وهو
 لاحلا ةعقاوب اهماعاف لاطبالا ابا اي هجولا سيم كارا يلام لالدلا
 اة نق فهرب الو نسلوت ىلا هكاسرا ىلع معز دما تح و

 يناسل تنهر دق يفاو سناوملاو نواعملا ليبس ىلع هعم هذخأبل هنلغ

 ةلمح ىلع كدّسرا ئننا هل تلاقف مود يناث يف بهذا نا ىلع موقلا عم

 لخدت حايملا دنع كنا وهو ةليوطلا ةرفسلا هذه ةدّس نم اه صلختت

 11 تهذت نأ دمتم كئاب ل لرفتو ةيشلا ت اداسو نسح ريمالا ىلع



 الحم اوزاج فويض انتا ريما اب

 مهتفضأ و ريما 8 يدنعل اوءاجو

 ميت تلاب ءىس * انزع امو

 معوجن تردو يب ىلا تذخا

 اهرتشي .نم مهنم دجا ملف

 يرطاخب ربجاو يندعاس ريما ايا
 رماعو لاله ف يدان ريما ايا

 راغص عم اهرايك لاله اورادو
 زابما يطا هسا

 رايطالاو دودلآ عترم الو
 راس تردو اهنئمامم تردو

 رادلاب مكتو دق يفايضاو

 نانلا باذع نم يهمل كريمي

 رام 7-5 تادلب ىلا ريسو

 راغم ضايلا ضينام ل ةشرع دحن يف ريما اي انل داع امن

 هرظاخ نسحب .ريمالا بط ماظتلاو رعشلا اذه نم جرفم مرت
 عمسا نا يلع بسال مانالا بر قحو لاقو مارثحالا ةياغ همرتحأو :

 58 الا ةوق الو لوح الف نيعماسلا بوأق حرب هنال مالكلا اذه لثعا 1

 هتميخ ىلا هتنباب غجرب كراؤ نيحطلا نم ل مث نيملاعلا بر

 دعتيا الو ._'راحرف وهو ةيصلاب عجرو ناسحالا كلد لعدوركذف ٠

 هنزب ايزنو لجعلاب ندح ريمالا ضبنف بابقلاو براضملا نع باغو

 عاو هلبق لصوف جرفم تدب ىلا راخز هتيطم بك رو لوالا
 نم هلان امم هتحوز ملعا مايخلا لآ جرفم لصو املو هلعف اع ديز وبأ ريمألا

 ءاشعلا يعنصاو نآلا يموق ال لاق مث مارملاو دصقلا غوابو ماعنالا

 ؟زيبك .اضرق تنجعو لاخلا ىف تزرداف ىشغتنو فوض لا
 فوبلم ئراحرف وهو فويذلا ىلا جرفم همدقو لامها نودب هتزيخو

 روذعم هللاو يفاف روصقلاب انوذخاوت الو اواكو اواضفت هللا مسي لاقو
 هنال افنعلاو بعتلا اذه نع انغ يف انك انعم تسساج ول ديز وبا لاقف

 هغرفأو جر 1| ىلا هدب دم مث داؤفلا قمر 4 دس ام دازلا نم يعم دجور

 مهطسابب 8 6 ساحو ماتهالا كلذ لع حرفم هركحشف م اعطلا 5 هرفص ىلع



 0 مكلا ردن كنتنيا يلا عسر رماع ىلع رودو يم نبأ اي مقف

 00000 ركن ال كضرعل ىرئار + 2 انفربضا ىثع يف ايرثلا عب
 7 دالالا لعاريما اي ىرج ام ايو اهل تان اك كنام ايسحاو

 000777 ذيذل ينيغ ىلع مارج ٠ تكش ىلا ين يملا ةانق تالاقم

 اهمالك ىوحفاهجوز مهفو اهماظنو اهرعُسش نم تغرف الف يوارلا لاق
 ا لاو اأَس 1 3 يموقف ريبدتلاو يأرلا معت محل لاقو

 تماقف .انع.او اهملع للداو اهعيمج ةلمبقلا يف رود ىتِح ريرحلا بايث

 نسع ريمالا بحعتف بابطال رخفاب !مترطعو باث نسدا اهتسلاو

 مهنكلو ٍبيحع ثداحو بيرغ رمالا اذنه اولاقو بايدو ديز وباو
 جرفم ريمالا اماو نوكيو يرحب اذام اورظني ىتح نوريحتم مهو اوربص
 لوقيو يداني وهو لاله ينب ءاحنا يف هتنباب فاطو لاملا يف ضمن هناف

 "فوض ةعبزا ءاشعب انررثلا نبا يرتشي نم فورءملاو لضفلا لها اي

 اهيناعم نسحو اهلج ىلع رسحتي اهيف لمأتيو اهيلا رظني نم لك ناكحو
 اهيرتشد نم اهوبا دحي مل الو اهيقسنو اهمعطن اذام اهتيرتشا اذا لوقيو

 تلاقف. . بئاصملا دا نم هيلع كلذ ناكو . براذملا ىلا اب عجر

 ريثكي الو ليلقب د>ا ينم ايرتشيال لاقف ريما اي اهتعب ام كمالع هتجوز
 0 دا ا راش هتاخ ةيقلا ريما نسح ريمألا ىلا ام يهدأ هل تلاقف
 ريمالا جرخ كلذ دنعف راكتفاو قلق ف وهو راسو اهذخاف ةليلءاشعب

 نم دحا هارب ؛ ثرا نودب هناوص ىلا راسو درفناو براضملا نم نسح

 ' هيدب لبقو هيلع لس لخد اماف هتنباو جرفمريمالا اماو جرفم ريمالا لها
 لوبتم داؤف نم لرقي راسو

 راكفا دازو عوجوم بلق يلف جرفم ريمالا وعدملا ىتفلا لوقي



 ماركلا انفويض كا 0 ماعطلا اولا نم اش نا
 ما نم ارتاو نابرعلا يقاب نود انودصق

 لوقي 2 راساو كوت 00 1

 , يلوطت ال اثعلاب يعساو 0 "
 3 ريل يحاور رف الاو :
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 عال 5 ل همالك نم غرف املف

 كاش سا جارت

 ةدحغ طق ىه ام يبا ريما ايأ ٠
 رياد ل ام ام ىو

 ة ب باغ ديفا نع نكمل

 ١ يم وم عا يبر ,ىدبع 7

 : دوقو تادياز يلق نرارينو

 دوجوم ءيّس ريمأ آب مدنع الو
 دومكتم ىقب هفيض نه ىلحا ىلع .

 دوعاو مهول ريبسا يفاو
 2 سحلا و>- ىدفن و ناف انحتا 2

 لاقف 0 لد ل ما ردا تكا بحرب
 كنم نالحخ يناو روهس ثالث كي ايتيل لحد ا[ هنأ ىنا ان هللاو ْ

 كلذي امجحوز تيلعلو لاخلا ف تعحز نيفيشس اماف روصقلاب انيرذعاف

 لوطي نيعماسلا ريعو لوقت .تدشناو لاقملا

 تك يتلا يه نطا دان لو
 هريسحب وكي معلاو يلا تدحو ئ
 مهبط ثلخد يفوفاش نيح اوكي
 هريغو نيحطلا نا يدلاو فلح

 ىلق ناريئو ةرسو ىف ادغ دق ىلقو تعحر 0

 ماجسدودخلا قوف قرح عمدب

 ماعط تروق ريما اب مث دنع امو

 7 دبع نم ةمرد لخد ام

 م ارم تادياز



 3 . اغا رمالا كرادتت 3 نا توقلا 53 مذع ند توم لاخلا انيلع

 5 اما يوارلا لاق لاوهالاو يئاومل ع لاله يب يش تضرقنا

 ص ةعاج هدنع ناكو باصملا مظعتسا :تاطقلا اذه نسخ . ريمالا ا

 1 واجالا ثيلو مامملا لطبلا مهنم ذيدانصلا ثاسرفلاو ديجامالا تاداسلا

 0 برضو حمنمرلا ن عطب هنارقا ىلع اق و و مانالا نيد هركذ عاش يذلا

 3 .مواقلا للا 12 ا 6 رمالاو مادصلا يراد 1 نامل

 . ناشلا اذه 3 ' ترورك اذني اوذخاف دجاملا دسلا دياف نب ,أ ريدب يضاقلاو

 0 اا كلت نم. لضرلا ىلع ميأر رقتساف نامزلا نم ةعاش وبن

 ف رعب 0 لالا ىف يف اوركتتف مويلاةللذ يف ةيبقلا لاوحا دقفتتو

 2 .يف اوفاطو لاجلا روبط اوكرو لاجرلاو ءاسنلا نم دحا

 وو يف مهودجو وذ ةلمبقلا لها ىلع اوراد ىتخ ى مايا ةدالد ةدم مايخاو

 00000 ا دنع نكس )نأل فاض ىلا ب عدن نم اودج و امو يبو
 ١ براضم ةدع همثو عسأو لهس ىلع اوفريثإ عبارلا مويلا يف مهنا :ةقئاو

 ناكو ريد نبا جرفم 2 ريبس ريماو مادخو يشاوحو مايخو

 ١0 نارطضالاو لزلا ةلاخ ىف وهو تاونالا دنع ًافقأو ”روكذملا
 : 1 مالكلاب هورقو مالسلاب هويحف عوجلا ةدش نم عومدلاب فرذت

 او ميلاقالا دعبا نم كودصق دق افوبض لبقتا ميركلا ديسلا اها هل

 0 ةريهس ةَدورعم س املا نيد كلاضفا 3 هريش.علا ت أاداس رباك !نم

 فويشلاب الوسوالغأ لاق ميما را نم ادي د لد دالك و عع

 نع اولزنوهمالك ىلا هوداحاف فورعملاو لففلا مكل .. م هيام اوفرشف

 تناكو يم اهل لاقي ةجوز جرفمل ناكو همايخ ىلا اواخدو لاما روهظ

 000-2 5 ظ كلعل نادم كسا تدب ىدصقاونالاىهذا اهل لاف يملا ءاسن لمحا نم
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 نانلا :ةدافال :ةعوم وم د 7 د يتلا تا# فدي اما اما
 لابجالا فلاس يف مه ىرج امو لاله ينب ةصق اهسال . رطاوكلا د
 اهعنطي انرداب دقو . لافطالا بسس يلا . لاوفالاو عئاقولا نم

 برغلا سنوت ىلا دحن دال#نم مهليحر يهو اهرخلآ ىلا اهوا نم
 بورح دب ةنيلخ 'ازلا قو برطاب كلايلا كلت مد ٠

 رابخأو رداون الع لسع ةفد رظ ةربس تلاع ةفمح "كانرإ

 .:ناعتينملا :للابو تاذالاو وقنا ايعاس 54 :

 نم تناك دحن دالب ناب نادالاو .فرامملا لقا 203
 نايدولاو لوهسلاو ناردّغلاو ةايملا ةريثك «© برغلا دالب بصخأ

 لك ىلع اهلضفتو ناسملا راعسالاب نامزلا ءارعُس اهركاذت تناك ىتح
 ىف لالهيىنب لزانم تناك اهيفو اهريخةرثك و اهاوه نمل ًررظن نادلبلا .

 لغو اخر ريغت ىتح لوالا اهقتنور ىلع تلاز امو لايجالا فلاس

 مو تالا عيج نم هالبلا معو تابنلاو شيشحلا اهنع عطقناوا
 ثلناورللا لكأت اهلها كراض ىتح تالوكأان#ط ءرط ا

 يهنم تعبت الع يتب لع ةءاحلا تدتشاو لاوهالا 003000
 اراخدف ناحرش ن شح ريمالا براضهاوديا» نا خياشملا

 نامزلا ا راع تاج | درف نع هل اولاقو هدب نبب اواثكو هيلع اومأسو :

 لاط ناو دحن دالب نم تال وك املا تعطقنا و عيبشأ دق عر ناي

 ١0 : 1 رم ولا +
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