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 لير 0 و تمنةئامئام ا معاش رق ةنب رع ىلقدنفلاو راو اص يئامراعلا قدنبلا غلب

 ال 2
1 
< 

 "1 , ا امو ) فاذص الا قاب كلا ذ يلع سقوا غصن نوئس وفصنةئامسق هع اش رق رشعةعب واهس هلا

 ْ 0 ا خو بف ًايلابدرالا لسو ىت>لالغااو تاالو 5 اهو تا موبله نمتاعيبملا عي .حىققنامالا 1

 ْ ىهيتلا ( ماورالاةم دا اأو ( كلذ ىلع سقوافدن ن نيتس يلاواخصأ ني سمح يلا نمسلا ىلط رلاو ف دن

 - هوفداص نملك ىلع مجالتساون رفاسملا يلعب رطلاعطقو داسفالا نم مهمه عقوامو ن الا يلل ةدقاب
 1 هيلا مطاح ىبينيسامو عئاقولا نم مهعم عقوامو ممايسصءوةمذلا نع يدر نما و 1 أسمن

 ظ - , اماو عج ريتلاو باوصالقف وماهللاو كلذدعب ىف ل روحا يف هلاك يلاعت هلل اءاش نا كيلعلتسف

 3 هصنام خ سلا ضعب 0 ”ايدجعو 3

 3 اموةدملاهذه خر ؤم ىقريإا نسح خي 0 ثلة العلا طخ نم لقنام ي 2 انهىلا

 3 اه نتك وح يشل يقول هدعب وعد ارلاءزخ ا اذهو ١595 ةنسخراتلا اذ هةياغلاو اق

 ٠ 6 ىواب رزلا ىعويذلا نس>خيشلانبامهاربا * ىواساارنغيجارهححدمل وقي#

 ذ:نيلوال أري ةملاطم تلمح نإ ك دمحم
 2 .نامزلان رااسست]ا يناس الا لعباهف د را سل . الد رك

 ايءاس عدلا 23 رشبلاد سلع او لملو #3 نيتسلان ا 1 عئاقو
 قد 1١ ىدقلا نمسح

 | اديس هنن هرطاعلاة ديلا ةريسلاو د هريهازلا ل ئامشلاو ني هرذاشلاقالخالايذ د ربا

 2 يئئناف ( دعبو ) * نيدلاقرط ميجارتب تحضتا نيذلاهبادصاو * نيدشارلا نيداطاهل اود

 عئارشلا تف ع هذا 6 لايقالاو كوم مهدت رعم يا ومس وجم لاحرلاهيلا كحل ناب ريد> خرا 2|

 راث اذلاو اع ) ىمسملا+راتلاي فكل اخ "ا و * ماكس او كولملاوءايبنالاريسو * ماكحالاو

 يعوتافلا * نب ةامر خا 23 0 3 3 0 0 00 رثلايف

 ٍ ريمالاور رمالاو د ارو 18 8 , مزتلا# عفت د الك ةعم ليوم مدنا راخن ا

 ١ لكان وامهبوام 55 هللاامهفأب # فرش يدافانيس>ةريض>و ىحبقى دفا ىفطصمرتحلاةرضح

 شقنرلاع راشب امتوادالح تباثلا رك ذلا ةريرشلا ةيفرشلا ىصاعل ةعبطملابتالذو # فطارومالا

 ةالمملاهيلع '* ريذتلاريشرلاةرحه نم نيرقعو ةثالثو ةئاْمو
 ةمالاهباصأو * ماخفلاهل آو # مالسلاو

 يلايلا تبقاعت ام * مال_عالا
 نيمآ *مايال و



: 0 

 اشايمهاربا لي>ردعب ةيعردلا يلا | وعجر ءال ممن كلذو هم أذنب و ءدالوأوزي زعلا دبع نب ر < مهو ظ ١

 اها نمهاربأا,منع لح رام دعإ ةي ءردلايناو هاوناكدقو دوعس»نب يراشمعمنأكو 3 رك اسعو '

 عماوناك نيذلاركسعلا نب رههناف يراشمالادوعسمعدلوو زي زعلادبعىنأن ا هللاديعنبكرتو ||
 رحبلا عب. وةديدخانبب ةب رق يثوءار را قرص لاق هاربا مهلسرأن يح مهمءابجو دوم هدال وأ ١

 0 |عجرو اهزيمعتىف ارد م نم هياععمتجاو ةيعردلا ىلا بهذو |

 ملف هتكوش مظعتو هنل ل انلااعدو يراش٠مملءاومدقو |[

 3 اا اف الاء ا راما وقثواف كيب نيسحاهسئررك اسءهل زج كلذاشابلا 4 'ء

 نبب دامايو ةمامياا رحم نيمدقتملا د: ءةفو ردملا ضايرلاةملقيفاون هحت همتونبوهدال وأو رمعامأو ١

 اوماعاا نامالا اوباطو ةعب را الث مم راحو كب نيسح مملع لزنف ةلفاقا تاعاس عسب رأةيع ردلا ا

 امأو ترهواليلةعلقلا نه ا الاهلاوجر خف مهسفنأ ىلع نامالاو هاطعاف هب مط ةقاطالم أ
 ىنملا ةطخ رمعع نومي لا مهرررك كلا رهشلا قف رصم لا مهاسرأ والا نتوا 110 3 ١

 تقولاا ذه لبقاونأ نيذلا مهنعا تدب نماس رق 1

 36 5+١ ةئس ءاعب رالا موب ةدعقلا ىذرهش لهتسأو
 رفاس( هفصتنيفو )ةحاسملاو ىضارالا سايق بسب ةيقرسشلاب هتحرسس نماشاب مهارباريضح ( هين ) ||

 هك ارعمبذوقوو ةهذلا نعمهجو رخو مهتايصعوماورالا ةكرح ىعادل ةي ردنكسالا ىلا اشابلا |[
 تك ارلاااوذم م قحلتقلاو حيذلابم طاصع ءاونيرفاسملا ىلع قي رطلا مهعطقو رحباايدد#لا

 مهراشنت حاولا و رافسلا نماضيأا ب نمو رص." ذق يلون اركسعلا يضاقاومفو لو.هالسا ن«ةجراخلا أن
 تمطقناو ىحاوتلا كلذ عاشو كلذزيغو هبراوجوهنأ' 10 مهعموم هكا نءاحذ ظ

 قايسو ةيئاطللا ةمئاثوداة دعاس لك اصل رشتيف عرشو ةيردتكسالايلااشالال نق ليسلا |

 ةيوناادالب ادصاق ىلبق ةيحان يلااشإبمهاربااضيأر ةاساشالارفسدع و ةثداطاهذهةمتث |

 * ااا :.ةعما هوب ةد1 ا ىذرهذ لهساو 3

 عفادااكبر +طاتالآ وةب راغعو كيو مهفو مهؤاسؤ رمرهمو ةريثكرك اسعتبجرخ ( فل
 نادولا دال نءاهر واحاموةب وتئادالب نيدصاقمزاوالا عيمحو ةيج فلا ودورابلا تان ايوا 1

 2 و نيمداقلا يتاتيلا: :سا يلاةيئادختكلا نعل بصغنملا ظالادختك دمحاضيأ ارئاس ( هينو ١

 انحاز ورع راس ىلعا شاب لي ءمسا ءاليتساب ىلق ةهح نم رئاشب ن7 ( هيفو )ني.هاذلا 1 '

 ثداولا نءاهبددهتامو ( ة:لاهذهتضقناو ) ةعلقلان م مفادهرابخالا كلتأ تب رسضأةءاطلا تحت |
 نما” يلا افولاعرذأ متاسيام لأ كلذو ليثلاةداب ز فقوت( اهنف )نآآلا يلا قا ضعبلاواهضعب يىذقنا ٠
 ةيشحافتدا زتدا زيتا ةلهاعملا ما( اهننو ) نوح الفلا جض و سائاارححض يتح يط فلا يرمسرمشثع ا



 م.
 - عوج اب اهنا هرماف تق ولا يسمأ وتوافتااو ةحصلا نادربا,مرهظي ضرال ا نم ةعطقيفالانمو

 يلتهم نهراتخامث زامل يللا لمعلاب مهموب اولغتشاو كاذكا و رض ىف د الا سدقلا وي

 ْ 4 داس د ملأ ن نيدو يفطا قرشةيحا ل و در الاد رطوةفئاط طابقالا

 4 ذه يفةمدقلا نهاوصقت او نيسدنهملاعرفالا نم اصاخششأ كاذكو ادد شرشعةعس هةكواد 1-1

 ه1 هد بحرريهش لهساو#

 كل ىضاملا ماعلا لث٠ م ةهجىلا اشابلا كيلامم رفاس (هف)

 دالب روفراديلا | رفاسمرادرتفدلا كيب د - لح (هرشع عداسىفو) رص؛؟نوعاطلا ثودلودح

 . اا لارعأ 6 نب رشع سماخ يفو) ةيراغمو كا 5 ةريك كفار دك نادعا نادوسلا

 ةضقرادتم ةراا

1 
 : ندع ملعافوخوا ردح كانو أون'

 يديش ذراادمحاديسلاو كربادخيتك ن'الاوهيذلا كبدومادهتك شي وردلاب فور عماد يف يش

 ]| اق ةيحا و تايغقل رقيلأ ةملق يلا مهتثالمث د وااو غب ادملا ر ضان ىدنفأ ناملشوقزرلا كناك

 نوكذملا يدس :ةأ ناميلس لق ىضالا ماعلا يف دولجلا ىلعارظان ناك ادختك دو مهبصان «مدخ
 1 ادن مهدحأ قدحان م1 "مي ةلقندب اونأك نيذلا ةيرصملا كي ءاامملا نءةعاجج ريضح (هرخاو ًايفو)

 1 0ك مهارباتنب مئاه ةليدع جوز وهو ىنلالاكيب

 6 171 ةنس 2 موب نايعش رهش لهساو

 ابرد ن نك هرعألاب فو 2 ماجاب ة ةيعجلا رادحلسلا امأ نامراس ص ةعملا موي 0

 ا نهرو رثودصت مك 0 هطالبو هريدو دد>و ةرادألا ند ادعم 1 ا صو: 0

 1. خبشلا 0 لا ن٠ نوريثد "لع ك 0 مويلا كلذ ْق 4 ملح 3 لمعو

 0 كلذ كارم اذهل ١و ادحسم هلل ىإ ند ثدردلح هيف ىل 1 اسرد ا ف ةزاكسلا ءاضقنا دعلو ريهالا

 ' هنيرشع ثلاثتبسلا مويىفو )ر كس تابرش مط لمع وىمورءلاخييدلا ىلع كاذكوةورف هءاع علخ

 « ١؟5 ةئسدحالام وب ناضهر رهش لهتساو ارك

 كلت لال هطاةيؤرا وح :و ساو قر اعاشما مف بكرو 2 هلم الا الث يفي ةباؤرلات تاع

 ١ ]هفءوسلأم ءأاعتو كا الا ىلاغت ريغ ثداولا نم هب ,فلص##لو ليللا 5 نم تاءاس عدبر اى ا

 / ري يذق ادقواه درج ءافخ اوثالوك الاءىدر راهظاوةقوشاا

 4 1 * ١ 5 ة”نعءأت ا يتلا 0 لوساو 3

 : املا ىلعن وديقمةيباهولا راك ن .ضاعشا ب مم عملو دو دار مق احد تر ) هدأ 5 0

١ 



 0ك
 مهوسيح مث دليلا مهماوقشو ديدحلاريزانجلايف مهونأب رعلا نمنيدسفملانممههلعضبق
 جب ١ بوس ةنس سدا ءودب :لوالا عمي ؛ررهش ل تساو# 1

 مطو فعضو ا ةلاح ىف يقاو ءلا ةيرصملا ءا مالا ند احلا را 2 رضح هلك اوأيفو) 1[

 :> نبذلا نابرعلا اورهشأ (هيفو) كلذولا اوبيجاونامالا اويلطواولس را اوتاكو كاسل وجايتحاو |
 ةليو ز باس ناثث او ةليمرلاب نانث ا ةعب نإ مهو مهولتقو هعم أشان مهاربا مهرضحأ ':

 7 | ا ةنمتيسلامونب قاع 6 ررهش ل متسا م

 '” وهو شفنر اةطخم نكسا اذهكم هللا دع ناكو ايفنم يلدن ردلا كيب هلل ادبعاشابلا جرخ أ (هيفو)

 * ناكو عابتاو ا 0 اهأوا رود ةيحا ها كالت تالمو ىذالا ليلق نورك هيف ل>ر .

 > هنأ هياعاشابلا رطاخ ريغأ ببسوةسما.سملاو مالكلا يف هعم 2 سوّدو هدام و اشايلاةرمض س ع

1 

0 

 د

 06 2 و
 ترا

 0 ير هللا د ,ع لاف هن لع 1 ةفلأ 2# ودب ورحو يهون رالا نالوا .:اشاي ىلءر' 27

 ا لاقي و لوقلا كالذ ن٠ ها ءادحو ريغتف هأن كا ه امالكوأ ة ةء.صوم ناطلسلاا ةيراحم نوررا ١
 ف

 ا ضرفتساو عسيشأ اذكما ايمن جر ناو 0 0 مه اطاشاب ٠ نشد هنأ عقفشف هلا ْ

 ةإخاب 01 0

 رح م نسا ف زارصن ةمدخ هتفواعر 32 كك :ءةنزالا نيمآكي في را لاق

 نا امالا نههزاحام نو هفولع اشايلا هل >2 هلق نم 2 راباجا اشابال كب فيرش اهغلف |

 " هكرح ىقباوربلا قإرط يلع هس هأن يفرفاسو مهاردلاب ةلش لا >ّودع يلعكا ذهل دوو كال.الاو ا

 ا: يهزالا مها الأب ىراخب ل١ حب م ةءارقباشاملا ا هرشع س داس ىفو) رحبلا نفس ىلع هون :ال هلاقثأو ْ

 دع اه رح مايأ ارامل ةوحضةداعلا لع ءازجالاىف اًورقو هريشع عمل أ س نينثالا موبيفاوعمتجاف ا

 يراخبلا ةءارقريظن يفهزالا ىر واجم يلع كلذكو مهارد يناكملا داليأ يلعاوةرذ ةوسيجلا ٠ ظ

 ١ عد ةنسدحالا مود ؛ىلوالا يداج رهش لهتساو## #1

 نيثاسيو ةلدّتم روصق ةدعاشأ اهنال هر وصق لب ديدجلا هرمعقب لؤواشاب مهاربا رضح ع م ؛

 كو

 نبا اشاب سابع ص و مخ رصقو هعيرط رمقوهناوبدل رصقامئمةنرخز٠ ةعسنم ل 0 انوددو

 كلذ ريغو هيخأ

 ند ةريبك ةدع ديعصلا دالأب ند رضخاو ا 1 1 0 رشا مهاربا 12 ك8 قا

 نيل سارقلا عمجو روصقلاو ذا زيه ا ىلا ىدع(هسماخ تدسلاموبيفو)اصخعش نيتسلا وحن نيسايقلا ا

 7 ادخن يلاغ لعملا دياعف هلمص ةيفيك وه -ايق لكس اقو حجرفالا ي 5 006 نيسدنهملاو

 ١ اب مهاربا ملعوحيحمملا يلع مهنملك ل اقو طبقلا ىسأيق ن٠ هنف رحلهأ |

 ' انا ت1 لع ناد تع رسلاعم نكلو حميحصلا ديرالاقف ءطباهيف ن كو 2 اك و

 2 1 0000 اذه

 هأ 2



6 ْ 
 "كاوا نم ( هيفو) ةيردنكسالانماشابلارضح هلئاوأيفو ( نيتثالام وب رخارهش لهتسا 5
 باتكلا لهأةحيبذناهقفلا س ردففر رقة ردن :كس الاب يل املا شايب ريهشلا مهارب خسيشلان

 عمساملف موتك يفاول دبي واوريغي نأ لبقهناف ة ةي آلا قالطا نه دروامو اهلكأ زوجنال ةئملا كح

 مان 'لاقف هوضراعو روكذملا مهاربا خيشلاعم اوملكت مث هوبرغتساو هور بأ كاذ رعثلاءاهقف

 قوثوم عروتم لاء جر وهو يبرذملا ليلا ىلع خيشلا نع كلذ تيقانامناو ىماعو ىموفب كلذر ذأ
 ايف كل كلذ ص ودخ يف ةل اسر فلااف عقاولاب هماعي رمصمب روك هذعيشملا لسرأهنارم هملعل

 لحلا مدعو عناا ىف يشوش ر رطلا مامالا لوق دهتءاو بهاذملايف تافالاوءاشملالا 0

 | خبشلا ىلا اهلسرأ وةسار 5 رمشع ةئالثلا وحن هو هماكحو تقولا ءاملع يلع طحلابةلاسرلا امثحو
 | ةل-لل نوفلاخ مهرثك أت قولا لهأوادودخ راكتالاو طغالارثكنرغثلا لهأ ىلعاهأر قف مهاربا
 تقولا خياش» عمي نايهيلا:دقثو ريم كيب ادخيتك ىلاام وس يح ست كفا اءلاىلا ىمالا يبثاو
 سصعالا «مياع ض سعوا هثملا كيب ادحيتك رشح افةغتصا|اضيأةلانسر لاب هيلا سر وةلعنلا قيتدت

 انذياشم نع ىتات ءاملعلا نم ل-حر ىلم لا ىلع خييشلا لاقوة رابعلا يبمورعلا هم خم ثلا فطلف
 لاخ ضب هلق جازملاداحهنأالا سانلاةطلخ نع لزعنم وهوهإ_ظنوهملع ركذيال مهغياشمو
 اواسرأو مويىناثيفاوغمتجاف مكيلا مالا كلذد ب يهنت وم كل ع ا هب عمت نأ ىلوالاو

 ةب راغخملايرواحم نء«نيضذش عم باوإالسرأو رو :,ءيباد 0 الا

 ةرمضحب ريمالا نب دم خيشلا عم ه-يفرظانتي صاخ سا<يف 17 لب ءاغوغلا عمرضحال هنا نال وي

 الاقاملف ةراغلاهد اعنشيو هشقائيريمالا نبانال ذعقف راطعلا نسح خسشنا و 0 0

 ١ عاشت داو لس رلا عم س الاب نع ضعب متاشتو قرباودعر اوريمالا نبا ريت لوقااكال

 هنغارهقولو ساحلابهراضحاو يلعخيشلا تببيلا باهذلاباغالا او عأواغالا تدب يف 0

 تييلارمسو ثدبلا ن هاهعمن ا :حو ز جرخ أ بيغت دق ءدجوف روك ذ ملا تيب ىلا بهذواغالا ب 5

 فال ىلع ىلع خس ثلانابه4فاور ا ارضحم اضع او. 1 ناري ا ضعب تدبىلا ت.هْذف

 00 وكل ىنتخاو برهو ةلئسملا قيقح يف مرع :ةرطائلاوءاملعلا نلوم و غد اوقملا

 خيشلا يف كلذك و رهظ اذا هيف اشابلاة رمل أ ازلا و برهال و ىنت>اام قحلا يلع ناكولوقحلا

 ان رامالاملا هولسدأو ةرثت ءكلا مولاي هوم او نحرتلا امهر ىردتكملا اع مهاربا

 1 اشاءلاريضخو هرلاهلحأ عجرو يلع خي.شلا تدب نغ ما اوعفرو اغالا سا> نه نيدخشلا ا اوقاطأ

 أ هئافتخا نم ىلع خ خم ثلا رهظي و يزاغىبىلا اشاب مهارباخ خم .شلا ىف مسر ورهذلا لأ ارا

 : ,# ليتك ةنسءاعبر الاموي رفص ره :لمتساو# :
 صاخشأ ةلجهءهرضحاواضإ أ مويفلا فاطامدعب ةيلبقلا ولان اشايمهاربا ريضح(هلئاوأىفو)
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 ىوت اريك اناخدأشناو ةغيج كلذمدبفةبطخلاب ةعجاهيف فى كاذلرواجلا عءاملاو تيناوحلاو
 أشاأو رهشلكيف اشرقنو:الثتوناحلك ةرجال :ونات نوع ااه سيلا مع لصاو> ىلع
 شننرخلاةهج ىلا لقتنا ععهاجلا نءاضوعجردباملا دعصي ةفب رطلةي واز تينا وا ضءبو لدَساقوف

 بر باظي ناكف كلذك اهريمعت ىف دهتحن الاوهو اهءدهوارودو 16 اماذخافةيطاشمالا 1
 لقأوأن منا ارمشعءاش نأ هسفن هب تدع مسام هل عقديف ةباحالا نمادب ا ردك يال ناك- أ

 هب 00 مدعلهلادي سال غوسمالو فقو هادل لي قاذأو ريخ طا ووا تا اقب ديزأوأ

 لوقيو فنو ةظفل<,لءلقث ناك وهل ضقيفاأرخ هارين يضاقلا فاشكبينأرمت اليل هبإ رختب نم

 اضي اةظفللا كلت |تفتايالو هدي ا ا قلد ةرط ركح ناكملا يلعذاك اذاو فقو ين-ءإ 0

 ةلعغاقاطبالو ةناوملاو لاذشالا باب رأي عهسارعةوقوهف عا تقو عرسأ يف ه راسم ءممتيو

 لمعلا ىف نؤدتي وبرضلاب لي الارخأ نم نم مهمنوظقوي و راهناارك !بيلاماودلا يلع مهسبحيلب حاورلا

 شاطعلاورخلان :هءاوجضاذاوناضهر يفر ةدتىفىقح توران لب ,قىلا يفاشلاة الص تقو نع

 يفاءارئامعلا ههنا سان دارك أنظو ممقسيلءاقسلا م طرشحأ وترشلا ةراهتلا مه عأ
 اهلهأب تقاضوةني دانك |ملارمأ جيران ١١ اذهيف دتشاودهب ىدحلا يوكسشأ عمسإ الهنال همودُ

 بصانملا ن ودإةّإ سان :اا نايغأن 2 ةلملل نينلاطااص وصخ و باىغال اةرثكو بارا لومشأ

 دعا مسهفلخو مهماما و تاناؤدرلاوةمودملا] وياولافلانوبكريو رباك الاجات نودليو

 اشوبحو اضيب يراوجلاب نو رستيو قرطلام نوح رشي و سان || نودرطي يدعلا مهيديأب ومدلاو

 يلعةلطم رادو ةنيدملاب راددل نممهنمو ن امئالايلغأب امورتشي ةلطاةلاعلا نكالملا نراك و
 ءاليتسال ةلودلا رباك اكالذك و سايك الا نماف ولأ !ماع فرصواراد هلرمت نهمهنمو ةهازنا رحبلا
 خدلا بصانمم هدياقت اواصوتوهجويأب اب ار 2 نكاح هرود علي . ىلع ةطخ يف زاك نم لك

 فلاو تارضأا 5 را لهأ يف. ئااوناوعأ ومدخو ةبتك ىلا نوجا .منال نيململا لالذأ ىلا
 تادزو نك اسملا سا لا تقاضف ال لذ رفاكلا يدب نإ يماعلاو فيررمأللا فيو راكد أريغ ن٠ سبطأو

 رجالا كا ذكو سيكلاب ءاشالا مقىفر ذي ناكيذلا لايرلا ظفل لذا قايضالا فاس من

 نع الخف تاياكلاضعب 00 ولودابعلاب فيطا هللاو دايدزالا ىف ؛ئىثشلك يف صالاو
 لاطادتماولاقملا لاطل تايئزملا

 اهماحمت اداز وامدسءلا ترباشت #* ىرئام ريغ ىرتام ادتمو انشعو

 نبدلاةمالسو نيقيلا نس> هللا لسن

 فتلاونيتئامو نيث الثو تسةنس تاخدمأ

 # عا ترج "9 ١



000 
 9 ا ىتلاةبالجلا ةلاكو ىلعءاليت الا كلذ كو ضعبلا مهضءب ىلع سانلاءا غاب ثداوحلا
 رمتلاو ليفلا ندكن ادوسااد الب نهب نيتلا عئاضءلا نم مهريغود وا يراوجلاو ديبعلا نم
 هعيمج 0 حملا ( اهنهو ( كالذ ريغو ماعنأا شي روءاملاياورو مشلاو

 رجلا لبق هلطرناكو ةيف> عاب وا ناك امالادجوب الو شو رق ةئسب عيشلا لطر عاب ؛وةلودال

 5 عمشلاام اح نمو 0 نوفا ان الز لحاسلاولا بك ام تدروا ذاف شو رقة مالثب

 صخشلابا واكنو نمالب هو ذخأ* لءاورع وايش ىخأ ناف نع 0 مطب سك وهنودحناءنوذخأف

 دقو مط نيدال مماوع ًاويراصن كلذ ىلع ىلوتملاو هري_غع دريل أ رحهوهموكاذهعم نو د4 ىذلا

 نينسلاهذهيف لز يف لالغلاو لب ىلد ,الار ككل ذكو لسعلادوجو عنتءاوةنسلا هذه يف لحنلا فاه

 لوفلااصوصخو ' مات دازو عرزاااهجبسب ١لطعتو ل ؛ ىضار ال ااهنم تقسغ ين )ا لايسالاو رثك عم

 ةليكلا نك غاب و اذام يفداز ن٠ اهعباونو ةحالملابمزتا |كلذك و هنن اردانالااه ادع وبالف ساما

 نيرمعملاوةلعفلاو ءا ارجالا رجأامأو فاصن |ةثالثأ ردا اامددو امصن نيثالث , كاذل .قتناكو اشرق 9

 ىفقنال ةعدتسم ةلودلا لحأ 8 ”امع نال سيجلاو ىدلملا ريجلا ن؟كلذكو سرق ااا٠,مد11لدباق

 ىح اهبورذملا سعشلا قو رش نمريخلاو لاس+لاتاراظق لعنامكلا يلا ةب رثالا لق: وادبأ
 فلي ااذخابو ريكلا] حاش فدع كيالف اراد مهدحأ ىب اذاوةيحان لك نم قئالااهولعرتس

 يام ” تكاد لهأو 4ء دا ةطخخا كلل يف ىف اهديحا ددر اداهبعسويلةميقلا نودب سان اار 0

 ةيهادلاوهنراددا هلااغأن ام ءاساماو #2 انكر را هتيغحوهناويدل كال 15 يرخا

 لقنو ءا ارححصلابيىتسل اياكنلاو سرادملاو دحاسملا اياقب ىلع طاسن هنافىربكلاةبيصملاو ى رمظعلا

 ١ ااا رخو رصنأ !بايةهج ناك« كلَذد 0 رغاالفو رعملا4_.قربلاب ءاب لخا دا م

 ئراصن ًانكتساو اقام مطول ص اود اهلعحوةلاكو ىلءاخلا ناذ ة 4ت يح امنأو رصنلا بأب جراخ

 ا ا يكبلاو بغرب م مهريغ كل ذكو ةدا عملا ار>الا فاعضا ةدئاز ةرجابب ع نهرالاو ماو رالا

 يجر كل ذك ت دنا وحلا رجأو اهىهاظب اهمال نيطارذااب يت جا ةريه_كلاَهب الحلا ةلاكو ىلا هنءج ج راباب

 تحعلاو رهام ثلا يف مدن نيت :الثب 0 'توباهلا تناكوروشلايفاشرق ني :الث ثوناطار ف ةدئاز

 11 فق و بساكملاةلق م ماعدا عمأم ا غارف لبق 5 مهرج "اي يعار أو كلذ يلع سان !امادقا ف

 يحس اان كرست ماج ادة حاج دخلا |مثهمظعونوبزلا م نما مود> رس اضل ابكلو

 مبلفاوتب اودرواذامهوحتو روطلاناب رعلاطحت ناك ءايلا نوكسوءاطلاحتفو نيعلا 5 يلعع ش وح

 ثاناخ ىلع رم ظعةل اناكمملا كلذيفًاشن سا لب ةقرمش يلاهأ كلذكوهريغو ىلقلاو محفلاب

 ةدئازلا رجالابمهفالخو نمرالااذيا ايلاف نكسو قاب طو نك اسمو ىوابقو تدل اوحوةل> ادم

 نك امالاو تويبلانم هلو>امو ةوبقلان ا ىفورعملاناخلا ذخأف ىليلخلا نا ةهجىلا لقت مث
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 اذا نب رشعوأ ةموتودب ورضمتناك اذا رشعاتثاوأ ةرشثعام ادد اه لاقي ىتلا ساحننلا سلفالا
 فال_خولب ددلاهذهببىغةيتارقحلا لاغناكذ ةناحسلا|ط لائقيو كلذ فالي وةريغص تناك

 ل_هأ لع اهنوعيدبي و ىل هلا ىفةب رافملا جاجا عمري :كلااهنم يلح ناكوءارمشلاو عييلايفوتارقحلا
 ددحلاهذهبهفرصوافصت بستك !اذاريجالاو| ًاريقغلاناكفاهيف نوحي ريولاطر الان زو قاوسالا

 ةيلقتلايف ةخبطلا مزاولغياطلاج احااذاو امداوازبخ امم يرتشي و راعسالاءاخر عمهمويةقفت هافك"

 وأفضل نومنللاو تاركلاو كجسفلاو سن ودقيلائريسكلا قالو وغلاولبلالاقبلان توا
 ال_مأ اهب عفتتيالف تدج واذاو ةيلكلايددحلاهذهتمدمن ادقودح اولادي دحلا,ةثالنلاو أ نيفندلا

 رقح ل ف.حنلاةلزئعهي واسلا تراصواضي ًاهلدوج والو ساحئاادب دجلا ةلزنئةضفلا فصنلا لاضو

 ف.صثب تا رقحلان 1 ًايش صخشلا ذا اذاف طقفة- مكهذهو ٍددجلا نم ريث ءكودع :فرسصإ ناكهنال

 تقول يقاءلا كرتياماف ةي واس |ةيقب عمابلا دنع ديم نبدي دج وادي دك ذ خوي ناك امةثالثوأنيفصنوأ
 ءاقسسلا نهبرشيف شطعلاه قلو قوسلا نان الا ناك اذاو الطعنالا ودف :رعا ناك نأ رخا جايتحا

 صخشلان اك اذا ) مايالاءذهيفو ( ديدح هةررباتوناحلا باص ةلعوأادب .؛دد ةيطعوفاوطلا

 ةب رشيفةبررق نة عفدب نأ هءاع و جالو هر اد نم برشب يتح ان اشطعىتنالاو هب برشي كلشب هخم نكمل

 تويبلاباب رآنم سانلان اك دقو مطائما ًاوءا رقفاا ىلعةقد_..ا!كالذك: وفصناادوجو مدءل كل ذوءام

 هنويسا4#و فو رصملا فصنةنوكلهنءىناثلام ويلا ىف م داما نولأ سب فص راضخل او محلل ا ندعي دازاذا
 ةلغلا راع و راو+ولادعن“ :ساحم هند لع وتحل توييلااووذو لارعلا بحاص ناكو هيلع

 راضلعاو محالا نثيف فاصن ارش لاهم وب فورصصم يف هينكي كالذوحتو بططحللاو لملاو نمسلاو
 ثداوحلا بيس ني راسل وادب دا رقةرشعلااهءاقم موقيالف مويلاامأو هفالخو

 صنت واب ارملا باشا ىحبالا ف انصالا عيمح يف تقو لكةدددحتملاو ةقباسلاتاراكتحالاو

 س وكم اواضإ أةلماعملا لال ةاو جارخل داي ز يو نينسلا ذه يف تفءاضتو تعمتجا نو هدقتملا هيلع
 هل ناك ن مالا اقو ز م دهن الف سانثا قاز راع ءاليتسالاو فائصالا اعميج راكستحا كالذ ىلعداز و

 ولدتالو ةثدحلا عئانصلا ىفاعناصوُأاب :اكوأ ارشابموأ سوكملاعاونأ نم عون ىلعايلوتمةلودلا ةمدخ
 خادم رو ا ناكل نم ةل مح + بيلع عمت جسق هئاليتس ادم بساحل عابب من 20

 ءاثأ. نءناكنا اذه سيحلايف ساءاو ٍبرطاهنكمأ !نابريياماف هيلع رخ نام ىنيالفهعانم 00

 يف ها دي وأهنع ففخين مهي دصتوأح مو اتق رف كلذ فال ناكن امأو ةدلبلا لاهو برقا

 يلعءالي رسال اة كانه قانا ( ثدحامتو ) ناك اعنسح ًاعجربو هلاح عفت رثخك رشوأ بنغلا

 اهنالخوم راحلاو ليدانملاو تامصقملاو تازارظللةضفلا م عئمإ يذلا ىللاو بصقلا وشدخلا ةغانص

 تلافنال ةنسلا يف سك ف لأ يلعدي زباب كم ناو مهد ساحنو مهءانص ضعب ءاضاب كاذو سبالملا نم



 ع
 (ةذسلاءذهثداوح نمو) سك لال وُ ةرملا هذه قق فرص يذأانا مهعايلا ضب ين ربخأو

 دالب "اح ين ر هيب فو رعملا اشاب يلع يلعهرطاخ ريغت دومم ناطاسلا نأ ردم ول ءةحراذلا

 تحتتلا دالبلا هك أ ىلع اولوتس او عئاقوو بو رح هعم مط عقوو رك اعلا هيلع درو دؤنرالا

 نيصأنم دآلوأ ةدعالو ةريثك دونجوةعساو كل يفاذه اأن ! يىلعو هع ةعلق ينوه ن دو و هك

 ْ كلذكو ةعاطلا ِ تحب لخد ا ضعب نا لاقيو اسميئلاو يلنمو راادال, نيب م هدالبوكاذك

 ربح هةنع قةحتللو ةنكفنلا تف هنا ا ءام فلا لخدو كلذ ىلع سال يتب ١و كلام 0 ريثكلا

 اشرقرشءينثاهسأر ملا لايرلا فرص غل يح ةدايزلاو طياذتلا نماييف ا دما (اهنو)

 رمشع ةعمسس يعالسالا يلةدنفللو رحغلا كلذكو ةللا يدنبلاو أفصن نوناكو ةئامضلأ اهنع

 نعد زب 0 رونيش رق فزاع رصميلا لوقنملا ك أه بو رمضملا ينه؟ىلو.هالسالا شرقلاو اشرف 5

 ةعد هدسل رمصك و اشو درذ رمش ددحأب هندمب يف فرصا ىلويمالسالا يلقدذفلا كاذكو امفصن نيس ىرمملا

 لوبمالسابو شورقةعبرأ فرصل :أهدالاب ىقاسنا ايلا لل دك هس هدايز نوح دف مدقتا كر شع

 يفالاالصأ اطدوجوالف تافراصملا يفرك ذ:ينلا ةيددعلا كانتالاامأو 5

 هل لاقي يذلا كلشبلار اصو تاورتشملاو تاعيبملا عيجيفنامئالاولغل اهنعءسانلا ينغتساو ادجس ردانلا
 3ك شورقلا برم لطب 1 هنال ف صنلا ل دب يه فاصأ اك نط ىأ ةيواستلا

 -)> وهو ليق ادوحوم ناك امالا رطقلاب قدمو كلشيلاوه ىذلا هذ ءاوهعب روش رن تمل هن

 0 تارهاشملاو فراصملاف فرصيو ةتيزخلا يلا دوعيويرقلا لهأو سانلا يدي لقااتي .

 شرةلافرصيو رادالك كلفلاعمرودتاذكهودوعت وبهذتف مز اوان ورتشي كالذك مهو ر لا

 نك فصنلا ماقد ىف اهنوك رايتعامف نمنلا ص كلشدلا نم ةعدس هف رمص يلا جايةحال ادن ع

 6 ! 00 األ ةضق نيف سوة و ةث انو ةلضف فلاال اًنوكم كل ذر تعانو نيغال قاض اة نئرقلا

 م رضاذاو نيريثعو ىذ ١> نوكت نمثلا ةفراصملافتضقئاذا فل الا لدب ىهيتلا| رق نب رشعو 1-6

 نازوأوريغال م هاردة:سةصل اّلاةضفلا نم اهيفو نيعمسو ةسمحو ةئامثناك نب رشعوةسؤحا ىفةءبسلا 44

 رك :كلايفليلقا و ا طرفك الذ يفواهتر يظن نزوةعطق دلال ةفلتخم عطقلا هذه و

 كيب ىلع رص مثدحأ نم لوأو ةتبلا يرصملا رطقلاب دوجو امل نكي شورقلاهذهنا قباس 1 ن مزلايف ىف

 ررطأو تاقفنلاو ر 5اس ءاانمرثك أ و هم ل حفتساامد_فعفاأوةئامو نينامثلا ءب ىلغدزاقلا 0

 سانلارس>و ملقالا نماسأراهلطب ًابهذلا يباب فورعلا كي دم ىلوتساالو ةلودلا لعن ا.صعلا 7

 ملو بساكملاو ريا قكلل راسا كلحا ور 1 و اطاطب أب مهحرف عم مهاومأن :هةصخحاطاطا ابدس دج

0 

 ةئضففلاو هع رودهف_دىاو4دسل أرفلاو ىح ” رذالاو يعالسالا بهذلا عاونأال |ةلماعملا ف امص أنه قد

 نمددعب فنا اذهفرصيو نساك ةزتكو راعسالا ءاخر عمة ذف ف مءااط لاقي يت هاا ةريغملا
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 دادزاحومسملا لاع دالبلا خياشم باوطاملو هكا وفلاو ليخعتلا رثو لوفلا كلذكو ةئدلا هذهيف ٠

 جارخلا قالغ يف دئادشلا اوساقدقو رثك او لقأو لاير فلا دا ولا لع انا قاع نق ا
 ربغو نأ“ <لاوسصقلاو نطقلاو زرالاوةلينلا عا قرغو عرزلا ءاكز مدعودمحلا نع ءجرراخلا

 ةاشاا ىلع واشرق نو سلما لعواشرةن وسمع سأر لكس يماوجلا يلع اوضرف (كالذرت اقفو)كاذ

 اهندو) كلدك سرئلاو.رشع ةسخ ةزقلاو كلو امص نورتثعو ةعبس رسما رد سا

 ع نوكب نأ طرشب هراحن ح.وس مث اشابلا ةمذ يلع دراولا عسي زجحيو نوباصلا راكتتحا
 ناك نادعافصن نيئس ىلع هنك نقتساو 11 ”ىباوهو ا ريغ نم هن رئادوهنانيصو اشابلا نوباص

 ىميربالاو ديعصلا نم بلمتامو هعاونأب حابلا ىلع ثدحأام (اهندو) وقنريغنم ادرح نيسمخب
 ير كل كا ذاب وليلقلا نمشلاب كالذ يم ذخ في صوخلاو فيل او لخدلا دي رج تح ةوجععلا عاون 1
 حابلا رهظيملوا دج ىب ءاقلا الا ىلليذع :لارمثتمل ة ةنساا , هذهىفو كلذ نهدي زأب ساناا ىلعو دئازاان :.مثلاب

 هلطرو ديم سدل رسب و ءيدر 'ىثودو ةلياق امايأ الا قاوسالاب دج مو هنرذو مايأ ين رحالا

 يمويفلاوهو لداقلاالا هنمرهظي بنعلا كاذكو قباسلايف لاطرأ ةريشعلا نب ىهو فاصن أةسمخب
 تايئز نج الذ ريغو فا: صالا ٠ نه هربغ له ريكا ساق اباباريش هرمصعلا نءهبمزنلا دقوىواقرمثلاو

 ةهمل ا ىلا رفاس اشاب نسحنا(اهتمو) اهركذ انهو اهملغاتلا ل عوام ارتمو اهملعاتلا م

 صخحشلاو ديعصاا ىضارأب صوغااو ةحارسلا اشابلا مطل صخر ناك نيذلاحرفالا ضب هتبحصو ةيلبقلا
 رواصتلاو ليئاغلا نم ةنلاسلا مالا وةيدقلاران آلا جارختساوهباربلاو ف وهكلاويضارالار خو

 اضرار ءرد هيشل ا #ءء يش مطروظ هنأ ارد دو رايلابر وذصلا عطقو ىنوملا سي واونو

 قا نءضعل؛ قرخأو بهذو ةفف هن٠ جرخ ىندأ اذان دعمدهنا اورك ذقيربضعاهب و ديدحلاوأ

 و اينلعدق وأن 4ك لجر دنع اهب سهذو ا نزوااىفديزت ةعطق هنه ذثحا هنا هري

 "4 رخآ لا طوب ومال وهو مالا رخآ ىف اهنه جرف راهنلا لوطب مدفلا نمراطنق
 محفلا لثم رانلا ىف دقو ادوس اراححا لباب نا اهنا اورك ذو ةقوألا ا رلا لغم ةعظق

 0 لغم ةحتارلا ةهمرك هناك رمضلاب اهردقواو جيرفالا دالب نم كلذ لاع ار مال كالذو

 لخادبزا | ولاقو ناميكلا ىلا اهلقت يلا جاتحيو نوللاريغت عم اهتي رجح يلع بتلإ ادامر ريصت ةالو

 ريشا اللوح ماقأف |هلاثمأو ءا شالاهذه جارختسا دصقب اشاب نسحرفاسف كل ذك ديعصلا لاح

 دوسا نهددن» ليسإ سجن لبجلاب روظف دو رابلاب ليلا نو رسسكي مهو ريبكلا اشابلا عاب كالدو

 .جرسلايفهنم اودقو أو رصن لادن ا اونأو و» سدل و طفنلا هيشي !ةقبركا هز 4 ارو ةقرزب

 جرخ هنأب تابتاكم تاصولب هنرود ق 1 ليق سانلا يف ع.يشأو عطقن او يفاصم ة ةميس هلم او

 اضيأ ايندلاولب اهعاطقاو رص» نكي اهئايرج عطقيالو بيظلا تبزلاب ليسن نيع لبا نع



 اذه ىفو. 3 0 ْح أ هلاو يذق نكاورتك او ةلودلا سمعب ناكلادج وز نك.هتيب ىف ٍ

 نيسح تدب مهولزن اف لويخاهفواشأب !| ىلاةي ده يتبحو مجعلادالب نم صاخشًأرض> ) اذيأ رهشلا

 يزعلاة شب وسم حا ىح رشاهشلا كلي

 د ١6 ةئس سقامود ةدعقلا ىذ رهش لهتساو 9

 ريرقت و :ديدجاةنسلا ىلعرمصةيال وباشابال ري رقت موس صدي ىلعو م هعبأر ف

 تئرقو ةلقلايلاقالوب نم بك وهيفروك ذملا يجاقلا بكروةدجةيالوباشاب ,مهارباهدلوأرخآ
 شا ليعمسا رذاس ( هيشو) عفادم اوبرضو مما ”اعأواشأ مهارب اوكي ادغ 00 رضح مسار ا

 ةيردنكسالاب هلاح ىلع ريبكلااشايلاو كلذ لك ب ونلادالبل ةنيعملاركسعلا ريما وهو ىلبق ةرجي يلا
 3 ١6 ةنس ةحملا يذرهش ل<هتساو 9

 امايأ رمعبماقأت ره_ثلارخا يفداعوامابأ كاذهماقأفةيردنكسالاب ةيبأى رلااشاب مهاربا هحوتهيف
 ةنالثلا سدعلاو لوفلاو حمقلا ن هم سائلادنع هدام عمجبيأ لف ةيحان يلا | رفا سو َةلاق

 نوشلا ين اهعجو لالغلا ل ىلق يلا ع لسا اوقاسو 0 ةكفم لك رذخأ 1

 2 امنا وحنمو ) ةنسلا تضقناوةيلاغلا نامالاب مورلاو جيرفالا يلع عابنا ةيرحبلا

 روسجلا نا دئازلا ءاةءالا لصح ناكدقو بيلصلا دعب ا صوصخو ةطرفملا ةدايزلا لينلا

 ىلع ءاملافطو بيطصلا دعب ةدايزلا ذه تاصحاملف فاتاا نه نيقباسلانيماعلا يف ل هام ببسي

 راجشأ ب باافو نيتاسبلا اراحشأ ونطقلاوز رالاو بهقلاو ةلينااو ةرذلاعرازهقرغو ر وسحلا ىلعأ

 ا مصاع الو امينةعونمملا ضرالا نم عسبذب ءاملا راصو رامثلان م اهيلعام ناقتربلاون وميللا

 تاقرغاا عب ات نينسلا ىلاو> ىفرتلو عمسن ملوةعارزلا ناوأ ت اف يتح ضرالا يلع هاما تكملاطو هللا
 يضارالانمءاملا عنو رطانقلا ثاحرف بلاغ دسيتحجياخلا ءامالعو لودحلاردان قرغلا ناك لب

 3 را رثنا(اهنمو) كالذوحنو نيسحريمالا عماجو ةدعلا طيغ لغم جيلخلا نم ةبيرقلا ةيطاولا

 كلذلدعملا اهف نودامرش اطاوحتف دومم ناطلسلا مسا يلءةيدومحلاب اه ومسو اهرفح متامل ةث : رولا

 كالذاو دسن ىضارالا تقرغو ةب طاولا ع. طاوملا يفءاملا فطو تدازف ذ :دايزلا تآدبا ملف ءاملا تالئهاو

 ناو لاك !سسملا هند نولقن | 0 : نيرذ ذاسمال بك !سمةدعاهيف هلذاد نه اوقبأومرشلا
 نكعلب و بذعلا ءاملا ةلق نم دهج يف رغثلا له آر ءتساو ارت اعاماش اع يقاو ابيك !سميملارحبلا

 ريظن يف دالبلا ماشا احومسم اوررق يرقلا ى ذارأىف نيادقلا عفو هنأ (اهنمو)نيشرفةيوأرلا

 مهمءلاطم ب بقعكلذو نتن حومسملا لام عقدي ماعلا اذهىفو نادن ةنام لكن هه 0

 ةع:ءالاو ىثاوملا عبو ةءادتسالاوةئسنلاب مهالغ عب هوَدلَع مهنا اوقدصاموهناوأ لبق جا ة حارا

 لالغلاىىرلزيملو اهنعاوزمت اوناكىتلا ىلاوخلا نينسلا يف يقاوبلاب اويل وطاب | اوناكوءاسنلا 0 و



 ل

 ناضمررهش ىضقناوةيكب زالاب
 ه6 ١و8 ةنس ءاثالثلامويبلاوشرهش لهئساو 9

 .دحاولا درو هنو ٌؤر,ناثادهشوادجي ؤرلا رسعناك هنوكل لالطا توبث ىف بارطضا ةليالا كايف عقو

 تدنوأوع وارتلات لص نادت رحفلادئعدهب ب كح مث ليلا رخا يلا كاذك اولاز مو رخآرمضحت

 اشاياارفاس ( هسماخيفو ) ادرابديعلا حب دغآو سانلاتزرحستو مهتالاب طن نو رحسملافاطو تاراذملا

 .تناكو ىواعذلاو يواكشلاو ماكحالايف رظنالاشاب م_هارب اهدلوم اقأوه«دامك ةيردك يلا
 مههاربا رب عج رام وادحةهسفت يف مظاعت و باشألاب سموا لئلا يطأ 5 أىذلا 0 د

 هم دانلايف مال غوهواشابن وس وطد.خأ نبا سابعناّدحل مهل <يفا وعرشهتد رس نهأاشاب

 ةاوملاو بيعالملا باي رأت رعفو رصقلات م ةريثك امايخاويصنو ه رشع عسأت يف كالذيف أوعرشف

 نم كلاب تادقولا ثقف ةطمسال اوءاوللاو ةمعطالا ت>ءيطو نون اولهبلاو نوكلزغللاو

 راضحابا ومسرو كلذربغورولبلا تافجنلا قيلاعتو رصقلالخادب عومشلاو ليدانقلاو للعاشملا
 ةثامعب رالاوحتحرفلا مايأ ان أيفاونتفم نيني نما اورضحأو مهم ريغكلار ضل ءارقفلادال وأن املغ
 فلاوةوسك مالغلكأ يطعي م هح .رخأربي قحاملعد ةريافاغو ةحارط مالغلكل نوشرفي ومالَع

 رايك كالذءان :اىفاوعدو ليلا لوط عف ذادمو طوفن وتاقارحو كنذ لمعي ةليل لكيفو ةضف فدن

 لحد نم لكراصو نافاس رمال كسل ىركبلاو تاداسلاخيشلاو يضاقلاو خايشالا
 ةماكب مبملكبملو 0 ن٠يلعدرملو ممدحاولمقيملو 0 سن. هنوسل# مهنه
 كوكس نم اوفرندنا واوا و ساجلا ىفقث يتح هوطاعت 0 أوطامتن ةدئاملا ترضحواهج مهسنا و
 مةالدلا نم + ضحي جالا ريقأو ةوصخلا يلا لمحملاب اوجرخ هني رشع ثلا# ( ءاعب رالاموييفو )

 ىلع رمحالاب رذلاىلع ةعاقلا نم هباولزنو اشاب سا.ءاةفزلا اولمع ( سيما موز قو ) همسا فرعن
 رباك الا طوق: نم ريئاندلاب هنت ىذلا نيزملا تشط ًالّتءاومويلا كلذ ىف هونت>و رصقلا ىلا قرتلا باب
 كلذ يضقناو امسك نيثالثب نينيزملا يقا لعاوممنأو يريمشك لاشوةو رفهيلعاوناغو نابعالاو
 اهحيص يف دساارسك و هع :رذالينلايف وا ىطرقلا يرسم ثلاثل قفا ولادتي رمشثع عسات ( ءاثالثلام وبففو )

 رضح(رهشلا اذهيفو ) ىضاقلاو كيب ادختك ةرضحكلذو جيلخلا ىفءاملا ىرجو ءاغب رالا موي

 مهسبالمو اصخش نيرشعو ةسج او مهو ةَريِ أ ربيلا ةلقث د نهةبرمهملاع مال يقاوب ن٠ ةفئاط

 دنع نامالا بلطي لاسرألا متم مدقتدقو نذالانوراظتني ةميخ يف وما أف ريغال ضي نادش

 لشسراو كلذ ىلا .اوبيجاف هيبالانامأ نلطو فوبآ كن . يلعنبا رضحو ديراجتلا جورخ مهغلبام
 ب رض ال وانامأ مم ءظعي سيلف خوذنما هك لاق, يذلاو كيب نمرلاد_عادعام مهعجال انام أمل
 هعل اولماعف ةئودرتا [ظوو هوادقو هيلعاو دة> لوحرلل بهأتو بوب كيب يبعل نامالا ةإسأ مع



 ا
 هدإقو مهطسوأ اوهوهنوذا ثلاث ودوكس دحأ4 .> أيلعا ثايلا عاش ة 3 . زاحأ اراب دلاباشاب ل ولخ ثوب؟

 ىداولا حان ىلااشارلا هجوت (ه ,رخاوأ يفو )مز ارا لا نطو هنءاضوع هيخ أس صن م يف

 يرقهب رمعو هيدح ىلع اه1ةأيداولا اذه راصدقو يقاوسلاو عر ازااورئامعلا نمديددجامرظنبل

 عرازءونك اسمو
 #« ©1١١١ ةنس دحالا موب نابعشر هش لهتساو 4

 يقاوبلاببلطلاو هحيراتةنس نءعجا را ضبقلةببرغأأو ةيفونملا ىلا مث ةبب ويقل يلااشاب مهاربارفاس هيف

 لقا ر ب بلاط ل د عبس يفا وب تلو كلذ يف عاساشابلا ناكو ءارقفلا ىلع تركن الا
 قمه الءاوكرئودالبلا عاش هو نوحالفلا تعزفف مايأةثالث : فرظ يف يقاويلاو لاملا نه ةيررقلا

 عو# ناكف نوب رضي و* اسنلا نهد د نم ساحب ناكو م٠دال وأو مماسنب ىح اوناايفاوشنطو نارجالا

 اناا مخ ( هفيضتمىفو ) سكاف ا ةءام باتكلا ضد هب ىنربخأام ىلع هليصح ب بولطالا لاسملا 2
 ماقأو هز سم عماج فاخ يتلا بش | ى ةااغميف قالوبب ! قي رح مقو ( راو الو ) ىداولا ةيحان ْس

 ةنسركلاب فورعملا رئامعالد ملأ بألا نمريثكلاهيفقرت_حاو ء طي >> نامول م ل ا ام

 هريغو 00 ةالابطحو تفزلاو .هن ريم

 6 ١؟+ه ةنس نينثالا موي ناضمر رهش لهتساو يي 23
 باطلا ةلجنءو نادوساادالب يلانيرفاس.ةب راغءو رك ا-عجرخي لياقلكو لصاح مامتهالاو و

 ىضاق ىل وبلا ي دن دحت يل راحل واااو 2 ةلاةحمب نومهدي ملا ملط نم رافنأة ثالث دق

 يدنئاد# اوغب 1 ىلاملايبرذاايواللادجحأ خيشااو نييعفاشنا لقبلا دحأ ديسلاو طراعا 0

 لكى كلذ ملا وبث روةوكواسيكر شعةسؤح نينثالا نمدحاو لكل و ةوسكوا سك نيرسشع روك ذملا 1
 ا ريم و يلاولاواغالا عاطف ةعلقلا ةيارسسيف قي رح عقو ( هعباس يفو ) ةند 1

 قفاونو رطاةدشيىف كالذ ناكو لوح وبا داكرال وءاملا حش قدح ةيحان لك ند م نيثاقسلا اوباطو 0 1

8 35 
 ساجمو كوبادخ:5 ناويد ةيحاز قرتاونيموب رأ الاء فطقاوماقأو ناكر وهنؤل 6

 ةيرصملا كولملاءان ؛نم تناك ةعلقلا ةدنب آنا كلذ وأ بنواق رب رف دو ةعتماو ءامش م تفلتو كلل في رش <

  ةينبالاهءاكماوثب وهعيج الذ ومدهف باش الا نم لولقلاال امم سدلو دوقعلاو روذصلاو راد الاب

 اهولطواهوف رخزو ترفالاو لوبهالساءانب قي رط يلع باشخالاو ةنجلا نه اه رك ا
 ناكو قيررحلا اذههغلبامل اشابلان ا تح لاعتشالا عيب رسهلكو شوقنلاو ناهدالاو قيقرلا ضايبلاب
 انأ لوقيو قباسلا عم ذولا ريوغل ىلع م وابو ةناض| ندد فنآك اموميدقلا ةماقلاءانب ر 5 ريسدب أهم

 ةسمخ نع فينيامقي رحلا اذهىف فلت دقو'انلا اذهاوعضو نوسدنبملاو زاجمحلاب ايئاغ ت 2
 اشاب هاط تدي ىلا نيواودلا تاقبا قبرا اذهىلل_محاسلو انهنو اقرح سنك فلأن يرعشعو



00 
 هنا لئاقنق نادوسلاىجحاون ىلعةراغالا ىلءاشابلام زعيوق ( هبفو ) برعلا نهةفئاط ةعمو هدنجي

 ريثكلاهجوو هنالخواشاب ليعمسأ هنأ ر ركسلا ىراصوو رون رادملا لئاق نيو راك ىلإ حوت
 املظعامامتدأ مهاو ةيقرشلاو يلق دالبب ةريخذلاو طامسقبلا لسمعو ةيليقلاة با يلا م ز اوالا نم

 لويخلا ثيءةيبوكقلاةيحان يلااشابلا جرخ ( هيف 9و ) لئابقلاو نايرعلا عاشمراض>اباضإ !لمارأو

 ساحتلاو شرفلاب لم ةريثك الا رمال و هدنشقلقب هتفايضا كيب وحم جرخو عييرلاب

 مايأةثالث هفاضأو كلذريسو ركسلاو باطحلاو تيزلاو إبعااو ن.سااوزرالاو كك تالاو .. ١]

 را كلا نبا و تاطي وما خيشديدشنباةفاي هالزه >1 كذكو هريغوةي>ان |١ فشاكرعات كرذكو. ٠

 ( هيل دءانأ فواز اغا نابحو اتالم اواشإب مهاربأءادلواشا لاةيحصناكو ٌرسع ناو ويلق رك

 ردكش ىلاب هغاثأ نمريغكلا ف كا ذكويزاجملار اهلا ن رس وخأ كيب قيدنات وع رادو
 :ةكاوردرا رارحأ ومتيملاو ءازماا لمعاهرخا وأ يف هعم نموا ايلا ريضحو تافايغلا تلطن ا ومبظح

 ادج ليلقلاالا كب نيدباعةفئاط نم قبب ملهنا اولاق يت ةب زاجألا رايدلاب يما

 « ١١6 ةئس ةيناثلا يداجر هش لهتساو # :

 جورس- ريغن م فابااو سبام مضعب ةرملع صاخلا لويس نما ماهيفم ا ةااىلاو نمةيده تد روهنيرشع ىف

 (هذو)ةود ىلع ىو ةسا يجرم امشلا كيب نسحنأب رب رشادرو( ءرتاواقو) اهملعأالر 1 اي أو

 فورعملا اشايد أ ناب ىلع نكاح اطلت (هيفو ) رك قف رحلو.ءالساب عقو ةلايرياتاد رو

 كلذو رك اانا او ا ايعأوا عاهأ نهلتقو باح ىلع لوتس ارم« ىلاو اناس ناك ىذلا دل .ثرو#

 ُةَقب اسة لم نه كالذودوج رخأوهولز عوهيلع ةدلبلا له أ ابق بح وأام+: , ند املع ايلاودم ناك هنا ١

 ةالول ميس سا مو سماوأ اوثعبف مرق> يف لاقام لاقومهأش ىف ةلودلا بناكواهجراخ ماقأ مو رخل ل

 اه وكلم قح ارهذأاهوبراحو ةدالاباوطاتح اق بلح لها لع هقول ا نإب يحاودلا كلت

 ةيواغأ دإ#قت ا -ارافر ) كلذ يلعم هو ةميظع ارض مم اعاوب رضوا لهأيف اوك كو

 فسعي لخاف جالا ىف يفوت يذلااغأن س> نع اضوعةبسدلاةناةمورك انأ ىنطصم ناظفحتسم

 ببس يفداب ليللاب نيراملا يلع جنحيو اراتو اليل فوطي لدجتو ةبس جال هتاوت يدان داك

 هنناو اهدا د هعطقيوأهوحنو رهدن هاعحار هفداصإ نه برضيف

 6 |؟8م6 ةنس ةعألا موي بجررهشلهتساو وف
 عجر ( هيفو )اشثابلانيتاسب ى صر شحم وهو ىلروللاغأن يح ىمي صخش ةيسألا رظن داةثهنلاث يف .

 ررقورمتلاولأ امان هأفام# اريلاهأن ه”ضبقوأ ملعىلو: 7 انآدعب ةويسةمحأن نهىج رشامشاا كيب نسح

 نع ىل_هناللا وهو اظالاغأ دم رفاس ( هنرسشعء يفو) نب زا ىلا ماع لك يف هب و٠ هوةياردة الع

 ريا لسصو ( - ادار ) لالشلا يلا ا عمدت ةد ريال عا ينعي يل .ةىلا ةلا دخت كلا
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 قييإلو ةيردةكسالاةعرتب رحفلامأيفقلا ( هرخاوأيفو ) لعأهللاوةتسس ل قو ةسخ نبنالق
 لطعات>او ءا ااا ريف ىردف رح. !اةيلغنمافو>لومعملااهش فالخامرم ةاطاوحتف م ليلقلا الا لغشلا نه

 ةميظعةب و راهب و ةخبسملان طاوملا ضعب ىلع اهنءءاملاالعو اهض رأنم تعب ىتااةللاملا هايملاب
 حلالا رديبلا | مناعي وهأوةرثعوقواضإ أف داصو عنمروسج كا 3 ذه مث سدأو شرألا لك ناو

 ةيلاملاءامملاناو او حصن واه سم أد سف ةعرتلا نأ سان :أ| يف ميشاف ةعرتلا ىلا ل#صو ركل رسب ىلع

 نود وهو عقاولاب ربسخلا قننأىلااهنءاهلهأ حرخو ةيردنكسالا تةرغ رحبلان مو ابهمهيت

 مهمظعم الهام دعل م هدالب ىلا نوحالفلاو نوسدذهملا 1

 * ١٠و ةنس يناثلا عيب ررهش لهتساو #
 رفاسو اشار هاط نبا اشابدح ا هضوعدلقو ديعصلا ةرامأ ( نعرادرتفدلا كب دم اشايلال زع هلوأيف

 مهارباهثباهتبحصر كلا كي ك1, رديكسالاىلااسالا' فاس( هعناش قو ] هسا ف

 نمو اشالارضح ( هريشعثشلا ىفو ) ىلغوأسوبدو يدسقلا انكار رادرتندلا كيب دمحواشاب

 اهي ترف اس كلذك وأيا عرف ةسو بكارملا كولسو ةعرتلا مامتلهرظاذ حرششن ادقو مهتبيغ نم هعم
 ل الا ىلا مالا يف رفا و زاغبلا عون او>ارتساو عئاضبلابرياقتااو ديشر 0

 سالاالاةغرتلا له؛ميف قرم وريكلار حلاو زاغبلاماحتقالسسانملا خرلاراظتناو ميرحتتاو لقنلاو _

 حيرنالانء اص>ش نا وهوروشلا اذهىفةثداح عوقو قفتاو # اهر وسج ضعب حالصاو يسيل

 د ريطلاداطعصيل طيغلا يش داشح رغك ىمسآ ةدلب ىلا عل اطو ةركسلاو هدروزياكنالا ف

 5 ةوأره هديدؤن رالا نه ادهش ال داو هلجرف ٍنيحال_فلا ضعب تباصً ف هتق دن دبا ريط 2

 كلت يلع كب رمضل و ني- الغلا ضعب كيلا ى 17 00 : امل | لاقد يجحرفالا كلذييلا ءاغ ةقوسم

 هدقدناب هبريضو يجن رفالا كلذ نء ظأ ةغاف هتغل موفوال هنوكل يب 2 رذالا س ًاريلغمدييف اعراشأواذكه

 يلا اورمذحو لوتقملاىدؤن رآلا اوعنرو يجرفالا ىل مء اوضقو نو>الفلا هي ءوممتجاف امم طقسؤ

 مظعت-انىجن 'رفالا لق نمدبالا ولاقودؤنرالانمريث كلا عمتجا و كيبادخء:تك سلج؟ اوعلط وريصم
 ْ وريا مهرضحتو لصانقلا يال رنتح لاقف يا غاايملا عرفالا بناج نوعاري مهنال كلذ ادختكلا
 ىلا هلتقرخؤن ىث ال اولاقو ةي ةمدحا مهنذخأ ودؤنرالا رئاكتدقو مهراذ>ابلسرا أو كاذىف مومكح

 جيرفالا نم اهجنم لكانلتقو اها نق ذالاةراح يماانأز ر'تقولا | ذه يف ل ةيملناو لهانقلاةروش»

 مهبكك يف لصانقلاا ذي ؛ًاعلطو هسازاوماطقو. ةلةرلاىلاهيا ولزت هلتقي يمان االا ادختكلاعسي مف

 اشارلاةةيغيفكالذن اكو مالاذفن دقو

 ا“ ١١ه ةنس ىلوالا يداج ر هش لبتساو #

 ةريحبلا نءاهبلاءحوتف ةيادقلا ةي1ا نم ةويس ىلعةريحبلا احح رشامشلا كيب نسحاشارلاد رج هيف



 أ ا؟0/-

 شيشاقبلاذ النو رشبملا تحمر واو دعا مم دم ريا كالذل وب رضو ريدقلاىلاهلوصو

 يل ا ٌاناكيذلارسصقلادلا ومظنو ةئنيعلل مهعاسأ وهيدلا و دنع مه رباك اناناس ونايعالا نم

 لودودنعو ااا :لا'ىطاشإ ةضورلاب 00 كيب فيرش 0

 ةبرئالاهوءدروربلا يا ربلا نم بك | ىلعة عدت اا ريصم ل> اسي لا ةضورلا نءارمس حاول معر وك ذملا

 ناطلسلاةرضط دلودوأوع ةراشرلابةنطاسلاراد نه ىجئناو لصو ) مويلاكاذ ديفو ١ باش>الا قوذ نم

 ةنيزبىدوناشاب مها ربالوصود نع( هن , رمشء ىداح سيلا موي يفو ( بكوم يفةعلقلا يا علطو

 نمهياعاوردقو 8 اا تاناكاورودلاو تين اولا نيب زن "يف سانا عرمشنف الاي اب مايأ ةءبسةنب دملا

 تامس# زي واصت لمع يفاوعديأ مناف مهتاناخو مهتاراحو ىراصنلاتاهجامأو تابصقملاو تان ولملا

 ىلع.عت جريش ريطانق ةلججا ومسرف جريشلاو تيزلاد وجو مدعنم سانلااكشوةبب ملاكا و

 أكو ) نامتكلاوراكن الاعب نت لغاباينوعسو اهتوذخايف كاددم د سانا يلع عابتل نيني زال

 ىقدووصتا| بابن ل خد واكو فلا وبتر مص ريملا اشاب هاربا ىد_عدقوةءجلا مون( حبصأ

 عما> ياهدلاو رضحو زا ا تلو اتقوا 0 اسلا ناخلطلا هسأر ىلعو ةنيدملا

 ةهجرملاةلءاكلا ةئيطابا رئاس عجر مث ةعملقلا ىلا بكوملاب علطوهنب | بك وم يلع ةجرفلا د هقبةي ووغلا

 روسسلاو دوق ولاو سب زلات رءدساوةضورلاب روما ل رسجلا بعص وةعيدشلارمعم

 مايأةعب بس سانلا عما# ىف بعالامو ىناغم وةعلقلا و تقولك ىف ف عفادملاب .ريضو تاقا را ل معو لدللاب

 امظاعت.ةبيغلاهذه نماشاب مهارباعمجرو طاظخالا م.يجوقال وب وةيدقلاوةديدجلا ريم يفاهلايلب

 مودقلاب ةئنهتلاو هيلعمالل_سالا وهذا خغاشملاز اح ه.اءدي نمالامر ورغاا نم هل>ادوادج< نيف

 ةءالسلاب هنؤمياولءجواو لج مالسلامملعد ريو مهمة. هناويديف سلاجوهو هيلعاولبقأ ملف
 نانسكلت»و نافرصنم كلذ لثم لغاو ءاقوهدنعتب ارم اضع ش تذاحم لمت لب ةراشالاب آل وممحي لذ

 م ١؟مه ةئسدحالامويلوالاعبب ررهشلممساو 9 طاطا كل
 ت.وحت هر عو يك ملاهلاوفمعو رص»٠ىلاءيجلايف ههدقت يذلاوهو اشاب مح ربانباتامهنءاثيف

 ضعءبلاج ركل خعاشماو ةلودلا نايعال هبب انتاااولس راف ديحالا لل نه ل لا لوأيف هتوهناكو تا تاونس

 يت>را مملاعلطاف ة ةزيا رمصقب تامدنال ىداعملا ثي>ةميدقلا ريص٠يلاريسخالا ل للان ثلث يف م

 مامالا نمبر قلاب مهنفدميملادهكملاب او ريتاولاو زلابرقالاهباو ينفع ووة دكعلا ماو اعلا

 هناهنومةيقيك ن ءنو ربا يكل من الذ ريغ وع اهقفااو ساناا يلعم هارداوقر ةواغأ ولاول معو ىناشلا

 برطضافمالغلا تباصًاناهلجرب اهتسفرو ءاضيبةي راح اههرح اشف ءادوسآي راجهندادرجح يفامئان 3ك

 لاقو رصقلابناكميف نهسبحو تارمضاحلا ىرا وا يلع ضبقو مهلا ل#_>دف هيبا الارداف

 ةدادلا نبفاممب رحباا يف نهاقلأو عيجلا قتخف هنايل نهتاف نكرخآ 00 اتقىدإلو تاما
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 فلاونيةلامونيثالثو سه ةنس تلخدو

 تاجاعزتا ةنيدملالخادبو لب فاب يرالاب صح مايأب هلبقامو + فو سيخ موي لالطان مرا لوأناكف
 عنملصحو بوردلا ورودلا باوبأ سان دا ار<عو ةيمأ رحورسانهحورسةعاشاوتاقرمم رب اوفس

 الارلاو لدتا ثاَغآو كيب ادختك راصو بورغلا دعب نم ةقزالاب يدملاو ريسملا نم سانلا

 اذهرمتساو هينةهشالامم ناكوأو هوسو هيلع اوغبق هوئداص نه 1 ةنيدملاالء نوفوطي

 هتحرسيف ل-صونا دعب ديعصلا نم اشابلارضح ( هئيرشع عباس يفو ) رهشاارخ ا ىلا لاا

 نإ رصملايفا وب ىلع دي رحتلادب ريدا امم لب ,واقأ لبق ملا هبا هذ يلءاوأوقت ساناا ناكولالشناىلا

 ريغو مفادملاودورايلاا وعتدودييعلا"ا رش نءأو ربل ساو مه يمأ ل |دعفّتس امهناف ةلقن دب نيعظقنملا

 مهبااهنمو اهلا ل وصولا قب رطدهعودب الار درا رد نات واقل دب ١ ردئاادب ربهنااهتمو كاذ

 كلذ لع ف شكلا هباهذناو درىمزلاو صاصرلاو ةضفلاو يهذلا ند هدال. هلا كالتب ربط هنااولا#

 هو:ّجحوهومء ونام لك لطب و 0 ير ٌى>هبلاءفرصنامرادةهو هدم ل عوهنادءتمأو

 ارم زاذلخت دحر الآ ضرب رهظ هنا كلذ ن٠ صخلت يذلاف نداعملاهذه نعم طوقاماوهءوحرب

 صاصرةيفصتلاو جالملا دما تع دحلاءرخلث ا عدوا 'يثرخا "1 ناكيوهاياتسيلو

 غئاصلا يملأ أمي بهذو ةعطةهنمذ هنأ يللا, فو رءملا يوانلا رم خيميشلاان وح 0 راد ليلق

 لزي+ ورخآ ط وبىلااهاقنق طوبلار ارمكتاو كبسساارانباباعقاسو ريك طوبيفاهعضوواهقدو
 ن٠ ةعاس>اضي ا (هسفو) محفلان مراطنقلان ءةدايزا ملع قرحأو راسها لوطب اه1طاعي

 نيدباعةراحن ر اذباواز اوت اهولا

 #« ١١8 ةئسةعا مويب رفد رهش لهتساو 2
 رضحاملهْلا كالذو ةلودلا نمءاطدتسابةناءلسلار اد يملا يمادثلا تون ىبَأب فو رعملااأ دخرفاس هنرغيف
 دك وأو ةلظ مالا رضخ ةل ودلاياهنأشىفاشابلا تاكو مدقتاك اشابلا باحربلزن رو هما

 اصخش نونالث وة هديك رفساإ نيعتو اهريغوةيده نمديلا جاتحياماشابلا هل ًايهكاذدنمفمار ؟ الاب

 نود زيمهوالاللاةقيوسبرادىفمهوازا ارمصع هعابت قاب كرتويوارفو يواسك اش *ايلاو ملالسرأ

 ةبراغملا ركسع نهةعاسمح لصو ( هيفو ) ةب , رهشلاو موي لك يف بناورلا مط ف رصنإو ايطالل رع

 لبامطاد:ءاوازئاناماغو تاذب وءاسن ةيباهولا ني رمسأ وتب ع 57 وناكن يذلا برعلاو

 رادليكوافأ ل دمتام( هقصتتميفو )رارحأون وسلس ىلا ما ييراشإ ! نم ىلع مهنوعيدياوقفطو
 ّى رمصملا جاخلا لص و ( هرشععباسىفو) يننملايشرقلانمح :راا دي, عخيشلااضي اتامواقب اسةداعسلا

 زاجحلا ضرأ نم تاقانتاهناكو ل طرب يا ترثك كك اذكو ىجلاب هيف ساناا نم ريثكلا تامو

 بخ لص ومب هدورو لبق ناكو ريصقلاةيحان نماشابلا نبااشاب مها ربأ لصو ) هني رشعيداحيفو )



 0 ا
 داليلا هلىلخانميلاىلااشاب ليلخ هجوتا|لف ةلودلل ةنلاخملام دعوةعاطلا رهظاو هع ماا

 يح تاعداذملاوتال_.ءارملااممدب تددرتوهوبألمفاكتب راحو هعفدل جرو هل ند>-يف لزنعاو

 اوذرص (هيفو ) رصم ىلا ةناجطا 3 رو هيلع ضيقف اشاب لياخ دنعرضحوهندح نمل زن

 لاملاب الط مهياءاوهجوو عرزلاداص> ىل>ال ةعرتلا يف لمعلا نع نيحالفلا
 د ١595 ةنس ناضءر رهش لهتساو 9

 يلاعلط ( هنب اريشع نماثيفو ) ناضور روف داس هش ا علطي مل واربشب نأ ,ركماشابلاو

 اهم ديعو ةعاقلا

 4 1١4 ةنس ةعمجا موب لاوشرهشلهتساو
 ةهجيلا رفاساش املا ناكو ليم :!ءافوب ىدون بيب اره نم موير خل . القفاوملا ( هرشع عب اريف)

 يفاوذخأف لم_ءالنيحالفلا عمجب فاير الاب تاهيللا ماكح ماو ةيفرشالاةعرت وسن ةيردنكسالا

 ىذا ىواردلا عرز نعاولطعتو بك ارملامجنولزنيو لابحلاب تاراطق يتواعب راو يح
 دربلا نه مهنمريثكلات امو هوساقاما وساقام دعب يلوالاةرملا نمهعوجر دعب ةدشاوساقو مهموقوه

 ةديصحلال مهدالبىلا اوءحرالو حورلا ه هيفولو رخخلا بارت نههي .اءاولاهأ طقس ءلكو بعتلاو

 نههنوعيديام ا لوفةليكو حق ةليك و نيت نم ريعل ىل> نادفلك نع مهيأعدبي زو لالا, اونأاوط

 عطقنيال ىتلاهاياحزنوةعرتلا ىف لغشاا ىلادوعا/باطلاو الا مها رفاولا ليكلاو نودلا نمشلاب ةلغلا

 ةلقو رلاةدثيفةرااهذهو د بلا ةدش يف تناك يب والا 1 و ة>ولملا ةياغ يف يغو ضرالا نءاهعبت

 ( هنيرشع عباس يفو ) ودكم الا يرر>ًاثوةناسملا دعب عم عملا + ىلعاياو رلاب نولقنيف ةيذعلاهاممأ

 اشابنسح وحاب 0 اوك ىبلا ع نهجاحملا يك رلحيرا

 © ١ ةند ةدمقلا رهشلوتساو##

 : رمتسهةغرتاا فلمعلاو

 ه6 78١غ ةنس ةحطلا يذ رهشلهتساو 9 ْ
 ةيئادختكلا نع لصننملا ظالاغأ د و هاطاشاب ن دح هت ر فاسو ديعصلا يلا شابلا رفاس هفصتنم يف
 اكعد احاشاب نامي-تو.؟ ربا لو ( هينو ) ةلودلا نايعأن مم هريغو ىلذ اج رزااغأن -> 0

 اوبرضف كا ,! نبال دو ( هرخا وأيف ول دار رطل |غايدمح أ كيلا ندهوهو

 ( تضقناو ) ةئدملا طسو نم قشورمع: 1 باب نم ل> دوايكر وءريغصلل اولمعو عقادمم م طوصول

 نءاذ- هو يضاملاماعلان 1 ةطرغملاةداب ءزلا ليلا ةداي زاهنمىتا ثداولا نماهب ددجتامو ةئسأا

 ناوأتافيت >> روناهفصدت: م يلا ةن_سااه ذد يفاضي أر تساونيعبات :.نيماعيف قرغااوهو رداوالا

 صام زك | |مويىناث يف عجري مئاليلق صقنامب روةعارزلا
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 غجر ( هرخا اأو ىلبق ىلا داعوامايأاقأف ةبلبقلاةهجلا نم رادرتفدلا كيبد_خعرضح (هذ )
 تامو رفأاو لمع نم 3 زلاماومتا نيذلا مه و ةفرشالا نه « مهدالب يلام !اقالا حالف نم ريثكلا

 لخادفنوءاطلابت وم ضع لصح( زهذلا اذهيفو)سعتااةاساة مود ربلا نم نيحالفلا نم ريثكلا

 دعابتلا هو تالية روكلا لمعو بجيحتلان ىراصنااوةلودلا رباك أ ث دحام ببسب مهو سانلا
 ١ كلذو4#و سلالاو قاروال ا ريخسوةس٠الملا نم

 : 4 ١؟؟5 ةنس نيتثالامويب بجر رهش لهتساو

 ةكراشمهدنعو ةتعانص يف ةريسلار وكش»«ناكو ديل طا بنتك قل اد تام ( ا

 هنالاسا نمو هلآ تتارغعاو ةنارقلا تاي , الاو تاسساذملاب ماكشبو لعىوعدو ضي سعى وعدو

 اهنر>زوةميظعاراداهاشنأ )واط امر نا برديىلرسقلا رادذخاو تاعديسو لاثمأ هناا

 ىلع كلذ لكورولب جاجزو تاناورذاش و يفاسفونولملا ماخرلاب ةشورفغم سلاواناتسناهب ل_ءجو
 يفو ) ةيرادرتفدلا هن دإقلةمالم االول لوقيو هب قش و هيحناشانلاناكو عسسأو بت صهلو يربملا ف رط

 اهيل ل |لسراف هحالو غال و رس تونر ١ كييدنح فورت الأ 8 احر مم ىلارضح ( هعباس

 دأن ا هلا لا اون هتبتصو ينيعلا رمصقب هلزنأ افرضغ نذال اهل قاطافرصميلا روذملا يف هنذ ايس

 موا ناعو اميظعاب” ص هل برو ليللا ند ةصخدعمماقأو يلع سوملجواشابا ءااب عمدجاو عامت 0

 ةضن فص ةءامعسو نيفلابةر 5 مك ةثالث هل ترام ةلمح ن ف هعامتأ ةيافك و هتافكي

 محفلاوزرالاوبطحخلا ولسلاوركسلاوزيخلاو نمسا نم مزاوللاو نيعملا فالخ كالذ را ف
 يفو) موب لك يفابدرأن و رهشعوة سم قيلعالو نابدرأ موي لك يف ةصاخزرالا نف نوباصلاو عمشلاو
 اد 00 هب ]فتحاولوب مالكسالا اذن اعاشأب ىح وهقرفاس ) هرمشع ثلا تنسااموي

 رقلاو ركسلاو زرالاو لاو ل ويلا وايادطاولاودالا ن.ةل ودلا باب تاو وهلمدقو

 1 ةريثك اياده ةلودلا رباك أ هلمدق كا ذكو ا ريثك ًايشاهريغو ةيدنطا ةشقالا يلاعتو

 هناويدمزالي ناك ن هلك هاو امنابلاحيتحلا رفاسام ي :عوايفاعش اي ةواد اقفاياده مط مدقرص»ىلا

 اشاب وهقعمرفاسو رودقلا ىف مهنمو هراد يف نتركتن رء مس.« نيركشن بجحتلاو فا رمعنالاب
 (هرسشع نماث سدا موي يفو)ةيردنكسالا ىلا هميبشنلن ,ورخأ واشاب شنب رش وراد اانا نامال

 نباو ةيكبزالابىلاةل شقلاباونكسأوةمسن ةنامعب رالاو< مهو .هدالوأو بع ريب اهولا يقاوب سفح
 نؤيحو نوبهذباوةفطو مهياعج رح ريغ نم هصاوخووهةكسم عماج دئعر ادب دوعسم نب هللادبع

 تاحاتحالاو اضل نودشب وق اوسالايفنوشميو مهريغوخاشملا يلع نوددرتيو

 8 ا[ ةنس ناسش رعد ليشساو ب

 تامال 00 زادطلا ن 11 دوج نبا مهب ج.صو زادها ةيج نمةباحه ةعأ محىلصو ( هبنو )
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 ناك هنوكلاشابلا يلع مل#سبإ ذي ”ردنكسالا ىلا بهذدق ناكواشاب نسحاضي أ رضح و ةملقلا ىلا علطو
 داع وامايأ هعمماقأ و هبيلاهجوتفةيردنك-الاباشايلاو رصم يلا رضحو ةديدملاةدملا هب  زاجتأ-.ا رايدلاب

 يف دإقتف اشابلا يد :ذاناويدوهو لوبم السا نم ىدنف مها ربااضيأ ارضحو كيب دوم ةبكص رمع٠ىلا

 كيب دومم نءاضوعمازئاالاو قزرلاو نايطالا رظن
 7 85*١١ ةئد ىلوالا يداح رهش لمتساو 9#

 ةيزاحمل ارايدلا نم ةبائدوروببسإ قورشلا تقو ةريثك ا عفادمتب رمغ ( سما موي هعباسيف )
 المهنا دوعس» نب هللا دبع نع أم ,.ارايجالاع تلصو ( هيفو ) احاص زال ا نء ىلع | ئاب لولخ ءالايتسأب

 او.هذف ةقرفت م يح اون ىفناضي ًاهعابتأ اواقو نوي اهباب دنءه ولتقو دم. ءاادب أوفاط لوبمالسا يلا لو

 ةيرد:كسالا يلا اشاب يجوهقهل لاقي ةلودلا فرط نمريإك يجياقلودو ( عييشأ هيف و ) ءادهشلا عم

 عسي رلا نه ل هلويخلات بل طو !ريشةيحان يىلاياطملاب اوعاطف اشا و دادءةسالاب مالا دروو

 تأيإف دور ولان وعيشي موي لك ينو ةمعطالا خ خس طكلذكو مظوخدو رث نجلا جورخ رمتساو

 اذهرمتساو سدوريلا عرلاهدر ةيردنكسالا نم برق نيسح يججباةلا كلذ نا اورك ةمدخأ

 لاجرااتةيسو اهرك ذ مدس ةملاةءرثاا رفح ماي مامتهالاىوق ( هيفو ) رهثلار + الا جيرلا

 يلع غز وئاباصقا ملقالهأل كل اودد>حامدعب لمعلايفاودجو ةيرحبلا ملاقالا نم نوحالفلاو

 ضع! رفح يف رهظو نيرخ لاء دع انس ىلا لقتل 0 الا كلذ نمدلب لك لهأ

 اك 1 طلح وة سلاناوا طارح أو هد وقعب مامحو ناعيقون اس 0 امآةروصاهنم نأ .5 امالا

 مولإ يفو ) كلت عماشأب ومنا رافام لج #هيالحتفتإ ىرخأوةك دف ا ام سوافاهلخ ادب

 ةحببص يف ايكومهلاواهعو اشابيح و هقدر ”ًيف لو واريش يلا اشابلارمضح ( هئيرشع عباسءاعب رالا
 ىذلا 0 هداوو اشابلا مسرب ءرضحأام روك ناااخألا عموةعاقلاىلا اوعاطو سيم امويي

 ةعاسو ناىهوح ناح :اشودحاو لكل هرج رجنو ةعلخ داو لكل رومس 5 ءاخ وهو زادسأاب

 ةيباهولا نم يتب نمع وفعلاو اشابلا ىلع ريثكلا ءانثلا هيفو مسجلا ةرضحينامرفلا ”يرقو كللذريغو ىهوج
 مسك الثمفادملا برض رمتداو مهدورودنءكلذكو ةريثك عفادم تب رضةءار ماادعبو

 نم لكل خاوطاهبةءاضي ًارضحو ةيكب زالاباشا, رهاط تيب روك ذملا يجاقلا لزنو سأل تاقوالا
 اشام انذالا نا رفل|نمضيفو اشابهاط نبا كيبدد#الو اشا ءلانبااشإب نوسوط نبا كيب سابع

 نة وأةعبررأ يلعاشابلا علخ ( ةعمج موي اهحبصيفو ) رائي نا تايجبقو تايرما ةي .وتب
 يدنفاليلخو كاذكيل: م واشاب ىجاقي اكنالسلاكبب يلع مهواشا,تايحبقب هيأ

 كيب فب رشو ديشرك اح
 # ١١ ةنس ةنئاثلا يدا رهشلوتساو 9
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 ةرايزو مار خا تيبلا ىلا جما يفن ذالا مكبلط نع مكل انغلب دقو اذه ىتالال نو راق ولا لاك ممءانثا

 ىذا ابرقتمارملا اذصىفك انذادقو كلانهام يجرتلاو كلذيفةبغرال مالسلاوةالصلاهيلعهتضور

 لاقلإب الءاعدلاالو لاهتبالا اوعدتالل_ف ماظعلا عاشملاكلتب مكتاوءدلءاجر و مارك الاول الملا

 يلاااطخانمبا وج مك لصاولاو نيلوبقملا ءايفصالا نم لومأملاو نيرهاطلاف نظلاوهاكلاحلاو

 ةبح نييوتكملاهيلالسرأو مالسلاوءاثثلالب ,زجعم مارتحالاو لال_جالا مكلو انئادذيتك

 هناجرئادختكلا لس رافهمودق ليقدِلا لصوابأ كى كد ادختك يلالس و 00 هديفقح

 مويلايف لصوى> بذكمو قدصت ,نيب سانا ناكف همدةءربخ عيش ا وكلذب م هرششبيل هلزتم يا

 ادؤيتكلالباق وةعاقلا ىلا علط وىنفاشلا مامالاةراي يز ىلا هجوتو كانه ن ا 0 وبيلا روكذملا

 سولحلا نغ ءعنتما مئامايأ |سانلاماحدزارمتساوزئاولا مهاطع أ ومهدئاصقبءارعشلا هتنهوهياع مو

 فكتافدازنالا نهءدي زين منشسالا «ممتجالفةماخلا هن هترححب فكتعاو اراهنماعلاساجلا يف

 يارااوسح نم كلذو دادرتلا نعريثكلا

 4 ١١4 ةنس تدسل|موس يناثلا عسر رهشل ماو 9

 ماعلاف مدقتدقو ةيردن كسالا ىلا ةل_كوملا ةيفرشالابةفو رعملاةعرتاا رفح مامتهالا لصح ( هيف )

 ايض واط وطاوساقو اهشرأ اونزوو نؤشدن :هملااملا لزنو اشايلا مامتهاهلبق ىذلاو لب ىضاملا

 يف لغشلا كرتبم وادب ىف لةشلا اوكرتو لينااءىجيبرقل ل أ لمهأ مث بولطملا اهتمعو
 ةعسستم ةكرب ىهو اممم كانه اورفخغ ىراوسلا دوهاع نه برقلاب ةيردنكسالا دع اهاهتنم

 زاغملا نع الدب ةيردنكسلا يلا مرتي نك انما ى“ سم يجو نيملا م لا ءانيلاب اه وطوحو

 0 صن ا ةفلك لةأو ب رقأو رسأءذهنو 3 0 رملا فلق نمايققب امونيرحبلا ةتاموهو

 نيدادفلاعر ازمباس> ىلع لاح رلاو نيحالفلا عمج ملاقالا فاشكل صالالزنو ةفاس» كرقأَو

 لالا نم اهلثمفل مصخيو لايرةرشع دحاولا صخشال نوعفديو نيعرازملاة ب رقلالاجر نومدبف

 هرطاخ - ىض ريحا ملع هداز ودنا ةاطعأ قيسصلاعرزلا لحال اننا عأو ٍكيرشل ناك اذاو

 ْ ش اجاوفأ ةيرقلا لهأ جرخي و موب لكيف شرق 5 صخش لكل عف دي لمعلا دنعو اضب !ًاهيلا جاتحياهدوزو

 فشاكللا عم نوريسإ هيف مهعامتجاب نإ رود ًاناناكلايف نوءمتجحتو دال, ءااعاش هللم نم رافن امهعمو

 اهيذىلا دالبلا يلعا وضرفو نودادحو نواب ونورا قزام ورومزول وبط مهعهوةيحاتلاب يذلا

 اضيأ | أو.لطو نما 1 ىثيحاسهواسوفروان لا يلءوابلسو نيجاسعو فااقتهو اناةلغ لختلا

 لوصولا لبقءاملا عني اهنم عضاوملاض »ا! ىف ضرالاعطقيفاوله 5 اذا اوناكمهمال نيصاوغألا ةفئاط

 بص« نغ كيبادختكل زعب اشابلا نءموسصدرو ( هنيرسشع سيما موي ىفو ) بولطملا دحلا ىلا
 ةيردنكسالانمامداق مويلا كلذىف كدبدورمفحو هنعاضوعاميف كيب دوم ةيلوتو ةيئادخت كلا



 د

 3 ل للا 8 44 ل اء 5 ايفو كوالا عي رخل

 ةريخ الا ءاشعلا دعا نهرا :ااهبترهظناهفالخو 4ي ,دنطاةشقالاو راحتا اعئاضب وتين اولا نم هي هقاع

 تأ باء! كلذكو لخاد نه اقولغمةي روغلا# 44> ند ىذلاب ايلا او دحون لب ديتلاتافأو يلاول اريضحف

 دسم رسمك لاو تالاتعلاب بابل تق ن و |ءياول از .ماةناثااةي اغيفاوهو يرخالاة طا نهيذلا

 ادخلو زيلهدلاو ىناريلا عماجلاناو ل قرت>او ريفا ب رهو لخاد نم ةلامح ران هاو ل الا ف دن

 باشخالاو ةقةهاشلا ناطر واءبيس لملاذي وءص عمن راصقلات ال اينانلاسط و مده يف

 0 اق رااح راه ١٠ نءةعح دعب الو ١ :ا|بط دم ؛دوقعلا ودلك اطاراححالاو ة 4و ظعلا

 0 تت و ماظعلا ساح - ا ثا تطقسو ف ادعاصناخدلا لزي لو ءائ ءاالخادب يتلا عماجلا

 ا طن وكل حا || ةريخأ و يوما فاملالواو مايأةث 0 ةساكمو

 اهلكيفو هب ةقصالملا نأ وألا ياراثاا ت>رسو قرحال كلذكا نكيملواذرا 21ه.ق لمعت 0-0

 نم قوسلا ىلع م1 كل ةميلغما ةقيقسلا عيل قوف نءو كلذك باش أف كا اةساه ولعب و تاس 3

 لفسأ نمو ىلعأ نهم .طارب وموبسوةنسلو نات عافترالاو وأ ءلاةءان قم وورحا] 00

 باشْحالاو ة 4 ا عيبا ناظيحو روذلاو لياكولاو عاب لا ميحان نمو نيتوملان ٠.هأ ماج

 اهؤافطان 1 44 رقسلاه له ىلا يلاعت هللا 5 رعلاو راثأات اصوولؤ ةرأ نا لءتشأ ى حا ةقيتعلا

 بقت مدا ارمي ديساارمضح ) هرشعيفا تبسلاموبيفو ( سهلا نكلو ايموداقي رحناكو هج ون

 عمها رأو ةئنتلاباب وتكم هيلا تكف اشاءللةرسملاو ةرصنلاتاصحااهناكالذو اهتباس فارشالا
 وعدل و ملغ ا لرتق « دج نعال قفطو ة ة- ثا لاب هاقلتف د ردنكسالاىلا اص ديل اهديغح

 فرصنا مث م < رض قبلا لوط ريغ باط,ال لام ءلاريدت باس“ يده سن يف لهل لاقت م 5

 نأ يرعام ءرسفتسإ و هلأسيل ياكل 0 : يف هيلا ل_سراف بلزاك نك

 هلنذأن اهلا تيب ىلاج كلا لاقي عدت الا هر " ذياشانلاةهئاشءن نم يد

 و ناوأملا هرادب م ةبناو رص »يلا باهذلاب .هلنذاو كلذب معنأ ب تا وحاب داعاملأ 0

 نا الاوةن 8 0 ةرخالا ةدئاوذده ةبرغلا يف 5 االانأ ل اقوار 2# اشناو اهيئاشنا

 مر داما رس فو ردملاو 4 4 اع قياس المدعو يد وهنا كاإلذ

 هنأشماد مر مركم رم ديسللااثدلاو م رك الادجملا تيب ةلالسايمسو نؤشلاديما ينس لئامشلا رهظم
 انيدلهدسأت :بهاوءاحر ةوانيلع هللا معنأأب ةثنبت فنيرسشل ابا: ١ نم فيطللا باتكلادرودقن دين امإ

 نسح متيزج مانم لوبانالعاو كال لو روكشلا دملل اهدتسهو رورسلايفاديزمكالذزاكنف

 ١9 عا قريع «



 تو
 ّ نود زأبعيدالو حايصلاو ماحزلا ة دش نمسأ | ضعب هددسن# لمص# ىذلا ناهدلا توناح يلع

 درينأنود- د ص بستحلا دا رداو ع 1 نماهناب اهرد رشعانلا ة كداب فاصن 1 0

 مالولا هذه ىف مهرودو مهكاطمو ةلودلا لاذ هنو زحف نحس ان نب 0 نيحالفلا نه

 نيبيستملا ىلع لياقأا ؟ رع 9 ” ةريعسللا بجوم ىلع هلك م طل عقدي تأد ا.علاو

 هللا دمع للصو (هيفو )شب رقلانم ا يح 0و جريشلا كاذ لش“ .وةلاغا هذه ىلعدت وعمي م هو

 ل نيس اما ملا دذعأ هدم دىفهبأو: هدو 4مل ماَقأف اعل لا نبا ا ان | .ءمسأ تدب لأ هنأو. هذ يباهولا

 برحلالاقف ةلواطماهذهامدإلاقو هثداح وهنأ لعاو ةشاشملابهلب اكو هلماق هيلع لخدأ ملف

 رد اك امزاكيت <- كلذك نوت مهلذب ,ورصقاملاق اشاب ؛مهارباتبأر فيك لاق لاوس

 ةعاد هسيل مع 0 زدقملا ل اعا ناطاس 1١ انالوم للسنع ثأدذ ف حرت املا هلاءاشن اا: لاف

 طايمد ةي> ىلإ وفاسو ةئيقسأ !مريلا اذ يفاشأب لالؤاو 1 ؛اشأي َ سات دب ىلا 4: ءفرصلناو

 ةرجحلا نميبأءذخأامادهلاقف | ةناماشابإ هلاثذ حيتص نءريحم ىو يباهولا ة ةيحضصإ ناكو

 راك ٌولُولَذ ءةنامثا# 1 و .ةفلكمألا 1 رق فحاصم ثالثه.بدج وفهد>تفو ناطاسأا يا يع دا

 كا يراسل :.. ا اىللااثاب ءاادل لاقف بدذ طل رمش ا!يوقريكا دي # 2-9

 برعاار اك كاذكذخأ |لب هسفن |ةرحطاى .ةنآك لكن ماس ل هنافينادنع هثدجو ىذلا اذهلاقف

 كلذ ٠ ند فا ؛رشلادءان دوو حم 2 ان اءلالاقف 37 ما رو رطاتاوءاوة كل العار

 نءةعاجهتبكو ةيردنكسالاةه> ىلا دوعسم نبوي'| دبءرفاس ) هريشع عش سانءاعب رالاموي يفو (

 هموزلمدخ هومو ةنطاسااراديلارططلا

 2ص 15 ةنَس نينثالا مودإ رفصر هش ل٠ 85 0

 ةدئاعصلا نه ة ةراد ةرك جاجي> مهب هك وءأعب رالا مويةب راغملا جاحتللا نم + ةئكاط ناسدو ) 4 لان يف (

 اذهورلابا يمسي يلعدال وأ راكن *صحش وذ سول را تاكو ةلخك ن اح لعا واتا يىرح االهأو

 ريحا ) هةاسيقو ( قيرطلا عاطقو نابرعأ |نئاكناو قار طلأ ٠ قءادن ءدس وأد واحب 3و يظن قات

 ة ردنكسالااىلا بهذو ريق: يف ل زو ساربلا يلا هوت مث ةيولقامايأ طا.٠ .دب ماقأاشاب ءلانأب ن نوربخيملا

 جيرفالا ةفئاط كال ةيءان :ءالا اون يذلاو دلبلا اونيز رو همودقلاهلهأ دعتسا دقوالاملا ر>باارهظ ىلع

 عاوتأ يف رمس و ىنعهيلم م ا ولمء>حوا ماذا نكس وه ىذلارم هتلاملادإلا ب ا ند 5 ظ أوم 55 مماف

 ٍفو)ةيرغلا ةعيدبلا عدبلا نم كلذ ريغو تايارماو جاجزلاو رولبلاو ريوادتلاو للثاءتلاوةنيزلا
 ونيت الاةليااصوصخو الي لد نم مهنه هوايشف[ شالاسرا اواذ دو ىرصملا جاج-أ-الصو (هتياغ

 مط زان. يلا ج عاج ايئاوب 0 0 تسد الأ قارا نا لاب را
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 !وقاتودعبلانمواو حبلا لعةلطملا نك امألاا ورجأتسساو ليلا يتذاحيمايلغا بصن يف نيجر مملاو

 ناكو ةدايز زوشرقذث امس ىلا خيسفلاةلاكو لثةقبط رقحأةر أغلب ؛يت> ةرجالا يفاهب ا طتشاو ْ |

 ةاباونتو اشاب ليعمساهنب ارصق ىلبق قالوب هاج ري زاب هش واجح صوف رمدقء اعنا ااا !

 ىلاىد_ءوه:اليفاشابلاجر>ءار وشاعموي وهو نيتثالاةليانأك املذ ةليلقلا ةدملا هذه ينهءاظنو

 5 وفة ماعلا كلذكو اهورجأتساى لانك امالاىلانايعالاو رانا ل ها ذملارصقلا
 قالوب يلاهأني زو نيربلاب اه وفغص يتلا ا ةريثكلا مفاد تدر روكذملانيسنثالا م وبحبدأو

 هلا .طواهريغو نفسا ىف تان از رقنلاوريها لاو لويطلاةقو عر ودباوب او اوزيل

 .دقوبو كلذك ءاشعلادعبو هرصعو مون لك ةوحض يفةربث :كلا عفادملاو تقولك ىفبرضنا ايلا

 هو يلع ةءوندملاعالقأ الب اقّتتو لعشااو طوفن ءلاورا وسلاو تاقا ارا فانصأ ل معتو لعاشملا

 ةمس<ة ياو ةطلامباب ةئيهو ليدانقو سدن اونا مذ و نيب رادعتملا ةٌثي *.ه يلع عفأ دااامهنومرب وءاملا

 نهلامءالا هذه بلاغو<راوسو تاقا ر>اهنه جري و للءشو جرساهأ > ادب ىريو تان دبا ةريص وقم

 تايطيشو ربانشو مفادماهنم يعريتابنلشلا يحسن ةريغس ةيهو رنتافسءاو رضخأو حرفالاةعانص
 لاكشالاوري را قرايبلابةْن ز.اهلكو ليدانقو جرسو تادقو | عي يفو]املار حب | يف ريسي ام نييالغو

 عفادملاو لءشلاوةريثكلا تاقار ما اضي اءدنعو روركتل قالوبب يلغوأس وب دو زاولالا ةفاتلا
 جرفالا و قالوبوةيذقلارمدع نمرال !ىرادالا واش, نو سوط نبأ كيب سابع ةزيرلاب و 4 رأ وسلاو

 حو رسلل ةدعملا نءافسلاو يلا يف عاشملا يت َو> نأ ءالادنعو مهقئار ->ومهايثاعو مهتنيرز عسب قل و

 نيتثالامويىلارك ذاميلعاَو رمتساو ل جو راو ةدازنلاو جرغتلاو

 هلأ د هت ,كورصنلا باب نم ل> دويباه ولادرعتمن كاد ءىلدو( م ويأ | كلذ يفو )هرشع عباس

 دنعاوبرمغفةالدلا نم ةفئاط هماماور وك ذمءاهنا 4و نيحه ىلعبك اروهوسي وسلا ناطبق شانتكب
 قالوبو لينلا ل> اس نءهف الو كل ثلارمأى ضقت اوامهنالخو قالوبو ةءاقأ| نم ةريذك عفا دم هلوخد

 ن*كلذن اكو .هروديلااويهذو عسا! ضفناو ةنرفسلا كل” يفاربشرصق ى ااشابلا بكروةنيزلااوعفرو

 زرالاهيخبظي يريملا خبطمو كلذنم برقيامالو رصم ضرأباهريظن عقيمليتلا لامحالابرغأ |
 فادح ءايعلاو ءكادنملا يبجويفانمر هاظملا باب رال ولو ةمعطالاو مدقتملا قسنلا يلع

 اوجرفل ءاسنلاولاجرلا ن٠نوجرفتملاوةماعل امأ و مس#تويبن :م-متأيام و مسيبةصاطازعاطملا

 انايكر محلا فطأو مهدالوأب ازاهنوال يل قالوب ىلا ةلسصوم أ قرطلا عميج يف مهماحز رثك واجاوفا
 قاقحت ا ننحأز رضحلاة حبل ع الا لاوالا ن ير ”.علملا نيت ”اويف بهذدقو دا

 ناهدأل 'اماداعن او ىثلكويفراهسالا ءالغ ن.هسيف مهام عم مسيافلاو ىلشقلا نمنوظاني

 نوكي و ةقشملاةيافبالا ريسلا 'يثااثالذنم دجويالف محشلاو جريشلاو نمسلا اصودخوي
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 سصاخشأ كلذ بسب تا ماعنالاو شيشقبلا هيطعب و اشابلاىلاهب ىتأيةامرلا ةيجطلا ثاودأ
 رجفلا عولط دنع مهناف عفدملا ةلج طخ ةياهن ةلايللا فوقو ةيام 'يدا.ه نوكيو ساوسو

 يعرم دنع روباط لك فقيو ةلايلغا دعتستف ريباوطلا ددعب لاجلاب ة ةرومع» عنادم نوبرضي
 ةحامرلاو يمرلا ىف نودي و سمشاا قورشدءل لات تقولا كلذ نء ٠ متبهأ نوذخاف هتاح

 / مجاودأةظاتخلا ةيلاتتملا منادملا عرب كنشل ل كاذك لمعي ةريخ الا ءاشءاادعبو ةروك ذئادمللا

 نازلا سشخ نماهيذو ءاوطأيف دعمت تا خم راوسلاو طوفنلاو ةقا رخخا عقاذملاعمو ةحامرلان ودع

 رامثادوءاعل ذم ولعلا ىلا لفسالا نم دعصت اهنا ثيحبكلت نم مظعأ اهدوراب ةركو ا
 اطوح ةعس1.ةرئادةقلحةقا رخال لو>و مهريغو حرفالا اهلمعيف نئفتاهر ان قيس[ رخأءانش

 ناكو بلا شامقلان «عارذفاأ يتئامعفادملاد راك !لمعلا وباطوةدقوملا لعاملا نمف 1

 اهعيشيامو بد 000 ' وب زكىفركا اسءلا يضا عيف قرفي وتانازةلايف خبطي يذلازرالاب تار

 اذ_هردهتساو اهريغو ةمعطال ايل اءت نم م6 ويب ن* مهن يامونايعالاغاطم فالخاذهو نمسلا نم

 رودلاو تبن اوما ىلعة:ي زل' ورهسال ن وهز اله دمبلا له نرحل اره هلامويىلا كذشلاو برضا
 تءدهو ةيكب زالابءرادىلاهجوتواشابلاةرمخ-بكرو موب, لك يفمهماعةادانملارا ركذوارامنواليلا

 اويهذوةشي دملاىل اج اوفأممناعو مهعاتإ ؛تابئيبلاو رك اسعلاتلخدو ىمرلا لظب ومايا وني واوملا

 ل ىفاونتفت مهلا نمرالاو م الا < ام تح اهمطفمن كو ةنرززلا سانلاعفرو مهروديملا

 اهم ظعمو فحل لاك كاي رواالاو جاجزلات ارايئفلاو ج رسلا لاك خو ليئامتلا وزب واصتلا

 ةاءانتمو ىناغأو ي مالم تاناخعاو نك امالاضعبب و ةيلامماو ةب روغلاو ىليلع | ناي نيماسملا تاهج

 ا قال وي لثلار 2 ىلع هءانودلا لمعلداد.ه:ءال'ولاغشالاو ٌؤمماواذهتاصاقر كنح ونايقو.

 اهوذمب و اهياتطو مقادملإ نإ ةبطو تاةترو>ورئاود فا ءناواياوزو ب ايقوجاربابةعاقةر ود

 ش سورغمو نيطلا هيفو نئافس ىلعناتسإة هر وص كلذكو هطاامب بايةروصو غايصال اوناولالاباهو هشانو

 نيحايرلاو لبختتاوةيكافلاو ز وماراجشأو بن علا ياو ددب و ٠2ه نب زبارددب طب#و واددال أهن

 سلجم ل ائمتو نيعاقو ني-احروصو ليث 13 اهمموسار ااه ر2ةبايعةرودو هن افاح ىلع ةفرطأ يراصقيف

 يلم لك نذل نرسم حسب راكم تالا أ ك رحت” ةروصم ل اك نهتاصاقركنجةبو

 هز ربي يتح ى ريما ف رظ ىلعهإ معيذ عانملاو باشخالا ث >هناخسرتااىلابهذاريومثوا انوعلم ايش

 جحر اوسلاودورالاو طوفئاوتاقار شاص ومحل 0 و شيشقبلاهراكش |ينعذخأي و جرا يف

 داحالاموي ناز وك ذملاءاث الذلا موي ن «نوكسلا لح ةروك ذل ءايأ ةءب ا امةنادعبو كالذريغو :

 26 «ممأهل ن .لكو نايعالا نءسانلا لم ءجاامان هنأ :ايف مايأةسح دم ىرخالا ةعا ٠ نءهلولاتلا

 باونلاوءاتالازغاش مو هاظملاو بداذملاباب رأءاهقفلا يت- ةيمكل ةيدقالاو ةرئادلا لهأو سانلا ٠

 - ١ مع هايل
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 كر كلانا وبد ىلعا رظان ناكو اب ىلع دمت تخأنباهنالاةي و اشار ها طري زولامركملاروتسدلاو

 هاجم ىبارسشلا تيب راو ةركب زالا قلاهرادةرامت يف ع رشو كالذ نم هؤراصمو ريما# اىلعو قالوبب

 مده م بناح هه قرتسحاو نس>دو#ءو ىندملا تيب لصالا يف ىهو ىريملا فرط يلء كب زأعماج

 .هللاةييذلاادذت؟ ناوذ وتس لخخدأ وانام ولاو نش رلايلارادجلابج رد واهر :ك أ

 هيف تاج رخءانبلا ديشو ج راخلا بابلاتاسكم ىلع نيفتلملا اخ رلا نيدوماعلا مماب هلةيمستةيلوةئثالث

 اهناك رادلاتزاصو نب روك ذملا نيد وماعلا همت :هجيفعضو وةملقلا بابل ثههبابلعجو ةددعتمولعاا

 ةءردنكسالاىلا رفاهنف ضرما ارتعادقو ماهتالابراقنأالاوهاف ةماخفلا نم ةيافيفةدي شه ةَعلَق

 هو:فدوروشلار ,خاوأ ف هتءراو رضح و ةيناداايداحر,شيفىفونو امايأ كانه ماقافءاوطا ليد اعقب

 0 اةَأف اقها سمانا كرتو عابسلارطانقب ةديسسلاراو#ينار عزل تيب لحم هان يذلا هفدم

 شي واج ىنطصمربمالا كوامتوهو حالفلا 12 ا ( ريمالاتامو) هرادو هماظأ وهم أ

 هلل ١ وعابتأ و ةر زءهآونيروب ملا الا الاا ارعالا ل حالفلا اص عببأ#

 كالذكو هع افش لقي وهلكاشاملاناكو مهعد بدأت و ءا>اصلاوءاملعلا__<* و نيدر اواع وتفم

 نابع رهش نم نب رمخءلداءب رالا موييفوتهب سأبال ناك لاح لك ىلعو رصع لك قالوا را

 يلاءتهللا د رنيعيسلاز وا-دقو

 هفلاونيتكامو نيث الثو عب راةنس تاهساو
 هتنطلسرادي ديم ادب ,ءنباهاشد ا الامال سألا ناطلسو. ( تسلا مود رخل ناو
 .مهاح ىلع بصانملاباب رقاب وءادختكو يللوقلا اشاب ىلع داهكاحو رصمىلاو ولوبءالسسا
 اشايمها ربا ةرعضح ةرصنإ (راعيلاو نادطا قرش ه ران ابخالاتدروو ) ىذاملا ماعلا يفهيلعمهامو

 عبباسءأ ءاعل رالاالوأ مايأةعبسةنيذملاة ا لو كاد دل ماا رايغتساا ل الشال ةةيباهولا يلع

 ءارمالايقاب واشابلا نا ويص كل ذكر ليامطادنع رص! باب ج راخنب واودلا تبصن و ةجتللا ىرشع

 ,ليثاقو ةرشعو عفدمةئاممفادملا نهاوجرخ >أو قئارطاو كدشلاالممل مهرسأ اوجرخنايءالاو

 عف ادملابنوبرمغي ف ءاعب رالاموب نهكنذشلا ل «يفاودبب ودو رابزءأر ودو خيرا اوسويقاوواعالقو

 .هلاخترالاعب اثةءاب رمخة>رد ني رمع نم امي رق رق عسب روةينامز ةعءاسرادةمرا ملالوأنمةلايللا ةحامرع»

 لبق ةو ةيصةرش ع خت ادسحاولا عفدملا زوبر مضي مهمأ ثيحب بو را يفخرخالا: قب رط ىلءنوكس

 .فلأ نينا ىلع كك كالت يف عفادملا ب رسخدبي زيباسحلا 7 ةدحاوةقيقد يف ةيصةرشع عم ر

 مفادملا او در وذل“ اهادوعر نهارتملا ةلايخعا قدا تارعا عمأ ح اودأ ناسف الا لؤي ثيح 0

 نولزنب مث ىلاعالا يف نون كياو رياوط كل 15 نويل كل اشابلاممرو فونسض عب ار

 .نمايسش فط>نف يرلاباهعافدنا لاح يف عفاٍملا ىلع زر مج و قدادبلاب نوب رضي مهو نيج ا رتم
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 هل راوقعملاو ةيهقفااسو ردلا|رقأو هب 1 و هماق«ماقءادختكا ةلز:ءناك ىذلا يروم.دلا ىناددم

 مايأ اصوصخوه ركذرمشاو سا اناا نيياسملاو يواءدلااياضقيف لذاسو ةبلطلا هب من>و
 ءاسن اباضقل هيدددت نه اميظعاعافتت امهمايأيف عفتا اومهنأ ريا رةخيشم دة :نيح ةيوانرفلا

 ىف ليتشبلا ىناهدمجاحلا هلي دع كتقانكالذ كو هناريدز رح داو او مهريغ وأي رمدملاءارمالا

 افرشأو ةلاح عسآ او لتشبب يت دااهئاتس و ثكاظأو هتاقاعت يلءىلو: اف ثراو نعال قالوبةبارخلا
 و را ذا ديدلا ىلا يوطنا نوينا.ةءاااهاخدو ةيواسترنلا لكتراالف مدخلاو يراوطاودييعلا

 هاشاروداعارن عج رامأف ماشن كلاي ف نيفامكل عم جرخ نبح را.خالابارسسةل ساري ناك هنال

 يفاشاب هاط لقد ب رمدم ىلا ]وهجر ني> نيب ريدا ءا مالا م ابأيفو ةاودلا ل ءادعم رك ددواو

 لاغبلايكرو ةيبقالاب يوارفلا سلو مازتلا صد>ونا 010 يلع يوتحاو ة ةرمشء ناقة

 ةيالو يف عقوام عقوالو كلا عنقي الو ةسايرلاو مدقتال مظع ليه هدنعو عابتالاوخاي .ءالاهب قدحأو
 ودناكف دسحلاهب دادزارو» ا راصو ةبساي رلايفىدفارمعد.ساادرفنا 2

 مدقئاك ريم نماشابلا دج رخأوهبا وءقوأ تح خايسشالا قاب وىدهل عدارس «ياع نيءاسلا رب 5
 جالا لو لويخلا كَ افون ل خ ثاأثومدعب هاا حلو تقولا ذانص كللذ د نعش

 قرالاو ىواعدلا باب رابهتي محدزاو مدخلا بابرأ و نومدقلاوةشي واجلا هماما تشعو ريكلا
 أربُ 71 ترا دج ابغا اع ااواروداهيف لّدد أو نيعا مطلارفك ةئدقلا مهنكسرادر ميو

 هلافصدقَتقولانانظو رورغلاهل>ادو هتاحو زائدا اممكسأ و قا كر رادرمعو ةبطخو
 روك ذلادالوالا نمهل كيلو غولبلاز ارغاندق ناكو د اهدلو تام ناد تاَكَن نمرهدل' ةبءادتبااهلاوأف
 هدحيس؛هنأدو امتيم هل ل- 07 ماع ساةاهمقن 00 5 : ناك ى َج-اديدش اددِجو ةياعدب جوف هريغ

 عسأ ةئاس فن هان٠ يفدأ ةوهناكو ةرايز زالدص#:يتأا تاءاقملا لث. ةروصقمو اماقمهيلع لمعو هتيب هاجم

 مجرتملا و 01 ذملاةنساا نم نابعش رهش ةرداوأو اشا .ايلعر كعلاةموق ةثداحتعقو من رشعو

 سانلا اياضق ىف لعاب ولحن و هيلاراشي وةعلقلاىلاةليأ لك يفلزني 1 علطي ,س ٌؤرلانا :ءازع كاذذا

 طاقألا ةبتكلاازايك يلءلواطت دفاو دئازلارورغلاه>ءادو كلذر ؟ ذم دة:6 اشابااهعم لسرتسيو

 هيفن وهحارذخابر 1 هئماشابلاردص قا اض نأ ةتلاءاضقن دعب همأ ط٠ يف اشايلا عجا 5 ومد ريغو

 يربك ااةل+ ايلا يقورحلا ديلا ةعافشب هج ونمئاروشأاب .ماقاف نينالثثو يدحا ةتسيفكالذو قوسديا

 عنشينأيف قو رح اديسلا لاري ليلق لك و تي ءاميلزيإف
 لزيملو ثاذنم 'ىثيفهلنذؤب م ءراديف توميل ضرملاب جتحةرمو ج !آايفهكنذايلواشابلا»_تعديف
 ةساررلايلا ليعيهللاهمخر زاكو كأذه نفدو ةنسلا نملوالا عي رروش فه: هل 00

 مظعملار ددصلا (تاهو) اناياو يلاعت هللا هر هلَجأي هناوم ادس تناك ىلا ي هو جازم ةدحفيف فو اعيط



30 - 
 اعسض ولا يلعاممنأ يف :>- ةئدقلاة بسلا ةكد ل نيماحتفلاةط ىلا هنكسر اوةعس وب لغتشاو
 َ 00 فيظال يف ع رشف هةهاز صوصأل ن كك ءاشن | يف ةيضاملاة: للا يف ع 2

 عاون أه سرغوناتسب اطوحو ماخرلابةشو رغم ى هو تادعسواناع.ةوةءستهار ادأدن أاوضرالا

 5 1 فولل ”الهلا وتر ودلا ٠ نه همس ىلعناك امو ادت نسح ناك يفذو غمد كلا ىلاودورا>شالا

 ابيلال اًةّناو اهف رخزو نك امالاىض ارأيقاباهب اينذخأ ير ل عديسلاةيئاك

 اهالمعو ا أر وسامر ودل نوكي طئاحاه ها طجراخادبو ءاتشواغم اك !اراد اهاعحوهلا .ءودلهأب

 6 رحلا د ديلا افي أهرهعت ىذا رثا عباج عني برذع# اح كل راو دوا وحش ”ةياوب

 مرار عيشيفاعج ر 5 طخلا ءاقأوهغب ودةفةس ودب 0 هلأ وح ماقأو

 55 ةنذاعلا هن قفا مانالاةدمعو مالسالا خيش ( ( تاق ) 5 داو م # 9 سأاه ذه يف تام ن فار 3#
 ةص

 هر صرالا عماجاخ ..ثيرصهزالا ىناش ١ فرغ اانا ونش يلاةب من ناو: ثلادمح خيشلا ةماهتلارب 0 ءلاو

 2 ريدردلاو يديعصلاكو سرافخ ثلامواجأخاد ا.ثالا ار ضح ىل و قعملا ىود.هلاهيةفلا ةيئاثلا ةقيطلا لهأ ن

 5 ةبطاادافأو سشوردلاارقأو ج ركوب ؤاسو ردمزالو ىواربلا يسمع خيشلا ىلءهةفنو يوامر لاو

 3 1 الاو عضاوت )| عم نس هلا بذيممدقش 2 هأث كانها ةااب قاما افلا < فوردملا عما اللا

 ماا ليدانقلاج رمل وعما سنكي وهسفنب مدي و هبا. رهشي و سأ نا نمدحأ لكل ةشا ثدلاو

 مدقتام يرام دعا ةقيتعلارمصم ىلا برهو عن هاف ةخعب .ثمالهور اذا يواقرشلاهلل ادب ءخيشلا يفوت

 يئاوكانلاعماج هنمزالم عمةخبشلاب أ سلو هنا ريق وو ردحاو د الا كاروش كذ

 مدوربلاب5 ةرخاب مثيف وغم أربشأريحزلاب لاء و ضارمالا هت رتعاوا مب 1 :ملفأب ذأ دلأه .اعتابقأوهداعك

 هيلع ىلسصو غمر + ايرشععب ارءاعب ر الاموي ىفون يت-اعطقن «لزيملو ارهشا كلذكر ادلا : عطقناو

 خيشلا 0 اح ةيسشاحا ممم فيل انهلو ني 3و واجب رتب نفدو مظعدهش.» يف صزالاب

 0 رم ءاهقف عمأ رش و نارقلا طظفح لل < ناكو ةرااكا طابو ووه-ثنهةصهوجلا ىلعمال_ساادلم 6

 ل يسمو رعلاد محأ 22 .كثأاا هم ثني دهمجد..ءاةمالعلا خسيشلاو لعل ةحشملا ) دإقثو ( 0 الا يف

 7 , تاداسلاو يركحب |1١ لمثمنايعالا توم ن 00 الا سلو تقولا لهأعاسجاب وعزانمريغن»

 هب د32 ند أ نيد خيشلاةدسعلا 36 تامو 0 صاظتأا بح نهو صهاظملا باص يقاب هو

 باهواأدي عدبسلا د ةمطاش !جوزت هأب ًانال دمتديءاهللاقيو ينناث ثلا يل>اودلاب وه فورعملا

0 

 رصع مج رتملا دلوو هب رغلاب لخادلاةل< ن 260600 فرششلاهءاجاهتموأ ممم ريم هلدلون ىنيدربلا

 0 ديك طم خايشال ارمذ>و ملعلاب باطىق دوما و آر ملا اها>و نار ا

  ىواقرشلا هللا دبعخيشلامزالو رصعلاا ذه خايشأن ههنالخو ىفاضلا واصهخيشلاو قوسدلاةف ع

 32 ديسااتاماملو ةيدقف الك صخ*خظ نم راضو هليستناو ةاك ةمزالمتال وعملا نه هريغو هبه ذه همت يف
 رهزالاةخ شم م و 0
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 ةإدغلاو ميسربلا نمي فلا ةعارز و ريما ناواذا ويضارالا تنشككن اوءاملا رمسحلا !ذا يتح
 لامعرجأ وي واقت وثب راح و ثرملا منا من٠ مهلا و> اه نوءقراموةيهجتاا لام هبنودياهاودجو
 ناكو هنطووهلهأ ن ءربث *:كلا ل>روآب وامسلاو ةضرالا نيثذ الا نيتاهبةنسلاهذها ومدن كلذوحنو

 (اهنهو )كلذ عفتر يل ةرمصنلا رب>دروا لف ةرصنلا ريخ يجو لونلاةداي ز لبق ةدايزلا هذه باطءادتب
 يقدنبلا فرمص غلب و كرتلاو ليك او ليلق لك اهملع اداخا وصقنلا وةداي زلابةلءاعملا يف بارطخالا
 0 1| وهو ورم راو ةئابمب ا اوت ير ا ناعم راها 2 !اوةضفافست نيناقوةئاغاع

 يهف ةيددعلاةضفلا ى هوفاصنالاهذ- هامأو فد ةئاما# رغاونيعب رادب زيف لوم ءالسالاامأو

 الواد_جردانلاالا سانا ىديأب ةلمامملايفا نهد وب الفاهراكست> اوا همن تايمسم ريغن هءامسأ
 دوهملا نم فرصناو نب رمشعلاو ةريشعلاو ةسّلابأ زغلا ال ااه ريغو ءا ارشالا تارقحمىف يديالاب دجسوي
 اسال ذجاونلاي» لع ضعءفاصنالا نم ه"ىشهدمب ىلص> ندو صقن او رفلابفرا.ملاو

 اراد لطرلاةكربب اذ انو كار كانا( انو مزاللارارطضالاة دشدنعالاامه "يش

 لئخاو ةيرمدملاراب دلاةيواسنرفلا تقر طا هنا كلذ و ثداوملا يف تبار 6 )نك امالال يف اناتسبو

 كلان. ةلاخ ةكربلاز ود تيقبف فاز انك ءسانلارثك ًاالجوماظنلا
 هتمس يلعهرادو شر واجر معهعبات وىدار» بشلا ا دخيتكن سحراداهممةليلجلا رايدلا نءةدعاهجناكو
 ادد كل ف لذو يوحلارا رادو اغأن اميل -رادوراهبلا يضاقرادو ىلابر!ادختتك لعرادواضيأ

 امان كو اهانك رديت يهرودلا هذهوهريغو لغدزاةلاادختت نا م فو راحتنا

 تب اب ناكو ديلا يملاهأ دارا سلك رع وعادل دالا نمزلايفتناكو نيئسةدع
 يفنو.غريسانااناكو ىركبلانيدلا لالج خيبشلا مهدجةي وازءاحنتيب وحلا ةيحانلابميدقلاةيركملا
 راحشالا يو_سرخ الا ربان مابها يف نسل واوبىربلاح رلافاشكتا واهاوه بيطل اهاذل م
 مكساج ةعالللا للهأو نيهزنتما و نيج رفتملاب ليثلا مايأ يف جنقلاو ناهسلا وبكر ارملااهربعيو عرازملاو

 بارما يلا رودلا تعادن ن كسلا اسمع عشقن ااملذ را رطب رطملا مهما ودا يدصلب داع و

 يلوالا:راايف ري زولااشاب فسوي رضحاملف ةي واسنرفلاةءاقاةد:بارغلاو موب للاتكشس تك و
 تمقوو ةقافملا تصحو ةيواسن رفا نيبو هنيب حاصلا ضَقنتاو فاو نيتئامو ةرشع عد راةتسكلذو

 ةقباسلا ثداوح يف َ ذمدقئامى رحودمللا تاهجق واسن رفلا تطاّدحاو ةدلبلا لخادبورحلا
 اوذخاو شيرلاىبا لتي فو رعملا لتلااو كو كربلا _عتحا ىلا وتأةي واسنرفلا نه ةفئاط ناكو
 توببتب رخ قحبَو رطا تاما اق يحاونلا كالتي رعسشل هازمعا ىلع ربأنقااو عفادملاب نوم ربي

 نأ روك ذملاديس.-لالاي نسخ اناميكتيقب واههاظب يتاارودلا نءىجاونلا كلتب ناك اموةكربلا
 7 | ذ نع لسا 2 قرا هدم نابل رأ نم نك املا كالت ىضارأ نكتتحاف كلان ادكس هل لمجي



 < ان ل4 ماليا مل مب د طبون يوجع سرامجر و جراج ف قير هج ا

 ا
 سوماحلا نم «ماظعأهلاو 1 ر نمدحاو ريغ يئببخأو سان ءااواشايلا هلع جرفتو قالون يلاهباوت و انيت

 هاذيعو سس ىع نبا ا هنشنإ مظع هسأروإ 0 هدإ>وهنوأهنولو امدق ريثع ةثالمثهلوط رب ىلا

 اهرخاوأيف ليلا لجرأ ل "نذاغمل راو كا بنذلثم هباذو مفلا عساو هغامد ىلع ءأ ىف

 ار يلع اهابلادب هنأ و جيرنالا تدي يلا هاذ دأو لاف ذك ًاهلقساو الاوت فار عب 1

 رز: ةبقر ةخيشلا اطلاق ءآرمالا فوز دكا ندف جيرفالا ىلع هعدبوهو ىئءرالا ناجوتلا

 ةحرسلا ىلعر ا يلصتو اة رثثو نا .ءالات ويب يلع فوط ةح.سوهنارزيذ اهدسونكلا رز

 عمت : ,ءاهةفلا ضمت ىح لاجرلا كلذك و. ءاعدلا ارم نالنو حالصلا اهيف ندقتعي رباكالا ءاسأو

 اهواداةتعا ايف نوداد زيف سانال اهحدلم ند 2 ؛و ريرضلا بليعآ حسيشلا دقتعملا ملاعلا خيشلا ىلع

 توببلا ن ل اب كحد اذاو امتدح ىلع هي هللا 0 در“ 00 ىملأي انلا ناقوط' كب لياخ لو

 املا ن 0 اتسلا ىف اع تاخد اذاو: كلذوكو كرامهو ديعس انرام 5 طوب أولم سو مدخلا | ملا ماق

 ملعلادب دعم ديلا 0 ىلا امو ت.هذف يراو ا عمو نوم تدلو أهدي ع نابقو اهءودقب ن>رفو

 | ماعام ريسبغل ارح أو ان أ اع رة او>ففتنامو امأي ا ار كاوةرؤخ يف كلذو يوولا

 ناتيصخلا لادحرلا ةلآ وه اذاو مهارد ةرص هونظف اهذا ذنأ نيبام رحعم اي اش اوأرذ 0 باي أ نم

 صمالا اذ_ه اورتسا لاقف كاذب بليعت خيشلا اوريذ 1 نيدعلو ءاسنلا تببن امهقوف يذلاو

 زر مآ عاشو اطاقل و وسو و مارس حاف اود د تاكا يف ءوراوو ءونتك وءرال
 رثمو عمسن ميتا |ةطرفملاةدايزلا ماعلا 'ذهيف لينلا ةداب ز (اهنءو) بجعتلاو ثدحتلابسانلا هلقانتو
 نام اكل ةارورألا وبصقلاو مسمسلاو ةلينلاو هرذلا لثم ةيفيصلا عورزلا قس ىت>ابلثم
 ءاماناكيتحناويهلاو سانلا نهريثكلا ق غو ةريثك ىرق هببس مدهاوءامة+ل قلملاوهلحاو مور حبلا
 ةريزج قوف 0 || تناكيت> ةقيتعل ارمصمرحبب ةزيط ارحب طلتخاورودلا طسو نه سانا | نيب عبي
 وه يذلا ةرذلا اصودخو 0 لا ن٠ ٠م#ط قسغام ىلع مهخارصو نيحالفلا ل ايوع مكر ةيحو ا

 جارألا ةزسلا هذه يف داز اشا املا نأ ( ممو) نوفدلا ابدت داللا ل ن٠ ريثكو مهتوق مظعم

 1 بور> ىلع ةدعاسم اها رك ذو ةيناثو ةعيدو شورق ةتس نادف لك يل لء>و

 ناف ن ناوأو تقو ريغ يف جار اةداي ز ولينا ةداي زىهو نيتيهادلا نينا منوحالفاا دف جرا اواو

 جار ا لامنه مهاءاماوبطش د ىو اردلاو داصحلا مايآ تْضقنا اذا ي ا ونيحالفاا ةداعنم

 ماقممناقويجحاو ةافاقك تاخراو باطلام مع مفثراو ليتااةداي ز يدا.ءيف كلذ نوكي و ممهزتلا
 نوامعل ومهم أو ح عمت ةعو مهسوفن حان رت كلذ دنعف مهم. ىحا وذات لذونونيعم وفرايصلاو نيمزململا

 نوحاصيوممايني نوديشيو مهناءإص نودي و مهمانب نوجوزي ومب -وبلم نودد سي و مهسا ىعأ
 مهمدكو مهتوق مظعموه ىذلا ىنيملاةعارز يفاوعرش:دايزلاىفليئااذخأاذاف مهسوبح مخ 000



 ااا

 ىغقثاو اراموالي تدناو ا قلغمدعوةنإ ,زااودوقولاو ر يسلاب سانلا ىلع عرا وشلاةاداملارركيو

 توبلا ىوذب 0 قد .ضلاوةيذالا ةدشاهمظع أ وهو(اهنف)رمتسم اهمظعمو هنداوح ماعلا

 ةيسايحالاقزرلاو ةرئاسلا ةيكماهلاو ظن افلا ن“ :مهقازرأ ومهداريا طق بيسإ سانلانهريثاسملاو
 رركونيمزتا لا, كننضلادتشا الو ملاعلا ن٠ف ةولأا خم شيعت ناكو اهرك ذ مدق:ىتلا لاونالا ظبضو

 ردق هيدل عمتجأ اسكن اكف تاهإا ضهإ ىلع يجف رصملا لوحتو ثاثلا ف رصن مط ىمأف مطاحض ىع
 ىلع لمح | نال 51و ماعلا يذقناو نيدرجلارفلارك اسعمزاول ن٠ ةلاو بلطلا هقحاي

 كاتس نملاملا نئارخو نوما لالغلاو رئاخذلا نم تايلاسرالاو تقيزاضملا كل كاذو "وش
 كتب ةحئارل افائسالا ىف و لام الاب . يمالمسالا بو.ّاو قدا بهذلاو هسنارفلالاب , رلا صوصخم

 رك تاتك ناعأ دحأ ينرخا ظّف اهيحاوضو رصٍالا اذ جاورالف شورقلاامأو يحاونلا

 هسا اذ فل نايسعإ 10 ةسّمح تأ ارملا نم ةرص يف ةصاخ يرفلا لاجلع ةريخذلا له ةرجأنع

 ف.الاو عسبأي !اري٠أ أهفدن مقديهسن أر ١ همس سيعل لك هرج :,عاناسح هن نب دمي عدلا هكلذو

 نيعبرالاو هامل غاببام ة ةيءردلا ىلا ةئيدملا ن ١م < كلذ لودو دنع ةئدملا زق هعفدي ريخالا

 رباح ريسك ١و ناماهو نوراق زونك ىلا جاي وثوعب لاو راركتلا رحتسم ء فمر ارتكلا

 ير اصالا ةراحو نيروداا نيب هيلا راشملا اشارأآ اهئاشنإب أ: يي ا ةرا املا (انمو) نادح نبأ

 جيرفالا ىراصن رباك أ ةراثاب كالذو شفنرا ةهج ىلا اهم ل سدعلا سيمخب ةفو رعملا

 نه اهيف اًودنبا ةميظعةرامع ينو مهربغو جرفالا دالب نهنولداولا عئانسصلا ار ام م.تحيل

 تالا لدم « مزاوالا َّك عنطصل ىت اا ةيلوصالا تال | آلا ةءانص يفٌةدم اورمتساو ىضاملا ماعلا

 اك ةعابصو ةفرخ لكل اودرفأو كلذوخحتو تاحؤلاو ريشانملاو ميداوقلاو ديدحال طراخملاو

 ناعقلا ةعانصا بيكرتلاو عضولا ةبيرغلا تال الاو بيلا اودلاو لاونالا ىلع ناكملا ىوتح اعاندو

 عمجب مهود أو تاراطإ خعاشماوعج (ماعلا اذه رخو أيفو) تامدقملاو ةشقالا و | عاونأو و

 ةيموب "0 نا اوماعتيو عانصلا يديأ تح اولغتشال دلبلا دالوأ نءمالغ قالا ل

 امو ةعانسملا بسحب ةثالثلاو ناشرقلاو شرقلاهل نوكي نه مهمف راهنلا ر خاوأ مولاهال اوعجريو
 زدقلا تقول اذ هيف هي هيلا جات 9 اماقادع مالغ فالا ةرشعلاو جيلا حش :>| اهرو اهبساني

 زرالا ىضارأب روظ هنأاهندو) لاومالا نم ةميظعريداق» اجماع 00

 ىعريف هنولو ميظعلا سوماجلا ردق يف قرشثاارحبلا نه جر ناويح طا..د ةيحانب يترمشلا رحبأإب
 لهأ نه كلا ه<بلع عمتجييف ىضاملاماعلا ن٠ هروبطظ ناكو هذكأ اءاقتر 5 عردزلان٠ نادفلا

 رحبلايلا برو هداج يف رثؤتالف صاصرلا قدا هيلع نوب رمفيو ةراجملاب هنومحر يو ةيحاذلا
 هودحو هدل> اوذاسوهولتقو هيلع اورئاكتو طقسو هئيعيف صا نأ ىلاالحر علتبا هلا قفتاو



 يزن هدو ع نفسو رتب

 بعار
 نام ردلاو 4 ؛ راغملا لثم سأ :>الايقاب نهوةدبب امصلاو ىرقلايحالفر 1 أوجاجل ا نم ريثكلار ذاسو

 ةديدجلا ةئسااىلع اشاءلاةريضط رب رقث هد, ىلعو ىئاق لدو ) 6 ١!كلذيفو) 6 كا راالاو

 ىجإاق هلبق دو كل ذكوةريثك عفادم تب رضو عما ةريغب ري رقثلا“ يرقو ب 8 كوم يف ةعلقإ اىلا علطو

 ة 4 |تاقوالايف مايأةثالل مفادمو كلذ ثدهللمعق ناطل سااةرمذط راو دولو؟ مراكب نام .١

 ه41ضصمل# قف كلذو

 * نرخ خلا 4: ءاءبرالام ويب ةدعقلا يذ رهش لهتساو 2

 ىراخبلا حسك ةءأرقب ضان !ةلك وراظّدالا ل وطو داسالا كات طاخلا لعف: ءاشابلاو يغقناو

 ناكير 2ك ركف لاغتشاوهردص قيضأو مهار دءارقفلاو بتاكملا أ اغد ىلع قرف و صمهزالاب

 0 ةزيملامثةيكبزال مثراث ' ةلازعفلا منا ريش رمصق ىلا لتي مئاليلق ةعلقلاب ميغ

 ا 1 مس ةنسةع لا موبي ما رمحا ةجيلسا يذربش لوتساو وف

 اعإب مهاربانأ عينيلاريمأىادرولا اغا نامثع نم مة سا اربزادجلا قرش نم راشب ثتدرو هعلأس يف

 يلعمن ًاوقاقلاورحذا اهنعىلحنا وام. .ظعار و رمم ربا اذطاشام || ارسنافةباهولاوةيعردل ىلع ملو:سا

 يلعنو رشدملا رمل" اوةيكب ز الاوقالوب و *زيطاوةلقلان هوريث :ك عنادماويرض كلذدنعو رشملا

 كلذو 2 ءدمْلاو سال دا كا تاك موصر ما لد و (هرش ءيناث يفو) شيشاقب ةاقجلا نا.عالات ويب

 بر ثيح رشملاىلا هعلا ٠ نه برضلا رمت او ةبج لك نم م عف ادبلابرض نما وك اف رصعلا لق

 ةنب دملا لخادةئزو نا>رمم لمعل سمأ كا ذدنعود مل مايأكنذ ذ كلذ فداصو مفدم فلة داخ ةملقلاب

 نب راح: 3 نهد قالو هانم هناء ردا 0 وانا وةدج ةلارسسموقالوبواي> راخو

 يل تك رولا اوعرشو رامعملا يدقأ نيمأك ادادعل ندد اديطاو نيطا راغاو

 كلذو حوتفلا بابو رصنلا بابجراخ تاقاطولاو نيواوصلاو مالا اوجر أو مهركاسعب مااقالاو
 تاناخلاو تدنأو لا ةنب ز يف سا لا عرمشف ءاعب رالا اهوأو ةئزلاب يدولوهنب رشم ساس اثاللاءوي

 نم هبفسانلا أم عم كالذ لك بيعالااو حرفلا او رهظاورهسلاو ليدانةلاادوةوو رودلا باوباو

 تيزلاو جريشلاو تيزلا نم 3 نوجرسياممدعو شاملا بايسا ليه“ يف ردكلااو لاخلا قض

 تايزلا عيبرالو نيا هلا ضءل 46 ليلقلا الاه . دح والو هدوحو حش لاذ نمسلا و راخلا

 ليزطا جامبلا م 1 ند ةءادرلا ةياغ يف ناك املا همت دحوبال الك اكالزكو 3 4 تقوالاو ع ةدابز -.

 مالا يبنأ الو قاوسالهدوجو عنتءازب طا - يح ةلغلا 0 ا ل أعنتماو

 عابيالو سودا اياك أ دقو عقرلا ىف عاب اارادقم اشاءلانوش ن٠ أوج رذأف مالا ةيالو مهندىلا

 اوقلطأ لودانقلا يف هب جرسي اممدع نم سانا 4 كالذكو س وسم مدا ْ تاو 3 3 ف



0 
 مهرودباوأ رن وة رحبلاةيطلا نم ثايىلادكس نيس>واشأب لدذرسذح هك

 4 الك ةرحت ه مرفشل دحالامويب ناضهر ريش لوتساو ف

 كرتوهيفشي سعال ةس .عردلا يحاوت نه ةبج ىلا ب را اب مهاربانأب و ناعل_دود دف

 ةرفاو ةدعر 1 اسعلا نماول قو ةإغ نيح ىلغ 1 هيأ. 2 ةيباهولا م .ةعاف كن ل

 ارحوارب تلد تادف و املا نم ةل لكرا ومع امتوالا ىوق كلذ دن مق اكسل أوقر ل

 جور ايف اوددرتو ركنلاباب جراخييلا اشاب ل ءا>ىضىعزرب وناضمرونابعش ىفاضعن مهضع ولْشِ

 000 00 هه ريد 0 ا نارا 0 1

 اشايلاوم ولا ل او 0 0 وزغو داهطادعقب جو م داقتعا

 هعامسل رسذ ريخدور ور ظتنمو قاةّدمو رطاخلا رد

 ١ ؟ مع ةنس نينثالا مود لا وش هش ليتشاو 3

 3 (مويلا كاذيفو ( هدةرباوديشو ةمكحملاا يلا كا رالانمةعاج رض دج ار..عهلالو ناكو

 6 دعا مايأةثالث جياخلا دس حتفاو رخاف هعرذأ لونا يفوأ يطبقلا سيب أ رهشيت رسشع نه اد قئاوملا

 ىغاقلاو كيب ادختك جي اخ حتفرمضح و هعبار سيخ ا موي عسا لصحوءا عب رال امول ءافولاب يدونو

 ةليللا كالت ةضورااودسلا ةهج يف ملاعلا طالاخسأ نم ا .ظعاماح دزا واعج ناكفر وضل ابةداعدل نمو

 خرخ 2 تيدا 5 هسداسإو ) مهضعب تامو صا دش اه.ف قرتد'ا وذم ريف رانلات تاذتعاو

 بابىلع فطعو رصنلاب اب نمجرخو ةئيدملا طسو نم قش *و بك وم يف رف -!ا ىلا نيمملا اشايليلخ

 1 1 ) 0 سس 2 0 0 رام ةعامأ نه ةلق ىف هز 00 0

 او ةرثلا لن ورغملاو 0 عطق يف مه سفن 0 تو. 00 0 راذخ ًافةذفانلا

 م ةلودلا لعأورا مع يف مطامعتساب نيبارتاا ري لاغتشاو ءأ رحالاو ةلعفلا مدعلو هد نم مه وح نه

 8 : هنايرج عطقنيو 0 عطقتل هياف ءاملاهب ١ ىر< ىذلا جيلا ضرأ طق ماهت :هآلا امهناك ولف

 ةيرتالا نم هيفناكسلا هيقايامو ةغدقلار و 0 نههيلعمدوتباعو ي مطظلا نههضرأولعل ةليلق م يف

 هيف هتمفسإ رقلاةيدقلات وي ءااوةقزالاةبارث را ص هن واقسإ و هنورذخاماقلا لما ذهب كلذىلءدازو

 قإ رط لع ةلايخلا» رك اسءومزاقلا نمزادأ |ىلا ارفاسماشاب كل لمعرا ( ا ينو ) اراهنو الل

 موبيفو) ةداعلا 0 ناك وكب اولزن ( هرشع تلا تبسلا موي فو )وبلا

 هلي ريع مسا 3208 لحتراو ة ةك ربا يلا" رالاموبزف لقت لياهفا ءاحنرسنلا باب



 ا.
 نيرازجلا ثيناودوجوملامحالاةءادر بيسب مهنءءارشلل ريثكلا بهذف مهئجاح رادقءمهسفنال
 تاصحخةرصنب رية يزا>1 ارايدلاةيحان نمرمشيم سفح (هرخا 1 و)دئازلان مثلاب مماعفقوولو

 يلا ان راهاهنم جرذفاهب ناكدوعس»نهللا د ,عناوءا ارق هلا يحسآ ةدلب يلع يل وتس اهناو اشان مهأرب ال

 هيودقل اوبرض رشملا اذه لصواملف نيءوب ةناسم نييعردلاو كارال الار كم ناي نأ واليا ةيعردلا

 هنن رسششع سداسءاعز رآلا موين*بو رغلا تقوكالذو ةعلقلا جاربا ند عفادم

 * +*١١ ةنس دحالا موي ىلوألا ىداج رهش لهتساو
 الو دوسالاو قرزالا ن٠ معز اومزلي نابمأو رالاو طايقالانهةلملال نينا ةفئاط لغ دوت ه4

 ةلاغلاوةنولملا ئريمشكلا ناليشأ اينوممعتيو ”ىث لك يفدحلا نعاوجرخ منال ضي ءلامتامعلا نو سبل
 نعسانلا نودرطإ ىصعلا ميدي مدا مهفلخو هعامأو 1 واو لاغبلاو تاناوه رانوك ردك

 ءالخلا ىلا مهنم ةفئاطلا جرو ةحاسالان وسبليوةلودلا ناي ءانممهنأالا مطيئارلا نظيالو بةيرط

 موليفو) م ادوأ يملا اذه ا 5 كلذ ريغو صاصرلا قدانبلاب هيلعنوبرضإ اناشن مطنولمعيو

 تابف عفادم هءودقا اون رضفراهلارخا وأةيردنكسالا, :تيغ نماشابلا + (هني رشد يدا

 ُد 0 الاب هتيغ لمن اهيأ مفاد اهب اهم اوب رضف ةعلقلا ىلا اهدء.ص ىف علطو | ريش رمصقب

 اشاب مهارب ربانأبت هر اشدب زادألا قرمش نم ناح» لصو (ه رك قو) ماي ة ةعستو روشأ ةند ل

 أوبرمضف ةءاس ةرمشع ناغعالا ةيعردلا نيو هلب قب و ةياهولا دالب ن٠ ريك دلب يل“ لولا

 فيرشلا نا.ه:ناهيفرب#ةلسارع ةدحن يذلااشاب نس> ن٠ناحه لصو ( هيو ) عفادم اك: د

 وهو ليلقلاال ا مهن جنم و مهلتقور ل ن٠ يح اونلاكالتب ن“ رمصاح كاززا ادمطا نعةيحانب دومح

 باطباذ الا ط راو < اسعدي رديف ماتهالا (اضي اذ عقوو ) ل ما ن'

 سهزالاب يراذبلا حصص ةءارقب مالا ل-هحو 1 روض -لاشاب ل_ءاخ

 بناكملا دالوأ يلع مهاردتقرف كلذكو سايك أ ةرشعمهزالا ىرواحت ىلع قرفو نيهوي ”يرقف

 #« ١٠؟؟* ةئس ةيناثلاىداجر بش لهمساو

 رادقمهخ؛ف_سختملاناكوليالا ن٠ ةعاس سداس يف رمقلل فوس> لهح ءاثالثااةليأ هفصتن» يف

 في رشلا توعرباادرو ( هفو ) ىهزالاب ىراخإلا مي ةءا نةباسا ماا ..صخحو فدا

 سمشلل فودك لهح ( هنب رشع عمات ءاثالثلا موييفو ) اهبتامو ةحا نوع نيف هنآودو#

 عنادمتب رض ( مويلا كاذيفو ) ثاثلاراد_قءاهنم فدكنملا ناكو راهنلان ٠ ةسعاس ثلاثيف
 هع:نم ووهوذور ود#ةياهولاناو ةيعردلانمابناح كلم هنأب اشار مهارب ا ن ةراشإ لوصدولا

 مهب نوطيم نابرعلانم
 4617+ ةئسنارعش رهش لهئساو إل



 ا

 ةراكو برختلا مول تقولا اذهيفتاراقعلا نامَأ ولغل ةبسنلاب ردان؛ىش وهو ةيدقلا مهججح
 .ةرشعءارجؤي راص لياقلاب رجؤي ناكىذلا ناكملانا ىت> اهلهاب نك اسملاقيضونؤألا ءالغو ماعلا
 نايطالاو دالبلا لاما ضبق هئمدخو راد زاللا كيبدو#تو 1 ةعدقلا ةرحالا لاثمأ

 رس بتناك يلاغ معلاو الالااةقيوس ط4هباوندويواكشلاو يواعدلا نم كاذي قاعتيامو قزرلاو

 يمان زورلاو ةيليقلا ةهجلا كاحو .اابلا رهص كيب دس راد 0 طابقالا سيئرو اشابا

 درك اغأ نطصمو ىوارعشلا اغأىلع معزلاو ناولهبلا اغأ نسح ناظفحتس. اغأو يدنف أ نطصم
 لع سانلا ,محدزاو لوالاك ناهدالا ةلق يف لاملا عجرو لع ناك امع هتمه تدرب دقو بسنملا

 . معل جاحدلا ضيبدوجو 0 000 الاًايش هنم بلاطلا لصحيالف عمشلا لدعم
 نع ةسنيدملا ىلا نيلخادلا نيحالفلانم هن“: 0 نءمهدصرو ركسعلا فوقو وب وللا

 اناء نزف هلم املا امآو نيفدب ةدحاولا ةغيبلا تعب يي>ةميقلا نوذي مهنم هنوذحأبف يرقلا

 اقم ةئامعإر ألا ةسن رفلا لإ رلا ف رصو ل يلق لك ةادانملا راركإ و صقتلا و ةدايزلاببارطضايف

 ”ةفامأاو عدها | تاو اهتز ةلامعست ىلا يقدنبلاو نيناكو اشر ىلا بوبحللاو ةْضف

 اشالارفاس (هرشعيلا:يفو) يدبالايف !متاي م دوجوال ءامسأ ىهفرك ذتيتلاةيددعلا فانصالا
 (هريشع عسان يفو)تالسارملاو رجاتملاو لالغلا عيب يف رظناوءاكر ثلا ةيسالةي ردنكسالا ةهج ىلا

 نادل ىلإ ةدرخ يراغيو كازا ا اسع تالا

 سه ١؟* ةنس ءاعبرالا موب رفص رهش لوتساو ين

 جالا شيواج لصو ةرمشع عدباس(ةعئجاموييف و)ةبراغملا جاح> نهري كلا ضو ءرمشع تأت ٍّق

 هع اشان مهاربانم تادو ةراشدل ةعلملا وذ «عفادمةدعا وبر رممملا تقومويلاكلذيفو

 موييفو) نسلايف نعاطوهو هبدمع يعسإو اهريءأ ىلع ضو ةماهولا دالب نه ةدلب تالموةرصن هل

 ةالدلا نم اولا وىرصملا جالا بكر لصو (هذيرمثءىداحءاثالثلا

 * | 79 ةنس ةعئأجا موب لوالا عيب ررهش لهتداو 3#

 | معنادميح 00 هلاوب رضو ةعلقلا ىلا ماطو اكو. هل اولمعف ةنطلسلاراد نم يِجياق لصو

 0 عبو جاحزلا ليدانةاادو>ومدعت ا ( رهشلا 0 _-هيفو) ةسّلا تاقوالا ن٠ ا يف برضت

 دجو اذا اند: نيّدس فاصأ 1 هنت نك يذلادحاولا ليدنقلا

 3 +١١ ةنس ثيسلا مو يناذ هلأ عسب ررهش ل.دساو 1

 |0007 0 ا كلاو بردلا ناطلس دالوأرناس (ةفصتنم ٍفو) ىاعبقلا ريشءأ لوأ اني هقناوو
 قرطلا عسب ح نما نييأمو قالوبوةذيدملا قاوسأم ترام ب ةزكلاةباغ يئاونكو ةيراغملا

 | ]زي ناش نزو ريغ نمافا زج سا 0 ا ه مانغالان ورتشي اوناك ف



 ةيناويتيودا سرت ا نو كولا ا ار

١ 

1 
ْ 

 ع وكلا م

 هيفهللا كراب ةيلاعلا سلاجلاو نيواودلارضحيو ةيلطلادينيو سوردلا أرقي هدلاوكر ودصلا دحأ
 رضح غب ادملا ةراحي نكس هنوكل ؛# ىنبادملا ليلخ خييشلا ةمالعلا هيقفلاخسمشلا تامو

 نسانلا ع نءهعامجاو هرقف عمه ذفروتش اولوقمملاو هةفلا لصح وىل والا ةقبطلا نم خايشالا سورد

 دلل ظبي ءاهقفلا يزبالو سبالملاب لمجتيملو ةرجالاب ةباتكلا ن نم بستكي و اعضاوئمافشقتم

 هيقفلاخيشلات امو 0 ةنسلانم ةدعقلاىذ رشعنماث نينثالا مويىفوأم اوعلا ةل نم 5

 قالو سوردلاءارقالامزالمناكو قالوبب هنك.! # يفال وبلا رك زيبا فور عملا ىلع خيش مثلا عرولا
 تامو رهظتلادهب قالوبىا عجربو ةيلطا ادينيو سوردلا رق ويلك ىف صزالا عمايل ىلا قا

 53 يتحةدمدوعب مثايشام ىنأيو هتداعن ءفلذت ل لهزالا ع اجلا ىلاهيلعيف اي ب 3 يذلاهرامح

 موي يفوت يت>هراسكناو اوهلاا- ىلعلز وار احهلاورت_شاوقالوب يلاهأ نم نيقفشملا ضعن هياع

 نم م تافو 9 نبمأ هتمحر رقّتسمىفانع حواناياوهللادة>ر ةذسلا نهةدعقلا ىذ رهش نما س 15

 ىتلا ةمظعلارادلا اذ ًاواش اءلاةثإ زن بتاكوهو احوخ ىلو هل لاقيو ىدنقا يلو ىملاةلودلا رباكأ

 لع لطماءضعإ و ناد يللا نماطةقصالا ءواههاكدإ احارودؤتوي ةدعاه لخدأو قوالابايةي>اذب

 ضع هني جوزو ءرهاص اشايلانا يضاملاماعلا دأب تاقمدقتو تراودلال أ ةكرب كر رعملاةكربلا
 ىلا هيف فتحا اميظعامهمهل لمعو ردا نا ١رشهللاة ب ىذلالث ههبنيدرصتلا اشايلا فرعا

 ةتكار تطيضو يناثاا عبر نيرشع ىلاث يفتامزاىلاضرءةموهو كلذ لك اكتشو ةفزوةياغلا

 توميال ىذلا ىلا ناسف كالذ ريغوةعتهالاو هاو اودوقنلا نهريثكك هلدجوف

 لاو نيتثامو نيثاللثو ةثالثةنس تايعداو
 اهيلبقاهيذ فرصتملا وهو اشاب ىلع دمت ريزولا اهاكا احو ريم ىلاوو (نينالامويب مرحلا لوتساو)

 ظال كيب دمشهريزوو ة.ءالسالار وغثاا ةم زأ هدو اهيحاوضو ةي زاجحلاراطقالاولب اهرحبو

 ةيلكلا ماكحال اناويد قردصتملاو هر وذ>وهبأ. .غلاح يف هماقم لاقوهو كيب اننتكافو رعملا

 اغأ مهارب ابايلا تاغاوم .رارفاو ةماكلا دفا لاوحالاةرشام هو تامودخلا لصفوةيئزلاو

 ةرحأ قو فص لك لعل وتلا هلك انام: ةئيزخلا ىلع رفورل ففاتسصالا ليدعت ااا ف

 لياقلا نمعتجيفالبلق ولو ًابخلا جرختسي يتح عورذملاونوزوملاو ليكملا يف صحنفلا ددشيف
 ءيش كاذ نالهضعب ءافو ىلعفلةردق الامدل عمتحبف هتبالوةدم .يلوتلا بساحيف لاومالا نم ريثكلا

 برضلاو سدملا نمهيساقيام ىماقي و هئاداب ريبكلا» زايو عابت ا نءانيعأ ىدبأ ةدعيفكا| جسادق

 00 كيب اص نع اضوع امأ نانلم انالا رادحلسو لاودالا ةدباكمو ةمعنأ| بلسو

 كل ار دواطانر و تاناخ انانو !ممده 10 7 امالاذخأ ىلع طل.ملاوهو قباسلا ماعلا ىفاهبعهنافعتسال
 ف يي يك اهنامثأ مب طعيف امرا هيل 0 اهمده يف عرش و هيو ءانلا رات 2 ىلا ةهجلا يلا ينأف |
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 حرش ىف مامتلار ثو سيمخ نبا هنع لثسيامع سيياتااعنرو سنا لعو سنا مس ماني قرفلا يف

 الز غتمهلوقهمظن نمو ردقلا# روس ريسغتو عومجملا يلعةيشاحو ماهفالاو مهفلا با دا :

 يكس تيسأ أو ىنعيض يوملايف « تعاضإ لادلا فعلا اهمأ

 يل هيف اوأو مكمن و # ىلا بل لال هللا” كللاب

 كرشلا ريغ هوحمي ؟ش لك * هانغ ولع يف قحلا رظناو

 د هيبشنلا يف هلو
 راه حا ساورف © اه ورغد نع سمشلا نول نسحاي
 سدتسطاس ىلع لوك بهذ * يراظ': ىف هءاكحر دك

 ) قراوب هيلعاممنم تطس دقو * اهت<+ رححبلاو سما نأ (اضي ًاهلو

 قثاددوضلا ههجو نها ههجو ىنف# ههحو رظني 31 رمل ينأ حلم

 كرعم راتلانا رخل مهوت * ناوجالملانيب نم باقلا كالمإ « اضن

 كره كيف بص سلق ىلع اضيأ * رغق كيدل ىلغح ىلع راغأ ىفا

 اوكلس يدرلا قرط مهعوس سوفن # هلوست اسم اوهني مط لقو
 ل0 اكو ازاحام هلا ربو © اوكلمدقوا واح بأ ا قمه ١

 كاملا هنأ يو رب نحل ةلوديف 4 نمولاج أب رطقاي لكلا ديساب

 وكله يوطا له أذا يمي مهر ث عب اف# يلم ريغ اىووي ىباق ناكام

 كرتعي ركفلاب رطاخ ىنتشيل **يل كنأشبجح مفراو نييلاطقسأو
 كستع دهعلاب هل بويع ىلع # 2 ةءاح .ر عطقت ال كتاذ فطاب

 ) لست نازحالا نم الو مي * رورس اهب سيلف ايندلا عد (اضيأهلو
 مسخ صا هلاوز مف * اضرن مث دقدلا ضرفنو

 هبيفام اقيلا ذاد لا ىدع م ابرغ نكف 0

 هللاو ع فان ىلا 2# وياق وذ نم ديال أو 0

 باقلا قيقرهللاه>رناكو * خيصفلاناسالاو حيحصلا قوذلاو حيبملامظنلا نم كلذ ريغهلو
 اودمتسيو هنهوإ رفاخلا عاتو هلؤي مهولاداكي 0000 هعبط جعزم جازملا فيطأ | :

 اا( ىآلاو لملمتي وهشفنأ دادزيو للعتيلزرإو.ءاوك وكش دازو هاضعأ تخارتو هاوق تفعش
 ناكو مار اة دعقلا ىذر شاع نينث الاموي فلاح ايا لو :.الهنعنوأملاىعادو للسلست له٠مشهد

 ناطلسأا ةرامت نم برقلاب ينيفعلا باهول ادع خع.يش يشاانفدم داو ءاردصلاب نئدو ادج لئاح

 ن الاوهوريمالا دم خسيشلا ريرحتلا ةمالعلاهدلو فاخونزحلاو فسالاهيلع رثكو ىابتياق
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 بقاود وريءالأب ريهشلا يرهزالا لاما يوابخسلا دمت نب زي زعلادبع نب رداةلاد.,عنبدما
 ل ََن همجرتا ا ىنربخاو ديعصلابةايصاامظ ناكر داقلا د ,ءماباودمح|ناةياسو حا ىندال ادد
 مط قئاثو كلذ نعربخا 5 سد .صخالا يبا باهولا ليعيد. سدة :اولز برغملاو .مهلصانأ

 اللوم وزاكو جت يواهم اوطن ةوا ملااواحتراو وب ةسةم>أذ م كاومزلام

 مح دق ناكو نين عسأ نباوهو ركع يلااموعم لراو هيدلاو رابخاب فلاو ةثثامو نيت قربا
 نئم ظفحاملواف للعلا لط هيلا ي>وةردلاوةيبطاشلا مب رط ىلء ريما اخشلاىل لغهدوُخ نأ رقأا

 نايعا سوردرضدو اظاقسلا ىف رعلا نب ىلع ي ديس ىلإ ءانشلاوح يحمل رك ا|سعوسو 5 ةيهو ردح يلا

 اريفحلاو لرش كا نهءريغو ةفل| يف ىديهدل|خيشلا سو ردمزالو ىلره>ت:لا ىفدهة:جاوهرصع

 برذغملا لالهىلعاطوملا عمسو ةيووناانيعبرالا و يف. -ذلا دا ةعيلع دعسلاح رش يديلبلا ديسلا يلع

 دلاولا موحرملامزالو جطادصق, هدوروةنس مهزالا عاجلا ةدو-نبا ىدواتلا دمع 2 .كلاهمللاعو

 كاكلنلا و ةسدنطلاو ةئمطاك نوئفلا نه ك!ذريغو ىفأ اا هقفلا هنع ىتانو نينس يف :ربوا اند

 ةزاجادل بةركو ىجلاملا يوارفنلا ليهمسا نيد خيشلا هذيملث ةطساوبو هنع ةمكطاو قافوالاو
 دع خ..ثلاىلعو داءستنان و ثلا ب اذا ىذا فسوي م خيشاارضحو هخوي 0 دمه

 ى هولا ده[ خشاا ىلعو دلوملا ىف يطبغلامجنااو لبامشااو ريغصلا عماطلا نم سلاجم هيخأ ينذملا

 ةلساسنم ةياذاش كلور ا. تعينات والا لاس نبل :م عمصو تالا مف حرا

 لزتملاب هعاطقنا ا نا ل لئاسمهنءىقللو ى وألا خيشااة زاحاهتامشو فيرشلاهللا دبع يالو»

 تومهد_دداصوصخ هلذفرّمش و را سوردلاءاةلالردصتو بجن اور مو

 تالثو برعملا ناطلش ن:ثالاسملا +. او فوم ا دالباصوص و قاف لا ذءاشو هخايشأ

 ةنطل اراد ىلا تايضتقا ضءب ىفهجحوتو ه:هيياتااوهنعذخالا نوبلاالا ,اعدفوو ماعلك يف ىحا ونلا
 نه هبزاود امي مهزاجأو هرزاجتساو هلضفباودهشو مهؤاملعاهيهرضضحأسورد كانهىتاأ و
 همهذم هقفىف ف:دما,نم رير>تلا ةياغىفيهوةبلطلا ي دبا, تره ثا تافل وءةدع فدو تت

 لكراصدقو اسيفناح رش .>رشو بهذملا ف حجارلاهيف عمج ل ياخرصتخهب يذاح عودجلا هامس

 يهوريءالارصتة#اوثاه لوقب عضو» يف هذيش فقو : اذان أك يت>ىودعلا هخييش مايأ يف 0 هام

 ىلع قابلا د, عخيشلا ىلعةيشاح و ماشهنبال ىنخأا ىلع ةيشاحو لياذر مدت حا رشو ةفيرش يقنع

 ةيشاحو ماشهنبال ر وذشلا حرش يلعةيشاح و ةرهوملا يلءمالسلا هب, عخيشلا يلع ةيشاحو رصتخملا

 ىلع ةيشاحو جارءم أ يلع ىثاوحو ضئارفاا ىف ةيي>رلا يلع ىر وشدنشلا ىلع ةيشاجو ةيرهزالا لع

 سلا فاحاو نيتردقلاب قاءتياميف نيرينلا علطم هامس فلؤ٠و ةيدقروسلا ىلع ى ولملا حرمت

 ٠" عا ىتربج #
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 ةئسأااوذه

 د ٠ع 1

 اوبهذ مهناقح مار 0 اولوماةفنىفلاملان الج كالذأن ون رمعإ 3 لاا هددق

 نم سب واونو ريواصتومالقأو شون اه اع راج أ مظقا و ديفعلاو قاما

 روبةملاهجحو والبلا نماهلةظفاخلاناهدالاو ةياطالا ببسبةبقابا اسحاو اهناشكا اكن ون اهلحانو ناك

 طق:ءادوسالا يقامساارحطا نمي ا لبث 6و 2 .>لاح ىف ماع ناك يااهرود لد ءرودم

 حاتفمهبشدحاو لك دب و بكرا يلم دانتصاو ا ل انديدحلا هين لممياليذلا

 واعو ليوطلالحرلاةماق نم لوطأهعم غرم ىاو ةعطظق يس رك ع ساب

 ا 5 دح اول اثم يلعةتسم هوةروصلا نيدوشماديبعلاهبشمهو ربشااواءىفهن» ةرئاد فدأ هسأر

 . ةروصلا ليج ضر ًأماخر نعببأسلا مهيفو نيلاتعلا نر سدس رس او بلاقىفاوغرفأ
 نا كنا ةعاضك رثعةتس !ماةوردحاو ا هلا اق وعد ريك مص سأراضإأاورضحأو

 1 مهدنع كلذو ا ماعهوف رصام فا ءشاب انه عاب لمهدالب ىلا م ةكن ف مافلا نر

 0001 1[ لراس تيقيق روك لا نوصل تعبسالو * بي رغلاءارشالا يف رجالا ةل > نم

 برقلاب ةربارباابردب ىلد:5تدب ىلا ىز لكن الا يدهملا مهارب | ىديسو قاعادلاب ف ورءملاريك اب

 اييلدتو مهمعأتس -2ن» اميديعتاو هل كات كلذ تدهاشو 1 زالا ةهحةمالاس خم :ثلامو "نم

 يلع عالطالا اردنا بوث ءلامالعالااهر 0 دانورةااونيندلار * يلع ةيقاي لمادة قمو

 ناقلغلاو يحاسملاوةلعفلااو 0 وةهي>اوبدنواهلااوب ىلا هك لإ ام مطنذأوما عال

 ةال] او ةقالرلا ىلا | ور و6 ريغو طا وطول لون نم نياك .ةبراايسماوج رخاو اهلخحاد يلاوربعو

 اورفحو مهئءانغاباماذه كول سهريغتوحنلار حلا نم عب ىعتدب ىلا اوهتنافالب زواريثك ابار ابار

 لماكم-ج هناربظف لوما يلَأس أر سانل ابيت ىتلا مارهألا نهبرقلاب ىلا ةمياظعلا سأرلا ىلاوح
 لايت ا اولا 6 ىتاا و ةسأر عفار#ن طب ىلع دقار هناك: ةمدحاو رح> نه مظع

 هقامس نمةلاطتسا ي ١ عسب رص قو 2 خص هب اع علت ودمامأن ا دمت هدف ينم نهدا دعاسو لاعرلا ندفلع

 ظساي ضرار رخأ 0 مسج .-ةروص هلخاد يف ريطلا لق هبش شوقأ هيلعر 3

 لوطا يأ مسج نم عفار ما سدقو كاذمويدتي ارو دذقلا تدي ا !ًاومفر باكلار ادقه يفهيعارذ

 اذهيفاو.اقأوه.سج يقاب نم عمب رلا وي هواعارذ نيثالث و نينا ناكنف هسأر يلعأ ىلاهردص دنع نم

 ةمالعلا ماعلا تاش ريهاشملا نهةن_لاهذه يف تان اما #3 نعذات ةءار 0 لمعلا "ج

 رودطرددو معلا ل لهأخ ويش شخير ش قاعات افءلأتلاو ةقئارلا تاق.ةحت ||ايداص ة 3 اهفلالضا ملا كك

 رصملا رايدلاب م ولعلا ىف ةس لا يانا ءاقعو ا 1 اهلكمولعلا يف نفتملا ا

 اال ]| ١ حرتتاو لوصالانعورفاا طرقسا ةيببل!هتاقيقحتاهاو ام رصد تهابو
 .,نبد# نبد# خييشلاذاةسالا دئارفدئاوءاهدلقو دئاوؤسو رطلاعدواو لوقنملاو لوقعملار و4
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 وتلا اذه مكح تحن ةيحان لكو موينلاو ديعصلادالب ىصقأ ىلا طايمدوذي ردذكسالا نم يرحتو ٠

 ةرضو قو ا اراد اركب دو# تيس نيواود بابلا اذه تمظتناو

 او يماشلا دانك فدو لدا هباوبال حش فاو كلذ ربك ىلو ىلاغ رسلاورو 1 نع

 نادلبلاو جاوالا, نوررةشإ نيرشاءمو اباد امك" فاد طيضأ وترد 0 0 0

 مهت.دخو مه دقن ريظن يف ميذكنام تارهاشملاو ملاعملاو فيرراصملا نم مط مزاي امو يرقلاو

 زبااو شامقلا نم ةيحانلاب لاونالا ىلع ادوجو» نوكيأم نوصحيف كلذل نونيعتملا يغميف

 يتح هباموزاءنوكيو عناصلا ةمذ ىلع هددعن وبث كب وينافدلاو طماعزلابةئو رعلاف ل الاو
 نا نيلكوملان 65 آذآ هيوذرفي يذلا ضرغلاب ه:ةهيحاصل اوعفد هجيسن ملاذأ

 ىريملا ةماللع ريسغ نه يا ربط ناق ىريملاةمالعب امفرط نءاهيلعم كادت هيوردقب ىذلا

 ني لف لا ورح ولا نان اذه ارق بقوعولب هنن تدخلا

 الل ا دي د1 رق لك نءنوع دس رشأب هوةيحانأب لكوملانافد دحملا لمعلا فانك ساو نيجاسلا

 نيلاطيلاو نيلاغذلاو لاونالاءاصحايهن و ومهاردلا نماغل.م هنوطعي وال كو هوم قيفاهخياشه نم نه
 يريملاف رط ىلع مه ريغك مهم ر جاب عانصاط س دل يتاالاونالا ىلعجنلابنيلاطبلا نو ىمًايةرتف ديف مهنم

 يجاونلاب ناتكلا ن نازغي يفاللا“اسنلا ىلع اهبنوفوطي مهار اردةثالثوأ نيصخشل لكوتملاعفديب و
 ةفقالا فاندأ عمج مث نيجاسنلاىلاهبزوت 1 ١» و ضورغللانمثا ان ممم كالذنورتشيف امرذأهنلءج 0

 ملا سلجمب و دالا ناخو ةيقطوب أن اخ لث.ةنكم |اهءيبملاولءجو دئازلا نمشلاب عيبلل نك امأىف
 داعب ةضف ف هن ةئامثاث ىلاةناطبلا هل لاقي ىذلا نطقلاب وذ لا نك غاب و كلذ ريغوهعم نمو ناءنك"

 قااعلا# نا 1 ارد اون دولار ةءادرلا سس رث <10 وتس ةناي عت

 كلذ ثلا نم لقأب عامنا و ةضف فد ةكاتسىلاا طيأ هاا شامقلا عطقملا نك غاب وافصن نب ا

 3 الاو ريقفلاو ينذلا معاهر رض نافةث دحملا عديلا عن :ثأةعدملا"ذهو فاتدصالا قاب تالة

 ةئرطا ىلعءأشنأو راث الاب يذلا رصقلامده«بلاراشملانا ( اهنمو ) ريبكلا ىلعلا هللكملا و نيقطاو
 كانه تابهنأكلذو 3 راقمايأيفهو ذب وهو رم وهومدهو رص مه هرئامعىناهوعدتا قة سهورلا

 تيما ىلاددرتي, لاح فراخزلاو شر فلاب هميظن: وهءاقدنعودا وه ىلعءءانب ز اة>افدو اوههحكاف نيتليل

 اهريغو ةعلقلا را رالا واريسث وةزيخلا رمدق نم لقتل ,5 ناملغلا ويراأر مس هللا عمنايحال |ضعب ةن
 !انم راكب :الاعرفالان هةنئاطنا( اهنمو )راهقلاد>اولاهلل كلملاوهراهدًاوهدال دأتايايس نع
 عالطالا م-مميغرو هتءيبط نال طاطسفلا يب غةزيإاربب ةنئاكلا ةروهشملا ما ىهالا ىلع عالطالا

 ريواصتااو نادلبلا بئاجوةيدقااراث ”الااطوصخو تارئرلانءصدنلاو تابرتتسملا ا
 ملاقالا قلطم يف صاخشأ مس «فوطإو اهريغوة اقل ةيحانلابلاربلاو تاراغملا يف يت جال .ئامتلا وج



 فاطن م ماكشأ ةبارغا رغا مهباع اصوصخو ءاوعلاوةب 3 يوب ةعفن.الو ها رسوم براكلا نك
 عراوشلا عيمج ةحورطم و اهعزح وال اراهنلا ها أف مومسملا م للاب ماسهنم فن ءاط | مع

 هللاف امم امف نهو ضرالا تحارت_ساو ءاللاىلالابملاب اذك امتويحسي راغصلاو سانا ناكف

 | هم 5-1 هن ة را اوايندلايف ب لا قلط انع فشكي د

 سعي +١7 ةنس ةدمقلا ىذ رهش لبتساو ليد

 | لدح(ءرخ اوأيفو)ةودحلانمقب رافملا جالا بكر لرا سيما ةلياو ءاعإرالا موي هسداخىف
 - مهني اوقرثو نيرواجلاو'اهقنلا نم ريثكلا عمتجاف ىراخبلا ميج ةءارقب ىهزالاب ءاهقفلل مالا
 اورد قرالادس ابا نيئعاس رادقميف مف نٌؤرقي ىراخلا نه سي دار ب 01

 2 | عاطقنا كلم تلاط دقو ةياهولا ىلع اشاب مهاربال رصتلا لوص> ددقب كلذو مايأ ة ةسّمح كلذ

 ”تقرف اذ نب رشع ءاهقفال لزن ىراذعلا . رقمايأ تضقناأ!و دئاز قاقدس اللصحو هنعرابخالا -

 1 تناكللل لافطا يلع كلذكو مهلع
 : هي 188؟ ةذس دحالا موب ةحطا ىذ رهش لهتساو

 ”' ىلاةثالثلا لايفالا تلسرأ (هيفو) ةيمارح مهلا لاقي و ةسمخ مهلا لبق اصاخيشأأ اوقنش هعباريف
 ءرتنو تاكو لودخو يهو# جرس امفو بهذ جفا ةثالث ةلسارملا ايادطا ةبخك ةنطلسلا راد

 ' يللا هب اويهذو ةنردملا طسو ن* هبأو م ريتك ر 5 ليف لصو (هيفو) زرأو رك اكسو ةندنه ةشقأو ١

 رخاوأ يلا هيلع ةجرغلل عمت سانلاو راهثلا رخاوأ يف هب اوفقو يقورحلا دمسديلا تيب ةبحر.
 ١ صخش هتبحصل رضحو عفادملا ىلع ل< ٍيفوهناخطلاب هوفقوأو ةعاقلا يلا هب اوعلط مث راهنلا

 1 ةنملايتكلا ىلع ىوت# ةداسولا مجح يقريك دلت هعمو ةمكلاو بطلاب ةفرعملاو و رعلا ىعدي
 " نودعمةل بكرو قو ل دهمديسلا تيبس لزنو هديب هخست هنأ لاق ققد هطذو ةيشيدخلا

 3 لامع:ةسالاىف مولع طرشو هريغأ ل 8 اضيأ بكروالكولاملا نه ةلج هيف قنا صهاودا

 ا موييفو) ءاعنص يلا اعجار رفاس مث امايأماقأو ةثالثو نيرهش دعباهن» 'ىثو زواتتس يل
 | سءاوملاو ءانغالا نم ةقباسلا داعالاك ةريث 51 يثأوه هي هش درب و را 2 يعناك (هرشاعءان الثا

 )رولا الا دري رف ةليمرلاو لئاكولاو اكل قارا ابو 0 تناكف فايرالا نم يتأتى اا
 ا الا هتدامك ع الر حنلا مايآ يف نو رازيلا بذي ملو ىلاغلا نمت ع و نافوي زحضا لاق ليلفلا
 أدج صشخنلا نواب ةلودلا فرطل عابتو اهيرتشي نم يلعو دولجلا يلع ريجحت دل عم مهتم ليلقلا

 َ 0 ” 01 1 يف ثدحام املا تداولا نم ايف ددجتامرارمتما عه ةئسلا تضقناو 3

 1 نم فانصالا عيج نم وا لوب يل جيسألر هو كركملاب عئصيام لكو ةك اا لاونأ طيضو

 يلق اضرعو الوط ىرصملا ملقالا راس ىف ريصحلاو لفلاو شيخلا يبا ناتكوأ ريرحوأ مسيري ربيان
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 فى ناضءر مايأيف نيفوحسهاوناكوةياغزو قارس مماليق ةقرتسم ن ا يف صاخش | ٌُهدع

 ا مث هنع اضوع نازيملاب قشو هرادن زاخ ب تكرأ قلب شالا دس نساك
 يفو) مهربغ نع الضف يراصنلا ىلع هك و توربخا ىف ىلوالا ةلاا نود 0 سوبدلا

 ىييسملا دهشملا يلا عراشلا طسون. اهباوقشوةملقلا ن ام كلا ودك اور كلا هر رشا
 تاصوو رصنلا باب جراخ ىلا يكارلا نتا جوجو ني اورادأ( هرشع عد اس(تبسلا موبيفو)

 نيحالفلا نه مانغالا نورتدي اوةنطو قالوبو ةباذأ رب نر رغما ةيحان نم ةريث +5 جاد

 ىانلان. ريثكلا بهذي و نزو ريغ نم افازج ساثلا لعابقر 8 قال ودا اعخوءدي واول

 يف مترورضو 5 رعسلا 1 ةدايزلاو شحافلا نيغلا ىف نوعقيف مهنم ءارمشلا ىلا

 دوو يرقلاو ادالبلا نم ةرضحملا اشانلا مانغانم يذلا نم نوباعقلا هل كام ةءادر مهنم ًءارشلا

 نيرازحلا يلع هنونزيو هنوملسيف | م رثكلا تويوشطعلاو عوبلاب ةماقالاورفسلا نم تاز»

 ءال ود نم ءارشلا يلا سانا راطضا كلذ برسف سوفت هفاعئامو ةحئارلا ريغأملا هيفو سأ اذالعسبلاب

 يلق مهني لتقو رو ردركسلا ضع نيدو ماب لص>ومهقالخأ ء غوس لمحو نيغلاب سان>الا

 رك مهمال اولحنرا مث نتفلا عوقو نم افوخ مسبنع نولفاغتي تقولا ماكحو اشابلاو راو

 امهيحص نمو ناميلس ناطلتلا دلو ةييفو ىسافلا تكراا اها رصخو يحاوتلاو هةر[ 21

 دهشملاراو#لزتميف .هولز مه١زاواو مهتاقالب ٍقورحلا دمش ديسلا ديقلو مطزت اشارلانسحاف

 ريغو رير>سناربو لاغإ ةدعاهيفو ةيدهاشأبال ايدهأو مهب قولت تاقفت مهلع تب رجأو ينيسملا

 ةردشك ةندلا هذه. ىف جوا تثاكو ةكاريلا نما يرصلا جالا الكرا (هن رشع نءاث ىنو) كلذ
 ريثكلاعجرو سانجالارئاسنمونيحالفو سكر حو قانشبورططو كا رثأ سانجالا رئاسإل 1

 ةئيدملا تصغو موامحميتاا يك ارم ةلقل سيوسلا نه زاجلا ىلا مزاقلا رحب ىلع نيرفاسملا نم

 نيعيشملا يرقلا حالف نم ملاعلا طالخلاو ركاسملا ا نم اهباهن ىلع ةذايز مجول رك
 نيدراوااو ةالدلاو نمرآلاو مورلا ىراصنو ةيماشلا دالبلاو قاف ل نءدربي نءد نيرفاسملاو

 لفشو عرازملاو عئانصلا كمعل مهربغو ةيريصنلاو 2 او زوردلا ن. اشابلا مهاعدتسا نيذلاو

 نء٠عراشلاب ماذا لوطاو ةدشلا ىماقي ناسنالا نأ تح قرسشلا يد ندا امو ريرأا

 راححالاو ضاقنالاو ةبرتالا لمحم ىتاا لامججاوةيسوالا ريجوةلايْشا روصو ماحدزالا ةرثك

 فطعلالخادىف ةمحزلا يتح نيسارتلاو عا ذبلاو باطحالا لوة-نماها دع نم ىوس ةلودلارثامعا

 اهحايص مث نيسألا و<قبرطلا نمةعطقلا ىف نوكي ثحب بالكلا ةرثك كلذ ىلع ةدايزو ةقيضلا

 عنوو سوفنلا جعزب ام اهضعب عم اهرجاشتو ني راملا ىلع لبالا ىف ادوصخو رمتدملا اهحاينو

 ىلا اورظاو مهرو مر ركنو او رقتسا امل مهناف بالكلا مهلتقب ةب واسأ رفلا نسحأ دقو عوجملا
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 مؤلغلا رب رقتاردعت ْن * ىلع ىف 0. ةلادعلا ماظأو نث اوقلاو مولعلاو فرامملا 0 لدا ند علضتملا اي

 دا وكت ىت> ةعأ ةدارالستلا اب هلْوذَأ ءاقلالل َة 4 .اهأ هيفدحو ناف هثحابسو هسا< رضد>عف

 2 ةحايسلا وملعمو بتاكللايف لافطالاوماعمو ةبردزبلاو ة هب راطيملا ىد ةمحارألاو ءايطالا

 ءاملااباور ريداقمو ءارشالا لآ يف باودلا ًالاخاو رافسالايف ا ذل 0 قدو يف رظالاو ا

 ْ 00- -عو ةلاد_ىلا عم كلذ ضع لوهسإ و ةعذرلا نبا حم دعبل 00 كلذيفو هح رش لوطي مم

 الاس دعشرلا نا ) ىو ) مهةازرأو سان دا يدبأ ف اك هءاطتو يلوثملا عمظو راك :ءالأ

 اهبعرا زمواهرمأ حالص ا هل لاَ 0 يفعإ مدل 0 ثرحلا ا ايدل لاقف دعس ا ثدلل

 تامغن يف بحلم اداز ) ناضهر رخاوأيفو ) ردكلا فأي نيعلا سأر نف ا١يءاكحا ام ل 0

 0 ماورالاو نمرالا ىراصت ىلع ىداثي ةعدقلا رسوم ف هيدا هه لا هنأ ودو رويبئطلا

 للا يلع ةلطملا ةرجاؤملاو كلملاو ءاشنالاب اهباو:كسو اهونرخز واه ورمع يتلا توببلا ءالخاب
 تان وهرلاولا غبلاو 0 ا مهوكر مدعو 0 زل متامعلا ند نه لوالا مين يلا اودوعل ناو

 مسمال مهناج ىعارب وذو يوح- كلا اشايلا يلا ميمظاعأ م ل225 نيم اذا مهءادخلا ة ساو ههر اهلا

 قل#ونا درملا يلع هب 5 4 ىداث ) أما 1 4 عملا ءامديو ةرمضا ءاسادو ةلودلا اي اوراص :

 نعط ولو ىحللا قلح مهتتس كارئالا بلاغو ركسملا عسيجو !منوقلحي الو موك رتب 2 يللا

 راكلا ند هنورب لب م-هدعاوقل 3 كلذو مه ها كرتب مه صب نا مم ٠ ع..شاف نس ل ىف

 طو*٠ كلذ ناف ةيروغلا ل راحتلا عل "اهلا هم رعت بسب قورح>م لادم ديسلا كلذكو

 قالوب لحاسن هاه ميل الامجا لسراف نمس نيعاوم فلا درو ( كلذءانثا يفو ) هب

 رجح ميدو دج ا ةغراف 0 هز ايل دارا بستحملا اهريخ غلبق

 قااو ارمضاخ بست حملا نكيلو انندخاو نزخملا ند هر كاف ركسعلا نم ةدع لسراف اه

 كيب نيداعب كا توم د داك يح سوبدل اب دكار روأ دل ا ند اك برص هنأ

 دح>او نهز يف تفداصو يواكشلا تودعءاو بس حملا يلع عاشو كيب ادؤتك يللا كارو قث هكا

 هرجزو < كلا هريضحاف لامعفالا هذهن _ بسلا ف ةكيميلا مدقق اشايلا ىلا مالا ى .ماق

 ةءامان وكي تأ هل.3 354 .عذم يف ناكنم ه ماكحأ مولع يف رمسا ناك نمو مانا كسي و

 سوندلا نود جب أر لا اا, قدئسلابدؤيونا يملا

 446 ١١9 ةنس سيما مويب لاو ظروش لت ساوإل#
اظ ناأك نا وعفرو حرفلا اوربظاف هلز 16 ةقوسلا نيب عييشأو د_يعلا كك ٍِق حورسلا كرتف

 |ىه

 ةنأ لاو شغلا يف ىلوالا ميتلاح يلا أوعحرو ئيعالا نع 000 نيحاو نمسا نس ل نإد

 اوقنش ( ةسعبأ ريثو 2( مالو اولمعو تاه زدملا ي | اورد >و توناخعا مكعب قلغأو رغلا ءالغو
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 هلال اقلعم ةوكرتو رو>حسلا تقو ليللا ن٠ ةءعاسسداس يف كالذو ةضيبملا ةراغ رواجملا لي.هلا

 يف ةيمريغ ءركذ مدقت يذلاوه جاجحو هونفدو هلهأ» ذخأف هعفرب نذأمث ةلباققاا ةليالا نم
 ناكو همطا مظع ةماقأأ لب وط ةعاحشلا و مادقالاب اروهشم ناكو اه ريغو اشاب د .شروخ 1 و

 ةباوبلا ينب يذلا وهو قالخ امراكمو ىحاونلا كالتبةلكو ةلوص بحاص ب رسل فا وط يلءاذعي
 م ”ولآلا يلا مغ ةأاو ثداوكلا كلت دعبارارم ىنتخاو ةنتثلا مايأ ةلغلا ةدىع دنع ةليرلا رخ 7

 هقئش يح و هلعف مرد ذه يف ذخؤيو مك وده يف هتااحىلءلزيهلو نافأب ره٠ يلا ريضح

 قئاوملا ناضهر رهش نب ريشع نمأث ( نينث الا موا يفو ( هريغل أر>زو قاس 008 امولظم لق لب

 اذنك ءرشجب ءاثالئلامؤي حصد سلارسكو ءافرلاب ةعرذأ لثاقوأ ىلستلا ير
 .يستحلاو اذه هداءلا لثم ناحرهف هيف عقيملو جيب ,ا ىف ءاملا يرجو هريغو ىضاقلاو كيب

 عانص ا سوبدلاب برضلاو ناذ الاس رب ةامإو ارامنو اليل حورمدلا ىلع ب طاوم

 لقاتل دوو ءاملاب اهشرةظاومو قاررسالا نناكب ىعأو رابلا ]4 21 مهناود يلع 5
 قالوب ىلا بهذي ليالار >ا بكريو ليدنق تيناوحلا نه ةثالث لك يلءو رودلا ب تاونا رع

 و عفدبب م 0 تاورشلا ةدع فرعيو رف صالاو رضخالا خرطلا نيدراولا تاتي

 نهةرض# واهيسفا ب ينأبو داش نودنالو مهعيبزك 0 باهذلاب مه را مث ض 01

 ريغصلاو نمش ريكلازيعو اددع مهدحأ شرف يفام ى هححيف م اع افئاط هون ةرطنم هل-ربإ

 ةيحاصل ىلععإ وهضرفاع سانا ىلع عيايو هسف : اوه فق 1 2 5 عئابلا| دنع كريو ا

 كالثم 50 هل لوقف هةراغمو 0 نا تك او شور ةرسشعلا عر دقءاريف حيرلاو نمشلا
 يلع 00 مه ريغ يلع قوطإ وركب كالذ عموهو هياع ةدايزلايف اضيأ عمطت يق جة ردقأا اذهعر

 وأ ةطراسرأ وهو ضورفملا رعسلاب مهم هنزيف نيعر أزما يلع ررقةت ىذلا دراولا نمسلا نمدربام

 ةدايزإ هنوعيبب مهو نو رعو ةّتسوهو ها دأ|ب عئابل 4 ءطعيو غراوفلا مهن اعدريو لطرلا افصن

 شغلاو طا انماملاس نادجو لبسأب سانلا هلانيو نورشعو ةيناثوه»و لطر لك يف نيفسصل
 اضيأ داصرو هغراوفعم نزويل هنرعاومىلا راكعلاو ةترملا نههيف دجوي ىسعام ةداعاب مهرمأيو
 م-متايام كلذكو نْعلاب قاءلاذخأبو ضعبلا قاطيف نمسلانمةلودلا رباك ال واو سانلل دريام
 نادجو ةرثك ل عصرا كلذ لككاذب هلهنذابس> ةلودلا بحاصا ناكولو جاجدلاو خيطبلا ند
 مهفالخو ةبوالحلاو شوج رم لهأوةيدنملاةشقالاو راحتلا عئاذب يلا 4 اك>اتدعتو ءامشالا

 هوداتمي ممهنوكل كلذ نم سانلارث :« أ قانخ قاضف مهلياكهيف رظنلاو مماورتش» ماوق بلطو
 ةفيظو نان ةعدقلا ةيرمدملا لودلا ف 0 ةيسملاة الو ربخ هلصو هناكو هلق بستحم نع
 اهال وتيالناكو 'ايسشالا عبي ىلع ماكتتلاو ةلادعلاو مكحتلا هلو ءاذق ةفيظو بادتحالا نبي.أ

 ه--(-”(-ط- يصيب لبسبب



 د د وسط ل اا

0 
 فال مهريغو قيرطلا عاطقو نابرعلا ىنفاخو ةيرقلا نع الضف ةديعبلا يلافالا ىف ىمكح

 صخش ن» مادالفءاذيالاو ةناهالا نم ةيسلا ةالو 8 هلعفي ا؟ نوعذي ريال ممافرمصع ةقوس

 قلطأو كالذءداةذامله درك ف شاك ينطص» يلع هرايتحا عقوف مهامهي الو 1 الو مه رهن

 نيمدقملا نه بصنملا راعش كرو ةلايا نه ةدع هفا>و ةككف كر ر كلذ دنءذنذالا هل

 قحتسملا برضا جيباركلا مهيديأب نمو نازيملاب هماما ىذلا كلذكو 0 نيذلا مدلاو

 عطقب بقاعي و بيس ىندأب امشهسويدلاب برضإو ةعابلا يلع فوطي تابو نزولا يف صقنملاو
 لءءنمناضمريفةداعلا هب ترحام تح ءايشالا دوجو اوهنمو تيناولا اوقلغاف نذالا ةمحش

 فسعلا يف داز ,تيناوللا مهقلغو مهعانتءالتفناي ملف هريغو ريحسلاب, فورعملا قاقرلاو كمكلا
 ةظط مائي لب ىل للأم انيال ١ راهو اليل فاوطلاو يهساا ىلع مزالو هدامجاو هيعس نع عجب مو

 : 0 نمسلا يلع صحفتينخأو توناح ةءيطص٠ ىلعوأو ن 9 ىأيف مونلاهكردبام ام توو

 تدناو طا بابرال هعزويو ضو رفا رعدلاب هباب رال هنمع ع هجر و لصاوملا يف نوزْلا

 جرذ#" بة دقلا وقالوب ىلا بهذو لطرلك ىف نيفصاوأ فحصن ةدايزب ساناا ىلع هوعيبل

 مهريغو نيحالفلا نو دصري اوناكر كسعلا ناف ركسعال نزاخم يف كلذ مظعمو اريدك انمس | ا

 ايها نيجائحلا ىلعهنو همسي من * هن.ةرشعلايف ذو مل رأوأ ناتئام ودوضورفملا ر 5 ١ مهل هنوذخأيف

 ذخأوهبرض م.م. هيلع فلاخ ن'وممعارهق م ”ايخجرختس أوممناح عاري :ةشحافلاةايزلا نم ار

 ةنامثل لئاكولا ضعبب لصاح نه عرخأ قالو. يلا تاقوالا ضءإ يف بهذو هب لكساو هحالس

 01 اع مثأ هل لاقوهخي و وهيلا ت 0 هاب ديلا شخ كسلا نم يكل وعام ناحيو

 اوسلو ل 1١: تاوقأ اضيأ 1 م مث افالخو نامسالاو موحالاو فئالعلاو بتاورلا <
 ش اهاهدعأ ىلا ةنكمالا يلا لاجتا ىلع نيعاوملا لهعو ضورغلا نم ةااءاطعأو دقازلا ملا 3

 ش قاغاا جتف يي يساو لاهالامدعودجلا كين اوطاتا 0 الو 20 تاع

 افوخ نيا عأ ا سلا نو تويطلاو تاي رسلا ا ءامو مهمامأ مع ” انتعااو رباك هور مهن

 فدصتنم يفو ( نوواقلاو خ خس رطبلا ةعاب ىلع ه سفن فشاو مهم 4 همز مدعو سا شاحب نم

 ظ 000 وهرب لسصو اهنا كلدو هلذاد نهريبكلا 3 ميهارب .| 4مرب اولدو ) ناغررهش

 ةرفستملا يطعأو كلذب نذاف 4 هرراغ>الة سفن ىعدت أ صا اذاسرا يف ا رسأ املا هدلو مأ هتحوز

 ترضحو ترفاسوة دعاسملاب ىلبقلاهجولا ف' شكل تابت 0 تك و نك يع اما (0

 هل اوامعو روهش ةةسوحئب هنو. دعب كلذو هفادعنل همظع ىلع هدلا> فدحدقو توبا ىف هب

 عساس سدا ةلول فو )كيب قوز ص هنبا دع يرخدلا ةفارقلاب هونذدو امك ل ادهش

 ىلع هقتسشو ةيلاما ىلا هذخأف ةليمرلا ىحاونب ريهشلا ىرذخلا جادح بستحلا بلط ( هرشع



000 
 اهؤادنب|نوكين أع رارتحالا عذ 0 50 ةءدق فالآ 2222 :عنصقتي َث كلذ نم لقأ ناكفةوق

 قرغو ىط.ةااةنؤب فصتنمىف كلذو ةدايزلاهياع ةادانملا ليق لي :اداز ( كلذءانثأ ينو ) كانه

 ليلا دمبام "ىلا ةزوك ملا ةءرتاا فر رعأ لغاو ىوالا در رايظاو خييطبلا نم 'يئاقللا

 قاطاناك دقو لامهالا كاذب او>رفو ةليحرتلا هلك تيطعأ يتلا هارد تحرم

 اورود دقو رصم ىلا نوسدتهملا مجرو باسكطعا تح نم سك 5 فدل 2 اهفرادم اشايلا

 لاقت ( هيفو ) نابعش رسشع نمائيف مهعوجر ناكو انايع اشابلا اهياع علطيل دغا و ىف !مترود

 تاقرس نايبل امتالدعم لمعو تاثدحلاو فادمالا مظن' 0 ادا ثاغاب فورعملا اغأ مهاربا

 قئاقد يلع ص-فتلاو شيتفتلا و ثحيرلادعب فائصالا نم فاص لك نا نيدإ_ أملا تايفخمو

 نراخمو نب ردعم عئانص بابرأ مورلا دالب نه صخش يف هراطأا وحن لسعو (هفو) ءاشالا

 نيطلاح ءاذب اشاملا مها ما (هيفو ) كالذوو يجر 2 ع نيام مهو نيئان و نيدادحو

 تقولامرلا يمطنالو ءاملا امهندب اميف رص را هلامشو زاغبلا نييىلع ةئيطلا دنع ديسشر ير

 12253 فلذلك دقو نب رئاسملا لاودأ اسمانو تك اود طم ك3 يدب ؛ عقبو لينلا فعض

 صخش قش ( هنيرشع يفو ) اهلثب قيسإمل يتلا ةيك ولملا ممهلا مافعأ نه ةلعغلا هذهو رهشلا
 تاعي يف ةي راس ةدايزلا نا عم هس 0 لاير هنا قلع 7 املايف ةدايزلاببس ةليوز باج

 يارا ف نيرارطلا ىف ضاخشأ فانا سدحلا مزخ اذأ (هفو) راكنا ريغ نءاتاوتتلاو

 اعدل م ومحال ن 2 ةدايزلا ييسإ كالذو معلا ن ءاءطق مهفاث ]يف قاعو3 ةقرفتم تاهجو

 رك او كنا نم محالاب اولزن اذا نيرازملا نال ةيذ> نكامالا ض» ىف نمثلا نم ا

 0 اراهج هنوعييو تدناوملاب ءيدرلا ن 0 بسانأا ن٠ ليلقلاو زعمو جاعتو ليز

 ( هئيرتشع سءاخ سداوي يفو ) نوبح اء نك امالا ضن يف 0 نو ديلا نوفّو رعسملا

 نماهعاو ريف 'ريكلايف طسوتم نكَلو نينثالا نعربك اهددحا سي وسلا نءةثالثلا لافالا ا
 يلا اهباوهذور مالا برذلا ىلع ةليوز باب نءامب اوحرخو ةئيدملا طسو نه اوةثورصالا باب

 اميؤرل قاوسالايف اودزاو اهفلذ او.هذواملع ةجرفلل نابصااو سانلا تاورهو ناديمارق

 ند نم" دعةمربكلا ليئلازهظ لغو ةاثمواناك رتالد لاو رك
 * ١9 ةئس ءاثالثلا ورب ناضهررهش ل ساو ف

 ال7 لال-طإ يؤ راوتن ا ٍ مهتداعك فرالاخجاش. اذكو يستحلا كرو ةليللا كلت ةيؤ رلاتامعو

 1 تاكا رم ينادرولا اغأ نامثع لزع ( مويلاكلذ 9 يفو ) 1 ةيؤراارمسع ناكو ةليالا

 مهمعاطةلقو مهفا رخناو ةقوسلالاعفا اشادلا عمس يلع رركن ك1 كلذ ود رك ف شاك ىئاطصم اهدلقتو

 ىرس دقل هةصاخ نال ُِق لاق سردتلاو فودالا مزخو ءاذيالاو برذلاب مالا مدعو



3 
 ال انذلثلا ةيداللا دعب ناك لوقيدشرلا نس هغولب ةتسوأ هنأ تودوأ هتباوأ هنباذلوهوأ
 رب رحنملا جارتحالا رركتدقواهدعب نامزلا لاط اذا اصوصخو ماعوأر هش ىأىف ىردبال مئمايالا
 ةييعودمو سادلا نسوةقفالاو ةدعلاو ةناضلا لثميف عرشلا ساجم يف ةيغرش لئاسميف تقولا

 ا الق ريمالا توهموب واروبقلامده ىلا ل بسلا مويدلو يلا نا ىلع موق قفت,ناندوةفملا

 خرأ نوكي هاسعدرم لاؤشلا ىلا نوجأ : كلذ دنعو اهقو قب 1 يف نونلت#و ةينالفلا ةمقاولا

 مسهد ايتعال كلذ نه يدب هناقوأ ضع لغشإ ن؟ نورذسإ جايتحالا تقو ريسغ يفو اهتقو

 هب نولصحي ىذلا سوماتاا ةماقأ ردقب الا لئاوالا اهيودتب ينتعي ناك يتأا مولا لاها

 ةجاولا عئارمشلا الو اهنم يش انيلا لدوام راخالا ع اصوقخو مولعلا نيودد الولو ادلا

 نم كيلع ضن الكو ىلاعت لاق ليزتنتاا صنب هدئاصخو نيودتلا دئاوذ يف كاش كشبالو

 [ةرشاع يفو) ني:هؤملل ى ةظعومو قمحلا هذه ف كءاحو كداٌؤن هب تدثنام لسرلا ءانأ

 هني عقوفناثوملا يمسي لحم يللا لصو هناب زاجإلا نم اشاب مهاربا نخراشلأو ةنام تلف
 ثالدل اونرضف نيعندمو اما.>و ىرسا مم نك ةم.ظع ةلتقم مسه لتقو ةيباهولا نيبو

 ولا أ لاا ايلا رفاس (هرسشعنماثءاعبرالا موييفو) ربا كلذب ارو رسعفادم رابخالا

 ةيدذحلا عئاض ذيلاةلداولا هنئافس ىقاتيل قورنت هتبحصو

 © ١78 ةنس نينثالا مويب ناب عشر هش لهتساو 9#
 ٌماهاساوحيف عضوت تاناخ ثالث ةلصاولا عئاضبلا اولغأو لسيوملا نء اننا جر ( 20
 ةداح ردد ىلا 0 لودوب اضيأ ا ( هيو ) هضرفي يذلا نمنلاب ةءايلا يلع عزوت

 مدقت مهي ردنكسالا يلا ةلصوملا ةعرتلار فخ اشابلا ٍمامتهاىوق وق ( هينو ) ةليفلا نمةثالث اهفو

 تلت رابضافخناو ئذازالا ولع بسحب تاصقأ ةقيرأ قمعلاو امد نع ايلعرع نكد

 ةرسشع لك ىلعو اهتلقو ةيرقلا لهأ ةرغك بسحي مهدادعأ اوضرفو لاجرلا عمل ملاقالافاشك

 صخش لكاوطعأ اوهدم د1ظ لاحر ةثالثو س انواع لكلو 0 صخش ضصاخخش |

 ل صحو للعلا تقو موب لك ثرحاف انهن نوثالث صخش لكلو ةليحرت اشرق رع ةسمح

 مموق مظعم ىينااةرذلا ةعارزو ساردلاو ةديصحلاب نيحالفلا لاغتشا تقويف كاذل مامتهالا

 ضعء.الا ءاملا دحوبال ةيربلا كلتب ناذ ءاملل برقا ءا رشو م-ماجايّتحا ليد شت قااوعرشو

 هناخسدثبم نه ةعامح نيعتو ةخبسم ضاراانال ةلامج رك دقو ءاملاسلاط اهرفحم تلا رئافملا

 رثطا لكلا ةناج رلا ثيح ةيفرشالا ةعرن مفنه اوساقف اهسابقو ام 0-0 2

 أوساؤ مت ع ا نيرمثءوةمس كالذ غابأ ةيردت كسالاب ىذلاىراوسلا دومعبرقب دا رألا

 ةئيدم دنع فطعلاب فورعملاناكملا نه اهٌوادتباوةيرصانلاب ةفورعملا ةميدقلا ةعرتلا كدا



  «ةبو

 هتاعفرع هناكو هضي وأ هضن سجيذ شيئرلا هتاكوهو لوالاي ا جالعلا ديس أبو ناجرت
 دكا وا نهدلا نماههلطف ناكملا لأدب رخ .ال امج ناجرتلا عم لخدينةقرودل 5-6
 عاشوريغال ءاودلا نك كالذولاحلا نا 1 ةدأ اذرقامأ هنم بلاطو كارا تبحلا وأ
 اورئاك» بيرغلا دراولا يف ةسبغرلاو دياقتلا مهتءيبط ندو مولعم 89-5 أو سانلا عما توكاذ
 فالي هذه مهتقيرط ساذا فطاتساو مها ردلا نم ةلج ةيياقلا مايالايف اوعمحنمهياع اومحا زو

 لون ضن راسل نمدحا ولا ىعداذا ٍعيحالطصا 9 جيرنالا نه بيبطالا ن وعدي نيذلا هلعنيام
 ىلا بهذي. مث ماقملاو لالا نيس دكا وأ هن ارف!لاير اما اعدجأب مهاردب همدق لقن ةناقرال

 ىلع ل واقي مث ه4 جالاعو هءاد ضإ رملا ىلع لوهأمب دو هضيصمصو هلع ىفنرعدلا معزيو اسحب ضار أ

 فص بلطيو لياعلا ماقم ٠ بس رث 5 وأ ةئاهوأ نيسةنام| هسأارفاانم رأ دقع هتطاعميف هيعس

 قلا٠ تاحالعلاب هلواز زم * انا ةلاوح هيلع ت تادادرتلا نه ةرم لك ىلع لجو 75 دك ةلاعلا

 رب راوق يف ىخر دلل اهم نواب : الد ناد باشعالا نه ةرطقتسم هايمىغو مهدع تددح

 وو ةضاخلا ريدك أو ىهزدابلا نهدي اهنون رخو مهماغلب ءامساب اهنومسإ ران ما ىف ةفيطالا جاحزلا

 ةيودالا نمو ةلاعط | ىقايب ةنرولا بلا ط هاقاؤأ هياع هلواقام هَ ةئيدحأ لذ | ءااهللا_ فش 0

 توملا عن بد طلا ىلع سلو هل نمضأ ملف اهباوجىفلاق تامدق هنا هلليق اذاو ه .ءديأم قء

 هال رم أر يأر (هيفو) ار ه ةرشع لك يف هل لعج ند مهقو رمعلا لب 0

 اهريغو لالغلاب نفسلا اهيف ريست, ةيردنكسالاب اذيأ رفح ةقي# رمل يرحم قيمر حب رفح

 أهعئعي هرقل نت بلطف ةيناحرلا دنع ةيفرشالا جيا>ادبمنم اهو دبمو

 لمعلل نأدإ ٍءاوىرقلا ىلع عزوت حالف فلأ 1 ةئام م*ويرقلا نه لاحرلا عمج أو ديدحلا عاند

 روضح ز رب ىمالا نال دال.لا خعاشمو نيحالغفلا سعأ كب :رافءالذب صاوالاتز ربو ةر>الاب رفخلاو

 مسهف ةماقالا ةدمنوردبالو ةبربلايف هب نودوزتي امو لوهشتلا يف اوعرشف ميحالفو غاشملا

 2ك 1 لقا منمو ةنسلاب اهر دقي نم

 0 ١١١7 ةنم دحالاءود بجر رهش لهتداو رح

 ةعاسودب بورغلا لق ىمورلا راياع أ دو ىلع. هلا ساشب رع ىلا قئاوملا نين ”الاموب هينان يف ١)

 ق'سسلاو كلذ ىلا مث 2 بورغلا دعإ رطم هبقعأو عل أ: دعو لصحوماتق 5و باح وحلا ريغت

 يناثاارا وعلا قري رايتعالا ن٠ هيفامل اهمئامز ريغيفاهغوقو لوالا ن ايش - ةيئزااهزه لف رت د

 ةماعلا ناف ةماعلا عئاقولا يف 2 الاب وة .وامسسلا تامالعلا يف نايحالا ضءبىف اهيلا جايتحالا

 اهنقوريغيف تاصح اذا اصوصخ ةيوامس واةيض راقد لا وهشلاو ماوعالاب ابلاغ نوخر وبال
 هدلو» تقو نع صخشلا لئساذاف ريدأ وأريبك توفوأ مان ضصوأ لدفوأ ةكرمدوأةم-اموأ



0-0-0 
 مةعستمةديدجايندأشتناو سانجالا عيج نهناكسلاوراجشالاو يقاوسلاب ىداولا اذهرمعتدتو
 كارئالارك اسءن.ةلرفاس ( هيفو ) اهساوءاضفوابارخةي ربتناك لب كلذ لبق دو>واط وكي

 / ةني زخهتبعصو ةيفودملاةيفوشك يلوثمث اشايمهارب اا دذتك ناك ىذلا اغامهاربامه ريك و ةيراغلاو

 همودحم تابولطمو هناخبجو

 #« +٠78 ةنسءاثالثلاموي ىناثلا ىداح ربش لهتساو ب

 نانذاتسي هتمرفصاهوذاهعمو سلب ارطك احاثاب ف سو. نبارصم ىلارضح (هلئاوايف )
 هنمل_دحف ىزاغىنبو ةنردةيحا ىلعهالوناكو هدلاوزم اراف رص.٠يلا اهدلاو رو ذ>يف اشابلا

 0 ا 1و: ممم باس ملاهدالوأ لسرأف هيلع درحنأ لعوزعو ةياعهدلاو طخ ريغام
 اشابلاعم رفاسوالوأ ر هيذلا يأن باوهو روض ا ىفال نذأفهيلا ءاجناالاو رصيلار وضحا ىف
 يذل اغأ ميهاربا ناب ربخلا لصو :و) تاعاق عبسلاب اد 5 اسرمتسا ورمعم ىلا عحرو زاجحلا ىلا

 ال0 0ك راواحتراراملف ليج لاي ركسملاو ةب راغملا ن.هتتحصب نم سا ةيقعلا لارسال 1

 هلزواللل ريثك دارج ل صو (هرشع سداسءاعب رالاةليليفو) ماشاا ىقإ رط ىلع بهذو هتداخ يف
 ا اكل لدرأو ةجحددلاو ةلوللا تءاصو روهزلاو راجشالاب قاثتو اريشي اشارلا ناتس
 هدرطل سادعنلا جونصلاو لويطلاب اوبرضو اهودقوأو ةريثك لعاشم اوءمجف اهريسغو ةيثيسحلا
 ةليليفمث) اريثك هنم نوحالفلاو نابملا عمجف ناشرق هلفالطر هنمعح نم لكل اشابلا رع
 ضرالاو ءامسلا نيبارام قرشملا ةيحان نم ريثن دك دارج لصو بورغلا لبق (هرمشع عمان تبسلا

 يفناك املف ىئاقملا او عرازللا وئانلا ىلع ريفكلا هثم طقسفاتك اسعرلا ناكو باحسلا لم

 اقع ار اراغ اترانأو راهنلا فادانادنع اهمويهدتشاو ترمتساو ةييونج حايو ت تره ل ءالا فص

 مكحلا ْن ادء.سف هتمهذاو دارك لذ دارو تيسلا مولا رصعلا دمها يملأ تمادو وطااقو. معو

 د هادم يف لوقيو قاوشالا ر 1 هدوقي ىمعأ داهم واخ( دحألا 0 قو) ف طالا ريدملا

 ءابطأ رفالاءاك> نمةعب راد كسو اا ناخيلا يهذيلفةردا نا شا كير كرا اذ 6

 ىوادتلا بلطل مهجمىلا | اوءدو هوك امو اذه نم ساناا بحعتؤ يش * ةلباقه ريغ ندهيووادب

 اشابلا هلزئافهعابثأ نمرفن ا كر ةمادملا ىلإ لخدو نل 3 تلت نا

 سيقام وب ىفو) هءابنالو دل 0 ورلاو تاقتفنلا هءلعىرجحأو نيدباع 1 كيب قو زم م الرمق

 01117 كلاش اها مكح كيلا ىلا مهنادانم وءابطالا ربخ لصو (هنيرسشعىداح

 ةدلبلانممهجا رخابىماف مالكلا يف اوطلخلم 0 مهراغدإب صاف كإ ذيهدنع عالولا و مهتفرعم

 لتقلاب يزول نيم سا ضعب ةلعثلا هذه لثم * لءفولو هللاءاش ثيح يلا اورهذو لا !ايفمهوننو

 امهندبو لخاد نءرخ الاو ناكملا جراخ مهدحأ ساجينا مهسولج ةروصناكو قوزاّلا 1



َ 0000 
 الاخ .رؤءاسنءارقفلا ت تابقأو مايالا ضعب يفهد وجو عنتمال ب قأوسالا ن مزيل اد وجو نتن
 اضِيأقلطاف اشايلاربؤ-ا م غلب ويكشتلاو لوما دازو'ىشريغ نه غراوفاهب اوعجرو مهفطاقع عقرلا يلا

 نوكيذ شرق علا ل طقف ةليكو ا دحاو عب رامأ سان | ىلع عامي 5 عقرلا يلع عزوتبدرأفلأ

 اًهلاقييرخ كرا نهى رشامشلاك مب نسحرضح (هيف و)ا ثق نيرشعوةعبدأب بدرالا

 نءةيصاعىرخالاوةءئاطاهادحا ع نيتقرذا وةرتذا ىلعدال وأنا كلذو يلع دالوأ نهةق رف هتحتو ةورس

 هومزهو مهم زهف مهب راحف روك ذلا كيب نسح مهيلعاشابلاد رظ ةيحانلا هذه ىلا ن وزاحموةعاطلا
 عار انف ةعئاطلا يرخالاةقرفلاهعم بحصأو ر ؟ اهلا نةتاخ ا ايلا هيا مضف رسعم ىلا عجرفايثا#

 0 ًاوممشاوهىلعاو راغأو ماو ةوهعل :اطلامماوخأ 32 رآح مدقتو ةإفغ نيح ىلعم هومخزو

 هتكو كيب ع نسحرسض>و مطب بيطت ماعلا نا برعلان ظيفوموي ملا ةهح يلاتاب وهمملا ولسراق» مانغأو

 تناكةريصنلانوكملاهيف عمطو الاشابلا ناو ةم.نغلاب زوفلا م مظ يفو نيعئاطلا لع دالوأ نسير
 اراك تلطت اعالا ىلاك م نس ريع ودرب ولزنا وناكو اماعن امهدي زي و مطركسش ثيهناومهيديأب

 اا مو فلا ةيحان نمةحب :ةلاراضحا و مهسب . سمآهيلا اورضحاملذ مه هونك يو مهيلع علخيل برعلا

 فال | .ةينامثلا ١ نر وأ سأر فلًارشعةت- «مانغالا نأ لايف ةمهتاطأو مايأدعب اه و ريض اف

 سأربةفورءملا ضرالاباشابلا اها شنأ تلا يقاوسلا ةرامع تزن( هيفو )كلذ نهرثك ال يقوةقانو لج
 ضرالا يف لمعت سد >سيلاوديقا وس ضو ةيقاس فل | ىلعدي زناما لي ساب ةيقرمث ةيحاشب يداولا

 تدب وهو جيلا تيب دنعاممال | لمع ىفةليطةسمةدم عانصلار م'سا وابي رقاهفءاملا عسنمنوكي تلا
 نوديقملا ل٠ عالنورشابملا كانهو يداولا ىلا لالا ىلعلمحنو رححملاب رقبةناءتلاةهجيذلازازرلا

 ماشلا يح اون, نوكيلكري رملا جارختساو زقلادودةيبرتل ريثكسلا توتلا ءاراحشأ اهباو هرغو كلذ
 ساو دا صاخشا(ةيقرسثلادالب عم .جيلارماوالا تزرب م ز وردلا لبجو

 ةمدخنوطاعتب و !مفنونكسإ وفك مه ينبثو روك ذملا يداولابنونط وةسسإ ةحالف نايطأ مطنكي
 نه ل. لا وماشلا يح اون نم ءاسانآ[ ناحشساو ىدتلطاو فقال ةعالس ١ عرازملاويفا وسلا

 لصحتملا مد, ريفءاكرشنوأ 5 دئاار , وهظ نيح يل !ا تاقفن عيمجال بتري وكالذب ةفرعملا باحأ

 تاعاشا ةب رمدملا ملاقالا ىرق عميج يف عيشأ ىلا .صاخشالاب لطب مسار ما تز ربالو

 مبجوزيثانبلا نمةرشعو نيغلايلا نا بصلا نمةرشعةدلب لك نم بلطي اشابلان امل. واقأ اولوقتو

 نين وةريغلانايبصال بلطلا اوءاشا مث عرازاا حالصودب يلا تاقفن مطب ؟رياو هلاهن« نهر هيو نهب

 كالذ تدثو ىرقلا لها ىفكالذ عاشو ريدم ضرأأب نكت مل ىلا ع ملاوي الأنا ىلامهلسريل

 نءكاذريغ ىل ولا هني :داايهفراعمد:ءاجبغو هتنبواهنبا ل سرانممهمو مهنا اص عمي |ندنعف مهدنع

 ارحل ةقرشلا دإب نم نيلاط,لانيح الفلا : باجي ولطملانان ل وأ رك ذامالا,نهتبثي يتلا لي داقالا
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 د كل نه اوعئهو نيناهدلا تدناو> نم محشلا دوجو عئتمأو هريغو جيذملا نم

 جراخ لمع نم اورذحوهنم اهوذخأف اهم يشد دنع نوكي ع ؛نم اوءبتثو جاجزلا بلاوقلا 3و ءراذ

 افصن نيرمشعو ةبراب هلطارإ و رادو ريحت أ؛لك لجفملا

 # 179 ةنس ىلوالا يدامح ربش لوتساو#

 تاحئنرا« هشو )عب .ضلاو عمبسلاب فرعي يذلا بردلا دنعةينب سا |ةهج يلا عمشا |لمع» لوح( هيف )

 يرقلاودال ءلامانغددع ا ب حا 0 لاف اشكىلا ماوأ ترب (ةيلو ) راخملاىلان در 1

 00 ك3 نوعمجتاهدالوأب ةحشنوأ شك اماابمظع أن مةدحا وءايشةرسشعلك اماع ضرب و

 نمدالبلا عاش: لاطرالا عبي نمسا نمالطر نادف لك ىلع اضياضرترا و اشايلا مانغأ عش يلهب

 ردساو ةريعسذلاتامعالهناةث :دحلا وله ييسو رص٠هيلااهمولاسربي ويحاو:|| فاش 0

 هبىأبق وهات ومد وجو عام هأنيفص ةدايزب تايزلاونامسلاهعيببو | هدأ نيرمششءو ةّءا نمسلا لطر ١

 اسود ربنا ةدايزلاباضي اك لادس و سلا بت عارأ نوبزال همييإ و ةيف ا يفاليل حالفلا

 ركعومحشلاو عرقلاو نب رقدلاب هطلخو بدسأملا شغ كلذ ىلءديزيو ناستحو نيعن وأب لطرلأ قوي مي

 راك الاو ٌةزعلاوةق ثلاذي اغب الاهل هحام هن ال عا ءالدشغدر يلعهب رتشهر دق الو فص: : | يلعوفصيف 5 ءالا

 تالف_فةلاتقوىفو التل قرطلابر ع نءةفئاطلافقتو ام اننا هيطعل نهد يال لعف ناو عذملاو

 مهدنو 0-1 موسر را عسلا 4: :6مموطعإ ورهقلاب«نمهنوذخأيو نيحالفلا ندر راو نود

 ةرافلاورغلا مةيفخردا :اىفالاهدور وعتتماف ةتدافأاةدايزلاب 0 رثشإ نادت ومس 0 راش

 كالذذنمف ةلودلارب 0 ٌاىلءيتح نمسلا مادعنايفلاخلادتشاو مهاغمأن م هل يف يما ٠> هاو

 نك يف ىطعي و نوسلا ن : ءالطر تاعار زاا نيط 3 نءنادنلك ىلع ض رو ة ه4عد 11م هأذأ ايلا عدتبا

 نر ةعرربام رادقبع نان 3 باوطو ةلزا ماه نهم يمه دام ل كدعلل اواغتشاف 0

 ىلا جات>اوأة ميهبهل زك وأ هتميبمن هس نم'ىشهدنع | ارخحأت«نكيل نم و ندسلا نمأل ا راذن دنا

 لصح+( هيفو )اقافوءاز>ارارطضاه.ءاءامدس ل نك يلْغأب هدنع دج وب نممدي رتشيفهدنءدو> ومةلاكت

 قاوسال |نماّمايش ىراشان ل ةئدملا يلامأ :ءالا نءةرشعلانودام] و> دب ا

 اوزح>واضب اين دال كلذ نعينغالوةلودلارباك أي || اغا رد 2 كلذ ١ نذ الا قالطا ببسو

 دوجو عنتءااضإأ ) 4ب بقو 2 ةرشعلانودا هين نذالا قاطاف اشام | كل اكشف مثغرود ى أ|| اطوصو نع

 يرو لضكار ما يفاج ايراد راو خا رارعت ساو را ماب ١ ل>اوسلاو تاصرعءلاب لالغلا

 :ىخا و :1 فا امك ع لأ رات ه>وو مدقتا6 ريذ ارا الا ةبح ى |

 12و .كلاوجأ: اا مهريغو نيس تلا و نيسستملا نم ممم ىرتشل ن 00 عم

 رهشلاا ذه ىف لا ادتشاو لا ريهلا ف رطاذخؤب مع ارز 2 ب ذج رخس



 6-00 ا 0 0 0 01175 5 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز|ز ز ز ز | | |

 2 جهاد ة شنت
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 عياش انوررقي اوذخأف نم ديغن مم هوذخأ نوكي يدعا لع سسجيتلاو صحف نيثتقم
 كالذ رغوأ 1 ةءاعوأ نبتوأ عاجدوأ م مغ ن* ءايشالا قرف» نامكأ نورريو نيحالفلاو

 ىمتت ا نم تالذكو ررضلا مهتاماق« مئاق نه زيثكلال لصحف ةيحانلإب مهدحأ اهءاقأ ىتلا ةدملا يف
 نءالو زعم سددلب ةيقرش نه ا يلع ريضح (هب وو) نأ د:ساو هسرف 0 م1 ن' مهن مهملا

 ةيبرغلاوةيفونلا فمشاكل ىرج كاذكو تاونسةدع ماقالاب افشاك ناكو هنالخ اهدلقواّمي مك

 ىلعدالوأ ةبراغ ةنردةي>اث يمااشابأاهه>و والو زعم موي هلا نم يجرشامشلا كلب نسحا 5 رغهعو

 2 ١ع ةئس يناثلا عيب د رهش لسا جس
 مي معطأ مول سانلا ند الواه رق هرادىف يثاوملان 1 حذي زم ه ىلع عنملاو زجحلا لصح هيق

 اا هنا تلخوو ازغالا نم ءوشب ةئردملا لخد» نأ ادصر قرطلاب رز "؟ اسع نرتفواو حيذملا 4

 اشابلا هدعأ ىذلا ناكملاىلااطاسراو نيحالفلا نم ىئاوملا ىرتشمب فادثكلا يلا مسارملا ت
 كانها ىذطو عسيبلاو ةلودلا بتاورا موي لك يف هنا>اسلاب عذيام رادقم اهنم ا

 0 اكل تارهف اهناب زأ نم لل قلاوكتلا "1 وداد لوجلاو مانغالا ءارش يحاونلا
 امموعسو ف اوسالاىفاهب ثوركو 35 :.دملا نولخدبو 0 اليل ة دنإ رقلا نه نوج ريف ميم اتغاب نيحالنلا

 ةاشلا يف ةعاملا كرتشيو اهتدوجل مهتم اهءارش ىلع سانلا بكناف سانلا ىلع نمنلا ن اوجاع
 هدوجو رمست ناو هل لا ةراشالا تقع 00 حالا نادحو ةلقل كلذو - انومدتيو اموعكذيف 0

 نكي مواط دءملا ناكملا ىلا يلبقو يرحب نه ةريثكلا ةلمججا درت موي لك ىفناف ائيدر اليزهنوكيف
 اطساناا ءارشو مانغالاب ني>الفلا دورو كا فعذضطتو لزبتف ْء او فاعلاب امعارب ند م

 ةيحان لكن مةئيدملا جراخ قرطلا قرأفم لع ر ع 9 اشايلا يلا كاذ ريد كدر

 اذن «هوا ُْق حيذتف حيذملا ي |١ أهعم اريحاص بهذي 1 نه |اب اما نيحالفلا نه ةاعيلا نوذخأف

 قزاز ا يلعن زورو فصأو ة ةّضق ةيناع لطر لك نع هك اهمحاصل يطءي واصل اخ محال نزويودقلا

 لذ رار نابل لرلان 4 ءفاع رار زيك اذئاؤ ردا 1 باقلان 07 هبف 0 دا كلذب

 هب نآك نا ةعبرالاو ةثالثلاو لب نيفصنلاو ا ةدايزب لاطلاة دشن ىرءا نه ه ىلع ل ماوعبملا

 ةصاخدرب امين لعني كاذكو يريملل ورفشوركلاو دول1او سؤّؤرلا ند طاقسالا اماو ةدوج عون

 حش (هيفو) جيذملا نه م للك 2 هيئار ردقالا 0 3 الو كالذك ل لعب مانغالا نه سانأا

 ةلغبناج اشادلا جرخافقاوسالايف زيا دوحو ا يد > لحاوسلاو عقرلا ف لالخغلا دوجو

 هلو نمدي زأ نوعي دبالو نيموي يف تضقنا كدر ل ٍشو سانا ىلع ثعدإ و عقرلا ىلع تقرفف

 لدعإ ىذلا عم ثأالمعا لحم را هيفو افصن نيسمحو نيتئامو فلا بدرالا عسب 5

 يتلا مودشلا 0 .- هلم لحال اوركتحاو ةيجورسلا ههح كب هللا كم هلع لرب !ةفطعا ١ موحشأا نع
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 ةءاشالا هذه نأو كلذ فالخ نيبن مث راعسالا صخرت كلذ دوةدلبلا لهال جذملاو رازج
 فايرالانم سيمأوجو لو#و مانغا تالصو (هفصتنهيفو) بيرق نع يلتبس اذ ةمدقتو ةئطوت

 ادم و وداتعملا نه لقا عباذملاب امم اوكذف اهماعا م مدع و عوجلا نءال ازهاهتماقاب تدادزاو ةليزه

 ىعارخلا لثموهو هنوناح يلا لصيأم دنعف ةثالثلاوأ نان”الا مهنه« صخشلا صخبف ني رازجلا يلع

 مث رصبلا حب ىف بهذنو ئش مجونءالف ساناامحدزتو ةطخلا كلئب يتلا رك اسعلا اهفطاذتف

 0 تاوا 2 دوجو عنتءاكالذكو مطايعل هنوذبطي ام ن دجال لانو الاكل رمتسا و اهدار عتتما
 7 2 راصيبلاو سدعملاو قول_كملالوفلاب اوناتقا للملا ةقشملا ةناغب اللا توقأ ا نولصحال سان : ناكذ

 1 يريملا ةيطاهراكةءال مطرقلاتي رو نزيل ترزو جريشلاو ترزلاو نوسلا دو>و مدعتاو كلذ

 اة ال محشلا نم عوذدملاعمشلاو لسعلا عمشلا دوو عنتماو 2 انك رصد عملا تقلع

 ا ا دوجوملا عمي يلعىدوند م هربغالو نوعامشلا ةعيصإ اللف عمشلا لا ع -طاو محشلا

 دوخو مدعتأو ايا اه ةيف> هنوعيدي اوةفطوهوفخاف نيعيرأو نينالخ عاس ناآكو افصن نب 6

 بستحملاو كلذلكو فم, نانثا ةاداملالبق ناكو فاصأ أةعب رأي هنم ة ةرشملا مهلعج+ جاحدلا ض

 دوجو دقثو سإ ردحتلاو برضلاب مهاوي وةعايلا ىلع ددشإو عراوشلاو قارا 0

 اهنءنمثلا ناكو افصن رشعىنئابةجاجدلا ىلع ىدونهنالةحاح د قاوسالاب دجوب داكب الذ جاجدلا

 نك اذ نع وتل اق
 -هيإ 17*» ةئس ريا رفص رهش لبتساو رح

 - هديعصلا ةراماىلوت ىذلارادرتفدلا كيب فت نم تاببتاكم هعمو ةيلبقلا ةرْا نم يلاغ عملا رفح هيف

 )0 حمن اهف ركذب ةيباعرلا ةيراحل ةيزاجملا دالبلا يلا هجسون يذلا اشابلا نبا اشاب 00 2
 اراد تاباسو ءاشانركشبا هناو ةنبزخلا لاومالا ليصحم باوبأ جنت يف هيعسو ىلاغ ملا

 7 باك هلعجو هب صتخاو اشاببا هيلع علخو ماركألاو اضرلاو لب وقف لام انه ةريثكر يداق» اهنم
 0 مالقأو رافدلا 3 تاب أسد اهنميتلاهلحال رضحو هيلابدب أميف ل 5 هتمدخ مزالو هرمه

 | زاجحلاىلا ةيراغمو كارئأر اع ةدع تدع (هيفو) ملاقالا م اكحو اهيرمشارمو تامدتمملا

 32 ةرامع هوك اباشحأ شيوشلار دن .ىل ١! اشاملا 1 ) فو) فرد>و علانص ب أ مهبكصو

 كانه لزن اذا 0 رصق ةرامع دمقب اعانصو اديدحو ناذك طالبو

 يي 1؟ ةئس لوالا 0 رهش ىلهيساو ز-
 ع ناكذف ل> اوسلاو عقر لا يف اهدوجولقو بو.ملارعسالغو ناهدالاو لالفلاو تاعيبمل تحش هيف

  مماطومما ونو فاشكلااو مل اقالاماكحاشابلا ل نع(هيفو) ةقشملا ةياغبالا امه اش وادحيال س ادا

 1 اصاخيشأ هلق نم لسرأو مط هضرفامىلع ةدايز نيحالفلا نء هوذخأ او مهباسحم 2 0

08 
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 نمنلاب ليللا يفو ةيفخ هنوميي اوقفطو مهدنعام اوتننأو مهنيئاوح ةينايكسفلا تقاغأو كلذ
 هتوناح قاغأن م هىلع ضبقيو م ءاسس> إو قاوسالاب ناوطلا رثكي بستحلاو هن هبوذآرب ىذلا

 نيقونث« سؤرلا نيفوشكم مهحسإو مب لكش و ةدايزلاب عاب لأ هي هيلع ثعوأ ةلاخ اهدحو وأ

 قاعهو فونالا نيموزذ قرطلا قرافت مولصإو كوم ابق مرضيو لامخلاب ني_ةنومو

 قئرلا اهرهاظ ةريعسُملاو ة ةافانملا ؤ د18 نأ 3 مسه داعنع 0 : 0 هنميف ةانملا عوبلا اهف

 كاذو بيرق نع دسعب رهظيس امل كصون الاو ليحتلاو ركملا اهتطاب و راعسالا صارو ةيع رلاب
 ا لاو لاملا ليصح يف هئركفو هلةعو هتمه فرص الا لغشلا نءهل نكي :دالا ىلوتا
 هبرق دا رب نم ةللا يرقكالاو تانحلا عي .ج راك :>الاو رحلاو نيقزرسملا ا عطقو

 01 مو اقلط هدعمدل طحالفكلذ ىفال ناك نمو هدصاقمو هتادار» ىلع هتدءاسع الا

 هآداعوه دعب 00 اعرو هياعدقح عشا لج يس يلعوأو ب سسانم لعفو ًاحمن ءاهجولا نم هيلع

 ةففاوأاالا مهن 33 ه«-تاطبو هارد ُِق ةقالبحاو هعابط تفنرعو ادبأ ونصيال ن. ةاداعم

 اعمطو ُة ةبغر امأو مص دامو مهمسأي زو مدا يلع انوجو أ | ةبهرامأ هياعو ريش يف نعال

 مطانمأو ِن' هرالا ي راصت ند ةللاءادعأ اصوصخو رك الا هو ةداي_سلاو ةساي رلل الص ىو

 يأرلاباحأ هو رجاتملا عاونأيف هؤاكرش مهو ا هر ءاصخأ ن الا مهنذلا

 ةتةفاومو مهودخم دنع  مهتهاجو وم ولظح ديزي مف الا سردو للغش 6م م سلو ة ةر رمل

 تعش لا ناناهع لغو اك رت ءاشأ ىلع هوهمأو هدر < نب اعرو ةتاعررخخ نيسحو تاس
 مطايع في راصم ومهشاعأ ةئر طا كلتباب نالايتز زريسل تلا بساكملاو لاملا نم اهنم لدحت امو

 لصخحتب امو هبدتر 0 مظقاو هاو هر» 5 مكحأ اذا لو هو هنهعرفتيامو يذلا لدأ ىلع صحفلا عقيم ا

 قفرلاو لدعلا ب 5 2 هب دام ءهتزرب نب اريشاب ااوةمد كلا - راصم د ريعسُملا دعي هن ٠

 اهف لوا دي أه: هلصحشامو هناؤءاسلاو حاذلار 1 ١١ ت اذتلالا عقواسلوةب عءرلاب

 يتلا ةساطاسلا هياذاساا قال قالوبو ةرعا قا رهم تاب < يتااحاذ أ عي ,لاطب اهب اًودبام لوا

 ةعمملا ىذلا لطرلا لءأ ةريعستلا هذه ترعس م كارالا. نه صخ ذأ ها ءر ىأولو هب همك لأ حجراخ

 ةريعست || هله لم .ة عاب ناكو فصنو فاصنأةينا ؟مذملان هباصقأ | ىلع هن وةضن فاصناةعيسب بادقلا

 اهعيبواهحيذوما :عاللاءأ ارشيفاورسس> و نراز لات يئاو> تقلغأو مدلل ادوجو حشفةشحافلاةدابزلاب

 1 ازا ىلعا ماورشم نافا واش و ىذاو ملاةلق نمكلذناورمالا 1 ب ماورعسلا| ذم

 ارك ىرخو ىل-ثم ءلاقالا فاد دك ىلا مي-سارك رماهنأ عيش رشا و نككانعلاو ةلودلا اور زك

 0 كرتيو د لعاو ةصالخاو رايفلا بتاورو ةهاور صو ها فايرالا نه «مأن الأ

 ١9# - عا ترج «*
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 دالباا رو«أربدمو اغأ مهاربا بابا تاغأو هتنبا جوز واشاباا رهص كيب دمه رادزنفدلاو
 رادنزالا كيب دو# اهنراصمو اهتاباس>و ةيريملا لاومالا ضيقو تاحاسملاو قزرلاو نابطالاو

 دلو اها بريه ربا ضرع اشايلارهدرادرتفدلا كيب دم ىلا هجولا ماحو اغأ ناميلس وادحا لاو

 ! !١ قابو نيساهولا 0 اننا داما ىلا مرر دسو ليقلا مح ولاة راما نغ ةلامذنال اكل
 7 ةيردنكلالا م اح ناك يذلاوهو اشاب ل_.ا>و اشابأانبا اشاب ليعمساو كيب نيدباعلغم ةلودلا

 يجرشاشلاكيبنسحو يجرشامشلاكبب نيسحواشاب ىلاد كيب ني_سحو اغأ فيرشو اقباس
 ليدتتلا تاغأ اغأد دحأو نبك ١) تاء اع نحو ءالٌؤه ريغو موي يهاب اك اح ناك ىذلا

 رد_ب هاشو ةيزاحط ار ايدلاب اش اب نس>و 4م ذا ةاماكهد همانزورلا بناكو ىلاولا| 2 يىلعو

 ةاقالمو مهنا .طا# و ناب رعلال فاوقو زافسالا تا هأ 000 وهو قو رحلا دم ديدللا راجلا

 نيرداهلامزاولو نفسلاة حذو لومحملارج ا لا ه>وئملاو ةيزاححلا رايدلا نه ةلصاولا رايخالا

 مبلثاوغو ريسشعلاو لثايقلاق رف 0 دعت لاو نيلحارلاو نيم.,قملاو 0 نيدراولاو

 اضيأ نيمتما وهو مهعابطو م-هقالخأ فالتّ>ا ىلع مهتسا ايمو مهباهرأو مها اك ممم او

 امدألو مهنارجاشمو ممتامودخ لضو ةدلبا فرط ا راو ةغارلاو راحتلا اياضق لصفأ

 ةناعادّتباو هناكردو هتاراحنو هنايتاكمو هنال _مارمو اشايلا تاثوعب و نيباصنااو مهم ميم 00

 تادلاو 1 اكلاوانا رشا! هجوت ةعااتنو قب رط ىأو هجو لكم لاومالا ليه يف ءداتعل

 بوصنف يذ ةرعلاو عطقني ال رمتسم ةيعردلاذخأو ةيباهولا دالب ىلع ةراغالا زاحلا ىحاو ١

 ادا ارأ. تحوسة فو اناكن يرخأ كيلردم ةقئاط تطرا اذاو حوتفلا بابو رصنلا باب جراخ

 تارهاشملاو تاهمئاسما ن ءمهوختو نوزا» ايْلاو : ةرضخلاو نورازإلاو نوتايزلاو ةعابلاو فرألا

 اهنع بستحلا ضوعو َّق اوسالا فبستحلا الايه ىدوت و بسد هال مماعةفظوملا تايولاو

 ا” تالا راععأ نميري ريمست راحو ةرئاعلا ةةيزكلا اهنوتسي روش لك ىف سايك اةسخ

 .قنعةداعلاناف فاندالا لاغيفةلداعملاوةيسألا:اعارءريغنءنكلو ستحمال هنوهرغي اوناكام

 .قايتشاو عابطلا ةوهشو ذئنيح اهنلقو امتزءل نت يلغأب عابن تاوارضااوأةيكافلادوجو لابقا
 " .ةذلديدج لكل لاقي مك هيطاعتوهلامعةسارركت يذلا ٍمدقلا يفامدهز و ءا لقال 11 رنرعلا

 ١ ةدايزو تاركتحلايف لخادفانصالايلاغناف اًضيَأ ءايشالا ل وصيف اورظ يم وكلذاو عاري /

 ' ,مهحبقو مهشغو ةفوسلاو ةعايلا عمط نم كلذملافاضيامو نيزسلا هذه يق ”داكللا سوكملا

 .لوصح مهتلفغب اونظتاعيبلا صخر سانلا عمسسو كل ذب يد وناملف موغايطشمخو مهتئايد مدعو

 .نه ةريعستلا بجوع قاوسالابناك اماوفطخو ةنارءسلا بالكلا لثدم تاءيبملا ىلعاولز زر اجلا

 .نه يش قاوسالاب دجولل يفاثلا مويلا حيبصاملثناهدالاو ةهك انلاو ثا وارمضلا عاونا و محلا



 ا ١ ظ
 ل نا امس اهريفاعو للارط ذأ منع لحرو دالإلا يف مرو ثيدللا حا
 اهنمتيهنواهتءلق ىلع يلوتاو اهكلم قى رهشأ ةرشع اط !رصاحم ماقأو ريزولا يلع اشاب رب م

 يلا اورمضح مهيناةيباهولا ريخ هقرطفةدع اهبماقأو قشمد يلا لرامت مهريغو راجتال كاومأ
 لانق ريغنماولحترادق مه دجو بي ريزملاىلالصو املف مهما يلا جرو اع رعسم ردابق بيريزملا ٠
 ماشلا يلا اعرمس داعف 16 أهو ماشلاى لا ىلصو اشاب نام. 1 ناب ريخلا هيلا لص وف ان كانهماقأف ِ

 فصن يقف هلحم يف مهنم لك تابو ءاسملا ىلا ناركسعلا براحمو اشاب نامي ءاس ركسع ع.يقالتو

 مهتسك اشاب ناميلس رك اسعو الا اورعشي مث ةدماه املأ ءكاعو محا مجرتملاو مّتافغيف لوللا

 جررخو نيملا يف ماقف كيلعاوضبقالاو عرست منادللاق زاعاتك 0 15 ءادختكا هللارضتت
 ةعاسيفهن دايس هنع 2 تلازو هقزيو هاودأ تبهو طقن هكللام ند ةماخخأ ةثال هتيككو ابراه

 بهذفهودرطو اينءايلهأهعتمو اهيلا لوددلا نم نكح مف ةامحىلا لضو تح لذي ملو ةدحاو

 ديعس دنع لزنو ةير ىمست ةدلب يلا اهنمو دو رابلا اهب لمعي ةدلب ىلا اوم لراو رجس يلا ٠
 روكا دما اغأ ديعس دنع نم ةعامج هتيحضب ةكاطلا يحاون يللا هجوت ” مث مايأ ة ثالث هدئع ماقأف اغأ

 هند انساو رص سمئاصاش 1 ؛ لعدم يلا لسرأهنامث دحأو سرك ىوس هع» قدإ و ةديوسلا يلا م :

 ءاقالفر وك ذملا خي راتلا يفر مهم يلا ل لصوف هب بي ,حرتلاو هبلآ روضألاب هيئاكف رص يبا هروضح ثا

 احورخ#ل بئروةيكب زالاب ةعساو رادب هلزنأوالامو اشاقو الويخ هيلا مدقو همرك أو رصميحاص
 ريغو يراوح هيلع مئأوا ملا جاتحلا مزا وللا عييمجو بطظحو زرأو نمسو رخو م نم ةديازإ

 هلصوو هيف اشاب ىلع دمح ةعافش تابقو ةلودلا يللا هش 2 لا ةدمأ هده رمصب ماقأو كالذ

 عم ةعملسلا هيسش هب روظب ناكفردصلا ثاذ ةلع هيف تاص>و ماشلا ةيالو ادءام اضرلاو ونعلا

 ملاطي ومهريسغو حمرفالانمءاكسملاةعامج هيلا بهذي و هنع اديعب نوكي نم هعمس ثوص؛قاوفلا

 ران الارصق يلا لقتثاو جالع هيف عجن رف نيد والا ن» ةبلطلا ضعب عم تطلا بتك يف
 "نم نيرشعلا تيسلاةاسل يف تاهو ضرملا ةيدتشا ىت يتح كانه اميقم لزي ملو ءاوملا ليد دضقي
 ىذل | شوألاب ن نئدو ءالخلا ةب حسان نم ةفارقلايلا را“ الان ه هيزانح تالمحو ةدعقلا يذرهش

 توعءال ىذلا يلا ناجيسذ تاوند ةتسلاوخت رهع هتماقا ةدم ثناكو هانومل هالغاَو اشايلا ءاعنأ

 ناطلساا كلملا م

 فلاونيتامو نيثالثو نيثثا ةئزمتلخ دو ظ
 دا> نه اهر وغثو اهيحاوض ىلعو اهملع يلوتألاو رصم كاحو سيما مو 5 رجا لتس ال
 ةدجو مزلقلا لحاسو سيوسلاو ريسهقلا ةلكساو ديعصلا يمقأ قي أ يلا طابو وادب 1

 ةتالاادع ءاردتكو هريزوو ل رااوقلا اشاب يلع دم أهرسأب يرادملا راظقالاو ةئيدملاو 2 ع
ْ 

 ع
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 يللا ماشلا ثا ةيالو بص:ههجوت ”و اكع يلعاشاب ليعمسا ىل ودسساو ماشلا ىلا مجرتما ف سوي عرف

 ليعمساس أر عطقب صالا هتءالو نامرف ىثو لاغبلا ا داغر اعقب ا اشاب مهاربا

 اكعيلا بكرو هدنع مدخو أش اب مهاربألا ةعابتأو هل. 2ك مجرتملا بهذف رازجلا لام طيضو اشاب

 اك اعوالاجسم ماي برا تناكو اكع نع ةعاسد ةريسم يئاد ركلا ضر يفاوانحواهو رسصحو

 - موب فن مصغا ىلع اهةرهظب ةنقا ولكو عئاقولارشابي مجرتملاو ىفالا ةريشعلا وحن اشاب ليعمسا

 ا اذذأو مجرتملا ب ك1 ىرخأ" قإ رطوغ ياذا 2 ازا ؟سعو الا اورعشب مل مايالا نم

 يسد قوغد ىعسأ ةيرقب مله ردح نأ ى اممم زهو ميائاقو مهعم 0 هديك

 6 ”ريزولا ا ريغب اكعىلا 5 اسرأمث مايأ ةثالث ةفاض مط لمتو مهم 1 ا هقاظوى ١١ نامالاب

 / اكءنماشإب ليعمسا جرخو م.مناكءاشاب نامياس اوكرنو مجرتملا هتبحصو ةرودلا ىل رلااشاب مهاربادجو و

 وا روما

 8 3 00 كالذ دنعن اش ا ؛ مهارب ١ ىلا هوجلسو هلغا وضبقو م ه رك اع تقفئافاهاوبأ تقاقاو

  همودختملا عج رواهلاهلخداف مجرتملا موس 00 اشاب 0 يلا اكع ملستب اشاب مهاربا

 9 ةبالوو ماشن ثلا نع اشاب مهاربا لزعل سصهالا دروو ماش ثأا ل كل داع مث 0 يلا 0

 ١ اشايملاد 2ك 36 لع نم هتقالل مجرتملا جرش دادغب تشاب لد . ىلع مظعلاب فورعملا أشاب هللا 86

 / '' ماقفاهاومأ نط.ةم 11 ةرطينقلاو ديب راو نارو> ىلعهالو مآش هنأ| يا لضو املف ر 2 6 ىلع

 | م«بز هو مجرتملا مم 0 هدب , دا يف ةسيباهولا عم اوقالتوجحلا عم اش ا هم ردك هج ول مث ة 3 0

 ١ مجرما ىلا 1 جلاب اشاب هللا دبع جرذف ةناثلا ةئسأأ أ ا أوعجرو ا اودي>و

 3 ”ىلاكلذ ريذ ىلصو وجح ر ريغ نه عجر و نوياه هولاهعنمةرونملا ةندما يلا لصو املفماش لاب هنعام 1

  تعاتراف اهيدا وضوماشلا ىلع مجرتملاةيال وو ماهثلا ةيالو نع اشاب هللا كل 3-3 لزءإىمالادروف ةلودلا

 اهي أعنف 4ع اضوع نسحالم 1 لب جمل ايلا 2 0 5 ةئسلا ماقأو نايرعلاو حا وثلا

 07 املا جرش د داليلا ضعل هيلع ى<؛ءو دل الع حئتفنا ةلباقأا تناك املف جطا نع

هأ لئقو فلاب اكلنا يلا ةريبك ةقش» أمن دل عقوو ةشادر 59 يعدسأ ةدلد
 يل هحولا 3 *ارل

 مملنحو رع ماقتساو' ماشلا ىلا 8 مْ ةمم ظغ الاومأ مهن* ي ىو مم هرهقو ل 5 3

 ' اركتلاو عدبلا لطبأو ةئسلاو ةعيرشلا ماقأو ماكحالا يف لذعلا قيرط كلو هريس
 . ليسلانباو ءاب رغأاو ءلأ لاا ةفلا يلعتاقدصلا قرف قئطو نيجوزو يف طاوخلا باتئساو

 : ىلع كلذ لقت نكلو يحاودلا 2 هلدع ريخ عاشو ند لك املا ف فارس الا كرتي أو

 مهءأست يبسو ماع رمل :أو مهل" :اذو ةيريهنلا دالاب ل 0 هنأ "م * ههفولأم كرتب دالبلا لحأ

 اويراحو أوعن :تماق مهدالب ند ه جورخلاوأ مالسالا يف لوخدلا لإ“ مهري ناآكو مهدالوأو

 لو مممع أفعف يق مالسالا اورهلخأ كاذ اودهاشامافم ةةالؤأو مهؤأ سأ تعدو اولذختاو

1 
 ل

5 



 ةوادع 0 اشابدحأو اشاب هللادءءنيب ناكو ت اونسثالثلاوحانمز ىجحرالك ه:هدخ ىف ماقأف ٠

 ىرخأ اهب رطكلسف قب رطلا هياء مطقيلهرك اسع رازجلا لسراف ةرودلاىلااشابهللادبع هجوتف ٠

 براقت املف هيلع هرث اسع راوطادخو رازملا دالد نم ٌه ةرب رق ةئيد يثو ىنينج ىلا لصو املف ٠

 هجونو ليح رلاالااثابهللادبععسواف لاوءالا عفد نم اوعنتءا يجاونلا لها تدفن و نا كسا

 اطارصا م ماقأو افاب نم ك0 هسا ةداب د اناث ةيحان ىلا 1

 هر اسع قرفو ةءاس فصن ةريسم لبجلا فرط يلامهنع لحرو مهتءاف نامالا اويلط مث مانأ ة ندا
 نءموب يفرصعلاتقو لايخ هيلالصوفر كأن م ةلقيف وهماقاو دالبلانميريملا لاف 0

 قالا ةيسم ءولل فئالا مهن :بودنب نك ؛مهناو رأي :لا رق لوصوب هرب مايالا

 ةنرادب وهو لايخ ةءامثأ# :ااو مهو رضح ن .هيلا يل ىحاونلا يلا لراس كيبثرافل:اةم

 مجرتملا مدقتف كالملاب | واو ودا ع ةركك ةلاهاب ناقت عاف كرك ىلا رماف نينامنلا وحن

 انرخآ نع انكله ائررف نااتتاف كلذ ريسغ نكي ملم لاقو تايثلا . مهلع ر اشأو ركسااىلا
 ةلج ةلا اوقدصو ودعلاليخ طسوا ول و وركسملا مهعب ولع سازاع اغا 5 مجرتلا مدقتو

 نور اودحرت مي ليللا لاح يتح مجرما معبت - -.ةقااوكر و ةعرطا ودعلا يف تاصغةدحاو

 مهلع لشن ةعيلق حى 0 فاالا و2 عر زولا ىلعا هوضىع راهنلا ح. :أاماف عئالقلاو يلتف

 ريزولا ريض نا ىلا كانهرمت ا | ةئي دم ىلا هتاغأ عم مجرتملا بهذو قشمدولا اواحتراو يه ركشأا

 0 ىف همودخ محتمل 0 ةبواسن رفلا بيسإ قشمد يلا ندعملاب فورعملا اغلب ف سو مظعالا

 نار ناكر 5 مضت رازجلا لساريف سيقدلاقبوالاطإ ةامح يضارإب ر ودي لعج اليخ نيعيسل
 كلذ مجرما غاباملف مظعلااهابهّللا دبع يلا !همءالودجوو ا لمقر رارردسل
 يت>ةلارخلا عيج ىلع اريبك اشاييلاد هدإةواشإب هللا دبع4م رك اف ةرعألب اشاب للاديع ءاقليملا ا

 ا 5 نط 32: دفاعا ديع رصاحن ايلا ةدم قش.دبماقأو 0

 فيسلااباهلخدو قشهدىملا بهذواشإهللا دبع كر فاهدالبو قشمد ىلع اولوتدا رازطاركا .سعنإ

 ل موليمتسإ اشا هللادبعرك اسع بئاكفرازلاىلا كاذري> لدوناه>راخ هيذ سع بصن ١

 ضمن يف كرف هتيثتوكاذ ملعو را زجل يلاهماستو هب هيلع ضقلاو هتنايخ ىلع | وةفتافءاب مغ مهمظع

 ةسفخ ةاحنإأ ديرب هلا ركل دعا واشإب ىلاد كاذ ذا وهو 30 قال 0 هتصاخو هكيلا

 نجطا ىلع بهذمث دادغب لوش ىلاهلص واووهتعارهق ز ا نيب .نءاهجرخأو هعم نإ 0
 هيلا بهذف هيءدت ةسإ را زيكا موس صه ءاعدروابياا هلوصوربةندا> ىلا مجرما اعجرو دادشب يل

 ناميلس ك اذذا يمأش ثلا جا اربد ا ناكوتاالملاب زاح ا ىلا رفاسنةدر إلا شاب .ءداتو فلأ قل هلعح

 رازجلا توم ربخمهاصو قي رطلا فهن يف اوادحامافرا زجلا ائاددهأ همودخم نع اضوعأ
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 انو ريتعيوأ ظءتيزم م سيلو كلذ يلع ةبلاغ ةَتارلاو بهذلا ىمالا يف تاروخبلا هتوبات لوخ
 عيج كلذك و دا 9 تسلو اديدشاعز> هياع ت تءزش هنقددعإ الا هنوع هيدلاو أوربي تا

 32 باوب اوخطل يت َة-سانلا 0 وةقرزلاو داوسلاب مهعقارب اوغبصو مهعابت و اش

 ةيونواةلاطم لوبطلا قدوحارذالا لمع نه مي اع سمالاب سانا عنئماول>ولاباهريغو قالورب تويبلا

 ىانلا ن«ةلباق ادفع مهاياكن يف ةيولوملا شا وارد هلءفيام تح اشاب رهاطو اشاب ليعمساو اشاملا

 نأ ىقلاةءارقنوب وان ا يةفلا نهةدعءوربقلادنع ءاز هلا هيلعاوماقأواموي نيعبر / لبطلاو

 ظ - هيدلاونم ايأ طعلام_ملع تفدارث م هنوحا حام 0 لك [ امو تابذمه او :رواموب نيعب رالا هده

 تامو * دئاونموقدنءموق سئامم * لئاقاالوق دحيلع م هريغو هير ن.دراولاو هتاو>او

 ليدل اداو>اعاجش الطب هتبللث راددقاك اءيسج ا اكو نيربعملا 6 ل.ةةدوهو

 أيتذ فرتقان مو هباهتو ركسملاهفاخهلاعفأ يف هِربأ ىلع ضرتعيو مالسالا ةلملا داقتم برعلا .دالوال

 2 7 نوجري اوناكو ل. ههيلا ساناابااغأو هئاىمال ومنه داةنمالهاياط ءو ءا ولك أريغص

 رضحو ماشلاةرامأ نعل صف نإ! شاب فسوب مظءملاري زولا 6 تامو » ديربامالا هللا يب ايو هيأ دعب

 نيرشعو عبس ةنس رخ او ف كلذو رصعم اح يللا اًمدتمللو ابراه تاونس ثال# وحن نم ريما

 اك ءاءازتجاو ةيامادا ك الا ىلا بشيو هلك دلا دارك ألا نم هلصاو تقلاو ناو

 ششألا عين ىطاقتو لا لدوفةئسةرمشع سمح كاذ ذاهرمتو ولها ن١ برههنأ هفرعإ نم

 هدعب مدح مى * ىراقهسبلا نأ ىلا ني: سةدم نيس>الم يمس لج ردنع مدخ م * ثورلاو نيحرسلاو

 ه سفن ىلع فاخوهيفرسذ>و رامةلااموي بعلف ةحامرلاو ةيسورفلا مو شاتكلب لس الع

 ناكو ةزغىلاهع»م ه>وتف ندزالابفورعملا اشاب مهاربا تاقارشا نه ىليساباغا رمص ىلا ابراه جرش

 ' ١١ لادهلدجو روك ذملا اءارمع ةرغرستم اغأىلع دلت لكلا دا نمرقشأ داوجبأ مجمل 8
 كاذيلاهباحاف كالهتم دق !ثابيملادينتدلق ناهللاقف دأو لا محرتملا نه ملقملا بلطمايالا ضعإ ىف

 هتهدخىف ماقأو داوحلا كالذهئطعأ نو عنتماو هنع اضوع 2 مجرما دلقو أ 0 18

 هف رط يا ٍهراضحاو لالا يب ض.ةلاب 0-0 رازحلا اد اب دحأ نم م موسم للصوف ةدع

 سن اغأيلع يلع ضبقلا عقواو كلذ لعف. قريب امو ا نيس غاب اع هيلع معي كلذ لمن ناو

 كافس 6 ررازالا نا سل قب رطلا ءان نأ يف مجرتملل مستملالاقف رازآ ادلب اكع ىلا هجوتو

 الو هللاءاش ثيح بهذا ينقلطاو ةقاخأ كيانعأاثأ لا 5 د ناكناو هيلا يناصوت الف ءامد:

 محرتملا هاقاورحلا ْي هامرو هلق مْ هسش رم كلك كالذي هم يمد ف 4 5 راشن

 همودخل هتايُخ هيفريخال هنأف ديرب ثءح ل باهذلاب املا لسرا 3 * امايأراز لا باسر

 مظعلا نباب فورمملا اشاب هللا دع فرط نهى وةموهو أ لوعمسا هناا دنع ماقاو ةأ ةامح ىلا بهذ
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 .قارولا مهاربامه وتاج: كلاو يالاو نوناقلاو دوملاب ةب رطملا تال "الا باب رأو نيئفملاو

 نور وكذملاةعامج ا هعمو دش ر يلاهصاوخ ضعبب بهذف مماةفر قا ن٠ محصل نهوةوشق ةويبابحلا و

 ةليل ىف لابن ربرمدق يل امهبلقتاافنوصاقراضي أن اماغو راوجمورلاةب>ندهيلارمض>و امايأ ماقأف

 كالذو ه يح يلا تار ةءوحم لاو نوءاطلاب ضرمتف رو دقأانمهبلزتام هيل زئاهب هلولح
 ات ةادحورتجحر خامدنعو يشر اجو اوقىدنفأل ءاخدرض>و ةدعقلا رهشذ عباسد حالا

 ةنيفسلايف هباواصوو بشخلا نهقو دن صىفهوعضوو:و:ةك وهراسغفةتر زا| ىلاهنولريغتو همسج
 : اغاد> اد بلا به ذفهرامخا يلعاو رسساجت لف ةزيسلاب هدلاو ناكود رشاع ءاعب رال ا ةل#بأ ف هئنم

 أريش ىلاد رودنأ هنعمربخافتقولا كالذيفهروضح ركنتسا اليل هلودوب لعاملف كيبادنتكوذأ
 وعن أ لوقي وعداحلاب ري رادو رمهقلاا يلا عل اطو اريشي لا ردكاوةجاقلا نيا يف بكرذ اكعوتم

 هناذعسرتلا دنعدياوسرو قالوب ية رفسلايف وهو هباوهذاوناكو هن هنو؟ حرم نآدَح ارا 1

 لزنو ضرالا يلع عم ةينأ داكواديدش احاعزنا جعزناف يدم رف اشايلا ىلع كيب ادخع: < لقأو
 قالو يملا م ا 0 نارعالارام >ال ل_سرلا تةلطناو للا 3 قالون ىتاق ةئيفسلا

 سووانلا رد او انفلا يبعاراسكلظت اوبصن مث ىقو رجلا ديسلاو خايشالاو ىذاقلا ريضحو

 ةساردنع ادوع او.يصنو هفان.و هقورخ دسل ةطفالقلا اوبلطو ه:نمرطقي ديدصلاو مدلاو

 هماما ةاشم م.يقْجأاو بيترت ريسغن» ةزا اذلاب اورجاو ناخاطلاب ىم ملا ةرازولا جاتهياع اوعضوو

 لل ث بازدإلاو 00 1 ال وأو ءاهققلاك ةداتعملا زئانملا تاقوَح ندابق سالو 1

 اولصف ةليهرلا ىلاةنارتاا ىلع رمحالا بردلا يلع قرألا بابو غب ادملا قي رط يلع قالوب لحاس

 هدلاو وو ةفاسلا وده لكم اموملو هسودأ اشاءلاهدعأ ىذلا. نفذ دملا ىلا هياوم هدو نيئمّوملا ىل<: هيلع

 بهذلا تايعبرو شور دا معرب ند ةعبرأ ةزانللا عمو ىكبيو هيلارظمي 1 ل

 هراسي و ادد: كلا نيين :لعو نامكلا ىلعو ضرالا ىلع !مهنورثاي ةيددع 1 مهاردو

 اورثئاكتاذاف نايدصلاو ع أرقفلا ن :.م هل ضرع, ن 2 قرش ةذفلا ندا ارقام م لواثتي ناصخش

 فاصن آلا نمردبو قرذامةلج ناكذ ضرالان :.مأ طاق ايهنع نولغتشدف مولع هدييف قا ا سس هيلع

 تايعب رلاواغي [قتو دان ال كيك اذو هدف 1 اهنع هَ كن رمشعو سمح طقف ةيددعلا

 م-فو> نمو ةيرتااة.دخ اهن.ذخأ رابكلا سما ولا ن ٠سور ع ةزاذ اماما أوقاسو بدذلا

 يقوتملا ةالص طاقسال ار ممنءىلةفامالاءأر ةفلا لم مو ىناشلامامالا و همدخو

 5 ينغال ضار غالاس م ىناهك افا مم ءاح تقرفو رهزالا ءا رتفاضطوا 30 اسك نيب را اح

 اومده ع نذدملاييا اواصوا كو ملقلا الو اولا“ اهقفلا ن ل ءأ لاو ريععلا خف فاد

 نوقلطياوناك 3 اقدهب رهو تافتنا باس 4ع :م هجأ رخ أرسعتل ب يعح| هنواتيايف ا ةيرتلا

 1 ار يو سا ل"
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 مهديأتدتءاو مهادعنءاو رغصتساو رومالا بقا وعنعةلذغاا مهترمشو رورغلا مهلخادو يدعتلا
 مدعو مهريغأو مطةراقما عم نمشأا نودب مهريغو ة 4ير .واسأ رفلاتر :الاعئاغإو راجتلا لاوماذحال

 ا هنتيز> عنموهرماوأةس ةلاخم ع.هتءاطيف منن وعدي ىذلا ىهناطلب ثارت ي الاوتالا أملا

 : مولع دا ارح نأملا ممأق دد ضعب الام ماع ىلوحال لص الذ مهاعر جاو فرص 21 نم ممهعنهوةالولا

 اذ وة هتدعاس وأريذ ريضح 0 رض حو فلأو نرتثام سقىلرياز را أأشاب ن ء

 .. مهودو مامي نيتئامو تسةن#سيف لصنلا دعب وعجر مث مهتمرح تكمتتاو ديعصلا ىلا نر دلا نه
 لزيلو مهيلعفيي واسن رفلابو5 رشالذ بجواف يدعتلا ىفاهنءدب . زآو لب يلوالا هنا أحلا 3

 ةياكلاباهئمرحتلازو ةيب رسدملارايدلا عاضوأ تيلقن حاضعباهضء ولت لاوهالاو دياز لاحلا

 ١ نوعرزيديبعلادالب ىلا هتريشعن م ىتب ندووه دب رشتلاو تيتشتلاوج ورا يلا مجرتاابلا لايدأو
 : يف هنومب راخخالاتدروزأىلا مهدالب يفةبالاجلا مسلي يتاانادمقلا مهب المو 4م .نولوقشاو ونخدلا

 قءاوالاو تاير جاملاو ىقإ وسلا نمض يف تمدقت دقفور اهاتلح ا. 7 ةئسسلان هلوالا عسي ما ر روش

اتود فو رعملا ارادت زاخلاءاد الج الارسال 4 تامو 2
 5 : مظاعأنءرك علل ريهشأ ضلي ارز ه:راب

 هيج ةكيزالاكر يعقب اغءاراد رمعناكو زاجل ا ىلاهرف_ءوءرابخأ ن٠ ريثكمدقتدقو ةلودلا

 موي ساناايف كما ة> توما ض ارح يف ضي رم كاذذا وهوهنب جاو زلاريبك امه.لمع مث ىعيورلا

 ةياثلا يداجريشثاا؛ءاعبرالامويكالذو خ رفلا نهتض٠ةلي ةمايأ داعب تامم سورعءلاةفز

 اهلي و هتيظحم تناكو ريبكلانابق طولب كب يلعةي رس ىحو نوتاخةلياللا تسلا## تتامو

 ا ع يلءتامالو اهبناينوحاطلا وةيقاسلاو قا دبع ب ردب ةيكب زالا ةكرب ىلع ةميظعلارادلا

 "لا ءافتكا او ةذفانلاةملكلاوةدايسلاو زعلاعمالي وط ترمعو م زتف كل بداري

 م واسنرفلا مايأناكا او اداوسهريخو هرك ذرهتش ا نهراكي وشتسلادعب ثأيملو | مراو

 ةضف فصن فلأةثامرهش لك يف مهناويد نماهلاورترو ةماركلاةياغ مهنماط ل صح كيب دارم م
 . و : لأ نماطو زاس> او ربءارقنلا يلءاطو تاريطا ن٠ تناك انف ةلخج اب ودرئال ةلو قم م ه ىلع :ءامعافشو

 اهزعيلوالا يدامح ر هش نم ني رشعل سيخ موي تيفو" ةلي ل ع ديدجلا نامل
 رادلاتفيضأو ىنناشاامامالا راوي ىرخدلاةفارقأايف مهشوحيتنادو قأادبعبردب ر وك ذملا
 دجأ مودا ركلارقا | تامو 38ه تو ,؟ال يذلا يلا ناد بواهزيإك [ضسا كره كلا

 امو روغئااوةب زا>آاوةي رصملا ملاقالا ك كلاماشإ لعد معرب زولا ةريض> نبا نوسوطب ريهشلاأشاب

 يلا هعود>رو ب ترك الا ههحوأوةب زاجحخلادالءلا نم هءوجر رك ذمدةلدقوا لاا

 ل 00 روصلا عر كسءلاي داتا ةهج همارخ ىضرعو دشرة يحأأ 1 5
 رص» ن د رااهذهىفعجراملو بزءلاور را لابن رب يلا مدي شر ىلا ىضرع
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 كيلا
 مهذأو نابر هلا قاخاو دالبلا دهوو نيتنسلا 0 م ماقأف ماك لع 4 نرقو هيا

 ىمخمل نر لك انيطب مع هيج ناحو ةجالاومأ همودل م رثكلا مم لكققو

 ا 6 ىقأت ساو نعالا ن م نيتنثأ 1 4 تلاع ةعم "3 0 تايرعصلا 5 م قزلاهي اغ برمدل و هد>و

 مههساويو سا :اادالوأ ب بحرو هيلا 8 ن٠.ةجحاح ىقق ناك ةأالار ١ ولا ىأ مظعلا لجعلا لد»

 اشابلا جو ز يهىن 3 4 _-تأتققحتانو ل ؛ام يطع و ركل نع زوادتي و

 وال10 غ1 ناميلس كذا نيعنو منو دم نفدي ورده ىلاهتءر راضحانان سا هندلاو كلذكو

 هنوم ند امون رشع يبث ادعب هي لصو و هد ع ىلع تفزم قوداص يف هةعضوو 3 رد الا ذاق

 لعاشملايف نفدملايلاهباوهذو ةيناثاا يداي رشع سداس عجة | ن.ةعاسىناثيف هلوصوناكو
 قود :صلااو و ريدم 0 منك 5قود: :ساايربقلا يلا هلا زب :ااودارأن ذدملاىلا اواصواملفذا را فان نم

 يدعو ةرفحلا ىلا هولزت ايديف وعاوز دع لع ركنا راضاخ لك ن لك باريت ىرو دور تح كارت ةبعذ

 0 دف هسدلو ةيرءالا هب لعاوتش قود علا تاك > أةحتار نم سوفلا تءزجو نيراحفلا ىلع

 دال هضوعاشاب !!يىلوذ انوءطم سإ وسااردنبك احاغأ نسحاضإ 4 تامو ه#ربتعيوأ

 كيب مها اراروشلار كلا رمالا 4 تام م ديشرك احاغأن ادي اس 4 تامو 8 ناحرتلا

 كيلامثنموهو مخ اوضورتصم اا ,خةم هل ةن دب تامو زبي رصملا ف ولالا * .امأ نايعأن يع ىدمحلا

 ريح لاك ؛ ىلع مايأ ىف فا و امو نينا ةونيتن“ ةئ : سيف ةرامال أو ة ىمالا إب سهذلا يبأك بدم

 56 راشممءفلأو ةئامو ند داكوعسأ دق ءذات تاتو 7 ا ايرودل. ءاةذء شهدلقتو

 يعار 7 راولا ل ٍمهفلاخجيال هترامأو هت ءاي ربنوذار عسا ممم ة كيردا ص هيشأ ل هشيم

 ةيءاقمماقيلوتو 4٠ يأت أ السف اسف مهبولقةفلأو ماما رع سرحو رك || لق مهم ريغصلا بناح

 ةنسيفةيرادرتفدلا لوو نيناكو تنم ةئس يف جانا لا رم علطو ر ارءةرشعلاو «ءارزولالعرشت

 مسهدلقو 0 ءأو هق:ءاومهاب رو :ريثكلا3 را اوهذاد_سأةايحيناهالكو ني :امو مب هيغل

 5 هنايح يف مم« ركل أ١تامو تاعاطقالا مهاطعأو ةماولارودلا ممكس ًارافاشكو 3 انس

 نوع رأو نامت رامالايناقأو داوي زاموهدالوأو ب هدالوأدالوأيأرودكبلا ند مهفالذ

 ةعاحشلاباف ودومناكو ناطوالاو رغالا نعانا تغاو دنا يشك رءار وأ يف ىساقو أهيف مع ءالزدلا دق

 اينحث٠:قدال دايقنالل ابيرقرحو ةدؤئاذار ويص شال نك اسناكو بو رح ةدعرشاب وةيسورفااو

 لذاغتلا ريثكم مل ءافأ يف هنيشاذشظاصخ رءءامدلا كفسبحال ةمشحلاو لاهكلا عماردانالا كزهال

 زوادتي و يبذغيف هعابت اوكيبدار هاصوصدخو رودالا نمريثك يفال مت ضراعم عم ريع وأسم نع

 بج وبام مميياميت ثدح ناو ةيغاشملامدعوةفلالام اوديلءادر جارت ًانالو اهداح الو رظيالو

 قاودام مهئاف رورشلا يداملا..س لفاغ هتلاو صخرتااولاهالا اذ_هناكودداص [وءافالتة علو
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 ةرخآب و هن رشأءم و هةسلاح لعل ةهدإ ؟ اهلا بالوعةساو ةدئازلاةزمملاب نيماسملاو طابقالا نه

 نأ أملعمو 0 0007 0 نأ انما 00- 00 اشايلا 3 1

 ارح ا 1 4و رعم يف 1 000 0 منو ةيرهشو 0 هل برو

 . ملعتلا ديري نم هكيلامىلا مضيو و ماعتلا |!" اناكم ىرش (نآي' هل ندور مري[ ل5 كلذ اشاللا بجععأ و

 ةئطاو ة 4> انماوةسدم :ما 0 ند ءايشأ 00 دكا كلذ ءاشناب يمت سانلا دالوأ نك

 نم اصخش نينامثلا ىلع فيذيام دابلا دال وأنه باجت ءاومهريغو رياكتالا دالب نم ةيكلفلا
 يبس ناكف ةئسلار 1 2 ةردكو 4 :رهش صخش لكل اود هرو ماعلا ةياباق مهذ نيذلا نايشلا

 ريا م4 يرتشي وذاساو | قدم سل نم ىد ءاونو هنأ ارقأ نكد 1 م لهحتيل مه ريقفلا ةوسك ليجتعت يف ءهيب

 لف اورياتلادعب ىلا حايصلا ن نمموبلك يف ماعتاا نوهعتح ةحمق ةعلقلا يا مهو زن :و مهعولطل ةدعاسم»

 فرعنال ايمج أن وكيد 3 ملعتل تاع ماس ل حلاو تارباسحلاب ةفرعمدل لوب هاللسأ ند رعوحر 50 4 ءلا

 كابو رج | ةفست وم وحنا ان عدقا نيدلاحور ىهسا 0 ف مجرتملل أدعاسم ب ها
 -ةوعج ما

 6 كلا " ةدافرلا 3 تاكافدي ١ رضو نيم | ضعإ يلع قا ُُ ةءاقلا ىل ل اعاظو دصتقأا هن كك

 كلذدءو جرايسلا نيب يندقابلا جارسااعما2نفدوينوتو ١ ابارمتساو ةطاتخم ىمح مكس ريثكمد .
 رخا 1ونيفدلملا شكر تأ ضعبلا لوقيف هءايحيف هنوف اوناك اع ؟ وحرم هو نيتماثا|لوقداز

 دورلا ضع يديو ارلا نبأ هيلا يذلا تاتكلا هدنعن ا هنيلا اور وةقدنزلا نكرمدبتاال وقف | تعدو و

 اك تلطن كب ادذيتك كاذب 0 هب دقتعي و هؤرقي ناك هناو نآرقلا عفاد هامسو

 هل اوأر يت> تاءانشلا ند هدساحو هضم ىنك امو با باتكلا كلذ ام اودي لف اهودفصتو

 هنافو تناكو هبا هباب يف ام رغ ناكذ ةلخابو هقاح مع هللاو نانا لقا ندهنا ىلع لدن ةعرتش تامائ»

 ىدنفا نيدلا حور بتكملا ةسايرب درفناو ةنسلا نم ةيناثلا يداجح 1 عمااس سيتا موي
 امو ةئيدملاوةدجو ةكمةرامع نع لصفنملا وهو كيئالسإ بلاغ فيرشلامركملا لجالا تاموإل#
 تومدعب ىلوث هناف ةنس نيرمشعو عبس نه | | وع راما تناكن زاجملا دالب نه كلذ ىلا فاضنا

 نب دلجميلا جات ةأئمو ماخاو ملاعلا 5 ةاهدنهناكو غأ و نيئكامو ثالث ة ة:قرورس فن رمثلا

 الا هلعزأو هيلع ضبقو هنم نكسة ىت> عدا ل لزب ملفاشابلا اذهول,ءافأب هياعهللا طاس ق>لزرلو
 هب راوجو هدالوأ تناموهلاوهأ تيبنو ةب رفلا دالب يلا هةداوسو هتنطلم نم جرو كينالس ةدلب
 اضيًاددسنو اشابلا بيرق وهو اذاب يىلاد كي. ىطصم ريمالا 0-2 وف ةئسلاهذه يف وه ثاممث

 ةيردنكسالاب تامو ةعادشلاو مادقالاب افوصو٠ ر ؟ذلا ريع هقوذ نآكرأ مظاعأ نم ناكو
 ةينوشك هالو اشابلا ناكو هيلع فسأتو اديدش امغ متعا اشابلا ىلا هربخل لصو اساو



 اهيا اة لاعرم تتم لو ةيوجسم بدرع داي يدم ويعم دج موو اطوجاب

 د ا
 ثيدلا سرد يف مجرتملا ورق بتكملاو هاشرا ب ةفورعملا ةرطنقلا هاج هلزنار والا عماجلا
 ضبقبارفاو امولع» ةباطلاو خيشال بئرو ةبلطلا نه ةرششع هل ررقو رصعلا دعب موب لك يف اهب
 هئم عاشت ا ىلع اهديقت ةةيفدخلا ةْحشل مجركملا نيعت يربرملا مهارب خم تا تامالو ناويدللا نم

 اونسن ةلودلا يلا الاحض ىعهنأشف اويتكو ايفنم رصم نم مركهرمسديسلا جرخأ نأ ىلا رش ماف
 هولزءوهيلع طخلايف اوغلابو هيلع اوعنشف عنتماف اف ةداهشلا اورلطو هنم لصحم مل ءايشأ هيف هللا

 ةيفدطا ةخيش. يلا مجرتملا دي ,غأ روك ذملاتاماملف ير وصخ | نيسح خيشلا اهودلقو ةخيشملا نم
 عماجلا خيش ىناونثلا خيشلا نم علخلا سبلو نيثالثو نيئئامو فأأ ةئسرفص رهش ةسغ ىف كاذو
 قردللا نذاتسا ةبسلا هذهىقو 0 هيلع فاي مو ىهاظملا با رآ عاشملا يقابو اشانلا نع م
 تنذأف اهلعارظان ينوكلةفارقلاب يواحادلا راعجيلاخيشلا راوكتام اذا اهيف نفدب ةربقم ءانب

 ل ةليل هنافو تناكو هى ئذد يفوت الو ذاتسالا ماقم ب بناحم اريق هل ىنف كاذ يف هل

 راتخلااوذلا لع ةيذاح رث املا نمالو كفلأو نيتئامو نيثالثو يدحا ةئد بجو رهش رشع سماخ

 36تاء ود اهريغابلا مظو بات كلا يلع يتلاداوملا اهف عج تادلجم عب رافراش الار: رش

 ش ور ا نالطاتخو نامزلاةب ودع: ا بيحما|ةردانااو بررالا بيدنا

 يفاريهش ازيمهسفن يفاءبجعاناسناناك يعذوالا عميمسلاو ىبملالا كذا هسفن نع ربخأ اك ىلصوملا

 فرعو تاق واحلا بئايلع علطاو يحاوضلاو كلامملافلاجو يحاونااودالا_لافاط هرمدم

 ”ىر دار سرافيلا بستة رش ليج لك طلاخنو لق لكل عرتيو.تاعالاو ناكالا 0001
 ليقاع ينءملا هناك سن اكم ينب يللا

 ناندعئايدعم بار ناو # نمياذ تيقال اذا نايا روط

 هعماسنظي تح تايبدالاو تايضايرلا ن٠ نف لك يف ةكراشملاو نانج ةوقو ناساةحادذ عم اذه

 نه هيفامو اهفطاومهفلا ة ةوشب كلذاماو كلذك ىمالا سيأو هيدرفن» نذلا كلذ يث د.< هنأ

 تاحالطصا رطمستز 5 كانها ض ذرقنادقف اذا او خايشالا ٠ قلد ا!نع كلذب | يننت سيل ةيلب اقلا

 5 اخايشأو ةنلؤم تك ءالا رك فيو اد و اهي اعلا هزرببو هل١أعاضوأونفلا

 دحاو هنأ ةملحأ لك ناظإ يت > ةلملك طلاخ تاغالاب هتف رءأو اما لودولاو اهيلع عالطالا لشي

 ةيعرشاا تابجاولالمهاو ةيفسلالا نيهاربلاو ةياقعلا تاكردملاو هيسثلا ن. اريثك ظفحيو من
 نلاخا لمان يفةنادا قاري و نيقراسلاو ْك 2 0 مالك دلق امرو ةيعطقلا ضئارغلاو
 تسلا داقتءا نع هوحر ا نبيدلا يف هت ساذاا نمط كلاذإذ سواسوو كلذ نم تاطاغب

 هرش ءاقتال هناح يفهن وف ل نونعاطلا هلعرثكو نونظلاهيق تءاسو

 نيرشابملاوةبتكلاءاسو زو نامز و ةلود لح لك عمو نايعالا يف بحت لذ ادنهل ناكوةتاوطسو
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 ةمالعلا خسيشلا *# تامو © اناياوهللا همحر فاو نيتئامو نيثالثو يدحا ةئس ةيناثلا يداجح

 ىننملا يواطهطلا ىطعاقودلا دم د لا : ةيرذ ن٠ لوعمسأ نبدمم نبدحاديسلا ةماهفلا ريردتلاو

 ١ يندالا ديعملاب 11 را برقا ةنإب اطيل ةلصفلا القش دن نكرأ ىلا ريغح ىبورددلاو

 ثام نأىلا مو لزيو لع. 1 رو مجرتملا اهضهدل دلوف ا جورتن

 ناك و فاو نق 00000007 مجرتملارضحامطاتخأو نير وك كل هيدلو كرو

 ف ا مرد الجدن وحنا 3 00 هدملد 3 هلا ظفحام دعب هت تاينادب دق

 نحر لاد,ءخيشلاو يئاطلا فاص» خس.شلاو ىريرملاو يمدقملاو يقاهلا دحأ خيذلا ىلع هقفلا
 لاول موخرملا ىلعهروضح متو عوببلا بات اك يلا راتخملاردلا باتك لوأ نم هيلعرضح يثيرعلا
 7 ثالثةنميف كيب ىلع رمأ نع تايضتقملا ضع ةنطادارادل نمحر لا دبعخيشل اهجونل ةعامجاعم

 هنع ىتاتلل نوتأي اوناكف كلذل مهباجافدلا لا يلع بانكلا !اةلمكتةعا اهلا متل ان فااوةلامو
 .فارصنا دعب حاضي الاروب نك هدلاولا يلع م -رتملا ماتا كلذ ءانث ايفو محم مجرتملاو لزنلا يف

 دج نعودو فل ملا نبا نع 0- نافد:لاولعل كاذو ٍّ رتملا فاختيو سردلا نع ةعاّألا
 عبط مالي م حرتملا ناكو قافثالاس حت نهوهف نس نايم فاؤااو دلاواد>و فل ولان عدلاولا

 نه ينسب رقو هعبط ةفاطلل لزن 0 ي فو اعماجلايفاماتاقوالا ب باع هعمت:ك1 ةبحصلايف ريقفلا
 ناكذ ىدبعصلاَكقيِفَر نبأ لوقيو نار>الا ضءب يف ( فاخئاذا ء:ءينااسيو كلذ يربددلاولا ناكودمم

 هلاب واخو هتهذةدوح عم بلطلاو لاغتذالا يف بدي لزب و همه" يلع بعديأ١ ىنءهني و مه ديعإ
 ىوادجلا نس> خيشلا نهلكنعةزاجا 5 ثيدحلا مجرتملا تاتو كلذ فالح ريقفلاو هغرفتو

 3 دمحم خي ثلانع ىسف املا يودعلا ىلع خيش خيشاان ميال وفا ملاذ 8 خ.شااوريمالا د # خخ. ءشلاو

 2 ارقالل ساجو ةبيلدلاةي> اب هنكسم ناكو سب ردتااوةدافالل حشرالو روبشملا هدنس ةليقع

 '000 ةسارهث اشياومتغاو مهر كأوةحانلا كلتناكسةبتفيحاو ةيشمتعرصلاو ةينوختشا|ةسردملاب
 . ,مهدنع مجرما درفثأو ا رباك أب ة سماعة يحانلا كالت تناكو دوه ا ودوداهو هيقيلترادىف
  فان-الاصوصخو معلا لهأ نم يجا ونا كلتولذو كارثالا سنج نهدلصأو ممهذيلع هنوكل
 ! اوفع ديلي الا ةدورملاب لامع دعابتلاو سفنلا ف رش ع.ةدافالا نمةدومحاةلاحلا مجرتملاةمزالمو

 امهك امأ صالختساو اهداربا 0 ,اميفاوةةووهلم محم تدادزاف

 الو ةكتااو دحسملا ةرامعدد حالصالا بحي هلك كلا ذ ىلعهدعاسو امهريمعأ يف عرشو

 ةاضملا بردب فو رعملا برذلاب دحسملا 0000 لة نا كلذءانن ًاينواحي رههأهب

 اضي ردا رقي مول لكى عزالا ار وصانع عطقني ملمجرتملاو كلذ لك دجسملا يلءامناباهفقو

 .لندولا ىدتفأ د رمعاملورهزالا نم مرقلاب ةينيعلا ةس ردملا يا لقي اهتعاج ترثك ساو مهاب



0 
 :ياشاذل هو داسفلاو قأ رحالاوبها :لا نع مهفكو و معم هوه ر>سع لاتقوأ لصحاولا ودعلا

 برمغلا نءاوفكو برا اولطب أ كالذدنعف زياكنالا نم نامالابلطو مالعالا ضفخالا هعسي
 يق هموهاس يذلا لال ادادرتساو يرسالا 2 اوبملةأنم ىت ١١ مهطت ا عاصلا ف اوددرتو

 ا ردو و اريغص ناك ٠ ْن مموقو يرسالا اوماسأو كالذ ناكفةله«ريغ ن 4 اللاح قماسأ ل ءادغلا

 يرسالاو 2 ةظلاب مهدالب ىلا ا 05 ورهشأ ة همس هرادقمانمزةلهملاوةكراتملا يلع اوقفتاو نا رقثلا

 يف عم اًلاوجاربالاوروسلا نو مدام ريمعت يف اودبه# اي لا زان ام هدحو هللممالاو

 مالسالا يل 1ع ل ءادعالا نه يذعأ مهنيذلا | مهركاسع هب ا كلذكو تو

 كيدي داضرف و ا ب دا

 مهيلاشعبو ناميلس ىالوم برغملا ناطاس مهدمأو قاف ' آالايف كلذب راح الا تراصو هلغاو

 تاراسمع مزاوأو ت تت اواو مهلا 0 مهبك اسمنم فات ىذلا نءاضوع كاع

 هديه لغد ارا نط ١لبهال لنا ميفقنةيلواضي ًايتامشلاناطاسلا نمواهريغو سأ اوت اح كلذكو
 ناكورطفلاديءموي وهوةنسلان:لاوش رهش ةرغ ةعقاولا عر و اهنم عنشأ الوةلئاطلاةثداحطلا

 مظعلا ىلع لا هللاب الا ةوقالولوحالو ةعاذشلاة ياغ يف م عياعأ ذيع

 .د ىوحتلا هيقفلا ةمالعلارب 1 ابغا خيبشلا تام * رك ذهل نمةن كانه اوو»

 هي حاصلا خييشلا يمريجبلا يمو» خييشلاتخأنبا وهو يفاشلا يمريجبلا ىنويسبلا مهاربا يلوصالا

 3 0 دادع يفودو نيمدقثلا خاي امشالا ل> رضح دهازلا عرولا دقتنلا

 4 ىلع اءزالمراس ؟نالاو عضاوتلا ع. افشقتم فلك ااحراط ناكسانلا بلاغ لب ةبلطلا هبعنت»او

 5 ديح ةيدالاوةب ودالادهاوشلاو ةيرعذشلا تايسانماو ةيلوقعملاو ةيبقفلا عورفلا اريض>: سم ةدايعلا

 مول قوئو ضر ىح هتفعو هعامأو هتدافاوهلاح ىلع لزي ملو هتسناؤمو هتساا< لال ةظفاحلا

 هللاهمح ر لئاح دهش» ف سصهزالاب هيلع ىلص و نيع.سو ة| وح عمت مرا 0 تيسلا

 ةدلب ىلا ةيسن يعفاشلا يواصحلا ىلءيوحنلا هرقفلا ىلودالاةءالعلا يب ىشلا # تاءو ## اناياو ىلاعت

 سوردرضحو نوتملاو نارقلا ظفحو اريغ_د ىهزالاعءاجلاىلا ريض>ةدملا ىمنةيب ويلقلاب
 ريهشنلا يرب رحنا نمح رلاديعخم .ثااو ىدرعصلاب ريهشنا ىسسأملا ىودملا يلع خ هلاك خايشالا

 حاطصم يواق هلا هللادبع خرشلا يلع رضحو جراب و لجلا ناميلم خيشلا مزالو يرقملاب

 سوردلا اطول هتعو لودالا يف لحل لالجلل هحرش عم عماوطلا عمج ظاحمناكو ثيدحلا

 دهجح ىف لوما اقئاعم شاع اماق» هسفنل يربال واعضا وت: اذه اتدح انانا ناكو ةيلظلا كيش

 ءادب هّقش *ق دما 0 «يلءارباد هريغل علط لا مدعو ةفملا عم شيلا نم ةلقو.: :

 لزي+لو ةدافالاو ءار ةالا يلاداعو هساوح ةمالس عم أر يسإ هنع يب ارهشأ هبيسإ عطقنا افلا :

 02 فو نالا نورت اكد هرحضذت مدعوهردص حارشتاو هاضر وهلاح نسح يلغ



 - ؟171-
 تاللاو ريماس ونيئانيلاو نيراحنلاو ةلم_فلاو لاج رلاو ة ةموقلاوني رشاملا هيلا لسرأو رشا

 نكت 7لةحودن» هلزاكو همّيق> مطاربلاوم وهسلاوةميظملا باش الاون ؤملاو راجحالاو ديدحلا

 ةماهشلاوةسايرلاو مزعلا نم هيفاميلع ةلادعلا نه "يش اهلل اهقذ و واف نامزالا هذه كولم نه هريفأ
 لصو يت> ديازنلا يفاطاح لزي إذ ١مل املا عا امأو كاواد رفو هنامزةب وعأ ناكلا ةلواطملاو ريب دتلاو

 شورٌقلا برضل طب او فراعتملا لايرلا لا ةمأ ةعل "ارو شورقةعسن يلا هسنارفلالايرلا فرص

 ةلددقا قابل لاو ط رتل فرضت اهناكأو اهءايراو شورق فاصنا اهدب اوبرض يبغاملاماعلان
 اهنغ شور ةرشع اطادبايف مف 8 ينم نانا دارآ اذاف اد ج> لقامالا سانلا ئذبأب اه دوجوال

 ىلا قد .افرصلدووأ ثورقوأ هسنأ ارقد .هذناك نأ لدبملا ىلع ةدايز ةضطف فدا ةءامسترأ

 "اشي را يلا يلو.ءالسالاو: 30 امعبر أيا يرمدملا هيرو اشرقرشع ةناكرحلاو فمن ةئاعاع

 اهذخًايريطانقلاوريداقملا اهم برضب هناعم فاصنالامادعنال تايمس.ال ءامسأ كلذ لكنينامتو
 دالبلا كالنتيفلايرلا نال عئاضبلا نعالدب رجات اهنواسري مث طرفلاب نويمورلاو نويماشلاراجتلا

 لءج كلذ اشابلا ىلع ءالو لاير لك يف افصن نوم ل رلا ن٠ هيف نوكيف طقذ فصن ةئامشلث هفرص .

 فيض ةهسنأرف انديهنأب و ةيددعلا ةضفأأ نه س ف لأ رهش لك ف ماشلاب هنالك ول للري

 نما ذكهواميظع ( 1( ءاحنودب ار اهيف حيريف ةيددع ةضف أهجرعشلو انا الانا ثالث أملعد

 لال لإ رهو ركاز لغا عم زياكنالا ةعقاو ةيقاف آلا (ةئلا ثداوح نءو) طقفبابلا اذه

 مان امم نومئلغلو حجرفالا ب ف نوزغيو رحبلايف تاوزغو ادادهتسءاو ٍةلود ل ءازحلا ه١

 روساجرودب ة ةئيصح مهتأي هو ريدك يش مهريغوزياكلالا يراسأن نا هيي سقت

5 
2 
5-2 
 ف

0 

 نيطبارملاو رب انقلاو عفادملاب ةنوحشم جاري اوذةناتملاوةءاخضلا ةياف يف ةرئادلا فصنكر رحبلا يف جراخ

 دانا نأ طاسلا نم موس رم مهم زيك الا ب بك ارم ضع مهب اال دوف هل اد نم مهبك |رصونيي راحملاو

 اسنا رق تح و اع ريس نم ًارلك 2 دام مهوطغاف لام هاراس و ةفمل

 يدا مالعا نيعفار انما جراخىلا نئافس 0 ممم لصو ةدم دعو اون ثيح نم اوعجرو

 يقاب بلطب موسم مهديو ه :ك واذ ىف راق مهن :ملزو منام ريغ نمأني ىلا لخاد 1 حئاصلاو

 نم بك ايم ةَدع تلصو كالذءانت *أىفو تام ,طاخلايف اوددرتو كلذ نم مك اح عنّماف ىرسسالا

 ا ل واخ ىلا ىلا جرلاةذعاتس ع او ربعو برحا/ةدعملاراغ هلاك ارملا يثو تادئاشو م. رم

 أ ن١ اذياتيراشملا عيرازإلا لها ؟ ايماوقر>اف ةثدحتساا مهقارطب بارضلاو برحلا
 تايناشلا بيصتال ةلخادلا جاربالا عفا مو مهطادادعسسا ةعرسو مهدادعتسار 1 عم ةئيدملا

 كال 7 اسعنإب احل ليقذا برملاو ةراغلاةدشيف مه مث نؤادخيال مهو ةلفستللا ةريغصلا ظ

 لاتق نيبام را ة>او هدب يف طة ضف رودلا قارحاو ةدمللا تون اولغتذاو ةيراحلا رك ْ



 - سابو

 نو-الملاوءاسؤرلاوما ودلا ىلعرمةس هناذسرتلاب ءاشنالاو لعلاوادج ليلقلا الا هريغل قدمو

 نورشايم كل ذلوهناذ-سرتلا فرط ىلعا متاحا حا عيجواطابحأو اهللخ ةرامتوة رجالاباييف نوم دخي

 كامحالا قالون لءابهاتيسرلا هذهو دراولاو رداصلا ندد ةودردك ا) ناقد

 اذافةيماشلاو ةيمورلادالبلان مبولجلا اهيلا ىنأب و بك ارماو رئامعلل حاصياموةعو:تملاو ةريثكلا
 هناخس رتلا ىلا يقابلا عفرو دئازلا نم 0 يشل ةباشخلال اوعمس باشحألاء اونا ثدرو

 لخادنءناكامالا اهراجتا سيلو اشابلارجاتميفاهءيجح باط-الاوةدراولا باشخالا عبجو
 ' الا رود ليدحلا تالا يقاوس زياكن ال ادالاب نم لص و هنأ(رداوتلا نمو) لياقلاوهو هرجاتم

 00 ةيدان نءادتءارسج شنه '(اهتمو) ليثاا ر<يلع ن اروداط مقتس

 قينلا أذه ىلعو توتلا ر ادشأ هشاحن اوعرزو مقسم طخ ىلءاريش ا لا

 ْ د ةءاغىلا بحر رهشلوأن . هدوجو لق م -الانا (اهنمو) ميلاقالاو فايرالا قرطب روسح

 ءازجأو ماظعلان ههينام عملقأو دير رمشعإ لطرلا عد ىى ج>هلاز زهوهن ءادر عم هرءسالاغو

 ممتراسخ نورازهلا ضوعتسيف ليلقلا ن كاناهذخأو ةلودلا بتاوركاذ بيسو تغشلاو طقسلا

 0-00 وىلا ملا ندب اهمدعف اهكيذيو مأن :غالا ىرشل 0-00 نم ضع ءلا 0 سانأ :ا| 6 : ١

 هحدش نم ل هدا لل ه باطي هنأ هو ِه ا 15

 كتخايش يف هل :مدق يذلاامو لوقين اذك :سلوةف تقو يأيفهالوقيف ةدملا ذ داك لوقف

 امادغأوأ مهاردامأ اذكواذ هنااا قره ومالا يدار لا راكنالا يلع هسحيوأددهيو
 يلع مصخيأ ناويدلا يلا كد ارتفدكالذب رطسو مزتلملا ىلع هطيضوهري 2 كلا يمايف

 بااطيفو) بولطملاردقلا ىلع ديزي هيلع رر#لانا قفتيف ناويدلاب مط ررحلا مهظئاف ن «نيمزامملا

 نمدحأ ن كمت, الف ىمرافلا بصقلا ىلع ريححتلا (اهمو) ةلباقلا ةئسسلا نه هيلعمصخ 0 :اءلاب

 غلا وأ ةرامع ف 4م جاتحا ن و كيب ا دخيتك م موسرمبالا هدخاوا ةيصقولو هنم “ يع ارش

 تاما ممو طلاسو ىلا جاتحاوهجايتحا ردقب انامرف ا ناخدلا تامتافأ ريرا تاراودل 1

 دسااةداعاىف هتره لمعأ اشأي /! نا لاعفالا٠ نءاحم نم ينو ) 2ث هبولط؟ ر ظل يف د تاءاحتحاو

 ا :مهفحزو نيذ ملي هده ند برو » ىمأ عسن |ناكدقوةير ل: كسال ىلا 0 كعمل مظعالا

 كلاسملاو قرطلا 4ءلسلا تلطءتو عرازمو ىرق 6-20 تبردو اك أ ل 1 الا رحبلا

 قاع تادو ىت> ى ذارالا يلع ةحطاملاهاملا فدحزو رع ُْق دبازس 2 هيمأ يف لودلا تز#<و

 قا امأف نيطلاو ةيرتالاب هيلع نورس اوناكف رغثلا جراهد أهمه ىل :«يبلا ةيفرشالا جلخ

 تااضا ينتءاتارامعلاابلزتملوا ميصحتو اهجار ّ خر ا 0 ذلو ةيردتكسالا اماما



ْ 0 

 دج ديسلا كلذب لك وتو ماشلاداللب عنصي ىذلا ل .هحبطو نوباملا ةعانصلةنيدم كن نأ

 ةطلحاضيأ ( تاددجتلا نمو ) ىلقلاو تبزاةريبك اضاوحأ هبل ونيدلارفن فسوي نبا
 قمل «اعمو ١ مظعلاو ربكلاةياغ يف ساحنلا ن هتودسدو ىلاوأ كييستو هب لع عببرلا تحب

 اة ندع ١ سايقملا ن :برقأاب ةضورلاةرب , زج كل ذل ةدعملا عانصلاو ناكملاب هئءاثصو دورانلا

 ' 11و ضال ل ها تام نوكأ ؛قح خببطلابهنور ركب مث ةقفخمو ةيفبه ض اوحأيف نابسلان ا نم
 لك يف فرصت ملاء«مطو حن زرفا ضي عانس لعارم 5 ديقتملاو 0 الا دالب ٠ نهباحي يذلاك

 تابذبلاو اهتسدنهواهناسايقو اهلمعو عفادملا كيل ةيرجكسنيلا بايدنعةعلقلااضي [ناكمو رهش
 (اهنمو) تاير هش مو عاذصوةبت هكو سن ر هياءو هناخبطلا ناكملا كلذ ىمسواهزيداقمو اهعانثراو

 دالابلا يلع هئاليتسادعب قيرط ىأنم كالذؤم ةدايزلاو لاومالا ليف قاف ايلاةيغر ةدش

 كلذ نم ىتوملا نع لواحلاو ءارشلاو عبيبلاو غارقلا لاطباو ةيسابحالا قزرلاو تاماطقالاو
 ناك امدتوب لحمل بت سوا زر وأ هتص نء تام ئم لكف كاَدْوُحَو راينالا لالغو تاؤولعلاو

 لكلا هلبقءدالوأ تنام وهدال وأ مسابهبت :كوه ناكوادال وأهل و وهناويدىلا فيضأو ظيضوهمسا ىلع

 اودجوناف هدا ربانع يكلم أعلا يلع هلاح ض سعأ نافء وش 3 ة نءهدالوأو ود حيبصأو هنع

 نم هلغتسا ؟ ىلإ ليما اهئالخءزوح يفدجوبملناو كفك هدهدل لق ىرذ ا ةئاظو وأةهج زتاقدللاب

 - تاراجعتلا عاونأ فت ةغرودت :افنلا عما ذه كالذو وأ ءوي لك يف شرق فصن وأ شر قاما س وكما مالقأ

 زيلكنالا وهسنارفدال قلك اسالارئاسي ءالكو وهلماقأ ومزاقلاوموراا رحب نفسلاءاشن او تاكرشااو

 ن.ةميظءالجاسانأ ىطعأو د: طاو مدل !اوةقدانمااو كييدنولاو ناطلبانااو سأ ون و ريمزاودطلامو

 هنأ كلذ نم مهتم دو مهرفسر يظن يف حجيرلا يفثلغلا مهلعحو عئاضب انويلح واهب نورفاس لاومأ

 ينايوةيدن 1 يايا ورتي اقل واي تاون ادع رضا رس ارو ظعأ

 ماشلادالبو توربب ىلا بهذ نأكل ذكو هسأأ رثفلاة ةكاجشم أذ ا يلأرمدن صخشلو رصم ىلا م

 يف سانلا اهذخت, يتلا يفاطقلاجسنل عئاصم ون انا وكالذري_ةوريرحلاوزقلايرتشل

 عانملابيلا ودل أو هعحأب كلذ ركشحا و لاشملاو يفطاكاذك وعر او نطقلا نم مهسبالم
 اضيأ«يساكم لطب أو ةرجالاب امتدح يتلا جسانملايف نوجسنيو ن واغتسشب مهماقأو مهماعءو كلذل
 مهوراجتلا ىلعهيهريدازام را كات اكللا قيعا ”مامكالذ نمذح ايفا ,ماعاوناكيتلا مهقئارطو
 000 ينك نا ساقسا نرتعو سعر ران م مهردلا نع غلب و نق غأب سانلل ىلعهنوءس

 دراواحورتوودغت يتلا بكار ملا هوتاشاعملا نهذخ وب امعةراع هوةرجنملانا ويدل طب أهن أ(اهنمو)

 وهو كلذب م زتاءال ضئارنو بئارضاهياغو ةيرحبلادالبلاو دوئمسو موكلا نيسش لل_ةهفايرالا

 اشابلاءاشنانمرددنو للا رحببدعصت ىلا كا أرملا مظعم نا كلذ بيس ورازلا ىلع يحسإ صخش

7 000 
 "ا ينتعحيخ ييععع -
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 جار خيثسأو تاءافثرالاوتاسايقلاو ريداةملالعو ة هدئلاو باس ادعاوق مط ررقي ىل_سوملا

 جيرفالا ن . ءامازيخأو لب يد !نبذلا حور هل لاقي ىور ضخش 3 اثم م تالوهجلا

 ةجاسلاوتاءاقثرالاو داعبألا ابن وذهاب زيكتالالافشأ نزقع ونت: ةسدنم آل | مهل رضحأو
 سد: همهوءسو بتكملا اذب عامتجالا ىلع اورمتساو ةئسلا ىف 30 0 3 كك
 ءالالخا ىلا مايالا ضل يف نو>ر ةومموي أ نولزتي مث ةريهظلا دعب ىلا حاب ىىلا٠ نهموإ كف هناخ

 1 يلسا(١ دو ) اشي ءالدوصقملا ضرغلا وهو باصقالاب | ماشاقو يذ خارالا تا> اسد ملعتل ٠

 جنرفالا ىلع عابتل ة يردن :كسالا ةيحانل يربو يلبق نه لالغلا للقنل راذصلاو رابكلا نفسا يف ءاغنالا
 رص٠هوقالوإ 10 ءايقلا داليلا لحاوس نمنفسلا نوئحشإف بو. أ فا 7 رئاسنه

 حب هثاهلقناة "1 ردلاب 1 رملا لتقف ء اوطا 2 ةدعاد ةميظع ةلئاه انأ هيك اه: مجويصي ةعدقلا

 بويا امآوابنش ءثر اير كلذ لثمو سدالاب كاك درو اهريغىأيو بن 7 يش قد الو

 ةيردنكسالا ىلا ٌءديشر به ثيح يلا اهاحاو نهبهذت لب ل> ا لا

 تناكف ةإياهلاةرجالابربلا قإ رط يلع اهيلع نول نإ لال اوةريشكلاريسخلا اوعج زاغيلا لطب امو

 نمثلابحرفالادالب ىلا باطلاب ةلءاولا نفسلا اهب ق.-وتو قي رطلا ةقشمو فاعلا نه توق
 ناهدالا وبوبأان :.ءاهريغو ةرذلاوة لل اوريعدلاو لوفل اانا وة فال ةتسربأأ نه بد را لك ف
 ةناللا 1 ةريغص قب دانص ىفةابعم هسنار فلا ن٠ دوقنااو عئاضبلاب ضوعو ةفلتخحم اهراوساف

 ىعو لالغلاةلقدنعو هع ةلاملا تاراطق !مزورمم ديدحلاب ةحؤص يشو ةنيزأل ا يلا ريعب ىلعاهنم

 نادللاىلع لالغلانم ريداق٠ ضرفب ةيرحبلاو ةيلبقلا ىحاوناا فاك يلا مدَقني داصألا تقو

 هواصحيوهوء.جيل ةرذلاو لوفلاو حمقلا نهدلب لك ىلعر رقت اس؟ نادإإلا خاشع نومهزليف ىرقلاو .

 تاوفالا نوذخأأيومهضاغأو مهروج نولمحام مهدالب يحالفب نوامعياضيأ هو نيحالفلا ن ْ

 0 فدنااهل قدي وا اهفصأ هل يلععي لاير ةيناع ريأأ 3 ءابدرأ لك نع نءثلاكلذو لايعال ةرخدملا

 كلن هلحماس اشايلانا ( اهنمو ) لباقلا ماعلا فهي بلا ظيس ىدلا لادا لسا ند هل بسور

 نوي ر ز وتوت راجشأو 6 ازهوتاراتوقاوس سيباب ةيقرشب ىداولا سأرب فورعملا لاب

 ةيدوأو لامر يضارأ ىهو عراز زا نه ةيلاخو ةعستماه دج وأ هيض ارآن ع تفسلكو كانه يهذف

 ةيلبأ وع دو ةيقاس فاالان 3 درا قاوسلاو هةلحأهب ماو رفحينأواهديهتوا محالصالاسأن |لكوف

 نورانملا لعل نوم! 0 اراحشأ وزقاا دود ةنرثلا ترد !:رانيعا اوعرزي و: نك ايمو
 ةنايتلاب يحمل ل عنصت قاوسال بشخ تييأوت ءاشنا يفو ءان لاورفْاو لمعلا يفاوءرشو

 ةنيدلا را سرب هاظأا عماجءانب اضيأ سمأو يو و'يثدعن ايش يداولا سأر ىلا لالا يلغ ل |محمو

 4 عد قربج -/ م



00 
 يواقتاا نم ءايذال هذه نم هعرزيام عرازلا عرزيف ىكشنلاو لظتلا عم نيقباسلا نيم زعلملا هيف نولطاع

 لاو ريثكلا ن ثلا الجم م ناك ن أه. 12 رم ناك نم نادفلا عسب مهب يفةدكورتملا

 نيطعتلا ندهتم دخ ممم * نمي يلغأب ةساخرزبلان هةقم كم هقديو هعمدع. ٍفدحالص ماتيلاءاقبأ

 - ةيقوالابذكأن .> عابيف جسنلاو لزغا حاصني و هتانوشخو هن اردأ ن «فاظنبو دين أيا ريحمتلاورشنلاو

 نوءسوتياوناك ىتلا بساكم لا نماوهر>و ريجحتاا مبماععقواملنرفصعلاوةليناا و نطقلا|اذدكو لطرلاو

 مهاوه يلعأو < نأ طظو ءاي .ثالاءذه عر زتاندعاماولاقءا سال يل او يث وادم ا اعم ىف ام

 اوضرو اوهفشتساو اوجرواودضت فعضلا عرزب مازا الا و رمال امهيلعلزنف يالوأت ؟تاونلو

 ذخؤي هحالسملاكوهماتادعبوةودقملاوذوهو عاسإ من مهنه زح وس نم مف ىضاملاما ءاارادق

 جرو ردقملان مث ابمهفالخوأهبابرأ نم ىرتسشي نأ عابيو يري ف رط ىلع ضو رفملا نمشلا

 هيلعاورثءئش سال:>الا نءصحفلاو غيلبلار ححلاو قييضتاا عءاشابلاةرض>فرطا داب ز

 فنه لكري رحل نوفظوملاو ةيتكلاو هفالخ عدتريلاديدشاباقع بقوعال,لقواو وش سالتخاب
 ولغو ءايرشال اة زع ءرءاو كلذ نم هجتتو عانسصلام ءاسن دنعو ةارلعا تالنت يف 3 هيزوو

 عمشورق هرشعهرعس غلب افسصت نيثالث هن مناك يذلا شامقلا 0 اهنم سانلا ىلع 30

 ةناطبلا بوثااوهب نيفاو طلاالخ هفالذو شو>ىم قوس ثم هعيبل ةدعاأ قاوسالاب هنادحو ةْز

 غاب وافسصت ني رسشعل عادي ةقياسلانامزالايفءانكردأو شور ةعيس هن :6 غلب نيش رق هنع 0

 نيت رجحاتلا ناكدب ان هك دامت ذ عامي ناكو اشرقرسثءةعب رأ يوالحلا ةتن ٍءا نم بوثلا نع

 دحاولا عارذلا غسبد غلب 2 ءارقفلاب ايت 86 ةلم رذلا ىلع ريحا بيس و كلذ ىلع س قو افصن

 ( اهنمو 0 1 ليما ةعاطمة أر مادل نوزو ١ مادامو هقلخ لاح فاعاي هللاو شرق فد

 نونكعال هين نيثاب ءتاادل نيعارزلا نا ث د قدلا اذه لثه يلع هعرا زو زرالا يلع ريجع>ّدأ ١ رمتسا

 ريوادملايف ضو برضل ومدخي مث نمثلان ه ةردتاءاشايلا فرط هعمجايذخ وف همه ةمح نجلا ل

 للاءانأ. نماصخش نا قفتاو ضو رفملا نمنلاب عابيمثهف رط ىلع لامعلا ةرجابرشاةملاو تاقدملاو

 ' نمالاثماهلل معو زرالاا منوقدي يا وةراد ةروص ءركفب ركشا ة ةوبجح باج نيس ح ىمسإ

 و 1 ةدهردشار اذاعي را ود تناك اذا ةداتمملا ةل آلا ن ا شرط سا ودنحسيفصلا

 ذر اداب ىنايو طايهد ىلا ريسملابء صو مهاردب هيلع معن 1 هج ًافاشا ايلا يلالاثألا كالذ مدقو

 حتصو لعق فرصملاو ذيد1لاو باثخالان م هجاتحي 00 هاطع اوه ةفرعمو هيرب اهسدنببو

 نمةتكرلا هذه أراملاشاب لانا ( 9 كلذ ببسب هما جارو ديشرب ير ا مثهلوق

 59 رسلا شوحي بتكم ءاندب ىمأف فراعملل ةلباقو ةبات رمصم دالوأ يف نا لاق اذه ىباش نيسح

 ,شيوردلاب فورءملا ىدننانسح مهملعم لعجو اشابلاكيلاممو دليلا دالوأ نم ةلمح هيف بتريو
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 راطخ هلام يعن شدع ضف يف * ممدهع ما وق لزانم يذه لئاقلا لوك

 مأالونيعالفروبقلايلا #١ اولحراف مأيالا بون مهي تحاص

 ”ادميلا ا ناميلس نملك اهيلع طاسن هنافقاف رلاو بابحالا ءزتتم تناك قتااقالوبكلذكو

 قا وةبابن انيب ىلعس ولاة ريزملاو ةبابث ريب مهتينبال ةينبالا ضاقن اذخأو مدهايفاشإب ليعمسا و

 نمقالوب ةينب ,ًمدويذخأو يقاوسوارصقهبىنبو هروسوة يانا نيب اريك انام شن أاغأ ناهيلس ناف

 اهشاب ليعمساو رح الاربلا يلا اناتوؤنا ك1 راف اهضاقن اراه را لح وو ودلا ولئاكولا

 زودلاذخأو قالوب هنكس لحو هتيارس عام ايفاضي أ عرشو ةري زجابارصقو اناتسبأشن اكلذك
 اهريغورودلان ومد هتفال وط ةم.يظعلارازبالا ةلكو رخآ ىلا ميدقلا نوشاادح ن م لئاكولاو نك اسملاو

 ةضورلا رمدق» انبيف عرشه جوخ ىلوكا ذكو ءانبلا ل ىلا ضاقنال ا نولقني وعفاشالو عن ام ريغ نم

 ئراستاعأو هماعا لبق كلملهو هئان .| هضاقن ا قنيو ةيدقل ارصم نههمدهياممدهب رخ . الاوهنناتسي

 رعب نيثاسو أر وصقو اروداؤشن أ ممناف 3 , الاةلودلا ءاصخا مهنيذلا ن هرالاام كاردأامو نهرا

 رجاطاو مننا وج رحاامناو مهلعج رخال و اؤاشامم.تينب ال نوأةني و اضي ؛ًانومد,يمهنمهنكسلةيدقلا

 مج رخأ نيذلا ركسعال نك اسمءائبب رم ًاشابلانا ( اهنمو ) طقفةذلبلالهأ نم نيملسملا ىلعمدهاو
 نيميقملا رك اسسملا نكسل فاي رالا ميلاقأن ٠ ةرجلكب تالشقلا اهنومسي ملاقالاب رصم نم
 عبق رود دن يملا نيح لك يف مايمللا جايتحاودربل اور ايف مايخلابةليوطلاةماقالا نم مهر رتل جحا ونلاب

 ءانشلا نال ي وتشلا ناكملا رئلاةخالا ين و نيشلان وكس وفاقلارم كب لك عا را

 مهل ىمالاب ىرقلار ئاسسب ىحاونلا يلا مسا م بتكف نينا دل كب شق يمس مهننأ يف
 ضرفيف انيءعمادددعواض ردي رول لعاوضرفو ءان الع ىلاهلحو قرح توبا بولا ٠.١

 خيام ةيخانلا فشاك عمجيف اه هع رّقلا ربك بسك 0 اونا فا اةئام مح الغ مةيِرَقْلا يلع 1

 مزاب.و لقأو أرك ًاداانلأ ني الثوأافلأ نبرشع ناللا ن *ا تلو اودك خب يش لك ىلع ضرفيمث ىرقلا ١

 لختلا قالفأ نم ا رقلك يلءاوضر ذو اموبنيث الثةدم مهلجأ وابءترواهق 0 رعذل ل

 ةلاعف ىف .موامعش سي رئامعلاو لاغشالا لل لاح رلا نماصاخيشًأاضي أ مهلءاوضرف مثدي را نمريداقمو. ٠
 نهذش لكل وي لكيفمطا<«أةرجأ مط واهنالذو ةيردن كسالا تح يجاو:ااقدرا هعلاتاودأل قت :

 لاق دنكلو واعمر قد راو قالفالا نمالواضي أ ةرجأ نبال المعي نو ريغال ةضف فاصنأةعبس
 نيحالفلاى لا اومدقتينأب ىضارالا نعءاملا فاشكن دنع يحاوتلا اشكل مالا هجون هنا ( اهنمو )ل ٠

 03 رأة:سسلا هذه يف عرزيلف نطقوأ م ممسوأ صمح وأ نادك يف ادف يضاملا ماعلا ىفاعرا زناك نم نأي :
 تارمثذ#خأ نم مل لصخالعاو ( يالا هذهةعار زمدعىلعاومزغنيعرازملانآل مدقلا,فمضةندفأ

 اوناك ىذلا جا رثحاةلق عماب ن وغدا وناكىت ٍءااةميقلا ودب دئازا | اهجارخأ وعئد ىتلامتامارزو مهعاتع

1 



 رك

 اهدحأ هجا وملانيادساا يف ةلرو زباب دنع هعيدب صافا دخت يا 8 ثنآلا عف ر ونيش رقب هريغ يبعهعيد و

 ةماعلا ىلع لوسيل ىدي ملا عماجلا» اب ناخلا د:ءةيدا رملاةسيفن تسلا هتأشن /ىذلا ليبسااو بابا

 لوانةيوهباب هيلع قاغب و لييسلا لخاد سا عئاب لانا كلذو ارسعالا لاخلا دادزي لذ هو اًرشوةليصم

 لع رك اسعلا فئاوط تمحدزاف نوياصلا هلوانيو نمشلا يرتثملا نم كيبابشلا قورخ- نه
 د س نويكتكال مهلفسأ ةماعلاو نيليبسلا كيبابش يلع ميلجرأو مهيدياب نوقاعتيو ارمثلا

 دابلا نبا عسي الف نيقيرفلا نه حايسصو ةحض نيليبسلا ىلع نوكيف مهحازي ن٠ نوعنميو 'يث
 لا | هنساو وش ريغ نم هلزنم ىلا ١ عجرالا و يما نأ الا: رطخملا ريقفلا

 دجنالو قولا طسوبةعابلا ىديأنيب نوباصلا دوجو رثكي نيياحالا ضعي يفوامايأ لا ونملا| ذ#ه ىلع
 ”' ةيروفلالش.قاوسالاباايفكلذو ىرتشي نمرظتفي وهو مظعموك م ئابلا ماماو ةمحا زم هيلع
 0 و ءىشهنهد_دحوب لذ نودع, د " ةجراخلاتاهجلاو نييناقدنبلاوةلبو زبابو ة هَ فرشالاو

 نيسداهملان «ةعاج بدو ةدلبلا يف ةادانملا ةاطأاشا ءاانا ( امنمو ) لوالاك نيايبسلا ىلعماحدزالا

 اذه تانساو افا تف ةضعب وأهبا اود_جوناف نك اسملاو رودلا ىلى,ف شكلا نيرشاملاو

 ريدنو ىريملا فرط ىلعاهؤاذب داعي و اهتالخ او اهتم جو رحاب رص ويف كلذ نع زدءإ ناآك نافوريعتو

 ةثالثاهءد 1 تاهجلا ضعب راد طوقساشايلاءغ اب هناةتكنلا هذهببسو ةلودلا قوة> نم

 صاب كل نهد, .اايلاهأ لزففرك ذا: سمالاو نيسدن :يملال سر ًاوةادانلا ب مأ اذا ناكس نم ساخشا

 مد ملا يلءةردقم عون هل زاك نم نا يلءرا ءسالاولغوذاربالا عطقو سالفالا نم هيأ مهام عم مظع 9

 اشابلا رئامع يف عيمجلا لامعتساو لافشالا بابرأ !يلععقاولا ريجح“: انيس اغدناودأن هدحال ءان ماو“

 23 لعافوأ عناص ليصح يلعر دهقيالو هين ريو د2 رولا :يلجاةحااذاناسنالان أى وح ةلودلا راك و

! هملعرثعو ةلفغ يف ةقرسسلا قرط ىلع كلذ نم ًايسش لل ه> ندو نامرفب الا مام ادامر نم 'ىشذخأوأ
 

 راهناا لوط تارناقرسلاولب ازملاب لة راس فلأن هدي را و اشابااريمحو ماا سئ ربوهباو اكن
 ْ رئامعلا لحل ةمدهن م !توسلا ضاقثأ أو ةيرتالاو شب دلاو بوطلاا ذي ًالقتتودامرلا نم تامامحلابدخويام

 : |” حارا رتخالا 0000 هل

 ' الاه زمد ةيارت الامأو د لا ءاوالاءذه تناك أع رو 5 0 :

 ضاقئالا لةثومدطاامأوةب رالابةمودرم 6 اونلاوقرطلاب ت”ااغيرتف ا ماقن نع ز>ءللةراما قرط يف

 هك نياك وكخو ةيحان لكب نيب ريصملاءا مالا نك اسم تناك يت جااةعساولار ودلاو راركلا توسلا نم

 امثطاتحاو ةلئاهناميكو ةمئاقماعدو تار >ابا رختمبقب ىح رمكس» وهف ةينابحلا ةهجو ىو هلا

 رك ذاب ًاراكتنكف نالزغعنار تناك نافع !موبلايت>ابىوأالو ة ه4شدحوم تحأ. لا :



 ظ 0
 1 هدام نوع وحال !ةيادا و لل هاو علو 4 دااو رفصعااو مسمسلاو ناك )| نمابجا رح

 0 00 هز دقي و هضرةيذلانمثلاب اشابلا هيرتشي اماو مهتداعك

 ا اوجاحا ناو لاملا لمن م مط بسيون مثاا مط يطعيو هيأ هنلا هلء عك نو موب يذلا لحما يلا

 ل آش 4م هم ل ودم بال تلاو واول دئازلا نمثابهو 9 رتشا كلذ نه

 حا. سل 3 00 انالا فاشك 0 9 ىفاولا 00 شورغلان تاباش 0

 بلا 0 -.ححرز 0 30 يَ 1 كك رثع نم نك ريغ نه 000 0586

 يلا 0 يتأاىن اوللاءاونأم مكتب مالا كل ذك ومظاعالا نهناكواور رضضلادي مهل له

 ةمللا لثم ديعضلادالب نم تأتى َجااراؤ 0 مز“ ١١ نهرالا نم نما. ارمدن نا(امنهو)ناطيغااور وسلا

 وه يلودرو نساك 0 نيك ندم كادر وار لاو نوهكلاونوسنالاورمشا!وءادوسلا

 انغابام يلع ةئيزذال ساك الا نمهعفدب مزتتلا اامرادق. هودص رغىذلان متلااهمدناو هريغنوداهءأ رش

 ةداعسلاراد ةل؟ و يلءىلونا ملف ريغال س 1 ! رع ناب ءرصملاءارمالام ايأيف تناولت ةنامسوح

 ةداعسااراد اغأ ىناطصم افقوئطقلاو رازبالا ةلكوتناكو سا 0 ةرشعاهداز يداك د حاص

 كلذ دنعو سن. ى خام ىلع صخشاه الون ةلودلا هذه تناك امافامفالخو نيم را تاريخ يلءاةب اس

 فاق ماو صول اوىناطلسلاو ىكرب ذل نمت ||| رازبالا لخاد نءو ىلدالا نو“ ١ فافضارا زال رك

 فص عاد ناكو افصن نب رضعو ةسح ربا م ةليكلا عسي ىذلا فطقملا رهس غابو فيالاو باسلاو

 مرتلاق الوم كر كل كلا ناورد ءماش - دبا و نا(اهنمو) كالذ نه لقابةلمجج ايفو اديج ناكنا ناغمتوأ

 مهاردلان ماردق ةعمجح لك يف تانالام || ءاسنلا ىلءعو ثدا وح ا معإ اون ىلعوام |عديرحا وع هاا هع. 5

 .ةدحعش ند ةنعبلاهذهيف لصحام (اهمو) ماج لك ن٠ ءدازب انحاب ةعجح لك يف اموب هسفنل لعحو

 .نأ كلذو ريق هلا ال و ىنغلا هع يف هي 'ىئوهو ني>أ رمس ١اعنوقاوسالابهدوجومد ءوزورادلا

 ادذتكلا ص1 ةلودلا لهال بناورلاومراغءا نه :مهيلعأب ني: هنءيفاوداز نوباصلاةلكوب راحت

 ند نوكشني ذةر ادعو رااهيفلا كار دو حعراامدعونارمسلا نوعدف نهكإ هرعت حان هق

 نلمعو مهئاوقباطف ذا يفاوغأاب وكلذاوضت ريف ةانصت نيثال“ "و ةماسل هلطر رءس نأ يلا بول الق

 ىوءد ىلع ن ومهم مهو كلذ يلع ديزيال نا فا> و لظر لك يف فا صل اةسخ م هدازو مهباسح

 رشابي موب لك َّق ناذا الا اف ةدايزلا مدعو عسيبلا ةرشأب ا اصذش هعابشا ن٠ لسرافن اريسخلا

 عفر ولداو لا قلغي و راهن هلا نم نيتعأ سرادق» ا ي ركشل ن٠ يلع ع سيلا

 دلبلا لهأ نم هال كشالو رشا سعلا م>دز , نيتءاسلا نيناهفرطينوموي يفاثا عبيبلا

 .شرقبلطرلا لت ًيفةشحافةدايزب سانلا يلع ُ ىذلا ن هنوهييفركسعلا جرخمو 'ىشذخأ نه



0 
 لكو ا ارو ةءلقلا يلا هباوءاطو ريثك قاخهدهاشو تاموايح ةلملواموإ ماقأهنالاقيف عباصأ

 مظعلا ق الخلا ناح. سف هنأ وب دبر خذاح ناك نم

 3 (مخا هس ةعم امو ناذهررهش لبساو 2

 هعبتي زاصودإبلادالوأ نمامالغ يركسعصخش قاع هرشع عما: ىفنا ( رداوناان. هيأ لصح )

 قيراطلايفهبلءفاداراو هيلع ضرقف عر اثنا 1 عماج نم برقلاب ةليلهفداصن | ىلا تاقرظلا ىف

 بردهعم لخدف سانا نءدحا هيف اناريأل ناكم يف ادب لخ دافدبالو ناك نا هل لاقو مالغلا هعدفت

 ىف ٍبئارختراصىتلا ءايصالارود كانهو ديد_ج كبريخ ماما بردب ناالافورعملا ل لح

 3 هناكو 4 00 ةوهعيج دن اذا لع عنك ,هلعلف كعاتب ىنر أمالغلا هل لاقت هلنوا ع 30

 هيلع ايشغ» يركسعلا ظقسو اعإ رسيسوملاكلتب هرك ذعطقف ىرخالا هدييف ةيفخ يسوم

 ىحنا ل ءاسدلاوريضحأو هولحو يركسملاكلذ ءاقفررضحو هقير طيف بهذو مالا 7 و

 : يركسعلا تلو هن اواد.هو هلا افيو هك ادمنك م يتب ام عطقف

 هج 1١١ ةنس تيسلامو# لاوشرهش لهتساو رجح
 لهأ نع ءاواطاو ةريحب أر وهلم د نم ةعاج ريض>ناضءررخاوأيفناكالذو 0 0

 ع ءلا نم ناذثا رمضفم ةل |ءالا كلتلالط ايار نمروشحاشابلاباطق سيألاموياوءاص ١
 نأ اضيأ ةءامجح اا ويهمامتنوكي و ناضمر لاله كلذي اوتيئاف سيما ةليا هد :ؤربادهشو

 ىناث فري وادج اليلق ةليالا كلت ةلهالا دعاوق باس>يفهسوقناكو تيسلا ةليأ لاوشلاالها كَ

 اهفلخ نم سهغلا جربف ةرهزال انراقم ناك خعرملاز ال نيئارلا ىلع هم هشذا اءاورمسإ الا هم ةلذ

 كلذلهبةياف لالملا هنن ؤارلا نظفلالطا هبش سمشلااعامشيف اهدعب ايؤر سمشاانيبو امندب و

 "اف ىلا نوعراس يذلا ماوعلا نم مهريغن ءال مف ةناطفلا لهأ ىلع 0 يتاا قئاقدلا نم كالذ ناف

 | هاهنا كلف( ءرحاوايقو) كلذ وتو نالف ده ثلاقي نأ لجال ةبذاكلا نون انلاةْسح تاداعلا
 طاقالاو نيمالا امرأ ةيتكلا نم ةعامج هيلامضو تاعد:ملانيواود يلعاأ فيرش يمس هبراقأ نه

 ريرحتل موب لك هذ سولإلا او.ظاوو ةءيظع ةرامعوورمعو تراوشلا أ تبن م-ماويداولءجو

 سوكملارئافدو تاعدتبلا
 1781 ةدس ةدعقلا يذرهش ىوتساو زفو-

 تهدف ليلا اهيلع ىوق دقو لدغ نيح ىلع أرب كاعا ايلا اهأشنأ ول يئاوسلاع نم بنا مده ا(هيف) .

 ناكو قس غ نم مهنم ق سغ وأ مش نم منهاج :ةاطوح اوناكض اختم همن اك راعاقخا رك

 0 ماواهدا وح ضعءار ار ةئسلا تضقنأو كالذي رب وهو هامق» اريشر قب اش الإ

 نوعفدب يا ايذارالا يف نوحالفلا امعر زيتا عرا زا ىلعرحملا (اهبهزامل رصحال يتلا تام د:بللا نم



 ا
 2 زولا ءىجمايأ تناك ىت ا ةيرطلاوأ ةيواسن رفلا نمز يف تناك يتااةةيرطلااماو نبي را ا

 اريض< ضرعءلااوممّو رولا نءن , الاهيلع مهام ةيفاطا سرا دقوقفوالاو برقالا ٠

 ةفل الا هم مو هنهضضم ىلع لجسسلاب ليسو سمالا لثتءاف يضاقلا يلاهلسرافاشابلاهيلعاوملطأو ٠
 ه ١١81١ ةئس ىناثلا يداجرهشلمّمساو ## ٠

 هئجوزوخأواشابلا سي رقوهوةي ردنكسالا ةيحانب شاي يلاد كب .ينطصءتوءربخلادر و هفصتن» يف
 4« 1*٠ ةنم ءاثالثلامويب مصالابجر رش لهتساو

 مهعئاضإ تين اوما باوح ألقنو طغاو جطزنا سانلايف لصح بورغلا ىلبق ( سيما موي هنلاثىف )

 هسا كلذلرهظي و مهريغو ىليلخلا ناخو يوازملا ناخو شوج صو هب ؛ روغلا قوس لث» .

 ليدي 2| تافآو ةيروك كاكا هو افاق كرا وطغاو نيتوهب» سانلا حبصأو باشالا نما

 اذأ يلع كلذكو نيك اكدلا حنو نوكسلاب سانلا ناىمأيامهو راهنلا لوطإ ام اقأو روغلايلا ْ

 عجرو ابعلموةحامر لمعو بزعلا ةبق ىلا جربوا شابلا بك رف ةتدسل | مول حسم .دأ و ةليوز باب. ىلاولا

 هوحطب فة روغلا خيش برضإ ساو ند اى دعو ةيروخلا قو -ىلااكب اددتك سعرا يشمل
 ص هراديملاهوعفر مصعب كارتالا هيريضو ءاملب شوش صودهو قوسلا طسويف ضرالا ىلع

 مب:مريثكلاب رهو كلذيف اوعرشف مهعاتماولقن نيذلا نيك اكدلا باح مأةباتكب ادذتكلا
 لثءاملف باوبلا بلطو ىوازما ناخىلع هقيرط يف و اددتكلا بكر مث هراد ىف مهسبحو
 ىراصن ويللخلا ناخةفئاط 3 شوج صم خيش اهيأ برضو كلذك هيرمغب نا هب ناب

 م ضرعت ملف ىدا زملا
 » 03١ ةئد سك اءوي نابعشو عش ل هتساو 9

 عيجاوترمو اري اشايلا ةوبثىلعاو دعت قأ ملأ نم نا رايعلاضعب نأ ثداوملا نم (ه-يهف (

 هللا كلج كرالا تاور ضع اشابلارءضحاف فو رظلاو نيجانفلاو ج راكبلاو يفاوالا نهةبصنلابام
 2 او هير هت :لعطاصي ول وريخأتاايف ارذعهلل.قبالو ق ةورسملاو قارسلارا ذحابهم لأو ١

 لهما ياط يف يجرتف كلذب ذوخأملا وهواءيظع الاكن هبزكنالا وادبأ كلذ ريغ نوكيال ولاملانع ٠

 هوز قش قارسلاب رح و"ىثهنهصةذيإ + ءامتب قو رسملااو رضح ًاوصاخش|ةسمخ رض واما ليان
 نيسان 3 ةدايز مهنهعمجو مهنكامأن ءاوقرعو مهاثم يلع مهوررق نادعب نيقرفت» ىحاون يف

 2 21 (هف_طتنهىفو ) ةيفوالاو ةيرغلاو ةييويلقلال ثم ملافالاب ةقرفتم يحاوت يف عيا قنشو

 5 5 عقو ' هيفو ) تبسلاموي جيلخلاد-حتفو هعرذأ ليلا يفوأ ىلعبةلا يرسم عبارل قفاوملا ةعملا ٠

 0 ع ولاون الب اقم ناهجو دلو ديا ةعبرأآو نيساربادولوم تدلو ةأرمانا رداونلانم 1
 ةرشءالجرالا ىدحاو لجأ" الثوةدحاو نطيلاو ردصلادخل ليقو سأرلا دح نم ناقورفم



 ظ 0
 قباسلافناكيدوهشلا نه دحأا بمزتليالو هسفناةمسقلاو ريرقتلا فاضأو ةبرسلا تاملاصملاو
 ىهاقلا هدأ نادعبالا بهذي الذ كارو ةعئاتموأ قياول ةاتكل دوهشلا ضعب ىعد اذاو

 ن وضرإل قح هب رادخجلاءال ؤهعمطدا واقرا ليدل هل و ةيضقلا رشا. راد هقوجكي ةيحضا و

 اذه مط تف يلوتلا دنءاوراصو مب داذم نعرصصب؟ صاخش |مهنم فاختو سمالا لو |يفاوناك اكمليلقلا

 بتاكلا مولع.و كاذ نهرشعلا ىذاقالاوج رخأ ارادقم تغلب و تاكرتلا نمةك رث طبض اذاو ب ايلا

 نا قفتيفةث رولا نيب مسقي كاذ دعب ين اموناويدل او فرصملاو نينكتلاو زيهجيتلا مثل و-رلاورادخوملاو
 فئاظو ليلا < نمذ>ايواغإ امهتويد رشع نويدلا بايران٠ دخايو ىذهليتدبال مثيلاو ثراواا

 نءصفلامهفعب عدتب او امارك !الاو 'ئثيفدأب ياعم هي ناك دقو ةثالثوأنيتن_-مولممريراقتلا
 درقملاةيحالص مدع مهاعللعت واه وقأت نبانءو ةّيدقلامهريراغش باطو نيزاوملاوةينابقلا فئاظو

 تايسا<مثلاملا نم اميظع ارادقمعونلا اذهنمعمجو كالذل الهأ اوسيلو ءاسنلا مماب وه نءاهينو
 ماورالاو طابقالا يراصن ىلع ررقو الذ ىلع تاحلاصملاو مف ةيلوتااو لزعلاو ىاقوالا راظن

 يدا اذاهنااضي اةعاتشلا دئاز وهامو سئانكلاو نويدلا لءةساحلاةححةئس لك ىف اءيظعاردق
 كلذ هلا تك ءرغولاملا نم اذكواذكبه لع ىعدالاةنأياطلصأال ىوعد ناسنا ىلع لاطبم
 مصخلا بلا طيف اهضعب ةحوأ ي وءدلان الطب رهظي مل وقعءريغ وأ الوةعم الطاب وأ ناك انس

 فاصتلا رودىلع ىضاقلل 4ياءيعدملاهعفدي بتاكلا هرطسو ىعدملاهاءداىذلا ردقلا لودح
 قف ضعبلاهريظأ لصحو رح الا مدخلا نهذخ ؤيام فالخ كلاذو هيفوا تح هءاعسدحم واد>اولا

 هضعب نعةحلاصملاو هقالطا ىف يح ريا دخ تكلا لسراف لوصحملا ىلع سدشس كلبا دة كل 'يجتامود

 7 دل فنا دارزلا نءو سيما نءدج رختسا ند هناوعأ نم ل_رأو انخيتكلا قن> كلذ دف نت
 ىضقيلاشايلاوأادختكلادنع نم دض اب يوعد ىضاقل ا دنءرضحا اذا هناوهو تامالعالا ةباثكر ونظلا
 عم هب عجرياشابلاوأ ادختكلا ملاكا ذبامالعاهليوغتملا بلط نيم_هذلا دحالاوف ىضقوامف
 هداج نمخلسي نأ الا هيض ريال ىمعامتالا مالعالا كلذال بتكيال كلذ دنمن انايثاو اديقت دصاقلا

 دعاس وهلحمتسو هلمزالمادختكلا وأاشايلا عسباتوةر ودلا4 اع تمكحدقو نيقاط ا اًهاط

 اوناك نيذلاةيواسنرفلا ناعم مصخل ىلع ةرصنااو رفاظلا كلذ ىلعهياسي وهياعىضاقلا ادختك
 .يتادحوملا ود دح ةمكحلاب نوما سملانيب ءاضقلاىذي رعد خيشلا اودلقا1نيدب نون ديال

 لاملا دازاملفءز- باتكلاو ءزجاهنمهل طقن نيا ةئاملا ىلءذخأي نأبءادعتبال ليصاحملا ذخأ
 اورك ذا رسضحماض ىعاوبة5ىركبلا تدب سلجم ا ولماكتاملف ةيعجلا هذهاوبتر ةلردلا ل هأ ىلا يدعتو
 يضاقلا ىرجينأ م>ارملانه نوجري و اهعفر سمالا يلو نءاوسمتلاو تاث ادحالا هذه ضعبهبف
 ءارمالا نهزيف ةاضقلااملعناك ىتاةةيرطلاام|ثالثلا قرطلا ىدحأ نم ايراد سانلا ىف ثالسإو



 - ؟و-
 ةضف 0 نا اسكو افاصما,ياودجو اهودتفو ةرص ل كلتاو رضحأو مدخلا هباوطوف 1

 اوهجوبو عالذاودحأان ةكملا شن نودبو مخ ريغ نها :كلوافلأ نو»ب رأاهت ءدءنااورك ذةديدع

 ار حاف هضءاهسلتخ ا يذلا ناكملا نع يخلو رقأف هوددهو هولاسف ىمارملا محو كيب ادختكل
 هفسالتخاو هنن ايخ مهيد تيذف ىج ريراعملا ىد: ةادمأةج وزلىدنءةءعيدووهتاأقن ناكملا ةحاص

 كالذلعلف دادملا مهاربالاجوز تناك هتحوز ناو كالذ نم ه"ىشب معبال هنا فل يدقادمحأ لع سو

 مدد هىرتشاناكدادملا مهاربا نأ صلات أذ كلذ قدق#ن ءاضي أ تائسو همايأ» نءاه سنع

 ناي رمدملا ءاصال ا ةثداح تقو ىف هنا رسغلا ةب راغملا 0 د-:ءيلإ رغم صخحش ند مهاردلا

 تدازلب فادح نعةرمبهلااوليزيرت ك ارالاز "سع ماعتمماقامد:عرصم ن:مهجو رخو

 سد !مويىفو ) هتمبولطل ا نماهومصخوا ماتا اراه زامالا تا :ةرداتا نه

 ةلودلا بحاص نه يفطاب سمأب كالذو مهفال>و ياش لا رمضحو ىركبلا تيب ةيعبج تاصح ( هئيرشع

 ةامدل !نلدو ليضاحلاو ساقالاومانحاف عمطلاو ر ولا نءركسعلا يبضا ةهلفياماو رك اذنو
 اماف نيب رمدملا“ اسعالام ايأىفا مودع . الذيد نينا وقو دئاوعم طَتناك ةئطلسلا باب نهنوأ اب نيذلا

 اوركتا واعدبباو وعدنتباومهعمطداز و مه حأ ش فس مهم ىضاقلا وكالاهملا ىلعماو رالاءال ؤهتاوت ا

 وهثدح |هلبق ناك ىذلا» ركشبااميأرو ضأ اقدروالكو لم هارالاوماتيالاو سان لارا باساالي>

 لب كيبادذةكو ةلودلا رباك أيا غقأ كلذ ىدهتورمالا شخ قحهفلس نعاوب زاتهءايشارخألا

 ناكو اليلجالو اريك الواليل> نوعاربالو هنءنوحشتحالامتحما ضو ةعن رذاتراصو اانا

 ةكحلالاحر نه نيزي.ىلاض غب ةمسقلاب مزن ةيث وتاةتسا لوى ىخاقلادر واذاهناميد_ةلادانعملا

 ىلعناي روش هلو لول_حلاوأ غارفلا,تناكفئاظولا ريب رقت كلذكو ىضاقال هعفدب موقي مولع ردقإ
 000 او هل و ]تاو هب رعسشلا تاو قرألا و ةداعسٍبابو ةيللاصلاكةجراخلاك احلا يقاب

 نمهلالغو تاقالطاودئاوعءهلو كاذوحتو ةعدقلارمهءوقالوبو عايسلار طانقو نوليطو

 مثير اومو مهايا ضق يف سانلا جادحا أذاذ ةضن ادهن سد وعو ءاضمال ا مولعمال الذ ريغهل س لو

 قينوتلا 0 وهو هترجأ هنولعل و هيضةياماجيف ىذةبف م.مكب :رَقأ ١ةكمحلا نءادهاشاو رضحأ

 هل عفدي و يضاقلا ن امضي متر هشوأ ةعج لك ىف قاروالا نءةدعلا عمو ثد روتلاوأةعي امملاةجحوأ

 نودي ةاضقلا ناكو ما ركالاو ةحماسملابف ءايمالاو ءاماعلا ىلثا اباضقلاامأو ريغال ءاضمالامواعم

 كارالات ككحمو لاو> الات ريغتا ملف ه-يفنوئهاديالو قابنوعدصي مهنوك تقو ءاهيقفلا ةلوص ٠

 يننلا بهذ .فال_> ةثالثلاةاضقلا لاطباوك احلا باون لاطباهنم *# يتشاعدبا وعدن ااماضقو
 ءاذحتتا ىلاب باهذاابمهرمأي, لام ةنالادعبو هاما "ان يديو هب دي نيب ا :نأو

 ةينخلا ت تاودرل'ف ال > كلذو لوقعملاز ءةحرال ا ريداعملا مه«بلاطيف لودخ لا مذ منديل



 رغذر

001 
 هيلان وحاتح امب مهموقيممتافالل نيعتي يذلااغاو ادحاواةيغرالو ةحاع د الو ةفلكاوثل|لهأ نو

 ثابج نم ةهج ىف ةماقاالو ىحاونلاو ىضارالا نما يش مهعطقأال ىنا ثلاثلا فرس«و قياعوة نو« ن»
 نيعتلاو نكسملا نم مهنمدحاو لكب قرليام مو يمكح ىلع نولزتب و يدق نولي راعم تارا

 كما ءاسؤرنءرباك الا ضمن ىلا «تممضوأ هب قي انةمدخ و أابصنمهتدلق ةوناذ ناك هوفرصملاو

 طورمشلا هذه ىلع رصمتاواص اذا مهنأ عب أرلا هل مدعو هس ةقدن كم لع ت ا رهو انس ناك نو

 ضقت اكلذوحنوا هامان لا ىف مبف رسمت ىف ناكاملقأ وأ ةرطنقوأ ةقزروأ عاطقأ نم 1 انما اطو

 اهيقان ينهذ نعباغ 4ويس ضو طورشلا هذه نم ددحاو طرش ةفلاذ# مه ىنامأ لطب و مه لمرع ىو

 رسمه ىلا اولخدو نوب لا اهب اربعلا نش * نو ثلاريغمو لاو الا للا ا -

 مهئاوط لذرا ن لح مهم اخ يف كارالا 50 0 اومكواو يمأتواشاب ر هاط لد 2م كعب

 اشا ىلع دمت بن ارورييكلا ريمالا اوهكيب يهاربأ و مهعايت 0 عدا ١ أ نم *مياع ف رصت مهثالعو

 مياس عج رو ب 5 1اءوس نمهللابذوعل هرالك نم هلهتنع يذلا نمسلاوزرالاو م>للاو زيا نماذه

 يدنفادحأ س 0 اشايلا مآ (هفو) طورشلان ه4 رفام ىلع لم لمتثدملا باوجلاب ملا لسر ملا ف شك

 اهماسلتختا سال ةخ ابامهملع جتت>او هناذيرضلا رظان شاتكب هللا دبءاضإإأ سب>وب رسفلارادب جر ياعملا
 دأ رياىطاعتي ىزذلا ودو ىج اولا ملا .سجاحلا يلعو سيك ةث اعلا وأم ملعر رق يتءحامابأ رمتساو

 قاط|كلذكو اع ماعر رقتامال هل نار 1 ذملا قاط | مئاهلثم هناي رضلا لغش يلاةضفلاو بهذلا

 ليقو ةاذغ ني> ىلع تاموملا سجاحلاب رهةلادت او ةناددءالاو 2 لان لم دوع هلايفاوعرشو ملاس احلا

 ندهو #4 ةئاسلاةم ارغلاوىلوالاةرااىف اهنادتسدايت هلل لنور ساملأص ف علتباهنا :

 جوزه 3 ران لل_قهنا رتلاسا ناكل علا تاه اهنا # ه4 ريحسملا تاقافتال وة .؛رغلارداونلا ”لإ

 ا آد اك تلا هوز تفاع ىذت اد أ قوعاملف روك ذل جر ياعلا ىدتق ادحأ هتجوزب "

 يفد طا ! رولا ؟لقثو هل 2 فخام هيلع فا اظئامو اهغاصمتءمجف كلذ وحوأرادلا ىلع مالا لثم ىمأ

 ةرمعلا كالت ل دك !ٍ يارد صضخشةاز ماكل تدب ؛ ىلع|اهسناهف راعم ن هةأيماد :ءا 2ءداوأر ذ ه رع

 يتحةرصلا هده كد ,”ينيسااشلاو 1 عماج نمبرقلاب هيراقأن تارغ ارادىلامبهذو

 سا>و ناعيج ىاف م ءل لاقت هلكأت يشبك ١ يت> ريسصأت ا رااهداف : رادلا لفسأي لا لزنو عجرأ

 لعب وهو هب سس >ءروهدلابح وف ةعاسلا كلتأ رااجوزءي 2 فداصو هلك ًاياعهلاهنا.”ارظتني رادلا لفسأ

 ناهر بخاف |ينءاطأسن ةرصلا كلت اهيدي نيب دس جوف هدحو زىلا علطو هراديملا» كيج ركيو هلاحم

 دس ىلع ل دو لاحلا يف ل زن هله اهدجوفاهسجفاه ذخ الدوعإ قحامهلاا بأ روك ذاااهيرق

 موقوأ اضيأ ان «اراقنا يدق أدمرضحاف 2 ةطخلا 0 نايعأ نم + مأس رخل
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 مهمظعأوهو كي وحبا دي هبدي ريزم عااد ذب نوسوا مسخ وول دلل جر وذبلا

 كيب و بلطإ تقوىف لس دا ليلقلاالا هعم قبب حر «اسع فيلا ينذخأت ادنج م 1
 بكرف باهذلامدعب هيلاراش و هبدأ تاما ريما روك ذملا يفدلاةأدحأ ها يهذةرودمف دن 3

 واو ةالدلا نم ةفئاط ىلعريبك وهو كيب .!ينطص يللا راسرأف ةالدلاد:عبهذو لاحلايف كب وح
 بهذ وهوفعيلو اشابلام.كي و اس يفاطسوتلاشابلا ني اشاب ليعمسا يلاو 4 رواد وو ق

 فو ةلاقلا قإ هب لدار اقسف كيب وحيل ىلل دلااغأدحأ لةئام وربذابأ ثابلا ىلاالسر أف هدالب 3

 امان وسو ناكو بو رهلاو قب دصتاا نم لمفام لءفاا.ةنايخهسفن يف نأ الول لوقي مذال دلا دنع هب دره

 روضحلل هبلطت كاذب ة.لعل هم .اىلا لسرأو ةوءكي .وحا. ريشا لقن نم ي رحاماغأ دمحأ نءىرجامل

 سأمت لا اكو يدالوأ وأن يب نتفلا يمرتدل لاقو مالكلابهر زعو هيو هيدي نيب لثماءلف رصخبيلا
 هلاولمعو هرادملا هوعفر مث راهنلا لوطا. ل و كات ةيساراوخايكو ةليو ز باءىلا هباوأ زف هلم

 رضح ( ا[ ( رص» يلا كبب قط هموأاش ان ليه ىتا رضح ) 3 كفو هو :ةدوأ لي ثم امدءيص يف

 نيذلامهعايتاو 6 ايعالا نم «مهأيأقب ك5 نمالجبص سب ذي رصمادانجالان 6 ماس يحس صخعش

 نولوقتي دادنع 0 0 نع مدي مامر دكتك الام 0

 8-1 ا ا و ني اممع 0 د ا ع

 كي مهاربا مهن« تيل نعى و مهطزان:لهأ ىلع َو> ةناسأا دعبل مهرابخأ ةريانل الام

 جو زىناالا كيبد ا فسوي كيب نامثعو يدارمإلاكي د نامثع ماتش نة رلادبعو 03

 ريك دقو مناخ نل لع كي ءاامملاوءامالاراغ د يقاوبوب وبأ كيب يلعو ريكلا كنب م هاربا الي دع

 داك ١ را ذهاوام راقي ع ان هووءاوقتز>عو 0 د يهأرب أ نس

 مهنذأيو و.« سون ىلع نام الاب ماع معنين نا جحا لص لوح ربي وهل ذة نولي وهيونطعت اش ايلا ىلا

 10 © شيعلا لقأ 8 ةنوشدعتيو اضيأ امبنو بةيرممهيضار ا نم ةهجىلا ةلقن د نم لاقت الا

 رضحاملف هر 5 كروس اىهنودءتبالو مياعررق .ىذلاجا ردا نم مبيلع بجيام نوءفديو

 هريس وهو مسم* تيل نءو تاق نءو ممأشو مهاح نعالأمو 4ةوم ملكنو باح او

 ةسدج هيلعممنأو با وجا هيلعد رينا هبق لزت ىذلاهل_#ىلا فا رمصتاالاب مأمن 0 هرب

 مهنا لع 0 مالا ع 2 هتااسر 00 :-تح يح امانأ 0 58 أ

 0 م ٠ ىذلا للان 0 1 31 طو فلا لوأف 5 مدقت نع ا

 د رأب اولحاذا ىتاثلا مال تأ نيل ةتاونكر و مه ريم ريم اباجت



 تح

 1 تا 7 ظلت“ .دلالا طنا

 رح سل محايل مسسسل

 2 ذب 8
 حرفلاو تا شلا نيهقفتماهئارظن نم ريثكلاربظأ ين_لاولزءلانم ىرجام ىلخاودلا ىلع ىرجانو

 لاقياكتاكحاضمو مازعو مسالواول معو

 بيبالاهبقاوعنم كمي و * اهنم ءابفسلا كحضت روهأ
 سواسولاو ةنناسفنلا ظوظحلاوةب ؛ويتدلار والا اركمبخاو س وغنلانممهراقوو وم تبيه تلاز دقو

 لع نوبلاكستي مث  املاوحارفالا ىف ملال ولاىلاةعراسملاو مث "الا يفلاهجلاةكراشمو ةيناطيشلا

 تارمحلاوباكللو نيعك ارتاناوخلا يلعو 000 يف. هارتف ماهبلاك ةطمضالا

 ىلو لزء؟يظع مهمل «يفاوعرش (ه رد اواقو) نك رات حيصنلا نم م ماع بجو ام ىلعو نينطاح

 0[ واهلا هب صتخ او دؤنر الا ةفئاط نم وخل را لان را بتاكوهواح> ىلوةلل ايو ىدقأ

 تاندحلاودال_ :لاجارخ خنءلاومالاتايابج» وجو عسيمج نمداريالا رتافددبلامضو ر وءالا ىلع

 لخدأو بر اوشلايلأب ةفو رمملاة كربلا ىلعق وللا باب ةطخب ةميظعارادأشنأ ون رشات سلو
 امنردز ىفقن ا ولة رفالاة بالا حالط ساو قن يلعاههاجو اهبناحتويبةدعابف

 هيدلولاو دعو خئاشملاوىضاقلا اورضحأتمتو تلك انو نيتنسلاوحت اهبةرامعلاةرمتساواهءاسقاو
 ديسلاديقتو ادئازالافتحا مهلا لمعب اولفت>او رك ذ نءونايعالا ةرضحباشايلاب 0 نم نودنب | ىلع

 بيغالاملا تءمت>او اشايلادالوا حارف ايف ناك ممزاوالاو مظنتلاو فيراصللاب قورحا دخت
 عمتجاو تانيز ورولب لامحا وتافجحمو لودانق قيلاعت اوقلعو عراشلاب واطوحامو ةكربلاب تاناولبلاو

 سيل موي ةفزلاتامعوقةيلا وت لايل بس راوسو عفادمو ط وننوتاقا رح ليللابو ةجرفال ساذلا
 جار ًادهاشي ملاشابلانال كلذ ا ىضاملا ماعلا يف مدة:ك فر باب رال تاب رعلاتءمتحا و

 ةجرفلاد_صقب ةيروغلا ةسر له سلجو ةح رذللاشابلارضحو هب زاحملارايدلاب |يئاغ ناكمن وكلءدالوأ

 و ركزفةلس وطةروداهباو رادو رابنلا لئا وأةفزلاا وجرخ و ءادغلا و رحلا دم دي اهلل ميو

 راهنلار ارا رغلاب:رقال ةير وغلا قوس

 #« | 00: لوهتساو
 .قرسلا نيو هسلا 2 يفهمالكي فرك دو اش ثايلاحصفأو رمتسم ى ريحان يلا ر 1 "5

 ىلع قيضو داسف اوررض مهن رثك عمةدمبلاب مىةءاقاىفوا وزكدق ركاسلان أب ةنيدملا نم هميجأر خا

 ظفحل نيطباماطوح واهجراخاون و كب نأ طوحالاو يلوالا وةدبلا لذ اد مهيلا ةجاحلا مدع عمةيعرلا
 مهنكا امأيفم تأت مرفئالع ومهبتاورالا ملس يلو يج .راخ ثداحو أ ةلفغ نيح يلع قراط نهر وغلا

 ل عقوام مهمتك ر حب بسب عقوو ها .حوءردغاودصةنيذلاجأر خا تا رسسلاو مه هزك ايمو

 دعبادخاو هليحن نمهصاوخ وهدال وأ جارخابأدبدق ناكو ب ةضاملاةنسلا ٠ نهنابعشر خا وأ جطزالاو

 اغأ دج ىمشإ هصاوذ> نماصخ ساشا بن وسوط» هدلو عم بحصأو ءريمش ف اعةدالو أ ىلازسأو دحاو
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 ةكحاشملاو ةركاذملا وباطخلا نيل وةرياسملاو ةيماسملا ىف هعم لسرتسي و لاملا ساك |نمةريثكلا

 يع هرعتو 8 دفا رم لن هللاهل لاقف هعملاسرتسالا يف هعمط داز هم طعاشابلا كل اقا ىأراملف

 يلع 98 هر قانباك مد ء->ب نأ ةتتفلا دع نوكسوهرسود عت اناس 'موجرتو هلنيفااخناو هئادعأ

 معن هلوقب هباجأت قزرلاو مازأ الا صصح نمان , قاعتبام صوصخ يف تاما سملاو تايامل ايفان د دئاوع

 5 دثأ ظن لاعت هللالاقو هداؤف سن و هلاعدف سائلا ةفاكلو 0 ةحارلانم ديالو كلذ نوكب

 ةيس اصحالاقزرلان نعج ارفالا سان :ل|ةفاكل ةد-ا رلا نم هب مترشأ م مامت نوكب كلذكهث ةئادعأ ىلعهرمضأي و

 هر ادىلاةعاقلا نملزب اذاىل>اودلا ناكف ةيبوقرعلاه ل ياوهدعوو مسنلاظظ'ارتنلاو جا 00

 تاي لااغاملا صال 1 سانااىفهعيذي و مالكلا اننا نماشابلا نيب و هب نوكيامة سا يف يحي

 كلذو كسلا 1 ًاواشا, لاَ رئادلاحرل صاخ ناوي دب ىضرملاهج ولا يلع نيمزمأملا باسحري روب

 ماوقيفام ةماقلانة داخلل نور رديف نيمزتاملا ةماعلة ,دملايفرذلا ناويدو مهرطأو أ دمأطت ةعاقلاب

 فال يناثحت | ماعلاناويدلاو كللذ ريغوايا دهلاو يا ريلاوفاضاا وددت وذ انا وك امومه و رنك»

 معن لاقف ةرئادلا لاجر نم مكب وسحر ية-فلاانًاواشاباللاق بيترتلا كلذ يلح اودلا يأراملف كالذ
 قارالف كلذ ىلعةدايز ةريذ :؟ انهار ام مأاهماع مهل ًاوةلودلا رباك و الأعم ٠ هعاوقاور ردو

 ١ 0 هيلعلوقاارر 9 :و دعولا زاحتاباشابلا م ركسملا عبهرودأا اش استرو نلاطا

 اان طابقالاة تك يلع لواط تي هلا :1 لغبذكت نحنواثءلعنوبذكت متأهلوقب --

 لوك و مو. تشنإ و اد: فاك ا ا هنع يفي ”مهرذعو ايمان هزلي

 ارومآكلذريغو أدخت كلاوا هانا هن منوكسي وهءاعنودقح ف ىلاغ نيعلل ل هع متريتعاامأ موضعبل

 هتبحهإ ناكو ةيايقلاةهطانءاشأب ييهأ ربارض> اهنا قف" أوهنم هركشتو هاياضقيف يضاقال هضرعت 5

 هلم .ءافأ نم سانلا ت تكشنتو كيم 0 ادؤتك ناكدناكو حالفلا ادذتكراقفلايذ نبا ىاجدحأ

 هيلع مالسالاهر ءلاثالذ ىلق رضحو يق ورحل دهعديسلا دنع ىاودلا ب عوتجاف ا مهاراتك

 اشابلا يلابهذف سائلا نم المىفن شمال وقتلابهل_عافأ يلءهموليو مالكلاب هوي ةىهلك ينو

 زجعامت ا. 1 نكرشاو ىدهجا ند ل اابينلوتيو يوكشلايف غلب

 ا 2 ناك اذاو الملا نيب يهيبجعو لوقلا جسيبق ن ءهينعمسأامخيشلا لل ه نمهسياع يزاحأف ىريغهنع

 يفاا يهر والا هذ #ه لثف» ربخانعىنذيلم كلذ لاثمأو هتمدخ يف محدن :االو هعش هركيالف نيد قالا

 تا لوقأانأو ريال ةياب اق هرف ذ نم دنءافالخ تسيل ةقيقحلا ىفاهنأع: ٠ ىل> اودلا ىلءاشايلا ردن توغو

 ىلا هيلعنيءاساا ربك أن م ناكهناف مركمر معديسلا يف هلعفءاز رو ساصقوهاذا خا ودل انه مقل

 ليقاك لمعلا س أم نمءاز ازطاورمهمن ههو>رذ 0 زعنأ

 انة وتمءاشلا نايس # | وقد 7 نيتءاشال لقف
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 قو رحل اد ديساار ذةءافءاياهدملةينا يأرو كاذيفهضوافو يق ورحل ادمجديلا نعاضوع فارمثالا

 نملاهطع ا فاهايا كدة دق لاقن زاجلاو برعلاو رجاتملات امهموانبدذن |ةمدخديقتءان | لاقو ىفعتاو
 ةعاطاءو بلا اواماكتواو رمضحاملف هريغ نهيلوأوهو ىركبلا خيش ةفاضم تناك اهنارك ذف تش
 / هب رةىلاايفنم ىل>اودلاجارخابنامر 0 لاحلاىفو 0( اوفرصن او كاذةعاسمجا بوصةساو

 ةلفغ نيح ىلع هيلااواخدف نامرغلاهددب دو يك سا وقهتيكو ناجرتااالملادح أ دبسلاهيلالزنف قوسد

 : 1 تاتوع قع بامر ةأملذ نامرفلاءوطعأف مهيأ جرخف يرجح أسم“ ىنثب رعشت مغ رجل د ادن5و

 تومدعب ها رمش ناك ىذلا لزتا | ىلا قالوب ىلا هباراسو هتاغب بك رف بوك رام شار ةعاطلاب باهنأو

 ناكىذلا عسّجا قرفتو نيجسملا نم ةرعشلا لال. اكهيفناكاملا اويواقرمثلا اس خيشلاوءدلو

 هيونذو يلح اودلا تايانج دادهتباش بلا سمأب مهخاسس أ نع لاحض ىعقيم::ىفخايسثالاعرشو هلوح

 فارشالا ب يق“ لا -ض رعلا كلذ ل_.هربو هيفنوهلز ازءمهسامت متااومهجحرتب كاذناوهلزعءتاءدجومو

 نم ؛لعهوم#: ىذلاف ةناسلك ىفةيدط اهم ١١ للس رب وهن :ءةباث رصما .قن نوكي يذلا نال: طاساارادب

 ىرتشاهناكالذو مرجريغ نههساحو هبسو كرنلا قاورخس ذ يدنا نيس> ينعلواطتهنا بونذلا

 نيب يذلا طرفلا نودباشو رق اهدي هاطعأ نمتلاهضيقأاملف هسنارفلا نهردقب ةيشيحةي راحةمو

 صقناا طرف ل مككوا لاصفن الا هيلع عقو يت ١ نيعلا ىنيطءثامالاقو نيسح ديس فةوتف نيتلماعملا

 ىهزالاب كارتالا قأو رخيشو سردمو علضتم نك ال روش وةس حج وةيسللا كد ىداراخال او
 تيس يفايلار ود:هديسلا ىلع لواطت هناأضا !ا(اهنم و )نيتنس وحاب هي ::ةثداح يلعةقب اسةيضقلاهذهو

 قةءاسف في يعض لوق يلع فقول ةحيضإ قفأوامتوءض سمع يفافقو تفقوةأرم ان يهودي || ثعفرايشت

 ' 213 ىضاق ملا ضراعي هنااضاأ (اهنمو) هسأر يلع نمهتءامع عزئوهب دارا عج ا نمالم

 ضراءي و ةكحلا ل سرو ىضاقلا عابتا بيسي و احا داياضق قئاثو هتدب يف بتكي وها رصاحم صن, و

 1 ا ا سرأو م6:0و- ة>هيأع أوعضو هومكوهوراعسامدعو كلذوو هر وأ يف هزالا عماجلا خيش

 يهاسغاو تافتلاال واهبدل رعالو لبةغ ءرافلا تاكسنال هذه تسلاشابلا دنع هتايادج نا ىلعل وبمالسا

 مارم لك ال ساو اذ وفنوةك وتلا تاشابلا فا كاذوا ميقاانعيف ىن>وامضعب رهظ هلككا ذءاروءايثا

 ىلع هل دي وأين اندلاومهاردلا عرهنم بهيابابهل حتي وأ 3 زج ىفولوهضراعيالن الا بحيو ىناع ديالو

 رخاوأيف ركسعلا مارق ة.عقاو تاصخ الو ناك ةلميأن ل .وأ قي رط"يأن 42 راوأ سك ةيفاق
 ليسو للك يفهيلا عوملادلا ني رهاظنملا نايعأم زلآو ممفء ص أر بدية ماقلاباش هابلاءاقأو ةيضاملاة:سلا

 هلخادف نيبنامثماادنءىلاولا ةيئر هو فارشالا ىعايةثو ءاماعلا يفادودع.هن وكل ىل> 0

 1 هنوكلاو راراكتلاو تاب زقلا لهن امهةاحنلا باطن ةطر ويف ل_ه>دقاشابلانانظو رورغاا

 ريداقملاب«ييلع معني و رك اسعلارابك ليثسي واهناةأ مط عفديو نيب وهنملاةعرلارط اود. ىضرتسسي
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 مهفالخو كيبوحمو كيبوجخو همشش رساغأ نسحو ىلغوأ صوبد لثم يتابع باكو ميلاقالا
 سيسأرف يمسملا 0 كلذكو ةسحت غاز ىلاغ يلع كب حك سبق (مويلا كلذ ىفو)

 فالا ب ناطلا هيلع لوح هنال ردتكمالا هههودح صنع كلذو ناعمس اراد زاخو

 ىلع يقاونام ”ال نيملا يفامادأنعةردقلام دعب رذاذ ميدقلا هباس> نوهوايأ اهؤادأ 0 37

 هراذتعاو ل ا رولا ةلبملاساطيرو اهليصحم ىفعاسوهواهباب أ
 رهظي ب سوح اذا هناء وف ىعو ادختكلاعم ىلاغىلع طملا يف طابقالان م ةفئاطذبتناوا شاملا يلا

 هوباحأف ةنيزألا يلاهبنيءوزمل» | وأ وكتردتلا اذهةلع رخأت ناوملاقف سيك فل نوثالث هيلع
 هل غو مبسي>و هزادي زاخو ةنخأ ىلعو هيلءىضيقلاب مالا در وف كل ذباشابلا فرعإ لسرأف كلذي أ

 سجرج ملعملا مهو هيلع نيمفا رملا رسفحاف كلاذدعب هباسح مال وأ ةيدقلا سيك فالا ةئسب هلا و
 نمو يلاغ نءاضوع باتكلاةساي ريلع اماخ مهسبلأ و لبوطلا انحوىنونتولا سوي رقنمو ليوطلا
 لاق هبرضب أ ع ياا ءاخا اوبرضن ا هيخأعم ل مس ىلاغرمت-اوهيلي

 ناعمس برضو ب رضلا هياء ررك و مف عفر وجيبار كلاب هيلحر ىلءهوب رض من " من لاق اننأ برضأ انأو

 نانثا اهنع بوح يتئامويقدني صخشفلأ هبجيف اودجوو كلم ا يلع ف رشأ يتح جابر فل

 ناعمسَك لهو ل.دحتلايف انهسل ناعمسو 1 نع اوفا ايأ كعب مث شرق 5: فلآ نورشغو

 اشابلاعجر (هرشاعىفو) انومي الأ باقعاا هيخأ نعو هنع اوضر دقو نحسلا ف ىلاغ 1]
 ةريحإلا ةهجو رحبة رحان ىلا مما ريك عمرك اسعلا جارخاهي ًادياملواوةردكسالا 1
 تال او راب وعفادم مب اوذخأوةينامحرل اءاجي ٍشرشلاو ىلرغأ +أا ربأأب مهمايخ | و.داقر وغالاو

 مهلعف ىف ءاز> رصم نع مهداعباو مهم هدباكم نه كالذو مول 11 م را تك ا

 الاسرا:اوجرفم ةمدقملا

 8: ١*1 ةئس زيلع رفص رهش لهتساو يح
 ليبشتلايف نورمتسورك اسعلاو هرادىلا سيلا نههذخأو يملاغ للا يف مكمل يفوج عفشت ( هيف )
 يفرءشلا ينعمون و:ظلاو تاماهيالاو رايخالاوتاياو رلاترثكومهمدار مانوماعيالمهوجو راغاو

 # ٠581 ةنسلوالاعبب ررهشلهتساو 9 سعاشلا نطإ

 دة حان وداجلادنغامويش عارض دوشر ةيحان ىلااشاب ليعمساهوذ ًاواشان وس وطرفاس( ذل

 كب وخدحو هلج ىراصو كيبوو ينج زراف نسح لدم هفال_تواشإبيلاد كيب نيسحور وصنم

 كالذكو ةلظناحعملا ز زازعااهدال وأق حج 0 5-1 كاملا دل و نيطوت كلذ لكو ةريحبلاة بج

 باط ( يوبتلادلوملاةبصهرشعيفا؛يفو ) طايمدويقرمثلا ر حبلا ةسوجيملا مهما ريك نءريثكلا
 ايا ء لعرلاه وسلاو ةملحاو رعت ركبلا خيشلا هيف و م,ساحتاوسلجاملف اش اشايلا



 يود م ب 02

 5 ؟ هرب

 هجوزوامهمهل لمع غابامومدلوبدلاو امض أدي قفش ثاو سبالملأب ههفروهابر و ءانبتف يفوت أ نم ريغص دلو

 ارهشأ مالغاا كلذ ضر ة:موح دعبو ةريثك اةافنا كلذ يف هيلع قفنأو هءالوي لا سانلا اءدو

 هل لمعو بحلب و و اديدشاءزح هيلع عزجف تامو لاملائ 0 ه لح هتلاعم ىلعو هيأع ف رممف

 ْ ماترد بتاد تير هيام سحاب ىدركلا عما 2# هافد 1 راحو ءا٠ زعوامتأم

 23 خبطو ر كلا ةيمحملا كعمكلاو كيب رشلا لمح ماود عم ة ةجكس نيثالثلا 0 تداقأ هربقلاةصالام

 عوط مجرتملاو ماو دلا يلع ةءجحلك يف رك ذام ذا د اذغاو تحمل ةمزالم مث نيرئازلا و نئرةحالةمعطالا

 وهفلالحوأما ارح نههدبب ىلا لصواملكو يللاعت هللا ن ٠ اريخعست هب هانلك امو ةلم اطام 1 يفاهدي

 ارو ءاهوش زوم ام اذيفاهنال ة هباوم ةءمالو 4 .بوس كالذ ينل ةذلالاممدخوامرا ةأيلعواهماع كالهمسم

 ملأتلاو ةقرخحا عم ل_لقلا هساسو لوبلارمص يلب :اواهءودعملب ادح 2 رافع ةئلا

 يذلا هلزنع مار ا ةجبلا ربهش ىلا تاساامونيثونو امايأ شارفلامزل ىح لد ؛ثوطةدمأ م مادخل

 روك ذملا 4. ؛ادنعنفدو لئناحد.,شميف صهزالاب هباع اناصو نب رمقلا نيب لص رق بر دب رد

 ناقل لتكن كنك ام ارشك و ةنسملاب
 بد داو 6 هرعغ هل قع 2 د احرفيوسلا دالوأب ءارتن مو

 الا ع حملي فيكن دع مهعفأت :هتاقىتفلا بلص دالوأ

 ةمال!|هلفا لاس اهماوخو 1 أ هذهىلاهدايقنأو هلعف ىنادءالا م .فهريغ يلعداقتثالا ريثك ناك هنا عم

 مدقلامةلمكت نم ليقام ةيقاعلا نسد-و ةيفاعلاو

 بغشلاع 5 امو م - نسحو نب ةيفاعب 0 تحرك الف

 ةكموةدسج ردد 000 اهعاطق 1 رمدمك احو م مرحغارهش لهئسا)

 ' وه ىذلا 5 ظالو ءاشي نم هبت وي هلا لضف كلذ واشاب ىلغد 6 زادحلادالب و ةرونملا ةئدملاو

 تاقأاغأ مهازب اد دهو دع نجا ”نوغ ضانلا نيب 0 ءارحالردصت اوه هماةمماق كيب انكك

 : تركاج شاب ىدذفأ دمج عبات ىدتأ طص» يع 7 ىاز ورلاواشأب الا رص ىدتت ا دمترااو رتفدلاو بانلا

 ةفلفاشاب ىدت ا د_حأهفيفر و بساحمشاب يخاكلا يدنأ ناميلسو يجر س يدنفأساظب غءواقباس

 ثاغأو يلاوااودو رس معز وايدأر أ امأيلعوتي رجكتيلا تاغأاغأن :--ورادحلس ١١ كيد طاصو

 | 6 يرو ةج ون ىلو ةئيزخلا بتاكو روك ذملا اغا نس ونأ وهو اغأدمحأ لبدب ل

 اال وبباشاب لعمشا و زاجل دالب اف اشاجنوس و وديعصلاكا اح اشاب مههاربا اشابلا دال واو ل

 2 فاشك ىقاب وراديزاخلا هنرابانونم فو رعملا 35 دم أو ةزيجلاب هتنبا 5 اشابلا رهص كيبمرحمو



 لا «ونأ/ تشل

 رثنلاو مظنلاو موظنملا و اًوللا نع * هئيدح ينهي عسبطلا يثاوح قيقر

 ردلا همسم ءوذ يراردلا يرزيو #* هدق لداع نبللا ع لا ريعي

 رضخلا اهقاروأ كارأأ يف لذريف * لئامذيف اررلا نادغأ ههككمي و

 رددلا ةعلط اود ود.: رعدلا نه *# بهايغ نيسحلا كاذ ينس قوذو

 ىزيسىوناادجموي جورب يساو * ةيدسشع عادولا اننقو الو

 رطسقااب لطلا ْوِلْوأ نم ةللكم * اقئاقش يدبأف عيدوتل كابن
 اًرعش اهنلوقب 1 ندسح خس .ثلامظن الو

 بحتا الدب ىوطلا ىفت ريم 0 اك الققاامكن هذ يدا وفامأ

 كفاضلاوىل [ ايام رغف و * فتدلاةيحم نعاض رعماب

 اللصح أمم راظاي ف دك امأ * غش يوطاى دازهب نمو

 نوح * الاملاو دودصلا تاعح يِتح *

 ا ىوأ ح .ءلملا 8 ! كصخيد * ايوس هيف سدأف ىذا ف شنف

 الدتعم بخ نءاذكهو #* ىوعغو هنكسأ ىأذ ىلض دق

 برعش * القوافسأتالا قليل *

 هانرك ذىذلاهقوشعمىفهلوقب ر وكذملامجرتملاهضراعهناويديف ةروك ذم ةليوط ينو

 بمغ الدسدق هيلعاردب علظا * ال دةءم سام نصغلاك زم

 ١ ارحس تع نغجرحأس # اراط> نا حامرلارهسإ ىرزب

 الدبهبحب ينبافيكف * ارهسلاو ءاكبلا ينيع مع
 هبار4 3 الدعوأ راحه: ءىل سلو *

 هجياذأ باضرلا بذعديغأ# هحاب ا نيبحلا رون حاصو

 ال اغلذاعأ ىادسلا * هجت. ةياع يعارغ ه>و

 بغرا #2 0 هزعوالك *؟

 ينتماموهواضإ اةقلاقو (هناويد يفاهنبقب وز

 رهلاةحفص يف ردلارون قارشاو # 1 بك اوكلا هز لع ارد

 ةهارزتلا رم مرك نه هيلعناك ام عم هتفاطأو هتقرو هتلاح ىلع محرتملا زي و اهرخآ يللا

 بحءاص هلزاكو مزااو ةءساولا رودلا (نكشو قالا ةذكاو ا ورودألا ىلاعجما ا
 اهو ةنسنيث :الث أهعم ماقأو فصل هو هتجوزبوه جوز ويقوت حوتفلابأب : راطملا دمج أ ىعسي

 ع ىربج 9/١



 : هو
 اوه نه ةاضرملابلط ىصاخما هذ ه باكترال ثعابالو ىادالهنأ عم نؤش ةلاو ذه كواسيف مجرتملاب
 اهنم مهلني لولو ايندلا باب رأيا ليملامهءايطيفو دياقتلا مهنأش سانلاامئاو هن هئاسلج يلع نولتلا ريثك

 اباشقلعنا قفتارصملةي واسارفلا تدرواملو تاباكنرالاهذهال اهب باع د * مج رتملل نكيملو "يش

 اك | يلاالثام ةيبرعلا مولعلا ضعبباملاععبطلا فيطل ةروصلا لي ناك مماتك ءاسؤ رنه
 عقو درخ الل امهم لك لامة: اجلا كللتافرعشلا نماريثك ظفحيل رعلاب ناسالا حيدف ةيبدالا تاكتنلا

 هرادلب هذ ةراتمجرتملا ناكفرح الاذق رافم يلع ءاعد تاردعال ناكى> فاصتودداوت امهنب

 قئئارلا رعسشلا مجرتملالاق كلذ دنعو هنء.بجفتءامةرواحلا فطل نءامهني عقيد ودةروزنب ةراتو

 ( هيف هلاقامش ) قئافلالزغلامظنو

 يكس ال> لب يراذعتملخ هيف * همسسأب رغنلا ”ىؤاْؤل ةبتقلع

 كالم نم كيدنأ يل كرايدزايتم * هل تاق م 5 اعوط حورلا هتكلم

 كردعض ن. ديلا ينذ ةءودو هناسأ * تققأع دو حارلا | دو ىل لاقذ

 كلطادوسالا كاذرك اسعدنم * تمزهملاوليللا شيجر-فلاازغاذا

 هل د ران فعح نع هيلع * ةقرشم حبصلا نيبجو راح

 كالفلا ةس.ة ىف 5 لع « اهعصر ليللا ميدأ نه ةل> يف

 كيت ىلا للا مااظ نم 5 يف # احد مو تفح 4 اردب تاكل

 هلا 0 ردم تالا رو هب لع نبش لتلمب "ىو اذ

 حيد يمسي رخأ يف هلو
 رهلاةحفص يف ردبلا ءوض قارشاو * سهزااو بك اوكلا نهز ىلع اهردأ
 رباك ءارج رمحلا كدت ىلع © ينط اذ يناثلا من ىلع تاهو

 ربتلاب حارلا انه نم ىنانب بضخو * الطلا بهذنم ساكلا نيطهودو

 رشدلاب مس كس 5 اهنع ساكلا م د *# اهايح ا هم ادوقع كاهو

 ردعالا يلا اذ د لا * اهر 0 جاو للا ءادر قز.و

 ن.سغقلاو ةيهشلا كاان دربب * هنلظأو يبأق دظا راثب نوصاو

 رطع نع مست دق 1 جيرأ ه يتلا كساننأ كسلا ىذ حيرأ
 رشنلا ةمط ىهزلا ض اير ودغتف * 4 مسنلا يرسل ةربسعم

 |اللا ةودللا هناقجا لحكم" 2 هفرطا سيلك نافسالا لباذأ لو
 يرجي الئاس امد يعمد يف ىداٌون * ترداغ ءانيع ظاحلالاكلافاشر

 رصخلا حان اهبلا يئازابملا قيقش * بححم يملأ ف يسلاد ات ليوظ



 منه

 دحتق فايرالا ىرقنم رمهملاريغيف مسهنمن 0 نأ ىح شما عسيج يف اموعزوي ةديدعاذ>سن ا

 لك مقرب ديقتاوهناك رك ذاك نا اويدلا كلذ اوب”راملف مهنم ريقملاو ليلجال ةءواعم سمالارابخأ

 ربش لك يف هلاوررقو باوصوأ اطحوا تاوطما تاكا ايا لعأ نه ىلا ندا

 نماوارا 06 كاج هللا دبعةيال و ةدةناذولا كالا يف اديقت :«لزيإف ة كف تس فال: ةعدس ا

 عمفل ةعجا ىف نيمويةوحض اذه مهناويدو ةمكم ابةدابشلا ةفرحنمهيفوهال ةفاضم ميقالا

 راطعلا دج خييشلا ةمالعلا انيحاص عج رنادعب و اهب لعفام يردا الو سيرارك ةدعكلذ نه.
 لولا ناعطقي وام نات تاما ناكف هم ؟الو ةقئاوو هقفارو هطلاخو روك ذملاج زام هتحايس نه

 ىنيبامل ىرادبنامداةثباناك اما ريثكو رردلا مظن قاس ان يفطلاو رجلا مسن نه ىق ةراثم داع ١

 يفىلا تافلك ل اناحرطيو يدنع ناحان م ةديتعلا ةدوملاو ةديك الا ةدحصلانمامهنب ولا
 لاقن:لو# نالثمتبوةديدش سفنلاىلع ا

 مركلاو .ءافولا لأ رار <: اذان ةتعو نكاح قنا "يف ْ
 هتحم ريغ تاقامتاقو * اهتءحس يلع ىسفن تاسرأ

 ةراتث 20 وخيراوتلاوةيبدالا نوذنلا نم نف لكيف نال وجيف مالكلا فارطأ ن نابذاحتتي مث
 دص ن. امهل عقوامو نالزغلا ن ساحب نامترتب يرخاو قا وخالا ردكتو نامزلاريغت ناك اشتي

 نم لوقملاب كتفأو ضايرلا هز ن٠ قرأ تامدانهامهنيب ير تناكف ناسحاو لصوو نارجهو.
 نم سيلذا ثلاثي تقولا كلذييف از نمي مل اهريصماديجوو امهتقواديرذذئنيحاهو ضارملا قدما ١
 تديازتوامئبحص ترمتساو ثلاثملاو ىناثملا يلع تب رأيت! نؤشلا كاتيفام.تاواسم نعالضفاميمناذب
 هدشانيو هلكاشي نم ادي رف نسس>خسيشلا هدعب ىتبو مجرتملافوأ يتح امهدوم مانالا لوط ىلع ٠

 قافنو ةرورمغلا ردقبالارثثلاو رعشلا مظن كرو نايبلا نسح دعب ككسف هرواحيوةعم يراحت و

 ريخوهاه لغتشاو نالخلا مدعو ناوخالا دقو بوركلاديازتو بوطعملا مقافتل كالذو رمصعلا لهأ
 ةفاتخملا نونفلا يف ةءونتملا تافيلأتااو اهقيقحتو مولعلا ريرقتن م كلانه اميفاب اوئىتبأو كلذ نم
 نيب ٌةرهش كالذب ,هلوةبعصلاب ةكلاءا رقاوإ ءلاةمدخ يف ىسلا نه هياءوهأم ىلعن ١ الاودو اهقيسنتو

 ةيانعدب مو رص نيب داتملا نيب 5 ّ روشهل مج اري ريغص وهوه رعشنأ ويدمجرتمللر وكذملاعجدق وبالطلا و

 يروم لا تجةل كرات دحلاو سوللا يف بدألو دئازولغدفهلناكدقو ١ ةيغرروذثدو

 ِ كاذب ةراشالاانمدقاك ثبداحأو تاياا ضع يف كلذ عقوامبر يتحةبيغلا ريمضب الا ةيطاخال ناك" د

 نوهبشتي كلذلهتبحاو ازال سلاح ناك دقو مظاعتلا نم هيلع لوجا أ هض رغقفاوب كلذ ناكو هةر ا

 عمجري لوالا ريمضلاواطةسا انه لعلو نيريمفلا عجم رهظيمو خسنلاب اذكه ساهينهل ناكدقو ٠
 ّْ : 79١م. ةنسيفراونالايبأةمحر "ىف كاذهلاراشأ؟تاداسلا خييضرا ونال يبال ىناثلاو مجرتمال



 وهو د# و مهأر 0 مجزملاهلدلوو ةليو زباب نءبرقلابىف :ثاكلا ة .:ءاجبشملا عسي لانزخم

 عورفلاوناسلل ا فيقثأو ةحاخلار دا لوقعملاو ةيفاشلا هتف ا تقولا لضافأن مهريغو-

 ردك ءايشأ طفحو كالذي علوي رانل اوفوصالاوةيبدالا ين ك1اةعلاط كسول اعلاف رادمو-

 ”اربثك 5 حورلاة فخو لك امشلامر وا ءادءسلاف طلو قالخال اةثامد نه هيلع يوة>اام سس بمحو

 ”ةتسلاجب اورخافتو :ةبحيفاوسفاثتو راجتلاوءاسمالاو باكل نم ءاسؤرلاو ىهاظملاباب رأنه-

 و .لئامالا نمم هريغو تادا املا خيش وهيب رعااىدنفا نّسحو د ىدمحملا كب ينطدم م ممو -
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 هنأش ىلعالبقم سانا نهريثكلاةطا> نعاماه#اواراكناو اعضاوتواحالصو|.لعوامسانيأر نم
 د تامو 8هلوان رنغوهنعهللاافعسانألاب ورحم ادج جازملا فيطا ايقنايهاط ايضمصايضار
 هقفت ىننخلا ىرودنملا يلعنب فان :«نسح نبنيسح خيشلالضفماهبجولاو لثءالال حالا لضافلا

 رم خييشلاو يسرافلا + ًاميشلاو ىجلدلا دم خيشلاو ير وصن :لا ناميلسنب ىنطصم خييشلاهلاخ ىلع

 هراد نكسو يهزالابهمالهدج لح يف اس ورد بهذملاهقنيفأرقأ . ىحايصلاد# خيشلا ويك ربدلا

 'ةراحملاةب واسنرفلاثداو>ىف الفا 3 " ن“رلادبع خيشل افخأ عملو ءلاةكرب يلعةين ايل اة راحم

 . عنتماو ةلودالاض ىعديفاومتكو و طايهدىلارصصم نهبيقنل امركم رمعد سا ةثداح تناك امو هزالا

  اهودلق ةينذللا ةخعبشم ن نههولزعو 4 ءعاويصعتومدقتأ5 هيلعةداهشلا نمىواطحطلادح ا دسلا

 اةيرتب ل نئدو مهزالاب هلع يىلدو مرا ي رشع عسات ءاثالثلامويىفونو ضر ىق>اممف لزب ١ مج رتملا

 ناوالادب رفو نامزلاةردان بيرالا هيبنلاو بيجنلا بلا 6 تامو #3 نااراقا دع كارول

  هلجتم اراجع موب ناكباشملاب فلا دعس ن ]مسا نيس هللا نءو يامن هلل يفانبهعوان وخأ

 ىمدقملا يبعديسلار وضح مزالو معلاب باطن مث نا ١ رقلا ظفح مرا لعشادب يلا علوتف ةامهرغصا

 شاعملا يف بسكدلاةرورضا ةريبكلا ة كح ةداهشأ|ةفر ->يفلزاتو ضئار ملاو ةءجاولاةيهقفلا

 ف هرصع ةرداثراص ىّتح قئاقحلان 'هةق اوماكتامو ةيفوصل |تاياكحو تدلسأ رااو راعشالا نم

 _ قئافلا ثنلارثنو قئارلارعشلالاقو تايرجاملاو تايسائااراذ>:ماو تارواحملاو ثارضاحملا

بيظ ىلع نول ةنث لد خا هءمد انلنوحا:ريف
هيارابنعفطلو هش طاخم نسحو هتهك افم

 . كاذذاتقولاناكو 

 ٍء | 1 لطلاو فواخلا نء نمأو شعل | نم ةينهلب يف سأ لاو لئاضفلا باب ا اسؤرلاو رباك الاباصاغ

 : ىناخنكلف ساحل كاَح هضتشإم بس تايسانلاءادي ايف راضحتساة وق هللادمحر مجرتمالو

 3 وقعلاب لعفي اك هتنداح فطلب هلقعباحي وباطملا يفر ورسلا هياء ل> ديا؟ سياجلك لكاشي و.

 ثداوحل خعراتلا ةباتكيف مجرما قرعت نيملسملا اياضقلاناويد ةيواسأ رفلا بتراسأو بأ رشلا

 1 عبجيفةيويلاثداوحلا ُط صاع انتعادي ضم مط ناك موقلانال مويلا كلذ نمد عشب ءامون اول دلا

 2 ةهنماو ءبطن ي نادعب مهلجس يف عفري صا يف قرفتملا نوعمج مث ف 1 نك امأو م وارد :

 نيجي
1 



000 ١ 
 رفصرهش نهيناثلاة عل اةليل جرخف يمويفلاطاصديسسلاو ىهاط جالا نبدمتىديساجاول الث ه
 هرادىلاايهاذماقمث اوهكفتولدللا نمةصح مهدنع دحتف ىراذسلا ةمالس نب نامثعدنع بهذو
 فرصناوةروك ذملاءرادىلا لصو ق>هث داي فصلا ل لخ خسيشلا|:بحاص هتبحص وهما دقأ ىلعايشام
 نيذ ا يفماةف هءلاهيلطي وهيداتي يدها خيش | عمبأتبا ذاو ةعاسوحيضمواضيأ» رادهلا ليلخ خيشلا

 تريخأو تيمهناءاسنلا هل لاقف هدب سدر وم تا شن يذل ناكملاىفادقارهدجون هيلالخدو

 ٠ ةريكلارادلا يلا توبات ىف هولمحو اومن دالو[ ىلا ولم ازا كلا قرا وىتاة سا ماه عماجهناهتجو ز

 ْ ىنفحلاشيشلا د :عنئدو ادج لفاح ده ثم يف مهزالاب هياءييدوزهجوهنوهعاشوال ءاوعسوملاب

 : ىلارظنو هدعب الل ميو ىنافلا يف دهزأ د. غدهللا م>رأ( توعال ىذلا ىن ولا نامي سف ) ربقلا نا

 ٠ سأل صاحو ة هن يس ل قب: قوتلا هلأسأ رايةءالانيعي رادلا هذه

 قيقحتلابلوقثملاو لوقءا ايف باهصلا ب تكلا سرديءاملعلالوحف نء«ناك هنا مجرثملامودرملا
 الا مهنموةبلطلا نم ريثكلاهي ان ربو قيقدتلا و , ن٠درهسون:شعهرونومزون

 لبنتي كالو نيقحاللاضءبو نيقباس اولا لهأ : ةَقب ا داواور مثلا لك نه مهم ارك ناي

 ميبالفءارقالا يف عرشاذاو و لافتتدإلا عطقولا كاذءادأو 1 رصع ةردان ناكل ددلا نع كامجلالاب

 ةلاسرالو اننا هيلو ا را ةملبا يفسردلارضحي و ىلاغلا يف باث كلا

 ضعا يف طسو“ ءاهاودتو ثتاللسا رم ايفهرثنو مظنلاالو رعشلا ناعيملو كلذ هلدأت ممن نونفلا نم *نف ىف

 ةريذالا نينسسثالثلا ناضء ريف رصملا هب هللاءاطع نبال مكمل اةءارقب يقتو ةلهسلا يفاوقلا
 دهم نب فطصم خيشلا عضاو غ1بذهملاهئلاهمةفلا ةماهنلاري رحنلاو ةمالعلاذانتسالا 4 تامو

 نان ةنس نهلوالا عسب ر رهشىفدلو ىفاشلا يواءاقلا يوفصلابريبشلا نت رلا دبع نب ف سوا نبا

 دحأخسي ثلا يش مزال و نفط او يوا ريلاو ىميح ملاو ىولملا خس .شلا يلعهقنثو فلأوةثامو نيس و ا

 كلا هناق.ةح نه فطتقاو هنارب رقت نمعسجو هناسأ نعأ. ةةلاىفهلْنذأو هياع عفّتاو ىمورعلا ش

 ٠ دعسأل لوطملا حرش ىلءةيشاحو هقفلا ىف ءاجشيبأ ىلعىزغلا مساق نبا ىلعةيشاح بكو فنصو

 : يفةموظنمهلو عضولا لءيفةي ,دضعلاةلا رلا ىلع ىدنةرعدااح رمش ج رشو صد ,تاتلا يلء ىف ازاتفتلا

 نيرظانلا فاحناهامسرهشناوي دواهحرمشو قطنملا يفبو ؛دهماا نكن ةموظنمواه> رشو ثحعب ا

 للا ةعلقب هن كسناكو كلذريغو لأ ؟اسملا تالضعم يف لأ اهرلانمةدعو نيلب راادبس عبو

 ىلااهنم لو زنلاو امالخاب ةءلقلا ناكساشايلا يمأاملف ةدافالاوءارقالل هزالا ىلا موي لك يف ىنأي و
 ٠ نر كاما راح كلل لزن نم عم مجرتملا ل زن مناط وأ و مهروداوكرتو ةنيدملا ىلااولزتفةنيدملا

 هيلع ىلصو ناضمرر وت يرشع عدا تسلا لاف ولو امايأ ضرع يت> كان هلزيموةي رءشاا باب ةهج

 ندخل ارناف ىلاعت هللا همحر جراي ساانبب ةراحييئيةأبلا نيدلا جا ارمس خيي شنلاةبب وأ زبنفدورهزالا



 ل «”نال
 ناكيرفتسنال اباياو اباهذوايمسو افاوط هليلو هراهخ عطقيف هتجاحل هعم بعدي ْنأ درزن بعدم
 هئي قفتب و نين يم وأ رم ةمجلا يفالا هن هنوب نم تنىف تيببالوأ ردانالا ةجاح بحاص هب قمإالو
 ىلا يهمل قد ابت | نضمن الا قي رط دال باغاذاواهريغيف هيلايل لافو ةريخالا ءاشملا دعب هراديلا

  نيصاصخلاو ءانمالا نم 3 اماعب .إ نمو كرش دنع ن نك امالا يف لقت 3 . يلايلوماأ دعاممقف الثمق الود

 ليقاذاو اعدقهب أ داذكهوا د امايأمقيف هر ةزيحلابةيمخ هدلب ىلا بهذيوأ مهريغو راز,الاو

 ةذللاد وقفماءاز فرضا اودا ربالاةزثكو ينغلا نم هيف ناك ام ىلعو يتاغب رهظ قيبانأ لاق كاذ يف هل
 ةثالثلاهرادب جيذيها قئشو هرادباغي 1 ةلاوءدالوال كلذاغاو ةيسفنلاو ةيدلا ةحارلا مدع

 قال ويب هضارغأ ضءايلا بهذيواهك تي لبأ أش اهنملك ًايال /و ميرطا دنعءاسنلان تو ذا مانغأ

 لم أ فا هعوأ 2ث ىلع ولو ناكم ىأب ت تسو خراطيلاوأ خيسفلاوأ م وللا نيل ابيذغتي والثم

 ءامدقلاءاسأ ٠ نه تناكو ةيواردحعسلاب ةفو رعملا هتجوز نع ىويفلا ناميلس خيشلا تاماملو *# ناك

 : ترتشاف نسلا ف ةنءاط تناكو اطام ةيامح ىمورفلا خيشلا,تجوزتو داريالا ةرثكو ينغلاب ةروهشم
 تنام 5 ” يرخالا هتجوز نعو اههنع تامواهبب لذدبب و هلامت>وزو اهتقتعأو ءاضرب ةيراحدل

 اهبرا وجواهامواهراد يلع هديعضوفمجرتملا ةنطنظ نوضغىف ثراو نعال ةر رك ذل وا رددنلا

 3 قاذاوتو اطاع ت تاعقساهناكو ىداطاديع هنبال ةيراجلا جوزو هريغو مازنلاو راقءنم اهتاقلعتو

 الخ” بدعصل ؛نأ راد>ا اشاين روسوط هنأ عم زاجحلا يبارك ” اعلا نيءواشايلادرجالو قمع

 الق ةقفنال لح رو سابك ام همس بلع 0 واطحطلا د ًاديسلا عم ٠ مجرتملا كاذل نيعتملا ناكف 3

 مث عماجلا ةخييشمل م حرتملا نيعت ىواقرمثلا خيشلا يفوناللو نيعحارلا عمعجر ءا ءارفصلاب ةعزطا تعقو

 نمر ”ًانامدع و حارشنالاالارهظي منك لذرك ذ مدقنام يناونشلا خشلا اهودلقو هيلع تضقتلا
 '000 .انومارك !يف دارو صاخرومت ةورئةلع لفن ونشلا خيشلا هيلارضحو ىنامك <زالا

 من ىكسولاب هانكس لبق ىنفملا خييشلا نكس تناك ىتلا هو دهناوزتسم يف هتطو رش ىلع نيبكمكلاب اراد
 اهذخ ملف كلذدعب تلا ناي يردأالمث ىرفتلا نبامث شي رملا نمحرلادبعموحرملا خيا ١ يل
 | ات واماخرواطال؛زاراجح اوةريثك اياخخارتَضْحأو ةعساو ةم سماه. حتتواهريمعت واهدي دن يف عرش

 نر واحلا ةيرتب مهنفدو مهروبق نم ىتوملاماظعج رخ اورادلا قايل داواهم دهننفادماهم ةيدقةيواز

 رادلا شو> نماهباا لصوت ة>-سفاهجراخب ةفيطل ةعاقةي وازلا ناكملمعو هظفل ن م كلذ نعي ربخأ اك
 خيشلاّت « تناك يتلا يهوهناجو زيدحا اراذلا كالت ىف و نكسأ وقباوط اهياعويباذعر وبقلا ناكم لءج و

 ااا د راقلا هذ يابكسأو رص. يلا 5 طارهدب اه جدر ' ىطايءدلا ي يمدلا

 كعوت مرحغارخايف ناك املف: ةرامعلا رارمتسا عماوف 1 او روناش نم 00 ينل

 هب داعك مهدسع ثدحتي هناربج ىلا يذمو ةيفاعلاب سانلا هانهو مااا بهذو يفوع 5 امايأ



 ب "ها

 .خئسوملا ةيحانب ةميظعأر اديرتشاو نادحالا ضع يفاهيأ بهذي ىزملاةةيوسو حالسلاق 9

 ةبحرااو نيتعستم نيتحر تاذ ءاحرالاةعساو راد يهونيهدقالاءاىمالا اياقب يقنع ضعبل تناكو

 ؛يوانفملا ةرطنقب نالاف رع ىتلاجيل 5 :رطن3 روظ ىلع ريكلاق اق زلابإب نماويلا كاسي ىتأا ةج را

 ةشورفغمنيواول ثالث تاذةميظعةعءاق اتا نموةعسم ناعبقو سلاحرادلا هذهجوهرادنم هما

 وهو راجشالا عاون اب سو رغم مظعنات سا ىلع ةلطم ىناشهقلاو ناولملا ماخرلا عاونأب ام ءاطيحواهضر

 ةراحو هءالسةيشلام وك ىلاو ةرصانلا ةراحيلارادلاءذ- هدودح ىهتنيورادلا قوقحنماضي
 اهلاَق ؛ مهأر ضب مط عفدواهباح ان ا مارشد قع دقعواهرا زب لاو يرخالا ةيحا :!نءنرف

00 

 3 5 د و ندع اا عفدب مهد عويذخأ اه سو قرشا 4دءرس بد :كودوبرعلا

 ندع طو 1ك ةلحللا لدم اهريغو همازبلا ت تنحي ىلا دال ماا فوطي لءحو طايمدولا رفاسو مهكرت

 ند يقاو هنم اها رتشأ يت لا رادلا باوصأ ض عب هتببغيق تاهو تاونس سل لا م بافوآب ردتخل ا ش

 رضح نأ ىلااش ايلاو كيب ا "اه رغأ 0 ارو <: ا تاكو ةأرماا يق سس“ 2

 1 ترآ :ةعاق نينا يحل هيا يبو اهقاق ةدعيسأ 2 ن' :امكمأام ةلا٠ يهود 1٠# تضيقورصدملا

 ىلاهئهذفذ مرصاتملا و نماناناط لوجو هيلا ةذفانوهب هل و ناسإلا ىلع ةرصانملا ٌةراح ةبجاراد .

 مهلغشيفا وماتأنيخر م١ نأ ثيحي لاملا نم ةريبك ةلحاهيلع ءقفن أنيس ريمالاةرطنقو هل ,زالا ٠ ٠

 نك اوريغو باشخالان ٠ .هت اودالا 0 كاش كار د مها دع نم الخ تاون عدإ رآوحت 1

 ه6 دالا نه ري 5 هكرع كاواضإ ا ةراح: لا ووك هل , !ىطاعتيو تاجا. *- الأ عاونأ

 ءاقلالدقتو كرا لا 6 2 ماقأ رس يلا 4 مدرع ئه مجرتلا عجراملو هب صاخخأ عس اولاداربالا

 ربديو ايذ فئ:دامةعأ امو ةعدعلا لي لوح :لاو لاغت ثالا كلذ عي تو ارهشأ صزالاب سو ردلا ٍ

 ربك يلو: 16 كم رمح ديسلاواشا ءأا نيب ةشحإلا تدد نأ يلا مطام نم هنأ سغاب مهرو ديف هبات ضب عم

 قكاذ ركذمدقتا«هباوعق وأ يت وح هن ود مالا م ط ضل خا اعمطو اد ةعارججا يقابو وهارس هيلع يسلا ْ

 نك نه هقاقدع: 3 ضوةيئانذا اما ٠ |١ م 0 0 ايفون (رشعو عمبرأ ه4يؤس ثداوح :

 نورشءوةسةودهو هسفنلهز دق يذلا نمئلابا دقن ةن زان هلاهعندب آف ةبانع ةدميرانالال الغ 3

 حيرض رظنو اشاب نانسفقو رظئاضيأ اشايلا هيلع مث رمعديساا هيفجرخىذلا مويلايفواسيك ٠
 0 ادعو ريغك لاماعزت ١ قصيد رعدسلادب 3 اناكو نيرظنلا باطن هل هضرعل ىفاشأاا 8

 ف هتلودرباك ًاواشا .| ىلع دادرتااو يجس 000 ءاهضعل نعضقن ادق ناك ىن اا ىلوالاه_:ااح ىلا

 ّ فلا ذدرحصلا دالب يفهب قاعتامو نام طالاو قزرلاو ظئافاوما زيا الار 11 تاءافش ثااو اياضقلا

 ىف قراطدسر دلوع عمتجا رمض>اذاف هزالاب 0 عرشو س'ذ ماا هيلع تاك راف 5 رسلا 4 4 هاحمو

 01 دام نايك عوم ديالو لاعب اهب حتا

1 56 

 رخآ فوسيو كاذ دعوي واذط يتكف يواتفااو يواعدلا تارا ف بككت غرفاذافسانلا .



 ب وهو.

 هقا ل مهجتل وو مهاياضق يف سان :اانيب و مهدب يمظعلاةط سولو رصصمم مم.اقاةدم مهلود ىف هيلا

 ىذلا ناويدلا اوبتراملو رسلامتاكب سانلادنعو مهدنءبقل قد مطامعأ ةالودنم هاا او
 ناوبدلا ةمدخو هيف هيلا راشملا وهناك مهيواعدو مهاياضق يف نيماسملا نيب ماكحالا ال هود

 هل نوعسوي يمعلامهديأبو هماماو هلو نوشي يثموأ بكراذاو هساوأ تحهيف نوفظوملا
 اليكوهوماقأواقازرأو تاهجوادالب يوتحاو هعبحو هدأربا داز وادب مهمانأ فهرس أجاز وق رطلا
 نوحالفلاهابو هفرصيامامنع فرو اهجارخ هيلا ىحي ىرقو دالبو ةربث ا ايشا يف مع

 ميواعدب هيلا نومدقتت و ةداعلاهب ثرحامو لسملاو نءسلاو مانغالاواباد لاب اه ريغ ع نموا منه

 . هل راصو ملاصملا ذخأو برضلاو سبحلا نم تامازتلالا بابرأهلءفب ناكام مهب راب رويراكش
 .ةثالسا سم يفو يرقلا نءلاومالا ىل مهنملسرب مهنود نمو سال اهجو نءمدخو عابتأو ناوعأ
 دالب يلا نياحارلا سيسن رفلا نم نينوذتملاو نيب راطاو ني رافالزاهالا ثعبو ةءاءلااياضقلا يف

 ٠) يتاعدتساباما مهتاظوأىلادودلإاقاروأ مهلا ىلسريق مهريغو دانجحالا نه ىرقلاب نيفتحلاو ماشا
 : موبايغىف منع عناميومهير >و هرود ى 00 0 ةقفشلا باب نماءاو كلذ مهلطو اطو

 مايالا كات يفهردصتو دوج ل وقل. زا زئاوجلا اهب قحتس يتااةميظعلا ةئملادل نوكيو

 تامودخلاو عزايم !مأي ١ ا ةراوردمباوب يوادواقو رذ ةعساو اب وقثهلقعب دس ماعلا عفنلا

 هنافط الب ممدح نأ .كسإ وهنالك مها ربمافالتبف ةيعرلا قرا# نع ةيواسارقل هلا عاب طر دكيامو عزانتلاو

 ناك ةن امثعلا 200 ةيرصملاراطقالا ع نعاول#كراو مممالعأ تيك ذو مهمايأ ثضمالأو

 ف هتااح نع رخ ايو 0 28 ءا مجولاهحوأو موماب اقم يف نيردصتملا مانعا خذتملا

 : دحناو هلأ مح ود رحعسإ مج راس او هلأ. >او هليحت مد اك هنامشع قف مههزالو هروهذ

 ' هفئاظو ربر قو هناقأعت عيج يف ها زعل ؟و راهنلاو ليالادبظاوو رادرتفدلا يدننافي رشب

 0 ن٠ الذ لك وناويدلا نهءهيقتنيام كاذريغدحتساو هناحومسمو هنامازالاو

 ريرخلا خيشلاةنبانموهو نيمأدجم خيشلا بن قانا ار روكا دادالوا قزرو تاعوز ة دج جوزتو
 ْ 0 اج ضرس فوت ولا قادخ هس رخأ وهدج سه ذم ىلع ايفنح سدهذكو

 يناشناكو هيب دعب فوتو يداها دبع خبشت .شلاو هي ًاةراشا ايايكلامناكوةنسنب رشعو نك ذك او
 تأمه» مطل #معو هتانبوهدالوأجوزو همأي ا لفل ةماكوم دعب اسرد هلاودقعو انهما

 تقرتحا مثمهريغو راجت او رباك الا اسنلاوئراصقلاو نيل ناغأو :ماياد هام باحيتسااحا وف

 ةرملا ريزولا ءىجيدنع نييرصملاو ةينامثعلاعم ةيواسنارفلا ةبارحيف ةيكب زالاباهأشن أ يلا هراد

 وماسا# ثدحملو ةمدنم واهل مهو ارك رثلإ ؛اهمملوقي رعشلا باندنعر اد ءانب ىفعرمشف ىلوالا

 برقلاب ةناثلا ةهدراد يفدايخالا ضب تحن تن اكو يراش ثبلادمحأ خيشلا ةنباب جوزت هنامث ة ةينبالا



0000 
 اهو ناامولعقبأ نهد تامامو * ماد ىهدلا عفن نأ .5كل هاندقن

 امد هل نم مارك الا,لبوقو ان اضراب جونو ينس اي ووخ

 ىلودالا يودحنلا هيقفلاةءاهفلا ري رح :ااو ةمالعلامامالا ديجملا يعذوالاو ( دي رفلاذاةسالا تامو ) ْ

 دب يلع غولبلا ن ودا ريغصوه رسأ و طابقالا نههدلاوو ىنفطلا ىدهملا دمحم خييشلا يتطنملا ىلدحلا ١

 خيشلا هء.صخحو مهمأرتو هلها قرافو هر اونأ هيلع تق رشأو هراظن |هيلعتأ حسو ينفملا خيشلا

 مولا باطن لغتشا عرعر ”انونآ ر لا 0 هنأشب ىئتعاو هدالوأ عم هلزتعرمتساو 4 أو هارو ١

 نه أهريغو فسوب ينقل خيشلا سورد مزالو نوتملاو كل قلاو عاجش | 1 0 |

 لاو ىليبلاو ريدردلا خيشلاو ىروهجالا ةيطع خيشااو يودعلا خييشلا لثم تق ةزلاحايشأ ظ
 او رولا امواليل ليصحتتلا يف دهجأو مهريغو يواقرسشلاو ”يرقملان خرلادبعو يد ةرالاو

 ةنسيف سي ردتالردصتو ينفملاخرشلاةافو دعب ريدردلا خسيشلا نع رك ذلا سلاجم بلاغ مزالو
 ا رثو صزال بهن اكم س اج نيمستو نيتنثاهنس يوايلطا دغ خيشلا تام املو فل اول نيستا ٠

 ةماللس اسو مهنا ونايبلا نسحوةحاصفلاعم سو ردلاريرتو ءاقلالا 5 زال ول.يةعنال ةيفلالا رش

 هم ل زيملو هتيص دعلاوم رك داروشأو هر تالكسشملا ند تارا.ءلا نحل ريبعتلا :

 ةعرسو ناسللاةق الطوهج ولاةشا 5 ؛وةئيطا لاح وةعلطلا ةهاحو وتءساا نس عمومسإب همسأو ومني 1

 ريركا اد خيشلا ىهاصو باتالاةرياس:و باطخلا دادرتيف باوصلا راضحتماو باوخلا ٠

 ةوالحو هترشاءم نس ارفاواظح مهنم لانوزاك 0 اندلا هءاع تلقأ و هتنب ا يلع ىننملا 1

 ايالك يطاخو مماهرحو مهيشاوحن مو مس هءاباضقو هلاغشأ ىغقيو هالك قي متو هظافلأ 4

 دادرتلا نهرثك 1 رسشاعو اىل ريازحلا اها ن حا دحتتت كما لععا دحاو هبساني و هب قلي .

 يلاءالا مااغم لمع تد: ل ةةساورمصم ةبالو هنأ املف هيلع ١

 يف عقو 5 راو هلاداطلاو هاذ رمغلا يف فئاظو هل وهلبتدو ى دال .اطعلاو عل اب هيلع معن 1 ١

 امي صتخاف فلاو نيتثامو نم ةنس فا ذواهاشار را ياغ ينفأ يذلا نوعاطلا هتيالو

 تاناسإف هيعسوهةئغرو هور ت داز و ادربغو فقر رو تاعاطقا ند قرا لحنا امم هبحأ د

 ريغو ز رالاو ناقلاو ناكل ل لد ءايشالا نهريثد < ىفرداتاو تاكرشلا نافوايل! ليصخت 1

 ةيبرغااوةزيلاو ةيفونملاب اهفالذو روباشلثةم ةريحءاب صصحةدعب مزتلاو فانصالا نم كلذ

 ترمذخ املو طاياسلا نعىرخالاة وحلا نماهاباةياع ىو رلاةيحاذ ةيكب زالابةميظع اراد ينتباو

 رص٠نم ايراه مهريغو نارءالانم ريثكلا جرخو سانلامهفاخو ةيرمدملارايدلا ىلا ةبواسن رغلا

 مهلا مشن اومهلصاوو مهبعمتجالب مهفةلخادملا ن :رعوريغك ضبقني مله جو را نع مجرتملا 1

 راشااوهناكف هلوش اوقنوو هناعافش اولقو هودر و هوم و مهض اما يف مهفطالو مهرياسو
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 امضو.ةبيصملا عقو نم لكي * ةلوص :ءأ نيبلاانيف لاصدقل
 اعرس رخآ هبقعي ثداح ىذ» * اماكف يرتتىهدلا بوطخ تءاحو

 اعزفأو نويعلا ىبأم صهذلانم * هباسحىف نكن ملاماني لسحو
 امهذعضت ريثوأ يوضرخماشب * اهلقا يدا ول نامز بوطخ

 اهيشم بيبدلل ناتو اضي سم * ذئاع نيبام سانلاناشحمصاو

 امسشتتم هلظ امهشده يحخاف * اعنا نهالابشيعلاضو رزاكدقل

 امءدأ نعل تنذأ ناامد ىبيو *ةجبم صخشلا لذبيال نأ نسحأ
 11 البس نااشل رب رت عا ع نحيف باحالال نا دقو
 اعورو داؤ_فلا ىساقام هللؤ * ةعوردعبةعورموالك يفو

 امر لع ترلا ريس ناكل « ةنم) ةقئفبايتدلا يئازعا
 اعرتم مملاب بلقلادادو يقوسدلا انخيشب باصملالجدقلانيع
 اني َت وم عامسالاتر 2: + امدنع قراقمألا بولاق :تياشو
 اعزجتف ءاوسلا يف انأو هيلع # يسالل وءاكبلا يف رذ_غ ساذلإف

 اعذيمس ايذ.هجاسيف ناك دقل * هدقفب مولع تنام دقو 27

 اهزقهقئاقدلارتس نع فشكيو *« ةهبش ةئجد واجمد بن

 اك للرتإ ند ىرعش تاق <. ةمهث يمت دق داجاوذ ناو
 ان جوش هيناعم عيدب * قطع نابلا نف يف رر-ي

 املظم هيف تقرشأ قنأ لك ىلا * همولع ىغ سمشلا ريسم راسو

 أهيم ىحلا تااطلا كال ان + ىذم 8 هنافلأتب ىبأو

 اعمطم ك ذيف لاكشالا قبرلف * لكشم لك هتاريرحتب لو
 اميض هيصاعت نه هاوس ام اذا * هسماتخ كفيل باتك ياف
 اشار لاط اتا اهولم سيلف * هلاصخ نسح دادعت ىنتاي نءو
 ا ولهاف لوقلا ناك باصأ» ١+ لقب نقلاقملا نوعب قدصالف

 اف د 6 هنأ ىلع # هب اوعفتتاف باللعال مضاوت

 اعر وتم ادهاز ايقن ارقث * ادحامردصلا عساو !هيلحناكو

 امسدق كلذ ريغ يف هرثملو * هتانح لوط ذيل !باستكا ف ىس
 امد#و رغت نا اميك للا نع * ةروص فرخزب ايندلا هيلت ملو

 اعيسفم شماحاصاياهط نا اه # قتلاو معلا يف تاقوالا فرص دّةل
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 - ربودصلاو قئسفلا كلذك و بانعلاو يوا شو شملاو نيدلا رمقلاو نيلملا لثم ماشلا ن٠باجيامءاذكو
 هحبق نامزلا لواعب دادزيو هحرش ل واظي امثال ١ ذريغو

 00 هاذا هيهدديحو وهرمصع قأ# د الاةماهفلاو دحوالاةءالملاةئسلاهذهيف (تاَهو

 نار تاتا نءزيمتلاو ني.دقتملاء١اغفلاوءاحصفلاة قب موهفملاو قوطنملا قيقحتب درفنملاو مولعلا

 طظنفحو رص هم ا رمخ> و رب رمعم ي رق نهقوسدو» دأب ,دلو كلاملا قوسدلا ةف ىع نبدأ نبدم خيبشلا

 ريد ردلاخ 2 اأو ي ذيع كلا ىلع خ.يشلا س ورار وضم زالو ريثاا دش خيشأا ىلعهد رجونأ ١ رقلا

 نسحدلاولامزال وكلام وهوىئاشلا ريه#شلا يح انا دم خ.يشلا نع تالوقعملا ند ريثكلا قلتو

 ةسدنطلاو ةئيكاوةمكملا مك رنا ليعمسا نب د خ.يشلا هظساوبو هنعىتاثوةلب وطةدمىنربخلا

 ردهتو مهزالا تريلا قاوربهريغو لوطملايفو ةيفنلاهقنيفاضي ا« ياعرمشحو تيقوتاا نذو

 حضاوب لكش.لك كشر يلا ءلانيدتو ىناعملا لم يسأ يفاديإ رثناكو ةءاطا اددافاو سإ ردتاوع ارقالل 1

 ماهفالا ىوذن«ةروملاو بالا املا ءايك ذأ عمم ءسردو هربا 2 قئازب ق اخ. لك حتفيو هرب ردن

 هتيج-س لعاي راج فاكت حا رظاو عئصت مدسع وعضاوتو ٌّق > ئسحو ةنايدو بناج نيل عم بانلالاو

 هيلانوددرتملاو هيأعنو دخلا الك ظافلالا ةماغنو مظاعتلا نءهريغهفاك يام ترد :

 رصتخم ىلع ةيشاح هفيل ان نف لكشملا حيض وتب ةمزئامذخأملا ةلس تارابعلاةحضاو تافيلاتهلو
 ىلغةيشاحو ةيكلاملا هقف يف لاخي ديس ىلءريدردلا خؤش حرش يلع ةيشاحو صرخات يلعدعساا

 ةيشاحو يرغصال هحرش يلعةيشاحو ىءو:دلامامالل يربكلا ىلعةيشاحو ةدربلا يلع ىلحملا لالا رمش
 هتلاخ ىلع زو اهمجهلرسيت,تاد و وهتبات 12110111 ولاةلاسرلاح رمش يلع

 يداخلاءاسعإ رالاموييفونو لات نأ ىلا نسا هقاخو نسحهطخوءاتفالاوءاقلالا وةدافالايف

 كفاح دهشم يف هزالاب هياع يلصو ليلدلاب رد نم هنزانءاو>رخو يفاثلا عبو ؛ ر رهشنمنيرمثعلاو

 هنيفكستو هزيبحةفلكب ماقوةيلواطلاب ىمسي ىذلا للا لخادب ىذلا نف دملابني رواج لاةيرتب نذدو
 لطرإو هلزنج متأملا فب راصمكلذدكو قورحلا د ديسلامركملا بانا هنذدمو هنزانج فيراصمو

 محفلاو بالاول سملاو زرالاو نمسلا ومانغالا نم همزاولوخبطملاةراداب هعابت 1نم كا ذلءديق نم

 كذلهٌؤار حا رمتساو اريخ هله اءاز كالو زمنا نءو نيئرةمال تاجات الا عجو ةوهقلأو

 قرغيىذلا كيب رمشلا وكمكلا ل١ نع نف دملاب ةعمجا موي سب يف لءعيامو لزنلابةداتعملا عج ثالثلا ىف

 انيحاصذملت هل وملك أ وذخأ هن نفل تما ءاثر طر دل ايوب كلا وءارقذلا يلع

 ءاشنالاب>اد ةيبدالامولعاايف هيلاراشملاو ةيمكملام واعلان الاد رفا ةمابغلا اتقن دصو ةمالعلا

 أرعشدل ومب رايغالا نمهللا هظفحراطملا ٠ نسح خسيشلا عسب راارهرك ؟وهيذأام ظفلاو عيدبلا

 اعدصةنانعجيداثب لو * امجوافم ادق صهوثس 6
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 ا مهرباكأ تعرهف روطلا ىلااشاب نوسوطلوصو» ( رابذالا ثدرو هيفو ) كلذربغو

 (عاوف[تاتسلاوءاسنلاو تادنوخلا تنكر ومداقتلاو ايادطاراضحاو مامتهالا يف را ةناقالعمملا

 اوبرمذف سيوسلا ىلااشاب نوس وط لصو (هتاغيفو) همودقب هتدلاو .نينهيل ةل لا يا نملطي جاوذأ

 هادذتك ىقدنالهناقالم لجال ةبب ردن :كسالا نءهاعحارىدتنا بي م د ودق امالعا عفادم

 ا امويلا
 46 ٠٠ ةنس ةعجللا مويب مار اةححلا يذ روش لهتساو 9#

 حيص اا ملفهءودقب ارورساشاب ن و «وطلوخدل ماظعالا عراشلاةنيزب ىدون ( نينثالا مويهعبار يف )
 رصناابا, نملخدو الفاحابك ومهلاوامعو عراشلاب تين اوما ةثي زب سائلا لفت | هسماخ“اثالثلا موي

 ا ةريثك مفادم مويلا كلذيف اوبر ضوةعلقلا يلا عاظو ةرازولا راعشو ناخلطلا هسار لك
 مل و اهاريةيردنكسالا ار راد تيودور را (هرمشءسءاخة عج اةليل ىفو) ثاقارح و

 نيتنسلان و دهنسو هةضاح عمم دج هعمهبحص أ كيب سأبع ي مس هة:يبغؤقدلو هلادلو وهىرياوهياعوو

 هريمل هنوك اصوصخو هقرافن هيلع قشو كلذ هد اليد يطل مسااراد ي !اهلاسرادصقهدجنا لاش

 رضح ( هئيريشع تيا مولففو (ةيردن :كسالا ىلا | داع كر ةرحعد رفاسو

 أباياو اباهذ هثييغ ةددد2ك هدلو هءمو 010 10د الا نماعجار رمغم يلا انا ؛نوسوط

 هب يئبو كد هرم ةنأ ملا ىهأ طظقالوب قب رطب 00 ل: زالوا ل تا أةيناع :اع

 3 هوك و تاعدتإملارارمتنلا نءاهيفدادكام كا طعنا و ردع اهنا يتلا مايالا بلاغهب مةيفأ رمعق
 لاثمأةريشع فدص لك رعس غلب قع هلك يفر اءسالاواغمع يت> نيبيسأللاو ةقوسلالاهاو ريكدتا و

 )0 يف وا ساكم ناك ن مالا هلم يف شيعب أ انهيالف شاءملاباس ًاودار إلا ىلعرجحلا عم ةيلاخع | مايالا يفهرعس

 5 نيهأو بسو> هنأ ة ءدخو ًأسص: ميثم مدقتن ممر يثكلا عقوهنافر اطخ ىلع وك عم م ةلودلام دخ نم ةمدخ

 أس وه حسم 0 نادتساود كلام عا ة هش د ءمادقو هقهوعقأرا ؛مزلأو

 اين رص يفةدإي زلاو دوقتااوت الما هللا فال_ة>|يفمقاولا ا دوصخو اكنض شياعملا تراصو اوي دم

 أ مهعمط عم «سكملا لام نءاهياع ثدحا و كلذي نيببستملاو راجتتلاو ةعارلا جاجست> او اهراعسأو

 مهلع بث صوهامنوعفدي مهناف نيتايزلاو نيرازلاو تاراض ا ىعابب و قاوسالا ةلفساصودخو
 نايت مه,سفنال نو رعسي لب مه عدارالو سانلان ةةنامشا قوما و ةرهاشمو ةموار٠بستحملل

 بيعلا نهلطرلاو نيثالثو نير شع نيفصن ىواست تناك لاَ حاولا عابت هن هن رث- ناوأ يف خيطبلا

 ةينامشبامواو رشع ينئابامويو ةرشعإ امو هن وهدي دحأو فصلي ,قباسلا يف عابي نك ىذلا يواقرمثلا

 يقااءايشالاو زو+لاو قدنءااوزوالاو نييتلاو سب نلاامأو شعشملاو قوقربلاو ولا كا ذ ىلع سفو

 ٠ تاقوالازكس ' !فدج وتالدق لب نفلاىفةياغلا تغلف مورلادالب ند بالحمى شيم ال لاي
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 لبسلاو قرطلا نمأو فالخلا كرتوريسلا نسحأه نافل دب ءري.الا فالي بلاغ في رشالسمالا
 اظرصناو سلجلا يضقناو تانسحتسملا تا رابعلاو تابلكلا نه كلذ رو نيرفاسلاو جاجا

 بوكرلايفامهعابتا مءامهئبحصل نومزالم كار ضع ا و هيفلو زنلاب اسمأ ىذلا لحما

 اءيعابتابعرا وسان نارعو ناكر .ناكف ءادارأ لح يأيلا نذالاامط قاطاهناف بايالاو باهذلاو

 ق.دعأ هب نكراتقو يف مهزالا | عاجلا ىلاالخدو ابلهأو ةدإءأ ىلع ناحرفتيو اههبحص» نمو

 نعو هنع هللا ىكر لح نيدحأ مامالابهذملهأن ءاولأسو سب ردت اوءارقالا ني ردصتملا

 ,بتك نماذسن ايرتشاو ةيلكلاب رصم ضرأ نم اوضرقنا ليقف هيهذم يف ةفنصلاةدهقنلا بنكلا
 دقو كلذ ريغواهتحص ىلع عمجلاةتلابتكلاو يوغبلاو فاشكلا و نزاحلال ثم هيدللاو لدللا

 رداونلاو راءخالاب ةنرعمواءاضتو 5 ناسف الط اسنأ امهم تدد_>حوف نيت سما مب تعمتجا

 راضحاساو نبدلا يَ هقفتأاو باطخلا ف بدالا نس>و قالذالا بيذهتو عضاوت :هانمامطو

 زيزءلادبع رخ ”ةلاوهللاديءامهدحأ |مماو 0 ةيهقفلا عورفلا :

 رممذلا بابجراخ ة ةودحلا ىلا لمحاب اوجرخ ( هرشءعسا:تبسلاموييفو ) ينعهواس>ربك الاوهو

 روطرط هار قرنو يلغوأنو زواى مسا ةالدلا ٠ نلوم نك لااععأو ةئيدملا طسو نءهباوةشو

 معدق ةوةعشبتسملا مهتاذب دولا ريظارطلام,سؤرىلعو ةالدلاز ؟ اسنع نبيك وملا مظع»و ةيتالادلا

 د دقو «سمسوا كاذت دهام اذا نيتلاردكشو للا رعت د ١ 0 خسملا ملاقالا
 مل ىلا اهذيزو اهاجواهتماغنو اهبيترتو اهنسحو اهءاظنو نيب رمصملامايأ ىف ةفلاسلا يكوملا ةراضأ

 ابيف مهلئاق لقاك اين دلا ف لثملااهب برضيوو رومعملا عب رلا ىف ريظن اهل

 رو ااوانطا نم ةثالث اهيذ * ليثم ن.ءافامو ديع مارك

 رود, رابأ يداطلا لمحو # افولار حمو ناطلسلا يك اوه

 ريرقت هدب ىلعو يجماق لهو ( هنيرشعثأا'“ىفو ) تادوقفملا ةلح يق ةنالثأأا هله تدقف دقف

 اوبر. ضوةعل اا يلا قالوب نمايك و« ىلصاولا كلذلا ولمعف ةديدجلاة نسا ىلعاشاب ىلع دمحل رصمةيالو

 # ٠١٠ ةنس ءاعبرالامويب ما رحلاةدعقل ا ىذ ر هش لهتساو##  تقدانبو اكنشو عفا دم

 هدلو اشاب ليعمساو كيب نيدبادهتبح م ذخأ وة ردت كسالا ىلااشابلا رفاس ( هرشع داش يف )

 ماش ةداعسلار اهل كو اغا تاملسو يدننابيجتاشي ارفاسو مهم امظعو مهاريك ن ماهر

 نمايادطا اد رباكأو ةلودلاهىلا اعالادحسأو ةنطلسلا راد ىلا ىدمحلا يرصملا كب نب اص مس ا

 نه ةعونتملا ةيدنطا ةششالا ٍتاعتو.شرخلاو ؤاؤالاو بهذلابةلاكملا جورسلاو يراهملاو 0

 ةيقلادهقلا نمو ريطانق ةعب راتكسلا بو رسفذملابهذلا نمو فحتااو تابدقملاو ىريمشكلا

 ينيصلا رودقلا يف هافاخ بارسشلا عاونأو ارارمر ركملاركسلا نمو ريطانقةدعرابعلاو نزولا ىف
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 بنس ءاوملا ريغ كانه نه مقمهنال م اشلا نعلصفنملا اشاب فسوب يلعدي هذران آلا ةيحان ىلا ب هذو

 اريشىلاردحتاو انسلا بكر حبصأ مو كيب مرح هزوصدنع اهبتابو ةزيجلا يلا ىدع مثهض ىع
 عجوان اويد لمع (هنءاثءاث الغلا مويىفو) ةعاقلا يلا علط من ةيكب زالاب ةلزنم ىلا عجروهرصقب تاب و
 مهاياسو مسهل كرتيوني.زتاملا صصح نع جرش نأ ديرري هنا هلوقب مسيبطاخو نيردصتملانغاشملا
 0 ةرمالا يادقوا نيالا حارا لجل ماظن تنريو مهسننالامتوعر زب و انو رجؤي
 هحولا ىلع رتافدلا اهنرظ يف نو و رم اموب رشع ين مهاه«أورتافد نا رحت ةمان زور

 جارذالا اغبأ اًيدقأ نه اوجرتو يلاونثلا خيشلا لاف هل اوءدو اريخ هيلع اومان ىكرأل

 هجولا ىلع اهررحو نيءزتلملا تايساحم ىف رظنن اظن كلذك لاقف كلذك ةيسابح الا قزرلا نع

 لاملا نم املعر راف صال#ء مزاليو هلص> يف فرصتي نأ مهلم دارآ ندواشرا ىضرم ا

 يلع املس يالاو اهيف هانفرص سايقلاو ةحاسملا بحومب نيحالفلا نه ناويدلا ة1 يريملا

 اوتكسو انرا هل اوعاسش ادعو دقن ةحوذلا نم رب رجلا هيلععقي ىذلا هظئاف ضبقيو انقرط
 مهدحأ اهوقي ةماكب مهيلعهللا حتفي 7 ةرواشملا الا مك.تبلطام ىناف اوماكن مط لاتف

 ل 2 ىلااهيلضوتو تالفغلا لهأ ىلع ج ورتةعداخو كيحا منال عئاض مالكلا نا ىلعهل ءاعدلا ريغ

 دوعو رثاشدلاب نيمزتلللا يلع نورشبملا تقلطن او ساجلا ضفنا كالذدنع وت ادازلاا رك راف

 يف ببسلا مظعمو ةل اوهحيةيفكلاو ةل واعمةر وصلا نا عم شيشاقبلا منو ذخأي و مهنرصتل مازلالا

 تف 00 مهامظعو رك اس كالا ناكمازتلالا صصح مظعم نأ كذ 0

 ملك ن ن مهن كاذمملهس ملو فرسهلا نع مدزححو هنع معاع مجم تردكتو مهعابط
 ةيلع ةيانجال نم يلع طلستلاو ةفلا غاب زرابو نامتكلا قاطإم نم مهنمو امنامهسفت يفو هظيغ

 ظ سصمأمي .نأ يللا مهترارحدربتو مدح نكست مهنم عمس# مالكلا اذهب هناويديف ناعأ اشايلا كلذإف

 2 نوسوط ني حلصلا عوقوبةيزاح ارايدلان 0 ةناحه تلصو ( هيفو ) مرعم هربب دف

 بورحلا ك رثروك ذملاةللا دبع ناو ةيباهولا يلءاريكهيبأ تومدعب ىلوتيذلادوعسم نب هللادبعواشب

 رافنالا نمارفن نيرشعلا 0 ةياهولاةعامج نم ه رمضحو ءامدلا ع نة>و ةعاطال نعذأو لاتقلاو

 تامالع«عروظيملوحلصلا اذههيجعي ملاشابلاناكف رص هيلا نانثثا مهنم لصوواشاب نوسو طي

 ناارك ذو ارذتءاف فلا ىلع امهبتاءامهبطاخو هباعتجااملو نياصاولا ل زن نس<ملو كاذب اضرلا

 للا دبع ريمال اهني اامأو نيدلا ةماقاو كلملاديرب ناكو جا جاز.ةدحو دأ :ءهيفناك ىفوتملا ادوعسمريمالا

 ناكهناف موحرملازيزعل اد.ءريمال اهفاس ةقيرط ىلع ءامدلا كف_سهركيو ةكبرعلاو بناملا نيلدناف
 ملوةقاد_هكاةياغ هيو هذيب ناك ةنيدمل اب ناك نيحاشاب فسويريزولامو>رألانا ت> ةلودال املاسم

 مظع٠و دوعسم ريمالا ماياىفالا فالّخلاو مقافتلا لصخلو "يف ةفااخمالو ةعزان» امهندب عقب



 قو رخل ها خراطبلاو خسيسفلا عبسي لجرلعاضودر كا ذانم ايحشسر و رصطلا تحب ةلخديالام ظ د 585
 حمم سمأ يف سانلاو ناضهررهش ىضقن او ريثك كالذ لاثمأو اهركذب ,يف هلا رئافألا ةعير اهنوناخ
 هنافهت داء فالخ يلع كلذو رهشلا لوطب ةعلقلان م اشابلا لنمو » وركل || عقوبو جاعزناو فو>و
 يقورحلاد#دياورك اسملا رايك مالكلا يف تح ةكر لا هتعيبطو امايأ ناك<« رارقةسالا ىلع ردقيال
 نيديقتمللو ةليلوموي لكينلوزئلاو عولطلا ىلع نورمتسم فارشالاِس .قنو خعاشملا ن + هيحصل نمو

 نيعمىصخش ةيضقلا هذهيف رهظيملو اهجاب 1 يبعديعلا ىواسك اشابلاقرفو صاخناويدنيب وهنملاب
 مهنم رهظيو طخسلاو فالخلانو رهظي قاوسالا ىف سانلا عمنوشْينيذلا رك انعلا نه راق
 نيبو مهنيامتاكو بهناايفمهدوعب سائلا نودعوتي واراهحءانلاو سانا متامع نوط واع دخ
 نيدتسملا ىلعموللاو مدنتلاو فسأتلا رهظيي نم م -هيفو مهأ 17 اوصل كانازأ ةيدقٌةوادع ةدلبلا لأ

 ةمقثوةيوامس اياضقو ةطا ريداقت كلذ لكف : ةلمللاب وكل ذ نع باغئذلا مور اوه ومان هسا
 ضع نأ قت | اممو#ةبقاعلا ن بحوةمالاسلاو وفعلا هللا لأسن ةيحان لك نم لذا ملقالا لهأب ت ع

 د راكم ملات ان اخيلاوأ لئاكولا ضعبب ناكلا كل تاو[ وناجح رد كلان لح مهولامهبداز سانلا
 ةريذك صاخشال كإذريظن ددعتو هريغ تاما هم مدل 1 ا هنوناحو قارسلا ايقرشفرتلا ١

 تاك رملاهذه لثم يف تالفغلا تاقوأ يفمموروأ دو أضعإ مهضعل نوار :ييلارتالا

 هواضإ 1كِلذ ىلعالام مرغيو ةطرمشلا ماكح ىلا م هاكشو مهددهمو هعابت 1 همدخ مهما نم مهنمو

 بااغو مرغلا ةدايزو مدخلاو لحالا ةوادسعو ةحيضفلاو مثالا باكترا الا هديفي الو ن قيد
 بهذو ةنايدلا لياق مه :مو اهبابر أ هللاطي و تانوهرلاو عئادولاو ءانارشلا لاومأ راجت ل ىف

 ةيبشلا ةوقل 5 ىعدافءا.شأ قب وءاشأ< وناح نم

 مهق[ ٠+7 ةنس ءاثالثلا موب لاوش رهش لهتساو يح
 تامالع نو هنف يرسل 0 لكنه ة ةحيومأ | ميدعلومتعاو ةدوربلا ها ناوطلا ديعموب وهو

 بون هلمدق:نمواديدجأ ثالواقلطماب أ :لصفالو لب هسوبامدحأ ريفيو ( نيعاصلا ى ظفالادامعالا

 ةناطب نهبا.سالا عيمج ل ظعتل همزا ولوهشب راصم ىلعات :وهرص طايلطا دنع رعت نارعشيف هلصفوهعطقو

 قوسديعلا 0 ظعةقشمالا هدد ةلحأ كردي تيم تاماذا هنايت - هز ةداقعو

 مولقنالو حام كممسالو كدرشال ةكك سن لدي لو دايغالا مزاول نم ا امو نيطايخلا
 ةثداهلا هذه يف نسملو رباقملا يلع امايخ اويصنالو مهتداعك 5 اًضيأ نئادملاو تانابملا يلا اوجرْي
 نيشيفارح ضعبالا نهم جرخيمل هنافرباةملا ىلاءاسنلا جورخ اصوصخو رومالا هذه عاتتما الا

 اشايلا لزن (هئلاثيفو) رمحالا عمالاو رصصنأا باب دنععقوام ر كسعلا نم نهضعب | مقو و فو يلع ٍْ
 كيب نيدباع هترحصو ةاشملاو ةلايخلا كارئالاو ةالدلا ركسعنءةدعيفوهو للاب, نم ةعلقلانم ٠

 و

| 
 أ

1 

1 
 د
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 ا نم . اغا امهر ماظنلا ماع ند مم 50 و ميا لياقو كالذنود مم و ةدي>ةقيرط ىلع

 سداس ءاثالثلاءوب يفو ) اعويتءالاعبت ن وكيكنلو أن“ يتبنهو ةيبرغلا سانجالا فالخ#ك | و

 | كرو ىلوالا ةرملانحرثك ١ لب تاشركلاو جاعزنالا نممذ- ةنلاكذ لثم لع خ (هرسثع
 7 ٌةرشعل هب 3 رقلاتعيبو جيل | نمءاملا نول ةنب نيذلا نيئاق سلا سان !١تباطوتيناوألا تقلغ )ا نوحارلا

 0 ١ ,« اسعلا ىلع نودانب دو 0 ادان لا مههامأو ىليدبتلا تاغأواخالا ل زن نيعب رأب ةب دارااوةضف فاصن أ

 رصعلا لبق يلا جارالاو مالا اذهرمتساو ظفحتلاب سا :1نو سعب و قدا ملا لمح نم معتم واصلا

 رهظإمورمثع ةمخيةيوارلاو فاصن ًاةسمخي هب ذقلا تعدو نيئاقسلا روع رتك و لاخلا نكشو

 ١ اوألاو تاياورلا نم اعاوناو انانصأ مويلا كالذ رام لوطب سانا لوقتو اضيأ بيس ةكرخلا هذه

 0 لخدو زاحملا 3 حجار في ريما رضح 0 (ءامبرآلا موييفو) اهلصأالى نا

 عاتأ ن م دون رالا نم ص اذفأ مهعمو اضا !أنجسه يلع رأ راق يس نيحه ىلع بكااز وهو

 يفو) كيب ادختك ل لوما 0 م ةعلقلا يلادب | وعاطف زاححلاب يذلا | شا نسح

 4 01 ءلا نمةفئاط يلءا ريك هلءج وهلجيراصب فورعملا اغأّشادب :ءاشابلادلق ( سيجا 1
 لح نم ناكو هعابتأو وه مسهتداع اك رهاظ ىلع ىخرملا ليوطلا نو رطل مار يلع لعج واضيأ ه

 لويخلا ل ركسعلا راكلا شايلا صأزرب(هيفو) اشاد ءأأ يلع ل -

 ماكحالاو ةط رمشثلا عابتا نم ناك نهآلا ةيقدنمل لم ءاحوأ لج ار مهنمن كال و قدان ملالمح نم مهعنهو كدي

 ليدبتلا تاغأاغأ مهاربا عبباث انأ بويأو كيب ادختك مزالو ليديتلا تاغأو اغالاو ىلاولا لثم انج
 21 رئوازملا تانوتلاماو ةيررغلا نم قاوسالا نك ارم يف سولجلاو عراوشلاب رورملايماولاو 2
 ماشتحا ريغ نم كير كاسل ناضمر راهن ىفنورطفم مهعابت :اركاأو قارا 1

 ناخدلا نوب رمش و بطاسملاو تيناوألا ىلع نوسا#يو موصلارهش ةمرح كاوا ةالايمالو <

 الرس ىلع هرف فتي وهن ةلفغ يلعدلولا نبافثاال هتر ىنديف ناخدلا كيشدديي هك و
 : اهذشناق ل 2 حاراه>و اراهءاسنلا فطخو يدعتلاو ىبلا يفاودازو ماملابنايذطاو ةب رم

 ٍقو)ناضمر / يف رهافلاة الص دعب ددعسملا ف مم ٌفْوَو ةسفرشالا ماج لا ءامإ لخندا ميم

 مطرخأتو | | دا اوضب 0 رك نيسمحو ةئامعب رأ كلذ غلبق شوج لع قود لغات اش اوامع( را

 ش6 7 شالا ناذ ع غلاممو نك يئثوهو ىوا زا راك لث و مهريغأو مطدوقن :لا ف الخ تالذ لك ثاثلا

 . رجحاتلق خنتاو اهيف 9 نوردتءال ودوقتلا مهلصاوحو مين او-ىف نورآ> وب ”يثيال لافوأهر ؟ ذ نم عن

 : تامواهز 5 ذهشلأ ارففالا ١" ةينامناخلا لصاو> نمهلصاح نم بهذهنأ شوب للا رفآ قوس لهأ نم

 هوجحاو غاضملاوتانوهرلاو عئادولاوذوق: لاو لاوهالار يسع ايرارل نجر هامات يل

 : ناكالا نم :مهلعرخأت اه لءواتاصقملاو ليصانتلاو رادعتلا نههنو رتشيام نك ىلعءاسنلا هوه رب مم
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 نودءرينأو سيك فلأب كيب نيدباع ىلعم.ن افةمرظعلاريداقملامهبف قرغيو 'مويط طعبف بسك انا لحم
 جراخملا اوزربفةي زاجسحلا رايدلا ىلا اورفاسدلة ال دلاركسع نهةدرج جرخأ ) كلذءانأ فو ) كلذ

 مهاقث ًاومهاجأ تخحرذو مهق اطو كانه او.صنو رقثخ كلا يعسملا ناكملا ثيح حوتفلا با

 0 ةقفئاويلطو ةنامعب رالاومهراوجضو اوضاخو ةيحرظلا ةفئاط تراث ( سيلا ةليل ىفو )
 قشو كيب ان نر وك ذملا سافل وبيفو | وك مم تق رفف اسال ني رشعو ةسمخك مذ

 نأو مهيناوح حتفب قوسلال هال مسرو هيف ساجو ةيروغلا عماجدنع لزنو ةنيدملا طسو نه
 عقوتو ودطاو ةحارلامدغعم كاذ لكف وخلع اوساجو تيناوطا اودتنو اولثئءافامف اوساجي

 امآو سارتحالاوز رحتااو نيياحالا ضب يف مهنم 'ابفسلا يدعتو ركسعلا نه ريطتلاو هوركملا
 اودعنساو كل كيارك اوتو ذفاملا اود دم هتاراحو مهجاوتو مهنك اسما ونصح مهئاقيراصناا

 اونذاتسامهنا يح نيماسملا نودبرحلا تالاو دوراسلاب اشايلا مهدمأو قدائيااو ةحاسالاب

 ىراصنلاامأو كلذ نءعنهامهر رضلاعوقو نوشخيىتا ةذفانلا تاراخلا ضعب دس يف كيادحتك ١

 ىرخأ ة ةهج نءدحتتو هراد بابه بام دنع فشاك ناوضر مه ءفرك ذ مدقُ دقو مهمنيلف ١

 دنع اشايلا ادذ:ك ىقوهو يدنا كح لضو ( هيفو ) ناويدلا طسوب هلد#ب و هب ريضو هرزعو

 ايكو» هلاومظنو هولباقو ىلاولاو اذالاو ةلودلار باك ًاوكيب ادختكهيلا بكرف قالوب ىلا ةلودلا

 اشابزوسوطهدلوو اشايلا مهرب علخ هتيحصرضحو رصنلا باب ن:لخدو ةعلقلايلا قالوب نه

 ةعلقلانم عفادمواكنش هلوصولاوامعو ةرهوجم قون قاقحاو ايادهو ناحاشو نافي#سو

 فو ) هتنثاطب ةيدملاىلا كريبوجح لخدو زاد ايلا نورفاملاةالدلالحرا ( هيفو ) قالوبو

 تاباوبلا | وقلغأ و تاشركو ةجعز سانلا يف لصح بكوملاسعأ ضاضفنا دعبمودلاثالذ (ةوحض
 كالذل رهظا مو ةعدقلا رمعدو قالوبي ا >- يحاو ءاعيمج جاءز.الا اذو ل و بوردلاو 8

 روطرطل هحوتوةءلخ كيب و>>اشأب لاسبلأ ( )هل ءالأ كال ”يفو) امال تايدالاو باسالو للطأ :

 املعاوناك يت نا ةيك رتلاممقي رط نم هعأبت 1 وه علختاو ةالدلان ٠ ةفئاط يلع اريماهلعخو لب وط :

 هيع هللاوضر باظألان برم اثديس هش رطبا مهسفنأ نوع .ىلب ةالد مط لاقي يب مي حا ُن ءاطلا ءالٌؤدو ا

 يلغو شيداك الا نوبكري ىح اونا كللثو ةلوأتااوزوردلا لا محو ماشلا د نم م مركاو

 لد اذاو عارذ رد و روط هرطلا ل لوط راغصلا معلا 3 واح نه ةع ونصمد وسلا ريطارطلا موس در

 ةعم ةتيحاصم نعهلمظعأ كلذأ يردأامو فيشكلاةج ةء ىلعهعضوو هسأر يلعن م هعزن شكلا

 يقالملاوأ ضاحرملا ند يف بايلا ةفكساب مدصتا نادطوقسنهرذحو فرو فيكلايف

 وهنم مهف دجوإو بو را ٍفمادقالاو ةءادشلاب نينئامثعلا ةلود يف ةروهش» ةنئاطلا ءالؤهو

 ٠١١ ما ريع «
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 نغم اور ا هيد ؟رتشا عفاولا اذ هنا امرتاوا ورك ذو اواصنتاو اورذتعاو

 هزاحام ءاصحاو صحنلاب اوقفت نب مهملا مدقتن مهعاوط ثيخ هافخيالو .هركأسعو مهنث أوط

 ةعاطلاو عمسلاب ءوباجاف كاذب مالا يف مهباعددشو مهر كا مهفئاوط نه لك هذخأو
 . ةندملا عراوشب اوقشو اوكرو ةعاقلا يلاهلاسراو مك عام عج يف | وذجلاو. ءرمال اواو
 1  ريمعت ىف مطاعشأ ونبرمعملاو نيراجالا عمجم ممأ اذ راهعلا هاينز ا! رد و نافالاب ةاداملا خيام 3

 - ىريلا فرط يلءباش>الا كا ذكو مترج مه عفديو قاوسالاو نيك اكدلا باشخأ نمرسكتتام
 00+ ةئس نيثالا موي ناضمررهشلبساو لل

 .باهذلاو ىثملا نوشادتيو كناركلا لع رهسال نومزالموديدش فوخو خيم صأيف سافااو

 7 تايكحو تاياو ر عندي نولقنيو نورك ذبب تق ةولكو هنراحوةتطلم .زالمةطخ لسهأ لكوءى ا

 نءهبنودرفتي نأ لئقلاو كتفلاو ةيذالاو ىدعتلابرك اسما! ىدبأ تاواطتو تاك. عئاقوو

 ”فارشالا بيقن يل>اودلا دم خسيشلا همر عاظو يف ةورغادممد. سلا علط (ةليل يناث ىفو ) ةيعرلا

 هتفئاطو ةيروفلا خيش مهتبتكو تن دولا ةخيسشمىف نوئيتلا يواصلاناو 0 رسلان باو

 مهني .ا2:قورحغلادعديءاادنع اهوررحامدع مميْنأ وح نم مط بهنام ءالما يف 5-5 اودعبا دقو

 ماشا 1 ةرمذ هضعل نع زواحتب ةقئاحلاو فيادتلا دعو مهاو ءد قد د ىلع ءالمالا دعب

 ثلثلا, ع و ايل مه مف دفاسك نوناثوةنام ةصاخ ةيروغلا لهال رقتساف يقابلا هل نود

 انالو# هدب زخلا نع ىثاهم م طربظنا مهضو ع نمامأ دعب اميف اموفوتس اذ نر ةسوهو

 00 لا ةجسأأضا 1 تابووهملا يقاوب رير>تا ةليا لك يف لوزنلاو عولطلا ةعاسجلا

 , يذلاركسلا نك نم ه مط تمصخا سك نيعيسن هوت ىلا ةفئاطلو كالذك س رك فالا ةثالث نم

  هتلودرباك أوتي ءراأ نمساناابولق بذحيو ا ةعلقلاب اشايلا رمتساو اشا ملا نم هنوعاتس

 "ع نوضرتي ل سانلا كرت يي تابوهملا درو لا ما كلذب نم هلع فا

 ةيعرلا مهتدعاسل ىدعمت الو بون مسج عقيلو ةروثلاهذه و « اسءلات راثو كلك لعش مو و

  ثامازتلالاو قزرلا طءضب اشايلا نه مهتياكل :ةدشل تاعاطقالا باير او يرقلا يلا ءأجلع تعمت ا

 ةتسايس نسحو اشايلاةدامسو ركسملاريب دن ءوس نم كللذو شياعملا عطقو ىضارالا سايقو
 نيرتضاملا عمسب لوقو هركسعلا لمف ىلءموليو عنصتلاو نيللا مالكلاب هقاَمو رطاولاهبالجتساب

 نطاوجو لآ دما 5 نالا لازع# ىلا ااه ءراعم 5 مهءاصخاصوصخ 2 سان ||ينذام

 ا ل و كلذ وو رادرتفدلا ل ومو قال ويب اشاب ليعمسسا ينباةيارسو ةريثك ءايس تاوةفتلاو

 لاومالا مموطعيو مويلع عنو ماع رك ما مامات وهركذ لم ولقوختوو

 و بوت نحم نولوقيو مسي ةفئاط ذبتنو مهرك اسعو مهسفنال ةديدعلا س اك الاو ةريثكلا
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 كونا
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 قوس اولعن كيذكو ة هعوذمم اناقش لجرالا ت نم ضرألا ىلع هوثلاو كك يقاورلا اومشهو

 ساد عراشلا طسوب ة هب رطعلا ءايشالاعاونأاو>ر 0 تدناوح نههيامو نيياقدنلا

 َُ م ساملال'وهاسمن يعذنمو يفدلاودصت نيذلاالواو فال:الاو انلالا 4 - ههيقريخالاما هنو اذيألجرالاب

 0 5: اخ قلغ ف  ءاسنلا اورخوت .لا اضيأ | ءنأو تالذ نم افذأ مقاولا ناكل تاياوءلا قلغو كنارحلاو ةدانملاب

 اوذخ أم مافاضي ًانيمفادللب راغملاوشابوالان م رب“ هكا عفيف يكراشو لا نكلو لايذاعلاو :

 مهسفنال مهعمام نوذخأي ونيباهنلا ن٠ هم ىلع نور دقي نم مهمر؟ ند ىلع نو ذي اوناكو ةرثك اكل

 اهينامن وقح اللا لصاخلا اهنع مهدراطإ ن نممهقطوًايشاهنما وفطخو انوناح رك اعلا تا اذا

 ٍقلودلان.ةلودىف هريظن نا عذا ثداحلا اذ_هناكو ضعبلا ءهضعب لاومأ سانا ”حايتساو

 ند ةريسلا ةداادذه يف ساذال لص رصعلا لسقمىلا ةعما اللص ل يبق نم كال ذو تاعاس سفر

 ف جا 1و كفسولالاعاشبلاو تاحسالا ىداقاوالا ومالا سهو ديدش ثلا فوخلاو جاعزتالا

 ادعو 0 اوسيلو مهر ذح سانااذخ 1 :دملا لذ ادي ةئاكلا ددحاسملاّت ةاغ ًاوءويلا كلذ

 انيحلاو رذحتلا ىلع ١ وماقأوىلاوللا اوره-وسي راتملاو طبارااوكناركلاىلعاودمقو تالاوبلا

 اراب لا 0 ار«-2نهمويرخ .ال قفاوملا( هني رشع سات تبسلاموي ينو)ىلالو امايآفوختلاو

 دحاو نا يننيمسوملا] وص-فداصن ناضمرلالهةيؤرةليلا غب ًامويلا كلذ ناكو هعرذأ كرابملا لينلا

 مهروم زو مط وبطو مهب كف رخاب ابر راآالو ستحل كَ ملوةداعلا ىلع كن شالومموهأ ملمع لف

 كلذكوذسلا دنعو هلحاوسو لوهلايفناحر 4| نم هئلبل قل معإ ناك امو جيلا عطق ك كلنش كلذكو

 مهدام مجاب , سانأاماص ودل انج رعب | و هعيج الذ لطبف ج. ال ايلع ةلطملا توبملا يف وهحعمص

 رهش ن ٠ تضم يتْلام ايال الواب ةدايزلاهف لصد ل لينلا ناف رداونلاو ه ةنسلاءذهىفليثلاءافو ن

 6 , ال ءافولاناف هن ظهلبق هعرذ أ ىفو /نينلي أ يفو ةمظعلا ةدايزلاهيف تسفدناو لينا لولا لا

 قرأ يرعب كرد ملفاو ردانلايفالاس بر خا أ يف لص4و يرسم رهشيفالا ب بلاغلا ىف
 ةدملا هذهو كالت نيد ةدملا نكت فلا ةئامونيناموثالن َة 4حس ىفكاذوةدحاوةىمآلا ببأق

 ةدع هتبحو هاا علطف ( يتورحلا دمح ديسلا بلطب اشارلا لسرأ هيفو ) ةنس نيعبراو اعلا

 تهت نم سانإ لص يذلأ ادع هل لاق هييساو املف هيرافخل ةيراخلا ركدع ةريبكأ
 ةئاالع صاح ل اودب مهنوعمجو تأب وهما ب باير آل نوهدة#لا مكنادصتلاو ىنلا# ىف مطاوم ١

 مل موقأ انأو ةحصلاو ريرحتلا هجو ىلع ا عاض اه ةفئاط لكل متاوق نوبتكتو عر
 ضع هبايرال لد مهندب دب عاشو كذب سانلا ف ىعوهراديملالزنو هل اهدوهل ركشف غلبام اغلاب هعفد

 كنب وحمو كلبب وحعحو يلغوأ سوئدو كي نيدياع لغم ركسلا راك اشاملا ىلا علط و نانثمل
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 :تاص رعلاول> اوسلان ءاهوسترو هلغلا ارعسالاعو د“ ازمهو سانلا ف لصح ىح ريس ًاملشألا بابا
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 يملا مهي رط ىلعاوضمو مهعمج رثاك كلذ د نعول نيدال ن نءوعايجلاو نيلقملاةماءلاو سعزااوراطشلا نم

 امومه أردلا ن مهودجوام اوذخأو ه ركسلااتلن انو ةليوز باب لا ديلا ناوضرةبصق

 قف .لجرالا ت<هنوقلب وهوذخأي يذلا نود ديو نولمحيو نولك ًاياواءؤ ركسل |فانص أن ةوبخأ

 عماجو ىجترفالاو يروغاي .لاو ىنيصلا نمهوهاماهي يذؤتايب رمل ارودةواول ايبا 9 أو رمكو قير رطلا

 م اولمحواولك انولدم وجسفنلاو ضال اوديئافلاو سيلملاو لاشرلاوة ىلملا اولطاص ا رقأوةيرشالا

 : .ةعراق ىلع منغ لضفام نوقلي ةيديمااو شفار +لاوةيدل ءلاشايوالا نم مه ف اضن | نمو مهعابت وم 1

 ناولأب اشوقنمواموس م هل اوطو هعاسن | عم ةيلخ |. | يملا ةليو زبادح نهقوسلار اصثيحبقيرطلا

 ”اقودلا كلذ لهأناكو ضرالا ىلع ةلئاستابب رملالاسعاو ةنولملا ةب رشالا نما رقأو 5 اكنلا
 اذهوهواماوهيف اعركو هك اونلا رونودنءةبرشالاو تاي رااعاوتا اود. طواود دج نو.دستللا

 ةيعوالا| "واهو ل حرفسلاومرصحلاوريسملاعرقلاوتوتلاو قوقربااو حافتلاو خول لث» كرام اورشلا

مس وم ىلعاصوصخو عمال مهتين او>يفاهوففدو
ورلا نيداة علا يلا مهريسيفاوضم و ناضمر ربش 

 يم

 تدناوخلا تاون اورسكف شوج ص قوسىلاةفئاط تلدووةغاصلاقوسو ةيفرشالاوذب روغلاو.

 الوناخدرزلاو ريراو زبلاو ىوالحّلا ةششالا٠ نمراجتلا لصاوح ىفاماوبهنو تانامخاو لئاكولاو

 نوطاعت نيذلادؤن رالاو كار اللا مهيف تعزف بهنااو روبعلااودارأو يلا ناخ سأر ىلاةفئاط ت تاصو.

 لا رعلا قوت وم كلذكو صاضرلابهواعاوب رضواهريغو سا 2ع لاو نحالانا و 0 اسلاةرادتلا

 يت> صاصرلاب ناقيطلا نهم_مياعن وهرياواعجةموهزلابابب عابرلابن ودك اسلا ةيجدرخلا كارتالاو.

 مولع اوءرنيكمكلا ةراحو نيءاحفلاب نوئاكلا ةبراغملا ةئئاط تد همن كال ل راو مهودر

 | 0 ص نلجو فلسملا سور ىلعيتلا تاباويلا ارك ةمحانلا كالت ٠ نع مهو درطو صاصرلاب

 يوا زا ناخيلا ةفئاط تاصوومهلا لصاولا عن صاصرلاب ةطخا لهأ نم سا: | : |مهقوف ن ورا

 اال نمرأ حتا لصاوح او رسكو ناخلا اوربعوباءلايفيتااةذ وخلا او رسك تح هبا يفا وجلاعف

 وجل تالبو تايصقملاو ةيماشلاوةيدنطا ةشقالا عاوت :اودوةاز ٠ هودجوام اوبهنومهريغو ماوشلا

 تيشلاعاون ًاوربخاو لددملاو سفنجلاو يوالسلاو تاحالالاو سلطالا عاون أو ةفوطصالاوةفيطقلاو

 نيك اكدلا ينام 01 و 0 مهعب "و كلذ . ريسغ م دم ىلا 4 0

 يوةلاودعب والامل لجالإ,هيلعن ومب قمل 50 0

 جراخ يتلا نيك امدلا با أ اورسك و ضعبلا مهفهب لتةوةنيمشلاءاشالا ع نمهعمام ذ خايف فرعضل| ىلع

 رولبلا تاساكتلاو بهذملا جاح زلاو ينيصلا ىناوالاو فدعتلا نم اهيفاما را و ةطخلاب ناخلا

 | ودوأدونت نم هودجوامومبحت ًالماوذخأوةدرملا عاون اوةشيلا نيجانفلاوقايطالاو نوحصلاو
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 لحعل ناد. ملا ىلا جو رلاب ر ؟ اسعلا عب لاش لا سمأ ) هيفو ( الم اقدب ,زاولقاوءوورقىذلارد 1

 8 ىذلاقاو دخلا ريخالال الا ع ثأث. 2 2 بزءلاةيق ثيحرصنلاب اج راخةدامرلاو ملعتلا

 ا يغقناالو ةوحضاا ىلارحفلا ليبق نهكالذو حرذالا ةقي رط يلءدوءرثا لذ مةعب ,اممملا ةاداوتملا ةقد: لاو

 اوسادو ةيحانلك نهم وي يقرطلا اومح زى يطع كك يفةئدملاىلا نيل>اداوعج كلذ

 ماظناا يلع مهبترتو ركسملاءاصحاهدصقاشابلا نا عيشأو اضيأاريمحو لب مهو سانا نماداخشأ ١

 عمو قال وب ىل امول نانفيق رد مهاكش ريغي و ةطمقملا سالما مسي وجئرفالا عاضواو ذي دخلا

 .تالذ لعف هداصأ مف ىعو ديدخلا ماظنلاب ةفو رعملا ة 4 رطلا ىلع مهندصو اما ,ليعمس اهنا ركام

 قالو نمبكر هنبأ- نهى 0 لاو د رطلاو برءذلاب هلباق اة نهو ركاسلا عجل

 مه«داخم نع م و رثكلا فارغ 0 اميفاوحانت و طغاوةلقلق ركسعاا يف ل_هجو | ريس ىلا بهذو

 أربسش ردصق نم بك ر ا ايلانا م شا ارد غىلعاوةذتاو تا ,روفنلا ىلعمهةفاو محرك :

 مهرباك | نم عاج رادبكلي نيدب دنع عمتج ةحادقو 4 ١ رشءع نهأث ةعمج ا ةليلة يكب زالا تال ىل !ارض>و

 يا بلا معا يبدي اوضوافتن لكرزالااغا نس>و ةلح ىراصا ءاضنان دعو كيد واد و :

 يقمبك رتومهلفاغكي , نيدياعنا مئةيرجفلايفةيكبز الابدراد يف هي اعموجطا ىلعا وقفتاو هيف عراشوهامؤا

 يف بوك رلا لاحلا يفاش ابلاع رسأف هب ادصأ ىلاعجرو ا ا يلااعر ا ل ::ج رخو مهسنأ

 فاخأم رز ؟ اسءلابل زاملا طوحو هعماوبك رف اشانرهاطركا مك و لسا ةعاس سداس'

 اك اعلا نءهب قثي نم هعبت وةعلقلا ىلا دعد و باشنل ا ىم رموذي رضاع :لاة أ 35 :ىلعبدذو قار 5

 1 هيمنودب 11 كا ايلا تدب يا أورذا ةأسف م جز عنع ع وجرلا مسيل و نيقفاوتملا ىمأ مرا 5

 ةعاقلاةيحان ىلعاو راسف اضغاولانملو صاخشأم مهب لتقو قداذبلاو صاصرلاباوبراضتو نوطبارألا

 ًايشيدحالةلبمرلابمهنوقونااوءاعو مهظيغ .عدمش او مه ىمأ ىفاوريحتو نادساب ةوةلم ءرلاباوعمشجاو

 مه بس :اذدو مهلا, فكس 'ىلإ مهوكسو مهعوجر ىف مولع دوعأ ةرغألو ةمصاخخلا و رهظأدق ؛

 مهقئار طو مم ديقع ثبحو موهعأب طءوسأ ممأر عجاف م«ملااوءخن ؛لنيذلا مها رقأن مموللا مهقحمأبي و ا

 يوقتو مهعجرثكيف كاذاولعنا اف مطاومأوةيعرلا عاتمنوبم ماو ه6 :ندملا 0 اوديف نوقرنش مم ّ

 نولادو< و ةمدغلاب نودوعل و ةميمذلا ابق ايف عيا ةيغرل .نعنوفلختلا م كرا و منكر

 ةعذرإلا برمفف را ا برض ىلع ردقاملثملا ىف لاقي ؟ لطابلا يف مهيعس عيضب الو لسصاولا نه

 تننأو ا ب اوبا أ نوءشويو نورسكي مهو ةيجو رسأا ىلعؤمت ءلصلا لع ة 4: :,كلأ ةم مق طسوىلعاولزأ 1

 ايلط ميانسأ اوكرتو ءمماوبأو مهتنن اواو ةاغاكا رااباوعماست ا سانلا نالاهيفام نوع شو ةقولغأا

 ريثكلا مراخولا ,ففطاخاو بهخال مهعمأو رداب وقوحللا اوعرسأ كلذ مهقابدهاشامد:ءوةمالسالا

 .فصل هنوطميامرثك وابن اجهننوطم | ولعجن مازتلالا ص هح باب رأىلع ظئافاا فرص باباوس ا



 ايصاعزاك و مملانو وع: هان .داثلو ءارلاةفو فاكلا مشي رك ىلا ىل: ,قةيكتوه رط خش لم

 . نا 2-1 هيي ٍه

 دنع
 لاحخلاو كلذب ضرر لذ مهظئاف يف مماعر وأعاو نيمز الا لط نك لان .ةالا ,هلمفأم اند 3 ةرضح غلإ هنأ

 ىلعو - ىذربالات 5 هب وضم كو مكظناف يلعاو. كامو مايأذع زادك هل ١ نو رض م نأ |

 ” ني اوءاشأو هتكضاود :ءاو ماكنا ذسمنيافلا ذك أح رقراد ريفدلا ءاضماقاروالا

 باح مرينكلا ريضح ) هش ؛ رشع عدرا ريو 0 ْط 0 و يلاغ للا قإ ز زر اوحاربش رفق دا

 9 ب رشبتسممالعأ وقرا مهعمو نيحالفو افارشأ وخاشدالببااو ىرقلاب نين كلا قازرالا

 ناديءوةريثك قدان ' يمر ذم 7 ةااةيحاأن : ةحامر لمعل وهواشاي ءلايلااو. هذوهوعاشأو هوعمسا فرامل 5و

 .٠ جسر كلذ مهما ولعفت مهدرطو ممرض صاف مهي د بحس ن ع 0 مها راخلف ملعت

 1 وارفامهسل 9 اهاكوا ممماع عاذواشأب ءاالب ,اقوأم,ةحرس نم يلاغ خللاو كدب , دوم رذح( هيفو (

 انلاهاريل ط اقالا ن نمةريثك ةدعهفلخوةنب ,دملا طسو نه مقشوةعلخلا ٠ هءلعو يلاغلعملا ب 57 رذرومس

 مملناو املاغشالا«> رو ةليلقام انأكم ددو#و وه اقم تالوةتلان مل-قاملطمو ءادعالا دمكيو

 ةلماخلالا | نه ةريمت < ةدعءاضرودح لب ةال رانك لاومالا يبجو سايقلارب 2 تا

 رذ>ح (هيفو) ملاقال ايفا وةيفرلاوةمرغلاو ةيقر داء ضعي را اهضعب تاراطقموب لك يفلاومالا

 ملف هنمأوولباقوهس اا ىنأيف 200 وهطاصيو اشابميهارب .اهيلعلا' ا ادبأهلب اقيم واش الا ىلع

 رسام هن ده لة 2 الا ل هند اانا ل انازاجللا نتا املا رذح

 3 ا ةئسنا.ءشروش ل دأَو 0 ةلءم رلاب هقّدع يعرب

 رع مويديأ عفر و اشابلااهطبض ىلا ص دملاو تامازتلالابابرأو مهقازرأعطق نم يسم ىمأ يف سانلاو
 داويدلهنافهوساق يذلا كو رلا نعدازام يوسهي ذم: اس هتاف ةيسوالا نيطالاخا منم "يب يف فرصتلا

 0 اذهو ةققاحلاو 0 ردتااد عل طقف يف ! د دلادع سلا نيعملار الملا فرد مهدعو و

 ن٠هو 0 واش ونرحد رب و نودغل انااءدع ورا لا ني راع ةنماوماقأو ماوقلايف طام والا

 8 هلودحلاونو ولقالاباوضرو دا ريالا عطقو سيلفنلا ن «موقأذ اطل موةلصو

 ءربرو اه ريوغتب م امام لانا ليت ترراذافرئافدلار رح ِى - مايأةثالث وأ انأةعب رادع دع

 ظ راق ةد 0 زآايف رنودرا مو نان :للا يف لصحتملا توافأ بس> يلعاُلا# واين 00 رخآ قلع

 ظ أل ادناو الب وطانمز رمعلا نم شاعهنأ م ءزب طاءهد قل رط ىلع رلجر ل دو( 4 و ١ارينكوأ

 راطلسلا عمدت ءقا ووهلتقو ك1 ماس ناطلسلا عمر صع م لار خح هنأ 1 : ورشأعلان رقلا ل اوأ

 | 5 قاكمتاَذ نأ و قخو هرك ذعاشوتي رادقريبلاضعلاءبا' تقوا كلذ ىفناكوىو وغلا

 ظ ؛هولزئاف هداعناو هم 5 :باشابلا أم َْط 0 لد نو د ا رك كه ضع ءلاوزدةمأو

 ادرتفدلا تن. :ناويدلا اولمع( هذي د رمثع سماخ يف و ١ لعأ لاو هوقرغأ مهنا لايف فه ريب اغو يكس م



0 

 00-0 ظ
 ةيلعأ يلاهدصق ميال ريبك ةرامعل جرو هنر وم ادالب عراغأ و اهكلمو اسأارفىلا 00 ابنا

 نع كيب ادؤيتك لئسو كالذريغ ليقو ةلفغنيح ىلع طام د1 0 قرطاأ رف ديرب

 نائوه ة 4: سأاه ذه يف مقودنال ةنردملا اووي تلعأ و نوءاطلا نم مماعافو> لاف مهجو راس ا

 نادوسلا اصوصخ ديبعلاو ىراواو لافطالاوةدلبلا لهاور 2 ار ريكا ف كلهو نوعاطلاب

 ةقدص نإ انخك جرخأ (هفصتن»يفو )رودلام نه تاخورداناا 55 الا الا مهتم قب هنافإ

 يتأيو مهن وءمجاوناكف ن نوءاطلاعفرب نوعدبو 2 نيذلا ماتيالا دالوالا ىلع قرف '

 اهمةقروريخد لكل نو.ف دوو ىلعم ناضيح د: :ءادؤذتكلا اد اس تا أ[! مهؤامقن م.م

 مالهت هح نعةدأب ز 1 مويملعم هناىعديو م6..ةفئاطلا عم ممجىذلا أ زحابنم د 1 ةضئافصت نوكم

 لافطالا هذ طراصو مهدارب 0 ف اوالأ ن.طعت بالسإ دحأ اهب سيلوةق وأم بااكذلا ل ظءم

 0 ميمشن , يذلا تدب لطوقاوسالا ويصور بياع للا

 0 ةئس ةعملج ا موي بحر رهش لهتساو 2

 ماع 1 رصصقلا يل !| اها ملا لوصوب او ريخأو ىلإ ف ةي>اث نم ةنادعه ت تالصو ءاعبرالا موي ةسدأس 5

 غ) هئماث ةعجاةزي يفو 1 رب | ةحص ىقةحتب تا ا لل وابكا كيبادختأ :

 نصعلا لبق ركل ) ةعجلاموي يفو)أ أ هر ,اح ىذلا تيب لاو ةيكبزالابا شأن : يهاط تدب قرتحأ

 لل صوو صوقوا ق يلااشاب كادورو قتخو تاغ امد: :ءكاذوةزيحلاوُدماقلان ه ةريثك عف أدم ثبرع 1

 مهايادهب نايعالاو ربك الاءاسن عب مح اه جمالا بسأل نك دوارشرتمت ىلا ا | ميرحاضي

 مط رورملافاي الا 4 نيلصاولانيخالفلاو كي رذأ سبأ أن نيراملا اوعئمو مه« داق

 فاح هفطمنم اهون كدعم ةسأقب رط ند نورك ونويهذب اوناكف ني رفاسملل ةداتعملاق رطلاوه يذلا

 كلاعب هءيمجحر مقلا مرح سا (هرمشع عب ارسم اةليايفو) ةليوطةناسع ةدعبتس»و قلإ رطلاك

 اال ةزيجلا ىلااهشابلا لصو ( هرمشع سهاخ ةمججلاةليلىفو ) سوقلا جرير أ يف ناكوةثلاثلا ةعاس
 1 اوكي ,ادخيتكرهفحو نيموب هماقأ ًافةكب زالاب هر ادىلارمض> مت م ءالارخأ يبلا اهبماقا

 ا ىوسد أدب عمت اوه>رواو ١ .هذ تقول اشم مكلذكو د>الن ذابت هيلع مال

 0 اصوصخ مه -انجأب ئراصتاو ةلودلا راك نم عون لكن ءايادطاو مداقتلاهياعتفدارت

 يق ساناايف عيشأو كالذريغو هاولاو يلخلاب ضيبلا ىرارم.ا يت ا نه فنه لكب مهفالخو

 اروصن«عجراذادب اهنشفن لعرد هناو لدلاةماقا ىلع م نعول ىلا نع بان هنأب يرقلا يفو رسل

 لعاودازو | لهأ ملا ةسابخالاق ا زرالادر و مه همصق ا ءساأ. اجرنأ زاجل شرا لغ لو

 اوناو ىحاونلاعيجىف كلذاواقانتو هلدأيلا' ىثلك درو ةيلسقلا دال ا ىف كلذ لمف هنا ةعاشالا» ا

 اهنومضمو نيم هزيلملا ريهاشملاقار ءاارعد ماين الثور وضح تقو نم ىغياملو مه:العأ فكر َ



00 “ 
 مهجاغزاو سانا جارخا نه ةيضاملا ةنملا قسن ٍ ةزيماب ةليثنر وكلا كلب مرح ل ءهنماثىف
 كياسعب ليامذاو بزلاةيق نيباميف ىلب ب ع خ خش اوقزوخ ( هيفو ) نوعاطلان٠ دوو اريطت

 صخش لودوب ربا عسيشأو عفا دهتب رض ( هني رشع نمأث ة دا يفو ) ذاع 1 هسا

 نابعالا توب يلا نو رشبملات رمثتناو اشابلامودقب ربعاو هنالخو اشابلا نم تابتاكب ىركسع
 3 رزهنالئاق نمو ريصقلا ىلا ل_صوهنا لئاق ن نفشيشاقبااذخال مه ءاداع ىلع ىهاظملا تاج و

 .قصو ىذلانا اولاو ةراورا تفاح ع نسل د ل نه مهنمو رحاب ةئيفسلا ىل

 رهشرخاوأ خر ؤ» طقف تايئاكماجنأ او ناتألا ذه بدك نيتمث طقفاشابلامي رح سي وسلا يل
 نم ريثكلا لقوةن ٌ وخشب اطلاق حان لع فو تاورصل هل لدح> اشالانا ابن نورك كيرفص

 لوو رص»ملا 'ايو رح ءلا ىلا الذ دعب لزتي م ةدننق ةيحان يا باهذلا ىلع مزاع هناو نييباهولا

 : ةرمدلا ئاكمها أ ١ خيشلا ةافوب ربا

 1 26٠ ةنس ءاثالثلامويب ىلوالا ىداجحر بش لهتساو
 نه ةيحان ىلع يلوتسا اشابلا ناب ةبئاكم دود ولة ريهظلادعب عفادم تب ريض دحالا موي هسداس يف
 نه يت نه ه: عمو جطاةكرب ىلا زنا ل2( هرشع نمأث ةعجا موي ىف ىفو ) ُهذفنق ةيجح ىحاوتلا

 ىذلا يماط يلع ضبقلاب تايئاكم تدروو ةيجلمحلاو يفريهلاو للا بياطخ ل ءكرلا لاحر
 اشابلا عم حاطصاىذلا حجار لزب كالا هللقو ةقباسلا ةدنن عئاقو ف ىرحاف هن يرد
 هل لمع 4 رشيفهمقوأ وهنا لام لان هال.مفم أ نبال لمع هنا كلذ وهداص يي ح لئارلا هل بصي

 يلاهبجوف اشابلا ىض مع يلا هبا ونأو لاملايف اءمط هلاتغاو ماع ضيقف انما هانأف هلحمىلاهاهدو ةميلو

 ةكربلا يلا ل_دواملف هروضحتب اواو سإ وسلا ى أاهباو رمشحو ةئيقسلا را لاحلايف ةدح ردنب

 فلا ا ديفاو 0 وهني رشع ىداح ني.الاةإيأ ىف رك اسعلا عرممج تجر خاهب كاذذا 1 7

 .ديدملاهتبقر فو نيجه يلع بك ار وهو روك ذملا يماطن | وخد م هرويص دعب و لمحلا مهنلخو

 وهوأ رقيوينادبعتءا ,ءسبالوهوةيحالأ م .ظع مهثلجر هن هتروصو نيحطاق غفل وار مرار زيجاو

 . نيناالاةليلىفءراديلادجوت ا ومنا دمواكشموبلا كلذ يف اوامعو بك از

 # ١*١ ةنس سي امويب ةيناثاا ىداجح رهش لوتساو ِ*
 | الش مس و ريلعو رسم يلا اورمقحو سي وسلا ىلا تاواد فرك اسع تاصو هسداخأ يف
 اودرظو نيءرملا دالباوحتتفا مهنأو رافكلاو زغنهنودئاعو نودهاجم مهاب ةراشاو امالعاةضف
 | با س[دعا تالسارملا لع اميئاضما قابتك ا شاب نسحو اشأب نود وطنا يتح م.نايدل نيفلاخمملا

 ١١ ةظناحمور وغنلا ىلا موهجو ةريثك رك اسعاوج رخأ ) هءدأث يفو ) هقلخي ماو يزاغملا ةظنل

 يتلا ةريز+ انه جرحي واسنرفلا ريك هئرابانوبنأ عيشه نالروغثلا قرطإ نقراط نمافوخ لك اسال



 تال /
 3 ةفئاط مهعماوذخَأو طا. ىالا ىراطتلا و“ *مهجحتدل نمو يف ولاغ لع اوكبيدو#رئاس )ماي الاهزوهيفو) .

 همانزورلان 3 لصف :أ ىدن ذأ نيسح نبا يدن ار 5 نيمتخلا ةيدنقالا ةسكلا نمل :

 او>رسو اولزأ باصقالاب نو.سارقلا مهق سو يفارم لاو يرلا رع ىخارالاسايقةداعالاولزنو .

 نادنلك ىلعاوضرف خرا ءرازمللاز م ةجيورتلا ضيق ىفىحاوتلا فاشك عرشو مايأةرشع وحلا مهلا

 هءال هتقو ريغ يف باطلا نا هو | ممءادرو يذارال ا ةدوج بس رشع ةس# يل ا تالاير عسأ يندالا

 الا لامه قرط .عقرمل هنا بحعاا نمو همن وب اقيام نيح الفلا اء س دلو عرزا داصح لوكا ِ

 موي2ن*مأب ا.الا ضع يف لد ناك الا ثيغ عقب ملو عسب رلا لصف لذ دو ءاتشلامايأ ايضمو

 ٍقو) هلو زن درح<؟ ءاولا, فو هنءضرالا لّنتال للق شاشر ضءن أب ويه عم لزني هب يغذي ودأو ْ

 رافص وراك لاكّشالاو سازجالا هاتر وت اف :الادالب نمةيدهاشاللا ةرضط درو(هرخاوأ]

 نمو ةديعبلا ةفاسملا ىلاءاملا ل ةتتيغوهملطلا اهلاقبءاملا لقثل ةعوندمةلاوك احن و ماكتب نماههقو

 عبر لكيف يقيسوم تاماقءبرمغآ ةءاسوةدحاوةعطق: ريك فن جاجز ةأصو ولءلا يلا لفسالا ٠

 جرخيفةفيطل ةكرحب زمغةممشلا ةليتف تااطالك ةبي رغةكر >هب نأ دعمشوب رطم ماةنايةعاسن ||نميغمي '

 اذهنادعمثا|لخاد ىلااعج اردوعي ودي فيطل ضقنولو فلا 2 طيف هين اح ع نء فيطأ صخش أ« :

 نيملاو نمسلاو مالا لثمتال و 1 أملاو تاعيمملا ىلع ةريعس اول. هع (هيف و)كلذدهاف هنأ ىعدان < ىغلبام 1

 مرخو قيلعتااو قئشااو لكستلاب كلذ يف اوددشو اشءاف اصقن اهرا تتاسشراودا :

 01 تايسلا يدوس الفظ وموفحاو تتلو طا وم كي ان ف 1 راففا الا ٠

 ه2 41ه درواذاوهدوجو تش ةلودلا لعال هيلط ريكلف نمل كلو نورد يلع هنوراتي ىذلا .
 اذاو ةينابقلا دنع هدوجو مدعناو 5 ا! رس ىدلا رغعل قد طلا نم هوذ 0 -

 نال دوجولاةلقو نمثلا ولغيف ةياغاااغليف نوباصااوركسلاامأو نثلا ىدقاب ارسعسس يش هنم عبس ؛

 ىلع هعيدبف هن :."يشةيلبقلا ةهطاريغب سداو ديعصلا نمين اي يذلاهعجحاب ر سلا رك |ثان مهاريا

 مهكرا شيب و مويا ءهنيعي يذلا نم هنلاب اطملا لدال ىطعياشا ءلا سفن راد من هبال ةةيقحلا يفوهو هتءذ

 فاصنأ ةسمخب عابب ذاك ىذلا ىديضاا ركساانم لطرلا عيب و سانا ىلءهنئثولغ دازف هحير يف
 هنهدحاولا لطرلا عسب و هدوجو علش» .اف ةمارغ هر ان يلع اوضرفف ل نوباصلا امأوافصن نينامثي ةضق

 فم يتئامو فلاب بدرالا مو لوفلاو ةطغ :1 رعس النغمايالاهلهيفو راك 1 افدأ نيدسإ ة 4.فد

 سوسلااب اك ًايولال_#فلاب ةن الم قالوبب نوشلاو ءارهالا نا عع ةرجالاو فلكلا فالخ ةضف ٠

 نذأ لف س'ناايف عابب اهن. "ىش جارخا يف كيب ادديتكل رق ىد ايم ميلا أ نو>رخيالو

 همودخمن هاو نكي

 ؛# ١١٠ ةنس نينثالا موي يناثلا عميب ررهشلبتساو 9#

 1-0 يي م ب يب  خآ

 بي ب بيت با يس

- 

 هكا 19: . قس - تسود ..هسهحن تس هعاصو ضع تحج نتج نتي نسيتييو < مهجسلا



 ظ 00 ١
 تالي خيتااو ماهوال اداب ز نم كلذ ءانثا ىف قفتاو هنالطبو هلك كلذ بذكر هظو لصيف نيكاكدلاو
 اريغصابابهل حقو ةي رعشلا باب طخ عراشا ب يتااهراد بايدسيوا رءشلا, ىو ردملا فشاك ناوضرنا
 سانااوتقولا اذ_هيفهلعن كيب ادختك يلا هيضغبم ضعإ يشواف هرهاظن ىتلاَةُفظملا ل_خ>اد نم

 ظ نيفورءملا نايعالا نمهنو ؟اًطودحو يد ال | نم مهشيب 5 راداماخنو اةئءإو مسه ولا« مدادزي

 . ركسملا نم ةفئاطنا لاقن كل مجنملاهلاق ىذلااموأ كر اد باب تددس *ىش ال هل لاقو ك كيبادخيتك بلطف
 ىرجامافو>و رشلان 1 عراشلاة يان نءا متددسفانوح زأو رادلاىلا اولخدو ةطخلاباو رجاشت
 نأ 0 رادحالا كي حاصهيف عفشفدلا :ةبرعأو همالكل تغتلي لذ بهنلا نماقب اسي راد ىلع
 حتفو هر اديلااغال ا هّيحصا لا مىهعلاب هوب رضوو وحط يرض ماو لتقلا .ه:عافمف نا ظفحتسم

 ةخر م هفالخواابلادنءن.ةيزاجحلا رايدلا نمتابتاكم تلصو (هنيرسثغعباريف )نك < بالا
 0 اانا نسحو ةئدملاب ةنبا اشار نوسوط وةكماشايلا نأ امفنوركذب ةدا ىذرشع ثلاث يف

 ةبرو فئاطلا ني :أم هكا ,يفالخو كيب نيدباح

 سق] 170 ةنس سيلا موم ريما رفص رهش لهتساو ]-
 ةضفلا نم هسنار فلا لايرلا فرص لصودقو ةل.ءاعملاف اذءأ ةفراص» صقنب ىدوت 5 , رمشع سماخ يف

 ا بو.غلاو شرق فصن صقنإ هيلاعيدو:نففداوشو رق ةناكابنع افصن نيعب رأوةئامئلث ىلا ةيددعلا

 لك لتقو ادئازادبدث:ةاداملا هذهيف اوددشو شورقةعسنب هيلع يدونف شورق ةرشعىلال<و

 ماقتالاو ديدهلاوديدشتلا اينو ردانبلاعيجح ىلا مسام اويتكوةضراعمريسغ نم كلذ ىلع داز نم
 اسيك نينامكثو ةسخ ىلعىراصنلا نهبلطت يتلا زا لاي يلاغ محملا مزتلا (هرخ اوأيفو) 50
 مهس وسق نم ناكو يرأ صنأا نه صخش ىلعضرل ىلاوكلا ض. ل 0 1 ضعب نأ كلذ بيسو
 00 نععاذيالا يلا دصق كلذ لمني ااغلعملا يلا مالا ١ وهناف هناهأو ىلاعلا يف هباءددشو
 مهنع مالسالاب ني رهاظتملا عندو مهبلع هنملطلا نوكيو

 تا هبس تينا وو لوألا عيار روش لبساو راجح
 0 نه ةناث ابعمو يخل هللادبع ديسلا اممم دقزا>لا نم ىرايطةلفاق تاضو هعسات يف
 مغو ةبر ' يلع يل وتسا هنا هنأو برعلا يلعاشايلا ةرمهنب يرشلاو رايخالا اهيفوت اتاك همهدب ىلعو

 0 لانو رشبملا قلطن اكل ذب رابخالا تاصوام اذ يرسسأ ىبنمذخأو مئاذغ والاجاهنم
 ِي وبنلادلو اا ناك (هريشع يداح ثالث |اموييفو)ةعلقلا نه ةريثكم عفادماهحيص يفاوب رض دو ششاقيلا

 حبصأاملف اهلايلب مايأةث الثرهسلاو ليداذق اادوقووةعدقلارم هموقالوبوةئيدملا ةنيزبهحبص يف يدوذف

 : اهءفروابتلازاب قاوسالا لحأ حرففاهعفرب يدون رمصعلا ناذ آد هب ىلا اما ةنيزلاوءاعب رالاموي
 ةدراب ةديدش حاير ةليل رخآ يف لصحدقواصودخ ءاوطاودربلا يفرهسلاو فيلاكتتلا نه مس لهن
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 اهجر<ناكفرومس ةورفةالصلا دعب ! ةيلع علخ ةرشع عبس ةن ىف ىهزالاب ةعماةالصىلصو ره» ٠

 دلاخخسيشلاك نيئدتبمال بتكلاةءارق يلع بظاوودايعالاو ةعججلاةبطخ تق ةواهسيليوةنزاغانم
 احيصف ناكو نمز لفأ ينم صام وهرك ذر ممشاو ةصالخلا يبغىنومشالا حرشأر قمن ةيرهزالاو

 يفوت ىتح ةقيرطلاو كولساا نسح ىف ةديم ةلاح ىلع لزيملوةبلطلا مهفتاءاقلالاو ربرقتلا يفاهوفم

 نيعبرال از هان دقو ةحيطا رهشىف

 تلاونإت ام و نيثالث ةئرم

 اشايلان ع رابخالاب تابتاكمهدب ىلءو زاجملا ندباحنلصو (هسءاخ يفوءانالثاا مويب مرحلا لهثسأ)
 هراديلاةِملقلا ةهطلاو هأشاب مهاربا رضح (همسانيفو) كسانملا اوضقو ةفرعباوذقو مهاب جاحطاو

 زحام ىلاز اجحلا نم اشابلل رب قت هدي يلع و ىجماقهتليل يف لصو سيلا موي (هرزمشاعيفو) ةييااجا
 يلا مهتاودرباك أ كلذك وهوخًاواشايلا نبا جرخ (اه حب هصىفو)ةعاقلا نم مئادم كل ذلاون رمضف ريصقلا

 ىلعو ر وضحلا يف هتاح ىفهن داع ىذه ىلع هناقال يب غلارباا يلا ليلا يك لع ندم نمو نيتاسلا ةيحان

 مويلاحبص يفو)او حرم راهنلاى غنا يت >هراظت ايفاوبانفريصقلا ىلا هل ود وو نءمايالاى ةمباسح

 اشابلان اوربا اذهب ذكر هظ مارا موالبلماي اأةدم موليواقأو ممتياورتفاتحاو كاذدنع سانا طظغل

 ةعيس امم ةئيفسريصقلا ل>اس يلا لموذلا هئي# ربذ ةعاشأ تسال فوز ادا ضرأب لزم

 لداوهناواشاءلاةم د2« مهناهوب احاف مهمين عريصقلاب ناك !!لوكولام طًاسفرك كلا نه صاخشأ شع

 كلذ ةكفاشابلا مودقب هفرعيانقب طابقالا ع سلس مهجاوج عمس ام دنعف مه را

 باومل اهل هوامدنعن ةراشإ مما ىم بط ويسأب طايقالاةبتكنايعأ نم صخش ليك وي ااباطخ يطبقلا
 مها ربال ءاطعأ و ةهاقل ايملاهب علط لام | يفو رياك الذب رمك؟ ر وك ذملاةراشي هلكومىلا انا رغد

 ى قر ماوتعلخ ةراش ىلع كيب ادت < مالك يب ادختك ساجملا اغإب مسهارباهي لقت افاشاب
 ىتارتلا لدحاملو نشيغاقللاذحأو نايعالات ويب كا ءاشيلاب اوزشتناونو رشملاتلزن وعفادملا

 مهقمهتداءكليواقالاو تاياو رلا ىنالتخا يفسانلا ذخ اةعاشالادعب روذلا يفرخأتلاو ؤطابتااو
 سأ هلا ىف فدو عدلا ىشلاوهنوهتشر نم *م.نمواحو رج لومي نهم نموامو زهم رض هنأ لوقي ند

 مع اةءةملقلا يلا مهعولطو ةني دملا نم ماسأ لاقتناوةلودلا لهأتاكرحن .هودهأشام تاطيلختااهذه

 ةيحانب مهانكمو مهعامتجاوةدعابتملار ودلا نمدؤنرالا ةفئطل تاو توببلا مهنمريثكلا ءالخناو 1

 هلك 211 و هعات«نمريث :كلا املا لقنو ةماقلاىلا اشايمها ا نيدياهةطشل

 هل اوبتريو سدملاموي يفهيبأنءاضوءماكحالا يلءاشإب مهار 1 ويلعةلودلاامظعقانتاةعاشا ٠
 بطاسملا ىلعاوفطصاو هيلع ةجرفال سانلا عمتجاو ةنيدملا ايو قثيومويلاكلذهيف يكرباك وه ٠

 ١ رثكو رضخحيملو مايأ أ م عوجرلاو جورخلا ىلع اورمتساوراهنلارخآم هر ودمىلا اوداعمثاوجر> (ىناثأا
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 :ةي روغلا قوس له تةلغأو ةعزا سانلا يف لصح تقولا كاذ يفوهوسبغ برا مالغلا يلعاوضبقو
 .سماختدسلا ةلل يف بو رمغملا يت الدلا تاموأس وبحممالغلا تالذ ىقل ومهتينا وح نيماحفلاو نيئاوشلاو

 | 0١ (ايرشع يفو) براضلاوه نكي مواملظ هسأراوعطقو ةليوز بابىلا مالغلا ثلذاو رضحاف ءرشع
 ةلايخ-أةب راهم اركسع هعم رفاسو سلب ارط تشاء نبا

 هيأ ١١9 هن :-ماتخمأر 1 ةحطلا يذ رهش لهتساو 1-0

 روش ف ثوم ناكواشابلا ناويد يدنقأ وير يدا ماط 3 را زاجحلا ماو هلوأيف

 عنأوهمرك َ 0 حل 11 فيرشلا حاصي اضيأ ربطادروو 1 ةنيدملا لاوش

 داو ةررو فئااطعا نيبامهو ةخياكلا ةحاباشارلا كرت ةناباضي ار خنأو سك قئاهدلع

 ةنسلاهذهيف !مداوحم ةزسلا

 | ان !فررلا نس حبلا 2 ٌةدمعلات اش 5 0

 لوقنملاول وقعمايف ملدا 5 الا ةسفاعلا ىلا 1 اوىواق رمشلا ادب ا روضح ٍِي

 يلءهدوجو ف ما ادبم قنا رّقلا ظفحو تالساسملاو ثد دحلادزناسأ يضت م قدا نعءيقلتو '

 زب ايزو هزالاب لافتشالا لع يك او رصمىلا ةئيجم لبق نوتملا ن الم طفح ىنادس لل

 ىلاورسسخ ا ءئاب دمت لصواطواهريغو ل وقعملاو هقفلايفسردو ردصت و ةي>رفلاوةمامعلا س ليءاهقنلا

 لزيإو رصم ىلا هءهرمذ>و تاقوالا هفاخ صن اماما هلعشس ريق لأ ةعاق دنع هيلع عمتجا رصمتبلو

 ذخأب ورداتبلادالرلا بصاتم اياضق داقتو تاءاطقا واصصح ينتقاوهيلاهئديرل :مقتأو هتفي 1

 ءلاصفئادعب هرظن تحل زرللو ,هريغوكلب رات كورظئاضي اذخأو اادلاو تالامإلا اهالوت 5

 لضافلا «تاموإ# ةنسلارخاوأ يف ةونيت>*أرقالاوةءارقلا ىلءروك ذملارمئساو ورم خا شاب دس

 قم هريغ رضحو هسؤرد مزالو هين يلع هنأ ل اناميا-خبشلا وخأ ًاوهو لبا نمح رلا دبع خبشلا
 ىيناكوهوخأ|تامامو رما ها ةطاخ نععامجالاو ف فشنقتلا يف 4. 5 را ىلع ي مو رصعلا نا

 ءارقاللودصت ةماعالاورهزالا ىرواجم نم م ع ىلع « اشعلاوب رذملا نيب ينيسحلا| دهشملا ع ءا<#سوردلا

 ةجسلا ىذرشعيفان يفونيتحهنلاح يلع لزب ملونيلالخلاو بهاوملاوليامشلا ًارقف تقولا كاذ يف هلحي يف

 خايسشأسو در ورصزالاب زواح نم ىلوملادات ريهشلا ي وانسالا دم ديفملا خيشلا 4# تاموؤلل

 سلا يف هيلع بظاوو جر هبوهسورد يفي واقرم ءااهللا دبع خيشلامزالو ءفعلهاو هتقولا

 الدب هزالا عمال ايدايعالاو ةعججلا ةباظخيفمدقتو جاتا هسبل 1 رولخلا ةقيرطهنع يقلت ور 0

 دزع ءاقستسالاموي ةقيتعلا رصبورمع عماجي ب طخو هنعاهوءفرام دنع ى ركبلا نمحر لا دبعخيشلا نع

 يلاورم اشاد رضحاسلو هناوأ نعةدايزلا يف يف رخأت و نيرشعو ثالث ةند يف ىل .نلاةدايز ترصقام
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 كب ىنظص»و ةزيجلا مكاحاهتنبا جوز كيب مرح امّميحصو ان 10 ل وه امهعيشتل

 كيّلاصو اشاب ىهاط راع ابننا جوز رادرتندلا كيدمت كاذكو اهرحا هنا لاقيو اشابيلاد

 0 3 وبيلا كلذ ىفو سيوساارد:ب ىلاهن ,رشع سدا ىفاهعم نمو تاحنراو رادعاسلا

 تحرذ ( ءامالث اموييفو ) ةكربلا ىلا ةوصخلا نهج ئأرعا لحتراو كي ص مهريغو ةبراغللا

 نه هم نم و لارمأ لرا ( ةنرشع عسل 00 ويىفو ) رفشالنند رحمة ريثك ركاسع

 رحلوا ردت _هاؤةدرإ ةئلاطش هي رغ حاي رتبه مويلا كلذ يفو راهنلا نم ةعاس عسساتىف ةكربلا

 الو لصت:ءيودهلادعر تدعرأو اعبام اقربقربلا قرب ًاوماتق /او مورغلاب ءامسلاتقبطأو راهنلا

 نكس مم ةءاس فصن وحن رمتساريزغرطم لزن مث جعز «مظع توصالناك انسؤر تحس نم برق

 سب وسلا ن مري ادرو ( هيفو) يطب لأ هبأ اب رهش عدا أر موي !|تالذ ناكو قرطلاو ةفزال اه:م ترحبت نأ لعل

 نيعوزم سانجالا ةفلتخملا جاجحلا ن نماريبك املاع تدجو كانه ىلا تلصو املاشابلا ةأرمانا

 ل وزنلا نم مهمنام ردنبلاريمأناومهفلخاجلا او اوك شوارهجو ف اوحرصف لك ايلا لورا

 هلحأن «لاومالا اضيأ اوذرصو رافسالا اومشحت يذلا جملا مهتوفي عنملا كاذب و بك ارملا يف
 - ال داداو مهام ند مدعل عوجرلا مهنكعالو 0 مدع ند ةميظع ةقم يف مهو

 قح ىف رملا ىلإ لزتال اهلا تفلشل فارق رشع ةسمخ س ار لك يبءذخأي وةرجالا يف مهماع طتشي

 م نمد رفلك ىلعهتاعجيذلار دقلا الا مهنمذخ والو بك ارا جاجتحلا نم سي وسلاب نه عسي ج لزتي
 ةدشاادعب قئالخلا ءال وطاح رذوا:ساركذو ةديح ةيقنءهباطراصةمرطاءذه هبت مكحامناكف

 أ ١١589 ةذس تبسلاموي ةدعقلاهذ رهش لهتساو ]»-

 يفو) ليردنق نيك اكد عب رألكو لئاكولاو توربلا ىلع ىراهليدان ةدوقوب ىدانلا ىدا: نين :”الاموي يف يلو

 راض ءوممعو راجلا بنذ لع هدب ضااقوهوبواتملا راخ لغهوكراواصحش اور

 ربرقتةجيحرو زهنا كلذ ببسنا لق هبراوشو هتيلفصن اوقلح ن ادعب شر " هفتك يلعو ةحيبذ
 ترضحاملف رمصم نمةيئاغ ةأرملا كالت تناكو نك امالا ضعب عابو ةيبنجأ ةأ ماب قاعلث نك امأ يلع
 ةيضقلا حوضو دعب كلذدب لعفن كيب ادختكك ىلا امتصق تءفرفهارتشا ىذلابان وكسماهناكم تدجو
 يضقواسايك ًاهوطعافاشابلا نمءاعدتسايزاححلا ىلارو رس ف.رمشلا نباهَللادبعر فاس (هرسشع ىناث يفو)
 مالغ فاخ اك رةينالدلا نه نيصخش نإ. نييكمكلات :را< ة بداح تعقو (هيفو) ارفاسم جرخ وهلاغشأ

 ةطخل ايلا ام.مهبرهف مهاردمهد.ءوإنأ اهدحأ يعديةيراغملا ةفئاط عماي ركسع هسفن لمع ىودب

 ب راغلاامهلع تع ف ذو ماما ةفظعملام الغاا ل> دفال ولسم هفيسام نم لكديب وهفلخ < رفةروك ذملا

 هكا ر كيساو اللا اناس طقسف قدانب !ماعاوب رضو ةيحاناا كلب ن وطاف وو را

 م سحأ نسبت ف براضلابمبهبلاط وةب راغملا ا نك راض ارا هريخاف كبي ادختك ىلا هقيفر برهو
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 ظ همسي اف هيئاوأو هنال اب نوثيعي وبابلان و رسكيف مم«ىفتحاو يح وهقلا برها: رف مهمقسي و

 .ءاسنلا نهريثكلا ملا مهمارخو مهض سعةيحانب عمتجا هنا كلذ نم عنشأو را راثلا داقياوءىحلاالا

 - ىز اوغلاوزوشاش او يقرءااوةظوبلا عاب ما مقناو اصاصخ اوامايخ هلا وبدنواياغبلاو ىطاو ا

 ' ل بلدا 0 قايعلاوءاوهالا لدأو قاسفلان هريث ا تالذ لاتماو ن وداقرلاو
 7 دولا
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 2 ةزوملا نوب ريشثيو نوطوليو نونزيو تا ركسم ا نوب رشي و شيشملا نولك 1 . ام.ظعامجاوناكف

 ةفلاكنا اعيجلا ن رع طقسا ءاكر ك اسعلا عمنيطلتهيلايلو ناضهررانيف اراهج رامقلانوبهلييو

 وهو ماي اع مظع ًاوهيذلا رادرهملا كبب دوت هنرعب دهاش نمت تعمسو باسحلا نماوصلخو

 .الاللاةقيوسنم برقلا, صوصخملا مهمناويديف سلاج وهو يلاث إلا عم يضارالا سايق يلعيلونما

 0 11١ اطل لمعل ةيقرشلا رفاسمانا كوشي و ارابجءادغلاب هتوتأبو كاينتلاةليجسرانلا يفتر وهو ظ
 رك اسعلا لا>عتساب ةناده تلصو هتباغ ( فو ) ا

 4 ١75 ةنس سيلا موب لاوشر هش لهّساو لي

 ١ جرخ ( هثلاثتبسلاموي يفو ) جاجحلاب بكروعا ريمأىلدنردلا ف ثاكللادب ءاودلقهتايليف دبوس 
 يداح تيسلاموإ يفو)ز ال ايلا رفا لهمششرساغأ نسح كاذكو هم ىلا ى كو. يف يلغوأ ا

 ةجرغلل مهمداع ىلع سانلا عمتتجاو ينيسحلا دهشملا يلا رومزلاو لوبطلاب ةبمكلا ةودكب < ا
 ةنئحلا اوفاتاو هيف مماويد اولمعو ىتاحن 00 تدب ىلا يبلاغ معملاو كيب دوم لاقت | ( هيفو )

 َة بقل ةيملا ةرامعيف تل دو“ عرشو أمميف م هريمح طاقالا طب رواهراحشا تحن اوسا>و هبا

 0| و لغوأ سوبد لحرا ( هريشع عباس يفو () هنهةيحان يف لزتملا ةيحاص توزئاو هم ْ

 يأ ”سياموييفو ) ةيزاجحلا رايدلا ىلا نيهجو:«مهتازب رنه نك اسعلاتو نه موعم ندو همسششرمم ا

 يناهوتفأايت اق تال امديرظ .>ان نم ءاهقفلا نم ةنئاط قث كيادختك مسر 0

 . اوريذش يوعدلاةداعا ىلا اوءاطفرمهم ناوي دملا يوعذلاتيماو موضاقأهب ىغقو مهدلج ةثداح

 ىو ) مهعباريخاقلاو نييتفملاو كك اشلا ىف ,مسرف ا طخلا مولعاوت ةماو رك علا ىغاقولا اوعفارتو

 ” ةرايعناكن مهتداع ىلءةجرفال سأنلا دعتساو لمحلاج وراك و م اولمع «( هد رش عبار تبسلاموإ ا

 دوس ريطار ُّط مهسؤر ء ةالدلاة ف اط نه ةدعو ترعلاو ءاملااباو ر لمح لم ةئام د 6

 مهزوهزو مطوبطو مهطي هارششو مهقراهيب رياشالا باب 0 ومهاكش يلع جاطلا ريمأو قبالق

 نآك ام نياق نه-ةعاسو < مهماظأ مدس ءو مهعي طقت عمم هراو سم د ناكف لما مهناخو مماقوجو

 نؤشلاريغم ناحبسف ايندلا يف لثملا اهماظنو اهبدترتو اهتس<فبرضي قلارصضج بك اوملا ندعي ا

 0| ان ىلا مملادب لمدالوأ مآهو ركل مايا ةحوز تحرخ ( هيفو) لاوخألاو ظ
 جرخو ديعصلا نم اشايمهاربااهدلوا,عادول رضحدقو رادنزاخلا هترابانوباهب رفستملاو توتة ثالث
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 الزج هيرفي نيو يوع ريع هب صر انمار مور نحب ودور

-0 
 فال 7 ةرشعلا 0 جلا دصقب ةصاخ لويمالسا نهاوح رخ نيذلا نأ ينغلبو نذالابامو س يم هيطعل ون :

 ناطلساا ماما ل :هريثكلا رض-وامهريغولوضنالاو ىلا هورلادالب نه لصو نهفالخ

 خوش تدل وقو رحل ادمحديدلا لزن:ضعبلاواقباس ةداءسلارادلركو اخأن امثل زن ضعبلا لزق ريغو :

 هدب ىلعو ةلودلا بان ع نءدصاق ةرمض> (هيفو) لئاكولاو تاناخلا يف ارودرجأتسا ْن «مهنموثاداسلا 1

 ازسرأ اشايلاناكوهيلا ارئاخذلاو لا# لا نهبلاع في رمسلا نمذخأام عاج رتسأب سال ا هنوم م موس ع

 فرش عأا ىلاامهدر ويجببقلا كالذاه مرسم 22 رشلاتادوج وه ن* ء«ماظع ول وأ قدس ةلودلاىلا ا

 ١ لابس اةلدح اس اسيفو)زاجحلاياشابلا ى ا رعاوالاب ىجبقلاك الذ رفاسمتبااغ

 بااغ فيرشلا اولزنأ )م هرسع 2 ان تيسلاموبيفو 0( لأ ديمتسالا صوصخ ةناجطاروذ>يلاوثو

 "ل رؤكت لا تكط كاصقا نيعءاغأ هيلا لسودق ناكو ءدبعوهدالوأو هير قالوبىلا

 اهعئد اودارافس 5 هريغول املا نو هةةيدحااع هوا و قال وب يما هتبحص لف كينالاس :

 اهب عفنال اسا<كالذلدب دحأ .ا فكف هسنأ رفوادذ>ثشمأي عد لاف دا مهما الئ اق منتماف اشورقدل

 ةرطعأو هودوزم ” ينالوا ىتاليكد يقابل لوو هسا ذو ا.هذ نشك قل ام هوطعاق رسم ريغ يف :

 ة حان نم زاححلا يلا نيعملاة ب 2ك نال | رفاسم لزنوكالذ ريغو تايرشو أر 0 انو | 0 ّذ

 كيب هحداق هللاقير 5 و 4 أد املا ةرحان يب ا اذ ادع هل كو سلبار ط تشان نبازربوريصقلا

 ىدوئو ثايارلابا ور ادف هَعَرْذأ كرابملا] يناايفوأ ىلغبقلا يرسم رهش سداسل قفاوملا ا عبار ) 2 اموييفو )زاحملا يملاربلا ل ةبراغملاو برعلا نه لاح لالا رك ميعبو ْ

 رك اسعلانم ريف#غلا ماو ىضاقلا وكيبادخةك ةرضحب ةعججا مويحبصيف دسلا او ردكو ءافولاي

 5 اب نسح قب 0 اطلا ىلا >وتاشابلانأب رابخالا ت تلصو ) هر هاو لو 2( 1

 * 5 ةئس ءاعبرالاموبب ناذمر رهش لمساو ف

 ةلح نمو ةدفنق ةبأ رار شاب ن نئسفناكو ة هيز ادطارايدلان ٠ اشاب ىكفت اغأ ىو رضح عل ار ُْق

 تل )مدخلا نمرافن أةعبرأ هتبحكو رصم ىلا عمجروهمدخو 1 اسععيج تى اهواسبم مزما نم

 موياولحيراو نانيعو ةيراغم م 3 جحلاةكر ب ا زاححلا رفسلةدر ارك اسلا تجرد ) هرشأع ْ

 رفاسيأ حوتفلا باب ج راخ غران و دن 0 نع ءاعب رالاموي يفو ) هريشعءيفاث دحالا

 ةنيدملانمنوجرخياورمتساو مهءايخ اويصن و همشش رساغأن س> كلذكو زاجحلا يلا هركاسعب

 نو رناسم ن< نولوقيو ناضمر رام فاراهج نوبرشي و نولك ًايمهو ايشعوادغ نواخدبو

 نوب رشي ىلا ثاكرشلاو باصقالا مهيدياب وبطاس ا يلع نوساحو قاوسالانوركو نودهاحمو

 ةودضلا يف ىوازتلا عابس تاراحنن و زوحيو ءايحالو ماشتحا' ريسغ نه ناخدلا اهف

 ةوهقلا مط ىلغإ ورانلامهدقوي وةوهقلامط حتفيل هتوبلطي و ىح وهقلا نع نولاسف ةقواخ٠ اهنودجيف



00 

 ا ل ملا || را ريش و

 ٠ ءيجعبنابر ءلا اعامدنعو لورمالسا ىلا اهوا سريلرصم ى ا هولسر أو مهناذاا اوعطقو مهول ةف فاعض سانا

 2 كارالااهب رقتسا|اماف ىم ط ىعهسأ مهريكو اهنعءا اوعؤارتو ريسعلا برع ءمطلاقيوا مماواخ كارئالا

 5 مهو راحو مهماع ا ربك كلذدنعف»الا مو تاع اوطاح أو مهيلعا وجر مايأ ة رنا“ 6 اعيخمو

 أ فني رو يلغوأم عز 0 |ةعبسو يف هسفنإ 0 كرب واجو م-غمرب“ :كلالاقوا اوم زمناَذ

 راخقلا» .ظاةيسافشلان :ءةدم مطل سر ناكدقو اشابلابضهفاوب رهو ةئيفس يفاول زن
 اوعجرو برعلا مهب

 ريخلااذهرئاوثو ربلا ةيحان نم نمهز نم

 فلل ةيس ءانالثلا موبنابعشربش لهس اول

رخآ و ىلغوأ سوبدلإب طخ قالا م رف هدي يلعو هب زاجملا رابدلا نءاغآ نمر
 مهيعدةسإ ني

 ادخعكو عرش كلذك وباطلا هيلا هج وف ساربلاهدلب يف لغوأ سوبد ناكو مه 1؟ اسم 1 وذخلا ى ||

 الدنرأو ركسملانمةفئاطر ذاس(هعبار ىفو)كلذريغوناب رعوةبراةموكارثارك اسعبا ا

 لحاسب ةنئاكلا نيافسلاىلالوزنلا نم مهريغو مورلا دالب نه نيدراولا جاححلا عنجكربادختك

 تادواملهاكلذ وجاجم ا ريخأتب و نيرفاسملاز ل لحال اهولنأب وريصقلاو سس وسلا

 نايضه نبال وصووةنيدملاو فئاطااوةدجو ةكم صالخو نيم رهحاحتفب ةيهورلارايدلا ىلا رئاشبلا

 تكينكو لاهو احارفأو مالواول هعف م هد هذ :طلسلاراديىلا مهريغو ينباضملاو

 ديري نأ قالطالاو صر +رثلاونذالاو حتفاابرباشلاب لوضن الاو ىل:هورلا دال, ىلا ةناطاس 3

 مهو نينسمطنالج جملا ىدي رم ممهتكر -8ةحارلاو ةيهافرلاو نامالاو نمالابن يم را يلاجا

 اريثك نا يتحمبعانو مهدالوأو مهعرجباجا وفا ولبقأ كلذدنعن ج ا م
 مهغلبي و هلايعو هلهأب نيهر 1 ةرواحلاو جلا يلغ مزعو هناقاعتو هراد عابمجم# 00

 اهوتقحتر ملوي ردك رغثيلامطودو دنعالا طحقلاوءالغلا نمنيمرايامو بو رارارمتسا

يلو رفسلا كصق نه مهن ةبذكمو قدصم نيام: ريح وهةوف رصمبالا
 هلل مالا عبو ةمزع نءع.جر

 ١ بكام يف ني رفاسملا نم نصخ. شلك ىلع اوررقو الاهل فشكتنينأ ىلا

5 رج الخ كلذو هسنارف نيرسشعسيوسلا
لك ىلءونازيلاب هنون زي مهناف رفسيف هيدوزئي امو هع 

 0 3 

 0 نه مهنمو

 ؤيفاشابلا بك |ىعىفريصقلا ةهج ىلع ليلا رجب يف رذاسإ نمامأو مهاردلا نممولعمز دق
 0 يلعذخ

 اريك»ن ٠«صخش لك

 ةد٠ يف هب هسأقب م ىماقيو لوزتلاهلرسدتب تح سل وسلاو اا ارخأتالاو ةرمضاح ةنيفسدحونا

 مدمن هكرحيو وص: كثر ذاسنالو ةءادروهنةواغو املا يفاصوهخوهرالغتا
 كسادؤتك نذابالا

 : مزاقلار ب ةرجا تريصقلا ىلااذق ن مدل ةرجا هياعمتاشرق ن وثالئانق لحاسيةميدقت
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 ادوقت هلاهوعتد فل ينئام ىلعهولاسذ هسسنا رف فلأ ةثام :ا' ينوضر# هب ”نآديالف امين ولم 0 5 ها

 هسنارفف | نين الث هن جدلا لهأ ىلع ضرفمئةتسةرشملا ملابس مهناورتشمعأ اًضو 1

 0 ١56 ةدس حر رهش لهتساو ُ '

 اولوت_ساوةدفنقاوب راح مه ا اسعنا و ةراشب لودوبنا ورب أو عفادمة دس ءاوبرس طلي اع ٠

 مزع(هيفو) اريةلايظادر عاش ان ىلاد كب نيسح راس (هسداسيفو) اب 5 ريغأ ىاودجحملوا اع 5

 نائعالاىلا اولسرافزاد كات نءهدوعدذمعل كاذوهدالب ىلااثايلاةئبا جوز كيب مرحدلاو رفساا ىلع ْ

 ردقىلع ريهألك ةيوالخمو ةيدنهةدششاو ازراواذ واجب ةلاو. ,ءواولعفق هنا داهع م طا مالا هسانك

 يلءاو ءاط نونذؤملا ناكو نوتقيق دوحتةزازءاشملا ن ذأ تقو يف تاصح 320 0 ل يفو) 4 ١

 لوزتا اوع وجال يطوقسةرانم يلءعناك ن هلك نظ مبتزيدا املف نادالايف اوءرشو تازاك ١ ا

 نكرالا تك ركتوذنا ارشرهزال ا عرايا فن رش نم طقسوناذالا اوداعأواوءاط ةلزازا مأاوملعاملل

 (هريثءيداحيفو) ثم رطأ ةز» قو رشلا تقو كاذكوىلوالان ود نكلو لن لأنة ةعان شماغ قالا

 غلب ,اماذ رهظلادعبالا هب ورم اورةشيحو ةيردعفلاتقويفرورس في رمششأ | نبل هللا كي ءش ؛رمبلاب ره ١

 نآكب املف تاهل يف ناب رعلا ثب ومهريغو تاراحخلا ياش هيلا لسرأو اذار 1 :ةريظاكسادختك ١

 هذخأت قورحلا دم ديسلا تدب يملا هباوت او ناولح هوو بورخ هلا !تقويفهباو رضح تدسلا ةلِيأ :

 جورأخا نم هوعلمو 4 راعأ وق 5 تقال كاذز#و اغادمحأ هحأ تديىلا هل سرافكيبادحتك ل :

 بتااغفب ,رشااةمع كيب ىلا بهذي واغا نيم تن َِن ٠ج رح حا م قاطمنآك نآدع لوخدلاو

 كل :ءحاشملار 2ةح (هرشع عسان سيلا موي فو) اذ !اهمعىلعو 4 ءاغاوقي ضخ تالذ ل :هفددحودوعل و

 لاطبا تت اددحالا هذهنم مزاي هاهوذ رعو قذرلا ىلعدوأ د ب اطخطاىفهودواعوكبادؤيتك

 كيب دومتو انيدن 1 0 :اذهو هيفىلةقالعال ي ذازهلاقو كلذ ن٠لصنتف رئاعشلاو دحاسملا

 ايفرصب مه دعو ةماعلاوءارقذل يوجامذلاو ٌةز الا, ةقوردلا ةكمالا ف رص فاضي ار مثىلاغملاو ْش

 نا ءىلاغ 5 وكيد 1 0 ا وبىف و)لاكاز مغ 00 ' 0 :

 كا ع : ثأقو رفس لق 9 لد 000 3 0 :

 فو) اوفرصلاو اناود هيعاوذر جرداو 000001 مكيبنو 25 مك صضالخ قاس د هام

 ىلا نمار 0 هرادقمو قورمثلا دعه ٌؤادتاناكو 0 لمح ( 4: ل ريشع ع سان دحال موي :

 سماخ يفٌةِج رد رشعوة عب ران اطر ملا جربي لم مشلاتناكو راما نم ةعاسيفا' يف العا ومزيلا

 لصحامو ةدش ةةعقاو نع نولصاولا ربخأو شي وسلا ةيحان نءةلفاقلا د تاضو (هيفو) ىل 5 هقلا دب أرشع ُ

 ١6# غد قرح #*



0-0 : 
 كا و يدارشوفز ز راهبااغناقةيابقلا ييغارالا يفاصوصخو اج نق لامر اون سا تااةملسنو
 دالباايفكذكو اهلحاوس نءرح اراك اف ذي دقو ريداقمال ونيدادفاط مل و جست

 .اهريغو رصمبفاقوالا تار> ىلءعة د_صيصمةيللبةلا قز رلا ىض ا مظ.موكل ذنود نكلو ةيرحبلا

 .قبا ' والا نم زلان ءررة٠وب”صوهامال | مةح: باالوا ردا ءاع مهيدي أن وعضاولاو

  نمزد "ا رغم 31 يضارالان .ةعطقلاةهدقتملا نيطال لا ىناقوأيف نافدومف دول هه وليلق“ ىذواو

 يو زك أو وأ ةضننانلأ م هاردلا د ةراتابز خاب 5 زلاوةبيك ز زوس اجار دوا دنا

 .لخبي ونضإ و لالغلا سانب :[ نتف الان فال اع. ذخناب وا عر رد دال اك ضرب إي

 .عضاو ناكوأةب وق لصالا بحاصدي تناكنافةنسلا يلع ةنسلارم و ةتقو اهل ادا كاذ فدي
 سب مث طاح او ريسكتلاب نيد رال | ياني -هعاد رينأ دعب امنئاهبابرال عفد مهام لياقو ةيربخ هيفديلا
 نك يلا ةبي 4 د ناسخ نك دوف 0 ًافدن نيعب رأب هيسح ةئامعب رأبهرالا نة ناك ن اف ادد نمثل

 هي رذهدعب نمار وو فاقوالاه1- نانا رع 2 تن وكي ىذتلاو كلذ ىلع سن 3و نيتيكز

 الواق>اهمذ 0 ةمهاوسدحال نأزوربالو متروه .ثرالاباهو# 5-5 نيدقت ماهو ساقتواهوعرذف

 .تارمالاا ودع ابك اهلا نما دا اعملو أروقالا لقولو هبابرال “ى عفدممب نووي

 .تناك ىلاقاز رالاهذلهنم ” مهنيا ذمو ممناعس ولو ىح او: :اءامظع رئاود تار ادا ماغع٠ ناكو مهامعأ

 هيفاوثاك اممهنع باسو كلذ عي يلعذ و :دان .مياعدلل عاش ا ولا قاةحّس اريغب نا ٍ

 1 مدارس تيهذو مهفياضمو مهرود تب رخو مهناط طوأنءاوبرذت لاو وتتشتو ةمحنلا نه
 " امرأ تام. نءقازرالا ضعب ىفو زكر مط عمسستو ادب 0107 «مهخم س سله نرقنم مهلبقانكلهأ

 كلذوحت نروح اد لح ىث ريغ ن ءهدن تو ه ند تحبى و اع هياهجت + رخو

 .يفناك هنأم اظناا اذ_هتقو فرمد.ىل اة اعد ءةيف والابامرب خباش هن .ةدوح نب زيدلا سمش

 ] 0 ىىتااقزرلانم ءموبديبام فالخكلذو اهبهريغالومز: ل لءالن ادق فل مهزوح

 مهنايط اراه ريغوةلبسالا كاذكر و : فقيل 2 "ههدالب دجاسم يلءددر م/افالخو ريددلا

 108 ن٠تناك اهنال جا فراصالياقلا لال اب ةرهاظلا م متحالاف فال #فخو ”يشريغ نم دبا

 تادو مسوملاب 5 امنانو راع ) هيفو ( هلك كلذخ - ةئادقو جا اريد . أ تامه ىلع ةفوقوملا

 هكللةو هلأو زو بر شااو و> نءاف وذ لودولا نع ةعنتمت نينسةدماط زاكو ةدسج يلا ماعلا اذدهيؤ

 .تهلبفمهسوكماشابلا عم ةدجيلااورمذح و مهرجاتماوبعوا ونًامطاف ل دعلا موف مهظودالبلاتلودلا
 اهذبقف اسنارف فا اةئامنب رة عير اوكا ١ ان رف فلأةئامدحاولا كلا واكل نيرشعوت.ب رأ

 مهلاقو عاضبلااو رتشانيذلا راحت اىلا تفتتلا مث نامالا يا عئاضب ,!بسحواد وقن و عئاضب مهنه

 لاومأتربط و هذخأب متردابم والارض الو سالفالا متيءداف لاملا فوضر ةننأارا م ك.: تبلط ين



 ---- ظ
 فرصت ةقرو هنوطعيف هفرمهأ يف ىتلا هتص> ىلع رو يذلا ردقلاب مرش نم اصاخ اناويد امها

 1 نركب نأ طربش هت ف كلذ عفدبم وقي مولعم لجأ ةقيث ودق لعشلا
 رحل الاملاالاجارخلا لام نمهل سيل و ءاش نملاهزجأ “1 ناواتاغْدْحأوابعر زءاش ن |ةيسوالا نايط ا

 ىريمللوهف ةيسوالاوة- الغلا نيط نمضرالا سايق يف دازامو ظيسقتلا, فو رءملا ناويدلا دن -ب نيدملا

 هوديق قبامو ناويدال» هوم ل الادخلا عادلا ازوودحوأاف مه ءايقباه وحس مهاف تاريكاو ١

 لاؤدو سايقلا تقو رضاحلا عرازملا هيلع :اموأ بع رازواهفقاو مساو اهيلعديلا عضاو ممايهور رحو ,

 رز ولا اأو مدي دجدئءهدب ناكواهبحاصاهمدث |ناف دليلة ريض ل هلاملا اهيلع اوررقو نيرشادلا

 يقابلا يناثلا فصنااو اهرج انلام مص هلاود.ق هي ران تقولدة.«ىلعهدعبامو ىدننا في رمشو'

 َّق ارا رن وةتكلا نهةدع عمو كلذلة اوي د لمعي نأقزرانكلاومسرور

 بح ذيفةقر ويف ءرتذدب وهام جو: ف ثكلاديقةرودهلىتك اديدج | دنسءدس دجو نف مهمتادتسا

 ايانرأو امس يف ريثكلا هاب ٍ.ةشالا قي و نيفرطلا نم تنعتلاو ثحبلادعب كلذ ن و ديقيف ن اوبدلا ىلااهج
 ةيحانااغاشلاقار واد نيكي و هاغداام تان الان حاض نوتلكف اهناطعر ماضي ءامسأو
 خلاشملا سك اهءو ف قرصا ورخسلاةقش.نمهيساة.اميماقيو ارفاسهدوعي وهيعديامتايئابامضاقو

 هبعتو هيعس ناك امي ر و ىرخ ةجح هيلع جاحتتح الا نكي اولا وبدلا يلاد ودي ئةيحانلا ىضاقو

 بتكيال هنال باب كاذب هلحتاناو قزرلا بتاكتدب ىلع سافل م 2 وأ لذا وأ دحاو نا دف يلع

 امومبفالسان ءهوةاتام ساثأا نه ريثكلا عاضأو ةيدن الار دق ىلع تنيعت مهاردهي مدح ىدانغك

 مهلهط ةعدقلا تادنسلا ن همهيديرب ام ىلع اوكذناو كا ه:.نوقزترياوناك |

 ىلع مهتردق مدعو مهرقنلوأ لوالاق فتلادوءو ةلودلا ريغتو لاحلا ماودمدعو صال اءاضقن امجط

 فيرشاهردق ىتااةياسجلا لام لاغتشاو دنسلا دي دن ىلءفرصت يتاا في راصملا ةرثك نمهوعدتب أن
 دمتعاو كلذ ماظعتسا سانا ا نم ريثكف ةسخوأ ف اصنأت رشعنادف لك نءقز رلاىضارأ ًارءيذنف

 هءبطح لصحالو لب توب ضرب ياو ريلاهذخأو تاو« :ةزرهءلع تعاضنةع دقلاهقاوزأ

 ةرثك ةدابو ةدادما ىفأ زاعوق ويوعش نانخاوا نا ىنرا ناشلاناكو شالولاب ىضر

 مراذمالو فن راصماوم ع سيلو يبصالا رخال املا لاقي ىذلأدالءاا ىضا راد ن' .لقاايجا رج

 اطوبخ٠ نوكيهناف نينقزر وأ ةقز ررج انهدي تح ناك اذا نيح الفلا نم عرازملاف فيات
 الو فاخ نءافلسكاذ تاتي عرازملاو ر زئلاردقلا لسالا بحال عفدي و هدلب لهأيف ادوسح

 د اردق الف دالبلاغاشم ضل ديت تح تناك اذااصوص و ةدا زهياعدب زينأ ا

 قزرلانمريثكلاو ايام ىلع ردقبال لءف ناو ايبسام نماهرجأتسي ونيحالملا وس ا

 : بئاكلاو هي. .سالاودحاسملا هالوةقد دلاو ربأا ىلعةدصر ا ةيسأب الار رلااعأو 6 لق



 . ييغوحاصلاروبلا نم «حلديأم 500 ارجالا قخامدح ىلع اياسولانابط 0 معرا يصو :

 الار ١ ررشعة دم ةم رض 8 هاا ”اريخاه واعج م“ ةندقالاب امتادايزب اهويس> كلذ مت 9 أملف حاحا 3

0000 0 
 يما الينا ةردتس يشر ومًوراكحأ اكلذريغوةلاجءّسالا اوه 5و كلذكر - ال اقيرط

 مهتامخو هتايد مدعو ما فأءوسب نيحالفلاءال ود ىلعهها اس دقوا .ءالوا ساياهف نوربالاهوداتعاو

 8-0 يزاحجحلاردبلا مهن لاق 0 م ريال ن٠ ضعبلا مهضعبل مهرارضاو
 3 لاعفلا حبق ند و #2 تل 1 لق حلفلاب هيو

 35 2-5 اميف لتقلاو 0 د.ثملاو مهذاتسا موي ويش

 لا 07 اهلعدزو انت هحأن :| فشاك يرا صناا ع

 لك :١|ذهدجولادادوسأ مك مومأي ع نيب دام رم

 ١ دل ا "امسأب ؛هومسوجأر ايف واطاموه.دءك و 4ك اواهتسا ومهنيعأ يفهوردزاةحروذ مهعمزت |١ اذاو

 ” مهضارغأ كاذبا ولانيل مب 00 ممر نوفايال نيذلا ني راما نءهريغةي الدو مم هما: زتاالا وزاودع و

 مال ممحالف ظن ءاضشل مهن ونكت و لا مرتللا نكيمملاذا مرخأ >ايغأكلذكو مهضعبل يذالال وصوب

 05 ”رواوحأامأ ممض يف مهسفن النو ذخَأبنمراغملاو ةدايزلا مزتلملا ايهاب وربط سلا

 اارعانق نم ةلودلا هذه يف ثدحاعسدترتلا انه مرا دقو نيحالفلا يلع مهماعار ز زر هاا ارح

 اذ فعن اثفو)؟ىشدمباشابت ارقودمت ىلا تا“ اددالا.٠ ن٠.كلذدعي ثد>ء.ءامو ندفلا ويد ارالا

 دا ر> لصوةعاس فصنو>:ب بورغلا ل قه رشع عدس (ءاعب رالاةليل يفو)ربلا قب رط ىلع زاجنأ- ا يف /

 أ راحشال ا نماريثكدسفأو ماغلالث.ةقزالاوةحطسالاو رودلا يلع طقاسأب ؛راصومأ هغلالثم 0

 | ج جحا كي لارق عش 2 لاذ حان نءاشاب نسح لراهرشاع (نينت الاموييفو) موي ىاثيف هرئثأ عا أو

 ٠ . ريداةهونيمزت 00 رافدلا طبقلا مهنم يلمتسانأدعب ةيدنفالاو ي ان:زورلارمض> هادالم (يفو)

 : 0| اس دسم سان الروظو طامي والا هم كلا نم *مرعمن نهود ىلاغوملاوكبب دو رضحم م6

 . سايقلايف تداز ىذارالا نأ وهوداللا كورو ِيض ا و و نءهومر ودوحظلتوهوعن :صأم ةدعدت ناد

 8 ,ماحأ ءامسابةيسايحالا قزرلا اوءاقيت عيرلاوأ كثأثلا رادقماهوددحو 1 اوساقى هلا 4م .دقلام

 أ كلذؤابف ضرالاو ملقالا ةدوج بسحم نادفلا لام ةرسشعو رشع دحاو رمشع ىجا و رع ةعل 1

 ' 2 اهوضرأ ل اوناك يف يلا ضرفلا مراغ قف جم ءاع ضرفب تناك يت نا ةدلبلا ناب - 2 اهرظع اغأمم

 2 ا 0 د و نوم هيلع ملا رف ا 1 5 يب ةيضاملا 0 يف كلذ

 : اوس ا 7 فردا خسشلاو زازرلا نيمار ا ادنع 0 2 و
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 ١ وك رو فايرالا ىلاهأو نيحالفلا ن ل ريك دكلا لفحو قا ىطالا ةدايزوىةارالاس اق نم ا

 يناهناغأ اومفدو مهيشاوما زاد رقاب وهوداتعيمل موكل عقاولا ام هه مطاهو مهع و رزو مهناطوأ

 نومؤئلملاامآو باهالاخاس نوداعيو بالكلا لا -منودوع.سو هلك اها تادايزلا م اعماط يذلا

 اقارو أمل 2 مط ذأ ناىلا مءاياسو عرز مع نءنوعون؛ م 6 هوداصحلا تقوناو

 ةنسأالاد ؛ ميلعاراواطتو مهب هعبطل ع 0 وهعرز مفد ارو هءودخعن 6 بوي نبدأ مهسفن أب ايا وبجوتو

 ل اني شيا منا غشيف لوغشمانأ يريغرظنا حور ةنر أب لغشال يعد اذا من٠ شوفرحلا لوقيف

 اع رقت كال لا سوما نم زم ا عما وناك دقوا ثا لا نيحالف ان رصا اك كت دالبلا يف

 أرهف هرضحأ 6 تاتا هدس او ةدلب يلا ب ها داو برمو هلابعوهدآل وأو هنطو كرتبنأ

 هماقم ماقوأ متلملاب بلط ريضختلاو داص+لا تقو 31 اذا هنأ مبقئار ط٠ نهناكو ةءاهاوانةموالذدا دزاو

 زا رق مزتلملا لغش يب ! ريكبتلاو 42٠ ديف نيبولطالامويلا عا ريفغلا مولعيداذ يف نا

 000 كا لالدالا٠ نمهنوقليام فاال>ادلدو بحاولا مزاللان . هنورب 3 كاذاودانعاو

 هلمهو مدر 17 5و موال اغيفلاملا ض.:دنءاصوصخ ة . وعلا ولا وهوف ا ع ١" ينارمدن ودها

 اهعنديال قاوبب مع اعاد حيو هب نك 00 ٠ سحب ماقمناق ىمأيف مهفذف :هرمأو مهذاتس بأ نم حوال

 ةقرويثوهدرو دا رصملا ةمئاقيف هياع بجو يذلا 5 املا. نه هياعام مهدحأ قاغاذاو

 كلذ دع نمد ًاساذاف هم. افوخن هةددا ص ىلع ح الغل ار دقي الفهباحر رحي ا 0

 د ٠ رشبلا نع الضف ة.عيبب || كلا ردا نعةجراخ ماكحأو رومأ كاذريغو ةوثرلاو ةيدطاب همناصل هول ملا

 يلا روذحلاب مهدح ردا, قرج ما لعرخا عم مدد كد اش اذا اك كلذو افرك يوكشاك

 اياطخةقر و ةباتك, ىمأ, كلذ هلوقدرحمبف الث لايرةئامب انالف كيلا وكشأ الئاقديدي نيب لثقو عزت
 وأال راقى اشلا» رك ذيذلا ردقلا صالاؤةساو ىكتشا ا لح رلا كلذ راضحاب معاشملا وأ ماقحمتاق ىلا

 قل رطلا تح ىل> رلاهب بلاطإ ءيننل والو دو دست رطلاق> هنوحسو نك اللياق هقيرط

 . ىذلا كورلا يلءرتافداور رحيل ناقلش ة هرب ؛ زج يلا ميما بهذو ةيترجاجلاو يحمانزورلاو طادقالاو 1

 : موهرفصحر لب راغ: 4 مه ست ةاع نو ردو مه دح يف مهفرصت ىدبأعناراو نيتهاب ىرايحا وقبف

 35 لهسيالو 4ك اللف ع انآ برضلاب ةئاغأو هّتقاط 9 برويديعلا نأ

 ا ةردعسلاو ةنوعلاب م هدع ىعسملاوهواب رضوا م ةشوأم راو هيشش نوب تحرس و دشم اوأ ريفغااهرضحأا

 : ردقدتم قوتنا َوح قالغااةقرو ةيطعي الو كلذوحتوأنات ةةرحوا نادف نمنأثب 0- ك دعوا هللاق

 . ءارك اهشيا مآ هك وهات |ضدن عب هةقرولال سرب و ردقلا كلذ عفدي < هبرضو 6 اريك

 تم .ةأعل ١ وسيما هدعويف ءذاتسأ تدي يلا ن نومملا هبرضحو أ سيجال واعف دورداب ناف ىوكش 5 نيعملا

 :قءحورخ :.ايفندرا نيدملارو طخ وأ هريس نع وي اشلادب طظنلت يذلا ر دقلا ينوي يت برضلاب



0< 

 - نيدباعو اشاب نوسوطنا ءركاسعواشابلا نع نو بخل هب ريخأيذلاو لامحو تاجاتحاو باد اوم

 مايأ ةناةبورح ممل تعءقوف ةيلاغ لاقي يتلا رمل اهب يتلاةبرت ةيحا: ىلع مهركا اسياويكر كي

 ىق>يف هنه لصحال اشابلا نم مهءابط ترفنزاب رعلا نالو لئاطباو رفظيملو نإ_هزهه اوعج رم

 يحا ونلا يف اوقرفتو ماصخالا ىلا اويضناو ف ارشالا نم ريثك |ارحاهو هياعض,ةلا نم فيرمثلا

 09 م هبراحوبرحلامايق تقو ركسعلا فاخ نع . ينأف ح ار ف.رشااهللاقي صخش مهنهو:
 ا اءامرشي و اغابلاددع اهدوجو لق لامن ا اوربخأ و ددملا مهنع . عطقو لا_+الاو ةريذلا

 اشايلاراكة -او ااجلاةإةادي دش ءاللغ ني 00 5 :!تلاو خاف نك ىلغأب هل نيملاس ما نابرعلا

 جاححلاو كي رفاسملا يلع ريجح لا عم ا لا "ىلع يَ هعيايق رمك٠ ند هيلاةلكاولا لالغلل

 ام معمهنو ديا منوذخأيو سم ١١ ىف مومعات م نوشتنيذ قيقدلاو بلان 0 تك مرب اد هةسأ ىف“

 نء ادب مهوطعأو ممقفنل ةسارقلا نم مهع٠«نوكبامو قي .ةدلاوأ حملا نهم هرذ-يفهب نودوزتي

 ةيناقاهنع اقص نب رم عوةءاماةةيددعلاة فلا نمهسنار ملا لايرلا فرص مث غلب ؛ ( هيفو ) شورقلا

 يديأب ىرمصل فردا / صخشملاوهنأ رغاادو>+و ىل هوا ا ورع صخعيشملاو شورق#

 كلذيف اوددشوأ ثرقرشع هس صخشملاو شو رقةع.سب لاي ,رلا فرصي نأ ىلع يدوب ماد سانلا

 ستساوج سانلا يفاوقاطأو تاعيب مناع ضق يف كلذ يلع داز نماوبقاعو كلذ فلانا وكذو-

 طلال اثر قاطو مود او هياوطاخ |ةداي زااب "ضيق ةث امربغوأ عيب يف يلع ورثعنُف انويعو

 . تشم هناك ةعلسلا مواسي عئابلل ىدجاق اين _كشءاصا>شأ يفرط نء اولسرأ اع : رو مرغتلاو
 اقوخ عئابلازوأ: 2 : رفكلذيفهر " انؤولوالاة با < هبسحيوا هخشموأالاب رو 'نمضيفهل مفديو

 ببسإ نوإ ١ القوت املا معز يلع حا ةةسا ة ةعمإ وأةحنارةعيبلا تا اصودخو هّتعاسرا وب ند

 يالي وزناوعالاىد..نيب وهوالار هشافا ريس: ءدعانتي نأالاوهاق مهسالفاوأ سانالاح فقو:

 نمت 0 نيضرم ملا ركسعلا نةلجامفو سي اولا ن.ةلاق تاصو ( هفصتنءيفو ) دعو

 ىلنج رزااغا نس واوجرتو يل: » رداغا لو ود لاك ىلغو أوج > مهو 0 ,يلل أشايلا مهافتمح راك

 ىلاةفاتخلا سانحالا نم مهعم موب راغملا ركسعع 2 ( (هي اهنو) روب تاغادخ اواو سم قط قو

 ريسصقلاب يك ارملاة|ةلانقب لزم هنافكي وحاناو راجل ىلا مقلاة حان ىءلويع دل ة فصلا <
 ةافيوراقسو د :دحلاوةكم لاحأ ن.راقثأ يفوةلفاق ت تلو  (هرمثع سدا سىفو) زاجسملا يلامهلمحيت نأ

 ربخ مهغلب إو بلاغ ىف رشلاتا را ٠ ةدجى لات د را 5 * ضاسو ةغّقأو نةراجم

 ديشلا كلذ ىلو فرم «ىلا هلسرأو هعيجيلعهدياشابلا عضوا ورضحاملف هلل هحامو بااغفي رشا

 (رهكلااذهيفو)هءئار ةالاءوعن ديال نأ مو ومو ءهردق ىذلا نم“ ايراحتلا ىلءابقرفويئ ورا دع

 ةبتكلا ةفئاط جرخ (هينو١ هللا دبعدنب اهناك.ىلوتو ةياهولا ريك دوعس» خيشلات وءريا لصوب
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 .لاثأد , لاجو باطب اه ريخو ءوافلا لا ادديتكسلا لم را رئامعلا يف نيطلاو با رتازيش |

 ةرظايسلاو نيداد+ او نيرا>نااونينارفااو نيزام ابلغا لث» 5 باب رند كلا اوعج وكلذ

 ٠ سأذلا زي زيد لطعت و مهزباخم نول ؛ارغلا اعف رق مو حسي و عئاندلا كا مهريغو 0

 اخ غأ شميهرضح مث ةردكب مراولوةلاوخأ ليبشت يف عرش اشابن سل بلطلا درو(ه فو

 ٠ نذلا نيدروملادوبل نا (هيفو ) اهريغولاومالانم تاب ولطملا لاحعتماو هلاحسعتساب

 ادج سأ :لاىديرأب تاقدقوهسن ارفااراذ> بيس, برضلاراداةضفلاو بهذلا نود روب ا 501 2

 | لاحا ةدافارلو رنو مهوب ر ضو هوس اهدالب نم اوي عاطقن ةناواطىلطلا واهذخأ ٠:حيرين

 . نوت سوة الان انعم ويلك ىف فالآ ةعيسةناحكرضضلا ارنا كلذو 0

 فو 3 ه4ضف افصننب رضع و افا رقلاس ادار |١ 3-0 #س غلب ىق 2. >اشورق كاذ نوب رمكا ساد: | نم

 ةرشابم ىلع نام أت: اامهو رص ىلا مم 0 يلاغ#ىلاو راديودلا كس هدول ةح ) 0 5

 راو كلا يلق ل رأاشابميهارب نامه روضح بيسو ضورفملالالا ليبشتو ىضارالا سايق 1
 اشابمي رهأ ربارفاس ) هفصتن٠يفو 7 اههافش ىلا نب هج اراداعومايأةعبرأ اماقاف رح ف اه,عمرواشتل

 0 4 اب وهو افوذ ر املا تاكيبلاواشاب ليعمس' ا هل حوص بهذو ظوسلالا ادمئاع

 حماخوهو هدا طيغب يفااهرا دبر ىذلا ىلوأس وب دم رمعىذلا عماجلا ريم#ت لمك ) هيفو ( ْ

 اناعحأو هر اماثلإ هنر امعل لقنو هف ا ةناوذسع ةءارق برذدق ناكو ينييعلا ىه وح

 ندرك اأو انايطأءفاقوأ ةهج صاختساو ةع:صلا عيدب ارمني لمعو برا وشلايفا نيب نءاماخرو
 ناكس يلعاودان اضيأأ (هينو ) اشايلاىل ةيواطمزاجحلا ىلا باش>أة[حاولسرا ( هيفو ) ديلا يضاو 1

 الف جرخ نمو كلذدعب جرخيالف جورأادبريال ن مو تدل ريصع سعب أمه جو ركاب ةزيإلا 1

 تاب وةدلبلا ج راخيملا مهنناوأو مهدالوأو مذ اذا 0 :ءاباوخرل بورا ىلا مهرأب اورخد !

 مه ةكاسعوم . رتكلاسبأ حرتو رح اة ل15 رلايلعتققولا ق قيل امسلا تحتم همرثك الا ١

 را يلع هوانغ هعاثم لمح نم اودجواك اوناكف سد اوماقملا ديري ال نم مهعابتأو ١

 الام ةليللا كلت يف ةزيلا لهال لصحو راما | ودا ةرالايلاهبا ومر اهبرقتيةهجيلا هديا ١

 فلا رزقا نعطلادو وقلق عمهودر <كلذلكومهناط وأ نع ءاليلاو ب ركلا نههيلعدي نم ١

 ادلع اهيماو ساو ع وسلا ةيج ىلااشابلا ىل أذ ,ولظملا لاما ةنيز>ت رفاس ( هنرشءتلاثيفو) |

 شو رقاهعيح سنك ةانسكو نافلة ردقو امرافط ةالدلا ركسع نم ةامكلا

 #* 177١ ةنسيلوالا يداج رهش
 ةأ داعأاب هل تصف يتاادما.>وهقاطوب لزتوهرك اسعباشاب نمح جر خهثلاثثيف ) ةءنخا مود لهتسا 2

 اشايىلاد كلبنيس_حبلطب زاجحلاةيحان نم ةناغ تلصو ( هعبارفو) نيمودب هجورخلق .
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 ٍ . ىوطا عبتاو طارصلا نءلامويوغو ا ضاو انهدقلكو يوطنادق طاسلا نأ ولام ةيزرلا

 3 'انتستك ىلا ريال صوالو ادناعءالواضراءءال واد راطهل دل واهك وعوهبأ :| را دق رولا بلكو

  لاقووشاعم عطق نع مهغلبأم باسإ هللاقف هزالاب ة 4 يا هذه ربخام هل لاقو خادما ضعب ب باط كس

 : - نهيلع ريختسا يفادبالو ع ضاىغال لاعفلاو ده ىلع مهول نيذلا مث أماو مهثاعم مطقن مو

 | دلاقف تورد لا يأن :ءاسنلا* الؤد نع يف ريخاهللاقو ىلاولاذأ يلع بلو هقد ند جرخأو مهارغأ

 ُُ الحلا ضفنا و ني ٠: يلع ىلةردقالو نكاسعلا ءاسأ ن هر او نهزيع ن نهو ىماعامو

 3 كيب دورضح ) هيفو ) هه 00 42 :: يف اوعرشو اوشمكناو ميم تدربو

 5 ن٠ فاجن فورعملامرحاغأ نس>اورضحا ) هيفو ( هرم كلا ىفارفاسوامايأاماقأف يلاغ لاو

 38 تاغأو يلاولاو هيا )ع ه رعدمع سم هاخ يفو ( نفدو موب يبث يف ينونو ضب صوقهو هَ دقوا :!اميلقأ

 ْ 1 حان ااردّبا 1 رعت تقولا كلذىف الاكل رو ]و حالا س 5 اذا | نورمأب مهوليدبتلا

 07 م عسانت ىفو ( اموشريمن مسن اوحتحاوب نوسنكيس ضاكملا مهديأبومهميناوح نءاولزنو

 38 - ضدأد :مأايفنم ريسصقلا ةيحاذ ن نهءرص٠يملااشامأا لاو فيرمشنلا نبا هللا دبع فش ١رشاارمذح

 0 هو م : 2 هياعارو-<# كي ١ 1 م زاححلا

 ' ينم هيلا رد ناريس ةتصاع مهد راع دقه 0 الدب ل 0 هل

 هبذجلا يعديهنا كلذ ببسو نيه وباقاعمرمتساو ةلبوز بايدنءحاص ي مدل وع :ش ( همقو )

 1 - صاشليادختك لاء اورمافاهلقعيف للخاط لصحواملامواوعاتمذخأو ا جوزوةيالولاو

 هقنشب ادخ:كلا ىماف هقح يف سانلا مال ا عاتمن . دج ا انما ناح 4 اوداختساو هسيحب

 .ةيحاتي هارتشاىذلات يباب لزنوةيلبقاا ةمانم اشابلا نبا كيب مهاريارعشح ( هرخ >اوأقو )

 1 كل وهو طمسملا بردبةيلاممجا
 2 « ةئس ءأعب رالامويب 1 هر رش لبتساو ©

 0 اشايل دنع نمالسس زاجحلا ةيحان ن 5 شمسه رميضح ( هس داس نينا ماين د و)

 2 فالاة ةعميسو ىر كغ 3 4٠ م ناطل ١ ا ماي ًابكلذ لف ناكو زاحملا ىلا روضحلا اشاب

 يحلف و هدياعصوةبراخ:نيبامملاعلا طالخا نم صا يشأ تاتكمتايف كيادحتك عك
 ' اريمأ لج امجو ناكنا و هنو يتكيف هسفن ضرعل و بهذي «عاعم يف لاحلا هب قاضنم لكن اكن يرعلا

 اسطول دلة واحاللسو اسرف يرتشي ومرافت يف اهقرفياساك أ هيطعلو نيد ”اموأ | ةنام يلع

 . / قحأيو هطباتحندورابةنزو هل قلعيو ركسملا س للثءاساملو نئيطانق نوسلبو ءااش [كلئانكو

 0 0 ا ص امش أ مهفو بكوملا لثم 50 اما نوشي وةيق دب هفتك ىلع



 0 ظ

 نوع هف رمد يذلا سانلا نيب فورهملا لايرلاو ةلماءملاهبسحيو تالماعملا نم فتمىأوأ هسنارف ٠
 يقورح لا د#دياةراشإب ةادانملاءذهو لايرلا اذهبالايمسيالف راطنةلارمم يمس اذاو ةضنافصت 0

 نع فش كلا ىلاغ مما هئبحصو كيب دورفاس ( هيفو ) باوسالا ليطعت نم عقيناكام بج ٠

 تقو نهنيممل لاو ىراصنلا نم مهيرشابهةيحصب نوسارقلاا يلا لزن ىتلا ةيرحبلا ىضارالا سايق ا
 ةعدقلا ةيصقلأ نع صقنت ةبسعقب نوسدقي مهوةير حملا ملاقالاباو رشتناو يذارالان ءءاملاراس#لا ظ

 دهمد. بسلا تن ن نهوازناف 0 ولا . بلاق في ريشلا مير>لدو هكا ( نين ”الاموييفو: (

 ةيثاوطو دوسيراوج نهع٠و تايشد>ةعب رالاوءا بةيراج نهادحاةسمح نهدعو قورحلا 1

 رمتساو ركسعلا نما رفن نيرشعلا وحن م بحد وكيبادختكو > افاد أ هديك ومهديسمهمأأ ريضحو
 ىواسك مه لل ذو فيراصملاومهب ةقئاللا تاقفنلا مهلع ير وهو روك ذملا لزنمب ني يقم عيا

 0 كيب و< جرخ هرشع عبار ( تيسااموييفو ) ةيدنه ليص اهييرخكوا َّت ارصق» نم 1

 ةدع كانها قمر تساف اشايلا ءاعدتساب زاد اىلا ريسصتلا لحاس ند ه رفاسيل ءياسراتالا
 ةي ودكم يف ةليئنر وك اول عدلبق يذلاو لب رويشلا اذه رئاوأيفو هرخا [ىفركلا و خرلاةفلات ماي أ

 #« لوالا عم ررهش لل لهتساو طايمدو ٠
 دهديسا تدب ن.ههلايعب بااغ في رم ثالقتا ( هيذو ) امد > رمس ند ىلاغ ءللاو كنب دو عجر هيف

 رو راع انيس يز.لا ةقب 0 اشاب رطل تدب ودب اة د علا لزاملا ا قورمللا

 نءهيلال سو انامرفكيادختك 0 ( هيفو ) هابانوءزالملار سعلاو ,قسلاهلعو هيءومكللل
 مزتللالب فرعا ان ءنيمزتاملا قذر مئرو اثايلا ىفرطأ مازتلالا عج طيض نمضتياشابلا :

 0 خعاشملا ىلع اوعمتجاو طغالا موف ةرذكو سيانلا جذ كلذ عمي ثااملن ة ةم ناب نه هظئاف دجال ْ
 نوعطةت فك هلاول ةن هتفلاخ يننكميال و كاذب سأ انيدنخأن هدر وما لاقت واخ و كيب ادخت ىلإ
 عطقن# :يفهداريا نهشدعتب طارق عم وسار را .| رآ وقوم ةازدأو س'ذ اشبال

 ار نالادعبو برقي ونويهيوهوهوثقان وهوددارفةرماعلاة نعام تلاد ايل د ني

 عرشو ساجملا كفو ةرياسملا باب زهكاذلا مهباجاف با وطار ظتننوالاحض ىع اشاء بتكنهل

 مازتلاهل سيل يذلا ضبا عانتءادب هيلعاومتخو هوب :؟ىلابيطرلا يع كا
 عماملايل تامزتللاءاسخا نهريثك عمجرمذح ( هساخيفو ) كلذببسب م-مذ طغلا رثكو
 1 اوهذو اوف رقتف هقاروأو مهاففاحما وددبوسوردلا اولادي و ءاهقفلا هو> و ىفاوذ:رصو رمهزالا

 لوس ن٠ مهءاجم رسهملا دعب. ىلا جاه فاورمتماو مال نيتك وت ادت مهرود

 لاونملا اذه ىلع موي لك يفىتأن ناقي رهوءاسألاب ذو هما ضفنافممتدحهب زكسايذ امالك مط
 نوعئدن مهناوأةيقبءانالا قر !ممافنغو سانا نط ىفوأتقاز 3 انثياعموا:صصح نءانلاوج رشي ىدح
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 كالذقرت>او تقولاكلذ ِق هرويىمفداصن هكالذكو تننا وللا نمابلق-اىذلاو ت فو

 عماببأيأ تقرتحافامقيفر عم تامشتحلاءاسنلا نأ صارو ص قفئاو قرتخلا ا

 يتح رادلايلا تاصواف ةيحانلا كلث نم برقااباهراد تناكو اهيف ىعرترانلاو ي رحت تيهذواهتتفو

 تتاّقةنابرعو ةق رت يهواه دعب ىرخالا ادوواهدسج رثك اقرت وبانشلا نم اهيلعام قتلا

 ” الاجر نم فن ةنامانمّك أ اةثداهلا ذه ىف تامويفاثاا مويلا ةوحضيف يرخالا اهقحلو !همايل نم

 نماهيفودولحلاةقرتحد و -ىهو براوش ثلا يلأ تيب ىلا اهو ذخ اف لاما ٠٠ أ وناديدو لافط 00

 ينو)نيعةفرطيفمدطاو توملاو قرحلا نم لص> يذلا اذه لكواه وردوا اهوطانو اماق هن تحا رت

 هراديف تابفءار جا رادلاب جاجحلا كرت رتور.ت ٠ ىلا جاجيا ابكر ا ب فطدم لصو نينثالام وب هيناث

 دس اهنا ثم معلا أو جاجحلا لخدو ,ءامب رال موي لمحملا عم لذدف ةكربلا ىلا !دئاع 1 1

 نم فيرشلا ر ا 1 يهذهنأر وك ذااروض> بب-وامويني رشعو لح. يف ةفاسأا

 ا اواش اءلاهيلع قنخ ةيزهر شام مزماو مهب ” راخ ألما املعصأتملاو ة ةبر ةحات ىلا فئاطلا

 نوح وهم .ظا نه مهنيعفنال اموأ نيت“ يدع اشاملآ ل سر (ه- فو) للا ع رمهم ىلا باهذلاب

 يلا موي !١كلذىف نهولرأفر وطفلا عا ونأ لمعو خبطلا يف تاواطسالا دوسااىراويلا نهةسمخ

 الزآ تاق الزر تاكو اانبأ ةيراوج ن. فو ةنامرهقلا ةسيفن نوتبحو سيوسلا

 هل اونيعف بلاغ فيرسشلا يرحل صو اضإ ا: (ةفوز ما ١ ماءلا يف زاجملاب تام يذلا بتحلا

 ىلوتساو نوظظناحنا مبسييلعو 1 هعمو [ كم يزعلا ةقيوس ةهج همي ؟ رح عم ايكش اراد

 او تاراحنو كرشو ت ٠ ابختو عئادوو ةسعجاوأ دوق: نم بلا فيزشلا تادوج ودا لعااعألا
 ند هيراو>و هيرحاوجرذاو هللا الاءردق سيال 'ىث نميلاودلهلاو ةدحو ةكمب دوقنوراهو

 اذ ه- كاملا كالام مهلا لق هّتءرخ كتهو اشحاف شدت ع نهوشتفام دعب بام لاند نويلعامم هتبارس

 هلك كلذ: نمل سناوءرئاخذوةلاو.أو هن هندا._سوهتلو د ند جرخو هتكللم ناد هعزمنا بلاغ فيرشلا

 اذا ودا ةدجنملا# نوهجوت ءمهو كسلا عمج رخو بكر امل هنا ت> نيجعلا نه ةرعشلاك

 : ذا نم هان>اميفهريمغو بي رغتلا نم دع داموا عقوىذلا لكو ربع نهربتعياف هبوج

 2 مويفو) ةققاعلانسحو ةمالسإ تلاها لأن ةقي رطياباهليصختو ايئدلا يف عمطلاو ةعي ريشلاةفلاختو

 ٠١ لئاك ولاو تاناخ!باوب | لع ةاداثلاهمامأو ةئيدملاق اوساباضي ااذالا فاظ هسسماع ( سوما

 يذلاوهو سانلاةلماء.ىف فراعتلالايرلاباسحبالا راهبلا و نبلا عسب يف نولماعتيال منابر اجتلا

 امايعاباهاياال ا::ىف نوضبةبالو هسنارثلاالاهعبب ىف نومسال نيلاةعاب نال اذن نيعس فرص

 نهو نيءاطقلا وءارقفلا نيدستملل بعت كالذي | دحبف تدلفاعملا ساج ند امفالخ ن وابشيال و

 وأ ايهذوأاشو رق تالماعملا سذج- ن.ءاشيام ىرتملاعفدي ةادانملاءذهبف هنودوأ راطنقلاب ىرتشي
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 اهريغو تابصقملاو ىه أ | غاصملا نم اهيفام ءاقفاشابلاة جوز هت اا ني ورعلاوأ ىلعاهوضرع ٠

 زك هن تحوز وأرصم ريمأ تنب تناك يتاةنالف ماقما 1هةلئاقاهدرب ترمأالاو ا رئاهتجحأ ناف

 كاتيلا سورعلا ١ ولخدأ مث لابلا فاسكناو رطاخلا رسك نءابقحلط بام عم كلذ وتو ةدايزا ةن ركسملا
 يعم وُدْط رم *لا باحصأ قاط ني وبب ةفزلا ب بكوهر و سم لب قدنأ (لصحاممو) ةقزلاب ت تلم راق دتعرأ دلا

 باطاسم نم مه راعاماوم ده سا .ةلا نع قضي قي رطوأةي حانباو يصااكف سا .ةم مهيديأب و لاجر

 011 اونللا افاهريغو برعالااو تايرعلا رورلقب رطلا عاسآ ال نيد عطا نما اهريغوأ نيك اكدلا

 نه (لد>امتو) سورءل!ةفزلا | ماع ركىنلاقرطلاو تدناو ا ةنيزبءاعبر الاموي يف يدونو ةينبالا

 قرطأةئيدلا طسوباهر و صيف ةفزلا تطسوتامد_:ءروك ذملا سيمللا مويىفنا ةب واحلا ثداوخلا

 لإ

 نم قئالغات اّراوضرالا تلح وتو قرطلا ترحب: ىحاريزغارطمءامسلا ترطمأو مايغلاب ولا
 امأو بطاسملاو تيناولاقوفو فئاقءانيئئاكلا اصوصخوةبجرفال نيممحتملالاجرلاوءاسنلا

 مهبايثتاتباو مهماظن لتخاف برهمال و كلذ نممهرفمالنيذلا دبالو بكوملا يف ملل نونيعتملا

 مسيربالا ىلعشيغلا لطهو مهسبالءتفلتو مهسواسو تدازو مهءاض وأتضقتاو مبعايطتردكتو
 تايصقلاو شكرزملاعاونأ نمتابرءلاهب تنيزاموريمشكلاو ىميلسلاو هناخركلا تالاشلاو ريرحلاو
 هيوثراصو قلحزئامدعب عقو نانلا نم ريثك ونا سلا يناغالاو نايقلا نم اهلخ ادب نم يلع تذفنو

 طي رطرلا نماهب عيطلناه طيملا ينهيديحس“ هفطعيفابراهيلوو ةفزلا كرثنءمهنمو قاب, ل حولا
 ريثك ”ىشسانلا فلتو جالعلاهبعفنيمو جاجزلارونتمد ناو ريجايبلا ترثعتو ريط ا تجراعتو
 دنعو اهبورغ نم سمشلاوند ليبقالا اهرا دىلا سورعلالهتملو ربب دن الو ةليح هللاءاذقعفديالو

 هبوسحلا طبقلار وهشنم هبوطرشغ ثلاثمويلاكلذقفاوو ونلا توب تفشكتناو وحلا ىلحناكالذ

 رابخالا اهيفةبقعلا نمتا.”اكمتدرو (هينو) مسربلاوةلغلاعرازمل عفنلا مهعلا ثيغلا كلذي ل صحو

 ريثك ل صو هن ؛ رمشع عمات (ةعئأجا م وب يفو) ا ثايىلاد كيب ينطص هاهرب انا لمح ةبحص لالة وص 5

 قراف هنا هنعربخ ا واشإب ىجوهق عباتلصوو سي وار دنب ىلارحبلا يفاودرو مهريغوكارثالا جادا نم

 ند وملاىلا رضحو كيب نيدباعم أعم بكس يف لزنو ةب ةبقعلا ن٠ همودخم

 م ١؟719 ةئءدحالا موب رفص رهش لهتساو ريح

 لاا. ياعالم وحناوا> قوللا قاب نينئاكلا دو رابلا عانصناثداوألا ن.مويلاك كلذ ىف عقوامب

 با,نماورقةعلقلا اهنوديربي ظطبلا يحس يا دولجلا سةعوتدملا فورظلا فودورإبةن ١ ًالمةعوأ

 رجاشتن ي ركسع صخ ش لاما ةمحصب و عمش هلا لدعم هاما واصواملف َْ ل تخم ةمللان ىلا رخخا

 ترسوران!تبملاف ططبلاىدحا تباصأف ةحنطلادرفب هب رضف ه::قنط ل وتلا هيلعدر و لاما عم

 اميحانبامو عراششلا ىلع ةلاظملا ةفيقسلا تقرتحافءامسلا نانعملا دعصو عسيملا بلا لامحالا قابيل
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  ةكتتراما هدلقو هلع ماو بلاغفي 0 وهو رورسس نبىوحبفيرشلااشابلا رضحأ
 ا بلاغ فيرشلار متساو ةيناطمللا ىماوالا بس بلاغ في شلال زعو همسابةدلبلا يف يدونو
 ش ا لا ,دالوأبوهباويهذو كسلا ره ةدعدع» او. ,حصأوهويكرأ م“ اشابنوسوط دنع يأ ةعل ْ

 5 (هاعيرالامويىفو ) رك ذك رفحو رمهم ديعد نمريصقلا ةرحان نماماوراسوة ني عفسأا م مولا

 - ىداح سيلا مويةح بص ىفان اوي د كيب ادذيتك لمعف نالاث.هدي يلعو ةيءورلا رايدلا نمد داق لصو
 - ةنسلا ىلع رصمةيالو يلعاشأب ىلعدمحغرب 1 :لااممدحأ نمضتينالاثءامهو كلذءيرقو هني رشع

 " اوب رضامهمءارقنماوغرفاملو برسهلادالب ىلعنيزنامثعلا الوتساب ةراشبلاو رابخالا يناثلاو ةديدجلا

 ل تاب ع يفةيكب اول اذ الامي رحرمضح مويلا كلاذةي رمدع يفو ةعلقلا نم هعفادمةدس 5

 َ اوحتتف اورادرتف دلا يلع اشابلا ةنبال يناثلا مهملا لمعيفاوعرشوةيكب زالانم عناد نهرو خلاوب رصف

 3 او رضحأو لوالا مهملا ن م لب 0 ,مهالولاومتاز زعلااولمعو مدقتملا ىسنلا يلعتبسلاةلمان هكالذ

 آان بعالم ىلع وجفت ذل اور عدت دعب لعبا ربخلا ص دب اناكم هلاودعأو ىلاغ فري رشا

 تر وصلاودجولا ىلعد- أ موب عمتجالو نير والواو ف رمشنلا يلعو اليل تاقا راو كنشااوأ راهم

 اادقو اماديض [وتايرم | باو أ عمتب 7_0 اءاعب رالاموي يفناك املذ همفاول زن يذلا لزاملاب| ماعاوناك ىف هأأ

 . مهاويصنومدقتملا قسنلا ىلع ةكربلا يح اوني اوثابوجاجزلا لمعم مهيفوةب سعر سشعةسم ىلوألا «عاوداز

 نو ةنزلا كومو تايرعلا ت رجلا سيفا مويعبدأ لو تاشتقولانالرطملاو دربلا نءمهمقتامايخ

 يلع رفظملا ىلع ةبيلصلا نما وفطعو زمام برد ىلع قراا باب ىلع ىكسوملا ةرطنق ىلعءاوطا بابةيحات

 ىلع شوج سم قوس ليلا يلعةيروغلا يل ل وكر الا

 0 "0 را رمان دبع كرما جود 00 مهارات

 ٍ اهفرخ خزو م. رملا لا دب نيناكماهبرمعو رادلا هذه ينتعاوةلودلا هذه يف ناظفحتت سم ةيواغا ىلو#أ

 : هذملئاوأيف رق للا ااماملو نيتنس اهشقن يف اورمتداو مجعلا عانص ةعانصاعي دباش ثقناهدشنو

 : ىدنفأ جيمي فورعملا رصم'اضق نع صفت ا ىضاقلاهدنعاشابلا لز ًاواهيفانك اسوهرمتسا وةئسأا

 نأ ل جال اممالخ ا واهنم جور اباشابلا ءسمأغ لو. السا نم م رمذح نيح يد :ذاىداضتل خاقو

  ةبحصب زاجل ا ىلا نايضاقلا رفاس كلذكو لاو ذ لئاوأ يفاهنم جرش ةفونزاهذه هتنبااهب 6
 ا | متازاوجاملا 2 نا يا

 داقتلاو طوقتايفاوم ٠ ىعو :ارنادترا راما و ةكتا طوف ١ انك م د اال

 4 00 تاروهشملاى دحات.دفاذان اكو نين ودهون درحم هباوج.صأام نيمملا نيذهيفايادهلاو



 ا
 نامطلاو يزاوصلاة صا ترمتماو هلا 287 ق الوب نذلاو ءاسألا بوو اهتم نو سيرعلامأر أت
 ردم ىلاةكم في رش بلاغديسلا لصو( هرشعمداسدحالاموييفو ) ةيكب زالاباطاح يبء تال لاو

 انق يلا ه2. .حص رمذ> واشاب مهاربا ها ةأنأ 3 سصقلا رذ' ةأس يم ىلا ماعلا نكذي الادب تتادقو ةعدقلا

 ةئدقلارص٠يلارضحو هتئيص نول صاولاركسعلاو هديبعو هدالوأ نه هعم نع ليثلا بكرم صوقو

 هلوقدح ىلعاما رك اوهلو موبامالعاةملقلا نم عفادمةدعاوب رض كزادؤتك يلاربطا ل را
 ةفئاط ىف كببادخ كو ذ اغا دمحأو رادحا ملا كيب اص بكر ردم 1 زعلا تن كنا قذ يملاعت

 ةيجورسلا طخ كي هللا دب نبا ةفطمإ كيب اددتك يأ اغأدح أ لز:ئاناكم هلا ؤرهوهراض- اوهناقالا
 امأمهارباو كردوحمو كيبدو#ثو رادنزاخاهنرايانوب هتءحصو كانه ادويتكلا» رظناوهي لزب

 ةيركأ را مس دنعهوقال وةعاججلا وادح كلا ل زئرادلاىلالضواملف قورحخلاد < ديسلاو انا ١
 اذدتكلا رمتساوهلءودعاىذلا س والا ل ىلا دعس ىج هب اتحد ادخت كلا مراو ديا انا

 مدقتف يقو رحل دم ديسلا نعا دكا هف معو ةعاججلا يقابو وه س وللا يف ل نذأيتحهيهدق ىلعامئاق
 هرطاخا ون مطب وهوسناؤي ومالكلا يف هنعمجرتيلا ذختكلاءاذحي رس ابوديلع وسو هلا دير قو

 بوني ءاخأناهف ىعو هنا وي ديلا باهذلا ىف هنذأساو ةلودلا لا وأب هلاذت شاي هلر ذتعاا دخت كلان امث
 كيبدو#و يتو رح ا دمج دي سااا دعامة عار ايفان وودافرمص:«ماقو هرذعليقن همزاولوة دلع يف هنع

 مث هديبعوةثالثااهدالوأ هعمو هتبحصايدغتو هعماسلخل ةعاسد دنع فات !اراره سعأ ا دخيتكلا ناف

 عامتجالاو هيلع مالسلابراجتلا ن همهريغوأخايشالا نمدحال ادعت كلان ذأيلو امطز:هىلاافرصنا

 0 «رشلا عماش ابنوسوطوننبا و وهرمت-اوة كم ىلا |شايلا بهذا! هناهياعضبقلاةرفيك يفا اذا ينال

 1 والأن ة كلا فو>ىفناعالاو د ووملا عمد دج وةافاصملاو ةملاملاو ةقداصملا ىلع بلاغ

 ةسخ كلذ ىلءاو رمتساو كلذك هنب يلاوهيلايتأي رخ آالاوهو ةقيفديلا سهذياشابلا ناكو هيحاص
 دفة زيثك رك اسعرادلاب دج ونةلق ىفهتدادكه لا ىئاف هالااشاب نوسوط هامدة دعقلا ىذ رءا
 ءازح نمةيبجلاذخأو هنمان دذ ساجلا ىلا علطو ةرفاوةدعفكيب نيدباع لصو سلجلاهبرقتساام
 ها ومايأةث الدق ر طيف لاه شاى تقى نكلو ةعاطواةمسلاهن ةلودا[ توله ا

 ىلعاو دعدو ةجره ديب 00 ١ةعا>ىف له كرا ظشايةرذاخأ# ةئيفسأ او كالذ ىلا ليبسال لاقف

 تاتقو ةدل لانترح ارد مكس كسنم عقو نا مط لوقيا شالا مهيلا لس نافا برللا ارد يارس جا 0

 دحأخيشلامملارضغ ة ةثالثلادالوأ!جناكو كلذ نع مرفل © يار كلااشب 11 لدار كذاتسأ
 عمةرواشءيف بول طمكدلا وام اوسأب كا انهنكي :ممطلاقو مومدخو فب رشلا صاوخ نهوهو يرن

 ىتحفزيو رد ناس لاا ءةيأد 080 ثايااةرضحو ةهال_سااددوءيوةلودلا

 تقولا يفو مهباظفت ىهدلاو هب ىذلا فال#+ لح ملام هب سهذن هم٠ اوءاقو ه.الكل مهريك عدل



 ا
 مل كلذ ن نالةقروهي طءيق كال ذل نعد ما يلا بهذو هلعذ<ىش ث ثادحاب نال. ث هللا هثد حو هسفن هل تلو س نم

 صاخشأ ىلع ةفرملا سي 'ر ضرفيف ضعبلا مهضعب ما زلاو مهناوكحتتب لإ ردةمددعوأةصوصخم ىانال نكي

 ١ ليخوأريحو لا 0 0 اهمزلبي اموةب رعلا يلءاهقتني وم امج هاردو ضئارأ ابلخأ

 داو تايماطلاو تاستملاو تاك رزملا نماهتيزل هرعت نيو أ 0 واعوش دل

 لمآ و يتاوالاك اهيذ سلاح عمئارااو توناحاهناك لكشلايف ريهتفاهريغ ع نع اهبزي يق لا ةعنصأا

 يلت رششناو تابرمثلاو هلوح ةقاعءركسلاعاقأو سبلملايفاوأ هلوحو ركسلاوا ولملا ءاونأ مفيفلاوالا
 كابلاوزازقلاو طايظاو راحتاو دادلاو تايزلاو يمورلاو ىدلبلا داقعلاو يريرحلاو راطعلاو

 يرطاطفلاو هيفْرب 4 ودو نرفلاهءموزارفلاو ناحطلاو قاعملا هراشنعب ذآ ارشنيوهوراشنااو

 نيرايلاوك.سااونيحلاءالقو ىوافيتلاوي..كلاو سوءاملارازجهلثمو فلام هلوحورازإلاو
 ىركعسلاو ءانبللو ساحل ضييملاو طلملاوءانءلاوةبرعلاب شاموهوهب روديروئلاو رحاب نيمايلاو

 ضرال | ىلع ىشت عولشلاو ة دع اك ةفر يبك ارأاقح مههفوآبسعزوعسأ و يدحاهتءا

 اور او تابرعلاكلثاويحسءاعإ رالاموي ناك املذ س .ورعلاب ةصتخلا تاب رع عل را فولح لكلا ىلع

 مهو رومزلاو لوبطلا فا>ةاش.ءاهعانصو امة رح لهأةب لع لك ماماومهرومز ؛مطوبطو مهبك اوك
 ءاوطا باب ةيحان نم ةكربلا يللا نولزني اون كف ةراعتسهاهرثك أو ةرخافلا مهسب المو ساالملابنونيزم

 ماقال نيمالا يلا هتقروب ةف نذل 1 و باشاخا ف.ص رةيحان يلااشاءلا تدب تحن نءنورعو

 ا ادا ىناقذل هت ةفاط ضعلا وةضا نينلأو ىريمشكا لاش ضعبلا يطعيف مهار دو ةماخج هيل منيف

 أوفطصاو بو رغلاد ل يلارأ كالدار ءمهرو رمت ساواهأ هأوةم: هلا ماةقءردق ىلءخوج عرذأ

 منهو اهماخشأ] اهبدنارتل نيعوةفزلارو سم اور را مويس اال كل ادا فيد ردنع م ةرسأب

 نكس ناكىذلاوهو م را تدب ن٠ 0و نيمظن :|| ريكوهو سمشلابرمددمج ديس سلا

 ةير ودلاىلاةليو زبابىلا عبرلا ت<يلع ىكسوملا قب رط يلعاورجئاواوبهذو يركبلا ليلخ خ.يشلا
 . اهوددجيت *أا شاب ليعمسا ة يارس ىلا قالوب ىلادير- | بايىلا شوج رم قوس ىلا 0 معقلا نيب لا

 0 ةفئاط ةفزلال وأ ناكو بورغ غلا. _ءال اه زيم يلا ل_هأ ذخنوذلا نما رقىالوب يبق

 1 عايض دعو ريفاقنلاو رخاسملام ا رجكلي ١١ تاغأ 0 مب ةحلا ث ةطرشلاىلاو مةالدلا

 ١ يللا ناخ راحة فث طو هي درو !اراحماضيأ مو ةرول 00 ا رعلا م ةليدفتةرا ةن لك ىلعو ريق أ هن

 قئالخلاهيفتء.تجا دوهش.امويناكو مهريغوماوشلا ىراصن نديوا زم اراوكو لف- كو .ىف

 ىلغأب تين اواو عراسلا ىلعةلطملا نك امالا سادلا ىرتك او قالوب قإ رطينح اهقرط يفةجرغا
 مزعلاناكو كور رالاو قالوب نم عفاد.ةدءعاوب راتار اصوالو نامالا

 يي رخال اةمجللا يلا« ريخأتبا وهسر 0 ةعمسا دمي يذل تاس !اموينءهيفءادتب الاو يلد هلا مهما ل“ يبع



ٍ 65 
 نبا يعيرضحأ مهلع ضقاملهناةيتاكمملا يف اذن اور 0 وسلا ىلاروضحلا يف مهتةيس ناحيبسلا ٠

 هويصأو ةدجيىذلا هريزو يبعاضيأ اوضبقو باافهمع نءاضوع ةرامالا هدإقو ر ورس فيرشلا
 ةيئاكملا هذهب ناد ا لصواماف يىلقاجولا ىلع ىمس كارلا نءاصذش كراكلايف هناكمدإقو مهم

 عاظاملف تايتاكملا ىلع هعاطأو هديب يفكيبادختك ىلا هتقو نه بكراليل يو رحلا دمديسلا ىلا
 كيادختكا لفتحا ( هيفو ) كلذبار ورسسوامالعاةءلقلا نم عفادمةدععأ 0_0 وب راهنراهتلا ٠

 ليعمساو اشابلاةنبا ىلع رادرتفدلا كيب دمعو اشاب لءدمم نبا اشاب ىلعمسا جاو راغأ مرم لمعلي
 امهماعدقعلار 5 ذمدقت:دقو لوبماللسا نم هتبح اهرضحأ يت جا اشاب ليا نبا كيب فراعةئب ايلعاشاب
 ادختك مزلاف زاجسلا 3 ||هجوت لبق ةيضاملا ةنساا نمناض هر رهش نم نيرشعلاو عيباسلاةليأيفن

 ةكربب حرفلا ةبصأ نوكي نأ | يلءاوةفثاو من زاوالاو تاجايتالاو حرفلا مظنتب يقورحلاد#ديسلا كيب

 اشاب ىهاط تيب ني وعدملا عامت>او متالولا ىل#.نو اشاب ,هاطو اشابلاميرح تيب ءاخخ ةيكب زآلا
 بيترتلاب سانثا تاقبط ىلع نب .ءعدمالديانتلا قاررأ ارارأو يجوب اهلاتيب ,بئارخ خرطملاو ٠

 ليدان لان هريواصتلاا ماع ءعت ىتلا لبدانقلاو تادقولا لجال ىراوص ةدعةكربلا طسوباويهلو |
 هللا ءاشام 000 آان ىلء لم وامر را ا نو نك لس ةروع دعا نهمتف

 هاجم نههلوأةلبح لسخلا ن ناواهب بدن ونيلب اقم نيذص عفا لد ةدعا را طدوباوذصو كلذرو 1

 ةب رخاملاةينبالا ثيح باشا فيدرفلخ ةلاوذلاةراحةهج ىئااةراذأأ 1 ريهرخا واما

 ىعاش رخآ ناولهبو لمكت مقا ورسخاشاب دم تارامسو ةلشقلا ن.برقلابةيضاماثداومايف ٠
 ءارشام لجال كب ,زأعماجء اج يبا رشات ب يلاهراد ن٠ يقو را تدل لقثا وىرخالا ةيحانأاب :
 ةوحض ىنأةَق رف ناَق رف مهوب .رخايثالاةوعدوءادتب الاموي ودو ب سأأ مو خبدأملف. تامهملا ا

 ةيذابناو نيكل زغملاو بيعالملا بابرأ فايا ةيك رالا عحتجاو رصعلادسعب يرخأو راذا 1

 ن٠ لقأو تافت-اف لاكشأو فانصأ كلذريغ وةكماربلاو نيصاقرلاو ةيتدارقلاوةاو او ةيظيب ىلاو]

 موحالنو ؟اسعورغاصاو رباك اود عابأو براقاو ءاسنو لاحر مالا قاس
 يحاونلا ميج نم ةيكبزالا يلا ةلصوملاقرطلا ت+دزاىت-جرفتاا لجال ماوراو ىراصنو د يم 1
 نار ا ه عفادملاب رض رم ساو نيددرتماو نيعجارلاو نيبهاذلا ساناا فان ِ

 بيعالملا بابرأ تعلو لسيللا يفي راوسلاو طوفنلاو قارا واراهمنواليا ىرخالا ةيلاتل ةعمسا ليل :
 مك أسمو مهتاراحو انتاقارح .و تادقواولمعو ىراصناا لفت كلذكولابحلا يلع تاناولهبلاو .

 باعأ لع هيبأتلا عقو ( كاذءأنت اىفو ) بيعالمو حبجا صم. طاول معو داليا ديم كاذ فداصو

 لهأ ينتعاف سورم اة م اودمبل مهن ءاندو مهتفرحبةلثمتو ةاكش٠تاب . لمس تاس و فا ْ

 لكن اك ضع ملا موض»ب يلع اورخافتو او راطانتوا وهابتو هاك ش نيب زنو قيحتب ةعانصوةفرح



 0 ا

 1 ْ اورهذ وكلذاوكرتف ينبد نا 1 واناعو رالباجما ودجو وّةود < ريغةفرطق دنس: بااوقاهبأ و دجوفءانبلاب

 - اسايك ًال,باودجوف يرخأةااوحتقو هوي ثلاث يفاوعجر منا باوتابف ا ةدعرادااباوقبأو
 3 ًايشاودجيمو لسع عومشو نوباصاهريغب وةوهق نبا ماودحوفاهوحتفف لاملااهلخ- ادب أو ةظف ةطوب سم

 اهورمه>واهودمفادوقن امباودجوفةنازخاو فوه. ولج ةعاقيملااولزن وءايشالا كالت اوك رت لاملا نه

 27 مهماءررققحاشابلا ةحلاصميف قورحم لا دمت ديد لا ىىسم“ اهوذخافاسكن يرشعوةعب موةئام تقابق

 - اوبلوطوةنازاابمودجو ىذلامءاومصخولا 1!تليفار سماك اة واس نيمحو سك ثقل
 صأو لالا هاظن من ارحبا!ىفقيرغتلاب اهو دعوتو ةجوزلا ىلع ذيدملاودرل_ثةاادعب كلذو يقالاب

 ١ نيتسةدميف كلذدعب قتبتيام رظن. ,ةينبالا يفهف رصاموةنس لكيفهف رصمو داريا باسحي ب تاكلا

 22 تاوحو همفدب وهمزتااوروكذملا 7 ر رق 0 قورح ادهم دلال لذ ةمضام

 2 ةيرويلتلاةيدن_شقاؤ اهمو ةحوزلا مم مسي دّتك يتاامازتلالاص صح اشابلا طءضو تالاوملا هيلع

 00 ىف اشانلا يقورحل ادرسلا نذأتساةجوزلا ةدعءافنت ادعي وشلاذريغو يبقا يابه رفدوهداوسو

 ”  كلذب نذأف مهني ةفالخ ىلوت ىذا لابقالاوبأ دم اديسلا وه يذلا يفوتملا يخأنبا ىلع ابحاكن دقع

 " ةايخيفاهبهتجوزامي راج هوهتمدعىف يت جااقالطب لل دقعلا رج ًاولاحلا يف رضخ

 نكسو مهدايس لحو ممتداجيس ىلءانخميشو ةفيلخ لزنملايف هيلاراشملا رقتساوادال ا ودمع

 وهف افارش ا ةداعسلا قف أ ىلع ردصالام قرشا واقافتاوا ريخواةيفوت هللاامهداز ىىدي سهوخأ هم

 لاككلاو لامعا لحتملا لابقالاوبأ
 ناهربلا حضاو ةياحناا رثا * هدج ةداعس نعقطن دوما يف

 ناعمالا يف ديزيس نا تنقيا * هو تيار اذا لالا نا

 2” 0 لرنو عجرو جحو رسوم ىلادرو # ىبرغملاىس ويا نمحر لا دبع نب دمت كساالاخيشلاتامو

 8 ةنسح ةرك اذهو ةديحةقب رط ىلع يعسلا و سانتا ةطاخ نعاءمجن:راطعلا نيجمملا ىناعد مجالا رادب

 8 ناسن الك بدحبف لئاس»4:.:هنومهنتسو ءاعدلا راج وهبنوك ربدوو هن هور وزب سائااهللا ىنأيو

 1 1 نيرشع نهاث ءاثالثلاموي يفوتو انهنس ضرعو ايدلايف دهزتو راس ذاوعضاوتب همم مش انك

 7 نير واجلا ةبرتب ينيبرمشلا بيطخلا يناجي نفدو لفاح ده شم يف ىهزالاب هيلع ىلّصو مرحلا

 ظ ىربكلا ةفارقلا هو

 1 فلاونينثامو نب رشع و عست ةنس تلخد مث

 ٠ نأب رابخالااهفوةيزاجحلارايدلا نم تابتاكم تدروهنءاةةعملا ةليل يف هيف (ةعمللامويب مرح لهتسا )
 1 مهلسرأوهديبعن 'رمةيشأو ا بع ةعبرأو ةثالثلاهدالو أ يلع ضبقو ةكمري 5 0 ءأا

 7 يمسن ةريغص بكر هيف لصو ربإعاج لسوئذلاو مهب# داوي و هيك ارم نم بكى ع م ىف مط زنأو ةدجولا
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 مهريغو بزلاةعامجو ىت ورحلا دمت ديسلاو تقولا خايشأهتبحو يلوتملا ريضح ةئيدققلاةداعلا ءارجما
 ةعاجا رةواهفاخىل ونملا ل دو مودهملا طئاحلا لدبارتآسةولخلا ل_هيلع اولءعجدقو نيجرفتملا نه

 اسايطت» نيرضاملا ىلءج رف خييشلا اوقلتن ىركبلا خي شلاعم بيقتااماقمث نا رقلان ءأيش بألا
 مهب زول اوازنو اوماقو رود كي اختك لعوامل م ردصل بكرو مهطاصو

 5 ار و بكر غم همازحأا ٌؤرقو ةصحاوسلخ ةباقتااةيشي واح وبزا اةعاج مه.اماو ةفارقلاب

 0 د 5 ةداعلا ىلع ةيعطاوءا رفا ومتأملا لمعل 4 أ ص سس ادو لروما

 ودملا ة 4هل رمم ةلغ كر ف ؛ و - ينب ةيحانا لضوو ىلبق ةبح ىلآإر 1050 هنآل 0 .ةلاب ذا ما ىلا

 تاموهع٠ نياه> ود اارث 5 عطقنا و تاعاس عبب ديفا اصون لاح او ندشملاب هصأ وح هاذ بكرو

 ةثرول ضرعتلا مدعام ومضصمو ةلاسرلا ب ادعمانأ 4 7 دعب ىعاسلاعحرو ٍئ ١-0 رشع ةعد رسب مم

 دحالا ةلد اا ءاارضحو اموا رش عما وأ تركذلا يلعرم الا 2 لف هث ديغ نه اش اء أ || ك2 0 1

 ادذتتكنيس>والانورعشي [ئ مازن ىلع مخلب لسرأ 20 در>عءم.شر 98 لا 06 نيا

 5 ا ىو سك اك دوغ 4. 00 او -:>ىلاجرأا

 ىخا 0 خعاشملا اهب يف هيلابكرف ةءاقااىلا علطو رسدهرب ملاهتليل رماشابلا يدعو

 ةداع || اري و ةمر 5ك ذالا توب نا هأنء ءامالك هلاولاقو هو. 1 هع. عملا يلو: يذلا وحدو يفوملا

 ةنادع ةيانع ديز.هب مكل ناكو و هبريخأ ملأ 0 ظع ناكيفوتا اذهنا اصوصخو منك مآ 4

 الوةعدقلا مهشا ظوالو مميش سع قاعمر م م *يذيف عمطأالو م ةناهاذدب دال لَ م 0 ٍ

 هنا ارق بيال ناكو تدعو اع 3 زاحو هده تلاطو لا الاء و اعام ط ناك يف و: 3 ناك اذخي

 بتكبلو 3 35 0 لقأوأ شرقا لأ امةةيامقب را> شوهت وز اعل كك م مهصخلللا 1

 1 اعلا فر اص:تاجايتحال هبىلوأةنيز ,آطاو هلك كل ذب ص مانع الناي 4ء كأدال وال

 أوعدف كرطاو 1 ةياعر ملا عخرأانأو ناطا-ااةثزذ >و نعهر ا صال خي:ساو جراو اظاةي راحو

 ١ ودلا دممديسلا داقو يرخأ روح ةورف ىلوتملا خيشلا ىلع علخو ادختكلا سلجم يللا اوماقو
 تاداساا هفال> يلع ىلوتملا كاي .ةالايبادحأ ديس نع اضوعرومس ةوركد اع ماو فارشالا ةباقن

 هفلذو ىل>اودلام اما اك ١و شن واج شاب ل“ هةباقذلامزاولوةيشب واحلا - تل باق | نم لص أف

 اشايااذغخ ل ا ا 1 ها دير 9

 ةاريسلا 00 ةلرتلايلا رض اال نا 1 ا ا

 *«ما رج © ١5

 اا رعايا نر روب وم ةيجإ رداد 3 < مير نس ب يس قنص ل حن



 ع ب 0 -
 - ديماوع فصو ىرخأ ةكامدازو ةأض لاب لمت نأك يتلاةءطقلا لخدأوةن ونجااهانب ناك يتلا

 ظ ميأ يف كانهه كج تقوأب ةلزيأ ةمظع رادءانب ىف عرشو اد>اوأ الهبل عمصرامو

 ةأضيملا تاور نءةد_ىب هذه نوح هيخأنبالاهنءلزن ىت جا رادلا ٠ نع اضوع هريغو دلوملا

 كحسملا مييدعت يلا نوج ات الو رياشالا بت 0 اهني نم رو عراشلا نوكتو ةيدقلا

 7 ةلطم كيبايش ةدحتسملا رادلاوةدايزلا نيب لدافلا طئاخاب لءحو ةبقلابا قير طنم مظوخدو

 لقوالا وءافف مهريغو مرآ انمرادلاب نوكينه تادوقولاو سلاجلا اهنم رظنيل ا ىلع

 لو ةدايزلاتمتو ميرا نع لوزألا نع مطقناو ضرملاو ءايعالاهب دازدقوالا كلذراّتا برق
 ٍ 3 لوقو لامعلا ثاثحتسا لامها ممملا ب تبسشو سدتهملا : دشملا مدن امد هلو لحمة سفرادلا ماقا الا قد

 - مامدق تءروتو هضرصص ديزي مويلكو اذه دلوملا مايأ سان نياف رادلا لمكتملو لولا ترق زق

 000 2 1] ليحرلا ققحمو لاخلا بدازاملف ةايلا لمؤيو كلذ لوقيوهو ةكرطانع فعشو

 ْ  ناتد ةلاوخىفن ' الاوتلالا ادذت5 ؟ ناك ىذلاراقنلاىذلو مهاردب هعايتال دوا ىلا ىلوملا

 ' كب ليعمسا يراوج نءاههو هيرح ةشاد_شخ هتحوز نوكللايو ةاسماربشب يذلا اشابلا

 ع مدة ود م دخر يظن يناهلخهةيفد يبا دمت يديسأو امامهم يف ادعاسمو اط ائيعم نوكيلو 0

 . ملامان افلاخع نوكي هتايحيفهيلع ماني ناك ىذلا يد: لاءريرسس يللا لس النأ ىعواو نلوم نادال
 |ةح ر يلاىفوتو ه.ح يضقناة:سأ نهلوالا مب ررسشع نءاث دحالام وب ناك املذ توملالاحيفيت>

 نرسل لع 0 هو 1 د نينا الا مولا حمد اانا اميوهلزتاابتابو رمدعلات قو ىلاعت هللا

 . .ةمالعلا ءاشن | نمةثرع د شنملادشن ًامدعب يلد صزالايلا امباواصوو لزملانم هنزان# اوجرخو

 ب رافتلاو مظاعتاا نه مجرتملا هيلع ناك ام ىلاةراشالا اطالبئساةءارب لعجوراطعلا نسح خيشلا

 ظ :اهدعأ يتلا ةررتلا يف نفدوةفا ارقلاهفاللد 00 * رذفلا بهذ دفا دلا ىلعمالاس * لاقؤ

 1 ودو فسو,خيشلانبادحاديدلا مويلا كلذ ىف مهمدأد اد ءةخيشمرإةثو مهدج ماقم بنا# هسفنأ

 ] وات ىحييديس هو اووع ساجوماذلاو العا نب رم عامجاب لأب ةالاوبأ هت و هتيصعو همم نبا

 1 :> نيحاهماقأ م هدجةواخ طايرلاةيوازب ناكو شفنر 11 لإ را ىلا رض حادا فسار
 ادتولخلا لخديو حايص هلا ىف ىلا ناديا تقلا سمت لو اذا ممداعو رمهه ىلا برغلا نه

  هياامعاز ةولطأ كلك طئاح مدهم حرتأا ناك املفةيالولاه_سلتو ندورتيف ةرطل ضخ ا 0

 ع كا أزيل + ؛دذا 5 و اقاثيم واد,عكذيذخأ هناكوهاوس ةذعيشمال حاصإ ع نتأمل هناو هايل وأةكاخ

 .ثيحرعأ هللا هنايآ 0 ىلاعت هللا لاق دصقلاو ىجداابالو دسعلا لعفب تسيل ةيال ولا ناواقالح

 2مهالو مهلعفوخال هللا ءايلوأ ناالأهناحمسب لاقو هنالاسر لع
 3 نوقثياوناكوأو ::[ يذلا --

 د اةوحأو كالذز اك الو ةبا وعلا ياسا نغ ظفخاو ةيادطاو قنوتلاهلأن نوقتللاالاهؤايلوأنأو



0 
 هسفن ىف نماكلا را يللا غلب و ةباقنلامجرتملادلقتو رمع ديلا اشابلا را املف

 بسد ةلودلا ىلا ارض اضع هيف رطسو هيلاوي ايت و رمي د. لاق حيف هو ركملابح رصو
 ند نم اسانا عاعقو فارم الارتقد ف طابقالا نمةعامج ل اميق ولا تاب وملا نم اعاون هيف هيلا

 نئفلاة ةراثاو مقالا بار +>ىقسيساهنا ام.و نيلخدملا طاقالا ممن ار فرصو نية>:لا ءافرسشلا

 جييلخلا عطق موي ةدمبلا يلع موجحلاب مهدعودنا ىتح 35 ايف هعيمطتو نيب رصملا ةاغبلاةالأوو
 يدبارطلا لغرباذاب يلع لق يلع نيب رفلاعشأ ىذلاوه هنأو و 5 سعلاو سانااو اشادلا ةلفغ يق

 اورضح نيحىنلالا عم دالبلايف مهغمطو زرلكذالا بتاك يذلاوهو رمه» ىلع ايلاو مدق نيح

 ةمضقلا لك تارابع ن م كالذريغو ة ة.ءالسالار 6 مولع هللا رصن واه ركل ةيرالقكد م

 ىواطحطلا| دعام مه هوم>اهت 2 اوعبط ومهظو طخ هيلع خاب 011 -و ةيناسفناا ضاىغالا قيمنتو

 ءاقالا نه هولزغو ادقمو اطخعس هوعسواف رو زلاةداه-ث نم عمو رورملا نع ىحتتهناذ ىننحلا

 هللا 1 رثاةمت انه كااذداعأب ينعملااماو نيرشعو عسب را ة:- ثداو-يف كالذرب> مدقتدقو

 ناك هئريستقافل نايسنلا نم ةركفلا تملسولف اهلمح رتكلال نايسنلا عم اهصقن نه ارذحو
 نلاغ اياقتاو لاا نمالخ قرص لزاما صاحتمظع اراداشت|انيرستعر تس لل

 ةرماملا راح_شالاعاوأ ًاديف س غاناتسب اهنأشنأو يقاسفو ىقفارمو معفانءو نشاو رو تاعاقو
 نرذلا رع راد ئيرشا ى كلا للدين ةب رختللا ا يمالا رود نم هزاحامهب ليك

 اقدذ انا :بامأشنأوةباقتلاوةي ر كما خشم« ن مهل و ا لوو ةيوات رفلا جورخ دعب كلذو

 هرهقو دمحأ يدي 5 هدلو يلع يدعت ليلخ ديلا يفوتاملف ناتسيلا يلع الطمهدلو ممربا رصق كف 1 ش

 ماكو هطاحأو هرو-ينيو ةديدجلار ادلا ناتسب هطاخو ناكالاس أ ناتسلا كلذدن» لح

 5 الاولاد كي[ كلش اللات دو اهامعأو ا( ل ذملارادنيبوهنيباط اح

 اذا سانلا مظاعال مارقلا نعدعاقت ءاوق تفعضاملو هر ش يدعتو هرب لقو هربك دازءرمعلاطاسلك لزب
 راطعلاحياصإالو * ةحرفملات 0 راو تاشهنملالامعتسامزالو فءضلاو ءايعالاباجتحمدبلع لخد ٠

 ىلوت ىذلادمحأ ىديس هان 0 اهيف ٍفوأ يت ج'ة:_بلانم ( لاوش رهش ىفو) ىهدلادسفأام

 اما لورا لال هكر اوفا ارشالاةباقن ىف هنعالإكو وهلعج واج اوةملاخهسلاو دعب ةخشملا

 هف ىعو اشايأا يلا الخ داملن ةداعلا ىلع ةباقثلاة يشي واجهمامأو ةيفدىلا, فورءملادقت ىديس ة

 اهدلق مو بلآ هلكوم نا لاقت ةعلخ هسيلي نأ هيلاراشأت كرابم لاقف هنع اليكو هءاقأ «ءنأب لو -رملا
 رادلاىهو همتاوبهن كسا قا'ءرادىلا كرت ماقف هسسبلاو هيلع علخأ تنك نادل رق تنك ولوةلاصالا»
 يف ديزي نأمجرتملا "ن .ءاضإ أةن تلاودهيفو ة 2 :يتلاومالل- ال سانلا هءأارم ذحو ىنيسطادهشملا دنع يت ها

 لهتاطا مدين فااونك نمت دامو تس: سيئاهداز ناك يتلا يلوالا «”دايزلةفا غمةدايز نيس دجسسملا



0001 
 لحنراو مالا ل ادفئااو ديريامالا ها يلأيو ءاسعب نم مهب ىف ةس تفل اوه ٍنوكي نأهأ ءا قف

 هلاح يلا وكسشي مج حرتمامدقت هعم نموريزولااشاب فسوباملا لخدو رص» 0 ,واسن رذللا
 .لمجوهدارب ل 2 شهنع اوزجحإ ةيواسأ رفلانأ عم قالمالاوزمفلا ييداؤ العا 1

 سا:اا نم هريغك ناولح ري_غنم هدارياوهتاقلعت ميج نع جارفالل اماسهل لل_هءامو»' وك

 مهدي نيذلاةلودلا لاجردارفاوءرادهملاريز ولاامدو تااسمو بلاط. وءايشأ كلذ يلع 2 2

 يلعو 00 "1كم دولا نك )اوئالزكملاو مظاعتلايفهتلاحيلا داعورو.الا ديااةم

 ليصحتلا نرثكت:ساو ا.هلفغيف عرف رادرتفدلا يدنفافي رش كالذكو احومسناكورصمةبالو.

 ثدا ولا نم عق وامو مهجور منَةرمش *ءناعةئس يف نيب رصملل تداءعولاو>الاتبلقتنا ىلا داربالاو

 رصمةكلمتم ركم رمعديلاو ةماعلا ةوعم همدقتتبثو اشاب ىلع دم رقتساو اهركاذ مدقق:ىتلا

 رضحأو خياشمل عمجو رص٠نههجارخأ يلعربدف هعتاع رمعا بسلا ناكف د 11 3 ف عرشو

 راس يف يف كلذو طايهد ىلا ام ف:هرمدم نه رعديسلاج رم ةباقثاا هديقو هيلع علذو مجرتملا

 درسلا ىلع ىن نضارأا هدقأهنث ومب ناك امب رلب محرتملا ض ى ع كالذ هل .هف قئاو و مدقلاك نيرتشعو

 هدعب 000 ولمن * امايأ اهال وت يداه ينأخ. ثان وكل مدبب تناك اهناهئاعداو ةباقثلاىلا هنوشتو رمع

 رشالا ةياقنل .علطتلا مج رتملا سفنيف.كزي مف ريبكلا يركبلا يدتقا دمحم هن لزتمث داد..الا بأ

 هدم - هافخ اوةئاملساا راد نءامو ميم اهب نو ةعدقلاانفئاطظو نماهماهلوقب حرصا و

 ا 1 نزاغأو اهدا يذق دع ءاللو اع دلو تاثامل كلا يركبللا ىدفادمم ةايح

 ابين ءاضرلال نيلئاقو نينا ىنيس ادهشملاب فارشالان .ريفغلا محلا عمت جاف كلذ ريخ عاشو.

 الا رء_ثيالف عزانءامف هل قري هنانظريغصلا ىدنفادممىفوت املف هداىمدل م فاني اءام احالو

 ةبرغلا يف امط هتقنأ صو امهم هةءحدصأ كي مهارب و كيدارم ة ه:وععر هعدبسلا اهدي دقو

 ل را ما وبرمدملا ناك نيح

 أ رمعديسلاهتر ورسم يلاريزولا ل> دوةيوأ-ذرفااج رح املفريثكي كلذ نود كلذيف رعد.

 رمع ديسلا نأ عفئراو ىركحإا ليل ديلا اهنع لصفناو ناك ام ةباقثلل ادإ#هتم
 عجرملاو يهنلاوىمالاو دقعلاو لحل اهد.براصواشاب ىلعد م ةبالوو عئاقولا ةر شاب ءرمأ دازو.
 كاذكرخ آلا وهو هفالخ هل رهظيو نطا لا يف هياع ددةحي مجرتملاو ةيئزإلاو ةرلكلا روءالا يف

 دتغت ةوادءلاواهرك قيدص * هنأ ل واه 0 ةقداصأ صعاشنالوقاك

 دّدعإ سلا قم هنا ا.صحا# ةقاددو هل دنع تعاو

 لليض هلل“ ىنأأ كم يماعن * ملا وهو ملام ينال كاذو

 دولاو ضغلا اند ودسو ىئخف »* ينام وهو ءاثخ ا ين:كلو



 ف 1 همه

 يتلا ةمجلاموياهج بطي ابطخ *ىشنب ناك بيطخلا والزنا نيسح ديسلانا يف د ةليافاصوالاو

 مجرتملا يفمظعلاءار طالا اهيةجرديودلو اما واب وينيسل ادهش !أب اهيف ارضضاح مجرتملان وكي

 ا .دعب لوقيالئاق تعمس ىلا ق>بوتذلانارنغو نورك جي رفتو تامل فشك يفي موت لاو ,

 ةيوابسأ رفلاتمدقاملو تاداس لاي ثاوديعاوأ ودجيسأوا ومكرا كة برطأعا ىلع قمل ةالصلا

 اوحر ةأوهس وارد 'ىنيف هل اوض رعت فلو نيتئاموةرم ءغءثالثقت سل؟ وأيف ةيرصلملارايدلا ملا

 باهذلا ق 4. حا ا 3 :كو مالو مكلمعو مهمظاعأو مهريكهيلاددرتو هناع افشاوابقو هناقلعت نع

 ف نيينامثءلا .أ اقر رضح نأ يلا مها رغو مهرب واصت وم,ثوقنو مهعأ امد يلع ج جرفتلاو منك اسدمىلا

 مهدالب ؛يلا مميعوجر و ردع نشر نوت واسلار هللا نا يلع ةطاصملا منيب تادحو رع ةس ع ةوس

 ادعو ملا عقدت تاباس>(اهميمو) 4 ءاامث هلأ ةلودلاري زوناب ومحل اهوطرتشا طو رش ىلع

 اهمتد ةحادم رك ذف عمطلاهقل كلذ دنعفةةلاحال لاحرال و صال مامتاهفالذو مدل نظومماع

 هضيقامكالذكور رد آموب نم اهماطإ ل رو هاما 3 نءجار ذالا ريظن يف يف .هثياج بناكل

 بار , ةوفههنم تناكودن» ٠مهرطاخريغلو رو, تاق كادوا نمدي لدا وعمد هل اق هذ هنأ مح رب

 تسر وذ :ءدملا لخاديف ةيراحنا تءقوو ةقاثملا - تادحو حاملا ضقت |الوذ ون اهب وممن اهيلع

 : ني ٠ الو هوس ولده دل || لها - بااجلاعطقناو تاه+لاو يحاو ايف بلا لهو .هالسالار < سما|

 مه اونو متهح ىف نيا اةااو نيب راها يلع قا ةنالاوماع طالاىهأ انما باحأو نأ :ااءا 3 وعلا امون

 عمد و واشارت رص أو ةبراملا مايآتضقنا املف 0 هلو ْن' 0 قافنالاهريغك يفلان

 نعالدب ذأ ااذخأ مهني زراب ا نءةيواسارفاا قنا كلذ دنعف نيم زنم «مأش ثااةهحملادعم ندور زولا

 د ماقلاملا ن 0 ا انعا ار دقه ءلعاوضر و امايأ هو هوساح ومجرتلا ىلعاوذب فو حاورالا

 : 000 داصهبءارغاة ب واست رفلا داز ىذلا نا ليقو هل<يفالمنمكالذ انر 1

 عمشد ا رم هىلا ريال دوو ردع 4 الا اوءاطوتب واسر هلا تمه دا هنأ هم .دسوةرياأربب ةقاي ضم

 . لاقو خييوتلاب ميطاخو مجرتملا لكشف ثداحلا اذهيف اورواشيل خئاشملا اوباطو بطاسملابءاسمالا
 : كالاءنأ اباصوصح وكي يدار هفاشوخرفاللا و متكلم ا رخاوم ك<ءلاخو كلان ءوساذ هلك

 نق هس :يفاهمتكو 4 .اعاه دك مهتاهاو مهعئاضب خو م ند ىلع كئ'سعأو تنأكي :دعلو

 يف ةينامثعلا عجراملفةفايذلاموييفائيف كلذوركذامهباولعففداقلأاممهلايتاأوةيوافرقلاعمحلططا
 سين“ 5 م>رتملا أوسيح ة ةشإ كا نه ب رقلاب أاوراصو ريلكت الاةن وعب رص»٠ىلا ةينا اثلا ةئسلا 1

 وهو كارو دمي ةاهس ناك يذلاةدلو تاموةدمل. ا ,ةنتق ممئاهحا نمافوخ هاظملا بابرأ نهةءاق أَ

 همزالف مسمخ» سرح صخش هتبصو لزنف هدلو ةزانج هروض> ىف هل اونذأف عونمتو قوع»
 .ناك ةئ-ةرسثع اتفئارمعلا نمل اقهامدلولا اذهناكو ةعلقاا ىلا يرملا كلذ هبداعو هاراو تح
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 م كمدب ناويد ةميظع حيفا هماماو هتبتكل ةبسل ةيراوثالا اهامسو ير 2

 ةيدعسالاو لازغلاب ةامسلاةعاقلا ىلا لدوملاناتسلا طسوب دّمملا زيلهدلاو ةقرطلا اهو ناتسيلا
 نم ةداجساا لصا#ىمسملالصاحلا ىهاظب ناك امو هرطانقو دوماعلاهبيذلا ميدقلادعقملامدهو
 - ةعماجلادجاسملادعبا كلذو ةبطخلل اربتمهيف بصنو ةممجا هيفيلصإ ادحس هلعجوةيلفسلا لصاوحلا
 دب واحلا ادت كتي نمور وةعطقذخأو ةماعلاب ط الّدخالاو ريزكلاىىسلا نعةمظاعتوهراد نع

 نايدخلاو شوي اودييعلاوك ءاامملاو ىراوخلا ءأرمشو سفن || بوغ ص لك وة عاف راو ناقل

 0 :لاوةح رفملا 337 راو تاب رطعلاو ناددالا جا رختداو سيالملاو براشملاو 00 نان ًاتاو

0 
 ع م ظن: واندلا لي ل معبااغ 0 اندلاو نيحايرلا 1 اديشالا امبسرغو ناتسلا اهب ع

 | ةلبلمهزالاب | لاو وّصدحو جا انلا سي ىلع عفر هنا ند هسا ءأز , ىلع يلا ءآوهسفن يف مظاعتو ةوقال

 ْ ةمامعإ اقووأق سدابراصو مهر رذشو مسه نع لحوهىذلا مهدرو ساحجييف روضذحلا كو 2

 2 تتاموهمايأ ت اطال نيئرقالاو ءاهقفلا و نيممعتملاب هب يلا نعادعإ و ءايمالا رباك اب أ اهبدشن ءارم 2

 2 مهعارلأ سمأتو ءارمالا رباك ردا اولودلاءلعتباقنو ممم اهو من ىحت ناك يس

 م>رتملا ع.بدالاب سول مهدأ, سو مهمدا 2 ىدر نيب م ءادق عنو. هوم اوناك نيذلا مهكيلامو

 ولا معدل ناك.ؤ كا ذك مط وههراغص: او مهن "أم 3 ن ءمظعأ مواقي هلل ده تناكمرجال

 0 مزار ةيضقم هادتم ا نالفريمالا اندلوهلوقب ريكلا ريم الار 7 ذيو مف ا 507 و

 نا رشأب 1 مظاعأ ضع نأ قنتاومماكرح م مهشاوح ىفو مههفةذفأن ءساوأو ةلومم هةعاذشو حومسم"

 3 مودالا ن 0 اد هغامد لبعدب رودرا وهب و هنعاوم رضحأف مأ يفهم فقوت طا. ةالا نم

 3 خييشب عنص [ن أدير ئامو هل لاق ا امو د ل ممل :دالارما كاذةااوهو هزه انو > عاربي

 1 اوعمتجا 1 ماهحوودلا ادال وأ نماعامحنأ اكاد ا مهماظع هللا دعرو اينارصن برد مظع

 اخ ه وف هاظملا ب 8200 دإشيو رددساب موصل ذدخ نا وطساأتو مباح ض عب لزنع هل 1

 ' ةناهالاو برضلاب مه رزءو دحاودمبادحا و 1 هرضح أو ها امم سلا مهما بردي يف رجردأ ينأو مهساحم

 7 نتاراحزا ىلا ص صحا و>الف كال ذكو سان هان :دارفالةناهال ا” | هدب يف عقب ليل لكناكف

| 
 م

 ا جمعا الاب مهجر ١ 2١ وار وبشاهم اع مهسرح و تا دايز ماع ضرب وذناك رش نع محا رخيفداز هنافاهح

 ِ .داقتعاوةءالوو داشرو كولسل< مهزيم نآك نادع 3 اصملأ م رلا ريغو عوضوم ا باقدقنةلخلأ و

 هؤاساج و سانجالا عيج نم سانا هاماحتو ةطلغيدأ طاغ نمهفا ط رمشلا اح تنكر ادق

 نوبدأتو ناكرالا ةظح اللمونا زيعال هنن نو ككل ءالو هوةناوبلب ءىشيفهوخ راعيال هوقنأ موب

 قيت>اهلك لب ظافلالا بلاغ ٍيلارعضوزع ل ا باوحلادريفهعم

 ١ ليلا ىقاذملاب فدولاو تا رابعلا ني و تاغلام!ن.كاذريغوةي وبا ثيداحالاوةيو رمل راث اللا



 ما يف

 ى ليدانقلاو ج رسلادوفوو لسيللاب رهسلاب تدناوملاوق اوسالا ل_هأ ىلعتادانملا و سانلا سمأب

 ااوومز والوبطو تا. محو تارا .سيلايللا كثيف اون دحأوةدحاو ةليل قبب اسلأ يف ناكو دلوملاةليأ ةرشع

 .ةيدعسلاو ةيدحالاكقئارطلاىلا ن سدت الا رك ”الخعججو لعاشمو روان»و
 .تارابعوت الكب مهقرطغعاشما ب نودا نب نجع ممم ظانلأب لوبطلا طسوىفنوب واجتي و ةبيعشلاو

 ااطدو ناق رقت. ممالك فرظ يفةدللا» انزال د راو نءاو رع نأب مه يمأو عابطلااهنم زبمشت

 دصقفةحنارلا نمر رضتي ناكذ ضيحارملاوةأ ذوملاةلابق ىهورادلا كلب ىكساملو دلوملا موي اشاب نيدباع
 .نيبداهنبب ةلدافلا ةيب وزجلا ددسملا طئاح احن هودحيسملا ىلرةاراد يرتشاف ةهجلا كالت نماطاطبا

 ة ىدجسملا ضرأ نع ةعنتمايلعجو ةك اب نادقمهيفداز و دحيسمليفان اجاؤتم لما 1
 هلا روك دملا ناو ءالاردصب باب نماملا كالسي ةولخهفلخ نمو ايارحهب لعجو ميدقلا ءامبلا نع ب زاتمتت
 نه ىتب امذأشنأو حيرضلا بق يذلا ريغصلانا اورلا ىلع لطم كاش ةواخلاب و ةولخاماما ةفيطاةحسف

 تام لام او لوول كام حا مدجملا لخادنماباب اهحتفو ضيحا سمو أطيب“ رادلا

 رتل و دب دول اهذهىلاج راخو لخاد ن٠ سان ءاارو. ا يحتار نمهيذأتو هد ازم فارحال ةئيدقلا

 ريذقتااو لالا نماغب !كلذىلا فاضناامو دحسملاب نمو نيلصملا يلع حتاورلا تحاذ مايأةدعاولع

 مناخ كا ا .ةالسصلاتاقوأىف رمغ 4# نءو ساثلا ظغلف دحسملا نم اهب رقأ شايوالا لج راع

 نماوعن :.و ةأهملا كلت ولطي ب نايا وقلغأ هدد بحباوةءوقا اوماقو ةلاقلااوهنشوراجتلاو يللا

 داعأو هلعن ذيف:ت هنكول وكاذلم جرتملا لايف سكناف ميال نمنوفوصتملامهد_اسو اطوخد
 ةاضيملا كلت لرانادج ل ريح الاظي نم ةدجتسملا لجو تناك 6 ةعدقلا ان
 ةكربلا ة 1 حان نءةداي زم كس لزتم يفداز م6 نييثاملا دعب تسةن سةداي زاهذهءازي ناكو كلذرت ًااحو

 ءاقنأو ةكربلاض ران باربك ارادقم ةدايزلاكلت فد ناتسها فلل لاك مةنو
 ماخرلاب هتءاقرود طابو ماخرلا نمد وماع هطسوب وا.يج ندهن كربلا ىلع الع هاء سن» اهب يصا سا <

 ةعد دا ةعاقلا ترا دوةكربلا ىلع ةلط» 2 0 01 ج>راذو اعد خه. لهء>و

 ٍِ و ةيدعسالاةشنملاهذهىمسو نوطبقلا باباهبو ةحمسفلا نمض يفاهبابتفالملا لا زغلابةفو ردملا
 ن* يلا عاضضوال لبدد_بتلاو رييغتلادل نعمت قفارمو عفانءيلا ه» .لدتس با هيلا
 0 ن٠يهو حارفالا مبان وهسا جاو امتعسفو ةريبكلاةعاقأ !يلعرااسا امدهف ىرخأة بيحان

 ينيصلا ناثهقلاو بهذلا شوقا, ةفرخز:مهرادب نلاحلا مظعأى هو صر هتتاباط
 ا اهطئاح فشكف ةنولملا تايرمقااو ليب-طلاوةيقسفلا !هبونولملا ءاخرلا وا مماط يح عسيمج
 لظ !ىرخألا ةحسفلا نم ملبباهللا دع! ناكيت َوايرخالا ةعاقلامدهو شوأاة ةبحريف امدسف

 .ىلص وتب باباهبواها>اد نءاهقذأ سمو ماخرلاب ةيقسفاوب ىلهعو ضرالاب اهاواسو اب ناسأ نا ىلصاوملا



 - ا
 نيحاببحاصولاةنامالادرو مسمزحلابذخ أقل م جرتلاامأو نيح لكي ىهدلا تارلقت نعاولفغو
 روك ذملا 0 هد يكاد :ءتدازو هن هب ريد "مق تاسحوم دق

 ةد مهيدي ده شاارظن ناكو فتولا رافد قودنصب هلال سرأو مجرتمال نيا دهشملا رن ةنيظو نع

 : يلع ىوة>او غارفلا لص املذ ىنئاشلا فقو ىلءرظدلاةفيظو هنعهلدبينأب مجرتملاهدعوو ةليوط

  ءارمالا ن.هعفاديالو هضراعي نممدعلامهريغملاءديد«ولب نيتنظولا يلع عمطو نكت رئاقدلا

 ١ نمايندلااهبداصي ىتاا داريالا ةزيخكلا ةح رضالايقاب و يبنيزلاو ىسيفنلا دهشملاراظن لده مهريغو

 ' اةح الا ةمدخو نب رشابملاب ساحب ذخأو تار مذنلاعاونأو تانايوقلا يبت ا اهنانو داك

 دي ريخاب مب رمضي و مهنيهيومهبسيو تارذلا ىلع. مةقاحي و تار وذنلاو تاداريالا ىلءةروك ذا
 ي#نيذاا سانا ءاهجو نموهو ينيسملا دهش اا رمش اب يودي دياب ثالذ لءفو مهاجر أ ىلع صحم
 دهشملارظن نعهلوزنو ىركبلادي لا ضايق: امظع»ناكو هريغو رصملافروك ذهو روبشمومهناج
 هفراعمىف ريصت:لاو فقولالوصو ]+ ا ىلءهئاليتساو هلهت دك انهو روك ذملا نمهردص قيض

 كا ذفالخ ىرب وةحماسملاو ءايملا هيلع بل غي .طامظع نا همحر ناكو رط دال ريصقتلا سني وةمزالل |

 ءاهظعىققاب و يودب دم لاب مجرتما عقوأ ملف هريغأ هل ءف كرو كاذ نه لدختف روعالا فساف هس نم

 مهبااطي قفطو ضعبلا ىضعل ىلعاوشو هقول ا دمع وقاعزا قاذون وقابلا عمنا عق وانتا

 كاذب نوهتحاوناكو لالا نم هءخحرمضلاقو ددسن يسئل و لذ جلا وزاتغالاوزيومألاو روذنلاب

 ةرسكلاو سلف م دعملاريتفلا نم ت-تةذاحشلا وةلافسلا عم لاملا عم و شيعلا نمةيهاف رىفمهلقأو هلك

 75 هل دهم هلرصتتين 3 1 كلذةفاعىثذ>و هتثاها وأ ص خشب عاقب الادا لاذ اذاكو ةغشانلا

 م مهرسأو هلانمأو يو رملا خيشلا يلءفاط يودب دم لا ب رضدار أ اهناف هب عاق.الا لبقارتس قي رطعلا

 3 كاد. ساةح>بتد "مهد أناددلب اذاناكف يضاقلا تيبدوهش ىلا ايات تدباو هسن:يفام

 70 نفع رطل هرقحتس.ضا ارقنادعب ل زينك ا تاذنكو قت اوزان .وط ده ناكم ةراجا 5
 ا اهاحمو ةناكملا كلت لطن أ و هبرضاعرلو هنءلوهحنوو كايا هيورفتلا مرام ىلا ةحرضالا

 0 ماوعأو نين دعبال اة هلا كلت يلا لؤنال اهنأ عم كا ذ ذيفنت يل ءهن وطاصإ وأى ضاقلا ليس وم

 انلق *ارقفلا ىلع هتحصب ليقناف للطاب ةحرضألا ورويةللرذنلاو ففقولانا يل عررمأللا» ءاءاع صن دقو

 0 ءارقفلاو سا :اينغأن" الا مه لب ءارّقفب د

 قر هن 0 78 0 ذملا 3 ا يردبد يلا كك 0 اغن ةفراخ, و يل: 0

 ةةعح لك يفابلا يني و داتءملادلوملا 1 هسفنااراداعأ أو اهمدهو اهنمهجر آو دجيسملا

 ةطر ا ماك يلام دق ودع رحو ؛هدملا مي ما لقتادلو 1 مايأَك قو ب رقواهمزلن واه وَ م !!ونيتمبوأ ْئ
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 ل نو نعت 5 0 ل ا نا 27 اخ 9 نزرع 1 1 هك 6 57 3 5 7 5 3 59 5 3157

 8 9 2 1 ته 71

 ننادمو رويقاهار دجيفسردناو ىلص الا اهعضو نع اهعسوواهطناو> مده يف عرشفرصم 3 ل

 4 ودلا بتاكمت ماخ رلاةدمعالاو بدهذلابهومملاو نولملاماخرلا عاوت و شوقلاب اهفرخزو نسر ا 1

 ىرخأ اسك نيس هلا وقاطاف ماتالابناسحالاو لمكل ملةرامعلا ناو فكي ردقلا كاذنأ ىبنأو
 1 رممقلاعسوو عداخطو ن :© انماط وشنو نآلاهيلع يهيذلا عضولا اذه ىلع اجو ا
 خم.كلاهريزوو :انديك كلذ ف لك رأمثدلاو ا مايأ ميرا عضا ومو هولطهي ضتخالاظ ٠

 انز ةب رق ىلع امعفر سدح هدااوةلودلا لاجرل نضع اتا :اكع ةنطلساا را د يلا يبو: با مهاريإ ظ

 ٠ روك ذملا يهاربا ناكوةن :سلك يف ن اوبردلا يملا مف دب ىذلا ي ريما لاملا نم همازنلالا نءءهزو>ىنامماهريغو ١

 ٠ تن ةيتءالملا تايقلتو ةيمهولاتاطيلختلاو ةيناظيشلا تاعنصتلاو ةيناساسلا لراوءاهدلاىف'ياغ

  1ياتجا لب دئاوملا نم ةداعلا هبت رجام عفديملو ةقفأملا تاءاويالاو ةقرخلا نء هعدتت اع همأم
١ 

 ءايمالا ج رخو ٠ نرقلا سأر ىلع 00 ىلا ىلريازحلا اشأبن بس مضحءاناودا وفكلذ فال_ذ>

 قوس 0 راو مهدالوأو 5 7 فو 0 ا 3 | 0 نوب 0 ع 1

 لوقناك مظلا عف رو لدملاتم قايل ناطاسلا كاسرأو ةدإ ا جزل ِ ١
 و زوالا ذم هل لاقف لاما تييلءاقرأ ءال ؤدلاقنميرحلاكئهودالوالاتاهمأو ا الا خخ 1 3

 ناطاسلار بخ او ءال وه ءامسأ بح ؟ |هللاقوهناوب 20 باطو اديدش اظيغ ا :عاف ذ- 1 , لقي

 محاف انطخان“ هاا 0 ني راق ى 5 رثون لادو#ديسلاهل لا ةفدسماوال مهم هضراعم

 دنع عدوأدق ريكلا كك ب مها ربا ناكو د اعببتتا اذ 0 ماقان © فئ ل

 سرا اشاب ع ن->كاذ 3 عل ادوقىر كبلايكدقا دمحدم :ءعدوأ كيب دامك ذك وعل دو مجحرتملا ش

 ميهاربأ ةعيدو مجرتملانم يباطي تالذك ل » را ا مسوةفلاخخاهعست مف ير عكا ديسلالا ارك

 ديقيفاهب>اصمأ دام كاذ لس الف ةقيثو ىمفن لع تيتك دقو تيل محاص نال 'اقامعتد نم عشءاف كيب

 لوش ناكذ قبحا راصت الا 1 ريب هذ ههللا ءاريش هب سشطبلا دصقو 4 ما لا ل 6 دةشاؤ 8 لأ

 أو يلق قرحأ هنأف لحرلا ' انف 2 م يتفلا ع ىلع ا نو ا محو ىى ١١ كلاما مح قى 1

 لصدحامىر 4 ديلا ق-يف كيب دأ يم نه هللدح متلو ديلا نوب رمهملا عمجرو رص# نب :لحرأ

 ربقهل لصحو ءريظن عام ءايدد يلع جتحا و هدعل در ىقةذطإ را ريظن يف هءاطقأ هيف عاب اميظعاغل 4 همىعغو:

 جالعلا يف ملا هل سدو مك م<طاديلا لسرأ كيب داس نالاةيوا تام يتح ضرملاهب لسا سآ و ب 4 ماببأ ١ ضرع 1

 بحاصب ىهدلاهل سياف تق ءلا يف رظني ! ل ندد هو رمد ارسل ديالو ةوذخ انأ تاكو هللادح رتاممت

 هسفناةصحاهنم كرتيو ه د:ءةوظحلا ىفةداي زهبلاذيل كلذ نعاشان نس> فىع ىذلاوههنا لق يتح

 نييرمدملا ضا رقث ا سانا بلاغ ناظو ىلب هن ىلع مءغدقو عسوتنا نم كلذ بةعيف هياء ررطظامةم رق

 رس لا



 86 ١ د و
 ةكلدسفلا ةرهاعنوةب دالاو ةبنيدلا لئاسملايف ةرك اذملاوةعلاطملان نأ« حالا صعب 2 لاغتشالا

 بتكلاءاتتقاو تاكا يف مهعم ةشقأ داو مهتسلاجمو
 : : : .بايسالل ليصح:لاو دبللا عم كلذ لكن فلك ند

 . نادقلاب ل امع ةدعبم ُهّقي رظ لء>و لئادب نس داريالا اكل هب لصوتنامو ةيويندلا

 الوبساحبو "يش يف دأ ىلع سام بكيقلمار ,ودل لضففلا لد .جومظعلا ن م ةمأ رم ىَهَقي تحب

 06 نواود كلذكو رئاكلان تا نا نوربلب رئافدلا ف ةر رقما مهدا وع مالقالا بايرال منقي

 ًه اذااصوصخ ودداادازل م الا لاطالكو فاعمووفاهب ذهل بدل خام لكف فاححالا يلع ىيملا 10

 . رظنيالراغد هيدلمهو مظعلا ليلجل اوه مهميعأ يف ميدقلا قب الا ناك لفسلا تنةراو لولا
 .اوناكو 0 طعضمو مهباهيناك نيذلا خورشلا اي اق ث تضر ةناامو راقتءالا 5

 8 ردقب :الااين دلا يني ز ءدعاتشاوهلهأو ملا ظعتب ل< مع عامجمالاو ةفعلا يف نيهدقالا قا رط يلع

 5 او رثك اودي اوقدحاق تقوا| ىمردم مظاعامه و كالذ فاللذ ىلعمه ن٠ مهدعإ نهفا>وةرورمغلا

 ظ 1 ةيكزم_ س ف اءمط ةغءايلادئأدقاابهوحدمرهدب ليبقتو همظعت ف ١ وغلاوددك اوم ىلعو الع دادرتلا نم

 ظ 1 كريالا تن 44 هرادي ا ددرنب نو نراعتاولولالاوزو مس َْط ةرهشلا لودحو 3 ءلَقلاهزا وجو

 5 هب عليو اهلوا نك داَدَرو 4 لأ مهيع ١الذف نيرأل قلاش كلر ا ا دور

 2 هتدهاشمدنعلوقيوهبارث مهي بدال اةياذب لدي نم مهمو هيلع لخداذا مهرثك الموقيال هنأ

 00 ند نإ و :هبرآلاب لصحاذاف, مكحاييلعايما داب ىالومايهلوقب و ههيحبق د> اواي يالو هأي

 53 هعامأ أ كاذكوهبوث ف رطال اى, هبال ةاودالااعاو هيون .فرطوأ هدب ليبقتل هئيعد٠ وهتك ريع

 : مايقمهو هل اةشأ يف مهبطاخو هدي ولبقونب رعشأم كاع 5 ايدل لها ناكاذاو صاولاه.دذو

 . الاةيحتاادريف بيجالو موهاونأرثألا زال نوباصلابءدي لسغو قإ ربالاو تسطلا بلط اوفرصناو

  ةسييغو» صم لهأ د اقتابالا هيما بهو هّيساخوهيسسلا# عد هتاقوأ رلاغ عمطقرال و ريخ ريخ كوب

 7 فلاوةنامو نيعست ة 2 -يفو يغطي ناالا ناالك ين هيه. لاو كلنا سفن طسنثو هرمصعا اهأ اع

 ١ يحطصاو لت ح اذم ةلوذل ]ها زبك 1 ريو تادكلا سيئ ءريدقنأ قا رادع رم« ىاد رو
 ' يلع ايلاو يتزعلاب فورعملا اشابدمت ماعلا كلذ يف ريض وةفاضاو ةاعدتداو ايادس هلاك هاو

 - مهر وبق ةرايزلاشابلااطدو ةرامعالهنالسا ةيوازجايتحار و ملا: نينكرلا ةيوسعاةيلا وا
 2 نم هناو لعفلا كلذ ل نيزو لاا ضعب هلرهظأو دودقملاهل ركذو يونسلا داتعملا دلوملا مرب يف
 5 نيءأ اناكواهنر 4 .فاوطلاو يعل ملاو امناشب ءان :ءالاس < ىتاادهاثملاو ةيماللس الا رئاعشلام 5

 ” لوبقم نينامتملادنع وهو يضآ م دمحد بسلا معلا كد انخي ئاضي أ كلذ يف دءاسملاو رينسلاو
 ١ يريرحلا 21 اهب4 لعارتو تازاجنألاو ةءالسلسملا هنع يفاثب سيئرلا قازرلا دبع ناكولوقلا
 0 نمت ” ا كانك يع نال صالادروو ةاودلا تاكو كالذ ماتاب دعوو !ثايلا باجاف



 ه0 احمل
 خيشلا هنقويف برغل لهأماعز» ةيلوالاب ل سلسملاعم. و ىدابهلا ماق نبال ريكلا ثاقر ولا ْ
 جيط ادصقب فا ًاوةبامو نين اموات: ب قرش هدور ول: :ءىلالاو ءافلا ىدواتاا ةدو-نبد_ ا

 ةزاجالا ىلا: كالذكو يلذاشلاب از راو تارمطلا كالت انياءزاعأ وهدنسم.هطخةزاحادل بتكو ٠
 تاكا كلاما ءاضيأ ينلنو ويقوز را|ىيفعلا مالا دبع نب باهولاد. كالساا ذات ءالا نم

 0 ردالا نءهفالسالا باشي ًاوهمزاختساو تاعب :.ىلإب ةزايحالا ىبزم زلاد سدئرلا نبا مهاربا

 ا 5 و ةمامو نيعب سو عسل ةنسيف كالذو زوةلالب ا

 تسةندىفكلذور وهاتلادال واتلسلبت هنو تضرقلا ويداه وبا دم ديلا تامالو #لصوإلا ٠

 امنولءح قلاةباصءلاواضيأجا هلا سو كالذل ايمو مهني ةفالخلم ثلا سفن تقانفلأو ةنامو نيب ٠ .ءولا

 يفهالدادمالا ينأب ينكملايملادل ورا كي كعامل ندا يديسإ ضر وعو كلذهلم: ما هملع

 تدب نم هنوكلدقملاو للا بابرأ قافتا قلاخلا ديعخ.شلا ةنبارخاذملامأةديسلاهمأو سليف هتقبط
 ٍفوروءةلاوناع.قلاوةنرذز أ ىلاجلاو قنأتااوعاستالا ىفءا مالا لزانمك طزنءراص دق وةرامالا 1

 هذديةدا.لاوة هاحولا مظعمنالر 58 دااوهكاوذأ |نماهنم م ينتحامو راجيذال او ليج: ل ابنا سبلا هنت :

 نرتقا نا اصوصخ طار و داريالا ةرثكو ةرخافلا سبالملاو ةقينالا نكاىملاب نامزالا
 نامزلابطق هبر ريصإ كلذ دنءف نافيضاا مارك لا لذي, نمةيدهتملا ايازملا ن."يب*كالذب

 ةندللا ف راعملاو ةي وعلا تالاكلاف اسوأ هنف.تمميجااصخيش نا اتضوف واف ناو الاورسمسلا رز

 ةيهلا كح هيلا تفتليالو لاج رلايف دعي الف لايعلا ريثك لاملا ليلق اك واءص ناكو ركذ امع الخ و

 0 اطال دي لاف وتلا دودروكذلادمحأ يدب ساه رإةئاماف ةنانر ءاكحأو

 راف نعال ل زب اع كسا اوى داه يندم خي ثاةدلا وب - وزن جلا نهداعامأفرك ذاك نيعبس وعسأ ةنس

 ءانرك ذاك نيناو نيتنثا ةنس ىفوتو داد.الايبأخ يش هاا ذم لطتملو هلوماانا يعور موت هير

 هلاوس يخي نم عم .صاتبتر لاو ديم دقو ضراعم مجرت مال قب 1م كااذدلعءو. تحرتيىف

 7-5 خارشأ عماهحبص يف مجرتملا ب بكرو دحادسلا نذدو مهريغو خايسثالا نه هتضراعمو ٠

 ا مه د> ةواخ ىلا ىلخ دو شنرالاب طابرلا ىلا مم ءاقتو بزملاةعاجو يركلادعا خيشلاو

 ملفت 0 كاذذا ناكوةدلبلاريمأ يلا كل عم بكرم مهفيظو بزألا بايرأ ارقو ةعاسأل

 ممدأحس ةخعب .ثمو مهف ال - اةفالخا دقت ا ةدوهعملا مهدايس س لحمو مهر "ىلا اويكر رو هيأع

 ةليغفلاةداي ب زن.هيناملا هم نأ هلوك عم فسوب خسيشلا هد ا يلع مدقتو الحو دادأ اذ ناكف

 0 هك اوس دعلاو هرمأ اهالاو هيف هنظ نس>و هةاردع مميداعو هتددا نمهي هطيق اهو

 حت اورباك الاورهاظملاباب ا نارقالاو خايشالاعم تواودَو ؤلوآسائروةحش>و

 عم قف 7 و مزح ابذخالاو ة*وراإةلخملا ر ومالا نع دعابتلاو ةديما قءارطلا كوملسو رطاوخلا



 تيدا ده
 . ارضيقرشاذإو ؤيعي لف عيبا نيب ولاوسيلوةمدخالانراوجءال ئهاولاقف نب نك 6 مهوبلاطو مهو ا
 يلا ارفاسىةرعلاي اداعو مويفلاىلا هحون دق كاذذا ناكواشأ» ءلانماونك 23 00 مْ هوذ قام من

 نفس مهو نوت م هو عراشلاب نيرامةرم مث 0 4 رمهعاو رمت دافزاحملا

 026 وا هاما هناي واصلا وك رص هو مه نبا عما وقافت مهنا قفتاو قها سم
 0 جل محام رو مو ةدم هلو تحف سافم ىلع سافم يوعد مهقاقحتسان :ءأم 0

 ٠ مقناالوزنو عنلا لاو ز نمكب ذومن انا مهللا *© لفس نم يلعتوىلاء ا ضخم * 0
 للادبر ةلاو لضفلا سيئرلا ريرحنلاذبهجلاو ريهشلا ذادالاتاف (ةنملاهذهيفتامز ءاحار
 : نيفراعنباب فورءملانحرلاد.ءنبر اونالاوبأد نيدلا س.شخب ثاا هيهددرحوو هرمدع ةردان

 2 نعةينغ هنرهشو !مداي_-لاحر طخحمو امداحس خيشو ءانئالاتادااا ةفياخو ءافواأىنب ط.

 ”افدوب نا لاججذاتسالا تذب ةينص ةديسلاهمأو حافإالاوناوبلان» رهظأ هيقانمو حاصفالاديز

  خيوشلا ءاخأ ومجرتلا اهدل وأف نيف راعب فورعملا ن محرلا دبع احاولا اهب جوزتاف ونبداشرالايلا ”

 اعلا ادب علوتو ذأ ر ملا اي اراب اوةدايس دارج يف هيخأ عم .ىلرتق هله نأ ناكو ف وب

 !(نع يغب

 "ل دقت 2

 : نيل دعس ذاةسالا هلاخ نعم مهبا 3 -ًاومهداروأو هنالمأ ةقيرط تاتو تو رااخايذ أس وردرضحو

 يأ هدلاو نعداث الانام كاهيأزعق 0000 .ءخ شلاه © نءافو نبقارش ءالا ا ع

  ةودقلاةمالماا مزالو اذاشاا ن نسل يب ذات_ءال لا ىو >ا ىلا باهولاد .ءصيصختتلا

 ةيءورج الاوا ماع فن هملا حرشو نيهاربلا م ًاهخورش ان رب يفرك ذاكهيل عرض يع ريجيبلا ىموم خببشلا
 ' هيبرغملالواخخي يشلا مزال مثدخايشأ لوأ وهو يلحلا ل الجال ةلثنيتسلا حرمشو دلاخ خسيش”لا محرمشو

 / ىك افلاوةيدنق رمسلا ىلعماصعلا حرشو يراصنالا| اي ركز مالسالا خييشل ىج ينام الا
 | خيش سو رد رمضحو ينغملاو عضولاةلاسرو ةصالخلا ىلع نوم دالاو عيذ وت 0 .وراقلا ىلع

 1 ةااورهزاجأو :هوجلا ىلع مالا دبع خيقلاو يراخسب بلا حرص يف ىولما يرجح ءلادح(خيشلا خويشلا
 قي رطب ةصاخ ةزاجاو ةماعةزاجا يبناشلا ى هولا دمحأ يشلا هزاج أ كالذكو ةماعلا ة ةزاجالا هنا و
 | انا رضحو ريتصلاى رهوملا ادم خيشلاةدلو كراشوأرقو مزالو فيرشلاهلاذيعىالوم
 - ةينلالاحرشو مالسالا خسيشلريرحتلا حرشو يفازا ةفت'ادع -ال ص.رخلنلا حرش يف ينفم ا ذانسالا سو رد
  كاخخيشاةبم ورج الارشيف يلاملا يوالحالا 5 لإ سوردرد-وفومشالا لع

 ,قطصم خ.كارضحو ىواذربلاو نيا الجلاريسفن ن.ًايشو رح نبا ظفاحالةيزمهلا حرش نمايشو
 . .ىديبخلا بيذهملا حر ئيفى دي ءابلا يسلا ىلعو عاجشيبأ ىلع ىزن حلا مساق نبا حرش يف ىهنا ثلا يإ و دنسلا

 مال-الاخسيشا ريرحتلارم'و عاجشوملا الع بيطخلاحإ رش يف ىفاثلا ىروهجالا ةيطعخي يشل ىلعو
 : ”0 عوقلادجا خسيشل .كثااىلعو ري ٍرحتلاح رشو هفيص1 للا حرش( را :ءااد خشلا ىلعو نيل الج أ ريسفتو



 0 ظ
 اًذاوكلذبىل ةقال_عالا: اندسفلا الذ هن دإق هل اودلانا واشاب مهارب ,اهنمأل اهناقلتو ايناس او

 تفشل لوقيف دج يبعاذههلليقاذاو كلذ وو رك ذم دقت ابةججاحملادعب مهءاحأ هنبابطوخ ا
 اسال ميتكو م ةديزلاوداريالان واكاياهياعراظنلاو اب ارخا مدجوف دجال يلع 1

 ضعبل تدحوىاوةدايز وهي :كيامدل تقلطأ |ىماعهتدجو يذلاو ةرضاملا نينسلا يف واك أاميف

 كلذ لم ماماونافصن هةر +اودحاونذؤمديفكيدحسملاوةظعموبارخ ىوةعساواء الأ 00
 لع ريمالا لاحأ ! احرلا هياءرركتاذاف ةنس لك يفنا وبدلا نما.ئارهل برأ ينافهجارساو هشرنامأ و :١

 ةركب لاطاداز الو هنافوزو هلاغش] ةؤكو هتالقتو هتاكرطل هيلا دوعلا نكي الو
 ت2. كلف امانأ الأ هناؤدم تكعازف لحفلاب رقاشو لب تسال اشأنلا نيدراولاو نيكشتملا

 باذعلا نمهلهال ولع بام هم ديمصلاىلااءجاررفاس مث ىرخأ ليل قال وب هادو ةايل ةزيحلاب 1

 هلعف ف مهعم ءوسلا ارساء هلهأةزعألذأو راطقالا اواخام در ارا 6 له هناف ديدشتاا

 ْ كلل لاو مهفرم هت يف ناك ام ىلع مهساجو مهنأن 1 مهراقبأ د ا 7 باسف#

 تسدل قتلا لاوءالا نه ريداقملاو ةلئاطا مراغملا مسهبلع ضرغي مت هوفرتقيمل باذي م ملع جتميوأ 0!

 يرجي كلذ دنعف ما الا نع مهيديأ زحمتف ابليحمتو اهقالغو اهلوصحت :ميمزلبو اماه مسهدبأ ١

 هنا لقانلا ىلع ةدههلاو ينتاب هنا قيرحتلاو راثلاب لاو قيلمالاو برضلانءمال الا عا ون مهيلع :

 لثمةمرضملاراثلا يلع هيو.اثءاولعجو لاج رلاامف رطب كلسموةل وطخ هثنخ ىلع ادودملحرلا طبر

 ريسغريو هدإب نهرمض>و اماعني رشعلا نود هن_سىل_هاح باش ىلء دمعي كلذ سدأو تاكل 3

 ق-وهللاقالئاقنا تعمسو تايهمالو تا 0 الو ةعيرش فرعإالو بدو“ هبدؤي ل هيف وهام د

 تلق يذلا ناكولذ بأ ىناطعأ يذااوأيش ينطمي مناهل لاق كير ل لاق ىناطعأ يذلاود هنءولاق كاطعأ ن« د
 الأ قلختملوىوعدهغات ملا ذهلفت الملا ثم تفزم عبق ىمأر ىلعو تئجدقو ىدل .انأو ينيطعي ناكدناف ١

 ناكدقلف ناوطاولذلاديءدلا لهأي لز ان ناكدجو ىأ. لاملا ل وهو هدلا واهياعهب رديتااقالخالاب ٠

 كاركالاو ةرخافلا سبالملاهيلارظنلاوهلملاكم نم سيئرلا يحتسي م هذ لك ةراوطاو مداقملان مهي ١
 تاماش لاو كنا سااوةعحسا ولا م ُ الاوديسعلاو دنحلا وعابتالاو ماعنالاو ةموسلالورظاو ر ومسلا |

 هدر يفم دق دقو .امهام كار دامو مامهونور وهشما مه رباك ااضرصخ و تاقدمتااو دغالاو :
 ْ 0 هئطوةقرافم هيلع ريمعنمو ءابغاوبامواوةاشتو عييمججأرود تب رك ةداعالا نع ينغيأم ا

 مهاحاوضرعيل رص٠يلا او رسضح دقو ماهينب ضعب تءاردقو نيع رازاادادءىفرادوهريغىلعيرجام

 ميركلا د.عدالوا مهو هين وشدعتي مماقلعت نم هنب | هطب ذام ضعإ يف مهحاسإ دمج قاري هلعلا شالا ىلع 1 ْ

 ةريبكلا تسلا اهنولوقبو ميركلادبعةجوزو مهراوجسو مهي رح مهعمو رييكلا ماهىدلو نيهاشو 1 ْ
 ةبال# ”مهس دعو ى راوحلا سكملاناويد باور 1 رو ةيدتاارمهم ل>اس يلا اواصو اماؤهدال وأمأيهو 5 ٍ



 2 محبك يي << ب
 رايك و 3 5

 - ة*ب م

 النو نارا وعطقوتا ثلالثءدحذا وأم ف هن :عمطق:ملو ضرالا ىلا عقوو ا د رم ف. 5

 . (هنيرسشع يفاعاعب رالامول و وهو مول ىناثىفو)راهناا لوطةلب ور باو ءاجتامهسؤراوقاعو كلذكةقيفرب

 لاخلا ةقرقح آلا ومه يم ىضةناوةلي ,وزانأب انعام واق تايد فاك ف سوي اًضأأو 'ريضحأ

 ةئبدللا نو. ا ركسمعلان او ةميظعة نتف نوكست تأ ماب س انا فامادم مدن او-ىفا وسالا لدأ حا 35و

 مومظمم نال سلف٠مهلافو نوادر وعايج مجاف رمصن :|' باي جراخ ىذر لان ع نو* هك اصوصخو

 رك اسءاوفقوأ مملالولوهوكردأ قا ”ةداوإ مر 0 مهل هحيل نيذلا نيدراولا دداا نو

 ترمس هولا تاوح و( هاكات اودرر مهله : امهم لصأ روع هلأ نو مهثعل:باوبالا 5205

 ا رياهذ !ىلواملعب ةيلرقلاةهبلا سمأن *غرفاماشأ» كن 0 0 ( أ ماضقل اواهما ولا هللاءاشأم يلا

 01 4م كري ملواءجأب هطيضو هندقو هيضا كا ساقو دعا ضار رر>-و اهيلع اشاب

 55 ل مالا وديا ارا ج هياويدل طيضولقامالا هدم كرتي وه عمجاب هطيضو

 تارخأت لاو ىدا مبلاوة.يسامحالا قزرلاو ةع دقات ويبلايوذو ةراوطاو ءارعالا ن ٠ ني.زمام ا

 ه3 ' لامأاهبتر يت اا ةيالول !| فراصمل ٠ كلذريغوةقد ملاوربلا يلعو تاريث-او ىلاهال | ىلع ددرملاو

 ظ و ريواوذلاو ا رجالا ارقفااىلعةعسونو رياخا ف مم :ةمغراهمابرال نوءدقتملا ري

 .كاذوف نيرفاسملاو لييسلاءاثب او نيدصاقلاو نيدراولاو نافيذللم اعطلا ماعط ال دعما ا

 . هلزئو أهريغو ةيدانلا كالث دقدعمو هفالساكر وج ة*هلجر وهو فراع خم كااوا دجاهس هِي ةزحا هنأ

 ٍ قيلياع لكلاىر ف نيجاتحلاوءارقفلاو رغاصالاو رباك الا ند نيدصاقلاو نيدفاولا لحرا طخ

 7 1 الغلا مدا مهدوزيمطا ةشأ ءاضذق دعب م6 او تاحايشحالاو' بدتارت لا مهري و مم

 ع 4 هتقزر ورا ارمتسالا وما ودلال هل نم هقالل د ا تا ا مانغالاو رهتااو ليشلاو نمسااو

 جااودص را
 ي

 يس حرتلاو عفشنملا لاقاذاو مهريغو ط وشر و طوافئمو ط و رحبكل ذلائثمأو عفثتلاو يحرتلاو

 طسوتلاد#إ نادفةاع الااهت ءهلاوحمسإ 1 واهوطبضفن ادن ةثام ا «ءرزب

 هناك ن نءو لوقيف نانيضلاورا دي لزتو ماعطلا مادي هال هةياسواذ_هلث هةاعأ ص ىشأ سال

 3 ,ك ًابامز ورتشي لوقف هوداتعاام بس> ىلع فويضلاهب تلزناذا لمني فيكو هللاةيف.كلذب

 5 0 ؛اعميفنودصتقيو مطايعو موسفناب نولقتسسيو م« هنأ نوَداغ اي 17 *مهازد

 ١ 1 1 1 ءدالبف ماشو مطاح بسح ىلع كلوركو فلا ورب دس توام يعدل اذهو كلذ نوداتعيف

1 

 َّط ودخو ءادغالات اب راحو تاءبمو تاقفنو فيراصم هيلعناف ادم قا اويدلا لوقبو

 ذ> زاد ىلا رفسلا ةيهأ يلعهوبأ ناكورموم ىلا اشان مهارب رعؤح الو زادطلا دالب حت أ

 اذاذ ا مريغوهاشلا ءارحوب نوعفشتيو نوثيغتسي ومهبلزتام نوكشي ديه هلاىلا 3 نه ريثكلا

ٍ 

ْ 
 ا
 ا
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 #لابهمامتها ولالا لوغشم هنأ رد :ءي كلذ نه 'ي :يف اش ايلابطوخ
 يبقا رجلا ىمأ طانأ اور ف
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 نعام نمرباكألا و نايعالا تور ىلا لخ د, شيوردلجرهنا | اذمىدن انسح نأش نمو يلتملاىا

 حور كح ناو طال وهنم س اجلا لهأ ىلع قرفيف صمللا كلذ ن.هب وح يفو مه ريغو كارتالا :

 مهضعل وايش: مبطي همي نمو. ذخأ ًايشءاطعأ نفنيب رغلاسن ان ,ةيكرتلاةخااب فرعي مهسم ٠

 نوكحيضين اذكو اذك كريمذل وقيم ادارفاواجاو زأ هتححس ىلع دمي يلافو أ يريمض رظن اهلل وة :
 ةدايع يليسهنااشاب فيامل لوقي نكن ةعابجلا ٍقابو كنادختككلا اذه ىدتما نس ب يشوف“

 ناك هناو يوعدلا اوم.جو كلذوحتوا شابا ةبيغف ةصرفلازاهتناتقواذههللوقي و انور ا

 كيلامملا سان أه امضي نأدارأهلا ا ادئارتهليثر وهرادىفهروز. وه.الك ةححص دقت ١

 اغاننسحو كيب ادختكلا لاتغيب و ةئتف ةراث اديريو تاقفن مهيطعي ومهريغو ركاسملا ن .نيلماخلاو :
 ءاحةل لوقي تقولكو كلذ ذ يلع هيرغي ىلبالا ناودلااو ةعلقلا كلمنيو ةلنغ نفح ىلع امطاغمأو

 يبلبالا ىلا ك كيب ادختك لسراف هتحصب !لءأ الج لج 0 وملايذلامالكلا ن ١ كلذ وحنو كتقوا

 كسفالمأ ءءد كباسح يف رظنالاةف ىرداال لف هنعلاست نينثال اموبيف هيدي نيب رسذم

 اوازلو ةلزطل اة نارعالأز اشأ ادهتكلا نا من هنولتقت 5و مكن الاقو هيداعك اهدعو هةدعبص ٌْ

 نه هوحلشو ناقاشولا هب او ردح بك مف هولزئاف قالوب ىلا هباورهذو هرا ىلع هويكراوهب
 هوررقو ةوددهنادع اشا,فيطل مرح تاخأم هف سع ) مويلا كاذيو ا هوق أو هب هيأ :

 كوامملاو ةتسلا ىراويلاهباودج وذ ءوحتفف ناكلل مهارأو 37 .خا يف هنأ مهربخأو ذات ل 3

 مهوجرخ اف هذنإأ منا ال جرخو انع.ناك هن'اولاقف هنعمه ا مهنم ودحلو

 بورغلا دعب ناك املف كلذربغو 2 عام ن ٠ :أرخلا و هودحوام 3 و

 رخآآ ناكم لا رادئزاخعا تدي نم لقتني نأ دارأن قلقلاو ف وطاب فيطاب دتشا ءاثالثلا ةللز
 ةةاوطت ىلا نشا ئشاكوابلا ةقيقرو وه !هنملوزنلا ديري طئاح ىلع دعصو حط لا يل علطقا

 حاصف راد 0 حطس ىلعأب دصرألا ل ٠ صخ اهرظنف رادلاكلنل ر وام

 نود صرملا تيبنتوهتباص ً ةصاصر اشا فيطأ هب رمض حا صامد :ءثهلاومتلمأه ثم نييزقلا ل

 هقيفر لعو ؛بلعاوضبقوةيحان لك نمهيلا اوعراستو ةصاصرل ةقدنب وةديدلا عامس دمع يمحاو كاما |

 هيلع ضبقلاب مو رشي نايعالا توب ىلا نورشاملا تحروهدنءتاإف كب بدو ىلا اهب اونأو

 مهرباكأعمنج د قوةملقلا ىلا كيب دوم هب علط' اثاللأ !امويراهم عاطا لف شد شاقملا كلذ لعن وذخأر و

 لحدالا يف هنالهيلع هوقماعياشابلا نبا ليعمساكلذ ىلع م,ةفاوو ةلتق لءاوقنتاو اددةكلاناوندي

 ضيقن كب دوم بنا وهو ناوعال اهيلع ضبق و جردلا ىلا لص وامدنءف كبب فراع هره< كو ْ

 فيسلان اطدق ىلع هدب تنام و كض سعينا ًاينعب ميادنلل رع 5 رتلاهللوةيودو هفيسةق الع يلع هدي ظ

 يبعاشملاهب دواتءامءاوذخاو ةيوكرلا سس لفسأ يا هوبذج وناطقلا عطق وانيكسمهضعب ج رخل

3 
2 

2 
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 . اودشو مهلار اهأاكأو دعتسا اوكا مذ ممملسأ و مبعاتم نه فخأم اوبحصإ نأ مم !امسأو ةداع'ا

 . مهعم لمعيل مهيلط اشابفياطل ن اءريخاف هلأ ومهرييك بلطفادختكلاىلا مهري لصوومظويخ

 انا ن-حرضحأ لاخلا يفو بوكر لانه موغموو ةحامرا ادعو هوه نا اذهنالاقن ة 1

 2 هناك 355 اغأمهارباو رادحاسلا كيب او رادنزاخلا ة«رابان وب ىهملا اغأ دن واشاب يه

 / عيجلاق ةناوتو رادي ودل كيدومو اش اءلانبااشان ليعمساو يلغوأ سوبدو مبفالخو كيب 5

 ” هنو بلطعت 0 قراعلا هياعاو ذخأو ربخلااهفابدقو 0 ل هب ءاقيالا ىلد
 5 0ك رف ليقي لق هعدخو ىلغوأ سوبدهءلال زتفيروضح نمدارأااملافو عال ف م ,اجيف روذه-

  جورخلااماو ن وكيرالف روذاامالاةف مزاجي رض نار. ن« جورخلاب همي هيلاد داعو

 ١ ىنولتقيو ىفوعبتي نأ نمآ .| ال يناف اعبر هاطوأ اش ان نس> هلا 0 نوكينأ طرش هابف فلاخأ الؤ

 دادأو - شي أو 7 يف حت لو 1 00 ا دقو مم

 ١ نيالا 0 كي وح 886 2 رك وبأوةماقلب مهمج ذك 3 اسملا

 : نابأر اوى دانبلاب ه.اعنوبرضيا ورا اصندرأ 3 قلغأ دقويزعلاةشب وسلا هرادياو طاتحاو - سلا 8

 اولزنو ةحطظسالا نمهيلعا اوقلست و هلو> ىتاسانلار ود يلعا ومحه كلذ م ءايعأ ملف كيالار 5351 يملا

 صاَخش هس عمرادلا لغ- أ 2 ىوهىنتخاو هعابتأو 1 د ءآولتقو هرادحط سلا

 ! 1 0 نوشكذ رادلاب اورادنمرملا تاغأ 0 0 كولممو يراوخلا ن

 0 مهريغو ارحل وح ي 00 0 0 ا 0

 يد نوردي الة: , دملايحا ون قابوة يحاذلا كلب يرجح | اماذ وه حالفلا ل اصا د>تك ىلع رادو؛طخلاب

 ركاسعا اودحو ف ايت ود الا يلا سانااجرخودحالاموي راهن علطاللا مهاالا كلَدو

 - سانلا عئتمافتابوهمملا نم“ 0 ن* مْهوأع تح رك اسعلااطوحو ةقزاقم دإ ءااباوب 1 ةيئام

 الا احل ابا ا, ف طل رومد او انظاونطو اهحتفب ريكنتلا مم داع نم قاايواهقلاو تدناو اح نم

 العود لذ ايظا ملن هناك مهفرعيو هيلع ميسىثاوطلا دبعلانا نقيتو فوخلا هبدتشاو ليللا .
 . هرادنزاخرا دىلا ص لخ يت َو- ةحطسالا ن 4 طن ومد رغب بلا نم جرخ ناكل الخو شيتا لاوالله

 اًولللا كلتةيقباوناب و ةي رصملادانجالاااياقب نم باي د فشاك فسوإ ىعسإر أ وةركسع ريدك هديحصو

 سانا ن 9 اوتك؟ نوءهتيو هم 12 2 شتغتااو صحعالا يف نوب 1 : هلود لْخآو 7-0-0 نين'الامويو

 .هدضرإارا ؛موالبل ةادسال ا ىلعه روش نمسا تقرا د ن*برقلابهرا دكيبدو#وهاكءةفر 2

 وجا ص | ىل' لع 0 ظفل بيلو يبلبالا يد.ذا ن-> يمسي صخش ىفدا ةثدادلر وك ذملاناكو

1 



2 0 ّ__ 

 ةرجم اي تناك ىلا رئاخذلاو ىها وبلا ن مهمل دا لك قاناودح راتثقو ىلا
 كلذدعب انداد م م و هعم د هاعت ا وىميقالت وكالذدعب قاننا واهنم كلهساام نع كلذك وده رشا ْ

 مكعم لس ري. هنالاباوج بتنك ال لاقفأباو جهل بتك اهلاولاقنهءلانو. هاذ نحنف ترم وكلذىبأناو

 نرسل وحابصلا سب .دأاماف كلذك هيلا اود وعفمالكلا درع كلا اسرامو [اث5 الوالوم
 دهاشيل عفادملاو قدانإلا نه عباتتملا ىرلاو بر اناذي» اويصنو اوهمتجاف ؟ اسعلا عامتجاب .

 مهاس يمهنعاو رب وهورب وكلذلسرلا ْإ

 د ؟؟؟م: ةئسءاعب رالامورب مارا حلا ىذرهش لهتساو اي

 فراعالءادهأا شاب لا كولممر وك ذملا نا ثاذو اشابفيطلةنئاكتعقو ( هريشعمساندحالاةل يأ ىف) ٠
 هى اواغابلاهب صتحا وتاوأ ل سه وحن رص مءاضق نع ل صغنملاشاي ل اذ نبايدننافراعوهوكب

 ةلكو :دئازة مر حهلراصو حاتذملا بحاص يأ ى ءاغا رات #ثاهلمح نأىلا بصاأاو مدخ '"يقماقرو

 حيتافماملا اومعز حيتافما 5 ىلعا ولوتساو ركسعال ةرصنأا تاصحاملفةرهشو اشابلاباب يف ٠
 5 .ناك يذلا ناب كفه ,جاوا رو ةلودالةرا ثدلاةيمورلا رايدال رفسالاب نيعتلاود ناك ةشدملا ٠

 !وازنو اذئازالافت>ا هنأشب ةلودلا لجأ لفتح هزايأتاصوو ةنطلسااراديملالصو الو ةمالا
 ةباغاايلا ةميظعتببأو ل لج ٍنكومىف لوممالاساىلا اراخدوةديعب ةفاسم يف بك ملا هتاقالكا ١
 نايضماوأتقوا دوهشم» .ءامويهلو>دموإنكو اك هيدب نيباهٌوامظعو ةلودلا نامعأ تعسو ا

 ذو مئالوو احارفأو عفادمو كننا :ثاول#عو ةبارسلا باب ىلعدوقلعو مويلا كاذيف روك ملا"
 يلا ع.بجر و فحتتا وايادطاةلودلا نايعأه يلا لسرأ ا او اءاطعأ آر ىلع ناظلسلا .

 9 0 كلذكو هما اها ل :لبل و هسنن يف مادا وردرغلا هل>ادوةدن از ةيعاق و

 انجل فار نمد ثأدل مينعار 5و مهسوفن ىف . موادع تسسا::دقاضياو كيلامملا سل

 ريسغيام هود ىتاي قفطو كيلامملا سنجىفاضغإ وةوا دلع سا: :اادشأ اف كبادختت؟اصوصتو |

 اشانلانا ثيحهب نورتغي و هنو نعاونوكيل نيلاطيا' كيل املا ن .هسانجأ هيلا مضي هنأ انمو هي هيلع هرطاخا ١

 فلص يفةعامجلا عماشاب فرطل رحم او كلذر ايفاثابلا ارذاس و ةبايغ يف "يش ه:هرهظ ن اىمالا هيلا ضوف ِإ

 و مبنظي الهي يو ةلفغ يفوهوهب عاةيالا بج ونام نوعق وت ؛:وةءاكرحنودصريو هيلع نوقدحي مهو ّ

 هللاقف هفي راصموهيسشا وحةرثكو هنرئادةعسل ةتئالعوةنتاوز ىف ةدايزلا ادهتكلا نمل طتا |
 اناف ءىشب ىمأ ناذ هيتاكو هلسأر ا كدر ,موانهناك دقو ىمالا بحاص تالا
 ىلالزنو ةلاحريغىلع مهقرافن ةقانملاو مالكلا يف نورمذا ل اووه ديازتو هلا 00 فااغاال :

 لع ةحامر نا ديه مهع٠لمسعيلح امصلايف هيلا اورمض> أ اشاءلاكيل ام يا ةيسشعلايف لس 3 هراد

 « عد نجا _ا[12



 ش 0 ااا
 - مهناوعأ مظعأ ناكف نييباهولا ىلا مفن اوهنعج رخو فيرشلا تخأجوزاذهىنياضملاو ري زنإلاهتبقر
 ىلع ايارمملا هوب و نينسةدعمهوعدب ونابرعلالءابق عمو لئاقيو مهبرا<ناك ىذلاوهو

 هرم احوامب راحو فئاطلاحتافاناكىذلا وهو راطقالا ىفهز ؟ةكلذلرهتشاو هسعأانو نيفلاخلا
 عقر ركسعال براحملا وهناكو فصولاو لكشلاةبي ؛ رغأا سابع نباةبقمدهوءاسنلا م ولاجرلا لتقو

 .هسيلعاوضقالو مهلمشت تشو مهءزدو ةديداوءا رفصلا ةي>انب ي ضاملا ما ماع هلا قب رح نابع
 ْ وهىذلا كار . الا ل :عءةهاحو كا ديتخل الل كمن ه رمشملا دان :عمسرتلا ىف را أَو ةدح ملا ورد

م سأل وو هللدق“ ازح مهنمأمب رق 2 3 اي_سو مهايا هلا سمو مط ددءدأ ميدل ققحتي و مهتلم يلع
 4 ك

 3 0س

 ا نم نسحد 20 ل د تشم ا رو ا ولولسا رت رمل
 ةبحص ىباضملا نأ. *:ءلصو ( هرمشع س هاخيفو) يف ادرولإ فورمملا اغأنامث ءامدلةتو ةيسخلا

 " امالعاةملقلا نم ه عئادماوب ع سمشلا تءاطاملف كلذ عيشأو ندا 4 ةنادب , رلاىلا هعم نب رفسملا

 : املف هراضحاوهتاقالملاوجر>وةرييك ةدعفف رادحالاكيباص تكرو ارمادا وعدا را

 - ةساوقلاوةيشيواجلا هماماو ةنيدملا يلا هبل خدوانيجه هدكر أو ديد اهقنعنمع زنكي اص هبجاو
 : سل ىلا هل> دأوةعلقلا ىلا هباوعاطو هفن ةئاودو كي اص هفلخوةضضفللا' ىصلاممديأب و كارلا

 2 اةلكوو اشاملا ا دذعت كيبق ىدنفا بيجنو ممنابعأ قا واشاب ىهاط واش ان ن سد هد. حمو كببادحتك

 ” كذداملف ةلطلساا ر اديلاهب ا أ يفإ اضاامودقر ظتني رغسلا نعار > اتم ناكو ةلودلا بابي

 . .نوكسديف وباو>حصف 1 وباطخ نا م هالك سذج ع ن٠ مهين وهوةعاسو وثدك مهعمدوسلحأم ميلع

 - ةعاملا لاقيتح مالكلا عقاومةفرعمو ةبادإلاو ةمشحلاوةرامالاراث آ هيلع رهاظو باطخلا يفةدؤتو
 5 37 | مهم ثدحتل موهير دقي لو. هال سا يلا بهذا ذااذ _هلثم لااا | مهضعلا

 . يدقابيم مقيتح انالثامركمددن ءماقأ هلزتميلا كبباذحتك هذخأم مهلك اوف ماعطلااو رضحأ
 - رب زجل هقنعيفاوعضوو ىد فا بيج عمةنيفسلا يفدولزت ار الون ىل اهب ازهج وتوفر ك راق لا ل1

 00 د1( هخاوأ قوز د ريدا الا ا و ةيمورلارايدلا نيبلاطا و ردحناو
 | ملح بلا فيرم لاو اشابنوس وطاوم|ةذ ةدلج ةرحان ىلاهف رط ند اذاعءلدرا يل !اهولاادوعس٠نأب

 نعملرلا بلطي ىباهولادو«هريمالا اولاقف هنا ٌؤاجام ماًاسو هبطا خف هم ايلا هدخ ًاومولع

 -  مطلاقذ لاثقلا فك و كى وهننب حاصلاءأ رجادي . ريكلذكو هسا 17 ب وىياضملا

 1 520 وأن مركلشتملا يلع ءانفرصصام لكا :ا مفدي نأ وهواطو رمش هايأنالف حاصلا امأ وةلودلا ملارفاس هناف



 -اقا
 لبصوو ةيمو زل رايذلا نم دصاق رض ( هرشاعيفو:) اناوطأ هواعماو هلو لا هتءرك لاو نإ ل
 عمتجاو ةعلقلاب ناويدلا | ولحن ناطلسلا ةرمض تدلو ةدولو : ةراشب هتبحصو كدالحاشولا

 مالا هن هوهطم يفو كلذ نأ ذ يف لصاولا نامرفلايرقو ةلودلا رباك و ناسءالاو خياشملا هب

 ل نم عقاد لأ تبيرعض كالذ نم غارفلا دعلو كسلا رورمسلاو حرفلاب ةفاحا

 روك نإ ذلادالوالا الا ةء ضاملا لودل يفد« ملاذهو مايأةسمحنا ذأتقو لك ىفا ع مذ رهتساو ةعاقلا

 هالي ” .ىهاشأ ملا لمع ( هش + رمانع عب اسءاعبرالاةلمأ ىفو ( رك ذمط سلف ثانالاامأو

 ىدننا قب دصو رصمءاضق نع لدفنملاىدل: ذا تحهب مهو ةمالثلاةا.ضةلاوعا هلاو نايغالا لل

 دقعاودةعف ة ةنيدملا يلاه> واملا ىضاقأاوهلبق يذلا ماعلارصم ءاذق نعل ضف ملا ةكمءاضقي ا هج ونم

 ةئاد > ًادقءاودقعو ة ةمءورلا رايدلا نءهّتيحصا ؛ تريضضح يلا كيب فراعةنبا ىلع 5

 عطق عدإ رآةدحاولك يف جتب يل اعت مهاومدق كلذ متلو ةيرادرتفدلا ران يذلا يدننا دم ىلعاشاملا

 لعاوةرؤو صاشةقاطو يداه ينطق هقاطو رس 4قاطو ئرمذكا لاشي ةيدنطا ةثشالا نم ٍْ

 بلاطملا ليهدتو زاحملا را متهالايف عرشاشابلا نا مث مراح نب ريالا س انلا نهنودلا

 ا و يكطصملاو عمشلاباهاخ اد عمشملا حس .ةدلانماقو د:دنوعب رأكاذةلح نف مزاوللاو

 رهش لك ىفاهاةهوهتساخ برشوهب رشل ىلغملا لنا ءاماوب عد ويل غوب دملارقيلادوا جب شا قوفو جراخ

 رهش لك ين4سربو قورلاديسااهريغو كلا ذ لمع ديقتن
 د +١ ةنسد>الا موب لاوش رهش لهتساو

 ناكمينفةعودوموتا واس سه وحن ماع ونصمتن اكوةيعكلاق وسك أو رادأ( تيسأام ويهعباس يف ١

 اماعناكو اهودسواهولغ ةدملال ودل ت>ءسوتدقو رهشلا لمتسم يف اهوجرخاف ىنيسلا دهشملاب

 اي رشابملا اكو !ماءةح رفلل سانلا عمتجافد وم ناطل سلام مااوشكو» وريتت لع همياطلا ل لا ز

 ارفاسم اشا لعد جرخ ) ها ارتسااةلمل فو ) اي ١ قو رجلان سدح سي رلأ ّ

 نايعالاج رخو جاملاةكريىلاروك ذملاتيسااموينمرجالا عولطت قو ؛>و ر>ناكو زاجل يبا /

 سودساايلااهجوتهوهبكرو زاهلارخآ اوعجر وهرطاخاوذخ ا ةراهنلا عولطدعإ هعادوازعاشملاو

 ىلعاورهذيل رصنلاباب جراخىلاةيشافسلاوةلا يلا تزرب و راها نمعب رو تاعاس ناك يذم دعا

 ةحانب ىنياضملا نامثع ىلع ض,ةلان ورعشبم ةناجهتمدق نيهويباشاملاجو رخ لبقو ربلا ىإ رط

 هوبراط نابرءلاو كارثالا رك اسع تركو يااق فير مشا هيلاز ريف فئاطلا ىلع درج دق ناكو فئاطلا

 دسعابتو ىشمو مناي ند .جرغل هوفرحإ مفر ؟سلا اطلتخاو شو الا ىلإ ل ناهد وج بيصاف مهبراحو

 طقسامدعو ةحا تكاسإو هيلعا وغبقف في رمشلا دمج نمةعامج هف داصف تاعاس عمل ١رأ و4 مهنع '

 يف ىلهج لأ اغ (غدنيرشلاىلا موف اذوراهنلاتاب رت هلا نيب اميف برحلا عفت راهموق نيب نح 1



 عامتجالا كلذ لصح ءافولاب يدوناذاها 00 وه؟ءاملاىرجماما طالخالاعامتجا نمت

 نابريذلا دروراهنلا ر 30 ناكا 5 ل اف ف اخ :الةداع | ع0 سصيق نسا اورتكو هل الأ كالت يف - ْ

 ]9٠ 
 كت نال ||نبا ناطاسلا اواوقيف ناطل ل ءاعدلادنعاولوةي نابربادملا ىلع ةعبللا موي دحاسملا 7

 ىزافملا ناخدمح أ ناطاساا نباناخ ديجلا دبع ناطلسلا نبا ناخدو#ي تارص ثالث ناطلسلا ظفل

 ا ا 0
 مهمولء جيو نيماسل | مهريفكتا رانك ب مهانقأ يتفلانالاهن» مهنج تحأو جراوأغاتز

 اديههشو ادهاجمو اب 00 وكن مهل 0 «سفنالا مهلك و ناطلسلا ىلع مهجورو نيكر شم |

 يباو مك:ثاولا معو «. ار قاليوتملقلا وة رثك عفاسمأو رس ركل يشق! الوا لقاذإ (

 وألا ندد 1 وكلذ ومايا رك دنع عفادملا مهب رض 7

 دهن تحير ريش وساو ف 148 ©
 ) رفاس ( هرخا واف و ) ريصقأا قي رط ىلعةيزاج ل ارايدلا نمر اديزالا هنراباتوبرمض> ( هفصتنم يف

 نمافلبم هتمدخ- ىلعأأم دمي رجاذغلاو تاجساشلاو علخيهر وح رك ذمدقتكدلا اذاب ىجوهق
 نوعب رانيعلاسهذلا ن ههردقواهرباك أ وةلودلا بحاصل ةميظعةبده اذ |بلاهعم بحأ و ساكالا

 كلا ىمإو قرنةئاعس+ ىلا قورفىتموافلان سرا دلا فصن ىنعي تايفصالا نمو راند فا
 يساهللاقي يذلا ينيد ردق اّثامو راطنق ىتئام ةدحاو: سمر ركملا ندو راطنق نام نيل ىم رركملا

 آداوحن وسخ ل وا نمو عاون :الافاتخلا ب رطملاكسمملات اب رمثثلا عا واو ثاييزملاتةءولع ند

 شك دم: هاو هوذا ةّدد م ) ١ ( اق اعراس دوما ظنا !اوٌُواَوالاو 0

  9هيفو ) ير اهشأوريذءو دوءعرو ل و جقب يباعت ةددع يف ناخرتهمو هاشو تابدقموىريمشك (

  1ةراشللا هنومض» نيس : الاموإ يفن اويدلاب؟ ىرق# موس سم 4. .-صو ىد.فا متاحل لاهاقأ كغ اذ

  00اكينش هلءارق رقدعب اونرضضو ناي ءالاوخاشا ا تالذعامسل عمتج اونا مثءهوءءوناطلسالدلو

  0نازل ( هنيرشع ءا”الثلاموييفو ) سلا تاقوالا نه تقو لك ىفمايأةعبس كلذ رمتأو عفا 0

 35و و ةداعلا ىلع قاوسالا ف كلذب يدوأوه ءرذأ كرامملا لم لا يفوأ ىل 5 هلا ى رس زمعة ا

 لصحيامو جيلخلا يلعةلطملاتويبلايف مئالولا ودسلاةيحانو ةضورلا لاورخا لا ل'ءافوغ عامتجا لي

5 2 
 يطل مول حميد ىف اها ءاجرخو كالذك ناكذ هينأت سدا موي يلا جياخلا ح مج ةرخات صااشابلا جه 2

 ممافيضل ةب ةنأأ 'ةنلك جياخا |يلعةلطملا رودلا ناو جياذلا يفءاملا ىردو دشلارصاو و

 © ٠١0 ةنس ةعمللا مويناغمر رهشل ساو
 لحاس ىلالدوو ةيمورلا رايدلا نم ليعمسأاب يحمل أشايلا نبا رمح ءاثثالثلا مول ) هسماخ قو 2

0 
7 

- 

176 



 هد - 185-
 0 تاوغالا جرن دحالا مول نك اكل انالا لصوو مهي زو مه الأ: عامتجالاب

 | اوهمتجا قح سمشلا تءاطاف اليل ةلايلا رك اسعلا عميمحو قيواوقلا نوسبال مهو ةيلقدلاو

 مهرباك 1 ةالدلا فاو ُّط مهم دقي و رمعملا ب اب نم اولذدو نك وف اوهظناو ابدي مطر أي

 0 كوم ملة رسعملا تاقاجو قاوبوستحلاو ىلاولاو اغالا لم بصاخلا 8 مهراتيو

 .ناردت مدسو قب عيرأ شو علا نمهعم لصوام 1 3و لصاولا احلا 0 هذدعنو كيب

 -ةيحل لفّدلاو ةلارخلا الملا كلذ فلخو:هوجم شي راهياع تادئاش ثالثو فيسو ْن ارمو<#

 ,مدخلا وقى وس دا ث٠ ةلاحر مم س أو عنب رونيتءاس وم طرو ص دمدم ناكف ةيكرتلا ةبونلا مهفلخو

 نه فالخرشتنملاداراك ةقزالاو قاوسالاب نوقرْفتم مهفركسعلا ة 3 !ظامأر ذاع ركع لياقو

 .ةودرفوهوأش الاب تم وهامة دراولا علخلا نار و' رةفلتلا سانحالا ند تقولك يف .نم در

 -هفقفرو اخالا كلذ رك كتالَذ 0 كيب مها ربا 24 :الو خاوطاو جالشب ة هيث 0و ردءا>و

 .يلبق ةيحان نم هدلو راضحابلسرأو ةكدلاةرطنقب ةيكبزالاب اشابلا نب'كبب مهاربا لزم امهعابتا 1
 رعهأل 0 تت رم لتر ىلاىدعو ةزيحابل زيف ديعصلا ىلع هديالوب ة ةعل ااا 0 ندحطا ىلع رضشح ص

 ١ ده ارلاىلالصوامدتعاو ةزيحا رب ىلا ىدعمت لايأ ثالث هيبأ دنعماقأو ةعلاظا سلو أريش

 .مههاربارفاس ) هن. رشع سماخيفو ١ توملا نمي ورهواريطت و نوعاطلا ةيقار مانت كالذلك

 ةيلبقلا ةهجلاىلال والا مي رفرفئاسناك ىذلااشابلا يضع ( رمضحهيفو ) ديعملا يا اجار كيب
 ىدو ) هرخاوأ يفو ) ىضارالاة اسمو طابقالا بأ ىيميب س ثلا رحل نوملس مللاغنا ةبتكلا هعمو

 ١ ءلاو نع ستمللةحدف 000 ناو نا عشوب حر يرش هللا روكلاار ارهتسابو زيا لحأ لع 3

 نبروشلاةدمف كايغيفكي >4 0 امد دنعن اك اذا جرخيال لخداذاوأ جر :.1كالذكو ماأةثالل

 هلأ مع قع و 9 هرمسأب 5 د .الهأجرخ مماجاي ,تحاو مطاغشأ اوضقيل | ممل حيسفملا م أ ةيالغثلاو

 .مهردأيب ؛لو>ناطيغلايفوةدإبلا ل و> مم مريثكلا ىف ودالا ءاايفا وق رفت اًضيأو رداقلا ردأ ا ل ءاقلا

 ند هتجا#< ةدإمأ ايمقملا ىدان ؛وريحطا مه سمشلا رن ممهلظت ام 2 مارا علا رجأو

 ند 00007 كا عل ناك# ع نههباو>دريو هبيحببف ٌة دليلا جراخ ود يذلا. اش 4 ,ةراروسلا ىلءأ

 تاوارضألا نوراشبو مهجناوح نوضةءونو> رو نواخ ديمماف ر كلا امو ءاشالا لوانم

 00 ةدللا لهآ نم 0 دار ا أذاو نام ال يلغابة داب لأن ١ نيديقملا يلع هن هن وعم و خيط لاو

 2 و1 هلوطن ادرحمالاجرخيالو رافع وأ ناش وأ هم كا ءينذخأ نه هومنم

 00 هش 2 رس ءنمأ 3 ” دحال اا مول ين ف ةمكحملاب يرق عوس مدد لو لداؤةيسو رلارابدلا م لدو

 ءق يف ءايطخال سمالا هن هيوهضمو سانلا نمريفغلا ماو ةلودلا ربك 1 حعاشنااو ىضاقلاو كببادختك

 بس ب ب ب مس سس ستسستتب]



00 
 توقو هتوق كال ناكن م نأ امتاكس يلع اهباودا ا ويلا كلذ ف لسرأ ةزملا ةليتنر 2 ىلعاشايلا

 اهريغيفدار 1 > ناكلسإو بهذي ؛ وأتم جرخعي انالاوةدللاب ك كميل ةماقالا بحأواموإ نيت هلا

 مهو داصملا تق و كلذ ناكو ماقأن ءماقا وجر>ن *جررخو ةزيإا ناكس جعز "اف ثاعاس عبإ رآةل مو

 ار 4 اموهلارعو هسفن :| صخشلا تاجا | قال و ىرقلا لهأ نم همم اج باسو عدا 00

 كب زالا تيبباشابلا ماقأو اقاطم يداعملا اوء:0وباوبالاو ر وسلا قور>اودسيتحكاذ عيج

 ا ةزيجلا رمق ىلا علطو رجفلا تقو مود اا كل ذ يف ىدءفةعئإجا مو ىلا ساذلا ن نادل عمال

 هيلا يلاغرلملا ١ | تكلا لاعرأ اذافاةعدقلا رسب راهب اه يف يردالاو ةذملا ريل والا نييك سع
 0 |او نادال وحس.شاابةقرولا ريخبتدعب قار زم ف رطىف كاذب درقلل لسراا الوان ةل_سارم
 اذن أهلر ا 1ءاط وات رباا نهب رقاذاف اهءارداعو اممهدع نلعردلا قارزءرذ . الا هي: ءاظوائتيو

 ماقاف يرد ةد ةينكب 4 ءاارا شاة رمضأ اهاصويم“ روك ذملا روخبلاباه ر2ذ ولآ اىف اهسمغو قارزمب

 طو.ساىلاتوملا نههءلعفاخيو هيلعزمي نهوهكيل و 4 ذاكعجر و مويفلا ىلار ذاسوامايأ

 “ص 1 اهلو رصمي راجتلارد:ب ءاشيقو رجلا دمه ديسلانأب قاوسالاب يدوأ ( هعبا تلا

 0 ( هيفو )مهيف يهعااو ىمالاهلو منيناوقو مءايا شق يف ووببستاو ف رخلا لداو راجتلا يم ىلع

 رمهنلا باب جراخ اقاطو مهاوي_صنو طايد قيرطىلعةيءو رلارك اسءلا نه ةريبك ةدعرسصم يلا

 ةفياخلا طخ ةلاكوب مهوازئاف نيطا رخو ني راو نيئانب عئاذص باب رآر فنةئامسملا وحن مهفريضحو
 هماماو ةئيدملاةثو بكرو ةعاذلاسباو نس>دو#ءاحا ولاة يسحلا دقت ( ه:ءاثدحالاموبيفو ل“

 عج يف ةيقوا ةريشع عبرا امهلطرلاةربعينااىتاي زلا لاطرالا ىلاو نيزاوملا درر مم رأ نازملا

 ملنكلو كلاذب سانااحرفف هريغو محالا راعسانءصقنو ةعدقلا ةداعلا يلعتاوارضاغاو ناهدالا

 ةئئضم سءشناو ةي ةيحع دف ءامدسأا تأ رصعلاو روظلان يب ( هرشع ىداحءاعب رآلا م ولىفو كاذرمتس

 سمشأا ءوض لظاو ةيبونج ةيبضءايكن حا رو ماتقو مغهب علطوجلاو ءامسااوالا واسف ةيفاص

 حي را نكس م اطسوت:٠ارادمترطمأو هؤوذ ربظق رب و ىلوالا ن:ماظعا ةيناثلا نيت دعرتدعراو

 ناد. سن ىعورلا ناسدن نءموي راو ياع.قلا سخشب عباسكتاذ ناكو رمعااتقو ءامساات تاحاو.

 دوعرو مويغ اًضِإاتقولا كلذ ل٠ ةعما مواهيلاتيف لصحو لاو>الاو نؤشااريخ. لاعفلا كيلا

 لوالاءولا نفي زا رط ىذا
 1 ا" ةندىناثلاىداس جر هش لهساو 9#

 اشاب ىجوهق هللاقي ةلودلا فرط نماغا طايهدقإ رط يلءل-ي :اايف لهو ( ءرشعيئا:يف )

 تالآو مفادملا نمةدع هراضحاب ماو اريشإه رمق ىلا رفح هاك اشابلا ينتعاف ناطاسلا

 ل وطلا يلعهبأو تادق ولبدانق و قيلاعت للا لحاسس رمهقلا ماما ١ 0 و تكلا
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0 

2 
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 .سك ةئاغاف قالغب هبلاطي بابل تاغأاغأ مهاربا يناثلام ويلا يفهيلالزأ زنو اوفتحاو بلطلاتقو نع

 . ىنأيعإ ىذلاوهو مسرتلا يف مدن :ء نامثءىخأو هفح رخل ,انأو ًايشلم-أ فو هل لاقف ذكتقو

 .ةه رباغأمهارب ,اهدنع ماقاف رئافدلا نءهوكذخأام عمها وحاب ةصت لاى راف د من خو ي لاش ىذا
 يلااشابلا يدع ( هر.شعىداحيفو ) لي هحتأا يف ىهسإلا اخأهلاوقاطاف ك كلذ ين هلكوا شبل ىلا بكرمث
 2 عاشأ ا يراصنو نيملسهنيرشأب .ةيتكهتبصذحأو مويفلادالب ىلا رفسلا دصق,ةزيطارب
 لسا د ادب هنأ دعب هرسشع ثأانءاثالثلا ليا يف لير اواركو ر و يضا رالا ىلع ف شكل ديعصلا ىلا

 "007 >1 ,!نمادج اراغآ ت ف:طلرض» (41 و22 نم ءاخيفو ) ةراثبلاب ةليالا كلت يفةيءورلا رايدلايملا

 نايعالا هناقالذجرخ 4: طاساارادب رقىلالصواا هنأ واح نا رمان ةراشدب هحوندو نآكو

 اومعزحسيتافمةدعهة رواه رباك أرةلودلا نابعأه ين ىث :هاميظعايكومهلاولمع ةدمللا يلا هل وخد دنعو

 صا يفتاروذعب ااارماماو: ةضنلاو بهذلاحئافص يلع اهوعضو ةنيدملاو ةدجو 3 حييتافماهنأ

 ناطلسلا هيلع ٍ عفادمواكتش كاذلا وا هعو رومزلاو لوبطاا موةاخو بياءلاورطعلاو ةضنلاو بهذا

 (هيفو)اشا, فيطلهللا ةراصو نا رار ل اوةلودلا رك |كاذك وابادهواءاخ ءاطعاو

 هديلقت اة #4 نا تايالوب خاوطأ دعو اشاءال قا وطأو عا هعمواهثاب ىج وب مودي را.خالا تدرو

 هناقالمءانتعالاب طارمدو ةيردنكسالابر ويقال ل سر از: راخأا :اصوام د:ءهياشالا لفتح اف

 هلال روءاطلا مارا رفارع ىلاةي رد كش الا < اح كيب ليا>رضح ( هيفو ) !هنءرغئ ىلع هدورو دنع
 * ١٠١١ ةنسدحالا موب ينا هلاعوب ررهش لهمتجساو # هعامتأود - اتامو اماشفدق

 فيوس ينب ةيحان ي !|!لصوال هنأ ١ روحو دلال ويفلا نم ةلغغ نيح يلعاشأب اارتضح ( هنمانيف )

 .تاعاس عب 5 مويفلا ىلازد دوف لاغبلاو نحط ا ىلع هداو> ضعن هعمو ودعلا هع ل 17

 دهشملادلوءاولمع ( هرشاعءاثالثلاموي يفو ) انيحهرمشءةعيسممنمتام و هلنيقفارملارثك ًامطقنا 2

 رواجلاتاداسسلا تيب ساجو هيلع ةراظناا ىلون يذلا قو رحلا ديسلاهمظنتا دقت وداّءملا ىنيسحلا

 .هيدازو اهبه#تءاقابدونو:نيحلاهليقن ر وك لمعب شالا سا مولاكلذّقو هلدواح | ناد .ةدوقلا

 ماو را راصن ضعإو يو ا.سنرفلا م كلا كله ورصبهنهلولقلال وهل نوعاطلان«مدولاو ف ةوكلا

 .ققحي ركسعلا يضاقوهيذل ةعإ ا نوعاطلا م:ةامناو هليتن روكلا ةدص نودقتعي مهو
 ..توملا نم ممبفوخو هترأ ادلهأ كالذكو اندل 'ةارحلا يفاشاملا ة- راد 7 موق

 لست و دبا ث قر حب سمأف هعابتأ نه صخش ي تالا دنع ةنكل 0 هيا َى > مهوق نوق دصإ

 او اءورخخو ارسع ناك ىلا يتاوالا لع كال ذكو تار وخيبلاب» ريخبت وهف تاهمئذلا للا

 تقر لت يفطنتلاو شرلا د ردكلا تاوعالا ادا 2 اناز و صاب مهنا ةظرمعلا ب اكس
 .م نعالو اهدورو لبق روخبلاباهونذدو نيك اكسلاياهوق رخ تادتاكم مهاعدروأذ ذاو باكارشنو



 ب

 هيلا نم ةريثك فاد ءاوب رض واك.نذ ول هعفامنم ىني املا بو رهو فئاطلا مهكلأ شبر اشب تدرو

 يار فا سول ةراشنلاب اشابكل رعمس ا هدلو ليهشت يفاشابلا عرشو ند اتقو 1 اب ةثالثاهريغو

 اوامعو نب زاوملاري رحم اعدت | ( ماوالا هذه يف و)مرحلا نب ريشع سد اس يفابكم لقغراتولوبمالسا

 ناف ةجنملا نونزيف جنصلا ن ءمهد :ءامراضحاوةعايلا نب زاوم لاطب, اباو سمأوةماقل ب اذاوي د كلذل

 0 لك يلعاوذخأو ماهو مت نز ولا ةررح تناكناو مه د:ءاهوقب أ واهو ذأ ةصقان وأ ةدئاز زر تا

 ابر رخوخ ارو نكي ىذلا لاطرلا ىلاةيقوالاوة قو أف صن :1وةضف فاصن أد الث ةحتم مح

 عا 75 «عمجت باب ودوأذ كهو نوسمخ لطر فصنلا وةضن فصل ةنام نك عفديو ديد> نءالطر

 5 ملقابا و#ر واوصعفهسنار فا 23 سةمأ رو داوفلاب رعد :ماشايلا ناطر بف وةك

 اثولا اوس لع رءابأ مم« فداصف ميياع ةْيْطا فشاكع رو هوؤداص نع اوحاش هنأ 1 اةذحاو

 تاس ويلي ةةرحات ىلااشابلا نبا كيب ميهاربا رو أس (هيفو) مهب عجر هه م كو

 مهفسعو مس .واسق عع رحرسلاو اشايلا نفوذ داشاف هب كك الا, نوعاطلا عوف وبراخالا

 ممم ص مدعو

 هي[ 1١١1 ةنس سد مويب لوالا عيب رر وش لهئساو لح
 لالا كرب ضاق ىف هراءج وكي ادختك دئعادحتكلا وهوىل ربل نوسح ىم سب ادذشا ودلق (هذف)

 ميلعديقو تاراحلاو طامألاغياشممي+ لسرأ ا ذهيلوتا هلفهي سأب الالمسان افا ناكواغأ بحرا رازعو

 تدن 0 كإذريسشوأ هةر 5 ادناكواويث 0 1 نم تام نم لكب هنو ربكم مب

 نيسحاشايلا ب لط(هعباردحالا موي يفو) كلذ ين هعرد انمار فايرالادالب ىلا ح انام رثلسرأو تاوهالا

 لا فوبرإ رادو اأو هصدح عابد ناكر ءاعدررقأاه 4: مبلطو ىحجانزورلا يدفأ

 دقو“يث يدنع ق.م لاق لاما يلا جات عاناو رح اهلا ذها ا يواطا ار دفا ف ونا كلامهل لاقف سيك
 كيدي نيد انأاهو 0 سك هام تيفو يت نإ-ي .وبرلا نم تايادتو قبو الم ا

 نوفدم لام يدنع نكي :للاقف نوفدملا نيل لب كعفني الو ىلع جورب.ال م الكاذه هل لاق

 ىلع همطلو هةر ىلع ضيقو هيسو هنم نى هل# نم هجرذعر) بهذيف هنع هاريخأ ىذلا انإو

 امو هو>حطيفق هب صاق نورضاملاو ادذيتكلا هيف ىجرتف هب ريضيأ فيلا درحو ههحو

  ةدع هدب وه هب رض ناد ميديأب ىف جلا ةطضفملا ىدملاب هوبرمضف هيرمضل كارتالاةساوقلا

 000 ,اوكلع ىثنم وهو هواتخو هور واو وءاقأملإ هيلع اوتأ يح هتمج جشو ع

 ان أ كسلا نيةعاجتعم ل سراو هلزتمملا» .واصوأيت ة>فعاشاو مدد هي ظاحا زارا

 56 لامير ادب هدلا كيب دوم ءرئأ يف بكر ودحأ هنم مهب لصي الودي رحيما لخ ديدن وعدي

 و. غل منافءا 0 الزام و ردي بو ةعلقلا ىلإ» هاد خور 01 ذملاىدنفانامثءهيخأارادوهراد

 ل



 بم ١
 شرفغلان .مزاوآ!بةلمحلا لاما تدر خو مايخلا تادنو 0 ا ,رالاةل#ل نماشأب ]| جرو '

 لويه مظعك: شو حام ص لمعإ 3 لك ىفو ق,ئارطاو كناذ :ثلالمعأدورانلاو ءاملارانزآوىنا والاو 1

 بير قىلا سمشلا عولط ن هلومطلاو دوعرلا لثم لصاف ريغ نه ةلصاوت ل صاصرلا قداثو عفادملاو ا

 اه>ش تراصاهفش 5 يفةصادرباشأب ءأا ناك مهارب أ بش[ عرلاماناو 5 اعلا 0 رهظلا

 عج ” ىذرملا يلا هب نع 0 كما !جر> واممدسإ للعتف ةدراب هو هي هيلا ه:«تذفنو ساوساأ نه :

 _ تلخدولاثجا ا ولدحو كن كلام اخ اوعاقوةءاقلا يلا علط و اشأب لا 5-2 لاوزلا تقودحالا مويناك او 3

 اج 3 اوعاشأو لي دائقلا اورذعدق ىلا || ناكوق. 1 [لورتوةرلا ملتي سا ”لنذأو 5 ؟تعلا فئءاوط :

 3و لان *.م هودأق 1 نودعسلان هاوصلخو لاةءنماوظشن اءاكف عفرلابنذالا لدحأ ملف مايأ ةعر بس

 هلايع توق كلجال نمد و كب مطةقاط الامم فياكتلاو ع اةدلادأ دك لاكش ل :طءلو رهسلاو

 4 ,تاهاسر أو طاسلارا ا 1 اشام 1 ةكو فيأاكدتاا 0 ريمعتوأ

 زايغإ كدر و(ر4 كا اذهيفو) داس داما ايمن ويحاوتلاع هلا ..حىلاكلذك و شن وأ 6-5 اي

 ةريدم ااوةيشود ماو 4 ءرغلادو د دش .سرزو ُ , ردنكسالابو يرحم ة 4ء 10 1 :؟ جول وراطما عوقوب

 ةريم :ك و. لا املاد>و ىلغ فاو ةيرد لا عورزلاو متاهبو سانأ كلذ نم تامودرب ةدّشو

 ربشلال وأى فت هلا ف داوعاا حايرلا نم نفسا| نم ريثك قرغو طو 1 سلا ىلع هيقأي رحبلاج جومناكذ

 1 ءاقبال اةعاؤ هيلع عاخو يجب از ورلاىدنف أن سحاب اا ةراشبلالوصوموي (هعل !اسيفو)

 ةقيرطلا يلع باسحلا يفهومفارال معاك لذو سيك ةلاددفحو نينا 1 3 اةزورلا يف هيصنم

 اعفاش هلدح ملوهقان 2 قاسن نا كل اع ا نك م سنك 3 اطباشاملا 0 ا لس ةروكذملا

 وهواشأرلا نيد ودشدب ةطساون وكيلو هيفد ريحت د رافق للا كب دوم ىلا» دلو لسراف ةحصاذالو

 نءةيحان يفك دوم هس > اوهب ب>روهه>و ىف شناذأ لا يلا هء..بهذف هنطابف الخ ههاظ لج ر

 ىلعرهذهناو نيكلا اذ هيلا مي باسحلا ن اكلوقب هنأهل لوشي هيأأعججرو امان ضر ”وساجلا

 باسحلا ىقاب كرت يفهد تسع داي رو 02 000 ضاع راشلا

 ال نين هو لاقت اهمفدب نودهوقت : سيك بام سمخو نفل أ يق ب .انوكيفر و لاو غل ا!فصأ يفةحاسملاو

 تنود ردقلا ن١ اذا سانلا 1 ءاءال ون ادتات اه ؟يتحاضي ا ما ازءدقو مظعلار دقلا !ند ه 0

 ةلاعربة ندا امآو هيف عاساماي وسر دقلا فيعضت ىنكميملهل لوقيهيلاداعواشارلا يلا عجرفاضي ااه

 0 قو ضو داد.ل هللا ىلعو م هادم رءاقب الا هيلع ددحت وكدلاو ملط

 عاشتاشابلا ىلا علطواهحبدىف 3 وملستلا 5 هع ملوهب رك دازف لصحامي هدلاو رح ومهاردملا

 علخ (هرمش عملات نين ل يف عرشو هربت هر اديلا لزنو ه-ياع

 (هنيرسشعثلا ءاعب رال موي ىفو) بصنملاب هن ونهم ساناا ها را زاد كانو 0 ىنادص:ىلعاشايلا



35 2 0 - 
 ُ / وهافا مهل صح يذلا ناتالب ردا وعوده ار جرجلاو طابشلا نيذلاابرعلا ءاربك هفرعو 3

 | 000 0 ةيباهولاو نودوهجم مهناوءارغصأ او برح برع - برعلان م

 | اوراصوأوعجرواودئراءاطعلاو ماعتالاب مهلع تق دغأو لاو.الا مهم طماذباذافكدالب و م كد نع أولتاق

 ' | زوهالابتر ولالا فناتساو ناك هك ورعابلا ومالا عجيفاش "نا حاف ا مكوك و مكعم
 ١ مدقتاك بكوملابج جرخو ناب عش روشيف كلذو رصن ا يذرعلا بصأ ومدني رشا 1

 7 يواسكللاو لاومالا قيدانص ءاللع اوزرا دن راخا هتكاباتويةمدقا قرشا رق ناو ضلال

 ١١ ةملقلاىلا ةراةعوجرلاو يضرعلاىلاجورألا ىلع بظاوو امهبحصي نم 0

  فاصلاونينثالاو سيلا ىوبريف ناديملاو ةحامرلا لمعيواريشرصقو ةزيجلاوةيكبزالا ىلا ةرانو
 0016 لل اوابوصنميضرتلا رمتساو نابسشرخاوأيف هترابائوب رفاسو رفالا برح قا نطلع
 ' ١ ىتلرعلا ىلا رم :ىلا جريو ظاعذو ةيردنكس الا قررط لع اهدالي نم ةدراورك اضلاوا را

 3 ىألد بعل عم راهلاتابرخ > اعوجرلاو مل اغشأ ءاضقل حاملا ىف ةنيدملاىلا لوخدلا يلعنورمتسإ و

 : نكدحأ قم وناضءررخا وأيف هلثقو ظالاغأدحاباشابلاردغادو مهريغو ةرامخاو ةعابلل مه اذ

 3 ةدعهّبحص و اشاب يلاد كم يفطصه رهش وحاب ١ و لود 5 ير نيدباعرفاسو هنوط مى ف

 52 اد ادع ةضاظ لدحر 1 ءق 0 اذكهوةءامس#ا م ةعقاواعأ ا 00 ءلا ن. ةرئاو

 نأب : اا 1 ربا ع _ , ىلاهن ابان ون لد واملو كاذك ةحامزلا 3 دمعسو 0ك ءلاو

 د 0 0 6-0-5 0 0 م 0 هدد او

 1 يلا م 7 نمر 0 نهم( لع قرفف يري شكلا تالاشلاورومسلا ا ارفلاو 0000

 مم ذ قرفو مباع علف عا ثنا 0 رف فلأة لام برح خم شلي امعاو لاو هال 'ميلع كو

 1 ع صخش لك ر لأ يف مط فرصت تق الع مط با 2 ابا كعامل امكهدرفكب بر> حم هش صن

 ع نم4ا :,دلاب ارمأتم ناكىذلاو ضرالا م 5 كلذ د :ءف سد ءعءّةرارغو طاعذد ؛ةرار غوةسأارأ 0

 نب هياراشاو ا 1مم ا ةيااع قد لا ةيصاذسع كلذ لكو ة 4 ,دملا ماي _واضيأ هولامت ساق مساح

 1 مسوملا قرضح يلباهولا دوعسم نب انك دحلاو ةكم بك 1 بلاغفي انشا كلنا كلذ 0 "اف

 ع 7 5 تاصوأامل ودعأ ز> قاب سو هل عف بلا فن 1 لف هلل ا يلا لحيرامت ع 3-3

 0 ره٠و ةئيدملا ةنيزبكلذ حب يف ىدولو هادا ريض ةعباس ءانالثلا موي ىف كلذب

 ملالا باذعلا مايالا هذ هويىل ايل ىف سانلا يساقو لوح هك الا اه رح اوءاقب رآلا اهوأ مايأةسغاونيزف

 0 وناح بحاصلكو ءاتشلاالصفةرقيف كلذ ناكو ليوطلا لب .الارهموعيةدلاودربلا ةدش

 1 فا انفاوأقوملا هديك. لاو ةءامعلاب فت“ وهو اهرار<ىلطديو ًافدتي ران ةر مح هيب نيبواهف
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 لاقفلالغلاو فت 0 وتافالث الا نم مهلاعهضعب و يريملا نم مملعام دادسا وداتءانب ذلا نيمزتاملا . 1

 فصحصالاب ضعيلا يف لعفي قفطو كلذدمتعاف نا ب زج ظيضرسعا* يثاذهناف كيأ , ارا كلذ يف رظنلا#ل

 ف 0 مالا بس>ريغال عسب رلا مط ف رصيف لءارالا 1 و نيثلثلا وأ ثلثلاب ضعبلاو ٠

 كالا يف عوجرلاو في وستلاو باهذلاراركتو يدأا نم دادشلا مهفاقدعت 1 عبر ليصحم 0

 1 زاميف ردصتملاعنامباسلا يف اومفارتاملف زجا وعلا نه ريثكل امهف و ةفاسملادعب عم 'ىشريغنم

 ناكامو ىنامرفو ينذاب ناكامالاهلا ؤمضخمال شارل لاقخ كلذي هقرعاخأب لامعا آو عبرلا يلع ٠
 عب رادمق ريك لب مهم ءاعرخأنةهل هل»فاميف عربت :موهلاقو هلد:٠ قباسلالاملا 0 كاذنودب ٠

 عقدي و ةعن املا هع الف هعابت انملوتمرب زكسملا زاكل تالا وس ءدلع لوك نو كل كك وتل
 كلذنم ريثك يفهيلع اوعجرفاملع هعموه يتلا 0 الكبتا نامرف نودب هيلعل وحلاردقلا ْ
 سيك فلالا ون تذاف قسنلا اذه يلعةدحاوةنس باسحاوممتفاضي ريك غابمهيلعر خأتو ١
 ءايعا 0 يدقانيس- قاَقت 0 هي تود 00 :

 هرابانوب نباناةظام,ماشابلا لمع ( هر>اوايفو ) اعئادالو امفاش الواثم غم اكل ه#س اوسودازو !

 اماعةجرفلل سانلا عمتجاةالسصل ادع, جا موي يف ةفز هلا ول_وزاجعلا دالبب بئاغلا رادنزاخلا 1
 لدم هال عاف د ردتكمالا ؛هنهتوملا عقار وو نرءاطلا ل وص قاهر الا دارا ١ ١ هذو)

 نب رفا ملا عنبة ريحبلاب يذلا فشاكللا ىلا لسرأو اربشو ساربااو طايمدو ديشو رغب هلبقأر و

 ةر وساياوزلاودجاسملابن ورقي كلاذكو ىهزالاب ىراخببلا حيمحصة*ا ارقياضي أس اوربلانمنيواملا ١
 كلذ ا مار مايأ ةثالث وحن هزالاباليلقالا اوعملا حاف ءايولا مفر ةينب ةليل لك فاقحالاوكالملا ّ

 ناكوةوءءضااتقو سحشلاتفسك ( هةقيارشع عسات نيالا مو!يفو )روغملاع نعءاولساكتو ٠

 هلديتنب لو الياقالا ملا رظأف» اّشل امايأولدلا جرب ىف سمشلا تناكو مرجلا عابر ًاةثالاثوحنأ ينم فدك 0
 ءاتثلا لصفوف ممالةك ارتءمورغاملامهنظل سانلانمريثك ١
 6 1578 مم ءاعب رالا موي رفصربش لّتساو ## 1
 اموقتناكوتيسأ موي رمدعل ترهتسا وةدراب ةف اعذب رغةس ودج حرتبد داع لا تاب رخأيف هن هيفا
 موليفو ) ث اقوالا ضعب يف ليلق رطم شروماتقو قءطم م طم مغ غ عءالامر ور 1 ارايغترا" اتم اموب 8

 بر> ريغ نم 1 ةدج ىلع ر ل ءاليتسايةيز اي دالبلانمرئاشب ثدرو ( هعباس "ثالثلا ٠

 نبق رفت.ونينتشءاملاءاوءجر ىتااةروصلا ىلع اوعجرو ىضاملا ماعلا يف كارئالا تءزهناالهنا كلذو
 يفن و ريسصقلا ةدحأل ١ نه رمذدس نه مممو ربلا نه ىتأن* مهنمو سإ ! وسلا قل رط ندهرضح نم مهم لو

 ةيبابرلاب قحأ نأ هسفن ىف ىريوهتأاوص ى دذب وم سمأ ريغ نم عوجرلاو ةعزطاب لوددتسا نءاش 1 1

 ادترتددج ظالاغأ دحأ لتق مث ىمنهحارتسا زرتصت نه نيج رد اذ روحو تاع ابو جوت حاصل ل 7 1
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 ' نويهذيو ىدنفأ نيسح ىلع يلكلا ليملاوةعفادملاوةعفارملا عممايأةدعةققاحللاوةشقانملايفاو رمتساو
 . يلعاءهضر حيوا »ماع ينثيو كلذ هبجعين هيلعرهظ يذلا ردقلابون ولعفياباشاءلا نو رب ةليل لك يف

 ىلع يدذأ نيدحو باسط هفئا رطاوةعفادملاو ةيئامملا ف ناري امهجادوأخيتنتق قيقدتا
 ةلودلابماقالا يف لئساذا اهفلبيوقي ةيويبلا ل اومالا يف فرصتاا قاط.هن وكىف هنداع يلعهنأ نظيو هتيلج
 | 9 أطوبض»و اررحفرصملاو قارا ناكوال دع وان ٠أهنوكأ اليصغتال الاجا 1 افرصمواداربأ
 3 نوكتل ىف ريعلابا ضيم هرئافد ىفدوهبلا باك نم مهلا مغأ|نمو با !هكلاةيدنقالا يديأب ىتارتافدلا
 ش ف لوغن و ةدررصأ“: ريدا كلم اشالا اذ: لقت !ء اذ ىرخال ا يلع ةطئاضو ةدهاشةقرف لك

 ةيتكو و ةيدنقالا ىلا تى < رئاقديف ا ل فدعا هوا لاومالا

 ىجانز ورالنانعلا ىخ يصماشا ا اواهلب واكو اهنرصوا يطق يفةيريملا لاوهألا ةلمح نه تراصف همانزورلا

 متيلادمحاب فو رعملاهب اك صاوخ دحال ناذعلا خرم كال ذك ىجتانزورلاو فرصتةلاو نذال | يف هل ص صو

 امي رو هعالاطا نودالاعف لمف ن٠ ٠تقيو مماعلواطتي وعيا نودن :مهلاراثملاو هناكف هتيار دو :اطفل

 هنعلايالوهلمفناويدلار 0 واظ.غ يلتمين هذ يف هن .ةلزمم ىلع وأ ارم ١ هن ناكوأو ه.س

 7 ورفحو روك ذلايدفأدحأ يلعاوربدف عي سم الكل 1ايدنذالاو

 ا ا ف يدنأ نإاسسدح هول اسك نيناك ىف هرداسو اشايلا هكد يت> هب اورغأو

 ن٠ مهاوبد ىلا اشابلا مضو رخأتملا مدقتو ناوبدلا روطح نع ايد ذأ دحأ عطقنأو سنك

 اال الو ىريد ةقرو الو لزوم تتكمأل هنأ ااا نلا فتاك وعساو ا نرخ هكا

 هملع طاحاف هةماللع هيلع مس رو روك ذا ىذافا للحب يلع علا يف ا مهم اوي د يف راسا كالذ

 لقتاو مماويد ل وحنيت 2 لزي ملوه:امولعع هطيحإ اشايلاه 5. ريتا لد اةلكو مهرا أ عتيد

 بتاكيدنث ا مساقنا ويدلاب سا ارو ةكب زالاباشايلا نبا كد مهاربالزن» ءاغ دفان اخ تي ىلا
 5 الي مهارب 1 روشأ ة دع داس وترجاح شاي ىدنن 0 يدنفا ساطبق هبيرقو رهشلا

7*5 

 ” فراج نا عاري يدئفاد#هدلوو حق <':زورلاو ةمدقتملا ةرودلا ىلعيدنفأم :ذأ مسأق ه5 .صذحأو

 5 كيبميها را كش را لم وانلا امتد مف انس وهل ناردع امش ام 0 اهل

 اشو اذيأا مهعنامو ١ امهةحيف هظيغ نومك يحازورلا نب اررطظأو امنيه اررصق كلذ دعت داتا

 | لاو ذاتساام دتعيدتفا نيس ناكو رك دامالعففاشا لا با,ىلا لاملا ءاهنا ىلءاقفتافامط لولا

 ديسلاوةشكلاةيدتنالاو معلا : قاءّيام فد ىفهل نذاف ةداخلا وةهاءالة رئاسلا ةيكماا فر ديف

 .فىحانز ورلاهإلاةذ كلذب انامرفهل هتكو مقاقحتسا عر مهادعامول 5 املا قورمل ادم

 رمصك,ن ينط وسمو ني رجاو | نيم نكارفا و كيلا لا لها ضفك ةاعارملا ىدتي نم مهطمإ

 نش ب كلذكو ةنسلك يف فئالعلانم مه بتيموهامالا هنم نوشيعتي داريا مهسيلو مطايعب



 0 0 0 ا

 م وس م ةير دنكسالا اح كي ليلخ ىلا اوبتك ةث ندم وأ نام وبهلوزت نءيض.امدن فدي ةريلارفاسو |
 ىذلاام ىلتقدار أولو لتقلا هب بح وتسأ بن ذ ىألاقوهقدصب ملف ديشر رغثب وهو كلذربخ هفاب هلتقب |

 ا رو ةفوهوهرطاخ تدار ةنار طاودهب ديتلبقو هتعدوو هذا, ترفاسأت اور عا :ءانأو هئمهعني ]|

 نم نذالاو حيرلالادءانورظنني مهووايأ ىفم وةئينلابرقتساوةيردئكسالاب لصحاملفهتدامك
 رظاو نيتا اسر يفهعم يدغتيل هوءدي تقو يف هيلا لل «راف كي لل > يلا موسرملا ل صوو ءالقالاب كالا ظ

 ةعاج هيلا ل صوف ةئيفسأا نو ٠ج رو باجافت ولع قوذ 4: ه دعا يلءهراظنت ايف فقاووهوكمب لع اخ يل ْ ٠

 ينواهما لاقفءررولن كي ل ١ءا> ىلا رظنو ديشرب وهو هغلب ناك ام كلذ دنع ققح:نهبأو طاحأو ركسملا ند 1 ١

 هوجحرخ > أو صاصرلاب هيلءاوب رضفرحبلا يف هسفنب قاأو حورلا ةوالح ن٠ ماقو نيت“ كر يلهو أ ذونأ دس

 لالا ٠ هءتامذخاو اهبلطي لسرأ اغابلانال ب كلا نءاهيفاماو ذخاوهقيدانصاوج رخأوةلتقاومتو
 لاتتكلا تاهو هومرمأ ىضةناودلايءعمرفسلإبنذأو هتمابناحهدلول ىطءافكيب ليلخ م ءاردلاو

 يفهلاتق تناكوا راغارغ عداد امم نيثكلاددن تواجوخيلود_:تعدوأو َ لاقي 1

 8 0 أ هللاو ةئساا نمر ذص رهشر اد ([

 تااونتامو نإ 22 وف ناع ةئع

 أ ١١58 ةننينثالاموي مرحلا لسا رط-

 يدذأ ظفاح نايدقأ رح يلع ضيقاشابلا نباكي مهاربانأب ةنأ رارقلاة ها نم ربا لصوهي ||

 ةبوق ةقلعرهشلا يتاك نيدلا ني« نبا ىدن ذاق برضو 5:ثو ةيدأم .>الا قزرلاربافدءدبب ىلا "ا

 ريزولا ل ثم ةياصيمخ ىدن مساق ناكو لاو>الا هافرعي ورو.الا هدأ ربثا ل عما مك | هدلاوناكو ْ

 هياع طرشو ىواسكلاو جورألا الخ اسيكنينامث ةنس لك ىفاشابلاهل بترو ميدنلاو بحاصلاو ١

 لد را م رمصق هناكذ لاو.ال !ليصحمهيفن كا وْتاَر شل 1 ةكان . ظ

 حا ركذام ا .يبهلمف يف هلزذافاهذالمىف ناك .نمامهنأو قاز رالا بتاكووه هد ايحكةملعل هدلاوللا |

 رضح (هنيرسشءيفو) ةيصحملا امماكت را ىلع ةبوقعشكإ دام ساناكا يظأوا مهسفن الهام انك . |

 نه نيهخش نيبو و ىجم ا: زورلا يدنفأ نب - > نيب ةسفانم تاصح هيفو رص»ىلاروكذملا كي مهاربإ ْ

 5 رذ ى دف أني سح ىلع ينطابءا سغإب كلذ لعلو ىدنفأ ساطيقو ترجاج شإ,ىدنفأى امصماهودبا؟ 0

 بسوحاذ' هن .اواشامأ١ ن نءاهيفخيويدن ها نا حايل 00 راقت ء هاف رعواشالا يلا م |

 عدر انعاش امه سمأ كالذ عم-امدنعف سابك الانم فرلأ هياء علطي ةيضاملا نينسلا ىلعا ٠

 اوهجوثو رصعلا دعب ةلذغن يح يلءاولزتو اكرثارعابما د تبا دج اوء دنع «نماجرفت ةءدقتمتاوئس
 اشايلا نبا تنبيلا اههامتب اهوذحاب رافدلاةناز> اودتفت يجرسلاىدقأد 0 هيأ رمل

 1 ١ داي دن ا نايعتسحا ع٠ باسم اوةققاح.هال اه>.صىف اوءوتحاو رادرتفدلا كيب مهاربا ٠



 مل
 هوةما ساظ رقلاو قيقرلا ب بشان ءالوأ اعماصيف مهمالقأو 000 ةقكلا أهيفعضيو مورلاو

 فابيو 0 هاو ةرلارع كا يعلو قم ءالاعاون ًاباهشقمي واهغيص وقد اللا

 سنا ةرار 2 ' اماهد فانحو تارو. ماو ءايشالا كالت صواخل هةءاص جاجزلا ند قودنص

 ثيحب ةحبيبلاو ةقا راظلاو نسا ةراغيف 0 اهماقدنعوراب ءلاو ءاوطا ن ءجاجزلاب بوح

 ةرعم يذ صخ# شل عمسالك ناكوذعا اهلا نيذةعملا جرفالاوأ د.طاةعائد ند !ماباهارب نم كشيال

 ”1وبناقرلا لذبب وأو ناك هج و يا هذءا قات وابايدح يف دهتجا ف راعملاوأ عئافصلا نه ةعاندل

 ينتج قح يواس لاو تاق: | مملع ير وا 2 مهرس فراعمملا تارا صاخعذال نك امأهلزنع

 هراد ن ل 1 9 رو مك اسم ىااءا رقلا نمةعامح ةءمحةليأ لك يفه دن :ءعمش و مهعت انصو مهن راعمراك

 افابلاولاوحالا روتنول امهالاهب لأ طاملو هارد يف * قرشبم< * لبالا و ٠«ناصد مهعمةللا رك ذيف

 "الب ىلا عذب وةيءورلا رايد يلارصم نمةلحرلاهلاي نسف اهنعيئاقهمايأر كا ةماقالا ل لق

 اا دذتكلا لسراف رفسلا باس يفذخ ًاودل نذاف يلبق ةيحان ىلا هجوم وهو هعادو دنعاشاب ءلانذ ًاعاف

 ل وأقوم راماخ ريغ يلع رفسلا نع قوعتأ 4ع. ,طم اج ورخ هل بتري وهعنع لس رافامالكه بلا سدواشايلا

 ند هم هيلا نوجاتحام مملعىرجأو هرادءاراد يف مهزئاف اهحوزوهتتباوهندلاو هي ءا تاررضح ةئس بأأ

 هاكشف هدرطو هننب نيب و هندب قرفف هيف ثن>و ثالغلا قالطل بانيه فاح رك كلا ءر وم نايم ةقفنلا

 اب هرهصرمتساو كاال مر حلال احأ نازوجناللاقو لبقب رنهنأشيف هلكذ كم ادذتك ىلا

 ناد لوقيو ةحار "و اظيغهديزيامهقح ىفهنعهلرك ذيوةميمنلا نههقح يف هيقليام قلي وادغيتكلا ط

 دعنا م 5 لو هب أهل رك ذو كءو د* ىلع و كءءاعن وعدي ونؤ و رقيةعجحتإبل لك يفاسانأ أعمجم

 1 ارنوب هوك لوالاهءودخم 0 عجنجيلو لو. السا ىلارفسااهددقاّاو هرإب يلا رذسلا

 ءىلب افآوءال وه ةقيقحم هريخ 0 00 ةنطاساارادب نوك اند لو وهعانودلا ةسايرو

 ةكالزكم ابلان ا اهيا يتلا موجسالا ماكححأ نم جرختتاهلا اضيا هلرك ذو مهيمأ مهياعضقنأو
 عجراملذ كلذو#و كلذ عوق و لبق رص»ن «جورآ ادي ريف نّفلا نم لص ام لد < وهيب ردة دم دعن

 رضوا هنريرم- عب الوهو رف ساب اشابلا ن ءانذا هل ذخأب نايف ادخيتكلاب مجرتملا لسور فس نءاشابلا
 ليس اشابلا تنذأتسايفا هلوقب هي 0 هم وردك ىغوأ يت < امتلأ امهيلا تا ًَ كلذ ىفاشالا

 "0 نفد فاانوعرأ اهنع نيسيكر روش لكى فهل قاطاف ةثيعملا يف قيضنعناك نالاقو كنقرافم
 مدي اب ضريمللا ةذ سابك أ ةسخ ىل قلطيف ناك نافرادقملا اذه ينيفكيالا انألاق كلذل لاق املف

 ماطيفددرت,لازامو همو د2 ردص يف هدشحام ققحيأ 0 نهةعداخم كاذ لكو كلر د

 زاتسبلاواطو> هدجيتساامو هرادعاب كلذ دنعف رصمن م هحورخدعب لاقلاهلر ا هلنذأ يت>نذالا

 ازا ولىضقو يراوجواديبع يرتشاو ةعتمالاو ءايسشالا نم هتَج اح نعدازامو عابسلارطانق جراخ
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 ةرياك ابتكىنقاو نوئنلا ىئاقد يف ةسسرامملاو بتكلا ةملاطمو لاغتشالا يلعامزالم اهتاقوأ يف ٠
 ىلاب ايو جرنالا دالب لمعي يذلا نولملا خوملاعنص هنأ تح عئانصلا طارتساو نوذفلا رئاس يق 0

 ةدرغ جس :و لاونأ ةدعلمعن هنئالغو رسب هدوحو لق ناكو لمحتال سانااهسلي ا قافآلا ا

 ضرعااو لوطلا ىف مط اهددح تادمهل زغدع, فودلا اوحسنن نيجاسألان ١ تنال ظ

 مايأو تاقوأيف تايفيكبب يوطمو اروشن«نوباصااو يلةليد د يرلتوه ريمختلم هدعأ لاجرهملستي مث
 ن.ءءاملاب ايل: ا ةر.نيخي بشحن ارا ا ايوطم هنوعضإ مث ا لمعلا يف مط هنرشابع 1

 ضاوحالا كلا: يلءوراوثالا اهرب دب ضاوحالا كالت ىلا ءاملااهنم يدي كلذ ص ومآ اهعند ةيقاس

 اموةقاسلا نار ودب رودب صاخ سر نه أهذ و.هواهدوعص يف كر>:تز رالا تاقدعي ةهيبش تاقدم

 الؤ عر ازااؤ رادشالا ن٠ هبام سف كلذلو> هعرز نأ كسلا ي رم ضاوحال اءام نم ضيف

 ريك سدكم يفهنوعضا و غأم مالا عاونابهب وغيديوهنو> دربي وكالذ دعب هنوج رم اردهءامايهذي

 مهدنع هتبارغل كال ذ ىلع جرغتا نوبهذي سا أ ناكن هلمعملي كلذدنعو كلذلهءنص تختلاهللاقي
 ةزكبوه لفتذاو لمعلادّسفأو تاقدملا ريغت ىف تاراثايهيلعراشأو يواسارف صخشميلا رضح مم

 0 رم هشام كا عم ناكو ثااذ لطب وايناث امداعا نع لاكتتف تاهق
 الو "ىشنع 'ىث هلغشي الو صو ه#رتفد'ىش لكل رئافد ةدع هيدي. نيب و هسننل بسحو باكل

 لمعم لثم تامهملارظنل ةفاضم بصانم ةدعءهيف تعمتجاو هتيشاح ترثكو هترئاد تعسأا

 رومال نطابلا ىف هيلءدقحي كيب ادختك ناكف كلذريغو دولملا غب ادءو ةضفلا ةعاقو دورابلا
 غئاديو عفاريو اياضقلاو رو.الا يفردصت, ناكف ةيئا دخت كلا ىف ت>مط هسفن نا ليق تامه ا

 هيف هيف قلي اردجكلاا لري 0 ناذئساريغنه هبياعلخ ديو هدداريو هةكعاشو اشابلا عم ٠ لزم وأ |

 نه هعزأ :يي- كلاذ نمرف واامجاشابأ ١فرعءيو هرظن تخليت جا لاغذالا ندعم لمعيو سئاسدلا '

 "ارا رشم ادينكلا نادننلع همفئاعو © زازراا 0 0 طاص اهدلقو تامهملا عي ةراظن ٠

 هقيرط قق فداصن بورغلا ىل .بقهرادملااهجوتمبكرمل ْن اذمر نءموبةيرمصع يف ينيسألا ديبشنلا

 ناضمر يلايل نم ةليل لك يفاهل سرب مجرتملاناهوفرعف اهنعل أسف لاحرلا | ام لا اق عامصق ة دع

 دداوتيو سائاافل وب هنااشايلا ف معو كلذ نم م ضعتءافم -الاوديرثاااممو ىه زالا عماجلا ءارقنىلا

 هماظن و ريغت هيلع رهظب مو عضعضتي ونيتنسلا وحنالا طب م حرتالارمتساو كالذ وحنو كالاوداب مهمل

 ةسرامملاو بتكلا ةءااطب لغلشا ةدملاكلت يفو راجهبتارو لوذ.ه هءاعطو هلاح يلع هخيرطم
 ١ ىلا ها هكاذفر ني 6 0 وتاساملا اوشة “ 1

 د نم يأن ي 1 اذا 1 :دااأشد ان 1 1 0 و ايت 1
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 آذاو ةضن فما لجوأ لف وأرامح لمح لك ىلعنوذخأب و و ىثثلا كلذ ن٠ اضيأ نوذخ أي مة ضف فصن

 نوديقتملا هنه خا هلابعل بطح ةلح اوال 8 تضرأ ةعدقلا ريص» وأوأل وبللءاس نهصّخش يرنشا

 ينلا قرطلا راس اذككهو ديدحلا بابلاب نوئئاكلا هلبقتسا مهم: صلخ اذاف نوميالا ةرطنق دنع

 بابو ةب رعشأا بابو حوتتلا بابو رصنلا باب لم نوجر و ةثدملا ىلا ةراملا مه لخدي

 :لاطباي محرتملا ىعسف ةعدقلا ره قرطو ةيقربلاو ةقأ رقلا بابو ة كب زالا قرطو ىودعلا

 فئالع 7 نوديقتملا ءال وهو ءارقفلا اصوصخو و لا ررمغلت هفىعو اش ثايلا عه ملاكلو كالذ

 يدار روي هل بكو سعال | اذه لاطبا يف هل صخر 0 ديا“ زردق اذوهو مهريغك انك لا ع ند | موضع 3

 هعامتأ ع نماصخش 0 لكب ديقو ةيئاك ةلح سانلا نم ءىث 0 نع نيزوكر ىلا ءال و عنف

 اواكو نيالا ةماع ٠ ند ”ئ“ 1 2 نع اوعئتماواوفك اف سأخ دا 2 كلذ عاشأو م-متيفارمل

 نه هنوذخ انام فالخ كلذوراي مناارخا اهتومساقتي ةيددعلا ةضفلا نم ريداقم كالذ ن٠ نوءمح

 باظحالاو م-ربلاوةهك افلاو خ 06 ط اعاوت و ءاثقلاو 0 او ديزلاو نيحلاك ةلومح اءا. الا

 ةمدخم نيسصتخملا كارئالا ةساوقلاو 4م شل واحلا نا اهي أهءقانم نهو انت كاذريغو َت اراضخلاو

 مهسيالم نسحأ نوبي ة ةبءمح موي لك ىفمهناةحيبقلا مهب 10 مناك 1 داو اشانلا

 اروذخأب وبحصاخملا باو يهاظملاب ءابرأو ن لاء ارعالا كرش لع نوفوطيو ةئدملاب نورششو

 نات اوالا هسا# سالجيور 50 ناد طصل نآالاو ها ةيعح اود و شيشاقبلا مه

 نيشرقلا مهطعيف ةذدضفملا ىحعلا مميديابو هتلاق نوفقيف تاذدكسا ريغ ن هع اع نوررع ةنالز ذل

 كلذيف 0و ريالواذكهو مهنالخ ديلا رضح>ا وف رص أوا و .هذاذاف ةماقمو هيض“ م بسك هث :ال هااوأ

 وأا شرق نوسملانيدوصقملا ا ىنكب الفةبجاولا تامزاللا نه كالذنا نم ةلاذر الوال ةئ

 2 يىراوتي 1 مويلاهلذ 4 رد يف عطقنين مم-ممناكف الاطوبس .بعذنمويلا كلذ يفرثك أ و لكأ

 هيلع اودئماو هو<أاس اماؤ قبا هلبأأ يف ممافايفد ور 2 ىرخا ةرهوذداصأ اف هلزنم نعبيغتيو

 ندو #2 كلذ ١ معو ف اشاملا حم مج رتملااضي أى فهوشخي نم نكي نااهم هولاطوا 0

 لهال تقولا كلدن ماشا. اهم 0 تح ةناذغ *رغلا لصد#د هيف ةدايزلا ب اب حتف نه لوأهنا هيوأسم

 0 . لوقام يلعخم مصلاوءأت او نابل يلءس ؟لاثادحا اممو #3 هر 7 ذمدقلاممهمعقوأو ةناكخرضلا

 2 هنا اهمدعت نال .:ءرملا ىنك كد اهلك هايادحس يذر ىذلا اذ. نهو

 حالسامش رمل هل لاقوديشرلا يالا نيعلا سأر قلق ةلجابو

 نيعلا سأر نفاهءاكحأحالصامأو كسلايق امصخو اهدجو اهتعار زيمأجالصامأ هل لاق مدل

 لك يلعو ةينيلل اةمحرتلا يف ةيئيغلا ةمح را يف رح نبا ظناحلا كاذرك ذ تقدص هل لاف رايك قا

 سها ثاواصلا ىلعاباطاومولهفو ريا نءابي رق ناكو ةلردلا هذه يفانيأر نم نسحأ مجرتملاناكسف



 0 جابكإ 0 3

 اويكر و كاذىلا ءوناحاف اشابلاهب اولب اقبوةحلقلا يملا اوعلطي ودغلا نم هه. اويكو رنأب مهتم سمتلاو ٠
 قحطلادبع بردب ةيكبز زالاب هراديلالزنو رومس ةورف اشابلا هيلععلفنةعلقلا ىلا هت .كدغأا ند

 ةفارقل اىلاهب أو.هذوهي راعاواصن هزالا يلا هبزان#اورمذ>وةنسأا ند لاوشروشرخاوأ يف مجرتما فوتو ا

 هساج ءابآو ةردانلا هسفنىفبذهما مزز ركملا لجالا تامو * ىلاعت هلتأ همحر موفالسأ دهشج نفدو أ

 ىلامدق جام عدب ناكدنال جومعالا ىأ كب طباذإ :!فرقو ثاذرلا طا :: ف رع يذلا ىل:دولا ىدتقأ دم ْ

 ىف رصءىلا عجر مث ص ويسأ ةيفوشكو رس ابشاب دمحم هالو والا, فسويريز ولامودقمانأيف

 يبأةفطعب اوف ىدنفأ ناهي تيبننكسو ةلودلا تامهم ىلعارظا: هلعخاشأب ىلعدمم ةبالو
 رادلا هيلع تقاضف بورحلامزاولو تاقريلا وجورسلاومأي ألا ىل هب ديقتف رمحالا بردلا ةيحانب ةيلك 1

 امو يه ةبرخن» ةميظعةعساو راديو هاشرمع ةرطنق نه برقلاب ةيدودللاب يلادلا نبا تدب ىرتشاف ٠

 عئانصلاو لاؤشالا بانر ا تاشروام بترواهب ُف ه.واهر معف تننا واو عاب رلاورودلا نماطوح 1

 مايخلا نم كلذ ريغوتاب رعلاو لحاكم لاوربانقلاو لاجلاو عفادملا كسك ةلودلاو ةقلعتملا ثامهملاو ١

 غاب رلا نمرادلا كال”كوحامرمتوةامرلاو ةيجحيرعلاوةيحبطلا رك اسما فئاوظ فيراصمو جورسلاو ٠

 رصعلاد عب روك ذا دج ىف اسي ردن بترو لافطالاءارقالا انمكموهراوخي ىذلادجسملاو تيناوخلاو ٠

 ّن هم فرصت قام تف اكرر طلا ع هعدو يف“ خا ىراطغطلادعا لا هيشررقو

 اهنم عبذي شايكو سماوج ىحضال اد.ءيف يرتشي و كالذ الخ 3 ”وسكو لافطاللو همانزورلا ||

 نتحلا م6 .ىلا ةيحضاالا د .ء يف شاك ةدعدايد لا لس و نيفظوملاوءارقفلا ىلع قرغيو ٠

 محال اوديرئلاب ةءوام عا ىو ةدع نا ةمرىلايل نم ةليل لك يف لسور ومهربدأة مر دق ىلع نيشيكلاو 4

 ىلا لينلا نمءاملا لقت ىلا ىقاوسلاوةارجلا ريمعت دصفاشابلا نا قنثاو هزالا عماجلاب ءارةفلايلا ٠

 هيلعاواوهن ةيجراممملا أوه >اف نينس ةقفاايلمت لطب و تشالتو تن رح وتم د تدق تناكو ةعلقلا ا

 اهرمعأ نأ هل لاق مجرتملا ىلع كلذ ضرعف امترامعىف قف 0 ا جات ”اأ هوربخاواهرمأ 3

 ينام يلعاب 3 يتحامترامعىفعرش مث كلذب مزتلاو 0 نينامثي لب لاق لوقت فن 171 لاق س رك ةناع

 ءاملا اف ىرجو اهراد أ امقاوساضي اول اونأ دعوه ودلا بردا ىذهاوذ الا هيلع 7

 اوساقاوتاكو ط طاطخالا كلث يف رثك وءاملاص>رو تاهجلا كال: لحأ اهب عفتتاو اهحاونوةعاقلا يلآ '

 | وناك ة ةندم ا باو اوم نيديقملا تاقلقلا ناهيقاننمدعامونين- ةدعءملا مدعنمةدش '

 ءاشأ ١ مهعبو مهريغو نيحالفلا ن*ني رفاسماو نيجراخلاو نيلخادلاو 0 دواقا نمنودخلا 1

 اندر 0 وأ اهغم ةيقلتارمارلو 1 ىلعوح ا ردا. ا انهتواام.سري وأ طخ ولو لامحأوأ م

 مسط عفدن يت رم اموعديالو انور هنمث تاتقتو عراشلا يف هعيبث متاهبلا غييجر نه فاطقم 3

 1 5 ناي
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 تاذراد نال يجيلزلا نبازادب اولزنف مدق_ثوخ ةراح اولخد يت> نيرئاس اولازاهو مهسؤر
 .قورحلا دممديسا!لزاللا كلذيفهلزنأ يذلاوعلاكلذ عسنال ةقيضو ةريغص يناونشلا خيشلا

 ةلوانمو ةعنمتااو مالسال نيمداقلا ةد1 همدخحو هديدع قرأ ةريشلاو يسال فلاو وعلا

 ءانالغلا مويكاذنك وهيل احاونا اوناو هياعس ان اتمحدزاودر ولاءامو روخيلاو تاب رشلاو ةوبقلا

 اآملو هندعش ةلبلا تاطبو فوسك مط لصخو 4وه نءو ىدهأ اخ.شلا 0 ريالا لصوو هرشع عبار

 3 يشل ملا اولمعو 0 0 يِقاب 1 يلدو مهزال | يلا ديد للا خيش ارضخ ةعا مول ناك

 ل لوط 0 م اكو ديدجلا خيش *.ا| ىلءجرفتالا تودخو مظع ماسنجر لاكر ىرات مع

 يودملاهللادبع خيشلا م أ ند يو" 3 اهب ىنريةدم ىق د0 عنا منا غارق دعب و هيلا نوع ةفتاءالو

 فاخلا ةحشاو نيماصلا فلسا ةيقب مركملاداتد الا« تاموول عدللا ضقناو ىذاقلاب فو رعملا

 1 لا ينكملايدقأد ١ خ.يشلا نبلالج دمج خشلا نبا د رعشلااب | قكملا دم خسيشلا دقتعملا

  ىلاب بقلملابطقااديسلا نبا ةجحرتلا بحاصرورساايلاب ينكملادءديسسلا نب اعنا دعديسلا نبا
 نإ امو ة ةريشع عسب 0 ةنسيف ,مداحس ةفالخ يلو 3 ةهحا نهيرمعلا ف وادصلا ير 1 رورسلا

 خ.لاادالوايف تأ ل مهغر ىف ةفالخا ن 0 ملوير لا ليلخدي أ ع نبال زءامدن 6ع فن و

 ااتالوقرقتساو رد هيلا ةيئامشلا ترضح امل روك ذملا لب اخد مأأ مه رخاا و :ادبعن ؛دحأ

 سدسأر هلاىقءلخا دنا هوجتابقلاب هومر و ديف هن ١١ وأو هل نوهراكلا ل اخ ديساا ىف يهسورمسخاشاب لدغ

 حاصيال هنا او 1 ! لوم 1 رم ديسأل تدرو فارشالا ةباقث ن نههول زءو مهبهجازئمأو

 ارك دود م>رتملا 0 ذو ا هفالؤ مهدالو ًأيفدوجوم لهواش اغلا ملا لاك ف ب ركبلا ةفالخ

 .ةءامعو جرو سرا هل نعأو تدبنلا يفجالر ةفلا ع ايلا لاقف لاملا ند ريقفو نس ١١ يف نعط دقهناو

 .ةسمح هيلع معت أ رومس هو رش اما ءلاهيلع ماذوةيجر ةلاو جان 1 رار رضحاف موك ةداعك

 جارو قرأغاباب ههح رادب نكسو ناولمخلا ٠ نهىعلو تاعاطقالا ضع يفا اخ افدل 0 ا سايك | ا

 لاا بس مهماظن قدسن ىلءايراج ل لامكلاب انونقم 0 راو دئاح نم ه رك ةرهتشاو را

 ةيماهربلاوةيعافرلاوذيدمح لاك ة 4م عدلا رباشالا بادحأو ة هي لك ودلا ق 1 أرطلا ءافلخ هيدل < احب و

 .برذي ةيكب زالاب راد يلالوالا 0 ره ل؟ اوأيف لقث ةذلو ةيداعأا 00 لصدفيفةيرداقلاو

 ةيوازب بحر ١ رهش يف جارعملا دلوم دلوم كلذكو ةداعلا يلع يوبتللا دلوملا ةءيلو كانه لمعيف قط ادع

 اوت تفعضنأ ىلا سفنلا 2 9 ا سم هتقيرطو هتلاح ىلع لزيلو يودعلا باب جراخ يطوطشدلا

 .هيوهىذلا هض سم نأ مهن سعو 9 قابوىناونشل اخسيشلا ب باط كتالددندف شار ,هلامزالو لاعتو

 .ليشر غلاب هنال د ديسلا هدلول ممداجس ىلع ةفالخغاب لي ةدايزو نيعستلا م ع ار هبال توملا ض ص
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 ىلا اولخدو ةعلقلا يلا اوملطو هسماخدحالا موي يفعاشملا ممتجا مايأةثالث هن هنوم يلع ىذمو مج رتل
 اولبعااشابلا مس لاقف ىهزالا ىلعاخش هنولعجي مي هن ةونذاتسي و مجرتملا توم هلاورك ذو اشايلا .
 مه وهمملا از زنو هسا نما وماقن كلذ هدِق أانأو ضا غال نع ايلاخ نوكباصخش كالا ارا

 د# خيشااامآوىناونثلادمم خيشلا رك ذ ضعبلاوىدهللا خيشلاراتخا ضعبلافمهؤارآتفلتخاو '
 مهنع لزء:م روك ذملا ىئاوذ_كلا خيشلاو يسورعلاخييشلانب'كلذك و كاذ نم عنتماهناف ريمالا

 مخ فئاظو هدبو نيداقملا يف ىذلا يناهك اهلا عماجم سورداركو صهزالاب سردهل سلو

 لئاتنلاو تيزلاب اهرمعي و ليدانقلا لسغيو دج سلا سنكيو هبايثريغي سو ردلان ههغارف دعو عمايل

 أ ىئدنفا ةحيسوغو تاتلارع ًأاشابلا نات بيغت هورك ذ مهنا هفلباملن ضيحارملا سنكي ىتح
 مهعمجو ىضاقلا مهيلا لسرافرو 5 ذملا طرشلاب هيلع ا مهيأ رعمتجي صخش ىلع اوقفتيوهدنعخاتثملا عجم

 نيرواحملا نم ريثك و ىلاذفلاو د وقلال ف. ةيمفاشلاءاهقثرضح و هعباس ءاثالثلا موييف كلذو.
 يمورعلا نباالا روذخلا نع انادعا نكيملاولاةف دحأ ىتبإ له ىضامتا لاف ةيراغملاو ماو ماو لا

 3 هروذح نمدبالف ىلا ونشلان أو لاقف يمترطا و ىمورعلا مذ مه لا اولسراف يناونثلاو يمتيطأ و

 هذه كروهراد نع ايئافمايأةمالثلهناكوسرلا لوقيو ةقروهدبو مج رو ا الوعر اولد سرا

 هللا مسب 1 امناطارقو ىخاقلااهذافةقرولاهذه مهوطعاينوبلط نا لاقو ل ءةقرولا

 نعانازن اننا مالسالا خيش ةرضط لو هبحصو هلا يلعو دمع: ديس ىلعهللا يل مو محرلانمحرلا

 مهرثكاوةموقاومءاقلوقلاكلذن و رضاحلا عمساهدنف لاقامرخحا ىلا يديها ىودب خييشلا ةخيشملا
 د هرابك لاقو ءريغلاهنع لزنر هنا يت> ةخ دس اتت هريس ماوثلا ةهاط ؛

 هنوضرت يذلا نهو ىضاتلا لاقف طغللا ىف اودازوةماطلا دينيو مولعلا سردي نمءالااذءيشنوكال

 امالعا ىضاقلا بتكوةحافلا !ًورقوهوغاصو'وماةوةيقرلا لاق كاذك و يدبملا خيشلا يضرئاولاقف
 خحاشملاهفلخوهلووةيكك يف هترب ىلا ىدبملاخيشلا بكر و عسا ضقناو لصحامو اشابلا يل

 20 كلذةيقب مالعالا با وجحرظتتاو ةمنتلل سانلا هيلع تلبقأو تاب رمشلا أوبر مشو ني رواجلا فنا رع '
 0 ن٠ ىئاونشلا خسيشلا اوريض> أر مهلغش نوربدين ور دملاو يناثلا مولا ىضءوبا را 1 مويلا
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 نعء لصف: ما ىوافايلا|روصنم د ا اوريض> او مهلة شاومهتوةميدقلارمدمبهيف اييغتمناكىذلا نكلإ

 نيذلا هتف ةأطأو هلاءث ىلوتملا| ساق خيشلا اوعنئوما ولا ةحيشممىلا هوديعبل اليلماوشلا ةف ١

 :ب اولباقف ةءلقل ا ىلا حايصلايفاو كرو لدللار كل خماشملاة يقي اوعمج و مالكا ىضأ اقلا لن اواواطت

 ,روصتمديدلا ىلع كل ذكو مهزالا يلع اذيشولءحور ومس ةورف يناوذشلا دمت خ.يشلا يلع علف اشانل .
 تاغأ مهتبحصو اوبكرو اولزن مث قباسلا يف ناك اكماو كلا قاو رأي لع ايش نوكيل يوافارلا
 شرأاو مقاربلاب نومزالملا 4 ةريبكلا ةزوحملا نكلار ىلع و بوما ةّئيهجةير كتل



0 
 ىلغتلعجو اهيراوجر تاس تزرج فورعملاو تاقدصلاو رياخاةريثك ةرهاط ةفيفع تناكو ادج

 قرفيأزبخ هتلمج نم تاءحوافقو كلذ ىلغتغقو وءا رقني رصقلانيب ةي رصانلا ةسردملاةبقباهنبا ربق

 ريقطلا ( لوقب ) همالكي هنتا اذها:هوبيلا نك امالا ريغ نم وماكن اخ اهذهبتنةدوءار فلا ىلع

 نودطاق ناكسو نك اسهامموةفمطل ةئاحو راهب تدجوف يذاملان رةلارخا ويف: اكتناظاهذهتلخد ا

 - يلعو ةفقاولا نذدمىلا تاخدوءالملاو سانكلاو داقولاو نذؤملالثهفئاظولا باحصأأ مهفو اهب
 ةهدذم صولياج ا ىلع ه1 هج فا سار دعو سرا ماخرلا نم ةب ..يك راهربق

 . نم هبكترا يذلا اذه لدي هاكن ا هذه رم مجرتملا خسيشلان اولذ يملاءن هللا همحر ةفقا ولا مءاارملع و

 + امم تاق. :طمجرتمللو # قيفوتلا هللابو هنام دعبو هنايحيف نسحرك ذوةبقن.كلذب ا امي رح

 ىناثلا نرثلالهأ ًّض مولبق نمو هرموع لهأ ن > نب حاملاو ني.دةةاةيعفاشلا ءاهقفلا مجارت يف

 اذه انخرات نم «مهأ ةنف نورخآتملا اهاو ىونسالاو ىكبسلا تاقءط نه ٠ نيم دقتألا مجارت 2

 ” قرارك ةعبراوحيفا رصتخموإبقاخي راث لمع واقل نحا كلذ دا ىظاو ةعاؤلا فر

 م كومه هيفد عدلا ءادهأوام ص ةيواسأ رفلاجو رخو رص يلا اشاب مسوي ريزولا مودق دنع

 ظاغو دوربلاةياغىف وهو نيتقرو وحن يف ةيئامثعلا لوذدو سيسنرفلاجورخ هرخآ يف رك ذو

 نباهلعط نووالق نبدمم رصانلانب نيسحريءالا نبا نايعش فرشالا رك ذهنأاه: ٠ تاطاغ هيف

 ةنسلا نه لاوشرهشىناث سيما موي يف تامو لل تح مجرتملا لزيمو كاذو#و نسح ناطلسلا
 كذا بات اوعضو ورك ذاك هسفنل هانب ىذلا هنقدع نفدو ريثك عج يف صهزالاب ؛ي لعىلدو

 لاشب 2 العم نشا افومحوريثكب ةنانحت ىف ام داي ناك ااه زيبط نع ريك نري

 منهذخأيو هترايزأ سانئااوعدي ة 6-5-2 هدب وهنر وصقم بأب دن :ء ص خش فقوو رمحأ ىرمشل

 انامرفكالطدا و. ا ىنينملادلوم مايأ يف ديعوادلوم هلا وعدت: :امهيذواي زمو 5 ؛اوهت-وز نا م 5 مهأرد

 | تك و داوملاكلذاروضللاو عامتجسال ار, سانلا ىلع ةئيدملا قا وساب ةطرم لا عباتهب ىدانو اشابلا نم

 . نيخابط او رضحاو حئابذ اوبذو روضّاب مهريسغو ىهاظملا تاحسأو نايعالل ل اسرو اقار وأ
 " ءابقفلا نهرعضح نا تافاشخلاو تا رع تاوالحلاوةمعطالا عا عاونأايةطمسأ اودمو نيشارنو

 قرايبو ليدانةامباوةاعىراوصةبقلا كلت ةلابقاويدنو عدبلاورياشالا باب و نايعالاو معاشملاو

 نيعاببو يواهقا ولمعو سانلاءاغوغ نمكلذ لوجم.تحاو ميرئااه>وأي ار ةصو ارمح بيرارعشثو

 ودفوأو تاومالارو ند ةعقبلا كلب اماو سهدو يلآمما لوفلاو حاملا سدرتلاو تالاغلاو اولملا

  دالوالاو شابوالاةجضامأو طئاغلاو لوبلانم مهقحليام عم تاروذاقلا اهيلعاوبصو ناريتاااهب
 برتلاتبر ل اكو ةةماشدلا لش ومهحايص و دورانلاب متع رنو مهخارم هو

 لثمالاعفأ م َظ رن ة.ةمااتم رافعلاناف مهم حبق مهن مهم لألابرضو
 2 خيشلا تامالو * هذه
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 رافنالا يلعاب ءزو و مويلك ىفقاورلا كلذ لهال ٍةصرقزي>اهفرصإ و ماجا زاخا ل هسا هرتد ىف

 تانط ديوخاياشن اءكناحةق ربلا باب ج راخمنأ مج رتملل قفتااممو هدالب لدأ نهمهرائخا نيذلا

 .نهصخ.ثاهلعرظانلاناكو زاتسبلاب ز , الاةفورءملاةناحلاةدهو ىلا ثالاساا ةنع ىلعءارح هلابةي رانا

 املف اهداربأ تاهج ىلع يلوتساو مجرتملااهرظأ ىفر رقت تامامأف ينيداشاانبا هللاقيةكحملادورش

 اومده ةنيدملايلاوح ةيلعتملان "< امالاول ا اوثدحأو رمد« يضارأ ةيواسن رفلا وأ"
 تيقب رص» ضرأن ء اولحرااملف كاذ ىلعاهوكر كو ةيلامشلا طئاوللا ضعبو هاكناظاهذهةرائمأ“

 هاكناخعا يلااهنمءاملا ىرجيو ناقل زماهيلادم دب ةولع ىفاهب ايها |ميقاس تناكو برخعتلا يفارعضو ىلع

 كلذ ال رداذقو باودلا و سأ ض و> ةيقاسأات تحونورللا اي نمرعت رطنق هب و ين. طئاح يلع

 انفدما,يهسفنل لمعوشب رازابثكلي وذ. ,قاسلا كلت لطب أ مجرتملان | مثةي ةاساايفر وثا!ناروداندهاذو

 اهبناجنىئب و ةضن 1 اسعهناكرأ يلعو عسب سم لاعتوباث اهلخادبةروصتماهتحلءجو ةيقديلعدقعو

 اهاعجو كلذ نمضيفةيقاساا تيهذو رالكو خسبط»و نك اسو ةقو وأ يلعيوتحب اطاقمالما -

 هذهرك ذدقو نكدملام اكو اهملادءتسمطناو ةيقاسلا كل: تيسنو ولدلاباهنءن وعز رخهيلعو ارنب
 ماكناخ لاقث ةبساتملل هصنام داريا سابال كناوطارك ذدنعهطاطت- يف ىزت رقملاةمال لن

 0 53 َِض ناطلساا 0 ايلا 8 لا 50 هيف ثحعتتو رص هارتثلا د ءابقإ |

 يضاقلا اسوبججو كنت يمالا ةنبا نم ىتحهئاسن ريك 1 ئاكرت ةئادعب ةدنوج تراصو اهأو
 دخأَو لاي ا روبط ىلءنيط رياحميف لوقلاا طلو اءرعأ لفتحاو رييكلانبدلا 6 رك ا

 نجاه يلةيناكو نيحلاو يرطلان بالا لجال قيرطلا لوطابعم تراسف ةباللغا راقبالاه
 0 جلا قب رطل مولإ لك ىلا و نببلاو لقب اةمواد.م ىلا لصوا؟كيهانو ءاشملاوءادغلايف

 دنع نولجرتي ءارصالا نمد دعو نك در نيدلا 6 ىفاقلا ناك وكاذدعب نوحي ءاسف

 يف كاتشب ريءالااربجح مثناطلسلاب نولع في5 اط ضرالا نوم... وأ تفك ى دب نوب نو ريسإ هلودلا ْ

 06 نأ ديال ناطملسالةمدقت قشمد نهزهجاذازكنت ريمالا ناكو ةئامعبسو نيثالثو عستةئس
 تاانناىلا هدعب نم اهمظعت رمتسا 0 اكلم اناطلساا تامامافرفاو ءز>ابتم ىاغطدن و ٠
1 

 تك لاومأو ايصخ نيناكو ةءراح فلا |نع ءايولا ماأةئامعبسو نيعب رأوأ عسن ةنس لاوش ريشا |
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 ١ لاقف ةعاججلا يقاب وهنو نعو يواصلا رضحو يواق ملا تدب م وبينا يفا اوهحتجا مثهمحفأ ودعم م اكو

 ْ ١ لاقف ي والا ىنطصم خرشلا يلا | معتل زا ا ويئاق>تسا ةفيظ ولاهذهناةعامحابا ودها واقر لا

 (هلوح نم يأراهذافنابو ريثك مالكي هتكأب و كلذ يفن الاكل ةليجالو الف ن ,”الاامأ عجرا يواصلا
 م مجرتملا يا تداعف تام نأ ياام يواصلارارمتساو ةفيظولا نمهعن :ه ىلع سل اهلا ضفناو كلذريغو

 مهسو مهعمر رجاشف ءولطاشاه ىلعبحرضلاةيدسبلا طوةدما مةءارقالا بطاوف عزان «زيغ نم كلذ 5

 (يلااومضواشا جاهلا راو هنلعاودصتت ومه ريغ ءوءاهقفلا نم دياكملا لهأ ٠ وٍمط نيدضا ملل 0ك

 |الو هراد مزين أي لع مالا طخحما مث ةخبشملا نه هل نع يلعاو ةفناو هردص هيلعاو رغأ يت>ءايشأ كلذ

 أهلب اقو بكرذ يضاقلاةعافشب اشابلا هنعافع مئامايآثالذ ناكف ءايشال ا نمءيشىف لخا ديالو اهنم جري
 الو ىني واربشلا دمم خريشلاا وهو ءاهقنلا ضعب مف بانتس لب ةفيظولا ىف ةءارقلا ىلا دعإ+ل ن كلو

 نيب ماكحالا ءارجالاناوبداوبترو فاو نيتئاموةرمشع ثالث ةئسيفرتصم لاي واسا رفات 2
 كلذنع هل بترملا مولعملان 4 الد اءاسعمهماي ًايفمفت اوناويدلا سيئر مجرتملا اولعج نيملسملا

 تح رخمئادوو تاكرت ىلعءال ساو كلذ يلعتالاعجو ب ؛ رمادا: حالا ضعبل تاعا ةشواباضتو

 صهاظب هربب نبا راد يرتشأو امفدعمطدازو ايندلاهياع تعس'اوا وكلهو ةيواسن رفلا ةث داح يفهم ارأ

 رردن يتلا هيفا رفعزلا يلع خس ثلا ثنب هذجو ز و نيمدقالاءا مالا ن .؟ اسم نهةعساو راد ورهزالا

 ىلع ىديسهدلو مو اهتر وشءواهسمأنءالاودغيالو حوريال و هءمج ود ًابام لك ز رحتوه سعأ
 راقعلاو كالمالا ترتشاا ضدلا هيلعترثك املف شدعلا نه ةلةيفاوبهجاوز لبق تناكو ن ةلادرخولا

 ماي يفروك ذملاهنبا جاوزلا بم لمع و ةروص هل رهش لك يفاغلبم »داريا لذا تيناوملا وتامااو
 نءريثك 'يثهءلا عمتجاف تقولا نارعأوا شارلاهيلااءدو فاأو نيتئاموةرششع ”عبسقل :هوزرسح احا

 شيشاقبلا فالخكلذو مهردفأ !]نوناكا نع ماك !ةعبرا هذا يلع من ثانلا هيلارضحاملوايادملا

 ةسردب نونطق» ناب واقرشانمىهزالابنب رواجا ةفئاطنا ةب رم اءارمالا مايأيف مجرتملل قفثاو

 نير واج ا ضع: نايو ممدب عقوف رمعمقاو ربنءازخ > .حرتاا ملل معو ىهزالا بابي ةيسربيطلا

 نيبو ة رشا يلع قاورلا خيش ينرح-سلا مهارباخسيشلا مه بصعتن قاورلا بيقث اوب رضف ةرجاش. اهب
 1 ندع رسم ا ماب طسوتنهتنااطو ل از>و ةيسربيطلا نم همهوعنعو

 اصاخان اك« هل ىنيدأبيلا روم تان كار .ااهجو زتماكف كي م ىأ ارباقنبا مئاه ةلي دع يلا هسرد

 ةعطقديلا فاضأو نئريغ نمةيهوجاةسر دم. رواجا مءاجلام 0 ذخأو كالذ ىلاهباجاف هتفئاطب
 كلا عماج نماهبط وب يذلا ماخرلادوماعلاو راج>الا هيا ل ةنو مهباصاخاةاور كلذأشنأو ىرتخأ

 هذ هع ريظن هلةباكذ كلذ وكي ينيجسلا مهاربخييشلارظن تحوهو ة ةمذم ال سرر

 الكذاو عماجلازابخأ يلاامفاضأو نوشل! تاير ج < نهال الغل يرتشاو ن ءاز>و ماوقهب لمعوهياع



 لا لك 0

 كك ال ةياوصأ ةلئسميف ةلاسرو هللا الاهل اليف ةلاسرو ل لئامشلا رصتخمو

 يان وحعالا ىينخملا رصتخمو نكد درو حرششو فوصتلاىفةيدركلا اباسرلاو مكمل 1

 هلقعيف لالتخاو هلو هل لمح لوالا مسالا يننحلاخيشلاهنةأو ةيئولخا قي رطيف كولا دارأالو

 عطقو ىدركلا دوم خسيشلا |: خيش ن ا ةدافالأو ءارقالاءزالو ىنش مث امايأ ناسراملاب كيكمو

 خبطل اعلا قرح شل + ةوشخ نمةلق يفناكو هتساا< يلعب ظاو و جاتلاهسبلأو هي هيلعءامسالا ٠

 مهعف لك وعدي داما هطلا نه ةفحصلاهياا نواسريوهوساوي هفراءهءضعب وار دانالاهراد يف

 جارف تالصلاو ايادطاو 1 زلاب مهريغو ماوشلار ا ضعب هلصاوف هركذ ذروتشاوسانلاهف عامو ٠
 هسبلا مضو نافلخ ةلح ن ٠ مجرتملا 1 ركلاخيشلا قوت الو هجان ريك و سبالم ا لي هلاح

 هعم نورك ذب ءاشع 5 هسرديف نورمذ# نيذلا نير واوللاو ةيلطلا نءا مانغا ْ

 عج او حبسا ىلايل ويتوملا متايميفتويباا ضعب ىلامهب بهذي وادي رثنايحالا ضعي يفمالمعيو ٠ ظ
 نو رهسب وءاشعلا نولك ا ف ساجملا من مد فتءراشعالا ار م نهو نوذوهو زودشنم مهعمو ةداتعملا

 راق كايد دم قحاب ددم ي ا ا هداشن ىف نودام وهل 0 ورك ذلايف ل لا نمةصح
 را دهل يرتشام مهارداغإ ا مهنوطعي م 5 ءاضقنا دعب ماءطلاودو ىراطلاب مهلا نوني ددم

 .توببلاىلاباهذلا كرو ريساملا نمه رشاعي نم ض ا امم يف هدعاسو ةينيعلاب ةامسملا ةءاتك ةراح
 عماجلا ةحيبش» هدعإ لو ىمورملا دا خييشلا تام يتح هتلاح ىلع رمتساو ردانلا يفالا

 هيف تضراعت تناكو للا اهمظعب برضا نك يي ََ ايتو هتءامع ري يف دازف ىهزالا

 ىف رمتسي ىوادلا خيشلا ناو محرتملا ىلع 0 الا لسهدح 5 0 يناعص» خيشلا يفو ٠ ظ

 تو رصعلا ةالص دعب يبفاشلا مامالا ب رضل ةرواجلا ةيحالصلا ةسردملاب سيردتلا ةفيظو ٠١

 ةرود 5 دل ةفيظولا ىلع يدعت ىسورعلا خس .ثاا اهالوت ل عماجلا ة هزم فئاظو نه ا

 ميراث ى.ءورعلا ند ةحضملاب قحأ هيأ هيسالل 2 يريبناكو ريرضلا ىحليصملا 3 ## خسيشلا 1 ا

 لوأيف هسرد رضحو يواصدلا | ,فسلجأو يدورعلا اهمع هر : ىحايدملا تامادلأؤ رشا امسح اهيذ

 يلع اوفا ة هذ كلل مجرتملا ىلونو ىمو رعلا تام املف هن ده ال: صاوخا ن «.م هيكل هيانكإ

 ىلع هوض رحو هلا اوسوسو يىواق رش *لا يلع نيعمتجما ناش روشأ كلذ ىلعىضموةنيظولا يف ىواصلاءاقب '

 كيب بوب و يره وجا نبأ دن خس ثلا كلذ ىف ملكفاعاو ط.ناكو اهمالا متةالهتخيشءناوةفيظولا ذخأ 1

 ةاسردأ ا ةورتكا م هو مهلامضن |ندو هتءامجيبهذو 0 رادرتفدلا 3

 0 ردا هناقفر ن٠ دباكملاوىأرلايوذ عمر واشنو كالذي واصلا ل تحي :

 ةلماعمو ةفادصدب , هلو ريبكلا كب اربا ادجتك ناوضرملا ىنطصم خيدلا بهذو مم أاوئيبف ع

 ييواقرشلا د: ةسذحو رك ادذتكا اوصر مها كاذدن :ءؤ هلو ءناك غلب م ىفهحمأ#ف ةضراقمو 3



 ع ا ا ا

 ةجاتحاناوت رجالا, ناميكملا ىلا تادق ل 0 ولقني ةميقهل سنو الذ ا ناك نأ دعب

 لقأو ََفَدَي نيدر ذ لك ممنرجأب دقوتسا اا ةمدخ هل ةأوأ مه ريح ىلع ولةنامأ مينبأ يف سانلا

 ةينخالارحا احاتنم هل عنصل اراحن دجال بشخ حاتفم ناسنال عاض اذا" كلذ رو و

 و 5 اريك ناكنا ة هضأ مدا حاتفملا ةداع نهناكو 4 ذف ف هلأ زشعة سمح هلع بلطإو

 لثمهمزاول عج ركبحاو سك يتءامهسف: ىنعر رقدورابلا لمع مزتلاىذلانا (اهنهو) اريغد ناكنأ

 لطبأو سايكألا نءاردق كلذ نمف:ص لكيلعررقف تيريكلاوةرذلاو سءرتلا بطحو محفلا
 لمعملا ىلا اطيب مهم ذخؤي مثدو رابلا حمله هنءنوج رختسإ ؛وناميكلابخابسلا فن واتساونك ىلا
 تار ىبواهنم مهاطل ًانةنوم ةرذق ةعانصهو لعل لمن ضيا اننا :جرخ يت> هور ركب 0

 ضاوحالا كلت ىلاام» ءاملا ىرج ًاوةيقاس لمع وقفا كلاباهالطو ةعستم اهلمجو قب دانصاا نعال دب

 ةئسلاءذ هيف ىورلا بطحلاة عش (اهنءو)ر 5 ذملا>ابساايفنوامعي ةرجالاب كلذل ل اهلا

 بشقخ هلدب نوءي» ةباطخلا ناكف ايش هنم سانلا ي ريالذ هناجايتحالاشابلا هزجح ”ىثهنهدرو اذاو

 ابلجت رجأو ةضن فمن ةنامشلشب ةلط | هذ .عابيف طتسلا اهلضفأ و ىرصملارطقلا ن٠ ةعوطقالا رادشالا

 بلااجلا عاطقنالكالذوافدأ نب 0 ةقالا تعب يتحاضي ! ا مسقلادوجو نعو ةرشعاه ريدك وةرهشع

 اشرقرشع ينثاب 2 لك رت لعاب ةلومدد و هيفن ويسب ركسملا عمديعصلا ةي حان نمالمأق ينأيامالا

 كالذريغو فدن و شرقي وافدن نيت قباساا يف عامت تناكو راطنةلا نو د هواش رق رم عة سو

 هيتقلءئامالا انيلا لدي الذا اهرب اثيلا لصرحلو اهؤاصقتسا ع نكميال تاعادت اوان ادا وروما

 لكلا ىلع ضعبلاب لدتسي دقو ةيلكلا تاجايت>الاو مزاوالا _
 ,ىلوصالاهيقفلا ةماهنلاري رحتلاوةمالعلامامالاخسيشلا تاه (رك ذهل نمت ةدسلا هذه يف تام نمامأو) يب

 .ريهشلا ىرهزالا ىفاثلا مهاربانبىزاجحنب هللادبعخيشلا نيملسملاو مالسالا خيش يوحنلا
 دو د>يفنيرةلانمبرقلاب سدبلب ةيقرعشب ةليوطلاي مست ةدلجب :دلوزمزالا متاكا جحش وامل 39

 ريثكلاعمس ورهزالا ع.ا1ايلامدق نأ رقلا ظنحو عرمع زتاملف نبرقلاب يلرتو ةناملا دعب نيس و

 يرورجالا ةيطعو 0 و ىوؤينمدلاو فسوت 0 و ينذحلاو يرهوجلاو ىولملا نيباهشلانم هكر

 نب لعيلع طقفأطوملاعم سو والحلا معو ىديعصلاب ريهشلا يبسيفملا ىلعو ىلا
 همزالو ىدركلا دوم خييشلا انش يلع ةقيرطلاو كولسلاب نقلت 00 طاقبتلاب يكلي

 .قاوربو ةيقداث هلانةيثاةسااة سرد: و يهزالا عماا, سو ردلا سردو هتايعجو هراك ءا وادع

 اواو ب

 هكالذ نءهلضف ةعس ىلع ةلاو دال رحتااو ءاقلالا يف زيمتو تاق هداس ريم طلاو تريجا

 رمدتنع حر شوا يأ هل نمو ةبقرمثملا اعلا حرشو يطب رهملا ىَ ظل حرم“ ورب ردا ىلع هديشاح

 ا قف يلداعلا حافلا دع ةلامرح رشو ناتسغاد دالي , يف 0 و هقفلاو دياقلاىف



5 0 
 اهئانبيف عرشو نيواودلا مايأت اواغلقلاو ةيد_نفالااهب سامم تناكىتلا سلاجلا نمهيلع لمتشامو "٠

 لفسلاءانب لبق ىلاءالانونييو باشخ الا ن.ةينب الارثكأ او.اقأو يعور حالطصأو رخآ عضو يلع
 راجسشالا عطقا لس رأ اشايلانا ( اهن.و) نيمدقالارصم كولمل رئاخذاه+ تابخعاوديسو مهمأ عميشأو
 كالذلن ونيعملا ثيناقةيرحبباو ةيلرقلادالإلا عيجح نه قينلاو وتلا لثمبك ارم لمعيف اهلا جاتحلا
 نوكرتيام مطاوك ري ىتح ليطاربلاو اشرلابهباحصأ ةءناصا لييلقلا الا كلذ نماوقبب لف دالبلا يف
 ادج ميظع'يثةيدو رلا باشخال | نءاهملا مضني ام عم بك ارملاةءانصل باشخالاةناخسرتإ عمتجيف
 د ازا ( امو ) هنم زك |هف الخ عمتجا لمعلا يف ىثهنم صتنالكو هنرثك نءرظانلا هنميحيعتتي

 ريرحتا ةيتكلا سيلابأ هيلا مضنا نيمرحلا ةراظنو ةداعسلار ادةلكودلقلال كيبادنيتك اهنأانأ
 نوقباسلا راظنلا اهرجأىتانايطالاو نك امالا يلعةررةملاراكحالا اورمدحو فرسدملاو داربإلا
 ةقباسلا رصم ةدامىلع هلأ فقو ةه+ ةئس لك يف ضرب لاملانءاردق !ماءاولءجوةليوطلاددملا
 نيمرحلا قاقوأ نمد رجأتسلا نك امالاو نابطالاو اهراظن نه نفاق والا راحت -ايف ةقحاللاو
 اوطلست و بايلا اذهاوحتفنا دح ةريثكك الذ ريغوةيدارملاو ةيدمحلاوةيكصاخلاو ةثيشدلاك اهعباوتو
 نوكتنااما وذيالف !ملءاوءلطا اذاف تارجآتلا ججحو تاد:سلا نم مهيديابام بط ىف سانلا ىلع
 ةرجالا ىف اودازةيقب اهنه ىتب ناك ناف نينسلا نم ةيقب اسمن» قب وأ تضمو تضقنا دق ةدمل
 01 د5 ةدملا تناك ناو هحاور و لحما لاح بسحي املثم 1 املثم لكما ص يتلاةلجْؤملا

 كلذ نر هركح ىف اوداز رار اوددح أ واف لحلا نيع يلع اولوتسا تذمو

 باتكلال ةناربلاو ةناوملا تاحلاملاو ميرغتلا نم دبال ني-:لاملا اك ىلعو ةميسج ةحاصمب
 ليجستلاو موسرلاو ليصاحلا عفدو ىخاقلا يلا ةعفارملا مث نينيعملاو مدخلاو نيرشادملاو
 ةينبالا ىف نيامعتملا نيرمعملاوا رجالا ىلعريجحتلا (اهنم و) ديلا عضاواهذخأي ىتلا تادئسلاةباتكو
 ةراج الاب اهريغو رسمجتةلو دلا رئامع يف مههازلاو نيطارلاو ني راشنلاو ني راجعنااو نيئانبلا لثمرئامعلاو
 مزلملاهتف رحريبك هيلطيف هتوناح توناح هل ن هقاغأو هتءان_ لطب اومهن» ريثكلاىنت>او ريخستلاو
 هدنع نه ةرجالا هل عفديو هنعال دب مشب وأاهسفن يدي واىلغشلامزاليهن |امافاشإب رامعهدنءهراضحاب

 ريمعتلا يف سانلا تاجارت>ا كالذي ادعت يرخأ ةفرحب ب سكلو هتوناح قاغأو هئءاند ريثكلا كرتف
 امو ءانبلا لص حتيفامايأ ماقأو مم يف ريحت هتبادل ادودوأانوناك هل ينيينأ دارأ ن منا ثيحءانبلاو

 اندددعاو لباز# اط اولمعو راخدملا ىرتشا اشايلا ناكو ىل» رصقلاو رياو نيطلا نم هجاتحم 30

 عنب ةنردملا قف ىدونو قالوبو ةنيدلاب تاماجخلا تادقو سه نه لءرصقلا ل يشو هرئامعشب القا

 هذخاالءلقنأك نك هيننم'ىغل ةرو رمغلا همزلت يذلا ناكف كهرمهقلا نو *ىشذخ | نعةناكس انلا

 كيادحتك نمنذالايزامرضالاهذخ اال اريثك ناكن اون يلغأب دقوتسملا ن .ليالا يفةقرسسلاك"



١ 2-5--- 

 وأ طبقلا ىراصن نءنآك ل ىأنءاهيفدي از نم لك كراكلاهذ هيلو يو أد رغم ىصقت ملالو
 كل ردك ناويديف ن الاىلوتماو نودلاءايشالايفلقالا مهو مالسالا يعدي ن أ ماورالاوأ م اوشا

 ب لاك ناوع ا وءداريإضتخعمنالا تابرهاط فرط نم تدبار 5 يحسإ ىو ريف :ارمصن صخش قال وب

 مهوب رض 0من :>حسب و نيماسملا ىلع نوض. و ساأنلا عا «نوزجحي كارتأ ةساوقدنءو هسنج نم

 هومزلاو هياواكنو هوب 111 كولا 0 صخشل اورثعاذاو مويلعام 00

 ْ جيرفالا عئاضإو دحا وةرشعلا نم ينعي اهرسشءذخؤي ها + هلعفلةأزا# ةمار

 ا[ أ ةدع ثدح أ كلذكو ف فدنو ناد ا نماعاع كل خل مم ١ بست ا

 نيوكللا يف تاداي زو ديع صل ةيحان اي كا : عئافبلا ا هفاتاراكشلاو
 / ١ 21! لئاشوأ نسكلا ليلقوأ ةمددا ادن ءاكوأ الاطب ناك ن.نأ كلذوتاثدحلا ف الخ ةعدقلا
 1| لوك لاح رعب وأنيب رقتلاةطساوب ةرضخلا ىلا سنو هنع لوفغم لمبم *ىثيف هتركف لوح
 07 ق ساك الا نماذكب ةماعلا ةنيزخالموقيو ينالفلا فئصلاب مازتلالا بلطي ةرضحلل يعادلا
 كاذ لاث. ًايلع نوبلاكذملا عب ها امايأرخؤيو زاهالا دعوتف هلاراشلا هين”كالذ لعف اذان ةئس

 همانزورلا رثذدن ا هنالخوأوه اما صخش ىلعةدايزاارقتست يت> بلاطظلاىلع نوديزيف

 117 اأو ةم دو ان اوع اول ذخستي و تفدصلا كلذ لغ هررقيامو هديربام مزتلملا كالذدمب لو ظ
 كلذ ربك يلوت ىذلاو مهريبك هذخأي يذلا ,ءةحراخار ادقأ مهسفنال نواه يو تاررملا صالختسا ظ

 اوكروةرخافلاسبالملا اوسيلو .ملفاسأت لعو تالذبا د رالاو ماورالا ىراصن هباب حتنو

 اهذاول وا هوفرذزواهورميوةيدقلار هبقاانا.ءالاتوم او تاوتانا اوهرلاو لاغبلا

 اامأو ةلوخ ومن باكلا بكري و ةنيدلال> ادب مطيتلا تويبلا فال كلذو نئانجو نيتاسإ

 محفلا ق> سكم ا نعاجر خام وعدي وهفلخ و ةمامأ نم ىلا نودرطي ةساوقلاو مدخلا ئهةدع

 ةءامب ةمزح ةناملك هنم عأب ؛ناكىذلا ةرذلا بظحو مترلاو طغدلا  ظحلاو ديعصلا ن مبلجحي ىذلا

 ةرينكءايشأت طحشت كلذ بسإو فهن يي دامو فااةمز> ةئام لك عابيراص هو ؟<2ااملن

 انكر دأانناف اف نارفالايفنب زالاّ تحدوق دوه جام ناك اف كو رطاو سلا لانم اها تلو

 (نهراطنقلاانكردأ كال ذكوافمذ نيعبر او نيتئامن الاو ةضن مدن رع ةينامثب سيلان مبدرالا

 ةراع يف عرش اشايلانا ( امهو ) ةدايزلا ف لاخاو ني رسشعو ةئاعن الا فاصل ًادرشم ريالا

 يف عرشف ناردلاالوهيف قدمو هباشخأت ذخ ًاوركسملا هب رو ىثالثدق نآكو يفييعأ ارمدق

 هنأ ( الدو ) ةيمورلا ةم .ابالا عضو ىلعن , الااماعوهىت ولا ةروصلا هده لع لياةجو هريمعلو هئاشنا

 ناويدو نيواودلاو اهبتناكىتلاسلاجملا مدبف نك امالا نم هيلع تلمتغاامو ةسعلقلا ةيارس مده
 ريكلا يروخلاناويدو ةدمعالا هبيذلارالكلاولءشوملا يلا لخادال هجاوملادعقملا وهو ىابتياق



 ا 1 2

 2 0 قاب كلذ ىلع سقو فدذب مات ةدغالا تراصدحاو فصن دابعأة معلا عا ناك

 ترحو اريش ةيحانب ل نائسلاو رصقلا اع يقاولاأشن أوةس رقلا يضارالا ىلع هذي عضواملاشابلا ناو 0

 نيعرازم اواضي انيعبا را تم دخل ديقو ءايملا ملع ىرجأ و تاوا رضا عاون 1 مف عرزو سرا ىضارالا 5

 اهعس تاوارضخلاو لوقبلا حالصو دبي دنعو ادكت ؟راتئاود هلك كلذ ىلع رشادملاو ةرجاؤملاب

 اذايلا ىلا كالذةناضا سانا! نيب عاشو او. >ا ا سانلا يلءاهنوعيايمهو نك يلغاب ام ذ نيدستملا ىلع :

 نههنات _سافإ ًاعيز و ثا || طيدارق رقواش ؟اراا لجنواشا ءااة.خول هواشابلات تفلواشالا بارد "7 نولوة هذ 3 31

 0006 ادم و ًانولملاو قر ا هلاكشالاةعونتملار 00 2

 يلا 0 وردا ف و نو كر 0 ىذلا قالوي نككا

 عمأ 3 نيثالث همزناب ن 4 يدل نيب رصملا ن نءز ُّق ناكو ةنللا 2 نر ةنامستو فلأ 1

 ةهاجولا باحصأو ءارمالا ىلا بسن نم عئاضب || نم ريثك نع وفملاو سانلا نم ريثكلا ةاباحم ٠
 0 اعل وبذكلاب وأو 0 1 ف اجب 2 00 8 00 12 لهأ نم

 ةأاظم ى 0 0 و ص ريدأ د هذه 4 7 عفر را املف ا ريس ردق ا 1 1

 غماكرشيلا أو «باذاراحتلاةداطن .ناكو مه ريغ نم دو ءاملعلا ٠ نمأهم .ظعناكولو اح نوحاسالو

 قف ةيلا ااذلاةعقالا ٠ نم ءاي .ثأاب ميط لخادباولءجى سابا دااو يدا ذأ ل 2 .حرلا ةخقالا نءاموزحم

 اذهيفو كرمكلاةلقيفابعم  ردنتف كلذ وو يدنطاو يريمشكلاو ىلا تامهقملا لثم نمثل

 هددع نوصحيوهرتس نوكتويو عاتانوشينيو قيدانهلا نوحتذيو موزحملا طاير نولحي ناوالا |
 جيباو: ءلا قد اه. .خروا ايلاقرح )| هعمل ,امك هنمئوا ادحاو رع لك نءىأ هرشع نوذخايو ا ش

 اهرودعنوذخأب و دعوا امر نعي اي دا 2 نودع مورلا نم باجي يتأا توسل فافخالاو

 كاذبف ماشلاو لويمالساو طا.مدو هي 1 الا كك قس ا كالذ لعشيو انتوا انيغ

 3 .هورلاوةم ءلطاو فا شثااةدشالايفاصوه>ورومالا هذه شدعفل' يي“ * لكن م ه عئاضبلا راع َتَلَع 1 ش

 5 !ىهردلا ناكوا مدع ست ىلإ ةةشحافاسوكماهدرفج اماعناف فوصلاو ريرطاووطقلان ٠ ةحوسملا 8

 عات_هلا فلكو غابصالا نم هي هملا فاض!اموافدأ رش ءةسم# ن ١ الا راصن ةضطف فدزب قباسايف

 ىمسملا ىع' ثلا شامقلا نمدحاولا ب وثلا عابيف نمشلاولغ يف ةباغلا غلب كاذبف ةروكذملا سوك ءاو
 عئاب .'حجر زد ه9 ا فاضيام عمةضن نيفلاة ضف فصل ق'امقإ املاح من تناكى ذلا ةحالالاب |

 وا ءارتلاو فاعل ات 8 عام راصافصن نيماسإ عابيناك يذلا ىعورلا لعتلاو رجالا عبطو 1

 2 سقت انما اككو ة دف فض كتل نإ 1١نمنلا َّق اب ةضف فصن ةناب عاب ناك ىذلاح وان م



 0 0 وماأتز واخت ”ىش يال هل لاقو ىدنخأ دم ىلا شابلا تفتلافةثباسة له« ئه دروملا

 لاقف راسيلاهل للد4# قد هئيلاط» تكرب و هللعةفأ رلا ينتذخأف ”ىشهدنع سيل ىنحهنا يملعل لاقف
 . هوب رضوهوحطف هبرعأ أو كلذ كل ناكني أن مولاقف يلاس- ن.هنالاقف ىدوهلا يعيب متت فك

 | السعف ريحتم وه يتلا هنم ةبولطملا ةمارغاا قاب يلع : ١ نط | وئاضأ رو وماقأ ٌميصعلاب

 1 ءاقلا لاق مك نييوبرلا م ةنادتسالابولو

 ' 0 3 هلم وه نع واش *» لاس 3 س ولج توكش

 ٍ ل.ءد نوعاطلا يلع هودازف * انوي ن وعاطلا 6 نر تك

 2 يدنا 1ك عم عملاحلا طحما ملاعفلا هذههب لعفي مهرايخو سانلا هاهو نم اذه يدنف ديو
 3 . . كالذي لاهبجي ف هناي ر خلاةراظن نما دنخأ ىوفمي ولا ةفايعف دب موقي سيك نامت هلع رف نإ لع '

 كَ ةضغلا نم هتفراص» يف غلب هسنارفلالايرلا نأ )ع ممو) اهبقاوع نءافئاخاهر ك1 قرءتساو
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 كاذيفاوددشو ةرماع صقنب ه- ءاعيدون فاصنأة-خ ةدايز و لب افصأ نين امو نيتيام ىلاةيددعلا

 7 2 نيهيلافاضي ىذلاشرقلا كلذن مثمهاومأ ن هةصحسانلار 1 رد رع ص يدون مايأدعبو

 ىلعساحنلا نمهيلا فاضإ ام دحاولا لايرلا نوكيفةضف مهاردةعسآ لايرلانزوو مهرد عبر ةضنلا
 | 00 شرق ةلماىف لغشلاةفلكو فدنو شورقةئس لايزلا ها ا وة الط اادع
 ظ 1 ةلنم وهو دحاولالاير للا قرسكملاوهو ف.ءاواشرقنورشعو ة ةعيص تلد لعب قبب ناشر 21

 | مهردةففلا نم اهيفو افصنو شو ركةتس هل 1 0[ هفدم دارا اذا لايرلا اص نال لاومالا بلس

 .ٍ ةضفلا ىلع رجلا هو ةمغنروبنطل ايفديز مث لايرلانزو مه ىلا مهاردةءستلا لدب, شون عو فصنو

 ا يطممبف فل لك لعضو ةعب او طرفلابالا مهريغلالو فرايصدللاهج» اين نونرصيالفةيددملا

 7 | اعاوداز م ماش رقنو رشعو ةس#اهع ة دحاو طئالز اشرقنورشعو ةءست هناك رمغال

 . ةلاذرلاوةدايزلا هذهيلار املافافاأ اهديذ>أيو ناتئاموافلا ىلععي يف شورق ةسح هول ءحف طرفل يث كلذ

 | اهنعينغتبيال لا تاوقالا يفاصوصتو 2 قراعسألا الع رارتكسا (اهنمو) ةلاذدلا اذكو
  تالوك ألا اهنمو 'ىشلك يلعتدترتىتلا سوكملاو تاثاددحالا ببسب تقولك يف ريتفااوينغلا

 ١ جنمفالخ جاذملاعيج لاطبأوتاراضألا له كلذ ريغو ركسلاو لسملاو نمسلاو محلا
 5 قابلا عزوي ولولقلا نمثلاب هتلودرباك أو اشابلا ملل ةيافكم٠مظعغلبم بستحلاهب مزعلاو ةينيسحلا
 ٠ 1 نههعم نوكي اعرازلا لزنيف ن؟ريغن .ةلودلام وحل نك هنم جر ىذلا يلعالار هلا, نب راجل يلع

 عقيو هيلازو رظتنملاوهل نوءبملاه يلع محدزتف ة ةروتسم اا تدن ىلا طيفلانينثالاوأةمنغلا

 11 صقنيال و كلذ يلعديزي دقوافصن ريثعانثا لطرلا نو فصواالام ةرجاشملاوهي راضملا نم مهني

 0 ىذلاالثمسْلا نا ىت- ةميقل ا يصقأب عارلافا زج عاب تناك يتلا تاوا رضاخا تا ذكو رشع ىنئالا نع



 2 ا - |
 شاةكباغأ لادبع نيب لصحدنا (اهنمو ) يردأالاجب ماثلاو مورلا دالبو ترفاللو ةدايزو لب
 رمد عمتجاو سايلا يخسإ وز و رذلالب>نمرضح يذلاوهو ةسفانءىزردلاينارمصناانييوناةرتلا

 ام لسا تالا لمع هنأو هتءانصنع هوفرعو هفالخو 0 اشاءااىلا 000 ه ىلع

 تلاودلا ىقسهذت ىلا لاودالا ند اذكر اذك اشابلا يلءرفويو هناخيرضلا عانص هعنصي
 ناجي هب ةصاخ ةعقب هل درفاو مب_سفنال بساكملا نم نورشابملا هداج ام و فاكجلراو

 انا ار وهش كلذ ىلع رمتساو عادذصلاو ديدحخلا ٠ نم هيلا هياطن ام وسع عار ةناخيرضلا

 شورقلا قس ىلع اهتباتك لءجورايعاو نزولا يف ةمقان اهبرضو اشورق عنص ةل | الا مك
 ةنال_لاو - أ لب عبرا ةصااخا ةضفلا نء هنو عبرو ناصهرد ٌسرَقلا نزوو ةيمورلأ

 ةتس ىلا فءوذف ني راطنق موي لكيف ردا نم لاومالا يف بترملا ناكو سام عاب 1

 فصأ نيم اوشا املمعتملا ساحنلا لطرلارعس غابف هنم ةذختملاىناوالاو ساحنلارعسالغيتحريطانق
 دازمل ا لا اة س ةضارقلاوأذصأ رشعةعن رأ ةقباسلانامزالا يف هرعس 6 ةضق

 ادق ]شانك ن 0 هلك كلذلرشاباو موي لكىفريطانق ةرشعيلا هناخيرمضال بلطلا
 يللا !ءملاواشابلا ىدينيب ةشقان.اهنيب ل حو ريرامملاءا غاب كاذو يز ردلا كلل ذ ىلع فرحنا 3 ذملا

 ناك |ةبرا ضال هلام و ديلا رتل رك ذردلا عم. يلع ساجلا كاذ يف سمالا طحنا ومهند

 همصأو هن اك رضلا ىلا عولطلا نهم مودا ىاراعت ريكس راك ا أوعنمو رهشلك يف هفرمصأل ٠

 : ا ههودخ دنع ةهاح وكالذبذ خي ءأ مدخخلاو فا ََظ ولا بابرأيلع ققد واهيلعارظان يدن :ةأ شاتكب

 ةعائصلا كلتا ردم نا دقن خا يزتاردالوأولضأ عيجورسم نمائزردلأ ناس ا

 دريىذلاناكو سيك هاير الأ ره شلك يفاشابلاةنب زا هناخيرضلاداريا غلب ةدملا كالت ىفو هنم

 اناس وزر ادح ا ديلا اهيمزتلا املف كللذ نم لق اور هش لك يفاسك ئينالت ناي رسما ل زينات ٠

 تامهللارظانب ف ورعملا لد ظ يدق دمتا اطدتناف ةدمكل ذك دمح ديسلا هن :ب | يلع ترحّساو نيب. يا ُ

 00000007 ١١نا مثردقلا كاذييقورحلا ةراظن تف تق واس ل نالثاولعدازو ش

 ١ اذه تغاب قح بيعالملا هذهسعلاشاملا لؤي / واهمراظن ىف هلاخدمقو هتءذ ذ يلءاهاقي ا واهتع

 هلأ اي شاتكلا اغا هلا دبع ىلع هل ىث ومث اهبايرال تاردادملاو تامارغاا ف الخ كاذوديزي اهرو رمتسملا

 ةد.هيفهل دع٠ للمعو صوقنملاردقلا بس>اذاف دودحملاردقلا نع ه:هصقن,و شورقلا نزو يف ديزي

 رايعلا بح اص هبف لّدسي ىمالا اذهلاق كإذ يف شف وناملف سايك الازم *ملظع رادقمهنملصحت هب ,راظن

 ةدح منم طقسا ب اسألا يفاوققاحمو هرتفدي اعدقا رعد و ,.اىدقأدما ورضحأوهو رضحأن

 لاقف مهضعب ىلا نورظني اوقفطق سايك أة 1 اهذه تيعذ نبأ اولاقف با لا لخدت سايك أ 0
 يدويا نالفل اهنعزواحتو هل ةيولطمو ىدنفًا دمت باسح نهسايك أ !هذهنأق حلا دروملا
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 هاربا هنالهترامادلقو عزانمهيف هل قبيل ديعصلادالب كلل هل م ظتاامسا ( انو )ا ةصأ نو رشعو

 تارطأو د>اسملا يبءةدصر ١اة.ءايحالا قزرلا حدي هر ؛نايطأ عج ُط في نأب مسرواشاب

 مهجيراهصو مهبتاكمو مهدجأ دو منا ريخو نيمدقتملا رمعم نيطالم فاق وأو أه ريغو سفك ةياكملا

 لك ىلع ل عج هناعاشو اهل ما ى ذارالا كارو كلذ لعفف كلذريغو نيئرقملاو نيسردملافت ةاظوو

 تالاير ةياع نايطالا نيدادف يفاب يلعو رياغال تالايرة”الث فاقوالاو اقززلا شرار منادف

 بادصأ يذرنتالاب رةعيسةوطقلا ناديعنهدوعلك ىلعل لع ةرذلا عرازموهو ىرابنلاف الخ

 يعرا نم نمد لص ناك |ةقزترملا نم ري ةكيل انانء راوتسا أولو مظفتلاهذهب نايطالاو قزرلا

 مازتلالا صصخ عم ر# ىلع رححلاب هلممرهنا (اهنو) باسل اذهىلعهل لصحام رادقم هتقزر

 5 املا مالا لاس كذف جاخاو أدحلياق ؟ يثوهو ردبأمالا اشا مابرال ى ل

 مهلتقو مهدرطو م راحدناو كلذ يلع مهديأ اوعضوف ةيليقاادالءلاب اوماقأو رص »نم اوحرخال

 ءاليتسامايأ هبإب را يديأب ناك ام امأو طويضملاهومسو لطاب وأقحي مهيديأب ناك ام ثر وو
 انذا باطوهلاح ض ىعاذا هنافهبن اج ىعارب نم رصبئوأةيلبقلا دالبلاب نو:طاقلا نوهزتلملا مهو نيب رصم

 هقاث زورلا نم غثكلاب كلذ تدثأو نين رمدملاءاليتسا مايأ هنعاج ورفكناك هنأب ريخاو قرستلا ف
 يدامتتو فوسو ةيرحبلاد البلا نماطدب و لاقي وا فرسص:21ىفهلْنذٌّؤي نااماف اهربغو

 اشاب مهارب ا سالو ةيلبقلادال لايف ىلةقاعالا أ لوقيواشاب م .هأ ربادنب يلع ثالذ لو وأ مايالا

 ' ءاطعالاب هدعوو ارزناي نه ءاطغأ ىخر ناف ظن افلا ك.ظعأانأ رق اشار مهاربال ب فهذاذاو

 7١ بئافرخ ًالاوريضاحامهدحا وأرفاس» الح مانا امهتسلكرات ذدتف | نمان ذا ىلتاهذل لاق ضر مناو

 : ءاليتسالا( اهنمو ) ريدك كلذلا ةءأو طورشملاو طراشلا نيب ةضرتعملا ةل جاك ةجاحلا ي>اص ريض

 م ند م-يماغ نوفرصإأب كو نير شامه مهبترو يقرشلاويب رغاارحملاب زرالا عراز» عديم ىلع

 . لالغتسادنغويحا ونلا يلءاهررق يا ضرفلا باس> نههعيج كاذذخؤي وما باو يواهتلا وفلكلا

 نيل نيرشاب ماوةموقلاملاعمو فب را راصملانوفوتسو هنودبرياعأمور عسب ومهيديرأب امو عفر زرالا

 7 كلب ةتسملا يف امبسساحم ةقرو مدعو هنم هوذخأوأ عراز ملل هرطعأ *ى 8 كلذ دعب لضفنأو مط

 - دوع لكىلعو ميدقلاررقملا والدتك وسال ادع ررألا راند هر , اد لكي لغضرفو

 ضياو حاص اذا حرشانملاو راودلا بادحأ يلع ار شهونزو داصخلا تقو زاك اذاف س ع اةنالغ

 2 لكماعت لظب ًاولباق نما اوبساجوةقرو هب مرظعأ“ ُي ةمطداز نافذ مولع رقملال صنم هفلكا ويسد

 - طرفو المأ ميج ا يلا لالا رقتساو مولع ف رصلاب ني داتعما وناك نيذلا راحت :ااعمنيعرازملا

 3 شرق امبدرألك نءوهو عه ريغ نا دساملا ملا اةالا لهال هتمذ ىلع دوجوملا عامو اشابلاناوبدل

1 
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 ْ ذخؤي قالو. كرمكلاناويدىلا ىف 37 واضي ًاةددحم ةرجحأب ةنضصلخلا بك ارملا يف لم< و نمشلا

 ةسهوةئامئلث بطخلا ن ن.دحاول اراطنقلا رعس رقت مانأىلااضيأ هيلا عجارودو ةك يامر :

 ن1 او ةضف م دأ رشعةثالث رص »يما قالوب نءهلل>ةرجأوةضف فدنرشع 1

 ةلودلا هذهءاليتسال يق هانرتشادقو راطنقلا ة خف ففصن نيعب أَو ةئامثلث كلذ عوج نوكيف :

 كال ةثالث رسمى قالوب نم را فاصن أةريشع بكا رمايف هل ةرج او افصل نيثالغ ا

 4 :بركلا باشخالا عاوت يف لعن كالذك وافصن نيعب رآوةتسءالذ عومج نكي كادر ا

 ىتلا راغصلاو رايكلا بك ارملاىف "يدي رمتساوتابولجملا عيمحو ريدصقلاو صاصرلاو ديدحلاو ٠
 ماودلا ىلع للمعلاو لامعالاو ءاشنالا لظبيالو ىلقملاى 0 يرحب ىلا يبق نه لينااىفحرست :

 0 اك نامضلابالهفرطىلع مهترجاياهوحالمو اهمزاولو اهترامعو اهتهيصوهتءذىلعكاذلكو ٠
 ميتلاةمر هلا ثدا ولان 5 و(امو) راهنلاو لدللا كاذب نوديقت٠ نورشامموةهوق مذ و قباسلا :

 تاكو قالوب رحم فجو لي غلا نقر حارخ . الاعير رخاواق ناابلثم راصعالا هذه يف قف

 بيرقىلا نود: ساناا ن نآكى ق>ءاملارسحتاولولنا ١!لذ:تراص ق-اهضعب قوذتلعو لامرلاه بف :

 سانلاب دتشاو واحلا ءاملا:صاقلا لغا تدقفو اضا# ىتب ةئدقلا رصم رح ك كيذكو مماسادع ةيايثأ : ٠

 ديعبلا ناك لةبرقلا لحن ركنا ىلعىلا ولاواغالا يدان و نيئاقساا ريذ سل بيس, و كلذ بد 4نئظملا

 ناك مث عارذوحم ةدحاو ة|يل يفهلو ىف ليئاادازف ىلعبقلا سأشبإ رهش لهمسأاوةذف فدل رع ينأاب ١

 ىطغو ةعد_ةلاريدمو قالوب ر# يرجو ىرمسو بدي ًارداوأ تاعفدلثم ه ةلل#لو موي لك ىف ديزي :
 رايغلاو خيطبلا ل5. 'يئاقملا تقرغو ةماق.و ةردحن» رابكلا بكارملاهسيف تراسو لامرلا '

 قحاموي نيرشعو<ةدايزلا ترمتساوادج زينك 'يشوهو لحاوااباعور زءناكامو يوالل ا دببعلاو 1

 ل ودقتعا ق>امقو ريغ ىف يتلا ةدايزلا هذه نم مظ اع هللا نا :أ ل ادو رمجيداكو ضيربأ ودل

 شاطمااءارقفلا» ديبعب هللا نم ةمحر كلذ ناكو كلذ لثهدبعي ملوةطقنلا لو زن لبقءاف ولاعرذأيف 8 أ 5

 يف ةردانااءذه لئهرك لذ كولملا لوديف كومللابىمسملا يزيرقملا ظفاحلايراتيف تعلاط يام مل

 ا رم لط رطنق ىلا ىلاولا جرختا داي زااهذه تفدارتالوةساغنامتو نيل ١ الثوناكةس : ٠

 كب ةدايزلا تفقو مث م عطقو هخاس وأحكو هفيظنتو جب لذا زن ىلع يدا: و جيشا مدس ٠

 ٠ اهبمو ) لاعنلا ناحيسف ةداتعما هيأ 2 هعرذأ يفواو ةداعلا يلع ةدايزلا ناناف دازو اليلق صقن (

 ' ةبي رقلا ةيرحبلا تاهجلا يحالف ىديأب قبامالا سانلا دجمالف اهنم ل>اوسلاواخولالغلاةحش
 1 ٠ فالخاشرقنيرمُعوةعب رأب بدرأل كس نلا يلءةنوعنبيو عقرلاو تاس رعلا ىلا ريب ىلء هنوللمحيبف

 رط رم ناك اناهرخأوت وةضف فص نيئالثو ةعبرأدحاولا بدرال اس 4 رقتماو فاكلاو سكملا 14
 ةسمح رسم ىلا الوب ند هتزجاو محاو ىلإاو فاض ةام اهزحت وا ةفرلا رحلا
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 ل ماباو مهب وقعو م مجس يل واما يلعأ ارقااأوءأدق هعمندوهنوخاو ملا جالا نع

 تال اياب أم لطلابهدالوأو هناخع ةلارا.ع نيم أ يدنف ا ىلإ .ءوسأ يلع يصالا ددسشا( هو )

 .اهفادالواعفاشاو دو مهروداومزالو مهسفانم مهيلعن وصلا ركل قيض وهفالخو شاي ىلأد لث»
 نهذخأاشايلاناكو ميسبالمو مين اوأومهع ر> غاصمو مهشا رفو مهم ا راقعو مهك الم اوعاب ذاعفارالو

 راديملال زو الع فنا ئالخ ايد رأت ةعلقلا ىلا لقت امدنع ةعاقلابىتلاهرادر وك ذملاي دفا ليعمسا

 2 58 اكسو همع «رحلا رادىدتنا ليعمسا راداشا ا ذختاف يدنا دمحهنبارادن:برقلاب مورل ةراحب

  اشالااملعىلوتسااملف ةمجالا وءأةيلاملا مايالا فاهيلع فر مصو روك ذملااهرمعةإلجة م .ظعراداهنال

  اهلمحو .ريغالاسيك نب رمعاس هنغ ظقشأهتمارغةملعر رقاملو هيرارسسوةيراوّجو ةيرح 6 ا

 ؟لعراخا ىدتقالصهسايلالادتثااَملف طقفاهماخ رنءثبموقيال كللذو ةروك ذملاهرادنكىف

 00 نب ىشابملا طابقالا ريبك يلا يللاغ ملا ةبحص اشارلاىملا ملط و الاحض ىعهل يك, ناب نيعفشتملا ضعف

 0 هعديملو عوجرلاب» ايار رك ذلاة بحس البقمءارامدسف انا ملا يلاييلاذ ململا هعهللخدو لعفف
 5 يدنفا نسمه داوةلبق ثام وا ا هللا ةحروملا مايأ دعب ىفوو ضف راد ملا لزنوهرهقب عجرف م كت

 2 اهانتقايتلاهمتكوهيناوأو هذي ثانأعإب وةدئازةقشم هل لصف ىدنفا دم دلو يلع بلاطلا عيج قبو
 تضقت او لاما هيلع لاطو مه ريغو نيفاح. هل يلع نامالا سبأ اهعابف باتكستسالا وءارمتاب اهلصحو

 ةيقاعلا هلوانل نسحيهللاو اذكه وةدابزل وابرلابمهريغنم نيا دةةهوب ركو هوبلاطف هل نيئي ادام | ديعاوم

 سبك فلن وسام .هواشابللءامش شأو عئاضب زاك مالب نمنويلةردا كسال ا يملا مدق ( هيفو)

 نوسيقينأ#ب امر 1 لوي ا ل نوبي او قفط مهدالاب !ىلا رمصم نم ءاهنوذخأي لويخو لالغنمئادوقت

 ” تت اةفايقلا و سايقلا يف مهب ولطمو مهضرغ قنا وياماودجو ناف رايشالااباهعا 7 0 وط

 " لالغاا عيجز جحيرلبقلا هجولا فاشك ع يمجاشاب أل رأات ( ميو ) هو «راالاو نك للغأب ولو
 . ماقاطم بكم ينام“ ىب رةاسيالو اد ًايشى رثشدالو مييادحأن وعدبالفهفر اءاالعرجملاو

 ْ صالايناوداز م اهي امرت توقلل مهر وديفرخ دموهام يت-لالغلا نمدالبلا لهأ دنءاماويلط

 ا شلي انعهلنوعفدمالو نكوأ |لقلالغلانمنو ديامن وذ خايو رودلا نوساكبأ و راص يت ٍَ

 | اهدعأ أواهدجتسا يتلااشابلا ب < اسم عيج كلذبن وحشي وةلباقلا ةئسلا لام نمهنثكل بسحت يل

 ُُ "رانك نع شرق ةئام اسحب رفالا بك ١س يلا ل ةنتف يرحم يلا هنو ريسسي مث لالغلا لقتل

 1 انملعهب اسم ("اه5) ةدانز دابلبق ينلاك مث دحام رمتسا لب مد أو- ضقنتم و ةلانفتلا واج

 7 لمعاشالا نا مهو « تيثلالبقءريغثودحمانيسنو طاحأو|انملعهب طحيملاماممو هضعبانركذو كل“

 ا” ةدنألا بلو سومة ردتكمالاب تك ارمةدعذختاو قالوب لحام ةميظعهناخيسرت ل
 1 نم مهلعهدهسحاب ني اطملا يلعهعيد و هست»ذ يلعاممل 50 امان وراابطحخلاكذكو ةعوتتملا 7
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 !| ىلارئاشلا تيتكو ةنب هزل مايأة دم ةيحان لكن عفا دم و خزاوسواطوفنوتاقارحاوملعو ةئيزلا

 تانأ كب فيطل نيعودصا وخ نءاص>ءث نيرشع ىلع ب صا:هو ثاييماياشابلا ا ا اونلاعيح .ش

 ١ نيهةورباا قب رطظ ىلعةنيزلا موبح بص يفرفاسو الا ! اشدلاب ةءطلسإارا د ىلا هجو: ا حاتفملا

 لوضن ال ادالب لثمةيءالسالا لك اسالاو ةيماشثلاو ةيمورلا دالبلا ىلا رئاش ه.لاب رقسالاضي ًاهفالخا

 ةفدارتملاراالا درو ( هرخ اوأيقو:) اهريغو تركو ريمزاو كينالسو سةر يل: هورلاو ع
 ٠ ةدءاقيلعةي ردنكسالابهايتث روك لمءباشابلا ىلعءاك لا راشافلوبءالسايريزكلانوعاطلاعوقوب
 ٠ دعصإةيمو رئارايدلا كلا رملايف نيدراولا نب رفاسملا نءادح نوعدي.الف مهدالب ,حنرفالاحالطصأ

 / نيعبرالا وفن أت سا ةدملا ءانث [قدحأ يك رلا تاماذاو هدورو ردا 00 ىغمدمبالاربلايلا

 هناحرضلايلاةضفلاويهذلادا ل ناعم وجا ملاس جاحلا يلعد ملا ضخ كا (هفو)

  00يف ناكمنأب ىتاشلا ىز ردلا يف ارصنلا لجرلادور ود:ءكالذو ةن#لا طسو يفرك ذاك اهنءلزعنا
  9كالذتا.؛اباشاملا صاق هبة مصاخ ى ريملا با س> نع ةجراخ ري اند 4 سفنل ب رض داريالل هترشابممايأ

 0 لن ناكيذلا كعبانب وبأ هللاقف هركسني و كلذ دحح لاس جام او ريثك مالك لصف هقيقحتو
 2 ؛دلا ف رام علا ىلعاهق ري ىتلاةيددعلا فامنالاة يحي ويلك يفهرامحىلعجرملاب راهنلا

 ل عأالاهدهشأال لاقف ةداهشالهوبلطو روك ذملاب وبأاورضحاف كب صاخ جرا قام ١
 هيحاصوهة.فراذ_هىدورييلالاقف لطابأ ابىلجرل مهنأنأَّللا نم ينماالو ىلز وي الواةلطماذ_ه

 سكفالا | ةتسهيلع علطإ هناف ىلوقتدناذاو قوغو فوجاذاالارقبو يخت اهنكعالو 0

 بوب اجا اوهتوخااو را ملا جحا سبح سعأ س كفالا ١ هم :سيدووملالوقاشابلا عمساملف

 كاذو امايأ كلذ ىلءاو رتساو ىدوهل|لاقاكسيكف ال ١ ةتس بطي اشايلاو مهوب رضو .هونعدو
 مهنا ملاس جالا عميدوولاانوعمش ةهوصخ بيسو ةيكب زالاب<ب را تدير 8 ىلعارقدنعسيملا ٠

 يدعاسال لاقو ةدعاسملا لاس جالا ند هبلطف اغا ! أةمأ غد ٍلعاو ررقوءاشأ يدوولا ىلعا وجت 5

 لاقف كء.يئاسح نهوهلب كدنعن» :لامىندعاست لكناملا مجالا لاقف كنما رغيف كن دعاساك ظ
 نوبقرتمهناوعأو اشابلاةرمضحو امهنيي مالكلاعستاو هلعفتامين كيلعيرادأ تنك ت تدل ا ىدوولا

 عيضعبلءادعأس انلاواذهواذه نيب نوعقوي و نولوقتيو ناكه جو يأب لا و.الاهبنوج ختي توا

 هل فلحو ملاس جاهلا نأ غيفا ما لابطاخ قورحل ادم ديسلا نام ينش م.مولقواءبج مجسم ضعبلا

 ن الايلاهياعةيقايىواهعفدو نيمبروالا نما هنا دّتسا سيك ةئامئاللثا نم هي اءرذ ا: ىلوالا ةمارغلاْنأ
 تاحص| لبماتافابئاندع رغت نمدبال وناك اذاف همازعااةصح ودك داما اللم ًاعابنادعب كلذ ودن٠ةبولطمو

 جا نالازمأ و كالذلهباحافةنب نؤءالاهعفدنو نينيا دمللةب واللا دك ؛ ةئامتإالا مفد,موقنو ن ودلا

 *« ع يربرج - ١١9



 الا را 10 0
 0 0 01 كذ 0 كي اًضي يدع وي!لرغلا ريلاىلار 1 اسعلا جو رخيعأو ةزيجاربى ا

 تي وذ جر شامشلااغأ ندح مهملا جرن تاعورزلاا واكأو مظع ممج موي .هلا ةيحاني اولزن ىلع دالوأ

 . ممملاج ورخالاشابلا ك رحضوا شابلا ربخأ ل + ممراكل مه«واقي الهلا ىأرف ةمهعم سن
 . مهاطعا ًارمهاسكو مهيلع عاخ ون هرم مهد حاف م هوامظعهرلا م مهعداخ و مط لبس 00

 داحس يتخا ةليل يف رص. ربي | ىدعو عجرم اهودعتبالز أ مهياع ط رشوت ارح مط نيعومهتحار

 5  مهريغور ادا عئاضبب لمح رسوسلان مةمداقلاةلذ اهلا ب رعلا بهت ( هني رمشءسداسىفو )هن رمشع

 7 لاما وىدا ولاةيحانلاهبا وبهذو اها أ, لاا اوذخأو ممر افخ ومهتبح ها نيذلا لا

 5 ١ اتاوذعأاو عئاضب الخلا ردا والا_ج مطاو ريص مهمال هعابت أو اشايلا كل يلءةروك ذللا

 جنيملو "ىثلك يفا دو اءمطاه وركستحايتاار ال ا برعلا لاح نءالدب مهسفنال
 ظ هال رم لاح ايفر ذأ اشايلا كلذل قنغ كيب اد>تكلا مهو مهوقيس نيذلا ضعبلاالا لاخلا نم

 3 2 ىذلاو ريسعل لاقعامهعاض ناهد ءوّيواهراض>ايهمزلب و كاذب هملعا اكع ظفاح اشاب نام لسا

 راد رهلا يدقفا مهاربا ةلسارملاب بهذ

 ه ٠7 ةنست بسلا موب ةجحلايذرهش لممءاو
 3 000 ةسالاب رئاشلا مهد يلعو زاحلاةيحان نمةنا >ه ثدرو ىجحضالا مويه رشاع يف

 حصو سي وسأا ىلا )دود رئاشب تنايذلا دصاقلانا وممكح ىيلعاجبىلو لا لوزنأو ةرونملا

 2 00 لاس عاب ِ ءاوبرضو مظعر ورمسكلل ذباشابلا لصف ب دملا حما 7

  نومداقلالصو ( هريشعيداحءاالغلا موفد شيش اقبلاذخأ ىلحال نايعالا ثويب ىلع نورسشيملا
 0 راخو ةزياو قالوبو ةعلقلا نمةريثك ؟مفادما وب رض واحب 2 مهمودقل اولمعف ةيلداعلا يلا

 نه تح تاهلسا م .ج نهةعبا :ث«ةريثك قدا اوب رضاضإ اررتكساد هلا قع رشلاب ل
 2 ” ارا نكت نيتكلو نتءاتس وم رك ا نا 5 !|توي. اة

 ” ةياداعلاةبحانيلااثابلاجرخو مهئاناو رت فاتخاو بكو.يفنيلصاولا لوذد سائلا ىفعيشأو

 7 نءةفئاط لخدبورغلابي رقناك اماف ةج رفلل فئاةسلاو نيك اك دلا بطاسم ىلع سان فطصاف

 1 8 نكارخ الادب دب و رضخأ سك م هدحأدييفو ا 1 د و ركسعلا

 ١ لمعي كنهلاو عفادملاو اذهةعلق ايلا دعصوهتليل نماشابلاداعو حيتافملاو تايئاكملا|مهاخادب رمحأ
 ”(ليديتااتا 317 يلاولاواغالا قثءاعب رالاموي حيصيفو ليلا فو 0

  قيلاعتو ليدانةدوقوو رودلاوتدنا وا نم امناموقاو ب ال نييرزتب س اناا ىلع ةادانناىهمامأو

 00 آوجرد أو هر شع سءاخوه يذلا تبسلاموباهر كو سيما موباط ذآ ءابأب لال ثلث ١لو رهو

 ظ  موإةليلوهو ةيلداعلا ةيحان يلا موي ىلا ؛يفاشابا'ج رخو حوتنلاو رمصنلا يباب جراخ يجلااما خو تاقاطو



 تك :
 كاذو بذلا"اما دوجو مدعاهمظءأوهواهن.# تابرك ةدعرهشلااذه يف سانلل ل حو زاجملا يلا ْ

 ريكا مهذخ أب بسب كلذ و اشطعنوتومي سانااداك ق>ةنيدملاطسو نم جيلا نايرجو لنا تقو يف

 عيج 1 لا ناف ءاملا لقت يرتشت يت ب رقلا نةواغو نب ؛ رفاسملا ركسعلا ةمدخ لاحرلاوةرخسال

 عييجر ضحاف ليلخلاو م ل ًااهريغب ناك اموةيليلاغادنعةلكولا,ةدوجوملا برقا

 فاي امن نيس وةئاماهنمت ناكيتااة دحاولاةب رقلا تعيب ى-نامثالا“ ول غىف ةياغلا ت ةلبو امهبناكام

 جاخلا نءاهريغوج رابصلاوةلسالا ىلا ورلابءاملال قت يتاالامااضيأ انزذخاوفم ضال

 نيئاقلارورمن ودمر تزالا رس راو حارسلا نغ عيمج ا عنتماف

 دراوأان .ةدرو٠ل ىلعدج و مهسّؤر ىلع رار او ص! ال ابءاملا نول ةنينيذلاءار فلا نم مهريغوأ

 ءاسنلاو مدا ناكف مهريغوأ نيئاقلا نم هقتسإ نهنور اغاني ةحاسالا, ن وفقا و مهو ا نءةدع

 رادقمب مهد ور ىلع ةريغصلاو ةري كلاةيعوالاب زيالاوراهنلالوطب نول ةئينايدلاو تانبلاو ءارقفلاو

 قالغومحالادوجو حشو نك اود فصل ةعةش د هدنة رك برات ]ع

 ىءوما1 اودجونااذه لطر لك ةضن فصن رشءةينامثب عسيب ىتح رمتسملاو رعسواغ ل هاو
 اوددشو ىرملاو عشانهلا بايرأن موني, آطا|نموةيئايقلا نمةفئاطرفسالاوم ءاطورشعةعبرأأ طيفجلا

 نونارفااوزو زابغا كلذكو «تيناو>و م تروس ونهو ونش وكلا رخاوأيف بلطلا ميما 5

 نش منيح هيف نو زب رفتو ااباحأ دجيموقا وسالان . زب امد ءيت>نا رفالاو نيباوطلاب

 شعل ل 1 نرفهد- #:عنوكي يذلاءراج دن ءأوأ هراديف ه: زب نمدوقولا ىلع ني رداقلا سائلا

 مط نيدصرملاو سسعلانهف ولا ملل وا ةقدشز وح يه )است يتلا نين ارهثلا

 فاي رالانهنوحالافلا 1 ال رانا ف ركشلا# مرا نبتلادوجومدعكا ذكو

 تاردحاشمو تكة روك كلا لا وحل اذه ره بس لل_م-وةنيدملا ياهل وصو لبق هنونطخعيف 0

 يوكشلاتادواذال تقلا يت>مهيلعهتدشواثابلا نمركسعافوخالواونادب أخ رو لتقو برضو
 # ١780 ةتسةمجلامويبةدعتلايذرهشلهتساو 8 2 كلذ نءرتك ألصطمللا
 ( هرشع سماخة عا موي يفو )اشان ن> هتيحد و سإ ١ وسلاي ا انادءاشا اارفاس سلا موي هعب اسف

 ةنيدملا يلا اولصو مهر اعلا مهنع راو نجلا ىلع كارت مهو زاجل ةي جان م ورش ل

 ( هيفو ) رصميلاسي وسلا ةيحاتن شبل جر ) هرشع عدباسدحالا موييفو ) امانفباولزنوةرونملا

 أاوفحزتب واس رفاارك اسعوهنراب انوينأب رص؛ب نيميقملا,راصتقو : ةب واسأ رثلاةفئاطل ر اخ[ تدر ذ

 اناركناو بوكسم ا يلعةمي زطا تناكن ةم ,ظءبو رح مندي عقوو بو كادالب ! يلع مظع عج يف

 هيلا ماطاشابلا رش>املو مهتاراحو مهرئاودزاطيحباهو داملآو قار ءاكاطاو تك ود وقد رك

 اشابلا دع( ءانالثلا ل! يفو ) مهدالب نمةدرا رامكلا ىلعهعلطأو راخ الا كللتبمربخأو لصنتقلا



00 
 77 قاطموقز ضروانقبوه رقتساومهمرايدلا تلال ةب رمضملادانءالا ٠ نماهالخ و ةيلبقل ادالملا :

 ةيالؤاشأب ميهارب اهنادلقو زاجحلا يلااغ طلاس هجواشإبلانامن مث ةيط ويسالابج وقاغأل اصو رصتلا ١

 فق ال1 قازرأ 1 ىانا ناطا ىلعيدعتلاهمن اعوهلاعفأىفر ركذملا غد حأ هيلع ضقا ::ناكف درعصلا

 ل اغني و 50 رهظيو هسفن يف كلذدّقحف زابخالابهيأىلا لسوف تاما ربادقع لو دجاسملاو :

 0 هقدص د ةةءاةلاسرلاهتلدوأ ءافهتبن صولخو هتياج يلءروك ذلااءأدجأو :

 ربعف ناضهر رهشنءنب رشعلاو عنبأسأ |ةليل يه و تبسل هلي ةماقلا ىلا علطو هتراش كاسل

 1 أف ظيغلا هيلع رهظيتح هدداري و هب واع : وهوءايشأ هيلع م 2 وهيتاطوهثداخ هيلع سواشارلا

 . راصو ا سلاجو اغأيهارب . سلخ لاول دواخا لادنعن امو ماا اغأّيهارباو كيب

 ةدحن ”انوروحسلاتقوىل امهعمرمتسي نأ هيلعاراشأو ل 1 ًامءارباوا دختكلا

 و و هو ر كسعلا نم هتبحصت ناكنو 3 و تارا مهباجأف هعمنورحستيو هيل نول ديفاشايلا

 | ةدصإ ! اموادتتكل !لاقفاديح و ككرتنو بهذنال لاقو مه ريبك عنتماف مهلحيلا لوزنل انيس

 اوال ,«هدنع قبو موق رافواول زن كلذ دنف هلبقانأ ت 5 ءةتصادا وك دإب نمو ايت رسشمجو هو

 انيءاوذخأو هلعاوضق ساجماج راخناك املف اشابلاىلاهيعدتسي د ا كلذ: ف ةم دا يف هنع

 هوعفرو هتبةراوءرو هناتك اورا ا سلا وعلا ل )و ككل ل عملة وح
 طرح او ةنيدملايفاعئاش ربخلا عبدأو ل جالا نمةعاس سداس فكلذوهونفدوهونك و هوامسغو لاا يق

 000 قش را وهعئادوودهلا و رعتلابتاوط واد ااشايلا

 ,ظف قاروالابام اءاولدةسايتلاهدنع يه نم عئادولا تبلط ولاو.الاولالغلا نمهلام طبضي ودراد

 4 رحلالو هلل ض رعي و كلذ ريغو لام قيدان دورك امأةدعيف مئث دوهل

 : #4 ١٠107 ةئسءاسب رالاءويكاوشرهش لهتساو#

 0” سما ررةمهدي يبعو لو: .هاللسأ ن٠ ىجناقمدق تبسلامويهعنار ىف:

 و لوياج م بكر هناقالل كيب ادختك لزنن قالوب ىلا لصوام اناشايلا صودآطةورف

 7 ئرقو مهاودربك أ وخايشالارضحو ةماقأيلادمدودمللا طسونمىشوةيكرتلاةب ونا

 هيخ أنبا ت اناا خيمىندلا هي و) ةعلقلا نم عنادمةدع اوب رضا وبدلا يغقن | ملف عيمجلا ةرمضحم

 اضيأدمامأىثمو ةءايعب اس رفهبك ر و فارشالا ةباقنيف هنءاليكو هلعجو احانو يظن عع

 ةةتالسرأو هيلع علخيل هلباقيو اشاباايملا بهذي نأب ىمأو فارشالا بيةذب نيداخلا ةيشي واحلا"

 5 ا رو تيان همج همعزااشالالا دف ةورف هم ءاعملخْنأب ىدتقادمم هيلاراشأو ك رابءلاقن ىدنفا دم“

 0 اداوم ءراديلا 'ىشريغ نمل زنوماقف يدنع نءةلاصالاب اهم مل هنال سيملت ىدنعهل سيلف

 ١ ندوه ريغوةال دلا عيمجت ا شاب يلاد كب نطصهرفاس ( هذي رمشع ثلاث داو وب ىفو) ينيسحلا»



 كر ظ
 مهنا راشايلا عطق ونبي روك ذملال وصو لصح الف ةيسن | داححال مه 54 [سعل م ريغ واش ان 0 وك

 مكحب روضحلاب روك ذملا ظالاغأد مجالا واسر راسأا ابمه ىمأ 1 الع مهاطعأو مهجرخ
 ل اهيفهل لوقا ا وتكم ديلا لسرأف اشارلا عم هقاق ش يفارذعهسفنل يدب نأ حار ابك هم“ مه ا
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 ىعدو يجرخاضيأ عطقاف اهنممهجارخ او ريم نم مم هرفس يلع سءزعو ىناوخا اج رختسطقتنك ١

 مهيباسف وله | 4 ةعلمأ اخاه لاقبو لو رلاد وع رداد 5 كا املا و ىنخأت مهعمرفاسأ

 من ناك هنأ < قى هاعدا ود ءاطاملك اغأ اصل عفدو لد ما يلع مفك العنب رو) 7 ىطعأ تح َ

 كاذط ادم ىلءا مفقوفا ا اقعدليريشاوةنبب رظةرا:.هل يف و هرادراو< ق الوب لاب

 اهمن وح 2 ةلا امه مطكرتبملو هريغوراةملا نمو هيلع هف رمصأم عم حاشامل أهلعفدت هر اشو دحسملا

 ند ربك كلا موفرافو مهنءاولاش 44 أ كك رود اشان ,نس مهتاور نه ريثكلا ي اعأو ريخأتلا يف |

 0 مرهم ف ةذلعلا مط اوبئرث 0 هو اشاب نس دنع نيميقملا منسانج ا ىلاو فلاد كب م

 نومالو م وراصامونطولا ةقراف« مب ماع بعدإ ١ ونواسأ: ه4 :هولب !نو>وزتمو نونطوتسم

 ممم ر رفاس نمنأا ةغلب أ مف هنال هيلا نورئاص صمهامةيقاعن و كعب و ميحجاب يعن :أ|لاد. .ةسان أوم لاقت

 ةعدواو عاتملا أ وم ةعمامو رص دو هعزج ىذلا لاملا نمهعمام هنمذخأو اهك انةلعرت قودالد يلا

 هسفن كا 2 هعفدب موشي ف ج>هقلطي الفا 9 .اعضرغيو نحسلا

 ضرفامهلن واس ريف ةريغل هب راعمه ذذأت هنإ راقأو هتريشمل لسا صرصم ىلا لسرب د راثآد راش هوة

 مدا نم قب اسلا يفاهياعناك يت هلأ ةتلاح ىلا ع دادر - قاطي وأ نحسلاب توءفشالاودنو دةةيو أع

 لح يفةرجا وااو سور 31 00 5 هع ن دلا عاد ماا بيك ولد انه باطتحالاو ةنئمملا

 اشايا أو أذهمهعاب ُط نءةساواصوصخ مهيدا ا وةماقالان ورا 2ك ذلف كاذوحوةعت.الا

 اوردحتاو كا راايفاولزئامدنعف 0 يف ردعهل قبب ! ثدي حلب >رأ | يفهءا ةفرواغأ اص ٠ تحت سا

 ةنإ.همو.دارباوءرسةباثكي ص ودخلاىدن ةالا٠ نءعةرام عوهو روك لماذ انيحا] ثان ا ايف

 .هباطوةعطاقملاهيلط نمرثأتوهيلع بعد هنا هل رك ذي وهن ا وهنيمطتاهن ومضمةلاس رلابا وجماطعأ]

 داعبالاو جار - الانمم طل د>امدبأ و. ,جوتسااموهناقترواغأطاص نعدفار ا ساهل دعوت ١

 هرفسوه لصق ن را ها نءهدهعيام يلع قابهنأر ,كلذ بجويامد:.لصحيرفوهامأو

 سجاطلا| ذه هسفن نع فرص نب الاوءاشامننأ ةءالسلاب هجوتب ودعأبت ١” مب« ىنايف كلذ نءدعن :عالوهف ّْ

 رونا اظداو هن هرروشم يفهعم ث دح,و ههحاويلدعابت ٍّ 4و اطوكرتيو ةلق ىف ة>دنغلا ىفرمض حيف

 كانكرز ة ةيومتااكلذ هيلع جارف امركم همكحو هئيالولحيلادوءيو باتكلا|اذهاهامحتبالا

 اميظءناكهنال لعنا| نعالضف لوقلا نم حبب هب ههح اوبالودو ركب هلصيالاشابلا نأ ظولوقلا فرخز

 .ده٠يذلاوهو ب وطخاو بورا يفاروسجمادقا وذم اهئوةمه_محاص نيدودعملاءاسؤرلا نمو مهيف

 0 ه

 هدي نت مما حواس 200



 1 اةسفهم.كحاشابلا هلا لس راف همس> ضرةوهرهقدازو ةعبط ريغاف هبةفأ نا ظأ و اشايلا هعْرت

 - اوه

 ةبارشو
 انأ ل امهمامأجرخو ىرغصلاةنارقلابءوةدو قالوب ن«ه:زاذبياوجرفل هناي نم تافهدهتفاو
 هو اا رك ددعد و رالا فت اوطوةءامان وك اروه اانا مطران

 هي ةنسدحالا ويب نابعشر هش لهتساو
 مول حب .هيفاثأ. ارك ةعوذأ كرابملا لد لايفوأ ى 6 لا يرسم علا سأ قذاولاءاعب رالاموبهعبارىف

 . جيلخل ايفءاما يرجو ىذاقلا ةرمضحو هنرضحيدسلار 57 7 نمد :رفاو دعو رينغ مج يف سدا

 3 ملا ةْشأا وضقنادبكي و <واغأ نامل سرفاس( هفصتنميفو )جيلا مط وخد نه بك ارملا عنمو
 و صو ج وقاغأ اصر ذأس ) 0 سلا مون يفو) مف ؛الءاوغبقومماقاءناو ءاب مرا

 ا ١ واش نس ىلا اومضل اونوقابلاهنع قرفتوتددؤئرالا رك اسع نم مهراتخسا نممنييثملا
 رفسلاو جورملا ىلعمننعو رمصتلاباب جراخيملااشابلا مايختزرب ( عملا موييفو ) امهريغو كيب
 مهتاور و مهحرخمطق !هنال نو روك ذملاةعامإا رفاسامدنع ا زامل لاو
  تراصو اهودكسوقالومبتويلاورودلاوذ_>او.طويخو ميلا م هيكل عا وعمر فسلاب مهرمأ 3

 2 زاللاب مهريغو هتيشافسو هتداخ يلع هباو د مهءاشابلا فوكو ةلاقلات يك وةلئاهةر ود مذ

 رك ا 20 او ركااسملا تعم( هن رشع ىداح تبسلاءويىفو )كلذ ريغو ةعلقلابتيبملاو

 يلع شاموهو ك1 نإ هارد وانا ند ومح ويك اك اننا ؛تةالدلا فئاوط ملوأ ناكف راهنلا

 1 تاناذعأم ءطلا مهفاخو مهفئاوط وةياقصلامم ارعأو كرادج واش لا اهنا . امان هيف همادقأ

 1 بكوللاءامأاورجو تاعاس سهو مهر و رم ةدم ناكنف مذ ذادمةدعاوب رضةءلقلا نهدب وكر دعو

: : 
 ََ ربان ةتاللثوا اعف دم رم ةن امك
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 1 نهةديد-هلاو ءارفصلاة .ةءىلع كارتال اءالتساب نورمثيم ةناده تدر و ه-ت:رشع مدار يف

 نيياهولانءادحااهءاو دحيلو 1 رشربب دو برءلاعمةطاهملاو ةءداحللا لب ب رح ريغ

هظو ةعمقلا نمةلللا كلت ةربث كح مئادما وبرض ةراسشملاهذ_هتاصوامدنعف“-
 : ع رالاءمخر

 اا كسا رخ ساو |ميحاونوانق كح (ظالاغأ دمحأ رم ةح (ةلب الا كال“ يفو) رو رسأاو

 : روك ذملا ىلءاوعمتجاو مهمم نموكي : رح واغأ نأ هياسواغأ لادم هوىخاملارهشل ا يفاو رفاس نيذلا

 مهم افرحئماشايلا اودجوورمهم ىلا اوادو اذا مينا مهسونن يفاو رمضأ و مهاوجنا ورسأو مهاو ا 3

 هوز راب مف" الع مهاطءآو مرج رخ عطقزا وهوفلاخو اي ءاع اوعنتمازاج املادوعا اوج ورام معرعاوأ

 هيلااول-رأروك ذملااذ_هلصحيت ةهةناو كلذ ىلع مر كا دلل غد قنثاو هول راحو و ديان و

 نيدبامكد وأ رالا فئاوط نهرض؟ ني فقملا نهريثكلا هلام وه نيو روف ١١ ىلع ميم" اخ
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 :ةستبلا فيكلا بحاص كردي ىهاظ قرفامهني و هيطاعتو هب رشف ةذللا ومطلايفينميلانبلانودعنال ١

 كيبادختك مساب ةداعسلارادةلكو نومذمةبمورلارايدلا نم ىجاقةبحصموسرم ( لصوديفو )
 ىلءعلخو مور 1 يرقو د_>الاموباناوي داشا,لا لعف اغأديعس عباث ليك ولااغأ نامشع لرضعو'

 ىلا كك نق كرو داع يلءةيئادخ؛كلا يف ءرارمتساب يرخأةعلذو ةلاكولا ةعلذ كمي ادخيتك

 نءهباسح معي مهرمأو اغأنامثع تاب ن نءةبتكلارضحاف موب ىناث يف لسراكلذيف رقتسااماف هوأد ظ

 ةرقلا ةممتاان واسم روك كل العا 2 مصأو كلذيفاوعرشن هي رامةياغأ 1*0 ةتسءادتبا ١

 كلذريغو امهناقوأو نيمرحلا تاقاعتوةلاك ولا دالب هن :تءْرناو هف رطيف لخداع بلاطإ وهيف ناك 7

 ,قبرط يلءعبنيلاةيحان نماغأ ل يلخ واغأناميلسو كيب وجو ج وقاص لصو( هتياغ سيلا موييفو )

 مهروديلااو.هذو ةيلبةااةهللا نءريصقلا
 ِي رفق يل را ْ

 .هنال مماعردكتمو مهنه: فرح:ههرطاخو ااب ||يلعاوماسو ةءاقلاىلانولداولاةءاملجا علطهذلاثيف ٠
 هدنعتدث ناك دقو مهرك اسعةلامحتا اورضخ مهعمر واشتيل مه رك اسءنودب نيدرحر وذحالمهبلط ٍ

 ركحا لات اقفن يف مهريسص نو مهيأر با رطضاو هم ارا وناكن يذلا مه منأ

 نوسوط هنبا نيب ومهنيب لصحامو فا ارئاىلا مهصاخمطو ز :وءاقالا دنع ةئزوهلاو برها ممردابمو ٠

 رق تركلا ىلعاشابلا نيب و مهني: سمالاو رص٠وقالوب مهنوديف نوميقماولازي لف تاملاكملانماشأب .
 مهجرخ عطقب صأاشابلان مث مط وح ةعمتجم مه هرك اسعو بارطضاو جاجرا يف مهصاوامويني رشعلا

 امردقو ةرسسكسملا موف العمبلا لسرأ( هني رشع عدار فو زةعطاقأا هم .اوققحتكلذدنمف مهفأ العو 0

 3 .,ياوعرسشف رقسلاب ىبلاذحو ول الا يلعاهامحي مأوهسنا رذتالاي راعي ح س كك ةئاعاقوفلأ ا

 و راصامو ريص١ ضرأ ةقرافم ميلعرسعو ة هب اغلا ىلا مهعيطردكستو مهعرذقاضو م6اقلعت و مهدالب ا ظ

 .تاحوزلاو ةميظعلا نك اسما و ماكحال ايف فرصتلاوةرامالاو ةداي_لاوةيهافرلاو مءنئلانمهيف ١
 مهنأسن وءاسمالا توب !نمةث الثأاو ناتيبلاهل ممم لقالا ناف يرا و+ أودي ءلاومهخلاو يرارمسااو ١

 تويلاتاؤذ تاهنرتملاءاسنلان ا تح مه تفصدالبلا نا اوناذو يشل لعب ءاوازأ ت تاتقيتاللا

 نه نش و مفعل نكن ادب مهين نيمتح ءامهلع نه سفنأ نضر هنرص تامازتاالاو تادار.الاو 1

 دلودولوهةراشبلابموس مددي يلعو ةنطلسلاراد نمي ماقاغآدر و ( هينو ) مم رق نءالضف مهرك ذ

 كلذ" يرق و ةعاقلاىلا 2 روك ذملااغألا علطو هذإ رشع عيار دالاموياناويدا ولعت ناطاسال 1

 ماياك ناذأ لكت قو يف مايأةثالث كاذىلع اورمتساو عفادمو 6 وا رصو ءايمال ادت و موسرملا ش

 عطقدغلب ام دتءناكو مهكر ًاوذ ةارال اءاملظع ندوه كلن ىلا تاع( ءاثالثلاموي فو !دايعالا
 ,قاوحاعمرفاسأو ى رك اسءةفولءينطءاو جحر خ عطقا دل لوقياشأ: لالا ل سرأنب روك ذااجرخ



 59 0 قرر نع

 اذ_هنم'يشفانمم انوكيملامسهنا لاقو هيوخأ مماقلا لأن يدمأرب و 'ةقرسس اولوة يم وانذخأاولاقو
 مش غابص لج ر ىلء هذه لثم ير ا ىوعد ترمذ> دقو انذخ | ظفلب ب عطقلا ثوم يف التخالا لد> و

 ظ مهوازنأ ال وب ىلا ممجرماف هيلا مالا ضونو عقاولا رود كيبادختكلا امالعا تك ىضاقلانا
 دم وقت الثلا ىديبأ عطقب ىمأ كيب دخت 5 امامايأ وماقأت مم الا 0 هوا أءمّيحصوناطبقلادنم

  اوعطقف يرخالاةثدا | يفةق رسلا هيلع تّبت يذلا غابص هااوينامرصلاهقيفرو ىواقردلا م ءاقلا بأ نبا

 ”ناذللا نرخ الاءادل وومساقلا د هوب ارحم و بكي ص يف مه 0 زتأمناطب ةلا تدب ينل ا ىدبأ

 ةنسلان ميل وال ايدا م ريش فصطتن«ىفكل ذوةي ردد كسالاىلا مهو رفسوأ مهيدي عطقتإ

 6 ١70 ةئسسيملا مويبةيناثثاىداج ر هش ل متساو 9#
 ةامسااب ااناكو ةب ردنكسالا ياو دوام مهنا كالذو يدبالانيع وطقملا ص اخشأةثالثلا رضح هيذ

 قلن *. صاق مهب رخو مومفت :ىلاةجاسالفهطتلإ دس 2 ءاعىرج هنانيلئاقدد :«نوعف هما موف مشت

 او رش ر صم يلا غايدلاو ينامرمدلاهقيفر عمرخ د هدلو عج حرو ريق يلأيلا .راغصلاهيدلو و مسالا

 ظ فوطي قوساايلالزاو هيدلاو ىلعإسودرا ديلابهذفمساقلايبأنباامأو مهرودملااو. هذوأم ا

 . هغدهةدو#و هل *ءاقوةدشاك)ذ روظي الوهن يف ل محام أتي وهو ماع -ودبا يد أ ىلع

 .قو.دلايفرمو لايلافوسكو لاكنلا.٠ نمد عقوابةالاب امد عو دج“ ره لبههحوةظالغو

 | تةئايألو مهلا ايالود و يعارألا| ورظن انواوقيو هياءنوحر فتم اماوهفلخوةلرح لادط ال

  سالجن رمحالا بردلاةبيحأ هاوهياماللغ «بلااعدو ةياط| إب برد د هىلا بهذهب | ىلوق ىت> مهلا

 ' عطقلا نب ءديعل عطقرمشاب ىذلا نال لال اهب دعمشااو هراد يلا ب مهذوةرافمترا ملا ندف_دحدعم

 | اوني يعو كارتالانمةريثكرك اسعتدر وهلبقامو ( رهشلااذهيفو ) ثااثلامويلايفتاف

 5 وحاب صلايفنول> ديو ءاسم نوح راوناكف حوتنااو رصن 0 >و

 هني رشع يفاث ( سد اة يل يفو ( مهداه امك دالوالا و ءانذلا ضعب فظخو باو دلاذ> ان نه عقيم مهم

 .ةعلقلا يل أهم ديف علو 0 رصقلاىلااش ان نس> هةموو الاتي 0 الا ٠ نماشأب ل 2

 يقارن دهجاو مايأ ةعب سو نب رهشذ دملاه لد يف هد ديغةدم زاكف جار .الأ نه .عئادم همودقلا ول

 )ادرج تال اوعنادموا دور الو تاناخب .حام لعجو أح. ظَء ءان :؛دح امص وابجا راوةمدللب وسةرامع

 نهه.اءدروام ع-.# جل ل مهم مر ىذلامع هرلا ىلع اهما>ورخدعنةر متس:ةرامعلا لزملو

 حر فال ادالب ةيحان نمدروو نمل ن ٠ ب أ! نوبب سقما عاب ٌمهتمذ يلع عئاضب ا نهرادالا هةر

 قرصمملا فاى ينميلازبلاب>ن 4 ربكأ 4مرجحو رضخاه- محو يجر الا عل انف ريشا

 2 رشءوةنالثب رم ؟نإلاة عاب ىلءءامرو لالاغلا ة ذواع«ىفذخأامةلمح ىف ا ر ادا لك روض

 اميخرعاب 37 هدو رو'ادتبا ينو يند اا نبلا ع. .هيوطلخو د اب زلانهثوءينن رأ حتااو راطن ةأأوسا 0

5 
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 ا ا
 لغزلا ةثداح ن٠ قباسلا ماعلا يف ىرودلا» ا 12 ذحأو ةعبرشلاب لمعلا يف ىهزالا 0

 مهتباجتو 0 ىلا كلذ يلع نوصعفي و و هدالوأ عم م كت , هامسهذعو يت هب اولاز ري مضل ذ ريغو 1

 يدنجهللاةي ىذلا 0 الا كدا مك وأ لسرأ يناثلا ليقو (ثلاثلا مويلا ىفو) ش

 ةعابلا ىلع ناماكت لو ىهزالا ط4 ماكجالاو ةيسس+لانايطاعتي ناذللا اهو هنخأ ناو خيطملا |

 يلعوهبلع اا امهفاحو ا هدنع أرضح امل اذ ةظحلاب نيئئاكلا نسور راو هب رضّلاو

 ىتح هتاطفب صعفتي لزب م هدلو نأب امايدأو ذقلا هذه مهنع ادعو ماحضفيالو هدالوأ ٍ

 قودندلان ع هوأ ًاسفةعتمأ اهنمجرخأو هساحي ةنازخ حتق. م * ةعتمالا ضءد>وو قراسلاف ع

 0 ورظنتالهلار أ ناك اذافراهعلا يف هراضدا نكميال وهدنع وهنم دنع قاب وه لاقف

 وكر: اوهياعاوض. ةالدقرال ا تصلاب مكيتأ ايوهو يعورلا نيداقعلاب يفا يك افلا عءاجدنع اذه

 10 ةولا يفه.خأ نب ويدن :!ارمضحو ءالذكهلاولا ةف ع طاوض رعتتالو مهو ركذتالو ىدالوأ :

 هتيحصو مهيلا رضخ ىلاوكا انلإ عماج دنع هراظتنايف اونقووةطرشلا عابت 1 ندهضاختا تسود

 قودن لالالا يفاعجر و نيبط املا ةغاطعب عب ريل 00 -كناكم مطالاةفقامرصصخش ٠
 برذغلابهويقاعفافالا تدب يلاقد ودن:هلهودخ و يئاهرك كلذ لعارضبقف درعا ءرصلا لاح

 عيا محرلا د هع نباو ة او ءاوخاو مساةلاأ نان ةوىدح وتد نال شرعل ا

 مهلطيةقرو 4 الرف م ءاقلا ينأدال وأ بلاطب هسمأ:كيب 5 كربخأواغالا بهذذ صاخشأ 2 ّْ

 اغالامهذ> ارادت ال نيقراسإ أوسياو ويلا ءلط نميهز الاهداء نورض ا نأ هباحأف 5

 مهناح رمميفهياءاوناك اممساةلايبأنبالز " ذب لزيرإذ هقق لا ل_جال مهعم قتامرم ملا كلذ شدا

 اذك هاما: :«ستقاوا ذك ةل,اىفا ذكوهام'ةلمنوا ذك واذك انك امأء]لوقروةديد بهللاوةميدقلا '

 الوةيحان يلا ىشعالو هلكت الذ يفان ريبكو انتر اهلل وقيو تا'رامآو نا رقوةلداد اعمقي ,واذكو

 ةيوساوسحو هنو>او عاق عار راكنالام ءاقلا يأ نب |عسيمل كل ذ دن نكران ]

 له يفليقلا ولاقلاززكو ها وايفتحاو ا. هواسغتاممافهقيفر وةطالشامأو

 عمتجاو رخأالاوقأاو ركذتوهْخي را لبق تربظىتلا لغزلا.هاردلا ةيغقاوركذتوهيحاونو هزالا ١
 ىرطاطفلاة.ئيصو نمس نيع اوم ةدعهنزخم ن.ذخأن ملا عسيب هل ,لجرمهق م طق رس نيذلا ن ريتك | 0

 ةلمجب عييبهلا اورك ذتوقايمئاخو نك اهأةثالثيفاودج وشرف ةوةمت٠أو فا كلا الع لمعي يت وا

 مس او 3 رسام و رك ذديواغال اىلان و هذي سانا :ااواماب او رمتساو كلذ ريغ وول ولدقع وريناند ٠

 احلا قتال نمش اوك اهوعابو امفاوقر هتءايشأ عايض قوراشنو ءايشأ نودءايشأ نورقشا

 د5 ل1 نادم ماو اناا نرش :كلاملاعلا عمثجا و عييجاباويهذ فةركل ١ ةكحلا يا ةمفا رملا يلع 1

 مهماع هباوعداامضعنأو ريض اف م مم ماع ضو,قملا صاخشالاءال وه يلعاوع داو الاحر وءاسأ مهريغو



 _ اها

 يناجاط رقت :سباوة» 5 8 ا ودفاخضدهو ظئافولام تاو: 7 1 1نعلوالا ماعلا قف

 لالغعمجيو بدرألك لاب رةيناك باس#نارجالا نلوم عندو و ةدحاوة هعثد ظ

 عماه رعسالغولالغ ءلا تحشف حم رفالا ىلع عابن وةنب ردع <سالا يلا قاسنا أهون .,ءىحاون يف ملقا لك

 لب ةنسسلا لوطب مراخملاهتلعمرغ يتلاهضرأةعارز نمهلةاصحتملا هنلغ عفر يلع ردقيإال حالفلانوك

 رجا هنومزلب متافصلتو اذ[ تدرالا لات هل لي لاو ند م مد وأ

 0 ان مكالذل نب 0 اننا فون اكل ةرجأ اب اض ا وكاذل د#ملا لحمل اهلج

 فص:اا!ضعيلاو نمثلا بولطملا عف دب ندا دل قالفا داللسملا ضعب 1 ةيفوذكلا

 صال | يف صخرملا وهفهاف 0 ىلاغ#لا م يل 0 لاو لواتع

 رادقالا هدء_سمليذلا ر >الا نيكسملا ن نهىار < ةميق يصقأب ةتاغهلنوذأملا عسياب هش ىءااو

 ساردلا نءاولطعتو مهرداواو م رومىلاغ ا 0 نيحاللفلا نمهريكلارض-و

 ةب ردنكسالا رغث ىلا ةل يللا كلاتر فاسو اربشرمصق ىلا اشابلا بهذ هرشع سماخ نين الا ةإ#ل ( ينو )
 هيو 9 او٠الاض دقو رب رد: اطار اتاك اقااةيجلا يلا كب م هار آه 2 اعجرو

 مىاعاوقيضو مهاربا فاخيم ان رافلانييام رقلاءأ مالا فاخاويهذ يلبشب ر 0 (ريخادرو

 مهكيل تنم ةدعرضحو طاح لحمضاو مهجدح تت و راو ىلا وم ويختتامو قرطلا

 كثاذلبق اولعفو مهر] نع مهولتقو مهيلع اوضبةف كارثالا نم نامأب ناوسأةيحان يب | مهدانجأو
 انه نم ةريك ةلج لصوو عببتيلا ىلا ةيراغملا ركسعنم ةدعرفاس رداد او كلذك مه ريغب

 ن٠ كلس يف اومظنتاو رص. يلا اورهضحو فئالع اشايلا مهماعفرصف ةيردنكسالا يلا ماو رالا
 نءةقباس ةدمنمهنأ ودو سهزالا ع هاا طخم ةثداح (تعقوهيفو)نيعي نم رفسال مم نيعي و اهم

 رركش و ةعتمأ عايضو تاقرس تبن 7 و ودلا نه امحاونو ةطخلاب عقي ناك ىضاملا مالا لبق

 يحاون نم نولخدي تايعرتسم هنا لئاق نف مهيمن عاضو مهطغل رثكو سانلا جض ىتح كلذ
 | ركسعاا نم ةف'اط لمن كلذ نا لوقب نءم,:.و نولعفياءنواعنيو ةطخلا ىفنوقرفت و رولا

 قودند ةيهور ارا تعب ند قرت . هذكيران يفم كالذريغ يلا مهدالب ىف ةطب ا مهلا . نذلا

 صهزالل ةقصالملا د اه رد اح مهتبوازب ني رواجما نابع نم اساذيشأ 0 و

 1 نب د_ٌتوهوهومسانالنانممس اهاو نيقراس انسل اولاقو اوركذاف مهررقو اغالا مهيلعضبقن

 هفرعتو نورذاو هتوذا هعمو ةبراغملا قاور ةذسشم نع لصفالا يلرغملا ىو 00 مساقلا

 خايشالاو سانلا ع نيب عاشو كلذ 0 املف مهعمسأ نحمو كلذىف نورك اذتي ماهو هتوصإ

 اما سمع هفنلعج روك ذملا ناكوذب ةاملا نم هوفوخو ارسس ه ولكو ءوبطاخ و م ءاقثلا يبأ يلا موضع بهذ

 ىلا ني.ستنما ةقرخلا ع يلع ركستلا كءاط اندمق نحمل اولاقف مهطلا اراد اهطقنمو



 د يل 00
 مول هلا رحب كر ع ريصقلا قر رطنهىللىدوو رصصم ىلا قورحلا 42 د. كارضد سدا مول هعبأس 1 ٍ

 0 اشايلاسبلأ( همأ ءاو) هسا عا ضد ص وقو أهي هنع تا يدهملاخ .تاارض

 اءيكلا ىقاب سبل اال ذكو زاححلاىلارباا قي رطىلع ةبجوتملاةدي رجتااركسءعرسسهلءجو 0
 1 «ىست ودوم ناطل سالدلو دوو مةراشدب موس صودي ىلعو يجناق درو هرشأع ( دحالا موييفو 0

 ميس سارملا تثرقو بك وم يف ةعلقلا ىلإ عاطو هدورول عنا دم اوي رضف رم هةيالو يلغاش الراس همر"

 ةزملاوقالوبوةدكبزالاوةعاقلا نءمايأةعبس سلا تاقوالا يفبرضت عنف ذادمواك:شاولمعو ٠

 5 ١1 ةع لوالا عييبر رهش لت او رف

 اما ناكيذلا ظالاغأ د ( هفدننم يفو ) ةيأبقلاةبطلا نم اشاءلا نبأ كلي .مهأرب رارذ>هف

 لك يلءلاومال اهب ءاوذرذو ىضارالاوةيلبةلادال لامر يجاوكارنادعب قاشكلا قار وتو 1

 اود الا ع ةدمرملا ابحالاقز رلا عسب جاودحأو ادجريب كا وتالاي رةعبس نادق
 د_جحاسملا ىلعدصرمال نوقلطي م مأباوعاشأو نادنفأأ لا :ستغليقرمممو ديعملاب ةقدصلاو

 نوثيغتي مهم ديثأ ل1 رض و قزرلا باصات حضن فضا لاير ةيالثودو ضو _كلا

 ار او لاق دج اسملانا ارخهسياع بترتي ازو هلاولاق وكلذ نأ شيف همءاوماكت واشابلا يلا اوركرفؤعاش ب

 دفيملو اهمفكياماط راوقل تالا اكل ااا هدي عف ري كال ذب ض ريم يذلا ةماعلا دجاسملا
 ةز دنطيلا طا. هد نم بيقُثأا مركءرمعديسلا لقا ( هر اوأيفو) تريبل اولزنف ةدئاف ممالك

 0 وهو هيلعأطب دقو جرفلار ظتنيوهو طا.هديهئماقأت تااطاملدب'كالذ ( بدسو ) ابن و

 راو كانو ًاقنأناخةرا معل لغاذتو رح. || "ىلا يلعر اكمل 9 فوه يذلا ناكملا ّ
 1 :!ىفاشاءلادن دع هل عفش نآب اكن كلا رت يدنفاقب دسار وول ةلنوهزالا» :

 كاذيملاشابلاباحأو ءةةءاتدتطيلا ١

 « ١ ةنسرخ الاعب ر رهش لهتسأو ظ
 برغلان اطلس ني! - ناطمسلانبا مهارب ايالوءافي ل سوو ةب راخأ |جاجألال سو هءاارىؤ

 مها وربخأو ةاشملا مارقن نم ريثكلا كلهوماشلا قب ر اذ نماون مهنا تقولااذهىلامهرذأت بيسو
 ريسغنءاوهجرو اويهذوادت ازاما رك !ةسيباهولا همر و دملااوراز واوجتحو مكس انماوضق

 ىلا او رضحاوناكن يذلا اانا قلي رو يشك ما شح (ءرشاعفو ) ر كسعلاقِإ رط

 مايالا هذه يفاو ريضضحمل اشا بز وس واط دنعرحبلا عب بي ىلااويهذمل ةدمد.اوءاقأف ة 03 زطادعب حاب و ا

 كلهو بءش ىلعرسكناف اهأ 8: أيتاا رابكلااشايلا ب 0 ارم نه بك سم ىفكبي وهم ناكواشابلاءاعدتساب
 كيب نيسحو وه ربا يف م دقن نملوأن أ اسلوب اري و كتر كعا
 ىلعةضرثلا ا 2 > ( هيفو ) رارفلااواحءتسا نبذل ةيقبلان ود ن٠ ريثكلا هركسعنم لتقف
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 -ا6مهو د

 ايلف راكب راي لمعلاب موق هنأو عئاص ةثامسألا وحم اهب اهلاو في راصملا نه اريثك ه لع

 الو نارين دوقو ىلا جاتحم الو اهريغو شورقلا برضلا ةدفر تالا عنصل هناو ريغال

 .لاحرلا نم هجاتحامهيلا مفي و ناكحم هل درذبي 1 0 اشالا قددف لمعلا ن 1

 ' نعتمأو ءاحمأ ٍق عرشوا «جاتحي يت دا تالالاو ددعلا هتءانصل لمعيل عانصلاو نيدادطلاو

 يف هسفن تءعمطو اهتيدقأو هباكرضلا ةهدخ ىلا اثابلا تفتلا (ه-يفو) ار وهش كلذ ىلع

 ءادهعيظ نم 3 م "ارو سال ا ف لع 0 نم ٍمماع يرب اا لاومالا ذخأو مهمردام#

 مهو مهقمريو مهلا رظني ناكف مهتازرأو سانلا يدبأ يف ا عطا عمطلاو ه هرشلاو دسحلا

 مطوحو 3 1 كا لاكلا نوذاار مهدالوأو م-ه هنا<رضلايلا نوحوري و نودغي

 ا هبا قفا دقو مهنراصمو مهرودو مهاوحأ نع ريختسو ملمع لا 5 ”الاو مدا

 اذهنادل ليقف هنعلاسفمدخلا ن .ةثالث هلوحو اناودر بكار وهو عانصلا رخآ جرخ اصخيش

 موي لك يف هبت ىم نم لأسف حاب هلا يف ملهحتفبواهن» سائلا جورخ دعب هنا 2 رذلا باب قاغي ىذلا ب اوملا

 فرصعي ف يكفل وح مهنيذلاهمدخ ىنكيال بتر ااا ذهن ا لاقفريغال نيشر ةمولإل اكيف هلنأءوفرعف

 ءالٌؤهنا هلا را سب المو هسإ المو هناللمحن ىف هجاتو هقفنيا م همزاول عيجو هباود قيلعوهراد

 اهوساتخاىتلا لاوءالا جارخا نءدبالو سالتخالاو ةقرسلا نم هيف مهام لكو قارس مولك سائلا
 2 يدنفالا ودو ٍاليليدنفا ليسا باط من هلانرقو يلاغ ململا عم كلذ يف يجانتو اهوعحو

 / ةئايخ مهن ةدخأ ا يلع رعأال لاقف دروملا يدوهملا نالذو ينارصنلا نالفةنايخ ينف عدل لاةو ريكلا

 - ليعمسا ةناخحىنن مع هللاقو ىتارصنلا ارضخأَو هفرصم * نازيملاب ج ريو نازيملا لخدي ا

 ّظ ماعدت 1 طا هلنام لع دز لف هريغو مأ الا ىوارذخلاى دفا مهارباو دادملاو هدالوأو يدذأ

 7 - ضعبلا مهفعبل ءاكرش عجل لاقف ًايشةعارلجا لوةىلعد زيف هددهو ىجره ا 0
 - فتدلا اس ىمسيةيج مهاوجللا نأ اصخش امل ملاس جالا سيك مأ مش يتن ايخ يلع نوقفتمو

 اوه اليل ىدنفا ليعمسأ ب باطوةيكب زالا تدب ىلا شالا بكر مثل اس جالا ةمدخ ين هلعجو ةورف هسيلأو

 / هورضح ًاف ىلعاشملا رش رمأو لقا ابمهود دهر ةلئاهت رود يف ركسعلا نمةعام مهو رضحاف هدالوأو

 اك الانماسلظع م مويلعاوررقو لقلان م مهنعوفعلا يف رك ولعاشملا اودقوأو
 ادم مهاربا ىلعو اسنك نيسمحو 3 م حلا هس احلا ىلعاوض رففلتقلان ءافوخاهعفدب اوم زنا

 253 ا يميحسلا خم ثاادالوأ ىلعو سنك ق ئام نازولا ىدنت ا دمحأ لعو سيك قّئام

 عمي اوعرشن م,ياع ضر فام ليصل يف ةع اهاذخأو امرأ نولغتسي فئاظوو محتال اب :

 مهب وأني هللا فطل تالاو ا مهياءتل وحواب رلابا ويا دنواو واهرومهد ارياتاه>و معمم 1

 0 135753 هدس 5 ويب ريظا رفص رهشلهتساو ©
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 رفا ١ ف ىلا اواطوف هريغو اها ىلاد كيب نيسح مهم رض حلبوملاب | ونلخم نبذلا ركسلا

 ريغلو عوجلا ن ه لاح اد ف مهو اي اشف 6 ةئيدملا مهرك اسع تلخدو ةيلداعلا ةهج

 مول لك يف ةنيدملا يا نواخديو "ىبا ةياغ يف ملا محو مماودو نجعهلاو رظناا هب ؛ اكوناولالا

 كك الو 0 مم هيئأنال نأ عنمو اشادلا ماع طخعسم دقو م6 ود ىلا مهرباك أ لخد م 59

 عوجرلاو م ازهمنألا ىلع مهمولبي وكالذ ُِق اوظرفو ةيلغلاو ةرمدنلا يلع نيرداق اوناك م 0

 ةيارقلا لوقتو ةبارقلا انيزه بيس ةلايخلا لوقتف مازالا ىف ضعب لا مهضعإ مسهتي ١ 0 و

 رثك أو يصنلاب ال نبأ عروتلاو حالصلا نوعدي نيتلانم مهرباك أ ضعي يل لاقدقلاو ىكشلا
 ال وتاركسملا' قي دانط انتو انهم ؛لحتتالو ناذب نيدشال ند مههفو ةلملا ريغ يلع انرك اسع

 لخداذا موقلاو نبدلا و 'اعشمهرطاخالو مطابىف رطخالوةضِي رثهن ماقتال و ناذأ انضر يللا

 ةالصلا تقو ناحاذاو عوضخو عوش# دحاو ماما فاذ افوفص نومظتنيو نونذؤ ءاانذأ تقولا

 ةالصا يرخالا رخأتتو برحال ةفئاط مدقتتف فوخلا ةال_ه اولصو نذؤلا نذأ مّتاَق برحلاو
 اومله ىهركسعم يف نودانيو هتبؤر نءالضف هب اوعمسي مل مهنال كلذ ن٠ نوبجعتب انركسعو
 :الاصلل نيك راتاا راو ينيب راشلا:طاوالاو انزلا قيخيبتاملا نوقذلا نيقلحلا ثكرفلا رد

 را تلا ند نسا نع اونشكو تامرحلا نيلحتساا سفنالا نيلئاقلا ابرلا نيلكآلا

 رايخ اهبو فويألاو يرقلا 00 اع اواوتساو اردب اوللدو املو نين وح ريغ افلغمهودجوف

 اوناكن ْ مهتكو مهدالوأو مهنا و مهءاسأ اوذحاو مو .من ءاداصلاو 9 لهأ اهبيو سانلا

 رخأ ضنا قاتا ين- جراوحلا رافكلا ءالؤه نولوةيو ضعبل مهغدب نه مهنوعيديو مف نولعفي
 نه .كا اهطعأو ةليالا هذه يعم تدبت يتح هل لاقف هتجوز كا نفس ند للط ءاجلشا
 عبنإلاةظفاحل بهذا رادنزاللا هتراباثوب مهرييكو سي وسلا يلا درجلا 1 جرخ (هيفو)دغلا
 اغب روبط امنواشأب ءلا ىلا ةيد_ه متبصو زياكذ الا نم ةعامج لصو (هيفو) اشاب نوءوط ةبكك

 موميحمو تالانو ديدحو ليمارب يف ةامع٠ دوق: هسنارف تالايرو ةنول.و ,ناولالا رذخ ةيدنه

 لكو ىرح ىلا لالغلاب ةنودشملا بك ارملا قاست موي لكيفو لالغاا ذخأ باظيف مهروذ>و

 لاول نم تعقتر او اهرعس اللغو لالغلا تنعش قع ير ىلا ترين كك | تدر

 لأ ىلا فمن هع امنا نو يدر الا فاس ناكو ةيولا نودام الا عابي داكيالو عقرلاو

 ملو ةنسلا هذه ىف هعرز فاههناف هتاقامقلا نم ديزأ هرعس ناك امبرو ثا ذك لوفلاو نيتئامو

 لياق دعب 5 © كلذ بيسإ ةدش مايالا هذه ىف سانلل لد>و يواقتاا 2 الا هيهرن“ لمحت

 لج ررف> (هفدة::يفو) عقرلا و لحاوسلاب لالغلا تدجاوتو راءسالا ت تاخاو لالغ تدرو 1

 رثوي و برمغللا رادب ةعان_ هاا : لدم هنا ةنرعر اشايلا يلا لدوتو زوردلا ليج زم ٍيتارس>
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 ريغلا ةعفنم مطقو ىنز لا ويكلاذ 0000 هو كلذ فالخي فلا ددقلاو طابقالا ةنايخ

 اذهب كاذو كاذباذ ىرغبن ةرئأن م. وأقو ضعيأ مه "ا |اوا ذهباذه برضين ال قولو

 يف صقنلاو هلم اءملاف رص يف ةشحافلاةدايزلا (اه»و) ةنافااناويدن اوي دلا| ذه ىمسن ٠ساناا نمو

 ”ةسفندا 0 هلاخ لدجو هتندرلع برضلاراد قيأاشاب !!ةرضحنا كلذواهرايعوامزو

 قلك اسك نيس يفورحلا ةراظل مايأاعي ره ند ناس ةئامسخ ره لك يناهباع

 هعل ا تيد ركل و> هطاخيف اودازوداتءلا شرقلا نع فصنلاويشورقلا نزواوهقاو
 نانا ناك الو هنزوو 40 ا ل برملا كلك رافعا نيمإ رن يرش ةفلا ا

 0 ءانلاَو نالطامملا. نم قوقل صالخ ىفاهتو ذيقي وسن ارفلا لايزلاو بولا فررمم يفنوأد اش
 بوب اوافصن ني-> و نيتئامىلالايرلا فرص لصو تح شياءملا قيضل ةدايزا اية دساكلا تاعيبملا يفو

 ةدايزلا عنج مك اا يدائيف كلذ نعاضبأ ةدايزلاب سانلا يف لها استلا يف لاحلاداز منيو نيتئاميملا
 نيليكشلاو ديدشتلاب اهنورقعي واش اةاداخلا ل هحتق ادب ,زأوأ ناك امل دوعيو ةليلق امايأ لاا ىشع :

 آومر ابار ا ةما عفن وهرغل و برضي و سبحيو كانا وعأ هس اءضبةيو كلذ لغي

 فرص نوحي 0 ةادانملاب اذا تالذءان“ :أيفو هريغلاعدر هفنأيف لايرلا اوقلعوهن وناح ىلع هويلصو أ

 قرا يتلاةيرغلا ماكحال هه ن نم بجدعتو عمة ءأق ةرشعو ةمئامثلثب بوححلاو نيعبسو نيتك لايرلا

 يداني وهو شرقلاب صخشلاو و ديف سانلا يدي يفةيددعلا ةذنلا مدع عم اذه اهاثم عماس عميس

 ةسهخوأ رش ع ينأابوهاما مم 2 رذا عطش 00 تح مول كم ا 3 3 ار صن هف رص ىلع

 قموراز :طاوأ ىرعغخلاو| تايزلا نا فرصلا ديرري ن رقي ذأ طق ةسوأ نرسل

 2 لب طقنودسلو اهقالغه دنع لصدحتب ىحارأص هيلا دوعفاهقالغب هدعوب ُةيق انارودكلا هدخغ

 00000 اي ةفلومىواأ هاك رشلاب موب لك اهتم ترضي هلا ةيددملاةشفلا ةحش: تبسو ريثك ةلانغا
 هناك رمفلا يف 1 دالر ىلا ان فا لكيف فمن ةئام ةدايزب رادتلا

 " اذه دعب لاخلا دازو رم يفهب فرصت امبلقأب داليا كلث يف فرصت اهنال بهذلاو ؛ارذلا

 نيثالث فراصلا عف ديف ىرياا باس-ىفكلذررقتونيتئامفلالاف رص لع ر 1 فسا يت> يراد

 ش ثاسحلا كالَّذِب فراعتملا هباس< بورحلاو هسنارفلاو طقف اذلأ ابو نائامو فلا امنع اشرف

 ةرهش هل نه ءاهقفلا ريهاشم نم تبي ١ ( ركذ نم ةنسلا هذه يف تامزمامأو) هدحوللَرحالاو
 . ناركذلا نع ينغأت الاحا مهلتقمو مهل عقو امو ( مهركذ مدقت دقف ءارمالا امأو 1 الو

 فلاونب ةامو نب رشع و عبس ةنس تاخد مث

 اك نءديثك لصو هرشاع ىف ا 6 ةيورلاب مرحلا ءادّتا ناكذ ثداوملا نم م ددجنامو



 7 ديل ع 0 1

00 

 نإ نيل :فس يف لو و 0 ودك و حيييبقلامالكلا» وعمس ا 06 راكناف ّى ور

 2 رلاىلا اوهذنيذلااماف سن ىلا نيف ند و ةءاقا ريصَفلا ةرحان ىم رش
 يلا مهعوجريف اشايلان ذا راظ ا يف كانهاوماقأف ن لور | أ وإاشابىلاد كي نيسحو فشاك ىعاث مهف

 هنال ةيأرب لقتساوريدقلايلااعجار 00 ه4 ٍفسلا لزنام دنعهناف جوقاغأ طاصامأو مرعوجر مدعوأ رت

 ءالؤهلوقب و افأنوسوطو ٌقورحلا اكن هبل و ةسايرلاب قحالا هناو ةمظعلا 4 و ٍِق ل

 مزهنم داره ناك وهنمدب زاومالكلا اذهلثع عرضه بورهلاربب دنل روحاصي 5 راعدلا

 و ريدقلا يب ا 0 ةعرس كلذم و هسفن يف هدقش نزول ءدلو تابتاكب اش اشايلا كلذلت ءو

 1 رخ ف 0 ل يف هئره ُخ :-اواش الا ل زارع ب كاذ لصداملو ةككا 0 عوجرلا انوا را
 قيرفرفلاو 1 ءارغلا لصأن ٠ اهنأركذ الاسجح دالبلا ىلع ضرفوةدلبلاجراخ ىلا اوزربو ىرخأ
 ةيانعل كك فاارشع يف ْ ”ةصاخ ةيقرشلا ملقا يبلغ ضو ر ملاناكف الالغضرفكالذك و لدا

 0 ذلا ةليوط 8 ا د هاهنم يتاامتداوحب ة:سلاا تضقناو قحتسإ ايهللاهلي اق فذاك يلع

 عرزلا ق مغ ينحاميظعأذ ءامةدايزلا ف غابنا دع ةلياق م ايا بيلدلا لبق طبه ليثلانا ( اهنمو )

 ِق ةنجتس«ةرارأاو فئاص تقولاو مهسربلا اوعرز 0 و 0 اأو ىوار دلاو ىء كم

 ادح ةدودلا سعأ شو اضي أ هتلك ًافاينان 'هورذف عر 5 ىلا تلك اوةدودلا هيف تدلو: :ةضرالا

 00 م هو 2 ملاقالا يقاب وىلب ةقاو :ماو هيب وياقلاو ةز ملا ملقاب اهوصخو يردبااعرزلا ف

 اة ناوبدلا اذه اربط ةيكبزالاب يدنا ىئ ركلات هودرواناويد ثدحا

 0 32 .ثااو زاؤرلا ادذ:5 " مهارب ا هيديقو كالذريغينطابلادصقلاو امتايساحمو دالبلا

 متاوقهباور رحب طابقالا ن ود نيملسملا ةيتكلا ن٠ 2 ١١مخن اامو يجانز ورلا يدنتا نيس>بتاك

 دالب 0 0 راوفاضملاوال ا

 0 ا مهنا نوهت ا ّ 1 امللو كي ادختكر ا

 0 ناويدلا 00 اذه كلاوأ و 00 ضن ا يف مهيلع ن وددشي و

 0 ا و 0 م 0 ١ تنل ككذدشف ةقق الا لجال ا 00

 اذهىلااحاوفأ نيحالفلا ف اوطتنت ًانأدلبلايف عب آو الا اذهاشنامو كلذو#و ةموتحما ةضاملا

 اق .شلاو طارعلاو ماحزلا يف ةياغو الوهم سعأ نو فم موك وم م ومد أو نيم زد >املا نوماطي نا وبدلا

 اود قورادرتفدلاك.ب مهاربا 42 ناو ةرشابم نمةيتكلان عم نه وروصتم احلا اوعفركلذكو

 نمهماعأ كلذ ل عفي هنااشا ءاارهظأو مهلا مضف | ندو ميلا ءىدتخا دو ىدي .ثرلا مان دمحم دا مطدع
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 يفو هركذام صخءام اذه نيتءاسرادقممهنبب برحلات ناكو تاودأ ةلخ دادملا نوط نم انين
 ايف رضحو سيوسلانم ةلفاقتلصو ( هن ,رشع سما عملا م ديو ) ترشح قااتيوجألا
 نأ ةخأو يببدلا خيشلاو يواطحاطلا دمحا ديملاا غي ًارضحو تاراكما ةنكو اشاب شي واج

 'دملو ةديدحلاو ٠ ارفصلا ةلزن«ىلا اولصوو ةدعقلايذ رسشع عباس ىفربلا عنب نءلحترا يذرعلا
 "ىلع اوبراطا ا, رد راق كلاهاودج وت لاحلا ن٠برةلابمماقاطوو مهمايخو مهيضرع

 ا طاهذ لابخلاللق يلارك اسعلا تدعدو 1 ا اوذخأ مل, وذخأ يتح س 80

 ' تلاقي و امويلالا يلعأ يف ماق ب برلاو اذه لابلا قيض» يف ةلايلا تراسو شدحلا

 يلاءالا يف نيذلار ؟اايملاو الا نوت ءانقلا ريش اكف ةدمقلا قرع لام الام ل
 مطاحأو مهمايخ اوكرتو رارفلاءيج اوبلطو رايدالا اولوو اعيج اومزماف نوهزهمم نوطباه
 عاتمذخأب م عمكرقلا كف عاسو 5 ردعت.أند مهماعفخام نوفطخو نوت مب اوقفطو مطاقن و

 لاف _كاىلا] ومولا نيل اطاوراسؤهت او هلآ اميرواهبكر يو هلا دخلا , و فيعضلا هقيفر

 مهولق يفعقوو طايتحالا بابن «كيربلا لحاسب بك ارمةدعا ودعأ اوناكم منال كيربلا ل>اسإ

 ولو ربدملا فاخ نو. هذيال الد أ موعبتي لهنا لاخلا مهر أ يف موقلانا اودقّعاو بءعرلا

 الاعستال ىهو ةريطقلام هلا يناتف رنا 1 يلع نو>رمإ اوناكف دحاو صخش مونم ىقبام مهوعبتأ

 مهاوخانم يقاوبلا نوعنيو ةعامجا مهم دعميفاهف لوزنلا ىلع نومحازتيو نور 0 لياقلا

 ١ ىلع مطاحعتساو مهنوخو مههرحةدشنءاوناك يتح >- صاصرلاوقدا.ءلاب مهوعتام اوعتتع مناف

 ندهريثك وم ينطخدبرل مهر 1 ,رافعلا اكو مهباقروملا رحبلاف نوضو#رئاطقلايف لوزألا

 . تيتشتلا عقوورحبلا عبيمل اذاشماوبهذ ذ كيربلاةاكسأ ىلعماحدزالا اودهاش ال مدلخاو ركسعلا
 3 بأ 3 دعل ١ رحعبلا عني يلا ثان نو سوط عم>رو مهريغو مدخلا نم ى ءالطاولا محالاوباودلايف

  عبليااب اورقتساو يد_ةاناويدو يف ٍةورحغلا هيأ عجرو هدقناونظ مهنا يتح هركسعم نعاموي

 ِ رجل وبدلا نمدسهج يل مهو نيمزونملا ركسعلا نمةسنأ اطاهبلزنفاهيفاج همايخ يق ةورحلا كرو

 ف زركم ار 1و ةيمحيملاب ب عوندلا ك.كلاو تاسلملا 3 لاو تاوذاطاو رك املا |جاود رد

 'نآاوققحالوابهنوالكأ اهياع اومقوف تايارشلا عاونأو ثايب رملاو تاكنانكشملاو تاييرغلاو

 وطب تميم شو مهضفارغأ اونوتسأى ٍح ناي وب كا ذ ىلع اوماقأ مهرلأيف تا و موعبتت مل برعلا

 ناكف مه ءهدصق وق ا|تينأ مهاوناكف مها وخااوقطم مادبا تحاتراو :

 اوراسو وعمتجا مد "اذ ةلادخلا امأو اموب نيرة ل عسطلب يض رعلاو كسلا ةاقاةدم

 ةعقاولا لبقاوناك مهنا | وكح ىتح قبب ياءااو ةريخذلا مدعو بعتلا مهدوجأدق و حلب وملا ىلا نيعح'
 امأو ادرأ نيسْخو ةئامعب رمد لك يف مهفئالعتناكو سوسم حت حدق ا :, لا لع نمد



  اةهد

 رك اسعنهتابتاكمو ةناحهتاصو( هرشعس داس ينو )تاجردرمشءع تدسلاةليأ هسوق ناكو سانلأ

 مول بيعشرباةعمهدنعديعلان اكو ريشلان«عباساامويلايف حايوااردنب يلامطودوب نوربح ربلا

 م رباةيحانب نير صملاءا مالا نءىقتإ نمقب را ىلب قى لارفاستأ ةدي رحت حرخ ( هيفو ) تيسلا
 4 17١5 ةنسدحالا موي ةدعقلا ىذرهشلمساو 2#

 مهدعإ رضحو بك أمت ” الا وم مهفاثورحعاار مظ ىلع يك !سمةدعيفةب راغم جاجم> تلصو هيف

 نبأ ممفو م ىمافلا بكر لااضيأ 7 ) هسداس فو ١ قال وب لحا هنأ ١ لزنو 0 طلاب 5 راما ٍ

 890 كادختتك لدسرأو 0 !اشاملا ينةءافنأ» لس يال و .نبا هاربا ىالومبر ءأاأ ناطاس 1

 ا ا نهبرقلابف شاك يبعلزنمهلاود- ا مداقتهلمدقو ٍْ

 لولا ا :واشأ. || ل ,اقو ةعاد ”ا يلا لل دعا ههاعط فلكو ةطل» ارحوقورشلا

 عييجدمامأو' ادا ل كارتأ ص اخ ثأونودار ظو كارتأةساوق هماماو هلءدعأ يذلا ا

 ىَدق ين> - مايأة سمح ماقأف مهما دقأ لعالم ءدهأ ايقلا,تدناو اب نوس ااا سا: أنو صاف ها ةيدن ا اعأأ ا

 لسعو ركس فاد لكن هه ريخ ذوذي ده هل لسرأوامشاب االسرحورو كاك ةدااكالت قو هلاغشأ :

 هرشاع يفز رب ا !درلا برضا د هل طاءسقبو قيفدو نوسو :

 ىلااباطخ تايئاكم مهيدي ا ىلعةناجمه تلصو ( هرمشع عسات س | موي يفو/) .هرثع ىنايفاو رئاسو :
 برح ربغ ن هربأا عب ا ير>. لا ركسملا عمعمتجا يل ل 0 هريغواذ 3 الا ١

 رابخالا تعطقن| ٌثمهاع علو مهاسك و امشانن و سوطاومب اقواجحا ولا مهملاتنا نإبرحلا ناو

 3 ١٠١١5 ةئسةحاطلاىذ رهذ لهتساو 9#

 مهااهنوءضمةدعقلا ره * فدتنم يفةخ روم تابتاكمو ىلتق سؤرمهع:و ةناحد تا هاصتنم يف :

 ان راه ةرابج نارذو قيوسلاة يب رق ىمسأ و ةيباهولا ن <44 ةرامج هع نبا 4و رو ا 0 مسهاو 3

 ب رظ 0 .ذوأا لزمه يف هخرأ ”تقونوميق٠«مسماواش املانبااولب اقو ة 0 320 ثترذةحو 7

 راع هنا رأ ةليأ ربخ مياعدر وهناو كفلا اء دق ١ خربكار ملأ قا ءو ةريخذلا لودصو

 دوعسم ن هللا عمو ك .>فال 1 ةهعم ءسس وحلا 1 رضح ماهر راكان هةعاس> نأب هرهسس ّ

 ديدات م ملا ج رذف ة#فغ نيح يلع ىض ةرما| اومن نأ اودصقو دام معو قب اضم نامثعرال ا

 لاتقل عقوو سمشلاق ورش ل ,ةمهافاوذ رك اسءوةالدوهفئاوطهسعمو تاطي واخي
 ط نيم._سو# مهماومنغو ةيباهولا ةئزه نع برحلا تاجحاو نوكرشماب ءاه نولوتي ةياعرلا '

 اوديقو- ّق < 7 3 ١

 كير 8 06 0 7

 نمهملعا+ -_



 : ' تداولا

 ( هريشعيناثدحالا موي ىو ) ج 2351 زك طار كفا كراع سيما موييفو

 ابي رقةكرباا نم مطاخرا 0 بكوملاج ورخ موي ن ءيضرعلا ثد هةد..ناكف ةكرملا نم اولحيرا

 0 ربل قورحلا دحديسلا جرخ ( هيفو ) ”يش ا يفي سم مم أ يف سا لو عامنو روش ةنس

 اوَمأَو هناجايت>اوههزاواو يك رلاة- ساي ريفهيلاراشأاوههنال لاح بكو مف جر> وبكر ا

 هر وشمبالاءايشالا نم ايش لءفيالنإ ركدملا ما انا نوسوط هلو شاملا ص 1 واهخياشمو ناب رعلا

 ١ لاك اسعلانأب رابخالات درو.( هيفو )هتعجاصدعنالا رومالا نه انسة فن الوهعالظاو

 بك |ىمةدععبنيلا ةاسر هناك هيا كالذو رادع: ااعئادو نمهيةناك أم اوءمنو رح لا عبني اوكا

 ةذوملاصولخو ةقادصلاو حصن :ااهل رهظي وهاس ارب واشالا تاكيةكم ريمأ بلاغ ع رشا تاو

 قورحلا ناجح يتلاالخلادحاديسلاو يراجتلاةمالسد.سلاهل لس 1 و هيناكيوهلسا ريالا ًااشابلا و

 لك ع مةباتك لك قفيرشلااضيأو امهنيب ني ريفسلاامهاناكف ةديدعارا سم تاياوجو تالسارو
 وهيذلانيفرطلل قفانيو تاع و فدك اسعرصت:ب هدعأوي و هدقاعي واشالا دهأعن لوس م

 هناولاثتمالاوةقفاوملاهلرهظيف هيلع هندق مدعوهنههف وخلف يناهرلاامأ امهنهادي و ىلاهولاو ىنامثعلا
 هنوكل نيننامثعالا طاب لبمعو كلذوو عدبلا بائتجاو ملقلا كرت نمابلاع هدهاعيتلاد وعلا ىلعهعم
 عميمجو هلي راكب مه دعاس و مهتم : ماقد رك اسدتلصو مدنا اش ثابلا عم» قامت 0 مهل رظ يلع

 ةعلقدوعد ولو مهريغو راجعتلا لام نما يفاماول ةنينأب عببذيلاة اس رعةنئاكلا بك ارملايلا لس راوهتمم

 00003 نئاهتسوأات ف ارئاذكلاووركسعندةءامس# اوكدعم كرتو هزاز زود تعب هيلا
 رك اسعلا بك !يمتاصوا ملف ةي رحبلا ركسعلاتامهبب قسوت ترص عابتل سا وسلاىلا اهلس 1
 لنبلايلار ١ نةفئاط علطف ءاملبمهوفعسي لف ءلملايلا| وجاتت> ا عسبفيلاةلابقا مسا ىم تقلاو ةررختلا

 ,مهعوج ر لاح يفو ءاملا نع مهوعتمو مهود رطو مهول طب | سماه لع نم مهعناق ءاملا نيغىلط ىق

 تدمتسا كلذد ضف نيقي رغلا ىلع مهب» مالا نا لاخلا و صاصرلا وعفادملاةعلقلا ن ند مهلعا ومر

 السامر وس ىلبعأو كرو عئادملاو ربانقلاا ماعاوب رضو اهباوطاتح اوةعلقلابن هةبرالا» اعلا

 آوكلف ةعلقلاب نينئاكلا نم «مهماعلزاناا صاصرلا الام ريغ نهةعلقلاروس يلعاوقا .:واهياعاودعصو

 كارب ول ويا يلءنيبراهاوجرخر اتاك عاوز زولا الا مهنم جنيملو اهبناكنءاولتقوةعلقلا

 ٍخ |[طوذخأو ردئبلابتانئكلاتانءلاوءاسنلاا ومسو نبلاو ةشّقالاو لاومالا ومئاد ولان ديالا نا

 «ةعلقلا نهعفادم كالذلاوب وبرمضف هنا ر ع فكل ؛نورششلا دو وضع. ءلا 00 علمت واع رس

 .كلتبا واسرأ 2 شمات ||مهنماوذخأيلنايعالا توي يلعنو رشبملا تفاطو اكنشاوامعوةريثك

 عتق لوأ كاذناكو مالسالا ناطاسو ةلودلا لهأ نو رمد لومءالاسا ىلا أر 3 انيعءاصخ ةةراشلا

 * ٠55 ةنسةع+ امويب لاوش رهش لهساو # لصح



 هدم هه
 ىلا ل_دويت>نبلا رعسالغو هب ؛ زاححل ا رايدلا ن :,م دراولا عطقن |(هي 1و لا نورشع ءاسكا

 خم الا دوب الف نيك اكدلاو قاوسالا نم هدوحو لقو لطر قلك د ةمفافمنت تع ٍ

 لوقاعلا رزبو لوفلاو جمقلاو ريعشلاك ةصمملا بولا عا اونا نم ةووقلا رياك عندو ةقشملا

 طلاخ ريغبو نبلا عم اطولخم هريغو

 يأ ١75 ةئس ةيناثلا يداحر هش لبتساو لمح
 رذسال ركسعلا نه ةنئاط لهشو برعلالفاوقو لالا بالطو ةكرباا ىلا اشاءلا جرخ هنيرشعيف
 لكو لام او لاغبلاو ريما نوفطخياوقفطو ةدملازءجورألاو لوخدلاب اومتداف سيوسلا ىلا

 ضيقلاف اهوكرو هتباد نع ء وازن سانلاءاهجو نءواو اك ارو دجو فو باودلا نور دل
 ةكربلا ةهج مايأةثالثاشابلام اقأو مهاغب و مهري اوفخأو مه اصمل بوكرلا نع مهبلاغ 0 سانلا

 نءاط اشابلا ءاعدتساب كللذو نبلا انو تاوادو. كاس تدوو(ةفر) كا | بكرم

 الءلق نباا رعس لحتأو م ا لال لل سيلا
 # ١751| ةنم بجر ربش لبتساو 2# '

 اهح.صيفدساارسكو هءرذا لدتلا يفوا يلعبقلا ىرسم عداسل قئاوملا نيثالاموي هني رمشع ىناثيف

 سيوسلاببئاغاشابلاو كيبادختك ةرمضءاثالثلاموي
 6# 1991 ةئام نايغش رهش لبتساو © ْ

 اشانلا رض> (هنماث ءاثالثلا مو, ىفو) ةي رحبلا ركاسعلا نه ىتب نب يد: ناويد رفاسهيناثيف
 ةيلداعلا يلا اشابلا ج رخ (هرشع سماخيفو) ةبربلا ى كابسعلالبهشت ف عرش ىو

 كالذكو ةئئاطةنر الك ل نم عمو 5 اا ةيربأا الا رفس لءشنت ىف دهتجاو :

 خييشلا رفسال ءاهقفلا نم نيعتو الدب هنع جري رفسلا نع زجمي يذلاو ةعئس لك لهأ ند
 ةيحات ايحان نم لصو يلب:- خسيشو ىواطحطلا دحأدسلا ة ةيفنطا نمو ةيعفاشلا نم ىدهملا دمت

 اذخ ىلع.خبشلاو ديشر نم حلالا تيرك نس ديسل| راضحا اوم ١١00
 امهمدلب ىلا اعجر و رغلا نم اينعافارذتعاو ارشد طال

 060 0 *ن تانب نيب :«لامشلا ةهج ل ىظربشلا اذهييفو
 يف لوط: دم عاعش هلو قرمشملا ةهح ى ١| .دعاص ه.ذو برغل 3 ةهح ا ىربكلا شن

 3 :ءنييكلفلانولأسي و هبنون دحب ودم !1نو راف :: سانلاو هلك يف رهظي رمتساو حمر لارا دقم

 رو ءاةثالا ىباض رت هددهظرمتساوبانذالاتاوذ ىةفنصملا محالملانعو هلئالد نعزوثحب و ١

 رئاظلارمسذلا نهب رقو بون ةيحان ىلا ذم و ؛هرج ضعإ لح تاه

 « 1١5 ةئسءاعب رالا مويناضمر رهشلمتساو 9 ا



 ١ ا 5 -25 ١

 ىو نس يود سمار بح ةبتكلاو وهدالبلا ىلع ضرفلا ررقي رص: هناق»
 ررةملا فص مي- مأ ساب اودكو تاون وممعللار رآدا ريا قزرلاو ظئافااو فاض اوىرملا اوم مهنأ

 رخاالا فهنا عم قاب ايت 5 1 هو لوالا دنلا ررقت نا دعإو نيتعفد يف ضب

 همفدب هسفن مزلأوهت م> ىلعر رقتاسبلفكتن هو هنم "يش يف ةحماس.ال ديالو هباب 0 بلطيو.

 تالاو طاهيلءهجوتف تامههملا جايت-ال ىلجالا لول لبق ت>هب بلوط لجالةةيثوهسفن ىلع بتكو.

 ”الوأجام دحالف قيطيالام نوفاك قنا نوف جي زنا اا راخ قولرتم نك فلام

 هديب يتبالوناويدلل غارفلاب هئصح نعلزتي اه ءاو ناك هجو يأ عندلا اما نيثيشنا دحأ.الا اكذلخ

 1 ةهح نم داربأ هل ن نكبملنا اي 0 كالْيال أر يقف حم .دلو هلايعو وههب توق 51

 ١١87 6 ٠ ةنس يناثلا عيبر رهش لهئساو ريح
 يلا لسريهلا اهنف ليملا نم عاون اها رس لح , هلاومالا بالجحتسا يف عون :ةيادختكلاو
 مانا ةنأ رلاوةةفشلا دب ريهنارهظي و اهنع فص موثءأغإ عياب م أ و فرألا نم ةف ع لا

 | 0 عسي راسالا الغ ىقدودمل ا دير ف كا تارا نأك تاعيسملاراهس ف ماصخ> ريو.

 . كلت تايئزج واغ نء هيلا فاضي امو 20 نايب و مهرئافدب نوايو نوحي درر ةنرطأ

 ماوقل عمتسيالف ربااو رحبلا يفر جالاولغو سوكملاو كراهجا نم اهياع ثدحتسا امو ةعاضبلا

 ردقب مهسفن ًايلع نوحلاصإ و صالخلا نوب اطي كللذدنف ل أ مهم أبوا رذعم ١ لي.ةالو-

 اوضوعيا ةعاضملا كلر عسيف نوديزيم مهني اميف مهدأ 1 ىلءكلذ نوعءز وي و هوعفدب لاملاز م

 ليدل صتدا لرش 3 ا 9 2007 ةمارغلا كالّب ني رذتعم سانلا ن هم ةهارغ

 سانا لاومأ با س ةة.ة2|يف صو ةميظع الاومأ ةيفيكلا ك١ هشيم عمش اًضيأ ةهارغلا رارمتسا ع ندا

 1 اريش رمعقب تابف ةلفغ نيح ىلع ةب رردتكسالا نماشأبلا رضع (ءرخاو [يقوز ءارقتلاوءاتعالا لآ

 نءةريثكر كاسع (تلصو هيفو) ةملقلا يبا علط مث نيموي هب ماقاف ةسيكب زالا تديىملا رضح
 79 فاذخو مامأ موياعالاهرمصب عقب راما داك الف ةئيدملا مهم تصغ ىت> كارتالاو دؤن رالا:

 ملاقالاو تاهملاب نه وهو ةيردنكسالايف م_هاقب ومد نكن نيذلا ف الخ كلذو فاعلاو ةقزالا
 ”ةواوادئازا امامها ىضرعلا ل عشقي شاملا مها (هيفو) وهالاكبر دونح 5 امو ةيردبلاو ةيلبقلا:

 الالغو انابئاو الا دالملا ىلع

 ٠ احل ةن- ىلوالا ىداجر هش لهتساو ري
 يو 22 اط ارامعن ية دوام ناطاسال دلوهنابّةراشد هدب ىلعو ةيءورلار ايذلا ع 0 هيف

 ريسا.«ىلع لاغب ةضرف اوضرن (هيذو) مايأةثالث ةسيخلا تاقوالا.ىف ةعلقلا جامأ نم مضل مفاده.
 اهم منديعناوأ أ ءار كلاب مزليةلغإ هدنع نكي ملىذلاو ةئالثو نيتلغإو ةلغب ىفرالا 0 سانلا#



 ل ١ 6 :٠ د

 هليل ةيدعتلا يف ةالدلا» ركسع عرش ورصتقل ا,ماقأوا واش ثايلااضي أ ىذع و ذولا 5 رك و بصنوا

 اورئاسيل بزعلا بق ةيحان ىلار فن نام ساو ة ةالدلا ركسع نودع جرخ ( اذنأ هيقو ) أراو |

 لارا (ةض .ةعثأاُ نيينثالا موي فو ) اورفاسمت امابأ 0 طلاء ثأ ءا ءاضقيف اورهتساف مهدالب يلا

 ( رذح هيف و) رمعم ى ا١أو>حاراشا لا يدعو ىلق ىل | راسو هثيااةيحات ىلالةّداو ب ىقطصمإ]

 هتءافشو رص»ةشاب يجرتهي ذ لب قو ماش هللا نعل صا ملا شاب ف سوا ن ءوفعلاب نارمشسي مورلا ن 5 رام

 نيذلا ن٠ «عرتكا ًاراصخمش نيتسوةمرأ ىلبقةيحان ن ا هن رشع سماخ ءاعب رالا موييفو٠ 1

 نام يلا مهو رطل اا نيف رتحو ةديدعلا ني:سلاةعدقلا توب ءلااياقب نو دال ءأاب نيتطوت تماوتاك

 اهريغاوأر5 ساتاااهارباةليوز بايهاياهو عون سؤ را .

 6 ١551 ةنس ءاثالفلام ويب لوألا عب رربش لوتساوؤ#
 ركسملا عامتجا ىلع اهتليل يف اونو اميظعاك وءاشابنوسوط هنبالاشابلا لمتد ءداسدحالا موييقو ٠
 قورحلا دسااكلذل دعتساو ا شاب نسح هني كر ا ىلع ج رفتيلة, روغلا عماج يلاوه لزنواهحب سيف

 ا وغرفاملف ةالدلا ةنئاط هلوأ يف 0 كلة دئاسوو نا ل عماجلابه|شراو

 هدرا ةلاجرلاركسعلا فا وطموفاخوربانق نينوهنالم حن تب ىعوت ابيب سع ىلع راك مذ عذادمةرشعب

 يملاولا مث مهنئا وطبان ايكر مهرابك مثلي وطة دمه بدن رريغنهنوطلت نو ريثكمهو نامجعمو كأ 1

 ةاعسااو ةيشي واوا مث هتدهاذكو هيئاتحو نك وللا باص فنا وطن ناظندت م هاا اوسنحملاو 7
 يسب دربلاب فو رمال | ادذيتكد مع ع 0 وقار دعانا نلح واشاب نوسوط مث نومزالملا و
 َّى را اى ذتنا الو ةكرتلاةب ونا ١ ممناخو رادنزاخلا هنيحصو يناالاادخت :؟ ناك يذلا ردو

 ناسح هتيحدو يروغأاب فورعملا ماجا ىذل ملاباب نههعم لزاف هلز:ءيلا يقورحلاءاعد

 راك داوةررطلا تال !هرضأو هصاوخوةءا ناو وهم دنع يدتلاو قو را تدي 0 يدا
 موب ينو) هل<ييلا ادئاع بكرم ةيدهيلاعت يقورحلاهلءدقو فيكو ظ>ىفرامئاارخأ يلا كانها
 زعم كا رااذ راححالا لقت واهدس مامتهالا ةينوعرفلا ةعرتىلاا شاب لا لزت (هرشعبا ر نيتثالا ْ

 زياكتالا بكام دوروب رابخالا هنت :ااميتعةودنكسإلا ولا يعدو ل ترا دساادنع ماقاف
 اهنع ىو رويل ا تد را 0 لع عاب مث اهعمج يتاالالغلا مويملع عسيبيل بهذف لالغأا ىرت 0 ,لحالا

 تاس ل مرارا وصحو اجاربأ اهيددجوتيردةكسالاراوس|ءانبدهلحاورتك أوةضنفالا 00
 ناب سعخياشم نهأو هذا غأ مع متل هتماقاو كانه هتيغتلاظو ةيحان لك نم همهوعمشل عانهلاونيئانبلا ظ

 مةميظع الاو.أ مهملعر رقو مباع ضبق هيلااو يضخ أ ءلف مهيلعل ,هلوةريحبلا يلعنيلوت.ىلا يلعدالوأ

 .كربادخيتك ام اوشا وهو مهدالوأو مهءاسن اوبسو معو يد رك اصلا لسنا دمهةوع ميل عل

 : من اوءروم,سؤراوعطقو ردع حلا لحاس لعاشملا اود مسبح قف ليالا ل م هرقبأ ةيدقلا

١ 

 ظ
ْ 



 0 مرا

 متسرو يح سم دلا كلب م ءاسو رييكلا كيبدا ص عبات كيب مساقو هاعبات كيب مهارب اوكي 1 ْن اوشرو

 مهاربا كرب نأمثعو نا8ينسح كي نان ءعس أت كيب ءاىنطصهو بويأكبب ينطصمو يواقرع لا كلب

 يوادجلا كيب ىو باىص ن. ءلاطم | 7 نيمدقالان م نيك لح وهو رج وج عببأت راةئلاوذو

 . مهسؤ رعطقب رهاالا 0 قركلمرأب مهمطوهيلا اًوحتلاو راد |١ كد دااص لذع 0 و

 / 5 .فشاكى ع موف ةي لالا م ءاسعالا ن مو 01000 قف "ا

 ناوشرو 0 .زءااد عو فشاك قوزرصو فذاك ى 2# يشبملا تش 5 نامتعو راديزا |

 هاكر كم لمثو فشاك نامثعو فشاكر فعج و فاك نياقو م فشاك مياسو كفك

 ش 7 فشاكن حج 0 .ة فشاك يلعو فشاك لد لهوا اع رود فذاك راو حالفلا فشاكدح 1

 ينغلب هناف راب ع. حلا هللا م مخو نوريث.ك مهو مهو 1 ىف رسل نم كاذريغو 0 ىهومو

 : . ش رافغت دبالاو نيد اهشلاب قاوفطت و نر لا نّؤرش اوناكمبنا لتقأ |لاح يفو سو+ يللا مهتياع نم

 الحا لاغي_ثالو مهيأ ءامدجتل نمو 42: ىذا ب كك ىلصو اضواء ام تل تل مهذعل و

 م أنوه نءاولاسيملوا وعم اطوانعتدت يلا او باس |او توم هلا نم مهل صحامومهسفنأب ن 00

 اذقر ف يلنقلا يف 4 اطواميظع اددو هيلع تدحواماف ري رييكلا كي مدار .انباكم قو ل ار

 ىكمدعإ كلذو مهتبرت يف ةرتقدودوامو وداوجلر خاف رع م رك ناك هنوكب هتمحمحو هيف ةمالعب 4 9

 ىو ما روهشكاذ ىلعاوماقأو مما دلو نيلوتقا لهأ نه ريد ةكلااهدعع ع ة>او 4 ا أن. نويهول

 هدر لا يف 0 7 4: ! رمصملا لأم عم 0 2 ةزيجلام كاحاشالا ارهص كيب 0 6 هلا ”داطامو

 نامالاب نيلوتقملاءاسن لع ىدون ( هنماثىفو ) 0 أيش ناكف اهريغو نججطاو لاجلاولودخلا
 نطل صحي ملىتاللا ندوضعبلا عمجرف مقالب تراصابنو 1 عمار ف نكسيو نمتود ىلا نرءغح ناو

 أهون اكوا هوا ز:فا مقا ويلا, هسصاوخ ىلعاشابلا معن و انتا ىف ضعبلا ب و ررمضلا ريثكا

 3 و

 ١" كي نيهاذث تدم محنأو تابوبماملا نه اهبلاغو 2 :اوالاوٌس رفلا اودد>و متاو ولا ءاسنلا ار

 ةفئاطاشا.لا لسرأواشابرهاط تيل هد الم 4 5 وكل هر نب لصحابهب لد وب راكد 0 نيس- ىلع

 2-90 بهذو شوب نم لقتاف ريذنااهلدوهناف ىف الا كيب دحأامأو هب. اب ىلع اوساد ركسعلا نم:

 اوءاقاةروصلاهذهىلع داود 37 ب مهأربا رببأ غب وة ال رابخأهتادوالو ىلابقلاءا صالا 1

 كنعن 0 لوكا لف 5 نحل ضم ) ةعقاولا موي ينا”ىو ( داوسلا اوسلو مماوخا ىلع ءازعلا

 زيغ يف با وهلا درب هدعوفامأ هم و تدع ةهجم ييطعإ ناواش ايلان ٠ وفعلا كو: لطا ! نييلبقلاءارسالا

 ةالدلا ةفئاط يلعا ريك هلءجو هتخأن ب كيب ىفاعص ءاششأب اادلق ( هفو ) هلت« ىردأاهودلمهاف. تقولا

 دحأ نبفشاك ىلع ةيقرشلاة يف وشك يف هلدب ماقأو يلق يلا بهذيلةبق تكاد نوعا ناكو.

 لبق ىلار فال ةزيملا رب ىلاروك ذم لا كي. ىطصميدع ( هرشعنماثىفو ) ةيلرسدملان م ادختك

 رد و
2 
 م

 < ياك سي م ىو
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 ثانىبوم٠ن.
 ١ ١ يف سّؤرلا تدروف نادملااو يرَلا هوجو ن٠ لك ل ملاقالاويحاون :ءاناغك ىلا

 .قاررالاب دادالا نم ايتتك ناكو ةلب وز با ا هج اولا لوبسلا ةباع سم ىلعو ةليءرلاباهخو ضيف ىح اوت

 ترصقنوحالنلاو عفدلااوب اوطو مماجأ تضقناو مهحالف نءامهفدباودهعت ىلا ض رفلاليصحتل
  000بولطملا صالا> لجال مه: أب أب باهذلاالا مهعسإ ملف ريخأ :اايف ارذ_ء ني.زئلعال اوليقيو م

  0مكين ملتقي اورداب دالملاب نيئاكلا لقب ملاقالا فاش كيلا سصعاوالا ت تاسوامدنءفنا ويدل م«

 نورميو مهنولتنيو ةلفغنوح يلع وشب مل اعلا ىلل اواسرأ هع دعإ ناو هلنق
 ٍ ع يف لصي راصف ملتقو مبياءضبقلا ىلع نولوحتي وأ موس رب ن 3 لاملان ءهوعمجامو مهعاتم

 ١ دحأيف ة ةعامشاولق ,و ةماقلا باو ةليوز باب ىلع ام وعدل وير يلب ن *«سّؤ رلأ ن نةد دعا موا

  1نم هاش 3 هوحاذشو م,يلعاوضبق اورمذ-اذاف ضع«. النه الا نوطعي وادب ٠ ءادختك

 ٠ ةيشيوا ل اددتك افاد نيبو هنيب ناك هنايتحميف ىهالاهل ضوفن كبلاملاسنط ةهاركلاةدش
  1اطلاق ةدل ب امئاغ ناكو هتنب اهجوزو ةيفاالا ضن مها دهركللا ةق اسة دم نم ةرفانمضعءب قياس

 ١" ابنته صاخة سل هسفنب اهيلا بهذف ةضرفلا نه ابيلعامع دهعتو هعاطقا يف ةيراج ةينوعرفلا

 ' هسعأب هيف ءيمأي موي ثداحلا لبق ةيفونملاف شاك يلاكلبادختتكلا لسراف ىريملا للاملاو ةضرفلا
 اوعطقو هواتف ح..دلا ةالصا ًاضوتي وهو ةيرجفلا ىف هيلع اولخد ركسعلا نم ةفئاط هيلال راف ض1

 :  1ىد ند مهنولشميف هم ةعدقلا تويبلا اياب نه صا ا نواب اوثاكو ريص» ىلا اهورمفحأو

 لد ل حالا سحلا يملا مهبرعأي و مهبذكيف مهتبسن و مهسفنأ نعن وريف مطأسيف ادختكلا
 ةثداطا هذ هيف لتتف رداثاا ىف اذهو توملا ةئيام٠ دعب نوجتنيف فاطلالا مهكر ردتاماف مه أ

  00باشخالا ىلع مهم د نول_هجياوراص مث كيلامتو فاشكو د'دجأو ءارطأ “ناسا لا

 ضعبلا مههعإ قوذ ضرالا ند رفح ىف مهنوقليو 00 ةليمرلاب لسغملادنع ممومرإ و

 اولا يلع ةحولسملا مهجاجاوتلأو ءامظعلا سو ر نم سؤ 3 او>ءاسوهريغ نعريهالا زي مشل 5

 ْ دحأالا ةيفلالا نم جشم اماث.قات ليا ثداولا عنشان نم ةنئاكلا هلو رفحلا كل'ىف

 ق« قادن كن نردأو نشوب ةيحانب ايئاغ ناك هناف ريك لاكي مهاربا تنب مناهةلي دع جوز كيب 1 ظ
 مولتقف مويفلا يلامويلا كالذ يف ا رفاس »ناك ىنلالا اضيأ كي رمجو ماشلا ب ةي>ان ىلا برهو ةعاقلا

 مس ما لامك " اح لغوأ سوبد ندر ااا رة عوار 2 يعدو د م رباوثعيو كانه 1

 0 0 :هل نم مولا كلذ يف لق نماءًوإإ ريك كلذ ريغ ى رحب ةيحان ن٠ رسغحواس اروي دلت
 .كيب فطصموريغصلا كبب زيس-وكيب نامعن و كيب ىو ةينلالا 0 كي نيهاشمهف #هربذ
 بايدوب أ كدب ف سويو يح رالكلا كيب )مه ريغ نوةيفلالا ن.ءال ؤه كلب يلعو كيب, دارهو ريغصلا

 هعبات كيدمحأو باوبااك ب ناميلسو ريكلا كيبمهاربانبا كي قوزرمو اص كيبنسحو
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 شيالوقيوهو هججو يف رصو وللا ايبرعلا يمسي ةبراغملاراعن م صخش هلا جرف نيئاوشلاو
 0-0-0 وبيستهةبراغم ءارقن سان 2 رجسمعلا ان.مييت>ةقالعال شياو لاخلا اذه

 0000 اى رإب رتعألاو كر اغدح ا نيمح اهنا و دوت هزاد ىلا ارقت هعمل راوهلا كقوف
 اا )رار فرط تالا اهودخات امهلتك ؛ صاف نيب امان. ظةنامو مارح

 . ةقنهتلاوهلعمالسلاو هتاقالا بوك رلا مهتينو نوعمت<خعاشملا نا ن.ءءاقالن نييكمك كلا ةهج يلع

 ةعاس هدنع ساجو ىواق رمثلاخي.يشلا تدب ىلا لذد ىتح هريسىف لزيلو مهم ١ يدذأ انألاقف رفظلاب

 ىف هدنعىجرتوام ماش ىف هماكف تي م داف هكلا نءناصذث خيبشلا يلا حتلادق ناكوةفرطا
 ١ [هطعأو ىتءافش ل وأو ىدلواب ين .ثحضفنال دل لاقو | مع دسأ :1 1-ان ءاميقامعا

 وأل وتاب يفامأ نأ وم راح ى ايمن ال ني نكلوةلويقم كل_تءافشدل لاقو كلذيلاهباحاف نامال | ةءرح

 لسرأوةعاقلا يلا علطو بكر واشإبلا ماقمثكاذل خرب شلا نأ مطاف زامالا, كيلا اهلسرأو ةقرو بتكت

 الاقن هيلا اكيلطب وا ةقررلا دعا | درأ اشايلا ناخيشنا ا .طلاَقف امهجلطن خيش ١١ ىلاةقرو

 ” سنن . «ذخأب هنا فيك نوكي الو كلذ حمدي الخسيشلا لا ١ التقي هنأ يف كشالاهي ١١ ؛اهذب لءنيام 5

 برضو ىلتقلاب ءواموهو شوحلا يلاالدوامدنعف لود رلا عءابهذفإ ىعافش لبق نأدعب كلتقيو

 - نوسوطلزت مويلاكلذيفو مهنحض يف احرداواءملع ١ وضق نب مف او نيس وبا يفعقا و باقرلا

 ركسملا فكناو بهنلا مفترافاغيأ نيباهللا نم اصخشر قو ةنب .دملا قشودي !لوز:تقواشابلا نبا
 ارش ةياغمم» لض-وةئيدملا ةيقي ركسعلا مما مويلا ثالذ حسبص يف هنباواشابلا لوزئالولو كلذ نع

 '” نءرك اويزااو سبب ايف مههبشإ ناك ن ذلك فاتك و رمت ةكلامااودانسالا لع رسشلا انأت

 . اوراوتيتاانك امالا ينوأ رودلا يف موماع ا اا اثاننسح رك اسعمبءاعضبقينأك
 < هاسقلا بايثو هل مهنكميام نأ نك امالا ن*نوبمب 1 .اعنوضي.# نه ءنو ,ةيذ ةمهياع ءاولدتم اوام

 ١ ءانثأ ىممويج يفامو ممم ايثو مه !معنودخ ادم رك أ نرتالاودحا ولان ويح سو نياح 3-8

  كيعدتدياشاب رسحان ديسهلاولاق ةمطرهظ اذاف قذرلابهوراط هنم يجحت يارب :اوآ يك ناك ذل وق رطلا

 ّك هنال ةباحالا الا ةعسال لاح ىأ ىلعو هنو ري 8 ناظيو الق نكءطنإو "ىثن» شخالف هي هيلا

 5 0 وذخافرادلا يلا يقاوبلا علطو ممم ةعامح هءحصتسا رادلا ن٠ جرخاذافارهق حلا عنتما نأ

 ةفئاطملا ا حتااو ىرا ون ض٠»لاو نب دوحأ ا ن.هلاثم أيل ىرجيلم ذاحالا 1 ةىرت 3 اوةطوهباع

 مهفعإو يلبق ىلا اوجرخو م ويلا كلذ يف رينكب ره ردو راخأو اروط رطهل سدل ورهاكش ايزئو ةالدلا

 رقو مهحضفا و هدو ةنيطاو ةلطا نع ؛يناللا تاح الفلا ندض ىف جرو ن4> ز الفلا ءاس يطال

 ناكفادحأ م 2 حربا راد مب هذغ ةدشلهناف كب ادختك 3 اأو اهريغو ماشلا ىلا مهن«احن

 اقاروأ ل سرأو 4م برمعصا م نيم دقالا 0 لامن ءامره اريةذولو ا هلك

 فرعي
 قع 2

1 



ْ 000 
 تارا ع ضرق مهفعب واعدارالوا هن اماودجيلو مهسوفن يف نع ءاكلا اور طا باىثااو هاوجلاو

 عزفلانممويلا كلذةيقبىف سانلاب ل>و 5 راادبي عطقف ةعرسس اهعز ' نم نكمتي ل زاوسلا| عما د انآ

 تاراحلا عيب يفاوذكسو اولخادت دانجالاو كيلامملا نال فدويالاههو ركمملا | عقوتو وحلا ءآ
 ناعم 5 رادوراددإو هلآحو هلويخو هكيلامو هعابتأو هلايع | مف ةريبك رادهلريمأ لكو ئحاوتلاو

 اهتامجحو اهدعب : مهنظل هيلع نوفااماب يق نوعزوإ ينيسأا دهشملاو ىهزالا اونو فظعلا ل خاد ٠

 يجحاونلا عميج يف مط نوروا<# وسااراك نم ريثكحو ثداوأا عوقودنع اموصوةطخلا ةمرح ْ

 عهتو رشاعيو هيف نول خا ديو مهتانكسو .مهتاكرجرثك أ ىلع نوعلطي و مدا وحأ نوفر
 ميلع دفا نم ةوشحم ميولقو ة 8 .للاو ةقادصلا مط نوروظي و للاب مم < وماسن و ١

 مطوءأم ليصحتل اروداب ةثدالا هذه تلصح املف برعلا ءانبأ عيبطو لب مط ةها ركلاو 1
 ناك 2 م مظعلان اف ءا ءاسنلا يف ىنشتلا نم اصود>و مهرودص ىف ايفخم ناكام عيج | دوا 3

 تراد - اييلع 53 نأو هبرق تاو هناك ىخرئالف ل ندا طخ اذ 1

 سذج نم 0 لا اهممطخاذام فال كلذوار ورش تفت>اواهتدب نمتب .ضالاو اع ١

 ءاسنلا نم ريثكر هظ توببلا اويلطو ةسيفلالا عماشا,لاحاطصأ املهنا قف او لاحلايف هتباحاكيلامملا '

 مههلعاوف رصومداقتلا مطاومدقو يواسكلا مهاوامعومهجاو زيف اوسفانتو تايفخلاتارتتسملا ١
 00 يول لا كارلا. ال زالامزلت يق تويبلا مزاوأ ا

 عافةرادعب هناف هكا هيغث د ض رغا كلذو مهام ليلقو مهاندا مهالعأ عئامو هرايد ناصو هراج ٠

 رود ت.متناو امفاموهراد ىلع هنع عفادوهامح يذلا يل وتديف توببلا نه مهلع نوضيقي اوناك ب هناا

 نولوقيو شدتفتلا ا ةييشريكب و ةييش ىندأب مه أك ًارودلوأ- طن دواغلان هةر 3

 ةنداخا هذ هيفا نو كلذ لغاود داو نانا داو كولمأ ةعب دوغ دنع نأ 5 كولمم د .

 ردود نم ةريثك رود تبهنويلاعتوهناحببثس هللا الا هيصخو هردقردترالام ةعتمالاو لاو
 ادختك راقفاا ىذل هماشاملا ةمدخم نيديقتملا نو نيدودقلل ءارمالا نماوسيلنبذلا نايعالا '

 41| بشك قطصمو ىاد رول ام ناهتع رمال تينواريشر ا هاش | يتاااشابلانيتاسب ىلعايا و>يلوثملا

 رحتسمنيفتحاو نب راوتلا لع ضي.قلاو لتةااو بهنلاو تيساا مول حت سأو مه ريغو 3 كلام فالاو. ا

 دا ما هلوحو ةعلقلا نيلر روس ملا ف ان 0 روةنيلعرمقيوا ضع لع شسلا ل

 يك ارمهيف سيلةاش.عيجاوةرخافلا مهسإ الع زب ةيشب وأهلاو ةيشافدلاهءاماو ةاشمرابكلا .
 . استاول ا أو حرفلاو ة ةرفاو ٌةدع كلك ودنئاماودب نوقدح مهودأ هللا

 ىلع مهخبوو ملع فقو نيطباضااو تاقاقااو كردلا بإب ر اعطاك راكنمههوجو نمجناط
 يورلانيداةعلا لعرش مه ريغ مهعبل الوارد وناكن يذلا مه مهنا لاخلاو الذل مهعن مدعو بهناا

 جببسرس بسب بسسس



 و
 يرآهقلا عوجرلا ءاسمالا ذا نيينادحتلا نه برعغلا لصح املف هب ىتلا ناط أو رجلا

 افي مهغلخ نم نيب ارقلاو قدانبلا برضو هذخأو رقتلا قيضميف لووخلا ماظنتال كلذ مهنكم رف
 . اوكيتر اومهيدأيف - اوبرمذف دارملا ىلاعالاب نونقاولا ر < اعلا ل

 25 , نيهاش محتقاو لويلخا نع اولزنف ةريثك ضاخم ذأ م عقوو مهرمأ يف أو ريحو مهسةنأيف

 - نمموملع ل لماكرلاو قونملا نبمجار مكاو هّةدغ قنو رجاو تاوباا كي نامل و
 يت> مهف ويس نيرهاشو نب رتل واو ةليقثلا بايثلاو يوارفلان همولع ناكام اوعزنو ةيحان لك

 0 وكس ,يهاش_همأ و يدك | طقس دقوةدعالاةعاقأ ةبجاوملا يطسولاة بحرلا يلا اوا دو

 اوراسام دنع اشابلاناك و شيشقبلا اهلعاوذخأيل اشابلاملا اهبا وعرساو هس [راوفظقت, ضرالا ىلا

 آ 00 كاي دق لممساتي وهو حلا ىذلا تنبلا ىلا تهذوةبارسلاناويد نه بكر بكرا( ولا
 برعغلاب هوعباتق 6 اجربلا طئاح ىلا دعصو حورلاةوالح نم بربف باوبلا كيب نا 0
 هيف ءامتحالاو هبءاحتتاالا نظي اشابنوسوط تيل ارتك نهر اشباك ارارعطقو طقم

 0 اك اورو ادحأ اوحريمو بايثلا نم مهباعام بل سو نوي رمصملا لئقيف ركام ا
 9 اويزت نذلاد ا ىلاهأو سانلا دالوأ ن «مهعب اامحتم مهقفار نميفو مهف اوعب ضو مهدقح

 02 او ا واعال و ادن كيلا لزق 3 نه مهن٠و نوذيغتسيو نوخرصي مهو بكوملاةنيزا

 ىجاوتيف نينابر طا ف نيتتشثملا اوعيدتو ثيغتسم الو كاشالو خراصل اوقري 0 ني

 نهتعملوايح كلف نم هيلع اوضبقو نأ نك امالاوتويبلايف اوا>دو اورف نيذلاو اهياوزو ةعلقلا

 ىنلالاكي ىحبو ا كيدجاك" . ادختكلاعم اس ااحوبك وملا ن انتصر ساما

 ا مث كيب ادختك ساي تحب نويسلا ىلا مهوعجو مهبارث اوباسفريبكلا فشاك ىلعو

 ظ ليللا نمةدح ىعءنأىلا راه ءااةود-ض نم د>اودعب اد>اوناويدلا شو> ىف مقا انعأ ىمرا يلعاشملا

 ةعلقلا قي رطىف عرمدناو نيفورءملاريهاشملا ن٠ تامنمو ىلتقلا نه شوملا التما قح لعاشملا يف

 هو. والا حيد وكيب نيهاش لج ريفاوطبر مهنا ىق ىت> ثنا يقاب يملا هتثحاوبحسو هما اوعطق

 0011 لف سا اماو.# اقلب لصحام اذه ناويدلا شوحىلا تملا راملا لثم ٍضرالا ىلع

 نمبريهو سانلا 2 ةشركلا دقو صادرلاتوص ةليمرأاب ند عمسو ةعاقلاباب قاغاام دنع هنأف

 نارا ةعركلا تاضئاو نوجرفلا كالذكو ىكوملا راظنتا ىف دانحالا نم ةايمرلاب افقاوناك
 ملعدحال سيو مهين اوح سانلا قاغأ و ةجرفلا راظتنال تدناوحاب ناكنم برهو اوجحزناف ةئيدملا

 رشا دارخلاك اوثيناءارمالا لثقو ةعقاوالوصخ 0 ققحلام دنعوا:ونظ اونظو لصح ١س
 اعيرذ ا.ماهويهمنو ةتفباهوطوف ةمغلاو تلا ن.لاط مهر وأد اح نمو نبي رمدملاءارمالا توب ىلا

 ىلانم نيلعام اوبلسو تاتسلاو تادنوخلاو ىراوجلاو ءاسألا اوبحنمو ميرملاو رئارلا اوكتهو



 - ظ !
 ىلغهل دي اضإ أ نرجيه ىلع ىودب ل-+رالا هءددإ و هدر“ نوجه ىلعرضح دقو هرو ذل عن أ د.» : ٌ

 رفسلان و دل م هو موإ يناث ف هت ةدصب ناك ند هرذحو ةعاسس ةرشع يدا ىنةفاسملا عطقو قا ر طلا

 ْ ساب وسلالجاسنملز ::أاشا ءاانااو ربيسخاو ثأاغلا موي لا يف هلومحيقو رح ادهش دم ساارش>و

 ةيحانىلا مح دوادوركاسعو |[ زاروا اع قاايك ارملا نوم اس

 لد راك "ا رم ين لمعلا يفن و دهةحم عانصلان او 6 أراانمهنود_اميلءاوضبةيلنميلا ٠ ظ

 نءرايخالا تاقانتو طويسأ مك اح جوقاغأ اص رمضح ( هيفو ) مزاوالاو ركاسعلاو لويخلا ١

 مهلا جرذو صوقوأنق 9 3 >اذ 1 اوعجرو ة 4 .طلا 9 أورمض> ماب نييأب قلا قرانا رمدملا ء اسمالا ّْ

 اثاننوسوط 4 نأ اغان ءاادلق ) 4. فو ١ ةرفاوةدعوهر 5 ع لتقو مهعم ترا ظال انأ 0

 2 أعان .>وايض ىعا و تصاو بزوعلا 954 ر>ان ىلامهشيج | او>ر د زاجسللايلادحومل بكر لا ركسعىراص

 5 كيلم' ماش | حان 1 00 ريفستب هونو ىفا ود هاا مدعو ةل>ع ١١و ديالا دامت حالا ا ءلا ا

 ن٠ بلطو تاماهيالا نء كالذ وو يفاالا كيب نيهاش مهركسع ىراصو هللا ذاب فسوي

 ا م 3 ءنارلا ةعاما | هل وذا ةحاف 0 1 ةءاذ هما نانأال ا1ط ص انوو اوراتخحم نا نيمحتملا

 نيلرمصلا اءأ 00 2

 -4 ىف ةعدقلاةئيطا ةرود يلع قاوسالاب ش هب واح يالأ فاط هعنار ١-1 وب نأك امن ةعجلا

 0 وايلاءارا كا روهسأر يلعقيادااو ةماضا!سبال وهو ةميظعااب 2 أوملا يلع ةادانمل

 3 1. قاروأبوفاطو ةئيدملا طاطخ ايف كلذ نورك 9 يال أن راي مهوقب نوداني 1 هلو>و زاكعب

 كمل يفروضحلال من وبلطب مهريغو ةيفلال ةي رصملاءامالاو تايد ار كسار ىلع هيبانتلا .

 ا ةعمجلاءوي حيصأ لف بكوللءامأ مهن 15 1 عييجلا بكريل ةعلتلا ىلاراسهنلا |
 هاما مهدانجأ و مهعابت 1 ل !امع ةيرمصلا علطو ةعلقلاىلا اوءاطو عميجلا ب 2

 ىلع بكوملا را مثمهع. كءاضتوةوبقلا اوبرشو ةدح هعم اوسلجو هيلعاوحبصواشاملا ١

 بدتحماو ىلاولا مهفاخ ن.و ىلع نو زأي ملا مهريمأو ةالدلا ةفئاطرجتاف هوبتر يذلا عضولا ٠

 ةلاجرلا ركسعلا فئاوط مهفاخ نو مز ايزث نمو ةيرصملا تاشادلالاو ةسيلقاجولاو اغالاو ٠
 لع في تاورلا كلي نامالدو كابلا تاغااقأ مهرب او مهنم بصانملا با و تايشاكببلا لاو ةلايطلاو ٠

 ردغ طقف ادختكلاو جوق لاصو اا ب نسحعم تييدق اشابلا ناكو تكول يرو : 1
 ةفئاط غرفو هةر املف بايلا تاغأاغأ مهاربا اهحيصيف كاذب رساو مهلتقو ةيرسصملا

 ا هددت بزلا بابن اولصفناو ةيرمدملا تاشادلالاو ةيلقاحولانم مهفل نمو ةالدلا

 ىف منءجاب ا هع دقوةب رصملاب نيب راض اوتفتلاف دارملابهتفئاط فىعو باي 1 قلغإ جوق اص 1 :

 ىلا هن:هلصوتي ىذلا ىلعالا بابل نيبام ةناسم ب زعلاباب ىلءأ ف عوطقالار حاارد>لناا ق.ذملا 35

 رنا ىوالع ىلع مهوفقوأر 5 نع ةدع ودعا دقو للفسالا بايلا ىلاةعاقلا قود ةيحر 1 1
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 تطردما ليلا ةمالعلاو 55 : رفا هم ةنلاتاف 0 5 ذهل 16 ةنسلا هذه يف تام نفعا ( ١
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3 
 ءارمالا ةسايرن مز يفدوخأتامامو ىرهوجلا مهارباإ_ملاوخأ وهو ةب رصملارابدلاب ني رمشابملا 9

 ٠ ةللهسن ىلاغللا ىف هليصحبرسيتيالا ةههللوقي سج رج لملا نماءماوابلطاشابلا بلطاذاو /

 هلغفب ءالضفلا دهشن ولو ةءماوةقفلايفةبلطلا لش د وردلا ر رش اما و12 كرعأالويفاشلا و

 ينافكمن.هلمسقاجاضرلاو ةيهافرلا مدعو ةدافالل عاطقن الا ىف نيهدقتلا ةقي رطىلعناكو ه>وسرو

 51 . يلصوة سلا نمةيناثلا ىداج ف هةنهيفيفوت يتح سو ردلاةمزالمنععطةنملوةدوربلاب ضرغو هلاح

 ىيبك ىلا ىرهولا سج رج ملا تامو د ءارحصلاب نير واجمل ةب رايفزئدو صزالاب هلع

 ملاقالا عم -.,يىفاهطرور وهالا ل > هدب ؛ وةتكلاو نب رش نايم رصملا

 عى دا :ءكلذدو ء اسؤرلا سيئر ناكتف سيسن رفلا مايأ ىفمدقثوةءرملا رفاوةماكلاذفانةبإ رصملا

 00 ومب اوناك يت> بئاغرلاو ايادطا نه «مهلاديدسي ام هوسلجأو ه هوددتو اال زولا

 : مهرضح بري و رادرتفدلا يدنفا في رش بنا 2و و رمح اشاب د2 بنا2ك سادتي ارو يدنا

 ””قرطنيو اياطعلا يطع و سفنلا مظءعناك ور ومالايفه:ورواأشي و هناج نوعاربو هريغوناخدلا

 يطعي ونبلاو ىوادكلاوزرالاو ركسلاوةيلسعلا ع ومشلاناضمر رهشمودق دنع نايعال ا عيمجح ىلع

 نالارادرتفدلاا مكس يتلا هو ةريبك ارادأشن أو ةيكبزالاو كيردنولاة راحت ويب ةدعينب وبمو

 - ىلعلزيملو مدخناو با> اهيا وب لع م#.ناكو ةك دلاةرطنقدنع نب واودلا هذباو اشابلا اف لمعي و
 - كالذي عفادب مجرتملاو لاومالا ذخال باوبالاهلجيتفوا شالا اذه يف لذا دنآو ىلا ءلارهظ يتحهتلاح

 - نامأب رض> مثىلبق ىلا برهفهسفن يلع فاخو مجرتملا قانخ قاضف ليصحتلابا وبدل لفي ورومألا
 َ . نيتوىلاغ ل ءماوجلاالخو ىغقناونابعشر أ وأىفثام ين> ضارمالا هتمزالوهردق طحناو مدقتاك

 0 ع ءاهللاو ةياهنهلوةيادب هل وش لك وةك زالاوةيلكلادضا ارغأيفاشايلا قفاوو مدقتلاب

 8 «فلاونيتامون لو تيد امساو##

 .ةمجلاة بك رو رفسا نوجلاو زاجحلا ر.أب ءامتهالا الار ملغأ هيف تبسلاموي مرحللا لوأ ناكتف
 نب وساايلالسواملف همزا ولو هتاجح أي حاب ماقوىق نر مك رناقو نب وسلا لاف“

 ارفسلاو تا وادلا يلعاوضبقي ةلاعاشلا ىتلا يك ارملا نهةدعرفسو لمحملاب تاصويتلا تاوادلازحح:

 .ىلاكلذ ربخ لصواماف رادتالسيوسلا 1 ىلعيلوتساو اهز وح ولك اسالاب يتلا

 رشعاثااهنع نيثالث وةمسا ناكنأدعب هس ارفالا» رنيس يلا ل_هويت>داز و كا

 ٌ ةدث فصن ةئامستح و ةغف ف :

 #* 1؟؟5 ةنسدحالاء ويب ري ارفص ريش لهتسأو 9
 ةدعابح,صيفاوب رضف لوألا نهةعاس سداس يفرضه ىلا سي وسلا نماشاءلا رمضح نينث الاموي هينامثيف



 هياكل امبرقلابام اعاويصو نك ا كال ذاولعففاهق وف لت || ىلاعأ ٠ نمةبرت ' الا ةلاهأ وام اع 1

 اس ول لأ ءاماءالذ تحننو رغ2كلافطالا وةعمدتملا سان !|تراص نءهول دعبو د ربالا| ,اعاولاهأو

 ة8 ريائاارمتس اونذ دو ىر وق تاكد لاوءافاطاو قرا, ؛هنوب رةيفاهئاخ دروظل ورانلارهظتنالياق َّك

1 

 تدارأ ةثالثدب درأو اغصن نب رسشعلا بدرالا قالوب لحاسيملاهب ولن نيذلا ةعماو ريغالا مف عضوي ىبلا

 دحاوهبدرأنكلو رك دباها كعب هو را نال رودس ١١ كالذب رم: بيسنألاةبإ ركشإ و

 نوسمح وة الم رأز ١ الاءرعسو توافتيال لكلا راص ا أملؤ عل 0 لكلا ىف توافتلاف 0

 للا كار م اش :ن هعذاقب ر رحبلاهدراو» يفهلاجر فقوأو مزنلا نمهبمزتلاوافصن

 قار يظهناةم رغلاثداو طا نع ٠١ يهو ( امنمو ) كلاذ وتو قيقىلاة ب بغذي وءانرا ٠ صيخخرلا

 نيبةد هويفرب 5 ولا باب ,فورعملابا. .١ةلاقةياط خلاب ن ' .الاةفو رعملاةّوصلا سأر جراخ تاكا 1

 ل هروهذداز واد رك ذعاشواه ىصأر م مش اوه رالالحادب ة 4 هاكران لولتلا ا

 كو كلذريغوةيأا لاق راخا ةئارك ةفاتخمحلاو ربناخدلا| مه رس ا رثلا لالذ نم ٠ ا

 _ىثامرا ا ولو اطودحوا اعز وشميفالافطأو الا>ر .ةءاع ؛اجاوفااحاوفأ 8 ماع عالطالل انلا ٍْ ٠

 قدتف كاذوحتو» انرلا و قرخا ف نو رقي سهدلاران لثهراالار ظتفالا لق نور ةدف ملجرا 03

 فانقلا نمث ُض دأن“ ين ايحلملاناكو فهن ةئامثاثب راصفافصن نيعب رآبهناو أر يغىفو افصن نوثثالغب هناوأ

 ىهو ا

3 

 ةوراوباددبخأو كلذ عاشامو تقرتحااةبهقوأ شخ اف وصوغن اوناخدلا همم كدعضا !وىرونور انااامف ْ ا راو ات

 َط ءاملا بصي ةط رم هااىلا او سعأن كلذ رهاسو قوقل 1 نم عمجاب 1 كيب اد“ 59

 د يدون هن( اهمو ) كلذ لطب م مهتاجيف كإذتدهاشونب 00 اعد> رفللنو>ورب ونودغي 2

 تادايز ن٠ ه نيس ني 3 امفرصي ناكوافمهن ناب رول هفضق داب زو لاف ص عة ١ >اوأىف ا ٠

 ديازنلا لعنوبقأ ءاو ةداب اب زلا لبق 9 ناك امىلااهءوحرو صق:اننودانياوناكذ مما هاهم يف سان 2 ْ

 ميسفنأحاصمةاعا هو ثا ءضتقأاو دصاقءاوضار غالا سس كالذوة دأب زل يدون (مايالاءذهيفو)

 شورقلانزوا ودق :كالذكأو ةاداملا ليقهيلعزاك امعهزو و هرايع صقن عما ذه ة+ ءاملاةحاصملا ال ٍْ

 عب رنيمهردلا يفومهاردةعب ان نكو نيمهر دالز وولوالاشرقلان .فدئاىلع شرقلااولءحو ٠

 0 و فرايدلاوسانلا هدب ًاباهدوحووةيددعلاةضفلا مدع عما ذهة ضف مهرد 0
 ىنان دحاولا اه :«هفردل 1 .ةاارانساماعق هل دي أو رشعلا عد رصقش هن ريحه ريغ نه ذخ ا 1

 ار .اداموب 0 و رمل الا مهو ودا 0 محا 0 راع :

 ها

2 



1 - 
 حومس»و قازرالاو ئيمزتاملا ىتلاةيسوالا نم اهيفامب اقراغو اقراشنايطالا ممذ ىلع اهلمينأ ظ

 مسق نامسققز رلاو نئءزتلملا شياعم ةيسسوالا نا هل ليقف ساخ ا قفلذ ذو دالبلا عاشم

 2 تاداصرالا.٠ نءنامةلاواهءامز نعجراخ مسةوامح>الؤ ةحاسم يف بوس#ودملانأ. رط أ مامز يف لخاد

 | ريغوباودلا قت! ضاوحالاو بئاك-لاوةليسالاودجاسملاو ةقددلاو ربلا تاهجسىلعو تاريلغا لع

 - هل اولاقن مدعو برذ:«اممااغدحاسملا نا اشايلا لاقف اهليظعت و تاريظا هذهلاظنب اه :همزليف كالذ

 ]فام ال اهئارإ هداربا ناك اذا هترامعب ددعسملا يلءىلوتملاءازلاو شيتفتااو نعحنأ اب كيلع

 ببساقر ,لظاب اب ا اوعطقو ةيفلالادانجالا نهاصخ ثا ولثق ( هني رشع ىداح نينثالا مويقو)

 اهلتق بجوب مرح ربغ ن٠ هتجو ز لتقدبا

 : -6) ١*٠ ةنس ءاعبرالامويب ةدعقلا ىذ رهش لمساو لح

 ' ااهعبح لا لالغلا عبي واراودنألا و جاربالاةرام لع رك لا كالا ل (هناثىف)

 0ك املا اوم ةيابقلادالبلا نم هرضحأام اا ضرفلايف دال#بلا نم

 بدرأفأأ :ءام نمد , زا مملععاب عر ةالا يلع امعيبياقي ردت تالا ل اياكرا ولالفا!اهونحش و

 نه اهدخأ لب لامع هيلع نكنالو اهرتشبمل وهواش رق ةرشع هنا رصعاهرعسو شرق أب توا

 هليشةناك,مهمازلاو «يياع لكلا فيفطت عم ملغلا نم مهراعهضرف رئاملدأ نه نيحالفلا تاعا دز

 000 دوةنلا وا أ ه:5يف جيرنالا نهذخاو هيف هعضوب ممومزلي ىذلا لح الاهل: ةرج و

 ضرقلا اط لاقي ىتلا ةدودلاوةعونتملا حولا نم عئاخبلا ضورعوةسنار ةلاو رملاو يقدننلا صخيشملا

 انكم انادح اة يردك الاب وهو ثدفلاو ةكترفألا عئاضيلا فاندأ و زيدرقلاو

 6 1778 ةئس دحالا موي ماركا ةدلا ىذ رهش لهمداو

 | 0 رضحو راهلا رخاوأ ةمجلا مونكاذو رصفىلاةيردتكسالا نءاشابلا رشح هذ 7

 موجع مصيف مط و همي رح دل: :ءتابو ةذبزالا تدب ىلا ةيشع
 : ةريثكمفادم اوب رضو ةعاقلا يلا تيسلا

 : اهوا كسا نكميال ذا امضءءانصصقىأا مد + ةنسلا تغقناو هروضح سان :| ا

ةلقتلاف 4 وديقفلا يلعابقق< مكعورومالا ةرْش امم نعدعادلل
 0 الف ةباو لايف مهصقنو ممدايزو 

 7 نم ريذكلا لبةثاليتلا ةيلكلار وءالا نءاهبلاغوراهتشالاورتا وتلابا مص ققحمأ ند ةثدطل رتكأ

 قااهدب وأ 0 هر 0 ء؟ افاعاسنأ واهريغ ث دو امش [ىخة راح دق ترد روفي رحتلا

 هلارعلا ال ل ردك ابا سوم ند كالذ لكوةبا: 7 تيد م دنع ىلاغت هللا ءاش نا جاد

 ' يلع ةدايز 31 وكم ةدع تادعا (1متداوح و مو) نطعلا قطو ندلاتعشو لاعثشالا ةرثكو

 لل اهراعد اتلع قع هرمحاب ايلا لدي ملام كلذ ريغو حلاو بطاوري راو ناةكلاوز الا يلعشدحأام “

 هيف يمورلاب : طا نم راطنفلا يرتشت ا: واف صنرمشع ةشمخراصت نيف دن ريرح ا مهردلارعس ناكوةياغلا
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 0-2 ا
 نيملسملا نمنايعالا هيلعلبقأو ءرادقك دب ساجو ةئضفملا يهاب عابث الاوةيشي والا هاما وهراد ا 1

 نار هر طاخ اوربعن وكيرض زود“ م#عملا امأو كرابملا مودقلاب هل ةثنئتلاو هيلع مالسالىراصتلاو ٠

 (سداموي ٍفو)يرذا مدخ يفهيقيفر اوديقوراد رفدلااشابلا نبا كيب مهأربا تدبةمدخ هودبق
 دعب كالذو نيتاسلا ةيحاد هقاطو بصنو رصم ىلا هعم نمو ىنلالاك يب نيهاش رضح لاوش رشاع

 رصم نيب هيض ىعو مايجي رقتسااملف باوبلا كيب نايلسةطساوب اشابنسحدي ىلعحاصلا اوممت نا
 حامسوجرن كل_يبنيهاشلاقفهجو يف شبا ةبكب زالا تيمب وهواشابلا لباقو هئاقفر عم رضح ٠

 5-1 هل يلحأو ةع 5 لك يلع مط ره. وهونامزب ملي لدقنم منلاقن هائينذاامع هوذع وا دنفأ 1

 ىف ةزيلا ىلا هعوحرب هدعوو هومظن و هوشرفو ةيكبزالاب اشاب ىهاط راو رقشالا ادختتكد مع
 ىدع ةزيا نهكب نيهاش لاقتنادنءهنالاشاللا رهص كيب مر امنه لوح, قح ناك 5ك ةيداقق

 هصاوخو هعابثأ راك 0 كلذكو . ركسعا رصقلا نكسواشاملا ةنب اىهو هي رك بي مرخاهيلا

 هلقعةفاس نظو هلحم ىلا عوجرلابهدعوفرودلاو توبا كلذكو ةيفلالا مكس ناك يتلاروصقلا
 5 1 و مهتالمح تر.تساو مهريغونالدلاو نكشسلا ناكل كيب نيهاش ةبحص رضحو كلذ

 هاربا هنبأ تدب يف ةيكبزالابانا ويداشايلا لمع (ةعجام ويفو) ماياةدعيفالاس راندا لال ْ

 5 افخيال انبابحأايلاقو اشابلا ملكتتف مح ريسغو ةيلقاجولاو خعاشملا هدسنع عمتجاو راورتئدلاكيب
 مزلف كلذ ينكيالدا ريالاو تامهملاو فني راصملاو رك اسعلا تاقفثل ةريثكلا لاومالا ىلاىحاتحا ٠

 امتي رطواريبدنانأ اوربدتنادصقلاو ةياكلاب كلذ عف رىنكال ونايطالا ترابو عرازاا تلطعتو ش ىرقلات ب رخو تلج قحابيلاهاب كالذ فدجحادقو نايطالاو دالسبلا ىلع ضرفلاريرقتالاخلا ٠
 لاقف انيلعو مهيلع ريبدتلا ةحاصم دوعت و ىرقلا لها ىلع فاحجاالو ررض ريغ نملاملا لوددتأ

 طابقالاو ةيدنفالامهوةيتكلا ةعاطةقباسلاروءالا ريب دنىفىأزلا تضوفىنا لاقف كل ىأرلاعيملا ٠
 تادن-اط نص. مملا عين امولعملا نءنأوهوةمهتلا هلذدتال ايار تربديناونينئاخعيمجاتدجوف ٠

 الف نيتنس وا ةن. اما اهظئافوا,يريهردق ةدح لك ىلعررقنف ظئافلاويريملا رادقء اهب نيعفو

 نكل لاقو ةب رايتخالا ريك وهو الفلا ادختك كت ا ذيتناف نيحالفلابالو نيم زئاملاب كالذ رضيت |

 ةمارغلا ميت عمجريو مراغملا نماهياعام عوف ىمخياشملا نمريثك صصحناف سانلا ةاواسم ىلاندقأل |
 خاشملا قاب هيلع راثوءوسلجر تناهللاقو ىواقرششلا خيشلاهمالك نم قل ءاكرمشلا صصح ىلع

 نوددارتب مثو مهنع اديعب بهذو مهكرتو سلجملا نم اشابلا ماقف حايصلا مهيف دازو ني رضالا '
 مكحايص نمهرطاخر دكت واشابلا ىلع مشوشمكنا لاقو ناجرتلا اشابلامسهيلالسرأفنورجاشتيو ٠
 ادختكب وبأ مالكل هاو جازملا نولعفنم مسهو مهرود ىلا اوبهذو ساجملا نم اوماق واوتكسف |

 الوأ مز.لا يفناكو تايفيكلا ليدبتو رئافدلا ربرحىفاوءرش مث هئارغاب وهوأ اشابلا ضمت قفاوب ٠
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 انيأيالا ءانهو او قدير رلأ با رغتساال هنأ ىلع هل ]هال كلذو ةليالا كالت لوثلادازف ذ موي ىلا يف

 ىلا سانااوخياشملا جر ) تدسلاموب يفو )زورونا مايأوةدايزلا ةوقأ منوع يسللا مايأو ل

 ريثكلار يضخ قالوبورمم ن ه لامظالا 0-0 ةليألا كالت انظرو ةعدقلا ركتور هت عماج

 : ١ صن ( موي يناث يفو ) هنولك ايام اوديو موي" كلذ ىف عوجلا نعمت ابرضأوا واصو اوبطخو
 . ىلا ةديرجتلاو ر "ال رمح د د كلا ( شيكا مون قو) والك ىف ضقت رمتساو ل

 3 ا مي تقاض تح مهالمحو مبشوهطب هرشع عبأ رةعطا مول ةيحعم ,صيفاولذ دو :تاسلاو راث الايحاون

 5 افيو رض ( هنو ) 0 ىرئان رشلا دانجالا نه ريد هيل مهئيحص رضحو ضرالا

 . كانهنكمو ةيكزالاي لا لقتن'مثعفاد» هروضحلاوب رضواربشرصقب لزنو ماشلا نءلصفنملا اشأب

 ةطارق و كلذ يلع دازوهصقتتا ناكامعجرو ليئلاداز ( هن ني رمشع س اخو هركذ ذمدقلاك

 / لاش املا هيلاءادهأام نسا ىسعرفاس ( هتياغ يأ و ) سان || نامطاو تونرذا راما

 ” لزو كلذ رغوةيدنطاةشمقالاوتابارششلاورك اكسلاو فحتلاو سال وايادطا نمد. ودخملو

 ' ]1ك ناميلس رئاس ( ءرق خاوأيف و) ىدماب 0 لك“ راع ندعم شن

 اشاب نسد دد ىلع نيه زنملا ءارسعالا ةلا ع

 ْ 26 98 هني دعالا ون ناضمر ريق را 2#

 ” يجرح 1 و سويتافولملاو طابقالا نيرشاب ارك" يلا 1-لا ىلع ىلع اشابلا ضبق هرشع عباسيف
 - ةليللا كالتامهباوأ زيف سودلفو ىلاغامأن نب رشابملا نابع ا يقابو ملاغ 0 ل ةيلءملاو 8 وطلا

 - مهرود يلع اومت>وةعاقلابنيقابلا اوسحو طايهديلا ارفاسيل بك م يناهوازناوقالوبيللا

 ءادوسوءاضربةب راج ندتسوافين ىلا عاملا دنعاودجوو
 0 لاوصام ممملاىلا ة : رشايملا اودلة مث ة ةيشدحو

 1 مهع» ناكراشم غابصلاهللا قزروةراشب مل«ماواقب اس قالو كرا ناويد مل«ناكىذلا نوير

  لكيوطلا سجرج مهنوةيكب زالاب رادرتفدلا كد مهارباتييىلا ةعاقلا نم نيلقتعملا ىراصتلا اولز :

 7 0 م 0 00 برج 0 ةوخأ سيسر ذو سس رجو و

 1 0 ةارسلا اذرلانامرف
 2 # ١؟؟6٠ ةنسءاثالثلاءودب لاوشرهش لهساوإ#

 0 :١ ةكرتااةبو هلا نوي رذ!اورهتماو ملاغ كل د لان اخابط ت تاز هسبق

 راح ( هعباس يفد ) شيشاقبلاو ملا مسط ىىرتو بيعالا- ملا قاب و ىعاشلا لبطلا كلذكوهتببي

 - لزنو هيلع ةلاو ومس هور هسبلأو | ذرلاعاذ اشابلا هيلع ماخو ةءاقلاي لا علطو ىلاغيلعم

 ةللدز و ةحلاصلل ف ب ولاطملا سد 0 ةداارألا ل21 نمسك فال هير كل



0 
 ارطرب نم رحبلا نه علطو نوليلق ةءاجهئبحصو ةدب رطتيف بررغلا تقواششا لارض ادق ا
 كاذ 2 اوب رضف ةغغ نوح ىلع عاقل ىلا عاطو برعلا ل ويح نم الويخ كانه. ند بكرو ةرصيعملاو ّ

 هلباقو ب رورغأاد» ءاروك كملاقأ ىسع هلادخص ( للا قي ءروشكا عفاد» تقولا ٠
 لك ولااغأ نامثعتبب نماغالا كلذ كرو اناويداشاج ١١ لمع ( هثلاث نينثالا موبيفو) هيلع سو 1

 وهو قباسأا ينهملاب هتيحص لصو ىذلاموسرملا و ةماقلا يلا عاطوبت ومىف الا ّآ

 كلذ بيقعةريثك عفا دماوبرضو عم اةرمن<كفي.سلاوةعلظا|شايلاسل وزادسإا ىلا جو رحاب مالا ا

 يلع هدورورب> نه ناكو طايمدرغ ”لاواش || يلا واشاب فن دوب ء جب رابخالا تدرو (ةكفو) ١

 عاشو هلا وح أ تماقتءاوملاظملا لطبأ ولدعلاماقاف مالا ةيالو هنت وهما طاطا ودلاهذه
 اودصقف مهةئأر اه هدفااذعا ةاودلا لهو :ال ولا كيو رع لعد رعأ !ةنف ناديا ىف يسنلا هلاك ا 1

 رضح ( كلذ ءانثاىفو ١ يناوتلالصخل زاجل ىلا جو راب سما دارصم ىلاولوالا واسر انهو !

 ماشلايلا عجرومدقتاك بيريزملا ندحوروك ذاااشاب ف سوي مهلا جرخو نإيب اهوأ ناب رعأ «ءلا نمةقرف '

 فسوي ل زنعو ماشلا ىلعاشاب ناميلةيال وب ميسا مهدي يلعواذهاغأ يسيع لصو مث عومجا تق رفتو إ
 امرأ هغوماشاب ف سوي جرخو عم يفاكعن هر ازا ع ١ نأ شان نا اس جرخو كالذاوعاشأو اشاب .

 هعاتءاورمنو هرك اسعهيلعتماقفماخلاىلا عوجرلا لدعتساوةزاا,لز واشا,فسودمز.مافاب راحتف ٠

 35 لولو هلا و هلقث كرثورارفلاالاهعسواق هنعاوقرفتواكعنءراز زج عباناشابنأ 4 راس جرخو 1

 تالسا صو ةقا دصام مدي نالاشاب ىلع دعا ملاولاةجتامرمع م يلا رضح وارفن نيثالثاوح دعم 0 ياا

 لع لطم لزئئهلزتأورصميلاهتبحيصرضخواشاب ماطةناةالمىلا ل سراهلوصوب راسالا
 دس لتخا مايالا (هذهيفو )هيلا جاتجاموال وي>واياده هيلا لسرأ اوهيفكيامهلنيعو ةكب زالاةك رب ١
 هكاذخأو ىددناناويداهد_سأنيعتو سانلا جضف' املا هيف ذععف لد : أوم رش هذ 6 :ةئاوةن 2و هلاةعرت ١

 اميقم رقشالا عبات :كيب رمعرمتسأو قرا عست اومدجر مني .هول باغوأب انه ءاراس او ك1 ْ

 هذهيفو) قرخلاعاسئادادزيفهايملااهرحتتالثااهمدر يوقيوبك ارمارو معئمياوا مرا اهياع

 اذكهو صقناا عيجري مثال يلق صقنب تاليا ءافولا دس نءديزي ناكف لينلاةدايز تفقوت «مهيالا
 جرو هعب ارءاثالاث ااموإإ كاذواوقرنت 6 قا عتق صزالابء ءاقستسالل عام :-الاب ضءيلاراش ف ا

 نَوك ارمهو نايهرلاوةسقاسقلا مورحصو ةذورلاباوغمت جاو اها انوع طايقالا ىراصالا ٠

 ةضضفملا ىصعلاب اشايلا عابتا نم ةنئاط مهبحصو دئاز لم يفي اولاغبلاوتاناوهرلاولويثلا ١ ١

 امل لينا نا نولوةيودبعلا زي دنعتان ادركسوةطمسأو ثاوهقو تاناحو ةثايسمويلا كلذ يفاوامعو ٠
 يراصنلا جرخو ورم عمان وقشتسي سانلاج رخو ىخاملاماءلا لب ةىذلاماعلا يف هتدايز تنقوت
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 ظ 5-5 هايد 3
 ا قا ياش 0 علخ مث يسدقملا نيدلاردب ديسلا اضيأ امد غرنامو ناطاسال تاوعدب
 انالابكر (ةعملجا مويىفو) ريغال فخس مج عملا اذهناكف مهروديلا اوكروعسيملا جرخم
 .قلعو مهرباقمراز 5 :م.منال> ىلوملا خس .ثأاةيكفةقا رقلاب ذم مقولات داساا حيرضي ا بهذوروك دملا

 اذه ةي ةيعدبلا (ثداوملان.و) ةعاخروك ذملاخيشلا ىلععاذو مهارد قرذ :واضيأ احول ول كانه
 ارسال تاو «تاظفحتس.تاغأ كيدبملا اغأ نامثعنا ىلا

 نب ةيآاناو حعديتملا اذه ف رعلو م-ينعهللا ىضربلا آل نب يل نب نيسأا نب نبنيدباعلا نيز

 ا درا ءوثداو 2 تناك اًملف ددنالا مول سس ل ودعا و رهشا كاذب و نيدباعاا

 3  هرمعف كلذ ريمعت يف روك ذملا اغأن امنع دوتجاف : ةيرالا هلع تاهأو دهشملا برو كا ذاوا هأ

 نيف .ثو رمل ةيناطيشلا قرطلا لهأ يل ءيكدا :فىل هرأو ماقملا ىلءاعض وبل احانوا لكاس هي لو هضيبوذذر >ْوو

 0 00 أ عارض أ بابرالمهسفنأ نو« همعتألا نبذلا ةلوذرملا ا باب 3 ةقوساا م هورياشالاب

 مسا 6 مايأب عم جلا ليم هروظ>يفدك أ اوكلذوكو ةيماهربلاوةيرداقلاو ةماقرلاوتبدحإلاك

 طيبا 0 8 1 0 طلا - ف ل ياا

 ا تاي ' 0 وا نوب 0 5 نوددرتبو لوح: كا مهو و 1 ا اوقاوسالاو

 .تودلا عفرب مطوة كمبما 0 نإ. ا 3 اًضيأ يد ةاداث هوتالاس ود ١ عاونأو اموفر 5

 ءابقفلا ن هرب" +كلا ىييحصإ وى وياي :قومدايو ىودبايو ىوا جاي وهاي وهأيم اوقوتاليطلا برضو

 | ةعون 9 ةفامعلا هيلعو اما ع بك سس عو هكمارتسلاو 5001 اذالاو زاممت أاو

 دب , ]نو دعنب ذلا سان ا ىدب انوعن ععراقلاو حام ءصلاب هلو- نوقاحتهو بش ىلع رت ا ا طسوب

 مهنا يح حرطلاو قرشا نوهريو نإحر تملا نايصلاو ءاسنلاو لاحرلا نه كربتلاو حسمتال

 ههينيرئاس اولا 1و 4 5 نهد از أولانيل أ دا كالذىلا لصتل لايلاب نا. طلان ا موخربب

 ,نءبرقلاب ةدل لا جراخ وشما كالذ يلا اولصو ىد كا قا ؟الذاو 0 |١ أذو لع

 2 . 5 3 اوناو نيعمت> هال ينو ةيفلعا ةلم ءالاو مو. لا كلذ ف عنصوةارجلا ثيح رجلا وك"

 ةروغحي م هربخ اشاملا 3 يد 1 0 00 5 00 5 0 د م يفا ىلا

 58 نامردءلاو 0 ا 2م نيقي رفلا ني ,لقو ةو نير دلو اشا 4 هبا رح عوق و

 نامأب ةينلالا» أسعالا ن 3 ةعامجاش املا يلاريض>حو يرتأ ارداف فرن رصملا يل اع ءال ةيلغلا

 .تارم ثالث موي لكمايأة ثالث ”مفادم واكس 0 ١١ تالذل أ وام.عف يل ةيلا اودعصو نوفا. || ب رهو

 5 # ١١6٠ ةنس تسلا امويبنابعش رهش 0 د
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 (هرشام تبسلا موي يفو) ةي ردنكس رخثىلا ماطهلاو امأ يسدع ىمسي وهو ةسيباهولا ةبراحمو |

 إو ىضاقلاو كنب اذخيتك رضع ودق 0 للاي دأ ئطبقلا يرسم نيدالقتلولل
 اخالا لصو («فو) جيلا يف ءاملا ىرجو دحالا موياهحبصيف مترضحب دسلا ريكو نايعالا ١

 اراغ لحاو اناا ءاشن ىلا ارسمقلا ةلابق تاقيلتو تاقارح و 1 , ولءواربشلا
 اميظع و هل اولمعو هر ثلاث ءانالثلا موييف لايل ثالث دعب اهحيصيف هناقالمل او-رخو ا

 يصخم ىشبح نوالا رمسأ امالا اذ#هو عفادم ةماقلا ىلا هعولط دنع وبرضو ةملقلا ىلا علطو
 ةضفلاو بهذلا نارئني ناصخش هين ايناك هرو ملاح يفومالكلا ليلق هسفن ىفمظاعتءتاذلا فيطلا

 لوبماللسابت ب رضينا ةديدحلا ةكسلاهعابتأ ةردكو هلي ضو نيجرغتملا سانلا ىلع ىلو.هالسالا
 ةّتس ىلءاك يلزو مه رداتم مه ردلاةءزشغلا نم ةملاس ةصلاخ ةْضف مهاردىهوةضفلاو بهذلا نم ٠

 سانا هاهم يفةلمعئسملاةيديدءلاةللءاعملا فاصتالان م افدذ ني رششعو ةسمحكفرصي اطاربق رْشَع 4

 ةب و رمضمةعطق كالذكو نيسمخ ف رمدن ىلزولا مه ردلانيمهرد نزو ةب ورمضم ةعطق كل ذكو ون هلا و

 ىهذ كل ذك 5ونيتثاءفرصتو مهاردةينائاهنزو ةعاتقو ف2 ةناع فراصتو ظاودا ةعل ذأ اهنز و ١

 ا استسلام يقو) هيرو هفصا واقست ىلإ راو كععل ةئاحما راب فرصي يىمالسا ىلقدنف ٠

 نيدجتملاو ءارقفلا يلع قرفي وهوج رخوةعمملا هبىلصو ىنيسلا دجسملا ىلا روك ذملاافالا رضح
 ةرصلا يفام لقأ ا يف ىلو.هالسا اشو رقدح.-لاةمدخو حيرضلا ة ةادح ىطعأو ةقدانفلا عابر ٍ؛

 - 2 اة اورشخاو ةعلقلاب اناويداولم (هرسشع عباس تدشلا مول يف و) شور ةرمثع ةدحاولا ا

 اشايلا نباو ناريه ريم !هايهولعجو اشابلا نبال اهوسلاوءراد:زاخةمح ايامرأ روكذملا افالا ةمص
 نه نورشيم تاصو هنأ ١ عيشأو عنادمو كش م ليءمسا يحس ريغص قهاسمدل 00 2!

 بركلا عوقوب هيف اوربا ناعإلل اقارو أ كلنا ول ادي ىلع اشابلا ةريصنب ةيلبقلا ةهجلا 0
 لا هياحت :ارارإ (هّي رشعءانالثلا ةلسل يفو) يجو رشاع تيسلا موب ا تدسلا ةليل يقي رفلا نيب ٠

 بارترايف سانلا تابفىنيسملادهشلاب مهروذحن رك ودعر افئالد_#غلا نم روضملاب عاشملا ١
 نفدملاة .ق ىلا دهشملا فا وأ يلعر ظانلاودو تاداس )خخ .ثرضح مويلاح حسم صا اماق ناي“ ءاحمو نو كولا 1

 عام الا اذه ةرمثل نقوش: دحيسلا رو ذأ نىك ويولد اءاوقاغأر ىركبلا خب | شلارضو ا

 ح- .ثلاو ريمال اخس .ثلأ رضحو ةمقلا ياه وتداول ذاع ريهاش ا خايشالا نمرشح نك

 لوقو ر وكذملا انآلا ردح مق الوب يف تدي ناك هنوكل يواق هلاخ.ثلار روذح رضاتويدملا 1

 عارذ ض ىعىفنيعارذ نم دبزأ وطاولة شد تارا بشخ نه فرظ هدو ةببقلا ىلا , ٠

 ةمالعلاةرطامت< ودوم ناطلس اادب طخ ىو بهذلاب هوم ثاثلا طخ ةلمسلا هيف تو“ كيفقلاا

 ددعسملا ب طخ يوالزملا د دب بسلا اعدو ةحافلا اًورقو ماقملا ةروصقم يلع هوقاعف ةيئاطلسلا
1 



9556 
 ١ 5 #0 ؟"6 همس 5 الثاامويب ةيناثأا يدا رهش لهس اودع

 ةياهولاةيراحلاجسحلا ر ةرل يعاتلاو نيم را تامه زان ىداققانأ ويداشأ ادق سدنألا مويه هاثىف 1

 نوب روك ذملاو نييرمدملاءاىمالاةب راح دادءةسالاوةمطلا هحوب عمشألذ لك نأوض رة دق دس نكسو 2“ - 0

  ىلبقيلا اودع مه 1 (مهعم هنمو كِسنب دباعو جوقحاص واش ا نسخ امأو) نوهاللا ةرطنق ةيحانب *5

 لغرا ) هسماخ تنسلام وب فو ( بيصنت نباةينيوغأ موب درة:ماواح ردح ىلا رداذيلا | نسل

 نيم ,ةمارك اسعلا جوري ة كسا :دملايف يدونو بهذلا ة هر ز>ىلا لاو زيان نددكااس احا أ

 مهريغو نيحالفلا لاحرلاو لاجخاو ريم أم عيفطخو مويدعأ دازف د مه٠فاختيالو رصع _

 .اوناكف مهئافسا "ناو رنا الكا ونلازءاضوع 55 | رملا يفو مم دخ ف مهريخستل

 ف ارفن نيت سوهلاو سبح مهنا قف 2 قالو لاول يف مهو سبح هنوف طصإ ن ند ,لك ىلع نوم

 5 |. لس قردحتاوم+ ها نعاوتام املا يرخالو لك ريغ نه ٠مهوكرثو مهلءهوقلغأ و مام ل 5

 وهما هولا 508 رملا ىلع نوضي.ةءاوناكف لستار 2 مق از ا باط يف هنأ وع و قالوب دب _

 1 ما ول قلملا طواطش ىل ؛امم مط ةحاحال تل امدعش نوقةليف رافسلاو عئاضإلاو لالغلاب 35 .

 ل اسولااهب ادب دك اان ةلغلا مهكر يلع لا طارب مهوطعي نأألا ةزيسطاو قالوبىلا

 5 (هرشاع يفو 2 ٌةداهذه لوطن مهبادناك اذكهو بك رلانوذخ ًابماهنماهنوج رخبف قالو

 ”عباتشي نيسح ناب ري ادرو ) ه4 ىقو) نييررمصملا ةيراخحم ديرب هذلا ة هربرزح نء ء شاع ءلا

 / نيهاش هلع ضمسقف اشايلا يلا ع يجلاو بو رطا دارا يفاالا س تاشولاب فورعملا كدب لاجل

 ل ٠حاق تاحاولا ىلا ةلسرأو 0 يلعخم لج ىلع هن 2 دأو هقتكاف هدوم باسو هتاعأر كد

 يق *لس:ع ا تاواسك  نيبدح ماظعأو هيلع فو 46 ركاف ىخذد ع يلا رهحو برو

 زهدورو
 ' لا اولحمرا نيب رمعملا نا و نوهاللا رطانق كلم اشابلا ناب رامخالا تلصو ( هاي رشع سماخ 2

 نا اياده اشايلا 1 مويفلا ىلع يلوتسا اشايلا ناو ةب راحم ريك مهندب عقب لو اسنهبلا ةيحان ف

 0 ”ا و ةيكافلاو بنعلاو درولا ءام لثم مونقلا فئازظ نم كب ادذيتكلو هتيارس يف
 00001 تلصو (ءرخاوأ يفو) مويقلاب لالغلا نم نينرصحال اعودو“ ناك ام يعلو
 اها ا فسوب هجوتف ةهللا كالت ىلا اشج اودرج ةيباهولا ن. ةفئاط ا ماشلا ةيحات نم

 0 'ي>الا تبرطضا مث مهودرطو مهوبراحو شيجب مهولا دعتساو اهتءلق نصحو بيريزلا ىلأ .
 5 لاوقالا تفات>او

 م 30 ةئس سدا موب بحر رهش للهتساو زنم-
 / رجنخو فيسو ةعلخو وأ هدب يلو ةلودلا فرط نماغأزالزق دورول رابخالا 30 5

 | انامل دللا ال تورد ءزاولو كارم تالآو تامه٠ اضيأ هتحكو ادب لع ٍدمحل

 ] 0 ع را



 وه ظ
 ةمسقلايف هبانوطخ يتلاةكلمملا عب ريف ائمساق هلاوااق وامس اع هعماو لقعو ةةقرام ,داي نيهاش نأ ّ

 مه لاقت بويأ كيب يلعو كيب نامثع كل ذكو هةعامج عممسق كبي مهاربانافكؤاكرشاتنافاهوطرشتلا ٠
 .كعما:ءاطصاكنافاثود" تلا ضاخواتم ا ولا هذ ايف مكمسافأي يت> هان كلم ىذلا وهامو .

 الولو 'ىشيفكعء٠ أ كرشتلو انا راو د ب رقاب فشار صواب عم 0

 يلا قل راق كيحمهأ الو كقفارثال ن-فاعو وحأ: لله لعند 8 :؛تاوبو اذ 5 ءارب نأ اذ لا 3 1

 مهمأي .حاواقن و هنعاولصفنا مثةمقا مملاو ةيئاعملاو ةملاكملا يف هعم اوديازت وهياعكعم ل' اقنامانل أرهظل يح

 لاقو هرطاخ د كب ريكلا كيم 1 هارب 1 ل ءاور -باةيحانيلا : ا
 : عامتج >الاو مائتلالا دعب قرذتلا ا ورزشفلا اذهكىش ىام .ظعلا يل هلاهللابالا ةوقالو لو ل

 نيجات# م 1 ا مهطلاقو مهكلق دنعدي فاوع و هوبلطام لك مذ ندرس و مهطاصيل مم | بهذو :

 نم ع اهرمسقا لايرتقلا نإ رمدم# اي ىلا :2 نه ؟طعأا نأ افرصات قولا اذه 2 3

 هياهذ نم مذتمأف مسملاكي , نيهاشنخ ديريك م هأ ربأ عج رف كي نيهاش عم مهحباص نما وعنشماف 1

 . يلارظم نوكي ,وكلذلحاصي 507 تداقاو .هدناو مهلااحأ» : تسلانألاقوومهلا د

 <” يقرشااربالا اوا_ةثاوةيدعت || يفاوعرشةءاسعاوةسايرلاب ىف٠ .قحأ ان وربءال و ناف مهمود ١

 اد.عدتءهعماوعمتجاو اشايلاموسرع 00 ما ىلصوو نِيقبي رغلانيب ردع لا لاحو 1

 ؤ اواحوذرص:يلارو حلا يلعاوم نعم مثعفادمو كنش م 0 فب وس ىنبة 1 ؛ مهملااغأ :

 ا: مهرضعيلا اوعجرومداقت مهاطعأو ميلع علخو ثا ١١ اولب اقوه: + رمدماع سم ءاخ سي موي 1

 2 3 يتئاماشابلا م ماع معن ونيت ؟املا :٠ نع نودي زي ياو مهفاش 30 نارعش ع دن جا و أ" : لإ 3 ظ

 5 علا لا وزخشا وم فلاسك نوردعو ةئاموا سك نو رسشعةعب 2 ا 31 ٠

 محا 3 2
 ب

 هئاقتع نمةداءسبردب خوفنملا اد>تكن امثع راد كي نيمأىرتشافاشا لاف رظ ىلءاهتفرخزو
 مزاوالاو ةرامعلايف هي اجاني اميف اوفر لاير قال 13م سب ممهريبأ الكل مأو اهنئاشايلاهل مضدو
 مه امو مهاب عا هعامت نم ةعب رأدلق م طاصفنا كلب نيهاش قّةحنااو ىلا 0: ملا ىلع كلذ مالوحو 2

 ١ ميش شأ كلذدفءو هركم اهمكحأ ىتلا اشابلاةليحت قو فئاوطو كيلاسمب مظمضو الويشواةريب ئ
 *-ه. مامضنالا نع ناب رعلاو لئابقلا ن مام, زاعناكنءعمجرو مهاشافتو مبةرفت ىرحبلاو ىلبةلاماقالايف ٠

 ١ ىالبلاىلاهأ تناكو مهاسكو مهلا معن أوهتءاطيفاولخدو هيلا اوريضحواشابلا نم نامالا أو 8 وميملا * 3
 ' هير اصوصخ و لالا لطءتونينيعملا اودرطو مراغملاو ضرفلا عفدنءتصءةثداطاهذه تاصحامدنع

 2 2ك ناتملألد

 ١ ب
 0 عاطأو ملا اومفنا اماكن نارا 4و دؤأ رالا ىلع نييرمدملا سم 0ع عاشامدنع كد | !َ

 4 )ه ا سس هه يغيفرو“ ساارودفاازوربل باب. هلكووناملاو ىصاملاوفلاخملا 3 ١

 1 ُُر نوربثك رحبلار يظ ىلع ند كارتأ اررض> كل ذك و ةيهاش ثلاةهطانمةالدلار 8 نمريثكر شح ! 0 ١



/ 

 غضغط ا 7#

 4 : هملسو كيب نيهاشرضح | م أ انانتوكدالو 4. :م مق :لد ق-اهنادسفن يفىريو# 0 دق. .

1 0 3 

 - ايف و كا 0 ثابلانأ هتءمسامبو 1 هلا ربلا كم

 0 0 رص لق يح
 5 اورظنبلا معان أضع

 ١ رصملاءا ارمالا نيا ةئلا رولا هنا معفو .نلبا 0 0

 م ماواذالا نال اصتالم ماكلذو كم ى و كلبي ارك نام مهوةينلالانمءأر «أةثالث وع

 - هفئاوطيف و معقم 0 غااربلا ملال ا قاطمو هيلاروظنملا سي لا وكيبن 1

 - ىريبطاوةبابناو صاصخالا ةيحاذب ىداعللا لا رئاكتدكو ٍديريا؟ نيحالفلاودالبلاى |١داعار نانردلا

 - فالذ كلذوهب صتخ و كلذ ميج ذخًايف دات :ءلا فاعضأاضي أ مهفدازو ريبكر دقدل“ يئودو كالذريغو

 - نوكشيفاد انممطعفديالو ناس ايراوجلاوكيلامللايرتشي و سارك الا نم نيئملايهيلءاشالا تاماعت |
 1 'هذخأتو كلذل نورت 5 وخاع رطاخخاح ريشتموهو هثنيزح > نم ةيج رمسلا ىلا هعفد فاش ايلاىلا

 - وهنءمم-مفو رحضتلاو ,نملاعمرزنلاالا مهطعيالو مهقحيفرصقي وهو هبناجيف نوعمطإ وةريفلا

 ِ الكقفط "0 1و صخيشم قالا !اةعبس هن شاد ب نءزيمأ لكل يطمن ناب ءاهوأو هي زد
 : ” رقت اهله طمر ال م كم نا :| شابلاو كاليلا ىطعأ اذا َىَح ةيصولان م مولع هدد يش مهاطعأ

 ٠ ”نوكشتيو هيلع كالذ نو دةددف كالذوحتو ةماقلا ع ةوح لوي وعارذ فسأ ا ن“

  نينلاخلا ىلا مغناو هدهع كي نيهاش ضقناملف كالذ اشارلا لعيو مهقح يف هريصقتو هس نم

 هيلا اورضحا 56 مهانهو مهدعووارساشابلامهلسار ىبلقلا رفان 0 نوروك ذل اةدشادشتو

 1 داصتخا مم صتخاوةداي زوكي نيهاذ ةلزنم مز مهقح ف رصقملا نئاخلا كيب نيهاشا وقرافو.
 ظ اوذب و ةرماهذههيلا اوعجر اذا مهناو هتعمل ل ولوقلا كلذل «يسوفن تلال 00

 ةدمديف اوناكام كالذدنءاوركاذبوهدنع مهتازتمو مهر دقدازو مهصولخو ممقادص دقتعا نيفلا ملأ
 : 0 اح اهوذذا يتلات 000 ورم قا 000 1 0 30 مءاقا“

 7 ا ا هول 0 هقذد دمتعا 00 لماكم |!

 3 دك انعفاوعرششل ذدشغ ماب !نمراصو كيبادذيتك ىلا ىمتناو مهنعلدفناو 0 دودعم



-- 
 ا اذ !ًاءدنعوهو كي نامعت ناصح هعمو مهاردب مهدنع نم لو سمر ضح مايأة لج نءو ب الا

 .اههوجعزأو هيأ نب اهعماوسيحو كلذاولعفاهيدجو يام. ط.ضذوهقار : طيضوهلزنم مثوهسحوهباجي ا

 بتك لمشاوددب : هعاتما و.منواوغب راوعاف لسجل دلل هاو د هلزيما اومجشو 1

 1 بأ ديلا هءخأ نمللا وجاودجو مهنا لب كلذارت ًالوىلابةلاءا مالا نمتايتاكم'ودجيملو هنأ ٠

 .يعو اهنءانوتدفأ ىتااتامالعلااهبةي دحت ل ويخةعب راني رتشاة ف رمشنملاةكممملا انلوصودنعاتتاهنومضم ٠

 حالسلانالاق هدئءىتاا ل ويحلاوةحاسالا نع لئسالواني دقن الا ف دقتبا وزوفننأي ع مكلةلوسره
 تءاحواي دنفالة بدها 00 رأاهف لويحلاامأو كلذ ىلع لدن هّن در وددمهلو ميدق نمان دنع

 -همسا |. مع لح ر نم ى.نغن]هتيرتشا سماخلانأ 0 هيلاه.دقأو ىوقتت تح يدنعأ ميقبافةفيعض :

 نإ تابع ف تتار اكل لوم حلت ندا رتشا هلا ين ريخأ 2 هدحنأ ناوطخت |
 هى هدو كلذدت.ن اندقال عيا مدقأى َد>اهعم دتيقبأو هبو 0-1 لويخةعب رالاتءاحو |

 ينىعسو روك ذم اهلاقامو هو :>وامو راصا؟هريخ ّ روك ذماةمذةءاربهمهفو اشابالليطىدتفا ٠

 -«4باع رظنن هعم هفيظوت تقو نم هناو لودالا .ةدسم لجرلا اذهناهفنرعو هنعةمتلاهذهةلازا :

 .لويخاهذهر 2و وةنع ارقص امينا ذك ا الرهظادءأف نورمض :لاهيلع قةددوفلاءام 1

 رمأمثكلذ ببس مهبلعقلختو هلزن٠نمناوعالا هديهنام اجرت نحسلا ن .هقالطإب رمأهلةيده 7

 ايف مذيامو ليا ىفدمامو ةدوجلاتامالعن ءدلأ اسم ه: ءاهليةفهلتاديملا ل ويءاراض-او ه هراضحإب ٠

 -4بفو ) اولا ىيتقمو انا هلع لاح ار ةبر مفءاضو هيلع ف امس ةسا ةديف٠شب 0 1

 .لودةيحانىلااواسودؤنرالا رك اسعو كيب نيدباءوج وق اصو اشا,نسحنأب رابخالا( تاصو
 تح مهوب راغ بك اراارورءاوءئميلربلا يلع عفادمو سب راتءاواهح نيب رمدملااو دجوف ليلا 2

 هل لاقب سي راتملا يلعاظفاناكىذلا وهو دانجالا 00 رالتعو ىنرراتلا اوكدللا اهنعم هولجأ |

 ره واسرأو | و اءهسؤ راوعطقو ادع راقو نجا ينقل ومهما ١٠و ذخأف رحبلاىلا ف رخلاهب طةساغأ مها م 1

 اورهأت ف راك رمعملاءارءالا غلب امو ةليو زباب نيسا أرلا اوةلعفاشاملا ىلا نب رشبملاة بحت 7

 لك نءدؤن ارالااومهدف مهر .أنيتاكر ينك 0 ءعبار تبسلاةليل ) هو ليال وأن ئاوراسو | ِ

 .هوخأواشاب ن ->- ناكو ءايشأ منهاوذخأو قاب طابةدع مهن: 017 ةميظع ةلقم مهماب مقوف ةي 0 3 ْ

 ب .مه سفن ًايارق نع ىلا 8-3 دخأ 0 مقرتحافىب واذ انما لبق ىلااهبك ارياذمس كيب نيالا : 1

 ةي>انىلاتراسفا صا أع رلااهدعا هافاشإب ن مدت ا رناعاو قرغنم مهمن.واحم ن“ مفر بلاي 5 ٠

 .ةزيجلا ةي>ان ىلا نيعجارمهقاوب لق و مط ىيلاتكا أط ممم ىدع نيب رص نامت فيوس يتب

 نآأك امافةعلقلا يلا ءاطو رسه.رب ملااشارلا ىدع( 00 000 زاشا 0 7 ص

 هر رسب بسلا ل مص وسو مسموم دع مس حم يا حسو



 00 ب (|؟؟-
 7 لوصح نوعقوتم سانلاو موي يناث ىلا كلذ ىلع اورمتساو مجتاباق» يف رولا فاخ ةيرمدملا
 نينزو روُدهد ةيحانب ةزيملا ىلبق يلا اوءفرتو هن , رصملا لقّثاو ٍلصحي مو نيقيرغلا نيب برأ

 دل مولع قفني مل روهش ةدم هل ناكو ركسعلا ىلع اشابلا قنثأ «ءانالثلاو نينثالا موي يفو)

 ' . يناث يف عجرو ليخلا دئارج ىلع ةسادرك ةيحان يللا رفاسو اليل اشابلا بكر ( ءاثالذلا ةلبل

 2 عطقينأدا لاقا ضلا قودي رب نيراخ نايرلا نم ةفئاط نا .هعاب هتاديوكر تس ناكو ةليل

 ' مدا رفاه ةدمطقناو ابوعتعجر ومش اوم بهنذ ةطخحم يف نيم مام كد داو ادح ادجيرف قب رطلا

 برقا ىوطاز رج ةيحانيملا اومفرتوةب رصملا لحرا (ةعمإجا موب يفواشطعلا نم ءهضعب تامو ركسعلا

 : 0 تالاشمهسبلأ او مهبلع ملخو مهاسكاشابال يلع دالوأ نب عماش. ٠ (رضح هيفو) ققرلا نم

 - مهخفاشمو يدان 1 نأ مع هب , رهملا دئءريش> وانك نيسمحو ةئاع مهيلع 18 تالاش ناث اّتدع

 0 هني يلا بهذو رمد رب يلا اشالا يدغ ( هئيرشع كتاان دجال موب يفو) مهلا اومظناو

 0 م ةيداطا هذه ٠ نءهعبط ردكت دقو ةعلقلا يلا ءانالغلا موبيف عاط 3 * نيتايل هب تامف ةكيز آلا

 نم اولا هءلغ قفنأ يذلا كيب نيهاش هلعفاماصوص>و مف هدصق ميداكو ةزيجلاب اواصح 0

 | لوتلاداز يلم علا سقت سنتا لعأا مايالاءذه يفو )لا طبلا غ رافلايفاهعيج تيهذلاومالا

 8 ةولا بئاجتة لج نماذهو لوالا هلاحيلا عجر ع مايا رمتساو فس و عارذ نةرتك اةرهاط
 ع 0 96 1١786 ةنسدحالامويب ىل والا يدامح رهش له ءاو 0

 - هكيلامنممالغبيصأ اوهوماق أف ضرالا هب عقوو ناصحلا هب رطنقتف زيا ةحامر نا ديهأش ايا لمعهبف

 ا رمح لجالاوك ولمملاكلذ تباصأ وهناطخافاشا ءلاادصاقناك !ذبراض/!ن'لاقي و تافةصاصرب

 "ريح نوفطخميا وقنطو ىبمزاولو مهاغشأ اضق يف ةلجعلاو دجلابار ف ج و رخلاب ركسعلا ىلعاوهبنا هيفو )
 0 | امدغيفنواوقيو مهنالخودمب |!لهأن ياو وردع و هيونداصي نم ممكا حور مانلا

 0 رد هسماخ يو ,) اهنءاولقت مما زيه يفنو رمتسماضي انوي رم او نيب رمدملاةب ر ا نولحا 2

 0 حرفاسو قرابمهع وهفثا وطود كل وحئاضإ أ ج رخو راث الاةحان ::ةءانخحؤزرب واذا وس>

 ' وك اسعب رم ويلك يفو نيب رصملا نم دحأاهب سدل ةيلاخ هتاف رداملا يف اوطب اريل بك ارملا يف 7 اسع
 . يدعي اشايلاو نيئاقساا لامحو خيطبلا ريمحو باودلا فطخ ىلعز 0 و ةنيدملاىلانوعجري

 | نيرفاسلا رف عنتمأو و زيا ىف هميم ي ادوعي م ةعلقلا يلا علطإو ة هَ الثوأ نيءوب فس

 . ةيرمعملا بلاغوةب .يهاربالاو ةيدارملاءا مالا نااشأب | الثلا موي يفو )ىرخي ويلبق

 المعجم طل_سرةناو هخأنباوهي .>أو ىراجتلا ةمالديسلا عمتالماعمو تالسا سم مط

 . بادثو لويخوة حل سأة لج يرت شا هناو ةيفخ ناب رعلا ند «ممالمع ضب ةطساوب اهف الخوةعت» .ًاوةحلسأ

 اك ذمادنءعدوجوم كاذ عميحناو مهيلام. 0 ريزأ جال مه فب توب 0
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 را ا 1
 2 ا عب لم امكهنييو هنيب تناكيقلا قيثاوملاو دووعلا ضقنو هئادو نع هيرو رصم نم ١
 رع انك ات اىدلواي يلو ا ا 0 اذن .ًابنف كريغلو كلدماشمو مولعم كلذلكو !

 .كيلامو تاقاجورباك اوفادثكو ارمادا يدع اطر 1 لئآوأ فالا ةرشصا | واكل

 هعاطقاب ففكتممو صتخم ريمأ لك ذالملا عاون أي شاعملا ىهفرم عابتاو مدخو فئاوطو دانجأو .
 ةدورع|تاقوالا يف ةدودمم عيبا ةظمسأو انبلا سبت ندوانعاتأ لع اتاماعلاو فراش 01 عما
 نوحاتص داليلا عاشو نوحالفلاوةنئمطم داليلاو يرةلاوركسع ةفواعالو ار ع فرذالو ١

 تل ضو ةبرملا نق راضملا نءانيلع نزلي ناك امعم نافيضااو نيدراوال ة-وئفم مهقياضمو مهنطوأيف |[
 نيلوتملا ءارزولا فلكو نابرعلا دئاوعو جادلاو نيمرلا ةرصو ناطلساا ةنيزخو ءارقلا

 ماةالادارباءافك ام اند ذأوكل ذ ريغو 3 ة.ناطلسلا ايادطاو .يءدخو نينيعملا ة را هاو تاوغالاو

 لاجغاو لالغلاو لاملا ضرف نم نادلبلاو يرقلا ىلعءررقامو سوكملاو هراط هنذحااموإ
 سانا ت تارداصم ناللح كلذو مهشاعمو مهظئاف يفمهتمساقمو نيءزعلملا ىلعي دعتااو لورشاو _

 يرض نمد ئرضلاف هثدحأامو كرام يق ديارنا يواكشلاو ىواعدلاواهارقو رص»ىفراجتلاو ١
 ملقا داريإب سوكملا مالقأ نم يقلك داربا راصث يحب سانلا لاومأ اهقارغتسا وساحل سو 0

 هالو لب انكيلا اعو انعا. ا انهم يشب نمو انلابعو ندب نيا لع لعد و ملاقالا نم. |

 كيب مهاربا اندلاولوقي اًعادو كلذ نكي م هلل اشاح اشان نس>لاقف انرخآ ,نعان :؟ الهو انديص|
 نم هسفن ىذرتالو ءاشي نم كالملا نوي وهو رطقلا اذ_هةبالو ءاطعأ هللا نارك افنمال نكلو
 زهف مكلومأمق 1  أطعا افصلاعق ووحاصلا راصاذاف ءاليتسالاو رهقلاب هكراشب وأ هيلع فلاخي

 ادعو جو ًحاصواشإب نسسح عبجرو ساما ضفناو اري نوكي ح < لاقو سار مهاربا

 منح صو مهلي حل ةبرسصملا دان كلر ءاىمالا نم رمت ناك ن نه عج . جرخ (ةلي الا كللث يفو) رصمرب يلا

 منيب مالا اومسقو مهضعب عم اوعمتجاو لولقلا الأ منقل ةزيكا رب يل اودعو مهءاتمو 2-0
 مسقو دو كيب ىلع مهريبك و ةيدمحملا مسقو كيب نيهاش مه ريكو ةيدارءال مق ةماسقأ ةثالثا

 فقأإ ناب رعلا خياشم ىلا اهولس رو ةكو نسس-> كيب نامثع مهريكو ةيميهارباللا
 نيج راخلا نومنع ةيدملا ناب ىلع َر 2 ا هرشع عل أ ر( ةعرجسا موب يفو) امنومضم ىل ء ظ

 قرمشلا ربلا ىلا ىداعملاو يك ارملا اوممحو ير غلا ربلا ىلا ةيدمتلا اوعنمو مدخلا يت> ليلا نه ١

 اهؤقخأو لاو لاب ةفوردملا طارددو ديشر روبل ةدملا راسنا كاتم ىلا 7 ظ
 رصق ىلا لخد :راهناا ر ا ايلا يدعو تدسلاو ةعجخا موي لوط ةيدعتاا يف اوعرشو مهلك ظ

 تابحاو لاقثالاو تا رعلاو عقادملاو ماي طاءاودع اذكو كرب نيهاش هب ناك يذلا ةزيبلا ْ

 ءارمالاو ةفقافملا تققو ةزيجلاب نامحسلاو ةالدلاو دٌونرآلاو َكارتالا نمركملا فلا و
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 كين رلادبعهيلارشح ناك دقومهعميفاعتو مبعمتجاو ماذحي هقاطو و همايخ بصنو هتليبقو
 ظ 0 ْ ورخلا ومهلام اضن الا ىلعهعمقفثاوهغامد] و> ويح رينطا ابى ورعملا ىدارملا كلب نامث 0
 ظ 1 و اشاب زرسح يدع ( مويلاكلذىفو ) ةيدارملاءارمالا سيئرهولعجو لعام لعفف اشابلا ن
 3 اهني يرجو كيب نيهاشدنعء ايدغتو مهياعاملسو ء !هالا يذ ىع ىلاا.هذو ةزيطاربىلا جوق

 و رعثلا يلع حلضلامامتل اذه ىلا متاسص ومكذ | شاب نس> هل لاقو ري و مالك كيبم هاربا نيبو

 . 0 ود_عدماق نوكحي و طويساب يرجىذلاقافئالاو اشابلانيبو مكشي تاصح يتلا

 اوك كاولحدم نأ يه لاق طورعشلا يئامو كيب مدار ١. هلكاقف لصحدقو مكع نر

 ىجاونلا يلعاهررقي تا ضرفلامفدبأ رو طرتشتاا موديرت ىتلابصاخملا مكيلوي وهو هتعاطو

 . ةيزاجحلا دالبلا يلا ةهجوملا رك اسعلا ةبكمكتم هديرب نءنيبعتوجارلاو ةيريملا لالغلاو
 . ردعإ و ةليز+لا تاماعنالاو "تايرصالا ميكطمإ 7 و نيعيط. ام[ هما ونوكتو نيرا 1
 ءايشالا نم وشد مكسفاكميال هفرط يلع م اينو 4 ىلا روصقلاو رودلا 0 هنودبرربام م 4

 راوطاوكلا ا 500 امو كي نيهاش يلع ءامنالا و . ا الا نه هل#فام متعمسو متي 08

 فيوس ىنىلامويفلا يلادي_ثر ن.يبرفلا رباا يف فرسصنتا هل َواَطأو تالالستام ناسحلا

 كيب نيهاش عملعف هنأ ع ١ كب مهاربا هللاقف ةباغلا يملا هيناح ىعارب و 1ك توها اسنيبلاو

 هب قحتسل هعم كي نيهاش هلع فورعم قباسأ كالدسبأو ءارزولا نعالذف كولا هلع: الام

 ' الدهاشو هتئايخو هلا را ريد اناقة اههداطمب 3ك ةو دست 0 ءوسضرغاوه لب كلذ
 | ةحودخ م موأ لاق.ه نمولاق او ةكلملا هذه هوك م يت>ةعم اودداوهومدخ نم رتك نك
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 . موحرملا 0 | عم كلل.و هعم ماخىذلا ج ا هرادنزاخوما داك مث ورسخ اشايدم
 - انتالاوهرهظأو هراد ىف هولئق تح اشابرهاط يلع ء كارئالا طلس مثهتبارس قرحأو ةماقلا امشاي هاا
 3 7 كاد ل هل نها دربلاك ب نامثعب دحناوات ركسع نوهشفن ريصو اةنفاسوافادصو

 3 بل ولتتقلا نءهيلع يرجام ىرجو ىسلب ارطلا اشاب ىلع يلع هاىغأ يتح ناذنالابهدهاعوةوخالاو
 | ذولا بلطي رك اسعلا انياع طاس مث هعابتاو ىنلالا هيخال ناحل يلع هعم لغتشا مانيلا ثالذ
 .هر وعلا 0 رسمه ن ٠ انح م رخو عقوام ل عقو يت> ةيعرلا ن م ل )املا بلطي كي ١ نامثعىلعراشأو

 2١

 ع

 الأ حضتا منان :ب را وه جرو اري زوءالو وديسثروخ ادد م ع اهيلعانح ردي

 1 هنئماورفت تح هدنج نيبو هيب عقدأو رم ىلا دوعلا لدمت هب , عاقيالادارأو اش ثا د 0

  ةصاخلاو ةماعلا اودكيهف مهبكتتلا ديرتي امادحأن ا خعاشملاو يذاقلاو رمع ديسلا ىلا قلأوهوذباتو

 نءهل 0 0 دل كد 0 0 قرحو 0 نب ير اماعرج#



 -05- يني اا
 هدنع عمت و نافيضلل حوتفم هدب ,و هتراشاوهدارص نعج رخال ىحازورلا د !نيس>نأو 0 1 ظ

 نتكب كارب هريغو للا لهأ نهري ءريكلا ىماوت وعاصقلا قدير ثلا هطدرثي ءارقذلا نءةدع ةليل لك ىف ىف

 لوط يف هاه واو ق> مملع ربصإ م َّق اههذإو مهصصح ىلعر رقأ يت || ضرفلاب نيمزئلملا نه :

 ردقلاناف هبءذ- ١> يذلا دلااماو ةردقلاو نا 00 ذامركو كلذوحنونءزلا

 هارد حالا دلي دقق رشعمر وكذملا قفتاف تاوملا ن٠ ناك نيطلا نم روكذملا 0

 ىف لذ ديال كلذز !نظو ةعارزالا اسد ول عجو هب عفتشي الثا ومو اسر ناك نأ دس وحلا ظ

 هراديف مطقن أواهنههوعن ه8 همانزورلا بات 3 ا اوطقسأو عقوامال 6 امنم هطقساف ةحاسملا د َ

 ا[ رررلاو كراجلا نءهل ضو نجم واللا 7 يلعاغابلااضيأ (ف ةرحمادشضو ) هلجرملأ هبداز 0

 32 وسخ *وتافلأ غليموه وهل بواطملاهيلع لك ا وا

 4 157٠ ةنست بسلا مويبىناثلا عيد ر رشا 8#
 حراك وو مدعو رياك ر رش اذه لصح مظع ليس ل وزني ةيزاجنلا دال ا نه رابخالا تاصو هيف ٠
 يف كلذز و رادةئامتس ةماخة كك مدههنأ ا وكح راجتال عئاضبلا ن٠ 0 اوةدحو 34 2

 مهلا ج ر>ور وشهد ىلا اولدو هل“ اوأو ققرلاةيحانلا نوبرسلاءارعإلا لصو (هيفو ) رفصرهش ٠

 ْن اويدو يجيوبا ملا فشاك يل ليك ولان ىاطيصمعيلا به ذو ههبابساو ىن ةودي نم ةاقالملاب عابتالا . ا

 اوعجر مئامايأه- فاطوي ماقأو مداق كلب مجهارب هل مدقوا ايلا نبا نو سوط هر :أيف ءاشابلا <“ ىدنفا

 فددوي كيب نامثعرضح ( هسماخىفو ) طورشلا ا 2 تافالت>الاو تالسأ راادادرتكو

 اهلخامهيلع علف كاذك موي فان يفا ريض واءجر مئاشابلا الباقو ةماقاا يا اءلطف رخآ قجنصهتبتصو

 ءامالغلا موي يفو) اضن يدار ع < رذلاك. ب مللم هيلاواياده كس مهارباىلا ل سرأواسايك أل هاطعأو " ظ

 ةريذكةَرا وهو زان رع 33 ”ىصو ةزيملا جراخ مهقاطوا و.صأو 0 يا عيا لصو (هرسششعيداح ١"

 راقت-الا اذهام هلل'ناحسكين مهاربا لاقو لفي / عناد مه ملا اانا اورظنت او 1

كةر انوار نعال ازوواهتءالو ةيماقماق تدلقتو ةنس نيعب رأوافين مهم ريم نك أم 3 ْ
 يعايتا نو را

 00 انأ برمدا الف حاصلاة رود ىلعءا صال ا تاب وان ًارضحأ ىرالكن هدج رح هيطعاو - أ

 مل ها رباىلع مالاسال دغلا ن 3 اشايلأةب دعت سانلا يف عيبشأو كلذ نرث اتوحرنالا ضدب رود و ١

 ةنيف - ىف ىنلالا كيب نيدا ثدي اارمض وه رمصق ف ساجوا ربش يل | | ركسم 5 لعفي لهن 0 تاع 1 3

 05 اع نت الانام رطاخلا لعفن.ةزيخطل يا ادئاع هدنعنه عجروت املاك« | ا عقوو 1 |

 نيكر اودع رواة نيل ىلا كب نيهاشإ اس ما عوةقلقللاِت ةكواطنالا ادب رش .جاهيلا عمتجاف. ُ

 كيبايشلاجاحزو تانارم 0 كا لاق يةب يف ةزيإ-ارصق نمهشرفوهعا ةملقن 5م .ةلاىلا نهلءرأو 0

 هناوخا ىكذ مع ا بهذوهكلاميو 4 ثادشخو هعابتأو هنئا وطيف 5 مثةصاخلا هسلايفىلا
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 ه4[ ةنم سيخ امويب لوالا عب ررهش لم ساو رقت
 تددرتو رصمى لا دانجالا ن ه ريثكو في هب وس ينب ةيحانىلا ىلاتقلا ن ويرصملا /!تالاتلمو هذ

 الا باح لمك ياتكلا ها لارا ( هيفو ) مهملاايناث عجرم يدنقا ناويدرسضحو لسراا

 3 ءار ءاب كلذو نب رشعو عن رو نيرشعو' ثالثة:مامهو نيتيضاملا نيتنساا نع ىحتازورلا يدنفا

 8 0 1س ل اك نون امو نام يدشن قيدت دا زاامايأ ب اسحلا لمعيف اورمتساف مهنم ضعبلا

 قا هئمدي رأت نك" انألا ةو سيك ةئامعب أ عفدب همز ا ا ىل..ء يف مهوختساو كلذ

 ةورذ هيلع علخو اشايلا ىلا اهحيص ىف علطو هل رم ىذلاريظن يف نيتئام يف هتح اسدقو سك

 ةحمع زم ةئيه يف ركسعلا نمةعامجهرلا رضح بورغلادعب ناكاملظ راد وهبصنق يف هزاز ةكنساب

 ا هيلع اواوحو اويهذو رن افلا اندحأو لوزعم لو زعم نولوقي مهو رئافدلا و. اطولعا ثم موعم و

 2 تلصح ( هيفو) ايناثرئافدلاهلاودر مك ععفدو اهايص< يف دومجاف سنك ةئامعب رالا بلطب تآلا وحلا

 ظ . ةيكب ذالا تيب ناكاشابلا ناكلذو همانزورلا بات :ك نم متيلاب فورعملا ىدشا د د

 1 | عاطقا 2 ةييراخ ضر[ ةعطق ساق هن هيف هفر هب ةيلهقدلا ملقا ل 0 هيأ ل صوف

 000 ةفايش ارم اع طوةسمولوالا :سايقلا ئفَدِب دتقملا فالخ اهحاسدجوف روك لملا

 نالت: نوملدب ود وعاريمهمال نيحاس ماو تكلا ىراصنلا عم هليماخو روك ذملا لعف نم كلذو

 ديلان اكو هنجسو يدذثادمأ يلع ضيقلاب لالا ىف نشأ ىوتكشلا" ارامل دلني هقاذزورلا راقد

 اراوك لملا نإ ءاربخأو فانا شجر لالا ريك ١| فذاك يلع كلذكو ارذاح يقورحلا دمع

 ”اتاف هرادولا اا ٍِق 5و رجل اددلاهنذاتساو اهكرح يلعر دقي الو هلجر ف ناطرسسلاي ضب ىم

 ' ا” ديخعذأو هيلا اولدوأ دقاوناكو نينيعملاب قطو لاخلا يف كروكلد لا هباجأت هباوبأن هيمان ءراد

 ديرأ تنك ىلا نآدع اسك نينامت يلع ررقف ءيمأ يفاشابلا عجحا رو هراد 0 هْدَع مهعنش

 3 او واسك نب رشعنءكلجال تزواجمدت وسب هلام تلق قاس قدسف سك ةئادثات لوقا نأ

 لا راس ان أاهنم 20 .ةغوذهنا ىلع لدن ءا ءاددعوا ذكوا ذك لعفإ يد را ردقب

 تاناخشبو ريحادءسو شرف هتبكوةئع يف ةدلبلا يلا علط 1 يلا ةضرفلا ريفدب اشانلا

 "لاس هته اشابلا دهاشاملف نيزملاومكملا رد داس را نك ترفل ذو تارك

 ' كك فيكن هل وع ترطب ناكادا لانا ةانرؤر ل ة.:5 نه ترجاجهن ' هل لرقق همصت :منعو هنع

 هسفن يف كلذ رسأو كلذ ياو رولا مهريبك نعالسغن ملقالا تاوانلق وأ ترج ج شاب
 داقالو سانلا ىدي أ يف علطتلا ود_حلاودقالا عبط ن.هنالمطاوحان 0 ا !قاط ا

 .يلداخ اوناك نيذلار 7 دلل نودهراكلاهي |١ مهنا مدت همإ ا لاه 5 د

 مكةيريا لاومالا يف ىفرصتهنا هيفاوبل 0 انأنلا فاي لأ ارلطاوتاو درع درر 7 ذلا



 دي ل ا
 هيدي تح : يتب امعلذن وهسفن صالخ ىلار طف نيتها نم ىلطلا هيلع جونو لاخلا فعاَضإ 1
 اوناكر يثكل كلذ عقو دقو انويدمو مازتلالانمديلا غرافحبدي ركل هيلع قييدقو لوالاك 0|

 يلعلاهللإ الا ةوفالو لو>الو نو رعشبال ثيح نم نيجاتحم ءا رفا ةور' ىوذ ءاينغأ :

 دادرت دعب رصم ةيحان ىلا روضملا ىلا نييمبةلا نييرصملا ءارعالا ممه تكرر (هف ةو) م ملا ١ ظ
 نه لكو امي خوفنملا كبب دمحروذ>و هءوجرو دفان تاي :اكملاو را ظ

 ا الا نمةميظعلاريداقملا هيظعي ومداقتلاهلمدقيو علخلاهسبأو اشايلا هيلع 0 رضح 1
 4 ةهطوع 17 م قالوب ناويد كر م الاب حوت دا كدب 32 ىلع منك هنأ مح يه ينطابلا ٠ ا

 أولقاو ز 3 اًورلا د ىطصم 521 حاصل تامهملار اظناشأ لا دإق (هءفو) 1 نك ةئامتسا ظ :

 يلا تامهملار ظان : فو رعملا ىلادولا لب ُّط ىدتأ ره تدب ند م مهانمونيدادحلاةشرو 0

 اغيأ كلام اوعزوعفادملاو لاخلا عام ءسمص ةيجيرعلا كاذكو ةنايثلا ةيحاتب روك ذملا اص تعب ٍ ْ

 ث ةرأ انخالا (تاصو هيشو) هريغو نايللا َُك رجوةضفلا ةعاقكلذكو هر اظأ ت2 ناكو دوراءلا لمعم ش | ١

 مظعأ تناك اهنا ًالارص عشت فتادح ىذلا تقواا يف ةلزلزلا عوقوب اهريغو ةيماشلاو ةيءورلا دالبلا |[

 كلهوةريثك أرودو نكامأت مدهو : ةربث :؟ تافالثا ا ركدالب ُِ نلدحو ٌةذم لوط دشأوا ش

 لدحو بكام ةدل#ع هطلام ل>اس ىلع رعبا 1 تفسخو مدرلا ت تا سانلا نمهريثك ٠ : م

 ةينبأ اهافسا يفرهظف ةيقذاللا نم ةه> يف تع ضراآلا نا نولقانلا يمحو فسخ ةقذالا ماض 1 ا ظ

 هنأ وهو سدقملا ت تاس عقوام (ثداوحلا ن ل هيفو) اينان تقيطلا 6 * كلذ لبق ضرالا اهبتفسفلا ْ ْ 1 ١

 سمال از ربذ ةلودلا ىلا ارضع عاملا ماعلا يف اهقرح ر 5 مدقناك ى ربكلا ةمامقلا تقرتحا ل ||

 لصحو سدقلا َّى رع في رمت م اس صه لد يلع ىجئاق اغأ ءالذل اونيعو 5 ةداعابيناطاسلا |

 ف اوهسونو لوالا نم نسح ا عضو يلع ءانيا ف اوعرشو:رامعلا تامهف ليهشت َّق داهجحالا ا |

 امناطيحو اهراوسأ اولعجو احم اناقثا ءانبلا اونقتأواطةر واع نكامأ اهيذ اولخدأو اههرج ةحاسم ١
 ةادكتلا 0 ماقف ىصقالا دجسملاماخر ند 3 لا اولقنو تعم “ا 00 ا ا

 تى رح اذا نياع كلا نا نيلئاق نيدلل ةيامح او.صعتو ةدليلا راك ىلعو نيعملا اغالا ىلع أوعئشو ظ

 يمدقلا مرخا ماخر 31 الواه دسشت الو م ءدلامتسالا ر و الو اهضاقئا الا امتداعا زوجال

 نيضرامملا نعءاف رع أما فس وب يلا نيعملا اذالا كلذ لسراف ءالذىفاوءنامو ةسنكلا يف عضويلا 1

 وهو روغلا قار ظ نهد اولدوف ةر - أ وةدعيف 1 ع نءةن# ط اخاه وب لم ران لك صماوالا ا

 يلع نيضرامم ا ةعاجا أومهدن داتعملا قيرطلا فالخ هو اكل باإرر 5 سدقلا ىلا لدصوعد كاس

 اك ةءامقلا و ةفوا رفن نونالثو في مهو مه رخأ نع مهولتقو ريديف مهو ريداحو ةإفغ نوح 1

 نبدلاىف ةمالسلا يلوملا لا > ىلق هي ىلع كاك ا محضَأو مظعأ اودارأ 0 ٠



ِ 500- 
 ءاملا موو 2 لا لل 4 يلع ةئساا هذه ف تر ردو ىص ريغ اهرك ذمدقت دقو

 و سوبملا س د>و عملا راح مدع باسأ يفا رشاهريغو ٌه 0 ريو لادالب ن 4 تحلل ىقب هنأ ىلع

 هلأ باط(هساخيفو)كالذ ن ءمهزحت وملاظملاو ضرفغلابنيهزململاو ني>الفلا لافي اوروسحلا

 املا نيملعملاو ملاقالا فاثكر ظنودهر اهل هد ؛ةياع داليلا ىلعةضرف هرب 0 ”يف عرشو ماتا

 ظ 0 ةسكلا ١ نه دك 3 كلذ رب ردم كلشي لو اس سلك رش عة سل يندالاو ا اسك نينامتا اهالعأ لعاوررقف

 ١ 5 أ ىزللل اا 2 ررداقلاب أوطعيملو لالا ىختق 24ه يلع 5 موعزوو راقديك اذ نورر<نيذلا

 ' ناويد يلا يقر مأ كرادي هضص رفربإ رش هغأب اذا نك مزالملا ناف كلذ لق نواعفي اوناكاك

 هسفن ىلع 0و مولعملحأب هل مهمذخ 0 م لف هتصحلعررةملاردقلا رعذخأو 4 لا

 00 اوو> وعفدلا يفهوفعسإ منو هيحالف نم غلبملا لي صحن دم مهدنءاهأت ةباوةقسشو

 2 اف امش ني>الفلا ن ه كلذ دع ؛فوتسإ مثيرا ولو هاد ةساوأ ةردقهاذ 01 نأهد:ءنم هعثد

 0 بولطملا مم لصحعل مهنطويث م 2 ارقتساو منيمأتوهتدح ىحالذ ةحار ىلءاص رح كلذ لك

 ةمحانلا شاك كلذ صالخيتساب لوح كلذ لعفيمل نا و ماي ءو .ههبنونأت :ةءام ضعل و يرمملالاملا

 00 نيثيعم ا قرط ق> نم كالذ ىلا فاض :امو ثدنحلا بلطلاب ب ناوعالا ةيحانلا يلع نيو

0 
 د
2 08 

 ق ودق كلذ يف عاضاورو مها فعاضتيف حورمشملا قسنلا يلع باطلاو لاسرالا 0 عفدلار خآ

 2 :رمشع لاير لك ينوهو طرفلابهويسك هن ويش ذل وني مو اف ض هنء ةدايزو بولطملا ىلءالا

 1 هنن اع نيعستلا لمحو ٌةغف افصن نيعست لايرلا نع رشامملا ضبقيف يناويد !موهسإ ةضن فاصنأ

 ظ جالفلا لاح فششكتنيف طبقلا ةيثك نم نيرشايملا مد نم مسرلا قار وأىف هررةيامفالخكلذو
 5 م نيئيعملا هيلا ثعبي و مزتلملا هياطيذ اهريغىلا هند ن هرب 22 ةمببلا و ةلغلا نه هدنعام عدديو

 انورخلاو رارفلايلاةكر حلاو لايعلا فيفخ ناك نا لاهل اهادأ يرفاضيأ قارط قحيب ةيسانلا سك

 | م ت٠ ىرق جالذنم ةيسورلاو ةيمءاشلا داليلا ت التما قحكالذ عقو دقوة ل ماقالا نم

 زئاماب لاخغا قاض اذا ود ولا ل وهمظع ن .مهاطوأ نع 1 وب رغلو اه اوجرخو 0 ولج يذلا

 دقو رساجتو فيفخعيتل وجر واطاح فعضو هتصح اء لاخو هلا ركشي ًالاديض عال ناك و
 أ ”افردقب ادنر هل نيعإ وأاهدب ل 000 نع دخو طيسةتلا تاد هللاقي اشايلا ىلا هلادذ ع

 "0 عار ن2 ناكوددنس مناف اه وثدحأ ىتلا كراملاو سوكملا نم ةيريملا تاهل ضعن ىلع
 6 نم هيلعرتكلا امم طايعاب مهضعلو : أ لالا ونزول داش رح لال
 0س ذعإ نءلزتف ةميظعريداقم هيلع رسكن اةددعتملا ممذلا بامحأ نم ريثكل كلذ مق مقودقو ضرفلا

1 1 

 يرخأ ة هض 2 را ناذ هب نلاطي يق: ملا هياعىقب 0 ه 4 0 1 نماهنك هلاودص>و

 رك ١ نم ايرلاب نادتساو هيحالف زجعا هدب ترمصقو يقايلا يلا تمضو اهب دعقو يقابلا قالغلبق

 ا
0-6 

 ا ْ
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 1 امالاورودلا نادت يلعةلال' كالت يما راو نورابسلا قدستو موج ون ردرع اأو وحار 2 1
 يذيا دعأال نأب قف والا يف اوداذف كااذ نم ماكل ىلا يكشتلا زك ةممحا موي حا صأ|ملئاهوشتفو 1

 ربظ 00 ( عرافلا طغالا اذداوكرواوفذكناف اف ةوع هرادنم كاذلج رح ن٠ لك وةلزازلا سعأ ا

 عيشأ 1 هءماماو ذخأ ادرفنمهت حا ناسف |ماقاذاف ىهزالا عمايل نح هب ىلرللاب نوني راقنأ ضزالالا

 مهملو مصاخشأ ١ وذ عنأ ىلا كلذ لعاف ىللع ض.قااو صدعفلا يف يدهملاخب ثاادهجاف كلذ ٠

 سبل مٌءاقفر زءاصخش | ورهظأو هرمأ اورتسف نيمعتملا ىهاظملا بادحأدال وأ نم وه ند مفو ١

 رت ودعبا بف نيلعافلا رس ف دكت سوناتا هلا اوف وان فلا ومع 0 ًٌ
 ءاسألاو نيداوقلا م ةنئاطاوحر 1 كلذكو نيرشعو عسب .س ةنسس ىف كاذرب> يناياك ملاعلا نيب 1

 دابا لهأو لب مهرك اسعو ةلودلا رباك أن اق-هلهأىفاوم.ةجاورهزالاةراحنا وكس شحاوفلا |
 لك يرن نولوةيوةحيبقو ةليذر لك ل اويسن وهلهأو ىهزال ارك ذ مهديدو مهرمساولعج ةقودلاو ٠

 ةيلغزلا لبق هئءربظدقو كلذ سكب راج فلا ةيبرشلا عببملا .ناك نادعب وهلهأ ن٠ هو ه:هرهظت ةقيوم ٠

 1 ىلاةقالزاا ىلا ةعلقلا ن٠ةلصوملا قب رطلا ديهمتاشايلا بلاط ( فورد كلذ ريغروم اة كا الأو ٠

 تاراخلاو طاطخالا يلع ضارتن نا. داواو اه ةوااخلا ملطقملا لولا ىلا اهنءدعصياقي رطاهأشنا

 ند قواد علل هياع ضرفي ةدعاسملاو جور | نعر ذأ نمو صوصخم دد#إ لمعلل الحر ٠

 ا لوبطلا يلع شايوالا رضحتتساو ىمالا اذه عيذأو لد ااريظن اهمندي مهاردلا

 ار دلع لددأو كي ادحتك ؛ عمتجا ىدهملا خيشلان مث ورسخ شاي دخت ةراسمعقب ا | ظ
 ىلوالاو مكتاودماود بلطن نحو همايأ لان حو ل نعو اسأل مب كلذ لمئامورسسخاشايدتنا ٠

 د.!هورك ذيملو كلذاوكرتف مالا اذهكرت

 4 98٠ه ةئس ءاعب رالامويب ريا رفص ربش ل وتساو 9 0
 داريالا نهاك لان ىاقمألا تاع وهباتككو ىحتانزورلا ىلع ر ظنا! يدنفا ل ل>اشابلا دلة هيف ٠

 رك ذنالو هيذنالو ليوحمبتكيالفةديدجلا ةنسلا نعيريما بلطلاستقدعكلذناكو فرصللاو ١
 هل لدا ءذهو ةيكلا فاو ينانزو را كلذ : اع انباع تك واهياعهوعلطي تح

 5 "1 نيلماطاةيدتفالا ضعبءارغاب كلذواهرسس فشكو ام -.ضفءادتباودما:زورلا يناهرلخمأ ظ
 كاذيفوامف نوءسوتيوةيريملا لاوهالا نم ريثكلا مه سفنال نورفو باتكلا نم هعم نمو يجانزو رلازأ"

 برشلا نم قيفيالو ورمسخ اشاد دنع ةني زكا لاك ناك اذه ىدنف,ليلخوةنيز رانا لاع فادح. ٍ

 ةسفونملا,ىضارالا سايقب نيد.قت» اوناكنيذلا طابقالا ةبتك نم صا خش ةثالثاشايلا بلط(هيقو) ٠

 دالياا ضء ىضا رآنيط سابق ىلع تاو ثرلا وليطا ربلا اوذخأ 3 أ نع هغلب 4 ليو ومج رو ا :

 ةسايقلااهومسو ى رلا نيطلا يلع تةذحىتاا ةعديلا هو نيطلا نه ىونرا ايف سايقلا ن ءاودقللا و .



--+5 
 نبال اما ا هحاس لايرفال 1 ةرمثعلا راو د لعاودحوو ةيكلافلاعراا 5

 هنعوانعافعوهحماس و هللاهمحر نيتثباالا 0

 فلاو نيت كامو -_ رشعو سم ةئمم

 كلام ىلع م َماليْتساو بوكسر ةبلغب ةدورلا رادو هرابخالات درو هيف نين ثالام ومب مرا لهتسا

 فال كلامملايق نوعيذي مهنأو 0 راعسالايفءالغورصح ة 6 00 وهناو 0

 1 ون ناك يذلا يجياقلا ىدفا مهاربارضح ( هسءاخىفو) نيمادتلالجال عقاولا

 اك وف يف علطو عفا مو 6 هو اولمعو لالغو ةريدذ بالطب م.سأ م هدد ىلعو ةقباسةدم

 عجرم * امايآ رصمباماق اراك رشاغادحأ هَ هو ىل ةةيحان نم يدنأاناويد جر ( هيفو ) ةعلتلا ما

 ا ايحم ت تخنرا وةحعز ةسحع ةلزاز تاص>هرمث ,ع ثلاث (تدسلا ةليل ينو )نييابقلا “ا مالا ىلا با وحي

 . ةيلج مظراصو مهمان :هنماهنم سانلا مع زئاف قئاقد عسب راوحمترمتساو تارلاوهتاحر ثالث تاب ا

 . الذ ناكو مهنءمدعب عمءاضفلا ىلا ص الخلا نوديربةقزالا ىلا نيب راه مهرودنم ريثكلاجرخ >وةقلقو

 ' رودوناطيح ضعباهببس طة -و مهني اميفا جنون دح ب سائلا ميصأو ليلا نم ةعب امس !اةعاساالوأ يف

 . هماءنال كلذريغو ةيفونملاب نانخاماب ةرانءفصنو سوسن ةرا:هتطةسو نار دجتةةشنو ةيدق

 مئاوجاهو اضيأاهنم سانلاجعزناف ىلوالا نود نكلو ةلزاز تلصحاضيأ ( تبسااموي ممعفو) (
 رمتسستاهناو هفالخ ل وقي نم مهنموءاعب رالاةلبل لودي نم مهنف امتدواععملاعلا طغل رثك ,مئاونكس

 انا رصن ال>رناودوبيلاويراصنلا ضعبل هددسأ ن م مهم ٠و نيمجنملا ضعبل كلذ 0 اليوط

 ١ . ناويناتقا يفد ربظ م نأو ينسبحا هل لاقو هلوؤيف نك 1 كلذ ل ودحيهرب_خًاواشابلا ىلا سهذ

 ”مهتاقالتخا و مالي نه ه كلذ لكو هبذك ن ه هق دصر وظل هنيع يدك تقول ىغميقح هسحاشابلا

 | تو لع طايتح الاباشابلا سعأهرمشع عببا را( دحال امويىف قو) تالت مهيذاكأو

 معو رمحاف ةعبس مدعو وكيسن ارفو سويتلذو ه.خأو لب وطلا سودرج لعملاو ىلا معلا طايقالا

 5 : امسح دير أمط لاق هيدينيب او ضحاملف مهرتافداوذأو مرو داورعتو 0ك ةرود ىف

 ءملا هطاخش وذنب طخ يف مط نذأب ناو نامالا هنم اوءاطف مهسبك يعأو هذه مرافد بجوع

 ١ ذال | ةعيس "عاوز راي نيحقنلاو مهلعر رقم سرحلا ىلا هيلي نإب نا اوجرخ وييلاذ

 . لوصح سانلا يف عاش ءرشع نءاث ( سيم موي قو) سك فلا 7 : مهم باطناك نادمب سك

 لبا جراخب عولطلل سانلا بلاغ بهاتف لالا فصن يف كاذنوكي و ةعجج اهلل و ةليالا كلل زاز
 . اهريغو ةكيرالاةكر , طسوورفخيشلا يحاونوقالوبب لددلا 'ىط اشيا مهدالوأو مماسنب اوجركل

 ' ار داقو نيقارقلاو ناد .ءارقوةليمرلا طسو ينام او صتواشن اكسل ريثكلا جرخ كاذكو

 1 لمجإ مو ءاتشلا طسو وهووادلا جرب, تناك سمشلا نال فدويالو فيكالامد ربلا نم ةلمالا كلت

1 



 اذاو تافاكملا نءمهنكم أ اههنوئفاكي مث نب اشونب ووبجتو نيرو رمس» مهم :اطوأ لارج |
 ع .ةنيرضاخا ن ٠ هسلح؟ ن٠ ىلعامج:قرف لزمملا روطاطوا دراا> ا هيلا تكلموا د

 ليقاك هيرصاعهودنا رقأ ىلءداسو بواقلا هيلا 5 أ

 ريسي كيلع ايا كن و "و ىتالاهموق ىف داس احول ذب

 باطو مهرودب طاحا ًاوديمصااىلا نوبرمعملا» اسال احرار رده ىلا ي ربازإأ شاب نسح رشا ا
 يلا ًاحيتاادا زملا قوس م مو زئأو مهدالوأ تايمأز 6 راوجو مهدالوأ ىلع ضبقو مم اسف ملا ومالا

 نم قئرلاو نهتباسم ىف يمسلا ىف هسفندهجأو نهاو آف رابكلا ءارمالاءاسن نء ريكا جرتملا
 نوعءاطلادعب نهحاو زاعج راملف كيب ليعمسأ ةراما يفاه دعب و رمه أ شاب نسح ةماقأ ةرله 3 ومو ١ ظ

 مراكموةوشرلاه| وبقءدعل م هدنعرمشاو هتهاحووهتر#و هلوبق قو مهدتعم < رتاااردقدادزا ممرامايلأ |

 نهعم ساجو ميرحلا ل< ىلا ربسعي و ريالا تيب ىلا لخدي ناكف عروتلاو ةنايدلاو قالخالا إ ظ

 و2 و اذكبات 3غارأ شأن خيي علا اناأ انروانو يش ادا انراز نولوقيو مهدنع هلوخدب نورمسنيو . 1

 الاد ردأو ةيرصلا دالبلا 5 ,واسارغلا تقرط نا ىلا ةلاخلا هل يلع عيب جا مهلزيإو كلذ ا ظ
 اأفطود> امو هراد ت ا َىَح احاوذأ ناونأد هلا نيهذو نمو نم ءاسنلا جرخو انمالا ١ ٠ ظ

 ار وهش هرادب نو نع عفادو ب ةبواسأرفلا يف لخادو مجرتملا ن :ذ يدصتق ءاسنلاب رولا 9

 ةيخأو اراهنو اليل هرادب اوماقآو رص يلا ع حادا ةيرصدملا دائ>الا نه ركل انامأ كاسات ظ

 مهعمدر ومأ ساس و متالولا مط لمعيو ه 1 يلا نو رضحمو هناءافش اولبقو اشيآ ةيواسل ثلا ||
 ىرقلا روما اومظنإ او 0 ما نيب ماكحالا ءا رجال هويثر ىذلا ناويدلا ءاسؤ ريفه»هر رقو '

 اماغي وءدلار ومأ عج رئاخميشدلب لك عياشم يلع اوبر و هولعج يذلا قسنلاىلعةبرسدملانادلبلاو ٠
 نوزيربا يعسإ ىوأسارف ريبكسلا مه 5 احو ناويدلا ةخعي شم كالذافا ذم مجرما عاشملاخ ديثوهيأأ د

 فالذ صاخ بت ع هلو 0 نوب .هذد و اجاوفأ هيلا نود َُق اديبلا خاشع هرادتضمحدزاف '

 ترضحو مهدالب ىلا او رفاسو نمل تضقنا نأ ىلا هتهاحويف مهعم رمت تساو ناويدلا بتسضص "

 ىعرم تيصلا ديعب ركذلا ريهشة هرخارفاو نير دصتملاوءاملعاادادعيف مجرتملاو ريزولاو ةينامثعلا ٠

 ادذتكو راد رندا ناعلا ىدةاليخ لتقاملو رغاصالا ورباك الادنعلوقلا لوبقم بناحلا ٍ

 هن لطب اف دراب طلخ هيل زنى هتلاح لعل زرمو مهدالب ىلا اورفاس تح مهاساوو مهامشسهدنع ٠ ظ اوماقأو هرادىلا اوهذو اهرغودرادنزاخورادرتدلاوجأ هيلا استلااشاب هاط تتم دا 0

 نيدباعةرا<بهتي نءهنزاذجياوج ر>وةجلا يذريثءسماخدحالاةلي ينونوامايارمتساوهباسادقعو
 هفلخءاسنلا عمج ناكاكب رونيمدقتملا رابكلا"ا.لعلا دهاشم لثما دج يظع د هشه يف مهزالاب هيلع ىلصو 000

 « عا قبح - 889 :



5 - : ١" 
 "تلامس 2 اعمار يتلا كالا ل هل ههسقاعأ ذارو اناا ( نع 1

 ا ةقاقع ىلا 2 000 0 50 هاصعب عننا فرك رس هلم
00 0 

 1 نآ 1 اكو سلا 00 1 ٍ 0 | يسورفلا را ريهشلا ليبنا 4 رن
 0 فوط ةعار دهيلعو ىديعصلا خ.ثلارامح فاخ يشع هرم لوأيف ناكو مهزالابةمينلاقاوربرواحو

 هلناكو نيدشنملا عم طلتخاو اهريغو ريدردلاخيشلا سو ردوهسو رد رضح مث ءارنص ةلمشو
 راشعالا ًارقي وتاداشنالا دشنيف يللابالا يفنايعالا توذب يلا نيرك ذنملا مهعذإفا يعش توع

 يرد نم ةيقوقربلا م طلاق. نيذلا نايعالا ضب ظاتحاو هاريغ لع ا 9 وهب نوي>حعيف

 0 000 اوغالاب ةقراعم فبدل 5 جارف هناقوأ قعراظل م هو قوقرب ناطلسلا

 ْ مجيونوجاو ارادنعو نددنغ دن ءاز لورقهل رادو ماش و زيارس ف ىدلا وما رسالا ا

 ” 11 نامح زمالا ةرظتا ةحلازب ذأ سما جوزتو نوقدحلا هب قدح ولاغبلا بكر و سبالملا

 1 كيدمد اينو ةميتلاقاور ةخيبشل مااا دع جدلا تامامو !كرون تااقاعراطت

 .ضءإيفر فاسو هتيد راو د اضولعو اك 5 رهشاو نيدبام ةراحب ةءيظعاراد لود لاب فورعملا

 أ تاميرطلاو ءارمالا نم ايادطا هيلع تاق رصف ىلا داعوةئطاسلا راد ىلا ءارغالا تامْضتقم

 ريكلا كيب مهارباةجوز اخيلز تسلا هلجوزو هنأشن اونتعاو مهريغو طابقالاو تاوغالاو

 لببقاادالملاب رعشافاه ريغو ديشر هائربلا كد ءاهسز اا فاقوأ ٍففرهنو ىمورأا هللا دبع تأ

 اج سففأا مير ؟ ناكو اياضقلا يف لذادتلا بيسب اكراشم 5 ١١يف هتعاضب هلق عم ناتو: رجخلاو

 او ليلجلاو ريغصلاو رييكلال ةاساوملاو عضاوتلاوةشاشبلاو ةرشاعملا نسح عم لوا ةهيدلامو دوج

 , مب وأ يدي يتح باهذلا نمهبكمال ارئا ازوأةجاحيلا لزم ىف ىأن هوني دراوال لو .ههماعظو

 اتاكدحأ يلع هيعسو هداج لخ» الدنا رنا فرك اطل ا ايشأ هءهد# و دخريسموات ًااذاو

 0 دعبالا دوعب الذ سائلا ماو - يف 0 لإ نم كيش ارارم هل قفتا اموهنودي و ضوعإ ناكام

 ظ 5 ةعافشو امادتسصق هيلا ئيف ه 0 3 قيرطلا مدن يف ةءاحوذر ا هبقاليف ةريخال ا ءاشعلا

 هبلا بهذ دغ ىف 0 د 5 هدصق عمتشسي وهل فةيف كالذ ريغوأ نوجيسم لطلا 6 ا

 ؛ رت عم هّقيرط نه دوعبف تقواا اذهىف هراد ف ةودةجاحلا بحاصل وقيفالل اراض ةولاناف

 هب اش ناك انكم للان ءةصحدعي دوديو هتجاح يغقيو هراد تد»؛ ولو ريمالا كالذي ةجاخلا

 ا توكوأ تاق اهلبق ةيدهوأ هذخأ 'ىشب هونأ ناف هيمسريظن ةرجأالو ةلامج لمؤيالو رظنيالو
 : عابقتسيوا رج ادارجا ةيحان زك نمتاخاطاووذهءلا تدفووبولقلا هيلاتلا م كلذ يلع مهر مو

 عمد مهئلوح يدش يح هتنايضيف نو رمتسإ و مهم 9 مهحعطل و هراديفمطزتيوةشاشبلاب

10000 
1 ٠ 0 
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 -ااطاض- 0 ١
 رضحو هدلاو يلعهقنت هدلأو " ةيفنحلا تاداساا ب هذم يتفم ىف: :طاىرب را 0 .دارإ ْ

 ةكلمهف ترادورهتو بهنأو مه ريغو وأ هلاوريدردلو يبيبلاك تقولا لع ىلع تالوقعملايف ١

 بدنها لأ ونيتثامو نيرشعةنم س>ررهش يفهذلا وتاماملوةيهقالا 2 رفال راضح:ءاوةديج

 ةنايدل اوةنامسدلاو ةئملاو ةلكشملا ل ئاسملا ف ةعجارملاوىردتلا عمالسهأ اه ناكو ءاتفالا ىئهدلاو ١

 هيلا ةرورمضلاه:ءدامال اهرادلامز ال. ه4سوردو همئاط ول طا ودع دال ةللا روءالانعدعاتااو. 1

 روسايلاءاددارثعادرخ : ابو رصبلا فءضإ يل, «ناكو رمال برأ رم هس ااجلا أاروذدو ةاشا ومان م

 نع تاق ةععم دعك

 كلذ لجالهبلار ذاسف طا..دب مكح دا فصوو هرادن. ور ا نعم عطقناوةدشهن» يساقو

 ححي م هل الاي هعطقو هتطاعميف ار خيشلاه.د 1 ١ ةراشا,كلذوءاو طا سيغت دصقو

 نينثالا» هوب يف يلا هذ ودب اديس هللا ةمحر ىلا يفوت يت شا رفالام زال لزيموملال اديازتمرسصمي لا عجرو

 يرادي ودلا ةرا< ةينامعشلاةسردمب نفدو مهزالاب .اءىلصو ة:سلاهذه نم يلوالا يدا رمثع عسا:
 3 0200 1 11 ا

 د يد.س بيدالا جالا هدلو ف لخو مهزالا عماجلا نمةينيعلابن " آلا ةفورعملاةماتك ةران ماظن

 مالالا خش ةماوفلاة دمعلاو ةمالمعلامامالا ( تامو) هتقو يلع ناعأو هيلا كران ىطعملا دبع بقلملا

 . ةقبط رخآ نمودو يرهزالا يلاملا ىوامعلا دمحأ خبيشلا مالسالاخ .يشنبا عنملا دبءخيشلا نيلسملاو
 ني دقملا ايظا مح ودب هذمءاماع نههريغو راهزلاخ خيش ثلا ينعهقفت ىناثلان ر لا لأ نمخايشالا 1

 ًارقو سراف خب كار رد ءاغابصلاخيشلاويوار ةدأاملاسخ شااو ىديعصلاو ينفألاو ىرئدلا# ظ

 نيمدقتملا ه ةقي رظ ىلع صهزالاب سوردلا ءاقلا ىلع امزال« لزب مو ة ةياطلا هب عفت او سورذلا

 ىوسةي ويندلاتاقاعتلا نه هد#يب سيل هتشيعجاعناقدل ابا يضار سانلا نع عامجالاوةنايدلاوةفعلا عم : ٠
 حمطتملو ةداي زو كالذلهت ءاهأ عمايت الا ىلعارجتب لو رد ا ا يرض لعرظنلا ٠
 علطتلا مدعو ينغلا ر هلا راهظاو يك رمألاو سدلملايف للهحتلاعمر وهالا فسافسو ايندلا ف راخزاهسقت ٠

 ردقب رداناا ينالارباك الاوماك لات ويب يل اددرتيالو سلاجملا يف قاب عد_صيو سان :اىديأ ىف

 اماينأض ىم ىت> هتلاح ىلع زيملو انامزالوةحاحالو: وةرورض وكشيالو ةمشأاوةفن الا عهةرو رضلا ٠
 نئاكلا هلزنم نم هن زاد اوجرخو نتا دعنا نع ةادقلا ذراع داع قش ةليل يفوتو ٠

 ةنقرشالا ىلع نيساحنلا ىلع ةيلأ ايمحا هطخ ىلع ةزانكلاب او 0 ةيقريلا بان نمبرقلاب ءافللا بردي

 نرو الا ةبرتب هدلاو لعن ةدو لفاح دوش. يف هيلع ىلدورهزال ا عم .اجل ا ىلا نيطا ارا ةراح نماواخدو ٠

 هللاهمحر تانيا فالخ بيشلا مهانخو ءا>لص ل يوذلاجر ةزوأ ريك كلادال والازمفاخو. ٠
 توغربب ريهشلا د اعلا ى ةلا م اعلا عر ولا حلاصلا هي هيبنأا هيقفاا * تامو 2 هنعواةءافعو ' ٠

 لوقعملاو هقفلايف رهمو رصعلا 0 ىلع هقفت ةريحبلابةيدوملإبةنو رعملا ةدلبلاب هدلوم رىلالل
 اعمحتم ةاسح ةلاح ىلع ناكوهيفذفب اودهشو مهني 0 رهشأو ةب ةماطلا هب ١ عفتتاو سو رذلاا رئاو !

 0 عما نات وح ناد ريو م و لس



 3 ولا لي 3 1

6 

7 

 0 اا.

 نكبملا تقولا كاذىفنال ينريصلاي لا امبيهذاشو رق عئابلل نمثلاعفدو اي اش ىرتشا ن . لك ناكف

 | لوخالو ةيرهزأ ن وكناعرل ينريملاىل مهباهذ يف نولوقب اوناكو اهفالخ سانلا ايديا ادوحت ومع

 | نتكلا ةغدبثادحا ( اهنمو )رك ذاماهنم ىاااممداوح ةنسلا تضقن او 0 ىلعلا هللابالا وقالو
 ' قوشنلا ىمأ كي ادختك ىلا ىمأ ماورالا ىراصن نم نيردهلا ضعب نا كلذو قو نلا ىلع
 3 . مباعل مج ود-اوناك:يفهعان_دوهوقاقدتءعمحاذاهناوةعارااونيقاقدلاو هل نيلمعتسملا مك

 | نمهريغنك هيلءاميقو ارظاننوكينم ةنيزخلايلاهلاصيا وهلامعجو هلاحر طبضيوهب مزتلي وريداة٠

 ١ كلذ كيب ادختتك عمساملف ةروص ل لام كلذ نمل صح .هناف كراجلاب اهنعنوربعب يتلا سوكملا مالقأ
 | نيب ةطخماناخ كلذ يلعار ظانهولعج ىذلارات>او كلذبن امر ؤةباتكب لا ايف صاف ةمودخت ىلاداهنأ

 قاو.الابمرسولاج نم مهوعنمو ناخلاكلذب مهوعمو قوشنلا عانص عيمج يلع اودانو نيروصلا
 0 ىعدي زيال هددح مول ء٠نمث هرا2نم كلذلدعملاناخدلا ىرتشب 7-20 وةقرفلا ططخلاو

 )١١| نءأيش عابهدجو نمو هنءصقنيالو هددج نمش قوشنلاعانص يلع هعيبيوهو» اوسهيرتشيالو كلذ
 هوم سحر ءوبقاعوعب اع اوضق 5 كسل ةصاخ واو نام لا الذ نءاحر اخاقوشن ما ناخدلا

 ةيرقا ىلانون اي ف ناخدلا كلذ نم مهعمو ةيرحبلاو ة.ابقلا نادمللاو يرقلا ع دش نات | وم .عوالام

 لهألوقيف+ همن ب يذلاموسر ماب نيعملا نمثل مومومزلي وا وانوزوم اردق مهوطعيو اهحئاشم نوبلطيو

 ' الو هيرتشنالو ةجاحهبا هأ سيلو هءئصي نماث دنع ذجوبالو هفرعنالو قوشنلا لمعتسا الو  ةيرقلا

 أ ا .نيعملا ردقلاعفدب نوموزلم مهنهوذخأرلو مود [ناف 4 :اوتاهفهوذخ أت نا م لاق 2 0 1

 رظئاااضيأ ) امو ( مهاود قب اعو مهعفلكو نيني للا قار طءا رك وسلا
 ١ لع هوضرفو وقر ةنو

 3 كلذوختو هنثاق ضاءون ات 0 زغلسغلهبلانيز ازقلاو ةك ايما جاين ةءاباضيأ نيحتح ي را

 ْ) ل !هأمازلاو قرءااب فورعملار 9 ا با نا اذ_هلثم ٠ لءفاودارأمهنأ هلك كلذ ن٠ ٠ عنذأو

 ل لماع مهنادبأ ىو هب رش نأ |ولاةف كلذ يف مهل ليقن هوذخ أي وأو ذخ أن اهنمتمفدوهذخأب ىرقلا

 . عيشاشإللان ا (اهنمو)كالذلطب مثفوداشلاوةلا اك :ااوةوظقلايفدكلاو ثرحلاو ةعارزلاو عرزلا

 ْ ب د مطقملا 0 1 ىلعأ يلا ةلصو٠لبحلاب اب فورعملا ةعاقلا با ءاجتقالز لمع يف

 1 : ' داب يدوتو حلا نيحاو طوتدرا معلا بن اريحا تا قةدعاوقر حوى. هلل ةلعفلاو نيراححلاو

 ْ] 5 . اشاباةرامعيفعب ا عمجيو ناكن ا مك سا ١ ني دع ارا فا واغت هنأ ؛النأب ةلعفا اوني بلا يلع

 0 لفسال ايلا ىلعال 'نمارد:ماءساواةي رظةرلانلاةئسلا ىفاهلمع 1 ًاىلال لاو ةملقلا

  ةقشم ريغ ند كل 1 ىد الا هيلعز وحث يه ا

 عا هيسنلا هيقفلا دب رفلا رير>لاو ديفملاةءالعلا تام © ا 3

 د و

 اا
 ”ميا 71

1 

 ااا 1 ا



 ذر او يل
 1 روحو تايشا ون ةبع ىأ مهدلصق هال ان راحابكسض رمشعةعب مدس و ناائامم مك |ىمةدعو رحيإلا

 وغلا ىلع طظذحتلاب رمال هنومض٠موسرم مهيب ؤر يالا را هنااا ؟ماجشا الث

 < "ا ا تبسلا موي يفو) روغتلاىلاز < اسعلا بور خود ادعت_سالاباشابلا و هأ كالذدنمق

 : ىلاهفالخ .رفاس ءالذكو و ةب رد يلا ركسعلا نم ةل هعمو مهن ريد ؟رفاسف ىرم ةيحا ىلاركسعلا

 يلاارفاسمج رخو اليلاشابلا بكر( هرششعن ءاننينثالاةلبايفو ) ساربلاوريقيباو طارمدىلاوديشو ١

 مزاوللاو ةداو زلاو قيلعلاوءاملا لاح نمتاجايتحالابهلماقو م راثلا حداق لعق مكي ب دكان
 اشاياارضشح )هب رمشنع عسي اردحالا ةليأ فو ) نحيط ا ىلعهعم ن هود>و رخناكوف و رغاد#عديساا

 ةعاقلا يلا عاطوال (لهلوصو ناكو سيوسلان م

 * 7١؟5 ةنسدحالا موي ةحطل ا ىذرهش لهتءاو ف
 نامل ندد رأو كلذلةحلاصلاناشخالا طق مزاقلارحبا بك ارمءاشن ايف اشاب ءلا عرشه سبأ

 ةب والا باشخالا نماهريسغو يرحبلاو يل_قلا رمدملارطقلا نمقبنأاو توتلاراحشأ عطف

 نيراشالاوني 250 :صلااوعجو تاشرووةنا> مدر قالون لحا سب لءج>و مو راا نه

 اموضييو امتوطفلقي مث ةنيفس سبيوسلاب عانصلا اهيكربو لالا ىلع! اانخأ ليضمااب ا ا
 ر_ رافسلا ل تاوادكالذ فالخو قي ربالا يم اهادحااارابك نافسعب نأ اولست رجلا فابتوفللو
 ةظن 0 ءشلابابب هلَعْلا ود سع ىلا تم هذا عا نا نخل يف ( ثداو 1 نمو ) عئاضب لاو

 تزريشاف مايآدعب تداعم“ ة ةءاغزلا لمع نهيفاذافاهودقن واه ورظأ تب دامو ةرارو ايعفتمندو»

 اوماعف ىلوالا لغم ةلوغز :هاهديحوف يفريصلا يل ا| عم عني اس هذ امي أاشورق نمثلاتعفدو ةلغلا

 < اهطاسن اال ا ياام اواو اماعاوشم قف يحوز نم ت تااَقف اذه كل نبأ نع يفريصلا ا لاذ ةعرفلااهنأ

 دعب يواق رشأأ ع خيش اثد ىلا مرمضحو اغالااهذخافهزالا قوس راكع م تاع اهحو ع اءالا

 خييشلا لعفناف ىواقرششلاخيشلا عب ات نالاف نما امذخأ أل قق ول سواهج وزاو صحو هاما

 0 رلارقافاهررق وابجوز 1 !ااغالاذحأو يفتح اوٍبيغتفهوباط وهنءءي ربان ينبأ وهنكينالاقو
 قدس ! و صحشتيو س سجل زيف هزالا يروا نه مهفو كلذ نولعفي صاخشأ ةدعن مفرعو 8

 كيبادختك دنعةءلقلاباضي | مهسيحوتال الاوددعاا مهعمو صادش | ىلع ض ةو ضءعبلاضعبلا ىلع 1

 سب رحتتلاو لكل لان عاشب موي لك ينو مهول نم م6مماقام مهم نم صهزالاىروا2 نه سان رو 5

 يره ا د2 تح ىلا (هاوا دز | وةزكع رشعةتسلا وعم تدل سدس داغالال زب لو مهلتقو مماع عر 5

 ةعانصنماذهاولاقو اودحجو اوركتاف مكس :هددعلا هذه عنطصا نمي نيدادحللا اوأسوتاءهلارظان '

5 

 : مهماع ضو. م ضعء!ناكف م بدع نعصحفّتأاو نس وس[ لاطو ادولطب ًاراهو رسمك ثماشلا 1

 لا ا امحيسلإ اصوضخ ثدا وحلا عنشأن ل "0 العا هنو تناكذ هكبرشو |هربغ نه فرعلا : ٠

1 
 .-.جيمدررتلاا



 0 3 ْ 3 : ول ١ 4 / دك

 ُْز 1 د 0 ةنس سيخ | موي ؛لاوش رهشلهتساو 9

 ملاح رثأ فاضي ارضحو مهتبيغ نم مه ريغ و شال 5 وىدتفاد ل ىلاغ ]عملا رضح هرشع ثلاث ق“

 ١ ا د ةدم ىئح اوةلبقلاةهطلاىلااب راهرممم نم جارخ هن |مدقأ دقو يرهوللا سجر تس

 ٠ همزاول عيمجالماقو ىلاغ هاا ؤوكي دنولا ةرا# يذلا هتبب فلز رضحا ل وهمرك و هلب اقوا اشايلا

 ْ 0 ”اشاءلال صو( هم سعات الثاا موي يب قو ) هيلعمال سلل مباهاجو مهملاعو مهينأرم 21 ذو مهمل سم سأ :1|بهذو“

 ١ 3 ةعاس نبت الثيث ةةعدقلا رص «ةيحات ىل | طويأ نهد ملصودقو هد ٠ رطن يف رمعم ى || ةلذغ نيح يلع

 3 3 ركشنا ريجاو كرف ريغال اقنابوكإلاا 2 ناعلسو اوان زاخر انوب ونوسوط هنبا هةيككو-

 . نأاهحالمرمأ ةئيفسلا ع نءهعولطدت ءو لبحلا باب نم هعلطو ل لا ة حا ن.ةعلقلا نقلا اولصحويت>

 ميرحلا يلال>دو هني ارمسيبلا عاظمأ هداف م اكل برص وعمل َق>هلوصو دحالاو ك1

 0 : 0 كيب ادختكب كر فهروذح عيشأ ًوعفادملابر مظبر هأكلذ دنعو راب وهوالاهباو رعشإ
  جرخناجر زبلا نسحدوةاجاولغا ناكو هر . ىلعاوءجرف ةءاقلا يباع ولط موفاب م هناقالل نيعرسسم

 0 ادادعتساه.ودقل دعتسا و امانغا وب اطمهعم عر و رانك ةيحانمل مايأةث الب هلوصو ليقدئاقالم
 م اقع ركس لا يتاخر اووي أ الثباشابلا] ودودعب م لاطبلا غرافلا يف هبعت بهذو ادئاز

 رودلاباشخأ تح كلذ ريغو رمت |اعاونأ اول اقلاو بطخلاو محفلاوما :غالاو لالغلا. نه تابوونملأ مهعمو“ ْ

 (/ لصوو كرتلاوةالدلاوج وق اص ودؤن رالا فئاوطواشاب نسح لصو ( نينثالاموييفو )ا ماوبأو

 ْ ١  اورمفح نيذلا هو ىنعاز لاك دحو ىدارملاخ وذ ماك دهتنكو ىنالاك يب نيهاشاضيأ

 0 دو رقشالا عبان كيب مها طااغأو ريد: ةاادعب ةلهماو ذ> ايفا وبلانا لبق ونيفلاغا نمد رأاهذهىف

 2 نابرعلانمةفئاط لوصو بيس سي وسأ|ةي >ان يلاايهذف رك اسعممتص وريخصلا كيب دا م عبااناغأ

 0001 اهتما.ةسلا اوعئموءاملاربب دنعا ةباقارا ورمض> نيرباهوالةعباتلا نماهااولاق

 0 * ١؟4 ةنستبسلا موب ةدعقلا ىذ رهش ل مدأو ِ
 1 نم مهوجر كر ساق اركز و روبل اوك 220 قلإو مالا ناكب مهارب ريح هيف
 / رفسلادا رام دنعركسعلا ن هركملاي وذ ضب نا قفا او امسريغو رسعمو قالوبب مطزانمو نك اني
 للوقوع وحاتم هملس وهرضحًافاهيف نك اسواهبصاغوه يتلارادلا بحادأ كيلر د ,ةاهجملا
 ؛ ريثكلانالو عجرأالوت ومأىناامرف يتءذيربأو ينحاسواهيف كلهللا كراباهنكساو ك را
 د رو اوصال ريد رادرادلابحاض (هتيامدنعو ةيلبقلاةهحلابتايرهالاو بيصانملا يلون مهم
 1 ةدميف ةهرملاو ةرامعلا متنآالاودافاهرمعي و نيدلابولوهسفن فاكف ا مهمدمتامةداعأو امرامع يف:

 ٌُ 5 ريو ةل> رالا سما وسب فخ و4يجوهناد#كهباعل>ادهيحاصوالار ءشاق م6ةبيغ

 3  يلاتلزتاب واسن رفلاةرامعن اب رامخأتاصو ( هيفو ) نيلفغملا سانلا نم ريثكل كلذ عقودقو هميرغأ



 00 ظ : |
 ةماقم مئاق كيب ادختتك اشابلا ماقأو ركسعلاو دانجسالا يقاب و دؤنرالاو ةالدلا تجرخ ( هفصتن» '

 ةيفنكلا ءاتقا ندى واطحطلا دمحا ديسلا ل نع يلعن و ردصتملاونارشالا قفتا (هيفو) ةملقلاب ماقأ و

 نلف ةيضقلا اودهمنادعب ةملقلاىلاهبا وملط و هتبحصا رار يروا ني بلا اورضحاو .

 ربخلا غل غلب املف مهعاخاضي ًاديلعمهاومل> ومب ما فاطملا ولزأ م ةور) نإسح خيشلام اًقمعاق

 خيشلا توم دمبءاتفالا دلقتامدنع هلاهو تلا وناكى تلا عاجلا يوط ىواطحطل ادمحا ديلا

 كاذ نحس د تادادلا خيشلان اكو مها ماسر أو دبع برآب ىلوالا ىداجيف ىررامهاربأ

 اذه ىلا اورظنا لوقو همر جا سلب ز ؟ ذي وهب ذحلاو ظاتغاودتحا هللعاهدرادلل#
 0 هنأف ( ندلا ا امأ و) كلذ 0 هئيق ىف دوعي ىذلا نحل لضم ىلع هناك ثييخلا

 تك دماتتلاو يب ةطلخلا كرتو مهل وتاوءراوم نوتيلا يلاالاب جرت مدا ا
 * كلذ ىلع مل لمالا وروزلاةداهثىفمهقناويهل هنوكلهيلع طحلاو همذيفنوغلاسي مهو منع

 3 عنا ريو مفاد وةدلءلا لهأ | يلعو مهبلع ال ءاظالظ ناكر معديسلاناعمدسحلاوةيناسفناا ظوظحلاهلك

 امآو) مادخل طاطا يفد ء.اولازم و ةبار رمعم نم هجو رح داعلا مهمقتلو مه ريغ نعو ممع

 0 ادحأكب ال ءاع طاس اناط ناعا مو هقحتس ام ضءب هل عقو يذلا ناف ( رمعدسلا
 00 ا الا

 نعتاياو رب سانلاثد#و ج ورا ىفا وعباتتو دؤنرالاز < اشاب ىسح رؤأس ( هرعت 0

 يبا رالاكم 0 دو ن-> كيب نامثع ناو موعم هحاصو ني رصملاءا ىمالاواشابلا

 ل راو دمك اوءاقلتاكا نوم وطهدلوريكلاكي مهربا ي !1لسرأ هت اومولباقواشادلا دا ولصو

 ءارمالامب رخو هءرحءاسأ ضعب رص ي ١ لصو ودمرك افاشابلا ىلا ريغصلامدلواضإ اوه

 د ١774 ةئءءاعب رالا م رهشلمساو : ٌ
 مهري ريغ ريض اكن رةلاحيفمهو رصم يلااوا> دو ماشااةيحا: نهةانالدلا ن.ةفئاظ لص و هرخا 1 و

 ريبانطو فوفدمهعمو ثنؤألامالكلاب نوملكتب نيذلا تالوؤلاب نينو رلا نينا ٠

 ىئاربلاريغت الاب رة. نادف لك نعةدس اوم رض يلع نأ طالارتنداوو رح ( هر 0 ( 1

 يفهلبق يذلاو ىخاملا ماعلا يف عقوام 4 يديفةعفارمالو مالك الو ةعجا رمكأل ذيف لصحملو مدخلاو !

 مومملة|ماكلاةحا لاب اهباسحف قارشاهف سيلف ةنسلاذهيفامأو ىقارسشلاو ىرلا بحة ءجارملا |
 ىواردلا ةطرفملاهنداب نب فلتو يبلاءالا يلعاللعو ةطرفمةداي زداز ةن_سلاه ل هى لينااناف ىرلا و

 4 : هك وءاتثالا نم

 فرذلا رحلاب ةرثك نان وناقلاو مسمسلاو زرالاعرا زنمقسغكاذكو ىل.ةب باصقالاوب ا

 .لبقب اشايلاو بولطملا قسنلا ىلع رئافدلا ري را وممتأم و ةيحانلا الث ةءينوعر لاةعرتدادذ ببسي 0

 .هماثز ورلاف رط نه متيلا ىدتقادحأ هب كزخأ و يمارحملاا هياارفاسف اهملع اطابلطي لسرأ و ّ

 ناضءر رهشيضقناواملع تف اهاعهوءاطأو طو.ساب هيلااوبهذف نا جرتلا شات هكهلادعو 7



 كاملا

 1 رفاس 0و تاب واجمل اولالغلاب ل ارا لوصووةيايقلا قير طلا كوامو نائمطالا

 مع رضح ( هيفو )ىلا ى لااوهذو بك ار م يف اولزاو مهرك اسعب او>رخ جو طاصو ظالاغأ

 ١ 0 موي 7 ا! ءرارقتسا و ط ايمدولاهل وصوو رمعديلاع يشن نماعجار طايهدنم ىنلالا ادذيتك

 0( هن :رششع ثلاث يفو ) د مهنمقدلو ةيليقلاةهْلا يلا | رك ه رفاس ( هريشع عساف سي خا

 ىف اولذتشبال نأب ةلعفلاو نيرا اونيئانبلا نهر ”امعلا يف لاغشالاٍب اب رأ لعرام.ملا يداثم ىدان

 .. ( هنيرمشع ع ساةىفو ) لولا ةيحانباشابلاةرامعيف عيبا عمت ناوناكن هانا سانا نمزخا رابع

 عي ىلعدبتو هسفنب باهذلا دقو ام.ظع امامتها مداف اشا لات عزأةدي رحتاا نعءرا تاكدرو

 كيببنوسوطو رادرتفدلا كيب مهاربا دارا قحدحأ هنا فاذتيال نأو جورخلاب "املاك
 1 ةضرف راثدرب رحتب ىمأو باطلا لييذتلا لج تاور موي يف جورخلا يف منع مدقتمللاوههنأو

 هب رومشلا اع لامازما ما اورك ذو ة ةسورلقلاو ةقرشلاو ةيرغلاوةيفوذلا ملقا يلعةجب قا

 كلذ ىلع هتيل ىنرأوةيفونملاةيفوشك ىح رشامشلااغأنسحدلقت ( هيفو ) ةعدتبملا
 # ١١ ةنس ءاثالغ اموري ناب ة 0

 ةيفاوركذو رادحلا با ةءحص هل ربل ا لارمأب رهعءديسلا ق- يف لا>ض ىع تقولا اشم قفهيف

 فارمشالا رتفد يف لخدأ هنأ اهئمأب ردوا حو بياعمو بلاثم هلاودعو رمد نع هشاو هلع ديف

 هك ال111 نماذلبم قباسلايف لالا ن 0 :هودوهيلاو طبقلانم رسأ نم صاح ااا
 نيح ةنتفلات قوي اهرأ نيب رصملا ءاىمالا بتاك 1 اهئمو ديشروخاشاب د ح |ةئتف مايأيف ريمه

 هللارسسنو لصحام مطل مخو جيلخلا مطقموي يف ةلفةنيح يلعاو رضديلرصم نم برقلاباوناك
 اهدلع عمج و هفاللذ يلوبو اغا ءلاةلود ضقلبل ركاسملا ف نتفلا عاقب اذارأ اع صدف و اشايلاةرضح مهيلع

 هياع لكاس اماظ ناعأ نهدح ىلءكلذو كاذ ريغو 6م اوءلا طالخأو ةدئاعصلاو ة هب راغملا فئاوط

 000 0 00 00 0 ل هبأوب 1 ءامس |هيلعاوب كو

 7 001 ءلا  ةروصاوريف متاحاقمو ا تاسقات مهل سا :أتدف َ

 ”00 ٠ لئادحا د لااردا والوأ نومتتمملاناكو نيجتتمملارطعي هل ءسسكو لوالا لماججتلا

 يف يعددهنا قفتاو امهفالخوريمالاخيشلاو تاداسلا خيشاص وصخ وهءلعلماحتلا يف اودازا ىلا

 سجل يلاهاو>د لاح مهتدادف م مَع هر وذطح ر أنو مدق شوح ةرا< يبا ونشلا خيشأا ل: ءةميأو

 . عفرور مالا خسيشلا نبا هيلعلو' اعتق ءاذيرالا نمهقح ىف مهن * قيس أملمب كادر !ملو مويلع إف نوجراخ مهو

 .ءايطاو بدال ال وأو الرع سلا الك ةإ حيفدل لوقيو هدلاودي لبق ءنوكلدمتشو هخيس وب هود

 ءيفو )رك اسملا هعبتو ةيلبقلا ةهجلايلااشابلا رفا س ( هنلاثىفو ) كالذ وو دلاولا خيشال ةقيط ثلاث

 ا لا

2 

- 

 . . دع

 د يجز مج 2-0

 ص06



00 
0 1 ٠ 

 ١ ديسلانا مث طايمد يناهباهذب الا ضرب ناشالا اوف رف هنرو ىلاوأ روطلا ىل !| باعذلا يف يل نذأيلف

 : يقو) رفد اكاسأيف دكلو تاداساا ثد 2 مهبهذيو ةيشبواجلاذخأي نأ شي وادشاب ساو 1

 ءافولاب ىدوثو كراببملا ليثلا ىفوأ يطب 1 يرسم سماذي قفاوملا (هنيرمشع نماث سيلا موي ٠
 رخا ١. ناك املف جياذلا يلع ةلطملا رودلايفتافايضلاو ةجرفلا لحال 8 ازلا جرو ةلدللا كالت

 تافاضلاو متالولا لهأ ماعط دريف ةضورلاب تيسلا ةليلل 37 ءوملا ريا صاوالا تزرب راهثلا

 اوامعودسلا ةرطنق ل:ءو ةضورلاب تيسلا ةلبل ةيعلا .ت تالصحو موفي راصمو مي فلك تفعاضتو

 جياخلا يفءاملا ىرجو منرضحن دسلارسك و ىضاقلاو هتلودرباكأو ائابلارضحو كلنشلاو تاقارطا |
 7 اشانلايلا بهذو رح ديسلا ل عاق ورح ادم ديلا ينتعا ( موياا كلاذيفو ) عيا ضفنا 1

 انو شلك نم ماوه لاقو كلذب هزاجأفهتاقلعتوهتي و هدالوأيلعالبكو هماقأ هنأب هربخأو ا

 نوطواشأب لأدب لب اف هعدسأاةنب أ ارضا قورحلاديسلا لسرأم ديو الوم شا ىارأ لزأ ١

 ف مينشأ اشابلا يلا مال_هلايثو رحلاديسلاب اطامدنعو طايهدىلاءرفس ن نمذيالا لاق نكلو هرطاخ ١

 قدح كال ذىلعاورمساو اورسو اوطىغزو هلزئم لأ حرفو كاذ سا دا لقانتو اضرلا عوقو سانلا ١

 ىنلالا ادختك رعديلاة بعص رفسلاب نيمآو حرتلاب حرفلاباقناف ءيشال هنا نيبثو مالغلا عجز
 #« ١94 ةنس دحالامويب بجر رهشلمتساو# طايهدملا ٠
 يف يكرو رمح ديسلا ماقهلودود:ءفر نك ذاللاددك دع رضح من رمع ديال نو ءدوملا عمتجا هيف ا

 هقارذ ىلع انزح هلو- نوك ابني دي مهو مهريغو نيممعتلا نهر يشكما هعيشو هنيححد جرذعو لاخلا ا

 يلع هبصعتلو سانالا دعقدو امير ناك هنال رسم نههجو رخو ةرفس ىلع ساثلا متغا كلذكو .
 طارمديلا مهلا جاةحينيذلاهءدخوهعابتأبهتليل نم ر ذاسوبكر ا يف لزو قالورىلا رب 7

 اشايلاديلع مناف رمعديملا فئاظوبلطو اشايلادنع ىدهملا خيشلارضح( مويلا كلذ حبص ىفو ) 1
 . ةدملالغلا نمهلرم كلنا ىلعبساحو قال وبباشاب نان فقو رظن و ىفاشلا مامالا فاق رظي 0
 هداهئج اريظن يف كلذو اساكا نو“ ءوةسمح | هردقوادقن هتاي زد نمل يعقد سعف تاونسعب ,رأ 1 ا

 رق ةرامعباشاب ناحر زب نحدوهاجاولعاديقت ( هيفو ) ركذام هباوعقوأي ت-رمعديسلاةنايخنيف ١
 مول قو ( با ار>لا ىلا لا ناك دقو مدقلااهعضو 6 اهر معمق ة.وبتلارا" : ةلاب رب يدا 1 ٠

 قحاتص مهديقوباوبلاكيبناميلسسا نيب 0 صلبا داهسالا نم هدرا لاش ابلاعلخ (ءاثالثلا 3

 نام 6 تاس ةيلبق 1 ىلا يلا عيا رفاسيل هولرأو كا 1 م لا مضو تقولا أي 1

 جوا 1اصو ظالاغأد.>أ اهأ رقسللنيع كلذك و الثا لاسلاعفد مهفكوت و ةيدارملاءاىمالإ 1

 ةيلا يلا نورفاسملا ل طعتف 0 ا اودلطو دليلا راف كيب نيبياراشاب وو هتراباتوبط

 ضب لصح ناكدقو ريض. نمافوخ عئاضبلاو لالغااب نيل صاولا “يح عنت.اكلذكو وةيردحلاو ةيليقلا 0 ل



 0 9 ب

 1 !/بعلا هبضقنيف مولا يلعدجوواذا واف يدحو ترد يذلا انو ةملكب هيوعدصت الو هن ودع

 ْ  دسطاو ىدقملا طظئافح كرو قافنلا قوس جاروءار ,؛الا تقرفتو شاجملا ضنناو ناعيالاو

 ظ - عامتجالاو هيلا روضحلل ةيلطيو ل لا لسارب اشابلاوراهنلاو ليللاب مب جاو مييعس شكو

 1 يك هل بتري اشايلا نا هل ا هب قف رثيل هاد ةكميلا لولو هبب هيلع 0 زاغاضسات هب

 ا | اي طاخلا قاساشالا لزب مول ةيلأ :كلذ الخ سسك ةئامثل# نوحلا اذهىف 4 رطعيو موب. لك يف

 ” اراكلا سس هبيرغأ 8 داق < كازاك م هيلعد درب نم هىلعو ا ءاص حمي و سسحشب و

 ١ ف لف هيلع هترصتباوءاقوءودعاس هتقافلذِق|ناهناو اشابلل مهتها رك هل اور ظاوارس هولسارف
 1 ددرتملاوهيلع طخيساو هيلا لاثئمالاو هيعامتجالا ن ا ل و هرك هرهع دم ثلا ىلع

 7 لاحضر ءةبأت يلم اشايلا نا تالؤءانثاىف قفتاوءاوهالاو ضارغالا بسحب نوفر < وزواةناذإ 1

 ' اطر ما هانم تامهملاف تفر صاج اهفركذي هو سنيك 0 َّ ؛رالا يسوقل ودلار زو نواطملاب
 3 . ىتح ةيرصملا ءارمالا ةي راحل "اسملا ديرا# ىلعو سك ةناءاق هغليمو ةينوعرفلا ةعرتدسيف
 ' ضي اامابمايبلا ءايملا لقثت يتلاةارجملاو ةعلقلاةرامعيف فرمءامو اهيظع اغلب .مكذك ةعاطلا يقاولخد
 ظ ١ درسللا ىلادزلير او كلذ و<ودالبلا قارش ارش بوشر, قرمملا لاملاصقنو نقل و ناحلخلارفح يفكالذكو
 ا ' هالبلانم هايحو هعجيذلانأف ةعرتلا دس ىلع هفرضامانأ لاقو 0 اف ه. .اعهمتتو؛طخ عضيلر ع

 / هذخأام لعبساحي نمدج وناو هللصأال بذكه كف كاذ ريغامأو . ةريثك افاعضأ هفرصام لدينا
 قل ررمتادلاوب هورحاو هلعاودراملؤ ناقدلا|هتعس ولأ ملاظملاو ضرفلا نميرمدملا رطقلان
 يقع عمتجأت دبالو ناكنالاةلسارتلانمرثك ًاملف عنتمافدي عامتجالل هبلطو هسفن يف ظاثغاو
 | اي رد نأ هب غلب هنأ لاقو هق:-دادزا كلذيف هلل قاملف ن وكيلا هيلا ىعولطا» و تاداسلا تدب

 8 9 ”اعبرالا موبحبصأ ايلو) سانلا ثوم ىلا ىكح لحوم لَو ننلاب يفرهاو نات ميك
 ' نب روك ذملا عاشملاو يذاقلا بلطورادرتندلا كبي هاربا هدلو تدب يلارضحو اشابلا بكر (هنب رم 0

0 
2 
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 :: ' هعم عراشتيو ققاحتءلر و ذحلله, ءلط ١ ىذاقأ| فرط زم الر رافرط ن ءالوخ رررعدملا ىلا لسرأو

 1 ٍإ 5 ثلاوة ةيئاقولا تاداسلا خيش هر طالق نكون ااذهق روض هن كه الوءاود برشةاب ا ريخأو هجر

 | ةباث كب مأو فارشالا ةباقن يلع تاداسلا خيش اهسيلاوةعاخاشا رم كلذد: فيواقرششلا 33

 | يضع هب يي مايأةثالث هلابما يف جياشملا مشتق هحب راثموب رممه» ند هنشلو روعغع ديسسلاجو رحنا ا 5

 بهذي و طوال بهذي اللاف طويساهدإب يل بهذي نأ قمرا 3 * كلذىلا ةناغأف هلاذخأ ف 5-1

 ا ' ابنعار يناذ ةباقن لا بص مامالاق كلذي روع كم لا ىلعربخلا درواملف ظا .هدوأ 33 دك ىلا 6 1

 . ةطرولا هذه ن ر> كتوأ يبولظم ةياغ وهف يلا امأو بعتلا الا هيف سدلو هيف دها زو هنع

 | وبلسأ يي يلا ا ف ى نذأي ل اذا 4 داو نكن م ةدلب َْق نوك نأ ديرأل كلو



 -ا.مم د 1

 عامتجالا اذ يف وذو م اكو 04 بسائبال اذهف ىهزالاب عامتجالا و عسيذشتلا نم

 لصح ناو كلذ نم عز الانف كلاما نامز يف نولعفت منن 5 66 ةيعرلا مايقو رورشلا جدبمتو ٠

 نفل نارو ” بحال نيون وكيالاذحهلانلقن واق الا ع لا ىدتع مه سيلفام يمأ ةيعرلا نم

 دشن |نمع ىتوربخي نأدي رآلاق مث رمان اود راحل ةلجالانءامتحا امتاو ١

 دعي عم برلا ىلا ظئافلا فيعضتو 3 لاطبانا:دعوهناو ةاتطلاغف فلخلاب دكا نهو مالا اذه

 0 مهني حتفتاو نيف رصنم اوماق مث ةريحبلا ملقا نه قزرلاو ةيسوالاب باطلا ركناو لفعل |

 17 قا فال رشا تطورا زوهسفن ظح لع صِي رح لكو ليقلاولاقثا متسأو قافتلا |

 * 2 ةنسةعنجامويب ةداثلا ىدامح رهش له ماو

 قااوفكتو رعدبلاا تيب خعاشملاعمتاو نامحرتلا شاتكبهللادبعو ئىدنفأ ناويد رضع هذ |

 .الا اهحو هل ىري الو هب عمتجالو هي هيلا ع عد سلا فا هتلباقمواشاءلا يلا عولطلا نأش ْ ٠

 هله < اىنلعأرا حال هنا نومع زي و هعم ىنوهبهتني سانلا عم لامي نألاقو تاثودحالاهذهل |طبأ اذا ٠

 مهي ملاملف اريثك انالكماكت وروخلاو ملا يفدياز تيما و يضمامىنكي و همم يتافئابالا .

 ىلعر دال و مسجلا كعوتمهنأب رذتعاف ريهالا خب شلا يللا اوس رأوخياشملا علطي اذااولاق باهذلا ىلا .

 يعويفلاو يلخاوذلاو ىدهملاو ىواقرسشلا هللادبع خيشلا عواط يلعاوقنثامث بنوك رلاالو هكرطلا ١

 اوعلظاملف ناءالاو ق :اساادهعالهعانئهال نوع مخ انظدقو نمد لاضرغفالخىلعكلذو ١

 دي مهربخاف تاثدحلا ىمأ يف هوركاذمث ةينطابلا رخآلا ةفلمهنهلك مهفدقوهعماوماكتواشابلا يلا .
 ا هأاقو ظئافلا عبر / ربو ةيسوال ان أم مالا نع ء باطلا عفر كلذكو ةغمدلاةعدب مف ريهنا . ا

 رب رقتب فرب لدرأ هنأ لاق اولاق كلذم <22 لاذ لصحامهوربخأو رم ديلا تاب ىلا اولزو" 1

 د, عميرلا ثادحا باط انقياسلا م اعلا يف هنأف ة ةياكلا كل ذعفرالا تدب )ا ضرأوا ظئافلا لاملاعب و ا

 رف اهيلط ن ناو ةقفالا ة هرو رضل كلذو ماعلا اكودعت ركل ال ا مأ فا ة 4مم 2 4 سريصل هانه هلت 20 0

 3 اولاق 0 انخيالاك م ؟كلع 5 يف اذهو كلذ ىلع يندهاعو هللا ٌه همحر ندحادو رطمو نا لوقتسالا ١

 0 ه ريدم لا د 0 00 كلذل لص الف قزرلاو ةب سوالا ن *6 نلاطلا عفردلا هلرئانألا ل 1

 ف كلذىلط قبلا نالاتق كطلا قاروأب هانرياكو ركف ان كلذ هلان رك تان اولاقف اا م
 ع | يياع اوررقيليفا رشلاو ىرا ىذا رايلع فكم اولزالل نيف اهكلا ناف ةصاخل ةريدعإلا ملقا ن* ا

 ا
 هكر

< 0 
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 7 اولاق يرنادت لاس 3انح راف ناك اذاف سلدتلاو ةنام را م :هلصح ناطالاةشا 1

 - ديسلا لاَ ف مهتايخو مهسيلدب ريظن ىف ماقوتع كلذ تررقف ة 0 اقزر قابلا اومسو 3
 3 1 طالاةض رف ىهو يخاملا املاىف هندحأ مظو روخدارءرها رتل هلعف نا 3 ١

 0 الو هنوراستو هنوقفاوت مل م :اوداز وداعدقفاب اثمل دوعي ال هنا فاحو ةفولعلا مامتال اههوزل ىمدايقلا



 1 4 كتل ٠ 1 راما

 مكارم اواسوبح ناك يذل ىلثبلا نس> دالاس ,رقاوقلطأ هع وج ردعل من با وملاد رب مهدعوو

 .ىدهلاخيشلاعمتجاف ةي ةيعجسا دعل مون سهاخ ىلاهدوع رخأتو مهلعأطب اف ىدنف أن اويدةدوعاورظنتا

 5 عماوجاتو اهيفامر ع ديسلل مهسقت ىف مهتن ؛ الو تامهملأ ارظانلط يدقق اد دنع لمادا ثااو

 ١ . يدتقادحنا ءاريح اي رمق دسلا ىلا يح اودلا ويده ارضح>و اوقرفتواميرصءيىفاولقثلا مممهضخل

 ظ . فااخأالفال وقيهنا لاق وكل ذلقن نهب ذك دقو قزرلاالو ةيد والا لامبلطي ملاشاءلانا مطرك 1

 ا ' لام يلط» راكنا امر معديسلا لاقن دارملالك لد“ هتهج اودو ةياع مهعاملج ادن ءوزعاشملا ها 5

 ا فصنو ةضرفلا يلة ءةشم ةشم نيم رتل لا ضعبل يدنع نب ريثابلاق ا د قا وأ اهنةي بوالاو قزرلا

 1  ناعالا نوضقن' منك ناوادنأ هبل بهذأالن هيلا باهذلا اهآوقزرلاو ةيسوالا لامو ظئافلا

 ١ ديسلان الذخو مهعجج قب رفتيفربدي اشابلاذخأ أو ساجلا ضفنا منو ك1 ىأ راافاننيب عقوىذلادهعلاو

 1 | ةيعرلا نلعب وهتلوص حيو رومالا ب بلاغ يفدل ه :ظراعموهضا ىغأ ذاقن' مدع نم هل هسفن يفاملر مح

 4 ' ةصاخلا عمو هناعأو هدعاسو هرمدنب ماقىذلاودو مهةرفءاشن اومهعجءاش ناءرمأ تحن ةماعلاو

 5 . هاظملا د هدا ارذأ ضعب هيلا عمج قفطف كلذ ضيقنب لعف ءاشناهنا يريو ما اةالا كلم َق>ةماعلاو

 حصنو قناو نا نأش هل وكيسو نيبرقملا ن نمراسهبنايريوكإذي رتغف ه داس ديوس

 يدق أ ناويد ريضحاه ءادل يف م 3 ةيواعللا ن م هينانهداهتحا ردقب هدشرب و هدّقح با رحل غرفيف

  مالكلا مهني لاطو رعد _ك ادع عسيمجا يل>اودلاو يدهملا ريضحو ناجزتلا شاتكب هلادبعو

 " لعممصمرم ديسلاو يلخاودلاو 0 «لكك ا ذل قرقرواشابلا مهتاب اهو مبعولط يف ةيحلاءللاو

 ١ - مثكعوتمدناب يمال خب هشلا رذتءافهنودب بهذ : الوانعم ريمالاخ حبشلا نوكأ مدبالاولاق مث معاذتمالا

 اشا ءلا عماأوأب انو ةعلقلا يلا اوعاطو ناحرتلاو يد: 5 ناويد ةح اح را

 ظ ٠ متي راذام كيل بجاولاو مكءاحر عطقاالو م كتعافشدرأال انأ همالك يف لاقو مالكلا مسهنإب رادو
 1 تق ل لاىلع ينثيو هت :ءتو هفاخيف رمع ديسلا يلع مولي اخ مت ينودشرت وقف زوحصنت نأأفار |

 . الف انعالخاذاو انبالا سيلوهيدهملا خيشلا لاةفر وهجلا مارق, ينفوو ىماكح لطي يفدناعب
 ١ . نييتكلذدنعف نيقحتسملا ىلع هفرصيو داري الا عمي فقو ىناجوأةذر >بءاصوه نأ ئدل يوسإ
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 ' م ةباينهروضح ىلاودلا خيشلاو رع د.ءالدقحلا ن همهسوفل ىقام كلذ قفاوو ,هطلاشابلا دصق

 قهامفالخ نيرهظمو نيبّذبْذم نيف رصنهاوماقو ةصح هء«ءاوجانتمت هسفن نعو ي وأ رمش هاا ثلا

 ديسلا دنع اورمذ>و بقاوعلا يفنب 1 ريغ سفنلا ظوظحو دتحلا 0 ٠ مهسوفنيف نداك

 هلم لم اشايلا ناب هوريخاف دهعلا ضةنو ذوذشلا نم للص>- ام ظيغلاب 0 ودو رمت

 وحر اذا يلع لل لاو مكحتاا ١| لبقتال ىسفن نكلو مكتعاذش درأال انأ لاق و فالخ
 ترم فتام انو كب لوق ند عنتمأ الو ؟درأال اناق اوعفشتو لود هنل 0 نأ انأاخم اما تاع
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 اهيلعو ريبكلاهمتخيةروهمو رسعم ىلاو مسا اهلخادبةر م وجيل رع 0 ل ا ا
 ةروبمم همرفلا طيسقتلا ةرود ىلع ةليطتسةركذتلا را لا اخادبو رادرتفدلا ةمالع 1 :

 فتراؤالا اذهىلا لال ارارمتساناكك لذ ىلعو 5 ةريكلايفامةنمضت:«ىه وم.خاو ةمالءلا اهيلعواضي أ |

 ٍقارشلاو ىرلا نيطلاة حاس ةريحللا ملقأل ارتفداو راعام ا( ةقو) تضهددموتاخنورق نو 0

 نيمزنللاءامسإامتافوشك نو رشابملا جرخ أو ريشانمكلذباوثكو قزرلاو ةيسوالانيط هيلا اوفاضأو
 (همشو) ت تم كك 50 ١ كلذنأشيف 0 دا مهو دعوفأو 5 وصهزالا م اوعمتجاو سانأاجضق

 نوج رتب غاشملا لسراف هسدحويلقبلا نسح ديسلا براقأن م معلا لمأ نم صخش ىبع لإ دب كانانآ ضبك
 ةمالسديسلا هقدصل تاه هملارظان لع م ذأ د. يمس (هقو) ةعاقلا لااا للا يضدفحاط اك ١

 ةيدنحلاةةّقالا نم تاقاط ةلخأ لسر أ روكذملا ناكللذ بوس وةفيظوو ماعن ايفاشابلا دنعىراجتالا

 روك ذملاى دنا دم ىلا ةيده مهنم ارتشا ناك نيب رصملا لويخم انءأ ااطق اهريغوةبدقملاةب ٍرغلا ٠

 . اركشانيدنفال ةيدطا هذه رضحأةءال -ديسلاناه!لاقواشا,الاهمدق واهتشي اما هآورع كفا
 هعمةقبظو يف هلعح ناب يدقأد رم أ نساك ا ةرسشعإ هيلع نأ واشابلا اهلبقنهيلعقباسلاهءاعنال

 مرمملا يهىتلا تالاعنلا ةعابوة شالا عاونأب نيمزتلملا ظئاف فصنبرتفدريرحنيفاوءرشاشي أ (هيفو)
 ردقةمالعلاو مثلا عضو ىلعو متو مزتلملادب مسي ىتح *يئاهنم عاببالف ةيمتخاهماعاولعجو علبلاو ِ

 زضح (هرث ءمداس تبسلا موييو)سانلا يف طغالاو جبس هلو مكوةعاضيلا كل:يس#ردقم'

 مهو نودسملا لها ةماعلا انقل" ند رثكلا رض نب ووادلا رار منداع ىلع ىهزالاب خعاشملا ١

 رفُط بيقذلا رمعد.سلاىلا ار ةلان ماع ا عمتجاو سوردلا اولطب أو نوئيغتسيو نوح رص ٠

 اشايلايلا الاحض ع اوبتكو موي يناث يناوءمت 01 ممويبىملا اويهذواوماقمم مهعم سلو مهبلا
 ىفةمساقملاوقزرلاو ةيسوالا لام باطوةعتمالا محو عدبلاو ملاظملانمتاثدحلا هيفنوز "؟ذيبا

 0 راو هاما واساخ احا 0 أ كلذكو ظئافل

 مناي واطم نعلأسي و يلع مسي اشابلالاقو يدنق,ن اويدرسفح كاذد:عو ةرفانملا كرت و داحتالا يلع ظ
 رهو نودن راع ةبناشم هو. 0 هيلا 37 .اهذ يتني لاقفاليدفت هله وشب والامحاهو رطساعبهوفرعف ١

 ل هاجر ورغم باشدهنال 0 نادعقلا اءاوم ؟تءانش درإالو ؟سءاوأ ف لاخي / ْ

 اولاقت ضرغلا ذافثامدعو مكبر رض ل وص> ىلع هرو غول امر 0 :ااهسفن لبقتالو موشغملاظو ١

 ملاظملاو عدب ا نع عششم أ واهنع 000-3 داماديأ ةملا سه ذئال 1-1 وناسلب ٠

 ُّك اقف ر ورْحاو لظلا ىلعال ل دءلا ىلع ءانعيايانتاف قبا اسلا يف انك مهب 5 ادددربو هيلا اسحرتللا قاخ رع 1

 ًالوادبا هيلع عمتجسال اولاقف ضرغلا ذافنا لصح 1 اك نأ يدع ءةانأويدتفأنا ويدمطل ٠

 لاحد ءاائدقأنا زحل انريغب وانإ :هلل اريد قل ىلع ربصا وأنل اح ىلع رص ةةوانت ويب مزلا : لة 43 ريش

 ا



 1 فلل ل رز 1 و ل ا ا 1

 0 ١ ع 1 يه اس

 كود ا دلاعيجيف طوب ض اظن ةيسابحالا قؤرلا ناوي لزب و تاو اةحتسالاب "ماعم داثم

 8 ضع. بل غارفلاب موجايتحا ةدشلبارأ هنعلزئيامالا لا هقرطتال ليج دعي المح ةيرمصملا

 اريظنف ةيلصال |ةميقلا نودالا- وم اردقهسفن يلع غرفملل ررتو لجتعم م هاردلا ٠ نهر دش

 5 ةيضاملا نورقلا لوطب كاذ ىلع 20 "و مامزاا لخادذ يح ئ موهسإ و غرفملا هعفد ىذزلا

 الخد دعب رادرتندلا ىدننا فيرمش روح او كلذ نم "ىلا وضرعتي 0 3 , رمد ارايدلا ةيواسار هلأ

 ْ ا يذلا قسنلاو ماظنلا يعادي دجان اولح ةلودللاومفدب ناينيمزتلملا ىلع بلطلاهجووريزولا شاب بساؤي

 1 اع ؛برحراد ترا رسم ضأن أنيمع ازوهجحو ىأب لاملا ل يهحييلع ل يحتلل وعدت

 كت

 95 3 نم مطاكل» اهضا رأعيج تراصواديدخ ءالتسا اهم ءاعا لاو مهن امودقنتسا عنو

 ١ 3 هوردق ىذلا ناولكا اع ناادلسلا بماذ نم هرتشيلفاهريغو'ضرأ نم “ىث ىلعءاليتسالا
 دل 00 دعب ةالولا نذاب ةنيزلل ض.قب ىذلا ىريا|هنع عقراماهضعب يفو طيساقتلا ىلع

 ا ةيناطاس مساركلذوت ضعبلاو لالغلاو فئالعلاك ةيرباا قراصملاو في راصملا نم

 اكأ زتااىلع 0 7 دن ةنإز> هل ومسإو ةيسأب ,حالاقزرلا لكم مول الازم تس حبل

 اماعادرقم كيذا يييلارادزقدلا اماع لءجلب كلاذلاطب !مهج لهسإ ملف ةياثحا لامد وهساللق ايش

 ١ دجتسلاوأ ينصالاةياجحلا لامىملا همضوءر ب ل ناك ناكمازك اود لاعضاو بسحي دي زاوالقاوأ

 اهلج حريلظا يف اهود.ةواه وعضو ىتأا مهفأ العو 3و اص نههولذب ام و مهيعس سانلا ىلع عميض و طقن

 كلذيف يمسوأ| أب يضأ ةونادوبةلاز ءاريدتاهللادبع تامالعالا ةبانكل دقت ملك ذاهدنب ةْرَح

 ديدجتو ةيسايحالاهبقزر ت توش :|تامالعال ا ةبانتك لجال سان ا هحوت و يربملا ىن كب تق ولا

 5 تبئاذان هقاقحت:سات اا لاعضر ءلا يح اص نم بلطي ناك تنعتاا نهبورض 3 0 تقابل ردا

 رف ةيدقلا تاغارفلا قار وأرتاددلارامعلا ماكي لوح لاوأ غارف اكل ذ نوكم نأاما واخيال
 0 عد دا دنسلابا هنعال ١ ان :سال ديلا عضاوأبك رتاو أنمي سلام دات تأب وأ تدع ١

 لاعت ه4 ءلاهرمضأناف لصالا بحاصدنعميدتلا م وهذع لو 0 غو رفملا ريسغ

 الاد دا ونس ثالثاهدا نا ادّقم نعام 1 واح هبلاطةيبشهل قدملاذاف َى رخأ ةهبشب جتحا ا رهاب ا

 ازعف رادرتفدلا يدافافب رشب أوثاغتساو سانلا جضف فب راصملا فالذ كلذو تاوئس ا

 ار ءنادفلك ىلع رو تامالعالا ةباقكي هبا انك داو كلذ نعروك ذم زمار ىدنفاهللا دبع

 « ةياج|لاناسانلا مه موا و. ة,انح لام اهي امو دي دعا دلما قاهح مور اهنوداف ةظن صن

 كمل ماقالا يف غاشو كلاذ 3 لاخلا قرطن نمدلة ياخ و سابح الادك اقىف ةذايز :

 يل 0 طادتلا نوت:ودك,.ا وققطف مع ماا ديدحتل ةيرديلاو ةيليقلا دالسلا نم سانلا لبقأف

 تاكف لقا ةرودلا امأو ظقثرا درندلااهاع لع رميدقلاعضولا ىلعالمازتلالا طيساقت ىسأ
3 
1 9 



-949 
 #« 1١74 ةتسىلوالاىداجر هش لهتساو ْ
 طايهد قإ رطيلءرناسو قالو نمهتب نمي ارمايلايدؤن رآلا كيرمعلزن تبساامويهئأاث يف ْ

 لاملانمروك دملاكيي رمعل عملجاولاومالا اوعجنيذلامهو ةئاماوحم هعمرفاسو هدالب ىلابهذيل ٠
 تاعفد ىفهدالب يلا لسرأام ف الخ كلذو وهعماهذخا ا قيدانصيف اهاع:رشكءاشا لاوتلاو
 يلق ةيحان لان اظفحت_ءاغأملس و بويأ كب يلع ر فاس( هرمشع سماخ سدا موييفو ) هخيرانلبق ١
 ىلاغ ماا نءسيكف لأ اشابلاساط ( هسيفو ) يدارملا كبي ماقو كبي قوزرم رص: رمتساو ْ

 ريزولا رادحلسرضح ( كك ن.ز برقأيف اهعجوةبت كلاَو نر ما ىلعاهبع زوفاهب همزلاو ١

 ثتاعاطقالا قاروأ يلع رمدب ناك نيح هندح نك اميلظ هنومضم موسم هدب ىلعو اشاب فسوي ١

 لسراف هسفنلكلذ داريا لمجو ملقلاجرخو ديلارصق هومسينلا مازتلالا طيساقتو تاغارفلاو '
 خابف كالذردق بسح هخرات تقوي فاو نيئئامو رمش عة م كسلا 501 هن خيرات نم كلذ بلطتب ا

 ضرفب رخا رتفدونيمزماملا ظئاف فادنب رتفدري 2 قارعرم فو ) سيك ىنالا ةعب راواقنا ا

 تاقدصلاو ربلاتاهحو تاريملاو ةلبسالاو دجاسملا ىلعةدصرملاةيسابحالا قزرلاى لعلام ا
 اهباونيعو دالبلاو ىرقلاى لام 0 كالذب اوبتكو ني.زاملاباضيأةداخلا ةيسوالا ناطأ كلذكو |

 تاريملاو دجاسملا ىلع ةدصر 1 قزرلا يلع 0-50 ملاقالا فاشك فرط نم قرط ق حو نيئيعم

 ناويدلا يلا هد لى يل ال سار وسال .ىئيففرصتهلك ىلا اوهدقتو. ]

 نكعو كلذهنع ف رياموي نيعي أ ف رظيفرو حلا نع را نارا د موسرعىوةيو هدنس ددخحبو

 لزعو /ناطاسلا تاماذا هنأب هريظن عام الا قرطيملةجبحو ةلاءرضالا موس سم يفاو رك ذوهريغهنم ١ ظ

 كلذو<كو ديدجلا ىلوتملا باون نه عبقاوتدي دجحمملا جاتحيوهب اون كل ذكو هسا رع هعيقاوت تلا 1 ظ

 يف يب يالا نيدلا حالص ف سوي رصانلا كلملاماي انأ نمةعوضومناامالاوكاداصر الاء دم ١ رسيلمل ظ
 اع م نيا 8 ف را 7 هاني ظ

 انالغرأ 0 ركل تنرااتما ءامموحر انا طأأ يلع نوددرب و قئاوغاو أ ا

 ةقدصلاو ريلاه> ويلعا ءا ردفلاو إ_كاةبلط نم صاخشالا ضمن ىلعز وطن ري كال كو 3 طل د ظ

 نم هفالخ راظانلاأ ىخذاقلاررق كلذهيلعددرملاتاماذاو علا باط ىلع ةراوةعتسل ف كلذباوشيمتل ظ

 ىذلا كاذيديقملا ده الادنعىناطاسلانا وبدلا رثفد و ىضاقلا لدء سيف همسا دقو كلذودتسإا

 هنمالع هيلععضي ٌعجارفالاهللاقي ريرقناا بج وبا دنسيدنفالا كلذهل ب تكيف قزرلابتاكب فرع ١
 نم ةرطهدس راع صوم# رتقد ةيرحبلاو ةيايقلا ملاقالا ن 1 ملقا لكلو رادرتفذلاو اشابلا ةمالعم ٠

 ربركو »ا: ةشالادنع ةعحارااوري رحتااو هيفكلا لا للهسدل ملقالا كلذ مساامذ 0 جرا



 .رصقلا فقس طقس ( هبفو ) ملسقلا الاهعسي لف حوطسلاقوفهلاعرز وةدايزو هنمبهذام باع /

 41 5 0 ةبام_

 هنعتوكسلا ال انلام ضقانت ماشتاالو ةالايمريغ
 اطر يلدا تدع ) هر 2

 اك هللدمحاورعسلا طحاوةلغلا ىرادبب نو>الفلا رمضحو

 4 * 7 ةنتسىنانلا عب ر رهش ل مساو 9#

 1 3 مسارلاي وةمطافاهومسو ناطلسالت دلو ةدولو؛ةراشن و مورلا ن٠ ب ءارم تدرو هسداسؤف

 ' ١ [ةعسة سجل اتاقوالايف ب رضت ةعلقلا ن٠ .عفادمو اكنشا ولسسي نأ ىأ رلايضتقاف ةني زل سمالا

 ' ل بباناو اًكلظم كلذر 5 اود وا 6 :ثيثنالل اوعينأ ق .هامش هل هعمل "'ىئاذهو

 لاب نيب رصملا“اىمالا نمرضح ( هنماثءاثالثلاموييفو ) .مجاعالاعدبن هك دلادواوءال كلذ

 بوي أكب , ىلعو كيبدا 0 اظنديتسماغأملسو كليب م هاربا ناك قو زرم

 0 لب روض ايفار رك فماعا ماسن كيل نكلو حلصلاري رقتيفءدقتملا قافتالا يس

 0 000 ع داوخعر :تفونهتجو زناهروذ>ىف بدسلاو لا اوحال ا هذه يف لخادتلا نءاعتتمو

 "كلذ لعىلوةسااشايلادجو رضحاملو اهصم>واهدنءيذلاهءاتموابعاتمو !متكرت جال

 ١ 28 ُّ ودلا كيب دومت ديب كالذواهنا لكاذخأ و م و راقعلاو هأو ا وغاصملاو عات اذا

 سب هلْزم بوب ًاكييلعد- :ءلزمف رانخفانالوا راقعالو ارادالايشدجيم اف مهي مل

 | ضوعس اشانلان ادا ريو هائمظوهر طاذاذخأ و ناججرتلاو راديودلا كي دو# هيلارمذ>ف ةلودلا

 .هدالوأمأاشابلاةج وز روضحب ريحا لسص و (هيقو ) ايناثهريمعت يفا وعر شوا ريشباشابلاهاشن يذلا

 ٠ - عيار ضح مهيلاهأو مهب راقأن هريثكو رادنزاخلا هترابانوبنباو ليعمسا همساو يع كادت

 : اهفا اومهاتو اهود سو اهوئطوت «بسأو رصم مط تب اطامل مها 4 هي ردن كسلا هلوق مهدلب ند

 ا رانج اوتألج اون أن ونأيت قولك يفاوناكقر وضحلابمييراقأو مهدالوأو ىيلاهأيلا واسرأ
 'كلاذو رادرتندلا كيب مهارباامباامناقالمل رئاسي ردنكسيا يطوصو رب لصواملف الافطأو

 اف /.101لزتاوا سو الو 3 رام رصح نيب و دل ل والا وو ع
 ناك نملكو تاتو ا وءادنلا يع رعاب نى( هرشع عبار ارنو: ”الاموإىفو 0

 ويب

 | ءاميرالا موب بص كلذو قال وبباشابلا أم اةاقالم هلال ص ىو رع را ناكر نأ مازناالا 2 مدا

 0 رذعاطاوليقي 13 رخلاوةكرملا ىلءردقتالوة ضي صصاهنإبةيدارملا ةسيفن تسلا ترذتعاو

 : هدبزأ مهو ةيراكملا ةرامحا ىلع قالوب ل>اسب ءاسنلا نءمظعالادا وسلا عمتجاءاعب رالاموي حم

 ' 0١ هعاطراخوأط وصولا ويرضوة كب زالايلااوءماوراسواشارلا ة جوز تبكر ىتح ىراكم ةئامس

اوال ع :لاايادملا ةيحان لك نم تل. ةأومداقتلا وايادطات تاصومتة يكب زالاوةعلقلا نم د 3 رثك عفادم
 دل 

 ءاسذلابةصتخلاو

 0 ا 9



 تالا سا
 كبي رمع اشانلارمأ ) هبفو ( ةحي ورثلاهوهسالدغم ىناح يف باطلا عقوو مات دعق موتو ٠

 رسسكدملا لع يساحو ةفلاغ ا هعست مفءركس و وههبثاوروه>رخعطقو رصم ند هرئسأاب ىدؤنرالا 3

 ىلع تعز وسبك" ةثامتسوج غلبق هفرصت ىفيتلادالملا ناو - كاذكو فئئالعلا نمءركسمل وهل 1

 يقر 4 وياقلادالب نءا هيلع يىلوتساو سانا| صصح نم ةلح طيضاشابلان اكو مهفالخواشايلاةرئاد 8 ا

 ا 5 3 رغلاو ةيف ونا ىهواهخاوا ح هلعفدو كيب 0 صصح ىلع ىلوتسا| ملف ه«سفتااممتخاواريش. 1

 ءاضقو مهسفن الي يشت يف هيدوأب »ندد كيم رمدحلاو كالذ نه: :احىجارب نضمن ىو احلل / ظ

 4 ١17 ةنسلوالا عر رهش لهساو 0 مهتاود

 :لااواسراو نا.عالاواشاب أااعدو هتنب نب اناتأع مهم لم يف فارشالات ب .8مركم رعد كلا عرش هيف ! |

 بيعالملاوتأب رع او قرطابا راق 3 يذم هريشع سداس نيثالا موبةفزهل لمعو يباعتلاوايادلا 1

 فانصالاءيمح نماهريغوةينيسا اور وفكلاو قال وب يلاهأ ن«مهفالخو ةدياعص بصعو تابعو 1

 حرفا اذهناكو ةجرغلل نك امالاهبف تي رتك اادوبشمامويناكف ةريثك عوجور وهزولوبطو 1 ٠

 نءجورخاو ىننلان ماي رق كيلعىلتيسام كلذ بيقعهل لصح هناف رصعر ميديا ةناننطرخآ وه
 تاطعشللاو راحح الابد لادا فو | مف ل معلارمسأو ةنوع ءرملاة عزب بيزلك ( هيفو 2 رم 1 ظ

 هؤامرزغو ٍقرشلار تي ءلاى رخ ىرجو ىهخحالام لاوهالا نما ءاعف رصور هشأةتسوحتب رالاو 1 ٠

 وحبلاءام نم هطلاخ وهنف سكع هنااع ليتأاةب وذغتد>اموةضاخ ناكنأ دعب "0 5

 نهرسخلا مكو لاطادبعتو هةرافط رقشال ا عبان كيب رمت داب ماقاو روك سرا ة يملا

 اذ هقو 0 <؟مقيلو ةمدخلاو ٍِط ولاهذهىرمتساو هةراغيو كان :ه نكس 0 5

 ١  0ةضف فصن ةئامتسو افلح مقا بدرالا غاب يتءاهر ءسالغو لالغلا ت ا 5 ( هإقامو نيشلا 3

 هللافطلالواو ةئساالوطل ةلغلا نم“ ي- ءةاهدح و يداك الف لدا ينتاك ردو عقرلابهدو>و 11

 نيكلذكو نيعةلخ ١١ ضرف قحضرفلاو مراغملارا نهم :سأتالذ عمو قئالخات تكلظة تلا وجو ١

 ةسنارفلاف 7 ون ( هيفو ) هحرش ل وطي اممة سم ريغهتعمسامكلذمىلا فاضئامولاجو

 للا لا مادامفالخلادوءيسو كلذك ءادئلاديعاف ةداب زو هياعناك امىلا قرصلا 1 ظ ,

 ع و مهبةمح رلا الو سان :أ| يلع ةقفشلا ب تاب نم تسل ةداي زلاو صقار ماوالاوةا - 0 1 1 |

 لكلب , ريا صقنلاب ىدوأ ماتا وو ملا ١اطلات ت6>و باذاهناق مهعمطةداي ز رو 0 رغبوا

 نك اذاو قاولالا لعارر دانا نكت مشن نم .لعتةاملاوديدشنلا ل محيو ةدايزلاىط مهر رفوو طرفلا ١ ٠

 نهال ءاودان يي كا ةداب زلا نمدي ناباهوداب ةةريكلا مه«زاولوأر سعف كا العيف هن و ب

 « ع -قريج ال # 3



2 0 
 ايست د .نةسرو .يننوسستب نيذلا دوارالا نم اح فداصق

 . يلايعاين كلغ جرخألا ةقاغاهفواهذخ أت فيكلاقف ةنيفسلا هنم ذخأيل ءزجغل تجرهس
 3 ولا > نالي رخأ ة ةنيفس دج واهد دل ىلع اخو ضر ريانا اباه .واظا اهنافابكرتاو

 و ادو.قاالاقن اهدحار رك 25 .لسراةلغاااهنملقنأو رمد يللا ام لص | امد: :ءهللاقو اهلخم ةبولطم

 0 ه يد ونرالاهلجامف هنبرضيل هب .سهيلعىلسو يدؤنرالا يلعنا دوبقلاق :ثارحاشتو كلذملا لوسال

 ' نونيعم ةالدلا نمةعامجحا موةدلبلاىلا مب :هرفنهيلع ضيقلا نأ دوب لا عابن داراف هلت ةف ةحشطلاب هيرمضو

 . كانه ةدلبلامزتلمر ّ ذملااغأ 00 ناقيرفلا عزانتو هنعاوم اف هيلا جتا ةضرنلا ضيقل

 "بار اببس نوكيف ةدلبلاب عقي رشوأ لتق عوق ون« فاخو مهيلار ضف ربخلا هغلبف هنؤش ضعب يف ابئاغو
 . اوعلطو مهعملت اقلاو مهتبحدب رضحو كل ٌدباوضرفهي اري ريلاشابلا ىلاانيا وبهذا ةءاجايلاقف ةيحانلا

  .قالوبب نك 0 الاكس رم دنع سذولثاقلا برهربلا ىلا اولدوامدنءعذ قال وب ىل>اس ىلا

 كيلع ةرانال تءاوئ دعنا مره واشابلا ل ابهذا كيب رمع هللاقف روك ذملا ىانصم ريمال اهعبتف

 ا .ةيتالدلا نم ٠ كاذىلع «ةردق مدعب رذتعاف بره تحاك رت وهيلعظ تحلى ؛ يالواشا ءأادل لاقف لعفف

 - هقالطا يفنى رئواغابلا ىل ارض كيب رمص يملا لس راف هسحيمافهوتلفأن يذلا ممهناكو ميلا "يحتمل

 ناك املف هراد يلا ب 1 دال ره واع ايم زادك ءهنالاةذ لئاقلا رض اذا هقلطي دغيفهنا هدعوف

 . ةماقلا باب دنع هتبقر اوءر وةليمرلا ىلا هولزن ًافروك ذملا ىف طسصم ربمالا ,لتقبرصأ حا امصلا يف

 . دؤنرالا للق ( موي يناث يفو ) هل [ةاطاتعسبب , ةال دلا نه يئس ( اهحيصيفو )املظ

 | .لتاقلا يدؤنرالاب بلطواشابلا لسرأ ( هرشعشلاث سيل امويىفو ) اي ؛ أةالدلا نءنيصخش

 ..عمجوهلاسرا نم عنتماف هرادهيلعتةرحأالاوهلسري+ نالاقو هباطيفددشو كيب رمع نهنادومقلل

 ظ نال وبي لصحو ج رفخيشلاةيحا:ىلابهذواشابلا بكر و هراججوقاغأ اسود ؤنرالا ةفئاطءيلا
 .,نيةقلقالاو فاجرالاتزثكو بورغلاتقوب ةكيرالا را كاابعاو اشابلا بكر مث جاعزتاوةقلق

 00 طا :ةةهحاضإ اة د الدلا نم نيصةءشدؤنرالا لق رع سماخيفو ) ةنالدلاودؤن رالا

 هنمبلطي اشإب نس> ىلاا شا لا لسراف دؤنرالاراكن .ريك ىلا جتلا ناد وبقلا لق يذلا لئاقلا نا

 قف ةوقلم نأ !ةقارتوأو لف هنت اوان و لتاقلا سأر عطقب هنأ وأ هءاطيفدك أو ريبكلا كلذ

 ْ ' رح اوأ قو ).هللعشحار نه لعتحارو ةدملا تنكسوةيضقلاتدرب ,و هتد انيكست ةيالمف

 ا ةئافامغاب .اهذاع اة ضف دن ةئامزع كالا نعقةبب رمضلك دب , زتبتام عب رأ

 طابقالاوةيدنفال ا نم تالذ مظنتل يلتخاو مه زو ىرقلا بارك : مم ذل باهمريثكلا يتبةيضاملاةضرفلا
 ومو كلذاور رح يت> ةقيتعلا سكه ريدي طاءقالاو 000 ع رةسق الادمان هتاهح

 'اهوبتر واهوطبرو ثاثلا ىذاملا يقاس كاما نعاهفاودازو نأ طالاذض رفراافدربي رحش اشأ» لارمأ



 00 3 ا :

 مهتاقدصو مهماس> أ ب اطأ تسلان أل اقواشأ, لإ ظاتغافنايصخو ر عارف دم .عور او>و لوح أهيف 1

 00 || نغ نوعجربال مهنا ثي كوورمال اهني يناذ ىلع نوكحضإ مهناى>

 ناس> جرشش جو راغاو زاربلابمهرمأب ايررباك الأ نم ا هىلا ل-رأومهتب راحومبلا ىجورخ'
 ل ىلا اودعو مهرك اسعب مهئاي ا 0 ااو كيبدحأو اشابرهاطو جوقاغأ الكس واشان

 ةفاسمراد_ةءدعو ىلع هعم قف اوت تح هفطالب لزيملادخ: ا ذرنا مث مهءايخو مرقاطواوبصنو ١

 رك اسعلا تاقتثافجورخلا ولعهشتلا يفذخأةع رثلا نمرضاملفةد و ديمان اا وجدا وبا وطلاباهذ

 ىلا قالوب نادويقرذاسو تكا ارا عجو مايخلا جورخو تاب ولطملايف ثحتسإ ذخأ وىرغلا ربااىلا

 تامبميف مهلعهضرفام بةءيفكلذوالاوالالغ ىرقلا يلعاوضرفو بك ارملا عم ى رحبة هج

 نينبعملاو نيرشابملا قرط قحنم كاذن»ذيفاموريرقتااو ناط.ةلاةراشب نهاهفالخو ةمدقتملاةعرتلا

 ليد يلع نوردقبال نيذلاو ةلذلادوجومدعواهريغولالغلا يفءالغلاو طح لا نم هيف سان أم عم
 اخ ا رضحو ثاوش لا مماظعا و كلذل نيرشامملا ةعن اصم دعب ةمب هلا هو ةأبا مك مفدب مهم وءزايةلغل 1

 لوقهلعمس مو اذ !ًاروضح فني ّ 2 ةعاتلا لعاب ءالباقو كدب مهاربادن ءنماشاب جارس نامعت

 يسردربلا كب ناوضر هللاقيرخآ هتيحصو ب ا ىلع رمفح هسماخيفو ) اهي ٠ عج را

 جو رخ مدع ىفه دع جرو هإجر لبقو ب .وبأكي يلعدل عضخماواشابلا عم ءالب قو ةماقلاىلا اءاطف ا

 نمثلاب ةعدقأا لالغ هلا عفدب نووي مهنأ ىلعوةديديلاو ةرسكتملا لالسعلا سعأ يف هلكو شي رج: 1

 اودصحاذأ مال اقف لالغلا داص>ىلالا مالادهقلاوةفلاخم هد.:ع سلو ليكلاب ةديدطاو

 حلصلا هن : عيشأم مايأةعب رأوحملا لاو ليقلا اذهرمتساولامجلاىلا اورفواه زد لالغلا:

 نادلبلا بارخو تاعورزلا لك أو داسفلا نم لصعامو تاضاا تاذنإر رشيتساو نا نلاحرف ١

 ةيلمقلا 0 ؛ عيشألاو نادف ةئامسخوافين ةزيملاب اهب ةاوددرأ ىلامايأ ةعب رالا يف يناولك امهناذ

 مههوجو ىلع يفد هاو-رخو مهماعور زنماوسإ اراوحيعر ::اةدن .رجتال رك اسعلا جور ٠

 (اهحيصض فو)ةي رح. لادالبلاورصميفاوقرفتومهءاصقو مهئاسن و مهدالوأ :نوبهذي نأ نورد /

 فاسلاتيلطو دكت يفاوتاب وايناث سوفنلا تض.ةنافايناث رك اسملاج ورخ عسب غو ةديرحتلا صأديعأ

 لطب (هرشاعيفو) باطالن ويلات شناو ناك الاتلو 2 و راندلا تنك ونيم زتلملاوريتاسملا نم

 هردقو ىربملا لالغنم مهلعام ثلثا وهزتاا مهنأ ىهو طو رش يلع حلصلا ىمأ ىضقتا 8 ةديرجللا م

 ادعاسو مهعم تاشق املاىلون 0 و تاقق#وتاثقائمدعإ بد راقالا ةعيسوبد رانا هنأ ,1

 ىسدربلا كيب ناوضرو ب وادأب يلع رفاسو اموي نوثالثو دحادعوملاو ىنلالا كيب نيهاش اشابلا ظ

 يف كيب.ر_.ح عباناغأ ىناصماشابلا لتق(ءرمشع ئداح يفو ) امهيلع ملخو اشارلا اةبمرك ُ ا
 ةدي رححتلا رفسل ةبولطل لا بك ارملا عم قالوب نادوبق لزنامهنا كلذ ميسواءاظناوضر ةبصقلا



 ْ 0 انيسو ةعلاذو.

0 1: 6 

 :١ فلاوراقاع ون رتعو ق دراةئسس

 ةووف ةملظم ءادوسةب ادس ترم هينانإ ا ىنعا ةليللا ثالث يفو سدما مود مرا رهش لهتسا

 ةرخ ايقواليلا تال يف تر ناعملا ديدش ريدةتس» قرب و جعل دءر اهي ل_صحوءاشثعلا

 3 1 احا مسلادالب ةيحان ن«نودراولاريخأ مايأدعبو وجينا ترهلظف اعي رس ءامسلا تلحنا مث اريتتك
 ف نوحاطلا رجح رادقم يف ريبكلا واريغصوارييك ادربةليللا كالتيف ةيحانلا كلي ترطمأ اهنا ةببرغلاب
 ا ا9و) ةريثك اعور زتكل ]ع وةيمداو اوىثاوهتاتقوروداهن:تهدمتو جاحدلا ضيبرا دقم يف ريغصلاو

 "باي تقلع رصميلا هم ا ارلس رآ و ةينوعرفلا ةعرتب وهو يريبألا نينيسحاشارلا لتة(هءبا ردد>الام و

 روم ج لذي نادعب اهدس نعزحتدقو ةنوعرفلا ةغرن نماشأ» ااريضح (هرخ انفو ةفر

 اا ديقت.قو رحا دمي لاواراهوالءارادحالا لقت ىفيك ار | اولغشأو دالبلا ىلع ةميظعلا ضرفلا

 0 آر دكصو انطق ليلا نم ايطفوك رملاباهقسو وني راجحلا لليشتلران الا دجسع مقدو
 واو تاراغمو فوركح مهعطق يفربظو عنالا ل2 لم دورابلا م اغلب لبحلا نوقشي

 لافت ًاهيلعوديدح نم باب لبخلا فرهظءطوقك ت افارلاو بيذاكالا عاونأب كلذب سانا ثدحتو

 اشابنادوبق نهدصاقرضح ) هنو ) كاذريغىلا لورخ ىلع ماشا هل ادنم اورظنو هوحتفك

 . هلباقت و ةسعزتلاباشإبا لاكش دن نأ يرقي ودان كسالا اح هللاقف ةيردنكسالاب هدئاوع بلطي
 ري حا دصاق رضح مث ةربقملا ىلاهوج رخ اف اتي جبصأ وقلوللا كات تابفدسلاد نع هلباقو هيلا هدف

 ” تاعقلاو بوكس ولاوزيلكذالا عمةلودلا حاد ن ءرايخالا امهدحأ نام وس سعه دب ىلع و يجاق ' لوص 5
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 | 32 ام مءةيباهولادر طو ن٠ راحت يلا جو راو رفسلاب مالا ىلا هلاو نيرفا 0

 ناميلس كلذكو و ماشلا قل رط ىلع نيرا نيعت ندا, فورعملا قب اساردصلا اش اب ف سوي

 اددجم ةيالولاب اري رش 5 لل .ءردلا يلعهمد حان نم رغسأ ابا انيمتم دادب يلااشاب

 0 3 1( ةنستمنلا مويب رفصر هش لهتساو ل“
 1 . 5 رافزيك اكعلا باب را ىلاولاو ةيرحيكنيلا ةاغأهتاقالف بكر ذ قالوبىلا لصاولا افالا رمض>هرف»

 3 ”نفغارفلادعب وعلا ةريضحيب ميسارملا اًورقو ةعاقلاى لا علطو رضنلاباب نم هباولخدو بكوم يق
 لزن 06 تر اكلاو ناحل اغا تلا دن ( مويلا كلذيفو ) اكنشو عفادم اوب رضا متءارق“

 ء ططط:تيراضو صوراقلاب فرمإ يذلا كمسلا سذج-نم اريغصاكمسهيفاودحو جاحلاةكربي رظم
 1 ةدير#جارخإب اشابلامها (هيفو) ةدوربلاةجاغيف وهووان دعاشو مم ىلا هذ وردخ اة رهرألا

 : بو ةدي دلالي لاومالاو لالغلاب مهلاطإ م ملا لاسرالاب مدقت هنأ كلذو نييمبقلا٠اسمالا

 ةيلهو : 3 را هعمو ةعرتلاب وهو ىسسدربلا 1 :ع نمهيلا لدوو نونويالوب



 ةيولل عا 0
 .لزعةيرصملارايدلابةينامثعلا ترقتسا املف ةطرمثلا ؟ احدبةر وك ذملاهتنب لتقف رسصم نم جو راظ
 .ورسحاشابدعرضحاملو ةي واس رفلا لبق ناك 5 3 رم دما اهال ونو فارشال | ةباقث نءمجرت را

 يلا سهذت تناك هتنبا ناوكاذريغو بارشلا رقاعيو تاقب ومال بكت ىم هناي هل نوهراكلاا هيلا يهنأ

 ا

 هيف هرذعلةالو أهرتس هنكميال قا ةرهشلا نم هسفنأ ةيربتو افوخاهلتق ناو هملع ١ سدسأرفلا

 .مهتاساس نءاصخش كاذه نأ وف ع و ةيركبلا ةداسلاةداحس ةخيشا حاصرال هناو امه لصتتلاالو
 اشابلالاقفاهيكر يقب ادالو أيش كلءال ريقف هنكلو مجرتملا عابتأ ةلح نم وهودعس دم خيسيشلا هل لاقي

 نسلا يف نعاط كرايم لءروهوأ ابايثوأرب 3 جانو وسلا نا دع هلو وراقحاف 4 رطعأو هبساوأ نأ

 ظ

 نشب قرا ب باب ةيحانب ا راد نو فن فال قا وا انامل مدقو روسو رفدسلاب

 اهارتشافةينج ةءطقام ىهااظب ناك ون رفلاةفطعن يمال بردباراد يرش "و مجرما سأل خوه

 ةفطل س واج ني راواو بطاسم ليسألا واماعالطما سلجم هل ينب واهمقت 1 مدد و ااككل سى

 عاب و ا مانطأوا مهضا 1 ا واع عيهدهو كالذ هاظن نيهدقتملاءاسمالارود نم نيرا ديرتشأو

ِ' 
 ا
! 
 ظ

 خيشلاو ب 3 4 لامر ع عدمسلا ل هم نب صهاظنملا نمرافن ًاهتيذأو هتف يدصأو ىف :لاذاتسالا 4م :

 هددجح فقو نم هدأ ةهداربا ىلع رصتق وهن ويد ا ماب دسو مازتلالا صصح نم هدب تن ناك ا

 ىركلاا ىدن ةادحم موحرملا تنب يلع حأ ىديسهنبال دقع ناك هنا يق ة>امهفالخوتادانشلا انودمم

 طلستو ىضاقلاتيبب حاكنلا اوخسفودقملا اولطباوةباقتلاو ةخيبشملا نم هلزعدعب هيلعاوبصعتل
 ١ وا سنرفلا ما َّق اكول يرشا بق ناكو هصصح هوعب قح هاا م ند هلن» هيلع

 ة نما هل فديو ةحبقلا نودي هذ أ هنأ عئابلاهيلع ىعدا لصحامدل لمحاملف ةووصلا ليج

 حا ىذا اكل نام ءنأ ىلع ةطاصملاو سعال | مو هد ع ن٠ بهذ كولمملا ناكو كلذ هيلع ت ثا ا

 يت>هلومخ ةلاح ىلع م حرتملا لزي وةقباس ١ ثداوألايف هّسدق رك ذمدقت دقو هسفنل كوامملا كال ظ

 همالهدج دحس؛ هياع ىلعو ةحملا يذربش * فصيتنم يف ةلذغ نوح يلع تام و قف كلا ءاد هيلع ك رو

 افعو هللا همحر ةفأ رقلاب ة 35 ركبلا ةداسلا دبش هفالسأ دنع نؤذدو ىننااد ىلأ 06 ثيأأ

 .وهو كائهاتك اس ناك هن ال ق وألا بابب ف رعإو ,# يدار ما كيب ئيهاش ريمالا تامو و ه:عواشع

 :ةمب رغلا ملقا هكر هيلعنأ كرب دأ هقثعأ| اذوسنخلا ل هلع كيبدار لام نم
33 

 رص ىلا نويرمدملاعمجراملوهريغ نم اهب قدا هنا ىريو ةزاماللاهاطتم الابن ءاقأو رص لا عجر م
 ةهاركىلعهقناوو يمي دربلا كيب نامثعهيلا مفن أزي ر.اكنالا دالبب ايئاغ يناالاناك واشخأب هاط لقد |

 موجو رخ ةلول يلرغلاربلا ؛ شساشولا كبب نيس نوب راضلاو نرشإبملا دحام ةينطايلاىنلالا

 :لوالا عسب ررهش فصتنم يف تاميت > لزيملو هن ريشع عم رم2م ند 200 < ىنلالا ة 2 ١

 رعأ هللأو ةروك ذملا ةئسلاا

 تدب



 ليلخ كلما لضفملا مرتحملاو لجبملا لجالا تاف *# ركحذ هلم اهب تامنءامأ او »5 5
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 نين ةدلتو تب رخدقوتملقلا ىلا ءاملالة::ىتلا ةارغلا ةزامع ىلع مزءاشابلا نأ اهنءو كاد

 رظان :لبطىدقفأد- م امرامعب ددقف ةنس نيريشع ا ١ 0 ءاملا لشن لطب واهرطانق تمدوهمو

 5 ةروافاسأ ىلع سوكم ةدعشادحا!,ْممو#:ىذاملارهشلا رخاوأ يف اهب ءاملا ىرجأو اه رمعف تامهملا

 ةزشع ةلخلك ن ١ع ءاثطلا فتد يلغكال ذكوةضف فصأ هاما ةعطق لك نعنابللا ةعاضب ؛ىلعام»

 اعلا يلعو ناهرد عئابلا ىلع مهارد ةعبرأ مهرد 3 لك تانوز وملا كالذكو فاضت

 اهملعنال ةريثك ثداوح كالذ ريغو ناهرد

 يتيدصلا ير يلا دحأ خيشلا ا وهو قب انيالا يمت ةيرذنم هندلاوو قيدصلا ىر لا

 ةقئال "عار وما ةباكت واوةنوعرلا م هيفال مجرتملا اهلي م هوخأتامالو ممداحس ىلعايلو :.ناكيذاا ٠

 اومسقور وكذملاهمعنبا عونا ان ىفارشالا ةباقنل هناك يذق دمج ديلا هنعقإا اهالونلب

 ١ عدز انامسإ ه ا أو هفرخزوةنقتمترامع بان. رمعو نيفصأ ةيكبزالاب مكسءوهىذلاد 0 ا

 اا ىلوتوةدا>سلا ةذ,_ثم محرتملا يلو يدق ادد.اىفوتاملف هك اونلاو راحشالاف :دا

 هيسلاج رخو مهيف مجرتملا لخادبةي واس رفلادالبلا قرطاملف ىط ويسال امرك ركمرعد.سلا قارشالا

 تناك ةباقثلا ناةي واسترفلا مجرتملاف ىعوماشلا دالبياةيواسن رفلانءإب راد جرخ نم عمر#

  لوقهلر اصو تدبلا نكسب درفن ةناواهد أ رياواهفقو يلع يل وئسا واهاياهودإةذ ها فاه ويصغ خا هبل

 .نيلسملاني اب ماكحالا ءارال هومظن اوناكيذلاناويدلاءاسؤر مظامأ نه هولعحو ةيواسأرفاادنع

 عمتجاو يواكشلاو ي واعدلاهدنب م> دزاف مهد: ءةعافشلال وبقم ةفلكلا عومسةمر ا رفاو ناكف

 ريك مدقموةساوقو مخ ةدعو نيبيغتمو نيفئاخا وناكنيذلاةي رمصملاءا مالا كيلامم نمكيلامت هدنع
 ال ضقتا ى لا ىلوالاةرملايف ريزولا اشاب فسوي رض نأ يلا كاد يلعرمتساو د ابار نعاس
 - ىلعمجهف ة ةدزبلا لحأر# ةيرصملاءايمالاوةيواسنرفلاو ةينامدعلا نيب ة ديما يف بورا ت تعءقوو حلصلا

 ن٠ سأرلا فوشكم موهملب هوبحعسو هب أمن ءوو نع وك ا يلا ن٠ ثورووتملا هراد

 دعب هوقلطأون ١ الا | هيف عفشف ةلودلا ادخت نا فثءاهب و ةيلاجلاراقفلا يذةلكويا ةيكب زالا

 1 ىف ودمرك أو ابايثهسبل اودعو ر نكسأوهراديلاءر حني دا اوملا هذخأو كالطا يلع فرش نأ
 .رفتماو ةدلبلا نءاوجرخو م منيب راحلا ىلعةي واسن رفلا ترهظو ةن :ذلاءاياك ضقت اناا هولا

 ودا بيا لعاوشومت, طهن الوم بحس هب لحام مطاكشوم ميلابهذ كلذدنعءف ةيواسأ رغلا اهم

 لقد :|م قر خلا باب ؛ يدورايأاتدد ن فق نوءابن *| مم م اع ناكىتلا ةلاخلا يلا:

 قع تدحرخ ةئبادل ناكو ةراهءامددبحو نيدباعةراح ىلغدزاقلا اد نة رلا بع تدب يلا هنم»



 للا -.
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 0 و ُ 0|
 قاتلا ىدرا ةماما لأ نعو لحس ىذمرتلا (ىورو)اتوق دمحلا قرر لج رهللالاقانأ عر و ١

 عبش | نكل و برايال تلقاه ذ ةكمءاحطلإ يل ل ءجعيل بر ىلع ض ىعلاق ميسو هيلعللا لد ينل نعدنع

 لوقل دسافو يفهيفةبحمولوسرلا لعقد صهاوطاو رئاخذلاهذها وعضو اوناك نأ مكتدحو 0

 لواتث نه مع *اه ىنب عمو سن 3 خانوا ىهاواد. تل | ال يدثالةقدصاانا سو هيلع هلا ىلص بلال

 .يلاعتو هلا وملا هد>وأل املا نافاهدعب الّا .الاحىفعافتتالا دار ماو مملءاهءرح وةقدصل 5

 0 هب رخافتو ةئيزو وطولانندلا ةايطلا ااىلاعت لاقة رش الا رومان ءال اندللا

 يملاعت هلوق يفزيز علا هبات 5ك يف ىلاعت وهناحسفللا اه 1 ىااةعيسلا ةلح نموهو دالوالاو لاومالايف

 ةموسملا [_.لاو ةضفلاو بهذلا ن ن.ةرطنقملا ريطاخقلاو نينبلاوءاسنلا نمت اوهشاا بح سانا ني

 .متابقلاو ثار نوكناهب ةعبسلاهذهف ب الا نسحهدنعةللا واين دلا ةايملا عاتم كلذ ثرااوماعنالاوإ'
 (قرطم نعو) اهلحت يف تفرض اذا ةرخ آلا ىلعةنيعمن رك ومذما رومأاهسفن يف ف تشو
 كال ل هف ىلامىملامءدا نبال وقي لاق رثاكللا ماأأر اندر ميسو هيل ءلعدللا ىلص يبا تيا لاق هسأنع
 لوسرأا ةمحمو كلذ ريغىلا تيضمأف تقدصتوأتيلب ًافتسيلوأ تينفأن تلكأأم الا كلام نهمدأ نبا

 ءارقفلا نده.قحّتسم نامرحوهن رححبلاملا زاكوه سما وأ ةفلاخممال هتنسو هتعب ؛ رش عابتاو هقيدص

 ةدهاج يلعابناعتسيانامزلا بئاونأ اهزنك 1 رخدملا لاقنأو ةياتانفا مالك ونيك اماو

 تاحلاهميف هرارطضاوانتامز كول جاين حاةدش اذار دقانلقاهياا ةجاطادنع نيكرشملاو رافكلا ظ

 ظ

 ٠
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 ظ
 ظ
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 مهرخأفتو مهريب دنعوسل اهوتأيت هكا لاوم الا نم مااز>ولخو حرفالا تانأ ارو نم مهماعنييلغتملا ْ

 اولاّح او مط نيا 1ع رفالا نم ٠قرفلا دحأ ةلافكب ةميظعلا ريداقملاب لاَ اغتملا نو اصيف مهتم ,هافرو ْ ١

 قدح رغب لارمالا ل وانما اوتاناطلاو تارداصملاو سوكملا ةدايزب مهااعر نم لاملا ليصحت ىلع ظ

 ءاطعا نعالضف مهنام.ييفدب نوعفتنيالو ةرجحلا يلا ةيده هنواسريف تاردملا اي ااه ع ن٠ سيفن هو>

 لاقي ىدذلا نو رستسا دعا هسا امال ادع ذب ,عفتتنبال ناك 1.1 كا ذيف راصاذا ونيجاتحلا نم هقتد 1
 هذهواء وج نوت ولد سلا ءانباو نوجاتحلاو ملال ادأول اوسرلادال 2 ةفلاو مرا تاوغأ مه
 رتاخذلا ثالث ذ_خأو ةئيدلملا يلع يلوتساو يلاهولا ريضحن أملا نم نوعونمتو اهياعروجرئاخألا
 علل رآكلذنم و ردقلا ةميظعاا توقايلاو ساملالاب ةالحلا هاو آلا نم ريحاحس ةعب رأى بعهنالاقيف

 |مابا ارق فيس ةناموحنو مالظلايفاهرون“ ىغل ةليطتسم سامأةعطق ةعمش ١١لدبو دصزلان :..هتاناكل 1 ١

 اهحالسو كلذوو مشيلاو دره زلا ن هاهباصتو وقار ىلا اي اكلع لزيهوص اذا ب هذلابة سل 4م

 ديغو نيفلاسلا ءافلطلاو كولملا ممايتاغمداماعو هل ةميقال غم فيس كافر ديدطلا

 ٠ 0 تعمش اذاو كرك ذوكيلا تعرمذن تعءدحاذاف كلذر#وأانالث لاثاوأ امويعوجأواموي

 مادو خدنعوأ مهدت غن اعرلبا س تا رخدملا هذهنماوذخأيلو مهاياعرو مهراجتاو رقفأ تع ىك 2 ْ
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 ف ذوعوم ل5 ةعرتلايف اناغاشابلاناكو نايعالاو خاب شالا رضحو اشانلا / تيييلا بث وم

 ' نكمال ىلا اهتداوحي ةئملا تضقناو ريخلا ققح مسار ما تئرقو مهتلود رباك او كبادحتلا

 . ةيلاوتمام اظل او ضرفلا يلاوت *6 ةماعلا ثداوحلا نف ول اهتقيقح يلعن وقرلا مدعل اهنايئزج طبض 2
 لك“ .املاوتاعيبما راس | عيجيف ءالعلارارمت-اواهنف انياذلاو ؛ يثلك عجل اظملا عا أ تادحاو : ْ

 ا ا نيجلاونمسلاو محللا لقفم راغملا يف ميشا وأ مهعبب و يرقلا ليا وكلذ بيس, براشملاو

 . جذلا يفال اامنوحيذيالو نثلغأب نب رازيلا ىلعاميمرع فنكلا يقر يدع نم مهمانغأو يرشاوم

 0 مهين :اوكلمط ىتيباكنويهذي مثهتاودلهأو اشا ,ابتاورواهسؤرو اهدولجواهطاقسا مهنهذخؤيو

 ١ "اها رتشاةاشعذر ازج ىلع بدتحلا رثع ةءاذاودلام سورا زجعال صا تح نة يلغأ دلبلالهأ ىلع عابتف
 ١ مرغإو برعضإو ساي ( مث نكريسغ نه محالا نت نواس امد اورو هيلع ضيق حيذملاريغيف

 ايار 2 نيلتعهىرصملاو يعاشلا 2 امخءو * االفو انئاخىمسيو ا

 نه عنميامناو ةعو رسثملا قي رطلا ىلع جسما يملا ىنأي اد#حأ منهي هناف كلل ذكس يل لاما و جيلا نعسانلا
 ا ودق ةوةحيلسالا لم و يع داو لاب لش لم عرشلا اهزيجيال يتلا عدبلا نم كلذ فال يناي ّ

 - لفاوق تعنتمااملو ءيشبدحأ مل ض رعت وهل قامو ماعلااذهيفاوعجروا وح وهب را اغملاجأ >> نهةنئاط

 0 تاقدصلا نم مههلا لمي نك كن ب دما اها نع عطقناو ىماشلاو يرصملاج 1|

 " هارياهل سيل ىذلا الا ثكمي 00 ومهدالوأب مهناط لأب نما رح رن اعف نوع اوك قلار رصااو

 53 رغتسي و يلاهولا نم نوكشتي لويمالاسأ ىلا بهذ نم مهنموماشلاو رمعم يللا اون او كلذ م ا
 ل دك اوتابا.ئااو تالصا لاصت اوقازرالاءارجا نماهيلعا وناكيتااةلاخا مهد وعلل نيه را صالخ يف

 1 ” لوتسا يباهولا نان ورك ذيو كلذو<و ةسانكلاو ةشارفلاك ةودلا لاجسرءامسأب دا فئاظولا ىف

 7 لاك ١١ نم كلذاءذخأ نان راع ترا وها وطاو راخدلا ن.ةفيرشثلا 5 ةر>ملا,ناكام لع

 | مهريغ ءو مجاعالا نيطالادلا, و كولملاوءاينغالا نمل وقملا فاخاهعض وواهلاسرءارشالا» ذهو ماظعلا

 | ةظ وذحعو ةرحدمنوكتف نامزلاٍبئاونلوأ مهدعب قاب نءاهذخأي نأ ةهاركو ايندلاىلءاصرحاما
 '"ابييلعتلاونوةنم ال يلع تدان هل األ و داوجلا ىلع اهبناءتسيفاهيلا جايّحالا تقول

 0 اهوانت ة هم ر>ناهذالايف مسكرا و ةقيقحال ينيمت دصت را ةدايزلا| يف هو ةراكلا ماوعالاو نين لآ ا

 | لل اوةالصلا هيلعىتااو اهفاقناال و هذ ادخال وتكال وهيل للا ىلص يبنلالام تراصاماو ا

 | ةالاعشوسل فرمشلاهللا هاطعأ دقو هنا حيف |يندلا ض عن أيش 5 رخدي لو كلذ نع رم

 رحصلايف (تبتو) اكلماببن نوكينأ رمل وادبعايبت نوكين أ راتخاو بائكلاو:وبئااوىلاغت
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 نوجضاو كذب تركي ذنيروك لما نهاشاب فطصم مهضعبر ذ>و مه ركماوركمو مهيمأ اومجاف 1

  ليقاك هلاح ناكف ةبك اذلا نوءايب مهنا ينم يرلوانمءال ؤهءىش ىألاقو مهناجر ةتساومهرصأ 31
 براقعاامومس نه ىعافالا توم # ا؟رذ ودعلا ديكر قتحن الف

 ناضمر نهنيرشعلاو عاس ١١ ةل ذر و>حسلا دعب ة 1غ ني> ىلع هتبارسملا اورضحو اوبزحممهناغ 1

 نم لتقن ع ف هيلع اوسكو ةيارسلا بابا وقار مهنكامأيف نوكرذت» ةنئاطو ه«تعءاجو 1

 ااا واقوأو هود إف با درس يف اشاب ىظهم ىئّدالاو ةيح يلع بره نم برهو هعابتأ

 ةبارم ملل باب حقن ةياطلساا ةءارسسلا باحر زولاةنا رم نال ناطلس !!فاخو ب هنااومدهاو قرحلا

 ةبارغلا ىلا ارض اشابناطبق كالذكو روضملاب اشاب ىضاق لوس لس نإ ورحبلا ةيحانب تلا

 املذ اريك ابناج !هنماوق رحأ يتحةدلبلا يف ىنب رملا نمت. رجكتنلا زك ًاونيقيرفااني برحلادتشاو ٠
 اموي.ةيارسلا,نورودخم هعم نءو وهو ةدإبلا قبر ح مومن م فاخ وهلاه كلذ ناطللانياع ٠

 ءافطايف اوعرشو برالا اولطنب ًاومهطاصوت وةبرجكنيلا رايك لسارفصالا ىنالت الا هعس م ةليلو ٠

 ناك ىذلا ىدنف زار لا دبعوهو اشاب ناد وبق كاذكو كلذكواب راهاشإ,ى ضاق جرخو قار 5
 مدرلات 2 اتيههيف ىنت>ا يذلا ناكملا نم اشاي ناعم ادحرخا مهنا 6 رمدكب ريزولا مايأيف :

 عوتودنءوقي رذعسلا نه هةهرىلع ءاورثك ًاوهباواقموةر دش يف ١ هوقلغو ج راخمللا هياحر نمهويعسو ٠

 اشانيذاقناناطلس || فاك لصفنالايف لعد اطل لاش عا نه ناكواشاب ىضاق ءى ءىجحو ةثداطاهذه

 ىظصناكواشاب نادوقزمار يدنا هللاديعكالذكو هولتقواشاب يفاق يلع اوتع لالا كا 1 ؤ

 مامن مالا يرق ( هيفو ) كلذ فالخحيتقولاو لدعلاةماقاس# ةريسلا روكش.ءاذه رادقريبلا اما ٠

 رسج ىلع ا رشا. ناك ىذلا يكن السلا نامثءىمس صخش كلذل نيعتو ةينوعرفلا ةعرب كس 1 ظ

 اهد_س نوديرب يت! ةءرتلا ةرشا.ملاشاب نس> هتبحصو اشابلا رفاس ( هفصت :.يقو)ةيردنكسالا |

 ةاتدالو راسل سمكا اوم ةدنغ كلذلاودرفاو راجحالاو ق-- وبصأو
 (هيفو ) لمعلل يرقلا نءلاحرلا عمجي رمأ وة سم موي لك يف ةقوسو٠ دومتوةغراف عجرتو ةريثكلا 0
 ءاشن اهدصق نأ عسي شأوةساكملا اريشب ن , الاةريهشلا ارب ثلحاس ة ةذب ًاءاشنا يفاشابلا عرشاضيأ |

 قزرلاو نادطالاو يرقلا نم كلاذ ىذاام ىلع اليتسالا يفذخأ و عرازمونيتاسب ورث امعو يقا وس 5

 2 نع تع رخ (هرمشع عد اس يفو)اض ىعجاحلاةكرب ةهجيملا اربشلحاس نم تاماطقالاو
 اونأك نيذلا يلعدالوأب يسب ةي .ةلالاو كيب نيهاش ةبحص مويفلاىلاباهذلا دصقب يبرغلاربلاىلا "

 يلعو اشايلا تب ىلابهذو قالوب نم علط هنأ عيش شأو يجاق دحاو لصو( هب رشعيلا ىو)ةريحبلاب ٠

 قبلا ساارددلا ىف دعملاا شا, ف سوب ناهيفرك ذي .يئالاورصم ةيالويلعاشابلاربرقثاهدحأ ناموس مهدي ٠

 ْش مثاةنخ اتسم ءاج ا دوم ناطا سلا لتقف طل سأاىلاهدرب ملل وهل زعذةي 2 لاىلعبلغنأ

 777ج نك يديم باحلي باس بمس



 1 ظ ب م8
 5 هيد رذام يقانهيلع قب وهديهتلصح ىذا عف دف لاما نم ةريذك ةلمح هيلغ 1 رقو راجتلا نم كجر ىلع

 نسوحلايف هنبان وكي ىتخ ملا مظعيال فا هم رولهأ ب لطفتب وقملا تح تامى>هسيح يف لزب لف

 "اي رئااتبحات .'امسلا تميغناضمرنب رعشع عباسيفنأ # ةيوامسلا ثدا وحان مو #9 هناكم
 كاما ادءاس او رود كس نهقيرسماو رك ]رج احلا ضي راجقلاف ادري ةرامأو ىركلا ةلقناو
 1 ىردبلاعرزاان .ةدودلا تلتقاها

 0 # ٠1؟؟* ةنم دحالاموي لاوشرهش لهتساو #

 ٍ ) هيفو) ماقالان هىلعدال وأ لاحترا دعي كالذو ةريحلا ةيحان نه ىنأالا كيب نيهاش رغذح هرخ اوايف

 ٠ لراقت فاشكلا نيةعبرأو كنلامللا نمةدعهتبحصو لبقةيحان ن ب وبلا فشاكن اميل ريحا غبأ "
 ' ةيدارملاهناوخانء ادورطم رضحو اهبنكسو ىزعلاةقيوسب نانط تدب هلزن أو هيلععلذواشابلا

 6 0 ةنس نيثثالا مويةدعقلارهذ لهتساو 9#

 ع (هرمشع ثلاث ىفو) هب راقأ نماصخ شاب بصنو هناك رضلاةراظن نع ٍقورحلا ديسلا اشايلا ل نعدنف

 لك ىلع نوكين أ ىلعةدايزلاوابر لاب كسعلا نم سانلاهض رقتسي امىلعةادانملا هماماو ةطرمشلا ىلاو لزن
 11 ةلاروو هنا تمل فلا نورشع سكلااو ازيغال رهش ل كيف اش رق رشع يب سلا
 عاطقناو سشاعملا قيضا !برلا ةرثك نم ساناانمنيرطخملاو نيجاتىلا ىلع رسكناامسس كاذو

 ٠ لها نددت ادب نم دحالفةنادتسسمالا ىلا صخسشلا راطضيف سوكملاةدايزو راعسالاواغون يساكملا

 ” ديترصفاذاو رهش لك ىفاشرق نين سيك لك ىلءهءىلعيسحمو ركل د نم نيدتسف للبلا

 لاح فشكل ىمالا ليو ةدايزلا شح فت نه هزلا لوط ول دال | يلع ةدايزلا اوناضءافولا ٠ نعزنوبدملا

 ” لاطادم قاضال ضعبلاو مهغاتمومهك ةلما اولاد سات رتاج نم ديثك ىلع كلذ يرجو نويدملا

 ٠ ضع ض عاف هإتقامبر وهنميقاليامو يركسملا نمافؤخهلابعوهلهأ كرو ايراع جرخ ًايثدجيإلو

  كلذدعف قاوسالا يف هب يدانوةيط رشلا ىلاوهب ل زنو ىدرويبلا اذهةباتتكي سمأف اشابل يلا نينويدملا
  نوربال مهال ةالابمالو ماشتحا ريغ نم قاوسالايفاراجابرلا يلع ىداني ثيح ماكمملا بأ سنه
 0 ةريحبلابافشاك ناكيذلا ريبكل !١كي وح ىبعاشابلابضغ ( هنررمثع عبار يفو ) مهتديقعىفابيعكالذ
  كامخجاول لا نماهبامو نيا ةزاجب نشات نيسخ تينوه وتب ماو هلاوماذنخأو ريقي أ ىلاءافنو
 1 يلفروالا ريغصلا كيب و ىلع عاتملاومايخلاو راوجلاو

 ّ ا م+ ةنس ءاثالثلا موي ةحطا يذرهش لهتساو 9

 3 7 نم |.” هنت لاسمح لدحال هناوةميظع ةنتف عوقوب لوب .هالسانمرابخالا تلدوهنف

 'ناظلس || هم اونو مما سناطأ ا لتقو ةروك ذملاةروصلايلع رادقربلا امابؤط_صهلوخد
 3 قوم

 ع محلات < ههنم قب نمر متساوةلودلار ومأيف اشابىطصم كح ومهفنو مهلتقوةب رجكنيلا نال ذخو



 - م ْ
 بهذو فوأهر < ىلا ع >روأ عل را مث عانصلا نم اهيقإ ندتعات 2 ةعتمالاو بايثلاعاوت انة

 نيلان , ان ماش ةلودلاىلا ةيادق ينغاهمرشا 6 الودي ردتكسالاوديشرىلا ؟

 ىدتأ مهاربأ ةب هه. ةبدطال را وزرال اداب نم دعا ارراقدرإ ةئامعيسوةيدنطا ةدقالاو

 عجروتةلاسربربزولارادقريبلا شاب فطصءفرط نم ىجياقةي ردنكسالاب وهو هيلا رضحوراد ريلا 1

 يلععلطو هناي در ا هش ينعأ (هفصتن ا م وهرثأ عبار ْ

 ني ةعلقلا يلاموي نان يفعلط مث ة 2-0 ؟زالادزإ دىلابهذو هرم سم ند ةليل قالون الحاس [ 3 ٠

 ه6 ١78 ةعجلامويب ناضءررهش لهتساو # عئادمهروض اوبرضو
 .ةدعر آر ع ,ةو)ماورالا كا نماهش ر> رهظو ةيسدقلا ةمامقلا قرح رايخالا تدرودهيف 1

 ممافيلعدالوأ نإ عببسب ةريحسلاىلا كيل امملا ند ةف ط هعمو ينأالا كد هرعؤ:الدلاوركسلا ١

 0 4 :يااو يدانطا هيلع ناك ام لغم اوعرزو اوكراشو م اةالاب أولزن4 4مل4 ملا ثداوحطادعب اونك

 31 5 م 0 ١ كالذور دق يلع ةنورلاو يدانملاحاص يف 1 هب نيهاش طسوتاشايلا م ةيفلالاحاطصا ٠

 2 هادو الل اوك اهضرأب مه رمعو ةريحبلا ىلا مهبكلزنو ةباسنلا نمهذاتساتنيو

١ 

 ؛ نابعشأ 0 ,ءااانا

 م

 ٠ كئلوأ قنؤلاملايفاءمط ميباحأف يدانطا جا ارخاو ةريحبالمبعوجر ىلعلاير فلأةءاماشاءللاوامعو 0
 عنتماو تافالتخا تلصحو مهاعاوقيضا ركنا دع مهماولنوا ويغو يلع دالوأ !وباراخو ا ردع ١ل)

 ١  1كيب رمعاشابلا مههلا لسرأف بعنباشوحباوعمتجاو مهسفنأ, ىلع هور رق يذلا لاما عفد نم يلعدالوأ

 ' ناك ًارالدلا نءلاقو مهومز :دو ىلعدالو أب لع ربظنمف دانملا عممهوب راش هعم ندو روكذملا

 1 تمزاضب ا ؟ انعرتتم اا ءلا مف كيلامملا نه رشعةساوحو ركسعلا نمكاذكو لام
 (هرخاوأيفو) ر كسعلا ندةدع ملا وسرأفم ويفلا ةيحان ىلا برعلا نم ةفئاط ترفاسوهفالخر وكم
 نأب ةلاعملا ىلع ىدوت (هيفو) : ريل مانا كي 26 فاللخ ةيفلآلا ٍقابو كب نيهاشا غيار داع 3

 َُت دويحلا و ناد راو ناكام ىلإ :ةراصميف غاب ناكو نيرشعو نييتئاماسن رفلا لايرلا فرصن وكي ٠

 ىذا ةيددعلا ةضفلا مدع نه هلك كلذو نيعبرأو نيتءاع هفرصص ىلع يدونن نيسو نيتثاع

 روديف ىريمال مضت !هتفراصم يف طرفب ماشلا راجت اهذخأيل | ماع مهريكحتل فرايصلاو سان :

 هفالخوأ ف ارصلا هنريهيو ديدش دهجدعبال أهفرص د الذ كارا 57 فرص يلع نخل

 «هرخاوأيفو) نيدر جلا, قوى رشامشلا نسح اغبأ رفاس (ةيثو) ةمخالثوأ نوذصت نصا ادمالاا 0

 ها روم ديف ارشالا بيق قت نوسح ديسلا ىلع ضبق ةريحبلا فشاك كيب وع نأب ريا در .

 ني رشعو علب أه هدو ىف اهبتأب نع نأ هنأ فاح نا دعنا لايد يف ١ 4م دار هرداصو هيرضو ٌ ٠

 ضشق كالذكو ةايخاب نسا 4 ءاهومندف نب رشامملا 2 ض ع ىف مفوف هلمق الاو ةعابل

 ظ 5 ةلودلا لهأ ضعب ةطاسوباشا الدال لسار 0 ةزيجلا ىلا عجرو ة:هجلاو يدا كَ كفو ممرات



 اجت وص نتا بست وتس ذات ويجسد يئس نعسان

 اقع /م م

 ىطيقلا يرسم رشع عسأن و بج ر رهش
 2 1 187 ةنس ءاعبرالا مو:إ بجر رهش لهساو 2

 . يطعو لوتقلارادرتقدلا يتاجر لا يدأ ءلذوخ ازهر دفا ار قالوب يلا لصو سدا مويهيناثىف

 : ِ اذوب رمغو ةيروغلاب يعاسلا نبات دب هولز او ديلا دبع نيدومناطل لا مسا ةبطخلاءا ارجاب موس صمد دي

 5 هلءامدلاود دوم ناطلسلا ماب اهحيص يقءابطخلا بطخو ةسألا تاقوالا يفءايأةثالث ا

 0 لقلسراو تك ارملايفلزنو ىرحييملا اشابىلع دمر فاس (هسماخ ددحالا ةليل يفو) دجاسملا عي
 توبب هعم نو هلاولذ و شع ةسخ قنص لك نمدالس ىلا ىلهفاكلاو تاماقالا لمهشتب ماياب 0

 مح ىلعدالبلا ىلعمراغملاو ضرفلا ضرفوةيردنكسالاو ةلحلاو د.شرو طايهدوةروصنلا لثمودانبلا

 ةّضق فصن ةئامعيسو فال ةعبسس طا ريق لك يلع يضاسملا ماعلا يفاهوعدتبا اوناك يتلا ظيدارقلا

 ريثك ىلع ىلوتسابا را نا ىجمانزورلا هيلابتكف كلذل رتفد ةباتكب سعأو ةريخذلا ةفلك اهامسو
 '00 ارطاو |ةتسورتفدي راهعلا رحت اب ةروصتملاو هلسرأف بيئرثلا اذه ليم 2 ىكميالفدالبلا نم
 وهام اهيفوةضرفلا نه صلختل قم رلاض عب اهب ادالبأ مفلخدأ كلذ يججانز ورلا لعفاملةرخ د
 نوتسو ةئام امدعو ةضارغأو عاش ًاوهدالوأ ىلع بار اكالذ عب روتي ع هل هللا تاصواملف هسفنل

 روظتف كلذ قالت نأ يجيان زو رلا نكميف هلاهنيعت اا امسالاباهطيساقت ةباتكب يجانزو لا ساو
 اهجارخ لطعتو بار 3 اهمعامل ةريحبلا ملقاب لصح كل ذكو اهباكأ نع تعفتراو تعز ووهتانخ

 1 هعابتأ 0 اشاملا اهقرذو مهعاهوعفر 0 رامومعبا ور ةعاو اوملظت: نيمزتلملا نميريملا اويلطو

 اوداز واهانكس مه ورعاو رخآلا دالتلان م ةّبحستملا وةدراشلانيحالفلا اوباطوا ماع اوايداو

 7 .كلذو ير قا. ةيدقةسن مط نيذلا عئاشصلا باير ًادللادالوأن وعبتتي اوراص م. منأوهو تامكتراوا .ئطلايق

 ٍ .نوط.حناوعالاو ًالارعشي ف هةعانصو هءونأح ىفأس اح مهنم صخشلا نوكرف مهن اوع ًاومهعابت نر

 3 اب دما رت الوز ربل ىلا هدرا وبس ًاكلتوأ عن2.اناف مسهمو دخت هنوبلطي هب
 1 ىٍ 0 ٠ كتحالف نيط هلن ول وقيف نيطلانوك“ ىث ىأو لوقف نيلطلا لام كب عدل لاقيف ىنذام 1
 الو ىبأ الو 1 ال ىرمع يف ا. ارالو للا فرعا الو كاذ ف غال لوقن قاذكواذكمردقوهعندت
 2 ىم نم يلا ترس ةيدقةيسأ هذه موقد ميوارنااوا ىواريشاانالف ل هل لاقيف ئدج

37 3 0 511 
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 1 عقودقو هياع ل اصي عفا ثدح وأ هبءوهزلأام عفدب :,يت> برمغي و سدحيو هنهل» تالف يدجو ا ىلاخوأ

 2 ,طايمد ىلا لصوى> هريسيفاشابلا لزب وع هريغوريرحلاعانصوراجتلاو نيبيساملا ن .ريفكل كلذ
 "  ةلحلايلاربلا ىفبكرو دونمس يلا عجسر مثمداقتوايادهاهماكح نم ذخأواسايك أ اهلهأ يلع ضرفو
 حك هلمدقو باقعلاو سيطادعبامءاوزحت سايك | ة ةعيس تدق أس كن وسخ وهوا ملء هضرذام ضبق و

 35 عصي موري رملا عطاقملاو تاناخدر لا لث.ةي والا ةشقالا الخ اناصح نيمبر أو الج نيتسا مكاح



 2 يلو م

 يدامح نسماخ سيلا موي كلذ ناكوهمسابىدون و (كاملا تمت لع ملح اود ادعى اءاحاد ومع
 دلو هنال ةنسن وسّحو ىدحاه رمعو م اسناطلسا!تامو ةئسنو رشعوثال”هرمعوةنسلانهةيناثلا

 ف تزرااووراخالا هذه تدرواملف ارهش صقنث ةندسس نب رشلاوخدتالو ٌةدمو اا ا/؟ ةنس

 مهضعبو دوم ناطلسلا مهاب هني رشع سداس علا موي ءارطخلا ضعي بطخ راغسلاو راجيتلا تابت 7
 َ ,ردنكسالاوديش روطايمدة,ج ي لا رغسلا يلعاشابلامززعىوق ( هيف ةو)مسالارك ذيل ءاعدلا ىف قاطأ

 يمايقملا دادرلا نبا بلطي وءافولاي ل حعتسي قفطو جياخلا عطقدعب هرفس دعوور غدا مزاول باظف
 «ةرلالق 0 الغ ورع لوقيف دغ دعب 3 دغيف جل ارسج اوءطقالوقيو ءافولا نع ةلآسو

 ىرسهرشع س ماخو هد , رشع عباس ) تدسلاموب ناك انلث) اند ءافولا سيل لوقيوال لوقف

 مئاقلا رجلا ت تحن جيلا ف د:ءىذلادقارلا رجلا فشكناو عباصأ ةسخو ليلا صقن ىلعتقلا
 ليثلا ةحش بيس قئالطظات تجزنا و لحاوسلاو تاصر ءااو عقرلا نم لالغغلا اوماروس اناا جف

 اوعدا و هارحصلا ىلاجو رخاب لافطالا وءافعضلاوءارقفلا | !هررعأو ءاقستسا اوللمتا مهلاقفاشابلادنع رعاشملا مويلاكلذيف عمنجاو هله ءالجو ف يرلابارخوملاظملاعونتوعرزلا نافهو يضاملاماعلا يف 00
 منو ىدجوملاظبتسلانأ لاقف , اغلا اوعفرتو سانلاباوةفرثنا يغلب ىوأق لد ثااهل لاقفهللا 'ء

 رتفد ىدنعو نيحالفاا نءاهنوذخأت اتمأو كلاما رك 1 راغملاوضرفلا مكّتصحن عت عفر ىناف يف .رليأ
 ناهي هت دو نملكو كاذ نع لصقل ناديا ة رملا نيفلأ علب ص دحلا ن٠ .مكيديأ تحتامة فرخ
 عم اا ,حعصيفا قسااوجإ و رآخا ىلع وقفنا مث كلذ تال هلاولاقف هزئئءةصاطا عف ا نمةع وفرااةخرفلا

 هنورفغتسيو هللا نوءدي و ءاق-ة مالا اللص هين وصي اصلا فاسااوةباحدلا لهن وكل صاءلانبورمع
 لافطالاو مهريغو رهزالا لقا خغاشااورمعديسلاب ير ةلمخابو ليلا ةدايز: ىف هللا: نوعرهشت,و

 لد م اكتو اهحبصيفناكاملف ةعدقلا رصع ر وكذملا !عماإلا ىلا اوب 6 ملاع عمتجاو
 الز 3 ىلعس انلا نمو هللااعد وءاقست الا: الط لص ناد بات ورتملا لعل وملاداج خيشلا ٠
 ةدايزلا ل<ملا ءاملاعمجر (ةليللا كلن يفو) كانه رم ديسلات ابو ربظلاهالصدمب سائاامجروهءادر ٠
 راغحاب سانلا ضءب راشا اتا اوج رح ( نينثالاموييفو ) ءالإب دقارلارحأ- ارث اويلوالا 0
 ددعسملاو 1 .>|:يفاوسلاحو طاب ةالاةمتكلان ود ةيتعمل !نمو يلاغإ ءلارضحو' ورضش اسيا ىراشلا 1 ٍ

 ءافو ١ ىدوأو ءاماداز ءاثالغلا ةلل ىه يبا ( ةليللا كالت 1 راض أ عسأجا ضفناو ناخدلا لنودرمألل " :

 ةلملت أ ) املف ( انحورالا لمحت ةدايزلانا نولوش يراسصحنتلا قفطو سائلا حرفو 1 ا

 يفو) ردا ءاا ىلع هلل الا كالت ةدقولاو كل :ثلا لمعوءاف ولاباودانو رم تاياراا نو دانملا فاطءاعن رالا. 0 ١"

 اف.ضاناب رج جيلا ىف ءاملايردحو ديلا وزيد سانا عهتججاو يءاقلاواخإلا رض (اهحبص 0 9

 ةسغءأ هذ ؛رالام وب كلذ ناكو نين ل نيهفةك ار ةيربالا نم ٠ هفيظنت مدعو جيلا شر 2 3 ْ



5 

 0 وو ري ور

 كل /م: ع

 3 نا جفز كيذكو نسح>دو#اخأو آلا مزاوالاو ةعقالاوزاوغلا يوجب دقتو نيدجمل كذا

 3 5 تشرفو رادلا4#ترمع نادعب ليلدلا بردي يدبشملا تبي نكسو يرخأ ةيرس كيب
 0 ند اسفئازاهح امزرحو ةيدارملا ةسفن تسلا يراوح ئ 4 ةيراجب كي جوزت كاذكو اشانلا

 1 هذاتساةجوزي ىناالا ريبكلا فشاك يلءاضإأ جورت واملام

 ١١7 ١ ةثس وذل كاع ريخإل

 قوز اشابلا دقو ىلامقلا نييرمصملاءا مالا نيبوهنيي حاصلا سمأريرقتدعب كيب قوز صرفانم ( هيف )
 كلذد نوف ةيريملا لالغلاو لاملالاسراهيلع طرشوةعلخ اهسيل اوديء_ضلاةراماواح-رجةيالو كس

 اجت تااءاشالا و لالغلا بك !ىعلحاو.لا ىلا لضوونوببسملاو رافسلات رفاسو سانلا تنأهطا
 5 ةيليقلا ةهلا نم

 هَ +١١ ةنس ةيناثلا ىذانج رهش لمسأو

 نك اسلاىلاوب يدرك( ىمس يذلا مهريبك ل نعو مهجر كو باىغالاةالدلا بت يم اشاملا عطق هيف

 ةفئاط هيلا مخو نيقايلاةيتالدلا ةفئاط ىلع ا ريك هلعحو هر , راقأ نم ٠ كيب ىنطصم كلذدإقو قالود

 م رهشلا فصتنم يف ِ يف هداللىلاوبيدركر ذأاسو ةنالد مولعجو ريطا رظ مهسبلا هلا الان .

 ند ةفئاط نأ كالذو لوم ماللسأ نم رايخالات درو / هز >اوأ يفو ( ةالدلا ٠ ند ةرزك هلع هلم ص 3

 0 ااطبأو قلعصم نال #اهناكم اونلخاوهاوأ ضو مم رس ناطا سلا يلع سءاقو تبصعت ة هب رد 11 4 ١

 5 يف مهوعطقو م هريغوةلودلارادرتندوةلودلا ادذيتكوديدجلا, ااغنلا رادرتفداولتقو ديدهلا ماظنلا
3 . 
 دحاودعبادحاو مهلعاول دتساو يراصنلا توي يف يت يشر از خاواو. هيغل نأ دعب نادهتا' ا

 3 قي رطلا ىفهوعطق مهضعبوهنواتقيف ناديمتا ١ ل ركشمةروص يل, هذ رتملاممريمالان وب حعسإ ءاوناكف 8

 1 هكر سا امذنع ملس ناظاسلا ناكو دي ادبع نب ىقطصم ناطاسلا ةئطاس ىلع لاخلا نكسو ٠

 ُ نيعتملا يضرعلا مخ؟ يلءورلاب قشر ناكورادقري 1| شب فطصم ىعدتسيو دجنت ايس را ع :31

 ف ْ اواتقو ىكةكرعأاب .ةنسفلاة يردك اا اهب ! اماقأف ىض رعلاب نم ىلا ةعقاولا بخ لصوو نك لاب رح يلع ِ

 ف .ناطللاةل مام هلصو دقو روك ذملااشاب ينام دنعهفالخو سد را برصوهنالخو قمر دانا

 السا 0

 | اةرفاوةدعيف يدرعلانءتكرف ةي .رعكفبا يلع ماس ناطل سلا ةرصني مايقلا ىلعهتمه اوك رغ ماس
 ةيارسلا بابيىلا لهو َىَد ةيكك يف اهطسو نم ءركسعو هعات 52 لويمال. ها يلا 0

 1 1 ناطلسلا ب اطو ةبارمسلا] >اديملاربعو 0 :هلادوحتةنأ ىلا هقرحوأ ءرمسك داراف اقولخم هدجوف .

 3 ناكملاىف ماس ناطلساا ىلع اولخدف ٠ ا ةعءامحىللو لا ىنطدمناطملساا لس را ف ةماس ذح

 ْ اولاقورا د قريبا ثا فاصل اتيمهورضحأ دا يت>نيك اكسلاورجانخلاهوائقو هب فتخوه ىذلا

 7 58 قلتم ناطاسلا ل نعهنا مل 7] تشاو 0: تيم هاراملف هبلطت يذلا ماس ناطمللا وداد هل “



 دك ع ل

2 1 7 200000 
 1 ىَذيأ نمدالي ءاصالخو ة 5 ؛ زاد اد البلل 1 ا سعلاجو رب عا والاب رمح ناكىجناقلا ادعو ةعادرلا 3

 ضال اذ افن أنو دعنا وعدا شإلا لزق كاذ يعد ادبك أ انلااب رض ىتلاهميسا صيفوةيباهولا ٠

 نهشكلل ذريغو مزاقلايف يك اسمءاشناو ريق د ادعتسا ىلا جاتمي و ةلحعلاب تال ىمالا | ذه ناهفر هو |

 < امال مهلاقوخياشملاو رمعديسلاو ىلاغولملاو رادرتف دلا هيف عمجان اوإ داشا لال معوتادادعتسالا .

 ةرملادعل ةرااةيناطاسلا صاوالاانياع تدرودقو اهيموماكح ا اوشمو نويباهولااملعىلوتسا نيمرطانا ٠

 عئاقولاوثداولا ين ءىنخمالو نيش رمشأ| نم» ران عمهدرطو ممالجو مهب راحو ملا جو رخل ٠

 احشاب يبا رضءو ةدطا زفت الاو صاوألالاث:هايف ةردابملا نغ ريخأتلايفاببس تناكيقلا

 يلح تقرا اذههق ةمزاللاهب راما ائيسح دقو مه مم هرؤس و رك اسملاجو رخ ىلع ثمحاو دك أ انلاب : ظ

 سأ ايف كلذعاشو با ارطضاو كابثرالسخ | ايصخيف كبار اول اف سيك فاني رشعو ةعل رأ : ا ظ

 يفو) اهوقكد هر وصل هعم ىجئاقلا كلل ذه.حديل لاحض ىعةبانك ىلعاوقفتا مث َّح ساوسولا مهيدازو 3 |

 *2: ةملقلاىلااوعلطف لسرملا يجن وباصلا ف شاك ىلعو يجرحلاكيبماسو كيب قوز صرصضح ( هسداس
 0 ! اولزو اوعلطواوددرت من اههرودمىىلاالزنو نيتورف ىجيرملاو كيب قوز ص يلع علخو اشايلا اولباقو 00

 0 3 رقثيف قافتالاو مملعاشابلا طورشو مهط و رشو م6مااظماور 31 ذو نييلبةلاءا مالا لئاسرا اوخلب 3 3 ٠

 .هدريش لل كك ا مهسفن /ىلعاو طاصو ةنبحلاو ىدانطا ب عرضح (ةيفو مايأةدعةماصملا وحياصلا 0

1 
20 

 ظ 2 تناكو داسفالاو داسفلا مهم لصحو مقالا يلعاويلذتاوناكو يلعدالوأ اودرطي و ةربحبلاب مهزانم ظ
 بل نامعن ى وس ة ةزيملاب قدمو هزيشادشخو كيب نيهاشا هعمرفاسو ىقلالاكيبنيهاشدي متطاصم ١
 : نب فاشن مثمر حار خاوأكاذو يسع نب !نشوح ىلا لع دالو !لحتراور وهنمدةيحان ىلا او.هذو كس 0

 1 هوةيفلالادانحالا رابكن .ناصخشابف لئقو ةميظعةلتفم مهني عقو و مهوب راحو هعم نيبكر كس 7

 ا أل برعلا ةيزه نع برملا فشكت اوبر ىلا نم ةريثك ةلج لئقو ك ءامةتسوحنتو رخاو فشاكنامشع 1 ْ

 مة ٠> ىلااو هذواوتتشا واوقر نو لامجو مانغأ نمةريغ - متانغ م هربت |

 ْ 2 درهش يف كلذ 9 وبثلا وىلتت
 3 6*2 ١١١8 ةنسيفاثلاعي ررهش لسا 0

 1 ملفن يدارملا كي نيهاشتوبربخادرو ('هنيرشعيفو) ةيفلالايقإو كيب نيهاشرض> هرشاعيقا
 0 4: ىلبق ىلا رفاسو كيب نيهاش نعاضوع ةيدارملا ىلعا سيئر وا ريبك هلعجو يجرحلا كب ماس لعاشابلا 0

 , - ل 000 زياكنالا عمار فاسم ناكو هّنايغ نم يناالا كيب نيءارضحاضيأ ) 3 قو)

 ! 3 , مجرف اشابلا عم هنثادشخ حاص هغاب تح ب ا ؛اعلزي ل 9 لصحام م 5 لصخ وديشرو هير ,ردنكسالا

 امب جدز (هيفو ( روك ذل خعراتلا ف رمضح>و مز اوالاو لورلاو الا هلاواسراف هندر ىلع علطو

 0 اوءحو ةزيحلا رصقب سلاح ع..م هل ٌس رهو امتملظاو اشايل ل هحور اهقتناةير مس كد نيهاش قا 4



 0 1 ل ا ا ا +
 رحم ها 37

 2 27 ١

0 - 3 
 يفوت تح كرر [نالارومأ ْن' ىف * ىلغ كه نيالو ةمبأويف ىعدبال هالوم هلم رمش اعاعتاق

 قاهأنمىتاملا حاتف هلأ ,ءد#خيشلا ل ذفملاةدمعاات 2و9 #١ ةنسلا نم لاوش رشع ثلا نينثالاموب

 سو ردمزالو تقولا خايسشأ ىلع رضحو صهزالاب رواغ أريغص هدلب نءمدق ةيفونملاب داشح رثك

 : . هلتراصو يخنأوتال وقعملا ف رهتو ةيكلاملاءاملع نههريغ ىلءوهيلءهقفتو جربو ريهال اخسيشلا

 1 / يغقيف مهيواعدو مهاياذقيفهيلا ن وعجري دى وديفب اهمماقأو هدإب ىلا رفاس م“ راض ءاودكلاو

 " ىضتيال هنأ وةفعلاو حالصلا هيفاو دقتعاو ماقالابه رك ذرممشافةيدهالو ةلاعجدحأ نملبةءالو منيب

 ١ - ضاقيضقاذان اكن ءيماوأ ودا ا قم ايفيباال وةلاعجالوةوشر ذخأب الو قلاب انالا

 5 اقفاوم احيحءاضقلا يأرذاف 0 نيم ه2 نجر نادلبلاةأاضق نه

 0 . ضرغلالهناهملعل خيشلاهاضق النعذي واذ كلذ ؛ عنايالو رخ الا مدخلا لثتمااوءاضمأعرمشل

 1 ' تاحملا داوملاناك يت>هتلاح ىلع ل زيو ر 3 للاب مصخلا لثت هلق هنالخقحلا نأب مهربخأالاو قىويد

 - اهفلزا وهيتلارادلا ىف لزو هخيسش نبا ا كانه يا را اا بهذفءأ" كم 5

 0 | توركملاتي لع رمراقت اة الث هعموامو دما دبش تاّقد .اءتطقسواهب وهىلا ةباتمدواف

 ١ قامثشلاةداعسلارا ا .عس ريمالا ت امو 0 هللا همحر هل مدع فاخيلو ةحملا روش ل' اوأيف كلذو

 1 لز' ناك يذلا تيبلا يفزممانجابردب لزنو ةيهأيفريز ولا أشاب ف سوي '* يم دعب ره يلا مدق ىشدحلا

 ١ اهريغو نإه رحا فاقوأ تاج ىلع شد تفثلا باب حتفو هنمهلاقتث ادع رادرتفدلا يدنتافغ 6

 9 0 اطب مماعتنعتلاو - 00 ف ل ا نا 1

 1 ا نيقابلا يلءددشو ا كالذل هذ هلا م ٠ قابلا« ا نوذحأ و 0 وسواس

 ِ  رومالاتامههيف تاءامن>الاو نيواودلاهد:ءلمعك فر فادودسالااسبأ ناكو سانا

 8 ” رهشعبار نين الاموي فثامو اروهش ةئرلا تاذب ضرتهناٌع هعضاوميف كلذ رك ذمدق 75 عئاقولاو

 ١  ناكو كيب د | نص توه دعب اورمأت نيذلاع أنمعالا نهوهو ىدرملا كد نأ ميأسريمالات امو *رفص

 5 لوقب الظن اسنالتقدارأ ذا ناك هنا كاذب 4 ههسأ باسو ءايلادب كشش 4 1 فرءاو اموشغاملاط

 2 هغامد عفدملا و ةريخالا طويسأةءقاو يف تاموهلنقيو هذخأيف 5 هحب رز وهذه تاوءاذعال

 لتقىذلاىنال اكيبناءياستامو +« عواعقملا هعارذ يف هعم دأيف يذلا همت هلتقا وف سعو هعارذعطقو

 ف معأّلاو ال ؤه ريغو قدن ل ادنع ةينملا» , كد نيسايةمقاو يف

 « فلاونيتئامو نب رشعو ثالث ةنس تاهساو#»
 اشابلاج روربلا قي رظ يلعرفسا ايلا كيب يجنايب ىمسملا يجحاقلاز زب هيف دحال ام ويمرحلال واناكف



 "0 ا

 ظ ا ل ا
 مركلا كبعو فسوإ خيشلا 4 آو قفطادمم خيشلاو ىعينالا خس .ثلاوئتادملا خبشل هلاو يول ّ
 ب كثااوهز درعا جيشا يفاو:شلا رب عيل وىوا رفنلا اس خيبشلا وىوالحطلا رمت خيشلاو تايزلا 1

 نعءاعمج :هناكو ءارقالامزالوةبلطلادافأو سوردلا ًارقآو يديعصلا ىلع خيشلاوىم وبلانامبلس ١

 لضافلا ةمالءلاهدأو ينربخ أ واهرومأيف لخادتالواين دلا ىلع م -ازيالهل مسقاجايضا راعناق سانلا '

 اص خيشلاهيبأم ءءدخات هرغصيف هرصب سمطف ىردجلا هيا افا ريسن داوهنا ىفطدم خيشلا

 كاردالا ىوق ناكوهءاعدهللا باحئساف هنريدب رون هرمصب تيمعأاكمهللا هئاعديفلاةذهلاعدو ىحذلا ْغ

 صزالاا يلا ينأيو ةدسيعبلا ةفاسملا هجن وحيف بهذي ومداخ ريغ نه ءك رود اةريغ نه هدخو يككو ٍ

 هقيرط ىف ض رتعم يش * وأ هيلع ليقهرامحو أ لجوأ بكار نمهبجصي هاسءامع يحاتيو قب رطلا ءىطخمال 9و :
 لئاقلالاقاك بحمل ةدش نم كلذ يف لاملاهيبرضي ناكف رسب ىذنميؤقأ |

 ءاللبأ او ىمعلاوهاذهف بلقلا ىمح لثم نويعلاءامعام ١

 ءاقشأا| وهنفب ولقلا ءامعو »* نيع ضيمغت نويعأ اءامعف ا

 لكأ ارقي ناكف لب لامايقو نأ رقأاةوالثوهب لمعلاو وملعلاب لاغتش الاو عامجالا ن هللا ىلءامزالمل زو ْإ ْ

 عب رارمغلان ههلو ةنسلاهذهنم لوالاعي ررشغ يداحءاثالثلاموي فوت نأيلانآ ر ةلامصن ةلذ

 بناحاهنع هللاوذر : كن داع لا فورعملا دهم ازاوجب نذدو نولوط عماج هي اع ىلدو ةنسنولاو |
 يواح لضافلاةدمعلا تامو * هتقو ىلع هناعأو يناطض»خيشلا» هدلويف كرايو هللاهحر ىوامربلا خيشلا |

 ١١١ ةنسدأو ىفاشلا يوانفلاملاسنب دم خيرشلاتنب نبا ف وب نب دم خيشلا لئا ةفلاوتالايكلا ا ا

 هلجخاو هدج سوردر>ونونملاوةيفلالاونآر ةلاذ غن وهقالخاب قاخوم دج رجح يف يبت رو '

 ةيطع خبشلاو ريدردلا دمحأخيرشلاو يو دعلا يلعخيشل اكتقولا اشر ضحو ىواننملا فسوي خيشلا ١ ا

 هنقلو هدج نعةيئولخلا قار ايذدخاو بجنأو ربو وه ريغوواربلا ي سعخشلاو ىروهحالا 1 ْ

 سفن ةفعو ةقي رط نسس>أ ىلعهرغص نمأشاو هزالاب هايف سو ردلا يت اهم جيفوتالوءامسالا ١ ١
 هتداعكرك ذلا داعيم هي لمع 0 ءلاب لاغتشالا مزالو ةب ويندلار ومالا فسافس نعدعامتو أ '“

 هلو ةءورلابلذيامهبنممةحزامملاو ن اوذالا عم طسبتلاو قالخالا بيذهتعمسفنلامظعناكو
 لوالا عيب ر رهش عببار تبسلا موييفوتن أيا هتلاح لعل زي و بسانمر هشو ْسا وحوتاةءلعت ضغل ٠ ' ا

 فاخحيلو نب رواغلاةريقوةدحاوتب رب ىف دج عم نئدو ا هع :سأانم

 يوحلا هيقنلا ىفاشلا قاصحلا دمع ديغاري ردعالاو ديفملا ةءالعلا خشلاتامو * هللاهمح رار و 3
 بتكلاأرق رو ةيلطلادافأو صهزالاب مواءلا سردو يل والا ةقبطلا ايسشأ رمضحو مولعلا ىق ىقل' يذ خرفلا |(

 هلهللا مسقاجايضار هذعةلز ءنميثلو ايندلا نعال زمنمل وللا اياو زيفافكعتهءرمع لوا شاعو ةديفاأإ ْ ْ

 « عا قرح -"خ# 00



50 

 اطروا نياصلاو ءالضالاو ع املعلا ةيقب ةمالع || م حش هلا تا # رك ذل ن ماما :مامأو 3

 ةللانم يل ور 1

 تيب يحلل ب ميس فن جعل
 . بت و
 ب 5 51 ف (َ ١ ا

 ْ انا لوقيد قدن ل لخادم 2 ؛قليوهسفن ر طا2ذ كيب نامياسزا فيك مهءادقاو نيب راب

 ْ' ا نيمديام لع هءملظن وكب نيساب َلَُشاَر و رادنزا 1 هئرابانوب رظدت دد .هناهل لوقأو هرذحأ هيأات تلبرأ

 وردم كارئالار 0 مدقق: و هب هر ر> ىلع 0 الد دف . امه يفام فلاح يب نام 9 نك

 ا سل اريك 2 لو اذ اوس رع ودل تاقال متسي لف ة هن نيالا ةرصصأحم ىلع م 0

2 
 يف
5 

 1 1 0 موقلاءال وهو هموق بوإو ركب هباصعو سدئرلا 2ع ةرا 01

 ِ ع نوعملا :< ماو مه ريك تو :نورب<ك كن نا 2 ةعاج ل سرأأ 1و كايت

 كتالذدنف هناكماست راشأ ءأا همدش ١ ند نورظتن» مهاوةينأا يلعمماطحو ممضرعب نوع. مو ممم م

  نامياسةراما اشايلاءدلق ه هئيشأ شخ نع رأت نأ » سملو هن زعي كب نيداش يلااشابلا لسرأ

 ىلع كرات عقو كده نأراكلا نم دع نير ةةيشالشت و كب د نهداثر واشتف كس

 ءاضق يف ذخ أف ة. 58 يلا رفسلاب» سمأ و هيلع مافتاشارلا ي ل ىلاه وامر او ل كيلامملا نم نم

 ةمقاولادعب 03 ملا ىلا صورا دنزاملا ترابا ويب ريكا درو ) هغصخ :هيفو ١ ه زروطاربىل |! ىدعو هلا هل اعذأ

 7 هدب يتاامسار اوتار ةاكملا ىلع هعلطأوةعاطلا ى ا اه.عدةسإ هيلا لسرافا مروصخ كيبنيسابو

 سا فلوخ دا ءكيب نيساب ين أن ااهتمض يفوةي رصملا نينئاغلاو نيرضاحلاءاىماللو هلاباطخاشابلا

 كح يلع كيب نيساي ل زأ كتالذ دة هفهن وبرا<ةيرمضملا ءارمال اوهنرابانوب ناو هنأم صعود دانع يلبعر أو

 اراب ورمل )ا كلذب رايخالا تاصووزامالاد» قاوتسانا دعب هدئعرضحو هتراياتوت

 هن رابانوب - أو عونك - امأ ىلا اوبعذو اي راع مطا ودعتفو مهسفن | ]ل2[ ناذسا 2 نر

 | يلا كيب نيساي رضح ( هريشع عس انءاث دلغلاةليل يفو ) رصم يل ار ضحو اء لحرا و نيهويا م ماقأفةينملا

  يدؤنرالا كيب رمع هل بهءتف هلتقدار ًاواشابلا هقومف ةعلقلا يلا علطو !هحبصىف بكروقالوب رغم

 .ةلخادلا ب اوبالاب مرفق وأومدة-ومرك اسءاشابلا ؛ردقو ةعممامويىفاوعاطوامه ريغو جوق طاصو

 نأ نكمال اشابلا لاقنرسصب م ةينا وهم[ يفاشاب را عماخأ او كليب رم 1. "و هيدي نيبو ةجرااو

 ايديا ملخو 8 فجأة لامالاالاهلن 75 ,صعتملا عسإ مفنوكي ءةءىار اذن اوملتقأ ةعاسااورمع مقي

 اهعدو صربق ي |!بهذيل طايمد يلارفاسو قالوب يب لا رهظلادعب هيد صياولزتواسك نيعب .ااءاع مت او

 ةئساا تضقثأو رص ىلا ةيملا ع را ا را ودل ) د>الاموب يفو نوظفاحم

 ا دلو زيرضلا ىفاشلا يهذلا ىوامربلا نيدلاءالعنب نب رادع ند لعن 1 خيشلاعئاقلا نيت

 : <:يلا لق |مثىرصاءملاخيشلا لعن وت هاو زارقلا ظقحواج 0 ١ ١ هس ةيفوتملابامربب هدم

 7 اشم سو رد رضحو يوام ربا دم أ خسيشلا ىلع ثيردحلا يف ج رختو ةببلصلاب هدا ءاوؤيشلاةدردملاب رواأط

 مخ هشأاو تايزلا نا ممأسخ تملا وى ؛دلا خييشلاو ياثياق ىلع خ .كثنلاو نس راف د# خيش ماك نهرالا 5

1 
: 



 ب 325 5 5

 جراول ةبراغرفسااو ليهثتايفدكأ انلرخا وةيردن ؟سالا ردن ركل جار نار 3

 بكو٠يفهوكر اف تاجياش وعلخاضيأ هدب و رادتلاو ةيءرلاب ةيصولاو نيم رطا صالختسا وزادت ٠

 رك ارايكو خياشملاو أشايلا ةرمذحب ةروك ذملا مسارملاترقو ةعلقلا ىلا علط و سيما موي سد يف

 قرط يلعاشابلا نبا كيب مها ا 00 وعفادماوب رضو ةيفلالا هنيشادش>و كيب نيهاشو.

 ةياردأ ' ناةيدقاو مه ريك 0 وطلا س> رد -مهفو طابقالا ىرشأ ف نع ةفئاط هتبحص وةيبويلقلا

 ىرقلاباولزناف يقارمثلاو لبنا ءامنمتيو ريقلا نارطالا ليشكل نيماس.ةيئكو همانزورلا
 00 ا هعبرأ ليثااهاورن ادف لك ىلع اوررقو تاقرطلا ق>و فاك نمل زاوالا

 ةرركتملا فاكلاو قرطلا ق> نه كلذ يلا فاضإامو ؛يناربااو فاضملاو مزتلمالام_فالخ كلذونا وبدالا

 ا هل را موب ةدعقلا ىذرهش ايما -- 0

 لد ار م ذخؤيام مط ناخر ناكحا فلس سانا ريتا س» ىلع | وضر د( هشو)

 ميغ بيغتق الطي زك املا اوةيعو"ليقتسللا يق مراتقملا نا ميصصح 0
 ءاسلا ىوذ ىلا مهن ريكا اان للا في !ر مهيديرأبام مدع ي ناو

 ردع

 نإب ةيانقلا ةهطا نءربلا درو (هرشاعيفو) مهنمت اوفشكو مهف اوعفش تح مهباتعأ اومزالو

 لخدف هوهزهو اشايلا 0 ع كلذو ةيئملا ةيحانب كيب ني عم اوبرا نيف هرصملا ء ءارمالا

 ل1 اكعتاعورم لاكن ناس[ ون[ رش ( كلذ ا فرز و وب ةينملا يلا ]

 لل اة رشم فو ١ نورا ف ينلالا كيب نامياسمههدقتو رادن زال هترابانوب اةيقاو يلإقةيج ْ

 ىلا ني 00 ةشالا ع ان كيب رمع منو ىر# ةيحان ىلا ر 5 اعةدعابأ 1

 ةبردت 0 خ" يلا 0 ,لكنالا 0 كالذ باسو رفسلا نع كيب رمع قوعأ ُ ّ ,ردنكسالا 1 ا

 اذهدروأ 00 ماعاولوت هاير ةلحرح رحعبلا ىل || سدسأ رفلا ةرامع ٍ ري ريخاو:

 ةدعاوعج ( هرخاوأ فو ) هلاي ءوولهأب رمصم ىلادي ريمه زراكن الا لهنق شورطبلا 0

 لح اويااو رق هير دن 5 الا عالقورا وس ًاةراممأ لادشالا تا 7 1 حئااو نيئان ئءانمةريكأ| 1

 9 ا ةنسةعملا موب ة>طارهش لوهساو * "3

 كيب نيساي هيلا جر ا ف لزنو ةيذاا ىلا لصوامل ي لالا كب ناموا ربطادروهرمشعى ا شن"

 هعبشف ةينمل يلا راه ىلوو كي نيءايمزماو ةميظع ةءقوام مم عقوذ هنا, نعو ه 25 امنع هعومجت ا ْ

 ا ةيم عقوو قدن 1١: لخادب نيمك ن ”بيصاق «!فلاخ قد لاىدعو ةلق يف كب نامياس 1

 لخادب مهم قباموهن انرعومدا امعووهر ما وهعومج تشر هلاقثأ و هلاحو كيب نيساب عادم عيمج ٍآ

 نامل.« ىلع مغاهنأر ولغأ تايلاارع كل ريظاد رولا ثلا سداسءاعب رال أم ىلإ هفاواتلا ةينللا

 ةءارج ىلعمولباشابلا قنطو مهموينيفو ةز.حلاب هنيشادشخ هيلععا زعلاماقأو هن هنو» يلع فدأتو كيب ْ



 .ةراماىلدنردلا فذاك هللا د: .ءدإقئو كب دم نءاضوع طا.مدةرامأ همش شر م اغأ ن دحدلقت (هيفو)

 م كلام > نعوذعلاب ا مهارب هداو م١ ءانفرا درتندأار 531 ورر4 هيال و يلعاذ ثا ىلع حرب رقتلا»

 ا
 . اشابلاهيلع علل ه.اعكا نيداش مو اشايلا اولباقو مهرود :ىيلا 0 ع لصف اوناويدلا

 نذافاش ايلا نبا هيلع م زءواوحورمسإ الويخ هلم دقويامت وأ هو جارح > وا يسو ةئمثءر ومس 2

 ولت نم بهذو 0 4 ا د م «دنع قدا وهم ل ذ هنأ رم ىلا هةر هج ود ناد

 فا ظدنعاوبهذوا ميص ب و الو 00 امي هياع عاخو اع مواشي الب اقفاشاب نسح

 ”تناربشب هميخم ىلا بهذو ةزيماىلا ادئاعبكرمث مداقت هلمدقو اذوب اهلع ءيسفاش املا تخانبااشاب
 0 الا نودلسف ه: دملاب ءمويبىلا م هدان> اة رصقلا ةرامعمت يتتح مم ابا م.قهرمتدأو

 مهدالبملا :الااو رعاو ةالدلان :ف“وطبتاورا 000 (هيأو) مههب ل ونيتليالاو

 . لد و (هريشع ىف هاش م مي اينو مذ رعل ةيفلالا لقتنا ( ة 35 مويىفو)

 1 علو ةماقلا يلا اوعلطف كب دامو كلب نيس>و كي نامع وكيبدمحأ ىوتيفلالاق قحاند نع ا

 ها مهياععلخو :لعاوماسف اش امزس>يلا اولزن م 0 طم دقو فويس مهدإةو ىوأر ةاشايلا ماع

 'اهبقلا توييلا يلا اوبهذث راهئارخاوأ لادن ءاوماقأت ر يا 550 ىلا اويهذت اعل
  اودقعوتمي او تامع (هرمشعس.ءاخءالث موي يفو) زيا ىلا حابسصلا يف اوبهذواهب اونابقمهك رح

 ااه لحب ةو تاداس |اخيشدقعلا يفر |رولاورييكلا كيب مهاربا تنب مئاهةلي دع ىلع يف ءاالاّك ب دعحألا
 1ْ . (اوقفن اهيفو) لاير فال 1 ةناعدر دقوددن ل ءقدوكي دع ا 0

 ا ادلاءارجال رييكلا كيب مهارب ىلا ىبتوباملا نيدو ردو اذهجك دعو كب نامعن لاسرا ىلع
 5 نوكمال تلاق 0 0 نا ىن ىلعكلي مهارباةنبا مئاه بنيزدةعءارجا اودار ا اضي أ(هننو)
 1 كي نيهاش 0 هند سلف هيلا رفاس» وهأ اهويبانذان ءالا كلذ

 !ٍ طنا ةئبا يشو 0 شاشولاب 3 00 0 ها

 1 امانا وحاز ا م 01 0 ىلا اعنا رغ٠ يلا بهذ وانا
 0 ل زمر هظلا دعب ىلااشابلا دنع نيداشرمتسا و ةملقلا ىلا عسي عل ط مث فويسلاو حامرلابا ويعلو
 ' انابف ةعلقلا ىلا اعاطفاشابلا امها لسرأُث برغملا ليةىملا افكسف مئاهةل.دع تيب ىلا كيب نامعن عم
 1 - سعاشلا لاق ةزرحلا يلا يدعو جابصلا يفالزوهدنع

 بدبالا اهبةأوع نم م ب ءو * امل. ءاهفدلا كحذأ 0

 -. اهدح أن فدي تاموس سم هعمب يجي لصو(هي مهم ثم - لان اء رالا موي يفوزاغأزيز نءاضوءةروصن 1!
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 الا/
 ءادوس 0012و نأ صخ عبدأو رك د 9 ةباموةوهق نب راذنق ةئامو انادع نيئالثااو 2

 امهعيكك هيلااشا لالسرأف .رييكلا ف ذاكيلعودادختك. 5 دمه رضقو وشهد يم ١ كيب , نيهاش للدواممل

 نم ريثك هنيع تفاحتراا بدر رقاد ( هني ريششع سءاخ يف ) ىدنفا نآاويدو هدلو ا

 اذا ؛أاغاملا ناو روشهد ن٠ ىدنفا ناويدرضح ( هيفو) طايمدةرحان نهيهذوهعابت 0 6 ؛

 لصو 06 رشعنءاث يفو ) ايزياكنا همم 1 .أ| نب | ىلع كيبنيهاش علخو

 ىدتكلاو ىلا :لتشوةزيطاهلاوخخ نأ اها سادةو تمارة نيهاش

 عفادملاو ةناذ+لان.هبامو هلو-امو رمدقلاىفلالا ريكا اك مستو يقرستلاربلايلا عما |
 اهريغوب رحلات الاو ظ

 ١ "7 هل م الثلا مود لاوش رهش لم او

 .ن٠ جءزملا ريثكحاا دورابلاو صاصرلا ممر نم ةلسيالا كات مهكنش ركسملا لمسعي مل 9

 ةعلقلا نم عفادم اوب ريض امناو مهسوف: ضابقنال ةحطالاو توييبلاو يي اوتلا رئاساا

 نيهاش نكسل رصقلا ريمعتب اشاءلاينتعا (هس.اخيفو ) ةسسجلا تاةوآلايف ديعلا ماي ةتالل ةذا]

 مسرت ليلقلا الا ةيماع اراد اهب | 0 مو ةزيلا توب كللذكو هوبرخأركسملاناكو ةزيطابكيب ١
 .نه باشخالا اولمحو نيطارالاو ني رادالاو نيئانبلا اوه رصقلا ةرامعب ةيحرامعملل اثايلا ١

 اوجرذأو ضاقنأو ةباشخأ ل قتاريجلاو لاخلا اورمضءأوبزاوشاا نأ تيباوهدهواهرش ل
 .نيهاشرمفح (همباس يفو) ناوالاو تقولا اذه ينريظن اط سيل نذعالاو مظ.لاةياغيفةميظعاباشخ ا هن« |١

 يدوم ىج رج ىلع هلل و ا اونرضو رصقلابتاب و ةزيا ربىلاكب ا

 امازتلا همامتب مويفلا ملقا اشارلا ةاطعان كلا لح ىلع !متفاكواهفو ريصمضرفو ةعباو يوازيجلا ٠

 ةرشعو !هتيفوشك عماسنهبلا ملقا نء ةدلب نيثالثب اضيأ هيلع م ًاوفرصتا ايدل قاطأوةينوتكو ١
 طيساةت كلذب هل تكور را ةيفوشك ع هيحعتواهرادخحو ١ يقثي 5 قاادالم | ٠ .نءةزع .طادالب نهدالب '

 .هتاموس معو كاذ عيج يف فرم نا قلع امأوةب رد 2352 ةرشكهلمضوةيئاويد 1 ٠

 اوءاطوزعاشملاو بيقثا يدر عدم كمال («اعبر الا مويس صيقو) رئلارباار ,”اس يف ةذفان 3

 نو. وااشابلا نبا مهعم بك رةعلقلا ىلااوءلطا لف ةليالا كالت يف مب !تاسرأ ةيلاسراءاعدتسايةعلقلا يلا ٠

 نهةفئاطب ٍقرشلاربلا يلاىدعكيبنيداشناكو ةّيدقلا رمهم ةيحانىلا اوراس و ميجا ل زوكي |

 م#تاليطب موقلا مامأ اوراسةالدلا ن.ةفئاط مهتيحبناكو هءاعاوماس ةراوطاو كااملوفاشكلا ٠
 .حلاشملا وبي.ةئاارمع ديسلاو كيلامملا وفاشكلا مهناذ نءوةراوم لا نهةقث طميفلخ نومه ريفاقسو

 ةيحان يلا اوراسفريقاقتاا مهنا>و مدخلا وعابتالاو فئاوطلا مهنا واشايلا نب هبايوكيبنيداشمل

 ةيارس يملا بزعلا باب نما وعاظوةعلقاا ىلا اوراسوا وكرت يعفاشلا مامالا خ رضا ورازوةفارقلا ةبج ٠
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 هتمدخيف يغارهنارهظأو هيلا حتتلاو ىفلال ددءبهذن اسيك نيسخ الع ابلغ هنايحتتو هلقو
 عج رمدصقنمن 0ك مالا لاطامافهنءر طحنا عمدمر 7 أر هل. 52 بح رفهملظو عا لأ رو

 ئء ريظأ يف كلذذل ت تاءعج>لاقوا ا ملا عئتماف اسك نيس ايهلاطي د تاهل مآ ملفا كا ءااىلا

 ةقرافممم نوهيالهنا كلذوهدانع قانا مرر ه١ اوشن 34 ءااطخ م 2 7 و هلي

 هنامن ةئيدلا عئانملاب نو“ اب رطل 5 دعبر 5 اء مفاو را راص صقل رم4»

 كل سرأ قولا بايذإ ا 0 ندح تدب ,وه»و 4 1 ةحاذ دو نال ١م ةم ااه ثيج عج

 نمريثكلا لا ضيأر ضد قرم بلر امو ُ حت 1 لاس ر م نماش الا

 نءاوبرقىقح القا وهدقت و نابت 1 ند سلا لأ 2 لك لو غبادملا ة ههدح ئو 3 ريكو ةلارتألا

 توبا ن“ اولذدلب ١ قا رطلانم م اءمادقأالا 00 يدوراملات هاحتد ٌوئارألا ن ا

 نكس ىذلا تييلا اويقتف مهنكاس:نم لزنهلوامملا اوهثاق-رخاىلاتب نءاوقبنو مهةصيفيتلا
 لزن.يلاهن.ع راو/كىذلا ل زمملا ىلاهمعا وذو ير ؟لانسد + م مشمأ| هن

 0 للام ىوار 5 هلاغأ يلع

 رودلا ف او“ ..عو دؤنرالاو :ة4اناط ل 1! ىدالملا ةيف ديب فورم ادو# ىد ء هع و 0 5-

 نهد 0 3 ىلا نو عصا ت تنب لوأىف زول>دبام 1 :ءمهاف م مامفأ م 8-5 العا [ودعراو

0 

 لحما امن. نواخدبرو طئئاخلا نوه دف اياعلامب را نك اسم نع 0 روةهد ريغ

 مش لاح 2 ءاوطايف قداذلاب نكوءرب ع حطسلاي ا من.ةنكاط دءوصألو ىرخالا رادلام< 522

 9 رم ونطافطاب ندصإو نذر مدل نرصن و جاع زن ال | نمءاسخال لدم ىنك الو 5 مهريدو

 8 ذولا ةباشب ا رودلا هااظإ نيدباعةراح ه.حانو سن داوقةراح لع يرخالا تا ذك ىلإ

 : 5 قل دأن فانوس سشرفل هاو اع شااو ةدئدالا بهثر 90 ةةكثملا او بعرلاو

 | 0 00 5 00 0 00 نواكأو 0

 نال . 0ك 0 5 سا ٠تنأ ىلا 0 املا لف كاذكم 1

 ف أو قالو»م ن < اخ !ادؤنرالا ربك كيب رمت رضح هذ «رتشع ياك نيثال ةليازاك املن املايلب 2

 او رات | وءفرو مهنيي برا لطب و قالوبىلا» اذخأو هايكرأو روك ذملا اغأ بج ىلاجوق

 كلذكو ةلق دما اميفتامو اهلهأجاعز زاوامقنو تويبلا بمنع ةعقاولا تفشكن اواهحبص

 لسوور ودهد ىلا لالا كرب نيهاش ثلصو(تبلامو/ يفور إلا لها نم ه سانأ حربماو سانت ام

 يهواشابلا مءرب خونةلا,فو رعملا ىدا رملا كيب دممو كيب مهاربا ن.ةيدءورافساوب بك اسمه
2 
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00 
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 - ا/كه 9

 هلك كلذراطن ١ ىذا 2 آت و عراوشلاو قا والاب ةجرفال سانا عامتجاو لورطلاو روه«زلاوىرملا 5

 .ةودعضلا تقو ناك املف نورطفم سانااو نيالا مو حماد ةلللا كلت ةيورلا تش و ْ

 ةيفيكلا م و كاسمالاب يدون ٍ

 -1 كارا نيتثالا مو ناغمر ريش وشاف 2 | ٍْ

 ةحطسأ نءو ةيحان لك نم مهلعفك.اولف ةدابلاب نوئئاكلا ركسملا كل ذكوةعباتتلا ريثكلا
 ناضمرمودقل كش كاذو بو هلا دعب ىلا كاذ رهتداو الئاو 0 ناكو ن ا اورودل

 تايعجح دعب خلا ىلا غلبم نلظط نع ةيدغقلا تفشكتا (هعاريفو ) هئاضةناو هلوذد يف

 يهفالخو قرضا زةر اثوبيقتلار م1 كلا ثني ةرآ" تارواش٠يف

 ع نيب زتملاعاشملا ىلع بناجواشام ادا د يا هومظأاو كالذاو.5ر :

 ةثالاث طاربق لك ص طيرا ارقلا يلع تعزو سنك يتأام غأ 0 ىف اهولكأق هلأ مهصصح ض رفيف ظ

 .لامو ملاظملا عفر نم تافوشك لل ع حي راد الحال ضرقأاىل نس ىلع ل ْ

 ةلكوو ةيروغلا كحاو فر اب اير يلع غلاب 4 كالذ نم ضرفو مح الف نما 0 ل ذل ايبا :

 ا عما 0 .ىلانبا تاب ١ 0 00 4 هاف ١ .ولا رادع“ راوب رق 0 5و8 نوباصاا ْ

 مماجلالا اؤجتلاو لد 4-0 1 دام رم 5 بقنا 0 ديالو را ظ

 غابملارادقكب قاروالام ا باطلاب نونيعملاْث ذاو كالذمبعفلي 0 انا ا ل 1 ||[

 ىهدو ىدإبةسأ وقوةالدو 1 كار 3 0 و 0 طلا قح اع طاءو صخشلان ٠ بولطملا

 دل

 5 دن

 هيض يف هلانعت وقف اوكحنمو هتوف 41 ناقالا نوحف كرار كلا يف ةيهادلا هذهب نساثال
 جولفملاك هب هم 2 ع ر>ةهج يللا علطب و لب هم 05 00 ه>عءّريأ قورمشلا ىلا ,ةنيمملا هناك باطلا ا

 ةقر ولا يفهل 003 رمل هش رظءا رك هلونديو ه هرطا2ةذدخ و هدعولا و نيعملا فطالبرو حام ءطصأ ريغن . ا

 اذكهو مدقتملا ىتالاىلع هيلاىساو رخآنيمموالا هقراياف شلك ىلق بوللعملا غاللا منيع ١
 د يي

 ماقاف همودخ ىلا اشايلا اهاس راق سم نءباوجحم ىنالاكيب نيهاشا ذهنك دمترضح ( هوا

 0 ىلا كيبنيهاشروضح ىلع قافنال لضحو كيب نيهاش عم هتملاهءيفاشابلا عمروا ثني امايأ ْ
 نءاث سيلا مو مقرر اد لا اغأ اص و هرسشعينا”يفرفاسو ا يلعاشابلا عم ىذ ا ظ
 ه>رخ عطق نأ“: رفسلاو جو رخلاب ا ءلالسرأويدؤنر الااغأ بجر يفأ اشاياادصق ( هرم 1

 4 هناكالذوا ا 0 نيد لكلا و ا با 0 ءاطعأ , ظ



 هكا ا تا لح اعل او كابول دارا ندم 5س او وسلا "ارم وا جم ا حج اع كي سنع نا

 .مقدلابم دع ءالع ١ ويلطو اذا ىلع دمحم تدب لع كرتااودؤنرالا ركسع عمتجا مه ١ ١ رمشع ثلا

0 

 قلي ,ءاجصنببت اني ىذا ل.سلا قرن _رتكملا كانموانثلب تدب ةي>ان ىلا افا ىزءلاةقيوس

 ا”( تق ءرورمقاضابلا ناصري ركسعلا نهناصخش ب تتكملا كلذ ىلا علطن ةيحاننا كالت نه

 ا نزل | نءسراف سر: نيتصاضر لا ىدحا تباض ومان أطخاف نيت دورابه محو يفاقلطأ بتنكملا كلذل
  كلذب 0 35لا راض ا دخلا ماوةقولغم توناح ةيطصمللعءداو> نءاشابلال زو طقسف هلو>

 .اشارلا ىلا ارذةعاو ناكملا كلذ نمةديرقراد نءمه ريبكرضح ما ءملعاو ةيقوامملا اوعلطف بتكملا

 نينثالا موييفو) هرادملابهذو بكرورمعم نم اهرفسواههجا راند راف نأ ركسو نانو اما

 ميسا لسرأودا لا تحنراواوق رفتواوف رصن |منينقاوأولاز يو ةريثك قدانباوب رض و ربصن الارلاقف

 الف ١" رداع اواوأعفف تالا وا نم م ئاضإ عف رب مه يصاب قا وسالاونيداةءااوذب راونلا لها داو ع

 .اشابلا ركسع مهملع برعغف قدانب اضيأ اون رضو ةيئالدلا ةنئاطاشانلا تب ملا لدوبورغلا لدتا

 اصوصخ ونيفوذت«سانلا تايواوءح رواوذكلاف ءيغعب حلاو رافنأ ةعب راةالدلا ن٠ لتقن كل ذك
 سمشلا عولطدعبالا حتفتلوةحا -الإباهفاخا ورهسو بورغلا دعب نهتاياو.لا اوةلغآوهزالا يح ون 0

 .ةعلقتا ىلا ةل ءالا كلة تا ددءااغا لالةن وبا رطضالانه هياعوهام صلخا وءانالثثلام وبي 0

 .هرادىلام.جروةعلقتا ىلا اشاب نس ههيشو ءاعبرالا ةل#ب| ىف ةءاقثاىلا عاط هنا مث موي يناث يف كل 1

 ميسم: ةر اشابم هم كالذ ء«وةليالا كال”هردغ اوادارانرادلا ه«ع.نيذلاركسعاا ن.ةئاطنالاةيو

 .هيراقأ مك اوهل نيهزالملاهصا او- ض..؛ الا هور 0 موتي لان ماسة: جرخو مهطلاغنا نصر

 لاحلا يف نيرضا+ارادنزا1اهنرابانوب ف رص ةعلقلاىلاهءولطو رادلانهدحورخاوةق< طوهنايدملو

 اان قبام زوامحمرك اسع تجرخو جورسلا ولولا كلذكو لاخلا فان :نطاودسالا ذر
 بار رطضالاو طغالا دازواثابلا تدب اوبهن ركاسعلا نا ةدملبلا يف عسيشاوةعلقلا ىلا يفا والاوشرفلاو

 مم لصحو ركسعلا نم سانا ف و2 داو ركسملار ايكلالو يتحلاحلا ةقيقح سانلا ن ندا ماو
 رك اسعلاو حوتفم ةعلقلات اب و سيح وب حب أو صاخشأ ل ستق ةقو بايو مئاهع فطخو ثادب رع

 ف لاك رممساو ارز ومش واط نود كسلا راك نيدا رفأ علطو مهتحاس اب زوفقاو وهب نوادب ارم

 ةقرفنانقردؤا رالاويرخالا نءةفوذت.ةفئاط لكوبا رطضاىف سانلاو ركسملاوةعملا موي كلذ

 ىائاوكاذك, مودؤن رالاهركدو كارتالا يللا ليت ةالذلا واهسنج يلا ل. ةقرفو كارتالا يلا لت

 نك اساايف مه. نياتخماو راص دقو مطددوتلا رهظي وةيعرلا مايق نء شخ زم مهو عب عيطجا نمةف 0
 .اورواشتوا وملكت و ةماةلاىلا محاشملا ن نمةبئاط علط (تينبلاموايفو) هاو كو رارلعأو تاراملاو

 3 كارد مف ناغمرلالهةيؤ ةرتناك(دحالاةلبل يفوااوازت مثناكهجو ىاب لاما اذه نيكست يف

 8 ثموب حلا بوكرو كنئشلاو طوفنااو ةةاركلا مهب لهعيامو يضا21 تدب عامتجالا ودوداتعملا
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 فى نم 7 )||
 قرا قح اوردقو دالسبال تالاسرالايف مئارجلا عاطقو طابقالا ةبتك اوه دخيتساوب 0 : 1
 عامس مدع مم بولطملا ر 5 نع تاراذناو تاريذ#و تألقي مط ترادو. مهعانا 58

 2 5 [او ةلو.4 1 رهاركلاو دساحتلاتابجوب مهضعب عمةيدقلا مممصاخمو نيحالفلا يواكشت ١

 هيكل الا < د يعاحاد مديدراصصو هاسطا مهم ع ذولا ب باثناو ةثيبخلا مبعابطىف ظ

 ىشتلاو تالسارملاو تاعفارملاوةيامرلاو فاضملاو ظئافلاو ىربا باس>و مازتلالا»و صصم او

 مهدادرت رتب رخافتاا و ءازتعالا ومهمتال و وم ماعيج يف مهعأ امظعءاعدةءاو طائقالا عم ىلانتاا ا

 رفانتلا نع « منو وهامعةدايز 0 مضي اميفةأدا هملاومماءدادرتلا 0 ا

 ءاشالا ىلع سفنالا ظواظحور وءالا ف -افس ىلع بلاك .:'او .ة ةتااوةسايرلا ىلع دةاحتااو دساحتااوأ |

 ءارنغالا مالو ىف رك الا علطتلاو نيعالا غا رنوءا ال ااوحشلان .هيلعاوليجامعمةيهاولا ١

 عابتالاو لامعلا ةزاكل جادتالا راهظاو ياطلاب ضير عتااواهبلا | م اياغةيئامماوءارقالاول
 قاغالاو ىهالملا عامس يف عامتجالاك ةلادعالةطةسملاةءورملاب ةلغار ومالا مماكتراوةْر دلاعاست اون |

 وقوصالاىف ههال_عاوهلوقو صوبلخلاةادان: طوقنااوزءاوحلاءاءاوةبراءملاتال الاوزاقلاو

 هعمسي ىذلا تودلاعفرب مهصاوخو سانا ماوع نهلاجرلاو ءاسنلا نم عمسم م طاماسىف لوس

 خييشلانيبلاطلاد .ةمنيمل لاو مالاسالا خ..ث ةرمضض>ىت -ايىناغملاةسيئرب طا وهوىنادلاوىصاقلا

 بذكلا ر خاف: '!هتحيتت لماق هرجو ريثك ءام_.هردق بهذلا تافيصتا نما كو اذك ه:.نالفةمالعلا
 اهنع ىبنلا مهياع بجاولا تامرحلا لعف يف هباودتقا نيذلا سانا شاب وأوماوعلا نيب لعلاماقزءاردزالاول

 مهتيظاومو عم لك يف دع لا نم ةعوح.-1لا ةهقهقلاو كحاضتلاعءةالابمال وما اشتحاربيخنهكلذلك

 ثادحال ايف سفانتلاو طاققنالاب دباادال وأدت اهنع رعملا ةيائكلا طافلأ |أو تاكحضملاو تايلزلا يلع |

 اود: (ه هاعيفو)ةءذ اهتاونس عد رأيلع يرياايفاو .ب نيمزماملا ن هب اطلا اون (هيفو) كلذ ريغ ا |

 اهنهةيلاوتءهاودب سا: ا ىثدف ركسعلا ىلا اه+لاعلا اوهجووةلبا21 ةنساايري: بلطلا رئاثداضي"

 تاراشبلاو ف,وا-تااو تالاجعتسالاو قرطلا قو فاكلاومراغملاوملاظملا لاو: ىرقلابارخ ١
 اضي اةياملا تاطب دق ا نم « خيش ةيمحغل اة را يلا نواة:ذي كاذاجم لزاذااةب . رق لهأ ناك ٠

 0 ةراشبلاةضرف بق :كاذو ةريثكلاس ايك الا نهردقاط ةيظعمراغمردا:لاباول زنا مذئنيح ا

 هانا فو) ل ةاوزكا اوزو-محو ةئاموا 0 وسو سنك ةئامةروضلاوةلحلاو ديشرو.طايفذا |

 نء أيش بلطا نونيهلادجيل ناو يرقلاودالبلا يلع لوفو ريعشو نهسو ل الغ ةضرفاضإ أ اور رق(كلذن
 انك هاهو ذخأيو يياعررقلام نوعف دي واير ايات مهراق ايم مشاومارذخ أن الفلا دنع مها ردلا أ

 راضحا مموهز زايو ميقا ىدقابا رهق ميا انا موعكتالذ دنع شاملا هول 1,

 ةي> ان يفاشايلا م (هرمشع ثلاث سي موي ىفو) برضلاو سيلا ميلعاوددش'وز<وا وذا رنافنمتأا 2



 1ع ري ركسعهراو# نكساذانيمشتحلا ضع راصوامماةأ سانلاب نك اسملا تاع و ةيلاهطلاو
 يلع نودعمإ مال رادلا ىلعمهقملاسو مكارم“ *نءافو>و مهراوج --: 00 1 راكي هراد

 | اك !قفتاامو تاج: رطلاوتايقدنبلابنومري و مهرأ وح نم ىلع نوءلطتي و ناطيط او جامسالا

 0 نمهناهرب محاف ا!مبوه نكسيل امهجو طال او نب ريدعملا' أيقنلا ضعإ لز“ يلا هتفئاطل ١ لخ دمهم

 ”ا كرد ممبث اهساوعاشملاهت اوخا ىلا ريضحو هتاغل ب 5 ونةدامع سدو هكرتن هلوقأ تن“ ا

 ْ 1 ينْنولصاو مهو ركسلا ردا ةامدسن لاظ نيك" راما اولخدو رادلايلااو. هذو و مهم ةعاج دعم

 مطاغي نءاولزنو نوقابلا تيثواب راهضعبلا عمجرف فويسلا مهماءاوبحتسو مهتحاسأا 01
 مهسسق نور ورك ةوهلاو ف راصناان ا و تساؤل اذهو 0 ا راداملاهوفرع ومهريك 0

 2 ك0 نيماسع مسلمثأ ب اوجايف مهلاولاقف نوماس مكنال كلذب يلوأ مثأو معاشر

 لا ا ا. ريخ مهم 5 ؟دالبل ىرامتا كل نونمنت
 مه اءميفاولا زي عينشلا لوقلان: .كالذوحنو ا ا حا داليا نم مهانج رخأ و

 دا يتأام مل اوعند ىت> رادلا نعاوفرمدني و 0 ىتاثملا

 اعدم[ ل سا راد اهو كلذ وم رك أ مءذخأو ةر رودلاهذهيلعاها>د توبب ةدعب كلذ لذه

 كالذ لثهلعنو ريمشك لاشو شرق هايل هن ودخا لتحم( دكر وهو هنا رمؤلاب رابغلا بختاص

 اودهاج واواتاق سان |! دخيتكلا لاق ادختكلاو اشابلل <شتلا نىس'ةارثك اا وةلاثمأو وه مه ريغي

 مدالب نع مه واجأو رافكلا !١ يكنءاودرط يت>لطلاودربااو رك ا يق وساقاماو -اق راما 5
 ةناطإ وءاخانلارقساو مالا 5 )0 امو ) لوقلا نمكاذوحنو يكساا ىف موعد :الذأ

 ءىحت لة يت> هكح نءاحراخناك يذلا ةي ردةكسالارغثو يرمصملا ماقالاهل صاخو هرطاخ

 راد مبهجورخو زيلكنالا ء ءىحم لصح املف هكحن ع ةحراخ تناك ة 3 رد زياكنالا

 امهنال اهباو.زتلا ىتادالبلايفاعمو ءابقفلاو خخاشملاح ومسم لطب ًاهناهب ادبام لواف اضي اهكح يف رغتلا

 0 عيمج ىلع اماع كلذ لء> ةيفوشكلاالخ هو ىرق |! ىلعاهضرف ين َّجأا ضرغلاو ا ان رهشلاو مراغ' اعدا

 ضدحلاو دالام || ادد_ءامههىغاصأو را يت> سأ: داعي ىدياب ١ ىتاص ص اوتامازتلالا

كالذ نءةح راخ حئاثمللىئأا
 ا يا الو 

 مه باسو 3 نمكلذكو 4هل هر
3# 

 اهمنامصريظن واما تم ”مويحالفن .و اهباكأ 0-1 تالاح ل |نودحأ و موعأ ىمتح وأ

 ا زري نجاحنا اهنا أر. صمملا ماش ءاوزك أو هئاوداوذقتعأو كلذباو رتغاو

 . لمعلا كرتعمسومانلا ظنحرادقتالا 0 و لئاسملا: 00 ورجدو ايندلباونتتفاو

 وللا اودخناو نيءذقالا قولالا ءانيعالا خ1 تيب لم مهد أ تيب راس هوةيلكلاب
 بز, ةئو رمملا جس. اركحلاو ةقةلفلاب برمغلاو رب زعتااو سيلا ار ناوءالاو نيم دقملاو

 ا

1 
0 

9 



 -ا/اإ

 ةوقأ مم ناك نأ عملا 1 يرخ او افطل 000 مموج اعيف مهلا 0 الذ 5 1 9

 كلذ يف نوط رشي وردقاطتيدهوأاحلصبالارادلان منوح رجيالفاول هفئااذأو ةردقم يذقةن وعم 1 1

 قثتاو 7 انآ ا هفاللخ سلطت ! و مه ريك بجمإ الف ميواطم م 5 ورضح 3 ىريمشكلا ناليشاأ

 لاش هانأف هر اددل كرب وهذخأب لمع هتعامجاشايني هيلع ل دمهفعإ نأ

 ا و رذصالا هريزأدارأو اضرلاالاهع- 5-5 ةةدودلار -حالاالادب رالدا ريك ف هكا

 ذخأو رفصالا يلا ؛ مص رمال اب هأن امل ينبجسمي ىذلاا.مهراتخأت ره الا ىنأت ى>هعدلاقو زج ِ ا

 منار ادلا حاصن نظو اونرسمنااذاف د هد :ىدكلاف فال كالذو هنعف رصف ع نينثالا

 اهنمم اخأوأ 1 ىلوالا ل «ىرخ[ةطر ويف عقيو مهفالخة' الثو) نيمويدعب هث :ًايف هنعاولحتا

 ها .انأيبب اب ىحأايهل لوةيقوادلا خاص ع.ةفطالملاو ليحت !اناهتكس و رادلا لدي مهضعإ و

 كءعرحمتنأو لاجرلا ليف مقئانل عسفتناد هل او. اياد فص نورا. كوالا راو ارا

 ل ىناولاة5نوسا# و نوربعيف "2 فر ادلا ىلعأ مناكم ىف 1
 عنرينأدارأاذا كفوءذان رصد نتن ولوقيو م.ةحباس ثوقلسبو وماي و نوط ري ولاحرلا

 0 وا كتف شرفلايسب ىت يار طال اولا يلعسا# ني نواو قي نكملا شرف

 نويلطي و ىناوالا دويسلاو «تاقوأ يف كاذمط فلكشينآالا هعسام بارشلاوماءطلا نورلطي

 نوجر# و نول>دببو ايش هنا ٠ مهؤاقفر تأت كاذريغوقي ربالاو ت تيطلا لمه نوال

 قوف رادلايفرخآ الحانأ لخا ناكملاب>اصانولوةرذ ناكل مهياع قضي و ةعلسالا مهيدي و

 مار ادلا بحاص ب كلذ دنعف ةوسقلابءؤدتي ابواط ءيفرصقو أر 0 لات دنع سدل لاق نافانُ اكنرل 1
 ناكملااورذقو مهاب قترهطو ذك اوأ نكاوا مايا نشعلا يضماع رو ناكملا ع 1 هلا

 اوبرشو زاخدلو كابنتلاو تاليجرا :!!مهجرمش نم هرجانماهياع طقاستياه ريملاو طسلااوقرحو 1 ٠
 ردد قيضيف لزم يفق سلا هما ر تعتاو ةفاتحلا«ماخأ اوننوارقةصواو>رصو اودي عوبارسشلا | ٠
 اكرتشمموأو ان كس مهسفنالنوبلطيذ ةلقنااو جرو رنا ىلع مهرطاخ بوطإ 1 ب لحأر دصو لجرلا 0

 مع 9 0 01 هل ممككامو , ممايشب ةلفغىف ءاسنلا جرو , مهنراعموأ مم راقأدن# ل
 "ىشىأيفو سا مى يف 0 ”ذخأاذا نولوةيو مياهنورج ديا يرالاوراج ءاوىناوالاو ْ

ع را ها رفسأايفا :.كالهتسا| نك ىذلاو ساخالو اا داو خ 0 طل 1 :
 

 ا نوارادلا سامي دوييرمالا لست عانق كي رحدتعو [توي فدو تس
 سان :انايعال عقب ب سهالا اذهو كاذوو طياسوااو ىجرتاابةطاصملاوةمساقللابوأ اهيفاع راذلا :

 ىجاو دااوتا راطا ملا اودع" مهن امهوحتو مهعابت اوني سدا حالا وءارمألا ن .ةدمب اب نيحي ةملاو

 نش : راو ىدب واع ءاللا فاخو يني ا ديشملا يا ون لش كلذ لآ ام وكشلا مهم دقت يت ا :, ْ

5 



 0 اال
 نورشبملا ريض>و هتيظح نه دول وهاشاب يلع دخدلو (هنب رع عباس أع رآلاموبيؤو)ةءاقلا نم عفأ ده

 2 ىفمايأ ةثالث ةعلقلا ن 0 ولرعذو م ثاولحفاهب ا ماع اءاالوخدوةير دن :كسالا٠ ن.زياكتالا لوزتب

 3 اة!!! واح دو: ريتك و ا سمع تأصو (تاسأ ااوةءجاو سيما مد يفو) تبسلااهرذا دا تاقوالا :

  يلاريتكلارسفحوقث اللا ت>ضو ,ماطوأن ممهوجر كو نا اوز و تودببلا يف 5 وباطو

 ” طر اومامت الا طانفل اددتك اهواسر آو كلذ نأ ثيفاضرعاو.تكف عا ثااورمع درا
 ع عج ريلؤ رأدايف ي ىكرد ءلايلا جرم ا لقا 2 ناكن 0 مطلاقو كلذ يف مهلكو م١ ا 0

 ايار رخل حار ىتاتويسلا نالايش كلذ يف همال دقي مح 7” وأم ملا

 كلذ اناك اهوكرت اهب ا أوقر حو

 هه ١ "0 ا تدسسلا مو راش رهش 1 1-0

 3 اك. هل اولميوةعلقلا ن عادم همودقا اوي 2ذفقالوب لحاسملا اشايالدونيتثالا مولا هنلان يف

 صاطاش ع نس هب كو ه ةريغص هني سيف لزنةبإ رد“ 5 الاى هعوحر لاح يفاشاب ءلانا قفتاو» ايأةث الث

 ١ متةحلف هني كافر يدم قاعاوقرغلا 0 جا مل 0 6 لقناف | اس ليك و لاغأ ناملسو

 ةراشللا قاروأ و 4 0-1 فو) ة هم“ ةرد 3 كاذز كو نيماس اوءلطو قرغ' اء ى 1

 قار ظا قح | ماعوىرقلاو دالل_لا يلا اهوا درا ردتكسالا نك ح هرفسو 0 الا باهذب

 ٍ زياكنالا لسا 3 ردك الا ةيحان يلا اش لا ل سوال. هنأ دحام رس هوقو قدا د

 عيشأو:هدنءن.' 1 هذو مالكلا ند 6 رامز ف حا محل و 9 م«يلتحاو مخ وأ 5 لا رمد و

 1 ّ كلذ نيب هأي ءلاىكر>وقدأ ا يباوطا اوس دا 0 40 او راحل ا هيج رفوحياطلا

 ع

 00 أ ملء و سا اذشأ ممامظ عن ٠ ريضح مل كالذم ادة: تا

 2 رو ا عقاد .مطأ وب رضا ولد وام د: و ةرعسإا و 4: ءاقوذدر ا هوانا ويد

 3 ىلا َةإة يف موسم 0 ديد نال تو اه ادح ت0 4 دنوؤش5 و اياددوالو.> > مط

 ع ىلا رار طواي اناد_ه 0 . الا هلم دقو مهعم التف مه ريبكو ومهر هركسع يراد ةلزنم ثيح

 راقنأ رك الا ىرسمأيف ناكوماي انأةسمخ كيمادك لودددد ء كاذوةملولا جت والر+ :؟بسالا

 اونأيم مهأ يلع نير وك ذملادر يلع حاصلا متو ىرسالا يقاب عم اشابلا م 00 مهامظع نو
 - يلعن وعطقي اورمتساو ةليلق ةفاسمالارغثلا نع اودءببل ب ؟ ارملاباولزنالو مدقتم دالبلا ىف اعمط
 ' أ نم ناك ام (اذ#) اوما نيبو مهيب ا كلذو روغثلا ىلع نيدراولا بك ارملا

 ا ماتكأ نم تويلا تصغو سائلا يلع يدعتتا ىف ارشحفأ رهف (ر كاما اها أو ) زيكتالا

 يلع نودجمو نذا الو ماشتحا ريغ نم !متولخديو ةنوكسملا رادلا ىلا مهنه ةفئالعلا ىنأتق
 . ةطلغا لحأ عمتجي و ءاسنفلا خرصتق رادلا لال نع نع رش حبلا 2 ا

2 

7 

0 
 وو فد 10 ا



 مومهرودىلام لاو نامللا يلعاوطبةف ريخان» ونا ف ثاكليعمسا تيب ل

 ءارح هلا قب ر ط نهرا سف خابت كا 1 يحال تاوذهعابت ورع وبيغت و ب ىهوأ دعلإ ناك“ ءالا مهتم جاي

 يلعم ءارغأ ناكيذلا يواهن لاقوز ةز هللا دب ءخشلا هناك: ؟فرءف بون ىلا بهذو م6 ىلا لدوّتح

 فخمهنا 0-5 انامأهل باطظو كيب ادذعت ك ىلا بهذوهنءأرب هديف طقسا لا روضملا

 خرأد لاق ادؤع: را أو بوت ن٠هرذح 0 ءلابهذوانامأءاطعأ ا ىفاشلاو امال أعرض

 كال ضرع ل االود حال ضرءتنالوهءر زا. ٍ.ظكرطع 1 كداب يفمقأوهيلعتن 1 كراوكت ع

 صا مث هنوملكب ؛وأدؤ: نو ا<نيذلامه هك. هالات نةراغ اذه رأ هتبحصو ملكتبال كا

 اوياقثاوةدحا وباغ مهب اوردحتاو بك ص يف هوز وقالو ىلاهباوب هذووو دخلا حسا اما

 ىحبسو رحبلا يقهسفمب نا ةعارالا نمادد>اوالا ارب ايفهوقل ًاومولنق منا نيبتشالذدسي من نيءجأو

 رف قوسد م 2 كلا < 4م اخ ران وةواحا لالمز 1( ةفزذ سا و برهوربلا ىلا عل اطوءاملا ١

 0 ارغناكن ا هءقدأ 0 اطل ورح | قماح ذايلادب ريافلاقو متشءاهإلا ءلا ون ا ركل 0

 0 0ك هع م مزدووو قرم ا كراغق ا عا ائءاوىردالاولاقذ ةفلرأ

 كد ىلا ا 5 0-00 1 اوم يراحو م ممر داع: 0

 مهنونيروأت املا نءهودجحو ن4 هاوحذو قوسدلاديسلا ام اوربعو اهلعارود دودج انا

 يأر ةةالدلان م ةئئاطدب و ة . دوا دلا تاب يلع صوبي نحمل (هينو) 0 ءلا ه4. ءاط نم

 ءواقذر ه هيلع تماقنهب رد ارأوهرهتاف قرخأر ادحظس ن .ءاهيمربل ر -_ئ ٠ هجاح دمج ريم ءاصدخش

 358 زال اةيحان ىلا لصو يت>هعابتأو وه اارل زي وهنلخا ودوم م.ئماي را هىلوذ هيلعاوعز رفوف ؟الدلا

 هه ١ نحف 1 ةعجلا ويب بحر رهش لوتساو ري :

 نود م-هحورخ ىلعاوقفتاو نياك الا نيب نود كالا ا اشان ا ٠ ن*“ تايبأ اك6تدرو ه بار يف !

 ىجاقدرو (هرشاعىفو) 2 الا نةئرع لاح اطل ١ لسر 1 امنممطوزاو اهولخوةير دن كس الا ٍإ

 املك طايمدةحات ن نمهدوروناكو هرشع ي داح ني ”الاموب قالوب ىلا للدون يد ان يحس و 23 |

 سس 0 8 ا ءلاسهذ 0 اشام 0 نأ 33 ْ

 ةيرد:كسالاىلا اورفاسل 0 00 الا نهى رسالاباولز يور ل 1 ا

 لخدوبك ا ر1ايلاةير 1 كتالاردن ندي مينالا لوزنب رشمملا لصو (هريشع ثلات ءاعب ؛ارالاموي يفو) 3 ١

 سداس تدسلام يفورددسدلا كاش .ةماشايلارمتسا و ىريسملا خم نكلاعو ادب لز وكيبادخت 5 ل 9 |

 همودقل وب رضوأشا. كاشلاب مهذوةشإ دملا طسو نه هقشو كوملابقالوب ن» ىجناتلا را / :



 53000077 ا ؛
 - تالامإلا يفنآلا اهنمدبالىامهاردلا نءايلخواسلفمهنوك اصوصخوءاوعد كيس نسيج ةنوعر
 3 00 دما لاقي هتيضق يضقرهنا هسسفنيف نظي و مهعابتأوماكحالا باب رآو طياسوال ليطاربلاو
 ىثاهنبل_صكلو سااحدمس تدقعلاوهدما !خجاش.مو نيد زململا عم مصاختف ه-ردو هماعلامأر 3

 ظ 7 : اءىمأعفرو لاحض سعدل ب تك م بيقنلار تدي_سلاوةيرهز الا عاش ن هةهيلع عيذشتلا ىوس

 2 ق< ريغ هناا ثايالاولاق وخاشملاو رمع ديساا ةرضح همس سا دةعباشابلا ىماف اش, لاو كلب ادختك

 ١ لادبع خيشلا بهذف ةب رد:كسالاو ةزيحببلا ةهجيللا اضيأاشابلارفاسو :دلي ىلا رفاسف هودرطو

 2 . جاذلاهيلع عمتجا صو يتههناو رص« يلاروذخلا ىلعهار ءاونرم دلك اس خيشلاىلا روكذملا

 . نوعمتجلاوهب نوطي+لا لوقعلا فاسخ هتكرحو حوتنلاو حئفلاهدي ىلع نوكيو هولباقو ةدللالهأو

 * ١ ماج بحو م ظعداةةءاديف مطوة ,دللا,ترومشا هتبالو نال نأش هان وكي و رمعم ىلا خي مل ىلع ةوح

 ' هتاق 1م 02 َ 0 رزألا مالكلاو أرك ذلاالا ماكتتبال نا خشلا كلذ فاصوأ وأ نمو

 1 رصملا له عاش كل قر رع ل تا 1و لونا همم ودنا هلغ و هلا رش طارش عاطأ هنامث ةراشالاب

 نوعءقرفي لقا رف مهديابو ةلغ نيح ىلع هني دملا يلا اول>دو اعنص نو: احنا ل

 2 .مهريسيف اولا زاف م طسو يف مهخيشو تايادبااوناماغلا مهناخ نهوةبلحو حايصوةءب ان:ةعقرف اهم

 ” بيقنلامركمر 0 ىلاةفئاط مهنم لخدو نور ذيدجسملاباو اجو ينيسحلا دهش | اولخد يت

 1 هل لاقي دانحالا نم ناسا مهاعدمث رصعلا ىلا دجسملابا وماقاف تالاقرفلا نم «ميديأ يفاع نوءقرفي مدو

 5 .مهاشمف كيب هللا دبعةنطمبم رادملاهءماوبهذفداةتءا روك ذملا خيشلا يفد ريخا٠ بام لس

 0 ااا عرضملا هتفئاطب بهذو ىدنلا كلذةلغب خيشلا بكر راهغلا عاطام و حاءصلاىلا هدنءاوتابو

 ا ةركاذ ب 270 ةلاكم كيب ادخينك هريخ غاب !و نور 5 هءابتأ عماضيأ دجسم لان 0 ىناشلا

 ا كتفينامدصقو باطلا يف دك او نارك ريتا روك ذملا خلا بلا بقتل رصد سلا كاين
 الر لا 2 3 0 ند تنم نادلر وشي لد راف هب دار اه ع يتسلا ملعو هن 1 هرهشأ هب

 . ماق:يلا بهذ 06 ءيف يك رهريخ هغلبااجوق انآ طاص نك واسنتو نسذافألاو كتمار

 . جرخاذافناكملا كلذ 0 :ااكل ىن.,ال لاولاقو نو ورضا طا دقق هيلع ضيةلادارأو ىنناشلا

 | ]لا نء جو رخلاب لع اوراشأو رمدعلا بير قىلاخ .كلاًأطبتف راكي وشرصقب هرظقناف هاياو كنودف

 ةيحانن و راسم دهاسنب ثال'ماقءىلا بدذن هلع نيعمتجلا نم زغكلا هع قرفتو ىلبقلا

 ' ءارحصلا ةسيحاتن يلارا ساو اهباوتابىتتا فشاك ليعمسار اد يلا هناماغو هتايادب ت.هذو ىلا

 اايسلا ىلا عجر و رمع ديا ةلاسر هغلبو د ىنالاو ئواتطا ىدوعش جالا هلةأغ

 01010 اطلاب ارفتكي وهند الان رعد ىلا ع نر كي ادحيتتك هحاوت رع

 اوفر هناو ناك امش لع ضيقلاب 3 ةم وياقلاف : ةراك ىلا لسرت اولاقواوط اتغاف ليسا را | هقحاتلو يهذ هنأ

1 
١ 



 ظ ري 1
 كرف رك اغلا لاحتر لاكش يت لبكو لاحرالابعأ حب ءااتنلو ءاشطلاو برغملا ليي كرذلا ١

 ليئايفوأ ىطبقلا يرسم سداسل قفاوملا ( هريششع س داس ة علا موييفو ) ةر وصتلايلا لاوزلابيرق

 ةدايزلايف تاصح تافقوو ءافولار اي بيس قلقو ردعذض سا: ايفل هند كالذو هدد 1

 نئانلا قأمطا ءاقولا لح امن | نامت داز و:تاصرحلا نم لالقلا اومن وح كاتدغ دولا
 حبديف كيبادخت؟بكرو عقرلاو تاص علا ىف الغلا اورهظأو م,سفنأ مهلاتعجارتو ١
 ممترضحب دسلا رسسكو بيقنلا رمع ديسلاو اشابلا نبا نوسوطو يضاقلا كلذكو تبسلا موي ٠

 رغث يلا كلذ دعب ريضحو ةي رداكس رغ' يلا يكاق ل_صو ( هيفو ) جيلخلا يف ءلا ىرجو
 امنابلا لباقو قآلوب يللا ريضح م طايمد:ىلا لوصولا ىرس#و ضرية يلاريلا قي رط نم قالون |

 ديذ+لا ناطاسلا مدي هناك رمغلاب ةديد جلا ةلهاءملا ب رض ةكس هدب ىلع لصصوو ه-ق.رطيف

 تاقاجولا عوجرو لورءالسانءهل طباوديدجلاماظنلا عفرب رابخالارءامدلاو ةبطخلاب مالا كللذكو
 اشابلاباب دحالام رااه>ح ص يفارع ت>افاموي ني_سقو ف.يفل دوو ميدقلالوالا ان وناق ىلع ْ ١

 نهعفادمو اكنش اون رضو عجل ةرمخحم نامرفلائرقو معا با زهل>دو بكوب اغالا و رضحأو ٠

 اهنب ةيحانب لحر مايالا هذهيف ربظدنا ( تداولا ل يفميأةثالث ةعلقلا جا ربا ظ

 بذحلاو كواسااو ةيالولا ساثلاهيف دقتءعاو لع ,هلاةشعيفةد٠ماقاف ناميلس خ .ثاييعدي ل علا 41

 يلاهأهيلغتابقأوهعج ركوة بخ هلاويصن و ثادحالا .هرثك او يرقلا لهأ نه ريثكلاهيلا عتجاف 1
 عمابلسريو قيقدلاو حملا ممم يعدت "ان اقاروا ىلا 000 رام واادملاو روذكا اعرق ظ

 قفل 4 يلم ا اوعفدت م 5 راو ل من ىذلاامن لوقي نيديرملا 0
 نع نور تالف نير و نيا قاردما وا رقفلا ماعط مسرب مك اوألقأوأ مقا |[

 ةماظلا اوطعتال و مويلا مظالم طوق, جاوا كليف ن ودان 0 ا 4 ولطملا لاس راا]

 كل: ىلا نينيعملا ركسعلا نه درو ن٠ لكن اكن هولتقاف كان أن مو م ٠ اهنوباطإ ىلا ملاظملان ايش
 ىلع همأل هاف هول ةقدناعناودودرط وهءلعاوعزذاموض رفي يتلا 1 وأف لكلا طي ىجاوتلا |
 درعا نتسوا !اوحت نادرملان ه هيدأ عمتجاو صاصخأو مايخ ةدع ةلراص وك فاشكلا. 1

 هدرضحف هيلطإ لمرة روكا رار فارع ىلا !انناهغب اذا نأكو هاللا عاش ال مملاقي 1 ١

 ىرسعملا ماقالا لاح ينال و ناط ريغ ءملان را راص يت ةدإبلا مانع نبا ناكولو لال ايفهيلا ١ ا

 5 ادرملل لمعواضإأ نورين كمه ىجلا وذ كلذكو نا "درا سنج نم اذهو 'يذ لك يف ديلق:تايف

 لاه نم مزال ءاهققنر 0 ْك امثمماذآ ىفاطا رقأ مهضعبأو مهق :ءاىفنولملاز رخل نمادوقع ١

 نارافال-الزاك هن ىذارأن مدرجات م نيطب صوعد صدا ىراشأا تلاد ح لاهل لاقيام ا

 هنررت دطاوتب رق ةااماش.. ضع ء 'رغاب لب هيام طق ريغ ٠ نيلعلا كاذ ىلع ءاواو:-'ةيرثلا نيءزت . ْ



0 

 00 1 اعلام نر ٠ ضعباه وهذ رمااةراشب اهومسواقار وأ .- 1 دالبلا ٍِش

 بناوي 00 هتمدقميفو - بصذو 3 كلذو هل 0- 0 0 و ا 1

 18 اضل ا مر 00 1 ماكر اينكحوأ ا هدايتجا 1 لايدأاب بسم
1 

رق ىلا مراغملا نأ كلذب ةربذ هل نمضعب ن٠ تءهسو
 001 فل |نيعبس كملت ىرقلا ىلع تر

 َ ةيحانل رفسلا ىلع اشابلا مزع يوق هرخ اوأ (يفو ) ةجرراخلا تارداصملا فالخ كلذو

 7” برقلاو ءاملا اياور نم لاملا هيلا جاتحي امو مايخلاو مزاوالا رانذحاب رمأو ةيردنكسالا

 هيل ل تاو لو
 1 1 اا سيجا مودل ةيناذأا ىداح لوتساووإل

 : - كانه هقاطو اوبصنو ةبانا رب ةيحان ىلا يدعو قالوب يلا اشابلا بكرة عملا موي وهو هيناث ف
 ٍ . لاغبلانمدنود- كام و اوةنطو رحلا ل>اسو قالو ةيحان يلاركسملا كئارط د ل

 0 و اااه دعتللو ع وجرلاو ءىجحلاو باهذلاوج ورااو لوؤ.دلا ىلع افردحلاو لاماو ريخاو

 ا اليسغو ءاملا حش َىح رحل نمءاملا لقت ن هعانولك دا تح ::ءاومتاهبلا فاطخ نم قدنلا كلذ ىلع

 ع . هقادلارإ ل نيحاوطلا] ونخ اضأ اويط (هنلاث ىو) عن ءاضلا لج عتتءاو سانلا تشطعو هرعس

 ا اهدايحامنما ماور ا ىدر كاىلا اماوم هذ ان قيقدلا 0 كتاطعلا قى تأ ا رغلاو

 م | ءاماسبأ و. طط ( هن قو ) اهب ا األ قاوبلا اودرو اشرو 9 نينار قف سر لكن ع ءاهماب أ اواو

 ا ةنئأط نه بولطملاردةلاناكف خسيسفلاب فورءملادب دقلا كمهحسااةءاو ةناطخاو هيث :ايقلا ةفئاط نم

 دل كالذكو مهزالا عماجلا يا اًوحتااو اورهو مهيأ ع أوةلغاف انك نيد -مجو ةامةنايقلا

 آ يدعو ر<عديسلاب بكر و مايأة ثا ”٠ كلذ رك دلاىلااحتلا «ممو ب صه نم مم مهريغو

 7( هساخيفو) كا ذبانامأم هاون 3 مم أرغ - ممءأوعف رفةروك ذملا ف ءاوطلايف عفشت واشابلا ىلا

 ظ 1 ماودقرإ ١ ةباننأب همك ةميح يفاشا ملا مطزناف ساخيشأ هتبحكو زياكنالا فرط نه يم

 ا اوظقبتسااملف أومائو ةحار حلاو دع ايل
 يلا اولسراف مهوحل شف قارس ا

 ١ 000 اح دح الا ةليل مم ( تيدا موبيفو ( اهوسدل تاوفقو بايث م طاوناف ةيو'اسن رفلاةراح

ان الثلامون يف و ) يونا هنرابات وب ذلوم نع ه هر ا.عوه و ليالا نم ةصحاكةشو خحيراو هوؤ طاوفن
 9 

7 

ٌ 
 كاعد اديعت هب داش ها

 انقاودقؤأو مالو 0 اوملو و
 ر>و ةلء انا كالت ةريثك ليد

 | تاتا

1 
1 

 : : رادرتكدلاةءلخ هيلع علف ةباب ذا ربي هيلا ىدمف يمجانزورلا ىدذانيدح اشابلا باط ) هرمدع ثلاث

 ف 59  سانلادياسهذو 1 ترو راظق ل برقلإ اش تعب وهو ةديد+اهرادىلارضض>و

 ا اشابلا لمع ( هريشع سماخ سيما موي يفو ) ةيرادرتفدلا نع مضاء يدنفادحا لصفناو



 د 1 -."6 ا

 يلع ليحتاا ن.كلذ لكو ةروصاه غل امقرالا قع اهيلعو نرذعلا ا ءارتغو ديد نااطلسلا 5

 ءاهقفلا نم ةثالث اهب اولسرأوحلصلاب اا يىلاؤبارم اوتك هينون انا لان كل
 عجر امل هنا كلذو يلخاودلا دم ديلا و ينيجسلا مهاربا خيشلاو يمويفلا ناهيمس خيشلا م هوا

 ديسلاو ريهالا خيشلاو ىواقر ثنلاخسيشلا ةويلط ادا عر اسارع مهل هحوت ناكيذلا انا 5

 44 رخرثك (مايالا هذه ىفو) مهنع الدب نيروك ذملا ةثالثلااولسراف مهيدي يلع حاصلا ءار>ال بيقثاا رمت /

 امايأ كانه ماقأو هيابنا ربىلاليئلارحاشاءلا يدعو يلرغلا ربلا ىلا نودعي مهوةالدلاو ر « املا ْ

 1717# ةنس يلوالا ىداج رهذلهتساو# َ

 0 راني لمعو قالون جراخر ةي داي رفلا اهاشن أ كلا عالسقلا ريدعت يقاشابلا عرش هيق |

 سال نابل أو بكار ارم ةدع قسوو اريثك اريح ةرايخا لعند و اهريغوةبقعةينم ةيحانب ٠
 كلا نر و ا راجعناو ةلءفلار ونيئانلا اوعجواجا ديأو دلبلا |يلعاروس كانه اورمعيل ديشر ٠

 ةئدلا ىلااولخدوماشلاةيحان ن ؛اونا يل لا ن فامستا وحنر ه٠ يل | .نصو(هنصتن:فو) ارزق |

 نبلا راج نا الا تعزوفةفلسلا 000 داالا ويراجتلا نماشألا بلد 9
 لعر اسلا ولجأ و عئاضبلا اوزجسحواهفالخو برقلا ةلاكو ولت ١١ ةلاكوو ن وباصلا ةلكو لهأو .

 مهنمب يطال ا نإ ٠ عفدلا دصقبالاًا ش نرجوا ماس هجر <نمن وءنلكئاكولاو لصاوتلا ٠

 نونيعملاو الا رعشي امنهنيب يف اسلاجن افلا نوكيف ريت اسملاسانلادا رفأن . تايواط:كلذاوفدرأم“ .

 الاو اهمفدينأ امافرثك أ ا وأ لقا ءاورشع وأنناك [ةقخ اها بلطلا ةلصبمهديبو هيلانولدأو .

 برت ومظع انا انا ل :هبولطملا مي ىت> بقا ءإو سدحبف ندعسااىلا هويحسو هيلع اوضق ظ

 رافسالاو بابسالا عاطقتاو مراغملاو نتفلا يلاوتب هلاح فقووارجاتناكن م سانلا يتوميسج ٠
 راحتاارئافد يف ند وهراقعو هراد ثاث ارهعاتممسي و ضرقلا ودكلا شيت راسو 0 1

 ثيغتسي و سحبو ذخ وئرا>تاايف افورءم ناك هنوكل ءدقتاموحنب هق-الىلطلاوالارعشياش ٠

 صوص خيفىرقلاودالبلا ىلعةيلاو ا ضرغلا فالخ ينثلا اذهو .امحارالو امفاش دحيالوثاغي الف |
 نيرشابلاو نينيعملا قرط ق>نم امعبتيامو ةروصاطريداقم ردانبلا يلع كاذكحوةثداملا هذه ١
 نعإقلا لكي ءايشآو ءزاوللاو تنلكلا باظيرامملا فايطار للا 1 < ىلاوتو . ظ
 ىرقلاتب رخىحامتايثزج ض»؛ ىلع فوقولا نكمي الواهرك ذ ن٠ ناسنالا ىحتتسي و اهريطست 1

 مايو ا قحاب م مهن ءةدعةدحاو ةيرقىف ىرقلا نمةدع ل هأعمتجيناكذ ذا , اولجو اباهأ رقتفاو ظ

 ١ كانا ه دج ب داهر هدا ومدقو اراها بهو تن رت اراقإج كاملا ىلافامأو كلذكبرؤتف برختت . ْ

 مر اذملاض رف نهةضرفاوررق مهام ريظل عامسالا قراعبا ي َحلااةعينشلا مهليعافأ ةلمح نءو اما كنلا 1

 « ع- قبج ه8 ١



 ا 3

 هد لا 10

 ي رلابر - ويف رعلاب هوس صو دب, ىلع وأ شاب يب هومراد>اسدر و( نيذثال اموييفو )كال ذ ريغو نو. 00

 5 تتار 2111 افي بطلا نع رغ علا و كعيإو كلذ زماوجتزتاف وضاققلا تيب ىلا دغلا نم
 ٠ْ 0 هةداب ز باسإ مهماع ىرق هوس مطا ودان :لا عمتجاو نيناالامويجسب فااذلت نيه ومو

 كابو لاو ةيددعلا فاصنالا ن٠ةرشعو نيتثام ىلا هت :راصوءتادوةسن ارفلالاب رلازا كالذو ةل اعملا

 1ْ ءاؤ ةامط تا ذ وو :ففقيما راوذلا معل رأىلا لص ويقدنبلا صخمشملاو ا رشعو نايتثام

 ةمفني رشعو زيتا بو. ىلاو طقف نيت ابةمتا رثلا فرص ن وكي أو ةدايزلام دعب مهو صأو ءوسرملا

 1 قرابه طوتف صا اذه كالذب ةقاللعا :ا سيل ناولاة كذا ومساهلف نيس :وةلامع ران قدتللاو

 موكلي مهاربا نءةيتاكم تاصو ( هيفو )ساجلاضةنأو
 1 رآوء«ءودقب رابخالا منوم لسرلا

 :١ وبيفو ( نلقي ,نيدلار ون يح -لا هد ادلوو ريغصلا ه: اه ملا يعدتسإ كد مدار 1

 : - ةعاب ونوشارن ميدو !مالفل دج اقل تاروملاءااو كيب ميهاربا دال أر أس ) هرمدمع ثم لِ ل١ تسلا

 باوجاذ .اعدر وةنااهصخام وزياكذ الاةأ احر اكن اشابن الس ىلا تاسوأتلاس ركازجا يس

 0 0 اراها ماتم :اهيلامط وخدوةي ردنكس رغت ىلازياكسنال ةفئاطل ودو هيف ربخيا شاين اماس ن

 01 اشاد :لمدك لتواكب مهم ورع ارت دااولتقور " اسعااودال لاله. نو ثرملا

 قافكلاة راحو فلا و رب وسلا لتمر رتل نصحت وةلظن احاو دادتت إلا م وءاملعلاو

 .نودب تام هجوتباشلب فسوبيئج واش اءزاءيأس نع .لكلا :ودقو رغنلانعمهداعباو ءجارخاو

 ا مادخأ ةسةوزياكنالا ٠ نسر ةعارأ اورو (هيقو) كالذر و ةدعاشملا 31 الا ن

 9 ٠ل_ة:ةيردنكسالاةيحان براحر ومءد فاثاك نااورك ذ ةئردملا طسو نم مهاور 3 أ

 م طاحاف مهربخ ف ثاكلا ايف فيررلا ىحاون مهاغذأ ضعبأ نوري سإ اوناكم خال يقوءال ةهرساَو

 أرق مهولأس مما ليفو ؟ءطلام ماكو نير بتعملا ن٠ هاودل مهلرم يلا ع لعق اممم لعفو

 أ ةوانوذخافريغال ة ةءشل نو انوفداصأ قار طلا نع امموربق وأ ةيحان انءاط نوب نس 1

 0 ا ةبح انا وج يللا اال لمرأو كل دمهاربا ند 1 تاصو:(هنفو) انوقيأو .ولتق ن .. اذ

 لو.ءالساب عقو هلاب ماشلا ةيحان نمرايخات درو (هذي رشءثلاثءاثالثلاموييفو) اءاده 82

 .اوأو وو مياس دكا اولزعو) ةب رجكملا دال ةيلغلا تناكو ديدحلا ماظنلاو ةي رحكسنيلا نيب ةئتق

 (مويف و)ماشلا دالببهل بطحو دا نيدنلا دع ناطلسلا نبا وهو همع نبا ىنطسصم ناطاسلا

 ىلع ىنادصم ناطاسال ءايطاخلا بطخوربخلا كاذ قةحتيرباا قي رطنهىرطط لسدو (سيلا

 ةنايطالا لام |طا وتد( رخاواف 00 رشع سدا ةمئللا موب كلذو قالوبورضمدالب ورم ربان

 رض ب 5 13 هليسهحفاوعرشوا وارتند هب اورر>ودالبلاعاشمل يذلا حوم.م لا

 1 ةبلوتب ةراشبلا ملاقالاو اودالا» .!اقاروأ أو. طا ؟ (هيفو) منيا هو موشن 0 0 ظودالبلا خاشع



 دا اة ل د ع
 تايحبقلاو تاوغالاوتانامارقلا و تايدلر ودل ءةفووزو نكد مارك ارو آيل :

 مداةااناف ايادهأو مداقتااو مهاردلا نهمهق. ر رطٍق حو مهم د نم هنوذخ اص ديفا 5 وهامتا : ٠

 تاودالاو شرفلابءوماظأ و هب قد اب الزئمهلا ودعا ةلزنم وردقاذناكنافهءودقلاو دءتسادرواذا مهنه :

 اضر مخ هب عصا ؛ وأةديدبخلاةنسلا ىلع ىلوتئارب رقلوأ نيمسا ف سوك اذا ةءزاللا :

 ماو نو رسل ىاثو 3 ةيرد كالا ىلا هدو رو لبقءربخ عاشيو ريكلاز ا زءالاب لباقي هنافايادهو.

 سايك الب مراشب ومهتمدخ نوذخأ ون رهشوأ_ ود السلا راد نمهجو رسل, ةرططلا نه ٍآ
 كلمأو هلدنلال رتل قلّوتأو اكدم ومفادمواناويدهلاولمعو ل .اج بكو هيف ة,واذ-دأ وهل

 هخيادأ هعابتأو وههلك ألفي رادملاو بتاوزلاهل بترو هتلودنايعأو يلوتملا مايا دهاومداقتلا هيلع .
 ةليحرتلاااده ف الخ كتالذواميظءار دق سايك الا نء يطعي مثار ودشوأر تانكم,اباةتاح بار اولا

 تأضقملاو ةيدنهلا ةحْقالاو .ريدعلا اود وءلاكب يطلا عا 50 ركملاركس ماوةعونتاا تاب رشاار ودقنمأ]
 ساج نعأ يفهعاتدو همدخوعابتأبن ا.ءالا ضعب لزن؟ه 21 كلذ قدك هتاودلاجروهسذنل |

 ٌْ هيلعةنملا مهنأ نوريو مسق اتا وبشهيع دئاسسأ ؟امو مهينلكو م«هزاواو مف رسعع لزمملا برومو ء

 هعابأ ًأيلعو هيلع لا عم هيما .ةلاهم زل ضرفو هيلع يس>او كلذ لب ضف هلنوريالوهدنءمطوزلي

 مدقي نأ زملا بحاصمزلي هلكك لذ دب وهسايك أضبقيوهتءدخذخأي يت>ار وهش الذ ىلع ثكيو
 يقف لةنلاولقعلاراحيةيسضقأ ءتاود ل .هأو ةمودخجد:ءهلعاينشموارك اة هدنء نم جرخبل ةيدهالا
 رض>و سي وسلام يم يلع مزلقلاة يحان نءجاجملاوةلفاقلاتاصو ( هعباسد.>الامويىفو زاهر وصت ا
 + 1 ار كدكو كيبدم_ب فورعملاوهو ةنيدملا ءاضقل هوت ىذلا يضاقلاو مرا تاوغأا هيف“ '
 ه>ون ٠ ىضاقو هريذر هظإ لو بكس يف لزنف لصفنا ا ىذاقلا امو |ءيجيللاهولا مهدرطدقو جملا

 ةرح1ايفناك املك ذ> | يباهولاناو ة:يدملاةراي ز نما و.:ءمخا نولصا ولاربخأو نايناشلاة ضنا

 دوعسم نه ةبتاكم هتبخو جاجا بكر ىلعا ريمأن اك ىذلا ا ارصحو ماوطاورئاخللا دير

 ١ اخنالا راخأ تب راض 7 لمحلاقرح م اهنااو ريخأو ةكم يرش نه ١
 © اك ةردلإ لاو قباسأا مالكا ينءيياه ولا ةيتاكمو ضا ىغالا ب بيفاه ولانع
 ىلا لسهوكيي هارب ,انأب( ريخلادر وهيفو )اهنءأربتي وع رشا دعاوقلةفلاخلا لاوقالا نم هيلا سان

 نييفاالاك م دج 1 كيب نيمأناو مهب عقوفال_:>ال مورفلا يلا بهذكب نيهاشناو تفاوسو 6 1

 يضاملاماءلا ىناد وعدت يتااملاظملاو وةك رفلا راقد هيفو ) 5 اللهب رد ةيح انيلاايهذ ١
 نءهليصحتا نينيعملا نيدو نيمزتلال ظئاق ف دن ذخ اكلذكو ىضارالا تاءاطقاو طي رارقاا ل ْ

 1 0 ويلا كلذ قو ) ري داقملاةريثكلا اك" الان ءردانبلا ىلعموضرفام الخ كالذو نيعرا, را

 : وضحا« مو أي تاناخلاو لثك ولابنيب اوبلاو ف رأعاو مئانهلاباب رال امبرعاب) دلع ءاايلاو واغال

 ظ
 ظ

 ١



 كم ناو هئرذأ ةمحان يلا تعدو ك وسالم نم جر بوكسملا برأ هجوملا ينويامطأ

 "ذأ راك املق مهن. ريثكلا قرفتو هشويج مئازع تاحناو فوخلا هلخاد كلذ دنعف كيرادعو
 0 : - 0 تاب مهو عب يا د ا هركسع معي مو بوك رلا بلط بو رغلا

 ِ تراس ةق رفوةرجا قلح قب رطل ليلا ةدحان ىل أمم: :هقب رغب ودراسف للا مالظ يف قرطلا
 ا 0 ّ ْ دم 7 رباشاملا معا فف» ٌّ مردفو هب ةمب وماقلا قرط يلع تيهذةثلاثلا وجاحلاةكرب ةيحان ىلا

 )| وعج روهربمأ نع مدارفنااوملعا 0 ةيحان ىلا ترجو يتلاةفئاطلا فاخ ب هذو مههفاذس

 3ك نينا يفهعم نع لزن ىت> 0 كيب نيسأب » لزيم وهراد ىلا اشادلا عجرو ىحاون .لايف نيقرفتم

 -..اشابلا يلا موي يناثيفرضحأو انامأهلّدخ ان يلراوشاا بو.اق خيش ىل !اًاحستلاهناف: .هوبأ امأواهيرقتسا و

 3 نيالا مول يفو) ارئاسم بكح م يف لازأ وقالوب يلا لززنهثاب قحادأ هسا و جلع

 8 :ن# ةلجو ادب دش مبعم ب بحصأو ةلاخورك اسءءاسؤرواركس# اشالا نينع (هنئ ندع عئار

 اه رس ةي>انأا ىرق بهم نيبتااةيحاذ 4 نيسايلزئاملو هي راو كيب نيسا.ب قودعال تاطب وذا

 دعو تبملاو بأسلا نمةعينشأ ثلامهليعافأاهب اولسو نيتاسلاو ةرصعملاو ارطو ناول-و نيتاا لثم

 0 نه *يش نع زجعنموةقاشلا فلكلاذ#خأو يشاولاونابتالاو لالفلاو ن ارجالا ب نوماسنلا

 || نيس ةبراحغاوبهذاوناكن يذلا نابرعلاو ركسعلا عبجر (سييخلا موي يقو)رانثاب هوقرحأ مهتايولاطم
 - مهللاو مهبامذيف | ومعونيغَحاَر اولوف لءاربلاو لود يل لحراءقاط نماو وبرقامل مما كالذو كيب

 | لطدسلاةءالويةراشبلاب ومر هدي ىلعولوب.هالسا ن يجناق د_طاقدرو (هيفو) ىرقلا يهد:

 ْ أ تبسلا موبيقو) ةعلقلا ن هعقا كيدملا ةمودتل وب د ةنالثوم هن راو همودلا نادوءفاشا#
11 

 1 35 ”نأو نين رصملاءارمالا مودق بت رقي ىلا لبق نء اغأ ناميلس حر هن رع عسات

 | قاسم مهملا نوع دس م, 1 ورعلا نمق ةه> كس هن مها رباوب ولصلا ة ةيوأز از يب |! لصو كي نيهاش

 | يجنوبادلا فشاكيلع و ليكولا اع
 ا 1 ْ #« 1١١ ةنس نينثالا مويىنانلاع.ي : لوتسا وظ

 خم لصو(هسدا.- ينو) ىضاقتلا | دختتكامهتح-هويببق ةهج ىلا ىجتوبادلاو امأ قطدم رفاس هيف

 ضكرعلا نا يوم لاةرضح موسرملا ًارقوان اويداشا لا 0 هد ىلعو قىرطط

 3 :ريك ىرسأو ىلق 0 دقو ةلصاح رصنلا راشبنا هيف نورك ذيوءادعالاةبراهل ةوواش

 ْ قينئاكلا ناو ةيردنكسالا رغث يلا بك ارملا نهةعطقةرشع عبرالا وكدورو ةلودلا غلب هناو

 - مهمقدومم ,ورطرك اسعلا جورخو مامتهالا مزاللا نرغتلا يلا اوهلط تح يتحم# ر ر>يف اوذارترغنلاب

 ْ ماشاايلاو اشان ف سو يلاواد.دىلاو اشان نا مياس يلا تايدلر ولا انلسرادقو رغثلا نعم هدرطو

 5 كت لعا دعاسملا مال نير وك ذملار وذ لاملا زان اوةدعاسمالٌرْصءىلاركاملاهي.جؤوت

5 
- 

 + يو ف -



 دلل #ا
 ظ #« 1؟0* ةنع تلا موهبلوالا عير رهش لت رز 00067
 فشاك ىلع رضح (هريشع سءاختسسلا موييفو) هللاسر نع اباوج زيلكتتالا ريكل اوبتن 4 هن ١
 ىلع مهناو ثقولا اذه يلاري ,>أالا نعرذتمي ىناالاكب نيهاش فرط نممالكب ىناالا ريكلا ١

 مايأ ةثالث ماقأ مثرمع: هتيب يفةليالا كالت تابوةزرجلا ةيحانيملا مهروضح و لوالا ميفافتاومحلص
 .ةيحان نماشاب نس رح اكن نيدبطرذح ( هفو) لكولا اغأ نامي اس هتبجصو إس سيلا عجرو 1

 زياكن الا فلخ ا وهذ مهما كاذو ير ةيحات نمدر ,عوطال اغأ 0 فاض هذ يره

 انارياو عفادم مهباع او ول رمذ ورع ااوربلا نم نياكنالا ةفئاط ماع جرذ# 5 رمح لا ةيدعم ترق ىلا

 0 1 0 اذ ا 0 11ص اي | 0 اولوك ةربم- 5

 : ءاقب ال 0 5 تو4.قاولا لق 00 5 0 0 1

 هل“ امس 02 روم ىلا مج املف معد هتيئرو هنأ زم اومفرنأ كيو ١هودر؛ روك ذم الا

 .هدالب ىلاوأ ةيردن يل ىلا عوجرلا 2 اضي أن ذالا هإ قاطأ لب ىرسالا عم 1 4و اشاب ل

 رمض>ا1 هنأ كلذو دا قاضوك. نيسايو كا لا شو: ها (هفصن يو راتخ>او يخي 1

 هنأ يلع تاماعأ اوم هأةندل م فو ناك الا ن ء هب هدنعو ناك أ ٠ لا عفدوأشأب لا هيلع 5 ا

 ىواسكلا مط ذخأو هعايتالوهل ة ةر.ثك بااطه ياطوزاكنالا ةبراخةنر ذئكسالا يبا رئاسلا ظ
 نب تاجا لاو ةنأذع. ا ومايذاو ةدقالا نماشأب قس .>د:ءناك 7 ع ذخأو ثالب وا لاو 1

 0 ابا اقو كاذ ريغ ىل يلا هرمص' 100 ربلا رف ف كدشلا مزاولو ءالل ارا اورو برقا ا ْ

 ركسعلا نك رم 44 دا 3 ١ مشن قالو ءاللأا ةيحان يلا همايخو هيد ردا , وه جر>و ةقرتشلا 1 ْ ْ

 ارعزأو صاع لك هياع عمت جاف ه 0 ةلحيف هيتكي هيلا ٠ بهذ نهلك راصو مهرد ,عوةمالدلاو |

 .هلعف ن و ام وءدرإ ذقن 3 هيلا لطرلا اكو ةساب را ةيلكسولا تدملاع طلو فالخلاب حربمو قاعو فلا | ٠

 ىرقلا ٍيثهد: كراك تت وياونلا ف نوديوي ةشاب وأ ترم ناوروزغلا هذا ادوكلذ ن 3 1 0 ظ أ

 اعارترحأو هتلرق اوم < ميفااخ نهولوقءملا ن 6 ةحرالا مراغملاولاو.الا عم مني هدا 1 1

 .يرعلاطحوهيلا نيو ضتمار ا نا تسود ماع ريب لش وا ءاا ذأ كلذذتف ع رمأااب اهأ اوذذأو 1

 ةيحأت يلا جورخاوعامتحالاب دؤارالا 7 انع ا هرم دم ءمسأت ءاعبرالا ل ق نآك |.لفهتاطابر ]

 ةيافوارسم قالو نيبو هثلب الرع اوقدنألاو ةيتيسلا ىحاون ى ول مهعجأب او-ر>ةقالوب ا

 نقياذ ث اكل أب هس دما اوي ندوة يح: ا كال" ىلإ ل حوا مدون ا ءلا فلكر 6

 ا ىلع تا نا هل لوآ# كد نيساي ىل | اشادلا ل نيش رفلا ناب بزألا عوقوب نا ّْ

 كيلا "لصاو انأفالاو كدالب ىلا بهذنالا 0 رايك ةلج نم نوكتومومالا هله كنع دراتو



0 0000 
 3 0 ر,نامثغ عبباث هك 7 هء رفاس ( هني رمثع نما سا اموييفو ) وع * ىضارغالا ضعب ىذقيلا:

 لدجر بوسب هدوف بوب | ىلع ضيقلا جال .ةيبورلقلاة يحان ىلا ادختك ديحأ نب فشاك ىلءورقشالا

 ايدك حان هلا كو رسل لي نفادلا ىلع رطلا عطقب نأ هلادسا] راع روت

 رش ف لاملا نم هيضري اع هن مهسفن /نودتفي مهنا أ مهاوماورا تلا ١ عئاضب زم امفام بهنأو

 1 لرسم 5 ذنه اوئيع لاخلا دازاملقهنم 0 فةيحاتلا 0 أ للا نارا هن. سأانلا

 5 )الغودتاد و>وعاوطا-افدود# م هل < ىلا اولل_صو املف سانبهدلب ن٠ برهف ربألا هغلف هلثقو

 اهيسفت يلع اصو رمعدسلا يللا ريضح اذ يرجامافدالبلاب عئادولاو يشاوملا نم هلام وهع ابو“

 "نم مراغملاو فاكلا نم نونيعملا طا سلخ كازو هلع 3 لاحلا عجرو سبك ةئامثاشب.

 0: مه 1 را لغا نم ركل رم (هيقو) اهيلع اوجينحا واهف اوماقأ واماع اومميتلادالبلا

 1 ريخاو ىلابقتلا ءاسمالا دنع نه ىضاقلا ادخت كرجل (هيقو) رضع ىلا مع اولحرو ا
 ”عمومولا اهاسرآو بك ١س ةدعاشابلاًايهنةريخذلاوةيريملا لالفلا لل بكا م ىلا نوجاتحم مآ
 عاتمو با باث مدرود ن.٠مهبلا بهذي ن٠نوز>4و نوءنع ةملا لاو اصملا راهظاو ةرودلا هله

 .اوعقو اذاو مماءامنوعيدب يتاةعتمالاو رجاتملاب نوبهذي نذلا ةعابلاو نيمبستملان وعني كاذكحو

  هويقاع وهعمام ومو 4 1 بق ه.1ع ةمقرتملا نورعلا ضب هفداصوأك اطادنءهلعاوزمنوأ صخشب

 كلذكو هفرعي نم لك هنم 1 هترثع لاقئالوهنذ رفخالو هوهرغو هراد:او. مو لب ةودنعو

 ] جوتتلا 500 || باب نلثهندملا تا وى 1 !نيدي مما طر ؛اوذلا ممومسي نيذلا تاقاثلا يلع اوبن

 | نمجاونأ يلا ن ماهذويلا لا ا جورخ ند افوخجو راغا نع ءاسفلا عندي دحلا بابلاو ةيقربلاو

 | او دج وئمو>: سيل: هع٠وىلبق ةي>ان ىلا رفدلا ديررمانألا هذه يفصخْش عا وضبة مهما قفتأو

 باهذلاد ريتا هوح ماوهي 5 اوضة غلبأ' ١١ ىمسأ يتلا ب 4ءا رغمو هب رب تالا و ىلا نمل ادب
 ْق

 اذ و اسوبحر مش او هاوكسماحلاو 4 لع اوضَق درع كااذهنما اونهلف ميعأب 5 ءارمالا ىلا كل ذب

 نأ مسعد ينرا نوتفدن ٠ زيذلاة ب رتلا نم مص اديها لع شق و ةثار ةلاةهج ىلابهذ يلاولاناىفنا تا

 8 >روبقلا ل ادب م هدذعا و ةعئمالاب ممل ناوخ رم يلانقلا ءا مالا ,عابتأ ضب,

 1 اال مادخ يع او يدم هرود ىلع مجتهو مهب رضو تالا غلا يف مهدايسأى لا اهول سرب

 3 0 رمع ديدلا دنعاهد.ضىف اورذحو مهم بر رهف هنولتني اوداكو هءاعاوعتشوةن ارقلالقأو,

 0 ١م لدو( هيفو ) ضقانتلا اذزط تدعاف كلذوتو نيرافطا عم هل هلففامو ىلاولا نم نوكشلت

 + ةيدولاو زياكتنالا ن« ىرسالا ءامسا بلط هلو فن ةيردن كيسالا, يذلا رلكتالا ريكي

 مه ايناك نآك نم اوةرك اةيردكسالاىلاا ولخ دال مهتافركسعلا نم يرسسالاب ن وشم عاك مهمات 3

 د ا ا 5 د أًواش ثيح م |!.طاوحأو مىعاتعرفسلاب م / اونا

 ا



 ه4 ش ا
 ايتاويلطو بئامفلااماعأ لعاو رش وعشر عقم رورك .اسلا تسأل بكرا
 متي رك نس دسااهوك حرش قيلعالز رالا نءاممءودجواما وذخأو ةقاشلا فلكلاو لاومالا
 .مدهو بورما نماذأ عقوامانافك امألاقو امهياععئشو امبعءملكتو كيبادختك و اشاب نسحيلا

 كاملا فافتاو رهسلاوبعتلان ٠م هانيساقامو 2 ومعها راو مهدعاسهو ر ىبملا لكي روذلا ١

 ةدلبلا مكل كرتنوأيشا:ءءذخ ان الواناايعو': دالوأب ج رخضانوعدف ليعافالاذهباهدعب مكتهيزاحنو
 هاك ءاضا ار وك دملاب كو عنملاو ةادانملا مامتهالاهلاو رهظأو با وحلا يفه وفطالف تشاما هما ولعفأ 1

 .تاويهو عنملاو فكلاب مهيلاهولس رأو انامرفاوبتكف رضي رديسلاواشابلا لا اهلسرأو كاذ تعب
 .تادحئلش مهسبل اوشيشاقبلاو علجلاب ؛مهنم نياصاولا ىلع اشايلا منأي رسالاو يلّتقلاب لصو نم لصوملو و

 دل اوعطقةي ردةكسالاةيحان يلا زيلكنالا عجرالو مووسمتد مم ”وريجدادزاف مهسؤ رىلعةضف ٠
 .:كيب نيسايل صو ( هرشعع بأ سدحالاموييفو 3 هب ؛ ردنكسالا لو- ىضارالاتقرغوهايملات !اسفا

 .كيلامملا ىزن ودب ؛المهو ة ةنيدملا يلاهعامتا در ل-خددو رصم يلا هون اما طة_.حاتىلا

 اهولسريااهوحامواه وغبدومهماذ ! اوعطقاوذاكو زياكن الا نم ىلتقلا سؤ راوتفد( هيفو) ةيرصملا
 0 نبا نعال دب هب نانيكسالا ىلازي دالا نه اريك الابتامالا ل خرإ (هيو )لو.هالسايلا 1

 .لاومالا نءهعمايهدالب ىلابهذيا ةثداحلالبقةي رد:كسالا يلارفاسر وك ذملاناكدقو كيب رمع'
 ( هرشع نما: نينثالا موي فو ) كيب ريا نباهلدب | ولسربالايسفلا اذه اولس رأف زياكنالاهقوعف

 .لدو ( هنيرشع س داس يفو ) 3 ريسأاةينهوأربشةيحهقاطواو.صنو هتالمحو كيب نيسايماي> تاص وأ

 ك1 ا نك عدلا وهواقء امد داع لاو ادليكوإحاصاغأ ناميلس هتبححو روك داك نيس ١
 .ناكو هتومدع هنا مأ عمم ْى او :ءرخ أنو ةقب سلا 'دالا يفنادويقلا هتيحشب طخ ا

 .هناحم رضلاب هيتصاش ايلاةيلعيرجينأ طرشب روضأا ىلا باجأفإ نام هيعدتسي هل لرد قاشابلا ٠

 أ ييلع علو اشاءلاالب اقو كيب نيبايهتيح دحو كلذرلاهباجأت مويلك ىمهرد فاأكلذردقو ٠

 11 لت ةحلمر ناسح نمريظو حام راب كا بلا طس وبامهدانجأ عمال ايكرو الزنو ر ومس يءاخ
 .ىلا كيب نيسايعم راس كاذءاضةنادعب هنال ميعأب واصالب كارلا نمهلوخ سو 0 عام ٠

 اهدانزناكو ىرمسلاه د, ىف عرلاو ىنميلا هديب هتجبط جرخأف نوعا ودرخأم تال ةحاق

 .ىرخالاة هلا نمتذفنو داويلا عرس ىلعدب ضب اةلاراسلاهةدك تقرخ ومصاصر تقلطن افاعون م
 .لي وطلان -حراديفاهءت ايف قالوب ىلا كيب نيسايبهذو هتامحد رهلنذأ و هّئح ارم رادىلا مج جرف

 ىلعاهم رفاسو قود:_هيفاهوعضودقو زياكتالا يلنقناذ ب ارك رفاس ( هيفو ) لينلا ردا ظ

 د انا روج اشر ماك ري ذا تالا بنى ١١ احساس وماشلا قي رط

 .ىرحب ة حان نم يجي وعلا فشاك لليهمسا رمذح ( هيفو ) هيفاوغلابو باشاتا ليممساديسسلاءانن



 ” ةءلقلاب هباحتأ يلا مالغلا ل سرأو مهاردب يركسملا رطاخ اشابلا بيطف كيلا لصوت ل ةليما ذهب هيلع
 لزب رددكسالالا اوعحر واهنعزياكنالا تلجناو د ا 7 نرطا ا تلال #َ

 ا قأيوحوب زا اووحا مدعو عنملا ن ولفملا هيلع ب تنكَو 7 وس كلذ صو ه> يف 0-5 كاذب رسصم يأ ٍ

5 - 0 0 0 
 0 وللا ان وباو رط يلءاقرمش هريسدف ةن دما ىلام هدوّرو ةعرمم نظيريسلايفاك اعكلتم

 0 لازيكتالا نمل ىلوالا ة ةهذرشاا تاصو املف

 0 ال للا رردطا عرس 4سقن هنا كاد

 ٍْ 1 اودانوةحاسالااورتشاوةبراحلاو زوربللا 7 هنو مهممه تب وقدالملا لهأ كلذكو دمهيلع او رساحو

 0 ردات االعأو قرايب ,ملاوبمزونوعوامنلاثك و 0 26 8

 ا 5 «تقتاوقلأو ل1 اير هد سايق مم ف ا 0

 ّغ . مهمراوطبأيف ن>حايصلاو ريكسشلاب مهوشهدأو مهباوطلتخا ومهياعاومجهو مههربأ ولاد ونا ريل

 او رضبحو مهم ريثكلا اوحنذو ..يءاوضبتو كاوا نامالا اولط و مو> السا وقلآف مهنا ريأو

 - اوركشتمادلات أو ة 4 : داكسألا د يهب ن“ أ نوفا ارو ة هر وك ذملا روصلا ىلع سؤ رلاو يرسالاب

 5  كلددع ,ءازطادخب ةماعلا كن و د ز و>وهر ؟ اعوا ثاءال الذ لك بسأ ىلإ لف يلا دساوأ كاذ ىلع

 ند 5 امأ مف دهمو يحريللا لا هل.ءابطالا هعموي وانرفلالصنل مهلا علط ةعاقلا ىلا يرسسالااو دك اال

 ذه فرصو بيتارت مط بارو تاشرف ا 00 تالا .بفلاو مه رابكلازيمو

 "يقام ممتاوادل مول لك فمها! نوددرتب هد 1 راو مايآل | ب بلاغيف مهدهاعتي رمت سأو مزاولو تاقفن

 ”امأو ىرءالااوم -ِ او كالذ مهباولعن م مني راحلا ٠ نم ىحرج مهيديأيف عقواذا مهضع عم جيرخالاةداع

 0 - مهيباميق مهو عاب و مل الم نءم ه وسل ًاومهبا وصتخا ممافنادرملا نم يلا عدنا اف منم عقو ند

 . ىلا ءدنعوم ىذا لاق مهن -.امالغنأ تالذ نث 4 رطل ةليح قسافلا دب ند صال ا ىلعلا دا نم مهم و

 . وهو مطخ قر وهل جرخأت همت ا حرففاسيك نيرشعغا +امم يهو هب واسأ رمل هد ل

 ..اهأرقاملف هلاهاطعأو ل_صنقلاىلا اعريسم بدذو هسفنأ اهزا 1 انا اهيفام ف رعبال

 - عد .نيباوراصا امأؤ يت«ذ صلخع ه..ثحب ةعجر كأأ دب يف طع 0 ادد كب. .امعأالهل اق

 1 ” تاّحاو 0 ادع رألاقف اشالاهلآس ريفحاملف مالغلاراضحاي ص لد :َةلا هربخ ًاناعارلا

 00 ا 0س

 ”رادتراصاه ا نيمجازا مشاوع واطاون اراه ءايت واهلها اوخاتساو أهر واحامودات ا ىلع كارت الا

 ”ايلسرأ با وا كلذ هي ,اعدرف كلذ ىف لكني ىهاظلا يضعن نا يت>اهكلتتوا هيا ءزيلكت الا لو ريب ب رح

 08 هنعتامهأ لب يوافلا ب بلاط عج ريملهنا ىلعو 3 م عوسللاتوكقار ءلا٠ نه قا را



 000 ا
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 قلع نركب رم ماعلا اذه كنعل ناع ل جملا ا كعل ىدان نحول نأ وو 1 4

 دمار طاددسملا اوبرش رد سءنوكرشم اا ااوتما كا ذلا امي ايىلاعت هلوقةادا غلا يفالت ونّذلا 3 1

 يرسسأ صاد خا ه4همسا ا 1 (تنبلا موي قوورصم ىلانياصاوااءال وه | وح ا

 ةعوطقم ا و 0 هر نوتسر مناهإأ لصو(ددالا 6 يفو) لايسف مهيفوزيلكن :الا نم

 او نص اذ ؛ًاررظلا كمبو موياعجرفتا سائلا عرضو ةنب دملا طسو نم هرم“ 3 باب !قار 2 يلع مع اورق

 نكد اويسأنيعبرأو را الأرنب رة فوة ال , رصعلا دعبو سّور ةيناّمواريسأ كيبرعو 4 ال

 ككل صقالوب لحاسىلاىلصو( ءا ءامب رالا ما قو) ةعأقلا ىلا ع رحاب اوهلطو ة 4 رعشلا ب اب ةيدعان :

 اكسو نم ةاريع اوقشو رصذلاب؟ب قب رط يلع مماور' سوريلا ىلا مهب 37 يرجو لتقو ىرسأ اهب 1

 نيعب راو نينن ”و ةئاملا و هو لوالا سؤرلا عم ةيكيزالاب سؤرلا اوةشرف ةيكب زالا ىلا ةفنيدلا
 ىرسالا عومجم ناكف مهناوخا دنع ةعلقلا 0 وءلطف نب رسشعو نيتئاملا 00 رالاوءايحالا 0

 نيرسشعلا وح يرسسالا يو وعبد اوف هنامثلث نفرد وفا نيئسو ةئسو ريسأ ةثامعبرأ .

 هللا و نامأر ع ىلعا هاني ىفداصو سايق 5 ريغ ىلع تاس > ةعقاولا هذهو مهمتالأ سف نم ْ ّْ

 يف هردقو هبتك ام زوربا يرصملا ماقالا نهاوتب رصملاءايمالاو نكن الاةتفئاط ولك يلع
 ا واب يسم كر لارا نه ملقالا ا ىلع هبيغنونكم :

 اأو مهسفن أب ,مهرارغتو ىنلالا توعمبعامسو مملق عمير د: كسلا م مدعتلفز لكنالا ىأزداشتاهلا ٍ
 220 رمل 0 ::الاف م ءلقالا يلا هأامأو لاي مسمأر اسف قطاف نور اسمالا 0

 نالا ف طخ ملوك سفن نمن هميم ند كباصأ اهو سات :أ| ىدبأ تيك امه ةنيضم نا تاما 1 ا

 ناقتأنءم ريش اضودخوز. 3 الا بور> ىلع ةردق مطر ساو اياعرلا نالو عقاولا اذه لوضع 1 ْ

 (عاش احا و) رص٠ ند مفو>رخ آو ةيواسأر فلا اوب راح نيذلا مه همه كل مد دة'دقو بورحلا 0

 ة,جىلا رارذلا يلعركسلا دكا مزع 1 اظع مهو سانلاو 2 ل ردنكسالامهذخا ٠ ظ
 ايرلا" نيضرقةئسملاو نيقءاضتملل اولا يف ١ مهاودأ صالغتساو هاغشأ ءاضقىف 0 ةوماشلا ٠١

 بو.لاو يقدنيلا بهذلان اهلمح لقثي ىتلا ةسسنارفلاو شورفلاو مهاردلا نم مهديأب اه لادب اون )
 صضخشلا يقدنُلا 30000 ةرثك بحس ةفرادملايف تداز اما ىتحا ما حفل ر قولا ١

 كلت ترءتساو نيتئام ةسنارفلاونيرشعو نيتئامرزلا وافصأ نير عوةنا مع 1 نزولايف صقانأا

 رفساةمزاللا ومالا ولاحترالا تاودأ ىرتشمىف اوعسواشحف سمالا دي زيسو كلذ دعب ةدايزلا» ْ ١
 هغاباداشاب ىلع دمت نا تح ةعتمالاو شرفلا نه مهدنع اذ اوعابوءاسنلا مهم ريثكلا قرافو ىبلادتلا ْ

 لستر هلا ع تاما كلذد:عف مويلعددشي ونيبرمدملا برا< ناك و ةير ددكحردالابماوصخسنا» ١

 دوا ىلعمزءو ةيرصملا رابدلا ىلءزراكتالاءاليت سا هنيقي ىف تيثو ثوباطي و هنودير ري اميلع مها نصا



 م" 1 ١ 5 1

 7 مفرج قرحو نارينلا ريف دقاق هيلعاو هعفلاومالا مب :هبلطو م,ياعلزدف 7-0 :اودومطاومأو معان

 37 مهاعاوضبق زيلكتالا نمراقت ًاةثال# مهتيعص وبرعلا ن«ةعاجح رضح ( ءاثالثلاموي رصعف ) عهبهتو

 .١ ضخش مهنواملقلاىلا مهعولطب رمأ مم مهلكواشابلا يدي نيب اولثف ريم يل نووات او دلال

 7 هيف عملجا يضاقلا تيبياناويد اولمع ( هرسشععبار سيما موي يفو ) مهنيطابق ن مهنا لاقي ريك
 : | ةييدنكسالا يل || (ةلكدألا لودو ل.ةهروض> مدقتام برءاؤ روو ةياقاحولاو حعاشااورادرفدلا

 5 فو ) روغتااورسصمراجحتاا عم ا ثلاو ع ,ادولأو لاما نو مفامو زياكن الا تاقلعت طيض هنومضم

 ملا عمتجا ! هناكلذومهن؛ زهور دنا لعرصتلا :|اب اريخأو ةاغسلا نم ناصخيش رضح ( مويلا كلذ

 ظ اني و رك اسملاوةعوطتلان م مهعم مودي .ثريلاهأوا واهريعو ريح .ادالب يىلاهأ نه تكلا

 ١ | ةلقم نبقي رفلا نيب ناكف ةيداناا كلت ىلا يجب وطلا ف ثاكليم.ساو كلب ادختتك ل وصو فداصو

 "7 رثآىفو نيتةوج نييغادلا ىلعاششابلا علقت سورة دعمب:ءاوءطقو ةفئاط زيلكن الان ماورسا 0

 ا #1 الاناو رانخالا يفاذ اوربا كلذ قيقت تاناكيذل ار الا د نام شئ اضن الضو كلذ

 نا ىلا مهناخ يرقلا لهأ نم نولئاقملا لزن لو 00 وضن» يلأوديشر نبذ رات نع الحنا

 ّ لدصطاو هن ار ظ ذو نئويظع نيسأره و رهو مهع ادءو فساخاو مم اذيج اومنغو ب ريا وطسوت

 . نالجر نيعوط لا ةل#> نعءاههعم لصو هكاودك 1 ىةبع فديتك لق كندد ىرسأ مهفاخ

 ناقفني مهريسغوةب ر اةااودبلا نم ةئام ود: ةمعقاولايف اناك رب نيمدقملا راجت ةكباوا

 3 الذنو 0 ايوا ياك يناعيملاهالا ع نم نيلتاقلا نا نائب و لاتقلا ىلع مماضرحو مهياع

 ن٠ يلع ءاشالا ع ند امم ق3 هام:غاماقرف مهبأمو زب كرزالا مزهدعباءنأو كتالذ يف اهدهح

 ًامهيلاطف ةمالبس ديسلا اص كادعا الا اهوا يسع ارشح رك ل[ جرخ

 5 منأو وأ يسفر كش وام ظعار ورش عا ذلاشانلا ربنا نيكرتلا ريخ ءاريحاف يملا نءامطاسواشالا

 حر ” ار وهس قورف نيك ثلا كنيذ يلععاخو ا دميفءادختتسالاب اهدءووات ىمامهط بترو امهيلع علخو

 َ . شيشقبلا اودلطو هدزءاوشمتو ب درغلا عل ب هتلاو هع فددلا لرد هىلاني.عاسلا ة ةيحدل رضو

 - كالذباهدع واف بصا::امهيلع منيمنأيف اشار كالا ةتواجط سي ناك ناك ىلا لمواد دخان دعو

 8 ماقلا نه ةريثكح عفاذم مويلا كلذ حبصيف اوبرسذو امهيبئيص فعاضف امط اشاءلا ىجرتو

 1 (ءريشع سداخ 0 موهيفو)رمهعلاو رهظلا نيب كاذوةزيجلاو قال 7 زالاو

 ساؤرلا امأ و مظعالا عراشتلاط سو نم منها ورث سؤر ةد_ءواصخش رشع ةعست مسمع دع وىرساب

 7 . طسواهوةشرثدبا 000 نو'الثو فذامدعو هب وشلل باب قب رط نماهباورمف

 . هلامشو ةكربلا طلو يلا ءاوهلا با ١ نمكلاسلا نيك يلع نيفص ىلوالاسؤرلا عم ةيكب ز آلا ةكرب

 . نورخآ ساند اوما ومولار ا اهيفن 55 لا لحاسيىلا ةدج نه تاواد ثالث د صو د

 اذ
8 



 كامب ير ع

 نولوقو مه وادعو مهدقحداد زيف مرنم عمس: كل ذنب ن وخرصإأ وناكناهياع ن ودعم 1 ْ

 مط تصلخ اذا ممو دعوت و يي راصنلا نوءحو انوهرك منال نيملسم اوسيل داليا 1 لهأ ٠

 . نيذلارامطلا نء ةعاج رضح(ه 7 يداح نينثالا موييف 1 0 حبقل نو 0 0 0

 ىتا كرد جرخ 0 0 4 5 5 3 ل انا نادا قا 9 ظ

 زيلكنالا ىلع أوعطقمل ةطاام ة ههه نيدصاق ةبوامأرف ارو 0 أ ص ةدع هد.ححصو ةراعلاب يح 3

 مظودو لع الار زد:كسالاىلا زيلكت الادوروب وماعيملنياصاولار اططلا ءالؤه ناو قرطاا ّ 0

 0و اب لوبءالسا زاغباودروزيلكنالا نا نادويقلا طاص لزع ببسنا اوركذ واذيص
 يح كلذباولاب مف ةلباقتملا عالقلا نهم رمل برضن ع ذادملاونيلخاد اولظورشع ة ةعل 0 ليشو | ّ ٠

 ةذ : دما ت>اهوءاسنلا تةرندو ادب لا احاعزما دليلا 7 جعزتاف دلل دا هاجم ةئيما لءادباوادح ا ا

 اورمتسا لب اولعفي ملم هنكلاهرخ آنع تقرتسحال زيلكتالا ابهيلع برضولواهسانابتجامو ٠١
 يذلا زاغب ذو ني اهلوقب م طاح تاسإو نيع>اراولوو هوذا مم ميسا سعاوهرو مهول 1 |

 اهاندخال مكتطلسراد دا ا ةفرلوكن 50 انوفعو كيلعان ردقوهر وبع يء ردق,دحأال هنأنومزت :

 ضع 2 ا ىلا 2 هد ب +وفاثاب نادومق ناطاس |١ بلط كلل داداعناو 24 2و اهاتقرخاوأ 2 0

 مهعم م و 032 اكرزالا يلال زب وهءانودلاةساب ر هددلقو يلءدي.لا ورة اكلذ دذدع) نا , امالا | 1

 علط (مو لا كل ذيفو )تاهذلا صعيب ىلا ف نأ 3و 5 :اصاوجر ا زاغ. اا ند اوجر 3 ىلا ًِ 0

 روث دلال متل اوراصمخلا نطاودو نك امالا هعم س دلو ةبإ واسأ رفلا لدن هتحو ةعلق || ىلا اشايلا ' 5|

 بايالاو باهذلاو اوك للا نه كو حصناا كذب و مالا لهمسب و داهت>الاو ماهيتدالا ريل 3

 نويلمقااع امال ازذرأ 65 فو) هعابأ ا مجرب هفلخو ةدضفملا 1 لا مهدي أ ب ملص ا همامأو 5 ظ

 اولسر ةروهسلا لاس ناو يتاعبت اا رك حا هادا لبق م: 0 وجنعابا وجا

 يحاونلاب نوفر ةده مه رد ك1 ناواوأه 4 0 5 قبلا نأب هيف نورذتعي باو ا اذه

 مهدنع َثب الأ نه 0 5 ق االاىلا مهناو ٠ ريغو نسح كس نام ع لغتل

 نءظفحتلا وردت 1 تدرويِت ١ م- كاران ناونامزل دشنت ند ينامثعلاعمزياكتنالاةفادص ٠

 ىادذم أ 0 ةيححد ةةيقألاب اباوح م 1 اولسرينأب لاخلا قنافزيلكت الا 5 ملو بوكس سوملا 2 ٠

 م-مذبانمو زيلكلالا 1 ذةايوقر 3 نشف تدرويت مار ادعم مي وىنغاقلا ادتستك 0
 دل ب ااماو ملا ة جان ىلا او رشح اونآكو مويلااببحب هى ر وك ذملا ادختكلاا رفاسف ةلودلل ٠

 ىدعغنأمث اشايلائيبو هندب تالسا رملادأد رد ندك ناعم رااشا !|ةيظعا ١ نأ ىلع حلصانمذأ اف

 لبثربلاو لوصب اوعمّجادالبلا كلتلهأ اكو ةم.سملا لاومالا م.راعض فو حيبفطا قرش ة يالا



 - هد ا 2 د و ع ا ا ا

 يدك
 7 ظ08 بابقو مدأ ةقو بابقلا مده هناوهتقرحأ هبتدنأنأو ماعلا اذهدس كلذ تأنال لاقق

 ٠ 3  يفو) عدبلا كلذكو ةورملاو افصلا نيبو قاوسالا نه ةليجراالاو كامذتلا برش لاظلب اوةندللاو

 0 - ةقفدل 5 فلا ليك لو ةريخالاءاشعلا تقوىفرمعديسلا باطواشابلا لس (ةليالا كالت

 3 . يلاةيلبقلا يلا نمنيلساولا ركسعلا فئاوط تا>د(هعب ار نينث الا موي يفو) هتف رعب اعز وي ناوركسعلا
 0 اه 0 يتناو ا نينكاساوناكىتلا رودلا ىلا اوهجري ملومهتدامكت ويبلا ىنكس اوبلطو ةني دملا
 0 ريكنإلا نانا كا ل نسح دسلاءاسما!ملعو د شر نمةاعم تدر و(ءاثالثلاموي يفو)

  رودلان ءريثكلامدهت دقوربانقلاو عفادملاب دلبلا ىلع نوب رضإوهلو> نوقاحتمو رفنلابنوطاتحم
 : او كة دجلاو : ةءاغالا باطن هئران لبق كل انلسرأ دقو سا..ل|نمريثك تامو ةذبالاو

 2 قاتلا قاض دقف فاءسالايف 57 هللاف لاهالا اذ_هامولاخلا اذه "يشيل ا::ىعامو يد لاسراب

 7 نمكلذ وو سيراتملا يلع رهلاوةطبارملا ةمزالموءوركملا عقوتن ٠ رجانملا بولقلا تغلبت
 ! مدا (مويلا كلذ يفو ) رفد رهش يفاث ىفةخرؤمو خاشملاو بيقناا رم ديسال باطخ ىهومالكلا

 7 اورفا كيبرمعو كيب نيدب اعو اشاب نس>هتبكصو قالوب ىلا بكرو فني رسلا ىلعمزعواشابلا
 مهريغو كا رنالا نمةعوطنملا ضعب هءمجرخو كيب وجح اضِيأر ذا-(ءاعبرال امون يفو)ةملال ١ تالت يف

 ا ةريخذلاو تاحارت> الاب مماوخا نع ريئكلا مهدمأو مهعم نيرئاس ما عم اوقفت : اواو

 قشو ظال اغأ دمحأ اًضيأ بكر ( ةعمللا موبىفو) عزو لبط مبعمو اوجرخواقريب مط اويصنو
 - ةيدلب كار أو ةيراجتم نممهريغ ءومهسانج أن م ريغ :كلا ريف لخادن وةينملاب مهجناكنيذلا ه 5

 ” مدقىلعنورفاسم مهنا نومهوي قالوب ىلا عيبا بهذي وةرفاوةدعيف:ذيدملا طسو زم عملا صو

 0 ةارياو مهم ريثكلاعج رو اور تال ون ىلا اولذدضو اذافدايجاو طاقلو ةنهجلاس الا

 َّ 4ة.ةونملا ىلا مهن ه قيرف بهذ لعفلاب رفاسو منم مل نمو ةنيدملاب ثلاثلاو يناثلا مولا يف سانا

 27 لاما 00مل لصدام ىرقلاوداللا عارم موي رط يف اوعمجللة ب رغلا ىلا قيرفو

 ا (هيفو)كلذ ريغو نايبصلاوتانبلاو اسنلا فطخو عرازملا يعرومئاهبلا فطخو فلكتلاو مراغملاو
 0” لص و ركسملا نم رينكلا كلذكو-قالوب يلا ةيتالدلا لزن هيفو هاطاشإب ن>اضاأ رفاس

 . ةيئاطلالالغلاو مسربلا ببر يلعمطو.خاول رن :واهباك أن ..اربق لامثجاوريملا ذأ يف جاءزالا مهن» 1

 0 ةينم ةيحاب ىلا اواقتنا مك ” دحاو موي يف ميتا اهتلكأو اتعرف ناردبب ةري زوق الوب ةيحانب لا

 . مويشاو» اوفاخو عي اتاعورزا ولكأف ةيريمالاو ةيرطللاو 'ا رجلا ةيوازلاواربشو جربسلا
 "  ضعبلااوعاب قحمهنيي اميفمهوعا و مهو اوناملغلاب اوطالوراكبالا اوضتقاو ءاسنلاباو رو

 0 ع أون مه اعف | حبقو مهنه قئالخلا رهف ةدشلو نودهاجلا لمفت اذكهوءريغوةكسم قوس

 8 الوقع سئل و هيله همسه سل نيذلا ةرمساطا فئاوطلا ءالؤه لاوز وهناك سنج كك رنالا
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 ا ا
 عفادملا ممهوديسشر يلبقداسخل 3 حانلا اور فا ودبل 1 :كمالاملا ل : ١

 ادبف هي يشع نما”ءاثالغلاةّْل يا كلذ واض ىعل خلا ىلارحبلا لحاس نم مهب راتماومصن وددعلاو ةلئامأ و
 لاهالا ويفآتلامدعوددعلاوةدعلاوهن اذا لاح رلاب داد..الا وفاعسالاوجر وهلا ريذبأ لحامل ]|

 اولذةماف دارحلل جورذلاو بهأتلا ىلع مهث> و ساناا ىلع بيلا مع ديلا ءازق باوحلا كلدررم واملف ٠ ظ

 دارو ...الاو ةرودعلان ماري :كو يبول ا ناخ د كارت اوةبراغلل ةقئاط لاعب جوةحاسالاا وسيلو 00
 اشابلا اندنفأ نأ, ح لاقو ضرب ر:باهذلايف هنذاتساو كيبادختك يلاامحب هيفبكر ودلبلا 7

 ناب رادو( هسيفو ) هثداوحو رهشلاىذقناو ىتب نءيت د رف نءر ناس نم رفاسف كلذيف هبأر ئىرق 8

 ةروك ذملاةلزنا يلا لصواملهناكلذو ماءلا اذهيف جحيم ويده ةلزنم ند عمجر يما شلا جاما ب كرا 7
 ماعلا يف كيلاعما: طش ىذلا طرمشلا ىلعالا تأئال هل لوب جالا ريمأاشابهللا دعا ىباهولا لسرأ 0

 عرشللا هلام ناك املكوةلسالاو رهزلاو لبطلا نم مهيحصيامو لمحل نودب َقاتناوهو ومالا |

 مهربك انماو 1 ,, لو ج ريع ند اوءجر كلذاوعمساملف 1 ٌْ

 2 |" ؟ 0000 ةصرهش قبذعأو 9

 .ىو) مهيلااهرلسرأ ومهريغو ىهزالاخاشمنم هريثك اهيلع ممخوىلابقلاءار هالايلا ةلسار هاو.ةك هيف 2
 صهاطو رغثا؟ اد قناتنا انملا كم ىلعكا صا ميلعود.ش عسر ا ًاةناكهتدرو (هماث :تيسلا مول

 ا 1: نال ناين روك ةووالا نس ديبلا توتا كم ينعم هتراباث وب فو ردملاةأدمحأوا تاب

 اشأب ىلع د لدو دحالا هليل يف 1 (ةليالا كلت قرود || نواجيعت دو نوم وجو حارقالا مو < انه 0 ع
 رمعدسلاجرخوم وبا كلذ لق ودو ع.يشأ ازاكو ليلا نم ةءاس س داس يفةيكب زالابهراد يلالخدو ٠

 موضع و كانه قاعات آلا ىلاي هذ موخعب 3 ةجلا مول هياقال بأ يقور لاو كالا بيقثاا : ْآ

 راهن علط اه املف ةاقاللم م لهو مول ىناثيف اوع>رو يأ ؛اغلا مامالا < رسفب ة-فار ةأاب تايا ٠

 . مالكلا مسمي و 0 مالءالاوهذو عي اب كرورا ديلا هروض عرشأ و مويلا كلذ 00

 أد 0 موي .1 كلذ يف جور اباذ ذاب نسحو كيب .ادختك .سم ا وراسل نوطظاف زيلكت"' آلا ىعأ يف 000

 ىلا نيعأو ىزيسدلا خيشااوةيردن ينال لدا قع نكي و قالوا مهتزاعومهتاب ولطم

 داهجألاءبججرختانا هلاولاق مكلْذيفارذءمط لقي ملوةدمللا موكتامورغثلا نم زياكنالا اودكع
 ركسعلا تئالءألاملاب ةدعاسألا مهلع افاوجورخ 55 | ةيعر ىلع س ءأ لاك 2 1 لاو ةيعرلا م.

 مهنااوريخسأو ربلا قرط نه رث<«٠يلا ةبراغلا جاحم لد و(هيفو) مهرود ىلا اوكروس 0 0
 نالاب سانلا عم ي-و فدك نشرب ةكم ىلا.لصو يباهرلادوء دما ومهكسانم اوضقو اوجي> 1
 تادب .وعلاءذ دام هللاقو ىرصملا كلا ريم شي وا ىاعض» 0 هسالاءاخرو ررمغلا مدعو 1

 مهمداع بس سانلا عامت حا ىلعةءالخعو ةزاشاود لاقذ لمحلات ا دبر وأ اب ىنعل 2 ينااكوب طلاو :
0 
 و 70

5 



 ” ديسلانءبوتكمدرو ( هتياغ سيفا موب يفو.) ةيقبسلاةءاق لا لفسأر يدتسم طئاحءانإيف اوعرمشو .

23 0 
 2 . هللاناو ةبودااثيداحالاو ةينأ :ارقلا تان آلا مهاورك ذو مهوظعوو مهلاءاجيتاالا الو نمد 0

 ةلافك ياو دقو رو وناىلا تاماظلا نم مهجر ا مهتاوفط يف مهاده
 ١ . ىوجح يفاوبرتو :مهدايسأ

 1 . مالعالانب دق مهرامعأن دمام (وعفوو عك رشلااوملعتو نارقلا اًورقو ءاملعلاربطأ تو وءاهقفلا

 ١ ١ | ةلوسرو هللاداح نه نوداوب وصالار 2 مهام نؤدسفي داهطاو جاو تاول حلا ةماقاو

 3 ' اعتللذن ٠ هللاب ذا علاق العا د راكب داسلا دالب مموكلعونيماسملا مهنا وخا يلعمهب نونرعتسي 5

 وهو كلذمطمجرتي وةيكريلاةخالاب مرحلكي 2 هلا ىضاقا دخت 5 يد_ذا ناعم خعاشملاةبحصإ ناكو

 . أ::لصحام 01 يدا علا قع و ةملعن هوم 555 ,اوهومتاقاملك اًزلاق ف مالكيلا حيي دم

 لوقيف قدصعبالو ني ينربيالودعوبالو 0 :كلو هيدي نيب اناتاقوا :ولوللاو فاللخ

 1 ا م اماحاتح ابان د قاف نا ٠ انععيو ع وأني طا كلذر ًيفوانعم حاطه هنأ مد _ةندقو

 ّ 0 ادويقلا ىنأ هن امك حالوا يف نيف عااذ.حانلا ىلا نو. ؛ب؟تماو ةعاملا نا قى كل ذ ىلع يئاعب ف

 3 الع لدحو 8 عدس, اثيلالسرأو لثتع مف جور ابةلر ءالاو الف اكلاوفعلاو اضرلاب سماوالا هعمو

 و ام ,اهذ نعانر الا اءجاامأ ؛ هداصامواذب ردغ مالا هل ماملف ة؛ءءهاتداطصاومانقدصو ايأ دطالا سراب

 ٍْإ يامال 00 ءاءانخطلا هيأ 0 ا الف زيلكت الاهل

 َىح 0 قعر متسأ نداف انكيلاممو اةناوخا تتامدقو هل>ا نه ةلذملا لمح وأ هع

 ' .برحال ورشاهدعب سيلو يرخالا يهةرماهذهةعاجلا يطل اقفانتبح نه هبلق حاتريوان رخأ نع توم

 | ىلاةب هردناكس الأ من: ..اطولف و ريغو دالب ن٠ لو تام لك يقيس وةافاصملاو ةقادصلااهدعب لب

 ّ لوو ريس انني او دالا لان مههف دوز ياكن الاَوو رح ىف ةدعاسملاب أذنت اون رك نأ طوم - كلذ عنعال ناوسا

 ريمىلا مكءعوجرو زيكت الا م ءاغق :ادنعو قرشااربلا و هدر 5 [يعواشاب )او ير غأ اربلا نهم كعب

 : ادن د توا 00 ه0 ةئلاورا كلا خاشملاةرمغح اصلا س اع دةعذ ةزم 15

 3 ” ةيوجأ اوم اكو كلذلا 00 ل م ١ ليفة !ابمحأ كلا س

 4 يل ناث. رفلارا سوايناث مي || عيجر مث ف شاك يب هب ا 2و اعلا دخت 0 ١

 5 | نعدر هالو لا قدا :لخا ارفح يف اوءرش (هيف و) لص> اهناو ربخأ ويا 00000

 7 . ةرجأضعبا يل ءاولعجو ى انزورل اوفرأاب أ ؛ رأوراجتااو تاناخاول؟ كولا ا سا ريما

 8 سكملاناوب ديراب و دالاو لعاشاذك قروب رك هعاو نسخ ةرجأ ض عبلا ىلعو ةلعفلا ن هلدحر ام

 1 رثملات ال ا و مزقةلاو سوفلاو َْن اةاغااو فطاقأملا اورتذا 3 طاقالاو ماوشلاو ماورالا يرادعنااو

 ادن 2 عق وام مط عقواس زيك ال !ناهيف رك دياب هئلارادملاو ديشرب ف ارشآلا ب دقت ثياوك : ند
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 دعب أئياع مولالفالاو ةلحتو ةعرسسب هناخسحلاوةحءاسالا و نييراحملاولاج رلالاس رابان ودمتو 5---

 دالبلا ىلاتانناكما وشك و نيلئاقملا نمةدعمويلاك الذ يفاولسراف كلذب 1 انقرسعو ؟ انريخأ دقوكلذ ٠

 نمةدع موييفاثىف اواسرأ كل ذك وةدهاجملا وةبراحملل موعدي ةريحبلا دالبب نيتئاكلا نابرعلاو .

 ْ مهركذؤمدقتلانارعالا وىضاقلاو سقئاارم ديسلاب كو ( هنببرشع ععساتءاعب رالاءويىفو ١) ركسا ٠

 راشأ ىذلاوهو هب 4ب وأسن رفلا لصنق مهم: كتوروك ذا!قدنخلا أ بدترتل قالو ةيحان لأ اوازنو ٠

 عاشملا لصدو ) هيو ( ةحاسالاب لكلاو عابتالاو سانلا نم ريش :<لا عسج أ مهب كو كلذبمياع ٠

 حر ,ي> ئهن اكومهرودولا اوبهذوىلابقلاءا صال ا واشام نيب حافلا ءارحال و هذاوناكنيذلاةثالثلا

 مراهمتساف حاصلا يف يملا ن.هبب اوت أاميف باهذلا يفد ونذأتسا ىولمةيحانب اشابلاهلا اواسوالينأ .
 ميم راحو ءأ مالا عم يقالتو مواقي طع عدوأو كوسا ىلا ته ذود و يولمةيحانب م ا

 ءاملادب 3 00 ناحل سلات الا ل 0 عري ٠

 اوضوافتف ا نر هلا 0 ءا عال ىلا نب - عادلا ةبحص اهسرأو 5

 َّ < حافلا 2 : آس 58 لع ند 6 اولاقف بورا تت ؟ واشانلا ع«حلصلا ىمأ نه هب 4كم هس , اون ااميأ ةميمتم

 ند مريلعأ# امرتشان اك هلا ورشا كمال تفل نم مدن :ةلاع مويأ / - أوحتءافاث راحو انردغ .

 عمأواكخامهأ 5 طورمشلا يف مرعماهد د4 ىت 3 دو دحلا ىلع م.يدعتو لالغااو ةيرياا لاومالالاسرأ . 0

 الوبركلايف 0و نكي ملويقرشلاربااب مهن :عال : زءنم نسح كيب نامثءعناكو منيب اميفاورواشآو موضعي

 موكلاووملا ةحانباضإ ؛ ناك فسوب كليب نامثعو ىل_.ةةبجييا يلعتسا برحلا ءاضقن ادعبو هريغ 3

 : ىلا ملسراولسرأو 0 تالا مهذخأو رس اك 0 درو , 0 اينو) رجلا

 ىلا اواسرأومهؤا آ هللا 1 ل ديس هو.لطن؟ 0 انمالو انااولع

 هير يلع هقئاوو رافكلاب رصتتأالانْلاقو عروتو مناف روضحلالهوعد5 ل وهوريح نسح كيب 5 نامثع'

 نيهاشو يدارملا كرب نيهاشو ريبكلا كيب م فار امهوةعاملا يقابءارأ, | ع م م كيينامتءكلذ

 ةحار هن :مدارملا اولاقف حلصلا اذهيدارلاممهاو 0 خعاشملاب اي :اماوع.تحاف مهم را قاو ىناالا كيبا

 تراغأ ومالسالا ناطاس عم تعصانزي .كنالانأى افخيال وةماكلاعامثجاو بورحلا عفرونيفرطلا

 منا اولاقفةيواسن رفلا لمف أك ي رصملا مقالا ذخأم هدصقواهتاخدوةيرد:كس رق تةرطو هكلام ىلع

 دود ايلعاوقبب الدالبلا او كلمت اذاو كاذ يف .طاوق أ اوق دصت الاولا فانت دعاس وانت ردنا ينلالا"امدتساباوثأ

 انأودب وستلاوةب راب نولوةءو نيد ن نوش دئبالةيواسترفااناف ةيواسن رفلا لاك سيل مهاحو نيماسم انو

 زانكلار ادق مك يشبجالوحصيرالو يدا رادع قتلو مهني د ىلع ىراصن مهنافزد .نالا"الؤ
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 0 لتقف ةءذرملا كلت فداصربا يلا دعم نب عاطوريمالاةلحو بد ةيحان يلا عجرو هرطاخ نأمطا
 1 علخو اكنشا وامعو عفادماوب رضف ة ةراشبلاب رصم يلا ةاعسلا ا ا ف نيبامانجاو مهضعب

 7 كارئالا ةساوقلامهو نييناشلا عاب ن٠ نورمثبملا تع رسأو نيلصاولاة املا لع كيبادذتك

 1 قدصم نيام سانلاراص وعلما و شيشاقيلا منع 0و مهو رمش نايعالا توييلا ىجسلاب

 9 'ىرسالا نم مهعم نمو يلتقلا س قر لودو عيشأهنيرسشءشداس دحالا موي ناك انانركل

 7 ركسلا راك اضيأ بكروقال وب ل>اسوملا مهنهريثكلا لصوو ةجرغال باهذلابسانلا عرهف قال وب ىلا
 : جراخ ن هع اوناف مهعم 0 ركسملا ةعابج مهتبحو ربا يلا موبأ وعلطف مهماقالمل مرفت وط مهعبو

 "7  نسلايف ريك رخاو ريبك لايسفمهيفوةندملا طسونم مهباوقشو رصنلابابنممهباولخدو رص»
 م  تريغت دقو 0 مىعم ىلتقلا سو رور كسلا طسو يف ماشمةيقبلاو نب راه يلع ناك اراهو

 " ةكرييملا مهبنيرباساولازيهلو نورشمعوة سمح ءايحالا وام اربع ةضرأ مدعو اهتحإر تلا

 - هين ( هيفو ) ةملقلاىلامطايسف عمءايحالا وءلطو عفادمو اكنشم-طوصودنعاوب ريضو ة ةكب زالا
  صهزالا ىروا< قدح زياكتالاق دارج بهأتلا وحالسلا لمجبم ةيعاو نانا ىلعبيقنلا رمع دييسلا

 - لصو (هيفو ) سوردلاءاقلا ك رتب نيسردملا خياشملا مأكلذكو سو ردلار ووضح كري مه ىمأ ِ

 | مونيقو ) نيمويدعباشايلا لوو عيشأو يلق ةةيحات نم ءىلغوأ ظالاغأدمحأو كدب ا ك.بنيدباع

 مهتدعوروك ذملا مسرلا ىلع مجاوءلطف قال وبيلا 2 اووعو ةرلانم ةلمخ انو لصور ( نين *الأ

 اوعطقف قالوب ىلءمهدحأتامو ىحر ج موفو اريسأر شعت بارو عويد سأر نام

 2. تلصح (ءانالتئاموييفو )را كارد ةنيدملا طدو نم م اوقشوسؤرلاعماهوةشرو ل

 " جيشلاو بيقالا رمعديءلاو كيباد>ةك ورادرتفدلاو كيب رم واشاب نسح رمغحو ىضاقلا تدبب ةرعجج

 - مطاتقو مهبرطدادعتسالاو زياكتالاةثداحن شيف اوملكتتف خعاشملا قاب وريمالاخيشلا ويواقرمشلا

 بجو مهعفد نيمل سم ا ىلع ب جيف ناطاسالامادخ ًااًضبأ اوراصدقو ةلملاونيدلاءادعأ مناف هدرطو

 77 ساتلضرعتانعرك اسعلا مئتةناوداحألاوة وةقفشلاوةفلالا لاح يلعر علاو سانلان ب نآاضيأ

 ٍ رقحو ةنيدملاني.صخيف اوروا ل مودعلا عفد ىلع اك اودعاس ناو م :ًاشوه مءاذياالاب

 ْ 0 ونش رفلانيب 0 ابا نمالا نوي الزب كالا نأ كات قداح

 3: رمه> 2 هيقو 0 كاذ يع اوقفت ةفتاو كالذ ل ءف نأ 2 تاما ست نك ل هحالصأب

 : 0 6 ود ت1 ةراالومب فوراملاكببدح اودي ثركاح كيب ىلعءاةماهيلع د يشر رغأ نه

 5 0 و لتقلان ٠لدحام مف للدحو ديشرهلا اورضح ا 7 زياكن الانا هيف نورك ذب هذ رسشع

 2 قا راحل درعا يسال يف دوران رهو مع ظيغ مهقايل ل_كدح نييئاخ اوءجرو



 ا 1

 اولسرافريك ع ل نءو عرولا يعدي وهو مهنع الزعنم نسح كيب نامثعناكو مهجر ن قرفتز :يكتالا |
 ع دع“ |أو خم محأن ١ الاودي وان رفلا يف تاتاقو تدهاجو فوجه سمان ألاقف وعل هيلا ٠ ا ظ

 اشا ءاناكو وطاةيحاي ناك ف سول كي اح ءوكاذ لعن الز أ نومل لا ىلع مهيرمعت و حر فالاا ىملا 01|

 مهنحلاقو تناورمكلاو مهين ولالاوةمبها بلا ةيداراو هد طويسأ ةيساب نيل براحي
 مهنالخو ماعم كلا 0 ملا لسرأو 0 هوهل>ادو كلذ لعفناَر زئاكن الا ريخ هلعدروأ انام | ١
 م 22 لاهي نم الج لج لولا «دارمالا كام واير 5 كل. لع يل" ملاك و عاقل مهبلطي 3
 فذاك يل رك وللاغأ يفطص .باطب ا شاب يلع د ن ل ) هيو 2 2 اهي نأ الا هلهأو ا

 رشع يدا بوتكملاخراتاو دجو موكل باهذلا يفاوخا رثف يلام ماع | مال ا ىلا مهل سري يجوباصلا : ظ

 ىلع هم عة "0 5 ,رذ] ب ودكم ل ) درومن ١ رع 5: 8 لق كلذ نااوءاءق روشلا ٠

 اهومأ ةسدل همي ظنو كلذ لي هدعتب 4يف ةهرمأي وفئالعلاب هنوداطإ ر 2 ا ءلانافادي رق سهم يلا عوجرلا

 ىلاهأ نم نوتك درو ) ةمرشغ شكلا :قو) زياكن الا هب راخلاو 2 ره مطوصح دنع َذ

 بره 4 كم للا ةءرراكتن الا بكا ارا تلد اان«: ا هنوهشم بيقتلا نك لب ىلا يملااباطخ روبخنمد ْ 1 ٠

 ندهدعمن*و روب:مدب نءاكلا ف شاكناا مد دهاشام ل 2هفرو منمد يلا اوريخ>و ا م ناك نم 1

 مط نيلئاق ةيحا اذا يوي جورألا يل: اوم نعو ادي دشاحاعزن 1 | وح زئار سلا ٍ

 مل نيدعاس تل مظعأن مي 2 االا ورح نءمدقث اهيفأن ك5 دقواف الذات هاورت و اويهذوانوكر ل

 فو نم من ا ل مظوقل أو عمت ها لف ز :ءاكنالابو رح يفاضعب انذءإن ١ الادعامالا فكل

 1 هلابلو 0 ةوف يلا ب سىهذو يدءواركر :وهعفادمو هاك 0 :حوفةلاقأ 1 فشاكللا ج رخأو مهعات ءاوبعو ! ٠

 رد فاس يذلا ادن احا هترايانوبا وهيك نربخأ لصحام ذي لاقثالاذخأن ممول ناني

 ع |و روجلاو ببنلاوباسلا نهدالبلاب هياعردقوهن ماه لمقزب ةيولتلا ىلعلر هنافزدكنالا
 فو رمحملا ندا نت ععساومرثأ يف نفاس ىذلا[ د أ صهاط كاذكو ةفونملا ىلا لضو يت- في يلام

 مانغالا نوءزول ممن امهلي لأ ةلح نموكل ذريغواراقي 1 ال ويحو .الاج داليلا ىلع ضرف يجسوطلاب ٠ 1 ظ
 قرط قح- ند ”كلذيلا فاضي اهةنعاضماهنامأ نوب اطب م اهفلكواهفلعت مخومزاي ؛ ودالا لاىلعةيومنملا . ك

 نه ةفئاطن :رابنورك ذيديشو رغأ نهرب اكل دوو ( هثيرسشععب ارةمطلا موا يفو ) كاذل ما نر مليا 1 ٠

 اعل دللا ىلا 2 ا ددشر ىلا 0 الإ 3 1

 اويغو 10 اوم قوكلذلاونف 2 1 نامالا او طرا مالا .مينباماوقاف, :١> لك ل 1

 ديش ربل صح امهغلب امد و  امةشاك ناكو روهمدةيحأن ي مع اط رفونيقاباا اير هريد كك ةلج مهن 1

 *« عاب قربح ب ع



[ 0 1:8 3 

 "ناكوقرسشلا باب بويلقاص وصخو بويلقو أ ةزيحلاب هئءاقابت دئافاله اف ةيقاءاةرهشلا ورك ذلاوةيقناو
 اهبتيننقراهتلا رخا هراديملا عبجري ومايا كلذ ل ةءال1 ا ةيحاذ يلا بك و هيفي هيضرعب جرخ أشان ندع

 : 1 |اعما اناا عد وفاتو ذوا وثمعل ح 0 1 درتي ةلمأوت ل وحابصلا فش

 ارهابي يساعد 5 5 د م

 ٍ  ضرعأت اهبماقأو هن هني دع زرف الاموي يفاشاب ز :.س> ىذعمفا كس اءوكي نيسان: ايدالئاةَد ءنكاب مقيو

 وياكنالا ءاليتساو ةيردنكسال اذخأب ةحيدضاارانخالا درو (هيفو) ةريحب اة لارغلاو ِ
 0 و راهتلاةحيبد دحالاموي جاربالا او كاوا ولخدورهشلاعس'؛مدقتا 9 موباويلَع
 | 0 اورق ثوب ١ قو :<سال ا ا::ءاطو رشدملا الاه م٠ اوطرشو ىلدنآلاةلكود مه مهر ءكسعايز راد

 || .نيمأ اوطعأو ةرءالسالا ر ”اعشلا|هنه نولي الو دج سلا ونبتءالو وخارتلاوةرجا وماي لبا ام

 1 .نيدالناك ز هو هودارأ ل يأ ىلاباهذلاب مهلاونذأو ركسفلا نمهعم نم « يلعوهسفن ىعانامأك الااغأ
 ظ | مهريغو راجتلا نم ركل ور لادا راو .و الج ؤ.يفانلا فصنلاوالاح هفسن ذخأ ناويدلا يلع
 امو سابارطو سن وتوماشل !او ب رغااثمأو 1 ادعامدارأ ةهج يأي لا ,مترافخيف رفاسيلف

 اهلا او>اتحانا مهنا ديما ل هأعءاهوط رمش ي يناامهطورش نو اباياؤاياهذ ج رحال حارسلا قط

 ٍِإ كح ةخوتخ» نوكن مالسالا ةمك<ناو كلذ ن.'ىثبةب ردنكسالا لهأ ن ونلكيال لاموأةيناموق
 | ةريدنتب يأن م تاياماو مهانضر ريغب زياكنالا دنع يوعدمازقب مالسالا لهأ نوفلكي الو اهءئارشب

 | :ةيرد: :كسالا زدأ 0 ةيوةيرد:كسالا يف نب دوحوملاز.كنالاد: :ءةلو.ق«نوكت

 / ةئاهلا لغتابطلالك ند كرام وة. وادأ رالايتح موجوأ!ل ماكو .ءوركم انتة وش *.للصحلو
 1 مهتدعو مهيلا مشن نمو زيلكتالان» ةنئاطلاءذ هنأ ,معيلو طورمشلا توتا كلذ لعو فن هنوذانثا
 | .ةنواعمو ةدعانسم ميج و مهدورو ناك لب رصهذخ | يفاعمطرغُملا لا 1 فال ةئس ل يقام يلع

 1 ١ نايلانيبو مندي أع يلا ىفمهرذأت بيسو هي رات ىلبق مهجد دادع: :ةساو مط هئاعدتسابهماصخ أل ىنلالل

 2 | هنيبو مغيب ةرغأ خا تءقواملف نيناوقلا ىلع م.ةظنال هنذأ ريغ زم هل كلام يلع نودع الف حاضلا نم

 " لاطاماف ةريدبأاب مهروض- رظنني ىفا الا ناكو ةقئاطلا»ذ هاولسرأو ةصرفلا اوزرتناكلذدنعف مدقت

 1 ..قيكنالار مض>و ةز .+| مقابهنو.هللا ىضقو الببقم هشو. 2 ةريعيااهياع تقاضوراظت الا هءاع

 ٠ نييان انقلا ءارصالا ىلا ادا عوجرلا مهعسإ لف تام دقمءودخوف ةيرد: م لا ىلا كلذدب

 , مول ال1 اج ؟دالب ىلا انئاغا مط نواوشي ومهو دع يلع 0 م

 ا " روضحلا يفري> ا كدنءن 00 .دحاو صخي وهو تام دق ىنلالااندجون م 1

 اة سا ع مهلصو امان 0 :اكلذدعب نومدن) وهذ هدعب ةصرف نو دال م اذ مكلغت ءاضقل



 ا عا لا
 دوب ف اوطادريفةب اود را اوروملاناماو مااا واضرلاب عولطلا يفانااودمست 5 !كلذومدب /

 تايناكملا كلثت تاو املف رم: ىلا كاذب تكف عل املا ىلءاوهدنت مثةعاسنورسشءوةعبرأ نيالا

 فاو ى محانزورااورادرتفدلاو اشانرهاطو راد تاهو وأشاب نس>و كح ناددتك عمتج

 اثا ىلع د ىلا كلذ ريا لاصرا ىلع م6 ًارعجأ 8 3 اذيفاورواشتو بورغلادعي كلذو مهنا ١

 كلذاولمفف م امثال قحأو لزارعال 0 دل 5 اسعلا نم هتيحصإ نم هووهروضحلل هنو. طاطا ا

 نا ١ دعوة هت ةعماموإ حبص ىف 4 لايت نكن ارد جلل أ نمةصد دع م طزاتءىلا اونرصناو ِ

 مهند الج ازياكنالا| ,لهح يتلاةعاس نو رسشعوةعب رآلا تضقنااو كلاذ يف سا: 3 2 :

 انو رد ملا .ةلئاخاعفادملاو رباث قلاب مهيلعاون رمضةعف | ملا يف مهوب رد“ 2 0

 اواخدو ب رضلاع هنءارمفنامإلا ويط كلة دفروسلا ةرافصلا جارال كا هت 7

 ىلع ربخلا كلذبد.شر نه ةن هتدرو اه رصع تلات نين :الاةليل يو ( يلاتلاة«لل موي كلذو ة ةدملا

 لردك الان اكو رم ىلا ةيواسأ رفلا لصنق ) رم > هما وو ) سعال 58 - اولاخلا سَ غلو هي ةيفيكلا

 55 ,ريةنأ رك ورش ميلا غول ايلا مهءولط هغأد ؛ اماذ ديش ريا لق ةتنازياكتالا سا ١

 ةقاك تذوو ) هه لد نداس ردا 33و رمهمي نينطاقلاةب راسل ل ماش كااىلارفسا

 لاقو مهل هرافن الغرض 35و طو. -أمهنمذدأو مهناعروظو نيب 2 1 5 6 اشابلا نم

 ةعلقلا نم ةريثك مفادماوب رضو اكنشمويلاكلذيف اوامعفم 4 و مهناشكن 'مريشك ة 4 رعملا 1

 ىلع ةعاتعةي زد :كسالانا اًضيأ اوعاشأو تيسلا اهّرخآ 4 تاقوالا يف مايأ ةثالث ةيكزالال
 مهوبراحو 7 اسعلاود البلا ل ها م_م.لعج رخف ىمدععلاو نيستا س 1 اوءلط مهناو زياكل را ْ

 ةرامع مهيلال دو هناونيبك م.:ءاوقرحو نيموزرم» بك ارملا ىلا اوازنو ربلانع م واج
 مخه قا و ةميظعةلتقه مه :ءاولتق 9و مهيك اماوقر أو رحبلايف مهوب راحوةب واسنرفلاو نييثامثملإ

 ريخ الو ةاءسةي ردت كسالا نمتأب :و مايأة دع ىرحبلاو ىلبق ةلاطاخلا اذ هيف مالا رمت ساولييلقلاالأ

 يرملاو تاتشلا نه لاحاوسأ يف مهو رصموملا اولخدومويفلا ىلاهأن م ريثكلا لضو(هيفو) حيت
 لكرايتح > مهدالأب ند ملك ماطر ءاواجو مههو>وىلعا وجر ع *كيبب نيساي مهب لمفامتا

 : يفو َة هيردت 5 زغ' يلا زياكن الار و ط> ربخ هغلب ام دنع رمممةيحان يلار وذ حاديرب نر 2

 1 2 ل «ةلسراورول ا 0 نا ) هرثع غي

 ءاضملا ديلا هلز وكت رسمنلاهل لمح اذاو ةيردن :كسالا ىلا همم نع 0 يبايف داهطادل 3 امرت ةيوجأ هاو 0 ا بول وأةزا 3 اطار



 دشن ب د

 1  هئافتحا نع و ةاتسأ جنرال 4 :ءممولق فار تاور م «مهروفن با,-أة لن ”زهناكو

 .ةنسلا كنتيف يلبةةيحانب هذاتسةايحيفاث وطب« تامىقح هدنع انوقم لزيلو هدعب أو هتقمهلاَعفاهغلبو

 0 . دحأاضيأ تامو«اشي اىلب ةةيحاتب بايدوب أب فورءلا كي :ناحيلس لثهرك ذهل نم 12100

 ة 7 بايغيف أت نماضبأ وهو ىنل الا كيب اص اضي |تامو 5# حفلا ةمقاويف لالا يوادد اوف ورعملا ل 7

 ا(! هلاولسراف كانهابئاو ة ةيقرشلاةيف وشك ايلوتموه ناكر لكن الاوالب نواة ذا نار وضح غو هذان

 ُق تعقوا لف ىنتخاو ب هوهلأ* ودل امحأو همايخكرتف رباغاهلص وف نومش اش ةيحان ناكوهولتةياةدير 2

 يدع دماوهيلابهذ ىداولان ىفاالا رهظو نيب راهرمدم نءاوج رخو ركسملا عمدا مالا ةثداح

 | وضحا 0 دأديغ و ة:لاهذهىف اضيأتامىت>لزيو ّ 50 لالا

2056 0 

ير شوزات نو
 أو نيد ن

 1 ا

 ' م .ةبالو لع اشايىلع دم رقتااهدب يلع ىذلا ىحياةلالصوهيفءاعبرالا موإ مرح اءادنتبا ناكو

 1 ةيفاالا يذرع ىلع اوشنك مهنااهيف ةيلبقلا ةهجلإ نمتا.ناكم تدرو ( هذو ) قالوبملا علطو

 - ىو سؤرةدع مهنا وعطقو ممالج اويخومد وهزهو مهوب راحو باويلاكد نامياس مهب

 ظ ” كنش :* كلذللمعف هلودو و يب ماةأادورو ةراشإ عم ةراشلا هذه تفداصو ردزلا 2

 ءتق ةولكيفةءلقلا نم ةريثك مذ ذادمكاذل تب رخو
 ْ ْ . يضعنا مثة عما اهرخ .1مايأةمالن 0 والان

 || اولمع (هعباسءان الثلا موي يف و) كلذيف تاياورلا تفاتخ اواهنعاوربخأ 0 رلازمغحتإ وارق

 ' لسير افروعنلانيمحت صاوالا تدروالهنااورك ذونايعالاوغياهملااهرضح يشاقلا تيب ة ةمح

 ا ن امينأب تان اك يلع نيظناحاوروغثلا يلاهاىلالسرأ اوركسلا ت٠ ةنئاط ذم واتا ناميلساث املا

 ا أ ةءاغكلا مهننأب اوباحاف مهلسرأن يذلا ىلع ةدايزرك اسءاشا لام لسريف ر ؟ ا. ىلا نوج اتا وناك

 داسفالاو داسفلا مهنه يف 44 1 دليلا يف اورثك اذا ممن افرمصم نم مي 1 0 2 "اعمل نوح اةحالو

 ا سنيوةيالشلان 5 جاع هجوتي الئلاشابلاةدهع صال و لوقلا اذهتايثال ةيعجلاءذها وا معف

 ١ تقو سيما ءويكلذو ة كس رغن ن ةاعسلاعمتايتاكمتدرو ( هعسا7يفو ) طب ؛ رفتئاهيلآ

 : ...ارابكة طق نورشع مهفابك سم نوعب رأونانثام مدعو زياكتالا نك ١يمدور وب رابخالا| اهيذو رصملا

 ُ نءمكنكمنال مط اولاةن رغثلا يلا عولطلا اوبلطومهعماوماكنو لصنقلاوكاخلا اويلاعف راغصقابلاو

 : 3 13 رممناف سيسن رغلا نمرغتلاةظفا اهلا ةةيحامنا 0 سا ص انعم نكي ءملاو قفا موسرجالا علل

 ' ةعلقلاو ةدلبلا ظفطجارب اا موهيقت تءأأ قه ةسمخ انتيكات رضحادقوةلفغ نيح ىلعداليلا

 ا ادلع 100 .عولطلا نع كيصو نهلك عنب مب سايما:زةأدقو نذا انعم. نكبملمهلا ولاةنرغالاو ٠

0 

3 



 ع :. تالا

 .ل«ناط. ةلا لعديسلابا واعف منو. ببحوا ريش هب أوت و هر 2 اشاب كت برج 1

 ,قسملو نير معمل هلعف كسلا همي رهلككالذ ريخ مدقت دوو هلّقو قع طلا اشا ىلع ةدئاكم با باد

 , كما | وو رفنواولشافتوهز ركذ مدقتام» دنحبودبا ومقواف كلذ بقءىنلالا لوصو ناك مهني عاقنالاالا

 يا :!! يف يفابلا عم طاذك 1 ند هب حصأ لا قداصملا مجرتملا ىلع راشأم“ كلا لعل ١ اولوو مهع

 دالبلاقنيح الفا ار تت . الا ضعبلاوهدنج يلعو 4 ءاعضيقل ا مم ضعب لا تاهخلا, 5

 بلطي رك اشعاا ىلع دمت طاس كلذ دنف اع نصم درت اغلب مهارباو مجرئملاريغ ةذ دلل قيرمو
 كر | حالار كا ةضرفةدإءلاءا ارقف ىلع ضرفي.نا ا رافامعاوزجعفةرتتكمملا, 4 6

 0كيلو ددرعو اوعزاف مهرودو سانااءامسأ نوبت 5 ؛ ةقزالاؤ تاراطلا فبات اكل تفا :

 كذمق . نودعا سم نو مكن مأدنع | 4 'العو كاذب :ىذرالو ؟ يد 5 دعا : قس <٠ اولاقف

 00 نس ٍنواوشو رونا فوفدلا مهيدي 0 تاراحلالا سز) تد- رخو قاسىلع او هأق كذ

 تودب ر 4 لأ طا لا ا سمان 3 نوضرتي اقرا رمصملاَلَع نوطخءت او رادو يسا درب

 قوم نع هلا ىناوكنل هلوح اهانب ئأاجا 5 أبمومع هاقا نيذلا ركسملاو الا سي درياارعشل و ءارمالا

 اوجرخو رارفلاو بورطاالا عما سف ه.لعاوةلستو هلق نوديريو هنوب را# وهام نوب.رند !

 ةازاخيزوجو ادو رطم امومخءار ود دامو .تيعصلاي لا مجرتملا بهذو راح ولا نمبضلا جاور 2

 هرفظن عداملاو هفاظب هفّت- ىلع >انلاكو 4 لورب هم حاصقيو هلت ءاعلوعل وورد ف ١

 5 اداعم ىلع اريصهلز و 3 رغم قرم" ايو ٍقايساايف رطا5 بو رخو جاده ىف رس ودفن د 4

 ريغىلا اشابىمومو نادو.تلا ةيضق اهمظعأو هتالز يلءاكر < هعات يلع ودا ءاعادقاحو لالا هنخأ 1

 .مهتاودو مه نعل اوزلا يش هلء جو هل الج لج هللا ه2 واد قرر دثلا يب مامن اطام وشغاملا ظ ناكو كلذ ظ ظ

 ىح 4 .> ىلع زي+و مهعج تينشنلو مم متلدمو مها ىعا كتهو مهرؤد با رخو مه أ لالتخا و ظ ظ

 كللاك وح ريغضلايناالإب بةلملاوهو كب كتب ريمالاتامو * كانهنفدو طولف:ءتاموض ا ا

 هراددلس كلذ لتق 35 و زاكت الاداب يف هبا ع5 كدههمع الككو مجود نا ركلاو واالاكِسَد 7

 ودمار غشنا ةئسيف نول رضملاءانمالا رمغحا لف ءرصأ لا: ماو ةّتءاطب هدد جوهكللاوهفاش كك |[

 -4ه مع ًايلعو نا نظن ىلع خ مشو هيلا .ليعأو زورغلاهل+ادوةسادسأ سلا نسحب لف ةزيبخلاب كيب ,دا سم رم ||

 وه ىذلاك م دام ناكوهدج ةاز :؛وهيذلاريكلا كيب مهارب اىلعولبءاابال وشارع الل د : |

 د تاكا كو 0 ريك وأن ريع ًاوهلوقيودارعالا لث»يفددب لبق 21 لولا تدلك : وهة-يعاربهذ هد ةياذلل|
 مجرتملا فتقيرلا 9 هل قذأي نأ دسالا هى دج سا#ال وودي لبق كيب مهأربا يلع لخ اذا ناكمجرتل ظ

 عيا ىلع عفرتلا عن 211011000“ او عيب يلع ريكتلاو ماذا عم ه١ كاس كالا 0 !كيذيف ا

 هذاتشأاوهنك وهن ؟وةقم 2 اا > كاذل قاضفد دقه هنودنأنشاواحو أهله هنو دي اززعأا هدقعاذ 1



1 1 
 ! 11 قى اديرث هسفن يف اديحو ناكورو.الا 'تقاؤعيفا رظنوةءارصوةماهش نيب رصملاءا مالا

 | ي ينارلازانو مهتزفت :تدازو مهت ل ل

 |افداا لاىمقأ ىلا اودرطواوضرقناوةبار 0 مقت ملوراةصوناودو ةلذورايداو صنت:

 ممل زيلوءوقداصو مهو دع ىلااومضناو هتيصواو.ن وهتحيصن وكرت مهنافهقجاذد و هكيلامتام أو

 ةماقلا لدعم حرتملا ةفص (تناكو) دعب ايف كالذ ريد كاع ىلتيساكىه 000 1 نع مهدابأو مهلتق يح

 ظ نينيعلاخيبلم هيكل هطض رو رسل ته ةحالاوودع ةروصلا ليج ةرمجب ابرشهنوللا مما

 هبابحأ نعال الورم حيي الام ودك ر لا ربت 3 هسيلمو هي ز يفا هت رتمهسفنب ايردسعم نييحاطا نو 5

 ناك ري+ ىف هذو نامزلا اورو ىغتاو هل 1 باخورهشلاب هيلع ىجورهدلا قد هنأ 8

 ! اراكدزبلا كيب نامثع ريمالا تامو * هلهللا رفغةئس نيسدعاَو ةسلا درع م هلو تامو

 ا ةيرمالادلقتهب رهتسشاو كلذ .فرعف ىلب#ب سا دربةيفوشك ىل و » هنال ىيدربلا يجو يدارملا

 1 ذل اطلق رشا فشاك يلع تتح أهو ىلعا دخيتكدمحأ تذيب جو هزتو فاو نيتئام ورهشع ةنسىف ب حذصلاو

 ءرك درهتشاوةكبزالا,ليوظلاادذغتكل عرادب نكسوةيقج: كلادإقثب ن[ل بق كاذو اهبماط لمعو

 عجر زم عج >روربق وبأ ل حاشب اي ةارملا ئسي درعا كن نامتغلت ةأاو ءاىمهال أ لل نم ادودء.ءراصو

 مجرتملا نيعت زياكن ال ا دال, ىلا ىف الار فاس املف ةيدارملا ىلعةساي رلاب نيعتملاوه ىف ذاالا ناك ىل.ة يلا

 قرض يلا اورنذ>املفريغدلا ىناالاب فرعيذلا كيب كتشب ةكراش. عم شت 0 يلع ةسايرلاب

 رسك اذذاناك و اشاب يلع دمتهيلا مغنا اًشابرهاطلتقوو رس ورخ دغب ةرمش غنا ةنس

 ةافاصملاوة بحل ا ىلعادقاعت و 'دهاعتو افلاحتو هتافغناديءىفحمرو هقداصوهعه يا وتو رك اسعلاةحشش
 خفتتاف عوبتلازيمالا وهوهلاعاب:ماورالا ءركاسعواشاب ينعدم ن وكي ناو رد آللامهدحأ ةثايخ مدعو
 | لحل نحن الاقاب يلءد# ىهااغب رتغاف ةيييشلا لبتق» لقعلا شءاط نك هن الة شاج

 هن |وكلريكلا كيمهاربايلابستتنا ورص يلا مهلْخدأو نيب ردملاءا مال اعداشاب نهاط هدعب و ا شان
 هتعاس جرت لف هردحأو هريسسوةع ا لثء.ةقواعو اح رخكب مهاربل نيعؤ مهريكو موقلا سكر

 ازرحتم .سنج ءاذب اوهنر يشع يف لشافتلا مدعو ةيحناوةنلالا وغ>ارتلا ماود يلءاد رم هدن> وو ديلع

 | تتساووتسولا 2 مهن اود: 3 لاف ربلا اماف هنأ ..قىفرئانتلاو عطاقتلا بجحونامع وقو نم

 يح ءزياسل وأو سمعا دس 0 «ءمرقأهّب وةعم يلة كراص و هقداوهب>اصوهلقع يلعىوت->او ”-او

 هئارغا يف دي '. وهمزعئوقي رادفةمايرلاب دارفنالا بلطتو هذاو> ال ل11 نم هريمض يفاسعهل حان

 لك هقددو ه>مت مجرتملا نهذى خسر د بكور مو دقق ماتا ىلع ةدعاسملاوةنواعملا,هدعوب و

 اكو جا هراد 0 جاري اءاذإ هيلع راشأ معمل كالها نع هسفن يف نم ءاكوهأم ال صوت كلذ

 هعءزاس مث نوكينا ءاسع امل نولففاحم مهناك هرك اسعنه ةفئاطاهبنكسأ اهتأاملف ةي رصالاب اهب



 : ع ئ 00
 ةلآهل اودهأوةريثك ءايشأة ب رطاةحلسالا عاونا نم وديدحلا رسعبلاب كر دنال بكاوكت 0 ْ
 ىلعةب رطم تاو ان رهظيف تاكرح وود ناك اهلحادب قولا 0 11

 ىهتشي ام بسحم مافنالا ليدبتل تامالعو تاناشناسب و ناحلالابورضوواغنالا عاقبا
 هولتقي مرا هلا مهل 1 نيذلا ركسلا هعيج كلذ به كالذريسغ يلا مع ءاسلا

 هتاةال1 جرح نم ضعن (ينرب>أو) دد.كو كاتو كك 4 اًعاوترللا 0 27 ْ ْش

 دق ناكوةليالا كالت يف ماما هل ىلخأبا وبلا كيب ناميلس هلباقواييلا علطامل هنا العلا فونم دنع ٍْ
 مهت سعادس ٠ ناكسف ب ةملاقالاب مطامنأ قةناوزا قاباذك ون كاكاو ف دملا نم ةيفونلاب هلامنأ ةفاكهغلب

 يذلا ناسنالا ليثتلا 3 نامياسل لوقي ودالبلاراحءلةي>وملا ةلادعلا رك ذيف ةليللا كالت هعم

 نمسآو ردت يت> فاعلا يفاهب قفري نأ لي امنبجو اهتمسواهنبلنءهلايعو ا 1
 تيم الابعذ اذا ىداهتمش ا راهاقشأ واحلا اوارفحجأواب ءاحأ اذاامفالخيجاتنلا هل جتننو ١

 نعنمالر تا ذهيفةراملا ورصم داس هللا يناطعأ نا لاقف هيل ءان بر وهاندتءااماذه لاقنانهدالو

 هلا تا نجا نوكي ردح جاترتو هدالب رمعتو هريخ رثكيل لدعلا ه قيرحأو عئاقولا هذه

 بولقلا ىرفانتم سانجالا ىفنيفلتخم مهارت هلهأو دعس الو تهل سيا يرمدملا ملقالا ن كلوا
 ايراهرفودباو طاحأيت وح راها نه تاعاسو ليال اةيقب الامالكلا اذه ىلع ضع رف عابطلايف رحم

 شوجلا عامتجاوةي 3 :قلاةبجلا ىلاهلاقتاو هروبظو هئافتخا نمهرك ذمدقلام ىرجوهسفنباكو
 .ةريحبلا ف هلع عمتجان : (يرخاو) لق عال له وايفربظ يتلاةر ودلا هيلع تمكحو هي هلع.

 ولا نيادحاون آلا ترصدقو يلءعنو مجالا نكلو ىسفأ :لئأد ل ليخيشاو نالفالاقفم سعاسو ظ

 قء-باذالو مرج ريغ ن٠ ينوداعو ينو نجح اولءفام ب اولعف ىتريشعو ىوقءال ؤهوءادعالا نم ْ

 م مأض سم يف تت جاو تيعسو مهئادعأو ىف دعالدالبلاا| وكلم ومرسفنأ او قشاو فوق شأو مهقح يف ين 1 ظ

 اويل نيذلامهسيئرو دونجلا هذ مث ينع ادعابئواروقنالا كلذ مهدزي لفرط حصللاومهتطاصمو ظ

 وودكلاو ينوبرأ *و يلع نوثيحي مط ذدعب وهف رو مهعوج دياوعيشماجراغ ارز دالبلا

 ظ كلذكو مهيضار 1و ّ تاغار را عينناصأ يلع نيعمتجلاناب رعلا ءال ؤهنامثى واع و ٠

 نا نونظر و ىكح تل داللا نام.تافغي ن ونظر وةراماو ةساي رىزءبلطإ م منه لكو ىيبلامو يدنجا ظ

 .ىلو> عب ب اوة-؛رفلا لدم لكلا نيياناف ف نعلا ,مهرجزأةرا؟ :وفطللا ؛مهلماعأة رات ف م,ةح يفر صقم 1

 اهنءعوملا ءال وه يلع ق :اقنوراقز 16 :5 ىدع سيلو ىلك أو ىثخنوديز ب عاب لا بالكلا لثم

 يلةهاردق ,نافمهيشاومو مهعراز» . لكأ او مطعما تحاو هينا داع يلع ىدمتلا يلا لاملا ينرطضيف
 'أاوهح رتب نأ كالو وانب فطأي هللاف يرذالا تناكن او مها تقفرو كاذ مهياع تضوعرفظلاب

 نءاتك ردا هر ناكذ ذ (ةلجلاب و)اندع ممم لحامل ةيئااان روج وانما ظ نع اوضرتس 44



000 0 
 1 ملطف ِ راحي لي اد كلا نحانا لع دم مهناطوأو مهتكلمللمهدر ,ىلع زيلكتالا

 يرجو ةكرخلا ن ءاودعقت مطبتو مهعداذو صهزالاءاهقتف ضعب مهيلا لشكر او هغم حلصال

 .(مجتمللناكو)ال و مفم لا ص ناكو كلذدم مهيلع منه ربخ كد عيت :-اهزيلكذال ا ةنءاظ يلع ىرجام

 يموت 'رطسالاو ارنارغجاو تايرفلا لثمةبب رغلا مولعلا اصوصخ بتكلا ةعلاطميف ةبغرو ع ولو

 عضا .اوااضإ ا تب و.ةبن هو م ومان ٠ هياعلذ 00 تارظانااو ةيهودالا م

 0 بي 0 00 0 5 ريغ نهبر هلا 4 رط يلع ىف 1

 .ةيلمرلا لك هالات هفر هم ام هلو علطتم 9-4 ا::هشقاو عل علصت 14 ةلضانم م ادفع دارا با:

 الفنانعإت ًاضعب هبيفربخأمامهوتاباصاكلذيفهلناكوةينر + دعاوقلابزئامضلاتانخا رذتساو

 را لاق م ههحوبطقو هيف ل 1 ”والكش م.رزيلكنالا دالأب ن نءاكار# 00 ىلا لصو

 هر يفنأ ب ا كلذلذ اءون نيعبرأ و - بيغأو مك قرتف أ ينااع رو ةيرط يف اثد أح

 3 د لسرأ ل صو املف هدورو ريخ ليجد ولا ةررغلابم اة دق يس دربلا ناكو ةلفغنيح ىلع نع

 لاب , شاغوب كب ٠ نيس> مهلتق ةةومهردغن هي راثلا قايس ىف هان رك ذامناك و لاما يفا. ءاسِ ءقرلا

 و ةيل ةلفغ نيح يلعم جرتملاةاقالمر علا لاسراو رمصقلا ندكد كد هدعب) ب و ىهو 2 رغلا

 3 ناسناب ١ عمساذأ هل هلل اهمحرناكوأم ماسإ رقوأتةدملا كلت ءاضقن أدع | هياعمهعامت حاوهروهظ موو فنحاو

 0 د اضومأبا ووفذمر 6 زموةدافهن : ءاوزلا 0 امشالا هد لثعش رم هيف

 أ هتماقإ ل ااغ ناكو نوج او نايذط ا نع ء مفرتلاو ةربشللا م ةطس بم ةاكلح 0 هلناكو هاند اوهلا

 0 قلو 0س اا "ل - سايقملا ها ةئدقلا ره كل رمهقلاودورصم جراج اهيرتم ىلا هروخم

 ْ 4 7 00000 مق ف اك ىذلارمدقلاو شا دم اهواز وب رقلاب ناكلارح الا

 ! ال ذك عج راذ اوةئدملا طسو نه لب يل ضعباءرادن٠جرخ جذاذأ نك

 !ءوجر 00 |١ 0 لعازتل والا طسو نه سمأ نأ يحتسأ لا ةف كلذ

 دم .امسو 4ع ءاقواصوصخ لقسم ا 4 ةدراعصول عئاقوو ريسسو رابخأ مجحرئمللو د يس

 ٌريكن ال ادالب ىلا كلاذد.عب هتلحر و يرصملارطقلابةب واسنرفلا ,ماقأ ماأر 06 المو تاونس ثالث

 0 ةرامع نم هيأ علطا 5 هقالخاتيذ دهن :دقو اروهشو ةئس مم + هبأنغو

 يقف مهبف د -حوالا ث م و رغك عمم «ةمعر ٍِق مذ لعو معان صو مهتيهافرو ارا 1

 ١ ددهالاكشأوةيكلا 3 ومهاوح واياذههلاوذهُأ دقو جات ال وةقاف وذالو يددحتسءالو

 لاك مالا نايعأ ىري ةملظلايفاهيف ناسنالا رظناذاام اهيفو تاراظنو تاركوتابالرطماو
 ١ عع ا ركلاناسنالا هبي ريق نك وكلا رطبلاا نم وهل اهنءورونلا يفاها ريك



00 ٠ 

 امد هاب متاوق نودي رب رو نوبحياكمهسفنأب ناثالا نوبتكت ىلإ هناا مهلسافيالو مهم رابال

 بيع هتيف دق ةاحلاوأ كلذ لس يقينا نأ ير و اهينرظابالواهيلعىذميف هلعاهض رعيل يت ما

 د دب ديلا مالا تاجايتح وهنأ نت مهقوقح أ وفوتسا دقع يم او الا :سلا يضمتالوةيرصالاب لح صقن» ١

 هبابح أ ةلخ ىف مهيساوي كالذ عمو مهبساكمو هيلع مب رةرذكتلاميظعاجاو را نولاعملا لاح جاركلذللو ٠
 يي وهنلا متت! نلوهعابتال رمهتني ودرعلا يواسكو مطايعو مهتوي ةنؤل لالغلا لاسر ب هلا :نيستتللو

 هناشك يزتف هرجزوهف:ءةءورملاب ل/ةوفه مهنمدحأ نم لصحاذاهنأ عم مض ريغ ن نءردقلاة عفر مط 1

 ندهو * هبناط نوباهم و ادردشاف وح هنوفاحيم تب وعصو مهسوفن ةوقو مهسأ يمة دش عم لاو 7

 ه سعال يرصملا رظقلاني ءاكلا ناب رعاالئايق عميجلاثت»ا هزيغ نعاوب درفن ا يتلا هيقانع ود لتلك ١

 اىأكف "مهاب طومطاوحأب ةف عنوة م يرلا يثىفهنونلا ااذالهل مومعاط 2 رس و ا

 مطاو» .أيف لا عم هصال نو دعّش ونوموقيم ملا سر بحاصوأ مهم ا 2 وأم مفيإ مود ١

 نماريثك جوزدقو هنمنو رفنيال كلذ عموم نمل تقي ٠ مهقلظي و يضخو متل 9 ومطاججو ٠

 هتهدءيف قدمو العاجل ايهضحإ ه>| نم قفاوتال تا وانخمهزطو ىغقب يدان ىلاف مان آ

 مالكب هنب دن ن رصو برعلاتانبتءمتحا هتوم برعلا غاب املف امنعتاش هتحتا ىلا هو ةدحاو.ريغ

 كلذريغو يفاوقو اراودأ هيلعاوبكرو ةبرطملاوهللاتال 1 يلعهينوئغي ىناغملاباب رأ هئلقانت بيج ١
 يف كح و سدا ةيفار شيلا ة شلك ىف لذ وذقبأ سلا مهماود يفناك الهنا هللا همحر هدم بحيعلاو 1

 ضعبلاب مم ض“ .1 يلع نواه و ريجانزلا يف مهعضو و مهلع ضب ةاانباذعلا ء هم مهما و اتارع ا ْ

 ند مهعنكي و ةدئازلا ضرفلاميلعضرفبيو مانغال او رعابالاو لوي او لاوءالا منهذخأ ايو رخ .الا 2

 اطاخا ًاوركسملاو يي دربلاهيلع بصمت و زيك الادالب نم م.جراملهنا مث دالبلا حالف ىنع طلسستلا ٠

 ينسي دربأاو هممت كوهافخأ أوءاو اف يودرلاة ب .دشع دذع يداولا ىلا برهو مهمه ىنتحاف ب :احلك نمدب

 أوهمطإ لذ ؛. قلي وأ هيلع لدين 01 مئاغرلاو لاوءالا لذبو شدت تائلاو صحشفلايفنوغلابهعمنهو '

 ف قراط نهقإ رطلا نسر مهم :.ارانثأ هلل صوملاقرطلاباوديقو هرساوش:.ملو كلذ ن.'ىشيغل ١

 هبمهرخسي رس هءموأم هرخسي هن !نولوقي سانلا نءريثك ناك تح بئاجسملانماذهو ةلفغنيح يلع ظ
 نامالااغابلا نءباط مهضعب و مهننك امأ ىلا |وبهذو هدمب د ىلعاوءمتجيملو عسي .جاقرف”تاماملف ٠
 ملوأ مومدعةرئانت مهعايطاو دسجوف نييلبقلاءاىمالا ىلا اوبهذود دعب اوحلفي لف عاب .:اوكلامامآو# 0

 مه-كلص زم ىرجام يرجح نا ىلا مم :ءاولزءاف ردي الا“ نم نيقي رئلاردك اندالو ماظل مهيب لصحي ظ

 تأادو امون نيعب رالا وحد مجرتملاتوءدنعب و ىلاعت هللا ءاش نأ دعب كيل ع يل سام مهب عقوأو انالاعمل

 عرجللا «مرسبوف روك ذل وملا ديما !هفهياا اوعلطو. ةي ردن الا رغنىلازياكن ال' ةدب 7 ٠

 مهدعأس ور وضحالمموباطإ ةوخنلاو ةماأرلا ممن نانيناط نيبرمدملاةع اولا ىلامباسر راواشوا “



0 5 1 3 

 3 انزل : مادقال يلع اورساجتي لف هبغريو ةميظع ه0 ذب و لاثسلا .نءلذكو انك

ظ 8 لزيلو موعدا ”أدقومم رخأتو م,هدقتفنوروا كشر و مندي اميفنوجح أن: :دد و نايحععممو نيّتحإب
 

 ْش 1 نجاحا هبدازو اهيلع ساخو كانه ةواع ىلع لزن:تنءاريش رطانف زوالا: ليف ويتءار 0

  نيدرشم نيذغعابتن ننتش را مم ريصمايلاقو رم. ةبج ىلاراثنو رهقلاو

 ْ 0 كذالوأن ورا وكجار>وضب,ةياوراصودؤنرالا لذار ًايدوهيلاوكارتالا ف الجأكنموتسا ِر

 أ . كروحو كنادلوبن و ةسفي كروصة نود كيو كرود نوم دهيوكلا سرفنوهواقيو كلاطب أنو :اقيو

 5 ايا لا ايفو يو.ءد طظاذهبك ارح دقو هلا هآوم الكلااذهددرب لزيهو كر ونو كتتح منو سما 8

  كيلامملا ىلع همكح ىرجوهبلاغي وهعزان ن ام و لعد + رف تلو ومالا ىضقلاقو امد.

 1 ' ءاسوأو كيب: نيهاش مهيلعرمأو 5 ماا هنأمموي ١٠١١ دب ةبار ّ هموقتنأ نظأ اّثةبرصملا

 ”لشافتلاو قرفت ا بجوملا عزادتلا كرو ممن ةفلالا ماودىعاوصر * ناودب مهاصوأو ه؛يشاد شت

 ' روبةراوجي هوةدبو اسنيبلا يداويملا ءوامحيتاماذا هنا 0 ةعداخم نءاورذحيناو

 هاون :ذكو هواسسغ تام اهلفةدعقلا ىذرشععساتءاعبر الا.ةليل وقلب الإ تالتيف تاق ءادهشلا

 .' نادءسف هيحنيضقأوءا دؤشلا راودكانةوونةدوامثييلا يلا هوامر 1 ريعل 2 ا هءاع اولصو

 0 "برغتساوهقدصو ملف مجرتملا تو؟هرمثل واشاب لعدم ما رسشباا رضح لاخلا يفوءامقما ةبردلم رس هلا نو

 0 هتك اوناكدعا.ت :نال كاذومايأ برافو شلاملا يذلاىود.اا سدىحو كلذ

 دنع و تبث انوه ربع يلع ىذلا ىودبلا قف 0 لا ىتأو ريخلا عاشأ ىذلاو هيض عيف

 !نرومس ةورف هل ًافرسشبللا كلؤرضحلاو مهسؤر أو عفرودل ا كلذكوارورسواحرفالتءا اًثانلا

 كلذ 55 وةدلبلا لل ءارل دا طظسو نما شي وةماقت تلت نير نا مانيلا ١ و
 املا هلةهلاليخةإج نم اذهنولوةيو وربلا: كاذنويذكي مهورمشرملارو غ> تقو نم سانلا يف ربخلا

 ١ رشإملا كاذاشاب ١ ماع ند نا هلا هوفر م ةدخاعإ ؛ لعل زياكنالا دال ىلا رفا

 3 - .مهدنعتيوق ىتح ني ره شون ميكشيفا وروتسأ كلذ عموةني دملا طسون.م اهب رعو ةعلطإب 6 نأ

 5 ةالسر أمهضعب وهلوح ةعمجتم تناك 2 اهتانزم ١!لئانق تةرفن تامامل هنافكلذ دعل لصصح ا ِن 0

 ' لوي اشاب ىلع دن اكو مدقتام نمضيفءرب>و رك ذمدقت امكالذريغو اشاباانم انامأ ب

 هياجريف وهن كل لب ا ىلع نابماب نين اواهبلاشموهوان أيماثمو شيع ىلاتزيالاةوحو» .ىنلالا اذهم 3

 هيغل يح تدعامو رمم ىلا اطوآلا كلذ ىقتن ادب لاقت وبرمشيملا ها م6 تاق
 ١ ,.ةسسارفلا حميضرومالا بقاوعفركملا ديعب'رب دءامشتحا .ييماليل ريما: يحرم ناكو باس
 .9ةرزغاذ سابلا ميظع سار 1 الا اارظناادر-:هقالخ اولا ف عنا. ةذح -ىقرظن اذا

 #0 اورتشملا ىف مراماه. نب ذلاراحتلان ىح'ىث لك يف :مطاولع ب ب هؤرط ىل را دا ىو وي لع ق-



 هان ًايفو) عج ر يلو مجرتلا دنعبهذو ا ا اهو للغش ىلا ةف بهذي. 0

 هدهح امن لذي قلاةمرظعلا ةدب ؛ رحتا| أ شاب ىلعدتهيااثعب وروهد ب راحيمج رئخلا ناك (مايالا هذه

 اك ةب راغملا ركسعو كارتالاو دؤنر الارك اسع قناة نراه طوةالدلارك ادع يا

 مجرتملا رساجولا لاحا و-ايفاومجرورحبلا يف مهسفنأب اوقلأ تحي زه رش ممزهو محرسكو 2
 ممر

 ٠ او بعرلانم مهلخاذامةدشنه مههو>و ىلعاعياو>رخو:دبلا نمنوقابلا برطمهعيأو 0

 وباي ودت ريش هلع تدع :الو#*كإلذ دعب هياعجو ردال اورم لو كاذهلبا دري ١ وقلنا وا هنوعد

  . 1|سمأ مجرتلا فنأتساةروك ملا ةروصلايلعةيردخكس رغن نماشاب يموونادوبقلا رفاسو ةخيبطلا
  1ةبرا# ىلع مب يوقيل مه دودج نمةفث اظ هل اولسريناوةدعاسملا مهم س متليزياكتالا لس ارورخآ

  37 0اذا كل مما وناق يف سيلو ىنا: ءلا عم ح كح مهنأيهلا ورذتءاف ىضاملا ماعلا ىفمهنم سمتلا

 لماع اي وأ 0 اهوخ نورحوالو مهعم نيقداصتملا يلع اودعتب نآاحاص اوناك

 اماف سمالا مي ملو ه وذ مدقتام لصح و اولءفنىجرتلاو ةملاكملا نوكيا ,امةياغأ ميم نع ةدعاسلا

 ٠ هودعوب مجرتملاول | او رذت :ينامثعلا نيبو مهيب ةرغلا عوقو ثالذ فداص يرج يذلا دعب مهيطاخب

 3 ٠ سدلر اهرقااناوأ كلذ ناكو رو هشة ثالث 'و<مهروذ>رظتنيةريحبلاب ماقأف هتدعا- 1فالا همس ذاقناي

 نوءمك للا نا ؛ رعلا حث زيلكد الل هراظتنا لاط دقوة.>| :اامهشودج ىلع تقاضفتاينال دعيز6# د

 3 ءاقلاالا قب ا َْط لوقيوجرفلاب مهدعوينيح لكينودبجلا نءهيفمهامتدشل مهريغو 4 هءاع

 1 فارون ضراناف لكك ةيحان يلاانعم لقتنت نآاما هلاول ةوهيلا أوعمتج ا دهطلا مهدت :كااملف

 بر ادت مايا >رلا الاهءسواقتوقلا بلط ىف ل .>رلا ينانانذأت

 10 ء ىااثلا لك طرخ زعامب عوجر ووو هلاو طا هده ل اشابيءومؤنا دو.ةلا مع لوالا ٠

 اوطحق يف و> ةدحالا ص رخأت ثلاتلا ةددعتلا 0 يت>اجب ميقا ةةلهماياد نأ د07 زوضمد 1

 نع ةمهعاتتاا و هلا كك هنريشعو هنا وخا ةيناحاهمظعأو هو عب ارلا ليحرلا ى ل اورطضاو 0

 صاصخالا ىل را كد يت>ناب رعلا نم هيعمل نهمود4_ثوي ةريحبلا ن يل رم !اءامشنالا

 قحاما+ ا اا و ندا ومين رخاتيالو جورذلاب رك املا لعاشلا سدا 3
 ٠ رفك يلامجرتملال صودقواهسهاظب اوشيجوتبابنا رب يلا اودعوقالوب لحاس ىلااولسهو >

 8 . واشاب 1ك رود ريلاو ةبامأ ,ةيحان ىف رغلا ربلاو هشويج ت رشنت او ةدعقل ارسشعن هانا اللا

 ةم.ظع هن يه ىف مجرتملا صو متت س و مهقداثب ةلاحرلا تفظصاأو مط ويح ريظ يلعاوفقوو ر م

 ىلع دالوأ ن هم برمعلا لئاق هتيكو لوبظ م ؛«.وربباوط ن وبل ص مهو ءاضفلا دس وة ا

 بجعتي وهو ديعل ن٠مملانورظني فوقو ركسلاواشاب اأو ةدما نازةيكك يف قرمشاانا,عوىدانطاو .

 عيطعأ !اراورا واردت ايطاوةالدلل لوقيمنوكي شيا الاونامزلا زامهط 9
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 ا 1 يعارعرل ذا مهنافةقشم ريبك هيف سوا ردقلا اذهوكي مهاربإ أ دلاو يحمس

 - لشلف 0 املا عمتجا ادحاواسيك كلك را ل 1 وما لكل
 3 نه ْن , الاهين نحنامو ايدلا حاصهءاضقلا 1 ةركو سيلافمنكال ومهاوسبل للدم وى وف عمتالذ

 5 1 نود امثعلاو لمبمالو لفاغب نيو ارم ها و لس ةرادم لامط نوو حاصملا+ 3

 ”ىش عفد م دع يلع ا الاد وفىل رلقيلاعجرد 5 نبدا داع وار هغرذا لف راذ ,دلاو

 .غ نوكي هناو موم>اصاطاق ىت جاتا رابعلااغأن أ مياسه نقلا طوعا رومه وق ىلااضي اكلي .مها ربا عج دو

 مالك هلكهللاو اذهاولاقلاقام را يا أ زيا نكسإو مهعم شامملا قا يدريو ايوا .ه سم تحب

 يذلا ىنلالاوهف لذ + | ةعلق نكسوا:ءلزعءاوأو هعابث قحوهقحيف ءاناعفاموهراث يمنلال هل اصأال

 يكن هّتيرافع نم اتيرفع قب ازال هتييغيف انك دقو هريغةلودلا ب طاالو قاف ' الايف هر 0 5 ذعاش

 مط لاقف 0 تاي 2 زود ,ةلامهلخا دو مهفالخ هئشني نمو عيمجأ هت رافعووهنوكي

 : 0 ءل هولتقا مبا ىغالاءادعإلا م ع ىلجش > نيا 35 هيف مكلغشاوفقا اعانامل

 3 لسري مث دال رايلاانج .ركود>او دعبادحا قل الدقي هنافأنم 1 ا | 0

 ش احورسوال ويخوايأ ده مهيلا لير ودا عى هلا مه مي | نءانالف 5 ا وهوا اتق

 ا مدقتا6 ىمالا أومك ى 2 تالاحض. رعأاو ت ع أ و بهذ ن ادو.ةلالسروأد ىو ةشمقأو

 لغاشإ مجرتملاو مجرتا ا سن :ءاضا أ عقمورأ ددعاسو افك اناوح نادوبقلار ظني ( كالذءا: :أقو)

 كالا كاذريغو لمسعلاو نمساأو لالغلاو زرالا نمةريخذلاومأ :غالاواب انادطاب ؛ نادوبقلا

 1 ريزوونا دوبقلا عملا, 0 900 .اموهمم .ةوزح نينح قمغأ نامي 0

 اي مي

 موقي مجرما ناو روض نمو عفدلانءاوعتت هم "0 و

 كح 5 كانا نادومقلا ل طظاتغاق هعف دب موق 4: اع عمجتيو قس يذلاو هءاعردشب ىذلا ردقلا عفدب

  لص-اذاودحاو لج ر بلق يلع ةعاما نا نظ ىلعةكرملاهذها كر دقو ةلودلا ريزو نقذو ىنقذ ىلع .
 هريسغوديدجلا ماظنلا ن١« شح مهان دعاس هتم وا ةملافاكم مبيف نكوملو ةفلاخعو نايصع ةدئبلل كالاملا نم
 كل ةمراقملا ف يفك الاذه كبحاصو ىمفريخالف نو ذغابشمو نو دساحتهو نورفاذت٠مهنأ ثيحو

 نم ريغتلاو ظيفل ذأ ناميلسل رمظامو# فيراصملا ةرثكب الا ن وكمال يهو وة : واعملاريثك ىلا جاحيو <

 هنالمج رئاادنعرادحلاسلا ب د2 كيد نمانل عناملا ندع نعوذ نفط نان ع7 نادوب هلا

 اة كر ضحاوهب قت اف بهذا لاقف ةريحبلاب ىنلالا دود لاقيرادحلسنبأوهللاق .

 ,نم جرح و تقولا فبك رف ةهيدبب نيب نم هطالؤعو كلْذهلوَةباغَأنامياس قدص فاضي ارم دق ىل وللا

 "2 نيا ىلاهلاسف ةبر دكسيللا مداقراد>لسلاو: الاّةولغ رادقم 0

 ف
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 و
3 
 ع
3 
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 . 0 0 5 ١
 تومدق ةليوطلا ةدملا كتب دارم وان أت شعو شحم هريإ دكء ودب هلك اذل لصخ ىذلا انهوفلاخلا

 عوقو نةافوخو | رذح كالذ لك مهم ءالز ف مهعاسأ وةعابتأ لامفأ ًاوهلافأ نءيضاغأ نأ د انذاك 0 ١

 باْيغ مي ميرلع ىإ دربلاسأرتو نيناجلا ةعابجل اءالؤ»ه فاخو تامؤلبملا ةوادملاولتقلاو رشلا ب ش
 ىنلا ىنلالإبلعنو همر عطقو ممرتغ اوموقداصوهسذجهانب ايلا نكوو ذوو هلخادو ىف االادبخأ ٠
 ْف مومعم ض وأ ذثإ م ناغأ نامياسلازامو ا ارذاوالوا حصان حّطنل عمتسيالو لمفامهوخأو اهادشخ -ك
 نق كلا هوا :ا| فصلا مج رئملاموقيو ةغاضملا ففصأ عفد ىلعكي م ها. ريع ةقفانا ىلاامانأ كاذ: 9

 5 هسضيقيالث كالذ ىلع ءرطاخ ب ترهلات وايل خسرت واوا ةجاب هز وبيع ار '

 1 رسل مهلعاريمأذ 1 أ ينام ل وقامأ لاق مهدي راداع هر و هيلا عجر املف هريغب املاطي' ٠
 ن٠ ىتةبط يف وه ند يلعالو نحكي ناو ا عا لثم يلع مظاعتأ ينأحمإ الو 0

 مساج ناو مهن.ادحاو ميماعمأتملا نوكينأ نآب مهر ادقمصقنيال ومهيسبالاذهنا يلع ينيشادشخ
 اندع اذاا5 ا يدفن ىلعهط رت شأاهادوعلعاوذخأيو كلذ نم ىندأب ىضرأو لاني يل رطل سمأ كلذو 1

 هتداع ىلع كليب مها ربااندلاوا:ريك نو :نأو سمأيف مهشراقأالو "يش يف ملخا دأال نا نناطو أيل 0
 ناو ينيفكي ع ,اسيدبب ناك ىذلا ىداررإب ؛ عنقأو'ين 0 رض راعأالو ةزيللاب ىتماقاب 1اوعتمسإو 00

 يلعمهص نحو مهصعت :وىنات كيب نيسح مول 5نم يعم هول فام بيا لقتل يف مط ردغاودقتعا ا

 سلو ولم روك ذملا كد .نيس> ناف هيكل ىف لا 00 ىعاتت ًاوانأ يمادعاو ىلا 'ٍ 1

 يللئقدقو مك ا فر 8 ءاردلاهةرتشا كولو هاء اؤئلط نمىباالو اوت ||
 1 00 3 0 32 غرق سرألا كلامو ءارمأ د |

 0 م ل 4 ا 5

 دالي ىلا ت راسو ىسفُش ثرطاخو 0 ءاأ ت تمشحنو كلذ تانتماف زيلكن الادالب يلا ىرف- يلع 0

 ْ يلبايغيف لص امل >و م ّت>ارو حار جال لذ لك اره هاون راحل ١١ لاوهأ تيساقوهزتلكنالا 2 :

1 
 كاله ىلع هباو رام ودع ىلا 5 ًامطاو ساسأ ريغ يلعم هروصقاودب و ساق ريغ نمرصماولخدو
٠ 

 ” لاتحاو هدرشو .ماهأوةدلبلا ن٠ هج رخأومهبطاخأو و هردغ مهنءهضرغىفقنأدعبو مهةيدص 5
 1 ينوفلاخو ىو غتساف مهتجصتق مولا تاس كراج ًامهياع هةليح تجارف ذ جياخلامطقمويايناثمهماع" ٠
 . عييظفلا نمالاو عسياشلا لتقلا ن ءيرجام مم اعوام اقل رص اود, لأ مهمنم رنكلالسو
 1 ميداعن يندادبو ملا راش َن ,١ الاةئام قب رطلا ري غن نقرأ متم فاختن ءالا تامل

 مولا عجاف دحلا اذهيلا مهيف تمكحتسا ةيفغلانأ ن ا مظحاحتتلا هيفامعمهطبشي ريع
 يذلا ف.منااوأ نيذاثا| كعماولسريو ممن رك نماووبتني مهلعلف' عئاقولا نم مط قبس مهرك ولا ذو



 ا 555 فا

 يمسملاا ري زو وةلودلازيلكب الا ةبطاذعو زياكن الل ىناالاتايلاسر ' ناطبقلا ةكرح يف بوسلاوةيضقلا

 2 1س ؛ىلت>ادا قفتافةيسفجلا ىلا ل ما ىنالو قاسم ناطللا ةاراغدإ ماو رادحلسلااشابدت

 )1 ءدل[ ولو الساملا هب راو ر ويح م قلق ر ورانا امد وب ناكيذلا لك ولاكيب خاص عدا

 .نوغابب ميكيا امو مهو. هأمهددعنو دوحو.ءام و رلا عب .حهل لاف ينأ الا ريغممم ىلإ لهنإيرصملا

 ., مهيبةوادعلا يدان ل راو طو رش ىلءةمعوجر د يلق اي

 ” يطرأ :مهؤالجامهبلهسيإلمهو ليجختملهاج لجر وهو ركسملانمرهظ يذلا اذهب و

 نبقي رفلا جايتخاو هندي و مندب بو راو لالا يدامتف ذ مهنالسأ نءاهوتر ولا ءوبدانس ومهدالوأو

 5 كاذيدؤي و 01و تام عجب تت راصملاو 2 ءالعلاو 00 رك اسملا عجول

 , لاقف كلذىفكي راف فالخةيلوتو هجار خاوساغتملا اذه فرص يسا: !اويلوالافم قالا با ندا

 فاش كلذه:م كرد ماشا فاول نطل هلةماللك وكب نأ فاخر ةخاذ ف يد ا هل

 7 ١ ةصماعلاة سني , ندال ةءاصمنمدب ال نأ 1 هتةية>و هرهاظ لعهلدباطخو مالكا ريزوأ' كلذ د نءهل

 ةيطاذمال حل ديل جره: ةلاعا زم ءاددعك ناضج اىناال يلا اوثعب ! كلذ ك ناك اذانتانإ سهل لاقف

 سيك ع 2اس دو تف '|ةدادم ىلع مالا ومو تقرر كافر لا رطسو دس كد 31

 هانكوك !اناناملسدي اوسو دنعاقاب قاطيقلا قدي روك دما ذهنك دع لفك
 مارش و كيلامملا عن قالطااهتاجن هو همودخم الاهررق يتلا طورنثلا ماتادعب ادذتكدمحلل اضيا

 لكرفاسو كالذريغو تاو:نسثالل 0 ه«كالذاوء:ماوناكو مناف ل طنب الحلا تلك

 ةبحاكرف ةي ردنكسرغ يلع اوعلط يتح اشاب نادوبقةب 0 دعو 5 ولااغا ناميا سم

 ناهيابسالاقو ار ورسواحرف 11 ةريحبلاب مجرتملا عماوق الف نادوبةلارادحاس

 هاربا انريك قرفةثالث ن الاادناىنخالو سمالاوبياعض رعاو ىلبةبادث اوُخا ىلا ب هذااغا
 1 هى يعاين اواناو يس دربأا كيب ناميع كان ةيهريك و ةيدارألاو هتعءاجوكسيب

 هي ةئامسا كتملس ىلاتءجر و سك فلالا«_نغتعاتسا اذاف سيك ةئامس ةفئاط
 لاس ةفردقلا كلذ م_منم باطو عقاولاةرودإ مهربسخاو مهب معتجاو 0 0

 ميه ضارغأمحتي مهلا ريو تانارقلاو لودلام تطا#كةثاهردق نه غأ هاب ىف ىنلالا نأ ثي .> ىسادربلا

 راصدنال هما غلبلا عقدب م وقيوبنه:جاح ىف اذا, نادوبق نيعّيو  هذارب مكن عيو ءار زولاىلوي و

 كيراستعو كب 0 اان ريكواندلا او ديفامهفاخ فئاوطو هل عابت ع سا نحتو ريكلاود نآلا

 ريككلا كي مهاربا عميل حاد 00 اوك .دح اولاح لك يلو وهاغ نامي ل'ةف هفالخو نسح

 يدال هدا + ن٠ يتنام شيعأ وناكتيب يأ ىلوخدب ىض د :اكيب مع ءارب لاقت همم اكل و

 ,قيفرلا يف ل 0 1 نكلوهيفن « يذلا ت 3 ادشلا اذه نم ىلو اا يدعو 5 ناك ن 0
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 و مع
 ند مه ريغو نود دىستملاو أ لا 5-5 هوبقاعو هعماماو ذخأو عار 0 .لعأو رع ن هو تاذ

 اغابلا عمجادلا ب الم ما رزت؟ لمع ل ىانأب لاتخاف مجرتملا قانخ قاضف اقلط. ءىشب مهيلاباهذلا ٠ ظ

 ىوأ ريو ههمودة لي أد ةب , لد ىبعوأ دع: كر و كلذةكدقتءاوحرفوكلذار لاق ||

 هل هتاحايتحا و همود# ”اواطبو .ءلاغشأادبتكلا ىضقامدنعو كالذريغودوقنو 2 0 :

 رادداس || هروح بهذو دحاول شربنا غو ءاراهدأب .يهذو بك ارم ىسوارعلا ماو قابل :

 بلطا هنأ 0 يقدو رابااي همودو رادحاساا وة. توا امادخت كلا داعم يدوراب لا ئسومو

 لفتسي ةيلبقدلاو ةفونملاو ة 4 رغلانمدلب ىئامو ةريحيلاو ةزيجلاو فيوسىفبو مويفلاةيفوشك ّح |

 ءارمالايقاب انلاص ان:!لاقو كلذبا شابا ضرب م ةعاطلا ت2 نوكيو ةزيهلاب هتءاقال محم واهظْناف 5

 ادؤعتذ د عج 3 * ممم قل ءادوعو 1-3 ُْه”َقلا طورعش الباع ردو 2+ و همهانيطعأو ٠

 ا .>تكو كلذريغوحو رسوما >وةمتءأز ٠م4ه'* زاولو هتاحايت >او هلاغشأى 23 نأ دعب باوجلابهل ٠

 داعم كرب نيابي !ينذخماو كءبنيساي د: ةاتتح براكو مورق ىلا بعل هضارغ اىضاو

 0 هسفقن 4 نا هاب لعدم ج رخو ةزيحلار ىلاروهشدعإ رد كك :2 ولالا يب نيهاش ٠

 نس> تنب هو يوادحلاكِب ندح اور جد زت ناكيذلا فشاك ىلعةعقاولا هذه يف لدفو ةبلغلا دا

 ربيلا اشام ١ 0-2 وهولتقم ريس هوذخأودباو طاحاف ا اءونظنا المح :ماصخالا أر نشك

 50 ) كل ذءانث ايفو ( ىدم ال وط عبكلذ لكو ىرخأة دير # لوهشت يف دهتحاورمهم

 8 سلا نم مرا ل ئاو يف مويفلا ن٠ جارح هح رمان َ يلف هي ةحا .انوطيم ريغصلا ىفلالاب فو رعملا

 ةعقاوأم مدي تأ 4 رك اسعلا زمهه٠نكءاو طاري زنجةبحات , هاطاشاب نسح ناكو هر ركذملا

 00 مدسقت6 ققرلاب هم. ماقأف كلب نيدباع 1 ققرلاىلااشاب ن->اهذ مزماةميظعا

 اهب ؛اامف مماعر مل من كار ةعقاو منيبتناكذ رك اسعلامهيلا تح ردو ةباذ اوةزيطارب يلا ىنلالا

 مهذأت داما ا داع مود اند جافة كب كا ةلحم دنحو هركسءنماكدعو ارحب راسم

 نودحم لأ ةياغاهو:صح دقاوناكو امرصاحمو رومهد ب رحوريدع» ٍلاىلاالحارلقتناهنامت 2 ةناو طلاب

 نيمأاهب و بك ١مل ودودهغلب هنال يسيء نبأ ش و> ىلا م * نادرو ةيحان يلاداعف اهيلعردشب ل لل

 تالاقنتلا ن 'ههيق رهام عم هناكدنال يلكل الا ٠ نك ساخاو لب بدا ماظنلان ا ه..ات كيب

 ةلودلا ماوس زيلكن الاىلاكيب نينا ضرضطابل ءداو ئيكنالاوةلودلا زيتا رخو

 ءارمالالا كيب نيمأعم مهلسرأو 5 هش سلع نب اشوحم ط لمعت هب ولطعهن ضآ اورضح وهت دعا و

 هر رءات حازت ذ ايادطأ مهل سرأو مه ادوزيبقلا اسال لسار تاذاثلب ؛ ىلعد# غلب أماف نإ د

 تدرو وةيردلا 5 ال ايلا شاب ناطبق رض> كالذرثأ ) فو ) مجرتعالل 8 خا نم مهرودص يفام عم مهبل“

 ل
 هذهربذ نم ناكو ناب رمان ءوفعلاب و رسمه ىلعأ لاواشاب ى 2 :لداوهدعننا و هدور ورا عم



0-0 5 
 - علا عم ورحو رص٠يلاو> مهئيحن نم ىرحامىرجو مهئطلا# نع امج. لازامو
 مهريبدت داشقو مجازا نالتذاو مهلشافتل لئاط ن ودب اهنع مطاصفناو اثان ا ديشرو>

 مهر سود واش سس عثةوو بهرحدمب رعت الاوان بقعا اوعحرو

 خاشملاوبرةنلامركم رهعديسلاب لع دمر صن اواشاب دم أد شر وخ نيب وا مي ةشافملا تاصحاسا من
 0 ءارمالا تناكروك ذه وهاك ةدلملا ل هأو اشانلا نيب بورا تجاهواناعرلاو ةدلملا لهو يذاقلاو

 7 نايال رك هود وهل -اريرمعدييسلاو ةنارطلاةيحانب مهنعل زعنم مجرتملاو نيالا ةيحانب نوي رممملا
 كيفانناغا كلذب ينعملات ناو ناكاك كيلا الاد ارثلاو تار نان جارح وكعب مايقأا اذه
 ١ نيلتاقملا حام يف هذ رمعيل لاساأ ل 0 رإب هدعاسوو لوقلا اذه قدصيفلدقلاو حالصلاو ريخلا

 0 ا ه.اينآيو تار دة هيلا قاموا 0-0 نهادي ىلعد# ونيير اهلاو

 هريس يلبعةب ذاكلان اال اوةدقاءملاو ةدهاعملا دعب سما | هل مت يت هتاقوأ بلاغيف هيلعاددرثم ةطاا

 ءاملعلا ةروش.و هر وش الا اسم لعفيالو ماظملان عالقألاب أو عئار اريشلاو ماك>الاةماقاو لدعلاب

 بطاخلا طروتيفن ال'نولءفباك كلذ ىلعن ور داق غو وج ردنا ون هولرع طولا تفاح يتمهناو

 رم ديسلادةءناىلا مهفالخهبرءشيمل ارسكالذ لك و ةيبالز عئاقولا لكناو هتحص نيو ل 0
 . ىلع مادام بورااهذهو ىمالا اذهنامطر 5 ذو نايعالاو خعياشملا رضحأو ىلعدمت دنءاساجم

 ١ هوم اورظناف ةيالوال موقلا سذج نه صخش نييعت ن١ دبال و الثفالا دادزتال ةلاؤ هذه

 ءارراميأ رلا عيا لاقف نيعتب نه ةلودلا فرط نم نيتي ىتح ماقم مكاق نوكيلرمالا اذطءوراتخو

 نمالو ءا ا هالو ءارز ولا نهجسلو كذا حاصأألا انألاقو عنا رمظاف ىلعدمتملا راشاف

 دالبلا لهأاضرةربسعلاو ةفاكلا زعل ياكل هلانرتخادق اعيج اولاقن ةلودلارئاكأ

 || (٠ افايدحأ ديشرو ماكاو ربحو هؤئهو هل اوكرابؤل اهوديلأو ةورن اورضحأ لالا يفو
 لزعةنيدملا يف ىدونو ةياالواب ريرقث هلى ايوا ىلرتما يأبى ةياينلافراوك املا ةءاقأو ةبالولا نم

 ريب ناك و كلذ مجرتملا غلباملف هلحميف كاذلبقر وطس وهام ناك نايا ةبادنلا يف ىلعدحتةماقاو اشابل
 عنتءاف روهمددار 1 ايلا عججرو هرطاخ ضيقت افخياشملاو مركمرمعديسلال ساري وةزيجلا

 2١ دورانلا ريلا]لءزيو 0 وقير معد مسلاواض رغم مهلا إو 1و مهراحوهوب راحو اهلهاذل اع

 ضي#ف هسفن ىلعهي وقر ناكهناكو هعممر 3 ر#عديسلا عال: مج رمللر هظو تاحاش> الأ نءءريغو'

 نقم تاوع لا دك سو ةريحلا وب ىلا داع مثهقلطأمثولتق دارأو هب رضوهسبحوا + ناكىذلا ريفسلا يلع.

 اشاد كر 19210 اراد لاصوو زي ا>اسىلااشاب ناطق زخحو امابيلعدمحل مالا

 و نيرسملا ىلا لاو باهذلا نه ٠ قعد عنو رفا سل قالو يل ةحاملا نم ةيآلا ولأ نءعولخا

 ردغو حالو سوبلمو عادم ن١ ىثب مهيلابحذي وأمبلب ه0 نة نودع ارجو آمال



 1 ا
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 مهنمذح أو ركسعلا لعدلةراغلا تناك .وزياكنالا نميأ رك ةمرظع ةءقاو مهشإب تناكف ةريحبباةيحان ا
 ايبس تناك ةردشكلاهذهو لاحا ومسأ ىف ردم يلا اهزضو ةمي رهرش نوقالا مزهلاو ىرمأةلخ ١
 لاقف مهفئالعاوباطف رضهنم جراب + هرمأ و موياع بضغهناف ركسعلاو اشابلا نيب ةشحولا لود
 مهيفهبلاراشملاناكو جورخغا ن٠ او.تلماف يق كسا نم جر ملو فئالعلا نوقحتسن "يش .ىأب ا ظ

 :؟ةلح 1 ذامهلعقوف براك هسارتحاةدشاه:«نكمتيهف هدايظصا ائأبلا داراف همنشش رس ىلعدمم ٠١
 امآوكل ددعب ءرك ذو هت كيلا ىلع دم م ءاربظ تقول'كلذ نءو طارمدولاابر اهاشاءلا جرخو ٠

 ةيزغلاو ةيفوتملاىلا راس اؤ فا ؟ :تمهذو ووونهد ةيحانب كهذ ركدعال هترسك دعب هناف ميرا ١ أ

 مجرتملارف ةاك مئاقولا» ذهدعب متةريحبلا ةيحاب يل | اوهجر مث كتففلكلاو لاسملاه 3 اوبلطو ةيلبقدلاو 1

 ايكاعدعأ هضوعم اةأودتص مهذخأ طخ ذر شع -خنهكيل ام رادو هناا | 2 :الا عم 1

 الضو ةضصواو هتفاظ مه 1 يلعه سمأ وزيغضلاىفلالا ىمسي و كين كتششب يمسملا ٠ أ

 يفرءذ>و رششعةعبس ةنس لاود رهش فصتنم يف رفاس هنالماأ نطعيؤ ١ نوشو باغو راسو ا

 نع ينغباماهرك ذن مدقل ىلاثداو ا نه هنايغةدميف يزجورشع ةيناغ ةنس ةدهقلارهش 31 1 ا

 ويكم ونبي رصملاءا مالا لو دوةلتق مث اهابمهاط ةيلوتو وربح اشايدمسجوو رس نما متداعا 00
 زرابلا لات لاريدقلب عئاقولان مام ىرجحامو مجرتلا عابتأ نه قع اكسراعاو رع هما ةنائةدس ||

 صاط عم هئطاوتب و ري >اشاب دمه .ودخم ةلودنضق: ىف الر هناقدل حو ةقافنو يلعد رب دن 0 ْ

 نيب رصملاءا الل هتنوا م. مثل تق ىتا ثايزهاط ىلعءا نغالامتةعلقلل ظناحلا اشاب دمعه رادنزاخواشاب [٠
 مهللفغ يف حمرلاو مهتواعمومرتمدخو معقداصمو مط قراكلا ةذعاسملا رابظاو مك ويطوخدو ١١

 ةاخاؤااو ةقادصلاول رهظاف شؤارتلاس + اموشغ اق رم ناك هنا 3 رباك نامتعاصوظ>و ' أ

 لل ةيراحمو ىسابارطلاائانىلعوادختكلاو رادرتفدلا لتقن نءدضار رغ أم هن«ىغق يت - ةافاضماو |١
 مهمل'ئابقلاو لانالا هذه بيه ةمسأ وديشربا ناط. .قلا ىلع ديسلاه.ي>او طا .:منمارشا لا أ 00

 4 م :هراغيوةم اعدتحيدشادش>وهىذلاوى ب دربلاوهتعاجبو ىنالاالا قد 1 هلك كلذ ىغقنا امأق 1 أ

 5 هليكو مظاعت ارك اذتيومجرتملا م يفاراستيو ايجات هو سافناط ارك يقيبالرضحاذاعلا 11
 ةدعاسملا هصمهويو رضحاذا موج فيكف م مخاتشاتب بايغ عم هنومريبأم هياءمرضقتو هنيش ادشخو 1

 هسفنب او هركاذ مدقلامهباعق ةوافءجرثملاريذح ناي لاهدنجورك اشعو هلامداخ ن و ةدضاملاو | ا

 مي درعلاب كل ذد:ءيلع د. عقواف هتعامحو ىباالأ ن“ ءوطاالخاماف ىداولاب ىود .!ةبيشع دنعىنت او ْ

 دالاس هكوام وود ىل ربقةيحانملا بهذو هئافتخا نم مجرتملا كلذ دعب هظو عقوأام هناريشعو ا

4 

ِِ 3 
 1ك

 امهمسوفن ينام ىلع ىسدإ دزيلاوه ريشع عم حاط داو» سعأ لداتساو هدأ: 5 8 | .تجالا ا

 « ع قيج-!؟9



1 0 7 0 01 

00 

 إ .ةدعاس٠ كالت ناف قرافلاعم سايق اذهنا ىلع زي زيكنالا نودب اورضحامليضاملا مالا دمع

 7 دمي كرادنلا نكعال دقن ةذنانملا لو ه> راظتنا اًمإو ريغال ةخلصم ةطاس و يمن هذه بربح
 ١ ىلع مجرتملا اوقفاويملا او مماير اءامنامتك ىلع اوقرفتو اويكف يل 1 ىأرلاو روهال عوقولا

 ' ريزولا ن مهب رقلباتكلا سيئر يدننادو# يلا مضنافدسفن صالخ ىفربدي دا مهيلع ب راشأام
 ”هزاقزا ل لاومالا نه ةم.ظعريداقم ليصحتب 9 زوالذحع ينل همهوأو هدنع هلوقو

 . ٠ ماعلا يف نوعاطلاب اونامنيذلا ءاينغالا تاكرتن ٠ ةجالا ومأ'هل عمجي هناف ديعصلا ةرامأ ريزولا
  ةيرياالالغااو لاملاو هفالخ اهب طيح ال تا تالا نهثاذريغوةثرو مذ نك مو هنالخو يذاملا

 ١" لاملا ليم يفاءماطلوالا نيهجول هتاحا نم عرسأب نكت مل كلذب ريزولا سيئرلا فرع املف
 ' . هاف هزارتحاةدشو هشدجت ركل ةعءاجا يقابنودهباسح نويسحتا 'اوناك مناف مهعمج قي رفتاىناثلاو

 ا ا! را اامدنعو كلام واءدونج عيبج هلو>والا بلاغلا يف بهذبال ري زولا دنع بهذاذا ناك

 : هدام>اهيلا يد بام عسي يح ىفهل صخرو نذالا هل قلط اود ايقلا ةيط ا ةرامابا:امرذ هل يا هرغس ىلا

 1 عدوو هسفنب ةملطظا سيلو مو.سر اذ اف مجرما رخح تقولايفو ددةااسدك رلام و ضراعم ريغ نم

 ” هنيبا ريفسو ه هزءالكو يدنفا سائر 0 رفاس٠جرخوةعاسلاو تقولايف 0 وستر ورا

 0 عيشأام د.نعو تالذدءءاهجورب زولل ريلو دحا كلذن رعشلإ مو هراديف هنك اذ دعي ريزولا نيبو

 رءآال هيعدتسا لسراف كلذ ضقنب هماع راشأو ةلفغااه ذه يفهيلع ضرتءأ نهري زولا ىلا ريض> كالذ

 1 ىلاوه بهذو ل؟ اطريغ يلعا زرق ةديعبةفاسم مطقدقو الاءوكردي لذ هرب نط ىلع هز 5

 اللاللغو ةيشاوط ادي.عو انانشاو لام !نم ةءقدربزولل لسد لاومالا ى وج يق عرشو طا

 1 كاذكو : ةيرد كك لا ريلكتالا جرن ةئئاط رفاسو روهشةالث والا كلذ يلع ضميجل م

 عقوأام م عقوأن مهن“ ةفئاط بلطي ناطيقلا لس نأ و حاذيفلا نيب رصملل اويصنو ناطيقلا اشاب

 .مجرتملا ىلعاونيعو ليف رواطسم ودام يرجو ميسو 'أر 'ارمالا نم رمصمب نم ىلع ريزولا ضبقو

 ؛ دعب حرب المدعو زيلك الا ىلا يتب ؛نم أ حتلاو لق نم لئقو ةمقافملا د ا هاط

 ١ ىلارضحمث مور آطمجرتملاىدصت ودي راجت مطا واس راو ةيليقلا حان :!| يلا علا بهذو هي رق

 | ىو رسسخاشاب دمت د,ةح اف عئاق روبو رح دعب ةريحب رااة.حان ىلاراسو ةزيطاىهاظب لزنو يرعتجلا

 ىلا مديرجتلا هو كيب ادذتتك ففسوي رعرئادحكا اهركسع يراصو ةميظع ةدب رمت حارخ|
 .نيئاقسلاو ىناكللا ريح و قيسارتلاو ةراهخ ا ريمح كلذ ةملح نم اوعج منال ريما هر ماوعلااهامس

 ١ ىءانلا ريس نوفطخلا وقنطو ةعدةلارص»و رصم كلذكور اهم قالوب لاهارع اولمتو

 مهدحأ عضيو رودلاد ةعر كارب اهم ضعب ىتايزاكو هنو دام كونك و دولا نرككد

 ىلا اورفاسمطةءزالل اريما عم نم مهدارم متاملف هيتس ان راطعا قينف رزلوق :بارلل دسوق



 ا 0000
 لخدب و رارق هل رقتسالا ناكذ روهالا ب ةاوعيف رظناا حم. ناك هن الركفو ا هاد 1

 (ريقفلالو وش ) مرا كل هرادبتيبلو مرت .آ ٠

 ضعب هماع لخ دف ةعاس هعفت سا ةداحساا يلع م اح هن لجوف نيمويلا فرظ يف ةره هيأ اتيهذ

 يللاةو هدرطو امو هيفرتاقهنيشا دش> ن ه تام. نهتاحوز ىدحا جاوز يفهنذاتسي كل ءارمأ

 مدقتام عم# ]3 نا عماواهأ يو | وحوزشو رضإ اورقتسا مم ادودخإ نيلفغملاءالؤه لو ةعّولاار رظنا ٠

 كينمهاربالرب زولاقلطاالون لاا يف نحيت ّجاةطوولا ن٠ نوهأ اهريغو سس ثداوح م ع

 تاماطقالا يف تت افرصتلا قانوأ نو هنداعك دل. لأ 0 ص هلعحو هع هلا فرمللا ريبكلا ١

 مهارباتييب ناويدلا م حدا و كاذنءار هالا قاب وودرتغأ ةةمالعو همت 0 اهريغو نايطالاو :

 مظت هو 00 زولاةةطالم اورك دِف ث , دخلا ىفاولقانتو ىسا دربلاو نس كيب ناش و ىدارملاك

 ف اورظناف م لع جورتامناكو ا 0 مجرتملا لاقف مهسوم انلهتماؤاو :

 باةحالاثءغمو ملقالا اذه مهكلت را وفن نونمتي ةديدملا نامزالاو ةديدعلا نينسلا مط
 اتتاود اصوصخخو ةرهاظلا ةعاطلا درحمالا ممعم مل سيل مهيلع نوبلاغومطن وها. مص« ءارمأو

 نو.كم كالذلكو مهرهاوال لاثتءالامدعو ةنيزحلا عنمو ةناهالا نم . مرعم هلَمقاك اهو ةريخالا
 يلعاهوكدلمو نآالادالبلا اويل دقو هرمشلاو ةن بعاد عمال ٠ هيلعاولبجام ىلع ةدايز مهسوفن يق |

 دعب مهدالب !ىلا ود ريو انيدياب تنك مال هكا نا نوويالف ان راعاورمأتو ةرودلاوذل ١
 لاوو كسل قداص كالذ ه:ءاوءمساملف مكتافغ نم اوظقي كوع ا راوربدف اموال 0 .

 ارهشأو تاونس ثالث مهعم لا 0 كسواسو نم اذه مهضعب ||
 اولاق م كلذ ريغ رخا لاقو انع مط ىنغالف اهتسايس الودالبلا قئارطن وفرت وانس او

 كانه ا:هايذ بصننوةزب ,طارب ىلا انءج انعدمت نأ هومتل ةنايدنعيأرلا لاقفءارت ىذلا كي ًارامو هل

 ةلافكباملع مهو نحل حائرنىتلا طورشلامم::وناطبةلاوريزولا نيبو انني ةطساو زيلكتالا لمجنو
 0 ومدالب يل أوءجربو أذ هاو>ر# ى 00 لذدبالو يق رشلاربلا ىلا عجور : الو زيلكنالا

 ضعيلاه لع قفاوو يارلاوه كاذناكوكلذوحتوةير ادرتادلاو ةيالواادو دْلَش « نم لثم ىقدإ نم مهنه

 مهو زياكنالاييا بهذنو ةنايخ مهنمانل رهاظل مو مهذبانت فيك لاقو رخ الا ضعبلا قئادإا ١

 انحاب امقأش انباودصق 1 يلع مالسالا ةلودل انتنايخو انت دربءاماعلا محن نيدلا ءادعأ |
 رذملاوةحودنملا نأ نوكتتف زيلكنالا موني واننيب طسوتت كلذ دنءو ةيافكتلادجلا هللو انيذو ' 1١
 مهم اوناعتساو كلذنم 0 موقلا ناف زياكنالا ءادتلالا نم فاكدتسالااما مجرتملالاقف |
 ندهاش دقودالبلانهةي واسنرفلاجارخا ىلع اوردقالو لوصحلا اذ اوك ا مم دعاسمإلو ارو الو
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 : ؟ نكد اموهلاولاقف مز ناغلا“ وسناف لدحمم اسعاملا اونظفتو 5
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 الهو اسهل اههوه ومو ةعاقلا باب
 7قلالاب دادر ندلل اهساع هلأ ةعاقب تءاضإ لف ناهتلا م وهش
 31 قلالاب ودم 'قئاداعس ءامس * ارو رورسلا لاق ابهباب ىلع

 ' ةيقرشلاملارف_ىلا هلادبو ناضمر رهش تفصت هيلا كلذ ىلع ماقافهب ابي ءايصالا لويخ تمحدزاو

 . اييلاياباموي رشعةتسدب هانكسةدم تناكف الافكلذناكن عومشلاوجرسلا | اة ودل واطباق
 2 ةقرشلاب هدغ ءانثأ يفو بار آلا ريمعت ىفل# اءلادهيعالو باملال اولوأريتعيل كلذر < ذىفا :,ةطاامتاو

 عيبهذومرك ذ قبسات ىرجام ىر>ورمصم يلام“ ة د نرد الا يلا ةيواسنرفلاتلدو:
 ا يلاهتريشع

 5 1 + لا انسب رصملا عما كا لال ىلاةيواسنرغلا ل ودو دعو ىلق

 ١ تاويل ىف ة:خبرصمب ةيواسنر فلا ةءاقا ةدم لزيلو ةرفو ةدعهكيلاممو هذ اشك ن م لتقوانس>ءالب ةءقاولا

 2 ىغزع ىلصوالو دياصملاب مهتم داطصيو دباكم ميعملمعي وةيبرغلاو ةيقرشلاو ةيرحبلاو ةيلبقلا
 ” دسأو يرسأةدع و ةيانر فلان م'اسؤرهعمناكوهيلع نأ وهلب اةو هيلا هذ ماشلا ةيحان ىلا ريزولا
  هيحانملاعج رم امايأهيضرعب ماقأو ةرذسلا اعلا هيلع عاخوزي ز راك و مي دارس مظع
 1 غوزيف قرطلا يف هنودصرب وذ شا و دخلا ةيواسل رملاو ماشلاىلا عجرم“ ديعصلاىلابهذو رمعم

 ١ نوب رصملارصحناوحاصلا ضاةنثا ل سحور زولا لصواى لو مهنه لاني و ممالفغ يف مهسكيو مهنم
 - كيب ن->و وهرفيو ركب ناكف ةلئاطاعئاقولا ةيواسنر فلا عم هلعقوةنيدملا لدادب نوينامثعلاو
 0 ليمسا مهن ةد ودعم لاج ربورملا كل ين هفاشك نملتق ودياكملاو ليما لمعي و ىوادجلا

 00 باش ثلا فيصربمأشن اناكيذلاراكب وشاف أدمحأ تيب هدد حووه قرتحأ ةيطق يملأ فورعءملا فشاك

 00 || ةن سس رتاملدحأد .ن/هناردج لفسأيفدوراب ا هدحما ااوامعدق ةيواسن رفلا تناكو
 ' ءاوحلا يف اورياطتو مهعجاب اوقرتحاو هيف نه يلءبوتلاف راذلاهمهلأ نماولسرأ هعم نمو فشاك
 1 نيقيرفلا نيبيمالا دّتشا الو هلزتعا وكلذولع هقناوب م ةيواسأ رفلا عم كيبداىم حاطصاا لو

 : ةيواسن رفلا لس رع ىشكي وحاصلايف نيقب رفلا نيب يمس قفط مهب نهونينامثءلاةخبط تطاشو

 '” ةلاداندزا نم اقود ركسعلا شاب ون ملع يدعت,ن ءعنميل مهحورخو ركسعلانب ماوخد ىف
 نءبراحتيف ةقرشلا ةي> يلا عجرم *ءاشلا ساونا م ملا عم مخرتملا جرخو حلصلامتنأيلا

 رو ليجلا فاخ نم هرعوه ودم هي ,رملا 1 وممشيجأ وعبجاذاف مهنه لتقي و سهيسأ ةرفلا :.مهتداصل

 .ناك اذكهوماشل ١ ىلا دودي واقرسشم ريسإ مثيب ر هلا رباب رهظي من بهذ نيأ ءيالة ديعصاا ىلا سا

 ظ ريزولاعج روز ولكن :الاباونواعتو م هرم ة دامت ةءلا مظن نأىلا نيحلصلا نيب تلا يت اذ :لالوطب هبأد

 |١ دي رقتساو ءارمآلا يقابوت مجرتملا ضن ر حبلا نع زيلكنالاةب اال ربلا قي رط يلع

 رواة كاذد :ءق رمعم مه:هتلخوةي دان رقلا تامحرأو زوهلارب زاكن الا ورسم قكذادي



 ته ا
 هلو كوع ءوهو صاخشأ هنأ عسي دءاسولاو سفانطلاب شورفه جرد ثالغب هيلا دمدياميط "2-

 كلذ لكو بناج لكن ةرسالا هلوجؤ رادتخالا بسحي قاغتو حينفتتاهج عب رالا نم كيبابش 5
 يرخالاو ايفلب كيب ناوضرل تناك انما زالابناراد هل ناكو ناووصاا زياهد لخاد نم ظ

 فالخةم.ظءاراد ؟ىشنينا فلو نيالامود رع يتأن"ة: :سيف هلاديف مالسلا د6 ندحأ ديسال ْ

 ةكدلا ةراعنت نيو هنيبايف نكن ١١ ةطىذلايدوغس ديسلا نبارصق ىرتذافةيكب زالاب كلذ ]

 هئيحم لد ل راما اذءادخ# 5 يلع دا.شيف كفوا همدهو راكب وشاغأ دج

 دعا يف وهرذحو هناطي>و هناردج ماقاف ريد دغاكيف هعضوةرود هل مسروإبق شلاح

 د_تجاو هلقع يضتقم لعد _بدنهو كلذ اا مدهو ظادغاف مرلا طخ دق ةدجوإ كلذ |

 نوثحي عبرالا هلاهج نم ةهجفف رينا لك رامعلا كلث لعباس رابك نم ةعب ا[ تقف هبانيإ يف ظ

 يبكركاذك وةروناالمع وراجحالا قر نق ةدعاولمعو ميكيلاممو مهعابتأ رثك ١ مرو عانملا

 نم كارملا ىفاهواقن و راكلاراجح لا. وءطقوةرامعلا بن اجب كلذ لكوةتحلمل سيلا ناكلا و
 جردلا لمعو ضرالا طيابتل | راك احاولأ ريشانألب اهو رشن مث ةكبزالاب ة ةرامملا بئجسييلا ارطا
 تدي ىرتشاو ظايمدو ديشرو ةي ردنكساو قالوا ةعوت ل را وتاحسفلاو

 قا ضاع اوربا قا لقت همايعو هثاتتع نإ يلطرلاة كرب ىلعلطملا ىوارعشلا اديك نك
 ىذلالاونا يلع ٌعيِتح لمعلا يفداهتجالا لزي+ وة دمعالاوماخرلا عاونأ هيلا اولقناذكو ةراخعلا

 اصرح احذاس هلعج لب نشاور الو هاني ١ 00 نع ةزرا,تانادمر>الو تأح رد هل لج وهدارأ ١

 طرا كيبابشلا ةيحرلاوناتسبلاو ةدكربلا ىلعةلطلا هناجر ف ىلع او كر من ءاقبلا لوط و ةناتملا ىلع

 هيلا اهادهأ ىتلاةميظعلا فحتلاو ءاشالاو فجنلا هب ؛عضوو جاحزلا ُع رش اهياغ اوكز و ةعن» :

 2 ةرذوت 'وةدحاوةعطق ماخرلا نملييساس ةمرظءةرقسف يلفسلا سواجلا ةءاقب اوامع وجر دال

 هشوح رب اذياو دوال .افسوايولءنخمامح اهب لءحو اههاون نم ءاملا جر رفصلا نمتارذون اظوح |

 عاون اب هش رف ناهدلاو ضايبلاو ءاّبلامتانوادحاو ارودهلءحو كيلاعملا ىف كسا قام هطلا نمةريبك دم
 هاذنتف الطتسا: واح يلعن اواميظع اناعسب هفلخ لعجو تايضتملا راةسلاو دفا الو للا وشرفأ

 اضيآهبلا يدحأوةكذدلا ة رطنقبةلداملاروذلا ىلاءر 31 ىون هبا ردم ءلا ةهلبا مزه ةدمع اولا 31

 .ناتسرلاب اهلءحداملا انهاوذأ نم ج رك ةرودم كامسأةروصا ف ماعلا ةياغيف مخرب عرفال

 "روش لوت او ةرمشع قاثاةيس 0007 > !يفهعرح وفةلايعو ودام نكسو لمعلاو ءانبلا ل

 .كلذكو ةجراألا:ةيحرلاوّس وحلا ربادب ليداذقلابةكتهملا لامحألاو تادقلا اهيفاودقواف ناضمر
 انالوم مظأ وءارعشلاهتئهو جاح 0 راينفلاو بحضلاعوشلاو فحتا لاح سوما ةعاّقب

 | ْ ةيكسا ىلع ربه زالا اههوشقن نسب يف سوما ةءاقلا#ر ان راطعلا نسمح خس ثلا لضافلا ذاتسا
(| 
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 ِ ”اديدج ءاشنااهًاشنأو امس وو اش اعدل رادمدهو هتربادتعست اامدنع كلذو ن م

 1 فشعلاو يذكغتلا يف مهذاتسأةمربط ىلعا ؤشننافاشك و ءا سعأ جهنم أ وة ةريثكلا كيلامملا يرت نكاو

 ةيرحبلادالبلا نوةيلبقلادالبلا نءاهريغو طوش رف عاطفاب ملا مماعهربحن م نوناكو روجحالاو.

 #5 غل ناكوأب ملالزتو سيل هيقرشة يأ وش ه5 راقتو اهريغووب وزو جيلامو ة هنودةل <

 0 .يدعتلا نم مهعمو ةيحانلا لئاب ةعيجو ةهلا كل" ناب سع عيمج فرَخاَو اهريغو تاءاطقا نذةيحانلا

 ا ةومحما اوناكو لئابقلاو نإب رعلا ن هريثكلا هفاخ تح ىحاوتلا كلتب نيحالفلا يلع روجلاو

 0م طاوم قمه رداص وري زاذإلا يف مهبحشو عما ربك نم ركل ىلع ضبقو مهنه كارشابم هداضو
 " ىلريازجلا اشابنس> رضح ناهي هنوطس وهلاخ ىلع ل وراد لاجلا ومراغملا مهيلع ضرفو مهيشاؤمو

 .: 00 وأين هعم عحرم ىلا ف ةيحان يلا هن ريشععم مجرتلا جرت ”رصمملا

 ينأ تاو:سع أ نعةدايز ديعصلابمّتماقا دمعن كلاذو كني ليممسأ هيفتام يذلا نوعاطلا دعب

 " تاكلفلاو مولعلا تاءئ جيف رظنلاو تكلاةعلاطمب 4.13 قاعتوهسفن تحض مناوهلةعنزرت ةدملا كلن

 ”|1وب اوراق لزاتم وهواقثلاو ةيموخنلا ماكسحالاو تاجريازلاو لهرلا لاك تاو تانندطاو

 "هرادب كتعاو#راؤتلاومولعلا عا ونايفاتك يناق'وه:. ديفةسيلهبلظيف كاذب ماملا هل نمع لآسيو

 78 ىلا تاءاطقالاوهكيلا هرم وكل ليقابياع نآك يت حا ةلاللا كرتو دا رفنالايف بغرو ةيدقلا

 هنشادشخ نيءأىف رشي ادبؤ هنأ درع اوم مالا ان لةثف نامزلا ن هدد كلذ يلع ره: ا و هدب

 ليسا هيلع عفرتال, مهودا علطتو هيدل ميف او طو هيل اورنباجمو هنوتكااي اقفطو هب ه.ناح تفعشلو.

 : رضقلا لدم و ةداعس فرد نونا شإاواح وع ادب نكسو ظسوالا ضالا لمهتساو كلذدب

 . كءجو شاد يمدلا ورصنلا باب نيب اهيف سعقاضإ أًأشن او سايقملاها ليزلا "ىطاشب ةعدةاارمدعريكلا

  عقدبرو نيبالحال ةريث دكلا لاومالا مهيف عسل فديراصو كدلامملا هارشن.٠ :رتك اذامي ةه:ماقا تاغ

 .ىذلا فالخ كول فلال وحدد 5 عمتجا يي ّد> ىراوملا كلذكواهب منو زشيام دقمالا وأ م 10

 . نيقباسااءارمالا نم قحأ كلبا ةقدن راد من دحاولا تغشاك قينير الاوحم مهو هقاشك دنع

 (| رخافلا زاهجلاب مه زيه و يراوملا نمهل حاست ناهكيلام ن٠هرات#نم جوزيةليلق ةدملكو

 | ةسفنل اعفر كيلامت نطعبل ةنقرششلا "ل سب ؤةعساؤلا رؤدلا عيكس

 0 تيك

 ظ | نيمامدلا ردخ اس جراخ اردقدهل يندحو رثلا ليس يلع اهيأ مهلااوهلزيو كاذ نع

 .نادبأ ئغي ناك ئذلا مهسؤمان راو لالا ولاول عب ٠ يجو قرشلا نابع ةكوش ا

 اقثالثار وهشق ةرشلا ةيحاتب يقين اكو مهتلود ىنخا ار كةعنمأ ًاومهحاورأ 3 نيحالفلا

 ةيرق لدم ةيرغاولك انك 0 فس رصف عنطصا ورنص ىلا دوعإل م ةعب رأوأ

 اًافحع يدشن ف ناويهلا جراخ وكر ونوشارفلا مدقتةظحم يفلوزئلادارأاذاف لا ةدعىلع لمحين
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 ءاناو ةمهواعو مذ - بيطرةفعو ةدايسو ةيهافرو نعيفًاشنو هتنب | هجو زو هقتعأو هبدأو هايرو فلاو ٠ ا

 ريصلال نب ل | لك اداحنا هتجو نر ىدق ا دعديسلا هدلوب دمنا هديسيفوت 5 ٠

 دع ديسلا فوت الو ةيكبزالاب رييكلا ممتن يف دحا اوامهنكسوةدحا و ةعاس رخنالا نع اهدملا ٠ ١

 يلا زمدمنمجرخ نء عم جرفم ةي واسارفلا رضح - نأيلا رادلايفىنكسلاب مجرتملا لغتشا ىدتفا |
 < دان رثلا اهتكسدق نادلا دج وق ةيواست فلا انآ ىف نامأب كة ماشلاةيحان

 عم ةينامثعلا ماورالار كسع ةثداح تاصحالو هماظناميددجو نيدباءعةطخي اهريغاراد ىرتشاف ٠

 ايا :روك دما ةراذ تم مهّؤار آو دعا كل ب مهاربا اهيف ج رخىتلا نبي رمدملا ءارتالا 1

 اباتكتساو ءارشابتك ىنتقاوةرجالاب تاعاق عسبسلا ةراح ن نكس مث صهزالاةيحان يلا لقتناف بهناميف :
 نأيلا اهريغو يزيرقألا ططخو ىزوحلا نبال ناهز * خيرات نم 0 ءارخأت دع مج 2

 يف هياعىلصو بورغلا لبق ةنسلا نه بجر ىرئشع يناث يف يف ءاثالثأا موي 0 تامو ةينملا ههرتخأ 1

 ابوبحم انسح اناسناناكو يبفاشلا مامالاة بق ىهاظ هير ركبلاةبرتب نفدو لفاح دبش. يف ره زالاباوحبد ظ

 0 سدا رالاقداصةحال ادق وتم ةر شاملا وذهك ١ افملانس>تاذصلاحيبامتاذلا هوجو سانلا عي يقع
 هديسةنبا نم هلقوزرملايوازغلاب فورعملا دمت دي سأ| هدعب نم فا اد وامفتخا ودا اروقونئاطلا ظ

 ريبكلاريمالا تامو * هيف كرابواحلاسءاشنا هللاءأشنأ مشلاباوناك نيحةزفيدلو هنوكل روك ذل ||
 ةافو نيناكو عسل ةئس يف يف رسم ى !ا راجتألا ضعب هبلج يدار ما يناالا كيبدمم ريهشلا ماخرضلاو ْ

 اي.ةسانجام ناكنوكل هعاض واخت رفامايأ هيب ,ماقأأ نونجلاب فؤورعملا شيواج دم[ هارتشاف فلأ ١

 ءادهأمث اروهشم دنع ماقاف كنلرمتب فورعملا ىوازغلااغأ ماسا هعابف هسفن عيب نم بلطف اح زا 8 >
 هيحاق ةروصلا ليج ناك البس شاذ لالغلا نم برأ لأ ريظن يف اطمأف كلبداع ىلا 1

 خم هللا ةفورءملاةامإلا ةيحانبارادرمعوةيقرشلابافشاكهلءجو هقتعأ ءرادخ وج لجو كيبدارع 1 ْ

 اغا ىلع هراوناكو ةميكشلا ىوق سارا ابعد ناكوهب تف عةطخلا كالت اماحكانهأشنأو مالضا
 هيلع لخدو دّتحاوهنمقن ك ثكذ : مث ءاجر ىلبقف سعأ يف دنءعفشتو هيلع لخ دف يلكونلاب فورعملا 5

 ةقورعملا ىصعأاب هوبريضو هوحاطيف هبرضإ مدخلا يماق ةظاغب هيلع درف همئاعبو هرداغيهراد يف

 دالبلاب فسعف يرحل اهافنأ 0 كيدارع هذات#سأ يلا هوك شن نيموي دعبتامو كذا تف تيباكلاب ل |

 .ناكوهذاتسأ ىلاهنماو <فتنالا ومو ارو يس دتاو ديشرو لابئرابو سيوطمو ة ةوأ لستم ا
 ةيمدابإا ءاحأو اغالا كب ناميأس اوفنوءا مالا نيب رصمب فالذ عقو كالذءاث" ايفو كلذهبد جعل ١ ٠

 .هب بهذ و كيب ينطص ٠ يلع نيعتي نأ ءىحأر كيبداسهيلال وأو هلي كاذرك اكس ول ل 7 ْ

 " .كلذو ةّقح: صلاهودإق كلذ دنعفرضصم ىلا مجرتملا عج رو لعفف رم همىلاوهدوعي مايف دا :هةير د: كسلا ٠

 راسافإا كود دج اوماحتو سادلا هتئا خفر وحفلاب رهتسش ل ةاموزيم اوني ةنسيف ف0
١ 



0 
 ' ميشا ىلاملا داقءلا دمحم خيشلا مثىلقباانس> ديسلا مزالواريخد ىهزالايلا رضح ةزيجلاب ةبقع

 1 سورد رض>و تالوةءاايفو تالوةملايف ه.هذمىفره ى>ةيلك ةهزالمىو ىلا ةدابعد#

 1 1 ثلاو ىليبلا مم خم خيشااو ريدردلا خشلاكرصعلا خايشأ

 اف لخادتال ةدافتسالاو ةدافالا ىلعالبةم قالخالا ن > انا سااناكو هلضن رهتشأو ة ةءاطلاهب

  هنإقح م اوءااةدافأب تناك هناك ةا:.نمو اعضاوتماعر وتءاعناق 2كم هثدلب نم هنئايو هنعل ال

 ٠ 1 0 رشع عسا د مو يفوت نأ ي ١١ ةالصلا ضئارذو ديحوتاادئاةعدملعإ يراكملاععيضر 31 راذاناك

 يول ]لل ملا لجألا تاموقت هوان ءانعو يلاعت هلل هج رهلثم هدعل !١ فاو ة ةرخ الا يدامح

 0 هذم يبفا ثلا ىنابةلا,ف وعملا يراجع: العشا لماكلا لضافلا لماعلا ما ءلا لضفملا ققدملا

 0 ا نارام د'نيدلا قت دمسلانبا نيدلا يتندمحأ خييشلا لمان كنان ادلوم

 0 بانا ىهتلياو جررءانوطدعأ ناحل طع نب هللا مت نبرائيدنب كلام نيدعسوهو ىردخلا

 نسما ديسنيا رونالان ل! نبهللادبغ نب سردانب هللاددع نب كسان اذ دشلا ىلا هلاوخأ

 - ديسلاهبخأودي ع .رصم ىلا مدقو ةئامونيئالثو عير يس كل جرتملادلو هنعىلاءت هللا ىضر طب.سلا

 - عزجنمويتلاحبصيفرتو ا ل وا تر مطوصوةليلف ةثامو نيعبسو يدحاة م نسسح

 | نهلاوشرخاوأالا كاذالرست موايناث ةكم يلارفسلا ىلع م زو هب مءاشتوا دي دشاعزج كلذلهدلاو

 َ ةكراشم و !باةكتساو ةعفانلابثكللاءارشو مولعلا ليدتب ا رتملاقبوةروك ذملاةئسلا
 . دالوان «هيلادرت ىااتايل اسرالا عسي نه مهنراوك ل غش ةرش اب عمةدافتسالاودافالا يف رصعلاخايشأ

 [ . اييرق نيدباعةطخ ىذلاهتيبب عطقنأو ض رغد يلامطهلاسرا و ىرتشيامءارم ءوةكموةدج ن 0

 : - يلعوةكعبهريغ ىلع وهدلاو يلع جر لا ىعاش ايردأوا صهاماملاعناكو نينثامو عسأ ة ةدس ىف لا ذا اتسالاو

 " جرم و هريذو يودعلا خيشلاو ىنفطاخيشلاو ىوامشعلا خيش لاك نيمدقتملا رصعلاخارشأ ن 0

 ' هلو مهريغو ىوأك دال اهللادمع خيشلا يلعو يملا نيدلا جات نب يلع خس .شااىلعوهدلاو ىلع بدالا يف ٠

 ظ . اهنمو مض دلحوهو يل هرلا ىلع هريرقتاهنمو مالكلا لعيف هّتموظن» ىلع ماكالا حفلا عه تا'ةلؤف

 0| دم يف ناكودبح هبلاغريغصرعش ناويددلو جردلا يلاعحدم يف جرفلايقار هاهامس ىلا هتعإ ! دب رمش

 1 هدلوو مهتراجملافشإبةمالسديسلاهدلودبق وةبي رغ ١١ بتكلا ليص<وةمل ملا ريغإ لغتشيال هءاطقنا

 | ىلا نيددرتملا نم واذتال تاقوالا بلاغ يفهراد تناكو هتعلاط مدير ياميف هعامساوهت.زالب: دمحأ ديسلا
 . سعزالابهيلع يموةنس نون اثو عبسهر مو ةروك ذملا ةنسلا نم بجر نه نيرمشملاو عباسلا ةلي يفوت نأ
 1 1 وامعلا سلا ل ا 1

 4 ةمحراعرو سوفثللاب ويح اك طلاهيحوناكونب ر كد دل رة ليز ناك هح او اقع ددو

 3  ةباسأو ة هسا ير لا راقفلاوذ ريمال امركم لا هيجولاو مظ.ء ملا لحال ا انيحاص تامو #2 هيلع ىلا هللا

 : " ةيامو نيع.سو ىدحا ماعر وك ذملاهد.ءءارتذا قي دصلا ير كيلا يدنفا ىلعنب دم ديسلا كولمموهو



: 
 ةنسلاه ذه يف تام ن 0 6 58 0

 2١ اودزرصو 1 ءلحأ لكجابف لو.هالدسأ نإ 0 121 رئاس ال لالاىف اهتملئاور<و ا 1 ش ىنالا نم ةدحاولبك الا برضلا بصيإو او رخأتطداوعزيمو اوثكرا : نيتي موفادلاب ٠١ ١

 كالذد:ف اهر 5 نءاهوق ةر>الاهقرحاودأر 1 ولو ةدلللا زيلكتالا ذخأب ونقرأ وام.ظعاخاغّونا ويعلو 00
 لزيغم خر نهى دربلا 0 اريد ل أ ناك ىذلااشاب ىلعوخأ وهو ناطرةلااشاب يلع ديلا مهيلا لزت ِ 1

 ا ل ةردقملا عم همهوذعب نيطو غم نيملاس زاغم |١ نهاوجرخو مهناصو مهعم ماكس ديس شرب

 نيءردملاردص لضافلا ةدمعلا تام« رك د هل نم ءارمالا وءا ماعلاو ءاهت ام. نءامآو# امتدا وح 3

 هريغو ير وهجحالا ٍةيظعخيشلا ىلعج ر ىفاشلا يف :ث ادخيشل ءلا ع رولا هيقفلا نيققحلاةذمعو : '

 هم

 ل 35
 امر

 د" لع يف مزال يلا ين 3 ه2 هدا ةلكتخ هدكسمو ىودملاو يتطاكيددتلارصملاخايتأ ن١ 5 ْ

 ةقيطلا ار>اوهو سا || بلاغ ةطل ا ل نع لم هدشدع٠ ىف اللقت«هرادىل ادوعب مث ةسوودأ ي مولا 3 ٍْ

 ل وش ناكو ىريجبلا نا ماسي ثلاث نعل سي اعاد ناكو ىسيفئااده_كملابىذلاهازئءار وهش ضرتتو ٠ 1 ظ

 ا :كنا رفأ رخاذنا هللاقو مان ار ع ال :!!يآرهنال يريجبلاتويتحتوعأال 3 ٠

 لك تامو 8 ءاعصم ىمسآ ةب 0 ىمريجيلا تام مث هل انس ناك كالذإف ىمريجيلا يوسهنأر 30 لنرم ءنكيطو ص

0 

 5 ةااأمن

 اهل
 هتزاا + اورضحلو ةجلايذنب رمُع س س.ءاخ نين الاموي يف هناقو تن 5 رهشأ ةثالخ ودب دعي و١ :

 ١ تود هن رقفلا جيشا تامو #3 هيلع ىلأعأ هللا همر كازو هنؤدو ي.يفنلا دوش أب ه هياع لص ل صزالا ىلا ْ ٠

 يمريختبلا ر مع ن.د# نب ناميلس خيشلا فالاةدمعو فاس 1١ هب ن؛ةقدلازدمعو نيقع ةةل 'ةئاخ 1 1

 الذاةثلا ان 0 3
 نمجرقلاب هدب 3 اة سل مريس ل نوندملاى دي نلا ةعج خيش ثلا 0 هيسأ ى-ثأ ا ىرهزال ا يب ذاخأ| 1 ْ

 نمي ر : تارة :طلا نب د ىد ل.س ىلاروك ذل ةعج خيش أدي ى- تاي و مدح نب م 4. 1 ْ

 2 هبيرقمابرو غواباا نود د رصصه ىلبأ رمذ> و فاايذتو نرزللو يدحا نة رغلا ٠ ا
 0 2 ااعأ 00 3 0 نإ 0 طغفحو ىدجسا كولا : ظ

 5 نر 1 نوردرضحور < ناو ىىل 0 .لكا جانا يجرشو 1 ]

 ,ىديالاديسلاو ىديعصلا يلع خسيشلا سورداضي 0 هريغويىب رءدلا نع ا ىتبادم او

 ا 0
 اال

 قالخالا ديم اء ع ان اهنا ناك هريغو ىروهجالا هداج يعل خايسشالان م 0-0 اراشرا :

 رانا الغ ليتنا دنوكين
 ,رمعو امس ع لوري ذك سانأ هب عفا ادقو هنآش ىلع ال_.ةم سانل|ةطل اذ نءاعم>تف ْ د د

 اذ ريغو يرطخلا يلع جرعأو جج مما يلع ةيشاحت, اطلا ىدنأ هفيأ ا نمو ةنسةئالاز رار ل

 ناضدهر رشعكلاث و دعا تقو نيد الاول لاه يقود' مرج نزمبرقلابة يطع هىلار ذاس ١ ١

 ةءاهفلاضافلاو ةمالملال جالا تامو * هلع ىلاتهللاةمحر كانءنندو ةروك ذملاةنسلان نحمل 1
 7 ةيلفبسأ يلاملا يوابقعلا يبطصم خيشلا الجواليصت:هيهددي>وو الم واملعهرصعد ' 3

0 



50 ْ 
 او ةمظعةبه < زاهلحدي لوبم السا يا يف رخ اهفرط نمهيلال-رأو

0 50 

 كلذ د:مذ هوجلا نماحاتوايا دعو اةحهتراياتوب ص ا اكو اهتم امعابولب وةواباله
 ةوقلا نمهتهماعبام ينامثعلا هفاذ ةيراحلا بلط و ىنامءلانيب وهن ةندملاضةنو بوكسوملاذيتنا

 اهروصانيلا تلصوة حبق ط ورمثب هاضهأ يت ٍج> كلذ ىف دهتجاو حاصل ب امهنني زيلكت الا ىسوةرثكلاو

 زيك الا نذابا ين زاغبلا و عالقلاءايمأن لوالااهضنواط رش رس ةعاتتا اهنءانل رهظو
 ثلاغلا # بوكسوملاريغةعاتنوكتال ادعاصف ن الا نم هرئازج عيسلا ة>يشم يناثلا # بوكسوملاو
 ةيلعلاةلودلا عب ارلا ديدجلا ماظنلا لب .ةأهن او ابا وناك يت دا !يمىئامشملادالب ,يف ناويدلاة في رعت

 7 كلذو ىنامشلادالب نمهودارأ لحم يأيلا نولخ دي لتاقم فلا ةثامشلت قرط يفت وكس و ملل حمس

 | انآ بوكسوللا ةرامعل حومسمنوكيسماخلا # نيتدةعستوهو بوكسوملاو ريلكتالا قافتاةدع
 سداسلا * مهمزلب يذلا لماكك انهنمنوذخايمهنا لجال لوبمالسابةناخسرتلا ةنيمل لخدت
 لماك يف كالمالاءارشو ةراحتلاوةماقالا مط دقو ديدج نهب وكس وحلا يتلا تايامث ا واياعرلا عميجح

 [عقرايياول زث باسسالا ضن نعاوناكتلا يراجتتاب وكسوملا بك 1سم للماك مدياسلا # يلامشعلاد الب

 نءاثلا * ةدبدج تاناطب مط يطعت الاحو لوبهالاساب بوكسوملاةياوصنق ىلا !ماوبجوت,نأنو ردق#

 ةيرح لكب منكي بوكسوملا ةيامحيفاولخ دين أن ودير ري وينامنعلادالب يف نيدوجوملاءاورالا ىلهاك
 موزلمةيب واسارفلا ىلا رشاءلا * اقباسامباوناك يتلاممتوق ىلع نولصةيمئامرفااوةيلةاربلا عساتلا
 نو رفاسال ىنامثعلاو ماورالا بك !ىم رمشع ىداملا * اموي نيثالث ودحاو دعب لوبمالسا نمرفاسي

 اهياع عاطاو طورشلاهذ_هتررةناملف ةيواسنرفلاو بوكسوملانيب برحلامادام اسنارفدالبلاهم
 _ هتدعاسج لفكتو اهضقن,هيلعراشأو ةكدمم كدب قرب ىئامثعلل لاقو !مبض ريم هناكف يواسنرفلا

 هتمصاختاو روظأ و ىنامثملاةفادصاوذ: كلذ دنمف طورشلا كل؛ ضقثو هسبلا نك رن مه:هواقمو

 01 [اهدخاو ىحاوب :لا ضع ىلعا ةراماو ةيراهترتلا قداص هنوكل زيكنالا كلذ ىلع مهقفاو و
 : انلا اذكتك لدمرأو ريفا كلذكو اهحارباوا عالق نيم ىفةيردن بالا !لهأعرشوا هريغو

 -اولمعوتبولحملا عئاضيلا ف راعسالا تاغو طغاو قلق رص لدحو لصحو ساربلابةعلقءاذبب ديقتي نم

 ' يلع دم ىلا تالسارملاكاةلاسرايلعاوقفتاو برقئلارمعديسلات دو كيبا دخيتكت دب تايعمج

 ' يق ىراخبلا حي ةءارقل مهزالاباوممتجا ( هز رشعيفو ) ىدنفاناويد ةحةيلبقلاةبيحلاباشاب
 | ءارحايف اوعسلءاهقفلا ن.ةعاج بلطاهبفو تايتاكم. ىدف!ناويدرضح ( هيف ) راةسءازجأ
 ا يالا يذلا نب مهو 1 الث ' نييعأ يلع قأ اذتالا عقوف اشايلا نيب و نيب رمصملاءا مالا نبي حياصلا

 "2 رايخالاتالصوو هني ريشعسداسد> ال |موي ياو رفا ىلح اودل ادت ديسلاو ىءورعلا خسيشلانباو

 مهلعاوب رمؤف نيسرتحم اوناكو لوبءالسازاغباو ربعو اك سم رسشءىنثا يف اورضحح زيلكت الا نأي



 عج ظ
 نأ هدعب و هيلامامضنالا مهوعديو حاصال«يبلطيو مولع 00 ارعأ يلالسرأ اشايلا نات

 ذخاوهاننو ىلالاهدرط ناكيذلااغأي رداق ةبح ةرئاكملا كلث لسرأو كلذ وخو مط ود و مهبطعنا 0

 جورب ةنيدملاب ركسملا يلع ىداني موي لكيفو مهقوحللاو تو رابشالا ا 1

 هني يلا امايلارضحو ريم او لاما اوفطخو مهاذش ا ءاضقيفا وعسو مسؤراوءفرو مبطاشنيوقو 23030

1 

 لاا كانا |طوايناث يضرعااىلاجرخو سيلا مويهرفسب حرصو دحالاةليل هب تاب وةيكب زالاب ّ 5

 طلخ ه دنع 3 را رداح هن ) هش ٠ رشععسأ7 تبسلاةليل ينو : شادن و ةعّطاو سيّما يغمو 0 ١

 هلك تاصح> مضر ءاانو. ءفر 5 ءلاداك وهولقأ وت سلامول هنود سا: |١ عاشأوءقو لاب ساهل لصحو 3

 هعادول ا او>رخ كالذكو ةيفاع أانه ونهم 2 ددالا موا 4م 3-3 مالالعاشملاو رم ديسأاجرخو 4 ةقافأ 3

 نيهاش مخ هيلع واشاب الاهدحأ ىنلالاع ام ادق .رلاتاباو كي يرداقرضح (هيفو )اراممكالذلبق

 نهو يجوباصلا 0 اك ولااغأآ فشاك 2 3 ورايكل كلاهن :شادش> يقابو كب ع

 فلخ دقفدحاو صة>شودهو تانوة طق باكرا مم اوح ىف نورك ذب قباسلا ينعملاب ملاك ناك 3 ظ

 7 عدملكس بلو كالذو<وريبدتلاو ىلا وةعاخشل ١١ يفمهذاتس سب زط ىلعم»و ءارمآو الاجر 0 1 ْ

 3 اضيأباوجلايفاور 5 ةمحب ءاضم لكالو 06 ا رمح لك امةب راغملا ل 3 نهزه اوعد 1

 0 ا فاو نسح كيبنا ثءو ريبكلا كي مهاربا مهو ليش نينئاكلا ا : 0

 كل ذوحشو ملاقالان هانت هياط ناك امانطعيف مهودانك-ص ديرب ناك ناو

 * 0-1 ؟ ها نو“ ايل أ مويبةحبملا يذرهش ليساو 3 1 5

 لك نه بك ارملا اوباط ( هينو ) يل,ةلاهجوت٠ ةزيجلاب ىكم ةيقاس يلايضرحلاب اشابلا] < را هيف
 مراغةمأل ب تفاطلارا رهتساعمتاراحتلاو تاشاعملا ب 17 ارهونودراولا تتغعم 3 اهدوحو عو ةي ةحان 2

 نإد وزغأاعوفوب ريل !اهيفو ةينامخ ءلاةلودلاري زو نه تاب 1ك تدر و هنعت :.ىفوكلذوحمو فاسلاو 1 1 ٠

 ةلفغ نيح ىلع أهضعب ىلعأ و راغأام رف رار رك نود و طظفحتلا و ظقرتلاب 0 واب وكس وما وقامعلا

 بوكسوملاةفئاطل نونواءمزيلكنالاناو س دورك احو رز احن هكا ذ نع راب اسر ردت

 ةيضقاال 2 نءرمخلاو 1 ا ةبوأسأرفلا ن 00 كك , وامنأ رفلا 3 1

 كلامملاو تاز ارقلا يلعاوراغأو ىضاملا ماعلايفا و>رخ مد رك اسءوةيواسنرفلا ش دحر راو

 بسأو ةقداصم نتروكس ولا نوب و مى ع , وتانارقلا مظعأ يي ق هلا ااسمينلا يلع اولودساو ٌة 4. 2 قالا"

 ص اوقالتن مهثبارق ةبارق ند ريك ع و د : وا سمسا دعا انك ادز> ترك لسرألا

 ا هشو. 4 راسو مه'امظع ل 3 ممم هزهف ةسميثاا تف ىلع هئالتسا كاعا هترابان وي :

 قلاهطو رش مهلع طرشواهماكت اهب رقة هج ىلع يلو تس ككو لك اسأةدعيلعىلوتساوةيسورلا .

 هقداصف هدر ا كاما اًضا !ادديل سار قلامثعلا هس ارومممذبأن مو زيلكنال اًةاداعم اهنا

- 
 هع يو

5 

 3 م
5 01 



 0 ف

 7 1 .ةنيدلايل ممباولخدو ا ناب :رملادالوأ تح يعاتو مهاحأو مهاجنخأو "مغ

 ةدي دحلاةئسلا لغد 7 رقتواشأبلا يا: 1 0 در وبةملقلا ٠ ه ةريثك مفادما 5
 وهو مزاقلانهارلع رفستملااهعم بكر ولمحلاو ةيمكلا ة ةوسكأو زادأ هتماثث ( تسلاءوزنقو)

 0 ركسلانمريثك و ةالدلاةف ةفئاطو بستححلاو ىلاولاواغالاهمامأ ب كرو ىريزجلااغأدوم هلل اقي صخيش
 3 0 هدرا ماتا ةيحان يل قلالال و اا ( نينثالاو يفت )

 51 اس ماتا فلختال 0 ربل ناو تلو يلا بهذ ل
 اوسرتتو 0 زاغاو 2 دم [ضلاو ىلالا نيب عقو ( ءاعبرالاةل ل يفو ( ةبامن اريىلا ةعم نع

 ظ 00 نوباهيمهو كلذ يلءصالارمتساو بلا يلا ىحرج مهم للدوو دالبلاو روفكلا لخادب
 ا 7 كر هرمشع نهاث ) ءاثال#لاموب يفو ( ناطيخلاو سار املا نوب زامال مهماصخأو نادمملاىلا

 ع هركسعن كر نيرام هعمنمو اشايلا مهباءاملف د اريشرطانق ةيحأن ىلا هححونو هشوجح ينلالا

 ل 3 اولمعوةلئال|كالتا ونا وأهي رح هقاطو بصن وزي ا ةبج 11 اورا رسل هلوحامو مكحر فك ةيحان نم

ْ 

 ظ
0 

 ١

 ظ

 ا

 ' بتردقوةلئاهةروصو فيثك شاج ف مهنا لاخلا و ينإالا بو هن وعيشب م هو اهحبص يفاكتش
 لويط مهعمو ن مسدي أ رفلاركسع ة ةديد ىلع هدر يذلا ماظنااهي دو نيبو ريباوط» 2 .عو هدونح

 نامبطاذهلوقي و ةراظ:لابةراتو هنيعب ةراتهيلار ظني هشورجب فقاواشاملاو مطوقعتعرذ ةيفيكب

 يلع ادرج لاملا نم اذكواذكمكيطعأان اوهنب راح اومدقت ةالدلاةفئاطللاقو بحعتيو نامزلا
 32 نأب هوربخأو اشابلاىلا برعلا نم صاخشأرضح ( سيلا موي ىفو ) هعم مذ قبسامل مدقتلا
 ظ ال ايومد طلخمب لو: دقود رشع عسا” عب .دالاليل كلذ وةطحلا كلتىلا هلوصو موي تامدق قالا

 1 كيب نيهاش مولع 0 اوعمتجا هكلام ناو روشهد نءبرقلاب ةق ةرحلا ةحانب ٍكلذو تام مث

 نودلطانب را و مهدالب ىلا اوعحرو مه :ءااولصفنا ىلع دالوأ ةفئاط ناو مهذاتسأ ةراشا,كلذو

 بارطضالاوهابتشالا رمتءاو بذكمو قدصمنيبام سانلاتراصوربخا عاشو لاحلاهبت شاف نامالا

 طسو نم قشو ا مكيور ومس ةورف» ربخ ققحتنأ دعب ريخملا كلذ يلع علخ اشابلانا قحامايأ

 نآيلا اهريدي رومال هتالحتو هدياكم نم كاذ نأ نونظيو بذكمو قدصمنيبام سانلاو ةئيدملا

 - نم كلذدعو هايتشالالاز كلذ دنعف ركذاك لاحلاةقيقحي اوربْخأو هرود يللا مدخلا ضعي رضح

 | تلح ' را ولالا تاما. و رمصم تكلم ن الاهتصاخ ساجيفلاقهن | يتح يوي دلااشاب ىلع دمج دعس مات
 سعاشلا لاق تو.يال ىذلا يملا ن احب سف ىلبق ةيحان يلا اوعفتراو ٌوارمأو هكلاممو هداتجأ

 انيقلاكن وتءاشلا قليس * اوقيفأ ادب نيتءاشا لقف



 ظ و ظ
 لالغلب عضشنو و ةيعراابةيسضولاو نيهر ملا لالغلاسراوجملا عولاد ونيمرأا مزاولءار جاب وةقباش هز : 5 ١

 زاعدملاىلا نيهجوتملا ر < اهلا دل :وعمماشلا قب رطىلعاهزيفأو بد ناقل 1 كك شاع رد 5 ٍ

 مهنعونملا مدقت هنال مب ب راحمدعو مهتحار ونار صملاءا ىمال) ض رمل مدغباضي أ سمالا (هفو)*

 ةيكيزالاو“ ؛ءلقلا ٠ ن.ةريثكع فادهاوب ريضو س اجلاىضق:او كالذو#و

 ركسعلا دي رجتو درتال يتلا فاسلاو ضرفلاو باطلا ىلاوت ىوسثداوملانمهيذعشيملو ريخييضقلا»و 0
 مه ريضوةعئأم هلاىلعر وبهدلهارأ رمتساورومهدةرصا# وةزيجلا.ىنلالار ارمةءاوىنلالاةب راحملا 5 ْ

 لئاوأ يف ىسي دربلا كني ١ نأه“م :ءتو؟ربادر و ( هنقو ) ةيراحلاةكر 2 عمةعاطلا مدعو ةرصاحلا يلع 5

 ديسلا يل اشاب ىلع دم مدقت ) هرشلاوافو 2 ىدغؤببايدوبأ كس .:ماسشاذكو طولن:؟ناضهر

 ظ ةفلشلا لبس ىلع سانثا ريسايم غ قم ننانا لع نئاك ١ اةلجميزوتببيقتارمت - ٠
 »9 ١ ةسةعجخلا مويبلا ش رهش لمسأو 9 : 0 5

 نوف هبل د>كلذكو مدقتاميف لص> ام ار >آوالوأ هلالهيف كابترا اذهناضمررهشفعقيلو 0-١ ٠ ٠

 فايرالاو هش ؛دملا يف ةلطانلا ىواعدلاو فلدلاو بلطلا ىلاوت الو ر 5 الل 0 امو 3

 ديعلا مايأةثالث سلا تاقوالا ىفةزيثك عفادو ديعالاكت:شاوأ يو يرّلافصاخملا باب ذاهفسعو 1 ْ

 ةساوقلاو رز 51 ناطلابا ويجوو ليصحتلايفاو دجوةلب اهلا ةءسلا ىلع ىريملا ب ناطاودتق( هقول | 1

 ىخذرعسصداو اما. اشا لام رخأ ) هرشاعيفو ( نيمزتلللا يلعا قي 9 ةطضفملا يمعلاب كارتالاو

 هردصقافف ه2: رعموهنب 0 مهل راعي زونرح ديلا نهسمتااو جريسلاةي دوازتشةيحات | 1 1 ا 35

 موإيفو ) كلذ نعدعابتااالو فاذا هدكفملث يح ساناازيتا سهو راحتا !يلعاهعي 0 7

 ا ثاىلع د مم جرو هرادإ حدو ةيليقلاةهملا ْن ٠يهاطاشاب نس>لصو 00 را (ةنا

 اوباطو ةزيطارب 0 هركحا دعو ىناالان 'رأن رعتاصوو يفلالا ي اازف_سلادب 06 ءالخلا ه 447 ى ١

 1 ( ةياتئارب ىلا شاىلع د# ىدع هنيرشع عدار ) دحالا موب. ىو ) داللا ن .فاكلا ٠

 | اوعانشأو قالوب ىلا ركسعلا بلاغو اشاب يلع دمحم يدنع هئتيرشغ سماخ ( نينثالا موا 0

 1 امو مكحر 25 و ءهحو مهر :ايلعا ا م موت نع اوبّه ١

 مهن وعيد وةمهاقلاوقال وب ىلا مهب اواذدو ىث اوللاوزارمصلا وتانلاوءاسنلا ا وذخأق > ئ رتاؤم

 ْ رافكلاايابس مهناك شاح ريغ نم مهتنياميقذ
 4 تيسلامودب ا"! ةَسُوُد»َقْلا رهش لبتساو 3 1

 نددسملالا اوقتلضو هب هنأت ) دحالا موليفو ( رضمهر.ىلا اودعوةيسلبا راغلاجاختطالصوو

 جيف نيح م مهسكو للشاب اا بكرف ىهريغو ةزاعملابرععم عئاضنإ زةريثكلاجأ يول ملاةيحان ٠

0 ١ 
 0 ١ ب

: 0 



100 

 د 5 1 حا

 - نوكبدلاف ةيردن 8 ءالو طايمذالوديشررغثب قامنةلسيلو ميدقلا قدا ىلعاهبايرال لالغلاو

 كا يدر نااضا طورشااومول وبمالسإابةيناطلسلاهنا>سرتلا يلا ظبضي كراج نءاهداربا

 « ضفئناو ةعاضبلا لحل يبق نما ذهو ابن وشم ثابج مهيطعي و مهن راحم نه عندو واي رصملاءارمالا

 يف سانلا عرش و ةدلبلابةن ٍز لمص عريشأ وقالوب و ةيكب زالاوةعاقلا نمةريثك مفادما وبرضو سلا

 نا.ءالا توم ىلع مبعابت |نمنورشملا قاطو كلذ لطب مث قيلاعت هرأد ىلع قلع مهضعإ اماما

 . خي راوسو تاقارحواكن شاول مثةيكب زالاو جلا ىلا بك ارملا لوخ دي اشابلاذأو شيشاةبلاذخال

 ْ ١١1١ ةنسنايعشربش 9 ةيكب زالاباهيلايلب مانأةثالث

 توكرايفهل نذأبو هع جارفالاو ىواقرسشلا هللا دبع كانأغيف اشابلا عهيضاقلام كندي

 مومضعل ١ عم م يشاف”ن :متالذاعاو هيلغ ريج>تلا يف يلين ذالان[ل اقف دي ري ث يح ه دادنهجور راو

 دال هدنءاودغتو مهاعدو ةميلومط يضاقلا لمعف كلذيفهلنذأف محام ىفهنذاتساف

 ةيمورلازايدلان هرابخالاتدرو ( هيفو ) هيفرقتسماقلايفىذلاو مهرود ىلااوبهذوةحافلا يندب

 مهمءاوقالتن مظنار كءمهيلعاوبجوف ثداوحلاو ديدجلا ماظنلا عمه يلع مهبصعتو ىلئمورلا مايقب

 رادنماوب رقت ا ولازل و .ةريثك قث 5 م ىلعةءزطا تناكفاوب راحو

 عههضانم نم صاخش أل نعاهنم طورش يلع مهوما صو مهوعأ ١اصو للسرلا ينيب تددرتف ةئطاسلا

 ع وجرو ثداوحلاو ماظنلا عنمو رادرتفدلاوادختكلاو نادل يتم 3و مهنمو ني رخاقو

1تاغادل#تو مم داع ىلع تاقاجولا
 امج رقح تدثت لع ا ثأوَ هر ادصااتن 0 ل

 1 ٠ نيدباعرضح ) هيقوأ (

 ةياقلا ةيحاذ ا قو ع وقوبرأب >الاترئاوت ( هرشاع يو ) ةيابقلاةهلا نماذاب نسحوخ كي

 مهفئالعر 316 ”تجسإ ة.نملا نيميآملانا..دعو ظولن:هةيحاا : ناك نمعوجر و رك اسعلا فالتحاو

 ليعمسارضح ( هفو ) فيروس يف ,ىلاردحاف اهب نءهي لعب رضف ةينملا ةيحان ىلا شاب نسحن عج و

 تورو( هنذ) اسعلا حاصلة باب ةلا ةهبل ايلا لاب شابلاهلسر افءاعد ساي ةيفونملا ف اك جب وطعلا

 نباهتبح نادو.قلاذخأو لوبمالسا لاا شابيمو»و اشاينادوبق رفسإ ةب رد:كسالارغن نهرادخالا

 يتحافلخت» رص؟نادوبقلا ادذثكرمتساوهسماخ ثيسلا موي يف مهرفسو مو زن ناكو اشاب ىلع دمت

 نمكي دوه رضد ( هينو) اضي ًادالبلا يلءةضرفري رقتيفاوعرش ( هنفو ١ ةحلاصملالام قلغ2ءإ

 رغث ىلا لضو ( هيفو )بولطملا قلغتساامدسب زادويقلا ادختكر فاس( هرشعسداسيفو ) لبقة حان

 نمهوبك راف ف.سوةعلخو رصمةيالو يلع رارمتسالاب| شاب ىلع د محل ريرةتهدب رلعو ىجناق قالوب

 ةي رايتخالاونايعالاو ياش ارضحو ةنيدملا طسونمهباوةشو لفح تك وم ف ايكم زال ىلإ قالو

 تاع ددحا نا اهو تاموس را ةرقو و وضحا ومدحالتيبلا ش و<ةباحساشايلا ببصذو

 صاوالا نمضتيىناثلاو فارشالاو خياشملا للا لع ةع اكسل لورق رومشنإل ويلءاشابلاري رقت



 9١ه :
 ءاملا عنموة يف رشالا جي اككدسو ْن 5 لل هيلع ن وون مهو روهمدأ رصاخم لزيمل ىف الا ناش 3

 راصحخلا ن 0 نا ل | مهيلع لطعبأ روهمدةي-ان ن «.هءاملا روض ةرورمغل هي ردك لاو ا لا نع ٠

 مهواجأ 2 0 ف ةيفلالا نه ةعاجهيلعوةنامحرلا ةيحان نم ةب هيف رشآلا ٍج يا اواصوف '

 مهلعىلعأ نه جيلا ةيفلالا م ارم هيف اولخدو ءاملا هيف ىرجف جبلخلا مفاوحتفو اهنع ٠
 لاسف لفسأن ٠ هوحتف م قاشملاو ناغقلا لادعأ جياخلا م ١ ةيفاالا ع كدا كدا ,نيهاشرضحو ٠

 مهمماوعقوأت ةيفالا مهتاصوو ضرآلا يلع نفسلا تفقوو جم لطظا ٠ ند ءاملا بضلو خماس سلايق ءاملا ٠

 32 اوطاحأف اهباو:هو روهس ىلا اوهزهناف نارقلا ةئءال لاقي ةي رقدنع كاذو ةميظع ة ةءقو ٠

 كيب نيس نب رابخالا جاسراسنأ (هيفو) د٠:|ميفناقب رفلا قرتفا يتح مهتل راحم يلعاورمتساو ٠

 اواندرا اناكو لواقلا الأمه 2 و هم ند ٠ لاقواهك 1م 6 مويفلا هل لك ند براخحي لزيلا

 ءاسمالا نأ ةيليقلا ةهطا نهرا. الا تدرو (هينو) ا مفر ءلا لاسرابنودجتتتسي

 حلاك ذوامببا وام طابق 12 كك يما اوعفراو ىولمو طولفنم اوان أ نيب رصلاا

 اوعفرتت اهف ندحتلا ميتكيالف يحاودلا كلم مهماعر كاملا دورو نءاوشخو ةدايزلا يف لينا

 مهادر طو مهاب راح كيب نس> وكي ؛ نيدياعنا اورك ذومهبورهاو ءاشأ كلذاولءناملف طويسأ ىلا

 نيذلا امهنالخويول.و طواف: ءفشاكع جر مهن.يحاونلا كاث تاخامو ط وساملا| وبرهنأيلا
 يلاع هريغ-آور 5 زيسو#يفاشايلا عرش (هي فوز مهآلت اةمنماورذ )و ىخالملا ماعلا وش ودرطأ وناك '

 نم ا لل نءرفاسملا ل بس تعطقت افركسعال بك أ رااا وز يرعتبجا
 يراصنوراجتلا ويرقلاودالب اا يلعةميظعةضر هريرقت يف اضإ 1 (هيفو)لزءلاونادوبقلاة ض

 سل مهريغو نيمزتملاو نايعالاءاسنو سانلا يتاسمو ماوشلاو طابقالاوماو رالا | 00
 8 ةو كلذ ةعصالو اهب رأي ا درت 6 :ااورك ذو نادوبقلاةحاصم مسرب كلذ وستكا 1
 0 ثهلاوامعو عفادمهمودقلاوبرضن الوب لاس يلا نادوبقلا ادخت هك لصونينثالاةليل ٠
 كك دال ل ا ولاواغالاوةلودل رباك امهعنو نوسوطدهنب ا ةيككال ويخامحبصيفنل ٠

 رم دتسلا هددع عمتجاو نا وبدلا اشايلال وذ وةنيدملا طسو نه قششو رسهنلاب اب نمهباولتدو عظع

 كل نم لع يىضاقلاهياعلأس هبذولينهو ىواقرشلا هللا دبع ا ادعامنو ردصتملا ياش أَ وا

 ةاجمطاوا راو ءاهجولاقاباورظنا أمنا ع ودنمضو ردا ىذلا علو شا , الاه ليقف

 كل ( هنومضمو ) روك ذملاادختكلاةدزاوناموسرملااو رقاو رسضحاملف ليس سم
 فا رشاوءاملعلاة داهشب هادعو هماكح يدش رةءاءلاوةداخانأ ثءيح رعهمةب الو يله رارستاوأشإ :

 فئالملا لاصي او نيمرالا مزاولو جيلا عوولطابنم يتلا طورمشلاب موقي هناو مهتداوش ومءاجراذلبقو سانلا

 كارلا 31 اعلا نه ةريثكا ةدع امهعمو انانايعدس راح را اشاربرباشابلا لسرأف ٠



 ا ا ا
 / ية 14 8 2

 هماكحأو هءالوب ةيضارةيعرااوةماءلاوةصاخلا ن ل ةفاكلا ناو ني دتعملا مماقو هليس نه ومو هروغت

 لهأو كفرا 0 نوضت ربال و همايأ فة اق.ةعب رثثلاو 1

 َ را ع 0 ذحأب 0 و ميعرانمو ىلا 0 نوباسيو 0 نوذعتي انك

 نمهنوجري ورب زولا اذ_هةبالوب 35 :ةمطماوتءأىرمدملار طققلا العا عيمش ن ن ًالاامأو دحلا نع

 رد فاصناولدعأا نه 0 اطمهمعهلزعيالو مميلعايلاو هقمناةيلمااةلودلا 0

 نيرفاس ملا يلع تاقرطلا نومطتي اوناكن يلا نابرعلا نم نيدسفملاعقوا بإب رال قوةملا لاصإاو
 فن الاامأو مه ممم ميلع ىصعي ن«نولتقيومهعرزو مشا ومنوذخ ايي ب وىرقلا لحأ يلع نودع, و

 هلاثتءاوهلدعو هتسا.س نسحب ارحوارب نمالاوةحارلا نمةياغيفدالبلا لهأ عيمحو كلذنم *ىث نكي

 تامالكلا ن.كلذو#و محصن و مطول ناعذآلاو ركام لءارالم عال هت.#و هم ٍرعرمشلا م محال

 .نيردصتلا دارفالا ضمب الاهيلع علام كلذ اوب: :ك الو زورذتءيفمطنذ وبالو نوائسي اهنعىتلا

 نم ا ءاسسأو مه:اضمأ نوعضي نيذلا يقاوبلا نول :كميالو هطخ هدم ءايسالا عيج هينأكبت كو

 هسومأن ماود يلع هص رطةفل اخملا وذوذشلا ه:كعالذا همسات كدب ! نوهت ف مئاخسامهن تطل رق

 مهلثم ةرادص الوهميفةروص ريبك هل سدلواعر وم ناك نا وه كرد لك ا راو هنالماس ع اوبقو

 مدعيف بيسلاو هاذهو ءاضما تحن سال قفاو» ٠م هوءتحهريغك هبلعفيل همئاخ كنان و

 برع مصاخم مايالا هلهيفو# قيفوتا ىلو هللاو طقف نو.ضملا تمهف لب ةروهلاهذ_ه ىلقن

 ليلا تءطقناو ارارض مهضعلا عم اون راكب ةنيدملا لوح ناي رفلا عمج وةديايعلاو تاطيوطلا

 دزعا وعمتجا مهنا مث عجر مث ةيلداعلا ىلا مهبيسب جرخو تاطيوحال اشايلا رصتتاو كلذ بدسب

 حلصأار بيقنلا رم ذيسأا

 * ١١5١ ةنس بجر ربش لب

 لوتقملا ثاب لح را ,اوهوىدنقأ ف راعيمسإو ديدا ىض املا لصوهيفدحال موي ليما

 هسفأ يف بدهم هب نسا انا ذ | ناكو ىلغو أ يكحت فورعملااشاب يلع هيف ديعس يدنادمج لصفناو

 متم ةرئاع هسداس (ةمّلا موبفو) ةيلفاَقلا ةيحصن ؛ مزلقلا ن ٠ ةروذملا ةئيدملا ءاضق يلا رفاسو

 2 موييفوأ ورسخ اشا د# رادحلم ناك ىذلا امال انآ دم هّتبحص رفاسو ةيدطاب اشان "نبا كيب

 امنم ج رخال 7 هرأد موزاب 2 هنا رت يواقرم هاا هللا 0 عع خيشلا يا اشابلا لتمر ا(تيسلا

 9 >اودلادمجد سلاكهنا نيبو هزني ثاسفانمو تاكو و ءاكلذ ب دسو ةعجلا اللص يلا ال
 وخا و و

 صال د 5 6-1 دام 4 لعفف اشاملا هب هباو عاف بيقثلا رم د.سلا كلذكو ىاشأا ديعسد.سلاو

 ىلالاو كلا نيب ةمظع 0 عوذوب ناكل ترئاوت ) هيو) هيماىللءهاوارصان دج و

 رحب

 سس ع يو م

 تف



00 ٠ : 
 نئمطت مل ىرخالاو نامالاب تدضرو تن 'امط | مهنءةقرف نينقرفا وةرتفاف هنامأ ىلعاوهجرو ممن أو مولب 32 7 1

 ةبراحو ةعئامملا ىلعمهرارمتءابمعو مأيباو امها عجرفاشابلاو رمد. كايا | رلسراوكالذع 00
 ةعاطلا ي |] مهوعدي ن ادوبقلا مولا لسسرأو ل ةقرفلا مهتعبت .ثوكالذ اكن رطل نارا 0
 0 مهبرح زاوج يفءاماعلا يتم هسا كلذ دف كلذ مك يدعتمدع وشو 7

 موبىفو ) كلذ ا السرا كلذدنءن كلذ. هوتفافةعاطلل 1 ٠

 ةلذاق تلصو ( هرشعشلاث سي امويىفو ) روهنهدبىذلا فشاكلا توهريادر تا 1 ْ

 كسلا ربكأ همامأو صول يطفو ةنيدلانم هباوقشوهول داق لمحلات «وريود
 بهذ الدنا ر رك ذماش يب واح ىنطص«ىنربخا دق و هيلع رفستملا شيواج ىنطصهواشارلادال 0 7

 اهومظعت واهب نوت ًٍَ يلا تادب وءلاءذهام يبا »ولا هل لاقفدب عمت حاوج الإ ىلارض> يباهولا ناكو ةكم يل |

 عامتجال ةراشاو ةءال عانوا ءبجابب نامزلا ميدق نم ةداءلا ترجسهل لاق لمحلا يلا لوقلا كاذب ريشي مكشيي 00
 ةلليفو 2 1 ىناف يرخأ :يمهبمتأناوةرملا هدفدعب هيا والا كلذاولعءفتاللاقف دس 007

 هيكرف اناصحاشابلاهيلا لسر أن قالوب يلا نادوبقلا ف رطنم يجبوتكملا ىدتفالا رشح ( عبرالا ٠١
 اغأ دبع سورادرتندلا اشايئارضحافروكذملاءاعب رالاموي مس كيرالا |!تيبيلارشخحو |

 ءارسعالا نه ةزيجلاب نم لحترا ( هني رشع سيجا موييفو ) مهني رادام لعبهلو مضعب عم اولتخاو ٠١
 روهنمدةحاذب مهذات ماد :ءاورهذف ىناالا مه يمأ نيذلاددجلا ديماتا و تمم دعو نيب رضملا (|

 ءارمالا دنع نم اءجارةز الا نا .طاماغأ نامي حا ( هناا ءسماخىفو) هنم ٍترقلاباوأزتاو ٠ ا

 روضالا ىلا اويل ورك وةيشاوطو ديبعو لويخامفوذادو. ان ميو ىلادقلا "'

 ىشومو نادويقلا *ىحيىحو ةكرملا ل ينلالل نءاكلاهدقحو يسيدربلا كيب نامثعةمنامملا ١
 ساكمناو ةيسايقلاةجيتنا يون ترهظ هيفودعب امرؤ كيلع يلّتيساك هريي دتو هن رافسوهداومتجاب انا 7

 ترركبو فالهلاورفانتلا ن.هيلعمهام ققحتو فاعسالا ةيل رصملايف دال نادوبقلا ناوه وةيفقأا]| ظ
 نارزعو ةقداصملااثاب :يلعد م عم مأتم | كاذدنعنتايتاكملاو تال سارملا نقي رفلا نيبوهنبام

 نيباذكلا ندب دعوام فاعضاب هل مزتلاو هن« قث وبس او ىجب وتكملاه لال سرافةقفاو ا هءمدل جورالا

 قافتالا عقوف تافلاذملا نع لودعلاو تاروم املا عميمجيرازتلالاو نينسلا رمي ءالج ومو الجيعم ا

 1 وةبحص هل سيو نياوالاف الخ لاح ع ةباتكم ساباذا لغد ل !ا!لسرأو مولع.ردق ىلع ١

 لسرأو ةيلقاحولاو هب , رايتدنالاو 4 ثالا هيلع مو لاحظ رعاوصخل كتالذدتمن نادور.قلا دي ع |١

 ىبلالاةخب طتنغلتو كلذريغو ةيدن ها ل بح أو كيب مهارب ؛اهنبأ ة : 4 ا

 ظفاحو مقالا لذاك اشاب لعدم نا(هصخم مو لاحضرعلا نومض.و ) نيدأةملاهفعسآ مو ديب ريادتلو ِْ

 برع 007



2 5 0 

 ناد وبقلايمل ىرسالاو ىلتقلاسؤرب لدا مهتناذعإ حو مالو م عمايخو مطوخ ىلع هشويح و

 ربيملا يدعو اميظءاجاعرن اركسملاو اشابلا جعرن اواهباوثد حنو سانا يف ةءقاولا هله ربخ عسيشأو

 4 مهءامسأ | و.تكيو يذرعلا ىلا جورااب رك اسعلا ىلع نو دانا كردلا باعصأو ىلاولا نفاطو قالوب
 1 7 عراوشلا ةئيدملا لوح فاوطلاو ءيجملاو باهذلاو بوكرلا نم 2ك اودراكإ لا امال دو
 | درع ةلخوأ اسرفوأةرا زاناوهربك اروهواراهنوالبل عتجريو ةيدقلا رصمو قالو || هذي و
 7 ةروك ذملا ةعقاولاب 00 حيرالصوو هفلخو هماما كلا و ةبراغاا لثم نشا

 ش - موييفو) ) ةمالس حرج هريغو كيب نيمأحرجناو طقن يوادنملا كيب دم يناالاةعاج ن متامو *

 مو ةريثك حراج موفو كالو يلامهؤاربكو ة ةءوزماار هكر ( هئيرشع ىداح ءاعب رالا

 ١ راهالارخا ىلا كانهاورمتساو ةبامنارب كا ارعمهدروربلا عولط نءاشابلاىهمنف لاحاود اي

 ا أوءاطم 1 اف وطعا نومها ادانقكر ره ارضي لوف فواملاربب ناك ن٠ مهلا فاخن ادقوريثك ددع مهو

 ا اواخدو مهن«ريثك رضحوةميدقلارص٠يلاريثكلا مهنم بهذو يح اود يفا ورشتناو قال 0

 ةيررصاةلاوالاللاةقي وسو عايسلارطانق ةيحان 0 اناس اناا نماريثك ١ اوجيزأو توي || اولخدو

 مولىفو) موانع دم مهن تحارتسا سانلا تنك دقو مهرود ند مهوجرخأو ىحاوتلان مكالذريغو

 موي ةحيبص يفاشايلا كرو هعرذأ لبنا يف وأ ىطتلا يرسم نماثل قذاوملا ( هرم نمان ءادب 0
 ىف ءاملا ىرجو مهترمفب رم لارشكو بيقثلارمعديسلاو ىخاقلاررغحو دسلا ةرطنق ىلا س
 ليقهوحت:ممالاقإو هيفةك ارتب رئالا نم هفيظنت مدعو الا ل :

 لع ود قواص وصخو عمجا اذهموي لثميف ثدحةثداح نمهفو> وهريطتو اشابلالاب لاغتشال ءافولا

 ىنلالاداذجأنمرينكلا ةزيلارب ىلا

 #« 1791 ةنس ا
 .ىلا ةلك | ؤوهيدعو كانههماينخ_هاوةبانارب ل ابر هاط ريضضح «سداس يف تدسأامودب ليس

 طا دقو يوتا ي !!نه دفع رطاذل تاصحالا هناويعا نه ناكوةكبز زالاب راد ىلا بهذوقالوب

 هيلالسرأمث لس لانو كلج لمع يدرج تزبو ينيرتالهل لوي لس راواشاملاهيلع

 ىلا اشاملالسرأف ةينامحرلا ىلا ىبلالاكي نإؤهاش رضحم ةوذ ىلا به ذفدشر ى واياعقلا 2

 هياع اسف ك١ رلاق هيلا هذفةيناحرلا .هدرطيو كيب نيهاش ىلا باَهدلابدن تيا

 9 * ةنامحراا رحب يدءت ىتحربلا نم ف ؟رودرثأىلععجر ف 00 مفدملاب كيب نيداش

 دوا رلايف ممم ريثكل ااداعف دوعلاباشابلا ء نما كسلا ير هكدا لصوو رصم يلا رفح

 ديهناق يفلالاامأ و ىنلالانم ةرخا عي اراد و ةينودملا ف داك يجيواتلا امل يعم سااضنأ
 امان را ١ امنا اندم د كالذو دوب:هدرادح ىلا ع -ٍر ةليحتلا نم برا كاطخا



 ديعس ةيحص هرفس 1 يذلا ادختك ي اق اخأ ياس رضح( ا . نينثالا ا ةيقرشلا ..

 ابلصحو ةلاسرلا باو عج رفاشاب يله دم فرط نااغا ناد وف ىلا الو نر كاوا ادذتكاغأ ف
 سماوالا ذيفن:نمدبال واط لصأال ي قااتا,مو.تلا نههوقكامالوراذعالاهذهلبةب نادب وقاا نا.

 طا ةجان يلا اياهذو رسمنا: نء ممجو رخوامهرك اسعواشإب ن حووههلوزتواشابلارفسو د
 رفح( 4205 نيلي ةليل فولادبأ كل ذريغ “ىشال واسملا باهذلاب نير وءأملاةهجلا ىلا مهرفسو 1 ٠

 موييفو) الوم اور اووحر ترسكو هداوج قوف نس هرطن لهنا كلذوةبقرمشلا فشاك ىلع 5 ْ

 اربش ةيحاننه مارح فعنو تاطيو طا: برع نمئاوط :ن. ينكلا لسضو( روك دلال

 عيشأ و يرحب ةهج ىلا اومدقتو هيتالدلا فئاوط بكر( هيفو) مفادم مهروةحلاوبرسذوقال ممل
 م وبةيردكسر ىلااشا نسر: لوفر مكجاد روك ءريشع ىلا يفو) بكر رق مويلا كذاب ىلغد#بوكز

 يدقأ دال اياطخ موس مهدي يىلعوأد# داق هفرطن ٠ لسر روك ذملاو هريشع ىداح دحالا 5

 مللاقو كاذرادرتئدلا ل. 3 فرصملاو داربالا طيضل هزعأو ةفاقم اغا نوكي نأب نادزتدلا] 0

 .تودب ىلع ةماوقةعامج تفاط ( دحالاموييفو ) كاذب ىلا ةقالعالو فرصالو ضبق ىديب 39 ؛

 هلم « مهني تعقوو ىنلالا ىضرع يلعاوبك رد هينا رلاٌة رحاب نك ءمكداا رك اسملانإب ممورشمإ نايعالا .

 .ةلمم نحهةدعواطاماب لج د هانا نعةدايزهنماوب :منو جان د عب راعيبق ةلحهئءاواتقو ركل 1

 .هدرف؟ بره لالا ناو كلذ ريغو ريسأ ةئامواسأر نينامنثلا 1 مهعمو أ < انبعلا تعجتو لاومالاب :

 يتم نوذخأيو مالكلا اذهب نايعالا ىلع نوفواعي | 2-0 كسالاىلا ليقو للا ةيحانلا ١
 مهو صييباوجلا مط لاق, برعلا نم ةفئاظنا نيبثو هللصأال مالك ١! اذدنا رهظمم شيشاقبلا .

 ركسعلا مهمهدف ةيحانلا كالتي لوطا!اولزن [ةلطمدحالر رخالو ةيذأممنهعقي سيلنوطباصةفئاط ٠١
 0م ا وز ميسقأن ءممعنا دل نوي رفلا نمرافن يا ف لتقوامان غوالبا مهنم اوفطخلوا 0

 هوركسعلا نمةئئاط ةعمود ةزيجابةيرقةيروصنملاولا ىجريشامثلااغأ نسح بكر اضن

 مهفل>رضحو ةباينانىذر ءلا يىلااهو رضحأو ىثاومو امانغأ اهئماو مو ةيرقلا وب رمغف مم اىهالا 3

 0 بره اى

 يذ ١ ىلا ىدع بيق :أ| رم ديسلانأشالذ فداصو نس مهو مانغ :غالا باوحأ َ

 ع ءارقفلاو ءاسنلل يتلا مانغالا د را مهنأش يف اشابلا مكن ةلاطاهذه يلع ءدهام

 صق ص وةيناوحرلاب نينئاكسلا 0 اسلان اي راخالا تدرو ( هرشع 6 و) خاطماليقابلا 1 ويعذو

 اميظع اعمح اوناكو هب راغاو كرف رثمهف ا ىناالازضحو كانه مه ع اويضنو ةليحنلاىلا اوعحر

 كملا مازم دم 2 2 نعش 0 2 00 بك 1



 ْ 8 0 تى 1 رمصم اهنع لصفاملا اشاب ىسوم ديسلاةيالوو كينالس ةيالوورمد٠ةبالو نع

 0 | اقروفسلاو هديلاجاةاهفاشاب ىلع د_# ليبشتوةنواعملا يفداهتجالاو ىماوالل لاثتمالاوةعاطلا

  عيجامهبحصو مارك الاو زا نعالاب طايمد قيرطنم اجرجيملاوامثاب نسحوود هجوتيل رذساا
 " اوبكرو رمع ديسلا لزنعمويلا كلل ذرمص ع يفاومتحا مهنا مثةيناطلكارماوالا بسح ريذأت ريغ نهركاسعلا

 07 :امومعن اولاق رادحاسلا ةبحص ةدراولا تالسار اامكلات اًضو مط لاق ساجلاباورقّسا املف اشايلاىا
 7 قمحللا كار ىلع عيا نك اا رلاو يأرانل س ءاىواقر شلاخيشلا لاق ناد

 ' نر ثلا صاوالاّناابنوهضب ةروض دغلا نم مهل سرأو كا 5 -ةروص كيلا تع نع
 ظ 70 اسملا تصعاجرو فاعض موقاهتيعر اج لها ناالا لابمالاو ةعاطلاب اما نو كاتم

 ا . ةعلا و ةقفشلا لهأ مثاو تامرملا كتهو رودلا بارخوررضلا ةدلبلا لهال لصيف جو خلا نع
 0 ١ اشاب ؛ ىلع دمت 0 ءانن اقوديلا اهو هسا و تايرمت لاو تاشوزتلا.٠ نم كلذوحنو فاطاتلاو

 ” قال وهل: ىلارك اسءلاتؤرربو يفلالا ةبراحل جوراغاو ةكرلا راهظاو ليهشتلاو مامتهالا يف

 : اك نم لك لع هاب تاراذا غاشم لا ايلا بلا ىلامايلعاب اودعو ةدئبلا جراخو

 0 ”جورطاب الاب قار 0 طتبتك مثكلذ اولعفف مهن مكس 1 لو ماس ا اويكو دل نسج

 ١ ل7 هرثكأ نأ 0 0 بدع هإ :رر ماما لا فرو و نوطسمو اخأ لام ايلعو

 5 م أ كالذكو هريسغ 0 الل ضفهسفن ىلع هف رهنامالو هعات» هيلع لمحامالو درب اراه كامعال

 ' ةيرحبلادالبلا ىلع ةضرف ري رقتىفاشا :ايلاعرش» .(هيفو) دب , راحمال جو رحاب م هريقحو مهليلج ةيلقاجولا ْ

 | ىدأو ىلعأ اهوترو لي 3 ىرجم 0 ىلا نيتمح ا زااو ا و ةيرغلاو ةيفونملاو هيب وياقلاىهو

 | نم الطرزونالا را تدر ومغلا نم انآر نونالث قايدرأ نونالث لعالا لذلغ ىعو طمرإو

 ١ ارا نورشع طسوالاو تال ذريغو ةا-حلاو نيتلاكىا :دالاوذه ريغو كلذك نهسلا نمو نيحلا

 ١ .مهاوذ نم هضعل ناهز زثاملا ظ'اف يف رهتس٠ باظلاو ضم يلا كلذ عم هورشعانت اىدال اورك ذامما ميتامو
 د1

0 

 7 .ةلبأ قو 0 تلا ديعتسالا ىلاونو مدح ا قرطلا قح نه ١ كاذعبتيام عهمهيحالف ند هضعبو

 4 هرج ر العلا اذ كاش رفاس( هن هرثع مال تذلثلا

 ا 3 0 نارا هك ىلوالا يداه رهش##

 6 توصو ةميظع ة هدر هنم 1 مبادل © ةحات , دورا ءلا نلمعم قرتحا هدناث يف سدا موي ليسا

 ا اسم ةلمأ نأ ومر ممالاقيو اا ل هب تامودعبلاو با رلاهعمس مظعلا عفدملا لثم مل أه

 ” (هغلاث 1 1 لصحو رول لمعملا يف ت تطّقس قالوب ة هبه ىلع هد : ردع: دصقم ةعلقلا

 . ىدعوقالوب يبا لزوىنلالا ةيراخلر ما كبار هراد نه اشايلا بكرلاوزلا تقو تسلا مول

 ا - هفشاكيلعو مر# اأن كازإ نيعو نأب رعلا عمجتلاقا و لدا و يد خرعلا زيهجتل ةبابث اريرملا



 هل نت ا تل يس ل

 مههامتلا م 5 ةيلكلا ةدلعامملا مال سص# م رافكو مم اودهعت نا ة ةيض را ا

 نسمَتَل ا ريسغ عامتالاو ل هلا ا عاطم م ؟رماف ةياعلا ةلودلا ةرصح تاتعاد

 ليفكلا ظزش ناف مه اشاافكو اندبعت نع وفعلاب ةيلعلا محارملاو ةيسضرملا قالخألا هلا

 لاودالاو ةريه#ثلا انفال ٠ مد اكل كلذ ىلع ان 0 نحو لونكخإالا ىلءهتردقت

 ةمقأو كاسل اًقيا_سرصم ىلاو اعشاب ىلع كيم ١١ مو>رملا ة ةنامخ ا قا ةرثكلا تار وطقلاو ]5

 سمع رم أ ريسغل لاوهالاب تلَسَو .هورلا دال لان هنيه داقل اجا التقوا شايرهاط ناريه ريم: ْ

 :هوامعيوهاع كالذريغو ريخغصلا ىلع مال اذيفنت عيطتسي الريكلاوريكلا مالكعمسيال ريغتلاو 1

 0 ةب ردعفاات تقو يف ملع مبمو>هوةيمحلا رم هم يلع مبمادقا نه يهذاملا ماعلا يف عقوامأ سوصخانتدهاشؤو .

 . كئيب 0 ا * اذن ة ريش ةعقاو تأ أكف ةريث كة م مهم لذقو هيلاراشملاةرمحاهنع م هالشع

 ةدْخاْؤملا را سا وهافو ناو لا ينام ىلع علطن الا ::الدبعتلاو لفكتاا 1 57 0

 | كلف نبذلا نيدرءالاو ة 0 اذطاا ونيدفملا مود عش .اعانأ ةردقال يت ارومالا يف

 مةركحا وهأم عيبج ىف هرودأ ةالول نواشم نك ءةبر يلءءُؤ اًممآوهتق اخ يلعهللا» افاخ مث انمهو سمدو الاعرلا

 1 ا هه .انيذلا|م ايلا ا < ماي دمار ا

 2 2 م4 ل ص» ناف هلوسرو 0 يذرامفة هلاد ا نعست الف م رسال وار اوعيطأو هلل

 ع | مالااوةال_ 1 يع لاقو فامش قرص لأ ل كلا كامي يفرسالا ركن كاذ تالق

 - هةيعر نع لّوسم عار لكو اذ ؛ألاقو تمهل هه 'نكالادحأ مهداكا ةفعلا د ث.ارمعم لحأ : ا

 4 عي | 5
 ا

0 
0- 

 هل ٠4

 " ةلقنلا اممم ل دح> يت ١١« فا 0 اذ ا 3 فو 3 م ارا موي

 مسخ وشور ا أرغا ىلج ال اهب | رطضاهنافاشاب لعد مح ريزول ام 2 ةرصح نم ىلاه 0

 در ٠ جورلاو موعند يف هي ةيلعلا ةلودلا ما وال الاثم نيدرمتلا ةاغطلاو نبدسفملاوءاي .قشالا عفد ىلع ا
 ةئامأ كلملو كر سال ءاعلاةلودلاراظن أ لول يف ةبغرداهنجال اةيافكلذىفدهتجاو مهقح 0 ظ

 ا حش ريق ا عمناطا سلا ة دل ل :ءالاوزعلامكدي 0 نانملا<ر كاهن لات كا تحلل

0 
 كيما

 -_ 2 | ٠ نس 3 مانالا يلعهتلود قبمناو هس. ا بولةلا ف ىرتست ةواعسو هتتع سول 8 5

 د تاريح د كاد رماوبتك ويب 4 فول بقاذاايوذ همضودلاو 4 ربأا 2 لع انديسوا#خ ماتلظار : ْ

 ا ,ليفو)امهراسرأو موتتلاو ءاضمالا مهيلعاوبتكو ناطلسلايلا ىرخ >أو ناطبقلاىلامهادحإ
 0 0 ايلا تدب ىلا كا قالو ىلاريزولارادحاس عار اش لقد (هنيرشع ثلا ني 1

 5 5 ىلا قرحلاو 20 اهادحا روك ذملار اذهل اا ةمك تلصواقاأر و واسرار :ااسبدأاملا

 ٠ ملا املعو اشار ْن ادودق ن نم و دحاو قس ىلع هلكو بيق: !ارمعد._لا يما ةثلا“ هدا لرش

 اشأب 8 لم كزعل رايخالا لكلا نو ضو عي محال ااطخة كربلا ١١ةخالان نامرذ ردو يف رعلانى عورتا
 هأ يدلل



' : 0 

 ٍ 1 ادا ديك هل اي دولو لال كالذ لمعل د .ةملاو 1هشم ا ىلع رأ ظازااوهو تاداسلا

 "7 قالوبىلاباهذلاو اهنملوزنلاوةماقلا ىلا ع ولطلاوةنبدملا عراوشب فاوطلاو بوكر لا نمرثك أو

 ٍّ ٠ ناججرتلا شات ه؟ياغأ هللا دم ءو يدع ذاناوي درمض> ( هن :: رمشع ثلاث نسير يفو )اسنرب سب ًالوهو

 1 . اوحاتتق ةثداملا هذه نش يف ةلودلا لا خياشملا ناس نعسّتكي ضرع ةروصامهعهو رمعديسلا دنع

 | | خياشملاورصأو ىواقرشلاءهلا دببع خس .كلاد 1ع موي يفاثيفارضحؤابكر ع اقم لا نمةسدح مهضعب عم

 ع ””ةيلاحلا بعست ٍش ةلودلا يلااش اءلاهإ سرمأ هب لعمههوةخو مع ا..-أعضوو اءيصرتو لاحضر لا عظنأ 75

 ١ 0 فورا محرلا نمحرلا هللا مس فراح لابهتر وصو * ريك دغاك ىفءوضر مث هتروصاومظنو

 00 >وو هفرتغم كدرد رح نءافك أكل عفرن لاو>الاو نؤوشلا ع. عمم ىلع لالملاىذهليدجلا

 "هامل اولا ناوت :ءقأد دو نامزلا ةج مبيد” نأ ل ناحل ع كلضف ةيعك ىلا

 - لئاسولاو دصاقملالامآ ىهننم باعصلا تامهملا هتوطس ةمط ون دو باقرل'هتب اهلل عضختري زو ماودب

 3 0 ردصلا د رومالاتامهمهربد٠و رردماا دع لئاس لكن مبلاطملالاحر طخحو

 : 7 تايابآ طظونح مرا 0 ةبانميافوف# هم .ايأيف مان الاحسفو هم ارقي زعلاماعدهللام ادا ئاب لعدم

 ! مكه اسمو ,منانناف ءاحتلالاو ع وضل ادعاوسدمو اا هادم امأ ني مظعلانارقلا

 0 كاع رد )0000 5 ار 0 ةيضرملا كقالخأ ميشو ةيلعلا

 || ني اريل دتك لدرأق ةي ردن كس رعت يلا اشاب نادوبق ريزولاةيلهلا ةلودلا ءداخ .ة رحب تالكمالا

 1 تعاد يللاعلا ٍينوبامطامسرلاب نونعملا فيرشكلاو لو.ةلا جاولا فيرمثللا مالا هدو هذ

 ش تاواطت دقهنأب هنومض:حصفأو هنو كمحضواف 0 ءالاو روهدلار م ىلع هتارمسم

 ١ لع رمشلا نيه را تامه٠تاطعتف نيب رصملاءا مالا نبب واش اب ىلع دمه ري زول نب ةوادعلا

 7 تابولطملا رئاس ىلع كلذ يدقتينبأيهنالاغاو تاداعلا قب اوس مكح ىلعجا حا ربء أمن "و تارنىمو
 " ةيرصلا ملاقالاب ةيعرلا لم اكل كاذ يلع بترو تافولعلاو رك اسلاةرغك هييسريخأتلا انهناو

 : نودبعتي منو د سلا ةدسلاةرضضأ- م ,فيكلاهذه هب رمدملاع ال لالدء.ضالاو رامدلا

 مح يلع جامل اريءأجارخ او تامم.و دئاوعو لالغن*نيفب رشلا نيه را تاءت سم مسيح مازتلاب

 5 ةيرصملا رايدلاب ر ومالا ةالو رلاةفبب رشلا يصاوالا نمد ربام ىلهاكل لا :هالاعم نيمدقتاا بولا

 . ممءارج نع وفملا مط ل_دح نأ ةيلعلا ةلودلأ ةني زخ ىلا ةي ريملا لاو.الا ندب ةنلظو

 ا مهغولب هو مي كالذلويق ةيلعلا ةلودلاةرض>نءاوسمتلاو ةيمحلا رصمم طوخ د,اضرلاو ةيضاملا

 | رب رقتلهيلاراشلاربزولالزعب: فيدملاعاطملا في. رشلا ينويامطلا مالا ف مترددصاف مظومأ
 0 . ميو مئليقو اشاب سومري زولايلارصمةبالو متيجو و كينالسةيالوفلمتهجو و 0

 لإ :لا انالوم ةرضط نيعادلاة. رصملا رايدلاب ءاهحولاو ءاسس ؤرلاو ةيلقاحولاو ءاماعلا ناو



5 0 99 
 ةرشع ي داح تدسأاا 66 ل :ىددخمالا ىبلا ل اوعلطو هرشاع ةمملا ةلسب أ رغثاا ىلا نابت

 0 ا هد بحروهيلاريضف بيا 3 رم ديساا يما لد ةقرولا رادرتندلا ارق امل املف»

 ريدعم ءاوهو نورشملاهيلا ترضح-و ك5 :انودلا ءذهدوروىلالا غاب انف هاقراف 5 * ةءاس هن

 اهانذ افاشأا ملا يلا مهجاو رمشحو ةأعس ١١ ىلعاوضم ةفةاهسلاة ك < رمه هيلا تابتاكهةدعلسرأواحر 0 ةدلاعم| ط١

 اشان ناطق ةيكك هعانودلاروذ نا .ت>الاامر وصو ةامسلادب ريغ ىلعاهباب ر ًاىلااهريغلصوو'

 ناطاسلا انالوهناو ةيالولا نعاشاب ؛ىلعد#لاصفتا و و رصم يلعاشاب ىمومةبالو و ديدخلاماظنلاو

 ةعلقلاب رحل يلو“ 1| اشا ماو م و رصم ةرامأ ىف مهتداعك اوأ وكيناو نإ : رمدملا ءارسالا ل 0

 ةرمصد ْن اوك الس ةيالو ين واه ديت قادت الولاهع واي وار نهج رخياشاب ىلع د ناوهتداعك

 0 مه روض لمسإ هللق يله قل حان ند ٠ ءاىمالا ا: 2 او>ايعدتس نأ اشابناطبق

 ىف ءاملعلا عما وأ ل موك الع منابةتعرلاو تا شادلوالا ن مك اوخا اوملع اير ا

 قرط نمد اقدر وهرشع عد ب ) ةعمجا موييفو ) مالسلاو رياوةحارل الا كاذدعباموةعاطلا

 لم هل نب ناد 17 اها لات يب يلاهيرضح و هيكرأ أو هلاقن ءاشارلاهيلا لسرأف قالوبي لاا شان ادوبق

 مودسحالاو تيسلامويماقأو ضان ز ورلاتشب هوازئاف هدنع هلو زن ند :رادرتفدلا ىدتساف رادرتفدلا

 يفاشا ءااعرمشو ي+- يك رأي ىقب ورع ميلس ه نرخ بهذو نينثالاموي يف رئاسم“ ا«هنيب رادام رهظي ١

 تاحايت>او ة ه ريم 51 تاياردنمار ةءاقلا نيداد ا اوعمحو عفادمو للحو بر>ثال 1 لم

 مهر وأ شو 18 اراك ملاعمجو لاثتءالامد ءعو ناي علا تام زاعه: :مرهظو ةماقلا ىلا تاموم 1

 1 مازئااوتاحوزوت وي .بةدعهلزاصوالا م نمدحأن :ىهأم نال كلذ يلعهوةناوف معن جاتو و

 4-و ردح رخولو اممهجوراواهنعخالا_ف الادب لوسإالو هر فال هنهذب رطختملوا يخت .

 نهو اموذربةرشعامنماناصح نونالث اهيفو 8 0 نادو. ةىلا ةيده لسرأ ىفاالا نانو د رشا 5 ْ

 تايشااودوقتلا نكلإ ريع و ريت ذليل 2 لج ةلاعو سامو و راقب أةلجو ضار كعمل دا

 ضالة ودل مهث رعو ةداخلاو رمد بسلا رضحأا شاب هلاثا 6 + هعان ارا مروا ةشقالاو 7

 يلا 00 وفملا بلط يفةناءا سال اوه ءأنيب را ءارمالان أو اشاب يءومةيالوو هازعبدراولا

 را طرشو رص ضرأن ءملقالا تدسف اقلارك اسلاع وراي مناي عا 0 ا

 مهاؤ ىلا اوريجأواضرلا منع لد دالبلا نيمأت وة زا عفدواهالغلاسرا ونيشي رشلانيمرخاو

 0 ؛اروك ؟ركناولءاف كالذبمهدهءنونمضيو مهنوأف كتي ءاءلعلاو خاشلانأو طو رشا ءذ هيب 3

 نداوُش ١١ ىف قالو. ؛اهدجوى !اباش>الاعمشل اشانلا لسرأ ) 4. 3و ( هسا نم اوله ام كلذيف

 يف )ربانقلا ومفادملا مسرب لعلاو تاب رعلا لمعلةعلقلا يلا كلذ عييمجاوعلطو لآ ءاك راد سجال

 ح .يشواعد وده اة راب زلاشأ. اي ناسا د مششملادل وم ناك ( هن : رشع يداح ءاث الغ 0



 ملح ١١ مدلل

 ةريزلاخيشودئاعلاو تاطي وحلا لث.نابر ملا اش. ىلا ثااذكو رمع؟ مهريغو خياشملا ىل اربخا ثالذب

 3 4 نأم ؟يلعنو امفو امابلايلا ىنلالا نم مهتت يتلا قاروالا ريمش نياوديدشنبارضحاف ريهاشملاقابو

 ا 0 ارذع يل لب .ةنالف كالذ ماعن نأو هلا اوامخت الف س ١ ولا را امر اشا لعدم

 00 نه صصملاو دالبلا ظئافب بلطلا اشابلا حتف ( هيفو ) ا نون هنا لاق كلذ اشايلا عمس

 0 اوددرتو نوه زئا أ جضف ةلباقلا ةنس ١١ نع كل ذرب رحتي هتفئاطو يحن: زورلا ماو نيحال لاو نيمزتلملا

 لاحلارقّتساُّم في راصملاو لاخلا جايتحاب مهملارذتءاف اشايلا اوبظاحن خعاشملا و بيقناارمحديسلاولا

 ضبقلا يف لايرلاس < ناو نيحالهلا ىلع عبرلاو نيم زتاملا يلع 0 :ا|هعاب رأ ةلالث ضيق ىلع

 ءاوس قإرط قح تاصن ا لاير ةءام لك ىلعو نيدستو نينا ابهضيقيو افصن نيناعو ةث داش مهم

 اذاوةيح الا ىف مث اكلا فرط ن٠ نينيعملا ديب وأرصم ايف. .: صح نع نيءزيلملا ن٠ ضيقلاناك

 21 قحرار هر لاسرالا فل لاو رفتلايف عنشأ تناكة حاد هلا فشاك نم بلطلاب هيجوتانأك

 هتغلب املا شابلانأ هر روضح بيسوةيلبقلا ب ملا نء ماس فشاكد مح اني ندا فو راك

 ١ علا ركود دما لثم ممالقعءضعب مم ىعادتسا نييلبقلا ها سالا ىلا لمرارإ الا هد

 فشاكد مل اسراىلعاوةفنا مثروضما ىلا مهنمدحا واس ملف مالا يف مهع«هروا ثم ناظفحتسماغأ

 ١ رض يجريشامشلا نسح تح هتبييرنال بسناشاءانيبو ؛ذييومهدارذأ نء ادو دعم سيل ركل
 ميد رراىلا ة هيده 1 و هرشع عب رعأث ”الثأا موي يف راسلوا لسا ارارماش اءلا هب ىلتحاو

 0 و تام ايعالقو لويد دع يثو ءارمهالا ن. مهريغو نسح كيب نامثءو ىبسيدربلاو كد

 مكار كا باب دع هسبحو يلاولا اغأ مهاربا يلع اشايلاضبق اضرأ ( هسداسيفو ( كاذريغو ةعتدأو

 يرا هناا راك ضع ل م, اهيفالو» اودهاش نيداصنلا نأ كالذ بيسو

 - اوريخاف'طنولماحا لكسوا هيف عبري ومهكيل امو نيب رمصملاءا رمال ادانجأ ىلع عابتل يبق :هجييلا اهلثمريلا
 3 اشابلا ىلا كإ ذربخ.لصو و مهنم طق د كاع يلع و ذملا ىلاولا عالاطاب كلذ اولعف امارافا

 . ةمرابقلاو ه2 سعا ةعافشب هءاع تر رقت ةحأ ا: يلع ها هقلاط مل هشحو هيلع ض.ةوهرمض> اق:

 ةمارغ كلذىلع ةدايز مهومرغو اهباحأ ىلع تءاضو ةماسلاكانحاو هدم ىلا ةاطرتو ا ردا

 هدهزم لصحتت ةحادم اكو س!يحوءايش اانا ان اهنأب اهزحح ىذلا مما ك كلذكو

 لاش اسر نأدارأن منأب كلذدعب يدونوةاداهملاوةلسار ما لالخ يفاهما عم هلاسملا نم ةلح ةيضقلا

 هءاع عاضو لءفيملنأف اشايلا با انة رون داو كاذ ىلع ند اتسم سي وساا ىلاواوارحتم»

 110 الاك ١ نه بو:كم ةتبككو ىعاسدروه مشع ءعبار ءاثالثلا موي (ىفو ) هياع موللاف

 هّمسأو رصم ىلع ىلوتم اذ 1 ساو هر فو نتا | يلا اش ناطبق لودوب هرب رادرتندلا يلا

 دورو ناكو ديدجلا ماظنلاىمسي يذلا فصلا نء رك اسعاهب بك اسمع مرتبحو اشاب ىسود



 ا

 مهارو اشابلا يل ( هيفو ) "املا, نحلل نيقريب مهناجياوعضو و ةلوهجم سؤ ؛ىهو روج --
 لق لوأم ايف اهضبق ناك يذلا ديشروخاشاب حا رتفد بح وعمهريغو رادتلاو نيهزعلملا نم ةفلض 5

 ناك نأب هود نمو له ريغ نم ثدي ا ب بالطلاب نينيعملاا ال طب | ونيءواه ريداقماوعنةبأ رطاوةموقلا 3 ٠

 ريع دسلا ىلا اح اوف اويهَدو سان كا ميار ا وبلاطو هراداولخدا ب يغت» :ءواايئات |
 ضعبلا نع فيفخالا ىف يعساعر و صالامملع نوهيو قاقتيو تفماتو رحضتف' بيقثلا يدتفا ١

 كالذوةينوع رغلاةعرتدسيا درعا ذاس ( هيفو ) ةوعدلايف طروت دقو ناكمال ردها 00

 تر واف مدقتك فلاو نتاع ورشعىنثاةنس يف نوي رمهملااهدسيف دهتجا املتر 5 ذملاةعرتلانا ٠
 عاطقنامدعل ريغصلا كيببب بأ ةراشاب كل ذناكو ضلال ةامسملا ةعرتلاةيحان ىلا خشي ر خأ لحن« ٠

 نينسلا هدهةدم يف اهملاءاملا عافدن !ايوقو تعسأ اوةيحان اا دهام | تر ورث هدالبيرنءءاملا

 دودح ن» ةحولملا هيف ترهظو ةيقرشلاةيحانلا يف لينلاءامريغتو يقرشلاوىب رغاارحبلا فج يتج ٠

 2 ٌداوسلاو رب آلاءايمو جا احالا اوب رشو قرشلار حبلا دالب تقرشو زرالاعرا نيتلطتو تروا

 يقورغل دمج ديلا 0 ةلو ماعلا ازهيفا ه اس ىلع مزعلا ل_صش دال: || يلاهأ كدت و رك

 عدجو دما ةيح لا راقفلاوذ هذول دك نهرا>>الالةنل 26 ل اوءلطوادخت؟راقنلا وذو

 اويجو هكراتتقو لا رفصرهش لوأ نم راج الابةء وسما كا اال عو نيحالفلاو لامعلا
 راجحالا نماهماومروه دهج لذبوأضإ آقورحلادسلا رفاس مث كا ذ ىلع ةقفنلا لجال دالبلا نم لاومالا ٠

 ينإ رغ هل رحببلا فافحو هك ما ةلقل نو رفاملا كلذ بهس لطعتو ة ةدكلا ٠ ءاضفلاهب قديم

 اهدا نت يتاا تاشاعملا بك ارهلاثن اكسف نابرعلاو قإ رطلا عاطقن ه هيف كواسلانم قوألاو
 نءاهبام نواقن كانه نوسرب :لغشلاو لمعلا لود سلا دح يلا مهم ممانحشب نوأ 1 راجت عئاشروأ

 لج كاوا ,وراجحالا ل: ولات راوقلاو نفدلاىلا اع ءاذشو ال يلا عئاضبلاوةنحشلا .. 4

 قالو رجلا لقت يفاطاغشأ ىل ا|براوةاو نذ_سلااكل”سدهذئوربلا يلاامفام نو> رع. .ةقالوب

 اره دعأ لاط وكلذريغورجالاو فلكلاةدايز و ةقرسلاو عايضااو فالئالا نه .مئاضبايفلسخالا 3

 ره ىلا داعمثنينليلو نيم وي باذف ةعرتلا يلع ف هشكتالاشابلا لزت ( هرخاوأ ىفو ) مآل
 ه 1١1 ةنس يناثلا عيب 0 9

 ديدجلا ماظنلان هرك اسعابنو فار أ ودا ةيردخ :كسالا نم ةامستدروايف ١

 وؤملاوا ا ايوا مموزياكنالا نيستا نحو تاب رظط م مو

 رس ة ريحت, أب يسدع نب اشوح ةيحانيهيلا اولصوام اذزيلكن ال'ةعافث» ةلودلا نم هب رمل ارصالا 6

 ا
1 
 ا

 مهني و نايل ابقلاءاسالا ىلا ميلسرأو ,ىاهش 0 0 برضو د مهل عو مهءودقب :

 .تاذ 1 دع ا َّ * ريكلا كيب مهاربا عب 5 فاك دو كي تيم وهو هقحاند -



 ظ -م-
 0 كسلا ىلا لس دا جرا ىلا ووري ودعرارل كسا جاو دقورس م ءاطع أو هعالدب جرخأالاو سفن
 ” انقئالعنم |كرسكتملا ضيقت يتحرفاسنالاولاقو ا وع:ةماف مهدالب ىلارغسلاب مهراكسأب نير وك ذملا

 0 قيباو نينطوت_ىا ةمدخ 3ك اوقرفتقح ل مبعدخ نم م ءتاسإلا سدكل ذدنعن

 350 عم رفاسو قالوب نم هئباغيفاواحنراو لاذتمالاالا كاذ دعب مهعسي ل- 0 ىلقلاالا نب دناعلا ءه راك

 0 مهو ظايمدقب رط ىلءاوراسونأ» رءلامطو> و نيب رمصملا ن ه هيحصل نو 2 ١ يح ريشامشلا

 007 تكلذكو هينريخ الام ممعمج5 دم يف برع رعأا نم لصحودؤار الاةغئاط 5ك هاصخش ن وس خو نانثا

 0 نيرفاسملا ىلع قي رطلا عطقوةب رعتلاو فطخلا نم ممتماقا ةدمىف

 ١١١ #2 ٠ ةثسلوالا 00

 م 31 رظم نودبءاشعلاو برغملا نيب قربو ريثك دعر لصح هسداسدحالاةلل ىتوءامثالغلا موب لهتسا
 ْ : هتللذو ءازول أ جرب نمةجرد ثلاث يف سمشلاو رايار مشع يفاثو سذشب رمشع مياس كلذو عل طقم لق

 ٠ 1 نهثدرو ةراشلةعلقلا ع 5 «عفادم اوبرذ ( رو " ذمادحالموبيفو) تةولااذه لغم يفر داونلا نع

 ا ِ ش ساراتم ال مع نيم ا.قلا 5 5 ردم اءارمالا ىلإ امنا نيدللا كم نيسيوافأس جر نا كلذو يم ةااةهطا

 )7 ىلالصوو ةريخذلا 6 ارهكيب وحرفاساهلف ةريخذلا بكا عن ماهل لصإ نماءنميل ةينلا ىرح
 ىلا اولصو امافلك ا سعة دعى ركسملا نة دعوت ننس عا وس ينب هاطاشأب نسح

 اوملطو هب ةينملا يلا اوصاخن جيرلاع هدعاسوروراااو محل ةأو صاصزنلاو مقادملاب اوهارسي راتملا لحم

 اوغلارو كالذباوريخ ان نيرعشيملا كا ذب اول أو صاخشأ م مب اميفل توك نيداع اما دواهيلا

 3 ,رعضو كش كلذلاوامعف ةريثك سؤ ر عم ةلص اوهسأرو هذالذووه لتق كب نيد ؛نأوراب .>ال ايف

 .ةدعاطقيرت كشفالزندقويفا ونباو كيب و< لصو مة كيب نيكو لدقل نكلم وة ريثكا 0 مفادم

 «هيفو) نورشبملا ريخأ 6 سور مهم. لصإملو رمعمىلا 1 تلا ةوقيفاوعفدو في 5
 ريفا مهم حو كمل نم ٌةدعدعءوركأسفا ةشاككالذلاو :,عولالغو مه رد .هودالر ل ةررق

 ةبقرش 1 اشارلاءدإق ىلعا د>تك دح انا وهو ى واج يلع كاقلا رادنزاخاضيأ ر ذاسو

 ةيلهقدلا ةدحان ىلا ل غغ ني- ىلءاورف | سف دل, لادالوأ ن ا ناحاو هئاقفر رثك ا ه7 00

 هشج نهيدعو نادروة.حانملا عجدو ةريحبلا ن٠ل كرا ىنلالانأب رابخالا تاصو ( هرشاعيفو)

 اوباطو مهريغوةيرصملادانجالا ن 0 طب | ىمناكن مب رهو ةيك.سلاة ري زج ىل'ةنئاطدناب صو

 ين *يفو ) ةيفونملا دالب ىف اوقرفتو اهنءاولجواهنماب اا بااغ رفوالالغو مهارد 1 لا يلاهأ نم

 خيشلاو اشارلا "تي هاش ىراوص ةيكبزالاب اويصنو يوبنلا دلوملا لمع ةعمجلاموي ( ةرشع

 دلوملايلاي ءاكانهماقأو قاد .عبرد لخاد ةكربلا ىلع ةلطمرادب ن .؟سدقو ير 1 ١١ د.ءمد

 نءاهنا اورك ذةلي وز بابل هحاوملا ليبسلا ىلع سؤرةعست اوةلع ( هيفو ) موسرلاضءبلا رابظا



 ٍ ْ 0 اس
 00 ل

 ىلع مهضرحتو دورابلاو برحلا تالآبم هديو مهلا لسرتو هنءمهرذحمو مهلا لسرب ناكن بيقللأ |

 جفادملا اهلعاوكرو تانديواجارب ]1 0 ا روس اونو ةدلبلا اونمُغ برحلل هادعتسالا 0١
 د هج, قداتحاطوح اورفحو ةنسميفكيامو ةناذإ ل اوةريخذلا نم هيلان وجاتحام مها ورضحأو ةري ىلا '

 0 ايدك نر بيس وهنيئا ددتك نسل اغأدسمتاشابلالز ء(هيفو )ةعفتصاهعقوم يف هو ٠ و ||[

 73, يلغا سوب دب فورعلاوهو هرادنزاخ ةئادديتكلا يقدلقو ىيك قلأهنم بلطو هسيحو هيل
 كرر دل ادختكلا ىلا سوبدوهو قاطوبةبانارب يلاركسءيراص يدع (هنءاثدحالاةليليفو) ٠

 2 ا مهمزاولو مهرومأ ل يهشت يقركسملاذخأو هتيدعتل ةريثكعفادماوبرسغوراهنلارخاوأيف كلذ
 ةيدناالاو راجنلاو سانلا نايعأ نع عطقني الرمتسهسايكالابعي زوتلاو باطلا واذهةقفن اشابلامهياع
 رعاة منصوأاجتوأة.دخوأةقالع أ نكرم لكو كراججابنيمزتملاوةناي رضلاةعاجوةب كلا ٠
 ىد ذأ ا اقااو كا ذل لصحلا نادحالا ىلاغو سانلا ربتاسم نمو أ هدف شالو ظئافوأ 8 ٠

 0 ودغ 0-0

 ل هدحو هنا حالاو .قونظا|تءاس وعضولا و لاا س مضاوابيف ريظلاةروملا تكس سو

 (قرلا رارول ة,ج يلااوب رهذوةب ابن | نم ٌةدي رجعنا ىضرعلحترا ( هرثعع سات سول موييفو)

 ناذمر ره - لئاوأن «كتالذو تادساحوت ارفان»وتا 0 لاغاش نيب ناك مايالا هذه 1

 دبع خسيشلا ناقفناف ادختك نح رلاد_.ءفاقوأو هفاقوأ رظنو عمال ةخيشءبيس تايدعتو ٠

 5 :هب فا وحلاصتو مويلاكلذ يف اوءمتجاف اهلا مهاعدو ةعلو لمع ىفؤرلا ديءخيشلا نبأ ينيجتسلا نمح را 1

 الا تعفغ مل حيقاولو عباوزوأر 0 جحاير ثبه (نينثالاموي ينو ) هاا

 دعا ٍالذو لزائرطملاو ةعلاط سمشلاوعبا وزلاورادغلا ناك ةترطمأو: د راو اممم هامغ ! ٠

 را ورمل |' كات يفو) روظلا دعب نكلوءاثالثلا موييفاغإ ًادلذلئملمخورستلا 5 ١
 0 نيةدع هلل نسأو طامد ةيض ىلا هلل ادع نع لصفن 1 يدتفأ دمم اشابلا !

 رح هءوقالو باول زو نيريثك اوناكودؤنرالاز هر ج ؟ اغسل راو[ فورا ار مد 1 1

 ءاعب اودط ا عا بيسو كل. نيدب اعديخ او ىهاطاشأب نسد ةيحبصل اوناك نيذلا مب لاغو ةيدقلا

 مقل ؟ الع عفد نم عنت» افماصخ آلا ىل ا مولي هوهيلع ةيصماخملا مهفهلر مظ دقن اكوا أ نود ف هلت 7

 اًولسارت أملف مزةافنو مطا#هف رعب هيلاىل«راواشا ملا نم مف ءالع اوملطا ورمم« ىلا او. هذ ىلزاتنا :

 كاعاو 4 :دملا جراخ مهو مهمأأم يشن ؛ العلاصياب مهدعووذل اايلالو>دلان رهاشأع | مهتسروشل اا

 ناب ىع عمش اشانلا نا قالوب حادا وماقاف 0 اكمبطب ا مطاماوضبقينا ٠

 ةعل ؛دأ ممم جتفاورمتساةريكةلد هه مهو جريسلاة نموا 0 او.اقاف» هييغودلالا تاو

 ور فادح كش وا قع * نأي ساو: نيميقملام ماغمأو د >2 رطاود انجالاىلالسرأوماأ ٠

 جرخ هعاتم هم رياك نا ار ةيجرشامشلاأن حقب 1



 5 لا م

 يع ةينملابابقلا مده يلعو هلكك لذ منم ىلعمدهامف هلاهلكن يدل ن وكيل اهفلاخ نم ةلتاق ىلا لسرلا
 ١ ةماقأو ةيحانلا كالتءأملع عمةر اظانملادءب هدبعيف نكت لى وام دل وهالا نءاهنالة>حرضالاور وبقلا

 00 تن. كلذدهف كالذل ىماعذا وةتيسلاو تاكا له لذ وأتاا لبقتال ٍجلاةيعطقلا ةلدالاب مهيلعةحملا

 افوبعو رثك و راها ت تادماو ني ئاافلا ودوام «نيبوةنيدملاو ةك«نيب رطل سرر

 عيب تح لاسءالاو نامسالاو مانغالاو لالغلا ن ن٠ نيهرخلا ىلا قرسشااناب رعدءلجامو تاموعطملا

 كلذ شقوناذاو رادتلا نار كاتم اي ااه رشا رهتثدأو لاي رعب رأب ةطنملا نم بدرالا

 ْ نيدحوملا نءالنيكرشملا نهذخا و توك شاءالله لوف

 « ا ةنسريلا رفص رش

 يلعو ىجناق صخءة لويمال_-١ نهدروهيفو ةينملاةبجىلاكيب وح رفاسهيفدحاالا مويب لهتسا

 ديسأاة كرت كل ذكو نب رو.ةملاونياوقااىتوملا كرت طيضاممهو اهريغو كراجلاب تاموس سصدهيد»

 ندفوو تناك ةخ أ مهأ ردلا ليهحدصق اوىلرياا دمت فرمشلا يح سإ 00 قو رحلادمحأ

 007 رفدلا يلع راو رع بو ] اهيادبم رلو طا..دل رخاو هب ردنكس الآ كر نع رعلا اقيأ

 ىوق ( هعءاريفو ) ةب ر>تال وهل بج وةعلقلا نم «عفادماولزتأو كا ذهنع عسيشأو ىفلالاةب رام

 نورك و :عول نأ بيقناايدتفا ارمعديسلا ىلعراشأو تيسااموب رفا سم هنأ عسب ثأو كلذ يلع ههزع

 امانبتو كالذ نع هئمه ترتن مث 2 ا ا 0 هباغة ده ماكحال ا يف ةماعلا

 10 او ا ءاكرلأو تان اخ الاغا السر نساء وو يؤ انه لش تان

 ْ اهسوكمواه را وشع مم ضبقو ا كلذو راببلاو نباا نماهلخا ديف امب راحتا 0 1

 مهنءجرفأو اوطاص من كلذمهبلمف ل_ماوالاعئاضبلاترقتسساو ةلفاقلا تلصواملف سيوسلإب
 يقو ) ةريحبلاةه>د_صقوة:ارطلاو دوسالاريسلاةيحان نءلحرا ىناالا ناب ريخادر و ( هيفو )

 انشابلا هنا دول بكر ةس.هورلا رايدلا يملارفاسل قالوبىلالزنو اشايىجاقاغأ اص كر (تيسلاموي
 رو تسةورفاشابلا ا 01 راايىلالر ق> الوب ىلاءوءيشن بيقنلا رمعدزسلاو اق ديغسو

 ص رع اناضقب هن رعو اهماب رآو ةلودللاباد ةدلتانكاو ايادهمداداهو هتمدخهافونادعب ةنمثم

 نأ يضر اسدرشاع (ءاثالثلاموييفو ) بورغلادعب متويبىلااوءجر وهوعدوو كانههلاهممتي

 لك ىلع سانك الان ريداقههل اور رقو رك اسعهتبحصو ةيفونملا قي رط ىلعي رحبة بح ىلا رادحاسلا

 اذن ارضا (ةقوزاتضنأ ربداقم فند لك نم اهنودامواهق ونامفاسك نورشءةحئارلا دالملا نمدلب

 تعدتا ةضرؤثلا”هذهوامتوداموا,ةوفامفاب هراوؤرستعدلب ؛لكريعذو لوفو حش ل الغد البلا ىلع

 ةريحبلا روعمد ةيحان ىلا هدول ىف ٍداالانابربآادرو (هئنو) ةلودلا ذه يف دالبلا يلع لالغاا نم

 رمعديسلا ىلا ةناضنم دلملاو كإذل ١ ودعتسا مال مه رصا ث هيلعاومنمءأ ماو هعب ارءاعبرالا موي
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 هدب, رطت يفر 0 ذملا كدب رمعرمض> كلذ دنعف ةئامتساا وم هو نييبلب تا" سعال ىل ااوممأا 0 1
 ) 3 فو وكمل ولعلي هدا ني ماخاب 0 وحاغي ا كالذ نه هسفن ىلا

 ء ةهج ىلا ريسبل هلا حلو ةبامث اك تا لغو سوب ذب فو رءملاوهو كيب ا دز: <بارأ 37 ١

 ربيلاةبب لعدم تاداراف تت كل نهدهوع: :مو 4ع .اعاوهفسو مهن الع هوبلاطو يم ٍاعترا# 0 يرحل 2

 كلر لاغتا يوعد ا تام 2 .حاوبذجواضي ًامومتق قالوب 0 ١

 تبسلاموييفو ) مهم يلا ع جرو رصف لى عو مهنم صل يت>لزرملو ب ام امانا“ 3

 وب رضو ةيابنا 0 مو .فلاو ف وس ىج 1 ةح انباوناك نب ذلاةالدلا رك اسءتا هو ) هتباغوهيذلا .

 نانو رك داما ىلا ياكم فود اةحلاب نتا ركسالاراكا لسرأ ( هيفو ).طوصول عقادم مط
 ) مايالاهذهفو ) عوج نول ”اقيالو نوب راحيال مناف نوسوز آو مح تاب ص نوءيلطل ر كانك 3

 رامخالات تاصواضأ ( مايالا هذه يفو ا جاوركو هدم. لاا واخ دو ة ةيلقلا يعض .رثكلالجو

 ةديدشلا ةقءاطملا نم همط ل دحام ة دش ثاءالذو نلعإ اهوا بلافغف رمدم كاةملاسع ة 4 , زاجحل ارايدلا نه 0

 نيلابدرالاو لاب ر ةءامسمحز رالا.٠ نميرصملابدرالا نك ىلصو يِت> هي 5-5 انلكنممهنعبلالاعطقو

 قلوخدلا و ممملاب 1اسهالا في رشثلا عسسل ملف كلذريغو لسعلاو نمسلاثالذ ىلع سو ةرمثءوةثامثلت 7

 تأ ا 3 اد ا مما يلك 0 م6قير رط 0 سلا

 قلل اك 0 رحلا سبل كرو ةاكرلا مذ وو

 ررقتي يذلاردقلاهله مفدي «مناو هلا بسك ةرشعو هسأ انت لورا تيل ْ

 0 ءلانمكااذريغو نذالاهيتأي ىت> هل سغي كلنا غلاهيلاب رقثءالو 44 ةدو هعقر لع نورد الفهيلع 3 3 ٠

 يف سا: انااتارداصمو ىرتشملاو هث اء ايلاىلعتاو يع ا .بلايلعاهوندسحأ قلاماظملاوسوكملاو ٠

 ناوعالا والاه: "ا نا عر عشنا !اًقهرادبا أاحسااار 3 21 نمصخشلانوحي و مهرودومطاومأ | 1 ْ

 ريضنو ةلحا مهجر نأاماذ اهماا جات عيمج ادم مسن ل !نولوشقب و امههجورث حو رادلاءالخإبهنورمأ د 2

 عابتاوهلك كلذ كرت ىلعه دهاعف زكأ اوأ ل اوأامةرادقباهيلعط اصونأاماو فيرشلا كالمأ» نيا

 ةاللصلا4. اع قوسرلاة ع هدحو هلل د ,حوتلا صالخأ ندهزل رع رهلادباتتك يف هب, يلل| كارم

 ثلا ذا ةرقلا رحال نودهتللا ةعالاو نوعب اناوفياسملاونودخاو لاءافاك ا هيلع ناك امو اداب 0 ١

 .تامهملاودئادشلا يف َت اوهءالاو ءارحال انيق واحلا نماقل رات اح هالا٠ خم سام |١ يفث دام ك كرو ٠

 .لاذتلاو عوضملاو بات ءالا ل. .ةثو فراخزلاورب واصتلاو رو.قلا لعبايقلا ءان نيودحأتو ٠

 ق للا فاما |غامتبساو اطومس اوااودارعالا معونإبر ةلاو حيذلاو روذنااو فاوطلاوةاد داق
2 

 تشعل ىلا ةيدولالاد.حوت يف قلاذ ا عم هنيقول لا ةك رشاهيفى ٍجااءادشالا يئاب ولاح رلاءام هلا 3
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0 0 

0 4 0 89 



2 : 

 0 1 ناوحو نيقي رفلاةحار ىفىجسلا مكيلءبجاولا لب مكنمدصقلاو ءارقفلا ةورامدلاو باردا

 ١ نم ضعبةلافكب ادهعانوظعي و مهعستوانعست ةغساو هللا ضر أن افاهف حاترن ةبج انل اوزرفيو برحلا
 0 0 تو باوملا 0 ةلودلا بح اصارمذح كاذب 2 مهدنعوا: دنعن 5 هياع دمتم

 0 0 نم كالذباباوجدلاو.ت 2 "و ةزيإللا ملقا هوعطش تأئارلا وقت ةاكالذ دف هاضئقم لمعلا نوكي هل وصو

ناوذنا اوملسو راشأك ل افك الو دبع الو دقء ريغ
 1 ١ باطكالذ 30 يقوم و ف ذاك ىنطصأ 

 0 مهوب هول ب راح عرب دق راع اومن و يع ةينذو راث .دمأو سيطرب دلب ن٠ اناك قالا دا

 : مهارد وأ ةفلك مك اويلط اذامط نولوقيا ولسرأو مهورغأ كارتالا ركاسملا نأ كاذ ببسو
 اورتغافمك 0 و عانيت ا ؛رجاتعءءاذاومهو.ماو مهوب راحو مهودرط اوما ومفدتال

 5 رودقملام,ماعى رج يتح مهراكوأن نماوجر 2 ومهوفعسإ ل لصحامم ةلصحااملق مه وقدصو كاذب

 .دالبلاب نينئاكلاو م !اقالا فاشك يااهل -رآ ومس ارماشابلا بتك ( هنا :رشع ثلاث تسلا موي يفو )

 لودو نماهي ع 07 ةيكيسلا لحاس ىلا اورهذي و مهرسأب اا ا دانجالا ن

 اع ا ةيقون اذى مهرش يدعت اب اولضد>اذا مهنالاهملا رحبلا ةيدعت نم مهعنلو اهلا ءامخالا

 8 دويلقلا قرط يلع هريس ن وكي ,و ةهطا كلت ىلا هباهذو هسقنب بوكرلا يلع اشابلام زع عيشأ 1

 ىلا لسرأو كلذ لطب مث مهها2ىبرغلا لحاسلا يلع ناريسباشاب ىهاطو ك ها و مهب قدلبو

 0 وس ين ةيحاث نه صاطاشاب ن راس> كد نم ب نم هعم نع رضي 1 1 رساشاب ن 0

 اذن الر لصو ( مويااكلذيفو) ر 1 ذاك ةكرعملا يف لق يذلا فسوي روك ر 1 كا

 غعاشملا ةيقباو هل باطخ تابئاكملاو بيقثلا رمع ديسلاب ع.دجاو 5 ينلالا دنع نم
 بهذ ىبأدحأ ة 4 ص م دقأأم يف عع ىخاقلا كيب حاصو ةداعسلا راداغا ديع_سأو اثامالو

 وهو نيممعتمللا ضعبب هويحصأو كسر اوداعأو لوالا ين-ءللاب ا اوح هل ا ورتتكف راطعلا

 نيف رطلانو تاب .عالمو 7 0 كالذلكو ةيطسايلا عماج ر ظان يويتشلا دهاد_ءاا

 علخو مهرك [.هباشايلامهاعدتسا نيذلانو روك ذملاةعاملا لصو (ءاثالثلاموييفو ) اهةقيقحال
 داجالا ا نا 3 لو (هذو) لوتقملا فسوي روكنعاض وعم هرايكدحأ يلعاشارلا

 لصف مههوجو ن٠ اوبشن طلال سني زاك اارب يلااو دع ن ابر علا نم ممهبحإ نمو ةبرصملا

 ةثالثدال. اا يلعاوض رفو رك اسعلاةقفن لجال ناي عال نمةفاسمهاردبلطو ركاسعاارفسباهارلا
 يفىدون( سيلا م وييفو )نودلاو ا لاعلا بعز وكيو سكف ال

 ٠) رفاسو ليلا دئار جلع فونءىلا اشابرهاطرفاس ( تيسلاموييفو ) رككاسعلا جورخقاوسالا
 "  كيبرمعرضح ( هيفو) ةيرغاوشلاونيباقساا لامحا وذخاف لامجملا او>١:-اوةل ندا دخةكهدعب

 ٠) اورماخر كسلا نمةفئاطواغأب جر نا ةيحانلا ن« نودراولاربخأو ففيوس يب ةنح انّ م ىدؤن رالا



 نأ ء ءاذيأ كلذ ببسب عقوذ كلذو#و مهب الامو هب رممملا دادجالا بابسأن .ءاخأ مد مسار 7 1

 نماصا اذيشأ امدح نك هسانلا نم ناكسف مهعات« شبنب و رض سانا يقال داما أ لا و دحو

 مط ض رعت نع ب قر وبالاب نيديقتملاو وعنيو شفت ريغنه جو رذعال مهم وكماسياغالاف ٍِرْط ند 2

 يع ة مولا نا والا جورب انكيب نيدباعنأ ريكا لصو (هعساةفو) مهامحأ وم معاتم شنو ص 3

 ُثاد :اوكلذل مفادمأوبرمشف مويفلا كلم 4 :ابرمصم ىلا نب رمشمملال 2 راوابلع دفان( اهبدحت :ةالدلاة كك 3

 امتي شيشاقب .لاومهاردلا كلذ يلع نو ذخأيو كاذب مهنو رمت نايعالات وب ىلءنوفو طب نورشبملا 1

 لدوهر ماع (يفو) ققرلاةيحانهعم ماقأوهيلا عج وقعد .طا نءاشاين .بهيحال لحام كب نيالا

 مهنوأ عمت هيا نسنحأ حج رك :ةزيجلا ماقابهنابعوهرك ادعت رشا و ةسافرك هب كن يلا ىنلالا ِ

 تانومتس ١ ىلااب اطخابوت 4 لالا لسرأ (هيفو) مل وح رفاوح ءطوو مظورطو مه ريقاقت نوعمسيو ممخ*يأرك :

 توقلا اطل اوهامناةهطاهذهىلاانروض- ببسن | ؟ربكهن ومضماشملاو بيمن ام كيد ذأ رم 2

 نمهوجرو دانحالاو شيلا نما: عم ند ينكيواني هك "ىشاهف ق. ماجا 1 يتاا ةهلاناف 3 71

 نينثال موي 1-0 بد ئناكاملف قبأ سلا يق هئما وجراكفب 0 26 ا 2 امد فرح ش 2

 عسب اتهل لا هنا ندو لاول رمل يلءهماطأو كاذب هريخ اواشأ كالا مه كيد تلالبكاو ا

 اكل ىورتن يتح روضألاب هةدنك هل لاقف رخ لاربلابهعوبتم ل ١ دوو ىلروملا فيثأك قاع ل .ِ

 ربيلا أولصو ممثوب >و قرن رمعملان :ةقئاط نا ا كا .الاريض>تقولا كلذ يفوةهفاشم 0 ٠

 ىلتق ضع م عقوو مغ داوود مهعماوب رأ و كانه نيطب ار ا 5 يلا ١ ن.ةنئاط مهملاج رشنةبايثا ا

 هراد ىلا ادئاع 2 ةعاس كل اذه ساو للحاسلاب لزنف قالوب.ىلابهذو هروفن ,يرعلا

 اوعجر مه نادك ناكر هرج اعرب دعتلاب مهم أ مشب | ارب ىلا بت | رااذي كدا ؟نءعنمنأدعإ ٠ ل

 00 ( ءانالثلاموييفو ا مم هم لص ىدا اود قنيموزمم 5

 ىلا هتك 40 نا ةرمعد.سااتديبىلا ىوازيحلا يه وه ل, يَ 2 رح ىلع هل هو ىناالا فرط نه لودر را

 هنومضمو رخآ باوحهرشع تاريخا رمح من * هتام نم عسر وااو > هل أون ككواشابلا

 يرقلا يلاهأو نيك اسملاو ءارقفلل ومكل وانا ةحارلا هيفاع انمي اورتن 6 ع 15 :اسرأأتا. 7 ٠

 مظعلا هللا ودهن ًالاطاو مش اوم بيتو ميعرز يعَرنو مراغملا مهتم بلطنو 50 8 ا اق

 فرطلا اذهيلاان روض بجوملااءاواةلطمان دامو ان اصق ىلع ن نكي صالا اذه نا عر كلادسو

 انلعَو 5 اسءلاودب راحت ١!لاسرا مهريغو نابرعأ !نماهمحصن ١١ ةيعمجلل يد" :ةلاو رض ٍ ٍْ

 راطقالان ٠ رك اسفل فانصأ ةيقر تعاد 1 ءةسفا دملا يفاث نعال ١ نمأن يمس ا: امزالف ش

 عمجم كلذك ضو مهلعق افناللداعلاو دالي ماا نوم هلا كلذك عفا مهوأت || وان5 1 :راختم رصملاوةيمورلا 0 0

 ىلا يدل كلذ لكو انأ نيدعاس أ نم !لوح نه لحوتسل ليا لبن عنملا ْق انذعاس ل ملا 0



 ا ودب هرب

 فل ًاونيتئامون ردعو ىدحا ةئس

 ما

0 

لا لاقتنا كلذقفاوو الاله تبسلامويواب اخ نسما موي مرح ار هش ل لهتسا
 0 لحلا جبل سنش

 3 . ىلالحلا خيرات :اوهو سرفلا 2 قىاطلسلاز ورونلا موي يو ةيسوشلاوةب رمقلاةئسلا تدحاف

 0 موي يف عقاولا لب وحتلاعلاط ناكو نووي وة و ةنامويسملا خل أو لو 2 مهكراتو ىدرجدزبلا

 ١ رشاعلازيح يف هبحاصون ا طرسلا جرب نءافصن و تاجر د ع..سراهنلا نم فصنو ةعاس سماخ يف ةعملا

 ظ | ىقورش املا يف: ىهزلا عم خرااو عباس !!يف ىرتشملاودراطع ةنراقمو ىرتشملا عبي رت نع فرصن :

 | يفو) ريكلا ىلعلا هلل حلاو ع 00 تايث ىلع لل دوهو عبارلايف ناويكو ةعجار

 00 3و ار سعمتبال وراشناب لعدم رب رقت دب للعو ىجباة قال وب يلا لو ءاثالثلاةليل ىف ( هئلاث

 | رضحو ةيكيزالابهزجان اويداشاب دع رز رانا حيط|املف روم فرق عر ةيل> را

 اد تاما سل ددو كوم الوب نماغالا لذ رض> و زايعالاوغاشملاو بيةناا رم ديا

 ا 1 ةيكبزالا نهةريثك عفادماوب رض ديلقتلا"ىرقاملف ةيكب زالا ةهج يلعا وفطعقراخا باب يلا اولصو

 يفو ) ةكبزالابارومزوالوبطو ةريثك حراوسواطوفنو تاقار حواك.:5 ةلألا الت اولمعو ةعاقلاو

 ظ ا ةريزج ةيحانب ةيرصملاءارمالاوناب رعااو ر ؟ اسعلا نيب ١!بورد عوقوب رآع اخالاتل هو ( ةعباس

 1 برهو 00 يرد ل لسور رغوة وي روك حب ا ه٠ صخش لق وء اوطا

 ١ رك اسعلاسراباشابلا دج: ةساشاب نسح للمراو ناب رمصملا ءا سعال ا يل ايمن او ةفئاط كسلا و

 يلا كيب ادخيتك جرذوءاشمملا ناذأ ند قاوسالا يف ىشملامدعب قاوسالا يف اوداث مويلا كلذ ىفوميلا

 ةيحان ىلا هذو ركسعلا نم ةلمح اغأنامياسج رخو ةبابناريبهقاطو بصنو راهنلارخآ يفق الوب

 ١ ا الظفاحم اهبماقأو د اشاب صهاط لد و يبرغاارباا ىلا ك ا ( عدا ىقو) | ل

 فو ان يب رغلا ريل يلا هب 7-5 لاي مه ىمأوةيلقاحولاوةب رصملادانجالا عمجا ثابلا ىمأ ) هيفو 5

 ١ هذهيفو 1 اندم ندم ةدلالاو بهذي .افماصخالا ىلا باهذلا م يدار نم طلاقوُذُي دملاب ان وسماقأ نم

 لها باغ عرهوذيلب | .درمشلا دلوع وردم ا 0 دنطل م اانيخ يدي دل ميالا

 واسر ملنلا له درا نمش ذل رجالا لأبي اولاسملا اورتك اود ءلاباهذلاب دلنلا

 ١ 1 ملقالا ىلاه وربك الا ملاعلا هب ممتجمو قوتسفالوأة ب .هازئللواة راح: ةاوأةرايزالاماد :ءنوذلختالا 5

 ٠ ْ | لاما نوذتفي باوبالا لعن وذقاولا ناك مطومحدلب ءلاوملا 2 0 ىلبةلاو ي ردعبلا

 ا 1



 كل ْ 22و 0
 [| 888817 ] ا ل

2 3 04872 

 | انالانةتكا1/ 0ع 1090150 | 056 4

5 
 تن - م بر 21 : 2

 87 ١ ملل نيون 0 مق

 2 ل مج 7

 و5 6 ©4604
 ا 8

 رأي 30 1 لاح : باب يس يالا

 وللا ا 5 3 ا ل
 ىننحلا تريلا نحتلادبعخيشلاةمالعلا

 عماوسم يلا هللا ا

 دا هنا ددل)

1 

0 

0 0 0 
 هيك تال
 ٠ , اب *« عبط 3#

 ىتكلا فرش ىدنفأ نيسح ةرضح ةّقفأ لع
 ريئلارهزالا عماجلا نما رق

 م ---2---222------ع

 22 د مالا هل را عر
 هيد: 1 ىضكحزأ و ةالصلا لقا اهحاص 0

 ف رو

 0 1 ا

0 

 يب 4
 الاإ



 نادر «9!

 لاوش ٠٠"

 ةدوقلا م٠"

 ة> لا عن.

 (ةئسااهذهيفتامنمركذ) 6

 (فااونيتئامو نينالثو ثالثةتس) 0
 رفض

 لوالا عير ل

 يناثلا عيب ر 4

 يلوالا ىداج مساء

 . ىلاثااىداح "و

 نايعش ”".و

 ناوش 0077 ناشر

 ةحللا 0١” ةدمقلا م١

 (ةنسلا هذ هيف تامنءر د "16

 مه زال | ةخيش» ىس و رعلا د خيششلاةي ون) *6

 (فاأو نيتثامو نيثالثو عمبرأةثس) مسا

 رفص ٠٠"

 لوآلاعسب ر م٠٠

 يناثلا عسي 0

 ىلوالا يدا ا

 ةياثلايداج مسوع

 بحر 5

 نادعش 5

 ناضمر 6

 لاوش ٠"

 ةدعقأا

 ةجيملا
 (فلأو ندتئامو نيثالثو سْةنس)
0 ْ 

 لوالا عيب ر

 قاعي
 (ةنداح 2 در

 يلوالايداح ”

4 

 ايدك

 مم

9 

 ان

 يفت

 ار

 ناد

 فلل

505 

 ننام

 باجل

 مناع هب

 ةث انلا يداح

- 

 نابعش

 ناضمر

 لاوش

 ةدءقلا

 ةحيملا

 (فلأو نيتئامونيئالثوتسةنس)
 رفص

 لوالاعبب ِر

 ىئاثلا عوير
 ىلوالا ىداجج
 ةناثلايدامج

 بدو
 نايعش

 لاوش 4٠"  ناضمر

 ةدعقلا

 ةدطلا



 فاثلا عب 3

 ةناثلاىداجح

 بحر

 نأضمر

 لاوش

 ةدعقلا

 . ةحملا

 (ةنسلا هذه يف تام نم 2

 (فل ًاونيتتامو ن , رمثعو عسأ ةئس)

57 : 

 لوالاعب َر

 يناثلا عسب ر

 يلوالا ىداح

 تجر

 نايعش

 ناذهر

 لاوش

 ةدعقلا

 ةجحلا

 66 لاذ هيف تام ند رك

 (فلأو نينثامو نينال' ةئس)
 رفص

 لوالاعس ر
 يناثلا عير

 ىلوالا ىداح

 ةيناثلايداح

 بجر

66" 

 نيس

9 

 نابعش
 ْ ناضمر

 لاوش
 ةدعقلا

 ةحملا

 (ةنسلاه لع يف تام نمرك ذ)

 (فاأ ونيتئامونيثالثوىدحاةنس)

 رفص

 لوالا عبر

 : ىناثلا عيب َر

 ةميرغةرداث

 يناثلا ىداح

 بحر

 ناعش

 ةرداث

 ناضمر

 كاش

 ةدعقلا

 (ةنسلاهذهيف تامئمرك ذ)

 (فاأو نيتئامو نيثالثو نيتن؛اةنس)
 ريظارفص

 ل والاعسي و

 ىاثلا عسب ر

 يل وألا يدا

 ةناثاا ىدامح

 بجر

 نايعش



 فر
 لاوش ٠

 ةدعقلا ١4

 ةحطلا

 (ةنيلا هذه ثداوح < 3 )5

 (مهجارتو ةنسلاهذ هيف تام نم ركذ ) ٠

 (فاأ ونيتئامو نب ريشثعو سمخ ةنس) 4

 نفض
 لوالاعمبر 1١م

 يفاثلا عيب راف

 يلوالايداح

 ةيناثلايداح ١٠

 نيمرعا تامههرظ انىدنفأنا ويدد.أقل) "5

 (ةيباهولا راحل هرفسو
 بحر [|5

 نما سعب اسما نارالرثدورد ١

 ةرباهولاةبراحمةلودلا فرط
 ناش ١١4

 كاصمر ([“

 لاو

 ةدعقلا ١ "؟

 ةدلا 0٠

 (ثداوحةلحرك ذ) ؟؟

 (ةذسأا هذه يف تام نه ركذ) ١

 (فالاونيتئامو نب رشعو تسةئس)

 رفص ١4

 (مهعابتاو نيد رسدملاءا مالا لق ك ذ) ١ "م

ْ (20 

 ةفيح
 ١

12 

 ١

2 

 ااا

5 

 او

1-2 

 ١

 ١

 ١4

١66 

 يناثلا عيب ر
 ىلوالاىداح

 م اثاا ىداح

 بتوححر

 نابعش
 (لامشلا ةيجفبنذال مير وبظ)
 ناضمر

 لاوش

 ةدعقلا

 ةحملا

 ل ونت امونب رمبعو عسيتس ةئس)

 رؤص

 الر اي داعش بانا رخ الا ير
 يل اثااىداج

 كي

 ناعش

 ناضهر

 لاوش

 ةدعقلا

 ةحملا

 (ثداوح ةلحر 9: د)

 060 5« ذط نمت سلا هذه يف تام نهر 5(

 ةذعشم ىاونشلا دم خس سلا ةر 2ح ةياون

 صهزالا
 : فلاو نيتئامو نب ريشعو نا ةئس

 لوالاعمر م5 راص



 86 تريح رات نه عببارلا» زطاتسرهن#
 ةفيح
 ) فلاونيتئامو نيرسثعو ي دحا ةنس ) ا ( فلاونيتئامو ني رشءوث الث ةنس) م

 ناثاا مد /م؟ َ ٍ

 والاىداح مّ

 ةيناثلاىدامح 5

 ) ينم ناطل سلا ةيلوتو ملسناطم ملا ل نع 64

 .ناطاسلاة يلونو ىف صمناطل_لا لزع 4
 ) دو#

 نايعشو بحر 8١

 روص 353

 1 لوالا عير / ا

 يناثلاعيبر 5 1

 يلوالا ىداج 5 ب

 ةرخ الايداج - 0

٠. 55 2-- 5 

  5 1نايءش

 ناضمر م"( ناغمر 5 ١"

 لاوخ لاوش ؟١

 ةدءقلا مه ةحاطلا ا ةدعقلا نا ٠

 3 1 (ةئسلاه ل هيفتاهنمركذ ) "* ةحطلا يلا 0
 ( فلاونيتئامو ني رشعو نيثلكا همس ) ! ةماعثداو>ح 5

 ( يملا هذه يفوت نمر" ذ)
 (  ئااوبنيئامو نيرشعو عب وأةلس ) 4 رقص 7

 رفص 5 لوالاءيبر 3 ١"
 لوالا عبيد يناثلاعيبر 535 7

 ناتاعير 1 يلوالا يدا هعمل
 ىلوالا ىدامح ةينانلايداجح 10 ْ

 ةيناثلا ىداج ٠١ 0 ا أ

 طاممديملابيقثاا رمعديسلا ترث ذ ش نابعش 00 ظ
 بحجر ١6 ناذئمر ,- ا

 ناهي 5 لاوش 0 |
 نم ىواطحطلادمحأ ديلا لزع 0 3 ةدعقلا 5 0
 يروصنملاخيشلاة يل وتو'اتفالا ةحبطا "5 7
 ناضمر ٠١ ( ةنسااءذهىفىفون نهر ذ) 4 5
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