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 ةيحرسملا تايصخش

 . عئويلم - تالواقم ةكرش بحاص ةنس ٠١ ىواهشلا دمحأ لواقملا

 اوم (روكدم) كيرشلا

 . همادنيب اريل مني قينأ لجر ةنس ٤ (داؤف) قیدصلا
 .٠ ةضايف ةثونأ تاذ ةليمج ةأرما ةنس ۴١ (تمعن) ةجوزلا
 ةل ۸ (فوؤر) نيالا

 ةلم 4 (انيدر ةنبالا
 , وكسيدلا ليج نم باش ةنم ٢ (جماس) ةنبالا بیطخا
 نس ه0 (رطم ذاتسألا) ىوتاقلا راشتسملا

 فارطأ ىقح ةلانف ةفهرم ةقيقر ةأرما ةتس (تيناج) جروألا ةفزاع
 - اهلمانأ



 لوا لکا

 لوألا دهشملا

 هداليم دبع ةليل ىف - ىواهشلا دمجأ رينويللا لواقملا لزنم
 ٤٤لا

 لاٹسیرکلا فجنلا ءاوفأ ىق حبست ةمخفلا لابقتسالا ةعاق
 ءاقدصألاو ةلئاعلا نم عمج .. عومشو تاتروت اہیلع دئاوم

 قيفصت .. كاقو وأ سولج نيب ةيحرتم ا تايصخش عيمج
 نم ىواهشلا دمحأ دخ ىلع تالق ..جيربت .. كحض
 .. سوتكلاو تسوتلا ىلإ دت ىديأ ٠ ءاقدصألاو ءابألا
 ىلع فزع . قيسوم .. برشي ضعلا .. لكأي ضعلا
 :تیناج ةفزاعلا نم جروألا

 . هلك هد نفلا هی . . تیناج ای لياه :
 .ةنس لك لابقع ىباباي كوربم (اهابأ لبقن) :

 ةنس تيم لابقع اباباي كوربم (هدعو هيأ دي لبقي) :

 یرطاخ ناشع فلأ مہلخ :



 دازف

 ٭ قلع ف

 دمحأ

 .(هتروت ةعطق لكأير كيلخي ہللا .:

 هيإ . . یخأ اي هدك ةتروتلا ىلع شلزنت ام (دمحأل) :

 , موي هل ضيخي هيلخ :
 نسحا . . سب ةتروتلا ىف هج انصبخ نإ هلل دمح ا ؛

 : تا واک
 شيعتب سانلا تناك حوت مايأ . .

 ىل وعدتب وتنا .'. ةعاج اي مكلهم ىلع یوق ركشتم
 الع وعدتب الاو

 ف ةدايز موي لك هد . . كب دمحأ ای دلبلل ىعدنب
 ءاشنإو ریمعت اهانعم . . دلبلل بسكم اهانعم كرمع

 نمأ عيراشمو .ةينكس .تارامعو. قرطو ىرابكو

 ةورث . . كي دمجتأ ایاةیطو ةوزث تاأ 4 نلاذغا

 7طو
 دازق

 :رطم ذاتسألا 3
 . روتكدلا رماوأ یسان تنإ . . ید ةسافطلا

 دازف
 . مهضعب صبخ نم

 . كب دمحأ اي قب نيم لود مهضعب :
 ٠ فرعي ال فراعلاو مهسفن نيقراع ىلا :

 .. هيإ الو ید زاغلأ .٠ ىد هيإ

 . (عومشلا نوئفطي نیرضاخا ضعبو فوؤرو انيد)

 قيسوملا هبحاصت ؛ ليمج اب ةولح ةئسو داليلا ديعل ىعاج ءانغ)

 اهارن , . تيناج ةفزاعلا نم جروألا ىلع ةحرم ةيقيسوم ةعوطقم
 جمدتت ىرخألا ىه انيد ىرن لاعفنالا نم صقرت ىهو فزعت
 ۔ (ابیطخ حماس ایحاصی صقرتو
 نم ليلبتو قیفصت , , ةعيدب صقر ةرمت نامدقي اميطخو انيد)
 . (نيرضاحلا
 , , هدحو صقري امم لك نكلو . . هتجوز عم صقرب دمحآ)
 . (هب صاحلا هلاع ىف موبي هنأكو

 الو داقن هدك دعقناح انحاو هيإ (قيفرت روكدلل) :

 . رطم ذاتسأ اي موق . . صقرن انیب . . اليتامأ . . هيإ
 . ةلفحلا دهعتم انأ یدیس ای ال

 , (ةدئالا رخآ ىف اًديعب ةنروتلا ىلإ بهذي دمحأ)
 ٠ (داؤف راوج ىلإ ةسلاج كلاهتت تمعن)

 . (سمه ىف ناثداحتي نانلالا)
 ۔ كلام هيإ



 ۔ ىكاقياضم ةجاح هيف كدياوع یز شم :
 شم ءىش لك نإ ةساح . . ىناقياضم ةجاح لک :

 اههجو ىطغت) طيعأ ةزواع ینإ روصت . . ىعيبط

 ۔ (اًديعب تفلتو

 . (ةقر ىف اهدي كسمي) ؛

 . (سمافا راوخا قرغت ناكف لك ف كحض تاوضأ)

 نابايلا قو ءابو دنحلا ىف (ةدئاملا فرط نم عفترم توصب) :

 : قير

 عرزلاو فافج نملا فو ريصاعأ نیصلا فو لزالز
 عرزلاو لويس نادوسلا فو . . شطعلا م توميب

 لكلاو ةعاجم لاموصلا ىو . . برشلا م توميب
 اك هدوألا یف انه انخاو ٠ عوجلا م توميب

 . . ةيلوحكو ةيندعمو ةيزاغ هيم عاونأ رشع برشنب
 عاونأ رشعو كو خارفو محلو نبج عاونأ رشعو
 ةمقل لكانو . . تسوتو شتودنسو ةتروتو ہوتاج

 . ةرشع یمزو
 توغاح ناك انحإ .. . كب دمحأ اي شلعزتام

 لاح لا . . برشلا م توميب ام عرزلا یز ةمختلاب
 . هضعب نم

 اوعفری ناشع رحبلا ىف حمقلا اومربب اكيرمأ فو :
 ۔ ہرعس

 ذراوم لورتبلا تانازخ اورجفيب ناريإو قارعلا فو

 . ةديحولا مهتورث

 *حالسلا ىلع تارايلملا اوفرصيب برغلاو قرشلا فو

 . هيإ همسا قبب هد رففلا م اوكتشيو

 . نيناحم .هلاجرلا . : نونجلا ہمسا قبب

 ةردبلاو تامتركلاو جورلا عئاصم . .رتكأ تاتسلاو :

 تالحر عيمج ةينازيم نم ربكأ اہتیئازیم ريكيئالاو
 . اضفلا

 . العف اضفلا ىف انوعلطيب مه ام

 ٠ (كحضز كتايحو نزولا مادعنا ةقطنل :

 مادعتاو . . لقعلا مادعناو نزولا مادعنا . . هويأ

 لا . قاوخإ - .ريمضلا مادعنا ؛ قالخألا

 لجر نيعبرألاو سماخلا یدالیم ديع ىف مويلا ىنأ
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 دمحأ

 دا نونحي لجر رینویللا حجاتلا لواقلا انآ . . نونجم

 هيلا ناک انأو . . لفاس طحنم نونجم ملاع یف شیاع
 ۔۔ ةلفس سان وتناو .. لفاس طحنم للجار

 ۔نیمرجم ....داغوأ . . ةلفس مكلك . . مكلك

 )000ء هد هيل
 ہی الو اتیرغ تند, كي دمحأ اي هد هبإ

 دازف تصف

 اہ انآ ۔ . نييارش بلصت ضارعأ ید (تمعل اًساهز :
 .ريتك_شلك ايام .ۃرم. فلأ .هل تلق

 مالكلا لوقتب تعبشو تلكام دعب (ةيرخس ىف :
 فوزر تاوف دعب قوفتب اًمياد دمحأ اي كدياوع یز . . هد
 5 ١ ۔:ناوألا

 دازف ,عيشيو 'لكاي ىلا نم .نسحأ نكل ... حیحص :
 طلغلا ف قوسي ىلا نم نسحأ . .مانيو

 تمعن لك مونيو مانيب .ىللا نم .نسحأ . . شقوفي الو
 دازف ۔ سانلا لک ردخيو ردختيو . . سانلا

 هيإ الاو انبنج ىللا عماجلا قف بطخت یوان تنإ هيإ ٠
 + كؤألا ىش عماج ىف بطخأ ىوان انأ مرينا

 ىفادو ىف قعزأو ةنابرخلا قايح ربنم ىلع فقأ یوان
 لشقلا نيع ناك ىلا یحاجن بدنأو . اأ

 قاذيس « طوقسلا نيع ناك ىلا یدوعصو

 اًمياد تنك ... مهم نا فرتعأ انأ .. .:قداسو

 .رقب . . یشاوم . . ماهم مكلك ناک متناو . . ميج

 ۔ كمركي هللا

 نايزيرف رقب ةيجذومت لوجع ةعرزم انحإ (عرصب)

 . ىباباي هيإ

 . كلام ىباباي هيإ :

 ىف لانيجيروأ اًمياد ىلاب . . انيداي ددجي بحیب ىباب :
 ءةجاح لك

 . لانيجيروأ دالیم ديع الف :
 تنأ . . ىوأ ةلم قبتاح تناك ةدعقلا . . حیحص :
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 روكدم

 2 قل د

 دمحأ

 ب تنأ :

 خار تنآ دخن ای زارا - 9

 وج

 - ہد مالکلا لجسي دح نیزواع انناوخإ اي

 , ىهام یز اولا ىلع عاذتت ةلفح ید

 دجلا مالكلا . . انناوخإ اي ةبيجع (هيسرك ىلع كلابتي) :

 سانلا ىللا وه سلا مالكلاو : . كحضي قييب
 مكل لوقب . . مہنایح روتسد هولمعيو دج هودخايب

 مخ جبت روکلا ىف ملكتن یجیت . . هيإ

 تررق انأ ةعاج اي اوفرعت . . تراك بعلن  ىجين

 كانه قالأ نكمي ... هركب بيذاحلا قشتنم لخدأ

 . یفوختب تنإ . . هد مالكلا هيإ يباب :

 نشم ىفإ ةیاکحلا ... ييبحاي ىتاي

 اوكلكو ۔ . رزہ ىأ ةروضتم یتٹب ىازا اوفوش :

 + رزهب ىنأ ىلع قوصبتب

 ابی ىلع قافشإو نزح ىف ىكبتر ىباباي دجي دب :
 ةجاح مهليلوق . . مهليلوق . . تيناج :

 . هيإ مه لوقأ :

 . .اومهفي نكمي ةكيزماب ةجاح مهليلوق :

 طسولا زت ام لدب خم ا زبت ةكيزم شيكدنع ام

 . فزاع فلأ زوعت ید اہلاط تنأ ىللا قيسوملا :

 : لسکروآ روت

 , .نادو شمغدنعام مهو . .نادو زوعت,. ..ادبأ .:
 , ناس مهدنع امنإ

 . . میاہلا یناوخإ . . ىشاوملا ىناوخإ (مهيلإ ریدنسیز
 . ۔ البلا وكتج اولك . .اولك . .رقبلا قاوخإ
 نيعيرألاو سماحلا لافتحا ىف یراھ ا مسلاب اوحفطا

 اوحبصتو . .' طحنم لاس لشاف لجر ةايح نم

 .رثكأو رٹکا ةلاقسو نونج ىلع

 هاوفأ . . لوھف ةلاح ىف لكلاو لابقتسالا ةعاق نم جرخي)

 طبخي ضعبلاو ۔ . كحضي ضعلاو . . مصيي ضعبلا . . ةرغاق
 (فکی اٹک

 عيمجلاو قيفوت روتکدلاو حماسو فوؤرو انيد ہفلخ ىرجت)



 ةعماولا ةعاقلا طسو نكر ىف تمعن ةجوزلاو داؤفالإ قیب ال

 .ةيهشلا ماعطلا حئاورو لاتسيركلا فجنلا راونأ یف ةقراغلا

  فرعت جروألا مامأ تيناج ديعب نكر یو . . ةغرافلا یسارکلاو
 . (اًنيزح اقيقر اخ

 عما . . ىدخول ةشياع 01 ىزا تح تنجو 1

 . نونجم ناسنإ

 انأ +  كدحول یتنکام كرمع' ىتنا (اهدي طغضي)
 ان آي“ تاج :انياد؛ تنك

 ًاتنناک اعم قايح لك: . ئازاو . یتا. : اًدبأ

 ةدحو اًمياد ناك یب - : ىيب امنإ . . ةقرس

 لوط ..فياش تناام یز وهو .. بارخو
 ىه ةديحولا ةحارلا تاظحل . . هسفن ملكيب تقولا

 . . كيديإ نیب ةقرس اهشيعاب تنك ىلا
 ,رخآ هل ءىش لك :

 ٠ هيإ هتياكح ةمهاف شم انأ :

 نیبارش بلصت ہدنع لوقیب روتکد :

 دعب اعف لاس لجار هنأ یر نأ . نبأ
 اهقرصيو هبيج ىف اهطخحيو سانلا سولف دخاي ام

 عا عن

 هسفن ملكي فقیو . . هيلع اوبعصي . . ميلم رخآلا

 حبصلا لبق لتقيب موي لك . . بطخخ لوقيو
 , ليللاب ہتزانج ىف ىتميو

 ىلع ةروص هل لمعو هتلاح ىف كاشبب قيفوت روتکد

 خلا

 . . ناك بلقلا شمو . . بلقلا هد

 دح هزواع ىللا ىه ہاوج ىللا ةباغلا . : نسفنلا ید

 هتارظن . . یفوختب هيليع , . ینفوخیب . . اهروصي
 نايلم بج اغارو نأ أیتیب تاعاض .:یفوختب

 هلفأ هزواع ا ىفأ ی ایی ؟تاعاس شوو

 ۔ حاتراو

 ہیتنج ىنإ . . تمعن اي نامز نم هيتلق ىنإ :
 تلتقتا ىللا نأ: .تننحنا: ىلا انأ :

 . نونجي كبحيي وہ :

 , , كهركب اهانعم نأ سحب - كبحب ىللوقيب امل

 هعمسب ام جلتتب ایدیاو فوخلا م رعشقيب ىمسج

 ینسملیب امل بعرلا م فجتريب ىبلق . . كبحب ىللوقيب

 ۷ك



 . . كل ةجاتحم انآ . . داؤف ای شينبستام (هب ثر
 تنإ ::كربغ بح يلام اأ. . ینج كيلخ

 ىتبسول . . ىردص ىف ىللا سفنلا نم ىل برقأ

 نأ سحاح ینتخول .. . ىنتباس حورلا نأ ںیحاج
 , لامشلا یدیإ تناخ نيملا ىديإ

 یازا ىركفتب ینا . . تمعن اي ليحتسم
 . . هيز ناجتاح ترکفول . .ركفأ هزواع شم انأ

 رآه یش لك
 ... حاقرأ یسقن

 ۔ (لخادلا نم اًيروهج اًلاع أي دمحأ توصز

 ,داغوأ ةلفس اوكلك . . بالك اوكلك اوتنا لوقب انأ

 اوتنا . . قياف انأ . . ناركس شم انأ . . نيمرحي
 "شيرت ×ض لك فيا لآ اکا

 ... هيف تدلوتا ىلا ملاعلا هد شم . .ريغتا ملاعلا

 . نيباعت ركو . . دورق ةيالبج قب ملاعلا

 ركو ملاعلا اولخ ىللا نم دخاو تنإو (سمه قر :

 . نيباعت

 ۔ (ةيروهجلا ةرلا سفنب دمحأ توص)

 . مرلاو عابضلل یعرم ۔ : براقع فهك -
 مرلا ةلکأ نم دحاو تنا

 , . هلك هبيسناح لوقعم شم . . تمعن اي ةيافك :

 . ًالعف ناجتياح هد

 (لعادلا ىلإ ناھجنپ ناموقي)

 , (جروألا ىلع نيزحلا نحللا نسفث فزع تیناج تلاز ام)
 ۔ (لافت هنأ كرحتت ال تقولا لوط .ةفقاو تناک)
 ٠ (لخادلا نم اًيروهج دمحأ توص)

 یسفن . . یدحوا دعقأ یسفن . . مگلک قوبيس -

 نشم . . تبعت انأ . .یسفن نمو .. مكنم برهأ
 . . ایارو یجیی دح زواع

 ۔ (مالظ . .ًاليلق ًاليلق ءاوضألا تفغر

 فو . .رضخأ ءوض قااقراغ ودبي . . ديدج نم دهشلا سفن)

 تلاز ام . . ةدروك جهوتم رمحأ ہوض ىق تيناج ضقت بناج
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 ٠ اياوج بزها :.. دمحأ ای انه لات (هيدب:قعراعت) . .

 + (يزخلا نحللا سفن فزعت
 < (اًحنرتم دمحأ لخدي)
 - (ةفطاع ىف تيناج ىلإ هجتي)

 ٠ (ههاجت تیناج كرحتت)

 (ةريرض ءايمع ابنأ اہترظنو اهتكرح نم فشنکن ةرم لوألا
 ٠ (هيدي ىلإ قیرطلا سسحتن)

 نم هيف برخغآ ناکم: قالأ شفنا ١#

 3 ۔یسفن

 نکس هد برهم شم هد

5-0 
 . ترهمل نجاتحم نيالا انحإ هد

 18 یا دہ

 -ةرم لك أطخلا رایتخالا راتختب اًمياد يهر اي هيلا :
 . ./ةحارلاو لضلاو هيملا.مهنأ انل أ

 . ءایندلا ىف لض ةعقب شيف

 . سمشلا جيبارك امبرضتب ارحص اهلك ةايحلاو
 فال جابرك انیف دحاو لکو :

 ٠ انجابرك وهو : :اھجایرک او. . یجابزک یھ ا:

 دمحأ

 ٠ دمحأ اي هد :عوضولا ىسنت لواح >۰ تياج

 لخد ماق . . هترسكو هتمزهو قوسلا ىف ینسفان داؤف ٠

 هنم دخأ ام لك . . تيب ىف یفرسکو كابشلا نم ىلع
 كحضي) ةليل یم قارم دخاي . . اطعوأ ةصقانم

 . . هنإ ىلع قباستني انحا (ةريرم ةففاغ ةكحض
 مهو . . ةبدك اهلك ايندلا ... هيإ ىلع. براحتنبو

 . , بارس

 رسخي دحاولا نا قحتسي ایندلا ىف بسكم شیفم

 لواخ . كيب فمف دحل اي كيب ىم :

 انأ ىللا ملاعلا یز ملاع ىف شیعت لواح ... یسنت

 هوجو الو نويع هيف. شيفم ملاع .... هيف شيعب
 ىلع هسأر ذخأت) حيرم . . ليوط ليل ... خمالم الو

 ۔ (نانح ىف اھردص

 ىعافألا ةسهسه ابيف عمسب سيباوك ى ةبسنلاب ليللا :
 نونجلاو كشلا وه. ليللا.... ۔ نیباعتلا. حيحقو
 داقحألاو تارسحلا وه ليللا . .مدنلاو



 دنحأ

۲ 

 . ةکحو نجسو لاقتعا لیلا . . فواخلاو

 تنا ىلا ةيافك : دمحأ اي "كلفن شبذعتام :

 2 هاا

 ىلا م ربكأو . . ہولمعیب ىلا م. كأ ةلكشملا :

 . . مهمو قف ريكأ تقب ةلكشملا

 ...:تنأا “نہ :ةلکشلا :(ناح,قزیضارذب ملز :

 :تٹیرای +

 . . فجتريب هلك كنسجا ..دمحأ ای كلام -:

 اهتلمع ىللا ةروصلا : . تيناج اي ءىش لک ىبتنا :

 . . خملا ىف مرو نع تفشك نیموی نم غامدلا ىلع

 ,روهش وأ مايأ رمعلا م قاب. ىللا لك . . صالخ

 ٠< لوقعم شم . . لوقعم شم ۔ . یفر ای (ةعوزفم) :

 ةي ىف مهمغتو . . اهردص ىلع هسأر عضن) لوقعم شم

 . (ةيكاب

 ( ىبيبح اي ٠ . ىيبح اي ۔ ىبيبحاي)

 ۔ (دهشملا ريغتي .  مالظ . .راونألا_تفنت)

 . راجت نامزلا . . ىواهشلا دمحأ تيب ىف ةقينألا نولاصلا ةفرغ)

 . . ةفرغلا رمغي رونلا ذفاونلا ىدحإ نم لخدت سمشلا

 روتكدلا . .رطم ذاتسألا ىلوتاقلا راشتسملا . . تمعن ةجوزلا

 غرلب داق . .رتوتو قلق ف نولملمتي واج ةئالثلا .: قيقوت
 ٠ (اققاو بيف درعی مث دعقی . .ةيبصع ىف ةفرغلا

 . هبإ هرابخأ دمحأ (تمعل) :

 ۔ یداعلا قشتسم حرابما ہانلقن .:

 + تقلد هنلاح:یزاو :

 . ةريطخ لوقيب روتكدلا

 (قیفوت روتکدلا ىإ نورظنب مهلك
 نيدعبو ةيوش یحصیو . .ًالعف ةريطخ ةلاحلا
 عارذلا ىف فيفخ للش هدنعو . . ةبویغ ىف حوري
 3 نيملا لجرلاو ىنملا

 . ةيحارج ةيلمعب هذاقنإ نكمم شم
 . . ید ةحارجلا لمعي نكمم اسنرف ىف حارج هيف

 رمألا جاتجياح ٠ .. ةريبك نوكتاح ةفزاحملا نکل

r 



 قيفوت .د

 .هيإ هيأر وهو :
 ةلأسملا ريتعييو ىحارج لخخدت ىأ ضفار وه :

 ناشع ةدرابنلا هل تحر امل رطم ذاتسأ ای هيإ لمعو . :

 . هولك وكدنع ىلا لاقو ینلباقب ضفر :

 .نيدعبو :

 لك فيزم كيرشلا نأ تفشتکا  ینآ :ةلکشلا :

 ةحارجلا تحجن ولو. . خملا نم ريبك ءزج لاصٹتسا

 . . لفط عجري زياج ۔ ىفات دحاو اهدعب قیباح

 امامت هتيصخش دقفي زیاجو . . ةركاذلا دقفی زياجو

 . . هيلع شخيوأ هروزي دح زواع شمو . :تہتنا

 ٭< یتملکیو هملكأ انبر عم ىدحو ینویس لوقیبو
 هل تعكر ام ىرمعو .... هيلع تفرعتا ام :یرمع انآ
 یتصرف ید 7. :تيلطالو

 هلكحب ىضرأو .  ىتيجيو هبحأ یأ ىف ةديحولا
 قریب ىضريو

 . . هتحمستسا الو

 داق

 دازف

 نشلصح امولو  تاباسل ا لک فیزمو رئافدلا

 هتورث علطتاح دمحأ ةايح ىف یئاضقو یباین لخدت

 طلم وكلك اوعلطتاحو اهلكاتاح بئارضلاو ةنیدم
 .. یل لمعلاو ئوت قر -

 ' هيلع عقوم ماہتا رضح ةباتكو ىروف قيقحت نم دبال :
 هتداهش نم دبال . . ناوألا توفي ام لبق دمحأ نم
 / , یفاقلا مادق

 ..هيإ ىتسم تناوب :
 هتلاحو . .دح ىأ لباقي ضفارو ىنلباقي ضفار
 ةيوش لكو ... ةلءاسم  ىأب .شحمستامو. ةنابعت
 .رتكأ ںوھدنت

 ۔ ىفابل انيديإ نم تلفياح فقوملا تاعاس دعب :
 . هيإ لمعلاو :

 . ةجاح لمعت مزال :

 شمو هدالوأ لود, ... هل اوحوري مزال فوؤرو ,نید

 اوطحبو اوحوري مزال . . مهلباقي ضفرياح لوقعم
 . هلك فقوملا همادق

 . ةجاح اولمعي اوردقیاح شرکتفا ام



 قيفوت

۳ 

 + دحاو لح الإ لضاف شیفع قبب":
.0 

 لمعتو سيرابل ةرايطلا ف هنع بصغ لاشتي هنإ :

 . ةيلمعلا هل

 ۔ هتدارإ نودب لاشتياح ىازإ :

 هنأل . . ةدازإ :شولام. ىلاحلا عضولا ىف هنأل :

 كيأر هيإ . ميلس ىأر.هيب نوكي ىللا خملا شودنعم
 :٠ روتکد ا

 ةدارإ اهمسا ىلا ةجاحلا شودنعام تقولد وه ًالعف ؛

 له نکل . . ملس ىأر هيب نوكي ىللا خلا الو ةرح
 ىزا ةيلمعلا دعب عجرباح هنأ ياك اتم وتنا

 ىواهشلا دمحأ :عجرياح هنإ نيدكأتم . . ناکام

 ةمالع هلك لبقتسملا .. . ىرقبعلا حجانلا لواقللا

 ودع عجري نکمو . . قیدص عجري نكمم . ماهفتسا

 عجري نکمو ناکام یز دشارا : عجري نكمم

 دقفي  نكممو .:ةركاذلا دقفي نکمم . . لفط
 رمأ ہم ةداهش ىلع لوصحلا قبي نکممو قطنلا

 كيأر هيل :

 ةیقب ىضقبو لولشم عجري نكممو . . ليحتسم

 هسفن ىلع ةلاع شارف حیرطوأ یسرک ىلع هرمع
 . صلاخ شعجري ام نكممو . . مكيلعو

 امنإ . . لمأ فلألا یف دحاو هيف لاح. ىأ ىلع :

 . انلك انعض قبي عوضولا انبسول

 راتخأ رداق نشمو . :هیإ لوقأ فراع شمب.انأ
 . رطم فاتسأ ای كيأر هيإ :

 ىلا لئادبلا عيمجو . دج قيقد فقوملا ةقيقحلا ×

 ٭یش لک مغرب ضيرملا قح نمو . . ةريطخ انمادق
 وهو لولشم عجریاح ىللا وه نأل ىأر ہل قبب. هنإ
 فزاجياح انيف شدحام . . ةہاعب عجرياح ىللا
 . . ىفات دحاوب فزاجنب تقولد انلك انحإ . . ءىشب
 للش رايتخالا نمت عفدياج انريغ دحاوو راتخنب انلک

 . ليقتسملل دقفو. ةزكاذلل دقفو.تومو یمعو
 رمح ای ا قا ام لأ
 تيبلا ىلع زجحتاح بیارضلا . ..ءىش لکب

۷ 



 دازف

 دازف
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 2ن االف زر

 . . تقرب فزاجماحا وہ. كسولفب قزاجتاخ ىتنإ :

 داي اح كيرشلاو تادنسلاو :مهسألاو ضرألاو
 اتلک علطناحو۔ ريوزتلاو بصنلاب ٭یش لک

 . هلك نم عنشأ ةفزاجم هيف + ١ نيتاحش

 ١ , ريبك قرف

 قميَق یھ یتا: یه قيؤلف . : ءىثلا سفن ادبأ ا:
 لک یه یبقر یھ لاج یھ یفوبض یہ ییہ یہ
 ىح ريغتياح ءیش لك هتاحش تيقب ول . . «یش
 ايندلا فراع شم تنإ سانلا نويع ىف ىلكش
 انحإ . . هيإ مهلكش سانلا الو ... هيإ اهلكش

 ۔قباغ ف
 .رايتخا نم دبال . . لمع نم دبال . .حيحصا :

 مكح توكسلاو . ۔رایتخا أوسأ وه رايتخالا مدعو :
 . هدك نيتكاس دعقن نكمم شم مكح لك نم أونمأ

 .ركفا رداق شم انآ (هيفك نیب هسأر عضي) 3

 . (دهشلا ريغتي . . مالظ . .راونألا تفتر

 (ليل قشتسم ةفرع)
 , (ريرس ىلع دقار دمحأ)
 . (هراوج ىلإ تیناج)
 ٠ (ةيفلخلا ىف نيزحلا نحللا ةعوطقم)
 (هينيع حتفي , . ةظقبو موت نيب دمحأ)

 شم انأ . . هنيع ىف :ملضتب ايندلا + .
 .: ىلاعت , . فياش شم كز

 ةملضلا الف ةت نف لاو اہ قا

 حمالمالو هوجو الو نویع شابيفام . , ةحيرم

 ةسملا . . هلا . . یکیدیإ ةسمل ريغ ءىش ىأ شابيفم
 ةوخألاو ةقادصلاو نانحلا :اہیف . . ةولح ىكيديإ

 لوقبب روتكدلا نکل . . هتفرع ام ىرمع ىلإ ءافولاو
 ةكرحلا دقفأو . . نامک س مللا دقفأ نكم ىلإ یل

 راك” , ۔امیاد نيفروم ینیدیب . . عمسلا دقفأو
 وضع توماح ٠ ةجاخقبحا اح شم , ..هريخ

 ؛نوکس ىف وضع

 یضارو كجم انآ انبرل تلقو حرابما تیلص انأ
 یضریو ىبحي هنأ هل تلبتباو . . بر ای كکحب

۹ 



 تیناج

 دمحأ

 قیفوت

 دمحأ

 حتفا زواع شم . . شيعأ زواع شم انأ :

 . بيط كاعم ىندخ +

 . دمحأ اي كدعب ةظحل شیعأ ردقاح شم .

 كوفوشي نيزواعو اوطيعيب بابلا ع فوؤرو اٹید :
07 

 یسقت نأ ةالصلا دعب تيسحو . . یبویعب
 ١ .ديدج نم تدلوتا فأو . . ىوأ ىوأ
 نإ هدك شلوقت ام . . ىيبح ییبح (هلبقتو همضت)
 وف یاب

 ۃ تيبش . .قافنلاو:بذكلا فوشأو

 . .ايثدلا اهمسا ىلا ةريبكلا ةبركنتلا

 جري دج زواع شم . . عانقلا تعلقو لافتركلا
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 ۔ تيناج اي اياد ایاعم نإ

 ٠ (بابلا ىلع ةفيفخ ةقرط)
 ۔ (قيفوت روتکدلا لخدی)
 . (دمحأ نذأ ىلع ليمب)

 (روتكدلاو تیناج جرخن)

 ۔ (قوؤرو انيد لخدت)

 : (ةقرح ىف ىكبتو اميأ نضح ق اهسفتب نلت انید)

 لاک -صص +9 0۰

 كذخ ىبرق . : كفياش شم انأ . . ءاههجو سحتي)

 (اهليتي) كسوبأ ناشع۔ ىنم

 فلأ كيلع رثثلا' دعب '(ىكير ”, یاب + قلب :
 كل ةمااس

 . .اباباي كتمالس نضج ٠ نبأ راوج ىلإ سلع)
 عجرتاحو فحتاح هللا ءاش نإ . ١ كتمالس

 . لوزتو ةدش ہللا ءاش نإ . . كتحصل

 مزال. ءىش لگ ايثدلا لاح هذ. ... شوطیعتام <

 نأ لصح ىللا لك . . ةجاح شارجام + :”ىبتني
 بطش . .دمحأ اب هسا "ىلا ورتابتلا ىبتنا

 . . داتوألا اوليشيبو مایا اوملیو . . كريسلا
 ات ماعلا 7 ةيناث لیلا لزعئاخو

 . ہدک انبيست ىلاباي نكمي ال :

۴ 



 فور

 دمحأ

٣ 

 لک روزو ةجاح لک دخ هد... . هيإ

 او . ضرألاو تيبلا ع زجحتاح بیارضلاو

 , ارقف عجرناحو

 مولفلا نم نسحأ قی ارقف اوتيدتبا ول نکی
 ئا ام یز عياض رخآلا ىف هلك وه ام , . مارحلا
 اي رشب سلفتب رخآلا ىف ةبسحلا , . دالواي نيفياش

 ایإ شيقالي ام یحصیب رخآلا ىف دحاولا ناك اذإ

 آلا قو . - . هندوالو ,هنيعالو ١ هلجزالو

 ىحصي ام موي لعزباح قبي . . هسفن شيقاليام

 بج ید هيإ . . ہرتافدوأ .هباسح شیقالیام
 ركل حلصأ .ىنغلا نأ نينم اوفرعتو ..ىد

 كلوقاح تقولد ىتلأسول نكي . .رقفلا م

 . نسحأ ةيبرت ابر رقفلا ناك نكمي ریقق تيدتباول .
 تنكولو ۔ . نايع كنأل باباي هدك لوقتب .تنإ -

 تعفر تنكو . . ىلات مالك تلق تنك كتحصب

 تملس ام الإ مون شکلاجامو نیماحم تموقو ایاضق

 . ديدحلا ىف هتيطحو ةباينلل روكدم هيبأ
 ناسنإ تیقب انأ . . ًالعف . . ینبای قح كل ًالمف

 ضیرم ىأر نايكوه قب یار زياجو . . ضيرم ینات
 ۔ .ًالعف ىنيع یز ىمعأ قب ىنأر زياج . . یز
 كينعب فوشا رداق شم انأ . .روذعم انأ نکل

 ريغ دح ىأ نوكأ رداق شم . . كندوب عمسأ الو

 كلماجأو یسفن ىلع بذكأ رداق شم . . ىسفن
 سفن رخآ نكميو اهوقاح ةملكر خآ هنأ فراع انأو

 . . عوضوملا انأو ةيضقلا انأ . . بلق ةة رخآو

 . عوضولا نع جرخأ ردقاح نكمم شمو
 . ةجاح مهاف شم انأ . . باباي ةجاح مهاف شم انأ :

 (یکیو ہضعحبز انعض انحإ نإ هيب سساح ىللا لك

r 

 ىرغصلا نهج



rt 

 ) ةأجف تحد .. ىوأ خباد .٠ . خیاد +

 یضار انأ . . ةولمعا حلاص هوقوشت ىللا (مالسسا فر :

 إ وكوبأ انأو ىدالوأ وتنا .. . اوكحيري رارق یاب
 لع هدي عضي) ىدحول رارق دخآ ردقاح شمو ةکرش

 ۲ هآ لآ ق ہرایو هسأر

 اپ ايا كلام +

 رک . .تا رد اف. شم

 .(ديدج نم ةبوبيغلا

 د . . قيفوت روتكد ای . . یاب . . ىباب (عرصن) :

 ۰ قیفوت

 (عرصت یهو بابلا ىلع یرجت)

 ۔ (قیفوت روتكدلا اهعمو ةعرسم دوعت)
 ۔ ,ةعامسلاب بلقلا ربتخيو بایثلا ہردص نع فشکی روتكدلا)
 ىلإ رظنب . . مدقلاو ةبكرلا لصفم ىف لعفلا دودر ربت
 ىلع اًعاعش قلطبو هبيج نم ةريغص ةيراطب جرج . . نيعلا
 (نيعلا

 . (بلقلا مسر زاهج ىلإ ةیئابرھکلا باطقألا لصوب)

 (خملا مسر زاهج ىلإ ةيئابرهكلا باطقألا لصوب)

 عباتیو اهرارزأ طبضي .. شارفلا راوج ىلا ةزهجألا ظحالير
 ( ماظناب لمعت خلاو بلقلل ةينويزفيللا تاشاخلا تاغلار (اتاخاخ

 لغتشيب خملاو ىعيبط بلقلا هلل دمحلا :

 ا ةخود درجم ید شوفاختام

 1 . تحارو

 . خلا نم ةيويح ءازجأ نلع طغضيب مرولا

 .نكلا+ , عوضوملا لك هد ةيبصعلا زك ارملا ىف ناقتحا

 ةرم لک یز ةتقؤم ةءامغإ رکو هللا ءاش نإ

 اوجيي رطم ذاتسألاو امام نوفيلت برضا (فوؤرل)

 ۔ًالح

 . روتکد اي رضاح :

 دعب ةره . . صرفلا ريدي . . ةفرغلا نكر ىف نوفيلتلا ىلإ عرسی)
 ما
 ىف دقارلا ضيرملا ىلع ىنحنت ةفئازلا نويعلاو ۃرتوتلا ةقلقلا هوجولا )
 ۔ (ةبوبيغ

 ٠ مالظ یر راوتألا تفتر



 دازف

 قیفوت

5 

 روکالاو رطم ذاتسألاز داؤقو تمعن دوجو عم دھشلا سفن)
 ني فن رمأ نم ىردي الو كرحتی ال ةبوبيغ ىف دمحأ قيفوت
 ۔ (هريصم ىلع نولوادتي روضحلا
 فلا عوني ضعبلا . . نخدب ضعبلا ... هوجولا لك ىلع رتوت)
 (ةیصع ىف
 ۔ریصم اهاتعما ةظحل لكو . ۔یرجیب' تقولا

 ۔ :برای ةمحرلا . . هريصمو انیصم ؛

 هي ارق +
 انآ ےےدرجوم شما نأ +. بغا نم لوزوق
 شردقا ام ..أطخ رارق ةج : لمتخأ شزدقاام

 بذعتيب هقوشأو للشلاو سؤبلاب ناسنإ ىلع مكحأ
 .'ببسلا تنك أ رعشأو | ىادق

 كتوكس . . ةيلونسملا م كيفعياح شم كتوكس :
 ۔ هلتقياح
 . هيلع یضقیاح سرخأ دالج یقبیاح كتمص

 تولا . . هيبجياح كمالكالو هتومياح شم ىمص :
 . هللا ديب ةايحلاو

 . نیلوٹسم انلعجو ةنامألا انملسو لقع اثادا انیر :

fe f : رايتخا انمادق شیفم . . فرعأ انأ . 

 شومهفا ام ىللا امنإ . . همهفأ ىلا ىف مكحأ انأ :

 . هيف ملسأ

 . هتبقرو انتبقر ماستاح تنإ :

 . انه شم انآ رد نقرا امءانأ :

 هدخان مزال .

 , ىفات لح شيفم . . سیرابل ةرايطلا ع اًروف
 . روتكد اي كيأر

 سیراب ىف قشتسملل ةيقرب تعبو حارجلا تملكانأ :
 ۔ فورظلل ايس
 ؟ داؤف اي تكاس كلام .. هبإ نيينتسمو :
 ۔ لاقتی مالك شلضفام :

 2. . مالظ . . اًيعردت راونألا تقخن)

۳۷ 



 ناتا

 ليل - دهشملا
 تريغت اهنكلو یراھٹلا دمحأ تيب ق نولاصلا ةفرغ سفن)
 فجنلا كلدكر تفعخا ةرخافلا لبتسلا ثاثألا عطق ..اًربثك

 ةليمجلا تايرهزلاو ناكرألا ىق ةيلاغلا فحنلاو لاتسيركلا
 ىداع قط ہلح لحو فزتلا اذه لک قتخا .. اونشلا دیجاجسلاو
 ميدق
 اهيدب ىف اههجو تنفد دقو ةسلاج تمعن
 رطم ذاتسألا لخدي

 اهسأر نفدت تلازام .. ہناوطخب رعشن ال
 ابا اہییع حتفن نأ ديرتال اناکر

 فورظم هدب ىف ..اًثماص اهمامأ فقي

 اهراوجي ىسركلا ىلع سلجم
)00 0 

 تمعن مادم-

 رخآ ملاع نم ةمداق ىه امنأك تفلتتو اهسأر عفرت
 ضب مل هنأ عم بیشلا هيلإ للست اهرعشو ربکلا اہلع تدب اهحئالم
 ( لوألا لصفلا ثادحأ ىلع لبوط تقو

۳۹ 
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 . تقولد كيزإ :
 . هلل دمحلا :

 دازلا تاعيبم نم هانعمج ىللا غلبملا كل تبج

 .رشانتاو ةيمو هينج فالآ ةسمخ . . حرابما

 1؟ ہد ريغ شباجام شفعلا لك . . سب :

 ۔ نيدعبو :
 ۔ اهجرفي انيرام ةياغل لقعب مہیف قفرصتا :

 كنبلا ىلع تزجح بيارضلا . ..نينم اھجرفیاح :
 یماتحلا باسحلاو ... ةنژل او ضرألاو ةراعلاو
 . . هنعب ىدنع ىلا بهذلاو . . نیدم علط ةكرشلل
 . هتعب شفعلاو

 ۔ غليم كلا بيجياح لاق شم داؤف :

 || ىف هيلع لأسابو . . هيقالاب شم ینتخا داژق :

 رتكأو قیدص نمرتكأ ناك ىلا داژق : ۔ هست كتيب

 حماس . . ةجاح لك ناك ىلا داؤق . . خأ نع
 فوؤر ةبيطخ ايلاد . . قتخا یتنب بیطخ

 تیبلاو اندحول انحور :أجق . . تفتخا

 تيم ريك ىنس نأ تیسح
 هلياش ىنأك ىنحنا ىرهضو هليقت تقب قوطخو ةنس

 . ةعيظف :٠ ..ايندلا ةعيظف |. لاج

 ناطيحلا ع قب

 شيعي مزال راهلا شيعي ىللا . . تمعت ماده :

 . رودتب ضرأ ىلع انحا . . ليلا
 ۔ تبعت انأ . ٠ ليللا لوطياح ىتمإلو

 . . ةرداق شم .

 : (ةسارش ىف رظناو اهسأر عفرت . اهيفك یف اهسأر ىفختف دوعت)

 دخو ءىش لك روزو ءىش لك سطخا ىللا مرجنلاو :

 تابيرابكلا ع اهفرصي سیراب حارو سولقلا

 برهو انتايح دخ ىلا ناطيشلا كيرش . . راقلاو
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 'ںییلوب شيف . ... هبساحي نوتاق شیما. اهيب

 قاروأ الو ةلدأ شيفمو یازا  هلاقتعا بلطناحو :

 یراد شداعام قحلا بحاصو . . دوھش الو

 :انيبالو..هساقنب
 . نابجلا رداغلا . . برهو ىنلتق ىلاو (اهحور ملكت) :
 . ماده اي هذ نیم :

 ' درهش الو.قاووأ الوبةلدأ قفیق دریا ايبا :

 . تامصب نودب . . مد نودب لتق ةميرج

 ۔مادم ای دوجوم انبر :

 . ىدنفأ ىلع ای انیلع لاو اناعم انيز یرتای :
 . مادم اي قح ا عم انبر :

 خسن یب قحلا . قتلا ىلع هنأ هل أيبتم دحاو لك :

 . سائلا ددعب .ىوأ .ةريثك

 + مادنل ايا هراغ, شيفما دحاو للا :

 ىدا لعاب .نيئيرشنإب
 . ماه اي هللاي منو:

٦ 

 [ج[٭

 ۔ باذع اهلك هيلا . . ىضوف ايندلا هيل بيط :
 ىلا وه انایندل اتفیرصت . . انخإ انيبستب ىضوف یھ :

 بحیب انبر <<: باذعلاو ”ىظوفلا لک ببس
 , هسفن ودع ىللا وه -ناسنإلا نكل :: لكلا

 ا . هيل ١ . هسقن ودع ناسنإلا هيلو

 هد . . ماده اي هحورل هلأسي دحاو لک لاؤس هد

 ناكس ددعب باوج نويلم فالآ ةعبرأ هيلع لاؤس

 ۔:ماعلا
 ا وہ یا يبلع

 شم . . ترجفنا یغامداام . .ةظحل لك . :ةقیقد

 . باوج ہیقال
 : باوج ةظحل لك انلاعفأ . . باوج هلك رمعلا :

 . لع اي مت ا." هيإ :كدنضق .. هلل عيا:

 . ماه اي كمہتاب شم انأ :
 نويعلا لک .1::ىتمتيتتب+ ضانلا لك . "فزاع اأ :

 . . ىرهض ارو نم یئمتشیب دحاو لك . . ینمہنی
 لوقيب دحاو لک . . ىتمبتيب هتوكس تک اسلا یح

٤ِ 



 . .مادمي تقلد همزال شولام مالك هد :
 ىلا . . كحور . شيبذعتام . . عفني شداعام

 ال شلضفام .. . . لصح لصح

 مكحلا لبقن اننأ الإ

 ىللا لازلزلا .. ةرداق شم .. ىلعاي .ةرداق“ شم

 SE . ىلقع نم ربكأ لصح
 , ىتتقبس ثداوحلا

 .رهضلا زع ىف ىلع مجه لیللا
 . بابشلا زع ىف ینتفد ةخوخيشلاو
 یف طرختنو ديدج نم اهيفك ىف اهسأر نفدتو اهيسرك ىف موكتن)

 ۔ (ءاكبلا

 (تمصلا لوطی)
 اهمامأ ةيلاملا قاروألا فرظ عضب . . هلوقي امرطم ذاتسألا دب الز

 . ( وده ىف فرصني مث , . ةقوطقطلا ىلع
 (ةليلك تارظن ىف افوح تفلتت . . اهبيع تبعت عفرت)

 ' ةرداق شم . . لوقعم شم (ةشهد ىف اهسفنل ةماه) :

 . . اهنعب ةلفلا ىف لوجتت . , اهسولج نم بہت) قدصأ
 نولاص هد .. ىواهشلا كب دمحأ تيب هد

 . . ايموملا ىز: تكاض نوقيلتلا 11۴:,:تععن
 ینملکیب ناك ىللا قياقد سمخ لك نریب ناك ىللا

 كبحب یناشحاو للوقيو . . نونجملا یز ةيوش لك

 قياقد سمخ ىلاقب .. یکیلع توماح

 لياش هيقالأ  ہبلطا تقولد . . شيكتفشام

 ةدابعلا بح هتيبح ىللا . . داؤف . . ةعامسلا

 هسفن ركنيب تقولد ىرمعو قايح هيف تعيضو

 هيف شداعام ا:..,لقعلاا نينم+بيجأ ...٠ فركنيو

 ۶ھ .77٭8
 . بارخ تقب . . هملض تقب قايح



 ااو 021تاكحضلا تقانو رماسلا ضفلا
 . ملح هتأك لايخ هنأك . . مهو هنأك ءىش

 "شم مهو . .وه شم وهو . . انا شم تيقب اناو

12 . 
 ىف ىث اهنأك ةفرغلا ف لوجتت) هلك هد نم ةقيقحلا نيف

 7:727 ١ ١

 ىباقلا داؤف وه . . نيم وهو . تقب ىللا تمعن
 , . نونحلا قشاعلا داؤف لاو . . ىلابماللا رداغلا
 . ليثمت ناك .. هيف انك ىلا لک بذك ناك

 , لوقعم شم
 . قر اناکع ىف رم قدصأ ةرداق شم

 . قدصأ ةرداق شم
54 

 . دمحأل اولمع ام یز یخ نم هتح ىل اوعطق مزال

 'ةحارج ىل اولمعو سيرابل, قودخو ینوردخ مزال
 . ةیئات ةدحاو تعجرو . . نع بصغ

 قیفوت

 د .. قيفوت روتکد ۔. قيفوتا (..خرصت)

 ۔ قيفوت
 اًعرسم قيفوت روكذ لخديز

 . تمعن اي كلام هيإ :

 ةلوجرأ  :اعارشب اك ةقلوجزا ت قلبا +
 نيم . . ىل فلحا (ةيصع فر . . هيلع شبدكتام

 (خرصت) . . ةيلمعلا هل اوتلمعو سیراب هوتدخ ىللا
 ۔اتآ ااو وه

 انحإ شم ةجاح كلقعل ىرج یتنا . . تمعن اي هيإ :
 ىف قفارم ریرض .هدخاو::ىئاو. :. اوس |نیرفاسم

 تايلمعلا ةدوأ ہالخدم ىللا ینناو . . قشتسملا

 .كديإب
 ةدوأ هتلخد ىلا .انأ (نیتلاز نينيعب افرح تفلت) :

 . . هبإ لصح ہدک دعب نکل . . حيحص تايلمعلا

 ةزيبرت ىلع هوددمو ةردخملا ةنقحلا هلودأ ىللا نيم

 ىف هزت . .هودشملاك اييلإ رظني) ىللا نيمو .. . تايلمعلا

 . ةقيقحلا ع ىللوق . . قطنا (فنع

۷ 
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 بلقتاح رومألا لوقعم شم . . تمعن ای هيإ یرج :

 ۔ید ةجردلل كغامد ىف
 انأو تاظح ىف ريغتت اهلك ايندلا نايك لوقعم شمو :

 ةرداق شم (ةيكاب رات) ..

 . . ةملك تحشتب قادو مايأ لاقي . . لطحتأ
 لوقعم شم -.ةسمه تحشتب .. لاؤس تحشتب

 ۔ سانلا ريغتيو ةدوملا یہنتو ةرشعلا تامت

 ىف . .ةدحاو ةرم لصحي ہد لک لوقعم شم

 ريغ ىبت ايندلاو ملاعلا ريغ قیب ملاعلا . . نیع ةضمغ

 ةرودنغلا تنك ىلا انأو ۔ . تيبلا ريغ تيبلاو ايندلا

 لك اھدصقیو سانلا لك اهارو ىرجيب ىلا ةبوبحلا
 برب ىللا ةهوركملا :ةناسنإلا قبأ . ... سالا

 . سانلا لک اهركتيو سانلا لک انس
 ىقنإ شم . . كيأر ہد وه شم . . هيل ىرغتستب :

 یسولق ۔ ۔ یسولقب فزاجأ ىشردقا ام . . ىلق ىلإ

 داب شم يال راقد یہ ییرف ییا
 ۔ كمالک

 ۔ لک لوقلا تنك تک ال

 كلامج اهاعم حارو كسولف تحارو :

 . هيل ةیرغتسم ١ سأنلا ضقناوا . . . كتميقو
 ینغنب انحإ . . لهس مالكلاو . . مالک ناك هنأل :

 فرعي رجهلا شاع ىللإ نکل . . موي لکر جلا یناغأ
 معطو رقفلا ةملك نيب ريب قرف . . ینات ءیش هنإ

 انك انحإ . .ردغلا معطو ردغلا ةريس نيب
 اهلك انتايح تناك . . مالک ناك . . قیفوت اي ماکتب

 ۔مالک

 . مالک اهلك انتايح تناك . . حيحص :

 . مالك انقاوشأو : . مالك انقالخأو . . مالك انبحو :

 ... قات نم ىضاملا شيعأو رو



 قوت
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 . شنظأ ام :

 هدرطاح تنك . ۔ ینرکنی ام لبق .هركنا اح تنك :

 1 ۔ ةرشحلا یز هسوداح تنك . . ہرقتحاو

 ۹ 1 شضنظلاف :
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 تشع ام۔ : ققولد الإ نٹیکلاج.ام ہد ىعولا نأل :

 تمعن یعجر ولو . .ءیش لك نم ییزعتاو رقفلا

 نم یغلا باجح ىكينع ىلع لزنیاخ . ..ةريثؤيللا
 تنب ةرورغملا ةرودنغلا تمعن ىعجرتاحو . . ديدج
 , ىوه

 ۔ تملغتا: نأ :

 نکل . , سب. قرقتفا: ىنا _... شركفا ام :

 . شیتملعتا ام

 ۔ مهلك ميز یساق تيقب تنإ .:

 ةيافك . . نات كحور ىف ىعدخنت كزواع شم :

 . ةرم

 مكيف تعدقنا انأ . ۔ یجور ف شتعدخت ام انأ :

 قفو

 هيفو

 وج ا . . انحور ىف انعدختاو ضعب ف انعدختا انلك :

 انلك . . تقولا ةيضقتو وهللاو رورغلا وج ناك هلك

 .هبنعلتب اتک

 . بعل. اهلك ید: ىبلق ف .ىللا, ةقرحلاو +:

 :٠ بعللا رسخ ىللا .ةقرح .هويأ .

 , شغلا ىلع ىحص ىلإ ةقرح . .اًدبأ ال :

 1 ناك وه... .نيملانيم شغ :
 . . سائلا شغيب ناک كزوجو . . كزوج . ىشغتب
 نم قرسیب ناك دحاو لك . . هشغیب ناك هكيرشو

 شغلا نع ماکتن ىللإ انحإ شم . . ىناتلا بيج

 . تمعن مادم اي

 . نٹلا عفدأ یدحو انأ هيل ... ةيمارح لكلا ماد اه. :

 عقياح ةدراهلا بره. ىلإ ... عفدياح لكلا :
 نم برياح نللإو ....ہموی هل دحاو لك . . هركب

 . ةرخآلا باسح ىف عقياح ایندلا باسح

 . هد لك دعب نامك ةرخآ هيف وه :
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 قيفوت
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 هيف ىتنإ ىللا . . ةرخآلاب راذنإ تقولد هيف انحإ ىلإ :

 ۔ هتفش ىللإ ةیافک شم . ىفوختاح تنإ :

 ا ر سی۳
 شناک ام فاخ وه ولو هيتلمع ىللإ یتلمع شيتتكام
 نشناک ام فاح قرض ىلإ ولو . . ہلمع ىلإ لمع
 قرت ةر

 . قيفوت روتكد اي فاختب تنإ :

 جلتب تقولد هشو فوشب املانأ . . مادم ای ییقدص :

 ةليحلا بخاص ىواهشلا هيب دمحأ . . بعرلا نم

 بحاصو ضيرعلا لالا بحاصو ءاهدلاو ةفرحلاو
 لمعيب ققولد هفوشأ . . لبطلا ىز ىلإ مسالا

 تحار . . دحجناو حاجنلا نيف حار . .هسفن ىلع هينيباك
 دعب نامضلا هيإ . . ىنغلا نيف حار . . ةیرقبعلا نيف
 ۔ءیش ىأ ءافبل ہدک

 شغأ ناشع ہدک دعب ةعاجشلا

 . قرسأوأ نوخأوأ

 اع . . لتقأ هزواع انأ ناشع (لغ قر :
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 هل

 . . رات اياوج :ةدياق ران ایاوج .. : رمدأ هزواع

 ۔ ليلغلا یشأو رانلا طا هزواع

 .راثلا اهيفطتاح نكمي ال رانلا :

 :رداق شم :

 .رتكأ لعتشتاحو كبطح ىف لكاتاخ راثلا .:

 , ةرداق شم . .ها

 . ناوهلا_ىوعرج . . ینوننج هتنايخو هردغ
 ىقولذ ىقنإ كا بح هذ هل بح شم هذ :

 هيتبح ام كرمع ىلإ :. هيلع شم كاسقنل٫ ةناببضغ

 ىلع كناطلسو كسفن ىيبح ىنإ . . دح ىيبح الو

 ۔ لاجرلا

 : ناوهلل قايرت قالأ یسفن
 ىقنإ . . كلكاشم كل لحتاح شم ضرألا نییالم
 . یکاوج كباذع
 ۔ سرد ربكأ تدخأ انآ



 قیفوت

f 

 د. سرد. یاب شیحفتاامو :

 . ناوهلل قایرت قالأا یسفن :
 یادلا كق قنإ ؛
 ۔ ناوهلل  قايرت :قالأ ینفن :

 ۔ ینیعمستب شم قنإ :

 یعلطتب هلنل نإ
 ش نمو ..ںورغل رورغ نمو ... ةينانأل .ةيئانأ
 كناكم ىف هيل ىتنإ . .لاكأ ,دقحلا ةلاكأ
 .زم كلغ

 ا ىأ ہعماس شمااقنإ ٠

 ىنإ . . كلغ توصو كسفن توص ريغ

 . ءىش لکا نع

 ا یھب ہار روس
 امامت اهفن ىلع تقلغنا دق اهنأو ۔

 7 یا ا
 ۔ (هفارصتاب رعشت ال)

 . (ابنانسأ ىلع زكتو اهسفنل مغمغت تلاز ام)
 ۹ ۔ناوھلل قایرت قالأ ىسفن

 ىلع ةءاضإلا تفخت + اهيفك ین اھھجو نحنا. : اهسركا ف رابنت)
 ۔(یبلل
 ةيلوفط هتئيهو هترطخ . ا ا ۔ ىواهشلا دمحأ لخدی)
 هيدي ىدحإ ىف : ىنعماو نهذلا ةيلاخ ہنارظنو ۔ , ةجذاس
 نم ةرئاد لخاد ىف هارن . . زازدرا حولا یرخألا قو . . ةيرصقآ
 ددرب ایک ددرب هعمسنو ...: ملظم حرسملا قابو هعم كرحت ةوضلا
 2 لع دب رو دافطألا

 عاحف عار ةحفر . .ز ةحتفز :

 با ةحنف با . .تا ةحف ات. ةحتف كلا
 ا ول دقو ساطع
 تھک اجا. اختل ریز ا ضا: یلکآ

 . برض ب

 ہوضلا نم ةلاه ىف ىرخألا ىه . . هيلإ رظنتو اههجو عفرت تمعن)
 . . ةعامشلا مامأ فقیو ةفرغلا نكر ىلإ ہجنی دمحأ : تفاحلا

 بويج ىف شتفي نضرألا ىلع زاودرإلا حولو ةيرصقلا عضي
 ءارفلا نم فطعم بیج أ اًصصلتم هدب سدي . بايثلاو فطاعلا
 ۔ (درقن ةظفاح طقتاي مث . . تمعنل
 طبخت عجرتاح . . یئات (لوهذ ىف دهشملا عبات ىهو اپییع حسمت)

 ىلإ لك ررکت ب أ نم ینا ىدتبتاح . . سانلا بويج ىف كديإ
50 



7 

 (صصلت ى هبايث ىف اھمدیو تونكنبلا قاروأ طقتاب دمحأ)

 ىللا لك لمعت عجرتاحو دمحأ اي ینات نم تدلوتا :
 نإ وها ےہ دج نم هلع
 . (جفاس قبش ىف تونكنبلا قاروأ صحفتب دمحأ)

 ۔ قيفوت لوقيب ام یز انآ یھ انأو (ةرارم قر :

 ىلا لك لمعأ عجراح ینغلل ینا تعجر ول
 .. یوفا تنب عجراح . . هتلمع

 (هبويج ىف بويجلا لك غرفب لاز ام دمحأ)

 ردقاح شم هبحاح ةرم فلأ تدلوتا ول . . حيحص :

 ناک تنأو .. ظلغلا تنمدآ .. ندا نأ. هاببلأ

 . دمحأاي ةلاصألاب نيمرحم انحإ ..:طلغلا تنمدأ
 , ضعب ىلع انعقو انحإ نإ ةفدص شتناكام

 لزألا م اهضعب ىلع . ىدانتب .تانعللا

 . . دلوتن ام لبق“ ميدقلا -نمزلا نم ..:::لزألا: نم

 ۔ بعرم بعرم ءیش . . ضعب ىلع یدانب انحإو
 (ءیش لك قرسيو ةفرغلا ىف لوجتي لاز ام دمحأ)

 رمحألا ىلإ مث ٠ تفاخا رمحألا ىلإ حرسلا نول لوحتي)

 ذعأ لاعت (لغ فد :

 امهنم لك تفتلي ٠ ججأتلا ىرانلا رمحألا ىلإ مث  ديدشلا
 ملح ىق امبنأك ةحباس ةكرح امهضعب وحن ناكرحتي . .رخآلل

 . (ةدودم امهعرفأ . . ةيناطيش امہتارظن سوباكوأ

 "ىف انحإ ..یتبطتو

 ميحج نم علطنب . . محجل ا ىف نامز نم . . ميحجلا

 شخن محج نم ینات علطن نیدعبو محج ىف شخن
 . يحج قف
 كتايح ريغ ةايح فلأ تدح ول . . ىنلتقتو كلتقاب

 نيلانق نينثالا انحإ نأل ىنلتقتو ةرم لك كلتقا اح
 . مهفأ تأدب اًريغأ . . ال

 امهنم لك قنخب . . ءارمح ران ىف نيطربطخأك ناكباشتي)
 (ناجرشحتبو رخآلا

 (توملا تاجرشح)

 (راونألا تفتر
 (مانحلا مالظ)

3 



 لخرلا
 ( ةريصق ةصق )



 قوف كباشتت ةنولم تانولاب . . ىهالملا ةنيدم . . ديعلا

 ... درولا تاقابك ةديدجلا مهسبالم ىف لافطألا . . سوءرلا

 ولعت ىهو ةراودلا ةريبكلا ةلجعلا زيزأ عم ريمامزلاو بعلا توص
 تاكحضلاو تاخرصلا عفترتف ةدحاو ةعفد یوہت مت اهباكرب

 رظننت ىرخأ جاوفأ . . فوخ ىف رخآلاب بكار لك ثیشتیو
 باعلأ یف قدانبلا توص . . ةيبشخلا لویح ا بكرتل اهرود
 مث نيفصن ةأرملا عطقي ىذلا رحاسلا . . حيجارألا . . ظحلا

 . . هطئاحلا ىلع ىشمي ىذلا لكيسوتوملا . . تناك اك اهديعي

 براوق . . كدي ىف شرق مك كل لوقي ىذلا ىسيطانغملا مولا

 هيلابلا صقري ىذلا نطقلا لیفلا . . ةيرحسلا ةكربلا ىف طبلا

 ةينيص .. ٠ | ذخايل هدي دیو ةدحاو لجر ىلع فقيو

 لک ىف تاعقرفو تاكحض . . ةلاكألا اهوح قباستي ىرشكلا

 دمي دوعیف . . ہرہنت همأو ءىش ىلإ هدي دي یکیب لفطو .  ناكم
 . . ةباهم هيلع لجر لخدي ثيح . . بابلا ىلإ اًريشم هدي
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 ۔۔لجرلا قىداعريغ ءىشال .. عالطصتسا فنويعلاتفلحت

 وحن ةنباث ةوطخب ىشمي . . نيعلا فقوتسي كلذ عم هنكلو
 رمت داكت امو . . اهتم مهدرطيو لافطألا رجزيو حيجارألا ىدحإ
 ةثدحم ضرألا ىلع طقستو ةحوجرألا لبح عطقني یتح تاظنل

 . .ادخأ بطي مل هلا ادمح نكلو ..:..اديذش اًيود
 اهوح عمجتي ىلا ىرشكلا ةينيص ىلإ لجرلا بهذي

 دي نم قابطألا قلدیوا ضزألا ىلع اهلقيو اهقلديف لافطألا
 وشتفم لبقيو رضخألا'رازنجلاب ةاطغم ةينآلا ودبت <. لافطألا

 یذلا عئابلا نولقتعيو زارحأ ىف قابطألاو ةينآلا نونلحخأيف ةحصلا
 حسیف . .لافطألا دحأ ىلع ىمغي .:: اًمومسم اًماعط عیب

 ظفلا ةبعل "ىف نيبعاللا نيب قی: :.یتشیف هسأر ىلع“:لجرلا
 اذخأي نأ نضقري هنكلو اًعيمج اہسکیف باعلألا لک ىف مهاسيو
 ايييصيف ةحیاسلا ةيقزولا تاطبلا وحنا ةيقدنبلا بونعی هتافاكم

 وعد ءوده ى لوقي امئإو ہزئاوج دخأي نأ ضفري هنكلو اًميمج
 ىلع ةئيقلا رمخملا تاجاجز ومش قدانبلا بوضين مث یزئاوج راتخأ
 تارظن .هقحالت .ةملك نود .ىضميو_اًعيمج :اھمطحیف :ففرألا
 اھلکو . . سرلا اهدقع ىتلا نسلألاو .ةرغافلا هاوفألاو:ةشهدلا
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 نوكي نم . : لجرلا كلذ نوکی نم: . نوكي نم, : ::لءاضت
 هلل و یم

 ةبرضب لتقیف یسیطنفلا موتلا وحنا ةنباث ۃوطخا ىف ہجتپ
 نم تافافل عضب ضرألا ىلع رئانتف ہتعاضب سفريو ةدخاو
 هعانق ليتقلا هجو نع علخي . . نيياكوكلاو نيوريهاو نويفألا
 هنإ . . ليتقلا هجو یف رظنب وهو سيلوبلا طباض فتہیف

 توص فتہو انخود یذلا نیعللا 'سولزاک .هنإ. . سولزاك
 بره دقل .'. نجس ماكحأ ةئس نیرشعو ةلام هيلع... رخآ

 ؟ لجرلا بیجیف .": ءاضقلل هميلست دخأ عيطتسي نل ۔

 : برهم ال ثيح ىلإ اًريخأ "بهذ دق لب

 . ةدجنلا . . ةدجنلا . . هفلخ نم شجأ توص خرصو

 دقل .٠ قولشن دقل :: هينج فلأ اهب یدوقن ةظفاخ - سیلوبلا
 . ٠ ةلولوم ا ةأزما :تحرتضو :  + ةدجنلا .٠ .'ةدجنلا ١ . ىنولشن

 تعرصاو ہہ ٰقعاش هاو ئرعلا, ھخرضو او

 . . ىدي

 فلا. قروتسأ

 ةعبار تخرصو . ۔یھاخ . ةثلاث

 نم بيصنابلا عئاب بذجو هفلخ هوجولا ىف لجرلا تفلتو
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 قلأو هفتك ىلع اهعضي ىتلا ۃالح ا نم تاقورسملا جرخأو هصيق

 ۔ سیلوبلل هملسو اهباحصأ ىلإ اهب

 عيطتسي ىذلاو . . تازجعملا عنصي ىذلا لجرلا ربخ رشتناو

 ای ےک رک وو تک

 رکاذتلا ىلإو كابشلا ىلع محازتلا ىلإ اًرورسم رظنو ۔ . یدنع
 نسحأ هنأل ةداعسلاب رعشو تارم ةدع اهعيب فعاضت ىتلا

 لمعي هنإ . . ىدنع لمعي هنإ . . فتہب داعو فقوملا لالغتسا

 لخاد نم دتمت ةليوط ديب اذإ ا
 طبلا ةريحج ىف هب قلتو بابلا ىلع نم هعزتنتو ىهالملا ةنيدم
 تنأ . . ىدنع لمعت ىذلا تنُأ لب . . هبواحي لجرلا توصو

 . . ةليللا ةرمن

 ةلتبملا هسأر جرخأو ثهلي وهو ءاملا یف حبسی لجرلا حارو

 . ةريحبلا ىف سأرلا طغتل ةليوطلا ديلا ثدتماف .ءاملاب

 ذخأتو ناولہلا ونايردأ لتقت ملأ. . لجرلا توص 'ءاجو

 . ۔ تاردخملا نم هحايرأ سولراك فصانت نكت ملأ . . هتجوز
 عقدف . . معن . . اقانتخا ثهلي وهو ىهالملا ةنيدم بحاص لاق
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 ظفلو شاعترالا نع لجرألا تفك یتح ءاملا تحت , سأرلاب

 . كؤازج كلف : لاقو . . هسافنأ دسجلا

 لوھذلا نم هوجولا تتببو ةشهدلا نم نسلألا تدقعناو

 وو ایاطخو تاقبوم نم لعفي ايفو لعف ايف دحاو لك ركقو
 مہناقیس نورخآ قلطأو . . ةحيضفلا نم اًوخ رابدألا نوریٹکلا
 تاهمألا تيسنو . ٠ باقعلاو فاشكنالا نم اًقوخ حيرلل

 ةانزلا جاوزألا كرتو . . برهلاب نعرسأو نهلافطأ تانئاخلا

 صوصللاو ةلتقلاو نوريكسلا قتخاو . . اوبرهو مهدالوأ

 دونج ىتح . . عضر لافطأ نم الإ ةئيدملا تلخو . . نوشترملاو

 تحن 30 لجر الإ قبي ملو . . اوبرهو مهتابرع اولقتسا سیلوبلا

 . لف دقع اهدي فو بحتنت ةأرماو . , ةرجش
 ىلإ : تازجعلا عناص رمأب ملع انیح هظح وكشي یک ابلا لاق

 ؟ اجرح كدنع دجأ لهف بذعتأو بحأ

 كدنع دجأ لهف ... بذعتأو بحأ انأ : ةأرلا تلاقو

 اهمرح ىتلا ةکلملا ىه كلتف . . فسأ ىف لجرلا لاق ؟ الح
 دقف . . بلقلا ةكلمم كلت . . اهلخدأ نأ عيطتسأ ال . . یبر ىلع

 ىلع دحأل رهق ال . . هركيو بحي ایف ارح ناسنإلا ہللا دارأ
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 كلف ديزي ام ريغ ىلع ۃبلق:ئؤای نأ .ناطلس. عیظتن الو: هبلق
 تاسحلا| طانم یھو . ناسنإلل“ هللا. اھلمح ىلا ةنايثألا ىف
 اننأ ر ..هيف ىل ةلبح الرمأ اذه ء::فورذعا ...٠ ةلءاسملا ةقطنمو

 ۔ اکناشو

 ءاءیلجولا ینخاوا
 ۔:: نايكبي نانثالا داعو

 خزژلا
 ( ةريصق ةصق)
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 هنم تتلفناو . . هدي ةعاس ىلع ةفطاخ ةرظن لجرلا قلأ

 : : لوهذ ةقهش

 وهو ةعرسلا هذهب ترم تاعاس رشع . . نكمم اذه له

 .٠ ةدراش ةحرس ىف راهتلا ىضقلا . . ءىش ال ىف قلمحم سلاج

 اهطباوض نم تتلفناو فلت اهباصأ ةعاسلا براقع نأ ما

 . ءانيملا ربع ةلونحم ةصقر ىف لورہت تحارو

 یذ ىه اهو .... بورغلا تقو ىلإ ریشت براقعلا نكلو

 تاسلا عم قأي بورغلا ناذأ اذهو . . لعفلاب برغت سمشلا
 ۔ ةنهاولا

 ىلإ ىوه تحارو اهكلف نم اضيأ ىه سمشلا تتلفأ له

 اهماجللا نم تقلطنا ضرألا نأ مأ . . ةنونجم ةعرسب قفألا
 رودي بوذجمک ةفعاضم تاعرسب اهسفن لوح رودت تحارو

 ۔ راز ةقلح ىف

 درجم .هينيع ضمغأو ءارولا ىلإ هسأر قلأ هنأ ركذي هنإ
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 نم اليوط افن ذخأو : ہتسلج ىف ىجرتساو ٠ ةضاغإ
 ةنماثلا ةعاسلا تناکو . ءوده یف هثفني حارو . . هتراجیس

 . هينيع حتف مث . . ممد روطف دعب اًحابص

 ةمسلوا فحڑزی | مالظو *[“تجرغت سمشت اذإف  هينيعاحتف
 فب لازام:زوطقلا ىاش معط نكلو . . فارطألا غدغدت ةدراب
 لازاه ىاشلاو :. ٠ هفصتنم ىلإ اًثيلم لازام ىاشلا' بوكو".  هف
 اناس

 !19 لقغیء اذه × لمن . ۲:. یا اب
 ::نکم اذه له
 ! ةأجف هتعرتس نم نمزلا فعاضي نأ
 ف -ليللاو راہلا + ىوطيف :ہناعاقیإ قل :لوزي نأو

 , تاظحلا

 , , ههجو سنو

 , ةلماثأ :تفجتراو

 اذ رعش لاط دقل

 ۔ روطفلا
 . . ةظحل ىف اذكه
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 عم هقلح هنأ رک ذی هنأ مغرب  لعفلاب

 ۔ لیلا تضتنم اھدجوف ةعاسلا لإ ةتافتلا هتم تناحو

 . لیللا تعلتباف ةليلقلا ىناوثلا هذه ىف ثراقعلا تلوره دقلا

 . .٠ بعرلا نم هينيع ىطغو
 ىف :اذكه:. +.ةفرشلا: رمغت "سمنكلا تناك اهفشك انيحو

 ب . تاظحلا

 موي ىحض لبقأو :رجقلا غزبو ليللا ىضقناو رابنلا ىوطنا
 رعذ ىف یسرکلا نم زفقو تاظحل ىف ىلاوت اذه لك , . ديدج

 , فرغلا ىف لوجتي حارو

 ! ؟ نونجم وه له

 ءايشأ :یرب ؛ حبصأف ٠ ةأجف ىبصعلا هزاهج لتخا له
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 ق ٠ ارهز جرخأ ةذفانلا نصیصأ ىف جسفنبلا تاب نکلوا

 ناک:اک مویلا ةحاسم نإ ٠ اًرهز جرخأ ةليلقلا تاعاسلا هذه
 . ۔ روهشا» ثادخأ) لع« ىوتحت + تختبصأ - قضاملا ىف. ةفرعي

 ىف غولبلا ىلإ لصی نينجلاو ۔ . موي ىف دلتو لمحت مألا تحبصأو
 ىف ةخوخيشلا هكردتو“ رهش .ى ' دشرلا غلیو ا
 + ماع لبق ارمعلا .لذرأ. غلبيو . نيرهش
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 ۔ عراشلا ىف لوبحلاك ىرجي جرخو
 تويبلا نأو .. . مازقألاك راصق نسانلا لک نأ .ظحال. ٠
 ىرب ام نأكو . . ةريغص نذآملاو دجاسملاو تايانبلاو تاراعلاو

 . نوتركلا بلع نم ةيلايخ ةنيدمل ىراعم تيكامب هبشأ
 . هتراظن ىلع حسمو

 .رعذ ىاءاديعي اهب لا مٹ

 ۔ ةراظنلا تسيل .. ال

 اهيف ءارم ال ةقیقح هاري ام نإ
 . ةرهاقلا عراوش هذهو

 . , اهقدانف هذهو

 . . اهلين اذهو

 ريغصو ٠ قبض . لينلل امو ٠ ..: ةعيفر ٠ عراؤشلل ام نکلو
 .. عيفرو

 . ةريغص قدانف جذامت ىه امتأكو قدانفلل امو

 . ةرئاط نم مهاري هنأكو ریغصلا لفلا دوشحك سانلل امو

 ! ؟ مهلثم ریغص اًضيأ وه لهو
 هتكلو . . بابلا لوطب ةآرم ىف رظنو ايارملل لحم مامأ فقو

۷۲ 

ف اًساكعنا هل رپ لو... اتسج الو اهو هلي مل
 . ةآرملا جاجز ى

 هنوريال مهنأ ظحال . هنكلو مهأسي لالا لإ عقدتا

 ١ ۔ هنوعمسي الو

 . ؛ ةأجف. ةلئافا ةقيقحلا كردأو

 ! ملاعلا اذه ةبسنلاب ادوجوم دعي مل ہنإ

 مز عاقيإو . , ىرخأ نيناوق هلا ءرخآ ملاع- ىف نآلا هنإ

 ىري ملاعلا اذه یف هناكم نم وهو : ..ةنسب هيف مويا: . قلت

 اًجذومت تناكول اک نكلو ٠ اهدهشيو اهعمسيو اهعباتيو ایندلا

 ٠ ٠ ةعرسب راہللاو ليللا هيف بقاعتي . . ديعب نم اًرغصم

 مھارب هنكلو . . هنوعمسي الو هئوري ال ایندلا هذه ناكسو

 سو

 ىف هنوخت اہتوخی ناک ىتلا هتجوز دجوف هتيب ىلإ نونجناک عرسأ
 . . همدخ دحأ عم هشارف

 . هيتضبقب نبي راعلا نيمسجلا برضي نونجم جايه ىف عقدنا
 . . اهقيشع نم نجام حازمو ةأرملا نم ةعيلخ تاكحض هتبواجف

 نادي اههنأكو ایہہ رعشي نأ نود محللا ىف ناذفنت هيدي نأ ظحالو

 ىف اقرغتساو . . هاعمسي ملو هيلإ اتفتلي مل . . خرص , . ناتيحبش
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 ! ةعرسلا ہذہب مسلا هلتقي نأ روصتأ نكأ مل - ةناھلا نمر هناكم- ىف دمحتوا ....ارجاف توجب نم هيف مہ ام

 . . روطفلا ىلع هبرش ىذلا ىاشلا بوك ىف مسلا هل تعضو ملجأ نم: سلخاو ىشتزاو قرس نيذلا,هدالوأ لإ عرسأ اط لشي[ اقرت ہا ظنا لوخ نما پحناو ۃیق الخ مث ٠ مألاو
 . اقفاذو هفصتتمل انالم بوكلا لازامو . . ايندلا ىف برش امرخآ دوج هروبي فریحہ عت

 هبنبع ضمغأو ءارولا ىلإ هسأر قلأو ةءامغإ هبش هتكردأ دقو هينذأب اهغمسف». هرمح لوط بح اهتديع ىلا ةأرملا ىلإ بهذ
 یک دهاشملا بقاعتت:ثيحو .. . یش لک ہزاغبو هعمسب عياتي ثيح نمابمت عقدو مايأ تنم اه اهادهأ ىبلا ةبزغلا « ةديدجلا كليوبلا معلا ةيخزرلا وس لع ينبع حق مث . . حورلا ملسأو ةيرعلا قا اهراوج:لإآ نسلالا اهقيفر لع: اهرعشي البت نهو

 :اراث نم ٹازخو اهتأكو هينیع

 0 ناك... .:ةهيركلا, هفإ ةحنار نم .رثمشأو .... ههركأ تنك باشلإ تعا لوح اهر تالدخ فان یخو لوقت اهعمسو + اھقیفرل .هنع لوقت .هينذأب .اهعمس
 ,ریزتخا اذه نم انحرتسا . . اًريخأ نب هنو تحرتس مكل . . قايح ىف سوباكلاك ایش

 . كل تحبصأ ىيحاي اًريخأ <, تاماادق وهف نذإ
 . , كلمجأ ام ... تيما نآلا وهو
 . یمحنا ديدحلا نم خايسأك هردص قرتخت تالكلا تناكو عمسيو يري ثيح . ::خؤوبلا ف ىرخألا ةايحلا ىحوه وأ

 بارتلا ىف هسفن نفدو هيلجر نيب هسأر ىنأو هربق ىف موكتو 0, . ىبتني ال باذع ىلع لبقم هنأ كردأو . ةعاسلا موقت ىتح . هعمسي دحأ الو . . خرصيو ىولتي ناکو 009>“ 70
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 بارق نم بارت حبصأ ول مدنلا طرف نم قمتو
 تناكو .. . هلاعأ ىريو عمسي ناك بارتلا قاعأ ىف نكلو

 . هينؤأ سخنت ٹالکلا
 .زيزتخلا اذه نم انحرتسا اًريخأ
 : اد ًالجر ناك مكل

 م كلا تحبضأ ىيبحاي اربخأ
 . دبألاا ىلإ انتايح نما ضوباکلا 'حازنا
 ةينذأ نمخنت تناك تالکلا نكلو
 +ے رٹکاف رثکا بازتلا ف ”هينذأ نفد

 . صالخ ال نكلو
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 فلؤملل ردص

 ١ فیص ىف تبنك تالاقم ةعومجم : ناسنإلاو هلا- ۱۹۰۰
 -۱۹۰۳ نيب تبتك ةريصق صصق ةعومجم : ضيع لكأ- ؟

Nt 
 = ٠٠١١ نب تبتك ةريصق صصق ةعومجم : ۷ری ۴

۰۷ 

 - ۱۹۹١۷ نيب ثبتك ۃریصق صصق ةعومخي : سنألا ةلش- 4

Int 
 نيب تبتك ةوصن صصق ةعومج : مدلا ةئار- ه

te 
 ١ ماع ىف تبتك ةسارد : ییلبإ- ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸

 ۱۹۱۰۹ - ۱۹۰۸ ماع ىف تبثک ةسارد : توملا زغٹ ۷

 ء۱۹۹۷ ماع ىف تيتك ةسارد : .ةايحلا زغل- ۸

 ۱۹۹۱ ماع ىف تبتك ةمارد : مالالا - ۹
 ء۱۹۹۱ ماع ىف تبتك ةسارد : ةيبسنلاو نيتشنبأ ٠١-

 -۱۹۹۷ نیب تتنك تالاقم ةعومج : ةايلاو بحلا ق١
+85 



 ليللا صن تایموی 7

 ليحتسملا -۳

 نوبفألا ١4
 توبكنعلا ٥-
 توبانلا نم جووخ ا ٦-

 رفصلا تحت لجر ۷
 رکألا ردنکمإلا -۸

 لا
 لاظلاو ناسإلا ٠۷

 امرغ ٢-

 انی یف نكسي ناطيشلا ۲
 .ةباغلا 0

 ءارحصلا ىف ةرماغم -۔٤

 .ىفاسمتاياكجوأ)ةيدملا ب6

 یل اوفرتعا 5

 بح ةلكشم 2

۷۸ 

 موسع

 لئاسر نم تاراج د

 تبك تالاقم تبت
۱۹11-۱ 

 , ۱۹١۰ ماع ىف تبتك ةیاور :

 1۹۹6 ماع ىف تيتك ةياور ؛
 ۱۹۰۰ ماع لئاوأ ىف ات قیاور

 1838 ماع لئاوأ ىف تبتك ةیاور :
 ء۱۹۹۹ ماع ىف تبتك ةباور :

 ۱۹۹۳ فيص ىف تبتك ةيحرسم +

 ۱۹۹۳ فیص ىف تبتک ةیجرسم :
 1۹٦١ ماع ىف ثبتك ةيحرسم :
 ۱۹۹۸ ءاتخ ىف تبتك ةيجرسم :
 ۱۹۷۳ ليربأ یف تبتك ةيحرسم :

 "أ ىف تبتك ةيناوتسالا

 ىف ىربكلا ءارحصلا ىلإ, ةلحر ؛
n 

 1٠1 نيب ايروأ ىلإ تایرفس ةعومجم :
 ردم

۹ 
 95٠) نيب ءارقلا لئاسر نم تازاخع :

 لفتت

 نب ۱۹۵١

 11۹۵۹. يب ءارقلا لئاسر نم تاراخم
 سس

 218341 انك ىف تبتك ةساردا +
 ۱۹۷۶ ماع ىف تبتك ةنارد +

 ۱۹۷ ماع ىف تبتك جخ ةلحر
 ۱۹۷۲۰ لئاوأ ىف تبتك ةشار

 ۱۹۷۴ لئاوأ ىف ٹیک ةسارد +
 نيب تيك تالاقم ةعومجم

=eنلف  
 ء۱۹۷۳ فیص ىف ٹیک ةمارد :
 ۱۹۷۳ ءاتش ىف تب تالاقم ةعومجم ؛

 ۱۹۷۵ سرام یل تبتك تالاقم ةعومجم :

 ۱۱۹۷۰ ةئسریاربف ىف فراعملا راد نعردص ؛
 ۱۹۷۵ ريلوت ىف فراعملا راد نع ردص :

 1۹۷8 مسید ىف فراعلا رادأ نع ردصأ :
 ربانب ةوصق تايحرسمو صصق ةعومجم :

 سم

 ۱۹۷۶ رام زاوحو ويرانبس <
 ۱۹۷۷ تس ةسارد :

 دب قيدم عم راوح ۴۷
 مالسإلاو ةيسكراملا ۸۰

 ۱۹۷۷ تس ةسارد :
 ةيسكراماا تضفر اذان -46
 نايلغلا ةطقن-46

 1۱۹۷۹ ةنس ةسارد :
 ۱۹۷۷ ةريصق صصق ةعومجم :

۷۹ 



 ۱۹۷۸ رياني ىف ةمارد دورقلا رصع -۷

 ۱۹۷۸ رياتي ىف ةسارد ىح نئاک نآرقلا -۸

 ۱۹۷۸ سطسغأ ىف تبتك ةمارد : یمالمإلاراسیلاةبوذکأ -۹

 ۱۹۷۹۰ ق تبتك تالاقم دامرلا تحن راث-ه٠

 ۱۹۷۹ ق ت لاجدلا خيسملا -ه١
 ۸۰ .ةءاربلاو مثالا ديشانأ ه1

 ٣- ةيحرسما یرغصلا منهج ۱۹۸۲

 ٭ ةلماكلا تافلؤملا ةعومجم ٠

 ۱۹۷۲ ماع تووہ ىف تردص دومحم قطصم صصق

 ۱۹۷۲ ماع توريب ف تردص دومحم قطصم تایاور

 ۱۹۷۲ ماع تورب ق تردص ١ دومحمطصمتايحرس
 ۱۹۷۲ ماغ تورب ىف ثردص  دومحم قطصم تالحر

 ۱۹۷۰ ماعل ةلودلا ةزئاج ىلع ہرفصلا تحت لجر ءةياور تزاح

 ۸/۷۷۰۸ عادی
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 (.ج ۰م ۔ج) فرامملا راد عباطمب عيل


