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 نذا متقدم سلج وادومم خيشلاهخبشر انف ةريصم ىلا عج روتاقشملا كلث لمحو هنلعام باسو هدضع

 ا عوماعلا اوف خايشالا نم سبتقاوهرمع دام يف ريثكءايشأ ع مسو دلب ىلا عوج رلابهل

 ةسارك يق ةيلادلاهديئاسأهل ب تكف هريحتسي ىغت ص ديبسلااتخيش ىلا تك 11 ةنس فو رعلاب

 دايعلو سرديو ديفيو يلك لزيهلو ىفت يمد. لا ةجرتىفاهرك ذمدقت دقو جتنا ةوسنلقاهامسو

 ١ ةطدخ و فراوتا عطسو قافتالاءدارفناو هداقتعا ىلعدةعناو قاف الا قءرك 3 نهشاو

 كلذو يعاونااهتم و ادلب اجا نأ يلا هراوزهت دس قلعت دزاو هاش ,وكلايفت رشا

 ةيتواخلا نم نيكلسملا ةرئاد تمتخهب و هلثمهدعب فاو ةنسلا نم نآبعش ر هش ي رمدع عياض ٠١
 رابخالاو مجارتلا يف راث آلا بئاجتباتك نم ثلاثلاءزلا اذهمحب نسحو ةيفوصلاة داسلالاحرو

 مالسلاوةالصلا لضفأاهبحاص ىلع ةي وبنلا ءايطاودكلاو نيتئاموزي رشع ةئسةياغل :

 ءادتبا نم ثداوأان ءاهدعب ددحتام ىلاعت هللا ,ءاشنا ديقنسو

 لجالادت» انا ن لا يتلا نيرشءو يدحا ةنس

 حالبصا لابتملا كلام وج و: لمألا شسأف
 مومعلاحالصو مومطاعاشقناو لاوحالا

 ةياجالاب و ريدق 'يث لك ىلع هنا

 ملعاهللاو 2

 مه[ فلأو نيتئامو ني رشعو ىدحا ةئس هلوأ عبارلا ءرجلاهيليو ثلاغلا ءزجلا من لفج-
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 ضع ناويد 2 رمسبناك لز 0- هذخأتعوجننااو باسملا ىناعوهث مذ نون :هلاىق رهعدو تقول

 ١ . اهاعتلوت سايت تأ هعارضوه دالب ضع ةنارصدي ياعم دقاما هنارذت ءاف كاذيف 4 مك ضعب همالاو ء نا

 قب رف كوالا ا تااراحإ .ثب عمتجاو ممرشع نع هلديح الف ةملظلا ئديأ

 قحهياعناك امعملقاودا روآلاو لوالاممالان ةلئوا ريثكهمزالو ناخدلا برشكر وهب :ولخلا

 ةفيا> يلو مناخ دلا برشو هّدلاح ىلا عج >رذأ5 سالاةافودم وادح»دقتعاو هتمزالام زاونأهي داع تال

 جادو ة هعد ادعو ةدشو س ايم وقوة ءارعي رمصمةمانز ور ىلو مةماهشب اهرشا.ف نامر + لالغ ىلع

 : يدنفا دم ديسلاةافو لبقوةباكلأ ىدنت ارنا لزنعدمب كلذو هتمش>تدازو هلاح عست و 1

 دازو هردص قاضفهول نعو هءاءاو رغواف ساشااو ةمّد كلا يقاب يلع رع لقثو ىجانزورلا ئناكلا

 : مهاردواربخق رفب و وعدي ول هتني راهنااو لدللا يفءايلوال ادهاش 1 ددرتوةن وعر ضعبهيش ثد.> و هأق

 . عم مانب ناكو اذكهو ني رخ !, مهدبيو مهنءمطقن, لالا لوطي امم هسوهداد زيف تاي رابخأو
 نالفو تواهلاتا راطخ ىلع علطب نالف لوشي وح !يداطشو تاذ شاك مهضعل م ركب ورايق مهضعل

 1 نا 5 ىف ديعأدمم ديسأاتامالو كاذن ع 7-2 اك نالفتامار 2 نهوءام.سلاىلا كعصل

 2 مهارباهيلع فرحا منين امادع ؛ نا ةنسىفةيدطاتناكوأرهش ةعةيتأ عام مرد ةاواضب اةءانزورأا

 مهاربا دي_لاكي ب: مهاربا رضحأ او كلذهلمتي إف هيلال قي مالا نأن :ظي ناك وهل نعو ريبكلا كب
 لودلاب اقنو نتفلاثودحم روهالاتنناتخاو اهنممجرتملا سا اهرب كلذهدلقو يو اانا

 ضاصعالاهب رتعاو سدس رفلاةثداحىف 2 رحض نه هعوجر دعل هدب رهام الز لاوحالاو

 سماخ ءاعبرالا موب يفوت د هتككرتيف اه لاب تفنن مولعلارت اناق هكا < هبدل تءوتداو
3 :2 

 خيشلا ةءاهفلارحبااو ةءالعلا كسانلا اصلا مامالاةد.علا # تامو #4 ةنسلا نم لاوش يرمشع

 أرقف رم يلاهدلاو هبم دقو نيتسلادو دح يف دلو يس دةملا يبفاشلا شدد نب دوت نبت نب نب. ريس نب د

 افرط لصحو هراظن !هيلع تاحو هءاعدقفتف ل ل

وهجالا اح تلا ىلع مولعلا نه اديح
تثاهخيب ثةاقودع وةيلك ةهزالمهمزالو ير

 5 ثيردحلاب لغ

 هءزالورت 5 ذلا هنقلذ ىدركلادوحت خييشلاانخيشب لصتا ديك دشارلادبجأ خيشلا لعام حيحصعمسف

 ءافلخ ةلمح نمهلعجو جاتناهسبل و ةباحنلا خا ولدي ءاع تح الو سان :أ| نءعمجاو راو الاهنههل تاصحو

 3 : ١ ةقلحدقعيو مولعلابةيلطلارك اذيراصو مرأاب ن كسو هم دقف سل ةملا تدب ىلا هجوتلابمسعأو ةنولظا

 ءارزولاو «سالادنع لوم ملا هلرشنو4. هلا سانلا هباعت أب قأو نهذلا 2 57 مد مف هلور < ذلا

عو مهنععامجالا عههتءافشت تانقو
 نم ضعب ىف بخ ًاومهايادهلوب ةمد

 1 خيشلامالك نم مهفي 4 اهب

 يفةحار جية رقسعلا ىف يصأو سدقملات دب نه جحو هعامسىلا ليو اديج اري رقتهررقيو لرعلا نبا
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 ةيشمت ةغرصلاوةيدو اة سرد.٠ يف سإ ردتلاك ةيئذحلا ةحءشم ف ئاظو هيت رصصقاو عال

 ْ 0 مهاربأ خس .كاةمالعلا هدلو ضعي لاو اهضعب ىف هسفذب ءارقالا رشاد ناكف اهريغو ةيدمحلاو.

 ةعزائم هئاقئعنيب لصحوماغ اغآدمحأ تامامل#١ كلذو هعاطقنالاحيف ىقح ديو ىلكو ”ىرقي

 يلابهذ !.لف مهني حاصيل ةوفيملا مهتب مهذب نأ هئءاوسمتلاو مهني مج رتل مكحن ىلع روقفثاع
 همصعم ىلع لجرلاك اذ ضيةن هللرت رثعف نيففا ولا ضءب ىلع دمتءاةنيفسلا فلوزتلادارا رآوقال وب

 اودرفو روهش دعن'ىرب قحهجلاعن م هلاورمش> ًاوهرادىلا هباوداعف همس>ةفاحل همظعرسكناف

 بهذو بكرف خايسلار طانقةيحاتب هباحأ ضعب هاعووهتيفاعب
 1 علطاملا هرب دعب تاب رلوأ تن :اكوهنلا

 نو رعاطا و يكتتو هقاس عظعرسكناذ هلحرتقلز سولحلا ة ةملاىح ل دوعصلا دارو ساجلا يلا

 امزالم رمتساو ارينك اأو ةحطاغملا ع نسف آامملاهلاو 2 دو هذو هوامحو
 ندو ةّئس ناعبشو عبس مس نعةنسلا نم ب>ررشع مدب| سءال رآلا موبيفوتم تاو عبس وحن شارفلل

 هللاما 4 مهاربا خس .كادعت_سملا ةمالعلا قةحلا هدلوءاتفالاوةخم.شملا يفهدعب نيعتو ةكيزالاةبرتب
 تاسيمختو طباوضو تاموظن»و تاديقتو رثام مجرتمللو هدالوأ هيلع ظفحو هتايحب عت

 م هجو ويسا ةادأ هيشملا عم هب هبشم هوقكاذ ورق

 هيشتااهناكرأ ىو>دقف ع هنا نااهيشملا سماخاو

 نيروبشملا نينيلاوعيمختاو : ٠

 ىللات تاحنا ماةس نم ب لحام # ىنتلقأو يمج ىهو املتأقدق

 35 رق ناكنا براي * نحلا نم ىرهد هب ينامر امو

 0 يل عسوأو معلا باف كلا فلز

 اًتكبو ارهج هلقام ءوسو * امظعىذلايفا.صءع لج انءناكوأ
 ف تونالا صيحمم لجأ هناك وأ + اهركلاةمش نم يضع ندع وذعلا

 د« لاعلاو ماقسالل كوفع جاتحي * ]
 هلوأو ةروهشملاي واربشلاهّللا دبع خيشأا ة ديصق يلع سومو ةجسهبنلا يلع اضيأ سيمخم ذو 1
 ينو ىصامملا ا تريص *# يتسقلاو اهمغو ىسفت نا 0

 يندم بنذلا مظاعت يلا بر * ىنظ نسح نم تيدان فا مث
 د مظعأ كوفع تدجو ينآريغ * : دي

 ملك لايييصفلا هيدنلاءيشأملا هوفملال_فمالا لحالا © تامو #.هللاهحاس كلذ ريغدلو اه 5 3
 هدلاوو هللا لعل كوتا رصهةيساملاافخار 31 دلو نهيراصنالا يسابع ءادعسنبايدنئانامثع

 ءالضف يلع لعلاب ل |ذتشاو شن ' اهمورصمب دلو ةفاالخ ا وةدايسلا تنينسمامبتلاةيبس نما ا ٍ

 ىنب رشي ىذل



 ا
 2 ' هرايعة دويل عدقلاديزب و لب ,دطاودو نير ع و ةنامتلت لقد ةلاو نيتسوةئا ءالث رحخاورأ راك و

 0 دي زئدومحاب ن , الادوجوملا يم ءاسلا ل دبأاذاف رامعلا ةدويب وبح لايف ةيلثملا توافتت ودي دسجلا نع

 3 53 ريف هلذع :ىدومحلا| ذي اتوافت 00-2 هاك ارا نو يل

 اين جب يل ا
 1 2 ١
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 : ا ديةلما ءملا لدي وق نان او نيملأ فرده. ةىذلا٠ نءعبغارلاديزي 5 كاران عةذرووا

 : تواةافأ طاربق رشع ين اك صخشلا 0 وو'طاربق نور عوةعيسام مزون ا عدد اولا صخشملا نع
1 

 ١ لزر و هك وقام معو هةحرش ل وطن اممكالذ ريغو طلخا نم هفام هو طب ١ رارقةعست مهيب

 006 بسم ةادانما,مياعن وداني لم اقلكو رمشتما لا رطضاواهذوقن فالتاو | .ةرصةدايزوةل» املا يع
5201 

 مئابخةار<نعردحتمو منع ثعبتمرد كلا لأن الارياا تفتايال ولدقتال 0 مهض أ

 هده |ىذر ىو لا دمحأ ىدن :سةرايزل باهذلاب ريب كلاءدلولاشابلانذأ ( هرخا ىفو ) مهداسفو

 "كلا 512 غو داق لايران ًادالبلا ىلعمهارددلر رفوانحهو اركسعو اءايتا هتك نيءواتدناعب

 تاب رعو تاناو رتخحيفاهاشم يب سيم ةئيهيفليكولاغأيف واه ٠ مرح نوسترو تاعر>ر ةاسءالذكو

 0 كلذوحوانكودالباا عتاررقما يأ نا وضرفو نيشارفومدخو ركسعول اجو لامحاو يهاومو ومو

 ”0 تاراذلالاو تدارحلا نماهيف لص خاموةنسل|تضق'أو * ةمانقلا لاوهأ نمتاثدولاد ذهناَن ل

 رايدلاب ةرفنحلا يتنم نيققحلاةدمعو نيسردملاردص ةماهفلار حلاو ةءالعلامامالا هيف 4” تامو 3
 11 كامو راقي راو تالف ةنسسدأو قتلا يري رهاد أ خيشلا نبا يما ادب عدمت خيفلا ة برسم 3

 ”-ناكو طخادو>و رص .لاخايشأريضحو نوتلا ظفحو هدو>اون را

 10 رلاكت اب دال ايفاهب .اافوةدولاو ةحصلاةراغيفهطخ-وةريغك ابتك ب ةكوةرجالابخسني 3

 'ريذحو فن همم بهذ |ىناشناك ولو.ةلاو نسحلاةب اغيف كلذ ن.هاد يااوبدالاةنازخواياو لا

 ةيلك ةمزالم ىسدقملانس> خريشلا مزالو ىودءااد#خ ثلاو ىجلدل اد خيشلا لثم هذملا تاكا ىلع

 ىلع مو ولءاا قاب رنؤدعو بهذملا يف ةر وهشملابت +ل!بااغه :ءىتلتو هملةريضضحو هبق ىعوهيلابستتاو

 .ىقوتاملو هناسل نءىواتفلا ىلعةب رجالا تكي ناكو مهريغو ىودعلا ىلع خ..يثلاو ىننملاو يوللاخيشلا

 رادلا,نكسو ةيكيزالبادذتك نامثععماجيةءامالاوةباطخلاة_:يظويف هناكم ررقتروكذملا هيد

 هظعولو راصتخالاوةفحلاةياغيف هبطخ تناكو روك ذملا عماطلا باحرب ينكسلا اهبهل ةطو رشثما

 ع ةئامو نيعستو نينث 'ةنديف ىر وهتمذلادحأ خ هشلا تاما عن :.ه2!نعه واس وننلا يف عفا و

 00 ىوتفلاوةينن هلا ةخيشا مح رثملا نيت مدقتك ىشي رع نادل خ.يشال لصحام لصخوفلاو

 2 ” ةماوطا رع سابق راسو هلافكو كاذلاله أ ناك و ةلياقماياهنافو لبق روك ذملا نع اضوع

 0 يلع ةفرشم اراد نكسواثدلا هيلع تلبقأو ةدافالاو ىوتقلل ساننا هتدصقو هركذ رهتشاو

 دهىنت

 0000 1 كلنا ةيردوطاب ةبق اراواطيأ ىرتساو ادخيتك نا: فةويف ةيراخ ةكبزالا



 . او ديت 04 تيس ننس و ايت دروب

 نر
_ "6 2 

 7-1 :اايف زوكم عمارلا و2 كلاذضفلا ندا ممردالرمشعلا نم لقأ فصنلايهنع بع: امردا اراصو

 نمدحاولا ف دنا يف نوكيف رششعلاعس دنهل !ةأةصلالعأةضفلا نم ىلدالا مردلا لدب ن ًالاوه ىذلا
 رشع ةّتس نع لد الذو ؛ْضفلا نم طاريق كن اعبر رو طاربق تاد# سخهنزو ىذلان الاانثلماعم

 'ىش لك يقذك و لاهيتقملا ىذلا يناغانارنسخلا اذه لا رظن اف صلاخا يلدالا مقردلا وهواطا ربق

 [ ف ىئاداف كلذ ضالازه سسخاو لماق ميدقلا ساحنل اس افلاةلْزْنِع راصز الاةضفلا مهردلا ناف
 عر وهو ريغال ني رو انسي عال 1 هن أكف هذها :مهارد نم ,هردفلأب تك اانا سن انأ

 ةئامعت .س خام | مافافصل نوب الث مهرد لك نعا ذهاتسقو يف نب ةيصوتسلاةنقة سال 0

 لوالا ن٠ ءهزلايفهنزو زاك راني دلاناف بهذلاامأو اردهنوس>وزاةئاموهو يقايأاسهذب و نيسفحو

 نيثالثب فرص, ناكو اطاريقني رشعاه دعيامو ةيمطافلاةلودلا يف راصم ضلا١1ىهذلا نمالاةّم

 يضاملانرقلا لئاوأيف راندلانز ورقتسا أى لا رانيدلا فرضداز مهردلا صة:املف ةضفاا نماهرد
 ىلقد فلاب نورهملا يلرطلاويف رشالاب؛فنءربءملاودو اندن نيعستب فري واةدأواطا ريقرشءةنالأ“

 نزولاو رامعلاةد.ج كاذ ذاتناكةيددعلا فاصنالا كالذدكو رارعلايف نيديجاناكو ةئاج ف رصي

 بوبحلاوهو رانبدلا راصوم افصن نيمب رأونينتاب باكلا لاي رلاوا غصن نيسمب ف رسدإ كايرلا ناكو
 ناطلسلام انا قرززلا بوم ىلا ثدح منيت ةسن ارفااو نيرشع وةئامب ىلق د: ةلاو نيس وةث اهىلرزبجلا

 رشعةثالثرزلان زوو هرام .عوصخ شل نزويفناكو ىلر زئجلا ف رصال غو يل رزنجلا ن ..عال دي 56

 شو رقلاو 0 اوقزروملاو كي ىلع مايأ يف الت ال اداز نأ يلا فطن واطا ريق

 ديراحتلاو ر © اسملا لطفي راصملا5 رك !امشغىف دازو اهنءمرثك ساو شورقاا بر مخل معتساو
 نيك ام صخشملاو نيعل تام ةثاع ى ارطلاو ةريشعوةئاع رزلاب ىفورعملا يفرش الا رقدءاو تاقفنلاو

 اعلا أو[ فحص دراما نثو رقلا وجو شو كنب يلعماي ن .ةد«نيناعو ةس-ح هسنارفلا لايرلاو

 ةغامصوراخدالاو كرسال تيلطوةروكّذملا فاندال ا يقابزعو يالا لءاعتلا نم .ساناا ي دي.أب قبب يتح

 لاطباب يدان بهذلاوب أك دم كلتو كيب م ىلعةلودتلاز املن لادبالاو ةفراصملا يف تقرتف يللا

 اور هتقاو كيسا لاطرالإبا هوعاب ومها وم أن هةميظعت رانخ سائاارسغاساراهغا ناب شورلا كلا
 تصّقنو اهرايعو اهنزو نم اوصقنو ريغال تايفدنلاورزلاب ورحللاو ةيددعلا فاصث الا برسض يلع

 نيلطامملانم قوقحلا ص الو تاميابملاو علان ْثيفاصوصخو ةفراصملاةداي ز يناواهاسن هبا
 بقاوعلا ينرظنلل رك رئو مهعمط وة عرلا | حاصا مم انتنامدعو مهروجو ماكسحلا لفاغت كالذي, نرتقاو

 نو 2 1قرصراصو فمضلا نمراك اة راملاو د2 دودطلا اذ هانةقويولا تزوانأيلا

 ةئامعب راب ىق دا صخشملاو نين امو لب نيعيسو ةسمخوة؛اهبةسن ارفلالايرلاو ةرمثعو ل ةفىوزيتلام

0 

 ريع رب مح ير ب عال



 يي
 .ىريبخلا يداعم ةيحان ن 0 ةيدعتلا يف 1 رع يفو 2 ؟شلار نه فوخلاو

 : يدو ( نينثال موي يفو ) اضيأاشاب نسح يدع ( هئيرش سءاخد.حالا موييفو ) رخالا ربلاىلا

قي .نيذلا ركسعلاماوقيفا ولو 0 17 يذلا 00 ءلا ع قاوسالايف
 5 3 جورخلاورفدلاب ا ريسلا مهلا

 نمو كلذ يف هع دال ىلا هواسرأو تنام رفاوبتك 5 كل ذكو لق مايأ ةئ الثدع ل! مس :هدجو زءو مهدالبىلا

 هيزملاعجريلو كلذ عز:يلف مهي زياييزتمو ركسعلاةرودب كارئالاوأ ةبراق .اوأداب اله نمنأك

 اهدقن شقا ءاعملا نالاهازيم صقتبالا ضرةئالةدقانلاةلءامملا ىلعي دو اانيأ ( هبفو )لوالا

 نافةدوجلاو رايعلاو نزولا يف ل ال فايد قيد > انكي يتلا قتلا يشل اسرع انج
 5 0 ةأورثك وأ عبرلا ر ادّقم را ن' نودقيف صقل هلغا وطلست ر ل

 آل رورأ ءدر لعر دقت ال يفريملا كلذك وهصقن شرد بلطو ا ءدر يل تيستملا ردقرالو تاورتشااىف

 ىدوأ كلذكو مهرش ند وذ نزولا نم أو عدت :ءاوممدناوح فرايصلا قلغأوةريثك ىلآق كلذدبلتقو

 طقف ةسنارفااب نبلا عنب يفحالطصالا ناك دةوافصذ نوعستوهو ةلماعملا لايرلاب نيلا عسين ىف لههاعتلا يلع

 شغلا نم هتهالساهبف سانا ةيغراذدوجو نعو ل 7 نيناموةنامةسنارفلا فرص غابو
 3 يلع ب بلاغلا ناق نيمل لا تالمماعم فال صقنااو شغ ن٠ ةملاسرا 2 6 عسيمج نال صقنلاو

 : ب السورافكلاتالماعم ياا ورظنو كلذ يلءاوعباطن' 0 او طلاناو فيزلااههمح

 لاقو نايدالا عيج نع فا ارحتالاو نا را صرة“ داو عطقلاب ام اعا وطلسأ

 برضلا ودم ةسارفلا تالايرلا نوذخأف رف طا خزمو ةلماعملان .دلا عك اعلا ىلد

 : اطل ا 6 م نواماعتي اشورقاموبر ىلإ 0 اهعاب رآةثالثاهيلعزودي.ز 0 5#

 00 !نيبوارذب قرفالاءضوو 7-4 تالماعملا<,قأن هرم[ احريصت وةريسلا ةذدم 2

 3 : نكشلايف هذه ن ٠ لجأ كتل تفكتلاو مكلايفتقبا سااةبإ ردملا لودلا يف لاطرالاب فر فا تناك

 م_هردلاناكو ة 4 ل 2 كواملاءا لا ,لعو ابنما يع ١ اندهاشدقو

 ا لاطرأ ةثالاثب فرصا واطاريقرشءةتس ىعرّشلا مهر دلانزو ىلعةصلا خلا ةذفلا نم كاذذ'هب لاعتملا

 .تاورتشملا عميج ف لهعةس سلف نايعمس و 0 0 نوكي ساحل سولفلان

 1 هل معحو 4و ؛ لماعتملا هردلا رصتخالال_ةخالا رس ملا كلملار ةءاو ئ 1 املا

 ٠ ةليالا خا ىف تراصىئح صقانتت لزت ملوى دو 1ص ئجسو طل 39 0 .؛اوهو مهرد فهن

 لطو رشملا فا ةوالا, ف ئاظولاو تائئرملاو ساحل س ولنا سمأ اح ة>او مهردلا عب رنءلقأ 0

 5 هيلوأتوابغي نشاوت ءمطلاو 0 و كد مالا 11 ءلاعملا ف رصاييف 0

 0 ل 0



 ا
 ءالخا نم دبال مهبواطم ىلع حاصلا رقتسساناهنااضيأ ا وط رش واج رج نه عيا نون ان يفكروا
 اشابلا قيالوداسفلاو رامدلاو بارمخعاور رضااال مهنمل_حتيال نيذلا ر 3 اسعلاهذه نم ملقالا
 ركلسلا نم سانأنع قعتست الو هنا ولطمانطمب ؛ملاذااضيأهلا اولاقو يركسع فل رادقءالاممنم
 لالغلاو لا لا نم دال ا يلعاوموقنو مهنمنسحأو هليلوأ نحن اهمانياعلخب ىىأا دالبلاب ن نوديقب

 ةحارلاهلوانل ل صو لالذلاو رجاتملادرثوبك ارملايفزورفا-لاريستو زمالا ل صحب كلذدنعو

 دالبلارئاس كلذكو ممناقفن و ركسملا ةرنك نمابعتملزي مكهناف لاونملا اذه يلءلاحارمتسا اذامأو
 (هعبار يفو )بصنلاو بعتلا ىلع مههءوانعءرتسمرمالا وانيدي أب دالبلا يهابن كلا ذب ضرب مناهنا يلع
 مهعمو طواف هةيفوددك ىل ون يذلا يدؤن رآلا ااغأ نادل يشوفك نم ةعامحنأب ريظادرو

 مدعو طحقلا نءمهد_:ءام بيس ةرهاطملاب يترشلا ربلاىملا ةينملانءاو دع ركسعلا نهةرفاوةدع
 ءارمالا ضعب مهملا لصو اهوكملءوةسهاطملا ةدلب ىلا اولخد اماف مهب نييرمدملاةطاحال تاوقالا

 الل هر ته مهنا رلتقوميلعا ورهظ ىتحامايأم هوب راحو مهب اوطاحأو ةيررمصملا دانحالاو
 هب لباقو لتقلا نمءامحن دان>الا ضعب ىلااحتلاف ر 2 ذملااغأ نامياس مهنو قالا اورسمأو ليلقلا
 ارم لآ رفع وو رع بذات 3 |مئامايأ هع «ماقأو حالس ومغارد وةوسكإ هي هياءاومعنافءارمآلا راك

 ( هيفو ) انوظبهريغصلاىنلالا, فورءلاكي ؛ كتشب ريمال | توهياضيأ ربخادرو (هيفو)ءرادبساجو 3

 افوخاشاب د شروخ ةث داح دعب ريصم نمج رخ ناك دقو رص هيل ينال هرلا يرضخلاجاحح رضد اذبأ 1

 ىنلالا نامن تقولا اذهملا هركسعميف ماقأو ىفلالا دتَع بهذ مث تاودماب هدلب ىلا ب هدو كسلا
 اا انامآ ل كاف رع لاىملا لسرأ وهدلب يلا عج رفد: «تاصح ةتكنل ءدرط

 ' نيبهتهاحوو هتعانصو هتف | فل رمال تلت يق لاه دازو ا ل ثاملا لباقو نامالا ١

 فو ةفرعب قوقولاموي ناك (هعسات ةعممجا موي ىفو) هل مزالم ىركس ع هتبعص وةئيدملا يف ىثيراصفهنارقأ

 ةعرطاب هتبالو تقو نم بكريم و ينيسل-ا دهشملاب ةءلاىلصوةلماكلاةهبالاب يلع دم بك رم ويلا كالذ

 اهحبصيف كلذكو ديعلاباماللعأ ةعلقلا نم عفادم ةدعاوب ر مذ ةليللا الترع عيفو موي ١١ اذه فالا

 ىنلالا كيب نيهاح رضح ( هرشع عباديفو) 2 رمشتلا مايأ ةده ةسمخلا تاقوالا نم تقولك ىفو

 كافي عبحأو مهاردودالبلا نه اماغأو فلكلا او ةزيجلا ماقاىلاناب وهلا نه فئاوطهعمو

 و اوترئاووال وبذا : يلا ج رخو سيجما موي يفاشاب لعد بكر ومهيلارك اسعلا جور ا و

 1 دتعلا نو هفئاط يدعواهو دجونا قاوسالا نمريْما نوفطاوقتطو منا دمو ةناخجةعلقلا

 ةيرقلا لهأ اوبصزأوةريثك رك اسع هتيكو ةبايئارب ىلا اشاب ىهاظ يدعو ةزيملاربىلاةلابخلا
 اوقسو اهغ>ًاباهولك أت عرازملا ىلعمطويخوجوباوداوةلطأ واهب اون :كسو مهرود نب مهوجرخأو ٠

 مسهوان ه هلخا دام سيسإ اضيأيرضخلاجاجح ىاخا ( هيفو ) ةليلق مايأيف 0 ادوعال واهم



 ١ ديد بقال ىدقا دالة رادرتفدلا بصن: ميد اناس معمل صو و سدو ريما

 :دلايدتقامئاجو د.شر وخاشاب د ماوأ يق ةي ردن 5 ىلاَةب . رادرتفدلاب + لوالا ماعلا يف كلصو

 املفيدذفا مناج يبعنوضأ رد لا لكان أو هل و ةمدعإةلو دالاط نمعدت ًاغيفا وع تك واهنءةوعتمو

 5 مسارعروك ذملاىدقادح ا اضيأر حقد ذامئاحا ضي لزعو رصمن ءلزعواش اك م

 3 000 هرم ءاوناممأس ناك ةكمأ ا رظن ونا: دع افاد لتلك كاان

 2 0 مول ناكاملف تالذأ د5 :اا وهي <ءانزورلا ىدفانسح ناكو ة ةب رادرتفدلا د لقت 0

 3 سرلوخماشملا ضعب فا عكا ىجياقاغأ اص ىلع ددع ناوي دب عمتج ا هرش 1

 ْ هولزع ”ىئهنءلد>ناف هريخك ثداوخ ثدايال هنا إد ءلعاوطرشو ةيرادرتفدلاةءاغ يدفادمحأ ْ

 لا ا و هذ الا تاحنرا ) بارع نمنع امو فوز ك0 ًافيفاوضرعو
8 22 

 مزلقلا نم اورفاسل سي وسلا ةهجيلاار ه.هذو ءاردعصأ اب ىاب تراق# احا : نهراهتاارذ ا

 3 واسم اادالب ىلعرأ ف . 0 انخالا 5 تلَصو ) 4 مقو

 1  هداعأهنوضح ند ه>ورخذدعب مهكلم بلطو ممعالقو مهتك كلمو مهيلعر ,خو اميظعاب رح بج 1 '

 > وقسوملادالب يلاراسمت نودحلاوتا: ا ارقنا نمكالذريغكالهو هطورش هيلع ُّط رشامدعب هةكلمأ

 ِ ل نعاطانشان ئسحح رح 4 هش رشعت تان ةاعب رالا وليفو 0 رهشاةثال ' يلعن ده مميي وهني مقوو

 ٍ ”اوذخامهناو ةميظعةل33«لود<نورشبمر كح 6 4 رع سدا ءاحرسلا ءاول ىو )ةهيدقلار دمذم رحات

 ١ د يفو )رو رعأااو 0 كياو او رضف سورو ي:رسا اك جماع حالا

 ٌْ نب * مف سن اريمأر ثعةعبسو عطقم عارذواسأر نوردعوىد>|ىنوىرسالاوس و را تل

 . اوعضوومهقلط طاورا اذيد فن ريسأ ل كسل ىلع دم يطعاف نوح "لذ مهلاغودانو 2 'سدج ن مالو فرعي

 لارنج مهب اك ؛ًالصوو سا وسلا تابدنر :.مةلفاقلات اصو ) 4 مو ( هلل وزباب د :ءعاوذلاو سورلا

 - مويناآك أملف 0 مهلصتقدت 2 بهذف د12 نيع. سوح ىلع هع ا:.وةتلحو 06 2 نك از زباك. الا نم

 0 . هلمدقو عفادمو اكشن هلعوماقلت ةيكب زالاب ىلع دقت ا_:ءبهذو تذتا !يفيكرهتباغعا ءبرالا

 ْ اك 2 م 0 هل له

 : 0 ةئس ما رملا ةجإلا يذ رهش ف ؛

 7 قو ةياقلاةيجلا نم يجوباصلا فشاكىلعو لولا اغأ يناصم ريذح ) هسف 2 ندا لحس

 0 جيعو حاصلا كلذلرُأ :ربظر لوا ءجرم حاصلا ريرقثا 0 لعاب ١ اع>رم اداعو اهذ ام مما مدقت

 8 :خاواطدط ةيدحا بى لقت ةادقكي مهاربأ اد>و لا هذال نإ رك اهرنع سا دا

 انيفكيالالا اةواحر جدودحن هودو .ملادباهجو ىذلا هجوتلاب ؛ايضري لف يبس دربلاو ن -> كييبن ” مع 0

 ' 97 ةهدر معك ؛ ذارأ هي هللا هودحن هةمأب .ةلادالبلا يكخاوطعأ اوناكةيؤاسأر ملا ناف اادو دح نمالا

--- 



 ةكحلا و و د 1 2 99

 هليلعىلوتيسىذلا م ,االايلا نينيعم هفرظنم لسريبصنللا ديلقتل مهنمصخشلا حشرتيامدنعهنأ :
 5 وعبتأ كل ذاوشبقا : لقأ اواذكا ًاراانلأ نب رششعاما نينيعملامماب قرط قحو تاراشبلا قار 1
 سل قاروأكلذك م لقأو زكأ اوأ كلذ لشد اهيفوديلا ليبقت قار زا ىرخأق رو

 | 0 اذهكلذ ريل امن ١ ١و هفالخ يلوي نأ هعيج كلذدع ١ قاد دقو كلذو# ' ,ناطنقلا 3

 ةرهو ةيبرغلابةرموةيفونملاب ةرر واو هسعلاو لاوءالا عمجو ميلاقالاب هباحرس ىفر متم كيج
 انآ ةفدارتملا تالاجسعتسالاو قرطلا قحو مراغملاو تايرهثلانمسايك الا الاررقيالوةيقرشلاب
 اودلقف اريخد ادلو كرو راهبلا بلاك يدنفا يهاربا يفوت ( هنماثيفو ) بات -ك الو تف ددب طيحال
 جو راب مهيلعةادانملاو ركسملا كرترتك ( مايالاءذهيفو ) هدلو نءاليكو هيص:هىفانسحهكولمم
 دالبلا نءافلك اوذخأو قرشلاةرحات ىلا ىدءةيفلالا ضعب نا بيس كالذو ةزي1 | وارط ىحاون ىلا

 ماشلاةيحان نم مهريغوةيتالادلا ن ءةلجحر ضح ( هرشاعيفو) يإ رغلاربلاب نادر و ىلا لصو مهضءإو

 ةدج ىلعار ذاسمناك يذلااشاب ىهاط يدعو ربلا يفرضح نم همهنمو طايمذ ىلعرحب لايف رضح نه ممن

 فقال مري مهيلعو ركسملا نم نيتثاحلاو لا ميو سد وسلا يلا ةبجوتملا ةلف تلا ترفاسس ( اًسياهو)

 يفو ) نوناقلا ب س> ةكمبايضاق نوكيل لصفنملا ىضاقلا يدنفا نسح مهبحرفاسو هذعال دباشاب هاظ
 00 ارأو لصاوحلاستفو ىلء دمت لسراف سي وسلا نهراجتلا لف اوق تاصو( ءرمشع سءاخ

 امنولونو اهر وشعاوعفدنادعب كلذو اهريغوةيلاقلا لئاكوب راجتتلاجعزتاف نبلاقورفو راجتلا .
 مو الاي ر نوسة قرف لك نمةحلاصملا ىلعرمالا طخئاوةقياتسلا مزاتملان ماهل عمو ارا

 نءلاومالا عمجام دعب رضم ىلاكببادختتكر ضع ( هني رشعيداحىفو ) ناناش كالذ يف حطتني
 نامثئعيفوت( هنبرشعسماخءاءإ رالا موي يفو )د1 ا نعةج راخلا لا ظااودرفلان .هلسفام لءفو ميلاقالا

 ١؟؟١ ةدءقلايذر ومش 3 ىمابعلا يدنفأ

 ةزيحا ربب مهيض ىعاوبصنو م ويلك يفةدي رجتلل ركسعلا ج و ريلصاحدا مجالا وءاثالثلا» ويب لبتسا
 موييفو ) كلذك نودوعيو فئاوط نوجرخيموي لك ىفو مدقتإك نابعشءادتبا نم ارتحت

 اوناك نيذلا حالفلا شي واح ىلعو ىجع * وباصلا ف شاك ىلعو لك و لااغأ قطصم رضحس ( هعساتءاهن وألا
 لال غاهيفنيببستملاو رافسلا نمابكرمنوثالثو فين مهتبحرضحو حلصلا لجال ىلب ىلا اوهجوت
 كفا ىلع ىدون هرشع يداح( ةعججا موي يفو ) لم>امةقرقح لمي مو كلذريغو رتودولج وزاد
 بنا باواغأ قطصم عجر ( دحالامويءقو ) ريخأتلا نمريذحتتلا ويب رعلاو يكرتلايدغلا نم ج ورخلاب

 ا رفسال نيعو ةوسكلاو لمحلااوجرخأ( هرشع عل ارنين:الاءوي يفو ) ربلا قي رط نمانا>هايناث
 يفد ) هريظن قنتيماذهو اهنواهعب رهلاوعفدةرصلا فاردهغو ١ ٍلبتنعلا شي واج ىنطصم مزاقلا نم

 خاوطالا وصوب اش ابيعدمحلو راشبلامهعمو ا رطط نيعبسلا د رشع سهاخءاذالثلا موي
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 ناك املف هسندب جورخلا ىلع مزعف ةفولعلا بلطب اوجيت>اوا وكلف رك املا جو ري لع دمت سماق
 ةيدعتلا ىفاوعرشوةْيدقلا ريم ىلا مهء.بكرو رك اسعلا رايك بلط هب ريشعس داس ءاءب رالاةليإ

 كرك و ةالدلاو ش 0 رمجوكيب يدباعو هصا وخو» ا ىلعد م مهو ليلا لوطب
 قورشلاَت قو و عرفا بكر رو تفئاطوةالدلا ريكو لمحت يف ةعابتأ ونش تنب جو زن ىذا! ف ذاك عو

 نم ةلايخ- اوأرف مهنمدعبلا يلءاورظن وةتدوريباوط ةسمخ ه ركبلمب رك لك دنت اوءاضقلا ىلا اوؤ رو

 ا الادبيه ءاجلا روباط لك لمحت ةيحان يف ةعامح لك نيقرفتم مهريغوناب رعلا

 ُْق ىزوأهللاقب رْخأ 1 و فشاك يلع لمحو بارضلا مهني عقوو مهفاخ نم ناك ىلع ج و رف مهفلخ

 خر هرذو «هنم ووهأر ي-أءوذخأر هيلعاورت مكتوةباوطاتحاف ىلع دس هونظفالمءوأر ف مهتعاج

 دو ارالا نكايهذو رحال ر يعن ءرسم ربي اودعو يرقعقلاعي 15 عمجر وة زطلا مف تءقوو مهتم

 روءابدس تاسفانم .رهزالا لدن يب عقو ) مايالاهذ هيفو ) مهلا اومضناو ماصخالا يب لا ةنءاط

 عمبزحو ىواقرش'هللا د, خيشلاعمبزح نيب ز-اوبزحنو اهحرشلوطإ ةيناسنن ضاىغأو
 . نءكلذباريرقتالاو .ةكو عماجلا ىلع| رظان ريمالاخيشلا اوامجو رثكاالا مهوريمال ادم خيشلا

 مايأن هةىغاش ةراظناا| تناكو بيقنلا ىدارمعد.سلاو تاداسلاخسي .كاواد كثأاهماعم محو يضاق الا

 هرا7تقولةخيشملا ةعبات تراص رص٠ن معاسمالا سا رتامللما رز لادم ارادت نا نسوسن ارقلا

 ةهسفنب عما اًةمدخ رظنلاىف ريهالاخ..شلادمجاكلذ اولعفاملو يواقرشثلا خيشلا كاذال افئاق

 ددخلارصحلاب ةرودقملا اوشرفو» ودحسوو هن صاواسغو عماجلا | ودنك وةعدخلا مح ودئانو

 ةاضوملا لسغو فيظنالاب مه ا وةمدخلا يلع فةيمون لك راصو كلما وبلا ليدانق اوقلعو

 اودرطو اباوي هلاوبتر وريبكلا باب ١١ اد امءاشملا ال -ءدعب نم باونالا قلغب صأ وضيحارملاو

 ةليلهتباغ يو ) كلذوحنو موطئاغو مو ,اهتونولي و رصحلا نولي نيذلا باىغالا ندب تدب ن*

 يف ل_م>و ماصخالاىلا اومضناو ةزيم ابيار ا ةنئاط عد( ديعلاةليل ينلادحالا

 دعب لاوش لالهاوثنأام دعبةكبزالا فالي !كالتيفاك.:شاوامعو تافالتخا 1 جا ارا كسملا

 ليال نمةعاس ثلاث يف تارانملا | ؤفط موا رتلا اولصودجحاسملا اوج 0 اوناكدقو ةريخالاءاشعلا

 1 *« ةنس لاوشر هش

 لص و بارطضال |نم هيلع وهام ىلع لاحلا وةكبت ”يصرومالا عيمجو روك ذلادال اوس لعشا

 اليل عراوشلاىف رورللا نءسانلا فكناو ن.أالو ظوظحالو ساوح عمج سانا ناضمر رهشيف

 فطملا نه مهليعاف أن مئابق وتاكنو ارابخأناسنالا عسي تق ولك قو ركع ءلاةيذأنماف وع

 درف متاوق'ولمعو باهذللا ؤيهتو ميلاقالاتافوشك ب صانماودلق ( هعب ار يفو ) سانلا ةيْذأو لاقلاو

 كالذو مهو زن ىلإ ةلردسابافو مهسفنال فاشن كلا.دخ ا امفالخو مدقتام فالخ دالبلا ىلع اظمو
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 اوباطو ةزييلا رب يل ةينلالا نمةعامح رضح(هيفو) راجل عا هور

 ةريخملاةيحان نم . يلع دالوأ ناب ىعمهر# 1 ىضهومويفلا ىلا اوعجرو اهوضبقو ريا ماقا نمافلك

 هبان> ورك اسعب جرخوزاجملاد الب يلا |رفاس:ناكيذلااشاب رهاط طا ونيعفةزيطا ي 35 وثاعو

 ا لو وزو هاد لال ا جراخيأ ااهيكو.و

 رك ليهشت مس 75 نولوقيو ملاق |١ يلعدرفلا نود رغيولاوعالا هلنوعمجم «قروبش التوم كلذ

 لكقو ا ساو لو مهيديأن د زاححلادالبلا صاالختسا و جرار ارك ةأسملا

 مث لياقلاالا مهنم قدم تح تابجلا ىلا نوق رت وةندملا يلا نوا> ديرو "ىشدعإ اي 1 نول تيم 0

 اهون ك-واهروديلااولخ دةزوجلا يلااود املا ةزيلا نء «مهدرطو برعلا ةدح مهم نم ءاواحترا رامهنا

 لطاو روس جرح اودعتيلو بر .هلل دحأ مرنم ل موشارف يلعاولوتساواهملهأ ن زعامدغ

 اغا نامتعو يجنادعمشلا الا يلع ضيق نب لعد لسرأ ( هرشع مساثقو) ١ ةروك ذا ةرغسلامأ
 امهمعمو اهولتت ةمهما لاقي امهباوي ىذوبكا ص ىف قالوبىلاامولزت 0 تقو انتباه د

 نه ىريملابلطاوحت ( هينو ) دازا ايف ممعدحا وزن او كلاذ 0 معي ورم اراك ءاشي [ناثثا

 ردقلا ةلدعم اهوحتقاوناكو ثأ ريب ل اا رس نأ عم نب رشعو يد>-١ة:س نع نيمزتلملا

 اهماوأ لق لماكباباهوبلطف هذهامأو رهشأةعب رآدعب رد آلا فصنلا اول طوافص: اوظبقو جايتحالا
 مدعو لب “يش لك يفراءسالا واغو شدعملا اص ندد سات اذن اام عم ناضهر رمش يفاصوص>وةنسب

 نيتلاو نع مطاو نمسلان ٠ نوح ةلقلاهب قانام وتم هنا جراخ ركسعلا فوقووتا وقألا دو>و

 ارب تايولجغادوجو عنئما تحبك ارملاو رحبلايفكلذ لثءوبرعلامهنود نمو كلذريغو ضيبلاو
 بوننلا نمافو> مودقلا نع اوفق وذنومداقلا عماستن دي راجتلاب رك اسعلا رغسا بك ارملا اويلطو ارحبو

 لاطرأ ةرمشعلا رعس كصووروشعلا ناويد لطب و براقالو بكس ردا لح اوس قبو ريخسستلاو

 ةجاحدل و دجو ناة ضف فصنرشءة-سمك ضربا نم ةرشعااو دجو نأ دف فدأ ةنامتس نمسا

 نيرشعوةئامهىلا لطرلا ل صو يت> دياز: لز .موافصت نريد نوناصلا لطرلاو اهنقت نيرو ع
 انصن رشعةتس يراعلا كمسلا نم لد رلاوافصن نيت ةطشق ثقلالطرلاواغدن نيمب راب ءالا ةيوأرلاو

 نيعبرأب خيسفلاثوحلاو نزو ريغ نه ددعلاب ونيف ذب عابي ناكدقو فاصن ًاةرمشعب حولمملاديدقلاو
 ةلجج هعمو ايناثةيلد'ءااةمج يلااشا, ىهاط رادنزاخ عمحر ( هنب رشع ىفو ) كلذ ىلءسقو امن

 ىلع دمحم تك (هنفو) ةزوملاب اشاب ىهاطر هتساو نيمن د. ةليأ لكيف نوب رضي اوراصو ركسعلا نم

 ارحلطصي ىجتوئاصلا بفشاك يلعو ليكوااغأ نطسنابلسرار ىلايقلاءارمالا يا ةيتاكماشاب

 مهاردو ةفلك اهنهاوباطوةزمجلادالب و ةرآةسة بج ا يغفل الا ن.ةعامج ا كب 1 هيقو 0( مأيلع

 0 ثا ىنربج 0 #



 1 ا
 مل تسبب همب ات يحرشامشلا نس>ىلعد2 جوز ( هرخا راقوز انطق نكميال لاومالا حاضنتسا

 فشاكد حأة بير ىهو ىواجر ا كيب نامع عدت كي نم )ادع تنب تنب تو ىط ويسالا فشاك

 كِلَذَي زنتءاو نيدباع راح ماها همأ تيب !نيماطا اع وهدد ءاودتمف رك ذملا فشاك ماس عببات
 تاب عملا ولم عف ف رللا ب أ لارعاو نيبهدقت 2 ا مالا هز ل ةفزاط ل هب نانو لعدم

 نابعشةياغ سجل مو.ةفزلا اورادوم_هدار 1 يلءعزوملا مهام نءاهفلكب اوءاق تاي رخسو بيعالمو

 كلذيف 0 .سلاهل لمحو كلذ ىريل ءدالوأ عمي روغلاةسردم ىلا عدا حر

 فر اخئانشمو بستحلا بكوم للهعيفاوعرش ةفزلا صا شتا انملو ةسردلاب ءادغلا هولا داو وبلا

 نابعشرهشىغقن اوةليللا كلل7لالهلا تبشر ملو ىذاقلا تدب يلا اورمف>و ناضهرةيّؤرأ

 ظ ١+1 9١6 ةنس تبسأاموبب ناضدر رهش لهتساو لي

 - ىلع فاكلاودرفلاو فسعلاو ملظلا يلاونو ىبشاوملاءدعل هرعسالغو محالادو>و حش مويلا اذهيفو

 رشع نها ىسوءاجلاو دجو ناافصأ نيرسشعوة سمح ليزطا طرفا م>للالطرلا غاب قحدالبلاو يرقلا

 نه دج وب نم لع ساةنابكنا ناضمر ل مسا واس أر ةدلكلاب قاوسالاب يفاضلاد وجو عنت»او افصن
 3 سعلا هفطخ ”ىشهنمدجواذاوةيلكلاب مدعو نمسلاد وجو حش كلذكو نشملا اي
 ولو ديزلا نه نيحالفلاعم هودجواماوب رو ر ل وأ تلا م ويه ان قود ىلاهباويعتو

 أوطلستو هج لك نهأو رشحتاودلبلا, اورثكو سانا ءاذببا ىلع مبطل ست و مهحبقو مهد ازو كلذ ذريغو

 0 نااوذحلا مي اءتب |نمو ةيلرصملاءا مالا ن٠ نهجا وز تاميتاللا ارهق ءاسنلا جوزتىلع

 جوزتو ءاذقلاب اض راوةياجالاالا مسي اف اهعاتءاوب :نواق راد نفاه وج رحلااو دار آلاو مازتلالا

 ءافت>الا الو بورطان معفنيمواطا 7 اونشكد دج ات نب ىو 00 ! مهضعل

 ةبهذملا جورسلاب ةموسملا لويللا اويكرو مهسبالم ىف نييرمعملا ىزب اوي زتو ءاجتلالا الو
 لظوو نوفدقملاو س اوسلاو ةساوقلاو عاب مالاو مدا مهيقدحا الا وخرلاو تا.عالقلاو

 0 طلا فاركا عم ايؤرلا لاء يفالو هليخشي وأهمهوتي وأهلا لعرطخالاك مين كواعص لك

 ن٠ممو ةءورملاوةيشخل | وءايحاو نيدلا مدعو يراجتلاو ةواسقلاو ةظاظفلاو ةريصتلا ىمعو يكرملا

 هناو كيؤيسابآ ل صح اعراخالا ترياون ( ه قو ) رود ةدغهلراصو ثالخلاو نيانثالا جو زت

 اوه (هرشع ثلاث ينو ( هيلا مضن | او ىدارما د نامياس دنعبهذو لد ءاقةعا م * ب هما زما دعب

 عر ىلاهباوبهذو دك ل ف ولزأ :اودل [ ىف اد اوفنو هيفاما اةذخاو روك كملا كيب نيسايت دي

 رابكلانم انويلغ رشع دحا رد الا قرغ هنآب رامخالا تدرو ( هيفو ) ه 2 قو

 يلا حايرلاامعفدو بك أرملا ىمارصتءعطقفالالةفداعةيب رغ حاير تءه ناعش رحاوأ ى هناك لذو

 ” ع راوزام فاتكلذدك و للقلاالا اهنم جنيملو سفنالاولاوءالا نماهفام فاو ترسكتافربلا
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 ا

 كدر
 سانلا طغاو كلذ يف يورتاارثكف فئالع كاذدعب نوذخأيالو بصانملا باب أو مهلا جاتا
 صصحلانم ظئاف" ثلث ' ضبق بع كلذ دب ىمالا طمماو دلبلا لهأ لع اوما ةدرفلاب

 دوع ماد مزتانو 00 لاقف شياعم سانلل قو ملوةدأع ريصت هذهاولاقو سانلاجضف مازيا الاوب

 لسور ناىلا ةبدكيلا تكابيومتلا نم كلدوخم :ءرخ 1 :ضاراعت ؛ن..للا نعل هيف مقرتو ايناث كلذ

 اهباطواهرب رح يفاوعرش ناطر رقتساوس اناا

 # ١9٠١ ةئ درفلابج ررهش 9#

 همودخيلامدقتملابا لاب ىف االا ادؤديتك دم فا رفاس 6 هرشع يداح ينو ( ءاعبرالا 0 لهما:

 فاشكلا يقأب ,وكل نا هناحاش-او هلاغشأ يفق نادم

 ثلاةىفو)ةبرحبلاةهحلا نءاهدور رعتءاواهدوحو زعيتحبك ار ارا اويلطوةزيجحلا ىلا نورفاسملا

 لفن اديشروخاشا د ارادحا ءاشاب يبعاضإ ا رفاسو مهرك آ-عب نور و دملا رفاس (.هريشع

 اثاب رهاط زرب ( هفسمتنءىفو ) ةب ردنكس رغنب لزب هنافاشاب ناطبقامأو ةب ردتكسيلإ
 نييباهولاّنأب رابخالا ثدرو (هنقو ) رمعنلاباب جراخيلا هرك اب ةيزاخحلا داللاىلايهاذلا

 نب طفست و هن مرا هز ا دعم ؛ملسقلاأ و ةذلملال فنا انك أ يلعةرونملا ةنيدملا يلعاولوتسا

 - دةشااملف هسن أرف لاب رةناما جب ةاعن :1ا بدرالا غل ودراولااهنءاوعطقو اطردا رتل )ند

 قاوسالا ىف كاينثاا برشسو تاركدملا عنمريسغامدحا ؛ماوثدحيإو نويياهرلااهلخدواهوماسقيضلا

 4 ةكبز الاب عقو ( هرشع عساتيفو ) عسوهيلعمسا يصل وسلا ةب ةق ادءعام بابقلامدهو.

 سماخىفو )راح وسرنولغبو 0 نارخا نادأ ”'ومهمنايعانمدحاو اهب لتق ركسعلا

 لهأ رضح ( هنفو ) ةب ردن كس رغت نم دي شرخ هاب داو ناطبقلارتسب رتبه رو 0

 3 رآهنم بلطي لسرًاشاب يلعدمجن'نوركذب و خياشملاو بيقلا رمعدسلاىلا نوكشتيديشر

 ترئاوتوةينااب ناك يذلا كيبد وم رسذح(هيف و)ةعئاقيراجتلا نم أرفن رمشع ةثالث ىلع هسن ارق لاي رفغلاب

 ةعامج نهب وهني عقوو مويفلا ةبجهناف ىنلال امأواهوكملمو ط ويسأ ىلا نير ملا ىلا لوم راخألا
 51( افيربر تع لما وول ةنيج فدا اركسع بلاط كلب نيساي لسرأو مماعروظوةب راحت كيب نيساي
 ك1 رمدشع ىلع مم ءارغتر ة+ .افكشو لها مدت ءاوحرتو يعدم ىلابيقنلا ر 0 لاو خاشملا

 بوريهه اء اوحةءاوريدلا كرتييلط ( هئو) اهليص فاو ذخأو كلذ ىلءاورفاسو هس أوف

 اهوعفدو مهضعب ىلع ىراصت:لااهعزوأ أمسك نيعب و أوةئ اي ةحلا اصملا ىلع الا طخئاو ىردهوطلا سرح

 18# -/ةلسأ ناشر وش 7
 متاوقا وبس ءاسنلا ىلع يلا مازتلالا صصح عفرب اشاب لعد ةعرمأ (هنف ١ ةعمسا موي 7

 يلعتاليحنو تايئزجو 0 كلذريغو نطاحر دق, تاهاصملا ىلع ىمالا طخناو اهدا نمح
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 كاش ارذلك ولا لعات اديعسلاريرقت ةتيحمص رضح او امانا ظبق نمةلسارجن آلا زضح و تقولا انام
 ىرهوبلا سجرجبيغت (هرشعمداردحالا موي يقو) ظفاحاغأن اميل! ةيكصاخلارلقن و هيل ءوهام ىلع
 رضح (نينثالا موييفو) لب وطلا سح رج وى اغو سويتلف يبعد بلطوم ريخرهظن ملوبرهها لايق

 ةلضصو هيفو) هلاغش ًاءاضقلد: ٠ب يللا بهذواشاب ىلع د لباقو ههودخم نم باوجيى لالا ادع

 مويلا كلذ يف لمحلالخد ونسدك ف لأب ملا اىلعا وا هفراجتلا ةلفاق ببن اشانلادارأو لمحل وةلفاقلا

 )1 حج دلق نأكل طوزاز رلاميهارب ريالا و بسنحلا يقاتل أن >ا شالا ب اط (هيفو) رفسملا ةيد

 كلذ لعام 0-1 ارذةءافامطام نمامسسف: أافاكي ناطرشت رادو دميهارب اريمالاو مل ااا

 يلغوأ ىضاق يم“ رح هد داما ند > لزعو سا كام اج دارا ل ياطوامهسيفخل

 ١ بهذوةقيتعلا رصم ريد نم بكر هنأب يرهوجلا سج رج نعربخلا رهظ(ءاأ :الئلامويىو) ةبسحلا ىلع
ءاعب رالاموي ىو)نينتلا ة حاب ةيلرمدملا ءايمعال ا ىلا

 0 يتفمهيرير هل ادممخمي ثلايقوت ( هرشع ع باس 

 : : اودإق ) هيفو ) طاطا يحامالا نامثءنبايدنفا نس> يفوت ) هرب ثء عسا: ةعمجا موي يفو هم :ط
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 5 رفاسا ) هيقو ( نيهزالملاب تك ناطفقلا س لو ة هدوم لقلا ة يفوشك ىلع ادت لج نبيا ىلع

 دإةث( هني مشع ىفو)يدوراءااىمو ومورادحل لا هتبحبهذوهمودخم ىلا ادئاع ىنلالا اددتك دم

 : قيلحوه و ةماعزلا ىنيسملا يهاربأ مايأي هلبقنإةئ كلذك رع اود دع صخش ةيسكا

 اغأ كيب ليمون تاب 4 أ 3 جوزوهو ىلالاب 0 ف مهل و كيب لوعمسأ كليلامتنم دمجش دلقتو ةيحللا

 1 نيكس وةسج لجألا لعاوزرقو تاذرلا مهارب اويستحلااغأ نس>نءاوجر 1 ( هيفو) ناظفحتسم.

 ىتلا ص حخلاو دالبلا ىلع ّ ”اوقاوازنأ (هِينو) اهعفديناموقياسدكرسشعةسخ يناثلا ىلعو دع 37

 (ه:بريشءيداح يف و) نوبغارل اون ور داقلا اها رتشاف داما يلا ىره ول اس حرج مازتلا تتناك

 يفو ) اهريغو طولغ:هىلع اذشاك اوسبل كلذكو مورفلاو فيو -ين ةيفوشك كيب نيساياوداق

 ةيفود بلطي هناوهو لالا تاب واطماو رك ذو رادحاسلاو ىنلالا ادذتك دمع رسض> (هرذاوأ
 ةعاطت حن نوكي واهب مةيوةزيجلا يللا قايهثاوم ازتلادلب يتئاموةربحبااو ةزيحلاو فيوس ينبو مويفلا

 ىلا اوعفرتو مهماكم نماولقثن مهنا نييلرمدملاءامالا قاباماوامايأ كلذ فاو رواشتو اشار لعد#ع

 نءاماعىلوملاو الا امبلزنبو احرج قوف نم مه ألم لا ىلعيأ رلاقفتامث ةسضايب ةيحات : يلب: ةهج

 كلذ لكو ةيرماال ١ رادلاو لانكا عقد نوهوةيو دالملا مرني اومستقا ىلايقلا نيب رضملا ناوةينامثملا

نوكب ن اوكلذب تايئاكم «ينلاللاو .ةكونيفرطلا ءةقيقحالو هلل -أال
 ل 8 'انلقو ( 15 :ءضىف 

 ملط قاب ركسفلان أ, مهربخاو كلذ يف حما شملا عم ماكتفركسملا ةفولع يقاب ىلااشاب ىلع دع جاةحااضبأ

 6 قيل 0 كلذيف مك أر اوراظناف هب رطاها صدت ىر منال سك فال ةثال““

 1 مه: قع و مهدالب ىلا اورفاس هس جمنأ الع يقاب سلا ةاذاتةولا اذه نمو ةبوتااةذهالا



 ا
 ةاشملا كد ارقلا 6 (تيسلاموييفو) يدْؤأ رآلا اشاب قدحف ب . رصم اد ان>الا نم ريثكو لوديملا

 اعومم ةيرقاودروا ذأ تو ركذملاةالدلا نأ مهنأش ناكت ةلحرب مقررا .4 مهفلخةلا طاب هذو

 نويلطيف ىنلخ نوعلات 00 ًايفاولحتو اوتان :اودالوالا اوذخأوا ينمو دجواماو ذخأو

 2 ان واعنف ةدب 06 !مهدعب لزتت مهفل>اضي نول رية مهنكمأ ااماضن 1 :ثاد قد .اهلاو فلكلا

 أوم ا امس ديالا ب رع نمةالدلا ذح ا وءاسنلا باث ىد- باسلاو بملانم نيش رفلان

 ذخأو' يشك ىلع ضبقو فون .ىلا كيادختك لودوب ربظادرو (هينو) ىداولا ل قل رط ىلع

 3 كادر حو دو ان لار فلا نمال اوما رامعلا ضب اهبدجوىنلا دال :/!يلع درف هنامم هعمحأم 5

 ؟ ادب اراده لمع اس" 0 ؛نع عفرلا مدع باطي و تالذيف نذأتسي لع افا نبل ر2 ىهوةكاق

 ىلوالا يدا رهش ىذ# اوميلقالا با رخل امك داومهيك اجوركسملا فت الع يع

 8170 ةلسقين 0
 ارهول قتساواشابلا تاوغأ ب كرا قالوب حاس لاا اب ىلعدهتادلو لصو (يان يف نينثالامويب ىلهتسا
 سلجأأو ةعلقلا يلااشإب يلعدمم علط (هثلاث يفو) ةليالا كالت اكشامهلاوامعوةيكبزالا ىلا اه“ورمضحأو

 ةلرشلاو « ةنماعصا غ نمواتلو يدي مي راعراو قو الم تقلا كلذيفهلاوب رخو اهمر ,يكلاهنبا :

 نم مهعمابماشلاةيج ىلا: ةالدلامهذواوعج 06 ا دح ىلاة ال دلا فاخاولصو دقو قر | ةهج نع

 نمهدهو رساود الب ٠ ١ يمن و يملعو لك كل 1 هند 3 ؟ !يقعو لامحالاو لام او متانغلاو لاما

 ررضلا ةداي 2 مهياهذو مسيحي نه .لصي لو هقا> ىلعدلا همن نماون كو كلذريغونايمصلاو ءاسناا

 هناوعا نوري هي مهمآ هنظو همز عيف ناكو نال ذا ال أ هيرمصنأ م هاعدتسا يذلا عولذل اشابلل لصحيو

 هللاهن و وأو مهدودقب سحتتاف يرخالا ة 4ث ءاطلاةلا زاىلع 0 موب نيعتس و هراصن او

 .مهفراصمو ممامدقتو مسلخ و مهتاقالمو مماعدتسا يف مهيلع هذ رصامهياءعاضوهوذخو هنعاولختو مذ

 بطوخالك ناكو ماقآلا 10 312 فرمهلار رضلانءاوناك لب ةمقانب ويني[ وهو و ممفت ؛العو ظ

 لوو لدي 0 لدغو ةينالادلا يف ًاتيتح اوربصا لو: لقوا نع يف وو

 بي ءلاود البلا ىلع ةدرف رتفد ىل# يفاوع سس (هيفو) هتيضف تسكمأ او «لود تخغقناو ماعلا داسفلاالا

 1 ن.هيفاارتفدلا كالذ لاطبإب راشاو اليكس ادخئكر ضح (هسءاخيفو) 7 هرلاضعءبأهيف

 5 عرشوةليللا كلت ىف عج زو ا هدا تجاب كلذ لفي هنا نيملاك: ةملاواشابلا عم قاتاو و ةعانألاو

 هتبحص راسو راد رتفدلا يدنخأ مئاجاضرأر ذاس (هينو) ممتأشوهامدازلا ف ملاو ر ولا عملو صحا

 .(ةعئلجا موييف ةو) لمحلاب ى أيل 0 وسلا ةهج ىلا مهما ربك ض عن رفاس(ةيفو )اغار يشب ىعمملا دوسالا | ثاب ىجناق
 نمد.شر وخاشابدمحأ هعنمو بالا ماعلا ىفقيرا درتفدلاب ناكيذلاوهوتب ردنكسنميدننأدأدرو

 ردك الا رع أو ىدذأ مئاجءاقإ ؛ا و هعنعةيلقاح ولاوخعاشلا نم ه لاديض ر عدن اشف اوبك <وذدورولا
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 ريو رارفلل د متسادةناكو ةيكبزالاباشابلا تدب ىلا ىلتقلا سؤربو مهباوبهذ ق>موهوجحو ىلع
 للي ءالاو سؤرلا مهعمو 4-يلعز واخاد ر ©<1اداو وذ الاد لتس )لوو ءمأق

 ناك ىذلا يسيدربلا عب ِكْيب د حديدي نيب ل: هالو اح درا ارد بحال كس كل داق ريل

 ءامىلطف كرشلا يف تءقو كيب داي كرب دم ال لاقاءبعم نمو ةكبش نحو طايمدب 51
 ار مهيفجاهونينقاولا ضعب طسو نمان قطبي فطخو هلو> نا رظنف برش اب هون :ًوهفاتك< اول

 00| و ودراتقو هيلع اوراكمو قوفىلا بره واشابلا ماقف ارافنأ لاقو شاب ىلع دم لاق
 ىرعلا نهاويف او ريضحيتلا ةل لا ىلع موش ولا مهوطبرو دويقلا مملجر أ فو ريزا: جيف ةعامجلا

 ادع نيلتسلا يد نيب سورلاع خلسب مهورمأو نإ رازطا اورضحا (موييلاثينو) ةلذلاوةراقحاو
 جرخ (نيتن الاتإ ل يفو) اهوطيخو اذن :اهوعش ةيناكسالا نم ةعاج 16 ًاوكلل ذىلانورظني

 ميهار اهم ناكو نيب رمصملا ناب نم عم ىقةلافارط ةمجيلا | رحيواربدؤن رالاركا اسب كب يدياع

 نيمزهاولوو ةرين 5 ةرلع د ؤلرالا سعد لتقف مهو "ا قو زم هذباو ريكلا كب

 ادعام نيلةتعملا اولتقةليالا كات ٍق ةو) ءانالثلا ةلليفنا 7 مك اصرم قرغو صم ىلا اورتتجو

 التق يقابلا اولتقو امهوقبأف سنك ةئامالل مسيسقنأ يلعاولمع مهنا ليق نانثا هعم ورش نسح

 قاهوقسو و انيث اهوشحو مهسؤ 5 راوعطقم هرذا 1! اال وأ نم لتقلا يف مهوبذعو اعينش

 ةحرج ساناومهسذج ريغ نفر هفواس أر نون انو ةنال: مدعوة ردن يكل اهوا 007

 (فاوتكو 1 هالسا ىلا مهلصوي نءاوثعإو ر وضأا يفمهوةنارو مهلااؤحتلا ةيراث>او نومزتأم

 ٠ س ٌورلاهذهوةيقا مم هاوقبرلو مهولصأتساو مهونفأ يت> مهو رصاحو مهول: اقو مهوب را مما ةلسأر 1

 عببات كيب دام نيبص:ملانيفو رعملانمةثدحلا هذه يف لاق نءةدع ناك معربك اوما ءأأ نمور

 كي ىلعو يطاي هدلا كيب دمحأو ةيب رغلا كس ميلسو يدي دربلا عسا كيب ناطيقو نس> كيب نامثع

 نودهعمنانثاوة كيش كلب نسحاجنو مهعابتا ًاوممكيلا#نا نيرمشعلاو سلا ومن كيب ليلخ عببات
 نم عنش ًاالوعقأ ةيرصملاء| مالا قنتبموةيدؤنر ,اوي و انف ميفوةلو وج صاخشأ مههقابوهعابتأ

 ةفئاط رضح «ءاعبر الاموي يفو) مهم ديأ لغو مهراصبأي معاو مهجولق ىلعهلل طب روةندا ل اهذه

 ةعينش الانف اوامف وم لعقدلاو ةقر.شلاوةيفواملا وهيب رغلاميلقا اوفاطام دعب ةكناظا ةيحانىلا ةالدلا

 (هيفو)هضعببةظاحالا نكميالورك ذيالو رطسيالامو قفلاو رسالاولتقلاو باسلاو بهنلا نه
 عرشف هلاح ىلع قبه نأو سبك ةئاغامتو فال 1 ةعب رأي لعهءءنءو ىرهوجلا سج رج نعاوج رفأ
 هياع تاو> وىملاغو سويتلفادعام مهفرايصو مابك ل هسفن ىلعو طابقالا قاب ىلع اهعب زوت يف

 نءةريبك ةدع جا 5 وييفو)اوثافئساومهؤارقف جضودبدش ب 7 رظ لاطو تاكا
 كيب دمعو رقشالا كيب نامثعع بان كلب رمع م تعرفو ةالدلاةب راع ق رثلا ةبحاني لا لا
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 ١ دفق 77-5077 ظ0

5006 
 :.املف نيماختلا اونمحواوتهبو شانلا صخشو ةمالسلا ىلع للدم اوديعسو كرا. 0 و مييلع

 ٍ ل كو ىدارملاكيب نيهاشو نح كي. نامثعل + دف نيتقرف أ اوقرتفانيطاراةةطءاوأصو

 ريقاقت ةفئاطلك فاخو فاالا اوحنةريثكد يبع:كيلام هداج اوفا اشكمهريغ ءوكيب سابع و ملم

 . خيشااور معد. سلا تيب ىلا او.هذو هزالا عماجلاباو رموةحلسالاو ف ويسااو قدانبلا مهيدي أبو نجهو
 رم دم بسلا مدئع ءريهخحو يواقرشلا خيشلات هيلا اولخ دف ممل :اعم نهد رمح ديسلا عندما يواقر كلا

 ىلوال او هادو دمك ءلدد وأنا سب نكيملو حمال ذهمهطاولاةفةب عرلا مايقوةدجنااممنماويلطف

 كعاو ةقربلابأب نهاو>ر >و 1 ا انولتقو ر " اسعاامكب واني تطاحاالاوم كباهذ

 مهفلخ جرخو ةاش..مهو ر كسلا نم ةرفاو ديف ىدؤنرالا كب نسح مم 010 رض>مهَجورخ
 ذأ ءاةاومدقتو ةلب وز باب لااواصو مناف يرخالاةةرفلاامأو هر "أ ىلع عجرفءالخلا ىلاوجرخ مهدج وف

 لذا ديلاىرةوةلااوع>رذ 0 صاصرلاب اب كأن :هنونكا بلا ركسملا مهياع ب رضف رمالا بردلاةهحىلا

 نوطنا رااوةب راغملا يلع بر ذأ ةيحا :ااىال كب ركسااو د دي وأ عم ماح يلالوخدلاا ودار 0 وزباب

 .ضاصزلا برضاوعمسألل ر مجالا ب ردها ةيجيددلاو سلا ا ساخشأ مهتم بيصاف كانه

 كالذاو: :اعامأف ضرالا يل افا ا الث مهنم عرصناو منو املا وعمتحاواضإ اره ريغهبفتو

 / ةياوب سا :1قلغأدقو نيساداا يل امه ريسيفاولا ريل م 2 5 رابدالااولو

 عمساه دنع شفر اغاب ن .5 اسلاوجح ناكو نيناقدنلاةباوب و نيطا رمل اةباوب كلذكو نييكمكلا

 . ىلا هذو شهار 1| ةفطعنم هج وتو زاز ارفلادي رب 0-7 ٠جر2# فوحلاو عزفا!هةلم طوخ د

 رصنلا باب ىلالهدواملف ه:ءاواخد يذلا حوتفلا باب نم جور ذا هنكيالهنا 4 :ظارصن )| باب ةبح

 ادحابب دبي 4 لاب أب يلاسهذو هر يلع داعؤ هدام هع نؤظمرلا علم او هزه

 9 ناب ةبج ى |١ ه رت | ىلع عج رو هعانشأ ن.ةعاسجءد :ءساجأو هقاغأت مهأرءو-لعو ذعيح نأمطاق

 مهو جو يف برضو هشاج وف كإذ دن ماسلا متيفقيفركسملاو ةعاملا راب دا ف داصف نيرمصقلا

 مهظويخن ءاولزنف ممم طيحادؤةنا اوملعو مهيدي يف طقدوم وقال كك ركسعلا نههعم نمو وه

 ٍغ رصناابأ ةبجولاةئاملاوحنمطويخة ريك ةفث اطمبنمبهذو ةيقوقريلا عداجةريثك ةعاج مهند هلخدو

 ةءاج مهنم قرفتو' ءالا ىلاروساانماوطأ وفوطعلا | ولخدو مط وي نعاضإ ًااولزفف اقولغءءودجوف

 . مهسقنأ ىلعاوقلغأو ةيقوقربلا عماجأو اد نيذلارصحتااملو توربلاو لئاكولا ضعب و تأ , !يفاوفتخا

 ةيقوق 7 نخا يتأ ةفاطعلا 06-2 أ اروستو بانا ا 1 و 0 تاجات

 0 ؤرلاوفوثكمايا سع مه وتابلاب هداك 00 0 نيا

 مهورحسا و مهومتشي و مهوب سا و ةموهوجو و مهيفق يفقأ ىلع معومفصإ و مهوب رمي يديالاوقونوع
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 ءا سعال اامأ و مهتنابق نوكرتبال وتويبلاو لئاكولاو ةنيدللا لخاديفاو رثناو ىل نامأال موقلا نات

 مهناف كيب سا.عوك يب ناميلسوب وب 1ك يلعادعام' كانهاوعمتجا ونيت | ىلااواص ومناف ةءلرصملا

 لاوءالاب اسودالبلا ب هىلعنو رحتسم مهناف ساهالا ةيئالادلا 1 كد نيساي واشاب ىلع عم ةزيجلاب

 (ناودأوا مويعاومف ةم.اظءةنيدم هو دو:هسىلعاوم هو هب رفا ف ثاك او.هنو دابعلا ةيذأو

 يلااولة:1ث نادبالااهنمرعشقل هعب ةشالاعفا واعفو ءاسنلا اوبسولاومالاو عئادولا نءاهيفاما ودخاو

 لحب كراع اهنم نأ نكمتي لا ةديدمةدمر عود ماها يئالاشاي ؛دمحامأو ابن آلا مهو يريكلاةلحلا
 قو ) ريق ىبأ ل حا يلع ام ة«لزي هاف اشاناط.ةاماو ةنارطلاة.- انىلال هوو ال. ةم عج ارو اع

 لزن ءرسشعءسءاخ ( دحالامويىفو )ب ردنكسملااشاب ناطبق باهذب رادخالا تاضو( ساق ٍ

 هنع فاو هب نيص* ءغلاهعابتأو ه4أا .ءإ ىرحةبح ىلا رفاعو قالو نه كا رااىلا عوالااشاب .ارحا

 00 ضرا ةقرافم ممله ملو هعابث نءزثكو رادرتفدلاو شوقّحلاصو كيب رمو ءادجتكا

 مويىفو )ةزيملا ربيلاريغصلاو ريكا ىف نأالا ل صو ( هيفو ) امبارح يفن ودع مهنأ عماهك دعو

 اشا: ىلع د# ىل مهريخ لسوف ةزيهطاربىلاباهذلا اود_ءةودؤن رالا ن.ةءامح قفا( نينثالا

 امو نيرشلا وحن خماواقف قالوب ىرحيداعملاد_ع هقحلف وج مبعمو اركسع هيلا لسراف

 موييقو) ةلغاا تاص مع د.:ءةلل٠ رلا يلءةباوب و اطئاح ا جاجم 2 ( هيفو ) أوقر ةنوممقاب

 مهسشل طاقالا ريالا ا ساو رهوملا س+در> ىلعا أب يلع د 2 ضبق هريثع عد ١اس 0 رالا

 ىفلالاس 5 ن ,اكىذلا يلاغ اغءلارضحأو ةريشع س+ةتسءا ديا نمدباسحىلظ وهاد تدب

 ىلع رار :-الاعلخ قو ران بد#عدي .اا يلع عل كلل ذكو طاقالاةسا را هت. وديع ملاب

 تدب تب + ىئاكي ريبكص خش لق ( ةلءالا كال يف و ) اهريغو هنا اا نمءهونأ هياعناك ام

 ةيفونااةرج ىلا كوب ادت ؟ةاس( هيفو ) هياءءومقنر هالة [ذوامفدمهتوملاوب رضوة كب زالاباشايلا

 اذ ًامذحأ و هعئادوىلعلدوداليلاتابوهم» نءهاهءمح َحاالاوهالا نمهعمامذخ انا 3 يلع ضب فو

 0 سا 7 الط قفاوأا ( هك رسول ( كاذريغو ىثاوموةريثك" الالغدلو

 فالخ نم نيب رمهملاءا مالا : ندا رفا وسو مو .اكاذيف عيشأو كاذب يدونو هعرذأ كرا ءااليغاا

 ماظنااو مايا جا رخاباش اءلامأف ةدا.لا يلع جيا ا مسو» ل رفلل نيدمتسمساناتاي و للملا

 بهذي حلا فق اناوألارا ملا عاطاش البل دسلارسكب ركع ةقا نال متو رمل | ةم >ان يبلا

 ج ورألا نع ءار.ءالادوروهغاب دقناك وكلذب او رعشي مو سانلا نيذحأال ووخذاقلاالواشابلا

 ءارمالا نمةفئاط لصو مويلا كلذ نق و رشلا تقوىفوةذيدملا ج راخ يل اركسعا عم هجور ذحاوذظ مهو

 ةريذكر يقاقن مهناخو ةمياظع ةبكبك يف ح وتفلا باب نءاواخدو ةرني سلا ةبأوباورسكو عذملاةيحان يل
 مالسلاباوجضو ساد "ا صخشو ةيقرشالاىلا اولصو يت ني رسهقلا نيب نهاوق دف لاح 'ولامحو



0 
 رخو بيقناا رمعرردلا يلا ىجاقلا اغأ .| طلاص ريضح ( هيفو ) ةنارطلا ةبج يملا ىنلالا رثطح ل

 موي ناك املف هن ايصع ىلع نمثل وأ ل زني نأاما تدسلامون نمدغرمدع يف اشاب دمج عم اودءاوب مهنا

 موعفام اوذح اامدعن ءاسنلا كل ذكو ةعاقلاب نيتئاكلا ةيعرلاءاذعض نءاوح رفأ داعيملا ىف تيساا

 اوعن:هاوةفلاخملا اوربظ أ ولاغشالايفةنواعملل 0 نايشلا مه دنعا وقبأو بايثلاوةعتمالا نم

 كلذ يلع ىناثلا عسب رربهش ىغة:اوساناا يف طش ك١ و كلذ يلعاوناب ولوزنلا نم

 » ٠١7٠١ ةنءىلوالا يدا ربش 2#

 ةمالعو ةراشا امناكو قورمشلاتةو ةعلقلا نم عفاش .ةثالثاوبرض ( هيف ) د>الامويب 6

 ركسعلان هةفئاط قالوبب ناكو ةبابث ةرح يلا ةزيسملا نمةعامج حبس (نيسثالاءوي فو ) مهباحك

 رخاوأاشإ ؛يلءع دم بكرو هحذ قالو لصحف عفادمهيلعاوب رمضفروشعلا ْن 0 590

 اوهاطو ال ءااودعو ركسملا نمةلجج بضوو يدؤن وألا كبر ين لوو قآل ولا بهذو راها

 كانه اول. عواهنع مهولج ا يتحاهب نو .عم ارا ءانث الك اامويةبايت :اةهج ىلا اورمذحو ليتشب ةيحات

 اغآريشب علط هعباس ١ تبسلامويىفو ) عفادملاب نوب راضتيكلاذ ىلءاو رمتساو مههتاب اقم يف سير ام
 تاماك»هتدرو تن كدقوهع٠نموأ ابدأ عما وملكت وةماقلا ىلا زاد حاش اأو اغألناسو يجحاقلا

 8 يرو لكولااءاديعس تدي ي لاا شاب دمحأ ادختك يح هواول زن مئاشاب دمحأ سما يفاشاب ناطبق نم

 اوعاطم اولزنمثمهعا مظعن.ةعبر ا راغأل اص علط من موضع عياولتحاو اشا م + يلعدم تدب ىلا هعم

 اطورش نوبواعلقلا باطو لف أ ادختكلاثبو باطاخاةددارمو بايالاو باهذل يف اوددرتو

 010 3 عولخلا شاب دسحأ لورت يلع ممدب مالكلا يي" .متئاو كلذ ريغو ةيضاملا مهاثالعو

 بلا يلا اول راف م مة: !لخ الاجحاوبلطق ( ني: الاموي بصأو ) 5-6

 2 هع رحاشاملال زن 1 موهشرف و مبعث هَ ماع اوقف لم يتئامةب رغا وثناا لامح نم 0 ذ عمجف

 مهزكأ بهذورودلا و ريغ م هو هدو مهر رك ن' نك لكولا 5 ىناددم

 انآ اطو عاتملا ن ماهيفهو دس جوامأ وذخ او ةملقلاب ىتلاءاعرلاتوساو.منوقالوبىلا مطازعب

 تقو اضيأىلولا رمذحو مهوزن ض نإ و موياا كلذ ىذقن اوةعلةلايلا ر لا ن٠ ةلمج همُّدش رس

 يقاباولزنأف ( ءاثالثلا موبحبصأو ) امضعب الا رسسيتي لف المج نيس يلط ورم ديسلا تيب ىلا ءاشعلا
 نه مو رصنلاب انةبج يلع راهم ن٠ ةعاس عداريف 1 .>ا باب ند م عولخملا اشانلا لزو مهعاتم

 ٍ 0 9 ل قال وبيلا بهذ 0 0 راخ

 ا 0 را ةلمالا كلت يداقرعد لاوسراو 2



 0 كلا ع

 هروضح و ريخ ات ريغ نمهيلا باول ال وسو ةعاسةعلقلا نءلوزنلاب مال اهنومضُمو عوام لا اشابدحأ
 ءاملعلاو ةفاكلا هاضتراث يح ةيماقممئاقلايف هئاقباب ىلعدمتيملا رخآ باوجو ةي ردنكسالا ىلا
 يبلعاشاب هلبةنةدلةيْنأو لم ]الئذلا داسملا ظوفحلا مالكلاو ةيعرلاب قفرلاو كول لاب ةيصولاو

 تاحا حالا رئاسوةن اذ ملا نمهناح ايت 2 يح هللهشي وي زادحلا دالبلاىلاهلاسرا نيعي ر 1

 ينبطاخيو لصاولا رادحا لا يللا ماطي يت لاقن هباوجم عولخملااشاب ددايىلا اواسراق مزاوللا)

 عولطلاديري ةعدقلا رمعمةبج نم لقهلايخ ىلع نوظناحاضبق 006 ءاعبرالا موحعبص يتو) ةهناثم

 0-1 مض ىف اودجوفاشاب يلع دم“يملاهوذخأف اقارواهعماود -ه>ووراهتاار 2 نمةعلقلا ىلا

 نم قلطن ةعجلا موي حسد يف هنأ وم ضم ةزيسملاب نيتثاكلا كيب نيسايو اشاب ىلع نم .عولخملااشايلا

 تب ىلع ثني لاو عفادملا نوب رمغت اهنو رئام دن ف م كنب و انديةرأ ا ن0 خرا وسةعيس- ةْريِغأ

 قاب ينأيو ة ةياداعلا ةبح يلا ليجلا فاخ نه ىسدربلا لصيو ةئيدقلا رمدم ىلا يدعن نحو ىلع

 دم ملطأ الف كالْذي مار ملا مرو تاهل نولغ ثيفاومف نم ىلعةدلبلاب نء موي وأرط ةيحان نم نيببرمصمل

 راحتساف دارك الازم هدجوو لحرلا كلذ ىلع هظيغذتشا هد: ءارضاح ىضاقلا ناكو لذ يلع ىلع
 ةعم تاو رضحأ 0 ( ةكبز زالاةكربب هون هرو هواقو ودا هبرمأو رحيل يضاقلاب

 ةقرو اهدحأ ىلعو روهنمد ةيحات نه اهنا اورك ذدلي وز باباهجاوملا ليبسلا ىلع اهوقلعو سؤر
 الل ا انور 2 وادج ةرغتم ىوجرا لى راو قلالا كس نيهاش سأراماوب رك
 هِض غل هنه لنيل روه:هدنءلحتراىنلالانأب نوي رابخالا ريخأ ( هيفو ) ةكلذل نكي مو قاخ
 يقابب هو رحبلا يلا عقوةب اور يفو لق هنا لق ةودءءامسهنو باوبلا فشاك نامياس يلع ل 1

 فالخ كاذو ةحرمسلاهذه يف هءجاموهو اريثك اين همدج ا ولاتاوسا يف تاودملا ةنج لا ةعاتا
 اريثكا الام ةخدح ادلاح ىس و لفال هنا كلذ نمو فوج افشاك ناك امنع ىضانملا ءاعلا يف هعمحام
 اغأ اد هتيحصو ر روك ذملا رادحا سلا علط ( ةلبالاكالتىف و ) هايابخ نههيلعلدام فالخكلذو

 الو صاعب تسلا لاق هذ هعمأم ا د.حأب عمتجاو ةعلقلاىلاهلبق لصو يذلا ي ىىاقلا

 ىلعامىوس ”ىثىدنءق بيو ةيقأب ى نك ا ااا هعواغأ اصلاساو صاوالل فااخم

 لالا يفت ا زناهرطاوخ متديطاذافاءيجىتادوجومنوب راح اركس كانهاوقر داك يد
 لدو ( هيفو ) 'ىثيىلعتوكسلا ن لو ماربإلا ودقعلاو مالكلايف اودد رمش باوجلا كاذب ال زنق

 موييفو )ابج راخ كبب ناميلسو امم ن.ةبك ةزيحلا ىلا لخد بوب اك . ىلعو ناول> يللا ىللابقلاءا مالا

 بلا اوعلطن ةيجبطااى وسامي نكب و ةضو رلا سي راتميملا ةزيجلان ٠ كيب نيساي يدع ( ةعجلا
 تراقربلا ومر ريبك لامفدا.'ةيلافاودسو عئاد.م ةثالن مومن :ءاوذخأو مهضعب يلع وضقو

 منك املا زيجلا ن٠ ٠: نواطاولا عجرو صاصرلاو عفادملاب وبرضو ةضورلاو هميدقلارص: ةجر



 م 1

 رمع ديسلا عم ايدغت قحادختكلاو وجت ماقأ و لالا نكس ىتحةعملا ةالصدعب يلا كلذ يل ءاولا زي

 مهعم نوعفربالو ءارشااو عسجبلاو ا وا حتتن ونامالاب مويلاكاذ رصعيف يدونو اهذو -

 ( تسلامويىفو ) مهزالاٍب او ااو>ةذو ركسعلاردغ نما رذحن مهتدناوح يف موعههنولعجيلب حال سلا
 سانلا ممهترئفذ سوردلا ضع اؤ رقدمهزالا عماجلا ىلا خعاشملالزنو تدنا وأحا ضعب سالاحيتق

 ىقاوءرشو ركسعلا ماع خءشو مايا مهليذخت مهنومتشي و خاشملا نو. اواو ةنلضالااومز و

 سادلا جضو ةقرفتم تاهجيف اساخشأاولتق ( دحالام ويىفو ) مرارضاو مواتقلاوضرعت اوم جمرذأ ْ
 ا و مهلاردتعإ وهو .ةالارصديدا اوقاقأو ممم واك غ تززكو نيك اكدلااوقلغأو

 اودان يوكشلا تدازاملف حالسلا يعرب سانلا |ىمأ نالالاا.بف ريمالا خش *ااو ىواقرمثلا خيشلاىلا
 مهم يدعو ةزيجلا ب رقىلانويابقلاءارالا لسو ( هيفو )رخحتلاو حال سلا ل ىلاو وعلاب سانلا ف

 فاك ناوشرو خوفنلاك يب دمحو كي سابعمو نيثاسلاو نيطلا ريدةبجح ىف رشلارباا ىلا ةفئاط

 ةيدقلا رمعم ةهج ىلا جر >و ىلع دمت بك ر ( نينثالاموييفو ) ضرالاباهووا .و ارطعالقاوهدهو

 ا ءلا نع ثك جرخو رصعلا ىلا او.اقأوهب مب رمصقب لزنف كل« يطرد اشاب نس> هّموصو

 مهعمو نيتا بلاةبجىلا'وقاسو راهناارخآ يفهوخ أو اشاب نحو ىلع دم بكر م ةيدقلارضمةبحأت
 اودعلدقو دوسي وءجرو فاذيلا اورقبق:نييرمدملاءارمالا نهاوب رقالفاجا وقارك اهنا
 عفادملابا ومار رو ةعدقلا ريصعدع٠ن .ولعد# رمتساو زيا يذلا ااشابيعمهيلا مهما مغأ اوةزيطارب ىلا

 مويلاثأذ نب 0 اوءارتو زيه اىلا نييابةلا نم ةءاح اخ 0 ءاثالتنامويىفو )

 .ْن اردبةرب زج نوح .ةملا مهلا مهن او يب رغلاربأ اب نم: :ءاكلا ال دلا ةفئاط يدع ( هنو ) ءاعب رالاةللو

 1 رم الأ ا عار قات :<1 اود رخحأو توي لا ىلعا وم>هوقالوب ىلااو ريضدعو

 اوملظتو رمع ديلا تيب يل || قالوب رلاهأ ن.ريثكلا رضحن تي زلا ةلكووراجتااتانامطويخاوطن رو

 0 أ فو موماعف ىلعاو رتساو | وءاتيلف كلذ زم مهعنئكيب ادختتك يلا ل ]سرافا وكشتو :

 لو ا ل اودالبلا يلع ةدرفاوررقو راجتناو ىراصنلا ن.ةناس مارداشأب ىلع ه4 بملط

 موييفو )| اراد ن وصح نو مدهتامءأ:ب ءأ لعافةئامسمحو نيئانب اولسرأ ( هذو ) هتءائردعب اهباط ةءلط

 هتووصو ريقي و ةيردنكعس رهن يلا اشاب ناطبق لوصوب راب اذأ تدرو ( هنيريشع يداح سدا

 هنولسري لاحضرعةبا:5 ىلعاوقفتاو خياشملاعمتجاف اهي زم رابخأنواسرملاٍلعيال ةرفتك هي
 رادحل-دوروب ري ادرونينثالا مويناك !لف كللذيف مهؤأر |تفلتخامت نيومعتملا ضع ع4, ا

 قالوب نينئاكلا ركسملا نمةفئاط نيب عقو( هيذو ) كلذ نع اوضرعاف ناقل ىلا 06 ذملاناطبق
 موييفو ) قالوب ا هأمهلع رهظتساو راذنأ مهني لاقو تويلا بن باس ةشوانم ديلا 8

 ؛ىلا ةيتاكم هتسحصو هلدعأ ىذلا ناكملا يا كانه نميكرو قالوبيلا راد>اسلا لصو ( ءاثالثلا



 1 مول 0 :

 .هدهلثمةفروب لزم 13 ةليف ل حارأو ةفيرش طوطغخ ل وتمان ٌألاقو لوزنلا نه عنتماو لثني لفاشابلا

 اوضريلن موتي #3 م,مالك ىف رظنيو ةهفاشم - ثمميطاخيرادحللاو اغأطامب عا عامتجالا لطو

 لتقو نوليط ة4> هل" م ركسعلاو يرضالا جاجح نيب عقو ) سيل امو ف يو ( 4 اني روك ذملاعولطب

 ( هيو ) رمدم ةهج ىلا ن نييليقاانيبرمصملا ء ءارمالامو د5 رايق >الاترئاوت )هه و ( 34 ا

 اذهىفا الكا ديامو لاطا 1 # شي أاولاقو نيه ملا ب بتااغوربمالا خيشلاو ىواؤرم خييشلا عمتجا

 نوساجيو متين او-نوحتفي سانلانأو زامالابنوداني وةنلا نعنودءاي ا 0

 ذ# يلا ١ وكرو ةملطاار وذ>و سورذلا ةءار# اك ؛ نو دمة ورهزالا مهاجلا باوبأن وحت هكلذكو أ

 كانأدقو ةماقلا. نه هلو زواشابلا ل زعيف ةشراقم مط سبل ةيعرلا ,ةدلبلاك احترم تن أهلا وااو ىلع

 اودانو نيم .ستملا ضب هر و اغالا يكرو كالذىلا موباجاف ما رح اود ىف ؟ه دفق ضالا

 نعل. رد مقوأ اذاو اع اتت الار ابو عام نما ا ناو ءارم ٠ عااو 2 !اونامالاو ن* الام ,دملا يف

 ليلا لخداذاو ب تقلا ارم ديسلا تيب يل اهوعفر ةيعرلا نه ناكاو يع دع لاء ومكر تنل لا

 2 تناك نان :ا عمسأملف م مك امأيلعاو اخفحم و داع ءلا يلع مهطاطخا يفا وره-وةحاسالااولح

 7 اء لح رمال لاو ليلا هعو راهنأاب لة ك1 :مالكلا اذه شا اولافو

 اودادزافمهحالذخأو مهيلع ضبقف نيحباسقمل ةماعلا ضءيباغالا موتنا دا: !هذهالوءالكلا| طلع

 سعءالا اذهنايربخاو رذتعاف كاذيفهوعجارو بية:اريديسلااد:نعاومث>او كلذ ىلعاونأبو اربق

 ءاشعلا دعب نءءٌؤادّتباناكو يلكرش هود لضخ ءررك للا ) ةعألاةإل يفو ١ هداىم فالخ ىلع

 يدباعو كيب دخت كر عدلا دغر 2 ةعجلا مويرع رعمصأو ةعاس عد | يف ىل او ةءاس ف دنب ةريخالا

 ةماقلاب ناكلاهابلا يلا نولسرب اهرمصعيفناهلاو 0 ةعاسودئعاو لجو 1 1 نم . عم ىف كرب

 1 لسر اىذلا وهوه. ةلاءا حالا ل رلامهنأاو و راخو لاق يف اودج يأ نا لوٌرلايهلاع ن وعمتي و

 نيمداقلا كك , ران 6 + ةعلقلا نم هلو ١, يف داّتجالا مز1 ةكملمملا ىف مهعمطمو حر رد

 3 ..راحيناكيذلااغأوع روحو ىخاقلا تيب يلاأو ,هذو هلع نءاوماقمثر 0 امين وجر حيو

 [وفقوذ ركسملا نمةفئاط هت ىو هرطاخيذخأيل رمعد سلا دزعكيبا دختك هتبعص عمم رف شن راغاب
 دلبلا ىلاحأ مطوح عمو عراش لان مهقاب و يواقر تا علا تثها ىلا ة ةفثاط من لذؤدو نقرغتم

 ةيحان لكل نماوعمتجاو تجامو ساالا >اهفادصق 35 طخ امة شد قذلاط ذأ مهدي قفتاف ةحماسالاب

 بيقالارمعديسلا تب كياعنولوة.و سانلايفنودايةرئادلا ىحا و'ىلا ةباقثاا ةءشي واج ج رخو

 .سانلا ىلعرمع ديسلا حأصو ةميظعةع زف تقلطلا قلاةيقد:لا كلت نمتاصحو 3 وخ او دج نيمل ماي

 ةلف ساتلاب عي ؛هراد باب فقوو لفسأ يلا لزئوهلاوعمسإ 3 وجنالاو نوكسلابهر 1 كابشلا نو

 لو ةيقربلا ب كدلك لاي رطب اورو زارع رمأب راصن ةهج لك نءف“ اوطاولقأو طا. .>الانودادزي



 ل "ةنا/ث دل 2

 يرضاغاجا>ح مهريبك وةلايا وةباطخاوةليمرلاو نيتقارةلاوةفياذلا طخو ىوطعلاوة:؛ملاو

 ربانقلاو عفادملاو رومزو لوبط مهعهوهفالخو نب رازجلا خيش ةعمش نبا كلذكو لولش: فيد دو

 رضح وشاب ىلع دمت دبي اولزنف ةيكب زالاىلا اود ونال نيراسا واد رفةعلقلا نم ةلزان تازبلاو
 ىلاوواقباس ةدح ملا واشاب يلعدمحل باطخلا هن ومضموهعهيذلا موسرملا اًورقو نارعالاو خعاشملا

 رمعم نع لو زعماشاب دمح أن وةيعرلاوءاملعلا كل ذب ىضر ثيحلوأ عسب رن را ءالاحرصم

 نكسو تايالولا ضعب يلا هجوتلاب ىمالااهيتأي تح مارك الاو زازعالاب ةير د:كسولا هج و نأو
 نيدمديساادنع رادحاساا نكسوة كب زالاب نسح دوهاجاولعاتدبب رو < ذملا يجياقلا األ اص
 ب راغملاو إبلا دالوأ نم ركسعلا نه ريغك عج يف رمعديسلا كر ( ءاثال_كاموب يفو ) يقورحلا

 تا ل ا ا ا ةحاسالاب لكملاو كارالاوةدئاعصلاو

 كا ذكوةعلقلا نم ٠يمرلا لطب ( هيفو )عجرو هيلع لسوأضي ارادت مهذو هيلو ىجياقلا

 عنمو تاهل نم ةعاقلا لوح سيراتلاوةرصاحلأءاقب عم ب زجمذلاو لمجلا نم اهيلع يعرلا اولطيأ

 مزاوالاو ءاملا برقوزبتا| ةلما1- ا لامثجا موي لك يف مهملا علطي و لبحلاب ٍنمرارمتساو مهلا لصاولا
 ىلا ىناالا كيب د لس دوو داليا نهفاكآلاو درفلا اودطو لعيب أةلحمب او رقتساف ةالدلااهأو

 عقو 7 هيفو ) ةريثك امايآ لعاوب رضواهياءبرضو دإلارصاحن هلعاوء:متف ةريحلا روخهد

 قالوب و قوالابابةه> كلذكو توربلا نكس ببسإ دابلادالوأو ركس ءلانيب ةشوانم هب رعشلا باهي
 7 موييفو ) ساناايفت از تادحو ةدقاارصمب ماكتااضي القو نال مهنفب لدتقو ةعيدشلارمص١و

 فشاك نيهاش تديب نك اسلا وجحركسع ضل هد رضف شفنر خا ةبجيذملا دال وأ ضعب يم(ءاعن الا
 يراصنلاة راح نماولخدو ةيحانلاك لت ركسعلا ع+ تاو ضاتخ رانا رانج ودل > اناا لهأ تراثف هلقذ

 ناقيطلا نم سانلا ىلع نوبرسفإ اوراصو ابوقا اوتو توي اودعصو نيرولا نيب نم ةذفانلا
 ل ارش اناق انو شرع رو دهرا نتاردتتم كراك ونيواوجع زناو سانلا عمشجاو

 0 ىلعاوةاسأورودةدعرأ كسعلا بنونيقي رفلا نمصاخ د أجل ةراونراحوبردلا

 اص ذبعو تايز لجر كلذكو ونيف طا ار ىدلاةسبأو حوا وحدو مكسحلا عاجلا نامثع ك ولم

 لعد#ء اد :كواغال ارضح ورصعلا يلا ترمتساةعينشةعقاو تن اكوةد 1 نبا نسحو ىنلجلااغأ

 كا ذ ىلع سال تايوديدش با رطضادعب لاما نكس ثىجبطلا ل يعم ءااضيأ رضحو ةنتفلا نكست ٍض
 ضرب دغلانم اهدرمث قعالم ىجدرخ لجر زم يرتشا ا ايركسعالجر نأ ةةواحلا هذه سبسو
 هيلع عمتجاف فيرششا ينارصنلا ب رضي هللا نم ليام لاقو ىجدرا حاصف يركسعلا هي رمضأ اناساو.

 ل”ىلا هوجرخاو هول:ةوءوبرضتيبلازماوب رقاملف بيقنااتدي يلا هوبحسو هيلعاوضبقو سانلا
 ىلااغأ اص ع.ةدراول |ةيتاكملاةروداولسرأ ( هيفو )رك ذام اذ ببسلصخ كانههو.رو ةيقربلا
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 ةفئاط ةملقلا نملرنوةيدقلارص»ةهجن مدعم نمو اشاب يعرمفحو بذبلاو عفادملابةعلقلا نماوم رف
 0 نموةليمرلا لهأو جاجح مهياع عمشجاف كانهاوسرتتو راسيلاب ع ةهج ركسعلا نم

 نمكلذكو بلال هأ 0 موب راحم ىلعةماقلا نءاوب ريضو نيلص | ولاو نيس رتتملا عم اوب راكو يلعدمم

 ىلع اوححهو ةنئاطاض :الزو حر اوسلاو عفادملا ةعلقلا ىلع نوب رضي ةبزمتذلاب نهو للاب

 آد اودخأو رخادمم ومهريبك لتقو م,لءاوب رمش ريبكملا عفدملا واق دس اودارأو ةمرختنلا

 م00 1 لك نك رالف رش نى: هللا كان ة للاب دو عدلا ىلا اهورضخاو ايل رو

 عفادملاو بذبلاب ةءلقلا ىلع لبجلا نم برمغلاراصو ب رخلاب كننشلا طلتخاو تاب رغتسملا نه بيجي

 ضعبلا مهضعب عم م نب راحل او ملقا ىلع امنموةي زجسذلا يلعودلبلا يعةعاقلان هكلذكو خراودلاو

 0١) |رسو ًالوط اونرضو يجاونلاو طاطخألاب ةماعااو سادلا | عامبحاو ةهج لك نم كنشلاو
 يفو ) بذبلاوعفادلاب يمرلا نمهيلعم هىذلا لالا يلع اوكا تاركا «ةليلتناكو تانازرق:و
 71ر1 كسلا ن٠ ةفئاط نتحصو اغأطاصةاقاللم رو ةلناجرلا نتا ذاس ( دحالا موي

 دالاس رار كلل لطب منيمهعتلا ضعبرفسللعاوقفنا اوناكدقو هنرافظ يكسيف اشاب لعد

 شابكبو يليظاملارمعةجاولاو ىلءدمحرادحلسو ىر بلا نامعديسلاو شي واجشاب يدنفارمع

 ةماعلا نم ريتك جرف السل قالوبي ا يجياقلال ودو عسي .شأ ( ءاثالثلاةليلىفو ) اشايمدوأدمحأ و

 لي ملوراهنلا لوطب جرلا كلذ يلعاو رمئساو هياء ةجرفلل قاوسالا يف اونطصاو اجاوفأ نقال

 ةميظءةلزلز تاصح ق ورمشلات ةومويلا كلذىفو د.شر رغن يلا لدوهناو هل وصو مدع نييث م ا

 دم ديسلا مهو نيممعتملا نم ةعامج رفاس ( ءاءعبرال اموبيف قو )تاحرد عبرأو ندر تا

 كلذ يلع لاخلا مّساو ىسو رعلاخسيشلانباو يمثيطا يودب خيشلاو ريمال اخبشلا نباو يل>اودلا

 ةعملجاةأل ادعام تاقوالا ٍيلاغيفاراههواليل بنيلاو عفادملا ىعر لطيملوةعمللاو سينما موي ومويلا
 هوفر. ا علطهناو بو.اقملا ىجاقلال ود وب ريكا خو ( نينثالاةايا ينو ) رصعلايلا اهمودو

 عمتج ةحا كالذ 5 املؤ هتاقالملاو هذ اوناك ن .ذلا حاشا م ويلا كلذ يف رضحو كانه نم راسو

 رمهناابابجراخىلا لوبطلاوددءلاوةحاسالابمهو ليالا ردا هاوح تو ةءاعاااس وطور انا

 لص ووادئاز اماحدزا اومحدزاونايبملاوءاسنلا كلذكو ةجرفال فئاقسلاو عراوشلاباوفقوو

 ا كاان لمعو كاتءالزو شادرعد:ةيواز ىلا زيزولا رادحل سه تيكو روك ذئااغألا

 نوب رضي مهوةماعلانم ءاغوغلاو فئاوطلا ترو كرو ةوبقلا ايرششو هالكافروطفلا ىجبطلا

 تاعاس كال وح مهرورم رمتساو حوتفلاو رصنلا باي روس ىلءأنم «٠ عفادللاو نيب ارقلاو قدانبلاب

 ءامقفلا نم ريثكو ةياقاجولاو ةريكركسعلانمةفئاطودؤن رالارباك أوىلع دتادذءةك رخو

 الملا تالف لدم ت امجلاو يجاونااوةيدةلارمصمو قالوب ىلاهاو بصعلا سور نيلماعلا
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 ئمرلا اوزنك < ان ءانالثأ !مويوءاث الثلاةليا كلذ ر متساو اليلقابرضمويلا اتاك رضو ربانقو

 سيما ةليلوهموي وءاعب رالاةلي كلذ يلعاوتاب وليل ةلار رضلا عم نك امأ أماةدعيف لاجو رباتق تظقسو
 كلتىفو) ةعمج ا ةليالاما رتحا كلذاوكرت مهنا سانلا لاقف ةليال | كلن ىع رلالطبو راهذا رجلا يلاهمويو

 ناليلا لهأن اهفرالا هيفاودقوأو لليجلاب اب اوقرحواليل ف راطالا لهأ نمةعاج رميضح ( ةليللا

 اوبرضو لبحلابابةبج ىلا | وعرسأ ًاوةملقلا 00 ون رضف جورلعا نود ريةملقلا لهأ
 اوملعي له صاصرلا بر 2 سانلاعماست واضإ مهما ءاومرةيغقلا لبحلاب ن . ققحتاملذ صاص رلاب
 زهظلا دب يناثلا مويلا ىو مالا رهظرانلا عل 1 لئاط ريغ نمبابلا ىلا فأن ٠ عجرو:ةيقلا
 ن**يشس ذخال رجلا ةمج ىلا اول زا ةيواعاقلا ركسعلا نم ةعاجح قلست
 ر وذل لأ وقح |اماودجناو ةظحلابا 0 سانأا هينتف نإ رشءااوحمهوب رشلاو لك الا

 ةعمامونرص#نم ربانقلاو ومفادملاب ىبلا او داعأو اون |ث يح نهاودعص وءامبرقو قيةدلا ورا نم
 نم ريثك جرخو رودلا ةيينبأ !نمضعب وناطيح كلذ بيس طقسو كاذ يلعا ورمّسا و تيسلاةليلو

 ف ةراطالا و ةيزيسملا ةيحان ىلا اويهذ وره زالاةهج اصوصخو برضلاتاه> نعاودءإو سانلا

 لأ (دحالاموييفو ) مهناطوأن م ماوحز اوقالوبوىحا ونلا كا” يلاتاب راه ءاسنلا ت> ردو
 ةيواسن رفلا ةعاق ةي>ان يلا نيلاشلاو نيلاتعلا لاسرإب هلعراشأو رمعديلا ىلااشا ىلعدءادختك
 قلاذي نديم زياكبنالا ْنَم امانا ولسرأو كانه ىذلا رييكلا عفدملا عفرلنوميللاةرطنقبينلا
 دع ةوصو نودي ري ةقربلا باب ن نهدهوج رح 0 كانهيلا او.هذو راقبالاولاحرلأ 0

 لزب )م وبلاكاذيفو) نيمويهر> يف اورمتسا وةعلشلا جرب ىلع هباوم ديأ لع سلا ىرحم تيجو زولا باي

 نيس ريما نم كانه نم مولع ب ريضف ةباطألاةهح ماو ص اديذاةتساضيأ

 ا و راشو افوشورو ذملا عفدملا !وبصن ( ءانالثلاةليل يفو ) وازن ثيح نه اوعاطواوب رهف
 رابكلا تاينبلاو ربانقلاو عفادملابرضلا نولصاوبرلبلا يلع نوبرضي ةماقلاب نءو ىلجلا ىلعأ نم
 نه ريثكس ص وةليللا كلت لت يعرلا نكسذ ذ ىرخالا ةءججلا ةليا ىلا كلذ ىلعاو رمتاو ةق ةرحلات اللا
 ني راظنقا ماعامنزو غابف تاءذءلاضعا نزوو مواتق اصاخشأ تاس ةئبالاو ناطيملاو روذلا

 0 0 راربش

 اقباسناكيذلااغأطاصود و يجياق دوروبةيردنكسرغأ للاخ هدر ( هيف ) ةمحلا موس ليتل
 اوعر ذو سانلايف ةدذ تام ةحارلا,تاياوج هدب ٍلعو ك كرب مارب ادت نا اوضر تنيررصع

 ىحاوتاارئاس يف خراوس أ وهرو تبسلاةلبا يه ىتااةليأل' كات < :شاوامعو .مويلا كلذ لوطن اوحنرو
 باوبالاجاربأ ىلع لا مفادملاو رمعنلا باب و حوتفلا باج راخو ةيكب زالابنييارقو قدا:باوبرمخو
 ىلا لعأ ع ءاوبراحم ضيم مجولقيفنيذلا رك أعلان أ او:ظةءدقاارصجَنمو ةملقلابن ءعمسا و
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 كلذوحنو ني>الفلا اوب رضا يب رعلابو مهماسإب مهنولوةي ودلبلا دالوأ ىلع ركسعلا يرغب نم مونمو

 موفي رثاادلوملاىلاءا تت ضمو ةفرحأ. و طوةفل ع شا واب هلك شم كك يمن ةلجابو

 اولحمراملا ورفاسو ي وانك والدا شاب ىلع دهم ماع عاين ةالدلا راكز مح ( هنو ):دحااه ردي

 ذالبلا بيف اوُدحفا مهنأف برع ءلا نم مهعم ن نمو ةعامت داوقلالا#ب را* يا باهذلا نودي ريب واق نم

 نوهت وفلل نوذخ اي ى رقل اودالبلا يلعاو راسة هريظن مدقت و هلم عمسإملاملا وهالا بنو

 ) هرشع عب أرداعب رال املأ يفو 1 هيلا اوهجوامىلا اويهدي ود الوالا و ءاسنلا يف نوقسنب ونولتةيو
 . خيشلاويواقرشلا خس كلااغنأ ارضحو رمح ديلا تيب ىلا يره هوحلا سجرجو ىلع دا دذتكر ضح

 رص٠ ةهجيذلا رادحلملااش'ب ؛يلعامأو اشاب ىلع دم ءاريأرو سمأ يع اورواشتو يخذاقلاو ريهالا

 ل -ساريراصو موفئالعب متدعو و مه. هريث  ةيلاوق مهن اومهذننو ركسعلا هلا مسا يف ذخ أ هنافةعدقلا

 برع نه. هوت ريغص باب نء لامتت| ىلع ةريخذلا 00 ومحللاو زيخلاهيلا اري وارس اشابدجأ
 22 ا يلعرادحا ااا ش اب ىلعيأرعسج ((تيسلاةل !يفو) ل>ادنمراسبلا
 ةيحانلا كالث نم «مجهاذا هن :او كادي ةماعي همودخم ىلا لد رو. اصلا ةرخ نه سي راد ملا يلع محم وهعم

 36 مو ءامعط من و سانلا جعزنتق سي رادملاو دلبلا يلع بانقلاو عفادملا يسرب ةءاقلا نم وههدعأسي

 ! يدها عديسللاباطخ اهدنعنمةرك ذر وك ذملا اشاب ٍلعركسءاريكا اعّوامأ ناميلسو اا جر

 ةحارلا هيف نوكي سمأ يف نايء_سيو:ءلقلةبجىلاروضحلا نا ديرب 2 موه معا ثملا يفاب وببقنلا

 اولخمنأب ةماعلا 0 راو نامل نواعم را طال نم ناسمتايو ةنّفلا نيك سنو نوقيرثلل

 رجالا دعب قافنالاكلذي هربخأ ن٠ ٠بيقنلايدنقأ ر عدسلاىلارضك اهطنزوضرعتي الو اَقي رطامط

 اوراظتتاو اودعتساف مهرذحو مهظقأ و تاهحلاو ىحاوتلاب نم ىلا لسراف رك دقلا روح لق

 ىلااشاب ىلع نهةل_ص ارا ةريخذلا لمحت اا لاخلا اوأرفةفارقلاةيحانملا اورظنفيحاونلا اوبقارو
 4«: ندو ىرذخلا 0 ا عرج الج نوتسم مدعو ركسشلاو دحلا نمزانت سموك هلق
 اوضرقو ركسعلا نمنيصخشاولثقو لاما كلت ممنماوذخأ ومهوب راحو مهوب رضفةلمرلا يلاهأ ن

 لقب سعف اشاب يلع دمت يب /)' مهاسرافرمعدي لا تدب ىلا نيل وتقملا سو ربو مهباو ب ,ذحو ةثالث ىلع

 - اشار, ن سحو يلع دم توب ودلبلا ىلءرباتقلاو عن هل فكل ذةعلقلاب نع ىلا املافنيرخ الا

 امل كلذنم للا لهأ جعزني لف رولغلا دم, يملا راهملالوأن ء يمرلأ نولسار . اولازمو هزالاةبجو

 مهمجرف لوللا نءةعاس سدا سيلا ءادشعلا ن ن:كلذك اوءرمثةقباس اماحورحو سان ءااءايآ و م٠ وفا

 لوطب يمرل | اولسارف دحالا موي وح ماو كلذا مهدادعتسا عم للا نمآيش مهلعاوهري ادا

 ءاملا برق لمح السر عةمب زاخو !١ عاطي ةليل لكينوا ذه نينثثالاءوبو ن..:ثالاةليأ كلذكو راهنلا

 اللجو ةاخجا'ودهص آل الث : يلع زبخ صافقا ةّسو برق مب رأريعب لكى ع
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 ةلفع نيح ىلع هةيعرلاو دانجالا نه سا راما نع ىلعاوب رضو بورغلاتقو رفظملاةيحانب نيك اساا

 اورضحوا وءمتجاف ةلي» .رلا لهأ ع ماستف هب اوساحو سارتئملا نع مهولحأوةحاس أو ماع اوفطخو

 أ مويفاب زااو ارافنأ ساق او.حدوةدوج ليعمساو ير غذا ج احح م ءركاو مهلا

 مه ىعأو يلءدممىلا لسرأم مججرخ أو مع عفادوا دوك أ اةفلاوذ رضحت ميلعاهوةلغاف ةلاكولا

 ريمالاةرطنق ةيحا: 0 د كحل 1 ١١ لتق ( ةعاموييفو) ة 4 ملا كالت ع نه بو رهاب

 نيراصمو ا اولتف 9و حتابق ر سعلا د دارفا ضع ن<“ لصح ( هرشاع تيسلاموب يفو ( نيسح

 لءمهساو 01 0 ةحواذي امماولتقو مهم صاخشأ ىلع أاضا ؛ أةماعلاضيقو نياغب و

 دنع نوفقاولا سرك اممم ؛ماقف بيقناا ىدنفار معد سأأ تدب ةفئاطاف 0 قرأاب انوك 0

 مْ تاع ركاز اعز وه مان :لايف عقوو مهوز جشم ضعبلا مهنم لخدو ةلايخةفئاطم م: برت تلال

 ديسلا مسعر امسح لوش داتا ةئاملاو رقواةانلاب ىدنثالا سمأو 50 ىتاحي اغأ نسر. وح

 0 1 مهنكامأيفاو -رتحي و ممحاسأ ومهرذحا وذخأي نآباياعرلا عي ءاملعلاو يدنفالار مع
 سؤ ريف سإ راتمنوامعت نافذ وهلا وش رمت الفالاوابلغعهولب قباب ى كش ص رع ؟ اذاو

 م حيشاضب ا هعم وكل ذ لع ىدات و ىلع »# فرط ري ة>حوكالذاو - 3 طاطخالا

 اشابد_>ًاهإرانامرف هعمواليل يلع دما دذ:كرضح ةيضاملاةليللا يفو كلذ ينعي رتلاب ىداذي

 ةماقاو ةظلسلا ضرعلةنايصهتنواعم مهماع بجي هنا ركذي و روذحال مهلطي ةالدلاىلا عواخلا
 كلذ لدواملف ةنرسلاو لكلا هنعنوءناموهنو ردا نيحالفلاناو نيدلا سو.ءانو اهسومانأ

 دحالا موي يفو) بقنا يدةفارمعديسلا يلا ىلع دل برأو ىلعد محلا هولسر أب ويياقب مهملا نامرغلا

 ند اعلا ىلا اولصووقلب وزباب اواخدو ر 5 ملأ ضعل ىدعت و تاشوانماضي|تعقو ( هريشع ىداح

 اوضفو هب مهورصخ ىناهك الا عما ةعاسج مهنم سرتنذ مهريغوةب رت 'اط مماعتجرخف

 رافن 0 نيش رفلان م هلي رعماتلا ع ءمفادويق ورما د#ديسلا م خا اي ةرمشعلاو حن ىلع

 ةهجيا ركسمعلا نم عاج بهذا طيأةليالا كالت ىفو 0 هنأا مهوملسف مهبلطو كيب يدياعرضخو

 مهدنع مهوسدحو مه>الس ةليمرلا لهأ ذخأ ةيحاناكللج نتك اس ارا نويلظت ةليهرلا

 0 أوملس م ةوياطو راهتلا رخاوأ 4 ءاط مم رمضحذ مم ريخاف ميتاج وزعم لا نمة أما تيهذف

 دشأو ةيضقلا 2 تطلتحاو ركسعلاعجرو راف را لقوة ييلصلاةهجىلامهوهزهو مهوبراحو

 انا كياشتي ةراثنو دغاا نم بحاصلانيقيرفلا الك فرعي الف دإ لا لهأ ىلعادمأ

 مهضعب دعاس ناقي رفلاةراث وةعلقلاب نيئئاكلا عم مهنمةقرف كباشتي ةراتو مهعمدإبلا له كلذكو

 او دللا دالوأ ورغد ةعلقلاب نم حرف رسما عب ةلمرا| جاوب 00 نيناكلا نيبعقوا ذاواضعب
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 ظ سوك
 , ويلا ل رانا هميعمام غرف و ةيقدانصلاة حاز :يلاو.ةلانه اوجرذو رار و اصخت

 تبهذو سانلامبلدقق بورطانوديري اولزف عب رلاب 0 سانلا عمتجاف يوارب_ثلاةلاك 1

 نس> تدب ىلابهذو ساناا نه ةلقيفيدنفا رداد ر ( مويلاكلذيفو )رانلا ىلامهحاور ا

 يف ةشقان» رمعديسلانيب وهني عقون ةغلقلا نمل ريدا كير نانع ناكر ماط اد
 هللا اوءيطا ىلاء: هللا لاقدقو مكيلعناطاسلاهالو نم ن رز فيك لاقام ةلسج نمو ةليوطم الكلا ٠

 اًذهو لداعلاناطل لاو ةعب رمشلا لمحو ءاملعلا مالا ولو أهل لاف مكنه ىمالا يللوأو لوسرلا اوعيطأو
 ةفيلخلا ل نامز ْنم 'ي ئاذهو ةالولأ نولزعي دل. ل

 ظ كالو ا نرد و اور فكر لاق 0 مهافر وجلب ممفراساذا ناطلس ا

 0 محشرأ مولات ةةزاو2 ىذاقلاوءاملعلاَى دنادق عن لاق كلذانم ءاولعفت قجفرفلا كانواثاق: و

 4 ا كلذ ن.هللا هاشاحو مب كل ١ ارذاك <ضاق ناك اذالاةف: رفا اذه ىضاقلانا لاقفةاصع

 ل يف كالذ لثم ىف تا داسلا خيشلا هبطاخو كلذ يلع ساجملا لصفناو قا نع لبال يع رمش لجر

 . ةحلسالا مهذاختاو ليالابميفاوطو مهرهسو سائلا عامتجا نم رمتسم ىمالاواذهدانعلاو فالطلا نع
 ١ الد احالس هب ىرتشنو ندا هس وم لله عب , ناك ةماعلا نم ريقفلا نا يت > تيبادنلاو

 سانلاهماماو ةياقاح ولا هّتبعصو رمع ديسلا كو ( نينثالامويينو ) ءريغو قرمشلا ىحاون نم ةربن 5

 ةباج مو قرايب مهعموأ د جري 51 ين ةبرا غملاو يبل اناخل_هاودانجالاو ددعلاو ةداسالاب

 7 31 رم عوج ر ىلع مالا لدفن او نه زالاةهج مه هرخأو ىكسوملاب مط نان نك ' ماحدزاو 0

 امل خفلاودازلاو انام م مهجأ تحا و ممريخذأوب ا رنا تبصر د

 ا ولعف امنا مهنا نيبتو نامالا باط ىلع ارقرشا اوناك دقو ةراوك دملا مناة فاد راش

 ا الا لرتو ةسدقاا ىلا نوضرغملادعسو ةرصاحلا ةداعا ل اوةعب دخلا و: ركل كباب نم
 كل ذولوالاكةمللاب ةطاحالا بابسأيفذخأو نهيب ةهديشلا عمجرو مهلا دم || لدال نيضرغملا نم

 ةفئاط عولط فا وع رشوة رءلاوةلعفلا | وعجو تال ذب محبص ىف مامتهالا عق عقوو امال لاةلملع اشءلادعي

 زيخعاو تاجايت>الا للقتل لاسجةدعع اويترو مفادماودعصأ او ليلا ىلا مهريغو برعلا كل
 ال المو ككلاو يتم ؛ نم ريثكللا يملا علطو ني م موب ل و علطت ءاملا اياورو

 : ٍْ كدت :ةئيل ننحا ماوعت لهتسا لوالا عبب ررهش عي كالذريغو

 - «(هسداس ءاثالثلاةل يفو) طاطخاالارئاسيف لولاب مهرهسو سانلا عمن مرمتسم كلذ ىلع صالاو ” 
 ,نم اشايدم 0010007 :ع ل سيل مه لاق ةف ىلع 2 نم ةفولعلا اوبلطو ركسعلا َِك لس

 اوهذوا 2 :3 ةعلقا يلاو> قشر وك واوان 06 د :.؟فئالع اندح اود أ /وةعاقلا

 | واسلام ةفثاط ثريضح ( هن 1 ةلماىفو ) مهعضا وميفاوسرتتوة .عرلا نهدعا#يهذف
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 نءناك امامأ هلوآب يضاقلاة باح ف مهرارضدي رئالا..اف ةيعرلا يلع هك[ للا رضةماقلاب انتماقا يف

 هور © ذام لبق ن«و ةقباسلاةدملا يفاهومتضبف ىتاةدملاداربا نم كيلعةزالااف ةلوحلا ةيكماملا
 نلأ نيب رالا اوحن هي راثموي رضح هناف ر رضلانيع وه ةعاقلاب كن ءاقانأف ةيعرلاررض مدعو

 تالسارملا رذآ اذهو ر ومجلا اذهمايق عاد انكمالف كنب راح وأ كلوزت زن نوبلاطوةكحلاب سفن

 و نانا ضرحو بيلا يدنفاريديسلا دهحاو لوالا باو+لاينعيهوباحاف مالسااو ع و اذني

 اسلاوخعاشملا هريثكلا موعموأشاب ىلع دمت تدي ىلا خياشملاو وهبكر و دادعاسالاو عامتج الا ىلع
 اراحلاو عراوشلايف ليالاب رهسلا اومزالو تيباينلاو ىدعلاو ةحاسالاب لكلاو ةلقاجولاو

 * روسلا تاهجو ىحاوتلاو تاهجلاب نوفوطي و لعاشملا مهءمو فئاوطوابا ازجآ نوحوسلو
 ذفانلا قرطلاوةباطخلاو ةلي.رلاتاهج ىف هركاسعاشاب ىلعد#لسرأف ةماقلاةرصاح لعاوقفتأ

 ن' ناطلسلاو ةيدومحلاب او ساحو يدرقا تدبةيحانو ةيملدلا قيرطو ةي رداعاو ةفارقلا باب كتم

 2 ُح

 نع هي رالا ع

 2ع 6 0 ٠
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 نه لزسي نءو علطي نمأ وعنمو هرشع عسا يف كاذو تاهملا كالتىف سي راتم ياي نسح

 , نومارتيو مالكلاب اضعب مه_هع تكي راوسالا يلءاونقوو باوبالاةىلقلا لحأ قاغأو ةعاقلا

 هني يشع ىلاث ءاعل رالاموبيفو ) ةعاقلايلاامنمء نوهريزس> ناطملدلا ةرانمىلع اودعصو قدانلاب

 ريح مهب ركع واحب نال نانا وم ركل عج مهعمو خعاشملاو ىدنفارمع ديسلاب 5

 ةينيسملا لهأو يجاوالابصعوةيلقاحولاو دانجالا فءاوطو بصعلاو ةماعلا نه ريثكلا عججلا
 ترد غ يق قرأي لاو لو. طلامبع٠و ا علم محو هم ٍاصلاوةباطخاوةليهرلاوةفارقلاو فوطعلاو

 و مد خجاشملاج رخوزعاشملا اوقطوةيكب زالاىىلا اومجر مت قزالا عماجلا تاهجولا اورض ةقزالا مهب

 - ةلياىلا كلذ يلع لاطار.:ءاو اوءعحرم اما هاا كيب نسخ ىلا اويهذواشأب ىلع دم دنع نم

 لعموجما اذا راو ه4 را ةملقلا تاارحمو ةريبك ركسعلا نءةدع ءاشعلاو برغملانيب لزنف ةعمتا

 سانلا عمسامدنءو اوءجر مثةريخالاءاشعلادغي يلا نومارتياولازب ل1 ىمزلابمهلعا وعبانتف سيراتملا

 كذلك ةعلقلاىلانيروك ذاع وجر دسعإ اوداعمم سي رات نات ل 7 اويهذ يءرلا توص

 5 سف تأ 5 نيا وفن
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 ءلكشلو

 موبناك | مف مهنم مهيبااغنالم مساس يلا نءنوعارب دؤأ رالا نمهعم نمو هاطامشاب نسحو
 عئربا ورخام كنا ربع ريو ةساقأ] قانا ند رجا كو يدباععلطدذ رشع عبار ةعجطلا
 مهام يلع مدو تيسلاة ليا كلذ ىلع سانا | تابو دغا| نم اشابلا لوزن عيشأو اهبنم قرفتو سراتملا

 ةيحان نامدساا ركسملا نمةثالثر م تبسلا موب حم دقو ) ةرياو حورسلاو عمجتاان رهفاع

 هوبرضضف مهر ا اوداراف ةوبةيرتشمل جرخةع ,كواللا ن :ما.ءامحامالغ اوفداصف شوج

 ليلحلا ناخ ىلع اوفطعو نيساحنا ايلا اولصوف ساناامهعبتف ىف: :آلاةالصيف كالذوهولتقو ةصاصرب

 اول:ةف مط نيا ىلعاوبرضف ةباو هر قارب يس! درفل ايس اودارأو



 ل هوا

 ةلسا صا شابلا لسر أةليالا كاتيفو موب ىلا' ىف با وجلادربد ودعوو مهعنم وذخأو كلذ ريغوةبذاكسلا

 مهعملمعيل ءاملعلاعم دغلا نم هيلاهروضح بلظي ولاثتءالا رهظي و باوجلاا يف قري يماقتلا ىلا

 مغ ىلعا ل مث باهذلايفا وراشتساو ىدنفارمديسلاىلااهبرض>ةركذتلاهتادواملف ةروشم

 ناكدن أمه ربخأ ن :,مكااذ لعب رذحدنال ر 31 ىذهم نعىفو ةعندخ هذ :هاهعا مهم ىلع اغو هيلاهجوتلا

 أملف ) ل را كلش أب وال لعفلا كلذ سني و قب راعلاِيف مهلابتغالاصاخشأدءأ

 لوخدلا نم مه وعنف ةماعلا 5 :حا كلذ كو يذاقلاتيببا وعملجا( نينثالا موياوحبصأ

 يلعد#يلااوبهذو عج ابكر و دا واغاديعسا شي أمهبلا رضحو هبباب اولققو يضذاقلا ترب ىلا

 هلاولاق ايلاونوكب هنو دب, رثنمول هن ةيالولا نمل نع نمدب الوان ياءاماحاشا.لا ا ذهدب رئالاثاهلاولاقو

 ىضرمث الوأ عنتماف ريظاوةلاذعلا نم كيف همسوتتامل انطو رشبانءلعايلاو نوكنتو كبالا ىضرنال

 ا تف 0 ا 6-0 و 1 كلاديلا ماقو 0 0 هلا 00 34

ود 0 ا نم أبا ةملقلا نمل ل
 كر اما 0 لاحمد 

 1 اه وام تح ةيكب زالاهك 2 اوبهذو ىععلاوةحاسالا مييديأب 1 ةماعلا نم ريفغلا كلا مرعتو 6

 8 نءالذلغدحاو هناخبملاو ةريخذلاو طامسق. 1 الا» لمش ة 44 .ةعلارصم ىلا اشأ لارسرأول

 اوبتك حاشملاو اشاب يلع دمنا ثةماقلاب اشابلا دنع قالو 00 املا يدؤن رالا كبر ع عاطوةل.مرلا

امهنورك ذب عوالااشاب دمحال نيدضمملا ش موقاغالادو كس رعي لا ةلسأ رح
 ار هيلععمتجاام

 ملقالا بارخو ميظعلاداسفلا نم كلذ ىلع ب هما رشم ل دان هك م( لأ ىلا طيرالو 0 ايلا ل نع نهر وهلا

 تامل هرم دعس داس سدا موي يف خياشملا عمتج >اق كلذ فاي 3 ا كادر ب اوطاقنالوقب السراف

 مهدانعو ,بفالخ ىلعأو رحت ساوكاذاواقعت ]ف 1 ميلا امو ملأ 0 كوالا ءاومظنو ىذاقلا

 ١ فئاوطالا هعم قد ,و ةير هب كت ةنئاطدن :ءلدتاو ة 4: :ب دما يلا مساك اشايلا عامان هريثك لزو

 كد ءارعأ نمهعم نمو ىفلالاكيبدختر ذح( مايالا هذ هيفو ا ءا ارمعو سوقاغاحاصأ نوضر ءاادؤنرالا.

 مسجلا يب | هعاست ”اترشتناو مم اىهالا برقي روص+ للاب ىنأ الارق ك2 ؛ساآو ةزيطاةيهجاو رمال و هنأب نعو ْ

 مف ة رقتسي ةحهل لطي اشاب لعدتو يوا رتل حشلاو يالا ذا ارميديسأا يب ة 4 .اكم لطراب كل

 اذابدمح ار مت ةسأو رص ةعاقلا ةلا 0 ىجينأت وا يف حاتريةبح هلرات ثدأبهلاو كف دعانا .:اووه

 دااعأ ينل" احل ارا ةعلقلان منو 0 ءلاو قالخلا يلغ هعمن مو عولخلا

 مط ةعلقلاب هك :ءنيذلا ا 2 اقلاىل ارا ينالو ىذلا تالا ل

 ْ كا ”ةنسملاظملاعفرو تاهيلا لام ىلء نيا وحاوناك مهماو ةيضال|ةدملايف ةرس كن. ةيكماج

 سلو ةلودلا :,هباودروذ> نا يلا فب نان ضد احرذ مطوانا ١ ةعلو اممولسرو اموضيقتف



, 5 

58 5 1 

 طعام 4 لزئياشابلانا يلع قافثالا عقوذ ةعلقلا عواط نم عنتءاف ةدجةيالوب ىلعدمحل دبات

 كا و>اواثاب نسخو ىلعدس#رضحو كانهاشابلا رضحاماف كانه لعد يلع مل واغأ

 تراث ببوكزادب ري جرخو اةوواقو ةورف سبلو ةدجةبالو اشابيلعد# دلقتو كيب
 هراد يلاسهذو وهبكرو مد_عاشابلا وفاهم لاقف ةفؤلعلا هنءاوبلطو ركسعلاةبيلع
 هؤعنمو اشاب دسم |ىلا اوراس ركسعلانامث قي رطلالوطب بعذلا رثذرو قرغي راصو ةيكب زالاب
 هرادىلاامشابن_سح عم بهذ مث مد ءوواشثاب نسح مهفطالف بو رغلا دعى لا لزب لابوك رلانم

 ايناث ملظ هنأ نين تدسلامون را ماا ماطاملف نيرورسماوباب و ساثااحرفو هسبحتنيدملايف عيشأو

 نبا نماشابلا بلط ( مويلا كلذ فو ) ايناث ساناامتغاف ٠ كيب ىدب عمم ص ماطو ليالا رخآ يف ةملقلا يلا

 ةرح آيلطو دلبلا لهأ ىللعةدرف لم ىلع مزاعهناعيشأو سيك ىنلأىرهوبملا سجرجو قورحلا

 اهياءاولوتساو اهولخدو بوياةىلااوبهذوةالدلا بكر ( هقول هب هب واسنرفلا اوق بجو كالمالا

 مهاردر ودلا يلعا ولمععو فاكلاو تاق: لااباهأ نماوملطو اهن 1 يلع مطو.خاوطب رو اهرود ىلعو

 نع مهي رءاوسيحو شرق ةئامْموإ لكيبراوشاادإيلا خ خيش راديلعاوررقو موي لك يف مهماهنوبلطي
 دالوالاو تانيلاوءاسنلا| وذغأ يف و كالذ يلعرمتساو كلذب ربما هولا لصوفرصبت ى راوشلاناكوجورٌا

 اوراصف داليلا ىلع هل كا مهزرقو ىلء دمع مهيلالسرأ مايأدعب 0 اوراصو

 , جرخو مهيلع تعتتماف طيفلاوبأ اطلاق ةدلب ىلا :اواسرأوهوببنو هوب رض مهيلع يصع نم واهنوضبقي
 ةئام نع ةدايز نيح الغلا ن لتقنموب راحو مهيلعأ وكرفةيرقالةلباقأ اةريزجلاب مهءاتم اونقدو ابلعأ

 ءايشاتنناكو اهوحر>ماواهلاا ويهذفةري زاب مهاياءخ ىلعنيحالافلا نم سانلا ضعإ مطدو صخش

 نيكاكدلاو قاوسالا بلاغو مهزال اىلارو ذا نوكر ان ةعاشملاو هلك رشالهدحو هللصالا و ةريغك

 حتة ونامالاب يدانو هزالا يحاون يلا اغال ريض ةعلقلاب مهتيبموةيلقاجولاوخخاشملا عولط لطب وةقولخم
 رج أذ خيو ءارقفلا ئاسدي رب وقو نامالا نم دح ىشىأو سانا لاقفا رسعلاق نك اكد
 خماشملا بكر ءرشعيفاةدحالا موب حبصأاملذ جرموجمهيفاوتابو تاما غمهيلع لمعي و مهنك اسم
 سانلاب دعقملاو شوحلا الّدما تح لافطالا و ةماعلاو نيمحعتملا نمريثكلا هب ع-تجاو يضاققلا تدي ىلا

 لوقي نم مهنمو فيطلايلوقب نمدالوالا نمو مالا بلا اذه نينو اننيبدقا عرش .طوقباو رصو
 يضاقلا نماوباط و كلذريسغو لك ولا من وللا انبس> لوب نم مهنمو ىلإ امشعلا كلدأ يلحتءاب براي

 را عال ارق و لك ولااغأهيعسيا لسراف عرسشلا س ا ةلودلا يقنيماكتلا انسخ ليل نأ

 ةباتك ىلع اوقفتاو عيملا رض ىجئادعمشلاو رادرتفدلاو ادختكى قاغأن امنعو هي ران لبق
 مهجارخاو سانلل مينمءاذيالاو ركسعلا فئاوط يدعتهيئاورك ذو كالذاواعفف تاب ولطملابلا حض ع

 ىواعذلاب سادلاةر داضمو ني رشابملا قرط قو لجيعملا ئربملا لام ضبقو درفلاوملاظملاوم نك امم
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 موطالخأ ترثكو ةدودسلاتويبلا اوحتنو مهنك اسم نم مهوجرخحأو ناكسلا اوجتزأو تويبلا
 ةقاقلا ىلع مالا رمتساو هيلع مالسلاو ىلع دمت ىلا باهذلا نم ة.قاجسولاوزع ملا شابلا عنمو قاوسالاب
 هعاذو اشار ,دحأ لع ريب لالا يف يعدم ذخأو شحوتلاو ةقلقالاو

 3 ١؟ ةئا ريخلارفص رهش 9

 ىلا ةزات بكري وحلصلاءا رجا يندهمتجوعاس اغأدرعسوهياعوهام ىلع مالا و ءاعب رالا موب ىلمسأ
 ةيلقاجولا نم نانثاكل ذكو نانثاةليل لك يفزغاشملان ءعلطي واشاب نس ىلاو يعدم يبلاةرا :واشاملا

 نبي نحاشتلا ع قي تلال ٍقوىنعم كلذ لةءعملو حابس اان ولزاي و برضلارادىف ناك؟ نواب '

 ةزيطا فاذ نهرصو باوءلا م ذاكنأميلسريفحو اضعل ! مهضعل نولتقي وتاق رطلايفركسعلادارفا

 3 ةدعدعموةء هقول : اربي لاهرادن زاخ يدعو كلكللاو دال هلا كلو مالا باطو نادر وايه لا بجو

 0 ) 01 را «ميياع 01 20 0 ال ل ل 7

 ' مهسانجأو ا هك 0 0 "وزوال سوأ هم 1

 لولكاب نيطلاريدو نأك .الاو ىنيعلارمهقو ةيدقلا رص .ةرجةينالدلاواهجراخو هب دملا لخ ا دةغلت 3

 دال والا وءاسنلانوفط و مهعيامنوذخ 0 راملاونيحالفأ 0 وتاعورزلا

 عما ةهجيملاالاحروءا سن ةيدقلا رص «ناكس رمضح ( هلوايفو) َد 15 ا.ة> الا لاحرلا ين نوطولب ولب

 مهنبك اسم نم ةمكوحر رخأدقةيتالادلانأن وربخيو ة هبا ”الادلالا أ نمدو*ب .ةلمسل و نوكشي صهزالا

 او مدنعا صل ايلول :مهعاتدو مهأين اود أ , هوك رت 1 مهعار 0

 صايدهو.طاخو ُ رو ىلعاورم ق مه اد طاع و امانا ءاقملا كرف ةروضلا»ّدَه لعاو رضج و ناطيللا نم ظفو قلت
 1 ا وعبسإ لو أ واذ 26 ءاحأىلا 0 رودلا نه جوري دان بتكم

 : ا جاف عسكجاو جيحضلادا زو نو تاك ماين الث نوحيقم مما لاقف مها كك اهوربخ 1 انناثاشأي |!

 راغ هكلادالوالا نمقي رم تح رو سورذلاةءار وأ 5 صه زالاب س 55 موبأ هدب ءيفخاشملا

 هسا ءلاىلا ريظا] وو ةحضةدإ اان لدحو تدنا وألا قاغب سانلا نو ماي ' وقاوسالاب نو>رد :

 ضاىغال ممجويب ىلا روظلا دعل ؛اولقتت ةتئازعا ملا ناكو ادحأ بدي إذ هزالا ىلا ءادختك لسراف كاذب .

 يدنفار عذبسلا كا :هرمض>و يوأق ملا خد .ثلاتدب ىلا بهذادحأ رب ماخلق مهيفر تنم لشفو ةناسأت

0 

 قمع رد تو سا

 0 اسي 4 ٠ اخ

 ْخ : هوحتشو هو. .سوةراحابدالو الاهمح رفد و ر> لاح يفو فرصتناو ماقمث ه هومهوأوءوملكف هثالخو

 قاوسالاللاغو صضزالايلاروذ+لانوكر اناا ةملاوهرشاعة عملا موي يلا توكسلا يلع رمالا يف و

 يو ةعلقلاب بمتدبمو ةيلقاجولا وياغ ملا عولط لطب و نارئادةسوسولاو 0 داو:
 هدي : ىلعو لويسالاسا ن«ءد_هداقدروهناكالذو اغآديعس تب لذدو ةعاقلا ٠ نماشابهم ل زن مويلا كل



 ل 00

 ا ظ

 م فلاونيتلامو نب سثعةنس تاهتساو انج ْ

 ناانلاتاعورز اولك اف ىحاونلاكلتو نيتاسبلاةمجتالدلا لزناملو زينثالا موي مرح اءادتب ناكف
 ةنامتساهردق وةركماجلاو قيلعلاوتايا ري اشاء مهب ترةدأ ازتاف ولعاوءاطو نيطلاريدب ارودا ومنو

 اًضي ًارفاسو داتعملاىؤ دلا دمنا ىد سلوم راب زلة ريدك شان أرفاس(ةةنماث ىو ) رهش لك ىف سن

 ةريثك قأ الخ ىلع ضبقوةريثك حنا, ةهنءلصحو ة ةيب رغلا فشاك كا ذهرض>و يواقرشأا خشلا

 عيشأ ( هيفو ) او صاع الو هن ةرثك انا قزرحل مهسسبحو مهصلبو

 لشرأ اها دح 5 او:الدلاةععاط لوس و اممسا ل امينايكلذ ورع قالها نحو لعد# مودق

 مهرمأ|وفالثي أرض ىلا عوجرلا ىلعا وم عة دن زالا يلم دغعاس عرب ىوقيو عي دماغ ل مهلظو مهلا

 بيقناا ىد_:ذارمعو خاتما اشايلا بلط ( هرسششعىداح سدا موييفو ) مالا لافحيتسا لبق

 ريغ نه ىلبق ن» ناع>اراشأب 1 0 طلاق اوت | ف اويدلا باب و ه.اقاحولاو

 اميطعأوأامهدالب ي يلاايهذي نأاماو كلامملاال اهوا امر هجر نذا

 لزعأ مركد وةمدو ضوفملكو 5 صأىيهورصم ىض ارآريغيف بص انءوتايالو

 ري رح سنك 5 يف ةريخد ةقرو هم. .:> نمجرخ مث اشأنم عنا ءاوءاشأن . يطءأوءاشأ نم ىلوأو ءاشأن م

 كفا رولا راك ةيحد عد روميو ىف نونزكت مئانر < ذاعناطا داليا رخو
 مطل سر لاقف رصم نع نوبئاغىدهملاخيشلاو ى ركل خيش هااو ىواةرمشلا خ .شلانا هلاولاقف

 يلعا وقفتامث روضحلل مهنولجعت- ةداعسلا عم ملااه د واشايلا نماقا ءاقارو أمهاورتكف روضملاب

 هناكرضلاب اناكم ممل ودعا و ةيلقاح ولان منانأاو نيممعتملا مناد" نا ةماقلاب دنع تيدي نأ

 يلعدم لص وو هناخبجو عفاد ءاوذخأو ةزيجلاوار ط ةمح ان يلا ة قاما اركسعلاو ةالدلا ب هذب ناب لَو

 هناابتماد " ىلءدمش مهد ومهممنامتيلعةيتال دلا 1 مهرك أع مهعهوارط ةيحان يلاأشاب نس>و

 ناك اذا مهضعبلةيتالدلا لاقف نيدناعءالو نيفلاخعا:ساو فئالعلا باط ينائحا نال وقي مهلا لس رأ

 عجرو مه 0 ط نهريثكلا لخد ومشي ماو وم ضرعتالهج والف كلذك مالا
 ىدؤنرالا كيب معو اشايلا ادختك ل زنوراث الاو ينيعاارصقو نيطلاريدبم كا امأ يل اةيتالدلا
 را نون -:؟ اذاؤئعدقتإل و فالخ مه دنعن بل موقلانا اقف بتالدلا مماملكتا

 كي رمعو 0 عجرف اننئالعانياط مئانءزك انهدخاذااذمم نولعسفت كاذكف هقح بلطي
 موييفو ) توببلاو ا ١ 0ك را موي لكيف كئلوأ لوخ دعب 2:ويدؤنرالا

 ىفو) اعجر مئاشاب ن->و ىلءدم يلءاماسو نادوسالااشاب ي حاقواغأ ديعمممأابهذ ( ءاعبرالا
 يقاشاب نسح ل>دوةيكبزالابهتي يئارعذ ورم لالي لعب درع للا

 اولخدو موعائما ملعاول قيل نوئاقسلا لاسجو لاغبلاو ريم |اوذنحا اووهفئاو طتاخدو اهحبص
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 تاباسؤلاو تالسارلا ةبتكلا يلو مهئداحي هبادحأ عم ليلا ن ا

 هودحوف 0 املا لخدياهظاقيا اودار ًامتةعاسدور د4 م هلذخأف

 اشابلايلا د ديسلاهدلو بكر تح ىمأا ومتكقا مف هورند يتلا ةعاسلا كالت نمايندلا قرافدق اصااخ
 هنتاز> ىلع اوتو يض كاَدلاو يدنا ن ناويد رض>و هرا ديلا عجرم لول راهنلا عولط يف

 0 , وازىاهباوعجر ملفاح دهشم يف رهزالاب هر راعاول_صوووئفكو ءوزهجوهنوم وو هلصاوحو

 علا ءدلو سلا اشاياانا مثهصصأي ضقا 9و ماللسأ| دب ,ءنبدم ا ديسلا عم هونقدو ه راد يب رعلا

 مثىذاقلاة يح ةعلقأا ٠ نءلزتومازلالاوةلودلا ةم د نمهدلاو هم اةنكام واخ تلا ىلعاناطفقوةورف

 عبات فشاك ىف هل وامور د أو ىحاغأ ىلع ل حبلا ريهالا (تامو)هتقو ىلع هناعأو هف هللا كراب هراد ىلا بهذ

 لع روظ ال واهرك ذمدقتملا ريكلا ىراقفلا كب نامنعدنعادختتك ناك يذلا يركسلا كيبدحأ
 نيذلاءأ مالا ةإح يف حير يمال ا ناك كيب اصل 3 دعب ىلا .ةةهج ىلا هعم نمو كسب دش لاو 1 كيب

 لوم هالاسأ ىلا ىحبٍريمالا بهذف دال لايفاوتتشتو ةكزالا ندرك ذمدقتامإ مط عقوو طر

 جوزتو كبد ماا ىلا طنا ل يملا رعت تاج ألا كان هماقأ ًاومجرتملاهك ولم هتبعصو

 ةلنلناىلا"ىلا ولااغأن املس د:عادخيتكل مع واهب رمتشاو تاماق عسبسل5 راحبن يو ناس

 اباضقلا يف هدنعس ا ال طسوتيوهدنعالوبقم مج رتملاراصف ناظفحتسمتب م 7 ذملااغأ ناميلس
 "اللا للمق رنا وتايضتقملا كلا هر !!حاتراو ذتنيح نه هركذ رمشاو يواعدلاو

 5 ا بالا نيل عمطلا ليلق ناكو ةسفنل

 ند 0000 و نس رصعاملاو ءامالاد:ءةمي_سملارومالا يف لذادبو هنر,شتدازو

 7 ءامارعأ مظعو ىو دجلا كيب نسح هرزوتسا نإ ولعلاو كيب ليعمسا نش رهظو جر نه عم رمدم

 م ارجااغأ نطصمرادىرتشاو ار ددلا سا ءاتق ولوالدي ودخم مزاولهنرشامم عمدمايأيف

 00 لقلة طال ارارع رئاس واع نكسو تاعءاق ع.بسلا نم لقت: او نيماحفلا نم برقل اب يب رعلا

 مو هب , رحبلادالبلاب تار ذة ضب ىف كاذك ؟وتاحخلاصملاوتال_سارملايفةيل.قلاوةب رحببلاءاسعالا نيب

 هن.ءهراد مرقلهيلاىوضنافق ورا رع ادعسلا سا ينو نونا مثعلاةلود تناك ن>ةه رخارفاو زي

 ا اهب ض رمتن شيش ةهج يل اهب وم ل ليقهلسراف ةمي_سطادالا ءانملاومالاى و مدخلا صضعس هدو

 لود رمملا 4 الجراوماظ ليقةي> ان ىلاةهجوملاةدبإ ردح عاش ءاد د كيب نسح ا املف

 لسرافيقو راد دسلا نماشابلاه.اطف مجرتما ىلع اوراشاف» ادهك نركب اانا
 قونو كعوتم وهو رفاسو هلاغشأ يضق ق>امايأ ماقاف قورحلاهف ف يقوت » يذلا مولا يف لدوف روضحلاب 4. ||

 '000 و ذثي نمر ا نعاود روم ماثةعج اهلل يفهترباو رشحلو ةداقلا كلاك ىف طولاخسإ
 هلرفغو ىلاعت هللاهحرةفارقلابهوةةدو م هزالأب



 ف
 صتخافو رم اشابد ترضحو نايصوصخو هناقلعت يلع هلكو رصم نه رفسلاريزولااشاب فدو لصق

 هتاودتدازو هنا ؛رضاانيمأ هجر و ةيئزملاوةياكلا ديااةملا هيلا وسو ادا ماصتخا اسياد
 يرصمملا قالا يف,سماوأت ذنو مظعألبدلبلا خيش ةلزئعراصو هل هن "اد اوهتيصراطو هن هيرهشو

 0 بلبلادال 0 « هلاثمال قفتي لام ةمظعلاوهاجلاو زعلان ك دا علو ِي زاجحلا وئىوزراو

 ىطعأو بهوو هندسالوصولاو هتهدخ سائلا“ اهجو برغتو رص نيو اودلا مظعأ هتنب ناويد

 ءاهقفلاو ند هعالا ن اضمر يف ىوان ١١ لسريناكو 4. اءقدغأوهباا 8 ٠ لك بناحىعارو

 مهفعستي ودباحأ ىداهيو تاماعنالا منيو بهاو ماو يرمفكلا تالاغلا امفو راحتااو

 ةمالثوأ نيت مهراد يف روك ذملاا شاب دم هرازو مالو و سا ىعأة راع ل بعو تاب ما ىف مممسساويو
 ةيدنطا ةشمفالا نم يلاعتلاو لو. اوةنمثا|توخرلاو فياحتلاوايادطاو مداقتلاهل مدقو ءاعدتساب
 ني ل 8 تقول ا كل ذ يف هّديحص) ناك ارافج رخواةثابدمت ىلع ر كسلا تراثاملو تايصقملاو

 هدلوب ايت :و هيايثاو رعو هيلعاوضيقف ركسعلانم ةفئاط هفداصف قرطلاامهننب تفاتخا ودعمر ارفلا
 هكردأوقالوبب نك اسلا يدؤنرالا كبي رمعهق>لفاعاتهوادوقنو اريك نموجهنماوذخ او هعم نموب
 نأىلا| م رقتسأو هر 29 مهذوهريغو ىلع # هبلباقوءا مود ,ادىلاهذخأو مهيديأن ..مهصلاخو

 مدقو مهعملخادتف نوير ملاءارمالا ارضح و لق ين> همم م سمأ سا فاشارهاط ربظوةنتنلا تضقنأ

 عضعضتيإ و م _اتابولطم زيوت اح ىلع هوقب افىسب دريلا كس نشب

 ىسيدربلاو رضحأ موب فا: صر شعةتسلا ديلقلاو در أام مهما يتتاعزفملانم رقهقتيم وتاجيعزملا
 هلهسو ىمالا هيلع نوهف مه هام يفاري>تم لأ لا لوغشمءدجوو هيلءاوقفتاس:هربخأوةلي الا ءالث
 تاب 0 عييمج والار اهنلا حيد ًالموقلللا كالت :يفا ا رشع ةتسالمزاوالاو ثا ولطملا ع يجهل يذقو

 ششاقنلاو تاماعنالا محمر ةصضخفو بهذو تاشكرزمو يراك ىوارنوتوخرو ل و

 كولا دم نم كان. ل لاقو كال ذ نم نورضالا وود بجسم يتح هيدي نيب هيدلرضاح بيا فو ردمو
 م وجرخأو نيب رمدملاءا مالا ىلع ركسعلاتراثاملو هديباسمةدايز ر ركسرافموييلا ثالذ يف دال
 تاوغالا ضنك ناكو رسعمة يال و هودلقو ةيؤدنكس نمذيشر روح اما | 11
 قف أش لزيإوةدم برقأو تقدعرسأايفمذ اوالاو عالاوتوخرلاو ة ةرازولا مقردلابه لاخلا رصتخم

 هش تااحو ةيلاهءاحاف قد روث ٠هر 1 روهشمهلاحو دوعسالانراةمهعلاظو دوعصلاو عفرتلا

 هدنعءىدغلو هراديلال زن نايعشرهشر مشع 1 اسءا'الثلا موييفاشابلااعدال هءاثالذ و ديسوالا نو 0

 دلما دج أ د.سلاو هدلو ةبخ ةإ يلج ةيده ا يف لسرأف ةعلقلا يللا علطو أ رمث نيتعاس وحن ماقأ 2

 لوخو فياحنوةدفتانادعيشو ةرصوج تأ ًءوص.و لصصافتو 0 جقب صو هنامحر

 نيرشع يناندحالاةمإ .1ناك املف ) مايأ ةسخخ كاذ يلع ى 0 هعابتأرأ 5ك مرو همسرباهنودبوةتخرم



 د
 لذا اح بةاوعلارك ذنعبكنو د 4 ]هع و امهاذا

 1 ا تأ وم لا حودك ازليف رخو فلو نتئاموةرشعيتنثا ةنسيف ( جدو (

 نمريثكلاعمتجاادوهشماموي هجو رخ موي ناكو لويخولاغإو ندعدو مدخو نيشارفوتاحطسمو

 رادتلاو نا.عال نم هعادو وهعيدشتل هتعنجرخ نهود هيلع هجرغلل قإ رطل اباوسلجو ءاسنلاو ةماعلا

 ةيناموقلاورئاخذلاو علاضيلاب ثعب هكا ذريغوةحلا ءالاو قدانب ع !١مديأبو مهنمهعم نيلجحارلاو نييك ارلا

 ر,ىلا ةبواسأ رفلا لصو بك رلا عوجر دنعو ةدسحو عسنيلاة اسر ارحل قب رط ىلع ةل ةنأالاحاألاو

 نيس 1 اظب جالا ريما كي ,اصيملا كب م او كاذب ريخا مهلصوو رصم

 قحارشك أ اشناكو هلومحو هعامم برعلا ب ستغندهر ل مجرتملا مهن ديدب بهذو م كنا

 الامد م رفلاةهج اوم منمادب تكلذد :ءدو لف نب 0 0 هاوت ايلا ن مة لعام

 لهجه 0 .أاممال هنوكروهرارف يلعهمال و«. رك ١ اوهبيحر هل اقو«ةرابانوب ركسع يراس

 نكماأأ م مصلخ: د ساو نب دعتملا ك1 1 تايوهنملا ليطنيف هادهتجاوهرذ- ءل.قفلاملا

 مول ُط مهمدشب و مهرافخر "ا ٠.مهمدل 2 مهيعد بح صو ريما لل ذل سرأو ه ريغأو هله د الختسا

 هياعددرت رص»مىلا ركسءيراس عجراملو مهوب ىلإ م مراح يد م63 نيب ةدءاسالاب ةاشم مهو

 هد_:عبناذل ا ىعرمراصو رادع: اا 00 رومالا كاس و همزاول يف هيلا حاتر و لوم دالك

 ءاسؤرلاو منوع ن اويدلا ل .:رالو مهرباك أيدي و هندي نال ني اوقا الكسل هتاعافش لقي 5

 لدووهنرابانوب رفاس قح تا: ىلع رمثساو 4 لس اور ةكم فد رشو ر اذا عار رادتتلا اويتاكوهيف

 لصح ام كالذدعب لصحو مماقالا جرخ نميف جرش هب هب رصملاءاصالاو هن هب اس يذم كلذدعب

 فردو هللص كن قد تاو دعاس برحلامايأىفمجرتلادممجاو بورأاو حاصلا ضن نم

 ردم ند ناب رالاجورخو ة 4 ؛واسنرفلا روهطظ نمناك امناكنأ يلاز وااو تامهملايف ةحالاوفأ

 الو هب قاعت,امو ا واسر فلا س نو رمهم نع ءال1او 0 جورا الا هعسإ لف 7

 لاومالا ضرتقاو ةضاوخق دهمداو هدضاعو محرتملاهسأ ١ ماش كلاةيجتر زولااشاب, فسوب, رقتس

 ارس ريصبهصاو> ل ساريو رمشلاق ا ل لل 1 لا و هتمهلذبو ا

 ةلودلايفهيلاراشم اوهمجرتماراصف رص؛نوي امثءلالص>نآىلارارسالاو رابخالاب هنوعلاطيف
 رومالا رشابو ايادحلاو مداقتلاهيلامدقو هراديملا ريز ولا رضحو دالبلاو تاعاطقالاب مزنلاو

 هبابي سانلاحدزاو ةيئاطاسا|تامهملاو نيواودلاو لودلابقلءتبامو ةميسجلا اياضقلاو ةميظعلا

 ءالكوو ة .حرالكونوةرتموةسسورر انو نوشثارفلاوةساوةااوناوعءالاو عابتالاهيلعترنكو

 تقاضولويخلاو لا-# او مانغالاومداقتااوايادلا,ةريثكلا نوحالفلاو دالبلا اشم ترضحو

 (1لو) كاذري_غواسوبحو فراضماهملعجو نيدفاولااهبلزنأو هراويار ود خاف «مءراد

 ديالا يسوع حربا حي يح انام ندد اس ل ل ب رس 1 دي 7 تسي

 : 1 ك4 ير لك اد اعل رح كال جن تب يدع 2
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 مالا دبع نبدا دي_لابدحلا و فولالا له بساحو راجتلاعملخادنو كراشو ىرتشاو عابو

 نيندب تلح حوروأ نيمأوتلاكا راص ثيجبابلك 0 رام لاس وو

 زرحافةن_سااكالا !يف مالسلا دبعنب دما دي_اوخأ وهوزاح+ابوهو ىثي ارعلاراحتلا ةدمعتامو

 هيلعرفوف مققاحوءالكولاوءاك رسشااو راج: | .ساحمب مجرتملا ديقتت هَ كرش رافدو لاو ءاو#ت امل

 هل هتقفا مو مجرتملا م دةمةداع_سنمكلذدعو تاض واس و تاكرشلا فن اتساو لاومالا نماكو كل
 ءارطالار و !ةاصووةرهشمال_.ءاد.عنبال ناكو هبفهتبغر ودل تبيح تدازو رص ىلا هتك عجرو

 ليصافتلا نم مهمناجايتحاو مومعابتالو مطةءزاللامهمزاول هئارمالو هل ىضةيف كيبدا يماصوصخو هيباك

 امهندب ةعم طلا جازم 001 لجو ءاقؤأ باغ يف مجرتملا هن :ءبوني وأهريغوة دل: طاذذقالاو

 هيك درهتشاو تاراغعاو تاتكسلاو تاك ركل يف هئاحاللاءصاعيمحو هنغل و هظافلأ يف هيك احي راص
 ءافغاو الئ ازاواخلا كيندازعادتيتك يغدو رابلااغأ دمحم اد ءاوءارمالاو نايعالاو راجتاادع

 كيب ليعمس | رمأتاملو اهردقةداي زلاب هبعفتراو و امهجًأشههودخ دنعهب جارف ايز زملاب هاصصخو ايارجلاب

 دحأديسلاهبتامو نوعاطلالصحنأ ى اراك ًاوربكلذك امداحر متسايدوراملااغإ 1 وتساو

 اه [ىدو رابلاةظساوب رادتلار دن هاش هيصنمو» رهظم ىفمج رتملارقتساف نابعش يف مال ءادب,عنبأ

 ج و زتو مدقااةبسملاةكد ل<نيءاحفلار اوجياهرمع ىلا ةميظعلا هراد نكسو هعلاط ةداعسو هتباعسو
 هتربش تداز كل ذدنءو ثراوالوكبي رشريغنهاهملةئسأو هن زا وها داو> ىلءىلوثساو هتاحوزب

 دارمدأعو وهني ودب زنيهدعسو ومس هعلاط لزرملو هنآرقأيلءهتلك تذفنو هتهاحو وهنأش مظعو

 ءاضقو هتهد_#صتخاف رص»ةراماىلاهتلودبالقناو كيب,ليعمسا توم دعب نوي ردملاءارءالاو كس

 مهالعأ ع بما ىماو و فئارظلاوايادهلامهمدقو ءارمالايتاب و كيب يهار .اكالذكو هلاغشأ رئاس

 راج لءاعو لام آلاهيلا تةطعناو لاجرلا سفانو عيمجا بولق هيلابذج ق>منصاان حمه ودأو
 دال_لاباذكو هب ةايتل و ةهرالا ع ذرهتشاو راطقالاو تاهألا رئاسم راصمالاو جاونلا

 عئاضإلاوتاراجعتلا فانصأ و عئادولاهوءدوأو هولءارو هولاكو ءودمتعاو ةيءورلاو ةيءاشلا
 لسراو نايعالاو رباك الاوءارهالااعدو ةياغلا ىلاهب رخيتفا| بظعامب«هللمعو دمج د.يسااهدلو جوز و

 اهمعمو ءارمالا يقاب كلذكو ةريثكلا لاا ىلعةلمحلاةميظعلاايادطا كيبدارهو كيب مهارب هيلا
 ءامظعو راحتلااب |دد الخ كالذو هب ؛ راقن لب طهيلع لجأ يدش ودعياا نم * خو 7ةنرامل دان جالا

 علخو مه ريغوب راثملا ومأو ثلاو كا رتالاوحرفالاراجنو هب ةينكلا طابقالاوماو رالا يراص: :لاو سانلا

 هيض رخارمأن عرهأهلذثيالو ىواسكحلاو تاماعنالاو شيشاقبلا يل 1 تكلا علخلا

 ليقدم وهدف ضشإلا
 ابحاصر.ءالاعظقم نمهممي * يذلا يلعدي ربال تامزعوخأ
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 ناكو را و هلسارينآك ناشسفنادو لبح عطقو هفرط نههرطاخ ريغت

 اشابنامياسو رييكلااشاب ميل «هاكولم هيلع بصعت كلذ مهبل ءنامو تامن | ياهنمه ذاح..:داسبس كلذ

 هلفام ىلعاظيغ مه ريعوا هنيشا دشخ 3 نم نورمأت اا مسما!مضن او :,الاووج ولا وهو اعدم

 نييناربلا زك اسلان «لياقلا الا هعمنكيملو اكعب هورصاحو هدارفت اوهتدد>وب م,مل دو مهنيشا دش

 دا رلاعم ر أوسالا يل مه دعصأو ةالدلا ل ؛هريطا رطب سيلافءإن بلا يف مهيأ معتسن نيذلا عامملاو ةلعنل او

 لالا نمةلفغيفمهيلع ساكو نجلا مدختسهنااولاقو اوبحعتف «باءنوفلاخلامهارو ةيجيبطلاو

 ١ دالبلا داكومه:«صتقاو بعبتت مث مهنودعاسملا مهمع قرفتو هتعاطلاودءْدأَو مهياعر بظو مم راحو

 00 تل 0 ارارصهد.صلاخاشت ةلودلا تدصن و دابعلا رهثو

 ْ 0 مو 6 0 0 0 ١ يحأو لا ك وام 1 51

 بانءالاو ليخعااوهكأ ونلا فانسص ًارئاسهتاتسي عر ز وةلغلا عاون اوزرالاو جريسشلاو لسملاو
 بأ ٌءآرغنم ناكف ةلابو مهدابأ نيذلان ءالدبىراوجو كدلاممىرتشاو اناث هتلودددحو ةريثكلا

 مواو تاداجم تءاحاهضعب عمجولو اهراكذتب ركفلا فعسب الو: اهريط دب مقلا ىف ا راجل و هدلا

 اهيفلفش لني رهشنمربك أ اهلمهتب را يفهنايثو ةيواسنرفلا ىلع هراهظتسسا الا بقاذأل نم هل نكي
 مدقتدقو تقوع رس يف هولازال ميظع ل بجةلازايفاودهتجاولة ب واسن ر فلانا لوة.ناكو ءاقكل ةظأ

 ني ردقلانبب رهظي ىذلار وفط ايف 0 0 دئادد ان نظم ان لوك نكد هلح يف كلذ ريخ ضعب

 تاراشاو زوهءروتال 1 تارابعجارختسالاة ف رعمن وعدي نيذلا م هل جرختساو

 1 ينو يت- لزرلو نيو اساولا نم كلذ حن وأ نك را ماشلاة يح ناناكم نب رهقلايدارلانواوقي و

 0 يماشلا سا اةراما يف زاح+ ايائاغ هعباتاشاب نامياس ناكوهشا ارف ىلع ماع أ١|| له نا 2

 اليك و هماقأف تقولك يفهو ركملاه نم عقوتب هسب# يف ناكو شع سعىلا واشاب ليعمس | م لا

 يذق اامأذ او ركسملاةفول غب هفرعو رافدلاو اع جطان .اشاب ناميلسر وضح ىلا هنع

 اشاب ناميلس ر يضحو كعب نمو ةلودلا حاصو يدر ا طط عم 3 ماو ةقفنلا فرص هونفدود- 1

 اوكلموةل_حمجرتملا عابتأ ادح رخاناىلااشاو و ليعمسأرمّتساف ايلا ل وخدلا هنكميجو ه«بيلعاعنئماق

 نامزلاةردانو نايءالا نيع## تامو ١ |( الاخ :لا يق كلذوا متيفيكق قحستن م روم ًادعب شاب نامياس

 دجأ نبدحأدسلا بيسألا ب يسحلاو بيحتااهيبنلا راذفلاماةسيماهتمهم ىقترملاو راحالاردنب هاش

 ةينشلار ونمط اح الح رناكو رمح“ نادر ربخ هلا قوسبإي رب رحهدلاوناكىربي رآايقورحلابريهشلا

 رئاسوهتالص يفا ريثك هلوعدب ناكف مج رنا 4 داوود رق ني ةئامالاو ناي دلوةجسهللا قدصب فورعم

 نع اوذحأو ةهابالاو قذحلا ن 02 اء ىلع ناكو ناسك و سانلا طلاخ ع رع رئاملف هتاكر 3

077070 



 اغا ظ
 ريدم ىلا هباحصأ قاب عم مجرتملا عجرف هولقف ةريحببلا ب معوملا هدي رد ل تان علل م يىلءىل راف

 مههلا بهذ 0 هرانصلخو كذاتسأاولتق نيذلاي لا عجراهالاقو. ةريحبلا يو دك كي يلع.دلقت

 عجر و رازجلا يمس كا ذب, و |ريبكن وعبسو فين مهو مهلتقو ناكم يف مهعجو مهاعلاتح أو مهعداخو
 هدزق م تانيمالاو بصانملاو مدخلا يفهد_:ءلقنتو هّدعادعشو هب احنلك.ب لعه..>اوارودنه

 تالقنتااو هب رغلا يف هقفا راهتيك ج رخايفنمك ب ىلعج رخالو هئارضأةإ# 7 نمراصو ةيقجنصلا

 مزعمأ مه ريغون :مشاد شد لثقو هم هنأ .ةلاةبْحان 'مكيل اص هّتبكحو كيب ىلع عج ريقحلزب مو عئاقولاو ش

 كرب اص ني وهتييامرك ذو كالذدن ١» ل عمسإ 0 مجرتملا مهنمو هّتداخ يلا كلذب رسأو كيب اصر دغ ىلع

 كوب ىلعهل فلك كلذب هل ض ىعكب ' لإ كيب خاص ىلتخااملفهر ,ذحو هيلاهب راف قبب اسلا فورعملا نم

 ماححاو مدقلاك كيباصا م مه ردْعَو ملت 9 نم ن اكلم ناكر أ ىلا ربل !بذ و ه:اقأ م يلع قاب

 "ارتو كشف مالا هل مسجتتت لاصفنالا دعب هلم عشقانم وهمديفوطهتكراشم نءهرخأتو مجرتملا

 هرفر 2011 نكسإ ناكو هرادب اد مالا ا زج صخشةر و يفرصم نءاب راه

 ىلإ عجر مث مورلاىلارذاسو ة هب ردد سىلاروك ذملاراسو مداخلة وو ل١ كب زأ عاج نم برقلاب

 براح يدانطاو بام .- نءاىلادي رادتلا كب ىلع اسرااملو كانه جوزتو يدانملا برعب ماقأو ةريدعلا

 عمتجاو كيلامت ىرتش 7 و تار 0 كان ه رمتساف م اشاادالب ِكلاَو اسم مهعممجرتملا

 نيناثو عسأةنس يف رت ىهاظلا تامنأ ىلا تالذ يلءلزيإ مو ىجحاوناا كلت قد | ريتش ةيصعهيدأ

 هلاو ركذن اهتمحيماقاللا وةك ن وكي :«باطف اكعىلاىلرئازلا اشابنسح لسصو ولاول

 اهعالقواهر ا معو د لاوخا راما ]و ةرازولاهدلقو هاعدت_ مل

 ىجحاوتلاك ل: يلعراغأو كك امملاع ارش 1 انينك ادن :جولذتاو دحسملاوناتسلا|مب 06 و

 تئارضلا مهري ىلعف مماع برضو هتعاط ىفاوات دو ةم امعالا اوما نم مغوار ايمزو ردلا لب براحو

 لاحر وةلودلا لهأ عن ذاصي راصو و ناز ءانا ١ يتحةيحان لكن ملاومالاهللا تدبجو

 نماماكحو اياوندالا. لع ماشلادالب ةيالودإقتو مهلالاوءالاوايا دطالاسرا عداتي 1 00 |١

 00 ارح لن لاطو يحاون :1فاخأو ارا م ىءاسشنلا جحملاب عاطو هف رط

 ادد 8-5 نءماب بنالسو هتهاحتوا اع ذو ا هملنل ءاملاعةلز رفغإملو حل ارط الاون اذ الاوفان الا عطقو

 لاطأ نم م م4“ مو مهريغوءاماغلاو نايعال أ نه ىصخيالامهسجي ينتامومطاومآل ص ًاتساوعنلا يوذ نم

 مهقرح وةهبشلا هيف تروق نملئقف هكيلامو را 00 .بارتساهنا قفتاو تام تح اذيئسهسح

 مهدرشو مهدرطواكعنم مهجرخأو مهفان ! عطقو مهلثمنادعب ”اناوأرإ 0 'عبجلا يقابلا نو
 ”اطوا :ءاوهذخو رميهم ىل أمن :هريثكلارضحو دالبلا ىصقأ فولو مهاواث وأم هاوا نه يلع طخعسو

 كالذمحرتلا خلباملف ب ةيشيواجلا|ادذتك كيب لغد _.:عاوم دخو مه: ءاصخسش نب رشعلا وع شو



5000 
 روشق نم تاق ةراطلا يف ا وأو رشقلا لك او ككل لاو شيعلا قابطأ فاطخو قاوسالا ىفزيملا

 يت>يجاونلا عيجنملالفلاءىجيترثكو داتملان هللا 2 ناكوكلذريغو تاو ارضمحلا 5

 افلا فان ارم :موةيضاملاةنسلايف ىتارششلا ة:كاهذه فالمورلاو ماشلانم 1

 قازرالاتاهحو يرو ىلبق نه ورجاتملا ليطعتو قا ا اسال يرعءلاو معلا 0
 ناحبسف رومالاريسيتو طحقلامدسعو سفنالا بش عمتال و < غلا كلذ عمونامئالاولغو 3

 رةعين'ابةرذلاو كلذ لثملونلاو الاير ريشع ةيناميا حيمقلا بد رالا مَ ب خابو لاعفلا ل

 نيم عدوسالاو لطول اقصن :نيثالثوةسمخ لحملا لسعلاو ل لك 0 ًاوتئامعيرأ 8

 كلذ يلع سقو بدرالا الابر نيث 0

 4 هيبنأاهيقفلا ةماهفلار ءرحلاو ةقلفلا دمعات ام كمت ) نايعالا ل ةئسااه ذه يفتام ع 0 (

 ' يلارضحو ة ةفواملايةنامللا سرس نءهلصأ يفاشلا ىمرسأا ييموم خيشلا يتطنملا يوحنا ىلودالا .

 . يسيعخيفلاو ي روبجال اهي ظعخيشلاك هب ا خايشالاروذحو ةدافتسالازالو صزالا

 دافأو سوردلا ءارقاو تالوةنماو تالوقمملا يف بنأو رهتو مهريغو يوامر ةلادبت مب ثااو يواربلا

 لمح خيشلا ا :>يش ىلا ئاياضةلاوءا فالا يفهقفارو ةدم يو ارفكللا نسح خيشلاىل ا يوطن أود خلا

 نوداهريغو هب ءاوقعملاهسوردروضحهدالو مزلأو هقالخإب قلتو هيءزالمةصاخ نمراصو ىمورعلا

 يرتذ ا ورصاعمو نيحاو طوعراز هو فوه و سرس هدم ب ورمص؟ اراقع ين: ةاراكالمأ ىرشاو د نما 2 ن 0 د

 9  ناسحلا ت ايشحلاوديبعلاو يراوجلا يرتشاوجاوزالادد.عو ةيكبزالاب ق طا .,عبرديةسفناراد

 ) ءاءدالال لق ادودو قالخالا ليج سفنلاب ذهممالكلا بدعة رشاعملا نسح ةهك انملاولح ناكو

 5 خييشلا ناسا نع يواتفلا بلاغ ىلع ب لمكل ناكو ميد! عورفال ارفع نسال حاج
 ” تاقيقحتو تاباتك هلوةلكشملا عورفلاو ةضماغلا لئاسملا نعي وجال اولوقنلا يف هدمت و ىسورعلا
 5 . سداستيسا اموييفوثو يللا يلعةلطمم نطقلا ناد .عرادبامايأ لاعت ىح هن ًاشب الغت شالو

 ١" روتسدلاو ريبكلاري زولا مخيفملاريشملاو مركملابانجلا ( تامو ) ةنسلا نم يلوالا يدان ب رشع
 ىلعموح رملادنءمدخو قانشيلادالب نمهلماورا زاير يهشلااشابدجخأ نيلبشلا

 5 لمع و ىلغوأ ع كحا شاب

 5 هسفن تقوشتف فا ًاوةئامو نيعبسو يدحاةنس ةيناثلا هدي ال و يفر هيلا هد +, رمضح واساةغشو دنع

 ا هذخاف يمساقلا كب اص كاذذا جاحلا ريمه ياعىصوأو كاذ يف 4نذأف همودخ نذأتساو جملاىلا

 ش 0 ا نكات لغد وف رصف يلا هعم عج رو اذ دان ىلع رطا+ ةباعرداساو ودمر اوهتبح ١

 1 0 0 ار هان ا ا هيعأ 0 0 ل موه

 و ير ها

 7 1 ردعلاج مآ حلما

1 2 

 0200 ري 0 اق 1+ نوال ح

ٍْ 000 
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 57 خيشالهباستناب اا هحانح شار فه رك 3 رهمشاوهرب روم ين ةدوجو هئاقلا٠ نسم هريَغ د

1 
3 



 7 اع 8 ظ
 خبطملاةفلكو لغرب هلثمو ضي ًازرأ سدسو بدرأ عبرو شيعريطانق ةرشءونبلطر نإ 0

 ينو )تاقرط قحو تاررقباهلكوةعباتنملا تالاحعئءالاو قيرطلاقح الخ كل ذو اسم كل

 اه وكلمو ةينملا ىلا اولد ركسعلا ناربخأو ىلبق ةيحان نهاهترطط رضضح ( هرشعنماث ءاعبرالا موي
 || وكلم مهناكو رورسلاو حرفلامهضاغاوةينامثعلار اا اكن ثاولمصوةعلقلا هةرمش +5 مفاد ماوب رمضف

 امهاوج اوحرخ ماصخالانألاغاو كالذربغو 5 ف تدل تاناَو رار رابخالا يفاوغلابو هطلام

 ةيابقلا ةحانلا ع نماهومهدالركس ءلانألب كاف رك منيب عقيملو ريطلا» رقااماهاوقيمل واه وجحزو

 مهوم زهواهب نم م عمأ ويراحتتف يرذالا ةيحانلا نماهجراخ مهيقابو نيب رمصملا نم لياقلاالا انكي لو

 كايعوهو ررقملاةاغَأ ل طو(سبملا موييفو !ًايشا مل تاه رات للا هوكرنو مهباحأ ىلوف

 قو) 8 ملا ةرضح مويلا كلذ ىف ررقملا اورقو مفادمواك: شالاول معو بكوب ءاقلا ىلا علطودوسأ

 اهب يذلا ف شاكلا ىلا ربما ل__صوف ةزيملا ةيحانب برعلا ن٠ ةنئاطتلصو ( هنيرشعىفاثدحالا مون

 ةثداطا كلن دن هنأف : 01 31 قارأ اا دحأ خرهللالتق يذلا فذاك ناهثع يهد وهو

 00 رشعوةسخ وحن يف روفلا ىلع بك ركلذهغاباملذا م ءاقأو 1 ماابهذو ةزيطأ ةفوشكا هودإف

 رخ أ نم ده < هياعجرشن تشن ربة نفحات :ىلا مرفلخ بهذو مم ةعمطف مرمامأ اوهزمافمهباعاوجرو

 هنمهللاصتئاو 5 قيراز» يلعمسم»و رباو. هذوةعمر اا را اوعطق وهولتقو هباوطاتحاو

 اودهحا ) هيشو) مادقالاوةعادشلاب مهف ارورشم ناكو رهشلا نو دروك ذكلهلتق نكو هد ناكف

 هن رشعشلا نين *الاموب يف ةبامسخلا اوح دا رمل عماهو رفسو ةناَحِع ا

 م 4 ةردمملا اولذ دوةنئاط ممر ضم هكر املا ىلا ةالدلا لصو( هير سماخ ءاعب رالامويىفو (

 شوناغأط اص واشثألااذختكلزن ( سيجلامويىفو ) لو>دلا يف متيحصباوت 1 ىت> مها أ يلا
 00 ( هللا ديءر وك نءادل َلاَمّيَه رك ون 1 ةالدلا امال ةيل داءلا ةهح ىلا او>رخو

 هدد راقلا شاك وةيق 5 لا فشاكو شوقاغأ صو ادختكلا مج كو نوروك ذملاةالدلا ىلخد

 لتر اخ انحأ ةنام_سحو نيفلالا وم هو لوبطو رقاق مهعمو سلا 226 ءاوطو

 نسل تقل اوةءر ,ان الا جحا ونوةي د ةاارصمةيحانىلا م او.هذف ةعمتج

 1 ضيقلاو دال. || 0 م ىلعتا رهشوت أد ص هإ 1 املا ك ثاددحاو دال. لا يلع درألاو ملاظملا عم :امنو

 ٍ حممقلام دعو ةئسا رخايفكن طاادتشا ومهساحو ملم لاوهال أ ب بلطو يع سا ١: دا رذاىلع

 ل عقرلاب قداح ةرذلادو>وب ا إلا ىلع فاطللاالواو* ىد لك نءالغو ريعشلاو لوفلاو

 هز 2 يخاملا ماعلا نم ماعلا اذه ةلغلان 4. ةيلاخلالغلا ل>ا وست رمتساوهاوهتادرعلاو

 0-5 فامألا كلذ عمو اين ؛الءواهدوج و لقو 3 تلطبو ةيلبقلا ةبيا نم دراولا عنت هاو 0:

0 

 ١ 6 مدعنمةقباسلا تاولغلايف 5 اراك عوجلان 0 تومدالو طدو عقيم 0 30 لح يول 1 .لشسا
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 فشاكلا هل لئاقلا نأ دور نو د لرجل |4117 دو هد 2 يداو كوتقملا نيارغ و ىوعمللا
 يتلاةليالا كلان ءلات يمنا و تاقوال اهبىلصي هدنعاماما ناكهنالاقو كإذ ركن ًاف ل سف لزم نحاس

 عمسا ص خيذالاا ود لرش دهشأ ةشبل ونقملا نبا 7 «ىضذاقلاب طلطن ثداحلا اذهاهيفهل لصح ْ

 هيف باءليحةس ةلاح ينهنال كلذ لهم يف لوةةملا لوقربتعي هنا كتلاملا يتفأولوقلا كلذ لوتقملا نم

 نأيلعدجوي لأ ١ قاتلار طخ شلايذاقلاب المو هلوق ىلع دهشت ةنيب نهدي الو مهبهذم صن كلذو تدكلا

 ساجلا ضفناو هسف: ىلءافوخ ةداهشلا مكوةثداحالا دهاشمو برضا! تقو سله لاب ار مذاح ناك نم كا ذه
 بك ارباقباسانساك اح ىدتفادمم رفسلاىلعمهنع ( دحالا موي ينو) ةندبلابا ونا تح سمالا لمهأو

 : امترافأظر 31 اعلا نمةدعهتبحصومز اوالاو هناذسلاوةريذذلا

 46 1715 ةنسماتتخاءارملاةجحلاربش و
 نيدايقلا لا عملو كسلا ياام ر>عوقوب راسا تقر و ( هعمباسي ) دحالا موب 3

 نإبرعلاو زغلا مهيلع تءمتجاف اهوكلمو ةا#فغيفةميظعةلمح ةينملا لعاوامح ركسملا ناو
 ا امنعمه 0 مهوجرخ و مهتم اولتةو مسهياعا 00

 الا ل يا يدق ف سوي علط ( هنهاثد>الامويفو ) ةدعقلا نب رشع

 0 رعمأب ريض هن ريخو شوقاغأ اص هياعضيقف ةءلقلاىلا اهنع لزم من | اشاد ا

 تاداسلا خيشلاهيف عفشت م ب ع .ةنلاىدنتا رمعتسم 5 هوسحو راهتلار آو ل ةدئازةناها

 ا د1! ان ردت ىوعو نس كلذو الابل هرادولا! كهذواةل يللا كلث ه:لتغااوجنرتا

 (هرشعثلا*يفو) ناريعاهبن حطت يلو اولعفام هعماول فو كلذهءلءعاودتك اشايلاّقح ينامالك لكتو

 ىذلا |ةقياس انسا اح ىدن :ذ ادم نءهيلاترمغح ةقرومط جراف ديعاإب هنو: ة:مياشابلاىلا خعاشملا علط
 لا كا نومضو ىل_قىلا باهذلا ىلعر دقي لو في وس ينبب هتساو اذ داي د ذاب راح

 ةالدلا نءةفئاط مودقب راب 2[ (هيفو ) 0 اذه نكي .موةليغ ىنلالا لق ىسدرإلا

 ةيطاصلا يللا اواصو من ارا و املا رقع انا لأول وقيف مهددع يف اوغلابو ماثلا قيرط ىلع

 ةاينج راببلار ا اولظو نيروك ذمللت اقالم ا ةريضخذو ةفواع نوبلاط ماو

 اوءاطوةزيطادالب ىلاب رءااو يملابقلا نه ةزناظ اشو ( 4 فو ) اهعَحح قااوعرشواهوعزو 01

 ١ ا اسلام ةلمحو اشادلا را لا دالبلا نم مولع يدع ندواناكومهارد دالءلا نم

 0 كانه ىلا هب دعتلاو لوزئااىف اددعكلا ددرو سإ راثماهجاولمو اهنيص#قاوعر ةوةريدار ىلا
 1 ا لا يرسم جا ين يا ع ب دحسيا ص 0-7

 1 مويلاثلذف برعلا ن» مس ٌورةند : ها ورد كا :ه ماقأودرعشع عبار يف ىد- ءدنأ مث عوجرلاو

 دالبلا يلع ئرخا ةدرؤ اوررق ( هينو) نيروك ذدملاعوحر 6 هاو ادذيدكلا 0 ةعبجلا مونيفو

 | لطرن رشعوافو رخ ني رشعو ل وف بدر أني رسشع دلب لك ىلعا وله «نيماقتلاةالدلا ركسع لجال
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 ْ 0 ظ
 نيب بر> عوقوب رابخالا ترئاون (هرشع س ١اخ يفو) م هن.د>|يرديالةلب و زبابب س ٌورةثالث

 لصوفرحبلاو ريلا نم اهياءاومدطصاامدعب ةينملا نم ةهجركسعلاكلمو ياا و

 ةدعقرتحاو نيش رفلا نيب لق نم لتقو مصولجأو سا رائااو مهركسعن واف و مهلب ,اولاحو ماصخالا ؛

 ريغو باو هناخمحو ةريخذبلطل ارلسسراو هناذبحلاو عات ا نماهيئامو 6 00 منه ب 2117

 ل 0 اولصو تح 0 نيم ردعألا كلذ :

 انمملا يل اهب 0 ا رود 11 رخأر 4 0 ند 0 01 تاججايتحالا

 ةلؤولا ويهذو لاكش ضعب اوذقم :ال أني :ىملا تدرو سيسارف أر 1 هْنع رغثلا لها | راسو

 يذلا ي ركسلا نبات ديب نأ مسدَولرالا ربك !ننم انشط ناوخو ةثداح قو جر عبار ا 0
 ثيخ ىناربلادحأ خيشلا وى مجتتأل ءاهقنلايلا نيس |١: نم لحردهل راع ددرت 1 ىجواحلان . برقلاب

 هلل اله نظ --_ تدب ,اينلاو رحاب هب رضف هشأرف عم هنمديأ رام يأرف روك دملاب اماما 0 لالا

 اشم اربخأو كلذدعب تاءو قءر ضعب هب وليللان رم ةعاس س 4 اذ ىنهل زم ىل || هوامحو عا

 كلذ سيسب سيب ردع او عماجاروض>ن 00 لتاقلاب غلو ةمكحما يلا ليثقلا نر

 نيعتو أضن ؛مهضعباو شا وناكدقو يوتئادخ أ ىديسل مخ : دنس مداخل ا دعسدالا وأ بيسو
 اهضرااو رك وءراداو ثنو هئاشتو هناد ؛ لع ضبقوه راد مهو مداح نب دمحأ ىلع فشاككا ذ ببب ْ

 اشايلا عمارا سم خياشملا ماكو هخي رات تقول ىضالارجشلا ارخاوأ نم مهسصق تلاطو لاملا ىلع شئفتال
 0 رسام دع 9 لا مههبمعمس ناكدقو لاملايفاعمط طلاب ) وهو مس

 وهو مداخلا نطصم نهكالذو قل رطلا ق>ىفالخلاي رفا ن ناو ةسخوةثامهتالو مايأيفاةياس

 هدا ءودارب الا يق ىلإ 0 ىنرداصمىف بيسآو ىف اكش يذلا وههنالوقيو 95-0 مس ن ول اوك شن ىذلا

 " لاو دعا وج ردات ىيشدل ربظي ف هعايت ًاومءاسناور رقوا وسال :و راذلا اور ضابلف ف :ءاملثم

 مهلا م 3 :ةالاوس رد لا نم «ميعانتما عيشأو صزالا 0 اوءئتماو لوتاملاةوعد يف

 لالا رمتساو بولطملا مامتب لفك هناو ةنتفلا هذه نيكست مهنه بلطو مجدنا وليك واااغأديعس
 ىواق كلام خيشلاتيبىلااغأ  اصواغاديعسو اما ءلاادزتل ردح هرمستع عسأ) اةءامالغلا موي يلا كلذ ىلع

 مصخلا نوضح للا ولاق و فرااأوحرواريثك م ونيممعتملا نمريثكلا كانه عمتجاو

 يننوأوقيمهو كلذلا ماو نيحالفلا و مداخخادالوأ نعرظلاعفر و و عرشلا يلاهعم ةءفارملاو لئاقلا

 رصعلا ناك امل انام اوم .هذو كالذ يلع ءساجا يغقناو هبنو سماتاهلك يفةعاط واعمس باوجلا

 تببقاو نيلخلاباو رض عاش كثلايلااواسرأو ةكحما ىلا لئاقلا هتبحو اغآدرعس رضحمويلا كلذ نه

 « ثا قربج 9
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 نايعالا يلعةد رفاشابلا لمعف هن وءملاوة وةفولعلا نويلطي راسا ل رأ( هيفو) جسعأ ريغص لج يلع

 ةريخذوةناخبج ورك اس .عّودعو انألام كذب , رفسال نععو سنك هَ ةنامسم- مذ ع جو هعابتأ ىلعو

 1 لاا دش مرسم ا ربصحاو يرهوجلا نير جو قورحلا نباعبجر ( هفيرشعففو )
 رخثىلاديدجرادرتفد لوصوب ربا درو(هينو)كلذريغ 0 طاع ميفاهناعضأ اقرا
 يدنفا فير شواشاي دمج مايأ ف سي واباثاطبق لمعو اةباسرمصعناك يذلا ىدن ذادح أ ودو ة ةيردت 3

 هيلع اود اترادلبلا لهأنا ورادرتفدلا ىدنفام اح ىلع ن وض ارممابةلودلل اض معاشابلا بكف
 ىلا اواسرأو ةلودلا يلاهونعب وةبرايتخالاوغعاشملاو ىضاقلا«يلع متحو هريغنود هءاقبا اوبلطو
 يفو) ةب ردنكسإب رمساف باوجلا عج رييتح ص ريق يلا بهذي وءيجلاءدعب لصاولار 3

 1 يل اورمضح> ناب رعلا نه مهعم ن نو ىلايقلاءا مالا ن نم ةعاج نأب رابخالا ترئاوت ( هر

  ةهوشم ةمع ءه ىف ةالدو ركسع ضع 4 00 مويفلا فشاكاضي أ رضحو 8

 . عئاقودمب قرشلاربلا يل ةينملامامأن ممل ةتئاعيشأو رصم ىلا ركسلادارفأن « ريثك دو رو عد انناو
 ' هعموجراخىلا ج رخو لوحماب رفاسملا جاحلا 21 رب (هتباغس لا موي يفو) تاب راحو ريثك 2
 لجالركسعلا نه ةعامجياشاب دما دك ناكىذلا عا اتعامل رة زيع و طمس ل
 تاوادت الع ”عابض عب ريخادرو هديل وأ ماع لدم مزمل نم هرثأس و سيرو.دلايلا ءواصولةظناحل

 اهمناكو دوقنلار رصو راجتلا لا ااوءأن هيض مانو اجلا نف برقلاب تفلتابناو مزلسقلاب
 مايادغب ردءمىلا | دال تءاطو قرغفردمءاضق نع لصنالا يدش جة ةّردملاىضاق

 اوققحنادعب يدوييلاب فورءملاكيب نيس>اولتق نييلبقلا ناب ربا (دروو) مهدالب يلا او رفاسو
 راتبا اذه ى ذقن اوهن يماخت و هناي

 : # ١؟15 ةنس مارا ةدعقلار بث 9#
 ء ةضف فل ةئاملاعلاد الملا نم دلب لك يلع لعجن دال لا يلع ة هد رفاشا ءاار رك (هف) ةعقلا موي لا

 ِ ةينونملا ىلع يجوباصلا ف شاك يل ىلعو ةبب رغلا ىلءىنلالا ادختكراقفلا اذ كلذل نيع وافل نيتسنودلاو

 1 نيثالثو اسكن ردع نهرد ماكرم امفال_>كلذو ةيابةدلا ىلع بسةح لا ىتائاغأن بحو

 1 نهايه تاعاقعبسلاب فو 1 <« اغأ ىلعباو رضح (هنماثةعاةل يأ يفو) رثك او لقأوئام ونيس#خو

 ' نيش .شيشب ىلاهلسرأيقو د ١ راش عال حا كن ل رتسك نا كار انك ديو طرا
 ' للناذهاغأ ىلعب هيلعاو راش اف كب ند | دعكه | هع اس ولن ءالجراغابلا لامن كانه كءوق
 هبدأز ازذ ىلبق يلا ظحر ,ةاسو 1 رحنا ياتامىذلاء وبلا يفرضش هراضحاب نر قو رحل نه

 000703 هانا وج رخو ماياتسم# هت و مدع ردم لا هورضحاف طوامسب تاهو كانه ضرملا
 ااوقلع (هرشعىناثيفو ) ىلاعت هللا ة حر يلا نفدو ره زاللاب هياعا ولصوقورلا تيبلر واحلا هتبب نم



 ا عااد
 رابخالكئش عومسملا اذهنأ اوك ذوموصلاب يدانيىضاةلالسراف كايترالا مق مقون كنشو راوسو
 نايعالا ةيقب كل ذكوةماخ هيلع علخو يقورحا د اد.لا نال كاذب رشبملارضحو ةينملا كلم تدرو

 هلآدبو يضخاقلا ىلا خياشملا ضعب ,بكرو كانرالا دازن د.ءلاو رطفلاب ىداثيىلاولاىم ةصحدمبو
 كلذ نولوقي مهدنءنماؤجر 2ناضمر نمادغناو لالطاةيؤرهيدل تبشر كلذي أيل هنأريخاف :

 ةعاس سداس يفناك | مافةداعلا ىلع نو رو>حسملا تفاطو كلذ يلعر ءالاطئاوم ودلاب من ورمي وسانال

 مهرضحأو ير ن٠ .نيلصاولا ةءاجاةداهشب هفر «ذ همأا علطف 4 ٍاطو ىضاقلاىلااشابلا لسرأ لي ءالا نم:

 لوبقالا يضخاقلا عسوا اصخشن.رشعلا وح هو نا مالا لوهش كلالوأ لاله" ٌقرباودبشن هيد ناب

 تا راثملا نم ليدانقلا ىنطب رد ّ ,و رطفلابيدانب ىضذاقلا لزنواكا رثأمجوكلاصوصخو م

 نم ةثداحلا هذه تناكفةإآطابو ليال فوجيف ارخا لصحا بهل | عال سانلا نءريثكح يطأ
 هب !نتا الوعر ناضمرربش ىغقنأو مهماقالتخ!ةلح نم وهلب هلل مأالةينلاربخنا نينو رداوتلا

 مهدعب و ةدل ا مهتلقوركس لا بارغ بيسب ةحارلاو ىوتشلاابالهتنالا ةياغيفناك هءالراهتلا مدت يف
 مدقناك ءي : سقراسألا ءالغىوس ءارقفلا ىلعاص وصخ ةماعلا'“تارودكلا نه لو

 نايعشيف كلذ 59
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 نمةلجامهعمو ير هولا سجرجو قورحلانب دم دبسلا رفاس ( هنلاثيف ) ءاعب رالاموب لها
 نيرشعة:س نع يرملالامأ 0 ( هسداسىفو ) ةبوهنملاةلفاقلا بهس ةيبويأقلاةه> يما لا

 ةاغي راحو ةنامفعرك انصاجاوتعوالح ف ظنلا لطي ةياثلا اويتكوا سلا ل. كب يل
 بارا هلبقامو هن زان اق وب ميملع قاب وسافأ ,هرثكأ ناعم كلذب نومزتلملا يهدفةيسافشو

 ىجاوئاارئاسنإب رعلافوقو و في واستلاو ىواكشلاو نيياعتااو درفلاو بلطلا عباتتو دالبلا

 ةريخذلاامفاولسريل ثاشامملاو نئافسلا نم در.اممههصغونمالامدعل رفسلا نعبك ارملاليطبتو

 مهول 5 ونينيزملان«ةفئاط ا ويلا ( هرشاعىفو ) ةينلا ىلع نيب راحمللةن وعم ةناذيجلا دلال

 ركمانا وني راحتملا نيب ةميظعتلتةه لوص4رابخالاترئاوت (هيفو) ىجرإللا ةاوادمل يلق ىلا

 رخاوأءاعب رالاةليل كلذب نو ريشيملارمفحو اهنمةهجاوكملهو رحبلاوربلا نءةيروق ةلمح ةينملا ىلءاوامج

 ايناثماصخالا عوجرب نيستعاسو-ح:ب كلذدعب دروفربخلا كلذل كل:#لا اوامتو 0 ناضمر

 ةاس ياسو ءاداخاوةملاتلا لعامل أوه شاذ كلذ نع مهولجأو مه وهزه تح مملتاقمو

 رض>وناديءار ةيلااشابلالزن (هرشع نها تبسلامويىفو ) مويلاكلذ سان ااراطفاو دنعلا تويثي

 او جالا ريمأ مامأ ردا عطب اولزنو لمحلااشابلا هم اة جاحلا ريمأ ورادرتندلاو ىخاقلا

 ليج لا يفلخن هو بدت رئالو ماظن ريغ نمةرقتحم ةئروبةودكلا رظانو بة لاو يلولاو اغالادمامأ



 م4
 ناكر خاآو رييكح لارسف مههفو أطخيش رشعة مرسم وحمهو رصميلا ٌريلكنال | ني ةعاسح لسضو

 ىدن ماج ًاللبق ير ةر- يل اغأط اصر فاس ( هرشاعيفو ) يدأب ارطلاا شاب ىلع ةمح صن.

 ا كو لود 21نان مالا بكار ( هيفوأ) رمل وذألان ءاي_صاعل زي هناف رادرتفدلا

 باوجملاىف تر ارسكفا روق هي حا ص نم نت ل ا>ذخأباب 00 رطيفدج وفةنا.ثلا

 نيبصاغ ركعلانم ةءاج د حوف زوالارطاذق ةيحان ىلعج رخو ةء.رعشلا باية بج يلا لز'مث هلتقف

 نب الم سبال د عادل, نبأ ض خش فو ةعبدس مهو يكرداف حيصووهو حالف لجر نئهدب ز ةغبص#
 ةح انىلا ل زنم نوقابلاب هو مهولتقو دإ 17 مهفوم _ممقثالا ”يلعاوض,ةن مهلتقب صاف ر لا

 نيرة عراق مويلاكاذيف ل قف لابو كلذك قالوبة_ 95 ارا ]ند لق وةك دلا ةر اهو

 عمءايسشالا ضعبو نم سلا دجاوتو اليلق»اذيالا نعركسءلا فكتافةفاخالا كلذب دار اناتذم
 نملتقوةينملا يف نييرصلاءارمالاو ركسعلا نيب رح عوقوب رابخالاترئاوت ( هيفو) نةلاولغ
 جوز وهو رصمج راخت رامألا ني دإةملاددجلا قجا:_صلا نم كب دامو ىنلالا كب طاص ءارمالا|

 'تاظب اراسرأو نيق.رفلا نيب ةئاقيرجلال زز ”لوا وةسوم اقباس ىسدربلا راد زاخو كيب مساق لا

 ل االول نع ثا ءااىلار ضحا( هئردعقو ) هريغواطامستب مهلاولسرافةفولعو ةريخذ

 ىلبق ةبحانىلا باهذلا نو ديرب ن ورام مهو ةزيرحاب مارهالا ةيحاذ اولزن يلع دالوأ ب ع نمةفئاط

 كانه مهعجن نيلزأ' صياوملا لاقي كانهد>وواواحنرا دق مهدجوفم ملا ّ كي 61 ٍض

 مهعج ب موةعاج ميم "ند ذاالور رض مهمه د معلم ب رعلارايخ 0 «نوطب اسم ةءاج مهو

 زعملاومائغالا عاب دقو مهاب ومع رصم ا يدعو مهنم صاذشأة دع هّ 2 رض أو مهماد ءآوم طامحو

 ةلفاق نابرعلابم ( هنير_ثعسداسيفو ) ةليمرلابةل+> اها وعاب لالا كلذك وارهق ا رحلل

 اا دآو مانت وراهلا#نبلا نم لج فقالا !(ةغب نأ وفيتايثو سيوسلا نءةلداولا راجتلا

 منا هدب .تواغأ طاصرضح ( هيفو ) ًاشنوكلميالا وحب داو مطاوم هالو ا
 لالهاوا 1 اشابللهعمنءوروك ذملا ىدتن|ءءاج رك ذوةعلقلاب اشابلا هذكسافرادرتندلا يد_:ذ

 ىرخبدالب بلافوةوفوديشريفدوماصكلذكومو.لاكاذةيرد:كسالابهوماص نينثالاةلِل ناضمر

 2 ىؤرنالاقدىضاقلادب لمعي رةكلذ كح و مان كلذ لبق يم وبفلا ناميلم خبتلااضيأر صحو.

 نم عئادم 000 مود الا ناك اماذناذمرنهوهفريإ ناواثر 31 رالاةل با لالملا

 ءاسملايف لسرأو كاذب ي رعال لاقفهولأسو يضاقلايلاةعاسج يهذو مالا سانلا يلع هبتشاف ةءاقلا
 لالطا ةيٌوراو قرون ورخأ مهعم عأ اطوا ملا اودعصفناة#راملاةرانميلا بناك شاب وهعانت .انمةعاج

 ياورتلا اواصو ليدانقلاو تارانملا اودقوأو هءاودانو موصلاب سعأن كلذ ىبغاقلا اوربخأ وءوريإف
 ةفاقلانمةريثك عفادمتب رضةريخالااءاشعلا د ءب ناكاملف دغلا نممايبصلا سانلا ى ققحتو دجاسملاب



 هع و
 لاقل مع 1 ظ

 ,ىضاقلا لسرأو ريكباشابلامدعوفاشابلا ىلا علطو هنبا بكر و توميال ىذلا ما ناحيبسف ىلوالا نم
 رافد يفاهو. 1ك و ةثا د دوما وطيضف موب يا ىف ورذحم ” هلداو>وةتي ىلعمم خو يدنقاناوي دو

 رغسلاة بها يلع ناكو ىدنفا اص ةبعصدل ودلا يلا كلذ رعا زاطراوايزعاوملو 0 يفادوعد ا

 2هيبش رع سماخ ءامبرالا موي يفور هنيرشع عباس ةعمجا موي ىفرفاسو كلذاورر يه قخهوقومف

 مهغأو ةينملاةيحان نم مهنا اوعاشأو نبتابةوشح ريغت.ىهو ىها٠لعيالاسأر ني رشعو يدحااو 0
 هلي سلا نيااشابلا سلا( هتيزش ءنما”تبسلامويىفو ) يبرأ كاذارهظيرلا ميكلمواهياعاوب راح

 مازئاالاوةلودلا ةيدخ نم ةبلغو ناك اهىلعو برخلارادىلعأ: اطفقوروهمسةورذنقو رح ادمحا

 راوي عد رعقو (رصعلادعب مويلاكلذيفو ) هتيبىلا عجر منة كح يلا ىاقلاةبححةملقلا نه لزنو

 ةثالمتانبلاو لافطالاوءاسنلا نءهب نتا خلاسملاناوءلمدهف ماجا ىلع نييكمكلا ةبجةغبملامامح

 اوعنموىلاولاواغالارضحو توملاوةب رثالا تاريغ نضفنايا عن هو هل>اد نمءايحالاج رخو رمشع

 اليايروخلا فقو رشابم يمجعلاد مسخ ثلا ىلءاوضبقو ءاسنلا عاتما ومنو مهاردبالا ىلتقلا عفر نم

 اوباط كلذكو هيلع طقسام همدهاماو طقس مل ماا نأ لالاو فقولا يفر اج ماا ثلثنال وح زأو

 نامأ هي هيلا ؤدتااو يواقرسشلا خس, ثلاتدب يلا اوبهذف هؤاكرشويفاي رغاارمي خا“ و عنب را كالم

 جييلفأي يلءنيتبيص» عامتجاو مهعفر ىلعمهارد ك1 بلطهلرك ذو نيمودرا ارمأيفاشا ءااملكىخاقلا
 ( نينثالاةليليفو ) لجسو ةدلبلا يف هب يدونو كلذ مذيانامرف بتكف رءالاكلذلاطب اهئثمسمنااو

 : و ىضاقلا تدب نمةدالا لع فرحا عاشو بسناب بكرو ناضهرلالهتورثلةورلا مم وملم
 ةب رقيف روباش ةهج صاعاغأ ير داقو نابعش رهش ىبضنقناو نابعش نمهن | يدونوةلءلل !كملل:لالطأ تشب

 ران اع لها داجو ناب نطلا نه طالخا مهتبعصو هراص> ىلعنو رمتسمرك اعلا نءهعم نه واغأطاص /
 عئاطلاو مهنم يصاعلا نءثالذ ريغو فاكللا باطو بهنلا ن مهبل زئام مههوجو ىلءاوج ر خواهنع

 اير راعي ويم بكر مم ترم اذاواهريغو فاكلا يلطودالبلا به لعاوطاست نيقيرفلا نهالكن اف

 ا رأةرشملا عيبدجواذا ذاو نهلادوجو ماتماو ءالغلاداز و يك 0

 لونلابدرالاو فاما ادن اع مايال اضع ىفلصلا نم لطرلاعيب ودجوبالو ةئامتسوةكشف فدا

 .ني”ثالثو ةسمحبج ريشلاوافصن ا نهدلا عمشلا ل طرلاوالاير رش“ ةمسب حم .قلاوالاب ررشعةينامثب

 كل ذ لع سةودوجو اردانف نوت 00 زامأ وانس

 2 0 ة:-ناضءر رهش 9“

 ناىقحمو عفادمهلاوب ناو اخأ ىر دافرصاحي ناك ىذلااغأ اص رض هبي ؛ان قءامئالثلا مويب لسا

 ةزيحبلا فذاكهيلارمض>و هيلءاوةيضنادعب كلذو طايم دل هعم نم عممول راف نامأ ب اطيرداق

 ( هعباسيفو ) هامافة ريحيلا شاك ىلالسرأ كلذدن هذ هيريخذ تغرفو ىرذالاةب لا ن..هقيانضو



 نقلل
 ع 00 كلذباشانلااوريخاف داسنالا. نه بث رثيام كلل د ىلع بارتي. و يلا انام ذخأو
 ىلعالا اه راقدأ وب 7 دالبلا ىلع ةدرفري ار ( هيفو ) امايأ الذ ىلعرمتساو ءريغوزبملا
 ( هرخاوأيفو ) ريعشو نينوحش و مانغ او نمسو نالتجدإب لك يلعاهعبشي وكلذ ن ودوةضف فا نونا
 مر طملاهعبتو قربلاو دعرلاثكف ليالا لخدو لك اهدعرلطحو موي ارو معبأ: :وةون تاصح
 وتكلهأ قءاوص لوتشمةيحانبلزنهلااوريسخأو سيبلب ةيف رش ة ةبح نم «مايادب اطل
 يناوعرش ( رهشلااذهيفو ) سانلا نه صاخشا نيعأ# تيمعو امانغأو اراقب اومدا يب نم ني رشملا
 ةراحالملا تدب يف !هامعىاوعرشو كلذ 2ك مديقن يف و اان حاس كال ةاكلا# لك ل2

 صمام
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 نءةعاخ سدلو اشايلاىلا لزنوةعلقلا يلا علطو ناخ وط كيب نسأل رضح هعبار يفدحالا مو. لهتسا'
 ةب ونلاه|ت برضو نو.زالملاو ةاعسلاوة يشي والا هماماو ةملقلا ن*لزن :وبكرو اقو واقواشابلا علخ
 رفاسوست ١ | رملا قركسعلان ههعم نمواغأ ىرداق لزن طر مخ نعاض وعراص هنا ين م

 تاب ,واطماوررق مت قولا اذهيفةدرفلا لاطب أ عم مسشأ( هيفو )ةالدلا ٠ نءةدعمبفلخر ذاسو ىرح ذيج

 نءم.ممرخأتيالو ىلبقةهط رفسلا ى ار ا رخ يدون ( هرسشءىناث سيما موييفو ) كلذ نود“
 ( ةع امو ىفو )لاخلاو ساتااريمح ن وفط او راص ,مهجلا وح ءاضقو جورملا يفاوع رمشفارأ ذا نك
 امظفاحل عبنيلاةشابلاسراباشأب الل سا ىم نع با وجنامر ذ هدي يلءوةيمورلارايدلا ن.دصاق لصو
 ىلا واش ابد# كلذكو ةريخذلا نم هجاةحاه هيلا لد :رنأب نإ هش ةر د ءاطعافلا و نيياهولا نم
 لاغمأو نيفلا اعفدو رصمةبع ربةيصولاو نادر لا ظفح لحال ةريخذلا ن نه هجاةحام هل يطعن ة دج

 با 20 هيثو )عفادمةدعاوب رضونامرغلااو رقومويلا كلذ ىفنا ويدلااشابلا ل مءن كلذ
 نءويئاالار اددعا لا شاك يلعب ره (هفو) يلعد#ر ةاس( هرشع عب ازرتيدلاموبىفو (

 0 ا لعاوضيقواهو رمسفادحأ اهيفدجم نلف مهتوي يلا ل لس ر أ شارلا ىلا ربا لسواملف هتعامج نه
 عسانيفو )جو رخلاب ركسملا يلعا ودانواضإ اغا نحر لام ( راع عباسيفو )تويبلا ضع! اوبهنو
 ءاثالثلاءوي يفو ) ىيءارصقب اشابلامهرناف ارفن نيسمحو نيتملا نمتالدلا نك ةفئاطر طل (1 رقع
 را ع يدضتوهللالّنئقمراد لا تارلاعد وةميلويقررحغادحاديسلا لمع ( هرششعمباسرو < ذا
 ىدنه شاش جت صو ةميظعةي رع ها ا رمل لسراف ةعلقلاىلا م وح لل و

 مدلوةح ةعابت اراكلو هالويشخو ف" احم و بعدو ةذف تان ' دعم شو رهو تاغوصمو ليدافنو

 دحأديسلا يفوت مهم يدع اطيل وا فو ) روء-ىوارفاشا لامهباع ملخ وما دختتكو هنامحرو

 ةءاس سداس يف ل احلا يف تا.وهورث دف ةدعر ه”ذخاف ىلِالا نمةصح هبا أعمالا ناكوةَخ قو رجلا
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55050 | 
 +تلصو ( هنيرشع يف” سدا موييفو ) ةيودعلاريد ةهج هةمايخزربو احرج ةيالوهرادحلساشايلا

 نم ةعامح ىدعت ( دحالامويىفو ) ةماقلا نم عفادمم اها وب رمفف ةيب رخلا تابئاشلا نم 0

 ٠ أروهوةبدوادلاةهجنمسم ينيجسلا ميهارب ا خيشلانأ قفل او سانلا ماس اوفظخو ركسعلا 31
 لزن(نينثالام وييفو ) ارافنأ هضعب نماولتقوعبانةماسعوهفتك ى لعن. هناسليطاوذخأفهتتيهب ١

 (هيفو) رفاسيلفهدالإ ىلا ارفاسم ناكنملكو دب رجتتاا يلا رفسلاو جورب ر كسلا يلع يدانواغالا

 اهاخ ارشح اشاب املا ريكا غلب ا اف يلب ةباهجوزيلابرعلا عم ىسيدربلا ك.بنأ :ءةجوزت بره

 قورحلا ةعافش ؛هقلطأ ثم دنءاهاخأق وعف امورملعت الاقناع ءامطأسوقورحلاو

 هي 1719 ةنس درفا!ب جر ربش 9
 ا 0 ةرفاسوارط ةرحئان يل اة يرو دملا بد نم نورفاسم ار كسفا!لقتنا يف تبسلامويبلهتسا
 يدان ( ءاثالثلاو نينثالا يموب يفو ) يدنفادمحهللاةبو في ؛ ول ينب فشاك م ايأب كلذ لبق ر اسمو

 تاطعتو ريجلا اوفطذو سا:الركسعلا ىذأرثكونب رفا ملاركسعلا جورخب ليدبتلا تاغأوانالا
 ارحبو ارب ةدي رحت ترفاس (ءاعب الاموي يفو) مهعئاضب لقنو مهطلاصمىلا يم_.لايف سانلا لاغشأ

 ربل ادروو ىلب ةمج يللارفاسم هن أر هتشاو كلذ عييشأ ناك م هدالب ىلا رفسلا نع يلع دمت رخأتو

 ابا كرت ( ةتنماتدحالا وزو )ةيلرصملا ندد م نكي إو اهب فيوس ينب فشاك رار قتساب

 لاح يف لزن ونيعامطلارفكو ةيد_.جلا ةراحييل>اودلانبدمح ديسلا:تيبب اوعد.«سرعةميلوىلا

 (هرشعىداح يفو) نيئاصحهلم دقو ةءاسو دنع سا فارشالا ب يقن ىدنفا رمعديسلا تدب هرو سمع

 هفاصن أةسح ءاطعاف حيفصزوكىرتشي ايركسعيأرفةي ركمسلا قوس نءرمو لبديتاايف اشابلالزن

 كتقالع شياو هللاقف هنمم هيطعاو] لاقفاشايلاه رنةسمخ ال اهل عفدي و لاف ةرم ةعبالا يركم كايباف

 .نيثثالاموييفو ) ىذموهللق واشابلاهب رضف يبز ىلعاشابلا ل اةفاشابلا نم ف' خئامأ هل لاقنهف رع وهو

 نيبو مهم تعقو ه3« نم مهعأ اوعاش اوال وز فلل الاف م ور لاو لاب رأ ارا (هريشع عسب أس

 يقو ) ةماقلا يلا يباوملط ىرس ًاناجاضِن أل هووةريتكس رز لصت نيمويدعب هنأ !وعاشأو لاذلا
 ىلا هقاطوب زربو يلة ىلا» رفس ىبعر ومس ورفاشابلا هيلع علشن ةملقلا ىلا ىعد م عاط (ءاعبرالا مون

 ةوعتمو ىلايقلا ةيلر دملاءأ سال اب "كي هن[ ام يرداق' ومها تر سئاسالا رالا موييفو) جراخ

 -5 رعةل وحاةو قالوبملا بهذودز 5 رفهدالب يلار ناس ناسا ىل ىلا رفا نم

 كلذكو مهلكو لعد هياارضشل ر ل 0 مل اواهي عنتءاو هركسعي اف لخدوةديدحلا

 انتاف واسع نهر سكت انوطعأو اندارءالا ب هذنالو رفاسن الا ولاقواواشتعي مف قالوياشابلا م_ملارضح
 عيد ل رط تال زك الألف زبن !مماعن وبال قالون نب زابخ يلع اودانو مموكرتن

 درا ىلا ملط قاوسألا نم ءوهتستم ناتيونت ا نسعلا دات نعم لاخو هيستحلا ىلإ اغأ



 دل ا

 ؛ رظان لكى ع ابك نؤنالنا واق نبل راع لوس كلام واولا#:ةنيز خلا ل وصح اوناهاولاق ةميظع
 . مهيفو سيما يلا مهوب ذج لاما ىفو نولوقياماو ءاميو هه فاوريمكوةعا 1 كار

 0 عا لا 0 53 اع يهف مارت يبعر ديال زجحاعةيدمشملا ةعامج نم لحجر

 اا ١ كلذلاغمأوتلي وطقدمديد #لاو سيملايف ارمتسافنار الاتات :الامأوءوصاخو

 ا نللل اتاو يلاربلا ف الخ لاير فال | ةعب رآ /ءلغ اور رقامذمب ىلدملا لعد دس ل نعاوجيرلا
 * ا١؟5١ ةذد ةيناثلايداح_مش + و

 سو ةماعلا ملطف: عا مولل بكر وقالوبةمج ملا ديدن ا ىذاقلا ردح هبف 1 مود لهتسا

 000 | را ةلرءال اغالا السر دشر ىلا ل طوامادع ناكو ةءكمحلاىلا ع جرواشا,لا يلع

 ,ركسلا كل ذك وهدوجوحشو م>ل. ا دقف ( هيفو) كلذ يف داهمتجحالاب مه ىمأ و ةرامعلان ا ءاصأاعا لا مزلاف

 يرملاةاةوىل.: ةةيحان نم دراولامدعأ دجو نا افصن نيسخ لطرلا غابف د شيال للا ارا

 ا 1 ةيقب ونوهالل ه نب ريكلا قلالا رتل ؛رحبلا ةبإ أب

 فى * وه ريغو كنب هدأ كل ذكر هدالبىلا ىلعدح رفس عيش ( ه ماخيىفو ) قرشلاربلاب ريطلا ل

 رب اسعلاداسفارثكو كلذ بيسي ساذلا طغلرثك و مبعامو مهدالبو ماج عميب يفاوع رشو م ل

 ةبراشكنالااضوصدخ ومهنماوريطتورورما سانلا فاخ ونيك اكدلا قاوسالا له قلغأو .مفظخو

 (ندح كلذكو هم ادفأ ىلع شاموهور 5 علا نمةريبك ةدعدنل>و يلءدمتر م(4سداسءات الثاامويينو)

 ناخو ةيروغلا ةمج ةعاسج مومن هس اجو يم اوأ اوةيراشكا الا ءاغأ و كم ىدياعواشاب ماطور ا كد
 حتنو ناءالاو نمالاب 5 ةادانالا مب قعب مامأ و سان انونمطي مهاكو اوبهذم ةعاس ىل_ملا

 ا وبلا كاذيفو)ةيرعتلاو وفطخلا عقو مهر را ذورولتقا كل ضرعت نءلكو نيك اكدلا
 3 راد | ركع يللا كليو ةًأرمأ يعمو مخ رملا سيل ايد نر ركسعاج مق ناك يع ترق راما
 را 0 برهوةءام مهنم لقن كيابقلا" نماصاص رمهلعاوب راع نرد تعد نويكلا

 كم نسحملا ىلع دم لسرافا دحأ او دجير ١تدملا كالذل ةف ةئاط مهنمءاجو دون رالابزحت موعلا

 هنالاَق 8 وملاةيحانة مح لوقو ةثالثاولتق ( ءاعبرالا مويا خيم قو ) كلذ اقف هعم ملكتو

 الل ارلسراو 11-1 را ودكلاو ركسعلا نم ةعاجر فاس (هيفو) رخآ بيسي لقو ”داحلا كل: يبس

 اولظعتو نب ار ارملا تش 1 ا 1[كلانا رع ديف رو طاقرو ةار رك

 ةدايزتالوك لو بابسالا يقابل ذكو محملا مدعو نمسلاو عمقا رعسالغو ءيجلاو حاورلا نع
 ةثاملا عستاهنألاحلاو ةراذملاو ارينا ل ةركلا بكررملا يف لزن بك !سمتللصو'ذاو مقاولا نع ْ

 لك املا و فاكلادالبلا نءن وبلطيو مم لس رفاسل 1| ن.هنوفداصن امم,قيرط ىف زو.بنياوراسو

 ' اودلق ( هؤفو )اشاب اطرح كي ىلعو كيد ارئاع (هرمشع عباس تاسلاموي ىفواكالذ غو



 وول و ل
1 3 14 3 0 

0 
 اهباو لفل مهتويبىلاركسملا اواسرأو فقسلاب طوب سري زنملاو هيمدق يلعهنوفقوي نم مهنءو هتبقرو

 نئوهو هنوهتشي و هنوبلظي ىذلا لك الا فالخ فو رصملاءاسنلا نه نوبلط؛و نوركسي ونولك أي
 ليلا لوطب صاصرلاو قديلابن وي رمذي و مرعمباحقل ابن وناي و لب ةهكاقلا وناخدلاو بارشلا

 كرما لمريم الا لم سقف كسا خلا نر |( ع عبار سيمللا موبيفو) كاذلاغمأو راهنلاو

 رايخن«ىلقاجولجردنااولاقو هنأش يف هولكو خعاشملاهيلا يكرفهسيحو يرهوجلاخيشلا نبا وص
 ةيعرشةوعدهءلعىلو حبق لح رهنأل اقف كلذل بح وملاهينذامو هياعضةلايف بسلاام و سنانلا

 بورهدنعهنأو ىلالا كيب ام دنءادختك لمعي 'يثيالةبلناجولا نءو ساناارايخ نمناك اذاو

 هياعدهشت ةننب ىدنعوهراديلاا هبل خ دو لامحة مب راىلءلاملا ن٠ هعمناك امذخ اهبقرشلا ن م ةمو دين

 يفوت (هني رشعسداست بسلا موي يفو) لئاط ريغنماولزن واو ءاقوهدنع يذلا كاملاب .ااطأاناف كلذي

 ( هذ, ريشع نما نيت :الاموبيفو) ة ة.عفاثلاءاملعلا نأ. 6 ناكو يناشاا يواقرمشلا ىءو» «خيشلا

 نقولك ةدعو كسلا راك او ملاولاو اغالاو اشابلا ادختتك ل زنف سيوسلا نم لما اورضحا
 رنا لنا رتتلضو (هرخاوأ يفوز! مرلاو لبطلاهفلخودلبلا هب اوقشو بكولاهل اوامعو ركشلا
 اللوح هند يف لكو و )ال نئلان متي قئانو نبلا باكا لسعأت اهذخأو اشابلااهزحش ٍسيوسلا

 ءارشلا يلعنو رتشمملاكءهناو سيك ةئامعست زوج حلا نة خاف مهتافواعلصأ نم هن وذي ركسعلا
 نه هيف عقوامو ه:”داو>و رهشلا اذهيئقناو كلذب نيد.ةااروضحالا نزول نم ةينابقلا اوءتمو

 م,ةطاوتوهن وعدياميف مه فعبلروزلا مهنا دابشو بذكلا ىواعدلاو لتقلاو فطخلا نم ركسعلا تاسوكع

 ةدليفاي م ساأنلا رينامسم ضعب نه وكشإ و لاحض علب تكيف مهم ثيل بهذييف كلذ يلع

 لاو زى ةريغك هارد غلبم هيا عفرص ناك نآدعب ريقدتج وزهنءقلطو كلذ ليف ةقباص

 ىدللا نوبكسف هنا قا نم نيتمءاصاخشأ هك ذخلاب و اشايلاةمالغهدلعدل نوتكي ور كلا ١
 يلع اهمنديمهاردب يوعدلا ةعحس م دعب امالعأ ىضاقلاه ب تكيف كلذهيا!ءتيثالف ةمكحلا يا هيلع

 ىلع نوءاطي و يوعدلا نالطببادختكلا نو رب#واغا,"ناويدىلا نوبهذيف مالعالا كلذ

 ادخيتكلا لوقيف ةلابلاةوعدلا كلت نم صالسألاو حاربلا نظي وهو ملا ةرسفحيمال_ءالا
 ا وأ انناش كو ناف كلذ لاثمأ و بهذاو سا اةسمخ مهمهدخ ني رشابملا طعا مصخلل

 قاذو هريق 5سدحالاو هدقن و هنععفدوأ هنفَسوأ الق كلذ فن + ىف عفش 2 هل طسوت

 ١ 5 رحل ناك نمةعامج ن اقفتاو ادخيتكلا هيلع هررقأم عف دي > باذعلا عاونأ سبا يف

 ل داربالاورئاعشلاةلطءمو سوسن ةرفلا مايأن م ةب رختم ةسردمو ليبسو عماج راظن

 فاقوالانيرشابماورضحأف داريالا ليطعتباو ريخاف مطأسو زجاوعوءارقف سان مهؤراظنلا راضحاي
 ةقشم دع, كلذ ن.اوغرذا.لف بتم دخ ني رشابملا ارطعاادختكلا اقف” ةمبيلع علطي لق مهو -اقم



 ل ساسرب

 : اوبتك ا عاشمللا شالا لاقف هولاقامر خا ىلاءاشي نملرصنلا ىطعي هللاو نادم لا ىفانوب راخحي وةيابالا نع

 ١ (هيفو) سلا ضنناونوفرعتاملث.مهاوبتك اا تكل ال نحاولاقف ال قموان|ةهجحا وذخأي مط
 امهفالخواغا قداصو ىلعدحت قيف ركييدمحأ هو مهدالب ىلارغسلا ىلع ركسءلارباك أ ' ن.ةعاج مزع

 رمص تدس مبءادول يعد #لزتواغار مدع قالوا أولزتو مهعات هعمل ومبسقن أل يهشت فاونخا

 . كانلطعالاو ةريدكنملاانلاف ول ءارطعأ مهنولئاقرفسلان ع مهوعتمو مها ا عمت جافاغا

 نماوعنت» او مايألعمهودعو ومهرطاوخاوذخًفاهتاب ول ورسعلا وما نو تالت معدنالو

 ةشابيلون ىذلااغأ يلعن ءاض وعةماعزلا نيينامثعلا نو ٠ صخش لة 0 ءانال_.اموييفو) رفسلا

 يقو) رهشةيكماجدؤنراللاوءفدفاشابلا نم مهئافول ءاوباطو ركسملا عمتجا(هرشاعيفو) عبنيالر فلا

 طة كراملا لنا وا (يطبقلا ىرسمرسشعىنانل قناوملا ىلو الا ىدامحر شع يداح ةعجج الأ

 ركسعلار ابك قاب وىلءدمتو نفاق واشابلاةرضحي تيسلامويحسبصيف جيلا دسرسكو اعارذ

 براوقلا اودكحر وجيلخلابءاملايرجو مهقدانب 0 و الوهم اعجناكو ركسعلا ع ايم

 .مسوملاناكو توييلا ونوطاوقلاب من«ناكن«كلذكو قدانيلاب نوب ر ضي مهو هسيقاواخدو كارا

 كلذيف تامو ءاسنلا نم .مهباحق عم جيلخلاتويباو :كسكلذكو مهفالخو ىلبلادال ا نود مهباصاخ

 كا للادالوأن م صخيش بيصأهناعقوا «ومهقداني نماوبيصأ الاجروءاسن صاخشأأةدعموبلا

 مهردفال 1 00 يلاولامهمهن هو راوي احلا ادا صن هلهارضحو تامومهن»

 تويلاو نيطاوق لاب مهتم ناكن .كلذكو ةئاءنسخو ىلا ىلع هوطاص قح هليشزم .ملكمإو ةضف

 اهبرضف ةقاطلا يف ةسلاج أسما يأرف جيلخلا ت تود ىلعأىلا مهذعل رظنو هناراوم وهذخأيف لذا

 (هرشع ثلاثدحالا موييفو)هراب أ ققحتتملا كل ذريغواهتعاس نم تنامو اهغامديفاّم اساقةصاس 78

 .هرشععسانتيسلامويلراو ةيلداعلاةيجماقأو دلبلا ج راخ ع ..ذيلا يلا رفاسملاىلاولااشاب يلعب رخ
 ماكتوةياقاحولا وما تملا يل اشابلا لسرأ(هيفو) سي 1 و ريغاليركعةئاءةغماو

 200 4 فادملا نم منكم ًاياومفادف كلا كما ىذاعل ه٠ لعام مدارك عل زول ف مهعم

 يفك و هنوض رقيام سانلايديأب قب, مهلاولاةف مييلاءدرتمث ضرقلا ليجد ىلعهذخ نانا هبلطن يذلا

 0 [كلانوك فا :ك لاقو ةلقاجولا ىلا تفلاف كاذريغو لالا فقو و ءالغأا نم هيف مهاهسانلا

 عماوعمتجامث كلذ يلعاشابلا نك ريخ ل صحي و يقورحللا دما عي#سلا عم ةيمج ل معن ادخيتكب وب

 اردق ةياقاجولا يلعاور رقمهنأ هو ةءاشبالوةعانشاهين سيلةيةيكب اهنوبلطي مهنا اوقفناو ر رم ذل

 3 وا ريشع و افيك نب سته يلع اان اما نما حع انام د ذا تايباوتكو شاكاللا ن

 ةيروفلا لهأو بارغأةب راغمو ىليللعاناخو نلار احن نم 0 0

 هيلجروهيديؤفديدحلا ا ريض و سس وتملا رص |يقدو دوا وهلعا وضبق عفدلا فيخار نءومهنالخو
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 ا
 اود ارأو ركسعلا عمتجافاب رادرفوول تقف #إ رضف يوان رفلاهلجاعف يواسنرفلا لتق ىركسعلا داراف
 ضو ةراحاباب قلغأو ببمنلا نع ركسماا عئمو تقولا ىف بكرأ ةيلء دج مملاريخلا لصوف ةراملا ببن
 م (اضي البلا كاتيفو ) ركسعلا نكس ىتح هدنءهسيحوفعم هْذخَأوة لان رفلا اضف لكو ىلع
 - ديري ريفا مسياع ماقف قوسلا لودانق نم ليدننذخأ اوداراف رمحالا بردلا طخم ركسملا نمةعامح

 3 دلا ناكسن هم ةسصقلا اوعمسواحوبذ.م ريفخلا اًورف سانلاحبداف لي دنقلا | وانجاو نكن موعتم

 ايشادو موب لك يف ةربث* « ثداو> كلذريغو سوما ةبجال وتقماي ركسعاضيأ اود>وو ةطخغاب

 لوط ةهمج ةيلرضللاءا مالا رةتسأ (هيفو) رهشلا يضقنا ونءريغنم تاع.لاو ةءعتمالاو نادرملاو

 قركلا بلان اب عاتاو:ىيؤربلاو _نمدح كي امتع رمتاباول رئلاربلا وابا انامو
 بلطي ديشرو طايمدةمج يملا شايل! لسرأو نيدمإلا نم رحبلا لحاسب عالقو سي رات»ءانب يف اوعرشو
 مهومزلاونيئاقسلا | وبلطو عاقل راهصء لم يف دهمّجاَو بورطادا دعت سال تابنلشو بك است دع

 يفةةثملا دعافصن ني راذي وارلا نة غلب يتح قياهاولغأو كالذلهرعسالغو ةئدملاب ,'املا شف كاذب

 اهنُم نوعئديوا مقاهرو ص دنع شاطعلاا معنميف س انلارباك اليالملا اياورلاالا ق.ملهنال هليصحم

 لينااةداب ز ريخأتو وجا فافجو ةراملا حايرلا بوبه ىلاوت 1 قفتاو ةدايزلاب
 3 ا؟او ةنسىلوالا ىدا رهعش ©

 لولد دسدملا رازواشال)لرو يفد بلاد مشملادل وهناك ( مويلاكلذ يف ) ءاثالثااموي لتمشإ

 ىلايل يف عقبملوةعلقلا ىلار ملظااىل بق اعجار بك رمل ه دنع يدغتوءاعدتب.ا 1 تاداساا خية دنع

 مهرردكلو مهممهطالتخاو راسل ةداءلاكرو دص حارمشن الو سانا ظح دلوملا
 لاي عم اهنورمسي مهداعن ناك يت هل ىلا رس عا ىدخ فاودلا و تبن :اوطايف مميلع

 مهرود 5 أوهذو ءاشملا ناذأ كعب نم ليدانقلاا اًونطاو تيناوملا اوك 1 4 ا.صلا ىلا امايق

 ذأ ةس“ ىلع الا فذ ا «يلعأ نينو ريعشو حمقداليلا يلع ل الغ ةدرف اوررق ( هيفو )

 نو رشعو شع الاه قدي 0 ةردع طسوالاو ني: لمح ر شءةسءو

 بدرافالا ينام بولطملاع ومحو رانخياثالو رايدا ف سيل بار> ىقابلاو نكك-ض.:اهيفةي رق

 فا مهردؤو اضي ؛أكالذك ىر>أةدرفاو ررفُ 00 لوح نيتلا فالخ

 رو ك4 د صاخ ناويد يفخيا ماا شايلا عمج (هعبار ةع ا موي يفو) ةيمو ز سيك ةئا جو

 ةحازل هل ةنوكياحي ةاشابلا نيب ومهنيب نوءسي مهنا هنوهفمخاشنملل اباطخ نوب رصملا ءارعالا نع

 مهملظو مهليعافأ, ءوكشهوهبارخا ول 5 ملقالاب اومادنا مهافر ؟ اسلاهذهج رخدناو دابعلاودالبال
 ةوءادحو ةنالطلا نوعلاج 327 و 0 ىفبال تا تافوململا ماطو رس 3

 اديعب اناا وجر تل كرو ١ شاعتن ىلبق ةهجانيط عل كلذ لعب نا 0 ةقرل عال تكا
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 اباشخأ اورسسكو اهوب رشا كلا ارا رك دارها ايناوج او قالوف يدعش وييلا
 نيح نه لاو كلذك | ماولعتف اهريغاو بالطو اهوكرتاار > تراصاذافم هدوقوأ اعفرعأو

 3 ربروديقا وو نايعالاو هدا ا هل ولا يمودق

 ةمالعلاانمحاص لو: كلذ يفولخ ما اها داب برضا تل ىتاارودقلاو .كالاتودبن .هاطظوحامو ليفلا

 ءاكب ا وب نيعلا تر وأو اج بطخ لكي ف بردو لكل 2 باعأو راطعلا نسح خي أ

 نابرغلا بءاو:باهرأي طنا درخ» تن 3 تلد اليوطان ز>ارحعهأم هه نه ف انا 0 باقلاو "لأن :وعو

 كيلادصب اناا راكاولالا :وبئارخاهروصقديشموناذءلاهب يذقث جاع لكب امال ء نساحمو

 ا تاققؤ فاخودصع هب اكلاناكسن ادهسو كفل 00 م ةاوباذرأو

 ا ٠ ىذا كامز ىلافصو .# موركلاتنب شورلا يفىايقسأو < مخر فشخ 7 ذب يناللع
 وجم قف مهولاو داق 5 د يتامالاو انعوط صهدلا اميح د مدفق ح ارو ضع بن

 اسؤر نوصغلا هب كتاخداخ 23 مجيسلا مامغلا ند هف لح د وهزو ةراسفأ 2 ايرلاو

 مسنلارو م ن٠ هلدصولاي ةرب * عولوابب ف ريدغلاوفصلو اي مظن ليطردتو هتاللال 2

 طمس يشو هو ولا د موق دقي يوهم نطصغ 0 د هدأ كس للك درو

 مومرأل لقر رودذلا ردلو 6 رار ُْط ا رولا نيدال 0 ميسو عادتبا 2 لطلا م 1

 الا كي مل رورسأاب ندر مدقلا ن نامزلاىلاقوش طرف # يد هع جه ماس ىلا ءاكبو

 رق كيلموحن 3 تقرشأ ن لاح رود لجن تن مك هيف * ملح ىضاغت وأ 1 ارا عك

 ونريو وهز هآرت ىلط لك 3 موهرلا طل نسال ف هادا 3 ىدنملا ل كرتلا 3

 1 ملكتلاب كعي تكل كيو كلاسي م اذا التحاب 2 3 مرلا فرضطو انزقلا ماوقب

  ىلو ليلا هكر ناقتي ماتح 1 باقلايفاوراثآو * يننج عمد اوقلطأو كيرلا
 'ممسغاو نداشو قاس مس نإ ىَصَقت نامز نه كائمدعال * معل يف ايوان تنك دق هب

 امري_ءمايالات اب زهد لقا ار نار اء نامز هريس نانا 5 ثا 1 ه ىلع تع طا دلا اذكهو تاف

 1 ردي د كلا 2 اوعفشو 8 ءلاد ءمماشملاعلط ) 4 ب رشع ثأاثءأ# الئلاموبىفو ( ر.غاموأمئهده وش

 "كسلا نع ىلاولااغأ يلع اوداق/( هني رشع ساس نطيل مويزشو ) ةوادىلا لوو هةلطاق مديل

 0-00 كح ناك هناف ةيالولا ن مدل زعل سانااحرفو عفادهلاوب راو لا ميلا الا

 هلا ٠ نهددع اهم زقسلل نست و ىوكة هيف ليقءالو هرطاخ ىعارياش دس لا ناكو ة هك هن امعلا نم

 0 ن٠ءصاخشال ملاقالاةين لماع ودإف ( ا هقفو) مهنالخو ماورأ نلاط ارحم طالاخا

 1 اهئ رالا راس دنع يواسنرف كح صخش عب ركام رست جاشن ( هني رمانع ن*؟ يو (
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 كسي هارب اة بحلب ةهييش ةبئاشةليوطتةيلسهل سأ ًاردانجأةثالثلا نمو ةلي وز باب اهوقلعف دوسا

 نم سائلا عم جاف مهشب كلذ عيشأ وكشالب كيبمهرب اءارت نم نابلا ضعبلاقف ريكلا

 هل قا ناكىذلا ني زملاو كيب نمحرلادبع رضحأف اشايلايلا ريالا لو واةنللا رظنالةيحان لك

 انك. نم مسهنموهياعتسهبتشا نم مسن اهولم اي واهو راطتخاف اولا بلطو ني رخاو بامر ل

 مس امتءابقشالا كلذ يلعاهناكم «ىلاتديعامنانسالا ضعب طوقةسو علصلا هودبابذ ةرعن تامالعل

 لبللا يئاه ومر مت اذ ًااهد روكلذل>هلءفنواضإ | لعد تاوباط مش كلذل مفاد مواكدشاولا#م

 مدختدرو ىت> راكم ودناعمو ركتنمو مللمو ثبشمو فان نإ سانلاو نيموي كنشلاوح نملارتعاط

 يلا نوي 'رصملا لسرأو كلا لاف قرشلاة هج هقاطوهنا 2 .اًةانحاؤزبخأو مهزكد سم نأ

 ىناذخا اسوم قرشألا نم علطو ىرش دقو ماو ( ,” ذملانيتثالاةليا ىفو ) اقار وأ م6 ويب
 وادلاج ب كرار ليللا نم ةعاسيفاث يفه والام وعباصأت رشع هنم فسخنملا ر ادّقمو ءالمتالا

 يلابك رو اهحبصيف قالوبىلاماطو ةيمورلارايدل نمريغملا ر وخاريهأل صو ( سي اةل يل ىفو )

 نين مما دال ادا 0 نيالا 0 1 1 ناوذر تب اشابلاهل ا

 موييفو ) ا 00 1 1 اير مارا امتريْخدو ةلهاك هن تك 0 و نيم 0 ولا

 اشايلارمض>اف زاجملاىلا ماشلار ؟ اق حدا اشاب د نيعت هنااهيذو سعءاوالا كلثا و رق( ءاثالثلا

 ك2: بنان هدلقأ ن مديلقت يفماغْز ذاّلدر ودنا مظلاقو مالا كللذ مهيلع ض ىعو ركسعلار اك

 ابنعاحراخ ايصنم دلة الو رعهم نه ج رمال نحنا ولاقو كلذ نما وع:ةءاف نيخ واط 1 وطن وما هتَذإق

 يدع ىلالانأب راب>الاتدرو ( هينو ) عبينيلا وكلم نيسباهولا نأ مايالام ذهيف رابخالا تلصو و

 مث دوسالا رم+لا ىلا هرك |-عترشتناو يلرغااربلا ىلايد_عكالذ ل_ةناكو قرشلا ربلاىلا

 اواَمَناو ةبلرصملا ءارمالا| 0 هرشع عب اسم ءا ءارالاموي فو ) يثرشلا ربلاىلا اودعوا وعجر

 و محم باخو يلبقةي>يلا اوهذو مهلاقثأو ممالمحب ليش م هلا نه اورمو هسأ الا نم ١

 من ىنكسلاذ ومكلا ” ٠ برقلاباوا_دحاذا مهن ممظىف ناكو مهض اولا

 مهرباك أ دنعنيممتج ا مهكيلامو مهعابت كر مهني عقو مالكو تالسا سمو دمهم تقيس تامدقأ ميلا

اسأيلا تابولظع كلامملاو عابثالاضعب جا رخاولب م4 رحو موبي ن نءعو مهنع مهد دو:
 ةيفخ مهد

 ةيلرمصملا عم هركسعلاءاسؤ روت ا شابنبلا نهريثك ت الامم ءالقلا ن 2 رقتسايتحاليلو ٠

 هقزالا اًولم وح اهباورمثتناو مطومحو مهطاقثابةنردملا ىلا اولخد مها 0 قتحامدنعو

 نيمصنم اوناك سانأ نع فلختو عفرلاب لالغلا ت دج اونو ةقوعملا 0 ةمدقو تويبلاو قرطلاو ش

 اواخدو م اراايفةالدو رك اسعتءدقو رصم ىلا كلذدعاو ر ذ> و كلذدءبان م 1 اوبلط مهبلا



 ناك ام اوعفر ةنيدملاب كلذ عاشاملف اهيفاماوذ خاف لالغاهبس واوق ضعب ىلع اوذ.ةواوع>جرو

 نيعستب لوفلا نم ةدي ولاعب رع. و ريعشلاو لوفلام دعو لالغءلات>شوتاصرعأاب ةلغلا نءادوحوم

 ال121 نارفالا ضمد ارا كقول و قاوسالا نمي ادوحو لةوافصن

 تاالااو لك ذل مل نوللطل و توبيلا نضع لابد, ركسلا ىطش راصو نيخاولعلا م نءقيقدلا

 مدعوانصا نيناكوأ هدأ نيعب سب حمشلا ن هةنيولا عل رعي ولاخلادتشاةعملاو سجخا موي يفومماودل

 ةئامعن املا تا 1 دع دورا نركذفست دفعت ةلاجافي رو دب نت «ضعب يرتشاو لوفلا

 !مباعاوب راحو ارطىلانويابقلاعمجر و نيقبرفلانيببورحتعقوو ةريثكركاسع جرخو فصن

 ال 19 اوذنا داو ةناموتلاوةريخذلا اهيل اولقنو .اهجازب |نممدهامةرامعيفاوعرشاوناكو

 رسعمو قالوبي نزال يبعملاولاواغالا رادو ا رط جري يذلا ب رهصلاىلاءاملا لةنل ني ل

 هودجوام مهسفنالا ودخأو عبرلاافصن نيسمخم سانلا لعهعيدبأ 0 هةلغلانئمو دج واما مما و دج ا

 ريثكلىف اودهتجاو ةقو.لا هتف اخغة بسلا ىناهئاخأ نسحاودلق ( تيسلامويىفو ) لوفااوريعشلا نم

 ا! 01 ورجال اللا زعصحفلا فاضي اوه دهتجاو مهناكماردقب تال وك أنا وكمكلا و شدعلا

 تاصرغلايف ةلغاادهر وعش( هيفو )مان ءالادور ومدعل ةيلكل اب مدعن هناف ىنا ذلامحالا امأ وني زابخل

 قاعو ني رشءوةئامع لوفلاو كلذ نمد : راو افصن نونامشب عد رلااو رجس ان هب ابناربىلا سانأبهذو

 سانلا نهريسايملارمهو سدعلاو صنملا لثمب وحلا فانسمأ ن نءهودج وام مهن اهي يلع سان انلارُك أ

 لطرلا عي وليلقلاالاامهمهر هظب لف اممرفو تقو ىف نتااو بنعلاام أو نبتلا يلعاو رصنقاف. حرعاقاو

 مولىفو ) نفسلاى مو قل رطلا كولسدعب كلذو انا :ااواذ هن ري شع ةعب 01 بنعلانم

 نيبارقلاو عفادملامهضعب ىلعاوهر واربش دنع ب رحال ةريثكلارك اسعلا تعمتجا ( ,ءرشع عباردحالا

 راهلا ل ايي دال دعما و نيقب رفلانبب بر امحتلام“ رابنااةود-ض نم قدانبلاو

 وبك ال ناب رعلاوكيلاهملاةنءاطودؤنرالا ركسعلا ن.ةريك ةدعامْسب لتق وناقيرفلاريصو

 ال الا ٠ ةيحه دب و اهركسج: ىلا ازا او ناتقتلا فكن او ةنيدملاممباولخدو ةسمخ 00 1

 ” دورالا كنيس اهبواريش سي راثم يلعاوسكو مريغوةيدؤنرالاوة :راشكت الانم . كسلا عمتجا

 'ةيحبطلاو ةامرلامهنمو امهيلا اودضن !نيذلادؤنرالا نءركسءاهعمو بويأكب يلعو يجر فالاب

 ا كامل يح بع نم لتقو : ةربث كل 3 ندب عقوو مهئءاهوكلمو سس راما قع مجواجاف

 اوكدف سوراتملا اب يلعاوذحزو يجر ولا فالخ بوبأ كيب ىلع كلام نءةدعو ار غن نيتسوةءام م

 ركسعلاناليقو | هزيل اوةكتاطابقرسشلاةبح لاذ رصملامزهناو سوسا.و ناةلش سب راتممب»

 تييسلا مثإ وناك يت وح سإ ؛ راآملا نعاومزهناومهيلعاو صاخ ني ذل مه سد راثااب نيديتةلامهيلان :يمفتالا

 لئازوابراز ثرةثالثو نيحتللادانجالا ٠ نمةثالث اميف س و رةعي او ضحراب :لا بص أ املف مهن :زهيف
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 تاويملابء ءلأ عج رينهو حيض كلوقةرياسملاو رابتخالا ليبسىلع اشابلاهللاقف كلذ هغلبو اشابلا
 خيش مول قاف هياابهذف راديزاخلا دنعهقوعو هفلخ لسرافه دنع ن٠ .ماق مهر ءاعاهدتُش انالاقف

 سأبالو ركسعلا هلق, نأ هيلءفاخأ لاقو 0 .افهقالطاىف اوحرتو ٍبيقتلا رمعديسلاو تاداسأا
 يفو 0 اينراديزا ل ادنع مق هنافاريخ نوحي مانآةسخ دعب و تقولا اذه ين هقالطا حاصي الو هيلع

 وا 1 نيفل احلا يا جرد لاءفلاهذه لعشت راهتؤا لجر اذهو 000

 70 ىلعدمجرمضح ( روك ذملاءانالثلاةليل يفو ) ايناثمملادوعلا بلطي ٌعمالكب مهدنع نم
 مولع قرفو ميم ملكت ركس تملا عمج هركسعم يا عد ح رو نينا لي ا ٠ضبقو بؤرذلا

 كبق مهبتاك ناكوةلذغنيح يبءةميلا كان يف ارطإ نم يلعموجطاو ب وك رلا ىلع مهم*قفتاو مهاردلا
 ما هقدص كئاوأ نط ىنوكلذلاث٠ و حاصلا مهعمبلطيو زجعلا ربظإو مهفطالب كلذ

 اناس الا أ ةعبر اوى يعدم بكر لالا نم تاعاس سمخو حنى خءاملذ م ماقالمو مهول 2٠ يلع

 مهنم ملق بهذرياوطةثال# لا اومسقواولجرت ةسداسلا مق رتل نماوبرقاملفالاحر و

 ىف هعمنمو ىنلالاكيب ل هوةعاملاو ليخلاةبج كلاثلاو سيراتاةهحىناثلاو ريدلاة مج
 و ردابوموقلا طظةيتساف مهوم د ددقوالا اورعششإ م مرح كاذكو نينئوطم ممهونو مهتافغ
 تقولا اذ#ه ىلا نيينامثملا ر منع ابن ناكو ارطجارب ًاوريدلا منم اوكلف ةاجنلاو برهاملا
 هوة طرد نسارتملاب أوناك نيمفدم اوذخأو نأ. الا باط يلبغ أوف ءآد ه؛نروصح

 لع ر تكحسملاو ىلعدمج عجرو كلذكم رع و مهمل 'لّق واسر فرشعةث 0

 ناب نع سور يقابلاو يه نم سأر بهي ةدحاو لئاوا ةسمحهءهو ليللا رخا نم روغلا

 نايعال ايا ليالارخ .[نيرشإملااواسرأو كي اص سأر يه سأرلا كل: نااومعز وكلا ذريغوأس ا

 ميسفنأباومرقابلاو اي ا.> مهعد وو ريضحأو ريغصلاىفلالا ىلعاوضبق .مااوءاشأو شيشاقبلااو ذخأيل

 يلع سؤرلا كلتاوقلعو ةلودلان هل ترضح ىتلا ةورفلا + ٍاععمل خا ايلا يللا ىلع د عم اطاملو رحبلا ىلا
 نوب رضل قاوشلاناذ رادو نو رتل ووهطأو مفادمو ةعملقلا نءاك :ثاونرضو ةلي.ءرلاب ليدسلا

 كلتناو ةعاشالا كلثةعحمد _.ءنيبث مديل رصملا نيضرغملا ىلع مهفان اينوضرغملاخمشو. رياتطلاب

 ةمارصملل زد « نم كانهو سوساب ةهج يلا واصوام دنءعف فائاماض وعاهباطب لس رأاشاب ل١ ناكتا.ئاش ثالث رحب نم لصو ( هرشاعءاعب رالا موب ينو ) اولاقاك ىنلالا ب عم ودانجحالا ضعب ساو نارا ! ش

 ةبب رطابكارملا يف ن«برضو .يلعاوبرضف بك ارملاب رين ماوعنميل ةيجبط هيا اودعقأ لاعفرج ىلع
 6-0 ولعل مهبيصاال مهبرضو رحبلا يف نم بيصإ دا ربلا يف نميلعاضيأأ
 نكس ةثلاثلا نا لاقي و ةيناثلاتقرغوامباهيفام قرتحا وتايزلثلا يد_>1 ةناذح تقرتحاف

 5 0 ةاسملا بك ارملا نمةدع .مترافخ يف ريضح ناكو شاء بكرم يهرب ةيب زملا بك ارأإ
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 ل
 راد لسلا يلع قء رف هتملق نماشابلا مهرظنوةليلقارافن | اوناكو ركسعلا ريباوط عم اوبراحتو مهروبظ

 ارافثا مهم طقسامدعباواوو اوت مهوب ا وام داع مهلا جرو ةيسافشلانم ةدعيف كيكو :

 بر طادامحاىف اشادلا نوبطاخي مماهي 3 ديا دللا ىل ىلا: لا ءارمالان مب اوجلدو ) هيو (

 ىلا كاع ْن هحانريو' هب مب امو بحيام يلع ةهةعءمن ونوكيو هل حاصأ كالذناف معن ةحيلصو

 0 ةموايب ةنئاط لك ١٠ نمرات :نأو ملقالا بارو لاوهالا دع و تارداسملاهل تبجوأ

 سللاقو ا .:اكملا يلع هوعلط أو كلذبءوبطاخا ملف مهدالب ىلا ر ةسلاب ىقا لاما اس نومش

 0000 اك ٠ نم بدصأوةبراحم ينيانضو أت اصح . (ةعمجامويىفو ( برملا الايدنع

 2 اةلاب نانا ملا 7-2 طاااشأ. لامماو ةماثلاتفر و أمادح>ا تقىغ ناتنا تاب لكلا

 00 ةقأ 00 بهذو 60 0 0 0 1 الثو

 ِ 0 اح ا 0 1 لا 1 مولا 0

 م 0 نك اذا 5 رئاساوازي لنادح أممامأ اورب مفةهجلا كلنا واخ دوةر ذاوةدعم د و ىلع

 ةاشملاب اول يتح لدق ن٠ ميذم لقومه ون 0 ق>ةيوقةعقو مهء٠ عقواف للا اح نم
 اوبرمغف ةلاحرلا

 ١ حرج موو اوما مهضر 0 حسا ىل دم راصق نير ماو اقلط ممم ع

 ىحرأل اةاوادمل نين , زااةشاطا ءلطو ةنيدااىلانوقايلال>دو ةعلتل ١ يلا مهمة شاطي اوعلطةريثك

 نه هبنماولتقو ارطب رحبلا ةهج ركسءلا ىديإب ناك ىذلاريدلا جرب مويلا كلذ يف اوذخأو ةءاقلاب

 نيذلا ةيلركملا لو ( ةنماثنينثالامويىفو )اص>شنيثالثلاوحت مهو نامالا قب نملاوطعآو ركسملا

 باب جراخ نايكلا دنع و لب رمق خييشلاةيحانو ةلداعلاةهج يلا مهتامدقمتلصوو قرشلاةيجاوناك

 ملوةيلا اجلب ةش. 15 كلطدو ةيأيسملا ناكس تب هو يبدعلا وحوتتلا بايو رمهتلا بابا وةلغاف رصنلا

 يلاحوفنملا كيبد#لخدوروسلا يلعأنم م نيكل نم دحأ ميلا جر

 رمتساو يواوقلاو نيك اكذلا ىلع عابتالاو كيلامملارشتناو يعويبلا دد_سم سلجو ةينيسحلا

 لخدو يمرلا لطيف ةيكبشيلا ىلا ةينيسللا نع اومفرت ل رصملا نامث رهظلادعب ىلا عفادملا برعض

 : جراخ نيحورطما واكى ذ رملا جاجحلا عي 1 نةبرا م 007 ”سؤرةت الاخ 0 يبلاولا

 وتفلا باب جراخهراد نم مهبل جر ىمدقملا ارديديسلاكيلامملانم ةعامح يلط (هيذو) ةرمهاقلا

 حاملايف اشابلانيبو مهني اريفس نوكي ناك :مه» ارباهيلا رسساف كب مهارباو ا ء هوذخأف

 وللا اناراشاد # عمهولعفا؟ربتعيلو مهعم حانريالو ركسعلا عمدلاح مقتسيال هناو مهعم

 للا علطو ب راندا لا مويحبصأ املف راهئلارف ءاوأ قرضح و ةءدااو ةعاطلا زم تب ذيام ىلع هءم



0 200 
 ريثكلااودرو رحب ةيحان نع موههض عاول ةنو سيبمب ةيقرشلاة هجرى ا ةلاجرلاوةلايا ر لا نم هريثك

 0 :هبلطو مهسيحو دوهيلاةفل ةفئاطاشابلا ريضحأ( سدمللا ءويريفو ) ةئيدملا ىلا مطاقنأ نم
 0 ءاعدتساب يح.يشاا ةبج ىلا ةياينأ ةمحان نم 50 (هشو) سيخلا يفاو رمتساو ش

 متتالر وأ نظيف ناكو مهلع مهجر دق مدعو م هزحمل اون | ثيح نا وعحرو اويهذ مهن ةينامشم مثلا عاشأو

 اكو ندر راك اسلم افالم او سرا ةعنفو) ةيءاقل هيلا نم رك اسشلا عنيمج مهنقلسو اوتظاك ملط
 نابرعلا مم هن ربلا اوطسونامدثعف ةباج مهعمو 000 هناخيحو ةياموق

 مهنفمهيلا اوم فذلاو نييرم تملا يا اويهذو مهعابتاب 0 هلارابك ند سانا تبدعدل (هيفو) موذخأو

 د:عيقرششلاربلا ىلا ريغضااوريكلا يفلالا يدع (هيفو) ىرحبيلا بهذ نم مهنمو ىلبق ىلا بهذ نم

 00 0-0 د يدباع ا ميكس تنفر تلو نأ

 ين 0 ررق أدم دوبل زعاجرا ذأ 2 .تدحالا مويفو)

 4 ١١15 ةنس ئينثالا موب ياا عسر زهش لسا 2

 ةيشإ ؛ واحلا واشابلاتاوغأهتاقالا لّؤتوةنيدملا طسو نه ةعلقلايا علطوروك ذملا راديزاذا ل كر هيف

 كعم تريضح ينلا قيدانصلاو هناخو هيما أوشمو ان أ ع 200110 2 رضحو ةيسافشلاو

 ند ةريبك ةدعهعموممابوكر ىفةداعلا <ح تالبط ىلعنوبرضي 4« اماةسشن , وايلاو لاما يلعةل ع ها

 سيودسلا يلاةب زادلا رايدلا نمبك اسم تلصو ( هيفو ) لويظأو تابينملا ه.اماواشاباعابتا
 في رش ثوهدعي 1 قب يذلا ركسلاههتق هك أ و ليلقلا الامهنملصيإلو ةبراغمو جاجحاهيفو

 نذل / مرا لخاديفيت - 1 ةةلاوداسفلاو آل رضلاةياغم اع ممم لصح دقو مهسان> أ ن.ءهلامضن انفو شاي

 ضم مهبنا 0 هفو) 0 رانا ل11 اذه ىلع كعم 0 مط بترو هيلا مرمضاي ااقفي رشلا :

 ةيلرصملا نا لاق نم مهفمهرابخ 1 تاياورلا تب ؛ رطضاو ةماشلا ةهطلا٠ نم نيمداقلاةالدل اركسعلا !

 مهيلع قل رطلا عطق مهاب اا مهنا لاق 5نهد ميمو هسفلب م مخه ا مرو مهولتاقو قرطلاب م ةاوفقو

 ةنامرلا مف نم تبهذ مهنم ةقرف نأ لاق نم منهو 3 ملامغناو نامالا ب اط مرضعإ واوتأ ثيح نهاوءجر

 ةدعب يلاولا جرخ (ءاعب رالاموب يف و) سي.باب ىلا ارا ناو طايمدىتإ رطنم

 ءاسمالا يديد (هعبا ارسل |مويىفو) ْش ادرمدلاةيوا زبر ةتساو ناد جو عف ادم هتبعتو ركسملا نه

 نمىذلا جوبلا اهنما ١ 7 رط ىلع ملا مضن أ نءهو نسح كيب ن ناهعءوهعادت و ىنلالام هو ىلامقلا

 فالخاومف نموار طا 0 نيت اسلاةيحان ىلا اودعتو لبجلا يلع نمهيلعا رضام دعب لذ طاةيحات

 #« ثا قربج 3# - 5١



 3-0006 ٠
 ةعلقلا ىلا اءلط وااب ههاطوخ أك ب نسحو ىلع دمر ضح (هيفو) سلك ةئامناث ىلع يجنوباصلا ف شاك
 اوب رضو هيب 00 > ىلاو ىلع م> رقتساو ةبرالولاب# انهو اشايلااميلععل 4#

 لاخلاو ييسوملاةهجو ةيكب ب زالا نم راوسو ةقارحةليالاكل:اولمعو اكندو ةريثك عفا دم كلذل

 1 1. 1 ل[ اواصو ينلالاركسءفئ وطنافناقا شالو ةزيملا ربا ودنانو ردغإل ل

 م رالارا كن م صخش ب أ هينو) ةيفوملاوة ب رفلاربب نو رشنمةبإ رحبلاءاىمالاو فذكلا امم

 و2 مهو هتعا اجدهعبتو مه قشوةيلرسعملا ىلا ب بك رف نيا مور ةهج هتءامجن اك اغاسإي ر ,داهل لاشي

 يناالا عابتا نمفشاك ىلع ىلع ضبقيلة تاعك مالا اع خانلا ل را (هيفو) اهتم نيس دا

 00 ارسلجو هذخأ نماغالا اومنمةعامج هلاولسراف دؤنرالا ىلا لسراف نييطاملا قوسإ هالب نه
 ًاجتاىذلاد 0 اغا ناميلس نامل هب يف ه#ل ءنيظن احاوماقأةعاجج هفر ط ن. اشايلا ل
 "” قودافيا !أيفلالا ي حق دربلا فطص هريمالاهتبعتو 5 زالاب٠ راد يلاذخأو 0 ذملا مهلا
 "يلتقي سمأ ةلسارملااشابلا ارقام دنمفاشابلا يلا لالا دنغنم ةلسارع ىعو ر صخيذ لصو (نيتثالا موي

 أهيذ 0 نسح كب نامثعد_:ءنم ةلسا رب كولماض ا رضحو ةعلقلا:محربهقنعاوهرفالاح

 اشابلاةريض> ن.و ةلودلا نم ةفيرش م اوأ هديب ناو هيلع هناهي وتو همالكب رتغاهناو ىنلالا عمهروض>
 اياوجل بكف كاذلاثماو اشايلاهبد سمايل ل امم كيب نامثعن او ”ىشد ديب نكي هنارهظ مم روضملاب
 ىراصتلا نعاودحرفا ذأ ( هش رشع سداسءاعل رالاموب يفو ( انانعدرو كولمملاكلذ ىلع علذو

 مهتودب يلا اولزنو اذنك ناوسهو نأ ؛اممردقو ىاربلا ف الخ سنك بلا هيل ءاو ررقامدع طايقالا

 مهلعاوهر ةةنأمث ريفا هاوي ترش او ريغصلا ىف الا للصو (هيفو) سدناوغلايفةريخالا ءاشءاا دعب

 كلب ولاىلا لدو ريكا ىنلالانأ عسي .شأو عقرلا نم 2 ةلغلا اويفرو قالون و فك ارا نم عفادم
 البا يةخ ا ىلاءا مالا قاءو ا كيب ميهاربا عج >روناول> ىلا لصو نس> كيب نامثعو

 ناقاشه يحان مر سس« ىلا ز | ركسملا نمريثك جرخودرفلاو ف.اكلا وضبقوةبرغااو ةيفونملا اوفاطام
 ريغملا قلالا لس رأ (ةيفو) ةزيجلاوا رطةيحانيلا كسملا نم ةدعاضيأج رخو قرشلا ىلااهازاوامو
 مدعلو هذ ارو دال اطر ١ رصع نك نو يح ةعاب# 1 نمناكنتالاعوطقم) ا اكن ن٠صخشل ةقرو

 رو لاس رم لقب ىمًافاشابلايا لد اا. ةقرولاذح اف هدن عهتلزتنميفناك كن وكيناومارك الاب
 ,ليقو ه 0 ةضثف فصن فأ نب رشعب فال عوطق» ىلع عنأو ةلم ابتما) اوعطقف حالف لجر

 رمي نم ةنوعم مهري-غو ةالدإا نمرك ا-ءدو روب اوربيخاو شي رعلا نم ةناحه كتاصو مايابئالذ
 مهريسغنءلقملاو فالا هنو وظن لا اك ركلات مدع يف تاو رلا تفلد>او

 ءارمالا لقتتاو ةبحلاصلانءمجرقب رارخالا ترئاوت ( ءاعب رالاموييفو ) ةثالئو | نافل انوي
 عج ىفكيب نسحو ىلع جا رخو نيدراولا م هكا نو سناب لل ةيرحرلا



 اةةسوسلا كب م

 م19
 مجو رخو ركسعلاوءارمالا ا اود ثداحلا لوصخ دعب طوب ءاناكز 1 و ىلبةةبجىلا 8 :مجوت 7

 كالذأ ما و 5 رجةيالوب انيلع مناف كاذب كا هلا اندنأملا اناسرأو ره ن

 طياستو 6 "ا رغاا نم قيابالاع مط ضرعتلاو ير اةرداصمانغ خاف حالا تس تت برا :

 لاو >الا هذه يف 0 لا روض ىفىلاعت هللاان رخعتساو مزعلا |: 3 سورا ا ام

 اهوذخأةتاكملارهئاسوا ملف ىنعملا اذه نه ريثك م الكو سوف: !همضومال ض رعلاو مر حال ضر تلا ناك ,

 اللا ا 0 :ءاوذخأو سه سأ رفلإ م هءاش وكرت مم ءامدش هنأ بأ وجا يفلاقفاهياعءوملط ًاواشابلا ىلا

 ةرداب نأ يزعذكدمال "1 0 كم نا احرح 2ك تنكر 4

 كد سس لوم تشي الا 1 2 7 10 9 و

 1 ١> رشع 0 5 3 000 هدا 2 نييشاساشملادس ةملقلا ل 0

 1 ا قواو و اويدلا كلذيف ةرذافتو هني يطا و اة اناا عاش ارضحو اناويداشابلا لمع

 تفقو و ناويدلاو شوهطاو باوبالاب رك اسعلا تفطصاو ردلا رجش لويخو شوملاب ةموسملا
 راغشلاب اشابلاج رخو مبسؤ رىلءةبهذملا تاساطلاب ةاعسلاو مطاكشأ ىاالتخابنار وبدلا فانصا“

 اسركهلاودعأد قو يروغلاناوندبفو رغملاريكلاناوندلا ىلا زا رطلا:ناذءاطلاهسآر ىلعوةبيطاو

 ا و ةيشي واحلا تقعز ولع ,.ا ميدقلا عد ظوملا فالخ شو رغم طاسب و رهح أ وج ةيشاغب

 امالك نك ارهدح نومة مني رخا َنيئامرنأ رقع ريكلا عمار وذ <يدنفانا وبدءارقف دياقتاا

 طرشبةي رصملاءارمالا يفد_ةءافشو اشار يلعةيالو نم ةيض اما للاحلا ةياكحو ةيالولا هصخلم ىناثلا نم

 ةنوعبةيعرلاميملظو ر وك ذملااشاب !يلعردغ ود وحفلاو ىتبلاىلا مهدوعمت مهعوجرومهتب وع

 ركسملان ء ا:ةةحفصكالذ دنع رصف نم مد ا مهوملاق ةَىَح ء ميلعركسملاو ةيعرلا مايقمت رك علا

 ةنايصلاو ل را هاونوكي و ةعاطلا اومزال,نأبمهاذ :ىصمأو مهنم م دقتاماوفعو

 نيم راو جملا مزاول لد :.هش'و مهدرطو نيدتعلاوداس هلال هاداعب اوءاماعلاو ةبع رلا ةفاكلةياع رلاو

 ماققاروالا ةءا رقىحأي غقناامو قمنملاداتعملا ظوفحلامالكلا نمكل ذوحنو لالغاا وةركا

 ةتكلاو ةيلقاجولا كاذك و رومس ىوارف مهيعمل# خياشملاه يلا لذدو لخادلا هسلجيملا اشايلا

 سج رد حملا تقولا كالذيف رضحاو الوبطو ةريثك عفادمو اكدشاول مع من قو رخو 01

 تدبىلا ارز ماضيأ ماع علفن مه راضحإب ةداع رو اطبقنورشعو نانا م مدعو ة:كلارابكو

 يف او رمتساو ةليالا كلت مهسيخ ةعلقلا ي يلا اشابلامهباط مثرصعلا ىلا مهقوعمت 0 ودغتف قو رحملا
 ىلعو ليك ولاغا قوطصم نعاوجرفأ ( هني رشعىناثتيسلا موي يفو ) سيك فنا بخ: بالطو ميسرتلا
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 كيب نامعو وه رءىلاروضحلا ىلعهمزعب رابخالا|,يفو اشابال اباطخن ريبكلا يناالا دنع نم ةبئاكب

 اشابلاه يكف ر صو :عقاولا داسفلاو مالا اذهيف رظنيل ينيعلارصةوةزيملا هلولذينا سمنلب و ن->
 ةماقالاو نذالاب كااناسرأو ةعاظال نءذِمركن اان ىع قباسلايف كن أانيلا لقتامّلع ةصخلم ًاباوح

 كلو تنك امعضو.٠ اج رج ىلا عم ّ -رافاةموا اوادعاط تنك قاقر وضمحلا اذهبج و.ءانف ىامواح رح

 يمال اور ةاسومالكلان |١ نم 3 وحنو لالغااو لاما لسرأو ىلبةلا ملقالاب ل هلا ةءالولا

 ١ ركسملاعامأ او ملزم« نماولق:: اوابذبو رهتشم ةيحان يملا ةيلرصملاءا سمالا عفرت ( هب 5 هنماث تسلا

 . رفاسىذلا شيوأ حدو# تومبا مفاوربخأو زاجحلا ن : تايتاكم تدرو (هفور مهجوهو مماهذ

 1 ناو اهوكل اءلوةدج اورداح نييب اهولا ن :هم ةفئاط ناو د ردلا يف ريص فسوي جالا كا ذكو لولا

 : ةاردنلا ةففلا نماهنعارفالابر ني الثب حمقلا بدرالاو مهن را را ادطادالبب

 ُظ طةي>ان ةذباو سد راةتملمعلالا<و هم اول هان تءسلا موليفو) هن ها را قالا 2

 . نسحو يلع دم جرخ (:!”التلاوب يفو) تايناشلاا متو تس ةيب رح بكاس ملا نها وأس روةزيجاب كلذكو

 ظ 1 ءارمالا نم ةفئاط ىدعو تاودأو ري هكركا سعم ميدو ةربويلةلا ةهجيلا!شاب مها 1 كسب

 تاواديك ايم لودوب رب ادرو ( هرشعثلا ةيفاو ) فول« نءةيفراملا“ اح برهو ةدفوتلاز

 ناودلدف ةيدملاو ةكلل نيساهولاةرمدا د«ءاوريخأو او جاجحا مفو سيوس || ىلامزلقلا نم

 بدرالاود>و نااسارذ نيسمل حمقلابدرالاو تاوقالاةَز ل 0 اونامةندملالهأ ك1 ِ

 ةفئاط اهفو 0 أسم تاصو ( تنسلا مويهرشع سءاخيفو ) كلذ يلع سقو هسنارف ةناج زرالا

 دال ةسج مهنا اوعاشأو ترفالاةب را#< نودع نيذلا ديدجلا ماظ دلاممومسإ نيذلام هو ركسعلا نم

 عجرو خاوطالاو ديلقتلاب شابا ةراشبلاو ةدللابرمضح ناكى ذلا اغالا مهتب .لصوو فال 1

 00 ال هلا واتش راو قالور ةبخاكتمو عفادمهلوصولاوب رظو اضيأرضخ ةيردنكس | ىلا

 .تابينملاو ىلاولاو اشايلاعابتا هفاخو هماماوةنيدملا طسو نمقشوق الوب نمهوبكرأو تاناذلرطو

 ادلع 0 |يف كلر رأ ةموروك لاا تالاو صخشةماللانودمهو ديدحلا ماظنلاركسءو

 0017 ركض قودنص هةر وأ ثاءاامسرب ةءاخ اهلخادب نالاَدي ةحّقب هعمو 0 هفلخو

 ةريثك عفادممطوصولاوب رض ةعلقلا لا اولصوامافتاناذلبطا! مرفلخو ةضفلابةشوق:. ةباثك ةاود
 )2 مودلات الذ يفو )روك ذملادياقتلا اًورقو ردعاا دعب تقولا كلذ ىف اناويداشادا الإ 1 ةعلقلا نم

 اوبهذو هوفطخاماوفطخ و حيذملاةيحاتثو ناردبةريز>و قالوب ةبجيلا نابرعلا نمةفئاط تاصو

 يف نس> كيب نامَعو ف.وس ينب ةيحان يا ريبكلا ىناالال ود وب ريادرو ( هنو ) هوذخأامب
 هناهنومضم ءاملعلاخئاشمال باطخبوةكمىنلالا نءدصاق لصو ( نينثالا موييف و) يق رسشل ارباب هتلب اقم
 مث لصحامادل لصحو سماواب انعجرو دالبلا ةحارو اتحار دصقل اّتباس انرفاسانكا 1 انذال



 انضم دن اسوا اح
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 او 0

 نمنلا سخيأب ارهق قيلعلا جايت>ال ءوذخأ"ىشهنمرضحاذاو هل نعوهئاقل كلذ نءرنك اريءسشلاو .
 اهنم نوناحطلاهقرمسام عما صن نوعن راو ةّتسسحمقلانمةبيولا نيدطةرجاو نءاءاهلودوذنع ٠

 هيك ع ساو كاب وع د درا نك بس> تي افصن نو رشع اهْزيِبْخة رجأو اهيفهنوطلخو

 يح نمور دل ريطا املا ناسف الايروو رشعوةلن زا رب رب ناك هنيحسوم ل

 هيف امي طيذجلا محالا نم لطرلارعسو قاوس الا يفريطفلاو ككلا ف ايصاو يل ةرثك ذل

 افصن لي ارو لطفا 121 ل فاصن أةءستدبكل ااو مظعاا نب

 بدرالا رءسلسوو هنعالغو هدوجو لقو زر ,الا حشو 1 ا ونينلاب راطن :ملا نمسلاو ْ'

 الغو اهدوج و زءفتا راضخلا امآو لطراااذدن رشعة ين امب شي رقلاني+او الاي ر ني رشعو ةسم ىلا ْ

 ةرنكلادح تغأب نأى ااهعولط تقو نم يعريئذلا بشخلانماهفامةيمابلان م لاطرلا نأ ثيحس مش ظ

 اذهيف غلب يت>هرعس اللغو نبلادو-ونعو ةيقداةرشعاذنن | يفارق لطرلاو لطر لك ف' 806 7 ْ

 اا ودحاو |لطرلاأفصن نوعر ا وةسخ يدرعصلاةداعااركسلاو اف امدأ نيع,سلطرلا رهثلا

 لطرلاًافصن نورشع رطقلالهااوافصن رشعة سد وسالا ل_ءلاوافصن نوثالث ديلا ريفلا ضيبالا ظ
 اريخ هللاءازجالف اشاد هلمعيذلا ىفابقلا لطرلاب كلذ لك افصأ نورشعوةعب رأ ن وناصلاو ٠
 36و امد ةازدس صخرو ىبورلا بطألا نه ريثكلا دروو راطنقلا ضف نيفلأ جريشلاو ظ

 هن: راعو هحاقل سانازكمأ امرتشإ يف يوالدبملاو خبط لا عاون امأ ز فم ةاتسل كا ذآ

 نأىلا هعولط تفو نم ,لطرلا فاصأ اةسخم راطاع وك اف لفاف افضن نإ رعية دا ]تل ا
 اهيرتش الف رك افلاامأو نيفصتب عيب تال ذد هذ ةيرشدلا ةعسطلا هلل 0 لاح قب ٍ 1 دح غلب

 0 اذصن رشعةسمحْن وأغا لطرناف اهولغل يمحو ةأ سماوأاممهتشي ودك 0 ءاينغالادأر 1

 زوحو متاهبلا فاعولغو نيئاسلا بارخو بولجنا ةلقا كلذو كلذ ىلع سقو كلذك رضخالا

 كنك اعاهرط لككاو ترك اهناف نام الللمأو نونيدامو ماكرو مهن« تاوشرلاذخأو نييبستمل

 3 ١ 215 هيض لولا يرريم»

 اولصو كلامملاو نابرعلا نم ةف اطنا نيت تاعاش أو جرصو جره عقو ( هيف ) تيسلاء و. لهتسا

 نم ىلعاو<رو يل اةبج نارديةريزجو ءا رمح اةيوازلا ة يح :وةنيسحلا هاظو رصناابان جراخمملا
 قيلعلا اوةبارطا نم ممهعتامأ وذخأ و مويض ع نيب و نيج راما ركسملا نيباولاحو ىجاونلا كلتب هون داص

 باو ًااوقلغَأوءارؤلاةيوازلا ةيدان يلا م قالوب ةبجيلا ب هذورك اسعهعمو اشابلا لزنفةناخللاو
 1 اسأرب رسبالوهو ةعلقلاىلا علطو ىودءلاب بأن نم للخدو ردعلا دعب اشايلا عجرم ةندملا

 .هللادبعخيشلارض> ( هعبار فو ) 0 قاشابلا لور "و مبفالخ لود دوز 3 اسعجو رو عئاقومهنيب

 ةنادهرضح (هسداس سما موبيفو ) ادنط نمةلحلا يلا هباهذ دعب ني رقا اب هتبيغ نم يواقرشلا



 ا
 " ةاجيناااوراطو الامشوانعاوت روف ةموقا نار كسملانمةقيقملا ميال نمْنظو ةشركتاصحو سانلا
 06 :1مث برها بلطو هعم ندو وه جغزناف تقولا اذ يف ا ورم قفاوؤئراوتلاو

 دا فدل ساو اغالاعجرف حور 3 قمرهبو حو رطفيركشع صخشربظو اهلا

 يف كلذكوةعلقلان هةربثد ؟منادماوب رمذ برغملا لق ( هذ . رشعىاثةعاموييفو ) نامالابيداتو

 رك اسعو خا اوطالا لود و نم تاهم ومتلانمهنولوقنامي وس بيس ال ذلربظإ ملو تبسلاموياهحببص

 مهنماوذخأو ةئ ةنامثعلاو ةيلرمدملا نحب 2 ( هيذو) ران 2و ةراندب رب ةالدو.

 اوعطقو ا رضحو اليأ | اواذ د يحرج مهتم لصو و ٠ عفا مو قب سإ 0

 - نوبهاذلاو نول صاولا عنتءاو 25 ضار كاك ما او ,ايفراف_ىلاىلءقي رطلا

 - اويرضو تابتلشلااطلاقيبك اممويلاجرخن اهرعسالغو تاصرعلاو عقرلا نم لالغلا تفن 0

 سداس ءاثالثلاموييفو ) 2 أرمضعب لدوو عذوملا كإاذن ء.هواجأو 00

 . عمهتبخمهجو رخو برألا ىلا هجو رخىفمعراشتساف هيلااوب هذن خاشملا يلااشابلا لس أ (ةئز رش
 انءلعةمي زطاتناك اذاو جو رأحاب مه ريغرمأت تا اذاهلاولاقو كلذيفهباراوبوصي يف ةيع را
 ) دخان وءاعبرالا موي هرخا وأ ىفو )لئاط ريغ ىلع ساجلا ضفناو كلذدعب جرن هانعتنأو
 مهنه عجر و أبيقاب دلو نيناحث هلاةناحج توتحلو تانلاغموتابر راحو تالجاسم م.نبب عق عقو:

 اشابلارادحلس ل دو هيلا نم ماخسا قرح اواشاب هاطوخ كيب داكدباعج ربو عراجو يلق

 17 عاج ( مويلاكلذةي رمصعيفو ) كيلا ملا نمهناكبراوش ةدم>ا وس ًارامهتاماو ةللاولاو

 باطيف ءارءالاءان يلعاوقي_ذ( هيفو ) المح نيثثالثو فين ا ادم مهعمو:
 لم رععاهاتءز وف كد .مهار .!ةنبا ماه ةلي دع وة سف تسلا اهل. هي ضيقا وس 0 وةمارغلا

 . ف نهعات«عيبل نهزتك ا ارطضاق هب هزيل ام نعف دي يح > نم وين نومزالاب ر 3 اننعاولسر و ءامنلا

 بورما ارمتسا نم هيلعوهام ىلءلاحلاو رهشلا اذه يضقن اوداسكلاو ةفياضملاءومعل ىرتشي نءند#.-

 ماكلا لافت مهمانذتساو نابرعلا طاسنو ارحنواربقرطلا عاطق:او نيقبرفلا ني تارصاحملاو.

 . ةردقملا ب ضعبلاميضعب يلع مارحو دعسنم نيمواقملا نيحالفلا ط7 كاذكوماكحال اكاكتناو
 ذدخأالاءاكح الا ن:نوفرعبالو ملقالا ةسايس قئا رطب يركع اقل لوو تع كالو هر كو

 - تاجيز زم مويواخال هنا تير ئافدلاو قاروالا هبط يحالاب ركسملا ابق يدامتو ناكهحو يب م هاردلا

 باطو ع زاننوأ واد هوة 0 مالحالاما تاهملا لاغيف تاثركو تاغخوو

 ضقأ: بهذرياندلادب |ببس نييبستملاو 0 ةعاملاوةماعلا عابنس ىندأب رش

 راهءالاواغو اسما ناجل لاظاتو كلذريغواةعاب وأ !فرايدن ٠«مةفراعملاةلءاك ةضف مهاردب

 لوفلاو الاير رششء ةدس ح.قلا بذرالارعس لصوو لبسلا عنمو بول ا ةلّقو 'ىشث لكحيف



 30 8 ها

 نوزريبالو جراخي لان وجر خالف عقادملاام ءاعو ةدإ بلا ج راح نه سي راتاااولعجو ودلال

 نعاوهنمو صاصرلاو ذادملاب هي ءاؤمرنيلئاةملا ةلاماخأ نم همس :هبرق نلت و 5 آ 'نادب.ىلا

 اوكردأ جاجعملا ناباوريخأو ز جيلا نهرا: ىلا 0 داكم تدزو( هيذو دول عاوز داب ْ

 نا هللاةمحر ملا شاب في رشةافوباضيأاو ا نيمؤي فوقولا لي قاول>دوةف ةرعي فوقولاوجأ

 سداسيف رازيلا اشايد.حأةاقوب ةيءاشلا دال كاش ا رأب ارو نيينادت ا

 مهاردبلطب عئاذصلاو فركا باب رأىلا هيباتتاوانسرأ( هرشعسداستبسلا وز قو ) موخأ نإ رشعا
 ءالغو لاا فقو نهه4يف مهام عمأو ردحتو سأ ل 3 'ام.-اهعومج يباع

 رضحو مهملعفباماو رظتناو تيناوخلا أوحتفي رفد الاموي كلذ ىلعأو حب ءآو سلك يقراسالا
 لد اقلاالا ملم تفي لف نك م دلا حتفو نامالابن وداني م اولاو اغذالا مو ىهزالا عماجلا ىلا ةقئاط مخ

 مداح 0 ةينملا ىلا ريغ :رلا ولالا لوو غشأو ى ربة مج يللأ ين ع رخل فشاكم ياس حرس ( هو 1

 تارائملاى ا ا ودعصو لوبط مهعمو ,هزالا مءاجلابلاغادالا و ةماعلا ءاغوغ نم ريحا عمتجانيتتالا |
 قايل | وقلغأو فرطلاب نولونقب و نوعرضضتب و نوءدب عم اطار ومقناوقلحو 3 نوذرصلإ

 ان الوقب بيةنلارمعديسلاىلاادصاق ل سراف ةعلقلا ن نم مهعمس ىلب اشابلا ىلأرب ءألالصوو نيك اكدلاو

 نءهيذ مهام مهافك امو ءارقف مهلكمئاذصلاو فرحا باب رأو سانلاءال وه ناهللاقف ءارقفلاَن ءاّضْقو

 ا عرف كلذي مبتقال_ءامو ركض كماوجلا مراغم مهم وبلطت ي « لالا فووداتكلاو لل
 كنا واح تفب سانلاسعأب , وهو ةيروغلاب ساو رحسعا نءةدعهءءواغالار حو كلذي لوسزلا

 مقرب نامرف هعمو ةضاقلا محررا واوا هلود 00 د ا تلح هديسعوشا و ٍ

 .لافطالا جر خو مودي 0 اوقرفتو سانا !نامطاف كلذ قداذملا يدانو نروك ذئاو عةمأ رغلا ْ

 ىلاةب راغملا و ركسعلا 3 هريثك عم حو ىلعدمتى دع ( مولا كلذيفو ) نو>رفيو نوري و نوري

 كاذك| مهنمحرجناورافأ 0 هوب راك برعاا نم ةلح مه لع لزنف جراخ يم لاا وز ربو ةزيمارب

 مكان درط نواوقي مهو ثوبان ىفمهنهليتقاب راذملا عمو رع نم سأرعبمدو أوعج رف مهبع اوعفرتمن

 رضحأ( هرمثع خم سان يو )مهنماهو ذخأو مهولتقف نايع رلا نم مهي رطيف مانغأو سا ومضءناوفطخو

 اهذخانامنا لاق كالذد وجو مدع هيلا رد قرة ا راما كلر ١١بتاك اًثاملا ادد

 1 ل طواف 1 و دجويبالردقلااذهنا كتف دقو فب : رعتا|الا يلع سيل هل لاف اما

 هنيعبسالااودجيرخلساوملااوحتف و تاناخلا ىلاوذاطف تاناخاو راجبإلا لصا وح ىلع ف شكت و دي رث
 كاذرتأ يف يدونمث ؛ ' يتريغ نماوعصح رف مهناورت م نم كسلا راك تطل تلاع تك ١

 ف ف اوسالا مايأيف نورشح>: نيذلا اركسعلا ضعب نيب ةغاصلا قوس ةكرعهتعءقو ( هشو ) نامآلاب

 عززفف صاص رلا» مهذعل ىلءاوي رذو مهثياعمو مهتعانصو مهتاالد مهيلع نولطعيو ةعاملاو نيلالدلا
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 ! ار ل ا
 انك ريغ لعفنالاضيأن 2و لاق مهريغالو كت اود لحأ لف كا فقفاوبر ف تنأامأو قاوردلا

 0-3 اهنوكل هتلسرأانألاةف متار 0 هىلاولاب يتبب نءىل دكت هس يأذ ما تلاقف
 :قولقلاب ىميحسااخيشاا تييىلا هدجوتلاب اهرمأو اهلارذ تاغ ملظعتلا باب نم هلاس راف ىحابتأ
 . هئااذل سانلارطاو> تردكتق كاذب اهناش ربسخلا راو نط اب دع اهوا
 ااهيعأ يفء واكو اشابلا ىلا اوعلط و ريءالا خيشلاو تاداسااخ لا وفارشالابيقنو يضاقاا بكرو

 بج وام انه لمح اهمال ةئتنال احح .ةمركم ىلا مارت .اهنازنأ ىف و اهباعسأبال لاقذ
 رايك ضعإ ع تعسامال اف ماقتنالاوأ وفعلااما كلذ دعبو بنذلا نايبديرت اولاقذ اهيلع رجلا

 ييينيف ةقولعلا مذ مفديل يلع ردقتامنا ثدحو 0 ولع عقد مم دع ووةاصعلا كيل امملا ىلا مهلي .متسا ركعلا

 "2 هئالد ىلع صحف#ن ًاحاتحتف هب نورمأت ام قة تاماف كل ذا يلع تيثنادل اولاقف ةفوللا عقدت | اها

 3 جوز ةيلرصصملا يف ىل سدأو دا 1 مالك اذه تااقفكالذىف اهايطاخو يديملاو يم ورفلا : يلا ماقن

 هيلا اوداعف ةريثت " نوب د ىلعو ' ىن يدنع قبب لذ ىرداص٠ هد دقناك ناف هبيسإ طاع ل

 هيلع بتريو بس انءريغمأ اذهان دنفال لف ناتحرئال ريمالاخيشأال اف م ةث مهددارو هعءاو لكتو

 جر وأ تقولا اذهن "؟ىشبرانلةقالع الف كالذك ناك ناف موالا| :.اه هحوت كلذدع و دسافم

 اهقالطأيف امانلاا 0 لكولااغا ىلع ه.هكس ف باهذلآ دي ريهلي> ىلعااقماقوةدئبلاء ذه نم
 تنبامثاهةليدعتناكو تاو 5 ا كذيون ذر تاداسلاخييشلا تيب مقتاهمأو

 ةبرعشلا با. .ب ليبسلا يلعاصخش ثاوقنش ( هيفو ) اهب ؛ آهن ىلا ت ع هذ ربخلا| ماصوامدند كيب ؛ مهرب

 ش سا موييفو ) كتاذريغو ءاسنلاو لاح رلا نيب عبو ةدا.ق ١ ىط ءيهنأو هراح للا 4ك

 اوناكو لماكلاب ةلح«ملا هجن رات ةنس يريم بالطب قاوسالاساهوقدا ًاوافار وااو.( هريشع عبار

 زقتما سك فال 3 | ةسخ عي زود ماو قا ولمعو قابلا ب باطب لاملا م هرطض |ماهفصأ اويلط كاذ لبق

 ةادلاد ذ ليقمممذخأام فالخ نيمزململا يلع ةلو فاالادعب سنك ةناهشج ةط.ةلاةفئاط يلع أمد

 د-:ءنمركسملاةيارجبرعلا طخ ( هيفو ) سيك ةنامنامتءا مالا ءادسن ةرقي وةسيفن تسلا يلعو

 فالخ ركسعلانمةدع جرف ارطةهج ىلا يدعو رادتزاخلا كيب نامل لصو (هيفو)ءارملاةيوازلا
 ” ؟ةهح هتءامحقوحللاو للا فاخنمرورملاددقفةبزاغملاو ركسعلا نهكلذل رق كانه نيطبا_ملأ
 " يلارحنلا نم ب رغاارمتسا و ةزيئكلا عفادملاب هيلعاوب رضو ركسءاهإفقوف ليللا رخآ ىف قرشا

 «هيفو) ةعلقلات تح ملاد-أ رب اورض>وادحاو اكو اممهنءاولةقوةباهح يلع هع« ن 26 :وةعام وبر صع

 ميتمب ممن ىقب نمر كساو ةفولعلا نوبلطي ةنيدملايملا اول دو مهريغو د ارالار كسءنمرينكلا عجر
 كاذريغو نابت الذان م.ةام ىلعاولو:ساواه ومنو اهنءاهلاهأ اور اذار د رو سنلبو

 مهمايخ| ويصن واهاذاد ع نءنورتةسم مهو بوقثلا نه ٠صادرلا قدانب ىجرلناطيملا| وبقنوامفاو رك 9



 م ظ 0
 علف اخ [ثايلاىلا اولصو املف مهوقلطأو ةيلرصملا ءارمالا منع جرفاذقو نا ها“ هءمو سيلب هيلع ٍ

 ةءل رسدملاو ركسعلا نيب برد عوقوب ريظا لصو ( هينو) مهرطاخ اريح يوأ رش مهبلأو مىلع :

 يرقلا كلت لهاالجو متو صومه ادع ةءقاولا تناكو حرج ةدنع رتث>و ناب رعلاو
 ةليمرلاب مه« ريثكلال نو عزت مهاودجيملا اي مهعاعقو مهدالواب رخدم يلا: أورضح واهم اوحرذو ١

 تنقودقو يل هو 0 يود ءاادتسلاذلو هلا ا ١ .هذنيذلان : نا ارق (هذو (

 ممم ةريبكا ةغاط برغلا رصحو رديلاو ريلا ىف اًقَرف | وقرفتق قرطلا مهلع تءطقو برعلا مه
 اهمماقأو ةريبكلا ةلحا يللا بدذ هياف يواقرشلا خانوا هنف ريخالام م 1000 نتيطرقلاب ':إ

 كذع نه ةلاسر ران ادد ىدؤنرالا اغأ ىندصمر ذح ) 4: فو ) نيرقلا» 1 اقرسش» بهذم * امايآ

 ه"ةا ريد قفحم 1 هيلا 3 2 هلا نذلا ةعابتأ باط اهفو 3

 طوب دهب رةمس» ريكا ل بيسخ نبأ ة 4 2.4 ىرأ أ يف ريغصاا لالا نا فيوس 0

 ةينامعلا عم كلذ و رهاظ“ .وأ رسسهب ريشع عم هدياد عئيشأو لالفلاو ة كنب :اويدلا لاوءالاىف صبة

 يف اورقتسا املف اشايلا ادذيتك دنع ةيلقاجولا نم ةءامح اورضحأ ( هرشاع دحالاموي يقو )
 4 0 9 هنءاو .اطو : 5 رعشلا باببىذلا فشاكنا وكر أاوسيحو ةفلس ب:ءأو لطو مهولكس وللا

 ماس يدنف ادمحو مرح ناو ككولا اغَأَو امصم لثم نايعالا قابن٠ اويلط كلذكواسك
 فادحو ا لأ قالا ىلعاولمعو را ةف'دخم غلاب مهنالخوز 5 اًورلا ادق كمهار .او

 مد وافتلاو زوعمدو ة ةوفو كديشرو طاع هد لث» ردا لا يلع اودرفو كلذ نع صقن ال اع ا ايلا

 روسو كسلا قفل كاذرتعو اسكن نيسجو سنك ةءاهواسدك نفن ام نيبأم سايك أغا اغاابم اهفالخو
 تدب ىلا بستحلاو يبلاولا اشابلا لسرأ ( نينثالامويىفو ) ريصقتلا يف 2 00 اشابلا

 0 ةماقلاىلا نوم املطف نات أ سعا| مكصو | هدول كي اهبلطو كم. .دأ سمح ة هحوز ةسين تسلا

 0 دعب هلك كالذو نوذعب يلع 0-0 نيلاغ ينتحاف ءارمال ا ءاسن يقاب ىلع شدتفتلاباومل مرآ

 قبب رط يبءاط لاقو سول باه سم أ مئاهلجاواملاماق هب هيالب , نإإ ةهسفن هم اا أمل مويلا كتالّد

 ةلمزتلتو ةاصءلا كيلامملا ما ىف يمسي هللوقتو اغأ ٍقداص حو ملكدت رو“ م كتيراحنا عملا موللا

 نه جرخافا مودهب وخل اناف كلذ تلاق ىت :ب راج نأ ثدثنا هتباحاف ركس 31 ةكماخ نم 0
 هام َر انزالأ أنآ يع ىلافا منرأةقرولاهذهامو تلاقف ةقردلا اراء ذهواط لاقوة ةقروةيج

 ناطاسلاو مهفالخو رباك الا دنع مولءمىردقو رمهأع تشعاملوطبأ) :أهل تلاقثهبيج يفايناث اهلخ دا

 ءادعا مهنيذلا سين رفلاةلودانب ترمدقا 50 مير حول ودلالاجرو
 لا هنمررملو ىردق فرعنو ىن ةرعلإ ناك شاب دق عدس كك كاذكو مركشاا الام فلا 5 نيدلا



 ٠ يي
 برعلا دوه هل وةمهريغو يدانطا نم مط نيبحاصم ا برعلار ابك عم ءاملف ارده بهذيهناف بهلااماو

 ةيبوببلقلا يرعاك قا و فداتعلاو ةشانن ايو 00 عقوو هنولتقياوداكو هنماوظاتغا

 0 هل نوب اراخخلا نمارتك ثمصأو لا ثالث براحو بس ريت و بولو عاج هعم نع لخ دف ْ

 خعاشءاوباطو هنث هتناذعح>و ةعاتمو هتامحاوذخأو رس« ىلارم ةحو براقيفلزاو ر> ءلاولا 0

 ف.اكلاو درفلاىرقلا بعاودرنو فذكلاب فوم لو تتوطر كالا ل اوزلاخييش لثم ى ارا

 6-0000 قحوامدخ مطاونيعو برعاهلاعباو :.عو ةنالثونيفأ الإ رفغأ !ًالئم ةقاشلا

 و.سو اهوبو ةبررقلا اوبراح ميباعىصتوأ كلذ م ان ّ * مظعتسا نو ةضف فأني رش

 محدز او عقرا أنه تاقناه ريغو لالغلاب ةئي ,دملا ىلا نو دراولا لقو كلا كر

 لع مهدنعنكي ملمهمنال مهزابخال لالغلاىلا ركسعا!جات>او !يف لواقلا نم دج وبام ىلع سانلا

 هكرديالو ليكلا نم عمب ريلعةداي زكرتشي نماوءنمو بركلادازف تاصرعلا ف هودجواماو ذخاف

 هرادىلااطاصي | هنكميالةي رقلا هتعر زم نم ةلغسانلا نمضعبال رمضحاذاو افصن نيتسةقشمدعبإالا
 : ةلاغاانم دإءلال>ادهنو رياهنو زد مهعادتاو باوبألات العام رغملاو ةعئادملاو هوجتلابالا .

 007 ع.ببلاب ءارقفااموطعيف ف مهمة ر د رقلا تاصرعلا يف اههضو نودي رب ماب نيالعت ه

 سلاو طابقالا يلع ساك أ |ةلحاوعز وف ركسعلاةقفنل سايك اول. جاوملط (هرخا وأيفو) م6وقلطإو

 0 او ب حنلاو تاهل !لاماصب | اودطو نيمولملاو راجت امد سامو راثتلا رات را دحأ
 اودازو ركسعلان مربث كلاجرخ 06 ؟ رمشع عسان سييخأ موي يفو) ةلدعم هم رانةنسن عملا ظملا تايم

 0 ام ان لك تاه وانم مهيب عق ءقو ولياقلاالا لولا اودروت ارح تالثيف قرفثالث يا

 46 ١719 ةئس ريظارقص روش © نيقيولا
 نءلكو رد:نمج و رخلاب نيلاطيلا نيماد_ظاو نيحالا#فلا ىلعاودان (هيف) ةسعمجلا مويب للهتسا
 فاظ ( هيناث يفو ) هياء يرحىذلا لها سي هديه نم ةناروءالد ىدلو مايأ الثدي دحو

 عفادملا روسي راثملا ليف مهو رخسيل .هريسغو نرلاتعلا ساناانه ةدعاوعجج و ناوعالا

 نيحال ه5, وسإ رصعلا قوسنم اقيتءاشوب رطىرتشإ صخش لع يللاولابق ( ه-ساخيفو )

 املظ قرألا بايدنع هتيقر يهرو ناي الو ةححريغ ن٠ ماصخالل نشا طلا يرتثر هنا ةفئيعأو

 عجرو عفاد..ةدعهعولطلاوبرمضواهيلاعلطواشابلااهماستو ةعاقلان م دؤنرالال زن ( هعباسيفو )
 | ريفيو يلا اوس راج رخك اح كب ناماس مودق عيشأ ) هقو ( راهلار 2 هراد يلا

 ا يفاطاسلا عذملا ىلع رحيفلا عوماد يف هلام كا نه همنا مح (هيفو) اضيأ ردصلاب و ناالا

 ) عا: تدسلا مول يىفو ١ نورا زاب رهو ناطيوغلا ضع نهر 7-5 ل حذملا ن اهدا روت

 ضويقملا ةقرشلا فش رضح ( هيفو) مفادم ةدعهلاونرضوا 5 كو ةملقلا ىلا اثايلا عاط



1 2-0 
 - انيضروانحةصا:كانا هنومضمو عما ةرمذحموسرملا او رقو ةيلقاحزلاو خعاشملا رضحو ناويدلا
 مظعالا ردصلاو اشاب يلءةءافشب مهياغاها نط رش ىلا طو رششلا بج و٠ ىلع ةيل رمدملاءا مالا نع
 39 اوملا اشاب ىلعأو ردغو جاحملا اواتقواوملظواوغب وأوغطو طو رشلا اوذقلودوب ءلا اونا

 رازجلا اشايدمحأ كالذكو ةب رايك م نينا يفرك اسملا ميلعانهجوف هعاتمو هلاومأ اوبهثو هولتقَو
 مه مهنب راحو مهيلعرك اسملامايقي ريا دروف مطنيلاوملا ركسملا نءو مهنءماقتت الاةي رب رك أسعن
 *ج, احفص مهنعانحفص 0 ن٠ مهنم عقوام م هريطركسم ١١ نع انيضر كلذ دف مهجار خاو مهلتقو
 2 < اشايد_محاةرضحا:ءاوو ,يلعج رحريغنما ود اواامت ناو واش ىتهةماقالاو رفا مهائةلطأو املك

 كلذريغىلاةسائرلاو ىلةعلاروذو وةسايسلاو ريب دتلا نس نه هيفانملعاملةب رصملارايدلا لماك هيشروخ

 ةسمنلا تاقوالا نمتقو لك ىف برضت عفادمو لايل ثالث ةيكبزالاب#ي راو سو ةقارحو اكتشاولمعو
 ربلا ىلا ةبد.تلا مه دصقو تاس>وأ وا< ىلابقلاءارصالان ان رايذالاترئاون (هيفو ) اهريغوةعلقلا نم

 كسعلا نه ريثكلا لقتثاو ناوا- ةهجح ىلع مهم ريذكسلا ىددع(هنب رمش ع س ءاخدحالا موب يفو)يقرشثلا
 أمين رك لح ردالبلالا اوفا ارجو اهدا الهاف ةنرطعر قاطو

 ديسدلو هيما يواق أ اخيثلار ذاس(هنإ رمد ءىداح سدا م وب يفو) ىلا.ةلال ود ونمافوخ رمدم

 نيرفاسم يره ولا سج رجو قو را ناكو ل وقعا فاخ سو ةماعلا ن ءرينكهبيدتقاو يودبلادجحأ

 ب

0 

 ةطق 2 3 0 د 0 مهو

 ا

 :هاذق قرع للا ةهج يل 000 ءارصملا ة هت مط نيت ام ا مهنذافاشايلاا اونذأت 7 اومماجايتحا اولبشو امن

 7 0 قيرفلصو 0 ومنع عباس الثا وف هعل أن ع نمو ىواقرش ثلاعح .كلا عنتيل رفسلاو م

 ىئع اونو حو" 0س :1 باب فماخا اوحرول 5 آلاف لخن 0 3 0 ربا باكل ِق ةهدح

 ِ اممهري كلا لْختدو عاصقو ىلاوش ضء؛مهعهو ميسر رات لل ع وو

 جرخأو «راخأو 0 راش 2 انكر 6 (ءاعن 0 دا 0

 ا جواق 0 0 و داسفلايفنوهسي مهو ةي كنا 0 هل ركام زا يفاوقرقلو برعلاو

50 

 هورمعاتملاو 9 2-70 دمار هوعر اقاس يلءامئاقوأ هوذخ رداد ءاأ نم اورد

 اوبقنونيموب ةيقرشلا مه ذاك اهباو رم أش سن, اي ىلا ةفئاط ممم بهذو و ذي“ ةاوملا 0

 اوهنمث ركسعلار بكن «نانثثاهعمو اريسأءوذ>أو ركسعلا نم ةعمنءاولتقو هوياغ يت ناهي هيلع
 , اذه ىلعمولكو مرمالو ءاىمال ا دنعدناءلاخسيشتل وطوبارسضحو نيتئاملاوحاواهأ نءاولتقوادملبلا
 برعلاعم ةككرسشق رمال حالفلاهعر زيذلاو برعال اهااغتاعو ر 21 تيل
 2 0 "ياي و مهوعن»أو مهرفكف كاذيف لام سأر م سي' مكلا نيي>اصملا برعلادورهناو



 ما.
 وحمزاق رفلا هيف ىلب .!ة يع ةلنم ب عقو و بردا او+رخو عفادملا ير اوعباو رحال لست را

 رهظلات ةويفو مبضعب نع اوفك ناو ناب رعلاو ةن .ارمدملاعفرو مهدي برحلات تاجا مث ثاعاس عد :

 مههفوةليو زباب مهوقلع مئةنيدملا مهجا وتو هكا دل ةلرغملا نم اول ىذلا ند ساو ر ةعساوادنزا

 نيود هلع ونيدباعةراحينكا أل! ف شاك نس> مهْممو نيفشاكو يل اولا كرب نيس> سار
 مهاببأر مكب ليعمسا 50 هعهدودجو مهنأ اومعزدلجن ءابيلصرو كذا للا ىلاولا كب نيسح

 رود ةلغب هبة رقأإب تدبقب وا تاصح ( هرشءيلاثيفو ) ريديلأب نئدو كالذدمن تامو كسب

 طسو ن٠ هباورمو فطةهيفه وعضوفحو رهف سل المح تطقساف :رادالاباه وتثزأ نوخاطلا

 رضح (هرشع عم اس تيسلاموييفو) هونياعو سانلانيب كلذ ميشو ىضاقلا تينيلاهباوبهذو ةئيدملا

 ةهجنم الوسرءا انا نوكسو نيفلاحيتفو نيشااديدشتو تامجسم«ثالثب بغشاب ف و رسما شاك عل

 ىلا خاشملاب ؟ رف لاذشأضعبأ هر وضح مه لعب خاشملا ىلا لس رأو نيتاسبلا ةهجيل ! لدوو ىنلالا

 را ملا حيصأ|ملل يواقرسشلا خيشلا تب يلا لخدؤ الارض ه رم ندا كم اغابلإ

 قالوب يفك ارهودحوفاشاءلاتدب ىلا هباو.هذو بيقالارعديسلاو ما ثلا هعم كر كلذ عسرشأ

 م ل ا

 1 اشابلاهب ىلتخحاو مم م62 ى | اوعحرو 1 كال 6 ىلعهد- :ءا رك رتفرمذح نا يل ا ةصحدهو رظات ف

 ةللخ ةمامأو هيب ىلا فكرودإم اك ةدعباب 555 هلمدقو رومس ةورن هيلع علخ م رشلامل فو ةدح

 0 زال نرد كانك رع ل عيا وعرش (ةنكو) ناصح اضن أ يلعدمم هلمدقو ةاشمركسعلا نه

 ىجباقلا لوو و رصمةب الو و لد اةتباشابالة راشب هدب ىلعو 1 وأ ءرمشنع عسا نيينث :الا موب يلو (

 ام( تعا 0 7 يلع د. ناخو طو ديشرىلا ثااثلاوطلاو ديلقتلا همم يذلا

 اشايلا لت ( ءاث الث ءاموييفو ) ةئنمالناعالاو 0 عفادم ةدعأ د 7 كيد و

 نش دك طرخا خأدل حو رسلالحرلانا كألذ بدسو يحو رس لجر مهد 2 صاخيشا ةثالث

 هنلعإ اوضيقف لحزلا كاذ عماهلسرأو تالاعنو با. ضهب هل يرتشاف هي>ال ل سراف ةيلرصملادازجالا

 قالوب يلا اهجوتماراطي ةاجراخلا او رضحأو ىجو رمدلالل>رل' كالذ'و رمض>اف مهريخأف راو

 ليا تالاعن مههاصخال لمعيأرخ .آلاربلا يل ١١ يدعي هناءوممتاو هراءاوذ.ةنتالاعأ و ريءاسمهعم

 ريضح (ءاعب رالاموي يفو) اماط مولتقذ ب 0 لدحرلاو يو رسلال دقو هلدقب اشايلا صاف

 اك [عواسي وقير دتكس نآك نيحهلسر ناو[ ءانلار ادب نايوه وى رش لاهذب يلع ىذلا يجيباقلا
واكسش ثهلاوب ربغف كلذ ريغالو خاوطأ هعمرم ا

و رح ادمح أد, سلا يلعاشأ 0 (هيفو) مفادم
 0-1 ق

 ىرهوجلا سد جرج ىلءعلخ كأ ذكو رد# هاش سو هناك لن هيلع وهام ىلع ه ردو روءسةو رذ

 يفلال ايلا ةلاسرلا ب اوك مةشاأ ف ثاك لععم>ر (هينو) 4- .اعوهام ىلع طايقالا رم ثابمشايهرقا 599

 اشأ ءالمع (سرججلا موييفو) ةقباسلاة كرما نماحو رج نك وكب ىحي توم ري اققحي هب ةو)



0 
 يحاكلاد#ديلا يأ نباوهو ىجانزو رلايدفا مهاربادي سلا فيرشلا ةدمملا ل جالا
 ىل« مايجي رجل الا يف ناكو سنحلان وهو رمهاصأو فا اونيتئامو عبسة:«يقوتملا يحمانزورلا

 همعيقوناملف رك دلال ماخ كلذ لعرمتساو هز أدوا ومن 'ةَرفس از اذ نكسي ناكو هدشك سبك
 اذ علطت وق وش نعأ م ءاادوعلادي رباقباسهمانز ورلا نع لصفنا ا ىسايعلا ى دنفا نامثعذتن ادت ديسلا

 نع كب مها لاا هسأ سمة دشن ارادقالا هدعاست لف , اوسديلا ل هأتملا نع بما روغش هنظو

 لاقف بصلات ابعال لمحت دعو ومحو موقرملا مهارباديسلاهلر كد ف ىفوتملا تدب لهأ نم صخش
 َج وأيا ل ولا ضيضح نم إن وهباطو هن دعاسم 0 ؟مزنلاو نيعلطتلا عمطلاءطق كلذ نمدبال

 تاوغال بردية م. ظعاراد يرتشاو نس اريسلاو قفرلابر ومالا ساسو كلذ دإقتف لومقلاو ةداعساا
 عجر مثماشلا للاب راهج رخ نم عمج رغنرمهمىلا ةيواسرقلادرو نا ىلا كلذ يلع رمةساواهنكسو
 يملاعت د *ءسدأ سءاعإ رالاموبيفيفونو ضرع لزب ملو عججر نم عم

 6 فلاونيتئامو رشع ةعستةنستاهتساو اح
 ةيروغلا قوس ىلعرف ةنيدملا طسو نه قشو يلمشعلا ىلاولا بكر هيف سيما مويب مرح اءادتباناكف

 هنوناح نم هويحسفنا وعالا مف نا ركل قوات ناكو نيءشتحلار اديتلاءانبأ نءاصتع لزئاف ٠

 ةيفرشالا ىلاراسو هكر مش هنم عقو باذالومرح ريغ نم ىدءةدعهوب رض وضرالا ىلع هوحطن و

 ريثكلا عمتجاو 5-5 ودا كاع قا والا لهأجع زئاف تالذلثمهبلءفو هنوناح نماصخش ل زاف

 هركو اشايلا تدب ىلااضيأ ا وبك رف كلذبخعاشملا عمسو يلاولا لءفنوكشي اشاب ءلاتدبىلا | اوبهذو مهن

 مه لاقواشابلا تدب يف نيملكتملا ضعب مهعب فهد.نعنهاوجرخو اوماقمت ىلاولا يلع ظبي هلاوقةخلا ريظاؤ

 اغآدي هس لسرأو يللاولا يفاوعف شوا ابلا يلا | وعجرف ةعافشلا كس :مبسانملاو يملاولا لتقدي رباشابلان ا

 لزعاوتنظوا وبهذاك عي + رو تاظاس يزول بورشخملاهلاو رشح أو لكزلا

 اهويرضوةبانناىلا | ولو ىت> ةزيملا ملقاباو رمت وذنب رعااو ةيلرمدملا عج ر(هيفو) لزعي مفيلاولا

 جو راو ليهشتلاةبهأ يفركسعااذخاو قرشلاربااىلا اودعو مههوجو ا جرخواه 9
 ةريثك ةعامهتبحصإج رخو ديشزةهجىا ناظم ةلاىلعد .سلارفاس ( هيأ انما موبي ىو ) مع ” راخ

 مهعيثو هتبحاجباولزنو رجات» وابايسأ وئاضإ اورتشافتاب وهنملان«لاوءالا اومئغنيذلاز , اسعلانم

 روك ذملا يلعديسلا عادو ىلا ىلع دهتب 57 رف ره نهج و راو ص اللا نودي يثبت نم مهريَغ

 ركسملا رب .ك أو ىلع دمت ج رخ (هسداسفو) رغشلا نع مهعنمو ةروك ذملا ركاسعلازم اريثكدرو

 عفادملاهيلعاوكرو سي راتءةدعمطاوئمعو مهقاطواوبنواولدو تباين اربىلااودعو مهر ا
 سي رات٠ىلغساغااتقونإب ماو شيلا ملل سكت رشعيداخ دحالا موب ناك اماف ب رحالاو دعتساو

 30 د سر اىفمبسفن اباوقلأ ويقب نمب هو مهنماولتقفةدحاو | سارت ىلءاوامحو ر لا



 لا ٠" / ع

 دونا ةرثك باه ري ايل ليج نم م ةعار - ةفاحتعمهب ءاق نانجلا يوق سابلادب دش سارملا

 ميال انغلبام 0 ها 1 هعابثأو ىفلالا ةنايخ ىلعا ويخااو دوسالا هثوطس ىدخمو

 اقل 0 ًاشا واعتاالفالاو كاذ «نكمأناف مجرتملاب ة'ادبا|نودب مآ ع

 هنا شاشولاب هبقات بيسو ةعدقتللا ةر وصلا ىلعهردغنءاونكيتح نونطبيامفال_خدإ نو رهظب و
 كيبطاس جام ارم و جا>ح+لاىنالاملف ةي واسارفلادور و ةنس يف ش ولا ةلزنج جاجأ اةاقالملعلط ناك

 يفادرفنمو هذاتسسأ عم ة ةيواسأ رغلا عم «ةلئاطا فقاوملا كلذدعب هنم ل صخو ماشلا ىلا مه: ء.ك مجو

 نوي رصملا ترتساو دب ,ريدلل رايدلا نةءواسن فلات تا راو تداولا تااللو ةيماشلاوةيلب هلا تاهحلا

 000 3 ذرمشاو هنأش رهظو نيرمأتملا اقدح: هرشع ةة#س يف مجرتم ا مأتةينامثعلا ثداوحدعب

 ِ مبيلع هنأطو تاقث حم مديأب ام يلعراغو مهدباعو مهدك انومهي 12 صخنو مهيفهصاوأ تذل ذن هنو

 رك ذمممنييهوردغو مهتايخالابب رطخمال وهو مهديصلاب>يفهوعق ةوأ يي جحهلع نامل

 1 هرادخوجهلعجو هد اود كل غوكو كب ؛ميهاربا ادذتك ناوض ها 6 تامو #
 و1 قد دان أ عم عج ,الو ةليوطةدمدب رادخ ا يقرمت كو نادخو اواو حر الواد

 آل انو منل رار ملادعاناو كيب سمسا تومدعي فاو نيتامو عش
 ةكربيلعةكامرادىملا نم ىلةتن ام يزعلاةقب وسةيحاذي كب يديعراد نكسو هيرار ضعبب جوزتو

 ىواعدلاو تاموصأا لصفرشاب ونايعالاوءا سمالا نب ةهاحوهل ثراسواهرعوو رن ركش تك ءاع ادلا

 ل الاتعاو تاوشرلا لد او تاجا بابوا ل دصقو هاش طع و ةزكا درر نشأ 00 ساخنا محدزاو

 لبيالو مهن سلام بو مهيلاهعيطب لي ومهثحابي و 'اهقفلارشاعي و ججاحيو شقا ةا وك وارق

 ُهْيَددهلل:عو هنعل دعي ال قا هلر هاذ اور ومألا ف ناتو ةدؤتور دم ةعسو 5 ممنم

 يف نيعت :أوهم >حرتملا ناك ةمدقتملا ةروصلا ىلع ىدأبارطلا|ثانىلعرشضحالو مز>ةوقو ةنهادمو

 ىلاهب رمض>و هناهيوةقدصو با ناسا لخداو هل عدخملا تح هيلع لمحت لزب ٍض هيلالاسرالا

 اوضرعو علخلاهياعاوءاخو ناشي سي هولو هنا رقأ نبي ةبقن مكلذبزاحو در الانس هو ةرزاو

 ترا يت>كزي وهرا ديلا !االا نانو سايرلاكأب رآ قاد ودع٠.هتلاح ىلعرم:ماو اهاياقد رامال اهع

 هفلخ مجرتملاواب راهمويىناثيفج رخو هتيبب كيب محارب ا اورصحو ءارمالا نمةدمبلابنم هلع ركسفلا
 ل ل هغامد ىف ييصاف ةيحان لك نه ء.ىذخأي صاصرلاو

 اودرقحملا هب طاتعاو برعلات اب دتءوول زاق ةليمرلابهحو رت رخ يقح هن تفقد 3 ذرمحالا

 ةفا ارقلابهونقدو هوافك و هواسفف هراديلاهيفهول مح وانونانهلاورمض> مم هب : وح قامو تو بايلاب

 هنيدي هنيشيامرأ ٍش الايك امفاا ضخ وارغسهنولب دقلو هيف عمطالول هسذج رايخ نءناك هناف هنا عاض

 «تاموإ# رظنلأديحلوضفلا ليلة ىأرلا نس> ناسال|سيصف امشتحاروقو ليذلا هاط افوفع
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 لص>أمىشإ ! رعال ل ه> يتح هلامز ال م لزب ورصصم يملا هتبحص داعو مجرتملا ةءارقب ؛ محلا وءافشلاكانهأرقو ١

 هجم يف و ردلا ا رو ماوشنلا قا ورةخييشم فه ض وعرقتساو ا مت هيلا صو اذدباقو تندو

 هج اا د دتعاو ءاتفالا ف سانا اهن دصقو تال وة اوتال وقعملا ن٠ اءلضتما ريض>ءةسءا> صف ناكو

 باب ج راخ س ةلاةرا<# طازلاق وسب ةعساوا 3 اد يرتشاوه رك ذرئشأو ىواعدلا اواياضقلا يف لخادنو

 ع واعدىفةطاخنا و ةماعلاو سانلا تعرهو مدخو عابت ًاهلراصو لاغبلا كوو سبالملالمجتوةير عشنا

 يل ادي واسنر فا ترض >املو ارهشأ ك اسعلاةاضق ضع با ءاضغقلاةباين دلقتو هيلا مم واكشو مهاياضقو

 ةريبكلا ةكسحارءاضقلا مج رتملا نيعن نيعن مدل 4-3 أ لاا دختإك 11 ء”ت>ىوأ ! يمو را يضاةلا بر هورم هم

 اوضوفو ةكحلا ىلا ومى اقم مص هم 2 ٠ وانرغلار كءىراس ربلكهسبلأو

 ماوشلا قاو ر نمربظ لك اتا نوكل ة هب وام ١ رغلاهي .اعف رحنا رياك لتقاملو ملاقالاب باو :1 أ هيلا

 را.تخاب ول كاح هللا م محو 1-7 يفناويدلااوبترنأيلا كلذ نهنءا رت فيدت < ” ةوازعو

 ا( را ضاوتكجلا ىلا لوألا لك ,تكرَو ةيلعاومأ> دارا دال : مجرتملا ىلعالا مة جذع رقلاب ضاق

 تامودعخلا ليَ 1[ *+عمهتي مزالو كلذ نعل هدقناف مهضاقو نوي ناي :ءلات رض نأيلا

 ا قو اعز لايف ضرقو رك يلام ف بلاس ل دن ءاث :الاو تام وكمحلاو

 طايخلاب فورعملاىلعخيشلا ققحلا حلاصلاهيقفلا ةدمءلامامالاخ.شلا 4 تامو ول* هللاهمحر طبت
 لأ ا رهتسشاوج ركب وه -وردمزالو ىواربلا ىسيعخ شلا ىلع هقفتو تقولا خايسش 1

 ةدجةي الوتد : والو ةدافالاو ءلل عط ناو ةيلطلاهب عفتتا وةيلوقعملا وةيهقفلا سو ردلاًارقاو حالمصلاو

 ا راو همك اود ءلاءاع دف مج رتملا خيشلاهل 1 ذنحالصلاو ملاافورءءاناسن ابلط نوم وناشاب مح

 ائيحاص بذهملا لدملا سدئرلا 3 تامو 0 هللادمحر كانه يفوتو زاجل ياه 50

 ةعانصيف رهو ةيرحيكلا :لارببك ب ناك يد ةادممةيبرتهلدأو همانز ورلات راح شان ىد ادمم

 نسس>و قوذلاب روهشم سانالابوبحردصلا ملس بطلا فيل ناكو ةمانزورلا نيناوقو ةباتكل 1

 هلال عناق مه مهرئافدب ةقاعتا مهل اصهءاضق وفةناوخ اهئأو - يف سب اعضاو ء««بسفن يئايذه«قالخالا

 "اانا يعرب 7 بابحالا هيب عمتجو فحاصموةسيفن ابّتك ينئقاو هس هلع ا قاممفرت 7

 هرد_صقاض نكفلاتؤدارتو لا وحالا تفلتخاالو رافنلا ولاملامدعو را باطغسملا

 كانه ةماقالا ىلع مزعو نام را ىلا هلابعو ؛لهأب ةرحطا دصٌةذ ااوعإو رص نم شحوتسأو كلذ نم

 ةراغاو «عاناو باغ فيرتلا ِلظ ببس كاذك للخلاو فالتخال:اهيفيأر كانه ل دحاماف
 رم يلا دوعلا ىلبع مزعذ هنطول قاتشاو كازهةماقالا نسدتسإ م ناب رعلانتف و نيم را ىلع نينب هول أ

 شاشولاب ف ىعيذلا كب نيسحريمالا 6 تامو 8 هللاهحر عبنيلابنفدو ينوتو قب رطلاب ضزق

 بعص ناكو !ميفوشك ىلوت ناكهنالة يق مثلا فشاكم الوأ فر: ناكو يفاالا كب د كيلامت نموهو
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 رخأت يذل |ناوللا يقاب كلذ 5 رشعةنن اعو رشءةعسةنسيئاوب و رقع ةعسلا ةنسوفي ريملا لام فصت

 دانجالاو اذهد | زا ىلعهطرسق:ض رعيافعف دل ىلعر دق, نماولاقو كل ذب هبباذتلاا وبتكو نيسلفلا ىلع

 بك ارمااوزبجو مهيلاجو رخا لعن ورم الر اوسالا لخادن مركسعلاو ةزيجلا ريب ةطيح برعلاو

 لح ونامت بدرالا رس لضوو ادن اكلعلا كلت نم ىشلحاوسلا ؛ قب 0 ىح>اه رغولالغأ ابةدراوأ|

 ديعصلاك احكيينامياسةبعصاوناك نيذلا ريالا ل دو ( هنري عدحلال امو فو ر) الايررشعةسمخ

 اوذخاواهنم م مهودر ا ةعدةاارمصعتويلااودكسو سا 1 نماريتك او داو ءلاىلااواخ دف

 ةبسلااودلق ( هياو ) ىرحبب اوذاكنيذلار ةجامدن ءرصمو قالو ا ولعفكلل ذاكو مهعامومهشرف

 اوداقو ىوا رمل اما لعاولز ءكلذك“ بست اغأد فاول نعوا ابل فرط نم يل امتع صخحشل

 008 رع يل ان ءاثالثا اة يف و ) ناظفحتسم تاغأر ل اودلقو اش ايلا عابت ةالا صخيشل ةماعإلا

 ناب رعلاوةيلرصملا نيب و مهب بو رحاهح صيف تهقوو يب رغلاربلا ىلا تدعو ةريزكرك اسعتجرخ

 أوسارتتو ةيدمتسااوةس رت دنءساراثمطاولمتو ةريث كي يعرج رك اسءتلخدوموييفاث فكلذكو

 : موي يلا ثالذ يلعاو رمثساو سيرا: لا نم همبيلان وجر كيال مهو ج راخ نمن وم ريناب رعلاو ةيلرسصملاو اهب

 0[ لاند رتكلا لعدم عجرو عفادءاوب خ ( مويلائالذيفو ) هنيرشععباسد#حالا

 م و ةيلرصملا ىلعممرصل أ ا فال _ة>انابر هلا نين مق 0 قوف ى لاةل لرمصملا عقر ع عب 31

 ثبات ا رز تانام شاول ( مويلا كلذ ىفو ) كاذربغو كيلاتو افافكو ءارمأ مهئتماولتق

 58 يبلع نيلئاصلا عنا هايرتشادوراب امبعم دجو هنا لبق ةسدادل كك :+:نيحالفلا نماههو ةي ةدابطاب

 ةبجركسعلا نمةعاجج لزن (هيفو ) اليل ًايشناكوانل نيراحل يلا هنوذخأت مكنا اولاقف برعلا

 تراطف هءالص ادبدق ناكو عودزلا حمقلا أوطرقف م طامجا رفن نيث الث 00 يروغلاةق

 . اول دف نوقابلا بهو مهنم صا ذيش[ةئ الث ىلعا ع .قومملعا وراك واوءمتجاو نيحالفلالوتع

 م٠ صخش لتقب سماق اشادلا تدب ت لاو .هذوءاسنولافط أو لبط مججوك ولام الا موعم وْ دما مهب

 ل05 و1 هلا هج حسو لعاو دج وق 5 زالابهواتقن ىراشكناال وىد قرا بلي ياعانال

 " هل نما هيفتام نءاما و ثد اوما نماهبلصحام اودنسلا تحقن وأ 12 اكل وْبهذ بوح ةئاعدللو ب

 يثير علا ف ورعملا ىمنويلاماحللاد أ خيشلا ةماهفلاري رحنااو ةمالعلاهيقفلاتاف 6 رك 00
 . يلع بأ 1 ترلاعا عا امدح و فلأوةئامونيعبسونامةنسيف سلوإ ناخ هندلب ن٠ :ريضضح ىف ل

 ىوامرغلاوناءدلاو يحانجلا دم يشل او ليلادح اعبملالطولعل وقمملاذخ 1 سوردلاروذح

 ردلايف دلاولا خس .ثلا يلعرمض> و جرب وهمزالو ىثي رع !!نمحرلادبع خيشلا ىلع هقفتو 0

 لزيملو فلو“ امو ني: امو نيتثثاةنس كلذ وهنءارقب ةراحالا با هك ىلا عودلا 0 اك لو نم راحل

 تايضاقملا ضءبل نيعسن ةدسيف ل وبهالساملاهتبح رفاسو ةءلك ةمزالم «نمحرلادع خيشالامز الم

 1 ا



 ع 2 0

 3 راع هةعد رذحأو ب 0 .'اوزخذو 0 2

 ءاسن نمتابناكماو 0 هيفو) ةزيطابمه 0 0 ءاوأ تراصناىلاورشتا و
 نم ماوصقا دحأ مهنهلتقناو ٍلبقب ها ::اكلارك اسعلان .دحالاوضرءتبال مم ةيل رصملا ا يمآلا

 مولىفو 2 ردم يا ىلخ دو نابإ لو ملا لم رمض> ) ةع اموإيفو ()رمص؟ مهدالوأو مك رح

 ىدع( 4 3و ١ ةعلقلاىلا ةيرصملاد انجالا ضع, و فاشكلااةيقب وكس داو معلا هسواس دحالا

 نيقيرفلا نمةريثكس انأ 0 همم ععوو ةزيجارب يلاركسعلا نء ريتك

 ناكو لاملان 00 :طاص ا ف ةيبشع يحسن ناب رعلا نه صخش

 ليحتلا يفا 1 هلعازيتك الامم لء>و برعلانماسات | ١ يلع لدتاىسيدربلا

 نوع.شي ةدملا كالت يناوناكو رك ذاكر صم نم ج رخو هتينب يسيدربلا يز وجو ثداوملا هذه تاس هيلع
 نيدصارملا ن«قرطلاتااو لصحام لصحاملذ كلذ ريغو هيلع ضبقلابة رهو هنو بة ىص تاعاشا هيلع
 يلا هذو للا فا نماورءوهعباة كيب اص هنو ةناحطا نمةد ءيفلكر وذئح نآمطا

 ىلاديشر و>اشابدمح | لصو ( هءساب ينو 3 كلذب ربا رئاوتو ةزاعملابرعدنعل زو حيفطا قرمث

 هئشرنو ةيدوادلاب كيب مهاربإ تيب حاصتب اي قوما سجرجو قورحلادحادسلاد قف فوام

 رك اسءلاج رخو 00 وب رضضف قالوب رغثى ا اشابلا لصو( هرسشءعد ارنينثالاةليا يفو )
 راعشلا سباب لو مهتنيز زب رك اسءلارابك هءاماو رمهنلا باب نهلخ دو ىكرو ةياقاحولأوا رحبص يف

 ةيدوادلاب هت دعأ ا لخدوةكرتلاةبونلاهفاخو رو رح طوق هيلعوةف, .ةنيتلاب كر لب عدلا

 هماماو ملاولا م( هريشع نسءاخ عا" الئلاموبىفو ) عر اوسراكتش ةليالا كال: ماولمعومداةتااهلاوءدقو

 ( هفصة:هيفو) ءار كلاوعببلاو نامالاونهالاب ةيعرلا يلعهب يدان شاب !|نءنامرفهديبو يدانلا

 مويىفو ١ معد ىلا ضو انام[ كلف ير#+ ةيحانب شيمشب فن 5و ىم.يهاربال كيب ن نمحرلا دبعرش>

 بكرق اشاب درت ركبلا تدب نكسو ةيكب زال ىلا ةيدوادلا نماشاملا لوح ( ةعبللا

 اودتف ( هنو ) كب زالاىللا رلاعجرو كا :هةعمجا ىلصو ينيسحلا دهشملا ىلا بهذو بك وهيفرمظلا لبق

 بابسالا لطعتو لاا قيض !كلذان ومزتلملامتءاف ةقذلا ةرو رضا ةلباقلا ةئسلا نهىربملالام بلط
 317 و ةقشملاةياغب الا هلا ل نال ىش مزتلملل لغؤولف داليلا نهدرفلا ساطي اوتو نهال مدعو

 عيمج نم ضعبلا مهسضعل ىلعرك اسملاو دانجالاو نيحالفلاو ناب رعلا نم قئالخلا بوثولر رضلا

 باط ىلع كلذ دب مالا طاف كال ذ يناوءح ار زياش لا ضع و ةياقاحولا نا مثيب رحيبلاو ةيلبقاا حاوناا

 « ثا تريح :؟<٠ 8



000 

 د

 نور اوناكوءالا عدي ىلعامنوك اصوصخو ة”داحلا هذه نم عنشأ ىه روهظ ذنم مط عقيملو
 نا مهسايكلق

 اودقتعاو م مف مهتاخاو:سحأو ركسعلا نم ةعامج اهلج رب سر دبر مهن« صخشلا
 مهعابثأ اوراد ما

 اوجرخامدنعاصوصخو ملقالان :مهلازا ىلعني رداق'وناك مهنا عممهدنجو
 ىلع ةاقالا ةنيدملا نم

 .دلبلا باوب | ونهو رحبلاةمجيملا مهوزاحوركسعلا عسبمجاوجرخ اواشاب
 مهدانج |نم هب نومي

 ميعابت ل قأ اب يلع ميعاقيادعب مط اواس أو فاهولشتماموسر مهل اومسو و
 مم توا ةلحرلاب معو سمأو

 معو كلذ دع اولخ دو كاذ الخ مالا ناكت كلذ ل وصح ةنطف يب دأهل نم ريخكن ظ يتح ةنلاخملا

 ققحن كلذ دنعو اياب ةنيدملا يلا مهوخدو موعوج رب نيرشدتسمو موقلاةلفغغ ن. نيكحاض موهيحتصلا

 نوباهب ركسعلان أك وىفلالا عممرعةصامبةمغتر وبنطلا يفاودا و مح الف مدعو مره رسال ول

 كالذ نم مملخ ادم ةلوهجملاةئيطا يلع هلوص وب اوم -املا م ودخو موشح وهغاتأن وناخموهناح

طالخايفرمتسا ملظع سمأ
 الجن أيا ةليلواموي مه

 دتداسفو مهيار مشب هعم نموىسي دربلا
 اوقرثو مهريب

 هلهأي الا ءوسلاركملا قيحيالو هومقوأ ٠

 #« ةةسءاثالثلامويب لمسا مارا ةحملا ىذ رهش 2

 هوسيخ و ةياعاوضبقو بستم اعاد تيباوبهت ( هيو ) رمصم ىلعايلا و يوارعشلا ذأ ىلعاو دإق هيف

 ةعاج اههعمو يرجي اهورذسو قال وب لاا شاب مهارباو ورمسخ ا شاي دمع 2 ءاعب رال اةليا يفو )

 اشاب هاط لتق دعب ىلون يذلا اشاب دحأ ةيالوبةهيبش ةباذكلاةيال ولاءذههتبالو تناكو ركسعلا نم

صمةيالولهعوجرهسفن يدةةءادقناكو افدنواموي
 ىلع د# تدب يلا ةماقلانملزت هن ايتح ر

 نم كلذو ءانبلاب مهىمأو ني.دنهملا تقرا كلذيف باطفاب رختمامو دهه كابشلا نمهتبب يلا راظن

 ممرفن ىلعد# يار و ديدش ظيع مهلخادمهناف اشابهاط ةوخاو رفس ىف بيسلان الاقيو هسواسو

م هلاح مقتسسيال أ املعو كلذ نم مهضابقناو
نمو) هباهذوهرفسإ لجيعفرش كذب داوناج رو مهع

 

نين |ءد.بماقا اشادمحمب ردغامل اشار رهاطنا ( [هي اةييحسلا تاقافنالا
 ا كلذكو اموينب رشعو 

مالا كلذدعب اوموقيم ىلالابةيلرملاردغ
اط وخأ كيد ىدباعدعصم ( هنفو ) كاذر 

 ةءلقلاباشاب ىه

 ىدتفاهنا لاةيىلبةةرح هتعامج ىلا رفاسو فسوب كب نامشعا وقلط | (هئلاثسيملا لب قو ) اهيماةأو

وطعأو كيلاع سمخهمدوءوقلطأو لاه ىنمه
 (هفو) اليخو نجح ٠ةعب راو لاج ةسخ ه

 ادجرنأ

 الاتي ةايدملايف قشو كر وابمذدب ماقو هيلعاهول ءةحاص  ىلعةبسملا يفوهبأو تسنح اعاد ع

اوسالاو عداوشلايف اهبيدانو ةريع-]
ةبجةليل لوا وتاب مناف ءارمالااماو ق

 موب ىلا" ينو نيداسملا

 اواصفناوةعاقلا تح نماو مو ةيق رشلا ن كيب مسرومملا ولا كليب نيح ميهلارض و ناول> ىلا ا وهذ

يذلار كسعلا نم
و مهعماوت ك ن

وكرتو هيرطملا 
لصوو ةلخس اللا 

ى حا ضي امهيلا
رةبحان نكسب 

 كيد



 اذ يندب نا ا هبوط كت اهم“. امها
 0 7 مكي دورا

 د ٠ ا . /

 كب نهر لاد غو ىجرالكلا كيب دمحأ, اقوول ءاملاب عراهدلا نم + اهباما واو 0 0

 ا أ بلاهب نيطب' م١ سد و ند قه رص م يأ مهثيجب تقو نه ناظفحتسءاغأ مل موق ىميهاربإالا

 لزنو اهلا ءلاىلعدمم ماطو نارخ آلا ماقأ م مدح لزتاذآة بوت :ااب ةعمايفةليلالا مهتوبىلانولزنيال

 ىلعدمتو اش ابد مسرام م هج نامألا :ىداني يدانملا ميماماوه ؤاقنرو وريح ا شاب كك 0

 ىلع تيب يلا اويكرف خعاشملا ىلا يق ورحلا ردابفرصمترالوىلا اشاب دخت عوجر سانلايف عيشأو

 ءاثدلشلا موبو نينثالاموبةيقب كلذ يعم اأو ةيذله قورحلاهلمدؤو ةب الولاو ةمالسلاب اشابلا نوثمع

 وشو لوالا عسب 0 ُّق طايم ديدي يك دس رمص٠ىلا رمؤ> هناف إم 1 ربشأ ةينام هسحّةدم ناكف

 ًايشاوذخ يو رص»نملاحاوسأ يلع“ امال اج ردو ةدعقلا ىذ نم موي رخايف قاطأوهنم مويرخآ

 نأ ملسلئمدلبلا جراخ مهنة ناكوأ + مب ويح ف ناك امالاهريغو لام ان م هو ني

 صلخ ا هباف دبا لخادناكن 1 ىرجاا ف ةهج موم» نيب ”اغلا وأ يني علا رمعةب اه قم ناكهناف بايد

 وسو مهشرفو مهتعت مو مهرئاخذو م6ودإو مهاومأ تا طقف هبيح ىف ناكام يوسدل

 نايعالا تود ضع ىلع أوطاسأو نهر وعش نم ميل نمو مهم راوجو معد اوسو مرح

 واهتححرب هللا هك رادت نمالا ةيعرلا ضءعبول !بةهبشوأ قد مهبمط نع ومطنيرواجلا س انلا نم

 نيهودلاو لي ءللا الث ف عقوو مهم هيلاأجتلان ماهعفدي مهار دب هدب ىلع لاصوأ منع نضعيىلا أحلا

 مهلداو < ناكاماويمواهباشخأ اوذخأو تويبلا ذك | اوي رخو روءالا كلث نم فصويالاماهدعب
 مهلاغةشاالولو سانلا نمهيرتشا ن . يلع هنوعيد او راصو [ريبك ًايشناكو ناهدالا ونمسلاو ل الغلا نم

 بواب نواغتشم مهو هانا لا , اون اك نيذلاة يأ رصملا ءارمالان هاا كلذ

 1 .هذو نوخ :طظلا مهفتباخو نيحلاو ةا ه يلا ىلع ص رألاو فوملامهياعباغنكلو مهامأو 546

 تدان ٠

 لملا نه اشأب يلع عم 520 ودخو مهرورغو مهماظو مهيغيب هللا م مازاحو ا متحف

 اد ا كارو ازرع هلاومأ و منو هركسعاولتق و هوناهأو ءولذر من مهيدي ديأ يف عقو تح

 مهتجاهلل رفاسام دهب ريكا ىنلالاممخأ عممولهفامهنم مظعأو هلككاذ قحتسيامموعم لمعي
 طار لايف باغو زياكن الاةطساوب مهعم ةلودلا ةحارو م>ارهيف ذام مظٍبترو ىلع[ اصومهنحا وو

 هعابتأ لتقو بهتلاو تدتشةلاوذي رشتلابهوزاخ راحبلا يف نينار ةلاوراف الأ لوه ىساقو ة ع

 نك او سلا ال امهم ةوادع ةقباسالو 2 . ءاماصخأوءادعأ م هوذخلاو مهصاب و مهسيحو

 مهتلفو مهتناوخ مداقتعاو مهنمرأ ركسعلابولةروف:! ايس ةلعفلاهذهتناكو مههاع تار رذحو

 يف نورو.خ:ملاقالا يف رفتءفصنلا فصن ومهم فصتلارادقما وناكهعامتأو ينلالا نافم ميعأف

 أري 1 ماواس رالف فاكلاا باطو نيحالفلامراغم نم هيف مها نولغتشمو مهتاذغ

 لزتام 1 لز :و لص>ام له> ذأ ىلا يرتلا نال أوفوةسإ 5 ١ اولد.ةسإملو كالذ

 ىلإ



 7 رخالاةهطلاو و عابسأ اارطانق ةهح ب انابيلا ما يتااتاباو ءلاوجارب الاب نيديقتملا ف الخ

 لاقوماقف فسوب كيب نامتعةبدصا سلاح ناك و هنت راد لوحر 1 اسءلا وصون ع املن كلوت ذوي

 هيلعاوب رضف ج راخيلا !ا!بكرو هكر تو كي ءلاعجرأ ورمالابترآوج رخأ يتحان» ىناكمىفتنأ ا
 تقوىفكلذو ةّيدقلا رسم ةيحان ي || سهذو ةفيفلا همزاوأ وه:دهو هةصاكهبحو ىلع جر صاصرلاب

 دقدو د_جوفرادلاب اواصحو هارت د راو يل رجلا نءاقنار تت كسلا ناكر نورا
 .وسانجا ميلا مضت اورادلا قببنلا ! وهةوأودو دححو نماولتا ةندان>الاو كيلامملا نم هعم نع ج رخ

 ايا عومي مهوبحسو مهايث مهوحل ثو كيلا ##و فوك. نامثع يلعاوضرقو رادلاب نوديقتملا

 مهوعدواف ةبراصااةسهج ىلا مهباوبهذو ةروصلا كات يلع مهنمةفئاط مهمل تو سؤ رلا يفوشكم

 نه لصو نامرث مهعمور كسعلا نم ةعامج ىلع دمش لسرا ليلا نمةعاس ( عدباسيفو ) كانهرادي

 هيلعم وملطأو ىضاقلا ىلا هب اويهدن رص لع تال وب ةيردن 0 7 احديسشروخ امادحأ
 ريلالسرأ حيص ملف اف تكالذب سان دلال ل ل و حاصلا خعاشملا عم غذا هدا

 نيب كلذ عيشأو هياعاوعلطأو مهلا هلسراف ةنثفلا مايقعم مويلا اذه لئميف 0 حصتال اولاقف

 00 | ار هعاتاو هكلاع/سأو ةيدوادلاب هني اميقم ردتساهناف كيب مهاربا امأو سائلا
 ةلي وز بانأ لباقملا ةشيهدلا ليجس هعبا كي رمع موفو ةعاج منع ساشغ هرلا .ةلصوملا قرطلا

 ماع نوبرمفي ركسعلا راصو ةيدوادلاو نيجالةقيوسةهجو ةيبرقلاو عبرلا ت<ةيحان كلذكو
 كيلامملا نمرينكلا لتق و ملاح لحمضاو حابصلا يا كلذ يلع اولازي رف ليللا مهلع لخد وكلذكمهو

 ميهاربا لعو مهحا ورأابةاحتلاورارنلا اوبلط كلذدْنمف ىسادربلاجورخريخ مهلا لصوو دانجالاو

 |0019 راجلا نم ةعاسيلايفهتعابجيف كر فذخأةلا> لعرمتسا ناهناو 2 دربلا جو82 كيب

 .هّقيرط ف مدهو ليم رلايا جرخ يت> 1 اسلزيإف ةيحان لك نم م هذذ أب صاصرلاو مهعوجو ىلع

 هحور تعاطو 0 ل نيهادحولورخو كلام نمت اسسأو نسر ةءارأ

 رم يلعا اوضيقو هوتئدو:رادملا» هولاش مث هوجن ةتاماودحاو بزعلا باي دع هول زئافةإ.هرلادنع

 ظ مهنا شالا نم ةلقلاب نيذلااماو هكلامو وه ةثيهدلا ليد نم 50 الا رقشالا عسبات كيب

 ] وقتحناملف ىركلات وحضاا يلا ةيكب < رالاب دونرالات ورب ىلعربانقلاو عفادملاب نوبرضي | ركل

 رارغالاؤيمو يعرلاىلطن ٠ مماالا مه« بورحلا هن كلا يميدربلاو كيبمهاربا جورخ

 | مهارب اوناطبةلااشاب ىلعواشاب دمعذخأ اودار ًامطوزندنعو كيبمهاربااو قلو ليلاباننماوازنو

 اةضفلاو بهذلا نمامفاموةناخرضلاةب ر اغملا هنو مهذتسأ نم «مهوعن :هوةبراغملا ركسع مماع ماه هن اشاب

 مويا برحا ةيلرصملاتبثتالو عنامريغنمةءاقلا ركسملا ست و قراطملاو ددعلا يتح كئابسلاو
 ةناذ_.هلاو ةريخذلا نم ٍ هونعشامودادءّتسال أو ريمعتتلا نم ةنسلا لوط اب مهم امها عفنيملو ةعلقلا شب



 ت1 ظ

 .تفراو سائااح رفذ قاوسالايف هبيدانو كلذ :هلاقو ىهزالا عماجلا يلا هّتهج نم الوسرم

 ىلع دم اف ةيناطيشلا سئاسدلا ةلج نم ةلعفلا هذه تناكو رك ءلايلا اولامو ءار٠الا نع مهعابط
 دّوأرالاو اشاب را ذمدقتامدي عقوأ و هتلودلا ذوو رسخاشاب دج ىلع رك اسعلا شّرحاملا
 كلارا لا و رمال اهل متنا هنأ ف رعو اشابدامحا مار وطو اضيأ «,عقدأ ين يح لع كا رالابم

 رادرتفدلا ل#ت ميكا رتشابعقوأ يت > مهعهر ناو ةيل ردملاءارمالاةنوعبهلازأو هلجاعف : لعن وقبل

 هومقوأ تح يسلب ارطلااشأب ىلع ىلع ليحتلا ئاري-ًاءوذخأ ىتح طايمدباشاب دممتب راح ا دختكلاو
 ىخ "لاق ىسدربلااصوصخو نيب رصمالةقدادملاو ةافاصملا رهظي وهو كلذ لك هوبهنوهولتقو مهن يف

 هيدضعت و هق دصو هيلعهقوس جارو يبس دربلا هب رعاور لم « سو هسفن أ مهنم لك ح رجوهعم ْ

 ىنل الابهإ_هفام متن و عمت لعفو جاربالا يف هلوح - هماقاو هر ا ١ ندكو هنيش 'دش+خ نودءافطصاو

 ي مهول ةتسا كلذ دضف مهبلط يف ىحاوتلاب موق رذو يف 2 ةاولاتتذدو هديب ه>اذ :ج صقو مهدرشوهعابلأو ْ

 اوحتفو ياعاوخمشو مهناجاوفعتساومييأرا وهفسو متئايخا وملعو مج ولق نم مجيع تلازو مهيغأ ٠
 مهلا ينطابلا مهل مهماعلو موعمدملب |! أمان نم افوخ ماجحالا عم هةفولعلا بلطي رشلا باب

 ًاريتكلذدنعو لصحام له>و ةماعلا تراثف ىس دريللاهلعف سسنو ورفع مولا هو رطضاف

 هللا ىلا اولهتباو تلابقاو ذ ومييلامربولق تلاف ممعاهعفر ي مهودعاسو كلذ نه 0 ولعدم
 ةيعرلاىلعءار.الا فرحاو كلذ مهنم كسلا قةحتو هيلع ءاعدلاباو ربجو مهوهركو ءا رمالا ةلازا َِذ

 ةعد_ةلارصمة حيل ايضغم دب نمج رخو للا نه فا ارحنالاو ظيغلا سيد ربلا رهظأ ا انطان

 ل اوأ هول ثيح لع 1 مج ل افأو تا ونس ثالث مهلءادرب رقت نه دبل لوقب و رصه ل اذ: نءعلي وه

 ةيرحبلاو ةيلبقلا تاهيل يف نيقرفملامهتءامح ىلا اولسرأو ركسعلا ىلع نو ربدياوذخأمن انر ءاوال

 هارب اربص كلب لوعمساو ةيقرسشلا نم كيب متسرو يلاولا كنب نيسح ىلا | واسرأف روضحلا مهنوبل

 اكلي يلا اولسرأو هراظنتاو ىف الادصرلاوناكناقي رفلاو حيفط ا قرش نءايت اياد وقت :ما كيب دوك

 0 اح كد يحييلاو 0 5 كاغ لا د6 هاوس و طلو وذ ايديعصلا» اح

 او ردابف الذ مهن. ةيدؤنرالالعوةعلقلايلا سوبحلااشادسما ودعصأو طار.د اح كيب دحأ
 بهذو بوردلاو تدناوملا اوقلغاو سانااعانرافهن رمشعنءاثدحالا موييف ةكبزالابا وعمتْجاإ

 ةبرصانااب يسيدربلا تيب كلذكو ةيدوادلاب هديب تامبعاوطاتحاو كلب مهاربايلا ركسعلا نه عب

 ةدعهدنع يس دربلاو رممعلا تقوكلذناكو دانجالاو ىناشكلاو ءارمالا يئا,ت ود ىلع اوقرفت

 ةيححطلا مسهنمو تافولعلاو ىك انمجاو قازرالا مهياعردي ومهيلع قفت ؛هب نيصتخن ار سلا # هو

 اهباشنا و اهعسووأ وعدو عب اهو د1 رصانلاب براقعلا لتقوذقاا سا ١ رفلا ةعلقر محو مه

 كلذو ةيدؤنرالان م رك اسءوةيحبطاهيديقو هناذبحلاو ةريخذلاو برحلات ال اناهتحشو نك



 اد اخوه

 57 كاع رك لاب ا تبسلاموييفو' ) هاعنش رف_سلا سيشرفلا لذ هاا د ارآو

 قداصو كح محأو ىلع دمج عما 5 مهنيعأ يف ءارهالا اولقتساو باطلا يفاوددشوءارمالا

 رطقب تامو ءامالشلاموب ىلا مهدد عوف ةبارصملاءارمالا م.مالكلايفاوعسف اريكامالك اذأ

 ضء: ل هدو يلعد_ ا ركسمعلا عمتجا ءانالثلاموي ناك املف دحالا موي ىسإ دربلا_,ئاكساحلا

 رطقب ا ىلع وثالث و ىف الا بتاكيلاغىلعز و ..>اهنهلايرفلأ ىت 0 طبقلا يلع م طوُشةقلق

 عجرر 5 ذملا ( ءاثالثلاءوبىفو ) الياق بارطضالا نكسفمبيلعةعز ومنو رشعلاو ةئاملاو ب ساحل

 هفو يما زو رلا ىدتتفأ م هاربا ىفوت 0 ا رالا موييفو ) ةبب وءاقلازه كس قوز

 سانلالفقو كلذ ماو 0 مترف ةماقااذخأ ١ ودر انك اجو ركل تامل

 اآ0 كرو كلذريغو ةعمأو ءاستلاضعب اوفطخو مورلاةراحدنعاينارصن الجراولتقو مهنيكاكد

 رده يلا لخ دو نامالاب باويلا فشاك نام يلسرم>( هب رش ءتدسلاموييفو )نامالاب يدا: و يلع

 ةي>ان نم فسويبكس نامثعرضح (هيفو) نيس وبحلا ىنلالا فادث ثلك نعا وحي ذا (دحالا ون ىو)

 ةيحان ىلا كيب ليعمساو م خاوأ ::لا بهذو كي متسرو يل وأ كي نيسح كانهرمت-او ةقرشلا

 اانرأو مهوسحو مهئمةعامح ىلعا وضبقن ةزاعملاب دنع بهذ يفلالانا عيش ةنال تقلا قل

 يلع : ةدرف ل يفا وعرش (هءنو) ىلا نوشئفي مهاردمهوطع ١ ىحاوت ذلا عي ىلا ناده ةئام

 .كالمالاو راقعلاىلع اهوعز زو وكالذل متاوق بنك يقاوعرشو ٍق و رحلا تكالذل يد ست ودا لا لهأ

 عبار»اعب رال اموييفو) كاملا يح اص هءؤدي يف هاا فصنلاو ا ما أمفصأ عقدب م وش تيتا

 طاطخالاب اوفاطو دانجالا نم صخشةعاج لك عمو نوسدنهملاو ةدرفلا باك رس (هنب رشع

 ءالغلا نم هيف مهام عم راكان ينصويالا ءسابلاب لزتف رحال نومتسإاو الملا ارقد وبث 2

 5 اوفأ قطن مويلا كلذ رصعف ناك الف فايرالا يرقىلع هور رقامفالخ>كلذو لاخلافقوو

 هني رشع سماح( 1 موييفو) ب ذكمو قدصءنيبام مهو كاذ ىلعاونابوةلا طب ٌةدرفلا 0

 1ك تابىحا رار ىةاكلا وعيتص#لاىف نيسدنهملاو ةبتكلا ىسعم ةدرفلا لاطب اع

 فوفدمسديأب و نوخرصي فن اوطاوجرخو ءاسنلاوةماعلاو ءارقفلا جذف يف ا

 0 نم اخ ترش نفوق ل“ ةءءارصالا ىلعامالكن اقي و نيعني وني دنيو اهياءنوب رضن

 اال قراسولوب يط ميسم راما ونين الخ نيم يتكلف كلو غو ةلعالب مدس نةعو

 اوعجروهارمالا يلا م يعماويكرفخاشملا ىلا اوه ذو سصهزالا مابا يلا ريك لاعمجار فدو نيك اكدلا

 كر لا ندررتك ناك ةماعلا مايق تقويفو مبا رطضا ناكسوبكا ذب مانا ريس واهاطباب نو داو

 ضر لو ركسعن كو ةيعرمتنأ ان مكعم نحب م_طنولوقياو راصو فوم مهلخادف قاوسالا ىف

 يلعد#ءادخةكرض>و دعبل ضرعت 0 ارقف سانأت [كلعتسياي يملا يلعانن افولعو ةدرفلا» ذوب.



01 
 .اهقرافوةحنقلاىل ولا لزمن: ءهنافدك للغد از وك درلا ميلر ارا اع ضرقف كبلامملادجوو مهام :

 نيلكنالا فئار اخولاومالا ن .ريثك ”ىشاببناكواهبناماوبتو هك اراايفءواباقنيذلا كس ءلااهكرذألا
 هيلايدهأ و اريثك امارك ادم وأ | ىلارقلا لا لصوااهناف هاوجلا ودعا اخ وِ وةمتمالاو ش

 ءايشأو ال الغاهبهل لرب ةنامالا لبس ىلع لاملان ءةريبك ةلجهاطعأو ١ مهرإك أك اذكوةيب 5 ش
 ىللارقلا اند قا لصتقلا ى ا اهعفدي سه ا ةعلرأب ًايءايشأ هلفنأ وع ىرتشأو رمعم ن

 يبمهذءئاف ريغملا ىنلالاامأو كلذريغو تالا و تاراظنو هوجن مهسانةروهليدهأو هصيلوب
 مهقر وجم : بولطملاعفدفيناوت وأ هلع ي لع ءنمودالبلا ىلع فلكلاو ه درفلادرفو ىلا ةيج ىلا 1

 هتاح كرتو نولكتز ن«لاخلا يف بكر هي ل الدوام هناف يناالا كب اصامأو ْ
 تبل اراد وسو ىكلا ىلالا كيلا اوراس( اا دقو اكن !ًموكردي مقدلاقثأو ظ

 رادن زاخلا كيب نامياسمهو يلبقب ءامالا ىلا تابتاكمى.يدربلاو كيب مهاربالسرأو ىبيدربلا
 مهورذح و مودوبىميهاربالاة ب رغلابفورعملا كيب د#تو ان كل واجرحك اح

 دهتجاو ةيقرشلا لا ىدع ب كيب نيهاشامأو امييلعادروناريكلاو ريغصلا ولالا يقاطي وثتلا
 00001 طن وذ رعب مهنأب نو تملا ب رعلا هماماو روك ذملاءاثال ءلاموب يف عجرم شددفتلا ىف

 قرطل| ضعب ىف مم ىمضوو لجو 3 .اقح ممر 8 رضحأو 3 " رواريثك ارهوجح مهاطعاف

 | كطراو ني ىهوجهلخاد وان ناش عم 0 ها رآوينلالاكيلاميىسي دريااريضحاف

 هناهريخافهلأسو ديدشنباىسي دربلارضحأو برعلااهرك ديلا قي رطل يفةناجطاو كيلامملا نم ةدع
 ةداعدهنل_ههللاةذ همالو بوف ةناجشاو سرفلا :امعأ ىتلاىهدئلاخوأهمأناو هك يفارضاخ نكي ظ

 كي ىلع لع مهنا ليقو هقلطأمئامايأ سبح م عت«ذنورئكالو مهبينط نو ري< نام زلاميدق نمب علا ظ

 عجيناا شيف نعل مهامعأ و مهاريوهو برعلا شيخ يف ةودو ركسفلا نم مبعه نمو ىلع دلو ب 7

 راك وثاغأدحأو ىلاولا كلب نيدو ف وي كيب نامثع جرخ ( مويلا كلذ فو ) اضيألا وسلا نعو

 ةدد ع ليهشت ىفاوءرش ( هيفو ) ىف الا ىلع ن وشفي ةما وييلقلا يلا كيب قو زرهو ةبق رشلا ةه> ىلا

 فشاك مهارباو كيبرمعو خوفنملا كيب دم هتبحصو كيب نيهاش اهريمقأ ريغصلاىنلالا يل
 . كيب يلعرض> ( تبسلا موي يفو )سي وسلا يللا لمحلاب جاملاةلفاق ترفاس ( هرسشعيفأ ةعمامويىفو

 .ميسور صم نه ز :اكنالا لك صئق رفا ( هيفو ) لئاط ريسغ ىلعامهسح رسم نه يلعد- تو بولإ

 ةلعفلا هذه يلعامبمال واميعم ملكت و ىميدربلاو كلي مدار ا عمتج ا كالذ مقوا هناف ةيثداحل هذ

 ةيرأ ين٠بواطمو ىلا ارقلا لام ببن لجال هامئعن ىذلا اذهامه لاقدنا هتمءاريثك امالك امه

 لاقف رفءانمهعئءادار 1 هافطالف كلذري_غوىف !الا يلعةهجوملاهصيل و بلا ىو يك ال

 رفاسو ابضفملزن مت احلا ةمرقتسملاةدلبلاىفالا مقناالانتقي رطوام :اعانلهت اشم ميقأى أن كمي
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 مهرمأو مسا نع ربختس ل كلارتالا نو هعم نه نضع م نان كلذ نولعة مهارف رظنو .
 احاوذيلاهبحصو كيلامملا مم ةجنقلا لالا ايفلزنو٠ 0 باوجلاب هعوج ررظتني لو

 رحبلا ىلا ةمعرتلام اوجرخ تح مهمحتإ وهو كالذاواعفف فيذاقملا اوكسينأ مهرمأو نسحد و خت
 هزعمللا مهامعاف مع ادعي ناكو ىد م جارد ممفو نييف- ىف يرخأ ةففاط 7 اقالؤ

 5000 اح رملارظف 4م .باهشلا ريش مش * ىلا لصو ىت>ريسا يف دي لزب :موداياهوتشيإ ل مهناكو ممن

 قإ دك حو ربلا يلا عل اطورخلاو ققح كاذدنمف عقاولا ربك باو اا فشاك ناواس تيب هلت

 ريسسلا نودحم اولازي لةاريشب م فلختو موا دق يلع كيلامملا ع قدموا

 تلو هنراجاف مه: ارا , 6 اوتاطي وألا برع ع < يا للخدو ليفنرق ةيدان يلا اوادويت>

 البا هكتاذيلا برق ي | راسو اة راح قر أسرف ه5 ؟رأوهتوعد

 لغةشافهب '| وطاتحاف مهاربإ دعس لاش مهرياكو ىلب ١ ب ىع نم ةعاج مهما ف ةاشمهعم كلامملاو

 ممفو مهتم نوبب رقلا 0 0 ةيحان يل ةناديطا عمراسو مكان مهبرحم كيلامملا

 ناك هنا اولاقت مهدي نعمه ولأ و مهبلا اوعر 0 ل قدانبلاتوص ىسيدربلا

 قرطلا ف اوقرتد وهفاتاوع رست قادان جالاو كيبل هلا نههعم نم يمد ربا عاف ةعاسلا انقرافوانعم

 ةلراق ةعامج مهاربا دعسة ياعمر دو ندا رعي لذ هلا ومحل لاا يف هل اذه ا 4 لكاو

 ميكرثو هباولغتشاف هرهظ ىلع ىذلا كركلاو رهولاو بهذلا ن٠ هءماهمط يمرفابف رعا قي راد ن٠

 ٠ اولعنام مال نيرئاسدان>الا نم ا د ا سور لاحيفو ا عوراشو

 1 الق |[ ؟حاواس رأت نكمأ ا هلاغ طابت-الا يف اودخاو وهالا لغش مط قيد ملة زيجلا يف متلعف

 ةيبويلقلا يل | ةفناطو يق «كلالا مه :ةقاطت .هذفاب غواقرش هب رحعلا تا ما يف .هنئاوط تثنناو

 متدرو كيب نيس> بهذو يلة ىلا ةلصوملا ىلبإا قب رط او كك و ةريجلاوةنوءللوةقؤتملا كلذ و

 ىبرغلاربلا نءباوبلا فشاك ناعيا سيلا كيب نيهاش بهذو ةيقرشلاب ىذلا ىفاالا كيبساص يلا كيب
 ىلا لصواملف فون: هةحايلةيبولقلا ههج يلع يلع دو 5 كيبىلعسهذو قي راعلاه اع عطقيإ

 هناكو رثم او ذخ أف ىرخالا ةهيلا ىلا ىدعهودجوف فوني ولا لص وا ملف يداعملاةلق بسب قوعت هوحد

 اهوضبق لاير فالاةعب رأدملا لهأ ىلعاولمعو يلم ن*"ةعلز ني و لامجو لويخ ضع ,يهو ابكرتيتلا
 تاعاسث الثوب هل ينلالاةقرافم دعب كلذو ادع ىلا حال اريخلاهغلبا هد:ءناكوأوعجرو مه»
 هباجأف انا. اهي لطي ١ كسراف كيب نيها ث«مامأ جون هركك ؟اسءو لاقث اي ةينر هلا ةهبلا يل لاحلا ىف ىدعذ
 حيبصًااملفاليل ف داكن اماس لتر افك ب ناشام ناكلجاو نأ 0 * ردد ى 1 18 رآركل لا

 برعلا معدل عقوأوىنلال اربخ هغابف ةيب وياقلا يلا يدعو نينح جر زفر دجوشا جا

 يف نيقو: ثم هتك ىه لا ومملع ض قف يب الفلا قيرطلا ن:ىل لايف مهنعب'غهناهورب خاف ملط
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 ًايذ نومءبال دحالاموي ةتيدملاب سانلابصأو طايمدي اولءذام لثم اهباولعفو ءاننألا بايثاورع
 : سائااراصف ةزحلاربب لّق هنا ليقوةنابتلا ةهج كي ؛نيسحت يب خارصلا اوعمس مهنالا كلذ نم

 اوملعيمل مويلا بلاغاولظو اهنممهبابس أ اولقنو منيك اكدا وحتفيملو مهلياور تفلتحاو ة ريحو بج
 نملأسي وهتبب يف سلاج كيب 0 رباو عقو كالذلكو هدب لها خو .مالا كس َنيسَح لكم
 نحلار 25و ةرصلا يفر ريصو لمح ابر ردا نيل شيواح دو# رمذح 06 !نع هيلا ل خدي

 عمتجاف ل املاب رورملا عيشأ رصعلا دسءبوكلذ مزاولواهباسحو ةرمدلا لامد دنعفف مويلا كالذ مهعم

 مهاربإ بكر هنما# 1 نينثالا موي ا ورغلال بق ناديما رقىلاةي امان ءهب ورش ةجرثلل نماقلا

 عراشلاز 1 هباورف م ةداعلا ىلعغج 0 نادصارقىلاءؤارعاو كد
 ىبرخ.ةءامعبرأ هعم -اهذالا وئيعو رياشاو ليطو ةمل اق سان ايف: 0 وةيلداعلا ىلا ملفعالا
 سمأ مناك اماما وءال وه ن٠ ناك اماذهد ون رالاركسع نمارفن نيثالث ةيكماج مهلا وبترت جا املا م
 امواماءاد واك_:ثهل لمعو كيب ىحبهلباق مدقتاك هثلاثءاعب رالا مويديشر ىل ارق الهنا ركلا ىفلالا

 ىجطصم تدب لزنو حيت يتحمايأةتستما ةالادير اهل لاقفدم ثروهتا افا دم هب قيل

 لاسؤايف كيب ىحيمت ذأت- اف رشعةت-ةملت هرادخوحو هكلاممةعاخالا هعم نكيرلو رجالا هلا دبع

 هعمل ًاوةدحاوةلبلالا دش رب مقيم هنامتكلدب نط ريف ةتاق المي |١٠ا مالا ينأيل رص٠ىلارب 4

 عاتملا ليقنتب أو ىل .:ةلايشورطبلا تدب يلا ليللا رخا لقتثاو لحاورلان« هل عبرأى
 ىلاراسو هي مهلزأ : لكشلاحيلمزياكنالا ةعانص نماب ارغ ي*ورطبلاة يدهأو ليد || بكام يبا

 ا اللا يبا ل و ةزياىف هنود نودبص) ربخ '!هاصيا» .دنعق ها نود هديصق ناك

 ريغصلا ينلالا هلزهج كنشلا اواميوهرو ذحربخلا لصواوهناحتلاب ا ناكو جيرلاهفسي ملف

 قالون ءاولذ هفالذتو نسح دوم اجاوخلا ةبحض ةحتسلا و ههاللاو اكامرأو ثتاحايش -الا ضعب

 ناماسهيلا ارضح حابصلا ب امن الا تدر دان دع ا وهر او وكلا ز زن ءريظلا ساو ردا و

 راسو مالا لخدو كا:هتابودحال اموي كانه ماقأ ٠ يلعلا فونهىلا هعم عج رودلب اقو باوبلا ف شاك
 ةدعم'ةالفةريرظلا يلا ارئاس لزب ملف ع رلاةفلاخ نابللاب يك ١ رمان وبحسي مهو راهنلا عولطد_باهن»
 هيلع اودرف مهبلع ملف ةعرتلا قضم ىف ل لع صعب رأ يف هيلا ةهجوملا دؤنرالا ركسع نم
 وهاه مه لاقف ىناالاديرئاولاقف نودي رثنب امل لاقو يكرتلاب هعابتأض عب مهًاسف مالا
 كلذ بذكتن ىلالا يلا ءول_ةنف ربخلا مسهوملعاف ىيذعب عم نوحالملايغالا تا يناالا
 لجال ةنس تبرفتو ترذاسانأو يعم كلذ نولعسفي اناوخانا حصيالو زوكب ءىثاذ_هلاقو

 كل ديمت مدل فا رغلا تكردأ ممم ةفئاط نا جركل 1 و مهني ةئداح اهلملو انتحار
 كلذب هوربخاف عاتملان ٠ هقأف اوذخاو هلا اودعصت 2 ؟ارملا نع رحيم ناو ىو رطنم)
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 هأدخيتك اي ىعازرا نس لأ ( هيفو ) ةيل رمهملاةم د < نب ديقتملاةي>عرطلا يوس ميسانجأن ه ةعلقلاب

 لالا كلذكو اضل هَ راع عاخنف ىسي دربأا ىلا بهذو رمعم هب رادرتند هدلاقدلا عقار ةعلخ ناوضو

 ( هسماخةعجلاة1ليفو ) هيلع هليحنو اشارلاب هئيحمو هلعفءازج هرك ذباهم ونتو هلامارك !كلذو

 ىلا ريكلاىنالا كيبد#م لوصوبا من ربخم ديشر مك اح ي سب دربلا كب حن تابتاكم تلصو
 كلارا ويف دخدلا دا ىلا ريضحو ريق يبأ يلع علطدقوهئلا: ءاميرالا موي دمشر رغ"

 رغلادعب ةريغك عفادماوب ريضواكسنشا ما اصواملفماياةتسديش رب ةماقالا هددعقو

 ااا و 0 رصمو ةزيسملا نمتاهجلا عميج ن.راهنلا عولط ىفو ءاشماادعي كثاذذكو
 هلءوسلا مهسوفن يف او رمضاو مداقتلاو ايادطا ليهشت يف اوعرشو حرفلاو رشبلا او ربظأو ةعلقلاو

 لوجانتو مه دقحاو تك و مهظئافح تجاهفر ا ومخو مهملعهتسائرل ل |ددسح نب ىمأتملا هتعاجج و

 مكاح هعباتكب ىحيدك ولم يلا ابا هكا دريل ب را كسلار ايكعم مجرما اوتيبو مهنياميف

 خوفنما كرب دمر كيب نيهاش ىدعو لينا يلاوه نكرو كانه يفلالا لتي هيف منع كل

 مهءايخ اوبصنو دحالا ةليلة زيها ري ىلا يميها. الا كلو رمعو كي بما ربا ررس كر لاو

 ىنلالا شاشولا كسب نيسح ميليقاذي ًايدع و ريغصلا ىناالا ةيحص ليالا ردا نم رفسلا ىلا اودعتسيل

 رضحف مهلا هنويلطي كب  نيس> ىلا اوس رأ ل مالا ن .ةعاس سماخ يف تلا ير ه.اينخسدنو

 نويك اراثاف لويخا نيادلا ولاقت رصصقلاةهجنم لعاش» 1 مهم ةعاجاويتردق ةودكيل امم عم

 رانا اأو ةرظنف لبةءوهو بكر دق ىنلالا هكون ًاوداهوةاقالملل تقولا اذ هيف

 | كيبافة سر مو'ايواوكر وم ويخي يلا وهذي نأ دكيلام ىمافدل مشايخ هلا رطخ و كا ذة ص ىف

 ناكو رياعاب يسدربلاىلا اواسرأو مهني هولق وهوردغو هولحامف هسرؤ رظتنيه دحو و» يتبو كلذيلا

 نوققحتوةراشالا نورظتني ناك وناكو اليل ريا ىلبقاودعةيدؤنرالاو كيد ًاويلع رم

 اًضيأ م يف ال ا يحبط ناكو ا رصقلاىلا او ريضحكالذ او .لعاملف مدي مدلا عوقو

 هلق نم هيناال ا ي | رخل ليالار ا يملارسصتةلا ىلع ءارمالا بيرث يفاو رم ةماو عفادملا ىلاوف١ لطمف

 لع ومدحت رف يحبطلا بلطو بر>الد ادعت الاداراف رمصقلاب مهتاءاحاو كي نيس>ح لتي هملعأو

 00 الم راطو ا رغلاب الان ٠جرخون رضاحلا هتعا اح ىف كرو ىل هحتلاب صاف مف ادملاب لعفاع

 7 لو عبعم نأ نكيلو م-طويخ ترعآ تح نيتقلمر ادقءاوراسو نور ركاذللا امل

 !كوامد :ءونال بلاي م وعام ا اره ماورفتا 1 هحو ر>نونظيإ اونوكيمل مال

 1 اهريغ او ترذلاوو ةمسعألاو اقثالا ندي ذاماوب و دابالا) كسلا ول - درعا نه جرخو

 اردو هوبمأ مد رودىلا اوهذف هيمدق» رعت رش 5 انك اس ملاع رشا تاك

 يت> اريقحالو اليلجامبا 0 ري ملو اهرخا نع زياروداوهنٌملاومالا نم روك ذملاهيتاك دنعام
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 - ؟9ه-
 د 00 8 هلا 0 ا 0 00 قلال /

 ةلغلا دوت 0 ريعشلاو لوفلاو

 ةندؤلرالا زيك رمكقوا هن رشعيئا: يفو) هولعفام كب رءاشولو لاا يلعا ميقاب اولمحواهوعءرف

 لتقو صاصر قدانب مهضعب يلعاوبرضو ميسرب لمح بيس ةيررصاذاا نم برقلاب رو ركتلاوكسعو ٠
 تاق ةرطلا يف مصعب دل سا مهو ماياةعبس وح ضعبلا موضع, هب ؛ راض ىلءاو رغتدا و رافن مهني

 ءارمالاو اشاب يلعلاب طخ رططلا عمةلودلا نم لصوائاهرفاؤ َ رئوان' ويداولمع )هذ ,رشع سءاخ يفو)

 ا فاأنيثال :لاسراو نييباهولاةب راحزا جيلا يبا 5 عزتي اسفل 81 ليهذتب

 رازطااثابد خا كاذك 0 انش دا ةسهج نمتاشاب عد ':رأ اوهجو مهتاو نيمر اى لالغ

 كلذ لاثماو ةيمالاس الام مطاهيلادح وت أممظعأ نءكالذن اف كلذلهح ود ١اودادعت سال ايان اهرفدلا ولمرأ

 ةرسل“م نكت ناو 1 ا!نمبولطأاز ريحش ةءو رااو ب سحلاب لوةلاض..ب هيفو قذرتلاو مالكا نه

 دقت (هيفو) عقاولارعسلاب يبا فرط ىلءاهمائاب تاهلاو ىجحاوتلانماهلي ه2 ىهمطا ارادت دنع

 ءاسمال ارضح ةيفو) فتاكذاي وىذاقلا بئانوادذدتك ناوضرو يدنف ا اصاشإب يل تاناخم طبضإ

 ةيفونملاب ناك يذلا با لان ثاكنامثع رض موي ا اذه يفو ةقرشلاىلااشأ لا ةيححدي اوه>وت نيذلا

 3 ا نمروركتاا اركسعاوملة:(هيفو) هعاب 1 ن*ةلق يفر ذحو هيللعم هام ىلع نأ اوعاودلا : او همأمذ 3 كلان

 نه مهو او 4ب  ردانأاة هج مهرو ده ةرمك انكي وحر أَو رخل ال | عابسلا ر طاق

 بوب أ كب ىلءتدب يل !| اعلقلا نم ناط. هلا ىلءديسأااولزن !(هفو)ةيحطو رك اسعاجب 1 ونكساو مهتطا و طا

 أ دايك كب 0 دل واميدإ أو 11 م لؤنقلا اماي ىلع واو هيلعديسلا اذهو نك ّش

 ريمالا نع نو ربعي مهما هن 1 ةلوقنم صلب 1 رشلل صا> فدواهن ادن ةظفل نو مهفلا

 ند اب وطم ةعلقلا نم جالا لمجاوازن 1 ) كين ٠ ردع سداسيفو ( ةدام ساس حاصو كللاملا ىنعيديسلاب

 كبيلامملازم ةفئاطو فاشكلاد_>أ ةبح كيب مهارب'تدب ىلا هنار ود سانلا يف عيشاوةئيه ريغ
 ةودكلا ه4هعءهو ناظندعةس شر واحدوثةبحمزلللا رج قا نطاق 0 قف'او

 اوققحتاملف مسبعأ هو م أودو مطامجب ؛ي ؛ءامقلا ةهلا جاد > نه رييكلا رذح ناكو ةردلاو

 0 دعي فلعلا مدعاناثالا ساب ةليمرلاب م«اود ومطامح اوعاب داتعملا مح رفسلا مدع

 مهو وتلاو راظتنالا يف رصءعاهو٠ 3 0 مايالا يف ا ةئساا و 5

 4 ١؟ أم ة'س ةدعقلا ىذ ريش 3#

 0 اوناكو ةعلقلاز ٠ دؤارالا كاع رو يعل نو ناطق نيسح اوازنأ ( هين) نيالا مو ل | مسا

 قبيملو مع ءرهقلاب د نع تي نه ناكسأاا ا كعب ابماوثل كو قالو يلا 5 هذف ا ١ رآلا
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 ةلوددعاوق نمنال ةلودلا فا وقمر ,اص هنأ هملعناطبقلا ىلأ عجرر و رم: ىل اهلي باسو هءاضيدخ

 لاماذناك اذااصوصخو هولتقاك روهوءلسو هودفم لنمو ةيال وفا ريمأ ا مهنأنييئاهنعلا
 فشاكب فو رعملا فشاكنا وشردنع» رئاخذ عدوأو مزاقلا نم فلأو نيت ءامو عبس :س يف مجرتملاج بح من

 نامالخلاهتنحو ار ةيسلبا ارظلاجاح ا لصو و زاخ + ايناك | مو اهدالب نم ايد ا رةمويفلا

 نءةعامج مهعم لسراف ةشحافلاا مهب لهفيهنا و نيءالغلا نعو هنعهوف ع ويماشلا املا ريمأ يلا اورهذ
 ةيسأإ ارطلاهيسف نيمالغ ا اهي دكار اووف ل نيح ىلع هءاع ارك ةلخ م هص حيف هعارتأ

 اوداكو 0 فك اودخاو ءداغأو اغلاباح رجهو>رحو حال انووب رمذوهتيط اوعطقو هونعلو

 كييبدا ص دنعهتلزنءىفماقأو اضيأر حبلا نهرممه ىلإ عجر حاملا ريم أ ةعا نم ةعامجحالول هنو
 يل. يف مهع«برغأو ءاسعال أ عم هلت اف : رصملا رايدلا للا سدسنر فلام تح ناو اتا ةدايز

 : ةرسكلا دعباشإب فس ا 0 هلسراف ماشلا ىلا راسو للا فا. نم بهذو مهنع لصفنا منءريغو

 ال الح خو اشايد# ىلعر م و ثداوحلا هذهتعقو يت لزر لف ةلودلا ىلا تابناكمب

 اهب سلو راع مارا ةينامثعلاةلودلا ل_,حءاقب نآظيلع رمصم ةيالو باطق لوف زا سا ىلإ نحل

 ساكمناهغاب و ةء ردنكسا يلا لصو ولاملانم اميظعاردق سفن ىلع لعجو دؤنرالاو اشابرهاطالا
 ةدابلا نه يك و ةيلرصمالدؤنرالا ةفئاطمامضناو ةب رحكذيااذرطو اشايرهاطتوءو رمالا .

 ريب ادتااهعفنت لفقد, وة 6 ةدد<#ةنطاس كاذب زو>يف بارغلا, باةعلاداطصز وأر 00 ناداراف

 تربق و ةرها5 ااا م 4ث الر امد ١ عداجلاو هفاظب هفّح ىلع ثحام ءلاك ناكفريداقملا هفعسأملو

 هداهتجا هيلع ىنكاملواف قفالهللان منوع نكيملاذا ةنعارف تداكوةربامج

 ةعال_خاو وهللا_<يف رءاانمالكلا لالقاهزقشأبر اوشااو ةيحالا يظعن والا ضي أدت م

 ناو رك ذا ؛هئارظنو كيب نيهاش ىل | تابتاكمكيبدمشو كيبناميلس لسراو هرهأ ي ما

 بضقلاو ريغتلاراهظاو اني ءاسا د انامأ مطاوبتكف كف يسب دربلاو كي دما ربانم انامأم 1 وُذخَأ
 اغأطاصاو رضحأو اناويداولمسر وك ذملا ( سنجلامويىفو ) هلتقفامهم طب 0

 وهو هعميذلانامرفلا اؤرقو كيب مهاربا ادختك ناوضر تير لزنو الوأ ريض ىذلااشاب ىجياق
 مازتلالاو كرالا نماشاي ىلع هرك ذناك امامف سلو 0 والاو اشاب ىلعةيالو نمت

 رظلا كرو لد #هلا عابتا يف تاصأ و تالكض ع رك ذو سلجملاكاذيف ريمالا خيشلا ملكتو هريغو
 ىدتو ضعبلا مهضعب لامفأن م نو مأتملا ءايمالااكشو بارخاو رامذلا نم هسيلعبترتيامو
 موقباممهدصحو مهءازتلا نم مط نمدمالةلاو دالبلا يلع مروجو مللاقالايف نيلزانلا تا |

 اشابىاصماماو دال_لانءفكلاو روذحلا ةفاع كلل تام لامر | لع لا اونا مماقف

 لدو(هيفو) هللا ءاش ثرح ىلا مهو رفسو ينيعلا رصقبا وناكنيذلااشابلا عابتأ عم بك ص يف هوأ زن 7
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 يلا تعجو# 5ثرفاس تناك يتاركااسءااو ريغالا سفن ن وع لو وةسمح هءيحصب نآك هعماو رفاس

 2 ارأ يلااواصواملف ةيلرصملاءا مال اهفلخوةبراغما اركسع همامأ ناكودللا ءاش ثم > ت.هذوةيطاصلا

 تماقف جاللاباوب راما يلااهوح حو ةرجاش٠مدخلا عمقب راغملا مع كانهاولزنو نيرقلا

 مراعات نهرب لاتقل ميلعاومحتلاو طسولا يفهءه نمو اشابلاراصف مهفلذ نم ةيلرملا دانجالا

 اشاءلا برضو حورلا ةوالح نم مهنمةس , رقد ,قاسيف ىسننأبا اومر رشعةثالءو يداولا ىلا اسفنريشع

 املف رشعةينامشلا قاب و هادذعتكو كي 00 |ةقو هتباصاف ةشيارقب مهن.كييلامملا ضعب

 جرطلا ل ادبان 6 .نانالفايك ضعيف 4 لاقت نيالا جاعأر قمرهب واشابلا طقس

 ءاطعأ أو ريناند برعلا ضعبل ريمالا كلذ يطع تالذ ىضقن ااملف يمص ىنكرتتالو ىنفداو هيف ىنأ :كف
 هن عأ الان لاقفةب رتيفهنثداوهنفكناشا ٍااذخو مهلتقم ىلا بهذادإ لاقو هيلع ءاصوأ يذلا ننكلا

 100 ه مهوراو ءارفح مهيقابلاو رفحوهرمأك لمفف م مودنمةميظع هدي . ىذلاوهلاقف

 ثبخو هنري رسءوسو هلعفلاب و فلك ةعقاوال نيد هاشملا داللا كلت ضعبرابخأ اذ ه

 تحد ون رالابو مهترفظ و نوب رصملاءارءالا نمىدأ رم تغلب نا» ركسمل لاق هن أانغاب دقلفد ريمض
 ٌةدلم هب د ردنكسالاب هلءفام كااذ ىلع ليلدلاو مئشاماهب نولعفت ماي أ ةثالث ة.عرلاو ةنيدملا مكحل

 مهيلعمرك اسع طاسآو مهعئاضإ و مهل اوءأ ىف سانلاتارداصم»و و عظلاو ر ولا نماهبهنماقا

 يري اد_ خيشلا يمس ناك هنأ يت - مط هنثئ اهاو معلا لهالهليذر مو قسفلا وفطخلا ور وجلاب

 ادصقه لج ردمو اكتااسلاجناكو هلاشمأ عمهيلعلخداذاور وزملاب رغتااىفروك ذم لج ًارهىذلا

 5 احاشاب دمع كولمم رئازجلا نمهلص ناك هنا "يا متخعر وك ذملا مجرتمااشاب ىنعربخو #9 مهتناهال
 ل كا ررح أ ناو اشاب ناطم .5 نبي س> يبل لأ لو ةلسر ارا اشاب د تاماملف رئازجلا

 اشاب ناطبق هدإقفمرك ذيهونف ةلايرلا يل وت.و اشاب ناطبق د:ءار وك ذءوةلودلا اكوام ىلع ديسلاب

 وهو اهيلوت» يلعراغأو ب 3 ارا خوبج الز هرحو اهلا هذن قري وتانامرفهاطعاو ساباز ادعو

 دراما ول | مهمل:لاهلهأ صا: كلم يّتح روهش ةدعدب راحو سأ وتب حاصاشاب ةدومح 5

 ابحاب | سلب ارط يلعر وك ذملا| غاب يلع ي وتس الف ردود هاذا ءاشاب ةدومحوخ أب هو ةلودلا فرط

 مرح يبسو روجنلا ١ قسفلاو ءاسنااكتهو بولا نه ةكنلرمتلا نمحبقأو عشا اوانقف' ءركسل

 له ىلعدرفو راجتلا لاو. فخار لا وخلا م !اطمت ه ا ره ذخأوا لاو

 هعب ماقو ءرصاحلا دشأ» :رصاحو ن1 روأعو مج عج ودشح لصفاملانامثمطاو ءاذخ او دلبلا

 كا رملاىلا كز :هسفن يلعةيلغلا ىأ اراملف اشاب ٍلعنمنودو رقما و ةدلبلا لهأ نم هل نوض رفا
 يلاب هو ناهرلا هب نايعالادال وأن م نيلم .ج نيمالغهعمذخأو رئاخذلاو لاوءالا نمهعمج اع

 راصو نيل دما 1 لا تاو همرت افك دا سحملا احتاو رصعلا رضحو ةب ردنكسا
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 ق«نورظتلب نون اخيطلا ناكو بوكر الاقو دعا اوناك يتلا نيحاوطلا لوب هعابتا بكر و ظرشاا
 ناويسىلا اوبهذو نيناحطلا لوقءتراط مهرفس ققحاملف مطويخن ودعا بوكارلا فتم

 مهفلخاو رك اهوذْحْناويهذ | مكم امأيغاه م كودمطلاقف دليلا نحاطم لطعديلا ن ا كذا

 ملو مهوب نير ورسماوعجرو اد ودحر ابك رات ل 21و هنأ 0 ناحطلك كسمو

 اشابلاةناخلبطى-يدربلازجحو الاسجاطدبا وبكر ري راح مهلال مهعنم يلعاوردقي

 ءايمالا ل دق هرشع ثلا ار ا هياهذو هبوكر عسشأو هع 0 همقطوهب راهمو

 ا م راو ر وكلا ولون ٍ.طلامهفلخو نورو رن مهرباك ا وةيد ؤنرالا رك اسعلاو/

 ماسر ىلعو سيسنرفلا لبط لث«مهلبطب هبنوصتخماز كسملاهمامأو ىدوهلابفورعملا ىجرفالا كيب

 مهنيعب هترئاهمو اشابلاةبون ىنيدربلا فاخور وركن واود او: يراصن فو ريشا سان

 ىلإ ب مع اب هذف هن ثكو «ئأ ىمأب هيض معن و مهعمينلال ا خدر .و نوسم زي ونوليطن

 1 0 010 امرا رضو مهءجل ومويشاوم بجو اسانأ مهنملتق و ةلفغني> ىلعمهق رطف ةرب زباب

 حعاشم ينك ا يلا ناك الهنا بدسا مهعاتمو مهعرز اوان مهرثك اوت حو ادلب نيرسشع وحو

 مهود رطو مهعابت ار رسل ا رفا لحمد دعو هب اورتغانابرملاودالبلا

 1 ا«ٍبدواف ىف الأ كم م اص ىلعا ويصعت وةقرشلا ناسعتماقو مالكلا شفا و

 ( هرشع عبار ال نعل كل يفو ) اشابلا مأ نءءاوغ رثامدنعهي مهو زاج يت مهيلعةيل رصملا

 لاو ثلنو عيباصأ عد 0 ادقمو لي نمقعاس مارب زج مقل رم

 دحاو ة ةرك داع تاداسلا خيش ىلا ىسلي دربلال سرا ( مويلا كاذفو ) اريسإ ًايشالا ةعاس عبباسف

 ثدي همو د ىلا عج ر 0 فطلب هدر وهنطالف ةفلسلاب رطل رشع بالطب هعابشا نم فشاك

 سماخ يف هبيلاداعف اناث دو هلاب» ا وةجاحءاضقريغ نم عوجرلا ىلع هيون لا نم ةءامح خييشلا

 مءاراذنا ماعتلل "ءتلسرأو تبيلا لأ اوزان ركسملا نم ي رخأةعابجهتبحصو َُك ءللا نمدعاس

 لسرأو كلذل تهاف هرا وجدل زنهنالا هيأ ىلا تاسرأو بدأ ةلقا وامس ال نأ مه سمأت نيد.عمل يلا كيب
 6( هندي رمشع س ا اليو 0 نينيعملا عفرو سو جالعدعب كالذ نءهنكن ىسيدربلايلا كيب ليلخ

 ني رقلاياشالا توبباهبفنوربخي اشابلاةبحصب اويهذ نيذلا ءاىمالا نم تابئاكمو رادخأ تلصو

 مهسبكين دار ااا لا نال سارملا يفهورك ذامن ومضمو لالا فصن وءاشملا دعب 8 ؟ مفادما وا

 تعقو مهرسإك املف مهنماو رذحتف م هريخأو مهما رغم عك رتلا, فرعي سئاس مهعم ناك واليل هعم نع

 اغيلباحر>اشإ اح وفل حرر كا خوفا كي دمعحرا دنزاخو كيل املا نمة عمه: هلتقوب راح مهند 5

 باتكلاىفوا و ار و دةمكالذ ناكو هيلع ىذقفبحاص هل سيل لالا و دصق ريغ, ءهيحاصواشابلابيصأو

 المع :امقاولاو هواقاماذهدي هصلا ى اا: فذالاو 10 وضحلابأ: نال كور ناو اروطسم

 0 ا

 يل ا ا #7 1 10 12 1 ذ 12 1 1 1 1 12120 20 12 2 2 02 2

 . . د



 : ا
: 00 

 |يجبص يف لصو روك ذملاءاعب رالا موي ناك املفءرشع ىناثءاعبرالا موي يلا» ورخأ من :البقو لمحي
 راو يزكلات وحضلا تقوناكاملقاشابلا عم بوكر لاو روض ا: تاَقاَح ولاة رادتخال هياتتلا

 ءارمالا مخ يللا ا داخل ىو راك هسا و سيلب ةهج يلاهو رفسواشانا|اويك ر ًاممناراخالا

 فل لاو ةبدمبيواب رغلاب فورءملا شاك ن ناوذر ءادذتتك يسدرإلاكيب نامثءهبلا لسرأ

 ةلودلال ت اقرصمةيالو ينو داقام دنعان ا ءا مالا ن هرذ> ناوهلاشاملالاقو هفط“ اوما الا ههأبو بهذ

 نماب راه مهلا ترضحامدنع اليج قنءيفمهنال ةيار ملاءارمالا نعاض رلاو وفعلا ى ,تاو-لوأنا

 مسهفورع« ىسأ أالو مارك الاو ظنللا ةباغىفةلي وطةدم مرعم رق ا رك ًاوينوو اذ سابارط

 هناف كيدا يمص ميل د: 0 ض امهاب هوااحاف

 ةنناكمو ا هه 0 هريغو كد دل اىلاهعم هبوكرو هتسلادعالا سنتايالو نيوخالاك ناك ٠

 هو دلسا ىلاماي ايمايا ةن :الثماقأوموياادالوأن 00 ىمأذه ل اقف م هريغو ناب رعلاودؤنرال

 رابكلاءا مالا ن 1 دحأ ب عمتجا و هماعظ نمءاشعلاو ءادغلا يفاماءطهل بترو ىسي دربلا يضرع يفاهع

 ل لاامأو مدخلا إب راو راكب وش نأ دجاو رادن زادلاب قورتملا تشوي كن نا

 نهج رخ ناك ى سس دربلا يذرع ىف امبتاب ىتاا ةليلل ايف نا !و 7 وبنهلع هومقن يذل

 هوقحلي لفه _ةلخ اورجو ىغرعلا جعزناو ل بخلا تاهصف ةعرسب ود سرف يلع س رافهمانخأ

 ق1 لا كال نط ملف ان راهج رخو. * قرم نأدار اىعا رجولعل لاقق كلذ نعاشابلاا لا

 لعاوضب قمنا مث قارسلا نءةظفاحملادصقب سولج مهنا هللشف مهنعلأسف نيحاسملاكيلامملا نمةدع

 كيب نامةءيلاباطخ اشابلا نمتايتاكمهعماو دجو مهما اومعز ىلبق ىلا رفاستم نيتاسبلا رحاب ناجه

 ءاعبرالامويناك | ملف قدوم و عر رانا مدعل و هلأ :عم نوكيل رص ىلار وضحا هبا ؛ انقب نسح

 مهضءإ يلا نور ظنيت وكس مهواوا سول+لابهطنذأو هيلعاوملسف ةعاملاهيلارضح روك ذملا

 اندقأ : ةرضح عم اناطصا ا: لأ لاق 0 لادا أوضر ملكتفا ريخلاقو اشايلا مار ظنف

 ملسرأم يكمل لاق الن اق ثاذذ لب قةبناكهدحال مكتر ضح ن» عقول هل لاق منلاقانعم» د 3

 هان ءايتك انك اماذهون لاق 1 ها راملف هاياهلوان ار اديأ كلذ زكي لاق يببقي ا ةبئاكم

 كلب نوظف احنا هيلع بق نينابسلا ةهج لاب رفاسملا ناحطا عم ا اندجواناهلاولاقفةيردتكس

 يلا لاقتق اولضفت ينعي نو ريب ولاقو مهمادقأىلعا مال[ تم تل رلم رق“ واو هتعاس يف ةهلا

 هواهتل مهما ىتَح هيدس رذعالوهلوقي :مالكاوواهعملو كلذدع كعمأن :ا نامأ ال هنافةزغىلا اولاقف نأ

 "دال اراب ركر لا يقو هلدويكراو كيلاثملا نْسعلاسرو هلا وفدف لإ ب نسخ وك سم * حش

 نيدعاشم نونوكيمهطاولوتف مكنم دحأ ينبينا مطل اقف هراظتن!يفافوقو هعمباهذلل يع

 ىلعكي مهاربارهص كد ناميلسو > وفنملا كيب دمتهعمراسو كلذرلاهوباحاف لاحرتلاو طنا يف ينع



 ا فم

 8 7 مثعلا دس ءالغو م لا ع كاذلوقأ 0 م :ايتحا

 "ت1 لاق مكلوانل بعتلاو ل لشفلا يح وبام مدي عقيوةيد ٌؤلرألا عم مطاح مقتسإ الو عابطلا وفرحنم

 لاّةذررضلا مكر مح كلذ اعف ن اونركتال اذهدإ لاقف تن 2 0-0 رجح هير د 5 يلا عجرأو لدحرا

 ةكربلاىلا نول ني ومطا لعق دب م ا ل لانسر يد : مط ر يااا

 ' ءارمالا يللا ا املا فرط د ند كيلو دانحو ب اولا كلل ذبءا سعال ا ىلا فششاك ىلع عجرو مما

 ناكف مهااداعو اشا لا ىلا هدو هوعدخ وهوليمو مهلكو هوماكف 4ب اا 000 كودو

 ' اماوأت مشع لزييوهب نيد تأ ةعامجح يف درع رضخاش ايلانأامادغيف هدد وان نا هل م ذاكرا

 ١ ةلبللا كلتوه لغتشاو هنبو م مدي ةمالءأ اهو 0 ا كيب يدباعاورظتا و هثدبوأت نيب برألا

 1 ريب 00 هاك اس لربع د ا نعال ع ل>ومهطبثو هباحصأ عم

 1 سات اولاقو اوكر 1ك 0 راملاو كوك رايز 3 5" سع يصاف ةهج لك ن 0 اشايلا ىض رعي ا اوفحزو

 1 ةقفنالو كيا انطعتملو 7 هرذنا نعا ردا ثنو رحبلاةاوخاو ؛كاذب نامر 0 سلو ةبراحملاب

 ” حف قيضااتق ةولا كالذ يف هل مهنالذخ قتحما ءاف هجولا اذه ىلع نبي رصملا برحانا ةقاطالو
 5 اوضرورادن زال اك ب نامثعةي مص واس رأوهولب ةة-اذ هلاقثأو هم ا كراوءا سصالايىلا بهذو

 0 هيلاريض>و ىبسدربلا مايخ دنع هلأ هودعأما .ىلاراكي وش انادحاو يس دربلا اديك

 - ينيملارصقمملا هنيشارفو هم دخ ضعب بهذو ناويدلامدخ بابرأيقابوىلاولاوقلاو ءستاكو ةيشيواجلا

 . مزاولنم هتبحمب ناكامو د رما يف ناك ىذلااش 0 را
 |( اثالا عراك را ينلال انامثاشابلا عمءا مالا حياص عيشأ ا ذملارمدقلا ىلا اشابلا

 اوراد ةقباسلا ندلا يف نيدورطملا نءةتسو مه فر عةعبس مهتدع 0 او رضحاملف مهيك اج مهطعيل
 0 ءانوفعو كانقتعو مان ةاطأ مطلاقو ممنعلو مهخوفاشاب ىلعباوعمسام ير 1 املا ادع

 أدعام ربا يف اومرو كلذ مج لع هذف مهقانعا ب رضي أ مرائاوذخأتل م هلع مكناكو عانر ةسو

 دؤارالا عم هوك رود عا هء٠ ىلع دمحخ فراعتو ردهيلا او رض> نيذلانم نكي مهناف مهب

 1 كرا ركاسملا كتلولاورجأوءا مالا ىضرع ىلا هيضرع نههتتال ط و هتامح واشابلاعاتماورضحأو
 4 دنع رض>و ةيقركلاىلالزنناك دقووإلالا كيب حاصو ىفلالا سشاشولا كيب نيدسح عماوأحرف

 ؛ ل مهواد ويل سيبلب ابةق 9 رش ىلا كسلا يدنيتادشخ عمجر غال لان .٠ ةاح هئبكو اش الالودو

 يف جريسسلاةي كم 1 ا ايلاو 4“ أ سعال ا لقت ا ناغلأ مهتدعو مهبلمفاذام لعادل او املا

 بستلا عبجو هرشاعنينثالامويقالوب قإ رط يلع ينيعلار عة ىلا بكو ملاباشابلا بوكر عيش أو هنهان
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 : 0 كالذاورظ ةاوةح رفلا ل حال قالوبةهجلاموبلا كل ذ يف ساذلا ن م ربع :5 جرخو نيحاوطلالوبخ



 ها ل

 ةقفاومو فالخعا ىلعاو رمتسا نا مهف وو مهر ذحي وهن رصنب اوءاقنامب مني ومهدعإ وةيلاميليمتسإ

 ىلعاوقفتاو مهنيباميفارس تايتاكملا يلعم هوعاطأو ةيلرصملا ىلا كلذةيد ونرالا لقت نيبلغتملا ةاضعلا

 هناق الاءا مالا 0 رصم يأ رمذحاذا هعم مايقلا يلعةقف اوما ةيدوارالا نم ةلسارملا باوحدو

 ةط ساو« مهنوذخأ مهفل> ن ٠ هي رصملاةيد ٌؤئرالاو مممامأن همرك اسعو وهنركب هن موال

 افا نوغلسال ةلق يف مبغأ و ةلملردملا ءا رجالا نمأ ةلاواهتسو ناقش كلي وأو مم :واصاتسف
 اريدنهلاو ربدو نذالا يف انءماضي مهو ممتايبق 5 ا مهاانيمضنملاز  كلذاوخاب ولو

 ةعادشلاب نيفوصوملا نم اذكر دقه ركسعنم رام زم نأ اننا سدلاب الا ىلع جو رن تاخكانمو

 رك اسعلاب اوديناو رحبلايف هتلاق نفسلاىف م,اعجيو رحبلاىف لاتقلاو ةحايسلاب ةفرعملاو

 انو هلاهو رك ذةفص ىلعهع.ةلاحرلاو ةلايملا لهوا 1 كن انم يقرش هاا ربلالا ةيأ رثلا

 ودو كذب اودههلاونسو قرشلار لا ل يراك نانا رس دو ارايلاذل لكرأ ةينامحر لا يىلاىلدو

 لك لمحو ريب وطمهأ اعجوم رك اسعيترزاةاشلا رضحام 0 دلاربلا ىلا ىدعن م

 عقادملاو رك اسعلا نءاهيفاسإ بك ارملا اوفق وأو عفادملا اوبصنو سيرات. اولمعو روباط يف اشابنيب

 ةيدؤنرالارك [ءااو ةيلرمصملاءا 8 نبع الان“ هعم نك رك ذايفلالا جرخن يض رعلات ز اوم يلع رحبل أب

 هقاطظو كانه دنو لزنو تفز لا زخلاف كلذ نمازي دع زرت اتأو لاقت الا انا لال
 نكن ارملاو ني داءلاب رك ل ماعم نهو ىجسرذالا كيب نيسح لاس ةكرخلا كلتتقو فو هسراتمو

 ةهجيملا مهوقاسوعفادملاو قدانبلاب مهيلع اوبرضو اهباوطات>او اشابلاب رك م يلع اولعت 2

 مه ريكو ناب راحلا ركأ أسملا نم موف ناك نماولنقامد عب ةزيملا ىلا مبا و.هذويرسأم 00

 يدب مميح صو رادتلا نم ريغ س نأ 51 رماب ناكواضيأ او اشاب ينط هم ىمسي

 مدعيف اعمطو مهعئاضب ارامل 3 ' ما يفاوازنفةب ردكسب مهقوع اشابلا ناك ةيمور ناو و

 رقتساو هتلزيم نع اشايلا 0 املو كيترا نميفا اوكيتراو ك ؤزشلاف اًضيأ 0 ك رمثجأ مهعفد

 جرخ نم لكذ ددرلاب هيضرعلاوةقوو هلوح اوةلحتوناب لاو نو ردملاهب طا هتقَو ىذارايب

 مداو ةرمض>ه|لاقن ركل ىلعيفلالا هيلا لِسراَو هو.دطأة الا مر ل 3
 ةئيه هذهو امترتكل بح وملا امو مكب 3 ربنيي وحصملار 57 اعلا ءده نع لاك و مكياع ميف

 ' دقو مه.دخب نيمتخملامهمدخو مهابتأبالاذ ونايالةالولاناةّيدقلاةداعلاو نيملاسملاال 3

 اشاب ف,رشاةب وقنزاح+لا ىلا ةهج وتمرك اسعلاهذهاعأ وهن لا ةفاةي ردنكس ما ًاودالذكلاور 8

 ىنيعلارصق مكلاودعأمهنا لاقف مهلسرأ و هله شنو ميك امججم امج مهنطعن ةماقلاب رقتسف ام دنعو ىجح راما ىلع

 امأو كلذ كا 3 انكل حامتالفاهءاضوأ اوريغو سيسرفلا اهب رخةعلقلاناف هبنوميقن
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 0 2 فل
 دليلا دالوأن ناككناو اريقن ناك نا فاصنأ ةرشعوأ 4 ..جيفام ؛ةمذخأ ط وبءزوأ فوص ةبجسإ ل

 ةلغأ هيلع ىجسإ يت لوا 0 ا ؛ هيلاط ةئدقولو ة ةخوح كىبالوأ ةروعلا | دجو

 دعب بي رغااب واو كلاةيق ماا باناوأ ةويقو نح ادبانو ريزولابااو دسو هقلااو هنءاهوعف ديو

 ' ليل ليدانقلادوقوبىدون (هيفو) تاومالاج و رخ به هوك سمثءاذباب هدس يلءاوم نعاوناكنأ
 تدناوح ةدعرمسو يلاولا قش هسءاخ |هحعيد ينو ليد :ةنيك اكدةءثال”لكو لئاكولاو كول يلع

 . اويصنو ناقاشة يح انيلاءارضالا نه4ف٠ندو ىف الا لقت ١ (هينو) كلذيفددشو ليداذةلا بسإ

 . مايطابصنو 0 !كلذيفهلو زب زنعد ولو اشا 6 ردم ءلا_ شاغل |! ىذ علاق ةمه٠أيت

 رخأتلاو ماوكل ا مبعأ ةالادعا 11 3 ابلاعسي 4 ةاةهؤكو اذ :ازنمهدهم طلاقو م ىسودو ّ | لخاديف

 ” اد ناطم غلا ضع يل ا .ماولزف مسربلاام !ماع اولمحي !الاج اوذخأ ىف ولالا مدخلا 3

 رحيلاةهحم هه 0 عوك. ١ له 0 4 4 0 و ةءلايق ار هلايامقةراقحلوأ تناكمذهف

 | مفديسسيلا اوع>ر قو درو مهو رف هعابت و يفل ال قا ميه اودجوف وا ضإ 1 مم-ىبلاذ خال لابطاب

 5 | قلتو اشايلاروخاريماريض أو ط يخاىلا احماربت ىف فمما بوكرلاب هنا كضهإ سماق هو ربخأو
 0 1و كالا عاما فروخ ايا ار ول ٍ.سملاعجرو اشابلا ناويص ةلابق هس أر

 1 همالك ة لم نمو سماك كيب مهاربا ا واو قتلا اذيحاو را

 اانا. وع زدصاو كعواط| انام ىقذ ذ ىلع كدحضن لزتملوةلودلا م لع تاو تا .فامكعم تلمفان أ

 / ىلاجو يلح نوذخأتو ينواذ رو ىعابتا نواتقتو لا اهفلا هذه ح٠ نولعفت تذخأف انهدملا تدهنألا

 روهالا ينو ربدتءالو لوتعلار ا لاقو هيلارذةءاو ب اولا ىفادخعت 5ك وضر ؛ ةطالف

 - لاما مهترضحاف يناالا عا: ”ا يلا كافر هي دب ني نه جرخ م ةحاسإلاو ودعلا هن اش ىدن ذاةريضحو

 ” 1 الراكب وشاعادمجاو راديزاخات فو را ف موب كدب نامثع ه لارمن>و اشايلا قاطوىلا اهدرو

 000 2 'ج و راو دان (هسماخ ٍيفو) 7 وسءارمالا اا ملاح "1و هرط اذكاذخأو

  فداصالك كلذ دع:ىلاولارا صو رده هم لو هريبك ند . ةقرودعم نكيملو ممم ىقا ن .لكو ىكرع ءااىلا

 ” الي نكامأ ع سس و مولع شف زمتساأو هدبعو هيلع ضف 3ةةقرو ريغ "أب ا

 18 507 250 ضو
 كد لكو مف نيلخ ادت مهريغ نم ةيدؤنرالا ريم كلذ نم دصقلاو افاخيتم هدي نم يلع ضبقي ءاراهخو
 0 تانا ميك ل جال ةيد ؤنرالاو ةيارصملا نوب قا ذئاب كالذو ةنيدماباوبابنيدرقتملا ىلعص نملك

 0 ( هءداس يفو ) ةعلقلا ىلا شاب يلعاف ك0 و الط (هيذو) مهريغج و رخو

 ىفلالا مايْخذأز اوم يلعدماي> بصنف هني نم لقت يلو كيب مهارب .ج رد وزاةلث *:ةهحملاو ل دربلا

 . رم ىلا لسررااشابلان اكو رجلا ة,جقيدؤ ال' و ل_بمللايلا كاذكءاسمالا ىقابو
 : قير دنكمالا نمدع و ر>لبقتادتاك«نب روهثملادالبلا خاشهوناب رعلا :ئابق نممهريغو ةبدؤأ رالا

0 5 7 



 8و نهي بحي و مشع

 ها
 طاري ىشماذاناسن الا ناكيت>ح ل !اباص وصخو سانلا ممم مهفطخو دؤنرالاةدب رعد 0

 باك ذي ع نانودصرتيو مهاردلا ن* انا ودكلا اوهب ياو نمار :كةاذاواملعافوخهتمامع 4

 9 يعمأم نودخلل 0 راقبالاو مأن غال اودي زلاو نيل ءاوتشل ثدسلا موب يف ةبادت ناقوس لغمقا وسالا ىلا

 ن ء نوءالفلا ع: ءافعمي با نود الغلاء. لام نوءمخو قوس وبهذيممهاردلانم

 َك اظراؤرش علا ةضق فصأ نيس ودنا 1 لدويت> > نمسلا ال ءوم دوجو لقوةين>ر اتلاف ألا كلذ '

 بطخ+لادو>وز رعو لدحو تاز لف دق تابع رطل :9 م! رب لا ن٠ زعاراصن نيتلاامأو ىنانق

 ىل ؛هدوقوالةدعملار والا ىفاب وباطحالايفاب رءسالغاذكو ةضفةئامثأ ادا ارسل ىوزلا

 رذا يف كلذ نون ًاياوناكف نوحالفا نه كلذ فطام د ون رالا تفقوو ةرذلا بطحو ملا مبلا ةلجو ةءقبلا
 لتقلا مه:«عقوو مهوفطخو مهود صرف كاذدؤنرالا اعو ناُثالا يلغأب هنوعيس وةلفغلا تقو ليلا

 بهذم الوهين وني دب نيدم طف رع اونا طهر مها !لمهااغو ضعبلا مرغعب يف تح سانلا نم ريثك يف

 مهريبكلةعاطلامدعو راخغلالاقتخاو سفنلا لتقموياعام 00000 نوي ةقب رطالو

 ردبلاوةرايقلا ىرقلا يف لاقالا اشك تانامأو عسيجا ربا. هلا عل ةف مهنم ثرخحأم هو مهريمأو

 ب كو .مالقالاهب طرالو ماهفالاةكردنال 'ىبثف في واستلاو درفلاعا 5 مراغملاوملاظملا نم

 ٌةرخ الاوان دلاو نيدلايف ةءقاعا نسح و: ةيقاعلاو وفعلاهللا لأسةفةيف لاو :لاب باوءلا ف شاكن امس

 6 +١71 نع تيسلاءومن لاؤشرهش لهنا :

 هفلخ ا ولذ دف ىد :ظأا ماما مهخم برهذ ى 1 ن< هئالث حافتااةلكو نمار جان الجر عت هيناث يف 1

 هو. اهو ةلورا قدوتحازو لدا ضعوا 0 .هذو ارز مارال نم نيسان ذخلل دهوأتفو

 اشايلاىل دو ش6 فور كلدريعو 2 دقلامأ ”ي59- لد راضي امويلا الذ يف لتقو# نان اشهينحطتخيلو 5

 نيدو رطما وحر > نيذلا نو 6 0 امكن اةزيثكإو انعم ناقلش ةيحانمىلا

 ءارعالا ونىنلال ب ىكر(هيفو)ا أض ؛ أرك اسعو هعاتمودل ا لا يفا رك نع نيت دوم هيو رص

 يلع دماغي آخر واربشب مميخيىلااوب .هدوأ اهعوبد نءاح ر ملام مناف م يت درا أادءام

 ةهجةيدؤلر انو ةر >اشثمتدق وو (هيفو) مهنم فنأو 2 مم .دنعاوقبا و مهعابت 1 كن .بدحأو

 باوبأ يلءاو :ةوأ(هنلا”يفو)ة يكب زالإب راقت ةسخوحتا يذل ت33 سماسمسب ! رث اسءااىراودتوم
 اواقنو تايلاودوزدلا اوقلغأو كلذ نم عانراو سانلاجعزبافم حدحلس ا ركسعلا نم ةءاجةنيدملا

 نه نوذخأي باوبالاب ن ن وفقا ولار <ملاراصو طغالان ماو زك اون 6 كلا نم مهعئاشبو 0-6

 يلام كك اود 5 قا اروأ عمن مط نولو و 0ع و: > نوفل ومها 553 راخغاو لخادلا

 ةعاجهعمو فشاكب اءبلك يلع ساغ ةيلرصملازغلا نمدانجاب ركسعلا | !و ريغ ) هعناريئو ( م وح

 ناكزا نيد املا ي زب ناكن اف مهاردهبر 9-3 نميذخ اي وتفاا باب ىلع يذلا فذاك .!ناكفر ف ءلا نو



 ا
 يهو شيئوةيمور مئاضب اب بك !يمةدعق الوب ىلا س ىلا ل صو (هنماةيفو)ةيقرشلا ىلا ىناالا كب
 نال ل لعوب ار داكس نمعاسرضح ( هينو ) نامر ا رام ا

 هرادنزاخوةمايخز ريو نيثثالا موي ر فسلاب مهدعوناكاشاءلا نابن و رب هئب حدب نموا د>ةكناوضر

 بهذ .الوروممدىلعربلا قا رط ن٠ رذح نابهنو صاير م سمعا نة عار ندا اقل

 ىلع مهعلطأو هءمنمو 52 0 ندا م او ةلذدم هحازمفركافديشرها

 رم ىلا بهذأ الى 1 نراك نرد ريم مكيلاوو ع هكاح ىنا نول وقت فيك مط لاقوةبتاكملا

 ظ ترطمأو | طع |مغءامسلا تميغ ( هر شع ثأاثءاءل رالاموب يفو ) تاذربتاول_سراف هحولا اذهىلع

 )0 اا ةدعابتس ظقسو سيلا ةليآ نم ةعاس سداس ىلاءاءب رالاةلولر >ا نماعب انتم اهظعارطم

 ' ةواراص يي > هتواريةتو ليتلا رجباهمدازومدرلات كا | ماكس ىلع هت

 . عرازملاوىضار الا يف عفنلا بل صح هنأال امايأ ريغتلا كلذ ىلع قب و لفطلا لبج نم هق لاس امرنصأ

 15 رطيلع رمل اروذلايلا هيجولو ةيردذ ك6 الا ند اشاءلا جور ربادرو ( هفدتنهيفو)

 0 ن ةرارءيهو اشايلاب وك رص وصحل ةرقءلاب ىمست يتلا 37 رملا لمعيف اوعرشو بلا

 ادق مباع نوبك ريوناولالاوةنيزلاو غابصالا عاوناب انوي وارهق اا رانا دعا تان

 | وهوة بوم تن رارش ون : واه قرام هيلءعو طرخلا نم ناةيطو ك.ايشدل وتصل بشلاو هارد

 جرخاملف ةلاسرلا تاغأ كاذب لفكشلا ورئاتسلاوةنيزلا عاونإب نيزمو رفصالا ساحنلاب حفصم
 .ةرهفح ناهلزالوقي كيب حي ا ىلخاودلا د ديسلاو شيواجد م

 "اهخراخ م 0 دليلا يلا مينمدحأ لدية و اهملااماوتلكى دي ريملا روض+لا ديرب اشابلا

 .ىذلا ار كيب رمع عماس سااحوود_>وكالذهلنواوةءاو دأ راك ىحييلا اول_صواملف

 ضب هكسمةعم جر راو هتدعاسأ هءلطن مروك ذاك ره لاك هليقو ااا وح نر ور هاف ورد

 .مالكلا نم ممعماماو كرو اذهءىثىأمهضعبلاولاق كالذ اوهمساملف يعاسلا عم كيب ىح عابتا
 يدريك عفادماوب ريض ( هريشع سداس ةعجلا موييفو ] ادحتك نازخر هك رسم لاا هرعت
 ينلالا رفس عميشأ ( هئيرشعيو ) هفالخ ةياونو اش, ناطبق نيس توري ادورولاه ريغو ةعاقلا

 الوقت يف اراتخاوةبأذا ةي>ىلا ةَْريْخا نم ما ا هلا“ ا هتبحصو اشانلا ةاقالا

 قيشابلاو ةعم نهوىنلآلا 2 هنيرعشع عسل اريفو ) كلذربغو هناذءبجو طامسقب وةريخذ

 : عع ةبج يلا مهما ين خو مهيضرعب اولقاثايقر كاريلاىلا اودعاملف ةيفواريىلا | ثايلاةيدعت عيشاو

 هدب ىلعو يدا اص ىمسياغأ ناد دا ورضح ( هينو ) ناةلذ ىف شدعلازرا*+ لمعى ف اوءرشو

 يلا اشابلا لصو ( هتياغيفو ) دح ادب عمل مالو كيب مهأرب اارؤتك ناوضو تيب هزلزئاف نامرف

 امو رهشلا اذه يضقناو * ضرالاهتتئ امو تاعورزلا اوك أو دالبلا ىلع ادرفهلاو درفو فون.ةيحات



 ف وع د
 0 م ةعاج نا قئئاف ى م كانو 6 ةعدقلا ل كدي 0

 يدوولا كرد ناس ةعامجشب 0 2 املا مباو رعاك :اثعلا نم همهلااوهفأ انب ذلا كارتالا

 ةعاجج كلذكمهن٠ جر#اوةعب رآه, رحبلا نءوةثالث كارئالان . لتقف ةووقيف ةصاقرتأ ماببسب و
 ناءلسناكو هيلءاوب برضو رصقلا ىلا عنا دملا هج ووك ارملابو ساشلا سرت و كلل ن1 قئحن ١

 كانه نيسلاجاوناكءاسمالا 0 ةابشلا نم ردقلا لج دق تلده صقل لاا د
 ىسسي د ربا ىلا بهذ رب_1لاكسنامدس س غلبو ساجملا نمار ,> ربو اوعزاف ناكملا كتر نوراظتني 1

 ىسبدربلا لدراف ىنلالاىلا ًاجتلاو روضحلا نم عنت .افكل« نيسح بلطت ىدودربلا لسراف هنلعأو 1

 لاقو 0 لالا ا هفالخ ةيلوتو رحبلا ةيئاطبق نع كسب نيسح لزعب يناالاىلا اربخ

 .علطي كيب نيسح نأ يلع نحا طعما ع 0 تداكولسرلا ممدي تددرو لزعيالو بهذيال ٠

 ىلع رمت-أ وكل ذك ناكف ةنتنلل اداحاو كيب ناعيا ر طاخخلا.ديطت ةثالءوأ نيءوب ام مشي ةءاقلا يا

 اددتك ا يلع عب ا"فشاك ناوثع كر : مهاربا 0 ( ةهنيرشءع سداد دحالامويىفو) هياعومدام

 ةيوا-ف رفلا لول> ةدم نءارغاشناكو هدمس نءاضوع ناشي واح 0 :ءاوناشي واح"

 تدب ىلا رضحو ةرفاو ةدعىفاذاب رهاط 07 سح بك و ( هني رشعنماث ءاثالثلاموي ٍقو)

 يف دِدعَر نايلو ثاذ نم جعزناف ميرا دنع ناكو ةلفغ نيح يلع ر دعأأ كلاعب ييدربلا كيب نامثع"

 دانجالاو فاش كلاوءا مالا ىلا 1 اوممحلس اوسيلفهكي !ا يلا لسرافةليلق سان أالاةعاسلا كات
 ةقاق ضعب لصحو ةءاقلا يلا ءا سعال ضع دعصو مه: ءريثكلا عمتجا تحل وزالاىفيناوت ونو روذحلاب

 هذه يلع رو ذح بيس ن 2 :رءةلق يفهيل الوداع حاط أل حلوا يلالزنمت

 3 ل1 اوف ع نك راو بكروواقو مالك ضعب اهب عقو وةفولعلا ىلطن لاق ةرودلا

 لمعب ودان (ةل بلل كالت ىفو ) ب رغملا دعب ه ل2 نه بك ك رغكالذ فذ وافو ديلا رذحن ىلءدحت يملا

 تلمعف سيمت 'ةليلاباودان و يلع مزعناك اسمع عج رف كلذ يف هوكو ىذاقلا دن ياش ملا عمتجافةيورلا

 ىدونو ةليللا كلتلالطا تدني ٍض يذاقلا تدب ىلا ةواعلا ودك حا ذك وةليلا كات يؤ رلا :١

 يدو# هتيؤرباو دهشو ةب راغملاضءبر ذح اهحعيصيف ناك اماذ نب رطغم ساالايداونارعش نمهناب
 يف ودو رسعلاة راغب ساناا نم لياقلاالاهرب فةعجلاةليا لاللطا سانلا مةربو ىح غلاتقو كاسمالاو

 ءاؤاطاو ةقدلاةياغ

 6*7 151 ةنسمظدملا ناضءر روش # 0

 نير ءوانلأنيتس ىندأوطسوأو ىلءأ ركسعلاةقفن مريد البلا ىلع ةدرف اورق ديناث يف ةعمجلامويب 6
 فايرالاباصو هخو ركسعلا ثيعو زوي امتااو فلكلاو ءالغااو يقارشلا ن.هيف سانام عم عوق

 حلادوديءدلا ىلءايا اواح رجلا رادنزاظاك يب نامياسرئاسو لقالا ىلافاثكلاتلزن«ةيقو)ا



-010- 
 خفلا !يت> امأ: 1 رهتساف 1 امروةلمالا ال: هقنذلو هت يح هذخأو هنتي ىلع متو هباعضبق مهدنع
 مهضعإنأو ءا مال اءاسنب مم رغيو ناينامثل 3 اب عمت ناكدن 'هءاسو هن :ةدق هتجوز هتذخأو هو>رخأف'

 نم ةعاّمح| هيلع نيعف هلعقدلا ناش دج ايأ قار حبااطف نمثلا اهل مفدي لوا م ا<يناو 0 .ىزرتشا

 هليوصو راالخا ديلا ءلطقأ ؟ يت ير نع سل تل ةنأعأ طوا عراد ىلا مم ىل>دو امايدعغركسع
 : ظ 0 م ماعطلاز م اور كلوت 0 اطملا ىلا ل> دو كيلا

 هعابتا نأ و ءامثالشل اال نات شفنا نأ لع ديد+لا ىضاقلادز ( ه رشع ىناث د>الام وييثو)

 ازهناكن ادد و ٌقرلا رمسع ءاعلإ رالا ةلمل ناك لالالا ن 05 ادع مهو ءاثالثلا ةلي كلوا رشا

 مهار ربات ينب ناو دل نودصاقاب حد يف ءارمال نأيينأاعبالا يفو)ةدسأةلاهماكج أ لوأ

 كوام ف شاك ن راو اس م خمكاه نمي اضوع قجانص مهودإقي و ف د4 وسلل كيب

 3 0 نمر لاددعو و سلام 5 رييكلا كد مهاربا تنب لي لع جوز يذلاىلاو ىلا كيب ميهارب |

 0 نات ك وازع فشار ميو 0 يذلا ربق بأ لتق ىذلا يدار اك ؟نامثع كولو

 ١ ٌقامثع كوامفشاك مسرو 0 1 كولرمم فشاك دو اد هاك 10 ١ 6-5 : يذلا ةذالاكي

 الل قاتل عقوا لف اضن 1 ذأ اجوزو اذالا كر «نأ هيد ك وام فش دل#و ىواقرشلا كيب

 مرا الا يحاوناباضغاوجرخو مَقبط ن : 0 و كيب دارم كيلاثفو رابكلا فاشكلا عمجم

 اوسلو ةملقلاب راو داولمت هرم مغ عساتدحالا مولان نك ملفا اقج: درتشءةسق سييلت ىلع اوحاطصا

 ماه ةليدعج وزناميأ سو أرهص م هو ريكلا كا ءامهارب أ فرط ماا دو أةد-: :ضارسعة سهاد ف

 عد زيذدلاك منا وشر امك هد هزل مسدس نءاض وع رييكلا كيب مب ما رباريمالا هبا

 فشاك نامثءم.ءارمصو 4ع رغلا فشاك دمشو اض' كيب مجاربإ را الاةئيأ !ماهبنيز هد.سةحوزب

 : ىلاولا اأن يسسح يسيدربلا فرط ندهَو كي ميدارب 1 اردعك اعأىلا 5 رمابجوزأ ىاذلا ةدالا

 عباتمسر و يدا رأاخوغ كك يدم عبأت نو دا رم ف شاك نيها ث رس 8 كي دار هر اريزاح ناء. اسو

 ض نمو هنأ رماجوزت ىذلا ىجربنطل ١كيبنامثع عمد , 6 نمر لادءو ىواقر هلاك نادم :

 0 سام 6و فذاك ادو شاش ولابفو رعملا ف شاك نيدح و رادنزاطخا اغأنا م *ءيناالا فرط

 زكا درو ( هنو ) روك ذملا نيس > نءاضوميلا ودا صاغأ ن. خاودلواغالا كي ناميلس عبات
 2 | د وةتكمرضخ ) هش :٠ م6 قو ) نيفل الا يلعنيدب دب زرمهو ريدقلا يلا زياكن الا نه ةفئاط ل وصوب:

 كعءعوو انقل 300 اقو ة كك :ندمكس لال ا_دوهناهشرب# ة هب رك 0 مهرباادختل ناوخضر.

 ىلا ترضح ةريقن نيعبزأو 4 دبر قاط اوهمزاوأر 2 كاع م رمان هناو رم يلاروذحلاو

 اعابدمجأ لب اقدقو ةيماش || رايدلا نمىم.دارإ الا 5 رةعوح سوح ) هدكو ( 0 00

 1 ةيالو رادنزاخلا كب ناهيلساودلق( 4 و اا دعت ”رفاسوَةّلا سرلاب ا وجب عجر ودمر 5 ارز 2

١ 
 .ةدياجيفي» ---ج
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 اهيا( هر > اوأيفو ) ةطاخا لهأ لعابن امأاود رفدا< | . ن٠ اهورتشات دن وح م دهاوضعبل مزلو ةميظعا

 ..نتميظع نيتباول ان 1 0 أشنأ ىقلاتإبأ وبلاو جاربالا يف ىدإ دربلا كب نامعةرامعتزحم ُ

 يرخالاو عاب -لارطانة دنعامهادحا ىل رج فشاكن س> تدب وه ىذلا هتبب ج راخ ةلياد: لا ةبحرلاب .

 اههاوفأ عفادماهلخادب ناقطابب و ةم. ظعاحار امل >ينبو ريل فو رءملارازمادبع

 ( هيفو ) لاوحالا بلة «ناحبسف ةيكب زالاب تناكىتاااشاملا عفا دم ويلا لقنو ج .ا ىلا برضت ةز راب
 ميار ةلذلا ل >اسب هود واما وذخ و قالوب ىلا يدوهب كيب نيسحو ىمبدربلاو كيب مهاربالزت

 لالةءالادعباهرعسدازول الغلا تنعو كلذ نه سا اا عراف يرحي ا 1

 © 171 ةئسنايعشر هش ْ
 يصوةةاكمهيدي ىلعو ىدق ناوي دةل لاقي يذاااشاب يلعن اوي دبتاك لصر( هيف )ءاءب رالا موي هلوأ د

 ةلودلا ب>ا_دةعاف شب ةيأرم هملاءا سعال نعاضرلا*:وءضمةلودلا نءلصو في رمش طخةروص

 ةليمخ انكار يمال كلو رم نراباو ةيقينأو رضم ىلاو اش, لعفشانشواشاي تق وبمظعالاردصلا

 ناو يريلايلا مغي ياربلاو فاضملاوةيسوالا ناو تاو: نا لواحلا ناواحو ريغالاساكر مغ
 تاما 1 شاملا ةيوك ىتأيىذلا ىحانز ورااواشا رلاىلاروغنلاو ماك -الاو ىريملا يف مالككلا

 اورهظأ#عاشملاوءا مالا نم 0 'يرقاملف اضي ًارضىذلار ادرتفدالديد+طاماظنلا ىلع

 هناارضة# هنومضماب اوحاوبتكف نامرفا' كاذبا و>لاسرا ىلعيأرل قفتامث منادماوبرضورشنلا ٠

 :روضحر و رسلاماو اضرلاو وفعلا. رو رس سلاءدو روتانا لدحو فيرمشثلا طغاقر ودانيلا لصو
 ادختك ناوضر ةبعك هناثنينثالاةل) ةولس رأ و فن رشلا جا لي لاوحالا مظننتل

 فرط ن.. يلخاودلا نب دم ديلا ءابةفلا نام جتبختصو هب 0 شيواجشاب ومو كيب مهرب
 ابا او مام او فاد س انلا يف مهمدب ىعو ركسعلا ثيعرتك ( مايالاهذهيفو ) ىواق ا '

 ناكور هم ركسع يضا لصو ( هيفو !مهاردلا ن٠ مهب ويج ىفامو مهما" اًوذخ او دارفا ضعب لعاوضبقو
 طخ يف ركسملا «مةعامج فقو ( هرشاعةعملجا مول يفو ) مهءلعزوجحنا ةل> نم ةبردن : تالا اةُرْعم

 مهيف تءفوو سانلا جعزن اف مهعامعو مهي او دخأَو سانأةدعاواشو راها عولط يف رهزالا عماجلا

 ىواقرشلاخيشا ايلااوبهذ ذو سانأع ع اونيك كفل وقلعأو ةقسلا هيو قالو لالش وان

 !ريلككو 5 اسملا 0 او ردع كو و ءا مالا يلااو كرف ريمالا خيشلاو بيقناا رمعديسلاو

 .نمالاب يداني يدانملاو مهنالخو دؤنرالاركسء نمو ريك ةدعدماماو ىلاولاو اغالا بكر م مهعم

 لاقود الا ةيلعا وردقيإ نا و وا رب ءيذ فاطخ كيلامملاو ا ركسعلا نم عقوزا وةيعرال نامالاو

 -ءاعإ رالاةلبل يفو ) ءاسنومتامعا وفطختا دانملا ماكرو م دعب وغرافلا مالكلا اذهلثمو 1

 يف كسك نا ماع يحسلا لياخلاناخ راج نم لجردنع لزتو كوشلا رصقيا ىلاولارضح ( هنماث
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 كلاحر وءاسن ناقيطلان نم مهسؤ رح ذالا جرخاف لهنةلاةلكوو حجرا :الا نك اسعاذ رق اوداعمت

 جيرفالا برعقف قدانبلاب لفسأ ع ن.يلءاوب رض ةداعلاهبت رجاكمهماع ن وجر فن :دمهكد نو رظني

 لحانقلاجرخن رو الك امأ يف موب راحي ولخدو ,ملءاومجهنأالا نكي ؛ ل اضيأ مولع
 لوو ار ةعما ولا ,وهباباتك اوب اك ولالا اًءاوعلطو رحببلا لا اولزنو مهعبت نموةتسسلا

 اهيلا اولخدممنك امأ اوكرت ومعرفالا جرخ امل هنافاشاإلا عابتأ كتااناعاو مهدالب ىلاو لويهالسا

 مهلا رذتعاو مدان أو مهامنا او ع انما ىلإ نتا ارك امو مهعاتما ا

 .ةياتك مهنف بلطوا منايعأو ةدملبلا ءاماعاشابلا عمجو ريبك جالعدمب اوعجرت مهن« كا طر ضو
 درالردصتلل ناكو عقاولا ةروصبالا ةباتكلا نعا وءاتماف لا 'ةروص ريغ يلع هيلعام د ص
 - ىضحاذاهي ردزيو هقحىف ملكتي راصتقولا كلذ نمو وو هتفف 1 اما يرياادم خيشلا

 ةتدس :ولكو كن كيب مارب و .هذو ملا مثحا ل رار كسوةساحب

 . مهمطف مهؤا 00 مهتعا كلذ يلع يلوت 1م نييناهتعلا مايأ نا م ةضح نر و ا

 زابذال ىطعت مهارد مط قاطافرهزالاءارقفل ةمترملا ةيا 0 يلع ا رو 0 |

 ةب ردنكساو اشاو ىلع ىلا اهول را عاشملا ناسا يلع ةلسا م ارك ( 4 لكفو) اخا لدم

 لطييو تاقرطلانيءأتو نوكسلاو نانئمطالا لصد ردم ىلا روشحلاو هيصنا هيلط اهتومب ذم
 اهير روضحلا نءرخأل ناو جلا روهأ ليهش' يف ذ>الا ل جالو ديرراجتااورك اسءلاب ماهتهالا سعأ
 رفاس ( هرشاءيفو ) مالكلا ن.كلذ ريغيلا كلذ يف سب ااوهن وكي و ةن_باه ذه يف جلا لطعت

 ( مايالاهذ_هيفو ) روظ!ملينطاب ضرغلاكهبرازجلا اداب دمح | ىلا الوسر يم.هاربالا فشاكر ذعج

 مشو قارسالا نبخلارتكو ةرثك لك اهتراصاوو تاضار كلا و جال لات

 أوحتف (هفدت:.يفو)نيللايفالا فطخلا نءاوفكناو ةعبسو لايرة ناك ىلا رعساال زن وس انا نويع

 تبجوو رايك ها يمأدالبلا نماملطل نيعو هير اتةنس نعملاظملا عفرو تاه 'لامو يريملا لام ساط

 ' 0 رتكتو تالا جمتسالاو بلطا| نينيعمال قرطلا قح كلذ ىلعدازفدؤنرال اركسعا ةسيذونلاو ةيب رغلا
 نهو نيم زتملا نايعأ ىلعيت حرمة س٠ ةدرفلا ب بالطو اذه عفدلا يفىناوت نه ىلع يفلكو نع (ئيعملاومرا ملا

 اص اكرف كيلامملاري_سانم نم !ماعام عفدي ن !اهوطعأو [يدحلاو هةءدحاوطض مفدلا نع رخأت

 ريمه لعاوهن ( ءرخاوأيفو ) كلذهةكم أ نادبلا عضاونم اهصاختساوارماعكاذد_ب اهبحاص
 عارلاو كيفن ور اورودلا يلع اهفلك اودرفو كلذ رف ساناا عرف سسنر هلا امرخأ ى | رودلا

 7” دارقو لاطادازو كذلة نكن 1 :تصارو ردةكلاسلاعرا وشلا ىلء اود تاو لئاكراو

 ةثاللثو نيب ردةدحأولاةطخخ | يفا ول يت 0 :لك ينديلةدلايف م ل اة وقم ميضعل طاطخالا

 ليلو وحش را | نيافاتك او تائدا وك او. ةدشا: ونطا ونظ و اميظءامامه1كاذلاومتهاو
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 ل :وةدشىصالاو زمدلاَر دنا لا ٍثاذ يلع ناحا رمتملاو كلذ نأشيف رابكلا ءارسعالا سائلا 3

 اداه ىرش نير دشرالف نحال وأ ناو هلال و ةينوت ناضل يلع كيلامملاو كسلا ٠

 توتضَح ن و هر'د يلا هلد وبيت> هس ريك ولموأ اير 0 ادحاو يرتكي ىت لقواو هب رينا كلذ
 بابسأ ماظعأ نم كلذ ناكف ةلاومفاماو.منو امودحبأ ياعوا ل قادر همنغو نم سو لالا م بك ع 1
 كيب ن'مثع هد اس ضوع ناكيذلاوهو يواقر.ما كيمبد# تام ( <: رشعىفو) ءاليأاو طحقلا .

 ىواقرششلا

 ش 1 ه6 ءالثامورب اما 191/8 ةنس درفلابجر رهش ف

 نيرا نيءااغالا كس نامياس مبا ف اكد اودلقو لل>ادلانم يسيدربلا رادنزاخاوعفردي

 عقرلاب ت دجاو:ت: بدرالا ةضذ فصأ ىتئامو فلاب ةلء لا رعس رق:ساو مالاب فرو لحاسلاوأ

 نوكيف اهسن نيئالثو ةةسسب لطرلا عب ىتحادجهدوجو لقت نم.لاامأ و فاما لقو لحاسلاو“
 فاعلا مدع نهمومئاهب سادا برعسو دجو ن'حدقلابعابيراضف نيتئاامأو البر نيعب رأ: راطنقلا

 عفادم واكس 2 مطاوم ىف س ؛سأ رفلا نه ضع ويناالا كوامت هتيحكو 3 دحاورمش>(ةشول |١

 دجو هطلام يلع مالف تاب :اك ىنأ يزيلكنال اذه ناني :ملةير دنكسىلا ينالاروض- عيشأو ٍ

 نأسا دا ىف عيشافر مه٠ىلا هتيحءص رض هارتعا ضرمل هدءسس نع 0-2-2 كولمملا كلذ

 اضي ًارمض> (هيفو) كلذريغىلا روضحلابهقبس هرادنزاخاذه 26 ةب رد: كسالا يلارذ> ىنلالا

 ل_هنقاابطاخ ةيلقاحولا ة.ذي ينل!ةدرذلايفابب باطلا | مفو رمهمب لصنقأا ىلا ةيئاكي سد -ذ رف ضعي

 تناكنيذلاةيلقاحولا نا اولاقمل اذن اش يفاوماكتو اش ارضحوةرغبج اولمعف كلذ يفءا مالا
 نمو مءؤاظع مهوزازرلا ادختك ىناعص.و شي واجشاب فسوب وهو مب ذه! تام درفلا كالت موفرط
 ىو و انشأ ٍااروضحيلا ةضقاا مذ رخل صاع الاق ألا 5 < لوقلا اذعاوايش لذ ًايشكالعال مهن يق

 0 باطف يطيقلا بوقعي تو: :ريا س-ذرغ' كلو اة اخ :ءارضحواةال3 لو ١

 تسل هنأ را سينرغلا ةعإ رش يذم ىلع كلذذخ أت دا 8 و هتحوز هتمنادن هنافاخ ىلع

 نع ةرابعود ىذلال ياك الااطلمعيمو طبقلاةل٠ىلعامبج وزني :ةقوشء ميش لب ةقيقح هتجوز
 او.ةكف كلذ ةقية> نعرصم طبق ن٠«نوربختسي سيسن رفلا لسرافكلذ.ت ركذاف حاك د ادقع

 هم 00 لا مهني لمعي ومهام و مرع رش ىةتفم يلع هت> وز نكمل اهنا, اباو اباو> م

 جيرفالا ال ارةتامعلا 0 اعني ةيردتكشس الابةثداح عوقويربخادرو ( هيفو ) هال هال ظ
 هدنع بترأ اغاب لع نأ نو ةءقاولا ةقرةحبرب>أ نمل سو مايأدعبو كلذ ىف: الا ل“ 1 5-6

 نوامعيو ز ونادي وةيشنملاة بح ىلا مويلك ىفمهب جري ناكن حيرفالاةقب راط يلع هركس نم ةنئاط

 1 ع يع ءىث لك يف عضول ف ءممتءربط ف رحنا ع كلذو : اودوعل م شوبدراو شرم



 ا
 آل 1117 1 5فارعاب ولو حو راذاو ىبارطلاوحةوا ذي نويزاملعا .

 مهمل طناضالرعسأا ناكو د>وزاريهشلاكالذكو لاي رةسح+ لوثلاو بدرالالاي رةتسحمقلار 3

 0 دة فاي رالاو 1 ف ةلغلاهدستع دج ون نم ةرف> ةء.سو ةعستو ةينامثب هب رتشإ ناك نم

 (ربشلااذهيفو !١ىددرلا كيب ن' هنعلاوعدو «نويع تعبشو مهسوفن تأ امطار سانا ع ور نكس

 ةعس ام راحو ةدحرصاح نادعب كلذو هدالبىلاهعوجروةكمو :دج نءىباهول ءال4 ربا ققحم

 ا عدجر رو ةكم نعواهنع لحر مثءاملاام ِِء 4

 00و 35 ردانلاب ؛دب ىلا ىىس دربلا لصو ) دحالاءوببيفو ( ملاظملاو سوكم لادرو لوال اهلاح ىلا“ ي*

 رادىلا سكرج تدب نم اشايداولف:و ةلاشرفدقو كي مساق تدب و سكر ج ف شاك نسحب
 وههيذ عمتجاف كي مهأرب ا :عاناويداول م ( نينثالا موبيفو )سرحلاه- ٍاعو هراوحةريغص

 ” يابىلع كلان وذ موسفن | ىلعاوعزوف ل 0 ورواشنو ىنلالاو يسد ريلاو

 : نو رشءهيلع عزو نهم ف ةاعارحلاو ذاربالا يف هلاح ر دق ىلع مهم لك دانحالاو فاح اولا

 اوامعف اريك اردقراهبلا كرج نءاوءلطو بدحاو فصنو دحاو وانثاو سمو ةرشعمبتمو اسنك

 كالذ يلع سخبلاب هوعاب و سانا !!عانما مماو>ر ا لصاوملا وع لاي ريتا ذلك ىلع

 ىلعلاب رةةسنيأاقرغل'فقو ثيحشي واعيتيلاو ةءراضحلا نباوذخأو نو رظذ هبا َ تالا

 عجبارتبسلاموييفو) تامحو لداولانم تجر :-أو نب قرف فا لصالا كلذ نه اوذخأوهب اص
 000 ُ هطلت را اب رأو راجت ا يلع اهوعزو ودل || لها يلءاضإ اًةدرت ةاوا زنا ( هردع

 مهيأ اود اوتلغأ 9 سان لا جخفةبلاطمال ن ارعالاتكو ةسوة رشع للا[ عودا ٍ نيس ند لأ

 : رومتبأ تص: ةلمملا و ضعءبل نع 5: يراض: و طباسوالت ا وشرلاوتاعاخ لا فيفختلا او .اطو

 لاب رقتسب ب درأ لك ار هو عسياش سمأ يل لاا س لا او 06 ايفعو رشملا عض ولا انا

 0 لا ثاثلاوأ ةلفلا ةمصي «نمذخ ًايامدعب يقلانم نذاب الا هتلغةلغأ ابحاص عيسالو لاخار هاظب

 ةيدطاو هحادملامدقو ارم | م الوأ بهذ ء ارثلاءا كاوذ د ارأ ذاو نك ريغ ند 4: وقو هفعض يس> ىلع

 ' .لحاشلا يل هروذ> يف رخأت ٠ رادو الم ءادلةلادل نول كيف 9 هل :ولطم يف دل نذؤؤإ كالذ دنعت م ملا تن ىلا

 تاع أضملا د مدقتو هيلع 02 درارصحاوا وهنو رظتنيف ءا رةفلاو سافلا تبدذديفرب 8 ١ رقىلأ

 1 0 نعي نمثلا نع هدا رق ىقلا اهذخأب لاير الك نع ءمنمدخؤيو م مطنذؤي طناسولاو

 ' يلا

 0 اي لا اي 7-

 ل

 نا

 + جاو“ ب! 7-4

 بل" |

 ةعياعكلا 555 0000 0

 ندي 120000 راك

8 4 

 ليص
2 

 0 نأ بست>ه)اوةاط و "يد ريغ نم ءارقغلا ما 5 ةر الا 1 نيسمخلا وك هو ةفلكلا

 ناك دلبلا لخاد تام رعلاب عضوي نان ءامو نإ زاخلل نا 1 عر ا ةافعرا ا 0

 نيتسوأ ايدرأ نيد نش 105 ند م نيزابخلا ىطعيو ام 0 صرعلاب نوعفإالو هرادملا ىاذ 11

 2 ضع باءاخو قاوسالا نه زبخا حدو سا انا جو اليل 9 0 4 هضارغاب قارلا عسب
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 أطاريقدب زب رمد م ©” أهرعس دازولالغلا 1 لعاوجدزا و سانلا جءزتاف ىخارالا 0

 يلءدازام ءارش نم ينغلاعنمو لالغلاءا رش ىلع قئالخلا تيكناو بيلصا مايأيل نيطاربق صقن و

 ىلا سانا يهدف نردءاسدعإ ! ليكلا نوع: ءو لقافذي 10 الريقفلاو تدرأ بدرالا .

 لك ف قالون ىلاك زكي ن اظفحتسءاغأ مل سر متساو *“ىئ ريغ ن+:نوعجرب وةعدقلاريعمو قالو لحاس

 ةلغلا تاق تح موسفنالاه ون زو هبا أ نعارهقاهبك ارهةءداقلا لالغاا نو ذخأيءا مالا راصو موب

 ميظع مه وساذلال>ادو نيباوطلاو قاوسالان ءزبْلال قو ل>اوسلاو تادرعلايف اهدوجو نعو

 ماهبلاو باوذلا تعيب ونيتلاو ريشااد وجو نعو مراغملاودرفلا ىلاوتب دالبلا بارخ >عءاصودخو ئ
 منكي مفءاقستسالا يلا جور لا يفاو رواشتو خياشملا ضعب عم جاو فاءااَةلق بج صييخرلا رعسلاب

 ْن ًودلاولاف كلذب> ااناومط لا ةف كلذ يفهءماوملكتو كي مهاأرباىلااوب هذو اهطو 0

 : ا اذو مطل اقف كلذ ريغو بونذلا نءعالقالاو كو ' اظملا عفرامت 2 ٠يتأا طو ملا

 اوماقمل 4 ولاقفريهنهرجاهلاذا اولاقخ يسسنت ىلعالا أ االول. 5 2 را الآ

 مهناعيشا ناكدقو 00 هو ىسيدربلا عوجرب راي>الاتدرو (هرخ اوأيفو)ا ويهذو |

 ةريخذلامدعو يف طحعقاادوجولوالا رو٠ال كالذ نع هه نع ين م د زد كمت الظل نوه وه

 باس>يف لخ ديال تاب ىهنملا نمهنوذخأيامو ةرسكنلا ميك اجب للطب ركسعلا حاملا يناثااو فئاعلاو .
 ولف ةملاملاهايملاب قرطلا عاطقناو قب رطلا سعوا ةيردن ا 0 نع زحعلا ثلاثلاو ميك ا اح ٠

 نوير امال مزروع ١ ام ودعا راضحلا مهياعلاط واهولصو

 3 دحالاموب 6 ةنسةيناثلا يدا ر هش لهساأو ٍِظ :

 اليل ةلبسال او حي راهصلا ىلاءاملا لق: ىلع نؤاةسلامحدزاو جييلخلاءامفقو و لنلاءامصقن هلئاوأ ىف

 ىتلا يذارالاب 0 ,ملو ضيحارملاو تارارخلا نه هيف بصي !:هؤامريغت دقو جيلا نماراه 8

 1 ا هلاو ل>اوسلا نم ثالغااتعفتراو سانإا جيحضدازو ءامةرطق :صاقلاو قالوب

 3 مهو 'ىثالبنوعجريو لحاوسلاىلا م.ناقلغب نورهذيءاذلاو لاجرلا نم ءارقفلا تناكف
 مهريغد+ اممالاجر>و ةزي+اربيلارك اسعلا ن٠هعهنمو ىبي دربلا لصو (هسداسففو) نولواوبو ٠

 كلذكو و رص ربمىلا ةيدونر الا ركاسعلاو ىلءد# ىدعتمدلا موب ماا مأؤ مماقالملا ودعو

 ىبدإ دربلاحيببص و ريمه دعون مههوجو يفاوطيعو ىماقلغو مهفطاقوءا رقفلام بلا تج رش ىدإ دربلا .

 وجر ةقيتعلا رصمو قالو.يتاالصاوملا او>::فهرادنزاخو يدم لَثَرأَو كذيفادهحم ٠

 ةمس وبءارقفلا نم صخش لكلا ونذافءاسنلاو لاجرلا نمريثكلاملاعلا عمتءاو لحاوسلا لا لالغلا اهتم ٠

 ةمحارملاو ةققملا دس ةكوو كحاب وى. درباارادنزاخيلا يهذيءارشاادب ..يذلا ناكف ريغال ةِلْغ

 ديكو نانئمطا سادأل له اهياعمو.ةرامو ةلغلا بحاصلامث مفدي و هل نواكف امسهدب و



 ظ 0
 داهتحالاو ةمطا لذبو تالا وباشخ|!مببك |ىهةدعدعم رض>اودسا| صودخل نيعم يدنفا

 جرخو رغلا ىلاا شاب ىلع رضحو ثداوأط اه هتاصح دقوالاو هاش ىحا ونلاو يرقلال ها رش سا و

 ةيردن.كسالا يا مهروض> ف اذفديشرجرب ىلع ناطم أ اق ؛يلءديسلا وب راحوةبر 55 دان :جال ا

 هيَ فردامدعب عرافلايف ر وك ذا ى دة أل اص هعنصام بهذو ناك 0 عج رواد أ 4229

 مهفهوريزأيلار 1 ايف ضعبلالزنوامع اولج مافي 0 لهاا 1 ةميظعالاومأ

 م رةفااالا ةديلاب قد . لو رغثلا ىلعأمب ءاوءاقأو مايالاب يرتك اهضعبو تاضالاو سدورو صربةىلا

 .درآأولا مدعل ءالل ءااا معو نورزفوتس ماضي أ هو ةلحرلا ىلء هن وقفت 1 نودال نيذلاو زح وعلو

 . مهمهناوةب راغملاءاينغأ نم رافن | ةتس ىلع ضبق والا مملعدرةروك ذملااثاب ىلعن |ليقو قرطلا عاطق أو

 خاب ادا اركسءةنوعمب دليلا اهنم كلية رج ىلع هن وادب رض اذاهنا هنو دعإ يسيدربللابا انكاوبتك مهنا

 1 دليلا لوح قد :> رف>يف دم اورغالاب كي ل دلل 4ع انكاذ 3 نيس#و ةبأم حسم

 ميظع . ررضهدب لصح كلذ لعفناف حام ارحب !اءام هيف قاطإي نأ همزعيفو رنملا3 ء|ذ يف مهلمعتساو

 نيص# يف اه اود جاو كلذ بدسإ ةريدح. !اماقا برخ ا(: ناار ومالا ةياردو ةفرعههلن مار نو

 رمصم ىلا ناطبقل| يلء ديس ١!لصو ( هعسات تيسلاموب فو )زياكت الاو سدرفلا لعف نعةدايز ةئدملا

 همظعوهم و دود. انأدح هلم دقورومس ةورذ«ياءعا>ف كيب م هاربا لب 0 هقىلا علطو

 هلاوتروةءددال ني وادوس نيتيراجو ةمشبحةيراجو ءاضيب ة رم ولأ و بوش ىدعدنعهولزناو

 نييرمدملا دادحالاو ىس دربلا نان ومداقلاربخأو مهمالةءو سان || ءامظع نم لءاج ل> روهوهب قيلبام

 كيلامموةناذءمجو ةريخذ بلطإ اوامر وشب رد هكا .اهذلا نيدصاقر ومداد يشر زما 0

 مئامايأ فولغاو ءاحرلارمتساوه:ها وح زئاف كلذ سانا نيب 00 ادق لع اودارأ (هيخ 0

 نم هن ران هئسنع يربملاو دال ملا نم رب , ردتلاو ملاظملا مف ةرو تاهل لام ضبق ىلع يأرلا ظحنا

 دال جا ىلع فاكلاو درفلا عباتتو ل ول عم اذه سك هنا امعلر ا طبقلا نهذخؤي و نيمزتلملا

 نامثه را نعبرخ هناف ةريحبلا ملقا اصوصخاهنعابل هأ الو ودالبلاو يرقلانم ريث كلا
 3 : 1 ةيحان كزذكو ا و كن يعيكول# 35 تربى أم دعا روملهدنار ملأ ىسدربلا

 8 1 زاك ام ناكو رعلان ل ءانأ يذلا د ادمالا هنعاومنهيتح 6 ريلاةرصاخحت تقو ن٠ اونا مهو زاغ. !|

 ثويب اوحتفو مراغمو درفةدع ديشرب ايد هناذمملاو ةريذذلاب 006 5 ىسودريلا نحعشو

 زرالاونيلاو باطحالاو باشخالا اولصاوخلاو رد اودلانم, 205 را اؤ تح اناهر وأ 00

 هطيضتالاع كلذريغو ضدملار رآلاو لتر 9 رالاريعشب باودلا اوفلعف قيلعلاو ص ,3تاوقالا تا

 , نيدو اشحافاصقن ليتااصآ؟ يسنلا مايأىفروشلا اذه (ف هتنم يفو) ماه والادب ا

 وعما ع ا

 11 ل ارو ا ا د

 لا جدلا
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 دؤنرالا نيب قاع ثناعوقواوا: ظو م اور تقاتحاو تب ردا راو اوحارتو سانااتجزتاف ٠

 داع اش يدم لخداملوةعاقلاىلا مهم ريخكلا اماطو كلذاونقيأ ردم ا كنلامملا كلذكو ةيأ رضملاو .

 اوذخأودكيل ام يلعو هيلعا وضبقو مالكلابهوحيووةهج ويف اوماق دول رالارباكأن 75 هءم نمو كسب 596

 فشاك مياس رمفحو راني ةنامسسو فلا ةصاخاشابلا بيجيفناكو م هأ اردلا ند مهع# هودد>وام

 تك املا ضعب ن 4 ور 1 هن رفنالاشي دك ااغايلاه كراذ 0 ندد عشا ف

 مهار اا :عىلا هوذح اراضي اك .دحأه ممبكرو كييدمحأ تي ىلا هلوصود:عكلذودهب نيقحاللا

 0 ناصح هل مدقوروهسةورف كيبدمحأ يلع كيب مهارل علذن ىنيعلا رصقب كس 3

 هم :احمو أَ ل تدرو ( هشإ رع سداس د حالا موب يفو ( نامزلاة ادعو نال بأ نم هللابذوعن و ف

 امونب رشعو اغيب هيلعا وا نادعغأ ديشر جرب ىلغ مهاليتساو ةينامش ةعلا ىل# + مه رمت ييدرتلا» 3

 ةنقر ثااةهجيلا مهول سر ادخل 54 ةدعوةهم نا رخاوناط.ةلاىلع دنس او ا 5

 كلذكو ةريثكرفا ةأمم اوبرضواكدشاول مع كلذ دنعف لق 9 ند مب مهل اة5نأ لع . ماشلا ةيحان ىلع اويهذيل ٠

 ناكو ةوحضلا تقو نعد هشنأا 2 30 4اس مع عساةءاعبرل اموييفو ١ م كلانو مد نا

 فدلوق' 'اقد. ناتو ةد١>اوةعاس |١ 5و ا 'لطأو نيزتاوعراب نا 2

 ةيفاعلاو وئملاة الأن هل ١ |ةدايز مايأ يف كلذن اكو ةقيقدةرسث مع تسو ةعاس كلان يف ءالوالا ماتو

 ب ةر ح الاوان :دلاونيدلا يق

 #*ي ١18 ة:-يلوالا ىداج ر هش # ظ
 رسك و اءارذرشعةعبس ل دنلايفو ىطبقلا يرسسءرشع سما قفاوملا (هيناثيف) ةعملا موب لهتسأ '

 تدرو هيفو):داعل | ىلع جلخ ا يفعا |١ يرح ؛ىذاقلاو ماقمعاق كيس مب 2 اةرض#ء أمحرص جحا 1 3

 نامزلا دق ن ككل اهوا ار حبلا يلع زحاهسا ريق ىبأة حان يذلادس || رسك اشاي يلع نانر اخالا

 قدا 1[ داةرامعلاو ةمرملبم يالا رفع لودلاهدقفنتو ةيئاطلسلا ةنتملا ماظعلا دودسلان ع

 هأيملا ت تأا زال مرد ه:«مرشناأ تا رامعلا تأ ا اخ لمعأو لا ل تاتااماق لل ' -

 ه سهأ 0 اماعردعةةسوحن“ م كاذوةيزدنكسود.ثرنيىبلا ىرقلاو ص ارالا ىلع ةحلاملا . د

 تر#-املف سيسنرفلا ةعقاو يلا كلذر داو قرطلا تعطقنا ىح عسلي هقرخو ديزي هلاح رمتساو ٠

 ءايلاتلاسف س1 رذل| ىلع قرطلا عطق ل جال ةيرحبلاةي>اذلان ءاضإ! هوهرش ةينامتعلاو زيلكتالا

 يرقلا 32 0 تق 0 0 رئىلا يهارالا نع

 راطمالا» أيه نم ا أ رراقتاو رسل هبح نه م مصيامالا 0 الملا

 اص يمسي ةلودل' فر نه صخيش رضحرد؟نوذامثعلار ةئساامافةب ذم -م!نويعلا عبو خرابضلإلا



 ا يس _ 50/1
 داجاهلهأبلاقو ٍلزيخ»جربب نصحشيلا َُط قلاسب راش اب يلع كد سأاناو 0 ل ورا 1

 مهارد - رالعا عدرت ديد ر يللا يسب درباا كب 0 ءلخدالو طايمدةث داح لم ٠ ن.ءافوخاهءأ

 1 و عفا دهواكنش دا ولمعت سيسنرفلا لصدنق ريذح هرعت ”يفو لا 0 رق تان

 ا رملا 20 سو فا ذكلا اكو ىلا اوت, زان كال اتاغادمادقو ل. اسك وك قالوا

 هيريدتب بصنو نيءاسملا نيب اهلثعم دقت مهتكيهو سيسأ ارفلا ركسء ل :منيذلاو ا و1 ' رفالاب

 مرتك هخبلا عمتجاو ءاوطا يف عفت ص ل: وط يراد ىلع ةك دلاةرطنق ةيحان نم ةيكبزالا كك

 أوبرهنيذلا نهرثل هتيكرش»و هبانيلعاوهحدزاومىالو وتايءحاولممو طاقال اوءاوشلاىراصنلا

 5 هرشع نما: ىفو ) ييرفال ا ف شاك نيسسح كلذ لذتاناكو ب زولا عمنيماسملا لوخ د #:ع 5

 1 .جريبلاباشأب ىلع ديس |١١ نصحبو 39 .ثر ىلا لصوأ هناا مارح كيب مههاربا ىلا ىسي دربلا نم ةبناكمتاصو

 ةرمضذ>ناكن ادار ااامدل لأقو هعم ملكت يلاولا ىسلب از طلااش 0 5ك .ٍ ن->هل ث بف و هلال

 كاذف الخ ناكنا ةةعيسلا أ بح رلا ىلع ا مقيو عدقلانوناقلاو طرم لا يل تأيلف رمصم ىلعاي لاواشأ دا .

 3-5 نيتعاسإ داعيملا ىغم دعب ان رظتناو عجروماي أ ةمال ل٠4 ىلع هدب و وأن :نب مالكلا يان ادب و

 مظع 6 كن واسرثمكذ اودوراب 0 ن.'راطنق نيسحوةنام دحاو موي يف مهماعانب 0 رمضف باوح ممانت ايرف

 يجب ' رذالا نيسح ةيحص موا قاف ولم 1 ولطملا | واهشف دورابلا ووفادملاو غلا د م

 احرجمىلاو ناك ىذلا اشاب نمسح ىلصو ) هن رقعكو ( مناد او هفا> ىلصلا ل 5

 7 ىلا اب اوعاطواهوذخاف :ة اج ىل ةيحط ارمضحتو هيلع مالسال كس مب مهاربا سكر ف ةقيتعلا رمدعملا

 7 رمتساو لاملاب بلوطو رص: نيذلا مماقفر ىلا اوبعذ كا لا كاذكو ةعاقلا

 : 5 اهايدنأ 0 44 . رمدمخ نم .اختيدلاموي يفو)ةيحانلكن هب اذ 432 ةءاارمص

 1 "-”لدسراف حعسف+ ادد ة 4 :رغصأ دف اج كرينا يف هل نقاد و تاتا

 00 ار هيلا تاي ها لعكمل و كدر نأ هل نذاف كلذ يف كيب جهار ربان ذات 0 1

 3 هكمل امي ؛ فشاكملسهيكرافءاو ةوابابك هلزولء-9و م انغأ خذ يلع ءىصوأو دوعإ مهد :ءاي دغتيق

 0 هدا را ار ةلاجراخ ىلاعر> وبر ع ذاشاب مها ربادن .دصو يجر لا ا لامنمةدعو

 5 عا ءاونافاملف 4ةقباسمودحام رنولمعل أ لرصملاكيلامملان مذ هما 5 نءهدكلامت هعدوهدكرو ١

 8 نيدورطأملاو نيدراطلا ةيقبكالذكو 44 5 رهاشوهو ةكب زال ىلا نيش '؟اساولا م .ةاخ اوقاس

 0 ىلاهلوصو دنع كالذو طقس ةدورا»ب + مرذ كيلامملا ضعإ ب رمضو يدؤنرالا كبد أ لال >دف

 7 نو رهاش مهو هعابتأ يقاب كلذ لث «ىلع بكر ف ف ذاك ماس يلا ربا لصووروك ذملا كيبدمحأ تيب
 يقاوبلايلا لس-رأ,بوكرلاب فاك صاف كيب مهارباب يلا لصتاو لوبا نوارو فويسلا

 2 قداتلاو ف قويسلا ويدي و نييحاراوق رفثو ميج 00 ةنابلا فراطأ ظفحو ةعاقلايلا عولطلاب
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 هكيلامناف طقنكيلامتتسالا هعابئا نمدعم نكيملو ةيلرسمملادانحالان. ةعاجو تدع قاف
 نيظفاحلا دؤنرالامدخم نء مهنود ؤارالا م,يقان مستقأو هرات>ا نم يس هربا مراح ا«نيمتكل

 ةقيطاةم.خهلاويدنف ةداعلا يلع قال و ىوديلادا ىدي يس عج ناك مولات لا كلذنأ قفاوو هيلع

 ةرودإ هوريذخافاذهاملاةذ هيلعدح رثللا وعمت>ا ممم انظف س انلا غمح ىارفاهيلا علطو ر>رلا للءاسب

 فارشالاس ئقن رع دي دلاتدب .ىلالخدو قالونىلا رطل ولا لاا لال

 جراح هين ىلا كرم امنا ةعاس كانه قزم قالوواوا د لانك رمت ةعاسود نع سا ءاعدتساب

 ' اريج 0016 كرو نان كروز معارللا فش ماس هيلاريشحر م" ذم اشاياالدواملف نيدباع

 هلباقيلو هبلالزي ملأ مي أل ايلا علط كيب مه اربااودجوف نيدباعةراحكيب مهارباتدإ ,ىلا هباويهذو

 حابسصلا يفناك املف هب تابف ىبسيدربلا تيب وهو سكرح فشاكن سح تدي ف شاكملس هب عمج رف

 مهارب |لب اقف ينيعلارمهقىلاهب بهذو اش اياادعدانحلاَو و جرا بكرف ىنيعلارسصقيلا كيب مها ربا بكر

 20 ورمعقلات تمارا مطوي و مع ومجءا ر الا يقابو ىنلال أارضحو 1 ع كا

 سلاح اثايلاو طقفكي ب ميهارإ ادب نول.ةياوراصف رمعقلا ىلع أ لام هرباك ملط م دب راب اوبعأو

 فاك نس تبل ى ع 0 رو م او وأ :اصحهلم دق كرب م هاران 4 * اههلاوح اوتا#قح

 اشابلا ىلاامهذو ىف زاالاوكي مه اربانكر ( هتاغم وبينا *”يىفو) ر الذم زءملا ناحبسف ةبرصاشلاب

 هند اخرلا زر و مم اوناكنادعبو دنا ما هب هاءداهو ىس دربلا تي يفهياءاملسو

 نه هللاب ذا علا مهكح تلى و مهناسحاو مهدفر له وَيَو هوفعيحرتي وهراص هكخ تا ونوكيو

 ٠ ير ىناثلا عيب ر رهش# ْ لاحرلا رهقو منلالاوز

 ىدع (ةفو)) ردع زياالا ةرئدنإ ةءاقا بيس ةريثك عفا دم تب رض هيناثيف ءاءبرالا موب ىلهتسا

 ةناديهتدرو ( هعب ار تيسلام وإيفو ) ديش رةبج ياا جو: رغلاربلا يلا ةرودنملا نءيوديدربلا

 اوفحز .حعاانأب رابخ ًاءاج أ أ تنم ةكفوددج نعءاواجوب ءاهزلن'اوربخإو عبنيلاةيحان نه

 اشاب ىهاطأة كم تفي رشو اشاب في رشق مباطخ ايف قار والاو اهضغبا كلو ةيعردلامهدالإ ىلع
 الرخا رئالاو ةين امثنلا يلع قاوسالاب يلاولاواغالا يدان ( نم ”الاءوي يفو ) هتايح نط يلع

 ازا 1 ردههمدف ماي اةثالث دب دحوم لكذ رصمن“ جو راو رفسلاب ةيبااو ماوشلا نم

 اشاب مهارباكلذكو هتيت مهباعيدانملا رخاسي و بلا ن«ماشلاةهح ىلع رف سناب جاحلا نأ كل

 عباتتو هعمةينامثعلانارءان مزيثكلاج رخو ةيلداعلاةب> ىلا كيننامثءج رخ( ءاعب الاموي فو )
 لهاتم مهرتك أو لاحاوشأ يف يراي اءحابا زخ مهو مانو مىعات«نوعيبياو راصو موي لك يف مهجورخ

 ةداي زمهو هرشاءيفاورفاسو مدرع ءاكناملذ ًايشكلميال راصو باسو بهن «مهندو جوزامو

 رابخالاتاسو ( هينو ) مهلااومتتاو زيلجتالاوةيل ردملاضعب ىلا اًودتلا سانام منه ىقإ و نفل نع
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 انجب بالوةرسقالانم م دادز,الودو ههحا رم ىجحرتا لزنملا» ءل وتم ناك املا هايد نا هل داح اياود

 ل 0015 ككارصك و ةيح لك نمت اهتلاؤ دي راحتلا كعور جوةلج يرصالارطقلاب ةماقألاب

 هوب راحو هيلع اوماقن'مهتافولعو مك © بجد ةشحوو 0 لمح نأ ي اة م

 رك اسفلاتماقواءالظ هولتقوا 0 ا الا تاق تاره طةيومع رس. هوو تار
 ةيعرفن 0 دملاتمقب ؛ اشاي ها طلتقا ملقا شان هاطع اعدتسابْ: زيا ةهجىلا| ان رض ان 0 امه ذعب ىلع

 4 ةياقاح ولا ةيرايتخاو ءاملعلاو اشاد ارضشغ م6 دعلورا "سلا روخن 4 هيعرلا تناخو عارربغن»

 يللا ل زن هناف اشاب 8 ةيعرلاوة ىلا ا اا طمض نهاندع نماثل افا :اونافتسساو

 8 يملاهأ نيم د ى.بدربلا كيب ناءثعهح وتفاهقرحو لا ءاعدرفودايءلاودالا :الطو طايمد

 3 اليلممد د اشاد#والار عشا هن : للا ج راخ همن ءماقأف طا.مد ها ظ يم ا لدفن

 : زان ازعالا يف ا 56 ناالاوعو هيأع ضبقوهر ع رم او هيلع هللا مرم هنقءوب 0 مهب راحو

 1 انعواطت الونكيالاذوف رسوم نم جرخكاننام كلوقامأو وفمل انين ىى> كلذ ىلعن للا نوما رككألاو

 3 ناطلسلا َه ةرضح نأ مكلوقامأو | مف م هرار 6 ادعي ماطوأ نءج ورا يلععات ماو ان:ءارج

 3 ًض نزلا يجر ئاو و وذعلالطن لادعذ ىعان اسر و هللاب الا نيعدسن الان: 5 نيل 0 : ا أع ناعت 5

 ماكتواناويدا ولمعو عفادمهلاوب رضنر ا هء.واغأدحاورضحأ هنيرسشء يناث يفو )باو انور اظتنمو

 ةبأ :5 يلعاوةغت و سوكللاو حمحظملاز دوا ناب هلال نورضاملا اش 0 ماكنت ومرح

 1 ةينامثعلاو ة قا مأا ه؟ دحأام عفرب قاوسال ايفا ودان وهياعاوضءاو كلذأوب هكفاتا 0000

 / رب الصو ) 4. قو ) 0 طقحلا رفا رارلاانذلا ىلا ارض 0 ١اةدانزو ملا ظملا نع

  لوص وهغلبام أذ قىدلا ذأ مهأ ارااهت اخو ةينأ هخعاا ٠ نء.ةعاجا مو 0 تراخأ لصوأ 1فشاكن املس

 1 مهاربارسصاحنج رخو يالا فنك ناهيلسربءق لزيغ«جربيف ندر ديلا هل لحل فاكر ام لد

 - ام فشاع نا ميل .يلالسرأو ل ,شرىلالصو ناطم ةلا| اشاب ىلع كيس |ايا ذاو كلذ ىلع م فمىدا

 ضْ فرط نهناك نم لكل تاقن ن . يهل لاقذ راصحلا اًدهام لوقيو رصممىلاو 8 0 هر وضخ

 6 0 يلاديشر نم كرار هل” 15: الؤاش رسل ا, ف سوي ل زولا فرط نهناك ماو 3 0 النو ف ناس

 رغااةيالوملا ىا درباار ادذوج رشاس( هد ا ةرأأ, ام”يفو راك اتراك ناطي أ ىلءعد سالذدو

 8 نين اثمدالادالوأ لعل عو ادتنط ىلاهجوتو ةدرنلا عمجب كان :هيدا رملا فشاك نيد 0

 واقف اوماظنو او 0 نيب راه ىود لادم ايديس.-ماقم حيتاق“ مهعمو رصم ىلا اناا 05

 ّْ اقوا لسا اشتايد 1 ْن مت انلاو هأا 00 أومن 1 رفلاناف ى ع قب 1 كيمهارب 3

 ظ 6 ءرسشع عسا” نينث الا موب يفو ( م فاك ةلح كى ا :ءقمملولاي رفا ةئامتل ودا دا ف انرادر 2غ

 5 |وناك نيذلا دؤرالار ع نهةعاجمهو هياع نوظفاهلا ه:,ككو قالوب ل>اسيىلا أشاي د#ىصو

 7” ه7 يل إل ل« يح

 ا لح خيي



 لتقلاباشأب | ركسع قاكتفو اما ار 5 اسعدأس و رضعل ةصأاذع؟ ا 0 0 .:

 ارو طايمدا وبول ايد ه1 تاغأ ىناعدمو نس اد“ < نيسح لتفو هعايث أودصا وح تأ و

 قسد 7 شال امفأ اولمفو مهضعب ىلع مرنوعبا هأو راصو رس ًاموذخأو رمبالا ا اوصب ف اوءاسنلا

 0 ل 'اكولاو تو... لاو كاب ا و ٠منو باث ثلا ند سانلادا بج أىلعام يت ةحاوذخأو روجفااو

 2100 ريثك أي ناكو ة ,رصملاو ة هيمو رلاو ة ةده اشلاعأا ذب ١١ ىفا 1 ٠ امىاراح لاباس

 0 د ل م.قواذصن رشعةت د ني طرا يمر ذلاز رالادرفلا عي 00 اابامو

 رقلا ل ا ءااحتااو هدحو هللر# مالا 9 كلذريعغىلا نيلاب ربلاي رةئام_.حهثمقىذلا د رخلا

 ا بالرعب رّقلان م ملف ا نامالا لطف ة يح لك نمدب ا وطاف

 هلز 1 كفو 122 ها لو هيلعمالسلابيف و هيلا هيوك رءنع ءملج و ' ىسس درب لك ١, رالو ركسعلا ضع هئءامع

 ىيعلارم 2 نم 2 ريثك عنادا ول رم رم ي ١١كلذب ريا 0 دوام هباظفح:م هئميخ ىنا 24 ةميخ يق

 رادخ وحر رضح (اه ر 0 ءأأمأ ماد مان 1 الث تال 1 اوةقيتعلار -- .وةزيخاوةعاقلاو

 دال ا 1 0 ؛مهارب اهسلأن :لاملاةروصب ىكحو 2 سس اغا نيسح لل ا5 يذلا اوهويسددربلا

 00 اءعاذن اما ىالال كوول |١ سهذقو هم رمال تي لسوف 1 أو هتدوزو ءدلب ولوتقملا .

 يهفاشنا مامال ا مانقم يل 1 ) (ةس يفد: لا ٍفبهالارد 0 راصو دوحلا

 7 مها 50 الرع (مويلا كلذيفو) قأ 0 ١١١ ميتا | ىمتداع ىلع هتيل يخرأو

 يفت رمذ ؤ رعد“ ماقمماق يلوثو ةءاخ سلو معاشملاو ىذاقلا ردحو زيماطا بردةّبا ت هيبااود

 رصم ىلع !يلاوةي ردنكس ىلا يلب ارطلااشاب ىلع وصوب رياغا درو (هني رمثءيفو) ةيك رتلاةبونلا هيب ٠
 راطقالا ىلع ىلو:« هنأ مطرك ذي ١ وةلوصوب +يملعل ءارع اللا طخ نامر كح ردحو اشاد نغاضوع

 رسه٠يلا لو >دالواش ب يعاط تومةوذل غلب و ناوساي ا ةيردت ا نماشاب لح نءاضوع يااا

 اناصواملف 2 ماهولاب هس زا جيلا ىلا رك اسعلاب نوه>وش مخ اما جاو اشف لهو 3 ارماوأا انعمو ١

 ةلودلا لاحرل-::و هيدؤارالاةث 00 كما ىلاكر روضحو اشاب رهاط تومان :غأب ةب رادتكساو زا[ 4

 الو بسا:هريغأ هو كالذري-غئى ايد 5 جارخ >او مهعم نم ءلتقو ةنراشن 5

 كلان وهده ًاةسحوت 1 0 مكعمأت اورياا م ل1 تحن ::افدحولااذ هىلع اذهبمك

 نء٠نذابالا ةنيدملا اولذدب ال نأ بدأ ملاناكو ليمح هج و ىلعأ مف : كل يعسنو مكن ااطوأىف م 2 7

 اع ا وطةئطاسلاف :.ىناق ةحارلامدع 2 فالخلاب ؟رهاظت ناقةلودلا ْ

 ضعل م 2 كلذ نمضيف مل لاقل يكل اطال نيذلا نيف الا ضعبب كيلع نأ طاسلا ناعتسا

 هلاو 14 ةرواشما م4ع٠ل نولمعت نالقاعان فرط نهن اذا مكن 1000 رثنغعو باتكللا هر تحال مالك

 * تي 0 2- 5 8# :



 ا
 مطذخ نم 2 ءرضإ الة رو هم قحلا يلع هتمأن ٠ ةفئاط ل از الهناو ةلالض يلع عمتجال ة نسا نيعبتملا

 رثو اذه نحن هبهللا نيدناماذهف كا ذك 55 نأ لوقأ كاذيلع م هودهلل امأ فأق 6 > مهفلاخ نمالو

 هباتك يف مقلانبا كلذيف مالكلا طسب دقو نييصعتملاو نيقراملا نه انياعاموديحوتلابابا ةصالخ

 ا 1 رثو ركل رشي ىدزباءامالاو ديحوتادب رغيف ىزيرتملا ظفاحلاونانبللا 32
 كالذيفو ) ىهتا الذ ريسغوناط, كادي اسم باتكرلئاذرلا عقول“ '؛اضفلا عج باتكو و دابع نال

 مسهمرأ 0 :ًالع اوف وجا ل ىفدهلاب ةيزاغ ؟ذ آلا زو * ني 7 ىدوت ( مولا

 لخديلن ةجاح لجال مرنم لخد نو ةنردملا يلا لوذسدلا نهةبراغمل 'جادحاضإ او مهوجر و

 دحوف ةيلاملا 00 نينثالاموييفو ) كا :هاوماقأو قالوبهلا | وبه ذف حالس ريغ نم
 اسدنهم ناكوىخرع /اعمرض> ن نهد ج نم را ناع الع ةزغرباك !ن امانا

 ةصح هزمت ناك د ىلع | سأ اح ى>وف ةسدل "0 0 .'وءرفلاة عراد سا نيع ع اشايلاةرا_.عيف

 ايدل 30 هي < ٍبهذو بكر رفهعم بوكرلابهىمأو هللة ةنافأ فوك لح

 ين>او هّمنخو هعماموهمرفو هباينذخأف قرولا!فالخ : اناا ا.هذراثيد فلاي :حيفناكو

 هب سانا الخ ر ناك ؟ ناو ل

 ١1١ م ةنس لوالاعبب روش
 مه وعج نيذلاةيراشكتالا ر < اسعلا واشإدحأ رفاس (هساخ تبسلا مويىفو) ءاثالثلا ويب ليثسا
 او ةئاميمو نينا وحنا وناك عسيخجاو جاح ا ري.أةحصاوناكن يذلا رك اسعلا ن٠ متيحصر فاسو ةنيدملا نم
 ةهج نع ادختك ىلع رضح(مويلا اذ يفو) هتصاخةنيدملال> دو رغسلا نمهنعا رع
 |0053 طويسأىلالصوهناوةيلركملاا مالا ىلا ةرتاكم هعمواج رج ملا اهئ, نسخ ادخيتكو هو يلب

 درو (هينو) طق هموي ىناث يف كلذبا دختك يلع ع حرو ركسعلا نمهعم نع : رص. يلار وضم ايانامأ هل

 ' لي رالارفاس (هعساتءاعن”رالاموييقو) اشابدىلا ةلايرلاب طايمدرغت :ىلا كيدفا لوط د لا

 ' ل ةضن تل انسخ كم م ربا هيلع منأو لو.هالساىلااهجوت.ةب ردن كسيللا رورس نبةللا دبع

 ةليللا كالت قاوسالاتدقوًاف ليدا نقلادوقو ونيك 0 يوبشاادلوماناك (ةعما موي

 ظ ءاليتسال ىَر لا تدب ةلاقالا ةدقواهبب لما رف ةيكب زالا ماو كلذنود. نكلو اهلبقي لال دلأو

 . نما ريثكنأب ا راسا هناذبجاو رفس (هرشعىانيفو) | هاك

 نيذلا نيدو رطااةي راشكنالانءةفئاط كالذكو اشايدهتيملا اويهذةديرجتلاب نيب وددملا ركسملا
 يبس دربلا كمب نامثعنمتابتاكهتدرو (هريثع سدا سدأعل رالاموييفو) طايهد قب رطيلااوصاخ

 | نيقي رغلأ نيب عقو(ه رشع عب أ رنيننالامويىفو) ه رك اسءواشإب دم نبي ومني بركاع وقوي ربذلاب

 | مهيلعمويلا كلذ يفنوي رصملامجه كلذ لب قءاضيبلاةرطنقلا سي راتههنما وكلما وناك وةميظعةاتقم



2-0 
 كرشأو مهديعدقف ةعافشلامطاسي طياَسوهّللا نيبو هنيب لعج ن٠ هناربخاف نوكرشيادع يلاعتو
 عفتتال ذك وأ ي ا اكدت أ ا ىذلا اذ نم ىلاعت لاق هللاهلك ةعافش ثلاناكلذو ميج

 وهو الوقدل مرو نيل هاندا ءالاةعافشلاعفتال ذ دئ.وبىلا علقو ممرذعماو ء!طظنيذلا

 هتيشخ نءمهو يفت ران لالا نوعف2يالو ىلاعت لاق مديحوتااالا ىذريال يلا تو هناخبسم

 عماوعدنالا لل دجاسملانأو يلا: لاق هللا نءالاايندلاراديف بلطت الو قدح ةعافشلاف نوقفشم

 نيلاظلا نءاذ'كناف تلءفناف كرضيالو كعننيالامّللا نود ن٠ عدتالو يلا: لاقو ادح اهلا
 ته هنود نق مداودوملا ماقملابحاصو ءاعفشلاد يبس وهو مشو يلعن لصالح اذاخ

 لاقي مئاهايأ هماءي دهاح؟ هدمحيفأ دجاس هلل رف قاب ليءادجا عف_ثيال هللا نذابالا عفشي اله اول.

 ءايلوالاو ءادنالا نه ريغب تحتوي :ا مهاخ ديفا ده دع مرت تلا طعت لسو كسأر عفرا

 نمجحلاصلا فاسلا هياععمج ادق نيملسملا ءاماع نهد ار : فااخيال ءانركذيذلا اذهو

 ! تاك امابأو مهجأهنم ه ىلع جر دو مما هس كأأس ن نك مه ريسعوةعب رالا ةمبالاو نيعب انناو ب ناس اللا

 ةالصلاو اهحارساو املعبابقلاءانبب مهروبق مظعتو مهتوم دعب ةعافشلا نمءايلوالاو ءابنالا لاؤش
 يلص يننلااهمربخأ ىف 3 ! الات دار -نم كالذ ل مياط روذلا وةندسلا لعجوادايعأاهذاتاو اه دنع أ

 ئخ 0 ةعاس ١ موقت ال لاق هنا لسو هر اعهللا يبس هنع شي دحلا يفاك اهن» ءرذحو هتمأ وديلعهللا

 مظعأ 5 رحوتلا بانج ىمح لس و هرلعهللا يل وهو ناثوالا يتمأن هي اعف ديمت قحو نيكر شملاب يت َجهأنم ْ

 ن.لسم حيحص يف ترثاك هلع ىنييناوربقلا صدأ ىهنف كرشلا ىلا يدي قب رطلكد سوة
 هاوسال'افريشءاريق عديرال 7 ؛عدللا يضر با أط ىبأن ب يلع ثعب هن :ااضيأ هيفتد'و رباج شي د

 1 اهنالروبقلا يلع 3 أ بانعلإ عده بخ ءاملعلا نم ليوم اوريغلاو اذاوهسدمطألا الاثعالو

 مهلا ين يَ -ساناانيبو انذب فالتخالايجوأ يذلاو همه هاذ هف سو هيلع هللا يلص لوسرلاةيصعم ىلع

 وءدب يذلاوهو مان رفظو مهماءدللا انرصن 2 512 امداول>: اوانولت اقوانورف ناىلا مالا

 عاجاو سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةدسو هللا باك نه ةححلا| مما ع مقنامدعب هيلع مهلا :اهنو هيلاسأنلا

 هلكن يدلا نوكيو ةمتفن وكدال تح مهولتاقو يلاعتوهناحبسهلوقل نيلثتمةمالا نو اصلا فاسلا
 تانيلاب انلرانلسرأ دق ىلاستلاق ا؟نانسلا و فيسلابهانلتاق نايبلاوة جلابة وعدلا بجيل نفل

 سانلل عفا هو قي دش سأب هيفي د ال او مست سانلاموقيل نازيملاو باتكلا مهتمانلزنأو

 ناضءررهش ماي هو هك 0 راو عورشملاهجولا ىلع تاعءارشا يف تاولصلاةءاق يل سانااوعدنو

 اوماقأضرالا يف هاذ !نيذلاىلاعت لاقاك ر 1 نع ىهنن و فوردملاب رم أنو مارحلا هللاتيب جحو

 نيديوو كح د يذلاؤهانمن روهال أةبقااعهللو كمان ع اوهنو فور عملا او سعأو ةاكزلا اون ال

 ملسسو هيلع هلا يد دمحةمأنا اما نقل را اا هل 1 ائوخ > ًاوهف كلذب لمءنف هب هلل



0005 
 هعمو !,أ25 ير غلا يك رلا خيش ىلازدسرأ و هضرغول كلذ فال لوي نء مهنمومطا واقد

 امروص وهن درقعو هتوعد نهضت 0 رو

 نم ةقاندوماو هرذغتسساو هنعتسأو هدم قدما نيعتسأ هبو * 5 3

 هللالاهلاالنأدهشنو هل يداهالف لاضإ نمو هل لضم الف هلل ادم نمأذ داعاح اس نموا ا

 هلوءدو هللاص ع: نمو ددردةفهلوسر وهلا علي ن ن. هلوسرو» ديعا د نأدهشن ود! كي رثالهدحو

 ا سو ه.حصوُةل 1 يبعودمجا: 1 0 ًايشهللار 7 ناو تقئألا رس لو يكل

 هللاناحبسو ينعبتا نم وانأ ةريصب ىلع هلا ي || اوعدأ يلبس ذ- هلةىلاعتهللالاةدقف دعبامأ اريثك
 مكواذ م 51 ارذغي و هللأ مكببكفوعبلاف هللانوبحتمن < نانلذ ل لات هللالاقو نيك رس كا 01

 و 00 9 0 1م ىلاعت لاقو اوهتنافدنعك م ءامو هود لوسرلا اير !اعأ لاقو

 ىلص هلودر نآس !ىلعهمتأ و نال لك اهنا هن ا>ع.س ريخأف انيدمالا_سالا م 5 تدضرو قع م اع

 اوعبتا يلاعت لاقو فاللت>الاو قرفت ااوعدبلا كرو انيرنمأن ل1 لزن اامموزاب نيو

 القا دان هناو ىلاعتلاقو نو ركذنام اليلقءارل 1 هنود نهاوءءتنالو 4 رند م كيلا ل زئاام

 يل-هلوس 18 نوقتت كلما بك اصو مكلذدلب سنع مكب قرفتث لب_ىلااوعيتنالو» 0

 يف تلثو عارذبامارذو ربسشب ارب_ثابلق نورقلاذخأ» ذ- خان هتمأنأب انريخادق كسوة 1ع دللا

 ةذقلابةذقلا وذ_ مكابق ناك ن م ننس نعيتتل لاق هنأ لو هيلع هللا ىل_ص هنءاهريغ و نيحبحصلا
 ثدحلاي 0 نُثلاق يراصنلاو دوهيلا هللا لوسراب اولاقهوملخ دل س ضر ث اولخ دولى تح

 لو_ءرابهزماولاق ةدءاوالارانلايناهاك ةقرفنيعي_سوثالا ”يلع قرتفتس دار آلا

  ثداو> ن٠ يوللاهب تم دقام مولعفاذه فماذا ىباوص ًاومويلا هيلعان أ ملثم يلع ناك نم لاق هللا

 تاجحاجلا ءاضقو ل ٌؤ-وىتوملايلاهجوتلاو هللاب كا ارشالا[هانعأ يتاارودالا

 .جيذو روذنلاب مهلا برقثلا كلذكو تاومسلاو نط رالا بولا زا رتتمال ىلا تاب ركلا جرف و
 ينال 0 كلذريغيلاد/ئاوفلا باجو دئادشلا فذ كيف مهب ةثاغتسالاو ناب رقلا

 نع ءاب .نغالا ىغأ ناك ردا دعالا را فايل مى * ف رصوهللالا

 ١ قداشالأ نيدلاهل اصلا دبعاف ىلاعت لاق مكاسااخناكامالا لمعلا نم لبق, الو كرشلا
 هيف مهامف مهني كلانا قلز هللا يلاانوب رقيلالامهدبعنام ءايلوأهنود نماوذخكا نيذلاو صلاخلا
 هبج ولاصا اخ ناكامالا نيدلا نمىضر ال بذاك وه نيد يال هللا نأ نوفاخم
 هدنع مطاوعفشيو يناز هللا يلامهوبرةيل نيسحلاصلاوءايبنالاو ةكمئالملانوعدب نيكرشملا نأ بخأ ل

 مهعفنبالو مهرفيالام هللانود نمنودبعيو يلاستلاق هدا ك1 طوع يدع ها خاو
 | هياح.« ضرالايفالو تاوءسلايف رسيالابهللانؤنت الق ا ءالٌودزواوقيو
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 نيد ذولا ف شاكملس هك وامواشاب مهاربا روكسرافب 0 وصخملا 1
 كلو موعماوب رار ' ؟ اسعلابا ماب هاط وخأ كيبنسح مههلارضحاملفاهبأ وندحتتق 0 7

 نامث اضرأ 1 وك ذملا ةيفو: :ملا ف شاكما - لتقو هيفريخالاماواعف و اماسنبا وتفواهوقرخاواه ويف
 مه ىللسرأف مهنهةديدخ كلذ ناكو انام هم بلطي كبي نحيل[ ل سر نيمو كسلا أضع :ء

 ْ نولسارب كلذ عم مهو فعضو ةلق يفت 1 اشاب دم ىمأملا راهسو هيكتل ومدن اوك او رض انامأ

  1كب 'ن سح مهلا جرخ و ايناثب رح الاوبهأ 7و اوداعنا ىلا تبنتلا ودوعلاب مهياعنو ريشي ومهما أ

 مهو أف ةطساوم مهوذخ مهني برحلات يشن نآاملف كئاوأ نمهيلانوناضنملا هفلخو هركاسعب

 تيبابنلاب مهيلعاولزنو مهلتق اواكوةدلبلا لهآ مهاقاتفر وكسرافملا اومزهاو ةميظعةلتةممهف تعقوو
 ةبح ىلا ب هوو نع يف ناك ن.الامهنمجنيملو مهنماوفتشا تح مهعم هولعفاما زجةراجيللاو قواسملاو

 جاحح نم ريغ كلا تدسلاو ةمملا ا َلاعاوسا قرصا :ءريبكلا رش ا

 صخ ث د. ىلع ةيءورارايدلا ن.ةيئاككترضح (هينو ) ةرخكنوحالفو ةوراصم مترك وةيراغملا

 هروض> يف نذاتس ةيردنكسالا ماحد ديشر 00000 ةيردنكسملائ دكا اص ىعسي

 قذلا بون <. يبعدملطأو هربخأو كيب مهارب |ىلاهئشا ربهذف اسمينلا لصنق هتش هتشاردب لعةقاعلا

 ناوضر كيبمهاربا لس راف قالوب ىلار وك ذملا يد نفاطاصل وصوب ريا لصو ةعاسدعبف هلرض

 عوجرلابها صأيو قار والا ن.هعمامأ ذخ اين أب اه سعأو ىدّؤن رالاكيبدحأو أدخت بغير٠هلة

 لصعامانغلب هناو اشاب هاطل باط> قاروالا كت ينام نومضمو كلذالعفا ريلايلا علطي هاعدي. الر

 واصلا ةداعهذهو هوجر اودع وماقمرناو ركسملاتافولع عطقو ملظااو رولا نءاشاب دمت

 ماقممئافاشابدمحأ و ةظناحلا ىلءرمتسي اشاب هاط ناو كين ا:سةيالوهلانهجوانت او مه فول تعط

 رهاط نا ثابرهاط نود ما ةم ةماقاشاب دح أ دقت يفرسلاو كلذ ينعمياشاب 0 ديون ينأي نأيل

 قولا داوم 9 وارالا ودلال لاما مهدعاوق نمو ناخو طال هل سيلو ىدؤن راش

 ريفغلا ملا لخد (دحالا موي يفو) ليال يفو راهملا رخآ جاححلا نم ريثكلا لخدروك دملا( تبسلا#

 بوشو ةميظعةقشم مط لص>و يضرم ريثك و مويلا كلذ يف نيلخادلا نهريثكلا تامو جاجا

 ريثك جاجم ناكو نيرانيدةخيطبلاو ارانيدءاملاةب رششلات غاب و ةبقعلا مهتز زواجي دمي اصوصخوءالف
 | ةعاججهذبحصو ناظفحم ماغأ ماس جرخو كلل ذريغو ءاسنلاو نيحالغلا نم سانلا شاب وأم هرثك

 اذ التاهو رماد جاطارسما نملمحلااوملةسافركسعلاو دانحالاو فاشكلاوةي راك

 لمحماب اوعجر مل " ماشلا ةهجيلا ركسعلا نمهحم نع قاسي وهوبساحي تح ةكربلاب ميقيرب ةنبد

 نماب رس ا .ريثك جاحملا ةيحص رذحوةداعلا فالخ ىلع رهظلا تقو ا هباولخد

 مهعب ات نمو نويكملامهوارفاكو ايجراخ هلم نءمهنف هيفاوفلتخاو يباهولاربخيف سانلا طغلو يباهولأ
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 ةوسرع زا ٠ ار راسو يراتط يور لج رولا ةعاصاا ةلاكو يلا كل املا نءةئالث اضي ارض ( هيو )
 نهارتشاو كلم نهناهناريجدهشو تالذ ركناف يسي دربلا كلبب نامشما ن.موبلطي مهناواشاب دمححله دنع

 هباعاوعزف ةببللا نعاو دعبا ملف نهعم بهذوءارشلام وس ىلع ةثالن هنماو ذخأيتح اول زب لف نمفرجحتيل
 بلطا ةقرو ى- -ه دربلا ىلا ل سراف يلع دم ىلا ىراطلا كلذ مهد ىراوجلاب اوهذو مودرطو

 ىلا كيلا ملا نم ”احاشار ذح ( هيذو ) نيحاص ملا زهدر ة> نمع صحنف نهنوا ىرارحلا

 هحالسسوهليخاوذخأف اشاب دمت ناويدةيتكن ءوهوينا رعشلاخيشلا حم رضراوجيى دنفا نام ثعتدي

 قاكو ةلاوحرهش ناك يذلا يدنفا دححأ راداضي ا اورهن ( ةعملا موي ينو ) رادلا لفسأب قلاهعاتمو
 يمل اول اهل. ةهرادباب ىلع همداخاولتقو هن دب ىلع ىتأا هبا ا اعلا يف ةيقرشلا

 ةيبلحاو مأو هلابأ 0 ةاداذما هماماواغأ م "اسر ٠ ( تيسلامويإ يفو ) ه هلع لد يذلاوهءنااهعاز

 اللا) عفر رشلارضح ( ددالا موإيفو ) 0 0 راةمول هي ةنلا اللا ,نوعمةجةيمورلاو

 عمك ن "اخر 1 اوريو ارق وتس“ . عاشو ةكمداف رش ندب راق ضب هتيحو وردنا

 55 نيعملا دبع في رثلايلوو برد ريغ ن ميلا لخديباهولادوعسنيزي زعلادبع ّ اوجاححلا

 ةيعكلا نه يلع ءاقلاةينبالا وةبكلال وح يتلابابقلاو مزمز ةبقمده ::اوارضاق ةليةءخسيشلاو ةدكم ىلع
 تاكل ةيدل 2 |تاءمزدللاو عدجلا نمهسيلغسانلاام يلع مهنداب و مركلاب انك تع تالؤاو

 د 0 قراقع ا وةدج يل ايهذا شاب في رشو بلاغ نقلا ناو ا وةئسلاو

 مهلتقوتي راشكن ال مايقمث ركاسعلا عماشا م نيد اه دا ع عار ( كرر
 ةيدملا لا ا 0 نا ورااالا راثكنالا ىلعدؤنرالاةرك مث اشاب ىهاطا

 اراللاو نداتلا يدي ارفكو ةنئفلا ونكسف مهروضحو ةيلرصملاءار مالا برقالول با رح! ممعي داكو
 ( هفو) اهي بأاةراشاالا تلد هلق ي قلارادرتفدلا عمتناك قاارماوالا نمضيف يتاتاةادحالا عفر نمضتي

 ةبحخوفنملا كيبدمم عباتكي دم هنبتكو ىس دربااد_هقف ي رحبة هجىلا هولا ىلعءا رهالا م نع

 فايت مو ناب رعلاورك اسعلا نهريثكلا مجلا مرت بهو .هريغو بوي أكن ىلعو ىلع د #تمعمو طايمد
 '000 ايعوت صو لي ثرةهج ىلا باوللا ف ثاكناميل رفات وماك طاودعات او كيب مهارباالا

 | | واح ءدق ( هنرمشع نسا ءاعبرألا موييقؤ ) قرتشلا ربلا ىلا ريثكلا يدع ( ثالثا موييقو )
 ءالغلا نهدي دش بعت م لص>ولا مسالاو ىلا سانلا نم ريثكلا توبا اوربخأ ًاوةرقعلا يت اكب جاجا
 دل حاج ىاب يفت أ دماضي أتام و ظبنب نفدو يفنلا يشي رعلا دم خيشلا تامو ابأياو اباهذاضيأ

 0 0 ء ا( هيفو ) ىفاشلا طايخلا ىلعخ .ثاا و عينيلاب ن نثدو

 برضم يف لي قوزوم هنباس ادعو هب ماقأف ينيعلا رمصق يللا عم جرو هعدوو ىلا 0 يسردربلا

 قمل ل رام اشابد نأ رابخالا تدرو ( هيفو ) ةزيطارمصق.اميةم ضلالا كن 5كورمتدءاو باشناا
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  0 2ريادرو 2 فو) ناظبق نيسح هل لاقي رييك مهلعود و ون رالان.ةشاطاهب قيدابتم هول 0 تح

 يفو) مدقتنا# طايمدي ١١ل#رااشاب رهاط هلال أ ناك لا 0 اشابدمح نا 3

 /  1نييبادولا ءالرأسأب 2 انخالاا ممقو مرح ف دن: :ميةخر ومب زاح ارايدلا ن "ل داكهتدرو (نيدالا

 تياردقأ جا>لاناو ةدج يلا لخكرا و هر اد 1 تااغ فت رشلانأو ءاروشاع موي يف ةكم يع ع

 .هعات» «لقن يت> فير شلل ةاعا مو ةك<: نيد اهولا لوصح ىلا, اق كابترالا بيسبدا ةعملأ نعةدايز مايأةيناع

 جملا لا 2 نوساهولا ل>دف ةئدلة 1 0 >و جاجا لحرا مث ةدج يلا

 نيءعمدح اوناكو نامحسلااو ةال دلاوةب راشكنالايقابا و 0 ن.انءاعبرالا موييفو) نيم ودب

  2ناكو م,لتقو لب سا: !1ةعتم] موفطخو محتابق بدس ةبا كالت لحأو الا رضتفةيدقلا ردي
  7هيحانب ن 0 وهيلا نومض: 3 اج ركاشاب نسح ىلع نوننلب وديعصلاة مت د ىل لا او.هذي ؛ نأ ىلع مبعمجم

 نأ قفتأو قرطلا مهل اوطمغق كل ذب ةيلرصألا 3 ازمالازح أ نم ه مسجله بع بهذؤ 2 0 ديع هلا ٍإ

  2ردمبنم اوياطو مهوزجراضألاو خطب لاب نيراملا نيخالفلا ض بلاوفقو م .هعاوج 0

 . مكعب 1ع أوم سو م,ءمأونحاشتف مهوملكف نو>الفلا مهب راجتساف ى هنأ ! دربلا عاتأن .كلامت

 رار بك رف كيب يهاربإا ىلا لسراقءوماعأو ديسيل !| اورهدفمهنم كول م لتقف حالسلا ا

 ُ قرطلا مهيلعاوكر شو يناالا و ا ,كِس دلة زيا رصتب ةناحم كاوتو روركشتاقالوبةيسات

  3ىلعاو سمو كانه اوك متءام<قوحللاو ما ثنلاةبج ىأ ان ”ج هرخخاو بوك رلاب م هاو

 : ناعؤدم مع هوةمأر صملأ ء اىعالا ض + فلو ميمأم اوةلداعلاةهج ىل ةعلقلا ف لخن 38 طا ةم>ان

  17نيفاختملا نمو مهم ريثكلا اورع ةيربلا اوطسوتو اوجر امتد زار اميعو دلل وختم

 : مسهقدأنب ن 2 :كلامهعمو كي امملاعجرو مهنا ريثك اولتقو متحلسأ اوذخأو منعني رحآشاو

  3ةيدؤل رالا ركسعلا فقوو ةروصلا هذ يكلي املا عجراملذ مهمأ د عمو هعم هنولمحم محال 2

 نيسح مهعمرف-ال نيعو نيك اكدل اوقلغأو مهنا شرك يف مهتدامك سانلاجعزتا ةسنيدملا با دا
 ند 0 ند 0 نامالاب 00 يدواو ةر 0 39 0: بهذ الا

1 

 ل ا را ف 0 او 0 كارئالا ىلع هاما دانماو

  3وقف ا نعال سو هيلع ضبق كارالا نهاصخش هر رطيفىداصالكو مهاواثو ًامهاوآ

 ْ ناكم يف هنوءدوف دؤارال اركسعه لب و كل ذىلعةنبب هنم بلطيف رص ذام ززمنيلهأتملا ونيبج تملا

  3صو هب رعشلا ا ةهجنشكل .املا ضءار» : هدقو ماوه تا 0

 ١ ككقاملا 0 هد يلا 0 ف سماوي ل 0 0
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 :ناغفحش تاءااغأج اءديقن( هيفو )ةمأقل اشأب رهاط ىخأ يلا مه وعلط مث ة ةين وح شلاباشاب رهاط

 اذا ؛ااوسلودّؤَن 0 ا ةعاج هاما ل قل ناك مهن 5 اءالا اًمباس

 داق ادختكى د دربلا فورعملا اداوم او ةطرشلاىل و هودلقو كليبدأ م ةرخ نوءأاغأنيسح

 « هيفو ) ءارثلاو عسيبااو نامالاو نم آلابةاداتملا يذامأو ةنياملا, مه:هلك قشو ايست هولعجو اغأ

 نم ةفئاطو نافذ شاكمبت صو ةيااضااةبج ىلا مهورقسو رهاظلا علق نيذلا هب راشكن الااو>ر أ

 ندا تدخ اكلذ 90 ىدذلاو م ماي ع مواز عادم مهحالساوذخأام لهب برعلا

 زغلاو كي امملاضعب يل أجتلا نم مهنمو ناسناةبام كنا وحنمهو لاب ساو لاحاوسايفاو.هذو

 يل اؤجتلا نييفخم اوناك نيذلا هب , راهكنالا تالذكاو هغانأن وهاعحو هكفاريغو هيلع علو

 . ةعلق, نكسو ىيرملا فاك ماس رمش و لاو >الا بلقم ناد. فمهو.دخو مهلا اومتتاوكيلامملا

 ” ددألا نم فاصلك قرار اا كة ة_بورلآلا ملقاىللا نتكو رفااقلا

 ةوارل ق>و اذكهوه>رذ نيعبسو نب لاءر نيعب ل او وراح نسعد نيعيس

 لعد رض( هريششعىداح ءاعب رالاموبي ىفو)رإ لك نا .ةضن فلأن ورشعو ةس + كلذ ضب هل نيعملا

  اوطيضو ل وتقءارادرتندلات دب ىلا كيب مهاربا ادؤتك ؟ ناوضرو ى 0 07 "0 هللا دعو

 1 هيفو راض 1 0 امثاث دوق: هدنءدحو ل

 اتومعم لوتئاارادرتفرلا دنءاهودحو تانامرف : مهز ربأوةي ةاجولاو نادال ١

 بدر لكن عارب رحب إ عابت ياا ل الغلا ىلع |وثدحا اوناك ةيارصملا كيلامملانااهن» ملاظم تارير

 ” يتضق ناف ةئسلاىف ناك فال ةرشعة صاعلاةاي زخال كلذ نه لمحت: ثدحب تالذ ررقءؤ بوب#

 ىفرسمم يلاهأ يلع سدس رق هلادررقناك يذل نودلملارب رقتامةمر هن زاب كلذرضأ ردقلا كلذ نع

 تاون ثالث لولملا نءناولاحخلانااه:مو كالمالاوراقءلاورودلاو س ؤرلا ىلع كلذ عزوبو مم دمر أ
 امتع لمع (هريشع يا" م امويىفو) كلذريغو داليلايريه يلاىنا ربااو فاذضملا يس هنأ اهمو

 ءامةنادعبو هو و' ةفرو ىلع د_توءا مالا و كيب مم كارب رضحو م ةموزع يبا 00 كس

 ١ ضانال ة ةءوزعاولمع كلذك (ةعنجلا وييفو)مداقت مه و.دقواعلخ هءاقفرو يلع هةعاوسلاةورلا
 ظ .مداقتمطاو هدقو مماعاوعلخو ينيكارصقب م هٌواقنرو كب يدباعهتبككو' ءلقلاب مقملا 0

 1 ٠ هع٠نمو ةملقلا ن٠ اشاب رهاط يخ ؟نبالزن ( هرشع ساخد->الام وييفو ( اضيأ

 اوءلسو ادحرب: 5 ءىنودو تابوبنملا ن٠ هوعمحامو مهءاتمومطازعب 1 هرك اسءومهنايع ود 00

 نمراادبعو هبماقأو ةيراشكنالا باب يلا يح رالكلا كيبدمحا علطوةيلردملا ءايمال ايا ةعلقلا
 نم ماوزأب س'نلا نما كلذ دنمفرصقلا ىلا ناظفحتسم اغأ ملسو بزعلا باب يلا ب هاربا كب
 نو رب د ماسالا لزيملا كلذ يسب طغلل امسهف 1 ؟واهبمهتماقا نع نر اوناكمهاف ةملقلا
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 اهذخافامميفكتو اهزيبحتاة ذا: فد ةئاوتد اصدش ىطءاف هلزذاف ام ديف يعدم نذأتسا

 اوناكو سؤ رريغنهدحاو توبات يفاءرعضو بهذو اهذ>اقريغال فردا يقئامر> الع قالوا

 عاج في لأ كو ا أ هاف امر و ريالا :ءارمال ىلا رش

 تحن رفح يف“ .مهنادو ريقح ن 1 يفامهن 57 واوا فر ذق ناكم مودذو ناكملا رواحلاءا نانا

 او ردح معافرها ظلاذ قا كلانا اهرمأ د نءناكاماذبف ,ف سؤ ر ريغ نم" هكر زآلا ةبارتب ظئاح

 معن ومربأو راصننرب رشيامالو نواك ا رامم هد:ءسيلوناب ردلاوزغااود وأرالا مب ئاعأاَو
 11 امرا ودب را اوعي لكسأ نه ينور ودو رابلاونب ارقلاروساا نم

 حايصلايفو لوألا ل وادب مهند برا دتشاتيلاةلياو ةعمج اراه ةيقب كال ذك م٠ مريلع نوءريراصو

 دنهفرصعلا لبق ىلا مييلعاوب رضو لولتلا يءاهو دعصأو هناذيبجوةينو وارابكعفادمةءلقلا ن اوازنأ
 صهاطالتةزاذال اهو ناصخشهئرككو اشابد_حاج رخو ةعلقلا باب او>ئفو نامالا اوبلط كلذ

 م دةيراش كالا ةفئاط قب و يع رلاو ٌبرحلا لطب و ةزيملا يل مهباودعومهوذخافاشاي

 مدوزينثال اوتب أو وسلا مق ىلا اماكن واسر ريل الأ مهباويهذا كف م اءلامطوحوب ٠
 1 : مهاربامسرام بسحةعرال نامالاب ىدونو هيي لاو هاا 50 5 لعمسا

 يل 5 ل يلءدمتوخأ كب حا ضد (تيسلامويىفو) يلعد##و ىسدري' كنب نامثعو

 كارتالا مهما أ دنع اهوعدوأو ةيراشكتالا امهنيتلا دؤنرالا تاب وبنم ىلع شدتنتلا ءارجاإلا

 ةكارألا ركسع وم ضئاوطاوسلجاو اهفاماودتاو نك لمأو يواهقو تدئارت 0 0
 ميلع يصعزم اولتقاع رومس جاين نه ةريث :ك اساناوحلشو نك ا.الاو لئكولاو تان لا يلع

 قامحبم اودج ووةفئاط مهنم كر رمتمأ و مهرواج نءو ىلياعان' ا وخلف

 حالسلا ن نم ةعم ا اود>و نا اصودخو هبا ! ءاعاوضبق كارئال انام . هبشايف ةهجيأ

 قفا ملا تاويل ا نعال صف هي دما اوتار دركا وا ونكناو سشائلارتك !قرفا
 نيب ارقااو قدا :لامهفاتك ًاىلعوةني دملا يلا اوذدرتوةبأرمدملا كاتكلاو زعلاروزعرتك (هقرر

 مهبايث نوريغيو تاماملا نوا_>ديواهمزوتيبومهتوب يلا نوبهذيف ناب رعااو كليلامملا مهفاخوت ٠
 عك ١ هيفو ) ةئدملا طسول رو سم دنع نامالاب اد أ هءام امامهضعن و ةزيطاربولا نودوعيو 1 ٍ

 فياضم فالخ كلذولاي رفلأ دلب لك ةيبرغلاو ةيفونملا داليلا ىلعةدرغ م١ اود باطب قر 1

 ا ل دكا ركل نا نكد لاك قرألا بابي اصذشاولتق (نيسننالا موي يفو) مهنلكو برعلا ٠

 رهاط الفان اك ن ناذللااهواغأ ىدوهو االسم ا اولتقافبأ (هيفوا ةريثك تابوها 7 3 دؤارالا

 اهوذخاف ةزيطا رسصتب نادثالا يت و ىنيعلارصق ىلا ا شارد 'ةصزامالاب اهوذخأ اوناكمنا مدقتو اشاب

 ةجوز ىل ىلا !ههبأ ومهذو نيسارلا اا هاثئادنعا مهيد 00 لال ابناودمل



5-6 

 ماس 5 كة امح يل ل-ريهللةو هيلع !-لوسراللا ف هلاقثأ اهيلعلمحالا جدج نأالا

 0 ذكو هللا ةفاسملا دعبل تقولا اذهيفرمستهريغف لا ارو >امأ هل لاقف نكميالف نيلتاقلا 1

 يئقط ولة رات امحادغوأ لد ءالا لامك .اترمذ>امتقو هج ريو مكذرضح بك ريلاقف لععأأ

 رادرتفدلا ل مك هانامث ءلانا 07 هعمنك ره قرفو رصعلاك تقو بكر و ماق كلذ دنعن دابلاج راخ

 دمحأ جرخ و كوب قااور شبا مطر هظانهيلا وح اًوحتلاو لعد يلا | وبهذو ىجيانزو. رلاوكماددتكو

 دادعت هيف ةعللا 0 دباسو مهنأ كا لعو 0 .هثلم يفْن و دعا م هزه دب نيب 3 اي دعا. 0 كعم .اشةلاح يفاشاب

 حوتفلاب باب نم ةئي د ملا نهج ر ا م

 برعأاو هلا ك1 قاع كلود هَ والان ا 0 هونغ مالا ةماقيل

 0 بيبي نامالا ةادان 0 ىلاواار مع اثءلادعبو هلم الاكل م ان مهباوطاحأو ردا

 يفو ريغال ةلبا وامو اما رحالة. لولا هدد كتف يلع دمتي ك1 ةيالولا ك١ اح كيب مها ربا مسرام

 ْ حبصأو دل رالا هني كلذ دخل | ةريثك ءانشأهنما وجر ا ادختك ف سوي تدب اوم مممويلاكالذ

 نذاتسا (هفو) ءا رمال 'و كب مها ربا يلعاو ءاسوةزيجلا ربيلااودعونا عال اوما ثمملا بك رفةعجلاءوي

 ةلدماك رفاعز مود ىلا هج 1 مطنذاف باهذلاوأ هدنعةماقالا يف لعد كببادختكو رادرتندلا

 تم.هماعأر ادرتفدلا عم كيب ادخ 35 لد ىدو راءااتدب وهو رادرتفدلا تدب ىلااراسو رهظلا

 دنعوام لا اولصو 1 :مةدعمهء«.ودؤن الارابكن مةعامج ذاو ةعاسرادةماسلحو ال زنف هني

 قيف رمهعمبه ذنهو د4 إف يدو راب كن ءاكرط د وا رععلااعأ ىلع تدب نم ىلعاشملا اوبلط مه وخد

 ثا والا نم ريغ :كلا عمتجافمهدار 0 معو بابلا نك ولخدف حال س هعم سيل ودل

 هوحياشو رادرتقدلا ىلءالوأ اوضيقامييلعاولخدالو بونلا نودي رب رادلاج راخركسعلا و ةيدشملاو
 0 ناكىلاةح-فىلا هوجر 31 ئعب هيأاه دب ىلع ادد كسل امو .عءلوت ودو هبا نم

 رعذ لب حال هعم نكي جلو برضلان مال وعافنا كلذ تكتم لمن و هوتاب رمد

 و كت د 7 اساوغو كيب ادؤ: 5 و كاذ ذاواعفم نير خاخلا كلا حال

 نا. ”كلذكو ناكملاب ةعتءالو باشا نمهودجواماون منام او>ر رخو نيه ص اهوك رونيسا أرلا
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 م رحيما عاطو برهن« مبخو مهحاو رابةاجنلا نوباطي لاحا سا مهعءابتأج رخو مهعابتأ

 ا! 1 1ل رمل كلذ فتن دارملاةسفنت سلا تناكو نحزن اوءاسفااخرصو تيباايفتاننك اسا! يدورايلا

 هثءلكف تقولا كا ذيف رضضفل يجي را فشاك م ا ىلا تلسراةءانلجا لو سو ترام دنعف مايالا كلت يف
 يلد دمر ض> 1 :اساناز "ا -ه>و ردع جر رثن مندق هدحوف رمالا فالتينأ ىف

 ىوا رمل انإ لغو هنامث هرادىلا بكرو ناكملا ىلد مت دم و بهعال نيءحت لا ساناادرطو كاذرثا ىف



 5 قيل 1-3 1 و

 وهامنالب رصم يلعايلا ون كيلا ئابدحأنأب ب باحأ كلذف هررطاخ واول وبهذاملف ةعاطلا ىلا نءذي
 تيلوىذلا تنك انأ و رصمبةق الع هل سيل للومالسااوةالصلا لضفأ ان 2 لعةر وتلا ةْيردملاى لاو
 ةرجهلسيلناشاب دمحأامأو ةلجا يفةهبشهلوةلودلا فرط نمي رصملارادلا طنا هنأ وكلاشاب هاط

 هدنعنماوماقنهتبالوىلارفاسإو هزهجنو ةيراشكن ال هعمذخأي ودمبلا جراخ جرخي وهفةهبشالو
 سيراتءاوامعو اوحلستواوبز تود ؤنرالا عبتتو بهنلا ن.هيلعمهام يلءةب راشكتن الارمتساو كاذ يلع
 ليردان لاو حتفت نيك اك دلاو ظذحتااو رم ماب سانأا يلعاودانف راهتارخلا ىلاميحاونو و .متابج ىلع

 اغابدمحأ كحم ءر.نامالابن ودانياغالاو يملاولارم سلا راهتحبصأْ و فوخ ىلع سانا تاب وقاعت

 سانا | ودمجتنأم 7 رامهل !اقف هيلااورهذنر وضحلاب اشم اىلااقار وأ لسرأاشاب دمحأن من

 0 مأم ايقلايفارذ أو ةساطوا اهم -اولاقف ملت قودؤن رالا ىلع جو راب مهورمأتوةيعرل و

 ا راج كب نأ نفاع ناذلا ولاقف م <00 ىدنءاونو كو اوبهذنال

 0 نوفل اال كلذد نع ا نلا ىلا لسشر او هب عملج و ه 06 مهما

 ناكو اوحرخو اوصل حاولازي 1 كاكتننالاممنم ف ىعو كاذيف مهددارف اريضاح ل كولا

 بلاغو ىجزورلازءار يدنفاهللاديعوا ثا ,اادختك فسوب و رادرتفدلا ريذحأ لسرأ اشاد جأ

 اشابرهاط لتقب ا تاداسلا خش د:ءانوهرءناك لكول ااغأ ينط هو ةينامملا رباك أ
 هءدي ني فقو واشايدحادنع ءيلا بدذو هير نالا نم ٌةدعهغمْذُحأَو هتبأوةس ”ءامت ل

 نولساري ومهم أن وعمو ةريبكلاةماقانيكلاممافدؤنرالا و لعد ماو هب وق وهد ضاع

 قاوسالايئاورمو ره.ربىلا فاشكلاو كللامملا نه ريثكلا ىدعمويلا ث!ذ حسب ا ءارمالا

 ةرثد " ناب ىعم عم وبات ةيحان نم ءمهنم ريثكلا ىدعو عج روةزي+ ارب يف مهلب اقو ىلع د#ءاضي ًايدعو

 د. أ يا ةقرو كيب مهاربالسرأو كانهاوماقأو ح وتفلا باب ورصنلا با. ج راخةهجلا او راسو
 دؤنرالام ؟عءابت عم نونو تمعاف نا وضرلاوةمحرل اهيلءاشاب ها ط موح رملا تومانغل. هنااهيف ل وقياشاب

 00 الا“ نم ةعاج بهذا :اةوح ضناكاملذ ةيراشكنالامءاولخ'دتتالو ادحاوالاح
 ةلسا رخدعف اديةدعاضيأ اوبرضة صح دعب مث وبه ذواوأوذمقا دمة ملقا نم مهلءاو رضف ةلب هرلاةيح

 لالحنالايف. 0 ةيدوادل ب ريبكلا كيب ىلعتسي اك اننا انا تك ؛ ةهج ىلع

 نب راساولازيملاوكروهدنعنماوج رخام خاذملانا قناو وةيدإبلاةي راشكنالا بلاغهنءقرغتو
 0 اوعمسام دنعف نوءثئديأ هيفني ركفت :.ةريح مهو وسا>و هباوازيفةب روخأ :'عباجاول ءونأىلا

 راي رياولا ل كاتقايدحل ىلا ةقرول د رآكيي مهاربانا مثمعود ىلا اوهذواوقرالو اوماقعنادملا

 رابنلا نم ةعاسرمشع يداح يا ةلهم عمو دلبلاج راخييلا ج رح واذا, ىها طاولة نيذلا ماس هيف

 لاثتمالان ماديدج الحم ذو هسفأ قا هسفنالا نموليالف فلا> نأو ليلا لا مقبالو 1
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 مهفلخو مهتداع ىهاكم هتحلسأ | ومهددعبأرأ رفن نيس ونت كل وجم هو رهاظلا عماج ن هنوروك ذملا

 ميك اج يف ولآ واشاب ىهاط ىلعاويهذفرخاو اعأىموم هللا رخآ عمو اغأ ليعمسا مهو مهّؤارب

 دوم مكتشأب نم مكك ب ولط وهف رو كم 'يثمكل ناك ناو ىبالو تقو نءالا يدنع يكل سيل مهلاقذ
 شومل ىلا كاع 308 ا 0 ريضضو 0 هولجحاعف مهمفرلا 3 هءاءاوجلاو اشاب

 هكر ىالاو كوورانا د رخلا عق وف «ءابتأيفاوجاهو ةحامالا مهفث ءاوط تبحسو

 سانلات حز ئاف سهلا نههوفطخاممبعموةلول لاف ويسلاممديأب وةيراش كن ال أرك اسعلا تح رخو

 ةعاسدعب و ربك امن وملعب الم هو با وزال ارقاغاو رونبلا ىلا اوي ضو نات "5 لاو قاوم الا وةاخاو

 كِلَدب ةادانملا او رركو واشاب دمحأمسرام ب سح نامالاو نءالابن وداني اغال او ىلاولا قش و ربخلا عاش

 ش مهجار >او مهلئقو دون رآلا ةفث أط ىلعا ثايدجأ دنع مهفالخو ةيدلبلاةي راشكنالا عامتجاب ا ودان مت

 مهوب يفو ةيكبزالاةبجد ؤررالا عمو ارط كا طاوخ و ايارحا وب رحت ة سدا
 افاد هرافاعرو هحالشاودخ اذ ترالانمدخااب اورفطادا ةيراقكت الا راض و ابن نيتك اسلا
 نيلقتمملان رع هللا جرفو اشاب هاط تي يف لا قب رحلاو بهلاواذه كلذ لث مهعمنولءفي دؤنرالا

 0 ارسجي+و حا ملاتفتابةيمرماشاب هاط ةغجتيقب و تارداصملا و مراغملا ىلءنيس وحلا

 00 00 و هتلود تلازو اهنفدو اهجارخاو تييببلا يلا ل وخدلا يبعهعابت 1

 ال راس !ةننص ناب لسنلاو ثرخ ا كلهال كلذ يلعةدايزهر علاطوأو ع

 سوهةهيفو ةيدو'رال اهغل ه.اءعباغي وىب رعلا ع نعالضف ىرتلاب م الاكلا لياقة هادو ودل

 اريخك اهبف تيدب ناكو ةرن وخيشلاب ةواخهل لمعو شيواردلاو 8500 ولسملل ليمو 1
 ناكدقو هعر# كانه. نكسمل ةعم 0 ل الا قحط - !اىلا ىد كسلا هللا دبع خييشلا جيتس

 رهظي و مهسلاجتو مهعم ا فر وكلا ةنلخ لاك | 4 عع عمتجيناكو ءارمالاءاسن 0 ءابجوزت

 هل سدلو هناطيشو هسانهل تل وساع ايزو شابوالا ن :مريثكلا ج رح كلذ ةنماواراكو مهفداقتعالا

 كو رادو احشاوف هعوصماصعو ناحر مو لجالاجهل قاعو اةلدو هم ةعقرهواليوطاروطرط

 لاوحالاباب ر | نمةنايةمهوو ظافلأو ةد اس عر ا عقدي ةلبطو

 0 ا ددحاو لتلاةكريددءةبقب نمأر ريغن» ونقد مث نق ديل موي ىفاثىلاايهرم «ماقألتقام 0
 "0 ةولارالاو .ةعامج يقحلف شيشق ةلاهَساودح ًايواشاب د ملااعواضو بلاها وبهذوه-ًارقيرر 50 |

 هماعياشاب دمت يلااب و ةكماشاب دححأ ىتكو هنثج عماه ون دوا با وعجر و مهم س نار دا ومهوانتف

 كلذ ينعمباب 0 اولك ل سرأاغأ دعو و كلو را وةمقاولاةروصب

 بردرلا 0 لا علض ىلا ةيايطاع نمسانلار ودنههرواجام اوبن هئييا ويماملو فص: لا ماقااودظو

 .نأب هوبطاخم و ىلع مخ ىلا باهذلاب م كك عقوأب م ملعأوغاشملارضح أ اشابدمحأنا ميما

 >» ىو 14 و ننف رسل

 ب موا صام اا اعإ ىلا ويا كك اكو
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 42 ها 7 < ركزت ريح ديد

 : ل ظ ظ
 رص ىلا راكوشاغأ دحارض» 8 وو سبك ةئامدوبلاةفئاط لعاولمع كا ذك و مهو سحو مهنم

 اشايذمحل 4 رعملا ةديرحتلات ر ذاس ( هني رمشع سدس ءاعبرال ا موبب ىو )ىلابقلا ءارصالا نه ةلسأ رع

 0 م راضي ابلافو 0 اشاب 0 نسافر

 0 ا 0 000 ةيواز 1 1 كليا 1 9 هئاقفر

 عند ناد عباشالا ارد 5 نو نع او>ر 1 ةلعف قور دالبلا ن 0 فلكلا نوّضبش ةزيجلا 3

 ب ءاكلاز زءار يدنفاىفذص»ىلااشان ىهاظ لسرأ ( هيفو )هراد يلا ةعلقلا نملزنو اسك نينامث

 ىمورلاى جب ازورلاز :هارىدنفا هللادبعدنء مهوذخأف ىدنفاناميلسو ىحانزورلا يد ذأ مهارباو

 » ١14 ةيرتل رقص رهش

 نيسويجاناكو بزعلاادذ:“ رار رااادذءةك فطدمو ةراعكل الا رامتخا شاب لعادختكدمجا

 مولاهحبص يف و ( ج راخ لا اهومرو ليللا نمةثل ادلاةعاسلايف نيعفدمامهةنختققواوب رضوةعا لاب

 ىلابهذو 20 نملقتناهناهن ومضماش بدمي راحأو .هذنيذلا 1 عك || ٠ نءباوجريفح ( ءاعبرالا

 0 نامالا مهنمنويلطي اولسرأو هعم ,نينلاركسع | نم ةءامج 4. ا و طايهدةهج

 ناع ميشا( مويلا كلذيفو ( ملام 00 مهوطعي نأ, اشاب رهاط مباح افكلذيفاونذأتس يت

 نمنح راضحاب سها تقولاك الذ ىفو ةيلرصملاع ا سعال ا يلع يلع سيل ىبرغلاربلاى ةيدعتاا دصاقاشايرهاط

 ااا اا , يح رامعم هلعج وةورفدم ع علخ هيب ؛نيب رضحاملف توملاب ن 2 و كلذ نم «عاتراف مرحافأ

 تقولاءالذىفو ةعو ع نكسودب دو نإب نم جرخ هنأ ق دصاموةعاقلا ريمعتب نيقح ناءنماراسلا رفيفلأ

 هناخسملا رياقنلاىف اا هوةيراشكن الأ نمةهفئاطهيبلارض>

 0 ل 5 تام 4. دس اج راخرهاظلا عما# 2 مهولزي 1 4ي , زاجحلاراب دلا ىلااوهجوتيل

 اوراضو ةي راشكنالا ىلعاو>مشدؤنرالا ةفئاطهيلعر ةواشاب دمت ج رخ خالوهيلع مهام ىلع ن وميت

 نأو ةئطاسلادذف 2 و مهرظاوةِن را و اهكنالاريكت هراقتحالا نيب مهيلانورظشي

 دور 00 دنرأ اد سائلارداصو اش, هاطد رمل درفالو مهعابت اوم ءركسعو سمدخ كنرالا

 مهلاق مهيك اج نمايشةي راشكنالا بلطالكو نيردادملا يلع قار وأب ماوي واركتلا ميك اجي
 اشاب ب ل2 نمدوذخو اويهذاف ”ىشمكل ناك نافيتبالو تقونمالام كلطعأألو ىنن ىدنع 5

 ةعا اا بكرمويلااذه يف ناكاملفةني دملايملاواشاب لهم م 0 مهرودص غوأو مقا: :> قاضف



 كك ا دس

 عباس نينثال موي ينو رةنواعملا ىلا لالا يبفتقااهرل رمهم نه برقلاب نو رضحب مهني مع :وعقوأع

 3 وب.السا ىلا هواسرأو ةيلذاج ولاو ياش اعمو عقوام ةروصب رمذلاضرعلا اوبتك (ه رمش

 لا راقلا ني. اهلها لغ درف . ةروطمملا ىلا لصو ىتح هريميف ل زيمهناف موزهملا اش ادام
 ضف هقءرط يف فداصو انلكوجلاظمو ادرنةسرغلاو ةيلبقدلا دالب نيدتكت | ام ىلع درف كالذكو

 ا ( ءانالثلا ةليليفو) مهنماهذخ فقرا سلا ةدرفلا غل امج ني رضاح نينيعملا

 ادختك ىفطصمو ةيراثكن الا ةاغأ مهو مو نادعاع لاو ف 0 نم ةدع اشايرهاط

 قورح لا دحاديسلاو ىلعادختك دمحأ أو حالفلا ادختتك بوي و لكوا| | 1 اغأ ىنطصمو زازرلا
 ةعاجن نامتكلذب نوت دحتب سانلا حبص او ةمل ةلايلا مهوعلطًاواشإب دشن زخ تناك 1

 مزلو سنك ةئامتس هيلعا ولمصو مويا ىف هني ىلا««راز أف قو رح محا ددسلا ىلا اوعس ءاوتفلا ند
 ىقو)يسرتلايفاوماقأ وراك اولئان سك اةئامهءلع لمع نم مهم ةعاجلا ةيقب كلذكو وهّدب ا

 (هيفو ) نيسحلا عما ةعمإلا ىلصو نيمزالملاو بكوملاب اشابرهاط بكر ( هني رسشع ىداح ةءمسامؤي

 ةشن ( هيفو ) فيروس ينب برق ىلا اواصوو ىلبة يا اوعحر ةي رصملا ءاسمال انابراب> ال تدرو
 مويناك املفاسيك نب مشعو نيتئامهيلعا ولمو هتني ىلا ءذخأ 3 راو ؤططميف تاداسلا خيش
 تاداسلا خيش هءميك رف تاداسلا خيش دنعن ليولاغأ ةطص تاي .انشاب ضال لسرأدحالا
 مههاع جرخ جردلا ىلعأيلا اوعلطاملف اشا رهاظ تب يلا هتبحح ابيه ذو ةدافييلاراد كك وانا و

 اشامةماقلا ىلا هوذا اولذسأ ل اءواز او هل عارخن قو منال ن نواغأ ىانعما وبذجو ركسعلا ن٠ ةعامج
 لكارعد وتكم ىلع هعلطاف هعمرجاشتواشاب رهاط ىلع ل>دو تاداسلا خيشلا قنحف همادقأ ىلع

 مالا طحنا اشابدسىلاهنءبوتكلا ناك اذاذخاؤيب اماوهبذ>ا والا ذه لاقن هيلااشاب د نم

 عزتامدعب ءرطط ساو تاداسااح شىلا بهذو اليل ب © راشابرهاط نام 5 هقلطنالو هلت ةالدا

 ةعلقلا يلا اشابلا اددتك فسوب ارعلطأ 0 راد تقولا كاذيف هيلا روش ©

 ةةب هقاطو بصنق جاجا ةاقالملا م زئالا ريمأ ج جرخ (هنو) كك كاذكولا؟ هور 1 و

 ريم ةحطارهش نيرشعيف>ر وم 0 هدب ىلع ناجحه رضح (هيفو) كا هماقأو رصنأا

 ءداو اشاب فيرش عم لخا دن بلاغفب ا مفيرشناوةيزا اللا رايدلاب او طابا نيب اهولاذأ

 دعب كلذو ةدجولا هعاّتمو هلاملةئيى داماادجع ١ وقوع نأ يلع مه امرأو يعاشلاو يرمدملا جالا

 يلع مهأرقفلانأ لا كلذ نءنوءجر.ع هب رح ىلع دوام طب رو لحوريك فالتخا

 0 01: نرخ ] ناد كف . ثا لحرو اولحر مث اموير شع ينثأ فيرشلا عم او.اقاف ليحرلا
 مهاردمهنءاويلطو نيروةءملاا غب أ راقاح ولا نم راقث |ىلءاوخبق 5 (هيذو) ةدجيلا اها اشاب فيرش

 ةعامح ىلعاوضبق (هني رسششع س.اخيفو ) عسي زوتلاب س 5 ةنامسم ةيتكلا طبقلا ةفث ةفئاط يلعا ولمعو



 »نو 0
 اموُغ سم جرخو هرك اسعو هدئ>هبلع طاسوهدابع هنههللاذقناف كلذ عتشأل- و تاو

 خبش ىراوشلا هاشعف بورغلادعب بوبلقب 2 نأ اهريسيف لزيهلو ةروصلاهذ-هىلع اروهقم

 اهنب ةمج يلاوه راسورك !سمثاليف لاثالاومرحلا كزئاف ةوجدىلا الإ راسم بويلق

 ةءاقلاب ناك ىذلا رادنزا,عاو ىدنفا ناويد و ادختكلا كلذكو رصمب هزعاوفلخ ءتءاج ىلاغو
 لاو يطأ نامالاب ىدو ( مرش نيالا مروي ( ا يدنا لياخو رادحلسلاو

 قاقلا ىلا هكسشيلف ةلياقولوةيذأب يركسعهل ضرعت نه .لكو ةرذاب دحلال نوط ل
 0 ريسح رصمعلاتةو سيم! موي يفو)هنم هل م ةنيش اشان رهاط ىلاه هرضحو هتان نءاكلا

 نوبتكي و ماقمعاق هسيبلت ىلع نوقف, واشاب رهاط دنع دغيف مهءامتجابهوملعأ و ىضاقلا تب ىلا
 ةلسامهديبو ك ميريهارب عبرات فشاك ر ةءرضح ( م ويلا ثلاذ يفو ) عقوام لصاحب رمغ# ضع
 املؤ 0 ا شاب رهاطب عمتج ناكو م ايأةدم نمر ناك هنا ليقوخياشملاوءاملعللاباطخ

 اوامعواشاب رهاط دنعا وبهذو هتبخ اويكرو ىضاقلا دنع خياشملا عمتجاهرشع عبار ةعجام د مبا
 0 ةيالولا هل رض تح ماةمعاق ن وكلاشاب رهاطلا 2 8 دالاس ارا
 اؤرقو عف عقوام ةروصل لاحض ىعقباتك ىلءاوةفل ةلاوةيريخلا هيفاوث اونطوملاظملاو ثدأ وما عفر يلعهولكو

 0 وح مالكر ثيداحأ و تايأ ىلع لمتشمه وهو يلا, قلاءارمالا دنع نهرضح ىذلا نودكللا

 ورملا اويلظو ةدلب وأ ةهجىملا اورضحاذ|امئاوةبراال ودعت مهنم لصحيملو ن ولاتمعو نوعئاط مهنا
 7 عمو درطلاو ةب ؛راحلارمهوذبان واهبيتلا | رك اسملاومك اجلا مهعئمردن زفة ءاضقز ال
 ىلع بترتبام ىنالو ا كلذ رركتدقو نورفيو نوم زب وانأ نوتيشيال ةب راح انتيب تعقو
 درطلاب انٌؤدب و لل ه> ام لد 9 ةيئ ال ا عقودقو 21 ١+ كتهو ا لاو بهنلانم كلذ

 ت01 كو مكباقر يف داعلاوةيعرلا بنذو ينجال نم ع ِ لصحام لددوداءبالاو

 ا انشب اعموانتن وم موقيام انيطعيوريزولاةرضحدنعانلا وعفشتي نأغعاشملا اتاداسنم .
 ىلا هلوقب انلع نيلدت سع ةيلعلا ةلودلا ةنلا# انور ذحمشعبو ايلك يرصصملا ر طقلا نما:جارخاالا

 ءامسلا تنم جرم اننا يلع لدن ةياانلا اورك ذناومك تنال وأو لوسرا ادا اوعيطأ
 ةفلاخلا ىلع بترئاعر ورصمان دالوأو اذ :رح > نآانأ مترك د وةكلبت لا يلا انيديإب يتلئاننا ىلع لدنةياالو
 نأ ىلع مك سعو مكتلافك يفممأب ةقثاني رحاذك رئاعاانناذ كلذ نءانبحعت دقو مج نرسل عو#

 تا : هللأو راود كافلا نا يلع لاج راللاجرلا ومي رحال يديالا دادتماىلا ةمطا فرص يأت ءورأ

 يجعت هليصاغتب كاذ "يرقاملنةبب الا كلملا كلام مهللا لق ءاشل ل نم هنو هللا ديب الملا راهتلاوليالاا

 هعدوأواشإب رهاط بوتكملاكاذ ذخأو بيغلا باجح فلخ نم نورظني اوناك امئاكف هل نوعماسلا
 هيف مهربخي اباوج مط تك كلذ يف ىورتن تح لاق باوجلا نوكياسف نورضاحلالاق مث هبيجيف



 ل 5 6ه/ب م

 راما اه رمق رابانو را |1145 ساس 0 و كانو ماقأقة قرشلا ىلا جرخ مت

 يف اد_ع#يلزيود“ :هللا د ,عهضوع يلونو ريباك لقا ملفاضإب ادب © ربملك هناك# م انو رفاماللو

 ةمكم لا .ةلادقوفدقعو هيلع ناكيذل |عضولا يلع بابلا ينب و دجي.لاهيف لخدأو همام زو هنزامج

 ىواعلار ودلا يلام : دهعسصل ىلا ضارعلاملالسلا لمتو نق مك عضوب ةدمعالا اهب 27 دا ماقأو

 مونك اسعضو ةقب رظ يلع ضعبلا ارض ىلاذفنت اهلكه نك اسم لعجو لخادلا نيم ىلع ن٠ يلفسلاو

 اشابد# 0 ةينامعلارم 2 اف ره نم جرح نأ ىلادنم ةأّوالم رول وهبق نب ا رماسأو

 ريا قرط هوك ىتحةمرظعلا ة ةر امعلاه م ههريمعت يف عرشو ناكملا اذو كب نا

 راطق لك تاراطقثال#* للا نمرححلا لن: يتلا لاسملاو ماوذلا ىلع لغتشت انقر شع ينثا طقف
 امدرا اك : اج ا اومدر ىتحةك ربا اينةيرالا ع. .حاومرومز اوالا قب كللذ ىلع سقواللح ن وع. دعا

 هك 2 نكس يف ةب ءرلا يهتنمنابحيعلاو هر انام الك تراس ريلا اوهوشىّتح 2ك

 ني>ىلدنلا مايااصوصخو اهقالطاوأم ءامئ أب سمن: :لا طاسناو راغ: 3 ا طاثمأو ” كربلا

 اوف ح رست ةهزنللة لعملات 0 ثأاو جقلاو فزاوزلا :ءوامدي زاكر ةرئاذءام ةطريصتن ءالاانع ءيلتع

 حجيمرظن» .كلذلريديف توببلانيطاوق 9ع عرج يفاه رادب لبد انقاانودقوب ءاسلا لوخد د: و اراهنواليأ

 لفسا| ا اذايخ ساكعت اوليدانقلاو رودبلاه>ويفع ا كلل اماةخيف ةرقملا ىلاءالا ىفامسال

 00 *.م دعت ال ل امل يق ىبا اغالاو ناقلات ايم اءانا

 هذه تعقووناكام ناكني م.ظعلاى علا هللابال |ةوق الو ل وحال 2 نامز نامزلا قو س ان سان :لاذأ د

 لاه 1 ةينامعلاوةيو أسارفلا نع هيأ ار اتعقوا هنا >ءلاو هب وثدلاو خسلا ف.ءاضتو 9 ثداو ا

 مدهنرلوءيش بصب ملرباذقااو مفادملاب تيبأا كل ذىلءنوب رضإ م. هواموب نين الثو ةةس بر لا ماقأو رصم

 كلذكو لع اوةللىف مدهاوقرتعا ه ركسعو أشايلا نيب ةبأ أرلاهذهتعءقو اف 15 ع ا ور >> هم

 4 امظع ادب ناكو ين ١ ادد كنا وذر 2 ناك يذلا ةيلوةمالث تيب وذو رادرتفدلا تدب قرتحا

 ا ا قدا يفمدا ينب ىدير|4 0 :مامرعأو ههفوقسو هةفلكو هةقر >زو را .عقريظن هل سد :

 قرت>اف نولملا اًحرلابا لك هضراوةعن صه اق اياعلادسلا ا ىلعو غامد الاودرو زالااو بهذلاب شو: م

 ىوارعشلا انآ يلع ىلاولا جدوةنئفلا 2 ا طاللان اردجلا ضعب الاء ءىث هب قلو هعيج

 اشايلا اذهةيالو5ددمتناكف ءا 1 ارشنلاو عب .لاونامالاباوداو ة هز 1 انأوبستح ار اةفلاوذو

 ا 3 بلو فرصضصتلاا نس كالو رب دقااءىسناكو امون نب رشسعو اذحأو رهشأ ةثالثو 4س ردم ىلء

 ن٠ يلع لخديو رد الم اه وركشو هل يف ايف مضيالو كلذىف يو ري الوءامدلا كقشسم

 0001 01 تفتلاو هبىيتدحما ءوسأااءانر 0 عواطو رورع ذا هلخاد هز لم 7 ٍثو قدحاسل

 ثالث ةرجأب نك امآلاو رودلا يلع ةماع ةدر ةرئافداور رحاوناك ممن يتح كي رقلا لاو سلا يلع



 هماسؤتسم كنس ع تاهت هما وثا 1570و تح يعتد <

00 

 سد نث1/- :

 ضرالا ةةصالملا ةيناّتحتلا ناردجلاالا هين قب ؛مل ىتحع اهسلا نانء ىلا دعاص ناخدلاو هيف بتلت

 دعاتملاو سلاجلاو رودقلان ٠ هبامو ةيلاعلاو ةدي_كملاةميظعلا ةيابال' كالتاتم دهماو تقرتسحاو

 محض تاآنمتيبلااذهناكو عداذملاو ناازاغا و تابغتلاو .ظانملاو ثايرمقلاو كبابشلاو نشاورلاو

 نا زخ ةرمشع قرغحا نامل نامزلا لوأ د ندهن وا لع قرا قااطا ناخد هنافةفلكملا قابلا

 ناكملا اذهل ًاناكو ةريثك غلابمهيلعفر ا ىناالا ناف ثحيال راك وأ لاا

 رطا.ةهلفسأيف يف لعجو ةيفنملاءاهقف نم رد:كسا ىدوسديدلا نبامهارباديسلا» 52 ارصق
 نيلبلا نما انحأ نم ملاعاهب عمتي ناكف سانلاة.اعلةهزتلا ممرب اهلعجو ةكرلا ىبلاة حان نم ساو

 بك !نماهدنع نيقو كاذوكو نادم ةيابكتو ةرعايز ساق و ريك وقلت دالوأو

 نهليالا رخا ىلاراهنلارمهعنم !هلباقملا رجلا وامج عقيناكف ساحالا ا 0<

 0 اك ءزاسلاو كد هب ىلع رهظو كالملا يدي ًارصقلا كلذ ل واد 3 2” فصوبالام ةهازئلاو لالا

 مث نيشاشحلاو قوسفلا لد ًاعامتجا نم نايحالايناهب عت, ناكاملا| مع سانلا اوعنءو كنئاوبلا كلت

 يد. |ةنسىفاالا كيب د ريمالا ها رتشاف ة دم دعب هعاب رااح ,.اغأ دححأريمالارمصقلا كلذ ىرتذا

 ةهجا.ت 0 املعناك ىتلاةروصلا ىلع هئاشن اوه ريم ]وهم ده ىف عرشو فلأو نت'اموةرشع

 رصقلا كاذ مدهوأ دختك راهفلاؤذ رض هعيضو ةيفاكي :دغاك يف هتروص مادختتكل مسرفةيقرمالا
 همودخم كلذ دنع رضُخ ىلا رودل فوقس عضو و ماعدلا م اأو ساسالاعضوو 0 مو

 عاذ هلاهلبلطوهت :رامع يف د جاو هدا ص يلع همئاعدمافأو اي انناثهمد,خ.لهددح ىذلا مسرلا يلع دجيإف

 1 0 فقواوتقولا كلذيف نؤاا تدءش يت ةعودتملا باشحالاو راد> الا ن .نؤااو

 اعانق ليا نم طالرلاريضحأو ريا نمقو سبجاا نيحاوطةراعلاةمذ ىلءلمعو هتاهج عب ؛رأيلع
 ضاقناو ناكملاءاخر ضاقنا فال_> كلذ وم 1 رلا كلذكو هب واط ٠ سايق ىلع اهرسشنو اراك

 لجال ٍبكارملا يفو لامتا ىلءاهلقثو 1 .اشخآذخأو اهمدهواهارتشا ىتاانكاامالا ٠
 ريغك ءىشهب ناك و يل رلاةكر ب ىلع ىوارعشلا ادختك نس> هاش هنأ ناك ىذلا ريكلا تيبلااهنف كلذ

 ءايمالا ن ٠ لكرادف ةرامعلا ىلا! م,عيجتاقن نشاورلاو كليبايشلاو ضا اًمالاو باشحالا نم

 رمش باظلاو ةرامعلا كلن بناج م 0 ين>بحأ ن٠ ٠ يلع قرغب وع و لقنب و نبي, ني د شمل

 يفوادج ريثك ءىشودو لف أو يلعأ جاجزلا تا رش كيبابشلا عج يلع بكرو ةريسي ةدهىف هومنأ يح
 اضيًاريثكوهو مهردةنامسماهنم دحاولا ىواسي ىتلارابكلارولبلاجاجزلا حاولأ بةصتخلاعداخملا
 بتارملاتالاوطو ةشكرزملادئاسولاو 0 ورخافلا شرفلاو ىمورلا طسدلاب هعيبج هشرف مث
 اموينيرشع وحب ماقاف كاذ م نآالا اوها كلذ ريغيلا ايلف -وايولغ نيمامح ه.يننو تايصقماهلك

  ث - ,ةريج  اا/
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 ناط.ةلالامدبزاكو هفاماوءمنو ةبايناربىلا نويلغلاباو دعو ناطبقلا شتملعاوضبقو اني رع

 مينمةفئاط تب هذ كلذكو اريثك ايغ نيمداقلاو ني رفاسملاو بك ارااملاظم نم اهبعج يتلا هرباخذو
 دج اديسلاتيباوممو 0 و مهو رعواشأ ملا نيمع نه هب ن٠ ىلعاوض قو ينيع ءلارصقيا

 اشدنما اورونق هير هلك سوهرمعو هسفنأ» الخأ ناكدقو ميدقلايَر كا وهو ةيكيزالاب قو رمل

 اشاباا ميرحت يب كاذكو نرسل دال انآ هرم اقدم ءانل ا ةيمازعج رخ أو رصللا قوقل كح

 تدباو.مو ريغال ع نطوطيهدن :ءمب رحلاهنم لقنف م وبي لبقءرك انعاش ايلا لرأ امدعب 0

 0 10 للا ور ةنيلم يوان ةردك كيف هاش |هتمار دخلا و ىف لا ير
 ٠ هذههيفاو رصاخلاب و اسأرف رشع ةيناعاوناكهياعنيظفا انا ا

 '| قسد ىلعدمحجوأاشاب رهاط ملا نوم هذيأوناك م مافةطلا كالت ناكسامأو نامأب 4 :ماو>رخ خ> يت> ةدملا

 1 راو ايلاف كلذنع ةديسب تايجر منكمأ + امو أ يتحتم اراقب يت> ممترافخلا ركشع مهم
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 ١ تاناملهناف رارفالدعتساو .اشابلا يلع زالذملا نا ولت> الواشابلا د ءهناوقو لال ام

 | يراصن لارا > ىلا ىلسر 1 امسقرلاب اش | ءايشعتو از و راحل لعاومانفا زخالواعل اعد لةليللا كالت

 ' اورضحادؤنرالار يا مثيلا ل إو قب رطلايفدؤنرالا هفطقلا 2 ريح مهنم باطن

 راالاه يف ب بتلاف جن» اذابلا يلعةدح اوتءقوقاشايلا تدب ىلعاهجاوب رضو هَ "ربل ابافودشو 5 هل

 مطمزعااهياعاو غبقامل ةعاقلاب ناكيذلارادن زاخلان الاقي وهاملا لقنت نيئاقساو دج مفاهءافطاا وداراف

 ١ كلذف رانلا«بفاودقواف اشايلاتدبب يذلا هءاكءىلا هعامتا ضعب لسراف هوقلطيو اشاءلاتد قرح
 '  لفساىلا اشالال رن كاذد_:هفاشابلا نك اسموملا ترسوفوةسلاو باشخالا يف تاعتشاو تقولا
 كرو ندهو٠دقتن .ةراوطاو خالدلا ساو الا ؛ رمكراق ةأرما ةرشع عبس ندهددعو مب رحل ا لزنأ و

 ” نكرم مع رطاب :1 رأيتحاش املا كا ءاوشا ذو هدم ..عودبق ريصوهئامح ربو هئباوقو رجلا نيك

 هه ا
 اولهتشاو تديلا ىلع هور 5 أسع تمحيد 0ك 5 رعيشأام هنمف ناردبةرب ردا 6

 | ةهقلخ رخو مرحلا عسأن دح الا موي نه رمل ناد لوبق هب كك ناكو هرف لعد شن 01 لاو اذهب لاي

 ظ  هعمندر 9 قورخااماو هلأ لاس 9و نن ص ميه ز ردو مهيلع عجرف دؤنرال اركس تسع ند ةرئاوةدع

 ' كا املاك .ردافاهنعل 0000 -عطقناو مه وقحليملو ةالدلا فاخ مهضعب نما ونتشآ مناف

 "اند ني رشع و# مهند ا 0 هد ١و هعاتاو وههوحاشو هو رعفاش الاية همدالل ا

 ١ ' هيلعاومقوف قالب مةملاى ابن هيلا ؛اغأرمع ميكرداف كلذ وحب رهاوج ل مقو 00 هز دا

 اشان رهاطملا رضحو انامأ مهذدخأو موييناث ىلا هدنع اونان وقالب يأ هعم ةلمامهدحاو مرئمأق

 رانلا تتايوا ااا - 0 اشابلا تدب رنكشلا اسمو ىو هولا سج ا هلباق 5و

 د - نحهتنالل هتيفكو تار ون ااا هعأ.ت ”او هركسع نه يتب نهو هكللاميف 0

0 

1 

5 
١ 
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 ا ةهللا كلت نم ةبدؤن رالا مز ماو هعابتا هعمو اشابرهاط تدب ىلاهو ذخأو رادرتفدلا كرا

 51 اسعتاصوامدنءو نالذإ اوةع زهذلا اوققحكو يرخال ا ةقرفلاةب راب اولغتشاو كب زاعماحة رجب

 لاتقلا اوكرت 4 1 ارخاو بهلابا واعتااكا اا رحتسب و فو رحل او رادرثفدلا تدب ىلااشادلا

 نحاولاةومبا ثم مغ 000 .امرثكا يرجو ىرخالاةقرفلا ةمهترتفوتاب وهنملاب اوقرفتو

 تكالح ام :|وةب بدون رالا ع جار ”وكلذلوسقنأ اومزهف نومتغل هنود م .اًباحصأو" ى *يلعال توغو لئاقن

 اهنعم ع اوناكيت ةلاةهملا نك مم يف نماو» نزهف اشابلا 0 وم لح

 ىاطقلا تاقاطلالاعناقوا خه دجون بزعلاب اب ىلامدق”و ةليهرلا ىلا بك رواشاب هاطرهظ كالذد:ءف

 امملخدو اطلت لكس مفادملا يعرلة د_هملاضرالان 90 3 رقلا ب وعلا اب طئاحيفيتلا ١

 راد املا دعاوعلط من ضءب يلع مرضعب تنتلاف بابلا لخادنيظناحلاد ؤنرالا عم اوقالتف 1

 انراسو مبتسم ىلعاوفتا افا ب اةفئاط هيكتو مايأب كلذ قاض رمتماشاب رهاطت نادل

 اوحتفو اولزنت حيتافملا عمل سءار_ةحانيعلا ممم ًاراثو ممن اهرادنز امان مةعلقلاحيتاةماوياطو ةيدع

 ةيكب زالاى لا هناخبجو تابنب و عفادمة لقا! نءءاولزأ أو راديزاخا اوليحو أشايبرشاللا 0 |

 رعشب لف كلذ نم يشي يردي الاغازدنعو كلذ لكر 11 ةيحيرطةملقلاب اود بق كلذكو نتعافإ

 ل كلذدنعو هدييف طقسف ةعلقلا اوكل» مهنأوإ ليقف اذهام لأسف ةعلقلا نم هءاعل زان ب رضااوالا

 اردتقانانئىءطاو نامأ يدان 0 وهو ةمدملا طسو و قشو ةعلقلانماشاب رهاط

 مهم بلطي و بيذاجْملاو 0 ذالارو زيفاطو سأب مكيلعامواو 7

 ركسملا نم ةيذأ لص كلذكو ركسعلاةشرامتمنعاوفكذ او قرطلا نم سي راء سانلا عفروءاعدلا
 املف سخيالو فاحمجا ريغ نم او ج ةاارانخياو لك املاو شيلا زبا تفبا 1 ةيعرلا نهدخلال |

 نوع م .فاولخدو كلذ ريغو طيوسلاو ريطفلاو نيمحاو كمكسلاو شيما :مهلااويه 00

 ندرك وم :دب لح دي و ةح رفلاىلا بهذي دبا دالوأ ضعب راصو ةدءاصملاب ! م,:*نو راش مهو مهيلع

 ا>ااس نضع 1 هاودحو وأن مكل ةقالعالف عرج آو أنضعإ 2 ني نووي ومن نوضرعتي الف مهطضو

 00007 سان اكان كلو فال مدودرف سانا لع يدلد مااا كنءهبس هذ ظ

 0 3ك 0 0 هيلع مش أ ميلعا ا 0 0 لاو
 تيسلارامنيقي رفلا نيب برحلار مسا و نسال 0 0 رونرملاب هرم لاول هيلا سفح ا

 ادختك نامثعع. اجي دٌوارالاز " اسع ف>ز يت>راهنلا حب مأاق ليالا لوط دح الا ةإي أ دتشاو 4

 رجعي 00 ملا ىراصتلا 00
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 دؤنرالاو لفسأىلا لزنف راذلابب هتاف مكي ضايبريغنمةنجللاو بشاعا نهوهو هتييلرواجلا
 قاروالاو رادرتندلاالا هسإ حلو تان لاو ةنبزاخارز ا حابدلا يلا السلا 2 2 تايود ةطي# ْ

 اوناك م ا دإبلا لد ًاامآو عم ةالص تقو عفادملا يمر ءادنب أناكو اهولاشو قإ دائديف ادوعذو.

 تدب مهعمجح سانلا نياعاملف كلذ لبق كن لطحت ةعزنوأ ة ةموق نم نيرياطتمو نيفوذت»

 مرذ ذح اوذخو مكسن: | اوظفحاو م ؟عاتماوعفرا سانال لوةي ىلا ولا صوةبدملا يف يف كلذ عاش راد رفدلا

 مهريطت داز عفادملا برض انسانا جار اوداهو ب وردلاو نيك دلا سانا قاغافم 0

 ىدانلا يدانو ميعنيك احالو ىدرب دارالو ّت وبباا لوخدو لب دل لاس منو ركسعلا موحها وايخو

 بهذي تأ رااح اش: خيشدن ءاوءمئجاو هسليلف حال سو دنع ناك ن ملكا نزلا والواو سانئاارم 0

 الخأو ليال 'ناخر انو نيماحفلاب راغموشهب روغلا لهالاثاملان ل ا تدب يللا مكب ١

 تلد دنع مهوماقاف ساناا ضعاب ب هلأ: فاذا ٠ نهرب ا 38 ملط ١ نولوط

 : يلا واغأ نس رضح و كانهم طا ا لاونابفمعدقلا ير 1 نودوةلروالا قورحلا 6 تو و ات ءااعرح ْ

 )0 قئايوالا ضعب مم و اا وءارقلا ىلع مهضر سانلا ىلع ىفاطو ةليالا كلتءاشعةرامعأا

 دهثملاو نيداقءلاةهجو ناقارولاس ار ع سيرا:ءاولمتو اب ابار 0 10- قواسملاو ىصعلاب

 تدسرتتو ناك لا ع نهربانقلاو عفادملاب يمرأ ا يفاو عرف حامصلا| يلا يمرلا لطب 01 الالخداملف ىنيسأا

 : مظع فوخ س انلال>ادو ةمالس خي لاموكو ىلع دم تدب ,و رادرتفدلا حو كب أ عباجبر 1

 1 0 دع دعمو راديز اخ ا|مدق» هنال امهحنم نمام اشايلاناف ةرييكلا ةعلقلا ا 4ز :داحلا هذهن

 ُ تاغارضحو ةعقأ وال وصح لبق 5 هحنرا# نسا حاد ناك او اها الن نهار

 ا دابلالهألعا وأم طلاَذ كي ادت كددعاولخ دو مممداعىلعمالنسلا لجال ةياقاجولاوةي راشكتالا

 : اشام /| دنعاوءلظ املف بدأةلق هد لصاح ركسم ١١ ناف دادعت ءالاو وى واوسالاو نيك اكدلا قاغي

 7 ظافتحالا ينذي مثطاساي ةب ناقكنالا تا تاع ناك ةف مي مه لاقف كيب ادذيتك ةلاقمب ماع
 ' هللاقف باوبالا قلغو ظافت-الاب هتيصوأو رادتزاخلا اهيزالاقف ؟ ىث كك ل اق ةريكلا ةغاقلاب
 مهدئاف شياو لاف اراشكت انيس خردق جراخ اخ ناك د ع كرتننأ ىنن نكااغالا

 الح كاذو هب مكتىمأ امل اوبهذا يركاسع قي رف نودب رت مالكلا اذه نم مكيلعام
 ان ماواش ابابا زف ةوادملا نمكمو بل اكوهو تقول اكل ذ يف 6 0 0

 سيسن رلاةقي رط ى لعمرك اءاشاءلا تر تيسلام وباه حيف ذاك اماف شراقيال وهراد لاب هذي
 كر ربلا ىلا و>او صو ريبأ اوط مثو مظويخو ميقدانب و مهّمحع اكاد راد ا ماظنلاب ىمسملا وهو

 مهيب ةيدؤنرالا اوذخألها اوطأ باب ةيج ىلع ةقرف ذو تاشخلا كم الع تف 0 رفاومس# و

 كلذ دف ةيدؤنرالا اولثاق باشا ف يصر ةي>ان ند .ىتااةقرفلا ترمضح املا نيتتويللا نم مه ورصخ و
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 مف ا كالذو لبقةبج لأ هير ةأمسإ د نأ. ريثكر عسب هتءذ ىلع ةعدو مولعم ىل ل معسإ هّئدذ يلع هبادكأ

 مسح ةئدلا رخآ يف هدوج وز يفهترائ نه هيفنودستملا عئت.افهلمحىا ى أرملا ن٠ ةذخأيام
 هتمذ ىلع يك أس قنالل مزتاملا كالذ لسراف كلذ نم سانا ت>حضو فاما نذل الئاقسب نينامثب عدررلا

 نم م دقت اميندهعيملاذ هو ني : دامي بيس | هي اخ نودع ,رلا 0 راص واحلم امقسوو

 .دجاوتود رعس لاف ةلفاقلا ترسغ- منع يلغأ عي ب ىت>ةلفاقلار خان ببسب نوباصاااي ا مدعو نيئسلا

 0 قاعلا نس> يلاعت يالا ا ودب ةطاحالا - نكميالا# ك كاذريغو

 4 فلاو نيتئامو ةرشع نا ةئس

 د ١71 ةئسمار خلا مرتع رهش 9#
 .قالوبو رصميف تاك: ليو سانلا يف ةمظعةحدزتعقو(مويلا كلذ يف) تبسلامويب ليسا

 هيون اح كرت مهفعب نك اكدلا ن٠ ٠مهعاتهن : مفخحامأ ممم اوعفرو مهتدنا ود قاوسالا ل هاقلغاو

 كلذ بحس !موفاجرالاو فولا نم مهقحلامذدش نه رعشإ مو هدب راع اسوا طقس ضع. ٍلاوب ردو

 .ةرسكنملا مهيك امحاوءلطو اشايلاىلا اوبهذ ركسعلارايك نم ة _ءاجنأكلذيف بساانالاقيف

 يا رع 2 لنيك مهلاقف را درتندلا يلا اوهذفر ادرتفدلا ىلا او. مذا مه اقف موو >و

 ش ضبقأم مط لاق ا ا مويلا كا ذ يف مهتيكمأج ضب .ةبمهو دعو اون اكو يل ءدممشحىلا

 و همشش رس يبعد ت 2 دنع ركسعلا تجادو قدان :! صعب مندي برضض و4 ارش ةعءاولمعف

 ا .>امورياق ةدعتدر و 6 ماو) مايأ ةتسدعب مهدعو نأدعب الذ نكس منى الوبو رص ىفةحيزلا

 ل1 فاسا ىلا هيون اكو :لوأ ًاءاعةيقرشلا ف ثاكناك ىذلا اغأ مهاربامهتب كو ركسعلانمةلحو

 زادحلاةندف 0 هناخبملا اوامك كتااذهتيككو رضش

 ل ترابا 00 00 ١ 5 رطو نوطبقلا باولو

 اماق شرق ثفلانيتسااو يدنع عمتب 0 مالاقف دعولاَو زا ايف هوملكقر اد تفدلا دنع مهنمةعب رآ

 اوقاقت ركسءلاناف ليهشتلا نم دبالا ولاةف بولا مكل مكي يلح موبك اوريصت وا اهوذهاتنأ
 لصاحلاردقال ةلمكت هارد بناج هيلا لس رينابامايلاىلااهلسوأو ةقروستكف د.عاوملال وطنه

 نءادرفاسإو اوجر دام ي 2 عفدب نذا , الو عفدأال لوي وهو لوسرلا عج رف ةنز زاخا يف هدنع

 ةلاتمادق د تييلا ناهربخأو هيلا عجراهللاق باوهللا كاذب عبجرامدنعف م هرخآ نع مهلتق نهدبال وأيدتب

 0 11 1 عال اع عوج لبو لاعمال 2 دف مهنا وروصخ قاو تمحو قوق كا

 ماقف هت يو وألا رادرتةذلارعشياش ر كسعلا ىلعو رادرتن دلا تيب يلع اووبرضيو عفادملا
 مديح تدب .هاشناىذلا ك كشكلا فوتدلايف ر ءامأأ تلدتش اويمرلاعباتتو رخآ س ا< ىلا هسأ2 ن٠ ١



 دع ١1 6 59 كف

 لوودح يلع ةماعلا عم كلذأ ولع أ ا ا مهدئاوع نملك ا مهلعت نا لاقيت َُ

 اشايلاو ربشأة سوح ميج رخمطقو ميكاج كا كلذو كراح نم كزاتضلخ لئاقلا
 مهيطعأو مهفاكن ىدملالوطو 0 2 * مىأو اساف نوةدعتس الءال وه كوشي و مهفوشإ

 سداف اًواشثيح نوم هل :و يءزوجر ل 1  مهبانل ةجاح الق ة رم ءالوةيلرصملاز زغلا عممهسن:أاورتسيامو

 ' ةدفاافدتلار ود ىلءانة> يف و“ ا يس بهذ الو ج رمال نولوشي م ةرطسلاو هب , زرلا الا نم

 باطوءان ءااوذرا معلاىقدا م> ال اوةمها ىلعاشاب اارار را مهو# أ :فذاتتشنا وان ةأانعشناو دحاولا

 ْ مك امأت ةراهجع !مهجاييتوح أ ب بتامس) سان !ا!لاح قاضو ةراكح ءلا تاودأ عسب . نع ىت> نوم لاو َْف اذا

 ُ اع زأ طرا ريخاو افصن نيرشءوائام سلا بدرالار 0 هّشأ سااثدا وأايف ثا رك هلا

 امص ب رةعون إن -لعاقلاو كلذ كما هعبلل ١و افصنن راعب و ةسقحمو.ايف ءلاةرجأواةصن

 دعا 2 :لاهت ً :ناردق ال | لاك ولوءأ ندير ىذلان ا ناوهو ىحرامعملان مةزاسا كا تنس ا)

 5 :ناجاوماق أي 2 ةروك دا ةراهخلا يلدا مجالال زو افصن نيس ميلع مفدد و ىب د املا : نءةقرو 1

 000 لماود لد اد نبافوعو تاليطخا!هافس ا وقاب .طاهولمب ١ ةلاكو نءةرابع صو ةلّشقلا نم

 عابتأ ن 0 ادب نمو اءدوهقاهما مم قى كف )1 اهفردام اعا و .ترتداوملا تعامد ف ةوهقو تدل اود

 ةباوب اهطاولمعو قايطلا فيق#ت لكي ل. كلذ ريغو اشايلا 4 هيحو ريس و نداقعو نيطا و اشايلا

 تكا يللا تءدتاو ترعة راك اخارلا ابل ةلباقأا ةبحزلا طاش او مدعو كطاص قدس
 6 اوفصو يىلفإ_سو ايلع تاقاطاهب وةمضع جاوناو تان كم امظعاباباط اولمحوة«صلا كنا

 ةلشقلا نيب وادب راص ثدي ةلثلا باب ةل ايقرخا ا ؛اب ا أول معو كلذ لثم ةمح 0 وةميظعلا عفادملا

 اضرأ نودر 2و سدسار هاه مع ىذلا + | ىلع قالوب ةبح ىلا نوراملا اهنمكلا كة 4 دحر

 تتيح .ةيحرلا نم هل هم رحم> طا 4 ةير غلاة حلا نم قالوب قار طملا ةميظعةياوب نم كراس

 10 تاندب يلع ةيك سم عفاد.ه نيتلا ن مةباويلا هذه ىلعو ةلشقلا رخآ ىل ةلشنقل ةيحاوملا ة هب اوبلا

 جاربالا كالت ىلا 4 هم دعملا باباهمو رح نم ةريكأ ةيطصم لخاد نع ال 4:دكرم ناقيطو

 موقدانب و ةحاسألا نيس الإ ادلاو ةجراخلا بطاصملا كلت ىلع سواح 0 هن اذ. لاو

 ةمح 0 ا 17 :اطسولا 5 م حلا ل ناي طا رئادب 2

 شوملا رتل لعل يكل هناخنماو كل قاصر هناذء.ح 0 تادبرعو

 رعشسلا لطرلا عيب نى رمح ال الصبا مدعهنااهتمو نت حو م رجب طو هت زحاطو يلدالا لخادلا

 00 هلأ ىتلا تك اراام دعو ا تددسإ اذ حاملامدعوقباسلا ن» هزلا ىفراطنقلا

 ند 2 ا 5 كره ىلع يلون يذلا نال هيا دعو ًَك را ةدايز نم مولع بترتال



 هدا ! ظ
 مهوناف 7-5 قرطلا|وعطقو ناب رءعلاتدب لعو ىجحاوتلا هاتصعو لئاوغلامهاونممو

 ردنا املو مهياعمهودعاسو ةيلرصملاءا مالا ىلا ةيلبقلا ةهيلا ناب ع ىمتتاو مهوبلاكذ مهتباكمو
 املف كر اك يدانلاوةم رغااةبحلا لئاق ف عسيمج مهيلأ تم ا المال

 اودصرو مهيلعممراس>تداز ناب رعلاوءا مالا ةيلغلا تناك ونين امشعلاو ءارمالا نيب بو رخل ات عقو

 .هولتقوهعاتما وبمممعناموهباو رفظ ناري وار حبق راعلا نيرفاسملا ىلعو مه 0

 سيسنر فلام 2 نعاوضرو سان || لاح فقو يت- يرحب ! ويب ادج مالا شف سوهوك_ رو.هوبلسالاو

 .ةرمشعيتنئا لط رلانوكت 1 امينا ةزتعما ةئاق لاعو انيكشاو لا ولا لقام اناا نااهنمو #

 ريغو محالاو لسعلاو نيملاو نحدلاهبنزوب ىذلا ىتايزلا لطرلااولطبأ و ناز والا عبيج يفيقوأ

 اسستحراةفلاوذل زيرو لاطرالا صةيوس ىثصاوالا كان نهذفنب ,مةيقوأ ةرشع عد راوهو كلذ

 ادذيتكلا و اناا طف لبو ولان وناقلا نعة داي ز نوببستملا يلع تاررقملا سنتر تح
 ةرشعقننا لطرلا رمتساو'ىث لك يف هلعتناك امم لغأو حبقاراعسالا يفر ومالا تءجرو امهفالخو .

 , اعيو ع ءالفلا مغر رادق: .يلعفيغرلا 00 دو ليلا ايا لالغلادور و زكورغال ةدقوأ

 ةدايزيماشلاو موورلا ىلا !منواسري ولوأبلوأبرضلاراد ماهذا اوزاص دددلا فاضل

 ءارمثىف مهاح فقوو ادج سان :1ىديأب تحش ىتح ليلقلاالا اهنهفراردلايلا لزنيالو فرمصلا ٠

 ةلفرا منا لوط هدي يفوعو رجا 10 لا ربزاسنالا رودي ورو.الاتارقحمو تويبلامزاول

 كيلا ونام ان كسلا د هدب ىلا مهتيناوح فرايدلا بلاغ تق اَءاَو هتقراتشطم دل
 هيدوراب ذهن طم هيلع عزفيو هرذع لقي الفةضن يدنع سيل يفريصلاهل لوقيف ةفراصملابمهموءزليرو

 ْ هفرصالاذخأيالو يتب فمها قايصاامحلاو بوبحما ناكوةفرادملا ةدنعدحونأو

 هاريشايذلاذخأ هيقاب عاب املادةعم نكيرلو هيقاب سى اطوأ اقدني ءاطعأ 1 مه ئرتن اذار

 .يقدن لا كلذذخأو ةنراصللايقابهعم دجو ناوهنمهقح صالختسا ىلع بيسملا دقي الو به ذو قدنلاو

 عزفاذك صني ,هنالاق ناف هصقترك ذين ايف ريصااردقبال ب !'ءااوءواصق :ناكو .فارصلا دنعمدقنو

 رفاسملاناَّقح بك ارملاةحشام مهو # كلذلاثمأو فارصلا يع يف هعبص ل خدأ مهضعب وهب سو هيلع

 اك ناواهو ذحأو ة وتكستفا مقس ومام دعباهوذخ أ اءر و دجيالن اكرم رظنني ةريثكلا مايالا ثكمي

 اًدهرمتساو بكرملا اوذخأو ةنحشلا نماهباماو_مواحلا وضرعت مهيلا مفناامو ةبل ررصملاءانمالا ىلع

 سانلا فطخ يع يملا 11 :اهنمو لك اننا ادعت“ بابسأ مظعأ ن نءكالذناكف ماودلا ىلع لاا
 نأالا مهتكس-تاهجيف رو رمان مسالا تعنتعا يت> ةنسلاهذهرخاوأ يف اهودخو مهلتقو مهباشو

 .ليبقو برغملا دب نم ةيناطلسلا ارسألا فرجا د اد و ةوقوةعنمو ةو نع يفاونوكي
 .ريطلا هسار يلعا اكو هسفن يلع ف زاجماو الار عالف تاقوالا ا!”رورملا يلا ناسن الا رطضااذاو ءاشعاا



 منك 52 !ء] 0

 ةدلبلا ىلا اورضح 0 :مالاب باج ا ملف ةميظءةعد 4 ينراصهبا نط يت> جنات سن راتم ليف :

 اولثقو ا ااهيناوقلطأو ةدإبلا اواخدو مهملع 6 املا اب مايأةعب راةدمةيراغادشأ موبراحو

 لبق بره دقاكوأ خالا ريلاىلا ماعورحبلا ف هسفن ىتلأ نمالا 00 جشملو 50 كلا نم .امواراهأ

 1 ب ماو هر وف كريمه ربا يا ياو ار رح هيلع أو يق مهناف فشاك مل اسامأو كلذ

 يلا لد وهلا امفريح رادرفدلاواشأي || ةيئاكع اشاب فيرش نم ةنادعه ت تلطو ) همقو ) تحب ايدل“ لَ

 ىلا بكرملايفهجوتف هلاقثأ كرتيو جالا كرد ءاربلا يلع كانه نم بوك رلا يلع مزاع وهو عببذيلا
 قالووىىلا اولصواملنهنرا دثسلا تمدد ؛ ىذا ررقملا تاغأ تح وام ايلارا داس لصو (هتءاغيفو) ةدو

 ىذاقلاو اشم ا رضحو عفاد.مب مطاوب رضواشا. املا تبي ا ا كرفمملا|هحيصيفا 0 در

 3 .ةيراد+: ىمالاو تحلاو نيءرحال لالغ لي شنب ىمال اهيفو كلذم لع" يرةفتاقاجولاو نايعالاو

 بان 00 و ناك 0 :- كلل كسلا 0 (هب و نيل“
3 

 ْ اهضعب رد 5 000 ةيشس ل وت“ هل 1 0 كادت

 عيتتنع لابلالاغتشاو اهتايجفالتخاو !مترثكلاهلكن ع الضفاهضعبب ةطاحالا نكمبالف ةبئ زطاامأو

 رم ل, 2ك ا! داؤا + رارصلا 0 ءيتلاةياكلا نف حق الاب حسب .ةلاو عنشالا ب 'اغلانامسسن و اهقئاقح

 قرطق-و نايرالاو 4 4: :يدملا له لعمل ظملاو فاسااودر هلاىلاوت :انمو الع اياباوأب اهذرغث لك يف داتعملا

 ٠ لاح 1 الاى انامدز مب لصدايلاب ولو يوكش قدا لوقعملاودلا ن ءدحر مرسلا

 نهىف-ثةللهبلطو ىكاشلارايتخا بس رثد < وا نانماوأ يركسعاع ناعن واقرو لاا كش

 اللالا لك عدل نوكيالف هبدلقتم ينك حالو ةركشن ةروصب يشمل يلا هلوص و درجمسأ ةمصخ

 ىوءديف شرق فل 5 لوقعمانءاجراخابلط بلاطيو !همترود نعالو يوعدلا نعلاسيالو هتمدخ
 مه دانع مهممأقأ ن نم كلذ نم عنشأ لصحبف هَ رقيف حالف ىلع يوك ثلا تناك اذااصوص خو شو رق ةريشع

 هني نوكي يذلا صخشلاس هذيابرو «مهباعهنوحرتقي و نورتي اج روطفلا وحئابذلا مهفي < ومهباط 5

 لادءض رع هلمدةءف لب وطنامز نم قحابيف هلع ى ذقئاوغدواةعاثمواةعدت واالعا 3 و

 1 و كااشلاي ريال كشماو هلغث يف نيعملا بهذيو روهظي الذود بدذيوو نامرقفبا رمش ا.ه هل نيعلإ و

 اسشابلا تيب يلا رضحي رشابملا عأ نم 4ص الخدسعب مرمدنا ككاو ةسصملاء ذهاب ءا نيا كوم كردي
 لاةيف لطابلا ىلعهممد> نا و قاما أ جحر ظل و هأ وعد يخيف هنرعي و ةمص> نع ضصحشيو

 يلعهرجأ كرتالاو كل ذكر خا نيعمونامرفب هل مسركلذولا 5000 يلع نيعدأ

 اوبرهونينيملانوحالفاا لتقاهرو عاضوالا ءذه' دو لاخلا .ذه. نءسانلا عر ذ قاضف عجرو هللا

 . نوننلاممهزكو بولقلا هنمترفنىت - ميباداذه لزم و ةلئاغلافوخ مهاطوأنعا ولج و مهدالاب نم



 01 7 وج 7100000 3-2 ١'/ 4 م 1 2 نا ةايانأا ؟ةيظزولا ف ينك اا كر سمان و1 نيو 703

7 1 ,/ . 

 ا ش1

 فئاطلا ىلا عج ردو هزهف مهبرا>ف بلاغافي ا 0 مهما جرخف فئاطلا ةبجيلا 0

 بيسأ ىياضملا مهريكوةدلبلاىلا نويباهولاريضحف ةكميملا ايراهج رخواوب يتلا هرادإ 100

 ا يمر دووعتسم نم هيباطو نيباهولا عهبهذلا ةشحو فير رشلا نيبو 4: دهب لص> دقناكو في رشلا

 ا - مايأ ة”الثأواهأ راحو فثاطلا اوبراحف لعفف في رشلاةب راه جوملا ركسعلا يلع هرم ُ

 ام و لافطالاو ءاساكااو رسأو لاجرلا اولتقوةونع اهلعاولوتاونويباهولا :ديلااذخأف

 ناب طخيقالح لجراامالغ اوذخأ 0 ا ا مودلاكلذيفو ) مهراحينم

 هولتقو قالحلا أوب رمذف م الغااذخأ 2 قالا ىطسالا مهضراعن ةديدجلا َه ةرطنقلا دنع نيروسلا

 5 ركف مهبلظف ليدبتاات اغأرض حو ةشركو ةجض سانا يف تماقف ةطخلاب م هرادرملا مالغلاب اويهذمت

 موييناثىلا كلذ يلع اولازيلو رافت [ةيناع هعابتأ نماولةفناقيطلا نم قدانبلاهيلع اوبرضو افلا

 مههاع اوضبقو رادلا فلخ نم مهاعاوبق:ةمهاع ضيقلاب صأو كانه نم ىعو ليردبتاايف اشابلا كرف

 ةأمانيتسن 3 داي هاو> رف جا رخاناكمرادلاباودجوو مهوةنشف نب ا او> رج واولةقام دعب

 دخ تدب ىلا ىلا ولااغأ ىلعرمخح ( هدذو ) اهنض-يفاهعم حوب ذماهلفط واهو دجو نه نومثو ةلوتقم

 ( اض : كرا ماخيفو ) ريثك 0 كلذ لاغمأ وة رورتكا يلتقهنهجرخ جو ةداعس 525 وشاغأ ٠

 اورسا# و مهرمأ شف مماف ناب رعلا نمرفغلا لحال ةلداعلا ةهحا وحر 2 نأ ةياقاحولا|ث الا سمأ ْ

 بكر موب.ىنان يفناك املف كلذ ريغو قالوب قب رطو لب ةذيدملا ىحاون ىلع ىتح فطنخاو ةيرعتاايف ا

 ل يذلا ٍممتاطويلا كا كاندنماوح رخو اشاءا تدب ىلا اورضغحو مسرقراب 000 ةياةاحواا ٠

 سددت رفلامايأ تبرخ >ينلا ةجراخأر وصةاا نمرصق ريجعت قاسم اوءرشوةرهاقلا جراخ مهسفتال

 ةزيجلا برع ةيبىلاركدلا ندع دع تب ونيروك ذملا ةيلقاحولا ةءامج فاس ( هرشع عمات ىفو )
 ىلامههزهو مهبراحو ر " ذملامهاقالف قرطلا عطقو داليلا ىلع هعم نمودلاخ ىمومةراغأ يسب

 يفريكلا يرادطتلاديعءنآك ) دحالاموي هش  رمادع عد اريفو ) ةريدع» ا ةهج ملاوه بهذو نادرو

 تاغااملا بكر ف كلذ عاشا محبه يفو .ورلاة راحي ىتلاة-ينكلا يف قب رمل عقو نين :الا ةليل حو اهتليل

 سانلا اوذخ أ ىتحاشابلا ةرامعيف نولمعي نيذلا ةلعسفلاو نيئاقسلا اورئضحأو يلاولاو رات ذل
 0 > مدطاو وءاملاب اهم ءافط| يف اودهتجاولبي دبتاايفاغب ًالغالارضح ونييطافالاب ديؤألا قوس ةعمتجا

 ١" ل نب 0_1 رو(هيقو اتاك ساو م وع رثك ءايسا اهم قرح اومويفى فاى فتن ٠

 نم هع«نمو وهيدعبو | |منم لقتني ناب اهمك اح ىلا اواسراف بيصخ نبا ةينمولا اولصو ةيلرمدملا
 ةدلبلااونصحو مهلعاوب انوع مثمهلاغشأ توضع امال منتج يقرشلارباايا 1 لا

 لوتقللا يدارملاج رينطلا كب نامثع عببات ف شاكميلسر وك ذملااهمك احو :رالا ل عيفاودازو
 ادهت< لزيم والاب هذفرك اسعدبلا | وناضأوةيثملا يلعاك احووسبلاف مهيلا مغنأو نيبنا.ثعلاملاسهناف



 كندر
 رخا اوذلق كلذكو كب طفاش هجرت ورغد < ناواثلا#”اخوظدل اولسرا اوناكو طا.هديلاو اشابدحأ :

 اوذخ او نيياهولا نمةظفاحملل ممبح نو رفاسيا سعامطا ومضوأش اب ديهحا يمسي ةي دما ةيوشاو

 وحةيكماجم طممتجا هنافةقفنااوةيكم الا مدع نم ركسعلا يكشت رثك ( مايالا هذهيفو )لو شتلا ىف

 راصفمط 0 رو تابولطملاةرثكوذا ريالا ةلفأ مهحر >و مت و اوراشام لل م 1 هءبس

 ةئدملاب تيم اوماالا ب لاق هدب ع نهب ره ناكى ا اةيلاظ٠ نهذو ناكل نوددرت» كراك

 0 أ كون اوطانم «ميعئاضب مهف الخو ةيروغأاله ادق :لاةعتم اسمن نودصاق و ,ناوكسملاماق

 اودرفتا اذا | :اكف دانا تأ اةراسوطسو رورملا ا - سانا مهفاخو تين اوخلا حتت نه ممم ريد كلا

 نماث ءاذ كلثإ ةلاليفو) نادرملاوءأ كلا فام> ن . اوك 1فالذك ر راقب مرود4إ ا نم ا

 . ابويهةيقرشةءلا مش حاير تبهةل والا كال را 0

 ناطم .> كالذريغو نولوطب اضإ نار ادو صا اذيهأو الث وحماهب تاموقليهرلابةلا بلا, رادةليلل |ثالت طقسو

 لدو (هيفو 00 رطمو مغاهمنومايأةدعترمتساوةي وقةيب رعحرلاتأ وحنمةعدق ن ا فراعاو

 ةيإلايملا اورفاس مثاد ابلا ىلءاهودرفةريثك م 0 انلكاوذخأف مويفلا ىلإ ةيلرصلا ءارعألا

 عيبيلا لا ةوجوتلا مزاقلاب ناجل ابا رحما ىلإ يلا كارما نأ يل اورو( را
 5 زول مايأ ناكىذلا اشا ماب 1 (هفو) ا مما نم يجمد ادن مو 4نقا اعتق 00 وملاو

 هتيكو طا.هدىلا بهذ مهلا اهدا اقع 7 ساما ءاس ماقآنمها رد علم امم بلطا ١ هح وم وهو لر رسام 1 ف ارصغم

 اد ةرايزأ سانلا نمرغكلاو قورحلا هحوت (هنقو) رحبلا نءرفا_هلذؤن رالا نم ةئامعب رالا وح

 . نامرأ د١ 4 ملا لدوون أ را نمو كسلا ن.ةريثك ةدعهع.ذذأو ةيلالانرشلا دلو يودي لادجا

 ةدس ه٠ حرذي5سأف م داما ' ,ىناعدم ناكم ىلعءاول دق دليلا الأ سو مداخلا كلرأ ءمهارد بلطي

 || ءاثمدمح الون 0 5 .اطولاير فال 1

 0 هلا تاغأهلخق قرخلابا. دنعاش ارم هنأ 0 هي (هعب ارنينث الاموي يف)ةعملاءوي 0 لهدا

 ل يف ءاسنلا نم 0 نكد نوفط# وهل ناقيفرو وع اباد هر اد بارد ددع فق ناكهنا ببسي

 ءاسن ةرينك ىلتقمدقش> ةراح رادزما وحر خااضيأ ) هبثو ه هاةيفربر ه و4 لع مقا يار اهنلا

 دعناك ( هرشاعد حالا موب يفو ( ةْرياربيملااشاب مهاربا يدع (ه.فو) كسلا لسا :مالاحرو

 حعاشمالاباطخ يموينلا نأ. راس خس كلا لب , ىلعةيتاكم هيا 0 ءارضالا نو هريضغ> مويلاثأل ذىفيحذالا

 رصمعلا تقو هيلا 0 خعاشملا باط ما هيفام ىلع علطاو | محافف اشايلاىلاام بهذو اهمتح اهداف

 منا نييباهولا نعاهيف نوري ةيزاححلا رايدلا نم تايتاكم ترمضح ) هرشع سءاخةعلامون فو (
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 عفدو لصفنملارادرتفدلا ن ءانادنسان ذخأو ةيضاملاةنسلايفتالاحض ر عا تكانثا اولاقف كلذ مهياع

 كلذ زماو>ذن هيرتلا وب نمالا عزك, الن اشو ةلجسمةن وكل عذ ذدديا مط ليقف رشع ةّمةنسال

 نم ريثكلا عمتجا (هسداس يفو) رادرتفدلا نم يكشتلان .او زك أوكلذ بيس سانلا طغارثكو'

 مهدعوناشابلا ياو. كر منهل ؛اوعمتجاف مهو رداولطب | ًاوعاشنلبا وحاصو ردزالا عم اطابءاسنلا

 ئاع اءابابو رهزالابم_هعامتجارثكو نورضح مويلك ىفمهو ىالا يتب و كاذ يف رظني ىتح ريخب

 لقامالا اهنءاوضيةيملو ةلحعم هي ران ة:سرخا بجاوو مط ا يوسكلذ نم ةدئافمط صحي

 جملا كربلا اشا,فيرشل را ( تبسلامويهرشع يداحيفو ) ثداوحلاو رورمشلا عمات ببسب

 0 |او مهؤارنغارفاسف نب رين :ك اوناكو ةب راغاجاجحلعرا (هيفو) سي وسلاىلا اهجوتم
 يلا تاي رططرضح ( هرسشع عب ارىفو ) مزلقلا ىلع سي وسلا نم نو رخآو رباا قي رطنم مها رقف

 هائهموةيئاخرتث فيرشن هلدبز ذو ةديدجلاةئدبلا ىلع هرب رقت ةراشإ وهن رشتالاشم هدب ىلعواشايلا

 نه ةيلردملا مالا لاقت :اعيشأ ( هيفو) نيموبةيلاوت «عفادمواكن د أوب رمضنةرازولا يفةلاع ةء ص

 1 الا نم ةعامح ةبحصب اولزأ :ىهنم ةءاج نأ و 0 اور رسجا | ةيدان يلا اولب قو ةريحلا ةهج

 اورساحتيل نكلو» رك ًاسعب مهفلخ كيبادختك لقّداو.لوبءالساىلا هجوتلا نيدصاق رحبلاىلا ٠

 0 1 ىأاشاب د #بوروب ةيءاثلا تاهجلا زن« رابخالا تلصو ( هيذو ) ميملع مادقالا ىلع

 ( هرشععبارفو ) 5 وةنساييفهراصحدعب كلذو اهيلع رازإملا| اشايدمحأ رك اسع ءاليتساو
 ركاسملا نمو مهنه لصوت ا و دع تح يلبق ةهجيبلا ةيلرمصملاءا مالا مدةث واش ايلا ادختك رو
 قرطلا عطقو عورزلاىئرو فاكلاو و ديرافتلا ن٠ دالبلا يلع مه روم قابلا رضلا ةينامثعلا

 ١ ودع بص انم باب رأ هتك و رادرتفدلا يل حن وهو ةيلبقلا يلاوحل اتاغأ ناكوا ارحيوا رب

 ,قاطوو مهما.خ ىلع ا ولوساف نوقا ٍءابرهوهودجو نم م,:ءاولدقو مميلعأ ومجسهو مهون داصن ةزيجلا ىلا '

 رمت افلاومالاو لالغلا ضبقل ديعصلاىلااهجوتمةيدقلا رص يلاجر>رادرتفدلا ادختك كاذكو

 ىلااشاب فيرش لوزئب ري ادرو ( هيفو ) نيروك د |نمافوذ>و بك ارملا مهارخآتوهناكم
 فالا هيب خاض اوبلط (هنب رشع ىناث ءاعب رالا موي ىفو) هرشع سدأس ى سيملاموي مزلقتلاب بك ارملا '
 سانلاجعزنافا معي زوتىفاوعرش هو سك افلأ نيمزتللانءو سك فال | ةثالثراجتلانم ةفلس سنك ل

 رثك | تاو نحطا ىلعماش ثلا يلا نوباصلا ةلاكو لهأ بردو مهفالخاذكو مهتينا وحتي روغلا لها قلَعأو |
 ركسلا خياطم اورمسو مهنويي'ومزاو نونيعملاملطأ مهفالخو شوج م لهأو ةيركسلا لم سائلا ٠

 يندالاو ةنامشل# طسوالاولاب رةئامسمح ىلعالا ىندأو ط وأو يلءأدالبلا ىلعتدرذ اولمع كلذكو

 تدسل 'موب يف ةيردت ل غنم م١ هرغسو زيلكذالا ةفئاط لوز خا قةحم ( هو )نونو ةنام

 رضح ( هذي ر شع س.اخيفو ) هعابلأن .ةءاجهتبعصو يفاالا كيب مهئبحصب لزنورمشع ىداج
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 اضيأ ةيؤرلارسعناكو ةماهلوأ ناك ب جر رهشو بدعلاو رسعلاةياغيفرصبلاديدحالا ثيسلاةليل
 ةليل قول ربشلال وا ىئاهعاشال ةحب كو داهش تناك ولفةل يالا كالتال ا هبه وفي ل كالدب دههاشلاناو

 ) هك. فو ( ماد مال ةماقا يلءاصير < ناك ثس 7-3 ابل يف هداك الا مساوملا ندا يب اا كدا

 0 ادرتفدلا قاحرلا ىد ةذاللخرضح ( هلي رمانع س ماخ فو را فارشأن مةعامج ت ترم

 فوقو بيس كلذو ربا| ىلع رمذحو ةونةنادم نم - 5 "5و 0 هلا كا هعابتأن م هلق 2

 تعبب لزنرمذح> امو 00 نان نب راما يلع قب راعلا نو ءاعقي ةلمحع“ ||. حان نا

 ءأم لاي ناك هتياغ نحن الاد :اناكالذو "تا ا 6 زاك ؛ليعمسأ

 0 ارثلا سات ل صودحاسملاو تارا لا كان ا 3 اوتهقربو دعرو رطمو قرطم ميغ

 سانلا طغلو ةيكبزالا ويداتلا نيدو ريثك مفا دمعاذاو لدلا نم ةعاس عباسولا |

 تيسلاةلابل نا ذمرلالهاوأر مهن اود سو 5 ريدعم ءاار 00 و كذو ديعلاب

 1 خيشلاىلا اوم هذف م مدابش لوبق يف ىخاقلا فق ولن يضاقلا ىلا م تلك اشاملا تدب د ىلا اوهذف

 1 اشابلاىلا امالعا كادباو.تل و م6داهش لوبقب هللا ىضاقلاىلا م>درو مدد و مهلبقف ىواقرم دل

 ١ حم سعأ يف سان عر نك ل مويه, ص لاوشت را ؛ناضءرةدعمامتبا اوضقو

 كب رمسعو ةعسل نأ .هشو امو نب رشعو ةينأ ع بجراول هج مهنا الذ ن» مزلف ر طفمألا مهو ماضل امهم

 ناكل ضنا عل هدرا مالاونارعمر الدكر
 ا لاق' ات تادو( هسداخىفو )نينثالا موي ءاضقب نب راسدملا سانلا بلاغم زجوءانالثلا مولى .ةللاهلوأنأك

 1 ' زون فرإل بانر اوزا حتا نو ةهياس سل فلألاو ءاط (هفذو) ر ادرتف دلا ىفاجرلا ىدقا لب ا

 ١ سيجا موب يفو ١ رادرتفدلا مودقبتعقو' ملا لوا ىو قو رحلادحأد. هساادب لع رض هو

 هك دلل كي , ونلاهل تب رمبضو هك رالا هندي كلذ ءخ وطلابه: 26 رع ال اشاب ف رش شل اح بصأ ) هرشاع
١ 

 | جاملاربمأ جور نآك هم رشعيفا نيت ال امويىفو) مزاواوامةطو ةريثكاامايخاشا لاهل ىدهأو

 ١ رت نا ارضحو 8 .ظءاملاعةن : ىلا هذه يف جاء ات 5 رناكو ةوصطل اىلاداتءملا لما و ل |

او رالاو ةب رح لاريع«ىرقو 37 ىصلان ل ربع كماءكلذكو رد لان ٠ هب راغملا 2060
 . كلذريغو م

 1 ةكربد دعهقاطو بصاول-, طا 501 هىفاشاب في رش ج رخ ) 4 0 ماموي يفو (

 رادىلا رادرتندلا قالا ىدل فاى ا لقتناو مرا هةدح لا اداينألا هب ماقأف 7

 000 ||[ ورهدكم مي رشر ورساب رسشلادألو ا ردح (هتاغّقو) ةكيرالاب هاذه

 ةدج يا واشاب فيرشو ري <:ىلا واشايدثاولب اقام دعب قورملاتيبب اولُرنف ةلودلاباو دحتتسل

 كلا ةنسمارااةدعقلايذرهشرل
 ْ 0م تالاحض رعةباتكب رادرتفدلا مهرمأن ةيكمالا بلطب سانلامدسقتهينءاعب رالامود لهدا
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 املذ زيلكتالا نم ةعاج مبضو مهنءابيرق ةناثالثلاوحن فانجالا نم ةفئاطب ىنلالا ناكو مل ويب
 ور زيلكتالا اق مرام ومدن ولا نوعدصت اذام زيلكلالا مل لاق مهبرح نيعمتح مهوأز 55

 مكنوداولاقف هللادمرصنلا | ولاقنوليلق متنا ًاواقلأ 0 رامكيلانيهجوملا مهرك اسعنان 2 وقام

 مقا ةلاحرلا ارك رو لوقابلا مزوناف لق 8 مجم لتقف ةلاخلاىلا ١ ومحتقاوم طوخ مهملا اوقاسف

 ا وندعو مانغالا لثم ةنأ نامعيسلا وحن مهم اوقاسفنامالااولطوءىثباوكر رحبت ف ةلاجرلا ىلع اوركمت

 كامل كاراظنلاب نيقي رنلا ىلا وو نظن ةواع يلع فوقو زراكن لاو ةلمم ا ىلاغو عفادملاو ةناخيملا

 اشاب رهاطلةثاو كانهمهقاطواومصن و ةبابث ارىلااوذعو عفادموو 201 منها كلذاشاإلا

 8 1١1 ةنست بسلا مويب نابعشربش لوتس اي ةزيللاةحاتىلا ١
 مهورخسيل ةعدقلارمممل-اسنم ةريغكس انا يلءاوضبقوةزيلاةبجح سيرا .ءليفاوعرشهيف ٠

 لمع يف عرشو نيدادملا ونبراحيئا|اشايلا عمجو حراج رك اسعاانه ريثكلارضح (هيفو) لمعلايف

 را كا لرملا ءولز اولا 1 امتوالماهيف اولغتشاف كلفكر يش ٠

 اباطخ دالرلاىلااهواسريلاشملاا,ملع مو قار وأةدعاوتك ( هرشطقو ).ةسداسفرو ل0
 ةراشاب .كلذو قاوسالاب ّةصلا واذن كلذك | و مدقتام ينءءامومض» ناب رعلاو داليلاخا كم ش

 بوذغغملاادوصخوةيل رصملاءإ سمالالاسإ نا فيوختتأاو ربذحتلا ينعي يشوةلر هملااشايلاءانرق 7 ١

 امتصغىت>لالغلا ترثكمايالاءذه (ىفو) مدقتام ىنعمرخا ىلاةاصعا|ةنطاسلا نردورطم همهماع

 لالغل ا ترمّدساو بدرال |افدن نب رشعوة باع حمقلا عب تح اهرعس صخ رو لداو طلو لحاوسلا ||

 راك امس رااشن ارادرتفدلا قد افي رش نواه مفي نم دج الو لاو 0

 مهو قو مش كعم ةرماهذه اصوصخ ةينامثعلا ىلع ةءلرصمال ةرصنا'تادحاملو يرياالالغل

 نو م دراولاو ردادلانوعني لينا لحأوسىلع اونقوو اهوركتاو مهف اوعبض مهدادعتساو

 ترمغح (هيفو) مهر 7 و مننءليراصو رك اسملا لع طخسسهنافاّشا اامأ و مهريغ

 مايقب ةلودلان وربخي لوبمالسا ملارفسلا .هدصقو نيب اهولا نماب وره هاماملعو ةكم فا رشأ نمةعا

 رادرتفدلاواشابلا تدب يلااو.هذف 0 2 اوردام و مهخم م هوذقنيأ مهبنو دج 1 نينياعؤلا

 مهاياكح وم راض :القتو نوكشيو نوكحم اوراصو كلارا! .

 * ١7117 ةنس مظعملا ناضمر رهشلبتسا ف

 مزلفاقيطم|ه,غناكولالطا د وةداعلا ىلعف رحل غعاش.و بستحلا بكرو دحالاةل يا ةيؤرلاتامع

 هلق ةعمجاةليل نابعش لالهاوأر منأ أودهشو دحالاةلل ةعامح بدت افاموب نيثالث نايعشة دعماعأ

 عاقحالا ناكوةتبلادوحو لالبال زكيملاهيفهتيؤرباو دهش اة هلل د نا ىلع ةليال | كالتدب مكحو ىخاقتلا
 لالطا ري هنا يلعةيمورل'و ةيلرصملاريتاسدلاو باسل عامي ةرو « ذملا عج اليل نه ةعاس سداسىف
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 مث رفاحلا يشم لجال قاملا نم اهرادحنا 0 ا دوسالا سطاةحاتىلا
 ريل ىلا ةبح تناك يف َوأاةنامش ءلا ركالا جوارخ رهتساو و ليثشدو ةيرودل اةيحانىلا اوءجر

 لقتو تلطلاو 5" 0 > رمثسأو ةبابنار هاظ ظ مهقاطوا 50 .كاورشثتنملا دا اراك مهو ةبامثا

 00 مهم اهوقسوو كماارملا مدخل اراثو المل زب هلسأو لالا ىلع ةناذعم .حاو طامسقلا

 + ءاضفلا اًوامَى جس ةيادنارعب عماخلو مهر هك 6 ترشتن اوأر< 5 نفسلا نمو ا دغو

 مدس أو منكم ادقاآتم مهوذخأت ءارمهملازغلا عم اوقالت ى 0 ط قارا نظل

 اومجرءارمالا نا مث الوطرور كش قالون برقلابمهرذاو قيرارولا دنعيضرعلا لئاوأنأك
 قو مارخلا اولدوةباب هارب ْن* ىضكر ءلا لق ا(هريشع سهاخ عما موييفو) نار طااونادروةمحانىلا

 موب لك يف مهاداذكهو مهنالخ ج رخو اورفاسو مهناكم تدصأ ومهفالخ "ا مول اي ين

 نيدو اجلا معلا ةبلط ىلع قرفت م اونا حق بدرأفاأب اشايلا مر ) 4 هو راع دام ةفاطج رح

 |م لعف قىرخأ 0 فلاب مايادعباضي م اي سعال بسحب تو رفف سه زال ا عماجأب ةقورالاو

 امرت الوالخال عنه و يطعي 0 هسواس و نمتار انام «ىالذك

 000: يتابعش رمش كم اةماورحاو رططةعاج تادو (هريشع عباسد حال اموبري ىققو)

 تحرذو ةظفادسمللةبا ناههد هقاطو بصنواشاب لا كل ) هرم ءمسانءانالثلا م وليفو ( ةدجح

 : موييفو ( كلذ نع اواو ضعبلا مهضعب نعن:دعا ةماضإ ًاةبايناريزوبت اةاطو تهدنو هر 0 6

 | القال با رأن ءمظعلجروهو ناجح هللاقي ةلودلا فرط نه لجر رضح ( هنب رشعىلائةعّمجا
 ةعملا ةالصدعب مهعج وغلا شملاو ىضاقل اورادرتفدلا يدنفا في رش يلااشابلا لسراف نام رف هدب ىلعو

 . كنوكل رصمةيالول كا زتخاانتاهصخلمو اشابلا ةرضح يا باطخوهو نامرفلا كلذ مملع 'ىرقو
 ” كات ماو ةريدك رك اسع كيلا السر ارةعاوفلا وهلال ولقعلا نم كننمهملمناموةيارسلابتيبر

 . مهدياقثو لتقلا نممهلع نامالا طرشب ىرسملا ملقالا نم رامات درألا جارخاو ني:ئاخ لاذع

 انقلطأوةمن :اطاسلا سماوالا | واش ما نامارك الاةياغ ميمارك و رصم ملقا ريغيف بصانملا نم هنوراتيام

 - ناف تقولا اذهل مهم ريخأ بجومانف ىعامو مزاوالاو ركسعلا ةقفنأ ةيريملا لاوءالا يف فرصتلا كل

 ١ مناكذك 1 السر اال رار اسد نيد ريتكلا داديالا كلا 00 كاسل هنا رك

 . نخا ىلا نامالاهيلعو لوبقم وهفنامالابلطو ممتعذ#تنمو ملثم ناكمهيلا مخل نم لكو اولثتم

 اكراعلاب تقصاأو كلذ ينعي قار وأتت 0 4ك: رم ع 0 1 0 ا

 نعارأب 4ع رأرصملاءارمالاو نينامث ءلا نوب ةكرشلا عوقو رايخالا ترئاوت ) ةشب ١ يشع سماخ يفو (

 ا نييامثعلا لعاورصتناو نييل رصحال هب 00 ا اكو ةميظع هلم 0 دامثعلا 1 املا ن٠ لتفو وويمد

 ةلاظا تفطصاو مهةدانيبةلاجرلا قرنا تلا ١ اع تفطخا و نام م كلذةرودو

 م ا يعل

 باي لا وحليب

 م ع ا لل ا
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 يللا.قلازغلاَنأب رابخالا تدر و ( هيفو ) هترايانوب نامح رتريبج مممف ناكدةربتعمةهبأ اوةئه ف نونك ري
 ىتحاهيسان اواتقو م 527 ىتادالبلااوةرحوامشاومواطالغا وبنو اهاومأا وضيقو مويفاادالاب اودهم

 مط اوامعو ل ءاباوةص2مهلاف مويفلا نو لاةنامث *ءلاامأو أرفن نيسمخو ةث امةدحاوةدلب نماوائق

 اهلاداوماقأوةنيدملاب سي رام

 هي ١71١ ةنسدرفلابجرربش 9

 . عضولاتقو هلاو راتخينأ نيكل اذاانميلطناكو اشابلا ة زال لاسأ اوراكل تسلل

 مويلايف ساسالا روما 20 :دساف حيران مول نمام وا مشع ىن ادعب ناكو كلذا ولعفه ساسالا

 اشابلاباب دنع تعضوف سْؤ ورش را وضحا( م) * ءاشوام لعفي محتلا بر و * روك ذملا
 يلااولزف هباحأو يواسنر هلا ىل الارفاس ءاث الثلا موي ( ا رغلا ىلتق نم مهنأاومعز.

 00 دل ودول او: ورزلانوسبالم هو مم و اشابلا كيلامميماماوق الوب

 م ازازيإف مهلهاو " يلع قدانب 1| مهيدبأب و رمح ريطارط مه-ؤ رىلعو اشايلاب ةمتحخ اديبعلا

 مع وعل دنع عفا دم م طاوب رضو طايمديملابك١ ارمااولزن ماوعجر مت 0 وتشار 5 ارتردب اولزن قد
 فلكلا اهءاويلطو ةز ملا يلقايلااورضحو ىرحب ةهج يلا ىلابقل اءا مالا ر 4 عسيشأ( هيو )نفسلا

 مدقتو اشايلااد>ةك ناكيذلاةب رزلاب فو رعملا ا دم رضح( هيفو 0 هىلااولصو تح
 ىرىلاءارمالا فئاوطمدقتاملفاظفا م ةرتحيلا ىلا رفسلابهلنذأو م::ءاف يلب يار اا را

 اشابلا غلف مهقيوعت ىلعهتردق عممط ضرعتب لف روك ذملاَب رزلاا هتك دم يلعةليلق ةعاج مهنمرف
 ةركبيف اشامل هيلط هعساتت دسل موي ناك اماف رضأطر و لا يلا هباطوهيلا ل سرأوهيلعاهدقش كلذ

 ةلابق قرافملا نيب ىلا هوملقن مث اشابلا بايدنع هتبقراومهر وركسمعلاهب لزاف هلق نأ ال ملف راهنلا :

 تدل وحيف ٠ ءواسغو هتنب ىلا هولا مث * رهظلا لوب نق ىلا انا# رعايم رص رمتساف ادؤذتتك نامثعمامخ

 1 رتاو رضح موي نان يفو هعرحج رخو هر ,ادىلع متقن رادرتفدلا لسرأ هتومدن :ءو هرئقرو هلك 3 ١

 لزعب رب ااهيفو ة ةيمو لارايدلا نم تامتاكمتدر و ( هيفو )رادرتفدلا تيب كلذاوعإبو هعاّدمو 0

 3 رغ لوأ ماعةي رادرتفدلا نعل صفنا ىناجرلا ىدنفا ليلخ ةيال وورادرتن :دلايذمأ فرش
 ا ا ةينامثءل لوخد تقو نمة->اراو ري رص«لهأناف اميظعان زحكلاذا سانا 3
 ىنغلا لق ريقنلاو ريبكلا ىلق يعل راو دي وهاه رشاي يتلا ةنسا| ذه ىو سة نس نيعب 0 7

 فو ردملاو ريما لمف < و تاقدصلا|ريثك ناك الكر انيعدابنالال اللغو .ةيكمالافرصو
 يأ ارامل ةي رادرتفدلا نمءاغءتسالا بلطي ل. .رآ يزلاوهو امص وتمام وشِ ه« سقت نابذه«ناكو |

 هانا ,يلااشاللا اد 10 فسوي ىددع ( هريثعىداح نينثالامويىفو ) اشايلا !ماكح أ لالتخا 7

 ءاريمالا لوصو مش و رحب لاس ىلعةبابناربب يضرعلابضنو ركسعلا نم ريثكلا هعم يدعوب:
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 اواراف مهلعف نم كلذ نأ تحيزرادلا ىلعأب مهعمنونك اسد ةنرالا نءةعاج نأ اوريو كاذءانلا

 000 ةعيذشلاةس رجا هذه دعب موقلطاف ةب راغما لاقأك هود ون كلذ نع ف شك ه

 ىلع مل امهتل ازنغن زغلا نمةعاجح دو رم عنيشأ ( هيفو ) هدحوهلل مالاو مهعاتومهمصاردت >اوىراصتلا

 يعادن 0 يلبق ىلاةنإ رد: كس نمزياجمالا ن» عاب كاذك ىة ب 0 لا ةزيخلاةهج

 مي ىطصملاَقف همخا ثا ريه بجسإ طعس هيديسأ عم ي وديلادمحأ يديس مام مداخ .يفادم

 همداخ يل وطعتو عدوة وما نا طاش لآ اكمل د قتامفنم حر ديس نأ د هسلاقف لاير تاس

 ميبهذو ر م لاوهمداخ دعس قو سلا رمد لا يم وقوغو كلذاولعفف ر ا نمةعامحو

 ةءهودممارسا وحتف هسا رف لاير فل |نيئالثوةتسدنماوجر انكم عرقا مداخااو. ةاعفادنطيلا

 اهيكردقو ةب رئالابةطولعا هلك ةيددعةضفو اعايراوافاصناو هسن ارف تالايراهنماوجرخأو ةب رئالا

 ةعبسدو ةئاماوقاغيت>نوجحر خت اولازيلو د وهيلاةعاق يفاه 0 واهو رضحاف داوسلا وادصلا

 عجر و وفعلا لصح#م اهردق موال ةثيب >اوجر خأرمالار 3 1 ودك وةئامعبسو فل نينامو

 . (هرمثءىداح تبسلا موب يفو 1 اةريقع دال نماوذخ او مهقير اذ ءارك "اود فلا

 ةنادرقلاو شايغلا نهةدرا ةفئاط كلذ رخ 1 ةرامعلا ٠ نمبارتلا لق يف ريخعّلا نح

 | 00 داال باع شرا نناسالا ننس ق ةفلاومتسا و لبطلاو سمزلا لطبو بيعالملابإ را

 ركاسع تجرخ ( «رمشعسماخيفو ) كلذل وحءاملاب ةنالمةكربلاو لينلا تقويف كلذنأ نوكل

 ةبحملا بكس نيعن رالا وحن يفرك اسعرفل ” ( هنيرعشعش ثلاثيثو ) ية يلااو رفاسو اًسياثالادو

 "كلت يفنا * ةيوامسلاثداوحلا نمو 4 روهمدو ةريحبلابا وناعم ماف ىلع ين بع بد, ةريحبلا .ج
  ةرفصبةب وشم ةرح سمشلابو رغدنع باحد ابءامسلا ترمحا هني مشع يقام ءادب ؛ رالاةليأ م وةليللا

 ١ قح ل صاف ريغ نم هعداتتو دادزؤا و عطقتم لي راق باد.س يف ب وذل ةيحان ع نماق راه ا ل تاجا

 : ةبج يلا ل ومش ليالان :.مةعاسكأ ا ”يلاك لذ رمثءاو ءاوطانةح ومتملاةدقواملا طفئااةلعش لثه ناك 3

 1 لالحمضالا يف ذخأ ةعاس سءاخ يلا رمتس!و داتعملا ق ملا ةقيرط يلع ل دافي نكل عباتتو نرخ"

 1 ىطعبقلا هباب رمعىداحو نازيملاجرب نه ةجردنيرشءسداسةلءل كلذ ناك و ليالا اانا و

 2 هدوروبريطادرو( هيفو )ثداوملا» نه ثداح ةرذنملام> الملا ند كلذ لع ديو لاذ دان رسشك نماثو

 3 .عفادمو اكتشز كال فرت سيد رنةدع ام ماكو لمتقو يأاهبو امسن ارق نم 1

 ”سلرفلا رباك أن مةسسخ هكبعصو يجلالا كلذ لسو هنيرمشع نءاثءانالثا ةلياناك املف ةيردن :كسالاب

 تلا مهديأ. نة اعد دتكو ءرادتزاع مهناقالمل اشايلا اسوان قالوب لحامل

 ةراحمطتد_عأرا دىلا او 5 5 ةزججاوقالوب نءمفادءمطاوب رسضو مهولب قف هلول ملا

 او رادواياده مطيدهأو ةددعمال_خ طمدقو ىلباقو اشايلاد: :ءيللااهيص يف او رضحو ةقدانيلا

00 



 راف 11 اكل ةيول ان ندا يعا <

-000- 

 5 ا ُو رقف عب كس رد ةيتاكم لا مهاطعأم مف ادمواكنش هلاوملهعو سدسن رمل فاعايس وكم عزت رشك

 ناك ناون 2 ءالامماذهنانيلع من, ناطلسلا لباقنول وبمالس يلا بهذن كل أرقاما لاقو يناالاملكت
 اًواشنارايخلابم_هفانناوخا ةيقبامأو هيدي ني ابر وضحمد.ةني ؛الهماعت اودالب يفاتثافأ: :ءلع مني نأ دام

 اذهانيفكيالف انا عاطقاانيظعياشاءلاةرضحنوك امآو هسفن رمدأناسن !لكوا وبهذالاوانمماوماقأ
 نو هلل ضرالان اف كلل ذباوُض رب نافعجار + عقد مإ وقنو ديعضاار خا يلا طويسأ ن |نءانتكاال

 نا هنوكب يتح هانب راحانيلا ينأن ءو انيفكبام هللا ق 0 امنع نهدي طاؤلخ

 عجراملفمووفلاد الب نه لا ومالا ضبق يف اوعرشو ةرطنلااو رسكونوهالل ا ةرطنقب أو رقتس ا
 لا اود.عف بادذلاب ركضلا لختعتسا وراثالا ىل ااهح بص ىفاش ايلا نبا وبا كاذب فشاكم هارب |

 اي>بطالجر اشا لا قش (هيفو) ارطبأ وناب و ةيلا ردملازغااو ىئس بما كي انامن و ا :ااربلا

 ان قطصم زن كنان ناشنا ايلا يلا لسر أكبنامنعنا ف رغملاة رطنق د_:عيلاةةنشملا يف

 هلع اهعاخ يتااةعللا هاطعاف يق رشلا فشاك اغأمهاربادل 1 مالك يف !بع:ضوافتيل ل كولا

 يف 000 ل هاجيفأءربخأو ان ؛دنأ لعيب هللاقو ةليحرتلا م - رووا

 نيململايناوزعال: اةأالان وادع ويماوفوي وهل ؤأتنك امله دا رفاعئاط اطنامأب ت رفح
 هنأ كب نامثعنظىفناكودللادالب يف ادب هذأاسناوةقد_هلا لك رص ؟مقاالو ل . يلمح متذأو

 ادذيتك د معاشابلا أ (هيفو )جا ريم ا وأدلبلارمأ ا ايلاهل جي ةروصلاه ذ هيلع رصع يل ينأاذا
 نالاقو اشايلاا دك ف سور, هيف عفشف هلت 520 * يف < - اف يلب قة,ح يلارفسلابةب رزلاب فو عملا

 ةبجيلاهرفس صاف ةر 0 لعلم بسانإلوا ايد الا ددتكو الا يف ناكدقوةهرح هل

 مسرلا غل اق رشم» ىل هج يل || م هذو كر هناف كم  نامثعامأو هموي نءرفاسفاظفاحمةريحبلا

 ارك سارق كسملا فئاوطلا وحر كلذ ةينامثعلا قا ملف هب اوطغاو سانلا يف كلذ عيشأو
 ةنيدملا نم ج رح ن «نوعنمي ةفب دملا ب اوبأ يلعاسار -اوفقوأو قرارباهيلع اوبن و لولتلا ىلعىتلا عالقلاب
 يفو) اشابلاادختك نءةقروبالاج رالف اهربغو أ قالوب يما جر > نق ةبلو طهملاو ةلاي ا زغلا نم

 حال_بلاو لاجل او ل ويمللا ن.ءاهبام ب هنوةياسحلاءا مالا توبي سك/اشابلا ىمأ ( هريشاعةعجا ا
 زف ةيراغملار ع ن.ةعامجهب و مدقشخ ةفطعب يلطب را تييملا ليدبتلا تاغأ (رضحهيفو )

 ١ رخل موبحسوهركا ًاسعمهبتطاحأ و مهسؤ رفذكو مهنتكو مهنمةعامج ىلع ضبقو مهلع
 اوهتنا يّتحةيرعشلاب ام و نيساحنلا ىلعمثةي روغلا ىلعمهب أو نمو ةعيذشةع .ه ىلع مهبوبج فهو دجوام

 يديني اولثماملف اينذمطنوملعإالمو اشابلاتسي مهباولخدو يراصنلا ةراح ىلع ةّئ ةيكب زالاىلامهم

 رعالاولاقف ريدلا ىلع لطي اريغصاقاطاوحتتا نما و يراصنالا ريد هرا وجينأ 5 عال
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 1 اسعاضب أت رضح (هيفو)ر 9 اسعوتدي رم لبش قر 2: ةئاد مذعلا ع رشف داليلا نم كاذ رواج امو
 اوحزأف مهانكساتويبلاءالخإب مهو رد و تاراح ا عياش. ورض-افدّؤُ :رالاو كارتالادوبد 0

 اكو سان اطلاقا ورشا :ال لأسر هقلا مهرود نءمهوجرخ تأو سانلا نيرثكلا
 اهينولم هيناهديغىلااول_ةثاواجا ريالا ل ١ ًارادب ةنئاط مهنب تنكس

 مط نولخحتو سدسن رهان وت كس م < بجعل ل-.يةووالكلابخيهرا دنع مفادوأ 6-0 نمو كلذك

 مهم تلصح ةدب حتا ل #يمش ف يما : كلذ ل اعم اورودالا

 1 اوددشو راه ةئامتسراض->ايمهور» و راكملاةراسجلااوبلط مهنأ فريك سانا يفةيناوروم

 : اهيفناعمهماجوهتدسعب لاي رةسخ راح لكيفاهنامأم هوطعااد وعما ل مهنا لرقف كالذ ىف مهياع

 : ةيليبلادالوا نم سانا ريح ن ونطاوراص لب كلذ مهافك ام مثهن دع فالخالاي رن وم هئميقام

  ةبارقلا نما وةياكل ا ناقسلا تنت»' ى> جيلا ن.ءاملا لق: يتلا نيئاقسلا ريح كلذك و روقلاب

 او سانلا و ول نيا وناكنر ةاسع سولو هاّضل ءا تكلا ىذبتو ةضف فاصن أ ةرشع جس. 1ك نءيفاتكلا

ن :أ| عيمح فن نم :لايمرامح ىرتشا و مهعبت ضع. ها موعدا وةحاسااىلا منو هذي , و م5 ري يلع
 1 نا

 3 ا 0 عراد! باي يلعمينل خا اكونت ةنكسلاو هةعا ارا اين -ءاكو رودلا لخاد فمه ريح

 نءهنوب 5 و هب نوماع. ذ راخلا قهنيفاهر ركيد لزَد برا دلا ىلع تنفق ماين رطايش ضع وري

 ش تانورسمملا ردم 6 0 داي لا

 1 كايااند بلشت ا ص تق هلا ولاقو هنود تا 0

 بيلا كلذب رمصم يأرم هُط تعش ثي- سهذافالاو موب لك يف شورقةثالل كلام رتوام ردد ا نيدحأت

 1 كيلا دال

 ْ يابا: قرش فذاك فا 5 لسا راناكودسشش سودا :امنعاا 5 اناا

 هرغو ظئافلا٠ ردم لال ا 57 ةنإ رع ا 1 0

 5  ناطاسلات 'رض> يل انونوملاعم مناف بايدوبأو يسيدربلاو ىنلالاو كيب مهاربا مهوءامالا] هوب رالاادعام

 ش عاطقا جاد داذلا 0 د مينا بادو

 هوازن ايينن ا 0 2 0 ا جراح ورنا يلالا ف اكد سو

 .: مهذو مق دان افوفص مه ا ماد يلاهوبلط حاصلا حبصأ ملن هبت ان قاطوب

 نايا دس راما
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 ىف دسلا رسكو كرابملا لينلا'افو ناك ( ىط.ةلايرمس«سداسل قفاوملا هرم ع يناثءاعب رالاموبيفو )
 ةداعلا لثم فطيملو جيا يف ءاملا يك رج و داتعملا :ثلاو ىضاقلاو !ثابلاةرض#<# سيمت موياهحبص
 تا م ًاسعلاةيذأب دس كلذو ةهزئالة دعما يك ارملاو نفسلا لوخداوعنمو
 اًظاامتعو تانارقلاو ةلودلا نمماعلاحلصلا ع وةوب ةلودلا ن . تادئاكم مهدي ىلعو رططلا نءداصق

 تقولك يف برص مال ةثالث عفا دمواكنش ثاوامعف يلو رلأةهج نم ةلودلا ىلعنيفلالا ن م هعم نِهَو

 كالذلثم مدقتدقو قاوسالاو قرطلا قرافميفاهوقدل و كلذباقاروأ اوتكوة سلا تاق والا نم
 ةقونعماهادحا ناتنث اهو ةيءو رلاةها نه اشايلا< رحرضح (هرخا را تاقلتخلا نمهنظأو

 خيشلا كرس نب: 21 افىرارس ةدعام ميكو اشاب ناطيفةحو زهتحأ ةقوتعم رالاو ناطل.سلام ا

 شرفلابهوشرفو شوقنااو تاغابصلا عاوناب هو:هدوهفرخزو نهروض> لبقهرمي ناكدقو يوك لل

 كلذباونتءاو مرحنبدحأو اناكم شرفي هولا سحر حكلذكو اناكم قو 7-5000 ةرخافلا

 نيتنثلا ىبعدةعودةعلاةميلو لمعو كلذربغو نيماككلا نماطاسب ترف سحرا يتحاساز ءانتعا

 ةيدنهلا ةسشقالا فئارظ نم ةجقب ني رضاحلا ند لكلاودهأو خعاذملاوىضاقلا ةرضحيدحاو نا يف
 لايلةدعةكب زالاب ةقارحو اك:شاولمعوةممو رلاو

 كحق ةنسنينثال | موي .ىلزإلا يتاح عت أو ّْ
 ثااثلاو قرخلاب ا ىناثلاو ةليو ز بابي م 01 ماورالا رك ا-ءنم ةئالثاوقش هتان نيالا ويف

 ( هعسان ءاثالغلام دقو كاس طك اولتقوادختكن امثع عماج نم برقلاب ةيكب زالاب .
 ءارمالا نيب ةئداحع وقوبر ابخالا تدرو «هيفو) ة لقاح ولا ىلع ةكماجلا قرفواناويداشابلا لمع ٠

 نادازأ م ارقالاوة_عاحشا لفوصومرد جأدللا ةيةينامثعلا اصخش ناك لذو ةينامثعلاو ىلابقلا ْ

 1 .فلالاويف بكرت هنأ قا ( 34 ىوكيلفغ تيح لع ع ل١ ظ

 حامساوطسوتاملف كاذب مه 0 وءارصالا ىلا نيعلا قس .ةوطانمبرقلاب ليحلا ف رطيفا وناكو .
 اد_>ح -اواةلط مدهقد ذب ةينامشعلا بر خت مهب وطاحاف ريبا وط ةثالثيف مهبلعتلبقأة يل رصل ا اذاولبجلا ش

 د ًاولياقلاال امهم جنب وم هو دصحو م يفاوكتفن يف ويس تحتو مهلعسو يفوباذأو او رظنو ريغال

 ”ىشىال هللاقف ىنلالا يدم نيب ردجأ اورض-أو مهني بر 1 تاعاوا رش اروع ذلاردجأ هرييك :

 كع رطن يلا جاتحين .<للاقذ ك كعابنأ نات رس ومات شالا ءانس رسال لال ل ١

 كلذ ل ن.وموم»ناك ام عبج|وذخأو ءولدق مثهنان-أاوملقو هو ذخأف هب سسأوالوأ لس جارخاو ظ

 ببس ىنامثعلا كيب رادةماه ريم ل زعوط وي سأةراما ملس فشاكدمح ًالودلق(هننو) راك امرأ ظ

 مهاويرحي لالا !|ءا يمالاع وجرب راخالات رن أون(هغهتنءيفو) هما نم ىحاوتلا ل هأ ىو 2

 ار اناا ندع تلو دوره رس واذا «أاوضقواهيش اومواهلالغا وموقف ى دش ىنب يملا نوأصو. ش

 9 ١ إ 0 7 را 0 للا ان
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 ةيعبلا هبكاصحهرششع عسب ار ة خللا موي ناكامو غابصالاو تاشوقنلاهوفرخزو ةحسفو ةيفنحي
 ىلاملا ريمالا دم خيشلادةعةاللصلا ءاضقن دعب و ةعجا هب اولص مو خاشملاو رادزتفدلاو اذابلا رضحو
 اشابلا هيلع ماخو ساجغلأ متو كالذي ةقلعتملا ثيداحالاو هب :الاهلادجا سمر هع ام ىلم 1 هتنيظو سرد
 مويلك ةصحابب سا مدهلا برقب هتيب دنع ةميخاشابلل بصن (هيفو) مامالا اذكو ةعاذ كالذدعب

 يلا او ردابشي راد>وجلاو تاوغالا هنباعاماف ضاةنالا ضعب لقنو هسفن رشاباه رو لمعلا ةرشأرمل
 اوبلطو اضيأ اولققر _َ اسملانايعأو اشاب هاطرض> كلذ عشا املق ناقاغلاب بارتلا لقنو ليشلا
 هللاقف : كلذ زع نا وبط مبعمو راسيلا ب رعو ةلي رلاةحان نه ةفئاطرضحو ةدعاسملا
 : مهرمأو كاذ ىلع مدر كشف ةدعاسملال>الاو رضح ىقئءاوطن 00 ةفئاطءال ؤهراتف اود ستحلا

 اشاد 00 ل برضت لوب طلاو هع اًسقالغالاب تأ اذابة قاوذحأو ةنئاط مهنم ىتبف باهذلاب
 باب دأ مئاوقا و رضح و كاذ' ودار :كلذ بن سا انا و ةدعاسملا اشابالءانرقلا ن سحو كلذ نم

 : اورضخ طابقالا ىراص:لاباؤدبامل وأذ روضحلاب مهيلعاوهبنو سيسن رفلادرف مايأ تدتك يتا'فرحلا
 1 اضيأ مطرضحأو روهزولويط مهعمو سويئافو فداوو يروا سجرج بهؤاسؤرمهمدقيو
 00 ولغتُ 8 باب رلاب ةكماريلا تح نيفةملاو تال "الا عاونأو د 1 لاهي ونلااشاب راتئم

 وشلا ىرادتلا رضح طايقالا فئاوط ت0 و ةدفقئاط طم ءالذكاضأ ١ ميتءريضح مون يناث فو.

 0 وهن هبال ١و تاع اطلا عمتجين اكن نيمل سملان «فرلاب اب 7 اوبلط متم 3 رالاو.

 فاللذ كالذو ة 4 روخاو رو“ هزلاو لولا ب1 و لمعلاىلا نورضحو مو ردا ةيءفلا نم

 ةيفوشك ريئاقنو ةيماش لو. طوةك را ون نه هةطأ ”ةمظ ءةححض كلذ ريصيفاشأب راثوم هبت رام

97 

 ْ .رافعلاو رابغلاو سمشلايف كلذ لك ةيكمارب ,تاباد د تلاد ٍطوةيقيسوهتال اود رحيبدابدو.

 ١ :هحا ردبممموءزلي باهذلاب مهلا ونذأي و لغشلانم | وغرفي نأ دعب مآ ىو ةمغارو,طلا يفاودازو-

 ” ةلدحاب و ريسلاو زنا! مهيطعيف ني رامزلاو نيلارطلا كك وأ ىلع شيشقبلا ممرباشاب راتمماهضبقي
 يفق كر كلذوحتو اثرقن ود و شرقةئاملاةفئاطلا ىلع يف هرادتخاو همءربس < كلذو يقايلا
 اذاو هنوعفدي 0 2 نيو 0 ميلعهررق يذلاراضحأب مه هزاب و ممطخ ىلاب هذي وموي ىف”
 يفمهوثحتدأو مهو رهنومه وعل 11 ةدملا يلعاولوطةلاءجوأ ةيدهاهيدب نيب مدقته و ةفئاط ترضح

 ًايشمهيدبأ آني او.دقاذاو ة ةنارب رو ب ررغلا راجل عقوام ةربت ءلافرغلا يوذ نءاوناكواو لغشلا

 مطرض-ًاواشاب رادم مي هو اجأو لغشلا نم وح ويشومهئايعأاو وعنءو هوءر « ًاومياعاوةفخ
 3 را ىقاملاروشلاةب قب للعلا اذهرمتساو دوويال كلذمق وأ مودي نيب تب رضن يئاذملاو تالالا

 لمغلاةنبمولذلاو ةلءفلاةرجأو ةنوعلاو ةرخسسلا يهو.ةلاذرلا نو ءارشأةرشع سانلا ىلع عمتجاف' ذه
 ماْلاةرجأا هرشاعو مهشاعم لو ء.طعتو ىراصتلا نمءادعالاةءامشو مهاردلاعندو نأ هلا عسيط ةةو



 قش 2

 1 ا رعو اداب 12 و ل ا

 ض.ةلا اودار ًاركسعلان ٠ ةعامحنا (اضي أمت و) َر زياكنالا ركسغ يراس سس ممر سح كتادانم ىف لق

 ن* - 23 ممعماوب راغتف 00 د 3 و د نيحاضي ىناللا 0 0 ين

 لئماقلطمح 5 العلب 00 و 0 :<سأو ةماقلا 6 0 5 نا
 كانو مرا زياكنالا

 * 11 1 ىناثلا عسي و نرش ليا و 3

 تابتاكم مهعمو ىف اللا ةعاج نمهتبجص فشاكد محو يئلابقلادنغو هراك 02 اما ردح هايف

 لو هاطسا وأ يفاو رفاس مثنانلاب عامشجالا ن ناب وجيم ماي 1 ,ةدعاوماقأت حلملا ميباط مخ 0

 معدد مايأدعب هرادملا عجرو ةيلبقلاةهملا ىلا اشايرهاط رفس لطب و لصحام يفكر هظب
 ىلا عم >-رو و يعلو هسماخ ف اشام لإ تاداسلا خش 0 ىنيسحلادبشما دلوم 2ك (هيفو) 2

 1 لا كلذهفا ريك ابهذ قرفو هنا م رسغلا نيم يو 2 حادي ءاادلقت (هيفو) هراد

 هميظعةميلو مطلوأو ءاملعلاو ةلودلا نايعأو رادرتفدلاو 1 ثايلااعدو ىلا دب شملاب ةليله لو

 :ةطقن ةهلا|ةسكو ةيدهمدلو عم راه د يفو ةمدق"' :اشابللمدقوةريك ةدقؤدحسلا ةلئا) ْ

 تمد متيتلاهلْز ة ةرو امل . نك امالام ده يفاشابلا عرش (زي كاد هه رغقو) روهسةورفاشاءلاهلع

 هلامق نم كال: و ةلشقلاب مهدنعىمساو هيةضتخل ارك اشعل 0 اهيذيِل سيسنر لاةمق اويف تةرتحاو

 افاق هأكإ ذلمهاو بالا فيصو تيا دختكنامثع عماج لا 05 !اب فو رعملاناكملان :.م هل ربه

 امعمدالبلان 1| . كالذ ضيق نينيعملا راس راو 31 #08 يلع ءأدالإلا ىلعةدرف لمع م هرود امظع ٠

 .ينو) زيلكنالاةدرفو قرطلا قحو نب رشاملاو رك اسعاانهروجلاو الان ٠ هيف نوحالافلا
 هر وم أقف ٌأناكدبشلا اذه نأ, ربخ ن.ناكو عابسلارطانق, بني زةذيسلادب شاة زامع تلك 011
 .لعلزي رف وداع وان ةسوعل رأةةسيفكلذو هربامع ةا حيف يلغدزاقلا ادذتك نمحرلا درع

 4 :سىف يدأر 0 ىجربتطلاب فو رعملا كيب نأ امثع هترامعل بدّماف هقش لاموللخ هي ١ ربظ نايا كلذ :

 .هتدمعأ أويصأو هن راد مالو هئادب يف عرشو هضاقتإ ف شكو ةمدهك لأ :نعماو ةرشع يت

 ,سيمن رفلا جرخ ن الا هتلاح يلع ةف يرجام يرجو سدسن رفلاةثداح ادخل 0 نفاع ل

 هماتاب أف اشاد او بسوي 4 زولاىلا جريد لاما و ةنامثعلاةلودلا ترنذحو رعمضرأ نه

 .كلذل ماهاف رص: ةيالويف اشاب دمحم مدق رقت - انآ كتالذىفىخارتلا عقو مث يرباافرطىلعهلاكاو
 ار وناكام نسحأ يلع مف :ارذتكر اتفااوذ كلذ رشاملد.ةنوهفيقستو هم.متتو هلاك | يتاوعرشف ْ
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 ءارمالانع راخالا هذه ثرئاونالو :رابعلا هنعرسةتام كاذلاثمأو مهدنع اهتوطب ريق بك ارأا
 ادي 1 ٠ تشنلاف ةجااواشابر هأط مد 0ع ياراخو ا 0-5 ريم لابقل)

 ةبتاكه ترض ( مويلاك ؛دِدو) ا و يرغ خااريلا ملا ي دعهرمشع س سا موبناك

 ناكام يلا نطولا قارفو قيضلاو لاهل | مهرظض 0 ضرالا 0 0 ءايصالا ره

 اودهاجوا وم دخ مهناق مهلتقو مهدرطو مهداعب بحوبأ 38 ةيهو ناطاسلاو هللا ةعاطف 0

 : | توما ىلع لا.ةالاولذلا سنالاب نوهالوءازطادضب أوز وشي واأرغ لا عما وابأو ةينامثءلا عماول:اقو

 رفاسنف ريهقلا لاس ىلع 1 اناا ولهشتواايعو': :ىأا (لاؤادرتولا مف شيحتت ةهجان 1 اما

 آ انلم.حريو انما يفةلودلا اد 2[ ناب رهشأة ف حو امم :ةهجانلا ونحت 2 زاد-! | ةهج يا |مف

 ' درو وانباقرال مكباقريفقئالخا لذ روك 13 يفلان مل نق كل ىلا لمعت و باو 3

 مهاوي كر كاذ اوروتشافةبلاكللا كلت ترضح امان يلق يلا ىرقهقلا اوعر منأ مهنعربخلا

 1 ' تادابأو ى؛دربلاو ىفلالو كب ميهاربإ ادعا !نامالابل 22 مت تااوراو زوو هلا واع املا ءاضمابابا وج

 .نامالا مهلف متيقبامأ و ءار الاهيضتقتا:نذال ىتأيوةلودلاىلا اولسرب ىت>يثب مطْنْذْؤ أ نكميالف

 " مذ بتريو توببلا ن٠ اوبحا اميف نو:كسيو مارك الاو زازمال مطورمص» ىلا روضحلاب نذالاو

 " نيرشعو ةس+ هل أوبترمماف نسح كيب نا هثعل عقوأه لش 0 كلذ ذريغو م اءلالاو بلا ارتلا نم مهن كلام

 ا لذمو ناولحلاب اهذخأ ناك نمع اهوعفرو مازتلالا صوم ن.هيلطامم اك انك
 3 | ممم ا (ةيشلا ع ( ريالا م.ةماشأب رغاطرم ”سأو مومو لقب ترهطظ ءذش ةيضق لوأ

 . اضوع هراع يفةرأ ط اشانلا هب 5 و ىرعملا فرات لع نيكل رفلا هر كنك أم يلع سايقملا ةراسع

 . امنلمجو ة ةيرص'ة لاب باشنلا يم ميفةيطص اهي أًاشنأو سيد ١ رفلااهمده يتاةيدقلاة رايطلا نع

 هلا 3 0 وحان مو ف ةروك ذا ةيطصملا لوح نيزباردو غابصالابان. زءافيطا 1
 : - ناطبق هم علطو ةيب رغأ مام 00 رافةلودلارادر هم نود هل لاقيه داجورب ورا# هيفو نودلق رشح

 ” لح رهيتامدن زياككن اةارعاولا ارمصن لوحر علطف الا وأ ني وب وحتماقأ و ةدلنلا ىلإ رادقا نكن

 ” يجزارلا 1٠و ف رلا لا اوا مرافق برهن ناطيقلا .اويلطن اًضيأ ةنالث.هليق تاو ن وعاطلاب
 " قاوسالا يف مم هوب 0 ن٠ هوسعوىجز أي ١١ او رشاواب ءذاعبكرملا 0 ضقلا ودول

 ..ابرضدوبرضو مهيدي ني هوحءادن ىواهقلا باداص ىلع نيت هلا نه ةعامج يلعدباو ما لكو

 ماظمثدحأ ةييردنكسالا؟ احدي ش رونا (اذي مق وو)د ولف ىت> كلذدب نولفياول ازيملو اديدش

 َنَع نمثلاىف ةدانزهث. كاملا باطفاكم-يرتشإ زيلكن :الا ضع بهذ نينرتحلاوةعا ءلا ىلع 0

 3 رك ذ سكملا نم مسيلع ثددحأاجهفرعفدا ةماانع َه 5 ماطنت هع يزيلكذ الا ل لاقن د اعمل

 ةيامثءاهندحأام ل طبابةأدانملاب واو مالا 0 3+اوةب ذة اوقق عتق 1 0 الا.



 اذ“ هن ا ل
 ' لا

 يول
 اياياو اباهذ ةحارلاوءاخرلاو زمالاباوربخاو عفادههروضحلاوب رضوةيقعلا نهجاجملاتايئاكمهتبحصو ٠

 يبا اولخدو جاجسأ-ا لصون ونثالا موي ناكاملذ مهبا وحرف ونإب رعلامهنقلتو ىناطأ سلا قيرطلان م وشهو ٠
 نتشاغا نيس-رفا س(هنيرمشع ثلا سيجا موي يفو) لمحل اهتبحصو جام ا ريءالخ د (اهيص يفو)ريصم ٠

 ادختكن مح رل ديعرادهلاولخاو نس كيب نامثءةاقالا فذاك يلام وادتنتك راقت --

 هعابتانايعا اشابلاه يلا لسراف نس> كيب نام ثعرمذ> ( هني رشع نماث ءاثالثلا موي ينو) نيدباعةراحم .

 ةمد هلم دقو ةعاخ هيلع ما> و اشايلاةرض>ح لباقو مميحصل 0 بان اومهريغو ثاوغالان و ٍ

 مهعمونيلاطيلا ءارمالا ن٠ هفالخو ساطيغكيب حلاص هتك رضح وهل تدعا يتاارادلا يلابهذو ٠

 نويكرياوناك :مبجاوزا نك اسءىف فاشكنلاو ا ىمالا نملك نكس ك.لاهملاوزقلان«نرئاملاو<
 اننا قي ربتعو ةسمح هل ترو'ثابلا ناويد ىلا هتبك نو.هذيو كيب نامثع تدبىلاموب لكيف

 رهش لك يف يي :

 #« ١711 ةنس سيلا مويبل والا م-د رر رهش لمتساو 9
 يي ركب خيشااورادرتف الا توا اشاملا تدب ؛ةلاق ةدقوو قر اوداولمءو ىو :ادل وملا لمع يفأ وعرش هنف '

 تدب :اوحلاو و ةاوسال أحتن ودل لاني هك 0 موبييف ىدوبو ةكرملا ظسويفاءايخاويصأو

 يفو ) كااذك ناكن فيرمثلادلوملاةل دال اهرخاو ةعلا موي حيد اطو' لادا ثال؛ ليالي رهسلاو ْ
 هلل و رادرتفدلا كلذإلنتءاو كانه ىشدلو ءاعدتسابر' درتفدلا تدب يلااشأب لارمض> (دلوملاةليل

 عج يلابقلا ء 1 هدب عةرتكب راء دحلا| ٌتْلَصا )4 قوز 7 ٠ نيقمح عارم 0

 عمماقلا وباهوم يلعمادقالا نعا 00 0 يئاةبجلاف قار 7 0 يي
 را و ةقاشلا فاكلا مهباطو يدل 00 لدأب ق.سفلاو روجفلاو ملغاا نم هيلع مهامعم .

 لح نمو ةيلرمدملا ىلا مههام ذناو م في رألا لها روفنل ى 'دلا نسا ود كلذو قرأاو ْ

 مينو بك ارملا مهزحح ةلودلا مظاعأ تح نو تاون تقيضذ يتلا مهليعافأ

 لحاودلا وةلفلا تام ع تاخوةيلبقلاة هللا ن«لالغلاروضح عنتماو بابسالا تلط.# ىتح رافسلا
 تاو نادل تادآةلغلا ارعسةدايز مدعىفاشابلادي دشن الواو د .هصلادالل يفا ترك عم لالغاا ن٠

 تقولك ينو | 56 , ىد ءارقف !يلءدربام عاب لب ةلغلا 1 ثىلص اوطاونوشلا ىلا اولذديال د نام 1

 0 'الاوأ ميدل رع و نزول الو تكا راق الطاب رك اسلاملا انام :رقوافار واو ْ

 8 ريغن 0 0 5 ها يت ةهجلا لحاسإ ا مواطن ريو نيرا لي ضدك لإ 3

 0 نر تتح كرا هاند :"اينزودحاف ةلكابا وجعا يك املا مهب تراعي رو
 هد هب رجشما ١نو اود لءاوسلا ضب ىلع لالغاان ءامام يم ربف ير مهريغذخأيو
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 كلذ بك رثةزيحا ىل مهمه دعاولس رانا نر 1 ا ءاس ارصخو مارا تآل انادي يلع زاعا قالو

 ( هيفو ) عفادم ةدعالاوب رضو ةءدقتهل مدقو هيلع علفناشابلا تيب يلا قال وب نم بك ومىفاغالا
 اهمزاولو ةناذبجساطو ةيلرصملاو ةيئامثعلا نيب لصحاسع ر ارحالاب ىنبةحان و ٠ يرطط رح

 افاباوطاحافرحبلاو بلا نم قيمعىنأ يلا | ركع لتس راندا نأب راحألا تلذو ب29 ]
 'نذلار 2 ءاذشاط نمار ءاكعاشالاذخت ( ( هيفو ) هراص>ىلع اورمشساو يلاحلا اهنءا وءطقو

 نماراصق شيطانف مهاواصفف نيطايطخلا اوبل وةلج مهم هراتخا:مهضرعف جاادصقبرمهيلا نونا

 .ىلعو ل ءلثم ةطمقمة قبض اهعيجو تايردصو قرزأ خوجن 1 ةدئلاو رأت وج

 ةينيسحلاجراخ ىرهاظلاعماإلا ةءلقب مد ونكسأو قدانبو احالس مهوطعأو رمح ر يطارط مهس و ر
 نم مهذخأو دولا دل اهب شا رعارسحلا ساي واس رف 2 ريدك مل اء اوامجو

 :اراغص نيئقرن مهلعحو اليخ مهبكرأو مدقت أم هد مهسبل و ةلقمسةفءاط يجر دانا

 هيك ٍسيسارفلا فافطصا ةئيه مبملعي ريك مهيلع و ءالخا يلا ج رخاذا بوك ال مهراتخاوارابكو
 مهدارسأ نم مهن. مدجوام بصغو ؛ كيامملا 1 كااذكو شوددرا و سرعت اراشالاو, نعاضرأ

 ليوارشو تاكليوماورالاةبر حبلا مئامعد بش ماس<واإر ةايلرصملاكنلاملا سبل هبشمهسإلاو م6 صتخاو

 يعرلاورفلاو كلا هلع سييرا نماغيأا ارك مطل محو رسيسن رفلا نه هدجوام مهيف ل ا

 كلذاومسو : راما فوسلاا ميدو ذوخو تايدرز نوسلب, ناحالا ضعب يفو قدانبلاب
 ديدجلا ماظناا

 36 ١١117 ةنس ءاعبرالا موي ريخلار كسول وسو م

 هلمدقو هيلععلخودلب اقف اشايلا دنع مط رملا ندر هود داععار ادلذ وا 5 لصو (هيناثيف)

 ءاملعلاو ىضاقلا رض>واناويد 0 (ةهعسأت سدا موب ٍقو) اضا أ مقادم ةدعهلاوبرضو ةءدقت

 نينثالاموييفو١ نيرا فاق وار طانهن [ ةداعشا واد لك و ةحش رطحاف رشاطخا ةرقر نامل

 / ناديز ميه ارباو ةيقاطوب نوطلام هو ريهاشملا ىرامالا نم صاخشأ ةثالث مايل 3:0 هع تلا

 كلذلةيناوعر ثومم 5 كاما مهرود ىلع مرام يدلل اير ا ه1

 دوجو» هلدجوف ةيقاطيبانوطاأ ةكرث راضحاي اًوديفدازملا يف عابيل لاما ىلعرادرتفدلا تدب ى

 قوس ر.ةساو تاعامو شوبحو دو-يراوجواهريغو رهاوجو او
 ةناورلا زا براحيل ةريكةرامعب جرخ هئرابانوب نأ رابخالات رئاوت (هيفو) ماياةدع كلذ يفدازملا

 عنتماو كلذ بيس طغالارثكورحبلا يفاوقرفتوناط صءانلاو لوين ايمالا سيسن رفلا ةنئاط ىلا مفنا
 ,مدعر مخ مايآتدم ة هيعا شالاهذهترهتساو هارد عالق ىلا 0 اللا عجرو 00

 جالا شيواجرض> (هرشع عباس سيقس موي يفو ازيلكنالا تاقالتخا د دس
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 ف ةزيملا ى ١| يدعو نيس. او يفاشاب رهاط هتك واشابلل بكر ءرشع لات ةءمام ويناكاملف ٠

 اورهظأو فورسلاو قدانإلا مهيديأبو واناك رو:الاجر انوفم نلكنالا ك اسعْتفق وو رهظلا ٠
 افوفص كالذك مه دجوفرصقلا لغد واشابلالزنف مداقال مظعتلا نم مهدنع ثاذو ا مدير

 هعوجرو همأيق دنعو مداقت وابا دهدلا ودهأوةيئامز ةعاس م مدع ساخ سوال ال حمو رصقلا زيلهدم

 نأ مهص' وذ ضع ين رب>أ دقاف هيلا مهروضح دنع ود ماب رضام ردق ىلع عفا دم ةدعهلاوب ريض

 ىريخ و * كلذك ناكفاشابلل زم ءاكنالا هيرضام تددعدقاو اعف دمرششع ةعيم مذ ب رضاشابلا

 نيسجلا و يف انك لاق تياكنالااىلا هباهذ دنعاشأءلا ةبحصب ناكو اشاب ناطبق ليكو كيس نيسح

 ناحب ف عنامريغنم ميلقالا اوكلا تقولا كاذ يف انياع اوضوقوان فال 1 ةسجل اوحنيف زيلكمالاو
 مالسالا نيدلة ءازكلاوتاراينعالا مظعأاف يريةيقلاهذه يف لقاعلا لم ًاناذاو كلاهملا نم يجنملا ٠
 قادصم كلذو «ريلع نيل ملاة دعاسءوةشاطلا كلت فدل ذهتلمللءادعأم ءنيذلا ةفئطلارخي تح ١
 رداقلا ناح.سن رجافلا_ اح رلا, نيدلا اذهدي وي هلل' نا لس وهيلعللا يل ءهلوق ةو في رشلا ثيدحلا ا

 قفانل (مؤلا كذفو) هللاديريقحزيلكتالان .ةيردتكسالاب ةريك ةطاطتنرمتساو لاعتلا |
 اذاب دمت مظنو ب للطاو افايوسدقلا لهأ ن ٠ تاماكم تاصو (هينو) شولاب جاجح/اةاقالم ا ِ

 د.حال مهرمأ اوض ع كالذكو ةلودلالاجرب نوثيغتسيو ديرافتو :ماظم ماع ث دحأهناو قم يأ ٠
 0-5 نمضيفوروك ذل! نءايورهةلمرلاو ليلخاو افا وةزغلها نزمرثكلارضحو و ازإااشاب

 ةنابلا كلن يف ىني عرشو مهماظءىرو 6 و افامءادهشلاو فارشالاو نيماسملاروبق رثد هنأ

 1 سدقلاب<ىمةدرسلا ةراغم نءاضيأم 2 امظع دءانب ىراصتلل نذوب ندحتي اروس

 ٠ ١ ةعاجرمذح ( هيو ) 5-7 ١ شأ لاعفلا هذه لاثمأ لءتو كاذ ىلع ا .ظع الامم نو

 عوقوب رابخالا ترئاوتو بايديجلأ ف شاك ىعس أر مينو ةيلرصملا ن٠ سؤرةعب رادو لايقلا

 لك 0 رتل بم «لتقو ةينامثعلا ىلع ةيلغلا تناكوةيلرصملاو ةينامشعلا نيب 02١

 ةاناملاوذاو انرنلا ز ع ن.ةدع ميل ءعمجم و سويسأ رفلا نمةفئاط هتبعصو ىنلالا ةيل رمصملاةبصع ٠

 ىلإ ر مضت انام هل اواسو اف ريضتسملاناها بلطي لس و مهتدرفنا نس> كيب نامثعناومطذي ىفاءاط

 وسلاح ل د رد رق د ا ددوال ا,>هلمدقو رومس:ورف هيأ ءعاخو د.ءمدلاة شاد

 يف سي و-أةهبج يلا نو حوت اازياكنالا عرش( م يفو)هرادنزاخ ءالذك وةدج
 يأ م ةشاط تيدذو هدافي مهضعبو نارد.ةريز دنع مهقاطوا ومدنو قرش اريل ةيد#

 نوكر,و اشايلادنع يخراكأر طخ و مايأةدعن وكي اق ماو ري هقلا يلا نيجوت.يبرخااربااةهج

 لكودم , نيسح يدع (هنيرث عيل: ”نينثالاءوإ يفو) مهن 7-9 1 أ .مو "راح مقا دم طزومربف

 لحاس يلا لصو(هديرثع ساخيفو)ر مقلب ركسوا اأو زيلكتالا ماهماستو :زيخلا ىل!ناطبقلا
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 ةزيجلا رصقب هم ود 2 نحلم لو رايكلاءامالاهدقع,ام ل ناكفءاىمال|ةر وش ريغن:رو.الا

 ةاقالم نع بجحال و ةيئزطاوةياكلاءايشالا ديلا ة هدب و ىسهنلاو صال يف هلاحناسا مجرت.اناك

 اياضقلا نوضةيامد_خ واعا ل اهلذماو هد رغ ب + ه ذيفنت دب ريامديلا ري هموذخم

 مهرودمىلانوعسيو 2 يتح سانا من أ ! وتاجاألابابرال نولع ود, وتاعب ملا ف نوعسو

 نئاسو ثداوحلا تءقو حرك دلا ىعان صالارهاطظل ازيلو ت اورالاو تاهاجرلا باب ن1 نم اوراعو

 هيلامهاعدتما نءةل> قابلا لغير اف رق فايل اشابنادورف عجرو ةينامثءلال>دوة.واسأ رفلا

 ةيرددكسالاب نفدو لتق نم عم لاقو

 2هب رج» رمثعةعبسو نيتئامو فلأة:سءادتبا مارحلا مرح

 + يف بو را عفرو اميمحتانا رقلا نزب يعومعلا حاصلا لوصحت رابخالا ترئاؤ هيف نينأال موي لبتسا

 الح دودخةح انروهتاوتسث الا ةدْمْن ههنأشروبظو با هولا دبع سمآب نا

 هناديبسهللاباتك ىلا وعديهنامعزي وضرالا ملاين: :اعدثب وةريثك برعلا ن٠للئ اق هث د _.ةعيف

 نا.فعرفاس(هيف و) كلذ ريغملاا ماعاوشمو سانلاا كرا تلاع نيل ري ها ةلرس م 8

 رفاسو ةذب زا هتيض ذأ ومفادةدعدلا ونا و قالون ىلالزو ةيورلا رايد يلا لود 1

 دوعرو مارغوةعب اممم رأ اه. تاصح (مايال هذه يفو) 0 را ,؛نايدتًأ راتكدعم

 روض ابرك اسملاو تاقاجولاىلعاوهبن(مويلا كلذ يفو) يمورلا نايسسن ط -اوأيف كاذ و مايأ دع قوربو

 لاك را ريباريبك اناويصاووسصن ائالثثام ون اهحببص يق ناكاملف ةيكماجلا ضر قأ ناوي دلا ىلا دغلا نم
 نادلطلا وسار يلع سب الودو ناويصلا كا ذ ىلاهكومباشاملا لزنو مهبترت ةيلقاجسولاو كا ا( نادم

 |ةقوناكف ةيدلاةداعلاىلءاهونطخو رسارك الااوءضووةرازولاراء وهو رساطالاناطفقااو

 الفقرات اربي مهقاطوا ويصتوةي ردت 5 الا نمزيلكن الا رييكر رمذح (هعسات'امالثلاءوييفو) ادوهشس

 ش تفطصاوأ|شايلاهت اقالمأ. ةمهرباكأن .ةدعفممو زيلكتال اري 2ك ىدع ءاروشاعمويءاعبرالاموينك

 مدقو مهلع علف هولياقو اشاءلا ه:عىلااوءلطو ةركب زال الا ريلكت الا لصو واشابلاتنيدنع رك ابسلا

 اشابلا بي لف عفاد.ةدعمهلاوب رضمهب وكر دنءو مهقاط و ىلا اوعحرواوبكرواولز مئةبدهو اليخ مط

 زياكت الا ناب رابخالا تدر و (هيفو) د_حاو قس يلءاهوب رضي من ركل الاسم 0

 ةليتنركلا اوللطب أو هنماث نيثثالام وب كلذوديذ ةروظ ل الاه ومل ودب 0 البعالقلا اواخأ

 ليو ما متهال |يفاشايلاذ كاوا 4و ارببنب رثاملا ليبهس قا طناو سأ: 7 0 اهنا

 عيجو ت اودالاو لاجملار 3 هياانو-اتحناهو ريسدقلاو نإ وسااىلا نب رد مما زياكنالا

 ةعا وي يىلءمسهدعوف مهدنءملار رمال لا ءوعدنا غال ادت عل اَر ءاكنالا ارذحاملومزلبا»

 ادب 1 يت علو
. ِ 
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 يفقاو الجو اهتاحاس.واهماحر ايف سوفنلا حررمشناو امناهجر نمر ظنلاا ويف ح رسياهريغو

 سلعة دعو 4م ٠لفد قد لاء[ ايم وف ادت ى بيبان 0 ض و> يفاههار ٠ عمتجم يب ةيحان

 ىلا رج> نم تابصم نهب دنت اهنموةعسفت را'ةقفحْلا يراجملا ىلاءامملاه:« يرجو س ولج بطاس»و
 00 اءو :سولاحا) ل_#ء اهم »بص. لك دنعو عرا ملا ىقاس» ىلا يرجو راغص امن. لفسأ ضاوحأ

 6 .>رلو>وهلك تالذ يبلع فرم" !رمعق ااواغيأ, ايها ير نيتهوفب ةقاسافإ ا و هللغت

 حسفتااوامضايرىفءزنتلاو اهيل لوخدلا ساذأل حاب أو بيعاكتااو بنعلا 0 ةاشدملا ق رطو رصقلا
 لطاأدي ري نم س , الاو_ؤادةذلاةقيدحاهامسو اطالظىفَوفتااو اهالخ ين حورمدلاو اهضايغ يف

 يلع سانلا لبقافايلا نول خادل اه رقبة :رخ لصيف رم سوماخرلا ندعو كا 5 لشقنو ساكنا
 ةيجوو لاا مشرفياخاخنأو شرافم و يقاسمواكواهق ام .ةاولمعو ةبجلك نءاماعاودروو ةهازنلل اما باهذلا

 موضعلإ ي ربلكلاو تاب رظمو يناوغ وتالاوناغماهب راصوماعلا و صاخااهب مّمحاو قب رابأو اللقوةماعلل
 9 زاولودفاسمواش رفرصتال لج وةجاحلاءاضقل تافين وس اضل ىلا 38 لعجواضعب

 و فن وجاتحالو ىلامال لو ف رباك الاوءامالا نا ارت هيلايقأي ن اوهسفنل

 اههاج أعنا او فلاز ءارحلا لهأاوي اال وخدلأ نم عنت» ء|> لاخلا امداز ومهرود نم مهب راين اي ماعطلا

 هظفل ٠ نءاضيأ مجرما قربَأو اههضو ف الخ ىلءرخا ١ اناتب ءالخلا قب رظ ىلا كالأس الراسي ىلعاضيأ

 ا,ممجرخو رص :ىلا يل رياز + شاب نس >رضح الو كالذ ن :برغ او بحت ا يليق: انبات ا 8 دنا

 فلو نيت ؟امو يد.> ١ ةنس يف ةمةدح: ضااوةرامالا هو اة ثرص؟ رقتساو همو دخم نعمجرتلا فاخئاهؤارما

 داموا اما ارمصملاءارمالاب ةينامشملا عقوأ ءوذبت مم جعاحاةرامادلقن و هنربش تدازو هن عاتملظمف

 يللا امءاولحر او بهذا اةرب زج ىلااولة نام 6 يايات للاوإ نامر دواز اواصقناو

 سيلا موييفت ام ت> ل زي و شارفلاءزال ورم هىلا رض وها رتعا ضرملم>رتملا منغ فلخت ىلإق
 ادختك مهاربا 6 تامو## هللا همر نيس ة هدا ىدلاب هتحل بضخ ناك و ة:ساا نم ٌةدعَمْلا سدأس

 نينطاقلازغ !! ىف لخادتن ةهايث هي اوةرودتملاةن د.يفاباوبناكوةلقتدةربارءن هلص ا وذو الا يرانسلا

 موضعي عمرش ا من اضي ابا سلو كاذومعو لف رلابرضو يق رلاةداتاكب هريغو يروبا شلال. كانه

 ق>لزيملو ريكلاكي ىنادصم عامتا يف لذ ادنو مهب طلتخا نعم د .هدلا ىلا لقتت او اسرف بكر و
 ء'ىمالا نيب ةميخو" امل 5 ءاياضفو هدانا ول نط كت م وروك ذملاريءالاب رشتعا

 لاو هرشاعو ك يدا نم ىلا اتيت او ىل 5 ةدمهمدخو كب نيس ىل ًادلاف هلتق كم .دارمداراف

 ةئرصانلاب يتلا هرادينب و دا ءاومازتلاهلراصو هلامركو هرك ذر,ةسشاوراغالاو ةب رغلا ىفهمزالو
 تامهلاو ايا غقلا يف ل_ اهو ضيا يرارسلاونا لنا هاما ىرتشاوالاو أ ميلعفرصو

 ةقن ركاب وهنأش ظءودرك ذ يمورم هع بيااراشملا نايءالا مظعأن هراصوةمدس+اروءالاوةميظعلا



 ها
 اسم كلام نم ودو يدأ را يح رينطلاب فو رءملارادخو لاك يب نا مشع ريهال 6# تام والحسشلا ن

 نسح لصواىلو فاو ةث و نيعستو مبسة:س يف ةيقحنصلاو ةرامالا هداقو هاقروهابر وهارتشا كيب

 . عقوام منيب عقووةمدقتملا ةر وصلا يلع رم« ن..ءا يمال يقابود د. عم ج رخو رصم يا ير ازيل امي
 ريم ىلأ ى مهارإالا كنب نمحرلا دعو تفشب ىورعملا كد نيس>و وهريض>ةئداهلاو بور طا نم

 ايميل ىلامهوفن ملدا :هاوءاقافكي ل.همساءا رغاب رص مهذخ أ مورلاىلاا لاب نسح راس

 عروقود- ء.كيب ن٠ رلاد.عو مجرتملا عيج رم رو ,« ذملادشا د > كبب ني-> اهب تاموأ اقر داق

 سييسنرفلادور ونه لهحام ل_صح يتحاولا زي لا رمهم يلاامبءابتاو كلب ليعمس|تومو نوعاطلا
 دمهخ هشا د شح ةراذ اان عا رعد مات ةيدا رملا ةيررأ مت ا مقوف مه ءانات أ راكي دار٠ثومو

 وه زاكف رم ىلا اواهووريز ولا يضر عيلااوضناوةيرحبلا ةه+ ايلا هن ريشعب لقتتاو قل الا كب
 هركم ركمام دب نادوبقلا رفات لزرلواء.نالزعرواعم نايك رينين' ا ىناث ىناالاكي مهارباو

 صال ال هدا ارفاسف ي.؛درب'' كبي ناء معو وه ه.ءدتسإ ل سراف نيب رم هما ة:.> ىلع أر مسرب زولا عم

 ل وراد انك 3 ردن كالا نذدو ى.ب دربلا يو مج رت |لةقوم دقت امامهبعقواف

 عام باعلوم هرمنا ايفون كهل يح لا هيفا وسر ا ةعوت د قت هن نئاحلا نك ابةيحلا مظع
 فالذل ردعاا# بلع تيلغذ كذا ناقتالا ع.هيد نهب رض رشابا؟رو رو. :اطلاب سودا الا

 اعراس !!ىعاوتعذلا اكلي دج كيلانمزمو هوريخدأاب فورعملاكي ببدأ ص ريمالا# تاموإإ#

 0 ءاودارباهلو ف ثاكدارع فر. د لادا ل متساو اغالاكيب

 عمرفاس يت-كالذك لز_ملو هتهاجو تدازف فل او نيتئام وتس ةنس يف ة يقع: هلاو ةرامالا دلقت مل

 (تامو)ةي ردن كسالابنذدو ريقيبأب كلذك لتقونا دوب لأ عم يسخن دجحأو رقشالا كيب نامفع

 ال11 را تامر نر طاب رذاس يذلا تنس ى أ كنب نام كول وهو فس وبأ كيب مساقري .الا
 اذه كيب نامثءعويدقاا عد ذولا ىلع لوم هالسأ ىلا ترفاسأ| هان 0 درا ي*و فلاو ه؟ مو نينا

 دو شماطظق كد ليلو يطا ءدلا كلب ىلع نيت هلال لك كى 0 اك :نامتع كوامم

 فيد ىبأ ف شاك مساق فرعإ ناكو كيب دام مجرتملامدخو م دقت اشاب بغارة الو ىف شءاطقك ب

 !لع قفنأو ةيرصالاب ىتلاهرادينب و كنيبدا ىم,مايأ يفر "ذر ثاودارياو مازتلاو ءاطقأهلناكو

 ءا ةن رصانلاة كربلا يض ارا ات. لع طقرخ ساو داخل تدع و كف وك ان ةحالاومأ

 ضرالا كلت مسقو ةمةمةيحرباف ر خي رما رمعقا 4 >اديفىنبو ءاناااهروسو ةيولواا فقونءهراد

 ةيلاعيرخاراجمو ليثلا مايااوياا لصت يقا|ءارماله راحو ةليطتمةدهمم قرطاط و حو عرازملا مساقتب

 فاصف هلاراجذ اهعي+ج كاذب طي4 و يقاوسلا نم املا امين ير اهلذ اد ن٠ىتفا او نؤوملاب ةين.»

 ةلغلامسربلاو يئاقملا ع رازمو راجشالاو ليخناا ةمسقنملاة كربلا كلا: لخادب و فاطتلا ةينادتملا



 ا و

 7١
 -- الاوبلاطملا ءاثب ؛أنزو ا ىضان ل حشنيز و و

 ددمو ءاجرلا فك طسب (دمبامأ) قالا ةلماب 37 .>و قازرالام ا 3 0

 ضرع امش ةناسالا ب اونأ رع بج احاط سيل الإ ورقم تاو ءاحتلالاو د_هقاادعءاوس

 ةةكفانمشق نوصملاردلا ىلعىوتلان ونكملا كميقر الا لضو دق نأ مكيلام الساادعب يبني و مكيلع

 أه ريدعريبعل اثايطتو رفذالاا| تتم كسار اير ام هادهب 0 رس تاميسأو هي نحب متاحعفن

 ريشه ضف و هلاحو ريث ك كلذريغهلوهرخايملا دودقملا ب باط يفند وهجملا مادي كيا ةركذو صهزالا

 كلذو 7 ارانليماءاب راكان 1 هراوت لدحالادب تفطق ىتح كمعا !وررش و كيش : وىليل زي و

 (هلوة,ىلاقرزل ليعمسأ خخ ثلاهاةرو)ةنساا ند دعقلارهش ني رشع عبار نيثالامويب

 رهدلا قاطميف قا نش كلتو #* رمسدلاو رسعلاب مايالا تلوادب

 د يل د هفلا دقف ىلع لقى اكن 0

 ىردنكانزح هانبع تعمد دقف * ةوساقلخلا د, سيف انالاقف
 رهعلا يدم مانال او 25 هلضف يلا + هعرش نمل يس يذااادفو

 ىرذا هلةعنم هوى - ءل_ةننش د ادحاو ةءاورلال ضف هل ماها

 صال ةيقاعلاخاىدا.ءنءىرت * اهديع٠ر و: تراصهمهفىوق

 ئدلا ندعم ةئاشأإ نم باغدقو + اهدقع رثن يف مايالا ىلع تدنع

 رجالل عرسأ هللا "اقلب >أ * قفومريحكاذهلام و تلاقث
 رصف لأ درو نه هلةذو #» ه مم محنلا كالمأ هل

 رشبلا عيقرتلا يفادي مح قسو هناكم زي زعلاهحو عقلا نأملا

 تاك ةلاع فنى تزفما افطصماي * هكا. دنءراص قدص دعب

 ْن .الادوج وماريبكلا كيب مهارباك يلام نءوهو ىعره اربالارقشالا كيب نامشءريمالا ©« تامو#

 قا1و ةلامو نحيت وناثك كاةنبيفةيقجشتملاو راما دق يدم را تراس هموت دا أ

 بردبهناكم ن 0 نودوق ةفطعب كيب دمح هدم- .-تدب ىلا هذا سالقتا' انوهيرقثل رقشالابف رعو

 هعم برغل و ثداوخايفءد 0 2 ايهالا دا دع يف ماظنت او عاب ١ ًاوكبلامملرا هوزيءاججلا

 ةنداح را هحامللو ناماو نم قداعو فلل امو ريشعة نس ىف جملا ريأ علطو ةيابقتلادالا ءلا يف

 رب هذا: ءاب قلو للا فخ ن. ء سمح من دعدص !| يلا سهذو يب رغلاريلاب أكن نم عمودنأك سهسار هلا

 اشاينيدح عمرفاسم ةيناثلا ةرملايفريز ولا يضرعةب>عدب أ مال او ءذاتسأ عمعمجر يت-لزيملو ماشلا

 هيفام عم ةريشعنسحو زوكسوةمشحاذناكو ةب رددكسالابن فدو ربقيلاب دقن م عم لتقف ن'دوبقلا .



 ب دك -_
 *# محزم زعاارإز ولا دج ىلع #

 يذلا يوال>طلا فيطالادبعد_# خم .شلاةءاللاهفلأ ىذلا فلا لعاظي رقتهبتك امهرثن نمو
 ١ ناعازحمب و هرك ث نع قاطاملاقاطن قيما يل واادحهلوق يطويسااةمالعال فرشلان ا ونءهءاهاض

 ديمحتلاو دجمتلا ل.س هؤرعي و ديو: تاماق٠مهفىلاد>وملا ب ايفدب هرك ذيحاصفالا نعنسالا

 حوذدملا ءانثلمك ًابدوءحلا لعامالسوةالصو لوصالااهتةدضاة.ىلا . لوصولاةياهنبءدعسب و
 "ال1 اب ىف را ناخب تاكو باتك فلا فدياح او دعاتاودبكوةلإ لغو ءانسو ءاض ل حاب
 فينصتلا اذه نساح ةذه[كملاب يرصب تح رفو قئارلا فيلان||| ذه ضاير يف يفرط تحرس د ةةدءباما

 فو ءدئ اور رد مست ل>و هقارشاراواب تاضتساو هتازوأتاَرمْئَذِي تفظنقاو قئاشلا
 رردن. ماظأ دةءوهاذاف هرهاوزرودب ىنيعأ ت>الف هره م ىءهف يل: تضر ءومدكا وعر رش

 هلاوثم يلع سان جيجل ينابملاو بيك ارتلا يقر يناعملاو ظافلالا قيشر م ووفلا يفاوغهيتاحو مولعلا
 190 دك ءاس م فلاز حاولا او ىمعلا"اةلبلادإ تقل آو لاخر ءاحصف مه أدق هلاثع غياب تأيإو

 فنصم لك يلع: ةةورب قوري و فاؤ٠ 37 اركي علا موضع ناكولو هلثج نوت ايالف
 منايعفاب ضو رو علام عماج| عومج وهف ايقو راواهقرافراعملاو .و اهقرشأواهفرشأ مولءلا نمديف عج

 لضافلا ققحللا ما. للا ةمابفلامامال' ةءالعلاوهو الفك رهام سبل ةغيصو رداقةعنص هنأكشالف

 نساحلا دب نم 7 ةيدللا تالاكل اادي-و فئئاطالاعا نا راحف راعملا لمش عاج ل.اكلا ققدملا

 نمهغأب و لوبقلا نسح دم رةصهللا لبق موال تطل ادد فلاانالرم 4 .ةااوة ةلطظا

 ٠ تركام هدوجوةناح'ليزجهءدلو اأو ءدوجوب مفنلا<ر لا ءأدأو ,؟ل ونام لك نيرادلا رح

 7 هن نمو#* هدعل ىنال نم يلع سودا ىلدو هدوحر هلل داو مامقلا ثيغر طقو مايال ترم ومالا

 "0 تلعجو ةدارالاق فويل 9 ر ذاقلا ترج انما ك1 مم>رأ أ ن ندعرل هللا مس ةلشار !'مدهاكا

 0 قباوسسانتحتمو ناسحالا غب اوسنءانتيل .وأام 00 و ةدافت_ءالاوتدافاللاببسيلاطملا: .
 1 : ناجيتهبتل<ام ىلح ان ااضرأو هرخآ 9 0 نانتءالاورضألا

 3 نايبلاو يفا 0 أ بلاشر أم ىسهب لئاسولاود. اناره الطمي تلم لعاو لئاسرلا :

 َ 0 برط نم + كسااحئاوفحوفت ملسن 0 مادخل حئاونهب تءافو 0

 5 (١ 'كدبنتو هلومشلأ ايم املا رت و هرشب هوجو نهل ايقالا شاول - -ولإو هرشن

 اروتسومشلاقو:: اهايضواهرونقرمشو اقازكم ىس ا تءاذناو هلو.ةوهلابقا نهىناهتلا

 واعلاو راذفلاوةبابلايوذةرسغ هيدبنو رهظنوهي دهنو كلذم دقن ارورساهنهرطاوخلا قورتو
 دالبلاريينينطاقلا رخآلاولوالا لاس ني زئاملا رخافملاو رجاتملا ني نيسءماحلا رادتقالاو
 - تارمثاهيلا ييمرحتاح اهتنودالبلا ك اوكو اهتحهبوا د دلا حيباصم دايعلالا د؟نيعاقلا



 هي 3
 ددسمن ءئوسيورال نارؤو# حصان ىفاذ عبجرا لوذعلا لوقن

 د_لخفءروزب ناتهم كالوقو * دس كح . ينعدهلت اقف

 هافح نزح ورهاس هذنج * براقالواباةماضغلاام + بهالتت هواش | ينسخ ند هلو

 برا ايعديرر ادؤهتبراح* رهدثداوح نم هيايلخاي # 0 همدورمكتس»

 ماهجس سمن . هلالاءاعرف # بقاعيدودودصلااذطام * ارك 0 ل

 بطامسدلاة>عأ بيبطو# لام وذ عنف بدبحو #* بقار . الا لاصول !ادارأام

 تلاع كدي امنيح *# بساتتيهناذل سلك © ل.ةوتاذب ندم نسح

 ببا4نمم نامزلا ءادق * بيثكب صباقفرالا زغاي * ب سا<سيلوهف بن ذلا ينج نا
 بحامكلكش ريغو ىظات نه * محراو كيبحيف هللا فخو

 ةئامو نيم: و ىدحا ةنسيف رهزالا نم برقلابةيقدانصلابيتلاهراد دراوشلاه ذه عماجريةفلارمعاملو
 يهو لخادل'دقعلا سا زا رطب تقرا زانواناربامجرتملا ل معفنأو

 هروهطاة+ناوكالاىلعحالو# ءروغو تحاف ضورلا اذهل لح
 هروبع باط كسملا ربيع هنش * هبيطول|قيعءات”دازو

 هرورس ارسذادزاو هتعفرب * العلا جيتاف نوكلا"امسيفامس
 ءروع تامساب ينايقلا ءاجاو < : تتقارتةوجولاماسجلا رث ل

 هروسيدطاو قيفوتلاروسنهو * هدم سسأل ىوقتلا ىلع ناكم
 هروحو معنلا نأ دلو ه4 تةحو * هميسأ حوف حافزدع سودرفو

 هرو.> ىمأست دق قدص دعةمو # 0-1-0 سناساحمو

 هرو دصرودصلاى شي هقتورو * هلاخ نمسح نيسعلا قور ءانب

 ٠ هروحت يلاءملا ردن دلقو * ةجبب دياز هايد نمو
 هرويطاحد مواد #>هيينغت *# تاما مراكملاتيب تيزي دع

 هروطس لالا مالعا,تنازو * يتنااورخفلاو ديلا ءوسرا.يحأو

 هرودبرودبلالك ىلعو تو *ةءومشو 5 لضفلاهينلازالف
 هروب “ى ريجلا| يلوم لاب زلا ىتح * اخر وم دوع ادم سهنمأدو

 >6ناويد ينهلوؤ»
 تنغقرولاه يف سنالا ضو رك * ممتهنسحاببلا نمهيلع * ارثنوازعيوح ناويصو
 محل ابومايملابوزسمي و * عافتراب وهزيناويالا يلع « منرت اطر و رسلا لاملبو

 يب هفميراثف دمسلا لوقي * مركم تلظدقدوجل اءامس .© هيف قارشالا اذو هبسحتق
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 نيننث اةئسىفاهءاهثناوةنسلا الث رخاوأ
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 هلو

 هلو
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 دوسح مغرباندو افصذم * هيتمبارملا ولت اقئار * ىحسرطق اندهع'هّلا

 هرمشت انسفنام اهفو دلخلا ةنح تكح ةلل اهي * ردنا يقل رداد

 دق نمدمحأ ه1 # هل رتعت اعاد دجولا ة ةمص # بدأ ىدوعأ لله س ١ الاةلل

 هندب رب , اهبلاو زعلا اهبول ** سورسعد و كيلا لم كاه هد هينطددام لف هللا دح

 هرئط ءافا | رلا ىوس ىرهم س دل يلو» ريخاب كيلع وانت ىو

 دملاب مظاءتدف رصق هللذ # هت لاا ردقلا اذهب الو

 3 رف ل ع عماج مامه مامأ دجاه مر 5 ( رحتللا ملاعلا ع | ع٠

 دهزلا يف ه.هاضي السي وا نبا ه6 هقطن ةحاصف ن٠ ىناهنبا نب

 دعبلا م هيدل برقافف و * دهاشم نييكر "ف 11

 دهعلاو نيدلاب ريلاالا وهامو * ذاح ه:كحالرذلاالا امو

 دقمعأاب ديلا يف زعلا نامز ىل“ * هبنم ىواريلا ىذيش هب ينعاو

 دال راسا ما تدلك * هردقل لوصولا مارنمل لوقا

 دع الود ريس ىصخن نأ هاشاحو #* هريغل ىطعي سل مم أذهف

 ديلا عا كلا رحبلان .عث دم # هملع تءرزنا ذاتلملا اهم 1 ايف

 دقءااو لا يذو ىدانسا مظعمو # يديس حدم يف ثرصف دقو ىل نمو

 دعس زافدقلمالا ىوامااوه * دمحم في رمقلا .انالوم كد"

 دنا تب اطهللاةالصهءأاع # لسرمف رشأ راتخما بسنو

 دربملا ريغهبوربال كتيرو * دنهل ءاس طلابىر زن كظاا

 0 ءلااذك دقو# امدلا كفسدق كالا اذ كف رطو

 دتيمتيلضأدق هرءشايو # هئسْلتيد_هدق سرد

 0 .اللإب يهش رغنو * هنييج 0 ا ىلامو

 يدنلا هد سف: : عم س اك هل-_24رود هبراذعع مالو

 يدك اوهاودىف ىاةضراءي * يذلاهضراعب نا رةرمضخو

 دروملايهزلا هيد>درو ىلع # هناثب ءابهبلاب اعبر 1

 6 لاةةالدعمفيسب * ىتباتق ىلطإ وهوةاسحمورأ

 ا حا او حا نس /ناكام كالول نسحايف
 دهشت بهشلااودهشت ءاوهليلاواس# ا مقسلا مظعأ كَ تس

 دد< د جوي نازحأ ل سله + هعمدل باحسلا لاسرادنسيو



5000-7 
 ناباهيلع نيحلطصملات الا ضرما ىلع بتكت ىلا دويقلا فاودازو صخروأ الغاف_صننوسخ

 نيفصت قامثعلكيلعْذْخَأ ولالغلاو ةفولءلاراد#قءمهباسحدعب ركسعلا ىضاقاضيإأ اي اهلعنتكي
 اور رحوقاظيشقب رطبلاملاذذا لم مزق ام 01 ىلعو زكأ وأ لقأوأ

 هماودمهنظلهباوحرقو كلذباوضرو روهشا'و عما يلع اط_ةمءوعفدام سانا اومفدو هو رخام

 هب لمعي ال كلذدعب ريظامو مب اع ض ىعامرا د٠2 ىلءرتفدلا اودت :>ومط ب بهذامفهللا اوضوعتساو

 هرقذخ أ يذلانا مهليق باطلا سانااحتقاو يرخالاة:سلاءذهتضقث'امو لواحلا يف بهذي و
 ليلخل دو واهراىفرادرتفدلا يد_:فا في رش ل نعو ةلجعماهر تضيق دقو لب اقل اةئسلا نعود

 2 ىناياكلاقلاو ليقلا عفدملو لاوحالاتب رطشاوىئاحرلا ىدنفا
2-2 

 _ذ ةذباهجلا ماتخ كسمو مالعالاءاململا ةمتاخ مامالا ةدمعلاخييشلا تافف 6# ةنسلاء ىف تام ن.ءامأو ل
 .لي ةءاشو رهدلاةميقي رادمالا ينهتحاصف لباب حاصو راصءالا ىلعءرصعهب رختنا نمو مابفالا يوذ
 171 اظاذاانار قالا سؤر ىلعمصرملاجاتلاو نامزلاعيدب ققدملا زي رحالاو ققحلا ملاعلا رصعلا لهأ جو
 5 را :!1نايعأن ه ناكمدلاو يواصلاب فورعملا دمحأ نب ينط. خيشلا رهابلا حبيصغنا رثاثلا

 يهوةودلا يح سأ سد.اب هيقرتش ةدإب ىلا ةيسن ىواصو مزلقلا لد اس سيوسلاب مهاب رم لصأو

 مجرتملاابب هلدلووءاسملا!ميعيدي ناكو سي وسلاىملا اهنم لقتنا مث هدلاو ةدلب يهو سايقلاريسغ يلع
 ةءارقلاب لغتشاو رهزالا عماجا ىلا مجرتملا» وار 0-0 .يلا هبل<راف
 هبج رو يواربلا يسع خيشلامزالو حايشالا سو ردرضحو ملعلابلغتشاو نوتملاو نآر ةلا طاش
 قيقرتافصلالمتاذلا فيطاناكو ءالضفلا هل دهشو موتخامخو سو ردلا ا 27 نمور و

 ةياهاوش> فطالا قأرعالا ليج قالخالا بذهم عم لاو دارفالايفهيلا أراشءعبطلا ىثاوح

 1 رمال ناكل 4: اميه للا 1 افعل ريغ سلب ال لضفلاو

 هري راحو ةقئارةبذعهري راقتمو ركلاتنب هقالخا فالخانمعمآراو مومحلا تلحيرادانب لزتاذا
 (هلوقهمظن نهش) دا>:-ءهمظن وداقو هنهذةقئاف

 برق دعب انمومه تءانئو * هينن يذلا نزملا ىلوثو * رورسب ىلتحي ىنالا لبقأ
 هيلي دقامو اذا ىحضلاب * يرزت يف ةلياب اذعمتحاو * هحرئام تاذل تهانتو

 6 بشامادملانولتجاو * هيضترن اف اهنسح ايضلئءاطن وكي نأ نسل

 لص اب ركدع انك * موجنك انباو 5-5 4 أ لعام ندحاي مدن عم

 00 انينتجاو * هيستحتام قارو اهاذشب + 5 رطف اهتاساك ايسدحاو

 هئتو نعو ابملاو انطإب # تضقت دق ةليل هللا يعرف # 12

 « ثا ليج اهي

 0 ددذدذدذزدزؤزؤآز> ز+ | |ؤك 00000_ببككتكتكك#ك+ك15

 اا 777



 1 ا
 ناب 3 ةذلا كالت نع هعنديف اهباعر رشامه:ءنوباطي كلذدتمن 000 ىلااهبعجرو ْ

 .كلذك لازرال وهعفدزم ادب د الفاضن : اةروص هلي شوهو اكيادناو سعد أاطإو اديدح اد:هل

 نأ كلذورابن الآب ل الغلا تانيمو 15 لو كال و هدار هلم تل حوريو ودغي

 قباسااينمهدارياومهثاء:لاحرادمو مهانغو نيطسوتاارصم لها لاح جاوريف بابسالاة ل نه

 علا لاو ماا ساقلاب 1 00 0 0 00 0 وز ايشلا ناذيع

 : 7 نندل 0 الا لعأا دودخو رمهم لهالدارب .الا 70 7 ل

 اهداريارر تو تبثومهوكو لد ارالاو دلع اادالو اريثاس هووللا لهاكت تأ راحال,تاءارزالو عاطقا

 مدع نافذا ايف ررقن ثم 2 فعئانا كا همتارو هرب ثأةثالث لك ف اهفر هو

 اوبغرو اهنا اول 3 عارقلاو ءا 0 / , اهولقا 0 انااةل م تراصاملو ا اطالتخا

 : اهودسمرأو ا راةعلاىف مك ءاذ "او مد ل صضر اوعن ل 6 صوصدخو اهف

 يتكللار 2 4 اهصلاو تاريسخلا ت مح ىلع ايهويترو
 8 .نيهرأا نها تاقفنو دحام ا اصمو

 : لاو حالا ت اا املف احلا قرطت مدع ةلعل اممقوةحصب ءأ مقل ىفأو 00 اء ثلا و

١ 
 3 د ا اه عش صءغظ>رو !م 0 :أه تءذ ةيرريملا لاومالا ُّق ةالولاو ماكسملا 0 ننلا تندحو

 .شءافلا نيغلا خا اريالاو لصالا عب قت حس لفملاو لع طخضالا قل مو امها :رأ نققا و اهردق

 " نومداقلا ءالّؤد لصو نامل بارظذا ىف اطاح لزي مو اماقلمتم كلذ بيسب لط.تو ادج

 | ف يف هودهاش املريخلا ليا هيف سانلا يأرو روك ذملا رادربفدلا يدا [فيرشسلجو

 ' كالذف عناجيأ لالغلاو ها ل ةباملاوانح راع سادلا ضرع مراكملاو قفرلاراهظاو ةئاشبلا نم
 7” عدنا. نسح ىهإ مهريبك و ةسكلاناوبدملااهبابر 0 هندانكا قار دال لع ردا 000

 1 هان دنعةقريصو ةشالاد - اولمسا قامثعلان 'لاقو مما سح يف ضراع نييناثعلا ن ن1 يساأ شاي

 " ةّخالا نادل )قو ضروعف ثلثلا ب اس !ىندي زير ئافد يفامو ةضف فدنإ تال ثالث : لك مورلاب

 ”> هئالذدقن قحل و ميدقن ٠ «لعاتل ارادت اذهب ,ءمو رل حالطصا فالح فصنب نينثا لك يرصملا

 1 كالذب مالا راقت ادذعو يقا ملاجاو رمل ك كاذب سانلايذرو ثالثلادةذ يلءاوشمو عورشملا

 . نييغت مدعيلع اهغار ولد اهزثك ىف ع سانلاناكدقو تو.ثلا يف سانلا ىلع نوني ل

 كرش 3 وا كدت ىرشملااه ذا , و عاب !ااهعيديل اهفعض دعباصوصحو 0 ءامدسالا

 اولد هدالوأ دنع كو لوك و صخش ١١ ماي نو 0 0 :عمد امسالان 7 4و ان لالا دس

 انبي ةخدسم ف

 7 دئار الا 2 كثاو لصالا تاذاأ عفردعب مهض 'ىغال مينءاوطع ف عوسقنال,وذخأوةروهلا. ذا ملم

 هيدر لك مهاردباه ومحو 0 !غلاى ا ا اا كل ذكو ءارق 2مم "عما رأي لءتءاضو
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 نايعرتسوزيكتالا اوفس مسيو اهءامنوءيديالو ةليسالا نه شاطعلا اوقسإ نأو ةعاس تفضنم

 تانئاكمب ةيموراارايدلا نم دصاقرضح ( هرسششعءسماخيفو ) ةئيزألا ليهو ةلودلا ادختك
 ديسلا كر دحالا موياهحبص يف ناك املف يدنقا ف سوي ل زعورمعديسلل فارشألاةباَ ريررقتو
 ةدي تناك 4 كلذك رادرتفدلاد :ءىلا رمذ> مث رومسةءلخ هسلافاش كاملا دنع ىلا هجونو روع ع

 كيش روح اغآدمح أ جرخ( هرمثاع ن مانءاعبرالاموييفو ) اةصنو نير هش لزءملاي دنقافسوب ةيالو

 اوب رضو هتيرصعيف هءادولاشابلا كرو هبصنم يلا زفسلا ادضاق قالوب يلا ةيردتكسألا رق

 يأ زياكن الا نم اد ير اوبادحأأال ناب مويلاكلذ يف ىدونو ةبامثا ربو قالوب نم منادمةدع

 ماه نم هع أ تق رس ةأ سما ىلع أوضق ( هنييرشع سماخ ىفو ) بةوع كالذ ل هذ نملكو هب

 يدتفا فرش ةنأا ا نمينلاثدا وحلا نما ددتاموةئسسلا ذه تضقناو لبو زباب دنع اموت

 نادف لك ىلعآب ام لاماهريغو دجا لاو تاريخا ىلع: دصر ملا ةيساب>الاقز رلايلعشدحأر اورتفدلا
 رافد كلذباورر>وةب رح لاو ةءايقلاةب رصملا ىذارالا عسي يف 1 أو لقأو طف فاصنأةرمشع

 رادرتفدلا ناويديملا هب هذيو لاححض ىع هلب 52 لقشكالذ نم*'ىثهدد ت تح ناك نملكف

 لاحضرعلا كالدب بهذي من وعدت شت يتااهل< نمهدويق بلطي هن يعيد هلق موه لا .

 كلت نذالابجومي داصرالاهيف ىذلا ماةالإب ةصتخمملا رئافدلايف اهيلع فشكف قرلايتاكلا
 لاحو هتلقو نيطلا ةرثك تسحر اخ بيطيو مهارد ه٠ . ذخ اي نأ دعب اه كلذهل بكيت ةمالعلا

 بتناك ىلا هبه ف ىلو الا ريغةمالع 0 ةكيفر رادرت:دلاىلاهب عجريف هتمالع هت بتكو للاطلا

 هل عادوا مدلاة يلع تاهسناف كحال لسوى أ نمو هفرصن جج و هنادي ةعحفل طق ىرتلا

 هفلكو للعلا ن٠:بورمغب ٍبلاطلا ىلع حنعتالاو لاذ توبثل ى رلاءرابع اذ لا للا 5

 يايفض رغ محال ” يف هتمه لذبالاصخشلا كلذ عياش هلغش لطعو هادنسقاهارب ة هقشد لك ت وشب

 هولح هيلع مهعالطادعب هلمهأو كاذ ك زيان هزات عدوا 2 دب وأن بدسم نآاماناكه جو
 را ا ادن لاوبتكو رثك أوأ تاونس ثالث هأ | واح عف دي نمل هويتك وفوضر ْ

 ولو ةغدقلا تاحارفالاو ججحلاو تايةقولا نوه ديبامو لوالامسا لاس ,رافدلايدش و دعب هيلع

 ىلا هبسهذيذ 0 ةبانكل ةءالعهل بتكين رادرتندلا ىلا كلذك عجرم و نع تناك

 ىلع ذخأيو رادزفدلا ماهيفرييك ميا م 2 و مدشام قعميفاضيأ ةرابعدل ب ردك يال اا
 لامدل لاقي كذا لاس ٠ نءاهماع هررقيامررقيف رادرتندلاىلاعجري كلذدعب و اضيأ مهاردك]ذ

 اهاها قفتيو كلذلءراظتنا كلذ د:«لوطي و هتمالعبا باع ححصيل اشابلا تي يلا اب هذي متاحا ظ

 2277752 ز د

 هب هعمل و ءامدق ينح يت- موي لك يف حوريوو دغي اهيحاصو يجنامرفلا دنع ةثال_كاو نيربشلاا

 كلذ ىلع يذلا داما غي أ عفد اه. العَتمت اذاف مهأر دلا نم هفرصو بدلا نم ها ساق ام دعب اك
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 مهلا وثذأ لفزيلكت الا: ركب ةقوعم تناكو عئاض ورجات؛ ةنوحشم ةيردنكس رغثن. اهيسارمتلح

 ىلعلاهللاب الاةوقالو لوحالو مومعجأب اوعاضن مهياعتجر خةيونرق ؟مهتدادف كاذبا وتدصاق حارسلاب

 لال وزءهلزعو ي ركبلا لياخ خيش نأ ث يف عم ماكتوخعاشملا| كابات ط(هينو) مظع لا

 ةلر غرب را قي كما“ 0 |ءاخ خيشلا نالاقف مكنت رضح يأ را هلا ولاق: تاذيف مهيار

 قحتسإ ندو كاذلحلصإ نميف م ؟ياراور ن'دتصقلاو هتفنئااعاطقا هيادعألب هياعر رض ريغ نماهنع ١

 نيدلال الح دالوأو . دم دمحل كة ديل: ىلع يثك الت اددب ىأرا طحاوذغملا ةلهمل ااوبلطف

 بيعي سل رذلا نأ لاقف ريتؤ هنأالا اهقحتس هاو كلذ هوربخأ يناثلا مويلا ىف اورمضح املق

 نهناكو مهرد فل, نينا د و ةشكر رم ةءادعب انوندكرا اورومسةورف هايل اورو رصساف

 ل6 روم ةورن اشي أما تاداسلا خي شلا يلع مالسال بهذاملو د رفلامهردلل نيحاتحلاءا رقنلا

 اماعناكو ىبفاشلا يواصلا نطص٠ خس.شلا هللا ة>رملا يفوت ( هني رشع عبار نييثالا موييفو )

 ناب ىدوب ( هيقو ) 00 .ةدعتزيهج (هفو) نيتسدلا زهاب دقوا ب ! | صاشو ابحت

 1 خؤت تناكىلا ٍىدقالاو يع ةلادكا وءعنرب يدون كلذكو انهن ورع ولام نادفلاجارخ

 اقار وأ كلذب اوتكو عاطقالاو مازتلالا طي_ساقن دئاوعب قفرلاوةيارجلاو ةيكماهلا تانثا 0

 ىرتقلا ضعإ يف غاب ؛نادفلان اف مويلالبقالا رقت" يأ م ويلا لاخالاهر ذأ يفو قاوسالا كف هكا

 ا ء تدازن طساقتلادثوعو ىضاقلا ةعدب انا ةضن فصن فالا ةطرأ همراة ودق ناصع

 احا ماس ينحةعب 1 و نيرهشةءالعلا ل>الاشابلا تدبب ق - لاه'كلذ ىلعدازو رب زولا

 ةوشرلاو شيتنتلا عفرو عابتالاو مدخلا نءلذلا تاساقمو ءيجملاو باهذلا ةرك ع نم ةمادقأ يفحنو
 لمعلا فانيسا ىلا جاتيف ةدملا ل را كءاضاعر 0 وأ ليجمتلا ىلع

 ١1 ةنسمأ رحلا ةجحلا ىذ رهش 9

 ىلاول. كيبمدا رباعابتأ نم ه ىلابقلا فاشكلان ٠ صاخشأةسخ رضح هباريفدحالامويب لوتسا
 لمع هنو مهمادخ عون (هفو) اءلخ مهسبلأر ملعون اور لاو ةرمغح اولي اقف نامأن رمصم يا :

 .دورو ونوعاطلا عوقو مهرنل كلذو أهنم 2 نمو اياخدب نه اوعدمو ةزيجلاب هلبث رك زيلكنالا

 نينثالاموي يفو ) ريقتت ضعبامفف ةنيدملاا ماو ةيردصلا ىذالا شنب يلإق ةهجيف هترثكب رابخالا

 ةريثك لوجحتو م انهأ ترقحو عفادمواكتش مويلا كلذ يف اولمعو ةنرع. فوقول' مون ناك (هعسات

 ” الا تديهتوءارثثلا لع ركسملادارفاو سانا تحدزاو تاقراعلا | همام تالتما يتح ةيحضالل

 يواهقلاو تيناوملا حتفبيدونو ةقزالا تلحوت يت اريثك ارطم تراعمأو نو كاذ يف
 تاقوالايف عفادملا برضرم:-او ديعلا ةحبب راهاذاو ر ورمدلاو حرفلا راهظاوالر نيني زملاو
 ةال.هلا لبق ىنم ةعنإلا روحو دجال يف تاوملمال عامبجالا ىلع ةبظاوملاب اضيأ يدونوة..لحا



 00 6-2 هم

 .يلااشاب دم ةرض> بكر (هفو)ةك ريالا ةوصحلان 0 رابعا طا القا (هنبرشع عسات نمل
 ريغيفةرشك مهاردو ريئان د قرفواعا> مهسيلأو ة ضن فا, ن رد:سإ ةمدا ىلع :ًاوءراز 0 يماعلاءامالا

 لرئابقلاو بتارلا مامالا ىلع علو ةمّأج ا ىلصق ينيسحلا دب لا ىلا دج وتو بكر ةعملا موي كلذكو اهل
 يطل ل بكرم فاول اةيحانز .عجرو هقيرطيفةريثك مهارد قرثو ىوارفةمدخلا ريكو

 .ن. زاء او زيييستملا اوةعابلا مسربةنب دلابا اع قأ ادم ةدعسدنبه.ااراشا سما (هبفو) ةياغأا

 ىلع ةعابلا نم 10 1 مرا وذتااو سسد>تلاو رورملا نم 00 م-هريغو

 قرالا يف نءالا لم>وتال وك ًاملاو عئاضإلا تركو رعسلا صخرفمهفانأ نءمهومزتو عيتناو>
 ربك ومانغالا ونياو نمسلارثك و دالءلا نم نوحالنلا تر غ2 قب رطلاعاطق ودابرئاختكل

 اذه سانلا ب اهو دلو هنراكلافصن نب رشع ةريعستلا نم نع. لان عس طخناو هدوجوراك )قا

 .نولوقي و ىف اوسالا يف نايدصلا يت و ؟ ةيؤوت هيو فايرالاودالبلا يهب نوعرتياو راصوهوناخ واشابلا

 ءامن امظلا هن ظاو رمأادتمهيف ناكو كلذ ريغو رفدالا سهذلا س> | صاياشاب داي يدم

 #« ا؟15 ةستدعااررشإ#
 00000 (هيناثيفو) سو وسلانم ةلساولا راحتلاةلفاق ناب رعأأ تم همف ت تبسلاام وين لمسا ْ

 مهياع هل تدثو راحتلا ن نم ةعاسج يل“ ىعادبو اشايلا داويدب نوياصلا ةلاكوب رجات اىلالاورزلا :١

 0 )تدب ىلازو ؟نملادجاديسلا رضع اللا (همب ارىفو) ممحسب اشاءاار هاذ لا ريفألا

 .قارطلا ةعراق عي رغملاةرطنق وثدح :ةقنشملادنع4- را قم و رك ملا نمة ع محا 0 كة

 اشامااىلا ىثشوأ مم ضعي نأ كلذ يف بيسلا ونيسوتخلا !يلعهل تيناماشابلاذخأو هدوجوم ىلع أوم خو

 رضح مي :امثعلا نماف وخ روطل | يلا بره مهحورخ دنءو مجلاسإ ومهمأ !ليعو سيسنر فلا _ك2ناكدنا

 ىلع علو ةمتلا هب ىلصف بكوملاب رهزالا عاجلا ىل هيلارا شم ارضح (ةمججا موييف )د 1
 ش ليعمساوهادختتك يق د ,ةتودبايا وهبام ذ يف سانلا ىلءرينان دومهاردرانو قرفو رومست ةورفبيطخلا

 وحمييفاوقر هءارقفلاونايملاوةتورالاب ني رواج 'وةاطاا ىلع مه ءارد مازوت نوءقش ىدأ» 7

 فرض هلا اهثملاةرضح عدو هنذبأ جاوزل : هيلو ىرواقرشل اهلل' 0 ثلا لمع (هين وز نساك هس

 عي يهلادلو ىلع متأو هد 00 نا. ةعوئدتقاب, رئاضارضسوة لكحل
 ةرأ كمهاردو ريناندءارقلاو نيشارفلاو مدخلا ىلءقرفو رودس ةورفهسلأو ةيءو رأيك !ةسح
 ؛(هسءاخءاءيرالاموييفو) اوفو تاواتيإك مينة حاوزك يدا أب رو ادختك نع عفدكإ ذكد

 4 هزالاةكربب رجلا ىلعدسأراوءطقفدلتقب ر او 0 املا ؛,فور 1 ااَغ ًادمحا ايلا ا

 دف هني دان امو ىفو 00 ر دنع تعضوةقرو يف تدتكو هيلعاممقنرومال اشادل !تيبةلايق

 ك5 سنيسلا وحن عايسؤب ةي رجيإلا ةهجللا نءرابخالا تدرو (هفصت:هيقو)4 ثا رف ىل» فيس ونأكم
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 فر الهأ فوألا لخادو هومظعتساو كلذل سادثاعاتراف دا ىف كلذربخ عاشو ةعاسلاكلتيف

 دعب فاضت اةعستبهوعاب و متنناو ب ريثكلا» >الا اوةلعو مهريسغونب زارأعاو نيرازهلا لذ«

 مونإ امهيصيفو)! وعمد م كاذ لبق 0 اوناكو ءراكتجماو هتاق عم هرشعدحاي هن هبوعم داوتاكنأ

 باستحا ني.١ا دخت كراقنلا نب زولوتتل ا اعاد نءاض و عةماعزلاىوا رعشلااغأ ىلعدلق (ءاثالخلا

 ةمعاقاوامعو فرلاباب رارض>و 000 دمع او اسءأ لوخملا دون راع .اس نعاضوع

 ةعبس زعاملاو فاصن !ةينا مشب يفاضا' مجالا اوامعفاهريغو تالو 5 عب ريمشت
 ااردااو تاذرييغو تاقلاو 0 طقسلا نم يثهبف عاسببالاو ةئسب سوءاجلاو
 ةئامعةرشلادب زلاو نيعب 11 ثلث تناك ناد لاطرا ةرمثعلا| ةصن نيناسكو ةئاس؛ يل - 1

 نوءيللاو لجتالا ىتح للطرلاب خابت تاوارمضاخا ع.يمجو نيسعب 00 نيت: تااكرأ دعا نيتسدو

 ةبرطملاءأ شالا عيج كل ذكوةضف فص ,ل-طرزبخاو ةرشعد لإ فاضن | ةةلك .هريخ يذلا نيجلاو

 د لط را نأءا ومس روكالذ ريغ ني رشع دعب فاصن د رشم ءالاشيب الا وح ا تلا ةالاو

 ناجالاو ناهدالا هين زوي يذلا ىتاي زلال -طرلا ا واطب أو ةقو رشع ينتايفابق نوكيا ؛اقط٠نزازوالا

 تزربا 1و لاطرالا صةن ىوس كلذ د٠ ىصاوال ا هذه نه رمد! ١ةفورشع ةءب راوهوت'وارضالاو

 ضيق: بستحلا ق و نارفالا نءزبملا غرف يت تالوك أملاو م_للاءا رسل سانلا عره موسرلاهذ#ه
 محلل مهفان ]يف قاع ومهزخن ورازهلاكلذكو زعاا مف قاعومهفاز مزخ و نيزابلخا نءةءامج ىلع

 ةقزالا يف ىشملاو رورملاو رسوبلا او لكش اليدتو سكنا 4 امن امظعواشابلاةر مد 5و

 داو ,رط ىف دحأ ل كىشموبدالا| وءزاوةذالانعز ل وانا وداخل سوار الن

 يفو) نولءفياونك ماو 0 نْظ ضرعتي :نماءثأ اًضقأ قاو ٠ الا نودي ها تشو

 ئدقأل |ءا - رفاسهرمشع عباس س (تبسلامو.يفو) نسل نت ري زر الرا 0, هع ساخ نيكل لإ

 00 درت'دلا يدن ا 6 ل ؛اوطا.«دقي رط زهر>باا يفل و ز.ملار 'درتفدلا يئاجرلا

 نامشعجا ارم نك (هر شع مسان نيالا مون يفو) قرخلاب ايدو رابلاراد يهو لوالااهب ظ

 1 روت ةيلامو لاكلذيفبواةااترسناوقنوروت اق علل رع كم.

 ةرضح مزاوللا ع ا لوهشتب دمقتملا ن ناكوكلذريغوناءر ءلادئاوعو ل والا عج

 اوزةاتعغت ادراج“ مالنا وةنش(هنيرشع عسب. ءاثالثلا موييفو) رادرتندلا يد دم في 3-

 لمع (موإلا كلذ فو جا-اىلاه-جوتملا ركسعلانءمهو دقتفا سيسر فلا ن :منالاقإ ا
 ةداع ا هلال لسا ءاعلاو خئاشملا ميج يلا ةيشب ءالتا ل راواثا ودا غاب ٍاةرضح

 سبيل اذه يفةداء'اتناكو هيةجارا داخ ريجوةب دة ال اوه ا كاذكوةعاذ > ناعمس نم ءثكأ

 موييفو) علخلا كلتا مق د اراار ود قيوعت ت تقول! اذه هر افا علاو 4 هءودقدلا ءنركيان'
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 .ةيفوشك هالو وهيل ردا !نهوهوةيئاددتكلا نءةبر زلاب ف و رمملااغأدمعاشابلا ل زع(هذي رشنع نئماث

 .دة:و ةيفولاة فو دك دلقتو اقباس هنادي رضلا نيما اغأ تقسو: ةئاددسكلا فه وع دلو ةئارتلا

 . هدلقن وصهىلاود- :ءيلا ىدنق فسر, بهذ (هنيرشععساتءاعب رالاةليلىفو) ةيب ويلا ةيفوشاك
 .هطوعر ا ىلوتو 4 4 ,راشكذالا تاغألزع(هي ود هرمألمهأن كنا دعب ةو رفهسأ و نارشالا ةباقت :

 ديعصلا ةبج ىلا رفا سا قالوب يلا لوز عملا لزنو ةءئامثعلا ند

 7 اما ة:سلاوشربش ©

 لكاسملا جور ىدونو صلاة يقيم ر: .٠ زولا شيل اجج رختدسلا موب هل ؛ 0

 نيس :الامري ناك املف مهباودو مهامحأ جو رايناوءرشف نيثالامويمهجو ا ََن

 لعص فلا علاو لاوحال ولاةثالاجو رخعبرتتو رصنلا ةبقيماةلفغ نيح ىلعرب زولا 0
 نورشعو ةئاماهنم ن,لاطرا ةثالثنإ رصقلاني راطعنممهضعب خخاو ةيذاو ةدب رع سانلا ين مهن

 .تناوطاساذلا قلغاف هلتقو هب رسغذ قحينطعالاقو لجرلاخ رصفاذدن ني رمشعهل يعرف افصن

 ةبقنمتاقتناو رك اسما ترفاس ىت>ةقولغم ةدإبلا تينا وح عيمج ترمتسساف مهرودىفاوفكناو
 بايثوليدبتلابع راودلا,فاواعااو رو رملا ىلعاشابرهاطو رصم ملا واشاد ةرضح مزالو رصنلا

 .تقمااو تانامرنتيتك (هيفو) «تنري>الامركسلا نم لل كا ذالوأ ؤاراعو الدلال
 .ةيكشوأةوءدهل ناك ن ملكو هري#غل ةيذالاب ضرعتيد- > أال ناب اهنومضم قرطلا قراقمو عراوشأاب
 دجاس ملا يفةعامجابت اولدلا ىلعا ومزالب ويدقةلاهنوناقوهي زقئثع ناننالكو اشابلا ىلا هئدق عفريلذ

 لا لادن مالو عد اواي َجااتاناخطاو لئكولاو دجا-لاو تويملا ىلعاليل ل داةةاودقوب و

 انو ريدإ ونوعناب وجارس وا نع واق دليلا لهأن هبو رغلا دعب ىخي ىذلاو بو رتل نامت نط
 .ريغ نمر زولارفس دع مهن هيت يذلاو يذ خرعلاركسع نه ادحأ هدنعوخيدحأالو ةدءاصملاو ظاعان'

 دحأتدبالو راكلا !ةعيدقلا يوابقلاالا حتنيالو قلغتاهميجةثدحلا ىوابةلاناو بقاعي هديب ةقرو

 نزلت ترشاف ةفلذ لام أ وا ريس: رنكلاال اينو شالو تاكل ان ونسدألو ١-2

 فلا هد ممدعو ىلإق ةبج ىلا ترفاسو 01 اسع تجر (هينو) لدغلا,او رسشدتءاو تانامرفلا كلتب

 .فشاكو أ رانيد فلأهلف قجعن 20 0 مطر رقو نيناب رفأ* هر مالا ببس كلذو

 0 011 ]*عزاورصتلاةبقندر زادك تا يفو) ةئامهلف كولموأ ىدنجوأ ةئامثل: هلف

 مهاطعاف هعأدوا نيممعتا أ ضعل ,بيقآلاي دار مع درسنا هيلارضح هب وكردسنعو 1 اك ايلا

 افي ةكت اخلا لا اوهذو خياشملا ةيقبمويلا كلذيفا ذيج رخو بكروةحنافلاهلاو رقواررض

 ل بستحلااغأملسو ىل أولا اغأ دمك ثابلارضحأ 0 نينثالا موي. يف ور ارعحروهوعدوو

 :اهرود ىلعمخو ١ اوطابايدنعبستحاو رم ىلع' ثابلا تدب ت<ملاولاس أ راوعطةنامهباقر يمرب
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 هديساهلرفضحاملف كلذؤرذعهلز 93 وهسفنا هكلت>اام ىراوبأ هتطساوب كير كلذ نر هظاو

 هرطاخ نامطا يت> تقولا اذهوملاءرمأ لماذ اليد:مهتقريف طب رواق اهتو هيلا بهذ ىنةرعلا ةحح

 تان و ىذاقلا ىلا 2 هقعف رينأ هر و مو تلك هلا رو ريخأ هن مث

 ايمرم كرتو زةةنروكذملا ىلاج يلع لتةبريزو 0 مُلعفن ةلودلا دنع هتحاسأرب_#تل يوعدلا كان

 : اهملاوأب م ايأةمالا

 #*« 1١1 * ة:-مظمملاناضمرربش##
 |آ00 لاو رك املا عي ءافوخ ةداعلا لعاب ورلا كتشف لمعي و ءأعي رالاءوي لوتشا
 لالطا تيثو ةمك لا يلا سهذف ف رالاغياش.همءبكريم وقف كوت ءانعال دي مادتي ا

 زري ءاشلا دال ىلا رفسلاب رمل! الاب درب زولار (هيفو) دغلا نءموصلاب يدونو هل الا كلت

 ترضحنادعن تالذو اضيا اورو يس عم أو رفاسو هثلاثيف وهج رخو رصنلا باب ج راخ ىلا هماي>

 رداع دوا سار لقت:ا (هماخيفو)ر 0 ذملااشاب دع لترا (هثلاث يفو) ىلعالا بانا نمةب وجأ

 (هرشع ىف يفو) ردم لاو ركسلة>الصاو هريمعا يفاوعرشو كب ليعمسا تدب ىف نكسو ىف الاتي

 ءاسهواحابص ةزيطا نه عفادم ٌةدعتب رض (هرشعثلاثيفو) ناقاشملا ره٠ىلاو اشابدتلصو

 رب زولا تدب ىلا نو روك ذملالصانةلارضح (هرشعسماخيفو) ة ,ةزوجلاىلا لصانقةتمرضحهنا ليقف
 ىلاردءيلاواشاب دم لصو (مويلاكلذ يفو) ةزوملاب مه < نأ وءجر واع مرياع عافشوملاقو
  مويناك املفرصنلا ةبقةهجىلا لقتنام يلطاب فو ردازاكلاو ٠ برقلا.هق طوب صنو قالوبة4ج

 سيليملو ةداتمالةئرملا ريغ يلعدفثا وطو هبكوهىفرصنا باب نم ةزيدملاىلا لصوه رشع مبا سة عما

 ليم لزع (ةليللا كالت يفو) هعمرطف و ريزولا تديبىلا هجوفرصع هلوص ري زولا ّح داتزاخالا

 اماخ باطرب زولا ناهبجهو بساع شاب ى دفا نسح هضوعدإق وةلودلاة ب رادرتند نهيلاحرلا ىدنتا

 00 للامارات نس وعلاسو ٍقلاهروض>ر > ًاقزيلكتالا لصانقو رده ياو ىلء اهلل

 رادرتفدلا ل زعو رادن زاخلا سحب ر ا زولا قدرا دال ما لع يت>لاق رادنزال ان ا!لوسرلا

 بهذلاةري ز> ىلا ةزيطانمةيدارملا ةلرصملا ءارءالا لقتنا (هيفو) امه:د ناكيذلاريفسلا ب صو

 كينام' وكاد نهارا ارهتساو ره :مهرودملام< را نم .مهدنعزاكاماولس رأوا ممهقاطوا و.دأو

 مهاربا قا موييناثىفث مطاحةقيت> ملي ملو ةزدجلاب ف توأك :م.اقو لودر كيب دو ينيسحل |

 ه 0 ةليل ناك املا مهضاىغأو مهعا و مهبلط ملا جرخو نيرخ الابةعاما يق وكب

 0 داو قرا ف واكس ب مساق مهنع فاخنوةي رغلاةهجلا نمديعصلا ىلا يعجب الإلا وك
 008 مبعابت 1 وكيل ملا ىعزامالاب يدون (هنيرشعيفو)نو رخو قرشا تاغأاغأ ده مهنع
 ينو) احرج ىلعهسيلًاواغأ ن س-رمهيلاواشاب دم دإق (هيفو) موييفاثىفكلذكو مهن» عطقن اوأم,نع
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 دود: اوةفظن نيش: ةك ضنا ع يابت

-0- 
 قإ رطلااوءطقيالوا وبزح# :ولالضلاىلع اسال قاقشلاو عازنلاو زّدذلا نيريثهريغ قافالاب

 اولتقي نأ اداسن ضرالا يف نوعسيو هلوسروهللا نود راحينذلا ءازر>اا اويصعتي :و مب رعنه ىلع

 مهنمةليبق لكهيلعهلضاو همسن ل زج للا دل هيلا راشملا ماظمالا ردصا انالوم ةرض -عطقأو اوبل هيأ
 عود محأر م نمكلذاوسمتلانيح ةدودحملا لم ا :مهلظأو ةدوهعأا مةصو 0 هه

 يلعو طوب ذمار رخلا حورة اهحوأ ىلع طورشلان فلام ماقمهماز ةلادعب هتقأر فطاوع فر اوعو

 ارد لاومالااو.م .مو قي رطلا ا وهطقو أ دوخسن وأمس ياعيلتام اومساو 000 ارم نا

 الام ءالبلا نءممبلو نوأذاباذ_لاةقعأص م 008 لاو>الا ن٠ ل < كلاذ ىلءف نمئايقش

 هللا 5 ديا -..دقاع كلذ ديدشااب امل لاى يلع ةولا هذه بذغو ءاوعقوو نوقيطي

 الو ربيخم الو ا نيءال اوريصإ تح مطاح يش ؟التإو مهاونأ ب لت نادم ديبعأل مال سه

 اونلاخ اذا اوفرتقاام ىلعاباقعو اوفلسأا؟ ءازج دراو. الو عراشم الو دهاعمالو 0 0
 عيقوتا كلذ ممل بنك ودرك ذمدقتام يلءهيلاراشملا مافعالار دصا انالومةرضح مءاسؤ ردهاعو

 ةنينملاةيناطملساا ةرطلاو ةفيرشل ةمالعلاب جوتملا ىناعملا نم مدقتال نمغتملا يناقا ل ارمالاو يفاطلسأا

 نءلكمالأهيلا يمول مالسالا خيش انالو» ةرضح يلاهب رضو هخئراتب خرؤملا هر < ذبادنملا
 هزنو 0 1-0 00 !هماع 0 0-0 ًانالو نودوقرألا ةريحلا ناب صخب اش. :مهوزالفو

 ةاتك نوروك ذملا عاما 4:٠ سمتلاو لئاعأو عرشلادعارق ىلعايراح»ا رو هلودؤ ضاي ريف هفرط

 موقرملا حورشتا هجوأا ىلع مودرملا اذهةباتكي رمأ ءاناق ملل كك ءاوحن|هئوضطتءةحح 5

 دم لزن (هسماخيفو) ىهتت اهب جاجت>الاو هيلاجايئحالا دنع عمجاربل ظوفحلا لج لاب كلذديقو
 ءاعب 0000 ل ادصاق 0 ةعلقلا نهةدج ىلاو نوسوك اشاي 1
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 هَ 5

 ةياخع

 دكرينشت كنج ا ل ايا

/ 

 ىقو) ةليهرابش ان 0 1 يناثاو رجالا بردلابم 2 مهاقر ا اوهرث ةيعرلاب

 نرخ قراقلا نيب فرخلا بادو :ثاغ أن وسح عبان يلج 10 اومطقاضي أ .رشاع سيل اموي
 ظ 4 5 ع ةروالاةندملاب قوتملا ريكلاروكذملا شا دف هول موحرملانأ كلذ 2 بيسدلاوريزولا

 00 عراد سدس رنلاكالمامافةكدو ننشأ أنبه دنع عدو (ناكمالسلاوةالدلا لفه

 ا اوزواحتف عسسد +-أ رغلل ىهتت ارمالان الوةءلا را دق د ةدعاف هضقنو حا ادلاو يضرعل 7-0

 اكاد و تاادحلا يلع سيسأرفلاأولدو تاروت -ملا ن را اوعشو مضي او رغأو

 2 دوض.؛ يلا هديدم لولا نك م ةءاسوب تجار ارو مهتمه هبلات تاموام لكمهلا

 ممشاو-و سيسن رفلاه.لخادتوامدخهلذ او لويخا بك رو ._سفنىفعموتو ام. سلتخاف
 اد. اريثك ١" ايش تن كواه واق وأدوحر دعت اقيابخلاو مندا م ءريخاف٠:4 اور -غ:لاف4لتعاوذختساف



1 
 تاقرطلاو ايامراةظفاحللاو ةعاطلا مدقتحم مكناو اهدفادذو ةريحبلا يف ايذ يف دج نعانأ مل
 ؟رارقتسا ةرئاقاذلا ات ودو ةينسلا اةئئاطلس محارم فطاو عن ار لا حان فا دل

 ا[ ]ىف نإ هلا لذ قزا ةداعلا ترها ثخ ىلا ولعا نين لا كح 8 مكةعدقلا مكلزانميف

 0 نام زلاّيدقن ٠ ةريحيلا ةلزنمو مريغأ مف مهعزانيالمم لع لك ةيرصملا

 نيازان | مم 5 6 ةروجزملا ملزانمىفوك اةررقأ دق ةيلعلا انتل أود محا صنم مكس بسد

 0 7 ءلعالا انردص روذح يف اهومتابقو اهبمدهعت ىلا طو رشلاب , 9 عزاذم ريغ نماهب

 ةنيدو اناعزلا ىلا ةرذ رادقم واو ةرضملاو ةب زر |الاصإاو يدعنلا مدعباوفوتن أ يهو كيلعادنس

 مهيد اوءةعاضاو دالبلا لهأ تاعورز٠ن٠ يش ىالتامدعو تاقرطلا يلع ةظفاحلاو اياربلا قلاخ

 "70 لبوفنلا لاقو سانلا لاوهأ بنو قيرظلا عاطقو صوصالا نم ايقشكدنم اونكدتالنأو
 عقدي نوموش ةروك ذللا طو رشلاهذ» نم طرش لتخأ ين هلأ كش | ىلع مرد دقو ىرش ق-

 ان تالا ىلاعلاا ضأو في ركل اننامرف ١ ردم كا لعبا هي ةني رجل نت لا ينئام

 ؟!ررفادقو اهب ةصو هئاطزتةلزنم اطزاي رءلانم ةلمبق لك ةيرسدملارابدلا ةدعاق ن نها كم 0

 ادا اهومت ردا ىلا نك نأا ةةاسلا ط وكلاب اهدنادفو ةريحبلا ىفايف يف ةعدقلا | 1 10

 دعب ةروك ذللا طو زمشلا نم ظرتشلت أ قمهنأ ادئس, ؟<فنأ يلع مدتكوا 0 2, 7

 مكت>نءعواطلاوامفايفو اهدالب وةريخببلا نممكجار-انوكي شرق فاأ يتئاسلا ب

 حوض وو روطسم وهام فالخ اونو 00 5ك فرم اان مأ نومذءبجو: اوملعاف
 اماءعىضمأوة ةحيح هن ومش د و ةفااخغا نم رذملا مل 5 رذطاو دامءالاةباغ هودمتءاو هوملعا

 لئاضن عماج رئاذلا مظانلابدالا بيبالا انيحاصءاشنا نم يهو لحساب تديقو ركسعلا ىضاق

 لالجالاو لوبقلا بجاولا فيرشاا نامرفلا دروال هص 'و باشا نري شلال مسا ديلا درا

 ا دلل هلرا ل ةمداجا ةغال ءادوقعي ال1 :اصق ضاب ررهازأةمئاإلا في رشتلاو ماظعالاو

 00 اوان كراس نع بيل غيلب لكزج»ي ينلا بيهرلاو بيغرتلا ند لوصف ىلع
 يلجنا نمابن رانهر ىحاللا ةامح وا عانلوت 0 ودلادضع مخعفملا ريشملاو مانعالاردصلاانالومةرضح

 اشاب فدوب ريزولاانال و٠ ةيضراا هنريس ن س> ءايض قرشاو ةينسلاد:سغ حابصب كرشلامالظانع

 لئاوق نم ةريحبلا ملقاناكسو باونلاو نيعرشتملاو ماكملا رئاسيملااباطخ اشامتاادأرملان نم هللا هغلب

 يراربااودفاذدقلاع 0 ىمحتمللار 0 ثعااو ىرارذلاو ءانبالا نم مهم قحتلا نهو باىعالا

 ةياعرلاو ناسحالا نبعب مهملا رظنلاو مهناربجو مهتريشتو مما ا وم انءىف ميت ل ةئامز

 ةعاملاو ةمدلا ليي -اوكل-؛نأو ةعاطلا مدق يل اذ يدا طبخ ةاقولاو طتطاقوارب مهاخداو

 قافولا لاب فادنالاو زانعالاو لا ممركن* اولءاعيو فالخلا ات



 وا

 بند. بويه #1:

 _ ١5ه

 ع عدجرو سانلا نيب هدناكد تر ,اودو كال ذعاش ثوتتامواطل غةءومسملا ةساكلا كالت يعادل يدنفا

 لقاك رعأ لابو قاذو ع
 رفاح وهىذلاريبلابعقويس * هريغ عقويل اربرنتحم ن مو

 ضع يف لخادتيو ليحتي لزيلو زب نع 0 ةدو كانهم ءاقأو لوب ءالساىلار ةاسدنا 1

 أ مهظوهنأشب مهمل ١ ءمدعل كإ ذهوطغافةيناب ا ةخشموةباقنلأ بلطا ضرعأوةلودلا ىث

 تمعدج هرمأ رهظو رص: لصح اهل م هتفرع٠و هزالا ىلع اذءيش ناك هن مط هلو كللذل 1
 0 رهظودرب-خ لقونتو ادبأ انرلع اب نالوا اخ اذه نركيألا راو فارشالا نابعأ

 11 لاو ر نأ اذكهو عل لمخ[و هوفعس مو هيلا اوغصي إف مظعالار دصااةرمفحو ةاودلا

 هنأ 6 ثداوطلا ع ن.هيأو ل هفالخ يلا نولدسيال ةيضق يف باوصاامط نييتاذا مهناقب هللا ماد
 لك نه مها ريوردعاا ةراسإ سلا نءضعبمهعمو طبقأا ىراصن نم ضع ةر ا باوباب دقت
 دازو فايرالا نه باام كلذكو مهداهتجا بسحب اح زامل افاد ناك ءاوضاشا 7 7

 هناب جتحيو هنعيف طتشي هع, "ىثشبدروز» يالا تاغو للملا مظعو ررضأ مف مهيدعل

 هرذع لوبقو ةلقيدمتااوهلوقأ ميلستلاالا يرتشملا عشا الؤ سكملا مهارد نء اذكوا ا اع عفد

 مهعم نيديقتملا ضعب مهلع سد قالوب لحاس روشملا ناوي 0 ناكالذ ىف بيدلاو

 نولخديو رباا قي رط ن.اهماب اهب بهذي رؤشملا اهياعذخؤي يقلارجاتملا نءاريتك نآب طابقالا نا
 ديقت , نأ مزمل ة ناويدلاب ررقملا لاملا عمتجال كلذبو 1 لعام عفد ن 3 اهشاحتةلفغلا تاقوأ يف م

 كلذب ناويذلا ءاريك نذاف كلذ نم ناوندلا صخبامذانو هدصريو كاذل بقرتي نم باب لكي
 الاناء رهلاو ئاضفلا و رولا ىفاوداز و باس> ندةيقاعالا ويسحب وهو وف بالا كلذيمط حتنناف
 لئاطال ام مالحالا فاذس رثش 1و نودعتسملا تاما نو طلاء حئابقلا نم مهسوفن
 ينعملا اذهيف يقم مالكتلا نم هتح

 سيضاالبقنم ءادلا راصف * انضم اذا باتسن اكو
 اضيا( هيفو ) ةمضلا كلا تادلاو كلذ لاطبابيماف ريزولا يلام الاي ا يك ثالادأز نأملا

 منع هعفرب سعال« 5 قلطاف 6 سلا كرا نم مهاع بنراءاو كو ةيئامقلا ةشا

 تعطقو رص ني ١١ ىضار هل لأ ةي ةيفون :ملا ماقإب ني دسفملا نم + لحر يلءاوخبق (هيفو)

 يناطاسلا يلاعلا نامرفلاردص ( هتروصو) ةريحبلا ةيحان ىلا نامرف بمك (هيفو) ةليءرلا هسأر
 عاشملا له ا ىلاوهنلع ل , زةري>علا لان نيدرشتملا با :ااةودقيلا يناقاخلا 5 لجان نضاو

 عيقولا لو ودعم عرش قدي زام ىمعأب وع ىف و ةحتيلاو تايعماو دارفالاو ي دانطا ناب مع

 نامزلا دقن. مكنا ينوي امحلا اتاويد يل متين كنأ املع نوطيحم ىمك.لا ىنويامهلا عيذرلا



 م

 كممأت حنو نونوجسم مهنافدب ةربعال مالكلا اذهنانولوقياولس راف كلذ ىنعم يف مالكو هني وانسي
 ةقيقحو مهريمض ومهمطاختنلانيلا مهولسراف دبالوناكن اذهب لمعي ال 2 هو

 مطاسرأ هدلصقنا مهمل ءأوءا مال وداي ؛زوأأر ا هعسان نيدن ال ةلمل ن ناك املف مطاح

 2 تحنو ناطاسللن وعيطم مهن مهعأم امهوربو مود لاكأل ذا وحس يازيلجعالا دنعةز .اريلا

 نءعنمتلا كي مهاربا روظاف كا ذيفنيهر 7 ا 32 هلق طن ع اهواس أ ىتلا ةلسارملا

 مهفلحو مهدهاعو اريخهدعوو ه-ياع مز نيردلا ىف + يلا باهذلايق هل ضرغال هناو باهذلا
 000 22 ىلا اويهدوةررحلاىلا اودغو ضالظاب اًوقددصادو حاصلا يفك ذيع نماوكرو اولرق

 معو>ررب زولارظتتاف 00 0 نوح رب !مهكيل اميو موعأبت ' موعبتق

 ن٠.هريمض ىف اع ماكنو كي 3 أرب اعلا فمه دهع مكح عوج رل يلا ا مهوعد, ميلا لسرأو مايأت ةسّح

 خيرابشملا عمتجاو تادالاعب يا تبسلاموي ينو ( ةلءكأد 3 ريزولانههربق

 دار ةعاطلا ىلإ عوج رلأر ةحعي - لاا تمض يفوةتاك«م ملال سرور زول نءصأبكلذو ةيافاجونا و

 مهر 2 اناماو ةلودلا مال نوعيطم 3 1 نيفلاخم | وسد مما نولي ةلاسرلا باوج يف

 ميململ ب زياجمالا دنءيلا اومهذي يمل مما وةيردنل 5 ممن اوخال مقوام اصودخومهف وخ بيس

 ةعاطلا ىلااوءجر هيفنوحاتري صأمطربظ قءوهئادع اىلعهلندعاسملان هوناطلساا رم

 ا | كررت كذب ىدباغزضح ( 2 رع مدباسةعججا وز فو ) مالكتلا نم كلذوحتو
 1 ا ىف هلومحب زذدوهوقاثو دؤنرالا ركسعو اشاب ىهاطوة رشي وار او, تلا ناعابلاغدلا عرش
 3 (هشو ) ساد اذاقال م نع بحت هئاقوأب ككاو تور ءااساعلا ؛ زوار 2 > ناكو ليلج ب 07

 . يلاولا اشابد#امأو رهشلا فضتنم يف ةيمورلا زايذلا يملا ريكى أل اش نماشاب ناطيةرف-» ريخخادرو

 ةكيزالاب ىر ا هب نكس وهراذَئر اخ اخ رخذحو ريق يباب اميقم لزي مناف رمصم ىلع

 7 |؟ 5 ةنلسن ءاثالثلا موي نادعشر هش لهتساو 9

 | توما راسأن | اا وفا 0 0 3 رند تيروشاك را

 اةدرحلا 27 ناسنالا 0 ةسأ الا رد فارم 0 اذا

 .ةيك رثلاةغالابءارقالاو ظءولا نوطاءتينيذلا كارئالاةفوصت»نمودو يليالغا ناي توناحب شيمبلاو

 ضع ةنوعب اها ر وك ذملاق ورلا يلع ة خي ثملل هسفن تق'ةشاق هزالاب مار تا ا

 نيسحد يلا هناكم اواووهوأنعو هلع اوم 8-3 ةللفقرلا نةتاسالت>اوا رومأةشاطلا» اعمق م أية

 دقو الك دل 06 ا ني-> ىلع دةحو مظع 0 هلادو كالذ زم قش ْن هلا لونا يد |

 '”0 سو هما يرعشو كالذ نمدهلل' هأدع: ذهب ارش يفا هس هل س دو هراذىلا امويماغدفهو ركملاه_فنيفدل

 2١ يع نت مافي 22

 ب
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 .ٍ 7 ْ 5 ٠

 يلاارط تدب نك اسلاةدجىلاو نو ءواءاشاب دمت ملط (مويلاكااذ فو) برحلا هل استر ىفاوع رش ٠

 نبب تالذ عاش وي رامدلا ؤلءوةيامرقو قيقدو حش لن ىفا وعرشو ركسعلا ن.ةلج هعمدعصوةعلتلا

 ا آو ادورابو مفا دم ةعللا يلا نول د او رمتءاو كلذ نه ا وءابرافسانلا

 كلذ روزا لسورة رووا (بلافةرطا ىذلاراخالارك رسل رشع عد ارنينثال موب يفو)ل

 نيب عقو (ءويلاكلذيف و) جا اةراما ىلعهدلةوادخ:ك يبقي فورءملاغأ نامثع ىلءري زولا عا (مويلا

 0 اوح سانلا تةلغأو نيءاحفلاوةيروغ !!نيام ءيضعب ةلابقاوفقو وةنتةةي را كن الاوتب راغملا ركسع

 كسوةيرادكنالا تاغأر ذح تح كلذ ىلعاولا زي و نيسادحالاو ةغادلاو نيداقعلاو ةر روغلا قو!

 01 ياسو ركا ور» ( -: رع عباس سيلا موييفو) نيقب رغلا نيب ةنتفلا

 تاني زملا غاصملا زم ءاسالا ضعب و سو رعلا ىلعاماوفطغمن ل ثأ مهيف عقوو ةجسض مهيف تاصخ ةيرا راثكتنا
 كاذغلبف ةيفرشالا د :ءاةيم طقسف ةدورأ .! يو را يرسل ل رخ٠صخشرم ثألْذ ءذ قو

 نوبرضي مهو ة مج لك نءن ور راوعلاط و ممقا# تحاهو مهف ويس 5 ساوذخافةب راغااركسع ٠

 ةيقدانسصلا قاق كإ ذكو ؛ةءامج ةيفرشالا قلق برهو تدنا و |سانلا تقاغأف نوخرصي وقدنإلا

 ةعإ رأةيراغملان . لتقو لال |م.ندب لاح بو رغ الا زمظلاتقو نم كلذ ىلع ءاولازيملو سانلاتعزنو .
 ةيروغا ليس ساجو فو“ يلءةيراشكتالات اغَأر دك م -ضعل نه نيس ريح 2

 نكس ثيح نإ اوش هثلاو نييكمكلاةب جيملاو- وتب ر وغااباوداق اراب راهكمالا يع رييكلارسخف | ظ

 ماكو ةيضقلات درب واهز و را تناقلت تتر :مو.اكلذاقولغ.قوسلارمتءاوآب راغملا .
 .ىلاتاودال' ل .ىتاادث داوم م للم 0 او)حارنم « يلع ت>ارو اودلاطصا ْ

 ,ةقو-ا يلءركسعلا يدع ةدايزام٠و#!ه مك 11 2 مسهناعمعالقلا قاب ز :ك ارءكلذك و ةملقلا .

 يلع نلاث مورا فا موحدا .اقمايأ يف سان بانا نههب نود رف نم با د امرع ا وءاسلا ونينرتحلاو

 8 ٠ نيمزتالا فردت مدعو ةءارزلا 00 ؛لخدقحه طو.همدعو ضرالا

 :هدملات “اا. تح دالباا يف ممف -عور كارو جنم مهل زنا فايرالانءنيحالفلا
 35 مهي ز ريغ ةيارصالارمأري زولا نأ متءو## مس<دالب يلا ميباهذب رارمة دعم. يلة يدونو زيحالفلا
 00 ءااو رضأعا ىإ واوقلات تاقلقلاوة يدا الاومالؤالا 955 لف ةيئامثملاىزا وبل

 ا.بفالخواعأ اص عبباناغأ نأ. سواق ا ءةداعسلا راد ليكواغأ فاض ٠ سبلو ماكل ْ

 #« 1513 درفلا بجر ريش لهتساو !

 سزولا مأ ( هينو) لورمالسا ىلا اغأ لام عب :اغأ ناميلس رأ هاس هشا* يف دحالا مري هلوأزاكف

 ءاذ نا ا © ك1 تكونا سلا عابت ًاممأبزي كتالا ىلا اوتكبن أ. نبسورحلا ءاىمالا

 مك لح دالف ها نوبهذي مرباط ءاشناو ي رخآ تايال ويفب هانم مه دلقءاشزاو ممتراما فها 1



000000 0 7" 

 2 هل
 + يدنا ليمسا انفاس( هر عباس نينثال ميار 11 11 شرغ يلوم لآ دا ا ١

 ' نر هوك لوط و رخل ةروو ارمصم لاو هابلا ن. ءاعدتسايد يش ريل ةلاوح بتاكن وبقش

 | اطرد ةاودافتوكلا نحو دو رخآ و يدق دعكو رضح تان رالا مون ناك املق ناططملا ردع

 نائثعو رياشالاوغياشا اوزايعالا بحصر ر و <ذملا نضام لا موياهحبد يف

 ١ 7 ناعأ اند فال و تاو 16 اسعااوةيشي واللا نم عمجو جملا ةرامالءرك ذنهو 1 ادختكا

 : عطق ثالث شين |نءعونعملا مازحا عا طقاود رقوأد امامهواهورضحأو قالوب يا اويهذواهقفلا

 | 0 ة::ةنوحشظم خبات كلاو لاما رشي عون م.كلذ لك لبا 0 و عقربلا كل ذكوتي 0

 . ادوهشءاموبناكو كلذب سانلا حرففر ذأ خوجة 01 ميلعولا ايا اىلءريدا ادي يفةوسكلايقإب و

 " دنعو امو نيثالث يفت ءصفاهلم»ب ن طاسأ اةرضحصأر صم عتق ريا لصوامد: :ءانارضح نم ربخأو

 . ىلاءت هللا ةئيش هع رلالد_ءاىماراااوحامد ف اهلاخم م رئاز راكواللا هب ريسلاب +ه صم أاهغارف ْ

 ا ليحتا 1 نط فانا نسكنأب رابخالا درو (ةقوالاموي رشعدح أ يفةي ديك لاو ما

  نونأيالا وناكفهلابح يف عوقولان هنوف 'اخوهنهزوز رتح مهو هد :ءنيذل'ءارمالل خاخمفلا ب هنو

 | مزءهبدوعو 000 وحو يف شايومهغطال» وهونوزرتحونوحاست. هوالاهيلا

 ” نادو.ةلااود< 0 نر كالا طا هل ىل ريذع جزادل لا يذلا ريكلا نيل يفمهياع

 .ماقف ةتاكي ةأهسأا نءثالث دعم رضحهناهريخأو لوسرديلار طش مهتبح د, ناكها ليقو رسلااوسحاف :

 7 ىلا هئامدت افي رش ظخدروهنا ملعأ ودارمالا ضع مهيار ذ>نآالاوهاف ةلسا را كالث ىربل

 د3 بردو ةقيدسلد م ناطالا ا

 لتقف رارفلا او دصةورك اسملا نم نويل هاب رماولتاقوهلعفك اولءنمسنأالاةرقبلا عسواسفوإ قة ريكلا

 3 وغنا' كي دمت و بو: أك ىلع هريغصلا كيب دارمو رقشالا كيب نا مثعوريبكلا ىدا ارا كني نا

 . ىلع ضبقو قرت ادؤعتك مها رباو ىنيسأ اكل جا ءاجوع رهان يذلا ىندسا كب و

 نء مساع ني_قاواوناكو زياكنالا دنعملانيحو رة رقبلارفو بكارملامهرلزنأو م.:. ريثكلا
 : .اوبأاوةاغأو نيف الا 1 اودي طوق ر دب كسا ىلإ اوزا كلو تيلكمألا ل عاق مالا 20

 امترح؛ او ربلا نماشاب ناط.ةباوطاّدحاو وعفا دملاو حالا ساب ريباوط م هو ةرفار ة دعمينهرضحو جاربالا

 نمتساو برح مكنوي وانني نكيملل ةامهر ,طهرك اع هزوريزيلجالا باطن مهعف مم رز هك اسع

 : ا ارءالا يب دن ىلع دوا ريثكة عم ماكل هريلحلالا ريبك هيلا ارضش هناويص يفالاج

 ادهش اواميو ير تتكسالا مح يلا مهتاد < نح# !رمالا ىض رع لقد نيل ودق اذضإ ؛اذخأو مهمل تفل

 5 كالا“ هةزيطان لا 0 رط يلعز 0
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 نوناقلا ىلع هبكوملا وبها ناب رص «ىلاو' شاب دم ن«نامرف درو( هيفو) ةادخلا كلت زم مهاردلا ىج

 كب نيدلا سمش لصو («:الثأا موييفو) بكوملال“ىيوتلاب دانجالاو ةيااجولل ه.:انتاوبتكف ميدقلا

 مهارباواشاب دعو زعاشملاوءا مال اوةيلفاح حولا ىل هياتارامراف دادس ١ راداغأن اخ صو ريك روحا 31

 بواتجلا نم اجا ن ن.ءامداقالورب زولاج ركنرب ظاادامإنا رك دار 6 | اوم تحاف أشاب

 امسلنةميظعر 0 هلبقو هل اف فيرش طخ هل> ادياسك ءاملسف
 ح ا !|حيتنف عملا ثيح ةعاقاا ىلا امهتبح ل خدوهسأر ىلع ههضو ره وج جنلشو هب دلقت افيسو :

 ىلع مارق موقلا وةيكرتلاة غلاب اهأرتف ىدننأ سئرا اهماسأ ريد ةقرو مجرخأ و اديس نم رقلا هم

 ءارصالاو تاشابلاو زاط,ةلا| شاب ني .>واشاب فسوب جالا ريزولا ةرضط باطما موهدم ءادقأ

 وحنو سيسن رفلا م مجحارخاو مهيدي ىلع هللا هحتسامو وعيذ دارك شااو .مياعءادثااو نيدهاج ارك اسعلاو

 مهاربامدقتوةيءالسالا ركاسعلاور زولاو زاطاءالا وعدو ةداتعم تاماكب ةب دنف الا ضعب ظءو مث كلذ
 ةماّلانمةريزكعفادماوب رضو اونرصن اوةعللعا لي ذاوليةفءا مالا اب واشاب رهاطواشا,د.هتواشاب

 مس و ر يلع بهذ تاجنل ثواءلخو يوارف تالبلاوءارم الارز ولا نسل امو الذ ىفو تقولا كلذيف

 رضح (هياو) هب رمابال ناسناوهو ةيجبجلا تاغأن ووناشاب دمل :دبج ةيالوب خاوط أت رضح(هو ذو)

 املف هعرحوهل ءهت و مايأة ثالث ' ماقاق بص: بحادوهو ق الوب ىلإ لصوو مورلا ن هذب دا ىضاَقلا

 سيس٠هلو هياعاوماموا يحصيفنايعالا هيلا هدو يكمل اهكو 5 رفح هنماث تيسااموي ناك

 كد . هاربا ىلع ضبقفءاسمآلا هدنع رضحو ناو دلارب زولا لم (هرم* .عي داحءاغ الغلا موييفو) ملا

 كيبد# يلا دؤنزالاركسملا نمةفئاطباشاب رهاط لس رأو مسيحو قدحانصلاءارمالا قاب و ريكلا
 اميةمناكو بايد لأ كي مياس يا ةفئاط تبهذو تاحا ولاة مح ىلاهب ورد عشان ,اكو ديعملاب ىنلالا

 ا ا نقلا ويتم 9 رفديلا ركلات رضحاملا هتلمح كرو برطا باط ريغ اذ لف لولا :
 مهني عقو ؛مولت اقفارطة .انبةئكاطدللا ترهذوا وانيجيهنونالثاو فين ىهو هنجسدو نيعسلا و حم ىهو هلامح
 طاطخ الاب دؤن رالاو ركسملا ةنئاط تفةوو رج احلا يلع نم ىلبقةسوج يلا بره مش حي راجمو ىللق ضد
 نءالإبموبلا كلذىف يدونو دانجالاو كيلامملانم هن وقداصي نم ىلع نوضبقي دلبلا جراخو تاهيلاو ظ
 نايلسو كيب ميهارباادذتك ناوضرو كيب قوز صمريز ولا قلطأو ةيلقاجولاو ةيعرلا ىلع نامالاو ظ
 دعوتئابو مهيملع ىدونو م_مقابينئحاو نيلقتمملا ءارمالابر <بمااتطاحأ و يننخاب ممله دختك أ اغأ

 باخو سيسن رفلا نه موت نهو مهل رسأ د *مييلع ًاوسأ تناك ةلرلباوتابو م هاوأ وأ مهافخأن ١١

 ىلانودوإ و رصم م هلل كرتي وهدالب يلا عبجرب يلمغملا نأ مهن ان يف ناكو مهعمطو مهيعت عاضو مهلأ
 ىلا بهذ بادايأ كب دا ا ةاو رمت ان'وتا < مياقالا فن وفرصت:ىلوالا مهتلاح

 ووتلْس ةلَحَو نيبنامشملا ىزاغأط اص عباناغ نابل رو مهلا تاو زياكنالا دنع

١ 



 ل 0 ١"

 1 4 اوساتخا اهولدبأوأ اردا ونرصاذاوءايحالوماشتحا ريغن مق اوسالا عءاجيف ءاسنلا نو ثقالنإ

 ةبوتكمةقرو مهدي .وةيرقلاىلا مهن.ةعاما بهذلن حيبق لك اواعفف نادل. لاو يرقلايفاو رثددناو

 ْ رور !'مالكلان ههنوع ذنب 0 مهنع لظلا عف راما سماوأب م يلاأو رد | عموم هواك زل ١ ةغللاب

 ا اكل ناب.؛هبب رقلا عاش. ىلع ن و 5 : وامظعاغ أه مهقب رطقح>نوباطي و

 يللا 1ك رضح ونوح الفلا يشفطف رعلاهب طرحبالا# كلذ ريغوءاسنلا ىلع ن ومجعم ومانغالا

 ةهجيلادب جرخم وا رئيركملار امنع ىكسلا كار وأمه هةقز ١و قرطلات ”التءا يت>ةئي دملا

 جراخ نيدذعشا واصحشب او رفنااذاو ريم | داس هءوديف , ,امتاببهذب را |لتقيفءالخلا

 كلذدعيمولتقوأ م مايث ثوحل شوأ مهمهاردا وذخاةندملا
 : مونوا عجن 0اس كا ىلعاو اماسآو

 00 ذآ ةبوأ اف رذلا ماكحأ نيحال _فلااصوصخو سانلارنك أنتو كلذ ريغو سنس: رف وةرقكا

 راعسالا نم ماو. ا[ اهنرعمب او تاراضخلاوتالوك فانا رئاسو تاعبسملا يف سوست ير

 0 اك« ىرطانيةنزج ةساير مهن يلون نمكالذك و هريخالو بستحلا < ل

 مهدار فص لك هل تاونس عب دأمو هلعمدل طال ييمأو نم ضبأ مه ريع

 ةلعلأرت ا ايامىوسأى هلا ةتااوه هل س لو

 قالو ور 2 5بور آف ردامو سدسلر* ؟ل!همدهامءأ: نسا "جاةحادقو ادوصخ نيئائلاو

 ةضف فدا نيسم# ريلاوةضن فاد نب ردع و ةئام ىلا س ىلابدرالا لدو يت>دلباا جراخ تاهجو

 3 َن | عما ذكي بومجلا قاب كلذكو هم راما رشع لعافلاو ة-ضن نيعب رأ ءانيلا 5 رعآو

 تار لاو كحل ىلا هلال دع وم رك نان كل ع فا وانا بلا

 #« 1١17 ةنستبسلامويبةيناثلا ىدا لهتساوو#
 اقل ,تللجت هوقوءاملاءدش نم كالذو ري الا ةضورلا نم تاوصنملا ريكللا رسما ككش هن
 تلص> (هيناثدحالاةليل فو ) يرحب مىلا تردحناوهنفستقرفتو هباشخأ ترشنن او هيسا ىمتعزتتاو

 نيب ىاراطلاب فورغملامدقمل نظم نسا راومأق (هثلا؛نينثالا موي يفو) لالا نمةعاس ثلا ؟يف ةلزلز
 نيني هلا عم ف اطو هماذقأ تم روت قخ هياقسوب رضوةديدعامايأ هبحدعإ كلذوةير هكلابا قرافالا

 ' ٍ اهذوقنب نوملعيال مهو اما 1 الما نلجأ و ةنئانارادلخدو هملعر رقاميئاون نياد#ي مايأةدع

 ٌّ ةعامجا هقوعت-افاياوزلا ضعب يف ىنخاو يرخالا ةهمللا نهففن ورادلا بحاص ن هنيادتلادب 0

 . هنءاملعمهدتعاودجي رف مهوب رضورادلاة م دخ ىعاو غبقناهذوفنب اوملعو مو دف ر الا ىلاراخدو
 جراخ ا هحبب س يف هذ داصف ةدرغلا ميأيف هر داص نمي صخ شارف شدتفنلاو صحعفلا هيلعاومقوأو مه هوقلطاف
 اا هءاع ضيقلادعإ هولتقو هءاعا ومقفه- لعلدف قلقلاةعاج يدي نيب هرضحأو هءلع ضيقف ةفارقلا بأو

 3 يف م_مداءاولعفولايل ثالث ماحدزالاةرثك وو رطلا طسو كلجرالا تحكايم مم وكرت مايأ ”الثب
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 ناك اذاصوصخ فرصملاو داربالا يف ىعدملا تارئايللاعتلاو ري حتلايف ت اة 0 اك اللا ردشإ

 نور رحب مةينطاب ةزازحة شكلا نيب و هني أن يهجوتملاو ةهان ولا تنال لآ لم سدلو اةرعض صخشلا

 20 ا يلءعاصب ق>لزيموةعبرأوأ تاو: دس تلو رباهنمن و ا ظيافلان ور رحوأرتفد 9

 ي وك كاذدعب مما تأ افر 1 اثناور<ع ءاش نان دي افوةنرلا كيف رتفدلا كلذ نومتخيم 3

 لكؤف لعثلا اذهنولعفيو اهيلاتنتايالو اذلا ىقىو' شعمسأ ال هكا مدل تقيس فقو رظأذ : يف

 هدازىذلا عارذلا يلعغ يتح 5 اعلا نعوداتءلأز ٠ع ةط رفا اةدايزلا لء ءل'ةدازاممو * ةئس

 دو.هاعلا يلع ةك رماة - ماعا أوعفر سارقملاملاعم اوريغااةي واسر هلا ناف ساد هقملا دوءاعىلع ةيواسنرفلا

 اطاريقني روس واقل ها رذرا للأب ءاذ ؛ةرااولعجوةءدئهمةعبر ماخرةعطق دوماعلا قوف اودازو

 عقيم و ةضورلاتقىغوةعدقلارسموةزيللاث ودع ةزتفواخلا انا اهريسف ة ولا اهيلءاوتكوؤ

 لاغتذال كلذو بك ارملاو ناجلخلاو كربلا : مهتداعك سادأل ةهزئالو ظوظخ ليثلا اذه يف

 مدعو مبيع اضوأو مهعاب الم وأ راو ركسملا ئذأ ن . فوخلا اصودخ>و ةتلاوتملا موحطاب ن 00

 نساك 6 أ تفضاقْل فاتو رادشالا عطقوةحاز 00 ه.سلأ رمل بيرلو 2 5

 ةرطنقةحاثومإر ءملاو يورزاكلال ا:هكلذريغو فيصرلاو رسحلا و كالملازب اوو 3 مك لادالوأ مع

 نءهشحو هدتع لصد يدارملاوفملاب فورعءملاكيب دمه ناامنمو 3 رودتلاو ينيعلارهقودسلا

 هدا ل ة 1 بهذفهب ريجستسي ريزولا دنءر وضملا بلا و ةزيجلاب مأر هالاةيحانىلار ذل اشاب ناطق

 ةير دهكس ةنحان ىلا عجر مئامأيأ ماقاف ناطبلا ةبجيل عوج اذ كم لعراشأوهت داحو يبس د ربلا كيب ناعع

 كلذ. حفل : او هماعهقافني كلا ذ نأ لو ىني لكم ,دحأا ملتدق ىتلا ةعقاول | ىف لد>امكلذيف.بجسلاو

 لسرأمثف وحلا هلخاد كل ذم ءام ملف ناطيقااهءلع فركاذ كلذ, مهلاهتاسار . 2 ![تر ناطقا َ

 اموىناالان هايوره دي نصلا لأ اها. ن.ريثكلا عما روضحلا نمو#مايأدعب عجرفانامأ ناطبقلاو ءار مالاهبأا

 خيرشلاو يواجر بلا م ملا دبعخ علااضإ ًارضحو مسارغلاو سئ ارمغلاورب راقتلا وملا ظملاورولا نم مبهعق 5

 مدالو اوم مثرورمضحأو تا الا تاكورت.بلطو مهداللب ىلعهلزنأ اس نوكشتي مهفالخوفراعلا
 بلطو م-ييلاط و مهيقاعو موس حو< !عتفلاودأ اضقلا ٠ ناس ىللا 1 3 9 طسوت نءو مهافطأو 5

 مياسةكر 'ىلءاوملا هفاو ريغ نيعم كلذ ريغوةلو دلا نم ع كلذ لك كلذ وحنو مهيأ اباملاصتتسا

 نماو طلو . رداد ا تادعو هد ىلعاومتخ ن أدب لايرم ب رشع و نست دانا

 فر 1| باب اب رآوةماعاا ةيذالا ركسلا 2 هَ ا 0 مو ةادلا ار .يلااورضح متناطيالا .

 ناو هم" ين طوقسوأه سبك عايض ىدإ ف موقيمك تننا وُ ' ضعل لب ء س ايو مهنم صخشلاىفأت 1

 وأارهقةضفلاء_هاردلاب شح حافلا ضقا اذ هقأت :1فويزلارينان دلان ولادي 58 امك ٠ .:سالتخاةنكمأ ١

 ١ ثا قريجح ©
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 اد ذيتكوهورص» ىلعو رسخا شاب دمه هود 0 ريغادرو (هيفو) ل دادهنودعوبو مهر .رطاوخ :

 هدالب ىلا» رفسو قرهوبأا شاب د لزع عيشاوهن ءاضوعةعاخ ا زولا نسولف ندوب ةاااشاب م ناس

 ,مهناريدن رد ,لةيواسأ ر هكانإاو ا دودش رةرج مامن ار اذسلاريض>و

 0 مهناوأيز 2 5ك <:الامبءماهلخ دياعاو اهولخ ديه. م نهوناطبقلاناوجاربالا يع
 نك

 رم نه ث س يتلا يرخالا ةفئاطا |امأ وهل لصأ الف كللذ لبق عسب .ثاام؛ 'منذعي .ثنهنذالاوباوملا

 ندب 00 ىلا قو ) مد ا هظر غمأا تارا

 ةمالس جا او ايترانسلا ادخيت 7 ءارياز ىرن دررلا كن ناذك و يدارملا كيب نامثعباطباشاب ناطق

 ينام >تاواتقروك 0 ةلليفو١ كك ١» رمدمَع 2 رأفت بسلا مون, يفاو رفاسف نب راو هعبأت

 يف لخادت ناك هنا كلاذ بيسو هبوناح د: :عورا دكت هس ارا وعطق ؛غاصلا طخ ندف ريصلا قط ه*

 0 صاخنو حال ا قوسوةغاصلاىلدا ًاةدرف وثوم وعزويودرغلا نوط اع: 5,نيذلاوط. .ةلاىراصت

 0 نفدمتلابل ثالثا ١ امهره كاروري زولا رهاب لق 20 * ماي سيحف وا اه اخاو 4 بلع تمقن

 بابو نيسادع اود ء(ضلاوة 1 الشم اه اردو ةطخلاب ىلعاشملا فاط هل 4هحعمم صيفو
 .ناخوةموهزلا

 ١ اضيأناقاقلا يح م ةر دعوة ضو فاصنت اةسهح نيبام هارد سدناوطا باب رأ: ّك م ىجعف ىلا 1

 ظ نجح هلإعي مفورزلاد- ا سلا ب ههيفو)ةحب 00 ا نه كلأاذو شرق هلام ا ىلعدي ا

 هيادعه ةيدعصأ لكسر و تانامرفددعرب زولاب تكف 0 2 ناودعسا ديس 4: امضب قلطأ امد كلذو

 روك ذلايف يملا لتق فوم ن هه ادام مايأ ةءبرأدعبالاهي وره عملو هرو د يلعاومتخو ماشلا | يلا

 يتاامتاه ةليدعهتبا د ةءريكلا كي مهاربادقء(ةنو رمثنع سان سدا موب فو )
 . كيب مهاربات تغ تناك

 اب>حوزكوام فشاك نام يا سريمالا يلع هبأب :ابسي-ذرفلاةمقاوب قرغىذلا ياو واب فورءملاريغصلا

 نايعالا ضءبو ىموينلا بد ةلارمعدي_ لاو تاداس "خب كلادقءلار 2 ولاير ني قا اص يلءلوالا

 تاقلقلاو ةياع يش ءل ىحو ةروصنملا ةيحاب ن نموهوحالساا قود ام ا رمخم لدق اغ(ةعمج ا موييفو)

 الا هندأ او-و ربشلا م له يدق 'او# مدل ةلاءيفروك ذملا كلذ لغم تين اولا باب ابدأ «مهارد

 سانلا حانري يش يلع رارقت-الاو ةحارلا مدعو لواحلا يف دازملاومازالالا صه > ر.أيف كابترالا

 فاقوالا عد ىلع شتفتااورظالا يلون صخ ش رمضحو فاقوال او ةيسا.>الا قزرلا كالذلثءو هيلع

 : بو ةبساءللا باك ك كلذكو مدادتاونإ ر ايلا عم كلذرافدهديبو اهريغو ةناطلسلا هب 1ع

 .دحاسملا ريمعت يلد هنارماغأو فردملاو دا ريالا ىلع اع أمسحو هيدي نيب راظنااراضحال نينرعملا

 1 د دب ديدي دي يدوخ ل ا و ا
 ةيرصملا يرقلاب ةنكاكلا دحاسملاو فاةوالا ريرحتل راسل فاقوالا تاطو رشم ءا 3 رجاو

 1 مة ملا لوطب كلذ يلعاورمتساو كاذب ةقاللع يندأ هلز اكن هلك اطو تا وغالاهل 1ك أو

 | اناوشرلاو تاكعاصملا ذْحأو طتق مهاردلا را نذل لا هكا



 3 ها/-

 لاةالابمال اراظتنا حاصلا ع وقود ب ةدملاءذ_هىملا مه 1 ”بدسو ةي ردنكسالا مياستي ريخ

 هنزرابانوب ىلا رب هطاباسأ رفملاةديرطت ونم م ىراس يسرا مدقتلا سلا متوالعت و واااو

 لااا 2 |رملا يا مهعاتءاولزنا كلذ د.:ءفروضحلاو لاقتثالاب مالا هيلعد روف باو+ارظتناو

 2111 ةع 38 وه لهتساىل والا ىداخر بش ) مهدالب

 لدهممةيسصولاو طا.ةالاة .ةكلا !نايعأر 5 ذبه, ونكااميفو اي هد تانامرذ ترق هيف

 ليلا[ وم لصف: ]:(ةبقو) ةي نا لاومالاو رجيف همدقمد ى امو فصأو و ى نهرا سحر
 ءاضقلادإقنو هلطوهثافءّدسا و هدا ريكلذو مو للك رئاسو ءاذقأ ٠ نءي دنؤايمدقب فو رمعملاد#

 تبسلاموييفو) ةمكحلا ىلا مولا كلذ يفرض>و كرما تاكو ىريملا ىضاق يدنف !هللادبعهضوع
 'ىث ريغنم اشاب ناطبق ليكواءأنس>و ادختك نام ةءةعافش بستحا اغأنسح نع ج رفأ (هفلام
 بدسإ ريزولا حدب ةلقاحوا ١١و نوهزتلملاو نو>الفلاوءاسنلا عمج (هيفو) هرادراو# رادملاه>ونو

 مهتبلاطمو مهيهزتلمىملا لاملاباطب مههلع قيس! نيحالفلار وضحو فرصتلانءعنملاو مازتلالا'

 قاللظالاب نامرف ةباتك 9 ركل الم َنعو ولا ناس اوكرا اوءمتحااملف مهتمدوضبقاممهايأ

 كااذك يان زورلا يلا هيلع تكن رادرتفدلاىلارمالا اوهجو وفرصتلاب نيمزتلمال نذالاو
 أر 0 نود. ري موقلانا كالذو امانأ احاحز 021 ىقتبو فقوتث ةلودلا رادرتفدىلا هباوهجوت م

 اهوأ مايأ ةثالث ةنب زلاب يدون ( نينثالامويىفو ) مهعابطيف ةزوكر ماءامطاو مبسوفنيف ةنوطنب»
 تادقولاتلمعو ةيدملات ني زف ةيردنكسالا ميلستبارو رسهعسات ةعملا اهرخآو ءاعب رالا

 لظملا نيب ارغلا ةكريإ دورابو خخ راو هو طوف كنش لمعي ةليل لكو اراهنواليل ةج رفا غملاو قاوسالاب
 مهنوجرفيةيئامثعلانمة عاج مهتبحص و زياكن الآن اع ان مراغأ روح (ةنول و 00
 (هينو) او>رخواودرفت و و ىني سا دبشملا يي اولخ دن نيدلسااترا سم نب اوم ىلع

 نورشعو دح اورزلا ىلع عر ذات امش دك رش يبعورزلا هحأ دو لا عميقورحلادح ا ديسلابساحت

 طنا تدنملا موب حيرص أ املو هيلع قييذالاب» سمأو اشاب ساوق نجسب هسيحو اهراضحاب هم زلافاسك ٠

 لوطاور.ةساف“ىشبمهنذؤ. لف ىيناعتأا عفر يفنذالا اوراظتن اومايأةعبسسةنيزلا را رمت ماي سائل
 نوديمي سانلاناكو ليدانقلا اورمعامدعب امعفربب و رغلا ليبق ما نذأمثطب رو لحو فال>اىراهنل

 (هرشع ىناث ني مالا موي ىفو) جاعزاب هووبنا ان هود>و نفغقاوسالاب نوفوطي تاقلقلاو تدن أو 00
 ريطفلاوءا وشلاكل كاملا ةعاب ,نءو سانناةمتءاوفطختو قاوسالاب ةدبرع ركسعلا فئاوط نم عقو

 مياارضعف اهدا ا .اولخأو تي :اوملا نم مهعاتماوعفرو سانلا تدعءزاف حلبلاو ,خيطبلا

 ا موت ؛الع ريخأت كلذ يف بمهسلان ا نيو لاخلا قا زو .اوفكناف: مينطا وجه رباك أ

 نو.دطي كلددنعفر ورشا او .عرلاب كلذ لةماولعف ميفئالعمهنعترخأتاذا هنا ةحيبقلا مه"



0 

 كلاب رطل ور وانلقرك دام فرط كاع ل نياوكالا نم كاذكو اشاب ناطبق ركسع ن ريثكلا لقو.-
 لمح هترصو سيببلب يلا ا هنادي اسلوصوب ريلادرو(هيفو) كلذب سانلار سومفادم ةدعاوبرض

 مبمماوذخأو مماق الل س انأجرخةفار لاب رصماوتةديا كيب اصوديس ةقر غمر ض- اواتاع رثاو :

 لمحلاهتكصوجاحلاةكرب ى !ااعأ املس لصو (نيةال'موييفو) ةبدهو ءا يللا ىواركلةب راك ءرتم<-

 مهتاقالمل سانلاج رُ ”ردمةنارقب امق ديا كم .اصم :راضنا هعمو ماعلا نم ني.داقلاءايمالا او

 فاطودغ'ان . بكوم لمع ! هني رصعيف يدونو تايدهو ءاسنلاب وك رل هب راكم ريمح ميعمأو اوذخأو

 1 كامل ىالأن رايمطوةبةيك رتلاةغالاب نودا:بمهو ةيجحاقلا هفاخرو داتعملا هي زن شيواج ىالأ

 ع راشلا نم هباوتشورصنلاباب نء لمحلا لخدو يالالا راو بكولالمعه_:ي رشعيفاثءانالثلا

 | طا قفشلا توناولا ىلعو هنيز قاوسالاو ينيسملا دبشملادلوم موي مويلا كلذ فداصو ملتعألا
 رثكأو ةيشا,هدوالاو ةيلقاحولا موسربكو ملا يق ىثمو ليدانقلا ى قيلاعتو ليصافتلاو ناخدرزلاو .

 كلذح ديف روضحلابةليالاثالت فار شالا ميج يلءهباو فارشالا بيقثو ءاملعلاوغاشملاو ءارمالا

 .اريثك اد دعاوناكن نوالهي وذو 0 ضخ ةمامعهلناكن هلك, هو بكوملاكلذيف يذمالموإلا

 ارش لانا ينثاابهو راو ارهق ةوحبسو هوب ذجراضخ هسأر ىلعو قل رطلأب 1 كو

 مطورطب مهتداعىلعاوش-و رياشالا باب رأع مج كاذكو نيمللان :تتلا طوق وتكسر
 اذا مست وناديمارقيملا اواصويت>اولاز . لذ مزحايصو مهروخ و مهقرخو مهطابخومهروءزو

 مث كيرلا جمل اربمأ هدي نع اضوعديوكلو هلو يذلا أ ناحل لنه ق ةرموبأ اشايدمم

 0 قاوعرش (مويلا كلذ ىفو) ةلءالا تالت كذشو ةدقوتلعو كانه رءقواو ةعلقلاىلاهب اودعص ٠

 رعت :ا ابان دنعةيواسأ رفلاهددج يذلا ىناثلاءادثت الا باب قي هن «لمحملا لاخدادصقااناكوحوتنلا

 .اوتقدو نكي لف لخادنم بابلا يلع ىذلا ءان "لاق نوع مانا ةيذلثاو رمتساو ءانلاك 1 "11 ت لف“

 .ضرالاباو رباساب نأ

 رد (هيفو) مهماهريبطتلالا وهاف سكعلاب ةثالثناءال وءو نيقب دصلاو ءايبنالا شءاهن وكل ةسدقملا

 .مه.ذخأو 000 ا اعلا يقودم حاصلا سلا ر ملا بلطو برحلا ءامةنابقب ردن 5 ريح

 .(ميفو) هن ؛ ريشع عباس سيلا موياهر خا مايأةسمخ م هولح امهر ماقجا ربال ا ىفاورصحتاو يرسأ دع

 رخآن :اكميللا | ولةتافهعابتأ وه رحيما لسراف نسحلا ىفوهو راد نهةلقن را او أ

 رمد؟ بو را ارش هان و قباسلاماءلا يف رمد ن ,اكيذل'ةلودلا دكت كيوب رواسي اوطادرا (هفور“

 لو“ :متميدقلا نم سائلا ا بحدملاو ني رواغلاةفارقب هل تدعأ هب رتب كم .ااص.

 ىدنتفاغ رشي فو رعملايدنفا د مدق (هنيرشع سداسىفو)ىدلنذ ا ل هتبككو

 اددتكلا نكسو زيها بردي ىدنفا ىف ف كسل وذل ادحنك ناد هن هإ مدقو رادرتفدلا

 كودول كلذو ةريك مفادمو كنش لمع (هتاغىفو) الالل'ةقي وباقي اس-ةح لا | ار ل
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 يوي رتل يس ١ لاا ال داب ه6 رم ا” ا

 ف "5 2-0-

 .نأ ربخاف هتمذب تيقبو رسم نماوجرخو كلذ بع حلدلا ضقن مث ةريخذلا تاورتشأ 01
 القلعم ىقب و كاذ4: ماوابقإ ف مهبلا كلذ لوصوب ةقرو هوطعأو 4 :ءاهوذخأواهباوملعقي واسأر لا

 كاان | نفخ انك وم يلءيوت>اومد_:ءتامودلب زن ناكيذلااغال ةكرتباضيأ هديلعاوعدا و

 .ني# :الاموب يفو ) اسو.# #رءةساوكلذ هنءاوابقي نا دنسءوطعأو اذ كلذ هئمماوذخا أ سيسنرفلا

 اذهناكو ءاسنلامموجوزبالو ةينامثعلارك اسعلا نورهاصي الة دإبلا له أن أي لعيدون ون ؛هرشععبار
 .ةينامثملا رضح الوةيوا-ارفلاعم نردىتاللا ءاسنلا مهراكأ اودبلا لحأ نيبو مهب راكمالا

 باطخلا نوفاورغرو باللطال نهونسحوءاسنلاو لاج 18 .نوهاشأنططسوت دىققو ند

 نمالاب ةمذلا لهأ يلع يدون اضي أمويلا كاذيفو ةيلاءاا يصانملانهولزنأو ةيلاغلار ورملان هو ربمأف
 كو يوازي للا يسو٠ ىجب رج ىلع ضر (هب و 1 تاونسعبر 1 10 مهن«بولطملا نآونامالاو

 هب رضوىلاراطلا ىناهسدم امدكم ىلع و شاب دمحم ضيق( هيفو) اسيك نو رشع ع

 ةبجىلا ةضورلا وةزمحلاب نذلاةيزياك الا رفاس ( ه قو ) مهرد غلبكدم .زلأو. هسدحو دق

 نيالا مدين ا دبل او اسعلا نيب ئاَق برحلان ا عسيش شو يودع :كسال

 مايآةدع مهو زن رو رباط رمتساو نن رفاسملا,لاحلا قاضو اهدوجوحش ت> 2 1 اوبلطفهعبأ

 داع ضارالا م (سيّملا موييفو) رفسلابةيمال.سالا ركاسعلا ن٠ ريثكلا ىلعا يبن كلذكا

 اهناوأريغيف لاو.الا ضبقلدالبلا ىلا لو ناا: طبقلا يراصن نم فرايصتديقو دالبلا يف نير

 .ضبق (هيفو) مه- و ؤرىلعقا و اوقلا رايكلاع ءائحالا سبل (هرش# ن نءانةعأاموبيفو) ةلودلا فر ١

 هيلعز هنا | ليقو القّعم لزيإو لطول ثعة سو رك ذمدقتملا لقتعملا ىناراظلا يفلح دم

 .ناك نيحاغأ باق دنع ايحرالكنأك اذه ىنطصمو نيعدقن بهذامهءضنأ اًقودتص 1 يف هلدم

 .بوقعل رهظو ةئباسلا ةنّثنلا تعقواملف ربهلكد نعمل هن هير ا,انوبدنءامدقمدرقتءا مالا رخاعلف. :

 مع وقعو مهددحو نيملسملا يلاعتع ا هتهد#د قت لاملاعمجو ةدرقااعا 1

 راج نيس وطارق |ناضحأب هناوعأ انو لئلقلا تقوو .ركلا يلع سا خناك ذ مهب .
 هايصحن ىلع هلةردقالو هب هلةقاطالا# هيلع ضرفامراضحاب هيلاطإ و هءدينيبلثمف سانلادالو

 .هدري وهب نإ برمذي و :ودءطييفدب ا وهيسإ وهرج زين هلاهما ىجرتي و هدي واح رذ

 نودجوي و سيسنرفلاركسع نمةءامجا هت صو وراد ىلا بهذي نأ هنا وعأ دحأرمأب نادعب نجح
 ةيمالسالا ركاسعلا كاتب ةيرردنكس نم زابخأت درو ( دحالا موييفو ) كلذ لاما وهي .
 نم انناحو ديشربابو ىمجعلا ةمج يتلا وق وأ اامهذخاو ةيواسن رقلا سي را :.ة: زيلحال

 3 لح ادار وصلا ةياواست رنلا ناو ةلملا ف[ بك الاد طخمو ةيدقل ةي ردنك

 ٍ اهريظن عشب عقب ل4 يظع ةلمقم نيب رفلا نيب تعقو وةرفاود دع مب:«لتقوأ تالا ةئاملاو تبع 5 :



 م ١1 هوه

 ةعاجرضح (هيفو) 'ابنعر وظملل ينغالو اممد»المزاوأوام دخ وأراشن شوا :اأصد ين هنوك نءالفق

 اسر و١ رميا اوءجروممءاوفاختت ةيواسن فرقلا ةبحدب اوبهذاوناك نيذلا طبقلا راسو
 نم نوعو:# مهن او ردتءات ةرش ءعب ةرشع ثالمع هنن لام قاوب 0 نإ هدام هاك

 00000 د ةدادتلا رك اماالع اوين ( سما ءونيفو) قاوناان ونقد زبن فارع
 ىهولا ليعمساديسلا ةمالعلاانيحاص فيصرت ةيب رعلاةغللاب تانامرف ت تك (هف و ) رفسلاب مهريغو

 يرامنلاةيأ نع ف كلامو فمةيبرغاو ةفونااوةيقرشلا د اللا ىلا د تاسراو لا لاب قورملا

 3 مهنع راذتءالاو ةبود ثد كا ةننا. رقتانآ هذمذ يف و مط ض رعتلا مدعوما لهحأ دوعلاو.

 ةحوز4مر اورض>|(ةعاءوب يفو) طاوءأوهضار ءا ةنا.عةي واسأ رف هلا عم مبل>ا دن ىلع م طل ماا

 اهونذدو صزالا مهاد عالوإب املأ :ةسردع عدلا ل كريد مث اتا اء | رقاداوامعو كيب يهارب 1

 ْ كن ةيك اوبجو:نيذلاءارمالا ا ا هاو هل هن

 سو ما يلاةريانوامح نيذلا ىدان ها بىعملاهبحو ناطقاا ناكو هبواسأ رفلاو ناطقا اشاب

 تلخد ةكاصر هن اصافرارمة دعمه ”اقو مم راط كمل نه ةدعهيأامذو ة ةباراعا كسا نيروصحلا

 اوقلظ ذأ ( هيفو ) ةيسورفلاو ةءاحشلا يفد ديس ها ذي ناكو هليل نهتامو ام يلا 6 رف انوج يف

 اوءف د, و فاضملاو ىربملالامويقاوءلأ ن“ «مملعاموم لا 1 |

 منانئمطا كلذ نمدصتلاو كد نادنعو كيبمهاربا نه ةموت# قارواب ةنيزطايلا كاذ عي

 ادد نأ «زاولحلا يفدذمب كرانة كلذ هدعوو ليةئسملايف فردتلاب ءاحرلاو 37 ها

 'ء لدم ةنس نوض# رو 0 لا_ لاوهالا اورظنورصغ م آر ةة تالا

 يف ةامارملا عماثالثأ ضبقي ناككلذنأ اوأروةفلاسلا دئاوعلا ||يلع اوعلطاو ةميدةلارئافدلا يف اورظن و
 لق جا د سل 1 سيلا لق راخملا تاس ٍفحاسالا 0 :افدمدعويضارالا ير

 نيحالفلا الو ةب ,ريأالاوحالاب نال ا 0 ١ ةرشع سد ةتساو 5 اولمهاو ةئس ةءارزلا

 فاكلاومرا ار ميفياكت مدععم مرح كل رثو طاح جا رونوحالفلا تسفنف جار لاو

 . نوباصو عئاضب اهبو ةيءاشةلفاق تاصو ( هنماث ءاثالثلاموي يفو ) كلذو<و نينيعملا قرط قو

 : نوباصلا 0 عمجارتونو رخاو يواذملا يدوعس جاحلاو ىسدةملانيدلاردب د.ساارش>و ناخدو.

 ريقىلأ خا مههيود: نك اللا مطوزنو ةيواسنرفلار فس ريخا ادرو مهينو) ناخدلاو ليال لب دانقلاو

 دائعكلذو سك يتئاميتاوطوةب سلا نع لصفملا مركاغأ نقش نيدخا ند الار فر
 ذحأو رم هوعأ :«مرمايأ يف دب ا اك ةناققي راسن رقلا ايأاهالوت ى ءلاا وز ثالثا يف ةيساأ

 «:.دخ ريظن ةيناويدلا لاومالان هودخلاب موب لكيفا ميس هل راعين عوددلا نهرتا راكلاو دئاوأإا

 ماعلايف م هروضح دنعني.ًاهلزت هلاهاطعأ ناك ش سغفالا ةمب راي اضي أ ءوبلاطو هعابلأكاذكو ٠



 2و
 : فو) ميدق هذي وأ ب نيغذل فو 1 ءا رغابكالذناىلبقو * ىُه ريغ ند مهدر ومهمتشو مهدر طف

 ةي رحكسثيلا ن 4 اطرداشت (هن ور رق لأ ارشع ةتدلصحتملاز اعف روشملاناوي هررخ(ءر 5

 ىبىلا يد. 1 نها وهنموةيرجكذيإ لا ىلع يدونت صاخشأ م<غدب لآقو ةزيجلا, زيلكنالا ن 0 ةفئاط عم

 . ساناا يلع اوطاساو تالو ؟/1فابص]ف ءارغلاو عسيبلا ركسملاةفئاط لاغتشا زك" (هيذو) ةزيلعا 1

 1 نه : نردعاب و موي لك يف مهنماهن 0 مهارد تيناوحلا باب دأو ةقولاىلعا اودرو فااكلاِى اطب :

 ا الا نم نود ريامزوركتح ويواهقلا نه ةوهقلانوب رشي كلذكو نريغ نمي زا ْ

 / باس يت دابة 4 ا !!ىلعاو ططست ك كلذكو بستحلا مكح > مهيلع يرساالو نامالا ىلغأب امنوعسي و

 اهنمج ورخلاب اهادأ 00 ورادل نولخدب و ةفت ”اطلا ممم ىفآت مازانمىف ناكسالاوض رعتو ١

 وأو هونرضو ةريصس ديالا دوك ر وةنع اه هذ مهارد مهاطعأو نك الا موفطال ناف اهونكسيل

 . نيذلا نيدها# اهلا مكناوخالن وحسفتالا 0 تيكا ب وق محك ىلا كش ناو ام.ظع

 مكلاومانوذخأبو - اذملا ءودس مكن ومو اوناكنيذل ارافكلا نه قد 1 مكلع وب راح

 اعيبفلكينأالا نيكسملا عيا ةليلقاماأ م فوض مهو مكتوس نو. سس و م 'اسنب نو ردشو و

 اورج واذ ا ونكسناو ممالخ هي لاىنأيف ه4ه>و يأب 4: ءاوفرصناو ةماعلا هيف كن اوةيلعريك

 ٠ هي , ا وقلك ام قاس مهونلك مهاف ىراصتلا ا +* اودقت نيدلا ة ةبرحك د لاو تاقالقلا 52

 كالذ ريسغو ماما رج 3 نا فورم مزاوالاو :لك ا[ اا 3-32 دعب منم ن نو.لطيو نيملسملا

 اممم نوصأ 0 28 تاةاقأا كئاوأ ىدب | ىلع ىواكشلاو يواعدلاب نوحاس ا مميلعتطلستو

 . ينشألا نه لسا ىنتكي ىعدملاو كالذ 0 ليدلقلاالا ىعدللا نوطءعنالو ا مههزل ْ

 ةمكحلاىلا قالا عب اموعم بهذا جوز ع.أ سم اوأ ص خش ىلع صخ شىعادت ذاو هودعإ رفظلاو

 ردقىلع ى اهلا عاب 0000 هلودخم ىذاقلا ذخ أ يوعدلا تع اذافد. .عرش يوعدللا تناكنا ء

 يوعدلا لمحت

 ١١15 ةنس ءاثالثأا موب ىناثلا عمور روش ليسا و

 مدعو هناب وهدد ربنامر هل 0 اسبك رش ةسمخيميلع حوصو ىريسملا نبةف رع نع جرفأهيف

 مدا ىلع قي دا اولا سدلب ةةقلا زولا سَ ( هينان ءاعبرالاموييفو) ةلحلاب نا ضرع 1

 كيب ميهاربا للاسف ىردنال ارناف ظنقن :مكلوأم كلو انل ماعسمالا اقف كيب يهاربأ اوربخاف ةعدقلا

 ءارصالاو ةياةاحولا سنل هرمشدع ىداح 0 موي ناكاملف ماعكلذ لب 1 هلاراشملا رب زولا

 + الا ثلا ذكو كذب الا بسحةئدقلامب متداع ىلع لاكشإلا ةفلتخْلا قي واوقلا نم مهي زةيرمعملا

 .مطاعدو مهي ز نحت اوم متو يي 3 زولاناويدب ةعملا اموييفاورضحو قجانصلا

م ىلع كاذو تعد هيلعاو رمتسي نأ مه ىعأو مبماعينأ و 0
 هتليلءاثع كاليال مهملاقو سيافتأ| نم هيف م ها



 اوعفرفاوكي و راع ديالو 3 زولا تدي 0 0 55 30

 ككراملا لي :اءافو ناك 000007 د 2 5 (هنب ل ا ا

 جيبلخلا و كاووبلو دسلاةرطنق ىلا أيدحيص يف رمه.ةببال ول حشرملا قسم يا, فو رعملا| ايد كرو

 ىذرعلاىخاقوهو ىخاةلاري زولال نع (هيذو) ةضنلاو بهذلارثاو ملا علو دب اوعلا قر فو هرم“

 لدح كلذيملوناماف لو.ماللساع اًضقلاهيلا ل وب ناب ان رمصعب ركعلا ىماقري زولاءالو ناك ىذلا

 مهرمو ىواعدلا عامسو 0 :موك اايءاضقلا با ول يلع قيض و شحاف عمطو ماكحال | يف تنعت هن م

 3 عقو وأ نان ى ريما نما ممو ا | رانأجاةحيف ناطا.. الاكلم تراصابحتفب دكوءار كك

 0 منال ناطل#!لاكلا» اهلك تراصاهنالوقي و راقمعلاو كالو ءالا يفاباب حس ة:نادار ! مهدبأو ءىلع

ٍ 

 : الانعاش 4 راع لماحمت 4. .اعاوربظو يواتفو تانةانمو تاث>ا ب , رمم ا ء اهقفلا نيدو و هندي

 7 ةعاتهلو زعملا ىلقنو اقياس < ىارشالا بيقن يدنفأ يس دق هءاكهدلقو هلزءفريز ولا يلا ا

 كيب د#ربمالا ىلعري زول اعاخاضوأ (موبلاكاذيفو) اموب رع هيج هذال ود منناكف هك هانم

 4 كبع _دلاتام نون راوه طبضإ و لالالغلاو كاك ما لسربلو ديءدلاةراماهدإقو روعسةور ىف نأالا

 ظ 06 وييفو) ىدن ا زالان» راد حا و ران الاةيحان ملا هموي نمهماخز ريفن 0

 ٠ تاب سحو ى ريسسملا نبةف نع يلعا وضبق 0 فوز ةعمس اهب لصودي و عماجلايلا 11 زولارصض>

 امييفونو للا يلا بهذ مث سوسن فلا ةدرف 5ص: 6 8 هنتر خش لارا هيخأ بيس ريزولا

 : هبق: !ءتبامو هلام ل ص ضب ةلحلا ىل انام نارا راقد 2 ةلءاوضب 35و 3 د ًايلعاو زنءغن

 يركلا حبشلاة جات ءاط (هشب رشع عبارعان الثلامويىفو) روك ذملاتدبا اورج مئامجح اكريثد:ءهيخان و

 : برغخملا دعا : رةرطااتم ارادوا اوريضش رب زولا فرط ند نييعي سيسأر هلا عم ج ربت نم تل

 َ لاقف ت . .:|لوةتاماءدلا قااولاقذ كال ذ نم تدن يبات تلاشت هلل ا علا اهدلاووأا هو رضحأو

 ش 2 + ناطبقلا الو توزر تناك ىلا يره مت نار كو اهتف راو ر كشف اه زبى لوقأ

 : نك امأ ةدعامبج-! مجدو ناعلادح عا ياء شنفو هَ داشنر هلا ىلطو ا تاهو ةعاقأ !اب تماقأ

 ١ فو رعملا فذاك ليعمسا وهو ردح ن ”ناكور و نوملسملات اخدا ملث كلذ رك ذمدقناك

 ٠ ١ ادا روبل كاذويفاهقتقت هذافرلق يفر زولا نذأتساف مايا اقل اج :هطواهتم اعلا
 ناايعم ةفئاطا امرأ (ءاعل رالاموب يفو) نههابشأ نم نار اًضنأ اول و هدلومأ ءاضييلااهتي راح

 ف 8 ايشامةرود ريغ يلع هو رضحاف بويلق خشي راوشلا يأ ىلا قعد اذ فرع نم

 لك اد .اعالاص ودوخ ًارضح من رب زولا تيبب هو بخ رسم« ىلا بويلقنءابو رمضمب وحسم
 اتاوباطو بويلقىلا اويهذاشايد.#ت عابتان ا ك!ذيف مسا! نا لسة يناط اأو اهعندب مأق
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 ءامتعالا ل_صغشرل وسن كلاب رمالاو ةادانملاترر ؟ءاعب رالاموبحتاصأ املذ في رمش يوبثلا
 مهقو عم هدأ طال .صافتلاو ناخدرزلاو 2 راق ةةكلان ممتناوحاو :؛ زو مهدهج سانا لذب 5

 أ 0 عراوش هاادهاشو ة 4: .:ي دملا ق شو مويلاكأ ذرصةهياارا عملا كرو ركسعلا نمي

 رمل تاب نان ءكاددر "و ةداعلا يلع ينشلكلا ةيكست عم لالص>و دحاسااتاران وع وعش عباصملا'

 طاطخ أر ئاس كلذ معو قا وسالاق رام لاك دِجطوناَرَك ةةءا 920- اهجّةدع يف ربيعا لع و نافيا و

 نك - ثيح ةدكب زالا# مالا كاذب ينعي النا ميدقلاداتملان .نآكو قالوب و رح ١و ةماعلا ةنيدملا

 نام سر ةأس( ه هرشع يللا سن 5 موبييفو ) طقفقالوبو هن 0 دلواا لينال يي ركبلا خيشلا

 ءارمالات اك رحو تفي رمششلا ل. ل اراذحالم اشلاةيح ان ىلا ةن ادهةدعهتكو ةداعدارا دلكواغأ

 0 ع ٠ ىمال اهللو رادرتف دلا تدم: كالذو ا اس ءالادا ز٠ناويداودت فا ) مفو) رصم يلا

 م ىلا هه رك ذمدقتىذلا يي ركبلا خي ثا كول باج يذلا يح ردا رمؤح (هيفو) دعب نمو

 ةقللا د نيش سدسنر فلاب ك واش اذح أ ق ءزيقدنا هيلع داو ركبلا لياخ خرشلا و رضخاو

 ن٠ نه كولمملا عازتت اما 0 صالال او عازماا | ندي لاطو كريد ا ىمةمذ ىلعهرضحأ ناكدناو

 كي نا ثع كول :ااذكتاو جاك كاوا قتعلا اولطب اف هتنب | يلع هلدقعو هقن ءاناكدقو روت < ملا

 0 (ةعجاموييفو) هقا ارث ع رخو نءشلايقايهبالْخو همه ردخيشال عفدو يدارملا يح ربنطلا

 ع.اج قرثحا مويأ !كلذيفو فوصءءح رف 3-3 طخ ىلع عل >و ةعججا هب لص وصهزالا ع ءاطاولا رضح>و

 نوعنصي اوناك .سدسن رفلانا كلذىفبدسااو ىطوي سلا عع .ءا#فورعلا ةضو لا ١ ىاشاو

 سدسأ رفلا بهذو ددعسملاب كلذ قف هنوع: ضال املا رع مالا اذاولمف ماا ةرواخل هند فكطلايدورابلا

 رو مد ؛وماللغ هعدو 00 نا أحاخما 1 0 ف احا و 1 0 4

 دو رايلاثباصأت 000 ب ةبصقلا نيكسملا ي واش ذ>ا ل دورالافو ل ما : وعام ح5 هناكوناخدلا

 لوطن هفق ءيفراذاترماسا أو دجسملاقرتحاو 2 امنع ناذدو 15 .ةهثتوص هلج رخو هعيم لوتشاف 2

 ىراص: ل ىلع نامرف تك هنابعيدأ ) هريثع سماخ دن>الا موب يفو) مالغلاو لجرلا قرت>او رامنلا ل

 كلذعامسو ةحاتالاد رجم طقةفدوسالاو قر 0 سل يلع نو رصخشت وتانولملا نو د 2 الما

 هساددو مو طارت ةيوأم با 3 *رهو د41 نمو ىرادنلا نو ميلعرك نا تاقلقلا ع اج ديصرت 3

 لب نيدال راصت الا تاقلقل اكئاوأ ن٠ مقل سلو قر اا ثلاو هدف اطلادهل ا و ا

 مدع ئدوأل مهاوكش اومناف ممامظعملا ١ اود رص يراصتاانا 5 :تاناركحاو باسلاماةةتتس و ا م

 ةنام راحشا ن ا زولاس 1ط ) ني:الاموييفو ( ةداتعملا هكشب 2ك ع قيرف لك نا و مط ضرعتأا :

 عم نودهتسسلاعمتجاف ا ادرا ظحابمهنزلأو را مااروشعن ل ةناس اك رشعو سيك 1

 نيفرت_لا ىلع اهعب زون :اودرأو راهبااناكو ورز عا هل , وان رفلا ماي يف ةدرالا ؛إ
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 اموبءوبلاكلذزاكذ ة 0 عفادمهيفا و 1 0 واول_معو تاناذع. لات اب رعو

 3 تقدو. تارسملا نيرئاكلاب واف يفتازو ث ارسملا هيف نامأ كد تمم اد يعو ةحبوا مسومو أدوهشم

 وخر وة معنا هذه ىلعةنلاو دا هلل تارلا وةملايل عبس ت اراذاادوقوب ارم اور ونا ترقو رئاشبلا

 1 سلا ءاوسك واسم :ءهليو بولطملالدسلاوريخلل مالا ىلوأ قفو»و بواةااداف حاصب نأ هلطذ نم

 نينا نيلافلاالو 0 وضفملا ريغمسملعت.هنأن يذلا طارص مقتسملاطا رصلاىلا مهيدي وجوقلا

 يلغوأخ شا اثار مه ارباو نا ىلاواشاب ميها ربا مهل ردزاكأ ٠ هيلاراشملا ب اكرة ءدعصب ملق نك و

 تاكلاى نكت يدي او وعو رادرتقدلاو وا قرم, ف ورحم ااا دو

 هياارا ثملا نك-نوكبناب رايتخالا عقوو ن وسواطب ريمشنلااشاب يجس.ح اغأ دعو نيمأهلزناغأ تفي و

 لاطب از ىدون (ةعملا ءوب يف و) ل غدزاقلااهختكى مح رلا بع تدي هاك ني دباءةرا كب ناوشر ثنو

 لو ه-فن ةحاسوهاضرب كرا تنمالا فرلاب اب رال ركسعلا كرش لاطناو تاَهاَقلا فلك

 فارصنل ةيذالاب ضرع الناي فدو (طحبالا موي و) سانا نم بلطلا ىلعم دكا

 ضعإ ناب جعل وداد اليذا ااوناطا ل اياعر سم مونافابءاشوأ لا طبق ناك ءاوسىد وهالو

 تاناطقيلا وةدحاسال ا. اوحا لو ةينامثعلا ىزب اود زن سي سا رفلا ركسمباوناكنيذلاما ورالايرادن

 ةغالاب يسلاؤ برضا ا, تاقرطل !يننيءاسمالةيذالاباوذر هاو مفان اب ؛او>ءثو مممضىفاول>دو

 ةفرعمموبهلنوكي وأ قذاالا نطالا الام+ هزيعالو رئاك ساشا! لسمال ءد -نء2 يفنولوقي وةيكرتلا

 0 هى واس ١ دل ورا اوحتفلا رب زامرف ذهءمو زادع ديلا رابعا .ةثو) ة.ةاس

 : ةثل انام ةاواسرأ (هن هور ردم ملار> انا لاسراب مهئاكر ثاراد ١ نهتا.تاكموةينا امثءلال وذ دو و

 يفو)ريزولا ئهنامر ةبالا ايش نوعف ديالو نيم تملا ىلا لاملا عفدمدعإ ىرقلاو ةبرصملا ملاقال ايل ا

 ةفدعو راخو نست مايا ق الوم ماكحالا ىلو :«ناك جادت ي مس ةليهرلاب اصح اولتق (ني# ' الاموي

 ”ةلفو]: رد: تا جودا كب زالا اص اهشأاولست اذ (هاو) هوحاهنا لاقي ارخاةدم لقلو

 ا ا رسل عضمأوق وسال ايفل انو ةنيدلا مو قينحتلا فاش ا

 0-0 ع حول م موق ازرأينممكراشو عنان :ملابابرأو ة ةعايلا تدناوطا ىلع

 لعاو 2 كرم ةءاس تاه لاهل وديه فرشو قوز هل اد أد كعلاَو اديلاربع مث هرزف

 ةيقنمهلن وكدو ةارقأت رشتو هفي رست هيلا هر وضحي د مقاما هنأ هلرك ذوارانيدنب رشعهعامتا

 ىواكش كلذٍببس عقوو | اقامايأ الا سعالا كالذ اولثتي ف ركسملاامآو نامزالارم يلد كلذو
 لاشهديىلءو ةنطلسلاراد نهدضاق لصو ( ءأن الثنا موي يفو ) ءامظعلا د نعتاعفا مو تالكاشمو

 ص ود فب عص صرح >ةعمو ريزولاةرضأ اياطخ ناخ ممل ناطاسلا راكشطاةرضح نم في رش

 دلوأ امويل.«.ظعت دغلا ن:ق'وءالانيب زب ىدون (هيفو) سيل هلوخدي هلاسر نع با ود وهءساملا
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 ل ا ا ل و ا عم
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 د ع
 يركسملا كلذ لاف هب رذدارأو ءرهواهنم عفدب .يمأوءرضحاف ىراشكتالا قلقلا يسوسق علا
 برضي راد واهيف عنتءاو هرادىلال>دوةينا وب ةراح ي ا بره وهللقف 511١ كلذ برضو ةج:ّطلا

 1 ما ةططظاشالت :دؤارالا نم ناصخش صورافنأة سم لتقنهدصق ن ٠.لك ىلع صاصرلاب

 لعاوضيةنرانلان ءابراهجركترادلا هيلعا وق ةرح سحأ ثا عاام : ار رملة وكل

 د ويلقلا نم نيصخع نااضإ ًاموياا كلذ يف (عقوو) سوق رعةب رم يف ص“ 0-2 تامودهولتفو

 ن٠ني رامني_دخشأ دج وفاح رخو بايشلا نم نيتحتب هتنب نماذخ اذ يبارمدن ل>ر رادملا الخد

 نيصخشلا ىلع ضبقلاب ىماف قاقلايلااكشو يناردنلا جرش نيتجةبلا ل مح ىفامهارخعسف نيدحالفلا
 اماظاءهس-ؤ راوعطقف ني رخيسملا نيصخشلاا وذخ ا وامهدحأح را نادعبابرهواصاخاق نيب ركسعلا ٠

 ١ يدغلار هقاوإاخاوةيوا !سنرفلا 3 ار (ءاعب رالاءوبيثو مهحنأب ةيداممن مكالذواناودعو

 وحنو ز 4 .اكنالا مظعمواشاب ناطبق مهعم :لحم راعي 9 ارولا ير ىلااوردحتاو ةزيلاو ة هضور اأو

 ل_< ًاوريذدلا كي دا مصور شالا كي نامثعةب رصأ |ءا صاالا ن هود ؤنرال اركسعنم فال ا ا

 و 2 ةبرمهملارايدلاب م 70 هنواسأ ارغلاة دم تناكف نس> كلش لج 1 ىح رالكلا كيب

 سد عسا” تيسلاموب هب 21 .٠ ىلا اوهبادن ارباوكلمهافاموب نيرعو يد.>او

00000 

 نيرش
 00 من«ةندملاولخو عالقلان ممطوزنو مها اناكو فا اونيتتاموةرشع ثالث ةسرْفَص
 ناحبسف .فل أو نيثئاموةرشعتسةةسرفطربمت نه نيرششعلاو يدا ةعمإساةلي) مكحتلاو ف رمعتلا

 ' هدو فأر تالا سك يدفأز ل ساارضح (مويا !كلذيفو) هناطاس لو>ترالو 2 لوزيالن

 قعاومت (هفو) امهروديلااهجوبو رومساتءلخامهياعو رضوراجتلا ردن , اميقورحلا دج اديسلا

 ' عيمجن م سا:اعمتجاهسماخ سيلا مويحبصأاملف دسغلا نما شايف سوي ري زو رع
 ع ىلع ةلطملا رودلااورتكا و اهردخ نهثنباا تجرخو ةحرفلل سانلاع رهو سانجالارثاس و فءاوطلا

 :* ىلا راهناال وان مبكوم ارك ' وافوفص تيناوملاو فئاقسلا ىلع سانلا سا>و ناٌعالا ىلغابع راشنا

 1 طرأو دؤنرالايةفلتحلا رع انمل|ةماماوةني دم ا طسوؤم وشو رم [باتوم لهوا
 دون رالاة شاب اشإب رهاطو ةيحئوياقلاوةب راغملاوةيلرضملا"|رمالاوةمءاشلا كك الاوةي رحكتيلا
 تاوغالاو ةلودلاادخةكوباتكلاسيئروة,تكلاو رهمىلاواشابد بو با>ىلاو'ثابيهارباو

 الكت خياشمو ةيرصملا"املعلا وءاضقلا باونو ركحءااىخاقو تانازرقنااو لوبطلاب ر اكلا

 كركهيلعوةيرادخوجلاوةاءسلاو ةيشيواجلا ووعقاربلاب ن و.زالملا همام ًاوهللاراثملالبقأ و شواردلاو

 ماردنو رب هلامشَر هن .؟ نع نانثا هفلخو ساما صوصفب ناشد سأز لعو شيز رطهميباح:سفود

 1 نع ُةرفاولا ةدمللاضياهفاذنو :ارلاونلاو نير فت ا يل: لو هالسا ةن اخ رض ءغيبلاةضفلا

 مفادملامث هبةصاخلا ةيكرتلاةبوذأ| هفلخورادن :زاثبا نيكو دك زال ارك عم ا وهعابتأ

 ليلدباموب 2 0 01
3 

 ةراعلا



 م ا را ا ول ول

 ظ -198- ظ
 “ص ” ةهينه سلجو همم ل_خدف هباجاف دهشمللةرواجماهرا ديلاتاداسااخخسشأ ثلاةرمض> هاعدو ىنيسحلا

 ني.سانكلا يلع منأ أو هن آل ةعاس ساحخو ا رد فاو هءلع جرف" ذة رهزالا ماجا يلاب هذ

 لبا "11 را ةساب هقاطد يلا دج اركر# ىني-حلادحسملاةهدخ كاذكو مهاردبةءدخاو

 هب رركنتلاتاقتاور>دو ةعلقلاو وذرعلا نم ريثكع فادماوب رخواك:ش تقولا كلذ يف'ولمعو

 كئاوأ باطو ءارسشناو عمي .ببلا نام الاب اودانو قريب اهدنءةفك 5 تأ راخطلاو فطعلا سو اوسبلدو

 ةهمج ىلاةب وانس رفاازا «اوك لذي مهومزأ وت اوهقلاو بر املاك [!ناطاطسالا عا كاكا

 د مهم -فقئوو م 00 ؛اهيلعو جيا ا مقوي رصانلاةعلق م > يل ازيا وةضورلاو يفد ءاارمصق

 1 اذااماو قال ويلا ةلصوملاة بلال الا ينام ةءلا رمال يانا نسوي ل ىرا داو

 ممم برقاهدز " اسعبرخقالوب | ىلح ا ل>اس 4 ءااراشملاةماقا ةدميفودأ 01 0 دلما لها

 نمكاذباماوذ_>اورحبلارل كد دخلك ايدج نه ةيواسأر ملأ هع: :صيذلازي رتملاو ىفا اوس ااوةينبالا نم

 هءاذاوبر شن قدن 2| ىو هدو زب رب 0 !قوفذ دودصرألاة ردا ترش : >الاوةهدهملاةربث لاق الفالا

 ىمسملاو هو لوق يق لخد(تدسلاموي ينو)خجاطملاو راتلادو>و ل> ال الدود اهلا ةدملا ذه يف همر

 كريو تدناو 1 نمي راثكت الات از ارد اود ,دملا قة شوكي 0ك ١15 5 نيب 7-2 ا دْيِع

 ىواهقلاالا

 3 "١ 15 ة:سدحالاموي لوالا عير ره لهتساو لف

 نم رثكملا ل خد 0 رصم اا أ ماسه فاخ رب دل قثو لمشلا يكل ةيرجكل |تعارف

 فورعملااشابد# لخدوادو كفوو لاا وباطو مطامح و مهقزاعو مهءاتجب رصملادان>الاو' ركاينلا

 طرأ 2 .لا ا نهبرةلاب منا طاح نكسو رصمةيال وحش ر اودو ئرغات

 (هالاهاثالثلاءوييفو) طاطخالا,ةيلاغلا تويبلا نع في رعتلا مهنمباطو تاداحلارابكوخياشملاملا
 سمح هب حذو هرازذ ذ ينيسحلا دهشملا يلا ه>وتوةنيدملا لس>دوةزوطا ن مناطيقل' ذاب نيس>رضح ٍ

 ل وقوتك ناب شعب رابم املا جان قلحو ع رضلاةمدخاهتءستقاو شاك ةعيسو سيماوج

 هحدتمأو 0 م'الاسا بهذ بو,« ينلأوحنءار ةفلا ىلع :مهيلع قرفوا لب دج | رتس هل من. :درل مأقملا سايق ١3

 اهعاطمة دي هتقب ى 2 رشا يلع بشل ة .دالا مولعلايفائالضفورمهمءابدأدحأةمال الولاانحا 2ص

 أ والاد نءتقراو #23 انمأ لاهلي ةرسسملاردب

 اتم ر 1كم فكرت ةليوط

 انما فر ثتهئيسحلاكلاردص * اخرو عدو رسلا يدانانرمدملو

 تعقو(مويلا كلذيفو) زد اب 4يج .*ىلا داعو بكر مئة ين راح ءاطعافةراز ل سااحودو هيلااهم دقو

 - 2 ةياح ينحل وا
 را كوالا ا ١

 1 ملكف !نكهل عدي مو سوس رعةب رش ؛ىسوسق رملا نم ب رشةيل مجاب ركسعلان امنا هي داح
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 ةزيطاوة ذورلا يبل اهب ةبواسارفلا عمنو رفاسملاج ر(هرهشع عمان“ اعب رآلام وييفواا اوهحرورومس

 لا دب نممنيملس«ضب و ني رثاااو حرف الاراوتو طبقلا نمةريثك ةعاج مه مهو مع رجحو مهعاتج
 يو ف سوو نيملطرب وين. لثمماورالاو ماوشلا يراصن نم 6 0 1: : ىلع فاخو مهعم

 اذا ناكفهريغو حالاسو مط نم هل مح هي راع لةئاموهشا رف و هعاّدم عاب وهّتحو زقاطافي ًازغالا لاعلا دن.عو ش

 هنعالغو لح فخامالا همم بص! ملوأرهق لا ىلا يف هنكراضحااب هزلي و ىرتشملا فا لس ربا .ثأعإن

 ةتسهردق نم ساحلا شارف .لع ابو راحتنا نمةعاجج را اوبدلا يلا زاويدلا لل كورم ة>(هيفو)

 اوعرشورهزالا عماجلاباباوتيت اضن ؛أ(مويلاكلذيفو) ورزاادمح ا ديسااةمذ لع ذف فلأن وت الو

 ل 2 .دللا قاوسأ اورموزيا#عالا ضعب ل اخدددعبام«مورلا كلذ يفوهفيظنلو « ذك يف

 نم مسه وزنوةيواسن : رفا لاحترامويلا كلذ ع ذو قراعلامموفرعإ سد أ رفلا نم دحاو وأناتثأ
 لص مللاوزلا تقو يضهو سدا موب حا دنا امكفلا ورا تدل و هللا هميلستو عالقلا

 مويلةلهم هذخأ مهالوقب نه مهنمو ةيطا مولا نواز ::نولوقي زم سانلان هم تارا ورلا تنال اف كلذ

 ةيواسارفلاذافاورظنف مهنالاعت 'طو 0 ءاارك اسعلا طغلن وعمسإ سانلا تابو نيالا

 ةزيبلاىلااويهذو سيرادتأاونوصااو عالةلايقاب وةريب كلاةعاقاااولخأ والل مهعجأ |

 سانا رفن ةي كي زالاو 5 قيتءاارمموقالوبو ةني داب حولي عم بش مهنم قميملو ىنيعاارم هقوةضورلاو
 ءاسنلاو وهو دقل زوكرابي ؛مهيلءنوملسي وممنوقلتباوراصو ريخلا مهيفا ونظو ني.دانأب مهتداك

 موةداعكلانطالاور اغلا عمجو حا و حايصوةباج سانالماقو قاوسالا ينو ناقيطلا زم «نتنسلا ب ن :رقلةلي
 بوتنملا بي رغااسقن نماواخد نول خادلاءال و٠ وكلذ وحمو نالقل للا هللارصن مط وقب مه ا
 ناقولغمأ مطاح يل اميف يود“ لاو رفا تاناماو ةفارقلاو فرطعلاة حان ع نماضيأ وقاستوروسلا ف

 سانلإب ر رمذلاو كشفلا مهيف عقيفةدحاو ةعفد ةني دل 1 كسلا ما از نمافوخامهحتنب اونذأي +
 1 5 ىودلاور مدنا باب حتنو لوةىقرمشحراهنلا و :لا صفت ملف ءا:ءاادو دسم 0

 دكت 5 0 انج اكرراه ا نعد كك الخديو ديكيلا ني

 - 9و 1 2 مم و علاج 00 ولا َّق ار 1 لاو محبلاو ذب 00

 1 اونكفدو رالاو كارل || رم لاح 6-0 ىطاغت وخ ,طيااوتو و :ءلالثمةهك افلا

 لغأ قالو ووك قع لف وهوا ةصم .>رلا ارامسالا ميما 93 وربلاو رحبلاب ني>الفلا نو

 وولا وزوالاو قدنبلان منثمعل وة: هورلا عنا ذبلااريفو ير ةهم> ن . بك !اىمتاصوونا_ثالا 5

 ا ا ما ا ع 87 اللص لبق ناك أمل ةيعورل نوتسزلاو نيتلاو مسيزلا و

 دهم رازو ةعججا هيف لصف ينيدلا دل ىلا هوت وةن:دملا طسو ن٠قشنردصلا|اذ ماب سو ةرضح 3



 ١ معلا ,ملمهنا يحشع فو مونم ضع. هب ردة , رصملارايدلا هياعرواذهةب واسن رم

 .لجال هيفاواتؤةي وأ واس ةرفلات' ذ كلذ بيس اياعرلا ىلارثك اللا كا ا ملا

 0 ذملام كلا نوح ةيمهاياعرنأا وناخبرعلادالبيف تانارقلاوهءفا 0 7 يلا عن 34

 ار 0 ةلاط دل ت راص موتاهج لكن دمه وعدعام لحال م 00 ١ عما وطب هر كدي و

 فا | اوهكالذكو هل< يق د دق: 5و دع زطا مه تعقو ا ما اراك

 لصدنقلاةريذحد دعن «مكلق قةحاتت ان الاانيفكي وهوف رعت يذلايف م 4 رهئاثا جاتحالف ادب اد

 ةمق ةاو ق4 ةقداصلاةقفشأا مرق كرا ا لا 3 لوالا

 تباهو شيا نم بناجر ف بج أدب اامطقنرملمشملاو ةبحلاهذ هوة رصملااياعرل ىلا ةيواسن رفاا نم

 انكم |اميذلاو يوان رفلا مكح ع نهردعإ يذلارب ا ماكل جال مك دنعلا عجر امن امويفدأ.. ؛نأ

 انتو د نأ دبر الو ي ل نع ققحت كللذو ةدلم ن نعال اع ةرملاد ةارف زأءا ملعاي وك ث 2 .اياوهدوثت الفد ميك

 يلع ريست ا.1ةيف امثعل ةلودنأ تب لهو م 5 و منيب 6 ا عدلا كلا هدب رقودم يفاينا' نوطلررب

 طبرالاهط سبل ةب رصملارايدلا ب 001 دانا هازارد 5 ال | مل لل ءيذلا ىلا ف رجلا

 اذ دلار جا: هوروحب لا عسي اعمل كال رطمالا مطر رف : ردك لجال ىتيحتبعةدايز

 هلل مالا نا ١ هل لاق هت ءارق 30 نماوغرو 0 رفلا ىو ساعاش :او ف دىباب س١ رعت ند وهو يمتنأ

 ف.سوب ري زولا ىلءمالسالا وة. رخو اش ثلا ا اويدلا ضذناوءاش نم هه نأ يندد

 ةئرصملاءا مالاو مهةلودنايعأن : فاح !أهعم نإ د هلا ىلع مال لاو مظعالاردصلاهللاقب يذلااشاي

 ن٠ ماللسلل ج رخهناف تااذ | شل ماو وبدلا كك .لاوقوعت حاصلا يف با هذلا ىبعاومزعاوناكو

 ج ورخخاو لو>دلا نم مسالا عن يلع نوره سم منال“ هم .رحالاق ا روأ ماقمتاق ِط بنكو راهنلا لوأ

 هل طل د محار .ايلع 0 0-00 0 ر نم م دا

 مر 0 اك عا ود ل ل

 ربلايلااو دع(موب يان يفوز مهت ودب ىلا اوداع مث ىذر ءلاب ةيليللا كلك اونايومركم رمي ديسلاو قورحلا ىلعو

 اور 2 طبقا ارباك الانامأ كيب ب مه ا ٍةو)مطزأ :مىلااوعجر واش اب ناطبق يلع اوماسو يب رغلا

 عج كاذكوةضورلا ل راو تاك جرت رتل درعا ه>رو اوماسواضي ا

 اوكبو ماقمعاق اا هذو مهله أو مهؤاسن تعمتجاو ند هر تراكلا بع اعلا ركشعتةللا

 ربغو غئاص وءان وراك ن يبام عئانص باح ا وءار هن خاف هدالوأو مطابع دنعممعا د ؛أيفهوج رواواولو و

 را ابى هذ ) مو) 4دوم رفسلاو باهذلادي ريال نم مذ مرهق يال هن أب وقعي ىلا ل سريا 4و مهدعوؤ كلذ

 00 مولع عن زولااولباقو ئدرع !يلآ ع 0 نر 1 هن 0 5 0



 يي سواح يمل رمل اا كده <
 1 3 ةورعا

0 
 هقاع نكلو اهءاج ين نام دصق ناكوىضرلل امم وراس راجل وحلا رلطن ناكهنأ ن وملعت مكناو

 اه رقو يواسنرفلابةقروج رخأمل تاه ومّتناو تافآ راهذهلاخ.ا ءأنما هو :كرك ذوماشل ىلا بجو

 تا.سادو تاه .وةوحلصلالودحاهنومضمولب 8 رناجرعلا يب رعلاباهتمحر ترق مشان عرذ تح هسفنب

 مثىواسنر ةااراهأ رقو اق رو رادن زاغا وتسا امي از رب اسعار نا 0 ةدئافاهرك ذىف سيل

 دودهطاربدمفوتدا: اة رمضد> نء :ةمحباطخ >اهترودو# يلوالا ين + م يف ى مو ناجح رتااىبرءلابا مم مح رب ارق

 ءاملعابو خعاشمايةي يعم رفلاةنسبملا ند 2 ةيظر و ديش ضاصتما مي را سا يف ماعلا

 قلو ومار دل يتةوظو لب ةيرمدملارايدلا نءانجورخ ٍبابسأفف <لك أ ىنأ ًاىعامنا مكماعأمهريغو
 ةوخالاو ةبحللا يأر مك_ن:هدح او لك ة ب وعصلا نءلصاح ودامردق م 2 ذرعأنأ جال دنع يتوق
 مور د ن1 لفكلاو شبح وات رس ارابللا لع أ باو واسن رفلا نيبامة دوج وم تناك يت حا

 78 ءةلافكلاز ازعيف ةيواسنرفاارورمح نهلوالا لصنقلا هب رابان وة رمذح مع ءاوةدحاول ةيعرلا لمد

 يذلا هللا ةوقب نامملا يي ا ا ا َءدَمْف ءاملعأب ؛عاشم اب ةرمك اندنعو

 كل هن تضم يذلا ةقفشلاو 1 و3غقومتز ءامياد مكيلعاماح نوكب هنأ قحتسي ناك ليثم هلام هِلَمَع

 رايدلا كاد يأ مشعلام عا .عاضامديلا هجوت نأهدلا ىفهل لص يذلا تلا بسب مزتلاامتق و نمو

 مكحناءاملعوغاشءايسيصو مكدنعناك ام تقو هب م < دعو ناكىذلا ةةفانملاو لدءلاريب دتئاةبإ رمدملا

 ايدل ةياعرولاةحلاو ريخلا لكك اراك لان حرك 0 .:ناكيوان رفلا

 ةبونماك و ريما رومالا لءاكيفمكيلا راني هناونهركسع رس ةرضحيلا 00 100 رظناطال#, رضا
 ركسعرم مكح فو لَو بعدح أنامالاءرطعأونمأل شربل اوماكللا نا تين روك ذملاونمةرضح

 يفك -:ءاع ونمت ناكىذلا ل د#لاو هلل اذفة علا تلق كوك عالار وكل ولالا كن

 ةياسلراونألا لاسم يغقت نأ 1 ةمكح ذم ٌقاَشإ3 و هتاساوب مكيلا لص ودقةقباسلام مالا

 لدعلادح يفنوكيي دتاااذهو لاومالا ليهح ىفربب د بريدنا برا بسب مزتلا ناك(. واياعرل املا

 بأ ارخوأريخن أن وف رعت ماو يمومعلا لغشلا ذه ريب ديف تبحصانك نحن «/وةل رصملا رايدلا لهال رياو

 رايدلا يما ناك ةذ رفسلاىلاهحوتيام لبق ونم ركسعرسةرضح تال ذكو ا ذه لثمريب دق نم اياعرلا

 مالا اذدماتيفاؤدباوناكنو روك ذا نوربدملاووهناج نءن حو نب ريدم كلذل لك ناكوةيرصملا
 نم عشب يذلا ع كاقاروما .هيلعنا معد ناكول قا ,٠ ناكام كلذ لك نكل سانلا لم ا وه يذلا

 هج يلع نهمهلي قناه قع ناكو مهبسب مكد نعى ذلا ف وخلا ماضي أو مك ا اوح نذلان .ايرعلا

 قرف نأ'ا كعايو عاش. هدا م كلذكو حال لاو ريا مام جالو نيحالفا ةحار لجحال ضرالا .

 عسي رهظي ويوديلاد_ 2 بسلا ماق»ظفح ىل - حالاطنط ةرايز حتفيو فد رمش ١١ جلا ة 4ع 7

 8 وب تاريخا نم مكر دصام عب جنوف رعت مكن مزاللا نم هيفنوشمتام !ءاكو نور ثنا
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 دهشملاو ىفاشلامامالاربقاو رازن ةينامشعلارباك !ضعب لخد كلذكو قا و-الاوةدلباا ىلع منوجر غي

 ىوارعشلا باهولاد.ع خ شااو ينيسألا
 ةليل يقو ) بالا مهو رظاني هب واسنرفلاو

 عبار ل

 مومهوذخأيل هتمرهيثعء وضوملا صاصرإ [قودتدلا
 السرو اقاروا اواسر |(هيذو) مهدالب يلا

 عامجالل

 ضع و راجتلاو اشم عتحاف نيواودلا ر>اوهو ناويدلاب
 ليك ولاو رادبزالافوتساو ةيلقاحولا

 ام وتابات ؟ ليكولا جرخ أس ولجلا ميبرق<دااملف نامحرتلاو
 ركسءىراس نم بات < كلذ نأ ر بخار

 ناويدلا سدئرا هلوانمثناويدلا عاشه ياهي ثعبونم
 نوعمسإ نورا او هارقفنا رمال هلواثوهضفف

 دصلاوةلالجلاوةلمسبلا دعب هتروصو د
 مكنا طاسبالا ةرثكبا :.لعان أكرر

 هكا اك نود

 مظةلاور دق' ناو هيف نورمتسم مت |يذلا عذوملا يف فاصاالاو
 ةجوملا ةعاطلاو يدطإ داءلاملاها

 ىلاعت هللافىوا نرغلا ةموكسملهنم
 هياعميركلاهلوسر ةداعسسإ

 نب رادلايف مكبلع :مادلامالالا

 اضف ى رن ى اعت هتو قبو يدطا ري ن الا يلا مهمدف هيلا مكبدتاكم
 ةسور# ناكس ؛حاوبوبب رق نع مكلئ

 روهجنا كرسي ركل اهواك وهاك
 وهئادعا مسيح مورلاملاق أ يف باغروصنا

 لكى داههللانوعب

 هانعضو يذلا اذه راريح ناو وةسلاىلع دامتءالاركك اناودمنعاو رمد: يفادعل اكل ذك باغيس يش

 اهجون و ةماق:الاو لدعلاب روهشم لجروههناليكب رق
 ركلاانتجوزيملا ةحيصنلا مكممه يل

 ةدسلا مي

 لكس راد انقساتو رص ٠ يفا::د> يف نانئاك الاحامجلك نادا ضنا ل زعلا اندلو وةدسب َِر

 ىلا هلاقتن ا يف كسيدارمم و>رملا
 انيضراانتا مككئاهف مواغو ءاقلا

 ةدم ىلع هجحون ةفولعماعناب

 ترجل نوناخ ةسيفن تسلا رشح كفئاثعلا
 ناموقالاولوقو هئاقد_د املا هل واسنرفلا ةموكملا

 نايوتسدلامكل لوقي--املك ىلااضإ أ اودمتعاو ه ريخوهنميب ىديقتالا يعارباو يما سهو قينمأ»

 ىرشبلابمايال ايف مكلايعىلعو مكيلع مني ياست هلا و دياوعلال 5و رومالاربب دب رومأملا ا

 نماثل قفاوملا ةيواسأ رفا روب ةلودمايقنم ةع-:ةنسروديسرمشعدحأ ىف ررحو لاقالاو

 كاج هللا دبعىضممةمسق: لاريغاا ةدحولا هدو رشد
 هقورحوهظافاالق:و همثحو هط# ونم

 ذخامث ةيردنكسالاي لا حاصلا رب+لوصو لبق سئكهنأكو ناجح رتلااكام وليك ارث ماوهو

 . نيمداقلاماكحلاناوءار قفلاظحدلبلاةحاروزآلا كج واب رسناو:«لارنإلانالوقي ليكولا

 عوضوملا اذه مم اوكا, نأودبال
 هبآو ةسخوأ,انأقعب رأدعب هترابان وب بوناكتلوصونمدبالو

 ايفاكناكل سانلاةثاغال ياسو مكلءجحالا نسملا ن.هل نكي و هءادعاىنيالاكهبابح اي سنيال

 مَع
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 مهعاتع ىبلا ىلع نوهجوتبو رمصم وعالقلا | واخذ زلييواسن رفا شيلان الاقف ةيقايلااطرش ا

 ن وكيام لقأودب عرسي نأ ينبني ليحرلا اذهو مهدالا ىلا نوه>وتبو ب ام يف نولزتب و ديش رى ا

 1 طموقينا مزلي د عاسملاو زياكنالا ر ع رمس و صتخم قإ رط نه شيخا قاس نأ واموي ني سيف

 ناب اس1 نو ىلا هنماد يذلا لحلاو بك انمو لاح وةن وهوةقفن نم هنود ا دحام عمرمج

 ىواسئرفلا نه شيج مهع٠و رحبلا ن.هجوتن لاش الاوة تالا لماكو دعا -اوزيلكتالاو ر دق

 زياكنالا شيخ مه اهنوظعياون 11 ىتلاةن وملاك م طل بترتن' يتلا ةنؤواا نوك ن.دبالو ةسا راي

 كلذي نو ديقتل ماكل اوعي 5 ةقفتب مايقلا يله كاع را رك اسءءاسؤريلءو مماسؤرو
 ىمشعلا ةرمف> نم ءلك مدقيناو طل رحببلا ةهج نا ارف يملا مهو رفسيل ب 17 ارملا مط نورضحي
 8 ألم عيمماو ريس ناب ؟ارلايفاهنوذخاي تلا ليخمال فلعلا ا ارم عب را ًارلكت الآو

 لاو ءانمالا واسنار ف ةنيهالاةئيم نولخ ديال هب واسأ رفلا نأ وأ -أذ قدام اء ةظفاحي١ال

 نوسدنهملا:ءالكولاو ءانءالاو نوربدملاو مه هك اسعةيافكلا رظن هيلا ن وج اتحيام مط نوم دقي

 لهأ نم لكو رص٠نماهو رش يت . !اولومهبتك و مهقاروأ نم هن وحاتحام ممم نووحصتسي ةيواسن رفلا

 لخاد ن٠ كا ذكوهلايعوهعانتم يلءنءال اعمح ارسل !!قاطموبف مهعءهجوتلا دار أ اذا ٍىردملا ملقالا

 نوفاختي ةب واسأرفل ايححرجوةقباسلاهلاوحأ ىلعيير مل نأ الاهلةضراعمالفتن 5م ىأوتال ةبواسارفلا

 مدقتملا طورشلاب اسنارفىلا اووجوتاونوءاذاو ىلمثعلاَة رمح مساع قفنب وءاهكأا مهطاعي و رسمت

 نييك ري ناهج وتين يشي+لا فرط ننيمكاح نم دبال و مهم رص نه نو دمتي يل ثعلا ماكحو اهرك ذ
 ندضْماص و لادج لكو موسزلارئاسو حلضلا ىلءاهءاكحاؤماطيلاسف | رف ىلا ازين واسف واوان
 َّق عقيالو حلصلا يف امك نيتفئاطلا نه ناك اح ناد ش ماقي نادبالفةيواسنرفلان 'رم نيس ث ناد

 ديالو يرسالا نه اهدنعام لنآ يواسنرفلاو ىلمشعلا ن :نيمم ف 'اط لك ىلعو حل دلا دبع ض تنال

 لاق 3 ها اسن ارفىلا اواصوتي تح يرخالا ةشاطلا دنع نك ا اوةف *اط لكن .ناهر نع

 اذهو لوبقلاةمالعا,ماع طو رشدذه هلل يقنن وكباذام يردنامو طو رشلاب انماعدقو ليكولا
 يصوستلا حاصلا اذه 0 وج .رأ ىلا كولا لاقف ماعلا حاصلا نوكيسو عميدجالة حر حاصلا
 بَقن نم نيركنتملاو ةعابلاو عابتالا نم ٠ مطوخدو سانلا جور 0 ( هنك) لع ومعلا جا ءالآ دي
 الو مهاردجراخلاو لذ' دلأ ن٠ 200 ةيواسإ رثلانمةيحدر ا راصف سرغلا,ف و رعملا ةيقربلا

 ذ ةفارقلا باب نهاوجسرخو اولخ دف مهو عنف اوحيص[املف ميءاحدزارثك كالذي سانلا رعاملف مهوعت
 لاعفأ نمارذ> كلذ لكو ضعبلا نوءذوو ضعبلا نوشتفياوناك لب سيسن رفلا نههب_نونقاولا 0
 ةبوانارف متبتوزيلكنالا رباك أ ضعب لسخد دقو مهببسب رشلادلوت موقالخأ ءوو شوماعلا

 ١ ثل دس قزبج #
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 و ةيقربلا باب ةعلق نءكلذك و ةعاشلا ٠ نءعف اناا 5ك اولزأ ا (مويلاكلذيفو ( لدتا اموو و

 ةملاسملاو حاصلا عوقوب ناغأو ليكولا رمف>و ناوبدلا لمع (ءاثالثلا موا يفو) دورابو شورنو

 يفو 0 ارا عح> هن وعمسساو طورشلا نهد 4 1ع لدم امو حلصلا نامرف مهلا ناي 4 الا ةساطا افنان

 ( هيو ( ىعسأاٌةوشإ عالقلا قاب وة ريككلاةملقلا ن لا لق ة ةروأ أ رفا مامهارت 5 ) مويلا كلذ

 ل قدا ثمن ي 5 ول !ريلاو ق والا ب ابةراطاخ ل همسأو ةيفديلأي جا داب ن نعاوجر ذأ

 رك اتا وا معرئاس ( هيفو ) مهتويبىلا اولزت رانا ةناهوتكس نإ تاور تال تقلا

 امم ىلا تاوقالاو لالغلاب نك ارا قوسونامالاونمالاب دالبلل تانامرف هدب ىلعو د. «صلاهلا

 ادذش ةيواسارفلا 3 :ث(هي ةو) رب علايلام ناقلان ٠ اورذح زيلكذ الار 0 ند فال 1ع ةسيقالب و

 نولقنءالا < هدماو .اطوري زلال وأ بولاق رس هال كك

 مغلرأو اما رهاط لاح نمأمفو مهةدعاسة امعبرأ ل يقو لج يت <؟ام لاسراب مصاف مهع ':اهياع

 خيشلاو تاداسلا خشم هو ا 1 ) كيل ىفو ( كيب

 ىوارعألا فذاك ناوضر 58 0 ىدب اد ## خيشلاو ريما حملا و يواقرشلا

 قلافريز ولا ىلعاو مال ا اوبهدا مم ذأ د *ناغاشءاللاقف هؤر ثوهولب اقدم اةمعاق تدي ىلا اولزنف م هريغو

 اةلكنالا هيا ؟ املا نه ةهعم نمو « «زولار 7-١-2 6 ور ته -

 ْن هوهو ار 2 لا ىلع مهميبا ءيفرسجلا اوبصنر مهاد اهو افلا !اوةعر ذأا ةهجلا يما 0 ناطق م6: .ككو

 ا اددلو نذلاةي اغيفحاولأن مدن وكيناقنالا نع ديزي ب ةزيجا مست ةطوص عاق ا

 اهيفوىوا سف رفلاو يبرعأ ابةب وت ؟مقرطلاباقا ا اندم يوزر الا لع ل ١ |نيتهجلا نم

 ةيواسترفلار 2 ام حاصل ابان هل هلل انارأولا متاهصن و*ةماعلاب قا هان ىتااحاصلا طو رش نهناط رش

 | ادعم عا اًتمووكتايدأو مكسفن أح اصلا اذهمم نكلوذ ثاهعلا ارك اسءوزيلكنالا رك اعت

 ١ ىلاهأ نءدحاو لك رشع ا |ا ط طرشا 2 هنور 76 اةيباوط شاد شوءجةن الث )| 0

 ” لاندوبو ةدارال |قلط.نوكي ةبواسن رذلا مهرفاشي ن أدير يذلا تناك ةلملك نمةس ورا رصم

 ١ ةسورهلا رصم يلا عال نحال رشع ثلاغلا طرشلا * ميضراعي لح الم هطاصمو هلايع يتيبام لماك

 : . .يواسنر مار وهما دا م هعاتم لق نم الودسعلا اقف نك ةلملك نه

صىلاه أيمن ةعز رمشلا اومْدطي نأ حاولا نكلورص: ار ةماقأ ودع
 8 مث للملا مديقج اميل ةأور

 ا رطلايف نول باغ مننا ةحاراو كلر ا يواسن رفلاروهمجاةجردر خد نورظان

اضءاهءلعو "يش لكل عفي يذلا وههلالج لجهللانا نورك ةفتوةم.ةتسملا
 (ةعمامويىفو)مأ همها ؟ قرا ء

طورشلاة قب م ا ؛لهلت اولا لاقنل كولو ماش اارضحو ناويدلا اولمع
 ًالاولاقن رع ةمالخ ذأ| 

 1 | تدخلا نمضنا يهو اهرب ل اهؤ رقي عرشن يواسأر ملا م ةلاب 5 نهةقروزرإف



 كك سال
 ةدعدهول رضف "ىدِب رق ةيمق هولأسأم اهلك لدغ ور هملاف | ركك ةمادخ هبش لجر يلع اوضيق

 هفوفك يلءجباركلاب هوب رضو باقعلاو برضلاهيلع اور اا وهلقع لهذ حرا م
 ( هيفو ) نطلا عدو هلاح يلع وهو جاب 1 فال 1 هَئ :وحه وب رض مهنا لق يت ج> هسأرو هبحوو

 9 قاطاف را ةدم نم .ةعاقلاباس وب ناكو بتاكلاةزمح ناميلسخ.يشنا هل لاقي اسوخاوقلطا

 ارفن نيرشعو 0 رابنلا لوظبأ أي أب راضمتمعقو ( هتمانىفو) لاير كة

 اونرشواقولصمال وفوازيخواكمك1| لك انف ويقلا بط ابق زغا وساجوةينيسلا يملا ةينامثعلا ركسع نوه

 فورءملاس دقلاوةزغملاواشا, دّمخ عابتان ماي رك سعي ؛ ءاس رفااذخأو م رمضم يللا اوفرم هن منو ش

 تفحز ( هيفو ) يودعلا بابو رصنلا ب ابمويلا كلذيف اوقلغأو ماق فاق تدب هوسبخ قف سم يبا ش

 ربىلا يدعو هتعا هس نوف نك ماقال راف ىنياهدع ت7 زلات تحمرملايإر غااربلاو " اسع ش

 مولىلا يمال ارم ءاو م ءارمالا لوبدطتعمسوة زي اةبحان ن ءاضن ا برغلا عمسف رمل

 اوعنمو اهم ىلوقرلا او رشا زوجا ةهجاولهحاملولاوزلاتقو يف برضلا لطبف هرمشع يداح ءانالثا ١
 تاوقالاو لالغاا لوصو عن 7-3 اف اضر ًاةيلبقلا ةيحان ]6 نه بلاجلا عادقناف قرشلاربلاةيدعت نم ىداعملا ٍ

7 
 دوره

 ناس [تلعو تأ وقالاتزمف ىلا وللاو ن هلا وندسلاورايذلاو ت'وارضخلاو روجعلاو خسبطبلاو

 راكفاعيدجإل ةلغااءارش نوديربةليمرلابةلغااةصرعب سانلا عمتجاو ادج اه:هةدوجوملا ءايشالا يف

 ديعريض> اف ' ىُن راع نه نوقابلا عجرونب أسبلا ةهح ىلا مهفطاقك مه :هرثك الاج راحو مهجيجبض
 هلل ر تعدم را نينوي قلاو لعلاقات ضلال رضو نمسلا راضحاب مهم هزلأو ةينادقلا لاعلا
 صال ارمّساو قاوسالا نم همدللا دوجو عنتمأوافصن نيمب أب ةجاج.دلا تعبي دايلص كي دوحلاده

 امهنيب ةلسارملاو ةملاسملاعوقو عيشأ أوةةك اس نيقير فلا نيبةب راضملاو سجلت اوءاعب رالا كلذ يلع

 كلذ(ىفو) برأ |نوكسل مهشا 1 ا رسن افاشاب ناطبق نيس>و زيلكنال ا كلذ يف طسوتملاو !
 اومفروةعجا مول نمحابصلاد:ءاهوحف م كادت لما ةإ انخا باب و ةفارقلاب اب اوقلغأ مود

 لكاوطعأو ةذامنعلا عرار ةعلقلا نسوا اوقلطا (هرشع عباس :الاموي ينو)ةلغلاروشع

 ةمدخلا نم دهجلا مهبغلب ناكوري زولا ىض سع يملا م ةاامراوام 7 ةارسدع ةسّحو شامق عطقم صخع

 . ةلخنعاوحرفأ كلذكو مه:ءريثكلا تاموعوجلاو سبملا قيضوراجحالاو بارثلا ليشوةلاعفلاو

 عماج ةعلق دنع بور* ادعي مودع عمس ( 00 ذملا نينثالاةلل ىفو) نيحالفلاو ناب رعلا .

 قريم | اذاف سال رظن راهتاءاضأ املف رد>الاوءا أ ناذأ اي هعمسس م هب ةشسحلا جراج رمل

 كاذ لا ةراشا عفد_ 1 كاذ ناكو اهميلست اوملعف اهرا وسأ يل نوملسملاو اهالعأب نامل

 نيسودحلا يا بو مهريغو جاع تملا نم نئاهرلا نع جارفالا عسب ثأو ةماسملامأ اوققمو ساتلاحإ 3

 عدو م6 راوجو مهيسادو مطويخو مهتعنمأ ي ف عييبلاولقنلا ن 5 4 0 ماا ا و حابصلاي



 كلك 6 ٠8

 ا ةملابلاحرلاوءاسأل اهياع محدزي وةليمرلاب ةلغلا ةصرعي ا كاذيقأيف

 ني دارا ردسلاو فاصن انوق لط للا رس لصوت مانغالاو ىشاوملاةلقل هرعسال غواضل ًامحللا

 5 ,زلاامأوا وافدن نوريشعج رشلاو ةضن نينا ءبنوباصلا لطرلاو راطنقل اة ةئامعب رالدلاوافصت

 ىداختاسراف 00 اتم لاوصحا ا قاوعو ةبرغيىلقفتاوادجرازبالا تاغوةئياادجوب الف

 َ قولا عم ريوهو زالف دن متل ا  لر د مهردب هنمىل يرتشي ةداعلا يلعةبرا زالاىلا

 0 بدرالا ره كالذ يله تبس هلي صيف دمج دعب نيتقوأب هن :م يلا" 1 ا

 ةيعماتاصح (هنلاثنينثالاموييفو) ةبيرغلارداونلا نمكل ذناكف كلذ نما.ب رقوأ لاير ةئامس
 .ناوبدلا باب رام راياب ا لا تا اراخلا عاش. وراد:اارضحوناويدلاب

 ' 0/10 ةناحيه ةبمحتي ردتكسالاب ونممهريكن م بوتكمميلا يملا قرد ارم
 ”مهلاناب ال مد رتكت اوقالاو ريخيبيطهنأ هنومضمةي ربلا قي رط, نءمهلا اولصو
 000 را آلا لدتا سي ىقنعامناو ز نط ارحم ةبواسأ رفلا يك ام ةوامعل وطو ربخميغلب و
 نه رطاملا نينئماطم اونوكفا نم ةريبك ةقش ىلع تاوتساو زياكن الافات وانقر كانو

 ايان نكس |كلذلكو تاهيومتلانم هيفامرخآ ىلا مكن وكو 1 وده راو اقر

 عاطقنا نم امون نيعب أو في دمإ بوتكملا اذه كوصو 0 ةلالطا هذ_هىف مههايق نع افوخ 0

 كن ذالجر لاءلاد علاق ( مويلاكلذيفو كدا مالو كرد يق نمراخأ

 00000 اة لدم ضرما نيحاو نا ضدنملا لس م ءاسألا شطب نم بوتكم هنن

 تلو ( هنو ) زيلكتالاو لمثعلاىلا رابخالا لةثرنه ءازجاذ#ه هيلع ىدونو ةلي وز

 .ةبابلاولا ةبرغلا كلذكو جربسلا هاف ىلب ةيلا امم ير ءلا دءءاو ةيل داعلا ىلا 3 فاشل رك اذبلا

 هيو اردنا نم ةدعج رخو مفادم ةدعاوب رخو لينلايف مدبب 00011 رملاو نيربأاب مهمأايخ او.صلو

 ر مدا

1 

 4 روتساو هن.أم يلا لك ع جزو 0 الا "رم ة صح ىلعل اولصقنا 7 د ؛ اوقلط 00 او<2ارتف ةلاخ

 56 ةيقرشلا ر . لا تفحز ( هسداس يفو )مويلك يف مميب مه لاونملا اذو يلع نا 1

 ' وفرش أو ركسعلا ن م ةءامح رمف> و شادرمد خ 2 أ ةيواز كيب مهارب :| كر هبق ن 0 اوبر

 | الوشق سين رفاا نمرافن اهثالئاودجوو نيرا زا خسشاو ءاطو حذملا ل نء ير يلع

 نإ عقوو ىدومرازد 2 كيعأو نا الا برضو هوذخأف هل>ر ْق مهدحأ بيصأف قدا ب مولع

 رصعلاِتي رك يلام مدب برضلا لزبلو ا رسأو ىلتق ضب لدقو دعب يلعةب ل اض»نيشرفلا

 ىفو ) مموصح نع نودعابتيالو لتلاو نيردلا مج ةعاقوةب رد اذكلا ةماعلا نمنوهرب سيكفرفلاو

 عسيشأ ( هيفو) اضي ارصعلا يا حاصلا نم عفادمو قدا نيقيرفلا نيب ةب راش تعقو ) ةعب أس

 ( هيفو ) ةيلكلاب ةيرحبلا ةيهللا نمدراولا عنتماواماضإ ىمناكوةوجدب يقور لادا ديسلا توه

18 
 ا

 71 ا



 0071 يش ا دب 1"
 54 كنفم ا كى 5

0 
 نزاه زال فوتساوت ةداعلا يلع ناويدلاب ل بك ولاوهياشملا عمتجا هتاف (ةع|موييفو و)قيب رارولا

 العاب قا هتاف ما ؛ :ةتءابيفاةرزلا ليعمس اخ : ..ثلاو ىذ للا نهلك ىلع ىنئيهنا هلوقب لي افرهنعم ال

 لضصحت ام الاداري الام مط قب :ةيواأ رقلانالة مونت تاكرتلا عملا لاول لا تيبوثراولا

 كا طاصملاو هال ! ا مزالف ام باب رأت وو تاجا يتأص صحلاو دالبلا مب اضي 8 :ئءالادصقلاو كلذنم

 .هتددح تطم 2 كالت ىفةبمش هيفهل ىذلا مازت الا ىلع اسي نف مايأةينام كلذىفةلهملاو زاولأاو

 :كلذ كداقتعا نم ءمزالفةب وادنر هللا كار سارصمضرأن او ملعأو كلذدمب رذ عدل لبقيالو.

 نم ج رجال هناف مهر قون ومداقلاع ءالؤد هكنر هبالو ىلامث هلل اةينادحو نودقت.ت كك ”امذأ دو ركدأو

 م رتخم ىلهثعلاو نتفلا و ةوادعلاءاقلا م 0 ةنمأ ار>حر اوخ سان ز ركنالاءال ٌودو' لب أ 2

ٍ 

 رورشلاوةوادعلامميب ودل ا ينح اولازب زير ىلمثعال ضاخخا ب اا تناك ةب واسن رفلاناف

 كلاي يحمن الربلا نم كول مى زاعةي وأسفر ةلانيب ومهنيين اك وأو" ريغبط مري زج وهقيضم هدالب :ناوا

 .نيح نه ربشأةثالث مه ناذمهيديأ نمج رخ 'ىشاكأو مش فاول مأت ودي دم ناهز نه مه 0 1 1
 مهيف ناكولفاموي رشعة ينامتيفاواصو مممودق دنع سيسنر غلا وان لااواصي لن الاىلاو ربلا ىلا مهم عولط

 ىركبلارك ذم ةلنغلار حن مثال ذ ينعميفطمنلا اذه نمريثكمالكو انلوصولثما ولد واةعاجش وأةمه

 ههن 4. رك ذي نا ا مر يو اذ لجردي ىلعد شر نمبوةكمرضح هنأ و رزلا دا ديسلاو

 يلعم مان ةعاق برا نا و مهلا تعجر زيلكن الاناواسن ارننءةرامعوبك اعقب ردنكس يلا رمح

 .ىوارلا لج رلا يلطف ماقمماق رايلب ىلا كلذاولقن مث ديعبب سدلو كلذ نكمي رادنزالغا لاقفر حملا رم :
 .نمةناذك ة.:«يلا لصاولال جرا نم هنذاب كلذ عمسن مط فاحايو'ةرشالجر ورزلارضحاف كلذل

 0 ل ديشألا
 نمالا ل وةييدانمهي دي نيب و ةنيدملا ع راوش يف قشوافال 'لاعلا دبع يشم برغملا لبق مويلاك اذيفو
 الواوفاكالفةعب ارلأ ةعاس ايف عال ا!نم كلن :شو مفأدم برضت دغيفو را عيج ينسوا

 ا و ةيردنكسالاى لا ةميظعةرامسبهترامانوب وصوب ةراشب ترضح هئافاو# أل
 نماهب رخاوع 3 وفادمشدعتيرش قووشلاو :ةعئارإ عا لايفدحالا موحبصأ لف يرتةهتلا

 اد نضلاةينجلاب دكت الارك انسعاولها هن تاراظنلاب 'ورظن و تارادملا لاس اذ ادءصو عالقلا عي :

 اورذ ذم, راض يل مهوصو دنعوةب بأ ١١ لفسأ يئايحلاوصنوتبابن 'لوأو قب رارولا رنا يلااواضأ

 نكاسملاامأو كنشاجأاوركذ يتلا عفادملا كال نورخ الا برض ةيواسنر فلا «ممساملف غفا دمة دع :
 اوك نيربلا مام تب اميق بكا رملاو جي سلا ةينجةفوردملاءارضالاةيتمىلابلماو[ لسوف

 فيررلا ن.ةبوا لا ءايشالاو نييلاو نما اص وصخ و اهتاق ىلعةدايز ت>حشوتاوقالا تزع كلذ دنعف
 .ندلاو حمقلا ن٠ نيتاسلا ةبح نه بلحناموةفارقلإب اب ةمج نءهالا ةئي دما ىلا هك دايم 3 رطقدملو

«٠ 



350 

 ةملتق كوت وات رفلال ةفدعطقوهأر ءالاقف لاء رملان اوملاولاقف مت لاقت ءولاسو كدانلل ورح اف
 خيشلا اوم زلافنالف لاق نو ليقف هعطقي مث لوبقلابهاقلثي نا حدب ال هنال بذكلا ل داذه
 هيلعتشيلو دش هولأسأ لج را اريضحو نيمويلاعلا بعد :ءكوامملا سبحو لجرل | كاذراض> اب.
 عطقي ناانتعي رش ىفهصاصقنا ماقمعاق لاق: هم الغ خسيشلا بلاط كلذ دنعن مدانلاو مالغلا بذك كرمظو
 فشاكن يس>رضح> (هيفو) ه ديس ق> يف مالغ لا هلاق حي ,قمالكور وءأدب هذخأو» كيس هدا ف عفشتف هنأ ١

 ىتلاممتيتاكماودروآ,وا فرغ :اةعاط نعاوجر خديعصلاب نبذل ءا مالا نام ربخأو ماقممئاق يلا ىدو لا

 رقشالا كيب نام“ :عو ىيتلاربلا نم يرحل اوهحوتوا ورم منو كب دارس تاومدل «ب مهاهراسرأ

 وددت تسلا سه ذو ما ةسعاق « ركال ذل_صحاملف قارخلا# م تس ىلا ليلا فلخ ن هبهذ

 "نبيلع: ذا ومالودانجالاو فاثكلا : |سمالا ءاسن عسيججو ىهنا اياب اي ريت أواه طاع ساو

 || 1 نع وتب قرط قادس لاقي يلطبق لجر ل“ ووو ل

 . ىلع سانا ضعإ برضو ف دعو مهاود يلع نم مطرز طرت أو نايعال ا ضع ىلع ىدعتن سا راما لمعأ

 ىلع ضب .ةلابرمافماقمماق ر ايلي ىلا مد مرار لع لا كلذ نءساناا كْدَدَف همدلاس ا يت> همجو

 | خييش نءةرجأاهط مقدتو ةرالاخ ل لك لعا ند .ةلاكالذ
 تقو د.إ يلع عفادم ةدععمس (نينثالا موبيقو)ةو>د لصور زولا نايراءخالاتدرو(هيفو)ةراحلا

 نامحرتلاو لك. ولارضحو زاويدلاباوءمتجاف زاويدل خعاشمأوباطرصعلا لبق (م وبلا كا ذيف واد

 انمبرقدق مهل نأ كرين ناع رانا طلاقددن ءاوا هحامأف م اةممعا م

 ىلع ني رحت 0 .ءرلاودلإلا لأ اوحطص:ناوةيواسن را نأ ؟وجرنو

 ىلع جاولا ودلاولا لزب :منَأ داولا ةلزنةةيعرلاناف يغئااورش!ايفاوا_.>ادّتبالو مهردهو وكس

 ع ءاوهادنا ممم اف حالصلار ريخلا| مف نوكب يتلا ١ مةةسملا قب رطلا يلع هبي ردتوهبيدأتو ءداو حصن دلا ولا

 مهرودتقرحأو رانلا مييلعتا ةا ل رس ورش لك نم نهم اوورياعام ٍط لص ودملا
 ناسا طال يتاادرلاو لاو..الاباوهزلاو مهؤاس:تيبسو مهدال وأت ميو مهعات ءومما ومأت يو

 اناذدعاسملا كفلكت :الو ة .قاعلانو رديال مماف كالذ نما ور كاف هقب اس لا عئاق ولا يف و ل ه>ام ميأردقق

 . كلذكملوقرةعاطلاو عمسلاب هوباجاف ريغال و دطاو نوكس اك اان زنا وانو دعدر ا ودلال
 لس :مسماوكا ذب سا ا هادا ينط لا نا اناغألا واود كاذ ينء«؟ةقرو ؛مهباع ىرقو.

 دقلان .م.تينأو مهرباك اعل ءو كش هاف كلذ نماوحتزني الف زا ةبج عفا د٠برض

 مويةوحض ناك املف كلذ ,بيلعيل_ت,وتاراحلاخئاش.و طاطخالا رايك وراجتلاونارعالاناويدلاب
 كاذيفو) م:الحملااوبءذو ساجملا ىبهتتاوريذ لاو ةيصولا ت تادحو رك ذاك اوعمتجا ءانالثلا

 | نال راض و ني رماة مح انلا . زيك نال ارك [سءكلذك ونا ةليلاريزولار وفح عيش (مويلا
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 ل
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 0 امظعو راحتاارض>افرا ءاب ماقمعماق ثعب ( هنمان يفو)ر لاى رح يلا ةيئبسأ !ايلادمحأرفارصق ظ ا

 ناك نءمطلا ةفتوملاوءالخلاوداسكلاو لاا فقو نم هلاولاقف تدن اوما قاغ بس نع مهأشو

 ١ هل تيناوخلايتةب تدانف ماكملا تازنوهنءيفو ريافالاوهتوناح حتمي هوهزلاف ارضاحادوجوم

 دككالا و اعدل رثو ةيرحبلاة جلا نهرا نهبناجءد_هىفاوعرش (هرشاعيئو)ءا لاو

 ناب رايخالا ترئاوت 0 0 05 ةمداقلا 0ك

 1ر1 روزين الاوت 0 2 راش رفلانأو اياب كي 01

 . مهعوأ طو ه٠ ودقدع زياكن الا ناو نيدحتلاوةعن 1 نهءنوب راح رك انملا نم

 رمدجلا ىلا هزم[ اىلار حبلا نم ٠ ةلئاسلا» ايملاع 0 رع ىلا اوقلطأ ةقباسلات | ارأا مطمهتبر او ربااي ا :

 عراصوادالبو د ريتك نايا امأتقرغأو ةي ردنكسالابةطيحلا يضارالاتمعوءايملاتلاسيتح عوطقملا ١
 - ةيحان لكن ٠ قرطلاميلعاوءطق مها ثيحاينمذوفلا س؛ارغلان 5 ءاا- نك امالاىفا ودعق مهناو 5

 ل طرشلا ماكح سيسن رفلاريض> اف رمد تفدخ و ءاتممه اهلا ن 3 تا (هرشع ينان يفو) ْ

 نعت ج رخاهنا مث فاشكلاءارمالا ضعبل ةجوز تن اك يوهاهمساو / رااهذهواهراض>امهوهزلاو

 نهت لا ى>ت م 98 د تعج ثداوأل هذه تثدحا ملف ةدمهعم تداقأو ال وقل تحوز: واهروط

 ةرجالا ةيزاكملات العأو كلم ا|ضءد ءتلزنت رخ آرامح يلع لوما هعاّم وراح ىل-ءيف موةعلقلا

 يذلا ناكملا ريغ لمفالاولاق ة 4د , راكشلاو طحاو مدت |١١ هيلع عقواملف تفتحا وج راخن ند م4 تر

 ةراسأا لهأ ىلعاوضبقو حور لا نم ممهوع هوة راكم ا ىلع عاوددشفهدنعةر جال انتا ءأوهناهان ار

 3 رااتد>وزنادهنا مهوملعأو رودلا ناكس يلعو مهيلعاو ددشو ُت ءاراكلا غعاشماورمضحأ مهو سحو

 .رحضلاةياغ سائل لص اهناكساو.قاعو ةراطار ودعيحاوبماهنعا أوربخإ و تاراملا نم ةراحيف

 ءاسملا ير سنلب طا 6 + ناكهناف كاملا .عاصوصخو؟ ط رشا باحأ شيش :واهت افّد>ا باس ؛ قاقلاو

 لعش داغاصمواصم نود و ءاسنلاو ت ويلا باب رأ جءزيذا,ءاع شيتفتلا ةجحب تويبلاالخديو

 طبل فارصنلاةيقاط يبان وال يلءاو بق (هرمثع س. اخيفو) اقولذعالواقلاخ ىثحيالو هيف ريخالام

 نئاوجرفأ (هرششع سدا - يفو)دالبلابا سدح نه 4م اعترا مهاردغابتهودزلأو ةعلقلابءوسبحو

 0 رعد توقا 06 فو) 0 را ىواصلا ىناطصمخمشلا كلذكو هت يللا لزنو فسوي ىدتأ دج ؛

 أر دو ماقمعافرالب ىلا كواملا ناس نعى ذدكا وامتمداخ نااهاصخمو يركبلا لل: لخ خيشلا

 دينعءا رغاناذهناكونامالاريزولا يضر 2ك هنامرف روك ذملا يركنلا لل محم .ثلاه ذات ىلا لدو

 ك_:عدد ادا ىك لليل حرقا رضحاملف هئلاو ثبةزاز 20 سس رفلا هلع كر و لاب ولا يف هغق وبل لاعلا

 تايد وامل ىلادتياو كلذ لع قدصف كلذ غلب ىذلامدالااو رضحافددحش اذ نعملأ -ماق.ماق
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 روك ذا خيشلا نبانا هعماسميف لذ داو ماقمعاقأ تاذمهضحب رك ذأ ىغالاو سدجتلاب نوةفانملا
 ااا وذ ١ ران لق خي عا نا ماقمعاق لسراف مهاعفتلاو 1 زولا يذ ىعملا بهذ

 متظنأو كلذ يهل لا ة نيهداةلا دنع وها: او كانو نكي كلاقف ةوثب مهقمهن اه ريخاف روك ذملا

 لا مو هرمض> و هيلا ل سرادل لاو روصللا هك كا كلا

 كيسعل نا 11 ررسخوأ هروب .دعوفاضيأ ناويدلا لكنا | ىلع هبطاخ م يي 0 كا باهذلا

 ةعاقلايلاهداعداو 4 ءاطب لاعلا دل. او نامويلاىغةناامأؤ قل رك دعا ردا ن٠ قل

 : لودوب رايؤخالا ترئاوتو ىرك ة هج نءةي واسنرفلا 1اس ) هيقو 0 لعفت

 1 نوصطا م امهبرقلابامو هعاقلا م.يكح و ةبنا حر لالا ة هيل امثعلاو زيلكن الا نم نيمدالا

 "ادور تردد ( هدو ) ةجحملا نب مرا لام وب كالذو هريدغو فطملاب ةياحلا

 ٠ .ناكو ناودلا اننا ا 0 ليش ااهخأ ة ه4.حءصا سيسن ر هلا ل بع راش

 : ةينامرلا افا طرا "ع يف اهلزاو نوءداقلا 0 م نكاح دبور ند امبجرخ

 : عاطقو ناب رعلاز ءفوخوةقةشمدعب رصم ياام ريضح | م معا اقتذخأو ب ناهرلاةمقاو تادحاملف و

 منمايأ ةثالثركةيكبز الايفلالا تدب اهوار م تياقأف كللذريغو قب رظلا
 ش )0 قو) ةعلقلاىلاادعص

 لخال ج2 ااخاو ريس :ماوةمب ويل ةلا ىلا ممعلاو ُْط ترض>-و ةقرشلا ةبان .4مداّقلا اكسال 9

 املف ليالا "قرع رح لئلا لوا 2 جور ركاسملا ىمأرو مماقلل ا: ءلب ماقمعاق بهاتف فاكلا

 ظ اوعجرومبت أ سيسن رفلا تشي 0 2« موو ؛ذيب عقوو هعم نمو ماةمماق عج رذعا اردحالاموي نآك

 كود .املا فصن يقامب سانلا ع نعيسلطلا|وعفر (هسماخ قو) ًاشاورك ذي ومهصااومتكو و نإهوزمم

 نو“ ظل أوناكو مهمته ة دل كارل - مههايقمدعل 6 راورسلاو سان ا ابر

 ققدلا وءادلالهن ءاوذك أ اوةءاقلاىلاَت لوص اونيحاوطلاددع نم ةالج تذح أ (يفو) كلذ منا

 نءترربلاوراوسال ا يناماول_ةوينبااوربانةااو لايلاو تيريكلاودو رايلا كإذكواهيلاتاوقالاو

 1 نيتي زلااواط (هيفو) بر اتامهمالاراذدلاعالةلاياوةببمل واهيل ءوامح و ذرسالاو شرفلاو ةعت.الا
 1 نم من-هلاءارشثأ نيراز ل ن.ةعاس+ ج رخومهتيناوح نمةل#أو رمسوج ريشر راطنت تئاع مدهومزلاو

7 

لايد وعلا ن» مهوعئمو ةمدأقلاةينا امتع ركام فيلم م "ا
 1 ١ ةكاذكو رغب اوم غ

 1 تلنعوةمب ا »نرجس تام“ 2 1 0 0 00 0

 ١ ا نرش اونا لما ةلعفلا اوبل رادو رذحوأب كارتفرلا ةهطان هكا لا جراخ

 رمل 0 ارماوةم ظملارا ح-الااول 1 هَ رقاةهئا واعف كلذك وزمعلل. موق وسل ودو1>ونئم

 ظ ا نوميجللا ةرطنق ىل ةدودمت ديد ا باب ن٠ ةبرعبلا سي راتملااؤدتبا اورو كارا نك ملا عنمتل ةيابنا

4 

١ 
1 

 ا

 مد



 قا ا وللا 0/4

 2 ةء ينعم

 2 ا ا و وع ا جت ف نحت

 اةجاخ ا لا

 يذلان نوعاطلاب فاني: امو سة: هيف قوما نابع :نسلادعا دشْحو ٌهَيَدَعْلاتوِيبلا

 يرصا:لاقرشو 1 م ةدكامزناءناكو هنومدغب هتنبا جد زو هفالذو كيب ليعمس أ هب تام

 قرشا واهمبسرْغو نيتاسب ةدعامبأشن او راءدرودّةدعو ةميرظعاراداوبينب و طوي ساب نادوةسأوب

 انذار قرع زراف ليسا از وج عنصو اعرترفحو رطانقة دع رمو ةريثك اراحشأ يرصاتلا
 ةراح تويت ناب فورعلا؛ كيبناماسأ :اك ةلياجار أد يرتشاو نايا و اخالا رصعاراد:

 تددق تح هن اذب لمك ًانأالاوها- ّ انك امظعا ءماح طوب. ا اهترخزواهرمعونيدباع

 ثعشنام حالصا يفذخ أ هونمأو سيسن رفلار وك ذملا لب اقامت هينوئحيتن اسمو وخل لدلا ١

 ردق يع كاذب لغتشافءانبلاتال او باشخالاةلقل كاذذاتقولا هدعاسملو ةرامعلا مهتثوءانإلا ن

 ىلعقابدجسملاو تاف طورساب نوءاطلامقو ريسيلاالا قيملو مامتلابراقو ءانبلاغرفاملف هتقاط»
 ةدشو سأباذر وك ذملاناكو رصم دداس:ةئيه ىلع ةفرخزملاةميظعلاى نايا نموهو نآلا هلعوهام
 لوذيههماعطو طوف ءهدئاوهو لاعفااهذهيق يواد كيب نس هاشم روبرتو ةعاجشومادقاو»
 عاوناو تاةدصو تاقادغاهلو مهريغوءاىمالا نمر داصلاو دصاقلاو دراواددقم ظويسايءرادو

 نهادحا تادو زثالئاحو زيءناكو ماعن الاءانتقأو رادشالاس ا رغو ةرامعلايفةمحو ربا نم

 ةجو زةثلاثلاو افن 0 ا نم رلادبعهشادشخ ةناةيناثلاو هتمصعب تيفو: كلب ن امثعءديسة |

 هتفاخ كل ديف ءامدلا كف يلو ّو راعورظ ةةلوسهلو سابلذنكو نيدلالامحمفو رعملا فشاك يلع

 ا! وك ويسابهانكسإو ريثكلا «خهلتقوارارصبرعلالتاقو يرقلا لما دخلا ك2
 ع٠تاداه هلو اهل ا يلعد> اةلوص مدعو 0 |!ن. ريثكلااهتطوتساو ارحب وارباهقرطتنماو

 يراوجاو دي.ملاو لالغلا مجالس فعن ءاخاو امدقلاو لئايرآو نشا 0

 0 ريمالا ان زي زع متاح نهارب د "قةعادوسو ضي كيلا متةدعهلو كلذريغوةيداوطلاو دوسلا

 ةحمو لياب وكر يفةيمو رفوذ قالخالا بذه٠عبطلا يثا ةاوح قيقر يوارعشل ثلاب ور عملا فشاك

 كييبدت ريهالاو كيب ربك اب ريهالا نملك © تاموإ# هديسن ا ةلمح نهودو ءافطال'وءاماعلا ىف
 مهُّؤ امسا ينضح نركءال وه ريغ تامو عاشنلاب |قالك نع ٠ كك كيب نيسح عزان 1

 م را تارت 8ع 2 هيد اهنساَو خجول

 "لم :اريم الا دش سي كا امض ًاواغالا لاعلادب .ءلسرأ كلن ةعملا ةليلىفو نوءاطلا سم فخاطالهت داب 0-0

 كلذيف لاو ةيراس عاجعاشملا دنعهس>و ةملقلا يلا هب اطراهناا حب كآ 1و هد ءهثدبذ هلزن هيلا

 رص٠ىف ةقاسلا اةعقاولا يف سيل ر ملا لا |د3 يلع س انلاثحت-؛ نهةلح ن٠:ناك روك ذملاخشاادلو نا

 نإ نذاب ةوفىلا عدم * امايأ افاف رصميملا ةهدمدعل ١ ريض > 23 * ىرغة جملا بره تضقن اا مف

 مملابرقتو هلع قر قالا اوذخاو رذ>ةاةدشاو رذ#كو ةكرطادهذهتاصحامان سس رفا 1



000 
 ناكر 2 هيلا غل و كيبدا م ند هب رقفيدورابلااغأدمهبدحتاو تاقوالا ب كلاغيف بحتحاو

 ثامنه عمم تاهىت>لزبملو ولا عنا عطقني عرصلاب هيرش 00

 اجلا نيلناكو كوب مهاربا كيلا نهناكو وةسوملاب فو رعملاكي :مساقريمالا (تام ور ماشل

 جو هردسسلا "نر تارخل تادالو ةلعاج د يل
 دقوالا هماكتا برقا ةيدوادلا نم ٍبرقلاب نوصوق ةرا» كلر لبو مساءا: :ءريف ع رشو هتجو ز

 تااح ىلع ىتإ و هذ _..اوءاوذخاو هناطم 0 >و هناثياوثهشو هوب رش ربما سدسار 0

 ان اغا ىلع 3 ثامو #© ماشلابم حرتملا اهيأ تامو اهربغو ةطخخا كلترودب هولعفام لغم

 هالو وهب صتخاوهاقروكي 3 هأ ربا : اوكي دمتي لا بسنو يطا..دلاكيلامنءودو ةيشي واحلا

 مهارباعمج 6 نيعساو نا ع ةئسىلال لز.يف لاو كاسب نارا ونام مس نانو تا

 ناكامناكو اغا دب اق قنا ناك مهب واغالاراقاط اعطت املف كيد أ ىم عم بضاغت ام دنع ةينملا ىلا كيب

 ةنسيفةيسشي والا ادختكرلقتمث اغادناق رك ذدنءكلذب عاملالا قبسامكاغا ملسةيالو وهلزعنم

 ةو رثو لام اذ ناكو سدس رفلاةثداح يف ج ره نم عم ج رخ تح كلذا دقت لزيو فا او نيتئامو تس
 نيدلاو اكس و نيدباعة رايت ٍدادميظعلا لغدزاقلا|اد>تك نو-رلادبءراد يرتشاو لو حشد نم عم

 اللا ام مرعب اريك ارد ع رخال هاكر كم انا ىذلا ناذكلاو لييسلاالارث . الا نمدل

 ىحي ربمالا * تامو 3 هقنو رو هتحيب اذهأ:مويىلا قايوهو سدسنرفلا سد را هللاواهستو

 هدنءو عاضوالان_> عابطلا فيطاناكو نيمدقالا كي مهاربا كيلامتنءودو ريبكلا فشاك
 بئكلاو تاءاندلاقئاقدو لاكشالاو رب واص:لاوشوقنلاو تاموسرلا سئايدراطعددوتو قوذ

 نيدباعةطخمرادل ريا لئيدلا ءانب يفمتهاو لاشءالاو رداونلاو هنمدو هلياك لثد كلذ يلع ةلمتشملا

 رنغ>أو ةي ردنكسالا ىلارفا مث طارما نسحاطسالا ةنوعج ساط رق يفه.ف عو رشلا لبق هلكش مسرف
 هعض وكحاو هساسارفحو باشذ الا عاون آوةريتصا) ةرركلا م رااذدعألا) ماخرلا نههجاتام

 رفلابشالذ لك مطهم.سر ىذلا مسرلا يلع ه.اخر شقنو هتعانصيفاوقناتف نيمحرملاو عانصلا يعدتساو

 هيلاقن->نايءالرهظو هناكر رآتديشاو هنأ , مفر انأالا وهأ 8 بهذأاب ءوهومو ماخرلا ينتال الاب

 ىلعوقإو هم اها لبقج رخن ٠عمجر 0 داح تعقو يتح هب ر ٠١ نسح نم صفا و

 ' ماجد قاد رءاح ذاق لييسلا ودار ادني ةايخع رختساو نيملط ربهراد نكس-- رخاملو ن , الاىلاهتلا-

 مويفلابعاطقا هل ناكو كيب دا صك يلام نموهو فشاكناوشر ريمالا «تامورل سيسنرغالاهلص واق

 هذه ىف راو شيخلاو بنءلا نمذختتاا لخلاوهئام نءج رخيامو درولا ركشحافايبهتءاقا مظعمناكف
 هرادتلا ةوقكلذو مهديبع ميك ااماىف كالملا مكحملقالايف < و هرادتحاوهدارب عئاضبلا

 ن٠ ىواج رطابفو رهملا كلب ناؤءكيلامم نموهو انوعظم طويساب ف شاك ملسريمالا 6 تاموالل

 اناس تتح سا ديم رع



1 : 

 لافت هتريشع عد جرخ + ت>كلذك لزب مو 1 اهيا هن راتسات ءامديو مال هوا ىف اال

 شح ةنسرخاوأيفا وعجراملف 00 هريثك الر اااب ن-> روة> دنع ديعصلا

 هتبرس جوزتو نوعاطلا يف تاما دقو شفن خلاب اقباسةداعسلار اداغأرهوج-ر اد نكس نيتئامادعب
 هنامز ىلع .طذءسوةية>:هلاىلا فوشتو ةرامالا هسفنتقاتو د لحلاو كيلامملا نم راكتساوارهق

 ةرامالاب الا هنوبطاختال هؤامدنو هؤاسلح تراصو هتينمأ هوغابيإو هتوعد اويلي نيذلاءارمالاو
 هباصلا دلو رشع انناروكذلا دالوالا ن٠ هلزاكو كلذ نودب هيطاخغرمم كيو نوركر
 هدنع سلو اعار ماواناوعأ هاذخا اغلا ىف للا قاخ حسب أن خال ناكو هنا م> يف اوئامدويلا نويكري

 انكدل عقديالو كلذريغ وريعشو نيو حق ة نم ذي رعشأ ا باري هتطخي صام لك ف طخ ناكس م 6

 نيرواحملا ةبرتب هب أ نفد نفدوادف رقم رظم ىلا هت ياوتأ و ىليقةيحانس ننس تدم وحلب 0

 ةدحاو ةيرمضىف اهعطقي هنامعزب وريم | باقر برعغإ زا من ,ةلاهليعافأةلجن و

 يلمثعلا يذ رع ةبحصب داعو سيسنرفلا ' ينج دنع رم عم نه جرخ يتحهت :ااح ىلعد 6 جرتلالزيمو

 0 :رميف ةيقدعاصلا رزواا هدإقف ماشلاب ىق ةجائدلاوءارصالا نم تام نم عمك , مساق تامو

 ءاقلا لاق ناكف نوعاطلاب كله نءيف كله والياقو اقافهشنعا

 ا ىلف حاملا ن ... < اقلف ىرب نأ ىنماملاك ناكسف

 نا ارشاو كيبدحت كا غةماضر ا وهو كر قورمملا لتعط نس-اضنا © 300

 اف ةسظعالا ءاأاملع فرصوتي رصاٍ اب ةهيظعل ارادلارمع يذلا وهوةنعا رفلا نهناكو ىو اقرشلا

 هلك لدار نور دما 0 اناا امنكسف سين رفلا تاصو يت>اهضاسب لمكي ل واهعانب مت نآالاود

 دلقتو اهباونك يمل مهركسع نوكل رودلا نءاهريغب عقوأ باردا نمتخيصكلذإف نوسدنملاو
 فورت ادحتك نسح ريمالا 26 تامو 1 وعاطلاب كام مئاضيأ 0 هارد
 كابر ا وكلف كيلاخملا يفانممناكو ءواكيزالا كسيرسخ كيلا# نمه[ذ اواضيأ ءاشأاي ناب لا
 رئاسمث انوباصواك ايفتاهم يف عسب دب ةكبازالاةيج تونا نيلشلا تكا الوهى ةهذاتءا ىلقاملكلذل

 هن تل ةزدو كيب ىلع ةلودمايأ يف رمح ٠ يا عجرم يجن رح دوةترصقت 2 دما معا !ةافةروصناا يلا

 جرو كيبد#و كسب ىلع نيبةش>ولا تادحام اف ىلاق ةيحاتت ة يرض اب كسب ع ةنلع عت اقلاودالا

 لود اوقريلا وما ت١ نمو دانع ناكآلم هيد نوإ فرت رتأ |هيلا جر خ ىلبق ىلارص :نم كيب د2

 ملف اهني رومالءجزتملا ضغبي ناك و يناملااغأ قسم او كبد تالق يتحلزيأ وهيلا مهناو

 برقتو كيب دام ىلا مح ةنانأىلا دعيلا 0اس نال ذأ ةموردخحر دعم عر فوأى ة>لزي

 ارادرمعوو 7 ما ووءادختتك هلع برا اومايال |هتكتح دقاكر اشم انيلاه وفم ناكونم
 تايلاذل باب رأ هنددقر نيدودعملا نايعالا نهراصو يئاوطلا طيغ نم برقلاب قوالا باب ةيحاشب



 1 ا ا ا ل
 نجد م لش

 ا

 ماشلايف تاهّد هترامايف لزيإو هلّقو "ا همكدقم ءارغاب ناك كلذ نأ معزو كلذ نع

 مهرايخ 0 كدت كلاقم نماضيأ وهو كلا كنسي بوي 4 تانو 2 نوعاطلاب

 ابةك ىنتقاو هتريستركشو جما ىلع يمال رال قملاعفدي و نوكسلاو ريا بح هياعيلغي

 بذسب» ٍبنالا نيل ناكو ةبوسنملا طوطخلاب بتكلاو فحاصملا نهريثكلا بتكتساو ةسدفت
 ضرتءيو مولي و لزطا بدو دولا الا نس ةفعوةونعو ةورئاذلا اضنلا لهأ ب < سفنلا

 عئابلا هل لاقو يش ِث موأس اذاو هيلع هجنوت امد لهمالو 35 10 سعب الو مه امفأيف 4 :قاايش يلع

 000 رد ثا ب وااطام سار كلدن وك دق هوا اوهزالت ةساخ طه لب اكاد اد

 ىنطسصهريمالا 26 تامو ب هتفي رط وهن :اشناك اذكهو ساما يف نءثلاضبقيو كلذي عئابلا

 الومتم اظيلغاظن ناكو را ىمةدع طل اةراماو ديعصلاىلوت كرب دمت كيلام نماضي ا وهو رييكلا كسب

 ةلقو مهدئاوعب هحشو برعلا ن.هف وُ ةنيدملاةرايز كرت جلا ىلع هتراما يفو احرحش ال_خ

 همرت>اأم مافعأن م كلذ نواف رو ةلودلا نه نيد ا كلذ دقتناو نيدلارئاعشب هنانتعا

 كرام نماضي ارا نوع لا ا يفوت اغالا,فورعملاكِرب ناميلسريمالا # تاموإ جئابقلا نم

 اتي غتاميذلارهوريبكلا كرب مهاربارهصيلاولاب فورءملاكيب مهارباوخأ ًاودوريبكلا كييدحم

 لق مجرملا هل ود نآك ارا ردلايف طقسفا رفا ريدم ةباسابىلوالا سيسر ةلاذمقو يف

 ناكو انامّيح كاذب, نا.قايالا زي إذ ناطفحتسم تاارد . الاوةط هلا لاراهدعأ ةيقحت ملا هد

 اهنال طويسأ ن نط وت اءيمأ رخا يفو ىلةهحياص وصخو ةعساو عاطق |هلو لام لاعس اع مجرما

 ةريث 39 اما امغأو اا نثاو قاوسو نيتاسب ضعب ًامنأ او اميظع ارممق امينبو هعاطقا 00

 مهرخسو نيحالفلا 0 ا اللا 00 ناكل تل وم ءانغالا وص جون هل قفن امو

 نعةدايزب ,مملعدءاب ورادتلا عجمةيدك اهو-سذفني زاز ازذلا يلعهعزو مثمملع هءزونا دعب هلزغيف

 ناكو اضي اكيدع كلام زد عراغاد اًقريمالا 6# تام و < اميظعا ايم كال ذ غابف رضاخلا رعسلا

 يلو ةراه و نيعستو ناس ةنس يف ناظفحت سم تاغأىلوو هرب و هملظل ران دئاقب هتف :ماا ايابقلب

 كيبمهاربا جو رذ مايأ كل ذو سانلا ىلع س-جيتيوةفاتخ لاك شابايزتيو ركتتي ناك و ةماعلا فاخاف
 در كربمهارباعبجرو اًطادتاملن رمد٠ةرامابكسداىم دارغناو كيبدأرم نم هناثحوو ىلبقىلا

 يلا ١ ود راد وّشراصو ءارمالا ىلع ىئارتوا ءيظعاةلق قلقو ثالذل مجرتملا قنخاغأ ىلعل ةيواغالا

 واخ نب ردع: لا نيم أاغأملساو دقو أ ىلءاول نع كلذ هنم لصحا ملف يسفن تلتقو ا غأ ىلع تلق ىصأ»

 نيب نو رضحتيف عاب :الاون اوءالان هود عزبكا آو لو+لابهسفت ضرتملو هض ىغ غلب لونا فحت سم

 ةدعلا هيدي نيبودكريو مهام يف .هرداصإ و مهسحو سازلابرضي و يواعدلاو يواكشل! هيد

 دانجالانم ريثكلاهةلخو قدانبلاونيبارقلاو با رملاهيدينبب نولمحن مدخل اوةساوقلانهةرفاولا
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 1 اف 4 تلاوات كار ليدل رص ارد هعممجرتاارسصلا وهضقتو حاصلا ند عقوام مقوو

 او-ر>ور ”الا لدفن الف ةيل رمملاو ةيوافرفلاو ةينامعأن م لكما دقالاو ةءاحشلاب هل دش س اةسد>عال يل ١"

 مدقو نيت داوشلايزافوةنسلا هذ هيفنوءاطلاب تام َ حاد. تىواطبا صواصر < لزي ةيماشلاة هجلا يلا

 ىنيسحلا .فورعملا كي نامثعنالا نود وجوملاهوأرم ءأو م>رلارونغا اودهااعي 0 رفغي ع رك ىلع

 كنلا 1 ندوهو ىل+ طا !فورعملا تك ١ ن امثءريهالا(تامو)هذاث مدس انءاضوعرب زولا» رءاشي 0 1

 رمد ٠ يل عجرأ ملؤَدإب ,وطلا هني يف هعم ب رغأ وه لوس عم جرخ ٌعنوعسأ نفر 1 .ةليسق ركام لعبت

 هب ' نظب وهنا ارقأ يعهد 1 هد. سناك و فاو زينئاو ةسمحة د بسس يف آطاةراماىل وناشإب نسح مايأ يف

 ريصم كل ت ةدح يتبادل لاقو هئاد 1 نءهرذحو اسوار معلا :دلا قرافمدنا معو ٌرعطاملو جالا

 ىلعوىوا اسلاك نبع ندا الل فود 0 .س تامامافءأم هءتملا اكلتت 5 كى مريصواهت روسو

 11 :نامثع ريمأت لعام از ىف بع ١ نهافو 2 البام خم 00 :رادرتفدلاكي

 ل آطلاةراع ٠ نع لزتف هد: ءئوأو دلا اودقعو» 1 رس نءاضوع اريك

 هديسماصخلاو هماصخأ عم ءاج وح: 4 000 1 .ثموةلودلار ومابوه لغتشا وزاوضرةيصقكد

 ةراشالاهنلا تقيس كلب نسح نم اظيغ كلذو ::] ةاودودسأ :لدخو مت اهيوكق ككصوارس مهياعفللاو

 امهنم كلذرر ته حاص قاف فوذع', هر ارتفدلا كم :ىلءو ىوأدجلا كب نام ةعوكم د نسخ و

 نا ذح [لابال و لبام طا رطخي 2 ةينطام ل رخ 7 0 دص نءلك عبط فار كاوةقبا ل مئاقولايف

 اعرشأ املك انك ةث در وحلا ةوادعلاء دسم عا ةثاذح ءأيملاهي !اراشملا نوكوءالقملان ءالض ينحل

 هتفرعمو هدولخ نادقتءي وةدصأ نانظي امهوامهذ_قاوام, طبت برحلا ذياكم نسا رجا ؛ كب ف

 ءادعالا ها ؛ رطهغلدهعهااءاعيملو ه:حايسو هب راع كلل و ! اةسايس عت هول

 ن* :ممأ|صلخو ةي ةَق رشا اةهذ ا ىلا اولوحم ا لفاغت' أب مطهتدعاسم نم ناك امن ناىىا

 جلا ةراماه هوأو و ةبحلاهلاو رهظافهئادعال سفن 'و»لسأو ب رطاال نيناب 0 و 0 ريش.ع نههيلامفنا

 د ينعأ جلا يلعا ادا كانو رح 8 مادام اةراعا هلن 7نأو كذب مه دهعم هَ

 هتاحو زتردومذ ةزغيلا مج حرتملا 2 ةملا كلت يقع جا بسجن عبس ة نس كا ذكو فاو نييئامو

 نفذ ةفنا ؟؛ظلا داحت# ”اكرمتسا و الاطبما 1 رمادا رمههىلأ نيح دع عجرو هءاطقأ تتح قاو

 0 ْن ا 2 سدا رفلا 4 دفاعي دج ناىلا مهدفر وجري ومها حو ريدو غل و دائ>الا

 0 0122 لوف ا عاد ناكو ّر زك كلا ةعببلاق نوعاطلاب تاهىتح كانه .ازيملو م اثلا ىلا

 وطو ىواقرشل ايفو رعملا كي نامشعريمالا 26 ت تامو © مبلعاازي ريلارر دق كلذ ىئااو ةلودلا

 يلوتهن وكل يواق رمشلاب فرعو همايأ ىف سمأتو رابكلا اذيأ بهزلايبأ كاب 00
 كيا م-طاومأيف سانلا نم ريثكر داصو ءذات ترم ءبثو ربيجو ظن عقو هةقرشلا



 - الو.

 ىسدربلاب فواح !كان نا قوى رالعلاب فورعلاراد>وجلا|كيب نامثعو ينلالاب فورعملاكيبدمم

 جاهسي نفدتامالو ىفارد :كسال' كيب ب ينطصم كوامهلصأو بايدوبأك سب ميلسو خوفنملا كب دهيو

 وهو كيب ىلع كوامت ىوادجلا كب نسح رمالا # تامو #9 هللا ر ةغقراعلا 0

 لاطبالاو نيفوصوملا ناءحشا|نم ناكو نوعا ةزغب تام هذلايأ كيبد#ت نيشادشح نه

 عب 127 كلذو ىواذل اب بقل كل إف دج ةراما ءالورصم ةكلمع كرب يلع 5 و نيف فورا

 ه>رش لوطي ري> كلذلو هالسو رف تف ىعو هتءاحشا مب 000 منيل ءاو 0 نيناعو

 هتشادشخ وره لضعو دعم قفان ن م مجرتملا ناك نييد مح ',كيبليعمس | نيبةشح ولا تادح او

 لمح ناك نادم هن اك ظوكلددت ِِء هاما ْ؟و ةياغلامط تناكو ك كيب نحر لا دعو كيب ناوذر

 000001 8 اي يذلاوهوورك ذ

 رصم ىلا اوءعجروهعم ني مهلا مضناوهولسأب :وءوعدإتسلل مصلاب مب ١ اج رخامدنع نيب دمحلاعم

 ملعب ؛ ررظم مط نيكراشم 2 ايف هاشا دش خو وهرقتساو ماشلا يلاهعم نع كسب لرعهسارفو

 لا مهنه ني رخ الار ردحتل بجوم ااروملا عم ةصرفلا ممم نإ :قودم مط سم الا ص ولبخ ىف ني ءماط م هل

 منال ذخ نعت كا و21 ا او رخا نم مهنني ىرجام ي ارش فرط اوان لاقشا انا

 0 ممل !'مضن نمو مهمل اوم مهما عا ةدعاب لتقو مملعنيي دمحملا روهظو مهي ز هو

 ياو 1ع ضةفةم .يويلقلاى أل 0 قال نب ضع عب جلا ذو هلح يف كلذ رطسام هلةبأ انحال

 حاس ن ءطق كمل طاخأو يرومهدلا خيشلا تلا احا ودرب :ع قال وب ىلا رفف رصمياهب

 د رودكر ١ هسرف دا هلق ايدنج ف داصفهدب يفر وبشم هديسو ق ةزلاىلاصلخو را دلا

 كيب مهاربا تدب ىلا صاخ يح > مهملتاق يو مهغوا ري وهو ةرج لك نمهب قدالتتو ل دير هفاخ

 هفوخو ريصقلاىلاهبهذينأ ام مزاقلا يفهب علف أامف ةدجيملاهلاسرا ىلعاو ةقاو هنو

 اوقال ةةهكلا اموت شاد ثخوهبريشعهبتماعوا ا فام: :مهجو:ف ريصقلاىلاهيسه لذ لعق نالدقلا

 هتنيغد عب كيب ليعم.ءا مم | عجر يتح نينسر ثعوافين مافأفامحرش لوطي عت عئاقودعب اهممه صر قتسا ودب

 جارخاوب رمد ارايدلا ىلا اشأب نس>لوصو نمناك ام ناكن أى لاوبع. .حاطصأو مهيل امضناوقلب وطلا

 اهبمهرارقتساورصع : ه ريم أنو مهعارناو : كيب ناوضرو كيب ليعمسا عمر وك ىلا! هلاخداو نيب دما

 ّق *مهربغو كي ناوضرو كي ليممسا هن. تاميينلا كراس رو هدالاب ىلأا شاب ٠ نسحع وجردما

 ةاملاو « معنلا ضغب مط بجوأ امرش هلاو قا و رو عااورم «مهع«لعفوءارمالا نم يقي نب لقتساف'ا سمالا

 تلخدوراءااولذلان هسننا كاذوذ رو رارنلاالا هعم نموهم ةةيلاز 0 «هياعرماخو هءم

 نأيلاريشأضعب نبنس عبس كلذ لعمان افةيلبقلاةمحلابناك كوه رقتس 0 ا

 امابفسوب رب زوا'ةيحصب رك اسعلاثترغ> وى هللا ياقالا يلء | ولو. او سي-ةرف''ةثداحتمقو

 بدت رار ثيم نا ينسي ل يدا
 كيدي“ 1

: 



 ناب وسو
 1 ا

00 

- ١/8 
 ًاكلذو قيتعلامءارا وهو صاعلا نب و رم عماجةرامعءاهقفلا ضعب داشراب مج رتما سفن 0

 اهب قببملو عماجلا كلذنمب رقاماصوصخواناميكو لال ترقي و طاطسفلا ة#ثيد: با ارض عاجلا اذع

  0انلاشإبن سح مايأو ةيل غد زقلا ةلود يف تب رخو لدنلا لحاس يلع يتلا نك امالا ند
 عاب اهنكسي جياخلامفو ساحنلارادةهجن را رتب الر قشر مرك اعايتتكل

 ةطالا كاإ:ناكسو ةيتاونلاوةاحاوسلا!يىلصي رام دجاسم ضعب اهب و سوكملا يراصن وءارمالا
 اهنقناكو نام كلاوةرئالا نيب هلودحو هدعبدحأ هيلا لص ال قت قيتعااعماجلاوةعابلا ويح وهقلا ن
 قالوبورسصمو ةرحاقلا نم مىل “سلا ليس ىلع سانلا .عمتجتف نا مر يفةعجر 51 وادي سانلانكردأ

 كثيعالملا | 0 ةمثادرقلاو ةاوطا نم يهالملا باب ر 1 حصا ممتحيو نايعالاو اضي اءا مالا ضع و

 هلو>-امبارخو هءدطةنس نيالا ”وحن نماضإ كلذ لطف يزاوغا انتافو رعملا تاصقارلاءاسنلاو

 هددحو هدد مجرتملا لابي نسح كلذ دعب اهطوقسو لب ىنديلا هتقش لم“ وي هَدَقءطوقسو

 مهرعاشل اتكقاخل اهني دهب عقريلءاهقفلا ضعب داشرإب

 قاة#وطالةنارصلا قوف هن رامعامءاضفيف ددعسمو

 قاغاكنيديفةعقردمرو * هب مه صاعاياعدأر مع ناك

 ةمظعالا ومأ هيلع فرصو نر امج ىلعا رش ا.ه ف ىلصملا,فو رعملام ءاقجاحلا هعدن هب دي ةو كلذ مهاق

 ينبوهتقرخؤ لكو هتدمعأ  صأو هنايني ديشوهناكرأ ماقأو اها ريغيفاهعضووا اح ريغ نءاه ذأ
 يمويفلا رصحلابهشرفو نركب نسا ل ذهعءمحه ضد ةيتنلا بش ابهفقس عيمج ددجو نيت را: .هب

 ءارهال ارضه فاأو نيتئامو ةرشع يق دان اةنسناضمرب ةعمج رخ | ةيعمجاهب تلصحو لبدانقلاهب قلعو

 امل ىوااقرمشلا هللا د ءخيشلا هلدةعةال_صلاءاضقت ادعإو م“ ءاعو سا ارباكًاوزعاشملاو نايعالاو

 كلذكورومسلانهةورف ة:سبل [هغارف دنعو هللادجا سره عي اس؛اةبأو ادحسم هلل ينب نم ث:دح ىلهاو

 بيرد ”"ومدطا نم ه ريغ يلع ىرجام «لعير ,حلباقلا ماعلا ية وان رفلاترضحاملف ب طخلا

 مجرتملا يقانفة لابو قدص و نزلا متيلا ف ناك امتد وش عقلب حبصأ حو باهنخأ ذخأو

 نمو هنمد دجلا#يىرصملا مقالا بارخ ىف بابسالا ملغعأن م ناكوهو ىمقتسنال هفاصوأو ىمضال

 عوب م رقشأ هتفص ناكو # هلاوزب لوزي مهلا لع لف مط هتحماسم وروهلاو رولان م هءامتاو كيلا

 أ.دعم الات اروهم اموشغ اف ا وا ههحوب توضاو م.دجلا طظيلغ ةيحالا تك ةماقثلا

 مالسالا ىلاهعبط ليميو مهتعافش ليقي و بمالك تصنن ومهم بدأت و ءاملعلا يحيناك هناالا اريكتم
 نه لئكالو مهطسابيومم ؟راشي و نيماكتأاو قوذلا لها اوءاشستلاوءامدتلاو را ونيملس او
 لازال تالآلا عامس بو هيف ةف رملالهأ بلطي و عرطكلأ يف لقانيو مهمدأت مو مهسلاج

 ريمالا مبمع تامنذلا هة>ا:صواتنب الو ادلو فام وةمسلك قون هثممو هههاومو ةمح هاياطعتناكو



 هاند
 ادخيتك مهاربا مهني وهن ب ريفسلا ناكمنارقأن هرابكلا اىمالا نع ىد- 4 .اكلاب سا لاب عامجالا نعوض

 1 هسفن هريغاوأ كب .هاربأد !ءاه رس أمرنا ىلاياضقلا ضقتانم روهنعةر ايعوه ناك ةروك ذل

 يقرمدلا ربا ىلا ىدي 32 ءااوتهتاونستسلاو#يإ ر خلاربل !انهتلز ازعىلع مجرتلاماقأو همود# نأ دلارع

 هبار اربيلا )دوو رمهم يبعىلوللاش اءلارضح اذا و ْن ارقالاىلاددرتي الوناويدلارضحنالو ادبأ

 ل ن1 ل ركو هدسفل يف مط ايراد[ كلذس ار الف هرصقىلا عجروءا مالا ع هيلعاسو بكر

 نهىراوو مهين نه يو زناف بالكلا هئفيح يلع تب اكتو بالطلاهب دس ىلعتمحاز و هساح ءاسأو

 هد._دعةنقاع ىن 1 هدر نم يحتسا ناكو 4. د ل نوعان هيش نه مودق هغلب اذاف مهشمن

 ا ةلتفلا عمش لق هدحسيف ةلةغيلعمب رغلاهاصواعرولا جلا يلإ دعو لاما يف بكر

 روسنلااهتفطتخادقهتةمقاوالاروساملار عدشبل ! اق ريغا |كلمهصهو 1 كايد دعو أ هيدي امد اطما لع

 مح 00 دوو تال 0 1 0 لاو تاسوك لاو راثعاإلا نبوا ودب ثيعي أمن

 لعاحأ طصا متدا ملا يفافاخو ا. مهقأ تارا ران ودل ال اكلذ كف ب مهأربأ ووهبذاجتت تالوصولا

 بسد>و وام ١ 3 ىلا فاضن امو زاحلا قانصالا نمد ريام هم. قلوه رحبلانب واودلا لن وكنت نأ

 اناويدم >رتلاث د. فهنا و اا فامجحالا ن هام لعفو هتف ,ظوبامهتملكدر ةنافرأ حتا رئافدىف

 را ميسا ةعديلانا قواددوهسمو هاراسا ؛ يلا لمح يف 1 لالغلا يلع ديشررئباصاخ

 حارس ل حر كلذي مرتلاو ىاربلا فالذار انيد برأ لكي لعل لءجو اه ريغوأعرفالادالب يا اهاممع

 ادارياوالاوءآكاذنمعمخل ةذفان ةلكو ةهاجواهبهل تي قب وديشر بكسور وجاب نيفوصوماهناوعأ ن

 0 سد.سأ رقلاةوق باسم ١ ن. ةئيسلاةعد ٍ.اهذهتناكواميظع

 اورظاتوهّوا لما ىد# 3 ونة ريغ نم مماعاضل ومهم اراد بمومطا ا ةكلذولا ف خاف

 يردنتكسلا رك ديد بلا سحلا اا اصوأم مهن لكل ءفوكلذىف

 هلدو تاما رغلاوتار رداصملا باب هل حتف و هبدماكح أى رجأو رغثلابرومالاهلده هنأ رت هنأشعفرو

 نيب ةوادعلا تمسح ىددح حترفالا سانجأو نيماسملان هراجتلا لاوءأذخ و رومالاّت 1 ابخ ىلع

 كا ذو هتاتق يف كل ذ رك ذاكرغنال سيسن رفلا كلة يف بابسالا مظعأن موهناكو س.-ارفلاو ناب رمصملا

 زيلكتال ا ةفئاط مهعبت نو دص ةيةبج يال دحأ ير ديال مهترامعوةيواسنرفلاب فاام ين

 ار )اوديو ديكسألا لاق قة زياكن الا فقوف هطلام ةهح يلا الوأاوبهذا وناكو مهودجي ذةير دكسالا ىلا

 مهناو هتيلج ىلع ربما مورد ةدعاور روك دلي مهدرن ةيواسنرفلاربخ نعنولًاسي ر هناا ىلا مدصاق

 رهط يلع م لا هنعيدازلاوءاملاانو 1مل ناوكتنمدب رن 2 و مقز رزق نجوا ردلعو مول اسخأ

 روغُدلا ضع ن نماودوزتيلا ويهذف م هاذي ,وزتيفنذايا و ممملبش لذ ةكرغت ىلاروبعلا ن٠ منكم الفر علا

 هب(تاوسامتو) ناك اه اكوا 1 رالاور حيلاىفا وبافنالارهاف



0 
 ربانقلاو عفادملا ن برا تال .آعانص بالطو ةمظع هناغ تحس رب ”هل لمعو ادج ريثك ىث : كلذ ن..ةزيملاب

 ا ءلا يف يتلا ل» امملاف الخ دورا ءاالماعماضإ ااهبنذتاو لاملاو لال اوبتبلاو

 رسال ناسا ومحلاو صاصرااو بوما ديدملا عنب راحنلاو نيك امسلاو

 ريب ا ما قرأ ةرذلاو سمرتلاو مط درةلا ب الكا اهئمدد ج وام لكذخ أي ناكهنوكل تاودالا

 اهنوذخاي ب اطحالابدالبلا نم يني خلا 1 رمان وزجحية يح لك ىفن اوعالا فقوأوةراّمعلل رسلاو

 هبابرال هنوةلط ا راع ام لع تالاعيلبأ نوذخايوا وام مهسفنال نوعي 1 وباطالاممنوهمحو

 ةددع هلاؤشن افك ارا عانصوماورالا يراصنو ةيحوملقلا نءاس نار ضو تاعاقشلاو باس ولا

 ال 1 ءع فرص مورلاب 1 داق يه ىلعبرحتال اوهعفادماهب ولع- ونيل الغوذب را

 اريك اسيئرموياع ل عجو ةريثكلا قا زرالاوىا جا#ييلع 2 وع ا اسعاج بترو همي ظع

 ىراصنن 'م حاب اندرو هلو راع تاور لاب ةمظعارادةلى ؛ الوقنهل لاقي يذلاوهو اينار هن الجر

 عراوشيف ىشع و 5 :رخافلا سي الملا ليو ليخلا 31 روك ذملاالوةنناكوا ركسءنيبت ملا ماورالا

 تارطخ كلذ لكءار ءالا بوكر ةئيه ىلعهرور مقا طلاهل نوءس وب ةسا وقنا خو ءامأوابك ارر 2٠

 ديدخلاو يشل ا ىف لا 2 هقانناةحاح ىالو ما م امئهالا|اذوهع يش ىالد> أيردي ال هسواسو نم

 لئاق 9ةر4دلع دشأد كح نه افوذ كلذ نال: ق نف كا ذ يف سانلاءار 1 تفلت ءا ورالايرا 0

 دسافلا ليختلاو مهولا ريغ سيلو كلذ ف الخ ن اظل ضعب لاوأ شاب نسح هد دو دا 1-1 11 اهمعلاةفا 2

 سيسن رذلا هعيمجذ أيت 1 بايخ لاو لاجلاوءلصا و اا رحال تشو 000

 ذخأ نا خسرتلا لع«نعلقن اذكةلج فار عسا نلللا رعد ههناذعسرتلا لصأ وحن ناك هنا لاف

 ضب يف ه ر>اشمتعقو هنا ه# قفتاامو## ردقلاوةزرجلا ىل* مالا .ةسأ موب سدي 1 رفلا كاذ عييمج

 دابلا لهأ ىلعي راصالا ب صعتف ةعدقلا رصعهقوساا ضع وةيحئوياقلا مأ و رالا يراصن ضيع. نيب مايالا

 عنت»او هيلع ىصعف مهريبكب اطف ريمالا ىلا ىوك ثلا تومان اوالجر ني رشعوافن مه هاوأتقو مهوب راحو

 دزوت ساو حار نم ه ىلع تح ارو لفاغتلا الأ هعس لف ه : ردقةمجاهءحوو بك أرما وأدم ر«ودهتلباقم منع

 ذوشو ةمظعلا نم غا 06 9 ا يرانسلا|دختكم 0 .اب يمحسملاوهوايرب ربالحر

 ىرارسلاو ناسا كبلا مملا ىنقا اودي رصانلابار اددل ينب واهب ريمأم انعأ فان . امر معكم م اةايةملكلا

 ضءبساضي ًايرانسلا كلذ صتخاوةيناطي ثلا عاضوالا و ةيكرتلاةخالا لعن ديو نترك رك ل

 كيدا ار ن سحالو مطاغشأ“ ءاضق يف سأنلا مظاع اهب لسوتي وه صمأب رعايد دخت ةلمحاو نما :ااعاعر

 ا . مهأرب ال ك رثو هيا ارقأوهن دشا كش نع ةلزعلا هنا طيشهل نيزوامنكسلار اتحاوةزيت طايةماقالا

 بدتحاو رمل دم هيث خعلاةنطاسلا باون تاء ضتق::نبو اودلاو ءاكحالا

 يلا ١ و

 ِء
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 عا[

 0 رفاسامافامه ريغنودامهيلاراشملاهئايمأ ربك أ تك رمهارب ,ياووهناك روم ر امأب كم مد درفا

 كبنيدارم فت دما ,كيي ميهارب ؛ارمصءةراما قهض وعم اةأرمعر هاظخالاب راحمذ. هاشأا !ارايدلا يللا كدب

 مهلعهمدقوم دقتف كيبدا رم ةسائر يف كيلام ىأر يلعهؤا ءاعتح|اكمب كن ب دم تاماماف هئارحأ يقابو

 همدقو مهديس فلسا نك ةرامأ 0 مسيمجا يأر قفت افرع يللا مممعمجأب "0 سةتحاول محو

 هذعش؟ رةت_ساف 5 هةسايزو هم د عيا ىذرو كيب مها مع 1 اوهوهريغنود

 0 كو مدوماوبتو تان لعد داس فكعواهئارزو واه اون بن ةواهتساب رو رصم

 لك ةياد اءلاة هج زام اف 9و ض١ ١ ىر> اود :ز2 يرذ اكتر ا !ينلا نر دب ! © صح هش دملا

 الآ راد ساق يراد ءالاوداربالاو ا ربالاو ضقنااو ماك-الا ىفكلي مهاربال هةكراش. عم كلذ
 هنا رم لعام قاف أو لاومالا لذب فذ خأو بص صاملاو تايالولا هعاتاو كلا اذ 2 ىنيواودلاو

 كس نام ءاسو طلاب فورعملا كيب ىلع 5 مهدايس ا نم مهريغو كي ىلع ءارمهأ ضعب 4 ملامفناف هعاب 3

 مهنالز يف مهحما هس وو مهم ا ررلما د3 مهر ك افناثعكس نمر لادب ءويروباشلا

 مودا تفرش عاب ظ كادت «ممءاضوأت ل .هذفوسءموشغءى رج هدنع ىلفحو

 ءدب ينام يلع يق 2س ادرار لع مهفا اة وعمطو اورذافتواورظانتف ممسؤر تا عو

 ْ .ماطع ا روم ه'ىثلاذخ أو نوواغلاو “أ رعشلاهح داو نورغارلاهدصقفءاطعلاو م ركلات ربقشلاو

 لك 82 ١| لاق مهقحتسهريغأ

 ام رك الوالخبال عنع ا #3 هس اسون.تار طخابخاو

 ١ حاط'49 مظعف سانلان مطل كر ردت ال ةياغملاءلا| كرن اا كالسألا هءاعقاضاملمن

 ظ هابل دب رادقالا و طررتلا,شيطلاو روبل عم نبا و فوملاه عبط ىلع بأ ةبناكوسا وسولاو

3 ِِ 1 

 ْ ءاليخلاو ريكلاورو رغلاوءامدالا نمه4فام ىلعادب آه رمشاب برح يف رصتت اهنا هيلعد يعي و ةعادشلا
 ئ . لئاقلالاقاكروجلاو رظلاو فاصلاو

 ] رفاصلاريفص ن نهرفش :ءاذت: * ةمامث بورا ىفو“ يلعدسأ

 ٠ :تضقلا َىَح كليعص !اىلا نييراههث ريشءوهنيشا دشخ عم م حرتمل اج رخو رصعيلا اشاي نس> مدقأ. ف

 نهى ديو ناش عم سلام اناوعجرو عمنا ن مو كيب ؛ليءمسا واشاب نسح مايأ
 ْ الودقع ريغ نهروهشلا

 يفدازو ةزيطارصقب تكا كك نك !-«ص:ن >اوادح سف: يف ف مظاعت بر>الو لهع

 موركلاو راجشالاو ىلٍ الا فانصأ هي ١ ىلقن ام اء اناتس هل> اديشن ًاواكيعاغم ,دردتحم ينب وةك .و هن 18

 3 لير رح > رصقاطل رس 00010 اريث هسغناة زد املقادالب بلاغ صاختساو

 5 دصللا كريو زيئاسلاورومقلا اعالت ىفزةيراصو نورا نان واس رترصق ثلذكو اميظعانات إب

 ١ هدنعناكفن سانجالا ةفاتغلامانغالاو ةباللا سيءاولاو راقب الا نم يشاوملا ينتكاو هنأ ةوا لايف
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 راق ونام ناك واسال ) برا وك اش ١ و ةراجتلا ىناعي ناك وءامقفلا يز رسال ءلاب

 مدقت يلع لالا قفتاهل< يف ءارقالا ردا نمدخم خينيشلا رخدالا ءوذحأ عنتما ودم أ خب .ثلاربك الا

 ا جاتا سدلو*ا ,ةفلا ىزبايز ::كالذدنمن ثور وملا !علاةروصل ءاقبوس ومانللاظفح مجرتملا

 ىنيسحلا ده شملاب ثي دخلا سو ردو 0 ؛ وعلاطي راص ودلهأ ةيلاخو للا ةعلاطم ىلع لقأ وةعساؤلا

 يذلا سردلا علاطي ناكل : يوامر لادم خب شلانبا قاعدم خسيشلا ةلوعمب كلذو هتءاضب ةلقعم ناضمر يف

 عهكالذ لك ةيملاعلاتررقنو ةخيشملات مح كاذ ديول :وةيلطلاتاشقانمهنع ولي ودغلا نمهياع
 ديعلاوكيلامملا يي رتشاواءشحواضو رعو هسوفن امن “و ين او يرث اونيهرخا يلاددرتو ةرادتلا هتاناعم

 ةسجهنءاوذخاو هورداصوةوا-ذ رفلاثداوح تاصحيتحلزيملء.مازتلالاوكالهالاو يراوجللاو

 موك اهلاقي هما زااينةيراحةدلب ىلا رف ةاسف دك زلامفناو برك كلذ نءهلخا دو هسنارن فا رش

 ةافو دعب كللذو ةئسلا هذه ىف تام نا ىلإ مم ماقأ وهب راقأةدلب موكل !نييب شيلا بهذ مئارهش أ اهبما اف رابعا

 ريردحتلا مامطاةقثلا ةمالعلا مامالا # تام و ىلاعت هللا اهمجحرشلاذ«نفدو مايأة فخ وحتب دمت خيشلاهيحأ

 مولعلارم ظحوعلاب لغتشا الس يلب فورغملا ةاشلاةماللس نيدجأ دوب ًاريظن هل هل :ذىثهل سل يذلا

 يو اريلاو ىننلاو يايشبا 5 يلع خب شا 5ىلو الا ةقيطلا* لع نءريثك يلع هقفتو ةيقطتملاوةي وحتلاوةيلقتلا

 يفةض» اغا لئاملاو ةيهقفلاعو رغالا رمضحّسمناكو عو رفلاو لوصالا ىف رحت و مه ريغو ي 3 ش

 اهلمهأى اةيدقلا لوصالا ب بتك ةعلاطموةبيرغاال وءالايفهسايقو هنهذب صوغي و عب رالا بهاذملا
 مرهدلانأالاهي .اءقئاقدلا ين نولوءيو هلوقنو دهتءإ 5

 هفر ,ءل الأرب مناك .2ةيهافردقفو سل« ةن وشخو شع قي ذول و مح ىف شاعوهث داع ىلءه.فاصاي

 ىفادقؤملزنو هعضا د فاعود يمال وا سحابذم٠ ناك ودبا.”ةثاثرل

 دررام عماوب شيم: فاصن 1 نام هردقمولععح وئفلاب ايدام امن ايذلاادجتك نحرلاد عدس

 روك دملادح ملا برخ ملف ىواتفلاو ل ءاسملا ةعجا م يف ه ءلانوجاتحينيذلاةماعلاوءاهةفلا ضعب نم هيلع
 روظي الو يشل سيال كلذ عموةلئاعاذ ناكوو ولعملا كلذ: ععطقت ا هفاق دا سسن رغلاةث داح ىف
 هللا همحر اس ردت ةذس نيعيس و س# نع ةذسلانهةرخ الاىدا جني رشع ىداحدحالا موب يف وت#ةقاف

 خسيشلا دنعاوب نفدو سيسنرفلاءاع دة حساب رص٠يلاامداةجاهسب تامدمشكي دارمريهالا # تاموو#
 كن .. ىلع كولمت كليب معو بهذلا ىبأ كي ماعز وعر نارك هوم ناكو فراعلا

 نينامتو نيتنثاةنسيف ر وك ذ ذملا كيب دايم كيب د يرتش| ىلغدزاقلااددتك ميها ا
 م 1 أو هقتعأ مل لقامايأق رلا يف ماقافريبكلا كب اسي ركون كنت ١ و8
 هراد ؟سوكس اصر يمالاة جو زةمطاف تسلاب ج وزتودهنا رقأ ىلعهمدقوةليلخلات نم

 اميوريظاب رك ذلا ةريهشلا ةسيفن تسلا ىه واضي ادد رسب ج هزت كلوب يلعتاماملو شيكلا طخ ةميظعلا
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 ءارمالا قافناب يننْا يشي رملا نمحرلا دبع خيشلارهزالا ةخيشم ىلوتو ىرو ممدلادمحأ خسيشلا يفوت

 مايقلاب مهدعوو كلذ ينافةخيشملاءوبلطو هيلااوهذو ةيمفاش !| ظئافح تجاهو ءابقفلا نع ءن ردصتملاو

 اواترأو كلذل ىمورملا دم أخيشلا | وراتتناو يركبلا خ ثلا تددياوضمتجاف هنودي رب نءةيلوتو و ءمرصتل

 ضن ىح لزي و ىفاشلا مامال اب رسض ىلا عسمجا ةبحصصن مج رثا. | بكرف كالذ ىلع اوقف اوي لذ ءارمالا ىل

 يف كا ذمدقتاكرعالا هل تو يسورملا دمح أخ بشلاىلونوةيعفااشلا يللا ةذسيشملادروءا سمالاو“[ملعل اهءربأام

 ىودبلا د أ ىدي- ةرايز يف رسم نعايئافمجرتملا ناك يمورعلادبحأخ فلانرئالو شركة

 صاخل ادنءادةّع٠ةمرطارف اولزيلو هتراشاب يوا ةرشلاهللادبغ خيشلا لون ورمذ> ىت> مال | ل هاذ

 راجتلا يديابهل زكام _هذوءالبلا يتا7ىف سانلا كراشورو.الا تفلت >اوةب واسنرفلارمض> ىتحماعلاو

 موييفوت ت>لزيملو طالت> اهل لصحو ضارمالاومومها هيلع تك ارتواهعج يتلا هبتكو هي بهو
 نذفدو لفاح دمثميف رهزالاب هيلع بصونأ وجرب ةرا ه2 راثةنءةدعقلا رهشنب رشعىداحدحالا

 ردم لايف دي رفلاو رمدم نساحمن رم ناك ةلمجا وةلودلا سمشٍبردبةيرداقلاةيوازي ه. كارلا

 رصتخم هتافا وم نمو#*+هسمل ودلك ١ ا٠يفاهف ةرتم تاذلا ف يطا عبطلا ق :ةرناكوداحتسم همظنوداقو هنهذ

 محملا حرش ام :موهب ايف غلاب وهو هحر م ينملا» امسوممالارصة> اود ىف هيلعد از وهقفلا يف جسهمنملا

 ةذقن. امسملاهدلاوةديقعح رشا مداواش روف أرقوهب ينتعا دقو ينغريمأهللا در ءديسلاه>يشل زيجولا

 1 اا ردلاو ةيرز ينو لا كش رمق ةلاسز وا نجف احا نسل ارك يفد .بعلا

 لوق ف ةسيءملالا ةعمالاو نيح رمل اهحرشو ديحوتلا يفةدبقعو يندنلادت اقءماظنو ميدةلامالكلا

 فيرعت ناجي ل اكل فاحاوفمس نانو سنها ! عني قرفلا قيقحتو ةيردقلامالسايىفاشلا

 افامححاو ماعلاةلالد قيقحتب مابفالا يوذةياحوماسقالا ن.٠هلامو عضولا ى.ةحيفماهفالارهزو ل.ءاعل!

 ركمشلا فير مآ يفةلاسرواركنم مكن :.ىأر ز٠ثيدح يفرهزالا ضورلاو فرظلا قلتم نا م يف فرطلا

 لاؤسلا باو2 لام آلا احتاوروجاسلا يفر وثنملار دلاوءانيلاب اتناول ويف رعلا

 ناكرالامائاوهجوتلايفةلاس روةضضفلاىأ ةيضلايف ةبحالا فاحت ولاجرلا ضعبل مم ضولاو لذ | يف

 1 .ر 0 < دميفةلاسروجحلا ناكر أينةلاضرو ناضمر وش يفةلأ سروتبا: 0

 3 بهذملا ن.فرجعلا يفيسولانشورلاوعوي |اىلا يدايعلامساقنب اح رش ىلءةيذاحو بدغ اة سم يف

 1 لوصالاو ىلوصالا ىةلاسرو مالسلا هيلع يب :ال برقلا ادها يف هلا ترو فن رمل :ايفةلاسر ويدقلا

 "ع تاموظنم كلذ ريغهلو رمل رسوما ردنا حسا فئطللاف ا احئاوماحرالا ىوذ ةلئس:يفةلاسرو

 دجأن بحاتتلادبعد 0 ب ملا لنمالا لكلا ه6 تامو #9 يملاعت هللا همر تاقيةحنوطناو ضو

 يي دحاةثسدلو د أخبشلا هيف خانم ل ودو روك ذملا مجرتملاوخأ ىرهويلا نس 1 1نبا

لو هريغوهبأ |سورد ضءب ويولملاخيشا ثاارذحو ةمد ا رجح يف ًاشنوفا 0 "امو نيد ناو
 أنعم ل نكيم



 -1/- رع
 2 رتل لاخي كلا ىلعو دمح نب دما ثيشلا رب لا .> أيلعو هي 4 1 رذو فافعو نوصو: هع

 حوش هلا 0 ردرمض>و هتسرهف يفاج ىولملاد# خي .ةلامزاخاو تقولاع ءالضف نم م هريغو ىوامر مهاد

 ىلع خش اريضحو ءاقلالاىؤف 6 را و همز الف كلذريغو هقفلاو لوصالا يف يروهجالا ةظع

 .دخالاو 2 ءاعددرتلامزالو مولعأ | ن نهاريثك ىثربطا نسحدلاولا خي شلاز ءققلتو ىواربلاو ىديعصلا

  رواحو ناتسو نا -يقهدلاو عم جحو هيلع ةتلكب لب 2 ودلال يكو هب 4م 2 ناكوادرفنمو ةعاملا 0 همم

 .ناكو هراغنه ٠ ين 00 ل وأو فئاطلا س>ا اة 2 هللاديعديسلاخيشلاب ا 9

 7 فرشالابسوردلا قلاو أ كَ كلا ًارقاو تالك ثملا لح يلعرا دتفالاو صوغلا وءاك دلاو تلا زلإا

 مهيدبابا عددزلاو نك !.ءالات وس ىلاد ادرتلاو باهذلاو سانلاةطاخ نع عامجالاو تففعالا زولكاو

 0 0 7 0 0 3 7 10-- هو 0 :أ|هيحاف

 سدا 4 اك نلدو 0 و هيف سلجم دلال اماخاناكمهلذخاو ةيكب زالاب

 هكا ءاعدلا مهبلطو هنع قاتلا و محرتلهثبا ةراب زيهىمأب يتلتللوأ ةراي زال مهريغ نموأ رئاك الأم

 رشاعو 4 مف ضأ: اذاذاَقتءادا داو ايدهزو تادها#و تافشاكمو تاما كو أيا مة: ع ماى و

 . هل عاع نود لد .و هياعاوددرتو مهلعددرو هما رو هي دو ا ند ءالضنلاو ءاململا

 .ةرحلا روهالاة او لاو ةمحشملا عم لي اميأيف 6 ن:دو مسمركب و مو علعل و

 .سو ردلا ء ١ 0 يف هدلاودعي ق2 ناكدقو هدا .ثااريدكلا رخال هءو رملاب

 ف ينيسملا ديشملاو سوال كح شاور ,دلا ءارق' يف مج رثملا مدل 03 ىلع ماعلاو صاخلا عبمجأ

 -4يف رشالاب سو ردلا هئالماو هستقب رطو ةعام 2 ةلاح ىلع ب باظاو وو كلذنم عتماف ناضمهر

 4. 00 4 لطلاب عفات او مرملاباسو رددقعو ةنسرواجحو فل ًاوةئامو نين مو عبس ةنس يف جيحو

 لعل !ةرم مهايا دهدر و هيف سادلا ةبغر تمظعف تاقوالازثك أ أ يف سان || نعبجحتلاو عامجنالا ىفدأزو

 اوءسوءا مال ادد ريوددأ ةَدعاو مح ىلع مهم ولق تابحو هيلا سأن |!ليمدادزاف مهتغيتعلارهظأ ويرخأ

 .زيم| تدب لذ دهن 5 اعد معيملو يعسلا يفاضعب مهم صعل دلة مهتاقاللم نع بحت يسااع رو اجاوفأ ترايز ظ

 .نايعالاوءاىمالاد.:عدرتال هةعافش تناكو نيمدقتملاهخلا يأ ضعبالا طقدحأ امل أوأ طق ْ

 .ثدفؤوو تضراطو ترهيم تدار اوهيلااوت :أاذا مره وحو يفةحان او رمالاب عدصلاو 4-2 ثلا نم

 7 1 1 ه:س يفاضل ًاجحو#ب كربتلاو هترايزا ودصقو مورلاوماشلاو دنطاو برغلاوزاجسلسا نمدوُ ولاهءاع

 كان هارقاوةنسرواةرواجلا دصقو هلايعو هلأ رثا-ذ رمعةءأ مع آني ةتفلات -اصحا-!1نيعستو

 .كلذ يف غاب لب :ىئانلاو ء هبجيحوهءامجن يف لاح يلعر م" :ساور كم ىلاداعمتة سيفا مك ىرتشأوامورد

 1كملو ةكبزالابهلزتوانارحا وةلودلا سمش بردب مهتيوأ زيانايحاو ةيرشالاب سو دلاىلكو“ ىرذو 3
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 - ف

 قي رطلايلاةيرصانااةهج نم يرجءاماناف ةنبدملاامأو ريخك «ىثاهرود نم مد لحاو ءلا ىلع ىتلا
 عاطقنا رارمتسااهئمو *هاشرمعةرطنق قي رطو يسمشلابردهلا ليفلاةكرب نمحفطو ا راعألا

 ةيزاحملاو ةيدنطاو ةيماشلاو ةرمو رلادالملا ند هب وللا عم ضيااولغو رجاتملا باب 0 قرطلا

 غاب اف كلذ يلع ةدايزو هلاثمأةريشعملا ى 0 او :دالا عي# حر اعسأ تلغيت- تر

 ةريثك اهئاف ةيدملبلاءامشالا ان ىلع سقو نيفصن,ةد>ا ولا ةزوالاوا ف هذ نين اًٌءىلا نوبا دل! لظرلا

 عسبب هنافز رالااص وص خو لالغلاو ز رالاو ل>:لالسءلاو نمسلا ل ءاصيخ رعابياملاغو ة ةدوجو.و

 سيال يف هبنوفوطي لل-:!!ىل_سعلا ةءاب يراصنلات ئاكو بدرالا ةضن فصن ةأ م لل

 ماظعم ناكو ماشلاو رص: نوعءاطلاع وقوامنهو *نامالا ص>راب ةقزالا يف هيل عن وداني ريما ىلع ةل

 ا 1 راو رثسلا رطل ابل فو رمملا نيل جرش ةمالللا اباه قريخ ا ديدعلا دا
 000 4 ؟عمدأ لو ده. 1 نوعاط ديعصلا ر طق يف عقو دق هنا يديسأي 9 رءاوةصنو اك

 هلاوحاوهر اوطأ يف بءاجعلا هتمانده اثواب ال لا اك هرمشتنادقو ا هله

 ةليسغفو ةرقنءيذ لكوءا ظعلاو نا,_كاا|مسلاجرل يفهراك ا دالبلا لهأ» اضءمداب |هناكالذو

 نايت-داعو ضر سمو عييش.مو تي٠نيي سانلا نم مغ ملاراصو نافك آلات زنعو قاوسالات قلغأو

 دجوب الو نال ا ا لاعف و ءابسالادب قا هيحاص توع ىردبأل نادنالا

 دازامهعم يشي داكيال تاما ذاربككركا ًازاو:دي دعاة قشملا دعب الا تيملا لمحي نمالو ىلسغحلا الو شعت“
 0 ةقراعا تاير نا ْؤ رلاو نوهزئلملاو ءارقلاوءاملعلات امو ى ركيتراساو :رشع ىلع

 ةدعقلا يذرهش ىفدداي كانذخاو ناعع : نه ىحالا اذه دم ناك ول دل 1 رقا>نودبارهش:

 راصو ةئامتساا ىلع ةداي زةداخ طوي نا مويلك توكناكف ي م 0 د> ةحملاو

 ةحن :الاعسإالو ترم زيوحت الغتس وأ اذ مر ةزانحالاىربالدتد ن*جرخ اذا ناننالا

 يشملاب مهني نءلاغتشاو فئاظولاباب راتوكةءامالاو ناذالان ا تاطمتو ةيكاب وأ

 ل حايرلاهتداباو ضرالاهجو ىلع فشنو داص'ازم عرزلا لطعتو رهسلاو حبسلاو زئانحلا ماب ظ

 داسفلا دال _ءلاايف برع وه سانلا نإ ناثلثلات امد ' ني تأ ا ىلعو هدم#نهناد-و

 3 لدحاأم يد .ءايكللح رشأ نا كولو لاقنأ ىلا 1 سائلا ن. دال. والخ بيس نر وحتلاو

 هئء راك ةئس ةدء1 | نب ريع نمت هحي رات وءاقبالا مدع عم فدا اتذامو وعاطلا ا

 ءاع هةنيط تن نميعذوالا 5 ذل'و يب'ال'مامالا تام # ناوعالا نم ةنلاهذهيف تام نءامأو
 ةرعد لال -حوؤهرمعدب رفةماهفلاري رح )او 4. "انا ةانفلا فر اوعاأ عم هتعيبط نئح ا فراعملا

 ةوخالادحأو هوي ىهوجلا نباب ريبشلاى اللا يدلا ام ركلادبع نيون ندحأوب دخلا

 ىثهدلو فاو فلام نودع يدحا ةئس دلو ريغدلاب وهفرعءلو مهرغصأو ة 4 : الشملا
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 توصلا عفر.نوبواجتبونوجلاو لزم لانءنو رثكي زةسلاوحالمو برطلا تالا مهتبحصو ةعصوملا
 يف ةثيشلا تبد اذا صوصخو مهتاعويطم فئاثكو مهتءوضو٠ فيخسب فيداقملا كي ريف

 ةاكاحب نوبوا حشو نوم زيرو نودقريو نولبطيو نوخرمهيف هلو يف ت تكس «-ؤر

 ةبغر نملعامل نهناف دوسلا يراوجلا اأو * ريثك 1 ا و ممانغ يف ةيواسنرفلا ظافلأ
 ناقيلعلا ن. مهملا نقلستو ناطيلا نططنفاحاو زأو يدارف اجاوف أمم اانبهذىنالا قاطميف موثلا
 نهاظناملل ىطبقلا بوقعي ناامءو * كلاذريغو مرعأ مو ملا ءانابخو نهدايسأ ب اخ ىلعم هوأدو

 3 ءادباشم يزن ماي ز ومها قلحو ط.ةلانابشعمجةطيقلاركسع ىراسه ول عحوةي واسأ رفلا عم

 ند ء ادوسةووأ ةعطقأ ماعو ةطينربلا لكشل هيام م قري لء هنو أب عسرقب مع نبي هب واسن رفلا

 مهزيصو مهنادبأةرافزو ميما 0 مهزوص حبق نه ءابياف اضيام ع.ةعاشبلاةياغيف مغلادإج

 نا اكوها ى تلا يراصنلاةراط ةرواجملا نك امالام دهرد.عدلا يصقأن م مرعمجو هلو عو هراسع

 ماظع تائدي 1 ا باب وجارب .أو مظع روسب اهروسو ةعلقهل ىبورمحالا عمالا فاخامب

 عفادملل ان اعطانا و طا وسلا عيج يفوةيكيزالا ةكرب ةممجةراا ها ىفاحا ربأ ين :.كلذكو

 ٌةدع لخادلاو جراخل | ةءاقاا ب باب ىلع بترو ةافايترع هاهم ر ىذلا رمعم روس هئي هىلع صاصرلا قدانبو

 93 واسر ملا ةَشب رط ىلع قدانبلا ميدي و أرا موالابل فوؤقولل نيانزالملا روكبسلانم

 ة؛دقلارمعمو قالوب و رصمب ةنئاكلا نيانجلاو نيئاشبلا عاج :لخنلاو رادذالا مهعطقا مهو

 جا انيئاس و هلا. عر ولطرلاةك ربنيتاسبو َةَين للا جراخو ينيعلا رصقةهجو ةضو رئاو

 عالقلا لمع تاحاي تحال الذ لك طا.هدود.ثروةيفونألاو هب رغلاوةيق ثااكىرصملارطتلا عي مجول

 بك ارملاكلذكو راناادوقو وسي راتملاو تابرعااو لجعل ليو تاهجلا عيجيفرا 2

 مدعو مهرقفل ديدجانةس سانلا ءاشن مدعو ايلا جاين>الا ا اهحاذذأو نفسلاو .

 ةكب زالاب مه يا رص ارايدلا 5 اوم لاح مما يت - مزاوالا اب وديدطاو راقلاو تفزااو شا

 ناكام كلذكو هزنتلادصقب نايعالا توبب تحنةدوجوم تناك ىتلاة: رغالاو جنقلا عسيمجاو رماك

 شياءملا تقاضو با.ءالا تاطعتو راءسالا تاغو عئاضيلا تحي ذكالذ سسو للاة كريب

 تخت فارقلاب ةنئكلا نفادملاو بابقلامدهاهنمو# !مماقل نف لا يق تاراجتلا لمحرجأ تاعاضتو
 0 لطف الاقي رط يعدو رابلاب كلذ ثوم دبا وناكفاهب نيب راحل سرتت نماف وخةعلقلا

 هذه ىلع م وم ايشاوهدهف ىودو مظعتوص هلم سيف ضرالايفهساحتاو دو دابلاةوق نمد“ ازجأ

 نك نم افوذةعلةللةيذاحلا ةهللا نهدو رايلاو مادقلا ليخلا نءاريك ايناجاولازا كلذ كو ةروصلا

 ىت> نيئسااهذهيف اهلئمدهعي 1 ىتااةط رفملا ةدايزل لينلاةدايزاهتمو *ةعلقلا ىلءيعرلاو ابنه مص

 داليلا ملاغ قرغو:ءامةطاهاطضرالا ترادف قرطلاتلطعتو دالبلا ترصوحو ىذارالا تقرع
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 يفاشلا نأ ا ينم اوهريغوريطاو سدجلاو راجحالا نءءانبلا تاجارت>او عاتملااهياعن ول ق:: ىتلاةريبكلا

 ن.وةليوز باب يلا بطاسملامدهيف اواصو اوناكو مدت 5 نتنلا ثودح دنعاوب سيراتملا نم افوخ
 بابو زيماّلا بردو ةيياصلاو دابساارطانق طخ بطاسءاوءدهف شو> يم ةفطعىلا ىرخالاةهجلا

 ةحاسلا ٠١ داو نيداقعلا يطا اود لال !لاطواوةبرماثلا َباَبرَحا ىلا قرا باب وةداعد

 نوسلاوراصو كلذل قيضا !ةباغتدن اولا باب رال له حوتفلا باب و رصنلا باب رخ ا يلا نيساحتلاو

 جراخاهجرد يتلا عابرلاوعماو. مأ'و اياوزلاضعب وقؤة كايف ناريغا ل .تيناوملات ا و لخاديف

 نم جردب هياانوادوتياوناكفاقلعم هلخد٠باب ىب هتطسو هدرداو٠دهامل“انبلا طئاح ت تس نإ

 جورخوءاسنلاج ريتا: د ريثك لمع كلذواه دعب 1 ا

 نوشمياوناك مهؤاسن مهمه ضعيلا عمور ه٠ يلا سيسنرفلا ريضح ال هناوهوءايملاو ةمشأا نع نيبلاغ
 لعنادس وةنولااريرطاليدانااوتاناةسفلا اسال هو>حولا تارساح ندو م.ئاسن عم عراوشلا يف

 انينعاقوساهنوقوسيو ريم اولويخلا نيك ريو ةغوبصملا تاشكرزملاو ىريم شكلا حرطلا ل هك ان
 نء ءاودالا لهأ سوفن مهما! تلاق ةماعلا شيفا رحو مهع.ةب راكملا ةبءادمو:مةهقلاو كلدضلا عم
 لخادتنا كلاذناكو نط لاو«الالذبو ءاسنلل مهءوضخل مع« ناخادنف شحاوفلاو لفاس الاءاسنلا

 .تبراحو رصمب ةريذالا ةئتفلا تعقو ملف هئافخا يف ةفلامدو راع ةادخو ماشت-ا ضعب مه الوا

 ل تانلاو ءاننلا ن.ءويتحتسم اها ونحو اهاونألا ومتغو اهلها يف اوك.فو قالوبسيسنرفلا

 ندرثك أ علذشلا وال لماك يف نهتةي رط ىلعز هورجأو ماسن يزب نهوبزن مهدنع تاروسأم

 دالبلا 0 الو رج اوقلا ءاسناا ومنه ريغ تاروخ كا وأ لحادتو ةيلكلاب ءايحلاب ان

 ممبغر ةدشو مهالاو نمو سيسأ رفلاز وح يف تاري عامت-او لاومالا باسو ناوطاو لذلا نو

 امجموساتب هتب رضوا هتماشواو نهاوه ةفااخم مدعو نهدارم ةقفاومو نط مهءوذخو ءاسنلا ىف

 سوفا ىل.1رفوةع نساتخاو ندءارظن نامتساو رابتءالاو ةالابلاو راقولاو ةمشلا نحرطف

 ىف ةبغر 0 وجوزنو نايعالا تانب مهنه 0 بطخو تارصاقلا لوقع ادوصخو تاوهشلاهلا

 اكدانن ى : د ةدتاا ريال اا قا جظنيو م دق.إا ةلاح روظيف ذ 0 كو سا

 4 3 ا ا 1 1 .ه 1 داو ىهنلاو نما هند اءلا ءاكحلاو جلال

 3 رعام لم سانا نط نوجرفي يصدعلا ساو مدخلاو ة 4اس اوقلا اينانأو اءاكش لء٠ىلعارفارض 1

 ةيف تردحو جال اى ا ءاملال> دوهعرذا للا واالهنااجتو 23 ماك>الا يف نيمو نرمي وك املا

 . ,صقرلاو بك ارما يف نط مهتبحاصمو سينزفلاب نوطالت>او ءاسنلاجربتن م كلذدنععقو نفسلا
 ١ ضهاو+او ىل او ةرخافلا سب الملا نيلع و ةدقوملا عومشلاو سسنا وذلا ىف ىلوال اوراهملا يف برشلاو ءاذغلاو
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 يف ناكوهرواح امو يرهرلا سكر ج راد هو ماةممتاقراياب نكس:دنع كلذو ازامنواليل فوقولاو
 : سوما مامحدح نم نومدموةيقريلا باب روسوملا ىكسوملاةرطنقب همدهيم لا اومتااملادي ا مهم نع !

 يناونشلاب نالاف و رءملاةهراطلا لطم ءاىلا ليلا ناخ ىلا ةيفرشالا ةيحاب مودهملا لص يتح ش

 تاناخلاو تيناوملا هيتفايو اعسةهادحاواّعي رط كاذ ولم وةقربلا ىلا نيءامطلارفك ةيحان ىلا
 قالون ىلا ةيقربلا بايدح نماهرخلا ىلااطوأ ن٠ نيتاسب و شي راعتوليءاكتو راجمذأو ةدمحسأاهبو
 ةئاوح ةلنباف اوعرشو رهبشأ ةثالث ةلبملاب ١ ودانو مدطا او اوك رتئسوملا ةرطنقيل' مدا يف اوهتتااملف
 ذولا نقلا تحناا رحطاب كلذو ةقارنا ةراحوحرنالا ةراحملا ىلا نمو فطاعموةرطنقلا فا

 دسلا ةرطنق لم لكشلا ثاذ ىلع اهجراخو رصم لخاد ةءدهتملا جالا رطانق اورمت كلذكو

 ةرطنقو راديدقةرطنؤو نوميالا ةرطنقو ةيدقلارصم قيرطو ة ةيرمصا2 1 جارآ نب 0 رطنقلاو

 نيصحتلا 0 او كلذاوك رتف ني.داقلا] ود ووزوعاطلا ثداح مبكي زول ا

 [ةدا اهجتناك يت جاءا سال | توي اصوصخو ل ًَخ امر ناوخ اع اهمدو * كلذ 1 سو

 ماخرلاو ديداو هال 7 اهم ناكام كلذكر يو حم لاونا ريتادوقوو عالقلا ةرامعل مم اغخأ

 ينبجعأو ةيهاقلا ر 1 دقو ئبلدتالا 4 0 امفورمص٠«ن هأ# ةلح نم ةكربلا هذه تناكو

 ليليا ف1 ناطملءاةداعو مودع: |ك اهقوف ر ظاملاوردلااك ه هر 3 اد ليفلاةكرباد هاظ :ىف

 ع

 رمال بادهالاك رظاذملا اب * تقنتكا تا للىتلاةك رب ىلارظنأ

 1 عل يلعاهورادأدق بك اركر ع اهقتر نابصالاو انا
 تأاةؤ و دغلاب سمشلا اهم اب اقدقو ع .لا تراظنو

 اهمااطم نمارحتتلا زنلا امل . ترن يتاا ليفلا ةكربيلارظنأ

 اهمئادب يف ابحو ادجو ميس * 0 افون كف را لدخو
 نه برقلاب ىذلاىبغدزقلا ادح5 نامئع عماجض عبو ةرامح هولمحو ضو رلاعماحاضيأ برو. . ظ
 ىواهيلا عماجو ليثلا ةكرب بر 3 مالا برذدبإ يذلا ديدح كيريخ عماجو باش ثاخا ف.دو ٍ

 ضحالا + قدأى <- يي الا انويخو* 0 ل ماج اومدهو ىودعلاو يسود رطلاو ٍ

 اولدب 11 ا.قملا ملاعم اوريغ مما اهمندو نب يوجللا مالق آمي اقو سكي زأ ع هاح اولعجو 0ك رد

 لكش ىلع اهوشو سا.قملا دومعاهم ى هاا هعاقلاو قهاشل |عيدباا د رمهةلاوةيأا 06 عاضوأ ْ

 كلن اولعجو اعارذا,اءاادوماعلا ةعاقاوءفرو ن الاىلاةّقاب كلذ يلءيهو متم: كك لال

 اوهدهم هما اهتمو #3 عارذلا طرأ ِق عبرالا اهماهح ن هأ ماع أوءسروةعب ص ماخرةعطق نم ةدايزلا

 تاب رعلارو راةقزالا عيس ونكلاذيدصةلانانب رهظ٠ اد را اوعفرو عراشلاب ىتاتيناوملا تطاسع '
: 
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 ةريخذلاو ب رطاتأ ورك اهلا امفاويثرو ةيقرباا لالت قوف عالقة دعا رفلاف قو ريا تا

 لالذلا يملاعأ اوده الوط ةوصلاة.>انو ري زولا بابيملا رمصتلا بابدح نم كلذو ءاملا جراوصو
 ة.سد:هتارب رو تاسارق ُ , طومشلاو دوعصلاةلوه-اتأر ادحناو قا اضصاحلا ولء>و امقرط ادا

 هايل تا كردلا نمأ اردني اوهددو اهداعإا نيب ريدا: عالقلاكلتاونب وة رفتمو ةمعاقاياوز ىلع

 ىلاعأ اومدهوةعفترملابابقلاوةديشملاةعدقلا سرادملا :كلذءام رةيبكلاةملفلا ك2 در انااو

 اودجونرويةلاانم اماماوشدنو ة ةعلق اهولعدو نسحلا نمةباغ ىفاتن اكوام رانموة.ماظنااةسردملا

 كالت اولزناف ىتوملا ماظع اهباودحوناهفءب او رسمك مها رداهل>اداو:ظف با نمتدي اوت يف يتوملا

 اهوتقدو سانلا نم عمج ده ثءاطاول مع واهو وايل [كاتلعأ عمتجاف جراخملا اهوقلأو تيباوتلا

 كللذك واخ | راسا دع نادم ادي اةملقةسوددملا كالت اواعو جردملاب . اءةروغ ةكملال>اد

 ةيرضصا:اةكربدن وذ عماجو يسكر لا عماجو نيطالإ د عبسلا#فورعملا عماجلا وةيناقلا ةسردماو.ده

 ير ان | عمال اول هعو با, ااودسواهدجاسمواهسرادمو ةفارقلا بابةيذب ف كالذك و ةيقربلا باب خراخ

 . ابزع ةيحانو ةل.هرلا ةيحان نم ناديملا با 1 اودسو هباقو هيرانماومدهنا دعب ةعءاقدل ٍقصالم ا

 ةارلاب ةل عالق ةدع كا ذكر ةملق عع اهلا كالذاولءحوسمزل عماج ةفارقلاب ابر وس اولص دأو راسنلا

 امنه اوقببلو اماذباروس اهواعجواهك اوبو اهنويع اودسو ةريبكلا ةعلقلايلا ءاملال قت تناكىتا

 ركسعلاو رفغلاو كنر كلا ماعواك ينبوع رار طرقا سنة يح ردا ةضا بةلام

 هلا اود ةكواسملا ةهطا ودل ولخادلاو جراخلا نم نكمل نطيقلو اهل ةماقالا مدل

 كاذو هيلع مايقلا نومزالم هيحسر>هيلعو اض ا لف 0 بشخ ز>ا<دسلا

 هٌوشن |ام اماو * اقد:>كلذ هاذ اورفحوةعاقلا ىلا ءاملا لقنت تناك ىلا ها نحلل قاوس ثيح

 اق د ءادالبو طامدودي غرو ةيردتكسالا ارغن ةيحانب نو صملاو عاللاو جاربالا نه دورمعو

 ليد و ةبرتالاب اها ا درر هكا كار ودب را * لءلق نمزيف هلك كلذو ادبح ري 9

 ةفورعملا ةب اور ىلا مامحالةمل اق. اة رطنقلا لو نم اهرواح امو ىي-وااةراط :ةةطخ ده والطار

 خييشلا موكو لئكولاو تيناوم اور ودلا ن١ كلذ نمضىف ناك امو كيزأعماج ةريح ءاقر زلا يعل

 تدب اومددو يب زالا ع هاا ةيحرولا يهني ةعست» ةبحر يف ةرط:ةا| ىلع نءراملا كاسين ةءالبس

سوتم يفو 0 رطاق يللا يهتا» يح دهم ذت ضل عر ش# هولضصوو يجوباصلا
 ِ ريسحلا كاذ ظ

 ”01 102 يزاس نكس تح و ققلالا تدب ومودهملاليوظلا تب دنع راشبلا ةهجملا رحل الا

 نيتاا ةدروم ثيح رحبلا حاسما م ةنس٠ طخ ىلع قالوب ادت: !مءو يل رغملاةرطنق لارا كلذ

 ” 0 نوالا دحسلا اويدقو.ةكيز 1 تار كك وراد ثالاو نايسيسااه يتفااوعرزونوشلاو

 7 ةعاقالا نيءزالم اركسعو اكتركوتباوب كانهاولمعو ناطيغلاوةينبالا ن.هرواجام مم ةكدلا ةرطنقل



 - اال د ؛ 1
 هئروصو زاوبدلاب ئرقو مهركسع يراسنهرضحد |اوميزواب وةكماوزربأ هني رشعش ءاخىفو)
 هللا ماد الاح رمصمةسو رحب ف ينملا نا ويدل لفحعماركلا خاشملا وءاملعلاةفاكىلااباطخ ر دصاا دعب

 مكفدصو م لا مكلقعتسشي هناب هيفانا ده شاملكنمىلقحرشناو مكب وةكمانلدوو 0

 ا 0 مكلئاضفادبالو لئلا ةيييدل مماومودفروتسدلا قراطيف مك ,وأق دببقتو

 ةرضم ةءاحشلاو ةءارملا تاحس ادع قرط نمو اهم مكيلع ناةئمطاو اضر نسح نمءافولا

 تنك يذلاهي روف ناي وتلا نا ىىماوادض ناك وانفرط ن٠ 3 يلعوهتراباوب .اطوألصنوقلا
 ,يفهتراسج صقن نءالا ةلعفلا كلتامو ة. ردنكساىلاابجوتعضوملا كلذ ك رتمكلئاضف برق هتفدو

 هلذفو هض رعل>ال ءاصوتسالا بداو لدحر اريح ناي وئسلاب ؛ مكلااضف ب فج ءانلد فةعق ولا يذ

 ن» مكاءاصفب لئاق وها٠لكىلا! و دمتعاذ يدامتءا بسك و هكلزإف راسو هريغ ل جال اصو خو

 دلبلا مافنتل مكتاريبدل بسحاو.ءودو ةمالسوريذجب رمد مكبجاون بي رق نءىلاهتهنوعوهنعوانئاج
 دابعلا ديس ةمرحيداتجالا بر نمو رن كل ذكو مهريغني ةسايسلاو ةدماملا ةمالا نيب ةءاطل اةكسامبو

 انناو> همي يس لاي روان رشع هناا اق قرع مظنلا همساانوع نالدل الكوت م "ب وأقاو د نأ
 هنورحو هظ لأب يهتا اونو كاحللا 0 2 ؟1محو نيتئامو 500 رجل ىذرشع ةسامشأ

 لئاقلالوقدح ىلع كلذو راربح ل5 ولا لعاب نا ع دلا شرف وداعا( ,رسع لدا فر

 عفعضتأال هدلا بي زلىآ معبأ نيئءاشا يدلجمو
 ديعذلا ةيجىلا راسو فشاك نيس> ةعافشل يوارعش تلاايلس فش د# نع اوحر 31 ( هينو)

 موي كلذو سيبلب ةئيد.٠ ىلا اش, فسوب ري زولا باكر لوصوبراخالاتدرو ( هنيرم“ *ءنمان يفو )

 ةمسفن تسلا يل اياك ؟ ليترأ رادع عراف أع ناو.الأ لكوربخأ ( هيفو ) هي رمشتع عسب ارةما

 ايو اف لصحاموامثدا وح هنساا هذه تضةناو نا ناو فت قا طلام رش الك طتبتروةيزعتلاب

 حوتفلا باب جم راخ هديا ةانخ بارا و ملاظملا م ونتو ملاع لا ريبغتو بارخلاو مدطاىلاوت

 تارازملا» دجاسملاو تاماماو بوردلاو تاراملاو تاهجلاو طاطنالا كا: اومدبفىنو راو

 باب ميظعلا ةيطالبنإلا عماحو ةفرخزملا روصقلاو رودلانءاهمامو قانج ةكربو اياك: اواياوزلاو
 مارهالاب ةببشلا ناكرالا ةعبرملا توحنملا رسلان .ةدوقعملاءاظعلا بابا نم هب ناك امو رمهنلا

 باب ىلا سرقلا بابو حو2نلابابج راك رصتلا باب جراخ مده لصت 'ونيل الغا تاذ ةميظعلاةرانااو

 اوهروءورمعف افوذ كما ىهاظ ىلصالاةني دارو -ىتب وادحاوالصتتءابارخ هلك ك لذ ىتب يتحدي دحلا

 تاراذو كناثرك باب الك دنع !ولمعو قلملا يف ادب اوشرو زان ا ضم م  اراسوأو نك ١
 زك دعاو كد 00 انك ةكيشم ضرالاب ةسورخم انا او ةكراعيو لماذ طا وا

 ةيقربلاباب كلذكو ءانبلاب حوئفلا باي اودسمن اراوالل نيمزالمو نيمرقم ركسعلا ن٠ ةدعباب ٠

 د



0 
 كالا .مقونا رادن زاملا لاق مثشيشحلان ولك :١ ايال ةيواسنرفلا و نوشاشمللا بذكي 5

 آداب اند نوج رخالو ةي ركل ارايدلا نوك ال ةب وان ثلا نأ او لعاو لو ماع قم ثك أ !وبقوعداسق
 يللا! منه نوجر خي مهناف رصم ىلع اوبلغ !ذا ريدقتلاو ضرفلا يلعو مهمكح يف ةلخادو مهدال؛ تراصامنال
 اوعمتجا اذاودحاو لجر باق ىلع مهاف مهرك اسءةلق مكلاب يفرطخيال و اناث' ا |نوعجرب مث ديعصلا

 مثتايضتقملا بسحب نب رضاحلاةب وأو تافا رخل اوتاهب سا لاطو
 دنع كلذدعب عفشأ ونويلملا فصن قالغو مهتدءاسموةيواسأ فلا ةن واعم مكتم دصقلارادنزاخلا لاق

 اوك رتاو ءاينغالا نمهقالغيفاو دهتجاف رايلب مة ئاق كف ىعاممكح ىناثلافصنلا تاوف يف ركسعى راس
 ةقفن لاجال مزال مالا ناذ ليحتل ىت ذي نكل لاقفةعاطلاو عمسلاب الكلا رخآ يف | ,احافءارقفلا

 ١0112 !نوكس ونللا لهأةحئار عه بف هنوف رعتركسع ىراسلاباوجحاؤتكَت نأ يخبل مه 0 كا
 هبرومأملا باولاب 1و ياخ اضف اوثبب رق نع مكيلارمفجيهللا ءاشنا ودو مكفئاظوب م ؟كبايقو

 لبع 011 يلا ةيدؤنرالا رك اسعلا نمةلمجم ىد قنرالاا ثايرهاطل وصوب ربخادرو ( هيفو را

 عاطقو برعلاةالاومةلعب في رلانمىرق عسب ا ا ج رخ(هيفو)

 ةيلفاحولا ن باطو ماقممئاقر ايلب لسرأ (هيفو) مهيش اومو نعت همر اورضحو هوب .مف قب رطلا

 طاحأ عفدلا ل و كاع ئاهردقو نع“ زيلملاة درذ نه رخأتملا لالا نم ا

 مهديت اذ قيضب اور ذتعاف راجمحالا ليش يف مطامعتسا كل قيضأ ىلا هلو مهتويبب ركسملا

 الخ ولارفالا ةعب رأ عفدباوموق»نابما معاة دنع عفشت و ورز دج دولا ءملار دصاف مرسحو

 لذا وا كا ف سويوهنك ار ا |تاغأ ىكياعا ىلع زنأو هباجاف كلذ ليصحتلةعلقلا نءاولزن و يقابلاب

 الب ومهددتبناكف , رار لاحت قاع دي ع بم سلو راد ناكمب مهسبح و لاعلا لدع تدب يلا

 اذهلاعلا دبعنافدي رياملاءفلا ناحبست جيب اركلإلاغالا مكبرمضالاو مكياعام ا ولهش مه نولوةيهنا ال
 طاح أ (هيفو) ممنعالضف مهعاب 7 1 دع دن نا فوقولاىلالودول الرد اك عر مهد داهتنإ ىذلا

 فخم يوان رفماللغهئيبب دج وهنا ببسب كلذو هذي ران لبق يفوتملا ليكولا اغأنس->لزنمي سيسن رفلا .

 1 لسرترضح (هيفو)هب يخيم و كلذ يعن وكل ءو بجو هنيشا دش> دحأ ينعار وض. قو تار قلح وإلا

 '  ةيعجا تاص>املف هتليأ ن٠« مهبجوو .ييالخودبأ وءمتجاف رايب داب ماقنك اقارب رولا ىض رع فرط نم

 ! مهاربان :,ءاوجرفا .هرمشءنماثيفو) حاصلا نوب طب اراسرأ مهناعن لاقن كلذ نع ليك ولا لئسنا ويدلاب

 0 ىف رغملام ءاقلاىبأىلعاو بت ( هني رشع عب بار ىو ) نويل لا فدان ضيق يفدءاس لرابلا ب6 ىدقا

 0 كا وةراغل اخييشان أل وقيو رااح ضعب يف ملكت ناكهنا بوس ةعلقلاب هوسيحوتب راغملا قاور خيش
 1 1 : رهناوهلوقةحداونظ وسيسن ر لاو لاعلادبع يلا كلذ هنعلقنف لوقلا اذ_هلثع يهابتيو مييلع

 ا” وكل أدع هل لاق هنأ ةقلط نا سود يدتأدمحا وسيد كل ذكودوبحو هياعا اوضمقأ 4: :ةفراثأ

 . اميوزر ب سير م 1ضر> 2322-202: نا اي



 دا ار (غ

 . عارذلاوحنضرالا نيب وامندب ىتبي و ةرفلا يلتيتءاذكمو بارتلاب مهتوطغي و رخآ افصنوقان مش
 رشعانثا ةد#> اولا ةرفما يف نوكيف كاذك اهربغ رشا و رئاعو راخح لاو نإ رتلاب اموسيكيف
 يف تلا مهم. ساوتو مهتيطغأو ماش مهتو ريو بارتلا مهدي و ضعبلا مهضعب ق ةوفراك 1 ا 4

 نيلدوملا نيتي رطلانيبةي رداقلار | نم ج راخةنئاكلاة وثعلا يف هي نونف دب ىذلاناكملا كاذو مهلج 1

 سانلاةرداصلاعلادبع نضرعت نا ويدلاأ.شم يب 0 ةو) هنعدللا ذر يبفاشلا مامالا را نم ة هج با

 لطعتل ضرقلا ليس يلع كلذ ناب او..حاف رويل بمن مار نع 'دعلاملابلطو

 عفدي دالبلالا | كنا متيكيناكنااضإأ م ليقو ةقفنلاىلا ركسءلاجايتحاو ىريملا لاما

 عطقو نيمداقلا ةزايحىف دالا لوصل نكمت ري غاذهاولاةف سانلا نع باطلا انمفر ي ريما

 يفةطاسول وحصتنلاانتةيظو نافقفرلاو ةفطالملا دصقلا ءاوماظتنالام دعوا هب ب رعلا فوقو ن٠ قيرطلا

 ةطيقلا نءامبعم نمو ى هوا س> رجورادن زاخلا فوتمإ مج( اسد نا وللا ون فوز ريخلا

 نءنايعالاو راجنلاو ناويدل اشم رو حب قاروأ تاسراف هعما وهذ نذلا سيسنرفلاادعاممهريغو

 مشعل لاولا اغا يلعولاعلادءءو ليكولاو رادنزاخارمذحو ةيعشلا تصح مححبص يف ناكا.- اذدغلا

 ىلءل انا رحا اا يليطلملا رمم جا او 7 .روغلا خي .ثىدواتلا هللا دعجاحلاوووزلادب أ دي كاكراجتا

 مككرقي ونمريبكلا ركسع ىراس نأ نابجرتلا هذع مرت 37 ا رتلا نامي نس دوخيو
 ار لطأ يربو ريخ يف مدةيو ملاعت هللا ءاشنا ثداحلا اذه لجينسوا ريتك مكيلع يني ومالسللا ٠

 ةنئاط تءاجوريحزلا ضرتو نيعالا نو دومر» مءزتك ايضا ورك قاحراكت 65 نم كله دقؤ مرسي
 ار,ةديشر يفا ءا إلي ىانسلو لان اوملعتلو بش طعو مبعو> ن٠ مهلا اوفضناو يوان ل مم

 0 اسعقرقتتو دالملاى لا اولذديو نس حان  او ادصقاهوكرب لب مهنع

 ناترنخ اواسنا ارق نم بكرم ة هيردنحس يلا تدرو دقدت اميكربو 2 ص ت١ د

 00 او بياع سأيال مهيغوتةدلقلبنيسوبحلاغاشلاناوملع وسانا (لاومأل اعا اراوتسبل نتقلاو

 ابتفلاخع نكميالو كلذ 0 وأ 4 واتس 11 هك عل !رشو مهملع فول او نتفلا عر مو مهي وعل ن

 ةبوأ مسار ملا نءفكلاإ هر ع يلا لسرأى امثعل ا ناطلس )اناان غاب دقو م د نر ملا 00

 هباحافهيذا نودببرلا .اوماقأو .ةغاط نءاوجر>و ممم ءاهفسأ | ضعل ه.للع م ةااخم طاق ٠ زععوجرلاو

 نياك: الانمالاحن 10 :ءذي واسنرفلاو حاصلا وةحارلا لوصح دما 0 نب رضاخا ضع

 طقف مرضا سغأ ذيف: :ةلمثعلا ىلاممماضناب نوديربيا 0 َن لادم ةالخأا انلرعدفقا: 0

 نارادنزاخخال اقم أهيامس هولعفاك هنوك رار مك 20 ار لايف يإ هوعقاوا يت>هنورغل ويلمضعلا نوأوإ مناف

 نب رمخذاحلا ضعب ل اقف هي مكربخأ امزك اوقدصآ نأ مزالف يبلع 0 نوم يال ةيواس ل رذلا



0 
 قيءسملاوراحتالاباطخ نإ وبدلالاش نءةاضم بيتاكم ةباتكب رهام نو دسفملا يقاعإ وةنتفلا يكتم

 ةروصنالاو فونمو يربكلاة امال و.تكف رص ىلا تاوقالاو لالغلا لا سراب منو رمايداللاخاشملو

 ةدودكملا نكارا وج ىندست رئلار يكل نإ ريدا ثمنمااوجاو تك (هنفو) فب , وس ينب و نشنلاو

 لهاتمادوار ود: ركسع ىراس عجراذا هن أءاسؤرلا ضعبلرايلب ماةممتاقرك ذ(هيفو)اناروك ذملا
 لسور حاتلام رح نبا نءاوجرف (هرشاعيف) لظلاو ذ ويم فهن مدع عفر مهنوكسو مهتعاط يلعدلبلا
 لبعزيلأ ةيحان ىلا لاعلاد_بعجرخ (هيفو) هسنارف لاير نينلأةحلصم ىلع راياب ماقملابهتدلاو
 يلعلا ءلا د عشب ) هرشع لان فو ) مهدحأ ق :ءبرض ن؛>الفاا نم ص ادد اةثالث دعموأ عجرو

 لدق نم ٠ هلءف أ لاقت كلذ نع لث سو لامي مهمزلأو مهريغو شو صو ةغاصلاو َه , روغلا نم ىلا

 تاومالا,ن وج ر<نيذلا ناك ذ ةيقربلا لال دنءاق داو رفح (هريف و) سيسنرفلا نم سارع يسفن

 ساناللصك راودحا قد آلا ىلع يشألان .ةلاقس يلع ْنَو رك وزولزنيم“ للا قوذ ند م6ينودعصلا

 توم ربخعادرو (هيفو) لتالنس اى اا اقر ىلع نهطقساتيهنا قنتاوةقشن اةياغ

 متو فراعلا خيشلا دع -اهوس نفدو ربشنا عبارهتوهناكو نوعاطلاب ىل.ةلا هجولاب كلب ذا م

 ةبق نم برقلانةفارقلاب كب للرعمساو كيب نو نتا ةسنث تسلا هدجو ز دنع وا نع

 حاطص' امدنعد» ؛ وار فلا ناكو لل لطي وكلذ 01 هرأاهل: :عييشأو هنءيملاعت هللا ىذرىتاش هلامامألا

 اطال ل تا قمار هن فل اةئام_ شلك قا يف ةروك ذملا هتجوزلاوبترديعصلاةراماد راف مهم

 2 كيبنامثعملا اري رقتو مذاتسايف منو زعب ةيدا رلاءارمالا يلا تاياوجةي واسف رفلا ج رخأىتح
 ظ كيب داع نعاضوعو هنيشا شخ يلع ادئرو ان نوكح, نان يحرب :طلاب فو رعملا رادخ وحلا

 "0 يس دال لا ىلا. ت امرأ ٍداأتالسارملاتاياو>ترضح (هيفو) مهتءاطاو متيم يىلعنورمشإ و

 ىدعتو قب زطلاعاطق مط عامان أ ريغة عا امااو عمسلاباوباجأ راج: لا نيب ؛ستأانان تاوقالاو لالغلا

 رمضح قرطلا تنمأ اذافاهنم ج و لا نكمال تحن قولخ«نادلبلاب اوبأن و ليبسلا مهمنمو برعلا

 لومار « كيلو قار ا لب لاق ةروطلل ايلا ]طر عال اما وماسك لا
 - نوع اطلاسعأ داز رهشلا ل (هيفو) م,كح يفت راصو اهولخددق ةمداقلا رك اسءلانالاهيلا

 | كلا 1 يلنركلا ىل اهولرأأو ة:اهمقت راكب هومفر كلذ ةرهظاملف ةعلقلاب لاطبااغأ ىف اسك
 1 ارق نيس عقو كلذكو اهبتاههرادولا هولزئاف ن ناويدلا باب رأ هنأش يف ملكت م اموت كنا

 1 ةءاقلاب نينئاكلا سيسنرفلا نم تويم وب لك يفوهلءاوأيف كالذو يلا دجتلا ادختك يلعو رجا ا نبا
 ا ةيرأو | ةثالثلك باوبألا لثم ب اشاتالا ىلع ةملقلاةل.ةنركن ن.مهب نوازني و نوعرالاو نوثالثا|

 ١ نأىلا مه بر هلا نع منودعاس و سانلان وع: « سيسر فلا نع ٠ نانثث' مهءامأو م هم

 1 مهولعي تح باوتلا مهيلع نوليهي ١ انوفا ةقيمص رفح يفم:وقاين ةفارق ١ تا !نه مها ود>ر *



2-00 ْ 

 ىقاتأ اند ىسالاب ازانحأ كسيدق عراك نأ لك ولا ربخأو ناويدلاب عامتجالا.ل_:تميق
 نيرو دئلاو ريحزلا سرج وشر ص مةرك الع زك 1 ناو نياكنالا ءارك ند ةاسهت تاع
 بكا يم ةدعاوثعبو مهر راضم شطعلان او مهدالب يلا نوعجري و بن رق نع حلصلا لحي

 تاوقالاو لالغاو ةيعرلا نوكسو دابلالاونحأ نع ء لأمن كلذ مهلعرذ_تف ءامملاب مهين 5

 عسيمج 1 :ءانم دبال لاق ةدوجوم لالفلاو ةنكحاس ةيعرلاو ةنئمط ديلا ناب بيجاف

 ابم>ارباوديشررغلاو ل..ةينائعلا نم م مهعم ءنءوزيلكنالانا عيشأ (هيفو)ةحا رالةبحوملاروءالاءذد

 نيتسوفبن :يلعأ وهب مويلاكلذ(ىفو) اهولخ دوا معمه ولع سا ,سار هلا نماهب ناك نما وب راحو

 ماقممتاق ةواملب رع( هنق وزاغالا لاعلا دبع لف نمكالذو مهوفن وة روغااو نولوط و نيما>ءغلاةب راغم نع

 ريمالا دمت خيشلا ٌةرهدعم ب «ري ناكن ةنيدملا عرا وانو رع هلاملادبعتبسس تلاد

 ىراس نمرضح هءااومع زبوةكم يرق هس داس (يفو)ةيعرلا نئمطنل كلذو يمويقلا ناعيا خس رهو

 خغاشملاةفاك تا رمذح ىلا د داتعملارددلاو ةلالط اوةلمسلادءبهتر وصوب ردنكسال اةبج نم وتمر ع

 نمالا ةرصتلاامو مولئاضف ىلاعت هللا م ادأرمص.ةسورحمب فيثأا نا وب دلا لفك نيريشتسملا ماركلاءاملعلاو
 نآلا اذ_هيملاهةي زيلكت الاوةب واسنرفلا رك اسعلا متادلا ماللسلا هيلغمي ركلاهلو-رةعافشب وهلا

 مكنا ارضح رب مزاب كلذ ريسغو نج»مال و بلغت ال قدا#ت> و سي رائعات: نارطاانصٌخامهلبق ناريد>

 لل طلاب طا وبن راعأة نحل |ةسورلاناطملسناامهاظنن الودالو مكتاشقةب 0

 ناطلسلا نمدبالال 'واعيمحرممرب نماولخ واو وارتي واو اجيتيام لال هرك اسعى رءالا ن نعذا ملس

 كاذىلعءانف ةينيطئاعسق دضو ةينائعلادضةيرأ 0 عة راحاب ةماقالا ةيعئمجا تايسورلا

 ىلر ىل روك ذملاربااب نم لماكلورصمرب ةيلختا 0 اسعيلا هباظخ هن امرغب هر.اوأماسناطالا لسرأ
 رماو أ يلا طانتءايدقتب و ةينائعلا كيل اراك نءضعبءاش:رالاافك ة ةيزياكن الا بهذ نكلو متو

 اوتءاواودمتءافريظإبامئادمتنك اك اومانتتافرصمملاها ىلا كلذ لك اورب_خاواون اعاف مهماطلس

 يقررح تاماللاوريخ مالا نع ءمكلئاضف ميدي يلاعت هللاوةي واس: رفلار مبا

 رشغةس و نيتثامو ف' ا ةنسةحبلسا ىذة ال !قفاوملا ةءستة نس لاينيه رحرم شنب رشعلاو سماخلا

 اذه لمحىذلا ىواسنرفاانانامحرتلا لاق مث نأ اجحرتاااك امولهئشنهطخ نههفو رحوهظافاأي بثكو

 برجاف كلذ يلعاومودف مكفئاظوب مكمايق يبعركشلاةب ,ول أ كلرشان هنا ركسعرس نعي لقن باتكلا
 ناك دلاخ يمو٠هللاقب ةيفونملان .الجرنإب ربخأ عال هني رضا لحل نامت ةعاطلاو عمسلاب

 نكمالو قب رطلا عطقودالإلا يفد سفأأةيفونملا نم اوحرخ اهلفدنا رقأى عءوم دقوديلا'ونسحأأةيواسنرفلا

 هرداصو ىخغاقلا نيدءاعخ. مشلا ىلع ضبق ناو هشاعم ليصحتلهدلب ن» جرخينأ جلا ءذه لع نمدحأ

 ليك ولالاقف مهلا وءاذخأو اهريغو فونءءاينغأن ءاريثكرداص كلذكو لاي رفال ١ ةئالثوحن يف



 ا
 دت_كافاهع ريكي ارغوسو الا ةبقامامبملعل رعبا مط ناكامواهطاقث ا مهعماذخأةيزدنكسالا
 مهرباك ًأنمةدععمبك اراايلاالز نوامهقلطأمث امهسبحو ركسملا! مهن ء ل زعوا هلع هراكنا
 ١ .ءديلا لسراف هدجتةسيو زياكن ال ادو رو نع رب هنر ايان وبيلا لس ر اونم ناكواهدالب يلا ا رفاسو

 او راشأ دقو قي رطلاع اننأ ََق همهودر وعقاولا نعمهو ”تاقوريرعلا ل نإ روك ذملاةعاجااوفداصف

 تقىغأ تح ةدعاملاءأ لاو حاوذلطا زياكن الانا نو ري ااضي ا ممابتاكم ضعن ىف كالذل

 ةبربلا ىلا ىدحعلا ةيج نءالا كولسم قي رطمط قمبملو ءامة+اهعيمج تراصوةي ردنكسالا ق رط

 در وناطيقةلا ان انني_سحناب ريادرو (هيفو) يب رغلاباءلا ةهج نم مطاي ةاوسرتتزيلكن الا نو

 رابخالا هذهةعح يلع ةلادلانئارقلاتب وقو ربلاىلا بكرملا نم هركسععلطو د ةبجدركا ع
 باباودس (هيقو) هر لا دسن رفلا نه كلذ حاول تربظو

 ناكف تاومالايةفارقلاىلا جو را سدس سانلا قانخ قاضف هوب وسب رغلا بايب فوردملا ةيقربلا

 ةفاسملا روسلا فاخنم اهجنوري ورصنلاب ابنه هتزاتحج ركيني رواجملا نات_سبهةفدمىذلا

 موبملكفتاومالا ةرثك عما صوصخو ةدي دش ةقشسم سانلل لله مهنف دم يف | اوهتذبيت - هل وطلا

 نك أريغص اياب مستفف ةطخلاناطقىلا لسراف كالذز اعف ماقمعاقعاعملا ضعن هني رشءىداح د>الا

 نم ةعامحر فاس (هنير ثعيفاثىفو ) ةاشملاو نيلاماو نشءنلار دق ىلع نيعامظلارفك ة هجر وسلا ظئاح
 ناويدلا ليكوهيروفو دود|اربدمو ماعلا رادنزاخلا فوتسامهو يرحبةهجوملا ةيواسن :رفلا نايعأ
 سيرت ربال و برشلا رادرادنزاخي رو برضلار ادليكو ران ربو روهخا كالع أ ربد» واءانشو

 سود ردح مهفو طبقااءاسؤر نم ةنئاط مهعمأو ذدأ و مههلكو ممتالحسا ظفاحو نثكما ة ةسرده

 ا لك و وب (هني ركع كل يقرز كن ذك سلءحاطصلاري رقت اه رفس ناب سانلا يف عيشأو يرهوملا

 انحمخ راتلاةل داس بتاك ةبحصب (هنب شع سداس مآ موي رض و) راريجهل لاقت, ىران؟ناويدلا
 اءلف ناويدلابتاكنيدلا نيمأ يدق أمماقةرضحو باشخلا,فورعملا ليتل
 ةب ردنكب مق.هناهنومض»ةيواسن رفلاةغالإب ون :هكاج مه ريك نم باتكد روهناربخ أس ولجلا هب رقتس
 2 ةيقكك برعلا نمر اذنأ ةنالثمدق (هيفو) 2 كالذ لثمو ةدعقلا نيرشع» خ خ رؤءوهو

 1 صماؤ مهذك نيبتو مهمالك ل تخاف مهنمرسفتسءافمأ ةممياق تدب ىلا مهب ويهذو نسفنرفلا نم ةءامج

 3 اورموبر - كال ودك أودميعموقرشلاةوج نم م سديسل رفلا نمةعامج ضد (هفو)ء مسحت

 - مثمهم ودق ببس عبو رانلا نم دو رابلا يلع اوخناخدلاب رشن«سانلا اومنمو ةنيدملاعراشف
 اوناك نيذلا كاذكو ني رقلاباوناكن يذلا ضي ارض مايأدعب و ةيحلاصلابن ظنا اوناكنيلا مأ نييت

 ىثدعب ًايشقرشلا ةيحابو سيبابب
 #6 ١١16 ةند مارحلا ةجحلا يذ رهش 8#
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 كلذب هلةقب اسري_غنم سلجي و رض ناب يضاقلا يشي :رعلادس أ يبشلا اورمأ كلذكو مهّرانم

 دعد و ُةعلَقل اىلا هعامه ل رك ولاهروف ىراث مكلالقن )و هرشع ثلاث يفو 0 ريغال سوماثال ااظذح كالذؤ

 يف هعدوبو ساجلا شارف لقنينأب ام فه رمأب رك ذتىويفلان احيا -خبشلايل لسا ذاهيلا

 اوناكن مهداع يلعن اويدلاباب ر ا رود ناو رض اللا هباو رتب وهب هرمأام ىل«ةفدرا دب ناكم

 غ يارا (هرشع مد اريفو) نوفر صني مس ول ل اةصحاوياع نوساحو مهديجأ>حس نوش رف :

 روك ذملاع.اجلا ه :كس لعج ليكوا 'هيروذكال ذكوزعاشملا ةبعص ب را ماعلا جربلا نه بدتحملا

 | ا ةراك و سيسارفلا ماحدز اوةملقلان .ك اسم قيضلالا سيلو م 500 رمق د

 ناديملا ثناوأ اودس مهنا يت> اهن ا ن.هوم دهام عم باطحالاو لالغلاو رئاخذلاو ةعّتءالا خف

 ( هرشع عسا: يفو ) تاردح عبسلا باب نههنم نودعصي وهيلانول زن وناك :اهقوق>ةل حن ءءواعجو

 نع باوجوهو ةدءقلار شع كتلاثي ت1 ا 0 ا وبنوا رالاربك نفل

 رينا كس يوت كاج هما ذيع نم داتا زوشلادمب هتروسوهرك 5قاسلاة ]21 ١ ذل
 نيم.يقما ماركلاءاملعلاوؤياشملا لم 4 الا- رم رب ات هوكح صاظموقرمثلابة ب واسن رذلا نشط

 لك رورسلا ىلع كياني انيآرو نيزعلامكب 06 انادرو مولثا اضفدللا مادا م هسو رخل فرر:لاناويدلاب ؛

 مكتارضح من هدو ةيواستر لأ روهمج ةلودر 12 ا كدا دوقدص 5 هوب نءتدنو هبانل ماصفام

 هنمالا ةرم< لاا قة داكىدحهللانأ مكلئاضن ىلع مولعموةدوع ءوملا ةماقتسالاو ةيجاب مع .ىلاهأةفاكو

 رد ناو مدل مااا توام لع ركلاهلَوس ربو ههباآلا ىقيفونامو ىدامتعا هيلع تت

 اعاد نوكي يلاعت هللاو يلح رالف ”. الو ناكسو رض :ربىلا تاريخ ةلوهسل الاوها

 00 برم |عقو هنا سيسن رفلا ضعب نعل ةو عمم (هينو ) ةءالسلاب هوجو مركيو
 ةءارديكسالا لاذ ىلا اوزا اوبك لق مي لقد واسنر فلا ىلعةمي زطاتناكو ةيزيلكتالاو
 نظي ايف ه:عزطانيس ناكو هبارامامتءهبارو صامادوهئير ركسءيراسونم تا عقور
 رظنوةهدقاملا ةرودلاىلع اهذالصامادو هنرناك لذ وامهمراما نم رعو ا.ماع ضب هذ ل ةنعلا 0

 ةروشحلل اوعمتجاف.ن اةتالاو عضولا ةءاغيفاهدج وف زب 0ك 00 « ىلع فشك نم لد 5

 انلعف ناو يأرلا كلذ هني ر بجي لف هب .ًارون.ركسع ىراسيًأرفةب راما مأ مياوربدو ممداعيلء '
 ض مهمالقعن .ريثكو صامادكلذىلع هقناوو اذكو واذك يدنعءىأ رااامئاوانيلع ةباغلا تعقو كاذ

 مهلع تءقوف هب رسااما ولستو هّتفلا ع مهعسإ ل نارا 2 2 را سان لاةوو: هكاذب ضرب

 اهركسعي برا يفاللخ دي وةيحان صاماد و هنير يحنت و اغلا رسشعةسمحةلوللا كايف خم لاقو ةئزطا

 كابل محال انتين دل عئاذبك ا و هيءأرل مه مفستو هيلعةيصاخملاو ةنارخعال اهربسن وون. ظاتتغاف

 «# ثك لرج-ا١١#©



 3 ا لا حا

 ,مه-أ أورو مد هولا مع ليزيل ريثك» الكهي روفم 5 اقم 0 سيسأ رقأأ نه 0 دو

 حرفي وق ئاعنلا لتسا رداذلللا اص وصخلو مههلا هيطب ليك ونيملسملا بهناهلونك لوقلا فرخزبب
 .ذأ ناوجا زمااةةااغار والا ضعب ىف: ماكحالا ةسايوريلعا الا م ا هال و مهفامتفي :م,حرفل

 2 واماقوا ايفا اع تملا واوما رجاب م ا لعل |. ركع ئرام

 اودرو نبذلا نا قةحو هلزوظا. لذ نيململا نعةنيه ل وانا نع ًاوغاشملا قو.
 أ نيملدملاو ةيوا كرف اذا ةيطلبان وشي زياكن | مها -ونييلسملاب :اوسلرت ىلا

 ريزولا اش 7١ طر نااتخل ن الاو بهلح ا "نأ 0 وأمها 0 هند تخو- كمر وحلو

 نيئاوق نم كلذو نايعالا ضعب قيوعتل ىمالا مزاذ قرطلا اذه ىلا اوكرحم ةيناعشملا رك اًسعو
 ماركالاو زازعالا الا سيلف كلذ بسب مهوالو ردكت مدن وكي لو دعوا بورما
 ٍ مالكا يسمتنا مث مو تقولك ىف ميج ازهليلعت نع لف غي الو مهعم هر كا لك واو ملل امنا

 . خيش ةلاويدإلاعيتلاويو ةرشلاحيشلام هوحاشملاز مص اديئاته راو وع ىلع نيبلخلا يضذقناو

 عما مهوسلجأو نيم ل للا نم ةعبارلا ةعاسلا يف ةملقلا يلا مهودءصاف ىمورنلا خسمشلاو ىواصلا
 ” ءانع| رهةفابلا ةدرألا ارم آو دح-لا 0 اداسلا خسيشلا مناك ىلإ اولقنو ةب راس

 أ الوديبلاخ خشب نوعمتي و دلبلا يلع مه مر اخت نود ناناتاكو را يركبلامهو ناويدلا

 ١ ليك اوقلطأو نوهركم نزوز ع: مهو رر خذ الو ماع فوخال نإ زوحح ا خم هلاناوهنع ن ا
 . مهابحأن هدب رب ىذلاو هلزنم نم هيلا جات اهودلا هدأ هل ىخغقيل لزسوهبلا عصا مم خوش

 ا يد مهارب ند كاذك وعنعالفامب علطي و هاقدعاف منذالابةقر ودل ذخأي م آب زمهباختأ و

 | اًدتك لعو نايجكتتش ب واجشاب ف -ويومهارباارقنيسحو مرحدو خم نيدحأو راهبلا باك
 ' يدقق طصموملام ىدفأ دو لدجتا ادخنك يلعو لاطبإ ا ىلع هيو ذلك نإ تان ع
 1 | رو ودة اوسم نب ذل و ةيقايلاغاشلا اورهأو م* ريغ يو ارمشلا فشاك ناوذرو نايا
 ,لمحأو نت كاورورشلا ام“ ًاشني يتاارومالاب هنوماعي ؛ماقمعاقرادلب يلع نوددرتي مهناو ةماعلا و ذابلاملا

 ْ 1 لهوسأ ”كلذكو سانا ١نعدهللا سفنو ةدرقلا دك كل 8 هب ةمأ !اطملاو نوييلملا ناويد

 ' توعنم ضرعيفهبنو ربخبامب رمانلا قيدصتو مهيلع فشلا اامدعو تاومالاةزاجاو ةليتن ركلا
 ' ةعلقلاىلا مرئاخذو مهشرفو مهقيدانصو مهعاتملقنو مهنصو تاك رحو مهاخن أ ةرثكل كاذو
 ْ «يقو) موبلك يفةريكلاةدعلا ممتومي و مهيفقلعت.نوءاطلاو'راهنواليل ريماو لمجلا يل ةريككلا

 0 سحب منم «عم ن وكيل ةملقلان هولزناو يمويفلا ناميلس خيشلانع اوجرفا ( هرشع ىداح
 ١ نو رضي ونا كف هنولميالو مسممداعيلع ناويدلا ىلا روضااو دسرقتلاب ليك ولا هيمأو
 ٠ْ هللا نونارضتي م * ىواعدلانم ليلقلاالا م-يماعدريالو مودع عم نوثدحتي ةصدح نوءاجيو
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 ادداد رو زياكتالاب < نم دو ووش واخ رفلل ريحا دروف الذ نيبا 3 ا كر 1

 مهد ةنأباومهويلاوءا رتمهما هني رللوقي ونمركسع ىراسٍتكئاهعوجر مث ةباردن كسالاءاحن
 ىلا باهذلاو ةاحرل اىلع هثحت ب و ةنيطلاةيحانب م دك

 ةردنكسالا الاوز ودي ريال منا هيف لوقب با: كيلا ستكو لا رالاو لاذتت.ال الا عسب ؛لف ةيحطاصلا

 نامرع ندد *. اضن ؛ اوه هيلعربشي و صاللالاة:ءالحر؛: و ممءوجرب رتغت الف عزل مهفعسوملاعأو

 و هل ؟ربلاةرجلا هنئير ل>رو تكاذ عر < 8-2000 8 اشالبةي و هي ردنكسالاىلا باهذلا

 ولم هركسع ىراس هيل السري ت قو و.وبإ 1 سباب ىلا مث لما ءزلا يل رة امث باهذلا لحس
 ناب واما 'نءلع تدرون 'هلكوةءارخا هل لسزأ م ليحرلا فاك وهوةيحلاصلا ىلا باهذلاب همي و

 يراوسهنب رع مح كتاذدنعؤ هب .حاصلايلا ليحرل يف :اءعمجم ومودقلاىلا كردئهريز ولااشإ ف سوت

 َىَح ةطلاصااىلا لصنالاد5 دلع و هل لدأ ال رمزا اذهنا وهيأرهغو كلذ ذم اءضرعو ةركشع

 بعتلاالا دفتسنالف ةيردنكسالا ىلا باهذلاو عوجرلاب مالا اننئأي و كلذف ال ريكا ىثأي

 ركع يرام ةلسارماذأو مايأ ثالث يف نيرقلا يل | اولصوف لاجمت ءاريغزم هعمنإ؟ ل

 نءوةي ردن :كسالاريءا عماوب رادو ربلا يلا اوعلطو ريق لأ ىلا اولصو زيلكتا لانا ,ه ريك هم رملاو:٠ ش

 !ةديت او لاقف هب نادك الا ىلإ :ت اهدلاوعوحرلا يف هل>هتسإ ومهاعا و رهظو ةبواسن رفلا نمدعم

 ىلا هتيسو و:هركسعيراسمد#وءرك اسعبةبابن ارب لع يدعواءحار لحس راو هنظاوهنمحات نك اه
 ي ١715 ةنةدعالار بش 9 هيد سلال

 هباو سعاام' ول هية مالسلاب أي وةكمركسع ىراسلاورت كب ناب ناويدلا باب راناويدلا ليك ورشا (همئانق)

 شع«أيف هوءضوفدحالا ةلي يفرتو تيسلا موي ضرمان وعطمناظ ف -:ماغاد يفوت ( هسدأسيفو ا ٠

 لعاهوقلغاو ءراداوتتركو ةعاججالو ادهشمهلاوامعي لو نودارطلاهءامأو ريغال نولا+'4 ج رخو
 يفا مها هللا رصن وعي لذ و هنعاضوعبك رينا لاءلاديءلاو ذا لبادحا هضوعأو هدة يو ايف نع

 رداونلاة لح نم كلذ ن اكفايستحمو ناظفعحة:س٠ تاغاروت 5 ذل لاعل لاديع رة:ءاف ماقمتا .3نا هارت ظ

 همدخ ىوا زل ' نا ماوشلا يراصن ضعبلا زي أملا لفاسأ . نمناك اذلاملادبعناف ربعلاو

 ةيواغالا هورإق و هتطاسوب مدقت نيم ريما ىراص لل هتف رعم بيسب ق اسلااغأيفاطص# طسوت م إ

 |هماعناك تلاها نود نكل واغأ ىناطص» ع«ناك كم ..ديقتاغأ دم ىلوتاملف »ري ةموءادختك هل عفا آ
 لاغتشال بصناا يم لاعلادب ه2 تقلا اذه يف يفوناملف لوتةملا كلذ نعاغأ د ةيحالا دل تالذ مم

 سانلا ىف عيشأ ( هم -ان+ مال ءلاموي ينو )كاذريغو زوعاطلاو بورا حاتفن | نم «مهالاو هائةبواسأ رقلا

 ةءواسن رغلا يلا ةن ادا تءدقو شي رعايا اواصو مهشيلاوح ناو ةزغةيحان ىلا نينامثءلا لود و“

 لك و لا هب ر وف رض > مهروضد له ءاكنت املف ناوي دل ىلا ةغاشملااوماط ةليال | كالت ءاشع ناك .لفربلاب_ ظ



0 
 ستحل ااغأ 0 اضأ | راس شر ردع ع ار(ءاث اخ :اامول يفو)ةنادا ريغ ن ,*ةلقلاىلا تاداساا

 هب لكوملا لاف تاداسلاخس.ثلااماف ريبكلا جربلاب هوب ه.دك صخب كب اضإ ًاةعلقلا يلد ود ها
 ةماعلا ةحاخاو ليلا يف ن ٠.”لا كلت را" نم ردخاالا ن 0 م هل لاق همس. طب حوملا 4و .رجو ةياذ نع

 ايغذور زاادحأ ديسلاوى 0 ثلا ناقد ااماوءان ذيالا نم مم“ كد ق.شاا نسودارتلا كض غل
 اد 0 |ةواكلدش نكبملاذهنأب امهباح جاف نه يف لكم ورك عئراسلاو ماقمعاق يلإ
 ةةلعاسم لحال هيلا نو> - الا 2و هيف عفت ىتح 0-5 مدح نم سدح كورسا هير

 نال ىلع الاتؤ سهسنرفلا ةمدخيف حصان هنال هبدح بجويابثذ هأ فرع الو نويل. اضرق 9 يفاذعم

 تناكف ه ريغهن كم اودلة: ملهو جس او همسفن ن كلذ داضأ ردو ك2 فران 4 ذهبا ناجرتلا

 جاعزت الاءدعونامالاب ق اوسالا يفاودأ 0 :و)ةمسحلا ةيوب نأ !مبماماواغالا عمبك ري ءاددتكا

 اوداز رو مدقثام سا لاىفعي | ناكف ركل ا - اا هبامنالا | قرحنال تامز منأو ةلماثر 7 | ضأن

 نه لص اهمأ متر دإيلا ىلع ةليث 1 را صر ا مهدصق ناراخل ايف توعيتلارادلا قرح ك كاذىلع

 0 هاء وي يف و) ى تأ :لاعور نكسيل كلذ يدوأ 'مسج مهوو ملظع برك س أ :|| يف م اغا ادد

 4: مول ءازهملا و را>ةاوناويدلا ءامور بلطو نسافر كك هلا هول 9 (هان رع

 نأ مفاضرأو قاسددمااو ه هيد ككاو ؟بلار .ةلحو أو ءأب ماقمعاق رم 2ع كراتو ىرح للا ر ا

 كارو تاديحأ مار ىطكاف كلذيفراشتسافةنم ل مه 2 ءلا يف ناكودل لا لع + هرظن ناوك

 هيرون ليكولاب | اوعمتجاو ناد ؛دلايما ةعاملا ا سلا رفد حرم عمج جري ملو ارذاسمهروف نم

 ةطملات ىرخ و ةيطلاملاز 0 ةَمْكاظ مهنيعصو زياكن :الاد 0 ةطاطرقدا ةيحان ىلا رمؤحهن' مهريخاف

 يفو ! ةبد لك نم م0 4 ,واسنر ثلا ناوءا ذا نم نيأ و 1س نيب هةر راف اوعلطو

 ى راش عميد ومطاقثأو مطوهحب قرسش || ةهج ىلا تبج وت تن اك ين هأأ رك اهنيلاحبحو ) 4: ؛ريشع عب أس

 نواس ار : ينم معاوربخأو ارحموا ,مهريكب ؛اوقطو م نه هاور ذأ ف هئر 4 فارسا 5

 ازءاغأو ني ءحار أور 3 2 0 شر ر 0 نا ةناغاولسرأو ةيطاصلا كك انضر

 ةيوياقلا فشاك هذ نك عزاشبا ريس ال اص 1 اقلطمدحأاي اك 0 ةسبف 9 ةهجانأ

 لدراف مزاقلاب 4 تددرت هز كك ا اودهاش 5 حاب ,وملا كَ مع ضع را هيف رمّشلاو

 نو باح ة هرعت هع شب ل هيلع رسداو كلذ نهخيف هآل وت وو“ ضم دس يراس ل كلذرب +

 0ك هر ناو ةحان || كلك : اكنالا دورو نه افوذ 5 ب ردت كسلا 7 اوننصحو كلا

 هذه نم نو 0 كم الا نال وقير ك..ءيراسهباجاف كا ذ يف ه راع دك او قرشا ةيحالي ىلا دري :ءهل
 يفيئاوثف اهيف طب اري ةيهاصلا يملا ب باهذلاو نال ماشلا لاسم ن وتابمم او ة.حاتلا
 اهيئدب تددرتو 7 منينكس الاروغ نيم لع 4 ولوالا نا دل نقلا لسراو 4 7 ل!
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 ب طة6ا/ث- ٠

 .ماركلاءاماعلاو خعاشملا ةناك ىلا الا رصمري اهتءركح هاظمو قلاب ةيوانرفلا رءمخح ةلود

 4 ا ةركيلللا ميمو مهن اءاضق ىلامت هللا ماد رسصنم ة ةءورد: فرملا ناويدلا لذ>ع نيميقملا

 ىلاحأ ع .يج يلاباطخ اديدج ءادنماركلا ءاملعايو عاشماو مكلا رضحل لست رت مهضأا رف ءارجال

 كلذ ريغو اهيفر رحودام لك مىيباتا كد ريقت يف ىلةببشالو رع ةسورح لعأصوصخورصم كلمت

 يف ىقف يواسنرفلا روهملا ةلود لاح رانهد مكن رمفجاملا مك مكض غوه هيبنتاا اذهنا اوركاذت

 .ىجلا َتِح اوودهفك كلذؤع ءانباوم. ةتريخ الا رمعم صاصق نيح تارا

 مكسور لع 000 تاكرلا رغصأ ريسي ناك ن'ه.ال قالا طبض مكتشحارو مكتبي ٌُ

 اك ناو اسمان وطا ربها عم ةطاصملاتامك هنااسنأرف ن٠ رابخا لاخلا يفانا درو 5

 تيب خياشملا عمت. ا ( موييناث ح 3 انو) مال اا ةنامثنلا“ةلوِدو دض ةيراا ماقأو نيا.هورلا

 ظاطخالا ءا 01 راحل خياشما را وتد اة ملا ولاواغالار حو ىواقرشا هللا دبعخي ثا

 ردو مهتماع م اولفغيال ناو ممود ود نم طءضب ,هورمأو 5 هو رذنأو مهودحصل و
 15 كاد نوذوخألا مه ممن او ل هاا لبجو نيدسفلا اماقو لع بتربامو ةيقاعلا م هوفوخو

 ع اولصفن و ةتناه ا ساتلا يف قيم هنأ اء هشام لغتشي لقاعلاف مهنعذ وأ موقوف نع

 يف ةيواسف رفلاو ةءاوقلان م نينيعملاثبو داهتجالاو داب هيف نولمعي ا اويدواذلو كلذ

 كلذ نم سانلا جاعزاو ةليقنركلا ىمأ يف ديدشتلاو ةدرفلانم ةيقابلا ةر دكلاو ثلثلاب ةيلاطملا
 5 ركع 0 يف ءادلا ازههباص نمهن امهتدب امف' وعاشأو نوعا طاالوصت وم ءمهفوخو

 لذاك نادل ةلهأ نع هريخ . عطقناو مهدنعة ليلا 0 تاصا كلذ او ذخا ءادلا كاذبا اشي رد

 الءىردبالو الما كل ددس ءاهأدا رالنالاو 0 دوعيو كلذ ن٠ ىنشي و قاب: اا

 اراك 1 القاهر اداماو يما رتااه لع ود ذر رفح يف 4ث هودفدوةل 3 نركلابن وطكوملاءذخأ تاماذا

 ْ رااولا هن امر وجعا لع بقال ردت َجااهب اش نوقرح ٠ ماي رآةدماهتم حر خالو دحأ

 هنارهظو هب ىف صخشلا تامناو 1 رادلا ككاو 1 2 0 دود ادحاوأب ابلا

 كيش« ريغزم هوجرخأو ريغال نولا' هلمحو لساغااهاسغواهوقر 80 ذوهبايثاوءح نوءطم
 1 لع ناو كدت ةددعبو لاما يف هونت ركداح أ هذ«برق ن راقدثم برقتلا نم م نإ راب .ا عن ا

 او سانلالابف ساس طرشياهللا ئرخ هيدا نور كالو ٠ 0 لمحو أ لسفبءرشابن

 دوروب ةنتفاا عوقو مهر :او كاذا فاي رالاىلارمدم نم جورمعاو برطاضيفا وذخأب دوت ا رملا

 قو) ةماقلا يلا تمتمأ لقنو نجل و مهدادعئساو ةيواسن رئلار د ريق ين ا اال ا

 روس مايشأو قرشلا ةيجهيلا اوبهذو هشرفو ءطو حنة رين 5 رخ ( هرمشععسان

 خيشلا ادم (هيو ) ريزولاا شاب بسوي نيف رالإلا مطوصوو ةيئامثعلا يضع

ْ ْ 

 : لا



 مسا

 رووا , مادق نم م عسآ ةنس زاوتو رهشرشع ةعبرأ ُْى رم :رييكلا ع ا ماهي هلل مهمأس رمصمربا

 تا دلل ١ تو ةل دال! لهملو ةلمسلا كادت لن كلم مدقتيالو دحاوةيواسنر ملا
 ماو اذءأ لعمشي و ةيواسن .ةلااعاد قياسي 5 امدي يف ل.ةدلا فيسااوءاشن نم ةرمصناا ىطءإو“

 اوناكن او 1 شلاق وزبط مف عضاوملا لك يف رشا سنج لك نوملظل نيذلا ةيزيلكت الانا

 ال7 نك رحنا نينئامئملاورحبلاق مهباقعا ىلع لاما يفاودئ ربذربلا يف مهلجرأ اوهضب اًورحتو

 ةيداباار درا قاومت ودنر للا ة ىفاو .دشب ناك ناف تاك ا االول ل اكن الا

 ناك ماو ف 0 ؟كلاقيرطيف او 0 ناكنا عرب أنين عر حو ىلاه أيما
 دعا ناكوا نكل لو مياءفوخال ذئاب م تار ا 0 منيميق» و مكتوس ىف

 هلو ربو يظدلاهللا,تمسناف يواسن رف 0 واقعا كلل واسفل كل هب 9
 ةريخالارص٠ ةرصاحم ني- عقارا لكيف او 2 لا كالتيف يمر دسفملا كاذ سر أ ءركلا

 ا 1 اوت طف ةبوربجا طوع و رمعت كلغ لكى الو و مكئاسنو مكنتإلا 12 ,
 ل تقام لك كتاهذاو مكلرةعف اولخداف د ةعملاريغ ب وقةدرف مكيلع اوحرطو تاراغلا ت
 ىذ# رياغا قب رطر ره دعب, نم لك يل ليوأ ملل ا, وافريلا قب ل لك يلعمال م1 دل

 3 8 عالقلا رم عن ذادم ةدعاوب رضواك.:شاولمع موي ولا كلذ (ىفو) وذه كاح هللا ديعد' ٌونلا صلاخ

 نك سممود.## رورس كال ذ نا اوري> اف سيسن رذلا نم لئسف ادي دش ابا رطضا اونرطضاو 3

 ةضوافم عاملا لكارلا نع ناويدلا ساحب عقوأ ها لاءاذ(ىفو) |ةيردتكساىلا ه-ارف نم

 يلع مقرل نءتعفاراو لالغلا تحش ريق أ ار كك اولا دودو ربخ م .ثأالهنأ كلذ 5
 فاوطو ةءايلارزو ماكان ٠ ءاسعإلا د نا كا اوضواذتنا ماعاتداز وةداعلا

 ءالقملا ني رمذاحلا ضعب لاق روك ذملانأمرفلا ءىرق و لل>اولاو عقرلا يعدل لا خيشو بستحْلا
 ةحبصن مكلاثمالو ءالققءال ينبني يك ولا لاقت مهتويباو.زل ةنت» تكرحم اذاوداسفلا يف نوعسيال
 يذلا لعالا ْن وكيال بامقهلا لب ديب سبل اذ. مه ذمب لاف هريغودسنملامي ءالبلا زاف نيدسفللا
 ليكرلا لاقف ىرغ ل ا للا خا لافون فرم اع سش ظل

 دسفملا ني زب ىن- اطلقعال تابذبااو من :ادملاو ةاوتملا تح ةدفلا ١ اوداهأ مدقتاميف نو دسفملا
 ا لمشي نم حلصملانا لكَرلالاقف هصاخت تن نضا للا ردنا لاقو نأ رذلا ارقتالا اف لصل او
 لف تاذ وع و ةفقاتللاو ةدعلا لاطوامةنرثك 1 ىاثلاو طقن هم هتاذ دح يف - ةللمنا ة ءرلا

 01 علا مفلح ] رافزاوبدلا مكاو لا ركسع ىراس ن هنامرف ةدرو موياكللذ رسدعزاك
 يلع ينبهوهو ' ٌؤرقيف ممول الا اش.٠ ىلع قرط دال اوبل دو هاعدت-افىئاقرزلا

 شو هد ع كاح كاد. ,عنمةلالخلاو ةلم سلادع ,هتروصوةروك ذملا +23: :ا باو
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 ا

 ا



 -ح6همه

 .ةخعشم 0 كم يرال لجو ذل 0 نو.دقيمهنأ ارو دنهل 2000

 00و رد ال وحرم مكب نأوة وةيواسنر فلا ىلا رئاخذلا لمح يتلا وقسوملا بك اسصلوصوب

 رايخالاهدهدو روبو سي وسلا ةمج ىلا كلذدعب | اومدقأعَر 5 دنطا رح ملااسن ارف نه «نبب الغ ةّت-ج رخ

 ف4لاولا ةهللاب ىف ءا|تان' رقلاعيج تناك نامزلا فلاس يف وي واسنرفلار ورجيم ا رمدم صومل>خ نيه

 راظنلاو ةقازلاو هم أ تمع برحلاس أ ىذت' ايمو ةيدضلا هذه ن ال 'تلازدقو ةبواسارفلل دك

 نمءىث عقول ةلأملا ثمادواو برطلاو هاا ف سملاو باصتغالا حو] يلا و ةيعرال ةفطالملاب

 لاقف فاسامعا اوفعاو و جراف داعي ال يخءامو حذصلا وفعلا كولملا نس ناويدلا لع لاقف اذه

 ةاعاوعواغأ ارمي فورعملا قالا ىلعاو مقا هيفو) ةحعاسملاويسااالا قب 1و زاحتمالا عق ودق ليكولا
 مساحات نطصت الا يلين طاهدسأ ىدي ب خانم لارا ل ءةمرملا ةيراغملا

 ءيرقف او -ضعب هنءبلطي ماشلاة يجدي ن ن.بوتك يبلج ىنطصم لارض هنأ كلذ سودا

 ىلع صم ناكو عييمج ا يلعا وذي ساوق لجر مميش وفر > الا هةيفروىقاقلا رخو وتكمل كلذ

 دمع هب او.زلأف .ودجي مخرادل يف ه.1ء نوشتفي اول> دف فاق يفانثى ءدفادمج هتيذاع نكسروك ذايب 6

 هعامتج |نم الو لطم ن. مايقلا ن:هونك مو ركسعلا .ةدعدب ط 5 ذا يدنا

 اودجوو ميس رملا يف معمر تأ لب يدنتاد نعاوجر هب ل نا اسنال'كلذا و 1 دع سلال

 :نايز> ةقشااو بركس اغمه دنع لص+وةراخلاورادل 5000 0 دل ءاناكيم

 ذم د هللا جرام ا ةأحف اق مهول هيلع باغو ٌفوخل اود ءرك لح كلذ زاريج ضعب

 ني ل ةتاو ةنوكسلاو مااريغ مرج هل نأ 0 هنءارب رورظل قاقتلار معقلط او مايأ ةثالث 0 ىدتأ

 رع عمي اس يف و) سدا يف يب ح يناصمو يباح ىعىق ؛وامنم دالي قدصامورادلا كلن ن : الت

 ركسعلا نمةل جرخ ( هرمشعنماث ينو ) مدقتاك ريق أىلا كرم لو دو رابخالا سقس
 ةداع || ىلع هيف ناويدلا لهأ ممتجا ه :رشعيفو ) اريوارب3 رحبلاةبجلا يلا اورفا-و' :واسنو هلا

 كا صحا نك ءارئارقاو ا نركب هنا اظر ناكهنا كوكي لكو ادن
 ا 0 ؟ارمملاةفيك ار ا'هذدهامو:]ىل 5 تعج رد كن رشعو 103 700 1 1

 ا احا قاب وادج لإ ااقالا راك بكا نس انت ماورالا ن.ةعامج . ميكو زيلكتالا نم
 ودورصالا زيتي نأ لق كلذنأشىف والك يا اقم ةريزذلا

 ىلا زربدق هنوك تيح نم نكلو برح كانه نانظي ناكهنا تي نم هعضومتافدق ناكنأو

 ركسعرسو: كاجللادبع ن.#هسذ و هتءارقب نا جحرتلا ىل ,ءافررمأ ثمكعماسم لعلي نا ىتب يفد وجولا
 ريكلا عييجيما الاحرصنري اهتءوكح ىهاظمو قزشلا,ةيوابن رفلاروبجقلود شوج ماعريمأ
 ىلاهأ ع 1 لصداملا وق نيدلانوءباينيذلا مهعيجوءاماعلاو خعاشملا ءارقفلاو ءاين :غالاريغصلاو

 1 1 اا



 3 مت ب 6م 1 ع

 ا.هسن وكي.امع لذاذتي ىذل'نمو ةفلاخلا دنعت وملاب ولو صاصقلا كممتشااع روارهقواو اومريلفالاو

 بجاوة حملا ظفح نال نا ويدلا باب رآانء٠ قفتب نأ ب و كلذ ىلع دقحن ادقانبرنافءادلا !ذه عطق

 نكامو ةحصلا ظفحذما ًءوض رماد: عيبجبطلا ل معةسإ نوعرشتملا مي لان يرئاذلو

 نايلوأ #0 ملعف َن 10 كلا لوهف'ودمتعادق برذلا هدا نأ 3 ردو كالذ نمديف

 1 و رخات يدا اهوا ليف !تابشملاب باسالا تطير دقذأ اعراسولا ةامدتسا رعاو  >اًيال

 الودحاهبف ل ديالا يب نوعاطلا لخ داذ!هناوهو ةحيتنااو ةياةلاوهو ريغالرذحلا وه لاقف لعفي

 مكلعضوي-و .حالعو ضي رملاة:دخو هر ةضخللا نين اوقلأ نم كاذ ىلع تارا ؛امعمدحأ هنم جا ْث

 ناويدلا با رأنبب كلذ فةش ةاملاو ثحءلالاطو ةئاالا مدعوةءاطالاو: ءذتن أين 000

 نوكيذقي رطوا ىمأن و ربديمنكاذيفرك كا ا د لكولاو

 ىقو) رو.الاءذه تفل مدعا دليلا لهأ ىلع ةةثءهيف كلذ زاف ةيواسن رفلاو ةيدلباا سانالةحارلاا ويف

 يراس ن ٠نامرف يرق (هرسشع عبار يفو) اهبيس ىرديال عالقلا ن٠عفادم :دعتب رمذ ( هرشع ثلاث

 هللا دبع ن:ةلالجلاو ةلمسملا دعب (هصنو) ق'وسالاو قرطلاق رافه ىف ئاهنم تقلا ون وبدلاب 0

 الاح رصمربب اتموكح هاشنو ْق رشا هيو سارفلا رو هج ةلود شو يج ماءريمأ كاع كاح

 سانلارمدهمةكامب و رصمة_سو رح«الاح نيميقملا ريقفو ينةريغصو ريك يناهالا لماك يلا

 طسو يف نو روظ!؟رارض او'س'الاب زارضال ا ىلع الانوثةفيالو نيدسفملاو ءايقذآالانم مد نيذلا

 نام ءارت 'و بالك كلذ لكو 1 وخوم 3 وذ>ةاري وز ةكدر ارايخأ 0

 رشنلاوأ داهشالا, هيلع تدغييذلا ناك ةلمو ةفئاط يأن .ةروك ذملا يلاهالا ن . الك نأاعيج 3
 ك.يلجرا' كلذ ل لا ىفف سانا الاللغاو يكل في ينل ةعيدراا رابخالا كلذ تع

 0 كو شاسكلا اداوم رح للاعايورصن ورطة دحاو ظسف ل

 يلا كل ذكر ظان نكل مك .ةناوصو مكتبا طةرضاح يواسنر فلا روم ةلود امنا لالا نيفهرتمو لادلا

 قفاولاعسآ هنسروتلا اورهثينارب رح ةما 0 ن.٠ىل“ مالسلاوةاصعلا ببذعتا

 باترملاداكدح ىلع 'ي:لو ه>و "يد دور ونامرفلا كلاذ نءساناا لعن ىهتنالاوش رهشر ةعىدال
 لكل لغشالو نوللا ف مه«زلامو ةدرفلا يقاونىفالاركفالو رك ذس'دل رس لو ىنذَح لوقينأ

 ةغالاب ةينديل اد ومشت يديسدب : ىلع ةلضاولاقاروالا ببسإ كلا ذ ل اوهيلع ضرفامليص>م الا درف

 ا 1 لك بك ايم لودونرا أ مملع تدروهنا اضرأ رتشاواهرك ذم دقتيتااةيوامترقلا
 كلذ رد نا ظ.ح [ناودب ال لاقف ءىن ىال عنادملا برض نع - 1ك لا كلارك
 ادعامتانار ةانيبو مندي حاص عقو َْن لا اوتانارقا براك تناك ةببو اكنارملا نا وهو ساجلا اذ ه يف

 1نازؤ ل جرخ دقو حاصلا يف لوذدلا ؛ هاضرإ ابيهم كلذ 061 هيلع قيم ن ١١ كهلان ةزيك ذا
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 ا 1 يل

 هدصأق باطلا حبدأو دو# ىديس سيغتو كلذكناكف تاذلابادودةموه سيلو هضلعو هلزتم

 هثارقو رينملا 0 7 خيتلاوهو تديلابههمنأك نهو يدنفاد# ىد .هيخأ يلعاوضو ةمودمملاملغ

 مداخلاب رام اًقعس او ما قمع و تدس موسحو 000 ىمو ١ ملادبيستو و ياَج ليعمسا

 لالا رار و دوه يد.س نع صخحفلا يفاو د تح جاو مهرادباسر -اوفقوأو الوأ هيلع ضووقملا

 ىلع مفديم داخل ممتيحصو اهيفاماونمنو رادلاب وطاحأر بخ ىلع هلاوغةرملاملنامايأهئاقفرو د, ا نم هيلع

 ناك نمو بوولق خيش يبل را وشلا فاخاولسرأو ميلعاوةيضوةماقلاىلا مهو دعصأمث ت "اوان
 الاب ريس هوطع أنا دعب همداخا وةلطأم هودحج و ٠و ركنافهراحاب مهومزلاو مهد ءلتتني

 هن انام هيحورب و اا افدحون امن امك ,اننعدياوديقو هي .اعمطد نال هلاولءجو هسنارؤ

 لل 5 مهنعهللأ ج رف ذيتحدباولا زي و هبا دنعايناننجسلا ىلاءو در ة رين ىلع هلع. يف

 لزي مو هنم اراك مهريغوناب ر ءاا زن مهفرا هو هباأ لااغهن. ارب و هئافتخاة دم يف :ةثادب نح

 يلب راو ثلاعالطا ة هب وياقلاب هيد الجاز كر يسوم برعلا خ 2 دعمت 5

 مويناك الو) هنع هللا جرف تح ما ا اوفخنأو هوساوو» ا

 هيروفو درو ههلجارا رادبزاخونوتس اةوكلا ىلع ف شدكلا ببسي روض -الديقت (هريشع عمبأ ر سيجا
 سانأا نه ددعسملا يلخ أ امدعب ب حلاو ىلاولاواغالاو يضاةلاو خا شما مهن رض نا وبدلا لك و
 أورماف لاخ ضعباهباو دجوفاهياءاونشكو !مماطاب راواحو نيمدقال ةوسكبلا نيءادخاو فخ
 ةغق اف صن فا يوم 2 نيذلاة مدخلا وسر كلذك 2 ةضف فال ا ةقالث كلذلاومسرو هحالصاب
 عداريف و )اهحالصادمب اهناكميف تعضوو تي وط مم زانم ىلا اويكر مت غصن فا اعرض اةمدخلو

 تدلل كا ءام عاف ارت هم نيميظع نيك يعدو ر و ساسإ ةربأ ؛ك عفادمتب رض( ةنم ريشع

 هدكح ينعاولزن مهناو مهةياضو مه رصادو مهبراحو هسمئلاد الب يلعر 0 رابانوي ناو راخاو برع

 مهرب ايف ىف انو ةللمرملا ءايش 0 ينغتسا هذاو حلصلا طو رش 3 و مهناب مالا قنو

 سيسن رفلا مكحيىف تراص رص. ةكس امم نأ ي عءالذ لدتسي وحمل هلامامت رابخأاهعق دارغا نا 3
 ناويدلاب ةقروىفهؤ رفوا ولاةأاذ كهابيذ : مه ريغ مبك رشيال

 د ١16 ةن-لاوشربش لهتساو ف
 اهوسنكو شرفا انء مهلاجاودرجو كالذنم هي وان رفلارمءزئاف نوع 310 (هبقإل ٠

 ءرضحنا عاشمال ن اويدلا ليك لاق (هن.ءاثيفو) تاظفاحمو تاليتنرع لمع يفاوءرشو اهولسعو
 5 ذا لحم كلذيف مكيأر ى و ةليقنركلا ماب قاءترامحاضي هانمماياتك ىلا ثدب ركسع يرام
 مهياع ب ن اويدلاب ١ 1 اظن يف ها ولف نوفلاخمم 5 , واسن رفلا يأر ىلع

 كاذناواحأ: :اقريسعا .هريغلو مه ىفرنانناف ةلس !اءذه ءاطقالاب ديو رك. يذلا قو نطاا | 1
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 0 اب م ماك

 ىلار ااندللا عمو مولا كلذ .يص ناك امل م مه ريغ اذ 0 ناو.دلاب كاذ"ير و

 ءاضقلا بالون روم-ةورذ يدب رعلا ىخاقلا ىلع ملخ >اواماكت |ماذةءلقا>ولاوناويدل خاشمو وشير ءلا

 ناىلاةنبدملا ط-و نماوشموهبنا دليلا خيشو ةيواسنرفلارت « اسعلا نمو[ >و عيا هّتيحمدب بكرو
 ناويدلا ل كوو عيا ةرضحيمدرلغ:”ىرقو راهنلانءةعاسا واذ نب رمدقلا نيب ف و
 دهشملاىلا نا 0 وئءركذي دوءوملا(سيأل موبي يفو) مطزانمىلااوعجر ملهي روف
 يلعةدايز سا ساثام>دزا وةوسكلا ىلع ف شكلا بسب سيسنرفلا ركسءىراسروضحراظننال يني ملا

 3 اا كارو كاداراو تال دتعت- ءرف نءلزنو رضع الت ناضإر قاع وألا 0
 ١ ع ة'ماحدزالا ال لله سبس نع 4ع: نمل اوربا «فاخو لوذدل' ن بابقماحدزالا

 1 تخت كة 5 مكن:لصحولو دجسملافةرودلاءذهىلءاسءاهنودزإن نادم ر راع

 1 0 ال ف راورحلا موييف لأ لاقو امجارركوايناثهسرف بكر فكر وضح

 هوك كويتمنا كالذوة. فد ىلا فورعملا د# كدي 6 كاوذوخ د سة لاضدل (هعمإلا نا

 را هتبحت س> و هزيل ةتفاقامايأ ةيحوةقاد ص ىلا ؛ارطلا ثاب ىلع نيب وهن ناك ر 1

 ' ماشلاىلا جرخ نم عمروك ذل شاب ىلعج رخو ةب واسن رفلاةثداح تعقواملا فا ونيستامو عست
 ا” هبهلو روك ذملااشإ ىلع هتبصو يخاملام'ءلايف ري زول شاب ف سوية بحصةينا علار 0

 ٌ يفهراشتسا دالرلا ىلاهأ هتف ءمو ةيرصملار اطقالابهتربْط ةروشملا يف عج >رااو ةيانعلاو ةادولادب نع

 : ار در < دلع دق رودس عدي اع راشاف رادخالاب هعلاطيو هلساربأ ريت امي ,ءنوكيدف رءل صخحش

 0 حاملا ضقت ن رءييرجام يرجو ةيضاملاةئسلا فرص ىلا و.دقاءلفارسرابخالابمهعلطي وهنول اري
 " لعزالواضي ا دا ب بلاةظساوب تالساز هين اةدو# ىديسل زيرو ريز و عوج

 ةيواسارف اًةوطس ن.ءاف وخر ذحلا ةدش عمرا .>الاب كل ذك مهءلاطيف ةيمورلا رايدلا ىلا لير ااشأب

 ناكاملف باو+ماهلدرب ودصاقلادوروىتلتي و بويل يل بهذي ناكف كالذأ دي ملا منو 00

 1 ' اهعيزوت مالااهفو ةءواسن رفلاةغالابةب ويك قا 1 هع ار أف كارحت سمو لو نة يف

 0 مهيعمج عضو يف هيلا اعضودصقو نيتأث عزوف ةيواسنرفلا نأ 1 2 زك انا اهعضوو

 "نهب راب وشاو ناكملا كلذ طئاح يف را هللا هب نأ ا هم داخاهاظعاف اليلالا كلذ نكعرف

 ١ كزتفرادلا يلعأ نم سين رفلا ضع, هيلع علطاف باهذلا ىفاكلتو لعفن بالكل ءامحبفو رعملا ماما
 ُُ 0 كل عفوت وهو قالا س>رو كلذ فداصو 5 ةقرولا ذخاوهيلا

 ا نم هيلارظيهديسو هي واسن رفلا عممدامل ا ىلع ضبقو ةصرفلا.ل»متغاف:, وان رناا دنءةهاجولااهب
 ظ  عقواع ةهراشتساو هيخ ا و هراديملا ا ملا الأ هن. همحل 3 را م

 1 يل 7 :اوو نوكياو اتالم لما وح ارح بو ءافتحالابهلعراشاف لح لاز رك كو هيف



1 2-1 
 ررقتوةثرولا نوب ماصخحاو فاما عام إو فامنال'ولدعلاب مك ىع رمشلا ؟احالرمسيت لاخأا ذه يل

 يا ىف ي ن.دبال هلل ءاش زن اذكه و ثرال ا يف ةاقديتسأر ذوالاو ل_+الا “ىلا ىهّيلاةلاللسلا ةفرعمو ةدالولا

 0 مزليام ىلا لاون برقال لو هال ةمط' ا 59 قرفدت او نص أح ل ةفلاو ا

 هددا يدينا. ان ىلا نان تقو لك مانجو ىلعةب اطملاب ين ىتتءانأدب ال هلإ ' دارنا 6 :

 ةيواسن رفاروه>ةلود سماوال اةاثتءاان زل امو ديو 0 انمل/دق ىتلاةكلمملا

 م روظاام ىلع مكاضن كاشفا ركلاداماعل وخلا ذلة رضح ايف" رابانوبلوال اماصنقةرضو

 هلو ردا كلذ هولا او ىلاعتوهن احب هللا ن:بلط ةفونم كاج دا يصنامرلس ديلا ىدلو ةدالوب ةمدهت

 هدعوقو» وامر 9 قاوةب امي والا < لدعال ن وكب ناو ملار لمه انا 00 دوج نانيكسر ادم

 الا ىد: رمال ىذلا لجرلان ال يداودغرا ىذلاىنةلارئرا وها ذهن عمطلا لهأ ن' نو 0 . ال نأ واقداص

 مال 5 "و1" 1 طيناىلاعت هل 1 :ىهذلاو ةضفلا ةينق يفال بدال اري يفالا هءاذ عا فرصي الفرمألاب

 اهنداو عماسملا كت او:نءأياحمدهف يلءالا اهنصن طقس نوص و ةعءاج درا 14 ا (هتءاغيفو)

 ةعطق كاذك ادن-.ىقب ءت'وغالاب ردل كفا بردل ةنطعب هلةلباقملا نك امالي غلاف لغضدالا

 دورا. انام دسنر غلا لءذ نهأمطوش - 0 ناظأو اذ ءانمويياةدحاو

 *« ١١١6 ةنسزاطءررمشلمتساوؤإ#

 ةداعلا لعرو.ءزااو لوبطاا, ف رحل عاشمو بستحلا بكرودب ام تامعو ةعماةلبا (هلاله سنث)

 ب (هسماخىفو) ةيكرلامزاايف مذ 8 ةرم<إ نك 2 اوقف وعرياذأ كتالدل مردف ا[ نيسخدلاو طا

 قا تامر مالا ادختك اغا ينط د هدب يلءتء:د تناكيت "اةسكل ارك 2 صقل لا
 تعضو و باد ثلا رو علا لك ءم ءاد.سلارب « الا مظان لك رالاب 0 لضافل 15 دمعلا | :.حاص ةرمغدح

 0 ةبوطر نما امضع كل ا رو دى 000 0 اعمل ماك يف

 ريدعلا لبق ةسدجج موب. مع دب ةج والا مددقار 0 ءيراسن لذ 3ك 3 ١ رطملا ن* «ف سرد :رحو ظ

 كالذدعاو -ناغ اك اهديعي تدحاص الل اييدجو نافأ مع فم ونا دجال يملا ةءاس فد ظ

 امومكن ًأشدلاولاقف ةيوان رفلا ةخيشملا مسا يلع ةيعكلا'بىمكتو ةكمتاهناكم ىلا اها سرايف عرشي ٍآ

 كايتك.تدرومل هبوموض٠ناءرقأ 9 قر ة(مود را كاذيفو) كلذ ز ومضع كأم مرد ذساجغاب“ قىرقو نودب رب .

 نذال أاوقلط ا هيض ض د 0 طورشإ سنوتو ناو لل ان ومؤيب حاصلا ع وقوي اسن أ و رثن :

 ةلود ماب ان ةاودباياو هاهذ ىفةناي هلاو ةياّمعادلرفا 89د نفر '-تارفلاب نيتمإلا ىلد و راحتلل .

 ردم ءاضقإ ىأل ردلادح أخ علا لق ىرذ (هفو ق اكاد ,يظل حودر 0 مل 4 :واسن رفلار ومما

 ةل# واس نا وص رخم 4 .العالرامب ادام رشا ذأ محال طايءدب ءاذقلا لقتاضي ل دوو ِ

 ا روش ة دله ن 9 ةاسلاة- رقل اسجح وم ىلع كالذو ىدصرلا) هاظ.٠ ند رلادبع خيشللء ورم



 -1 اء ها

 1 عيااك ذملاىدابملاهذهو ةينوقيلا قوقحلاوة :لاةمكللا ىدابم يلع لمتشي ولضاملا باتكلاو

 52 اريغب مولعلا ب را لا نحل لق دس رغإ ذاالا نيقيااق قاوم كلا ىلع نيةلااهؤان

 تف ل و ظحلاتاطايورادم نإ دج. سان اىعا سعكااذودت .اوفلا مظعأجت 1 نبذ وبأو

 يفوهام كف كلذ نود نءهنال ءاظنلا باب نم نموهام يلءالا حني في رمشن !!نارقلا زا ليحتسال ناكل

 كلان كل رقك تاناك ا !تادوج 1 :ءيمسإالوبارخورباعمالا سيل ينافلا اعلا امد

 امويلاعالا يفةرثا-لامرد لاك مانا | عمل. هن 'بسري سمالاملع - نهلبقنم م ظن وة. رطن ةكرحتملا

 لاصت |مثامالوجرارمتساباطاقتنا ىلاوتملا عبرالا لوصفلا كل: صوصخلا يلعم ىلا اريل ىو

 ناسا 00 ا روع يوت ا كا درو مرا دقملا رمد_> اودح ىلع ليالاب راب او راهتلاب ريال

 وجر نالفةهرولوماظالااذ١مدعوناضي ال ملاعلا لاح 5 . ل <ناكىسءاذاف كارد كاذ

 هنداعك هنايرح حن ع وليرصملارطةلا لاح ربو 0 ل 0

 ١ كادزيحن كأن كال ةبطاقدال البلا نأ كشالبفكالذبمن ديس هللا حمدي الرمشملا كرارملا اذه هره

 ١ اهنون: طاق مب |ىااذكل ىلاهذهيذ' راش ا مدع نم كلذو طق :وةر او ةنسر>مالا

ل اعوج كال سانا اوناغرلاو ءرازملاونايطالا ىلعلا هادم م :اك نيل كلذ يفو
 

  عدبادقملاهترهناحبس هلل' ناك اذاو تاقول ل ار ئا-ل ظي:طلاهللابذ وعنف تاومالا نم ضرالا ندثذنف

 5 0 ذل هذه بل رو ب علا ماظتاا اذه لعءدو ةرها- ااةدكحو هةر هعءامش ثالالك

 5 نين ذم ارش *أ م .نوكتااذا الافإ أهل يصودنخإ اطاحواعي رسم دعأ كادنودب انا رس ءءدعم
2 

 يلءانيوش نأ الد 0 كلذ عمو ئن: هه كد سهأ ب اىلعو نيلاضلاك ةريسان رساذأ دا

 5 معلا مه نمو نوةةحلاءاملعلاو و ركملا عاملا كلا ايف انافكردقلا ذدوان سدو امذيد يف كولسلا

 ا و لافتحالا وه مان -حاهر ءااندلاوذ -هري دنيف ءاظايفام لجأ ن اك انخال نوير

داعم :ودالبلان ام مان هجوب لاعت هللا ةمك> نءهينتر ارد اصوهيذلام ل :|
 امكا اهيلع قأطلإ ي ىنلاىحا 

 1 ضئار ملا وةعل ركاب ود اهناكسناك اذاالااذكه د: هذال حالنلاوظااو ع

 ةالنلا ن ءاهريخا افالخفاصن الا و لدعل اب كول النودعت-؛و كاردالاوةنطنلا ناك ع ةرداصاا

 يلاالا نوفطمتبالو 3 'دتعالاوةفر ,حيعلا ن ”مييؤأسل ماودلا ىلع نوءضاخا ةاكنا عااكال كالا ةسمتلا

 ناب افمدقت دق لالا عادش "اديدنصلا لدتا ريهشلا هيرابانو ة ةرعذ>ح ب انك ةفر حدا امناء ل 31

ةكارردت هب ةهنالخر 9 ارئاذ نع مياط دق 5 رضح ن الاونبت لإ اك .؛بتكي رتدررخ
 7 ! 

 ١ ' آضي |اذكهو نيرمالا نبذ م .مامةهالا لي زج عمن ١ الاد ىتتءأن أديال' كلذ ثيح ن.و اضإ انيدواوملا

 ا ريغماظن دب دجتي كلذ عبتب م تا حاول |ثداوطاو ت !«يملادشأ كالذناكاذا جاوزاارتفدري ردع

 5 . تييلكيلاحأ نه فرعإ 00 نهتامودلو نع لماكلا زي. هه ةاوكالءالا طيض يف رييغتاا لباق

8 
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 ا ااا

00 0 

 مهدقثعت وةيالولا نوعدبي ونوخرصي ون ودعبصب وم اووعو وكي وقاوسالا ىذورودينذلا نع 1

 0 ا 7 0 اذه 0 نيم 00 املا

 ا (هنو) دل لا ند ا 2 00 9 راو 0

 ا .او لكل ناويدلا بار ال ير ديلا جالع ىفاوغل لاسر زءاخسن يواسن ر مآاءأم ءطالا سدئو

 اوابقن لاضملاءادلا اذهل تاجحالعلا نما 0 هيلاراشا اما ولم سب وسأ :اااهلفانتيلةيدطاوذا ىلا لم ماض ىلع

 1 سما تدجو (هريش عى داح يفو )| .اب يفاهب سأب الةلاسر يهو الذ ىلع هلاركشاباوج هل اوس و أو كلذ هم

 اوذخًاواغالاو ىذاقلالوسرابل 5 فشكلا بسب هجوتف عايسلار طاق 0لاط نهب رقلا ف شاكر «عطدخا هلو

 دعب ةئاطيغ !١اوقلطأمثلتا اقلارهظيم وطخلاب؟ احلا ناط طيةلااض ! (ممتبحص اكو مهو سبحو ةيناطبغلا

 مت غل يف ى فتللاوذو ء اوطابارسيبفورعلا ناكملاد: 5 الانو ًاكنأىذلا نكملا لك ( هي مقو) مايأ

 ةءام هب ءايبيعالم ىلع هينوجر ةدةدجحا !وةل 0لآن د 1 ل نوت لحن :عّورأم .ءودوىرمكلاب ظ

 كوول هنلاداخا ) دبالو م - ا, كالذو لد الا ٠ نم تاع أسعإ 01 ادم ىهالملاو ىلستاا دش. +

 3 زاويدل لبكو صأرت كعىراسنأن ودلايناو رك 2[ هرقل نفاس را ةموص ةنيعاو/اادم |

 ركسعي راسن أ ىربخا ومحل لا نامدلوتارمو تاوعن ءءاصحاو طبضءدصقنأن ا وبدلا اشارك ديب

 2 ذاوت .كماحهل لمعيو هرادبإ و هاري و كلذ يدصتب نع .هلدشنأو كلذ همز ءيف ناكر ابانوم

 امكح كاذ يف نأ مه 14 درك و لاذ لرش مه «باطي و كلذ يتندي نلوم

 0 ةدعءاضَقناةفرع.ه-يفو نير ضال ا ضعل لاف راما. عت .ىباسنالا طضا مم دئاوف

 تارا خلا ثم يلع نوديقي م هو طاطخالاو تا را |تاقلق كلذباو لعب نأ ىلع ىأرلا ؤفنامن اًضيأ

 لكولا رك" "د مث كالذ ينح٠يفامو ) |باوقلاءاستلاو ني'غملاو يّثوملا ةمدخ نه كلذ رع صحنتلاب طاطخسالا

 ةملسم اة رمان. هلذلو يذلادولوملا كاذبة عن هلوبتكتن أي اداذولو» .هلدلو ركسءىراسنأ ظ

 ا قو روت لولاك رااماصوأوةريبكةقر وىفكلذا ونكت ىأرلا اذه زع اياوجو ةيديشر

 كرر كلا ناح رتلاءأرقوابات ناو ءازعاش .ىلاركسعيرا 50 'ء

 5 5ع ىزاب :.كاح هللا ديع ن.:هللالوسر دمج هللاالا هلا ال مم حرلان محرلا هللا مس# دحاولا فرك

 ءاملعلا وزع ثملاةرمذح ىلا الاحرسص هرب اهتهوكح رهاظ و قرش ابةي وا -ذرسالار 1 ودشو.يجما

 : ممم ظولاالرونلا عب همأب اب ميزو مولئاضفلا ها هللا مادأ الاحةرها ةارمد: في1 !ناويدلا يملأ

3 

 ترث اروي>انبلقو ارورسا: فن المال هور رح ىدل نا كرك ز الا وزيءءاي زوما ىهضمارزاكو
 نوقحت-ل ااقخ لدعااوم اا :لاوة فنا نم كين امواهب تدهش ةىجاةبحلا نم د.:ءامر رذو قةحنوان د:
 1 فحصملا كاذزا كلا يظعلا نأر ةانأإت ند“ 80 ءاعمترتخاىذلا زحل ادع لع قررت“



ْ 0 
 مهمأيالو كيلاعص نود. طيومهرودب ارو جاجطاودلبلا نم جوراىلا اورطضا مازملالا من

 نا ىلا يرخأ شق ةانيو ةيصكلذ عوقو >5 ,هلك اذه عم ليك ولاو كلذ يف ثلا لاطو سانلا

 0 ربدمال ة هع را ةسايسك احيناف يذرظو ن 0 0 ذهىفمالكلاناهلوقب مالكلا يهتنا

 دلنلا دالوأ ا ةعاجنا ى ١:: (هن رشع سماخيفو ) طقف حصنلاو ةثواءللا ىتنيظو ْن مادالبلا

 اكيفلاو . ةعاج مهملا لزنت نط 1 !ةيتالا ةعا .مهعم و رمق خي .ثلاةمح ةدزعإ ,!ايلا او>-رخ

 ظ ا مهو سيحو م اوذقو ةيداسألا جراخ 1. اظلا ةعلتلاب نيميقملا ةيوامرفلا

 ' ةعلقلا يلا هدر مث هيقلف مهنأش نع رسفتسيل مناك هو ربخأو رايلب دل لا خدش ىلا مهنه ا خش

 3 مهسر< قدنلاب 58 ءلا ن.ةعاج مهتردك و اويهذف موب.ىلا يف مهبلط غب احد ءتانفاءناثة بي هاظلا

 مهد ءاوع نم تءدح اوىلاولا اواغالا اوعنم(هن فو مطزاذ 0 اويهذو قالطالاب مملعن مو را

 ' !موضيقي روما قودنص نمة يك اج مطاوبترور وشملاءالقأ فتح ردنا |مافنيدسامللاو فرحلا ىلع

 ريشلت يف

 3 ١ ؟أ6 ةئس نايعهشاو شر سا و

 هده قدام نم بدوعو مهدي مفر يف ليقام كلا مهيلع مهمازتلاءاسشإاب نو« زتاملا بس 0

 : نم فب ردانوك 3 لذا ليس ىلعتنن اك !ءافراديزا اوم تودع تنكَّناوة هولا " آلا

 .اعزوم هولع هنأ. هدصق ناونوباملامأاور ا وبدلا ىلراد:اارمضح (هيفو لقا :ااوأ نامجحرتلا

 5 . كلذ 00 كلذ ن شيف ثحبلاو مالكسلا لا طو ثالذريسغ نكيالو سؤرلا يلع

 يس ممم لخ ب الزاطزفل الد ف نر نو ور ونوع متجي مهنأو زيمل- اء القعيأرل

 !نايسلا) دوءاسنلا يلعاواعجي ١ ن ننال ا نا اضل ورع 1 ىارصن مالا اذه

 ا مهجساكمو م ءانصوممتردقو سانلا لاح ك!ذ يف يعارروءار ذل كلذكوأ .ثنيما دكا وءابقفلاالو

 ذر ةو نيلقتسءامهولعج منوكل كلذواا وبايرن :عدقلارصموقالوبا “لاو كا اوجرتاولاقمن

 3 "فران راب اىلاهبفا ىو اوم و رد« يلءهور رقىذلا فالخر 2 اردقاءهياع

 | لايكلاو ةفرايصلا ف ركل بانرأ نه اوجرخ دار املا رمصمو قال وبا دءام «يلطيما 2

 ينابءذدب نوموقياضب أن ويلا نم يلع ءينأي .فالخ لاير فل زيتسمهدرفي جاع ااجوةينإلاو

 1 ودرفأأ(هينو) لام سأر ريغ ن .موعانصنأاه ريغ نو دةروك لاف رخ تالثلا صيصخ قرسااوةنسلك

 مرعدومم نبدحأو قرر ان اددحلا كلذ ديه سنار ,خلا عماج فاخ ف .اكدواد تيبب كا ذلانأوبد

 وامجو ماع صو سأنلا ءامساب رافدرب ريفا وءرشوةبتكلان ءةشناطو راب ملابتاكيدقأ أربا و

 4 ةد) حالطصالا ذح لياوشمو داحاو ءارتاو اذا وة حرر ةرك ن“ .نالن نولوقيف تاقبط

 0 00 ئاراس دار 1من ىركلا وحال ! اطا.ءدزم جوي يذلاري رطاروشعاولطن |

١ 5 
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 - اطظعا/دع 0

 ةيرعشلا بارب ةيراجو .الغ لثق (هنما' يفو) ةليوطةدمدعب ديل ةئلادإج رخو هءلعو ءام ىلع ىي رعال
 ا لا رفنام داناكا ملا لاق يف داسفلاب هو شغوناخ نمءازجاذه !مماع يدونو

 ةيشي واهلا تاك ماساغ أ دمتو شب واج ا شب فسوب مه وناوبدلاىلاةيلقاجولا : نم ةعاجر ضح (هعسانيفو) .
 مهنا او رك ذوزازرلا ادختك ى ىططمولاطب ااغأ ىفطصمو ةسك ارا شيو'جشاب يحياغأ ىلعو .

 اونادتسا دقو لايتم نور عوة سمح اهردقو نيءزناا انمي ولطملا ةدرفلا قام اودهد اوناك

 لل اىلعَرا ممناوذ اويدلا نه مهلعام اووي. هنا هللا فلانا الو ةسم<نءلانمار دة كلذل

 هيواسن رذلا نا اوريخأو ا نوحالفلا م.ةماق ج ارثخأن مولع نيحالفلان وبلاطي مهدصخحإ

 فاراشملا ل.سرأو كلذ نش يف لادحض عمم بدكف نيمزتلمال لاى لا عند نم فوعنم و مماعاوجرخ
 خاشمل ةموزع ماقمعاقب فو رءملا رايلب لارتإاعئص ( هرم رمشع عد ارىفو ) هباوج عج راو ركسع!

 اوشعتو ةلفاح ةط مادمو ماوشلاو طبقا يراصن رباك 1 را>:1نايعاوةيلقاحولاو ناويدلا

 يدانيك ا الايدي تاي ع اوشىفنإت :أرماب فرط ( هني رشع يفاينو) مموسيىلا او .ه ذمه دنع

 6 ا راسل م ورالايراصن ضيق ارمااتءابامهتا اور ارحال أم ايدي ند ءاز>اذهامهيلع

 نب اوباجاف اهرك ذمدقتملا ةدرفلاةيقب ؛ءاقاحول !ن. وذاكى سوه فورعملاو؛ذرفلاه اولا بلط

 مهدالب نملاملا مهليص# مدعو واسنرفلا صأب لاما عف دنع نيح الفلا فقوتاهقالغ نعم زجع بد

 5 ناويدلا فئظون» ال هفئاظو نمكالذنالر ادنزاةا ء!ةيتسا يلع لب وط مالك دعب اوجاع

 ناويدلاب 3 نوثغتس تامزيام تاء : رحو نأ. ءالا ضب امه" و ةد .اقا>ولا رمض> (هنيرشع عباس '

 اوعفديذلا هنءجورفلاما زعل الا ع ىلع مهيدي عضو نو ديرب ةيوا لالا اروهبج نأ انغاب هن نولوقيو

 0 كاد نو ناكدقو ةرذاك ةلمج ءازنلاليف فرضتلاو ءنيمزتلا|ىدي مرام هناولح

 اماوناولخلا دعك هةلاماو زأمالاب مهدوعو مهرارغاامامهصدح نع مهاو> ذيل نيذلا نومزتاملا

 لاطاملف مراغملاو ناولحلا مماع رر 2 ف نييئامثءلادوعو ج رفلامهراظتنالاما و مهدالب يقارسثل

 ناك ا١ضعب نع جارفالاةيراسنر فلا محا يم نهاوبلطو مه أ ارضعأ سات لا اس

 نأ مخلب قد - قكاب م * اهحرش لوطا تاشقانمو ري وط ثحب كاذيف ع اوشيعتيل مهيد ظ

 دنع ناويدلال هأب نوعفشتس مماوةيلكلاب نيمل ا ىد.أ 7 'واضيأ هنعج ورفللا عزندصقلا .

 مراغمو ناولل ا يفاهونادّت-اىت 20 مهمازنا الع د ع
 لاقوة واسن رفلا ضءب نمانغأب عا هك قب رطنمكلذ مكخ خاب له ليك و اهيروفكاةفنددرؤلا

 مهظيوعت نوديريم ماو كلذ لد .ىدبملاخ .كلالاقو رادنواخا يامال يركلا ليل خيشلا

 نيطال سلا نءو هترابانوبم 0 نءتاكس 0 نوم زمام ا لاذ روهجخل !نارظ [ن
 دخل اذا مه دايس 3 مهئالسأو م 1 نهكالذاو رومأو جارخلا عف ذب نوعاقو مهباون:نيقباسلا 1 ٠



 ً ظ ل5١
 نآك مالغ هتلاقم هع لبق سوس رفلا فت ًاوكفنأن ع امع رهناط لاآفةيرخ سلا كلذ دب ر يل“ علا

 درح<؟ لقب الال لولا راقفءولتقي نأ فاخأ هوبأ ل وبو هسي-ود رسذحأف مات اقىلاهوهنأَ ق+اهمم

ة ىلاثلامويلا يف ناكاماف 0 اذهلك نوماظي الدب وامن رفلا نان انثمادم نكملوقلا اذه
 لجرلا كلذ رد

 يذم موي او وبهذو مهبنذ يرذشال عراة

 116 ةس درف ابجر ربش لبتساو و9

 وى 026 !اىلع نوملمريرقثب اضيأرما ا اكو دب ازيم دور ام مدط'و بهلاو باطلاو

 ال” يلع عف ةدلان 1 ذ لاير فاأ نوناعو ةنسو كام سا ف ةفقد نوهوقي

 ؛ 81 الا ىدف كنار فا ًانوتسوزان اوهو ثلثلار رقملان مفدي رهشأ ةعب رآ لك تام

 نركلل ذ'ضيقب لفكت ىطبقل ابوقحينأ عيشأو مب :سواسو تدازو مهناهذات تاماتحاو مه ءراكنأ

 لاتق تاناورلا تفاخاو فراصتلا طادقأ نيطاش نع هبارضاودل ارك ثكالذ ف دإقيو نيملسملا

 ١اس. د. تاجحفيوو تونيريرترتلا

 ظ ةدرفلان الاه :رشع كلذو ةدرفأأ تبسم [يءل زونهدصقلو لءقورودلاو راقعلا ىلع اهلعحن امد

ارمتنالا و مأو دلا ىلعدحاو عندب موقي ةرشع عفد يذا اف نينا د
 0 الحر كالذل راوديقم 0 

 0 ل راد هللا ايواسارف
 لعلك مباع ضرفو فر اع طع فرااربدم

 3 عفاد ن ارادوا

 ْن ٠ج رخ نهرب عاب انهلاؤ لوةنأاريغ انه ناب كلذ ف ضر وعف َن االاةع رأت ديةد رفلا فةرشع

 عمت اف ىتب نم يلع فيضأ يلع ل مج يذلا ناقن 0 ملاك ةدرفلا ه ذه يف لخ ديه ن.و للا يع يا ا ا ا

 فقولو) ا هو>ونم هب سائلل ةقاطال“ىثاذهنا اوأرف َ كلذن اشف 5 منيب امف اورواشتو راحتلا

 رمادا يديايف تناك يتلاةيقيلاباهذو ديلا تاذ ةلقو راذ الا عاطقناو عئاضبلا داسك ولا

 ناكنه لكو نيج تملا وراجتاا لعا وعزو ةقباسااةدرفلابنيلكوملاناىناثلا ةعب تملا اودلاو درفلا يف

 ظ ف ضح هومزلاف هسلكو هيوناح الخو هلاح رقةفاو هدب ١ قام بدذمأ نينء«ةدم نمرتندلاىف يف م أهل

 ةفرحلا نأ ةرلانلا ناكم هالا يف كلذ سدو مهم زلي امههزليو نيعفادلا رثفد ىفهمسا بةكو هبدوفلكو كلذ

 دقو ان ًارشعات :اىناثلا يلعولوالاي ًارلا يلعةنسلايف فال [ة:الثا اهمزابافلأ نيثالث الذ« تعفدت تلا

 رفيف نودلملا كلذب او هزلا اذااصوصخو مهحا حهو مه رّةفل ! مترناوح 21 - تقاغو مهد دعلق ْ

 " نمضتةعاقرير حتب ليك ولا مآ( هنفو) لكلا مزلي اء ضعبال ةردقالو رارقلا هنكمال نمقب و قابلا

 بسام نا كلذ فرسلاناربخأو اودلقتنأ نيذلاو ىخاقلا فرط نم دالئلاءاضق اورلقت نذلا ءامسأ
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 1 رقع لان رمص يضاق > ةاضقلاتايالو فانئ[سا نمدبال هاو ل اهمف رظنلارق:ما ةيعرشلا ماكحالا

 ىو م ّك دع رقلا هلع اظن نإ نك و ةيواس | رفلا ة 4. : عا 7
 مك ةءاةلادل 8-2 4 ريبكلا 9

 سبسن رفلا يف لخادتي نم ءازجاذه مملعىدونو اهريغو ةل.ءرلاب ةعاج لتق (هءبارىفو ) راذأ

 (هسداسيفو) ىلمثعلاو
 ت رقةساور.هم ىذ هل ا



 ا

 ةجحرتا ماودلا يلع ناويدلا تقو ريغيف هبزواجياماخ انكم ةب واسن رفلا نءةيتكلاو نيج إ
 اوعرشو اهلا اهوذفن | 1 اداهبناجي اضيأ أودعت و تلال ناز اه اواعحو [هريعز عيال ََق ا

 يراصدلاو نيملسملا زاك نم ارافنأ نويتري اوذحلإو سلا هللا ءافويسوابة ناو اها

 ناكملا كلذ مترو هيرون هلك كلذ ىلع ريكلاو راجتلاني اوقب ةقلعتملاا ذقلاىقرظنالاهب نو احم
 جر خعاشماروذح لل |ءاكتاذ' هنا هنر وصو ناويدلاة كجيف اوعرش ( هرشع سءاخيفو ) ىناثلا

 عمتجحيو لئافر رييكللا ناجح رتلا فقيو مهعءسلجيف هل نوءوقبف نوجحرثملاهتب كو هير وف ليكولا مهلا
 هدنعو كال ذك باب هلو صفقم ب بخ نموهوناويدلار >ادنعز حاملا هاخ نوذةيفيواعدلا باب ل

 بحاص حف قيسالاف ىبسالا بيترئلاب مهلخديو وطلاب اب رأ فالخ نياخادلا عني شيل واحلا

 هارياع ناويدلا ئضاقاهج ناام اماف ةيعرش اا اناضقاا م ل زافنامحرتااهلاهج رت 000 ضف يوعدلا

 لجالا نم ف شكو أ جم ةبا :كيلاايفلاغاجا ؛-اناةمكحلاب ريكبلا ىض'ةلاىلااهواسر ب وأءاسلعلا
 1 اذهسبل ليك ولا لوي كلذوو ًامازتلالر وم ةيعرشلاباضنلا سنجر يغنم تناكنأو
 رملا بتاكلا تكيف ركسع ىرالاض عاوبتك" ١ لوقي كلذ يف زاويددلا تبان أ حأد ,ذ ناويدلا

 ارو ةثقان 1 نم كالذ ىف مةوامو هيئع يعدملاو ىئدملا اقام لكل حس ود تا ليععش اد سأأو 1

 0 وح رهظلا ل ..ق نمةساحلاةدموةيعرشلارو.ءالاب قاعت. أم ضع يف ناويدلا ىضاق م 2

 ةعل رأ ةعسنلا ناويدلا اشم نه صخش لكلا ور و ءاضتقالا بسحت لياَش ءدعإ دن ناذالاىلا

 يلرعلا بتاكلاو ديقلاو ئضاقللو ةشن فصن ها موب لك نع رهخرل يف هضف فلارشع

 مويا ا تا يفو ءاشنرال نع ءمونغتو مفكتةل واذ« ريدا ة.مدخايفابو نيج رئالاو

 ةيشي واهلا كاذكو ا. مداع ىلع ىدهملاو ىواةرششلل تعمل رسلا بتاكو ناوي.دلا سيئرل ةعراقملا تامع

 ناويدلا مظنتْن ءلصحاععامفهنوربخي ركسع يراسلاب طخناويدلا لأ ن.ةرك ذتبتكوناجْتلاو

 ةساثلا ةسلجلا تناكالو ناويدلا اذه جرفلا با ب مط حتننا هنأ مولا كلذب ساناا رسو همدن ريو

 نيذاحشلا عمجياو مأ (هنيي شعت كار نركب ح11 1 سانلاة ركب ناويدلا محدزا

 ارهجو فاقوالا داريا طمغإ ا م (هيفو ) فاقوالا راظنم ماع قف و نك 0

 ! الع 1 و اياوزناو دجاسملا اصم ىلعة د هرملانايطالاو ةسامحالا قزرلا كلذكو كلذأ نب رشابملا

 قاقزاو هلداب ثيغتسم ناوبدلا لا لور رص ( هنا ع قلل مجاقالاو داليلا ماكح ىلا كاذب

 6 م1تءاحتد امانا كا ذببس:تايذل ا>روهوم 'ةمعماق دنعهسيحو» دلو ىلع ضف سه. -ارفلا

 يلع هعبفت تح رد كنا ؟ ]تلاقنا مم ق'ا> تح هيملع تركك ناب دبع نكي اطلاَقف ا:مس

 هي
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 اوهام لوقف نيمهاضيأهقحال بلطلاوالا نوال ناكراكو قا كولا ةهاجر قنة عانشب
 |! يشطتلو امو ةثالل'وأ ةسخرمشعلا يلع ءانلعجو اذ كواذك اهنمىقب :ليكت هدر :اانا هللة ذ

 ا 000 0 9 والاب أصاخناالا وهاف كاذ نهدبالنا صخشلاى ريف ىبسفنأ

 يملا تاسكن كذو ةقاغملا يئاودلامظعأنم ت ارركلاء ذه تناك ةنيمزتلاايلر رقامكلاذ لثءو

 لو وهوىنإ ر آظالادتعالاو نازيملاج ,ا سمشلال اة: وهو بياصلاد ,ءناك (هسماخيفو) ةقيطملا

 مويكاذو رييبهدنو رهذلا اذه مهدنع ىمس ومههايق رن نم ةعساثلاةنسلايفو سيسن رفلا ةنس

 تادقو وتاةارحو عفاد..و تاك:شاولمعو ىلرالابةدقولاو راهلابةب زلااودانق يون#سلا مهديع

  بانجراذيلا مهرومزومطوبطو مهرك اسعومببك اوبمويلاكلذحبداوجرخو عال_ةلاوةيكب زالاب
  رهظلا دعب اوعج رمث هب رح ظعا وههناكو مهتداع يلع مهغلب مالك مهيلع يرقف مهفاصماولهعورصنلا

 |” تفر دو تاقرطلات.طق يح انياراميفاهلثء دهب مل ةطرفمةداي زليبلاداز ( ةنسلاءْذهيقَو )
 ' رووةدعتطقسو ةبرصادلاةراحكلذكو يسحشلا ب ردىلالاسو ليفلاة كرين ٠ ءاملافدونادلبلا
 تزرع كلا ك4 هوجيلللا يبعةلطلا ف

 ( ©10١6 ةنسةيناثلايداتح رهشلهساو 2

 / وهو ىلعالاف ىنداو طسوأو رعأ ةنس لك يفايعفدبز وءوقيتار رق«نادلبلا خاش:لعاور رقديف

 | لاير ةلاوا لي زاف ةئامدح تناك اميثو اعسوالاو لاي رةتامسج كاف نادف فلا ءدإب تناكأت
 خي نع ةرابعتوكي كاذف الك و يموينلا ناميلسخيشلا اوامجو الاير نوسخو ةثامىندالاو

 ' اشد زي ربدل لاقيىذلا يواسئرفلا ليكول ادي, ت<نءوهو كاذب اسح هيلعو خغعاشملا

 ا يتذازو ناد اءطالا ىلع كلذا وعز وزا ىلعاو ةفتاق هءا شع كلجال نم ممم نال 000

 لب نينسةدمنمتب رخيفلا روفكلاى تح مهياءاهولمأت ةطبقلا نءرونكلاودالبلا | وامتساو جار
 1 ادا ةعسأ نه لوالا ريغ قسن يلع ناويدلا بدتر . يفا و ءرمث (هيفو) تأ. -مريغ نه ءامد ١ ومس

 ٠ يلع مومو يدوصخه يف سبل و كلذ ريغالو ىءاذالو لقاجوالو يطبق يف سيل و ربغال نيدهعتم
 | ىعدبملاو ناويدلا سدئريواقرششلاخيشلامهءاسؤ رقع نم بك سدا و ناوي دوه لب هح رمش قب ءام

 ظ ىركبلا ليلخ خيشلاو يسرسلا يمومخيشااو هبناكو ىوادلا خيشلاو ريءالاخبشلاو رمسلاب تاك

 - هبناكو يفاقرزلا ل يعمسا خيدلاىضاقلاو ىعورفلا خيشلاو ركسءيراس يسن يد.شرلا ىلع ديسلاو

 : ريك نامحر و 0 :ذأمساقو يل رعبتاك ىلع خ.ثلاو باش! ليعم ءادرسلا خعراتأا لس

 | ةسايسريدم#أ لاقيو هير وف ىراتمكلا ليك ولاو ىتاشاارفتسايلاريغ_ د نابجرتو لدئاقر سقلا
 1 ناكو نيدباعةرا<يذلاكبناوذرتدب كلذلاو راتحاو ةساوق بم مدقمو ةسيعرثلاماك>الا

 ١ سلج# مي رألا ةعاق تشرفو ضيب و رمعو شفنرحلاب ينحل تيبيلا هنءلقتتاف ناملط رب نكسب
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 3ةوذخأ+ يش مهي ناف هتءارغا ويس>و نائءالا لا هيفاماوعوقلصاوخلان هالصاحب

 ردقاو لامجا ىلع عئاضبلا اولقثو اذكهو لاذكرذ الاهراج ىلع» ولاحأءي ؛هلدازناو هراج لصاح

 مهؤالكوو 0 اوحتفاذأو م طام ىلع ةريسح ملت ج مول وظن اهيا لاءلاو

 كا ءرلب ملكتلا ىلع ردقتيال نا ةاردلا وأ هه يذلا مئادولان ء هنودجام نر ذخأيف

 اهولءحو رئافدب اهوبتروةريقأاوةلياب الاء ءايشالا عب .حاوصح اوروشعلارتافداو رر> ( هيفو ) ايئاغ

 لوطي ةيفيكب كاذدازملاقوس ةيكزالابىذلا كب زأعءاجاواءجوررحلا طا مفدب موقي ن ءاهدل أم القأ
 دحاولا مقل ىفرثأ " افنانثالا كرتشي وم وب لك يف كلذل نوت ةريثك امايا كلذ لعاوءاقأو اهحرش

 كاذكو انمانلا نر ردو ء ارسال رود فار و قل ىفمد طارث هك ا(هذو) ةددعتملا مالقالا يفو

 رامصو نك اسملاو نزال 'اهباونبو تاهحةدعىف عالةءاشنا زا عالقلاريمعت,مامتهالا ثا ٠

 ةيا.قااديء علادالبب قح تان ابا لصاو>وءاملا

 7 ١٠١1 هةنس يىلوالايدامح رهشلهتساو 3

 با جراخو ةييسملا طاطا مدهيف اورو م تاكت تامواطلاو ف عءاضتثاذعاونا نا ل
 تيناوملاو تاما اود_جحاسملاو نك اسملاو توسلاو رودلاو تاراخلا نمر ضنلا بابو حوتفلا

 نمءىثذخأالو مهعاتلقن نءاماهأ نو:كميال مدهال اهويكرواراداومهداذا اوناكفةحرضالاو
 0 0 طالبلاو باشخحالا نمةعفانلا ضاننال نولق وا منومدهوا نومي مهراد ضاقنا

 هنزل شلل كا ناك نم .يتبامو ناريئاادوةولو زآنالا سؤالا اما ينبامو مهذب 5

 ىراصن 0 هذهبلاغرشا دودوقولام طخ مدع نامئثالا يلغأب سانلا يلعهنوعمي وام ز> ةلعفلا

 مهرودومبك الم أ ىلعر رقاعممبا اطغ متر تالدو رد ردك الاعراقعلاو دال ٠سانالمدمفةيدإبلا

 هر اديلعام عندي ن أدع ودحاو نا يف ةبااطملاو ماو بهملادحاولا صخشلا ىلع عمتد ا 3ددرعلا وع

 ير 0 لا ىرتف ثاغي الف ثع متو مدلل ؛هومهددقوالاهيلءامقاغمنأق دصاءومراقعوأ

 ريمأ كالذىلؤتو مد: طاطخالا اومسقال مأكلذو ةدرفلا نهرسكنملاب بلاطي هلك كلذدعبمت
 ممناويدب نوعمتجيا«لوافمهضارغ ا يبفتق«و مأرب كلذا وعز نأو ءال او تكلاوةراحلا خي شو ةطملا

 بس هراقعىلعو هدلعررةملاردقلاو صخشلا مءابراذص قارو أ ودب“ كاةباتك ىف يفة "عرسشب ٠

 الع ةشاوقلا كلو نمدحا هلك !نوطغيو ن.ئيعملا قي رطءاركأ ماه ىلع 0 رومهدامجا ٍ

 هيباتلا كاذددبي وهباب ىلع فقاوني.ملاوالا سقي انه ةيعناض ألا سرنا ليقف قاروالا كل

 4 1 دج هقراغ .نأ الاوداف قو طلاق > عفد نهاد, دم الف هلاح يفرظن يح هول عوف ْ

 'كلذ فقو بولطملا دحويملناف تأعا 0 لوالاك هعم لءا فر 1 هيبذتب ىل كانيعملاا ٠

 هءاعر رقتامقلغي ع هدهح صخعشلا ىعساف هاو 4 رح مشو هنود عارودر ادىلِع نااوقلا ]
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 اوامجح و طاطخ هين اقم للا او يد و فل اةئام تاب وهن ار ظن يفاو اطقسأو اناا زعت نارر لارا
 كتب نك اسلاريءالاو تاراخلا غاش.كلذ ضرب اولكو ولي راقلا نب رغوة اق هلل لك ىلع

 اد راقفلايذلثمو رطل ا|بردونرءايسلاة م, وسوهاشرمعو ىننطاةهحبستحما لثمةطخلا

 ةيياضلا ةهج فثاك ن 'س> او ةيفرشالاو ةقدأت فهلا ودك روع "اويل ناكر قسد اكلاو ةهد

 ةكابازلا رودلا ىلع كاذعي زو:ٍقاوعرشف تو.لاو فطعااو تاهجلان ملك نمت قامو هللا و

 : نودلاو ندع ا لاعلا اولعحو نودو 2 راع ساو ا || ريغو

 نوذخًاياهنغب ”اغاربحاصو 0 كلاما عفديامر دقر تدم عاديا و ني ريشع

 يذلاق 12 ” انوهدي لا لو وتاداس سلا خيش ثا نءاوجر :| (هني ردع سداسىفو) اهباريح ن :هاهياعأام

 ةوقرلا سدح هع ر> تاهج ك! نك ةتارل مارد ءادوو هعاطقأوهصصح ىلعاولوتساو ه.اعر رق"

 هروهأيفدصتقي ءمهنمنذانودب بكر يال ناو سانلاب عامتجالامدعهيلعاوط رشو هفالساةي واز يلع

 (1؟18 ةنسلوالا عيب رربش هعانتأ لاقي وةشافمو-

 ني الثو نين”ادعب نم رض-شمل نمنأب اهريغوةدرفلا فوخنمرص«نم نب حرااس اناا ىلع اودانهيف :

 تقاضو سانا, الا دّدثاو نيينذلاا نم ناكو هدو>ومم طيح 0 هرادتبه هادانملا تقو نهاموي

 ىراس بدعت>او هتلكعمسآ م اكنءوأ هدع أفش لبةةعيفشألو ه ةهبشي هد رودلا ب من اوعباو مهسفانم

 نيم ملا نع مهعابطتفر ااا تالا رطل مل ذك نمل اة هعنتماو سانلا |نعركسع
 , مماوعاو ة 3 درا ع تاواطتو ناوذاو لذلاةيعرلاب لز هولا تا ءةدايز

 ميلا مايقلاب م ا افرام ئ- هاعالا ماوز الا ومارد أاو ط اقالا ىلإلا يرا )نم مهراصنأو

 4م 0 انأا ضعي هيلا مقيملو عراشلا:م 9 ا ءظعضعب م اذا ناك ىح كلذيفاوددش 6 مدر وس ل -

 2 قلطيمأ لاقتعالا ف مايأةدعرمتساو ةملقلاب ؛سخلا يلهو 11 ءاءاوضيقونأ وعالادلات ءجر

 ردا 5 1 3 ًاواياده هيلا ع را ماشأب ينطص اول زنأ(هيفو) ناي عالا ضع ةعافشب

 يلاءأ هللا ةمح ر ىلا يفو:وأ ا اهم أوا طا.هد

 *« ١١١6 ةئسفاثلاعير رهش

 1 0 الامد سانلاب لزتف هللاركش يحس: يطبق فا ردن لجركلذلن رعولاملاب ةرلاطملا نما دةش ثاهيف

 . مزقلامهديأبو ةلعفلاوةب واسنرفلا نم ركسعلا هت و لالا بلاط ناكص خس ىاراد لا لدي ناكف
 3 قالوب هلهفاءاصوصخو كالذ ريغىلاريخ اننيغ 4 نمهحرأ ”تقوررقملاهلاوعف د, ملن أ رادلامدهب م ه سمن 0

 00 باذعلامماع عوض 19 او نطقلاب مهيلعز حد و ءاكدلا 25 لاحرلاس رحت ناك هاف

 ا,هيح ىلعا اومتخو دحاو موي يف ةلفغغن .> ىلع تاناخخاو لأ كولا عب جاو قاغأ(4ن فور كك لوقب رصم

 5 أو>تفاذاف ناخذ دعبا 1 نادل ورطعااوهشمقالاو عئاضبلا مج 3 30 مم أم نومهيو اموحتنب اوناك م



 دف

 ةمزالملاناب وانت اراهنو الل نامزالمامهقداذبب ركسعلا نم ناضخشاهبابدنعفقو و وررسوا وعا

 ناكىذلا وهو ودم كاحةهادبعماةنئاق ةيركسعرسلايف هضوعرقتساو ءمأ ىققتاو ماودإلا ل

 در ءاو درة 1س مامو رراهامين ىو مدار لظأن اك دقو مهعودق ن « ديشر ىلع يلوتم
 هتاهجيفاتشو هيلاالخدو مهزالاىلا اغالاو ما ىاقرمذح موي يفاث ح 6-0 األ رآيلب ةناق ايف

 ماقممئاقو ونه كاجةللا دبع ركسع ىراسرض سوم اموي ( يفو) خعاشملا ةرضحماياو زو «تقورأو
 06 رشفاورهذم كلذر#و حالا ىلع شدتفتان ةحامارت ة>'ودار 1 اذيأهباوق طو اغالاو

 نك اما لا اهيةفوقوملاب تكلا اولقنوةقؤ رالا ءالخاو نا لقاو هن «مهتعت.أ لقت فن ورو'ملا

 مهلا او والو بي ىغمه دنءتمدرال نا مهو صمأوةقرو فني رو الارامل 100 وعنا .اط ا نعةج راخ

 ىوادلاو ىدإملاو يواق ريشلا خيشلا نأ مح كرتلاةفئاط نم نب رو'لا :ءاودرخاو اةاطماقافآ

 ةطبقلا ضعب لاقفهريدست و عمالا لفق يف 0 ونم سدس رغلا يل ءامتي رسدعيفاوهجوت

 مكسئاسدرمثانوفك !لاقو يواقرمش'خرشلا هياعق ط قنتيالو حصيالاذه حايسشالل نإ رضاحلا

 سدامي رفدإ> دب ند ةداحالا نكي ال ةمس مهزالا ناف ةيكلابةييرلا عم٠كالذ ن“ خحعاشلا صفو ةطقاي

 سارتحالان .كميالو ءاهقفلاو نوما لا نمدد ارملينو فرغْزاما ىلع كاذب جت> او اب تيمي نءودعلا

 اراد نمو ايفا وح تا امقن طل هر رغةقف' وهنم هيفامل كلذب سيسنر 0

 اورمؤحاف حاس الا نم مهددا .ءامراضحاي هو مأو : ةءاقاحول اوءج (هتاغىفو) ت اهلا 2

 يرئانكيذلانبأو اولاقفءانريضحأ يذلا ريغان دنع نكي اول ةذ كلذ يف مماعاوددشف هو ع

 اهماو رفاسدقوةب رمدملادانجالاوةين اماعلارك اسعاا ةحاس اكلت أول مكس را د

 #« ١1٠ ةئمءاثالثلاءوب رقص ر بش لهتساو

 ثعب مهضعل 0م و مطايعب فايرالا دالب ىلا مهريغو خاشملان م نايعالا ضعب رفاسهلثا 3

 يدهملاع 2 اهرهصو يحد .ح.سلاخ شاامرح هعم بدو ىري راد خيشلا رذاسفوه ماقأو هميرح

 كلذ عيشأا ملف كالذ ريغو 34 او دك يلع مهنمريا :كلا مزع قس مهاراملف

 دعب عجريأ نمو نب رفاسملا عووجر وسانلا لاقثت'م دعب ّق اوسالا يفاودانو اةاروأ س مسن رمل تل"

 نذالاب ةقروهل حا و .الا ناو مز: 5 رفاسن سانلارثك أ عجرف هرادتيماموي رع

 (هيفو) هارب ردنا داون ح وأ, اةمدخ يف نو ف ناكرذ ب جم وأ انلاريهاذم ند

 سا :1ناكو هسن ارفف نون ءو ةتسوةئام نوار ذوو نيب الل ةعب 4 اهردؤو ىو ودررث

 سوبملايف مهرثك أتاءو فندويالامدنادشلا نءاو-اقامدعب ىلوالا ةدرفلاءاست برقاوق دصام
 يلعاور ررقفا يأ ةيها دلاذهباوهد مثدالبلا ىلا مههوجو ىلعاوجرخو مهتم ريش :كلا ب رهو ةب وقلت كو

 باب رايلعو ف كك ى راج لو راع د نع م زي ءزنلم ا يلعو هسنار ةفلأ يت'امرودلاو راقعلا

 2ك
 ا ا



 هما صل لو م2 موق ضسمكم
 ننددعبو براقعلا ل تىمس و كي , مماقار ىذلا لست وذو رك اذه ور ويطلاهءرولك ان ني

 ديسلات وعيا وفم دبعملاف نيدودوملا دإنلالهاو ركسعلا ل ماك مادقو ربهلك ماعلا ر كغ يرام
 ىواسنرفلا روهمجيالالالحن 7-1 .اعمدب كحنام لك و ءالعأ رك داو اهدا رن دم يوغلا رذاتلا دبع
 د. يلع ءاوتفا أضل م هسأرعضوب صتخ ىذلا تديلاق وف عضو و بتكت ةيعرمشلا يوتقلا هذه مث

 اذهو رالاق رح 'مهحسج و تنبأ أ ىلع عضوتو مه-و رعأ نأ ىلاولا د داو يزغااهللادب ءو يزفلا

 0 : ملا د
 اولسري كل ة هذعا ةئامسمحر دق ةغأ لكنه هبا واسنرفلاو ةد رع ءلاو ل هلا ةفللابا وعبطنيءزال اه

 رهشلاو م ويلا يف رص ةنيدميفأ ري ر2 يوتفلاءذهيفل اهش.نوكي غابملاو ةمزالل ا تالحلا يف و ةلعتي و

 : ىوةنلاوةعب رملا هذه ىشد مف ى ركينألق يباح نايلسمادق شاذ نوكيوءالعأ نع .لا لحاف قريدلا

 : هداهم * هلأ ىف ى غم رسل مت 6 ةذارب مهتامسأب م هديطخا وطحت اضقاانأ مَ 0 رركلا ةمسلاو

 مهكاصق لبق َن اح رتلااك امولنب وتيسلاةطساوب نيبنذملا ىلع ترس فنو ترقنا يوتغاو ةعل ا

 ةينامثيف هىمأ اوضقالا لوالايف هباو رقأ يذلا ىلعا ودقنيالوا ودب رب 6 * مهدنعام |اوباحمهف

 0 0+ ةدحاوةعاس راهلا ف دن ل. قوق ا 000 0 روش ن“ نبرمعو

 ا هله ص وصخ يف هو 5 51 اذدو هأ رملا متاكدن اما 7 ةذع همدلدو هئدب

1 0 

 وهثفضر < نمةفامو ملكلافرحز . بكذا 0 فاشر ع: و دحاولاف رحل ايهوه.طوهو.سرو 5

 ْ هب وهدعإ كلذو لو: ةملأ مد 1 0 ل تالاذ نءاوغ ذالودع 0 2

 سماخ ءانالثلا ل! ىهو ه كا عبارااةل لا ودانو م كاملا رسل م« داك م ايآةنالشب

 مهرك اسععمتجا اوتحبص اانلق ةطربقلا ءاكح تاهححيف شرلاو سنكلاب ةتيدملايف مرا نب رع
 قود:ديفهوعضودقو ةاشمواناكر هدبش.بكوباوج رخوماوشلاو طبقلاامنيعةفئاطو مهرباك 0

 يذلا رجنللاو هف. سيو هتطينربهيلءو ةبرع يلع قودنصلا كذا وءضو وءاطغلا مس صاصر نه 3 ظ
- 
3 

 نو 0 0 ا البد ك1 راغص قرا ةعب 8 رعلا يع اول معو هم دبس وم« وهو هب نق

 اماعو ع 1و وسلا ةقيطقلابق ودنا || كالذاوسلو . ادودر ر>ةقر 4ع ارذ ب دهم ٠ صخش لكو

 باب ىلع ةكب 2 تدب نءاوح دة زقك قذلت وعفادمةزادإلاج و رخدنءاوب رضو شد بصق

 كانهام ون يتلاةملقلا ثيح براقءالتىلا اولصوا لف ةبررمصانلا ةرجلازيمامجا ب دملا قرخلا
 مثمولعردقام مهناوضماف نب رك د ل كح ُهلاو يلا املس حا اوك نا رح

 بارتاا نه ةولءىلع هوعضو وقود:لا ك!اذاوعف رفينرعلا رصقباراوا دونا ىلا ةزانجلاباو راس ه
 ل ا ال5 ةقرارنب راردام تاريعو عادلا هودغأو اهونتمةب# ظاسفي

 ١ نئددعإ 3 نو 4

 ها. وتقل

 ” لفس أ ىلا 1 *ىحو قاقا لا مهيديابركسملاود و قرذ> لو.طلاىلعو ة هذ كلذ رطظلاربخب مطوب طب

 رعاالاو و يورو ميتا 00 دي ن1 د

 1 ذل .كسانلا 2111111 1ز ]ز ز ]7 ز



2 
 .ىرسلاو بل | ناميل م هونيهوهتملا 00 « ةفتلاو صحعفلا لاك أرق غأ ملاءدعب مون

 ي راس سعأ كلذ ةءارق دعبف يدنفا ىفإ طصمويلاولادمحأو يزغلاهّلل دبعويزغ 2900

 مياكو روذخ طاب رالو دق ربغ نه مهيفاضقلامادق نب روك ذملا نيم ومنا روغذخي هدف د

 . هل + مد هولاسةاضقلا ل مود 00 اور ذ> نيحف نيدوجوملا للءاك مادق# 1 تاوبالاو

 اوصح1: نيد هولاقا وناكك يزلابالا اوبواجام مهن نارتلا شا و- ثارياع احا وا ةطسارب اد موتا

 الاوي 03 ىبدولو > الازو مث ربثل ب ءانمعى ةاولوقي م هد ايهناك نا اضأ مهأس هين لل 5 5

 الا ىلا تندلاه نب 0 -عئىراس نأ مثمهلععا رقفلا يسيل قر مأروك ذااز 1

 ماع ل#غ!لئةوناوي دلا نم يبن ا ىلع 3 جورخيرمأو نبموملا تب ردح مل ءقىق 32 ًارشيا ماأسو

 ا 0 نام اسلاقو ل 000 عضونا م 6 مع دي ناري ند ممدعل او راثتس 0 :

 يدلل ,ا”ورب نإ ,وتيسلا حا رجو ماعلا اركسءي راس لتقب مهتم باح ن 6 نإ ردم ثءعوذا 1

 ِ ةاضقلااف بادامود ه لوف يراخلا رهكلانم هدرا رشعو هس ف ماعلارب 7-1 ىكر اسةئيج يفراصاذ دو

 .ياثلالاو 5 بأا بند يب الان نامل ءنادح اولوقب يملا وهدح ول ..ممدحا ولك اودرز روك كلا

 رمتنلاو هغأب هنا وكلا 17 أهو ه ةرغةدالو هزالا ماجا يف نأ نق ىزغأ ارداقلا د ءدربأا

 بنذدءهئااماع اول واح ةاضقلاف ذم ود 15 .وماءلاركسع يراسردءيف

 ىرقم يسمى ن 5 اًموذءةةالْوأ ةاسن رشعو ةسمح نباىزغاد#لاقو ثلاثلا لاو لا عضومت

 حاورلا ىون ناك ل مهاتالذن: 2 5 هاب 4 !مويتهرعزالا عما طايفنآر 3

 لاول بنذمهنااماتاوبواو ح ةاضقلاف ىنَذ دموه لهف كلذبادح أ ىرعاموهواضإأ غل هم 5

 فرعنا هنأ يرد علالا ع.اجاىف نآرق ىرةموةزغةدالو 12-نإ ”الث نبأ يزغ ءلاهللا دبع عبارلا

 لاؤسلا باذم هنااماتاوب واج ةاضقلاف باذهوه لهفكلذبادحا غابام هنا و ركسءيراس 82
 .يرا سرد غىفربخ هل درا 0 صهزالا عماج يفنا 7 ىرقمةزغ ةدالوىلاولادمحأ ىس ءاا

 .سسداس ال لاؤدلا ذم هنأ م .ءأو ؛احداضقلاف بنذم وده ىل-هف كد اذا غلب ؛ا.هنأو رك 33

 هدنعام باتك لمرم ههيف ن 0 ةن-نوناكو دحاوهرمع] وذانارب ىف ةصرةدالو ىدن اقطع

 كالد دعت هقالطابابو سمو بادهربغ هناباوب واحاماتةاضلاف بز دم ؤه له ركسعئرأ دس ردغلا رعخ

 ,عماو روان ةاذقلاف ءالعأنيحو رشملانيسينذملا ىلع توما وةفي مسا بلطرووملجا لوكو ىضاقلا
 را 0 ةدام سءاخ ةءارقبا ود * .الاعأ نيبث ذملا تول قال بأ ذع سنج ىلع اودمتعل توم

 وو ص يف ةاضق مهماقأ جوي ئذلاو كل ذي رم كم يرام وما دع 1
 قا رئالن وك هني ا وب. لعب 0 ا 2 0 ردغيف: ةرج هل ناك ن

0 



 ش -158-
 ن١ مط اومنصت نأ طنا و نيئيسلا يك اك هي وروما 9 1 يذلا ن ٠ سعال أ ت>و#

 ةسجلأ ين واس ناف بمهد هبا ذع 1 مالا ةمظع نالو رمد دال ةيداعلا تاب اذعلا

 ه ديم قب و هباذعاب تومي وههنأو مث مالا لدحرلا اذدب 0 لك لق ناو ةقزوألا قد را

 ا ميلف تين 52 تلقاك ةيوقع ربغب نكل توملا نوح: سي هل راسل ةهجورورطلا 0

 اوهدعمهجنا مورا متبل 4# 2 ا 5 او نذلا نيك الا زدحدح ه سهأ ت 0 نيملاظلا 4 4 امثذلا و

 ا زجحلالفا كرام الو ا وس كعثالؤ 4 4. ,دب الا |ةءواوأ نعوم د ى 1 3 باسم اذ ىو 1 عنو

 هبلا راسهوهو ع مربع ص ءافدب ةأمالق يذهو ةءاحش رهشدق ل>رود موجخر 4 1 هسع رمسأا 44ج ل

 ضرعلاو اقلانيمودعما تع رد |١ اند موظهو روصل لاو وهلا دد وع :طارببدت 4 :ة رع نان ملا

 ةلاذرلاب د6 دنال حراوثلاب أ مهرب ع 6م .عمت قاب م "اأو مهماقتناب مهدوجو تر+حاالف

 1 كي ا” تاكا تينا ىلا عندك الاحتالا 5 مدعلو مااجمل بأ ل ا|الاملا ءلاما 50 مين تلال

 قبررحشب نر حاد نكي وا ديلك 50 سأل ةةب هل ر ؟كاهفسأ 3 تاك“ : ىلا ناميلس نأ الزأ دع

 ةثالثلا نأاناث رويطلا تال 1 ال هيف ةيقابهتفيجو هقوزاخ قوف توعىتهقي رحت و ينمبلا هدي

 لتاقلا اذ ءاكرش د نم نينسءاونوكي يزغ ةلامحأو يزغلاهللادمعو يرغلادمت ني لازعاشم

 كاذب 0 ىزغ !ارداقااد .ءخم.كثاان اغلا د م,« ؤرعطقب نيضوحد اونركي تاذإف

 كاذل لبا سانوركسلا ماماوركس ع رسلان فدل نيءمتملا ةدوعب ريصب مهباذعءا رجا نااعبار## باذعلا
 اسداس# ىونام لأ قولطموهو هت#اسم تو.:هريغ نوبت يدنفا ىنادصم ن | |سماخ *هيف نيدو>و.٠لعفاأ

 ق رثلاو يلرعلاب يوان ر فلا نامل نم كوؤي وخ 1+ يف عب اء ىرجاموهتانم و مالعالا اذا

 نه نيرشعو عباس بلامورلا يف :رهادا دع ار رو ماما نجر ءاطاك رص ربدالب تاللحبأ يقلل

 ناويد فرظنم ةجرا+لايوتفلا ) نولترادىذ مترو هنملا روهمجاةماقا نمةينامت ةئس لارا: ربش
 0000 3 لحال ( دي ةواسارفلا شويا ريما و:«ماعل ا ركشع ىراذن مآ نيريشتملا ا
 قو ىواسرفلا روهألا راشتنا نم ةنماثلاةنساايف ربهظكماعلا رك-ءيراس لتقو َردْعف ةرجدل نع
 ١ 2 ىراسوروك ذملاهذت رركسع فاران تاب يف اوعمتحا كان 2 ره ند 0 رشعو عد الاموي 1

 مفادملا سي 1 د لا سئ روهنار و:لارئطاو4_:هتراهلارتْلاو ورلرحاارادرتندو ذا ور

 )للك غابمذب رق نولترا سرا داما دلاوةتيحر ل كو وكل ريب رامعملا سن ؛رورواف

 7 شودلا ريدا و م ما ءااركسع يرام مكحراصاماذس هو ردلاءاك ةبتريف هني .ىلكولا ا

 ماعلا ر ا توا ل ةاجدلا لع اوعرشي يكل نب روك ذااةاضقلا ماكاو سا رادس ىذا هن وانا عل

 ناووك ذل ةاضقلاا وع محا نش متن رعي هاعاومكح حلو رهشلاز «نيرشعلاو سماخلا مويلايق رياك

 ع ىراسدي نم ءجرراخلا قاع روك نا لاا :نسارهعت .س وه ىذلاه مب 0

 دية ا ا نس ا ال ل ا لاا اوبل



 2 و و
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 هكر ايد ا اشرف و يعبر اءاطعأ امد وهملعن زغب هنكم مايأ ةرسشعة لو ليللاوراهتلاراركموارا 0

 س44 يلا لاب رولفأ : رهش طساواب لخد رد: # نيمو مايأةس دعب رمهم لصو ىذلا ئيحطأ َة هعيقعب

 يتلا ةئيسللهيف رمفحتيو ريبكلا عماإلاب هلايبرتبجومم نكسو نينس ثالئاةءاس اهنكسدق ىنلا
 0 اروع دنا الاب هناكمر ولابا «ةلعلو ةاحان ١ نكون . ادان اي ملاعت برل | يع دس و 1 0

 باس مهرب ناملسو ماشلاربب ندولوم هل م مهول هنا | رقلا اورو نيدلا اشم ةعب رالاعم سأ 1

 ىزئلاد ع ةدحاولاتار اود وعض نيغودم حلم ع سارت و4 مهن الك ناكوهتلسا ع

 اولاماعالو 0 اونام ناهراب نا مياس نإ ادمكعا مهىرزغ "ارداقاا د .ءءوىرزع هلا هللا دمعو ىلاولا دحادسلاو

 دحاو رظتنموه لئاقلا ةدع ,قيف زيكرتشمونيحتاسءاوراص هب من 7 ةموادم نعوهنايبل وأ هتمنامل. "يش

 نيروكذملاع .2 10 دمع امويلاكاذب وةزيإا يلا هه> ون مزج هب ةعئر هع ,ةدودعم 2 نر

 ةزيلان اليسع رسلاعلط ةردغلا موب وةعيضشلاهتعوذ دع لثاق ةلام زج لهسراص ء ورث لك ناكو هالاعأ

 راكملاوهى 6 هي !ةذءارا ع هودرطي نامزلق>ر دةاههّةلو قرطلا يو ناملسو رص ءاه>ودم

 ركسع رسلا ةئينح يف ىنتحاو لد ويراجلا اذ رهش نم نيرشعلاو سه ءاخلاموييفوءادعتر دغ بيع

 هر: نامياس هب رمذودي هل كو كعب لاخقو ههرةفهفايق ن ءواال سعرات اف هدب 56

 رسلاةب ا دهداحو ءافرعلا بدحاصمو 3 امملا سي روه يذلا نباثورب نيوتساا نصقو ها ةثواع

 ىف وتاحورد> ة همس روغسملا لت املا كي نع حور عاضيأ عقو 4 اذبوهف هنزاتسخ عقتام لع

 لدا رع وادع تارطاخمو بولا يفدخامالا ن.ناكجدلاودوتنأرسالب وانك يس 5 عيطتسمال

 203008 - حتقومو نيه راد 1 00 رالارووشاةود ركسعةمايرا اوضمنذلا

 هوعذد : هيج 6-0 ةماوو ا 0 ع 5 ع ءاسؤرلا

 صاط مدلاهل نيد وضغ شوي+لاةاشثاغم نمبرهيردقامن ام.اس لتاقلا هل منتو هلهاتسك تا:ساولاو

 ةناشلب هدر قه تاذلاب وهو 4م كاودمكا# هلاحو ههيهحو ؛ثحووهبأر ظخاأو ٠ هر>و هب اشف ش

 0 ظناو ل انامل هنأب او حرا سموه وهن ذب عنص هير كلا لا | هةدمش ' داك و هوداكر رثيعسمو

 نع 0 3 وا داو 'مصعلان «قوصخا كا يهةرهافرلاوةعيفرنيعبهب اذعتاسايم 24

 الط ولاقمو يل 1 00 7 *”الأ 3 ميس ءاك رويال :

 0 هل اوريغامو ل5 اقل واق 8 يبخو روز دوهش لامعالان 0 هنا نيعب اش

 نا صج

 ظ
 ات يدنا ينادصم ند ين مذ جدال هوحولان ' هاهدحو نير ذعتسم مهالو مه ريغةكل 0

 مكئافطصا تحنو» نيبنذمال قئاللاباذعلالكشب هترقاعم تش سيشلا كاذدنع "ىشرهظالنا
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 اىلأالاةيؤرل ىفتسيلا ماك ىنفيظوفاوةحتساةبزط كالت ةيدأتل حايتها ادج ب -دحاىلقف فشلا

 م 0 نال حمس تبكلراا مع وقوب قلاةعزذشلا ةءو:دملاهة نق ءاعسبملاقيرغتب
 اب نومك | امهتنأىتلا ةئيساا هذه نم يطا سرا 00 وكما قاب ونيمبملا

 بيهملا ءايضلا يمارو ددتت» "يشلك لداحلاوهئاكر شولتاقارا رقاو دوهشلاناردب نب رادغلاة فص نم

 اهنم مهنم 0 ترفل نا يسفندهاج لامعالا ةعرس مكليواران اى نادب ركلالئقلا اذةروانم

 : مهسفنأ تعد ومات روكناشلا# كاس مظعالارب زولاناالاكباي ا

 اومض ك كاذكو و هربهشدب اوعاطتساال يذلاربهلك بدال اد*يرجلا ىلا ضرعلا مودعملاتقاوم رأي تح

 . ةينامثعلا لودلا كالت مكتلمحاو كدت درال اعاد افاودار ”يذلابماظلامرحغا« متي داع عاملا

 ر» ١ ز وا ةطسا وى رورذف ١ اا نيلصاولوخان و مورلاضر ًايصافأ نمولويهالسان م ناد راملا

 شب زولاواهءار 0 اوعنام مهماذب مميقفتعايذلا طورشلا ب جواه اذ نيب أطورصمر طءضو ريخسُمأ

 حلا ناشط ءود صوصخلا يلع وهب وأسفر فلا ماع ل قاب ىعدت سم هن اداب ماش كااربو رم 5

 مراكموتاقفش نا ودر< اونكربزولات ا, وغاب نيفةحر هم يل هت نيذلا ةلظل يفو مهركسعرم 03 هَل

 انوي ضرودف نييع صو نيل وقم م 3 ميلا نيحو رحمو يراسأ ه نيذلا ة ةققد يفو 0

 انأ كلذلمدخعتساو ليوط نامزد» هولثهرافغ لك هوحو ؛ ريزولا دقت انت فوحصو

 عياشلاعنصلا ادب ىفغت ريناك 3 طخاب نك ىدلاه تمار اهخحوهفلعأ ةداعاهلدعوو 4 :مأي وصحه

 ع زولا مازن أ دعب سد_مةابمهذو ع ءلا طيض ان هز 2ك س وع .لااءآدح اوه يوذملا و

 وهفاحلملاك لذ يفو للبلا ملسآم رادب كا اذه سوي موقرألا اغالاو ىخملا ل :هرجحر هذ ل اا اوأىف

 ءأ ارجال يّ لم وهاميسربب دن هعمالو ميهفال 0 هلا لفدتسا ىذلا ثدي 3 وسلا ءار حاب 0

 سن دم 2 ناك دقوةنم نو ريشعو ةعب ا ىعءو نو:< بش ىو احا نامياسو ريزو ولا ماقتنا ,

 مهارب !تايذ انيبلحر اتق | ةسا وان كرو اعالا اذ دنءروظايا طاخاب

 تعا اذلدؤو لال احا ع اعلا واعلم م هل عججرب با> يلاو اشاي

 نيم رح اباقيا دش معد هر :اوةرايزال سدقلاب نالار هيأ و تار ةلاعا 3 ردنا عع اك لدتش .هنالعو نوذ< ملا

 39 00 و ةمدلسا ةلاكب هن الاهجوهباغيز نم برطخضملاهسأر ىلءأ ف بوص:هو» ىكسنلاةّلا ناو

 ددر ىتبامز لا كلذ نموناالا وهاذهنا نآب امي مق نكي هٌوااريغلا كيل ءوداه>هن ا

 شويج نءرادقم طل :اًضاغانيسايلاهلسر آلا قووساعناو ا .يونامزاي فاغأدمحأ

 كالاسو هانامخ نه التءادق قاع ا1دو هل ةمزاللا مهاردلاهقأودت ا ا هزغب ريزولا

 لحعتس»ملكو ةيدايلا باد هذل ةلبق 0 قموبنيرشعو دحار كفوا

 . ههجاوي نونلاودت ريغ ماكحيتسال عمامابهنكسم|غأ نيساي 1 يضاملا لايرولةربشلثاوأيفةزغلدوو
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 نع هف عام ناميلس لهلثد. * ميدق زمهلعمهنوكل طقف هيلع ب دباهدنعر شح ليال بواجف ماعلا
 هفرصي هنا يفن ؟مداثحا لكنا بواجف كلذ نعربخت:ءأأم هسفن وه ىلهو فرطلا اذ هرو ذح بيس

 فرع! له ل ادم # ٌءءارقلا نقي دي لج ال ءريخافهروض>حبيسن تدل اس ريف لجرهنأ ث د ل

 هنأ ايس فرعي ال بواجفرا كلاعاشملاو 0 ءاصوهخودلباا نه سا: د :ءحار نا

 هديداشمال ا نارقلا لإ امهناله لس # هربكو هفعض بسب هل نم ءارينكج رك ودق مهنا داليلقالا هفاشام

 يهشي ا فرعيام هنا بواجتت ةرفكلا لّدقب صأبو ةازاغملاب ىضري نآرقلا ناله لّئس * مل بواجف
 3 :مرات>ادحاو بواجحف ءا 1 ءإ ىلد لمد * اهنعيني نا | رقاايت حلا ةازاغملا

 ولا دكار ذاك لتقن .لك ناو ةازاةلانءيني نا رقلانا فرعي هن الب ءامشالا هذه توعد ٠

 : 1 لكس * طقفةباذ انكلاال 'ههاعامد' !بواش نامراس ضرغأا اذ هلع تىل' ل سس

 ملعت بج وب رهو مللكنو ودا٠ىذلا ة 0 يراسل ت3 سم لحجر هي راث سم انا

 فرش نا نظي وهامأو لقي لتاقلانابواجن ديلا دنءلوبةو بيط لعف للجرلا اذه نارقلا
 ناملس انمدقالا>فذ ةقالع هلاموه اف رعاك نارا أذاو ماللسالا فرمث :نءوهةيواسئرفلا

 هتبث نع هفاب لهو ةريثك ارارع ىدنفا فاء همفاشلهدانلاسمث ىدنفا طم: هانلباقو روك ذا
 3 :> | لجرهنااه و يدقلاهملعم هناذ < هيعمل بس هن الجال مو سال هناشامهنابو'ل

 هلاو>ءمسؤعا ثءاان الهون زان 0 ٠ن هوه له ل + *دريهض ن ا لا يوق فرعذو

 ةعبرال ا يلاال | ةا زاغملا 0 4 1 ادفرمت يبنلادنعلو .ةقرجأ ابتكر ه٠:قرا امكلا لتقيف

 خيشلا امذهفاذام هنا بواد يواقرش يدرس تيل * مهام -نيذلا طقف معاش.

 0 ياسو ذاع كاع ذ رقاد ذعيف ىف:>وهو ىفاش ىواقر ثأأ_خيش 50 بنسب هل :نموهامهنال

 ةقفرب ممدي ط>اور رح مْ اوصقنالو اودي نيام هد عافو قطاودهاذهزنأ اوبوا اذه مرار 0

 ءاضعأ ىب رعلاب نيءوهتملا ننال 'ءاذمأو العاةر رحلا ةئ كاوربشلاو هوبا قرص:ررخح نونا ل

 عباسلا مويلايف:ةلوقنملا ةياو رلا هذه * هنيب رسل مث اكءاغمانولتراس ءاضءا ناسجحرتلا اكامول ٠
 روض نولتراس ليكولا نءىواسنر فلا روبمحا ةماقانمة:ماثلاةنساالان ررب رهش نءنبرشغلاو
 ووك نما لتاقلا ءاكرشةمك اطاضا أو ريمطماعلا ركسع يراس لئةةمك احن نيض وفلاةاضقلا عم
 يذلا نارسا مظعب نا ربخن كاك وله تشم نحن يذلا اظءاا نزطاوةءاعلاة حاملا ناةاضقلا اه ب
 لتاقدب ديانني نمةتغب عفارا هدجا غو هلار هن طس ويفانركسعى راسنال انركسعب نال انفع
 مخ انس رومأ.ونيحءانانالاو ةثيخاةرغلاو ةناناا ىو ةءارك نا ءرداتساافب نمو ليش
 ولو ىنوعد نكل تاقولللا نشأ لثمك هئاكرشوروفسملا لتاقلانمةعيرش' بجرب كلذو لوتةما
 مركملاو فيسالا يدنملا اذه اهببديتلامكتاعولو مكعوفدب ىتارسحو ينيع ع وهدضيفاطلاخ اقل

١ 
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 هناٍبو اك هنعربخم دلبلا يف لمنع اشن لك نأ نأب ماعلار 3 هجرت هييذلا ىمالا فرعي

 0 0 كراس لتق يف هدا م ىلع هللا آت مل عماجل ان اماس نأ - له لئس * كلذب يردام

 اوديري اوناك اممهنابلاقامهنا لهنامملل- لم * هماجل ف نفرد ءاللسالا لهأ لك نالال

 مروصح بيس نغاو مال ءاب رغلا لم ناك واخر 24 د بعس يلع ع طلاق هناال ولدو: 3

 نا ىلاولاذح ا ديسلا انما 5 هدعبف هدوعة٠ ىلع ىذترأخي ثملان :دحاامزا قالو ةيوه 1

 لد ناماس لكس #2 لاحلا ىف انرضحأ يذلا ىزما اهنبادبءدي سلال اقملحال ىلا ناي اس ىبب و4سدح

 لاح ام فرعل له ىزغلاهللا ديعديسلا لغم د ع 0 اوان عهدوجوملا يزغلا هللا لد د ديسلا ق رعت

 ركسع 6 27 نا يناماسةي ؛ هع ف لهىزغلا هللأ دبع ديلا لكس د 6 بوا حأ أ: 0

 قع ىراس لدق 2, دا تعاو ةردكتلا ف ىرا عا رموح وأ أ هفعناملءروض> موينأز أو 0 بواج

 كنعهجوتي روك ذملاناهلسنان اظي ناكهنا بواجيذ هاك ثام امر دس ى أل نيس ن كلذ نع دعم 0

 لس 4م :ااهذ منو رمذ# نيذلابري# راص ن الان كلو اوك نيروك ذل 0 نك اورا اركلا 1١ اش 1

 نأ فرخ! له لس * كلذب هدنعامن ابواحف رمدم يف هفالخادح اريخأ اميل سْنأ فرعي له

 ا قرأ ردح كا ٍءامزابوا ح2 َ ١ واس رفلا لق ىف نيلكو# *نا هيأ سى الاخ سأن مص: و

 1 كس سأأو يزءااد#تو ىلا نامياسمونيم وهلا هع رالايلعصحنلا اذ أرقن كلذ دعيف كو

 متعب راق صنانالو دئازام الو ةحدكك هذه مهااوح لهم١ولاسو .ىزفغلا هللادبعد.ااوىلاولا

ند روح رسلا متو نيقح رئملا نينث الا ةقنربيج رعلابا ذءم معدي لم اورر->متالوا اوبواد
 يف ردم ة

 . يموسايمد ءاضما اك امرلناجرتلاءاضمأ يبرئلا,نيموبملاءاضما هالعأةررحلا ةنسسلاو رهشلاو مويلا

 دعب هثيرسسلا ملاك ءاضفا نولتراس غابملا ءاضعأ ماعلا 2 ىراس نام و رسلا عك نر

 اوراةكم ان روك دملا نامو عاباةح رالا تلاع 0 راس غلبمائأهالعأ و رمشملا صحخعفاا ص الخ

 او را ن٠ نوذرام .مامزا اولاق نوروك ذملاو ممسهنع يماجب و ةاضقلامادق منع ماكتيل دحاو مط

 .ةتس هخي ران راهن # يدنفا ىفطصمصحفناب 9 كاذىف مط يش را امرا نار ماني رواق

 رس مناك هندي و نولل راس غبملانا يواسن رفلا روهملا راشتنا م ةنماثلا ةئسلالار زبر هش نيرسشعو

 يدتا يفاط_صما صخر لسانا كسفى راس 1 هرج راك ا عرمشل نيرشتنملا ةاضتلا

 يعد هن اكان هّتعاصو هلكيش وه م و همسأ نع لثس * لصح دق ىدلا يع هم صدأ يك

 عه هتعنم م سهم يف نأ نا ار ةض نانا ودخل رهعولوضاناربيفةصرب ةدالو يدنذا ىناهه»

 ثالث ةدمنم هدودشملجرلا اذدهناب واحف ىلا ناما-فاش ثرِوْسة لم نم له لتس 2 كباقك

 .شنش حو ريهللاةريقف ل !حر هنا ث .> نمو ةليل تأ ومدن عرضت اموب نيرسشعوأ ةرشع ةدم ن..هنأو نين

 306 يراسزم يح م !داارب نةر ,كصد هن اهريخ أ اهروك ذملا 0 لس له لك * هريغل |< ىلعهل
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 هناهل ليقذ راسم ضعبهدنعتيي ناك ة واسر فلا لو>دليقامأو هدنع تانادبأ حارامي واسنرفلا
 واقر 0 :ءتيبي ةديدعارا يع حو ريزاكهنالاق س:[ص شخ ىفزال حيحملا يا
 هرب ناكموي لك هناب رضاحلا دم خيشلا ىلع تبثب ردقي لله ىلا نايا لث# كلذ لاقام هنا بواخ

 الا لاقامهناو منبواخ لدقلا راص هحايص ىذلا راهلاةيشءاص ودخو اك عيراشإ] |: يف هت ىلع

 بلط .:ادط برضأ االاط للا ةداهكدب رضبان ص الل يول ال حيحشفلا

 يراس ل دق يفهريمض يءهربخأ نامراس لد * لثسا# برشا ةنغرماب راق راف'ى لت ىلع ىحيهنأ دعوو وفعلا

 ةيواسأ رفلا ةرفكلا لقب هللا لي + يف يزاغي هنأ لحال ةزغ نمرض> هنأ هل لاق ناكن امانا بواب ركسع

 حار ىتلاةليللا آلا ركع يراسر د غب هدا سمهنأ ذر ءامورر كلذ نمهل ل صحن 1 كذرع سي ةناو

 ناكامادبأ نب ارا رز دملان املس ىلعان ربخأرم ةحام سيال لعد« هلق اهعاصو و طالت ١

 55 له لثس#هيلعردقامهتاذب ريزولا يذلا ركسع ىراس لاق ىلع ردقب اذهرشم' دحا 20
 ادخار تام 1 بواش ىواقرمثلا خيشااىلا اصوصخو ةئردلا نهدحال ناميلسهيللءهل لاق ىذلاب

 لجالرذح زاوأسفالخ' 0000 لهلئ- كلذ لوقبام لتقلاح م هوعضوباذا يتحو كلذب

 نامياس لئس# دح أ يلع هل لاقام زام ءاسناو فرسان بو اه هءاق منيأو ةبواسن رقلا ردغ

 لق“ دصاق ىذل'هريغهيفام ه: 0 .ينادحأ فرعيملهنا بوم هءاقنررهشي كاك نكن :

 5 ديسلاعم هللاقن للجال ناملس ائيقب اروتكر وك ذملايزغلا دمت انةرصازهدعبن ةيوانرفلا ٠

 لحم مابواذ انههدوجحوملا ىلا ع نايلس فرعي ره لم * كلذ ١ لجال ةرضحأالاح يذلا ىلاولا

 1 دس لعد 1 طا 00 انمهدوجوملا ىلاولادحأ كبس فرع لهزنامي اا

 كاذل هجوت''اهبدصقىتلا ا و ركسع يراد لق ىف. : لع ريخ امن املسنا لهيماولا

 هناو ةرفك ايف يزاذإ تح رضحوهناهللاق ناك اموينيث المثةد.٠ن ٠ لصو. نيح نامل نابو :

 نامل لس #١ يسيرا 1-5 بسانمريغ ”ىثاذهنأ هلوقب كِلْذْنَع هحصن ْ

 لوس هل ؛اوأيف نا بواذس «ةدحامهلو 33 ركع يراسلتق فلا لادحأ“ دخلعنيدهاررك دلل

 يلع 4 مايآ ة ةّنس دعا مث كاذب ل ى :رامدخخأ دسلانأو رافكلايف وزغلادصقب رضع هناهللاق :

 0 سأل ليقف هل ! ناكاممايأةعبرابر دفلا لبقو كاذبه“ دح داعامدع ١ نءورز ”سعام راش هّددن -

 نآلابواغ ركسع يراسل 3-5 ىوان ناك هنأ, ءربخ مذا اس ناركنيهنال هلوق يف قد عيل هناىلاولا ْ

 1١ ااا واخ نورك دئاد اماسرهثأام بيس يال لكس * ءربخأ هنا ر تا ناملسهركفاسأ
 ناهل- له لثس * هده لثم ةدام لعف يف هبت منا اماقاقاو تدك هاو محم ناك هنا لوالا نيس

 1 د كالا خ 1 ءاصو هو كاذب 0 عمث دام و١ لهو ئ|ةف ربه ىعاما ظ

 له ل * عماجلاخيشاضإ االوادخا كالذي ريا اموهر كتاف يمارسن نب راج يرحب

1 



 - اا
 اشرق نيعب رأدل يطعأمت مهندي ارسراص اذهو العا رش 3 هلهفيمزال ناكىذلا لك نع هغلي مث همزلبأه

 ابا فىعاك م ايأةتسدعا :هلصو و نيدءدب تك از رغما :اسمايأةرشعدعب و رفسلا فو رمصأ

 نيابي قبف يوا-فرناالاي رولف روش فص يلا قفاوملا ةحملا يرش ان ٌةزَع نم هرفسناو

 طظمخاملا ردا فرعي له لكس# رص“ ةنإدميف اموينوثالةودحاو ناكر كسعيراس ردغ ني>هنا

 تاوغالان 0 علا هي ك «لئس# فرعب ع توا ركسءيرا -هب لتق ىذلامد

 يللا هجونرك- ءىراس لتقدم اق ناكهنا ثيحااو هلو اا اهنا مهنالذدحأو ا
 01000 زولان ع الصأو اناس غاب نا لهلكس د هق اشحالسلوأىرتشاو.: هزع قوس

 هودعأسإ ممن اهودعو مم اذ *' لبال بواجن ركسع يراس لكي ردقينأكنا هفرط نه“ ىلا هوه معو

 لقب ىحاونلا كلل يف ىدانري زولا نا له لثس * هديزم'يثلا اذهج رخيناكرذ ا همزاباملك ىف

 اا دلي لحال اب هاطل سر !ناكوب رولا نأ فدع ملسيالهنابواجن ةيواسنرفلا
 هذ هيف لك ون ىذلا طقفوه له لثس * رصم نمماشلاربل نيلبقم ىلهئعلا فاشنيسح عج ردناو

 فك لئس# تاوغالانيب وهنيباما رس لص دقمالكلا اذهنالاذكمهنيمنا بواجن ةيلاسرالا

 مربح هسفنب وها و رود مق ناك هنا ٍبواجف هلعف ىذلا,تاوغالا فرعإ ءإ ناك هنا يتح لمعل ناك

 0 طخررحوهو م وما ىلع رشا اروك ذملا صحفلا صالخدعبف يعاسالاح مط لل ءربوأ

 ير ءلابيبلحلا نامياسءاضعا ءدلعإ:ر راةسلاو ربغلاو مويلايفرمدعر رحنا.حرتلاو رسلا ماكو

 نسا لاو ريش نع نا 010000 نعمل لاق ب هند رمملا مئاك اضءا

 0 موه وه نع لك عرش لد ءاقتملا وامه أغلب هيف ىمسأ عم تاول اانأ يوانرفلار وهمجاراشتنا ند ةئمادلا

 يباحلا ناميلس عممملاةنو هصخددجن ل جال ىزغلادممخيشلا انر زد رار اكماعلا < يراك لك و
 ّ ذباك راصو نب روك ذملاةاضتلا رسمتكهنيب ني وتيسلا':«.دوجوم ناك ا ذطو ركسعيراس لئاق
 يبلحلا ناءياس لثس# من بوا حف انههدوجوملا ا !ناميلسف رعي له يزغلا دمحم خيشلا لث * هاند

 هل لاقا» ياهلا نامي 8 ناله يزغلادمج لكس 3 ا هعهدوجوملا يزغاادمم م ثلا ف رعي لد

 12 راس لعق ؛لجالاغأن يساب و اغادحأ فرطنس مانا ر 5 ةحدنا اموينيث الثو دحاو ةمق نم

 ١ ردغي ىن- ةزيجاىلا حئاردن |هل لاق موي رخآ يهنأ و>لغشلا اذ»ىف .ةثدجام موي لك لهو م ان

 : مويرخأ لقنهو طق :ذمالس مندي عقواضعب | وفاش نيح ن ل لصأأهلاماذهن ا را

 - هلال يقفادغالا عسجريا.هناهل لاقو ربحو قروهل باج ةزيجلا ىلا حاورلا ىلع ناحلسهيف ىون يذلا

 | ناك ركسع يراد .ر دغلبقةيشع ناو .وي لك ةريسلاهذيب» ربخأهنا| قةح نامياسنإل حيددلاب ربخيام

 ا ' ةديدعاراسمحو ريزاك لهلئس# بذكب لجرلا اذهنابواجف رمال 00 ا هل
 | لو دناحذ هنأ بواد هد:عتاب حارأ» ةريخالا مايالا ي ىف هإ ىلدو ير ءاقرش ثنا خخعو ل تاع

 0|ظ1|!+<|ص11119-0 5
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 اذهنءهلقعاو ريفي اودّصق ني روك ذملا اشم ناويمالا اذهيفمهعم ثدحتي موي لك ناك هناو عم مداطلأ

 دصق يذلا مويلانأو نيدماب مق وذ رءاناك هنآل هن دعاسأ مءاعداموهو ه لءردقيامهنا مطوتب لعفلا

 زيا ىلا يحرك نام دو 000 دما س يرام لقب لوف هحوتنا

 لاقع هلناك واهنال سمالا اذهىفقين أدار نعود ورلال |_ثءهناةئيمحن ناو ردقلا اذهلعنل

 ةبتكلا دب اوعانال نأ رقلان ٠تايآ ضعب يهاهءسضو يتااقا روالان'ورمالا اَذْذَةْرَع نم رضخلا#

 هلاوطعا اوباك تاوغالانال رصميفد> ان ٠مهاردذخا|.هنأو عماملايف كل ذاوهضو بر ءاادالوا

 نين :الا را هلعأر ناكو يدن  |ىفاطض٠ىمسإ هدنعأر ةءحو ريزاك يذلا ىدنفالا ناو ا

 0 و ذملا عاشمةمب رالا لبق ن تاما رك رسب هربخأا نأ "كلو ةداعلا عسب :سملاو
 لس #؛ هلل | لل دس يف ىزاخ اغي نأ يوان هنامط ققح مل هدالب هالوأ نذ همينال ي * لك مط لاقن 7-31 ع

 ةدعقلا يذمال سالا رهشل قناوملا لاينم رجرهشءادئبايف رصمر, ن« .«. زولا عجر ني- وهنأك ني ا

 ىذلاغأدحأ ف اد نبأ لكس# 1 ىئلادخا 3 زولا ناكني - نم 00 هنأ بواحف

 عجر ريزولا رسمك |نيحهنا بواجن كاذ هل لاقو ديىأفو ركسعيراس لتقةدامدياع ضرع هنا لوق#

 واسر ةلالاينمرجربشل قثاوملاةدعقلا ىذر وشر ئاوأ ينوألاوشرهشرخاوأيفةزغو شإ ر لاىلا

 شي رغلاذخ أ نيج نم ةزغيف هيلع ممر ناكن كلو ريزول || تاوغأ ةلمح ن< "وه ر وك ذل ءأدحأن او
 نم هلاكشو مسلي يفهياع ل- 7-5 )لات يف سدقلايلا هل راج ؛نيحو

 تاما ىغ هواططحو نحس عابب نإ .ادممجاحلا ينيك ناك ىذلا باح لسة ءاشإب مهاربا

 انادنح أ ذنع عجرشت إم كلذذ أش هضرع يف عقومت ماشلا نمي زواارغ - ليقةدح اوةلخان 7 0 :

 هلأ طرشب ركللو هي ًاةحاريف هي دولا و ريهقي امهم اواشأب مها رب انحدنا هل لاقا مو يناغالا ناو موي ىنأت

 ل اةلاخ وا يا ذهاشيأ عر ركمويادو لاني ةيوا رفا ضيا دملج 9و :

 يلا سدقلا نمرفاس مايأةمب رايمالكلا اذهد٠ب نمد ا ع دب نال ١ اله زغ يفاغأ نيساي يلا

 ١ اك لسز ا ناكوزك دما ءاذج |امأو اغآدحأ ٠ نءبوتكمال وهلدوا هوموب ماك دعق كانهوليلخلا

 اموبنيرعشعءبواحف لياخلا يفدءق .وبماك لُئبس * هءلعاوفتا ىذلاياغأ نيساي ر !>الةزغملا

 تاوغالا نين:الانم سيناك.ةلدوامةدملا هذهيف لهو ليلخل ا يفاموينب رش ع دعق بيس ىال لّئس#

 ناك« اواهتقتربرفاس يتلا ةلناقلارف ةسر ظدةسو مزملاف مهب“ .فئاخهنأو برع 6 !ازا بواديف

 شراوةزغيف ل م شيال ئس#ايواسن ر ملا لاي رولف رهش ةرغل قف اوملاة دءةلا يذ ربشرخا وأي ةرغف

 ىذلا لغشلا فرعي هنا هللاقر وك ذملاو اءالا فاش حاردهلو مومويى نانا بواجعأ اغأنيسارهل لاق

 ال هفوشي حو ناك :ديدعإر !سكاتخو ريبكلا عمال ا يف ةنكسائاواذ ذدءهراوشم بسوه

 2و هءاعم رظن لم# اد هيأَ 2 نعم ارغلا عفري :ًامدعو وسال ا ادع دعي ثدحت وازاومو
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ةفاضالا ءذهاضي أةيلءاتو رقف هناا ءةيكسا6 رو 5 ذملا نا امللسهب رخضهدعلو را ٠

 

 ءاضءانول:راسءاضما نيانو ربهاضما انعم اهمتخ مث صقانالو ا ا قآلاةيواحامنا بواحف

 ىوأسن رفلار وهمارا ثنا نم ة ماثلاةنسلا لاي ررب روش يف 00 رانرام هند + ريسلا ماك

 نيدعاسميل ا تريهذربهاكماعءلا ا ىو :ةعرشيفرومألا | ةاضقلا غلام هيف يمسا عضاولانأ

 هاندارك ذياكانلاولاق مهو هنيب رسلا ماك يم٠ناكمث مرارقا عمسأنأ لوحالر وكذا ركسعىراس

 را ىراس د2 دعاسمو ةلا ار وباطيفلا مسف 44د نب رسشعو ةعل زانبأع وهدد ور وفن ؤتحدلا

 يلا رمح نيس م اعلا ركسعىرا غم ناك لاير رب رهش نم نيرمشعلاو س هامخام ويلا يف هنالاق ربها

 ظ ائاداكو شحو قادوءارض+ةمء؛الجرفاشهناو ةراءءلادم ا ةكمزالا

 : ةلعفلا ةامح نم لجرلا اذهاو هس ةف)ا>و وهدناو تالحملا ىلع ج رف رتاقن اك نيحر تع ئىراش 15

 سام اد ركسع ىراس ة:يةج ىلا د للجال ةنيذجلا ىلا هدب نءركسعى داس لزن نيح نكلو لاس دحأ اف

 5 فاربهدر طو هرهتذر ا اسةعامج نيب سوسدمر ل ىل->رلا فاشج وددني وتسلا

 : ُىَر ا د امر ناكدبال نا + 1قادفرءروك ذما جوهدن وسلا ركسع ى راق دعت !نيح ناتءاس

 | 2 عيب هي رقم ” ةئينحلا نم هدرط ةعوشل لت ةيذلاوههنأ هفرءف لح رلا كسا نيحه دعب و 5

 نأ :واجمف صقذيم د زيهنالخ 'يشدح وي لله نارب لجال 0 ذملاج وهدني وتدسلا يلع نومفملا

 ةالعأةر را ةنسلاو رهشلا وموبلايفاري ركرسلا متاكعمدي طخر رحمن لهفو نياعام كحق :طااذه

 راهن( يلحلا نامياس صخيفا رف رسلامتاك في ءاضهأ نولثراسءاضما ج وهدني وتيسلا ءاضما

 نوعضاولا ن<ىواسن رفاار وهجلا راشتنان م ةنءاثلاةةسلا لاير رب رهش نم ني رشعو ةتسهخم ران

 لك عرش ىلا نيماقنملاةاضلا رس متاك ةبئريفهني ليك ولاو غلب. هدتربنولترارادرتفدلا 1

 ا هلو لوم ةلاق 1 لجال يبلحلا نا هيل انرسغحأ ريولكءاعلا ركسع ى راس :ردغيف ءورتم وه نم

 يراس َناَمحر و رسمك شوش اربنيوتسلا ةط_داور اصاذهو ركسع يراسل تقو ردغةرود

 ةلفاق <. ع ةزغ نم رتضحهنأ بواديأ رك-ءيراسة دة نع 0 دما لع 1 ا 5 ماعلا ر 5

 اة ل ةلفاقلانا ثيحب ونيجهبك ارناك هناو ناخدو نوباصةلءاح ٠

 نكلو رصارضحو حالف د>او نءاراح يركتسا كانهو ةيفلالا ةيحانىف ةطيغاا ىمسن فير

 ظ لقي "د اع هب ردكم لا ثارغأ نم اغا ناحل رخال نامث راجلا بحاص الفلا فرعي

 ' ةوصواوناكمهاو تاوئتس ثالث قباساهيف نكسهنا ث ,ببيظ رمصم فرعي هنا بيس ماعلا ز 2

 .ٍ هت هحو رلىعوب لو اكد حلال ء رس يطعج ال ثأو صزالا عاجلا يف 00

 نيح نكل ركسع .يراس لتقب قتج هدهج لك لمعي مثةهابتلا و سلا نحو وغداهشألا هلع ةءاضق

 ق هونك اوناك اف مه لاقام ناكول هنال ممم ءربخأ نيذلا خعاشمةعب رالار راسي مزن رسصم ىلا 0 1
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 تكاعر ذملا تاطيلا ناو ةدوؤبملا ةتنللا ناطنح نين انخي هوأر تل اكس راك
 ناو ةلاخلا هيف هوكسءمبناو مدياطم:1ءاضإ 1نكروك ىلا ناماسناو يح اون ضعب يف مدبةطمغام

 عض وما ىفةعاب نامياسةشوحدعب نا لاقر وكذملا نير مت هوشكل اال فيسلاب هوب رضي اوءزئلاهدعب

 هرارقا هيلاانب رقف ما اي طرا تدب يف ةنيكسلا لس دهنأوا اهم ديد: كس فاش هيفابخح ناك ذل هتاذ

 5 طخ ررح م هنباعو هلءف يذلا لك اذكروا تواقن صقانمأ دئاز « *. هف له هانلأسو اذه

 دهاشلا 50 نيب اضيأ ررح من هشب رسلا مثاك ءاضما ْن واتراس ءاضما 1 نيرب ءاضءا انعم

 لق يذلا يلع شتف.ناك نيح هنالاقو نيمزالملا ةحبظلادح [لاطاتربَور نوتسلاولب 1001
 كانهو ماءااركسع ىراس ةئينج قرا ناي واسأ رفلا نامايلساا مذ مف يتلا ةنيبيللايف لذ.د ركسع ىراس
 فو مد طمغل»ناكو ةدودهم ناطرح نكريف يبذتسميباحلا نايل روك ذملا نيوب ةقئرب فاش

 تناكا ماعتافزاك ىااناطي+اناولتاةااوه' ذه ناتف عقلا اهذهيف ناو ءاقرز ةطومرش 51 :

 نير نب وتيسلاةقفريىاش ةعاسإ هتشوحدمب ناو ,مهو هنمناب هوكسم نيح ناو مد ةطمغأم اذ
 نم درك .لملا ةنكسلاو مالا 0 ىراذ تس قف اهوماس ماو اب مد ةيكش هلأ هيأذ عضوملا يف

 ىنئاوماذ هنا بواف سلم 1 ازهيفام ناك ناانل اس اذهورا رقا هيلعأ 1 رف ضرالا تحن هن

 ءاضداسلعا ةررلاةعاسلاو ربشااو راهنلا يف رصصم ةئردمب ررحاتعم هذ طخ ررح م هناشوهل_ف

 تيبيلا تحر غابملا نولتراس رادرتفدلا :أ هني رمدلامتاك ءاضما نولتراس ءاضما ايلا ترب ور

 نيطءاطسق ان>انأ 000 آلا خيباب 0 «تملتسا م هناةكورج باس .ادقارناك هنال نباتورب نيوّتسلا

 هدا ةيكتا تحررت تنك كار سموبف معلا ةماعلا :ملا نياتورب
 الجر تراظ::ماعل اركسع يراس ةقفربت :كوة يكب زالاةكرب ىلع لطأ و ركسعىرا-ةئينجيف يتلا
 ركسعىراسنع ةواطخماك ديعب تنك اناف ةيقاسلا بنج ن.ةببمكتلا ادةبءن٠ جراخىثعاسإل
 كيل راس فرصتي ويك ذملا هيا ربل فرحا قال تشتاق ارفغلا ىلع يدا ٌ

 تيمهف ايناثخرصي ركسع ىراس تغستقولا يفو ضرالا ىلع تيمتراف ةىمماك !متاذ ةنيكدلاب

 تبيغو ينتهريلا ةن : سك اما واوضوينعا 0 لج ل1 كار ركسع يراس ندابيرق تحدو
 هدعرأ نفسي دحام لبق اقدر دقن عقاب ل ف عأ ين :اريغآ يش ترظن تدعامو ىناوص

 هلعف يذلا اذهنا بواش صقا: مأ دئاز4يف له هتلاَشَو نياو رب ني وديسلا لعرارقالا اددتنرف

 داو | قماوحسلاو هنن ,رسلامتاكءاض»ان ولتراسءاضمانئانو ربءاضءاانعمددي طّحر رحم  هناعو

 فاه ليل ناموب ع راسو ذغدو نا يبلع فيش كر 2 نالت ءالعأةقررلا من بكس

 برض ناك يذلا هناذوههناهف رع ءماعلا ركسءيراس ردغو هردغى مو تموهىذلا يللا

 «# ث -لرج_ هر



 ا

 ا

 .ق زا كولا وغم. ةفيطو ينولةراسرادرتفدلاو ورارحلارادرتند هيئحر ليك ادنارب رب رامعألا

 ةاضقلا ( ةعيارل'ةداملا ) رسمتاكمطرظن,نو روك ذملاةاضقلا ( ةنلاثلاةداملا ) رويال ك وةقيطو

 .نيذلا ىلع أوعلطإ مهما يتءاودب ريز» لك شو>-وشتفتلاو فشكلايفرمالا نوضو:منيروك ذملا

 ىلعاوقفتبنو روك ذملاةاضقلا ( ةسماخلاةداملا ) ةربخمهدنعنوكي ا ذملا بنذلايف ةدحم

 راهنمنوءمتحنو روك ذملاةاضقلا ( ةسدا 00 ءاقفرولئاقلا تومهيللا قالا باذعلا

 ا ارو كلا ةيركلا صالخ دل لاير زي نرش نم و ريشملاو نسداسلاوهأ ىذلا .ةخ را
 ظ 7-0000 حرش شويحلا رب.ادختك هنرلا رن اءاضما لصالا نه ةذم-أ هذهو ونمركسع

 را مكح لاب ر ربربش نه نيرشعلاو سداسلامورلايف ( يواسن رفلار وها ر ادناه ةنماثلاةنسلا

 را اف راس دي قاودمتحا هح راتراءيقو رخلا ي وان رفا ضار ونم ماعلا اكس يراس

 ا را عام وعدنا رام لان طاويو رارغبلا رادرتندو نيبور كش ع ىراسو دو ذملاهذي ر

 دئارتربةرامعلا سيئرو هجرجركسعلا سيئرودناروملارنإا مث ونمركسعيراس ما مكحدناي رف

 01 ا ا و غابمة تريفنولتر ايراذ تاذلاو لخير اك ولاو رواق عفادملا سيئرو

 917 دما ةاضقلادخحت راسم ار دقت ا يذلا ريولكماعلا ركع ىراس لكس ركام ]آل راما
 . ةداناامكعو ءالعأح و رشم ونمركسع يراس مار ارق ىلعو هينب رركسع يراس مهخيرش شعم | 0

 ' اق هتفيظو مزاو دن اوعلا ياك فاح ىذلا هند ب ليكولا مطرسلا متاك ار هور ملا ةثااثا

 + ن* كل نسملاو سشبتتقتاايف نولتراسرا درتفدلا غابملاو هير ركسع يراسا واكو نوروك ذملا

 نامت لئاقلا ءاقنر اورهظي يل اذهو هالعأةررحلاةعبارلاةداملايف ررح وهام كج هياع اوفشتكا

 .أودعو مث مزلي يذلا تقولا يفا هروظي لج الرسلا تك دنع ىت.ئ كلنا نوح لئاقلا عم تدجو يني كسلا

 لكولا ءاضءا رسلامتاك عه مهدي طخ او ررح مث رهظلا لبق ةعبارلا ةءاسلايف هخيران حابصا سلجم

 .ءاضءا هجرج ركسعلا سيئر ءاضمارواق عفادملا سيئر ءاضمأ دناري ربو امعملا سيئر ءاضما هينجر
 ماض ءانيبور ركسعىراس ءاضءاورل رح! ارادرتفد ءاضءا هن.تراملارتملا ءاضما دئاروم لارتحلا

 ةئدلالاير ريربش نب ردعوةتس يف هك ران رامدوهشلارارقاةندب رمس ١١ ماك ءاضوا هلك عا

 ةرضح نءىمسملا نول راسرادرتفدلا هيفان ءامسانوعذاولا ني ىواسنرفلار وبما راشتنا نه ةذماثلا
 ةاضقلا راثتن ا# هفرط نم جرح يذلا مالا 2 غلبمةسفيظو سولار ونءماعلاركسءيراس

 ار رك ةلاواغقلا نم ىمسملا هس نب 0 و رباك ماعلا ركسع يراس نيلتاقلا عرش يف
 . «يراس تيب نيمزالا. | ةيحبطلا نهلامخ يركسع نيرب فسوب انادي نب رضح هنا رسلا مناك هب هم مح

 وعلا 0 لا 53 كر يسب ا "ل را 0 انل لاقو ماعلا 1

 مرطدوسوألا ١ -

1 
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 هنا تيحب حييحصلا بام بس يال لس * هتردق لككب هعنم ناك كلذ هنم هاب ناكولهناو رمالا اذه
 لحالالا راك كلي نال ان امك دهاوشا ءدجوي نكمريغهنأ ب واجفدهاوشهيلعةد وجو

 ثاح بوادر مه ىلا هدم سدس ن ءادبأد ريخاامنأ هيأس له لئس# اوأب ا ' نيد ضعءإ لعاوملست نأ

 11 3ك للتو موهتموه يذلا ىلاولا دمج ًاديسلا اورضحأو نير وك ذملانينث الا او ردا كلذ دعبف

 يرقم هتماصؤ :زغةدالو ىلاولادمح اديس! يمس هنا بواحف هتعادو هن 0 ا رو هما نع لئس

 نول دي,نيذلاءابر غلا ف رهإ له لثس# هرمعك فرعل لو نيذ..رسشعة د١ نه ه زالا عماجلا يف :ارقلا
 نء كانهاو ريضح نيذلاءاب رغلاض.؛ناهلل 8 ءابرغلا يل اهننتيالوأ رقيهةفيظ و ن!ب واف عماجلا ىف

 9 ثلاري زه رضح الجر فاش له ل ءس# ادحأ ف اشامهنا بوأجف عم الاىف هوفاشمهما نولاوقيبسي رق

 يح لجرلا اذهاورضكاوردق. ناكناو الب واج هفرعي هن لاق لجرلا اذهو ريزولافرظنم

 ارق :خو ريناك يذلا ناميلسىم-؛ادحاوف مو ار حل ىلا نا هل - ف رعي ىله لك هلب اي

 نيرشعةد«نمو بل> نمهنالاق لحرلا اذهناو عماجلا يف مقتسي هنأب !اطناكو ىدتفادحاودنع

 اوناكو مهاردمهدنءناك امهر "؟ اسءناو افاييفري زو ولا نا هل لاق ناك مدل اتاماهدعب وهناشناك امو

 لاس# هن ضي ىخأد .طهف ره لهنا بوادذ هام تح وةامر وك ذملالحرلا اذه له لّئس# هونوشي

 عم هك ران 10 نع ء ا الثنا نالدو هف راعمناموبتأانأ 0 لإ نانثال اله

 يف ع عظودناو عماجلا ةراب زل مناك را ملا ناهءلسنأ فرعا هن الب ال ب وادق روك د1 نامي 18

 يناتاروأ عضواما يأس ارم ذل ملح ءسوهقل عاد معدميوقناك هنا امومض» .قاروأ ةلم ع.اجلا

 اديأهنا بوادي غم اب باذل ىف نعن اهيا عنمأم «لله لكس * كالذي ريخ هدنعامنأ بواح عاجلا

 1 * هلجر يتسبودهج لك لك ها ونوح يظل خد مناهل لاق نكلو 'ئثلا | ذو هثدحام

 هذهناو هللا اد ءيف يزاغي هدا ارم ناك هناهل لاق هنأ بواد هياعهند>و هلمعي دصاق يذلا نان اود

 ةوقلا يطعأ ان رنا هلوقب هعنيذ صقدناو هنا ريتا ان نكن و اوما دج اولستق ىهئازاغملا

 م2 صحفلا اذهو هلل لاشن اروك ذملا موهتملا اذهدعبف دالبلا كح مهعنم ردقب دحام يرانا

 ررحهتاذو»يذلانواتراسرا درتفدلاو ونءركسعىراسءاضءاب نيعومجحلارك اسعلا يراوسر وذي

 3 رعلانم ظخو مهءامسأ اوعذو ني» وهثملا يلع هنا رقع م ونهركسع ى راسرءاب صحفلا اذه

 اي تأ اض.اةثالئءالعأ ةررحغلا ةنسلاو ربشلاو مويلايف اري رحم
 رصميف ةيواسنرفلا شويجلاريماونمماعلا يف عزان ا ولنا_+ رتلاءاضما نولتراسرادرتفدلا

 0-50 و ردغنيذلاىلع اوعرشي نأ ل جال ةاضق ناويدأشني نأ ( ىلوالا ةداملا) (سيسأت)
 اونوكي نو روك ذملاةاضقلا ( ةيئانلاةداملا ) لاير رب رهشنمنيرشعلاو نماحلا مولاي ربهلكماعلا
 سيئردباروم لارت-خانيب ور ركسعى راسدناب رؤركسع ي راسو بنز 3 كس ىراد مهو ةعستا

 ا
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 ب رند ا و«ةفيظو يفاماد ىهلم هنا بواحف قدصا بملك 3م كناهااشلاو كفرعن هنا

 مهنا نولوقي ماشلارينماو رضحاسان نااضي اول ليقف قرشلاةبحان نم تلصو تناك ةلذاقنا عمسل

 10 # هيلع نتف يذلا عممولب ءاَقي مهنأو نكمريغاذهنا بواحؤهنوفر علو تناك

 لجرلا اذ_هناهلليقف الب واح فاموب نيثالثةدم نم ساح نه رضح يب سعب اكن امل ةييساادحا وا

 هناو 0ك لجرلااذهنا و هفاشام هنا بوادؤ هر است هر ها هفاشدا قاح

 لف ةءوبماذبا ًاوهيذلايز رةلادم ىلاهدنركسعيرا-الاؤ 4 حيحصلا ىكامنأك ن'اتوعنأدب ري

 ىمدت هن أب واد دو 11و كو ارو ةيسأ نعلئس * رك ذي ا؟ صدحفلا ”يدنو كتم قىَراَش

 هتعنص مث ىهزالا ع.اجلا ىفرس؟ ن زاكجو رع هذال واو 4س نب ركطو ع وخد هرم وي زغلا دمحم خيبشلا

 ” ءأ الرع كاس ىرع ىلالا عماجلا نم هج رؤيامو نينس ع سة كم نم نارقلا؟ ىرقم

 : يذلاوبفباويلاام ءابمغس ان رسغ<تاقوالا ضءب يفن!ابواحف عءاطايف نون 5 نؤيحننيذلا

 الجر فري له لئس * ىو ةرسثلا خيشلا تدب يف ضعبلاو عماجلا يف يايا ضعب ماني هلق نءو مهشراق

 لك فوشز نأ نكمريغءئاوءؤ رع ةنا بواد>ئاموي ني ااثةدمنم ماش ارب نم ردع ناملس 0

 ماكتهن | قتحي روك ذملاد افناملس هعمهب ملكت يذل | ىلع يجي هذا لس * يوخرتك عنا نآل ل انا

 0 هلق اشامدسعإ ع 0 حاردناريخ هدنعناك# 'او زينسث الث ةدم نم هف رعب هنا تو حسأ عب .ا1 ايف هعم

 ظ َن اققحمدل ليقف 0 اةكاضر | هقرو يرعلا هلا ابعد لا له لكس هال ل فرعي او '

 حيحصاذ_هنابواد ةدوجوهدهاوشلاناو ةبيطةص-حهعمث دحر ا ذملا ناماس رات ل

 له لكس »+ اوططلغ نيجي ناواذهلافامهني نا واجنةناد شام هنألوق و ١ ناك برس يال لئس#

 . هنابوا>ف هشوك هدد ناك 0 :ءمولعمكلذلاةيقحو يوق بنذم“ يش نع هدابامروك ىلا ناملس

 هن 'هلليق ةذ رهشرا د ةماه هل يتب و 00 00 روك ذملاناماسنا أوصمالا اذه ف رسال

1 ىراطردقز 1 وأ ص نأ هرب> ًاناكر وك ذملا نامل -نادهاوشدوجوم
 ظ هعتئن أدار اهناو ماعلا 7

 انرغ> امد عجري امنا ن .كميو وحار نادل لاق خيرات نب مالا هر عال 1 واعف

 ا . يلحلان املس فرعي ملهذالاق ببس يال لك د هاندا 05 ؛ان صحف لال ىز 3 هللادسبع

ذ_هنادهاوش ةدوجو# نأ ث . ب هن مول -نيح
اناو لب اقتهناو اموينونالثو دح او رص٠يف ةهلا

 [/ء

 ١
 د ىهس اد >او ف رعي له لئس : هف رءيملهنا اقحبوأ اا 0 ثدحمو رارم ةلح

 ”اروك ذااهقا ديعدي_بال 5س * منبوادقمزالا عماج يفنارقلا ىر ةمهلثم وهىذلا ىزغلا

 قانا نعول س مهلا ثدحبت قولا اذهناو لا وسلا هيلع اوطبمم مهنا بواجف كلذر ا ابيسيال

 | قلها بو ادي هعم ثدحتو ريتك راسم هفاشهناان دنع مولعه هنادل ليث ف رعب ةنأر 2و بلح نءيذلا

 . : ىعادبألل لاقامعنأ بواجن ماعلا ركع ى راسل تق نع هعنيدصقامهنا له لثس * هفاشاممايأ مالم
# 

3 

0 
 م

 م "5



 ابا" ير 1 حن ليد

 تا
 كامات رط وت ل زا كوع ءالااذ 500__ هلسرأ يذلا نم لكس # ماعلا ركسع

 نوكب صخشباطب باحوملا | ولسرأماشاارب ىلارص٠ ن.يلمثملارك اسع عمجر نيحهنأوةب رجكتلا
 افلرر د تعا ةدانتاداده ىلعر دقي نم لكلاو دعوو يواسن رفلاماعلا ركسع يرا س ل“ ىلع ارداق

 او ردصب يذلا سانلا مه نم لكس ةطدخوز ضرعؤل ءدقتوهك اذ لجالو مهار دهوطعإ و تاقاحولا .

 مماجلا ىف نكس حارهناو ارد دجاج واجن يلع دحاو راس لهو رصصمرب يف ةداملام ذه يفدإ

 رداقلاد.ءد.سلاو ىرغ غااهللاد..ءخ خيشااويلاوادحأديدلاو يزل لادم ديسلا فاش كاندو مزالا

 نال كلذ نع نادل راع ا مهن د ا ىم ىلع مهغمبف روك ذلل عمالايف نونك سني ىزنلا

 لكدن امث ةداملام ذهءاضق يف ا اوصخشب مزال ناك نأو طرف توعوهدي نم غلطي نأن كم ريغ

 يراس لتقبو هدوصةم يذق, تا رنا م لاق هي رات لفك دك ذملا لغشلا ىفموعم ماكت ناكمو
 .ىراسة حن هع وتب هينا ونا لباق نا هدد ند ملطب ناك نارظنب قد .ةزيطا ىلا ل

 هعمشث لدعم , هدودة«نامط ل اقف ة.تمْلاط لش لا اىولاسف ارب ب زاك نأ م نهدي اعربذةسافر 6

 . يلا يشام» دعب و سايتمللاي دعمركسع ىراس فاش هيي رات حابص مث هتنينج يف لزم ةليا لك هنا هلاولاةف

 را ءلا ىقىر اوسيقاب روغذ4 ون وعم كسعيراسةرمذح نءراص ص حفلا اذه هر دغام ني هعبت: نيا دما

 .موع /| يف نولتراس و ادرتفدلاو ول هىراس ءاضم ان مام * ماعلا ركسعىرا رست دضئاابو رابكلا .

 .يراسءاضما ناماسىل رءلابةمسأو هدب طخاضب ؛اوهو موهملا ىلعأر قنا متهالعأةرر +اةئكاورهشلاو

 لارنملاءاض.ادئاروملارن+اءاضمانيتلاو ل ارنا 'اّضما سام درك سءىراس ءاضماوتمهللادبعركسع
 ان>ناجحرتلااضما اك امو ناجح رتااءاضما نولةراسرادرتفدل ءاضءاا ورلر حلارادرتندءاض.!هنيترام .

 6 عاش.ةثالثا صف و٠ ماعلا ركسعىراس ناجرتو رسلامتاكشيوذاربسونايمادءاضما هكور

 يف ىواسأرفلا روهاراشتنان هةنماثلا ةئسلالاءيزرب رهشىف نيرشعو ةسم هم رات راج نيمهملا ْ

 الاد عدلا ةيواملا فلا ودل رس وتم ماعلا كش غراس ليس قأو رضح ربظلادعبةنءاثلاةعاسلا .
 1ع كام ربا ركسع يراس لتق ىف ني. وهتمةثالث ا مهورلاو لادح ا ديسلاو يزغاادتوى غلا

 نعوهمسا نعل كم * هدحولال وأ لئسيذلاوهىزتلاهلل'دبعديسا !٠ءان دارك ذاك ناجرتلااكامول
 الا جبال راسي كس ومو غةدالو ىزغا هللا دبع ديلا يمسي ا حيأ هكرعط وهلا 1

 تناك نا لس * ةئسنينالثء يجيني مح كلو هرم ؟فرعإملهناو نا رقلا"يرةسهراك ناك كانهو
 فس ىدام لذ كاي فابو جف هنولخ دب نيذلاءاو رغاا عمي فرعي له هزال ا عماجلا ىف هتنكس
 موي نيسخةدمن نأ أ رهدةدمنهماشلاربن هريض >الاجر فرعي لهل ئم * ه هقدر ظ

 .لاقاموي نيثالث ةد.ء.نه رضحرب زولا يض سع فرط نءالج رنا دل ليقف ما شلأرب نه رضع ا دحا تاكل

 .نووئسلاةطساوب وكذا نيعمتجحلا رك اس كاىرا وس ضعب روض> يفالاح كاذ أي ديف موصحفب ا

 أل
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 هرمعو ةمسأ ع نعلئس# روف " ذل موهملا كاذل>الونو 1 راسا يذاانولتراسرا درتفادلا

 ناك هتءنص مث ة ةنسنو رشعوةعل ر رمعو ماشلاربةدال و ناميلس يم هنا بواجخ هّتعنصو هذك سدو

 ةلئاقيف رض>هناو ربشأ ةسخ هل ىنبهنا ب واذ رم همىف ل نامزإك ل ١ تلح قتكش تنك وقم

 نيئس ثالث ن ا [هناكذناو دم إم 0 00 نعلّدس #* ىحن روبناميلس ىمس اهحشو

 هفاشامةدههللهو مظعالا ريزولا فري لهل ةس# ةزردملاو رج اناس ثالث رصف

 ْ هنأ بواش روم 4 د٠ يف هفراع٠ن عل ّ_س# ماقعالاربي زولا ف رهي سل هلث.و برعنبإا هنا ا

 بيطلا هيثم ىف نودهشإ م ةراك 7 هؤ رعت 7 سان لجو د ع ند فرعإ 5

 : دل مسقام ن 1 0 ا ا لو أبو حف ةزيطاهح ران حاب صحار لله لس *:

 فرء لهن هل نك فك لئس غو رفاس مهلكن' بواحف سم| مل بدك ن يذلا سانلا نع لكس بدصن

 نيذلا ف ردي سيلهنا بواجناو رفاس مهلكنوت هوكي فكك 5 مايالايف مطب كنيذلا نما ددم#

 :١ 00 بتك نيذلا يقرخ لاو نع لكس م ءامس اكتفي ن 1 كي 8

 هدحو 00 قل كا اوس وسق رععايب ىدس وسلا ىب رغم د يمسي

 بواحف ؟سعيراس ةددنج يف ءةوكسم فك لئس «ايئاك كبشنينا ادصاق ن اكمنا اءاد بوادف ةزيحال
 ركسعنال جيددلاالاكيجينءامدنا هللاةناتقولا كاذن قي رطلا ضراعيف لب ةنينيحلا يف كئاامهنأ

 حمص ب واجف هيلع تض ردنا تقولا يفو ةيزكلا تدجوناهناذ ل لا يفوةنينلا ىفهوكس. نيمزالملا

 الآ 0 0210و قرطلاةكسام تناك ةلادا نال دعاق نإو ىتستس: ناكام .نكلوا ةننللا ىف ناكفلا

 ْ بد يال ل م ةنيتخلاىف دوج وماذهناكن ا فرعءبلو ةنكس هدنع نأك ام ناو ةندمال 2

 شاقح ف رعي لهلئس # هفوشي طقفءدا مناك هنا بواجف حبصلانهركسعيراس عبات ناك
 ا اة راس هيف ردغتا ىذلا لح ف تك >ونأ تناكو هسمل ع ند ةعواعتم ةنأب ىتلا ةريضضخ

 1 هنأ بواحف للا ةزيجلا يف دحأ م. ث د ناك نا ل ع هقاعت هام هذ هناي بوادحأ

 | ١ هيا ورج ىلءهلاو راشاف عداجيف ةزب#لا ىف مان هناو لادم ضعب يرتسش.م لجال الا س انعم ماكتام :

 اضنا ازال ركسعىرا اسردغيذلاوههناتذنب تاحورلاهذ_هناهل ل يقو هغامد يف ةرهاظ ىتإإ

 ةعاسالا رو ءاامهث ايوان هوحرج نيرا هيا عك هب رضودهئر ءهعمناك يذلا نيا: هور ه9 لا

 مهفاشاءهنابواجن 00 ىلا اتت له 0 ن0 ا

 0 مكح نوب رمغاإ مس م يراس ا 4 ”اياود يف قدما : موهملا كن املف ميلك الو

 آظ- . هدعاو دل تكشتاو ب رضا عم رافحيحصلاب رقيه ادعوووخعملاب اطدن ادا برمغتن | ال 2 دالبأا

 ١ نوثالثو دحاوةلهنا بواجت رم<.هةنب ده يف هل» هول لئس * حورمشم وهاكديدجو وأ ند ءىكخكرا ص وب

 ا لما خال بو ةزغ نءرمذ>ح بيس يال لئس# نوجه ىلع مايأ يف ةزغ نهرضح هنا ءامرب_

01 
2 
4 



 ت1 - 91515 هترابعنو 52
 -7' انيبثلا هتييغيف يحارج شابةبت رم راص يذلا ل سم لوأ نه يحيارإاو مك شاب هيفانطخو انءانسأ
 ف ًاوهانتحو رسبس ن اكو رن 2«ةئب ا زالايف ماعلا ركسع ىراس تدي ىلا رهظاادعب نيّتءاس ةصح

 ع هانبأ رف هلانلصو لتقو ردغت اريرلكماع ل رك عىراشن اري تناك ن || سانلاةغاغو ليطلا ةقدانعم-

 0 بي دم جالاسب برست ادق هر 0 هاو رح نع اكصدا سفن ر 35 ف

 لامشلا عارذلا يف كلاثلا ةوسلابنجلوالا ن٠ يطوأيناذلا ينميلاةقشلا يفزبا تح !هنهلوالا ةعب رأ
 0 ا

 ع

 5 نواتراسرادرتفدلاروضح يف ح رش ابنايبااانر رح اذهف نيمبلادخلايف عبارلاو هقشل قش نمذفان

 ٍِ قار رع شوا ري دمركتع ىراشملا ووك كالوانلا مين لجالانلثك هب هيفهمساعضو يذلا

 5 طخو مكح شايءاضءاب رهظلادعبة ل اةااةعاسلا ىف ةروك ذملاةخدلاو راهناايف ماعلار 20 ,

 - شط دنهل انيانو ربنيوتسلاتاحو رجح رشنولت راسرا درتندلاواكت امازاك ةبت م لوأ نم يجبار |

 ص ةثلاثلاةعاسلايف ىوا اسنرفلاروومج اراثةنا نم ةنءاثااة:كا لاي زربربشن *نإ رشءو ةسمح هح ران راه

 0 شابة بيم راص يذلا ةبت سم لوأ نه يحيارجو مكح شاب هيفانطخ 21 نحر هظلا دعب

 0 انو ربني وتلا تاحو رج حرش ناب لم. انثا نولئراس رادرتفدلا نم انيلطن اهتبيغىف يحيار
 3 املا ركسع يراس بنج ف[ةيأاوهردعن!ىذلارصمربىف ءاممل اة سرد ءاضتا نو ولا |

 .2 ىف لوالا تاحورآاناباذهو دحهلو بادءحالسر انما ةتسٍبو رمذمو شويا ربد.:ربهلك

 5 يفس الا ةيلامشلاع والا نيب ثااغلا رصنخلا عبصالا ةمظعيف 2 ىناثلاغد_هلا بنج

 < ا وكلذدي انيلا مث قرلاو < قثو ةيلامشلا 5 نم ردصلاىف سداسلاو يلامشا!قدشلا

 - مويلايف شويجلا ربدمركسع ىرا.-ةيارسسيف اري رحنولتراسرادرتفدلا ةَقف ربه بفانطخمو انءامسأ
 , .راكن اي ازاك ةيتملوأن م ىحيارجلا طخو مكح شايءاضمابءالعا ةءوق رملاةعاسلاو ةئسلاو رهشلاو

 له نءلايد رب رش يف نب رشعو ةسخ خم رانراهن يالا نامياس# صف لوأ## نعنولتراسرادرتفدلاو
 ته لايف داو شوارب دهس امادركعيزاش دس ىف ىواس رئاارو و اراشتنا د ةئفل |

 ف: يذلا وداذهنا ادع دمدلم"ىلهأن .لجار كسام هديب و رض ماعلا ركسع ىراستسب نيمزالمنم '

 يراسعمناكىذلا سددهملانيانو ربي وسلا نهف رعت اروك ذل وهنملا ري هلكما ءلاركسغ يواش لق ٠

 ا :انا# تاحو رج ضع ح رجا وهناذ طش تشر ترون ااضاهالاروسسا 1207

 امولاقواف 5

 1 ل
2 

1 
: 

 ١
 د
:2 
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 قا اهل محق اا ةنينللا يف ىخدجوناو ةزيطا دحو م ركسع ىراس ةعامج نيب فاشن اناك روك لاا

 د موهلاع 9 اضن حلاو - ضأا لل و ركسعي راسح رجنا هبىذلا ر جيرللا ديجوب اه سفن ةنينخلا يفو لد َه

 4 7 ب ريغملا نم 20 :.دميفإستو ر 1 ءلا يف هنارقأ مدقأو هيذلا 5 يراسر وضح ص حفلا ”يدبالاو

 دي نهر رجب ماعلا ركسع يرانا رثو رس متاك شي و ارياحاو لا اون راصروك ذ.ا صخالاو



 0 0 د

 اوضبقت مدهنمطئاح بنا حاب هم طيغب فو ردم ا ركسع ير استدنأ رواىلاناتسلا ينايوزنهدودجو

 هولآسفنامياس هه ايءاح هودحوف هدلب وو رمعو ةمأ نعمولاسو ها اهاش 0 هيلع

 ادح ًاريخلا لهو هئاقن روهف راعم ن عدول اسف هرالا عمايملاب تيب ؛وكوأب هن مر 8 و ل< نع

 هتعمص نعو روبن كلاوأ مايالا نمرصعهلكو كلذن ء هأ مموأل “ف يلعهرقأو : ارق دحا هكراش لهو هلعفب

 أومزع عاوناك هاو 5 روكلذ زد 1 ريب اوءاعكالذدن لا يش يه ريخالا يف - هوءقاعو هةامو

 نوس راى اونلاو 0 ملا يفاوق را ل اماذيذأ اواشرا اوناك دقو كل الها را 5

 ْن» اوقثدتف مطار ِء سيسنرفلا نم نولأسي مهوأرو ءالذب م يملع يلع ءقلاد نارق 9 مار و سانلا يف

 ظ ىضاقلا ىش رعلا دمحم هلأ ىواقر كااهللا دبع خس .كثلا راغحاباو مأمن 4 كالذ نم متءارب كلذ

 مهربخأ هناو ل" املا م ركذدنيذلاةءامار [02- 0 مومن ا فص ىلام هوقوعو كاذب مهوملعأو

 اود 1و جهة ودحوف ةعاطا ا اودطو .صزالا ا اورمض>و .اغالا مميت واو كرف 9 هلعشب

 ٍفمهقبر ا ىلع هوك 5 اةرود اويثرممعام ةيكيزالاب ما ةمعماق تم 0و هلا عبارلا

 ىدنا 0 اوقاطأو لئتاقلا عع نير دلل اننأ هن داك لح اناكحو صاصقلا يواءد

 ىل 0 هنا ايهرحا هنوكل 600 ل هال ١ اولتقف هدندقو همز عب هرب هنركلل يبد ربلا

 1 1ك تضذخقناو ليفأ| قهرا ناش مهناكف س 1 أ رفلاه تاورخل ا هم ت1 2و

 ِ رك ا امه اوعيطو اعيفكو ةيؤا ولاةرود ام 1 اورك ذاقا رو كلذ نام ل كا ذ يع

 .اموطل اهرك ذ نع 00 00 3 رملاو ة.كحرتلاو ةيواسن رفلا ثالثا تاغالا»

0 

 ل نيذلا نال ءال و نم مكحالا ظءذو 0 هأهمق 0 ل ةيقاولا بخ اهنمضتل

 ْ جوها لدحر 9 مماودعلو ميكى لع ير امثدقو د طنون د الو لقعلا 0

 .هيلعا و زءنأدعب رارقألا د ردع :مهعربخأن ٠لتقو هل ارادءي1و هو ررثو 4. .لعاوشبق وو هردغو

 5" اورضحأو ا ةمركجاوبتررإ مهرب“ 10 2 عيراس اد هك مير مالا هعماودحو و

 ممواأسو مهمعربخ أنما ورضحأ م ئاب وتعاانةيعدلو: !ان3 م مأهفت نال لا و اهي 3 اورركولل ز ||

 امرا يد فا ىئاصمأ وقلط و مكحتا ةاع 91[ :مهفةءوكلملا أوملفن مت نيءماحو مدار 2 الع

 5 ا ارا فالح روطساائوش ٠م كلذ ميج مهني اكصا ق هءاعودوتي 1و م- همزأب ل ثيح طالع

 ١  نققالا مهلقو نو دهاجم مهنا نومزي 0 : مالسألا نوع دندن 5 3 ءازاعفاو 0 كالذدعب

 دعن هدع كلم ياء لتي ساممةيناويا مهتا وهشد رحعةيناسنال هب هيب ١ مده يل 3 راء

 5 62 ريهلكماءلا ركسع يراس مسح لإ ل رك كلا روالاة مح ريةرودو 9

 2. نوعضاولاو ل ىوا فرئااروهاراشتنا 07 ةعماع 1 01 أن .لاير رب رش ند هز ني رماسقلا ور 0



 1 ل ا عولا

0 00 
 + تنك مأ تركت أ لاش هلوقيف ةغيل ةلاس وو يتشنونفيف لئاسرو تاقيقحموتادييقتو فيلات
 ريسفلا 2 ف لا ناو دعا 6 غلا نيب و هدب دب تلصح ةشقانمأ هش :! يل ءهل ثعاب ءااناكو نيلاعاا نم

 دل ندر ناب نك كمل مالا هزاجأو ر وك ذملا خ .ثلا يل اهم رمظفرادرتفدلا كلب يلع ساج:ةياالا
 بناح نم اهلغت هناا 0 فاضت 000 بلك هدق هئقوبامولعمهل بترو ىيسملاد هش مابا من ردع

 هل هدلعب فاخيماو هللا همحر ةئسلاو ده نم نا مهرس يفت ام ق>اهضيق» رمتءاو رهش لك يف فئولا

 : فراعملاو لئاضفلا يف

 فلاونيتئامو رشع ةسم+ ةنس تاخدم“

 ردق ليهشت نمديال هناب هلعاودرذه.لعيذلا قاغيو هصصدح نهرو هتلضقيفا وعما ناب طبقلاراك ٠ ظ

 م*ربغو يرادنلل هلاسرا در تا واقرا تدسياف صصحلا اامأوكلذرنغ نكميالو الوأ قابلا فص

 0 راي 5 2 6 وز ةثلاغاا 00 0 ةعاقلا ىلا 6

 م ٠ ورا 2 ل د 2 ءاط 1 1 اذ 0 5 رمهه ىلا داعم

 نيفلالا وح مهناش ش ن.ءأوءمش هسفلاىلاواسزأوكاةطممزديوريسرحتتك نيس

 ىثيرعلادجحأ حد ل ودامت ( هني رشع يداحىفو ركسءلايلامهوف' ضاو رمح م ىلا م و

 مهروم وطويل طز مه ل اسعيراو 5-5-5 |يفلااعا فدل 1 فانا وناك 0

 تعقو ) 1 دعا مويا كلذ يفو 0 :: دملا 4 1 يا ةمكحملا ىل ! 8 ًَح 1 م7715 ذ ز ز 7 7زة0ةز ز >0 120 20 2 ذ20ذ1 1 1 1 1 ]1 12 ة 0 00ي0يا0ااااا

 هر أدي ىذلا ناتمسلال>ادب ناريس نيس دن عارم يعم ناري جدع ىزاسن ارو 4 ..# ةردات

 0 هنعوأو 0 اهرزكو نيفكامدإ لاقو ع ودرع اذا دوو واح نع 4 اع لخ دف ةكبز الام :

 هديرخ ال |هلاد هدب ؛ ليش دي ريهن را سلاودي هيلاده:ءانداملف | ماضقيف رطضءوهوةجاح هلنا

0 3 

 يي

 م طقسو هنطن ق قشن ةبلاوت# تاب م ّ راو ةهذبإ ف دعانا[ هيرو 4 اع ضيةؤ 1

 5 نيذلا 1 ءلا عوف برهو تاب رضاضي اهب رمةوهيلاسهذف سدنهملا 4ة.فرحاصفاخراص ضرالا ٠

 1 1179 قءهرلا ضع ١ هلو ا>ورظم رببلك اودجوف نيعرسماول> دؤ سد: ياا سد بالا جراح .

 5  عيلجاو ورع ةيحان لك نه ءاورجوناعرمساو>رذو مهما. ُْط وب رخو 'وجح راف لئاقلا .ٍإ ذل قوق

 2 للاب ١ وطاف رسم نعأ لف نم اهنااولو عالقلاو ن ومالك اما اولس راو

 ِق ةمظعةجود تعقوو مهرخأ نع رص لعأ لتكن. ديالاواتو ريالا اوررحو ع هفادملا اورمحع

 يد لتاقلا كلذ 0 نوشةنناولا زب .و ل ةَقيق- ىرايإال محرك 1 جاعزن' رذوتشؤو لع

2 



 افلا ب 1 20

 ايصاارو يم ضورلارطعو # ماظتنالا يف ردلاك تدغال. * هراهزأب سام دق نمغااو
 1 سد ىلعزي رب 00 هنضع لكل 5 ا 5 د ماقدلا يربآف ني>ايرلا ىلع

 ايدمحارزلا موظن ل نك ان ماسخلا لكم ارهدلاو ءايلا ةاميفأ ناحلخ نا ندقلا ماك

 ع - اهالع دقو هثنحو 2 يل-ع ناندع 0س الإ مناك 27 6 ادعسأ !يف همظن نمادغ توق

 مامالا اذهل ضنانياعولتت * تدش ام ءاقرولا اماك

 اهرخا يف لوةيروك ذألاناويدب ةرطسمةليوط يهوه> دم يفرمتساغ

 امئاددب لابقا كاف'و *« مايطاديز م كيفةلنأك * بصنم ىلع انالوه كارسشد
 مالسلاو املا ءانيف تازال# يجرامكيف انيار لذ *ماودلا ل وطب ادوعسمتشعو

 هاه يف كانه يتوتو سدقملا تدب ىلأبهذو نيرافلا عمةليالا كات 02 سد. سأ رفلاةعقاو تاص>ا1و

 . ىلع نفلكب ىذلا ةماهنلاو يرقملا نبا يرقملال مك الا دئلاو لضفالا ديلا * تامو 89 ةنسلا

 لضاف ند هردهللذ ناقتا تالك-ثا قئاقدحضو فراعو نافرعلا ءامسيف ءاضاردب ىردي قيتدتلا

 نعالاواهسف نهسفنال ار هظافاه.اثأ ءوهفلا تارد# نعف شكو اهزونكا ها طال لرد أ

 تل ارامل قيلت هب 4 ىلادنافد ندكل هرك ذاموال فك قيقح كالذب هنافورغ الو اهزي ع نو

 تأ ١ رثلالع هر هل ذخر نو 20 نأ دل طظفحو همب ًارجحيف ٍيبر ىذوملا ىردبلا ىلع نبن-لا

 رهكو تقولاخا ا مول ءااىقابو هقفلاو هرب رعلأ نق ان أدع ل2 هع رالا تأ ارقل انتو

 ىددار سلا ىدبأب 5 وربشمْن اويدهلوءالضنااهل دهشو ديل ارعشلا خأو سوردلا | ا حا

 نهو امج رت يف اف رطاهتمانرك ذ ثاح رام هللا ءاطعنب مداقو يحالبعلا نيب وة:دبو نايعالا

 هل و ل ذمالهللا هظفح ريمالا د# ثلا تقولا خيش ةمالعلاملاعلا تاحراطم

 هطلاخ واو ه:ءاوفع سم * برغتسي ىذلا مك. اكالذام * هل لقو يبفاشلا هيقفلا "يح

 او.ديوت ءاكذلا لهااب وفعال يهاط ةس ديلا لديارطاذاو نب بحصل قاب وفعلا ن آف سم

 هلوشب مجرتملا هياحاف

 هل* ل هأر 3 0 نع وفعلا 0 در تح نا 2ع 3 أسو انةدح ذا تايد

 هل --_- "لأ كرا #»* هلاثمأ نءنادي نسل او د لا طمال هسذ> نم
 ند

 1 بحأ كلذ مهفو ب يجملاوهو 7 اودق دقام تقلطأ دق كارأو

 هلو افولا ىنب تاداساادلوماخرّوم هماشن نءو

 4 م اة للا 2 كلغ 8 دكا 5 د هو

 هعمل ؟ دلاو» انخراف ان 0 3

 ظ انادلو هاقيدي 1 كا 5 وهو 'ذريغو ةاددئادتاقرنب راونالا ىبأ ذة ءالا ماد يفاو

 0 لا 07"
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 ةيشيوالاو فئاوطاو ةيواسن رفا نهركسعلا مهعمو ىاثكلا ةلزئجاذيأ طبقلا ن٠ نيفوتسملا

 ةقاشلا فاكلاو لاما نوبلط.و ىرقلاوداليلا يلعنول زايفروك ذملا مم رشلا ىلع نيءدقملاو نيفارمهلاو

 باسلاو بهنااو قرا ن٠ل>ام مب ل بولطملامدوف ولو تض ءاذاف تاعاساإ ممول وو فسعلاب

 عر امان مهول رضو م داود ةآلاو ممردقمدعومبفوخ ن كا ءااعاش ع رئاذا ادوصخو ىدسلاو

 قبن:فاخو لاكنلا ع' ونمهوقاذأو 0 وبحسو مههكرو مهلدافم يلع تاراسكلاو

 نيقفانملا ء لذار 2 طرقلان م لفادالا مهمأ أملا او تاوشرلاو ليطارااب مرعأبت ئ مهويلاصق

 2 مهسفنا اوده>او ملاظملاو عن عنان نم مطهنوب اد: ساامو هب هبمب ولق ا ايما اوب رقتو

 انك اموهطبضرذعتي ا كالذريغملاءمولقيف نماكلادساحت او دق همحوبامو 'مهضعب نه ينذنلا

 َنوللاظ اناهلعاو الا يرقل ١ يام

 0 ماعلا دبع ب تلاد العلا ادلا ل اذ 'ةلامامالا تا.ةءرك < ذهل نم هن ااه هيف تام ن . اماوال

 عمدف ةياردو ةباور يدر.ءصلا ىلع ..شلا سورد رمذ> ري رضلا ىرهزالا يلا ا ناممءنب دم نبا

 هالك نع غو :وةلقعنناتاللمو ريغصلا عم ماكاو لءامكلاواط واو ح.يحصلا نم ةلمح هياع

 ندد ناح ةووش نا ىدوات ادااو 0 ريئااو طاةسااو يديللاو يرهو+او ىولملا

 صاو+لاوقرلا 2 ءاشأف رعي ناكو ةيشٌْ |ريث كك ةعمدلا عيب رم ب هلل 0 1-1 نءناكودافأو

 ناةسب نؤدو ة:سلاه ذه ىف يفوناهبىنريذ 100100000 ايؤرا كلذ كر منادبدلام ار رةلادئاوفو

 قانا لدا خيبشلا ؛يجولا ةءالعااانحاص لماكلا هيتلاو ضاضفلاة دمعلا هتاموؤ# نيرواحغلا
١ 

 ىدح |ةنس يفرم ٠ىلابرغا |سلبار طددأب . نم رمذ>- ىرهزالا ىرق» 0 يسابار طلا دوعس نب ناضذمر

 نأ حرش ثلاو 0 و ربدردلا دتحأ خي كلل سوردرمذ>ودادعتسا هف ناكو مهزالاب رواحو نإ ءسل و

 ةزاجحالا هنءذخأو هانا ا'ريغوةلوالاب ل 5 ىذ' ض دبل ا:>يش ىلععمسو ىتاغل' ن 4ك

 ها>وزب 2 0 لدول هب راد ماراح ميتانبلا و :.تد>احا وألاتاماملو نيءسلو نيد : هن يف

 مراكو ةرشاعملا ن يسأل ددونو سب الملاب لمحو نيكك كلا ةعضاولا| هرادن 1 2 رغلات

 ديع ديل لزءاملو ةرشعلا ل.+ قالخالاو عايطلا ثهدادح سنالا ح وهمس نو قالخالا ١ اا ع7 7 1 ز ز ز ز 2 ز 0 ز 0 زذ ز 0 ذز ز 2زة ةزة 00

 ةخ- ث.ىلو:فهريغنود كالذل زيتا وه مجرتملازاك مهقو ر ةحشن نم نب رشلا قاةسل وكلا

 ىلوناملواش وش. ةءاطلا يبيبة.اقأ'ليؤطامجحو ناكوهترهش تداز ودرك ذبهونومركو ماهشب قاورلا

 ه2 ال ةينخ ةراشا اهءاط.يف راشأ ةديدقب راطءأ نس خيشلا انرحاص هحدت |قاورلا ةذيش.

 ةديدقلا لوأو لوز. لا نال يىلوتملانيب و هيب ةقاددأ لوزءملا نر ل عدتما 20 0

 ارك الع قرولاتنغو * ماثللا ريفتحصلا لّقأو #* مالظأاشوي>تلو دةذضما

 مامشلا نيك لطلاب تكبإل < .[فايان رلايف يسضا هرلاو عا مانلا بخل تلا

 ل يي د
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 برعل | نمو لب نس ملا «لظلا يف حيقأ مهنيذلام طزنيعب الا ةفوشكلافئا ول واي

 يلع نوسسح ب ومطاوحأنوعبشيو وداللالهأ سئاسد نوفرعي نيذلا مهر اضيأءالبلا مظعم مهناف
 نم ربمماعانحتلاوقتا ا اوما ل ةلالهأ نأ ًاولوا واضا ١ أكالذ ىلعاو لمت أوم نورغل وم اروع

 ةلئاستعاا نيب حاصلا مقواىلهنأاهنم و * نويسكياوناك اه مهانذخافاوذت دا أو ءانسلا

 عئاضبلاب راجتلاو يك ارمار وذحو ليفاسالا قالطاب ا انهو كلل لدرأ واكس كار

 ا برر اةرصل ة رجلا, نوح هنفس وة اطلس ورالغ ا #الث اهو ةيو دنكس رن ملا اهريقو

 ةيواسنرف ملا مههمطفق 00 رذو تاريدنلا افا الان هاو ملف يفامعلا دقعلا

 خايف اوءقوو مويس اسم اومرو انلاىلا اولد ينامثملا ةريدنب .مهلاو رمظأو ةملاسملا ملا ا ْ

 اراسلا ناجأو نيطبابقلا اوسبحو .محالسو مم.فادم اوذخأو عملا ىلع اولوتساف سيسر فلا

 احالس مهوطعأ ة ةرئأو ةدع مهوماورالا يراص هنلاو ةي رحبلا نم نيدستملاو نيحالملا امد

 يلع مهطل- 2 وك حبقأ اوناكت ارصقملا مهولسرأو مه رك سعىلا مد هوفاخأو ممزبم١وضزو

 سمالا قب و مهسفنال هعمجأ ,هوزاحو شيميو عئاضإ ناب نك ارأا ةنحشا وجر >1 نيملسملا ءاذيا

 لاا كسع سيسن رغلا لسراحاصلاضةن دهب هنااهنهو * ةدعقلارهش طا وأيف كلذ ناكو كلذ ىلع

 مهباغف م هون راك ردد لا لأ هم بصعتق ةينامثعلا فرط ن.ءاهالوت ناك يذلا سي ودلا 0

 كالذ ريغو راد:اا داو وحب راملاو نباان .هيفامو ردتنلا اوبهتو فرخأ ن 3 مهوااو بطلا

 ديعدلا نه اشاب شي وردهعمجام ذأ حاصلا ء ءاضقن دعب ديعصال همجوت دنع كد د اسمه نأ اهنمو #١

 ةقرشلا يملا يملا اشابشي ورد يدعو هنم ع ا تف ازدك اضوكو ةري٠لورخو مانع

 هنا انا ده ادج هنا كنا امممو # رمدبةي ” كار را ماشلا ىلا اهو

 دالبلاضعبو ةيقرشلا دالبلا نءةينامثملا اهعح ناك الالغااو نزاخلا ىلع سيف رفااءاليتساو

 يلع اور 2 دالبلا نه كالذ لثم ةيواسأ رثلا 0 :الاو ريعشلا فالذكا و ةيوبلقلاو 0

 نيافة َِ ةدايز ماذا لكي ع عقونالاسج والبخل ودازواننلو الوفواريعشو الالغ جاونا ولا

 ضقن يف تنعتلاع !ذكوذي زاوأ امثوكوهو طراسوال اطوبق ىلع ةحلا دم مفديام ىوس لوما

 مانا 58 00 منال 00 2 واهت ا رغو لالالا

 1 4 2 4: 59 ةم.ظع ة نأ هواك راك امل نه 5 001 ريعالا لثم م الا

 ا داشلا ونوعارفلاو مدخلا ومايخلا و مهريغوةلاطبلا زغان ١ ا:حالاو عابت الاو را

 ا بئان1 هيدي ني داقتو باديأاو

  هتهج نءملقالا تايالويلا لسريوةلماطا لاما وةلءاكلا ةحاسالاو ةهأملاو ةضضذلا.بارحلا
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 تب” ااا
 تقرشف ةنسل أ هذه يف هدمرصق ليتل نااهنمو#*ن وحل هءاهلهأو ملظب ىرقا كابي كبر ناك 0

 . ىلا يف ماى هنال ةريحيلان' ! ع ىلوحر ن >تساف ةيرغلاو ةيفونملا ىلا ةريحبلا لهأ ل اودالب ءلا

 نمةنئاط لا مه ةيواسأر أ عوض+و حلصلا صا عاشو ةنامثعلا 3 1 هنأ اممهو نإ 1 2

 أوعمت حاوأب اهعأنضن ةريكلا ةزخغ ابا و صام ماف مهل -رلذفلك اياهأ نم اوياطو ةيفونلاىلاسهسترفلا

 مهتماولتقف قدانيلاو عفادملا,اةلط مهلعاوب ريضومط سيسنرفلا نمك افمهجبرخ اوجئرخو اهمضاقمملا

 ءادتنط ل ها كل ذك و رمعلا لو وطناكو رف نمالام.نمجن وه ريغو ىخاقلاممن.و ناسناةئاممسوأ| غن“

 ٍيدءس ةرأ» أ قدوس ف ههج نم ةمأ 'اممءال نيبستتملا نب رازجلا نهلجرمهمأالصو ميلا مهروض> دنع

 ةدليلا ل >ادب سديسارفلا ضعءبناكو رافنأة مخ اوحندلو دو سن لع ككياز نوه يودلادحأ

 مالسالا نيددللا رصن م طوب لجرلا كالذةيؤر دن ءنوعام. |او 0 ملا ة ل[ ضب نوذشب

 0 اعاومارت رو سدس ر ةلاباورخسو نايدص' ا|تحاصو نيتنسلاب ٠١ ءاسألا تقاةلواو>امو ارداهو.

 عمم مهلا اوعجرو مأب امال اوبا مد مهدكذ م6 ئه اوبخت نقيه وووطو ووخ) 2 رخو .هسؤر

 مماعاومجم مثيلاو# !راامق نم ماعا 3 وطاتحاف عفادملا نءتال الا ميعم و مهركسعنم
 دالوأ مطلق نيذلا حرم فلا ة«دخاوبلط ومهلءط مهد وةلولسملا ويلا يد و مهملا اولخدو

 وحب كلذ قارناكو نامزلا ميدقن م لا .الا راكب نومهسوا هرباك او 1 ةدايلا وءزمام مهو مداخل

 برعال مم مااسمةدمح هسا الابر فلا سعة 3- 1 .ةلاع ءارغاب مماعا وضبق رب ذأ ةثال*

 مهوذخاف مطاو رمظف كلذ ريغورو دلا بهن ىلءافوخبيغتلا مونكي كرام وباطمهروورلا ل 00

 1 ءالاىوس لايرةئا هن مو: ل اكىفنوذخأ .امجرا > ماياةسخو حنا وماقأو مهوديق ةودابل' جراحيا

 ةزيطا ىلا ,هواقنمث امايأ سوسخو فونمىلا ويك نب روك اا اوذخأو ارا م فعلا

 ممحصب م و 'اءدطيلا هنكاظ تل”ز دالدل يف' وحرسو ماد : الاكألت تضآثا املف رمد ب ةبار +ا مايأ

 لو ار اناواسا ذأ لب كلذك م ةدلبلا لهأىلعو هدهد رنا[ نيه وادا مهاع ا

 ةفرظولا يفر 5 الا حاد هنال مداخلا فطص؛؟ىمسملا اوزححو مهم ذعباوقاطا آو ماع نيظفاحدلبلا
 هيلحرو هلي وفك يلءىتح برعضا 0 تقولكيفولالابهويلاطومازنلالاو

 يف تاذافنهل تج ردت شركلاريإ ؟مي-ح لجرود وفرص تقولاو رأحاة وق يف سمشلا يفهنوطب ربو

 ةبولطملا مهاردلا عج ة ةدس 0 هءوهودر# فوثمملا هب اويهذواضِإأ م الا ةةياذا هاا

 ىتح ماعلا ءاضق ايلا كلذ ىلع اورمتسا و كاذريغو رصاعملاو تيناوحلاو رودلا يلع تءزوف دابلان

 رين ىريكلا ةلحلااءأو لاقث.فالإ ةخ 0 ااخ بهذ نءتناكوماةملارك اسعا 0

 اهرودار بحمل اء رونو الرمح اوذعاو ةنئارفاللو كلا ةلمو ايا ملعاور رقو اهبلعاوعجر ٠

 تنعتلاو ءادتنط نمو اهنمموي لكي فةقاشلا فلكل باط رارماسا ع . كلذلك# اهأ نمريساء لاعبتتوب



1 5-0000 
 رفسلان مهياع تءزع اس ىبسفن تعجارف ني رك ةمادنلاب هسفن ىلع لقا ءلاوكبألو نيترمرجم> نم
 لامر الا و01001 لالل ور هلام تب طاخو رايطاو لطخلاد راو دوز ونماهلع تقنعأو

 : ( رش باطل هنو نم هاي أو تب ا3ك هم اظما د ىلا

 مالسإ ييجرافةرايزلاتقو * اذ سيلو بولقلا:دئاص كتقرط

 قيغل رمدم ىلا عجر ني رافلا 2 أنا مث * هنونفو مالكلا ب كلا ١> لضا رغايفلاطأت

 لاقااوراهلاو لالا رسال اوبرءلاو قيرطلا عاطقب فيررلا جاعزتا وامفهي نوشدعتام مدعو يرقلا

 لوقملاو ةلوفةمتدن اواو ةرفءم قاوسالاوةرفذحجم قرطلا ترمتسا و ف عضلا يلة ىوقلا ي دعتو مهني مف

 بلاطملاو ةلطاع قازرالاو ةلزان تامارغااو ةقومطم سوفنلاو ةقولخ» لئكواو تاناخلاو ةلومخ

 01 را نافألا دارا اذاو ءذؤدرم تاعامتلاو ةدوصق٠ تاسوكملاو ةديمح يئاصملاو ةميانع
 نيعالملا نءاصوصخو باهذالاقيرطدجال هسنجءان ًاريغبىض ربو هسفنب وجنيو ناك د ايلا

 مسج ب باطألاو مظعسمالاف ةلخابو سانلاب طيحممالب مظعأو سانجالا م أمه نب ذلا بازغالا

 ديدش ميلا ءذخأن اةماظي هو يرئلاذحأ اذاكي رذخأكلذكو ميظعلا ىلعااهللاب الا ةوقالو لوحالو

 ديدشتلاعقوو ن ناديملاب ىلرسدتلا ِت تدب ىلا يدوراملا تدب نءةدرفلا ناويدي اولقتا (هنرشعقو)

 رصق مياقاب ماظعلا ثدا وانه هيف ىرجامو ماعلا ذه ىفقناو كاكا ماقتنالاو بلطلا ىف

 فوقوو ارحوارب نيرفاسملا عنو روغثلا ليطعت ا( لع ودواهنق * مارخلاتيبلاومورلاو ماشلاو

 .مزاقلا رحيما مك ارئاضبأ اوطختو دراولاو رداصلا نوعن طايمد ا زيلكنالا

 ليلا ليجيلاهب عجراردب ديساانا لايف سييلب نا مب هو رضحا ةيمالسإالا رك اسعاارض>

 ةيفو:لاوةبب رغلاوةيقرششلاوةب رحبلا و ةيليقلا تاهجلا ميم قيرطلاعاطقو برعلا فوقواهنمو #6

 اومورافسلا قيرط اوعظقو ةرافظأب وأو ليبسلا اوعنف ىجاونلا رئاسو ةياهقدلاو ةِس وياقلاو

 ىرعلاب فرحلاو دالملاىلاهاو نيحالذلاو يرقلا ىلعاوطملستو رادتلاو ليبسلا ءانبا نم نيراملا
 دالبلا له نكح اهيعرو عرازملاداسفا وريجلاو لام او منغلا هرقبلا نءىثاوملاو عاتمالفطخلاو

 «يرقلا لهأستوو كانا برءلادصرتل قلو يراقب رقلاج راخملا مهعاب جو را مهن كمال

 رورمثلا عاونأب اوسبلتو بئارضلا مهيلع اوبرضو م ملءاولواطتو مولخادفبرعلاب مهضعب ىلع

 مهوبلاطو دالبلا لها 2 برمعلا تدمطو فيعضلا ىلع يوقلا يوقو ضعب ىلع مهضعب ناءتساو

 نر تدتاامان مهلا مماسملاو رطضافداصألا تقوناوةيذاكلا ةيدقتلا دئاوعلاو تاراثلاب
 مهوب )اطو مه وبسو مهوبمو مهول رصف بر ”رعلا ممتق دادي ؟مياعاوحيتحاود الب 11 كلا اولزنسيس رنلا

 مااح ناك اذكهو مهرثأ يلع برملا تودحر م-ممعاواةثاوا ومع 5| اذاق 0 [ | كلا مراغملاب
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 ناب قطنام ةغالإلا ن.عدوأواشحلا بيطهدوروبدرب يذلا كب انك هلا نعأ ىلا لصودق هل وقب باجاف
 ءاج ىشغم روهزلا 'ىلالب وه يذلاضورلاو يشومادربلك وهف ءاشي نم4يتؤي هللاددب لضفلا

 (رعش) ةءاوطم ةداقنم هريب#و لوقلاري رك يدل: رق نعائنم ةعارب وة غالب نعاحصفم
 ردلا نمدةع هنمظفل لك يثو .* يلا نهار اد ةثلرلعس لكيفف :

 ىوطا راناشملا يف ءرضأو داؤفلايف انماك ناكام يدنع كرحو باطما نساحم عجباتكن هوههلف

 كل اك ءاجفا رانا و لاوحأ مالعتسال افوشتءو رابخالاقو.تنك ٠ءلاطو .دانزلايروك

 تيفو ىوذملا دا 55 يهظاقلا| حيترتن. ركفتا و قوشتلا لولغ دريم رك ذئاليلءايفاش يداي
 هب>وهجزامنيحىاقلاهللاق ةمد الاع ا نههلايف قولش ملا نم شاعلاعقوهدنع

 ثداوحلا ليذاهيلعر كاودبعلااهب لاطن وشكلت هطاقودخم٠ نع ثدح تاهو هنكأسو نامعن ثي ةاحأ هنأ

 لصح نادلءااناد.ءيفةركل كيب بعال: 10 الايرأ > نام زلايبدينارثواتنكامو دتماو

 ارا باول واع عالتذمل او" ةهازلا ياي ارضها ريغاو :هاقلان اجو خا 10

 باستنالا سديلتب سيبلتلاو باستك الاس لاوق يف ىلقتلاىلا باذعلا نمةعطقوه ىذلارفسلان ؤش

 (رعش )باهذلاو ءىجلاملاع.ءاذخاو
 يلاوباب فبتاك يرخ و 0 رقفوةيواز خسسشأر وطف

 قاقشلا_ ساحب قاشملا كرأالو ىافرلا عم قافولا كلاس

 قات دعناي دعع تب 0 ناو * نمعياذت.ةالاذانائاروط

 نه انرمدأع نه قالخأب قلختتاب ىذخأب تدسلا ن ماما ةلابخلا لح تمتو تسدلامههابشاواذبب و

 قئاقحمطوقع ة 1سم يف تعبطن !ىتح هريغأو شيعلارض> أ اوصرامو هرطشااوبلح ىذلا ىهدلا"انبأ
 هب نوكي قنا هب وكب اكو حا رلاو نبال جزامءاملانا فاخر يغوءاف> ريغب تنك مط تحال وءاينشالا

 جوحأمضا اوما ضءبيف لهجالف * ماع مضاوملا ضعب يف تنك هك (_هش) حايترالا
 كملاباسا لان كرو خانجالب كيلا ريطأ كباتك هبلتجا يذلا ق وشلان 527 «لمنإل
 مومحتفني ب أب احا قلو م وحناارها زابةيرزملا من ءلطودها ثم مودقلابا.-أيوقأن هناكو حاجنلاوأ

 ينتذخ و تسي رفسلا يلع تم نع نيش ةربخ:تراصاب دعب ىلا ضايرلاريبعحوشت و ةرمسملا باي

 داعب لانس عفاذ د هللا يفقام رزوالو عن اوهوقي رطلايفقئاوعتثدح < تيهأتودادعتسالا ١

 ان انلع لح ئذلانوعالملا لمآ ةدعاذب رسبلاو ربلا فيفا لاكتميقأ ت تافالاوءالبلا نم يهىلا
 لكو اهبحاونو م ءاجرايفهراشتناو اهيحاوض وةرهاقاب هلولحو رجفلاو قاقشن لا ةروس هثيدح

 يوبنو نطولليقارفناكه بو عطقتت قياسا رسل نم ةدئفالا تداكينلا عفر ةوتءالةبسنأا, نيهاذه

 ملسملا غدليالذا صانم نيحتالو دالبلاءذهن صالخال نأ تققحتذ ةيش نكءلاو لهالا نم



 هشارفو همدقم اوذحأو هلاح ىلع خيشلا ىتبو يعوبفلا تد» ىلا اهولقنف هدنع نماهاةنىف اوعفشت

 حوتنخيشنا هما نع يق ةعاؤشلاو ةعءارمللا تعقو ُ اوفتحاو هعاب ا زكأ أ بيغآو امهوسحو

 درو هالارف علا رسعا ةيسم- مينو كداو لك يلع اهولع> و اهوفعضأف يواصلاو ىرهوجلا

 همست رادو هراد اوين 0 ىنت>اهناف ىرهوللا نب دمت خيشلاامأ وةماعلاةدرفلا ىلعيقايلا

 نه برقلاب وهو كلب دارم ىلا تاس راف كم دام ةجوزةدذ تلا لسوب هنا مخعوشلابفورعملا

 مْ ةماءلاةد رلارعاسا اهودروهنءاهوعتر و «ةعافشأولبةذ هيف منشأ وافشاكم دنع نم هلراق نشنلا

 تيب كلذلناويدلا لمتو كاذب لفكنو يب اط.ةلا بوقدي لاملا عسيتجو ةماعلا ةدرفلاب اولكومهنا
 [ال ل مارا كس هراتعا وا اي راءامسابةءاققاهوبتك بنتا وطةدعباغالااو» زلاو يدورابلا

 ىلعاوهبنف كليب ناملس ادختكىلعو انت اننا و يوارعشلا يلا ولااغا ىلع كلذكوا مار

 اهاثع اوباصي ل يتلا ةلزانلاهذهب سانل |!يدفمه رضو مهسي>و سان :لا بلطب ناوعءالااوثبو كلذي سانلا

 الام لذلاو ءالمأا نم 34 لزودب اورءشياو احا هيلا تفتليإلو رحب لاديع يغموا مر اةءامالو

 ام عفد همزليف فر 0 عئانصلا يوذ نءنوكي نأ ودبالا ريقف وانك 1 اغسانلا دح |ناف فد 5

 نانا ع ني تلا لع قاب ناكفتإ. اك ةنس اضيأ ةراد ةرج اودلخف ري هّق رحيفهءلع عزو

 همبدب ١ ند ناادلا دحن 1 نر يا لك جاةح 'اوسانلاد: :2ْنم ماردلات غر ذو ل 'الذ و4 وكن الموأ

 قاضف هواشيال كااذ مهوطءأاذا خ] ويرش : زهدجوي لف عادلا ا مج هزلف همم .ا2 هؤدن امشي درف لك لغذأ

 ما نانا رداد هذفلاو تاغاصملا ل وبق يف ىجرتلا عقو مهو دج توملااو و سا لاق اند

 او هد ن٠ لوول الؤ سو. امو ساحنو شرف نهتوبيبلا تاةنااماوناعالا سخاب موقف

 30 0 دو 00 اا نمرا 1 كد“ ا ا

 رغاصأوربكأد اا ا هروح حردحو رودلا تسال نط يارب ف سا

 اا 4 ا رة ىلع نوضيقي ب هو ٌشض نك رضومهسحو متل دمو

 | ىراصتلاو طبقلا ن٠ ىراصنلا تلواطنو هتف رح لهأو هسنج ءان ًايعهتمار ءاودرأ.ذ ثاود1#نافهراد

 اناكم حاملل اوقبي ملو مهدقحاو روظأومبضا رغم من :ماولاو برضلاو بسناب نوماس ا ىلعما هشلا
 ير نووي :بلاونوسدنبملاوةبتكلاو ذه نيدح ولا مايا ونا ب انشا اوسلو

 ا ال ىج ردو ا دقو اياب رأ ءاملا نوتكي وتاناجل او لقاكرلاوت ازاقملاو دك امالا أ
 ةمالعلا هيننلا انبحاص رس» نم جرخ نميناكو *فايرالاو ىرقلايااوب مهوامنعاولجو ةنيدملا
 ناكو ارهش شا رسشعةيناةوحأ :ىماقاف طوي-ابم اقاوديعصلا ةب هجواف مق” هيف هي ااراذلا نسح خيشلا

 |باتكمل تلسرأ تك ل هلكاسر ةلمح نمورس< : 0 هقوشتا كإذيف غلابيو ةبتاكملاب يف را اريامارع رك

 اى

 او 520

 0007-0 ]| 1 ]يي
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 مءاَز وتو تالذ مست يف نو رواشتي يدبملاو يراصتلاواذ ههه صال قدصامو ايناحج رخو هسادم

 نيظبحلاو ةيتدرقلاوةاولا ىلع ىتح فرالا باحصأو نيمزتلملا لعاه و ءزو يتح مئاوق يف هبت تو هريب دلو
 ٠ مه ريغو ك احا ةاضق و ةيئابقلاو نيل الدلاونيساحنلاو ةغاصااو يبولذغا ناخوةي روغلا لهأو راديتلاو

 ا كايقتلاوعاو قلذك وى نيعا راو هنتناولا كا ليتؤلل لمة راوس ال غابم ةقئاطلك

 عئانصلا عيجو نون زلاو نو رازإاو ناو ثااو نونا زلاو نو راطعلاو ةيطدرخلاو نوبادلاو

 صلاخلا حاملا وذ ما ما م ةلءاك هن ام رار راقعااو كال.الاة رج ىلءاولمتو 556

 حوتنو يواصلاامأت 4.:«بولطملا قا غب تح ركسعلا نم ةعا_# هب نومزلي كورشملا ودارأ ثدحل هح وت

 ةمارغىلعه:ءارغاوفاضاف تقرت>|هرا امدومو دجعإف برخيفا :ءاارما ةمعاق تدبب اهوسيفل ىرهوذا نبا

 نم ركسع ىراس كر و كاذ ىلع سالا ضنا هنارذ فلآ إس وةثاماهب تلك ت تاواسلا خيشلا

 درارادنزاخلاو ماةمعاقو ءاشإ ام نيملسملا يف لعنب ىطبقلابوقعي لكو وةزيملاىلابهذو كلذ موني
 يهذفهرادىلابكروتاداسا|خيشلا لزنو تانوهرلاو رومالاريب دو لصحتيام ضبقو تاباوجلا
 ركسملا ن:ةرشعرا دقم هيلا ريض - ىلِللا نهةدح تض.ءامافهراد باب ,يلعا وسلجو ركسعلا نة رعشع هعم

 هيلعلخا دو ىسي دربلا كب نامثءيلا ىل رافناك-٠ يف هوسيحو ةملقلاىا هباوعلطو هوك افا

 يتح هنب وةعوهسي>ن :مديالو هءفد نمدب الن لاملامأو كتءافشل هلتةنالف لتقلا|م | هلاول| ةأديأ عفشف

 ىلاهودعد من 706 ماقمعاق تدب ىلاهولزأ م اموسحوه.دقمو هشا ارذ ىلع وضبقو « فدي

 نيم وبكل ذكم ةافةل.ال اكل هو ذو رجبدس وت, و بارتلا ىلع مان لصاحيف هوسب>و ايناثةعلقلا

 عيبأو 33 ىسااق د-يرادىلا ىولزنا ام لاقن ناماطرب ووهديلا | علطنا دختكر افلا نيز بلطمن

 فألا نإ تناكف مماردلا نءهدجوام ريضحاف هراد ىلا هوازن أوهلاونذاتساف لاح لهشأو ىعاتم

 س الملاوىوارفلاو تايضفلاو غاصملاز ههودجواماوموقمثهسنار ولاي رفالا ةة:ساهنعةلهاعم لاير

 ادحا تاموقملاو ةيدقناب عوفدملا غلبف ه-أأرف فلا رشعة- حج كلذ غلف نمثلا سلب كاذربغو

 هريغ يلاالو هعرحيلا عاطي هنوكرتيالوءزال .ركسملان م هيلعنوظنالاوةسنار :فاانب حو
 نوشننيرادلالالخا ا ويتولا رم اوعرخ ناكفو ندا نكس لاهتب اوف رح عزو زاكو
 ايشامماقممناق تدييلاهولقن لأيشاو دي لفاهيناولزتو تافينكلاا :يتحايابللا لع ضرالا نورذو
 اورمضحاف اهو دج لف هاو هتجوزاولطو لدالا يفابل» ءوحابصلاىفا صعرشعة سة هن وب رضلاو راض و

 دنع هثبا اوعدوأو امهَو رضحاف امهم كب مرف ىع يت>توملا نباع ق>هوررةوهعباب يبو دنسلا دم

 يف ةدايز الذ وحسيصت و ىكت ي رهو امتيضحهنوب رضي اوناكف هعمهتجو زأوسيحو هب راشكت الا تاغأ

 01 رابِنلا نزو ا دمج خيشلاو يدهملاو يمويفلاو ىواقرشلا موضياشملا نا مثءاكزالا

 « نثقربج- م



 2 ؟15-
 عن رتخاو كريغ لع عن زيمو كاس يفط صاف كلا ها ظانق ذصو ةدوماو ةبح اان متربظأ مكن امن نولي

 ةعاطلا حانج مكلا:ضفخو ناسحالاب؟ نر ناوي دلا كلا رفروهماحال_صورو.ءالارببدتا

 .مكيهنو ؟ مالو نوداقنإ مكلةيعزرلا نأ انومتهوأو ةعافشلا نيل وبق«لوقا !نيعومسم ,ك انلمحو

 نهلاولاقفانا مكفافت كلؤذدنعتدناو مهترصنل مق ووهمودسقل مر فيل شءارضحاملف نوءجري

 دالبلاناو ناضمر رهش نان م ىلمثعلا كح يفانرسءانن أانوهتف رع مكنال ؟ سم انعالا يلثعلا مءانقام

 .تداحلا اذه ثيدحال اان رعشامو نيملسملا ناطلس وهدقلااةناطلسوهواص وصخوهلترادلاومالاو

 كلذناح رغلا ماعد 0 ممءفاختتاانكمي م مهطسو يف ا:سفن | دجو و ةلذغنيح يلع موب ومكشي

 كلذان.كميال اولا هذ انل مب راحو مهمايق نمهولعفامع ةيعرلا اوعنتمل'ىشيالو هلوقب مهباح مث باوجلا

 ,حلصلاب مولع ةرشأام دنءانتل دهبو انبريضؤوم انعهولعقام مءمسو انريغب انيلعاو وقتدقو م

 .ةدافاف كلذ ريغال وةنتفلا نيكسن كدي نءجرخالو مترك ذاك مالا ناك اذاو مطلاقف لاتقلا كرتو

 متكو مهعممقانماصخأر ضحاذا كالو رضلاالا كسنماذيتأب ال ذظيحو مكعفن نوكي شباو يكتساي و

 نءقالوب لهأ عمانلءفاك مكعم لعف: نأ 5 ذا زج ناكف ني رذتعمانيلا مج راويهذاذاو انيلعمهاياو

 ضقت الذ نامالا ؟ انيطعأ +: |ثيحنكل و دال وأو مك رح سو داب ق رخو مرخا نعلق

 لكن ع كن رف فلفل فال 1 ةرشءمكتم بولطملاف لاوءالا مكتءذخأئاغاو كلتنالواتتامأ
 ةنزخةرشع ثالثب يعو رن زخو ريشع حام تارت فلااثل اين وك ةقق نو ردعو ةينامكنرف

 ةسمخو ةثام-خ كلذ ن,ةصاخ تادالا خشلا يلع نيتئام ىلع هسأ ارف فا ةئامسخاهنم يرص»

 ْ يناعصم خيشلاو الأن وسمح وتخيشلاهيخأ و افاان وس ىره وبان يدم خبشلاو اهل 7 ونالثو

ذ نماهعطتق:انل انوسمحو ناتئام ىفانملا.كلاو افا نوح ىواصلا
  عمنيرافلار ودب مر يظن كل

 ٠ لعأ لع هنوعز وتو هيف مكيأر نو ربدتىتب امو ن:شاغا نيسحو مركم رمديسلاويقو رحل لث» ىلهثعلا

 غلبملا كلذاوةلغت يتح ! دنعةنيهر مكيف نوكي ماو رظن ااصخش رشعةسخ مكنما: دنع نوك رقودإلا

 رخ الاب ايلا يلع ة يسرا تفقو وبابلا مهندب و هني قلغأو لخاديا هباعصأ عم لخذو هروف نم ءاقو

 ظ ةربحمو ضعبلا مهضعل يلا او رظنو مههوجو تءقلنأو ةءاقسا تهبف نيام نم جر نم نوهنكي

 لصحام هللم> يركلان وكل يدبملاو ىركبلاالارمالا اذهنعج رخيمو مه 601
 . .مهفئاحصيف

 ' رصألا ضعب الادب كرت لو شن رخل ايهرادب هيذام عي لقن كلذ لبق ناكو مهم« ىارب هتب قرح يدمملاو

 . .يفةعاملال زتلو هتداعو هتعانصب نيفرطلا قفاثي وةنهادملا لءعتسي ناكو مدخلا ضعب ريغدب نكي و

 ظ .لابقح رصعلا بي رقيلا لا 'كلذيلءاولا زيا وار وك ذه ايش نكي هناء لك ينآو مهر كسو مريح

 . ,نوعقيو طبقلاىراصن ّ نولخدياوراصو نزاكلا كاش زمهلوبب رشرش مهضءبوهبايث يع مهرثكا أ

 ” انا يضفلاو بيسو ةجحنم وجر: اءاس لا نمزاد ودعم نكيلو مهيف رشحلا يذلاف مهض ع يف
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 ىلع فوقزلابمسبةومأ وساناا نو روني ةلواسمف م و اليخ نييك اوي واسنرف ضعب و
 الئ مث هاهتنا يلا بكوملا ريسءادتبا نم افوقو سانلا ترمثساف ه وناهأ مايقلاىف ًاطايتنمو مهمادقأ
 مهلكو ةلواسم فوات يا ةبرواسنرفلا ةلايخأ نم ريثك عج فوقولاب سانال ة 0 الا ةفئاطلا
 ءال ؤه دعب يلانث مثم تاشمو ممل |ايخ ةئيه ريغ ىلع ىوأر هانم ريطار ط مهو ر يلعو نحااخ وج نود

 ةلاخ نم مهسبالمو مهسادحأو مطاكش افالتخاو مهرومزو مهوب طو مماقوب يك اسلاشلل

 : رول فلخ و ةب وأ -فرفلاركسع ىراسمدق ناىلا مهعابت أر طهاعللاو خعاشملاو نايعالامث ةلاجرو
 قوما ما ىفقت اال و سي.-فرفلاةلايخ نمفئاوط مهفلخو رقشالاكي نامثعو ىسي دربلا كيب ناهتع
 موب يف مهاعد مت الل ليدانقلادوقو و رهسلا عم ءاثالثأاموياهر ا ١: مايأةثالثدلبلا تن ز :ذ ةم , زااب اودان

 ناسل ىلع مهبطاخ ماعطلاو ةميلولاءاضةنادعب و ةيلرصملاةقي رط ىلءاميظعا طامس مط لمعو ءاعب الا
 !ريبدن عم هلمعلو ةعنلسا موي دغدبهيلا نوتآ' كن ١١ 9 الوش ركسع ىراشنأ مطلوب نامت

 ىانطلا غد مويلا كلذ يفاو دلقو ةيعرلالاحو مسلا- حالص و دلبلا مظنت لجال ناويدلا بتريو
 تيب ودوجلا ادختك ف شاكنامثع تدب يركبلا اوظعاو ا وكر اط

 هدنع نماوماقف روح ةو رف مولا كالذ يفمءوسلو هشرفو همبظنت يف ع رشو * ه. نكسف يف ثلا كدو زال

 ءاعدتءابسهذلاة ري زجي كيب دا ىلا بهذدعب اس سيما موي ناك الف نب رشبتس» نينئمطم نيح رف
 مداقتو ةلياج اب اده مهض.: ىلا ين دهأو اياز اراذتفار >فاو مهعم طسبناأو ةميلقع اللا مطدش

 ا ناو اهريع ومانغالا نا سمالاو اشابللةن وهما شاب شي و رهلسر أن اك امءاطعأو 1
 ناك املفة يكب زالابهرادىلا دات عجروانسايل اسر ومدسصلاةرامادولو وسرق

 7 اع نحو مهايث ا أوسماو ز كسعىراس تدي ىلا باهذلاباو ركب هنماثةعما موب اهحبص يف
 رييغتلا لص امي ر وأ بمانملالجأمويلا اذهىف هدإقي 52 ادا ظو مهنمدحاو لكع مطو
 3 راملا ناوبدلا يف سولجلا مهب رةتسااملف ىصوصخ+لاناويدلا يفنوكيف ناويدلا لهأيف ليدبتاا 9

 هفل وخدلايملا اوبلاعو لخادلا سال بابحتت مث *”دحأ مهطاخيملو مهنذؤي مل ةلي وطةصحا ولمخأ |
 يناعأو م ةعامجو نامجرتلاهتبحصو ركسع يراس مهبلاج رخم * ىلوالا ل ذمة ص +>اوسلحو ايا ْش

 ةيلقاحولا فطصاو هيئاوحهبادكأو نامحرتلا فةوو هلع ساجو ساخلا طسو يف ىسرك هلعضوف ْ

 ارمضاحاضي ؛أىبديدربلاو رقشالا كيب نامثعو ةيحان نم راحتلاو ىراصناانادع او نمماكحلاو ٠
 1 رمسفب عرشو ةعارأا ىلا نادحرتلا تالاف غ غرف يتح مهغمل الي وطامالك ناج 1 راسملكو ا

 ركس ءىراسنا لولا كلذ صخلا .ناكفن وعني ةعامجا و ىبرءلاباهنعمجرتي و ركسع ىراسةلاقم ٠
 ىديملاا طاق «افةراسلاهذعامأو ةدت .الاةرابعلارخاوملا فا فال ةرشعمكشمبلطي مكللوقي ١
 مهرمالو نودتقب مهبسانااو سانلا لقعءأ مرعلا لهأنأ انرظن هذهكدلب ىلا ان ها طقف



 ب ب غب 0

 ةروهشمةينذ«ةأصاةلابطلاو ةلابطلا ضرأ ةلجج نم ةكربلاء نا ىنمي ةكربانتلادطضرأيف هلوقو
 يف نود ةفالأ-او ةءامالاىعدب ناكو رص ىلا يع طافلا دء:يىل رةملارضحاملف ديشخالاةلودرخآ َّق

 لوت”و فون دلابهفز هن امة سهوا مةوح هيلا تحرق سابعلا 2

 درت-:يراوعلاو * رام.كلمككل» دعم الاك لم * :اودر سابملا ناي
 ةكربلاءذوم وا بت ف رءفاهايااهعطقاف ضرال ا هذهاهءطق نا هيلعتنمتفا يبلع عتيذأدار 1 ك0

 نوكت ثحعملار هغرادقب ىلعأىلا قاسلا كلذ دامت قاس يلع موق رفونللا وهو نيتشلا| م

 درولا كلذب طحن وح: ادرولا ةئيهيلعوهو ره 1 ارا وما ماحطسل ةي واتم قاس لك ةراوأ 3
 هيقو تراد تي سمشلا م هراونلا كلذروديضِدقورعرفصالا ل خاديفو دما رو مالا

 مهضعب لو

 همون يف قاد الا حتفم ماج بيلا ا ةبيط هاهب#ش * رفوشاب وهز ةكربو

 1 ل هد ىلع هدفج قبطأ #*# سغملل تند نعل اذا يح

 ل رع روك نكاد اءا تقم وم اهم ةفطقب لاب ةكرملا ض رأعيمجينينشبلا اذه علطي سبلو ده

ْ 

00 
 ١يفلاقا ا

0 

 ١ ةعاجلاةق واس وماقلا يف

 وم

 : رودلاو تاراخلان 4 كلذ نمض يفام عمد و م بانملا بشلا قوس لبق نم ل

 نيملا ظلا ق>يف لتاماهب رك ادت ونا ريعلا ا ع ةقرتحة مدته يئارخاهلك تراص

 ةب رقنمانكلد أكو ىلاعت لاقو نولقعبو وتلدب .الكلذيفنا اوماظاوةيواخممود كلف تاب ا

 كله٠كب رناكامو نيئثراولا نمئانكو اليلقالا مهدعب ن٠ .نكسن+ مهنك اسمكلتف اهمشيعمت رطب

 ' يلاعت لاقو نوملاظاهلها ارنا ماك امو انتايا مهيلعاول يال وسر اهمأ ىف ثعبي ق>ىرقلا
 د ؛ وان ذلا لخدوا ريم دناهان يمدف لوقلااهيلع قانا قفابق دال عاق رق كلمن نأ اندر اذاو

 ند ةيئامملاهدعأو هعنطصا ناك امىلعاولوتساو نورظني د قا نيعب سانلا ىلاو نوعسي ةنيدملاىلا
 اوضبقو هفي راصمو هتفلكى لعمهوبساح مهنا لقو اهميج براتال او دو رايلاو ربانقلاو عفادملا
 اولصواملف سيسنرفلاريبك ىلا اويهذو مويلاكلذرصعزايعالاو جاشملا بكروقي واسنرفلا نم كلذ

 لمعي ردن أذ رييذلاهق ةرصنلااين بوتكمةقرو مهلا زربأ عاساو لجو هيلعاولخدومرا ديلا

 لهأ لع ص لاو ماعلاوفملإب مني نأدي ريماعلا ركسع يراس كاذ ىلعءانب و سانلا عمةمحرلاو ةقفشلاب
 مثمهعئانصو مهشي اع نولغتشي م مماوبو رحلايف ىلمثعلا نوطلاخياوناكولو رصدرب لم لع
 نيب هقاوسالا؛اوفاظو ةنيدملااوقشو هدذع نماوماق م هْحي ران ةركب رصنلاة بق ىلا مدر وضح م يلعدبت
 ىلااوبهذوةياقاجولاو خياشملا تيكر مويلا كلذ مااملننامالاو نانئمطالاب ةيعرللةادانملا مهيديأ
 او لءاكتاملف مهريسغوم اوذلاو طبقلا ىراصتلاو ت تاقاقلااض !أج رخو رصنلا باب جراخ

 ١ مايقلاب سانلا نو سحاب ةساوقلا نم ةعامج مهمأ دقو رمهنلا باب نم اولخدواو راسوا_5 وماو::ر عيا



0 ٠ 
 نيب ارلا مح رأي نومولظملا 'افعضلا

 ةنسةعجلا موي ةجمط ا يذربشلهتساو ١١1٠ *
 ) رمعديسسلا مهعمو هدانحا 0( مهارباوم هرك اسعوةينامثعلاجرخ( هيف

 سانا | هاف واناكر مهلك: نمنوريثكو ردنب هاشلايقو رحل ادمحاديلاو بيقنلا مركم

 عسيرلا ريز زولاةيحصا وم رف هعمنمو ن> كيب نامثءاماو»دانجاو يو ادبلا كيب نسح كاذكو

 ا ىل وق ىللا مهن اب م ياهذوامهنلخام معاج كركي نس>وكي مهاربأ

 دافةساامو نيفاذتملاو زويهاذلا للهاةبيخو نيممللاةسعت نءرابغلا فشكناو مهرمالاب واوفاذو

 رصحلاو ب رحلاةدمتناكف با.طاوماذسلاو بارخلاالا ةراغلا ن٠ ىرجامو ةرامعلا هذه نم سانلا

 تاّتسشلاو جاعزتالاو بو ركلاو بورحلا نمهاهب مقواموي نين الهو ةع.سن دحلا مايأةث الل ا نما ميفام

 كتهو رارشالا طلستو لاومالاب مو لاجرلال_تو رومالا متاظعو رودلا بارخو جايطاو
 .ةعقاولاهذ_هيف ب رخو هِضءب كيلع ىلتي سام كلذ دب سانلاب ةيواسن فلا عقواام اصوصخو رارحالا

 ةراحو ةلاونلاو ناْنع عماحدح نهيق رشلاة كب زالا ةهجلث٠ ةليل ارصم طاطخا نم تاهجّدَدَع
 كلذكو ةكدلاةرطنق ن برقلاب كسي راسب ىلا تك ااسلاةطخو باش ضر را

 تاهّزتملاور وذلا نماطوحامو ىلطرلاةكر باماو ةيلقل ةهجلا نميراصنلا ةراحياداوطا باب ةبج
 رصت تاهزينن لحا نماكرلاهنهتنادقوةبرآنامكو بئارخؤالالئاهظكت راش لاف نا
 ةكريب فرمأ تناكورسملاو+ ربلاو كلل ازياهدب فو رعملا فمصقةمل اسهم برقلاب و اًديدحواميدق

 قناني رصاشلا كلملاءا عا نهج احلا متكي ريهالل ةبوسفم بج ا |ةكربب تف عمت نيباوطلا

 رمعو هيلاةبوسنملاةرطنقلا ىنبو يرصانلا جيلملا نمءاملاا لا ىرجاواهرفتحا ىذلاوههنال نووالق

 لجأ نمرسجلا اذه ناكو ةيهب ارود جيلا نيبو !مندب لصافلا مسجلا يلعينب و رظانملاو رودلاا يلع

 اناتسهلحراصو ىر وغلاعم ناخ ملس نا طل سأ | ةعقا و ف رشاعلا نرقأ |ىفهلز انم تب رخدقو تاهزد دل

 ةعدق ةديضق نم مهضعب لوقو هيقو ةب واستر مااهلخم بلاغو هراجشأ طق ام.ظع

 انسخام هيفىباصتلاردب حالو *اهدقنافىهدلا نيءرسإلات باصأ

 افص هيؤناكدق نهز يلع كت * 7 كمن نص افدق ركل يعاو

 افلس د ةرسجلا يفا :اشيعبيطب# الخ نيحرم اتقودهللا يعرايآ اهنمو

 يس رخاددس٠و اهئتذاشن ”الاهملا هب فو رعملاهدحيسمو ةليلجر وداهياعن اهبل نبا ىضاقلل ناكو

 .يتاا ديدحلا لاطرالا عندي صخثاهيفو ريثك لخاهبةي وازاهقرش يف ناك هنال يلطرل | ةكربب تفرعو
  9مهضعل لوقيا فو هيلا تبسفف يلباحرلا ىلع خيشلا هل لاقي ,ةعاباااهبنزت

 لطرلابضرال اراحيلك# لعىلةءنازيمىفحجرت لقملاونيءلل ةثهدم * ةكربانتلابط ضرأىف



 لم٠ ١ا-

 مهاغسغأأو ضن مح مايأ ةثالأ 'ءايمالاو ةينامثعلا نواه ةب واس رفلانا و برحلا فك يلعهوم.تنأي أ

 رخالاجيلملا 7 نيقر فلا نمد حأ ىدعتيال نيقب رفلا نيبادح جيلا اواءجوا ون ث يحن وب هذي و

 ءاضقو ليحرل ةرهأىفركسعلاو ءارمالااوةمام ءلاذح اولاتقلاا رك ونارينلااو دحأو برحلااولطبأو

 هوه اما حاصلا دقعبا وبتكو كلذريغوالاحو مها ارد مهوطعأو ةيواسن رفلامه دوزو مهاغشأ

 نونوكي مهنايعأن انتا لذا نواس ري ورتشالا كا ,نالعو ىلإ هولا ار نابت دحر

 ركسملان م ةئامثلثب سامادركسع ي راس مهلا وينأو ةيحلاصلا ىلا لصي يتحادختكنامثعة رد
 جررخييلف مكعمرصم له أ ن٠ جو رخل ادارأن هو ميلا عجة هج نم مهنءءاج نمناو برعلا نم مهيلعاف وخ
 كيبدا نامل ىس ياعم وأسأ رفلا عم ةثاللثلا عجراذ ذاهياف رقشالاكم «نامثعادعام

 ةلبح ىلا دج ع هوساجأو ةيلاتججاب راقفلا ىذةلكو يلا نب ر وكذملاةثالثلا اولسرأو ديعصلا
 حودن عنمو ناذا باب منو دقاغافاد>تكن امثعل قب او*و ميلتقا ومارو ةماعلا تجابفاشاب وصف

 رف ينرللا# راع لطو ةيايسلا يلا هجوتف ىف رغملا بكرو دج ىلعموجط ا نمةماعلا شاب

 لاتقل نءعمهفكو ههنجرمأ ا هعنموأ ف !ٍ ء!اكلذةقناوميف هنونذ أتي ا دختكنامثعيلا ةنسملا لهآ

 هلا هيت سي راتملا موزاوحاصالن ةادانملاهمادقو بشااقوسب مو كلذد:ءقورملا كرو

 لدحاناكدقو لاا نكسواو رفنةماعلا يفا وجاهف ىصعلاب ركسعاوْمم جرخو ةلاكولا بايستف ثني
 رو.الا سانلاا وناكومدقتام عقوو ةنيدملا يلا مهر 1 اسعوةنامملا ل وخدو حاصلا ض#: نم مدقتام

 اددتكن ام ةعناسل نعباوجنتادالارا ونالا ىبأخ .ثلاىلا يقورلا د ًاديسلار.ضح ةقئاللا ريغلا

 نإلاظاا نهىهامو ريصنلا منويلوملا من ليكول مودل ااخبسحا متروص وةرك ذن .كلادل بكف ةلودلا
 يدعاسو نامزلاد؛ثذااذاىدبو + اهب واطس ادع كن[ كيع.»

 0 هرابلا لالزلاب قرشي ءرملاو * هنالمأام ريغ كل تل

 صاتلنتماو هلة كاةملظااتعطاو ىدديويس ال[ ةدو.تاارنز يدبعتضقن د ةفدعبام|

 اكل مكمان ازلانم روذلا يلع دسافلا موه صزيجنت يف تعراسو رووا و ييبلا ىلع مهتنعاف ةلفثلانيق املا

 د و بها يف غاب و تارضملاو لذلا نينمّؤلاب عق ةوأ يذل ا رقتلاو ىدلاو سما

 يماودلاو بئاصملام امعأ نيململ الز يت يفالملاوتاقب 21 5 اما ينمهداه- ناكن ذ تاياغلا ةياغ

 ميو الوذخعا هل بابسالا تءطقناو تاوقالا تءتءو بارخلاو رامدلا م ا

 مهشياعمق قد ٍدضت يفةق ارحل ء وسلا ترمضأ رباك اوال فك 5ك الومش مريم اب ناك تبن لك قير ألا مع

 ران ملعشأو اهنمادعب دليلا ل ها مفخادقو مهتاقلمتو مبقازرأ نم مهيديابام والثاو مهاب راو

 هاثوغاوق رومالامنشانيمقوت.ءافعضلا مكر و رو:سلان هناريفلا رارف متررف مث امفطدس هب ةنّفلا

 كدا ءاناف اذار ةتاوانرصناو د الا مكحاايئالدعب مكحاو نيثيغتسملا ثايغاياتتغا ءاثوغاو



 ا

 لصاوملاو لئكولاوتاناحلا ىلءاول وت وتساواهنءج رخيز اومنءودلبلاباوطاحأ مةيلبقلاةهجلا يل مهسفنأب

 تانبلاو نادبصلاوتادنوماوءاسناولاو.ءالاوةعتمالانءاهبامو ر ودل اوكَدمو عئاضبلاو عئادولاو
 نال اود رطعلا فانصالا وناهدالاو زرالاو ريزابالاو رطقااو ناتكلاو ركسلاولالغلا نزاو

 اودجيا و لئاةيهو هتقط وأهراديفاأ كءنممود>ويذلاو روشنمالو باتكهب طبحيالو روطسلا

 .قالوب لأ ءافعسذ نم * يقل ن* 0 ايحدوك رثواوضءوهبا نههو ىعوهعاتما وييناح الاسس دنع
 د4 ناكوهني شع ثلاث ةعمإلا موي كلذ ومهما روعرتسيامز وكلت الءارقفاولت نقيم نيذلااهنايعأ ًاراهلهأو

 رك اسملاموددتقويف و مهعم ب راحي هنأ هباع مص أ موأو هسفنلانامأ مهنمذخأةي واسن رفلا تاك ليوطلا

 .قابلاو ةيلقلابىيتشبلاا وسأل ءاسؤرلا ىلع و هل كو يلعاوضبقو هيلعاوادف ىلبت ديلا ىنةخاو غييلا لصف
 ةبصع اومجحو مهوقاطأ ثلاثلا م ويلايفو لوبلامهوهنم يتح مييلعا و قيسضو كس يزاس تسب
 ةنتفلا كرحي ناك يذلا ودهن' مه اوعدل ميدي. را ساو ىل شدا مهو ماسوةءاعلا نه ل شدلا

 عمه سرا أو هتءاننياف حل دالاناعد باكسلانا هبالاق بوتك< ادخت كن امثع بتاكمناو حاصلا مهعنممو

 يذلاابنءلمفو قالؤذحا 00 ف ربراكرك_ءيراسدب يف مقوذ ادختكلايلا ه1

 تديايتلابو ا هواتقي مثدلبلاهب اوفوطي نأاو و مأو هتبصعىلا - ل نأب كلذ يلع لبوقوهلدف

 نيمو ية مد مما 0 ةء هيئاوديقو ماكحالا لصفلاناويداويتريزأب قالوب لدأم زلأو

 .بهنلاو ب ركلاو برا نم مدقتلا قنلا يىلءاهم لان الزي منةنيدملاامأو لاير فلأن ؛امةءارغاوءزلا

 مدسءورهدلاو قب رحلاو جاعزتالارارمثسا نم سانلاَق انخ قاض يت>ه#ني رشء سداسى لا باسلاو
 باودلاوءارقنلاصودخو سانا تكله يت- توقلام دع نم هيف مهام عمراهنلاو ىلوللا نم ةظاةحارلا

 مهلاح ىلع سي -ارفلاعوجر ومهلاوزا ونت يت مهعم هنو دجنام مهفطخ وةيعرال ىلا ثلاركسعءاذياو

 ةيواسن رالاوددملاو ةريملا مدل فءذ يفنيدمل لا ماو ةدايزل ايف تقولك ل احلاو ا مياعاوناكيتلا

 .موك ةيحانو ديدملا بابةيحان نءاول>دفءار ولا نوما لاو مادقىلا نوفحز. موي لكيفو سكعلاب
 1 راتملان وكل و ةدقوملانارينلاو لئات.لاب نوقر مهو يجحاونلا كلو بجاحلا ةرطنقو شيرلا ايبأ ٠

 كانهاغأ نيهاشناكو ةبررعشلا باب برق ىلا دي ها باب ةم>انو يف و رخل ةرطنق ةيحان ن ءاولصو نأىلا
 سانلا عبجر وةمي لا يرقبقلاعجر وهناكم نم ماقنةحارج هتباصأف سي راتملادنع 1

 لشن رلاىأ موك نمؤون راكاو راضوشي را هل واتت رىفلاكالمو ضعبلا مهضءبنوسودي

 هنالوقي لجرهبءاجو دولا هابل لطالب ودق دش ماوولعلاىفمهو ٠

 هل اذ 1 1و ناموس مدس زولاواو رتل طن وةيفخ قب رطيفىتخاهنأو ريزولال وسر 'ش

 راد :لاوخاشملا ناسل ىلعوبتكن امرف نءعاباوت بتكينأو هل لمأالبذككاذذا اوةملاصلايهك رت ش

 حاصلا مأ فن وعسي رةشالاو فشاك ىفطصهو يسب دربلاواذهةعقاولاءانث ايفر قولا وشال 1

4 
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 ايها 1 كاذك ذو رصقوملةيواسن رفلاو لاصق ريغ نب را ىاو دلو ناتقلان ارتاولتخات
 ةباوصلا ناو لعد ايار .ادختكن امنع يم ا يف ذأ الارمضحو رئاكلاقدبلاو رباذقلاو عفادملا يمر
 ركسملاكإ| ذ يريل السيل لب دانقلا ماع رودقوبوا راهامالعأت ارا لا تالاله ىلعاو ممل 3 و

 .كلذو قالوب له أ مرعم من :ص كاذكو نو روم::مهنأو نيمل ملا ديب دا, !!نآنوماع ويد:ييفمداقلا

 وهدف ممرصن الذ ىلع ثعا لانا الوبلعأن طو مهم دنا نيمداق'ر ع كاع هنأ سانلا نظ ةءلغل

 هدوءرب رشاعل قناوملا هنيرسشع يفا* سدا مو. ىلا نيقب رفلا نيب لاا اذ _هرمتساو ب رحال ك]ذ ىلع
 اد ا» انعام زمادعر تدعرأو افيثك اهيغءامسلا تمدف .يسورلاناسن سداسو ىلعشلا
 لغتك اف تاقرطلا و ككسلا ع يع تلا ريو تاهل قابلا كاف نك الس تلو ار رع

 نيلعلإ م او نيلي 0 < اسملاو ءاررعالا تياتلو لاع والا وءايلا فضحت ننال
 راما قو اال ولاد ملو ةيحان لكن .قالوبو رص ٠ىلعاومجدةب واستر ثلاو

 كلذكو مهسؤريلءامو مهبالم يفةفاغاو ظفحتلاودادعتسالا مهدنعو ةيأبالا لخا دك هاي الاب
 نيدام دا يلعاومجوو ةدرفلااوه:ةغاكالذ لدحاماف نيملسملا فالح معن 128 :صومهددعو ىتحلما

 طفنلابةلوم.» مهقانعأي ىعةيول .ةظواغ تاكمكو ناراهقلاو تبزلاب ةسمخ. لئاتن اوامعو ةيحان لكنه
 ان سلا للا سرا :مهتسبكمظعم ناكو ءاملابامبط ىوقيو لعتشت ىتلا ةرطقملاةعونصملاايملاو
 0 ربا ونكف هل م رلا وذل هلا ةهجو بجاملا# رطقو لطرلاةك ريةهجم 7
 ةدراوب مهفلخ ةفئاطو عفادملا مهماماواضيأنرمجم ونومدلل ة رطنق ةءاقو ىهاظلا عماج ةعلق نم

 نوبيلي ا رينلبةلءتسشملا تاكتكلاو لئاةنلا مهيدي اب ةفئاطو عبباتت ا قدنبلاب زوءريتاطاسلا مهلاقي
 ال وا وهلاءذهىلعنوفحزي ور ودلا كيباشو تن اوما ف رمضو فاق بلا اهب

 فال فاو رازو ةيحلا كا: ىلا سانلا رك و امالا لاو و هدر هوم دشباولناقو مهدهجاولذب

 لك انارلاو نااعلا ن هاواننو نايضااوءاسنلا تر صو ةماعلا تجاهو اد: دشآلاززةليالاو مويلا
 ةعملساةليأ ن«ليالاب كاذكو راهناا نمة_صع حست راطمالاواذ» ةبج لك نم نيتئف 'نيب نيطسونلا
 ىناطدمو يدارملاويدربلاك يب ناءئءو ىميهاربالا شالا كيب نامثعو قريلاو دعرلاكلذك
 حلصلا يف نوعسيو مهلا سي: رفلا نمو نيم |ىلاسي ذرفلانءنؤيجحيو نورهذي مسر فشاك
 روك ذملاةةيراعلاب العلايأةب اوبةيحانن ءو رحبلا ة#يحان ن٠ قالوب ىلءاومج.» مهنامث نيقي رفلا نيب
 نه مهو رمهحو مهياع سيسن رفلا بلغ تح ن اري ىفمهسنن ًاباومر ومه دهج قال رب لها لئاقر ينعم

 هلوهنم بيشياماهلهاباواعنو قالوباوكملو بلسااو بهلاباولب ولتقلاو قر ماب مهناواتقوةيح لك
 'اصوصخو روصقلاو رودلاوةينب الا تقرت>اوةقزالاو تاقرطلايفةحورطءيلتقلا تراصو ىماونلا
 اوساف هيدا اودتي امها ءسانلا نه ريثك ب رهو فراطألا كلذكو رحبلا ىلعةلاملا عابرلاو تؤيبلا



 كك 21 هَ 0

 كالذريغوأ لانرأ ل مو نكس نم لل ار رس مم سه 7 * هحيسوهن ديد نأك 0

 تفيرلاب قدعتلاو تاوهلا ضعب ىلا هبز عم صاخم ردقام ردةاذاف يبجال واهذ يتفانال ليقاك لب

 باحلاها مح 00 وسأ :اداد نر عل

 ةلجاحدلا| مف رثكد نتفلالاحاذكهو م ءافخنأو لوقعلا فاخس يلعامب قرختو ابوص: :ءاقئاندلا

 نمو ردك ةفتلاوأ 0 را لاهل الها و تناكل دأب ا صوص ة ثدي هل دن نوم

 ىلع تنعد مو ءاحعطا اظل دايءلا بر تاض سم يف مهسفنأ ع يق قودا ملا ىفنيدلخلانم مهمعانعمس

 (رعد) ةفورعمّت سل سانلادنعهك واس لاحو ةفورمهم باسلا ىفهتمه للء21لو ءارقفلا

 لماع ىلا اع اطاخنأو 4# هقءاخ نم "يي سعا كنع نكتامهفمو

 دالللا نم رصمدب تيءهرام ةل نمو ةيكبزالابلزانملا بلغأ مدني ْ ب لخلل اذهنكنةلجاو

 ندف دامحلاب مكيلعو ضو ءقند حلصلا خايشال هب ماكتو حياصلا مأ مسي .ث | نيح هيلعهب ىدانب ؛ نمت ناكو

 ادد كلاوا اشابلا ل.ث.دلبلا يف زاكث يح ينعيالامف لوخدو لوضفو تايتفا هئماذهو زنا ل

 ىدان ىت> وهن وكن ا 4م ربي ناضل ضقش يح جودالا اذوردق اة , رصملاءارمالاو

 ناروثوةماعلا ناديه د:ءام.سثاغيلااهم رسخت نفل | كل كلذادح ًاهبصن.: نانوديفتم ل وأ:

 (رعش) مهضارغا قفا وبامكلذ ناك ذا ءاغوفلاو عاعرلا

 باذعلاهي ”اجريغب لو * موقءاهفسهرح باذو

 اوبلط ىذلا ساهلا ةروص اوفلب امنا هريغالو امش اوركذيو *ىشب اوم, لئاشملانأ يلع
 لب مهومتشو مهوبسو ماقملا ا ةماعلا م اع تماق تالذ درحمبف اذدعكلا 2 رمذخ هلحال

 اولعفام مع اولءفو مالكلا حبق 211 ضرالا ىلا هئمامعب | وهر مسهفعب و مهوب رض

 ناو ة ةهعد اولاو ةطاصملااو لطامز ,زحعلاو بلغلا مه نيت نيعالملاةرفم كلا نأ 4 نولوقيا وراصو

 مفادملاب اوبرمضلب اباوج م ملعاودريأو ةدسافلا نون ظلان 0 كاد 0 تغر د 0 رخذو مهدورإع

 اشابلا ميال سراف خعاشملاهب هجون يذلا باويلا نع مسمن :رلاالسرامي أ اولسراف ل

 مهبرفظن ينح موب رحنععمجرلال نووي و هكا اوضريركاسملا نامه نالوقب اددتكلاو 31

 ف كاذب اوج ة هب وافرثلا ل ر حاصل | ىلع ماهرهف 5 ردف 3 سمأو ن1 نع تو

 ريمالا نوكي فوكو حاصلا ؛ صر 0 كو نه انج دق اهنمض يف نولوي 4 ةقرو ١

 هينوبلطب قالوبمأل الوسر اضيا اولسرا و كاذوحنو مسا ه سحأ ذننالو شدج ىلع اريعا ,

 مهو ةلءارااميلعا ورركندأ: 1[: ىلعاوممد وأ وضرب لذ كلذ ةبقاعممنو رذ< وبر آلا 0 ر حاصلا : ظ

 نمةقر وهدي 4 اؤيلاوس نام نام لوهان وانت نقورم سفاح فا ل اعاعقو ةنلاءالانودادزيالا

 فعض وز نع| ,عحلص نويلطن امعا : اررصمىلد هل ءاكن ظوهولتقو هسرف ىلع نههول زئافركسع ىراس

 دج م
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 ركاسلا نماههعمنمو ادختكلاواشابلا ناواناشانامأرصم لهأ ن مأ دق ركسع ىراسنا هلصاحامب
 ةنؤملا ن «.م 4 أن وجات؟ مايقلا ةيواسنر هلا يىلعو ىدخرعلاب نوةحأبو رمعم ند نوجر# ةيئامثعلا

 نه رمد ماقتل« محم ةاراآنف مبهم ةلخبادلا ةيرعصملا دانجالاامأو مهركس هي ا اولد ىدح ةريخذلاو

 لن امثءلا نه يحرجلاو جرخيبلف جورخلادارأ !نمو مارك الاهل ووقيلف مهعم نيلخادلا زغلاو كيلادملا

 كعب ماقأن مو اًورسىتح مهداد/نأاني اعو هدحال ادنتككلا هذخأي ناك ناو مبحالس نم نودرجي

 اوةفاونو ان ةيعرمناف ا 2 0 ءربلا

 0 الوا راه 05 كراع م 36 0 تاب راغاهذهو لمعلا اذه نولعف 3 يش 2

 5 ةلودلا ن1 كواشا :٠ فصاتث لعف ن ءاذهن اب هلاورذ ءافروشأةتسدعب نو نأ اللا ئيحلا ا ّق

 ةبذاكلا ينامالا سانلا اونمو اياعرلا اوحييهو ةنتفلا اوراثأنيذلا ممهناف مهعم نمو كيب مهارباو

 مريزوبنوةعاذ نوحر# ولاتقلانو رتيمطا ولوق لب وطمالكدعب مطا ولاةن مط لوقعال ةماعلاو

 ىنخم هلاولاقف قالوبو رصم نيدللا قرحو ةيعرلا كالبلابس نونوكيو انب رح ىلع مطةقاطال مهنذ
 دع.اياعرلا نمو ان :هنومقتنت مركس ع يراسملا اويهذواوجرخو ةعداومللاو>:جواولثتما اذامهنا

 ب ءااطنالو احيلصاندقعو ماياو م كمءانعمدجا برحلا اوعنمو اوضراذا هتاف كلذ لعفنالاولاقن كلذ
 5 لامحو ليخ نم نوجاتيام مهان طعأ 0 ماندوز 1 مل يذلا ريظن يفانم لق يذلاو "يب

 هعمسو مالكلا اذهيزعاشملا ع را سال رعضنالو انركسعنم م مهنم أم ىلا مولصوي نم مهعم
 مل 417 اومرو ىنرسلاو ءواقرشلاا وبرضو مهومتشو مهوبسو هيلعاوءاق سانلاو ةيراشكنالا
 نآلذخ م هدارمو سيسأر ذا وا#متوا ودنرا عاش ثملاءال ٌوهنولوةي اوراصو مالكلا حبق ا

 قة دقنو لودألا اذه لانمأ نم ءاعوغلا وةلفسلا ملكت و سيسنرفلا ن «مهارداوذخأمهنا ناش

 داهجلاب كيل و ضوةنمح اصلا هسفن دنع نه 0 وملاعلا طالخا هيلع فتلملا يبرغملا لدار كلذ

 صخش همامأو جر نأب لاتحاو ريحت) يوادلاتمب تاداسلا ناك وه هقنع برض هدنع ا

 مهك اردامدعل ةماعلا ضارغا كاذقفاوو ةماعلا نم هسفن كاذب ,ينبل سبراخملا اومزلاهلوقب ىداني

 هديريا١ لصوتيامنافةنتفلا ماوديفوههذ ىغناورخ الا لكدشساو هياعاوفنالاف رومالا بقاوعل

 ةناركملاو لك ًاملايدل 0 "و بلع داغوالا عامتجاب ةرامالاةروصيروصتلاو بلسلا وكول نم
 نه ةبح لزئ اذان اك هنأ يد لك ؤنامز ودال سا: اادقن عملك املا ىف طاطتشاو هيلا مضنا نمو وه

 روظيو خارفلاالا ؛لك 1 ال لوقف مامطلابه نوم ديف سرحلاوأ ةنومملادي ريهنأراوظال ة ةنيدملا تابج
  بالركا ا اطب ةدش لاهله يف همن ءتب تافلكتلاو تاقشملاعاونأأةهبلا كلت لهأ فلكي مامدنأ

 اهريغل لقتاو اهقراف اهفوه ىتأاةهجلا كاتودعلا مهداذا لاق هأل كلذ عم وهم دوقنم ودامو

 5 قسما
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 00-220 لوتنيبم نيف

 ا

 مدهلاو عؤلقلان « نك اسملاو رودلا يلءتابنبلا عوتوو 00 برا نارين لاعتشا نم
 براشملاو زك املادقنوطحقلا عم علم ا و عزجلاو فوخلا نمراخدلاو توببلا نمءاسنلاارمدو قرأحاو

 1 سانلا سديافتوءارشااو عييبلا نه سانلا لاح فوقوو زراغاو نيب اوطلاو تنناوللا قلغو

 ىح اراموالإل نارينلاو قدانبلاوربانقلاو عفادملا برمض رمت وأشا ودحونا هنوقفنيام نادجو

 ةنزالا ادياامئاو م,ءاقهو نءزلانه ةنيطل ةظل سواجالو ةحارالو مول ناجل انلا ناك

 ل تادرقملاو تداولا لفسأب م ءاسنلاامأو ريالا عملا سؤر ىلعافاكو قاوسالاو

 0 ةئاممهريغو ق ةاوسالا لغأ ٠ سانلا يلءاوضرف كلذ ( ءانن ايفو ) كلذ ريغملا ةينبالا قابط

 ردع 7 و زرالا ساناابلا ة:ؤهراصو يواصلاو تاداسلاك سانلا ضع ىلع اهودرذ

 ةبج يلع ةيوافرفلا رك اسعلامحبمةعاس لك ينو قاوسالاب نا وأو توشطيف كلذ نوعيديو نبللاب و

 عماستي و ةاداملاب مهضعب ىلع نوحي ديف سي راتملا ض» مهنمنوكل ايو اهبنيذلا نوب راو تاه نم

 نيماسملا مكناوخا اوقحلا ةيئالفلا ةهجلاب مكءلع نولوقيو ضعبلا مهضعب ىلع نو>رصيو سانلا

 لمحت لان اكو كلذك نولءفيفاهريغيملان 1 واهنع مولي ت- سبب راتملاو ةطخلا كات يلا نور يف

 تابهلا ن.ةهج ىل:ةيواسن رقلا فز «ةابيامدنءناك هناف ىوادحلا كب ندح تاعفادملاهذهسلاغل
 ةدلاجم يلع هربدو هتعاجش ودمادقأ ن؛سانلاىأر و ةهلاكلترضتل باعذلل هيما

 تأ مطاع ة ههحيف ب رح عقونأ لقو 1 بلقةوقو سفن هلل يضف نع 'ىنيامار امنواليلو دعلا

 ءابقفلاو ماشملا ك كلذكو ةاداملا نورركي ا ولاو اغالاو اذه اهنا سئرو اهاحر ريدم وهوألا

 ىلع مهنوضرحيو لاتقلاب سانلا نورمأ.و تقولكنو ري بيةنلا رمعدي.لاو يق ورحاد.ا ديسلاو
 لعىرجو كلذلغ.ةكرتلا ةغللاب نودازي وةطرمشلا عابتا عمون وطي ةينامهلا ضعب كلل 7-3 داهطا

 هتايئزج نعالضف هتايلك ىلع فوقولا نكمي الوباس>يفدحال نكيلو باتك يفرطسي الامسانأا

 مقولو ناهدالااصومخ اهن.ريدكلادقنو تاوفالاواغو ةنيئامالامدعواراهنو اليلمونلا مدعاهن»
 ءاس ؤرلاىلع ءاؤفساا لواطتو ءالقعاا ىلع ءالهل'ةللاغمو قاطيالاع فياكتناو ةظط لك كالا ٠

 وحنمملا لاونملا اذه يلع لالا لزب ملو هرصح نكيميال امثكلذريغو شينار لا طغلو ةءاعلا دوو
 5 فشاكىفاعدموة رات ىسدربااك يبن مثءمموةه.واسن رفلا لق نه ىلهرلاو اذه لكو مايأةرشع

 نه ةينامثعلا رك اعلا جورخو حاصلا نأ يف نوددرت, كليدارمعابنا نم ناننالاو يرخأ ةراث
 هيواسأرفلا بصل 6 دانعلا اذهىلع اورمتدأو ٍضرغلا اذه مي[ ذااهمدهو اهقر< دي دهت2لاو رم

 مهلبقنء الوسر اواسرأو ةلل' كلئ يمرلا اولطب ا واماع هل ءاوءاقأو افيطل اطاطسفةكربلا طسو ىف
 يواقرسش'ا اولسراف سمالا اذهن أ ىف ههم٠نوملكتيةعاشملان 0 وبلطيءامالاورادخ'كلاو اشايلا يا

 ناجرتلا نال ىلع مهبطاذ اوساج و ركسع ىراس ا اواصوا ملف ثريغو يمويفلاو ىدرسلاو يدهملاو



 0 ء؟ كلم

 دق ءاسئورلا نط ومو ءايمالا نكسم يهن ةيكبزالاةكربامأو هللاهلغةحراطملا نسح خيبشلاةءابشلا
 ةضييملا روصقلا كالت لالخ يفةريضّلا يرتنلاخملا ةيدعلا لالالا ةئ راولا نيتاسبلا ,اههتقدحأ

 عوطق.هريغاوب :سآ الفعومشلاو جرسأن مك اهبدقوب ةذؤ نم باون ان رم س دنس ب باك

 تضماملاطلو رو#ع : ةوشنلا نم هناك تح لقعلا لهذيورورسلا باقلا ىلع ل> دب اذامحو ع ونمالو

 يف ردبلا ةزوص عاطنا ىلا رظنأ انأو يل اللا متي نم مايالا طمسيف نهلايلو مايأاف ةرسللايىل

 لس دقو باءا ىضنلا اهم اتوب لايذأب ؛مسنلاو اهتاحاسو !مافاح ىلع هروننيِل ناغيفو اهتانحو

 0 دا ارتاتحاس يف اهحاود |اسم يلع ماقو باضرق لك جاو.الا بعالت نم املفاح ىلع
 وق ايفو لوط و٠ اهم شيعلا ذلة رو رسلا ا واردلا

 تاقوأ سأالا عيدب نم كد * تارسم ىل تباع ةيكرزالا

 تالا 0 عزل مك ع شاش كزتلاو ان ءاذلا تح
 تاالاه نيحلا رودل اك 8 هدي طقم رود اع رد ل

 تاماضح اهحاون ىف تدرغو # اهسد:سرض+يباورلا املع تدم

 تارهز حاودالا ن هيف لحو * هب مسنلا بطر يرس نيح ءاملاو
 تانعط درولا رارمحاو ةضن نم * طقن ابقوف عورد تافبادكح
 0 نوف انهن دوس الو < اهتحاسإ كرانا ءاضلا عاام

 د ىنحم الو نامزلا ىدبأ #* هدد 8 شيع اه ميدنالو

 00 تراد مداح لع هيرب نيسرتللا مار داس ور

 تا نامدنلل هو تدع امر #* قى رتفمو عج 1 قافرالو

 انكشو اهنك اسم ترثفاو اهتساح تلدد يت> ناثدحلا قراوظو نام رايد اء تنج دقو تلق

 لسرب 1 روضحلال هنوبادإ كس داسمعمىلا 0 ملظاع ةيواخ مهوب كتف اولمعام ءوس يقع

 | مذوه جا ةرحا لكلا < هنا لوةيو روغملا ص ردتعي لسراف هدنع يتلا دانحالاو ءارمالا

 قرعدلا ىللاانادو را د هنارب# لسراف ريزولا عا ع فاشكتسالاو لارالاب ه ءلا اول_سراف

 مموبرضيالو ممنولتشال ةينامملاب اورفظاذا ةيواسنرفلا ناو رخل ن الامل اونا رتع

 ةلاسرلا كان مسهفملاملف نيماس اوجرخاو مهعم حلصلا اوبلطاو يجصن اولبقاف مهعه كلذكمّثأو
 سمالا اذه حصي كفك اراقو هءارا ووفسو مه ريغو رقشالا كيب ناو ىوادجلا كيبنرس> قدح

 ميهارب اراشاف' ديان وكبالا اذه كالذ حنو نيعئاطاهنء جر فيك ؟ذاماتكل موديلها انلخد دقو

 عجرو هب عمتجا |. ملفهلوقيامكبدار 1 رةشالالوةيلرقشالا كك قاع يعض وى دربلا عوج ركب

 هيلعوهام يلع لاخلا رم: ساو كندا يم يرجو هتمه ترتذو هءاهذ لاح هلءناك ام ىلع مجري
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 لك لا نمسانلايديأب ودجيلم نوفطخردلبلاب سانا منيا رك اسعلا تراصو: قابطالا لعد
 ْ رخلااماواغ من نيتسوافن ب ٌرقلا رعس غلب تح ةإبسالاوأ راب آلا نم ذوخأملا ءاملا رعسالغو براشلا و
 سب راتملاب نيميقملارك اسعلا فلكب نايعالاو سانلاريتا مو راجتلا لفكتو دحأ هيلا لي داكيالف

 نمهعمنمو كيب قظصم مهو عابساا رطانق دنع يذلا ةفاكب تاداسلاخييشلا او. زئافمطةر واحلا

 نم نامالا اورلط مناف يطادو سويتلاو ىرهوبلا سرج لم ظبقلا رك ااناو قل

 اذا مهرود بهىلع اوفاخو مهطسو يف مهومهرود يف اورصحما مهنوكل نيماملانم نيملكتملا
 لاملا مهوناعأو ءارمالاو اد>تكلاو اشابلا اوللاقو اورضخ نامالام ملا اولسرافنيراف اوجرخ
 ا ندا دعتساو ىهإ رلا ةهج- عساولا بردلاب هراد يف كن رك هناف 00 مزاوللاو

 ندلح ب رح مظعم ناك يلوالاةمقا ولاد»ب اهد.ش ناك ىتلا هّتماقب نصحت نيب راها ركسعلاو حالسلاب

 نا دابجلاب سانلاىلع ىكرتلاو يلرعلاب تتو لك يف ةادانملاو اذههءم ىوادملا كيب
 سدسن رذلا نم ةعام هيب يف هدنع هناو 35 واسن رفلل هنالا 11 ىطصم مماو سر 2

 نع اوماحو اولئاقف سيسن رفلا نم ةليلق ارافنأ اودجوف ر>حلا بردب هرادىلع رك اسعاا تمجوف

 اوضبق هاف امالاامأو ةيرصاتلاىلا اوصاخ تح ةيمح ىلع ضعبلا برهو ضعبلا مهنم لئقو مهسفنأ
 باب دنع يتااةلكولاب الل ءوةنخوةيراشكنالاهملست م ادحتك نامع يدب نيب هورضحاو هيلع |

 درتجاف شفنرخلابنك اساا فشاك نيهاش هضوعرقتساو دإبلا جراخةلب ز٠ ىلع هتفيج اومرورصتلا

 هبرضو هةقمهرادلخاد هدجو نم لكو رودلا لوخن م مهعنمو ة'دانمل رركو ساتلا وع
 دوجوم دعأ عوبلا نو ٠ ماهبلا تكلمو نايءالاو ء'ىمالا يتدقاوسالاو ةقزالابن وتيبب سانلا ناكذ
 هت.يق ىذلا ددعملا لغبلاوا راما ىلع يدانيراص ثيل سي ردلاوريءشلاو لوفااو نيتاا نم فاعلا

 فعاذتمويلك ىفو هرقل دع راو نح اولايرو همت من ةناع راك انتل نونالث

 عفادملاب ناّعيرفلا ىار "و بادتحلا فيصر ةهج ىلع نوماسملا فحزو لاودالا مظعتو لاملا
 9 0 .دانأدح أ تيب ن 6 ا -- >نارينلاو --

 نءينلا توبيلا عيمح قرتحأو ةكرتلا ىلعةلاطملا روصقلاو 0 ورودلا نه نال '
 يلااهعجحابتك |لايةفو رعملاةطخلا و بال! فيدرملا ادختاك نامثع عماجب رب قرافملا نوبدذع

 ةطخ كل ذك واهرشأب ةلاوفلا ةطخ كل ذكوةيواسن رفلاركسع يراس نكس ىنلالاتياةلباقلا ةسبحرلا
 الد ا ,كتراصو ير اصالا ةراح دحيى ا توكل ا هثألذ نمض يفامو نيمرظملا نيطاسلاب يعإ ورلا ٠

 ريردلاو ةمالعأا انش دص لوقا ذو تاهازأو سأ انطاوالو تأابأ ءص ين نكس ملاهناكي ا رح



 ا ا

 سشيسنرفلا ةبراخم يف ذبح مظعالاردصلاةرمضح نا تنو لك فى سانالن ولوقي و مهت11غ يف رسما 9

 حتفلا ماع لصحي ةلوصوو هروضح ددعو ودعلا غطقدعب دونإلاو رك اساابموقبدغدعب وأدغفو

 اودههتجاودابعلا حب ريوداليلا مظني كلددعبو ايوا فرفلا نم يق نم يلع اهبلق:و عالقلا رك آس كامدرتو

 .ضرلاوداهتحالااو ضن رحتلا 7 لاو ملا اسالاب كش هلاو سانلا يلع ةادانملااوء.اتو هيف متنا ف

 مهيض عنه اوعجر وةبوانرفلا اركسعنمةنئاطلصوو كاذوحوودعلاةاةالمو لاثنلاو ريصاا لع

 00 جراخةفئاط م ممم تفقو ورصعي نينئاكلا س وفن مهب تب وقفرمص ب د نيذلا مهباحصالةدجم

 نم ةثامس + وحترضدو ليخلاو يروغلاةبقك اطو>امو شاد مدل ةيوازاومهنو ةيذي جسما باب

 ا رصم نم اوبرقا 0 ا ل ا رالا
 رصموىلا اولخدو «مءاوداخ ونش نءاوعفادو' وماحف ةجراْلا لولتلا ىلع ةفقاولاةيوا فرفلاركسع

 مهنا اولئساذا سانالا ولوةينااوقفلو مهاوق تدتشاو مهرو غي ةماعلا تجسض وم ردتلاب ع

 ب ىلع تماق اهناف قالربامأ و كلذ وحنو ريك ماعوافل أنو رشع هثلع مهر ”قناسو ادد ورضا
 ا وححرو 001 مهم عاوئيهو ةماعلا اوجرهدلاغمأو ىل متشبلا فطصم جاملا م نه وانحاو

 نم اولتقن مهدي رح هدنعو رحبلا لحاسب هوك رتيذلا سيسر فلا قاط ويلااويهذ مممأهباؤ ؤداملواو

 حئادولاو لالغلا نزاخا وحتفودإبلا يلا ا وهج رو هريغو 000 1

 0 اودعن_ساو سي راتمودللاىلاوحكنارك اولمعو اند ا ارانحأاو هب وأ فرفلل يت اا

 اوسقوأن 5 لا 5 _ اس ناك نم يلعاولاطتساو دا: .ءلام,س ور ىف ىوقودابجلاو

 |0000 فراس ردا نم ناك ام امأوءال ا ء.ء نك اما ذه صاخشأ مهنملتق امهر و بهنلا ضعب مهب

 نع دعب تح هفاذ لزب هسفنب هناك ءدرع مدعوري زولاةعزمل قثوت امة اف هعم نموةبرواسنرفلا

 ١ رص يلا عجرو سييبلب نب رقلاب ك كلذكو نيظفاح سيسنرفلاركسع نم اضعبامبيتباف ةيحلاصلا
 - هرادىلال صو قحلزي من ةب ةيعرل'مايقوءارمالاو اشاب فصان لو>د نم لصحاع رابخالا تغلب دقو

 لوخدلا نم لخادلا اوعنهوجراخ نم قالوب وةنيدملابةيواسنر فلا ركاسلا للا
 ٠ اوطاحأو نيدلبلا نع يلاهلا اوعطقو ةكر حل اءادتبا نم مايأ ة ينام دعب كالذو جور نءجراخعاو
 ' ةطبقلا ضعك ةنيدملا لخاد نيروص#لامطنيضونملا نمةعامج تناكف مهعملاب راولا ةطاحاا هب

 كالذدتنعف مدالوأو مبعرجب ناطيطاو راوءالا نمنوةلستبي ومملانوب 0

 لسدال اوزتك از عادلا 0 لحاكملاب عدباتنملا مر ا بركلا مظعو برحلادتشا

 رارئسالاو ماودلا يلع رابكلا تابنبلا اصوصخ تاعلقلاو ل وانلاىلاعأ نم تاننبلا و ربانقلا عقو
 ١ د راعسا تلغو تاوقالا تمدعو راحسالاو روكملاو ودغلا يف راهنلا فارطأو ليللاءان :0

 2 ا

 نوفاوطلا عنتهأو قاوسالا نهزيملا دوحو عفنرا و تاالغلاو بورا تدقثو كل املاتنعو
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 1 68ه كك

 مان رواجا ةطبقلات ويب و مهبةصاخما تويبلا نمهالاوامو ينلالا تيبب و دلبلاب ةطيحلا عالق 2
 نولخدي م هو | باقاماأرص» ىلا ركسصلانم موعم نمو ءايمالاو اشالا لود دعي سانلا رمتس

 نمسلان م تاحاشحالا ال ا ةلا فاي رالا لهأ و يودعلاب اب وح وتفلا باب نمن 0 و

 دحأ ل٠ و و كلذلك مهدالب ىلا نوعجري مث رصملهأ ىلءهنوعيدبت منغلاو نيتلاوةلغلاو نبالاو نيجلاو
 . هباف رب زولاامأو رابالاو تاياو رلاتفلتخاو برحلل مهريبك عم ٠ نييجوتلاةل واسر هاا لاحق

 ناو بايدوبأ كيب ملسو نسح كيب نا هثءامأو ركسعلا نم ةلج سيبلبب هنع فل يضرعلاب لراام
 ىلعوكب ملسو كيب نامثعءناكو اهب نم اورصاخل س هيلي : ىلا اءجر م“ ةب واس 0 1

 سماد نم ةيواسنرفلا براخت ىضرعلا ةيحانلا | اومهذوأهنماوج رخشي اقاحوأض عب و .ايارطلااشاب

 اش ثيح ره رع رعاو حلا تاوذخاو مهونماف نامالا اوبلطف ةقاط مهيمن و ركسملا نم
 نممهرثك أتامو ةبرخلادجا.ملاولا نووايو سابتانوفتكت فال رالا ا 1١

 ريزولا عما ودلكت ةيطاصلا ةيحان ىذرعلاب هه٠نمو كلب ن امنع ق حلال مثعوجلاو ي رعلا
 هناؤ ك1 ا مظع» 2 برحالدادعتس-الا مدعاهتمرأذءاب مهلارذتءاف مالكلاب 10
 ةبواسنرفلا ةإ_:غهنظو نبش رفلا نيب عقاولا حلصلا سأ ىلع ا شب رعلاب رابكلا عفادملاو
 بطاخن انه انرظتا ورك اننا اسم ل ترا كي مناع هللاقن يكمل عم مهيلعهربدامع
 مهرلا ىعاوداعو فلالا وح مهو عوطتملا وعيطملاالامه:هلثتيم واوعنتءاف بئاغرلا مطلذب و كسلا
 ا ةدهوباوازنن ةيواسنرفلاةب راح نودير ,؛اوءجر ودالملا يفارشتنمواّتشم ناكن م مهنماوعمجو

 ةراح+لاوت يالا مهوب راضف مهنمر ؟ ذ نم برقب مهمملعو هركس عنه ةلف يف هدرا مركلنب رقلا نم

 مهند اويكرف نوملا ملا عماست و ضرالا ىلا هناجرت طقس ورسكتافت وبن ركيص يزاس وس
 فكن اق لدلل اامهنيب لاح قحنيقي رفلا نيب برخلا عقوو مهباوةحلف مه رك اسعةيواسنرفلا خرصتساو
 رك اسعب يواسنرفلا ركسعلا طاجن مالظلادتشاو ليال الخد املذ ةيحان قب رف لكزاحناو ناقي رغلا
 ةاشملا مهتعبتو لاي .اخا تيكر ف بناج لكن م مهب ركسملاةطاحا | وأردقو نوممل- ملا حبصاف نيماسملا
 ل را كلذدت هذة يالا يا مهرئا ىلعا وعج رو بطعن و بطعو لس نم مهم سوةرئانلا كلو قخاو

 ءارمالاو اشابلا يلع سبسن رفلام وجه نياعام در>: هنأف كيس دارماماو ماشلا يلا عج >روريزولا

 ريدةيحاب يلابهذو ل: ا حاس نما و صوهعم نمو وه هتعاس ن « بكر لبجلاةيحاتب وهناكوذب نطملا»

 2 ,وأ ف رفلاعم «هحلص ىلعرت او نيقي رفلا ل زتعاو هسفن ىلعان“ 0 ماقأورومالا نم لصبامرظتنب نيطلا

 اوعاشأو م62 كار سعأو رص ا نيب ذل اء |رمالاوا ابلا قحتلو نييق رسشلا بخ لصاخ اذه

 تالاسارملا ةباتك رهظي اشادلا رهتساو مهس وفن تمعشتو لاتقلا٠ نعساناامتاز :ءلحنت الك هئالخ

 هلع جورتف ساذلا يلع اموروزف ةبوجأ اولعتا اعرو وبلاد: ةدحنلا باظيفةأ بلا لاسرأو



 قمل باب شلل

 ءاقر زل ةيتعلاو كل ا عماج دنع قتلا ةعساولا ةبحرلاو ءاوطاب اية يحان ةيكب زالا ة ةبجمهريغو ةالدلاو

 هاه رلاو ةيقس د ثلا رشح او شفت رطلا طخضاغ ا داق تدني دو رابلل المعءادختك نامتعاعتاو

 ك.عو توهيبلا ضعإ يفاهو دجوىتلا عفادملا حالصاو تابفب وعفادم ءاشنال ناك ابسلاو ندادحلاو

 نم نم هيلا ن وجات هلام مهلاو ره ةئزجلات امهملا نم كلذ ريغو للحلاو ثاب رعااو لدععلا

 كان 0 نيك اءسلاو ني راحنالاو نيدادحلا كلذملا اوعمحو نيدطاو رادغألا عورفو باشخالا

 تبب دنع ا هيناحي .ىذلاناخعاو يضا هلأ تيب عدصإ هلك اذهرادف كلذ نون رعي نيذلا عئانصلا

 قاباو , ولس و ةحالاومأ قفنأ و اطار زامامته! كلذل مهاو ينيسلا دبشملاة مج نم يفاقلا

 شدارحلاو شايوالا نم م اا انندناراغد اا أك اوناكفةير طملاب اكل رف عفادملا

 ربغو نامرلا طرفك الهي و ناطا ءاارصن هللا مهوقلثم تاملكب واجنو حابنو جارد م ذو لا 1

 قديبلاةفطعو قحلا دبعبرددنءيتلاةقب وسلا ةيحانب سرتتو موب ىتات يف يناال' كيب دمر ضحو كلذ

 ةعاحش كلا_عنمو هتمتربظو ةمملال ذب و ةينامثعلا نم صاخسشأو كلامو هفئاوط هو
 كلميت- فحزي و براحيلزيملهناف ةب لة لاب ف قو رعملا فشاك ليءمسااصوصخو هفاشك" كلذكو
 راكيوشاغأدمحأ تدب و يواكب زالا كب ن رولا كر دارمتدب و. باشا ف صرة حا

 ةرصن!ىلاوللا ضع. يف هسارتم قرافامي ر وى ورلاةي-انب سرتت يوادلاكيب نسحو أهييف سرت و

 تفتلاو اةباسةريحبلا ةبي سس رفلا براك ناكيذلاهنا لاقي برغهلجراضإ ارمفحو ىرخاةبج
 لعفو هرك ذمدقت ىذلا ينال ةيعص مدق ناكنممةي زاجل | نم ةعامحو ةيدلبلاةب راغملان م ةفئاط هيلع

 هرودصنوكي هلتقز وجبال هلتقو بهنلا نم عقوام بااغنال هياعركسنتارو.أ يب رغملالجرلا كللذ
 ماوعلا نم ع.جهمو مهياع سيكيف يراصنلاو سيسن رفلا| بيتا تويبلا ىلع سسجتي ناكف هع
 بايثلاو يللا نءنويلعامنوبل وءاسفلا نوبحسي و رادلانوبهنب ومهنمهنودحم نم نولتقيفر ا

 . تاروعسانلا عتتو بهذلا نماه رهشواوس ار يلعاميفام مط ةريغسملاة يب كارو عطق نم مهمو

 * يلاويهنان ى ركبلا ليلخخ يكلامهناو مهمئاغضو مدقحو مهسننأ ل وظح يلا ممتع دامو ضعبلامهضعب ٠

 هراداويمتو ةماعلا نثاب وأ ض هب عم ءركسلان ٠ ةفئاط هيلعمجوف ةمعطالا مهبل لسري و سيسن رفلا
 هلام و ةناو دك هسارو هماذقأ ىلع ساموهو ةيلامخلا ىلاهو رضحأو هع ا عمه وبحسو

 امت متغاو كاذولاها دختك نامنع ىد نيبو ولثماملف امتشو امي ؤمامالك ةماعلا نم عمسو ةغلابةناها
 ةراديا ا :لامرحد و نبد أقدس اذ رطاخ ب يطو ريك دعو 1

 آت[ توا راد ادا ركاب و ةيداطا كدقنا ىح داما وماقإو مهادكو مرك أ 4

 افيد حمس ناسن لكرسم لأ عن حاف ذ كو تراشملاولك لاو تاقنلاو فلكلا سا: ا

 مسهافي واس نمل انو :وعااز مم مقاطو مهءدو يفام اولعنو ا ذعب مهضعب ناعأ و هكلوام عسيمجو
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 ك0 11 واللب

 هديا

 تيس يل اج يح يا ديصبل

 ش2” بد” و ١١

 ل

 ةلمحلا لابللاو نجحلاو لوول او لاغبلاو ريما ىجاونلا كلت تمحدزاو اضعب مهضعإ بكر وة في ددملا
 فواعاو جاعزنالاو ةقشملاو ب ركلا نهةليللاءذ ىف سا:ال عقو وةروصلا كا ىلعاوناب و لاقثثالاب
 اك كلذةيرونلاو نيماحفلاةب راذعضعب و تاشادلالان ٠ ىلا اناخلهأعءاسآو فصوبالام

 لويخملا اودمعو ةيرحكنيلا لا مهدضعو جو رادب رين“ يبءأوعنش :ثو ةيلامحال

 ىلع س اذلا مظعم ة ليال كلت يف تاب و رصنلا باباوقلغأ و لئاكواوىضاقلاتيبباهوسيش ءارمالا
 وتملك و اضيأتا راخلاةقزأيفو ةبلالا مباح توب ىف ناس #عالا ضعي و تين اوما بطاسم
 ادعامرصم لهأ مظعمو ركاسملاو رك اسعلاءا رك لا ورا, كي دس لل ورخلل
 ةِلاملاتويبلا يف ريدكلا نكمو ةيكب زالاة رج ىلا مظعملابهذو برحلا هلةوقال ىذلا فيعضاا
 تود ضي ف ةنوف دمتدجوةمدقاملاةثالثاا نع ةدايز منادممةدعاوذخأو نسب 0

 1 ارا كح ىف عئاضبلااهبنونزي يتلا تالقثملا ن٠ نيراطعلاتيناوحنماو سار
 نامشعر متساو 0 زالاب ركسع يراس تيب اب نوبرسفياو راصو عفا دما لالا نع اضوع اهولمعتسا
 دا يواسأ او در 1 يلع ضب 5 نم لكناكو ةااطاب راقفاا يزةلاك وادحتكا

 لتقي وم ىمأر هظي ق> ضءءلا س احمذ سشاشأ ةءا| ةعذجاب وأ دلك نامثءثيحأي ال ايلأ هب هذو

 ن.ءاسأر عطق نم لك كلاذكو نينشتلا لجالهجاربا داوم واق نم ةماللا لا وامل ظ ضعبلا
 ةلباق«يف ذخأيو ةيلاجابادخشك نايتملاماو ةلكب الاباشابح وصنلاما اهب بهذي ةي واسنرفلا سور
 ىف سانلادازو للا فار طا ىفينلا باوبال اياب ةقرباابات و ةفارقلا بابا وقلْغأ مايأدعب و مهاردلا كل

 غبادملاةيحاو قوللاباب س رائمدنءرقشالا كيب نامنع ساجو سا رتحالا يفو ا
 بوباف شاك دو ناحيرخسب .ثلادنعلود_ملاكء دعو رجلا سي راتهد_:عليطكس نامثعو

 ناميلسو عابسسلا رطانقب ريكا كبي قاصمة .رصانلاد_عريغصلاو ريبكلا كيب بوبأ ةعامجو
 رصنلاب اي دنع وطعلا 00 سعزو ةم١اعلاوةفارقلادال 0 حالسلاقوسدنع ىدومحلا شاك

 ةيقربلا باب دنع ةيلابجلا و ىل يللا ناخ ةعامجو ةفارقلا باب ودي دخلا باب و ةيبرجكنلا نم ةفئاط
 هني ى ذلاركسملا ىلا مضن ادمبلا فارطا نم ةراح ىف ناكن هلك ةلمجلاب و بي رغلابن الا 00
 راوسالاو سي راثملاو باوبالادنعدإل|!فارطاب ةفقاواهلكر ك اسءلاو رضم لجأ عيب ,حراص ثدي
 ن هن راصءاحا ذا ةيلاطابت 550 م اع ميلا مفناامو هب هنأ امنعلا. 0 ول

 هنككال ع نموهوا راهنواليل ةقزالابامارص«لهأ عيجراصو ءال وه نم ةقلاطن ةمدعأ تابنل 2 ةهح

 يي وس هتييدحأ مرو برا نه نكمتو مادقأ دنع نم هودو سا راخملا ءارو ف ارطالاباماو لاتثلا

 دؤارالاو هب ريكا نمركم مسك ف مهاعاجو كيب مهارباو اشا فدانو 16 نابحلاو فيعضلا

 #« ثا قربج / - ©



 هشلي مهاربا مهفاخو مدقتملاح رشاا يلع ةءاجو حايص مطو ةدلبلا جج راخ ناك نم ةماعلا نم مظع عج
 ٌةدعهعمو اشابحوصن مث ةلردلا ازحتتك نامتع مهفلخو كلذ 0 2 مهفاخو ىرخامت

 .نامنعو ىوادلاك نسحو قو ردا دم د. سالو تقلا عدرا مم و 0 اسعنمةرفاو

 ادذينك مهار ,او رادنزالغااغاناءثعو يواقرش “لا كيب نا منعو رقشالاك. نامثعويدارملاكس

 - ىلعاوصوح "نا رمصتلا باب سماول> دف مب عابت ا 7 ءاامتمهتيصو يرانسلاب ف و رعملا كدب دا ض

 مهيذاودهاحو يراصنلا اولتقاةماعلل كلذدن 00 ,ح وص لاقف راةفلا ىذ ةلاكو ىلا اواصو تح ااا
 هن وذداعإ نم نولّدةي نيعريسهأو مو مم ا اوءفرواوجاهواوحاص لوقلا كإ ذهنهأ وعمسامد.نو)

 نيب ةيحانب ىقلاممودب و يراصتأات ا راحملا ةفئاطتءهذف مثريغو ماو ثلاو طيقلا ىراصن نم

 اخ رلا نم هنوفداصن نم نلت. و رودلا نوسبكياو راصف ىكسوملا ةرجو ةيىغشلات ان وب ني روكا

 يراصنلاتب زحتقمط نب رواملا نيملسا اب كلذ لصت اح نورس ونوبم. و ناييصلاوءاسنلاو

 نيسرتحم كلذ لبق'وناكدقو ماو رالاو ىوان رفلاركسعلان .هلعردقام مهنه لكع جوا وسرتحاو
 تراصو ” رااا دب برخلا عقوف سلا اذه عوقو .مظان : 00 دو رايلاو ةحاسالا مدنعو

 ركسعلاو ةماعلا نه ةقزالاب ني عملا ىلءرودلا تامتب طن نيا رعلا وق دنإلاب يمرت رثو لثاة:ىراصتلا

 : اا داماع ووو ورودلان وسكت ول د نه«نومرينورخ الاوبشن ءنوداحيو
 ركاسملانمبفئاوطو عابتالاو فاشكملاو ر ه«قجانصنمضمب وكب مهارباو ةلودلا دخت كواشاب
 ٠ اهودجوفوفا كانا مرار مح اودي رام الا واسد اب ملاعسإا راقنلا ىذةلاك وبةيئاملا طع

 ٠ هتبمصو ىثموهطسودشو هيد ءاسنع ر.شواشاب فصلن ماقو اهوحتف يت>ا»وجلاهفةئافلا ةدو ده

 3 .تنب ىلعأ مح :ءاوب ريضوةيكب ز اااه حسو عف ةادم الن !| ماما اورجو مهما دقأىلعةيرصملا» ءارسمالا

 رمتساو قدانبلاو عف'دملااضي ! |مهوي رمغن ةي واسنرفلا ر ؟ اغا نزابان حا ينلالا

 رم رعأ عضومويلا اذعز و ربل ةوداني اوئابو برا نكتسف راهلارخا يلا نيقيرثلاني!برخا
 00 روسأا ت تارج ضعبءانب يناوعرم دو هكر رالا ةهحوابلك فارطالاب سي راد ركسملاو

 ١ ةي واسنرفلا قلط ليال رظأام كلف اا راخملا فاخةل يال هلله يف سانلاتاب وةقاطلاردقب ديلا 5

 1 7 :اهمتجم مظعملا ن وكل ةيلامخجا طخ ىلع صوصخلاب برضضلا اولاوو عالقلا نمدلبلا ىلع بنبلاو عفادملا
 0 نعم ا ل ج و رمل ىلع ءاسئورلاو ءا ربكلا ىأر عمجأ عيبجلا كالذنءاعاملف

 1 | ايعاست الا رص < نكمل امهمو ةي وات رفلادب ب عزاقلاو تاوقالاةزعو ىيلاحالا ا 00

 7 اعرومويلك ىفاهارقن:بل اها توق ب!' نال تاوقالانودكيالف لاخلا لاطام ر واب هاك

 1 مظعلا زوجتف كلذب سانلا عماست و ليللاب ج و راخا ىلعا وتنال تنل تع اذا كلذل وصو عنتما

 "نم جورْا نودي رينبذلا سانلاءاحدزاب طاطخالا نماهالاوامو ةيلاجاةطخ تصغو ج و رخيال



0 
 ماقد ص ضعب مهلا ل سراة واسنرفلا نا لاقي و نطفلا ىلعج ورتال ىلا تافارخحا نم كلذ وخنو

 ا ورا 0 ؛ وا نرفلاب ةطءاحالا ىلع زيلكنالا عم قفتاري زولانأ موف سعو زيكن الا نم .

 , ملف كلذباشاب فسويلاول#- رأو كاذاوةقحهلاةراشالا تقرسا ام مرعم مهنم ل طحاملف رحبلا
 اول_سارتام لعاب . واسف رفلا ناكدقو رصمة.>ان ىلا مودقلاو ليحرلاب لحتو فاش باو“ مهب

 مهلاحاوققحو .معاضوأو مركحاسعو نيامثعلا ىضرعيف او_سرفت ىغرعلاةبجاوددرتو

 0 ءالا اودرو ةب راخغلاو ةمواقمللاومهأترك ذاملصحا.ءاف مهتمواقءنع مهفعضاوماعو
 كلذ نم اوقنوّدساو ممرك اسعنم اهيءودقو هوقب 1و 1 تاهحلااو:صحو 0505 اومئاماف

 مهنه :,دملالخادب قيبملو ىحاوتلاك ل ىفاورشتناو رصنالاةبق ةهج ني دملا هاظى ا مهعمجاباوجرخ

 نظىعبلغو ةيكب زالات ويب ضعل و ةيكب زالابؤلالا تدب رماني أو عالقلا لخادب ناك ن مالا

 مويلا ارم ١ ايا ثا زاغأ نسحواشاب فطصماوباط (هنمنيرثعلايفو) ليحرالاوز رب ممخأ سانلا

 رجفلا ع ولظ لبق ريباك كسعي راس بكر لاو د نمنورشعلاو ثلاثلا مولا ناك املف ةزيجناا هول 5

 ريزولا ىض عملا هحوننممهنف ريباوظهركاسعممقو برحلات ال 1و عفادملا متيحو هرك اسعب
 مهقاطوو مهمايخا 0 رارفلاو ءالجاالأ مبعسي لذ مهياعاوبرمغف هب راما ةهج يل لام نه مهتمو

 كا جارح | ننيبهاذلاباوقلنو ةي ةبواسن رفلا ميك رتف رصم ةيجاوبلط وهم ناك نمواشاب حوصن بكرو.
 مفادملا»ا وفأ اورو مانغالاو عاتملا نما شاب, ف صان ذ عيفاما وبهن نأدعب اكن اان يض رعلاة هج ٠

 تاءاس عبر ادعب لح رئي شاب لل نزلا واق لام راقاماف ىضرعلاةهج ياو راسو. اه 7 9
 ىرقلاو دال_ىفنور تنمو ن و ركا اسعيلاغو هرئأيفةي واسنرفلاو لاحترالاالا هعسي

 مينرأك ع ذادملا توداوعمسا1مهنافرصصم لهأامأو ءارقفلا رظو ضرفلا تاررق»و لاملا مج 97 9

 00 اصاخشأ | ولت 12008 .'فراطأ ىلا او<ر واوجاهف لاما ةقيقحاوك ردبلو لاقلاو ليقلاو طغللا

 ! هذان كيب لجأ ةماعوم ة«ذرش تبهذو مباع أيا و. هذيل إبلا نم نيج راخ ممونداصةيواسنرفلا ش

 ىدنتفارميتديسلاج رخو ةيو اسر فلا ىض عناك ثيحهربغو 0 نههودجوام ضع ويشألا

 كلذكو رد: نيذلاةب راغملاو ىليلخلا ناخ كا رتأامهبلامضن اويقو رحل ادحأ ديسلاو فا رشالا بيق:
 بابج راخ لول 2! يلعا طمع راك ملغ اة مط نم ريثك مهعبلاو نيغضلا كنار وخأننشاغأن 31

 فئاوط ن٠ ريثكب زحكلذكو حالسلاهع«لاقلاو ىصملاو تيابنلا مْ. ريثكلا يدي و رصنلا

 بواثو جيجضو ايد مطو دلبلافراطأو ةقزالا,نوفوطي اواعجو تارسشحلاو ماب والاو ةماعلا
 كال ىلعة دماج راخ ىلا ممن هريغكلاج رخو قا-ىلعاوءاقو مهتاف'رخو مهماعا رت ا نما نوفق تاملكب

 سانلا قفطو جي راج مهيفورصاولخدو نبيرمهملادانجالا ضعب رضحراهملا يحضناملف ةر ولا
 لد وف رضعلا تقو لخ د نا يلا كإ ذك ل احا لزم مثلاحلاةقيةح اضيأ ولبجلا ىثب مربي مهنيلأ
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 ةرهاقلا جراخ ىلا درع هلا ىلاواشاب شي وردر ضو (هيذو) د , رطملا يلام 7 هاك الخأ ,>ىلاءا سعال و

 سب وسلا ىلا ةفئاطت بهذ كاذكو رفنةثاملاومم هتبحصو لبق ىلاهجوت ع امايأ تكف رق خيشلاة هج
 اف( رطل اواتموداللا ىف ةناوةرودنملاو طا.هدىلاو-.

 * ٠١14 هنسلاوشروشلهتساو 9
 رهو مه تثتاصوح يت ثداوحلالوأيف و ةينامثءاا وة اةاسئار هلا 0 داحس ءقو ) همباس يف“

 ىواسن رن صخعد : مهمين لاق ةي واس رئلار 1 نه ةعامج عما ورجاشأ هنايشملا كك ننةغا عا

 ظ ةيلامخلا ةيحان ؛ امماوسرتكو سا راع مهيأ هنملاال و تن اوطااوقلغأ اوذش رك وةحز سان لاى تعقوو

 : 01ه تداكو نيش رغلا نم هل او صا 00 موي عقوو كانهاوءمتحاواهالاوامو

 ٠ كتاورش راتملااولاز 1 كلذ ديبتيفر ا ءاربك مهنيب تطسوتف برخلا ىلع نيم زاع م يانلاو ]أب و

 58 , واسنرفلا اركسع يراسملا مملس أو مهاتقف رافثأ هس مهودنت ماو 0 عاش اب ىاصم ثحيو ناي رفغلا

 ْ اذاو ةطورشما مايالا يضقنت ى تح مهيض عملا م ياس ن.دبال لاقو كاذبه رطاخ بطي ل

 أ جور امن | قاسم ماك دتنف حااس نودي وةشر طبالا نولذ ديال ة كد .دملا ىلادح نم لخد :

 ٍ دارا ذاق رضنلاٍبا ؛ جراخةب واسر فلان .ةعامج فقو ود حام ينمىقبالو رك اسعلان 24 نياخادلا

 ْ هياعام ع زني و مهدنع لزنرم ميلا هلوصودنف ةنيدملا ىلا ل ودلا ةينامت تنلاناعا دو كساا هسا

 ا اذاؤ 000 وهلغش يقي تح همامأ ناشي هب نالكوم نددت وأ مت هاد ورزذدي وحالاسلا نه.

 1 .مهاشاذهناكفإ هباعص ىلا ىض؛وهسيلنف ىف ه4> هل لا رغلاىلالصو

 .احودمهفو مهاد أو مهعاتوةي رديدس الاخ هب واسنرفلا ناد 0 نمةعاهح حوت ) هوصتنم يفو 2(

 ا 00 ا ا رلدا كا مر وب وديعصلاركسعيراسءزر دوماةمءاق»
 ١ اهو ركسع را سيلا اولسراف مك "' اعمنودي ناريلكتالا مط ضرعتف ثدالا يلارغفسلا نودي رب

 ناكو ءاكنالا حاسم اا فحاز حبصأو هضت ريل باوجمباجاف ريزولا ىلا كلذب لس رأف لاملامون صو.
 .كلذا ' علل ابدت واسنرفلا جور خو رههيلارب زولا لوخ ديفاهياع ىتفتمل ةلهملا» ادا

 ,اشابحوصن ىضرعو ةيرصماءارمالا لد ووك ذ ىلا اوديج ًانةلهملا ماي أ ىلع درا اةياماولط

 ' اولعجةي واسنرفلان امن كاندممقاطوو مههايخاويصنو ةيرطملا ةيحانىلا ةينامثعلارك اسملا نم ةلججو
 : .مهقاطو | اوبصنو ةيرحبلاو ةيل قلادالبلا نم يسارع ا 58 رو , ذملا نا

 ' نكي يو عالقلا يحاونىلااوددرتو ا ادق هن فارط ننام 0

 00 او للجلاودوراءلاوبرلاتالاوةريخذلاوةناخبجلادر يفاودمتجاو ار فرد كا

 ظ ' د نمو ماقمماف اشاب !ينطدمو كلذنمنوبجعتب سانلاواراسمو البل تابرعلا ىلع بنبلاو

 15 رب من سحأ و مهلال - 1 او ولا نا لقب مقلد 0 ولوقيالو كاذنودهاشي



: 000 

 00 ابي نكن 0 لفقدان مل يعشلالاقو عدل تفالاودج لتاق (ليقدقو)

 مه>السن ءىلضفامو مهمتنا عيب يفاوع ردو ل.-رلاةسأيفةي راس تلال ءايوقأةر ئالو ءا

 نينامثعلانا 57 سروُئسااو طايمدو سباب وةيطاصلاك عال هلاور وغاب اغاوملسو مأ ودو

 يف سانلان وكرا شب اوذخأو ةعامحدمب ةعاج مهنم لدي مويلكيفراصورص:لو>ديفاجردت
 و 0 هريغو نيني زو نيطا ا وةيماماوةيج وبقلا لم مهف رحو مماعانص

 ةحيرقلا مةئءارطومه 9 " اسء ننس نم كلذ نال مهاوكشل تفنلب ,يقهيلا ركشو ماقمعاقاشاب ئاصميا

 كيبدا عمل اا ةبردملاءا مالا هتءدكو سيبلبيلاري زولاةريضح لودوب ( وو

 هراعاو دك أذ هرذعاولبقي رفد ءدلاىفهنالر ود | نعراذتعالاب باح ًانيضردلاىلا 7 وضحلاب«ءمنمو

 3 يسيدربلا كي نامثع كا ذيف ءريذ :س ناكو ةلباقملايف هلاونذاُف ارسةي واسف رالانذآتسافر وشمل

 نسحرمذ>و ةيلداعلاةب 0 دام عج روع راع لجو يللا ريز ولا لباقو رمضح

 معلطي لف اهنماولز 'واهوث دحأ ىلاعالقلايقابو للا ةءاقةب واسن رفلا لحل و رمدم لذ دو نيمأهلز :اغأ

 .ةرذاّلا نع رع ا>طاو رك اسعلاباهطب رال 9 اهنيصحتا اوتنتايلو نوي امثعلا 2

 ءىحم تقو رصم نه ني رافلانزب رمدملا دس هاذاننل جال رورغا امهكرو

 يناثو يجانزورلا يدا مهاربالثمةبت -كلاو ةيدنفالاو ةلقاحولاو تاوغالا نماهيلاةيواسن رفلا
 لسراوءارتسمهيناوعقو هنماوفاخ ىذلاو ةيسضقلا غو رف نرذاثإ مهدال وأو مماسنب اهرب ريغوةفلق

 هدفت ةصاخلو كسلا ممل لب وارسو شيب رطوابا. ويواسكس لطب يق ةورحلادحأديلالا كي مهاب 070

 متاحا تح ادانجالاو“ ارمالاءاستارهو ماظنلاو سيتارتااو مايظظا بل تحر جاو هيراطمملا ل راق

 مهو م ماداس مخ ىلا حاورلا وو دغأا نوشا رفلاو مدخ | تمزالوىلاغتاايفممداعىلعاور>و مهمات رو

 بهذلابةثكرزااجقبلاو بايثايلامت مهروححيفو ةهرافلا ريمحاو تاناوهزلاو لاغبلا ك1

 ريرحلاةيطغالاا,يلعو ةمعطالاو ةخيرطالا يلابطو تاناوخلا نولمحي نيذل' مدخلا كلذك و ةضفلاوا
 ةيدإبلا ىراصنال نءأ وتاب رذعسو مالكب نوب واحتي و ممم ءأوسصأ عفر, ن ولت 0م نولملاىثولاو

 ريزواارقتساا لور ودصلارعويو ظئافحلا ك رخام كلذريغ يا عمسمو فتم ارع؟ سيسهرفلاو

 - : رصملانايعالا و راجتتااو ءاململا نذاتساناضمز ربش نه نب رشعلاب ىتاثلايف كالذو سبيل ةيدك

 نذآف هونذاتداو ريباك ركسع يواس ياض ًاريهذن مهل ن ذأ من ذأتساف مالساهجوتلا يفاشاب نطصم

 املذ هقاطوباوثاب وهلءاوملسو ردم ىل اواشابح وصن ىلا أو صوف هب 1 :ءاورهذفاضي أعم هل

 مملععل 2 م * ىراصتلارباك ًاوراجتنانعئالذكو مبث 3 نءلان سول مرسول و

 ىلا اوعِجر وة ردملا ءاىمالا ييعكلذك و و ىذرملاب ةلودلا رباك أى عاوفاطفه دنءنماوذرصن اوال
 اشابح ومدن لصو و دوسأ طوبق سوال وهو ركسعلاى تاق تب و ملح اكان ميلعواهولتوا
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 اغأنسح تبي يلا لصويت>ارئاس ل زرملوةرهاقلا قشو رصنلا باب نم لخدف وهاما وملءيملو مداقلا'
 هيدحاشلو ةلع مالسال نا.ءالاو سانلا م حدزأ سولجلاهب رق:سااملف كانه ل زنف الاللا ةقيوس

 نيالا ن اع 4 ةياقاحولاو ء«اما لا عنج واود لم ةليالا كالثح مص ناك املذ سدناوفلاو لعاشملاب

 لدف ساهل مهيلع”يرقن ري زولا ن.انامرف مملز ربأ اواماكناملن ماوشلاو طابقالا نم ىراصنلا رابكو

 تادراولا 11 كس هيرتعدقا دس نالوبو 0 سرك اى اكراطات اغأدنأ لع هن هومخو

 انامرفزرب 3 نزاخملا يف ةعدولو بدتحلا هذ ةفرع: وهده ر عسل ىذلا نمئلاباهيرتشيف تاوقالا فادص نم

 ماققاق ب هالو رق ايرسازاك كك انا نطق لأ ارازر انا دب اطار

 والا ”الشلا ىلو صدع ديقءوموزا«راحتأ اريك فورف ادم ارسلان رو 2

 كاذ ليصحم ف قو ا لا دوك 0 سلا ضفت اودراسنرفلا لح ريل ةحعلا سك ١

 ارامس ا تلغ) تاوقالا ريك يفا وعرف ف رطأو قاوسألا لهأوراج حلا ىلعهوضرفو سانلا نءردقلا
 تاسوكل 0 : لوا ناكوزيععادلا نتا "ام مبماكح أ لوأ نه سانلا سدو سانا نؤتقاضو
 دمحأ ديداادبتجاو مهعرغتو مهنم لانا د او سانا ةرداص» مهولطم كرار كارذالا ك2 و
 هليصخيف دبت>ا كلذ نءرادق«هيلع 3و نا ملكناكف هل لقمايأيفهعجو كلذ عبز 2 يتورحلا

 ةنواسأ رغلا ل>رتل كلذ ناهملعل ريختر يغنم عفدلاب رد ابو رطاخ حارمشتا و باق يرط نء هج 0

 مومرعمس٠و سيسرفلا ةدهاشت كاذ لك ةرفكلابالكلاباهذب ديعسمويوةكرابهةنس لوقيو

 نيدباعت ةراحل دخنك نمحرلا د دلع تدب ناشر ةزيطا نماشاب ىناعدمرعضحو مهي كاذزودقحي

 ملا اقآلا ن٠ فاكلا ول الغلاو لاسملا بلطي نب ,ةابملاو زين نيا نيعودالا .1 ىلا تانامرن رز لس رأ و

 لصا اب :,«تايولطملاو لالغلا ع الك وواريم اردن كف لحج و رداتلا لال راو

 لهأ ن٠ سانلا مهو اياعرلا امأ ل ١١تا.ن إلا نمكالذ نمضيف لصحام ىنذكالو .

 رابتعالا ةج ردزعء مه و رآ و راقت>الانيعب سوسن رغللاو رظأ الا وتس ممناف رص

 بقاوع ىف اوركفيملو ةي رخسلاو نءالاوب ساب مهياع اولواطتو ةراكلاب مبعهءارملا باقناونشكو

 0 رف م« نوشعو لافطالا نوعمجي | وناكب ناك ما ءابقف نا د اناك 00 ؟رتيملورو..الا
 داراو 0 ارعأو يراصتلا نعل مهم اود أ ىلع ا ينة٠ امالك نولوقي ونور, مو ة ةيس>. فئاوطو

 1 اوكلعلو ممم ةورتاونلاو كالذو#و نامرلا ا : كاهيو ناطلسار صني هللا رت ماسؤر

 بول يف تنشف يتااةوادعلاو دقطلاالار متي ك ءااذزا يلعةطورشن امايالا ىغةنتينح اريص مهسفنال

 ١ 1 لئاقلا لوةك سيئبلاب اذعلا عوقو ن.كاذ دعب لصحام تبج 0 نسساغلا

 بيبللاربط ااه عائبي و « !,مةءاهتساا كد مكروما

 ءاكيلاك كف هنكلو * تاكحض'!نمرصعاذكو اذ



 نذل تا 0

 نكميللو ةلوهجم نوكتىتلا لك اشملا نوهنو دح نكي املكسف 46 نورشعلاو ىداحلا طرشلا 2 ١
 "ا نينيعملاءالكو لا نيب ام بادح مسالا هجوب أه زاجنن ءدبالف طورشااهذهىف | ملععالطالا |

 لله و زهس هجوبماعلا كس ل ةرضحو ناشلا يلاعمظعالا ري زولا بانجلا لبق نع

 نيقيرفلارارقادعب نمال!ةحيك دعتال طورشلاهذهو 6 نورشعلاو اع ها طرسشلاوإ# ولذلاب عارسالا

 .طورسثااهذه ظفح نعدبال رارقألا اذه ل وصد دعب ن نمومايأة :ا؛ ةدعكلذو خسألاليديلو

 - ةلوادملا تءقو ث رح ركسعلابانب ةصاخل|انتام وحر رقتو تدثو حدا ءهباكن يقي رفلا ن٠ نيقيلا ظفحخل

 ولك نهش قبريسع عج ار يفو ةيواسأ رفلاةخيشملا ةءاقا نم ناةةئس زويولب رش يف شب رءلاد

 نيتئامو ريشعةعب اق ةيلالله نامعرهش نب رمشع نه !ميف مقاولا هنا ءا عوف 1 ةنس نم يلم عىناثلا

 . ريهلك لارتجلا هناطململماكب نيضوفملا غلهيسوب ىدابلاهزدةقرفتهلا رجلا نيضما هر لاو

 نيضوفملاباتكلا سيئر يدنفاهسيسار ينطصمورادرتذد يدنف ا ديشر ينطصم ماقم يعاس بانجو
 -ةهجوملا كللتل ةقفاوملا ةياصالا ”ةمسنلا نعةلوة:م ناشااىلاءمظعالاري زولا بانج ناطل س للهاكب

 : 0 ماهيسوبو هزدىضمب ةيك رتلاةذالاباهوهجو دق يتلان.الدب ىلمثملاءالك و لاىلاةيواسنرثلاب
 ين مظعالاري زولا ديب ةظوفحم تيقب ىتااةيكرتلا ةنسلا رخا يفر ر<ماعلا ركسملا يرسلارلل ١

 ٠ ىرصملا ملقالاب يواسن رفلا شدا ربه أ ماعلا ركسعلا ىرس لا رثجلا» اند اعضاولا 27 0 1
 نقيث أ نآمزاللاع نهناكن'ةروصلاو عونلاب ل معلابهنا رجا ىلع لوصحال ءالعأر وك ذملا قافتالا طورش

 اهياعي ةمملا ةيواسنرفلا ةذالاب قيقدتلا ىلعةه اوم يه ن ال يلا ة>و رسشملااط رش نيرمثعو زينثالا نب

 ٠ن داتعالا ع دبال ىتلا ةجحرتلاناشلاىلاع بانج نةررقملاو مظعالارب زولا ةيال و باد ءالك ولا ْ

 . لك املاضمب داقنف مثنمو تافالتخالا ضعب لودح نكي رخال مآ ببسل ناكنا ةيم لك اهئارجاب
 نع ربهلكي غم ةخبشملا نم نام ةنسزوب وأب رشد نمان يف ةرماصلاب ماعلا ركسعلا ل >عيرجوحد

 . هفو رحب ىهتثا ساماد يذم يوان رفلا شدملا يف مات باص سا ًارتقرةلاراللا ةحيص ةؤيسأ

 يوم هن» ريغَألو ةيبرملاةغللابةب وأ-فرفلا ةعيطملابعوبطملا لصالا ق.طوهف في رحتوأ طخ نءهيفامو
 ملعاهللاوةيدنطأ ماقرالاب نينسلاو ربشالاخع راون ينام

 ع لور ةنسدحال موي مظعملاناغمررهش لمسأو 9

 ”ةلودلا لاحر نماغا 4:.>ءصو ه.اداعلا ةبحان ىلا ريباك ةيواسنرفلا نحاعئراش رضع (هينانىف)

 هدب 0-0 نيو هاقلتي نأب ءيصأي ستحمل ناكل غن بج ىلارك عيراس ل رافع[ دخخ يعد ١١
 سانال لمحو نك ىلا اغالاءكإذ لخد ءا 3 ثعاادعي ناك امافازثا زامارك !همو 1

 0 ا ميجيجضالءو مماومأ تما :راو هيأعةوس .رثلاو هل مهع دهاشع 0 اوخودزا واميظع

 .كلذيف مهكارأ ١ تنلتملاو ناقيطلا نمت را ر ُع زلاب ءاسنلا ةلظا و فئاقسااو نيك اكدلا بط ِ
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 صقنلاو سي. اف ءالعأ موق غلملا يزاوتال ةروكذملا ةعتمالا هذه ىفراعسالا تناكاذاو 01

 ماكحالا بابرأ ماقوت م زاب يتاا كالت ةفا سلا ةوج يع يلع الا با || ليق نم ماملاب هعف د نم دبال كلذ يف

 ضبقأ ماعلا 0 لارا نب نينرعملاءالكولا نمةعوفدملا تاكسمتلا قاروأبةيواسذ رفلا
 ضعب يواسنرغلا شيحلل ىضت#:تناك اذاهنامث # رششع عباسلا ط دا و روك ذلاغاباامالتءاو

 اة اة روك دملا طوارشلا كمتري رق داعب نمكلاذو لع رة”نأدي الفرص م هوا في راض

 اموب نيثالثاا قالغىفو سبك ةئامسماموي رشع ةسق ىذه لعل نق ينعأ ا آلا هجولابهاللعأ

 سيك ةئامثاثاءوب زيستس |ما ةدنعو ىرخأ سيك ة:اماثام وي نيعب رالا ما را رك أ امسح

 دنعو د رك ةئامثل# هوي ؤيعيسلا قو ول 0 «؟امث 'اناعوا نيتساا قالغدنعو هحرش

 اه لكو ا ةنام سم امون نيعستاا قاللغ دنءو 0 5 ةئامثلت هوب نينا مثلا ماع

 دي نه ةنمل سلا لحم ىلع ار ناوكو 0 كد .نءيهةروك 5 ذملا ساد اكأآلا

 .بايلاف هياعدامتعالا عقو اء لاء[ رحنا ليس كل ىلعءالا ب ايلا لبق نهةءاغلاه لهل نينيعملا ءالكؤلا

 ة.ة.ىلاو رصم ةنءد.٠ىلا: الكولا الا> هج وب نيش رفلا ن«نإ ةخع ملا يلع ءاذمال أ عضو دعل نه .ىلعالا

 ن.ةب واسف رفلا هضيقدق ن وكي يذلا لاملادرف نام 46 رشءنماثلا طرشلا 98 شيمااهب رقتسملادالبلا
 مقالب :هللاع تاهملا ينقان:الااذهرمتشادقنوكب نأ لبقو 0 طو رذلاري رح رات دعلإ

 ئ 3 1 ع ءمسانلا طرشلا 0 امعلوقلام دقنللا سك فال | هن :داثلا غل ءهردق نم مهحدتف يرصملا

 لا هل اوةابةصتخلاةبواسنر هلا كك رملايف لو زئااف اعب وس تالخلا وح لبس لهنا

 2 يحدشرو طايمد ٠ نهكالذو ةلرصلل فلا ردك ذا رشا كلا هز د ادام هبا, هى رصملا مقالب

 ] ١ نإ طللدنأ تح نذ# نو رشعاا طرشلا 2 طا .هدو د .ثر يلي -ةيردنكسات ندهوةب ردت كال

 | حان الاف كانه لمتهنأنعف وعاطلااب ولأ عملا ىلكلا سا زتحالا ىشةقيقيب اادالبلا تاهجيف ياكلا
 | بك ارلا لذي نأ ىوعاطلا“ادل اذهنءةحتاربمهب ك ركشم نيذلا كتارا سر نال
 ١ 3 هر عييدأي خةةبالاهيبسس ىلا كلن تناكا اير وأن وعاطلا ةلعب يبذرملا نا لب

 ا معد الا مه ثيح ىخرملا ناتسرامسىف نو رمتس قافتالاا ماء مقاولا ىرمهملا ملقالا لا

 منو رو ا و رفلا نءءايطالا مهن :وطلاعيو نا ثااىلاعمظءعالاريز زول بائج نامأ

 ا نكمام عرس هي لاجستسال ءاضتقا ن ءدبال يذلا "ثلا ليحرلاب مهل حسب م هءرافش من ىلا مهنمبرقلاب

 ' ىلع ىرجت اه ريظن قافتال اذ «نءرشع ىلالاو رشع ىداخلا نيطرشلا يفر ذام مه ونود ومهلل صو
 ؛ 1 اب !ءانم ورااةمارصدشالا ماو الازاربا يفهده>لذبب ىوا- رثلا 9 ريمان أش 1 ىقاي

 ”ةابطالا ءاسؤر نءمهل نيت يتلا نيملا فالخان؟لوزتلا .مهلاوحمسيال نإ ب ؟ارملاب ةلزانلا

 ا ةدادلا عع نملوتا تيد نم ةلره لانو[ هنيتراكلا مايأاو ذي نأاميمط رمديتب يتاانيملا كلن



 هلام
 0-0 5ْ ظ

 مهردكياسم طق“ :يريلع لالا رف ىضارأيلام راسو ثا اب ارلابنولزني تقونع

 ها رفلا شدا هتبدكو هلبق نم دهاعي ماع || "لا هرم ذخ كاذريظنو

 ةرامعلادذ الك لذو د هرو 7 1 دام قالطالا يلع داعملاىلا لوب اممهنمر دصيال هنابرمك:

 سيلا 'أمم رئاسي ىاانذساان' كذكو هعمةيطت رمل كلامك يقول عال بابل ناد نءةدلب دضالو.

 ام ثداح يف كالذد نكيملاماسن ارف ةىذ ارازم ثاكلتبال ادو دحلان ءدح ىف ئرتنآاط س مل هءااراشملا

 اعءالعأ طاوسملا لا «.الان ههيلع قا:الا قو دقام 4 هدعشو ع رش عشا اا ُّْط رشلا 8 ىرو مآ

 2 هد>يقرض اذا هب أ يدا وتفئادق ط ا ااذه١مهنبب عقاول اتا يطافك 2 طحالب

 ' ةيردنكسااةييلذ>دو ةدحتملا بك اراانييالغ:ف رء«نودب اسنارف دالب نءبك ىمةروك ذملاةدمل
 كلذو كل رف يا عج ريو مزالل د اذلاو 3 اما جوحمد دةنوك ناد كد الا> هرفس نعمزالف

 0 ا رااهذهن هاك لما نعال خداصاذاو ةددتملا كالامملا لبق نم نذال اق اروأتادنسب

 دأب ىلا هجوتن مث نع :لاا ايفو روك ذملااه> اللد | ي ىهمتذين نآىلاةما ةالااف حاسب ريغال هذهف مسقرتلاى لا

 عم ءطتسل دقو 34 رمشع عمد أ رلا طرمشلا قفا يّ 98 رلوأدنعاهنع لوقلا مدقتدق ىااريظن اسن ارف

 نموا فة وابن رقلا ءاكح الا تا نأ ىلا ارحل نأ ما كسلا رنملاةرغ>
 ربا لوصوةطساولاهذمب لوس ىهنشي م قال 0 5 ا يطعن نأدبالرذ 21| ذه بحصإ

 ىلا جاحم ىواسن رغلاش دانا حضأ |دقذاو 3 رمت سم رشا اناره ما بامجألا

 يتاايرخالا رهشالا ةثالثلا شاء كالذكو ىرصملام 5 0 الثلا تمادام يمورلا شاعملا

 00 فيلا نيو

 مدا وحمتلاز 9 ا يلع قافثال |عقو دقف ب" ارا انمطوزت موب نماها دثيم نوكيا

 كلذناكنا يوان رفلار وبل 'ءالكو ز الا تمدقت يتلا ةعاقلا بجو كلذو نيتاو ريمشلاو زرالاو

 هنؤش ٠ ناك امرادق» روك ذملا شيما ءذخ ادق ن وكي يذلاو مهرغس ظحالياموأ ممماقأ صخيام

 سداسسلا طرشلا ف ىلعالابابلاهتءدقتب هتاذمزل ذقام مهخنيف طو رش'اهذهءاضمادعب نمعكالذو
 يلع درفي نأدل نم د رك كل طورشااهذهءاضما عوقوأ دتباذنميواسنرفلا شيلا نا مثا# رشع 1

 لامل ا درذ لماك ىلعال ا بابلل ىل هناف سكعلابو لب الى رص ما ملقالاباءطق دئارغلا نمامةدرفدالسبلا ٠

 ريغو عفادملاو ةناخب+لاو نجحالاو لاما كلذ لثع 0 هرذس نيحىلا كإذوةضَب 3 هيج ولا خ نكميا#هريغو.

 اريخأو لاملا تحن م! ةدراولا لالغلا ن وش كالذ ريظأو هعمو وايغ ناو دلل و مهبقاعتيامكاذ

 ىللعالا بايلا لبق نم نيهجو٠ ءالكو دل نماء ريعستو اهنءص فلان عدي الاباك«ذبف جرخلا نزاخ ٠

 وكلا ىرتسزيزلك ل شالا أب نيفرضتملا ءالكولاةقناونوئزيكت الا رحيل نيمانمووالال
 دح ىلا رعملا هيلع عقوام بج ومب مهرك ذمدقلا ىلعالابايلاءالكو زءاهلوبق نءدب الةعتمالا هذه و. ٠

 هلوزتو ال_جاعالاةّت اةلوهسا روك ذملا يواس نر فلا شيحا يضتقت ىلا سيكف ال ! ةنال“ غلب هر دق



 را

 اهولخ نوكيف ليئاار< نهةيقرشلاةبجلا يفةنئاكلاتالحلا و رص ةئيدم لب ةمايأ ةتسم واخ نوكيذ

 هم صم ل ا نا لل 6 اهولخ نوك مكب هَ رحبلا يلاقالا يأ اطلدلا ورشا ءلاءو /| يف

 متست نادبال اما ث يح ن هنكمل و رصم ةني دمولخ دح ىلا سيسئرفلادبرمتست !مقاعتباموةيبرغلا

 ال 10107717 تا فطن و ةلي رذلا ةب حف ديم تاج قم ركسءلار اذ كا نوكب نأ يلا ةيواعن رمئا د
 0 ةلاتال غلا وداءيملا اذهليقاهولذ نكميلاذانيعملاةلرملا تق و ءامةادعب نمالااهول>رسستمال

 كلذ نكمأناريصم ةنيدم نا مثال س اخ اطرسشلا #9 نآلا ملاح يف ىهاكعالا بابلا ىلا ربة شيما نم
 طورشذلا ءاضمأ تقو نم 1 ةمح هلل ناركل» 6 ا موب نيعل ناك اهيا

 يفهانتعا لك فرص !يلعالابابلانا يلعامي رص قافثالا عقود ةاهنا سدا سلا طرسشلاو# ةروك ذملا
 نم هلام لماكب يحنتلا دصقيامدنع ليئلارحي نمة#يب رغلاة ولا يفدوجوملا ي واسنرفلاشدحلانا

 ر

 صخشب قاعتي "ل اهءلع شوب دحأالو ةةشمهيلعريصت ذل كسءهوحت 1 هلاو حالانسلا

 ىلمثعلا ىلا : اها 0 همس نمأ# اودالبلا ىلاهأ نماما كلذو هثمار موه ان مم دول

 ماصا ن م هعوقون 6 عنلقظح الموءالءأروكذملا طرشلا م ١ اعالاائندو 4 !اط رشا

 يواسنرفلار ل ع ا هاعادنوكي مالسالاو «؟سعنا ايف طي اس ولا لاومتسان عديالؤ ةا داعملاو

 ند تق اوطلا 1 مالسالا نيك( 21 ةط و رشلا كف ءاحم اورير تن ف9نماثلاط رسثلا

 دال ميسرتلا مهياععئاو نيذلامأطبضلاا يلع عف ةاولا كدل واص اش الا زيك نودب يلعالاباءلا ااعر

 ةيواسن رفلا لكذ كلذ لتعو قاعتلاو 0 مم يطا رسمه ةيواسئرفلا ص ا تحن اسأرف

 ةفئاط اما ن٠ صا ذعشال ا لماككالذ 5 و يلمنعلا ةكلام 4 ند ملك اسالاو نا دلما لمأك يف ننودحسملا

 طربشلا #8 مهناتعنا نعدبال ةيواسارفلا لصانقلاو تالسا رملاةهدخ قاعت يفاوناك نيذلا كل وأ تناك

 اهناتا غلابم عفد 1 رفلا نماياعرلاو دالبلا ناكسب ةقلعتملا كالمالاو لاومال اعميجرتف 6 عساتلا
 ف دكر ادب نوك كلذ ىف ريبدتااو رصمولخدمب نمالاح هب عو رشلا نوكن اهبادصال

 الف « رشاعلا طرششلا لي دصقملا اذه نيةيرفلا نم 0 هلجو نيماقلا لوين

 ينال كلذو تناك ةلم 6 نم ىرصملا مياقالا ناكحبسس نم دحال ٍش ١وشنلا لصحي

 ا ءالحالا نب ريسسادت نورك 1 .كعام ىلا اراخن مهلا ءأ يف الو مهصاخشأ

 طع 0 الو ا ىداسلا طرشلا © رصم وما مهتماقا نم ةيواسنرفلا نيبو

 كلا 2 ينعأ هعم نيطبترما نيتكلمملا لبق نءوأ يلعالابابلا لبق نمناك نا يواسن رفلا شيحل

 ةمزاللا نفسلا كلذ ل_*؛وئي رطلاةظفاحلاقاروآو نذالاتانامرفبوكسوملاةكل م وةزيلكتا

 شيلا لوزن دنعو ه#رشعيىفادلا طرشلا 8 اسنارفدالب يملا نامالاو نءالإب روك ذملا شيحلا ع وجرا

 من امهعجأب نودهاعي هعي5 دحتملا كللامملا يقاب مو ىلع الا بابلاذ د نآلا ردمب ناكلا روك ذملاىواسرفلا

 )ع



0 | 
 عادخاهي واسنرفلا رهظأو ءامدلانةحو برحلا فكح ن.هيفاا كلذىلا نيقب رفلا نءلكحنجو

 ربحا دروو ا وطيف تعبطو تاسراط رت رشعو نيثا ىلعحلصلا دقعمثىتح عوضخلاو

 لاحلاةروصن ةيا را ملا كس يذإ لس أوادي د احرف كاذب سانلا حرف ورص »يللا كلذب

 جلصلا دقعأ مضت ا راموطلا كلذ دروالوكاذ مهياع ًارقو ْن اويدلا لهأ عمجف ماقمماقاحو دى لا

 عراوشااو قاوسالابام.ءاوقصلاو زايعالا ىلءاهنماوق رف ةريثك اذن هنماوءبطوهوب عوطو رشلاو
 ةيواسنرفلا ةغالاب يتارطسالاةجرتادعامدحاولا فرألاب طورشااو لودفلا نههيفائ(هنرودو)

 ١ نة ةتمهزيدلارنط اةرءه> نيب اهرصمولاةمقاولاطو رشلاةرودهذهو

 ىدنقا دير ىنطص .ماقملا ىىاسٍبانجو ناطاساا ل ماكي نيض وفا ربملكماهلاركسعلا ىر.س باون ماعلا

 ةرضح بانج نعناطلسلا لماكب نبض ,وفملاءالكولا باتنك سيئر ىدنفا هسيءار ينادص ءورادرتفد

 6 قولا روفو نههسفن يف موو دصقام دنعرص: ىوافرفلا شيحلل نا ماةملا يعاس رزولا

 نأ ىذغترادتف يلاع ١" بايلاوةب واسأ رفلاةخ.كملا نيب أم لصح-دق ىذلارضملام اهلاةباهن يرن وع دلا

 ىلا كالذ هجر نأ نكي مياستلا اذ ينل ًاياهرك دي الاطو رشااهذه ب -<ىردملا ميلقالاولخمل د.
 ةحاسالاب ىجعتي , نأ دم يواسنرفلا شيلا نأ« ل والاط رشلا96ةرطاق برغملادالب ب يقءاملااسلا

 ناك نأ انتن ارق ملا نك ارملابلقتتي وهج وتين لجالريقوبأو د. روي ر كس لا يلاةمتمالاب لازعلاو

 نووجت لجالوةافكلار دم ١ماعءدق ناملا لا بابال ىذتقب يتاا كلت يفم مهب صاخلام مك اص يفكلذ
 طورمشلا هذهريرق نع دحاو رهذ ىغءدع نه قافتالاعقودقف لاونبرقابةر 2 ذما بكا رأأ
 نءدبالن# ين كاط ريثلا ه8 !رذذ نو سه هتبحد و ىلاءلا بايا لبق نه بئانةير دنكاةعلف ا 0
 اذاو هذهى ةثالا طورشءاضعا دبع ن«كللذو يرصملا مياقالإب رشة المو دع تب را فرقوتوةلومل
 ةزهاج ر مضت ىلاعلا بابلا لبق ى ءاهز. وجب جاولا ب ؟ ارملانأ لبق ىضتةلبملا هذهنأ مالا فداص
 فارصأ ن نءدبال هنأ حض ولا, نيون كلو ءامتلا ىلع لي>ر ارح: نأ ىلا| ماواطءىضتقيةروك ذملاةل ملف

 ن. الذ ناك ناس جتا ن.4عوقونكميلم ل_صال يكل نقي رفلا لبق نهةنل :<.ملا طئاسولا
 ر لحال اب قافثالا لمح دق ةلهملا هذه تناك اذا دالبلا لهأ نهم أ شيلا

 نه ةياغااهذط نيمداقلا الكولا ديبهربب دن ىفتقي ىواسن رفاا شيملا ىليحرف *« ثلاثلاط رشاا#
 اذه يف ليحرلا تقوي نير وك ذملاءالكرلا نيبامماص> لصح اذاو ريباكركسعلا ىرسو ىلعالا بالا لبق
 دعاوق بمخي ةر وك ذلا تامصاخلا يهل لج رتيم.س يبهنديس ةرضح لق نم بخيت ان ددصلا
 امهولخ نءدبال ةيطاصلاو ةي'.ة# عبارلا طرشلا# زيلكتال ادالبباهياع نوكلااةي رحبلاةسايسلا
 ةنيدمو هذهقافتالا طورش ءاضما نءموب رشاع يف نوكيام ماظعأو موب نماثيف يواسنر فلا شيلا نع
 نسيوسلا 6 امون رشعد عن نم سيلبو طارم دامأ و امون ر شع ةسمحدمب نماهواخ نوكيةر وصنأا



 رك اسعةلج ارح هيفو) تالدح ةلماشااةم.معلاهمعلوتفح هللا فاطلأالول مظعلاءالغلا عقب

 تددرآاو اهايصش 3 الرو. ًاءديبو مهني عقوف ريب يك مءاعوم ىيفلاةي>اشب كي دار يللاةب , وأن رفلا نه

 طورش ىلع ميعت حاطص اوتادابملاو ةندطأ مهني وقد دب عقوو تال أ ماو ترا ركع را س نبي و هند

 ماشلا ةهجةينامعرك اسع عامتاب ةءاعال تراك رخلا اذه ينو ىيمكح تحديم هلا ةراماهديلقتاهنم

 نيسحو رك اسلاو هيناموةلاو 0 ال .اوعفادملاو تان خجلا جارخاب ةيواسنر فلا مامهارأكف

 سد.لبونيرقلاوةيحلاصلا

 * :"|١ هس ةعمج موب بحر رهش ل هسا و##

 ةيماشلا رايدلاىلا اشاب م سو مظعالاريز ولا لوصول راد ارخالاتراونو لاوفالات خ25

 رادرتفدلا يدنفا نطص.و نيم هل زناغأ ني س>وةلو دل | دسك اغا نامءو اشاب حودأ هتبكو

 اولعفو لاو.الا اويحو ة هم. ك ءلا سك ارضلا مهيلعاوب وبرضو ةيماثلاداليلا يف اوفسعوةلودلا لاح رىقابو

 رايخالا ت تدرو هؤفعأ 6 ف ناك املف كاومألا صاللاخعس ادعس سفنالا لتقو مظلان .ه.ذريخ الام

 ىح ةيوا-ارثلا 0 امنه اول: أقو شار هلاةعلق اورصاحمهناو سشيرعلاو ة ه زغمىلامط وص ول

 قطصم دعهصو نإ الا و ةنا>جلاو: ريخذلان هاهف ناكام ىلعا وود 0 0

 مط لصحو ةبونأا تنرضو هيرمدا ١١ دانجال |ض.ءب 2 كسعلا ن هةلح عا ذا رشابيذلااشاب

 أريث 97 امش ناكو ةعاقلاب نوز# هلا دورابلاو ةناؤيرحلا ناك« ىلع را تاكو قفلاف ميظعلاحرفلا

 ىنلحلا هدر اغادمجو كعم ٠ نمو روك ذملااشابلا مفو اونامو اوقرت»اوامفن ؟ةعلقلا تراطوتاعتشاف

 ةرياطتماراح>الاو رانلا نم ه«مماعلزئامامم رقبواهنءاجر اخناكن 5 ربع ةكتامو ةيلرصملان 0 مد

 ةيطاصلا أةيجيما ة ةيؤحأ زنا :امءلا ا را ةءواسار ملا قيفانو تقو عرسأ يف

 0 هدون>وه هك ا جرخو تقو عرسمأ ىف رذسلاو جورخالدعت ماوةيواسن رفااركسع يرانا مم

 تالاسا مزيلكن الار 0 ل ادب ءاسرتلا سرا نك رولا هلق نين يملا فخ أ لبي ناكد قوة لا كا

 روبجىلالاطخ شيرعلاة د هلوصو لبقري زولا ةرمن > نم نامر ةدرو م نيينامشماا نيب 20 طس وتيأ

 هنأ ن وكب يم أ ىلع مسهعم قدشإو «مهعم رواثتيل مث الّعو مهئاسؤر ن“ .نيلحر ءاعدتسا.ةيوأسن ر هلا

 0 ن.هبااا وهجوف منيب هن وط رتشيسام ىلع نيش رفلل ةحاصملا

 هنرط ن والسر ركسع#ئراس ربهلك ثعبو مهبايغةدمتلاطو طارد يلءرحبلا يفاولزنف ديعصلا ركع
 رايخآلا را كج

 6 ؟١ 4 ةئءمظعملانايعهش رهش لهتس اووي

 !ارضحودهبلا نا اع ول ياميه اوس راب طا ىلاهن "نير نع و نيا د ايفا 0 دك ,ريادروف

 حاصلا ريرقل راو رندلاو تاكلا سائر نيينامثعلا ف رطنم مم ملا مأ عاشو رصم يلا

 2ظظظشظ“ببببببب“ب7“--“-



 تك

 ابرق كلذب ينتبث مهءانصأ مم لمفتنوكرشملا اذكه * ابرتو هولبق بابلا بثع
 ايلقةمادلا عا نستمع ل تن ولاة كلا باد لك ا ةلظما

 ايعصةعب رمشلا فلاخامرظ فرانس ىمس نم يزاجملاو
 عمتست نأةحيصتلا قحو * حومنلالوق» ؛ىلاولالا 02 لال

 عبتت هس يالا نأب #١ مهنيدىف ننال عّخس 0

 عتب عم ايف ضقريو * ريمبلالكاءرملا لكي ناو

 عمتساو برطنمدازاسملا# اءئاج املا يواط ناك ولو

 عمقلاالا موُقلار تأ امو هلآلا بحي ان رك 2 ةراو
 عسبشلاو اسير نءقسنت * كيلا اذا 0

 اقع دج( كلذ راسو تالبك ًاملاغا 3 اونأو عومشلاو روذنلابلاجرلاو ءاسنلا هربق ةرايزل تعرهف
 عم كرو تالمهملا ةلح يف هنأش لممأو سانلاهنعلغاشت رمص٠يلا ةبو ا

 9 ا نم هيف'وأر امل سانال كالذي واسذرفلا ص >رو تايعمججاودلا ومءا ىماس.ةفاملف تاكورتملا

 ددعأام 1 عب دلوملا اذه دلع تاهرخ (قلكو) لعااتااو كاوهش ١١ عابث او ءاسملا عامتجاو عئارشلا

 16 ةمجلا موي يلوالا يدا- جرش لهن ساو و

 نازيملاجربا ريل لاقا 0 رخال ادتعال ادن ءودودأتءملا مه لليع ىل عب سيسأ رفلام ما ( هيف“

 ياو الود 0 وامعو ثاذيف اوددشو ليدانقلادوقوو نيك اكدلاو 0 32 :ءاودانق

 ىراصلادنع ةاكك ذالا عامتجالا نم يضاملااماعل | ةئيه يلد هولم. لو نينثالا موي مرح مأي اال

 دحالاامويناك امافءاملاب ةكربان .ةلعئاز طقس ئراسملا كلذ نال روك دكاتتكلاو مظعلا

 1 نينئالا مو حبديف مد كسع يراس تدي ىلاروكبا ب نا. عال وءارعال | ىلعاوهبن

 را اسعلامماعتض ىعو ةصح كانهأوذ :كف ىنيعلا مقملا اوه دورك كو. *يف مهعم ركسع ى راس
 0 ناديم يف مهعلاوبعلو ممايزو محلسأب م هو ةل جرو ةلايخ نماهعا 3 فالاتخا يلع اهعيمجا

 مهطزانميلااوءحر رومس علة رحكميلا تاغأو ىضاقلا و يواقرشلاحمبشلا لعر 2 راغ وو

 بقوع كلذ لعفي :نءوذل الا كا يف ناكد لك ىلع لي دانق عد عل 000 رسالا عمي ىف يدون مث

 ديعدء.(هعباس قو) ملل لوطبك ارملا يناورءاوزراوسو ف نادءو طوفنةق ةارح ةيكب زالاب اولمعمث

 اويكناو سانا جضف ةحيحش هتدايزوةداعلا نعارصاق هتدايز لوأ نءناكو لينلاءام ص": بيلصلا
 نملك ةيواسن رفلا عمر ءسلا يف ةدايزل ةلغلاةعاب بلدو ل>اولاو عقرلا يفاودزاوةلغلاءارش ىلع

 ماع '"اةعارز ىهاغان الاةدوجوملاةلغا هد مهاولاقو مهوفو وا ,هورجزو لالخلاةراصيف خدم هلناك

 داكدقو رضا ارعدلاب اوءابواو >زئاف ل مطل ءاملايفالاهنا 5 زجرخالفما ءاا اذهاماو يضاملا



 كن 1 ا

 ع هدنع اوشعلت تا ثملاورا حلاو نايعال ااعدو هدب يف ةمسأو ركسع يرا سلم ع(هنماث د>الا مونيفو)

 ةيواسأ رفلاركسع ىرا رضح و ينيسأا داوم أ ر >اناك (هرشاعءاث ةالثلاموي ينو) مهروديلا اوفرمصنا

 ريك ةدعو ستحل و يل اولاو اخالا همام 0 هيف رصعلا دعب تادالا خيش تييىلا مهنايعأ عم

 ليدانئلادوقو اودهاشو براملادعب اوكرو كانه ا 1 ولسملا فويسلامهدبو مه كس نم

 كلذيف اوددشو قاوسالاباهو قل ًاواقاروأ كلذباوبتن وهنا ١ ارسشنب يدون (هريشعسداسىفو)

 107 اوةيواسةرفلا فرط نم يركسع مهنم لك عمو تاراحلا خيا ش«فرط نمةعامجم راظنلاو شيتفنلاب

 مهاهر أ ندوه ملعب ضار هل و كالذ ن نوف أب سانلا ناكف ٠ اسنلا ع نكمأ لعد شكلا غيأ

 و نكيمل هنأعم مهعاتمو سانلا نك امأ ىلع عالطالا كالذي نودي ريا 0 ا ا

 يبارشلا عمان وفدملا ير <01 لع د لا داون لعب يدون (هنب رشءيفو)» ١ نولاوةينونعلا قرح

 باهذلاب ملا د تاو نا ىف فرت كا دوك ىأنلا اورعأ وييورلا نء بر قلاب ةيكبزالاب

 هللا 0 ناكهناو ييعديسلا اذهربخ ضعب رك ذمدقت دقو جر> ريغ نه اراهنو اليل ءىجلاو

 رمت 000 ًاهلواد ااغنيتأوسلاو سأ رلا وكما ا, ع قاوسالاب يشي ناكو

 1 ةداعى هاك هذ مهدأ ةئعاو هبال سانلا 35 ن. ىأرام ىمأ هيفدرخالادب ع نينسةدم كلذ ىلع

 نيا كد هنأ سان الرهظ وابا مهلا !اوتيبلان ٠جورخلانم هعنمو لعرد4ل هلا انما رسم

 للا تاكنإلاو هظانلأ عامسو هب كربتااو هيرايز ىلع ءاسنلاو لاجرلا ت افا كاذوحمو ةذايطقلا'

 ىلع مطي هناو هنامارك يف مط ثسو م وع وك ردو ءابليوأتو هتاط اخت

 اولبقأو اصعب مهضعب دلقو هيلادادرتلا يلءاوكمهناف سوفناايفا قاعنب وتابيغملاو بولقلا تارطخ

 جارو رباك الاوءاىمالا ءاسن نماصوصخو "يش لكن مةعساول.تادادمالاوروذنلا واب اداب هيلع

 ةموسدلاو لكالاةرثك نم خس ثلا نمسو « كم تداصو تلق كفنوولاومآ تع وا

 مدقتاك نيتئامادعب عبس ة نس يف تام نأ يل كاذ يلع لزم !ف مظعا ءااوبلا ل ثهراص تح ةحارلاو غازألا

 ةر ودقه هلع لمعو عنامال رةالايهريغ ن٠ دجعسمل ا انهما ردع > ةعطق يف. اوف رععو وفد

 اق هفاص وأو «امارك كاذب نددنملاو رياشالا تاراو نيكاذللو نيئر الايه دنع باظاوواماة.و

 هباتعأو هك اش يلع مههوحو نوغرعو نوخراصتيو نودحاوت و كللذ وحتو مهحدمو مهلا ًءاصق

 ضعب يف يزا ادطاردبلا لاق < مهب ويحو ميمابعأى هتومضإو هبا طم ها ء 'وطانو «مهيديرب نونرغلو

 هنامراخ

 دق لب نوذولب هب م هاملع * اءاطق سان اىداةج يورك #* أن 1 ناىل | شعل مل انديل

 ابرك جرف ا! * نالف نيلئاق هللا | 1 دا راشرع ايزو سو

 ا # ارعورامخعا نوع رو هلو * ارازن هولك تام اذا
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 ب /؟ عك

 باتكلام,رلعأرقو ةيردملا ءاسرلاا جود ماقممناق رض>افاهئاكسو رصم لهالاباطخي ردنكسالا
 نأ ةحارل حال ةبواسفرفلا دالبىلا روك ذملا رهشلانب رشع ي اح ةعمجام وب راش او

 كيمهل وفصيل مهترآمع جورخدهغلب هنافهرك اسععممدقيو نيللى عن دلك
 ركشع يراس ربهلك !ءيجةي واسن رالاةساي رىلعو رص ملهأ لعىلوملا ناو نيدسفملا رب اد مطقيو رص»

 مهفوقوو زيلكنالا بك ١م دوجوعم رحبلا هلوزنو هرفسةيفيك يفاوبجعتو سائلا ريحتف طايمد
 هب اهو هصواخ ة انكي ءالشر اه لا ناب ؛دلا مهمودق تقو نم ةي واسن رفلا مهدصرو رغنلاب
 كلذةحيدص رباك كسع يراس مدق (هنيرشععسا7:تدسلا موب يفو) ا,ئةقح ىلع فة ليحو ابنا
 تالىلا بهذو مهر 21 ةيواسْنرفلا راك هتفاثو عالقلا عب ن .عفادملا همودقلاوب رض مولا

 نه ةفئاطتءءدق مو كلذيفو هناك«نكسوةيكبزالاب ىنلالاتيب وهو هب انك اس ناكيذلاهترابانوب
 وك مبعمواهوبنو ادوبرضف مهنلع تصعدلب نم ةريثك تاب وهنم مهتبحوتةبق رشلاة هج نم ركسملا
 بهذ ( هيفو ) ةعاقلاب مهودحسف لابحلاب نرقوثو٠ مهوءاسنلاضءبو راغعلاولاج رلانمؤيعبسلا

 مويلا كلذ هب اوءمتجحإف هيلع مالسلل ديدجلا ركسع يراس ةيباقا نايعالاو خياشلا نم دلبلا رباكأ
 هئرابان وب لثمهجو ةقالطالوةذاشب ةيشاززتاا هولباقفموييناث ىئاورضحوا ونرصناف دغلايلااودعوو

 مهعم كحضيو'اساحلا طسابيواش وثب ناك هناف
 1715 ةنسدحالامويبيفانلا عمم ر ررشلبتساوإل#

 ربسلاو تيئاوحلا حيت ةادانملا اورركو سانلا !ورهقو ينيسملا دبشملادل يل ؤدت ا(هلئاوأيف)
 نهديدجلا ركسعىراس اط (هيقر)هرشعيفناثس يلة اهرخآ ةيلاوت«لارارشع ليدانقلا دوقوو
 كل وزيةلامو :رشعيتنث اةةسيفاوب ةلب اقم يف هسنا رق رتل لس رش طبقلا يراصب

 يف ةئددملا طوف ل هكر الا. ن.ديدجلار كسعىراس بكر (هسداسةعججلا موي يقو)!ملي صحف

 ساناانو ا هو تيياينلا يس وساوقةنامسإلا را امان اكو ةعلقتلا ىلا دعص تح لذاح يكو#

 فوسلا مهيديأب وحرفالا ةلايخ نم ةريثك ةدعهتبح ناكو هرورمل مادقالا ىلع فوقولاو مايقلاب
 مترج نه يل وناكن «لكو ةلقاجولاو تاقلقلا كلذكو مهبك او نيملطريواغالاو يلاولاوةلولسملا
 دعصاملو بكوملا كلذ يفي شمالالو روضحلل مهوباطي !ةءاهقفلا نءنا ويدلاءاسئرادعام ملا امضنمو
 هعب أس ت تبسلاموبىفو )هر ادىلايكوملا كلذ لزأ مةماقلا ىلع جرذت ومفادمةدعدلاوب ُك ةعلقلا يلا

 لوقي 1 كر ارغلا ركسع نمةدعهمامأو تو ريجوةميظعةمأ ف هك ااذاغأبكر

 لكوافالا تيببالا لمعتال ةيءاعلاياضقلاو ىواعدلا عم نأ اغاللاباطخركسع ىراس مسرام مكح
 يفريكلا ركع يراس بكر ( هينو' هيلع يرام لها سي بدأةلقهنم عقووًاياعرلا نم ي دعت نم

 ,رادملا عجر مث يواق مااهللاد_بء خبشلا ناودلا سيئر تدب يلا لل بوو لوالا نود بك وع



 برطلاو وهالاو جرفتلاو فصقتلاوةءالخلل اوبهاتوماورالاو ماوشلاوةطبقلانمةيدلبلا يراصتلا

 تال الا ميحصو اهفاولزنو بك ارملا اورتك اوةضورلاوةقيتماارص٠وق الوب يلاةليالا كات اوبهذو
 لوزتلا نم اقياسءا مالا تالسما اوكلس وةمشطا اوضفر ومهروط نءةليالا كال: ىفا وحرخو يناغملاو

 كحضلان ٠ حبق لكب و رهاجتو مهبارشو مهباحقو مهؤاسن مهتبحصو في داقملاةريدكلا يك ارملايف

 4 كلو 0 سلو رصم ءارمأي زبايزت مهصخغإ دنيملشملاو "او تأ . مكاو ةبردعسلاو

 تو ارا ةيواسأ رفلا يرح 1 كلذريغوهب رؤسلاوءاز ازهعس الأ ليدس ىلع موظافل 5 احومجب

 0 نال اور رحبلاب هل للا كلت يف عقوو رحبلا يف ريما زملاو لو اكل عاون ايفو قرام مااا ملعو

لفا 7 ةفاعلاءاغوغ ضعب كإ دو فصوإ الوفدكي الام قوسفلاو ىصاعملاب ر هاحتلاو
 مهعاعرو ماعلا 

 الكل ةهرغرأ مكط نمد ا ىلعدحأ ر كني نأ نودب ةعاقرلا ةلاذر و ةعالخلا لف: كلاسم

 هلاثءآن م نكي ناو هلام رظ امو هسفن هيبتشت ام لعن نانا

 صفرلا راد حاتم ثف * اب راضى دلا ؛رادلابرناك اذا

 او لدا وسلاو بك اراانم هر ايلي عادلا يروم اهحاصوةلم ءالاكاتيف سيسنرفلارثك أو

 لع رباك أو سي.نرفلارباك أه 0 - وماة.ىئاقاجود بكر حاب هلاىقوريما زااولوبطلا عاونأن وب رضا

 ميتحلسأب ةعدقلا رم4ه رد وةضوراان .يرك اسعلا تفطصاودب اوساحو د ساارصق ىلا اورضحورموم

 جياخلا يف ءاملايرحو د.سلا كما نأ ىلا ة ةيلا تملا عفادملا برمذأ كك ارا يف مهدعب و ملوبطو

 اني 22 سداسيفو) اسارف نيشااوطا انهن وحاط لك هاوالطا( هن عع نينااخ قول اوفرصناف

 نيرشملاو 6 قالوبملا نويهذب سائاا نأ امومه ف اوسالاب اهوقملاو ان | كل

 ند 0 | مومص» ءاضرأ اقا و اولا ) هيفو ل ا نها م اوراشل ولد ا قوس أو رضحيا

 اودانو 4 ١ قباب ليام بقوع اموب نير شع يي 4. ا هقالخب موزم» ىريهلامهيلءناك

 تارح وه ة هوس ءامقنا اومضم اض 1 اقاروأ | ورتك( 4.“ ا رمسع عس ,اسؤفو ( قاوسالاب كلذ بجوع

 دأ زلاو هذدإ ريرام دخان ناويدلا ىلا رمضد+. او كلذ نم ؛ ىش راحئتسا دار 1 نءو سوكملا مالقأ

 نيء.سو ةسوح ةحاص يلع ةعلقأاب ت سدو ة هز غنم ةيواسنرفلا !ممدقى !ارافنالا نءجرذأ (هفو)

 قافتالا اذه ىلع ة كه 8 مدوأزأ اف قابلا يدار ضوه ضعب وا اسك

 لهأيفنا وبدلاب ايرآعفشت (ةئا شع ند اميفو) ه. لعام قالغدمالا دحأ مهنمرفاسيال 0

 0 ةحاف سبك ةئام ةحاصع مهعجار اللا ىلع مهعم قااوتا عقوناضرأ ةعلقأاب نينوحسملا 5

 2 الاتو اهط كفل ىلع لالا قفتاف 3 دب صاخ سا<# قف ارراوتشات اوورئو را حتلاو ا

 ةعلقلا ن* مهنع ج راب اذنك اوقع رة رادتالا عفدناسيك نو رشعوةس# اموز نيرشعلك

 ن' باك ةيواسنرفلا ع يراس هتراباث وب نم درو (هءيذفو) روك ذملاحرشلا ىلع يقارلا اولح و
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 هيمو يب ضرك داون
 لرع ]

ٌ 00 
 (هسداسيفو)ةماقلاىلاولقن ٌعركذ 5 هوسبخو هراعاوض,قواهو ذخاف يثا ولاريخ أك كاذاهباودجوف

 جاحح ترضح ( هيو دراجالاهاو ريفمم داع ىلع سانلا طغل راكو ر 3 لا نمةلجاضن رص

 مظعلانبا 0 ا و ا هثلاا جاملا بعص اولصووةب 7

 رضحو ةيكبزالاب هرادىلا لخدو هترابان وبةيواسأرفلاركسع يراس رضح ( هعساتدحالا ةليل ينو)
 اوققحتل اة زالا يلا سانلا ن٠ 1 بهذنهر وضح ريشا عاشو نيمأ اهكاَوَرل ند نان اة هت

 ةصخ دع !مهوفرص مهنامت سانا مه أر يل هكربلا ظسويف ف وقو مهو يرسالا أودهأ ثف هةياج يلع ربذخا

 اشاب ارانسمامأ و ةعلقلاىلا م عقاب اودمصأ و ةيديسللا جرا ىهاظلا عماج يلا مضع, اولسرافراهنلا ند

 0 يا 2 ةقادام يمي 2 اومدق,مل ,مافركس عى راس
 مهبرةتسا املف هيلعاوملسونارعالاو خعاشملا هيلع مالسال بهذ هلزمه يف هترابانوب ركسع ىرا فرقا

 ةبيط مكة اح تناك ماشلاىلارفاسام هنا مكل لوقب ركسع ىراسن ا ناجح رتل نا! ىلع مطلاق سلجلا
 ا نوءجريال سي.منرالانأ نونظن منك مكنال كلذك سيطةرلا فعل اا

 مهامىواصلاو يدهملانأو هماكحأىف اغالا نوضراعت متنكو نيرماب: :-مونيناحرن ماكف مهر
 تاراخلاخئاشم اهببسب اوسيحىتلا ةمدقتملا ةراكملا اذههءالك بدسو كاذوو نيسسطب ا ونون

 ةتاضرامي ,يواتغلاو يدهملا اك بيس داباسان أمون لك يف لتقي نادي ري ناك ثدي! الا ناف

 راج الاب هيلاطبت يم ىراسملال سر وهوةيقاعلاءوسهناف وي وهناخيوب و ناوبدلا يفهعمنا ملكتي و
 نمهل عقوام يلعم م دعذخلاو هرطاخ لما يي>هوفطالف كلذ ناشف مهبتاعرضحاملف امهنم و كثاو

 يوبنلا دلوملا لع ( رست ىذا اثالثلا موي يفو ١ كلذ ريسغو مهيلعرم منلاو ريق يب يلا نيمداقلا

 أذ 2و ءاكعاوشمتو مهنايعان ه ةعامح عمري كلاركسءىراس يركيلا ليلخ خي ثلااعدو ةيكبزالاب
 نيك اكذلاو قاوسالاحتقواني.. زلاب م ويلاثاذىف ودان 2 راوسوةقارح | ولمعو عفادمةيكبزال اةكربب

 ن..هولقنو اخ ناهثعاو اي ملانأب ربا دروو ناجرهم عانطصاو لب دانق جارساواليل

 هنوفزيدللاه, اوفاطو نيمدقلا يناح نهارلا وشك هوهو ديبلا« اولخ دف ديشر ,ىلاةنر دكت

 نم اهاريل هاد كاش نماهوةلعو هساراوعنر ماهش م هسأ اوقف مزا دملاهباواصو يت> مهلورطي

 عا دحا 00 و ير ةهجىلارفاس سيسنرنلا ريك نأب ؛عيشأ ) رمشع ثلاث يف و ):قوتلاب رع

 يلا اهجوئ.ناك نيح ىونعهتفاي ذا هاعدةيف ونا ا ركسع ي راس نأر بخاف م هرءاك أضع لثسوديرب

 موينأك الو ) هتداونظو سانلا يلع كلذ جارو رص« ىلإ هلوصودعب هيلادوعلاب هدعوو ريق ىنأةيحان

 عبارنينثالاموييفو ) سانلا ىلع هيمأى خو ليالارخآ نه ارفاسمجرخ (هرسشعسداسنيننالا
 جرخو ةداعلا ىلع هئافوب يدونف كرابملا لينااءافو زاك ( ىطبقلا ىرسس» عمات قفاوملا هنيرسشع

 #« ثا قربيج -”



0 
 تالزنملا بةكلاو تاي آلايفاماذه تاقولخلامأ مئاقلا تاوءسلاو ني ةرالاب هملع طيحلاو
 .ةالصلا لضن هيلع ينلاةيصومعفلا# مهياع بوضغملانماون وكي, مهيحص اوناكن ا نيل لاب ربو
 00 هليوأ» و مالسالاز و رمحم نيالمالسالا ع ادعأن ال ماذا: رجلا نيرئاكلا عم وهتاعتا 0

 رد املا م لس 6 نوكيوأ ا اديؤ. ر 0 نوكيذأ هلل 00 اء 0 تناك

 ادعو لسا اذه نأ كف الو راقتحاو و افي خم وب لكراف ا ١ نم دعنا درالا حالا دارا
 .نيواودلا ع.بجربظا اذهماو رق ناواويدل ا اناكلا كم ,لذاعلاف يلسال ارفاكلا نءحسب ,ةأ لاما

 لصح ىذلادلب ا!انالدالمااو ١ 5 !اقالاز 0 ءاسيفة.عرلا ناب ذ تما نءداسفلا ل هأعنتين أل جال رادمالاو

 نأمماعاف وخ كالطا نع عهبعألاو اوظا# مهودحدن ا صاصقلاو ررضلا دي نم مط للصم رشلاهيذ

 0 .هلا كلاس مهكو 0 ءاهريغوروهنمد لهأ يفانلءفام لأ مذ لعفت

 رشعةع٠ راةئس رفصرشع سءاخدحالا موية ارل لأ م هناكربوهللاةح رو م لع مالسلاو

 نما”ينو١ىهتا نايعالا ىلعامهءاوقرفوقاوسالاباه وتنقل و اخس كاذنءاوعيط م ونيتئامو

 | لالا نعديزت 0 قسن ىلعاهلكورا>::ونايعالا نءريذكل ستاك اءورايخاتدرو (هرمشع

 .. مويز» ةعاس ثلاث يف ةيددن :كسالا اوكلم مهعمنمو زين امثعلا ركسعو نيملسم ا نآب انو ضم
 ا لصاولا ب 00 ١ وةرو ضعبلمهضعإ يحي سانا راصق رفص ريشع سداستبسلا
 ١ قلتدا و ةلعفلاه ذه ىلعف نم ملعب لو ةعصالو لص كلذلن ب ملو كلذ لثم راجل لو و كندا

 . ةيدالاو موف لقا هم 0 سانلا يف ةن فاهم وعقويل نييدإءلا يرادنلا ضعب ىلعف نمأب الوقت كله ذه

 دكا اسعلا عماوب راحة يواسن رفلانأعيشأ ( هني ر ار الا ةللقو بويغلامالع هلا ناحبسو مل

 | اوذجأو رقيلا ةماق مهن ركللو مه وبنو من ريثكلا اولتقو مهاعا ورهظو ريق يبأ لع نيدراولا
 1 ن٠ كاذب ةبتاكممط ترمخح 3 نسا فلاحا و اهريغوا>خ نامءكالذكو اريسا اشا يناعص“

 ا ةيكبزالا ندع. ا عالقلا يقايو ل طاةعاق ن.ةريثك عفادم | وب رمزا لاك هذ مهرباكا

 '. موييفو) ءاوملايفدعصت# راوسودوراو طوت: نءةيكبزالابةقا ارح ءاعبرال اةليل ىنءأا مايا يفاوامعو

 ” عسات ةعمجاموي كلذكو يحرج حرك اسعو يريساايو اك اره دع تلصو هب تع لا ١

 اهتروص لمت |[ تعقوى -!هلا ىلا ةباككس + ارالان هذ مترم2 > هنب رعذع

 1 #« 16*1١ ةنستيساامويبلوالا عيررهشلمتساو
 7 قطصمجاحلاي 0 0و نواعم || نه يحرج اهيذو يرحب ؛نم بك ارم تاصو («ناثيف)
 0 هناريج نم ةعاج نأ كلذيف بيسلاو ماقمعاق تعفو دو قالاوب ىلاعا 7 اعازم تابزلا ٍليتشبلا

 | لضاوملا ىلع اوسكفدورابلاب :ءواع رودق:دعهتلكويف ئذلاهلصاو- ضعب لخادي زانه:عاوشو



 ان 0 0

 نءبرقأ اب هرب اربلا ةراحينيملس ا ضعب رح حاشت هنا قنت'او يراصالا نملياورهاجتورشإلا اورهظأو
 ىناشن مايأةعب رأدءب يللا هن هللا ءاش نأ ينا رص: نم ودلاىراصن ضع عم ةءالس خيشلا موك

 1 ا هسنح ندةب مع نوت علا ىلا ا هناا كلذ بهذف ينعملا ألله ن نه مالك ومكسنم

 ماكتو ىدهملا خيشلا 10 ةددراثانيملسلا مق نأرهوق مو اونرحواوداَوو

 ة رااؤنو اريثكماكتو اييطخ> يدهملاماقف 3 اولا وممتج الو ما دج ال كاذنأشيف

 نم صاقتنالاو ةطيطخلا يف غلابو ميهلا بسن امع نيم ةئرب:ىف ددشو ماصخالالا 3

 مهوسبحو تاراخلاو طاطخال' عا شما وعد مث ةدومحلاهئاما٠ نم ماقملا اذهو يراصنلاناح

 امر وصو* ريق أ ةهج دراولا لا ملا عشب راحمال نيهج ولملا سي ؛ارفلا نءةيئاكمترضح( هيؤو

 لانا وتبعا نيسم ا لعد اويدلا لف كريم لسو هيلع يلص هللا لوسردمم هقئاالاهلاال ٠
 قاوشالا 5 والدب د وهتمحر و يلاءنهللا مال -مكيلعري دنلاو لقعلاب مهلك أو

 لبجيان ركسع نم تاءابجانعضو اننا ب وكما اذهبماظعلا نيمركملا ناويدلا لعاك لاّةدعازلا

 نيراحاانءادعأ صصاق:و نيك اسم الاعرلاة ار درئام لحال ةريحبلا ميقا ىلاانرسكالذدءبو ةناراعلا

 ةحاريف ٍةءاقالا لهأر اصيتح ة ةرحبلا ل هألماكن ءارهومعا وفعانوفع وةبنامحرلا ىلا ةمالسلاباناصو دقو

 ةيردنكسرغثباو ربظ يتحاراكواراغصايك سنون م لصوهنأ ين عراتلا دخلو ةءاعةممن و.ةفات
 اهنءاولحرف مهياعةل 0 عفادملا ل اجو بنبلا ةراك ن هلوخدلا مهتككي يف اه وخد ولان ٠

 قع محا لم اكتينأيدصقو ميكرانن ١ النو ربلايف نولزني ودب وربة ىنإ ة .حانبنوسرب وبول وب :

 لجال فيسلا ت#نيس وب مهبركيت ١ آو نيعئاطلاة املا وا وعي اطال نم لتقأ مهباعل 2 ربلا .

 عامتجالاب مشعلا فرطلا ذه يلاةرامعلاهذهءيجيف بيسلاو رصصم ني دم يف مظعنأش كلذ ىف نوكينأ ش

 ا قلخةرامعلاهذهيفو يرصملارطةاابارخودالبلا ب مْ:لجال ناب رعلاو كلرلامملا ىلع ٠

 نءؤيو هللادمي ناكناةحضاو ممنوادعو هللا د_>وي ناكن م لكل ة صهاط مهتهارك نيذلاحرفالا ٠
 ةملالا ن ولم مهدقتعميف مهرفكلا ران مهو نارقلانومرتحالو مالسالان وه رك هللالوسرع |
 ةوقلا ىطعت الة هد لإ نأ ماربظي ب رق نع نك ءاكرشلا نع هللا ىلاعت ةث العلا كلف اكس !ثهللاناو.ةمالث !

 نيعترلا ع هدول نك 1 يعمي يذلا دحاولا وعلمت هللا نال لطاب هذا ىلب عفتال ةهلآلا ةرثكن أو ا
 هلكيف قيسدقو نيكرشملا نيدسافلا يأر قحاملا نيدحوملا نيل د'ءال ىوقملا نيعملادعاسملا ميحرلا ٍ ٠

 ي ربيغت لجالر هم يلا كدنعير وذ < دو ردقو ملقالا اذه ىناطعأهنأ مظملاهئاضقو ميدقلا ْ
 ةميظعلا هتودق ناهربو مك حالص عمةحازلاو لدملاب كلذ ليدبتو يلاغلاعا وناوددسأتلا

 اولمعي نأ وردقام خال اذ وق لثم ةوق ةثثالل ةحل آلا نأ نو دقي ةّممب نيذللر دة هنا ةميق:-ل|هتبنادحوو ١

 تانثكلا ربدملا ىهاقلا يوقلارداقلازي زم''هنافرعنو هلالاةناد-و نودقتملان 2و هانلمعيذلا



 اوذخأت برعلانمةقئاط موياع ل زنف ساوسلا عممطويخاوك رثواهبنولظتسي ةبقىلا |و.واف ةريحبل ان كي
 اوبلطوةداب ىلا او ومهما ليقو مهوك-ف سيسنرفلاركسءمهيلعنوحالفلا ل دفةاشماورفل ويخلا
 كلذ ن٠ ا اوناك ودقلا م م عف داب م هودعون ويلا نودي كل ةناو رك هوا صفةمأ غمهنم

 أو ريض مهناكب مهواك اء أرفلا ي ىلانو> الفلا به ذف ى و رم :طلا كب ن نامعةعامج ن 0 فذاك مهميفوس

 0 !|ًاحتافشاكن امءيمسيف : فشاكلاامأو قالا رمم أو لاق نم لتقو مهنءرف نمرفو اليلمهلا
 مهد ىلعو طياعزوقر ز بايث مهيلعو رص ىل لا ىرسسالا او رضح ا وهدنعهذخأو هامك سيسنرفلا

 اغيأ ا (هعساب يثو) اصاخشأ ل لىتات يف منهاولةقوةعلقلا ىلإ م 00 ًاوهريغو دابل نهيق رع

 يرسال ا نم ةرشلاوحاضيأ أولتق مو. لا كاذ يفو ةعلهلا ىلا مكودعم 1 كك ءاامملا نم نساذيس

 ظ هلعمو ه ةزيجلاربىلا يدعو كيران م (هرشاعد.->الا موي يفو) سيال |

 ْ كيدار ٠ لوزن بيس روشكدو نأ طع اع جاوب رخةزيحلا اوراصالو كلذ بدسم !لور ا

  ىواقر علا كي نامعنااض» ًاريخا عاشو ديعصلاىلايناث عجر كيبدار هنأ رهظمويلا اذهينو فدلدع

 < ركسملاب ن.ةعامج م هملعج رفنق رشلاةيحانىما اورهذو ليلا فلخ نماورم نب ر>ا ويلا واااغ نابلس و

 - ظبقو ماورأ ركسعلا طالخ أن ه ةرفاوةدعمهعهوماو رالاركسع سيئر يمورلا ين نيملطرب ممغو
 قيرطلا ف الخ ْن 6 و سبيلب نم برقتلاب مهوكرداف ةيوأمسفرف ض»: ؛و مهمل|ةمض ضالاكنلامملاو

 ٍ 0 اوركرو رارغلا اورداب مهباوسحأ ملف لييدعا كن نامءناكب و "6 غنيح ىلع مهو هدف ةكول ملا

 رودقو مهلحو مهعاتمومهبايثاو 5و ونرذو حاز قوف م ف اطوهد-> ىلع دح أوصي 4 . كسب نامع

 نءةيتاكم كيب يب نام<ش راي 000 00 1-5 نا را 06

 : 0 :ىكا . ل سانلا شعب هع

 : . ىرهوجلا سدح رج موس صاو ذخأو كلذ بج يبرغلا ربلايلامهيدعتو ة هنو اسنرفلاةكرحنا ند 3 فرق“

 33 را عمج قالوب رحب يبءىلو ملاوي انح تهاواضي اركسعلا نم رشثكلا يدعىناغلا مويلا ةو يفو.
 0 مقا امد ابك ينيك مولا نيو ذل لادا 0

 5 ا ضقاراناك ةعزاو داما 1 ' 0 ةيسا و مهيلع مالسلاب 0 وبدلا بان رأيلاا 51
 ٍ اشاب نطدم ددسأا ة مح ريق ىنأةماق كالشو اه داع ناو ادرو ( هر ثءس داس يفو١ ةقياسلا“

 1 ' يذلاوه اذه احخ نامءوأجج قب ند اور اراه كلل .وةيواسذرفلا نم اهب نماولتاقو ةعلقلا يلع وبرذف

 0 نئاس كراس ينوتاملف ف ماشلاىلا هتبحصعجرو ؛هنسحو كب ,طاص فرط نمديشرةراماىلوتءناك

 نانا يف طغاارثك رابخالا هذه تقةكاملنروكذ ملا شاب ىفطمطهةبح رضحو ةيمورلا رايدلا ىلإ
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5 



 000 اك الا كوس ا

: 00 
 ”ةلودتغرفو تضقتاهنارصملهأ اوفرعول وقعلا هال مكب اذ نم رونلاو باوشلا ىلا س انلانودهت
 كولملامكح نم ابعد ديا عارشلا مكحن ا مهوربخأو ا تلطب ورصم ميلان مين امثعلا

 نرجع 2 ماكحالا ةلهأوتل اًمكو 0 :ءاماعنا رعي لقاعلاو اماظرثك أ و

 نه جرخأن فلا نيسقتانما نعىفوفرعن اويدلا لهي 0 مل ةال ارتاسيف مهريغن٠ نا

 ىداىمو فعض هدف سل لب وطانفسناف مهتم لحال ةمينملا وقل فاطعأ يلا هلانال مهق>

 راهنالا لضفأ ليثلار + وهام لدم مظدا اعسااو ريا لوصح يب 8 لكب يدصق نارص» لهأ اوفرعت نأ

 .كلت يف و) يبتنامالسلاو نيملاءلا بر نذاب نيه +أ قئ الطعاذمن- | نون وكن رصم له كل ذك اهدعسأو

 0 000 رلا سيئر شي واج ىلءامهدحأ نيصخشا واتق(ةليالا
 ' [مولتق ى> اهوقلطب قار ا اعوسشافب موقلاطي مث امايأ امن ويحب رمعببالا زيف رخا ناطبق ىناثلاو

 نس>تاجو زنءاوجرنأ (هيفو) ةليه را 9 رتالازم اضيأ نيصخشاولنق (مويلا كلذ ةحيبصيفو)
 1 هن رمانع ع سأن ىقو)] مهءا انا ةءاقاحولاا وع (هني ريشع نماث ف و) ي وادجلا كيب

 د ن٠فشاكنس> يمس مه دحأرافن[ةثال الا يلب

 حرشلا عفشتف ةماةنابمهودجسن مهاربا يلادلا كولمم ني ح ىمي ىليلاخا ناخراجننم 0

 هسنارففالا ةخ يلعهوقلطأف روك ذمارحاتلانيسحيفتاداسلا '

 3 ل ةنسةعملامويي رياعار د ا

 هبيرقادؤتك عم ةعلقلا ىل ل #قن م هزيجلابا : ري ناكو اشايلاا دؤستك هب ارقضعب نعاوجر فأ(هيف)

 اسدسنالا نسف نجح ظل

 دطايمدن :اقياس ىا رشالاب ئه يفر مع دسلا ارمضدح (هثااندحالامونىفو) رح الاب وولطأف

 0 رحبلا ىلإ افاي زم م محوأز ”أنيذلا عملتو ا افاينةعقا ودعا ن 4 كانهاميقمناكو رصمملا
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 ٍإ
 فسوبد.سلاو ةف رع ىدتفادمحأو م ام اقدر او 0 ىدتنانس>و ىمايعلا ىدزفا

 ضع رضُخ ةينذربلا نمرض> نم مهنمو هلبتن ركلاب قو ع ن *منذ مهريغ 3 ىلدملامماق جاحلاو ىسابعلا

 .لصو ىت> قالوب لحاسب تا كيب ىلعةيواز ةهينه نكد نآدعب هعماوكر و رمعديسلا ةاقالم نايعالا

 هناقاعت ضعب هيلادرو ريخيددعو و هل شبفركسعيراسىلااقو ل موب ى نان يفه>وتو هرادىلا
 اذنك ناد حاعلا اريذح (ساريفو) ٍةداعلا يلع هيلاجو رب رو و دغت سأنلاو هزادبا يقمزمتساو

 ”ةريحدعب با ةي>انلا بهذ كيبدا م نأ ع يشأ (هيفو) ىواقرشلا كم :نامغع تركك ناكو نامأب ناب رجلا

 0 :باادكنأ 3 5 و افاي رم اغا قاد .ءاولتق (هسماخيثو) 5 .« كلاب نيذلا سيسنرفلا نها رارف

 (هداسفو) فشاكن نسحهقيفزو سلكوبأ ي 3 رج موباضإأ ل !5 (هيفو) لق مث
 عخيشلا لمع

 هلع وديك ةنوانن رقااوالعاو كف راساعدو هدال زارت جاوزل سرعة ميلو ىدهملاد

 دار نيقحالا وناك مهنا لزق ةء انا ىلا هدءصأو ئرسأ 5 قاعرشع ةنب لاا را ؛فر) اوكذ
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 ”> ادي ىلن امثعلا فرط نم ىضاقلا نب انو ةينامثعلا ا ب وأ-أ رفلا نا امادنولو7# كتان اولاق»

 هلمجرتامدع , لكك ولا باج أق ةماعلا دنعانص ودخو م طوق بذ كيو ةيواسنرفلاب نظلاء ىساملعفلا'

 اونوكلالاو ةفالخ ضاقرا اق كن يرام حاد تت دعب د نكلو ةعا ةعافشلاب سأبالهاوةبناجحرتلا

 ىشيرعلادجحأخيشلا م ءابةيرثك الا تعلطف ةعرّلا| ومع وا ولغتمافةفل خلاب ررضلا مك ةحارو زيفلا

 ليكحولا هببهذو نو رضاملاهٍِلعبتكو ةعافشلاو سلا ةروصب لادضرءاورتكمن مثىننحلا

 5 اللا, سس و هياءهرطاخ ريغتف تاداسلا خيشلاهب ملك امي و للص امي هفرعو رك ع ىراسملا

 يواسنرفلا ناويدلا اركوو اا 1 اههندي . لاكش هبئاعو همال رضحاملف راهئلارخأ“

 ةعملا موي حبصأأ 3 الا نم ةيسن ةوعد ادعي هاَزتمىلا ها الا هاما هظيغ ع 1 ى>ناويدلاب:

 هم رعلادمحأ خيشن مرعمو ركدنعي راسنا ىلا هتبكاوكر و ماقمعاقاجود لزم.ىف ةعمحا ولم

 يداستادإ 0000 و نيررمدةلا نيب ةريبكلا ةكحلا ىلا اهيحاويكر و ةنمشم: "ورق هلأ

 اوساحو 50 كاخادب #.بلاراديلا مهوخن هاولقتاهلا. ع مناكدقو ةعاس نب رمشعو عسب راد

 طسو يهءءاوشمو اغالاوز اون دْلا باب ر اهتبحصوملاي ايعفلالزاو هنعاوج رفاموز ىلا ناك املو هدنع

 رارلمالاب اهوقصلاو اذسنامءاوعبطوا ها لاقلاو للا لظس وسانأاهاريلةنيدملا“

 2 راحو ردا شوجلاريمأ لاو كلا ك2 راسة رضع نم ناوي دلا لفح ىلا باوجامتروصو *:

 ناك رب# يغاقلانأش نم مكب وئكمانل لصودنا ءاملعلات'داسلاىلا اباطخةيدمحلا ةللالهأ بح

 ' نادحالاو ةقوردلل انت ناَخَو هدالوأوهلهأ كرتو رسصم ملقا نءب هوه امناو هلزءأم يضاقلا

 ٍ هلدب كيو هييَغَو دم ىف مكحلا ليف هنعاضوءن وكي هن ؛انأ ا ١ثنكو ا :اعذ يذلا

 ا عماد .ملمف ءاضةالالاءاوه سيل زل ريغص هنال ماودلا ىلع ماكحاللابل وتمايض ة نب انكي
 010 نم لاخرصب بحال يفا اوماعاو ةعب رشلاب مكي يعرش ضاق نم ن الا لامي رششلا

 ءاماعنم ايعرش ايضاق مهقانثاباو راتخي ا ٍ عمتج نات باف ا

 : خيشلاةرضحنا ل لل ا مظعلا نأ رقلاةقفاوم هلحال ممالقعو رصف

 " ءافللا لمفناكاذكهو ةكحلا يفاسااجو يدنع نءاسإال نو نأ اعيج هوعرخ ا ىذلا ىح للا

  يلرضح ال ماركلاو ةبحم اب يذاقلا نبا تيةلتيفأ كربخأو نينمؤمل يجر ةردقاوا
 .  هررضدرت ل ةملتلا يل ا هلا ا اباووب

 نآفلا نوكس ةماقلا ىلا هانعنرام بيسو مارك ال'و ةحارلاب هدب ىف نوكياملفمامركم هانمفر ل

 يذاقل' نبا قلطأزأ ار كف دعا ليسو رق وسان ةلانب حالصالاو

 هنال مهرايثخاياودار أ ثيح نوهجو > ب هل رعو وه ليس قلطأو هن اقل لم هلدراو ةعلقلا .هلزنأو

 - اويدلالهأإب ؛متأوهياردسفو هلقعيهذهنكلو ى يند هركب ناك امهابأ اف ىعأ اوي اح تحت ىنامأيف



 3 0 وا وخل سل ع
 درر : : ش

 رصمّلا امحأر هجوم“ ءامسلانم ةقعاصك مهيلع ل زن ةيقاب نم مط ىرت لهف ةعينش رمل معرب :٠

 .نيدرحخلا دنع دعولاو رهشأ ةعن وأ دعب: نااهعوجربان دعو هنا ( لوالا ) نيئيذلجالةسورح ا

 يقر ورمثااو نّفلا هبادغيف نوكر#م ن اب رعلاو زغأا نم نيد سأملا ضع نأ هاي هنا ( ىناثلا_هلاو )

 اهميلقأو رصا ول رشالا تاز و ةنتفاا تنكسرضح اماة نا دلبلاو ميلاقالا ضعب

 فازوا نول اع ؤز بددملاه ريب دومر .4 اهلين واولهال ريما يف هتبغرو بحت 'يذ 9

 ايهدنغا قران مو عفادمةلمحو ماعو صاخ نم يراسال ا نمةل>هعم ر مالا نكن طسنالوةغان لاو

 دابعاياوماسف هالاو نايا لكريقلاو ءاداعناليولا لك ليولاف ماصخالا وءادعالا نه بورما يف

 ااوببستتالو ملايكنهو 5 ؛امدكف سيفا وعسن الودللا ل او هللاريقةتاوضراَو هللا"

 .نيدلاةلك ءالعاةنتنلا يف نا اولوقتالو نييذاكلا نيناب رهلا زغلا مالك اوعمستالو مكلاومأبهجيف
 موعمطب ناب رعلاو زغلاو ءالسلاوةالصلا هياع يبنلاةمأ لذو سفنالا لتقونال ذخلاالاهبف نكي هللاشاح

 مناك مهم ناار اهاورذ سيسأرفلام ماع تمدقو دلب قا اذا وكوب يف ذكو رضب نأ لجالكورغيو

 مالسال نيد بيها ماعو صاخ ن. ناويدلا لهأر بأ رصميمل ركع يراسرمخ امو سييلبأ دنح

 راعش ة ةماقاب عَ ناقئاموي لك هنءارقيو نارقلامرتحتو مالسلاوة ةالمصلا ها ءيبنلا مظعي و

 لوصحيف سو ةيلقاجولادءاوءيطعأو ةيناطل!فاقوالا تاريخ ءارجاو ةيءالسالادجاسملا

 فا هدايمنأانفر ءاو 1م نمت 2ك ةيزمااوفاطاالا هذها ورظناف ةيءرلأتاوقأ

 منأو ةالضاا ل ضفأ هيلع راتللا يب: !'نيديفل+د,هناو زاطقالايف لريال قع امي ظعادحسمانل

 1: دع قران نا ماكل مهدوعو مبئعلبق ردع عيشأن اكو * هفو رحييبتنا مالسلا

 رضح دقو رام وطلا كالذ ىف مطوق يف بدءاوهاذهف هفال>اول و مهنأو سانلاهلقانتو اكع ب رحت ام

 ( هن 0 مدقتملا قايسلا دا هام قاد ل اوالاريمالاوهءو دوف بطءلا ن ءاملا

 هبا نم اضعب !اومنو 0 ةنااهدازالم يلءاوضيقو ركسعلا نمةعامجر 4 يراه

 مت و ادي د_ثاجاعزتا هةدلاوو ؛؟ رحوهلايب هيلعجعزتاف ة.اقلاىلاهب اوعلطو هبتكو

 زكسع ياس نا اهو ضم مهباع ترق سدسنر ةااريك نمةقرو مهاارض>و زن اويدلابناويدلا باب رأ

 رص لهأ نمنوك, ءاملل!نءاخيشاو راخحتواوءرتق"نأ 0 و هل زعو يالا نبا ىلع ضبق
 ءاغقلا زولويدقي رصملا كواملا تاك ةيعرشاا ماكحالا, ىضقي و ءاضقلاىلوتي اهبادوأومو

 وقملا ف هددعيجرتنو عفشتناميجاتتا مهوقب نو رضاحلا باجأ كلذاوءمءاملف ءاملعلل» أ ءاملايأرب

 يف امابلا ادختك قناوهدلاوناكناو رودصلاساتلادال وأ ن هوبيرغنا-:اهناف ىضاقلا نبا نع

 .نزحو دجو ىفهلايعو «ةدجوهتدلا وناف هناكمىىلا ةدوعو :ةالطنا وجرملاو م 5 ل مقعد دلو فهلعف .

 هنأ.لوقلايفداز و كلذ وحن تادا لا خبشلاملكتوةمحر راو ةقفشلا له 020
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 لح رع بو ةيعرلا كاله ةعاشالا هذه مددأ صو ةيرافأ ز غااوةر افلا نار ةلاذب , ذاكلارا الا

 مال اود هللا 2 ا دقو ديعلا ةاحبار نوبل ة كمل اويدلا لاومالا لاو هع .ةهالسالا ةلملا

 ْ نيهرك ىلا ضع عم 5 ةيق را يا هجون ىناالا ناانغلب دقو ديدشأ كير شطبنا مهملظ ةدش نه

 لاوه ند 0 ضرالا هل نوع نيدسفملا ةرحفلا ةديايعلاو َ ناب رع نه

 ناطلسلارك اسعنانوءديو ةبذاكلا بينتاكملا نيحاللا ىلع نوروزيوداصر ل اءل كير نا نيماسملا

 سانلاعوقو مدا ماغاو رئالا اذهل جالو ربا اذهل الف ةرضا< تسيل اهنألاحلاو ةرضاح
 ' ١ 11: باذكلا,تانامرف لسري و. نأك ثنح ةزغيف كس مهاربا لمني ناكام لدءر رضلاو كالطا

 نوعقيف بقاوملان د رقيالو لوقعلا"افس> فاير الا لءاتدجو ناطابلا ورد نماهنأىىدي 1
 ناف مهدالوأوملاي ءع كالهو مهسفن أ ىلعافوخ مهدالب ن مزغاا اودرطديعصلا لعار بئاصملا يف

 تمار ءاناكن نايدلا بضغ نم هللابذومأ وةعللخلا ىلعهللا بض ءدقو نا ريما ع هذخؤيم 2

 مسالا اذهب هوهسراز لا اذايدحأ نأ<ربو ديدتملا ياللا ادد بسإ ىو نمالقعندخا

 زغلا وركسعلان ٠ ةرينكلا شومطلاعجدقو رارشالاو رايخالا نيب قرفيالو سفنالاه4ةةرثكأ
 1 دخل جال هيلع مبءام 1 ءارايم فاو رش: لع ءالتسالا» دارمناكو رمل لفاحاور برعلاو

 . هاله ضعل لسر أن كدقو را 0 00 اثياملعفهللاو رابعا ل و اهعار 2ك هو اطاومأ

 .شوب.اري. ا ع راس ةريضح فب حوت انا ةيل ردس نا: ةاءورش رعلاةعلق يلا ر تحاسملا

 مهرالسمعب ل رار دارو شب رءلاى اوت 2 َّ عكس ههعحامدعب را لأ .أ ةأا| دانو هلا و ١5 نيذلاراز ا رك 2 ؟و هوان أ

 الو اور هوا ةناكن ٠ب رهو حار ١١ة4ءلق كامو فالا ةنالاث 0 اوناكو رامدلاو لّدقلا

 م نأ. عءالاو راجتلاوءامللا مار < اوةيءالسالارباعشلاةءاقابرمأو زامالاب امميءر يف يدان ةزغلخد

 اه .زهحدةناكراك ةب :رقفلاد 0 6 ًابرقوريعشو ذزاو طامسقب نما منام ذأ رلايلالةّنا

 ماما رارطار حد نب ب . را اسواق لاوس ول ممل عا

 ا لش زم فلا مهيف رودف هناسحاو هتءاطت تار هناماب اوضربي ملم هنأاب اهات اسوحتن هو

 4 ناكنم ىو هر وسم دلهأم دعب نودي 050 دال هءل 1 وحنمن«لتقو هناطلسو هسأب ةوقو هظيغ

 . نمو يلعافوخ هوك. مهرفغورصم ىلا بكا رلل ىفيهزبجو مهادكو مهمسطأو رصم لهأ ماج
 طا ل ةاوغام مهضعل و ايجاوكلد | :لا 4 0 2-1 وحئافاييف ناكو مداياطعلزجأو نايردلا

 2 قوحو موقافهلاةيناكمي رك اسعلا نمهيف ناكنم رتكف سمل.ان لبحيملا افاين.هجوتمئرارفلاالا
 ١ اهي قبب ةنيصح تناكيت ١) رازحلاةءلقمدس مواكعروس برخأ م ناك ردقامو مهدالب ن رم دالاب ة ةسمخ

 1 0 ندب شموخي | ةواعزامخ يف ناك دقو 38 53 كانه ناك لاق. هنأ قح رجح ىلعرد 2ع

 7 « رازط ادالب لهأ هيلاهجوتاملو نيملاظلا نامل ةقاعاذكهو هللاداع|مئاينب يف عطو نين ا



 ا

 ةلدالا كالت ىف لم هن اكل ذ يف ن ,سلاوءوبحو ةءلقااىلاهودعصأو هحالسا و ذخأو ةرلامجا طاوس

 رولا ناك املق ليال وطباناره-تإبو ب رطلاو وهللا تالآ مهرسذحأ وءءاقدصأو هيابح ا دوٌّدمنلو
 ٍنهاقالو بكر قاف املفةاقالملا نع حبو راهلا :وكض ىلا اوهانف ركسلاو رهسلا مهلعلغليالا

 0 ًالاهرادىلاةء واسأ رفلاركسعيراس لص والو ؟ ذامه«ءاواءؤو كلذ هرالعا وحقن رصنلاب ا

 سيب ال او تاصقارلاانلاو نيدارةلاوةاوملاو نيبعاللا فئاوطونب ,واهبلا و يهالملا ب ابرأكانه

 مايالا كلت نم مويلك يف ,مايأة نال ”كالذ يلع 0 2 وملاودا.ءالا مايأ لثم حييجارأ' ومدنو

 شيشاقبو مهاردركسع يزاسم هاطعأام دعب عن +ا ضفن مع راوس وعنا دمو تاقار ا

 لوزءملا يمت ركسءىرا ا ناك را رعيلوتو ماقممتاقنائسداول زع(دحالا مونىفو)
 ةبحىلا ةءئاط مهءاضيأر ةانثو كسلا نمقاالاوحةتدبسوا فام 2 را ا

 سما>ٍفو) ا نيرشءو ةءامرادةمةفل- مهارد يراصتلا نءاوطن اوباط( هيفو) ةريحبلا

 كلذولاملا,ن هوبلاطو نوعا: .و نهر ود يلءاومت>و ىوادجلا كف 1
 00 نع مل[ تءاكدخ هو ؛ههسد-ارغلا لتاش رادوكدبدا لع ىلع: ا كس ع نحن أب بس

 املذ كلذ مهتم لبق ن. ف ماصخالا عم لئاش اقيو لاخي ال ناود الءاا نمد دام ىلع هنر ةأوهتنم أوكا نيد

 يفو) هسنارف فالا ةئال# ”غلبمب ن مياعلاصن هياعنمق.و يدبملا دمحم خيشلايلا نبهذ كلذ هئاسنل عقو

 او كلذو ةأجف ىصوصخلا ناوبدلا لاجر نموهو ىما كلا ينا ربمتا ل حك لن ,اذع تاره( هرشع عسان
 1 ادمحأ نأ هغل .متاهلي مي ذخأوهسنار + ةّتسةفلسلا يف هلع اورق ؟ذ سو همعو

 عانت, سلاجوهو ربخا :ءاعذو وف ل ملا نمه دعم دجوأم ينص - وءاكاكي رش لع شفا ل
 كلذو فاي الااهرتملا واه ردا وااو تك (هفو)لاحلاقق4-ورتج :رخف ليالأ نمةص> هتاوخأ

 ناويدلا لفحم نم(اهتروصوزءاحصفلا ضهب قرمنتو ف.يدرب نه يهو ورق:ساوماشلا نما وعجر نا دعب

 ةريحبلاوة زيخلاو ةيب ويلقلاو ةرفوذأاو ةيبرغلاو ةيقرسشا رص ميلاقالاب اطخرصم ةسورحقبي هوصاآلعا

 قالكعا وهورلاعتلاةوناطيشلا تاوطخاوعبقأ ؛الوزا رقلا مس<ىف ىلاعتلاقنائالانءةحيصنلا ٠

 ىلعف نوحاصإ الو ضرالا يف ن وديغ نيل ند لما وم الونونكملا باتكلايفنيلثاقلا
 نيذاكلا مالك اوه ستال كن ًانينمؤلار امم مرر و ذولي عشب نألا قرومال هي ربدت,نالفاعلا

 هنرابات وب ةريضح ةيوا-رفلا س ويالاربم د محلا رض ةس ورح ىلا رضح دقو نيمدان ملعفا ىلع اوحبصتق

 رصناا باي نم رصمىلالخدوماقسالاو بطعلا نما. اس ةءاداعلا يف هركسعب لزنوةي دما ةلملا بح

 مالقالا بايرآو ةيناطلسلا تاقاجولاو ءاملعلاهتبحصو مبخن ىلا كلش ميظع بكو م ىفةعما مون
 ريءالاود مودجون هتاقالم رصم لهأتجرخوا و انيظعاموبناكوةيرصلا راجل يعينا وبدلا

 هنع عاشأ يذلاو مالسالل هردص هللا َح * هيلع 00 سانلانأ مطر ظو هتافصو هتاذي لوالا :
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 رسلا كاذب م ريبك هب .:اك رمد ةب وا نرفلا مدقأملف ذ مزاقلا قي رط ىلع هدالن ؛ىلاعجرو اهريغدح ه اع

 برح يف ىت روك ذملاوبدتنامث ناطا لا ب تكحناز :> كلة و روهمج|مايق دفع هيلع علطادت
 يناشلا) ببسلا ينءمصخحل اذبفءدالوأسةثالل و هولتقو ةنسلاهذهيفهباو رفظ ناىىا ز 0
 ملا ل ٠١١ زابضقت مزاي هنيغاه سا ىلوتاذاو يار ىضتقم سن راتملا تامعيذلاللرفك توم ( شع
 ىنطصم هللاةبال-_جرنا عامس (رشعثلاغلا ) ٍسدنإلاةب 222 فاو روع اذه ىلل رذكو

 9 ازا نا ( رمشع عببارلا ) رمعمر يلع هو» ريزأ هدا ىمو لوبمالاسسا نه كلا اشاي

 سهاملا) مهعمب رويد مهبك أسم ىفلزتيدللا كالمتام دنع هنا ىلع مزءوزيلكنالا فارع هله

 يفو) ها بايسالان هو ارك ذام لك ارضموهو رز 3 :الئاكع ةرصأ موز ( رشع

 ال هنزل است رملا 1 هةبتاكه ترضحو مطاقثاب ركسعلا نماضي |ةعامح رمشح (هءباسءا الفلا مود
 هدنع نءترمف> ةقروبج وءهناقالم جورملاب سانلا ىلع هبنو ,لكولااحودلسر يلام

 ةيكب زالاباوعم حاف مريغو تاقاجول و خعياشملايملا واسرأ (هرشاعة مما ةليلناك لف كلذب ألا
 ةكرتتابونو روهز ولوطو بك اوي تاقاقلاو ماكهلارض-ولوبطلا تقدولعءاشمابرجنلاتقوو
 اميج اوكرو عمرك اسعرباك اوما ئاقو ل كولارضحو كلذريغوةيشيواجو نوءزالموةسماش ل ورطو
 هيلعاوملوكاتههنرايانوب ركسعىراساولي اف ةيلداعلا يلا اوجر خ نايا ةيكبزالا نم بترتلاب
 مهناب معو مطويخو مهر وهز وم طوبطو مرك اسعب لاه بكومي رصنلا باب نم رص ىل' مهعم ل دو
 اننركو عمجا ضنا ويكي زالاب راد يلا لص و نا يارا ملا نه تاعاس سويف مطافظ أو مهئاسن و
 ةمظع ةقث.ا اوساقوم. ماوأأ ترفصا ونيمداقلا كسلا ناولأ د تريغت دقوةئيدملا مطوخد دنع عفادمةدع
 افادخا لبو اراهنوالبلاميقتسماب رح امو نيتسوةعب رااكعزاصتح ىلعا وءاقأو دس اورو

 يفريصلا ىلع ديسلا بدبالا بيدالاو برجتلا لضافلاانبحاصلو# مصخلا هل دهش داي

 أهسذ لوقب فيلا رح نءةلي وطةفيطا ةديعق ةعقاولاهذهيفة ورح |اكع ليز ىديشرلا

 رح تالا اطاودعت-اف * ىدايلادوءساتأ !ذاكعو # دعق نسح مر>ء.يق مءاراو

 يسارا امءقاغخ سيراتمو # ضشدخو شدحب اظو>اوم خ * دارحلا ةريثك لاجزو
 مهارتبارتلا نم .نوصخ يف * .دادمتسال لابحلا نوئحني * .لاعف: ىف اص موقباوهبشأ
 ىدا.:اادنع لامعالا نوعرسب * مهيف نيطار مشلا نحلاناكف * دامحعو ةوقب اهود_ش

 دام 0 * راص>يفاوددشواهو رصاح

 دوعريف ةلياوموب لك * دادرتلاةمادمبورمفب * انيدلب ورا يحر ترادمث (اهنمو)

 دايدزايفادغىغولا ناخد نم# مي ليك ع ثاراهنك # ىداولاكاذ ميغند قوربو

 اا كاان دتك ك وتم وهو ىلا نط قاتلا نإ رم شا لرسم وطي و لافام رخآ يلا
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 نه باوجةروطهتخ انو اجرتداب وتكماو ز رباو ناويدلا اولمعموب ىناىفناكاملف مهمو دق
 نيتئامو ةرشع ثالث ةنسس ةجحلا رهشرشء يدا قفاوملا لابإ رف ني رشع عباس يفو اكعمادقىذ رعلا
 رب ن٠ ءرفس نع كر بكر صم نا ويد لذ<ضىلا ةيوأ رقلاشوزط ريما ركسعيراس هتراباتو يتلا
 كعب مدنع لهن و هن ران نأ ىذت مايا الث كعلإ رفاسل من رطل ير وف ةل>ملاةياغب يفاذ رصم يلا ماشلا

 رينقلاب وكعر وسو رازطلا ةيارستنةحمو قرا وةراكب سباح ةل + ىدهبئا>واموي رشعةسم
 رازيلاو رحبلا قي رطولادابلا نم اومزهنااهناكس عسي و رجح لعارجح اهيف تييقبأام دإ بلا تءده
 اكيم نين الثل ندو توملارطخ غارب هحرجو رحبلاةيحان نمج ربلخاد هتعام<لذدو حور
 ري دسجاو انيك اسم عفا دءةزنكن .تقرغةئالثرا زا نودعاسياو رضح نذل رك اسعةقوسو»

 مهن «بلاغلاو لدهبتو فلتيقابلاو انعوتي نم ةطاقرفةعب رالاءذهذخأيذلاو عفادمةرقو“ ةعب رأ
 ةيتالف ةلمح نكس بلة لكن .كدهج ةياغ متلمع كن | فوشب ىنال يت دها ثءىحلا قوشلاةياغب ىناو مدع
 قو رشد دع مغلالو زياملثءلو زياذه يلو>دتةويفرملان وك رخمام لجأل ةنفلا ور راد
 يراس ناجح ر ئاذههروتنمو مالسلاوا دج الع بعص لجرلا اذوشب وشن نهتامهروئنهو سمشلا

 رجعاملو يواسنر لاو ىناياطلاو .هورلاو ةيبرعااوةيك رتلاتاغالاب فرعي وارحبتءاببيل اكو ركسع
 نيميقمل ةيرواسنرفاا ىلا ةيتاكمهترابانوب لسرأرمهميلا عوجرلا ىلعا وءزعو اكعْذأ نعةي وأ ذرفلا
 ةدلبلا هاج ةءاقالا (لوالا) ابيس رشع ةسةاكعةرص < نع لاقتث الل بجوملا مالا ناي لوقي رمد
 بيك ارمةتسلا (يناثلا) َع رفالاحالطصاب اكعا ومحو ةيكنالا تءاعّن أ يل ءانأتك ب را مدعو
 يذلا نوعاطلا (ثلاثثا) اذايمادق زيلكت ال.اهذخأ رابكلا مفادملاايفةي ردنكسالا نم تهجون يتلا
 اكعٍبب رقدال لا بارخ ةربملا مدع (عبارلا) اي رك_عنوتسو نوسخ موب لك تومي و ركسعلا ىف عقو
 انذلي (سداسلا) ىوان رذةنامتلثر ا دق ءاهيف تامديعصلا ىف ةيواسذ رفلا عم كيب دا م ةعقو( سماخلا)
 ىعداو ريك ش يجهل راص يذلا دلت يف رغما (عباسلا )ديعصلاة يانا ىنالوجلا ةيىكزادا ١لهأ هجوت
 ةرامعدورو ( عساتلا ) طايمدوآب ردنك.-الاءا< زيلكن الادو رو( نماثلا ) برغملانيطالس نه هنا
 ( رشءيداحلا) اسم.نااو ةبواسنرفلاني حاصلا ضقن ريخدو رو ( رشاعاا) سدو رمادقوقسول.ا

 داكيذلاوهاذهوببتو اكعلانبجوت لبقءانلسرأانك دنهلا كول .دحنأ وبتلانمبوتكم باوجدو رو
 |[ فج م ريملاو رب زسلاو ةيدنهلابنا ملكش نا رتاط اهتلمح نءيتلاةي داب لور ءالسس ىلا رضح
 ران انارواهلاوتكو هونمو.ودعوفهدالب يف هل زب راها ريلكت ال ا ىلع ةنواعملاو داد.الا هنءباطو
 يفهيلاةراشالا تقيس دوو ديلا دبعن اطل سلا مايأفلأو نيتئامونيتنث اةنس ىف كلذو رص ميلارضحو
 هنا مث ىبق ذعأ ىلعةمنس هلا عييدب فرطل تنحيف ءعابن هل ىلا دنقءناك لدروعو لاك
 ماطيل رمسلا ىف ىمأ ينعدم« قنناو رصم ىلا ؛روذ> ىلق كالذواهجاطلس عمتج ا وأن ارق دالب يلا هجون



 م 5 كف

 تدبب نكس .كبي ليعمسا توم دعبرصم ىلا اوءجراملو رفسلا يف 0 كاذذا ناكو
 مورلايلا ا:اثرئاس مث كيبدارمقي رس تناك يق لا بويأمأ ىدد تجوز جوزتو يدورابلا
 نه هلزعو ع اقطصم ن نم ةدنابحلات دب داو ةلاكولاب عجرو هل ةلدسا ىذقو ةيدهو ةلسارع

 راصو ةزيخلاب«:ا#اراددل ين وادنا ا و تلا 0 ةداءسلار اد ةلاكو
 نظي ةراشالاب مهن عببطلا بن ههنا .سالا حيصف ناكو تاع ملا يفمظعالا هبابوه راصو طقهقرافيال

 نامالا عامو ةعالخ ا يلا هءبطب لسع ودمالك ةحاصفو هناس !ةقالطل برعلادالوأ مهنا هارب نم

 .ةرشع قلن اة سجحلا ةراماداقثو ةيقجنصلا ىلو مهدي اوياع برضلارشابي 49و 5 ورانوالاو

 ىلع ةميلظع ةهمأيفةنسللا كلت يق جحلاب علطو ينام يلع هءزاولو هرومأوهلاغش مو فا اونيثثامو

 هباغمايأيفو ةياغااىلا 500 جارو ع اذهسو ءاعر و ناماز ل ف 0

 رم نا اوعرأو 0 ريس م يرسلار 0 4 0 ملا مد

 0 ا 3 3 ا ل ٠ ا

 ةمالعلاهيقفلا لماك!اري رحنااو لضافلاةدمعلا 26 تامو #9 ني رواجا ةب رتب رمص:امتندو همر
 هللا دبعخيشلا مزالو تالوةءملايف رهتو رصعلا ا .شاىلع هقن يبفاشلايروهئمدلا ىنطصمد سلا
 للاب اص وهه دنع مجرتملاراص هزالاةخس.ث.ىلواملو هيلاهتحسنب رهذاوةياك ةمزالم يواقرشلا

 ' هترابعو باودلا يرحب و روك ذملا هخيشن ا -! ىلعيواتفاا ع بكب ناكو ةيهةفلاع و رفلل ديج

  كوفسلا بات ك ل.كلذ يفابتك ينتقاو نيمدقتملا ريسو خخ راتلا بكب فغش هلناكو ةديجةسلس
 هسهذو هتاغباموي بكر قحلزرلوكاذريغو يواخسلاو ينيءاع ران ن .ءاز وأو ىرب رحال ططخلاو

 روك ذملا نطصمدي للاةلغب ِ تافجل هسرف جي ىواسارف لا .> هلباق كسوملا ةطخم ناك املف هلاغشأ ضعبأ

 مو قطني لف كاس ق زهد ةواسنرفلا 0 ضرالاىلا اه رهظ ىلع نم هل

 3 وهو ف را فشاك هناد_بء# ثامو #9 هلل هللا همحر هليل نمتاموهلزنهىلا توبا ينهوعنرت كرحشإ
 هديك مادقالاوةعادشلإافو رعمناكو رييكلاراقفلا يذ كيب نامثع عب ات رجلا ف شاكل يعم ءادبع

 0 ديبعلاو راولاوةموسملا] ويلاو ةري: :كلاكللامملاىرتش رتشاو ةلكذافن وةذايسوةراماره: ك ردأو
 - مويلةىتحلزملو قو رحلابردلا لخادةميظعارادرمتو تف ءاوطلاودانجالا نه ةدعد دنءو
 تو ريد ودر وبههةيسصو رن وةمابشاذو وسااميسجناكوةبا.,؛ايةي واسن رغلاب رو رفص عسا تيسلا

 مد فلأونيتئامو ةرشععب رأةنستاخدمث جمس ٠

1 

 )2ظشظشظشششججج 770

 12 ا أذ | |زذزذ ] زا | 9 100 ز 7 ز ز 7 7 ز ز>ز ز ز>ز>ز>ةز>زة>7 0 ز + 77727:

 5 عفادمة حاوي رضن ةيل داعلا يلا سم رثلا نم ةعامح رة > هيأ # ءاعب رآلا عون لاي : 0 3



0 4 - 

 ةعالخلل ليمو عسب 5 ةقرهيفو ممعافش ليقبو مهمركيو ميمظميو لئاضفلاو علا لهأ بحيو داقئءالا

 يلوت تيببدمحكلاح م نم موهورادرتفدلاك ب بوداريسالااضي ا تامو“ نو ه<ءاسودلهللارنغهاجنلاو

 راصّالاب صهااطظت و 5 ءاهداذناكو ةرم ديغهرك ذمدقت دقوهذاَسأت ومدعب ةيقدءاصلاو ةرامالا

 ريس و َ اذملاو ة هر ةأانلا بحو بتكلاو فححاصملا ىرتاشا 0 0 ءلاو فارشالا ب>و قحلل

 عدصوةمارصو ةماهشب نإ دصاقتاا ونيل: اسلا خاوح ىذَقي وةعامجا يف ةالصلا يلع بظاوي ونيمدقتملا

 لق 5 رايؤر هظفل٠ نه تءمسوريسا وللا ض رع اريك لطم مد ب قا ناك اذااص وصخ دياعال :

 ىلا اورمذحو كلذ لصح ) او ) مهب رح ىف هنو“ ىلعو كلذ ىلع دت نإ نإ روسو حطب سد ةرفلادورو

 اةعع داَض سدل ناعما ىقنلااملف هللا ليج يف ىمشن تعبأ: 00 راموؤيموي لق مج رك يت اج

 تفاصق محتقا و كليه يف داهلا تيون قا موللالاقو هكلاعفف قروزيتكو يلص وأ ضوتامدعب

 ممريغن ودو ىل هنار قانودأ م م ص“ تل أةيقذع .يثومويلا كلذيف دهشتساو هران : يه سن ىق وة هب واسر فلا

 هلوقب مجرتملا لصحامو مردأ هيف كح ةديصق ن 0 ا 0 ف لاقاكردم لهأ ميم نم

 عد مداق 7 ءاد سنا * 1 00 بويأ وص م رسل

 قيتساو تاريخلل كلجر. ضكرا. * ةلئاق روملا ناسح نم هل تناب

 ق:ةعاو حورلا لف ةايحلا انا # انبملوايندلا ىلا اذارم كرتا 9
 قرفلا ىلع ءال_عا قطا ةلكيف + ادوحم تسلا ربه داهجلا م ا

 قاسغ مل ظم جادع يف هوأدن 0 اهبحصت دي ولاَو رك هللا

 قاح ىلع يلوثساأف ب 2 ا د يا قوفصحلا ضرع ىلع ىلو: دسقل

 قفالل رونلا ءادهم هم راطو د هك وك ض قنا يح صنققب لازام
 ني مستو ديا ب كسا ا د

 قرغال ءاحمطا مدي السخنه # ادمس انماط اديحو اديبش يذ“ ١

 قلتو دي ىلملا ىف يلا مث » فد صنت ودكم ا هوما زي
 قاغلا دلملا نيعثاب او ربداف * مطءاللا نبع هلءاللا ناك 1

 قرغو 0 يلو نيح يلاولا كو ايام شي قرغالء املا مدي هلوقو لاق[ ءرخآ ىلا ١

 كيد كلام , نياك وهو هل لا كلتيفجاحاري 6 » كيبملاص ريمالا تامو رحبلا ىف :

 9 كش وت ةر.سلاايذ قمار لولا كر .' مها ربادعإ ردهم 0 ىلوتو بهذلا يأ

 دارا ايضاخ» كي مه' 1 | جرذام دنع ةيشيواجلا ادختكاضي ؛ًادلقتو ةذأب دحالضرعتيملو

 37 دلقت هةيمدا والا اذدتك اغأ لعو كي مهارباعجرواحلطصا املف هباص صخناكو كيب '

 « اوجر> الو نايعالايف ادودع» ةمرحلارفاو هنكل الاطب مجرتملا رمتساو ناك اك هيصنم ٠
 5 بح هلع ضرةف رمالا مهل ميداكو مورلاىلا هنيش 0 5 د 3
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 رات نم يمقأو دع ديبار قداو برقو رات بصاخملاو تايئمالادلقو نيواودلا هتيب 01

 هودسو جاحلاةراماوةيقجنهلافشاكدا ىمديلقتبرا ثاومورل'وماشلاو ردم ملقا ىفهرك ذر شاو

 رفاسوةلياقما, ملا و جاحلا مزاوا هل زو لوديملاب رمتشاودا سمسا يفةهار " لودبملاك ب ذم

 قلطم رمتءاو نيدورطملا ءارمالا فاخرك اسعلاو دي رادتلااضي !لهشوداتءملا قسنلا سنا ىلع جاححلاب

 تاكدليلا نايعالاو ءارمال ع. ِط ا ناضمرلمْسا ( الو ) ةنسلاة قبر مهم ةكلمم يف فرصا

 نيلماخلا ءابقنلايت 0 ءاملعلا ىلا كلذكو لامحالاب مهكيلام وم هيرو مط ىواسكلاو

 ررظواشاب نسحر فاسو كيب ليعمس ارقت-ا يت> كلذ يلعلزب لوالافصدق ت ةولانا ن نظو نيجاتحلا

 حابب رق هزومأ عيجيف هضراعيو مجرتملادك اهيدخ !هنيشالشو وار اك لست داو

 هارتعاو ةهرطارفاو كلذ ع وهو هربق م 3 م عفكيو م ميهلا>رباسيو هيفدل ضرعتبام لك يف

 ٠ يت> كاذ يلعرمتساو الق ينوعو هذ ,عىدحأ فلت وا روش هعجوا يلدا هَ ةشو هسأر يف عادص

ذك و هنومهنز 1 قا مهل نبا تامو سم ةدس مص: :نوعاطلا عقو
 هير 1 و ه2>و زتنامكل

 00 كبب وسو وك وا دىولعلا كي ناوذر و اعود قارمأو كيبل هدم ال امو كلامو

 كي ليعمسا عسبات لب طشكسم م نامعرم» ًاتىلعقافتالا عقوفرخ ١ الا ؛امهدحآض ري وةرامالااب ذاجتف

 0 انك اشرنا وهةرامآلا هكو كلذ ف الخ مالا ناكفءادعالا "ىلا الهناو كلذل حاصي هناامهنم

 يلءو كيب ب نمسح اصقو 3 ءاةرودلاىلعاورمذ> ع ارمس نييلمقلاع اهالا لسارودهل كيب نسد

مهطد لي كسب نامع راصوممتزرا. مىلاوهأتوارطم حان ىما أوجرخو مهر دادءثسالا كيم
 روبظإ و ا

 نظام نم لك ناك لبدتنأ .>اهريغالو امام رطخالو هريمض | ماءإلو دباكملاو ليللر مال

 ٌُم ةدم كات :هرمتساف ىلآ ةي>أت ىلاك ند.س>و مجراملار ةوهلح يفه رك ذمدقت امل صح يح >-رذ ا

 ضعب طخ هناقث ضعب ىلءرأو حلب ا م ,< يلا ريصقلا نه رفاسو كلب نسح > نع لصفنا

ا اشاد دجأب عمتجاو مأ غلا ىلا كانو هنه بهذوأ ع تاجادتحالا
 1 ةدذم [يماقاواغي و2 ا مر

 اصرب يلاهببهذو 50 نم هيلا ااولسرأ كوب هاللسا نه برقاملف م ملاهويأطتو رديف ةلودلا لسارو

 سيسن رفلا ةثداح ىف ه هورمذحأ دالوأ كانه هل دلوو 07 لكس و تانك ل :يعو كانو ماقاف

 دحأ لسار توربب لصو املذف تقواا كلذ يفر 4 يراس اشاب مه رباىلا مسأ ره هوطعأو

 فيو د ركلات اشاب مهاربأ ىلا 0 رلا نم هديبام اشار دخأ لو هب , عامجالا دار و اشي

 تا سابا يلا ار وهم لكراف' أب مع هأربا ل نع كلذ فداصو لمح للاخ ابل هئمةعيط

 يتلا هتنباو فشاكن امنع هكولماهبتلا ه 2 كا هكيلام نع ١ يتب نم رضض>وهروقب كانه

 مقم ن الاىلا وهو رشح يذلاهرا دنزاخاهب جوزيف جاوزالت تلهأتو ترب < دق و ةريغدرصك 1

 نسح ريالا لعن يل اليك هب س / .الاريءأمجرتمل ناكو * ر>لا بردب ىذلا هتيم هنيش ادذؤذ ةبتابعم
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 هلثباهحوزوريكلا كي مهارب 2 ه.يهاس كل ءبجرو ك4 .ب ليعمساتومونوعاطلادعب رس٠ىلااوهجر

 اقيرغمويلاالذيف وهتاموهباين ارب ىلااولصووةبب واسارفلارض>ى جد هيراماو هندايس فل زينو مدقتا

 فورماارادرتفدلا كب ىلع ريم الا تامو + ةروك ملا ةنسلا نمرغص عباس تبسلا موي كا دو هّتهررهظن لو

 ةديس ناكو ىلغدزأ اةلامهاربا ادختك ني اش ن نه يدنفاناماس كولم ل سأوةيشي واحلا ادديتكي

 حامجمالا ىضوءاحلصلا و ءاملءلاةرشاعم يف غرو فانكلاب .ةودلا يضروةرامالا نع غرروكذللا

 ديفتسيو ءاملعلا سور درسض < ورهزالاا عماإل-ا ىلام وب لك يف ىنأب ناكو مؤ ثىفلخادتلاو هسنجءان ًاوع
 حد :ثااهذيمل:روض ديقتف تام نا يلا نم :+ل!هقنلا يف ىفاماسلا دحأ خ.شلا سوردمزالو معدن ' أوف نم

 ادرج ةيه.شلا لتقم كا ذذانآكك ويش رعلان حرلادبعخيش ابهر وضح يف نرتقاو كلذك ىزفاادحأ

 رمتساوهأ-اوود وهرادىلاهبذث ةباحتتاا نم هين ى ارامي دحتاف سوردلا هعم يعي ناكف قئالعلا نع

 قحامزال» هلز موهجاوزاد.هوهناكو هيلع قدغاوه>وزوال. | س وردلا هعمل يو هقنلا يف هعمعلاطي

 رمتساو هديسةجوزب مجرتملاج وزن فلاوةئامو نيءبسو س+ةنسيف روك ذلايدنفا ناملس فوت

 ءارمالا تويب يلا ددرتن ةرامالاو عفرتلل مج. سفن : قوت وامه زا ألزنع دمحأريمالا هَ ادشخو وه

 لاو ةلامونين او نيتنث اةنسفىحيدال وأ قرشةيفوشل «ريبكلا كيب ىلع» كلقندات :-الا ٠ نمهريثك

 كربدمج 3 ىلا اهم 6 اال اهتم عد ةيحانلا ف اخأو ةاغللا لتقوةءاهشب اهداقتذ

 لوأمجرتملا ناك ةيحانلا ىلا ل_دواملا ةيل ةيل.ةلا لا ىلارمه: نم ج ر> و كيد ىلع ه ديس يلع يهذلاوبأ

 يس هباكرلاءزالم ل زو ءانداوهب رقوكس لمت هب رم :مايحاو لاملان .هعمأمو 4 سفن ه داع لقا “6

 ةيقحنصلا ديلقث يفهريخ مة قاماي ًاةقرفتملا اةي واغأمدلةنةي رصملاراءدلا كيب دمت كالو ىرحام ىرج

 راشاف كلذ هلرك ذو دلاول' خيشلامو> ملا ىلارضحو كلذ ىف ريختسا هل لاقف ةيشيواملا ادخشكو أ
 ةقشمالو بعت هيحاص يلع سلو داريالا عساو ل اءاو بصام م هي أف ةيشن واهلا 7-1 داق ناب هيلع

 1 و نيناكعو تسلم وكلا ذو كتذك ناكلف تيواصم ةرثك الو دب راج رفسالو رذغ
 يف ظنت اورهمشاوهلاح عستاو هيما او ليفلاةكر ب ىلع زيماملا ب ردبةيشيواجلا ادختكا غن املس

 ناكف كي دا سموكي مهارب ارمصمةراماب لقتساف كيب دم تامنأىل كاذ لع لزيلو ءارمالادادع
 ةينامزةعاس هّقرافم يلع ردقبالد , مهاربا ناك حايظعاداحن كي ميهاربابدحتاو امهلاثمجرتملا

 رومالا عيج يف ةذفانةلكو ةم.انءةهاحوو لوبق يفراصو قيفشا!بحاصلاو قيقشلا>الاك««ءراصو
 ءارمالا يثاب و كي دامو كل يب مهارباجرخوةمدقتملاةرودلاب اذان نسر ضح ىح كأل ذ ىلع لزيإو

 هلاك هيلو هيلع لبقأ !شاب نيح رم ااهلظ ارا غاب ند لسارناكدةو مجرتملا مهنع فلخت
 ترصخمناف ا اورمالا عجملا سواح رادرتند/ا «يلا فاضأوة .ةحاصلا,داقورومالا

 ءآرَو هتروشم نعالا ىمأ من .ال واش ويج دئاثو اهري زوو اهريع 1 اهي نعراصو رص.ةءايرهيف



 م

 كلذ رضحب ناو ةعاس ةرشعىنث ار اودع زجماردق هلرك ذو لاملانءاذكو اذك كنمبولملا

 مرضعب هيلارضل يقورح ا دم'أ ديسلا يلاو خئاشملايلا لس راعص ادلنا قم دعب لمي الاوردقلا

 لكو هبهنودة:.أام هديب سلو نيءايما رع ملكوت. راصو ثاغّتداو مهملع لخا دو مهاحرتف

 يغش ادقو روظلا ببرقناك املف مهىمأ ىدايميف كلذو هدصي يشأ عقون.و هسغنب ل وغشم نان :|

 نوبرضإ لبط مهءدقيو ةلولملا فويس' 0 هلانمةدع هب طاتحاو راسخ هويكر العألا

 00 1 اونريكواحوبشمهوظب رو هوفتكو ةليمرلا ىلا | وبهذنأىلا ةبب ياصلاهب'وقشو هياع

 ص ءاز-اذه لوقي يدانملاو ةليمرلا تاهجبابج أوفا طو توب يل ءاهومف روهسأر اوملتق نود نعت

 0 سدا موي كإذو ءرعأ 2 او هنثج عماهونفدوهسراوذخ ًاهعامأ نامت مس دسن ر هلا لاخي

 يلأ كرد كلام نءوهو اولا فورعلا تملا كي مهارا ريهالاتامو * لوالا عسب راي ر شع

 نيتتث اةنس يلوالا يدامح ةتاواذ ةيقحنصلاو ةرامالا دقت مث ذأ :-أثو دعب ةماعزلا ات بهذلا

 ناظفحيت سم تاغ امر ا ناكأ ايااووهن اك امد :عواغالابف ورعملا كبي نامل وأ اوهو فلاوةئ اهو نيفسنو

 محرتملا يلع كي معارباو كدا سم بصعت نيعسنو عبس ةئس يفو اممند ةطرشلاو رص. ماكحأو

 هنئاآوط يف لك 2 0 وما !ورادرتفألا كانون اوكي ناملسو اود اوه سر

 يداعملادنع هتاهاوةأللو كيب نيحالو هظانأ كي يلع هفلذ بكرف رمل ىلا ىدعو هكلامو

 ىلاهودرو ه.اعاولاةحاف مارهالادن ءهوك ردافهفلخاو دعو هعاتموه: حمهاو الخ وا هوذدخاواهو حش

 املف ةفونلاكي ناميل سهوخأناكوامابأ م ماقاف جبلخا س ارو تانك مث ىنيملارصق

 ابهذو اهمايكرو مجرتملاهوخأهيلارضحو يريضاادجس يلاررض>و هفئا وطب كر ةلح ل ا ىل' همغنب اولسرأ

 ناكو ىلبق ةهج يلا لبا فاخ نم ايوب م ضييبلب ةب .ةرش يملا, رهذ متن دنط يلا ابهذ مة ريحإلا ةهج ىلا

 امهياع افنلاف كيب ىئطصمو يواقرمشلا كيب ن'مثعد.هصاايناكواضي امم قف ةروصنملاب كسب بوبأ

 كل 1 2 ىلا راو نإ دجاوذطالأ .ادخعك دع كب د مهارباو كيبدا ىملسرأو ميما ىصعو
 مهع«نحتالاواثاوخا ةبحمبالا رص ىلاعحرتالالاقو اييافروضلا ملا هنابلطي كيب .ينطصمو

 مهمضو رييكلاكيي مهاربا اهبرفاسو ةدب رو مهاو هذ باوجلا ك!ذب نار رك ذملا عج .رواون كان

 بهذ مث ةزيملا يا 0 رخيت- لزيملو كيبدارم قنل رصمم ىلا عب فءانسم رضحو مهل اصو

 نيروك ذملاجارخ رطل را ذم دق: امام ندب ىر>- و ى :ةيلا

 كيبداىم ضبقو ما صهال ةيجىلام هوعجحر مت مهل !ذ كيبدا رم ج رخو هن 1 اقل ة.حانىلا او حرش اب اث

 كرا داو كك ب ىنطصم الخ ىل يلا اويهذ منان دنط يللا جرتملا لس رأوىر حية هجمملاممفن ءممماع

 اشاب نسح درو تح ركذ ذام ىلع م ماو ويبةىلاكيبداىم جورخدعب رص.يلا اوءجرت

 [ لود فاسأل فلو نيدئامتن مسجاحلاةرامامحرتلا ىلؤتو هرك ذمدقتام يرجو عيا جرخو



0 
 هياالسراف "يش يف ه.اع م ة ينفخ كاوا قدتاو كلذيفا ضراعمهلدجيالو مظعااد وجو ماهلدجو نم

 ل غلا 2 تنيىلا هب ن هو 00 تالاعنلاباب رشم سأرا نوعكماةوو تيس

 قرأ غلا 2 بالما س لي راص 1 خسرشلا لاق لاقي و هتلكو عمستو 4 000

 ضيبلا يرارسلا ىرتش'و تاليجلا تاسنغلاءا 8 وزنو هبةق دم هعايتأو لاغبلا ف كريو

 ل ل و ةنااولضنلا مهباعفلن 35 لاملا ن.ةريثكلاريداةملا رباك الا ض رش: ناكو دوسلاو شرطا 71

 ةعاقلاب لق نمسف لتقو 1 يااَةَئتفلاَةراثأ رب 5 ةياون يل 2 ساس ةرفلانمزيف رخافتااهل حقد

 1 امىل# افوخ هلع ن*ج رداكو قلقدي وع لعاملف ىر كلا تدم :اقوم.هنب اناكوزت هلو

 ةموقااهزحف اباد“ ءلرمض> لب تاذلاب ادوصق هن نكيملو معاش اةعان هلل ءونىف :اث ىف صلخ يح هيب !لام

 ىفاشلا ىواربا'دمبأ نبا ىوا ربلا لع 00 ايشلاة دمعلاهوفملا لوح الات امو## طا ةدءالل ايفةدايز مهياع

 لية ناكو 2 يفهدل' وةافودعب رد صترك ذلا ريهشلا ىواربلا ىسيعخيشلاي 5 1 وهو ىرهزالا

 لئا,> يف ةيقرأ عفا ودكلذو لخادتلاو ةطالل_سلاو ةناسالاو ةهابنلا هيلع باغت هنال ةعاضبلا

 ديما 0 لح الا .جولات امو د هلوانا كلارغغربقدل لءيبلو مواد سيال نعم لقي 3 رغلا

 ددال وده ميلا نوكسو 01 ءايلاديداوعا رلاحتنو فاكلامغ 2 مرن و يزدختسلا كد

 1 هدئنعو رغ“ لاب توباحىف مئاسغبلانزيأيت :أيق را اك هنا هريخو نب نسيداورتلا

 ى* اوم ا باحمما و ددوتلا ع نبسحن سانلاىلا برت لزي 5 0 ددوتوةكر 1

 سال جات جةحةسخح ءأذب ىف ةروهثو ةهاحوهل نمو يراصنلاو ني.ا-ملارأ نه مثريغو ةلودلا

 رادب اليكحو ناك ين> كيسوحلاصب لصتا ورهمو دد.شر و 0 2 96

 اي لإةو أ انلهأ قوعتسااو اهما وخذو اكلثو دييسوارت ف ا ةانل| ةماكلا هلو ام بلا 5 ٠

 ناقة ب ل ٠

 رق انآ اصدبب كر 00 دلاو روك ملا دمت ديسلاه.ودخ و هداف اخ نامثعل

 000 ناويدل سا هبا رقأ يلع هنأش عر وضرغلاه :«قفاو: وفا

 راجتلا تارداصدمو كرانجلاو تاق 4 قع 85 ََز و رومالا لال 2 ردهلو ةما هتك

 الف هيفهنومو حيرهصلاب ء ءازت>الا هل كرا جا ةثداخلا ةبهشد بلانيب وهندب عقوو خرفالان . ودد

 هلعاوت.ضو لآ الأب هولاطوروك ذملا 5 12 لامست ١١ ىلعا وضيق ةيردتكسالا اولؤنو ملمس ١ رغاارمت>ح

 ثحلعاب و 0 اان ةءلاطم امفو كي ؛ دا ص رمضق ىلا اوءاطورصمملا اورمضحالو يكس يفهودحو

 ره ىلا 0و اولسراف هع مهظيغ ا مه هيقذو مسه 3 ومو ميرح ىلع دا م>الاو

 هل !اقو نولح هءلارم خش س خا اة تنك نأىلا 4 م راسمؤدعنا وبدلا باب نة ف عفشتفدوسإحو

 « ا



 2 هقنثو هدلاو يلعأر ةيرهزال ا ىذاشل ١١ ىواقرشلا م ىأ رباني دمح | خبشلا هيقفلا اضاخلأ ةمالعلا

 : مريغو هيبأ ةياطهيلع تعمتجاو هل< امم هدلاو ينوب تح هسوردلامزالملزرلو

 .هدالب ةريجح نم نوحالفلا هيلا ىتأب و هيهذع ٠ ىلع يت. و غرو ىلع راها لوطمهزالاب هناك«مزالو

 ىلاا مف نوجاتحيوتلا ىواعدلا يف يواتفلا ء طدكو مهيب يضقي ةموحكل ًاوممتامودخو ءاياضقب
0# 

 3 ع ردح وائتعوهلوقل نوعم بل و ةجع :ثوهب رضوم نمد !ءاارحزا؛رويخأ ملاذ ءعادفأر 1

 فم ماين هتلاح ىلءلزيملو ْن ألا حيدف ةيحللأ يظع م هرك ذررتشاو ا ردواراد ع

 نإ خب نشا تامو) ربق هأ لعل مو ةملقلاب ةءواسرفلادي «ىلو . نءعمت اهو ةمدقأملا سمسار هلا هاو

 هقفت يرهزالا ىفاثلا ىو اربشلاباهولادس,ءخريشلا عن قا طاصلاهيق لاةدمعاامامالا

 ةيطعو يواربلاو ييفحلاو ىواربشلا هللادبع خ.شلا سورد رضحو رصعلا خاي ا يلع

 هسردرضكو ينيسلا دب ثملاب وة ير هوجلابةدافالاو سيردتلاو:ارقالاردصتومهريغو ىرو.حالا

 .ءاقلالا نس ناكو لسءو ىراخيلاك ثيدحلا كدب ارت وهم نيام واما! نم راقحلا كل
 .ةنعفلا ةراث ايف مهما ىت جحد لاح يلءامزالم لزيم وهنأش لع اااق ءرسلا لج ج ةظفاطاد بحرب رقتاا ساس

 باشلات امو * ربقهل عيل و ةنسلا نمىلوالا ىدامحر اوراق سدسارفغلاد يب اد.هبغةعلقلاب لقو

 نوتملاونارقلا ظفح ىرهزالا يبفاشلا يحا .هملا فسوب خيشلا هيقدلا ل خافلا حافلا هيبن :ءاو طاعاا

 ل ا ا ىر وهحالا ةيطع خس كا ربااو ىد يعصلا خشن رسما لش صحو

 ٍ ”الاللاةقيوسب ىد ركلا عما ىلا سو رد ىلا ا يحي يصملا دم خييشلا ىلع ريذ كار دع د رعلا

 ١ .يت> هلا> يلعامز الم لزيلوحورلاف : :ذ ةعلطلا لو.ةمةةطانلاولح تاذلا فو طل سفناا !!بكدنك و

 و ناميلس خبشلا ريهشلاة دمعلا(تامو)ةعلقلاب اديهش لاقنم ند ع كس هلا هل داح يف اتا

 - .ني و وك ذملا نايمعلا يبعا>يش ىلوت يناونشلابن آلا ةفورعملا مهتبوأ,:.'اسحلاةفئاط خيش ىقسرما
 تاراقعو ةميظءالاومأ مها عجو توربجوةءاردوةماهشب را ريشلا خسر ثلاةاقو دعب

 0 ليمزلملا لعاهاب واحتواع 0 جرخيو فيفطلا نودي دا ءبالاب ةلطعملا نيقدي: ملا لالغ ي رتشب ناكبذ
 : . عفدلا نم هادي الف نارمعلا نه ةريثكلا شورملا هيلا ل سرأأ هيلع ىهءندو انرعوالك امهبلاطيو
 '” نوتأي ةيابقلا ةهجلا نيمزتلملاىلا مهلسرينا وعاالو نمثلاو ءتحأأ اههطاصإطعمتل الغ تناك ن او

 ' قاهعديو كلذريغو تيزلاو ركسلاو لسعلاو نمسلا نمتاضوانملاو اللاب: وحشملا نةسلاب هيلا
 :  ططبلا يف هتصالخ عسيبورواةيقد هةيحاوط ىلع اهتم نحطيو ةميقلا ىصقأب عقرلاو لحاوسلاب ثا ولغلا ينس

 ١ ا مهفاوطيف ةذاحشلا نههنوءمحيام عمدب نوت و نايمعلاءارقفلازبدتلا غن ويعإو د وهلا راجي

 ٠ داو دولا قدا رقاب و تافارلاو وجا دملاب م مغاوةقزالاو قاوسالابر اهنلافارطأوليللا

 ا يف ديل ند كو تامر وك ذل مجرتلا خيشلا#“ دومممتا٠ن هو كلذريغو عر ا



 ذي ايري يوي نمل ل

 ميا د
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 كلن 20 2

 باجلابن وعر مهطاومأ سئافن م كلان واسر .لاح ل يف ميبلاجتالاو ما رك الا ةدهاشم دنعوراحتلا

 ل بلاطلل حجت او تاقرطلا. كيرلس اتعب هلأ وعر رثو م<ولق نع بررلا كوزب و 26

 نءمكبلا دراولاهللا لوحي رثكي و نامزالار باغيف قيسا م اظعأو نامالا نم تناكامم نسحب تارا

 0 3 لذبو انماد> ىلع رظنلاءاقلامكسنماسل 0 ارملا يف نبانل كل ذكوةي زاجمملا بابسالا
 مايأب لبق انيلع درودهنا كافخيالو مارملكيف .مارك الادب زءان دنع ملكالذك مث اوان رط ندوهاع

 هاصوتباوجلاهلاراص ومانل« اقاهتما: ناك اسف هنرابانونانبحتبواسن رفلا ان 5-

 الا يف ىذلا كلل 5و و تكسم ماماورديح نباودن ملا ىحاون يلاانياعدلا سر ايفالوعماهنمناك اموديلا

 مالسلاو باو اا كتاب تب !رق نعل !ءاشناواببابر ًايلامدمتن نه عمانفرط نه اهان ردصأ اميمْغ

 ناتكلا اذهأ لصودق هردمابورشغةنالثونتامو تلهب ةدمتلاذ روش تعةيلانا ١١

 ةنأم رسصم يلا ةفرسشملاةكم نءهلودو ةدمنوكي كنةحطا يذرهش نم تاخاموب رعي ع دس ٍيفرمدمل

 مهلعوأ مط ىرجامو ماشلا سيسن رف نع حييحص ر بج تأبملو رهشلا اذه ىضشاو امو نيرمشعوب

 0 ارك ني ءسر.رفلاموجهراركتالا|هنمرئاوتلاب حصيالو اهب قئويال تاياور

 قثمل يتلاثداو 1١ نءاميلصحامو ةنسلاه ذه تضقناوامءاض ىغاولان:مل وهولعفالا اش مدياكمو

 هذهيف هريظن عقب ملاذهو ةرصلاالوةو كلا اواسرب لو ريصم نم .جملار فس عاطقن ااهمظعأ نمواهلثم

 هديحو هلل ممالاو ناهع ىنب ةلودىفالونورقلا

 7 ةدمعلا مامالا ( تام ) سانلا ىف رك ذهل نمو نايعالا نم # ةنسسلاهذه يف تام ن نم امأو
 ف خيشلا ة ةييهزالا ءالضفلا نايعأ نيع رحم ا ل نقتملاةماهنلا قفحملا ةمالسلا يتلا

 3 ا ا يحل يس يدع ىن ينيبدلو ىلاملا يودعلا ييلادمنبدمأ نب يسوم نب دحأ

 2 ةمزالام ىديهصلااياعخ شلا مزالو صزالا عماجلا مدقو نارقلا ًارقفاشن ايوفلاو دنس

 0 هريرغث يف ىلع ةبرمغ ةظناحو ةد .جةحير قل ناكو مومعلاو ص وصخ يف هلضف رهو مولعلا يف روقينح ةيلك

 هريراقل نم عججدقو هيدينيب كلذ نوتكي ةباطلاو كبس ن-> عم ىثاوما ب بابرامرك هامش

 هخييشة ايح ىف سر دواماءاعافتناةبلطلا اهب عفت او تادإ<تراص ىتح اهاورقب ناك ت5 ةدع يلع
 فاصنا هذناكو هم زال. 0 روسا ب اطلا سم يديعدلا فشلا ناكو حونفلاب رم روش اودديدعاندس ١

 قفولاوقافوالا ليز. ٍلعو وما ةودئون وفوفر اههورارساهيدلو قحلا ىلا هجون ووءويص و: دؤنو دئاز:

 نس> دمحم خش غلا يفونالو كلذريغوتاءبرملاو قف وطنا يهل زب ىنئارطو يفر او ىدذعلا ين نأ

 قاورةخيشم لوريدردلا دحأ خسبشلا يفوت 1و نطابلا لهأ مةراشاب سي ردة هعضوم سلج

 هندافاو هتئاح ىلع لزرملو كلذريغو مامالا ىلءتلطب ةالص لك لئاس»امن» تافلوههلو:دياعصلا
 (تامو) هيلعوملاءت هلل ةجحر نيروالا ةبرث يف نفدوةنلا هذه 2 ىو يتح ةعاطلاوهسوردةمزالمو



 - 5 ا

 وهو ينبرسإ-ا دهشم ا يلع ماوّشلا نم ىلا رصأ سم اًضيأ (مويلاكلذيفو ) ةيداخلا نم ةديدع مايأدعج

 ديشملل اللالحا لوزتلابه صاف هللاديعد بلا يمسإ وةطخلا طباضنامجر هآرف رانج ىلع بك ارب

 ملاك شبو سايسأ ةرفلا ىلا ينارهنلا كلذ يهذف ضرال ىلع هال 0 هريتناف 3 ةداعلا يلع.

 اديعن ناكدت اينارمصنلا ىعداو هوقلطا انامل و هوسدي>و هورمذحافر لا هلل اديعدرسلا

 1 هبرمض تقو هل عاضدنا يعداو هلمف يف روهتمهللا ديعدم .ساانأو كالذي هل دهش د رم

 ( هيفو 0 مهرد فال 11 +2 ىو فاردلا كلت عفد قح ماياةدعاس وحن اح لا اود :جيفتناك

 نيملطرب ئ مك يهذو لحشاءامشلا و برملا لا ىلع ةريمماشلا سد ؟ريلارصم سيرف لسرأا

 5 تاوادةعست سل وس ١/ ىلارضح ) هفو ) نيمويدعنا وء> رو سلب ىلا اه ولصو افرك ع || ن.ةفاطو.

 وسطا مهم ممن زيلكنالا ت و نب قرفةنامسهخوحن كم فيرسشلاهبفو ةيراد 2مئاغإورا 2

 روع مهنم' اذا 3 و لمة“ كا ةَفأس» امايأ م 01 مهوةلطاف لى 2 مهتاكف

 ” كاراال وصو لبق ةيدهو كلذ بيس ةبناكم مطل سرأهنالر وشعلا نم فيرسشلا نبا سيسن رفلا حاسوب
 باطذ يهو قاوسالاب اهوةدل و قارا يف امرود اوعيطو امو نيرشدع وحن سيو.سلا يلا

 كيلسوبلأ

 كينسوب هناو>اةد معوهنارعأنيعىلاةفرسشملاةكم فيرشدع اسمنب ( يلاغفيرشلانههتروصو)
 انمبفوكباتك انيلا ل صوهناف دعبوةرفولا هتمهداد؛ةسايسلا ناني دبمتةدواسن رفلاروهرومأريدم-

 تاذب و نبلا نعر وشعلا عفرباناجس» تلسرأ كنا وانتجنق لوصو متر <"تام كياطخ ها وحام لاك

 قاثوب انكست يجو امهلاقم قدص نماندجوف كباتك يفانلمأتو هعببذافن يف فرصتلا ناش يف ةمهلا
 مظنبامف ة "0 اةدامل باس نويت ع وك آلا ب حوودارملا لك يفكشلا سها.غهومت نعداهتعالا
 ةسمخ مكفرط ىلانآلا انلهشو ةركانملالاوزو ثءولان ع مكسيب وانني قرطلا كيا تامه

 الا رادقملا اذه جورخ انلنكمأالو ناوالا اذهيف ةرومعم اة دجانر دنب سفن نم ةب ةنوحشم لك ار

 راذعالاوباءترالاديزم هم تبح وأ ااخالا بدك 0 نالراجتلانانئمطا باس عم جالع ةةشع:

 از ٠ لبق مكشات ءاحدقف نحنامأونامزالارم يلع مهنيا ور ةفاتخملا نابرعلاالا مكشييو اننيبامثيحج

 | املا رقةسءانر طا تذاك الاون 0 ءاندنعتبحو أ ىلا بدتاكملا
 مكيدل ند ركسعلاسرا كيلا تك لوضو لاح يف بولطملاو يكبتك ظافلأن ءان دنع تيثاسل كلبق نم ْ
 فقولوزيو راحتلاعيبيو رصميلا نانب الااواصيو نال طظ:>ىلجالسوسااردن ىلإ

 دنعو نانبالا دوفو ةرْثك يفابي- كلذ نوكيل ناواب لبق كل ذك مهءوجر يفاومّثو سابلاو بابسالا
 اونوكيل قيل مكنرطوم ل كسسعلاب مهوبحصت كلذك سب وسلا ىلا ريصم نم عييبملا دعب مهعوجر»
 تاعان : لا راتختساوةب ألا ا مكيلا لس راامت رملاهذهنالقبرالا رورش نم مأ 0



 ب و سعر ا ل
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 ,سيسنرن نم عام رضخ (هعباس يف و ) ةريرزلخ ا ىلا لحصرا ٌثسيسنر فلا نماهب نم لئاقو ةرقرشلا و الب ىلا
 اشابدمح نيبو مهني ةئاق ل زن برا نا مهضعإ مهنعربخاو خب راج مهيف و ةيلداعلاب هلثن ركلاىلا ماشلا

 .هنال هتوملاونزحو تاما يللرفك همس اوذماعلادنع ا رعملا مهم ورح س دنهم نا واكمل

 : يمال لا:قاادءاكمو بورا ارم دن ةنرعمهل ناكو مهني طاشو مهاهد نم ناك

 ديعن اك ( ءاءب ,رالاموي يفو )امترصا#و عالقلاذخاة ةفكوا اهعضو ةيفيكوةينب الا ةف رعم ن هكاذإ

 .كاذكو ذيعلاب امالعاةءاقلا نم عفادماوب رض لالا كلت ندب ورغاادنعو سيم !موب هةحناكو رحنلا

 .سانلاو هل ةنركلا فةزوحح اهنوكلو ىئاوملاءدعل ةداعلا يلعةيحض اديعلا ك!ذ يف عقيإلو قو رشلاددع
 كولم مالغهد :عوققرلاة غاي نماتءو رالحر نأمو ءلاكلذىف( ثدا وحلا نمو )كلذ نعءلغغيف

 .مالفلا كلذ جوف هتقبطي لا عجر وديعلاة ال صل ج رخةيلاجلاب راةفلا ىذةلاكوبةقبط يف نك اس
 انراجدنعنملاقف سابالا اذه كلنبان مه لاف ةيجوياقلاسبالمل جايب زمءو حال_سبادلقتم

 هتأ دحو ةّقيطلا نهج رش ههجو ىلع همطل و همتشن | يعزم لو هل عمتسإ رف كاذ عزب هم أف ى ركسعلان الف

 .فيضلا كلذ ر وضح هياعرساجتي يلف افيس ذهديسدنع دجوف كلذدي ررعجروه ديس آب هنسفن

 ج رخو هعمماة فيضلاكلذماقاملف ردغلاه نبيع نمفرعف هديسدهارو بابلاجراخ فقوف

 لفسا ىلا ل.<يىلدتمث رخآ حطسلاقلل-:و حطسلا ىلءمالغلا دم صف مال هاا يلع بايلا قاغأو
 .سينرفلا اوحذانيماسايداوهحلا لوي و هدب لولبم ةقيسو قولا لا جرخو ناملا

 امذءش مهنم لتقف سدسن رفلاو م ص اي | هنا ف داق , روغلاةهج ملا مو مالكلا نم كلذوحتو ١

 هلخ دف فان ريغةبأ ارلعاب برد يلا لصون أ ىلادعب نم هففاخ نودع سانلاو هرب ىلع عجرو نانثالا بهو

 ١ 0 وا اونظو ةفئاط مههنم عمت نيس ر ملاوأ مان ىلع تف و اهبروةحوةفماهدجورا دي اربعو

 ترو ةمادلا< تدادو كوامملا الذ نعنولأسي ىق ةاقلا نه ةفئاط مهن»ترضحو عالقلا يبا اوردابو

 ,مه نولوق» سانلاو كوامملا كلذ نع لأ - 1 سيسن رفلا لزم مت مهتدأ اود سا ا ضعب قلغأوراغصلا

 اول دؤراذلا كال: قرب ىلدنو هبايث عزن مهب سحأا الف هولخدف بردلا كاذيلااواصو يتحانهن هبشهد

 ,مونهنالاقذ كالذهلعف يف اا حا نعدولاسف ةنتفلا تنكسومو ذذ أوريو نءهوجرخًاورادلا

 يف اوراظنياء وخل يحالسدنا لاقف حالسلا نع هرلأسو سي. :رفلا يلع يحضن أت يبحافةرحشالا
 مهوقاطأ مث ناملا ل هأن 0 ةعا ضعب اودخاو يدهل اخس تالدتع هو دجوف هديساوباطو هر

 .ءاشعلادعن ن نادل ىلانيملطرب و اغالأ امغحو هوسادعو يدوملا دنع نمديساوذخأو ر رض نودي

 5 أوعلق يت 5 بسلا 3 ءارعققو لا ءطلا ىلا اودءدوناريماو يجناخاو باوبلا 0

 أ نا يجاخلا ميعماوذخأو | وحر 2 مرحدوم نب دجاديسلا مم ف لصاولاعتقا ا أ

 مهر ةلطأ ناكل نسما يف عاجلا رم ساو موب ىنات ىف كولمملا اوةقوامإأم هولا .>وزاقناةلجرتقملا



 ا ٠ لل

 وشك ( رهشلااذهيفو) مالسلاو لاعتملاريكلاىلا نوم>ريو لاوحالا حالصاب نولغتْشي 1 لا ةلاو»

 000 رضمو قالوب و رصم ناك عيمح ىلا ي يومعلان اوبدلا لف< نم( ابصنو رم وأباقاروأ
 5 وثدلوهو يرورضلا رطخلا عنموأ فيطلتل نويالاو برقالاةلعساولا نأ ميا

 انعنموانبئر وانمتح كلذ لجالفر 1 ذا شيوشتاا ىلوال ةاعساولا ننال ثار وهشملاءاسنلا عمةطااخلا
 اا اة وااينو نوا اك واسأ رف ناكن |سانلا عي ءالعأ هيراتن :رمامون نيت :الثةدمهملا

 ش توب فناك نا تاروهشملا ءاسنلا نم ةعدةلأرم 2 نالورا هلا لدا ملكنا ا

 ال تل[ تءانلاو ءاسنلا لق نم كل ذك توملابةصاصقن وكيف ةئدملالخاد ناك نم لكو اركسعلا
 مزاقلاىلا رشح هنا ( رهثلااذهثداوح نمو ) توملاب نصض |ةزاضإ نب سف: نم ناخد نا ركسخلاب»
 ىلا سي وسلا ناكس نم سان أر ئف عفا دماوب رض وسي وسلا ةلابقاوفقو وةعب رالف |نابكسع
 لوخذلا نماهوعنمواهوزحل ةراحتلاو نبلا لمحتاواد ضء؛اوفداص مماو كاذبا وربخ أو رمهم'

 ةدعاولتقو روهمداوبرضو اًاج زغلا برعمط لاقي :ريحءلا برعنمةفئاطنا ) اهنمو ) سا وسلا يل

 . نمددو د نم نولتقي م دو د.يشروةنامح رلاىلا اولصو قحدال للا كلت ىحاونيفا وناعو سدر فلا نم“

 هللاةحر ىلا يفوت 6 روك ذا فالي كلانا( اهئمو ( تاعور زلاوداللان ومنو مهريغو سيسن رفلا

 كاب لها مولع صا نتراك !ناكو رص: يلا ةلمح بنم رضح هنأ يي َد> دالبلا يف هتف اطتقرفثو ىلاعت

 سيسأرفلا مب هلع طلسإو مهنيغب دال ءا ضع و مهنع نول بو رأا دنعو مهتنوأعهمهنومتويف دو .ءصلا

 ةياليقلاةيجلاباوناك نيذلا سيسأ ر هلا ركع سرك الارمعملا قدا ا مو ) مهياعءنوضبقيف

 لاملا عم ديف مهياءنيمنتما هله أناكوت روهشمم كد ءدلادالا ٠ نمةدلب : يدع يب مهعوجر لاح يف او رضو

 0-0 ارفلا مويلع كلش مهولناقو مهب لعاودرشت هع !اوةوقلاوةرثكلا ميسفتأ اقدر و فلكلاو:

 مجعو مهل ليف ا مييلعاو بكم م6مورجاوقر أو مهوفلا 900 م 3 اوبرضوايلاع

 ةيايقلادالبلا لهاربتاسم نم مهريغوزغلل ةخيسج عئادوو ةءيظعالاومأ او اريغك أ اهلا

 نوءملاباولعف كل ذو . معنه نظل

 6 1١١١ ةنس ءاثالثلا مويبةححلا ىذربش لهئساو #

 كي كل أو هك حل ءاادالإ ءلا ىلع ةظفاحملل سدسنرغلار 5 نمفاالاوحنج رخ (هيناث ِف 0

 ىدعفب ىف اولعن ١امأ ماولعفو ر وممدةهجيلااو. .هذو ل 0

 سانلاوعدب و ةيو دهأ اىعدب يلرةم ل>ر مه .طعدروةهءان تاسع !ءاوصعمهنوكل بهنلاو لتقلا نم

 000 الرا مهوعديو دال لا لها تاكين 1ك رغد :نيناملاو #4 ه:وضكتو داهملا ىلعم.ض تر

 ةريثك امايار مدس او 3 ؛ واسارغلا نم نماوأت او روهمدملااوريض> و هديغو ةريحبلا لهأ

 0 ) 4 فو ) قرشا ةرأ ”و ب رغب ةرانر وك ذملا ير 11 ااوقرتتت و ىحاو: :لا كلتل | مجال

 دولا ا نيم تحن ان ناو جيس نا يلا نيا

1 1 :0 

 د ا ع

 | 5 ١

 تار تانج جن
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 .نبرداملا سيسن رفا نعوابخالاعاطقنا ببسب طغللا ن هاو رثك سائلا ناكوةداعلا ىلع قاونسالاب
 ناويدلا لف نم !مترودو ك'ذريغو هع«نيذلا فارمشالاو ىفاليكلاو ديعصلاب نمعتاياو رلاو اكعل

 باود رض هل ني اركدم ار نيملاظلا ىلعالا ناودعالو ميحرلان محرل اهيا مسي رص ريبكلا

 .هحم رات طا.هد رغثب ليكولا اركسع يراس ةرضح يلاهنماباطخت ريكلاركسع ىراس ةَّرضَ' نماَكَع نم

 :نيرعوةس+ يف اهان :(رأ ىلوالا طايمدل نير يشن م كلانامرا انناهيفربخح هخرانة:ودعقلا عسان

 انرك اسعى ارئاخ ذو لاج نا 7 لابرااب ذات سامبل كان ربخأ هن نب رشعوةينام يف ةناثلاو لاوش

 ةريدك اندنع لاجلاناف ىضرعلا ل مق نماماو ةنايصلاو ةظفاحملا ةدايز لجالافايو ةزغيف نيظفاحملا

 .هتمرامتاهانعمح ةرغكب لالا اندنع تدازاهنا تح ةريزغتاريلاو براشملاو لك املاو رئا>ذلاو
 رو.لاىلاءانب رق يتح هبانرسوامدق نوثالثهقءعرا دقمامغلانامعا.ذ أرب ان وناعاان ءادعا نكن ءادعالا
 نيب ومهيبراص ىتءامفبراحنيتاةهجلا نمانرك اسع تب رق دقو امدق رسشعةين امو ةفاسو ىفاوجلا
 نوكن مكيلعهنءارق ماما لبقو مكيلاانبادك لوصودنع ىلاعت هللاةئيثامدقنوعب راوةيناُمت روسلا
 جاقاةيقب اماو باتكلا اذهد. كاذ ربخ كيتي اطوخد ىلاان يبت انناف نيهجااكعةءاق كلعنيرفاظ
 مظعريخ لكبانن ول وتعال 0 ءانتعالاب ون وءئاطانل مماف دالبلا نم ءاكعىلب امو ماشلا

 انءلعهللال ف نما ذهو ماسلا باقلا نم مسجلا لا وةريثكلاايادطاباجا وفأاجاوفأانل نو رضحتو

 نها ورضح لئاقم فال 1 رايلع رمهت تون وي لإ رثطلا نااذي ارجوا اناواَرَط ميضغب ةدش نهو

 مهنمعقوأو ةروك ذملاةدب , رجتاااو ردكتانوكس فام كعامل !,اقفةاشمو ةلايخ ماشلا
 ٍتورحا يف هربظأ مق 5 0 1 روب ام سفن ةلام

 رخا اذهةرثكلاب الو ةلقلا, الهلل هنعنم ةرصنلان 'انملمذ سف: فال | ةعب ل < نم سفن ةئامتلثن

 اجود ركسع ىراس لك ولاة رشح ن اويدلاب الا لس راو طانضدي لك وكلا كلا كس راس

 فاي رار تاملعأ نا اياعرل 'مؤان انتا نارا و و اذهةروصبا: ربة سو رحغارص :ليك ولا

 نس ريتعملا سان :الر رمفلا مقوي نيشاشملا مالكن ف فارخلاو بذك- اااوكرت وفا الاوبدالا| و: زاب نأ

 نم هل لصأال مالكب ,نوملكَتي فايرالا ل هاو يصلها نأ للك قلاش ود ركع قراس

 : ةرضح نءمهرابخأ تءاج مهياعنوبذ كي م هنورك ذينيذلا فارشالان ا لاهلاو فارشالا لبق
 لك وق نم دق ينال كلا ة بعص نيذلا ني روك ذا ف 'رشالا نأباحود ليك و لا رب ديعصل اكس ع يراس
 لهم .ناف دانملاو نئفلا نمو دارمافناخيىش ديمدلادالب يفنآلا نكيرل اوقرنةواوهزهخاو قزم

 مك اهدألق يكبدااوكسماو. فالتا كالا يف كمقوتىلارو.الاا وكرا فايرالا كحارس
 و نكت كرتي ناوها.ث دو هنيد ماب هلا غشا لقاعال يلوالاو راعلاو مدنلام جيلنا نانا

 يقل نوكي لاكللا لهأنأشاذه يساه ف :ىلعو بقاودلا قيل املا ناف هاضقر هللا ماكحال
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 ةحلسالا نورتشن '"ىئيالو هلليقنجملا دصقبالا تأنملان لاقت اهو هكا و هولاسو ةبراعلا ريبك عم

 نوأوقتو ه هيي . وأسن رفغلا ةبرا 2# نوديرر م ا كنع لقت هلل يقنةرو رض كلذان مزالم هن لاذ لوياغاو

 لجراذهن ا لاقف مكن«لجر كالذل لقانلا نا هل ليقف هل لد ال مالك اذه لاةذ حا نم ىلغف ا داهجلا

 يتح اثثاطلسإ ل تسل دالبلاهذهن او تالذ ىلع دقةملا هلم ف هانب رضوةقرسلاب هانكسمأ يما رح
 1 3 * دوراب راف طم الام باودل 1هاسذ كلا هد كلتا ح هي الوأملع لثة 2

 ن(يءوب دعب مهقدعأب و اورفاس وو هتعامح يدعي َى 2 هييهر روع :عمهريك مقيد مهحالس اوكا

 ىلا 3 شعلا٠ نعم 5 :ءتحرخ تبسلاموب ناك املفدب ده هلأ ودها وهوركشف كاذمامهب ءاحاق حالاسلاب

 .سانلا ىأراملل ةيادا ءلا يا مهم اوشميو رد: لا أودءإ يت د- 0 ةاقمل اوفقل ناعف دم مع .ءوقالوب

 ناا 0 00 م 1 0 0 اوححرو قال وو 0 وعز 0 وركسعلا جورخ

 لوبطلا نودرمذي مهو ةيلداعلا ىلا سيسن 0 ىشدا : 0 مويلا كلذ ةبراغملا
 نهتم كسع ءزنمةدعر هم ”الثلا موي ىفو)رك املا ن.ةلج عمعفدم مهفاخو عف دم مبمامأو

 اع مماعاوتيعف م طاحستلاو م ١١ بهذاشا, 1 5 زيا ب رعيلا

 ىلا مهنو ةعل اب زيسوبحم أوناك نيذلا م هربغو هي رم واقلا نه ةعاجج نعاوجرف ( ءاعب رالاموبىفو (

 تادب 21 أو ا اىتلاةمبر 0 كيدأ أ م نك ع سكر ناكئدلا ول قا 0 هتااالوه

 أامصاع ناكو نامأب تاطيوخلا باى خيش ديدش نبأ رضح (هينو)ةنإ رعشلاب اس ار

 يدأح تدسااموي قو ) سال طا بو قيد ةلذأق ةعد أأورقسو هم ءاعا وعاخ و نامال هوطعاق

 اولمع (هيفو١اهنالخو ملاهي ن مانغلاو دالبلا لاومأهتب د مو ةيلقا|ةيحاذ 0 ضح> ( دن رمشع

 ىلالا كي دمج بيس حيفطا قرشةيحان ىلار <سعلانم ماشلاربنهيتآي ناةيلداعلا دنعةليتنإك

 4 قطا اول ءلاضعب مهماولانو م هوب رضفةريزخ ب رعملا اويهذاوتاك نيدلارض> (هيفو)

 1 ركنا نم هةلسأ ص تلصو ( هئيرشع س ءاخيفو ( ماشلاىلا بهذه ليقلا> ةقيقح ةقيقحه نع لعن ءلرلذ

 ١ : نوجررو ماشلاب مه هرك-ءيرا سياج وتمهنأ سيسنر ملأ ربك نون رعي ماا مومض» عاشملاباطخ

 املؤ ةلودلا تاَفلعَمم ْن' هن اق اكيد بلا ةعّ ءالا ىلع نوظفحتي و هئادذيتكو كمل رقزءجار ذاللا

 | ليمن وطكو - نيروك ذملا نعجارذالا نكميالاولاقةبناكملا كلت يلعمهوءلطأ
 تفا> نه م ىنلالاكي 7-3 ناتيئ(هيذو) هلوق ف ب ذكي« ًارئاكلو :.ههل اقهن ًاشيف باطخ هن ءاندتأيو

 زغلانم رك )اهل ءاتااورتك ١" 1[ ,ةوةناملاوكهنعاسج و :رمهعموة ري زلا ب ىعيلا بدهذو ليلا

 00 سدسأرفلاهأ لسراف 5 فلكلاو مدا ١نأو , مل هلمدقو ى حاولا كلت .نيدرشملا كب ما املاو

 تقصلأو خسمأ ٌةدعدنم عبطو ناويدلاب ”يرفاراموط" وا فرفلا ص ) ه:رمثع عباس يفو) 1 ل



 هو ل 0 1
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 الي ما/ 0

 نوحاط عض و١ نهأ 4 ؛رثاخو رأ ىلا ينيعلا رمق نم برقلاب 1 ةرحسم باشخا|,لعو ةنطص

 ةزيأ ي ىلاةضورأان ءامظعا ريح كا دك اراه عورتح الا اريل ىلا ميسفن و مهباودب 0

 ةفرعمل 31 ديلا طوطخ : كرجل ني تر ايلعلا ثر أد ةحسنيف مهدئ <بلفلاتوننا (اهنموإل

 ةبوشش» ةراد صخاشلا لدباط عضوو ةحمسفلا لوطب شو رغما طاليلا يلع راهنلا فصل ةرادلال ضف

 طوطخلا يلع ريو بقثأا كال نم عامسشلال زيي سهلا ض رعل ةلب اقم فوفرلا ىلعا ىف ةديدعبقتب

 .اهترودج ربلك ىلعوارهشارهشجو ربل تارادمو لاوزلل ئاءلاه:هفرعي وةءوسقملاةموهرملا

 5 ب رادلا ني "يب كرتشملا] 0 .| شوج يلع ىلعالا طئاملابةلو نماضي |مسرو سدشلا ةج رو هنه
 قيرطلا فالخ دعب و لاو زلا لبق تاءاسا نكلو لوازملاو تافرحت لا عضو قإ رطىع صخاشب
 0 ميسقلأ و ةل.ةلا تمسو رحفلاو قفشلا سوقوبو ثلا: را هلضفورستلا فواندا ياا

 ةبعب ص ىلع ةاعيسب اضيأ ممر وهوناعي ل :كلذمىلا نوجاتحمال م هوددأ .هلاتاقوأ قب ةعزجأل كلذ لاثمأو

 امص>اشو ةنينحلا طسوب مقا نمل |ةأهلوط ريدق دوماع: دعاق ىف دب عطول ركل

 مس او اهئيرا مكاو ةءانصلاو مسرلا ةنقشم يف موةعطاقءملا ط وطخلا ىلع هف رط لظرع < دب ذ> نم ثاثم

 ريغو مجملا عاضوأةق رط لبعةغفلا لي زاناهيفو ساحن اايفارفحدوجلايإ رعلا سلسل طخلاباهعضاو

 يذلا 1 1 ومهونحدو هعايث ًاىلعا وغذيقواثابلا ادختك يلع اوطخم-املمهنأ(اهنمو) كلذ

 : با ثياب فورعملا ىبدولا ليعمس ادد لاانحاصاامتاةرشا.٠ ىلعرظ ا يفاودرقف ةودكلا ينعارظان ناك

 ار وطاب كا ودعو ىف رة ديتاف ةكئارع شب واج ب ونأتيلاهاقنف ةمكحملا,ل ودعلادحأ

 ةصاخةيلاسرال ارتئدربي رح يف اوعرشودرصلا لام ل يدحتب ماءتءالااضيأ

 3 ٠١؟١١ ةئسدحالا موب ةدءقلاربش ل مساو 3

 افيحأ ود 58 امومضم ةيتاكهمسيعدو سدسنرفلا نه ةنادحه ثرض» ةعنأج'م وب ( هسداسيف )

 ةعاس نيرشعو ةءبرأدعبمهناواهر وس ن.اءئاج اوهد_هواهماعاوب رضواكءىلعاوكر اهدعب و
 اونوكف قلقلا مهتاحصال لصحمال# راظنت الاوةدملا لوطل ةناجملا ذه لاسرايفا ولعت ا مهماوا موكلي
 ثانحم د 2 ربىلا جاجحقب راغءترضح ( هيفو) مالسلاو 0 دنع رمش ماي ةعبس دعب و نيةئمطم
 سيسن رذلا لمر ,اف 0 رصمأو دقي ردعانلا نورسشع مهم اول وقتو مهطغلرثل وسانا|

 رافن 0 مهلاوب : ذاق ني> اللا للثم ساف يرق و ايالذ نم ةفئاط مدو دجوف مهباع فشكلال

 . مهفداوحلاو مهتراحلاومدق مهنامهلا يشدو سيسن رفلايلامهنم صخشرضحن مهاغشأ ءاضقل مهنع
 أوه مه يم أ يف نورظنب ةعاج مهملا سي ف رفلا ل سراف ةنتقةراث امهدصتواح ا ل-واليخاورتشا 06 3

 مب 0 اددقب انا 3 ارلاقف مهنع لشن يذلا نعو مهريبك عمو مهعم اوماكتو ومهما

 اوءاكتف ممل ءى* ةويذلال ا>رلا اور 7 ةد اكل دكو هز را دج اواو قدا وبدل اولميعف ةبراغملا لاري



 ا ل
 كلا عدوأو ةعافاسا كب هو دخبك رتامو هتاد وجرداو اءبضو ةزيلاب نجسلا م هرعدوأو مهعم نمو
 اريثك ًايشاهريسغوجو رسسلاو ليخلاي .ءودسإ المو ةقرب واشام لاةمتءأبااغاود جوف ةعاقلا. ناكي

 هدود>وبنيسأ ا اوناك» مناف كلذأسانلا رطاو> ضيقت افاضلإ ًااهوض الاخ ولو 2 نعم وكل

 ةعوم ساهم او ًّئ 00 7 مهدنعامهتكو سيسنرفلا ل :ءاممءافش نولسوم. و يذ ةلادوجو و

 درو (هيفو) مهي اع سأبال 000 هرم يلار وضحلاب رادتااو ةيلقاحولاو عا ةمللانامأ | رام مث

 نبي رافلاهمانزورلا ةيدلن 1 نءةعاجح ه:ىكو طاش ىلا رمض> فا رش هالاسق:يدنأر معديسلان اب ربخلا

 خيشلاو ترحاح شاب وةفاق ينان يد :فادقمو ربشلا ناك يدافان و ىمانعلا يدنفا ناتع لم

 دإبلاو ةاقلا ك1 واسنر ةلااه رع املف ةانقشجإها وناك م نأ كلذ و مهريغو ىلصملا مس

 ك طزنأو سب الم م9 لَو م مهجو رخو مهلةن ىلعمهبناعو هيلا مهباظو نبي م
 داجالاو زغلاو كلاما ىلع قاوسالا يفا ودا( يالا وباقو) رسلان م طايمديلا لسانا كا ل
 مهسفنأ يلع نيمضتلاو مهتفرعم د_ىباق' روأ م ا و ليك ولاتدب ىلا نو رمح مهنا, بارغالا

 ريثكلا لوخدةعاش *' كلذ سهو هءاعىر 0 له اتي كالذدعي هدي ىف ةقيثو ريغنهدجو نمو

 جحلادارأ نم نابع راوشلاو قاوسالايناودان (ءانالثلامويينو) نيحالفلا ة فد ةيفخ رص يل مهنم

 رضح (هيفو) كلذيف ةروشءاوامعنادعب كلذو ةرمضلاوةوسكلاة بعص سي وسلا نمرحبلا ف جحدلذ

 بكوم مها عب 0 انتعاو مهعينصر كشو ةبواسذرفلاىلع ءادثلاهيف بوتكمهعمو اشابلا ادذيتك ماما

 رفاسيلر صم يلاروضحلابةزاجالامون.بلطإ و مهعم:ةبحتو هتدوم ىلع رمتسمهناو مطءاعدلاو ة 0 ظ
 م ةابناو بوتكملارخآ ينو جحالرفسلاناوألخدو قاض قولا ناف جاجسحلاو ةوكلا حم
 ها رين راد بئانل ناويدلاب هيأ: .؟ 'ىرقفهوةدصتالف ةميكو 0 وهفأي ؛انع نيقفاذلا نع

 ةيىح ةرارأو اباوجهلاو تك مث راذتعالا اذههعفنبالف ان دنعتتش هثنايخ نا او 'اقوهيلا اوغمرملو

 د ا ستسهل و ماشلاب ركسع ىراس ةهج ىلا به ذيلف هناا يفاقداص ناكنا هنومضم ةماما

 هياعضرقلاو هب راد: ركسعلا ار يعأو هتلاقمىفابذاكن اك اهيلعةدايز ر اا و هيلاباو+الودو
 جاحلاب رس ن نءهوءفر ج 1 ريمأ نأ كر بخ دا عراوشلايف !مباودانوا !ةاروأ اوبك 0

 'يثمط بسب 0 و صمالا اذهيفه وطلاملاياعدو تاقاحو وءاملع رص او هنمل_صحامب

 هد أ يم ناكن مو ءودس م مياءامن ومنا غنوملاس نورضضأ> مهو ة ةنتنلاهذهن ريد لأ 0

 نوظفاحملا نون.عملاو در ل هلا ةرمهلا ةمكرفأإ و هسفن لهؤي ج 1

 نيشاشملا مالك اوكر ثاو نييئمطماونوكل نأ مكملعف نوكب نو "ا سل
 ىطصم عم فاو رض هناف ىخاقلاالخامراجتلاو ت اةاجولاو خيا ثملارضح (هتءاغ تبسلاموييفو)
 ' 1 | رق وخارج وابعاب واستوفلا نااهنم ىلا ثداوطل ان مدب دذئامو غلا !ذهىققئاواذخ كا

 ا و 5000“ مادانو سنون ناسا 1 وف لع تب نه خنع اهغاقتن ! ةقينسا خب فين م ا فالوب 0000000 ذآ ذ زا  ز 1 انسللؤبا نة سف نا اينوفا 5 فتن م خاحوا ضيم 2 اال 2: نش ا ل
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 يذلاتي ااه وو: را لك ب حاصم زا.و محتيهناو ١و مام ,الادي زم هل لحي فلاخ نم لكامل ْ

 نع رخأتالو دلبلا احالادهنع فر! نأ ءاقاوأ ةدلب ن ه مداقوأر 1 فيضو| ىف لخدي

 هرفس ةدلم,٠ نعءو همو لو ببس نعو هنممدق يذلا هناك 0 ةعاس نيرشمعوةعبرأ ةد.الار اخآلا 4

 نادل ناياداساو مناكملا بحاصل دي الامصاخماع رع ل ايعاقو اربح اان ضوه ظ يأ. نهءو

 كعب 6 املا ناش كَ ؟ دام لماكح نع ف رعل 1 عي ل اذاو ةنايكساو سبلتلا ن ل رذخلا ما

 ايلثم 00 بحاص نركب همو همودق باسو هدلبو هيا 1 ةعام نب : نيرشعو ةعب 4

 أ رمش الا فعامضت ةءار اا ناف ؛ ال5 راق لال را ارفالاب رن رشع ةها رغب نيمو زم

 لئاكولاو 0 لاو ريمامخ ا نيحافلا سين رفلا نيب وماني 0 ماكحالاه ذهب مالا نأ كرب و

 احلا ريمأ يلوااأاشابلا الذ: ؟ كي قاسي نانف اوضوافثو َن اوبدلابا وعمتجا («نو) مالسلاو

 قرف او را>تئاوةاقاحولا و رسال اوئيعنيذلا خحعاشملاو ىذاقلاهتوص و ركسع ىرأس ع لكراهنأو هو

 0 رفاسملا رك اعلا نةعاججر يضخ ني رعلا يا أولقتت مهنا متةيحلاصلاىلا وهمدقتو سديلب دنع مانم

 رو كالا مبيع كتسإ لسراةنطويمو ا ر 5 ءيراس ل لصواملف مهاحاو لخ اذ لام اىلا اوداة>اف

 ني رعلاباوماقاف هب قاحلل ام كمي لف برعلا نه ةق 2 قب رطلانأ مهغاب ومهعإتم هيلع نوامتافاو دج

 ني ارخا و ىل>اودلاو ىشي رعلاو يوادلا خس.ثلاناُم ركسع ىراس م ىعأ لل وم ابأةدعةل عملا نيعلاب

 ىلارضل شإ وشلو كعوب ىل> ودلل لم> وفا هلا نيرقلاهلا اوبهذو مهوقرافف مالا ةقاعاو ١اخ

 نو نا يموينلاخ مشلامب وح و ىذاقلاو رو كى كل و و كاذرك ذءد فتاكرصم

 انك راو ل1: لسرأ يوادلا ناقفتاو امايأ كانها وماقأو مكر وفك ىلاةيلقاحولاو راجتلا ند
 كلذرض ا مأف ةقئ الر بغا را ءلا ادحتكن ءاوأر منا ةعاا ن٠ «ميف ارتفاسا امس ن اهنمظ يفرك ذو

 معاشملا صضعل اطر أن ةقثالل + ا ريغاار وءالا نعاون ودؤ رقو ره: نوح ملا ة هيو افرفلاهباط بوةكم ا

 مهيلعهتماخعو هتتايخ مط رهظف صحبتلا يفاوذ_خأو اوبكسف مهنأش ءانتعالاو مهقح يف رصقا
 رم ةين« ىلا 0 0 1 او م..اععلخو مههركأو ةاصعلا برعلا ضعب دى !ايحلا 4 بياع عوف

 ملا لمح بك ١ سم مهب سم رحببا يلعا وناكنيحولاوهالا مهن» ٠ضرقب لءجو فئولادالب وسودقدو

 ةكاارلا او رضحأوا روق م هعمام 1 اوذخأو ميراعاوعطاقن طايهدب سيسن رفلاىلا ىنيقدلاو

 مالعإلاناجما ال كرار هان دعو نو وا ناقة 0 وامدلعاز ك2 ناوبدلاب

 مح واع(هشي رشع ع اردحالا مل سا و

 هيخأ نبا يلءوةو كلا يلءارظان ناك يذلا هن :ادختكي ءاوضبةفءالكو مممموةعاجهرا ديلااواسرأو
4 
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 61 ة_ خف عئاللط دل نه ءأيينورشعةندلثا مدعوافايةعاق ن ءاهورضحأ وا قرايب لاو مال_ءالا اولسرأ

 اطدي اولسر ا تارانملا يلعأن « م ويب كلذ لبق شي رعلا ةءلقمالعأ اير اوناكو ىهزالا عاجلا ىلا

 بستحلاو هتفئاطو هتءامجناغالا مهنلخو مهلبط مههدقيز علا نمةنأ ؟اطباكوءاطاولمعو افايءالعا

 ركسعلا نمةعامح ليطلا كلذ فاو ديدث جاعزايهيلع نوب رضي رخآ ليطمهناخوناويدلاوربدو
 عيب متامع مهسأور يع سيحل دع مهدعب و: يلوالا ةفئاطلاك مهناتك | ًاىلعإ قدانبلان را

 نورخآو ركذسلا راك نت ةلا غم اخ 0 اكمل قراتلا 1 العالا كل: نزلي
 ىلعأ يلع اهوءضوو مالعالا كالت اربتررهزالا عمايل بايىملا اولصواملف :ضرلا ا
 00 3 ىرتالاة يلا نءرخألا بالا لعانضمبو ةروشام بتكملاقوف ركل بابلا
 عباسد.حالا موي يفو ) شيرعلا مال_ءايفاومنصاك تارانملا ىلعاهءاودعهيملوةينيعلابن آلا ةفورعملا
 00011 م رم نت اهادخا او سالاباهوةعلاوةبوصت٠قاروأ يناهوبتكو ساوأ اور ( هرشع
 رصعو قالوب ورم لل هالابا طخ هبال مو هميساقتب ىلو مالا نوم غهوبارغالا فويغلا بس يرخ 7

 دي ز.هلعقو اهفلاخ نهلكو اهوفلا كالوام ءاع نظل صاوالاهذه نولشتم مكنااهي-اوت ونو ةيدقلا

 وأ مال وأ متنقيت ن٠ لكو ةبكلا شيوشت 7 نمةظفاحلا هو م اظعلا صاصقلاو ملال باقعلاوماةالا
 اراماناوا هم كرب عب روأ تلك وات اا يمر ا كت 7
 ةيواسنرفلا قاقالاح ربخجينا كلذ هيف يذلا قوس ااوأَ راحلا خية مزاب ا ولعت: 9

 ا لك كانكواروف كلذ ن وكي وابميلاقأ و رصم ماقممن اق دإبلاخ شريح قلقلاو ظملا كا ذ 1
 001١ لك هجرت ضرللا كلذ لوصح اوملغواوهةحم اذاءابط الاوان اوجو اهميلاقأو 8
 0 نمربخهدنعناكن ٠ملكو شن ودتلا نم طظنخلاو ةنايصلل ل سانموه امبم ميل هرب وماقمناق
 ٠ يزاو ماقممتاق هارب ا بقاعي ضرملا اذه ربخمو تاهت اقلقو تاراحلا خياشموأ طاطخالا

 هريغل هت قر ثيوشتلا اًمههباص أ نماضإ موز زاءوريصقتال ازججاب 5 ةءاميتاراحلا سس

 هلاق:نا بسب هسفنىلع ىنااوهو تول هصاصق نكن ارخا ىلاهّنب نم لقتاو مر هتلئاعن

 كلذ باقعْنك ايروفال كاملا اهب تامه وأ هطخيف ةءقاولا ةيكلابربخيملاذا طخ ىفةلءسئرلكو

 موهتوم ف كشوأة كلاب ثامدنا تيلايا اراد ما ادار ناك نال تلاد تل هصاصقو سي 0
 تا موزلب هي رورضلا ما والاهذهو توملاهصاصة وهو ا زج ناك ةعاس نير مش عو عب رأ ىض «لبقربخي

 نءلكو ةيفخمر ومأاهنافاطم ظاقتساوةرعرلا هيبنت ةيمالسالاو ةيواسن رفلادلبلا ماكحو ةبرحكنلا
 لحال ةيدرلا ةلعلام ذه نع ستفئااو ثدعي || تاقلقلا لعو هماةممئاق ن» «ماقت الاديز :ههل له>-فلاخ

  .ىراس ن«قباسلاباطخلا ( ةناثلانو_فمو ) مالسلاوةفلاخلا نمر ذ لاو دإبلا لهال ظفحاوةنايصلا

 . اوهيتنب وىماوالا نورهشي مهنا ناويدلان يربدلملامزايماةممتاق ىنسددلبلاك احو ليك ولاا جود ركسع
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 ٠ نءانع_ كاباصوسح تنظر ةتعزدي ران اناس ار كت اا ناكرب#ومكبورحو
 انمزلف نيفجأ كله ر يقلب كيلعا واخ داذا نيب راما هركسعةوطسن» كيعفاخةبعرلا

  1برضرخأ كلذ] جالو تارغالاو دلللا]_هال اقاكانامأ باطخلا اذه 8 لسراعتا

 رخآ اذهو نيخانلا نإ مكل ىناو ةدحاو ةيكلف ةعاس مكنع دما ربانقلاو عفادملا

 ةبدمحلا ةروطملاةعيرشلاو ةيب رملانينااوقلل نينا لوسرلا سبح انباوجاولعجل باتكلاباوج
  8وحالانيالوقتوا١ رانقلاو عفادملا برضءا دتبإب ىعأوةعاججا يلع هب ضغدتشاو ركسع ىرا جيه ةعاس

 ٠ رازإلا ركس ءبلقناو ريو راتملا عفادمل ةلباقملا فايعفادم تلطمت ريس نامز يضء«دعبوريمدتال جوملا
 برص ىتلاةهجلا نهبقنو موقلاهلعراوافايرو قرا مويلا اذهنمربظلا تقويفو سيكتو لابو ىف
 مهلع موجهلابركسع يراسةرضح سحأ لاما يفو عفا دم الو هللا ءاضقل دارالو رانا دش نم عئادملاا مف
 برخا ردتشاو نيب را لا ىف ف.لارادوجاربالاور دنبلا عيمحةيوا-ذرفلا تكمام ةءاس نم لقأ فو

 ك6 ران ء رضح نم ملمس حفصلا مق ولاوثَةرغةَمْحلا موييفو ليلا كالا يف ببنلا لصحو جاهو

 رسم لدأ يلعهباق قروريبكلا ٠ ىلا ميعوج ريمه رمأو نامالا مهاطعأو ,فاييفاوناك نيذلاريقنو غن
 رادقع اوف ةرعي نأ لجحال نبل اس ناط وأيا مهعوج رب بلحو قش. د لهأ مأكل ذك نيه ركم مهدلاب
 يفوهنصحنوهناقتاديز رهو كش عم ةرذعملا تقو حنصيو ةردقلا دنعوفميهتحرو هتفأردي ن زهوهتقفش

  2فا رخالا ورم «مهنم عقوام قدنبلاو فيسلابر ازيا ركسع نم فال آمي را الق ةمقا ولاه ذه

 :  0ةماقلاىلا مهك. واس كلذ ببسو ريذكباوسيل مهن«نوحورجلا وليلقلاالا مم لقي لف ةيواسن .

 ١  8ةنملا يف تلا ا ارح زغالاو م يثك رئاخ او ذخأو نجلا ءةين .ناخةئيءأ قب رط
 هللاريداتم عم اوملعي لو عف دمنيناسم نه زك ًاةملقلاىف | ودجوو ةنيغةيلاغ ا و :

 وقتب مكيلعو هللا ءاكح | ىلعا وضرتمل قالو هللاأضقب وذ راوةكادابعاوميقتساف عفتتال ب رخخاتال 2 ع
 ٠ م0 5 اذه سانلاقةحناملذ هللاةرو مكيلعمالسلاو ءاشي نمهين ورهف كلمملانأ اوملعاوهللا
  0ةعمجاموبىفو ) ناك ىغقملا نكل وةايلقلا ةدملا يف اص ودخ كاذةلاحتسا نوع ل وناكو

 كرتب سائلا ىلع اوهنو يواهقلاو تاما او قاوسالا ىفةط كلاعابنأن نم ةعامحقش (هرشعسمهاخ

  5رخالامويلاو هلوس روهللاب نم وي ناك نم م نولوقيو سيسن رفلا قح يف طغال ومالكلاو لوضفلا
 ٠ نيسسجتمللا نم مك الغاب نادنا مهوفرعو ةوادعلا جو يامكلذناف كالذىفمالكلا كرتبوهتنيلف
 شو« رغ:ااو ب رضلابهوبقاعو ضعبلا ىلع ض: ةاعرو اوهنيولف لقوأ ب ةرعكلذيف كت دعا

 ٠ هلأ اولمعن مهروهشنهرهشل أ وهو لما جربا س.شلا لاقتءاو يب رلا ليوحتلان 'اك ( مويلاكلذ

 احارساو دقوأو اوةباسنو اوهةارتوالاجر وءاسن ةعالخارادباوعمجونعرا وسوتقا رحوكتش تيسلا

 روك ذات بسلا موييفو) رورسلاو حرفلادي ز٠ ماوشلاو طابقالا ر ىلظأو كالذريغوراعومشو (
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 همر نوي را رار فادح | كسعاو دهاشف ناتئمطاو نمأيف هنمنيرشملاو سماخلا يف ةلمرلا ١
 طامستبلا نزاخنماريكك ارادقمدلةنيدمو ةلءرلاىفاودجو ةيرواسنرفلانامث را فلا رارغلا نيلئاق
 ناك اسملاوءارقفلا رك مقال ايريس داز 1 اع زيج يخبرك ةئامس واعلان وار وريعشلاو
 كساد ءاقلطاو كل 0000 ,كلو لبجلا جطس نمنايرعلارارشاباهيلا هجو ب نأهدأ صو
 ةفاسذ نم لع وا رصملا ةهلظلا كم ءاامملاةيب رهنالر وهشم هلظوم ا عاود اوعلثءسانلاءامد

 ْ تام دقءتلصو ناضهررهش نير شع سدا سيفو هريب دو هئاضقب "رن لك هلل سال ندري تور ودلع

 ا لولا ردلاوةيقرشلا بلا نما فور ص اح واهم اوطاخ ًاوةيءاشلا ىضا ارالا نمافاي ر دنب ىلاةيواذ رفلا

 "000 0 و اراناع> نف رامدلا رك ودب ل<نألبقةملقلاءهماسي نأرا ريال كراك اح ىلا

 مويلاكلذ رخاوأيفو باوصلاو برا نوناق فلاخو باوج مطدريهلو هريهدب و هاله يف يبس
 اومسقناو نيعمت< مهلك او راصو افايةرصا# ىلعةي واسنرفلا رك أسعلا تل هاك ني رسشعلاو سداسأا

 نب ريشعلاو ماسلا فو تاعاس عدو افاي. نءاديعباكع قب رط ىلعهجوت لوالاروباطلا ريب او ظةال ”ي لع

 سب راتماولمعي نأ ل جالر وسلا لوح قداذ> رف ريبكلاركس ءيراس رمح ماروك ذملا رهشلا ن٠
 راز ,لا 1 عل ةلوحتشمو كلا م مفادملان ١ المافاب روسدجوهبال ة صح ةنقتمتاراص>و ا

 ةريذح ىمأةوطخ نيس خو ةئامرا دقمر وسلا ىلا قدنما رفح برقاملر هيلا نيرعشع عساب فو ة ةريزغلا

 ماو ردح اناو راكخانربخ لانا يااوتغامأب نس راتملا ىلع عفادملابصن.نأيلارا شارك عىراس

 بك سم ضء.انيملاىفدجو هنال انيملا بك سم نم مهماانيجراخاعنمل رجبلا بنا رخآ عفادم بصني
 كلا رازطا ؟ اع تأرالو تكا !اردقلا نمبورهلا عفنيالو ب 07 دا

 قدانأعا ىف ةب واسنرفلاةارادل نب رظانال نيعلا ىأ ريف لئالةةب واسنرفلاركسعنأ نورمما لا ةءلقلاب

 ةي واس رفلانويلغي مهنأاونظو نيلو رهمنيعرس.ةءلقلا نم مطاوجرخغ عمظلا مهرغسإ راذملا فاو
 مولىفو ةعلقلا يف اناث لوذدلل مهؤطأو ةعقاولا كلت ىفةريذ 0 ةو سيسن رفلا مهياعمجف

 اولخداذا ركع افا العا لع فا وةيبلق ةقفش ركسع ىراس دنع لص>ناذمررهش اراغ سيما ْ

 هللا مدبب «هل كي رشالمدحو هللالاهلاالهنو ضع لو سر عماب وةكممببلا ل-رأف هاركالاو رهقلاب
 افإيكا احةرضضحملا يواس رفلاركسعلا|دذيبك ةبن "رب ردةكسا ركسءيراسةرضح نم محرلا ندحرلا
 000 د2 ردوا باتكلا اذهيف كنعان نأانمأ :ةراباتو كلا كسعىراش رشح ا كر

 هنطإ ارمو شيب رعلاملا ه ,ركسع لاسر اب يد. ةهنال ةدلبلاهذه نم طقترازجلار ك-ءجارخا ف رطاااذه

 : كرا نيكول شب رعلاةماقالا هي ءاجي الف ان للا "0 قار ملقا نماهن [لاطا واهيف

 ظ هانط رو هتاهجوهفارطأ ع 2# ندهأ انرصاح كردي ناافاي ا رمأ وه ريغ كل« ىلع ىدعت دقق

 0 اال لطي: روس 0 وراجلاوةرينكلا عفادملات ال اوبرا عاونأب



 هح 81 --

 انالارضحأ (هعناس يثو) ةريحيف ءاقيفر يتب و رصم يار خخ كعون ىلحا ودلل لص يضاقلاو اشابلا

 نأ كتالذيف بيسلاو بالافا عد دسلا كابش ىلع 5 رءأقنشو ةلي و تتاح :6ع هقدع يمر والجر

 «<ب 1 0 ار هايج وةنراعا اس عاغ واحلا

 3 3 هأ ركزت عدلا خي فرعو هدضمنةجلا كلتنكسي 2 ذاحراقنلاوذريمالا

 لج يلإ فاو ا مدضءيذلاودر افلا 3 هعادت اريخ فد دش مدر 0 هرمتنافيو ديلادلإلا

 را هنب رخل هياع عزفو هاغلب هماشو ه.ءوهتنن ىفر اقفلاىذىلعل> دو روك ذا ىولد ماقفم ءريكا

 2: ديخأ مل ة ةعلقأ ارنب اشحن انس واد لح رحال مهريبك يلابهذو ماقهدنعنم جرخ

 همداخْن أ هفرغو همداخءاز غانوهاماةلغلاةعايل ىولد نم عقو يذلا ضرعتلانأ دلبلا خيش سانلا ضعب

 صقرتو هبارذا ووه عمتجي وأ تي رط يلع نموا اك دأب هيأ امة 00 ا

 مه ريمأ سبح ايلف مطاح ىلع نوحعبصيل و تدبلا يف مه تل .:واراهنواليأ مهطغيت ٍجااةوهقلا يفةارملا كالت مط

 (ةمبتلا مول ا قوما لا الورك ذاما.مباولعفو|.-ياءاوضمف 3 ارملاو لج رلا يلءاول دفا وقتخا

 بابراو تاقاجولاعامجاب ةيبنتلاو ناديمارق نم ةفرشلا ا دمك كرو اووف يدون ْ

 قب ط وقاوسالا يف سان - تدسلاموب حصا ب 1 0 1 رباشالا.

 نيتئاملاو<نيملسملا نةيرحكتيلارف: 0 بناس زومطورطي
 هل وم وم مثةميظ ءةورف سب الوهو عقاربلاب نيمزال1 'وةحاس لايم اورالا ىراصن ن م6 ريم ؟ةدعو رثككاو

 0 ةيكرتلاةيونلاهفاخو اشابلا ادذةكوطص» عب انوهو ودكتور ك1 اوم م تاقلقلا
 لاثمالا عوننو .لاكشالا فال: <> !نمهلعت ل. :ثااملىئاد ككل فاو اولادك .ةكرلا

 داتعملا عضول' ةنلاخو دادضالا عاتجاو تاقول>ملا بئايوت ارث اةرثكو لفسلا عافتراو للملا عاّتجاو

 موييفو) ةعلقلا ؛ ابحعست :نمةداعل اف ال > يلعوهور وك ذم 1 ىنطصهرادبب ةوسكلا جيسن ناكو

 زيظلادعب ا ل ل ةدعرضح( هر شع ثلا ءاعبرالا

 ناك املف عقوامعراب> الاب مهركسعيراس نم ةيناكم مهدي و افاي ةعاةا وكمل سدسن رفلا نأ اوربخاو
 يهوةيفيكلا هذه يلع ابفيصون وأبا ر مل كه ؛ةل سار اكلت ميلعار 2 ن اويدلاب ابرأعمدجاو سيما موي

 عراق ( امروصو ) كلذب مهم اوم ممازلاب كاذو ةناكلا ىلا ناويدل'ءاسٌءرن' سل نع
 دف يتلا نعل يذ راتخلا لمانلا ل دملا لا ناحبس دب ريام كلم يف لفي كلملا كلام نا>بس

 ل فرءنةيماشلا ر اطقالان ءافاي ردخلب واسنر هلا روهح ىلاعتو هنادع. -_ هللاكيلتةروص

 ىلا اولضوو ناضهر نيرمشعث ان ةزغوماولقتا ةيواسن رفلارك اسعلا نأ ةي ربلا را نماهميلاةأو .

1 4 7 

 )إل 00101 | 1|[ 1[ 101 12 1 ز 1 ز2ةزة> 10 0ز02ةز ز>ز7 ز ز ز | | ]| ]1 دينو



4> 

 كا

 ذب اهظ 0 0 5

 ن“ هو
13 

0 

0 
9 

 و ع

 مهكلل عقواما ذهن رفالاةعنصكتا ارض تاايهمتادنب و الاحو ةريدكلا مايخلا : ازاقازيك  ؤاصاخو

 اوبداتو هللا ِِ !طقباوضراوهللادابعاوميقتسافاقب اس شي رعلا كلم ةيفن : 0 .يلعك انربخ دقو ة ةزذأ

 هذهدو رولبق هب عقوو ناضمر ربشىفقناو ماتخمالسا'و كاوسومكةاخيذلا ؟الودماكح ف
 ردانلايفالا مهن:نيفاختملارويص مدعو ر ملا ند تاق طلاواذنو ةضناململاو نوكسلا نمرابخالا

 ال_ياناوخالاةراي زو"ىحلاو باهذلاو نيك اكدلاوو اوسالاحاتفناو ةيفاكةإ#ح ليللاب مهماهتخاو
 ةالصو دجاسملادوقو و ىواهقلاو رودل'يف ربسلل سانلا عامتجاو اهتودو سينا ونلابةداعلا يلءىثملاو

 ٍ 00 لومألا جرو 0 0 0 حوازلا

 ل و ا نيعللا اظن ىلع 5 5 ب داما و را

 ١ داوم ا م هدنءنو رضكواضإ ! ا منورهذي و مهر طاو1+ انيمطت نيملسم ا نم نوشارفلاو وو انلا

 نءمونمعقو ومهوذ_>نوذحمومهماظنو مهينر نودهاشإ و راطن الات ةويف مهعمنولكأي او
 ليا و هنم ب>ءتام احلا ضفذو سانا ةرياسملا

 » ١1 هال كرش د

 يفديعلاةال_هل سانلا ممتجاو 5 هلا كن :ثاعفادمةدعاوب رض م ويلا كلذ حيص فو ةعمجا موي ١ لبةسا

 ظ ةالصلاداعأ اساملف ةيناثلاةعكر لا يف حافلا ءارق ىسن يهزالا عماجلا ماما نا قف:او ىهزالاو دجاسسملا

 بابأ 4 ارم نرش 1١ ضعب ذيتناف روبقلاةراب زاءاسنلاو لاجرلا جرخو ةعامجلا هيلع م:ذامدعب أ

 . ترو ءاسنلات تحت باو نباح :|تجاهف سانايبرعلا م كلعت تلز وق وهو هيسشمىفعرسأو رصنلا

 لصتاو كلذريغولا> لا متاع نمهوف داصام و ندر زأ وءاسنلاب ايثاوفط>>لو ىثفارحلاو ةيديعملا

 مالكلا اذ نكي ولحرالا تحتامءاسنلا ضعب نا ّت>ةنارقلاو ري زولا باب ونيرواجملاةبرتب كلذ

 سدسارفلار رك بكر (هيفو) كالذب فطخما نم «مىضارغأ اولان يأ شاي والا تاعرتخم نم كلذامناو ١

 ناب راء>الات درو (هلئاو اينوراضي ًاةارادملاب سانلا مل» ءاحو ديعلاب مهونهو دمللا نا يع ىلعاوفاطو*

 مهنمو كيب مهاربا ىحاون ىلا نور آو كيبداصيهذف مهب نم اوكار نينا فلا ةبإ رصملا ءازرخالا)

 ٠ ىاودلا دمج خيشلا مدق (ةسماخىفو)يقرشلاربأ اىلاهتعامجم يدعىئئاالاو نا ل بهذنم ! 1

 ريد لل 0 ا عي ناحواحت ا ل رقلا ة 4... حان ن

 قإ 7 كف لاف فوتو هب كلذ قداوأا "3 ري نوعا وناكمهت لةيلاملاي رلا ر دوظملا

 ا ا ني رةللاومهذو مرر ةقاعلاءوساوفاخو : 4 ا 2



 ,/ . مديل < يب م م نفهم« 57

 اوكلمالو مي * نسحأ اوسبلينأو ديعلاةال_هل عامشجالاو نيتفارقلاب روبقلا ةرايزا مهتداعيل#
 ةبطاق ماشلا ىلاهأ يلا شوي 0 هجو.ماعنزامر'اهسنودالب ااىلااهواسرأواقار وأ ومتك 3 علا

 نيةاملاةرضح يللاةي واسنرفلا شويا ريمأ هن را وب فرط نهنيعتسن هب و  محرلا نمحرلا هللا مسب#
 هذهكلات نررحانا وكن 1 هن مالسلا دعب ىلاعن هللا مهظفح فاي وةل* هرلاو ةزغيحا ولىلاهأ ةفاكو ءاماعارا
 دو بيس يأي لاو مكنعرا زج اركسعو كيل امل ادرطدصا فرطلا اذ_هيفانرضحانت امكماءنر وظتسلا
 3 .رك اعل مر ذبأ سبسأ لاوهكح. نم تناك ام ىلا ةزغوافايدالب يلعهي دعتو را زل اركسعروضح

 3 كو ائءه.بو رطاءارجاءد ارمناك كشالف رمه»ىذ ارأ ىلع م>ه كالذي شي رعلا ةعلق يلا

 ىث“ يفاو رتسامئافر رض دأالو ةيذامكل دصقن إف اهيلاراشملا فارطالاىلاعااي م ::ًاماق هب راحيتل
 7" ع يف ذي و عج رينأ هنطو ولو 3 زا ناك ودآو وجاف نوعا حو تال 1 ويك
 ديك قامو مكلام يف كل ُضرَعَتِ دحأالو ةماتلاةايخلاويفاكللا نامالا اعمل م كلان 5

 3 زيا مالسالا نيدنأ ص وصخلا ىلعو هيلعا وناكام ىلع مهفئاظو و مهءدخ نوم زال ةاضتلا نا

 رصنلا ىطءإي وهو ىلاعت هللا ن أ ريذ لك نانينم ْول' ةراي زو ةالصلابة صاع عماوجلاو | ربتعموأ زيعم

 ديالا ب هب عضنام لكن ال هب مه عفنال والطب و ودغيف اندض سأ لاه سنان ميج نأ انجل ءادثبل نك

 نومهفت لصحام لكن مو كام ردغلاب ىهاظني يذلاو حافي بحلاب انل ىهاظتي يذلاو رياب هما نع
 ءارقفلا ىلع ةقنشلاو ةمحر لاب نيفص.ا: وك ن٠ صوصخلا ىلعو انبي نهدضعن و انءادعأ عمن انتا ديج
 اوقصلاو ناويدلاب'يرقو اخشن هوم هب وةعقاولا ةروص»اناموطا شرات رع ا اسملاو

 د 5 هيمو

 كتدتنسعف نو 5

 با

 ءاثلالهأ

 هتروصو قاوسالاب ةءوم رطملا هخسف

 0 ناهرفرضحهنا اهميلاقأ 0 ربخم نيملاظلا ىلعالا ناودعالو # مح رلان مح رلاهللا م دب
 ١ شودملا ليكواجو دركسع ىراسةرض>يل|اباطخ هيرب, ردنكسا لارعجلا ةريضح ن« ةزغنم بوتكه
 2 كلترجنيفو سنو, ناخيف ناضمر رهشرشءةعست ةليلاونابةي واسن رفلا رك اسعلان اب هيفهربخي رص
 3 !اجراز إاوكسعو كنيلامملاز مكسع ةعاسإ رجالا لد .ةاوفشكفةزغةيحان ىلا ني رب رااساو وجون ةليالا

 ع لا اهدارعداشمو دل بح نم 4 ,واسارغلارث » اع عمارأ م لا رنا ماادحوتف ةزغداجم

 ”ةب راض١ء ضب رك اسعلافا رايب او وتس ب عقو و نوب راهاو رفهلاومتنااملف رازإ را ركسعو كللامملا
 <" كيلا املا لسع نا تامو دحاوىر ؟سعتامو ةبوا !منرفلا نه ناصخشالا اهيف حرج: 0
 .يركسءىراس ةرض>لخدةلناةملاو ةب راض ابدأ ص 2 راس لغاشت نيحو لئالق سانرازإأو

 هلضراء٠ريغن ءاهكلمو ةزغزدنب ىلاة كب زالابانك اسناكوةب ردنكسالاباك اخ ناكيذلاربزاك
 امن دءرسشءىنناو دو راب راطنقةءامعب رأو ريعشو طامسقب نمراخذلاب ةنوحش٠لصاوحابيفاو دجو و

 « تا قريع ع -#

 أوج 2

0 2 
2 
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 . >ا
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 هزعرلا

 . افلا



 ات 3 دمت

 2 وذا فشاك سح للاي رخ 1 رقشالاكي سل ميذو متو ا اود | ىذن

 :ء نكور وك ذم ف شاك دمحأ عب !!”فشاك لب -ةودلاو ىءورلا فش 265 قس وبافو نارذا 1 نانفاكر

 3 مظر 2 دؤنراو ةب راغخمي 06م 0 ,كو شي رعلاةءأقب نيم ,ةماوناك مهنا مهريخ ن»

 مهنماولابو اهلؤا دنم مهوب رادو ةعلتااباوطاحاف نامهشر ح>اوا يذم دقملاىف ا وناك نيذلا س دسأ رذلا

 ْ امر د رعلاب نم لسرأف م هراص>يفاو لاو مايأدعب هعومجر كم-عيراس 0 ,اارذح مث هوئانام

 ةاقلاىلا لودولان .اودح رجلا بلف ند ردع: لا نيم .اكيب مساق ةمماعو 0 د قار 1

 ” ديشت-افليالاب سيسن رذلا ركسع مهتسيكف ةعلقلا ن هأيب رقاوأ زنا اذوح مهتطاحاوأ راهجةيواسنرفلا قلحتل

 اكزيلو نوقابلامزملاوهريغر كك مساق
 زا ىح نولئاشو نوي راحبةملقلا له

 3 3 را ءلان عا

 يلعاول زب امل ف امو ا رش عةعب راد كلذ مهواز اةعلقلا ٠ نءوم١ونمأف نامالا كلذ د: عاو .اطق ةريخذلاو

 . اولخو مي>الساوذخاو ركذ , كو مهبةيصولا عمر ص٠ ىلام 3 نا يناعأ

 ةعلقلاب مهولءجو ةفولعو ةيكماج مهوط ءأو مهيلا فاضأ امهضعبأ هأ شا رع ١١ ةعلق مهعماوت 5 نيدلا ا

1 

 11 الا

 انين ماا بج

 8 اأو مطاوحاو مهما :دلعمموجر 5 و ٍمهوتطالا 59 مهنومظعل ومهلع نوددرتي

 3 بهذو مهليدس لاح يلام ه وقل و مهحال ساو دخاف كالذب ضرير ضعبلاو سيسر :؛[ نءركسع عم

 مدلل عاد دغاوبرضو هبدوعوملا كن كثلااولمع :روظلادعب مويلا الذ يفو ةزغةيحات ىلا سد-ضرفلا

 : ضدالا ويعد مال ولا مسوي يفاو وورود و َّق اوءالارورسلاو حرفلا ىراطنلارب 100 زالاو

 هفشم دا !ينوت ) ءادل !رالاموبيفو ١ ةعاذ 00 ودازو ةعجل اووي ود كيو مكامعلاو

 ٠ نويك ارمهو نيرشعلاو ةلاو<سي.ذ رفلا نءةعاجر ضم. لاكلذرصعيفو ةأخر رك ذملا

 1 هك زالاب ءاقمعاق تد يلااو وهدف مهفأت 0 نادرا مامع يبس رووا

 سدسارفلا ناأب طصا تس ةناحطا عمت رضح يت هاا ةيئاكلااًؤرقو ناويدلا اول سيمخلا 0 1 ملف

نم ازا رادعم نمو كن :مهأربااو دجو مهنا( ا... )ةفلت#راخ اري فال
 ظ اوناكو كانه 

 | يحسم جلاس ول ككفر ا و٠زماو ميعماوب راح لب لوقو سأل انلبجىلامللاأ اومبع ر>اوأ سرا
 1 مهيأ و ةاشملانمةدعو لو. ظانوك ار مدو مهنم ريك مرعمو سيسأ رق ما ٠ ناد د ني رع

 دل :متناك يلا ىهو قرا :مهدب و هيف خانب ريأث مهعمو طن أرب اضيأةءامجو ضي 2 ”!معن و. ,ال ةعامج

 . اويلطو نانا اياك والاجراوفطص افرهزالا عم هال |يلااواص ونا ىلا نعي هلا ىلع نيمل ملا
 : نيةريباوصنق رهزالا ع.اا - 0 هوحا-ذ يواقرم هلاخبشلا

 . هئالذ بمفردنعو انلاث'ةريبيرخأةرانم للعواق ريب لاله لك دنع نيلالطاتاذةريبكل |ةرادلا يلعنين وم
 .ةدعاوب رذبو رغلاادنعناك املف رطفلاد .ءةليل الذ ناكوار ورس وهح مةعاقلا نم عنادمةدعاوب رض

 | هيلا جور و نامالاب'ودانو ةذرشلاب انيتعأ عفا ريالا اثءلادعي و دماابامالعا اضي مف ادم



 تور نماهوذح | ىاللاشوبطاو درشلاو شلل يرارطاو اقتل كانو ار فدو رمال
 يراس 8 ( هسماخ دح الامور يفو ) كالذ ريغو تايجر فالا مم ءاسأ زب نهرتك اب زنو ءارصالا

 عي ريف رمقلاهفو لولا ع !اطب ةعب ارلأ ةءاسلا يف كلذو ةلداعلا ىلااضي 1 و اركسع

 يراسو ك.اسوب وم 9 لواتلا يلءاهونب يت''جاربالاو ةءمقلاب ركسعلا ن٠ ةدءرص# يق 00
 هلكت دع ةيفدجاو لك ملاقالا 1 وءدكلذكو دوعصلا يف 1 ةلمحن هزب 78

 ندا بلاك مهن ْ : كارل نيجرتملاو ةرودشملا بادحأو نس وم تاهظا نو

 نوغاختملا لسارتم مهرباك انتس اماأ و و ةشخوبأ م هريكو بو را ىسدنهمو نب راحتنلاو

 يراصناانم تالثةميملل بدتتا هعباس ( ءانالثلاموي ا ع .ج رش موب لك ورخاىف

 ماقممتاق لسراف هعسأت سم موي يف سنسأ رفلا يلع ب ونولا نو دصاق نيمل ملا نأ مهوفرعو ماوشلا

 نهةميغهذهامناو هل لصأال بذك اذههلالاتف كلذامطرك ذو اهرمضحافاءالاو ىدهملا فلخ

 1 ملاقتعالا يف معاقبافد زل 0 ىقم قمل وتجسيد

 ناليشلاو ضيبلا مئامعل |سبلأ ا 0 قرزلاو دوسلا مامعلا س ل يف ةعدقتاام داعيا اوعجر ماو اوشلا

 نا ناضكر لو ه ادانااباضإ 1 وبنو كلذ ن“ 9 ةسيسنا راجل ةنولملايريمشكلا.

 الو قاو-الايف برشلاو لك الابنو رهاج 01 نيملسملا عمم متداع ىلع نوشع دليلا يراصن 1

ا و بالجتسالل كلذ لكمرنم ى أرب كلذ نما شالو ناخدلا نوب رشي
 نه ةبعرلاض.ءن نأ قد>ةم غرلار ط

 برضو مهعل ا كالذ لزنف اغينشأ درهيلعدرفهرهتئاذناخدلا برشا وهو يراص:لاضعب ىلع صءاهةفلا

 نءنيرضاملا ىراصناا نهلاسف ماقممتاق يلام عمفرفةطخلاك احرمض>و سانلا هيلع عمئجاو ين رصتلا

 ُّق نوب رتتنال ون واك يال ناضمر رس لها اذا هب ''ةيدقلا بم داعنمنأو ريخاف كلذ يف ممداع 78

 (هنيإ مع 0 انيثو) هل سل ممعتملا 3 ١و ُق ارممنلاب سففا دب |نيمللسملا نم يأر مالو قاوسالا

 امهاثق لبق ةعاقلا هو دعصأف ىلا ةةيحان نمدانحالان هرخ !هعمواغالا كيب ناملس عباتاغأدارماو رضحأ 7

 يدانيذط رشلا عابتأ ن٠ ٠لجر فاطو شي رعلا ةعاق أو كلم ةيواشن رالانابرب ,ادرو(هنيريشءسماخيفو) ّ

 كس نوأمعإ دغيفو كنلامملا ند ةدعأو رسأو شيرعلا ةعلق وكلام 4: , واسن رفلانأ قاوسالايف

 مكر روك دما كنل'لاركتتالاع وو عما او اوعزفتالف كلذ معمساذأف مفادم نون رمل وع

 نه ةناملاوحمهعمو مهمحاساب نو داقتمو ريما نويك ارمهو فاكلا نمةعل راواكو لم رشع ةيناسع

 ثريح ةهاقلاج راخىلااولصواملو مهودهأ ف سانلا ضب رخنو هلبظ مهمامأو سيسرفلار كغ 4 ْ

 اوشءو فئاوطو قرايب و لوبط مهعمو م مار ظلني ؛:اميفاوطل نيملط 5غ ا عماجلا . ١

 موتا و مه> ال ءاوذ خاف ماقممتاق تيب ىلا مجاولخدواهوندح أى اق رطاانه هك ,١ زالاىلا موعم /إ



 را 0 د

 م | ا
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 نءنوجرخال دخلا كلذ نعاودازناف سفنلا ع وربو ةوشنلا دخل نوطاعت منا برذلايف مهعبط نمو

 ير ءاصنلا لفاسأ عف ةرا(اهنمو)ءورنعوهوبقاعلخت سما هنهمقوو ق ةوسااىلاج رخو ركس نمو مطزانم

 سدسنرفغلل مممدخ ببسإ فو. ام مه دم دو كوي امه 0 و دوهلاو ماورالاومأ وشلاو طبقلانم

 مالظب كب رامو مهيدي تيك ام كلذ لك نيل مهلال ذتسا ولوقلا ش حافي ه ا: و ءالام لعام ميشمو

 نيدلات .كاداعلاو قو نيطايشلاهنو مسا ضعدلاو لازام عسب طلايفز وكرملا اولاا لاطاوديبءأل

 لاقيايب رغءالجرنإب ب>ر رهشءادتبا نمرابخالارئاوث ( اهنمو ) ميظعلا ىلع !اهللابالا ةوقالو لوحالو

 اوكل«ممناو زا ا ىلا سيسنرفلار ايخأتدرواملف فئاطلاوةد ذل 1 رواج ناكىناليكلاخ .ثل'هل

 سانلا ظءي راص خيشلااذهناو ةيدك لااودرجو مرحلاباوجضو كالذإ ازاح الها عز اي 0 رايدلا

 ةل_ح ظعتاف كلذ ينهميفافل وما ءباتكمر انأرت ارقو نيدلاو قا ةرصن :لعمهضر <« و داهط ا يلا د مهوعديو

 عم ديا ريصقلاىلارحسلا اوك دو 1 ن.ةئامت اوم عمتجا ع مهسننأو م اواذبب و سانلا نم

 0 42 1 لا لكأ نمل يتلا مضت |هأ |هرخاوأيف بلا دروف هفالخو عنب لهأن م مولا ظناام.

 ةسدسن رثلا اوبراحو اضن اي دارو ها ةءقو لذ 6ع رمهد هزغ عم مبع*ج رخ نأكن ب راغمو

 0 2 * نوب زاجحلات دلو ىرقلان م ةعمج ماود.عملاةراوه مهعينو أوم زهناو مهتدامك ز غلا تدشن

 00 ا زغلا ب هواج رج ةيحانب كالذو مقل

 , لصتم و عضاوم ةدعب5 ةرماهذهريغبو رح ضعل س هاو زال لأ نيب عقوو هعبان نسح

 نو زدء>يف ءاش , كانهاونب وقالوب ةريزجيهليتنرك 0 انا 0 هد ف ل اظنوديْناَش رفلا .٠

 لعأشاو امسحي رح اوةب .اهقأ | تاهللا نم يل لك اما ا راف انمنيمداقلاأ ب .

 4 07 ١00 هن اعبرالا مو مظعملا ناضهر رهش لمس مث 3

 ١ مويلك يفاو راصو أو 25 الطاوررجو ماشااةيج لل ةسلاب ما .ةهالا يف هن را[ ريدخا ) هيؤ را

 ماعاا ا ءادرخت 32 يراس لمع لمع ( تدسأ اموييفو) هما كد ةمئاط مم جرد

 اةاكلجأو ديعسصلاننرافلا كيلامملا اولتق مهناورفسال هجورذ صاف مرعم م اكنو تاقاجولاو
 0 مسنوعطقيف ةزغ ةبحاذ : يرخالا ةقرفلا كَ نوبح ودم مهنا دعتملا يمت يللا ع 5

 ظ رادعلا ارو اربثاراحتلاو لئاوقلا ىمو تب رطلا كال ا>ال ةيماشلا 0 1 0 5

 ريغو عئارسشلاودل لايف مأ ظنلا تت ”رئادوعددعو دوعن مأرهش دع ب غل أنت 1 لاوحالا- الصور طقلا و

 هتفئاططب ضب ريبك لك تاراخلاو طاطخالا عا شماوهينوانب ارغةدم يف ةيعرلاو دابا 0
 ىنعم يف ةداعلا يلعةعوبطم ءاقاروأ هلاو.ةكو كلذبهلاومزنأاذ رب نيمسقملا ركسعلا مم نّفلا نمافوخ
 رفسالنونيعملاخياشملاو اشابلا ادختك طص»و ىضاقلاجرخمويلا كلذ يفو قرطلاباهوةدل و كلذ
 شرفلاو ةريسالا تحةريثك لامحأ مهمدو مهركسعنم ةري ريك ةدعاضيأ ج رخو ةيلداعلاةهجولا د
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 ةعامحو ىلخاودلاوىثي رعلاو يواصلاو يمويفلا هو نيممعتملا نم رافنأةعب رأو هداز ىشقمب ركسعلا
 نامالاب سانللاودان ( هنيرشعسداسىفو ) ماوشااو طيقلا يراصنو ةيلقاجولاو رادتلا نءاضيأ
 وهو ليذلاةكرب ىلع لطملا هديب نمماةممئاق للا ( هيفو:) داما! مكح ناضمريف اليل قاوسالا حتفو

 ةكربملا م اولقتاو ليفلا كرب ىلعلطملا ريكلاكي بوب أتي نكسو يلاولاكيبميءارباتسيب
 لاله تاتمال داتفملاوب وكر زما ركشع ىرادل بستحلام رخاء اح ضررعإ ( هذو) كير ١

 : هّتنب فاميظعة مو لمعو ادئازالا فتحا ب ستحلا كلذل لفتحاف ةَءَدَقلاَد ماعلا ىلع كا ذب هل مس 1 ناضم ر

 .ىفان يو مد ريغوةيلةاج ول ويا شمل اوءا عقفلاو 'املعلام وبلوايفاعدء(الثلااهرخاو تدسلااطوامايأةعب أ
 مويبكر و مهرغاصأو ةيوا-ذرفلا رباك ضي اعد مويعب ار وموي ثلاث كاذكو نايعالاو راجتلاموب '

 5 رلاىلءةرهاقلا شو مهر ومز ومطوبطب فرحا اشم هءاما وةداعلا نعةداي زةلماكلاةمالايدان الثأا

 نيب ىذاقلا تدب ىلا بو رغلا دعب عمجر مش هترأبا ونركس ءيراسو جام لاريماو ماقمماق يلع صود' عمل
 ةريزككحلا لعاشملا هماماو بكوملاب كانه نءيكرمث ءاعبرالاةليل نا غمر لالهاوتيثاف نيرصقلا

 ىلع ةين[صمهروعشو مهدو رةيراعةلابخ ةدعهناخو موصا!ةاداخلاو ريقاقنااو روءزلاو لوبطلاو

 مهعدبيف مونداع ىلعاورج رسم لهأ نأ( انف ) هثداو>و نابعشربش يذق و لوهم عشب لكشن م فقأ

 مط قلظأو اهيفاو>رد:الف سيسنرفلان م افوخ اهومشتحأو اهضعب نعاوشكناو !هياءاوناكيتا
 .نوري يتلا ةحرض الاد لا وه لمع يفاوك ناو اهياااوعحر مهيرياسومااود>رو د.ةلاةي واسارفلا

 5 مهنال_:غىف اوحرف كالاسملا ىف ىف زهللايلامهجرقتو كالاهملانم بم زب مريح ةبرقاجج او سيضرف

 يقزيلكنالا فوةوو بلاجلا عندو رابخالاعاطقت'واهولغو عئاضبلا بلاغ دامنكو رسالا نه هيف مهام
 .يمورلا رحبلا نم ب وللا فانصالام .جراءستاغىت>دراولاو ردادلا ىلع مهزجتةدشو رحببلا
 ةئيئدلا فرحلاب بسك يللا اوجات-اواهبالط مدعل تد._.سكينلا عئانصلا باير أ نم ريثكر ثا عطقن او
 .يواهق:دع ثادحاو نيك اكدلا فلك الاوتالوك ماو ةمعطالا خبطو كمسلا ىلقو ريطفلا عسبك

 تابجاصوصخ ةقزالاتراصوتح اي راكمارام-لمهرثكاذ ةدساكلاةئبئدلا فرحا بارلمأو ٠
 ىفةالاوةميظع ةيانع كذب سيسنرفللنافرص٠ ع راو ثيف ددرتال يي رك ىتااريمابة حد ص ركسعلا

 :اعرمس» هب يركع نايوس ةجاحنودب راءارهاظقوفراماالوطلظإ م. .ريثكلاناثيحةرجالا ٠

 / نونغل مهو عارسالاو ىثملا يفاهنودب يو ريم انوبككربو مهن« ةعائلجا عمتجمكإ ذكو عراشلايف
 لاومالال ذب و ةيانماا مط نا كالذىف ةيراكمامهكراشيو نورخ ستي هنوحي#إ هن وكحدإو 0

 خرشلا انبحاص كلذ يف لاق حادقالاو يطاوبلاو هكاوفلاءارمشىف يلاغتااو حارلا ثاناحىلاددرتلاو
 رامخو راح نيانرصهيف *# مهمهارد تعاضدق سيسنرنلا نأ راطعلا نسح

 رامعالاجا اهيف مط عيضي * ةكلهم ماشلا يف مطبق نعو
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 رام تيل 1 1ث 00 او مز ا فام تا نع كنان وهاس ثو لزدلا ريق
 نحطانمةل جا ويهواولطو ماشل ةبج يلا سيسن ثلا رفس ةكرملاو مامتهالا 0

 يلعاوم هرم“ طام-ةلاو قل لاو قفدلاو ةريخذلا اب ءلعاول مدل نيبارتلا برعلا او رامداو

 كلذكو 00 و ةراملا خيش بلطف لاغبلا نه ةدعشاا ذكو رجلا نم ةريك ة .ةدعيلاهالا
 جورخ 00 اف مهري_ ىلع سانل فخو راب ا اغىنتحاف لغبلا عمج هر دادكل

 كلذ بيس قيضسانال لص ةيمساربلاو لاجل نيئاقسو ريما يلع برق ابءاملا نوار يذلا نيئاقسلا

 هدحوهللدااهصنو ةداعل ! | ىلع قاوسالابا هودصل اوفا ردا تك (هنب رشع ىداح نينثالا موي يفو)

 0-0 ءالقع نم يصوصألا ناويدلا لذحم نهم اعو صاخ نم رمه«لهأ ع. .حمىلا باطخاذم“

 ما درباوي ريكل 152 راج ة ريغ نإ ره لهارقا اهءكملمأ ما دةلاراجتااوةاقاجولاوم ,ءاللسالا

 دلبلا لها ل ذارأو ٠ لص حام بيسب ةيعرلاو سانلا لم اكن ء ىلكلاح :دلاعتمةي زاخر ند يه

 لل ىف وصلا ناوراتلا داعاو الماش[ نعافعوةَ واسنرثلا رك اعلا عمرشلاو ةنتنلا ن.ةب ديعحلاو.

 ناك الجر نيم - نه ةعرقلاباوجر> ناقتاو ةف ةرعم باص 0 3 وةيكزالا اغمق

 ماعو صاخ ن٠ رمهملهالةحارل ال ود>و اياعرلا او ايا ل جال كالذو نامرق بجومب مهبذيتنا
 ىلع هئئشو ريم: هي>2:زموهربب د”نسحو هلقعلا5ن٠ كلذ لك ماكحأو ماظن لك اى عاهميظنتو

 دقولاظلا ن ٠ مولا !صالخإ لجحالموي لك هلا لزئملابمههترهريبك لب ةموقأاريغص نه أماكس

 هلال ل ناو ناد :هارقب نينث امهنملّقو يرهوملا دم خر ثااكزتعاوا- انين ؟ءنه صنقا

 للءارالاءاسخ عم اصوص>.سيسن رثلا ةداعنمت سي! ةنايخا نال ماقميفدأيلا ىلاعلا هما« نع مهنع

 هبال ساكم يلارصن لح ر ىلع ةعاالاب ضمقل عضو وسس> لك ألا هلعايال مهدساعحي .ةكءالذناغ

 ملظلان ه هرعد غعنتميأه ريب دن سحن ك إذ لعفف سانا يلعةيد- ةلارمدج ك رجا يفملاظملادا زدنا هغلب

 فخ سي وسلار ىلا ل اء رك وء لصوملا جيلا حتا و قالا لءاح نع ماخأ | عفر هدا سمو

 قب .طلا عاطقو صو.الانه عئاضإلا ظنحمو مفنالازاجحلا رطقملا رص»نم لما رجا
 ءايند تاب 1 50 بيف الا دللد .ةرادتلا ل ًا.يلعرتكتو

 ةماق:-مالانسحو لاء ا رلا مكيلعو ؟اوهومكل :اط.ثاوعطتالو رورش ءااو ةنتنلااوك راو

 تناكنمو ماسنلاو قف ةودلاك 5 راق ةمادنلا ىف عوقولاو ناك 2 لحال

 رسب يلوتملا ركسءلا ىضاق يا هجوت اف ةيعرش ى وعدهلزاكن الاميل باقب نا وبدلا يلا تأيلذ ةحادحهل

 ةنب نيث ةسلا ىلع هبنيل يب اولما ولسرأ ( هيفو ) ماودلأ ىلع للرلا لضن ,يلءمالسلاوةيك ركسلا طخيتيمحما
 باطو ركسملا نمةريبك هد ( هن رشعثلابءاععرالاةلدأ يفو ( مهري و مط ض رعتأا مدعو ءاملا

 ئضااضء ادخلت و جاحلاري» الوم لااشابلا ادختك كم بينا همهعمذخأي نأهت راو واس لا

 (ةةنحل جيل 4 نإ رايتس ل لن ازيرا
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 . ةعاج يلعءاوضبفو اهباماو اضم لقلاونيب راطاو نب رفاس للاهريغو ةديدجلاةلكولاب و ناخلا

 قالوب ««رانايق ىتإن٠يلعنوشتاياو راصو ةعاقاابمهونجسو راجتااةيجورللاو كارتالا نم
 نيذلاة جن ولقلاو ماو رالا راق نيرتكلا ونت كر ءارلا كلما وناكن يذلا ةيلتزكل اصح
 كلما مهوطعأو مهب زبمهوي زومهركسعيف مهولخداف رمد؟ناك مهضعب و كليب دا ص ععاوناك

 فلخ نءابهذو كيبداىم ةرافاشابح وصن واشاب ىلعناب رابخالا ترءاون هيذو) مهكلسيفا وعظتاو
 اودان (هيفو) بجررحاوأ يف مباهذناكو كيب مهاربا ةعاجح موتبختو ماشلا ةوجيملا نجما ىلع لبجلا
 ش عما قوسلا طسو يفاهضوعاودقوي ناو نيك اكدلاو تويبلا يلع ليللا يف دقو: ىتلا ليدانقلا لاطبإب

 . تاقلقلل ةقالعالوءا رةفلانودءاي' غالا كلذي هوقي واءارذ نون الأ : عج ل لك نيب لي داذق قع رآع مج لك ف

 ىوعذهلناك نم لكَنأاَضي ًااودان (هفو) ب 1 هذه منءتج رفناو سأنلاءأر ةف كاذب حرفن كالذي ظ

 نر ءاون رضو كسلا نمةتتث ط_ببهذ (هقو) ىضاقللو ءاسلملاىلا ذبلت هياط ١00
 .لجررضح (هيفو) كاذريغو ريجلاو زوالاوجاسدلاو زعملاو منعلا نم مهتاب وهم؟اوعجرو لماو ا كلا

 0 ىركبلا يدنا دحمموح رملاةنبالو كيب دايمةحو زةمطاف تسللانامأ بلطي ةزغةيحان ند
 عراف ركسع ىراس ىلع كالذ ضرعف يركدلا ل ير راقنلا ىذرإفالا

 تاجا.تحالا ضع وةقفنأا مهيأ انا مهنمةليح كلذ ناكو ة ةقفأ مه لسرأو ,مهروضخلامأ هل بت فهدنع

 .قيضيف مهو دإبلاج راخدعم ن ىلإ كك. :؛ب مهأرب او ةرغبمظملانب اشابهللا دعنا لوسرلاك ءاذريخأو

 3 41 فاو هو ايطقملاةب , وانتر لا كسلا و .ةدعبهذ (هيفو) دولا لخاد مهنعزي-و صحو

 .لاقث!ناك (هريشع ثلاث دحالاةليا يفو) اهياعةراغال او ماشلا ةهجرملا ركسع ىراسرفس عيشأو كانه

 مهداعىنام خرا وسو دو رابهقارح هلال كالت اولمعو مهر وبث نم هرشلوأ وهو ودل جر ربل سمشلا

 ىناضلا محلل يلعب ستحل يدان (هرمشع عدار نينثالا موي ىفو هج ربيلاج رب زم سمشلا لانا لكدنع
 لا 00 ءاطيهذ (هيذو) ةتس ناكو ةسمكى م وماجا محلل اوةينامثبناك و لط رلافاصن [ةعسإ

 نتا سان ورك ,ءاودحوو مهوبمو ةنئاط مهماولتقو هلاطا يحاون ةديايعلا برعاوب رضو

 -ءاسن و لاجر ضع . ما او رضحأوموذخأامعمشاما و ذخافةلجمهتدياسأو ةيواسنر هلا ريل :

 .دالبو روصنءرفكو ل.فثرقو در ولاروهجاو روفا:_ص يلاركسعلا ندع هذ ؛فو ةعلقلاب مهوسبح
 .هو.موهوبرضم لع ىدعىذلاواهريغو ماجن برعال هو دجوأم اودخاَف ترعلا ل ءوتيت 2 ةنا يرخأ

 ةنالثو نيلاي ربةرتل نوعي دياو راصؤةثيد لا كاذباولذدو اضإ ! [ص عي مل نم ملاهب والام او.منوا ذأ

 1 لا و للعلا اولنق (تدسلا موي يفو )طبقا !ىزاصن كلذ لاغىرتشاف لاي رباهنباوةحمتااو

 نيملطربو اغالا ثيبألا مهيلعسءنيذلاو دالبلايفنيب راهم ءودينونيذلا كيلاجخا نممهلاغو

 عيجلا | واق يما عاود ل ىلعاو ذبق(هينو) تويبلاىف نيفتخم مهو دجو و ثاقلقلاو
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 ديت مهدح ا دجيقهتأإ توق كالجال نمو ةلفاسلا فرحا لهأو ةقوسلام مباغوةقدنزلاو جو راغاو

 ةرامزااوةلاءطلاة رج او ليدانقلادوقو يفاهفرصي و مهاردلا نمةلمجا نيدتسي وأ هعاتمعمني ع

 هنانظي وانالسك اختأدحببصي واناربس تاتهتللل عطقي مث شيفا رحل نمهلاثمأ نع نءودام هيلع عمتي لكو

 اض مالا تالذلرذانلا ددزيملو ني نيس ءندرت اداوم اذه ردو كدت وك داو لل
 ةلامح كلذاوذخم ومهأردلا 3 للا نا اع رضلا ةمدخي بلجتساو امنمو

 تالصح مث تاكورتملا ةلجىفدل وملاذه كرر: ةثدالا هذه تلصحاملف لطاءلابسانلا لاو. الكا

 ةنهادمو ةرياسه هرفو ةهلا كلت طبضل ىنيسحلا دهشملا طخ يف يواسن رفلا اله نكسو تاصح يااةنتفلا

 ءابقفلا ل < و نيعف مش ا ةعافشلبةب و ناريخات ويب لخدي ومهفطالب و نيملسءالةبحار ارمظب راصف

 هلعفي .امعن.كلذكو بيلا ءذه ريغيف ىمداعك حالسلاب هركسع فوقو لطبأ و موه هركياو مب ظءاو

 ةالصلاىلا ر وكبالاوءجا رثوةطاخا اان ن املا افليدانقلا لم يف سانلا يلعديدشتلاعا ون |نم تاقاقلا

 1 رهقالخأاون ونمعوهباو اال 0 مهك رنو مهعم بتر يذلا ركسعلا ن نممهف ود !دجاسملايف

 كك لمار هف رش 2 للجر وهو هنقب 0 ه ىلع هناجر بو فرو ع زفنودباضي ل !اباوشمو مهم داعأ

 أملف رد «موعم مدقو ةطلام ىريس 0 هوصاختتس !نمةل مح يف سدسنرفلا هصلختساف ةظلاماريس ناك

 00 7 ا رقاأ ادع ب: روةهطلانادع] ضم لاتحاف ايدوه. هاجر ناك عطا طبل ده نلحا

 ةصحربسااوا يف سولحال سانلا عجو همودختر اد نم برقلاب طخلابةوهق هل حتفف سانال ةح ارديف نوكيل
 ىلستلاو تاعامتجالابا اون اتساف ةمدقلا مهد اعك لي الا نمارادقم تين اوما قلغ مدعب مه ىمأو ليال نم
 نوجا ىلع عربا مهرثكأ ازال ةماعلا يوه كلذ فاو وةسطخم اكل: تاهج كلذ معو تاءالخلاو

 ةحزامملاو بعللاو ثيدحلاو رساله دنءن وعم و راصف ةي وا فر فلا ةعربط يه كلو ةعالخلاو

 اذو رك ذلثي دحلا قاس افاضي انيعولخلا رلبلادالوأن م ىههو هتحو زدعمو طباضلا كلذ معمر و

 ةادا 1 كلذيءمهتفا وذ هتداعا هلو هءتحو ناحروأ اأو تاء املا. نمديلاي يل يف مقرامو ىئربشلادلو 5

 هكرب ةرامط ري و :اقاروأ او +5 (ءاعبرالا مواففو) كلذ يفددشو 0 وتننا واح تفو

 ىلا تدءصواهوريطو ربظا!تقو كلذلس انلا تعمتجاف تدسنو اهرك ذقسوتلا لئهةكيزالا الا
 : خا تمل نيعالان :ءتبافو ع رلا | هدعاسولو تطقسو ل ترمو ىلءالا

 رج ىلع ايااوديءصلاىلا نولجمهجا وخحلارفاس (هيفو) مز زبةديعبلا دالبلاىلا ترفاساما اوناقو

 < (هيقو) زخات ساوث ةرخأتملا لال هاو لاوءالاضقو دالبلاري رحت
 مرايفو) ركسعلا نه ةدعمهتبدكو روطلا ل ااه اجرا مال يق قي داندو ت ت م ءاسنوشاوهو

 تناك ةةيطاوحتف ةيل طاب راقفلا ىذةلكوولا ةب واسن رفلاركسعلا نه ة.ئاطربضح (هرمشاع سدا

  هئالذب قابطو لصاوح ةدعاو ت>و ةءتءالا نم اهبءود>واءاودخأو ىسابارطلا اشاب ىلعادخيتك

000 
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 3 ةعلقلا < 0 ريس رار وارق ا 1

 كيما فرق :براسترفلانممهلخ اد دقلواولقو اواقتاةي را ملأ 2 ء ينم برقا ملاةقع

 ف 5 راب سي وداا_:رمريف>ىذلا نبلال محب ةعارتمدق (هيفو) لات ةالوةاقالم مني عقيخو

 ناظيقلاىدان (هسداسد>الاموييفو) ىقإ رطلاعاطقن نم امترافخل ةب واسترفلا نه ةعامج يدك 'وادلا ا

 لجال ق اوسالاو تدنا وخاحةةباهرواحامو ةاا كلت له يط ينيسحلا دهشلاب نك اسلا يوانرفلا

 لعد ناك ست ا نرلاب ند هو ه ريم ستي «وناح قاغأن هدعوأو كاذيفددشو نيسحلادلوه

 0 |فقو رشا مع نبأ ىو ذبد كاهعدت ادلوملا اذ:نأهيفلصالاو كلذيف بدسلاناكو كالذ

 ةقافا ضب هل تل عش يلاعت هلل'ءافشنادلولل اذههسف يلعرذنف ىجي 3 عرذالا بلا ض سموا ريغادق ناكف 3

 ةسرادمراجا اننا رقلان ورع ة,اهقف بترو عومش ضع! و ليدا:و 00 .ةلاو د دديد لاق دقوا هبادتاف

 عدبلا لحأ نه ريثكمهبلا مفن ةناولاملا داز مث يلو زال تاريخا ل الد لالا, نو رقي ددع ابني 2

 هلدشني و اهفر# وةلالخلا رك ذي و قاحتب نءمهف ةي .وسيعلاو يب رعااو نامملاو ينفعل ةعام

 نولبأ اةمنورخا مهبوا# واير يصوبال خدملاةدرب زمانا أل وقب نه مرن 00 8
 لعأ نم هميف لذ دامو هب راغأا نم ةعابج مفدي وسعلاامأو ُ وديلعهللاىلص يب لا يلءةالص ةغيصب مط ِ

 ةلابقن وسلاح 0 امتقبر رطو يسيعنب دمت ىديسهل لاقي ب رغملا لهأن تعال نويسذيءاوهألا ا

 نوب رضا فوفدول وبط م يديانيب واهءاعاوش ثءةقي رطو مث مغلي احوعمامالكن ولو ونيف س موضعي ٠

 فوذدلاب نوب رضي نيذلا لايق ىرخأة اج فقتو مهتاوصأ عافترا عما ديد شاب رم ذ ملاردق لعاهبلع

 نوعفثريو نو.ءةيو نووتليورخ ”الانع 3 _حاو م رحال ضعب فا 30 مهناتك ان وعصيف 2

 اذ هموقبال ك ثدحةدازلاةوقلاو ةفينعلاةكرلا عم تالذ لك مهلجراب ضرالا نوب رضا و نودذنؤذمن و

 يوددحسملاب عةيف وف داب برضلا طغىلءتاعاقيالاو تاكرل ا هذدو ةوقلاب فرع نم لك الاماقملا 1

 اذهي ذءالانيايئةيفكو قي رطهل د أ لكءارقفلا ةعام> نم مسند ءالؤهنمتاجضو مظع
 تفاراكت 11 وال طغالا ريكو نا طاو ثردحال دحسملاب مهقلحمو ما م وعأ أم نم كلذيىىلا مةئرام عم

 يعرو ممبناتنفالاو مهفلخ ىعسلاو جرفتالنو ضحي يذلا نامل هاا ناسحوملا تفلتااو ك_خاضالاو
 ءاملاةاقسو هبف سانلا ىلعتالوك اللب ةعابلا فاوطو دحسملايفتالوك ًااوتارسسكملاو بالاروشح
 ةوقالولوحالو ةنهتمملاقاوسالاباةحت:1مشوفعلاو تاروذاقلاهذه زم هرأ 'ممتجاي دلال

 نيب وهي رقلاو ةديعبلات اراخلا نم رياشالاةعاجمودقب كلذ ىلءلاخلاداز تلا * ماعلا ىلعلا هللبالا| 8

 نوءالك ب و روءزلاو لوبطلاو ع ومشلاو لاح راب ىتااةميظعلاعماوإاو ليي دانقلا رواتم مهيديأ :

 لازءالا ىلا مه رثعل وأمهمولي نويدش و ١ملعنوباثي تال واف ثهنا نو اهِإ فرح مالكم

: 



 د هوا

 ةرت جا درورطةثالث ةرئسااهذهىف مدالانههع٠ناكوارامنواليلربااورحبل الاس ثاهجحو يحاوتلا

 ريبك فيغر ؛هههركسءنم صخشل كو ةميخالو شرفالو شا رفالو خابط هعم سدلو قرو ىف ةفوفلم
 ( تدسلا موي يفو ) هةنعىف قلعم حد ةص نمفغرطل:اق- ن«برشيو هنمدو زئ:هثب رح فرط يف قوش ص

 نوقث وءارفن نيثالثل او ناو رعلا نمةدعمرعمو سديلب ةيحان نم ةب واسنرفلا ركسعلا نم ةدعرضح
 مهماها لوبطلاب مهنوفزب رصمىملا مهباولخدو ”اناو اروكذ مهدالوانم ةدعاضيا اورساو لابخلاب

 ىفو ) جملا نم مهءوجر دنع مهنم ب مخ ناك ملامح ضعب ورادتتلا لوح نملومحةث الئاضي اموعمو
 ال05 1 ع دع ةدم رضخاو الابل ريطم ىلا سديلب ةي>ان وه يكس ىراس رضخ( هتان نيعنألا لل
 اوذدخاو ريثملاو ليعز وبا اوبرضو نئاهرهفالخو ةديايعل خيش هظاباناميلوخا هظابا ندحرلا
 7 مونلا كلذ يفو اراغص وءاسأو الاجر مهبادحا مهنلذوةىهاقلا ىلا مهب . اوريضحو ميسو شاوم

 رشلاب ع مل لاقي لاجر ةثالث اضياهء.و بويلقخيذد قر ناميلس ب رعلا خيش

 7 هسار عم ىبراوشلا ةثح اوامحو مهس ور اوعطقو اغالا دي يلع ةليهرلا ىلا ةعلقلا نم مهولزتاف

 هثداو>و رهشلا اذه ىضذشاو هنال_سا دنع كانه نثدنل بوق هدلب يف هعءارتا هذخاو توبات

 22 خفلا زادوا ةءاج تتادح نإ ردعلاو عباسلاةلأ ىف نا (اًينم) ةياكلاو ةيئارملا
 اولخدو ةكربلا يلع لطلا كايشلا اوماذدف ءاوطا باب نه برقلاب ةيكبزالاب نناكلا ىرهوجلا
 باويواضيا ةءادخ ةئباو تامادخا ءاعالل ٠ نم ةئالث ام ناكو رادلا ىلعا ىلا اودءصو هنم

 ركسعلا مظعم نكساسملي رخأرادىلا اولد ادق اوناك لب م رحلاالو اهب رادلا بر نكحيملو رادلا
 اذا ىا وناعو يجف تنبلاتفتخاوة ارضا نهنما واق و نهوض نحرص وءاسنلا ظقتشافةكب زالاب
 ناكو ريما عاشو راهنلا عل طاءاف مهنمافوذ ىنتحاف باوبلا ظةيقءاواولزنو اغاصمواعاة هاو 5 و

 كلذل مغاف هو اول وبدلا اش. بك رهرغسن همدق املف كالذ ناشف مالكم. يلب ١اكاغ ركسعءاكراس

 (امنمو) هلتقو كاذ لذ نم صححفلا يف متهاو هقحلب يزلاراعلا نءهيف كالذ لءافمذو طة ١! رهظأو

 اودجو :ليللاباورصاذاوديبلا لهأ نم مو ةقزالابل ب دانقلادوقو يعم ديدشتو تاقاقلا يدعت# 0-6

 مهحلاصإ قحرامسملا نوماقبالواياعوهيتلارادلا وات وناخلا اورمسي ز غرف :واءارط هافط االيدنق

 ةدءانط أر طا نا قذ:'و كلذ ل_جال 000 اريدك اودمم7 اسبر وهتاردللا ن. هوبحأام لعاهبحاص
 ًافطافءا_!١لاسو قرولا لعافدي راو قرولا نم ف ذوراظ يفاهخوك بيسي ش 0 ارفاق وس ليدانق

 اوممُك ٌةديدعقرطىف كلذ لثم ءعقوو | ماعاوطاصاهلها سبصأو قوسااتدناوحاو رم: ليداذقلا

 مط سيلا سانلا ناكىتح ةذفانلا ريغاا فطعلاو ةقزالا يف يت ة>كاذلاثمأو مهاردلا نم ةلمح مولا كلذ يف
 لب طل املا لاكف دو 2 راملاس دفتر لي دانا آلا لع

  ١؟ 1 ةنس مظعملا ناشر بش 9#

 1( كن ل سا نوط ساني نوفا لن. ةيرف نت ا



 ندع نال نآك م ناويدلا بالرا 'ىلا انر 0 2 رش د ده ند م لاو 3 حالضودلبلا

 ا ءاملعلا| م اقياس تعقو يت جااذن :لالهاورا يدا توت ةاناتيف 1ر6 | يف ؛ كتم امسو كل اوحأ

 هلقع زالغ نمهءاصخامنا ينمصاختو ينيداعي يذلا نأب مكتيعررمثاعمو مكنم ًااوملعأ ف ارمشالاو
 ريداقملهتضراءمل هللا ىدب نيب نه الا اذهيف ىنمهيحئاصلخمالو يلم دوال كتداسفو 1

 وهف كلذ ىف كلب نءو هئاضقوهن :داراوىلاعت هللار ,دقت هاناءفامن أ فرعي لقاعلاو لا#عتوهناحبس هللا

 نابملصلا ريسكتو مالسالاءادعا كاله لزالا يفر دن للان كت ةءااضيأ اوملعأو ةريدب |١ ىمعأو قا
 يذلا مال ءا ارجاواهيفاوءاظ نيذلا ل م يجايفأ لزالا ىف ردقو يدي يلع

 جينملا نآرقلا نم كت2ءااغيأ اوملعاو هئاضقو ثداراو لاري دقتب هلك اذه نا لقاعلا كشيال وهب ت ما

 يف هلل' مالكو لقت لايف عقتر وءاىلاي رخآ تابآ قراشا و لد>يذلاعوقوب ةريغك ت ايا يف حرص

 ىلااء.ج مكتما ع جرتاف كن :اذآ. يف تالاقملاهذهتةبئواذهررقتا ذا اخت الو قدح هياتكا

 7 00 0 ادءراوظاو يشل نع عننم نممهنم هنافةي وطلا صالخاوةينلاءافص

 ارانب كو لمفب ىذلاو زودصلا نام و نيعألا# .ءاخ ملعب رئارسلا ىلع علطم هللا نا اوملعيإو

 يفام راهظ ظا ىلع ردقأىنااضيا اوملعاو بولا مالعهللا نم 1 هياعو قفان مو هاماكحال :

 ملكت ال ت نكن او هارامدرج؟ هيلع ىوطن امو ص ثلا لاوحا ف فرع | يننال كشمد> الك سفن

 يملا كح وف هب تاكحو ةتافئاملك نا ةنياعملاب مكلرهظي مولو تقوى نكلوهدنعىذلاب قاناالو '

 نيدال يب وطق يدب يلعهأر حاو هردق يذلا هللا ءاضق ن ع هةعد عام د دب ءج ةراغناسأ ال اداب ا ناو در

 ناويدلا باب رآل( أو.“ 33 2 مالسااو ةردرمسلا ص الخاو ةينلاءافص عم مهتمهو مهداحلا قزنوعراس

 نيبو منسي ماظناا هياع بترتيامو يواعدلاو ةماعلا اصعب مهدية”ر يظن مهما عف دنةب رهذ ىموميدلا

 سهل ةيحات يلا بهذ را سءىر اسناكو سروسأان .راهبلا تاكو قو رحل ادم لارضح ( هييربل /

 أورضح املؤ ا هولصولاب 005-- مهعملسرأ و مطنذاف ر دمة مماهذ يف و : ذاحساف ْك

 ضعبلا هذو لا تدلل اوب ىهةيوا سن رفلاء يح مهغلب املس وس'الهانأ اوكح ١

 رودلااومدهو كاذ ررغوةعتءالاورحاتملاو نيلا نهر دنبلابهود> وأ سد. سن رفا' ب نفةب دايلاب ب رعلا ىلا

 4و٠ نويهاذلا رادالا هلك مهعار ام ناكو م ةردكر يضخ >اممل' ءاملا يباو>و باش.خالا ورك

 8 عناب هدعو م ركسعلا ن. 0 6 لد 3 0

 اهوح رخاو 0 0 ل ءط لزق 2 3

 ليات و 52 راص سلا واب هتءافاة دءىفو *ل ةثالا رج ولع نم اهوعاطصاو اهركر تال



 0 ا ماب 00

 .ض يمل سوقاي رسيلا همي سأاةندنلا ||تقوداسرأبوتكم يلعهلاو راع مما ل - و ةملقلابه وسحر مهد

 أوسيح هوسحاملو يقرا لعةبلقلا ف ريناتقو رو ماب مهرمأي ومايقلا يح -اوتلا كالت لأ

 تقولا كاذذال لاوزلاتقو تقو لك قهنوب رمغإ اراهز.' 1 ةو)لاضي ًادانجالان هذعبر 0

 راحو أاس ( 0 رة نادأز ًانمنإبق اوسالايفاودان ) © رمش ةاعءاعبرال موليفو ( مويلاءادتبا 1 0

 ْ اقاروأكلذباوبتكو كلذ نامت وا-ارغأ انميرتشي وقالو. هل و رع ثم |.ةةمالا موون ةحلو

 ةناك 2-0 امولعم ق كلف اههدنو ةروصلا اهناعو ة ةعوم ءطم يو ةقزالاو قاوسالاب ارضا

 لح ةلح قالوبيف عاب نيبثادعا كل بجر رهش ن نهرشب ةثالث 0 رمعملااواع رلا

 هنأ ة زاجالا هلانحنمف الخ ينئقي نأ دارأ نم لكي رتشملا اذه لجالف ةبواسن رفلاةخيشملا نأ
 11 راو ركسع ىراد 0 داس نينثالاموي يفو ) يهننا ءاشي ود: رب كينتقي

 عض هنن ذخأو راهب بتناك ىدنفا مهارباو قورحلا يعاد تاج ها دخإو لإ وسلا

 ةدعو مهريغو هي ةيق اطوبأ نوطا و ىرهوجأ سرت نبروصملاو نيسدنهملاو نيربدملا صعب

 ءانلاو ةريخذلا ل لاج دع 6 سو راك ل عفادم ضعب و ةاشملاو لا رخارك اسع نم ةريثك

 مهلاَقي ردع ةعن ريحا 0 :: نيئس هلاونيعو رخأ مي ظن: ىلعز ا ا (هيفو) هناموقلاو

 بيا لاو يعويدلاناويدلاو ىص وهلا نا 0 لاقي واسكاد نورمف نيذلا رهو صوصخ
 را>تلا نمو يمويفلاو ىر كبلاو يواصلاو ىدهملاو ىواقرم دلازعاشملا نه مهرسشعةعب را اوءاضتقالا :

 لئياذكو تاحرف فسوب ماوشلا نمو ىرمهملاهللا فطلةطبقلا ىراصنلا نمو مرحدجأو قورح ا

 ريتك ادمن 4: ماومصل ارم أ 0 اراموطك لذي اويتك و فرح عاشو راكاف سر

 ا أوُمع نيذللاولسرأو ةداعلا ىلع قاوسالاب انما عملا نان ءاللت هر كا اتا اهنم اوامرا

 كفالذ تدروأ دقو كلذ نأث ف _ ص - كلا راموصلا كلذردصةرودورب راقتلا هاك ؛امساباقارو

 نهص اولا ىوعد يلع قاستلاو ل وةعلا ىلءتابهع وهم لا نم 4 ,ذام يلع عالط الل لوط ضع هيفناأك ناو -'

 هترابانوب ناسأ ىلء ةلوقمىهورظناأ ع نءالضف لّقعلا هبم دب | مالماب ىلع ءىدانت ى وا تالة: لادساش نشل 5

 هصنو نيدارفلار يك 0

 مآعلاو صاخنارص» ىلاعأ ةفاك ىلا اب اطخةب واستر فلا شوبملا رمد نم # مح  رلا نمحرلا هللا مسب 8ك 2

 ةنتثلا اومقوأ اقباس بقاوعلا كارداو ةفرعمان« نييلانغا ل القمل نيلاخلا رئاإلا نضمن
 يفرم أ لاعتوهناحيبس يرارلاوةحربقلا مهننو مهلعف ب بلس هللا مهكلهاف رص نو :طاقلانبب رورمثلاو

 يدنع لاح نأ“ ن كلو مكيلعاق 0 كب مح ترص وه مت لثتمافدابعلا يلعةحرلاو ةقفشلاب

 ماظن هكتركنلل يذلا اول دلا تاكو دجال مكشي ةنتفلا هذه كب رحب حيد لك مغو طيغ

 1 ارشعةعب رالاوهلوق

 ”دان دو دع

 هع
8 

 .هأ 5-53 ا طقس هلملف

 سس رألان م نو رشا.مو ءادلكو مهعمو يوأ-ترفلا رفاكي مو.“ .وىندووىزلكت الاةحاورو ليحك

 لع 1 2 ع



 2 ذا 51 :

 لا كلا دا مدا حز ذخ أك اذانيديقتملا ضعب نأ(ناكملاكلذيف «ت.ًارامبرغأ نءو>تاحرذيتسملا ٠
 آ اماالعف يرخاةجاجز نم ايا ماعبص# نناك يف شاين فاه رت امان أ سباب ئ

 ارح- تاجربلا ىلع هيلقذ رثصأ !رححراصو ساكلايفامفجو عطقناّن>نولمناخد هنمدعصو ٠

 ارش كنس رحايو قررا | ريح دمحم رخأ هايج كلذك لعف منها رراظنو اني دياب هانذخأا ابي 3
 جر فاطاب ةقرطم لاب هب رضو لادن يلعهعضوو ضب ؛ اراغنمادجالةأشةيمذخ ا وانتوقاير 3 ْ

 رادق» يف ةليطتسم ةغ رأفة امل زد مدار انما كفن :حعزلاهنابارقلات وشك لئاوتود#

 لعد ماسر ةلتلالا حفطم بشان مقودنص يف عوضو. حا ارق'اق فاه سعتم هلاةةيضربشلا ع

 ةليتفب رخآ ينأواه دح أيفءاوطاا هب سبحنا كرامه دعصأأو ءالا فال زنأوا نيه ريغ ىلع ىرخأ اهعم :
 ءاوطانم اهامج رخف لاخلا يف املاةلءشلا رخ الا ب رقوءاملانه ةجاحزل مف كلذزر أو ةلعتش» 5

 رصانملا اج قد دلوتت ة 0 0 روك در اضيالئاده توصب عقرفو سورحلا

 ةاقالمب ريطير رش !ممكرح نمدلوتيف ةجاجزلا!مزوريدي يتااةزيدتلاةكلفلا لسنمو عئابطلاةاقالمو
 سواهم الصنم افياءلاطيْطولو صخشاهمقالع كسماذاو ةقط قطو توصل ارهظيو فيثك ءىثىدأ
 3 اماظع تقطقطو همسج د عترأ د ةديعراىرخالا تيارت وأوراق 0

 0 راك ماا سماللا ادد سا نمو ةعل رسسةجرب لا | يفهدعاوسو

 اننا لرقع اينمنأل حاس هن جية 0 اهي مطو رثكا وأ افلا اوناك ْ

 5 وللاو تابرءلاوءاوملا نيحاوطوباشخالاوتال الاعاندونبي راجتاانكماغيأ اود رفأو #2

 خبأا:.اماعواماظعنين اوك هيفاون ؛ونيدادحار ١> اناكمو # 3 اعاد و مطاغشأيف ش

 تاناددسلا اوعصو ةنطا رخ قعاو خفانلاهبذحي ترحب ادينك الصتمءاوهلاا ملم ج رخ راك

 ديدجلا تازولقلا طر ةميظع طراخاوبكرو طرا ا وديدحلانهتال الا تاعانءاماظعا قراطملا# ٠

 ق- امملع و ةناجلا ةنيتملا مالقالاب ديدحال طارخلا ملعملللاجرلا اهريديةلقثم تاكلف مطوةمرظعلا
 هذه ىلعأبو هلاكلمم الان م ةئداخا ,رانلاديرريتأ ط را ل< ىلع راعي ءامهيذو بو

 كاذريغو ةنقتملاةيسدنهلا تال آلاو تاءاسلاتالاو تاراكربلا لثمةقيقدلا رومالاعانصةنكمالا

 #* 1١51 ةنم بجرربش ظ
 كيبنيسح ةءامج نم فذاك طه مهللاقب دانجالا نماصخشاو تق هنلاث يف دحالا موب لهتا

 ناماس خ يشلا تيبب ارتتسماماب 1 ةأوناذعسا رين« عجرم ” نيراذلاعمرف دق ناكو تفشي فوردملاا :

 هلق هو سماق هيا عمها رغأو هنأشب سي فنرقلا ربخ افانامأ هل خيل ناظةحتسماغأيناعصمل هماسف يمويألا

 موبيفو ) سدسنرفلا نذاريغب رد :يللا لخ دي زمءازج اذه مط وشبأ م تندد .رئاطوتسأ رشا

 املذاهريكو ةيحانلا خي شيلراوشلاناوملسهتبحصو بويلق ةيحانب يذلا سيسن رفلا ريك رض( سيلا ٠

: 
0> 



 6 ع 0

 ناحيلاو لخاوسااو نادللاروصو هيف ةزانحلاةالصةّءهو يرام الابد اياو هننةعملا ةالص

 ساجا 5 نءدمل لكك صاخامو امكهو سرا مالقال أو لاكش الاو و وصلاو ديه هلا يباربو مارهالاو

 ' لاقثالا رجو تاينسدنغلاو عرشتلاو تسر باطمالاو تابنلاو روضلاو ناوم لا

 كوربعإ و ضا.ي .ءيضاقلل ءافشلا ب ردك ؟مهدنعتيأرو مهتخأب محجر ةيمؤأسألا ب 6-52 نءريثكو

 َثن ا 1 امابان 1 ةلج نوظفحي و ىريسصوالل ةدربلاو فرورشءافش مطول هنع

 ريك د دامد 1 اةللاةف را اومولعالدت از علطأ م مون أ رقلا ن نمادوس طفح مغ عل

 1 اهفيرادتو تاغالا عاونالة در ةمبتك مهدن ءورا ناو لالا كلذ يف نوب ديو قطنملاو 4 هفالا ف نءديف

 : يلفلا تود عو تقوب رقأيف مهن كلا كاك ةبلعارم ٠نودب رام لق مهياعل عسي ثيحبا ماقافةذاو

 ةعل كنس لا تاعاذتر الا تالاو اوةعادلاةنقلاةدار هلا ةيكلذلا تال الام منخل اك دكة

 اهنمةلا | ١ لك ةك ةعوندهيرأربب ب يري هوم | ارغدلا نم ةعوندملا نمُملاَذي || غلا 2 4 محلا

 تانج ربك 5و 1 تاراذإ تح :طلمرا ربوتاطابرب سيلا مدع 008 6

 فر 2 تءضوامب 5 لحنا اذاَو قرملاىل اهنمرظ ظداأ دفن ,بوقلو تاراظناهبو غ غارفل انم اردق

 ش | ماعانتراو به ا رجاو اهرب داقمةف رعمواهداصراو 0ك وكلاىف رظنال تاراظن كلذكو ريذسص

 0 نع ةيلاغلا لكك شلا هبي 0 رغلاقئاقدل يفاوشب ريست ا اعأ هنأ تاك :ملا عاوت و 8 ظاذ واهتالاصت او

 ْ 0 أمهنموءيش لكل نوروصملا مدو يرن مك 5 مهاربا 5 تيب مهن« ةعاسمجاودر ةاوكلذريغو

 هنأ قح قاعني داكي مسح غارف ملا يقز راب ةاول ارا“ نظ 0 نك .مد لارا روصيوهور وصملا

 2. ضعيف كاذاوقلعو نايعالا نم مه ريغ كلذك وة وةرئادىف هندح ىلعد>او لك عاشملاةرودروص

 كلا رو رخاو تاريشمحلاو تاناو.ملاز وصي رخآ ناكم ىف رخآ و ركسع يراس سلاجم

 نوعضيفمهدالبب دجويال يذلابإ رغ "توا ارانآو ىلا نود, وائامسأوا ععاوتأب ناتي حلاو

 اليوط انمز يقولو يل-: :الو ريفا ءةئيدو هنأ اح ىلع قم ف محال طظفاح عونصم'اميف هنا دبه مسح

 '0 6 دنا قدتتمابو رم 41 نكسو قئاقدلا عانصو نيسدنهمال ن 1 اودرفأ كالذكو *

 ناهدالاو هايماريطقت نيناو 7 ا ل ل كا عضو و كلذراوجي

 1 رودقلااملع فوفراءمو ىلعأو ىلذ-.ااناكم هل لعجو تاما ربوةميظعا رودقو حالمالا جارتتماو

 اودرفأو ديلا راو ءايطالا نيةدع كلذك اهب وةعوا آلا تاحاحزلاو نيحاعملاو سك ارتلاب:ءولمملا

 تا اوةمدتهما ريناد هن 0 و يوامكلاب تطلاو 0 انصأ ني 0 نسح تب يفاناكم

 ْ ةدنرأل حلل رتادرزللا تاصالخو 6 اما ريطاقتو حاورالا ديعاص# 2 .اوعضولا ةب ف مسحت ريطأَةن

 نارار لخادلا ناكل !لوحو ةلالطاوةءالأو ا أجار ختسا ءدسأو تآَ ا.نلاو باشءالا ن نءةجرخت 2

 1 عاونأ اياخادبو تالدسلاو فونرلا تائرطاو لاكشالا فاتتلا يروابلا جاحزااز تاو
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 جدارا يمين لمعلا ل 2 يلة دعاس يف داايتاشم لع روما كرت دمي ل ١
 بلاغو عضول |ةنقتم ةعنصلا ةككحت مزقو س وف + طكلذكو ةقشمالوىعت ريغ نماهيفامغ رخو ؛ 1 ْ

 ةعاقلااياوزلا لع ةيسدنطاقرطلابالاباشخالاو را>>الا نوءطقيالو مهسنجنمعانصلا

 يلعاوعضوو ارب هنرائمو ةءاقةينيسحلا جراخ سربيب ىهاظلا عهاجاولءجو ةميقتسملا طوطخغاو 0

 هب ةه٠ لل كبعلا | :كست نك اسمةدعوإتخادىفاونبو ركسعاا ن هةعاجج هياو 9-5 مفاد مهراوسأ 1 2

 من ( ينمو و ةريخك اذبع واضاقت اهنمهراظن عابو ةلي وط ة دم ع نم رباعشلا لطع هع .الااذ_هناكو 3

 كحلا ٠ نهةدعاهيفاوعضوو اجار او كناركو ةّينباةي رصاتلاببراقملا بف را وتادحا

 مهينبال ا هماخ رواهضاقن 1 ودا ءارمالارود نمرود ةدعاومده وهيف نيطإ ارمارك اعلا وبرحلا 6

 تاموضرلاو تاشوةنلاو ةئيحلاوةسدنطاكةيضايرلامولملاوةفرعملا هاو نييكلفلاوني ربدمللاودرفأو
 لشمتوسلان م هءامؤديدجلا ب رذلا ثي> ةيرصانلا: راح نيئشنملاوباسحلاو ةيتكلاونيروصملاو

 ىذلاديدلاو ىيدقلا س 2 لفك وبىناب فور عملا جاحلاريمأو ك و كيب مءاقتسي

 هذهتثدح هشرفودضأي ماع دنعو دابعلا اظم نهةميظعالاو أهي اع رصو هفرخز وهدي و ٍ؛

 امنو رضحيو اهنرظفحنو رشاب»و نازخاهياعو مهبتك نم ةريك ة ةلج هيا هكر ونيرافلا ممرنقةث داحلا ١

 نيتعاس رهظلا لبقم 0 لك مسمهةبلطلاعمتجتن مدا ا ,يفن وعجأ ريف ةعجا اراادب ريىموةياطال

 ةضنب نع ةات>:لةيزاوه ةبوصخم ىما 0 هر كلان زاخلل ةلباقلا ناكملا حف يفننو_كءو

 نوبتكيونوءحاريو نوحفصتف ن :زاكت|هلاهرضحف ام ءاميامةعجارلا دي زن لطف لل
 زعأملا لوخدلا هنوعنمنال ةجرفلاديرينممنيمل ملا ضمب مهيلا رضحاذاو رك اسعلانم مهلفاسأق ح

 ةنرشالا ةيلباقهفاوأر اذاصوصخو مهبلاهئيحرورسلاراهظاو كحضلاوةشاشبلاب هنوةاتيو منك امأ

 اهبعوبطملا بتكلا عا عاونا هل نورمضحم و مسهدحمو ممتدوم هلاوأذبب فراعملا يف رظنال املطتوا

 ريسوءامدقااخراونو تانابنلاو ر ويطلاو تانا ويحلاو ميلاقالا ودالبلا تار 5و ريواصتلا عاونأ 6
 دةاوراكفالاريتح ام مهمأثداوح و مهتازجعمو ممتايأو مهري واصتب ءاينالا نصصقو ممالا

 هللأ ىل < ين |ةريس لعل مشش ريبك باتك هيأ ارامةن>ن .ٌق كلذ ىلع نوءلطأ و ارام مهلا تيهد

 ىلارظان هن ..دق ىلع ماقوهو مهدامجاو مهل غلبمردق يلع ة هئ :رسشلا هير وصدي نور ومقيم و نو ل

 منعها يضر ةباحصلاهلوحو باتكلا يرسيلايفو فيسلا ينميلاهديب و ةةياخال بهرماكءامسلا
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 ىلصوهوقاربلاو جارءملا ةروص يرذالا ينو نيدشارل اءافاحلاةر وص يرخأةحفص ىفو فورسلا مهيديأ
 كلذكو يندملاو يملا ءرحلاو سدقملات دب ةروصو سدقملات يب ةرخص نمهيلع بكا روسو هياء

 هيفوصاي اكءاظعلا دجاسملا نم اهبامو ل ويمالسالاثمو نيطالسلاو ءافلخلا ةيبو نيدهحلاةمبالاروص ٠

 هل ا .ا-ناطلسلا كلذكو كاذل سا لا فانصأةيعمحو يوينلادلوملا ةئيهو دم ناطلسا || عماجو 3



 0 11 ع

 ايابخو عن ادو ةدءعباورفظ (هيفو) ةضف انا ةرشع ةب رقلات تغابود ال غوءىلا حن مهترجأ منوطعإ

 . ىضقناو كلذريسفو ريطانق ناكلاو ًاوينيدهفاوأو ةحبل او ةعتماو قي دادس ارم ةدددتت نك امأب
 | ولدح ا مجااهتم * !ممرتكلاهطبض نكميال يتلا ةيئزحلاو ةياكلا ثداؤحلانم هبل صحامو رمشلاا له

 ةعالخاو وهلللاجرااوءاسنلا| ,معمتج ةهزنم ةصوص ةئيه يلع ةد اياةيكي ز زاللروالا ىف وثلا طيغب

 ةقروهد و اينو و اهعفدياصوصخ اردق هيلا ل خد, نم لكلا ةدوصخم تاقواىف

 نومسللأ ةرطنقل رواحلا لالااو دههو ةزيِجاب زك اءااوهدهو ةضورلاو سا.ةلااوثو اومده ممنااتمود#

 اثوحاطو راحح ا ةءبراب و ربل نم بدارالا ن>طتو ةيي<ءاوطايفرودتانو>اطهالعايف اولعجو

 ىلاو-تاهجمدريفاوعرشو ةك دلاةرطةةلرواهملا مءاجلا|وءدهو باشنلا بطاسم ها ةضورلاب ىرخأ
 رودلااومدهو ةعست٠ةيحراهولعج تح + 8 ران تب هيب املاك امال اختل دك ار
 1ر3 [ااكفاومدر واه راجشا ومطقو ءالذ فاح ىتلا نئانلاو يرخال ةهملا نماطقلب امال
 "قا وذل >و يل ردملاةرطقىلاركسع ىراستسب دح نما دتبم نوتيلا نم لدم طب لع
 اميظعارسسجراص ث يحب قسالاو عض ولا ىلع كلذك اهدعب اوأءف و طوقا ىلا تلا تناكو ةروكذملا

 3 رط يلا مسق نيم قالوب برقب مسقنبو قال وبيلاةيكب زالانء ميسم طخ ىلع ايوتسمادهمادتم

 قا رط ن٠ةل_اوأ هك يراسل قر طلاهقيرطبو ل_الالحاسوةنا 1 ةهج ىلا بهذي مقوله ءلايبأ

 نإ دنخ ءاهتنمىل هئدبم نم رسجلا ثالذ يناجيفاورفحو نب دما ةيحانىلا ي ريتا عماجو الءااىبأ
 ناكملادنعيودعلاب ابو ديدحلابابنيبامةيرخااةي رطاوندحاو انايسي-وارا>شاهيناحاوسرغو

 دا نمةيدب اليطتسما دهمادتمما رمسج اوهدرو ريخاوفلا لمعه ثيح بيعشخ .ْدأاب فورعملا

 ناظيغلاو ةينبالا نءكلذني لاذ اماولازاو ةيأد سأأج راخ ذملاة هج يلا يهتذي ور ودكنالا

 | مهقير رط يفا وهدرو بجاملاةرطنةلرواجا ريبكلا لتلا نماريك ابناحا وءطقولوا_:لاو رادذالاو

 رمال لمرابط لاقل اهبل يناك ناتتس را يلطرلاةكرب جياخ نه ةعطق

 تدك ضفخ:ملا ىلءاوراسو سآملا عماح صاظإ يتلاةبحرلاو دي دا باي نيب ىتلاةيغبالاو اضي أرسحلا

 ميقتسم طخ ىلع ةيلدا ءلاةهج ب زملاةبقب ةفو رع ارصتلاة .ةةيحوىلا ةيكبزالان هةدتماقرطثراص

 لادتعالا لاق, نعام ج رامز واصيب وقرطلا كلت نو دهام مهم .ءارافن كلذ .اود.قو نيتها نم

 نءز برق يف ميظعلا لمفلاو ريكلا لغش لااذهاولعفو ري+اولاغبلاولويغارفا وو سودللاة ريكي
 دعل نم مهنوفرمدل وةد دما مهترجأن عةداي زلاجرلانوطمي اوناك لب لمعلا فاد -أاورخسيملو

 ةدعاسملا لوانةلاةلبسلا دخ ا , رقلاتال الابلمعلاةع رسو لاغشالايف نونيمتسن و ةريهظلا

 فاخن ناد تماهادب وةريغص تابرععاصقلاو ناقلغلا ل دبنواعجا و ناك ةئ :اكلاةلقو لمعلا ىف

 هيد ع ضقرم " ناقلغةهخرادقم عست ثي 2 ةلوهساهمدق»ن ءاراحد ارا ان.طوأبارثلعافلااه واع
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 دامو مهارباي مكلاما اوقاعت الف مراغانم ةملظلا هندحأام ليزي و جار خا ذخأ ىلعرصتق .ةرورلاطلا

 نم هللا نما ةمئان «دتفلا مركألا هلوسرو هيبنلاقدقف دابعلا قلاخ وكامل كام كالوم ىلااوعجراو
 امعدحأتلي وز با. دثع نيص>شاواتق (هرمشع ثأان يفو) مالسلاو ايلا لما ع اهلغشأ

 . عاصمابنع# قب دانصادختكمي هاربا بنل -ذ تدب نها وحر أ (هيفو) اههلتق يف ببسلا قةحتتي ل يدوي

 ةيواسأ رفلا نم ةعاج ضخ 1 .اخ يفو) ةريثك سبالعو 1 ةضنو 2ك ا صضاوحو

 يلعاولد (هيفو) هبا ًايلع عاضواركساهنءاوذحأو ةيركسلا نيك اكد ضءباوحتفو ةلي وز بايب
 راكنالا دعب امهرض. افاهراضحاهوىماو هو.اطفرادرتدلا كلب بوبالةعب دوناقودند هدنعناسنا

 (هنإ رمش ع يفو) كلذ ريغوةرهو<رجحانخوؤأ ول حب مور ها وجة حلا |امهنع ناو دج وفرا مة دعدد!او

 نااندصق هن رشع يداح ةعجلاموبيف نااهنومضُم قاوسالاباهوقصلاو ةعرطم ارو 00 7
 كلذناك املفمممداعكا اذهيف سانلا ظغارتكف ةيواسن رفةليحب ءا وطلا يف ةيكب زالاةك ريباك ريت

 ةئيهيلعاشاق تي ا رثم تام تنكو ةبيجعلا كلتاوربي 'مرنالان رم ريثكلاو سانا | عمجرصعلا ىلإق ,ةمويلا

 ةليقاهةجرس» هطسو يفولاي 'ملاعر اد لك « يلع 0 أو رمح ن ول ءودو اق دومع ىلع ةب والا

 7 ءرتادلا لات كا و ادم ةح نسما كلا 8 'هدالا ضع ةسومخم

 نمو وعلا دس ناك املا ةيرقلا تريلا تحطم نيعاف: سانا ىديا لاح الاعف ١) اناس

 ناخدلا ب لطوةركلا لثمراصو خفتناف 1 وشامقلاكلذىلاا,مما>ددعمذ ةليةفلا كا7اودق 8

 نعت ءفراىءاطةدعاسم لابحالا كلّراهوب ذخولملا ىلا هعما يذل اذه« لف هز كك ص ىلادوعصلا

 ةليتفلاب امراط ت تقسم ةفيطل ةرينهتشمو ءاوطا عمور ىلا تدعصن لاي اكالتأوعطَةف ضرالا

 الذ اط لصحاملف ةءوصبملا قاروالاخسن نم 0 انتو شامقلا كلذافيأ لظتَمَو

 ةعوئص» ةكح ءا ذاق رات كا نع - يه يلعاهمأ نم هولاقام هع 7 نيب: يم واهطوقسأ مهعب 507

 لب ةكايطاوملا لاسراورارخالا تفكل ديلا دالبلا ىلاامف نو رفا-إ و سان الا نمراتثأ اهل 5 و

 قاوسالاب راع مهنم فاط(ةل مالا كلن فو) حارفالاو مساوملاب نوش ثارفلااها فب تلا رايطلا لثماهنًأرهظ

 سانلادجو راهنلا علطاملا ع ةلجابن هتاف بالكل اهو عطأن 5 ؛ةءومس مول اهب ف طاقم معو

 مهن "اما سسو نامكلايلااهجر 3 ءا 1و رحاتساف قوم حو قاوشالاب عراك رم

 اوحانرأو كل ذاهباول ءذف مهفلخو دعتو مهحبنت بالكلا تناكتوكسوممو لالا يف قاوسالاب نو رمياوناك ال
 ةسادرك ةهج يملا كلذكو كيب دا ىمةهج ى ارك اسعةدعرفاس (هنب رشع سءاخيفو) اهنم سانااو مه
 نكلو مه 0 ورب نيئاقساا لا جا وذو ةيلاملاو سي وسأا ىلا كلذكو_تاب رات

 #« ثا ربح 89#
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 روقابلارفو ةيواسنر فلا ضن اهنم ماولتقوا هوبهوةماءلارادلا يلع تمت ةثداحلا ت قو ىفوارط ف شاك ئطصع
 :يحدزلااود ران نادم رادلا جراخ مه مب فقوةرفاو ةدعمهنم لزنف ةريبكلاةعاقلاب نماو ريخاف
 راكو 0 ة[جاوناكو نيملسملانمأهب هودجو نماول:ةف نوقاباال>دو قدعلا مهوب رضواهباس

 ولعلاو ةيسدنملاو ةكلفلات ال آلاو ةبي رغاا تاراظنلاو عئانصلا تال 1نم ريث 6 ءثرادلا كلو
 لك كاذددبفاهمفن» واهئءنص فرعي نمدنعا1ةمقالةل | 1لكريظنلا مودعم ودام كلذريغو ةيضايرلا

 نال الا كلت نع نوهحفيةليوطةدماوماقوا دج سيسرفلا ىلع كلذ بعدواعطق ه هورسكو ةماعلا
 هساخيفو) راد زلادم خسرشلا رادل هذعحةمتو ينلتةنميو تالاعجلا مظعا بمبدأ ل نولمح :
 اثنا منع طيقلاع نهر انناذم , رأاواتق( هنمانيفو) هع ل كر ابا يما وعلا

 ذقو ءايشأا تءاوقرسو نيك اكدلا ضعبأو حيقو مهر ا وسمو ةرابطسا يفاو ركس مهنا ليق نيراجنلا نم
 الا لان اهماولسرأوقا روأةدعاو تك (هنو) ةطبقلاك الذل ظاتغافراىم ةدع كاذ مهنمر يك
 1 وألا نع اعروم ديز نكل واضي أ غياشملا ناسل ىلع كلذو قاردالاو طاطشملالا اتناول

 نينم ٌولانهراص.ءالاو نئادملا لدأأي 37 2ةسورهلا رمت مالسالا ء املعن٠ ةحيعأ 4 روصو *"

 ةدعاولسرا كيلاملا ةلودةيقيو كيب دامو كيب محارب انأنيحالفلاو نابرعلا يرانا
 ةرض> نمامن!ا وعداو تاقولخلا نيب ةنتفاا كير لحال ةيرصملا ملاقالارئاس ىلا تا طاختو تابناكم

 8 زلات كلو /و خا ةدشءطلصح كاذ سبس وزاتبهبلاو يذلا هءارزو ضعب نموناطل سلا انالوم
 مطايءاوكرتي و مرعم جورملا يلع مهوقفاويهل ثحاهاياعر ورممم ءاماع نماديدش اظرغ أوظاتغأو

 كالهو دالبلابار>لد ال ةيرواسن رفلاركسعلاو ةيعرلانيبرشلاو ةنتفلااومقوي نأ ودار افممناطوأو

 ةيمحلا رص»«ةكل# نه مهنامرحو مهل ود باه ذب ازلا بركلا نه مل لصحام ةدشل كاذوةبعرلا لمأك
 نإ هم تا وغأعما .اراهحاهلس رالنيطاللاناطلس ة ةرضح ندا :ابنيقداص قاروال | ذهىفاوناكولو

 م-ملمو نيملس ل انو. لامعا اد .لرفالا فئاوطلا هيه نع ء صوصألاب ةب واستر لاةفئاطلا نأ ربو

 هنو معو دن : دو[ نو.زالمهل ءاقدص اوهترصنب نياق ناطلسلا نالوا باح | يسم 1 كل ازوضغبي و

 ةديدشلا ةوادءااةياغ كرك ةب واسأ رثلا نيب تالذلو هاداعنم م نوضغباو هالأو نهنوب 2

 0 يلع ناطلسلاةرضح نون واعي ةيواسنرفلاةفئاطلاو ةئيدرل ةحببقلا فوكسملا ةوادع لجن
 رورمتلاالونآلا 0 رخال 1 ريصملا ميلاقالا| م .ةب مهم نوقبب الو ىلاءل هللا ءاشن أ مهدالب

 او كال طاو ررضلا كل لهحذ 0 دا ونأنم ءىشب ةيوان رفلارك اسءلااوضراعت الو .ةيربلا ناب
 وحصة نوداديالو ضرالايف نو نع يدل نيا دكا رع اوعيطلالو نيدسفملام الك اوعمستا

 3 سم كتاطو أ اونوكتشتل نومزعلملا لم 6 مك بولطملا جا راغاعفد كيلعامناو نيفدان ماعفام يلع

 3 ١» هيرابانوي 0 0 ةرضح نال نيةماعم نيرا مكلا اارعو ىلا .عازت ءو



0 ١: 
 ةدكب زال تاباوبلان ٠ ةوعمحامىلااهولقن و اهوعلقو اهيلعا وهجر ةثداحلا هذهتضتااملن ةريسللاال

 . .كابهلاو يحاوتاب لامع ث يحيا تاب رعلاّلءابضعب اوعقرواهباشنا اواضتو اهعيعتلو ا م
 ةباوب ىلع رم ميذملا مجد (سدج اة |يفو) هريغو ديدان ماهبامكالذكو دوقوالابطح اهضهءاوعاب و

 اماماوذخأو 0 وحةث الثا وحتنو ليدانقلا 0 او ريعواهورسكو نولوط ىق قوس .

 ضرما 28 قو) ع زانمالوعفادمنودبأ وجر 2ك كانهيذلا ق املا اواتقو رالاذب راغملا عام نع ش

 ناكو هوبألتق يذلا نايههلا# خم 5يت هولا نب يناوةنعتو كسعىزاسولاةاشلا بعت( روك دل 1

 هوةلطأو هن مبعنشف يركلا تيباق ومع
 7 را 'س تبسلامويب ةي 7 :اثلا يداج روش لهتسا و 3#

 عراوشلاو قاوسالابا>سناهنءاوقصاأو دالبلا لاا هواسرأو خعاشماناسل ىلع قاروأ ةدعاو انكم
 رينو نطباموابتم ربظام فلا نم للابذوعن ةسو رح اص :مالسالاءاملعةفاكنءةحيصن «اهتروص وو

 نئاقلارارعأو ةيد لاف رطوةسسورخار دلما رع دانا ضرالاق ناعانلا 0
 قلع ترو ةيودلاباب ابحاواياكأ ١ وناكامدعبةي واسن رفلارك املا نيب وةرعرلا نيبرو رشا اوكرحأ
 نيسبة:هلا تكسو ةيفخلاهللا فاطل أ تاص> نكلو تويبلا ضعب تب هنو نيماسملا نمةل+> لتقالذ
 ىلعةقفذ و ةمحر هدنع لقعأا ىلء اك لد رهنال لاك و هيراباوب شو. طار دنعا:ةءافش

 عيجت بنو ةسئيدملاعيج تقرحأر كاسعلا تناكل ءالولو نيك اسملاوءا رقنلاييلا ةسبححو نيملتللا
 انالو ل د عقلا رعأ ومع اال ويزرتقلا اوك رخال ملف رصملهألماك اولئقو لاونالا)
 تقاوعلا نوري الن يذلا لوقعلاءاهفس نب رساخلا نماونوكنالو رارمشالا | وعبتنالو نيقئانملا مالك

 را ل وي يلاعت وهنا> هللا ناف كنايدأو كلاب ءيلءاون تو ؟ناط وااوظنحنأل جال

 دابعلا« ممهللا حار و مهر خا نعاول: و ةتنلا هده كي ريف بح ا ملكت أك را مكحو

 ا او فن نيج [ اراغتشا وةك اهلا لأ يدب اوتلمال نأ كلاب هلو دالبلاوأ
 4 دارة كذألا 2 ربيلع ناكسلاة يق اهل (هيفو) مالسلاو ةحيصن ١نيدلاو داع ىذلاج حارا

 نءمباخادال كلذ وةدحاوةمو>يف لكلا وكيل ين« نيدعابتملا متعاجاهباوتكسيلتويبلان تلال
 هينوشعالر إبلا مطوخنم نينح نم اوناكنأ دعب حالس نودب .يذكال رام تت سن د نيماسملا

 ن. مب ولق ترفانتو كاذوحنوأا يعوا اصعمدي يف اي السعف نكي يذلاو ضرغلالاالصأ

 راهنلا عواط يلا بو رخاا نم ق اونمال ابو رماوجو را نعنوماسملا فكن ذاومهمأو رذحمو نيململآ

 نعم نودبا,بئمع وهو ةبنثخ يباب يم ملا ىلرفك ةيكي الا ىلا محالا بردلا نم لقت | ن ةلمحن» .وأ
 ةلجح نم ناكو ةلاملاهذه يلءودو هحمري ءسرذلا بك ريو حيت | نم عرس اهنهطبم وجردلا د عصي 0
 ثمين 0ك ناكدئازما متداو اميظءةيادعهب مطوتو را فوفصو غالقلاروه الرب دملاو يف مب يلاراشملاا

 ا مصاص
 ةروص

 قاروا
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 م 9 دل

 رد رم ادع ل اسماك رو ولاعم كيلامملا تناك 5 هعم مه وهلا رمال نا
 داّمملا ناويدلاب عامتجالا لطن راامسلب و ةلوذلا احر وم 0 لزعو ةرادصلا
 ةدعاهباوعضوو دلِلاب ةطيحلا لواتلا يلع ةينب اون وتاهيل او يجحاونلا نيص نيف ما تفالأ يفاوذحاو
 0 1 كا م تكاتك وادئ ارا طخاه وصخ و ةزيالات 5 امآ اوهدهو نيانقو عفادم
 00 0 | 1و رلا راديو ةنرااةناثتاةرطقت]ةزو الاد جلاس أ [هتهدجاسم ةدعاومدغو
 ال1 رانك و ومحل لع هلارادشأو : ةريث ةك اليا وعطقو رحيل ب أب ىرصاسنلا جبال يلءنانع

 ْ  قدانخ كانداو رفخواهوعطقةرب رهيلبادت 3 قلاةزيطاراحشأو ةضورلاب و 00 2 عماج أوم دهو

 اا ا ا بانقا ووك و ةرقك ار وذاوب 2و قالوبو للا ةهح ليخاومطقو كذريغوةريثك"
 سبسن رفلاركسء نم ةعامحر ضح (دحالا إل يفو'كلذريغودوقولاو لمعلا جايتحالاهباشخأ اوذخ ب
 او راصاءاف مهعم ث دحتيل ركشم ى راض دنع نسوا عاشملاا وبلطو لي للا 530 ءلا ثد» يلا

 : نيماجلا بترذب ءاتمتاق تيبىلا مماوبهذو مهيلءاوضبق 2 مهر اانتايةريك ةدعاو د>و رادلا 3

 نه مهو رع كان همها واصواملف هناكمىل وت يذلا هدعب هن مهو لاو :لا ماقم.هأق ىوبد ه: ناك ي يذلاوه

 اروسلا نم مهو كلو داع لاي مهولتقو م هوجرخأت حابصلاىلا م هوني ةعلقلايلا مهباودعصو 1

 كي قطصمىلا خعاشملا 6 ءولاكلذفو اما 0 |نع مهاح سرغتو ةعلقلا فخ

 مهنماةلظ نير وك ذملاةعا امنجا يف مهعم عفشي ُ ركسعيراصملا« م نا ايلا ا

 ماقو ميكر و هنقواذهاماو ريص ناجل مها _ كلذ يفرك 4 لا رعم بكر فا مادية يف نأ

 ركسع نم ةدعرض- (ءاثالثلا مويىفو) مهرودملا اوكرواضي | ةعاجلا ضيتن هلاغشأ ضع فنهذل
 ١ نيك اكدلا اوقلغأو ة هاك مهيف تعقو ومو ركملا مهن« سانلا لذ دف رهزالاةرا كاوذقو و ر.فرفلا

 ملدا كلذيفاوأرو مهئار ,.[|تةلتخا ؤدجاملاو ت توي لاىلا و هذو بو نط يلا" وةباستو

 ْش لكي اف رمان ف وكوكلذب هو 0 ركسعيرا - ماشا ضعب بهدن ماي داسفو مهنظو منيع 3 مح

 نودان. نيماط رو ملاولاواغالا صو نيك اكدلا ا ودم 00 هدف باهذلاب مهرمأو مهيلا

 ظ 0 ب دعس ادودب كا نك اسلا قاقلادنع رضح م.ئاربك ضع نا ةولاحطلا ٠ 0 نامالاب

 ْش عيشاام ةنثث ما مق نمد ,ت> باهرالاو ف و ةالاددقكل دلع ]و هن هيو رظأن ل :ًاوفقو و هعاب 0

 ظ ريذحت لاوونعلان رهذتت قاوسالاباهوةدأ وأ ةاروأ 3 :؟ (هينو)ححرالاو هو نب روك كلا خاشملا لق

 ْ ' ءاصحأ يفا وعرم 2 6 قفو) سيسن رغلا ن٠ ل ل طرا هريظن يف نإ ملسملا هل :ة نم ناو ةنعفلا ةراثا نه

 يخريتوتااب ضرب ليذلاو ةملكب ه وقت و ,ضراعم كلذ ىف ضراعب م اق را ااطملاو كالمالا

 ١ حعاوسو تك تناكيت وا هو ةذفنانأا ريغلاةريغصلا ت ناو را ا اونلقافرأ (هينو) ) هيطحم

 -بو 0 طئاسولاو تاقاقلا اراطريو ”ثداحلا لبقابم دعا وطاصوأب ءاءاولطرب رااح

1 
" 

١ 

 2 و ا يف ل حسا

1 



 -؟4- 00

 اعجج هلمج 2 راهلا بناكيدنقا محار راض مهتاواوطل وهن نيقوعملا ةعامخلا صرخت ياشلاددرو ٠

 يدردملا لاحرلاو نييفلا كل املانم ةدعهد_:ءناكو قواسملاو ةاسالا مهاطعأو راطشلا نه

 يلا يا قو رات خد ,ثشدجوت (هرشعن ءانددالا موييفو)اغالا دس هو سح وه.اعاوضرقف

 ليقف هم .اقلاو ماةممتاق :واغالا تدب نين وح. -1اةعاملا يف هد ءاوعفشتو نيف هاك

 رع لا هحأالو نامآلابى ا وسالايفاودان (هينو) اوفردناو اوماقناوادسءتسن الو جلاب اوعسومنط

 مو

 :نيششتحم ا نم 0

 ىراصنالت يبنيتلا ة.2.الا مهضعب در و ةهبشىندأ, تويبلا ساكو سانلا يلع ضبقلارار مسا عمدحأ
 000 ةرفاو هد مهريغ نمو و مهنم عجو نيماحفلاة براغي م-ةاةلار مع طسوت (ه و)

 مهسيئرواركسع مهيئر و برحتال 1و احالس محا :اطعار ودلال وا أو بابشلا تمرات انركسع

 0 ببسب ير ةهجيلااورفاسو ةب راغملا ركسع ةداعىلع يءاشلا لبطلا«ههاماواوجرخو كلا
 1 ع ند ةدعام ناك اضن ورد مهوات انوةمتنلا تقوةيواسأ رذلاركسع يلع ماقدالبلا ضعب ْ

 ب يمسملااه ريبكاولتقوامةءاوب رضو ةدلااو :كس ةبراغملاكئلوأ بهذاملفمهولناقو 3 ا
 و مهراتقو هدال 0 :وااورض+اوادجاريثك ًايذناكو همعاهبو هلامو هعاتمو هراداو تورش

0 0. 6 

 يي 1 كيا

 مترو ةداعسب اب دنعر ادي يل رغااركسملا نكسو مهيب أن ءاضوعاخيثهواعج ريغص دلو ىودس مهنماو كي
 يق مناراشاينعمو مهنوناقو موب رح ةيفك ىلع مهنوب ردي و موي لكيف مما نوتأيةعاج سوسن فلا نمل ٠

 " لوقةيناكم ميغأب ظافل اب مهيااريشيف ميقدأت ا و افض هل نوأب م نوما دا ءافاصم

 (هيقو) كالذ ريغىلااذوذد نوشميفن شر لوقي متاهلفاسا ًايلع مفك أبنيضإ افانوعؤ ريق شوب دمع

 مبك ردي لف قرمشلاةهجيلا نيراغلا سانلا ب دسإ كسلا مة عمو س وقايرسةيحان يلا نيملطرب رفاس

 ىراص يدهملادجم خبشلا بطاخ 5 , رالا موب يفو) مانادع عجرو ا مليم <يف فسعودالاب لايف نءذخأو

 نعةرارعوهو دو دريد فوردملا كيل وبةنوعب هب فطلتوراهبلا بتاك ىدنا مهارب ,انماينكسحت |
 موب ىفو)راهبلارتف دب كيل اهملا, قاءتيامع فشك ةئاقهنماوبلطو هراديلااغالا تدب نمهلقنو يجمان زورلا

 . عبابتبلاةيلف و)ئرخ بج ول !سيسنزقلار كس ء اوت نومي رالاو تكا رئانمتدط نا ا
3 

00 

 0 0000 طهيلعو نامرفةروص وتاب :اكمهدب يلعو ماشلا ةرحان ن نمناجهرضح( هني رشع

 هعاذوخاشمللا, اطخ كيب مها ربا نم بوتكمو كي كيب نط منا دختكىلاا شاب ركن مرخاو را رجلا شاب
 نعلودا ماب ةقلعملاران لاو ثيداحالوةينار ملاتايالاو ,لالهسالاةعار , دعب كلذ نوع مموقر ءلابهلك و

 كلذ نس: تابناكللاةيقب كلذكر ا مهبذك و ةدسافلا م.ديقعرك ذو ملعطملاو جيرالا ةفئاط 1

 كيب مهاربا نهد وزئاذه لاقي ع مط املذ ركع ىراصيل.ببهذواادختكك د نطصتاهذشاف | 1

 5 0 0 5 د 0

5 

 ته دا كمال

 د 1

 انركعلب ن4

 ّ_ِّم



 نع «/ ل

 دعب ةعقإلا كالت ةهرحت ا ثوب ءااط مهسفنأب ةاهنل و وعر م ةهجلا كالت ناكس ترش وب برشلاو

 3 ,واسنوفلاو عايضلا هرلعنوفااماهلهأ دنءنوعد وبواهاتكسيفساتلاتغربو عاقلا ف رشأ تناك نأ
 عوض والام« هكرحلا هذهب ب اَقنان ىهاظلاو نطاملا يفاهريغ نعاهن ومرت<و ردانلا يفالا اهب ن ورعال

 1 ممم نافافول اوانيئمافوفصا اوفقوو قاوسالايفاوددرت من عوف رملا سايقتا ريغ ىلع ضنذلو

 سي.آ رفا نم ةءامح فقوو نيملسم لاو حرفالا نم نيح ورطملاو ينتةاااوفر وهومل ةاعروهعماما وذخأو

 1 1! قرط ريغالةيخ ا: قاهوعضوو ةكا رتل ارابخالاو ةبرتالا ناب نام لا او كدا ركاسماوفظنو
 اركشل ةناوحلا5 راملاب مهرود تيوتا نيذلاماورالا ن .اضي أ ةعامسو ماوشلا يراصتتب زو ةيلاك

 ا ل 3 0 رونا نيللى ده هاوي اواي رام ءمبةلسام سين 0
 : نيون نكلالا ميدلي نوماس ا مهدصقامو بئاونا لا يف م رفال ااوكراش هن مجم ار راضملا مم

 3 تءيذلامواعملا تايالملانا> كلاذكو 0 مهويلسواضإ ا ىعزلا عيب منمهو رواج نيذلا ني تأ قا عم ميلا

 هتيضق يف هللا ضوعئساو هةدغىلع باصملات تكشف نما اغلاعئادوو نيملس 6 و مورلاةراحبأد

 وا جالسلا لمح نم ىلع س سعل] نيملط رب بدتناو هأ وكش ىلا تغنت اءالو 0 اوعد عمستال م ا هنا

 ؛ هيجيامو ع 0 را اا يع ءنوشص.ة. 84 10 كاف رطلا يف نوسسد>ءّ تاه ملا يفهناوعاشب و سلتا

 ه5 وهيف كر اوتكلا تدعو 0 مجأو ار لمعوهدارعمهف محي عمضافبأ انميرادنلا

 تانودسلا و موعدويف 1 روفاينا اوعال ا مهب كسل و لابحلاب هدب نيب نوقوثو» مهوريسسيو

 31 لديو ”كدألا و جالسا ن ءمهبولاسيو برضلاو باقعلاب م موررقيو تاب ومما مموبلاطيو

 هلاعفأىف ربه واغالا قيعللا هلعفام لشم ل ةكلذكو وص .ةلااضيا 0 اع لول دملا يلعنوعذيف ل

 ةريثكمأ اهدعبامو لاهو لا نيذه يف ثتامو مهوؤلق لذ لا رديفو مه مم هو سانلان م ريم و و ىتطو

 موي دبصأو مهدارمو مهدصق نيمأ كا نماواانو مهدانعو مهيغب ةرغكلاب لاط طو هللاال اهددع ىديال

 اوسمتااوهونطالو وفعلا يفدوب طاخود ابا ةوركسع يراص تيبلا ويهذو مج خام اشملاهيف 0 رالا

 ةيزرلاه ذه نو مهعور نكسإ و ةيعرلا بواةكلاذب نئمطتل ايفاش نيل اره نر دانا رفع ان"

 . ماوعلاةراثايف نيممعتملا ن٠ ببست نم في رعتلاو نييبتلابمهبلاطو في وستلاباب وشما دعو مهدعوق

 دحاولاب مهر هن نحن امج رثلا ناسل ىلع لاةذ دصاقألا كالتنع هوطلاغف م ايقلاو فالخطا يلع مهضرحو

 ظ لاخلايف ميجار 5 لاؤسلا كلذلم ا رهزالا عماجلانمركسعلا جارسا يف هدل :ءاوجرتف

 - نيديقنم ماكحالا,و نيدصارلاكرو» لاو وكيا نيطب اضلاك ةطاخا يف م هراكلا -1نيعبسلا .رنماوقب او
 دحأ خيشلاوناد معلا ةشاط خيش يتسوؤْلا ناهس خس .كلااوبلطف ةئتنلاة رانا يف نومهملا ىلعاوصخل مهنا مث مث

 يوارباا ليعت#ا خ ع .ثلاو يحايمما فسوب خم هلأ ىو قطان اذ اولا لديع 2 ثااو يواقرشلا

 هودجع فدعا وصمو ماشلاة وجمل ر ذاسو ب .هئهنافيمدقلاردب ديسلاامأو قر ملا تيس اع مو رحو
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 اذه ةلواطملا نم لو اهنع هوبيجي لف ةلسارم غياشملا ىلا لسرا سيسنرفلا ريكناكو نورظتنه ٠

 رصخلاو روقلا دازوردملا تو ىخ» يي 2 نيفعص لاخلا فعاضتو نيترحلا نه ١ عيانت» ى ىراو

 اوررجورهزالا عءاجلا صولا اوددسنو تاراطلاو تويلا لعتانبلاو عفادملاباوب وبرمذ كالذدنعف : 1

 طقساملفنيءاحفلاو ةيروغلا قومك" نيالا كاما ههرواح ان 2 عناد اهيلع ٍ

 فاطلالا يتخا, مال الا هذه نم مالس اي اودان هونياع مهرمع يف اوزوكي موهوارو كلذ مهيلع ٍإ

 قحناميكلاو ةملتلا نم يرلا ع اتوقوقشلا ف اولخدو قوس ظنه أبرهو فاء اان 1

 تورلا 2 تلزاوروصقلا ضعب ىف تطقسو رودلا ناط. حاهر او مع يف تمدهو اك والا ع نعال :

 عاشن 127 بركلاو لاخلا! داز بطخلا اذه مظع املف لئاحلا مودي ن اذالا تْيضاو لئكرزاو

 0 ا وسال ضلارو 0 عنو لزانلا اذه مهنع عفريل سيسئرفلا نيكل
 ريغ كا ّ مهبل 1 00 4 ملا اويهذ ُ 0 لاجاسو ة هعدتد برالاو لا ملا ٠ نع نوملسملا

 نودات مهو هد عن اوماقو مهنع ىعرلا مو ع 2 مهرذع لب ف هلا اورذتعافريصقتلا ف ميعمأو

 0 د ملا مهضعب لاو استوةرار ا مم 000 تودرف كلذب سانلا 0 كالادسملا يف نامالا

 ةيضقلا نا نظلا ىلع بلغو لبيللا ليقاو راهنلا ىذه'و بورغلا لبق ت ولا ناكو تولع مهن

 نيمزالم لاتقلاو يرث ا ىلعو نمسا 2 ا مهاف هي 4 :اربا' فوطعلاوةيثو 8 لداامإو ل اذ امه

 نأىلا مفادملاو ربانقلاو عيا ألا يمرلاب م هو .ئءلا جرئالاو دورا ءاا مم عرفو دوصقملا مهاخ ن 7

 0 و كلذ. نعاو زجسف تاودالام هدنع نم تغرفو تاعاس ثالثو م ليلا نه 8

 حو راوشلاوةنزالا يف أويمو ليسا هني ددملا جيرفالا لذد للان م ةعحه دعلو اونر تاو مولا مع

 ةفئاط لخدو سيراتملا نه هودجو ام اومدهو سيابا دنج- وأ نيطايشلا مهناك عنام مط نودالا

 مفادال نانيةيلاباو لعواوءجه امو اوددرتو اوعجرو اوركو ةيروغلا ىلا اوشءو ةيقربلا باب نم
 لويألا نوك ار مهو رهزالا مالا ىلا اولذد مث الاحرو انايكرالاسزا اولسارتو نيمك الوم

 ةقورالاب اوناعو هلق ع ِهْح أوطبرو هترودقمو هئحصل أوقرفتو لوعوااك ةاشملا منيو

 او.موةباكلاو ني واملاو ةيلطلانئازخ اومشهو تارابسلاو ليدانتلا اورسكو تاراخلاو
 اوتشدو تانازااو بلاودلاب تابخلاو مئادولاو عاصقلاو يناوالاو عاتملا ن. هود 1

 اوطوغتو هيف اوثدحأو اهوساد مهلاعنو 1 و اهوحرط ضرالا ىلعو فحاصملاو بنكلا
 هب 1 م لكو هيحاونو هن>ءدب اهوقلاو هنأ او اورسكاو تاوشلا يرتو اوطتىو اولايو

١ 00 

 نم لكذ عماجلا باب و مم تطضاق ءانالعلا 2 حضاو 0 ةباسا نءد هوي *

 نو :اناونأ كوع اومااكاإس مهفئأو طتقش ردو عراسو امجارركي ف مهاري ةالصلل _

 حالسلا ةلاو بهتلا لع شختلاةحبح رايدلا ضعي اييبو ناوسسلا ةطاسا 11و ا



 ده

 ركذ

 راحو سرتنلان هرمهم لدال غقوام
 هي 9

 ةرفلا
 ادب 3

 ةنيفلاة

 .ىندالان م يلعالا نييمتا صاخشامبعمو نيسدنهملا اونيعو نايعالل اسن اهنم اولسراو قرطلاو

 الو اهمابراءامسأ طبضو مئاوقلا ريرحتل تاهللا ضعبب اوفاطو ءاصحالاو طبضلا يف اوعرشو
 ةماعلا نم ةعاجج ذيتناف ءاضقلل لستسا ضمبلاو كلذاومظعتساو مهطغل رك سانلا ىف كلذ عيشا

 ركفتي ملورومالا بقاوع ىف رظن» مل يذلا نيممعتملا ضعب كلذ ىلع مبقفاوو كاذ يف اوجانتو

 اوحبصاو مهدوقيدلاقالو مهسوسي سيئرريغ نم ءاغوغلا ن٠ ,ثكلا عمجتف روسأمةضبقلا ىف هنا
 برخلا تالآو حالسلا نم هوفخا اوناك ام اوزرباو نيمزاع داهملا يلعو نيبزحتم دحالا موب

 ميظع حابص مهلوةيناربلا تاراطا ىعزو ةينيسحلات ارشح هتبو ردي ديلا ريضحو حافكلاو
 اوعمجمو ركسعلا يضاق تييىلااوبهذف مالسالا نيدهللارصمن مالكلا يفحايمب نولوةيو ميدج لوهو
 هباجح فقواو هياوبا قلغاو ةبقاعلا ىخاقلا فان ردك الاو فنالا ون مههتاك اش يلع نم مهعبتو

 ربك الاملاءلا رهزالاب عتجا كلذ كو بورطلا هنكي مف برطا بلطو بوطلاو ةراجملاب هوجرف
 فامعوةيروغلا عراشب رفهنامجشوهركاسعو هناسرف نم ةفئاطب يوبد رضح تقولا كلذ يفو
 نيرمعقلا نيب نه جرخو فاز ماحزلا كلذ دجون يخذاقلا تيب ىلا بهذوةيقداندلا طخ ىلع

 ]0 انا ارو هرير صو هيلا اوردابف. ةدوح م قئالخلاب طاطخللا كاتو .ةموحزلا بابو
 نمو نوعروي اوجرخو مهرذح نو.لملاذخا كلذ دنعف هنامجشو هلاطبأو هناسرق نه ريثكلا
 رصنلابا,وحوتفلا بابك ةرهاقلا طاطخأ مظعب ةر5دلا فارطالا اوكسمو نولسنإ بدح لك

  اومدهواهأوس ٌةهجاودءّترو اهاذاحامونينناقدمبلا ةهجو ةيرءشلا باوهليوز بابىلا ةيقربلاو

 ”لفكوو مكرعملا تقو يف ودعا موحنه قومتل هكن ركلل سو راتماهر اسحب ًاواعجو تينا وألا: بطاسم

 عزاف مهنم عزفي مف ةيناثونلا ىحاونلا وةيئاربلا تاي امآو سانلا نم ميم مب سارت ألك نوذ
 ربكالا مهرذعوقالوبو ةقيتملا ريصم قافولا نع دش كلذكو عراسي ملو دحا مهم كرحتي ملو

 نوبواسنرفلا ن.ةعامج لصوف نوسرتت» ةقزالا يف نيبرا+لاةفئاط لزتوركسعلا نك اسم نم مهجرق
 مهولتاقتنيما>نلا ةبراغءنم ةعاجح هيونيئاوشلا سارت يلعاوقدنب و ةراخانملا ةيحان نماورهظو
 ةماعلا تجرخولازازلاو مح رلا رثكو لاخلا داز كلذدنعو مهولازا ةياخاملا نعو مهواجأ يح

 'اومجبف باسلاو فطخلاو ببنلا ىلا مهيديأ تدتماو درطلاو سكملاب ةيضقلا ىف اوغلاوو دملا نع
 ىلع نيملسملا توب نم مهرواج امو ماورالاو ماوشلا ىيراصنلا رود اونو ةيناوجملا ةراح ىلع

 .نمهب امو تايالملا ناخا وبمن كالذكو تانبلاو ءاسذلا اوبسو تانامالاو عئادوا اوذخاو مامتلا
 .نينارهس ةليالا كل: اوتابو بقاوعلا يف اوركفي ملو بياعملا نم اورثك او تادوجوملاو ةءتمالا

 نيفقاوةعلقلاو ةيقربلال الآ ىلعو نيدمتم اوحبصا مهنافرفالا اماوني رمتسم لاحلا اذه ىلعو

 1 مهرباكك مالو نيرضحتسم اوفقوو تابذبلاو ربانقلاو عقادملا 0 تالآلا عيج اورضحاو
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 ل اد ا

 كف "و هلع د

 خاك اذا هناوه و كاذاوررقتو ا وثالوةاضقلاادعتبال أ يلعاهر انيق ل اا يلا جامو

 رشعةس> فاالا ىلع نوكي ة امؤلبلاناك اذاو افصن نون الث ف :| لك يلع نوكي اهنوداف فال 1 ةَرْسَع ل

 قاشمأهئاف تاراقدلا جبحامأو كلذ يلءمهجاونوةاضقلاري رق: يلعاوقفتاو ةرشمف كلذ يلعدازناف
 !ياع نسحي و ابيض: لبسيل يأرلا يدار نم مهاردا يلعاولم ينأى ]والاو هيف بسانملاف ليرذلا لب وط 7

 درعاو نو كرك الا لبست بسانملاردقلا اونيبو 3/1 يلعأ لوس حلا نوكي وتوكلا |

 ةمتمالاو بايشلارسشنب قاوسالايف يدون موبلا كلذ يفو ناويدلا ضف اوهسبف مهيأرنورخآلا ىرييتح 1
 ةراح ل كت اونيعف شيتفتلاو صحعفلاب تاقلقلاو تاراحلاو طاطخال' خيا شم ىلعاو ديقواموب رششعة سمت
 مه رشن ةعص نعم هريكورادلا لعأي !اةأرملا دم_هتت كلذ نع ف شكلا تويبلا نولخدي ناكر وءارق

 ةناواعلا ناهذل كلذ كو لملف كر نذل ريذختلاو كونا قه اعدك الادب نورهذيمث بايثلا ٠

 ىلارضح ( هفو ) كلل ذيف مهتداعىلع قاوسالا ناطيحل ه وةصلأ ةاروأ كلذبا تكو نوعاطلا ةبح ولا
 نيقحتسملاو فئاظولاب اب رأو نينْذ وااو نايمعلاو ءاهقفااو سنا :اتكلادالوأ , نه رنغ ا ظ

 مهزيخو مهبناو ر عطق نماوكشوادخنك نمحرلا دبع فاةواو ير وصنملا ناتسراملاب ىضرملاوينهزلانم ٠

 مان .كلذاولعجو ماوشلاو طبقلا ىرامتلااتراظن يلعىلوتساواهداريالطعت فاقوالانال .

 ا ( هيذو ) نيعجاراو.هذن مط عفشتيو مهاوكش اوغيون اويدلا مه روضح ىلعم هدعأوأ !

 ءاضيب قرايب رصعةطيحلا لالثلا يلءا وعضو ( هيفو ) نوحو رجركسعلا نم: دعاوبفو ديعهلاةبجنع ٠
 اورك ذفهنت مهايناوذخأو نا وب دلاباوعتجا(دحالا موي يفو )كلذ يب ءاولبعل مو طغال نم سانلازكاف ا

 ع اول شور وريخاف ثيراوملا ةمسق يف وعنصآامعانوربخأ ع اشنءاي ىطاملاقف ثيررا وملاىمأ ٠
 ”” اندنع نحن مت رفالا لاقف ثيراوملا ثابآ ضم ماعاولةون ,ارقلا نءاولاقف كلذ مككن يأن ءو لاقتنةيعرششلا .

 قيررحملا يلعردةادلولا نال م !وقءنيسحم يسحاذكواذك لدفنو تنبلا ثرونودللا ثرونالا
 مورا اع راومانا مسقي 5 اوردلا لها نموهو ىعاشلا ليك ليئاذي.هلاقف تنبلا
 مويلا كلذ يفواوضفنأو كلذب مهو دعوو مهو رياسفاهليادوةمسقلاة فك مهاورتكي نازعاشملا نماوسقتلاا ٠

 ِِ نجرلادبععبأن غا ينطصاورف ءاو جاحلا ريما ا دذيتكمو اعجو نال دعّةس»ت ا ءآىنوسلاانادار زع

 ةمسقةينك م لا وبتكواناويدمطاولمع 0 ::الا موي يفو ) كالذب يد ونو هنءاض وءاّشاس ن ظفحتسماغا ٠

 مول ىو ( 54 و م ةيرولاص دحوةيعرشلا ةمسّةلا ضورأ ذو ثم راوللا] |

 لعاواءحف راقءلاو كالمالا تاررقم ةعاَق اورمضحاو ناويذلا اول ( ىلوالا يدا رشاعتسسلا

 وهن رهشلا ىف لاير ن* ٠ لقا 0 ناك امو ةثالث ىتدالاو ةّدم طسو االاو هنارف ةيناميعالا

 نيئالث هيلع اولعج ام اهنق تيناوملاو جرايسلاو رصاعملاو تاماجلاو تاناذاو لئاكولا امأو يفاع

 قرافملاب اهوقدلاو مهتداع يلع ريثان» كاذب. | وبتكو عاسنالاو جاورلاو ةسحلا بسحب نيعبراو

 - اان
- 

 يف 0 :

8 
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 ب 2 هكا

 دعب ةوابغوال هج ةمعفملاهلوقالا بيكرتلاا ذه يف ينيم: لو تاق مالكلا نمهو رطسام رخآ يللا هعنص
 نامحرتلا لاق“ ةراب ءاارخا يملادحالاوضر هتيم كلذعمو كلذدعب هلوقاهتمو مهسفنأ تقاتشاهلوق

 ضع لاقف- هتراششا و:ىمأنيانتم» .؟يلعاسيئروا ريبك نوكي 0 :ءاصخشاو رات نأ عاش .ايكنمدي رث
 يلعرك الاعلطف قار وأب ةعرق اوامعف ةغرقلا,نوكي كاذامناو ونون لاقفي واقرا اخيشلان ب رخاحلا

 تااز 10 اذ_همتاف سيئرلاوه يواقرشلا هللا دبع خس. كلا نوكب ذقيح لاقف ىواق رتل

 وميك ن دبش جا ةنئاك تعقو 2 قو ) مويلك فرو 0 مهومزلأو باهذلايف .طاونذأف س هدلا

 يلا ى مآ ةسفانم نيج رتملاماوشلا يراصن ضع نيب :هنبناك هناودو يسابارطلا رحاتلاىب رخل

 2 لا يهدف ةلاططاواشرأت كيب دام عببات يب غم هللا دع كي رش هناو لاموذهنا سيسن رفلاءامظع

 اولاقف هل مهبط ببسن ءمااؤسدعب نيلسر ما ةساوقلل خيشلا لاقف امهمبةباسنا يواقرشلاهللا درع خيشلا

 همثدب هانمزا هع قا هجوتناف هعم عادت و؛مهصخ او ريض ا د يف ىهلاولاق ف هع رشتسي ةوعدلا

 نهى ركسعنبسلا وضحة عاس وحنرا دقم ى غم دعب 0 بجرلا سيخ :و ل_سرلا تعجرق

 0 هوو هن ,اطيف' و ا ! بره هنأمهربخأف هبوويلاط رخيشلاتي ىلا نس :برفلا

 ىسيالد لاقف لجرلابوربو ل ركسع يراص يلا يل+ اودلأو يدهملاب رفا اويهرآو

 اها ظيفلاو قتلا هلأ ومتبيغ م : اوبرهاا رييك مرج ناالول لاقت هن وسع نماولاق ترك

 اكعم بهذي لاقف ام ممعمأربخ ًانهرخوهلزنمإو ءل امم هلغيخ نكسو هءلكف ناجج لا رطاخافطعتساو

 حبص أ ملف هلزممو هن زخم ىلع اوم خوبورغلادنعاوع>رو كلذلاونأ٠ اق د2 يق ربي نحل ءلاع ل

 يلااويهذ( دسحالاموب ينو ) تانامالاو مئاضبلا ن امس ةءودجاماو لة اق لع رلا كل ؛ نراها

 قالا وزعاشملاو روغنلا نمرصم ناوي نيبذتا هلاءامسأاومتت ة>لوال امبامعل'.اولمعو ناويذلا

 اوعمتجا( نيتثالاموبيفو قب سااناويدلا بي أ رب ريغ بيد رعلا كلذو 0 معو ماوش ثااو طبقلاو

 ةلها او ناويدلا ىلامبك الم عع مهراضحاب سانلا ىلءقاوسالاب مويلا كلذ ىف يدانملا يدانو ناويدلاب
 يلم عرش كا اكتا1واموينوسدال ءلاةلمهوررقملا فءاضإ نين الثلا نعر كَ ناف اموينونالث

 ةع رشثلااياضقلاوك اهنارغأا عاج اغلاذ ودك 5و وطلب ط ورشلا نمديام دا دستو روش 0

 0 الان بك نمزلا نمةصح كلذ ىفاوشقانتو ثي راوملا ماو تاراقءلاجسجحو
 نوضرعي مث ةيعرالو مل ةحارلا هيفامو نسحال او بسانملا نورظني و كاذ ىف مهمأر نورب ديةصاخلا ناويد
 ساهلا ضفناواه.هل كلذ نيبامو سما مونهوربداه

 46 ١818 ةئسدوعو ا اوالا يداج ريش لهتساو
 لعاه وابا ىلوالاف اياضمت 51 احلا م مافةللايف» ماد ان وصاغام مهعمو ناويدلابا وءمتحاو

 مهناالا كلذاون_حتساف دالبلاكا ا مادي ءامكلذ لثمو كاذة فك نع ءمهوفرعو ا هماظنواهبيترت



0 
 كلذتاداسلا خيش غلبف نو كسملارضحاذأالا هلمعمدعتاداسلا خسيشلا ضرغ ىفاسنملا كلذ لاقف

 ءاشملادع 00 عجرو ةدقولادهاش 3 راصتخالا لبس ىلإ يف ع رشف

 ادا ا 2و طامدود هكادكو اهنايعأوةي رقيكسمالا ءاملعرضح ( هيفو)

 ةعاماض! !ًارفاس (هيفو) هبااةرا شالاكتم س يذلا ماظنلا بيترتأه فنيعراشن لل اويدلا اورضح كس

 يفمهوعمطأو مهنعا هزم م * ةءاساومارتو مه«ماوقتلاهعم نمو كد ب دا يمةهج ىلا س نسأ رفلان م

 اونك ارمهعما هاراو الاء ر مطاح ل: ىلع م,يلعاوج رخ مث نوهاللا ليج لفسأ يا مهوعبتتت سفنأ

 ةعوذ :صملاةباو. لا تطقس( هذ فو) )ةرييك ةلدق :ةمدن : واستر فلا ن٠لّقو نون رصملا مرام رهظو مهعم اوتثو مط

 ببسواهفدو واهحرش مدقت دقو مهديعموبيف اهوعضواوناك ىت ٍجااءاو 5 بانل ةلب اقملا ةيكب زالا 3ك

 تادياحمو كر ربلاض را ًايفءاملاالعمدقتاكءر طنقلأ ار | أوعنمام مه اهطوقس

 نمو راحتلاو نارعالاو عاد شما يلعاوهبن ) 4ك. , رشع عب ار ةعلام وييفو) ةباوملا تال: تطةسف ضرالا

 كم "ىو ل ص تد؛ ا ,كلذو ه2 رانةركح ؛ ماظنلا ةكحو ماعلانا وبدلا لاروضحلاب راطقالا نمرغح

 ةكبزالاباغاد“ اقتيج مدس فلا ناويدلاب مهروضحهيبنتلا 0 8 2 اف ندياعة راج

 يراصنو ر د دالبلاو زوغلا نءاورضح نيذلاوة ب رمدملا خعاذملاهجوتق

 يلملم عرش سولجلا مهم رةتساا+ افاروفو» ءاعمج مهريغو سيسأر هلأ ٠ نهناويدلاو ربدمو ماوثلاوطبقلا

 رخاراموط جارخا يني ربدملارب بكردتب افةشقانملايفو طورشلان امر ذوءأ رق يف ىذا ق هول ىدذلاىل طبقلا

 ا در>وا زكر اوه وشهر و ناي ا ا هع 1و هرمدنلف نامح رئالهلوانو

 اهفر عل يتلاةباتكلاو ةءا رقلاو عئان :_هلاومولعءلانأو ةديعبلادالبلا نهرج اماه لال م ” ناكو دالبلا

 يف مالا تعمل تاغ ةمااه دع رميرطقنوكلو 00 تذخ أ ندلايق سانلا

 0 كرتااةلودناالا 3 ١ اللأ كرتلاو ب رعلاونوينانوراةكملهو لباب ل

 سانلاراصو ريسسيلاردقلاالا سائلا يدياب وقم ,لكلذلف اهقورع ثمععطت ةرمشلا تادد اذا اال

 ةيواسن رفلاة ةئاطنا 7 * موملظءوس نم مهفنال ؛ ةباقو رّقثلاب اد دج> تى ع نفع *<«كلدرخل

 4 فيا ءرمدم صالخ تسال م مدا تفاح ها را مىءايق ممتيصدعاو ميم دهتامدع»

 0 ةرصنلا« 00 وهدقنةوايغوالهجةمعفملاةأودلا هذ هباذت ن مع ادأ ةحاراو

 كن يتااامناد حاخءار - او رصمر وأ ظنت مهضرغناو ةو دش سا: :اااًواماعي لو سانلا ن ءاندحتالا

 عنيوأهعل ر واهبب_هخدادزيفرمحالار>لاىلا قار طو دوسالار -لاىلا قار ُْط ناش رطاطريدن و

 اهلد |نهبسانملاف اناني ارك دللءاك ارايلهارطاو 1 اال: سا دعب كاذربعو فيعض 3 نهىوتلا

 ةيطروما أهروذح يل ءبترتي ملاقالان ره ةرض#عا ف اوطعلاهذ هنأو ةدوما صالخاو بغذلا عك

 ق.ليامكلذن هركسع يرادلجتيفا معن ويحي وذي دورمةرو٠نعنو ولأ سف لقعو ةزيج لاعبا
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 0 0 ا 00 و

 رخل نم دب. ال ضِإ سص ض ص نأ | .ذعإ ؛ًامهوقن ءو نوعاطلاوءاب ولا لص حب ءاوطا نفعتيف ةدسافلا

 "مو ٍيفو) هيثم أارنوريمثهريغإو وأ نوعاطلاب هض مناك نا هبلعف ثكحالامكح مهتهج ن ََن ولسريف

 . بك ارتلامدهيفاوعرشوتي واسنرفلانوهد#نيذلاة. اوقلانم ةعامج تبهذ (هرشع نءاث تسلا

 ةعقلا كلمن 00006 و كلذب ربخلا عاشن ضرالاباهدئهتوةكب زالاةب رتب رباقملا ىلعةينيملا

 خيشلاموكو قواناباب و غب ادملا تارا<تانكاسلاءاسنلا .هرثك ًاونولسأي بدح لك نماوجرفت
 ماو رشتملا دار اك او راد ناىلا بالككلاةعلقو لا رطنقو ةرصانملاو ةلاوفااو ةءالس

 1 رذتعءاو ن وجرتملام طلزتف ركسع يراد تيب تحل ونقووةكب زالاباوءمتجاو جبجدو حايص

 مدهلا عر ومهنكا امأىلا اوعجرفطقؤ نفدلا عنج سمانا وهبي ومدطا كلذي هل رعال ا

 هنهاومصب مهام 2 1 كارخا ناطلسلاىلا هواسولإبا ةك عا شكا 0 (هيفو) مهنع

 كيلا ءملاعمم طاتوب مهدو رور 5 دصلادعباصء ل مهبر وسن .انلاو قرا اعرتسا 1و خس ةدع

 اورك ذو لامك تود لا كلذ كو مهونمافي رغلاربلان مهلا تب هذ ءاملعلا نهةعاججن او مهب وهو

 ةماقممال- سالارئاعشو همساة.ططاوذكسلاناو هأ ءادعأءادعاو ىفاءع ءااناطا سلا ءادذ ا نم مادي 0

 مهنأوى لاو نا رقلان و“ ه راكم مم او نول مهنا موك مقل ا مؤلكلاي ن٠ةيقاب و هيلع تام

 موبب اونتعاو ناشطعلا .اوقسوناعبجلااو فطأو ىثاملا اويكر 0 مه رد ا يعل جادا اناا

 ةقد ملا ممر .الاومأ ا دقاق ولاورا لالسبسا انو ولام رلصو ربل لور لإ

 55 ل ىلع مهيأرواني ًارقفتاو هماظت |ناشيفالاومأ اوقفنأو يوبتلادل ول اونتعا كلذكو ءارقنلا ىلع

 ةيلءلاةلودلا ةقاعءاقبل كلذاندعةاف الاحر ص ءىلاوا شاب ركب ادخيتك اغا ا[ ل ةرضح
 3 زج ةثداح تعقو (هي ةو) مالا اوكالذن ل نانو ساو نم اا .ه«ماتايفنودهتجماضيأ م 4

 يود. لادا دسلا لانا هظن ]نم عقوةيناولاةراحرا راد دار نارغو تايئزطاةل 2 نه

 0 راصناا نمامهياع رع ملك نال :ةي برغلاب يثوسدلا مهرب املا 1

 يلا ب هذو ىنارصنلاماةفرحاشتلا |مميب عق عقو و لوقلا يبق هعمسأو موضعا هب ,واجتما مل ىر راصالان

 هيف عفشأ و ا ه.سبحو يف ريصلا كلذ يلع ضب ةولسر )0 ةفقااب او يوبد

 عندو اكمل كانه بدول يوكبل اخت لا تيب يلاهولسرأو نيمو ا وا 0 ماا

 يقو) نينوجسم اة قب نءاوج رفأكاذكو ليس يطا طا رمال

 شه ور لول ادا مم اواهعا هاد لئاكولاو طاطخالا ىلع ك ردلا باحصأفاط (نينثالاموي

 0 كايت تاغام م نذاالر رفاسإا 0 اوقاطيال و بارغالا ئماد 3 1 بال

 سيب رثلا دنعة سيو نوقف اخ! ضعن س دف ماعلا| ذه يف هكرئمزعلا ع نم ناكو نيس ادل وال (ءاثالغلا

 هراء. ملو هتراياتويلاقفينلادلومدعب ينيسحلادلوملا لمعي نادادءملا نم نأ, ةرك اذملا تعقوهنا كالذو



 ظ 58 0 0 5 ش ١

 كرك( |تيئباذاف ةعاس نب رشعو عبر أدعي هل رب نودتف و كلذلاموا_ءمنومفديو هيلع 0 ٠

 اررقم نذالا كل ذ يلء مفدي ناويدلان ذاب مس هرلا يلع سدحتف ناو ةيروللا, يف قحال واضيإ اناوب دال تطيض ش

 ناوندي هتبغي تيل |ىلءانيد عدي نم كلذكو رقه مهصخام ضبق دعب مهيلع من ةنرولات وبث يلعكلذكو

 كلذ راف اررآم عنددماتسأ اذائدك .داهب م امس و ا هذ وازرق رء هناا يلع عفا لبو تايرخلا و

 تاعزانملاو يواعدلاو تاءياملاو تام ا وعاونأو طورش نا اللوق زرا ش

 اردقاهياعمثدي و ةقروبالارفاسيال كلذك رفاسملاو تايلكلاو تايئزإلاتاداهشالاوتارجاشملاو ٠
 (هفو) كلذريغو كالمالار أ ض قو تارجْؤملا كل ذكو انا تامناهل لاعب ودلو'ذاذ راوملاكل كو
 ركسملان م ةعاج ميياعماذاف ةلودلارومأ يف مالكنلاو لوضفلا كرتب ةماعلا يلع كردلا باعصأ يدان ]

 ركع ةعثما اوين (هيفو) مهداعيم !ممبياعن وقفصبالو عيب نوزخسسإال نو «روحوأ نو>ورحجم

 اودخأرةيلاملا وقالوب لحاسب كيس .ىلعةلكوبان كماوذخ ًاذءا مالا دنعار ؟.ءاوناكن يذلا ةيحئيلقلا
 انآ ادختكدمجاورضعخأ (هفو) مرعماوب رهو كييلاملا عماولتاق مهنأب نيجتحم ماكر ش عاتمو مهعاتم

 كتي نس ادديتك اباس ناك نييرمهملا ءا مالا قرا ن. ظايمدبار ادرس ناك ىلا فذ
 جور ايةعاقلا ناكسا وسم أ( هل فو)كس محا السا رف هممأو سيح وةعلقلايف هرسي-رضحاملن يوادحلا

 0 وعضاوم ةدعباهوزكر عفا دمةعلقلالا ودعصأوا ول زنايباو كسلا ةنيدملايلا لوزنلاو مطزانمنم
 ةضن“ عضاوماولعأو ةيلاعةينيأ او.دهوراوسأو كناركو ناطيحءان يف اوعرشو ةريثك ةلااألل
 نيطالسلاملاءم نما مبناك اماوحواّمسااولدب ا ري-غو ةليهرلابزءلابا,تاندب ىلءاونب و

 ثداوملاو طلبلاو قردلاو ةحاسالا نم ماظعلا باوبالا يف ناك امو ءامظعلاو ءاكملا راث آو

 نيطالسلاو كولملا نساحمو نبدلا حالص وي ريدق اوهدهو ةيوادفلا ا ةيدنملا 1

 هيلا اوهذو كمدارم ىلركاسعت ع ( هيفو ) ةقسابلا ةدمعالاو ةقهاشلا ناكرالا ت

 ىنارمهن عمر جاشت نم لكن أب يدون ( هرشع سداس سينا مون. يفو ( مويفلا ه ةهج فدو رد

 ىراصتدبلهءاطي و رخ الا يلع يدش ادا رك يدوي وأىا رصنهمرح ا قزم أ

 بيتاكب ىنأي نمءازج اذه نولوقي وا يلع نوداني مهوامب سرب اوفاطونيصخشاولتق ( هيفو) ركع

 برتلابىوملانفدنم مثلا, سانا يلعاوهب (هيفو) بيتاكمي مهياا بهذي وأ كلاما َدَكْلَع نم
 يذلاوةديعبلا تافارقلا يفالا لوملانونةدبالو 00 زالا ةب ؛ رتك نك اسملا ن ٠ ةم رقلا

 را اينو رت نيتك نوغاياوفداذاو كيلامملا بريف هتيمنفدي ةنارقلاب ةيرهل سل

 كذلك ةنوفعالآبهذملا تاروخببلاب تويبلاريخمتو مايأ ةدعةحطسالابشرفلاو ةعتمالاو بايثلا .

 ةرمالانمضرالاباس>:.ناك امج رختاب وطرلاو راطمالاو 3 ناي وس ناوعلا تدربو



 تت 0 ٠"

 متنا 1 ا كسا 0 ذاوامْمْدْخَأ و لوغلا ةكربب ماقممتاق تدب ىلا مب سه ذب ةلغب

 ا تركو | | عق تاقالاب ر نيس اهنثيفذخأيهرا تاناهرشع انا و هسلأ رفلايز

 اك قاوسالاو قرطاابيراهس ىل دانو 0 اودانه. هو كلذ كر سدفنلا  حاصرم..>و

 نه قرطلا فيظن:و نع رااز شكلا اومزالءن 1 لب دنق نيك اكدثال لك ىلعو لب نقر اديك

 اورئاسيل نيلاطب ءلانيمادخلاو مهريغو هب , راغملا زم با سغالا ىلعاودأت (ه .ذو)تاروذاقلاو تاشوفعلا

 اهدع ؛ مواجأو كالذي ةادانملا ادرك 4 لع يري ىذلا لهاتسي مايآة ثالث دءادحو نع .لكو مدالبىلا

 قيرطناف باهُدللاَش ل انراانلا ولات ع يراص يلا ةبراغملا زهةعامج تبهذف ةعاس نب ريشعو هنأ

 ةيرد:كسالا يف ماقملا لعردالو نيرئاسملانوءمرحملا قب رطب نوفقاوزياكنالاو ةكوام ربعرلا

 هع٠رفاسو سن وسأاناط .ةراعملاه رفتملاتاغامهارباأ ولج (هيفو) مهكرتناب .ءاملامدعو ءاللغلا نم

 هتبحص, نمو روك ذلااغأمهارباولتقو مورق قبر الا ىف نإ رعلا هيلع جرش ييوافرف قريب راق 1 0
 نريهذيامايا | ورحتس افاغأ داق تيرا شملا» رض« يذلا ناويدلا أل ه أ, فو ليلقلاالا مهتم لسيلو 5

 5 وبتكو اياضقلاةكحموعسورخ آنا ويدبيترييفاوءرش (هيفو) اوبلطي ! نب اعذلا اركرتندحأ مم 5
 . راجت راقنأ ةتسو طبقلا يراصنلا نمرافتأةتسهيفاوبترواطو رش هيفاوطرشواراموط كلذ شيف 8
 اياضقلا يلا وضونو رادرتكا الا كرببوبادنعا د داكن اك يذلا يطبقلا يطام ري.كلاهضاقا وله جو نيكسملا ب

 ةئيسلا عدبلانم 1 0 دعاوق ْن اوبدلا كالذلاوامدو ىواعدلاو تيز اوملاو ةماعلاو راحتلار وم يف د 2
3 

 كاملا سور و قرطلا قرافميفاخسنا ممأو مصل اونا ءالا ىلا تال ك كلذ نما>سناوُب 57 َّ

 ةدرضجم تاريبعتب رت ااظورش طورمشلا كلت نع يفواطورش هذ و يفاوطرش مو كل ءابلا ا 3
3 

 نأ ىلع ليحتلا هلصحتو ةيبرعلا بيك أرتلا نيناوب مهتفرعم مدعل ريثكلالمأ اجلا دعب دارملا مه مهفي ِ
 1 اذافكيلعلاب مةدماغلا كتر سعر امال باح نأ مطوقك لاودالا لآ

 يف اهياع نسكلا مور كلذ 0 ال ثرالاب مل لاقت الاوأ عييبلابامااسط مب 500 وسو د ٍ
 0م هكةدجو نافراموطلا كلذ ىف هو“ ل و تالدسلا 5 2

 55 رصل كلذ 00 اردق هلودقو هنو دعا داهش الا كلذ ىلع من ديو تو.ثلاكلذدعب هنعبلط ' 3

 موتناكوأ 4ع 1 نكي ن افنينثا ةنام لكىلع عقدي وهتمق ىف كاذدعب ر اظن , ونيك هكلذدعب هل ب كو 85

 م"( وقح ناراصتو روهجا ناويدل طيضت اهناق ل قتلا كإذ تشيلو ةديةءوألجسلاب ةديقم كن 3

 ممر وه نم مه اهملول 1 ءأرم هلاناما كالا .أيلع ميديا وعضو اما سانلا نأ كلذو رذعتم“ - يئاذهو 83

 : رسءأ | موهضم تارئاباوبلوطاذاف مهر رومو مهفالسأ ججحبوأدمعلاةديعبو اة هس رك ةحكلذوحوا 9

 طورشلا ةإح نمورك ذامدب ل اف تملأ ناف لش للف دوهشلا ترضحامب اال 5

 دار واع ثمل تاماذام طول 1 ةلقلايف ةعوتتماهريداقهو ىتوملاو ٌتميراوم ا ىلعتاررةه 3
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 ماوشلاوةطبقلاو نيسماملا نايعاو خباشملا اوعدو مهنديةنورعملا مهقئارط يع افونص اونطصاو

 سبالم مويلا كلذ ين اوسبلو راهنلا نه ةدح اودلجو هتربانوب ركسع يراص تيب اوعمتجاف
 ىلع بصق زرطب هكرك يروا سحر َج إلا سيلو راذتتالا ١ اهردص لعوابمامك ىلا اهفاتك

 ةهرافأا لاغلا اوكرو ى 006 مئامعلاباوممعت و سورتلن كلذكو رار ذأ تاسع

 ىكاقلاو مجاشملا مب جو مهامظع 5 5 ةياغلاىلا مولا كاذ يفرورسلاو رمشلا اوربظاو

 يف اوشرذ اوتاكو ةكربلا طسوب عوضوملا رييكلا ىراصلا دنع اويهذو اوكرف اشادلا ادؤذتتكو

 وداعا اوبرضو مهجرح ةئرهاولميو منادي اوبعل ركاسمعلا نا مت ةريثك اطسب هلفسأ 0

 معلب ةقرو موسوس 0 و ارذو ىراصلا كلذ لوح افوفص َر ل 1 كلذ ىذشا

 يراص عجرو عم ضقناو أوماق ٌحظعولا 5 ةعمتلاو أهم هولك امناكو مه الا اهانعم ىردي. ال

 2 لي دانقلا عي < ايدها بورغلا دنع ناكاملف نيرضادلل ام.ظع اطامم دق هوك ىلاركسع

 طوشو 0 دورا ةقارح > اول.“ ةءءاعلا دنعوت ولا لع اا لامالاو ليئامتلاو لالا ىلع :

 ةدقوم ليداث هلا تره“ ساو كك الا نهد نيتعاس وحن ةريثك ع ف ذادمو راق َن م. بيا اودو ىقاوس هيشو 1

 ءاوملا بايلذلب اقمملا ةياوملا تيقبو ةعونصملا لّثامتلاو قب ءتلاو لابملا اوكف مث مث راهبلا ملط يتخ
 مهراعش هيال مف 0 . ارا 1 الاكل هدنع ةمائآلا نومزالم ةعامج هنو ريكلا يراصلاو

 رغسو 10 نإ أ مهريكا 0 4. ( ةلدأ ىلا يو ) مهمعز ىف م تاودمايق ىلا ةراشاو

 هشو لد يلع عفادم مسيعمو هبقرشلا ه ههدح ل كيذكو كسب دام اهميق لإ 1 ىلا اع

 خاشما ىلا اسراف يجرينطل ١ك ناممع ةدوزراضحاامنمسلطو ةسيقن تسلا ىلام اتمعات ىوبدلسرأ

 553 7 :مآو دصقو ىم رسل ىد هوه حيهم او ىدهملا د .كاملاصت تح

 لع ,اعاوضبقن بان م ضععل وناخد ناجح هاا ارفالح راو دجو مهنا ماط يف بيسلاوام مدق قاورظنو

 ةنامسمخو ةورثو ناخد <ش هبلملاب لا عهد ك5 طعأامناواهعبانهنأ ربخاف هوررقو

 اهولأ اسو هراضحال اوثءب عم 0 سس أرفلا نيأواولاةفاهباطيف بديسلاودأذوف هديس ىلا كلذ لصوي بوح

 ىلا بهذناهوعد خيادملا مط لاقفرضحب إف بورغلا دعب ىلا شارفلارو ذحاو رظنتافةرماب كاذت ا
 بهذ :اهعد هلاولاف بهذ: ال ياىنالامم ا ,هاتعموونون يو دل 4 .هقلاهذهق و أن دغيفواهني

 تتنايفا اوضمواهوك رث اوسا ًااملق مجقاط ردقب كلذ ىفاوخلاعوا تاع 3 معاضوعتدن نحوي

 و رابنلا حد املف ت ايكرفالاءاسنلاو تاملسملاءاسنلا نم ةعاجحا محو تدبلا نم ةيحان يف هدنع
 لااهملنوأ 1 كلا ركسع يراص ثدب .ىلاايهذواءءاكرذ 0 املا ا ىلا عاشملا

 اتي يلا تب هذو هن أرفلاب 2 4 : دان اهياعاوررق وذو ةوعدلا» له نه ىذا ميلع تنشب مو يخاقلا

 هدنع ناك ن م لك ناب ق اوسالايفاودان (سدمتا موي يفوز همي [ كو ركل ف تاقأو ىضانلا تح دا



قل فدعا رييكلاى راصلادوماع راص ثم ب ةكربااءاضف .اظع؛ ةطم ىةعسامةر ءادلا هش يرخالا
 0 ُ 

ليدانقلا نم نيفصاهب ١ وةلعو ة هد :الابح باشخالا كت نيبا قطر زكرلايف
 "لب اةكلذنيب و

 مايأ: دع كلذ لمعيفاو هاقاواضن ذو ا لاةقأر 1
1 

 3 ا ؟ 1 ةنس ءاعب رالامويب ىفاذ هلا عيب و رهش لب سو 3

ةهجملا ١ وعجز م ماع ساسأ رفلادو رومهغلبا_ طهعم. نزال داع نانر ا.>الاتدرو (هيف)
 مويغلا

 ج رخو ةزغل كي مهل ربا هذاتسا يل ا 35 آلا فاخ نميهذو ٍقرشلا رباايلا ىدعر تشالا كسب نامعناو

 نيذلا برءلاو زغ ا مهيلعج ردنا هاو لامة دعم عمو قرمشلاة هج يلا واسنرفلا نم ةءام

 كي 0 تر اقوم وقحل ل واطا_ +أب لاجة دعمبن ار لك ممنورحع إي

 ٍ ةرضحنا و ةيعرلاو مكسفن أى عنيظناحو نينئمطم نونوكت مكنا!منومضعمهريغو عا شمالاباطخ

 ةنيدكل ا كلتتدرؤاملف 5 لارا دا رق نعيمها ءاثناو ؟ 0 ناطاساانالوم

 اغأ_محهاامإ ًاوناو ”نروناتك كالاملا لاك 5 ءاعتئرقو هلاه واسر أف هترابانوب اه: :ءلأس ناكدقو

 اوبرختساف سانلا دهاشف ينيسمادهشلاةرايزابهذو عراشلابرفةي ردنكسالاباةوعم ناكو يعور

 جورخلابع هرمأت سدسنرفال باو < زاطأ تانك نع نهرضح يلا لوسر اًدهاوأاؤو هتيؤرباوحر ذو هتك

 فداصواضعب مهضعب عيتو ينيسملا دهشملاب اوممجتو مهرابخاو هئارآر 0مااور تنل او

 اضيأ ا ع ١: نيب لقانتو لقث ام هغلب تقولا كالذ 2 هيرانوب نأ كلذ

 ريظلادغب تقولاناكو ينيسملادهشملاب تاداسلاخيبشلا تدبب ىلا رضحو هروف نم كرف هوفخاو

 خشلا جعزئافرك اسعو ة ةربأ ك1 .>و ةكك يفوهو "يب اى هلمدقت نكبإو 0 نيح يلع لخدف

 ل ىلع تقولا اذه ل لثميف هئيح قامدنلا فرعل نر هبلا كروجلزلا فرحت» ناكو

 ع ربسمللا هغلب نكي ملو كاذب ىل لعال لاقف بوتكملا كلذ نع هلأس هدهاش ام دنف ةروصلا

 عماجلابمهءاحدزارثك دق سا :ااودمشملا باب نم هيفاوطو هركسعب ىمو بكروةءاسرادقم سلج

 مهم جايا وحاصف كلذ نمسا اد مةيعجوه 0 هورظن امافنوطل2و نوطغلي مهو ةطخلاو

 لوقلا هل ا نع هعم نف ل راصو مهلا صخأو ةككافلا لاع توصب انا

 ١ انم 0 داك ةب حع ةقاق اهنا عنو 4 هس رغ ةتكن تناكو هراد لل بهذو كالنوعدي مهما هلاوأاقو

 ةيكبزالاة كرب ىلا ع جلا اوان واضي (ٌمذفانلا ريغلا بوردلاو تاناوللا علخيف اوعرش ( هذذو ) ةثثف

 ن. عمتجاف كاد ديلا نيلاتعلاب (موعفريو نيفصن !منوعطَقي ةريكلا ةباوبلاو باشا يصر دنع“

 ىداح تيشلاءوييفو ) هكربلا ظسو بيرق ىلا باشا فصر نم ًالئماو ادج نينك "يش كلذ

 نم ماقلك ىلع "و ةريذ :كع فاد هتحيص يق اوبرمذت هب ل هديع موي نآك ( هرشع

 ةلاحرلاو ةلايأا ةكربلاب مهرك اسع تءمتجاو مهوبط اوبرضو ةنواملا مهتاريدنب نم ةريدنب تشنحلا



00 : 
 نو.بحيماكملا لم دال يفاوازنو طبقلا نم فراوسصلا كلذب اود قو لاملا نم بسحناهنااويف
 ندب تارا مياشملاهترابانوبر ركسع قراصب اط ( هيفو ) ب باطلا يفنوددشي ونوب رصضإو

 أ 1 ناسل ام لكن اولأةثال *ةنولمت ان اسأيطه د وعجرو ساحملا َق ا

 هجا نم ريغتو ىنهتساو ضرالا ىلا هب يم رن يواق رسشن'خيمشلا ف: :؟ لعادح ا وابنم «عصوف للكو 5
 مكميظعت يدصتيوهو يسعى راما اح امتد امبافت ,اي نابجرتاا لاقف هعبطد_:<او هنول عقتناو

 هلاولاقف مهبولق يف ةلزئم مك < اراصوسانلاو رك آءلامكتمظع كاذب متزيمتنافهةمالعو هي م ا

 نضعب هل :عغلب و هناسلب ماكتو كلذل اطانغاف نمل ل نءانناو>اداعو نا

 نمهونءتساوة عال ةيقب ا وو ةسايررلل حا دب الدنا ىواةرمشلا م ثلا نعلاقدن !نيجحرتملا

 اولاقف ةدرولاامهلاةيىتلاةءالءلا يثوكرو د د يفراكوجلا كعضو نممزالن كلذ نكبلن نالاقن كلذ
 ا ا تاماعل علا رمذح تقولا( كل ذيفو )اموي رمشء ىنث أيلعا وقنت او كلذ يف ىو رتن يتحان ولهما

 هيرعلإ ىذلا لوقلا يف هفطالو ركسع ىراص ةكحاضو هل شب سولحلاهب رقسا| هاف نيف رصنم مهفداصف

 تكسف هتجارن ا ودلال ةحأ او ءدنعدغلا يفر وضحلا هفلكو سام لا متاخهل يدهأو نامحرتلا

 ىدان و لاكاذيفو ) نيدلاب ليال كلذ نأي لع هسف رهدنءن. ٠ج رخاملن فرصن اوماقو هراسو

 لف ادخلو ةعاطلاة راش شو ةدروأابةفق رم او وك كملات تامالملا عضوب س'نلا يلع تاقاقلا ةعام

 لاثتمالا مدع ىلع بترا رود وهذا نيدلاب ليال كاذ نأ ىأر مهضعب و اهعضو نم سانلاِس لاغ

 لوخدلادب رب نمو نايعالاض عب هزلأو ةماعلا نهأ طاطباباو دان مو را كلذرصعف مث اهعضوفررضلا

 مهنعاولصقنا اذاامنوعفري ومهدنعاو رضحاذا !موعضيا وناك :اهعش 9 تاحاخلا ن٠ ةجاط مهدنع
 وهو نازيملاج ربل سمشلا لاقتناناك (هرخا وافو) كك يندر ننام مايأ كلذو
 سوهججا مايقءادنب اناكمويلا كلذو ةيكب زالا كرب م 3 ل واسذ رفلا ع رشف ىنب را لادتءالا

 دك زالاوك رب طسوب اوداقأ وارفحاورفحواباشخأ اواقتف يراتواد بع مويلا كلذاولعخ مهدالبب
 ددحم بشان نمابلاقالع أ يفاولمعو ةماةرادئايلاءاريثكك بارت هلوحاومدروءانب وقل . اايظعاي راص
 ةدعاقوةسأ اوامعو ةغز ل اًةرثساب» واطانيءاشاق ىلاقلا تمس ءهيقأباو سلو ناكرالا عب رم يعألا

 ثهح نءأةلاعة زيك ةباوب ةيشدك ريلابعا وملابإبةلابق اوعضوو ضايبىفداوسر. واصت!هياعاو ثق
 دوسالاب رب واصت هب م اللط ةرصوقلا لعأيفو يراصلا نو لغم نوهدملا شامقلاباهوسكو صخقم

 تنل“ «مهضعإ و ضع! ىلع عفا و مهضعل نيم زرملا هب .ثيف مهو معك رصملاكيلامملا برحلثم هيقرودم

 لث.ةكربلا يلا ءا_مااهنم ل > دي يت !!ةكدلا ةرطنق ةيحانب , يرخالا ةهبلا نم كلذ ةازاوم يلعو فخ لأ

 ةياوبلا يلازم ةفطصمةبص“ :هةرثكا ااخخأ اوماقأو دورابلاةتارح لحال ابكت ريغ يلعي :رخ أب اوغ
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 ا ا ركذ

 1 من

 3 | د 8 ينطصمد

 يدق
 اموبرضياورمتساو يركللا خيشلاتدييلا اةريِكلاةءاخلبطلا لسرأو مهدابدو مهطوبطاوبرضو.
 ةدعو ةكرتلا ةبونلا تالبطلثم راك تاليط نع ةزاعيثو هرادتحن ةكرباابل ياو رابنلا ل وطعن
 ءاوذلا يف دعصآ خم راوضو ةفلت طوفن ةقارحل دال يفاوامعو ةب رطم ت اوصالاة فلة 2 ريما ننمو تال 1!

 لكنا, ةنيدملا فاك دونو فا رشالا باق: دلة تو ةورف ىركبلا ل ياخ خلا سبلآ ( مويلاكلذ فو )
 ةب سهملاءا نمالاو كيب مهاربأناب ريظادرو (هذو) بةنلاىلاا «ءؤربأف نر رش يلعىوعد هل ناك نه

 مهريكو 00 157 ل ةيوان رئلا كتع وم ةريك ةدعرةاس ( ةرشع سماخ قو ) ةرشئاؤرمت »|
 00الف (هلفو) تابخلا لع مهماطيو روءالا مهفر عيل يطبقلا بوقعي مهتبختو هزيد
 0 ره رار ةث_ءادنعلاذو ع داز .طااشاب .>أيملاةيدهو تاءتاكميةي وانرفلا ريبكهلسرأ

 نافسنم ةنيفسيف طارءدرةثنهاولزنوز رأ بناج مرعمو راء ةخ صيف ماوشلا يراصناان هرافنا
 هبهجاويملو رياقنلاض ىلا رو تالا ماع :ابدجأ م ٍ اكعملا اولصواملذ اثايدحأ

 ( هيقو ) هليحصب لا | وشل ىراضت دنع قوعو ىلا ثعي 3 نم عوج رلابه أو ايش هع هذخأيلو

 نيلو نار را محب مدع دونر ءهشأا بابب ف ثاكناوضر تب ىلإ # وانرفلا 0-0 :..ه ةءامح ر ضح

 تنحل الآ كالو كاي راما ايد واهشنت لع ت تااص ماراب كلذ لبق تناكو هّتجو زتجععزااف

 املفت نا مطاو اهفراعمد :ععاتملاو لالا نم هتءزو تناكامت درواهر دباب يلعاهت ةصلأ ة ةقرو مهنم
 ِّ هرركت اف كلام. سبالوةحلسأ كدنعناركسعيراص غاباحلاولاق نوروك لملاةعاجااهيلارتقح
 نيرش ءو ةعل رآاجا ردوا *ءاوختفو زاكمىلا اوعاا طف هدد ااقن شن 2 !نم مزال اولاقن كاذ

 1 الا نإ ةردك ةدعاهب يرد :اايلتشا فاو دوو كاذريغو امو تاكل ءالاو 3
 ْش اورخوملالسلات < ىلا وازن مك دعيمجأ وجرت 2 ساق كلذ ريغو دورإب قيداندو تاجنبطلاو قدانيلاو

 ةيراجاوع.و رادلاةبحاصاول زن مث ربنانوهلخاد ىف ب١ذ باججو ةريثك ثاردابنعا وجرخأو ضرالا
 شرفنه رادلابهو دج واماو.مو مايأةثالل مدنعن أف نود: .هذو دوسلاراوحلا ١. عمامسو < آو ءاضيب

 بإاسإو اهرا دولاح ه>روأهو ةاطأو أيون ديما يرخا لاير فأل ير ملعاور رق م و

 ناسانلالاقو ت تود: لانوة ديم انة الث دع 0 وقد انو ةحاامأالا_ تاط ام يفاوددش 4 :داطادذه

 ا 2 ماو هذنةنان ىطبقلااهرشابم نيب وأهند لص-وكلذ لطب مث 50 ةليحهله

 ةكحلا ىلا اورضُخ م ىلعاشابلا اديك كيب نطصءءاودلف ( هني ر ةعيفو )كلذ لءلدو
 الع لمعو جلا تامه. لروشتب هتراباويمزتلاوناوبدلا 0 رضحب لالا كاتهسدلو ىذاقلا دنع
 ' اوضترب هئاناولح مهنا وباطن م,هدحيف فردا ىف م ازيلال ص هلا باوك أ لأ - ( هيذو) ايدج
 571 قداخ ل طرسقتوم ازيلادل ناك ن .لك اواقو ءالمالاورد ردحتاامامت مهدعاوأ ١ كلذ

 اور ذو اقاروأكاذباورش ::وداليلاو يرقلا ىلعلا مان :ةضرئاوردق( هبنو ) مايأت دعي كاذاولءذف
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 كك 2 ١

 وهبكرف اضي كاذب كيب يهاربا معو ةلمحا ىلع ةراغالا دصقو ةل كاهعمذذأو 1 0260
 .نووكلة(زالا ل شدل رتل هية وف رش اةعادم ممعاوب راحوب كيل مملاوءا صال رم دعو كد ع

 .نب رف كاذدنمف اينو ول مارا ا لوول اىلع ٠
 يطق يلااول راو ةدعئماولتق رمهعأ نعم ءرادباو ترقلابا والو -ارفلالاقاو 5و

 :ةليلكلذو الل رمص٠ل انم+> دفوال ا يف نيقرفتم» رك اب ءوقكل 26 ك رو وطم يلارك-ءىراص عجرو ١

 صاف ك رامملال ين اءافو ناك يلعب ا ىرمسمرشءثااه ىقفاوملا( هبسماخ ةعماوبىف ىو ) هعبار سيما

 ىلعاوذا 5 ارمةدعاوني زكا ديكو ةداملاك ةبقعلا نيمو داذمتسالاب ك2 يزال

 اقأر ذآ ركردع يراص ل لس 1 مهداع يلعةضو رلاو سامبا ولاا يفةه زئاايلاجو راب سانلا

 يف ر وضل ايه ريغو سضانغلل نيل وتملاو ةروشملا باأو ناويذلا بإب رأو ىضاقلاو اشار ادخسكلا د
 0 اذار وسلا 2: ةرضق يلا هروهزو هلوم .طوهرك اسعو هل زو هيكو؟ مهب 100

 0 هر ادىلا عج ر يت> هلك مهو ب روجيلأا يفءاملا يرج ى> وشنو م ثاولمعو مهذب ش

 .طبقلاو ماوشلا يراصناا يوسةدا_لا ىلعبك ارملا يف هنت! ةليالا كالا فد مه :م جري رقدلبلال#هأ
 تو او (هيفو)ا,حي,صىفاورض> نيلاطيلا سانلان ءىل_يلقو مئاسنو نييردلبلاحرفالاو ماو وال

 -ةيواسنزفلا بك انما وراح ماو ةيردلن 5 هرغن يا زيلكذالا نم 00 'ءروضخ رايذالا ٠
 قفتاو ةيواسنرفا ايل ء كلذ بمصفا يسانلا دو لةقرايخالا هده تعيشاتناكو ا:ملاةيسازلا

 ةلاكوب راحت اانا معان نو رزاادمح ا دمسلا ىجسإ فن رش ل جر نعلن م 00 "ضع نا ' :

 قاوصالان الف نم كا تيكحان لاقت :كاذدلاو رك ذ دو مر اذحابا اوصاف كاذب ث دحتهنأنوباصلا

 ا امءلالاكتن هن ارف لاي رةنامامتمدح أو لك مفدي وام يناسأ عطنب او أ و اذ 0

 .لسرافا وكر لفمهاردلابكيتأ 00 نو اةعوتاطأ مهضعب لاقفاول قي لذ معاذملا عفش م عل الام لوضفلا

 لاقو 4 لااا هدر ل كولا اهضب داملف ةرضخا يفاهمفدو لاير نأ امرضحا و : يواصلا قطصم خيشلا .

 كذن شيف ملكتلان ا رك اهدرو راشأ م اهق رفهن أر هظاف ءارقغلا ىلعابةرف

 ريبكلا قب ملا اوقر - مما اولازؤ مهبك 'صاؤب وبر ادو رغُ ةتلااملا مهرتا يف ورضا عقاولاو

 يار يكن الا رمتساو راسا ناكل اباحغصمناكو مهرئاخذو مطاومأ هب ناكوا ثلا فضنب ي ملا

 ل ةدعرفأس موءلا كلذ يفو سيفرفلا نود درر نو>وريرو نودغإ هر الاانع

 بدس هدو :رطاقاود سر ةيكب زال اةكرب ىلا 2م لوع دازعت جرلخا ينءاما يرجالو ةيقرمشلا ىلاو يرحب

 ميمداخ امكهرلمسيملاذالو يودلاذلو ا نع ءاكسعىرا 2 (هينو) ا اقف 3 ١مم 1 ومهعئادمو مهقاطو

 0-0 يطعأو كلذ نمدبال لاقو لبقي را لاو>الا نةونو روهالا ليطعتب يركبلا خييشلار ,ذتعاف

 و دايما و أو دلوملامويرةي واسف رفلاعمتجاو ليدانقو لابحأ وق اع قءا دفعا 20 ارفلاي 7



0 
 كن ب مهأ ربا مهبتاكي تح تاباوملا مهلا لدت مف ريا لص شلاذدعب و ءارج ارادلا يلا جادسطاب رمد ٠

 ل راهعم نمو كيب مهاربأ ناكوامايأ كانهاوماقاو سدمأ, ىلعاوهج وف سدب 1 :

 ركشعلا نه ةفئاط تجرخ (هنب رسثءثلاتيف و) نيرقلا يلاميرملااواسرأو ةرومدلا يلا سو
 ناكا دريل لانو هذيو ىرخأد هبة فئاط بهذت موب لكي راصوتة يل داعلا ةهجىملاى راس 5

 3 نم ةفلك اوبلظو لع 2 الاي لاتاص ومب اوان كو يللا وبم«ريبك جرح ءاعب رالاةليأ

 جاسم اأو سناب يللا ول راواغيق رعأو ةدالاأو.نو مهورسكو و مهوب رضو مهوأت 0

 ةينونملاو ةيبرغلاب مهدالب ىلامهواصواف برعلا عم نيحالفلا جات ترتك او سيباببا ولزن هاف

 باو ىلا ابيب ماقأ نهم نمو مهعر<دالإلا يفاوقرفتق جاجحلا نمريثكلا لن كلذكواهريغو ةيبورقلاو
 همكلام (هني رمش نات يفو) مهريغو را>لا نم ةعاج تركو كد مها رباب ىق و هنافكيب اص جاحلا ريمأ :

 زمد٠يلامهولسراو مهياعاوشوشب لف جا>لا نم قل هاهبو لاةةريغ نم ىسبلب ةنيدم ةب وا-ارثلا

 ةرودنملاب ءارصالا ىلا ديازلا ءاحهتباغد> الا ءاناك املف كبط ميعمو مهر ؟ اسعنم ة 4فن ءط مي 3

 راحتلاا ا نيرقلا ةه>يلاأ وعفرتو لمالا ف هن او كرف ىف مهن مب رقذ حمترفالا لودوب مهربخأو

 نيرقلاولا ممول مهنا ىلع موعم ءاوقشاوناب رعلا نم ةعامج 2م اارمضح رابنلا ع 1ط املنلاقثالا ب ادحاو

 او.عو مهوناخو مد اودع قب 0 رع هودهاعو مطاو ؛احو

 وه عام ناكو قورءلادحأ د لاراديتااريبكم سيفو مهاد 3 0 مىءاضارعاقو فرخ
 هيفريخالام مهعم برعلاتيءاصو هب , زاحألا فاندالا عيج نمار * وادوقتهسن ارف لاي زف ال

 ندمةعامج ةتيحدو ههجاوو َى يراصملا دمام بهذ ةيواسن رفلا ركسع ميقْلو

 .ضبق مث برعلاو كل املا لاء وكوو مه2:ىلع مهءالف هناوخابو هب لحام هلك-ثفنيقفانملا برعلا

 .نيرقلا يلا ا لسانا تاووملا 0 منع ين وذ ع هللاقو نب رقلادلب خ 00 ةبشخ ىلأ ىلع

 لدول يضرأر + لحمملاهوعبت ماهوعقرو جرذالا' هل افلا محال |ضعب يلعم طدةعا دعم لمرات

 فضنو لمي ركسملا كئاوأ عجرفاب راهب هذ ورا ناكم زر نءجرخو لخ دن ك انك الامحامهيلاج رخو
 .كلذلي 0 نمدبال قرا هلاةف | ردا رذلجرلاو ءاندجو يذلاامل_هاول'ةو ريعال لح

 هيف مهو لبط مهفاهأو صم ى ام هزاصو أرك ءنم ةدع مهمميحصاف رصملا جوت :!ايف نذالاه:.اوبلطف
 يذلا ارسأو م نقو“ .داط اة لوح جرد دك ىناللا ءاسالا٠ نم ةعاحاضيأ متم 3و لاعارسا

 0 0 كا عير 0

 0 ةنواسارفلا ب رعأ رع اضعب راق 0 ا كازو مهعرحو مذام

 ووري وك نال ع كرا



 ا 0 ع

 لعغي ناوماقمحتاق تدب ىلا هبرضحي تويبلا بمن نأ ايشذخأنما ودان (هيفو)ابلر صحم يف اءذخشاويايإخ ٠
 ناكناد نوي 2 ا ونامالابءا سعال اءاسأ قلعاضي أ اودانور رضلا ديو :هللصح كاذدعير بظو

 نه-ذنأىلعنحلاصي نهجاوزأ عات«نم هي نهدنعع نكي نافهنرهظي ٠ زعحاوزأعاتم نم 'ىش نه دنع :

 ءارمالا ءاسن نهابعابت :ااغ و ء تحلاصو كي دار ةجوز فن تسلا تروظف نهرود يف نمايو“' 1

 اوهدحوواهريغوا مش نم كلذ ل» م2 يفتذخ وانا رف لاير فلأن ورشعوةناممردق غاب فاشكلاو. 5

 مريغو نيردلبلاخرفالاو ماوشلا يراصتك كِلذيفنيلخادتملا طياسواابءاسنلاةيقب كلّذكو باطلا هيلع

 نيبئاغلاو نيفتلا دانحالاوزغاا ىلعتاملاصم كلذكو تافيوختو تاصاهرانيياعنوامعياو راضف

 كل“ ىلعمتخيو ةطاصملا دعب نامالإلاقار ذأ نيساءالاو تك و ةريثك الاومأ َكلَدب اوممخي راثلا و

 كالذكو ارش دك .ثناكن حالسلاو لامجاو لويلغاا وبلط (دحالام وبيفو)نا ويدلاب نود اقاروالا:

 قود نيك اكد ةدعاو ماكو كلذ لع شيتفتلااوعاشأو تالا صاضي أ هيف لص راوثالاو راقبالا
 ةمثمالا٠ نمريحاو لاجلا ىلع نولي موي لكيفو اذه ةحلسالا نما ءاهيذ دا هريغو حالسلا

 نيئانلانوءلطيو عئادو اوايابأغا ن وجر ح>تسلو يمد الاع كلو ربعو جورسلاو قيداندلاو شرفلاو.

 انابخلا نكاما يلعمموادي و موسفنإب ن وبهذي ليمهدايسأ توب نرفرعي نيذلامادخلاو نيسدنهملاو:

 خ.ثلعاوذبق (هيفو) ميضاغأاب نولا::ةليسوو ةهاجوو ةبرق كلذب مهريدل نافدلا ضاومو ْ

 رمفحأو ةليهرلب اضاأ ني رخآ يلعمث ةيكبزالا ةكربب صاصرلاب امه!ءاوقدنب و رخآ هع. و ةيديعجلا
 موييفو) ضعبلا مهضءب ىلعلدو فوملا مهلخادام دنعاهتو.خ يتلاةمتءالا نم ةريثك ءايشأ نوبالا

 امام ةفلسلاو ضرآلا لي سيلعمهاردمياعاوررق ةو قاوسالابرا>231نم فرحلا لهأأو ءاط (ءانالثلا

 دهكملاو صزالا عمار ىلا او ءددو اونا ساوا وحضو اموب نود هرادةهالحا اذاولحاو هنعنوزدملا

 اوعرش/ هيفو)ةلوملا مايا يف مهلاوءسووب ولطملا مذ ىلا اهوفطلو مط وءاكستف عاش 'ااوقنشن يف خس طا

 كاوبأ نوءاقب و ندا عك اع دع جرخو ةذفانا|تاناولاو بوردلاباوبأ رسكتيف
 ديدش فوخو مهو كلذ نه سانلا> ادومايأ ةدع كلذ ىلعاورمتساف ت تاراحلاو فطعلاو بوردلا

 اهتقيق-اورو هنو اهباو أوقطن ظافلاب مههوقن فتك ة سوس -وو ةلةداسف مهدنع لصحوأبو :ظاودطظو

 مهنمو مااا فره و نيمل لا لتق يلع نومزاع سيسأ رذلاركاسعنا مل وقكمب ”نامذاع واقاتو

 00 نبذ 5 اكدلا ضعباو دقو نانئمطاضءبم هدنءلم> ناك نادعب كادوكلذربغ لوط م

 ةبقعلا نم جاجمملا بيتاكم ترضح (هنيرشع ينو) مجولق تن 'راوا.نات سانلا كن !نادتكلاناناه ٠

 كلذهيطع ال لاقو ع :ةماف ع جاما ريمالانامأ نما ويلطو كاذب مولع اوركسعلا شا: ىلا ناويدلا ب ب رأس عهذف -

 مهل ف جا احلا لدوب نمو هلاولاقف رك .ءالو ةريث :؟ كيلامدعم لذ ديالو ةلق ف ىأي نأ 0

 3 ةنط ا ةماكم جاحلاريمالاو,ةكفرص م يلا ء-مواصوبركسملا نم فال 1 ةسارأ مطلسراا



 007 1 ربدملقت

 000 نامرلا طرف ف 3

 ىمورلا ىنارمهنلا نيماطرباودلف ( هيذو )را ديلءابةصم مهطخي سيسنرفلا نمةقرو هلذخأ وأراد
 . ةدعدماماو ركسع يراصت يب نم كو ب بكر ونا اا>ئسما دذتتك نامرلا طرف ةماعلا هيمست يذلا وهو
 ةداعزب ةورف سب الوهو نولملا ري را نو ةشيشح هسأر يلعو هيدي نيب ةاش.م نيلاطبلاو دانجالا فئاوط نم
 دليلا طاطخاب ري اص مههاونيع ع تاقاقو ىثاب كوي هليترو ةذضف.ا بارحلابمدخل ا هيدي نيبو
 يراوجو عاّهو شرف نم هي ايلا رح ةراخ كلا لك يحسب روكذملان واي نود
 كح دنع ةيجيطلان مناك و رمزي :طاقلاةب ركسعلاماورالا يراك لذا نمروك ذماو كالذريغو

 امر ١ ادا اودلقوةلا طبلا مايا جاجزلاري راوقلاهيف عيب ىكسوملا طخ توناح هلو ىف ا

 ىيورلابرق ةكبزالاباادئاق ثدبب ناويدلا اولعجوةلاسرلا تاغاهواعجر خا و نب رجلا نان اورام
 ليفلا ةكرب ىلع لاعملا يلاولا كلب يها ربا تدب رصم ماتم. ئاف ى قيور كسو نا ودل سكر ناش
 نكسو باشا فيصر ييلعكيبدارم تيببن رج كمر ركل كيما ربات دمللا يدش نكسو

 رتافدلا او ٍاطو موب لك طبقلا ىراص لاه ءعمنجو عدقلا ي ركيلاخسرشلا ا١تيببدودحلا ريدم كيلسوب

 توببلا يف اون :كسوتاقرطلااهنمتالتما يت> أ ففاشذ دل لخست راص مهر ه5 اسعنامن ةبتكلا نه
 را افا اورغدو 2 دقت بش نعءةدايزب تاورتكملا نوذخأبو دحأ ىلد اوشوشرملنكل

 نتح تال الانا: م اهفن وعيبي مخك اسءر ارم نيك اكدةدعسانلاحتنو هبارتب# 0

 نيك اكد ةدعماورالا يراصن حتفو كل ذريغوة ةرمحملاخا رفلاوهوحالاو ىلا ك.سلاو كيهكلاوريطفلا
 ةمعطالا عاونأ أهف عنسيانوب نيردليلا حرفالا ضعي حتفو يواهتوري.امحو ةيرشالاع عاون | عيب

  ركسلاو لسعلاو كامسالاو تاراضألاو جاجدلاو مانغالا ىرتشيف مهدالب يف مهقئارط ىلعةب رشالاو

 كال ذلة ءالع هباب ىلع لي وتاواللاو ةءمطالا عاونأ نوء:ديو زو>اضلاه>بطيو مزاوللا عبمجو

 يلع لمتشي وهو ناكل كاذوملا اولخد لك الادبرت ناكملا كلذبةفئاطت سماذاف مهني !موفرعي
 ىلانولؤغعدف هل خادلااممفدي , ىلا مها ردلارادةمو هتماللع سن الك ىلعو ىلءأو نود ساحب ةدع

 ي.ءارك اهوحو ماعطلااملع عضوي يتااناوخلا ىو يشملا ن.ةكد هطسو يفو سلاجما ن٠ نوديريام
 دعبوهبو اعتيال قسن ىلع نوب رشي و نولك ايف مهين اوقيلعمامطلاب ن وش ارفلا مههتأيو ام اعنوساحبف

 بابرأ عفشت (هفنو) مهاط نوب هذي 3 دايزال و صع ربع ن# مهالع ب>وام نودي مهتجاح غارف

 يف مه,هزالا عماج ا يلا يا ءةوتلطأ ومهتءافشاوابقف كيلامملا ى رسأ يف يل
 نوففكت وهبنيرواجملاءارقنلا تاقدصن«نولكايهباوغكف ةعطقملاقرزلا بايثلام ملعو لاحاوءأ
 رادقميثوةفاس مهارداولطو زاويدلابا وعمتجا( تبرسلا موي يفو )نب ربتعملل ةربع كلذ يفو نيراملا
 م مرفختلا رأانافإ ؛[يرفالاراجتوماوشلاو طبقلا ىراصتالاونيملل .ارا>ءا1ن ؛لار فات م



 كب زالابىلالاكيي د# تسب هترابان وب نكسورص هرب يلاةي وأسنرفلا تدع( ءانالثلا موييفو 9 ناالا ١

 هشروةميظعالاومأ ءلعف رم وهف ر>زوةيضاملاةنسلا يف روك ذماربهالاهأشنا يذلا تك اسلا طخم
 هناك اءاهناكذهيفأ هوك رو هول خافةندالما هذه تاصحهيفدا:كسوهءاتدنعو ةرخافلا شرفلاب

 نكسو مهربك ىدعالو ةيرصانلاب سكر ج فذاك نس> تيب فل صح كلذكو سيسنرذلا ريمال

 ريغنم ق'و.الايف وشهو مهم لملقلاال ةئيدملا لخديجلو رخآلارباايمهلاغرمتسارك ذاك ةيكب زالاي
 ةجاحدلا هدأ ذخأيف نك يلغأب هيلا نوجانيامنو رتشي و سانلا نوكحاضي اوراص لب دعتالو حالم

 مهعأ :ناْعَأو مهدالب ر ا..سأىلءاسايق ةضف فصنبةضيبلاذخأأ و هسأ ارفلاي رامةيفامحاص يطعي و

 ضيبلاو ا ل ل 001 مذا 4 0 ف 0 ًاراماف 'ه ش

 اولسرا( رفصرشعشلاث سي 'مويفو )ىواهتلاو تيناوملاةقودلابس 0 1 0

 ممماورو هثلومهوبطاخ سوا_+لا مهمرقتسلا مذ ركسع يراصماقممئاق دنع ةيلقاجولاو ماشا بلطي

 هلل كنع 8-3 َق انالا 0 ١ تام 5 ناويدلل 0 0 4

 فيسوب د .ثلاو او يم ا هاو يرو ندلا واسم ا ماع ىدوملا

 اودلقو 0 ب ركبادختك 8 اذنبأ يبلع كذراتص لص قيخربشلا

 رص. ةقوسناء- 1 0 مادياقت نه نيع تما وناك هاف ناوب دلا بايرأةراشإب

 نبذلا ةميدقلا تويبلا اياقب نم نو روك ذملا ءالؤدو مهاوس مهمكحي الو كارثالا نمالا نوفاخمال
 ا ا 0 كيبد#اد ذيتكراقفلااذاو دلقو مهريغك رظلا يءنورساجتيال

 هسش ردنعن اوبدلا بإب رأممجا (هي ةةارخ او اويدلا] كوو ىوامنرفااءالكو اوناك ي.وماحاوخلا

 كلذ نول يت ىال لاقف سانلا ش ايوأو ةيد.جلا لعفاذههلاولاقف ت وبيلا ب رخن. عقوام مه ركذ :

 ماوة بر و نم كلذاعاو ةعئم لعاناةردةالرمأ اذهاولاقنا اعمتلعاو توييبا ظنك انيصوأدق 9
 رمتساواوهمن_ملواوعمإ ٍش بولا نم عنملاو قاوسالاو نيك اكدلاحتفو ا ًاىملاولاواغالااو ماق

 0 ىتأا ةقولغملا تويبلا ضعب سد -ةرفلاحئفو نينئحطم ريغ سانلاو ةلطعم أ اوسالاو نيكاكدلا ب اخ :

 ةيد .ءطلا ة ةفئاطا خدي طمس نوجرخميام دنعنةحوتفءاهوكر ”ءارح رتوكأسا مو اوذخ اول

 ارضعب ىلع اوهتخو مهغابت ًاوءارصالا ثويبا وعدت مهنا ممايأةدعكاذ يلعاو رمت اوارمنام نولصأ انهو

 باب ىلع ةزيدنبهل قلمي دلل له أ نمو |ةيلئاجولا ةعاح ن ههراد ىلع فا يذلا ناكف اهضعب اونكسو
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 ' عئادوو تانامأ كلذ لذ هولحارلا هدي دصوأ راج ءاطعأ غاصموأ لامن :هيلعزءنام هدنعناكو زجعلا

 ْ هعاتءو فن نع عفادوا 4: 00 نءاولتقاه روهعيج كإذسهذف نبرفاسملاو هيلا نو ٠جاحملا

 مهو بيرق نم عجد نا منهنأا نادعإلاو تادنواعا مسهبفو ن 1 فرد قر ءاننلا تاتا رو
 . هترافذو هتوزعو هن رت ا «فزاح نم مهنمو نيقباسال له>ام مهغلبو جورالا يف او رخأت نيذلا

 هغعل اشاعات عمسالو ردم يف هلشم قات <, ملام يف ي رب هال فايعامو ةليلتناكو بطع وأن

 مم ل «فيامزو رديال نوع .ةلاو روك ذملادحال موب. د الو عمي ع نكءاراف نيءدقتلا خعراوتيف
 يرعاا نم لاحا اومسأ يف مه و نيرافلا ندر :كلاعجرو هو كملاعوقوو سيسنرفلا لواح نوعقوتمو
 عمت جاف اه ركاد مدخلات الاف ناك ىقب رطاناو يق رشلارباايلا اودعي مل عرفالان ا نييتف عزفلاو

 اورظتنيو جحر ؛الا يلاذل_.-' صاواس نأ ىلع م« ار فاف او رواشتو خا ثااو ءاماعلاض.ب رهزالاىف

 . اداعو اباغنهتعرخا 1 ممعَل فرعا ىل رغ «صخ ل ةبع تاعوأذ راو كلذاو 1[ مهماوج نع . نوكيام.

 2 هدد 0 زغاهأ أرق ةلاسرلا هأم طع أو موقلارب 0 ,اقامنت أاريخاق

 ل ا هس ؤنوكيامطبترئلائءلاروضطلا نع اورخأت ل مخياشموك ةاملظع نأأو ناججرتلا ناسا ىلع

 اولاقف روك ذملاب' 1 رس هايل كسر لاذ : مدمانامأدي رئاولاقف مههوجو يفشبو مهنمطو

 اا د ل ا اطل طا رك نما رو ع يرحاةقور مهاوبتكف نسانلا نانئمطا لج الاشرأ 0

 نوامعتسي نيذلا كِيلامملاةلازادصقب ال ان رمغحامامن ا ؟<لانرك ذو ةيافكلا هن اباتك ى ب اسسلا يف ملانلسرأ

 انيلااوج رخ يبرغااربلا يل ارض امو زاطاسلالامو راجعت لامذ آو راقت>الاو لذلابةيؤاست رثلأا
 يرصملار هلا دعا مي مم رباط ىف نو مهضعب ان رسأو مهضعإان اتقو هن وقحتسياب مانملاقف

 رع 1 ىلا نيسحإتسممهنكا اس.يفو نيتءاس نو وكف ةعرااؤتات را تا اون املعلاو عاشملاامأ 0
 ءالا ةءص' حارس ىء هش“ :اناويدءإنترتل اهلا نوت أية رمشلاو عياشملا نادبإال م هب ؟ دام

 . ناملس خيشلاو يواصلا فطص» خيدلابكرو سا اناا نأءطا كلذب ب ا وجلاعجرالو روءالانوريدي

 اوفاخ رابكلاعاشملا ناهولعافرابكلا ياش :الاقو مط كح ضو مهاقلتفةزيلا يلا نورخآو يمويفلا'

 ةيعرااةءارو 5 ة>ارلحالاناويد كسر تك" نونا كوش ىال لاقن اوب رهو

 ءاسشملا دع مهركس م نءاو هش مث نامالاو روض تانك ةدانعدا وّتكف ةميرشلاءارجاو

 نامالا اوارافاوحبصأو ىممايغ ىلع فوخو لجو ف اوناكو سانلا .هعوجر بن امطاورمد:ىل اورمذحو :
 ةحان نهنيرافلا سانا نه مهما امهنان هوخياشملاو ىواقرشلاخ,شلاو تاداسلا خخ كارضخ خاشملاىلا

 كلذ يفو ةيدنفالاو يجانز ورلاثاذكو طولون هوما ف را بيت يدش معامأو ةي رطملا
 وقح أو نود ط2 نيذلل كيدارسو كب ميهاربا تدب اوبهنو سانلا ش انا َ ديما تعج مويلا'

 نيا وع رد ري فدحاو ساو نشرا نم !مناماوذخاوءارمالا تي ترد: دعاضلا وو
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 :اماو ةيلداءلاةبحيلااو راسن ءارمالاواشابلاو كيب ميهارب اماذ أ د او زيف ءغاو لاونالا '

 عزنلاوفوخلا ةياغيفا يح مثو امناوفأ اوفا اهولخدو ةنيدملاةهجيملانييهأذ اوجاموأ مقل 3

 ءاسنلاو بيصعلامويلاا ذ.هرش ن«هللا يلا نول تدي و ةيحلاو ليو ءاابن وححضل م و كالطأ بقرتو

 لسرأة يلداعلابكِبب يهاب ارقتس الف بورغلا ل يق كللذ ناك دقو توربلا نم نوما ا نخرعدل

 .لاغبلا لعنهم هب و لويخلا ىلع نوضعن ءاسألا ووكر افءا مالا نمهعم ناك نه كإذكو هميرحذخأب .
 نيجراخ ليلا لوط سانلا مظعمر متساو م داغاو ي راو لاكش ام ضعبلاو لامتجاو ريجلا يلع ضعبلاو
 01 1 لكلب ا قعد ل ابدالو هسفنإ وحش ضعبلاو هك رح ضءبلار عه ند

 ماقأو رثكالا مهو قرم ١١ةهل ضعي اود.« هادال ,|ضعبلارصمل_هأمظمةليالا كل جرش هنب و

 ةلقو هبردقمدعل كالذو هو يالا ءاذهال الثتمة كر 1 يلءرد قيال هسفاب 0 رطا لك رض: 5

 رومالاةب ةاعهلل ودق 1 ب رغاافم- يلع هفرسصب والافط أو هلا .علمح يلعهةفنيامو هديتاذ

 قالوبمىلا اود 44-3 ذالانا سانلا ف عاشةلال كالتعا هءيفنأ رثك الاب ساثلا بولةجعزأ ىذلاو

 :ناكو ءاسنلاب نورجش ونولتش ونوقر<ديدحلا بايىلالصو ماوأنا و ةزيلاكاذكو 5

 ققحا ةبارأ 1 ىءرب نو ءاايىنناك يذلا كب د ادم احا اهلا ضءنأ ةعاشال اهذ.ه يف تبشلا

 1 ,ويلغلارا مدا لحراملكبدايمكلذكو؛ .ةوهيذلا نوياغاايف رانلام رمق ةرسسكلا

 -ةدعدهب,ناكو نيطلا يفء' لاةلقآ فقوو الياقدباوش - ةىل و ةيج يملا هع هيه صله رمصق ةلايق نمريكلا

 .لباو:ظقالوب و ةزيلاةهج نءراثلا بط دءدفاضي اهقرح راف ةناذء لاو بركخلا تالا نءةرئاو

 ا .ءأآج رخو عزجلاو عورلأو عزنلان.هينمهامعوداي زاوب رطضاو اوجافنيدإبلااوقرحأ مهنااو ا

 ةيعرلاو ةماعلا ناعال"نيرداقلاخعياشملا ضءبوفارم 2 أو تاقاع ولاةيدتفأو سادا

 ةرجىأن ورديال عملا نأ لاح او مهبقاحالاو بوربلل مزمن زعدك رو مهلوخو مهرج دعو د ثاكلز

 هبال - لك نما 0 >و اوةءاستواوقحدلتف نورقتسي لح يأو نوبهذي قرط يأ 5 نوكلد

 ىلع ؛ء' هال. .اح -وأايشامم 0 اجرخ و هن ف اعضاب ف يعذلا لغ: لاوأ جرعالار احا عي و نوم ني

 جرخو هءادقأ ىلعوه ي هو هتياوأتحو 3ك رأ بولا ص ىل راق نمو اهبان طول اخدتجتوزو هسأرا

 لوادي كلذ يلءاو رمتساو ىلإلاةل !ظ يف نيكي نهنا“ <[ يلعن طافطأ و تارساح تايشام ءاسنلايلاغ

 | اوطسونوديبلاب اوبأ نك او>رخال“ عاتمو لامن .هإ  ىلعر دقام ناسنالك دجلوا عي>ء..هو دحالا إل

 هب راسل ؛امهوفداص نملاوك شيل يحي مطاوحأو مي ايوة يعااو دج ظ وولد ناب رعلا مهتةلتةالفلا

 يتااراخذلاو لاوءالاناخ - 0 ه1 قوش 28 ًايثبرملا ةذخأا مناك 4” عوج كيسا دارو ْ

 نايعالاو ءارمالا دسعلاومالا اظعمنال كشالبايفبام فامضأةليالا كلن يفر ص« نم تجرخ

 هدمتأ يذلاو مه دنءاماشي 2 بارحأو ايلا تاس ناو مهتبح هو ذخأ دقو مهي رحو ؟
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 .بويالتفو ناةيرفلا ىلباو ىرل | ةعباتتملا مهق داننو سيسأر فلا مج رمغف لوبي عيدلعا و ع نست رذلا

 مهعبتو ميكيلامو ينال اكيبدحت فاشكن م ةريثك ةدعو فرملا فذاك هللادبعو رادرتندلا كبي
 هيرابان ونامأو مكلف دعب ديعملا يلع يلو يذلاهزب وهريكو فالإ ةتسلا وحى رفآلا نءر وناط

 زوباط برقا و ريثكءالؤ» نعادوعب ناكو ةع زطادعب ريض> لب ةعقاولا دهاشي 1 هناف ريكلا
 ةبرحملانوب را ارك اسما كلذكو عفا دملا,ناقيرفلا او كتم دار سن رام ن٠ سيسنرفلا

 يف مهمءاولتاقو ةاشملاملااومضن اوهبايناىلا اوعلطو طايمدنمدؤنرالا رك اسعنع ةرئاوةدعرض>و

 سانلا طالخخاوةيعرلا نهة'غرغلاو ةماعلا طلاتقلا يق رششلاربااركسععمسو نياعاملف سب راخلا

 نوب راحب و نولتاقيممناكو كلذوحنو كالادرايو طلاب و براي مطوقب تاوصالا عفرو حايصلاب
 نامطن واوقي وكلذ كرتب م,نو صان و . مياعزوخ رمد) سانا ن.هالقلا ناك م.مياج و مهحايصإ
 : تاوصالا عفربال باقر | برضو بارحلاو ف.دأا نولتاقباونك انانيد_هاجملاو ةادعدلاو لوسزلا

 ,ند ةريك ةسفئاط بكر و مب نهوأرقي نمو هيف مهامعنوعجر الو نوعمتدسل الاف حابنلاو حارعدلاو

 : ينيب رغلاربلالاةيدعتاا ىفاوعرشو ىلاولا كيد مد ربأمسونمو ٍيقرشلا يذ رعلا نمدانحالاو ءارمالا

 رخ الارباا ىلا 'ولصي لفادج ليلا بكار اودحا و لح نءةيدعتلا ن وكل يدادملا ىلعاومحا زف كيرالا

 ْ نوكو رايغلاةدش نههينيعحتفينادحا اردةيالذ نييرصملاةوجو يفَع رااابف سواد رابغوامب لامرلاو

 مدقت يذلاروباطلا نامت * هلع ص و ه:موهأك هي قط تابج امظعان .كالذو ودعلاة حان نم حعرلا

 ا اطيعراص ثيحن سي رات-ان برادو برحلا ىف يهدع ة٠ولعم ةيفيك ىلع مس”: كيب داضص لا[

 رابةلادقعتاوعراابوي.هداشاو عفا دملاوةيلاتم. | :ةدانب له راو هلويطقدو هماماو هفمل> نمركسعلاب

 سانال ىلبخ ثيحبب رضلاىلاوت زم عامسالا تمصو حاب رلارابغو دورابلا ناخد نمايذدلا تملطاو
 ش هذه تناك مثةعاس عاب رافت رك لادقلاو براارمت او تا-ةءابياءءامسلاو تأ ناز: ضرالانأ

 ا_دلامالظو مهب ودعلا ةطاحال ر حبلا يف ةلاخلا ن٠ رينكحلا قرذف يب رغلارك ملا يلع هِي زها

 جزيلا ىلا همعمنهو كنب دأ صرفو سا زادلا اركلمو سيسر فلا يدي | يفاري_سا عقو ضعبااو

  ةيابقلا ةرجلا ىلا بهذو بكر مت ةعاس عب ر وحنيف هلاغشا ضع ىضقو هرصقىلا دمسهذ
 لجرالا تحنةبا:اري ضرالاىلع ةاقا:شرفلاو ةحلسالاو ة#تءالاو بارثلاو يلتفلا تيقب و
 : اماق ىلاوا كي مهارباهوخاو اغالاب .فورعملا كيب نا مياس رحببلا يف هشان ىلا ند هل نم ناكو

 ركسعلا مزهزاالو ريبكلا كيب مهاربا ربصوهو ريغصلا كب مهاربا قرغو اف كيب ناحل #
 ةعزطا رخ الاربلا ا_>١اقةحنو اهوب رضو يق رمالا ربل ا ىلع قدانبلاو عفا دملا سي نرفلا لوح ٍبإ رملا

 عيجاوكرو اياعرلاو ركشسلاو رمال اواشارلاو كليب يهاربالاط ايف بكر و ةم.ظع ةحيض مرهف تماقف



 5 /١ ع

 ماظعم جرخو هدوجو لفوحالسلاعاونا س :>الغو نيءستد صاصرا | واف هننيتس دورأبلا لطرلا عب / 2

 يلا نولبتسي وئنوعدمب قالو هَنركلَس ف ىلع و ازيءاملءلازغاش ساجو قواسملاو ىهعلاو تيابلالرا

 نآرمالا لص#و د مايا فض عبلاو اياوزلا,ضعبلاو توببلاب ضءبلااياعرلا نم همهريغماقأو رم هناي هللا 7 ش

 تقوىلا كانه ىضرعلا كلب مها ربا بصن نوح نمأهب ءاقأو قلوبا كوحم لاخلا نم ريب ميم"

 مثاهب نوتيبي مهتويب ىلا نوعج ريف يوأ الو اناكم م هل نودحال نيذلا سانا نم ليلقلا ىو ةع زطا 1

 ةمد لا ىفاونوكي نامط م هرو رصلةرو 0 رعلاىلا كيب مهاربا ل_سرأو قالوب لان وحدي 3

 كيعصلاو ةزيدلا 52 ءنهريثكلاك يبدا ىمد:ءممتجاكاذكواهالاوامواربسش يساوتب ٠

 00 صل 0 هع دب ازع موي لك ينو نيتي طلاع ناعيقلاوةب ا 5

 7 0 1 غةشاوم 5-1 55 ا 20 ا و ا 9

 يلع تراغبرعلا كل ذكحو اضعب مهضعب بهن, و اضعب مهضعإ تقي قاس يلد تءاقاهناف فايرالا . ٠

 ةراغاو رع *مارق توق رطةفاخاو بنو لاق يقهر يالوأن هرم< راق راصو وح أون لاو فار طالا

 ندر < ةلارموءا ضان بتاطو ىعحيال ىذلاداسفلا عاونأن 0 كاذريغو عرازملاداسفاو لاوءالا ىلع

 ىلع مت رفالا تالحم يف نوشتفياوزاصو ءارس الا 31 امان م,ضبو ةعاةااءمهضعب او سيخ رمع؟ حرفالا

 ةريدالاو سانكلاوءاورالاو طابقالاو ماوش 1 5 لاتودنودش كاذكو اهريغو ةحادخا 1

 موتا قل عنا كا ذالوأو من ءماكنألا م عينمذدويلاو يراصتلااول ةءناالاىذرئال ةماعلاو ة هج. .ءالا يلع

 ةخئورص» ىلا سرسنرفلا برقب ةعاشالاارثكل موب لك ينم: ا ::ملات قو ةياعلا
 د يقاةن لاي سانلا فا

 0 دو قرشلان هنونأب ل درعا ممن»و يف رغلاربلا 0 0 ريم نودع

 ا كد 1 .لك ل ب 0 كا 0 قلا مهشوانت

 دا ه نه اذهولقعءالو ندحالوة علقم سدلو مهب لقيامر ظن ب هنع لقتايال هناك تكمو رك

 موبحم ا دودالا رس | يلا ساسنرفلا ل صو ربثلاس داس ةعئمجا موي ناك انو ودعلارمألامهاو :

 رص مهدالبةرواجلانيحالغأو اياعرلاو دنا نه : معلا اعلاعمتجااهدشف رانيدمأ ملااوادوذتيسلا

 ما >.هافر ٠ «مه.عتتو م ّمايح يلع نودي رم ؤارا ةفلتخم مهئاز 6 ةلدعنم مهبوأق ةر ةانممدا: جالا نكلو

 مهتلفغيفنو مع د ةزوكب سس مو كد عنأذنو راتح مهعمجن و راسخ مب ريفنولات# م

 لبني رب 1 نماونأب تانغ 5 رذلاب زظناناكدقو مه مه ءردو مهنالذ> ن٠ عقوام قانا هلكاذهو

 ( ةيكاقلات تقوناكالو) ىبرغاارب 1 نمالااونأي : نيتها نع نو.داقم.ناكيب مهأربأ يذ رعيف عيشا ش

 ةهدقم غم اوقالت ةيادالةرو' د لل هع لاا وددو يبرغلاربلا يتاارك اسعلازم ةعاجبكو



 تمحي د ا

 اريشىلاقالوبزم يرام ا ا 7 0
 عمل +2 كدا هجوت دنع ءاملعلاتناكدقو كلامو هفاذكو كيب مهاربا قال وببةما ةالاىلوديو

 ةيءافرلاو 00 ءارقف خياشم ٠ تاذكو تاؤوعدلا نم هريغو يراذدعلا نؤرشيو موبلك ىهزالاب

 ىهزالاب سل < مذ نولمع و ا اثالا تك فئاوطلا نم مريغو ةيدغسأاو ةيرداقلاو ةمهاربلاو

 ةاصرضخ 20 موبيثر)“ ا 2 . هريغو 0 رطللا مسالا نو 0 و تناكملا لانط[كلذكو

 ةارضاو هق>انصو وهكالذمىلونو لكس ل كانعرم راثم ليف عرشو ةباسا ريىلاكب

 : اشانحوصنو يدأب ارطلا اشايىلعو وه 07 , هم رظانو كلذ بيتر يف لفتحاو 0 2-2

 زكاسعلاباهنحيشو ةبايلحاس ل ءاهفقوأو ةزيطاباهاشن ىلا نيبالغلاو راكلا كا ارا او رمذحأو

 و داعلاو ةلاخلاو سا راتملاو كلتا عفادملاب نبع ولم يرشلاو بر ,غااربلاراصق مفادملاو

 مع ؛هألقن ىفاوعرم ث ةبردنكسالا ن 0 مكربخالودو نيح ند مهاف كالذب نئمطل ا ءارمالا بولقف

 نولقن ؛ىلايللال وطاو رثحاو دحلايف رجال ئارل يبا ةفورعاةروهشملاراكلا تور. هلا نم

 ليهمشلا يفاضيأ اردخاو فايرالا دال 2+ لصعلا اولسرا و م اهو مهفراع» د:ءاهوعزويو هعمل

 فوخلا مهاخاد تالذ مهم هدم !١لهأ يأراإف لا الا ت تا ليشال باودراضح.:ساو لاجالا

 مهورجزو كلذ نه مهوعجم ءأ رمال ا ناالولو بورهلل ةردقملاولوأو ءانغالا دعتساو عزنلاو ريثكلا

  سيراتملاسانلا جو رخو م | ءااريفنأ اياودان ' ءاي الثلا موي يفو !دح أ مبنمرمع؟ىقباملةلق ةنلا دار ماو دقو

 لكتناكف قالوب ربأ ميجا ج رخو قاوسالاو نيك اكدلا سانلا قا ءافموي لكك لذب.ةادانملااورركو

 نا 0 نوسا#م وامار> مط نوب ء.صا0لو مهقعب نه مهاردلان : وعمج تاءاندلا لهافثا وطن هد ةنئاط

 ضعل و مهضعل ن .اهوعج ىلا فاردلاو : هلن وجات لامهيياع فرصي أف مه نوبسري ردا د

 لك لاو حالسلابما ودلاوأ ةبراغملا ن٠ةعاج زهج نه مهنقورخ "الا ضعبلا يلع قافنالاب عوطتيسانلا

 مطاو ا قاشاب مهسون توه“ و مهمقاطو مموقىفاما واعفو مهم سواوأ ذب سانلا عسي تت < كلذريغو

 رياشالا كاراو ءا ارقنلا تجرخو صهدلا مقعد م نكلو يلوم ءىثب دحأ 2 تفولا كلذيف جشي مف

 دعصو ةفات راك ذاب نادك د نودعمدإ و نردع مهو تاساكلاو مالعالاو رومزلاو لويطلاب

 نب هرمشنف ىوبنلا قريبلاة ماعلا هتمسا ريك اقريباونم لزنأف ةماقلا يلا ف ارشالا بيقت ىدنفار دل
 نو رمث كب وزو ربكيو نولا هج ىصح اأو تنال اةهأع ان 9 فول هلو اذآو قالوبلاةعلقلان: كلا

 يروسادح  امبدتال قرطلاةلاخ : 4 بةاباماف رص. 5 كاذريغو روهزلاو لوبطلا مبعمو حاي هلا ند

 يئءانلا عمنو رت بممهناف ةكرللا ينءنو رذقيال ن يذلا لاحرلا ءانعضور اهمدلاو تودلاق ءاسنلا

 .٠ ثرحب صاد رلو دورابلار ءس الغر سشرل اورسك ١مدلعنم ةرن# قرالاو ةرفصمقأ ءالاو م6ويب



 ىت برك .اهناو رخو ى رجل © ةيموريفاول ز دق مهنا كلذ تان ماو نوصل نوماسماتقبا م وانا ر فلا :

 ةيرألا وكلااهتماودر طو هطاامةري زجاو د سةممالسالاةب راح يلع يراصنلا ثحيلءادناك يذلا؛ابلا

 : لنه تقولك يفةيوا دنرفلا كلذ عبو ؛ نيملسم ا ةلتاة م مهنم بلطن يل ات هللا ن انومعزي اونكنيذلا . 5

 نا كلذ عمو كلب هللامادألا | ءافعاو قلما ناطلسلا ةرمنْ نيصانيبحناوراص تاقوالا ٠

 يب وط مثىبوط مهسفنأ عملا الاةاصأ اوع اطااف سعال نيلنتم ريغناطل لا ةعاطا نم اوعنتماكلامملا :

 يق نودعقب نيذللاضي ايبوط مت سم ىلعآو مطاح حاص, ف ريخأت البانعم نوفي نيذلارص.ىللاهال ٠

 نكل بلق لكبانيلاا وعر است رثك الإبان وف عاذاف نيب راحتملانيقي رفا نم دحال نيلئام ريغم هناك اس٠

 الو صال ياام رط كلذدعب نود الفانتب راي كييل' ملا لعن و دمتي نيدلل لد ول مث لي ولا 1 ١

 عاب ريتا عضا وملا نعت اغا تال ةئانق ةرباد يف ةعقاولا ى قا عيمج يل والا ةداملا# رثأ نم قد 5

 مهناواوعاط امهناهيلاراشل | فرعي م ا هر «سعرسلل لسرت نأاب مياع يس >اوؤةيواسرذلا

 يوا-:رفلا ركسعلا ىلع موش هب رقلكة يناثلا داملا * رجأو لكو ضيساوه ىذلاةيواسا رفلا لءاوبصأ

 انيحيفامملاناطاسلا قاجنص بهتتاضي أ ىوافرفلا ركسعلاعيطت ةي رق لك ةئلاثلا ةداملارانأإب قرح
 عستت ىتلا كالمالاو توببلاو ف ةازرالا يحل را عاشملاة عب ا رلا ةداملا دع ن ًواهما د

 هاملعلاو خحعاشملا ىلع بجاولا ةسماخلا ٌةداملا# امم سم ميسي دما داهتجال امهيلعو كيرلامملأ :

 كلذكو اعلم ةكسف زين نادل لا ىلاهأ نم دحأ لكىلعو ؟مبغاظو نومزالب مخاةعالاو ةاضقلاو 0 :

 ءاذقنال ىلاعتو هنادح.س هللا او ركشببنا |يجذش ذ: مهعجأب ن 0 رصملاوةداعلا يلبع عه ءاوجلا يفةئاقةالصلان 0 ١

 ىواسنرفلا رك علا لالجا هللا ماد يفا.فعلا ناطاسلا لالجا هللاما دألاع توصب نيلئاق كيامملاةلود
 ١١1 ةاسروديس رهش ١١ يف يردن ارو تيار رك رمل ةماآلا لاححلص أو كيلامملاهللانءل 0

 ينانلاسدمللا موييفو ) هفو ري ها ةيررعم ةنسمرحم رهش رخا يف ين»ي يواسنرفااروومجلا ةماقاَنه

 ةينامحرلايلاث ةوف يح اونا واص:سيسنرفلانايرابخالا تدروربشلانم (نيرشعلاو ٠
 0 ١71 ةئسرفصربش لهتساو

ش ن٠ نب رشعلاو عد ا لوب يفنانر | .>الاتدرو رفد ربش ةرَع (دحال م يفو) :
 ىتنلا مرج ر ه

 اهناو حيحص لاتق عر ملو هم«نمو كيبدارم مزهناو ةعاسالا نكت لف س.سنرفلاعم يرصملا ركسعلا
 كيبداسم بك اسم تقرتحاو نيةيرفلا ن:ليلقلاالا لتمر ثيم نب . ركسملا عئالط نم ةثوامىه

"1 

 يف تاق دق ناكو يلدركلا لبلخ ةيجبطلا سيرا قزحاو ةير 2 تالاآلاو هناخبإلا نماهيفام

 تقرتحاو رانلااهعيمح تاعتشاف دورايلاىلاراناهنم طقسو علقلابران تع نا هللار دانا حالات :رحبلا 0

 يلووبعرااهلخأد كيبداص كاذناءالف ءاوفاىقاورباطتو مثرييكو نيب راحل ن .٠ .هقابقزل

 تاصوورصهنيبلاطا وهجرو بك ا رملا قءاسملا تلو هرك (سعةتعمو منادمل ولاقنالا كروامزم»

 0م ٠

 0 رفلاةب راحمركذ

0 



 00 يت هازل -9و 8 العن ودقب قلادالءلا ىلا هيواسن ل كلا رص

0 : 0 0 

 تمطقناو فاجرالاو رمانلا نيب جرطازثكمقاوسالايفةثح ولا ثدي ةكرملاو كييبدا مج وررخءانثأ
 .قرطلايف ر ورملانم سانلا ىشم عطقناو دلبلا فارطا قرطت هل لكيف ةيءارحلا تذخاو قرالا

 . تويبلاىلع ليدانقلاقلعتو ال_.!يواهقلاو قاوسالاحت:ب ىلاولاواغالا يدانف برغملا نم قاوسالاو

 - . نمف وحلا ىناثلاو سانكتسالا لوصحو بولقلإ نع ةشحولا باهذ لوالا نيمالكالذو نيك اكدلاو
 جرخو د.ةرورومنمديبلا اواو يسن فلا نأ درا.خالاتدرو ( نين ”الا موب قو ) داما يف ليخدلا

 مهو هدلب ماقأ و نامالا_ سلط ضعبلا و امحاوت ونو ةوفيما اويهذن مههوجو يلءدالسبلا كالت لهأ ملظع»

 لااا هنماواسرأو هوعيطواموس ما 0 ةبرد "سالي مطول نيح سدسن رفلا تن اكدقو ءالقعلا

 هطلاءمهودجو نيذلا يراسالا نم ةلج عم بوتكملا اذهلصوو مهانيمطت اهاءنو. دقي يتاادالبلا
 مسهعبو نيمو وأ موري سيسنرفلالودو ل بق كل ذو قالون ىلا ةخ مهءهرضحو مهتيحداو رضحو
 ةرودو)تاغالابن ون رعي وهطلامرافك ه مءاكش ىلع مهو سنساوج مهف وأب راغممهمو خس ةدعدنم

 (بو-كل1كاذ

 دات ارفلا فرط نم هكحل.ىف هلك 0 هلداوال هللا الا هلاال ( محرلا نمحزلا هللا مد (

 للف فرعي هترابانوبةيءاست رفلا شونحلا ريب اريكلاركسع رسااةيو..ةلاوتن .رخلا ساسأ ىلع ينل
 3 راةتحالاو لذلاب نولءاعتي ةيرصملا دال ءلايف نوطلست,نيذلا قج جاذصاادي دم نامز نم نأ مهعيجرتم

 نءانرخأ مهب وةعةعاسن الارضحف ىذعتلاو ءاذيالا عاوناباهراحنرملظبو هي واسنرفلا ةلملا ق -يف

 نسل ميلقال ايف «ودسفية دك ارحل اوهزابالادالب ن٠.نيب وللا كزاامملاةيضزلاهذه ةلروطروصع ةدم

 ا مكح دق هنافع ىش لك يلعرداَلا نملاعلا برام اذ اهاكضرالا|ذ 1 دجوب ال يذلا نس>الا

 رص بذك كإذف كسد ةلزادصّتبالا فرطلا اذهب تازئام يننامكلل لقد نويرصملاا يي مهلود
 م ا او ا د نم همك حصا الالام 50 نيرتفكلاولوقو هوةدهتالف

 مط 1 اولوقو م.-ظملا "نراوقلاود .دنمرتحاوىلا 8-3 هياحيس هللاهيعا كللادملا

 0 لةعلا وه مهدضعلا نع مسهفرفي ىذلا ىثلا نأو هلاد هء نووا-د. سانلا مسيح

 ا ناارج وتسي يتح مهريغنع مزيْئاذاش براضتلئاضفلاو لقعلاو كيلامملانيبو طف مولعلاو

 ناف ةحرفملا نك اسملاو قاتتعلا لاو ناسا يرا ولا نءاهيف نسما: لك ار د 22

 لوا ةرنيملاعلابر نكلو مهلا 2 دكىنلاةج و راف كيلامللاماَريلا "رص نشرالا تناك

 قل 5 اللا لوح دل ع روم ىلا دج |نساسال دعاصتن آلا ن٠ ىلا هنودب نكل لوياحو

 : و روءالانوربديس ممييءالقعااو ءالضفااوءاملعلاف ةيلاعلا بتارأا باس دك 'نعو

 زاامور كار >ّلاو ةءساولاناحا او ةمدظملاندملا هب د رصملا ىضا رالا ىفناكأبا سواهلك ةمالا

 1 ءالارا وقدإبلا نامعاو ةح رجلاوةعا١لاو ةاضقلاو رخماشملاا م قيل لازم هعماتلاوب ورظلا الاهلك كلذ



5 3 

١0 7 
 ل :1 ا

 اوعلط و يمجعلاة هج ىلا بك !سممهنمت اوحنل يالا ل داملف مهدنع مهوقوع مهلا الزنا دللا

 لوحر ةتنملادار 1ك مهوالا 4 صلاتقو رغنلا لهأر هش رف ا برحلات ال 1 مىعمو اقل ٠

 تفاديا رمي تيل ةريحبلا فشاك و ةعمت ملا ناب رعلان“ ف | مخن اامو ر 5 5 اهدئئفدما ءا

 سرتتلا ىلا خثلالحا عجرونإب رعلا ندهدعمن موفشاكلامزجنا اوممرحاوتبشي مو مهسمنام مهتكم الو

 مهدابلالهأو كالذ لكددعلا كلذ ن٠ ريثكلا امف ثين اود حمرفالات دو ناطيملاوتويبلا ف ٠ ظ

 لكب نوذوخأ:مهنا اوملعو لاخلا مهايعأاملف نوعناعو نولتاع مهياهأو مهن فن نعو نومتاديىرلا !

 ه1 يو دنا كو دورابلاو تر 1 تالا ن م جاربالاو اك 000 لاتقل 0 2غ * سيلو لظ :

 َّق نامالا, سن رفا ىدانو مهولزب ا مو لأ نقلا مهنعاومفر و مهونم اف نامال أر غ ذالالهأى اط 1 ٠

 ناوك لاهراضحا وحالسلا ميج مهمزلاقهي دينيباور يك رغنلانارعانلظوا ملع هءاريدن عفرودلبلا :

 مر ةشم كلذ ريغوأري رخو أحوج نم عطف ثالمر 3 وذحاو مهسو ,1ءقوف هرودديف راك ا اوعش

 اممم ينل نيت الواد نوكت تح ضدي قوف ايت عضوت ءاضيب و ءارمحو ءاووس لاي رلار دق يق

 نانا ل_ىمح سهم رايح الا هذه توراوالو ضع, اهضعب طيار اودلاك ة كيأ ”الثلا ناولال ارهظنا يع 7

 بكر كي مهارباناذ رص:ءارمالا لاح نءناك امامأو* جاه اورا رفلا ىلعمهرتك أل وعو جاعزنا
 ىذاقلاوءا ململا اوءارمالا يقاب عمت جاو أب احم ناكدن ل ةزيملا ن مك داخل وا هارصقمىلا

 لويمالساىلا تداذا اذهربخ ة 4. .:اكماواسر نأ يلع مهر قفتاف ثداحلا مالا ذهنأتقاومكتو.

 ةدتاكملا اورتكو كالذىلع ساما ضفناو مم رحو مهناقالا جرو رك اسعلاز مكي داصناو
 فدا وداع لالا يفاوذخأو قارعلان 2 قايرتا يهنأ ا لا قار ط ىلع هل وم اشاب ركاهاعزأو 1

 نوجا كلام تاغأ نوذخأ و ناثلا نورداع:اوراصو مايآ ة ةسم ةدلم 0 تامهملاو مزاوللا :

 هب ثكف دسالار لاا هقاطوو هما.خ زربو ةعمج اة الاص دعب كل ,دارص ل ر امش نمنودبهيلا

 ني.يقمو ًءاصخأ ن ءاوناك مافاشاب تصانو يبملب ارطلااشاب ىلعو هقجاتصو ركسملا لماكت ىت>نيءوي
 0 رة 1 جلو ا ةزيجابتم

 ل و 10
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 نينا ةياف ف ا نا 1 دا 0 نق قد 7

 بك ارم عن ريلا ىلا رب ل1 نمل زيغم جوخ :ءَو اءلاىلع ب|د“ ؛ةاعارذ نوب د الثو عارذتنام اذو طةناملاو :

 بصمت ا ل نهرسح اه دنع لهعي ناوام اب يلعةراشاب كلذو ليدل رحبار ويل سد رقلا" ف

 0 2 نوربعي مهنأو رباا يق متي راح يلعن وردشبال جيرفالانا مينمأنأط عفادمو سي ا اماع 3

 صمالا ناكو ةدد(الا مهيتأت تح لاتقلايف مهتواواطيو مهتورباصي ممنأو بك ارملا يف مهو مهنوتاقيو
 ينو منا« ريغ ن٠ىبرةلاربلا قي رطيلع اوراس ةيير دن كالا اركلمامدنع سينرتاول كاذفالخي .

 د د

 سالاب ةيواسلرفلا لود

0 



 ' ه6 فلأو نيئئامو ةرسثع ثالث ةنس اجد

 .فعاضتو ةلئاطا لزاونلاو ةل زانلا عئاقولاو ةيدبجلا تداوللو ةويلتملا ألا لأ ىو
 عوضوملا بالقناو عوبطملا ساكءناو نمزلا لالتخاو نملاىلاوتو رومالا فدارثو رورشلا
 رتاوتو بارذلا مومعو ريمدتلالودحو ريبدتلا داسفو لاوحالا فالتخاو لاوهالا عيباتتو

 مرحم رإش نم م رشاعلا دحالاءوي يف ) نوحاصمابل 1 مظإ يرقلا كلبم كب ر ناكامو بابسالا

 1 وبيفنأ | ودشمو | ةء ردن كسالا_-نيئاععلادب يلعش اب هدو ( ةنسلاهذه نم مارحلا

 لها هاريش :«دعبلا يلع تفقوو زيلكن الابك م كك اع مع ردنا ىلا قاع هنا حلا
 نمل او ريغص قياعباذاو نوديريامر :.1لمأ رظتافاضإ أ ابك ص رشع هيه اة هلا

 ماربالاب «لاراشملاو امف كاذذا سيئزلاودللارايكب اوعدتجاوربلا اولصونرافنا ةرشع هيفو مدنع
 زياكنا مهنا اوربخاف مبضر_غنع ديا مه كك قالا رك دعديسلا ضقنلاو

 نيأير ,دبالو تاهجلا نه ةهحنودب ريةميظع ةرامعبأ وجر > مال سدسار ملا يلع شدتفتالاو رح

 اأذهمهنم عر ؟دغعدا هلا ليش كا معتم نماونل نك ”الو مهعفد يلع نوردقتالف كومه داع رف مهدصق

 رجلا يف انك ركافق نحت زياكنالا لسرتل ةف نشخ مالكب مهوبواجو ةديكماهنانظو لوقلا

 ناذعلسلادالب هذه اولاقو ثالذل هوبي هدمت دأزلار لما هالاالا كتم جان لال رغنلا يلع نيظفاحم
 رحبلايف الق ركل رت اهدئمفانعأو د6 ءاء يه ريسغلالو سدس رئال سلو

 ةريحبلا ف ذاك ىلا اواس ر آر غثلا لدأ نا مال وعنم ناك !يمأهللا ىغقيأوةير دن تاما رامبل
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