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 ادههنىزل ا |ىغلاو هاوس خوك

 لضوفل نيب قرملا
 لاضفلاد

 زوكبرؤ :لحارم عقلا ذيل (
 ت هوس توكبرقو دزسلل

 نوكبركو تاجا دوليدفو

 ءاشسالل دلع

 اعمرورخوراجل ف ده

 قرط ءامال دنع ع نسم
 هريعر رعب اجو

 هض] ربط و رجز اوج
 هعانتماو

 ةياغ ورق هل لوفملا
 عادل عركرمو

 لئاسلالعقلطي مولعلا
 اني صول« قلع
 هلوجتد ملا ره خول“
 دهاشلاو لاثلل نيب ٌيرهلأ

 هواتلاو ضررا
 7و او دب 2 ئ

 ميس العةلمملا ضع

 ءلطور (ىال لع سالاو
 درزن يلع
  رتمرملا ثحن
 رطل طافلالا يورط
 7 ١ سرس هالاب
 رس املا يع ةلخالا ءافلا

 نأ
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000 
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 اا/# -

 ةقبقح هنوكو هرفم ا امم
 هنماكو
 فصوت هصقانلا تاركرملا
 ديما دنع ةحاصفلاب

 قوكليسل ادنعو رهسلاو

 معالدل اياماو فصونال

 ا ا

 ناك لوويملاو لعافلا يت
 1 اةئلالاف ك ونتلإ نعم

 31 كل دوم ن 0

 ىعولطدخاومل انامل
 مالك الق وسم ا ضارغال ْ
 موا شر اا زحف ديلا
 ًةيَأعضرعلا سب هب يملا

 1 نع 0
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 ركذلاو الل
 هيف هلرههتملا و انيك وس ا
 دعس فره اظ هصصخخن

 يناعملاو لوالإء املا شيرعل

 اس ضال
 هلوقؤهيلاضلانمقامتم 6
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1 0 
5-0 
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 عراك لولد مدا نم
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 "٠ ببسل و علاوسلا قت
 عرعل اوسلاو صاخل
 قاطملاربسلا
 ملم فمديعللاو هلال
 ىانك ل عدو ررمرعبلاو

 دارت ولا روم صفت اذا

 ييمملاَ
 وسلا رصلا ىاضا « ٠

 + ا/ ال

 ظطللا رهوجنم داوّسساما
 © رب رف نم دافتسم اهاو

 ::يحراح

 ؛نسنيلل مس اوضو نايب اه 4

 ظ هينا مالعالاوضونإيب ١|

 اى

 *ا/م

 ين ( 91

 نسلم مالي ورملاو
 امري يروتسلاو
 هيسجلل مالعالاّئ 2 الطار

 توك قلاش درمل ىلع

 هتقناممرارتعاب قيقح
 هبرااذاار اد ةيهاملا
 اد اييللادجي لو قس

 دحاو ءمع درفلا و2
 نوط ارثغال يسناعلا رزع

 رن دىتحئيب ٌقرغلا
 لصفلاريهطد اسا ن ايب

 ريخعز لود معوض
 - ىتلأ ىف اكلا نايس

 - ةر اًسالاءامسا

 مأسعا ممر جسا ارننسملا
 ثداحل عم ثرابف ةنراعم

 رضوفلا عموئنر اهو نامز

 نمل ملا ةنراقمو

 ال ةسفبو تباّسلا مرولأ

 ده زصركم لهاهللا نضر صد نا
 رومي نعرممل اقدر وس

 ل اكسلارنعر
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 تالا ىعم
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 ّيصو وصولا ٌرسلاد

 لعفلا نعالدب نوميزمفلا د

 : لكلا ل ب
 لو ني افلا لياه 03

 لومت تازافكلقن اف

 ”فئاشملا ليتل نيب قرملا 7
 ” ئئاسملا لاو ةسايبلا
 هبوحل |

 ىولاوزمعلا عماججل ناب 0

 ىلابكاو
 سلا 0<

 زن اهواولاو الاب فصلاو
 الروب نعو ف اشكل ارنع

 رد ردالوع هَميمح ملعلا هاا

 ”هتل سوو كردي دقو
 اروهتساز اجتام) مرلعملا
 لع هيحالطص ءقيقحو ا

 نيزك كلم لا
 طيوفا هسلا مجو نوك ه
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 2 8 000 يشار أنكم
 - مربع الاب ر عيل دع اب اص لاوس كااناخ

 1 لم اتاك 0

 ا هم 000 م و



 - ققيدو 0 1 هلاررشيإ
 - نا ؤفحلاو (ةيئان هيلا تاكز انمنلاف دل بانك اباتك مفاد
 دعبوا ةيمسلابنمتلا دعب ديحاب ب انكلا عانتف ادعمو ردصتلا حانسفالاوُدسم احل
 مالجككااذهو هاوس امل ع امد قم صخدلب ة مشل ابيقع ده كذ اه جاتنفالا
 قالا ةراش متل الظل دان وريف امر عا ههم دع عالو امنه ةيئزجيعمل كل ال دال

 تور انذاك مزال ءابلانا انلق ءاوس كربتلاو نمل ةءيمشلاب جانبفالا ْ

 ترى اعلا ةاصو ا ضال انزع ه احدن اعتساللو ا حاشلاو ناشككا
 الادلاما اها الاد يكييرماغ ا ةناعتسالاومسباللانا ضعنلابلا

 ةناغتسالاو هنو دير 0 2 وشل نار ةراشالاوهم ةداذ ةناعتسالا فنا

 ملوث لاىلاذكو تانل اب ا”روص مم ىلاعت هركذ نوكرد مدع م تح ةيقيَقح تسل

 ئشةتصوصخللا ةراشا اشلا مالك سلو ءانسبال اب دح ىو هما دج
 ةافانمال مناملا ةراشا علا عمامربلا حاتسفالا ةبش ىف مهن تالامتحالا نم

 نارا نيم ضر اع دل ديو مشل ئوسام لعرب دصتل ادارملا ن الا مهني

 رن ناععسالاتاةسبداللعجي فت طامادأ ًانريرل صر المح
 ةيكماي نمتلازب درطب هش هناعتسالاو ؛اهئب ال اسبلت نكمياف ضداعتلا

 ةلع هلعجآ ادا مثوق باتكلارخا لا اب لب ظغلنل !لاكباصتةمرسبل نملاذ ا
 اد دعا نيع بصن هنوكملا ظن حاتنفالل
 لم ءادتبا اقبح لاثّساو د لاب دانكلا بولساب ءادنةاروكدملا حاننذ انا

 اما 12سبجإنجلز ءاملادب اا
 ناثلاو ةشانب بج امى نمةراككر ساد ادبعلل ةلوصوموأ ةخوصوم

 ليكتب دب رانا ةييطيفبتو هقاطمركتلابديد انا بحال ةنتم

 ظ فوالأ نك قارزغسسدلل تن اكناو اوف ل عوركدلاو د اًمبَعالا ومجوهو

 نايبمصدال هنالو هش ماهالل ذا بجياملالاىشل هنئيم ةشاشلاو ةيطيعبت
 همعنلاركش نم ئْطس حل ءا دار وكذملا حاتتف الاف ناحامتاو ضاخل اب عاملا

1-7 



 ةمتلانوكبباتكلا حانفا ةلاح فش الاهراث انمزث ارمصت لاا ثم فيلأتىعلا
 كدؤين ادمن كر كش وحي فصلا ن هذ فةمضاه فيل انلاانهاهرئاؤلا

 والا كوكشلا عف دناو ةيلعلا ضن اف هنعرنحئي الو نهذل اف اهروضخ لاح

 ةيعئلافصو ةئافررظواهوركذ تامل ةجاحربغ نص نورظا نا! ابملع ٠
 تاسلاكذ تاسللاب ءانثل اكو اهراث انمار منخل اانه فيل نىلاب

 مجد ناسّلل |لمف ريع مشي مب ءانثلاناطي دق هنال درموم اب صسصنتلا
 اتككنخ حاشا ب تصاكىدابتخالا هنمدد ابو فو نا توام

 اهليزنتب ئانل ان افصلعىلامت لجو درجيلا ب انككال اهتس اهلل ديو
 داتا طءافلا ل !بوسملاىرانشخالالمفلاب دارلان الطعواكد ايتخالاةلرم
 : الائطملف تاع عيش ملا ضنلاب قاع ءاوسنو الوادم اراد ناك ءاويس

 عوفر م ءاوتسال انعم مساوآوسو هموعن اسالدد دلة ضالرب ربوصت فن 50

 ددصلاركحركُل نامزلاو ةعسنلانع درجذال دعب دوكتملال مضلل ريل لع '

 اهمسالازعاندرجاههد اهنىدب لتس ال ةزصتملامانال هر دم ةزملاو +

 هفّلعتو لئ اًضملاب هقلعت لص هن اكف ةيربخ: ل طن اصاذاو ةبوشلا رجل
 فوم ادت مريؤمممو ءاوس ن اىضرل ال اكن اسس !ءاوس ل ض اوظلاب

 يلاعت ملْو فاكت ديما تف اهلوُمِي نيرمال (نيدش ءاوس نار الا هرمبدقت

 ايدي نا نمل شام امو ءاوسن مال اى ارمكلعءاوساو ربصُ الو ااوذاضا .

 يراهن داق دلي نايتس ةيطشتلال ا رف وويل :

 لئانضغل اب قاعت ن اربدمَتلاومزجلام دع عدلال دل اذ امهك[رششال تاىعم

 هيدعتملا ايازملالضاومل ادخال اكضّلكتف ن انيس ن/مالاف لضاوفلاوا ٠ ظ
 ايازملالئاضئملاد ماهن الاكاهموبغم ىف ة ذوخ امرشا لا ةيسنلان انعم

 دامتعادرجناملا ةراشا ها ةمحو كو هر دقلاو ماعل اكد هعتملاربغلا

 ىلقلاليملاو :حلا سل اسفي ملام اكشن سيل لامكلا ةفصب فاصنالا .
 هيلع هسا طصئشلا نو دن اعب ازب اكنينلا دافكلا د اقنعاكهملنمتىلا

 هيئاب انشا اثناوداو ارغال اهب عيممتلاروشسملاف اوكئاغاو س 5



 ةراجالادارعنلاداذناعالاف رطب |ملانالًةم دخد إو ةيحامزا يوهم ناعذالاد
 هبلع فرش امهقلعنمو اهدرموم نايب نيفيبرعتلا ع عز ل درو شوف !نركش نوكيلل
 بس ةعاجتلاو |ىلابمت ا اهدحا فكن اين كاردتساالفامْزسةسسنلا
 ضعي بهذ املع ةفصالمسا و ةماجشلاو [ملاشبحنموا ةعاحجشلاو جلا
 ١ تتمانإا ف رهستلاف ليصفتو ةبلقلاب لعد اص ةفصرصالا هنأنم
 رش لعن وكرم ختلابة تملا تازلل مسادن اهلا ةراشاماللاب فعلا دددا
 لاو ءهراضحإتب رطل راسى عمر النفل هب صّئوهامئافص نمركذ
 لميرل انلو موف دوملا اب غامكسسالا كلذ نمضق نييفصولا نينه هرابهتسشا
 ىزارل اوائل للا مرل هعم ةفصر اببعاربغ نم ةنسملا تانزل مسا هنوكام ا
 قت لايك تافص ءيمججذ سن اق حد فصلا لع ةل لا ءامسالا نم اهريغد
 قاقئثسا دشي هل دي ازيجا ذاف ناهس الالم لالا نال صآصنتخالا هوبا
 ةفصل كلّ نوصولاتانلا قاوتس ا داذ ةفصب قلع اذ او هل تاذلا
 نام تس [صاصتخا نوككرهوي لاق اناد دا فيرعت هداذ [صاصتخالادهل
 وايركك يلعن نالال هنن قالطأب امكح فصو نود فصوبديللوشج
 (يثوف هبل اهنا فير نمد افئسم هنال ص اصنخالالعال ةبزمل لعل دب
 الة نيف افهس الان مح لعابيبنت لذ لقبول هلو نع بارض اضن آمال
 ىلعا دوه زعج ثيح معنا امرلع هلق نم وفصول اوم الال'نم دا فسم فانلا
 كلوتح ةفص ةيصوصخدعم ظماليالام فانل اق افميسالاو اكرم
 اناز سل اعالا رسل ديلكو (نكس نافل ان حسم تملا تانلا نوكبأمال :

 تانلامعسا هلال دلو اة فص ةمصوصخر بع اريغ نم هذ تانلا ةظحدلمل
 اًدنءتسم ناك ةصوصخملات افصلا نم ةفصملا ادد. دسم نك ملا مل هن الواهيلع
 ماقمف يمدت ديلا: اجزم نيئزجلا اذ ائس ما ماما ءاضتف الثَو تانلالل
 دوام دز نمض هلو دمر و دصد دصب هنوكأ ديل ظفلب دئازرم ائهال نكك يلا
 ديلا زكي هل صاصتخاالو هش دملل لت افلا لو عومتد لل نا دربرلف نيدل ابضد
 .ةسضنو زها هتلإ_رد ناك ناو كف اهيلا ةبسنلا ايواستم :لج ل ةزج نا

0 

 توسل -
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 ملكتملادنعىؤفام اًمملابس <؟َضراىلاًوطتفملانككدتناظغل دقت ىضمتوبف

 اًطاصتخا هلف دمللف نالع بم مامتهال اببزمل دمك مددقن نوككا ديئانبإ ]ل نازل ع كف ٠

 هالي ماتهالا درزن نوكيالرسدقتل اف صاصتخا هند نكيرل اذ !امادا هتنذ امك
 لالاّىآو لات هلو وخ عكةبحاصلاىةعم ]عناب لوُملاو صاصتخالا دصق

 هيناو مث اضبإ ةظفل هنع فأي ور ضريغ نمرهاظلا نع جو رخ هيلع

 ا و و ا دج يضح

 3 فاءاو يانور هنم حا دحا نكمل هلوؤوهو نحاللا هسضتفن اكورقح

 2 نيف هارظبمش دف صاصتخالاب لئاق فاشكلابحاص نانصركذ

 ةابسيبفش لتقوم ماقتل انضحادم نموه ىذلامزلكل انه[ حن العا:
 داصللانم هن اٍلعمهضعبد هوا ل بد ثحهحذ اشكل ٠

 اًبحعو اًرضكوار كش ُهِلوُمكر ابخال عم فةرمغملامف اب برعلا اههصني ىلا

 ماوديع هلال دلل مفرلاىلا ل و دعل اواه دسم أبو دسواهلاهذادلزتم اهولزتب

 كاياو هيف كابالص كلذلو انحش اب ملاو هلوق ىلا هرارمس او ىنسملا

 تافذاك هبعن كليا لمشف نو دمت فك هن اكمه دن اب شال يعش

 فيمتوهو كارعلااباسر اف فيرعتلاوخوه تلد هني فيرعتل ا :عمام
 ١ فلارملاو وهام لت نم دحالكهفرغب ام ىلا ةراشالاءانعمو سنا ظ

 مهو ىانلا نمرثكمهوي ىذلأت نغسسالاو لاعف الأنس انحانإب نموهام

 (ا تعا احا ناك ذئحدشا درخ ءانعم ناحل اهب يجوب ف لشن ىهزش مهتم 2

 كوهبنا عفاسلل, 0 د :دعلل ددصلا نإلعل اش هلكتللانم ناعمربغ دمح

 كلان ا هلومب تاك 111000111111100 دع ضنك

 هيلع رواذ ديل انه تح و تاماكلا نه لوضن ىلتيغتست كاناو كليهما ٠

 بسانلا ناف هم فيرمعتلإ عم اف تركذ ام نئملا ناكاذ اهناي لاوسلا

 ظ ”نهاوعب كاع لاضي فيرد ن ليم ةقدرعت نأ باجاو ريكتشلاناببلا مران

 كاباو دبعن كابا هلوقب نيب انلو نيعمريغ د ذىف هدوجو ثيحن مرشحا
 ادمح انعم ناكامل هن الضو هنر ابعره اظل ئفاوماذهو نيعتس



 لاؤسلاو هي درفل الع دلالد ريغ نمدوملا ةعبمحإءالاد نوكمف ديككتللددرصللان اك
 تلاباو ديعن كابا هلوقب باول لصاحت ة قسما كانو دص د فيكوعردقلا
 ىفئلاةن اعنتسالاو جاويلازض م ىنلاةدابملل نداقمانع تضانانيعن 1

 ؟ةدافالفكبمناب لاؤسلا درسوا ف( لالوملا دجؤعرصتقنالد بلقل الذ
 ةرا تيل سا فنرمتدناب ناماف فيرعتلا نئافافوكللاد دنا
  داتعاب رضاه هنا كاملا امىهث حن مسط اوك ةمولعلا ةماملاملا

  تاةهاعرامهْش كك ّرشم ةيفام ا فيرعتو انيههفالحبام د مفاهدوجو
 امتغللاو هضم ةداعرل قار غسول هعنمو سنمار اهنا نوكةتيببجؤتلا

 ىفخيالو لكلاب ابتعاب سينها ايمتمخاناشل لعد درفلاصاصتخال د الامع
 ايهنمطكو ن اطزدانم نيصاصنخالا ناب خاشلا زم .ايعا طوقس تئنصح

 اًبجوم بهذلم اة باعر نوكدلف الي وأت هلّئىف اوم اره اظ هبه كمل فلاخم

 يدا اقل لع فيرشلا ديسلا سوا ام دربإلو قارزعتسالا نو دنيا ابنخال '

 تروا اغسل لع دلل زوج مبهم لعل ارك داستعاب سندا اعده نوح اكدن انع 0

 , ءاجيلالاو ةذ اسملاليوطت هني نال مدعلا هل زنم هيغ دمام ليزغت دامتعان
 ك]نرو دص ةبفنكن ع باوجلا لص اهْوضَد ةجاحربغ نمماقلاةنوعمملا . .٠

 هعم هريغمامضنانال هربغو ديلا ع هاشم ةر امل [صمصخت ةقلذملا

 اعتسالاد جاوجاتادابعئءاسبدعمجبانااندمحلاح كا هنيؤسككنأيب عذ

 هلوفب نيروكتملا باولو لاوسلاربزمنو كباهعومجمصختو تالاف .
 . ةباعرل نشحلا هر ابّيخا نركز ارصيال ذكنصي هل اح تلكو تاك ناف
 - ةسمداسر دسم ديل ن اللب نأمز التم ناصاصتخالا ن ال ههادم

 ... ةفرعمن اىناو هنائم بونبامانكت ةقيتشلا لع لال ديال لمتلاو لمفلا
 مهد قارغنسال لعل مطلو نيعتش كاي ادد كابا هلوقب هن ايبوعب

 ظ موهتلا ن ابل اقوسمزلككاربصي ذافو نيالا نع بابل لطب

 انا نال ظن هن هلوطب جال [ضانعا طقس انهزعو ناببلا ظ
 هبي باتساع ابغا اتا دال

 رد



 ا ا 0 0

 أ
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 الا هكر ذ انكشف فيرغنااومام تلقناف هلوضبدوكلا اوان

 فرعي اكان نايب ف ىلدال اك ال ذالاو هلو هلاجئبيملو ءىلعركنملانعبارشا هناف

 قتسالاف ناش ريثكل هلو طظفللا ضن نمور د دابتلام : ااه دجا نيمتول

 اجلا ائيثكملامسسا نوكرلاىننل !ظفللإ ضن :نعرد بشل نعت محار[ سل ةفص 3

 رحل اظفلل سسضن نمر داشملاناذ دكا نهلأر الانلوف فامفدامنملا

 ' ةقزي رمح ىؤن ول معبانل هد دان ىلا انه يمل اذ هل |عنسانكل د صوصؤملا

 . داش ةزئلاو ةدحول الع هل ال دربغ نمش دحم ةعوضوم هاذ رداسملاةاىبس

 ََك داغسسرلل ئجرملانث ارل ا اذه دن عاى سو ىْذ ا ظفللا ارشمت نم ابننا

 هئال لو ارش ص اصئخا ل تامر التم نيصاصتخالا ناذدش نحل امتنا

 فارغتسالاواههجرص اصنخار دف اىلانم دحاو لك ص امتخا غل 35

 .تاف ةرهاظ فارغتسولا ةجرملانث املا ثن اكاذ ! ام نالخب اه ده إعل دب
 للانايقل اب رد املا نوكي نكس نو هن اكن او ظفلل [رسفن نصر داما

 ترلف لوالا ام |هٌرسسّدق دبسلارظن عفن انريزحامبو قازعتسالا كارلا

 لفلا ارشن نمرشحل ارد |بث قانبإل ةس اطل تام افلا قارغتسالاد دات

 راعلعران نعُرلْضُف م الورأت الخ نيص اصنخالا نب مزز كلف خائلااماو

 متل لعألا لديإل ماللا نا هش اوحف ن انسككابحاصنعيل | ملؤهو امهماثو

 قاطلاف اى ثيحنم ةيهاملا اتسم ن ان اف امس م لعآلال ديال مساملاو
 سنجل مساؤ الحول اشبحنم ةءيهاملا ءاهتسم ناك اد ةمالل نيس دافا .-
 ننمنلا اًوظن ىارغت سادت ديلا ىاد نوكللافاف دحاولاةنببمت دافا : ١١

 اهنعةعنام ةنيفريغنم ةقبقحلا كرتدنال هو قارغتسال|تلشلو ظفللا ٠
 لش امانكو ىتحيال احدي درتلاب هرتسسدم دمسلاش حج عف دنا انركدامبو

 زكام كيرهظدقد ىيراشلدبملواللا ةدافام دعم دادجرل انهت

 ظ . قاغنسالا نع مثملاو رشم لعلم نانكلابحاصرانخانممهشإم نا |

 :دئانرهدملان ايبتيعتسش كاياد دبعن كلايا هلو هلعج نم رافمسم

 0 1 لونك هلومب هلنادمحت ديسلا ضاع



 6 مدقن امزعاناؤسرسلهاتلك ناف هلوفن ان انكلاىشاوحج ههامجت دمسلا
 هدرواببارعاد دوك عم نايب نع غافلا دعب هل عضو الن ايبو فيرمتل ام الل ريت

 ال مزال ةعم ام لوفي نايجاولان اكو هناسباماَمهاب ءاوجللو لاوسلاىبرطن 44

 عوضومننا نيضاقاضت افيرعتلا ماللا ناملاة راش افيرعتلا خعماملاقمنا

 ' نئإرفلا ةنوعم نم دافتساغانن ارناف مهو قارغم ارغمسالا عوض ومزبأب لوفلاو سجل

 ند أم دعي اهيلعد هرب نكأ دن وهزلب هلع ضهأن هس شاوج لوما م دلاو

 انهرضملا ةفيظو ناعم انبه هنمد |ملاوهأم نيبسمل ملم اللا هل عضوام

 لجيل إف ف راص ا يزع فرصدملام ةدادالا نيعتم هفضل نالاقي نا اماف

 دارلل نيس لان نااماوماللانم داما ناب هدوصغم العلو ادمدلك
 لعشا هضف دا فالالك نمض فو وه ثحنمرضمإ ةدار ازيوجلا ةراشا

 زفسالا ناد مهدج ان ابيديبعن كابا دلو نوكين عمي ضيق |رغتسالادقت
 ىه ثح نم ةبيهاملا عنكم ن اركحلا ن اياوحّرص اكسنجلل دعبل دادبإما
 لعل حج ايباطخم اقملان اكو ةيضعبلا ةنبرث نكتلو دوجولاشمح نملب
 .  ةاع لق ناوهو فيرش ثحانب هد عرمالب 0

 . دقاص اسنخإلع ةلالسلا» .هلوقبد املا ناكول هجران اءافاشكلابح

 . فون توبي اصتخادإرلاذ د عد

 دارملاةنوكيواب ديكلص دوك ص اصئخال اًريست قيضح بن او ملوث لمح ناب ديل

 2111010111 د اع

 نلف فاكق اف سال اًيرطبال رخال ه نورث ى انبإل ىلاعت هب درحاق اكس
 اذاامانه ةدابملاذ اىرخال نوب انمإلدل ءابشا 0
 2 اللا ربدتلاب كيلعف هب اعتبامو ناشكلاة مل اطم دعب للكل اىنهذ
 . انهن ظاناض 5 عف دود انزفال البط دج اودضناف

 ةانب اًنبم سبل كاد دصملا عضوم روولاو راجل هو اكسل كن ماقملا
 اًتينمرسيل ىلاينسريمضنم لاحلا عقومؤ و اسانلانمريثكدهذف امم

 هلو ةئذملابحاص هلا امرع سانلا نمروثكدعش املالت امتدن دوا ظ

 الش
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 ريخيوأهنمل دب :اينصو سا راخشن اب ال اب لوقلا» ى رخا ةرانهدسن قاخلواانأ ادناكىلامت

 نيسلوا يت [اغايوضتمرز هشة اذه انهيإع ضوه امال عب ملوف ضلك ربخ دعب

 ركذ اًماًرهاظ اضباانه نوكينام نلَررظبانهم هلو تح نوكنامزا هنا

 . وكمل دونما نلت اشالادابتعاب د دا لوفي ةقلمتمؤع رك ااعشف
 هنوشل اثق نوكي دفوبطوسلابائيز تبعضف ادن اد نوك.دن لجسد :

 انيه تم |لض هن احكت هم نح امد اكدت ابنال نوكيد كر اٌئاقائيز تيعضفاك .

 ال ا هجوىلع دمل رنج توبس نا درب الذم اعنالا لب اهتم لعمتد ديت عارم ش ظ

 كيلي كو دهاء اشضال] لعن هن الش !موماهنالا لبا قصي فدك ظ

 هداك اره اظلا نغ نم مدن اضف كسه امل دقن ااوربككلو ىلا هل ف 2

 اماوداجل عمدو ل عر ردائاملاف دس ارجردقلع راكي ددضريغ نع

 هنادش لا هرايعت عم كو حتنالف قو زرلامامالا هب صا هعانتم اردت ىلع 3 7 3 ١

 اّنعةر ابع هي لعام ن كف لهنا مانانيامذي سددت قش نيك زج 0
 ف ذوطعملاذ هفلكت عم لاقي ناحل دالاف هريغدروعتسلا نم مرلعتلا هيلع ضقوتب 3

 هيفئلابامخاب لت اق معازلا نا ديفي يقتل انبرغ بقتل هالو هيلع 32

 فحصت واف ردّمتل اكل ذ ز اوجم دارم ناكولو فسعت لاق نلف هركذ امرع 3 ش 3 ْ ْ

 هعانتماب حوص قد هنم لسيملاف ده اوجاع ءانب الديمشل ا نمل ديمو 0
 ريتلاقيوطلا كلس ىا!فسع دف لو بجاخلا نس! ءانثتسالاةروصرغف

 ءكوورسعالا كإسو ةبردصماملمجوهو رِسالاَكِلَر طرب ثرح مقلسملا م :

 رايصماببمنل ضعت مز هناكم نخاكاةناكم ئشلازكمنمنكما 200
 منام! مراسم لءانل ا لاددصلا ةفاضانم دافتسلاءاه لاموهفألاو ٠
 ماللا داع اناا صقل وصل وص ص كلا قب الابلقعامازلتساانمض ٠

 ظ ٍضعبلاركلبدإ ملل رغتلا نا هنايبو هيلعلاب دحاو لكل القةسايرمُمَس

 اان دعلاما ةرصاق د ابعلاربد اقتل العو الامجاد اذايصنتلكلاركدبو ١
 امكةصق انلا ةطاحال !ًةداف الو |لسصنتلاد ضعبل اذ فاك ةطاحالا

 ماله ئْش نو دروكدملاوهو ئبشب صاصتخالا هوانكم لامحالاف



 فا انكم :به دمك ىلا عمأ سل سنف باهذانكو «مالشلاوبداؤّسلا اعّنمحم

 . جات املوصا]أ لو هيلع دوج مامن الالف طع ثيح نايل ماعتوهد مث نان نموتل ارضع يعكف ةفدلبل ابتارعف صللاقرت نارا ةناششا هونإدأس ظ كاس نم نامل اك يلاخ لالا مدلك يصناْاهنم ائشيكدردلذا
 لاب دقو ثايذؤلاعف دو مكتللن م اهرهغد نكسسملاد ساببلاوءاننلاوهر اهبلا
 2 مئارشتلا |عنسلو ان احا عونلا:ابقابرلا ءارص ىلا ةسزوكارومالانعاز ارتحا
 ظ >0 هبلا ا لوصاف 0 ,ىعملاو عراشلاو
 مدعو ها ييص هنا ثدل ف ىلع عامتجال انه نا ملوث فطعي اهملع هعب رفئواهركذ - هعب ههاراف رلوفركذ انلقامع ل دب هلالتخا م دعو شمع مجالا
 ظ ةقئانسم ةلجو | جانب هآوفل نابب ف طعولل نونو امتيرلو هنحت هللاخدا
 لالا جاتحي هنا ة فم ةدانكلا طر ملوف يملا ة هزم كسب ًالاحا هلمج
 كيري فري رضا لابن اعش هن اذ نابل اذ الخ ديري ضلا ريغان اكرم
 نامل فنا ثمالعالا بصح دعا قبوهو اريعغ ءباتككذ نا عمشالألا
 رهاظلانطنلا اهاريصملقطنلاوهو لوف نث ارغلا عماهلع اخ دل طار مكتب ' ظانلالانماهابا نم كك, امعضو ضرفر دقن لع ةبانكلاو ةراشالا نم
 0 يول اناناس عمك اعنا
 . 997الف هعضوم نفح مع ةغلل لها نمواىلاعن هللا نم أمأ ةييعضد
 8 هيلا جاتا ممهنمدحاو د خايزناب هاما عم ملف منوه نم ةروكدللا ةثالشلا 4و, تافصلميصخخو لسد هيلع تلا يصولالع ةراصل ضر لع هجول ناس
 00 ]مورا هنمدخا ام صوع هتجاح نعل ضاف نعام همطمعبو حازم

 ظ .' عاوتسالا دح نع مو رخيرسلو ل دهن اطل قف, هاما عملا ءاوتسن كا ع 3
 | اتطعرسإ لال دملاءلدملانمديالف [ذاكمدلكا نبا لماما 24 03: 7333
 )00007 بيلاوه ها لومتل لداتساا نمار دراعد كون هداميلع ةلماعملالع 01 5

 . ةلع نوكيدتد جاخلاذ هلًاواعمو ةيئتموباغ نركيدفرهو عمنا لعاماهلا 3 3
  فطعىلع ةِسركم ةباعرلا ناذ فال انم ىاشلاو لو الا نم لوالاذ ةنعاب



 0 ا
 دمع + اينسلاوقل اك كيتو 0 لا
 0 2 0 0 و
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 سلو روكتملافطعل الع ةشعاب ةلع هيِنَتلاو نال ظل عرلامْساب هاىل إل عصانمل

 لصحامئاناهرلا نال شام عفدناذ هّسنَسلا ل لولعملا امناد جاخن أخ هلألواعم
 كاان نامزلاف ىال غلام مكون هضر وكن اننطملالخ دم الون اسلاظفل داربإب

 كارو مغر ناخب كلذ د قاطملا معلا هيلعل دي هوجولا نم هجين ميلعتلاإ
 ظْيل وو :ئىا لكنمتاممسلاو ءامسالا عيملسالسلاو ةواصلا هيلع مدآتانباف
 محصٍيال نامواعمو هسضف دنع نميز لع اري اسبالا ظفلف ناو سيفا
 هسضن دنعنمال لوف مدقب نارها ظل اف ىلاعت هنم نوكشلاعت هريعإم فلا انه

 هيام فدآلكش]رورو اتابثانرككم بتأتللهم دق األ يددنع نعمل قع
  اكرخا :ءلككدي رصنلا مدعق نايلعاغلاب عيصتلار ركذلا هلا ٌّىَ للام ٍ

 ملامشاب ةرعملالا ةراشا كو ىلاعت هريؤل اصيال[مفلا انهناملا ةراشال هد

 [رغلوسامز اهي امدمل زعم باطل[ ضخإل ناالو ةرجموهىذلا نأ فلازع ْ

 انو همفبىا:1ا هنبتتيك نلا مو و علا صحم دعل نأرعلادنم دارملاناالو

 تامهاشنملا دري حلا نكمي وام ذلك ل كن وكب ن !ىضتغال نيل ادالككا

 باوصلاو تادافتعالافلطآلاو نحل نيبمث) هلال العضقد نمكأ لع

 ٠ . ةسائلاتل دما ناَبْرِفتلاَوْش ةزهاملاتل دبا ل هايؤص املوف كاغال اذ أطل

 مال | هالاقن لاهتسالا3 امهنم قرف امن ءارلاعنس ضخ لذ املا
 دجلاو ىلاعلاناكملادولملا ةكيفرثل اسوم اقل اخ فارّسالاب لو هلالافيالد
 سصيصنت هرنل عف درطخ هل نمو هلوقذ ىزناس سما قاعواءابالابالا نوكللو ٠

 تنكلاخوو ءالقملاب صنم هناناسو بسه واعد وا ءابال افرّشِب فارس ْدالا

 رطلابوماملاف رهاط عمتتل وردك ن ارش الاب هصاصتخا هببغصن فاني.

 هابطور بطر رهاطوبفمركو رصنتكربط ةدابطلاك هسا[ ض ضن تلك

 دوط عجة نأزيم ن ى انكلا حرش أم فان الف دوو هارب ىرابطو داهطا عام

 هغلاخ هن اخ ىنملا ثح نم رماح[ ىلاةماعال زان اف

 نراجع اهرسكد د اصلا مف هتباكصو كوت باعص او بحاصب هببإنلا
 مّرصتتلاط نبل ارهو لسو هيلع هتداليص لوسرل اب اعد ادارلاو ءامنرلاف



 تانمىوماقلاخام دب دشنلاب دق يدل بريح عج رف مسو هيلع هسالص ىنلااوأر نوم ره فو ةيرلا طرعشب سقو نيالسم سو هيلع هند طماع
 هنا ا اهيلماانركد امو حلصلاو نيدلاخ ةددشملاو مسبلاو لامحيأف ةنفخلا ظ

 اكرام عازل ةدلحامأم نمالو امو ُهَم نم ةبكرما ةطبسب امم سوم ملاذ ارك[ ىملوف مو تركك امم رب دمتلآن اف اهلضفا ناف ايف امارضخ . 30 بلاغىادلصا لون وللي نعمل عج: حملا :خسلاو روكا نا نمله اردّمَلا هنوكك والو ئشبإل هن اف لضغتل الف اري نع احا
 ايه موخ طرشل يعم نمضت عم نامزلا ريع فعبالاملدالا ناعم ثالث
 كك( لوفكلورشلا مذل اذرظ نوكم طرعشلادنامزلاانلانيازم هبانتات
 ماىؤ تسال اب ملائم الان كح :دلؤس كانط طن ام
 لل عجاريريمض هلعاذ ةمان نكد برب مسيدا هلال كارم سك
 أممزاكت اد اضما نامزلا ل اخدالو اموهل ادرك تل امم ناس إش نمداسهم
 .بجوملاريغيركحيو طشسلا نال از نمد ئْش نم هلعافذ طرشلاد نامزلل
 ءافلاو اما ئيب لصاخلا نوكباموهد بكيل انهو خف ىا للا ماتسعقوف لوف
 فن اوهام ناف ءازإإ ءازجانم ءزج ن ماذا ام فالخج طرشلا لوم
 - تاقلعتم ىف ئججس اىطرعشلا عثومفلصافلاد طّقذ امرم ثوم
 لاح الان م طرشلا نوك عمد اصّرخالل امعثوم اماثمتدائاو[مفلا
 ظ ىلا ةداشسآمسالا عتوم لف أدتبملانكو ةئازإ ءانل اهبلع ل دىقلاةماملا
 ظ ' ملاذ ميلا ماغ دار ةزهاهلاو ميما قوم, الا بلقب اسهم نم انيغم سيشل
 ظ ايتيإل مزال مسالا وصل لو املاغاضبادني لضو اًعادمزالف اماخ ا * . اماوطشلاف ىلابلاف لو باول: لجن نمضتك[ انعم تنعضنو لذ
 * اليملا نه لعرابغراذ مسالا نم درو هل قصاللا ناف امال هفوصامْمْمُع * 2 أنبل مسالا فوصاموبفمر اتعاب نوكين انممعا نئشل ئش فوصأ
 رش هب اواحت ام ىلا ةمجاحالو فوصلاوامسولا ةفص مزال افضل عج ءاوس
 قرد نيايرغملا نم ناك ا اما ىلاعت هلوضل قرثكا امال مسالا وصل نأ
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 هن غتسمربدّمَلا نإ خيالو لل ناكناخونملا أماورسْمتلا بالا لاقدناحجصرمو

 اهمزلوءافلا اهل ملوف نمرفامل ةاعدقملاءاضق مئنركلا دارطا لا هيلع ليل دالد

 ناموا ف لع اجيال مجيو هام! موزللاناف ءاضت كلذطضف ىا ممالاقوصل
 . هن اكمالاب دقب تاكملىاهلءاقباو ةبمسالاو ءافلا امدح سملاو طرشلاكا

 ظ يك يمومعو مو اذا امي ىكآفرظ رظرلوث همز ال امداد اتعاب هقاشبا

 ُُئ :لظذاح ا هلعامل شن ناوحخأل |ةمميو م دنلا هعفنياه و ديزرم دنرخرل

 هن اذ نيحمم هنالضامم نسحادن ائَملافد كلام نبا بهذ هيلا ا ذاونعمب

 تكمآمق هلي موق :لهجل ىلا ةفاضالا ةمزال نوكللو امدح افرظ نوكينئنبح
 ةل مهجن وكيدقوزاسإف ءافل ابو ءاضل انودب املاغض ام ]ىف هوازجف غل ٠

 ليزغتلاف مفاد تالاعتشسالا عيمج, ىضاملاب الؤماعد اضمو ذاب يسيعسا

 هنم ةفرظلإوعم اعمر دابنل ان هامج فور خب اوهر ممععبهنم هش ءاوف

 هيلنلا هلم اضم فر ظناكول نال صصلاوهر مهضءب لاق دف خلاف لاقو
 لوح ةضانلا امو تاجافملااذابات هصم نوكيدق ا عم ,ازمإل هزماعناك
 هيلعانمضُم الث للاعت موفد نوضكر اهم مهاذا انساب اوتحا الفلات

 لصفلاعيتي دئاضباءامهلض امذل مالا هدعبامو هن ومع ملدأم توملا ظ

 ضمانا لصفل زوجي السا عمربشسلا ءاجذا | لضوخنا :لكت طم شواملنيب

 داحامدمل ةنجللخد لسااملانِلف صاملانرظ ناكول اضيإو سلاف اضلاد
 ىنلال ملاك افاضالإئعملاب معرلبل العملوف ةقلابملامدي نال اثامزلا

 . اهم معلا ظفلره فن اراجال نود نابدغالبلاب صاصتخاديزمدل

 نك نيضوتبام للعلا تو د ةغالبلا لع نوطعمرو #رالع ةلالدللابعياونو

 ىعملالع لمحو ر فم مالكلاذ معلا ظفل ناال تانلاب ًدوصّمم فاضملا

 لو لاك اهعب ابو لوف ىف اصلا ظل د ضن ذئنبح مزاين انف لكيربملا
 دفانعص مدعو صال اعمار اشعاب هال لالا اهريمذ عاجر اوطملاءزجإ

 الام نيدعلا نيل وللا نركذ الع اصلا هج ددبديمض
 ناو مرزيزبال *

 ف دلططال امم ةغزابلا لع نيلملان ده توم ومسو قاسامذ ماشلا لود

 جا ©



 هلا ةنئاط نع ةرابعوهم دل ايمضلاىلاجالا ةبض ناد ارد لو عضولاال

 يو اًرهسملوف انكر مولعلانم أهر دق جارمولع ٌةفاط نمك العافلانعل ازم
 دابتعاربدّمَلا نافرهاظل اف لسضْتلا مس سا|عمزاب الو مواعلانماهزتس قدا .

 هنالملوف ئشلاتلواهكلم لاو ءأتسانالضافلا هامل تس

 مو ثيدي او ريسفتلاوهقفل اومرلكلا اعنملجارسإ هن ادربئح هامل

 لضم مرلي الذ اهضعب نم جا ةفئ اطل كلت ضعب نوكس لإ ةفش ةفئاط محا
 يحرم مرالس) قالا لانس

 نسل لانه نآعمرلون ةفئاطلا كلن نمت ةنينمولعو وكل ميلا لع

 هناد رار ئشس جفبالرلاعلا ناف عقاولا فلامرم اءاعدا م ادارلا
 اعلا لكىلا ةبسنلاب هتباجا اًرهاظ ىدي لعل اتاذب دجذد هّتبانع لاك

 "اي الا تلا نع اكضمبلا لا ةاسلاب هءرلجا ءارللومبل طلعت
 يعلاَدْعل شاف دن ال اًرِسمولعل اذ دان م نوكشمكو اوت كسعتسلاد ارملاوةّقلطم

 هلئاس عيجن 11 لاير وشك نكد ضعم تواغتم اهرأ مسا

 !بضعيكادا هيب 0 نامولعمو هنعلفنامصاحانهو فدا
 /ْ ١مزك يد "نف

 ' مص الرلوع را 10 داهّمْنأَك د عيمجانا الابمضعب نم

 0 .هاثوكلرل او سور ممْزارسي ئشلا نعرانسال افش كد اذ ةنانكلا

 اةيرعم ناملا اشاد صل اكل نب م فرعملا دسم ندز اميالابوا د قرعملاب

 مخ صسالذ اضبامالككاب صحت اها دريالف ىلا انه صتخ ملاازبرطب
 رسالاوىثإف دلاو 2 اخ ىل |إع هلام شال لو َنلانيرطب ةفرعملا ثلث نال
 ةبلحالا هجورخاانطورم ارز ملا اذه فرعتاارعلا ظفللاب ةقلمتملا
 ان( لعتاطب موامل آت اموال لمانجم نوكأ ملون ةيد دالاه جو نع

 ”اندلا جملا انهلئاست الوحو ضخاوملا رشف أمكعوضول ل عزاطب دقو

 ظلااهعوضومر نأرقلاف ىلارامسالاو نئاف دل اهو جب هنن ىئلارارعسالاو

 داعم نوكذ نأر فل ادهش حيدنملا لاحلاىضش هتفب اطم ثيح نم ٍفرعلا
 ”(شنمو لجا همولعم وكمل ن نوكف نرظانلا ريح عفدن ف تامواعمالجانم

 ا ا

 2 دان ملا يح د -ِ



 رصحسمُف قد نل االاىأ الرسل فو نلاوهرثوف ةقطانلاسنعنلا ةَمْسَح كردملا
 ىلا ايازملاد ص اولا كر اه سنئنلا ةيفركهو قوذلاق ذاعالاك ردي هبام

 ع اانهىف فانكلامملاد اّسعابذاحتالاك ار دارصحمملاو غءلبلامالكلاف ٠

 هلوُملز احيالابجو: ىلا ةغالملا ةبيرمرسن ىاز اجيال ادجو سفنوملوت

 داي دجولا نوكين |لعز اعالي ضنو اة غراب[ رس ج نمرم اذاجالاهجو

 ملال دنع عانشلاهشكتسمما هاد لاو هنع عانملاضشكتاكمإ ون .

 ىنعما نلف لوف يهوي ئ فحم نيمولكل يب مف ادتل اذ هنع ىنكم الاب ابتعاب
 100 حاناجم ال!اكر دمنا هلوقف اقراسروكتملاهم الكع وجب ادم داك

 ةحلملاكهنايبو هفصد نكمال هانعم عانّملامْ.كنكمال هلوقد كددم هنا ٠
 امم اهناب نكمالد كر دنىئلا تانادجولا راسو نزيولا ةماقتساو
 مفكعالو كر دب ببحيذ |هعالا نأش لات ثيح كلادب ص دوف
 مماالوصم لعل دي لعلاىلا ف شكلا بش تالاثهي كد ديانا علب ملوت
 - اكمامدعو فشكك(ت ابنا نيب عفادتلا عفدن ااذغو هفصو نكي لعالهب

 لهو ؤنلاة ناسلاو فص ولاليو تاالاف كاردالالع نشكلا هب

 ايلا عزى ارظن هداف ادز امي الابجَممةغدابلا نم ةيئرمإعذ اجئالادجر
 كاطملاوهو السمح هحول المجوز |ىعالنسضن ىلعد!هدارف الا اًرظن هعمجو

 .. اجل |سضنوز اعالادجو نبي هه ديسلا رفد حاتفلا ةدابعل

 لعن كيلو ايازماوصاوخلاك اً ةغالبلا هوجر نع عانفلاضشكئكمبلافف
 لوث قد ليتل اعز |هعالا هحو ىنمدو لوو ىف هجول| ]ساو هسمن

 قول ابول هرلوف هسلا ةب دوما رومال العز اهعالا هجو نع عانضلا ٌفَشكا
 كار دال ارمحىكأكسلاف نيمو ناد مثادنلاعف دملا هزراشب اشك

 ملا انهلع هطساولاب كارمدالارصح صملاو قو ذل لع طسامدلب
 ةمدخ لوط فود !باستكارطو لاق ثيحاضبا دب كاكسلا بص دقو
 ءاز جلاب لواطرْتلاض صن ن الع دل ادلا ةيلمصولا :لكت ئيإعلا نب نه
 دريحمث اهلا عفدلا ةبسنلابالاغا ةلكصد افتسلا مهلا ىلارظنلاب



 الهلل وانوكنعالضد عفاسلا عفدنيال بشكلافو نلاب كإ/دالانكبملاذاهنا

 موالال ةبشلاب مهلا دابتما ةنافل نايآيبَتحِ محلب لرفردقتلا
 ظ ظ معلا انهكر دياغاهن الاىا قِانه ىلاروَش روف ادن عفد ئرل لخدمالو ظ

 زايعالا اهلا ةغالبلا ةبترمعازاععالا هجر نا هب يمملل نالريش ا لاقامعا

 ظ تيلي د هدم دخل وطألا هتؤعمملاؤبرطال هنم عد ىاةغالبلاسذجنمرم |

 ا قا اضياز اميالا ّدقرعمل ةبجوم هم دن كلن ن : وكنا هنمم زاب هنكك

 فيطالكا اب فور فشسم فرظهيلاقبرطال لوف ءالوصال ا لع دعب رلعال

 ونعل نرظوا نيخ نموا ال مما حم نمر دبلا لع عوفرم لوط آلاو مل | ل صوم

 . قيوشلاو بصنلا بجي ةنالؤتنملاب اقلمتم اضل هنوكتوجيالو ناب تاعنم
 بهذاكى رتل نيؤتلا طوغسو ةيبارعا رمل الام نااَلا ينبح
 كو كلام نادل ايهذ كف اس ملاب هيبثشلاو الجر الف قارجسلا هيلا
 اريح لوطالااو اون ميلاد اًعوؤرمتيرطال ن كنت نسيب ةبميشملا ال نوكسنا

 اهلقمروكدم 1111 تر اسزاب ماا انجي لرتازازسسمب دوت

 "ااا كبد ن زوك نارهاظلاذ فئثكاالو هلومل هيلفوطملاف

 فوطملل اف اممم ناكاذ ا كْصلا نأ نمل صولاو لصنل انسى ئ جس

 اندر تيوضو تروس ةعملل ون انلوُمكمي فوطعملا هيضترهاظلاف هيلع

 بفيرشلا دربسلاو تايباطتلاف مرام اذنإا هنككوطقب سيل ارث
 الربخر فسم فرض وهو طقف هلع فوطمل ادْض هلعج حاتنملا شف
 كوصح دفن ناك لعالك تفرعاملىئنلابالال نمد افتسملاعنلاب ناعتموا

 اميل اعلا نب يه نم ضثكاوضلاو فرصلاو هْئللاومزلكل اىالوصالا ع

 كالو ىملالص ارفنمزاميالادجو نع عانّملانشكف دبالش اف ةينامذ

 قانكككو ىذ اهلاو:علإ لع نامكملاو ةمسجللو ةبرإلاب ةرعثملاتايالال حف
 انلمحا لهما لع ءاومسالا عانئماالول هن اذ ىلاعن ْءاذوإع امعانتماب ملعلانم

 فقصتريزم كاملا بكلام نعت انك الع ىوتسا بلال عن ملا لاعنرلوف
 مل يانا امونم ف شكك لوصالا لع نوكهون عفدن اف سولجو ءاونسا
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 اكن يإ لان ءنهد :رساعةيفشكالإ زن ناكج كابات فاظلاناكوا

 لعمل الص اغا طرخا لعدكر اًسمئضنمبالف امهطلم اككاضس كك كوش نع
 اهنعل فشكلات وش نا دررالذ فضح معلا ويمتاز :

 رم ازاحعالا هحو هلوت نمد افدسملا مصحة اني [ ضمنا اىضنفموهاك

 و هدعبا ل ربرغتو هلْ اق دصت هانكمل مه ملوث ملمع الملا رسسج نم

 فنكلال اككنينجومان ل وهو هلق امىئىش انا لائسلا

 أمنها عف دلال صاحو تقع دنكو زاجمالا ةنرعم لاك نيبجوماناك

 ةيفشكالاف اهاصمنلالاهفةطاحالا عانتم ال هنكلاك ان دا نابجونال

 | ف شكلا ن اوهو غض ادتلا مف درا هجوم الككا انه انهصدافتسد لف

 سيلو ةطاحالا عانتم الاضربض كلان كميالو ةطاحالارءٍدْمت ع[ صاح
 لدبإل منتميرملوصحر د قتل ع هل[ صفصو معلا فيصوتن ال ىوقب

 لصاحز اميالا هجو نع فكل نال شولو هش بيغزعلاو هتفارّسإع

 زاجل وجو هبتتم ل سبر هنكا بسم عمد اف
 بيو ناينعم هل ظفلر كتي ناوهوماما لف ْر ايدل ةبجولااةغالبلا
 انه مولعملا نيعملارم ااكككا انه ى !هآمزلكللامسارل اوث كيعبلا داربو ديعنو

 ةءارقلاو ةوالتلاْضم هِضلْخ دبل نأرفل ضير دارلارسيلاو فصولا
 ةينرم و هل جوا ناك رغمهب مكتيامى !هئاطكف ملا: مل ةذاشسلا
 حوضول اف تالالدلا بس اننم فامملا عملا راسا ئاونلاك !ه1ةهامملا
 ماّقملا كلذ ف لمعلا هضمي ام بسحلع نايسلا لهما ةراشا ءاضنللو
 نالواانركذامع ةرابع نآرغلامظنن يكل انظم: و غن انتلإإعاجهئاعتم

 كلا هضاب بطل: راعتسا هدا رف ظافلالا نعي نسا امال
 الشوا هلوظنلا ظفل ربعتسارُش ك]سل اه كاؤللا لاخ داير وكشملا

 وجب ةناطللابهفصد نيمجحلا هل اماحال ومظنل اما تيئاودد دلادقعب

 1 نام دعك تاق ةناطلل انايبهآ ها ةداشاو هلوق نوكذا

 ملفه ةدمع هنوكك كب انككا ناكثلانلا مضل! ناملا ةراسا هئْضو أمل



 ركماقو همطن مظعاى !اعافلا نع لازم عال هريهنملارلغنعا ةبس نمىامظعانمزبع
 ظ ئبشملا ةيقرمريمض عاجرا دعبربتعب لكن مدافن سلا وهلا للى عضو مل هلم

 مسيو نسحر 0 ارتعالادربالمل

 رينلاب ىااهارت دوو اجرت قشحلا هنوكع !لافما اثه مل نسحاشل اثلامشلا

 . لذ بكلاشللت بينت نسحللا ةراشا هبسششلان اي دلال ملا اك
 ص ا وك واق بجرت نام اذ نركيال مصخنبا دقمك تنيك اذل اقام
 ىقانيالابلإ ةبسنلاب مئانوكك د اوزرلان هع امولكلا بين شرلوف دوككللا لاقل
 عود أل ىّبلانم هزم دوك ملوش هسضن ىف لبوطنل او وشمل لع هلاتسا

 امزجرنحا نو ديرمزلكلانم ءرجا# دحاربصيال دحأو 'ىُبكر | صلاو لوصول

 الوعمم ىبس دقت : زوجرلف لصف الب دعب زلصلا نوكتن اوهومز ال بست

 فولاذ روكدم لصئن هين ضعبملع اهالوعم ضم ميدْمْن أماو هيلع
 صل نافوكسلاهعم غبار لوف رورملاو راحل هببشو ان احمد ان امذآنرظ
 : ءاضقؤ ميهاربا عموسي ناد دك ىنلانسلا غلب | مالاسلا هيل بعامسا نا

 ءلوافانكوىسلاب هعمئاعتب لسحب امن [ئملااذهو منلأبو هانرماهحاوح

 عججف ىراشبال ىا دبب لوا امركح هن لواام هركح لو ٌةلضلا فأول ان هفاناضمكت دهانالو

 ظ فضلا نا عمدلو لانآ عم لوف هلظنل عيمب امن همأاكح|رضعب ن وكن ازاوكطماكحاملا

 اذلو ها دان هينكبر هيفكيرلوت هيلع لوم ئشلاهبشو بيرمنلا متي ةضحاما

 كقلسداتلاملا ةدياماولف ىردسملاوملار دابتعاب هند دماج ا مسالا لد

 لع نا شكع جدنا داموا 3 دن ازلاظفللاك اهنع غلا ازلاوهو

 قمم وعر دصملنوطتلاوانمو ابنكملف ىف اكالو ا انسعنم ناكواوسد امم
 انانطائوكب ةدئاضل ناكا ذا مناف ةلئاف كلب دارمالص لعد انلامرليككا دارملاد

 ملوف قف اول كا ذيع امهلمجو نوكال دقو وذسلا !عمل شال نوك.دفر هد
 دارلالصات |طملام الكا داربار اصتخالا تاخدي ديركااد داصتخاللالباق

 هب دزعلاةرفلاكا امهم رولا ئججسو ائىجسو ملون دئازلانعهتراخت ديرتلاو

 . ف نيملارتلاد ازلاليوطتلاو نيملادن ازلاإن 2! ناوهو ىحولط صالاكا



 ...٠ نا تلا 0

 لقيا صمم تئلاملق لاغتمالاف دا طفلا ]اخ ن اكءاوسهامدلكلانوكرهو
 لكل عركحم كرك لف حاضدإلاو دير لانمر اصتخلال اكوس هني ال هئرعصتخا
 ىلعجاردت اييزجو طن ف ريمملاو الك رطعم يكمملا نوكرككلا لكن اذ

 2 او ٌةييِبْطلاٌ ةِْضملا نع زارثحاوهو هلع هث دص هد ايطناى ممر لكلا

 تلمع فا عمان شلات فركذو ةماعلا دانت ينل

 اواطا اهعوضوم تايزجرم اكحإ علمت ةبلك هبيضق دارا نامل امد
 مادتس ال ىلع لو مجيمرطكلا ناوا نبذ اًضملاف نحو لكل اىلع راخ ال اءزجإل مسا
 ىز احلا ملا اًيزجو قيطنب ىريمتدو تحلل مانع مركملا ظفلن داربذاب
 اخ رابتعاب عرفلا ل صالاركجلعئزيلاد لكن اة ولطاثاوا هيعمركجل ا نعا
 ما فمن )بال ت افلكتف حاد دنالاو لامْسالا ثبح نم زوو لكل |سملاب

 ادب كم نوكي هبال ى ل ةقي5و بكرل فر يزنل وليل ابهذ ناو ندرغتلا

 ويصين ان كعذ ١١بملع هقابطن |ىذعم ناؤميقيطنج ىلمتم ها لاقي ناب ملف

 -' قلانمد اطنسمرص 4 هنعئفتس أم إعال ارت لوصخل ة اس رغصل ىدبك

 1 مشلافوت ها ناملا ةراشادْشو وشمل لع هلافشاب ثلانلامضلافصم ثمح

 مسالا وصخ فم نابل جاتحبال ّىل ادهاونسلاو ني
 مفر ى:كلمزلرالذ ااكسسكعريغ نم الاسم دادهاش

 ا ءاضيدللا ا دم منوكذ اًنهاْسواالانم م نعذلضف ل ١

 ناناشياعرف كلذرتعاول د امئمبقحف هر اي ءازكعال فدافم ضراع

 ظناملصاحانهو فرج ابتوِدْمْسلا انهىلع امميض ناذ داس يرد

 تول و رصتلاكولا امل ون نرظانل !اعىتخ دق نافذ دتف تالا نع

 قاملاشذ اماعن از ئئلافرصت نمربصتئلاوهو ل3 نوما افامزع

 لقول هاهم هلونل هو ام لع يعو | وزن خصم ئبشلا نعرعصت نمال
 ٌركأيرمالاذ الالام الاضكرلأنال ىلاعت لو ريت ىف فانسكل ان هاولالا
 كولاالوا كمت كولاال موف نيلوم غم لاي دمتم لمتسا توفر صئ اذا

 ْ رابع تاشلاد هكستن لات تيت لاو نيمنتل|لعادبج 1:

 ادب يللا



 هببزدبر ف هكصتنالو ابرج كعنم اول ى اسما ةلارجل ةباعرمدوب ملال نسال اعنا
 ” "نازل عزنب بوصنموادروإإ ةرجرمو ازيؤئ ادهجو ريصتمنل عمي مزالزناب ولاد

 هلال لعاضل مارب نعلا ةبض ماجا ذازط بق ادبزمبىالاحرادبلف ىا
 ] احر دصملا عوف ردضن انا عزاب بصنل او ىز اجيادانسالار ابّعالعألا دلعاف

 شن اوطبو عريس فان اومن لما ىلا نم اعونر دصملا نوكب امال اسامي سبل
 لاا دعم كيل انعم هلعجاماو لاحلاو مب لوعمملا ثحب ىئىضرلاف هيلع

 فشلاد,سلا لجانه عو تكي امىائشسلات ولاام سوم امل اذ ام لع دحاد
 ب! كريب مشا هنم دافنسملا نا هْضف اًعصص ناكناد ففاولا ةبطخذ

 للف اوطف هد ىف دهفلل]ك ل نب نا دوصقلاو هن دهجلب هقضحف
 ١ ملالوعفلانالؤتنلل ال ل'هنمت ل كو ىنملاتل اج مدملادبمجإل لآن ناعنم
 لوف اماو ئجس امل هلا لل الو لمطي سل ةئل ابملا مدعو لعمل ا هزجال لمذ ام

 تلاضّسولانلد تادسّمنلاف مئاشلاوهأك غلاباب ئاعلموبن هراصنخاف

 ةراثالادصُم يااا تكرتي علابا ملوي لول رهاظلاهآ لوب لولو لوؤد د لولوملو أود

 تملا ليوان انمىفنلا ثبح نموفتملاب نامت بج لكف تبالش اد كحل عوممملا
 لقا ءا] ةسمورؤملاب لقد مريغ قرح لول دم هنم دان: ملا ؤعنلا نال
 ظ 2 وماتل ضو !اّرمسا الول دمراصب كني اذصت ظحالبرإ ام دقن
 مضغ نايم تشل ابىتنلا لور دليلا يملا ناكل 100
 ينلان ركند نيبحولانم تْد 5 البوم لدم عاننمال غلاباع ائنلا

 ىلإ اوم هيؤؤتنلا نوك, كا ذش اني مزاكلكو دمت هن مرلكلعالخا د

 الاف هيغل اجلا نسل نركض تلا هركذ اكل مفلا ةركذ ام[مفل الص ءافب عم ديما

 ظ || مناسبا هل اىقنل كل ذ دوصملاسبلو اول نكي

 نكيل مل دن اطف هل نم ماقملا اذه ىف نيرظانلا كركشلوف ددنضو جاشلا
 مز نضلا مدعل غلا أنا للمل لومغم امملكن املا ةذ اشا هذ ليبتلاو بب ولا

 ينال اب يي طال اضل مسايا
 4 'رمنا ركون رشنلاو فلل استر يولع غلاب لو هنتر ني ظل عنم
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 م ةازيصتسا د زب يرن 4 ا د 3

 عف دلو لصالانالخ لعل |عتساش ريا رخافمة شلات

 دكان نومججا ظفل ريجيم اسمن ا ل |

 عامتجرل اين ناكت عضرلا لص بسحب عامنجال انعم هشناالا اكلإ عم

 هلوقل يعمم مدالاودحجس ةككولملا ناةضنفلا كل كلائانل هد ابتعالا انه

 مجان ملوف هريغو ىودزبلاف مع نوعجيإ هلك هككولل ادعس فلام
 نعلق دب نمداشا اذاعي ةرخككذ شاول نوكيشانكيو عواتلا

 فستانك ضب عتلاا ضير تو كوت اًوُسح نوكسل هنع ىنغشساملع الهلومد ا

 فاكامادقلولز م اجلا مداكلا لاما ذاضيَعنْمر وكدمربغ ف فيدصرلا

 يللنسلا سفن نامي كاف عيالك مذلاد حملا نببجرل المك برذكرماب

 فىوُمْللْف اب هثو صصص لا قفابدث ىئلاف افرح ملاذ اليمفلا نسل لع

 ريصُن ىف نسحال ذا ئسح هجو أمم ئبشسل فرعبال انبهو ئجسا ماع

 افلا عاممجال هب اجالاىلابرو نوكمل نسحالاوسلاف دكمشل لي هلعلاوسلا
 هشد ةرئالو راكت اال ذاربلالاوسلا دانسا هركأن فالو ءاعدلاف جئاانعدعباو
 مكعمانال امن ملوقف اكلؤسملاف ضرلاداهظال ان مهديكاتلا تلق عماسلا
 كلل ذى دهناملوُمِيللعانلو لاوسلاه داعمسال وذوي زرتسم حام ا

 نائكاابحاص لاذ د درملاوراككالا كرلال ءاصاب عاملا[ ثم هب عافتنالا

 .ةةلرلر اهئذا , ادتبم هللا ظفل عاقبإ ثيم هلا نسحالَرن هتلاملوربضت ىف

 دصصتد ىنمي للاب اكت ءلوث هدنع نم هن اوةئلاملاهدانسال دنكأت هذ هيلع

 يلام فبل ئلانممدقن ام عيملا وسلا دن راقم دضيل الاه: هل مجنا

 ةبىسالا ايلا اربانالا اكترضئمملا انهاصحبالو ةيمشلاو ف اضالاد

 قالو ف اندتسالاف مهاظِتن اكواولاث و دب ةبلعفل !دريواول ذ اواولا عم
 نانمروكدملاضاردعالا مث ديإل اذه نكك فطملاكة «رهاط تنامكواولا عم

 لافي ناألا انه امهم ئُملنسحالو نيم ال ادحال لا نوكتالميدْمَلا
 مفسنانمل احمل وف ةيمسالا نإ د ايتخأ ءامن ناين ض ارمعالا دن ئعشا



 ملف هيلع هميدقن عنتميحتالو عم نم ءلضف نمسا كسا انانالومغم موككدب
 هش فرصتي نا هلق عفنل اكلذ ىلونم هن ارمي لأساهلومل 'إلعم كلذ كلذ ىو هنا

 هلامنم ءافت_لانبكملل نيتلع نانا نيكل بسشالا ناكموف ءاشي فك ش

 وهاكتنإ ذ لوزن يع هفطعربدقت وها اكللذ نال تشالالاقاماولأسا

 ملوءانثلا هلة فئانسم زلم لأسا ان الع افوطعم نوك نازوكيرهاظلا
 - اهبلاؤسادبمتولاىلةاشنالا صصم دعا اول اف لصال اهات فطع

 يلع ا!ءاحاعام امو و لزج سكك تيسير هو زار دا كك شاغما الاو

 مدعل بنهم دالالع فعلا مصيال [مجشمل دوكتملان ال ننذه فرم اما

 نعش [كعتلل منال 1 الا

 0 هلم درلوت اهّيجرإعوا اهمامتلعاماف :نلاثلا
 يسب و عا

 ار نوساسلا هعضراضالالعءانشالافطعانكد كلذ
 كيران نمروب دنع هزاوجزم ديالذ بببلا|ئغمف هلّصف اكافصلا

 3 وصفمملان ال :ٌساْنْسا اضيا هيلع ذوطملا لاقت نااماذ نيتلملطك دحا

 ٍهفحف لوعموبلوؤمذ وطعملالاًميوا ةيضارتعا واولاو ف اكدناد , حدملا

 ًادمبمإلاايئاططم ملف ءاننا اهريخ قاعتم ذيربخ نركت لكلا من
 ! 00 ا
 عشنا انهبه د عملا ]ع نام مطعم ا ةرك[دتسالا لم نطلع ل ديب فرح

 دابخحال الع ءانشال اضطعنم ةَقضل اف وكل اًهلطم مصب الاذكد اهنعاب

 ليواتلا ودب ب ارعالا نم احل اىذ هزاوجيلوملاو لبو ال انمديالذ

 ئضح انه ناهنع]ةنامئعماذهو دهاش نمل د ال عونممدومابنع

 رككل هنا كب ويد ىزمنا|ضارخعا ال ببكرتل نب للا ل طلبا هيا

 3 ةر املا فهد انا ناو نبل اّئحالا نم؛ئشيف فطعلا ثالطبب
 ذاع عملا ةراشا اوت راعابكو هريغو ةيضشلادت افعلا حت
 فسيح لبر شلاو ىضرلاف هيلعرصن نمد اببعانو دب فطعلا انه

 اهلك ١



 توك ناوهو ىأ ىأرب اعمل قلسوأتل اب اسنااجنب نا طرمشن دزفملااع ءامجانطعز وحالاف

 دكربدُمُس الاحد امجرمل رتنعزارتحاوهو لاذ إع انوطوم عج
 لعافوطعموأ

 عدنا انرّحامبد رؤملاوعةامانطع هزبوجه دعابع ءانب بوهردقس لاذ ٌنامج

 0 لوغمر دقن نا ٌئربدنف ةبلكلاب انبمهد دريولات أاضارتعالا

 افعاغضحلا هانعمف نيلعتسممنلاو جيلالاه ا نوكبل نا مزال
 ل نهيطع ال عضاوملازم ئجستف ماعلا مذيلاوا جملا

 دابخالا دل ملازرطب نوكيا ادهضروكتملال وغلا يلوم ناو متع وتل

 تامر ٍدْمْسلامْرْو ىرحا ةرم هفحق لوُهِمرِدْمُن نم ديالذ كوكا رعت هزع

 ذارجلاب يرصتلادجح امير 13ج فسم بها تو

 فداخهعم لوعفمل اشك ىف كلام نب ا ليبمشل حرش ىف لهل ادت لات كلاف

 امنمكل القسام ةسابغتس لعيب خا جتطسدال لاق شح تاذ

 ةءابعلا ةماعلا هيلع ضنرلرف ىو الا قتسالا مدععم كلذ نيوجإل نان

 تير مل لع تلف نيملاظلا دزئئالو َىلاعت هلوف فطع ٌمالَع تلح ناف انف انكلا

 تيرلام هانعمو هنع م انلاواولا عد ادجبو اق دعب حن مرلك ةباكجيلعةفوصعلا

 لف اهو تيلوملا نى ذهكاثىا الراضألا نملاظلا دزئال ؛لاثو نوصعرملا

 ىديسلاةلصو واصلا دون دين لاف تايومكْلاق انوقم امها بصنلا

حالش ازع]مدوهو ىرسأ هصاصملع اهدحا اذوظمم مل
 : ءانشالانطعزو

 يخل اهلكنبماظلا دزئالورل و لشام نال بارعالان ملحم هل اعف داخالا لع
 57 وصعزفاتير عزب لاك ىلاعت هالات ضضجبإماهضعب فوطعم كامل كومم

 نيكتطا ندم الاولانوار اًنكاؤماؤزكمو ًناسغأللا تلودهلامهدزيرإ ه نه

 د در امد اخال العم اًسنالاهط عن ّوحملذ الداضالانبملاظلا دز الو ملم

 لت اسكقوصعملاعتملوف ىلع اهفطمب مزجلب نيملاظلادزئالو فطعيف

 فوصعز هات رلع فوطعم هن اب باوجلاو اهمطع نع كاوسلاف ةقماسلا
 ا اشعل دداضالاإعر ابخال افطع نوكمل لاق ردّت قوصعال

 ا عوشمل الاثملاف انكك بارعال نسا حمل امني داسضحال لع ءاثنال افطع

 هاذ 000 0



 عنا

 سلو رخالوقم م املا ةراشاوب) نلوّملا نينه لاك ىاملوئاماو لاك ريدم

 “© نيلومل ادحا ن الع كالد هني سيو ةقباسل | جلاكل دال لول ف ااا د
 افوطمم بلوت ىحترلوقو لاق الوضم امنغالملؤف اذكو رين ريغ نمرخال الع
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 نفلاهينلا ةداف ال لاقف عي دبلاوان ايبلاراعوا ف هللا لع لرال نفل انا رمبال ذا

 ًاثلاو فاما لعاب بانككا دوصقمر اصخغابفتئلا ةئلشلا نوضلان عك 'لوالا

 اهدي ئاطنملاانل وق لبق نم بيككرتلا ذه عي دمإا لعشلاشلاو نايبلالع

 ملوف صيبصبحف اوعثو و نيرظانل امادق اطنم لاح اف ردد ئئيجس

 ىكدلا ميدقت ىضتغيوهر ىالافب لالا انرهزكمالذ اآيفيرتل ن كلف

 تون لودعلل ىضْسْم الو ءامسالاف لصالا شن اناهركش روق ةراساوا ارض

 نياببشلا نايبوهو ناسلاك حاصلا عملع فطع كلاب صن امو

 ىضنعمنيب ةبسنلا نايبو ىنملاداظفلا فص افكر :غولبلاودحاصفلا

 قة دوخأ مام دلو ملون ةغرابلا عجرم نايبو بسانللاد ابتعالاو لام ظ

 اضملانعوعملا ظفللالفنل ىنمم الن ال ةراعتسمو اا, مع وضم اهاد 7

 مما ظنا ىنعم ئبيمنالو امه ظفللاد اح انمديالذ ادنم تداعتساو

 هم هفلاظُل نادارالب ةراعتسموا دِوصنمممل اكل ذب اهنا اقد ىتح

 ىمجنم د قتلا اهانمف دف اضالانع عطتلاب شدة م دقم نم ةذوخأم
 ل 1
 امئسا نيمَحلاْن ال مدقنممب مّدك نم :ذوخأم لقيرل امناو هنوشرشيب

 أو واصل لقتل اك لاعنسالا رام قتشما ذا كلل هنم قسما
 كشأتلاقشرلا امم رابعاناضن ارتب دمدتس اع شلل

 ثيح ةقمحلاف ساسالاف اهدارباهبلعل دي عاجل ةعانوصولانّأتل

 ا اوت شيلة م دفم هنمو مدمن ىنععمدقف هنم دقاوهنم د لات

 يلع وسام اعئاطب [ىلاملافضا اذا ة م تملاكأ ىلا دمدقم

 اًعورشو ا حاتشللا حشف احاضنإ اكدابملاعض ادا صتوا اًدوصتو ااًورش

 05 ملعلا مدقتياف عام امل اخ داطاب ىنعملاك لذ داروع ايست خلاف اكطقف

 كال غنلاموزال و ميل اعاد الذ اىخمملا اذهىلا حاط صال اف لمن اال هنم دز

 تابّملام دقمو هنككيرلع تثوتيال لل دلاذم دقم لافيشال ةريثكن امم

 ءاشبانهو همر كا حدك لوف ةم دفا خاعم ولون نأ نو د علا ف



 تدلع غو ءورْشلاة م دقمواهنم ئّشاع ُ رشلاضفونىن حراشلا اف وملا معز لع

 مدمملالاقي ى!بائكلاةم دقمر دقمو ملام ٌةنافب ىندصتلاد ام هجوبروصتلا

 ضعدلع عامل افالل اقرلطا هلع قاطيو ءامولككنمةفش اطل باتكلاملاةفاشلا

 3 15و اسرهم لعنغلاو دصقلاولصخلاد بابلاناطياكمدإفا
 ظ اس ظفلب أبي عفن ذو دصاتلاب طابتر ا ابمالول دل لاب انككا ءازحاضعب ن نوع

 لمدن اد الام باك زنا باتكك انهى اك

 تلاثلاو قائلا در الان فلاَّملطا اكاه ءؤؤنع ىنل امالكل نم ٌدْمْنأط

 عمم هسإمف تباث قالطالا انخاببهودونع ىدلامزلكلا نم هُمْ اطع

 لاف اج امالا هلع حر الاوحد دج حرا طصا هنا || نيرمالا عاف دناديلع

 بانكاةمدقم يسب فلل لاكتا عاف دنانامفيرشلادبسلا

 ةفو اال ب انكلا مدس طولا فاعملالع ةلادلا ظاضلالانعةرابع

 اعلا و ميدقسلا لاكشا عاف دن او باتكلادصاغم تاناونعُر, اسكأ,مناعل

 كب نوال امزم ئبش عاف دناذلخ دم الو ابموبزغم ف فث لا ر انعام دعب

 رلعلا هم دم باتكلاةمدّمم لولدم نوككفان حراشلاو فكل معلا

 ال انالاكش الا شنم امزنج قرغلا مدع نانايلاجل ضرع او

 لكشاذ باتكلا ةِم دم 00 فد ولا

 لفنإب مهلا ةلم دم كلت مها تبا لاق وس بمب سِلهِض رلغلارم

 1 كدب اسرلا عجازررمضملا :راتدوم انرم اب د 71 ظ

 هب حربم اك لو الاوئمملا عجرلاب دارلاذ قامملا عبتلابو ظافلالاوهءلاصا

 مالككاو لوالا مهد [ملاوزمادختساالازي رطب ىاثلا عجارلاب و ب اتكلا اذه
 نال تيا اوفف تاتملاو نحيلعوال كايا مكحءارجا | بن نم 3

 ماين دلال جدن ى امم نأف لعاجال لقانا تئرع دم ايامها من[ لا
 نا ريالا مدعتن رع دق هأ جاتو لات ثراخلاروم الإلع هلال ظانلإلا باتككا

 0 ناسا كالا لعئاطبد قد ه1ئاطي فلات فلكتلاملا ظ
 : لفات لاف حاشلادوصتمانهنا ءانرحام كلر هظدن هل ناكت اف | ظ

 انه ان ظ ]



 ةمدقلا امن ااذا اما ائكف ةم دقم مو ناكاذا هبجوتلااذه مصب اغا حلا ركل اذه

 ثنبح ةيسمئلا:لارلاف اىاقبإس ةروكدملا ةنسلاذم فئملاللا ةر اش انكؤف

 ئ ذانكؤذ هم دّمملاأمالاك م ةَعاجوتالاقم كيلنو همدقمامع هو لاذ

 لاقاقباسروكتملا عاتضملاف كلاشلالا ةر اشارنال ثلاشلامستلارلوت ف اذكو

 مولا مرلكف دجوبإالامم هل اذ عظم ئلا ءل[لمحاهبلا اهل صو ناعموه إل
 ةضظ:ىداضبا هجوب دكو هلوقدروكذملا ان لاوه لاك ميلسلا بطلا هلبقبإالو :

 خل لئالاطفسلات ئإنلا نم عنشا اذهو اهريغو ناسلل ت اكار دال الصح
 اهيا اريعات

 تاقئرعلانه ةلكلار اضخاب لاقي ىحروكملان لا مورغمرسبل عملا ا

 املا انامل طظافلالا !ال ظافلالا 7
6 َّ 

 فاعلا ةلغاقف الاثصب هن أمم ابتيطأع ظافلالا دروح ًءالوا اعلا ديرب يزل ىلا انو

 وي ,هنالعم اسلاملا ةمسسلاب ظافلالا ةفورظمؤامملاو ف :رطلاف نوزغللا

 تي ا ءافخحال امهيلع 1اوهملع درالذ ل أث نرظلا نم ذو رظملا دنئود أ كابرنم

 ”اوناهلوصحمدعو :ثرلشلارومال الع اهذخوتيركحب فسكت طوبطم كيرلا ذا
 ١ رفوثوماهنم دحاو لكي ةلضاحلاةراصبلا نادرا ناديت ايوا اهنم

 يعزل ههاهنتض هز دب[ مخ الهتم ةلص اهلا ةزيكضإلا انين ضمك
 ا رايك ييووشم معسل ا: ٠ ةامسماك

 عم 'ئشإع ئشلاضق اضقوت نادنض ءآ طابت رالاذ ما هبالا]صخ/ال ىلا

 ةتاعالاو طابترالا ماد اًطونبطم هنوكىضتمت هنو ديملوصخعانتما

 لئاناؤ تام دل ائلتملا انل و اطومضم هنوكىض تمد الف كل ذ لوصحت

 نيس ئيشلوصحف ُنَِملادادذ لإ طابنرا هلام ناعما بنك

 هيملادوم الأكت ريصسلا د يغموا هيلعافوذ وم نوكسن ابحي سلو هعدمت

 عاضيالافد بانطالةااهذئاف للان [يلع هضقوت مدع غمرغسلاع

 هرّيغ بدالاةوسو عفاولاف الن كلذ ناعأملو امهغيرعتل لصي أم اههذي دنجاول ا

 ىلع تار ابعلا :دايزألا لاوفالاكإن لمن فلن اذ الى ىري ام ىلا حاملا
 . يالاطو ريزتاعراضآلاف دئاف لوك ناكتاوريسعتل اع ادوصتملاوهام



 ءانثسالاولبوطتلا بانطالاب دارملا نا نمل ض امو ريسنملاخ هتباضكل باتككافام
 يالا نول اولا اهزف توتو شيإلا ىلاعت ملف ف اكداص ااه ةدئاذ ال كاديككتلا
 بجاو ليوطنل الون نال هكر لمالاف اشلون هنع لأي متاولاضلخ منوكمف
 دن امالا ةحاصخلاز اهعالإلئالد ف هن ابالانرعئدت ةنلل اك لص الاخوهم رت
 صلغو هٌوابل بهذ واموت نخحاى نلاوهر اًطص ال هاقس ساسالافد
 ' ىئحانبريشز اهلا نمو ابزبل عصف ةاّشلا تصصقاو مف و عضضاأ نبل صفو هنم

 ققاو ديف نا يضو عدوان مشل بلا بفسم عايش
 ن اكم ىإىههصفمانهو مهديعم لا مند ول اكراصنلا وصف ءاجو

 لكك راف وشب أم ف ضطنم ىف ىبصل فاو ةنكلا نع هتفل تصلخد ١) 0/3/1 تر زاب كك رعلا مصخ اماو دبس ارصضخات لاك
 امد وسال صفار مصخ مت نالذ صف الوقت ظ

 قفاوموهو زي زاحي فاعم ءاببلاو ةوغرل اباهذ ىوس امل مج ىزرتا نيب كأ ٠
 ناريس ن دس زيدو ند ناب زاربم ةحاصغلا ذا نت ىقبمملا جان امل ظ

 لايتسالافمائالاةب وتسسم قأمللا عيمجل عج نس وماّملاو ماعصلاخو

 ابزوكاو قامملاك إن ىف ةخاصنلا كارثشا جاشملا دنع نيبتيلالد
 ايف حىنعم تناكءاوسروبلغلاد ةنابالازعئبت لاق اً امو ةفّضم
 تيب ة مس انبلل فاكوهو روبغلا نع ةرعشم ابهياعم عيمجت اف ايزاجمداا دل
 ْ ابان ايالل ىريسفن فطعروبظلاوملوذ ىحالطصالاو ىوغلل|ئعملا
 ذامجالإ[ئ الد ةدابمل ةباعرمدوبلغلاب فتكا وان دعم انكد اًمذال جي
 ندا مدسالاكرتود وكدملاءابن الإ لع داب. عسا للدافب ءلوؤاطرلحو
 ةحاضتلابم راو اورلكتإل اغصود نكد امذ نال فاضت الاب لص ان ركعم نمللا

 يضيالاذ اكييصف لاسر لفل مصق مولكورلو هيلا لوضنملاب بش اوبف
 ,وهمالىك أب دارملا لاذ رئنلا ى هل أمم اعاشرمرلككا ظفل نال أمين
 ضلال اربذل ابرك ف صن دق هنا هيغيو | ناعم ان ىااقلطم بكرما
 فيون نوكيالمالكلاذ ل خا د نكيلولذ ملكك ةحاصتمل دوك ملا حملاب

 هذ



 بكن ا شالانا هْضو هم ضفانل ابكرلا ةحاصف لوخدل ائناممزاككةحاصن

 مهصّصرنا درفم نار ابسعاباههذاصت | هسضن ىف ةحاصفلاب فصترمانلاربغلا

 مصل خيماتلابكرل هير يرطبألا هل لاتسا ال الالف ببكريلاد اتعاباماواه

 لكان الخ مانل ابكرل[صواخ دْضمنلاو فيلا تل اضعضو تالكلإ انت نع

 مالككاصولضيربغاصولخنا لا اضبإ ءيْرطِْءرطب ن اكن او اهلارعتسا ناف

 دل معا تطمراكلاف هلاخدانككه ضن ىف ةحاضغلابفوضومينا بولد

 انهمهس كاز لمت لع ةيصملاوهلاسرلا لع نوُملطب احهيمشمولكدبلع

 , كوضلاولوقب هسا ركذ الدوال همني رمنخلاف حاشلاهركذام ىسُت
 ا يجي ظ

 ملا هضراوعاؤبو ديملذ ا!لطايوهو ةقشحاصِباةغالملابهفاصتا

 3 داغ بيرل ا نيود ماتل ابكرلا ضر اوعم هنو دنك1 لاح ئنلقماه

 مالككاو درزغملان اهظشلا انررصاميو اًددان ل امضرءاوعنع ثحلامدولوخلا

 هفاصنامدعل امنع ب اخص انلابكلا ناو غيفحلااهانعم لع نالومم

 لخاد هنائغانالعرممتخلاف جاشلا لوم هضن ف ةمالبلاوةحاصنلاب

 ريشا مهّشالخاد ناكولذ انج [حماطتاب هنلباقم ةنيرقب دماج

 افمولاف صئانلابكلا ميامزع لكك لمينا آلا. :ىبصف لكل اقم هلوسب

 جزملاب لجل ةلباغم ةبسمشلا عرش ةربشاح لمج هن ال ثحب هش اإللد -الدزملاب

 وابل أنموملا نإب روبمملاوهانهو هليكرسلام درزعملاب دارا نوككدنسرت

 اين ميلا مد عاد دانتلاو هيملانعئاث الطالاننعإلاد داشلان اع لاب دابتملات اع

 همومك هن أن مزلكلاف ةالخب هنعفرميالف بكرا لب ايامي ةقيفح ]

 الكبس املع درغملال جو د نيا توران اطالع فرداصلا

 هبجوتلا ةراعانو ءاملاهلا لوصول لج ىغلل عزت مالكلا ]باقم ةهنيرقب

 زعترا] اناعلانمدحاو لكذاخ ددائلا[ الهنالذ ةوااما كت طحت ْ

 ىلع اهنملكل امتسال ىوغال ا ءانعم نم دزعملاهمل لمن ىحزاطصا دزلل
 عمتلو ةينثنلا ةمالعو ا ةماتلاو ا اعلطم ةبسنل انعام اد ارفال| عم



 ةدوجوم نوككن ]ب ةم دفتم نوكينا مزلبال ةف داصلا ةنيرقلا نالفايناث امآد

 بك[ مافيام قالطال ادنعر دابنلا نوكك هرمخآ ل عفوفوم هندافاخ مدلك نال

 جاتلاقأ وصولا نع اعتا ئند وثم الكلاب تلبأقم دنع هلع رلجوضنقبال ٠

 ثمر دح نم هدام هنكمتدابعب غلب ناكا ذاهغالبلح زل مل سوماُملاو

 ا حتلطصالافو اًصوصخم ًالوصو أبوك ءاشنالاو لوصولانع'ىنن :ةفللاف

 لفبإب رهاظ نيينمملانيد,ةمسانللو لاح إئْضْنَعْم المك قداطم

 < فلاهانعم نانا ص الاف لمي لمد امباس هرككامءافتككلصالاف
 كن لوف نوكي نامزلب مقاول اف كاخمنوكعمنا هنّدو دحاو اًحإلطصاف
 نبب ةيسانملا ءادب اهنم دوصقللا نالاكَر دئسم,أبّمنالاو لوصولانع

 لخدا نا ةخبلب :اكعمسْلوملوف هبلا ةجاحال علا دا نعو نيينعملا ظ
 داري ناألا دابننسالاّميالف انلاىأ,وهادزعملاةصئانل ابكملا

 انساب نيتك منن اج مرلكلا فيبر ف اىوكشلو سهلا نم عا ةيلككب
 ًامعجرخاوادبسلاىاوهامدلكلاف لخدانادصئانل ابك |مشمف
 هنمالعال لامي ىاهارهدنعل امي اون الص ا لأكشس الذ ىدزع وهاك

 الو صاي رع ظ للا نوكن إمهةدحاصملانا عاتفل ف امل نوكلا اذه

 اميساي ريو دامهتميرعب قوثوملا ءاىصنملا ةنسلإ إم ةملكلا نوكي ناكلاذ

 علا امعشسسا نوك. نا ىكصف ياكل نوك ةمالع م حاضيانا فام كامل ظ

 لع لوف ا الكدا ناك لك ظفللا نركاملوف وا ع قودوملا

 _تيدناوضل عناب ل ممل لاولع دقو الا ولع دفو لوف وحلا ةيؤرصلاكانيناوفلا *

 اقينكظفللاد وكيع ةدابع ةحاصفلا نوكيف لاعتسالا ةُريك[عاءرغتم
 - «ط تتسم نيناوتلا نال حاضبإلاو حاتنملافاكمهتنلالعلاهتسالا ذ
 ةقباطمإعزعزفمم دوجول اف اهيلع ةمدُمْس لا ةحاصنلا[مغهمالك

 لثيليوخلاو ةضرصلا نين اوما ةفلانم نعمات كي
 اسالي د ملوفو ريضنب قلعت مزال نوكل لوف فيل انلافعض

 تانلاداحتا هانم ناقدتملاو ةداصن نال لى داصت مره سبل لات 37
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 اهدحا نوكيناالالاق قدصلاف نب ا دبملاد|ضمْراَسِ الوهو اهديك ضصتملا
 . نا لصخالاك درع أ داص معالادبمو نوكبناف هنمريعاو ارخدلل شفا لزم

 ةةمجشلا عم ةزوخأملا مهملات تاذلان ال كل ذد اماه ف داتمتلانَمَحٍدَصِب معالا

 تلا لاء اعدالاىوعدو لاف ًادبملاد اّيعابألا نوكالموهلاذ نفل 3 ةدحنم

 ةووبتتلاب فاعمل لع كاكسل اطيرعتكهب ءابدال ابنك وصشم لوما بنعلا مزوّللاب
 رانيا ةانيرتلاف نوطزعشرالف ااماف ئجيس انباع يل ايمظنلارهاملادع

 اكان وعدي ناأماد اضبا لوح اربْئب لصخوهو ةفرعملا ةدافادوصفملان الع

 ةعاضتلاث ركتؤلف لاك هس اهل مل نلت :مملاؤ مزال نازع هينشلاو

 لفضل ناف ةحاسنلاكجاخلابسجب هبذاصتالا نوكام طع دوجرل الزل ظ
 اخلاككفملاد ابتع يسحب هب فاصنالا نوككملعىدعلاو جياخاف هب فصنم
 - رابتعابواسلاب ناصتالاو ظفالانع هضعتلاو ْبارعلاورفانتلابلس هناذ
 ثان ئَِسملاف اضملامدعل ادئْشىلاذ اضملا دوخولاع المح ان اكم اناكضحم

 سلال سلا ا ةرثكلاو نايا لاف اضملا نوكلا ةحاصتلا ٠

 الامام مدارلا نوكم ءانبم ناف ضارغعالا مق دناو امن لبا عص مدع .ربظ هريغو

 تاترعدُ لل ةحاصلا نوكتالع لاق هِِفلْخ ديامو بلسلا هموسغمف
 فيت اسوان ىضن اهنا لاقي فيكن تاخلا ف ظفللا اف فصتبةحاصفلا
 حاخلاف ةحاصنلاب ظفلل اصئا اذامل مزال باسل انهن !متنلفملاف هب

 هعافدن اسفرعدم لا عن اجد لاف لعل اف :ثلثل ادومالا هنع واسم ناك

 ةءاصتلا ةمالعماداملانانم كل اير اج ظفلللا نوكل لامي ملف ىف كلانريرحامب

 اعتسانمرثكاو لا اّياصا اًّيرع ظفللانوكّوع ةرابعا اف هلمزالو

 كمه نادرالف هانعمام ىلا ةيشلاب ب اًرلا ةحاصئل اب ةفوصوم نوكش

 لدن اكمرنجب بامذلامهتسال اريدك نكعم اًييصف هانعمبام نوكال ناىضتمب

 زيكا ناتغيهحا مز اكملت فرملاك اذغلل الاملوت لضْمْسلا ةفيص هيلع
 امان اماه ا ةفلا خلان اكلوف لع فطع ]ل انكو افا مهنج فل |ئملا
 ةماصفلاوهؤملاف ةحاصفلا ثراص اهب ُدْمل اك رؤم املا ةمجاد



 اىلوصحدابعجرم ناعم لامن ةغالبل انس اكن انفلئخم ناتقضح انغاكمالكلاف

 عجرلادابتعاب نييركلان بن هييننلاف دحاو َهمِضَح دع السلات رأصف دحاوزما

 رهاظلاونماول اىعملاملا ىاشلاف مجرلاو ةقلتذلانامملالالر الاذ عوجللاناالا ٠

 هناا كرتشملاظؤلل ان الطاد اتعاب كرتشمر دت دهو»الو لوف انكلغعل كرت

 . امزسة فل اذا ةراكوهررهاظل املا ظن ملة ااصا كرته عم | مهيبرسل
 "ةملعلو ثفرع اممم ىونعم كرتشم اب اذ ةفضحلا ىلإ ظنلابال

 5 رةعهام ةعماجتط ويضم ةرابعب امماسا نملك ضبرعن ىادحولا

 ةئوهلاح شام صملا عه َدروارمم بيطخضملا ل ضارتعالا

 '(ةلاهمعو كاك لاكنبد ورملاسانل !ساننلاب تدر مباوجف صملاءلاد
 يكس ف نممزلب الو كاذل ًاترعم سارت وو نيرممسملا ةرهملانم اهرتعو

 . ىنعمانوكيول اذا لوعفملاو لعاذل [يكسا نال هتلصص ضعب عم لوصوملاف الح .

 أ بفاجتياعرلل اق كل نكانبهو فيرعت نر امهشمرللا ناكش و دحلا

 حاصل اكارعشانا هاضنمم ناف صملامالك فق وس ةباعرلو ةلدعلا

 ىونعملاكارتشال مهوب لاح < هاسجو ىلغفل ةروكتملا ماسخالا نيب ةغالبلاو
 ثف دج ئعملا هنم مرغب ام ةصفلاوخ ةصقملاوحل أت لاوحال امسحب [ٌشالتخا ناو

 1 "قالا ههباعمنمضتلان ةماعن بورا 2و -لع دساوخانماجاعس !ناكن او

 راةبلاذو سومافلاو حاىصلاىفا ل ئفاوم هساودى ةهشاوذىال و داش هموإ رالاًمِسابْنم

 ةالواولاب ىلوالا ةزمرل هَل درا ةزمإلاب ب :باوذ عمجوهو نر دسىوم را 501

 ءاسيوىومىمب ةصانلا اوذل اىوماقلا غنينزمرلا نيب عملت لا عند

 اطر نمل دسنلارعُسل ايفو تاوذو ئاوؤ هل ساسالافو عملا فاك

 رعشلاو امأرلامدقمرعشو |رعشلا قاطم ام ارب! ئلاذ رب ظلاملاسأرلا
 صخلال يوان. ةببيبملالا عجإمييمضلا لوال | من سآرلا طسو نمل دضملا
 هرعش نا فاثلاو لوالإلع تجمل ائعم عمو عزلاملاتلاشلاد فاثلالعو

 ار 0 يو 00م يمانع عش يتازازعاللا ةمئطئترم
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 < انين هيا رهن وم دو حم

 ةعفترم لدشلا هس مطسورعْسسن اثلاثل العد ملا ناملانيزي عفدملوف نم ع

 هن ال تيبلانسهتصانرعش لاح( بالو هلسرمو هانم هصافع] ضد رعالاملا

 ت”لالؤاماورلاسر طتعملا نبرب فد ملف عمو ةمطترم نوكأ مولعم

 امض افاطمشلا نوكيناضممضلا مسني سئارل رمش ى ا ءرعش ناد
 لت ملف نوكبادئنصحو ةعبرا نوكش باو نل اادعاموا ماضا مثال ىلا
 (دعلربخ دعب اًربخالو تارزم خس ريمض نم :لاحال مادا "هلمجصا معلا

 اذنلاىهص امعل 'ناب لوفل اودئ اعمزللا ناذ ةقب الا هوجول اف دات دئاعلا

 فلاخم نا هْضْف الر عشلا ماسم !نوكشرمفملا دوم رغما عضو نوكش

 : طوره ل زان م 2 يصلان امرلاك عر ملا ةلصنلل ماف ةصيقملارشال

 فص هيلع ل دبامهلكلاف ةواخخلا نوره تافص داضتىا 1 شلا
 "2 امهميك صراع دامعالافمضيام ةسومرللا ٌميوكتملا تافضلاب فورا

 نع شلاو تقابل اناا ووف ف داضرخا مرو كارامس مش |طلب

 نم ةوخرلاو كقبط ت دجا اهعوججا بج اف وكس دنع اهتوصرمخبام
 ضعي فور حيو نيد يب يل اذ ركل ةروكد لا ضرر ادعام هر مذا لحج

 تاز ان ملاريغ فالخوهام جنك دبعب دخت ىا ؟دميعبلا نمو ملوث
 ارملا ف وطعم ةييورجملاو داجلامدق اال دحاولم أع ىلوعم فطع نموه

 اذاملو لمعو لك درعبلا نمو جرذملابزف نم اننمريغ ديان الاقي ا
 ناتاش المال ضامو سلم ا معازلا ن اذ اف انئم دبل نادجول درلاف

 ميول معا نال ئبشب نسيإف عيل اف شاد جولف انتل نم سبل برغل ظ

 رفاننل اببس | هدلكدعبلاو برغلا نا متنلب ف انتل( اشنم طمف برغل نأ

 ىتبالو ةربتمملا مشل ايكاف دوجولاوه انهم لكل ارق ابجعالمإوف
 نك لنصرة لكلا هحاصدد مالكلا هحاصف نم هزه هىاكل ال هه نأ

 فاصملا ذم لع ئمملا اول اذانل د دحا هد اسف نعل فغب ناضل ثح
 ةرملاذ عكذام هئنيحلكشي هنكك شل ضعي ف مقود اكلكلافصيو ىا
 اهرب فصوال مدلكلا ةحاصذ نم ءزج ةرلككا ةحاصو نا نمهيلع



 ظ ؛ امتنان ممزل همالككا ةحاصن نم زحترلككةحاصن ناد درلا صحاب نازك

 ميك امية الكلا ةحاصن هز غصو ةماكلا ةحاصف ناال دن اثلا,افتناطمالا

 ىُمنااهِز ل افصو ةماككةحاصن نوكياول ان مهالعذف 7 وم همالك ةعصسبإد

 حتما ذل ام,ملكد بس نلاو ركزلا ور حاشلا دوص ةم الف اراامانح هشف

 ١ ةلؤقسام امولعم يوك عمرمالكلا ةحاصف نموزجزرلكلا ةحاصف د ملومب

 لكلا حاصف نحب فصد ةرلككاةحاسصخُ ابل اق ديرما نوكيا ديالف ملا
 امن .امعانلا عدا ام ةسامتنالخ انناثآمآو انج فصوال هل اوفي درلامصيوتح

 فوت وم تساومالكلأ ةحاصن فد هريزعم ةءاعتا دحاشخن ؟هدعلبع فقوس

 كال حاصف زيك فدو ةراككا ةحاضد نال ف مصيدلف اب :رولاذصو اضوكلع ْ

 لمصالو انمرلكلاملاعجار ابين لو دريمغلان الشد متيعداام مدح
 هناا نمزلك(تنذ وصوم اب) لخدال ثحجمالكلا هزه فصوال زاومملاو

 ىئشا اع هيؤملامزاكه سؤ ىف لوقو ىنعب امل كرد ىنسبال اتت هنادضر
 مالكا ةحاصف نع ةر اع لكلاو ,: ل لانمةرلكلا ةحاصْمكم لف نا ةرامسملا
 شرح امدرد اننلا نع صول! وهو ”نىلكلا ةحاصن فصو 0

 ةواحانتلا عم :صيض ةملككا نك ناز اور مدليكلا ةحاصف ءاغنن ابجي

 يو لو نمي نع اًسلامالكف ئججس |اممافملا ءاضنْشال 0

 ا ةللاعلو ىاولاذ مدنا عيبا حاصنلاب ل داخالا باسسال

 عمر عفو ًءيصفراص هن الا |عّتسمريغ لاف الاباب نم دري نا ديميو

 'ةحاصمل ان اتذرغامل لكلا ةحانضد فصو صواخلا نا انلف اما درعلا

 لانج عن دن ل: صو امل مزال دوكدملاصوانلاو ىدوجو رم ازع ةرامع

 نحب امذ ىفشنم ا نككمااكلا ةحاصنل ف ءزح تن اىناو ةماكلا ةحاصف نال

 ةثلثلا عونملا هب لل عتض هذال 5 انف ابضنال ةرلكلا ةحاصف فصي هند

 لفشل نم هركذ امو نائل اك اؤرعل امزلككا ترعلاربغلاا درغملا عفو عضالانا

 لس ولو ةكرتشملا تاغللا نم نكي ناذوجساطسملاو ةوكشملاو [حجسلا
 ةم اهلكةئسلاىكوس ءامشال |مدلعا نا نمر متاملع وانس عوف خولاكلذ
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 !ءانإلف هانلزنااناىلاعت ملوق ىف نارضل ارب فصو ىذل انرمعلا نعم نا الف

 ان هفصو ناز ولو ىظنل افرعنا داما نوكنازوجيالرل ظافلالافرعزا

 ظافلا موقو فانيدلف بلغالاعالاد اميعاب نوكي نانو ظافلالادابتعاب
 اصف فالحب مالكلا نيبرعف ظل اك ةمرع طارتشام دعل هس رعربغ للف

 ' مايئالادض لزاما ربدتف هنم لكك ةحاصفب ةطورشم ابزان مدلك ٠
 لقول انلو ىلاعت هيلا نهلادا] بك[ هش هوببعا لا ةبسشملا دوهد أم ملوت

 عيصتلا |عيناذ وليف ام مفدناف ىلاعت هنن ىلا زل اوال بغل ة بسن بجول

 ريغان ابلع علطن الة تي "كس تاير كلذ عمو هن اين العر دقو

 تؤنأم نوكيالو نعمل العلل هلارهاظ نوكيدق ظفلللا 10:لال دل ةرهاظ
 هئأف ثييديلاو نافل اب مكرتكملاب نوكمدق د دذوو عدوكلامعّمسالا

 بصن دوصتلل ا ورخال اماسي اهنم دحاو لكن الض اخ لارعتسالاسؤنأم
 سوامالو فطع هرم المربع ةظفلو ئتب سس أخل اع نجتمالع
 نيلاضلاالو مرملع بوضفملاريغىلاهت ملوق لق نم تكلا لامتسمالا
 ةرهاظ ريغ امال لكشملاو ليل هباننملا درب الذ هل عوضوملاى ؟ىئمللالعملوف

 ولف ءابرعل ابرعلا ل اعتساى لا عمسالا ةسزتامالو مكون دارملالعةلالدلا
 اذجام هنشرل ف يجب سايكرهدن عزل عنسم هنوكثيدحلاو نإ فلابسرغ
 دايم د اينعاب تاقتنملاو دداصللاو دماوقإف 5 كيد اعلا نم مسقل انهن

 ظفللا ناد اصخنالا هجوو اب آسهدابتعاب تاقنثملاف نوكي فاشل مسلاو

 جاتحد هرهوجر ابنعاب اما هتلال قمئرظم دض ىنعملا لع لدن هتُمبهد هرشوجب

 تراث ىاؤمهب تجاح حرختلاملا جانحين هتئيهد انّتعاباماو ميقننلاىلا
 هنعل وبل همأهجا نور عمت موف هيلع نيعمتجم نوف هيلعىغتاخ هب ءارغصلا
 ورنا وهو تالفالا نم تلف اف تمداّىحدن !لميطمن ناف نويذؤيد كللذ
 ميشال همشملاة بش رماند نياكة يسنللامجافف لا دوسا عش كالو
 سوا ابجردس افبس كلومجلا اجرعسو مف لرب ف سل اكىارثوف هب
 هتصفك[مهل لمعمل ا ةقيصو هب همشملاو هجشلانبب دا الا ىوعدب“
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 املا داقد اه دعب وخبالو تمن كب مبلل لا هبشما ةبش اهلا بوشلادا
 ايمثئلاة خص نوكت نا طعىيرسا ذوا جارسان وا اًجارسو ابجيرتسو عارسلاكر ا
 فرئوكراصا اذوا ةأملا ترك يصادا لجرلاسوطكزصاكعاضلا ةمدرييصلا

 ةصمدناب لوقلاو لعاضلا مسا ةغصم اًمرسم نوكن ابحيدنا هنيورجتلا
  فيككلوعنلا مماهنمْئيرلا ذا هنال طش يلع افلا مسوس
 دعيبلا هجوانهن وك نانوجن اب لوملاانكو هنرنو لع هنم د دصلا ئجب

 انه نم بيرث ناشل اةمملاك انهو دعب ال يخص نوكيا .انبح هن الضب
 هناق ءاوتسالاوةقدلان ذا اور طم ن_.ىلل بجوم ناعللاو قيربل نال لوملا
 مس [نم سررت هذ أب ىاشلا خلا عيجرت دوصئمللاو هبجوبال دكو هبجو دق

 حرس دخاكج ارسل نم رسما دخا ناهانعمل شو لوالافالح نسعد جرس

 هلافام ىلا ةحاحال ثننصيو م همزاك هلريظن محب ديوم هجولا انف هنم
 نسحواهبرجو حرس لو نا هنو غلا هنم لوعهممس المجمرل اغاد حاشا

 جس رم نكميال ذا اصح ىنعم منوكع ل ديرن اذ هببجونل اذه نع أي
 فنعم يس نأكا ذاوعب حل مجرل افاوملوأ جار اكن وعم فالشلا

 ىلا 'هجاحريف نمدنم اغسْشُم اجرسمل مج اللف مهمالكى دل عّمسسم نسح
 ىلع اببرعاّمربسمل نولع اذا علطول ى اوعي لمت او ناجرلاب دبعبلا عرتلا
 ةيززعل ايركملاو ءابرعل ابملامالكى اقم حم ن اكن او نسحونعمب جرس ل اويّمسا
 اليياامدع ألا هدوجوم دع ىلا :رطالذالاههتسالاف نادجولا مدعب وهاما

 ملا انه نوكي ناد مكون دجاولا نعاس رع نكرل د دوجبرل نم دن عابر ع نوكش
 امو سارسلا نم نودلوملا هن دحا ظل نسحونعبن جس نوكيا لامثحالىا
 لؤى ارسم مجنالذ ءايرعل ابرعلا ل امتس اذ نوكيلو نيس عب
 فنعم يس نركب نغم مل دعبل هن الع نم ةيلهاهلا ءارعث نموه ىذلا
 ىئنعللاب ةبسان م هفواعتسم كلير احم ىعم نوكيناب اًبرْغاْضاَنسمَح
 اجزم هنم اّجرسمل عج نوكيالذ نيدوكتملا نجوما دحالع جرت ةبمحلا
 لافاغادز |ىلان من اسالاك دمتك هلداحرسدرموا هناكللذ ديوب و هدازعلا نم

 روش



 امل جار لنمو نش اهلين حين عمر افرهاظ نسحم ا هبجو وس مل نال دعبل
 لمجولامنان ملف لعن طش ]ل ةئللال كبح اص امادمْلف هم نسحل بمول انيربلادوجو

 هبعبلا عاملا هدنع جانجيالف نصمم عمم اس عج لا بحاصوعب إل
 اهلا الت ارك ير ظانللو ةن ابعلا هنهلح ف ى دزعامانهاس رغذ ركالو

 لاعت ملف ىف اكهيشنلل الدمّصْسلل فاكلا لو زبأك ةبارغلال نان ٌحامْفربدئتلا دع
 انانعمدن دوك عمىملارورظمدعل ضونرف اذا ورك دهام لفك ركدهاكهتنااوركذ او

 ينمو ةاغلا يبن لاء رداتعال اج ل رع داع درا

 قا نكن ضبا ةبنشحم ةناكل نركب ذمار يد | زماراعالا لساحم

 ةيشمم زو لاتسالافؤيوهملاربغلاةيلكلاك آه لون اًوفماساصم اقدح نم

 اريذ نمربلكاخو ذلاعا عبطلاهنهرفنتب بيكر مشل ةميشمولا ةملكلاكا
 الا ةيشصولاب برذلاعاهريشتزسجالففانتلانعذ انبانهد ناسف ]موقت هن
 اهنم صخا نوكأ ةبشحي ةملكلا يوك زب ازعل اطير غانكذ اذ دص هنم صا
 ةملانب افيعتدا ف ىلاربفنلا نسح مدع نع بارضا:لل ةيشمول لب كرف افق

 ريئعم اب ذداخاد الداب عرسلرب نإ رغلازع جراخ ىادئاززرما ةسسمولا دش ناب

 بلس ن اكتناو فيرعنلافاهنعصواخم كَ نم دي ل اهبلس وزعملا ةحاصم ىف
 تافبعئلاف ةروج#م امل الاّدل ال دْنالافَّمح موف اهمال اًمْزلَ: سم ةيارغلا

 باع صواخملا ةباغل نع صول غيم اناس عم اضل ةفلاخعدرف انتلاركذانلو

 صواخلا نال فيرعتل اف ةريشمولادري ركذ بوجو ملال اناب ضارتعالا عف دناف

 اعلان ا [فولف ماو همذ دف اوعسعت دقو صاخمانعصولخلا مزاعم عاملا نع
 الهرلوت عملا كاذب ةشصولاب ةحاصنلاب زل خلاة يؤول اريسنت صيئحإلا

 ىشحول او ملوطف هلع دب |غل إم لاطاو ركذ امري امس حنولاب دارملانوككا
 داع ةيسحولافالطا تاّمال ل دال !لوُمل او اولاذ لوُمملع فطع نامسش

 ٍس زاجل ىائىذصولاو هىلع ةبارغل اذولط ا تاشال قالا لول او ركذ ام

 انلالا نارلع !يرملاوم هلاهتس ا باعبالىدل الون مهريغد اهرعلا دنع تناك
 لاهتساب اميدلذ ءامسلاو ضرالاك اًملطم :|متسم هام اهنمماشا ةئلف



 -[لارعنسا ب اعيالذرهربغ ف :|ممهسمربغ ٠ ابرعل اعلاف لم :سموهام اهنموالصا

 افلطم ز|متسمريغ هام اهنمو ث.دحلاو نر فلااسرغ هنمورهريإع باعبررمهبلع
 داغوهام هنمو شدي عمسلاو نول الع بركوهام هنفزكل رع ا لاعتسا ب اعبف
 ظنلاهجوىف فاسسامن هلوقب جاشلار اشاهبلاواوعّمن فاو ءامأكتك 3

 ىشحيلاو مل نا ان رككاميرلعن ضيجو | مايك يبو نماَماىرحلا نانم
 رانعملا» ىشحول الع بيزعلا 5 الطا دري لبرصحلا هنم دوصم ارسل نامسف

 نانلالوف هبلاريشت اكءابرل !يعل نع اًييرع ظفللا نوكيال نا ةحاصنل اف

 0 للاب تمن ريغ بر ملازوخ ل ايتتساو ره دنع | نسي نفل قل
 دزعلاهنسالا ةسؤنأمالو دارملاذامّي لا نبرعت ف نسم بنرغل الخ ديالف .
 ”فالسالا هب داربو نيطجرلاو نيفكلا فرغ ى اثبت رت لم لوف ءايرل برا
 لون عمجا ورثوابنشاو ف قرط قاد عفترإ نمش او ثار إل دب تئاز

 انو لوف ناسال طع ضشل ابجويرف انن هذ نوكي نارين م لا عمسلالعالببغت
 ديكتتلاو ةمبشحولاعادن ركمنخ حالطصالاانه هوفر نطع لا ةرهاظربغ

 يسعي |يدارب ن اربد ىلع هناب لوّملا نال ص احلا ةرهاظوين نع ةرابع نوكأ
 ملفالدساف ةحاصتل الخال عبطلا هنعرفنب بيكرت لعل مشا امدبغ
 رابع مدنعةحاصنلاو لامنسالا ةسؤنأم نوكالامةسشحولااورتش

 كئسلا |نربرحاميو مهتيبرعب قون وملابرعلا ةسل الع اًير اج ظفللا نوكع
 الوعد نم اعىفحجب ال اكامرمث نرظانلل ةضرامحلا لوكشلا عثدن أبا اوبلو

 هلاوحا نعني هن اذ بوسنملاكةعوضوملات ادرفل ركع !ابكحذ امو ملف
 توكره نم ناك ةبسلا اب نوكىل درفم ا ركع هنكا درع سسيلد فرعصلا
 تود ميصفرن أف ىلبسموخ لخدمه صخ انلا تامكرلا ل ضو قئشملا ةلزغمم

 نيل أمم نينكاسلا ءاضنلاو نينلكلافماغد الان ال ئيشب سلو ىوإسم
 لعاوممتاو ةضاشلا رشح ىضرلا جاشلا هبلعّصن أكو صل ادعاوت نم
 كلان دارفالانسح نم اًريغتو ا ٌءاشب ثلث ل ا زككا ل اوحأ نكح فرصلا نا

 كنازموخانكو بيرل ذبحنم هنرككوخلا نيذازفنرم راسو اغ دا نع
 نزح



 بيكر نعم ب اضياوبؤ ءادئبالا نود جردل اف طقس افا نم نها لاوحان عذب

 عسا اة ضر ع ةلاحل نه نال دزعملاف لخا دن ال جامو ىرخا عمرك
 فصلا ف تدل مولا لاوحان عش اب قااعا هضف مال ابكرلا عجل لو
 ار جاارخ و انئتسالاعم ةدعاقل رهف رصلانؤاقلاف مللاق هناككذوت

 لا جالاوزجالا نأ همد نرنولا انه عوضوميس سل هن اذ ةماكك سيال جالا
 ا عوض ويل سنلر ِ ملاذ يعن تاق لا زن اكدخاد ايهعضو د دحاو اهؤانب

 ةيعشلات ارو رفلاد رو رم هكفبو ,اصصخلا | منسم ماغدالابءانبإلانهن امل

 ةلكفق :ماغدال اسلةومهتجرعب فرتوملا ايرعلا ملك سان تناكاذازوحاملا

 الل تاوص لال نم دم اق راق ها اعدم ان ضنا اة للف مئزابنمرسل
 ؤضلاف امهللاص اخ م اسمن امزا سال نيمسل الام اعلام اسمن ا نأ هني

 حاضيالا ةعب اتم هركذ نكن تملاق الع ءافتكالاو لال دتسالا انه كرت
 هاحاد عمسلاف ةهاركلاك ا دلْخ اد اهنا اوم رظنلا فاثلا دجولا ةئطّوبو

 دم هلا د احا ال اهنعصولخلا مراسي ابنع صول ناىنعم ةيارغلاف

 لمد كلن مادو رظل لف نعا ]بل دلاةدعاسم مدملو هسنضن ىف هن الطبل
 ةجاهالذ ىاّسلا ةفلاخمدرف اننلانع صو اخ مزاتسي د بارغلانعصواخلا نا
 نيس ميال ]اجا وار ز شتم نال عومشما نلّئسالان اهمضفاضبااهركذملا

 تالا ةئلاخمدلءالاف رت اتلاعم عينخادريقننل للا !ممهجانعامدعل

 ًااخالاب ابسا عيمجركذ لصالان ال مّجومريغ ضازععالا اذه نالع اتلاف

 فصو هجر ردو هبحّؤو ىلا جاتحي اهضعبب عرصتلا كندا كرم
 ىعم ةرشحولل د اهاوسىنعم هل سجل هن اذ ةمشحول أب ةرسل ا شي اغلا

 فىذل !بيزعلا ليم نمام اىشرلإ نامي لك دور ظلك رم اكذب مئءلاعوس
 . للا يرككابرزعلا نموا يتسم ا قوز عزان عمسل عاني كوكل
 ابا ريالا نع ص واخدت ةحاصفلافيرغ نعجب اخنيردمتلالعم

 هبل جاين حالا م دعل دعب امد مزجأك فاشل مشلانمش وكب انه ماجر

 يحس |زعلا همزال ةهاركلا نالع لديام حاتفملا فو رظنلاهيمؤديف



 .ةفص هر كك ملوق دبس لافد ةقول أ مربغا بوكا هرككست ةييشحو ةبيرغ نوكللو لاق

 فكة هاركا مراسل ةفلال ا مدعواّمو ركم نوكمال د برغلا نازل نك ةفشاك
 الاو لف لع ةمزالملاعنم دورملاف لال أنا مك ف عضو فعضور ود انل دب دهاكق اولاق دقد
 ءابدالا لقت امك تاوصال نم لظملل ان نرلف فاثلااماو ةحاصفلاب لنض راف

 لسك نم فلان اكهاوسدرف مثي بالام عمسل لع ةهوركم تاراكك | ضعب نوكو
 ماركات العزم لدبإال نأرفلاف هعرفو ناؤمب اروع دف دال امالواناوصالا

 بلا ذ نوكن عثام ةيببسلان م هعنم ناز اول واخال ابايسانم عمسلاف

 اولاين نااقياسركذ زال امو لالخالا بيس عم يصف

 انلاجو لع ناكك لانه عكذ نا هباوفؤسبعامل الامن لو ىفدعوتوازانتلا ٠
 000 بم |لضامانكو هيلع عنمل ادورورضيرلف تاس للمال

 صو «رععم ةحاصتلاب لالحلالاب اسارع لفن لمي ناناوجلا ماج تيد

 تلذ عمسأ ناعم رثاعم درعي هد . افي نأٌملاف قدي مقد أي ةيجسلا عنفام

 ناسا نم ال وت ايل قول ةباسن ىمالكلاثال

 يتسن ازوصف بكؤلا ؛طساوهضراع ةحاصئملاد ركذامقد لالخالا

 ريمفلانع لاح ملوتالم بكزيلاوهو امْنْمَحَل بيكزل ا نود دارفالا لاح رم

 َ الو ارح اصف عم ان اماّصولخى افو نر دصم ةفص نوك ناز والو[

 مهاصرل صواؤلا تنراّمم نال اسير سملا عم ناىلاه رق ىف[ دعب ىنعبإ عم عم

 00 روك ناربنمملا اني مالكا ةحاصف ىف د اعمربغاهدعب موكذاتارطكلا

 ءهولاروبظ عمز وجالز |جلاو نذجلاب لوملا نعت الك ةحاصفب أثراغم

 صوان [خعم ناعت ىضنمن هذ ال صواخلإا فل افرظن ركبنا ذوججالو ميسملا

 ةحاصق عمم الكل |صولخ واخ مم اراصمف هيؤ روم لا و العافلا عم اهنيعمداه

 طراشا ءاوس تاملكلا ةحاصد نموركد اممم داكلا|صواخي ركدامم تاماكلا
  امطرتشيرإ دار خالا بل ابهذ اكل لمملا دانس ا ّدصصدعم لومفملاذ

 . داثإلدصولخم ارثوت ىنخيالاكلطاب نيبنعملا الكم ةأخلانمريثكهيل ابهذ
 كيلا ن الع ءانب ةحاصفلا عب ديما صول خلاد ارم نامل راسل | انمي

 وبا ] ٠



 .. هللة عجم + دع دوو

 زو لذ دشاطعاقلا ءانعتقانانمؤئباماماددومنملاةروصخااخجاقلطم

 . قدصي د اف اًكصف هيب نودب يلا هتداث دب نوكي نامزلب هنانم ضهونام دربدلذ لم املل

 صوان ال هيلا عي ماعدا لاحوهر ةصيصخدت الكَذ ,وكلاجكد صل أخ هنا هلع

 تايم الكت امىلا ةجاحو لف مامن الام دع كاح صراخ ديعيرامضناب دل
 انحاومدلكلا وكول م اعضن الام دع لاح ظْاتااريغماضنال لاح لظفلتلا

 ىلع انب كما نسب هنال كف :اب دال اهنع هب وبال عساف قست دن هنالرص تلا
 كقياشلا تالكلاةحاصن عم دّيلارفانلالاصولخلانمد ان سلاؤنلاهجْي

 هاجر نعلّمنامىلا ةراشا لاه مثوت الدامي اب دبقلا ناكداوس شفا دهجتل

 تناكا ذا اضف سول لوشن الدال رطل ايرطعيانه لاميال هلومب ةيشاحتاف

 تايلكل ان اكاذا ماو تافيرعتل اذ لمي ال هلْسم ناعم فورم ةرفاننم تاملكلا

 اناحاهتلمجاذا دإجابو فيرعتل اق دصن فوركافزانئالو ةعصتري

 مرلكلا ةحاصف ىف تاملكلا ةحاصف طارش نعال اخ دجله تاراككا نم

 تاملكلا ةحاصفب دما شانتلا نوكنم م عبالهن العر انب فيرس دصو ىلا
 لاطابك هناذرتدئفرهاظوهو زا ةحاصئلام دع عمرشاننلام دعن كنا دا

 .اذادناخ لل نركب اكو نقد هنا منان ةربش ال نه نط نا ض بمالك
 اطل اك مضال انس اف ناكر: ثملاريفو رزشملا نؤناشلل امل انت فسلأتل ناك
 رامذالا ميامىمملاب دارلاةربم: كلا ذ ا اركحو ىنعمو اًلنفلر ورمل ا عمو

 لعافل الوان ابلطا ذاعزاننلا ةروصنعن اناحا لال صنم ىنع اكو اضبإ كح
 فانتالاب يصف هنافاديز تبريضو ىفدضوخ ناثلاامعاد لومغم لاق ائلاو

 ٠ ىدعتلا[ىثلاءاضتقاف نايواستم هب لوعضملاولعافلا نوعي كل مشل كو

 كيعفم ةروصقركدل الشر امضالاز اجاكق همورفمذ املا بسلا كوخدلاهغ

 ريض هب لصتملالعاذلا ةروص ى نوب كا كرنحا نم العاضل اريمغ هبل صنملاهب
 ُءاَضَمْتاناالا اغابا لمذل ادا اف ايو اش ناو امز:باوملاورخ املا لومفملا
 عيوش ال لومضلا ءانمئالع ةبلقملا ةظمالل اف دفمءافلا
 ركذل الضر امضال ا مزام ال متر انام دم لعافلا ناك رودصلا ٌةمبش دعب



 ظ

 ظ ىرول اهتكراشمو لاح هن اذ ىدحي همفاول و مملاملات انانملاهن ال لاهلك واولاورث ف هبحو
 فاثل ادح دم افران ملاريمضل الع فطعلا جايتحا عمو يم ظ مل نممورغمرعاشلل

 ىمم|مجملاو ءازيللو طرشلادجالثل ةيئازجل د ابيعالع فطعلا مدقت دابتعالا
 ا هليل انداخا هزلكر فطملا نم داغنسم حملا مكر اشملا ناف نام عامتجال اىلع

 | 2 ةككعد [زلالاقشازنانرفانبلاذهو ةلجدصب نا سترة مالكا لو
 1 تلال عا درجرل اهنماض ضيا دماسنلاب زم بس لش

 اهتم, سبام اقم اهسجاص عم :لكؤكل اولا ثييحمدلككل نود ةهماكلاف

 يك ارجو كاذب رشف آلا ضممرالكلا نوككاز
 ىيبملار دصلا هرصم نواب هل ةفص ةلال دل ارهاظربغ منركم ااكدنع هيصولخ ار يتعم
 عفدنمرتئف هبقعنللا دفعئللروضنو هركذام ناب ضارغعالا امان لعافلل
 يلوم عةراصهوةبدقعلاو انعم نكي لوعلل ار درصم وكر ٍدصْن لع هنال
 دارلانا لامي نا اماذ هلال دلا ةرهاظوز هنوكا ذل الدلا ةرهاظربغمالكلا
 | 2 لاقيراديلعةبرلا هكا عار دصملاب لص اهلا لوم زلل ىبملاد دصللاب
 0 افينياهظالاو كالدلا ةرهاظريغ رزعجدأملا ناد وبظإعانب عاضل السم

 ظ ىلا الو لومنملاب دصم هزعجملا جاني الف ىالطصالا دضمتلا روت اذه
 اهنا انع دّصعلاز اتم دال ادييغب دارلا ىلإ ل ع3 رف |  سصو تلك

 0 جرجا فيرعتل اف لخا د. 1لح وف مل لع الهلا ةرهاظريغ فلل ثدك
 ٠ لامن ال اوملغنل اذ للخلسل اههتلال د روهظم دع ن اف كنبملاو لجأد هباشنملا

 2 اًنانِلطر لحفر نامل لاصموركحلابزعدارملا ءافضماكتملا ةداداللل
 ٍ 3 لا ءانعم دارين ام!مالحكلا ذا نيالا اشعل ار اصخعأ هنجو وان عنل
 ْ ظ | اا !|ملظنلاذ لاخلال اديّجمتل ا نوكمال انهلعد

 أ هش نوكيالنا أماث هريغداربو ا اًرهاظ نوكي هّيبدكرلا اهنائنهو تادزعملا

 0 ندب نركض ااصا دال هنم مقبل ناي حو موزل عملا لا ذو باطما
 | 2 مهزالانوك نااماو هلال هلامدع نعال دوراغلام دعنعهر ابعهن افاذفعمال

 داص ادم الذ ةرهاظؤب اطلا ىنملا :دارام دعيلع هنبرفلا تاكناف ايها

 تسييس سس سددسسسسع لو ء060واا



 000 0 ا اا ااا
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 هفقمتلالصحب ةطساولادوجولواهسْفنفانْمدموُرللانوكواةيفخ تناكناو

 توك نإمزلب فيرعتلافمظنلاف اا لون لخ دوا الضاموانهلاّمسنالاغراخلا

 ناللقاعمب هوهبالاىفغرحظنل اذ والخ ل امنسالا عْياْس اهش دحاد لكدوما عامتجا
 مظنلإ| اخف روكدملا عاتجالا لوخر ىضنغي نياحأف ديفمتل ابجومداصخا
 ةراشا ظافلال ابر نوكلال ناب لوفالو افبرعتلا ف ٌزلخا د [اذكلوث ناكءاوس

 ركداما نهذلاف ناعمل ابيرتنف وعظ ضلال ابيترت هظنلاب دارما نانلا
 ميضتشأم بصإع تالالدلاةمساننم فاعملا ةيّبرم ظافلالا نوكنم قداس

 لمس ف الخلو ن املا و املا لعب اعرل لم اسس منبج مظنلا ناف لمعلا

 ايد حا: دامدهت ببسرئرف فاملا ةردان فأطتللو ئرتسل اد يتلا
 رخدلل اًمْراَم سم امْنمزكن اكن او لالخ ال |ب ُواَم :سم امه أك نوكىلا ةداشا

 فيل أتلامعضركم لو ىلوالادلصال اذ الخامزنم دحاو لكن وك لذوجمل ف
 وف دمقعنلا ن ودب فعضل ادجوش جو نم اًموعاصز سنا ىلاغلخل ناك
 دوما عامتجا هر وصق فسضلانودب دضعنل ادجوبيو نيونلاب اه م“اق ءاج

 ىعيإل ملص سدا ىارئثرت قدزف تيبؤاكن اهم جولارعنسالا ياس دحاو لك
 تكاإملا لن امن هتخانب األ ام مانكه امم ابر نو للعظام الاب نا
 هنعلمن لمانل سانلا مهب كوالا نبل لاله ادا رركحب هانم ءاجّو دملأ عم

 داقياَنحلْث املا نوكب نان ديمي انهو هب راقي دحا هلث امناإغن ضْعلانا
 عم بر املاولن املادوجو ه اضمقال عفادتم رهاظ ظل اذخأنهو نسكملابوا

 اًملق انج ىفكو هلع موكعاط دعإع ٌءانب تاسلا انه ك امك فارغ مفدؤ هم دع

 لْشاملا غن دال املا نع برامملاغنلوالاهيجونلالع ديمد لضام ىأئرنا

 دافملا انهو هلم راثسم الود وصقم نسل كلذد قائلا لع برافملانع

 ركيؤن م ةمكدافم ناىلع ءانب برام اولث املادوجو هك اضتمال ادنم

 اماه ةعضلاه اقر سلا انقنانا فاشن هاا راي ركالل ل
 .لرالاهيهوتلالعلت املادوجو مدع ءاضماو فنوصوملاءافّسنابواةفصلا

 هلعو دانا رطيرت املاءانتن اكلك مزاد براقملا ءاضتنايرككل نال



 منادتلإؤبس وسلم هيراقن نع اكلمم ان تسارصبل قاثلا هبح تلا إعتراقرلادوجي

 .فأبه شن مصر نوكممشاف نيظانلاميلابهذ امثال عمة راقلل برك
 لشامولئاملا اعبر الاف طعي هلث الع هير اب فطع ثحناشلا ةرابع هنع
 ًائام كاملانركنامزا ينال ءانث مالا عدرا ةلئاملاوعم مند اًمالنكيرلولشا
 : داف:سما كحلانم نسم اكلم ناكول هحاغاخ لن امتريغ انراقمو براقمزبغ

 لتمزم] لي رلو الذ هبداغب نمىشتسم ناك( ذا ام ا هبد اي حلم اموملوق نم
 توكل ىارث ةلئ امل إن دعب مزه نلاةبداّملا غن ءداف الهدر اللا هب دب
 ل صحراخ عماتلادنع دارلالعةلال هلا رهاطمرلكلان ركالىاةل المل رهاظ الدلارهاظ

 ىلع درعسلامزاولل اداب اب يراكتلادارعملاك وعلل ائعلا نم هنهذلامسناق
 ِهفَّمِّمْو كركذ هرحاضراف .ناوهفراكلاف ف رنعلا ديغصتلا نازم عام افأم
 كنظ تعم و كرك ٌمَكسوح وخ كرنب مشو و ىلا اك فيرطكشمو
 ةدارالاتفتانالد مهافلصحتب هانع هانعم ئيرط يابو لصوت نيإ نم ىردئال ناملا
 م 5 اوللاداربام كلل - د رالغبزاب للدارإل وك كلذ لو لبو انتورلكتللانهذ

 سااذافرعملا عمن نالعءانإد دعئموان امادحاو مز الا[ نجما مر هر اوللال 7

 انك ءاضلا كل زال لاهل ف قاكار ارشح لع مي هنم قإرغنسالاةدانا
 دحاولاّق امن وكي ناب ةزيكلاب ةغضتلا ةطساولا سنجى اطئاسولاملف ف
 هموزلخ الف بيرل! مزولل نال ةريكلاب :طساولاودبعبل ايمزاللا دّمااو
 ًةلحاو ةطساوبن اكا ذا انكو نيب بد مزال زك نا ىلاعزاارلا مامال ابهذانلد
 دوكنملا لالا نوكلو بلغ امنال طئاسولاىلا رقما ةدسبعبلا مزاولل |صيصختف
 . ةاراوموزلملا دارا بسس انفك نوكي هفخ ألاومز اولل ص خانه ليقلا انه نم
 ظ نايبلادفاعلا,العلطصم مذاوللاب داملاو طداسول اىلارغضملا ديسئامزاللا

 ناك ناو ره دزعرتحالل ازال ذ وكيرخال ةعشلا ]سس إم ه دوجو'ئشلكن اذ
 نوكو تامورلملاداربإل لميا اناو ةمالعلل حاتضملا حرش انك هنم ضحا
 موراملانمل افستالاد وص عجل مسي صم اهبل ابهز امكنهذل امر وراملا دارملا

 نكمالنهذلاف اًموزلم ف مام ا موزلملالامزاللانمو مزال املا

 يؤول



 هم نوكلل ضار قيرطوه ذلامزاللا لاه نلطموزللا نم لاعمال نال هنملافتنالا
 هيفوركتعىكراد دعب ىنمملانركتم لاقل ًلاودادلابال دعبب ىلعتمركتع.ل ف رافخ
 هلو هينضنع لصد تول راد لادعبلابلط ةبسي ئضوبأل نانا ةراشا

 .اأسمافوف الراب .اكبلا نال نزل نع ةيانكءاكبنالمجم اكماباعةياتك
 2 ا هنم دعصخ بقلاثلا حز رلا هحود بحور شلل اررغهشاص ١ناذ

 طاف للانسان اال ئيملات اويرطنم ىرجو غامد لام الوصول دنع لام

 ء نوب ةياكترادن انلشاملعن: هك نعةب انكق ارفلا ]محو امج ةمز اللا

 ةينواعوكيتادادا حاضيالاف مل اطخا نك مذ و راضويغ نم ةراسلا فام

 ةنمافلطم ءأكملا نم نيعلا واخدولن اهنظلدوجلادرو رتل

 .ك :راراءلاح ف ءاكيل نع نيملاولخ دوهلل نال أ خاو هعمرخا مش راع
 نا هنم داغّتسي ىرن الل نع دب انك ن وكي ائاد ةرسملا نعش انك وكالذ اهنم

 لفتنيلل ءانعب هنو هانعم سل أم دوا عم نظإع ءانبأطخةبانكلا هذه

 كاتتنالالا غلام تيبلاف لخلالاهنملفشا فاء ااصاةرسل ا ىلاهنم .
 كوقبدإرلافرهاظ ميغ هن اال الص ا دإرملالا هم ل اسس! هن ال هلجال هيعمل ال
 راغليل ملا ظن أطلال صملا داعب رمال اضن ىف أ طنلل أ طخا هنككتاشلا

 .لافال هتفباطم مدعد | ةيعاسم مدعل مليم ديفعتلالعاملاوشال

 البا هنيداطنم 1 ناار ينط وما ماكل ندي حاشلاه

 ةرسملا:عدب انيك از قللت ف كلهن سم دوه ن وكن ازوجيال [ًأ طخ نوكبفح
 ا:هناب تاكو ناصحالاضعب فاهنم كفسناكت ادة داعاملاعباناغوك '

 نع اج رخالو دوجللع ةرسلا ٌةدار ا نالطب :ع هجوم الكل ادب هبصوتلا
 اب موزالاءافخوولخل ااطم ىفل عْمسم هن الع ةلادل أ ةنيرغلا اضن ىونمملا

 كلان فعتلا لام تيبلاذرخالاند دب امنم]كَى محل ةرسملاوواخائاطم
 نالئِنْفلا ءافخعم طئاسولاملا َعْمْمملا ةليبعبلا مزاوللا ذارياب لاعسنالاف] خخ
 ءاكبلا دارا لاح عمدا :ع نيمل اوامخ ىف لهما نالسما ضل صالاذ 7 يَ

 رخال الوضكيمال و ةرسلانع فك يملا ءاج ناحل تحاك



 :عرزاولا داربل الخلا كلذو هلوب قاعشمو صلاريرمتاعل امسنالاؤ ام اورلوقباعتم
 عام كال اقننالا نافل مراكلا انه طبضب ناش نه جاشلا سكول

 عمدلابلخلإلا هن لاشتنالا ءاىكبلا ةدارالاح عمدلا :ءنيملاًواخ هانعم نا ظ

 دكة واذا ناطم دوم دعم ناكول مصب |ئامن الرو سلانمرعاشللا ثبصْفامْلَأا

 ةلصفامملالامْنالا مدعنالال هصخامىلا لاّمْسالا مدعر اهظال هبل ل قسنيام
 ألا ةللخلانإملا ةراشدللاورخاعمملالاًع منال اروهظإحال ةنالملا دوجوعم

 جان لموت |امإع دوصغملاو ظفللا نيب وجرح | :سمروهظزمنوكبامبد
 دارياب نوكتإإخلا كل ذ نانم راشلاركدامو حاضي الاف اك فلاخ مناف

 | هت تبسم دارس بابل دال سو رك ا ل 3161 1 فوات
 | مدع ناكب صنم ناو دوصملاوظ للا نبب لوحبال رخام روب شخ

 ىتربلا جان ىفدورسلاو جملا سل ون رح عمروولظلال ةنيرقلا ءافخ ةطساوب
 فامداشيخعار دصلابلصاحلا انبرهدارلاذ ندرك نامداْش ةرسلاورورسلا

 نرحب صفو تملا رص هركدام نا هبلعدلض لل هت امىلا الملف

 بهذ الئ شرسلد لاَمَئنالاق ]اخاف دوصغلإإعةصضاو ةنررذ بكسلاب

 . حلا مدلككااماورئوف لاسزلا نحمل ةفالمل ادوجد دعب نوكي ة نيرا
 مالكلا نوكيال ناعضْسمبانهنانم حامل انما مدلكلاو ملون ىلع درت امل عف د

 تلال درورظ عم دع مم لم هضمتلا :عاِلاخ نان ىعمرل سيل ىذلا
 ةلمكا ال عاصي ل ضارغالا هيدار اناث نعم لوف هنم دارملالوال|ئملزإع
 2 مزابناهيع درب ح قانكلاو ىزاجلامملا مهلا ر اكئالاو كشل زينك
 اظفاس انك اكز امي ينعم هلرسل ىذلا لاحلى نباطملا مدلككا نوكيندا
 لابغتسالل نبسلا ناملا ةراشا انه دعس مل اوف مهداموعذ ابتعالا ة جر دنع

 ل دبر ةبلع بك لوف باطاسعافوطمم بكش نركمن 1ك[ خ دب اف
 فيبح فسعنلاو فلكتلا نمديؤامرل فرارمسإلل عداضللا ةغبص هيلع
 هيلع موأني اًنواطم ومدل اكس إمجو كلذ ناوخالاو نامرلا :داع امج

 رككن 0-0 هنعل فنانك لانه نبانمورهدلانظبل
 عومرلا
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 5 ةزكالصحإانلا را دبو شان 'ئشل اىككب ]مجورتعاجيالاا ركتلاو عوجرلا

 ملوةمزدللا ٌةدار ادموزلل ارك ديالا ارفةبمشلبراركتلا ةراكت تيل اع ًةلحولل

 تينا ةحاسسو اكسو جاسر املا ككتاا سالف مجسلا ناب ,رب ال اب داداو

 الملثم نهم هناي فاو ّدعلا امش سب باسو وبس سنه ىف

 . ياليت الداعسالانالو كلذ ىصّنقد حملا ماقم ناللوالإؤملاونْضىود هنأ

 اتئاكندلادموو دعت عاس رف مولعل رسمت املعو ملا ىولإن سحدارملاف
 ربطظالاو ماعلا لاح به نا ذقاضال ائسملا:ياعركة باعرلا ةنهوراملاف كح

 م هليوأت ركذنلاه جو ىعامسلا ثنوولاسرفلاريمضي | ضار ل اح

 اك ذعضولللالارسكت نونلا يغب ل نحلل رام دنجلا حاىصلا ف صاغ 37

 ةدافناولازلا م دب ذولا اعد ارللناسرناب نأكتس ناالا هّصداوب ال جر مالا هركذ اذ

 ظ نانتئإ غسالالض افلا كاتامورعثلا رو ضل نوملا نيكشو لالا ارك غدا

 هن قوما عضرلا ال اركوشونا عفوي مضي الا رك فلاب لدن

 طلؤفهضصصتررتشا ناو هحوتفمال لادلابوكم ل دنحلازمجصتن ابجي ةراهل
 أل ألا قنا مرمكبل دنميهنو فو ْثِحىوماذلا ةرابع هفصصتنم أذ
 ةغيصلض افلا كلذ أرقفةراجيادج عّمجىذلاعض ةولاط لمكولابلارسكو
 عمتجتئذلا عض مولا اعريضتلمجو هلع طباعكفطعر ةراجتلأبلاب غناضلا

 ثيحت تناول نانمقزنو نأ هركدام ناملا ةراشأ حاصل !ةانكر انكذؤ ةرامدض

 2 : هما ريما و ةىفللا لاعتساف الماوس وتنال :

 3 لاناكداعس توص . عمش ةماجل تن اماذ انا هبجود

 , ت/افهعم طاشنلانعاًر اج عجم لمينا ًااردلا عامسلاب لم نا عملا

 ص هدير نسال

 00 ناب حاشلاو هركذ ىذا هجرلاد هجر اذه نزلا ارك
 ولالا

 2 نام“: اهيل خالف لاوزاننل اح كخد دق ششلالاتدانااهنالدالاماوغب
 0 ىسدلاقم بيلا انه ف اهدا دي ومرَِغ ىوعد د جب دجول اكلذف يناثلا ةيطعثلا نا |

 طفوادر/مضلتخا انلخ رما اطيب ماالشب ابل ش مولاي در مهناف ٠



 مفوظنلا إل درولا فاشل وغلا ةئط هونلا انهار ها قلادبع شلالات لو
 ملاواع امحاصلالات كن تافاضالا 00000 طر م دام ىلا هزاسا

 ؟زيسو [ضمب هلخاتلألورهاقل !بمزشلا ناس ابحاصلاببئلملادابع
 دارباف ملا هنم دوصتملا ذا شاف [.متس لوف ةلص اه نمو اتسناك ن|صاونم
 ىورسهراضكر لو يعمو اًظمل مذل || صحب هنال همضلخد اهلا ظافلالا
 تاقلالعم الكلف اثملا هانعمو تح نم ةانشلا ءابلادةوسككا عما ءانحلاب
 0 ٌةدحوملا ايلا د لحوتشملا :ئيعملا,انحلاب ىورمو رحلت هر اخ ىا
 :سالا نم هاركتسالا نمرثوت عفنلا مدعب مزح ننولع مذ نير دغنل الع دوصمملاو ةوخرلا

 00 دوم نوكمال ناب ميلسلا وذل هاركتساى أ
 فبكسلاو ]كب ربغ نم: دالوأ اس يلع هريغو حدملا,امساب وب ناوهو
 0س ام ىاّقآل|ضاغعالل دبس مرماه موا مورثون
 للعسم هدروأ اهب ين دإطالاهنمو لؤىلا عشا لأ لون امد اسروكذملا

 اسال وو سلاما عجار نيبال نيفوطملاا اهغلا انكر حلا لمجصلا ناب

 عرقوب ا عرلوف فدرظنلا د جول اد شسخسم جاع لوم إ مااككا درو[ ملا نا
 0 فوفام تافاضالا عباس ئبدارا هن امعبش نيئشرمربغ نائئاض !ةداعن

 د .انسلا ناكلشال والو الصف امني نوكينانممعا
 ب صولاك اىاكلذ 0 امحلألاثم نوكسشرهاظراركتلال سف ضن 3
 ةقوشف نلاذ نيرركدملاكنيتينلاذ اكمل وف تافاضالا عباننوراركتلا
 ااس اهو ةساثلا ءيطرشللمب دربال يصبالف انهن علاس
 2 هند هيلع رش ادا دوج مح اداسلا ]عملك وكدملالاؤسسلا ن١
 يذلاابدافْسِلَو ةبئزملاتافاضالا عب او دحاو 'ئبشملا ةجشلابراركتلا
 :ءانترتسالا ةلكذا هببحو وراملعلا< تارواحم ىف هفداعتم دال اهنه لكذاألا

 ”قاوإع ةبجاب دنسا تسد داشعالاا نبال ا امني فرفال هدفت د دقم ( نم

 قى كل وضحي انعاب ةكسفلاو رخائشو هل اندم ضيعت هيأ :

 دل د نامزداةشكامااهال تارصالا عخبذيا هالات ذهنينلا "هس اشلامثوف
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 مهلا هيضتنملاَت ايفيكل لق موعل اد ضي تلا زيحف دسلا نارلعءانب الاخ دنت 1

 يضل ض ارعزلل هضراملا تاضيكلا رهو هبسشلاو تانكلابهصتخلات اشكل هن
 ةّسعبتةنلاو همصلل اهُوانمشاؤسباب ضورعمى باح ءاضتقا ةطساوكف
 تع تلا ولسا انمنق المن الن الحلا ءانست اوها هو اضن ان امبانلالاساحم
 ةلعقنلان او انعذلا نم ةر اقلاو ةثيرلا ظفل فام نسحال ادجو:لكرسحالا ولقد
 الذ تايميكلا نم تام جنا كا ناد ءأم دؤلا فيرخ لع نان درام ًةلحول و

 تلعج ناو ةيشوضتفنالهلوفيب تِحرْحدّمخ نيالانم تاع جناو اهجازحال

 1 اومب ناحر اخ لاعفئالاو لمملا انكد : همسوضفدإل لوعب ضن مناضر ركلا نم

 انكرككن م عون هذال ئئسفىنمتشيال هلوطي نامل جرخياضباد ةمشىئمتغال
 هضن قفءافه هند نال ضرعلا ظرمل ىلا ةمسنلااب ةرافل اد ةيرلاف ءانذإو هنعافن

 امزوكم دعو دورلاوهاكنيدوجوم امو كرد فن لع ةطفنلاد ادحول ادورمدد

 كك بارخاو ةعبرالا هما انم ئيشؤ نيتلخاد انسبل امزاإع اني ضيكلانم

 «جورخو ضعبل ا بهام .رهأكتالومملا نم ئّشو اهبوخ د مدعر دفن لع ءانب

 عونملا هلم دفّنم دببّمب |يورضو انبإل دعب روكدم ديب نامزلاو لامن الاو

 هجيال ةببسحألا هجي هركذ امنا ضناانههو ىلداربخالاب ءافتكالا متن جرخملا حاحا

 تكسر وصن نافذ ةيبسشلاض ارعالانعذارتحا مازروصت فخوسإل ءلوق نسما
 نسل لال هذل املاد دابتملا نال جانلارمال اربغلاب دارلاةربغلاروصن ىلع

 ن1, كحل فب ررعتل او نيسلكتملاء ام دك ضب حاط صاوهذ اهربغ الو لكلانبع

 الذ نا ةيكرملا ةيضيككا درت الث ذاصامنو ديرّوصتل ازكىال خاضت وبلا ىنعمو

 ٌهكآودحلاب ةبنككا ةيفبكلااذكو جاخرم عال ابمازجادوصن لع ضقوني
 ةهايبلاب الوصح ناكمال أ ثو دب روصتلا ناكم ام دعنمم اشف ئوئالذا
 هبشلا نوكيناربِدْضْت لع ةيظفللا ف اضال اكوس امني امنا اذهنا هيلع درب نكأ

 0 "ملوقمدورْشل اف ابن اف [ونموهوأمورغم نما زج

 ويك اضيرغ قذ :وخأم ضرعلا لذ ضداهل ادوصت ىلع ضقوتب ال ضورعملا

 موهفمفوفوم لا ناب بصجاو عوضومف دوجوماوهذ اريؤلاروصن لع نرفوم
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 ىمشإللفو اذ تاكول هضَقود هضقوت نممزابامتار ضل اميلع فدصام فيكلاو ضعلا

 ذمسضوألاو لوقو الوم ىضتقنمنافركلا جركل ةييفولا مشل لوو دانا دحض
 لاح نسم ف ظيإح فلفو را ةطفنلاو ةدجولا جرم
 انه تئانو هلحف موكلاحةمشوألاوةمسفل اضل ملاو ىضَئمَب الل عاذ نم
 ًاكروضملاد انعاب سل ةمش اللاو ةمضلاءاضشا مدعناملا ةراشالادربملا

 ةمضلال اًضشامدمل مكلا حضر ًالاودوجولار اينعاب إن فئوتلال احونف

 رهظانبو ةمهساللاوهمملاروصت مرا سال ىوصن نا ةرورضنهنلاذ
 اًباذمااَنِلَوا ءاضتشا لغد هنت اطالدمؤمللانهرع لف ملؤذا عاف دنا
 ١ ياطعدبل ا يمته 0-0 ءاضخا 0

 ءانمت اف م كئافو املطم 0 2000

 - هضورع بسه ملل ةيضنشلاتايفبكلا ورخنع زايتحالاهمشلا

 ثيل ملا نيل علاك اهل ت ابرك[ ضو رع ببسسو ارطسلاب حامل اضاسلاكتابكلا

 ةضراملا تانكلا بسب اعبانل اان انت اىرناذ نيمولمملاب

 اماوةبعشلاب ةمْسلالوضوهاناد انبهواضشا المن ادندو ةضورعملاوا
 امهلحم ىف ةمسماللاو ةمسلان ابْضْسبا نيملعل اوادحاولا 0

 هل حم ملوث ناكول دربامئاخائِلْوا هلوذىلاةجاحال هلكف هلو عخنهذل عا

 مدعالو هزح ماسضن اىْضَسْسنالنسملا نوكيو ةمسفاللاو ةمشلا اب ًضلعتم
 موق ةيبنسمالاه جو هلعجنن | عمة طفنلا جم لاو دسان وهو هماسقن ١

 تاوالب مهيريصنعلا ءاشضالا نيب نم صتخإى ا!نضنالا د تاودب صّنخا نأ

 ةاوشرضنالاواتاناسلاف تاب فا وردعب انتل نا اعلطم ىضنالا

 ا رثوت هام دعب الم نا

 ٠ لئحالا صح ةككم :ظفل كررول هن الو دككم لوف لع ناس ئيش لوخدلام دعل
 ديفلا ةحاصئملا بحاص ذأ قإرغسالا مالب فرعملا دوصتدملانع هلوقب ابنع

 . انئاراباعشا 4 قويمف فأي وصطم لكن عرب سعتل العدد تشل :ضسارلا

 عندإ .
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 تمدد 22

 لنيحرادرفال اينو َنادريالفواص انطنيالنم جور ضر عز ارثحا هن اال ةنئاغلا نه

 ددتفي نادال ارسلى 1 ناكراوسىاذوت دود اكبالام جررخنع ةظفاعلا

 سن افرهاظل اوهأكربعب ود نيتلاحاف اًعبصخىتسيدراكتملا نابرعشم
 داعب ىافصولا طرْش ال ةنْرالانمن امز ىف رعي ى اف الطال ارجعي نعم نال

 مثوكلاحومس ناد ارم الب نيتلاحاف اعيصخرمس من ابرعشم اضياوطبتسي مادام
 ل هدارغ اداب عاب ماكتلل ميقنوبف ذاص ا ىطنبال نم نوكلاحو للا قطشب نم

 دوصتلاف ماللا نوكبال شال تلاذو 2 [ق طنب نمصتمخال كوفر الاحد اتعاب ]

 اصف هب قا عنيام لكن عام تقو ىئربعب نلوم ىنعمال ذاق |عنسإلل لذبح
 ًالضف هد وصمم طن نملع ف دصبإل الضام دري الذ سذجلل لب ميصقظفلب ظ

 غلب هبلع دريدوصّمم لك نعيمي نبا هيلع ف دصبال ذاهب صتخ نانع
 ةسمعبلا ني رقم دعو ىراذل دبعلام دعلف الغفلام لكمال نالرلن ميصق
 ارعتساا لول الذ ىنعم اًماو وه ثبح نمير شما اع ر ككل حصد دعو قلطملا
 ضب ريب عتل الع اهب دنع ةكلممل نمإع عيصفلاة الطا مصينامرأب
 لكىامثونم ايل أكرخاضعب نعربس تلا لعد دزميالو حبملاكدصاغملا

 فارغتسالاذملكتملا دوصمتم دوصمملاب دي رانا ملكتملا صق هيلع عثو ام

 كم غم اكن عربسعتلا نمر دابتملاذ افرعوبفرق الط! لع ىرجا ناو تح“
 ملاذ عوفولا مك د|ملاوسياو ةغاصلاربمالا عمجف امربملل دوصّة مكوه

 مراذالامخالا غيصناررمنامل ناكنامز ٌىاف دصتملا عفو لب ىضاملا

 كرر [[ضاضلا ب حرص نامزلا نعبر ملاث دحلا ف دارت افيرتلاف

 ابو دتمي ةك[ممملاف ةملكلا فيمن ىف ةيتايضلا دث اول الع هيسشاوجف
 ايملختككل اكلات ناكءاوسام تقو ىف مب دصق ناعئإم ان عدبب منا لع
 ةعئاولا ةملمذملا تابعنا نم ىدحلا رطب اهدوجد مسير اًيبسكو ا

 انهزثم نالرماظ وبس كف تاكلملا اس دوجومل ياك فطر يع مهنم
 ىمنش مجتلار ضعي ىلع دوضلضعب نار نإ مافم ف لاميمالككا

 ةغالبلا نالؤغبلب لفنلب لاقب نا مصيال هن امواعمد امهنملك ناسا د كك



 ملا, اصخإئنضتش انكاانهلاق :ريف نالسش اموراكتملاةحاصت 00 تسمل

 مدع ةداذ كلخدكس بلو طف لوما صف يلب ظل لوتلامدعةلع نوكش هند

 لوّملاو عمير اصختاللهءاشضنق انا هبعف 1 ةلعاضبا لوما لدم هرئىبص

 ا ناكا 1 كار دالال عمق دصلثوت ىوعد درب كلاذىضئشيرمل سلا ثوذلا ناب

 اهبد دنقي:ئلمابزم دحاو لكلع ف دصيز ال اهلى قر كس ار تافصلا هذه

 سلا (ًرْثْوم نوكلام بسلا ن اذ بابس هن ثاراس اللوق دوكتللاعبعتلاع
 طلاب دقب لاجله يضم عبط تمياطم ىألاخئصئملهتقباطم لذ

 دارين اللام ىر ايلا مالك غالب فيرعتلا نع بهن امنمد لئلا ف م حصص

 ابعث يل اتاصوسنلاوهو ل الامم اوت بطانحلاواءاكتملا ةف اطر دّسد
 ليفعتئلا ظلال ال د تاضك ود حاشلان اب هيلع دي اكفاعملالعف

 تايدل ال دلا تايفيك باع نودي للكل قةغالبل اًنَمحْدَم ال

 ريغ نيفباطم ىا ةّيعضو تالا طبل اي دوم لاك ئضتتل قا طملامولكأ
 جضولاف نلت دا بلَمع تال لدي ملا ىذا منءانفللو حض 0
 | ا امياضنا هلال لا ةمفيكتباعر نم هند ديالاضالاو

 وصلا نم معا َناشل ام زاك ب رعشي امكن امملاراع ف هذع عاش موسم

 24 ا!ءاعال فكتب ىلا مالا ملال د تايطيكو قامملارعذ ابملع علطي ىلا

 ىظيغم نوعلطي المههاو فبكى بس ربل امهساعر نمت غال اف ديالش اف
 ناملاريسفلاانهراشا لربنعب نالاىام او ظمللا ةلال د تاضيك]ع لاخلا

 يول نوك. نابل ماملاد وف درع ريمعم ريغ دصتئلادر أشعالا ن نو ديرلكتلا

 سوما سرج ةمولاك نو دعم ةميكأ در ءاانل ولها لبق نم

 مصخ ةرهصخو دعو ىصيصخو ٌرْهدو هصوصخو اًم>ئْشلاب يصح

 قِظانلاركت اخ ةملاصر هصملارشن هلمجرمئخل ام الا دارملاو ىّرن امل ضن

 .. تلاد ةييصوضلل كإ:ىالا كك وضتةموهورثو تافاخاهطابغضخ ف
  هفيوت مدق لاهل ذفرعم اعاذ و ومل احلا ىضتقم زفر عم ناكاملد ديخلد اعاد
 _ كانراش اهي دامب مش ىصئبلا ةقماطل وعم نيب موضعا كيب



 لل قدلطالاو ريككتلا نملك امخ صلال هبلع لدباك ةضوسالوه ةقشحاف شا
 لممْتلادكو لا نع هد |بع هنازم ئججس امو انكل هذ لحو انك هركذ اماوهل رفد

 ىعي هتفباطم ىنعمورثوف ئيجس اكل ذملاوعدب نزءلذ ةبصوصخللع
 دير أل ةغرابلا ناف ملف نيبفطنملا لطصم ال لاممشالا ةقباطلابدارلانا
 هربئ عدل نلر هموبفم ةريتعم اال ةغالملانةتلطرن ةحاصفلانا

 ةينون صاصتخلا هلاثحينعلا ةيدان ىف ماكتملا مولب ةغداسلا لاقو ىاككتلا
 واه جييلع ةبانككاو ز اجيلاو هبرننلا عازنا دارباوابفح بكل اصاوخ

 معالم اسارمد دعت ا وصتللا لاح[ منعم ىاوهد ٠

 بسانلادانعالاةفباطب مدلك ناش عانترانانميججسامنيبتيإ . ظ
 لكل ت تانلاّسحنمال ءاضئخالا 5 لفسأو لعانثرطدل ناو

 ةرييكوم ىضتمن ذائنمسمملا تدل هزل ال ىنمت شللاخ لتغلا نا ةبلعدرا

 مهؤونر اشعابرل | د دع مىئاود ةدحاو َةّبووصةليركدب انلوائحاد ايش

 لاجمورغمذ قاثلا مهينلاانكم مافل ا موهغم ف ربتعمد ايعالاانغتإل هنوك حهنوك

 ينعم عارلامالاوهو كّمشملاد دفل اف نادر ارتعالا انهن ابباغم امش
 -  فحتيمشلاهجول ناس إذهرسلو مورفلا !بداقنم نانوكبق ةييصوصتل

 مو.هفملاق مإنضتلا[صحبدافموهذملاف لخاد ريغ ةبمشلادجو نادر ٠
 فا مزرلاقابطن امئادلارمالاب ىنصمفملاق ابطن ارهوتل اكللذ جو وابيبسب

 دانخاانلو لل هتفاضامجتميماضملا اضي آو رلوق ناكملاد ن امزلاب نكمملاو
 هيلافيضا امو امن فرهاظ اًهدافْن ناذ لاوحال الع تامافملاصملا .

 ش يلارلا» مافلاداح الع هينزتللو لاوحالا تدان فالكىضتئقملاوع 1

 ةدورتط كف ةن وانت ممالكلا تاماغم ناف لفيلم عيونت ]لد زمف كوت
 . ابتعالا نإكوت هاجر صللا اهركيبرلانل و در رغم دقلاةنه اإل
 كلانا الا لاك ىطت قم ىهىتلا ةيصوصخلاوه قئالل ابن ءلارمال اكأ .

 هْشران ال كرو رضم املا انه قثال نام ح نم ظحول اذ ارءا غل ابابملع
 ظ فوطعم لا اهانخاو ملو لاهي ضتغمدن اسمح نم ظظحول اذ اام فال



 لكون يط علم تاجا نت شوج تامانلا تدان تشتاق
 نر ف دوطعم لل عرش لوقا اوحالات ايضتعم ترافت ئعاممدملا

 اباصنتف عرشر ف تاماقملات د افَسد هركر ل اع اما [تاماقملا ناف ملوث نم

 مؤهل دهاشال هيف هونملع فوطعم هن اب لوقل ا اماو كبار شةلكتا
 2 بينا عيقوكةإ شنب قاعي إم اهضعبناذ اهزكأك الاوحال ات أبضتعم

 بتسيإ ىلامابغتسالا تاملكب ناعنبأ,ضعبو سسك ابوا اثنالا عقوم
 2 ةةهنمدوصنملا لالالا ىمتقم ناملو ان ءاننالا ثحاسرتكاىملل زج

 ىذلاديَمْرُمال لالا بسانمءانمملا ضم نا ]ع هينتلاةم تفملا
 ! اتسم يعم ديكتتلاملا+ اًمملاَدْخ اضا ناواعبل هنع هغلذش عم

 |0000 ئلاطتل اع داازاو زان ضسازح نوعا

 أد بلا نيباهضتعمةلجامعسا ملف غيلبلارظنف ىنمتفااكنسكسلا
 ثرمضم هينذش اهدحا ةثلث ن اعم اهلامإاعلخ دب ىذلاض اكل امضرل اذ ريؤلاو
 يي امانى اوال اال هبشوا[مذلا نم ناعم نئنبحامل سلو ناجل

 انلسرا مىلاعت هلوف ف ىسضخالا لاذ [ملعنلل نوكن المكن ةراج تناكاذا
 لصالا :|ج ءازجاب تمت نوكي نا اما رثوةركشانلسر اليك االوسرر كشف

 لامممسالا عباذلان كل هبلعروصتممل ع« ابلا ل وخد ناك او صوضخللف

 دابتعال اتلاذ :عالاتم ]جل ءازجازو اغتال ن |ئىملاذ روصمملا إعهلوخد

 ديران الهام عفدناذ راي ءازجاىوس امد رابتعالا كاذ نم انيالذ

 "يا ناو هوحو لوعفملا جر نهلجلد اقعنافراغعي ىنلاوهو اوزحلاب

 دوصفملاو لوالا دين نال دذسلاو هل دئسملاو دانسالاقمصخالرتعا
 ةغجارلالاوحال انا]ع ابملع ل اوحالارصقال لاوحال اكلانيلع ءازجالاعصن

 . مث دن اذكو ةطساوبواد هيلا دنسملاو ددسلل لاوحا هوو لوعفملاملا ٠

 لاما كونّرم 1 اهل! ,ازجاب ةصاخاسل تامالاد فذحلا ناز ام
 : :لجخل ةعورهاظ! اوه تلزم !ءنجد انسالا وكلا د نسال !نسفن
 ل اعلاللان ار ايئعابواايءازجا كار ابنعاباما ظفللام اسّمانم

 زير 3
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 ًانسالالهجم ضغبد هيلعتلاللاةئيطاكائبتو !بارعالاكتلاضااما ظونلمدانسالا
 نودي ز|ملد ع منبالارم ابركجخ امو ازجالانم رعا نإ ل ءارنجأب دا|رملاغ حيل لرش

 أنوصموو اكن يتوافد واو اًبوجو هلوخل ]من انركاتمشوف

 وهو دنسأىذلاكا ل النسا إعثوت ءعباماذكو هنوككهلوملراخ دعي ربخ

 لفلإلا ل لوصوملا لا عجارلارت سم اريل ىلا دسم نسما ةغسضف هنا
 دداشلان اذ ذاك ف ةظناحهاظ ها عم نسل لعل اغاو ةدعب ىذا

 مايو ابتعابألا وصي الدنسملانأكولخ هنسعب دوكتملاوهةر انعلاهدهنم

 ناكئاو محصن اف ميلان سلالات اذاام نالخب هبلادئ سلب دنسللا ظفل

 داذالا ورغم هنوكرك نر خالل رئاغم ىنعم نيماقلا نملك ميلاد لا ظفلا
 دار انالخج هريغواالمذ هنوكنعرظنلا عطق عملاحلاىضتمم مدئسلاف

 لادن اذ باش ! ل مجان ذ ئعملالصا هداف ادب كاعميأممهن اذ هلا دنسملا

 تود نسما حام ىف دارفالإمهدارب! كلذ لع دبس هبلا د: اذركذ ام

 لك ا ورغم هنوككت ادري الف نيمسق ىلا مضني رغم دارلا ل ضاف هيلطنسلاا
 لمغلا نك ناقاعنل نات هضم مق وشب سس ايا هبلادذسملاف نركب
 برضل لولا نير عا قت براضلا انلوث ىنلعاذل طلامباشا دعب ههبشو

 'ةاداواك ويهدف وو ورم ادي براغ ى كلاردقْملاو ل اوصول | لادنسملا

 طرشواهفلعتمو هملادزسملاو هدم لا رظان عيان واناعتلاو ىفهلارم

 فاعلا او تبرعم تبرعض ناوخ كمل ىلا رظا|نوبف طرشسلا مذ هب دير انا

 دن الار انور لورشلاا ةاد1 هج في زاغاو تانيرضاذياز تيرس نارا
 مرئي فلانعلادوجو دعب اهنم ]كف الخ ىامكرف لوال ديوب لوعغموالوذد

 اوكا دحاو لكمافم نناسنإىْضْمَم نائم نورظانلا هنضريح ام عف دن أذ

 داّمّملا طرخ مود ةزابعلا ةنهريحكن نارهضوب لاق قحاب نم لكمامل

 ةييالعلاف تذاع دارضال لكلاف مصبال عيزونلالعمولكلا نال اماماد ظ
 ةروكدملارومالااكم اقم ىاانرعم اج إكظ فلا هيلا اخ اضمد دمي تالا

 عمال لاا لدكؤم نوبل نوكو عيزونلا صنت اهلك ف الخم اهتم نيب



 كال فن ريمض عوج لاكشنالا ف ديال هن اذ هفن فالخدارلا نال شامانكو

 3 حارشإع هسشالن هناذ هلعمرلككا اذهان نمدوصٌمملا لراشانوماف
 ثيحعاتنلاف الة عب انممافملاعطشمم باطل مجالو الاماشم ناخموث
 باطخلاب دارلاف ىبعلا عممرلككام ا ةمرب اغب ىلا عومد لكلام افمانكو لاذ
 ىادل ا ماقملاو ابي لع هش درلككاو ان ايصوصخلا هب دير! ءاوسدب بطوخحأم
 ىلا ةراشسا انكئسلجتت لاكتلناف هلوف هبلارب شب ةدابتلاو راك لاوهاملا
 ةر اسع ىّدل ا باطخ نوكبذ هم اممم ىلا ةد اا اهل عج نا كاد ذاججإلا
 ابيلع متم مزلكلاو !تايصوصخلإ م هاضد مؤ انمعباطنللو ماقللانع
 تاملاو امال! و انت فم للكلاذ اف قابسلا ىلا رظنرمظا هبجونلا اذهد
 ٌييدفتلالعو ءاكذل |ضنال ىلا عم باطل وهتارابتعال اةياعرإوضتغملا
 10 ب ايل دؤتهاخ دل وطتمنملاد هيغل دن اشبال افلم
 عم الا ةدابغيإع هينتلان اذ ابزجو اء صصتخمغد سكر دالا ةوقل|
 ظ سال اثعاب انه نال هاصن لشاموئيجس اماضبا نايل! نجل صحي هئناطفد
 أ سنن ريم حتم املك تادابتعالا نا هيف مداككا رسشند اببعاب هلقأمد
 | بشالا ناكو كف ريعلادابئعاب ان اعر ىلاىعاو َنلاوعا تامافملاومالكلا
 | 2 امنيبزللشاثرخالاماتمامنملكل متس مال بشالالاغامناإلا
 تافامزميبنب ابل احل لطايوبن اًصوصخد اًموعامْمس نا لِضامد
 مغملاسايفلابةنطئلادر اىقالاوءارالا باسشكاىلا ةسسلاب ءاكذلا
 بعام تو انتي باطالا نال هموم ماملا ةداشا دز ىلا عمق ديل هزل

 ملف همدعو راكقالا باسشككدابّبعابال هم دعو هيلعدربام يطاخلاز
 ,اكيلانازمتاراشالا حشى ام ىفانيالذ وقل سدجلا اهيباغو حلا ةوق دش
 اش حانشلا حش اهنجاس عمرلف نمذلاءافصو سد دوج
 فاضبوا لكل كك ىنعا هيلع ام دقم اًربح عئاولاذ رظلاب قلعتم عم نا

 لمحل قاعم لدالا هجول الع بف ىو بنبأ عم ركع ضول ىاخد لحم
 رملكلاب نا ىتملاعضول اب ناعم ىن اذلاهبحول اذ هنا أم ةماكككاب قلعتملا
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 .هاابنبحاص وم: :رزئاككا زك سسامافدلاذ ال اهضالاحر اراك فص هلعجرلاهغاو

 او ابعم تجي و قي دنا فرت يف |وتبحاض عم ”هماكلا شاكل ماب وما هينونسك

 سّيعلا ن املا ةراشا مهلا عم نيم اهغم 50 ىرخالا ةمآاكلاتامجا

 كرعننةبحاصملا نال كلذو ةمذانثال ا ةبحاصلل نود ةيدصّتلا ةبحاصملا

 .انالو ديذب عم ثبحاصوختعماوا اير بح اصوخت هسشنب بحاو لوعشم ىلا
 صخلان ه1 اق رسارإ اةرطساولاب قاتلاو ةطساوالب اهدحا نيلومتملاملا

 هن اكاهتحاص عميتعادّصلا ةاخلا طح نركممربئلإ دخت نمد اطدسم
 اهنحاصربغعم كالا ةداحال اهيئجاص عم ةماسك لعد وصمم م املا ش

 ا لا اثملاب هسصاشاو

 نبيك رار ده مملالصاب دارملاد ىنمملا لص ة داخل لمامملا اضم ال

 0 اليمشلاب مل اماهامطئ ب كراشملا مايطتسالاد طرشاكنينملكلا

 كو رمال هرّشسلا ٌةاد أبو اا: كل زءاززفادصق ىذل المل ابدارلاذ ظوشتلا

 بج ةنوكب صل مالك عمم هركذاملعشاذ ابتانكملو انكه طوشلا

 .قغلاباطخ عمئدلاباطخانكو ِهِلْو نوكالذ ةمس انمار ابعاركد ام

 ةراشا والا نازّفام فالخج لب ناهتجاص عم ةلكلككو لوفد
 .؟انيىفلاباطخو مانكلاز الاه بس اني كد اباطخ نال تايسل اراعملا

 ةطركذي لصحيت انساك( ناف عي هبل ]اعلا ةراشا ىاشلاد ةمبقحلا

 هلكو نوكالا عركذ اذ عجيسلاو ةلبإفملاو سينجتلاو ابطا اكىرخا عم
 غلو قءافلاد اًهاسْضّسممو تامانملا تدافت ناس مالكلانال

 نات ماقنراورلرق خبل يلعتل نركباد عب :رثمتلا نوكي نال مجركذ ام
 دون ناسامرتم ضرعلا تارمدكو تاع ا :!امزلكلا
 قاف بتساو نامي طي ىسعي نس اوضو شكل

 فنؤشاطع او لولا نسا باب ىف غيابلامالككأ ناش اضندا ظ
 لاجلاىضرقم همست ىذلاوهت دي قلبا, مزلكلا دذ دا صم بسك

 نست إف ملكك ند أك ملا هذ داص امورشا هد ل
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 | ةءاباطالضان هسا ناكصقنا تناك ارك لعاد عفرا غيلبل ادنعل اوُصلاو هسضنةف

 لعل عاشت الكت مانام بطلع نملاوعم ًالوّموان سحأت ودجر د

 كه ءاغللا نع لوشلاودئازلابو نسا لصاب ن اكءاوس نسما ناي فر خامزلكملا
 زفسال انطلاف“ هقداطملا مدعر دّمد طاطختاو بسانملاد اينعالل هتقباطم

 ة از فسعر دب تاناوبيلات اوصار ئكلملارهو هن ىنل مر لككاع هعافندا

 هنالاو كلذ مدعمرط اطخاو نس صال ايه هياجام بسانملاداّبعالل

 ًامهنم دحاولكعاضترا نافل عالاو طسو ل انطلاق احلا اذكر تاوصالاب
 هيازلانسحل هباجاو سسانملار اشعال هتمباطمردقم هتحامىلانمشلاب

 ١ كلذدو ةقباطملانمر دقلا لاذ مدعب اهشدحاولكطاطخاو هر امإع

 . حضن لعلاجْش الاف نيمالكل اسواضتر اهنعابات اسارلاف توانعتلا
 ريثعلا ناف يامرلاف مكتبات انو اضن ابتعاباماو ةفككامةلغلاف
 فسكت مام : زاك لاحل همضتيام عيممالكلا ةقباطم ةغالبلاف
 "2م عي م زلكلا ةقباطم غالب افريتمملاو طاطخالاو عاضتر الادوصنب
 ”هلاعو هعافنر الالن سهل رشنل ببسةقيإاطلا نال ضام عفدن 0
 نالاوعم ن اكول درب اشللذ نالمطاطخالال نسل مدعل بسس ة فباطلا
 هنالعاهعدع ببسي هش طاطخ اودقباطملاببس نسلق عاضترالا نا
 عافنر الكل امينا معضد نواننم فارم ةمياطلان كلذ ءانعم نالسوا

 . ةفماطملاباضيا نسل سنن نأكن اد ةقباطملاببس نسا م ولكلا
 ذقت اطل ابئارمد دمت بسحب ةدّدعتم تامدقداطملام دماانكر
 ءانسا نأك ناو ةقدإطلإم دع بسس نسل فرمزلكلل طاطخ الك لامد نا

 ءاامراكل ا دالان اب باجيدق م ةمداطلإم دعباضيبأ نك لصا
 هن اهرؤو لاكش اأف صملا دنع ةحاصنمل اب لص اه دش نمل صاد
 قحلاثو دامىلا امالككاربغأ ذااموهو لفساو لون نم ئججس أل. نانم

 اذه ءافتنا ثحنمتاوصالاب هفاغلاد ارب ن الا تاناودملاتاوصاب
 بابؤى نسكب كرن ةحاصتل اسبح نم هنسح_ءافب قاندالف نسا
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 نافذ بيهزتلاو بغرلأاكب امل اعلا ذريغ ىف معافت راع زميحا هجول ا انسببو نسحلا

 انسدع ايران اخ :ئيصنل اهم نأ خوربنأ انلاةزدكر ابّتعاب هجولاانبٍهعافترا

 فدسلادابتعاب هناف مقاول امير العالاكو ٌياصنلا ةرثككع هلاتش اب هجحولا
 طاطخاو مل رخال الاوحا نايبوم اكحالاد دِئاَمعلاط ابتسام تللذرعخملا

 "ف داصم بسحب امملكط اطغالا و عاضتد الا حاتنلابحاص لسجل اهمدعب

 هلام عراشلا لاو مر ابعذ د ٌدْعمابم دعو ىش املا كامذ هب ئلداملم دلك

 مضاد نمل الرف ةفاد انما ام تماطل غالاو (انترالا نالدبلا ةجاحال
 حاضياو ناساقاورببمتلاىلا جانخ عاتضلا ةرابعثاىلا ةراشاام ا ابمدعب
 اإل ةوصلاىا ةيوضلا ةرامج] تارا مالككاف لدارملاومثوف هدارل

 ىضن هنأكبساتملا تل ذ ف مزالم ابّعالا تا عهينشلل :داسلاهةنهربتخا

 بءانلادابتعالل قباطم هلو نمدافتسيال هابل انهراّعاو از ارد اسعالا

 بسس يلشاد ةمياطلان امن لاحّراص احد أبّعالا نوكنم بسانملاوبئمملاكا

 "رنة زعل ةغص جرغم نوكاإ اولا امإع بكل ال جرل اذ ءاج ف اكتاعتلا انه

 افطر اونعب هببسبال عضوا نلعت لاح مل اصاحدارفالا نركرنتمي ةساكلا
 داعي م ءراعو غبابلا هش ىوتئسىذلا4و الائملاف ظفللا[مرينميم الا

 فملاو ل ةاببئمي انمي اتامثالادن نهلاف ىنملاف هراشعا عيت اناث ظفللاف

 الا ةربدملاممملاق بطر غيلبلا ظفلت نال ثلذو ههبطع ظذللا دروب ملص الا
 هنال ةئممالئملل تانباًسلَس نوكلاح ىاةسدلل تانل امو رو قءابلان

 اكل عانت د الكذنانغملاو نعم تاكاذا اذنه لل داراو مكون ضملابو ملف ف
 قطر هانررحامىلع اّمازابم دعب نسح اف طاطخ الكر ةفباطملاببس
 دغالبلاؤ مدلك اناس الرهالهلاوهو م ,ابلامرلكك ادارملاف حاتفلا فام

 دّصلام لكلا نائمد ةدارالا ء صم نكت إلا ةراشا نوككر ل وذ ابمئارم نأيبو
 ٠ لفامدريالك ديعلالعانبرع مولا ]مح 5 قبس |مذذؤكددم ةحاصنلاب |

 يما فدل نمضؤو ناطملام الكا نسا مد اجرصر ىكدللثا ٠

 اذ مان اجدمركتم ةحاصفلاب هبت مراكلاا]عؤيلبلا



 لائؤ ةجرلاةتكتلاملا ةراشاو لسا اركتلاةل 5-5-5 يلام
 اخ ميم نوكام تانل انسحلاب دما ءاقانلانسملل ةفشا كغ صتةغالبلاذ
 بكب مام شبل هانم باشا يابن جاخيبنداةفلبلا

 2 وهلا ئنضتنت لو اهنيعتىأ ةغالبلانحنع ةمراخ تانسحلاكا

 لزيابام ىاوهو لاف ثبح حاتمملاف ام قبطإع هانعم بسان 1 اداسعالا

 سانملاد ايتعالاوه لاحلائىضتقم لاقي نأ لاجل ىضسمم هيض م الكلب

 تالا ئشلاكو دعب ريسغتلا ةببرم تالركذل اف ىخارتلل ءانل اوأن دنع

 تبولطلاو اًمواعم لالا ىضنمم نوكلار بخ بسانملار ابّيعال []عجرضملا
 مولعممالككأب نيلبام نافذ كلذ سسكع ا لارين

 كنلاؤَش هئلاملا د ةحامال ذئنصو لامجلاوطشفم ةم ربسطن بولطملاواًقباس

 هعمزناد ببس ةفباطملاك اهتَمب أطمبكوق هتبم امم دع عم حراشلا هركذ
 بسكيماليلان اشعاضترانم حانفلاف هانلقت كاف دعوا وحو غانمتر الا

 دانمتنا حاتفملاف ال لاحلاىضتشمل ةقباطما انكو مب قلب | مل هتك داصم
 . ملل ا نخيف انطنرألاو لالا هضم ف ابطنالا هحصقو م للكل نسخ

 . ةيببسلاءمحأي داما ناذ ةيلابألا !|ةواص الورورطبال الا واصل لْنماسل

 اًيبرف ايس نين المل ومع ضنوك | انو فوم امزب ىانتل رسبلو ذا

 ى ذلنشجلامسا نانمىضرلا امل جاد دصلا هفاضا ناله ورهوام ىلع

 صْصخ نب دم قيرلو لمنسا ذا دحاولاظظفلب ريثكلاو للملا ع مف عنب

 ءارغنسانم انمار سجل ن زعتسال ره اظلافوبف هلع ف دصي ام ضعس

 تاتبهاللانانام هنن املك ا ةرابركملاو سنباي بازل اومق مهمل
 نال واحلا عممونلا نافرابطلاْضَمْني مولامهلوو ف تلقولذ انك لاح

 ( يمت فار غتسا هنجنخ امفرهاظلا ناريس ىرْماظفلل اكل نل اننا نمد اكل

 . الاذن اذا نسال نركيذازوصنالخام طمقسف عاضترالا هيلع ف دصيام
 ىمسمةقباطمري غيوابسانملادابثعالا ةقباطمرجطب اننرالانمدرذ دوحو

 لايم افلئتخان اكواوسا نحاو اهانأذ نوككى ١ لدارلان وكر نامل لاحلا
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 فىقفرد انه اكمنم وار ككانزاطبرعمهلا نالطبب دارلا:لامنلطب كرف
 امنملكىف قاس ركل ل طبب نيرعصحلا ف دصربد من لع زول والكلا نب إتلا قوص
 ياكل ]طب اما طمرموهلا ةروصفورخالاذ قوُبلاركل نفح ببس
 رنا زم ههؤنام عف دن اذ نضال دعابفرعالل ٌفوسلاركحلا ب سي ص خلل اورام

 صخالا ةيرعصغلا نالطب ثيعسالو نيم اراك ل طسا ضب ائاطملاموعلا ةروصف
 مهعال اؤرصحلانم ىوشلا ركحلإو ضخلل اف رصعل' نم ل كار ككلا تالطببل
 بس نينغباطلل نم قداس هان رزذامبدعاخ د وخال رصف نا همه لاذ

 1 ملو انت بجي معالا عم اياد ناكا ذا هناخ امةعدا وماتت نانا

 ,عنم نكمف نينم دذملا ةحصرب دقن لع ه عمنا ردد افسح هداف عيب
 اننا ىارغتسالاف اضن سيل ف اضملاددصلل نا]عةاثب ل دال ةمدقملا

 لاتربالاهل عانت راالش اللا ئنرمم ةقيطم مالكلا عافنرا امولعملا ناب

 هيدا لت وانت بجوب معالاخ وصولا نان تممر امزعىا ةاوأسملاال املي ال

 ةنسلانيب داحتالا ْيِجيِببكَملا انهلثم ناف لداتالاف اًخيرص سبل"
 ترف فتان كا يسانم ركل اكمل العبي ل بسلا
 اولاقامإع ءانيد احضال افرهاظ الا ىص لاق امناد نوعافملارهكئلوا
 نفحلار اء ايركمللن اكن اخ دبعلل نكرل اذ امال اكهذ اضال ان ا نم
 نغامفرهاظلاذ سلاف ادد ةييطعبلاةنيرث نكرلو
 ناو داحت الا دمض ضوه ثيح نم لاحلاىن وللا ,وكيشأ هيث

 ضنا ع انلرهاظلا اءمرلمل اغيموغملاف داحالاوهبولطملانايلئافلا

 نيمإو حاشب الاف هلدأ همحر صملانمتعدر زل نه كى عاانهو ملف 38

 لاو الا عيرتتلاب هل قاعت الو قيسطئءااومظنل انين داحن الا ةدافا بل

 وإذ ابنع ثحيىلاةاعلاك ا كوخ ناعم ىتزن لو اهايبل نبه ا
 . متل اكرضجن عم اهرطعب بيكرتدابتعابل لو ملكلل ةضراعلا لاوحال هو ظ

 املا عانئلاتايطيقلاو تامضوضالا خعاةكو فظمعلاو ريكتتلاو
 ادكتاّصوصحلاكلئىلع هلامْساْسسح نم ةيلصالا قاعملاواةيلص الأ

 - رهاوق



 لاعي و ىختلب امتلك نيبو نيلامتحالال راش مش امرلك اج
 انك ذالا لاح و د ضمب عم اهضعب بيكر لاح ماك زرعت زال ةراش ا مدلكلأذ
 و ضيا وعمه مئملاوحلاوتابتتشلا اضارغالابسح تمل
 راما ريفلامزلكى اهملع ابار هسه مالكىف ضارغعالابسحإءاه داربأب
 نودي نوكي ىلا عضولا ناىلا ةراشا هيلع بيرملا عضول اين رنا عموتيتلاب مظلا
 فلل ان هّبَساد رياربب ثدوكى ركرز ٌدْعاسصلاو ٌةوضلاوريتميالخرتلا

 الاب |صالاؤسملاف د كازفرلا لا ةغابيصب ضارغال ابسحيإعمرلكلا
 وصخ ٌروصلا وصلا اهز ابنماو:ضفلازصاف :كق3ثل امن اوملاكتاّضوصخلاب
 لال كلذرذز لو ءافلملا دعم زلكما نم ء د وصقل ابنالاباجال وعمر

 صوصنخلا عضولا لع ظنل اصح ال ىنيوتلادرسنمملا ملفنلا اي يسطتلاكا
 مرلعم دارمي لاوس رن : كك صوص ا عيضول اخيئلاب هدا
 يضل برت اوظنلاب نش قيرطتلاف قيبطظنلا نيع صوصنملا عضولا نا
 0 ايفل ارجظنلاب تملا عضولاب ند ل

 7 يحاو لكك مك مالك ع ضن نارلوق ائبشملا كال دىتم ئشلابدكملا
 لاخلا هءضئشب 00 عمابمطعب بيكر شبح نمش ابكرمر

 لص اكن نواطلا ا ااا اتاي مايتم كوملا
 لمنولؤاعملا معتم دضج نركب دقو ةغيلسلاب نوكيدق عضولاتللذو
 اه ملالعضقرش الوهرابغبط طع كمالكب سكر نوكيع ابا شاوق لع ع
 ركدي ملاقاو ظفللا ديغمتلاو فبلاتلا عض هني نوكيلل ناب كلذو
 هب لصح ىذل اوظنلا فيرعت دوصتمملا ن ال ىونمملا دم ملا نع ص ولولا

 بسم ايازملاو تاّيصوصخلا لع هلاّمشا دريل ص جوهر ةغالل الص
 ثلاوكئامو ةبئاطم 7 الالدب دارملات دا ناداه هنواطملاظ ارغالا

 اال اننم ناعما ةبسس انتم ظاضلالا بيكي نع ةرابع مظنلا نا نم
 رظنتئ إضف ةلماكلاهغالبلا هبل صحب ىنل الماكلا ملظنلل فيرعتف
 000 هتدرلجو هريث ادنو هريكننو هدارفاو ةشنم“املا

 ب



 د هللا نا ةن :قبأبترلاوبخ ايلا كلذ ةبمسا هلمجدنوكو ملصفلا ومطعم

 007 كلذ العدين قطنيركتفأ ًادتبملا دا اعمرابجالاخ اانخا ةانمالاف

 قمت و نلزتلا لع لفو ههفاسدتتل لا ذنوج اندم ايش كلل
 بفرع نوخلافركدن لانا تاه وجولا لإ ظنلادعب ىا ظن ماو لعن طع

 الاوافام 0 ا قالا

 ءارنمللو باس عضومذ دحاو
 ب د واهناعم سسطند اتعاب فورا ةراقتلا انهارت امر اتاب انأك

 ًابنعاب عش مها ظنلا انهو جو دمملاف اناكتاغباسلان ظنا الأخ 17

 . فعن هكرتو :فلن ف ورغلاب طمعا نموخلافابهنع ثلا ضراوملا
 ابضرواطملاض ارغال ابشحب اهنم دحاو للك ضوم قاملالمبداةقسإسلاب

 هصضئخوع صر وعد ةده فبرئلافرظنورلو هدوص هوم كد , ئيذ

 بسحب هبضنباك نلادن اكمى اننا كرت مرضه انلذ تادرغملانم ئشمد

 نضرعتب ناعم ًالبسحنو حارومالاذه سبل مم ملوضب هنجإكضارغاالا

 لعفي دحاو ىنممي عفر حؤلمت مرايدأشل بيس هلوفب هّملعت دابتعادعب

 ظ ةلصّئمضعب نم بطعن عرفو بسك ضاارغال اببسس امل ضرعت ىا دحاو

 ومزم نو داهذل زنميىئم تنارلسو هيلع إل صملؤ فاكتب اصنإا نش هب دب

 ا عم :لككلن ال ةراشالاهطعب ا متساكفإ ناامامل يدل
 ل اسال صنت امانم هانركذامىلا هللا همججصلملار اثنان هلاك وماقم

 اكل ةر وكمل ا روم الانه نسل ملوق هبللار الا رسلو دل دونبألامجاصملاهببلا

 لمان بكلاجبابلا هدصفب ىذل !خملابال ةداف اب ناعنم ءاودرمهو

 نمرم دقن ام لع رعزعتل نايسإإل كلا ذو ملف بيكا انرلدم دوك هون
 للعلامتش لاو ضارعال ام نإ عل دي اغا انه 1! مور ضروف ةضالبلا

 تابضتمم|مالف اهابا هت دافااماومزاككا غالب ىف منالافاسْطسْمم ٠
 ىضرلإف فاضل لع بصن موف زكولا لعل دراثالاواهر اًساو ضارغالا ٠



 : أند ويسسربغاماودماقم تمقانأمز ةفص بوبيسدنع ةضرطظلا مانام

 اثار اما انلن ىرنا اهوبجوب ماد ةخرظلاروكتملا فصلا فاوداتخا

 اريدك الط اع افوادح ردصل ةفصوؤمجيراد ةذاغا| ع اًيوصنم هنوك
 ٌتادارلارسبل نانيحال ا ةفص نم هن ل إو فدا طال ىنعم انه ةبمَسلا نال

 لصالاف ن اكش |! ب بجاد منح ثننأتلانالد دما ن امحالاهذوصرم
 يلم هلمجيولاذل و هيصن بِ ودمافمرئ اش نآصالا د مص

 هند! نابحال انمريتك3 ىامل ف نيكل ةغضدنال لومي نارهاظلاءامدإس
 ٌناالا كلاذل اًمسادماقم هنماذ او فوصوملاف ده دعيراضدن املا ةراشا

 وقل ةمجار ةغالبلاف داق انهى درلوف نايبلاملا جاتحباناهإ هش
 ددسجو رلوث ىىىه ثسمحنم ظافلال !تافص نمتسما انفاداداكا لادادا

 ىئمملاموتنل اف ضد انشالاثكو هل تاممالاو ظفللانعمنلا3 ىاضف انشال
 هبلا ةعجار افوكت دْنملاو هن ىلا ةعحاد اهنوكئنملات ال هل تاسالاد

 لفل اما لاق نم غصت انكر لل ءيطصتسل هذ اة رلوف ةَيانحملاب
 دارا طظفمللا : قف تنعي ا نماماهنم دارا ةحاصنلا

 امأشنم ةروكدملات افصل انمصولذ ا ناذ هآ مآ عازنالو لوف غالسلا اهنم

 و وما لاعانتلاب ىونمللا دفعا نم ناكث او هسنمن لففلا ا

 زاجعال اسبنب لضاننلا مرعقنئلا ه|سيضفلاكا تلضْملا هذه افاضنا

 5 لودي ةق دال ناينمم دل سبل ىذلامدلكلا ذلة دب ىنلامرلكلا ناز
 هصخلاب عشب لوبملا ةغسصن ل دي موق تاناوبلا تاوصاب نضلموهلب
 ينعفواىوغللا أنعم لع ملون مدنع لول دعى سل دوصّمكسسلام ناف

 كديدن اذريكتشلاو فيرس اكد سمن نماما عضول ابلغ فللا نم داغتسي

 ةلاودفاش الو ةيلومؤملاو لعامل اك ارعانموا نب وَسلَأَو ماللاامملع

 4/65 نارلعا ف'دحلا هميدختل اك ةيتيسكرلا هبل نم امان كل ذدعر
 يع | ةيوععللا قأمملا ل والا ئاسملاب دير انا هن اذ باطضا عون حاشا ٠

 (ًك/ لعل دب امزع تاببصوصتلا عم.ئملال ص ايه ةبببكرلا تالولدملا



 انمار فالاف وه نمفأسسام هسانب وهو اللا نهق حاشلانع هلومنملا

 ايم ضن لالا الار شف ثرِح تابفيككاداب ايازملازمعا ةموزمملالو ال انفاىلل

 فذدلاوهرملف هنداسبت اًيمومملا كانا ههسيرا ناف ةييبكّتلا تالول كلابال

 :ًأمجل االول كك هلوالا املا نالع لد.هناذ لاك وعللاءانعم لع هظفلب لدن

 سطس اهرتف اماد ةربكرلتالول دملاهلوالا فاعلا نا لامي ثادجولاد

 ق دبقمتل انعمالكلا هب جرخي ام ىعائمملا لص نار نبت انيموصنملا
 تالول دإَمَجاَم او تابصوص:ل كوالا قاعملابد ارال ادا ءاضلبلا دن عمدعلا
 لصاو تاّص وصولا كلن هنممهفت ىونعللا انعم بسحب طمللثال ٌةبونل

 ةلضولاللا ناك أ:لك سلا كلل نل دع سل فره دنع هبي اروظنم ريغ ئسعملا
 . 2 /ناكتاوةبن اثلاةسرلاف اد اتعاب هان هل ال كلاوملاوه الاف
 7" لال كلا ةنهو ةناث اضن ىف هلال داو ىعملاطسؤنت نكن غالاوهلادلاذ
 رصملاةمل العلف ةشاعدالاو ةيلييصلاو ةقزلملاو ة داملاو فعلابولو
 وهن ةداذاسد ظافلا نشل الكلااطغاصب ىلاضارغالاىنعا

 لقتل تاق وصولا عمئمل ال صا وهو بكرل ابسك ظ فلل زم م همام ١

 ضارغالا هال نشل دز امض الاه نيلو رخا تلاوه مل اوربكتتلاو

 نهاع ًالممثممزاكلا مج ىا ْدْعاسَّصلا ده نصراكتملا اهدص ميلا

 كتلاددأكي الأ عفدو رمل وريظعتلاو دوبعم ىلا ةراّسالانم تاصصوصنلل

 ابلجال تايصوصنلل هنهرماكتملادرمونّيل اضارغالا اباّصحم كلذريغو
 ى#فلوالااعملاذ نايبلالعىلا ةنسشلاباماو فاعملالع ىلا ةمسشلاب اذه

 تامم اه اؤنل اةاعملاولاحلاىضنمم ةباعر عمةيقباطلات الول دما
 6 5 «ه ا. 0“

 ارغال ابسج ابن مؤ اهلمجى اجر لعلم ملف ةسانككاد ةيزاجلا
 املا دوصقملاو ىداطنسإؤنلاركذ اضن وا شاش الو اهنمثواطملا

 لوالاقامإل تالول دم ضارغال !نان كلذو غلا دنعةدئ افلا طحن

 عافانا عد ميلا
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 لوف لوالا نا علاب اشد ان ءاغلسلاب صنخملا انا ٠ اًنب نم اه دصد ا دحاب امل

 00 ااا يي ل ظ
 | أنام لِسُْف نضرسإو هسضن :عام ان ىف نايضلاو

 ظ مقملا كولا مب رهابملو ود هيلابنسملاهدْقن كلادكر بولطمربغ موكل

 ارقام الملف اير ةدافالىاقامملابيؤل لق رصتلا ال :تبلارب صم هنا
 «ةفليمللاو ظافل الا نم ةموبؤملا لوالافامملانيب ك يشم نياطللا ليو ذا

 .ففالثلاو لوالا نوككة اال اذ لخدم امرنمّزكلو اهم ٌةَدَوصَملا فاوشلا
  تالول دماخرككلدالاناعملاب هّيصوصخح اه ناف ظامل الاف الاخ تالول دم

 ىملاف كف ذئالبلابة هك :لنلاظافتالان أصئ| لله ئابااد تانلاب امل

 ةلصا نفد رلف د لىدادار ابنعال ان الى داائعملالصاق ىا

 از يضلام دع لوف هيبشنل اؤيرطب ةّيموص اعز وضل اقالطا نإ نامي
 هنال كل كسملو هسنن فهل فصو اهنا ظل |غ اقر جام اومف ثيح

 دفبلت اصلا ناب زيمرل هئاد|ملاواءانعمذ ضرعرم الجا نم هل فصد
 - "هعالبلاؤعمةحاصملا نيبو هسمن ىف ظ فأل اةفصرهىئلارورثملا
 . .ةقانم كفل ةحاصفل ابان ااوإعي فلا ةبسقلابرهظاانهد
 ذآبرلوتنطنلاف انلورسىاابمسؤلَسو ملّسلا عبطلاب اهميرأم ىافورفل
 اتلطم كالنلاب ى صون! مملاد اىلاةلالّدل ئاعتم ف دحر انس لاد

 دج دوف نإ هظاذ و ئعملا هنم مزغب ثصحلغْملا اوك نعةر اعاخال

 نان هك الدىملاك لذ لجال ظفالاف د هانعم ةشاث دل ال دئعملاكللذل

 فطعق قاب ىذلال اكشاللاثهمهلاحاو لفن وامل اوم ههئامل رف
 ئلا,ابزناذنال ةغالبلافلخادعالاذ طل ناملا ة اًساد برغدام
 نيك ناسلاءالعدنعذ امعالاى اك تري ناوهو مف هلاك نوكاممنا

 ذاجعا هجو ف فلتخا انلورْشسلاةوط نعم دلكلا جرخ ناز اجيالاذ الاد

 نارْملاَر عان اكناو هموبغمؤ رينمملاهنالرشبلاب هيضتلاب نارْفلا

 سضالاو نيل تعمجا نثا لق ىلاعت هلومل نشالاو نفلإىلا ةبسنلاب ثمن

 ٌّىي
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 فب 9

 لقتل اروبا ض عبل هضعب تاكولو هلم نونابال نافل انه لما وبأي تاع
 ايد لكا نال :رهملاننا عمرشمل ا وط نعدنم ةروسر صف ارادقم جرخب نا

 الباتل لف تاقملوف هننمح امد ايتعابالا عن فغالبلا ارم

 سلا اقوط نع خب نامل امالكلا ءاشنر نك فيت ةقباطلاكوس

 الانس 7 خذ رعال الو هيلعأ دياكضحد اسفّمسالاؤسلاف

 د ملاعالاف انوكذ ةضراعم المد دابضتسالاأثنل تايب ّ

 هضو عنلاب باوجلا مذ عرورلفل ياهلا دحانمركيير]بلدل امذاحيال
 كعلدي ل اؤسلاف هركذأم ناو هنع أن هرهاظب زوج ا(مِلمِلّونا
 ةفناَلاز |ىعالاتحرلعالا نر

 يع زف ةجراختمدقم
 امه ق اعتب شح نم نيرمال انس نهتاساب لف اكن اسسلاو ىفاعملائع

 , ةرعلاو غاده لف اكداغا جلع ذظالبللاف اند

 اك ,ةايعامو ىونملا ب يشل نع رازلل]ت أك اعملاراعنال كلذد هنا

 دعالو دغالبلاق ءاقترالاب هل نامتال هحاصملاف ةريرمملادومالانم

 فملاوون اوَدْعَلل لمْ ةغولرلاب نامت هل لعب هعالبل ل عروسشمت
 جيراص هن افعل اذه فرعبإل هلوف هشانبو فر انما ئمملا ف الخ هنال
 لفك الرق انسل ارعص وللا نا هملع دريد فر اهلا عملا ب دامملا تأ

 تيمالاني د همامتاب لف اك دغدابلازعنا مصبدلف يوك ملامولعلاهل ٠
 لف اكت الاد فاعملاىاةغالبلاماعناءانعم لامي ناذوججإلانكو ٠
 ىلعنسرم ال ننبه ضعب كوت تاني الذ هلاكأو نيرمال انسه ماماب

 طاحاو هنا نشرلو عر م :النال مل اقوندل او رح مولع
 تل العرسف ملا اهركذ ىلا تام دقلل عن عنملانآف ملون خال اكمب
 الالوصحل عنمئطاحالا ناكماف هلودو "هل اضككا عنم فرعبال هلوَمف

 مةفرعمىا:]ك عواطالا ماد لوف نو انلا هذ طلغ دق هناف ردت ناقتال عذب اهرل ابتزل عنمولل ةرزمنماريشكو مارق ةرشسإلل ةطام الاد



 ما قملا سحب تائابتعالا ةياعرو فعضلاو دل اخ ايكو لاوحالاد دع
 ركب هل نامت انرخارم اة لعال اف طلاغوهمالكب نأ شالا بلع ضقوسي ىلا

 ملف وكمل عالظالل مل اذه هل انك !ٍسولد لف هنم دانت سيلوذغالبلا 5
 ,ئواهرائسا نارملامظنف ذائعالا هوجو نع غش كيديذ ا هلوف فرم امك
 ءانتةبكمل سلا نعرلوف عجرم اوميلع وطملا بلال ةرابملا ةنهرماظ
 دكراذ اذ ًدلخا د سيل ز |ىعالا ةبيرم نم بقدإمو ةبترلا عما ,تحلا تاع

 يبت لامذ امناوهنالاقب نا فدل فانميتسا ]ل ةججالو لع ال انرطلا نم ؛

 قهأ اخد انوجةهنح امىلا ةبسلابلعالا نموهف هقوهامىلا ةبسشل اب ةلعلا
 هلاىرنب امرشا طعالاف طلاذ هلاخ دادوجبال هنا عم دلال صاحوللعالا

 ثرج ةشيقحلا باهرا ناف دبع والو هس ح باه نوكمدعل ةغالبلا
 وهو قرف عون ل عزم سلا ةبإلاو قرف غزال ةغالبلا تابثزجنن»
 داراناهعب الع الا نطلانآ ملون |هنماسيش نس هنم يقم مدذامعلا
 فيو فل طممزلكلا عزنىرتنمز |هالاد ترم انعم دحلاوةئيعوملا ةيابلا
 .ةننرلازعبإال بالا عم _دىلا ناوي دارلاوالونرشسإل امالكل عفن ىوتنم
 لاذ نالخا داهالكهئضراعم نكم الام هنم برغدامو زاجالاثي اهو
 ءاوس شل ىئنم نالداسشلا فديالف كرف ةعدابل امون ىتتسوهىذلا
 فرملا نا لافي ناّصيالف د ّدعتم نوكلل اًيعؤند ا انيَمِسَح دا
 اهوا هنم برقيامو زامعالا ةبان نارم اذن البل اعتشمئازعالا
 - ليم نسم اليضامد امس ك شما رمل اوازاجيالا ةباغ ىونملا امنا
 ظ تاكا ذاامِد عمي اذاف هم اقم اهنماخ او مايرجع ٌلككاركح.. رجا
 ,طعشبوا يش طرشب هلاك ناك ذا ماع ئشط رش داب اكل يح
 ل لنسز ايعالا هنري رككىْرْس هنرككناذ دني نخ اهنج اكدلف ىبشاا
 تاعي جلوانئظنم بدبام نانمداشلا هحو فلشامو ذنعونلا
 طسولا ]مد نم يه ىلا املا هز امعالا ةباهنم برقبام نال ذاحتال ا

 سصشصخناو اسيل اع درسدن ال ئيشب سل ةبابرلاب ل صتلاةبترلا لع
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 وهدا نادال ارهاظلا نإلعاضيا نبه ص صخبلف هضراىم نكمالابب هن
 تلا هبصْرن ةلْضامد اس عظ اضل هجو نم هان دحام رننإلادانلا

 نكمالبترم غلب ثايرشسلامالكلاذ اما ةبتمْعال ا رطعلا نادإممانانم
 تافض هن عويزعالا ف ظلامازاىعالاةتوادض بي امو ملثم نابتالارشبلا

 رشبلامرلكلا عد ال نابز اجيال ادح نم برقر هلثمإ تاّشالانعرشملا:عنمدلك
 ناجيالاسح عي دنم هالو هلم نايشالانعةروسرصق ارابقم : عن نكلو

 دعا او زانعالالعفظع ب رقماقزهلونا ا تعا

 ثبسآوا ةبارادقمف البلا هنم برقي امد وس صُف|ف ٌةْعالبلاْ امعالا
 فاملا نارماملكلذو ئنارغلا غزا بلاوهولعا تافرطاملف لاق هناكتت
 به لاتا اةديرهوملوق د دعا اًنيعوبوا اممم حْدحا هاوس بانت إلعالا
 ةرابع فرنوكتسحال ةترملا خعم ناشكلا ةراسع ىف حلا نوكتال هحشبشو د

 ىنعمب هش دحلا نكي ملول شاديبإتلا هجدد داحتالارهاظظلانئكل اهانعمإ ناملا
 ,.ةمضعب نوكمهثناربغ نمد ضعب نوكنممزلبال ذا همز ال ملاومتا ير ا

 أحيا انيتر خلاب هضعب نوكلب جمر هضعب نوكوناجيالاةياهاضلاب
 هسأتلا نانملمام مف دنا انركذ امو هبترلاك إن نعارصات هضعبو
 ذاجمالاملااًمجا نوك ناز وجبالرل دجلا ىلا اًمجإرمربمشلا نوكيا العم

 ةغصل اف لصالاو هاك سَعَم ةغص نما: نوكو ةبانزلا وعم دهللو

 لِي ال ذمدسصحو ف اضلاللاريمفلا اجرالصالاثاب باوجلا لا ةجاحال د

 هو ناكا 11 هنمربن ناكل لون ةحْشاك ةغشلا نوكبل اوملانم

 تاكوذعالبلانمىلعالا ةشرملاف ناقلات وكةيتيعلاءاذعدنعز احيالا
 نكيلو ىلاعت هلا نم هضعبو هلكت اًرقلاناتابثا ةبالانمدوصفملا
 تركب نابالا دنص تالتخالا نوكأل هنال ةثكلاب ف التخال اغصد
 لمماكاو دحاو فال حاوهو :رعمربعضمعنلاو مهمدنم ضعنلا

 اذ اًلوعفمارْكلْود نيلوعفم ىلا اي دعتماو دحو فانك بحاص ْ

 ةنمرثكلااو دجول ئملاربصم اًنان الومفم امان ىنعم اندلتخاو

 0 زل اؤجعالالطاامحارو



 0| 2 اًمشلتخم هنمربنكلا نركشااريغ دنع نم نوكر دمت لعمزولل ل عجاف ادام
 || 2 ركبصي ىلا هلق فاك فالالع ان اصتسا نان ْلكل انوكي نامزلاب هن عم
 الئخالا ةغص أ انا نم هيلع مدام عف دن اانربّرحاوركدعب ى ذل [ضعب

 2 -ًالئخا اناشكابحاصامجدئو نأ غلامظنف لككاةغض نالتخالاو
 (02 فالتخالاةفص :زيكلاّن ار شال اًنالريثكلا فص ةرثككاو ةرككا فص

 ( 2 مضعب ناكل لو نم مهنا نم هيلع دوا امو اودَجَر لوعفم ليم ظُنلاف

 اناللطابوهو :ملاءراككا لع ىلاعن هربغ ةردخ توشز|هعالادحاْئلاب
 ضعبلاع الات هللانم ا ضعبو ٌزاكن أر غلا نا دوصفملاناف كلذ شال

 ا ا اكل هتيم قدرا كوت ارا موهو ترتد مثدىذلا

 ٌحاّقلاب هبضعب نوكنأل ناوهرروكدملاذ الئخلالا هضاو جول ىلامت

 رطماربابر اشاوامسح نطلاذخا:إ عمل عالان طلاع ارث زامجمالا

 دمر كهلا مصيب دابخ الالعاّمّتقم فطعلاب ابتع انامل اولا قوم عم
 وصلا نال عاتفلا حاش دب عصام امرنم دحاو لكأل اههالكر اىعالا تحب

 ردو ظاذجو هيلع ندصبام ناسال هشه ىزائعالاميترمثيدمت

 دوصُلل توغم نإ كل لع :لكك م طع نمل مجو هنم برقيإم هلوُملربخلا
 هرارمز لعل دي مالككاذ ومس نآن هيلع ضرتعاامو ََن انلاهبلاتغنلب مانلد

 وهولفسالانرطلاؤ هلو نا اكلعال افرطل ن از | عال اح وهو هلونب

 ممنلا انه توب ناشلا ناببلعو لفسالا فرامل نايبل لربغا ذاام :
 فطل ا نادياوغي هنم برةباموللعالا فرطلاهناب زاحمالاتح ناعن.لب

 دوصقلاو ةََمِضحلل هب الا هن نايل ا لاةجاح القيق زنحإعالا

 . نامالاملوتن ايبلاملا جاتحم هئاف لفسال ان الخبن اميالاًدحنابمت

  ةامتلنم بربام ىانبملادنم بزب امذ لوصول نامي كة ضراعم
 . ذاحيااارمءيج ميل هضر اعم نك لهنا هيلع دصب ا موهومهنج
 ركنا د,ىتح ناونعلا اذهب ظوعأم هنا دوصمم لان سلو اهريغ لخ ديالو
 سيلذالنم ني اف الذ اميالاذحدن أب ةضر اعم نكميالام عمل عالافملإإع
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 ٠ ريت لفن آلعالاذرطلنمكا رق ةضرامللا ناكما مدع ىوسن اجيال عم
 _ وهإعافطعهنم بمِيام نوكين المح حانفملا ةرابعنالاضبإ د د

  دافتساللاةناومزعالافرطلاهنم برقبام:ز انعالا ده تازاملا قت
 تالف اي هاظلانداخ هنككروكدملالاكخال اهيلعا د داد نلارهاظ نم

 ش يمافتم تابلت جان زمر راسنا تسر اليتدر

 ىدهتملارضمبل اىاتابال ارضمب نائمدز امئالادح دحاهغولب عمةعالبلاف

 توافئل اكل ذدمزوألاانه فرضالف ةبميشرلاب ضعي نم "فصطاع اهب

 امهنملكت اكنادافسكو كدي ضعبلاف تاماقلات وافت بسحبانا

 0 ناف لاحلاهضنفيام عيجاَسباطم
 !هيضئقتام عيمجالكلا ةقباطمأ ةعالسلا نانمتفرعاملةعالسلا

 هئاقريغ لامن دن الال ك تادائعالااعر بسحاماوأءاجر دو انتنلال

 موؤماش الاد ذ ام ئانرتدتد هيضنمزجاع طاخحلان النمةكحلاب

 _ اع هينيسلا فرطلا نع ةرابعام ن وكل نميضتلا ةعالبلان رطمعا

 ملوت هنعلفنام لص احانهءالاخ شاصي ل اطال ةلهادهنوك

 هكلاشؤو دام لاؤعمأف ون ضدئغلاب نود ىومافلاذ الد نرملاكا

 تغلا تح اسصتلاريغ ناف لوزا بناجف هب اص اموهو هئحخام

 ٌفر نودموبغمف الخا دل وزن انوكدو نانلاو ذامىلائملال نس

 ةنرقداذ شلال , يكب درينصو هنم برقا هن و دانه مواعلا

 فييرغتل اف دص هوسإل نيب شل | إعو تاناوبحلا تاوصاب ثحنلا
 باتل اذه ف 1 ةهبط كوس و ىعسرلاورطعلا يزل
 0 لود نمم واعم شال ةيورخالابه هوجولا فص يف ةلداخال

 ضافل اسلق ةغالللاناعّبساضبا ةحاصئملاد همباطللانادماها

 اختم الددوحولاف ةغالملل ةعبات تسسل هوحولان املا ةراشالا ظ

 كككافربتمن ناب د ايتعالاف لباهدغ دبل الصح نيذلل اًيئمال ا كوس
 نال كلذ ىلا ةر اما دم اهب لومل انهيف ىكهشضورلوت ةغزابلادعب



 هوجو عانسح م الكاش رون رلوف ارجاع صحب امنا هرجرلا هنه نيسحتراملا
 هلؤىلا امم امانا عشت ةظفل نمد اتسم هنا الاد اعشال نول

 يؤ لاقيولف 2ماكتلا مام تسيل لل بمب دارلا الف معن خلا فابعبتت
 سحب همم ومص هنإرسنجلاو قايطل اد عصا مولكلاخ ماكتملا داما دعب

 1 ابوسك عيضوو غيل, هناويصنلم وللا دابادقيطنلا دعب لاقباك
 منلاكرخا ند دحيم اكصاخعز فيل ايطعرادندالا كلم فيرنا نع عرضت كبل اع لجد احا [ملاعؤاجج ممركاوخ مثذخوصولا ةركتلا ناذ لصق يلب
 - كلر رولف هنمداغئسيام عرج هت توكينإ ركنا لاذ به هاراسف هلو نوكم مزلبالو ميلا نانلارمالاناب فم ولكل خيام [«راصخ نابل
 5 اقمداصخ او ءلرت ئخال اكتضراصخ الأ نان هلل خ دات لدالارمالا نا
 ةبطتلاف ّماىابعبازنو مال الغف ةرصخبانكلادصاقم ناةصالخ
 توق توصل اضن هل اةثلثلا موامل ارصخ م اهعباؤنو ةغالسلا -

 بيكارل | صاوخة يوسي ماكتملا ةغ كليرشف هن ان كلذ دان مكبمل ثسح
 للملا كلذ له كم الراهب حولع ةيانككاو ز اجلا عاؤن ارارباو اهمح

 زاثا امابنئخلط 1 اللا رهام نعجراخ رماةحاصنلا نالئ1كاوهر

 سكملاب دارلا ناؤعي هاكسسياى الف ةغالبلاضيرمت ف جاشلا هبا
 سخاماد عاضبالاخانكر الك نال اوف قطنما ل ىرنلا نسكت
 اًمبجمرنوكه طساوب ماكتملا ةغالدإ اًمجرم نوكتالمولككلا ةغالس ةاثل مالا
 وهو لوف! ابيلعر ادتق الاد هاوفب قابسامذ هيلاديشب اكمرلكلا ةغالبل
 :؟ ان دصم هنوكزوجار وجر الح ىاناكم مسا عجرملانائمي بجرم

 ددصللاةرئئلار اررسس ا نكميالذا لاصيالاد ف نمل ع ميلا عوجرملاعمإ
 امهن الشلة نازنحال يشن عجرلا نال ىلا :لكدنع فاي هن الشامو

 اهعجسب لافي نا عصي هش فمر ابعابذ ازاحالاهمجرش ل افي | مصب
 ةر اشالانع الامم رد صم ءامجرل اضلاو نفاد اًمعاب هيلانئاع
 ريشمهناف عهرلان واخ هغدابلا لوصحامملع ثخرت نيرمالا نيزدهذاامل

 رنا



 00 إ
 تارهظازركءامبد لا بادككاد ذدصلا عجرم رمطو فن هلع درر شن سب اكضقوثلامل

 كعب ناكملامسانعبب عجرلاملا عجا/وهوبمضو ددصلا عم لاق عجرم انابلوُملا
 يلليم نابرىلا دجاحال ار دم نئملا و توكوب دم لعذ ا 'ئني نسل مارزتسالا

 معلب تتداذ عع ىعملازص اح اسمنالضامانكو ناكملامسا

 ”اًكفلفو ان اكما رام ىئحرأ ةمزاكلا مام دمدر كدي ابحلصا حل انهن الو

 للة دصلا عجرم لف قانل ا تاكمالا هنالريغلاب نوككالذ اكمالا نا هرمالف
 اق اول ادركحئباطي ثيبحهنركتع ةر ابق دص نالربخلإدابكئاق دص كا
 افابط ىلاءلرن امر عجرم ال ب دكلاو قدصل رست فابطاللاو قابطلا نا
 كطفانعز انحالا لو قمل ارح نم انبزجملالكلا دوعامهلادئ اع كا
 فب داتلاةنبف كف ظننا اعوتشلا هيف ادع زازاحال اهنيلخ ديالو لا

 [غالاهود الإ ملا لوف اهسنض فالي د اسلا ةبغبكُه أطل! نعزاراحالا هع
 ةقرابلا عجرم نكترل ناع اتراك يف لاوحال |ئعامراكتكاهل ءاضير تلا ٠

 اتلاف طنلا عمم انانحالا نو دب ةغالبلا ل وصحن امير وكتلان انحالا
 فماّمِلب هانضرف دقو الب نوكالف لاحلاىضتْملاقباطم نوكيالف
 مضاوهداسضو رلوف مادقالاهإ لذ د هن افرتد يش ةشاشلا ةر الا انكو
 ةقباطلل ضرع هنوكاماو ئنسملهللاًضر عصي امنازاذمز ازاحالا نال

 توكلاًضرغامراعجخ ملكتملا ]لا مف اهدلكاضم أى زيمملا!نكو هل فعمالف
 نيضزباسلا ضيا امفمزلككا ف سل أند دقولو هل عمال اًمناطممالككا

 تضم لوف هنع لمن انكىعش إم ىلع فاعلا ةداف [ضرغعلا ائاو فيل سلام
 لا ةغداب ن افب علا نم دافّسسي هن ال امملع فقوسسو | نيممأل نباده
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 2 هاا

 نع اراحال ابل صحب فيل ال اوهل ةديفم غيلبل امكلكلا فمل نأ ببس

 - دلا نورك نيغنعر صل ايم دمالك الا ذ نمد |ملا ملل ةلب دات ف
 ابق تير ايرصخ لعد ككم نامول عمو ةككماهناواضنإ مط دم
 فوم اضبلأ ل ارارككياصخ فيلا تلالعرانشقالا ةكاذ بِما ذا
 عيوتلاو ةداف ال اقر يصمم دقت اممواعملا اوم ٌداماكو رمال[ لع

 أ



 صدارملا

 ةغالب ىا ةغالبلا نإ صل مراكنماصاخ ان اذ هنياغ دلع فوكملاذداجتبلل

 07 كش“ هش املاك صخراسالا تأ تفرعامل ارادشمالاورلرفمدلككا

 اف ايفنال اءاوهمل او هطساول أي نارم الان ءارم الان انها همجرم أضبإ ماكتملا

 . الكلاز ا:ئرلبامام ولعل كلت ىلا اقلطم ةعالبلا عجرذ ةعالبلا عحرت لق نط صولانس نه
 : ساصخملاذ اصئالا عراد ال امور ءاكملا غالب اماورهاظسف
 ةقناخو هريغو عيضنلا نيب عقل ازيا ارسي كا الدعم عبدو مولعلا

 اعمل لع ةحاصد ىلع ةضقوتم تن اكن او هرلع ضئوسالمالككا

 ليلا هنيمل ىلا ناشلاو نمل ىلا عجادل نال ربمضل بكرم هناوبفرلوت
 ىنلازيمْال ابكوم ناكامت او بكرل فص هريغ نع ملاسل اهم هءازجا عا
 ىدرصيالو ابنم دحاولكب ال ةموكدملاتازيمتلا عوج محبا هريغنع
 هذا لذ مل ةيجر اخ ءازجا اهوككهربغ نع رصفل نيم اهنم ئبشرع
 - بسب[ صرنا هغللا نام ماعف ابن روك انيملا نركومذ ]ف رعب
 دان سازيّئلانع ةراسعمهئلا ام _لكىلا ثثسد انساف هند نيبمرما

 3 ايعزيملان الش ,عزيرملانا لش ام عفدنا انركذ امبد هبيس نسا مهنم ئمملاد ىزاجم

 58 صعب | ويارمت هنمرلوف هريغوا ةنعللا اع هنيببتل ىعم الو ذفرعملانع

 ديواوخلاذ و! فرصلاف دا علا اذا ربسس بست اري هربغ نعوصفلا زبد

 اكوا ءلكوننلا اذهف ُياشلاو ءارثش ةعبامو لم فلام د افلا

 ٌقوكدلا مولعلا عيجف ناس هنالواولا داربإماوّصلا نادريزلذ ئججس

 ؟لواضملانل افعضل ام ل صحبدن انىلظفللا د. قمتلاو اون اهدحاؤال

 يدا فرغلا اب معي زمدحاد]كو لصال اذدلخ اهنم دحاور روما
 مليقهرلع ل دياكدم دعو زن ان لاوهو يتلا هّملمتم كر ديزي ىاسملاب

 كلذ ىسملاب كر ديالو ةخرعلانع ةرابعزيملانادراالذ كر ديدب 1

 يدعي كر دي ناب لوملامملا جامجالو ماعلاب ماعلا هب لص<ال هئاالزيب يديم

 ليف كامدالاف نتحلاكوه ىلا يحمل اذ ول اب ى[رسحلاب ملوث ل صحب

 ْ رككومبل زروككملاتازيملابرسفللام ىلا عجاسمضلاذ لانيبب امىا
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 وعلا قمت م ىدعام ىائاضلاربْضْت لع مملاو ىونممل ادب مسلك دعامب بلع
 ؛؟ا ]1نيبإم نيت مل ف ىونملا ديلا عدعاموهر ل ى املك انه نسل
 ةروكتلامولعلاق نيَساَغاد اّبعاب نتملا ةرابع هب رعب اك ةروكدملاتازيمتلا

 بايسانمابنعزاغحالابج اعافنفحباهاد اّيعابو سحاب كرديوا
 .ةعاموهوملوت ن اكلشالو هنعاهزمرتحام نيعت ىاةحاصغلابلالخالا
 نابعتو ىونمملا دضعل انيمى دغاهاىفاب تاؤبمل كن نيسن دمضب كلذ
 هن ابا لال ذ ىلع بري ىونمملا دمممسل اىدعام هن اب هنعاهز زكام

 ةغولبلا لع نيرمالا ثازيذ لجال ردم نال ةغ ةغالبلامبلاعجريامب قيل

 ]هلا زعةراسع هن زوكلأم ىلا عج حار اهيريمطو نيب ىلع اعز

 طكلوعدر و نع ايفا هفارجالو وو نمّرم ام نبط عانه

 ف ألك ؟الادض لد دق هنأخ ٌكدْنَف انآ الا نص برس نع ارتاح زيك

 ياا .امابدصلا لموت نيس ملعوأ ئابغد ىلع ئطعزر تحلف نأ

 ؟عاموهورلو نمض مل ائسملاد هارت نا نمريخ ىدرمملاب عمشمطَو قاك

 كلر ديرا وكن ملامواعلاف نيت ىلا تالا يبت ىونعلا دريتعتلا

 ةفلاخمو ةيارغلا نم هنع ربك نابخام مولمل | كس ن ازيحالاو سحاب

 ذاثؤكو نيبيعنلا اذه نم !ميليلظفللا هية متلاورف انسلاد فعضلاو ىاّصلا
 آنخعال و دب د اتلاف الملا نعزارتحال اال ةغالبلاهملع ضقوتب امانا سلا
 هن هنرعشياكت اريل ا :عزبانكأم نوكي نازح الضو ى وبملا د فعلا نع

 دمام ىلا عجاراغيبمضو امربدْمْس نيبلع فطعز رض و فملا رابع ٠

 6 د :امعلوت ىف امو سما وم ولولا نع ةر ابعدوككن ثنا

  يوطم هم دقمراشعاملا جاتك ذئنبحو كل ذربغو ةفلاخلاو

 ” رلؤركذ اماع تركي ىهوككنعزاحالا بج يلادومالا نا ان مولعم

 نال هنرل ةمدغملاهنه د ايعاريغ نمركذ أمنيين درجذا8الإعبل
 لالالالا بابسا نعديانكتوكين المحب الضو ئيش !قاببلا
 ديانكأم ةلكسرتحيو هولك غب نإ غبنيو سمحلاب كر دتوامولعلاف ثابت
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 . ماملاف نيب ىلارومالا نمت ضرع وعملا نوكيو لدلخالا بابسا عيمجنع
 سعبؤ أب معز كنا بشد بجي روما نانو سحلب كر دنواةر ركدملا

 عجز امم لوف ديبجرتلا ان هرم البال نككرك ابيل ناوركت يبل نإ ميلر مالا
 - ديقيتلاو الزلل لال الانح الا بابسا نم قسم لوشميث !.ميالملا لب هغالبلاهىلا

 - يفت جاني نككو يوطلا دم دما تاانرابتعاملا جاتج الادتنصد
 لالخال ابابسانمىفب ام مبا نيام هلوؤ فام ةاكت الام ”همأك
 عضو نمبجباملمجملاو بابسالا عيج شي نائئضي ةردقلاامةرأكت
 ديشر اتعاربغ نممولعلا ىلا هجأد اه دام ل مجملاورمذملاعضومريزغملا
 هنعز رج ال لالخال ابايسا نم مب ام نال نسجل ىلإو هعم ةروكدملاىخعا
 يما الوامثوف نايبلاو فاعللب هنعينر تحج لم قيوكد م ل مولع أب
 وذا مادم الا لازم نمد اذ مارق فاشل ]باها لوالاذ اًروكدم دوكراتعاب
 نانو نعم فرعب لود اغلا ءلملاب عجل سف دذ هنال ةريتكطالغا د
 جا ظاضل الا ضعب نا غال ايف سبإ هن اب ضرتعاو ةغللا نمو
 ةطكلمجو ريغ ىلا جاحد ا ةطوسبلا بتكلاف هنع جب نامل دنؤعمخ
 لمو سحلاب كر ديام لا امجاد ىونملا ديْصمْتل اك دعاموهو ملوث قوه

 ظ عيصفلا زم ىوهىذلا قائل ساًمملالوالا نعدب زرتح امو لوف ىئذّرالا

 لةجيد 0 دي ع تفرعدف ئامل ا ٍلعلدالانشلا لو
 عبمج عدل ث رج دعم ناورسكملا ند دلوالا نضل اع فامملا

 دوصّممر اصخانم حراشسلا هركذا مرش نيرظانلا تضرعمئلا كوكشلا
 هالظلاوهاكمت اًمزجذ لكلاراصخ ا ن اكن ا :ثالثلا نونفل اف بانكلا
 ظافلالاو اخامملان ع ةر ابعامهنملكذ ا نأدتهنونفلاو دوصقلاو
 ...املإلع نامل لنمسال مال اسملالعلقالا ضلال ير حسن
 يكب ناب نافلاف فورظملاراصخا ناكتاو ظافل الا لع ظافل الا لمحرا
 ىنعملا للفم لحن وكيف املا نعرخالاو ظافلال نع رابعا دحا
 للا ةراشالا عم ةيلول دملاو ةنلادل ا ةكالجب ماسلا ليس لعن سكملابوا

 لا 0م



 لعل مللا هيزيإل هناو ىنعلا نبع هناكعوضولا ٌةياغؤرصت خلا وظن نا
 ةنركلل وف اما توك ظخلل | !ظىوش لال ماض هريس كش قاما
 اهرويىئبشلاصتا هنمرسهفم هنال دبل اص أى مست هذه نمد ”الهنم
 اتذلا جمس اوحف انكل اضمالاد ابتعاب هتمجاستبا ناآلا هئاَْسآهد
 . هلاصتاللاهلش اهلا يلقون ط دبا اهرورج نائميبرشلا
 ]آب ةوكشلاحشف يطا الاف اماًصاخٌد ام اعّلعْمد دمم ثااماف

 . ىانح نمرلوث ناىسوم نم نو راه نيب ئم تنا و درلع هند إص هلوت

 لصسمتناىعم أنك از ءابلاو صاخربلا ىاعتمو ةءلاصد ١ نما دئبم

 بهذ ماع لعحر دقن نااّماو ىسومنمنو راه زنم ىمل نانو ف

 ةنئاكلزنم حاتفملا رش ىش اوحف ل اخ ثيح فير اديسلا هيلا
 ”ةالصتم د وكلاب مهرس د مسلاذ ىسوم نم نو داه:ل زن كى م ةئشاند
 هتلزنم نوكلو ابكرلا نم ألذ انو ًالصتم دل ةلزغم هنمأل ذانو .

 داربال فض ل باعد دعيرث رف بكرملا نم "داك عملا ةلزةمكد نم ةنئاك
 مدايدا كلذ ذالب عقاولان الخشال فظضلا انه د ضل هب فرعي هنا دال سيار
 ل ةدايز هيف كرف ةقباطملا ةياعد دعب هب دتميد ماسي | فاداربألا
 ثجمالو تانل انبح نمال نايبلإلعف اًرانعم نسل قاعملالعذ ازد
 سبعااملع انت اذ عاملا داب, اوهم دْضرِبْرعا نايبل اموبرغحف نككموبؤملا
 نايبلامورغمىلا ةبسنل اب هموبغم نوكيذ ةقباطملا و عؤهو قاعملالعف
 تا ءانعملّمو هيلعمّدنق انلخ بكرملانم دزعملا ةلزتمإ د اَسعال اذه

 طمعا ف املا لع ةرثل دعب رهتعم دوكملاداريالاوهد تايبل اع هر
 هيف زهر اتعاب نايبلا)عىلعام دقنم هترثر ابّبعاب فاعلا لع نوكسذ
 ةخرعم ناك سال وام. ضنال ةّمياطملاو دارنال ا ةفرعم نيراعلا ةرا نا
 أهدمل ةرْم وكي نامزرلا انرلسولو ةمباطملاقرعم دعب نسي دارمالا
 صرخ الا انهو لسبالو رفح دمج دادنعالاشيح نمرب محلا شح نم

 . لف مازعتعم وخلا ةَرْك ناىرءالارخال ع |رهدحا مدمن يجو



 5 ةيقلالاو لس شل اك مر اغا صملا :طوسبملا ب كك اكرنو رويل وخلا لعرل يدمتالو

 الار ةفملم ةبفاشل دع اضيرعصتلا ثم تقم بجاعلا نبا يشلالمجو ىلوميسلا
 اليابس هب , هبميْسسو كرمان م دؤوملا هلو ؛هلعج.لا نجاحا ذك نسخ سواد

 فاعملاع ضيرعت ىادفمرسللا تاخالإ ارتامءاذ كريخاتلاو ميدعنلا بج

 | اماز الاء اءلا تلاد ةىلدارلاهنال]ئ اس ئعم
 توك ة ككاو عم ناك افيمتلاف ممل ظفل ثالوبتلاو ىدصقلا نايا

 هداج لوةادصئاهافبرعت ن نوكلئاسملائعم ناكن داعش لئالل افمرعت

 اق هجوبرونمنلاب ]صاح ةراصبلالصا نال امهنم دحاو لكل ىا ةريصب
 . ةدايزلاو فيرعتلاب ةربصيلالصا نوكيذاباييجوافمعنلا لعق إسلا
 اناضم ناكناد لكرب شلع ءافل الخ دندقو ىضراخ ]خا علكرلوق طببضلاب
 | نرتلنش ورسلارشه ىلا ظن اب لو الاد ج وااو رهر د هاذ لحر كوخ فوصومريئملا

 ناعم ذع عسباهرابتعاب ى!ادغاهر ابنعابلو رف هتباغ ىلا رغالاب خاثلاو
 ةيواشلا ةبياههت عباضللا ةغصرانملااذلو نبو دنل اباه دارث اوادحاد

 ةبملاىاهربعواةداخلاو عضولانمموملا ا هربت عالة ره تناحراوساحل
 كبل اطنا روصو ناضل اهريك'لواح نمو مل و تالوجملانم ةذونحُأللا
 أغرعي نا هملعف كانك ة ركب ل اطلكد ةدحيلا ةججار طسضت ةيكب لاطإع
 هفرعبنا هيله لع بلاطو هلع بلاطقاعملايلاط لوم اه دحو بج

 ع توطي زائا لف داس ةبلاب ىاةبرلإ كرف بولطلا عشة دحر همر.
 ةأككوابرإط نكمالف ًالصا ارسال ذا اما دبي! اهخ جرم اذا هن ال كلاذد
 ديالذ ةريككا ثرح نم لن ل عولا ةمجنمال ةزيككاج عنوا اماصخ لداحزرمذ

 هنو عيضنب ل يصخ عورشلا لف هجو ةرثكل اكل نم دحاو لك ةذ رعم نم
 *منمالاشوبوا ةزيكلا شلات [صحت هنع توطيو هوجول الان ةذرعم ف

 عشب نازوجرنككصخالاملا عاف دن الا اهلصح او رعاة بجلب ةبواسم
 هبنعبالامد هنثد عيضي دلني غمعال اكلل ذ نمرتحا دإف اىلا عاف كالا اه

 شٌصحا'ةبجياهرعبو |صخال اوعا هنعام هنم توفيورحالا دّملاوهو
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 نجلا هاهش دجوبال ىدلامعالا نمر خال [ضعبلاوهد هشعبام ضعي هنم توفش

 انكاءادف اينولذ ماما ةسوس كنشخلالا بلم كادرانتنقلو

 ةعصلا نهةف وصولا هذ هص 1و

 ا هلوُمِب هفضل فراركتلا مزلي هن ادربئح همورغم فراعمزا ال

 ركالاْدمْرلِل ت اكاردالاب دارملاو هبوب فيرتلا ةىمل هراشعاملا "ةحاحال

 3 ىانلافي هلع صد لئاسملا عة كلل اثللب ةحئتسلا ءوزعل اب ةملمتملا

 ةعئاراكاننال الع ليلو ماكحالا تانج كاد دارلع ابيب هني ةككم لاق
 طابنئسال الاحؤف كل ةطبنتسرلوت هيل امل بال اممد اضحتس الان اح

 لئاسلاسراما ذ اذ لاصحسسالا لع نكّملا هلو ككل اب لمعلا مب نوكب

 ءاش ىئم ايش حسا نم نكمتبف ىرخا دعد هرم ابيل !نرئتلاو ةطبذتتملا

 اهوى فملاانغتفاملا مب املاعربصي لمملابلمملا ةيترم هل تاصحب
 ةكمره كللاومب [ملاق ديتملان املا ةداشا لاه د اضحكس ا نمنكمي
 ساؤبام لام سالم ُنَمِل او ةدهاش لا راركت دعب ةاصاخلاراضخسالا

 لاصضسالا هككمنعر تملا لمملاب لشملا ةمترم دككملا هنه نال هم ربتعم
 نلالعلا نال ةعيرالإلع تالملاد ازلقبام لاصح سا !عنكّملا ابي ريتعاولد

 لاسميس إعنكملادش نمل نإم دفن امالكل ثم ةروصح هلث اسم

 بم ىف هلومل فاوملاوهو ةاصخم اه مل اك (؟باسبصطت د روي قدام

 هول تاكار دالل ديما عورعلا جار ضضتساو الضو هلت ايننؤمانلا

 ُىْشمااذ !كاردالا ال ةككمل انه هبمسو كارد الا برج ناف كاد داعب حرلوت

 لادا الملوؤ هيبسال كاردالاناعس اناللئاسلاال و هسنمنل يمس نوككال

 ا دادعتم]ت اسما عيمجتلارداذ كار دالالملابديرتالىا

 انالشامو راضتسالا ّنككم ديزي ل .رهاظوهو لك اسللانكو

 للنغطاعب دوام مدخلا هلمئنكبإا دماج ْ

 ةمكلاف افكار دالاؤعاكردصللائمملارمل ا [عنس ا اذاساب مرقم ]

 فافقتشارزع ضن اشم عبجفلمنلا انه ىرتس هيلا ةك دلل
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 لرب
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 ةكالإ نعم هعالطا ناملاكلذيداش إل اماريثكمن الملز كلل ائعم ىميإملانم

 لو اهيلعظزللالخ عياتلا ف هب حتماكهلوصال اع دق الطاضفملافثك
 يلعب ىاب فرع ملف ىف فاضملاب ضم ىلا جا جانحي هنالوذوجر لاق انإذ

 ةنيسلاب5 كرعت ةيدييسك : زكا لوصحدسلا ةنورمللا يسرا صيالش الو

 انملارب هب ياكم اضياكارد || اع راجسم دع هجرمهظانهنمو ةكالاىلل :
 ةمناثلاو لمملاب لقملاب ىمسملاو ا.نيئسرللم اناا دادعتسالاوهىل والا نافذ

 تالّماف د انس لفملاب ىلا امجالا هجر ىلعد اض ساو ؟ ةرهاشم
 ”؟ينالاب تال نكسسيلو لمفلاب لقملا نعجراخ ةملانلا ةلاحلا ار داتا
 كاإذر نايل انين ف جانلادب حماك ربدمن نم دبالذ نمدبالف ملوو ئتبنرسل
 تم اذ ةفص هنال كارد انائعبماملا3 1 ٌىلعتلاىلا هد اضالا نال

 ىلا ةهابحال هنال هام مه دناذ 'ىشملا يوصل وصمراقاىنل اس فنو اؤلع

 . .عدلجو لو لوصالاب كاتم ئارلاذ هنالاق ال طال العب ليردقتلا
 فضلا يعمر نم لصحي ىدصتنلاب صيصتلاو اج كار دالا

 لصتنل ءاغل الامن لوو تاهدردصتلا ببسرشرعملا ناك لا هب فمع هلوعد

 . "اير دارها للا ةّسرجتل اسداملو ةرهوامرإع عيرنمنلل الواح وكتللزملا

 ١ ةررألا هيزَح كلر دلل د من جيمازل نال نكت ا زاب هلع
 ثا دملئالانم لاهل ثحب ف درف درذ لك ,.دددذ اكمل ةاراصتخااهمافماهمأنا
 طك تلا حشو هسنلج عيجبعوتسمف نيترم ئشلإرركت بولا

 يلكتو ديكوت اهلا جاجرل ابهذ ن ف الخرركملا نم قا !مصن فو كاهل
 00 بوصنم هن الا ىسراؤل ا بهذو لوالا ةمصهناملأ

 اهعو :انانكت ناكوا هنأب جاجزلابه ابهادم درر نازاج لاح مثوم
 انفغيختاا لوالالماعلاب نابوصنم هلضأمو هناراتؤملاو لوالا

 مست ناملابها ذ به ذول ضم امواحانهرزكا ف هربظند لاهله
 كبلمذ ىئن ا اًنسح يه ادم نامل ءانمل اف دحر فت لع فطملاب
 | اديب دزلاما ا بي .تاتاواقمب ميار لاح داشعالاب

 : را

 0 ا 252 0 :
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 .هفرع هيلع ددو دلك الع ءانب”للاننكمامل قل عضل به فرعا للعلا نم ةيبنلا

 عطقنإلامىدراهالام دوجي ل | وق دبحوب در ىا"هفرعم ناكما هلل نا هنم سدت

 ةرخالارابلاؤ هققحتلل عاطتمن اال فرعل اظفللا نال قرعلاظذللا لاوحاوهو

 فلا عيلركحهمكحو فاضم عمجلاوحالا نائمي 2ك ديرا نال فاضبا .

 مزلي نال ن !اطبلارهاظوهرا داي شجلا هب دارين ااماف ةعيرالا هتالاىمحاف

 فارغنسالاب ارب نا اما فاملابال اع ادا وال احافب ن مب دكلم هل وكب نا

 مول قلطملا ضعنلا ام اذ ىنه نما دبعلاو افامملاب ماع دحا نركبال نامزل

 تملا ىامهبملارطعسلاو ل ضرعتسول هروبظلو نسجل ة دار اربدقن ىلع ملام
 فاق دبملا اًماو لورحلاب فيرعتلامزاض ركل اف نيمملاوبلا هنن ىف
 لم انل لع لكشا دق هن افهم اف هملع ظل دلال دالخ ركدل اذ يملا ضعسلاكا
 رعتلاق تالا وصخلالل نوكيفرل و ترم ل وصح عاننمال 11 نوكالف ل وق

 كرنل ا دصي ىنح ةككملا ]صح ال هنم رؤئسم لوصحد جينا هربالف هلعرإع

 .نش ةدحاو ةلُمسم نم طنش ةرّككا لاوحالا ناذ ةءؤنسم فرع نملكأرإ ف

 هيلعطتوُمو كدب املأ ىوس دقف لاوحا ْئالشل هزمت :لئسمق الاف

 رانك هحو ىف لابلاب طخ هضم هنبرفوهو مل ام هتحاصئفو ظئللاهعحص

 0 فطملان ق'ئجسام ةييم ديمي ارعشمر وكذملالوصوملاب

 مجوئنام هجوب دِبّصُت هشمؤزاك لعله داذ ازينلا نا لاق ثمحزيش ثيلامااىنم

 - نك دئ ازيرم اه نوم الك م ام رن ارمالا 'لمجو تاّسال ا اذكو صل اشلل ذ ىلا

 "لكلا دوصنملا ص انلا ضل اوهوأل امنع هيطنوا'ىشلل يشمل تا در
 دوصقملا نعم الكل ا اذه ىضتممبهناف ىرنا هند كئلا ىلا بسالام انهو

 لاحلىضتنم ظفلل نا طي اه ىل ايفرعلا ظؤلل !لاوحا هب فرعيرل ف نم
 دابتع |ةعموهو لاجل ىضْسٌمل لفملا اال اطيب ثري لاوحال امك عموه
 هيد ىذل امالكلا نم دصغم دق هنال ةفهة نيل اتش اكاماو هبثبحلا

 ْن رب وجلال لاا و م دريت

 اماآو فيرعنل ماعم فال ءافل لإ ظن ةساطتحا تاما ملاقوهائاكلذ



 ةماعلا ماصل افصولاب نلعَتلا ناهف للاب رع ىَمسملاب ىلعتلا ن الشام

 ةلي بص انبمه ةريرتملا ة بيحان او كا نكسه يؤ نخامذد ذيع ايرعشم
 لوقفعملا هذه دين ىلا نككملا نوكتو منرمك اًقاملإ لع نوكناورل ف يلبلمتا
 + ةعشف نرعيلاركذ كل نكو لاه ض قب طاعروصئلاركذ ناملا تاذيد اشاالشم

 وهام هن اب قد وصنلا كار داالا ئبشلا ةفرعم سمر هناموزرالا هجو وريكسلاد
 درمواامو دنعل من انكناسلانعئغاداسفلا هجووهزهمايىفبدصتلاوا

 ىلع دصي نافاس ْئالثلاموامل !ةككم لعق دصي نانمفدرعنلا لع
 نالهؤ لاخي ضنممظفللاؤ اطباه ىلافرملا ظمللالاوحادب فمع
 ءئالنلامولعل || اسم لسم افتل اةدم :طبسم ءلاح تناكن اةككلا كلن
 اهلا |علاوحال جف :رن هكام هنا ثيحنرخ تالا قرغلاو ناموا
 و ناسل الع فلم فرطخ دحاول اعلا داربا دب فرعين اسمح نمو

 اف د دعم تاكلم تناكناو عبدبل الع نيستلا هوجو هب فرعبهن ا

 انهو قوملابسسب ن كنا نعالصف هسضن ىفد وجوكرسل ىر اينعارما

 "نسال كلق نافرلو أن كه ذ اممفدل اور واعلان اف هرعذ عيمجذ دم داربالا

 دايضتساوايصمل عنموا 2 الخ مين يكف لو ىعف فيرنلاد اسدىلع

 ابنعالل اهتمي لالا ىضشغملابتينيعلع لال دتس!:/ اب: سبىهو ملوث ضحم
 رم امكلاوحالاىضنْمم نعد اع وكف ضن دابّرعال ان ال هب دخلا بسانملا
 امال وف بسانلالاحلاىضّسْم ةروكتملا لاوحالا نوكن عك ادنع مصغييرلو
 ياملعو فاطلاد ىإطلل اًرئاشم موا طملابسس نوك نامي تاق مصب
 تال كل ذو لالاهاىضتقفآلاو مو قاطلا عم نباطملاببس دا امزلب

 وكن ييالف قاوثلاخفامملاءث د اا ثيح نميقرعل اظل انخاسملا عوضوم
 تلك ذاماماو كلذكث سل ل اوخال ادرلا ةمجإملث اسملا تاعوضوم

 كك لاهل ىضنمبام لمالك انمطت ىككسلا لوف نانم ماتم شف
 كاذل ديريأتذ لاوحالا نو دمزلكك اوه دق سم حر وكّدملا ن اذ كلل ذ لعل هد
 ٠ اياكم اعنا ةفسضحر كلا نم معاركدلاب دارملا ناب هه دم انل اف

 > رار“



 عبلال دتسالااماو عفن ريثكى دجال ةرركدماه كان اف بيلغتل | عركدلاب
 هلا

 اف ةرباغمل اعطتمي هن اف كاحلاىضنمم ظفلل ان إطي اهل ا ثدح صملا

 فدّشلا عب ةّمياطلات اب لالدتسالا اذكم فمرنلا حج ف مالكلانال

 كتيمطنلاعحالطصا انه نال ظمملل طع ف دصي الل اوحالاد حالطصالاف ْ

 كاوحاو لوف نإ الكل امزكل املا ٌةَقب اطل ةبسن بجول هبلعل متلو
 ذاجيلاو هم دعو ديكأتلا نمدانسالا لاوحان نمره وسع د زللدانسالا

 اسنع ثجيناعم ظْملا الاوح ا نزم”تسلرصْمل او ئييلّمملا هميم

 كلحا مب فرعيذ اريل انعزاحالا سبل كا حالطص دريت لملاانه ف
 طصا دأب تساهدامسا نياره ديد دير ماِضللامين الًئماضنا

 ملوث نارقلاز اهعاّمْفرعماصالا دوصمملان ١امل كللذل إىلا نيو دنع

 اىلغاصب ىلإ ض ارغالا ىأكسلا هرتضام لع انبمهدارملاد اًصعبواٌداك
 :طغلاىذ شما هنم قيسمام ئشلا ةمص اج ىنع ا لاذ ثييح مالكا
 بيكن م كف ىلا قبسيام لثم بكيل اهلل ذ عامس دنع :هميلسلا
 نوكي نان م مالككا ةغابصب فراعلا نمتعمس اذ ائاطنم أدين نا

 ناش مالكا لع بكمل ادانتخاو حلا د اكتب ال اواعل شل اين هب اًنوصقتم
 كفواناد فل اف تندح اوس بكل ا دنع ل صّخصاوحلا كلن ذاملا
 ثيحزمصاؤجلا عبتتئا عبتتفرظ ةدافالاف ملوفو وات ااَّيلَقاايكَرت
 مييصحلا يفي ككلع هلافشاال ببكتل ! انه نا ملعب ناب بيكل اهداف ١
 اناب تاّمم دصتلا نعد ابع قامملا ع املا لوني هصاخلا كانتا دضم

 ماكللاو اصاوحل كيل تاتصوصنلالع اهاّمْسا ثيحنم بيككزللا
 ىلمتمد إطعام 'ناحز انا وافدا 1! رااينل ا لا
 صال كإئنشن ةقرعم نا هيلع دريو احل هف صو ا اهنع لاه صاوخج
 هجولإلع امل بيكرلا ةدافاب قدصتلا لب غامملاراع تسيل ةزجلل
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 مكدولاو

 هن ةمالىلالاقد اة داغم اغا ح نهك "هش سا دق دينعا اذاً مدلل أككأ

 ةداخا اهمضاوخوهام ىلا مسني بيككرل اص اوخن اذ صاولا "هش نعم
 فتاسلارلعف ةنيملاوهو كالد ارّصاوخوهامىلاوفاعملا ٍرعف ”هنبيملاوهر

 رجس ر دّمل ا انهو عب دبل العذ ةنمملاوهو اًنمْرتو نيب ابّصاوخيرهام ىلاو

 هين اعسو ا ظل لاوحاب تامر لاميمولعلازناس عز تحال الصح هلا
 ببكايلال اهداف صلاكةئيللو ةنلل كة دام انسي نماًعضو تادزغملا

 مه نا ءنايبلاكء اننا م حوضولاف ةلالدذ داتا واوخلاك اارعا

 تاّرولم نم هل عجرم مهشو هل اهمحر سلك ةدحلع الع عي دبلا ل عجنم
 مل عناء منم ل عجز مم هنو هبظفلا انانسحلاملا اًرظن نابيبلا ملع
 فام العزم: مج ءزجومهل هحشف ةمالملا هنّ دو ىاكسلاكفاعملا
 مالكلاخدمامالان اًسحاشهغالبلا ف هل لخ دالذ اق مح هنمءز جرسلو

 لاّمف ةفقشح هش لغادربغ هنوكإ ع ايم هس : ديلا جار دالوال

 ةغالبلافع اا او لج
 تاججرتسالا نم هبغو ن |.سالا نم اهي اّريتمنم مد ىاصاوخلابو

 كاني قاعتن مه رطارغاملا ان نصقوامهتم ةَوفهءاغلبلامالكى مهاولا
 00 تانكجلاو رغلاب ضمرعنلاو تائازملاو كيحاضالاك

 آل تي زايلنع تابع انامل اقر مومسلا ةفمككيلثم نصا اراجلا
 ةيعبدنلان اثم الع نا سال[ محنا نم هحرّشف هنسلا ديسلا لاق

 لسصخف الود ركنا ادحالافا طا دم التان لا كان ن ا مصتربغ

 مبان اهاعجعم هدح ىف هجار داو فاملللع نم ءزحامجب فكك ”هعالبلا

 ةبعبشلا ل عىبملالاصُي الاركدد هملس ٌةرطف هلي الامم هنع جر اخ هل
 ماشا نب عف دك ضعبب ا ضمب لص دق دحاد لع تام واعم تاخر هو

 ةدافالاىلا هيضنقبام معا هركذ لاحلاىضئشامىلع هلوذ رف ةمالعلا

 ذاناحالا ديم هن اف عيدبب !ؤمل لمان امام وا ةلالدوا

 عيلان ارحالا نارع اًثِحزنو اًنييدن هركذ لاح ىضئمب مذ ء ليزا نع
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 ناو نا حالاف لخدم امهش دحاو لكل نوكي نائضتمتإل نيرمالاب تاعتملا

 تكلسئيملو هن ال كمو  ارمتمنمرخالا توكيواهدحاب ن ارمحال لص تا

 لص ان او دحاوراع تامواعمو هيلع ام هزمج لم كا ذ لع لاصتال اركب
 ءمنابما فل اكاذ فيرعتر اقم ىلا غمإل نك مقاول اف ضعبباهضعب
 لسمملاعل با تعلم دوجرعشد دن و ىشعبلا لالي حلا

 ””0اعبستلا كلا ذب [صحيل كا عبتتلاب تاعشمزر نعل لف وعلا نمدنوكذ
 00 ةخرعلا درج نآملا ةداشالا فوولا لفل دانوروكدلا ا

 ظ لصاحلا ناجل لون اهر وضحنم دياللب هه داك لوهذلاا هل اح
 بيكرتلاو عيتنلا شلت ظاضل اكاكسلا فيرعت فنا حاضي لاق صلا مالك
 1 كايلت فيرغسلاف ايصصا زم ئتلاهتسإ سلف هيغو

 هلمحو دفباطلاب غالبا درعرن ال صصملا دنع ما: ريغ فاذلا هجولا نا ٠

 نسفاربب زيك ى الضعف الضخ هل نمر صلال ودع :لعرهصم ال ىازلاش الع

 ةضتل 5 ةفت# هبسلاساب ةرعمومدلككا نم نسحال او

 دودلااءاجدقق ملوق سوم لاف انكمان كانها ءاطعاع ادقمل الف :

 ذفاقو فلل ةخرعمملع نيؤعم توت ثنحماكنملا ةغالب فردرعت ىاىأ

 "البلام هر عملع ؛انلبل ابيكا يفر عمْئُد و و تحمتزحير ا عاب قاملا ع

 وتذ دلاهلاباج د قف هتيجرلة راو ءاضلبلابيكانت ةفرعمإع ةشقؤلا ١
 اوهو بوكملا عيتلاب ةلصاحلاكاًةفرعملا لوف فاعل لعد ةغالبللا
 بئر اًمئاروكتملاز اثحالا تالة ُسْزحللا صا ولا عيشتإع بيرل ]ث اسملاب
 ثيح حانئلل ةعبانم دف ملا ملدر داافاو هزم ف عما لعال هيلع

 ديك[ او ه3 قول 00 تادف ده ذاد لاق

 م 0 ”داوملا الط رفاجللا ل ان الطاملف 0
 لا ليوان لأي من ويتم هاج رز اجلا عاوتاعب

 ١ 0 هليل بام وهو ةشعملاو اهلع عش 3 ا !

 ”اغلبل انيكارأب بيكرلارّسم هنا الكامات 1بلس دعبرلوو ةكرعملاب



 ” يي دلعت |ةلنل1 زف لوقو ةؤعمد زيت لضف ءل نم بيكا هرخنإب
 لآ ههنبال لون ىاكسلا ب اجنع باوجلاذ ىآل وف املوف بيككزلا كلن نبت
 انانسال طاب دوك امنا ن ايل اكلت ن اف قاثل انواطبل عنمد فاثل انشر ابنا
 ٠ هنمرهشال هن نخامذد دالاربزل :اىتحممم المك | تاكاذ !مزليامتاكلاذو هلابإل

 دج نالرلكتملاببكإرش مد اراز اوج بارما فرفكبال هن !لعاذه نمو دارا وهامألا
 تالذف اًرهاظزمهئلارصح.اعّدانم ديال ةلابلانع ضيرعتلا جخيالذ اول
 كفل! سا انعاعفدل عنام حاشلا نانما ولا اف نابلاملا جاتجال هن ارتصنىتح

 هل فاكرهاظلا امتس ل اممحالاف :لابجلاوارممدل اهمازلّسسال دساف فيرعتلا ناب

 بكازي دادازاوجدنسلاد كانت ةئلابلإلع دلوحم ةرابعلانم هركذ امد
 تلو ]نوكين اال الو ىفخجال كى شب سبل هيجوتلا خس نع جان نلبلا
 . بيكارت دارباب كل ذد انما اهقح ءأط عا اهح بيكازل |ص اوخ ةيفون عم نال
 ل مف لجل : دان انو الر اهملع هريغ بيكارت لهو صارنلا هيضنقن آكدسفن

 . دباللب للاب نت الركتللا ةغالب نال ءانلبل اببكارش بككؤلاب دارمانوكسش
 . بيكا معا بيك( لاب دارملا نوكني هلم شمل نعملا ةدارا الو داريالا نم
 هنع أب للا عاؤناداباورلوقو ئاعملا ةي دات ملف نال ءانلبل اببككرثو هسضن
 توكينا نيعتف هلام ال ناكن اوراكتملا غالب ى هل لخدال هن الو ىجججس اك

 كلذ لإ مهفبال نائمب ةيشانلا ف هنعؤ منام لص احلذهو دارت ل اوهدارملا
 ميدانوهو ةقياسلاة نب ملانم هيلع مس امو مالجكلا لم انلاورظنلا دعب
 ايفا داربا هد هم حالل او اه همجو ىلع اببد اذ اه بركات ىضتمي ذاف قاعملا
 اقائغالبلان اب ملا هو ةحراذإإو رهاظوهو ةبانكلد ذاجلاو هيشنلا

 ينساك |ىملا هيلع الغش املع قاعملا ةب دات قمالكلا فيلات لع ةردقل اه
 ىلاةر اّسا ثييحب لفشل داذو بكؤلاو فيل اتل اىلعدابنكالا هل نوكيتاريغنم
 دينق هكلم اهاملافيرتلا عمل وش هيلعر اسم الط لممل اب داس ل مزايال هن |
 "نابع ةدجوبللام ئشلا ةبصاخإلل ةبصاخ تالملو غياب مالكت بلا :لعاه
 ةصاخلا ىنعمب ةصاخعمجاّماصا اوحلاذ ةّيصوصتا تن افاك ةئل الإ ءاسلا

 ١ق ١
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 كتلإئن نالداعتاو اعلشفن شفار نا ةهبصاخ] فيلو هصاخل عموم اوا إ

 ارئافت ناو دوجولافىا: لكتب انهمرلوثهلوا دمه شا دوجومسسلر اكالاد

 ةراشو ةيقونلاب ةراث هنعربس .دحاول هلا رأكتملا نمر دصمال هن الاموبهم

 دجولاو اير آلاو ةبف ونلااذكت هضنم الكف راشعم قسم او قيال

 لو داربالنمَيع وبطن انعم نا حاتنملا عرش تاشلاركت دق لص نان

 ذأ دنع ممشاكرلو داربإلاب ن كا ذ اقيبطتل وعم هنسيانهدامملاتلف
 ةأنلان هد ارب ناآلاريغل ابك[ثب هسنغ فاعم ةيدأتل الور ئلا ناعم ةبدأتل

 بيكا لا ضاوخة فون د ابو بئاقب د دقي واف شكلو رررقشلاكىزاجؤعم
 مظؤفاكد فلاب العلم اذاضلاف ذملعاماءانلبلا بكت صارخإ تم
 اهدا ةْشْمانملا مف دئاف ظفللانممهفبالا هن ةعبشو تلضام تلمشد
 ىنعلا نوكتوو ائلبلا بيكا داري ان انوجعشاب عاتنلا رشف دن سل ادرسلا
 صاوخإثملبفوتص اصنخا هلاثح هبكاتتب قاسملا ةيردأت ىرلكتلا عولب
 ةاابتلا نال ةداشا تلاد الل نوكيا لاءلوف اهحب انلبلاسكت

 جلاب نوللارهاك وبل وب تيجلقي مموشلابداببلا ندد داربال الع

 قولا عاضالا ظضل ة امر ناد ص اخنالابأل انلعنبال داربالا ناحلاةناشا
 تاق عون نود عزي صاختا كلف تنهعم- ىيتمللا ثاملا

 ٍداربانكمال هنال صختلاى الامه دروع هذ مو

 ةفاضالا هينصتْس اكاهصوصباهل عازل ذا عونلاب الد صاخختالا

 ص اوخ ناءإصاحام ناشلااننلا جرش ىف دبكات سب للف
 اه مرن دغتلع ةملسلا ةرطف ىذ ىلا اه قبسبام بيكارملا
 نمو ضزتاابنحايؤربا يبات هقرعموزبم لضم هل نمع

 ءبلر ع نع هر داما ب كيلاو ل مافاد ككعل وسإ لا [لايفا

 ذالاو فادجلاو ريكتشلاو فيرقنلانعو هنعولذلاو ديكأتل انعاولؤنال
 صاوهلا لع لاذ ث ايئثموصنلا ”نهو كل ذربغ ىلا هخ أ نلاورهردقتملاو
 تاّييصوصنلا كلن دربال غيلبلاريغ نال اىنضت ملال ىضنشل اهل الد



 ع
 »4 اوملكتو

 ىضْئْمب الا دات عالامدع ناهناف دادتعال ذالك اهّقحاب ؤويالو صا رهف ولع

 ا رع دك 11[برل نادلاق دايئعالا هجوزعالاه روحو ىضس له اهم دع

 داضالش اب لاذ دوحولا |ه دا اكتر او نيمورؤملا نيد دا ال اكوعد ىلا ”هجاحال
 اهصوصخغاضالذ هاذ اجمد مهام عاضا ةدارانوجال ئاتضرعدم لا

 ويش نورمزلبامبهبسطت ىف يقتكا]بمدذنلا هنممزلي الدباغ ى الرسمي ملاذ
 هند دريواوابرتح بيكازيل| ص اوخ هذ د ثوب مالكا ا

 لع هلاجب قاب ض ارنعالا ن السان و اهبجورلع ةبانكلاو ز اجلاو هببشنلا عاومأ

 دارملانافمي عاضي الاف انكة اعلا رآعنمدوصئلا ردم لاق سنتا انه
 رلعلاب اصخااللث اسملاوعاناعملاراع نم ضمدوه ىذل ادوصفلاب اصخا
 تامللوإع هيلع ممْسلادوصمملاملا عجامريمطلاو ان اضملاف دحياعمالككاذ

 رلعؤ ناهاد هيئسلاو داصخاالا ناسو فيرعلان ابد اصح الا عنم دربالخ

 كبف انكلإ صح صياد الئلارومال الع [مّْتللا ل الان ل اربع هنوكل قاسملا

 ثلااشاسلاو نامل اباوبالاف"لخادربغو :ئالثلا نوضلاوةم دقملاف

 دوصتملان ا :!ازكل اداصخآ4ف :للراصخالا نايبو امل افي رنو هوت
 ريبعتلاز اكناو اطكلاال لق دوصقلاءزجهناف ابنم دحاولكال لئ اسماك
 دوصملا ءزج نع ءانب ابنم داو لكىلع هت دصل كلذل اًتومدوصُمملاب

 لكؤع دوصمملاة دصل تاس او رصحلا ن اكن اكاق دصلالاو ملْو دوصتعم

 ظ دارملا ناؤع ءاشب هيلعنداسملا لعق دصل هببلعد نطتلاة اهئماخلو

 رعلا كلذ لئ اسر علك ةفّصح نارزمد امل املا ةَمصحهِدْلْت اسلا هزم
 ها | نم ةريلكذنا نم عامسال امي امب ضد ىف نورا نل اوين ام عف دئاذ

 هتبشلاب كل نكت سلرومال !كلإنو هنع جباخ شلل نم دوصُمملا نأ ديإع دربذ

 هينايباماو اب زج لكلاممحر مهلا نوكت ٌدتيضيعْباماد امملا]عملا
 هدصيلعلا نم جرخت هذ داثل ارومالا نال دوصمتملا ظل ةدابزمخ ةدئاف الف

 باوبالاكلإن ناهاظلا ن الهنعل ضن رهاظو لوف دوصمللا نم خت اك
 صلاه المره الخ ناس ىينا دك[ ءازجاسماو دعاوتلاذ لث املاىهامتا

 همر



 ينهى ذل !ىلاظمل نإبرعشم فاعمل لعنمدوصتمل | صخو اوف يغعا تلاد
 هم زبن امل اباونالا نارهاظلا نال ٌهككلا نعال اسملا يسن نع ةراسعربمفلا

 ةك[لا نم ءازجا تسال اسملاو ءازجالاف لكلاب اصخاراصخم الاناولئاسملا
 عاجرادنككلا نع ةرابع ماعلا نوكيشاذ وح دن المالك ان هرهاظلائاذاد

 000 وكلو الئ اسملاب اعشم نوككواما انعسالاؤررطب هيلاريمفلا

 ةلصرمز لكم ركشاب لئانلا نع ةز اع دوضقللا طوكيو نقل اف للا

 اناواب اب ىلا ءاسسو اها كلل نعت د وصقملت اسللن وك ىعمو دوصملا ١

 فلات نوكناذوحال 1 باوالا كإنتارهاظلا نال ةيشاملا ف لاق
 كالا لع نمدوصفملا نوكتو لئاسملاب تاقمدصنلا نع ةرابع باونالا

 ىنعملان وك هيلا ها سسو ان ال لئاسملاداضحخس نع رابع هكلملا تزن مك
 : تتاقيددصتل اه كاملا نم دوصقموهىذلالث اسم اراض سارمخو

 الا وهب اض تسلا نال ءازج الاف لكل اراصخم !باوبا دنا ةروككملا
 لاوحامإوت دوصتلل لسا ول كيةتتيةس طوي ا

 ثحاع اىاعاضي الاخ هب حّتص كفو حماد مريخ هن الع عفر كرب دانسالا
 هيلا نزال لع ٌةروكدم اهلكل جلد هدعب امانكو ٌىربك ا دان سالالاوحا

 رخاوال ا ةفوقو مد ادعتل ليس لع ٌئيوكاشم بؤ داول اركي ملام ةعبامو هاب
 _!اعلصول انطع ه دري ناتكاسلا: اًمْسلال ثعب ام ىلاذ اًضموهامرسكتو

 ءللماناسل نوكشءانشاو الت ز اكرالا لع ةاواسملاو بانطالاو لصنلا
 امال لول دل الع ملاهل ا لامتشا 15 ةبسن لع[ تب كو با هب ةصتخملا
 “< اهلل ثيفر علا نيب بسن لعل دب ى ار اكتمل ضمنه مئاذ ءازجال للكل
 ملكتل سنس ص الا هدوجوب ةمفل !كإت مات امروصدملكتملا سنن ىف

 رخالاملا اه دح بسب نيفرطل ادّوصن دعيملكتملا نال للاب ضولا مام
 همنا اكان ذاك شال هنعلّمنام ةصااخ هد ام, بش رؤصن.هناال

 مف برشلابلط الم برض اف د امءازنن اد ةبسلا عافياوهربجلا ف ٠
 ماسك لسانم اًدوحو ابن دوحوم اطةفصا فوك كتل ا رضْنب اهماشض



 يت بتحا لدناب عطغلا هنهذ ىف ابئروصةلصاحتل اوهعم اىلاال نسعنلا تاذص

 ' بيرضل ابلط برضال اذ نمرسضن ىفدوجولانأبو عازئنالاو عافيالارّوضمملا

 ىف املا ةبسنلا | عمالكلا ل ال د نارغ ىزناوتصن رجال باجيو
 نمو نونملاو كاسل امالك نا د,ىح عفاولاف اههابمانذ ىضم ب المأكتملا

 ءلوقمهضناب هنبنل ماض مدع عمر ابا الكب ماكتيام فالحب نشبت
 )2 اهدوجو نم دي الخ ةبسنلاد اتعاب مالكلل مسمن هن المينا مصي هل

 البل روكتدملاواعتلا لول دما 2م الكل ارجع دحا نامت لوف ءاشالاف
 دارل ال اًيلسوا ابان اكءاوس لوف عا حال اهنا يصدو قببسام
 ىطابلا نوكسلا مصب ثيحرخالاب ىسفنلامالكلا فزج دملزأمن
 مملالها حالطصا نعيو ىلع ملل امالكل اخ هنال فوسلا نع جرخوهد هيلع
 قوالل او عنولالعد عانمن الاد عاملا لعن اًملطب اهائلسوا اناجالوت
 هئم ةمورنملا بشل ىا ةبن ن اكارلو حانفلا حرش جاشلا هركداك
 - تيفرلانبب لصاحىامالكلا لول دم نعبر اخنهنل اذ هاصاخل

 بسلا هئباطت نال لمح هنمردهفلاد لفلان نعرظنلا عطف عم
 ماسنف اكدلصا جب اخ هل نوككال نأب كلل دكنكيمل نادر هقباطبال نار
 ّناخمل نوككوا جر اخ قاعتماه سبل ةسضن تافغصإم هل اداففاف بلطلا
 اخ ايا ل ناف دوغملا غيصكة قباطمالل او ةقباطملالمتحال نك

 لوا دملابشلا هقباطت نال ناّمحم بشامل تسأو ْعِيّصلا هني دجوب
 كن نوكىلا ميسنلا انه ةجاحال هن اربظان كذامواهمداطمالوا
 تالت ثبح دصافملا رشف امديلع لادو جباخلاب :رعشم ةمسنلا
 للدم ناكتناذ سنفنلاب هات ةيستلاوهو ان انولدم لخلل امالكلل
 ثابراعشاو ةلالد كلذ عمن اكن ار را اوف ةبسشنلا ةيسنلا

 لاذ ثيحي مما اكدصملار انعاملا الور اجر اهم اسال
 داشع|ىلاالو ذبح اخ بس امل نوكينادصقي ثح همس ةوكوا
 ايدي الف لرب لاو لوف لوطال اذ اكجاخإا نع ةباحكح ةبسل شلات وك

 لاوحالا



 تالرلوت عير اباوبا املاصحل ةلجإع باب نم ةميدالا نملكب صن خلال اوحالا

 ناوجل ص مختلام دع ىضتشإل (ىوشب ص اسمن الام دع ناهي اضبا ءاشنالا
 فرش اوالاص اهن وككه سنن ف صاسخالا مدع عم تهجم صنعا نوكيا

 ايمدحام دعل سدأس باب نمل كيالذ' ا دانسالانملكو لو تئاطلإ مداو

 يم الكلل لاحذال باس باب نم هل ديولق 10تنرق ناجح و ل قر كذ امش
 اماد شاذ داشعاباَمأللس اذا ال هيت قول لاك يساوو رشا لل

 تاني نمول ديرافركُت امش هل ص اصنخلا الذ مت امر فم نم درعمدانعاب
 صيمال نم مورؤم امزملك دارفا هبحر ناؤبس امي تنرعدق دتحناطالملف
 زكنامإع هلام نالإلا همالكد اضف ملأ الا هركذامم نسحا هتئامجتن

 ٍهيصقب سعت الو اًيلفع صحا ذاك اطال دز علْمشب سلا ظ
 2 ةبسانلا:ادباىع هرادملمجلبد اننناللبلقنو طبضلا ديدرتلاب

 ًانانيرال رم اف الاس ةَغباَسلا ة عبر الارتصم فاما اب كوت لمجيلا
 هن لصول او لصفلاذ ا هللا همر صملا بلل ئلاذمم هركذام ثادربالف
 لوس هزال لو نماث ةاواسلا ون اجيالاو ب انطال او ىداس, اًتمالاد عباس
 اًصخادةشاطموألاو ةفباطملاموبغم همباطت الوا هقباطن ملوت نمرإعىعب

 ان هروك للان اب ذك انل اوات دصلؤالا ن كلا اسس ميتلاو امثل
 مهلا لع دقو ملون ةا ضنا ةلاذ الابسنت لوبا[ خلال مول عملا اض تحال

 ةفباطم ومب ىدصلا صل ام برش ىف دولا موزل مدع ىلا ةراشا ةمدقملا

 ”تدنش ذوخأم كدصلا نا عمق صل اضيرعت ىف ريولا ةخاش رج مقاول خلاك
 يل اص خال ادجو ىف رم اميرلع نعي ب نكلاو ق دصلا [ممحن ا مزاكلا منالربخلل
 لعفسساا نعى ئشلانعرلوت د ودالف دصلا ةفرعم لعن دوبل هجوب

 لري انون نم دجوإع عونضوملا نعوا هب ةسيتلمىهئتنلاو تاب الا نم هجو
 وهأم نال اك ظننا ىلا ن اناا ئعملا لا برقا لوالاو هب نسل موه هافشانا

 لانو هعوبتم كي عملع ل دب عبان ئانعنلا فيرت ىف ىضل الاف رككتلا فص ظ
 ساجف هنسلا دجسلالافو هوبا مناف لهرىخ لوخسل معان اكل هقلعتموا
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 تيما ار اسنعا ناكتاد هني ىنعم هوباانناذ ٌولحر نامل شن صللاناك
 :ىمر|مزلكلاق دص نسف امان انرماكتلاف دصرهونملاد درنبلاتحالا
 0 اهاظا | ةقضح لاك مالكلاذ دصإع وصحي لك ورم“

 - ريكهابو كداب: تم او ريغنم ةقضحمالكلان بصر كيما :دص ناكا ذاوولكتلل ع

 مداككاةدصل فيررعنب هبوهام لع ئيشسلا نعزي ملكتم اف دص فيرعتش
 لام دودلا مرا إلا فيرعت ف زوحأ ملا دٌصل اًفبرعت فريملا ذا دّمف

 نوكلا ناكل الد د دوح امم دال اذ دصذ !لغمتل قيل اهو قياسرا

 ركض راكل اذ ةصوهو هيي ل لافاضن امر ابتعابألا هش" لاهل انك ثح
 فئوذ و زوحأ ماركا هش نخادت ومالك اثدصلافب رعدر 0 دملافن علا

 01 ابيترننن ان ىلع روم باوهل رح نا لعا لهباوجو لان مالكلان دص

 بم نئلاو ف د لإ مد لاب ربك ضيرعت ن داطب وعل دنس ا كاكسلا ناوهد

 ريخلاب بذكلاد هيرهامإع ىلا نعوبخلاب ةدصلا اف رعد ٌقرو دأب

 داخيابنم تقم ع:سرودلاموزل ناب هنعراشلاباجاو هيرهامإءالدنع
 وول هدا غتاهداد مذ بذنئلاو ف دصلاداخاو نيفيرعل اف وخلل
 نابديساباجاورودلا هلععرفو نيكدصلا داتا همائرسْضَن ىلع هب ثنا
 ريتبامااممم ربك دةمنز اوم محصربغ ف دصلا د احادريطعرو دلا مورا ميم
 باوجلا نالت ام عف دن اذ حوضولا هياغف انهو اضبإ انتمربجلا ناكول كلذ
 ىثل دهن وجب باوجلاذ ىلا دات ماشي هانم :لاضيإد لو عا نفاثلا
 تاشلا]ب لق كّصلانرإسوا د ماشا لاق ول درب اعاشلاذ نال محصربغ
 ريخلا نكمل اق هيلع رودلام زلم دع عرفو ءادثبا نيد احضالازم دحاو لك عنم
 دابخالا املا درهاظوهو هبربخلامالككلا هب داما لوال ازوض اش د دعس
 نالمزاكلا ف دصل ائبرعت نوكب نا عصب الدب رئحلائسمم ناكولش ال ئشلا نع

 دانالامالكلات بصق نوب هين دعتلو هنري ا مدلكك الطف نسل قدصلا

 اهءامإع |هجانإاعم بسلا نوكىا هبرهامىلع ةبضلاب م العالاع !ئشلا نع
 ىَشسلا نعرامخالاب ههيرت نكمي نبيكم ولكل اذ دص ناش أم مذ دن اذ هب

 ٍس



 هلاك نايئالائشلانعر ابخالاعم نوكيناب لد ابخالارّسفولو لات هيوهاملع
 00 ابق

 .تاأنرخحا هجوما ل رق ئشلا نعيربخلاب نابئالل ىعمالذ اطّمدرا حالا خعمال
 هع

 مولعملاربخلامهةيمت 0 دقو بنكلاو ذ دصلل |م(كلاوهو هنواسيو
 اماياذا خيال انه ناواعاقاثلإإعاّماو لاف سودالف ام هجوب
 ١ كو دولمزالذ 00 يس كلاذامزالر ولان مهما ل ةئعم

 مهالكل اذ دص فم عنى ذوح املارتخلاب فرعملامالكلا ف دصل ملكتملا

 دردالف هلوثر كد نم يْشلاّشكاف امىلع اننا مااكرها ظل نبا طملاوهو
 لف دعد ةرموربخلافمرعت ف رود! موزل قتل اضمإو هلوف ل ةرمنيئرم
 انلئامادوةدصلافب هرعت ىفرؤنلا موزل ققمل لاف دصلافاًضِناو
 نارلع بنل والا ةداعا ىاثلا نوكي نال مذا اش امالكرهالفل
 ناكاذا اًمايرنلا فيرعن ىف رونلا مورا قش لقسم امزنم دحاو لك

 اهنتكاول انس نياطلاوهر ربا فير قمزال ودا نا هانعم
 هرسس ند هركذام هاربطن ىف عمس مسالف ؛ حلاضياو هلوق دعيد رة دولف هلوقب

 فقال هنات اب انم ديال 2003111 سالمدلككاخ دصْنانم

 .ايكي لامادق اف تل زركتلامل نم بشل هذه نافربد تفرع
 ةقّلعلا ةيشاحلانم هنعلقن امؤرمدق لل د ىذا امالكلا تاك نامل

 عافيال | عرب اف ةبشل كلن ذا ةبسن لعل مشب دل احالنن ال هلوفب
 2 ”"نيودوصح, !عل دىذلامالكلان ىئعملاف بلطلاءانشالافد عانتنالاو

 ةكزنهذلا ةبضلاوهربخلا لول دك ىتشل ايو اساسا ابا اسيكبشلا نيب
 هولا لول دم نا تارابعل نضمب ىف عتوامو عانتن الاد عاضبإال ىفعا

 ننإ افامطوصح ثيح نمدنم دارملا عفدللاو عفولاةعمتهيسلا ٠
 يل عة لات عازتن الاو عافبإلاملا عجر

 ومس رم لكَتلا نهذ ىف نإ ص اح دما هع مشب هلاىمالى

 عار الاد عافيالافعم ؛ كيك رمؤلا لوا ءام ناخ ءا عازتلاف عماًسلا نهذ ىف



 نهئلاف نالص احا مها ثيحنم عرف دوألاو عوتولان اظمل عوفداللاد عونولاىفعم دا

 لوصح عم سبإ نإ اضطعلا انه اشاهل هدوجو ىلاق عازتنالاد عاقيالاربغ
 ضول ادوجو وضع هل هدوجو لب جب رانا هيلع هلو مب هئاصئادنرإ ماضل

 هعيش رون 1طدرجوتاتلت ]لان عضولا ةلوغم نم هن الع ءانب عوضولا
 دوجرىضنمي هعوضوملل ضرلا دوجو قيرطب ناكا ذارخال ؛ئْش لوصحنا

 ناككذاامنالخمو دعلاداوسلاب مسملاناض ازاحل أ لاداضباىبتس اكان

 1 اناوجل ينم نو د هل تدلل دوجي ىضتمي هن اذ لمللو ناصتالا يرطب
 ' 17 ةّحر اخ ةضقرعادبز انلوق نال تام دربالف اًمعازتنا افاصنالا

 5 و وصرخ المل ه دوجو ىنعمب اخاف دير ل صاحىمملان اق دصوأ مث جاخلاف

 اخلانفوظن ام دنت امذروكدملا نال م ةغلا هده ىلا عنا اغا اضياوتلا
 . لصاحماشل اكيْوَدرانحراخا دوحوم هنوكىْضُْسُمن هسئفن ىف ئْش دوجول

 كيالف ديزل هدوجول لن هسشن ىف مالا دوجول اف ظ انك رسل جانا ديزل
 اي انإل نوكي هسضن ىف هدوجر ىضَْسْعن بنزل هدوجو نا لاشي ثانم

 فلابسلاف ىركالةدار لا نسل: درال ا بيزعنلا ميل هضن ىف هدوجول

 اًفرظردلهرتس س دف عيرح اكن ايعالافد دارم جرانإا نال هنهذررمااهارطا

 ٌرشوم|بملع ذل ادلاد اسح الان وكمال امل اهلا ذرظ نوكب نان عٌواضف انئارطال

 |( الالاف بارا دل جانلا مما دسلاب انلد
 ةيحراخ تلو اهضنلاو ظرمال يسمن نسضن عمار انا نا 00-0

 سند ةدوجوم ئمِوكْ د ملابشلا نالاهدوجولا:رظرسإمالارسغن ظ

 ىعفعر اننا ةريجراخ ةبشلا نوكىسعش "سم رمألا :
 سان ابعال انعم انما نامي يحراخ سلوا شنل اة رظرمالا سنن
 ,دارلا نانا اشا هارظنلا عطق عن لا تاشلالاق انلداهدوجول اًرظ

 دقاعشلا وعن ةيفغلادابنعاب قرعلابئاث ضرعتو رمال سنن امن جرانحلاب
 ىسد حرهاظلاف انرعلل لوو نم دافنس امل لبلمت حلانمطن اذااذاف هلوزمن

 ا ذيل طق مفك اذ انس دير ليما مابا نال صم الانا

 انرع)



 ضع لوابمضنلاف رظرمال[رسغن ئعم جان ,ركىا ةصيرانل ةنلائعمانهو

 اًررْمم هنوكو ئوبظل نادعالاف قفحتم مالا لوصح عا فاثلا داس ثاببل

 فعرم دعاو ةبجرانجل نود ديد ابعالإ ومال نمد لا نا تولوُقي ثح
 مدفتال ءانزكدىنلاومملاب جاخلافذبسنلا وكدا دوصغلاذادب ضْعلا

 ' ؟الاو !ًميحر نأ نود ةنه ذل اروم الا نم ”هبسشلا نا نمر هد عر طل هام هذ

 ملوق نيتماطل نفح والامر طب اناوص د امّدعالا د اكاذاد طخوأو ملف

 أمابمّصلا اذهو نام اطلإ شي من اف اًباوص تاكا ذا فيكت أ ط خاداكولو
 ةاريملا ةمباطملاىلارمضلا عاجر'نمواف دصلاف كد ةنيوقب ذونخأم

 ايللهانهوالوا هن الب د امّرعارل ناكءاوس ةْضوْمل ى ادت تعم مل
 الكب دقتمم لاب نارهاظلا لاق نشدامنعالا ةقباطم هدعب فيعنلا

 لاف ىرْسُكْرل امهذ هيلا هش اطخضوزمىالاكا و فلاخسفك

 واولا نب: سح كيج اولو جاو د ازمّنب/ل ثدي ا الو ىلا فت ملوث رسمت ف

 دياعتلا نسا ماقملا انه لاس فول هلكت ا ببر نه كب اهعاضورمىسملاو
 يطفسانهو ءازوللملا جانغالف ضرفلا د يلع لاضمسالاو اىكاملاوا

 دلو ةكرشم نمر اخ ةنمئوم'ةمالو ىلاعت هلوف ف اشكلا نشف مراشلا
 ةباكيعواولا مدمس انك ن اكول لاحلاو بدم لا ناكل لاح ناكولو اولا نا
 ةلمل ىلع لدي فر نحر ازيجلاو ٌتطعلل ملف انكلاحلا ناكل ريدقسلانككوا
 كلذكن اكول ىضرلا ل اف كرز بهذ هيلا ملة كوم ةدطرتلاو دب اسملا
 دوبل نا هنيو كل نكن سإو لامتسال اف هبلعفوطمملاب متيصنلا مثول
 . اهالى ضرلابهذواًرارككعركذ ناكىح عكذ نكغا هرلعء زول بشن

 اللوق دك تلا هنم دوصتمللا ومالك ارح اخ ضارة عالانوجد ةضارقعا

 يح ريح ويا
 ميمانعر دابنلا افعضلا هجر لما. امج كوي الما ظنلاد ةطساولا
 كفوبدرمنالو هعمكمال لوف دافّيعالادوحوءاطخولو هلومب داقتعالا

 ملوث عازتنال او اميل عم ولا لول دموه ىذل اكل نامل ةر اس اد



 خا طسل لاو اربح نوكيم : اشضاب سياو داس. رع ملاتش مالك هنال لاحم اربح
 0 فيبرتلا هز هضئيركسإع ىاماظنلا كسل امرهم الكلا
 نيف نال ئ شب سياف هيلع ل دنس اكلها تب دسصنلارلأملظفل فيرعنشسا
 اف سلاف صامل عاهيرظنياولاق قرف ريؤللب بنككاد قدصلا
 درع ةر ابعت وكيت ازيوجبلو مقاولات اطلب لع بزاكلات الطاىا نهّرص
 ”الط مصب الذ نينغب اطلامدع نع ةرابعن ركب تاما نّشسح بذكلانال
 ناككاموبرغم نوكمالذ نبذ مباطلاىدحلرم دع نعوا اولا ق!طملازع انبوش
 وهو ابلسو داقنعالا قيام نع نيد عاني قدصل بلم
 اوعيساو تورظاّسلا هب ضلك ام ىلا ةجاحر يع نمل ال دّدسالا مف بواطملا
 لوس كنا لعب هلل اولا تمل وق ليل دب ل! نوبذ اكمل ناب لَو هشمالكلا
 لاكول تلكرلوس رلكنااعب هللاو ىلا لو فةلاد قا تلث نان ناشكلاف
 رمهونل نوب ذ اكل نيقنانملانا بْن هلداو هللا لوسرل كنا دب مضاول اذ
 اذه طرمل هلوسرل كنار عب هقناو هلوف امون طسرف ب نكانهرمطيف نا
 م ريخلانرثاذ مزال تادركأت تابركاتلا هنه ناف :!!لبل دب لو ماهإلا
 هجررإ مب انه نمو دش ىف نمضلاربئل ان ركأن نوكش ريل انهم هلع
 راتعاب هنا لوسرل كن ا ىلاعن هلرثملا عجار بب نكتلا ناوهو درلل رثحا
 . ىنمفلاريؤلاءلا ب. نكتلا عوجمملا هلأم تال هل ضرعنب مدري كن اخمزال
 :امضاهن أىعّراو دئسلا عنم هن الاي هنوكعتم نع برضا ءانش الممل
 سكلبرل ردن دوبشملا لاب نككا عوجر وهو دع ولاةمدمل انام انوكلل
 الل ال عوالا ىلا ف دال نعانابخا نامول ذاةروبطغل كلذ لعل دلا
 تالملؤ عماذ حااشلا هررف امهنع ىرحا  داهشاه دوجو مشا
 ىبطلاذ ايننكأل لوف ةعونماةم دقلإ تاي ااضيإانه]]ل نوكيانهلنم
 بقلا,روضحلا اهلصاةفراعتملا# داب لاب غارلا لاذ فامككا حرش
 ظفل ناطإّئم كلذلو ناسللاب هنعرتعا ذاكلل ذ لامي ممنيبمتلاد
 لابن كتع بلقلاق هلوصحفنو د ناسآلا مرر ظنامإع ةدابرملا



 بسس وللا 8 االا ةاطاولاطاغشاف

 ليي دع نيب ىنيبنملا نسف لوف عالطالاددوضخلاوهو دور ١نم اعنعرانحا

 ةئاسم مضلأب نوبل |سوماّمل اف دافنعال اش مئاولل همباطملام دعي د اًمْعالا

 هعوجرر مل سنرب دقن لع ب اوجيزا نمأن ذاعربظفرلو فيو نيلمنلا نيد

 ل اًمجا/سسلو ا عنم هن ارهظدن الزمام داسضرمهظ هبد وبشملالا

 كتل !نوكبن | زعىتبم ماظنلامالكن اف هبْفداسال لصام لالا عنملا

 مشالان اباوجلالص اخره اظلاوهأىمتاولار ابعاب هب دوبمملاِلمجار
 رهدافئعاسحت بسحب هر دورئملاملاو رادبمشلاو اة داهشلالاعجر,نازاوج كلذ

 انعاب دش املا جار اه دحا ناعنم قا انعا هش نالداضلا فديواف

 كارلو دحاو عنلادانسا *نلئلاسسلو شر اسعاب هملانانلاو هناذ

 كوب ةدزغ ةازغف لو ةبوجا ةلثرهاظلا ناك : ”يتدمنل! باول
 5 وو 20 ئىدب ٌةوزرغوا

 ثادعسوهر ىل ملوث نول اباد هله دبع ةفص بوصنم نداذ ةساعلاو

 يقضحخيمف رانن هدد رعو جرزخملا هموق دبسوهاملاو هَقصحميسباد ةدابع
 وهو هج ناكو هخأو رننهّنل ادع هّما برد هبل نسيت نت أن

 هنن ديلا ممل باوجاولا5 اموهلاب ى ااوفلخمإو اضد د [ججرخ

 هللا لوسر ثعض دوسال !فائي اثر عش هذ ال هعم نمدابّبعاب عمو فا نب

 كلذ نم انام هتئاب ضل هلأسف ق!نب هتنادبعىلا سو هرلعهتناإص
 خاركالو كب يف كنب نك هال اًبتْس انهي تدر ام ى1:]كت ددآآمرلوت ائبش
 دامتعا عمأما الون ظحاحلا لات ربدّمْسلاو اًنضُومركذانل ومالك ادب

 ”وسريست ف فاشكلا عرش جبطلافد ةمالملا رشف عقدانكمإلا

 ملونذ داص منكن الاعت هلوث ريسمت ف ىداضيبلافد نب ئئدانملا

 هتف د صلع هاج وصبل مخاوال لربذلل هنقباطمريمض املا ةداشا مقاول
 يمتص لاح عقورُش سم نظلا ناىنمينإإطم هذأب ؛ دافع ال اعمملوت ٠

 ا ارا عنا مراي دلل هتقدإطم



 . ريمفلاناد رالف نباطم هناد اًمّعامنم دارلاودبملاهنْش ملل نالم املا ة نير

 فالدحامزلم ناطمربغ هنادائدعابهرتددكو دام عال ىلا عجار هعم ف

 حاضيالا رام هند اوم عم هل زكى لم لا د دغير) ناو عج لاو عجارا
 ةرابعذ موامةياعر هل يخل دافع عم عفاوال باطما اركفأ لاذ ثبح
 ةقباطلاب العم وعل م ظلان رك نازوجبلو نصح فرم ايموملا
 ااهئاةيوتتا ةيوقنل ماللادازندفول ومغملالاامضنبةيدعتم ةقئاطلاذإ
 ةراشا: :لمزايو درلوف ةداقسعالاو نيش لولا ف هعمْئاطلاقبالو
 4تفعباطم لفحاملا دنع قدصلا نأنمثار ايعلاضعب ف مثدامملا
 فئلائمزاف اند ام ىلا محار نيته اطملام دعم يكب داع الا مئاولل
 هّناب و ةشالاةبشلا' هناي
 هييقياطم ا ةاوالام ىلا ناكا ذا سدر نئنصئاطم
 أ متاانيبتفا اوبل" تحضلل هند اطممم دع دفنعاو ئإطمربع ناكوا

 ةفئاطلل دامّرعانامولعموام دعرادوحو رمال يضيف ةقياطملا :

 ركل دفنعبام الفاعلاّت الام دعواه وجوركملاب داقنعالا مزاّسي
 ركجب دافنعالاب بخل "هقباطم مش مقاول قباطم هن ادّمتس ىذلا
 اذكودافتعالا ةنباطممزلنس ةقدإطلاداًمّنعا نال اضياببنلا
 ماوس رم الد افنعالا ةّمداطمم دعم زي ة قب اطل مدع د امنع
 فار اتعامل ةحاح لف فلانموا ةّمف اوم مئاولادد اًمسعالا نيد
 داقتعالامزاسياماةقياطلا دافتعان اباوحلاد دامتعالاو مقاولا

 امنع الر نكح ةفم اطم نفح داس عال اهلا ذىلع بتيرغملارككلاب
 لات ناكارب ارك هفياطم نع ةرابعةدنعف د: ديضلاوربؤحلا 4

 "ىف ةفباطملاب دافنعالاو ةاولاىفارر اًيءانم ديد الثرمال |رمضن
 ريكا ةقباطم ىمشرمال |سنمن ىف رك ركب هد امنعا نوكيل 1
 داق نعا عموفارلا ةقب اطم نيمسقلاب اهريغو دلو ماشا رضع شف ثرمتإم افلا اذه ف طق عمي كة رمال رف ىف دافتعالاو

 »أ
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 ةقباطق ىنعانمخالاكل ارد ةمياطملادامنعا عمدقب اطل ا مدعو ةقئاطمالل ا

 به دمربْؤْن قورْإْو داذتعالا ند دب هَمباطل لم دعو اتعالا ودب مئاولا

 ىسلإ هنا ةطساوب نع طساو كوكّمملا نوكحهضعب ىن ثرحرم اظظذللا

 مدعو بذكلاذ داّمّنع الاد اعادت ىلع ةطساو هنوكموزلامادمالكب
 اثره عثر دقو لوف رماك اشلار نزف هرانعامدعر ِدْمْدإَع هموزرل

 ظمحاحلا اوهو صعد 00 عمه حرتلاةرابع هأ حاتفلا شف

 منظواربخلاد اهقستعال مئاولا نإ لاركحلا ىاركحلا قابط ىلا نظام ىطعماظنلا ا
 ىئلادانعال ىاكلنل مارال ئباطملارينلاركح ا قابط ال ىادقارطال ىلاد

 دامها |ضعب نوكىهطساو بادكلاو قدصلا نيب نوكلاذه ىلعو هنظوا

 ْثعبلاانهرخا هيلاري حس ا ملرككا ركل تدان اوان نك[ وات دصال
 هحرشف حاشا لاا اوصوا طخ نظلاداداقتعالا تلاذ تامزاوس
 مكلف ابط ىلا لوف ناره هناوهورميطع طسضر امل اذهف ةماعلا حاشلاو
 ريخلارككلل هذ ابطال عض لعجو مذ اولل قب اطلاوه ىذل ادورملإ كلا لا ةراشا
 ىظشلو قاطملاب هرشخى نلاروكدملا كل ىلا دئ اع هنا مثاواباطملا

 اوف تاملاو اًياوصو أ طخ نلفلاوادامّمعالا تلاذ ناكر اوس هلو ىلا
 ىعمذلانهلا الم هرهاظب سبل ن وبن أكل نيمذانلا ناد, ميمئااو

 فتاوردومثاولاوف طم وهام ىتس ثيحمل ل ايوه لب .ليدأتلاملا جانحجب ظ

 رن ءافتعلا الو اولا نباطبالاموهب نككلامن ادام ةكدامنعالا ٠
 . الا هتنورخا اره نم عزاخاش بانكألو قدصال ةطساو ميسم لانه

 ل 6 اد اط ناربخلناوهوموئملامالكىف ملركذالدن تا مميردإالا وا

 نارهو هنائتلاة باع ىف رخابهالم أنبمهو لاك مب نككألاو ف فقدصت

 257 وكمل صللق داطاو بذئذ الاد فدصف داّقتعالاناط نامل

 باوجف ىفونلاهلثانو لو ازاي هذملا اذ هدير هن الع نال دب همالك

 فل اذ مزاي ىنح دورا كفل لا ةراش ككل زميل هاما ءلا تال ةالانع

 اطملاربشب جار اخو نيإطلاب عجرللاف ميسم لم عجرملاو عجاولا



 عم مئاولل هتفناطمرلوق ناي فاضبااشلانم كلذ لثم عقودقو فدك
 . اي شنانتعالاعلا ذن اكو اوسرلفىنعم نانفاشلانعوزم اولا دامنعالا

  ناراناوصراأ طخ د افتعال ن وكب نمكاو فدّصلاثراّسال هن اًاناوصوا

 _مئلاةعبرالام اًصالاخرر ظن مهعتلا اخد امد اوص هنركئمحت ناك
 ._ فعمه نلاانهلع ليل د ديالا [مجرا هنا شلال نعد امري طساو

 لات ثصرو راب هادم طلو انلامملا هجابتحا عزف لمديالب ال هن الشنب
 هاذادلثم لانمي دصتو لط امال سال ال اذ اذا الثم دوبل انج دكت نك

 [تهقبدصتم ا نابجوتسير ءانبااذهطع مطتلاب اجت مالسلا
 كاذو ملاولاف نونف انلاك اج اذ امنملونل لبوات بلط انجي دكتو

 دما 5 زوكعم هذا لوسرل كنا هلو ث نيب ذ اكريهمتس ىلا ىث هنأ نال

 كي ةزا اول باطلا تام كان م امنع مدل فدل
 را اًده دم الا مل ادام او ىفبس ام ىلعال نيد ذاكمهتمش ناك

 هلقنير ىلع ىف هفمح كف غاار ان بهذا اذه ناذ سما معلع نش

 ربسفتْف ىخاّملاو نيّمد انملا ةروسدج فتق تاشكلا وشف ىببطلا

 هنأذ ريرمؤأاب هد نفث روممملا هذ ارعوم هلْواَماَك نبذ داص منك نالاعت هلوذ

 ًافروبملاهنال هير رو ةرو,مذملا برككا عج و رمءلانه لمن اذكه لاذ

 :؟نلادحاتما ا ازا حاتفللا راع لجيل كلذ
 كب عمان ام اظنل ابه تم ىلع هزمحو ميمتلارهاظل هنفل نم وركملا
 .فىذل اللد لا ةمس انلو هيلاد اما اك ةذائسلا ةياغ ىف هنوك تلف
 ىمب نىلا نعرنئملا رين ىوعدلع هان لاذ ثيح لعب اكسل هركذ

 دامنعالاذداحإعرلكتب بول هناباش هحامتحاو عئاول نال : رار هظ

 اقنعاف مف ذاولان د الخإع . اكتر هنأب ىزيل اكوعد ىلع همابحإ ىانلفلاوا

 ظ 00 الخ لعراكتيرل هن ادارملا سلو هل د ثاعبف

 5 ”لاعلا مالكن ازرار هظف مذ اول اضداجخراكتلا نعد لعالببا د
 ”لألع اهدحا مدقو نيبيبجؤنلاركذ هناذ بهجهلاهنم ىصّمشن امى

 .انجر



 [تاصباعبرلا انهىلع حاشا عشت ةلبلدل الإ ظنلابد اولاف هدنعن اجر

 تعنلا امنم لتىا همام( هلا ءاضتو بلا هنمىضب امم ملوق بميلاهنم

 قش يرسم كالا ةقووشال ءانفلاىعم ناكاذا انهفإب قسالوح
 20082 ف ددحمل ءاتتلك نم وكشاز وجو هتجأح» اضْف نموا وق هيلع

 انىكَتبيضن نم يجهل ابركحبوا هنلهد انك تجضن نمت يتلا ل عه نعم
 دمانبرمت بلطإع لدم ٌهيالارهاظ :لاراضككنالل و : دلت الافانكة تلكم

 رثحلاب دابخالاثيح مكتمل داتشعاف نيو. لال سو هبلعدتد ا صوينلالح
 هبطضر يزعل ان هماهفسال اوربخ فاح دحا نابت بلط م زا م دوهد
 : ملام ةطساولا ثُم نبل اهلا دحا ت وشن تش الورنئل نيلاىلا دحا توي

 ثائسب عافئدالاف امهيانن نم كيال لابس مقكف امههانتانكد امهانت ْ

 رهام قائلا دارلان نوكش نإ انتا نيرم ال ادهازع :رلخالرشنحلاب هريخ

 المنع ةرايبع ةملصلا| اخدت سلات امولعمو لقاللرمستد فانم

 ل دامتعالا ةقداطمو اهل ةقداطملاه لسع نع بذككاو طقم د اولا

 ىبهو مرئي اطمم دعو امهئفباطم نع ةرابع نانوكش هل هنمياطمم دعو

 ألف الخ دمواخلا نمل يبس عمم غار ابعال نا كلريظ انركذامبو بولطملا

 مغ نركبذ ابججرل و ما:لك سموه ىلا عالئملا خل فدا ذا
 ٌجِيْلوُصلإ ض مب فولو بادكلا لاحربخ ون لاح نوكن اسف ْنْمْعلاَ
 ٍباؤسلاف نبال هت دصاو دق سيما منال ارفوانلا عنهإبسي|ع نط املا
 ال رانا نارا يالا نيش لعالادحا دافعا نفر اةماكك
 مدع أن منئملالع دربام مف د:لاد ابظ |دنصف ملون صل رابع راغال
 -لوثىنعم نائعد هريعنيبو هن د دزيلا ف انبال ىف دصلاب دافنعالا

 هيك نرع ال ثصحب دعبلا ةباغ ق دصلانعنو دعس ها او دْقممِبو

 تكرمت ناكلو رهظا تامل امكملوت هس نكد اهظادنع كلذ وديرب ظ

 ناكثاو دافّعالامدعب ”هذوصومى اًءلو دعم هتيضخ هدمّدمدرل زغال ٠

 حد ارام دعاعلرل رهظ ال انالؤش ةبلاسلاةنمر داسملارهاظل |



 لسلداو درعا مهغال هلوطذ بنكلاربع راو ع فوطعم قدصلاريئو لوف ثا ٠

 توك حنؤاشل املا عجارلاوهزعافو نحم أ ئملاربخرسلو ةدارءالام دعإع
 ةضاعمدرلا ]عج نا ل! تلذ ن افرل وف قدصلامدعإع البل داو دقت ميمل لوو

 رباتعان اب بكل ميضرسل فاثلاف هلوميمزجلل هبرعس امذم دمملاف

 ١ لع اطال باول عطف ناب "لا دم 'هم دّقم همس المو

 رو ١ قراتعم دصملاناؤضال ىااًمنم لاسلا انه ناكو ههسف همشن

 كاان ص غل هالاف لذ نوك< نامزلد ءام الادصد ئعملان اًشالوءازغف الا

 همس زال هلومل اًعنم دلالمج ناد عمملادعب ضرامم ابصنم انصنموهئىذلأ

 ءارفالإم هريفمذ اًريسعم دصُّملان 1 ذاوجاع ا , [سولو هل ؤدنعئناك

 باب زعونملا م دهللا تام اركتملالاوسلا ناكو جر اخ نم هدابتع ان اوجد
 :!ابصغ ىلوالاف ملؤف نوكب نام زلب_رزحاد:س ءانتش اروبظو نبردنسلا

 دوصعم لان نادجولا5ةعونملا هم دقلا تاّاي لال دئسال امام العب

 رنوكا قضم ريغ نرككاجدرلا هرج نا ناسو داسمتسالادريلئ املا
 توكبنئنصو انكم هبمحؤت ىف لات 1 والان لصالاو هلل اذ الخ
 ىذلاةاثلاهيمرتلا ةساممدعلانامو نباسلا همجؤتلا ماما اوي
 ناىكواوس دههلاب بادكلا ديضنكادستتلافملوت حاشلا ضع اضع هراثخا

 وهف افلا نوما د اغتسم هنعامر اخو ءاناف لا موبغمذ ٌداخا د
 داربإ لالش لوملوف لزالادبجونلا لع |هدروا نيا نيد ار لاواكئ عب اوج
 ىحاال لا لاؤسلادروا نامل أت ىلوالان راوممر ركل ئاثلا هصوتلالع

 «رفالامورفمف دصئلارانع!اعداربااًملطم تانككاوه,اًريهالا مل ثا

 يطلق شم كالا ءارف لاصق نسما لرفع داما ديلا
 "اتالم , لاؤسلا دب دريل ىنعمولذ امي ئاوجروكذ ماب اوجلاو نيداوبالا

 لعل اههش ال وص مدلك ناكذاو 'ةفضح لاك ن نبرب رسل نيد تاوخلو

 , ملكنا لوطن ى اراصحم الان اوال اخ دانسالاو ددسلاو هيلادنسملا

 كزعلط اب ءامنالاو بلا فمولككاراصخ انكك فة ممول ن ورمل



 دظانلانند طاغ دك دقاق رب لك نول ند اًصلامالككارصتخلاب

 لاف لصنلا :انئتسالاو ءئربتلا ال نمرهاٌظ ل اوحاكلص امزح قرقال لاك
 جيملاب كك ل سنو مط غنم ءانثتسالا نوكيز دشن بحي لكامل
 ب نككاو ف دصلالاّمحا نائب: آلم اكحالا نال لام ذلاهمبدإب
 انكو اهم دعو ةسولملاو ىه ثبح نم ةبسنلاًة هامل هنبانلاماكحالانم

 كزرالتانل ايام وامحلذ اتضراع اهم دعو ظفللارشن نم اهدافمسا

 لخخاد ةيمولملا ناب قزملانكعدبا اضام مث دنا انهو ضراوعلال ديح

 بفالخإ بي انو ظنل امطق زوجيالف ةيديبقتلا بنل ةبهامذ
 انما اًضلاب ةيضد اعلا ةسولملا ن الامد فيكو بريكة بلا
 الضان بطاخلادوجول داع! ىلا "هي همنا بسلا هموم

 لعطتلا برض حراشملا نال مك انركذ اجبر بظف لاذ هلا متسول عم نع
 فلل هاب اروكذدملا اظنل اذ ق دصلا شلل ةبضلاّت ا رهاظورإو

 ِْت ال:!ادامسادلف لات زؤلاقرعلا ءاد, اوهد ق دٌصلا غر لوف ىلا ئاطملا

 ًادحون اىلا عوجرلاو اهنا قزدل مدعي ل امل اد ٍديرظُم هم دقملا نه
 دابطاكاهضنوا هنا امام لادص امىلاملوت ناهربل اماقم فعلا
 قوله شح نمر عش هئنبح بشل ناذ مئاولاش هئاضتناوا هنو
 بشاافواخج بالكل او ق دصل انلّمحاكا نلذ هر اذ رحاب

 كضنملا نإمؤاعالضاخل اديز تللوقد, دست ال كناف ذب هسستنلا

 تابكملاف تشلاف انكمل تمل ص افل ااًنيْر نامالع الب هنزل ثبات
 اهقباطت ىرحابش عرقوب هه ثيح نماهداعشا ل ةيديِصْنلا
 بسلا ةر اش |ههذإ نا ثح نم كللذب ترعش امد لب اهفباطت ادا

 هن ادسلا ءدافاك نل اهجول اوهانهو ةجر اذ اب ثلا ٌرعشم بربح
 تايملوربحلادأدنبملا مثومف ةمئاولا نإ جاو هو اهإ جى امو موت

 رفا لوق عوفدلل اد عيق رلاركحلاب دارلاناملا ةداشاوركملل ناين: مويفم
 هتدصوهداغار انعابوا ةيعسطلاف كخضن 2 هرانيعاباما كرخالاأ



 000 الاةءاشاهضر يذاع اكأ ئشإع

 كا اعل نانئيضم ةلصخنملاو نافلا ذا نمد طرشلاو ةيلمح

 ظاضلإلا ضع ان انرا نك( ان نم امهلعتينرعملا امهاوحاةالآ ا
 ٠ دنا كر: 5 'والعوةرانءاروساوا ًاًريمغ ةخرعمرنوكو ف نم ا وركن لاك

 دنس! ارم صنا اوتو ةيدرظواةيلمثوا"هدمسا "لمجواًالمدوا مسا

 دنسملاو هيلادتسملابداملادلانل |طعلول كلا كح ءارجاب اي نمد: ابديلا

 "©: امنااي زملاء ص ارخلانالّش امو نيلغفللا اب عقيم الصنلا نال ظغلاوه
 دنسملاب هيلا دنسملاربشتا نأ فامملالهاحداطصاب فئاللاو ناملاذالزا الوا

 الب ؛ قالا أع نوكبالنا ةمازلنسال ه0

 ستخال ثاعال اكاتنا ممريلا ثاحاب ادتبااناو رو ظفلا ل اوح
 ' يي بو
 ديلا مسا جي زوكنم تكا روُصل ايروصنملف كا تار والك

 اًراكتاواًثيلطو اًمئاْس هوو وه# دخت هيما 0 دن هضدرلو ”دئطرشو ةمرظو

 ىالايازء الصحي ىا فب هبورلو هفالخإاعو رهاظلا دن معاجم
 نأ شوظعاش كلر وع ضطع لانوكاو ملف نامالكل نيب لصانتلا اه
 امهلمحر/ىرلاو رمال أكمل ف ءلففل لا 1ضنل ابانهو ركل: ممم اغتال اىرهر
 ؛ ائشاداض الا لمح ناصْنخ ال نفر نيؤده نالالو مدللا ةدايزب نيزصاخ

 ةفنصو عداضملاو مالا عوجيرمالا لغم ناكف "هيفانلاالو للعلا مدلك

 مصل اناو ديكاتلل اما اذ زكام إرلذ عراضملاوال كوبا
 فى ازعوامهابذ ثحافاد |ملاوامهفوصولا,عئلا لدففلا الا ةسنلاب

 اضبادنسملاو بلادنا لاوحاربغ نع حب فاسملالع نادر. الريدّمن

 ,مللفومالعالا خلاف دابخال لد دصب تركينام امل نرسم هدا

 أمفاكلاق تعد انل ولعل ا لص جول ناو اهانعم اهيدارم "هل مجلاب لظفلتلا

 ,تلادب حرثص بهاعتلا ا عيوربزحاو ٌرحوبهف ديرو دهم ريا نمل ان اذا

 ىدملابان ب هريئحلاف اونم ا نيل ارشو ىلاغن هلوقر يشد ف فاشكلا شف

 نول

 تل ا ل
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 رديدرتلا ص الآلادلمفلابرلىملا دالي رسبل هناآل ا فرملا حدا طصال |زعل اب ال فول
 7 ل تامل نيوشنسا نه ذل الاخ بطال ناكتاف دوقب الا
 ءاقرلاءل اقبال افلطم ظّملنلا ن اذ اهانعماه دارعع!:إل وَما كملف

 تافرتتلا ليم ولعالل ال نك هانعمذ [متسم ظفألان اذ 0

 ا ةشالا هلْممالاف انكدور تلا همزلد هوحربام ف الخ راهظا

 الو ح٠ اششامشال اًمولىم همز الو رككلا نوك م العاب سل كار ابخأب

 1 داعضحْلمل ول دم ناك اوس كلا ماملو وه نانشانهاش

 ةراةبضلا عقد بطاخحلا : دا اريئكا نم لعال ادوصْعملان اذ كا دارملاو ل دارلاد لوف

 لةمنيلربؤلا نم < هليضدس بطاخحلان اذ هدلا'ةل مسو عازتن :اناد عاقمإلاب

 0 | ةمالعالاب دوصٌم لاوهىذلا هْمْلَعس ىلا هنم

 امض الول دم ناكناد عؤولاكارداعا عاشإلا ةدافاطصالا

 لوف جانلافاميلع ابط سوسو هله نلادوّصلالعظ انلالاةءل اند نانم ,

 ان درك بجم اركتم ناكن اودلرف نم ئحجسسام ئسد ماد اكنالان اكمل
 انتم ال عم هراكئال ن وكبرلل عاش الاد دارلان اكا ذا : ىكلانه لاوحال

 طابشاو هني زم دعو د دريل اعلا ذق رمال مباع يتلا عاقبارف دعبل
 كلَ نافل هد ىاولحتد نوظانلا هنيريخ ىلا لاكشالا عفاف
 نككعانيالاال عرف ولاركفلاب دارلانالع دنادرككبل داعي ةضدامماإلا
 ثت ين اعرركهلا ن قرا لول دمرصحيع اوْمْمْن امنه اوهو هيئس إم ان دنع

 انزاجمرا يفضح هلولدم ًلاربخلا نمدوصقملا نوكيالنن امولعمو تول ا هلول دم
 ود مافي الا هلول دمو هلول دمرنئل نم دوصئملا تام لال صل ان انكوا
 عكذام نال شام مف دناف عرف ولان ود عاميال اوه ربخلادوصمف (ؤولا
 دوصئمم هن | الريؤ ا لول دم ايالاناتشانن دمار دفن علئ الا

 رلوق هرانكلاد ناحلاف اما د وصمم نوكمالو ًالول دم نوكس ناز اور وحلا

 كاملا تولع لو ةيسلا عوفوبك ادد الاعآ وسلا دوجوب ربنا كح
 اذاام فالخب : 1 كنلا عئدا ل لوترمال رس ف نيئشلاناب ةبسنلا



 - دلعك انيز برضوا لملف مئاولاف هلول سوس كنان اذ عابر الا لول دم نآك
 نما اجور هلاعنسسطينع ىادل عضو ىلا هانعم نعل قضحل انعم دصق
 هزداخالاحلا اخادذاحلاةاكمئاىتضحل هانعم نع ظئفللا,راخأ نا دربالف هب
  تؤلادوجو مدع نال باوصب سل باوٌصلاو هلول دم نع باوّصل اذ لول دنع

 .اناآ تنص ملوى حلا هلول دم نعلن ا لطم لول ىلا نع داخل امزاتسبا
 رم دعر ا شعاب بنيك ن اف ءاشبإلاهلول دم ناكك ذا ام واخت لاب كل
 ضاننل انتل اصامل لور فطعلا ضد ان إمزلاو دف مثاولا هلول دم
 امخالا ملال دل نيضف اننملاب دا ال ادن عد نيضم انتم اهي مارلاف
 اقبإللانممزلبإلهناف عاضيالا هلولدم ناكاذاامذ امج ماولافانفوت]ع ام
 ةنلشلاتامز الل منم :لارهاظ تلق لوف نيضم ان اّيَمحمزإراف عرفوا
 مران سيال / بسلا توب فلا نادنس عانذملا عرش هب جتص ا هد وكدملا
 . 355 توشل]مزانسبال هنم همابؤنناو توشلالعربخلا هل الدف مئاولاف هوب
 هناك هنأ نسم امج ل اودار مغ او ملف ش داثلا تالاحلا مزلي ىحرمالا
 ورخلم دعو ل ءافتشالاو توثملا لعل ديال هن | مونمل ام الكئعم اف لش
 مليلول دل اضاخض اف زوج متع ضورلا هلال د نوكنمأ شن خم عىلاماحا
 قارن دوج ىمنش هب عامسانأش نافنولذ نم تعمسلومب ملف
 انين اوصب انو لا قولد ديرإ ىلا ل جوز رض دير جوخ لول دم نوكمإ هب
 بولطل لع الال دس ناكن الذ نمميلعو هنعمس لمَن اذهرإىن نبانم
 ملوق لع ف طع ملا ناكولورلوق عامسلا شو هبإل ماعلا ديم ثييرجرو
 ىهاماربخلا لول دم ٌناهلومب لئاّتلاهاع داكنل اوما لاطب او :للرهاظو
 . ءاكاام ناكرم كل لطماذ او لصفل اريمذ درسوا ان د عماد وحول ربزملا كح

 نالشاخ ءافتنالاو ثوشلاملاهنم لمس: نار كما لع ل ددربحلا نام املاح
 لدي شرم لؤيرلو :اضئن الاد تول الع ل ديال ربك مرو لد حاشملا
 - ناكل فرتدنلا دلق هؤاشنم لبداتلالبضب الطاب هن اىلا ةراش اكمل لع
 يلغذلال دريغ نمط مخ ر ككل هريخلا لول ذم تاكا هذ ال كل ذو لل موبذم

7 



 ٠ ةينهذلا ةبسنل الع هل الدل اك, اشد الاكر بكل ناك مف اول اق ءافئنالاو توشلا

 علا روض ئئعم عافبالا هلول دم نوكبف ةبجب انفه بسلا ابر اش اريغ نم طمتن
 ظلت نمناكلشالو عؤولاىلع هل هل الد الذ! ”همداد "هبسنلا ناب فدصتلاال

 عومو هاذ اياضئلا بمس تاموبمن يكرم هلا عوقد وص هضاب

 يزحاة يضف م ورغم ت وسل امد انم هيض موب فم تون , بالو ثائوالا

 ايام ديو نك! شروف ةمز الملا نهر غبر ظل! لع وكم ادق هنافرتدتف
 ئه :كالولدم تر ِلاف ءآنئنالاو توُيلاوه ثلا ىيصتلا لوا هلل نا

 ملالدريكألرسبلو لادلا نع لول دملا نم: ن اوجنرم ثش بادكلاو ديلا

 بزئككاو قدٌّصلا ن اذ طْدذ ىكاوهربذلا لول دم ناكا ذا ام نالخ هبلع
 هن ذ دك هناف رتدنف اممم 'ئتلا لع دل ال دربئفلد لمع ىلا تحا امرك

 انهما ةثئاضلاب هتبمشنالاداشا ]آى نلاركفأع لوف َيرظانلاءانما
 ككل د دوس هنخركو هدادهككويخت غلاف افلا نافراّتعالا

 نوب اشلازع كنب للا ناو سيمذدألاب نهاثلا ةيمش هجيل نايس
 ةمدخم ارك سدلذ سكعلا ندد ىلدالا همز ال هال نوكش ابدع كفش

 هبئنخامْت اهلشالإل عالامزاللاىالن هداك يدا طتساةئاشلا
 5 للا كره اىفاقم, نا رهاظلاذ هموعمولئىم مماولاب سحب ”عامزال
 ديانكتا باشا لامه دا داسملالوبجامزوللاركحر هامل ف ىنعمافّيعالا

 ةمزال ةاداسلا لوري تاق داضنعال اوا عئاول اس عالامذوألانع
 الف مماولابسح معالااّماو رهاظف طقف دافتعال ابسجعالا اهااملا.

 مي ةدانكلا شاف ومزاللاب موزلملانعربمزراءالخ هشضةاوأسمال

 بسحب رعانخن امذي ناكن او داضنعالا بسكي متاول ا بسحب نعال
 هنوكمم ةاواسمل ا لورحيف عوفولا بسحب عالامزاللا لاخدا نا هيلع دري مقاولا

 هنمر دان لا ذا ةاءاسملا لوب لغفل نمد دال ان الخد أ ىاسمؤللامولعم

 امْدروكد ملا يىتنلل ةاخال هن او نالت اش اال تاواسمم ممااتأعتبل نا ظ

 ادن اذ متارلا نعالامندلل نع ةبانكملا هحرشف دبس كانو دن نخت



 هتاوزمام دهؤو رعال امزولاركحو هاك اذ ناك اًمزجابمدعل ةاواسملا لوب
 ائكان اب لوملاو دوص خل اذ الخ هماههإ عم هب انكك ا هرط كوولس ىف ةماخال
 معالامزالنعهبانكدن الموب الفا تاماقملاف عفشاخا عربضلانم غلبا
 - هئاواسم نوكال نا هنمردابتية اوال ةبلورح اذ دافتعالابسجب

 - كولا تكرار رع مزال ركع ٌناخمب هييشنلا هنم دوصتملاو ةمواعم
 نسكملا نو دموزل ملا فحم دنعئغحتهمزوألا ناف قدافتعاللرعالا
 هيف دافتعالا بسك رخالاذو مذا ىلابسحب اهدحاف ناكناو
 فسح |لضر لوالانممهظارس ا فاثل ا نآف هينشلا انه تاناف النا

 اتيشم الام دجيركملا د عانتم الابركفلا عتتش الد مننا هاوغب دارلاؤضف
 بسحبه ص نخامف عانتمارللاد عاشمالانا عم مداول ان الخ هن ادشد
 مح ناغمي ةيششلادوصقملاو هرهاظع عنمالو عنشملالبقو عقاولا
 تاكناو عانئم اوللاو عانئمالاغ ةاد اسملالوب جلا مزوللارككهض نضام
 هيشسلا انه ق ةنافالمنادنسو دانا جااذو ماولاف اهدحاف
 لعدر اسمن !اغاوىتسّمحلا ءانعم ةاواسملا لوبلامز اللاب دارملا أك دنعم
 جاتمجال لولا مزال خاثلا نوكوهد بولطملانالملا راش عالامز للا
 ةكادوجد ز اوجو لّرالل هتاواسمراعل مدع همضك لد قال اموع تا أملا
 . قالي هدوحي لفمل ازوجب ام داق عال اسحتمعال مز ول اب دإرملا ن ارش مثددب
 0007 وعدافنع نعال اخ نركب مودم ومع دودعتامل دانت: موزاملا

 افتعال عرركت دمار ياام دع ان ناذ هناواسم ادق نعم نوكالامئإ ابو

 دزع عنتيل ةاواسما لعن ةرلاذا حاتضملا جرشف حاشسلا لاف ةاواسملا
 ةاواسملا دافعا عانتم النعم نالمورلملا ثر ديرمز اللادوجر لمعلا
 . ةاواسلالورجلامزولا انمقب دك لْض ا فتن |وئتن ىف اًموناممزاللا ن رك
 ١ ةلايالو أو انالب دافعا الهنا 32 اولاف ىواسملامز اًلااوهو رخأ رو

 مزللاعمورلو تامواعملاك 7-2 ريدزلا مذ هواشنم
 كا دوجمديغ نمركل نم زاوجْنئخلاد اتعاب امهئسموزال|رسإ ىا

 رج



 رياعر ةدافالاف ساشلا منعا ناد داف الادابتعاب لب بخان عوامضم بطاخلاو
 دارملاوركحلا ة دان اهربخرخلادصف ناكشال لا ثصرملا ةرابع وسل

 دوصقمّئر دم[ مم لاب ةداذالان ال | ىلا عا هيلعس ئبام ةدانالانم

 ارابتعاب امهسسموزألاف لاضنسالاف لاحلانكو لا نو ددابحالانم

 00 متزلافدلط كمر ل ]معزول
 : أب نييلعلا ادد اداّسعاب : ئيمواءلل نيد موزللا ناذ هضنق

 558 نانكم نكامذالخ هكيوضمل ىاكادنع دنع ىطرراغ هذ وك

 ايا اهائئالعا_ مس ةدافتسالاب هنعربع داذ: سل كك كلا ةدافتساب

 كد هب صلف رو هسممن ثرح. نمالة دافئسالا ثىح نم“ شاغل هيلع قاظب :

 تان ركوهد رك ام الو همز الواوكفي ه تن امال يبخل شاذ ىلا ثِحاإلا

 0 , الاعب لا نوكور ككل رسضن نيدموزلل امنع اذ للا ضياركعاملاملاع
 قرط الاد ٌىوخّأل اجمل اش امهرلعربنلل شاذ ن اللا ماواهدائتلنا

 دنسل هيل ايزل ىا ان اكاذاو لاذ ثببحدتلاضن رعت تحف نكذام
 3 ب وبا اتلاديضتسا ذاك نيمولعم

 سلم ”ءتاعكارلو وو تبث دايس ا دد انتسلا ا عمذاللاو دريك قاطاف

 مدقتلاذ امل |وصحلا ف نيماعلا نيب كاكمن لاعانتماف عوام هئاذ لَ

 تسلا سنن نمرهامنا امهنم]كلوصحنا ضيرملاكا[1لطوصح ظ

 امهنم دحاد لكف 3 د داللانلك ثبح هعمرخارم اداشعا

 هيلع درمواذرمهوامىلع هسضن ربنا نم امهعيمجمل ل دهن دارا رسلو

 سلبت ىا 11 هذ ملون م دقت امذ هلركذال ذا عمر وكت ملامدغتلا نا
 كصو ىفدب روكنملاركملا ناملا ةداش ا هسنّتلاظنل فد حاضيالاف

 نافرلو ينل نم لخا د عن ىلع فطع عتشمالوملوف ءاننلل ل اذاصملا
 تا عمرلوتىلع منملا يرطب حاضبإلا حارس ضع ددوإضارتعا م ظ

 ركز مدما م !لوالاثوكتناذاوجل لف لعو مف اكربخلا نموت ع
 وتم ةمدقلا تاشاب راشلاهنعباجا عاضب الاف امهيلعلبلدلا
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 ءلرقنلا هيئات رف امدنسو عنم ظن هند هلومف اقباس هصتل ىذلا ]بل كلاب

 لوالز علا ضرعت ريغ نما شل ىلا ن ودب عامسل محل ءافتكالا تيد و هنع
 نسلو دلع ونحلاةم دول تاادن الى . لل |حمملاب ان اباوكاةرؤسولو هلوو

 عنتمىدالاو هلومل ةضرامملاواعنلافرطب حاشا هصحلا لع اًضارتعا
 9" عنمىلا عجر ناو للدم ةمدقم هتالف لؤال امام اىدماشلا ند دب
 نا ةداعاب اوهلان اكربزل نمربجلا عامس هلوصحتتالع نال ملف ىاعا هاي د
 والاب وحلا نركتت اف قاشلا اماو منلل : داعارظن هضورلوفد اهم :هعونملا
 كاذط شال لافت اهلذ ذك لاانل ابي طخبلو هلوغل اًعنم نكح
 | نكسب لذا دنسلل اًمنم ظن هنو هلوف نوكيورإىل ار إىل انعرهاذ الوغنلاد

 ٌدالللامنم قاخل اباوجلا نوكو فخ ال اكدعونملا هم دل اان الع ملح

 ملؤ دال كلنكسيلد لا هنمانل لصحو ايبا نممس اذا هلوشب ةروكملا
 . قبال اتوريرطمل و زمونملاةم دقلا تا اف عمم ان دوصغم مان
 ناسسإلا لوهذلاو ملوث ةهادنل اإل هلع دوجول انإوف ن الشراب هناال

 . ملعوهو لعمل وعم انه لوهّنل او باوك! عدت از لث املا طلغ ءانلا
 لوصحال هنا دوصتل اناء مدع ىنعمبال هنيضتشيام دوجو عمروصتلا

 كاك ن وكباتاو قر ورض اذه نا لَضالانالرظن هضو ملوف لعلاب للا
 سنفنلا تاَرلا نم هند ديالذا عن هوهو'همرل سم ْمْلَع عامسلاناككذا

 ةراسعمزدللا نافعب مل لاقي نا نكميورلوتاد صم ريخحلاورناراضمحاو

 اييوفشكت حف وسلاىضت غموهام ل عرككأب مل اموزللاومواعلا نع
 ملا محن اذكك !موزألانمر دابتلاوهاكئ نخاف ام,مسموزلاومزوألا
 ناب لوضلاو هبرإمل ائْذَحَب ١ ناو هباملا عربذملانركن تحت ربخلا نمرككلاب
 نموزالاد ًايحاد ةردنو لع مو زامل اومزاللا نوكيلر كك رسغن نسميوؤاملا

 فم اللاب اج نمن محلا اشعاب وموزاملابن اج نمإملاداشعاب
 دلاوارجر انلا دوجولانم دحاو فرط نمموزلادب الذ ا ]ما اوهموزللا نآب
 امزبيمورللان ا هيلع بررش :داذ الاف موزللا ناالّو اكد 'طلركذو لاذ
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 عناب تواضلاو لكلا د احتاملاةر اشارعلا الع ضطعي ةدافتسالاد اسعابألارسل

 عي لني موذألادابعاب لاق امزييموذّلامدع نمت انسلا دوصتم لاق ايركذاك
 للعم نيم وزر انمحرانعاب , املاعريؤملا نوكيركمللو لعل سنع ثييمورألات ا

 اوصيل وصحنم داما نأ عب لل دابالاف مزرلا!رسنوركملاب ممل اعاموذلملا

 نأ ةضط تس لاق قودستلا لباغللا ادّوصتلا ال ناطملاكارمدالاركملا ظ

 اًطللمز اهلل دافنعالا اوغإع لاف الطانأ نم ئضاوملاؤام ىفان الفان اجيولد

 ملكتلا دافالشاذ ا هاظانه للانلف اذالاق دخلا فرعلاد عد شلافالخ

 يوصل وصح داذأ» انعم تارهاظلا درك رحلاب داذ اذه اذ ااّماوركمل

 لتي دقو لاق ربذلانع دحر اخروم زم داطتسمجهب داقتعال ااّم اوركمل
 ىنمثغم نالخإعمالكلا جاضاف مدلككا انه ىأكسلا درمدا لا بطاخلا

 هفراخلع جارتحالا نال هنم سل املا انبمههدارب ابد اًشاصملاورهاظلا

 فدانإع ابر اكئاواًثبلط وال !َسب ا هنوكنم هصوص:جم الاككأ دروب نا

 مواكلازصاءاًضلا هنن نخامذو لاه رهاظة سمسم ىلا هّصوصالا
 هنوكملاطظنربغ نم هللعال نم لزم هلدزنسو اّملالا هب ىلإ ىنلارل اعلإملا

 كلا ظنلارهاظل ا عضسمم فول خلع جارضال اذ اًركتموااًلئاسو [بلاخ
 كفء كللزغب دكو هلوممراككا[ص املارظنلا انهو مراككا دم هيف

 اهدصغب ىلا ةداف الانا هنم دوصُمللاو ارب ادصق ناكشالمل ودلع

 امه ماع بط انما نوكيلل ناب اًقِضح نوكي دك د امذالا د د صدوه نم
 ريد امامه هل لعال نمت ةسالدم الاع نزع دان أك نا نزلو

 كم ًالئاسوا اًنلاخ نوكي نا نم عال هاج نانم هيسلاهلاق أم نارهظ

 معزمج دكورلوق فلخحا دثلاملاو حاتغملاف امكىلاخلا انبمهداملاو

 مورضو مالكلا انهي هل سام ال ةسباغملا ناموا عمفاثلاوركتلا
 تتائثوألا ناكل ات َةَْفِْشدلةدطهيئذيرل نمو ىشلاو نصللات اثم نع

 صملاهدروانن الا حامل اف اكرهاظل اءطنْغم ندا > ىف مولكل اذه ]

 ةدافا هربا دصغتبإل دقريؤحلا نال اًميناوهود ْدِفنم لاؤسل اباوجانبمه



 ددصروهنمربخلاب دارلان اركدترمل دامغرل املا ىلا الكل [ئئلب نأب همذ الدارككا
 قلهلثمو 1 يف هددصب سيإ همر الورك ةداف اهيا دصغبال نمد مالعالا
 بهيماع نو نما ولعل مالا باوجن اذ ىاصعىهباتكوه] تم ىا
 توافنلا رطبا صملالاوحاراضعم اوهود ك4 لاؤسلا كلروهد هلع
 "يبول هاجلا ل رنم طا خل لمزغن هج نكرم ناوهبإ بل غنلاو بلل نبب

 ١ 11 ليلش كا تيش اورو هاشم لاتانلد هاو :انامرواملا ظ
 كلا العضل ممل اّموهو ٌةرمل ترم دلكب د ىاك سل ذ ليزتتلانم
 هانيشانمو اعل لطم ,اسشولا ة بناتلامدللا ور دفا مشل اياوجللدالا
 داخل اولع لوم ممزاحت هلو واخ نم ةرمحالا ف هلام هرينحأهتم
 باكل ديس انم نا ىلع فل ملناو ىاؤتنلا دبجكتل دياز نمو بيصتلا
 اضبإا دثل شل امالأ او بجصنلا نم ئسةرخالاخ هلام هللا باكبر سلا
 م اواولاوىلدالا ةسستلا ع هذوطعم "هيمشلا راهو مضلاب ناوح

 فو دحممنلاب ص رمل نسف ى افلا هرم 7

 ري ى أه ورشا هوعاب ىامهسئن!ظوظحاو رشاش نشل هللادكا
 ١ ا لنمو انو دم نومد لوعفمو ”همطرشولو ءارشساكلاذ

 . ةلاؤ اواو اروكدملا ءارثسلا هموم ادم نولي ازياكول ى اف وادم ازد
 را لل نومطم هنبعب نولعي لوعطق روكتملاءارشل كلا ذ نعاومنشم السلا
 ا ولا نال فالح نم ٌةرخال اف هلام هار,شانمىنعااولع لوعفم هىلا

 كاي مف دناف ةنسوم لا ةياغاًمومدم ناك رخالاف نامرل بجرم ناكا
 يهيم لم ىفعارجهسمن اهب او رشام نسب هيلعل دام نولبعي لومفم نا
 بيضنالهن ايراملاو ةرخال اف مهل ببصن الش !اويلع لوعطعمو ءارّسلا
 هنحابااو دفتمي ناب ءارشلا ةسولعم [ىلائن ىأنإل ةرخالاؤ مه
 ىعملاح -نمرمال !باوجن انرّسس دج الدج نيكو لمرات الذ
 فانك ف 2و فصب ناثلاو لالا ل وعمم ءهردصر هلوعفمواهلعاذ نمءلاحرا
 هلو ادجاور ادي نزعل ابر م الكب ده ىعملاو لوالأ هلوعشم نم 00
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 دم فيكن لاق نموهم عي فيكي تك لاباس انككالهالاطصاد
 ئثب تأيرل هقح ف واكل قح ف ًالوقم ىا هلوعفموارم لإ ءاذ نم لاحق

 تايمابمّدسال وعم لصالاف هنمغل هلع مدكةدعبا ل لوعم فكان

 تئشلوعفم ناؤمي لل تش نأونمي لو ميلاد رجلا .مهدنم لا
 هك مالكل افوس ناكن اد اهمزالو شال ابرلاملا الاغا طمرل اعلا ططزنن

 فاعتلا ةّيصومخ ىف ا( ملزم ملا لمنَت فرهام اداعبتسالا نال
 ةّصوصخترعراظُتلا ءطن عم همدع هلم ئشلادوجي ليزنت قلب

 صحم 'ئبشيرإ ىلا ليغ لام داطت سما للرجل ةناف نمريعارلوؤرطسلا
 ليززتلاف ئشلا كا د "هّصوصخأ لخ دمال هن امولعمودم دع هل ثم

 ابكر عانخ الا دبيطب ةعانصهونباطالل ىلا ةبوضم ىاةِسإطخ
 انهذالف اوم الآجالارت !هبلع حولي ملوذ هلوبقم تامّدْعم نع

 . ومفِم نملاءز فوك عمالف مهلا ىغلم هنوكضرفول ل عر وسبل عارم
 دعبو هي لعمل اوهو هضِشن اولعدفلو ىلاعت هلو نحت دذو فدك
 هاناشانم نإبملع هب مرسل ناب لهاجلإ ةلزنممملي ز:كاىعمالف ىلاو اتا
 نايل هاجلا ةلزثم اولزنب ن إغتم ديالو ناكن الب فالخ نم ةرئحالا3 هلام
 .نايبللافملاعسّتبال ثيل اهالائم الككا انه ناجلابو كلاب عمم

 يضل ءلومج هلا داش اعدل لالا نلانع باوهلا لوف !هنعوتن انكملاهفا .
 هيلع هلدإإص لوسرلا بالملل ن الم هيل اعلم رغلل انه توكل شال يعي
 مهاّصن مو مالتلاد ةداّصلا دبع لوسّرلا اكبرمص باطنملا نارسو
 اتلزرعو اضيإا قاشلا هبيجونلا لع ضاريعال ا عفدن افمستلاب كاانلد
 انتمللاو دسم ل مل اءوش اوان لو لاك هزل قمرا لالالا
 يللا :عو امه ةافأنم ل فايز خت مهضرا ل خنرمميلاقلملارشلا#
 . مدع ف لهاجلد ل زم هناناماع ناكرلع فالخ لعاذ الاعلان
 هم نحم امهفلعلا كلذ نع عنتمين الملا انه ىضطنقمو هلع ني



 ىنتممو, ارشلا كل ذ ؤلهاجا ل زنمب هن اواعم رسل ناب نيملا عافاك
 ىنمت ماع, مهرج سبل ناب نيملاع اون اكاوعن تيارا ذاذ هنعاوعنتمي ارا ىلا انه
 . كيان هن فريف هدر هلع عمرع مط رسل نابرمهيلاربخلا لاق رلدلااذه
 رلعلا ناذ رام هناال حاتفملاف 1 نفادإل لف لا هلا ادلع لب لاكش اد
 فلج ناب ل ءارتشا نلبلا منوف نومظمبانكلالهازعوهؤتلاو تمثل
 ثومطم وهل رجل دل زم يرسل ل زنى نلمولعلان اخ عيدص لّدالالئ اضلامالكو
 تلا نيرلاىلانوكتن أ همرلدو نوعننم الذ هب لع رطب هناوهورككلا انه

 كمغموهمولعملا ناف ميرص فاشل الث المرام الكل كللادد بطال ه
 كالالنرلاملاوهرب بطاخلانوكي نإ مزليو ديالا ءارس انملاولع داو ملف
 نجلا ١.1 [لىلاب بطاخلان ال قسسابب هعاذ دنا رعدتو هنعل من انك
 فيو اهبتحح تبل لىلاب نيللاع ازاكرهد باسكال هه ضيرتلاويرطب
 دوصْلا سيل هن امولعمو اضيررن ناربكلا مهر تلا دذو الي زن مهتعإ فلا
 تيمرامى أل اذ لهاجلا لزنم رل امل المزن لف نم نوكش ةكئ افلا مزال اه
 ةرشايإا ةروص تسر ذارشسلاقوطن عاج اذ برملا الا نوكل هفضح
 .هماورم!ؤنلاو تلو ش اشاد ىرا غن ناتج امه ىرل اباببسا
 مو لاك همم مولكلاواثحاو تيلاوئنملات وكنال دمحص هنادرسولاذ
 لبا فل ازمعانر امتللوهامال بابسالا ةمث ابم ري بسككابداربناآلال
 ترن ادبعلاةر دل زن علاطرث انال ذا ايات تبمد ام ئعملا نوكم ناو
 ينل دصت ناكاذاورلؤ بسككاركم نهى, مش هبابسالاهتساب
 حّصدمر نب اسامدلكلا هيلع دفودح طرْتلا ود ازمىجبنم اذ نا

 تاكبطاخلا هداخ ادوصئملا ناكا ذا ئانزللا دحو و حاضب الاخ هب

 اي شاع بكيلاخ منت ناؤن ة داق لاق هلا اعد قرا
 هليل يونا عار لح هع ص الوم ولكل افوزلل نع ان ادح هيلع دازبإلو
 داصتخال اى أ هك صنعت ىلا مذ وعل دوصمملا هن دا ام دمل صئانلا ن اف
 وفول ارككلاب املا: نع نه الالف بطاخحا دجاج دلع

 ل
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 ددؤلان اذ هم دّد ل ادهلف ىنعان حالا اوركفاة دان ائعاماّسلاف امكموفددّللاو ْ

 قاخونعمو ر اككالاانكو عازئنالاو امبالا نود عؤدوللاو عون رلافوهاناا ف
 . تلوكمك هاب ناع ذالاوهاىلا هذ هلوصحو هشضال صاح نوككإل ناهنعنهذلا

 نا د ديلا نعواخلا مزلّدسال ناع ذالا نعوائلاو ب ناعذالانعالاخ عملا

 رهف رخال انعوللا اهدحاز ءولذ ما: سال ناش اسم ددزءلاوناعذالا

 مكه نعول غلو ملل هتنتلامدع هإنس ناف ماهداللطمب ىلاق بسام داسف ٠
 طفل نع عافبالا ةدارابم ادضكسالإإع ماشا مداكى نعم ناش ام ناو

 دما هصصخو ركولاك ار دانعولذلا ٌة دار! إعوا هريمخنع نول اورككلا

 ل ىلا ةحاام دع هبمن ددءالوهاظل ازعننلل فرصُّماو فيكى يسب سيل

 . بك[ابرتع ل ةبسنلاعووب اناعمل اود كار دئسالاموزإمدع هّساْغ د َدْرلا

 كفل ثا لع صبصنلل ةمئاوب تسيلو ا ةمذ اوهةغبسشلاا داملا نأ عمى ديلا

 : راكبا ةبنلاب )سل نامت ءاوس عون هوألاو عوف ول ابراعلانفاعتم دع نع هر اببع

 ىفله هشنلاناف لاق انلو هبل اروصن نمد ديال هناف دّدرلا :عولخلا

 ددر: لات اة عطغنم الملف هبل ادعب مايؤ سالاركدب الما فاد

 كو فماهبوسس لاف ىضرلا فرحا ركحز عم ابؤ تسال | ىاركح نعْلْمَسي
 رجم مفيساف ينعاد نالئاتلادنع ناك ةى طقم الماك دنع ديزا

 ةعطئضاه دع افاو الما لامذ هدنعرسل هاف نظلاكلذلثم هكدا

 كل دن ءوه أدبي رن ابط ىلا لفل ك دن عدي الو ىلع تكسول هنال
 دييضترهو هد ديم ةدئاخ ال ما كلوتمل نوكت نادبواذ ك دن عرسارما

 فرنابارضالاو عاطتن لإن عم انهو ءءنع سبل نا نظم ةينع هنوكيظ
 اطيب ممل مت شا هاف له مما هلاهتساناجتةعطقنلم تناماذاو

 ,ةدمف لل 'ئتيركك دل ماالا هني لذ دق هناف هاف مابطتسالا
 هك عمانره مشلاركببرل كا يهدرل ف ددؤلا دوج عمرك ولذا
 يال هنال هنعءانفئسال امر سد تايكذولا ةفه:ع ءانئئمسالا نالداكتالا

 قرصا ةتراانركت نر : سافل و تانكذللا رج شطب دابا ادام



 سل

 ”هلَصل انرحورل و :ل دعم اهبيركد بكت لاف طريشيال اذ مهوأم ةبمسا
 درع تناكت امل ةعوضوم تسسبلو درك (نلا اهنمضرغلا ن اف ةدايزلافورجما
 ريس درك(نلا عوضوم هاف نانو خي ىعملا برينسبامالكلاف ناز
 - ةقةرودم اننوكك تاريسنلا ةنهىلا ةجامحال مانا دارلأ لأ ىعللاهب
 طاش نو رض اح'هبنلا نوكب نا دوبل ضد د دزال اوه ددزالاوش لاق رصخا امو

 باولو اهعائن او اهعامد!بلطو اعيعفرالو امتد أث. انتلاوبغ نم
 عونولاب ةرعشسلا يضل ئع اوبك ةمانلا ةبسنل اه ةكللة بلان ا
 ا ةبسشلاون عوفدوللاو عوف ول اظحوام نو دد نوت كتر
 ع ]ك رابعا نكمت لاذ د درا ورك ذو دباب حوا نكمي نيئسشلا نيب
 كيصلار اّيعانكمدركشلة ةداخال نلد مر المز وللا, داؤ اولئلا ةروصق نا

 رارالاو د ٌدْرمل اف روص فالخج همز ال ةداذ اوركحلا ةداذال دككتلانع

 له دق ةطساو:ألا هيما اديك نم زل. سبال وركحل الص الدهكانلا نافذ
 انوانكوم هنفباطم نام نار كك ةقباطم عبجركحلاب هدافنعا تاه
 نيبثو انئال شال شام دنا رتمابو كان بم داق ناكننع

 ش مذدللافدلاصالا هجو لعرب ميرل اهنم امش ناخ راه الاد د ٌدزكاؤ وللا

 : للعم زدلا اذ اهنمّلكد ابيع انكي و ع اك مزوألاد اص كالذ ربع اول تح
 ديك غنم ريكا ءاذل ا دعم نأ دب نب ميل لب افلا دعبج لاق ةبعشلاه جو

 فتفروص ناله درككتلاىلا ةماحالدر اكتالاو ددرنلا ءاًمب دوصنرمل
 ر يمس نواب اريك ءاذل ادعنهناذ ةدراضلالصاق ر اكتالاو ددّيملا

 نهدّواخروصسبالن ١ م دناف ديكتلانضمكيالفد اكتالاو ددزلاءاشد
 ظ امكاضلال الن دوت هنككءاضل ال ادع ادعت ىنعملا اذه .ماكتلا عع عاشلا

 ل ا يولعت الو ءافلالالم ناروصسا هاذ راعي الاو دد زل ا'خ وصف

 هنداذلا لاوحال ار اننعانم ءانركذام نا ماعاش مب الرهاظل كماله لاش لاف
 لمج تصح ةبانكل اًنبرطب هن اللاهفارهاظ فالهمزالا الاس امملأب

 سهاظ ىارهاظلاو مز وأل اف اهد اّرعا نع بانك كمل لص اف اهداتعا

 ل
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 اًيلصا اًدوص ممم زاللاة دافاراص مز الل لاوحال اهنه تريئعا ١ ذاتلنالاحلا

 ةدشساع هنعراس نال لإ هاظىن تم طعونْض عباد وصممككزصا ةدافاد
 رهاظلاثرإ ف نال ام مف دنا ار يرحاموربجلا ةدئ اذ هئنبح نركض يرص

 نكمل نمّرم مل فاس مزولا لا س اضل ابولخلاد ابنعا نأكم اهني نقد شبح
 اكتمال عب دير ا اذا نا عملف نمقبسا ل ة داع[ آادهبَح تاو لاةولخلا رابعا
 داشا ده هوم نسحرإو هداعاكللناف بسام سيل لا صنمت هنيثاًلاإل

 دعم كريول ىحر امثال نمل والا ”هئرلا تود دك ول ا ءانقض اه اذه ناب

 حاتفلل حمشف كاقإإلا عغاوم كتي لئالدف نسال 01100
 ان طلاذ نظرا لان اكاذ ا درماتلا نسحب ا انارهاقل ادبعز شل كذ
 ديعزم دعاة وادبد ما ابادجق ماتودير فنكتبأ جف اص 00 عطفلا

 سك نال دب لما! ل يسرع ميشلاةر امعىف ناركُذ نآداف امنا دنكأت

 ام وصخ وكن لاك! ناكولو درك لاند دب ماص باوجتحصإ ل دلاذ
 همالك نوكب نانوجب هنالشأم وٌناىوسام اندقم اًنكؤم هد,وال هينع ناب
 كانك ناكول هنا ضف هتباغل انضم درككتلاف الع هنوكل ناب اًصوصا#
 2 لءافتكال نالضولد نأ نو ديرنح ابرك باول هضم ]بل كلارك دل

 ٍفقارطب ناربشب باول جره ظني درو كنلا نو دب اصر كتب ءاضنكألا
 روس ف شاو ضمكم هب إملادؤم دهون اذ الع هنوككتا هضْخ ىلدالا

 تاكل َث اس ن الخ دكت ادصت ريغ سرك ناش انت عالا در

 فيت باوخاوه.لوث هنباذل ادبيغم نوكاالف د دزملاباوجف لمتسو
 عت اوملا ناككهنوكك !دبملا كدلاو ليش نم لب رص ملا سبل باوك ظ عل

 لاق امتاو أ بسم ناكنا انكوركذلا در ككل لصملاريمظف دوب مم مولعم

 هش زغرلار ووو ركل ناشد ءاننعالا دم 'ىئجدم هنالذا مثاومزنكا

 لكعوتللاينملابانممه نظلاف ندب ناك نظل ربا جان ف ال نظملو
 الطصالإ ئمملابىسيلو انلظ آلا نظن ناةعاّملاامىد دن امو ىلاعدم لذ ف

 كةفا د نانظمل ناككذا هنادربةحمناجلاءئلا دافت عالإؤعا ٠



 دوكدملا طرعشلاو ا غاربغ نم باوجلاد ,اماع ]لميت اماذ رملة د اكئاق داولد
 كوادر او نوكلا ىزي تتسلل و كاف مهول نا داري اضم لصا
 1 وخي ءاحص ملا مالى عثود دقو فس هبت اقالامر ل ةرهاظلاىذمعمو
 اوقات لاول نا وخال كة صدق ل اق يلع تلذ تانك ىل لاف
 رورللاو عوف رلاؤع ارككا لع لاهل اني ربخلا | يا بوهاف اما ضتساللا عيمجتف
 ناك(ذارككاذلاهجنالعا اوعاطصاإو ما الاّ دصتل اوهد انساب بولطملاد

 . ”كصتلا بل طلو ام مصوصخب نيؤطلاو ةبضلاب ل هلادعب هضندامبعأ
 دضلاماطلورف اهدوف نم ديو نيؤرطلادحاد انّبعاب هتلاه ناك ذا
 دوروال عالطصالا ةظحالم دعم ابطنسالا نب فحاذلاب حتصاك

 ةدان ان الاضب ا اصب باوجلا صب ل نامرلب ل فحرإيراولو ثعالا اد
 ' يعي لب اًاولاف لاذ روصنل !مواطملاو حالّصلا دوجون ف ديصتلا
 هروصتلا بلطل امهلاثماو ناو كمه فاوحاش مولا نا
 باوغادعي لص ا حلاق دصتلا نإ عءانب قيدصتلا اهيبواطلا نا
 كمتلل يعاب الادوصلا كلن ميج هلم لص احلا دست انعز انمإلل
 ىنميإل طارتسا ناش لاق عاشلاب لوغل الا ةجاحالمن اسفر عدفو
 نيدو صل لص ا بلط نيب قرفلامدع ىضنشي نيسلا طارتشا نا
 نسجو فالك ان ظنو دب دركتلارسحب الز اذ هصوصخب هبلط
 . رتل دذرئم مالا نال اف دكؤ هن ابامهنب رغب ناملوالاذ دعم
 لاق قد صتلا لوصحل نقال اذ كولو الو اذ الذل! نظيل ن ا ءاوس
 ظ هماظع عجل ناضل ابسجاىلا هن هلوطب ضقننبا كو كانه
 يا لاق لاول ةركيرب تسلا ماوغب ومن انب ىّوش نالع ثيددداخ لع
 كشتْيِم وص تدصتل ابلطل هنركلل نظن دارباذ جنا لإ
 ذاوجللمزابالا1لاذ اهنولام باوجف ءارغص ةربإ كالا عن ءاوغب
 هن ادندو ف بصتلالص ١ع لالا وكي ن أب اطر رشم نركب نا

 دابتعالاف لصالانراخ دير فمك باوجف اص دنا نوكينامزاب .

4 



 لير ”الوهو هنأعلبل دالىوعد هرعروكذملا طاخشألا نان كلاسك

 هيف اوم ركن وكإع لبلد «ارفنساالا نال ئِشب سلف ءارغتسال) هبإع ليل دلا نا
 ”اكندد صل )ص نع كاوسلا نركى اردقل انهو لا طارغش ل إعالب اوبل
 زاب تحلو سلاروص عبجتملاّ سم نوكين م زايالو درك لان اسحتس اف
 فلا ةروصلان انسب ماى نلااماد لاف دبر فك بارجف اص ةحصم دع
 ءلاخ د ادعب راف دفداخإع نظل ا تلا نوككناوهو نا داربإل سلا اهركذ

 لافركتلاف جدي فذ ةروصل كلن دافع اا هنا هندوركتملاف
 .لوضكي دصتلالصانعل اوس صاخملاببشلنع ل وسلا نال ل بضا
 لاؤسناذ نلطلا بسلا نع لاوس انوا هوّسلاب و امال سشنلانالاه
 ىلع باوج هن اذ لبوط نحو ملا دربسمل ومكه صوص نن د صتلا نع
 ذاب اكحي هيلعلوأ كلا لولا ف رظ لا اهبنكذا لو كنآع 500
 كلفن اف لاق ثبح ف ام ككامحاصآ ضير هوريغلالوق ضنا هغاف
 ءابتبالَّوالانال تلق اًرخا نولسرلركمل اان او نولسرم انا الد المر
 دعب مئاو اضدالٌزالا نائعب ىزم اد اكد نع باوجفالاو راضا

 فنه والا ةرملاف بيذكتل نا الاد ابزحا ادب ا نوكب ضسكت بينكتلا
 حاتضملا حش فو دكان لاف نامالككاضلتخل انا و هِساثلاف د
 مهنموسسول"ثالشلا عوج ناح ا ل ضنلا داخل هادّسبإ لون اف 000

 لب اننعالا لع امف دمكاشلا حت ىلوالا ةرملاق مهل بينككالف داضا
 ةاكلاورهراكناب تيملاع (وناك شولشلا لسرلا نا دندو ىرن اريام مهنم
 دابخاءاشإ زن المو داضخا ءاننب ازيامل اشبال ركتملا عم عرذلا
 كبسرغئراضا ناهانعملشد هقرؤحال ةشاثلا ةرملاللا ةبنلاب

 نا لعىس ىاكسلاركذام ناك دن عواههفعضؤخب الر رخارا حاب

 انززخ اهون كف ملوف لع فوطمم نولاسرمركملا انا اولاّضف ىلا ملوف
 ناسالاس نكتدمد "ثالثلا ؛عر داص لوملاانمم بشعنلاءاغلاو

 انحلوراىكتملا نوكمربعلا عمرلكتملا ةّقدرطوهاك ثلاث زيزعتلاو



 لامي فركُت هلاحاَّس محم اكس ن اكت وعم نا دربالذ دعم قف ريغلار
 ءاف نيركتملا عم اماكن وكش ةهئلثلاهعر داص نولسرمركلااناملوف نا

 دي نولسرلركبل اناا عب اشترى هن ملف نال يساو ناب ادكذم
 - ءاففإلاانلثمرشبألا منا ماولات كاهل وطب نتيملا ةئالش لابس دك
 .لؤ اع ن وطعم إاعىبم فان ككبحا ص كد 27 ثادرك تلاد انكم

 لال اغءاع ذاملومب ع 06 نملا هٌصْملل صمت هن اونولسوللا اهداحذأ

 تواسرم كلا انا اولا ىلامن لوم ليمغتلل ءاضلاف ثلاثب انز زعف ملون ىلا
 تينت الامر دصر اما هادّسب ا نوكمذ نيش !مهبلا انلاسر اذ املومف ثايب
 ينم از ااماولاذ ىلا ملرقدربخلا نأشل اًريرثت علا هغصد ارا
 . فدككملومل ناس نودالكتألا نانا ئبش نم نجر لكنااموأتلثم
 ةيملا غالبا اللا نرلعامو نواس لي ركمللا انا ,انر اولاد لامن هلرفد

 <.علاب  لاسرلا مها اوه نيسملا غال السلا نأن ثلاثيان زرع هلوقل نآس

 ظ كتل اصقلاب هنقف اول رشتل انه نسون الو ةيلطلاو زب لاوهو
 ظ دام, طل وفن لاح اَلَر ان ككهناخ ديالا وسل هنمالمو يسانتلاف ٠

 "ثواسرلا اهءاج ذاىلاهت هلوفب ]صن لاضعب تصد مة اب احكم ١
 ىمكنلاانااولاق وطبان ًالببصمت تاصفرش ثلاش انزّرعف هلوفا
 ل الا ل عجله جاسحا مدعو ثنو دماخمل د ىلا نول سرم

 همنا اوعدخ دقن ىلا حان ناذ كاكسلاربضت فداخ صيصخ
 مع دروككملا نال ثحيب هنو الىسبع ةزرهرع دز لا مبانكاوسا|برلعا هاد
 بالا غرطخ ىذلا دصاال للامور هيلع ل دي مالسالاد دحوتلا لا
 ال ةكلره لفلاد لات نركسرلااوعّب امل دعد, د ديت الكلام ىا
 لعءانب ثلا هلافام ىلا ةبسنلاب نوبظ عذر ناانارهاظلاف قيلت

 هاحالل فاو اللا ثرح نم ائعب انهو ىخمللا ثيح نم اًدعن ههنا
 ملةدر/ىلاعت هانم ًةلسر ازداكىسدعل سر نال ثم وأ تلا نم ئسيملا

 دصنخل فدي ىلع هزم اروبظ لإ دب ىسومل نود اهكه:ميرشل نيررمد

 ىثل“



 رو كى مهب نكنل نعم الدادمالكلاذ درت املعراسو هيلع هتئاط صئشلاب
 مدلل انناغترك ناك آك5حنالان كا نلمهسحورتسلانمٌواسر

 ركل ن اضاف د هني لخاد ناطلسلا ناذر كتم اي اًمئاملو فمن اطلاع
 يبلع فنحاتنأطم قناذ وعد الامثل لْمملافرملف الاورمهلع ل باغت

 لاق دوعلا همس ىف هيلع مومل ا بلغو باطلاق همووطعمالسلا هيلع عش
 لسلدلا ةضراعم كلم ناف ءلوذ راكب اوابلطب فوبسمربغ نوكلاٌادّسا

 لد نادر ككل د نامهيجونو ًًضاطم ٌضخارهالفلاىضْعم نالعدوكذملا
 صهاظلإ ضم نينو عروكدملامولكلا ناف هميم ان دنع نكك كلذ ع

 ةابعّرم اكلاحلا نالؤاصا لاحلى فو طعرسلو راكتالاوهورهاظر ما نفر طعما

 ظ 100 دضياملع علب ازمالىكاذ ةصوصخر انعا ال ارا نع

 امهنيش ديكاتلا ال دمك لاكن ىضسميوهو ىاع دالاولخل ىوس ان هرأكتل

 نفح مهاظلاوهيعادلاناكا ذا امنث امهعاّمجال هحف مص وص:> ورش رخ

 توكالك نل امهاظلا فرع م المكلا ناك ذا مذ ند دبرها ظل | ئىضنعم

 فو لع ناكا ذا امهفمنو دب لاحلاى ضم نفح وكما وصلك اعاد

 نسلرهاظلاىضْنمم نام ضر امملاضسمو ةرهالفلاربنل احلا ىضْمقم

 ىنئفنم لب املطم هنم ٌصخا نوكىحل اهلارهاظ ىضْشم نع ةراسع ٠
 'إ ىضمتمناكا ذ انا لّضام عفدن ا اريّرحامبو الواألاحن ار اوسرهاظلارمالا

 دورو الذ اًبدوصهنّدصخا ناكل اه هاظ ىنض مم نع ةرابعرهالفلا

 رهالنى ارهاظل اوضرغم ىفو لعن اضرتعملا لوو ناو ضاوتعال ١انبل

 فقفدلع سمان الوم فسكت لاحلاىضْعم يفر ىلعدن اب فارتع لاخلا
 لو لاه ضتقمئنوللع نوكمدمل عشب اَعلْواَملطم لاهل ىضتشم
 . اليف دسكاتلابألا هد اّيعامدعوملكتملا ابعا فرعبالى إلف عيال ذا
 داهظابواهلع هلاد تامدلعب دم دعو راكتالا فرعي ناك او هكريو

 اًماذ جارخالا نع ارْخاتم سبل لمحل نعال إل محفل بطاخملا

 مدا ذال وو لصمتلل اضل مجوامت دارا نعاز اجي عارخالا لمح نا

 اير درض



 لامنسالاف عباشملاوهام ىلإ ظنااب طارغشالاانه حاتغملا َىشؤلان ظ
 .نوكلربؤلا نأ ث دم اهنهالاكى زنا عيل تلاربغ ببسي تللذ عشب نأ عننمب لوا
 فدا ثئازيماللاذرغلاىال وف عماسلا "لضغلع هدينتلاو العشم
 - فرح ناك ذالمملال |عّتس ا نازممزللاو ىدعتلافرعمو ىضرلا امل 7
 دروامومذ ا ونماربشكرملا ف درب ناكاذاومّرالد دعم وب اًيْيكمنو ديو رخلا
 امو دعتمورف ارثكرملافرح نو دب ملام ناكباد ضفانحلا عزت لعند دب
 لف كار ديس !ام مولا دضتام دفن ءاضلا نال وللا هبجّولا هحابتحام دع مم ملل هلر يمض لمجرل اغناد ةسئاز هضرحل فرغ دبدرد
 شريكا, جاتان ل مل ةنلابلل دانا ومدة خلا #ىزلاب هنعئك

 مي دياّماو رول نعصالؤلل هئعنص نالكلفلا عنصار ىلا هن رلو عم
 اذه نارسمن خلا اى بانل اب مهيطع اًموكحم مغركى ارب سجملا مولف
 داصق لوف بانمل هلع فحم ماب رعسسو ام ايوا ربخلاب مولي مالك
 ٠ بطال اد درتي رلناد حرالاملا رظنلاب بطاخملاد 55 ناماّعم مالا
 ديوب نم ءراّشالا ةفللاذ مولتل ا ناف ةيضخ ىاآم ةراسارلو هبلطيرلد
 رخص وصخ عراشل سا دام ال|ضعب ىف نال كلل ذ دارلا ناكاخاو
 عفن رثواص ْى ناوهو يخل نسجملا ميول مهيلعؤ ص ىلاىث ملوق ىف ناف
 اميل ةرخخال اخ يضر | عركسنفم ا اوظغحاو ارككراونمت املا من ملف قدر
 لاوهالاى ا ةعالا هل زل نا ابئلبجنم لامع الا لعب ومَع ةرخالاف نامل
 200 فينلاىا م ارشنلان احلة مظع ئش ةعاسلا كلن ىلا
 ١ شينال مت افالع :انب صوصتربلاف د ةزيبرداكب اهرإع دربام كددل
 ظ ظنكم ةد دزدم اغاكةصوصخب هيلا ةرظان نوكمفام درمف ل دجردإل
 ربى نجللا عوامل از بس نال ضإأم مق دناان كامو هدذزبو لئاشلا
 رككام نكلاذه صوصخ ار بولا درك مال رك أت ىصتشن, هل هفإرغتسماو
 ماجي موا نلل ماو نيب ليت لاذ ثمج حاتنلا ةر اما تلانمتاشلا
 لاافنلاب ب مول اركحلاف د ٌدٌرلان الع لدي ياخ عواصم دعل هنع

 نيراسبعالا



 هه

 ٠ لج اوةرتدنفص وصلا رنه ا ىلا ايو سنجل 'عيانلاربتعي نانا مَلانس اشعال 5” 0ظ06 2-- م

 رع |سوف تبرغلاب لج امو يشم هعساو اسر بلدو صولا ملا
 انجي ب .هحضولا اتلاف ضملالعاعضاو لو سوماّملافانكن دام دبع

 ىذلاضر املاوش اكلل حاتفملا يثفد نداش ناددبانر مجسم نداه
 عوضوملاا عوضوملا طرعضرملاب دارملاف انضرع ةنخيلع هريغو فريسلا عضي
 دادعلالا هضرع نوكينا هضم اًموضوم عرلان وكىعمورهوامع دلع

 اكفرم نامكذاام فالك ئشلاولع ماو هلفثو هضرعإ بم ناواهلوطشد د

 رغدلاش دحاله هدعبد حام رهن تارعفدن ملوث بلع ثاد هلوطاضت ناف
 3 حالس نم دارملاد هشرلانمتفر الس قضشسم ا! تدر لهم اديك

 لخا د لئ امل نار هلم انه نمد همالملا حرش فانكمبإ افاضلاف نغسقو

 اًمحئالّسام ناو كاكا كار لع تالا اضب انس ءاج لير لب

 كالذ ف ىسلدهممفابزب ران َضُس ىبحب دنع صخش نمر دصرزلك

 سلماللإئىضْمعم فالخوع هنوكم دعد قبسم دعل تالا مزال
 9 لاروصنب نع نم نل الاخ نوكيا برا نفاجبا نال 1هقسي لوف اطبشب
 مام نالملون السلا ىلاتانتلالاو بهل ابل اكرر ددرتملا و5 دعلا
 :دوبّرلا لاوهالاو توملا هرّوصيم دعل ىلاخل او أ دابتم نوكللد دزتملان ل
 لائم ئاةدع افلادعب هداربازمر دا لاىًاْسمل اف رهاظ لوف هنع هل ضارعال
 1ك ان رصو لس اجرا يلب ينزل لاطبا هرهاظ ]كل نافدل اول
 رم الارض ىف يمت هض بيرلاذ ثيدان ملا ةرثكل لوف نيد عم عم
 داتعابرم ال[ سفيؤ هنع بررلاىئن مص الذماكتللمولعم نكريشملا نم
 ركل بط ا خلا اكن ا مف نل دكت ن اذ دك نا نع كا ضذ راكم لع
 كك ةريركتا !ءركملا هنو دكلام لة كب لع قرم ا | رسمت ف معمهدذللا
 كال, ١ن اشاو لامل ىف اهدا ال ىرخال اب دككوم نيل جنم دحاو لك
 1110 1 ل نست عرم كحل مادساتلالع حالطصالاف دكاوملا



  اًعنمل اًوسلاررف نا ان هركتملاريطكركتما لمج] يق نمدن ار[ الو ركتلل دكذرملا
 لعوره الفل اىض فمع مالكا ن ,ركي نا لص الاد لمْ ”هضر اعمل مجند

 هيكاتلاو د دزئملا هل زنم ركل ]فن لبو نم نركب نا زوجيمنا عدنا نيريددتلا
 جف طع سلادوصقمل, لوفر هاظل اوننمم لعن وكسوأث هد درس اذا
 فلل ريظنناب نلادو ىلالاوسلاننع با ض او رصي داكبإل لماع
 .. اهتووجو لئزفنلجالىلجالل ليزختل هلق ىيماللاذ هلال اثم رسيلو ةقيبانسلا
 ىنعي ]!بررل ان اى. هنارل ليزي ام ىلع انءامهنملكركو هم دع ةلزفم

 اضن الاثم منوكوا ظن نوك مب انلابو رجس مزلككارها ظنا 4
 ةداعانا مع انو هجومريغرظنلا صمام هك م دع نع]ئاشلا
 عينة رمولكدار) د ططتسالا نال عرشو اكاد طنسس| رسل لاؤسلا ركام
 لمالا الام نوكال دئدصيورل اوف لوالاب فاشل المو الل تاعت انو رخامالك

 ٠ -بسرلادوجر لمج عا كهل انه لافي ابر خار ابتعا هيلع اذا
 ظ دكرو درع أمل ابحت ليزلا د وجيو هر اكتال نودانرلا هركساو هم دع كلت

 نيانرل مواعمرغ ليز اانهلوقآ الاثم نوكي هريغ لتمر كتم الزنا
 انهراكتانأب لومل ودان هداك ارّوصن نكت الكلا اذه ,املالض

 .؟ابدض درك انل ابوجور لئرملابوجو عا هانمراكتار اّسعابركملا

 دال نانم باوهللذ لام لفاع هب لومي الأمم هانم ىف درك ل ابوجو

 دادعامغب الاثم نوكف اإل انهو ليو تل اانده در الاثم نوكعال هنا
 تاىقرطقاب الاثم موك ٌشحدوصملا نال/ئجشيسيلف هعمرما
 ريض ميال فاو دعم ببر اداصر وكذملالمزتتل ادعد هن اب با ىهلانكو

 يفت امد دعم هنرو ريص ناذ بيرلادوجوع['بنرغم نوكيرخادا تعا
 دام تامىعم لامي ناروظالا ار اّساف لاف مروح هدوجو ىفأنسإل
 لى زوكىنلاب داما اناكاؤنملاا فا هذ باتربال اثحا نا بيرلا شب
 هانعم ناىعب لاى عملن لاق مْ هندارانعلمخلاب ريبعتلاو بيرأل
 عوشلا نم غلب ا ةيانكلاناب ضرنء اذ مهوايدنعذدانكمن اال كلذ

1]. 



 ركهلا دبكات قرط نم هودي هيانكلانب رطب ككل داريا نارلعائسيكان هي نوكمي
 دكوأال ةنيبلاب سل ىوعرك نوكأ بلم اذ مثو ا نوكيا هجرك ناذراكتالادرل

 الجو نأمل اباوق دصيلاضي انجل ]ب سان لكتب بط وخد مصر كح ا دهو ل أوو

 هبل إ! صئتلاوهومولكك اًولّني نمفعمب يطاذملا ن اكن ا هئد بزعم توك

 ت”زئاامو كيلا ل زئاام ىلاعت ملوث قو كلذ ثاحكلا هيلع لدي اكسو

 سو هيلع هتداؤ ص عنلاوهرككل انه بط اخماد ام مفدناذ كابن نم
 2 تيب فرغلامدع ءأث نم نا يكن بجيالخ هل نيركتمربغ دو رياىكحأو

 هنم دصغيومالىلا بلا هجونب نمو مالكا ئلَس ن مىخعا بطاقم لاؤعم

 انه نكمل هبات اورطسو هيلع هند طف ص تلاوه بام اذلا ن اكول ضنك

 لبلد هزاجعانائمعب للمالك اوهو مل وَّم همزالالد كلا هداف الم دلككا

 لسلد عومجل'ناالرنحا سل د تازييملاب اكو ديصم أك داص هب قائم نوكو

 عمججاّم او هللا دنع نمنوك[عل مس لإ د امهنم دحاو أك ناف دعلو
 قام لاق ن البل دمهنم دحاو كلو نيركنملا ةرثكرابتعاشلمالدلا
 لعانف فاسككا ةبشاح ىفمب حتص ادني باتربالائحا تاوهوربذل "انه

 هتروكتملاعا رولان لو دج بان الابحانا هيجولاانهطعون ٠
 كتل الم نم نوكالذ زوحتتل اعف دل نوكتناخناوهرد ىونعملا دبكات الشم

 نإ اناا اشس هج كفا دبا كلان فم ةوكب قرأ

 ظ اة ةركرم نكمل الاد ىلو الار ملل ةررغم نوكتنادمال ةدكوملا
 دكاتلا :لزتع تن اكىنعملا د ناو ىونعملا دك تل امل زغب تن اك

 كنملابكأتلاءلزنئوهامذاألا امم بحاو «كملارب مدح ىظفللا

 صد اع اب ىلغفللا دبكاتلاةلزنئوهأ ميو اه انعملص اهدابّتعاب

 هبؤملاريوكتلا ليش نم نوكب الن ابي جلا دارم لامي ناًلامشلا عملا
 ةدالرمساحلا باوملا نالت امو ناكتاالا رمق مزوألا حيد صرككشلا هبجككتل
 كال ذ ربخهْض بيرالؤ مج نم لوؤ ىلع شمل نالامينالاؤسلا

 2 لعىنشلصولاو ل صخل اف امو فانككبحاص هركذا<بانكلا



 !”رخ روك يدم لع هنال'ىبشس سداذ "هل قسم "رمح نو بيرال نا نم راد

 داننسالاريركتلوككا د.كانلع ”دلمت ثم هنو بيرال باتكلا كلذ دان وك
 هل كلا دز وه ايىح ل طص ل اج وطن اذ الحا د ناكماوس براغ ديز فاك
 الان ادعبامذ اضبا عسل ؤادعبا مذ ب حرص أكل اذ صملا ب هادموه اكوا
 امهلارامشسالاو امهنمانحاو ف اهبل نوكيا هون عفدل مدلك الجّرلا فءاجوحخ ف

 توك ناوهو صوصخخلادبمسلا عفدي ىونعلا درإانلا ناشد امم عقدا
 اوبس منوكعف هيلو هلل ةينذنلاو دارفالاف هفل اخي امعائوس عوبنماركذ
 دي نوكت نا مث دن هسفن دند ىفءاجانل وف ف هسضن دلثم اهنو هلث امامع

 . ركبنا مفدي اهواك انكر يرعزعائ بسس وكف ديالو عحللو :بشتلا نعام
 ,ٍريغ رنحا شم 'ئىبشسنع مف دبرلو دزعملاو هلل عرب سلا رطب عونتملاركذ
 اك درع مفدي الو هل ءزحالامع اوبس دعوسم, د نوكك نا عف دب هزكو دوكتمملا

 دبككتلا نيب ىرغل افرع دق هئلزنيوهام مه ديالف لاذ هعوبنمربغ

 هنركك مف دي تاشلاوربسسلا ف ديل لوألا ناف مشل زابإوهامو ىونعملا
 قاطو بعز امجيالا,ئالد ف دوكتلالسل ملأ ,كدلانككرلو كهل رغم
 هّساب لوغلاف بانككاثللادب هيلع لولد كى لا عجار هذ ىفريمضلا
 سم ىأيكسلاو نمملا هركذ اموركم كلاذ ربركتك[كل اذه ىف بيدال
 طلاب نمال هوجولا نم هجود هن بيرال ى اب انككاملادعوججرلع
 ”رم دع نم علب امالككل لاكالذ الاكل غ ىف نوكنذ ىنعللاشيحجمم الو
 نم انيك نوكمذ لاكلا دداغ امل ب اًبانكن وك هوجولازم هجود هش

 حالا يفبكجشملاو : صو لكلو يملا شح نم مخزن خال باتككا لان
 وه ىذللمزولل رك هن ال 7ك نآنعةيانكملوف دض ضن هنوكب جياد

 بسب هبسان,ىذدلام افملاوهو ةيصوصالا اع [ئثملا مالكا لولدم
 دصئو هش ظفللا|عنسا لست دارا نع ةعبات ةنيرقم دع عمرهاظلا
 ةلننم بسانملايغلاما ملال زن. وه ىذلا هموزام لا هنموغتنبل هب
 دو كياغلا حيو [صالا دوصّئلاوهلزنتلا انهو بس انللماغملا

 نزدكلا»



 ش
ُ) 
 ا
 أ

 مالككإرسفنود ىد دصلا ىلا انكلأب هدرا ثاانهانككان اًسوها كب نككاد

 لبزنتى!ةملا انهذ ال لو ىسالا ملل اهي ديرانابسانلإم اًمملالعلادلا
 دلمشمزاىكداربإ هعشيئاهمزابام بساتامامملا 106 6 يل 0 امك

 هعبتي ىاكريو ديك( لا نم ةصوصخلا هفدكلاك !صوصخملا هجولإ لع

 ديقلإه لن افلا طحم ناىلع ءانب ةصوصخمل ان ركلا عم وللا لاش :

 هنملْضَسيو بسانلا ماقل الع ةجفبكلاكلاند ابعاب ماكل اشلاذ لسبب
 ”لكلا داري[ سمن نادارل سياو رتل زم بساينملبغل انة ماضملاط زنا ٠

 3 قا ا دمسللاو د,واأم دربىح هلمز الو روك لا ليؤننلا 15

 كانازعلوت ةبجدلطصانب انكهنوكدكص بجوبالرخالمنلانعناّررياكتملا
 '  هراكالمحزع :طساوولب باتكق حرم السل انلومذ :ل1هر اكن !تالعج

 تلا عب ل وضل اسلا ذ ىف ديجكنل اكلت دبع لدي ىنيل وانقاذ ال داك اذا
 دوحو عبدي نلالمزغّسلا نال ةطساوب ليؤملا دوجحو نعطبانكو روكذملا

 هاري كاتلا كير لع لف مركتملا عم نكد ىا لام الكل افوس نالملوف لبزملا
 250 ليزتتلا عيتيئ تلا( اعذالاواخلل لعل دي ىلاخلل فل ضووه ذل
 ىنعللا انهىلاملومف ليزملادوجووهو هعسأم ىلاد هيلادنم ل قتخر

 06 لاق كل ذمظنومل ولد نلادوجو در وكدا مهلا عوجملاةراشا

 ذال ام انكرهاظلا|ىضّسٌّمم فدلهإع جارخالان هركرير متو حاتفملا

 رعاشلا لوف رشف بارعالا بابل ابحاصركُد م ال ادحاملوحرم اح
 هبسانالم امم فمالكلا داربانا لامي نان وجشادنم تدفّسساف ل
 نابع ىو ىلع ةيانكش 4 ثلايرقت ناهنوراعد و ىّرن اّرم امرخاملا

 وابد اعلا هنطلحويف متر امل ]حوهامذاللا ةراشنا بابل ابحاص
 تببلاف نال كلذ ربظن لاذ ام اوولذ ًالاو ىرخال دحام هدحا ةححنأخ

 ليتل نانكلاؤسل اي اوه هنوكؤع ل ادل اذ انس الا دجو ىلع دال داربإ ظ
 لاؤمالا ةجوحم اباء ةقباَسلا لجان او محال نغم د دف لا لاكوسلا
 كددصللاوعلاب ال ةيانككنمحتالف كك آنه ىسلذإل اذ هل ةحوامو



 هفبرعتى طمع كا كسلا مولل هبجوت ازهاد الذ اخ ظفلارسضن عملو
 مالكلا داري لوف ئدعم ناب للا يضمن اننوكرب عن لع هبريجوب نكيو "هدانكلا
 ىاوروملإ مولككا نعم همرلب مولكأ داربإ همزلب هلو ئعمو درولا ' همك

 دبس[ ضارتعا دربإل انه مف قوسملامولىلاركتملا عم م الكك اذوس هلوف
 تساام حداشلا ناشحلبلا هبسلادوصٌّمم نالكئيشسب سبل دنسلا

 لامن الاومزالل اذ طفل لارعتسا انبمهىسسلو نيزعضلا نيد ًالاموزللا

 سنع رابعا منفركربدكّضولع هيجوتلا اذه صيالن اال همو زلم ىلادنع
 لاقي ناب هبريجْون نكماناد ه١ عاّرؤللا ةدامعرهاظ ه درب لام ظفلاا
 اًيِرلالعى عقوا ذاره اظل اودّمْمم ندخل عمالككا جارح ا نا هدارم
 ارا اضياهن اذموزلملاهب داري مزال لع كادلا ظفآلا ركب ناب
 لالا نا دار لاى سلو ْسانكلاب ىىسره اظل! ىضّئقم ف الهلع م دلككا

 رورجلاو راجل مٍدْمَت نيئودو ةبازكلا هيلع ناطب أثبمه دنع ثويعبملا
 .عضول عم د خبح ةبمشلا نوكر ىىسيْلع نأ يبل ارلع ىف ىنعا
 واد هاجولاف غلابل اك اهجوالاو لات قالطالا نو د د دابءلاوهاك
 ئائسام هعم نا لا انلذ ام لعءانب ءاجللذ عراشلا هاجو ةحصللا
 1 ذاءاعدا لائاغاو إىل ابحوم ع دب رحم دعوهر هنهذ واخ

 ادب ىاراكت الامرع ىنعا لا رمال ائسْضن شراىل العم زل اسال
 ناطمراكئال ام سعالولخلا ىنع ا رجلا مولمكلا فرعلا لول هلل مزولل لطم

 ظ نوبل نوكب نلمزابمهنا درى حإءلاوولؤل ةروصخئَّممتلا
 هناد ارانآهمزامسأم هب دير افاد لاذ رهواكرهاظلائىضتقملع

 لجل ملا للا ةجاح الن امىلع دريذ ةطساوولب همزلمسإام هبديرا

 ريدطكتلاد وصقم ناو كل دباوحّ سم وّملا نأ عمداكت المراح ١

 كاب دادنعالؤم دعررككلا جوضو لع دل الدل ادت لامالككاءال نم
 ذانسإم هب كير ا هناداد ١ن او لمزللادوجو ىلع هلال دل ادرحم ال بطانملا

 66 لم هرمز: تراك الازم دع لعد ملام دلمككا ةلال دنا ةطساوتإ

 رابجال .



 لع ءانب عاب تس الامازاسسالاب دارملا ورم ادا شما نكذكم نييعوطير اكتاذلك
 امناد عوشلاللا عباتل انعلامتنالان وك نا دبانككاف طزتنسم ىكاكملان ا

 هروّصلا نه قاضي ارمالا يعيق ع ابنتسالائفحا ءاع دان هلم

 ٌءاع دا هر أكتلمزاسب لاق راكت لام دع عبسي راككتالا لزم دوجو نال
 ”ةالئؤر اكتدللامداتو مزال راكت الاثاراما ةسبالم مثاولاف ناكذاد

 افهابام ا دوج طعىنبم فعلاف ةيضئلارومالا دوجو نإ ع ؛انيروكتملا
 مراماهد دحوب ١ نم ناعابو ضكلات انامادش د دجوب نم مكركحيانلو

 رماح ةبلكض ارغاوف لاق سكملاب ان مههمازادسالا تالشإام عثدنأف

 ةللداكلا ناو ٍقرطلاف دحر طم ل والاخ اىلل نا خْسلا نع الوهم اقبأس
 دشن اعنشلم فماز كون اناوبجلاتاوضاب يضلم نات وعملا نتلا

 بيكاٌرلا ف ىازن ايازمو تاّيصوصخ نممهفب ضاعف بيككلا
 ملوث فو هداك ةبِلصا اًضارغإ اوكف انسال ةىلص الا انناعمدابنعادعد

 رهاظلاىضنفم نالخلعمالكلاجارضا نال ةداشا ةَتِلص اضارغإرغلا

 لعلام دعم زل سام ىنعا حاتفملا رشف دب حّرص رص اك صلع ةهانك

 0 لو اخ هلو نمو أك ظسللا نعالد اكتالام دعوا د در إم دعوا

 .:انكهو مل ناملا ةداشا ]لا ةروكما هؤثم الاتن اكل دملوق دعبامذ
 طابتعالا نال تلاذو ىئنل تادابتع اهل ثم اى افاضللاف دهاعؤعنلا

 .آءهفالخإعو ره فلا ىضّسضم لع مالكا جارخ الا قبس امن ةموكتملا
 ١ ممل ثم الاف صيصختلاامقو اّقاةراشالاب اهم ئبشل صاسصتخا ال
 دارب ا هعمريض اذ ا|ٌئس تان الاب تادابعالاص اصنخارهؤ مث دل

 أ عاضي الاف امل نف اوم جاشلا عرككامو نعنلا نم دحاد عطداشم
 تالفكذنل اثار اشعا هلع نو تاّثال اسادابت عا انكم هلكلاذ

 اكيرؤاطنناامواناطنبامواتاطنم وا اذ اطنم دير امواديز سس

 قاطنم نلو دنر قاطن ال ءناطنمل ديد ناكاموااماطنم دب 'ثناكأموا

 لا وازباهقدتككشسجح: 7 :اديزد قكاطمم ناامواديز قاطسإام هللا ددر



 لوب نيد اكبطاخل ان هذ وللا نوكينابججال ى ادركت لان عد ملا اذكو لو:
 مهلكزرف بجي اللف اًنركموا اًممحْف اكالا رو! زرككا نكات كبي دقد
 اكالاررهنم ضرعلا دوك ملوث اهلاحب ءانتعا ةدايزل نال رص صخ دعب ميش ل
 "ةعنص نم هنر ابعف قبس ىو هركذ ةنيرضبز اكتالا رداد ذل بس ىازإلا
 دوظنلا.سيلو نالاخداب هرعت هعفدداعبتسالوبف 1مل الل لوف كاببتحالا
 ١ خسوتلاو رسخلاو نزغلاداعشسال انمدلو منا ٌكداص ابطا خل الاحد

 نرملاورت خلاء ان ال هن ممل ىعمانهو ماّمللا هبساثبإم كلذ ربغد
 صان ىلوالا ناري[ نمناكرلوت ناب ءاشن الا دكر ال ذ اهل عوضومدن الل
 فكامرمالانمن اكمل اوك هنعلمن انك نائماث ناوبخالاو نوكالدن ااهريخ

 ”0 ا لجل تسناز هلام اب فتان مالا سرم انهو مات اك
 فازجل ف نانككاف خشلابب عقم ابخابنوكدبودرلو ةنئابب نم نال
 هلا عمن مغيب لمذل نا لوعفمو اهل ناو افازجزمل دب ىزيام
 ماقم ىؤعنسي كا شلاريمضنانسحلادجو لا تآشلاربعضل نارا ف
 تلا نهذ ىف هربرم ورككلا كات ملكتملا ان عال لمصنع ل مش لامجإالا
 ملا[ علابسج طع صيال] يمل هج لخدادرككتلا دل ناد
 هياعذ ةرسملل نإ جات كا ذ اوهوروّصلا ضعب ف صب اللب داص اهو دب
 ذا جلل الث لد ىف :عثسلا هبلعرشن دف وشمل اهبلع لديك ةيبطرشوا
 اكلاريمغلا نوكس د ضن ىلع دما ههاوهلةوحم درب ولف ءارقتسالاب انهو

 - لشااومل ةنمطتمو يشم افركنا نكات 71ةرلاةئبقلف
 اهتم لوف لسطلاكاه دعب ةرككل عيقو ص مفل ارب دق نك همي دقن
 زجرل ليما: جرشوال او نا مسا ,,كلغفلل اثجح نما وأ مم ىا

 غشلادوصقم ناىذعن هنع لمن انك ة ف ذانللاًمطقو ا ةماكترمداامناد
 ةلضكتلاو هل ةصانل امن الملوث نم ةعد امال ديزاوملم دعيمزملا

 كج )نانا ةنذانللاّمك دوا-لكدرموا هن الا هنعةجرملاو كأن
  نسأو اضيإا اهربغ ىف ذوب ت دحو ناوذاف فذحلاذوجالدْنيملا

 رار“



 ملوث هشاب ةْمْش انملاذ لب ىنعم ن الكذاب ادرمّئح نعبر اةماكن ادارلا ٠

 ل اك مدام بلا الو هلوشب ةمرككملا هياكل ثايب كتي دكر
 احد كلانا لدا رمصعختال هلوذل تايب شل ا مالكم ا اكظشلا ابيت ربغ
 ملكتلا ل اًعمجار نوكيتطاخلإ لا امهجاد تركياكدكظ رركشات كك نا

 ماسلا هافلس هنم اكاد هنوككهتبغر ف دصراهظ ال دكا هسنن ١

 ديكأّملا كرتو بانطالاب سلخ مالا هرئارشلاه بلا ةصمو دولاب

 عقورل نوكبإل هل انعم ئكترلا ذاوركككل ىادل تمس عمربغ لف اهم دعب
 ة/ررضوررلكتررل اضاد هربرمنو درككت دصب الذ لكلا دنع دادزعاو
 مهوام اعركتلاريغ ءلزتمركتملا ل مزن نم نوككب نا نكمل مار ظانخو
 ركب ناعشإلل ييركك كلذ ناءاع دال نوكباماروكتلالزغتلاثالا
 للود ,اننعاددزم لكس نوكيركح ف نوكإف اانهو ليزلادوجوب

 ملقدنم هلوش دعبسإل هناك دكوموغ هدرسوا | ذااه تدلخ كرت ن1

 555 لي نم هامجتركك لذ بط اخ اوراكل انجب ل كك ا دكودو

 دابشعا لرككل ت وشمل دعب هدانا الا تاراما ةساللركملاتلزنم

 7-00 ناكمل م ناف فانككةرادع سب بطوخام نسا ملوث تارامالاب

 تلق ناب ةّمّمحم ةيمسالابمهتيطابسشيو ديطممل !نإ جلاب نيتموملا

 0 ثودح 00000 ومد ملا نجنم' ادب او طاشلاه قلل

 و نامإلاننو دهءأع دان مهلا مد.ةيلعفلا نا جلاب مهتطانغ إبل د

 هاجلاب هلو نمد افتسملادمكتااكلرن اّماو شو دلع هلال اولا

 نابدففحم ةيعمالاب هتطباقم نمو درك ميغ نم ظْفف ى١ةنلمطلاا

 تال سولو هش نودحو امنهاءاعّد اف الملوث لل دف

 لبكلا ول ىومل امولكك ايم: دح نوكوسءااعداط اوسل عب هنعلفن

 لضنئتائؤالاب دصقيرل هنارهاظلاو دكمالاقذالاب تكتف كك

 يملا نظم رهاوضإ مهتبطانم لمجانه لا كدشرب ىف مالك
 ارغاوضممي ليضتتلا لسن ْنا نم درب ام مد ديرب ى إم يكوتلا ةنكمو



5] 

 - ريادج نينموملا ةرطانم ناب رعشبو أَن ما وهو ىف وقال ناعم وهلا نؤمالك

 لصاحو ىوئمل!مدلككأب ارد جا شوك دع ىلعٌل دب لمل دل او ىرّملامداككاب

 ”ينلإلا! ل مغلا]ص الا هِمونمىسل نمد افك زعنلا نال الادبجوتلا
 رم كت مائ ام لف نرككؤيضتمتلا ةغصد ابّرخاو فاشلا داربإلا عفدن اف
 نخا م امهومب ديككتلا عم ناب ةَقَمَح هيصسالاب ىف اثسيح ىوفا
 ملف هبل اجشد هقلطللا ةدابزلا لمس مف اضملال ىذا ناد نود زم

 - ولف مل اغبض ١ امؤع ةدايزلل ل هرزلع ضم ار كتب ثيحدكءالاىوالاب

 لضاحو لالا داوبإلا عف دناف ملحم ىف نيب ايل عغلالص اف كارلا
 | 1 تشل ءاعم نعءدرج لب تلا يش نا ناش دنسوتلا
 هحرشو لسسل اذ هيلع صن لمعمل! لص نعم حت ناضملا ل بضتمتلا
 تريطايشلا ةيطاخم ف تس اهن اءللذ !عؤبل دلاو ىرعصلل ةمدلعلل
 20151 لف اسم ناداربالا عفدن اذابة داي زلال دبككتلاو وصلا درج
 داضنسملارناعم هريرمتو نامل اومح ءاعراخال لهي هش تونراحي
 نيّيدحوا ميكن عةبانكد كاتو ناالانْصَع ناملا ةداش ايبككتلا نم

 اشار غاوخال ملف هرزعل دد,ةفصلا تان ىف منهاو خلع نيقراغم هند
 داهم حوهود وكلما ءاعدال انتل ل بل د امه شن اةالامال ٌركعم

 اقرا! دملوا دعاك مدل هه ديو(تلا كرت ناهض مهفي شح حداشلا

 تابثلاب لو ملا هباوبطاخام سيل لف ىلع فط علا مهتبطانعاتاهرلوأ
 هبغمق دصلع هضرمهرل ْث "هيمسالاداربا هجو ىلا ةر اشاري دولا لع

 اّنخالاف هةر ف دصلع هربخ ادم مف بانطالاو دبككتلاب قيلض
 تاقلاو ناكمرمس ا ءالتارسكب نظم ملف هن دو,ملالع تابثلاب
 لون قص اهو نظي عضومعاردصلل نيدو هنياقرف هررسكينملا
 تولف لامس اسالاف دكؤي منا هنض لاقي عضوتاع !يكوتلا ةشئمد
 لمفم ابا استفيقحو اذلافر ريخشاهض لافي ى اريل ةنكم
 شيال ف ورحل نالا ل فذل نم هم دش مروع ندرك (ملانإاعم نم

 اممم



 ناكمومملاداهف اهانعم نالعتل الدلا عاضي الا بكرت فورح تمض امئاوأ بم
 ىرما[/ ف ناك مس |لمجام دعب الفشل نه فتش اقول انكدن ا|ائاقلالوّمِب

 ضيعت سأكمنام دع مله ف ورك َفامَنْساِلام دعب لومل نإ زمخالن

 كورت الا دكو نتودلو فوركلو هعاما مد ديقيرلد :ناكلاةلط اخ

 دبككتلاف 2كاعتملؤ هيلعو ملوف دن افلامذالىلا ةبشلاب وهلا ف ديككتلا
 بيِدْكَتلا عوجر ماهي عدل ىام[بمإلا عفدلملوتدودرلا فارم درلانوكمل

 هلق نال هئدا ل وسر روكا نويذ اكل نيغذ انملانا ىلا تم لوشن هيلع لولدملا

 ثوم انملاك. اجا ذاع فوطعم هلل الوم نمرلوسرل كن !إىب هللا ىلاعت
 هكاتلات ,وكنو دش لع اًذ وطعم ئيفذانلالوعم نم نوكينازوجيإلد

 ةلاعانا| ا ىمّشاو ىاةلئ ال !مز ال ىلا ةبنل اب لعب هلل وملوك نمداضتسملا
 فكما بمن وطومل نر كات نوكم نحس ال هند الوسد كنأب نوف دصم

 اغداتْنرْمب م لطم ةبنلاى!لوتواول اب هرلع هفطع عمبذاف هئءا لوسرل
 نوكينال صالادز اهلاو هم محلا فيرعن ىف ددصللاو تاَمْيْثملادانسا

 1 قافشالاو ربما يمل ضرعتلاو امقلطم ملل نم ضخلمضلا
 لئلملوف اًئمضوا اًكيرص نوكين ا نم 0 دارملاو ىربخلاب هصّصخ

 مداد انسالاللا هعوج م هاظل صمم ن اكمرمضملار كول ىنعدب الدوعب
 لع كيرف لو دى انه نوكلرهاظل لا هنعل دع اير روكتملاهنال

 كيم لب.دثالطا ا عسل لوالات دعا اذ إمطو5و لوالاريغ مب دارا نا

 ماثتلا ثحى ئىجرد عولشلاف هبِلعرصت ةرباخلا ةنيرت نع احا ذا

 .تيمشل اف هردمم ة داف الاما ةملكب لاق ولىنعي لا دانس الانم نالملو
 هواثزم واحلا منال مخلل عنملام اة ن وكم نانوج الش اذ كلذ كىسلد

 1 ا ير لو دعلا يفك إإلع ميسْصْلا تن افيرإىل مدع

 طنصضعبلالمواَنب نم ناملاداسآ همم هضمعبملوف هند اضن نركب نا

 وعي موف ماتفملا حرش ىف هففحاك الئ اذلا طم مال هربخةدعب امو ظ

 لعفلاموبغم ف ةانيشلأو لعافلاىلا ةبسنل انا نم 0 كيري

 بو ليدربلا ناعيزعللا

 000-0 | 17كم عجب و



 لصاححو عضولا نم اد اضتسمم نوكيا امي هربغ ىلا ةمغيفحسبلا دانسالانوكمذ 32
 هنركط انوهو هبل | ضوفمدماكتلادصق لاب وش ملعاضلا نيش نا عدلا

 تزعملاث دهلات اال هن اد علا نيبعت عضاول املادئ اعلاواز اجرا ّميمح
 طن اهييتل لاوحالا نم امه انسي ةرزكتمل الاركان هنالوق لعاضلل نازلاب
 رخالا ندد قاعملاف اه دحاركذف ديرضلاو دكت لاكلاىلاىضتُمم ظفلاا
 اهياذ كيال ةروكتملا لاوحال نم انهو كهربي نعب الن املا لعنالمل رك
 امنع ثمبلاورماكذفدإطلاة تي جنع ثعبلا نوكي نا دبال لب اعلاف
 ذاججلاو ذي زحلا داربإل هضم لا ئعاو دلانع ثحبرلذ ا "هئر لل نه نم سبا
 ماه امملافاضب نيروغللا وهدم زل يلا روتميرل ناو ىاآل وملف
 000 ىتلماتواتناع ةيستان اغلطم هتجذ ا[ مفلاذائسا
 دنساامبلعافل اطيرعت ف ىروأل لضاغلا هب حرتص ةر دقموا همم
 هلو ابلعاوف ىل تافشملاود دضلا ةمسش هذ لخ دن لعفلا هبلا
 دلما ز اىملاف لاق انل و بنعمر يغ نيسنلا نال ةركتلاب امرسف ”ىشم ا
 مقِشلارادم م بصنب لذنأب لو لعافل نع هنبابنل ةفرظلاب ناعنم لوف هل
 امان ظحبولملا تناكاذو اهابا هنطحلمو ذنيرفل اراكتلا ب ضد لعز اجملاو

 اهدوجوب ةرانو هنيرملابصنب ةر ان ريتعي انلظ اهدوجر عر ماناربد ا ايم
 : فانم عضوتلاانه كو كذام عضو لاف ةنيرفلادوجول لوف نم ايس اك
 دنع نوكينانم عاماكتملادن عام نامباوجو حاملا لوق نمئجعسس |

 يضلاذ مئاولاف وك دابتم دلع دب هنافرهالنإ افوا هقيطلإف

 ركل نع نوكيناو اولاف هل نوكيا نيرمال ل تكدلوهام ناداني. نا
 2 فاطباملخ دف هنعوهامذ اضن راصماكتلا دنع ومب دضاذاف

 دافنعالاذيماكتل اد: ع نركب نال مهب هشعتلا دع مش طْمف داقتعالا

  ًصنراص هالنلاف كوغب هسّمتل ادع رهاظلاذ نركب ناو دَمِسْلإَ
 اق ناكماوسم[ ف صورو ةعبْلاف داذتعالاذاطبإلام هن لغد
 هقحيرلوف شرايثءالااصو الامتم اًعزنمو ١6 دوجوملاف اصوالاكمب

 رزصبالا



 مهر عف د هن لراذو دب حتص اكألوا هسإع هلم ص ءاوسمبل ابني ىاسإ انسي
 اًطم نكي نكلد اقشعالا طف مقارفاننإطبامو ملون لوا لطف صولا لح ٠
 ىبتعا خلا ابنمجوهو هلاح فريال نل.ل وف همدلكر حادب دبس اكرهاظلاق ل

 1مل لاح سبر ظم مكتمل وكيد اهلا راع طال ناكل ذا منال ندا
 مويا نحال اون افرغلام دع نجم نيكّملاو ران الان عار اجي دوكتل ا غمولك

 اييكرلكتلا اذ خادم لكتلاراهلف اعم اج بط انللن اذرعرم دعزرا هجحو نم
 ميعل الان هو ملون مهو اكرتحالانعيئشبال اء م لادحاف بط اننا ن اذرع

 :لثلا ماقال اف ةرصحمم مما نا هركذم دع نم هوندا لاق روكدم

 بلفعلا همم اب حاضب الاق حمص سلل ناذ ناسلام اقمماّمالنوك

 كدب دزملاثلا اذه نك دنعو ميرال "هل الاد دو اد برخا ةعيرا

 ئجيو ناد شعت تناو ئججرل يت تناو هلوذ نمد ارللانوكي ناب ثلاشلا
 اهنانيش با طبإلاام نيمسّلل ل اذم وكب الوا ف والام اطم ن اككاوس
 . هذ عم ثيح عاضمإلاعبن حاشلاو داقيعالاتو دمنا ولازناطنامو

 رلعت تناو بط اذلان و دملكتملا املاح سلا داحكلالاوق انا عبارلا ناب
 ميدقت ناف هيلاب: لامس جار دالاو داصمخللائتملاب اللات ١

 هش آل تاك(ذ از ارحل لة رامهلا دينبردن لفلان العميل ا ءنسملا
 ملكتملا ناب ملاع نوكي نان وجب ئجيمل هناباملاع نكييرلاذ ابطاذحلانالؤ مان

 رع عا ةذراصلا هْسرْفلادوجول ز الذ ئدص لال اذ ئجيرل نادهتعا

 اًضبابطاخلان وكل هنيرفلاف لخعالو ئحجرل هنايرلكتلب لعب بطاخحلا
 تاارلومب دال ناكاذا متباما اذه لوف اماكتلامذ اوم ىجرل هناباًملاع
 317 وكيد ةيحرن الدق و الوا عئاوالن امام اطم دقت تنازلت

 هانعمرلمل اب ديريو هيضنريإل حجراشللاو لات !انهف الاد كلوزملا

 بطال الع نوككي د ئنيحو عاضي داعبَت ةب اطل هْشربتماروبملا
 ماعلا ن لل ئجحزل هن اب هللعل اًمزاسم ئجيرل هنايرلاعرلكتلل ناب .

 نال عنكم هاذ رك كلادب دان ع الا مزانسم مئاوالركشلا ةغباطمب



 ةفداصلاةنيرفلادوجول لق ىجيفن ابد ىلع نو دب ىو هنابرلاع ركل ناب

 ةنيفلابصنةانسفرعدقو ئجيرل هنابرلاعراكتلاناب بطاخيا لمرسي
 بطاخلل ناب ىلا ءرلكر ملا نوكي ناز وجب نا درب الذ نامز التماهدوجد د

 هاذظلا هج هلوهامىلا دانسالا نوكسشدنم يعل ١ ١

 ”ههالبلا ةثكوةساسشككاو لمعلا داَقنم :هركمام لارلوق هر غل ابصت
 ئشلا ةيئمسدامب ةافغلاةغلل اة دن الدبدر دوس اف لأ 00

 فقررت لاق ىسومامل3 أيدرتغ لاهملت بهذو دزع ف عاذا

 لاحإيهنال بط املا لاح ىلا ظظنل اب رّوصنم انا دلال هنه دنل ان ةلاح
 طل اووبسلاّلا ملكت لاح موصول ؤراككلا لا ةبلأباماوراكتلا
 مدلك هلونرتبردرلكتلال ف ئدجرل هن ايلا عماكتلاناضورغلاذا
 ف ةبسلانمماكتلادزع تمام هب دش اع نلابككاىا:الدبداغملا
 ةقضملال مش ىفبرشلا عاتنملا حش فانكه مانريغواةم ان ناكراوس
 ركك ناو اهنيك ًابّتعضو ةلمج_ كملف ترم ل اهءاضاب ةمقملا
 | فدا دنع هجولا كا ذلع ن اماه ةدافملاةهبسلاكا
 ةعؤم عئاد اهني دافملا ركل كا بمشلا هجوما ةد ةراشالا نال ربخ دعب ربخ

 سك فدرعتلا ف دش كرتذاسسل !:سلي الامممل ارق مملادنعملك نلا

 ةدوحمن تافيرعتلا قبلي ال هلباقم فير شركذ امرهغاعدك انبو

 0 اا ىأ .للنوكي نانص عال رف تارواجلاو تاساطنلل ف

 عام نورك نال مو ةقيقدل فراكتلادنعام ةاَيفامان وكنا

 دحلل دصم دعم رلب يح ةقشحلا ل لك لادن ع هن وك اضن ساد

 . هلوقب بارضالاو ساكن الام دع ع بارا مشد دقلا انهو هركذاملع

 ىعفرو لاف كام لوح د تابئاو دحلافماجال ا موزل ف دامتلالدلب
 اد ل ماش !ءانةموساو ليل يشن 1ع لومشمل ادن
 ثنعام انكوالوإرهاظلا ىف نوكي نا نم يعا دهس ف هدنعام نادري
 صوصخم م وعام ميشال وادم ملى نوكي نانمعارهاظلاذ

 رووا
 ١ ير رع يسم ب

١ 



 لئلا نود طّمف هم محلاَف ةلنعام نوكينا ملي امظذام اشم تاكاذاو هحو نم
 سي ضافبإلض اراعالادورول هن املا جاتجيوذ اجيمناعم ٌَدَمِيَمَلاَف ٌداخا د
 كقموعلل ضرعنل اكاد دمساب فارثعا هن اذ مهو أميل هشلال د: هلوُمب هنع

 طعالال ديار لكتملاد: عام ظل ناناصنالا لا هسضن نهض !نعلات
 ايييانأف هابااثم عم هنوكأّم او هل ف هنهذ ىف هلوصحيو ؟هلزعم وُ

 "ل هد | يصد الوسر ناكانلو نطابلا ناونعرهاظلا نوكنم

 هد لاذ هك اننرهظيرلام دبحؤملا ماك ظ ملت نممالسابركحب
 1 اكدااملاسفم اًنْمجلت الا نوكتم داغتسممهفلااذه
 0 سال از مجول ها هآحميال لان: هُم ح دنع لظفل نمال

 هسئن ٍظفلل نمر داب لام دع ع لاقل طم د دال ام دعإع البلد

 لاو بر اجيال نيعلا ماظن اكهناف شحم ماسّصن الآم مسني لاق
 امكالا[صح اء لئن مرماملا دوش هرمدانبمهىسلو نييعلاف ديدن هنأف

 ظل انارهاظلال ان ةملطملاو :لمولزملاو :درجلال ةميهاكإ مان اكو
 بلع قاطباموهر لو مملع لاق ةئيشملاةمالعد دابتلا ن الع ءانملا
 ًايددابلاو كااهدحام دات بيسف لات لكك هن ايتخيللو ظفلال اذه
 امال معلاذ اجلال ان ددابتل 3 ةمسضح هنوكلع لدبال لفل رع جاه
 ناهلان اب :عاتنملاق حرتص هن اذ ى دنع لاؤسلا خخ هبجون ال جادانسا

 فلا ىردومنغ اهداخلإ 154! تءرخاةلجا انباصص دنع ملا
 هابداو لاس هانا اهومب دافلإ كحك ناكشالو ليو أ تلازم بردضب
 ١ وا لمعلاف هعضومنع مداخ لام الادّدّن انلانيد داخل ابرك وهو

 اههنمتغوامزعاهاكمد ابد الاو لاس الأ ةركبسسسب تراصاملا

 ميغ ىلا دانسآ مآل عملاز الان ادبساالوُمذ هش ةبمشالذاجوبف

 ريغب اىصالادنع هن ال ها ىنعم ال مالكم ةيلعإمشلا مالككاوا هلوهام

 هفيرعتلطضرئاعم ثلا نال عشب ال كانك ص الادنعهنوكو 8 ظ
 لاق عنامريغوفموملادنع ذاجم وهأم هض لخدد هناب هفضل



 هلوهام ناك ايجاد انسالا انه هلوهامريغ ةقانلان !باوغإ ةصالخلتلق
 منوكهلوهامربغ ىلاو هلوهام لادن نانمردايتلا نادْضدى املا دانسالاب

 لا هملابزس نادعب كل نكرتوكاكه نإ اهني ناإيسو هلوهامريغو هلوهام

 ناو انسار عاب لوهامريغو ءلوهام دحلو 'ىش نوكى اكلاذ نمرب ظدو
 توج لقملادنعام فالخا هوتي دانا ككاذ :!تمس امتاكملو
 قلعت الام ىلا ل مغلا دانس ال ىمالذ رسول لا نع ةدابعمل و ائِلْمعاَن اجب
 كومضم ىلاوادا بام ىوكرع اذ ىلا !لوعممو ا عاذ ىلامل ف واص ادب
 كتاادف حو هل س اككمنلاىاهلوهام هلوميوأهنبلا جزشسل ىباهئاكوخ
 هفحي هلوهامربغ ىو لوعفموالعاف ىلادانساهنالز اجلأ جرخ ديلا

 مام لوعفلاوالع اضل ةدارالع ةنيرفلاع ادب حصا ملعلوت سل دنس نا
 ةقشحهل اًتننم ناككذاهب لوعضملادالع امل املا» دانس اذ لاذ ثبحدب
 كاسمرف ام لع تاه عاف كلذلائمالاتغناالهناطضامو

 ملوقب نافيرعتلارو ست ىلاد سا دق ورلوف نم ئججس امل همننلا مدع
 لفاماذكو امنّمتنم ناك املا يضن ناك ذان اذ قش تاسدلمدلد

 كناأْلا ةغِصح لومفلاد العاضلاملادانسالا نا هب حتص ام مزاللاشا

 كيمذلاولع اغلا دار الع ةنيرث هب تع امل مج هناذ كلاذك قدما

 اضنادو دل دا ةاواسم نم ذالذ كلك ف فح طن وكم ادام ةلكنم
 ىلا دانسالان ال ناَّْمْضْع هب لومفلاداع انلاةامسامفدارلا نال مامانكو

 متالذ أ نبل خان انرخلاان.مهوز اهلاف قمم ٍنبرخلالومضملاولعافلا

 دال ارهاىتابوخل اهب لومفملاولعاضلاقامسامند اضدارملان ال هنيرك هنوك
 ملونم اومالا هض طبخوم ادقالاهض ل دف هن اذرثد نه هن ان ئيجبسو

 اريعالاعفدنب الخ صل ]ع ةح شلال ناكنالخ للا نتبلا كارانسالاد
 صاف هبلع ةيحنككم ناوز اجي الو: هق مج سل دعا تيا داننسالا ناب
 صلملافبرعت ساكن مدع بترتو ها جيشا لوف كلاضكىرلوف نم قيبسام
 ؟ءالاانلوملم هثملا ةيمشرم دع عئا دنس قببسام نال ئبشس سياو هيلع

 بك



 هيلع بيرثيو ةيمشلا ةئفأك عيش الوق نا كالو ةقسسم

 دع تانئا تالف فلاشاو شا |/لعسملان ضير لاخلا
 هنوكمألث ان ناككذ متين كلذد هبذ تاز اجلالوخدب سل اضدرمت دارطا
 درض نإؤمد فاشلااّماو لونزاحلاو هفضل نع حور قمه غو ا احب

 انصوو هباّكات لمضل اكلاذ نوكيناد دامشملاذعمفلالا عجارلوهامدوه

 د:ساالاًقصوابشلمغلا نوكمدعل ةضنلاّم افحلأ جورخ مزاج هل

 لسمفلاسضن نوكين انميعاديراناورهاظلافالو ةقصخقالهبلا

 ينلانمنم لمغلا رك احلا كانميؤنلا شح نعواافضو
 مودل همم فيورعت فن ئنملا تازاجط الخس دفان هاكقلأا لج
 فيرنلا نالاقي ن اعف دنل د انسالامومعلصا ىلا ف داز لاكش الا

 دانسالا ةمسنلا َيئامحلا ىف نسلو دنسن نأ لاك هن الدنا اغمتنر 1 نلا

 اعامفل وشلون هل فصووهام ل منل !تابث اوهورها ظءانعم ل وت هينعن لب
 يشاع ديزاناو ةضنملا املا عرخ هل ف صو لمفلا امدير نأف هلوه

 نشيل جسق بلا كانا كن اد صو
 يضىنلانعرريلارب همن لعمل فصد لم فلام مفلإئغن دال او كوالا

 ىتصخلا ماو ىرهاظل !باوكلوهانه هنعل من تاسثالا ةروصدوادالاو

 ىئثرنمضسبامو نلا لإ ظني اوهو انت كضمعب ف هيلا انوش أ
 الّصزاه ريغ ىلا ناكماو ةفشضح هلوه ام ىلا. دانس ان اكت افلعفلا

 1ذ امن ركيفمفد اي تضم نومغم فرات تعبداف ىلا هلف
 دصغسدل كلذ ناذ هضنرحاتل | طم هنراخ تحرام تلف اذاام

 نامتلقاذاانكو ميلاد امس اقن دصتب ليهنومغمو ىننلا دانسا
 ةروصخ نا ةصداخم ىّن اسقف انهلعو بل ف تما الي ىلبل
 نابئملادانساهيراناد ةَمِضْخ طْمَخ دانسالاىّقن ديراناؤنلا

 ثحراف ار امي ناكينلا دانس اهنمضْني له دانس انعةبانكعمج
 تاسا4هد ديرانأو ةَقرمحن اك طفح عراف هب دبر انامهغد احجي



 لس منالإّره اظاب اوجان مهر وكدملا ناكاش او هلام اذنكم اًناحي ناك اسما

 هنانوت يخل باوجا نولي انراشادا عاب اناجيوا ةقمحئتلاروص نك
 اولاف املالنداببعاب نكلابمضن فان اجمدا قس فن موص نوكدضب
 مترا تحد امانل ون لثم نوكي ناكر هاظل اباوملازعمزلب هنانم
 كلا اننا نا[ الان الزامي هنا نال ار اجمد هسننرحاتل الب
 ةفسحوبم ةراحلارضنل عرلاساشالع درو هناذ زا يئن اهبدلعددو

 تكور ىف ةر اجي لادن سلا نانا شكك حرش اشملا لاذ ذب ذاك
 لم ئنلا اخ بر لم غل ادذسب نال ن لسنا نع ةدإن كيل مدع مهراحت
 قسكا ذاام نم ئبسفز اهلانهىسلهناف رىحاتلا إم ةراخل ا تحرام

 - اضامنالخزاميومرسوعم للم انو طفائعم ىرانغماصام
 يَن]َِللانَعمولغنودانلانعموضلا فن ىلا صقل سأل مانام وداسلا

 مانا ث نال ماس فم دلكلاانكو ملون مادذ ال ادهش لازر ك3 لازلانمدن اذ
 صخلان انام د تاناجي ىهيتلا تار اببحالا عورف اهخال تاذ اجياهاذ
 ماصكراشا صنلا ناكناو اً احم نامكالما اص كراش اكيؤ نم

 لا اب تسول ملل !(عيفت نسلو هقشح ناكششإما
 مثاولل فاطم مصصدؤ يذلا ناف انا ل ىدابنماصام نالخضدندد دّرلاد
 مسٌملاو ضرعلاو حلاو ىئمملا لال اذكو در دجتنُت اذ دفبال هنكك
 هدارف افوشاوهى ذل اركك و ال معا ككىلاابوضم ى'اًتيكحاز امل
 تايالاف اًذاجمو دبش اقاطمركحلاب دارين اب بسلا ىلاواهبلغاد
 اًزامم ادانساو تابثالا عفىنلاذ هنوكوا ا غلطم دبسنلاف ىا
 >2 لمفلادانماى ارق هداف افرشاو بف هعووول ةبشلاهبلابوسنم ىا

 "هيراخ مات داهبددضت ةبند ءانعمو [+الطصال |لمملا”“ةيشن ىا

 نال هدانه نمد قش فيرعت فزم اكذر تقم د اه فضحت سان ادا

 - ىف صل نسولملا ل لول اف عاج ال طص لانس: المل [ىسرالملاب داملا
 يكذوفلب نصي ىنعملاداشعاب الادب حالطصال ال مفلا قا تالا

 نوما“

 يس يح وب

 ب يوجب



 فسدمالكل او ا ٌثباعر سال لاب لوصو لاف سالك اريغ ىاملوث هانممزا
 ىلا ةراشاو قشن ل اسلام هلو هل ىنعأ هقحتلاو ىسةلملابلوهام د ضوتف
 هلوهام اسلم نوكالاعذاحالل 1 نسالملافامكانشاوهدزا ىلا ةقالع
 كلتا هلع ؛انب الع اضلارختل اتش ول اني نع نا طم سلا هربا

 ع ذوحامهماضلا رطب ةبسلا نوككزع افلاوهموامل اق هلوهام نانم

 وأم هبإلع عونرلانيوطب ةببسنلانوككمب كوع شل اوه كورعلا ف هلوهام ثاد

 <جببتلاواةسبؤللل اباد يونا لعهدولت ناب ناعنم ملون هموبغم3
 اسلم ادانساك ًافو'ادحم ددصم ةمص نوكي نالعر ا مس سال العالدإ ًاكاوا

 سضيزم أدت ملاربخ نع لالاب لوو اَذ نح هذ ناف لق اكلا حلا اعوا لو اب
 يع دانس الاكلات لدانلى ضل ملا ىازإل دف حمملوف مدعم
 2: ذوخلامب ثسبإ هصوصخبدانسالاىلا ةبشلا نا ىلا ةداشا *ىشلاب هنع
 كّطلانابراعْسالاو كو انعاددذ الت بلطع تلطتد اينخاد ٌتْئظَتِرَِو

 ةفض حلا نمل فلكل ل عرتلال دل داقنعالادرجيإب اعف اد نوكب نام زابال
 اما ذ انه هن شح ىلط يشكل دات نوكبال ذادسف نخامذىاامل ناب
 ًانسالوهو هتقيشح بلطلذانلا ناف مقبلا عيرلاسبتاف اكد ف شحن اجلا
 ع فطع ملاىذلا مضوملا وال يف ميلاف لقبلا هلاك !هلوهام لا
 ةفضحانكرلاذا اذه[ ملا ةهجنم دانس ال اكلاذ هل النام بلطىا

 هَّم افك يلع ىو كدلب ثم دف ى كرلع لح كاب م دما اك
 ذهجم امم ل نكرموهوم هن انمادق الا ل عاضل ام دعلز النه ةقضحال
 غلاه نلنث اوملاوهان هو هن حك ئيججسو نعالمو دّملاوهو لمعلا

 ةرابعلاهنه لح ىف لصد ةَفْصَحرل نوكن ا مملاذ اهل اف مزار ال هنانم
 ىئعجاييعم ار دصم نوكين انو لاو أملا ثيلط ُتلّوان ىنعمنا
 0 نركين او لاصمالاو ف نجلا ]ع همل الون م هانعم نوكنك لومطملا

 يع افوطعم لاى نا عضوملاوارلوق نوكم حلاكذل ا عضوملا ءانعم نوكبف
 مِسادْربانمد تراطب ناعئملضعلا نمو امل ناس همم نمرلوفو لا لؤدام



 نال ئعمالهن الؤال انبلطلب أملا تبلط تلَدات نعم نار[ ضال انا هند
 جارح اهن اوف لؤدبك نا عضوملاو الاي نان لألا نادل سفل | نعمف ناككماسسا
 غنا ضلانع هراخعم بيزا قلعنلاو فطعلانم هنمردابلاوهاعملفنلا

 لبلد لأ كتان الة خبال اكذاجناخ هسه مإع هينئل رهن ةمظملا
 70 ل01 تلم وطئ ان نامباط تاتاث دهقوع ازع
 لام بلط لدَالاءلظو يا - هانعف بلطلا
 ”ةذءانعم ىلا : كاوا نمنع نلع [ناراصاحي لذ هبإ
 فلل ل [لوبإم باط نال هن ملا طانككاسسإع راصاحر ركام
 35 <دوجول اوه تصنلار ثمن اتفرعاللاهدوحو ىادنب زرفلابصنل عباتو

 لق اعنعددصيالوذل م ولك ة قدح ل ىو تانثا دصق دنعرزلاكرج
 قمع انعم قلوس كا ةاملا ناكاذ اوان داكوااك دانس نوكينانعُداضن ش

 انئإز .ةنيرؤنمز د ,الو لوف ركذ نوككال افازكككهانعم "نيل ابصدو

 دانيسالات وحال ءالولذازاملا:صصللرأتلا و هبانكرلعاماكرصل

 ككل فدناف ابتودب ّمدب هنعصمدعل ةنيرفل ابضئانكو هلوهامربعىلا

 ناملاكلذدب ناثادعل ضىارلو نيرظانلاضعبل تضرعىئل !ًهفلثلا

 انفو نئاطملا لومذل اكاندصلاد اومَِو فوصوملا ةطفاوم دول لل فب صد اّرخا

 ساذا بفضل و د _محالطصالا تاسوللل تاسالملاب دارملاناررظ

 وابداء اقل[رسالب موق هسضن لب مضلل سد الم ث دك ينعم ددصملا

 انلو ةعملط موب فد رادل اذ تبرضو ديزبت رمرمو للاب ضكو خجلا فرح
 هدفش بوصل الع ناملطس اما اممنال هل لوعفملاو هنن لوعمللاو لقدرل

 فحل ساو هب لوعفملاو بجامل/ نيازش اذداهخر وبمسملاهماللاف ف

 وي طوس وقمر المدالاو ف ظنوا وي

 تاملاو نامزلالخديدلف هبل ال ةميرلامم هقلعت بجاىلانبازشلا
 دارك ملا ثلرن هجوريظان كامو هواكهد ضرجلا ف رحتطساود

 ةنبدلابمالاىب دق اماكرادلا الومطم ن 10

 مو

 نحصعم تصبوخ اكد



 ويا لوم وامملالمفلا ل اص "بلاء: يال لف زيملاو ىلا نماهوكو دلو
 مراملاسإ دنس هنككلوب حلا !مذللا هبل نسل ناو اذ هللومذملان الخي

 لاف يلالو جلاد انساذ وج اذ ناسككان دايما فد حاشلا هلم اك
 ىلاىاهالعافل الاه دانساف لوف ىضرل اذانكه سمن بطاسفن هب باطغا
 ملط لعاضلا داملاو هف فحم اكرهاظلاف دنعدب لوعفمو ال عاذوهام

 سب هنالةاغيتحلاءلفبلاهه انشا هاا عض ناّيحاطصالاهب

 ريكا اًذانسارن كك ذ الاف لخديورهاظل اذ دنع عاذوهامللا دانس
 لكلا ده نوكلا ةراش ]ل فسرت: قهلوغف ملم اذ ةسداملالجاللعاضلا

 لع افلالادانسالل الة مشعل تم الانمرلوف بم فيرا ريف
 فالوعذلل ىلا ذاقسال اناث مام آه رك نيرلهنا هيلعدريفحلوعفلاو

 دانسالز اهلا ةاسم |صلارك دم ذ اجي ةسب دالك [هربغ ىلاورلوف لوعفملا
 اًنحاو الالوبجلالمفلا دانس الز احلا ْنإْنم ازمركدي ملومولعملالمفلا
 ةانسالوغنذ لعازل الا لوب ملا ]مذا | نعم هنض دن سان انكم لمس ىفعا
 ناككاىلاه داخساو ديس ٌبْرََض بريمو اذ احلا نوكبال د دصلاىلا
 الن ضرخ ة نشمي هن دما وفله ؤيط هوس نانا نال
 ابعافسب لوعنلاىرمب |ًِهارجاب عاضالا لعن اكت اد ةعشطمويفدرابلاف
 هل لومنلادرانلاو ذم موب برضو ادام ناك بلع ل منلا عقد
 لوز احب مل لومغم اوبل بلال دانساو لور ملا لمضلا هل ادنسمال
 هلوفب اهديغ لاو وقدتك ىطس بن امزلاو ناككا لال ورحنا دانسا جارخا

 ؟الا نوصف نالاميدقو نوبظل همس هلوخدل ضرعنرملد سال
 فان امة قة ووصل !؛واننسلا ةرهتشمر اهلطشلسل لاقل
 :د اذا الو لوف مهفاف هذ برضلا عقود ادلا فدان ئيطموي ف برض هلو
 لل متل هذه هيمْسشرلو [اججشل ال جرالربعتسا |هكرلوف نمأ اثنهو

 ةراعتساب سلو امه ههاشلل ئشلئ شاى نملك ربعتسا هناف

 ايش و هل عضوامربغ فلم سالظملان.مهرسإ هن ال ةصياطصا



 هيلع بيري هيسشم هن اذان مه هفالخ ةدافالاب دوصمم بسم هن الهش تلاوه
 يعمم سبل ءاىلان ال ان الا ءاملارفازم ل ميرل لات عف "نمر ةدافالاب دوصخملا
 بسحب لوعطملاوعموبف ل اة اوال مف هناذ ليسل انواخم امن الل ككل
 ءارثىلوالا ولام ازإذ اضب أكر دصملاوعملاب مصنادد داتملافراعتلاىعملا

 لم ملزو هلشمرحاهنم عناب ثيجالاهلع هنا دلل هسه نتعب
 هوو هب هببش نكد فشحوم املا هزجالاب سيب اسك تال هلم لام اما
 ممشى رمت درطلاطبالاقداس نكد لوهام ىلا دانسا نايم اهلعلو هيلع

 | تيد قي يزن اب][9ءانللؤبلا نان ملون ناجم نير سكلاطمالان بره
 امككاصم ١ مضلابركح نم نن مربكل نال:لا لومضملا لا نكمل وة سملا

 لّسْسلاوىض اللا4إ نيملامومم باب نجاتلافد جالا ف اكرومالااًمْضْنم .
 انالنا ل هئاندم دفم !!همدلكو ل ةمزالوف ن دشر اك كغدم اكهلا

 مإرلوفدزاجلا ف يرت ف صل مداكى !٠١ لعاضلل ىنبملان اذ رلوت ل عنوطعم

 لاه نمو هفيرعت نم يرخماانكو ل وفانكقرهاظ لش تاسرولم
 فصورم : م: خلا دج ةج لنمو د دصل ا لادنسااهيلع اذ ىا"لرزعاف
 ملالإهب انملا ناد دصلاىلادانسالا عيت نا فركف ممل ]دل مفلا

 لو دسب دهن ورمل دن اك دعبل عه لمت سي كالضلاو مداشلا
 عم بها ناب نا شكلا بحاص هدر د دعما وراولا دسبلا رمل نالز اجمال

 لمنل ات اسبوام نيس دنا نالإل هن عز اجي سيار ]فم نعم ليمذ
 هبلادنسا امرشا لم مااز اهلاف هيلع تملا اسي كاربت ملا وملف هانعمد ا

 ربغ نم هفبرمت ىف هل خا د ةّمداسلا َد]ْسم الاذ هب لمه سان الا عافلاب
 اضالاو ةبعافبإلا بشلافز اجلا دوجولر يمن قط ملاز الن آملوف تلك
 زاجابا هاش لن اجلاقيوطب ابملعفملاذ اهلا قدلطا نالامبرأم مفدنمل

 دانسالا حين لا ينواش ملاوم يمضغ اباولإهصداخت ملا
 نكت ناو ةمركتلاتازاجلاو هلاًمزاَّسموااٌميرعص نركب نا نصرعاوهاملع
 ةَقّسح اب ملع ذ اجلا تدلطا نوكش امل ةمزا دسم |بزككاكيرص تادانسا

 ل



 ركل لنجم ادري فحاملابم اناس. اتعاب اجلا بلع تاطب اهب دارم ا وسبلد
 رهظالاو هش طاغ دخن انررهلاذ ىدانسالان اهلل د انسالاى طل فب هرعشلا

 ةبسلا نوككنإمزلم شن[ ام دربإلو تذرع اكد شل قا طم دانسالاب دارنئا

 فالتنال يغىلالعاضل ابل جس اهيككاز اجماَنيُر تيرضْف "ها شبإلا
 تاففر هفنب نكرلاذاموهل سمه ىف اكلة ةسبولل تس! ةمشلا
 كامب ةصافبإا مب نع ةبانك ميز اجلا ةحجرشل آني لا ةبسنلا هنه
 بولا ااه نم ةدوصنملا املا ندا ةبسد عا بسلا لإن ل ةموزلم

 كولن مل دن وزع موه تراص بطاذلا ننال تزال باساب د يزن هنال
 ماسلا نا هسد هنماٌدارم نوكيولذ ضان اعم اعلا لال دالذا هنعربعتلا

 تلال ذرع ىلإ ةنسلالها دنعو هفحيي ادنعانهم طف نمر داما

 دوف رعا:هنللا ثحنم ناك او مطوف عى غمو هرب شرم كلذ نا
 ١ ضارتعالا عقدن معا لشعلا دنعام احا ذا نييح ىا مآ مث دب نك نبحو
 تالطب عصموهو قاما ضارغالا مثدن 1-1 هطاانالطب مي :بهدىلوالا

 الخ نوكولف هضلخاد: ةفململا اسكوخ ناكمعا ن امك ذارنال سكملا

 مليت دنعلام فالخهلوُمب هد لبث نم دب الخ لمعلا دنعام فالخىف

 دنعام هوما لص محلب تل العبد دل ف ةبمكأ ةفبلذللاسكوخلخ دبل
 رحب كا داوهو ةلداضلا تلات لجال عمكذ نم در ال ةصسخم ؟دئ اذرلكتملا

 "ماها د ليال ةيتاعإلاف لموأنلانم بوضد موملو ةفمخلا سك :

 ليال ا حارخا هو كرف لداذ اممساصحو ةبذاكك اوف 0

 يلح اهيوصحن ركب نكلا متم دحاو لك ىلاهدجارخا دانسا مصي ديدي

 نايل ءشلاب لج اسوار ل هد جارخالاربدعا اد

 درطلا ن اللعب ماشال لاشي ناهجيإل كلل دكرمالا تاما ذاف مرزحلا جارنحا

 لبوأكلانمبوعضد هلوعد :هجد:2|هادلل و لوحدي م اكتملادن دنعاملممملوأ

 ككل ةذاطلا هةنهو ده سك ]طبل هالول ةصتمخلا ةدئ اذا لمجال مك تال
 تملقاف او هلوفلع ةيئرام ةباغهدرط نش الكل هلوطف هرككلع هرتم



 يلب لد سكك امتلأ نو اند
 قهرل الرف خل اد هدعب ءاج نمو هّرس س دق هريس | ع ىغخر ضوغلهن اف شاذ
 هعرشىشاوحف هلعو هب تما حمننم لوما اذه نالذ دا اًمانحدفاإل
 0 1 وط داب اهل ن اكاذ !١ًتصوصخموهومرم !نامّزلا ناب عاتفلل
 لمعْلإو هل ةروصال منمملاو تاثاشلاك د صر اذلدرمالاداادنم_مصس الذ

 دنعتس اهدار دزم نوكيؤاف لمملا درع هل تون ولذ هعضوم و راك

 تبو لصحام تبثو دنع صملم هلو ىنعم الفان اًمآد لقملا
 ناب فركذ اكردابلا هنالف لّرالاامأ ناكمال امل ضع ل ادنعرمال أى ضن ىف
 مكحامىابزاوكلادؤصن ن امال هلضلذ فاشلاامآو ةَمِضح دحومي

 هنوشزاوج] مملارككال ىرهدلا لؤورم لارسفنف هنوثزاوجللمملا
 اًيرطم دىلا نوكالذ لمعلا دنعام فالخ ىف ٌاخا د نوكيفرم ال |رسمنف

 مفدي نكن صو هلو ناب ئجس الف مالا رانخرهرانلاناّمآد
 كمل ناك كلام داك قص اح نا نم باوهياف لش اماّمآد لد اناض افعال
 فيلل اكو لاخداو لهاجإإ لو جارح نيت دئاذ مأكتملادنعام فالخ
 اًيمافلا ناناه هش سبل هن اذ ممل ادنعام فذاخ هلق نو د ةبعكلا

 فعال قمل ادنعام نالخ هلومب ام دحا لوصح كلذ مدي الد

 ثعابلا نال ند ئ اضلا نيتاه عمتف ةلئاذ ال هن ١ هن هاج لو ورح

 لدي مسكع منته الثل هل فرم كل اكدحا ناوامهدحا ًالارسبا لو دعلا لع

 غانا مدع ىنعا نين دئافلا عوج ناد لو دعلاف امزنم لكل الفتساإع
 لبو اتلاملاة جاع رع نمل و دعل الع بترتم سحملا عانسم امدعو طلا
 اهنعمف دن ث حب عاتنلا ةدابمل هبوب لرهاظلاد لاق ميزكإ هلوقد
 همف لال قملا دنعامدارلا نا لاذ ةروكتلا تافانملاو صل ضافنعا
 ديسالا هب دب ب اكشلا ذ ككاكسلا دارمّن ا داد ١ن ادن الف لَو اما ثحب
 داضاج المول ةر امعنعل و دعلا عمال هن هيلع دربف هبلع ةمدلكت
 دانا دار اناددباعصيراد ةئلابنممهفبالو رمهدابع نمدازاوعم

 رم



 ةداراعصب لدن اهلنالهنالفان اَناّماو همالكب هيلعد ابّْمالل نعم الف كلذ مولا

 دانعد ناب مثدار افرقّسم فرظدهنالةغللان ون اذ لعلم ملادنعام نمؤعلا انه

 ناد فتات يقل نلاتنونلا نانا لع لجو ترش ل3
 كتي الف ماض نعال لات امقباس تنرعاك اشلا ةرابعنمدانّسملا هميجؤملا

 لاطسواذماكتلا دنعام فالخ ىلخ بيرل اكل ممل! هزعام ذداخ فذ منح

 . لدياماضنا صو ءلوقباهباسركذ ال ةداعا انه 1 باويلاماولاف ل

 سوم لا مب انانلاك ةُّدافربغنم لاف انم هن اهيلعدربد هلوثبد ل هيلع

 ماعللثل الدال ذ اهقعدب ريستلانوجالف لاه دكأتلل امال ماو هيلع! هالذا

 هن عانهمملوأ نمدداتملا عئإشلا نادشو دنمادارم نوكالذ صاخلإ لع

 مم هطوفعىضنُممو مهضرم هنا كلذربع ىل هن سلال هادنعو ةفينح ىلا

 - كلتدالهز مندل ةلجان ارك انه نوكيالد لاف دعألا ثحنمرعا تاكئاو ٠
 جيزطلر وكت ملال بدل لع بترتملا نال لك يش الا ناكاذه لعمل باوجيل ف هل
 تيركذام لوف ل دريل ناد ليد تلانم بركب ملومب لصاح هنا دططلا
 !لداكىيل اقباس وكلا نالريزمتلا ظفا دازف 1ص لل موكربرعن نم
 دافل ام الكت آب فما از ايل افي نابركح نمل ناد اعّس الا هجو د هنسب

 ففيرعتل اوس كعنمو وطم لٌاتلانم بعضي رم ال|سسضن فام فالخدب
 اني وها مريخ هلوهامريغب ريم لولذ لالا دب دم نبيه هركذ ىذا
 ذاماملإا هللا بو لوقدتدنف ةسكعو اضي علا درطلطب ضخارا َنعالبرمالا
 ملوف الو اركذامب اررعشم لمملامالكن اكءاوسىا لج ابو لاق انْمنَحر اعسالا

 (شمريخلا نوكي نيفرظلانلزب دب دتم هلوهأم نا اكىنعب: ا هركذ ةنرقد
 ”عحراصو لا ماكتلادنعى اق اولاربإةملا عا هلو هيلع ديإمهلبامملا مه
 اشم نوكش هقول فبعت قمه دم هلوهام ناداملا يلو رصتخملاو

 اغنام ىلادانسالا نوكينامزل الاوان طمريذلا نوكسوز امل فير امه
 فىرهدإ لوو زاكتملادافتعا نودرمال | سن ىف هلوها مل رمال ايست ىف

 هب صامل فل اخي سيل ى عب عريفلا ظفل لمح اذ اجمل غلا عمرلا تبا



 ةساللل اهريغ ىلا هد اخس اصملالودهل اوهىذل اسباللاريغىاهلؤ نم اًمبأس

 ىنمسميرت الةسفن ف هتككم دع عم مناولافرباغلائعاملف نمءاضخللو زاجي

 رمال سن ىف الالصاهلوهام نوكيالرسالم ىلا دان سالاز اجلا نوكبنا
 ىئلازبح ىف ديّملا لو دلع ءانب رهاظلاذ انو دم مك اإل اكتلا نعال

 هرككامامهدار ابد اككا لاونالا دله ال ل ف وخلتح دب نجي مل
 ىتعاري ناكل! لاؤالاو لهاجلا ل فوك جرخ دفف هلوقب لاؤسلا ف اًرخا
 فيرعن قّرمام لزنئلا لومي انعم, ذاىلا لاوت ال اء هبلا عيسرل اتمنا
 ةنلوهبت رضا لو هلاحامْ مم اهلكلا خالاش اناخوح نم هما
 نالورل م هلاح ىلا ىلزتئللان و ب نككادعم نملاو هاج لن ان الذ لّواَتب

 دوكو ميلا داش لايم باعر لقاتل طاخشا ديلاراشل ميرا
 . قرر عءارعش دكر نان إصلا سوم املا نا: صلار لذ اجر صاروكدم
 2فْواضيإَق تبع لاي سلا بعل ةبض ىديمل اوم دئخد
 ليقوخ هدانس ا امير ى اذ نحل !علو جم الككلاف هدانساناليعىا

 در ملو لكل لعءز جلا ف صو ءارج | نمزّوجا العد اىزاحا دانسال|لعوا
 امكعدال ةداملا نال ز اجمد او باشا دانسا نالعن اهلا طعملوت ىنعم نأ

 فدحنوجإلهن اذ ةردّعم ماد:ظْمل نا هدارهربل )بيرل ادام مل

 لصاحل نا لب هضعب ف دحا ذا امس ناكىوس ةصقانلا لاىفالا

  كولاددصملا لاف اضملا نامزل فر ظن عيان ةيد دصم ام ع ىئعلا
 معاذ |وحنظلاورلمل ا« انتناةدمز اهلا لع لجرل ى ادب ابملصو ىف
 تحرلوخد لا ةراشارل لك داع[ نظرلو اله ز اهلا لع اهدحا
 مزل سي اممم نيرمال ادحا ءاضتن ا نال أميز افتنا دوصملا ناوىنْلا
 لنحت نيثافتنالاف ديدزللان ركب قحط دفن نسل د امءاضتنا

 - قالماتفلاف اكدنئمنرل لفبرل ةرماظ درمل هلثاق ناملوف دوصفملا
 . بصب داي الا مدع نم در ال لب ىتكيال رم ال [ىسمن ى د اَّمّدع ألام دع
 نلظلاواولعلا نمدرال ذ ءرهاظ دريرلام نجر لمي مل نإ دهس ملا

 ردع



 هلوهام ىلا دانسامن المفاعل ]ملف هنيرقل !يصتبرهاظلا# دارامدعب
 دنعد دراي نابل هن ازهغرشلا عاتمملا جيش فامورهاظلاذرأكتلادنع
 ةقيغح نوكيمر نال ب ذاىُمْمضحوا ان أجي هنوكف نظلاوا لكلا ءافشنا
 صهاظلاف ذكرك ناوذكالو صخش نا عال ميرلا ذادن ئضتمدرك

 داك ناجل إيرا ملام دعا نامإلام دعب لملارفككإ, رك ربل نادمتف
 رب دنفرهاظلاذ هلوهامربغ موكا ءلامدع هضكيمناذ فضح وك

 فو نحل متل تاطم لوعغم ل دس اموضذ آل ىِسب ل دن سير وملف
 لب ال اج الطصالا ا ىوخألا ىلا لال دئسالاب دارملاورلميرف هيلع ل د

 هش لاس اى ّسهدب نوم دك ره اظلا ةداد ام دع ثادربالف ةهادملا

 0 عصا ىدن دابا ءانحبصادق لو هنااا سلا
 ا وهل ديِضلا عفرلاب هأكو مضار نو هارماوسارانف مار

 لمت سار يمضل الا فاضل لكلا ن الوم وهلا زنا ديضل ا بسنلاب ال ماقزل

 ىذنلاءلصالاو هل اومضم تأأر نانمد ىونعملالم املا الوعمو ا اًمككتألا
 هنماكسش عنصارل بن د ىئذت تحبص اذأ ارا ةنه ناوعملاو ععشرسما

 ان بيشلا نطغبسث انللاةناذ علصال اس اساركىساراهشؤرل

 هبشلا د جول ةنتيبمو ملصالاس أ ركذساد ةيؤرل ةرّشسفم هلع نعزإمد

 اه (هضفو ئازلاو فاملامضب هعزتفلاو سأرل انعرعشم بلش ا

 ةاشاعزغت دعب ى ارلوق سوماغل اذانكلارل ا لاوجرعشلا ةنفن د هب دنجص
 ماابمضمى الو قيطنع اًقبط تبكرل ىلاعن هل ى اتعب ىعم نع نامل
 ايمزال داملاو ضعبل اضم ىلا ابادج ىنملاف ندبشكب ذل جانلاف
 ايلنععنانضل نمل ب بجرملاهن ال ضمب فلخ اهضعب ئجيو اّريطمىفعا
 للابلاب دوبملا حروب برعلا نال ةنمذ ال اذاطم نعىلا لل ابرئبعو ءانغلاد

 ىفم ملاذ لساسالاف وملف اهفموقلا ةثكوأ غدسملا ةراشاللو ا

 ريسُبلانحاهقح ف سانلانهكا الابخإل الاف لومم رات هرعزمما لالا ثكك
 لاب هن الرعاشملانمد|رعرس اونيضل اورسمل !نيحو ٍنِْنِإ ةيهافرلاد

 ,رعازلا ب اجنماكأ



 ىلاعت هرماب تاميومأم ابن إإع ذل الكلدي تلا دلكرم لا نركرالوف اهزعروكتلازعملادمب
 اعطْعْس نوك ناز وكورل | ةانحوم هنوكؤعرخا مل د ْنْمُح دش: خل هكحل تازئسم

 هلملرمال اب الو ال ضلارتف هيد اد اد هرم |اىارل وف تانمتل الإ يسس ]عاف انجتساكا
 اًمسان اكنا هل ناب فطعو ال بنوا ار دصم ناكت الصل لوعفم هناذعلطا

 نييمةفصلاوعبامسان وكرا اد دصم نوكن !امتكرمالاظفل كلذكو

 لئافلابنعاماو نمل ادنع ةقضصرمالإم دما هيلع دارالانطعب دارا
 اعل اط فوكىنعم ىتلطا تالا اتسم مالا ةنانال انف يم الط

 ىضتشنوهر هي طرشلا ل علخدانلو ابني اغحإلا فنا كاراواذ انحيإذ
 كرجلط انعم ناب لومل اذ اهدعبإم ىلا ادٌوم يبس اهلْجام نوكتنا
 : اي زلبا اب شارل ضعب ف امزع همامتو ئبشب سبإ دعب ىنح عوند ممبل

 . ميشتداسررظ انه نمدمونلا 7-5 "رد ابئلمال باطتلاىجعاذ ف وليل
 ناَشملاعُت هئدار اللا انخالا 00 لكل ديدن اف لو ثد اصب تحبصا
 دئانفادانسان ركيناز وحلو ا ز اجماضدإدانسالا انه نأكناد دحوملا

 هنعزتم هلومل ةنرّم للألم هانفا هامجتال هقضمحنتم د اساور اجي
 0 مانو تاز لابأب ايف انس دارملاو اوما

 : كايئذاض اد تاسغل ا زعامح# دايرالهجوالذالو الا انبمهدارملاو باش عد

 لجو دش تاداسملاو تانئاكلا لوصحرابنعاب ةسيالم ىفدالذامإ ثلا

 ىدلاةفص دايدزالادن املا ة فص بابشلا نادزي الو هيلعداب دزالا
 ىنعلاف نورظانلا هكر انلكن ىلا حانعإل و ا

 يأ وتلا ولو ةساّثلااها افداب دزا اشر الفن دحأو ضر الاعؤ م

 د شى ةفاطلاة فضلا غناه اد ذب انككاو 1[مافاطاصغارزز 1
 اقملاو عانلاذ ةروكدللىاةنلثلااهدو دحب ةلخا د مي ازككاد برشا

 نيظتلالو حرش ف هللا همحد ماسلا لاذواهنم مربصلا وهاغاامل

 ةناقرمدَو نيتقمضحل م 5 قناك شن شانكلاو د عملاق ةفضخأ

 دجاهانعم ان داسال هن اخمدلكةلخ ةبإنككا|ماد ةدإنكلاد عيصنلاب

 انا



 نكإو علان عمل دإرلاوصتقي م ملا وعم عم هب داري له هن افمالكلا ناد
 لاعتسالا لا ةَمِصخْل ثاهو ربتعيرامهاإع هانصو ىنعللا ة دارازاوجعم

 كالذ رف نم هن كلف !ًدارم هل عوضوملاربغ نوكبال نااّماو هل عوضولاف

 انيك كاز: تاس ركذام غش انكلا لب اهب اًماطم همم ن ايمزجيو

 _ مساق داطاربغنم امج ىَتِضَحا ىملل ة دادافاهئكرخش الع نيس يع
 _اضاماّماوم وُملإنم هخرلام حالطص الاالهو ةءانككلعةمشضملا

 ان أى ناك هانعموالمفلاهملادنساو هسفن هب ديرااذاظ ملا نانم

 ظخان نم وسلا نالذ اجي هناف بل ظل تار ااذإ نأ رس كارت فاك
 هضنربدير اذا ظلال !ن الار اجمالد ٌةممح ا ىنعا هفرطىساو اج .

 اذه عامسنمرورّلان ال 'ئشب سياف هب اوحئصأك ةَعِصَلاب فصل
 درداعّمسم دزمرلوهرت اذ ثىحنمال هانعمىلعمشلال د ثمىح نم ظْللا

 زل انسالمل ةناجلاو ةمزحلاب ىطسال لاعتسال الم ظفللا نال كلاشب

 ؟ لاك اهضق ارث ن اال همن عدن ع سن اه: ىلادانسالا نأ
 ذئسااذا ةماككان ا ةيانكلان ىف دمالكر خاف حم هن الدش لاكشالل
 ت”لافع دلع ن ,ييناام!أنبأد نود تاع الاكار بسحب اهدانساف

 هن انى اهضز اهلاوهاشلاو دلل ةت ههل الاد نوكبالو اكعد
 دانسالال ىوخاملا لك دانس الن انذص نيبلممل اذاحلأو دعس !ناى عراص

 دابا اموصلا دان ساوهزاحلاو هراخغز اص دير انا وف ئش لالا

 دير عمل هنال دير ىلاد املاموصد انس !3 زاميال دانسال اعلا ذ دعو
 در ءادنال اننأد نود لاك افاد فئاطلا'نم ناخذ ريدّتف هداف فرمماص

 قو هدوالباإلا هنمو لمتململ اذ ةءانكل اب ةراعتسال اهلا مماازاجلا

 داصنخالل اًمكرمد ىاتيخالل مانا ملوف هبلع ةعبام فطميرلاثلو دادعتلا
 دجرإ ناو تانسسحلانم اضياوهد داعتل اوه ةزيككا نابل بسانملا نا عم
 مجاب مهيلع ةدرمضلاو العلا ناو لق يركذامذ داصخالامدعلابنم

 هناب لاكشالا مث دن اذ ز احلا عزو اونمؤم نئبح م هنم دارملاو نينموم املا



 ميغ نموزصالوصحى ضني هن اذ زاجل عوفو ىركس ىلاسابّلاب ةدايزلا عصي فيك

 داخافرخاب ه :دايزلاو تابالإ رض عيب ل صاح هب نامإلا صا لامي نال هجأح

 هب داسدك ةدابزلالاقيناملاو تايالالكملا ةدأد وكاتب وهلا ارهام

 هب لوعفم هناعرلوق هبلع ديزملادوجر ىضَنْميالوهو هسضن فقدت ازلارمالا
 ٍلعْسدن ابشلا طزدوهو ةدافولانم نوم نوف[ صانالعا هانومننل
 موب بانع ىاذاضلاف نم اعموب فاثلاو فو ادحلّوالات نيلوعغمىلا

 لتس دقو ويب انعركسضن ا نوُمْس ف بكد ىنعملاو هنع العمل ف نح
 رطفم نركين المو نوف اة تدوس درو رن ىعم ءامئالا

 موب مدعو يف كتادذهلا و هيإةول ١ ككل صحب فيكذ ىنعلاو يفكك هب
 00 ينو ىبعالز اود ةرخال افاًسْس نابلولا لمح

 فم عرب لوعفم نادلو لال مج اًمودو ةيفرطغلا لع بوصنموبف هميملا
 مضل ةعم ديسضت لحد ل ذو اكتمقلل مون نعال دب سسبلد ف انمملا
 ا فوات وعدل لام تسول ناب هن اذ هيضافلاف ةاضل ادب الدب

 ملوث دافككل باطنلانالو لوممملاىلا جاتحب شل فككالع ميم آب مرضك ا

 نم ةطساوب هب ل ومما ملا هس وب جارخالا هزم عذ عند ناكمملاىاهناكمملا اكعملا

 نمل لا داعش اديذ اداعسادبن لات ضرالاؤ ال ضرالانم تح رخاوىئللاذ ان فلاملآال

 هيي لاف دازتى نلانمنككر يلا دازن اهناذ نمت ماك درب نمداعشالا

 اان ةيكو ضع. دزعةلت أزد السبشلا 1 ية اىضلاخاك

 لاذ فاذلامالالا عن منربامزيمل اداب اذ ىفال لان ىنخال امديئاشب انميه

 ٠ لأ سوماّملاخ و ندّْس لاحم 206 اناعاتلاف كمزال نلائسالان اذ

 زيممل نان عدل مملاال لاق لاح سادّمد حاجوعال اىلاءاونسالا نمريئت أم

 ةابخ سملشملا نوكين)مزاب لع اضلا نعوم لعاشل ل ةبسنلا نع
 ذم و لس تلافي مز الب سلو ٌىرثكا كلذ نا باوحلاو كلذكنسلو

 كقالالا اذاضم هيلا ه دانسااًنِإ اد دَمِب لمغب اهنم بوصنم إما

 وهف اًمسْضن ثيل تلئاذ اذ ٌولغاف ةملا هدانساب دْعِب هنا ديرب دحر
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 لوم زل اعلو متلك ابلاغ لوقب د اشاد ىضن ناط]صالاو لع اغلازع لوقتم
 ' هنلعدعامب الالو هيلأ دال مصيالامىلاد انوع ل صر الان غد لاهتدلو اورو

 حش ون ةهحلافو ًالجر 111 نك ا مواشي شوطا كلا ءامزوكلا لس او

 لصالاذ نوكنا 1 ةبسشلا نع عقدزبمّلك ىفمهضمعمازتلاو ىغمأ

 باطوخد ًءامزوكلاهداتمام لة وخف تأ ريغوهذ انك امم
 مسيل لعاذ لمعلا ْ اب باول اّماو بالاس ضن امين نا دار جانا دي

 كنْلا ًؤلماعافمن ًءامز وكلا التم !لنم ىف اولا اكرلاحال|ىنعا ذل ىئسالا

 اللوارم ال ايضا ًؤاعاذ زيمئلان ركن |مْزملازم نا هم فف كل رثم ا هنمضس

 أفوع ترضنا اىاانوسع ضر الاأن ف اعدًعواطمن 0

 اًناضم ار دصم تناك اق او اطمالو د احس وال اًعو اطم سس ةلاحالاد
 لعةترغلا سمان ان انوا ل وه خلا لان درصلا فاض إوشزلا فلم قا

 شوا هبوب لعافلا“ىبحيو الحلا بوصنم ةدعب مبان ئبجياَما َلوعشم هنوك
 اهلعاف لمج ن اصب د لذ لاق انبمه ةنيرطلا ءافتن اف كشالو نونعم
 ةيْساح ف هلو ىلاكراالا هر دفا ةملعاضلا مشا نعزي هن !لشامد

 ؟قرتاهدربف ردصلل فو نحلالعافلا نعلانغادارب ن ازوجرفن اذ انوككا
 نخحامتواًدارماخو نحمل ع افلا نوكامذ ( داشسلا عكذام ناد ةغللاف

 الاد ذءملالص اجل نايبدب داعواةلْمعَدل عسى !لاق كلذكسيادش
 ريغرسسفنب ى!ةر دقلا ةيذ ظلأوا لاق ةداعر عتيل تس اربد فئل اف
 لاس تاراككا هذه لائم اف ناب اش هذادحو فراهلخاو اًئرظ فرغلا
 هلة فمدللاو الفعم ةداعد ارشد لفملافد : داملاخو عرشلاف عشانه
 تانيئالو قارغمسا الد دمعالذ اظفلل اناس ؟دئ از ةداعلاو لفعلاف

 منالضعبق المعلا تال 3 فرعلاوِدّمْن لعل الدال ادد الذ سدعلل

 ملوةلع فطع تالا مه ناوى افرجاهضعب ف و ثاو ةراحلاماللاب

 لقفملا كه نالانهالركذام ةءلقملا ءلاحكسالاب دار اءانوكىفعب

 طش هانم اذان اجحالع هير ديصبال لاخسالاب ةلئلاطمشب



 ىلئحلا نالم امل اسلا ذذ اوجد حا ممدب ل ىا اىتدبإل هلوضل ل ملعت لال العد

 كلل ذريغ ىلا ةيرجو اس اسحاوا ةداعو ! ظن نمر ارم أد اراب عارغ نماّملطم

 لو كرا طعن دلطد اللن ابو فال لعدم هسضنو لخاذا لوُصد د الاىع هند

 دثعم ]ب هممرخارمار اشعاذو ليمن فلما اكتم[ بص باملو

 بسحب ءافخلد دوبظلاد [لانازع يسمي حل
 ةفشضحريصبإم ”هنمهلبدارلذإ اىعيزلا ديرملوت دوحول اسحب الإإعلا
 ظفبإو هفيقفح امم لكك بج لهن اف فد الخال ذا]عفلاب ةقشحوهامال

 *ف روح نكي عتسا اذأك نلاهد انساتدخ عش ة لفي ماد لوعفمواراعاف

 | ا دوبظلاب فصال د انسالا نال ةوسلا هيضتمبأك

 انج نمىا ةبجو ناَتسحل اكل ديزي ىارإوت هن افخو هاوعضمرا
 0 نإ كك ةسفن ىلاكلا ةباغ هنأت دوجيلان يح نمال

 لوصح هنم ديرااذازاىي لوملا انه كشؤرىترس لو لظشلاو لمأتلا

 لو قص حوفر و رشلل ةبجوم ةيؤرلا نادي رااذااّم اٌّورلادنعرورشلا

 هادعامفو سفنل ا طعافل الاملا انه ىف ىاكسلا ردت ىضضن فسم اكا
 هبل ابسنب هلعاف ربظمب, ى نلاث داحلنارهاظلا نإ ]ع أنين |ىيسدلا ١

 انيمهدد اصلا منلا نافل نكك ىلاعن هن اذ لأب سدر بر ظمال ىذل اد

 ا ب 1! انلك ندرلا هم دم ةقطانل اوسقنل ا دامس امو دقل اوه
 مدع عم ديلونلادابتعاب ًءاعاف هادعامذ سنئنل ال مجانكو ةفلا|]ه ادنع

 تيزمواولا ف حانملا شف لاق ةلاحلا ةنجج ملف فلك رص ىف هنابرج
 لادركلماعممان لاشلو لاحلل و اول اوال احلاب امس رتص ىلوعفم فاث ف

 . انبههنابعو ىزن!ك الملا ؤللا ب اًبدررضم كارهةريص ىادبلع
 لاق كلاحلاب هنعرتعو اناث لوعفمرل انلل نيل عج شح نيمجولاب رعشم
 بمرض ناوهر لاذ نيمجول !امتح اهازمتفرعامعرعشم ةرهالظلا مد ابع] د
 ىلاميشولل لئلا يعضيد ىنجلب ايشالاب لئملابرعشي ى اهو ىنيملذملا
 يجر كبل كرف اكطماسلاو عون لتفوطملآ مدت هن الا

 ١ص



 كلا اككم امل العم دس ناب طوراشم هزاوجنازم ئجس امومالاتلاهلاا
 زاوجليرارش دادعت دنع مشل جرش ف هركببرل هناذ هند فلن كلذ ماف

 ناو أبد ةغلتذخلاو ْدَمْمْنلا طورتلاركذو كاذ ف خلاب ناعم فوط ع لطعيدغت

 ءايل اب قبح ىوريرام دقم فر نئملا لما ىلل اسس فمروكتملا لع جاف ّتّجَ

 دانسالانلزند ىزاجلا افلا الا دانسالا ةثكك اخذ لوو

 شف تعم للف كراس رنا
 كمودك دنعت لك اذاك ابجاو:نسإ هلومل المت دك !كلنافلوف لعانلا

 ترّردص كنالىكاىوسمارئولل ٌدلعاذ كدصُد ىف دال نحىمدن اعل

 هدّملل اعاد هنوكف ةفلاصم دقلا ةروضب قالو م ارم الا ةروصبمودّملا

 ميلاد انسالانعٌواضف اًموهومالد اممم نها ىوس ك ده فرع اف لف

 1 ةرو ديّصلا كربوصتإع ءانب هآ عيطتسخال انكم لذ دهنمإمثلاب

 لمفلل نكيرلا ذاع هلبفام لع عرتتدابعالاغ ملف ةدايذ الر ييصتالو ٌةدايز

 قد ايعالاف امض دانؤم هنوكو لمتلاانمتن |إعءانب لعاخ لمعلا نانا
 نيل كم ورمولككا نم ملكتملاد وصمموه ىلا عملا نوكت ناب دكلا نع

 نكيإ ناك نب ىمدخ!ْغْذ ملدوصوال هناذ بادككام ا دوجوم

 فطع نآمأذ تاما ذأ ملغم ناك متم ناك وان نك ناك تدعم اماتنحو دقلا

 ناك(ذاش اوهدايلَمعاَذ اجيمولككانوكطانمنأببو لدا او لع
 هنيولعتسم نركب ناب دمج لعادوجوم ظفللاهل عضد نلاؤعملا

 هلعضو امذ وعم هنوكك هسضن ظؤألا كاذف ذامجب نكمل هنماًدارم

 ات ممادق الا ناكذا ىل تح ك دلب ىنم دق ! هلو نفر ككل ف نوكمذ
 ناكتاوركملا ف اذ احم نوكياًموهوم ن تاو هل عضو ىزنملا متن

 ءئفشضحلع دانسالاوم دق افاد اجيناكمو دل! لعل عم ًالمهتسم
 صفلنذ ةرانكلاب داع س الا رطيم دفملاه زان سما ناكنا انكد

 تفلاخا ذ اي هنالث امو امج حداء ىمدم التم نا همدلكن م

 كوكشلا مهدن اكلازريّرحاو هنانكلاب ةراعتساو دانسالافاًراحبد

 ا



 دوج يرعب ادد دقي ل ننلانيرظانلا ضرعئلا

 اًكايتانهل بسام هناذ ارطسطنِسحاد ل ةماازاىلل:طباضلاك اناا ناك هنهرلو

 ْ حاملا انف تام سيرو حا مارس ةراصبإع نكت ةحمامالا» صلو

 ؛لام وات ئىحدنم ريب نش لات اال ومنا ماشل هادف
 ١ راو قم طظفللا نوكىق اني إل ىنعملاو هم دع ناب اوكلو لات ثمح

 توكيل هيلع ّمشيامو ظفللا لول دم تارم الا إغرخاىخعمف از احيدوك

 ايمو دل اهتجرلارهام توبثدوستلانالاضب ابنك مزلب لد اشسإت
 قاما 5 لا ةرابعؤ5لحت ا ا ال يلج ىلا

 يسن : 1 هفضل فوهلب لات هىلع ديزمال اعماَملاَمَم نمحراشلا ناف

 اىللعاف ال ةموهوم لأىثالا ذهن الوم ثبحوتلا لع وهاغالاكشالا نال
 كزاجلالا فمه اهلع اذ نمد انسالا ضن دذ ء دوجوم اهفاب نولئ املا ماد

 لاعثالا نهن اكاذ اك ادني نوكبال حاشل الاف انل و مهلع لاكشساهلف

 سهظاد هو ةدوجوم ثن اماذاأمف الخ هّقضح ةدوجومرغش دعما

 تاوزّصح نافذ ْسلابهذدم ناحر بجو بشاىلال 3 نا[شامداسف

 دانيسالانيصب امل اءاخ واذ هوم دلْثم ااتالن ىف ةروكسملادب دعتملالاهضالا ٠
 كيلو [ةملاز |ىلاب نيإت رس سا د و قلة حمملا
 ةراعتّسالا نيبو دنهبق ملاك ترظنا ذاو لاق هراغإع ملابهذدم مج 5

 هامج نكس ضن ىف ةئلا لا ةراعّسال اؤ تانل اب دوصتملا نا ةيانككب

 رضخالامزاسامهنملكن اكن اد دسب املاف ٌدفلابلا هنه فداّم دفم

 اهبادتعموا ةدوجمدل ةقيمحال هن رك ام تباذلا ناهض لات مْمف لاَ

 ”هولافافلطم ةىقمحلا ىفن لعى داني يتلا ةرابعو اًملطم َهَمِضحا نال
 01010 روصوهاغاودلصا كرس قرماعف الد انمانرّرحام

 نظااناو حاتضلا رش ف ج حجاشلا كت امانهو حلالا لسا ومادخالا

 دصّقلإرسإذ امدلككأ دصغةم ىلإ ظنلاب اوصل ابرق ايشسلا هركذ ام ّنا
 لاقو مل كاكسلا هركاد ءلوق نمموبص مو د ىلا طريب صئومادخ اللا .



 هلافحاب لمعلا الإ هلا الةيانككأب ةراعتشسال اف مام لاز اجلاكتنعام

 اهساابف ىاةياكلاب ةراعتسال ان اًْنان نوكبال لامتحال |ثادرب ىحةراعتسالا
 هيد اسلالوف همز الو اسن اك دكّمنم ف داو انسىإمزاولل نمل ف "هن انككاب

 ةماقحال ةنرفب هشملاملا ةبست ايوا اقلطمام اهب دصنخلاىامس مشل

 كرنا حر نال الع ناكو هل لا نوكالام ىأ مبسلامزاول نم هلق دعد لا ثمصح

 ُط دحر كن نا ةراعتسالائاطم تشق ثيصحدهمالكف اس

 كلذإع ال أور ,هبشلاو همشلا لوخد اًءعّدمرخالاف طلاديرتو هيّسصلا

 هيبشنلاة ادازعركتلاباهوزت لوم هبشلاصضإام هبشلا كئاغأب
 صر صخ ثيحنمالمويزلاا نع ٌداوتعير |يولار داقل ال فادي كلل لاذ
 30 ا و ا يراك عسّرلان رك اعنا نا درب لف ىلاغت اذ

 تدلع اشيفوه او ىلاعت ماذب ةسردلم نيع مييرلاب تايثالا ةسبالام
 فاح مو كبكررما ءاع دا نركب هصوصخي شيلا ةيزبل ا بابسأل

 دبا كن اشالا ابنم نوك دام ناسد ىصنلا خال 1 دن نهم رم

 عيب لوف ىعاهفحالو ناخم نآسال | ظنيلذ لو ىعادقباس هيلع

 مقلخملاهت لوف فاكهنمأ شن ىدلاهلص ا نايبإل باريلاو بلل نبدا
 ًانسحارممارؤكس الا نال هيمشلاف 900 ىف ةدحاو نست نم

 فهد ةداعتسال نم دن نح امو هلال دلا جوضود ةقباطملادعب ١ ىاروهر

 ىنعم لففللاب ديرا !ثحيرم هل ةكر اشم انركل ةلال كا وضوم ئه ملعُس

 اضيارمالا نوكض 12ه ءادنلا نالمل يم ةفلتخم ةبكلورخاوعمربمفلابو

 مالك امو فطعياةينئ ريغ نم دحاوم الك بطاخلاد دعت زوجإلذا هل

 همي نخاع برخش ا هيف ؛انبل ام زل هل ارم اين ابا هرمالا نوكي اوكي

 ثيحأْكْذ اكمل رمال انب اب دير امسح فرطلا فز اجلا نوكينئديح ةنال
 ءاهدالانهدها ةشلا ظلال محورلوت اهمزالذ الطب ةمزالم لك دود نكذب ظ

 ةقضحا]و اعّد ا هبهبشملا ةدارا هرجيذ مذ دنماشاخ تاضارتعالا عف دف

 لاقيناوهرركذ اع هذع باجاو ىاكسلا هددو لاوس باوجوهاماو



 هلال بيل اكهيشملامساب عيصتل اخ اني عيسلاريغ نركب ناداكت اد بعسل ,اع دانا

 لم ان باول لص احررل عوضوملا هاننعميغ دريرل هنأب عطنا دم فارتعالاءلاك
 ةءمشلا ءازاب عضوا ذر اعنم نيم امس !لصحب مب دربشللء|ىسانم هللا مسا

 ريسأب ممل اذ هينلاكءاعداشاز أب ضو فراعتمربغو سلك هقسح

 . امس نمانه نكرلولدشان امنا هب دبش لا سفن نركرا عت آف انبال هما
 ىسذج ىف لخ دن لوف ب هما سنج ف هبشلا ل اخ دا نيمزل ملعب هبشملا
 تلا ناواع الاخ دالا يشكو توما ةنلاب دارملا ناب عيعصت مئاف عبسلا
 لكبشلاف ن اكءاوسراضلاد مف انلا نيد. قرف ريغ نم س .وغنلا لانمي ادب عوضوم

 نامولعموءاعدا هلاًءوضوم عبسلا ظفلن ,وكنش ثول اكةريغ ىو اصوصخملا
 مراّصلاب فيسلا لم نيذ دام اكن أن وكيف ةقمحمل عوضوم ةنرلاظفل

 هندي مكأكتلا لاذانل هصا:إ عم امل اق دلط[نسديإع عبسلاةداطا اكاد ٠
 ًلحاو ةقشحل نيظمل عضي ناهنم صب فمك عضاولا ناملا لست ليمبس لع

 وهو لوصالاءصتخم جم ىف جراشلا هركذ ئش انهزم نيف دارغم نانركيالد
 لوذلا: عام غم انه نكيرل ل د يعبتلا اع داب توملا ةيئملاب دارملا ناككذ اهنا
 تامرلا نود دداقلا ل دنس ناالثم تان ال اىحن الابر اجي دانسالا نوكب

 هيسللاخ دلع هر اعتسالاوبم ناكاذ ا لوئاشروصبرّوصتملار داملاب مب هبشملا

 الكسب هبشلل ا مز الت ايان اكو ارواًّشش نوكي نار اكد او هبهبش ل! ىضجف

 رل تاورلكت لادزع هلوهام ىلا دانس دانس ان اكءاعّرالا !نهعاّتِنبم دام

 بيبا اماماد بانكلا له ىف مكرت دجو اذه لملو عت اول اذ ةلننع اوهام ىلا
 بام ف بلاخلاب دلان اذ نع ةبلِبْخم ةبانكلاب د اعّمسالا هرم ن انم هد

 :نيتح شل ىف ةبغشحلا اخلاب ة بيشة يهو ةروص نالفب تبق هلا
 ةانككأب ةراعتسس لل شرفا ن : ركىلع ىس هنالك بشي نسف ميلا دنس ن ا هفحد

 اذ داخا د فعل ازارملا ن اككذاهناذ كلن كسبإو هيلين اف ةريمم ةلزلع

 عمم صر سو فبما انعم فداعتسمولثم عمرل اشدنالثم قةنسرفل تن امك

 ”انككأب ةداعتسالاو يلع و اعنسالا نم ٌءلحاو لك ذاب قاسسامذ جاشلا

37 



 لتس ننصح هلا ظْمَألا ناوهر لاكرتضانغعامل وم ءنع ىرخحال ا نع دكّمم

 ءاعتاو زاجي ىهقلا ةراعتسالاف عب هنبالف قمل ]ببيع هل عضوا م ف

 اضع لاًعوضوم نركنعاهجرخإل كلذ نالأّمْهن ىدج الة ستلا

 يضل عجر انج سدلام ناب كلذ نع باج امرمو تيرشملا عاتنلا عرش فد
 داغ قكمعمسم كا ظفل نورك هنعاّجر اخر اصرم هعموبتعااذادل

 كاذو هةيعيشلافصو عمت ولا < نللب دارا نادتصالخو لعضوام ا

 حل ضفني نال لؤرتدنف هل عوضوملا عم جراخرم اد |بّبعال هل عوضرمربيغ
 ليقع امي لكنا إال صاحلاو لوم باشا هبلار اما اككاتكتسلا لالدتسا

 اذن امام لو ةنرغلا تلي اواو ر خل يارد ل
 .فاقتابهل ضن انهو لاح ا نانسي ابان: سم ءإغصل عنمّرم اه مبانكلأب
 ةبانكلاب د اهتساالو ن اذرطل ا هضركُذ ىنل ال ضما از الاف ىو ل ماد ناف
 وخض نارل قم ادق الا هربرقت ىف ل ز دق هن اذربد تف دبشملازكذرم دعن رطارئشال
 دسانولف رب ثار ىمملاو نفواءابلاب ناكو اوس خلا عازل تار
 هراهفانلؤ فد هبشنلا نعئتردجولعلوف دساهنامالم نم نادعند
 داعتسلاهبشملاناستل ةسالدف اًضالان ال تال ذكن ساه ا هالو اص
 فرطذ كيا اقدار لانا طمال ص رصخرافسمزل اب هذان ل

 هيشنلاف ةنلاملإ ]جك عمى هناخ هب ام دخ اضال سنن اكول نير ركدم ةببششلا

 مجم اص هراغو ءاملانيجن نيب قرغلا نا لْضام مف دناخ ءاملا نيج فاك
 او نارم لا ئامخ اضا امهم كة ذ اير كر خال( ن ود هكضاه دحا
 - فيةطلاركةلعرل و سكملابء املان فد بهبملاملا دجشلا فا ضان اص

 دكولذ اًماطمُن اص صخشوهرل و كلالغرمضواهدادز ارمضو فل اوهر
 توكمواذ هلموصلا اعد اب ىت يلا هانعمد انزلاب دارملاهاص اب هبشلا
 2اس ريركر امتع اربع نم رق رهو اه زخ ضانلا كم [ىلاذف اضن
 متوكرب هبشملاه ربتعا السب ايش م نوكّيمدعبانوكيل اذه لاق اًعاطاص

 ةاعتسالاف هبه ذم نا عزو كأكسلا دارمإع فقبل نمو اًعاص



 مالو لو اعمدلكلا انهم نهب نارهأظلا نأكو ةققح هبديشمملا ةداداةدبانكككب
 مدعملا ةراّشا هرخا نك لامزاتسد الفن دورا نع.بوجا ابوكل "لل ضر
 اذار اعتتسالا نال تللذو لوبن ىمملاورلوف اهب دنعمريزتوه ا مناد ش اسي مارنحالا
 ناكهنع هيريعياضر ابتعابألا ةراعتسالا]يالربمملاوةهيضارربضف تناك
 ناوىنعلاى ةروكدلا ة ثيل ريغ اهمجاصب ه بمثملا دش ملاريمطلا نم دارا
 بحاص ضارةشع وفر ممثل اف هلاّمِحرم ظ فَلا اك اثمبحنم تناك
 ةروكدملا ةشدعللةفص هع ووميلا جى شدمل ابحاص ضار ةشيعكع ا هشدع

 لص دوصتملانا عمر دف امر دف امنا لش امو ببجلا هركذام للا زعملال ونس
 تان امين ىشامكلا ب صامل عام حاص ضار شيع ىعملا لاي نأب
 كار ةثنع فور ضلش اذ !ام فال خا ىضنربامم شمع دمفي هن اف ةششيعلا
 ابر ؤوهىتلا ةشيلاق ضار هن وعملا ذ اذ دبخوه نصبح صلاواهاهبحاص
 ةداف | ةسفيكومولككاذدا هيف دبىضربإ ع نوكي نا كلذ نممزلب الو
 ديم اتكت ىف الريم غلا ف ةراعتسالا نوكرب دْقْن لعد دق امل بيكئلا اذه

 فسيح نم ابص هن اب هبلعر ككل ظحالبر ص اك ىلاماىلا دف اض آبي نمل
 "اين الط[ كيلوا نال مولظلا اب هانت نع نمال نص انللن هداجتلا
 مسن موسلر ابزلا مب دمشملا نا هؤد أًعاص نوكينا مي امم خش اللاذ اضللا
 : مسال املا عجار هرابن ىف ريمضلاف مسالا اةسلاةفاضانمملف هنعموصلا
 ىّتسلا ىلا مسالا ةف اض انملمدرل امن اون اص دينربى مس رم شل لش هناك

 تدولىمل'نمرل اوه هيلع ٌعاصإح صصمدعد مب امش هنوكمدعو اهنرحمدعل

 هميينب ايمي دارلا الان آحالد ةقضحالمل و انركئ امهتالمتلا تفرع دق
 ليزا ركن دملوم ولك باطن لد دعت زوعال ذ اره ادنلا وكت نإمتلا
 انهفاكول نادي رب ل فرجيرلورل اوتداصاءاّتسارما | نككان اي ناماه
 ا_مّتصب كلان اكل در انككاب ةراعنساا؛اغلسلا نعّر داصلا بكمل
 دنعمصيالو بؤر عبرل نم دنع يم دم دعر قشوتلاداًنعالعاّْس ا د

 فقوب راغ نم دم اش برككزبلا ذه ناذ كلادكس سلو هدم عبال نم

 رحال
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 2مم اال قوما اكورتس سدق هديل ضارتعا مخدناف | مصب ركملاو دحانع

 لايف بس نوككى ال احلا ىضتمتم ظذال اني طب اجلا تضر اءل رومالاع ام
 هلا ةجاحالو هيلا ان سم م ارح نمل ادرخسمل ضر اع هنا عفرلا دربال ىح

 منوكر اسعاب هلا دنسلل ةضر اع بابل اذه ىل روكدملارومالا نادوصلل نال

 حا نما يشك ناك هشر 5 تموهر نعال انه هلضراع .وهام أكن ناالكلذك

 ,هنانل ملف نو دن لد لعضلالا ةوملا نم عرخيرل كا نكوه ثِحْنمرلَةْضراعلا

 دابر انل ةضرامل املا هع جارلاك !ضورعل عم نيعضس ةعجارلاب قاتم

 4م واخ مرلع دل اولركمكا اس اوبال ملف نط عانا و ضورعل اف ةطساوانخ
 تيئلابدطساونم ارسل ادام دوكلجال ٌةضراعا بك ان مضراعاوك
 لاح سلادنسملات انلمضراملاكادسغنلا ةسيمادش نأ ربظاذهنمو

 مهونأم در وذ بلش ازعاابنركفانيدلف ملائم متوكلاةوصومنوك

 همز الو هريغ ىف دجؤت ال م! ادنسم م أشح نمريل ادن سل! لاوحا نا نم

 2 هعرونو نكدو مل ادتسلاذ دهسانلاث ثوصملانارع هب صتخ لاح

  كيوالؤم امض نركشولممرك نااوندجلا نخؤطم الكللذ ريغمىلا هربكذنو

 7 ابعت ةءاعذالملو مسفنلاب ىلوااضنارلاوحا ناس َن نكت رك تلاخك امتيفنلاب

 1ايام ذعا اىوغللاهمورفم تح نما ظمللا ن هنا ابل

 أنكر هنوكىلا ةداشا تلزلا ظ غل لع هتخلا انل و نابت الا دعب م دمل ابا“ رعشم
 - | ءاس عم دم ناالاو تآَسالإ اعمدة موهورلوف طْمسا زن اكملظعا
 امردهْس نحىّدلان نحلاىا لارفصي ا الا هل سنت اما هوك

 - لعانوردصلالعاذ ف نك ًاريشم اشد نوكبىنلاذ نهلالاّثونم نوكي

 وهورلوذا نا ممرنوكرم دعل ند .ملاملا جانب الهن اذ لومهذل ىلا [مخلا

 ةئرفلادوجو نال فوذحلادفرعم فأنك سك 0
 ددعت ىلا ظنلاب عم ةغريص ( افلا دوجول لوف لمفلاب 5

 دحارنوكر اْنعابوا هصوصخ اما خو دجلا لعل ادلا هنيرفلاىادر 4
 نك بهذ مك عم اسلرضن د بهكيلذ نعتخ اك ةنسلاءايشالا



 ليلعتللزازاحرلاذ ملف ىف موللاف هيلع متزامن نو ارإعاماح ناكو اوس[ املأ لو
 تاعلالع ف رق مواعموه اك اا ضبالوق ةسيضؤلاو ةيؤماىلل ماشا نلطللا
 ادباكتيمح تن انارل اضبإ ظفل كرها ظلار اي صورو كدي ناد
 اميا1]جَرو ديزل دوجوي عش دناف ثبعلا لانه هيلع
 هنع.ةنرطلا» انغأ نمرها ظل اوهام اًّمينسم ثلا نوكلاح كا ثسبعلا نع
 ةفشلل فو رهاظلااع لَ مناد ىاًالاورمال |[ سند هقَملاء ال

 شملاب ءافتككلا ثاخ ةنيرفل اسماك ناو اثم نوكبل هركدذريظ عاملا نكرلا

 نا حاتنلا حرش لاقرهالا دوصتملاوه امإعسمسيصن لا ركل اكوسبل
 راج هنوكا ةنيرغل اسما ناو ةمضحإلع اع نوكيا هم ادن سل اركذ
 طعال |نكرلامنوكتبم تافانم الن الشام درب واذ هذ ةروعل الب ولككانم

 تالشورلو كد :عدبزملا ةنيرعلا محتل اثدع ورد نوكومالككأنم
 للا ظن انبعن وكمت ادارملا مذ م عاتشلا شخ لاف 1ارظن ْثبع
 ل صح دئوىنعملا :داف اللا نوكل ظمللاركذ ناذ هركك عنيا ة شرعا
 درتلارك5 باب ىف ةبس انل|ضارغال انمؤتخضرغدب نلعني ناذوكب نكك
 نير يظول هن الدئ انْسيعا امنا هحرعش ىش اوجف ديسلا لاخو هببلا

 منلاره الفلارمالا نب قلارهاظب دارلاذ اضيارهاظلاف انبع هركذ
 1 ةقْيلابو كلا نع ان غالاوهو ةئيرغلا هميضتقن
 نوكولذ فخضرع كدر ن اعني نارمال سمن ىف زوجرك ارمال ا سسضن
 دارلانإاًضام ناريظانلقن امد هنعةنغلا ةيرقلادوجو عماثع
 (ظنشع كد امنا ؤعملاههنرقلاوهىنلارهاظلا ةشرملارهاظب
 و ضرع نام نانوجفدستن ف ىلا فام او شرملاملا
 ماقمم الان اكضرغ هركدب نلاذاناب هلع ضاوعالاش اتبع

 دبل وعم ض غلاب دار. ناأل اًددللاف نحل! ماقم قمالكلاوركلا
 صهاطظلإ هاظلاب دير |١ ذا ناهرلعدربن )لع حاشلا لص امع جورتح
 ناك ىئمدلككان انرهاظلا لعوان. مل ىلا مجْاحال هز ةلاوهىنلا
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 هن كك ظ ذل از ممهغب هنالرها ظل !سح نمرلوث ةنيرغل ادوعو دعت ف ذلا

 لقملالعةرخالاب داهتعالاخمتدارانصصب [ةءااككرل ام هيلع هلال د دضمال

 لالا نو نا لعنث املا ةنوععل معلا ل دتسم هال شعلازلال دلع لو
 انلو لخ دم ظفأل ن اكتاول فعل! لعاّرخاو الرا داهتعال اذ هبل دن إ لع

 ايلاف ايلاف 215 كاب م داقتسلإةرهاظ اشرح انهم ها مرر
 ملوث راوملاءبجف ىارمْعي هن اذ لذ لخ دم انبمه ظل ناكت او م فرعصلا ظ

 .لعفقرسإفمحمةنركنالاهمحم يسال ودملا ناني لسلق اقلط >>
 وهملوق تللشكىسياو هيلع هلال لاف دمتم ظفغللاو لما نما 7

 فالخ دم ظفلا ناكلا ذىّصُحد دركاتلاد ل هناا الظفلا

 هنسملاتاذ نود ظمللاوه نئ ارملاب هملع لول دملا تاع ءانب ف نفستع
 ملوعلوره الخل اشرح نمهلومل فلام هرهاظمرن اذ رصّملل نساو هيلا

 نعالو ركل ادنعال:لل توكل لق ظفلل الع ةيباككابدامتعالا نوكدلاف
 زمام عةعطقنمهنهماالمآ بنته لوف امهنم يشب ديقيرل اذا د

 ا مئلا مانا لم باونضت سل لما هيبتا تاومالل فاس

 لاككال آلا مسي الد:انالاَما هنن دال ىضرلاف اكتل لعله عم

 بطاخملاوماكتملانبب اًنعتم دنوككو ا هريغىلانهنل | بسال يحجب هش
 تاب ضنا و ىعاو دلاد أدم نكل ثيعلا:عزارثحالا ناعما تأنهو
 دحاو كد صمد مخ زارتحالادصقُريَغ نيبفتلاهصقو دصقلا ]ع
 .نكيرل اذاعاودلا عسجف لاهل انكو اًمم ن ادصّمم دئورخالا تدب

 - ةتلابجاو هيلادن لإ ركذ نوكيناب جافا جسدا لوف تانئاههجب
 ركذ اذاف هلْضام :رح عم دنسملا ظفل مجسلاواةضافلا نوكنو
 هلوق مجسااوا ةضافلا ت وفيو مزمل صنشال ال صحيربل نسما
 .. باطنعد املا لصاحلاة ماسلاورهمللءارص غلا مدئل مآ عسيال

 تل لما خلا ريغ نم باوصل !نيرض لا نم عمال ريغ نسلق ددصلاا
 ةلملانوكبل والاخ نا نيعابتالا نيب قرغلا. لارعتسالا عاباكو لون



 ع ّاديالو لدالاربغ فاشل !مولكلا ف اثلائر الوا اً ابذ ناكراوسادحاو نيلامتسالاذ

 لع ترتيل لمشلالع اف دورين نم ىف نجلا نوكيس ىأ“ لنوكبدنوراؤاداب
 , 1 1 تاو تما وح جره لرالادب لاف دانس بحي دئنصو لو

 . هيئلايومماقم كرف ماقأب نيزككسلا امتلاء ضل ههشواول اف ادح أخ موفلا
 ىلع املا هن فو دحلان اف كتر «اجو هاعمرلانباوخ جرخ فاثلا
 ل ءفلا دانس ابحي نك دبحو ملوق د دصلل ىو نحنا لع اهل اريخالا هصلابد

 اديال لمنلات ال كلذ يجب اًمادىأر ىاكلادب دانا ألا برض اموتاردانألا
 ءايللس د ل لجل ءزجف دحنم انه نا نهؤإلو هم اقمموضبأمو العا نم
 اي تدانلو هئيهرب خلي دن اليد: اذه نال تكتل ىرخا “لمي.

 الأداة دبلعئ نبي اسدع الصالان لصال اشو كاف مل |ةىضالل ةفيصامّنم دحاد
 لاهو ٌرَمممن الركذلا هك ىفكالواص ابنوكى عي هزع لد دعلل ىضتممالورلوت
 .فذدلا لعركإل اكرم نوكبل لو دعلل ىتْسل مدع نمدي اذ أضيق انحلا
 + وكلا نأ د ريدان زمام اع راكم ادصت ىف ىضئفملام دع داما

 تحن ازال ا هفحالوهم دلك نداس دلع ل دي اكفو نحلل هنّسصملا هني فلا
  قتمنمهنع لو دولا ممم الموتور نلاررص عصف نعم لردعل السك و

 1 هال مت از مدللاوأخ انضم نوكأ نيونشلا طوقسو

 اى عاضب الاةدانر لوث بحاىلانب !شلالاقاكناشملاب لان جنشأم و

 ريوتلاو حاضبالارسضنم عماسلا نهذ ىف تيبشنةدايزدملادنسملا
 نالامئدابنركتلا غو هل :نيمل امني ملا دوجول اضمإف نحل دنع صاح

 نفل اف كئلوادنمر لو مِلمملالالدل اعمندمجاةيظفللاذلالدلا .
 انفو هريرفنو ىلا دنسلا حاضي لال نككري فثلاو عاضبالا ةد|بر نمىا
 ءالؤه ناوهو يلادن_لاوركتب نات ضرغ ماضبال لب هنم ةظفل دريدا
 ىكبأم,مملكو نينرئالانم لكي نوذ امم نين امالا ف رسب نيفوصوملا
 ةقغلابصتب ف نجرلو ميلا دن سل كد ضرعلا اذه حأضب داو رمهزبم ف
 ظ ضرعلا نع مجبالو حاضن ال لاكريركتلا ضنإل ى ىلا عمذا هر ىلع

 رع



 طع ركن ماد ايينخا لق نم بال [رسنإ لا نم لوف داسف ربظ انهو عاضاالاماغ

 نسر اذ :وطعم ةعبام ناكل اردتم نكيرل فاشل !كئاداتلرنولذ ١ افذثحلا

 6 دايز لصحرل كرت ع نيرغل !بصنو كولا اضل ناللوالاكنلدا
 اًكيالاتب الاخ هملابمسملاركذ فةمكتلا نا هنمورلو او نمر دال ن الشام عفدئاد

 رهاظلان كل شانكرهاط كلذد الامين و نمر عب اكرحا'ئشاها عم هل

 ىلع ءافكاكام دع ةر اًسالاوساربر كتل ةروكتلا تكلا ان انككة رابع نم

 ملعن عمم اتم نيالا عوج نوكي نال احا الر ركرلول منا اهلصاحم كالا

 لوبد امن ةلحاو لكتاف ضمد اسريرككلايد امهم دعا لكل
 دادز ااه صنلا فد بر اكلي رزمسلاو لماكلا عاضيالا عاضبإلا ةداينر

 ءانلطة ما وجلب دصملاعت مترف 121[ تما6 اوكرهاظل|إعاموضرو

 ةيضشير هدي شنلانادجو ناتكح شذ مانلا هركذ اك ةدئاز ىف ف

 مع دثعز هب د وبسس زوج ل ءاملا ةدادذ زةانرالل

 هنجتلا ءافل ادتنولالهدأمكقصد زعدعت ددن ماقاكف اكمذاعأم و

 لالا نفرض ع امين اتالجخلا ]ب ف ناجل همركا لضاف ديذ ملف فاك
 الفل اب مملةرثالا توب دوجول اق شراك ىدملأب : ةرئالاوملت بح اكشإ هو

 ال ةزمرلا فب ةرثالاو نامل ار هادع نمل بخيت لاكاته دأب عالم
 عش ادباث1اوريمضلابابملع لول كلا ةرثالاب ناعم حلجلاب و دانيجتالا

 اب دلل تك تدناراعظو ثإْذِع وراتلعج نا عمر هذا قر

 لاوحياص اواهدازغن | ئااشاصإاع ةباثملا كانى ىاأبش تمكىافودحم

 اكعانملا شف ج اشلا لاف لذ نوكب فكك ل اذ فرطلاعمب لوما نم

 كاذكه زب ملادوجو عش انكةيلاد صلاه هكرعمر عماشلاالوضحلا نا

 ثمحبلا عق دن اذ هنيرقلام دع :عدبإنكص مخل اه داراد ةبسئاامومع

 ًويلاكاموزاملا ة داداو عباتلاكامذولاركد :عةرابع ىاكسلادنعاشال .
 كشالومل همازامسا بجبال لم خ هملاهنم لاقسن ال !ل صحب ثسحب

 هنياقشواقاطم ةنب غلا ءافننا عب صريمغلا ةدار او"هنجتلامومعنا
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 دا ؛
 افةفايضلاوماقلا كول عيشيدامرلا 11“ دال الوطكممزل سوءا ناو دملا

 * ا: نيرم انمابكرم هن وكل يصف هن هلم ز المن !ةهنرفل ا ءانن الل مصخعت هلوشد
 دري حيل ناريد لمت ما دال رسلو ةنيبلاب ئشلاكوع دكدمانكككت الل

 ةشولاو اغننالان أبو دلي صفن نوكي ضمك توصاملانيتفرقلاءافتنا ذا
 كيوب ادنسلا عماسلاراشعتسان وكب فرنع امئادس لانه تلاد املطم

 تاما ذا امي دنسلركذ طىضننن ىلا دلال اّماو هلو فهلا عك دصت
 لل اشاهبلا دنسملاز كك دنع د صقل كضافراعرل رض سم عماتلا
 انكصسصختلا# دارايم هولا ركام ه عمو فاديا رولا هزي ملا دوجي

 :أ اص وخعمربذلا هش ناوعز نمو هحرش ىف لاف ثيحشتب ولا ءاضتن نع
 كتْغَف افلطم 3 : ملام دع نعش انكصسصخللا َةداراود ندي

 خادما الذ | اماطم مافن !مْزلن سال ني صوصخم نيني ءأفضتنا نال
 انلاباوجلع دروا ام عفدناثللازريزحاجو هريعو لاوسلافركشلام دقنك

 نا ةنرملا ءافتنالان اب صصختلا دار او دب اا مورعناكاذ ا هنانم

 ايازملا نمسسيإهنال املا نو دوخلا ةنرلطو كلذو نير فلا هن شالركملا
 هزبرفلاءاغننا عت انكناك(ذا هن ال كل ذو ملا ]ص العم اًرلاصاوالو
 4 داراد مب نال موهل انبمهركذلا ن اكنيينعلل ةدارا ابن زوج: ةيانكلاد

 هبجوت ىف ىا الضو لان وخلا ه_ظوابنع ثمل نركااذ دن فلا ءأفتنا عم
 سيعتلاف هجن ىف هراتخادفو صملاضارثعا هيلع دربال ثيحب ىاكسلا ةراسع

 كلا باوجُمض لأ تال موعنوكانهإعو لاق هفعضملا ةراشالا لش
 تافامهاظ ئشلكن ل اخوخدلوضب لمان اكن او ه.لعرركتملادربإلو
 داملاو لات ثيح هش فيلا حاشلا داش ادفو هسضن ف ربك! موعدإملا
 أتم دحاو لكملا هدانا ةلاحلا كلن ىف نا هبل ادام لكلا هن موعد
 . كلامها كلن هلوُطب دش ثح هلا هدانساو هسضن ىف مب هخاصن ارصب

 ظ تلا دإئالالاتاضتلالا عمي نامزاونا هضم ةعوضوم أبنا لأن

 باوهلإو دحاو دإرفالا ظحدابرل انا عمسا ذادذ كشمالو ةبهانتملاربتلا

2 



 دحاوى ألا تاَمَتلالاعْفي الانبا رخالانع د[ ءنالا طرشب دحاو لكل عوضومهز ا

 موفر عوضوماهم اانلوطيد |ملا نال ث حب هش امل تعضو امن وسلا ذالان
 منازج نم فزحف هفحت ثحنم لككموبملل ةعوضومابزاتاييزجف لمت "

 مويةملاف لا عمساو هَممحف زج اك رلاهتسا نوكسوه ثيح نمموىفملا كا ذلال

 قأبلان نم نال ظل نيب أرلا نيب فالسخالا نار ظانغوذ اجموه ثحنم لكلا

 ”وم رعت بكد اب ولعملاجو و تائْنإل غمد لم: كلا مورمملانادار !ماعلا

 انلايمواملاوإ لادا لع ءانبئشلا هجرب لعمق رجرلاب ؛ئشلا إعلانا '
 تالذنب هدا اشحن مر اعنهنل او هلوصح ثيحئمن اف ىد ائعارفلاو
 لاجمراىملاد لككامويؤملاب اّسعاي تاس نحب ظحال اذا عضاول اذ مواعم ىلا

 دل ءوضوملانوكمي تايئنحلل ثانيه دأحخ !ذسجح نس نككمجولا كلذ انا رسبل عضولا
 مجول انه نم ألا تايثزب كاب هل عال ذا تأت نحب تلانبه دات اربح نم وبزملا

 ناخذ لافرئببُْف تايث نجلا ىف لارعمسسالا ط شيب اكل اموبزلل مضول ابدلاق نمد[ مانهد
 مكححواغصو صحا ةركتلا ناك لع ؤخبالإإا تاركا هاكر امملا هذه
 جال ايرمضلا نوكي هيلا عوجرملاربتعا ن اذ هعوبشلف ناو ةركنانجوكنع جزحتال

 يلا ةركتل لا مجارلاريمضلا نوكيمجارلاربنعا ناو ةركئاضبب ! ةصتخملاةركلاملا
 لامني لوالا هرسكب ونلارغع هرقل عماننوط ل افرك ىرفلاخ ةفرعم اضبإا
 ًايئالاد نشكل( داداه دع عطبانكوهو لوالا هرسك[ع ىاهرغإع بل اسبوط

 تانلابدارلاهلمشامبررظيرإ ناكل اإل هينبتلادوصقلا ماو لاف

 لفتسلاعلا تانلاب دارا ةبشاهلل ةيشاح ىف هريس سدق بنككنل د جيان

 لمفلإ نعم ناذ طف مسال| :عموهو هبر هيلعركك ن اصب ىذلا ةبموينملاب
 هبراشلان اخ الرش ةمبحالصلا كلن نع جرنرتصوصخم هيلا اعهلاوشال

 نق بتكوىبن ااًناحب ابرلإب سشاغ اد تانلا لع لابلا ظفللاوه جاخلا ىلا
 نه اهلا لب افملا نال ئشب سلو نهذل لي اقمام جراجلاب ديرامشاو ىرخا
 افاشلا نركذنا بجالتن :ءلاناف ةمشالو رم الا رسمن دا نايعالااما .

 تاظطارىلاو ىرابلا كير شو خرم الإرسفن فو ا نادعال اذاً وجوم اًرم١

 تلال
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 ةفيمع نان رفع ءلافام اعمال ٌفحتو ااا نمملر اةيشس احا نه ندخل

 وعمى انبعتمرم الا ابراشبام رمل ناد كيل اذم هفرعب ام ىلا ةراش ل اف عتلا

 هئاذ ثيح نمنيعيشرم |ىلا اههداشبام ةركملاو كلذنكر رناشسح نم عماشلادنع

 مم نير ناف هسضن ىفادوبعم اًنِيعنم ناكن او هنييعن :ظحالم دصتبالد
 رهائاظانلالانمذامملا ىف ناسا ذنْضحتو اني انرف من ظحئلمو نيسنلا
 كداذاف عماسلا دنع لنتعتم 5 زيينم نامل نيكي نادبداذ مضول ايا لادم
 يملا كل ذ عمان لم ناكول عماشل اينعا د وعموم وكت اذ ىنعمزع مسالا

 2 هيلاراشلل نإ يعلن ئةركك نكت دعم اظرفلم نكيرل ناد ذفرعموبف
 اًسسنجدوبعملان اكناّءسحاَم الع وبف ظفلا ارهوجنم دا سس ناك ا

 كلذابنمد انس جر اخ ةنيرت نم ديالف الاد صح ن اكن اوم اًماو
 كك بح ىاب الين تناكناو ةراشالا امس اعز ذّسسحلا ةراشالاسن اكن اف
 يالا اّماد تالوصوملاىذ بنل اماق نبش تناكشاد تارمظل اوتيل
 ىدانلإوبف ؛ابنلافرحاّم ان ثيرعتلافرحتن اكناد اه دحا لا ناضل وهف

 وهم يل ششي ارش ناموللاب فلا يماللاب ف عملاوفمدللاام ار

 اّماو شيلو بف همورغم سنن ىلادجش ناو دبملامالب فرملاوهف اهليوخدم
 اك ]ها اكس ام الوتف انهو وآسف اعطام) ناضابلا ناماسلا
 . ةكضوماّالاغي نااًماواخي الذم وععزن اههيف جاخ نم !"دافتسم هني
 ' . ياخ عمال ادنع ةنيلا تابئزولل ف املا عتسا طرشب بلكت امويغل

 | ايزل! كلنا :يضوم اه الاب نا اماو جاشلاو نوم دمنا بهذ هبلاو
 بهذ بلاد صاخرل عيضوملاوماععضولاف هعضول دكا اكرما ءلف حالم نك
 فراعلل2 عضولا ناو فيرْسلا ديسللاو ندلا دضع ىض امل اكنورطحانملا

 ملزم لزنلاد اىبكلاو ءادنلاوماللاب فرمملاك :وس اعف اى دارفالا منعا

 ناسنجامم وبفللمضو فرح ضير غشلامال ناذرمدللاب فرعملا لاى دارفالا

 ظ الاطيتم تايزيا سن دارا لاريمسسالا طرش لوح دم
 1 نييأرلاذدلتخالع رثتنملادرعلاوا ةييهاملا عا ءانممل عوضوم نجلا ساو
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 اتاي كدر لاسفل 250 امضولاب عوضوم ومات

 كاعمره ثرح نم تاّسحلف لاهتسالا طرش هنم سهو املوخ دمموبؤموه

 يعامل عوضوم سذفئما لب فرعم ا ثربح نم الذم نخل البف رعللاذ هننع

 كلنلو ات اس زجلاذ لاهتسالا طرشب عم اسلادننع نعل امل وخدم مور غموهذ

 لشام عثدن انك امد دبملا انك موبغملا لاذ مم وبفملا انه عا ايش
 تايئزملاكلنلو ام اس زكل ف لاش سالاطرشب لكلا نم الا هل ءوضولا ن ثا

 ف فراملاف عض خولان أو مكس سد مال فعملاف ماعل ا

 عسسل مالل أب فرعجلاف ا كهسضن ىف ناكو اوس ىعونلاو مسلم

 1 اناتْضلوخ مالا اب ةفرعلا تاذاجلا ف أكذنب 1

 '. عاجلا ل جتلاعالكمدو غل رتلا مضرلاب رفا عم موضوم هناف
 عض امبةفرعملافبرعت نا فشكلا كلان يحلو ماتا ادنعناعم ع

 امممثنرال نيد اولا هلضاإع هنصدئشل عضوأموا دنس ئ فلها ظ

 تلا ذئشلا ناد كنا ىكرلا جل دنع وهثصجح نمىاد تر اب عنص

 اعمل هاس ف ايدنما د رفد لاف أكمل عوضوملا ضن نوكبن ازم عادلؤاللا
 ناو دحلا4 كلحاد ى دراىلاثاسو نسل لعو 6 ةركنلالا عج عملرااربمضلاناد

 باخ كلا هداشبث جب تانلالعج فيرتلا هيتس ضلال لوف
 7 دف تسشاععر مناخ رم لاديراشس ثيحب مسالالمجم هانعم ُذ ةيئضد

 حض ابؤلخسم عضولا نوكب راش | ةلذع مول عم هنوكوهو مس الا لول دم نم

 اهريشا اذا ةركدلا + ةريبضد ةراشا هلوّقيَو اهلكتنا نكتلا عنا جر انح ىلا هل وعد

 ةنيرملابابو نكي كلذ اف ك كلذ هناشح نم كانا مهلا

 ةركتلاك هسان عطول ابسجب طال ان هذ تام ىلا ةراشإلاف عض مول ابال

 دما كناشنبن انيعضو نانر اا اهضضةخرعللب ةصتخ نانا لد ةجرعلاو

 ناداه نابعالاف داربام باخلاب داملاسبلد ىرخالاب فلاحجو ةركتملا ظ

 - ملول دم ناكا ذالب سني ةذ اضالاب فرعملا اذكو سنجل مولأل اب فرعملا
 كبصوملا ركل اىلا عجارلاو هش نمةنماملالا عجارلاربمضلاو درجولا



 سيكو خه لادم ادةركتلاو اشاد بلا راسل ناكاذ اجاخلا بدل امولب فرعللاو
 انكد ابعيجت لوتبوأف اهضعب ق لاق نادد ركتلا مشاء اظفلل هقسح ةرعم
 مالي ى :ملالخ دانا هن افركتل اف دا ناعالاف 00 نلانع جراذلا

 سنيلا دمام فرعملا حو حجررخد فد هرعئلا3 سسنلاو ةركتلاملا عجارلاربمضلاودهيلا

 لممشبال نككهرزعهؤرعملاو ءاخا دريغا غال عضبإل ىهنل ابها سنجل عد
 سلاذكو مم ىرابل اك ررشوهىذلاانلوثوخ عناب دير اكنلالوصولا

 3 اشاذزب لاوهد جاه ماطسنب| جار اشم تانلال عج هر بع ىلعم

 *..اضغلل ومالا انه فاجأ, مك وهازه ملاذ مصمالمن اذ زرعضد
 لصالا نال لف بانطالا دن اخ لك تخس تا دايز عما ركرت تاقيمحد
 كنود وصلا ناذ را ا ا جارلاكا
 باوجنإلاهفيرتف و عاد ىلا حانحب هبلعدئاز فيرغلاوئىّتلهمويعم

 :نكللان اب وانككمغيرتف طقمعملاو فيممنل ا عمن لعا ذ اكان نم طرت
 ماعلا نكت :ءلفشإل نامولكلان اش عافت دان املا راسا فيمئلل ةماعلا
 مزز اكتب عرس املا ةصوبمنل الا :نكك نعم ذلومل
 حاضبللاف هل ةماعلا هنكتلل ضرعملا عم بانك انه ىف فيمتلارماسن أب
 0000 1 لسا يزف لل ارانلاةاغابا موتك
 .انككرامضالامض اف تا بطاخحلا هداف كلف هضيش اماكن دن أكلبججا مدفن
 هغيرشئ نم نكبامم هربّون نوك.ناب "هس حتسملو انكاةيلملابو

 فوذحلاطرشلاماقم كاملا مانيب رابنيبلصاخلا نالانككراىضالاب
 كم وزلم سلب فرعنلاو نهنل كب هزاموهأ مالو ازجازم نوكي نأ ابجلر

 ا امال ماىلانااًنظةماحما ”نكتلاكرتسمللا تالضاخ انككراهذ الاي

 '-ةليوجو ماما ليدالان هت اوماملا داربإل كك ص اخلا هركتذ صان نم

 وك نا طريشد دهد تن اكملرف سلملاراصتخال هئذنل امدعهؤاذنم م ةالف

 يللا ىذا مويشلا لب امبامةب دارا مميصخ لَو عرلاح لح نغدئيلا

 دير فئاج نم دمباملاعلك قد مجانا وث ناد رب الئلاضدافا ارعتسالا مد
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 عئاشلاب عئراشلالعركملالا بسناب اتعب كفا دادنا ملف كالا سبصلامدععم 22(
 تاننالا انلوّمكميلانسلل ةنئمل!مزاوللا نمينلا نركب دم هنال شام دربال

 امكملوف بلاغلادابنعاب وكلا ةدعاشلا ركل دعبل اًمضم ن ,ركولف لذاعجذ
 لفضل سضن :ءحهغبىإيرضو منال ملف لاثلاب ةّيبم يلا ةدعا شلل بون كارت
 اصخانلظحدلم ممم ناف ةركتلل [صاخ رم م افالم عضولاب فرعا

 كل اوم مص ادري الف ناب عوببشلافموونملا ثيح نم اما ف صولا
 فرعنا مملوف فاضللاو موللابزفرعمو نحل عضولابوهضواضباضصولاب ٠
 مكتلل ماكل نامل ملا لعل ضل اضطما ءاضلا ف انمانركد امل ةراشال

 انلاو بطاخحم هناشسيحنمطانملادماكتم هن اشحن م ماكتلانعربنلل ىاإلا
 مك ءانم تا دربالف اهكحوابدْمْن دا الفلا هرككم دفن باغ هنا سيح نم

 باطل ّنآَو رامضالام دع مانكترمأي نينمئولابم !ءانلخلا لوف ىف وتم

 ةراضحتو لوم باطل يعطي ريعتلا يضئ ُميالرض احلال مولاة سو تعا

 1 ىشلانكوف د ةيئلا ناداهنما د حلو دي بطاختال مول ةعامج

 لصاو ملوف بعام اولغلاءامسالا نافز امضالامد:سب ال بطاخ الد

 مسكحب بجلول اة رثكاداملوق عضولا ركب دن بجلاولاو هب قئدلل بالمال
 ةغصبو ئينتملا نزولا هبنمنلا ةشسبصب باطنللا نوكيننا عضولا
 ىانلا اياب لاعتلوق فالومدا بيعملوا ةستيعم ةعاجتجل
 نافع نع لوم سورهأكت عادم هاكمول تلا هيلع ف درككتاددبعأ
 رافاح.هن اسبح نمىاريض اح ىلا ملوف نيم لف جا رغتسالا لومشلا
 هنالك راب دقو رل ف تفرعا ل هروضمسملا هني ةراشا نوكي نأب
 عض نمرِضَعلادزعوهلممهاظل اوضتْمم فدل اعمالككا جارنحانم

 هركتذ دحا لكىربول و د,ضرهاظظلاكرتولورلؤ ناف رطل عضوممطملا

 #ابل اكل ذ فدلخعمدلكلاكرجاف نمل باطل دارب ىلا عاد ئيش
 طفلا لاعتسسا درجملن هال لاريمل امعابلاةقباطم عود و هاظلا



 دهّملاانه فكولورهاظلاىضنقم ىش ب اطخلا موعتوهرمئادل امل عضوامربغف

 ىديممذ داخ 4 كد نوما ازاجلا ءيمم عيمجنركب نامزلمهاظااىغنمم دلخن وكذ

 لكذادماقم هنماذ نصدر للان طرم مطل عض هوسسل انكم مهالظلا

 قبله ماقمرمفملاوفاذربظلاماقمم تب نإ لصدرمغم
 كر حراشللا ناال ال صال | ىلارمضلا جرب نارها ظل اكرهك لَو باطنلل
 باطل قحورلوت مرش ىفناشلا لاف نيعم عمباطنلا لو عجرم ابر ور
 هل باطتللاذهو هبطاخ لاني نعل نركب ناةرابملاّوح نعم عم نوكبنأ
 ل اهاشلا ناهنوو ىلا دعم باطتحلاو هعم 008

 امو عمة سلكت منسي لع ةيوشنلموللاب منسي دف هناو هسطلس ٌباعنم
 ملم عمبن نركلا لانعنمساو باطخلاب ال نوكس ناعنموهاغ ا عاتمم اق
 الا عشفو امطعار جز وان مهعم تركيب ليزتسلا خد ديد عم تنك
 ا باطلا [صح كلو نائربظا ناككنيعممطا خخ لاو ىنبرشلا
 نوككانالْنما هنوكةجوررطرإل نك هعم باطل[ صح كلو نموعملاف

 فمع اهطرغتسلاف لا قاعَسد دهب انلو راج ل كدب نام لوصخلاب
 020000 امككاياطخلاك زير دف : انما افامنندلع 0ع

 نيعلانو د بال الا محار كرنب ربمذ ج نائل |لمجاه او نيعلاربغملا الامدإ

 كيم ساهماها باطل ان ود نيعملا ا امجاد هريغرمضو هدم رلكلا نال

 دب ىلانيىرلا نم باطنمل ةلأمإ دوصف لاو: فل اكب طخ ربغ ىلا باطنخلا
 تايرئيو!ب الكا ربغ ىل باطل كري دق لاش نا بشالا نال ْضاخ نيعملا
 سايب قأىلاو كوزدملا نيب ةطاّمال اقص نيمملاريغ ىلا ب اطخحلا ف نيعملا
 دنشاىا )0 تاسعا بلطشت لغغن لو ئِس

 ؛طامهبدإملاو ةعانشلا دب دش ىهلاح ىأ ةعملل 1

 ةثأنزا زهةمئلاناوهانمن زو ل اخجل سؤ راسك ثنو ىردهيلع

 ةياغف ىئتلاشا ١ دريع ىلارنرمصو من مثرسنورنربعو هجولا دادوسأو ةكرملا

 ظنا! ملاحبداملانالضامو اعظم سيار اك افوندحمءازجلاو ةعانشلا
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 عمةدام هبي فاضلاف دح[ع م دايكلا رارعاش مشبك نم ةعيطفلابابهصود

 روم مصبالو يؤ اهئاعشإل ذاهسمن ف معصيغربلا عانحبال اًمذكت هن 1
 فاكه نم أن نملك بؤ دن صرابنعانا ملاعمظف اًرما تّأرلشنبح اإل
 2 دص نال مان ٌورلا ف رولا انجاب رورطظلا ةباغ قىهطاحن 1

 مطاحن .,1علديدلف ابعوفد عانس !لع ل دنول لكلب ابمدهتم عوفر ىنت بال

 دورظلا نا ىفانفركو اههضن ف ابعت نال طوشسلا زب اغيف دورظلا ب اغذ
 فان 1 اذ دحلع ملف ةطباه دعي ظن افوكلال بطاخل نيو عاننم افانبإل
 نصاوارلوف هلا طاق سا هال هيلزمرككملوف بطانم لم دا اهريمخل مانا
 حاضبالافو ةدمإع طرعشل ءاز جا مهنم دحاو أكتركلا ظنوا كب ا

 ملوؤرهال وهو واولاب سل ارضمد فد دادعّتل!قرطب فطمل انرح نو كب

 وهام اموهلار صوص دمفي باطلا ةروصف جارخالا نال ملل داسفل

 الكداربأب ملة مانقالا هج لز دق ئافرتدزف تروص كفي اع هماوخال
 هلو دارنالابلمجلاو ادع .اممجمانعمو ىدعنلار دصم ل ملاناملاراشا

 ورمل تاداما تاصنمثلابدارلتآصضتم ميج عم ئبل مضداموهد
 يضخارعالاو ثر افيوا هعشي ةلاحول صان وخلا لع دوجولاوه صم خشلا نال

 هلحف را كصخششلا اه فرعي تادام اركلاو فكلاو لكشلاكتافصلاد

 اانا هصخخشن عمل فيرا اوصخشلال سرب بحول تاصخشللا ل دشن

 سن كذا ام فدان دوجو هال لعاذُت از صختنلا نك لوملإ لع متي

 3111 صخشلاماسن !مزايو لو ال اند اقمال هن اذ اّيمدعاًرم اواتانل
 ضراوعلار اببعاب عي ناب صخّسلار اضحاجرطرلعي فيرعتلا اذه نمر
 مدمل ُقزجمولملانكأ اًباكناكناو ,لعلاذ هصختشا تار اماه ىلا

 فييظانلا تضرعتلا كركشلا مفدن اذ زول كا ذ ىوسا ل هنهباطم

 رعوضوم اال ةبسنجلا مولعالا فيمتلا انه:ع رك لام افلا اذه ىف
 امني فيرعنلا نا الا نجلا مدلاب فرم اكنهنل اذ هلصاخلا ةهاملاسسفنل

 مدا نمفرءملافو لف ملا |رهوج نمداف سم اهنص هولعم ىلا ةراشالاو



 ظ !نمخن نكيرل ناو ارش د دعتلام دىل ص 2 نهنل اف دغلا ةصاملا 0 اواو

 ينل: ةيعبرطلا نويتطنمالاقانلو اهف كار شالا ضف عانض | فعم
 نرهنلاف زاصا ىلا ة هاما ناف هله لان اصطتلاعبجعم لاذ نك
 هاوار 0

 هلك .٠ /

 . سقطز نهذىف اصل ةئاضالا وصلا نافذ نهذل اف ضراوعاط ضرعت
 ناطم !ءلا فيمن ىف تاص خلاب دإرلاذ صخشلاب ورم نهذ قتنلصاخلا
 تلأفوا جدانلا ف ناكواوس لحلف هصخشلاثبغم نوكنإم ىاتاصخعشلا
 زاجل ةبنه ذل | تاصخشملا عيجالو طغف ةئنهذلا الو طف ةّصياخلاال
 ظلي انلاتارمضشملا عم ةذوخأالا نهال نال كل ذو همازآسسال لاذ
 بتاسخخملا نبل هزه ذنلاتاصخشلا عم ةذوحالا ةبهالا نابت
 .أ؟ل رخالالع نيني الا دحا ظفل قولط نوجد ةبيجرانلل د ةبينهذلا
 مولعالان دلطاو امين ىكصم ةقالعر اّبعادع الانام ادرهاظ :وهو

 اًداجيوةبهالل هنمباطمد اتعاب ضم نروكيىاخلا وغلا لع حلا
 ةةلملار اتعاب ال دل اى قاطلالارهتساب هصوصخجابنم كلذ ديدا اذا
 اذه ردت انياعنأب لاق نيرظانل الع ىنخدق هن اذ ردت دلت
 فطرشإلاعر :هارمسا نيد ىرفالو ةيظفلا بياع !نمىضرلا دبل ابهذأم
 قسركك ذيل مل هببشو ىوثبو در عكى غفل ثيئات انذ ن أككذاو لا ثدح
 تايكأب ناو محلل ىرتش اذ اكمالل بام إيفل فير انل نركينن اس ابدل
 نمي انجل ملادارب ملا عادانا سياف ىزن ا ةماس اف اك ةسامل اب اماد
 هذ لم أم عف دئاف نامل رعت فظو نع جر اخةيلعف ةفلااف ةمسونلا
 - هتريضنوا "هيتس تناكو اوس ةرىلعلاب ةئلمتلات اىكنلا ل ماش نغلإ ظننا
 تاوحالا ئيجيوم اللا لاخ داشلرثو فرعصلا عنمنتماكحالا ةيووعضل لاذ
 تبميراعت 'هيفيلع ةرلعلا مدخ ىاامصدكو ءاوذ فراعلاب فصولاو

 اال اير اهقوضومنانابعأب ةرؤقملا نص فرعا ةسإلا نال فراعملا

 ةنيملاهن ذو ئيشلا وشن دب د|ملاو دد صل لوعغم نمااح هنببب لاف
 فين ىو نلا ىف ملطجغب انه هن اىلا ةراشأ هصخشم هلوطد هريسنت فد



 7 7 اومن امانهو اّيصخشو | اسنجانجِست اقاطم نيعلافعرإ ئاذ ة ةفرعملا

 1 تاما هولو للنصرلو و حاتفمللاَح مرش فانك ةنسدال اواةنعد

 احا نككمن |م خان جر نه نلاف نيربثكيب هكاؤشا عنمم ثجحالدل

 ظ اللا بوجول بج ىنفي كرات كاب متل ةو م لانا
 الابل اذ نتف ةعجم الخ هن بل الوب الامال 17
 ءابسادب .داضمانكيلهنان اناا يملي نش ام ملال مجا ىلا

 2 هناقملو اوردمُن ماا ظل عجرلاركذ دم دقني طانشال

 59 امرذ طولا نالخ نيريخال ف اما ماظخ لوألا تل ْئل فاما
 0 ةرماهبداضحالا نوكدُم هنالنكم لاةأغادركتلام تَقَن الميرإئلا

 ةكمتفنا نكذ رم تملاتسلانراعملادحاب هنعرتسام ةعلو اركذ ناب

 ”ًاغلارمفلإذ فق ىلا كاهنم كفن عطلات اه ئشخ طرشي نإ
 بطايرافكتل عضوامرمغم اغيب افيرعت ىف بحال نب اومن 'لاتانلو

 فتاك ونمت ديمؤمدلب فزعملا غو اًندقتو اظل ئككرم دفنت اغا

 اهركذم دقن ءاوس يطاخحلاوملكتما نب ةدوبمملا هفيحلا نم هصخال ملول دم

 دعبامذ هبلاوشااملان فانها اور وضحا ثان فرفلامدعهّواْثنمو الوأ

 ًءادنب الوهيب زارحالا ضخانلد حامل دنع سرب هنكك لا فبإل نمت كا
 اتماىلات هلاهلز اذا ت1 مخ هس ض> تصح اهلا لاسم

 عض دولاب الادب هعاعس دنعر مح كردلاذ امم عيمجتا هيذدلف آبميسجب 1

 لخدبل لوا ةنيرقد ن وكنت أ نم معالق دإلانإمبخ ىف فئؤلاوددؤللااما

 سالت ملوث هب صحم ساب درب حبو للا ىوس ىئل اف داعلا هب

 تسرغوي ب عتلاذم لكلا نال هرانعا افاد صخشمى !:النيعم ئشب صتخلا
 مالا نّبعم هرلاداسم اصرخ ابنمائش سل هلو مب هيلا داش !5نيعملاهبلا

 نموا اهبتملانوكش مولككأ نا دري اح دب ىقتخم مساب ملف منه هربنا 1

 تاتلكم ئئس صنقنا ماو بس انمرع نيستلاد ابئعاذ نيلوالانع

 تهيب قآطب ار نملاب تخونه دلب فلا نان عففقزادلا



 دارلان ااًماخ' هن ريم ئ ,وهامارإف الا عيجراف هذلا رزفل اىلعدق ا طاد دحاف عضد

 ٌييشِب سيل ىل ان أكك دف نحولو ىريكتتلاو !برعتلانيرعتلا نم عانيستلاب
 0 ارجل امتنا فلاب دارس شل اكمادنب ا انا صخ ةدصخ اانا لاذ
 هنسب هريغح الو صخشل لا ذريغ قاعمسال ذاماظلائ دب

 0 ا انكتب اوه!انه ناكاماو هل عوضومربع هنوككه زيرو ربغ نم

 ملا نوكم عاصاصنخلالا مرهاظلا نا هنن ر]فانكىىضول|صاصتخللا
 ران اضرع ناكر نانلكتلا دحو ماو هن دار ائضسال عضول بسحب

 فورم ملف ضرغنلاب نحل اذن هنأ ذ ها ضرعتل دنع هلوغب هنعذاراحالا
 ملؤراصلاب السلا فدؤكذم دقت دلما لو ميلعإ هاك

 2ظ11]0]2101010110110 11
 ةلاةن رة ىلا ن اجانحم امنغ نمت :رعاملاكوأ تخل من الاب سدلو بطاخملاو

 ىلإ أَ .للادعبو ملوث ةبلفل اةنيرقب نجلا ضلي د انصحال !انكو بالينللد :

 عم زاصلاف دهمزنلاوضرل اف و ىلا ريغصتابمضب ءاجوم وألا عضال
 ةدصيهادلان | اف ذح ديفيلىهاوّتلاامهدصق اذارقلااييلءافوطعمابنلا
 انلف نابلادح لخدي الد هحرش نكمل ال ملغملا نم تح ىلاتاصد ةريبكلاد

 . نركوعا ةريغصلا ةمهادلادورمد نعد ى ا ةلصي ةنتيمرع اهم اإل عانكر

 فقول مدع ىعم هريسمت مظل سفلي هريسفت ٌمهسفُتب قع ءاَسإ
 بلان اغلا ئشلاصصحتش مضول اي )فلا دعب ببنت مثثىشمم
 مسار هلوقدم داحاموزا ىجئلا هك هيهادل انعيو ةئيمب هن اضمحال

 كين اب سكملابو !ةمظفل ىو الاو ةيونعم اخال رانك تناكلاغ ادرصتخم
 اهنمىساّمف ةراضتأرعا تر دلجر نا ههضلصالاد هرمظوتلاراغصتلا

 ١ فعطابنمىسا فن زطبوط ةأرما ختفرغصتلابا بعز مي ناكف دئادغلا
 للف اثبا جرن االئلاو اللا دعي لافو (مّمْلطذ ةريصملانمىساف ام

 سيم ادعو بلاطم لدزئاثكو ةريغصلا ةرهاب] اوعأ دعنا دحا ل دي

 اند



 ساس ديقلا اذه جرخا ذاهنالةدراوث ةرببكلا اماد هروبطل هل ضرس لاعاد

 هفنال هانركذام هجول ا ناملوف ةدئاذ دب صتخمساب هلومل نكيمل فراعملا
 لالا ملص املوف فاثلاةعلؤالا دضلا» انغام دعو داتا لع ءاشالال مح
 اعشاب هلا يضالاريسمت فو بيزفل |مصالا هن ال تللذ ف ناسكلا
 مشاف عانخلااه اهاصازع حرام لاو فلالا ةيوكف عازن ال هن ال احمل
 تنذح ملونريسمتلاىش اوحيؤركيملا ناحت هوجي اناّصْة دقو هالواللا

 تالاّثسابِم ماغدالامازنلا نوكبف ساضلان داخلع انكر عمآّماةزمرلا
 اللون دحاوسنج نم نافرح عجاف مدعل الزم قا لاريغل اطقاسلا
 تالىتم اّيريغم امن دالامازتلا نوكيشموألاىلا انكر[ ْمْسَماو نكأس
 0 قنا النا خلانوكولف تبائلاكقسامْملا فم ذحلا

 دناكةبلعلا دعي اغد الاموزلب لشوارع اضباضيومئلاربتعا ناو هجو
 ملؤيىّئسل اقباطمصمالا نوكبن ىامل اف دلخ هضف راغتالمالعالا نال

 ىلابو دبءاننلاخرهدنلعاط باتل ءاهتمائاوع كول
 2500 المج م ملوف اعف قسد ئاب
 ريملامسا هلال فو نحب دوبعملا عا لككا موبرمللا سالب ةصوصختاتاثال
 لاقو فاشكلا شف حالا هراتخاامانه داطابو انام تال

 هريغ لع نلطب ىلاعت هتانل ةيلاغ لإ مهلعالانم ن أاكماغ د الا نا دبسلا

 الص ءربغ يع قاطمإل ا ايزل اربع عمخلاق هطاناعن
 لضنا الا اعت تاثب ممتن لامالعالا نم ةدعيوماغ دال! م اوضح

 دعبو ىلاعت هريغ ةاركنم لَ لاهتسا نمل ةيفيقح هبلغماغدالا
 فصو ىف و ربسنتل اش اوحف هانا شذ دكو هيرب دفن ةيلغماغدألا
 نلار اضحاؤبرطملا ةراشا ىش لكل قل انهلاو هئانل بجاولاب تانلا
 لفما ادنعاٌتلكن اكن اورم الإ رضعن ىف هل كد اسملامز دلل اىنعا ةنعملا
 كرهكربلالان اف هيلع دنو دصْولادِضت مكن اد صو زاكملف
 "ايم هيحوتلا لع اتيلالد ناداد ١ناةمللا ندد عرشلا بسحب ةدافالا



 ئ هوت وملا سدلمكا نهرتن نول شملان أب مطقلا شب سياف عشسلا عضد

 لف عرشلا بسحب اذ ىماهرت اًملا نوكلاش داذانادارانائرنحاىنعمملا

 هّننا لؤمل نم دوبعم درفراشع لع ىابحمترا نعال ع انمي ات عا اع ملوث هه انم ولكن سل نك

 قلاب دوبعللاهساشا ظنغل ناككذ ا امم ةسسنهد نم ائبشلا ءانخ سؤ مزلمو مل
 مسا ناككدا اّماو اذ دصو اًموهفم ىلا و هنم دسم دا رهان

 ءانكسالاف مور غلا ح نم ءان سول ىنعم الدنولف -000-
 ءاوسأق دصن ادم دوحول ابج -اوو ىكلب دوصلاو ف دل ان

 2 4 ااّمآَو ناكمالايوالمغلأت ب بحاوو قلاب هب

 ىنْسلا نمل مغلاب دوجولا بجاو ههنم ىلا نم ناكم الأب ىحلاب دوبمملا

 لدي ءانئتسالاناملاريمد مئلادمجد هنملقن دوجوم اوف هلدجمالاّن

 ناكمالإغْنو ناكم الاد دم له تلك ناذ فد نحمربكا د لحلا ع ال مسانم

 تاكرشسلا أ طخ لعّدر انه نال تلق سكعريغ نم دوجول [قنمزلنس
 دوجول امن مى نمل غنوهد ةنيرغلا نال دوجيل اف ةملالاد دعت داغتع ا
 ماكما نايال هريغرل ائقذو هدوجو ناسوه ديموتلا نالد تاكمالا ود

 ١" 130 ظاوانرنسءانتدسالا نوكينانوع الو هريغ نأكمام دعر

 هل! اكن عهدا ةرب اغمىفن ىلع ان هذاك وس. ملا نع دوجول | غثلعوملا نال

 بمتلاوع !برغل لهل مبا اغعا دعبل للا لحلب دارملاو ىؤنا
 ] هلك هن ١ عم شتا ف بسنلا زوج انل وتل اسك لدبلالخداألاد
 لكعمتنا ةرباغم يئن لءالر إف للعدربو روكدم هنم تسمم لاو بحري

 بولسال ريغ 'ليزختلافو راوق ربدتف كربلا الو ءانشل اف دداملا
 تانكمرلاركذ نالَد مِنْ مب دن سمورهالفل اف هبلاذ اضمرا علا نال
 لاعتر لوقف كناذ تم دئامىك١كادد تمد ايرلوت فاكتانلانع

 نخانال هدب كداهد املا ضو ريح تنو لوفر ءاعد به ىنا ادب تنين

 رلعلا نوكيال كني عيوراسو هيلع هتدا اص هدا لوسر هب ىلا
 هك كلخ بت ىنعم نوكيواريظن نوكند اضن ا ةمّّصح ميلا انس

 نك
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 كوالا هن ادلب وبتيكستلاب لاق اخارخصجاثب ىا ملؤ هوس سدق دسلاهدافاانك

 فك[ ضو زبك ربل لضو مسالا ا شن ساىّرعلادربع همسا عل دعإفو

 كلذلب هراذغف ابو دب انين هنبنكرككف امهفارش او ِهَكذَسجَو بانل تالذب
 هباستخلا ملوق ىضوشلا عاتشلا حرش ىشاوحف انكىرخا هئلث هوجو هن
 مزائنس اهضز دامو اشؤتمز ولم لع ٌّلدب دلولا لا بالا باستن ار انلاملا

 تثسسدلم راثلا ْئ نرخ ناف ٌدامم ع ممزا شو ناواّتف عامر لت

 ةليئاخ امزيبمولشلا ناخ كم5! نعل اقنسا ملف نيبمئرججاوسبلو اهل
 عضولاد ابتعاب بطواذ لل تدربت ميم هو مل نهذلاد جراخا فق محم
 ىلا ٍلصالا هعضو رابّتعاب هنم ل فنبو نيعلإ صدا ف |اسم لمعلا

 تطساولاب ةفصلان عر انكوش ىف ىلادنم لفن بيلا [رسادلم
 نك( بحل ناب ىتسملا سلع لامسالا قاطيرل حانملا شفاف
 انك هه! نكد ىنبلإملا هنم لف ملل به مزوأم ىنعم ىلا دنملمسنب
 هانمعم بهطودأ هدا دمسلالاوربكلنع ةيانكرتلاو أو لهاجل نع

 كو أمم انبمهمبالا ظفل نال مز السب لم بباب دام عصالا
 او هيىتسملا سمس لع بهلوي اوان اذ قمح ءانعم نود سالما
 هكرهو هموزلم ىل هش هنن بما [رسوام ىنعاًصالا هانعم هعم
 ام ىلصالا هانعم بهلاب |نال ةطساودلب ةدانكةدنمف ىزنا اًميَئَعَج
 المنتسم هزوككر بلد او لمتو اذ ذدان كال دلعلا انعم عم ظوحلم بمأألا
 تيعل ص خشلا ىف لهتسم بهل ابا نال ن اذسلا مملة ىت”سحلل ءانعم ىف
 نمل لادنم لمَ: ل ىئكلاخ ةيلصالا نا ملارهد ابتعالع :انيراكتلاو ا
 .اكلألاو صال انعم هعمل ف حدابالو ىنبلا لا هنم لمت نرتب صال
 هما ظمراءاوسان ع ار اعددب تلت للا 13 نابل كاذطتل
 دلو عوبجل عوضومروغ هن رككديضتلاواةبئزطإقيرطبّلصالا ءانعم
 اقلاطانمناو زانكاذاد وصقُفم ن كا يتيفمل ىلا نال ضامو

 سياذ نّبعلا تازلادصت انبمهو فاذلإ :ءلاوه أبو ب نككاو ق دصلاو



 تبيه زوج هعم رت دارازاوج عم هانمعمزالمبديداظغل نانكلا نال 'ئيشسب
 ىئعلازهانكلاى دارلا ناب عرعصت ماتغل اخو اد ارم ناينمل ا داك وكين ا
 الإ ءامس ىضر بالام دعف داو هلكت دقو ئجيس امي اًمرمحسمزالو تسمح
 فصو در نو دايم جين ركع فصو عم تانلاوه فانل اعلا ناب ركل

 لفتنبل بلل سبدام نوكوه غيلبلا ظن ىف ههنع كلا ناب انتج وك
 تالاف تح اثلاد هير تاذلاب دوصمعسِ اوهو_مركللا دنم

 هذ للا انه نمو هب ايِج هنوكرأص موز مادق الا لازم نماذه
 منمدور اى نإ اعلا نوكنا ابد ط شيال ةبانكلان دلف لوا اماثحب
 لمسنا لوال ا خىلل مز الن اشا نمل كلل ذ نوكتن الب ظفألا نم اًمورغم
 منين ان اب جدنوكاموزلم مختل ان اماذ أف هل هموزلل هلادنم

 غال هموزل نإ عداول صنم وز نفضل م خش كلا ذلع لد لضخ لكم
 يرام ملف اناثام او ةرباكم هنكلّمل هربغ نو د ظفللاانهنمذوه

 كالذي ىمخشلا كل ذراب:شإإع دفوف وم هل اشماو بحل أرني انككا
 يعاب اهاّةسومزابام لان. كككنم نوامتني هناذ تكلانكسسبلورلسلا
 اا اعلا واذ اخ دقز عض كوت زي قمم طال مضولا

 تطور موأرل ونور ثباد تبأد نااَلف : دملاخب دج داك وشب هداك
 عيججف ماتغملا حش ف لاق هنهددب الو هال اًصلامافلأو ملف هبدلان ١
 تامتلا ةرثكلاماًضفي دق دزككجرمو ٌيعمنم ديال تادابتعالا ةنه

 هلا ستتو لفلأو مد ام امهلجت دنو هراشال امس او ل وصولا أك

 راضمل :مصنمرمفلاغ كيولذ هين ارحتذ بنكو دحرش ى هئارمج
 متوانلارومالادحا كلذب لصنس نا نمور اخال انرطب هملادنسملا

 نشر ه.كحف وا! وكَسم اًياغوا نطاضوا لكتمريلاهن سلات 51

 فضيعا هاف دير مل يصنمتلا اذه ىف نكيرل ا ورإلا لاح كلذ ىلع
 فعمابذ يملا ناذ راش الارمساو لوصوملاف لمصتلا ف دا هنع
 صال لا ناكت مملاورمضل ا اًماو رخحائمم جراد ذي ةجم

 ٍخ

 بو بجبل وسع



 ىلامل ةقيطتلاولئأتلاب كبلعن شل ىةةيشاحلا فلات كبل فخاد ىهنأ
 ناجل ماو دنع هنئعت داشعاب هيلاداشي بط اخ ا دنع ئيعميملاك اهيلاناشم

 اهم ا ىشيلالانئ هولا باتكتا 1هموينب قل ف ايلالا
 فرقا بلل بمن نترك لو نيحرشلا خانك ةر كتل دهص

 فعابل الميصفت ملوف ٌءاَصلا ناونعب عمال انهذ ىف هنيعب ةراغحى ا

 ءأملاو ريرغتلا ه دابر ككوصولا دارب اب اهطوصح دصُمب ىئلاذياغلا لو اننمملا
 ةلضل ايجي لام دعكم دوجوم دقّس ىذلا لم اىلاوريئلا انس هجو ىلا
 لمح دق ضارغال انم اًريْثكَد ا حان غلا هحرش ف حاشلا لاق ناجمسالاو

 ههدوارو هْض ْدّرل !ثداح ىنلا ىلا لنه لوصولا مل !دنسملاربغب
 سل الع كانت دقخ كلذوو ءامسلا كمسىنلا هللادابنبيفوهىلا

 داوّط اربع نم ممئالملا بجيل انبمهءاضتم الاب دامملا وسبل نعاني دداوب
 بجوم ءنكتكا هذه هب ةصنخل لاوحالاب بط ان زعم هما ملت ساكمنا الد

 صقل هلاوحازم ئيش بطاخلا اًمواعم نكرلاذارن ال وصوم هداربإل
 هدار ب اويلوصوم ا ووس فينا اذرط نمئيشب هدارب انكمال ْدَصلالا دب

 يكرم وسلا نوكر دمت لعانم دكن الدش نخاع رض ة رك

 جيو إذ عرمرم زم كيالف ماعلجر انما صم انلوف لمي ضقت منا
 ”ونمب دوب عل راضمل لّوالا نال ئِلوصوملا نط ةاضالازيرطنالا

 1صملف انلان ل اذاضللب فاضملا صاضتماةنؤلاةنؤا مالا ليسا
 ناس تللذّرم اكذب لوصول ناصتال ةديفللا ريكا هينا |ئيرطب هل

 انهىددم: هاما فاما انك الادض لذ دكهناخ رّبدْنَد ةرمم اماسخا

 فوس هاب ْمصْمخلالاوحالا نم 'ئبتس ماكل معان ناضورملا الم دليكلا

 لاوحالاب رككلاو دم اىل !كاوحالاب آلا اكتلاف هبلعر كلل نكبدلف لَصْلا

 بطاولل نكيرلا ذا ام ف الخ اهيراملا تلغالا نال ىو دج بلف ةماعلا
 هب صل الاوحال ابالاع نوك,ن اذوجراكتلا ناف ْهِلَصل ادوساهر لع

 تلا نلف ىف ّن ال ضامو ىد دل ربكم ولككنوكيو هيلع ا يركعف



 مهصتغلاج ؟ راكتلل )ملاهسذ نالئ سس سلفةمان ةرباخ د اهز قرشلا دالب
 مرايا حرم :ددكك ةذه مسالأب عوعصتسلا نأ تساوا لف دهزلاوهو صل اكوس
 رايح ادرشب الرمسالاب عربصتلا ن اججرتسا درج ا دربالف ساكمن اناوداطالا ابد
 هراتمخا 1ررض لاري زمن ىا لوف هند ن اجيرتس الر نحائبرطبرئبعي ناز اوه ةيلوصوملا
 كيسرناذ لات ثيح حاضيالا نمموبفملاوهاملاءاَسأ هل ادنسملاو دنسلاربرمتإع
 اراك 0 ملف ءائدغلا نعمولتلا هيلع فسوبهايزغنل
 نا ذاع داخحلا عزاجم دوا لا نا ىلا ةراشا هنذ وراعي ال ثبح نم هورككا هب
 - هئليثقلا هر اعنسالاداًةَممَسلا ةراعتسالا يرطباَم ام باهذد حب
 :!!تلغنو ملوث ندلخ ع نالذمصاخب لافم كه شن لرجال هن نع ىممو
 رصحرل ذا هفض منع داخل انف كا نال ةراشا هْشو ىريسمت فطع
 نا يشل ||مجال ى ا عر | خلاب قاعتس ىلا ع ملف ةق املا نم من دانا امال
 تلعف هلوُمل هنّ رجلا انج ملف هددإع يجزي نا هببحأص ديربإل
 ايودملفي ن اهبحاصرلع عداخملا لاتحب ى!تطامل كرت انلو عدانملا لسن
 تلايثحالاى ايلا زع هر امع.ئعدازملاى [يهوملوت همحاص نم ئبشلا كلذ
 اهوا عدي قاع: امو ةياكشلا نيب عم وأ كرا لوف اضل ز فسو ذاعم اجب
 رثككث يجيز ظعنلا مميتشام ملام موسم لذ قيما صاذ عياصتلا
 ”ًايَءىف مثل ةبضسكلا شحزمو باذملا ضاًماؤامنهضنو نجلا, ىلا ةزيكك
 هنطاحالوزعرسلا دبا غش ناكه عبط علسر ااذارسفلاب مفجباءاملا نان

 ةةوقملل ءىجخ داو باعسكمأن املوفرسهنم دحلد سلا خير ثمره مبتج
 وهو صرالاإع ,املالا ععصلا ل اوككتل ىاملوت ىوماّملاؤ انكرسكو

 مهم اطخإع هيضنلا نم ملون ثداوحلاب باصالاو اكل دل ىلا عةنانكأما
 ناكل ةيضتمافل هنمل بلاط ف انموهام ةلصل نفح لعب ثح
 معسل لع هسنلا ىلا ةعبددءامالان كف م الكل اىنب آل. مإدنش

 ام لوغنف ضحانلا نم بلطللاانهريقكاتب هجر لك, اهااواملف هنابب
 دينا انبهجو ىلا لوصوملاب ى! كلب ىون ناو ىاكسلا لاك نا هناسف

 ىذلل
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 الل ءامبا هْشد لوصول كل شل سجن نلاربخللت وُ ناع ىاديلع هيت ىذلا

 مكتمل دامّنعا بسحب هل ةبلعل اكللن ناو هلربؤلاثْذن دن ن ادعي لص ءامالا

 _ طعركحلا برن نا نييلوصالا لوف نم سرْذاذهو أعدادا مسح ن اكراوس

 اوعطق اذ دق اسلاو قر اسلاوخ هتبلعملاءاميانب اعلا ولصمل ىنلاغصولا
 تاجر دمهطاوزفكن ِنَّلاَو ممثلات اجر د ىهطاونم!نيزل لوُمْش اممدي ١

 ”ةقاتفبطلت اداب عاانهإع عضسسرشب رهزدكل جالو م“ امال جال كارت 1

 ١ ماو داو نيروكملا نيام ةلكمنم دل

 ثان نرخاد ا ا نوربكتس نينا نال اعن

 اهب لهون اوبغ مدابكتسالإ تانيا م[ للاي

 مملاه نوكتو ابملا هنهل سوس را ت تارابتعا هلع عفش دة ءرخاونعم

 امر ىا تارابتعال انلؤتل نايب مظظمتلا ضنرمنل ]ل هعب رذ هلمجا مير هنم

 كلبا دوصغم ءاعرلا نوكالد مشلاب ضيرعتلا+ امبالا نم دوصمملا نوكت

 نس كةرافبىذلاو ثرلاد1داجال نحس كمن ارب ىلا كاومك
 توكملاءاعالا در عمدل كانه نمد ةلارسلمن اذ ءفّضلاو لالذالا عْفَصلا ىلالذالا

 قاوكسا ليس هتقرافمو لداجالا ناوئسال بيس بطاخملا :قذارم

 تكالذل نقفإمي]ج ال مفذ ارم نحس ثرح همظع ىلا قلسونل اد لالذالأ

 مل متلك | الأو اِنألادعبءاجرمطومذ ,اماللءاجاّمىا١هنمو ةئراغلا ةاذكو

 ىلاواَتَألادعب ؛برعلإ ل فولاذ ثيح هأنعمذ ايجالال صد ف كناببسو
 ىتلاواّيألابهيلاداشسلا نار انجز اجد دان رضوا هما

 2 فصايل اةنياشل فلل ينم | واًهدنم تغلب دئادنسلاو ةزل ا رفر

 تيبروصلاف رهط تباخ اذا أك ةناهالايوأ هفش تنير ال ىحابعم
 0 او

 ىذلا ناهلوفكرشلا يكس لالجالا

 دلع ناإلا اعف ناذ طاع بانل ىيوامّلاكمس ٠

 ا تببلا اب ىنع اويل تش



 . اليعاو شومان مبان لع انس ,ءامتسلا من مفاد هيشاب توكلوطاو د
 زيلع اءامالادرجبا ال هعفد و ءانبل رم ءاعالا اذه نم دوصمملاو

 تدر[ نرل مكتبي زئم هامجم ارك قيما هعيد دمج ابد
 تيضنادعب ابي تلاز ىا لوعأه د د و تاائ دزه هفوكب رجا ماتجي
 1مل لا ,امزلا نم دوصتملا ٌناف يحال ان ابسنم بجو ةرجابإلا نال
 5 ( ليمحاتلا --- سل ع ا لا

 دوصّملاناف اوعرضت يا

 نال[ تول الملا ءافشس لوصف وع ةوخلالا نظن وكءاع د اللا ءاميالا نم
 ملوى اك ف اع ٌداليلمملا انهو هيلع زواسإم فرزل ٌدلطاب ةوحالا نظ
 اوال ةلعدإرغلا لمبركت دام هن اذ هنم نوُرغتىذلا تول نال خ ىلاعت
 هتفاخانعمإعوا هنم جان ٌراغلا ناداّمتعان طم يلع برتبل ءاعّذا

 هبفؤ رحنا هنو هرادؤ سشحو ىذلا 0000 بطاخملا ٠
 ٍضلاَؤ رمحرل اس انبإل بسس اشدلا ةرقطلاو ةشحولا ن املا ٌءاحإ دش ّناف
 بو تانيلت ب نعد ل وملاانهن اىناو كل م مل ا قلاو كر

 ٠ لجل ار نرحر هنسودراهؤاكبلاو ةشحولا ]صحو تام قتل انادعملا
 ٌنايريصلا لع ءلمحو باصللا ةماسءامبإلا نم دوصتعملاف كلاش هلللاءأش نا
 ان نسحارل لمح د هن اذ شوملع اوميجول ف رزمحرل ال وصح ببستوم
 انه نا كلل رباب :ةطاحال إن حان ركذامب كّنطاحاذعب تناددسش ناك
 مم اّماو تاضارثع الازم ئبش هيلع درب الو هني نكت ال هببجو هيموت
 ةلضلاى ضن نأ دار انا هناكمسلا هدرىواام ىوس هيلع دربف نانسلا

 رين ناملاميوبإل نامإلا نشد ونس فيس ها
 ىذا نارلوف ىف ةلصلاد فكر ابكئسالاو فكل اذكو باوثل

 تلئرافي ى نل اوميظملا دصّمل عفرلاد هل
 دو ديإعنبلاريللد دحام ذن اهالا دصم دنع عفسلاو لال ذال نحسب
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 نيشيلولا اسوم دحاولائ ثلا نوكيالو رخال لوُمل اف هيلع بل اريك فأنم نيلوملا

 را سنج لاىوبم ولكل اةوسوم افلا ةنوعم ٌرصلا نا دارا ناد نيِضانتملا
 توكيناذوجيال :لشلاب لص اح. اعل اكل ذ تار عب نب نمنكل]ف بما
 جو رخ القلب ال مم هاوصوملا ل ديول فحم اقلاو قولا نمولصاح
 هسفن ف ىاتغانحم اسانجا هؤانب ساو لاف امانا ذ ل صحب فوسلاو ماقملا

 ىغخال كك مستسالا عفديالر به! ىانجأ ف كاخا بسحب: فلئحت أس انجانوكد
 ةراعنردئلملاةر ابعد ىاَسِماديجولا انهّلاءانبلارعجرإمل لاق

 حانفلان سف اثنا لاناذلد هملعؤبلاريخلا ءانب هش عثو دن ان عاتفملا

 قطن المانلاو ركفلاب ْرْلصلاب لوصول اوه ىذا "دبل نممهشب ىتعي
 ”افعلاو اونم !نءنلا كلذ ىفاكتانهإو باوتلا ت اا ئدرط هرلعر بخلاء أنب

 وبتعاوتامئالإةمعدش ءانبل|مخل هل اورفكنينلا تال ف أكتانيتلاو

 ءانختسالاو كار داسالا عقدي لانه ن كرك ف رطددعئدانعاب هفطدّدعن

 ياه لات ثبحعبسلابنسملا رعت قيس إ مدة بدر شا كلاف
 بيو اطم هيلع ب ىذلا ئشلل ثباث هناي هيلعركملا عم دن_كاموبغم
 اّم عنبربملا كلذل تاما لمت دنسملا كلذ هيلع ىبامربغي قملعتلا

 لعب أم ىلا هدانس امد ًؤا مذ دنسلا نوكسوا ام عونب هنع ىن شا عتد ا
 تالذ دعبإم نوك[ؤنرا تانثا عونب هِلْضامىلع دنسلا كلذ قيلعت باط
 وخ ىاثلاو ىاطنا هوا ديزوحىلوالأف ام ببسي هل اماقلعتم دنسلا
 يفتهم ىذلا ف اثلاوضلاٌواباقم لوالاوسفلا مكى إن هوا براغ ديت
 رضاتملارهخياوه ء انسلاب فوصوملا نالت ال ىامت عصر مت لع ل اذ دمسمملا

 ىخاتلاو خاثلاب صن خالوهو تامالاواتويلانعةراانبلااف ٠
 تاو ريئلا نال ءانغتسسالاو لات هبال ةمداف نسم ىأكسلا فيرعت ىف
 امزجتفلاد داصر الاكلات ءامبال اذ هل لخ دال نككرخ تل اباذوصوم أك

 لدي أمد ونعللا أكنلا نصانه ناو ظفللا تانسحلا:“مداصر الانا ا

 سلال عضال لل اش همولككا اذه نوكق مازن للان هرج بلع



 مقرب ةلبسانم عون هلم لعب دوك لابن نوكلارهاغ لوصول اذه انه ؛اعالاا

 كنلانإ] مول ىحولق ءانملاو ةعفرلا سنح نمش اامامر اتشاال لاو ءامَتلا
 ' لالخ دمالءامبالا كلذ ناالا لاق اميل اًمداكئماكضرال غرف ءامتلا فد

 تاوريظعتلالا ءاجباميظمتلابرعشم هؤانبىذل ارب ىسجملا ءاميالا نال

 هل ّضلاو لوصول لعل فشلا ولكل ا عومج ندري, عنلاب ضيبرعتلا دصصن
 ' ءادلل ل خ دمربغ مل صلإ ضن لص اجميظمتلاب ضدرعتل اذربخكلو

 هظمتلاب ضيععتلا نا هْشو لٌدالاوهجاشلا دوصقمورّحاو الوصوالمدت
 دابتعاملا ةجاهلا ذ ريا لف حدام دعب ٌءلّصلا سضن نمٌداصاحن اكأذا

 ىسسضخم اشنامن ا لاف كل ذغ.ةدئ افا هتاف خعم امبالا نم هلوصح
 بنطال ءاحإ هيف وق لوصول بخل توب ءظموام دعب نككداّضلا
 نينا ابنياونفيرل ناك بع شاود نكن دلال اعت هنالك هنال ثحدش 1

 امهنمك نيرماةدحاو اصلع برش >نورسانملا ازهاكاسيِعْسانْ نك

 تاكاشلا هركذ ىنلاىئعملاب هن ءامبالإ| ضرفولف سشج تحل اد
 ءاوِساَتل طم مه لع اوس خوك عا اههنب كلر ككلاز هقلاىلاءاما
 لماح بيسو لات ٌةرخالاف نارا و بولا دوا | دلاف كدلملاب ناك
 ” 110 وهما اقل !ةلملا تع انا ةلمل اب دالاس ادن ل دنعاب هلعو

 مولا لوختل ارلكتملا دنس ملحن ابكتسلالا دانسالا ”دوصّملاسإذ ١

 انما الو املا ءاميولا لوصوملا دارب إن ال صاح لا فرضها دلشم ال اخ لاحللانكد

 لوصول نضال ان ا هشو هملارب!ءاكتلادنس ١من ِاّصلاب لوصوملا
 اكن اف ءامإلا انه ىف ةدئاذ قاف سولو عفا ولاف نتمنا من كلذ كاكا

 كيما دحر وكدا كتل دانا دلع ةرككوأ نفر عم هبلادنسم
 يتفدانره دمولكناوخا لءانبلا:طرككاغلا لاق ريكتتلاو فيرعتلا نم
 1 ٌوطكاؤ ذن اهالا وريظمتلالا ”هعبر ذل مكدف اصلا كذ ناذ حرص عاتملل
 ىنلانحلاوهانهو كلذ ىلا ةعبر ذ لمح دك دانسالا هلع ىللاءامبالانأف
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 . 2اممراغ ريظعتلاب ضيرعلا ناءلاقمإل مفد 1 طزتيرل نامل اق ناشل لع هدرا
 ةليساوبلوقرثه أظمف دل اهدجوو ءانبلاب هصصتتل هجو دافرحاو الوصول امدق

 010 1 اًساوارسلا ثحنهئاأت ميلا ةراّشال الأ

 . "1 ثبت نمرض اح ىايوسحدهاشم ىلا لو ىرخا تدر اجيواسبلابةراشالا
 رامبو أس وسحم دوضخل لعل در ن !بكريلا لصاو هريسمت ىف ىضاغل لا
 دامت ادنععضاحمىلاؤملاذ سوماملا امل عمنر صبا اذا همس سحا نم
 : 00 ومب دك رو دعب ىضرلادب رص دق ووصممرللاةراّشالا نم

 : اطفال طسوتلاو رضاىلا نم هر اصب اد د دهاشم نكمامهد آلا ةراسالاامسابىا
 طدهامملا لو دهاشم سوسكتملا لاقي ناىلوالاو ديلا كاف اخ افلا ٠

 .دهاشم ريغ سوسكملا مارق ئيشب ىسإ شما هل اني مع ىوسحملاو ومببلا
 اّضباك اطساسح !ليحتسي امىلادا ملوفءنولا كانو ذا كش احر يغ وضم ىا

 هندهاشمو ياشلاد|رنو ىضرلا ةلذك ىديغماءاّم امككذو دارك وح ة داع

 7 ناز احلالاو هروضم| .تسم هراصب مس ام ناىلع انش وروضحكا

 مدهاشم لفل كرنوا ءلكدإمارهاظلا نال اخ ا هازال لا حا ننر فج

 رصحتإلو هنم لك ازيمن ال هنا ئيملاو باقلاب زيملاوهد زيكا ملف يشم سل
 ايكو تابضتملا 0 اباكظاملا اق راجانه لاخذ راشالامسالاب آلا كلذ ظ

 باطتلو ماكتلاك لالالا بعضو تالول دم اب ضعب نامملالعف نيستا

 تلالاعلادب تركرلاتاهج مس نما تع هتيم داتطستلالا
 فاعلا دافا غيلبلا دصق اذاف مياس افوانلا طّسونبولو يلمع تالالدب

 تابفيكلا زعم لكلا دّرحو عض رلابابملع ل ادلا ظافل ال ادد !ةيعضولا

 , بدايز ىنعم' دكدصيو لصالة املا ةدافاأبملاعاوّدلا ناك 5 و ,ازلا ش

 دعب را ظ مل لع هصوصخب لففللا اذه هر امخا 1 دارالصااإع

 كاذعلا كلذ ةداذإ|جادانم دنللاوابلادنسلاتاذعركملا

 ا

 كبالعو ةوابضل الع هييزسلاو مظعتل او ريم خلاكظافل الاف ةصوصخم



 لع موصل ةليخيكك ثم ظالااذهر ايل نا دا يص لع ندير مقسم ناك
 اع ظاملالاذ ىجالجاشلا وكام ئاربظف مصوصنلا كلن :داذالابعيرج
 حمتفو سئاضنل نم ن |خرتٍهنهَكر دسم سمر لال صالع دنا وهو ملوق ناد
 ءامسا ءاعم ىف؛لخاد طستوئلاو دعبلاو برتلا ل عجنا ش|هغدوشلا حاتذملا

 بسحب: امابلااه دصغبإ نع رجراخ تلعجبن ادانوملاَنصم انهن اك ةراشالا
 ىفخالو ىتنا الإ لعنمن اعط سولو ةرثككاو ملا ظافلالا ةببسانم
 كعلم ملارومولل ءارجأ لاك هلام اهيلعْمتاانع باخ بن زيا بنعانا
 لا هبشن ل عدبنبلا ةداعتسالانيرطب اذ ةراشالا نيام ا ركجإلا

 "ل يقا]ا لوقت نا ثالو لاق تارلل وانمى مسوس لاووم الاب تدل قمل

 اعلا لاق لسرلا زاجلا رطب اهئ ءان دول ملا ضرىفاملاعتسا نوكت
 نانوكر لو ناف تاشلا هلم! ام ضمب ل صنت بش اكل هده نم دوصقملا

 نان كنبدفو جر حاشا لوم ]صنت وكت نملا باغل امل اندلخي ملون ىلا
 لالا ةر اًسالا هش لصالا ناكادت ظملبد اشا هركذ مدار احلا

 ملؤىلاروكتل اس الاعلان كخضرلوةو هتأنل بانك اي اًكرعص عركييملو
 رك, دقورمإوف ىلا اص كلذ لفل م جاشلا لونمل ليصنشس اًميعناكاذا
 يغب نادبال صاد تاغ هنع ىلا نال هضروكت ملا ]ل مئلار رضا ىلا ىفعملا
 قلمؤملابدار ارش الك ملا ىلا لات دهاشلاكراص كتم دل هنا هبلا

 نسل هروضمناذ روكملا مضل اكارضاح فعلا عي امريض الاب هراغن

 ٠ فواح ميل لطف ان فايق هلع واتا ةلعبأمع هلاصمنإم دعو ظل ملا

 *نلافعلالاكتعا زاكانعهو لاتراْس نانوحو هل ومب ناعم لاول

 موز اوهام تامالم داككاانهإل ةراش الا مسار ل اف سان انبعلا لاح
 اهنعبصتلاوصبل ةعيرالاماسفالا عبجأ ركدلا مدفن طارغشا نيم دقنامت

 نامه ناوثعب ه دورعلا تاو نل اك ا نونو نيل وهو ملف ةراشالا مساب
 رك ىفاسالف لارا نع جر اخ تامل اذ ٌدلْخا داصلاف ْلَضلا
 ةفيطللاهنملاورْيْج نورظانلاو فاصوالا نمنامإلا دعب ان هّدلصلا
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 ردا رملاو ةاَصلا ثد دب لوصول كفل قدإرط نسا انبميه:هو ضل وكاران
 كنا ا نونمو نبذلا ن ل ثحب هض لل ن مءلاوهر ل افي اسانملا لاك طفخ

 نيذلا:امجو اربخ دلع عفرلا م ف ىدهلع كئلوا ”ملختْنْمنملا نعالوصفم
 مهلهد ىدملاباوشخنيفنلا لابام ليش ناكل اوئسلا باوج ءربخعم نونمؤب
 نين ايل ةراّسسا كلوا نوكي نا ديولذ لل نونمٌوب نيذلا بيجاف كلذب احا

 ! هوا نا يوم الوصوم ناكن او باوهلا صيوىظنلا طبتريل نونمو

 هباوحوازم دم لا تاغشضلاو ماكحالا ةجتوهو الاحمال تانريساك دهاع

 وكب بس ان اذ ىدبلاب اوصّتْخا تافصلا ةةب/نيذوصوألام لضْن اكل اوبس

 أماونانلاب وكملت افصل لع ىريسوكلو يزل تونمؤت تي لاملاراشملا

 حقما«لا نوم ْن دل مدا ةر ركدملاتاغضلابو فاتن را

 تاهيل مام ارهاظ نا لاق نونمٌوب نيل |َّلا نامإلا رتصملا نادنذ
 هانا دبلامولب فرعم اف مزال هناذرمضملاداربضتمتاركلامّدْعَت
 توكي اوضتغيمناو راج ا اغاًنبع ميلاداشلل ناكذا ةراشالا مساق د
 اوفتم تفرعاككلدكسسلر هاذا ئضنعم فدلخ نع ةراشالا مسا داربا

 لافي ناوتكذا دوصملإم امئاغابلا اش الذم هّملا ةنه نا لططىغرانع

 نظر ايلا ل اخاوهوزيملا لاكش اعدتسال ةراخالامسا

 مالا نمت .الئاملؤ دلع رميا ال فاصوال كلن ةملجب عشمُو قت تمملاوكت كغم هدانإ
 هقترلو مي دورمملاذ لماكلا انزال درعا ةصخلادورمللب دارلا نامي للة صح

 سلا مال ىف ممْحمدورعلا لل ةراش الاف لاو قسما سنن هلام ىف
 حالطصارهاغ اا مهنج قرفلاد دحاو ىععرهدنع درعلاد دّصخلو اضبا

 اًذرف ةفضحلاْم ةنّيعم ضحشللا|ّماد حاتفملا يعش ىف لاف انلو نطنلاا
 اول[ صختلاو زعل ار دابتلاذال ةّصحل ظل داّنخا اف او زكا دانيورفوا
 انفلا شذ لاندحاو مكان رك دراغون نوكيدُم ىراخلل دوبعملاو

 يسخن ميلان يراقب دامت لاني هوست جلال لأ ١
 ]ل ناكاتحاو مل ذابم هنيومٌ د ضحوا اهوهشو دارف لاموعدا ةقبتحل



 : ظر ومألاو

 لاجرلاوانياج رلاوالجرلام ركالومْنذ لاجربوا نداج_واهر فواح تكللّضاذا

 رلاومسسا :ىسصل لرش مدخلا انهدز م 2001111 عانفلا حشفانك

 كسا نوك ن]مزلين ل هو امإع "هضم: دادال شرفنا ال تانلمضملاذ انك
 | ةلاانااس كالا رد فيرنا لاقل حاج دولا
 رادرنالام ىلا مجإسنوكعمربعضلا ثنات دأب مو فاير لو ١

 ليرضلا نك لق ىلو املا ب اعز ناف عادت زف هلا لاهل عجلان
 نارك انض انداصانزخؤس لاف تبن

 مدلل اب فرملاوه ىدانملا نوكي ن ارسم لع اذه ىدانملافصوقائملو

 اياب لج موألاب رمل ىدؤن اذ اورلوقب بجا ىلا نبا بشل ملاممدا اك
 تيما ءادشلا نم دافتسملا هروضحل دوبعلا|هرلاره ىد انك نكن لجلا
 لاو اوه ىدانلان نمىخيا نشا بلا بهذ املع اًماوركتلا مدخن ىلا
 نإ ةراشألامساو ملف يسند فيرا فاخذ اسوم اهالا لازال

 ا دا افرح هلال انج ةرددللا هيدا م ىرعت
 ا ابألا ةراشالا مسافصوب الضا

 نأب ةناشالاءامماتم د ىف هنلا جاتا وءامسالا نيب ماديه املا طعلادلا وه

 : قفل | :ملصح ة هامل نبابعت نالذم اللاب فم هن ملام اىمسلاب انلائهام

 فتااطتلاالاؤسإف ةراشالا مما عع دق اهدارفا'م دف نيبصنر نحل

 ٠ اوالاوغ فيرتنلا دنت ىلإ صيخلو ثومنلا او تومنلاو تمثلانيب بولطلملا

 1 تاجر وضحملاةداشالا عماك ١ةفصخ نه ىلا ماو اون ملاناضاا:هلقا

 سبل نإيلع هيبذتلل فصل ىريسفت تطعةلموهغمو لو عماتلا
 مِتايمسلاملا ,امويزملاذف ا دوجوملا هه الاكار ومما ئملا بم دارملا

 مورفم نركبا دذ 0 دود ل نأب ىّمسم نوك دقرمورزفملا نال

 دابعإرغم لو ”هضخ ماهم ناعممحدتد ىلع ةدصاملب مسالا

 نسم ولذ هم لني سال دع ل هيلع ةدصأمل

 لو نافّرعملا لع ذلخادلا مدللاو عوف ناش الاوح سطل اموللا لداننب

 زاب دكو



 جيانف هنيرفل نم ةدافن سم ئوملا ةدحولا نال دصمب دقو لثيرل ابد كد
 18 راسعاب :مملاوزملاكا لادن دبعر اا هنيدبعرابيعاب ءاقمدللاب فرعلانمدصغبملو

 نهاد يا 0 21ج
 71000 هيلع ”..هاملاف دصو ا اهيلع دحا ىلالاهشا:ةءاطلا نعم

 تئافورل عوضولانع مداح لحولاذ نهنلاذ سيلا نوصل كالا
 قعانف مغ مولب فعل إإع ةقضخل فبعث ق دصولا ةراّشالا ديّملا اذه

 دهنال دحاوم نه لاف ذل ءلص احلة ساملا نان هنسب ئش ة-

 انا لاَد فضح ناد ابنعاب مو دوجيلابس د دعتلا|ب:كبافنهنلاف هش

 دبقمرن ائرح ضد رلِإإع ا طملافدلطابأب نم اذاممناكلآلاوهصوصخب

 كأي عضرلاد ابتعابال دوجرل ام وجول 57 أهدالمزلتسملاللددعتلا اج م

 مدقت ازعل لامر الامر قرملاو ملف مضولادابتعاباهيماجالانافةركلا 0
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 ا ةركتلاو همهم نم وف ىف لعتسم ئه نإ ادبملامدلاب قرعملا نا

 تاب ةركتلاكىمملاف انهو ءاومل ادصميو هاش ولامن دامس قر فل انئاد
 منرفلانمروكدملافعملا ذي طئملل ضن نم: دافّمسم ةركنلاف ةيوزغلا
 متوزلالعابض لال دال قلاع أن جال !ءأمسا نيدو دنس قل امادمجراخلل

 ملل نسيلمالب هئرعلاءانجالا ءاىسا نيد قرذلاانكو مضايف

 يشم انإذ تمام ولعم ةساملان ودل والاف ْهَفْسْظ سمن ىلا ةر ان الاوهد

 ةرئملا ةفاملا ل متسم هنالدرذ لع قاطاع ل اءادرذ :لمتسلاءاواممل

 انكم | نيس مدن 0 ءاجاغاشب, ولاد نهنلاذ

 عضل ابسجب هلظضل نم اد صم الدوجولار ابنعا يبس :اًميتىاانمدلوف
 لش اير غلاف ناكدارمل مولا ذل دم هيلا !كراظتلابملذ
 فيس اعْمابْضل و فاكظفللاف هيلع دن ملا ماكحا ءارجإم دع ربدُمُن

 ١ هشموُألا ن|تفرعامليظفل فيرغ هناد الل رسلو ىلوا ةركشلاكىسملاة هنوك

 هجران هنبرت نم هند تءاجتدي دما ناو همك نعم ىلا ةراش دلل .

 يمال لد ىرب شت امه فيعنلاذ قمم وكر كيلا زف طضا لذ ٍْ



 مفرطضا ةيطغل ام احكحالا نادال ارسلي رعخ ل دعاك ة روكا ماكحالا ءارجا
 بهذ ىفولخ ناذداصا فيت اهانعمذ سلو امرؤ ىظفلل افيرئلاد اتعامل

 لنا بسشلاوىظفللانسيًأتلا لع اساسي ىضرلارْسلا دبا بهذ اننايممونعلا
 ءاماضأحت ىح لو
 تلا ةيهالل عوضوم نيل !لملا تاو مرا نم تءاجامنامتدرفلاو

 دي دفن لعانه هذ تيذونال ملوث سنجل مسانداخب نهنلاق ةدوبعملا

 ٠ تاهِم لا هيلعد ريل صوصخ#م وفير هيلع تملا نيإنل ارتضدإل نا

 ةقسشحر شم مولي فعلا نا نمرف دنع رمت امْلعّقَّم ب ناش اباوج

 درمم اخ هل اهتساناَتاسولف فلافكت مازاد هش نم ةمهاملاف

 فائلانفلاخ هنمامأإع "هقيَمَح نوكهصوصخ اله همم دوجول

 هضصخد ابعابال هملع فدصمام هنأ جنم دّسلا:قاطملا لا متسا نأنم
 توكي ف سكى نإ م الب فلا نام ادق ضح دير عناشالادلطاك

 وغلا ًموضومرشجلا مسا نوكين أدعي ىقوف ثيح نم هبهاملأذ قش
 اللف ضم ادد هناف هشدعب الكعب لات باوحلاب يات الرخامولكف رشتنملا

 عض وربعو تاك تي فّرعلاذ كاذب كعب ىلا

 داللاكاز رخل مع دو ىوس ىيونم أ ب خولاب تايكلأ

 كتف'ولرطاىلا ىلا ةمسنلا ئكرل اذان انه نئشفد ذدرعتلا عم وهامذ

 لل نا ىلا توككهنض ة نونا م اخ يذلا نككاسهنم ليمورغمذ ٌّءدونحأم
 اًملطم فيرنا نعم نا لاف ةيموهفلاب لعن مريخ ةيزجاَبش
 ١ ديعلاةربتعلان ائعي ةذ اكرغ سنجل : عم تال لا هريغوا ن اكتمال

 :لاصخ ا هرابصوصخب اهلماّسلا "”هذرعمو ضف نيف ىصاذلل

 قمم امفربتملا ناذ قازعتسالار ىنهنلا دبعلاذ هلك سنجل! و عع

 افسبما هضعبودارفالا كاف دوجول ا بسجركلا نيكو ىه ثدبح نم سنبل
 انا نكمزاب أ 1 !|ماظلا لاذ ظللا فول دم نع هجر اخترت نم
 ] امتاد لكلا لعبه عوضولا ضخ مساوعا نك مس ةدأطا باب نم
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 يملا سضن ىلا ةراشدلل هضم دلل نااولاق ثيخاو

 فالح انكررل

 ف 2000 < ++ موب بجلب ع ييصيوصسبنس بل بج وسم ندم دم ج١



 لامن ال هاظل اذ دلخ نير زكدل ام دقن اًراحي موكب لولا نالرهالغلا لاق

 ماسقالارنحا عضوي لولا ى الذ لامماحالو كاق هذ ثييعتلاو فيرعتلا

 تبْئسةسهالا اعد س سنا مسا نال كلل ذر ءارنجالا عضو اف ىقكلم ”متدلشلا

 افتسانفعبد اكن وطلاب بطاخلان هذ فاهروضمبل ةراشولل هيؤماللاب ىف
 مالهلخد ىذيلامسالا ناذاراتاشالف لام انسحب ئككامذو انه باخ نم

 نسنل عوضوم هال دساف كلل نذ ىج انما دورمالوزحا عضوب موضوع درا

 0 ع عومج نأ اداباآثاو نيمملادزملل مضوي ةونرل وللا لوخد دعو

 عضولا انهلش مدللاناكأم هعمل هد ءازجللا عضو ريغ نحأ عضوب

 ا شا دم نالشخالات ,ركشرهثح نم ئهاملاملا

 ةنيعملا ةصحلا ىلا ةر اس دلل دبمل املي فرمملا ذو دس هاملاروضمجلا !ةاشدلا

 نان اّماو فدرغنلا ضورعمر ان عاب فن نكْالاد امش ايضيايتاطس نوكالج

 اًظناءوض ولان اككذاامف ن ركباغا منال عصي داكب الماعلا عض هول ابل شلاازبولك 0 ١ ١

 طحرلا ب هدام مان ماع هجوب طوع لات ايثزحلللعوضولاواًصوصخم 220١
 "تسكر هكا اتعاب عضوروللاماخد ىنلا مسالا فع|طكمجرب عوضوملا 2020١

 كد مدن ىذا مملاشلا ذ لول دم غم بطاخلاو ا

 ابان ولا هاك تاكل, اسكىعونلا عضولاب عوضوموهفاس دفن دااطفحت

 201110110101 يا ذولاب معوضومديلع

 دزعلل اًعوضوملعجا دام تدلحجرتحا عضو لومي ناعم : اامجاذا لاق كد

 (اللرنحأ عضو, ل وملالا نكد ةجاحال ذاركذ ام سكعب لال ناف رششنملا

 كلذ نيبعن هيفنمد وللا تاخ يداك, ازجالا عضو لب ىدانكل دورمم اف فرعملا

 ثولطاب اب مار : امم وكمال شل ىشجإف نوما ب وغلا بالم وذل

 هنا عمد كر نفل موالي ملل نهر ملو علل علككلا مسا
 توكأ اًمازراوهو لاوس باوحللا ةراشان نيس ىرلانجب ف هرملأد ديضن

 توكل كوالا مف نوكالو اذ لا انهالاءانسآ اريشسم نهنلاو 5

 باطن نوككر نا مزاب فاشل لعو هفسمحلا مول ثادرفلل نينو انمزمب قرف



 مور الو غاثلا انخت ناب هضد للاراشاف بلت خلادماسي لاه ًباطخله
 كيوان! دع ىف همدعر اًسعاب سل ئبشلاد اشعاركدع نالركذ ام

 : + يس طعابإ |ضعبوركذ امرمزاب ىنحابةروضخلإم دعرابئعاب ةركتل اسانحالا

 تانجالاءامسا غري مري ىنهذإ ادوضحلن اكمل هناوهو انكه ضاغعالارر
 نيب عمجن الأب لع سنهم 00 غاربسمو

 سانام 00000 ابميف داداشلف نيام
 ربر ئنلاان ل سانا ذإؤخ الور غالدم دعو انوشيلاو ال انيبوهامنا

 ال طم ضخما نال ركلة ناتممزبع فل انهو دلو ناشط عاتب نا
 لودي نالربككتل اننونتدضامال فنعتلالآدنذ سبلام ةركدلاي داداذاد

 ئاندانتملا (امنجامزلب فيك رونمهلامدععلابل انيؤشلاطميمدللا ظ
 ملوهمدعرابعاب سيلرلؤنم مسامع همدعل ادابنعا سي لاميشاد

 دعبام ةرعلافارعتسالاغب شما مانا نعت فامرمظضالا ل وانس ناوهو ادوانمي ناوهو

 يزن !اي عسا ةرعلاربعو دافال|ضمن عورخعم ةطاحاو ةومشفملاف

 يلازم تادداص ام ةطس اودافرماا شن بس د|فاما مى الومش
 وا عرسلاواةهعلل اسحب :دارلاو لشملا رطب ةفللاركذ لاقن أ دي دلذ

 030 5 اوث ىز حلاو ا ٍةْملا نمل ابسحب نكي نام مبا

 ضياشمدألا نا لام علوم اوقد دادنعالام دعمىلا هر اشاهد نانتا ملو نامزلا

 كوت مولاأب نراك وصو نروملاكل اوص دول ن اذ قار غسدلا اد .دالءاد مو ىلا ذاكلوضوم

 فارغتسالابزملانازعتساب لعمساو ملون سنو دبملا هن لص لاو ةعبد | يأمل

 اًماهضتملاف هلكملا ظافلالاو تالآلاسسحب ددعنم لدهن اذ قد تعدال

 لارا عضول ال صا هلغنلإ,ركملانهو مطوة يمت
 عركمل م اناساص مقل يومونم اضع ل هلت ىقانسداف

 - تاما همو مف دربال انو نأ دربال سكعل ايوا دحاو يعركملا ٌْ

 تشمل انه غ غراما أجل يشر لانه نهاد
 فم مت الجن ءادجانل يناالو لحر ص عبس اذه نهانأو وهو
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 رعاجلكلدانح اغا ماو لل وانني ضاللومب حالا بلعت انركذامىلادشريلاجد اك

 لق رعادلل ىلإ هغسص لوا دمد لعن لولد از الوم الدم ئارغتسالا نال: 1

 اعز تاون القنوط نابساوتو ١ ادروااماد
 سل مشل هب ةنباسلاو سجل ئعنل ىلوالاو[ رس اا ولا

 لهي لحرال دصيال مالم دي ملوث نم مانملاو حاضبإلاا غمد

 ن ادام نرككنأل روحترادلاك لاها ا ىف ةفسي رةداج هاذا ناعاذا

 شاذ دول اضن ةاعشسا | ذااعا داراح نجلا يئن غامس سا اذاداءلاذ لجرال

 سيل ينل نو د نمل ىن ىف لاك هناةددؤبو ديسلاهب ص امد موعال

 20000 عوملا وب وجاب داراناش ولف ال داما ثح شدا عو ب

 ."هق ةمذاولا عماد ارا ناوتلاق ايس ىف عفارلاب صم نايل نال ةمزدلملا ا 0 ظ اةوتان اس فاهعز وبوا ٌهفاضالابوا فد 0 تناك
 يللت موتي ”عاضنا لبا نك راسم ةمزولملاك ىارزغتسالاف ةرهالظلا غلا

 امتمزدللاندلفاناثاتادهيفوتلاقابسو مضاولانمرعائدلانالشلشب 200
 صوصنملا فارغنسالا لم | دزمملا ف صوصنلا قارعبشسالا نوكيا هركذ

 لما درطملا ةره الفلا نإرعنسالا نوكين !مزاب لو عما صوصنلاد غد
 قتل ىتلاواب لاجر ال ارشد ث ابجول موا والا يرطب تال ادي اول د هئم ْ

 نزلا دم الفلان سات يامل الوىضحلا

 هاظلا درا صوصنما نلمس إمزلبو عم 3 صوصنملا5 ا غمس الا نم
 أ جاننع مغ ناشلامدلك ناهد دال اتي طب مهبف صوصنملاو علف
 ةباغضار سجلنا ىلاداب قارغتسالا نأ هدوصغم ناذ بانملا

 توب عانمساسآودوصتملاؤاًضن متوكل واهي دارشتساناف عونضولا 0
 طصاحلا نإ رغنسالا نيب قرغلامم دعرهاظلا ذا نايل انه ص اخ ىئدملا

 كفلااغان فارغتسالامورغم ىف صوسنملاو هالفلا نيدو هريو نلف ب د

 ل "بحجز لاندمدعو قارغتس انارعنمل هلامحا ئبو فارغتسالا تاو دا نإد الأ تاو 1

 قلع نع جارنحا ءان مسالا نا نمروب به بهدم ]عاما ماس

. 



 ا ف اا نم له نداءات ادم عاعمنم تشل نواف قول دملا

 لاومسسا عم صسصختل اول هيلع د شرف ءانقسالاباًداجم فش تسلا دوسان
 الات نم بهذمعامار هشانه لامن سا الوماعلائملا ف طفلا

 عض اك بكرلا عض .ولاب هاوسامل عوض هوم ىشسشسملاو هزم ىشسسملا عوبس

 فولف اضبإ هلذثولف الا ةرشعو صوصخل اد دعللالنم عبس ظغل
 ”نعٌواضه ماؤعمال ديزز ءان مرمي عضولا اذه بسحب هلنعوشنسملا

 دانخامإع متباماانه لات هس منهو سيلار اش ى ذل اّىِضْعل اصول خانه

 دماوون لاق هنموثسملا لول دمىف الركملاف صصنخ شانمىضلا
 10116 لودر عم عامتجالا نم شب طوشبال دحاولايغن ىاةنيوبال

 . نم ن مغ قازغدسالا ضن مال بنما اب لحر ا نواخاّصنال

 5 | لال فايس نم داقان ا نال بلاي لمتسس اوس امهيشالا
 . ةتمانهرسلو 0 طرشبوادملووهثرح نم دحاولا
 طصوعيل مث دازتنالاثسبح اسبح نم دحاولا فش ىنعملا ذا ءطاحالاو لومسلاى ا
 اًوكنوااًريعوااًدير دزعسملادحإولا كلذ نوككن ا دوج ذا لدبلا سس

 فولطالالع ةلهولاب نوصومو ف ىئن هضم ن اخ ةْسْمانمهنم لاثنغ

 هلقةئْش تأت مموهل اوم كش كلذريغوااًورمعوا اًديز ن اكءاوس
 فر<ب ناكء اوس درفملانإغّمسا ناميدلل“ نامي كا لوُقب نالئاّملو
 ىرجبالرصملا نكد ىذلا نابيبلاو فل فارغا نمل مش االوا فيرعنلا

 17 ١ 0! امانانلسا عموم يتسلل م الف نا ةركتلا غلا
 0 يرعملاذ تاذرلشالف هلوغب بو
 ل مسالامداب ىرعملاك١ لنمرلو ادابانسساامْزيماواسلل تاشاو

 2و ذ سيال ن اشرح نم مهني قرف ناو دإرفالا لوم امزم ترك
 ىيلاذ عاجللو ن انثالاو دحلولا عمللن م شو حاولا[ افرغنشسملا

 رسجئلن شالا نالا عت رلوثو درعلا الا هرقل ن مى ال ءفرعملا ثم ىف
 كلا ذه مقرب لجرلا لوم نانوجيإل ومهنم دحاو لكى ااونم انا آلا

 و

 ل

 تيوع , تمد وسر هويجحمم نوص ابا ها“



 عماد ىثملاد دحاولاءانئئسايطض عجل ماد ًممركتل لادا اعم نيبال
 ظ انهلنم فمدللاب لحنا عجلان ال كلذراسر الاد نيديزلالا السل اسبملوخ

 . ءالملا تضامن هريعو رم اناضمركنم ولكى عبء مسد عضوملا
 تاشالذ ةيزسلاو ىبناءالعلكر تيملاعاك ملاعلكك ااًندْر الاون ديزل

 تلو ملون يما ف عمر ابيعا ريغ نمد اذا طل ىدجلل لهتسم 8 --
 طل كرت باوّصلاو ىضانم هان منام تفرع مل ليوان دأب ىأ ءاوص
 مهساناذ ىنملا عجل فألا ورفمم وُملاو ديل نع عما مداحلا نام ملا

 ءانثتسا عب واذم و لكىنعم نوكشارغتساف'ٌّصاخلاجرلانم عاجل ٠

 ٌحانلا ضن دنو داحالا 'ئبجيمزا سس موملائجب نارا عابآلا هنم دير
 اهراس عومجلا ئحم ناد ابيع اباثِر الا موملا ىف ءاجغ دير هان سانا
 طنوغحم دعل لو نري نمك ]ل ىاناج كلل عاننما عم ملف دحاولك
 هانئ: سالا الول هنم تسلا ش قش لونحدوهو لصتملا ءانْسسالا

 تجب نالدعامجالنم دزوّزك داربناب لمد انلاب اّماو ءعارسبلانيْر نال
 3و ىاادحاو ألا ةريشع لعمل كلوف اكره |رفائجم مزان سد نعامجل 1

 مل هنموضعأإكى !هسادألا ادي ز تبعض كلوف فو ةرشعلا نموزج
 مدللإب ]حلا لاب ملوقب داب ظن سالاف نكد ضحداضتساإل لج ناف
 نسيلو هقدلخ ىاسلإءْضَسْمم نالاحلاد دمئالا عركذ ام معي فكك
 دل ماعا انهو صلملا لال دس إع دراو عنملا ناف دعونملاةم دل ن اساانه

 ىلا ناللا راسا املا لبل كلا: داعا تالا ناألا وسلا روكتملا
 يس الاف نعول رل كلل نزع ف دص دهاش نمي اعزب اكل
 اراك م زلنسب لاق ماشلا: رابع نع دمب دنكارضبإل هَئِساَمم دهذ

 اًددحامازحاو تاعاجلللضادّت ال نا طنب د ئنصو حاس هجشف
 ل : /

 ظ الاعصرربعرخا صو فرغنسملا : نوك؟ دن هن ا هنضوراركتلا عَ

 لضامو ئازجا عضو ةدريفيا مع دن ازيرم | لضا لام دع طازشاذ ا
 طحولي نامرلرالو ياخلاف د عمير هذ اف راوكتلا انه ىف داسشال



 ركل هل تبا هيلعم كحل نمدرف لكن اىخمللا ن اذ راركتلا هجر عم ىلع موكحلا

 اركاذ ابهبجخ ابل عكا ريتا ةروكملا هوجولالعدلُس :هئلشلالقملا ظحال اذا
 تان هملعكلل نعرغنلا مل عطف عم رغشسملا ا داملانا

 ظللاموبفم ف را او نم لسيكح عضاولان الد :لفملا:ظحوللا فدا

 ىغلا| كو نوحيف مدل مب بزح/وخ ليزتتلاذ مادانهؤتم ناطضام انك
 تاعايلا وكلا تابالاف دارلا نال ابنخا تنما دما تلخر اكو فابن
 كرلامريغ بحى دلام ناف ابلإت ببن ئل اماكحالا سرمد ا

 ريغةرم زلخابلا مالا انكو ىرخا ةرم ملا امريغ رم ابةئغل ا أمررخالا
 امتاةسجل نالت كلان" ل لطب ألان ىرها دم لخأنل اةفمالا
 ”6 لاه صيصخت زويل قح قاض ةاغلاف انمار ةرثكلابناجة لطب
 ةملاقإرغنسالإلع ليز هاتر د ىدنع اجرا تلو ةاكل اف ؛ىججس اي

 ا لاقرهر داني داللاجر عوج انلومل صدال ذا دبعلل شار هاظلا ف لاو ظ

 هلق ارغتس | ةهاظ لاذ هم دعو رخا عم عامتجالاب دلل ريغ ىاملطلا
 اجالامدع طرش ةدحولاىاددعتلا لاما ةدحولا لاذ تا لاما

 دابنعابألا لق رفال ننس لاف الرا ةيمجلل ناكءاوسىاالطم لافرخاعم
 ءاسثتسا عميشاف لاجرال ف ولخدحاولاّال الهر ال نم, أنْدئسالارصبال هنا

 تبينعمل انموألاب لحاف د ثفرعام سايذ اع ةعامشلو نئينّمالاو دحاولا

 7 فد ىف ن ناعم هش لان د دعتلل ءلسإعملا ةيحولإغنو نشل ش

 فئنونسجإ هذ ةيساطما لاح عاجل ةضراعلا ةحولافنرزةىبلإ

 تاعامل فارغتس :ارث افانل عاجل _ّضراعلاةدمولا ئن لمحل ةيئجل

 نااوع نافىااوعزناف ماو دعملا نماماكي ةداغملا
 ' دحاو لود

 د يبل كحل تون ناوجلامزنم دحاو لكبر كما توثب ىضتشنبال نينا عم
 رثع اريل ككل توني نا وهامن ا عازغل مال هلم لواوه]ب,ل اذ رف لك
 درفماو عب مجلن اتمنا ناىا1اربظف موت ٠ اهنم دحاو كلر كلا توسمزبا سم

 " طي اطدسا انااا مل ]لمي صصل ملون موهملاف ف نانو أسم
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 داطأب ناك اشلا هك ام حاتنملام ولكى بم ناكا ذالض شالات كلل ذ هملوف مهل
 هيي مي سل

 اعط ىنعملار يكب ظفللإيلقْس دصف ئسملاانهل مج ماظملانهو ناك

 انه عرفشنال دعبلا.ناغ هم دلك عدمبعب ئملا اداه دارا لونان دا طب دلذ
 فرعباذه :ملاف ثح عملاق غنسا نمل شاد درعملا 5 ازعتسان ا اعمدلكلا

 بهو نود ئممظملانهدّناتبر اركز نعملا هن شا همكك<ام نطل

 تيعيضمال انهو ملف ئماا تان طانلا ملل اراصغلاب [صرو تسمم ا لظعلا

 نهولانالهابعام فسكت هنم بكرتنامكشاو ندلاماوتوهاطباصا 22 ا

 تامر د ل انمملان اكن اوابم دحاأو هلم حجب ادم اظل الكب اصا

 اننا حولا انهى شم لضم هوو مأو اوهرب ديف ديصملاة نأ راف امزك

 النبل ناك عل اانلم نكت اموهجذ ممل ناكل ان : 1 9

 هبصير ام هماظع ضعد ناو نهولادباص | عوجتوه شرح نممالملا عوج 0 ٠

 هايضي امن كوه ثيح نمل الع لمجرد ةىلع فرعملا عيل نا مسلع ربو نفولا
 ةيغنلا انجإع ومب فبكت ءازجال |رضعب د ابعاب نوكعنانم معا كلل كفل نا
 هده نار اوكللو نهولا هبصيالام هماطع ضع ناملادصملاناككهل

 لب اداب و ةرظانمولككاذ دصتملا نانمزم ام لعْدمنسم ةدافالا

 انامل ملغ لك هبصدرل ن اديفش درو دلك وه ثررح نم لكك لب اقل

 تسال الع مظملا فم ولا اكاكسلا لمح شبح نم رف امزسب ناكنادامهنجب
 لئاذاام ف داخج نسح لكل دانتيل ملرقنس كب لع نا ككابحاصو

 اعمل ويف دحر ذللإ ة نه اهو ندا هضم انني لاي .

 ضساماز موملاباس نا لازمهاضا زسءانس 12مم زع زراف ١
 دزفال او ئالغ ل ال ىنعم كرشم هنالرلاعلا لفذل همزعئاطا امم ىارلا علا

 .[ للمشي ن اكناد نر غتسالامداب فرعورل املا درفارل مي :ارهزتل
 تاتو ىلاعت هلل اكوسام وجيل نا طيرلاسلا نال مط لوم نركب هناألا



 ١ مهتان له هاب نال كلاي وسو 000

 تغرم رهو ١ نوكسال ناب سيسىملا لاعلان ده تر نمل ابر هلوقبدارلل نوكيذا

 داقمنعةداص يمال نال عج عدل حنكم 25 كل
 | ف ةهزسندو عطتبا زيد امحاغي لومّسلا ديطيل سنحأكداربنا
 _لمثا ناك ام وزمملا نا هرلع] دياك:لل نكرلا ذا هذال مل نكرلا ذا هذال رلو ىراشص سل الع
 هن لخ دب شار ابنعاب هنيامُشا ناكر نيلاملا ملم ارلاملا ناكاذاهناخ

 دحاودهنم جي نانوجاذ نيلاهلاذ دلك س انحالاوفرلاعلاب ىتسامإك

 ىف ف ضنا داحالالوانقيدن الدزعملا ود ميلا طوانسفرل ف تأنساو
 ناوهو لد دصمدلك دصمدلكك ملف ةمهاملافرخالا فلام نشح ملمس هلو

 ملا ايدام ملف مك فازتتسا نعمل از انازعتسا
 صضعملال |ىه ث ثصح نم دره ا دّدفس محض القرع لارج

 اًمادحاو هن تس ىنح هصصخب ناب دحاولاملا ارضعي دارب ناو دارفالا

 لصا ءاقتب نم كيولخمومهل ذل اذ اهنال بحاولا ا هصصتخ ذ وولف مقل
 عمجف ددحاول اذ نمت موهو ةدمولا عمئٍسْك شل زغل أ ذوهو ىلا

 مصيف ةروجالف نيدأرلاذ الإ اعنينماواذئلث اهل اد ةررعملا عمرشملا
 هبل عوانل اذ حالا هركذ انكاتصبصخ الو اة

 امني ف نكا هرنئككابن اجه امج قرف ال نر صاهللو لوصال ارم ازيطا
 | ةرمامانات# .ةرخنمل ذمار :طملاناجذ
 وأ نملادن اذ ان هنم دحاولا : دارأ رويال هن صحلع ناكاذإسشحلإ
 | ١١ اطلس دوس دسابلا فابدج ماعز بلا بكي نالفر كو

 ذاعم ةدحلو جو زاب ن ثنحب هناناوحيص ميال ن0 [.ايعباشلا

 .٠ نكرلامغااولاثو لوصال اء ادب يتم امىلع "درج هنم لطير سنمإ/ نع

 نجا برو انا تسل لد لش تان

 ءافباهنو د نال سنحلل ابذ 0 'ودآ نوكب هعنش رمال نت

  هفلانب قرعل ان اساذه ناش امنا ظ انركذ 17و س هيمللا
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 لااا هس ا دو“



 دزلاف مالك أنا مم انبمهعراشلاثكذ د ف رغتسملال سنخإم الب فرعملا عملا

 َناشلامدلكف وسلا #سيجإمالاضنإت ارغنسالامال نالعءانب قرغنتسلا مخلد

 هحولافصرد ثحرمحامجو نمملوو ره مل ف ثولت لرالااما هسن قاطاب

 ريغ هجوب امزح فرم قت وز ف ملا ناب دوصّملا ن العم دصادهاشرخالاب

 ءانم داربو ةييفل د نعل طم ىنيإإمالب ف معمل مهل فالف فاشل اماو عكتام

 ىلع فإرغسااللا عانتم ابق عىل ]علل نال هنم عجلة داد نوجد دحاولا
 رهألفلا اذ دحام يت لصحيءانلا باعت لآن را قحيضوئلاهب حمام

 فايع هييرغت نمو والا لامتحال ا موج أظل دلرإنيرهألضلا جلا همولكنم
 ىسأو تايواسشم تيلاممحالاولكلف فاثلا لامتحالالمشادزملاارغنسا

 دان اغمق هنركدزفملامسالا لل دب ممالادإامل رترخا نما هاظاهدحا ٠
  هلطم ا هانعم ةدحوىلع هدإ فايل دب ىللد هنذنلا

 داغمرخادعماطافءادتدق عل دي ةكيرطل بلا ذاق تلم تاكتاو هنن ١
 قانتلاعنم فال اباوحمللصاحو ناعفحجالف اهانمتقم غال تانناونش ٠

 ىظنلاعطق عمو دزه درو لكك ١ ىد |[ ال لكلا عمم دملاو ارغسس الع ءانب امج ظ

 رمح ادابثعإم دعى عم دحولاب فوضوم دز لكو رخا دعم نوكسن انزع

 ةدسول فانم يس داع# طرب دزلكعا عرج قككاال هعم

 داشع | مدع ىنعمب ةدهولاد زوما لول دم نإإع ىبم باوهلاوهو هس رخارم |

 هيلع دلامدمل كللذامنار مل طمرخارم ام دع رابعا ال هعمرخارم |

 ةدمتلا ةيضملاْ غسل امال نكلامزنب فاننا اناس انا لو ال اباوولا لص احد
 أما نإ سوت للام داع نا|5 ةلهولانع "ديرج دعب هيلع له دي اا

 لعراببع |نعمب دهرا دزلالولدم نااعىسم انهدأ رع دبر دعب هنمب

 عا ةميوطلات ركل نا ذاق ينمي كل نكهممرخا
 اثل باول دقت تيقلاَسو نا تلربظان مكذ اجو معايإلد نيناألا ظ

 اع لل مانالانناج ىلاةراشا دم دم امناو كوالا اع
 . عملت ةيثتلا لبا فم ىف موكل ةدحولا]ع هشلالد ىف كّسالد نمل مسا دارق |



 نهال اعوضوم !وةيئشنلاو د ارق الا نعظنلا عطق عم مسالاوهر سنجلمسا نوكد

 نجلا مسا نيدب فرغيرل لاؤملو لانماقللانه دنهل لخدال ةرثئنلاوللوا
 ا - ضم مسا نافا منج قرف نكل يمد ىشج مماالجي الع“ ءانب دزغملاو ْ
 تانغ و حس لا ا

 ٠ 1 وت 7يت وضل: درسيرخاانشن هنت لاول

 اهلكداز اوأ در نمدذ ننام ابلع راج :|يمسلا ماكحالانال

 ابك عضرلا بسحب هل وادم نكي ناو ةدحولا نا باوك ةصالخر ار ضعبوا
 ا | اكربنمبال ءالار يشي ]كدر هناا كلف لامعتسالاو ءلولدم
 ا را لوحز ده مل مسا دم اكان عسانا 5
 لاجل انوحاكف عمابعم ف هن المكتسب مرهصوز زاوحجىاشلانثاك

 اًذرطمماهفصو عانتماناب همد د للاب اس الاوطل ]حرا ازوحلاوطلا

 لفل لكاشنل الع ذظفاحتل مانزل هش حراشلا بلع ضن دقد
 ن.بىم امفوك هن لاح هلاًمصو ناك ذ'ثعنلاو 000

 رانيدل ا انل!تالهاذ ميابدفصو ءاجشالا درطم انلئاغاو تانل

 يني تلال “لمد لاوطلام هوملا ةيبصوفبلا اههردلاو 0
 هيقرسلذا لوقد ناباوصلاةيدرفو ةدحو ءظحالم هش سل ذا ل ات

 ًالحولا نا هرؤرخارم اكل انه نكي ملاذ اخ لاف فاعلا عم ةدحو ٌءاغحوام

 اهتدافتسابلوملاو علو ئنلا ”هغِصل ٌةيعممللو ةنئتل اكدزلإ ءلوادم
 رهاب بواب رك تفرع دكو نآكت دحاولا نم دير | عل بامر دع نم
 ظ فصر عننم ل كل نك ن اكول اد الج لك نامكلآلاو لاف رئدّنم قحلا

 باولو درو لك عمب ف ازعنسالامناغ دزعملام اللاب ايزل مكانا اضنإ ىلإ

 مب بدرب لف لاف درعلاف كل عاب هفصو دعب عمل ف فارعتسالاب اسعاذا

 نميللا مهر دلاو ضصلائاثنب دل اىانلا كلها ان و ذركملا نرحل ذلك دق اك

 افاضتإمدعل ةعيطلاد انّبع ابالو اجر اخ ةدورعملا ةّضحلاد ابعاب سبل



 در لكف اهنفحت داب عا بوم ةنسملاريملا مصار ابّعاب الو ضايبلاو ةرغصلاب
 لائرخانود درغب هكال الهاصتخرغ اه درذ درت لكس انلا”لاهائسلاذ

 ئالخ هنوكلو روب دنع دنذ ةدئات نايل انه هركذ باوّصلا والاف

 بسانمريؤذ ىسامف عركد ماو فوصولا ند ثعلب انعم دعل ىانقلا
 كيل تفرع دقو هدإط اننا نايب كانه جاتحل ا امال انف لع نوكأ
 اىرب نام اتا شذ ىلا ويفلار اتعاب ىاًررطرصخا ملف

 الان طخرشلا: فيز ديزل لات ةتكلا تابت راما او
 ىذلانمرصخا انهورلو فداهرصخااثهو ىاوهو هاوهانمو هاوهاك ذل ا

 فيل ازرط عيمجزمريمزحا سوكر اع د املا مجاحالف انركك ام ىلا راش ا هاوهأ

 رثكأو ملكتلا ايلا فاضالاب ضرك كرم ملوق نيرظان ل شعب ديل بهذا
 باول عمجوسا بكرلا عملو ركلاللع ءافتكالار ان حار ضعب فو يشل

 ثونلال مق لالا ابهنعضوعو :ئعدملا« بلا فادح قم رص ناب مجنين امد
 ربظالاو اولات انك نينكالاء ال ال ءامل اذ دحئ اراض ىاسغل انالخإع
 لاعتسالا ةرثكك ىاّصلاف كاجإع تلال | بنع ضوعيو جلا ءأي ف دحشأ
 ةزيرقب فوادحمء|صلاذ ىضم ضرالاف دعصا نم دهشمو فضحلاو
 ضرالاذ بهاذو دارلائمل نايبوهفدافسالا دبع لكك دعَّسومافملا
 فايز ال ئجال دعب ا نانطاغمركم نرتو لعدت ءارق دما ل صال تايب
 كه نورك نازوحيو نايحائتد افمب نفورلو دهارككب هذ رنا ىلا ةراشا

 اكبرمضتلوا ملوق بلغ اوهو هإحت باهذدابتعاب مب اه ذ نوكين اب هانعع
 عملا اتعاب شل اهلاو مبكوأملاامْبعاب غاثلاو طككالاد ابنعاب الا
 دايت اى ان نك ضم طع راس ظل
 كاملا لج ءانبلاو ىلا لع ىسملاو تن الع مفلابو ىزس الع لاب
 هل ةلص ءاملاو أمولعمو انريلا نوكح ناب مضن عمي ن أكن اذ لوبا
 ةدلاولا ضال ىافو نحم كومنعملاو ٌهِيِبستلاوااهَّدل وةدلاول اعضتالىأ

 ارمهاظ ناطعمسال الع صم كلا دْواضالا نوكني اهدل و بيس دلاولا



 هاللي

 ضلال مرنم لك ةداضم نلف "هشبل ابا دالوبجموا نأكامولعم هانعب نأكنأد
 2 د ناوخ لَو فاطعتس الا امرهو دلولإ يرض للا دئاع قائنالاو ةناضلاو

 ءاردزالاو رداسإ هراكنا عم ثيرط اخ أ لوسولا نوعرت "ذاضا ناخذ 1

 اًيرامم افيطلاراّعاوا لوةم الت لاهل سوم ءاربمسالا دبي فلاح
 همراعرهاظك ءامىلب |ضراان لاهل فئاطل نابذ حاتنللمهتف

 الار ءاملالاصت ا هيبشنلع ةبجبملا ةراعتسالااجماب بيرين اكأكماعا
 وامل لتمد” هدذأض اللول دم نإلع اب كلاللاب كللالاضناب

 فاضالاسكّرلاذ تداج لصد يجو ٌةراعسسالا نكس ىككملا
 فئئبومدأا الوادم ذر نعان اوانهإنم ىف ىككلاب صاصنخدلل عوضوملا
 ناىملا م جب نم مهنمو هب ةراعتسالاف بلع صاصتخالاو لاصنالا

 هيلعرهاملع هلسلات ,ىكنإلع هاب .اًكِلْمعاَز احب هساللاه دأب ةفاض اللؤ ٠

 0 دنبجوأ ارك كف ىرناعض ولان و دلمملاب ناسا ه.لعوهامريغاعد

 رانانكَحاد ثا ابيك بانكلاانهلع ةرشاح فو حاتفملا سس ىانبمه

 وضرلوت همولكل نان |جي نكت ابر اشلامالك تخا لاق ننن همالكف
 دلو اإل عبلة سالما كيسانملابكركا اما ءانزلبو 18

 | ١ ةة يه ص|نمتخاءوسزاانلاو ماكتملاطىبال ىازلا :[1قيرطال
 ”اراعا مفددن ان دفاضال اب ل اءاسإ هراض خل نكيذلذن هكحفامواكإملا
 سمن زك رنربح هس لا ةريشم ”همواعملا هذ اضالا” هبضلانأب ديسلا
 ملة .نرزوا لاا بعاجراو ةشاضالا ة بسناب هراصخادعين اذ لوصولاب
 ظ دىلاننس العجم ادارمالإف نونلإاعوامشم هدارباكا سكنات او

 "امو لو عدوا انصخاّماةدحولا ]ع لديريكشلا ناذ هبلادصتلاب
 ميظعنلانم اهادعا مذ لاهل انكر ءلا لإ ىلا نلبسو ماهل |لرمجج ىانلا
 عر يسع ال ىيلد هلو: :عىطانحلا ف أسإل لل ناب دئافو تلذميغد ريمكلار
 هللاتنادس وزع ايل اتايال اكاد داك كاد دالانع دالازع مِلْو هل ْتقرعممدعل كازالا

 هالات نعب دعت ل بج احمل لو كار دالاناب الا سارحن اذ كامن

 2س وب سيسي تمسي حي



 بحأ

 و !بوأط نع بجاحلام دعو هلصالع فاثلاف نور نر موب حشا ولكل امن ١

 ردم انادج اسزافرط ظالم لوصحنع دبا نكوهو هيلعمهدور نعبانك

 هفص رسم فرظرم الكفو فودحيتلص كّالادْْم اكدناسحانعما
 هر (اشادشضو نيشلاوهد دنس م ازكى باككر الانع بجاح لى !بهاحل

 لوملانمىلواانه انهو لاريقح بجأح ماؤرحلا ارم ااانسْس موكل مالنا

 انه فدا صصة لا وايام املا نوكلو كوالا اطل ضنا 2000

 لكذال دنجلاف معن لكن نموك الل ناضل تام

 لكن نمربك هد أنمي ظ ع ناوضز ىالش امىللواؤعملا اذهو زن ارم نم هاوسام

 دنالو تانموملاو نينموملا ء. سب بككا م ظعملا ناوضرلا ل وصحيم دول ئ ناك رمن
 قدا انلوللل نارها ف ,رطبال دعول وماي ركل املا ةراخلا نمضي

 لو ةيرملا لها لطصموهاحت ملى انيك اببعا ابنعا مل نيملاملانعىتغم.ملا
 0 ىلا تانوزيولاو تاثلاب د دملال ضب املا ةراشا
 :دطساولاب الو تاّثلابال مضوبالام ايت اّشلاو توابككأو تاحوسملا
 ملعم رحل لوو ني انا ضعب ىلع لكّسادك رن اذ ناوضولل ةرتككاو هامل اك
 تاهنم بر بطاخل الام اّسلابوا هضن ذرراكتلا عمدا للكل الرطحتلا
 ريكشلاة فاكفيرعتلا طاىعادلام دعد مي ناملا انادشو في ةدعتلا

 مالا ءانعيرافلانم ديالدن]2فنبرعنلا تاجوبمجباقنن انا امد
 -ًاقاانصراص نم در! هنال ىبّسرسإ ىنهذل ا دب ملا مالي هفيرعن ذنتاطنلل

 عاتل ابلطب منش نمد زل عكا ْن ذوكين امل ياض ماف اوريكتلل

 موةدزعلا ل سنحلإ فيعئاوهامائهذلا دبعلا مالو هريكشر فرامل

 ٌسطنلا عز ضلاو و ةجاحلاىدل راككالا ةامزوا عمال عم اجلا هد اراكهنام

 ا طعم دلرلو هذ لضت نعو | هشبعي ىذلا مسالاب

 اّماو ودم تيم ىلا اني ىل ةماثلا سا رمن امهنمأكف ق نال دبعلامالب

 لطاررزت تم نأ راق هلال اصم املا نسلف فيرعنلا انرطنم أ هربغ ظ

 فيعض ميشأبأ | ريمعل العلم ةهربدْتئلاانهإع فاى | فن ىلاعت



 ىتايلابلطبافاراكتلا نا صم ضارتع الص احورتجو ىاملوق اذكو ىاحكلا سامع

قتلا دلو ىلا لص العلادلا لفمَللاد ابّبعاسصبر يكتشلاو فيرئلامل
 0 ريكتلانو دب :ى

 تلو غلاو هببلا انعا د ريم لا نوكبولذ ةروصلاو ئ داما داب عابر يَمْحلاِلعلدب
 ديفا ن كولن ىوندلا هليل امم هيلعد ازيودارل ا ]ص اذ لخا درمَحلا ناب
 كولا :.داغتسملا دمك تلك دش نوكرإع د دعم اوما دال اريل
 كن اوركدلاب بال صمبصخت هيام هطن لوف ناشلا باوج مفدن |زررحامبد
 "دوه ءام ىاضاملاريسفن ىف ميل ايوسنم منوككالاو بال اتْغطن نم اذولزم

 اوبل مذا لكلا ةلزغم كافل كبزتت نوكش قلبن لاوه ص وصخ ءامواشس دام

 انهودلف نان ةلص ساو راب قاع ءإم نمل شو معظنلا نم دكونإم

 ,يلاكتاآلادسب ف مخدر درك ملا ناك( ذاناطل الوعل ذو ىضرلاو ملغ

 لاو عونال هنوكرن دمت لع لاثلا انهو هاما جال ]غ اًنظآلاناظن ن اراك
 لومفلاا عقبال ناب لوفلاو دكأَتللآ لاعب !ىب فاولانلطلا لوعفللا ةيوهامنا
 .علرارتغاأل الا هرتغا ام ملو ناذ لط ابواصا دكت لل ل ادعد ناطملا

 [21!!ةجاحالةئدبحم: ءلووروظعو اعصار ءالازم مىلادغ دصملا

 نه لاتنق تناك اذ ديك تلال ادعي مماول اطل الومئملاف ناب

 : )0 امم لع ءانب نمت لومشلا املاء اثنا هيبنشلا

 زمكاناال ى بر ملاريغ داي ارهرت مث دل ارض تبر ةدكو انو هنم معاوهام

 0 ام نانم ىضر إس اوحف ديسلال اقام ععدن |ةرهونم

 هينليالت؛ انئسسالا اماو دكأتلاةشاف مب ربظد ناو هف ةسمْسالأم

 فولخب هنال لوثر هوتلا نعال ضن ىمحلااهئحاما هني ىفكألو لومْشلانم
 سي ذا صوصخي اراب وعل اب ةفطنلا عفص اصتخا ديراناع شاولا
 معوند اتعاب هصاصتخا ديرا ناتج اذج دعسمو نذر صحم عزت لك

 ارتفع اءامامذ اهضر الع فطع لا طبتربداملو ددابتلاف داخهنال

 ةنكمالاكلر انة اومملاو هم ومار ا كو ئنل اس لا داضرارلاد انكم

 قفحنملاه دحام اذاو ت وللا طابتراو اهيءاضرلانيرمال الكفن ااذا

 رز

 مج جو ييجي بسس هيووعوج بسر:



 لصولا,ارجابوارعشلا موف مزاد اه دعب هر دم نادألاو الاسمي ضد كلا

 )ا ,ىفاكةمزاج هر دمار دصللانانوككو انفولاك 4

 عر ًاغر'عتبانكل ما ىلا دوقع لص وفعل صو امارج ا مامح دمع لاّصو :قتابراو:ىردن

 لقرب يتلا فشكلا لاف قرن يرام لاك ئباعرلا مدع :ءاهمزجو دوبعلا

 هجوله ني سلا بكر هكر ب ناهتج هاو انبعاب تصنيف وك ذو ثعنألاب
 يلا ناش تمنلانالدإ ]ا ةررظأ لا ذر ظ ا لاف تاّنلاِب فوصولا كرثو هانغال
 كيفن نالو بانل[ ةممب ناشلا ةدابعةاقباسد كلا تعنلا نالصوصخلا
 فصيلاب ديراامربغ دإرلانابرعشس ف صولا رك دعب ثعنلإركذو بولسالا
 1100 عباتلارككىفعمدمَللا ف صولا نالت امعف دناف

 دملا ةربظ اج دحا نوكل هجوالف عباتلاب اغلا ف رهف تاصرصءافدلكو

 0 هارب كريد همالكرحاديرعشباى فير ًحراص لأترنال نم

 فيعنزاناعمسدكو 100 ناكئلظلا كب نظيىذملااكفب هر مللامْؤل خم

 فَأَف ,اكللو ءلزتعملا ىلع لاذ 0 ايي ,وكوهو دمر الدانعأب ىلإ

 الاقلاب مهفيرعت اًماد لمذلاب مب فوصوم مسهل ثلثلا تابكلذ دتملاب دإمملا
 دامب الاب مدار كاف مث دلثلا داعبال [ضرف هش نكمياموا هشسلثلا داعبالل
 هلزتعلابن نمل مسك هناي يتسارزح اا زماوت ةسامم ل
 ريس, [مكدنعو لغْسىنلا غارغلاملا جانحلاوه اوهو ىرهوجلا ريم نم

 مسخلوهو تانلاب لغ اثلإ | ن ْن اكملاملا جانحم اه الكم ىسطلاوىملعتلا

 رولا ا كا ع دانخا لبل دب ىعلعتلا

 ' ”رام ةرعاذبال اءزع مسا نال ءاكلإو ك زل ادنع لاذ امناو هلاحبىيبطلا

 رح همدلمى بع ثق اووه نم لع هاظأن ركذام لك ذعاصف نيرهوج نم

 رمكايزتحلملا جان كزتملا دنع هولا اًماد نآكم خاادّوصنبال لاذ

 ةرثككاو دحولا ىلع ملل كلالدال ددصلل ذا 121 د دضنسإو لاق هلك

 ايم نوكرذ ىف ضروف دوكدلا ت0 طم مسالك
 هناللذالانم دعبا فاثلا وامر لكد عب ىتخج ال لالا نممهنمو كأف



 لاق اًنداطمتسااههركذ نوكي ناو فييككاف لخ دم ضيرعلاو ليوطلاندوكيل نامزلب
 فونملا كاش الاكيد ىظمللا كالا فد ثا نلطم كاتشالانلاف أبنا
 فاطملال همس ناف ال هأنعم سلال اك دان ,وكريظانبمو دحاو ىعم دازاذ

 يش ءزجين لوما نود ظالم اثبات ذاب هصوصخبدشالف
 ىنعللو لل اًموضوم ناكءاوس ةّصوصخكى هلاهتسا نوفل ناآلا هن
 ىنملوا ةيصوصخرلكل دحاو عضو بسحب لاك لاهمحالا ءاجاناظ ماسلا
 املا دار اًاصوصخ دوم لاذ تاّصوصخلل ف هلا هدسسا طرشب لك
 اكئيشضاض اتابيزج تاكراوس كرت هللرم اناس تجر دنال نبيزوإإ

 امال انيعورلوت تزمملاو ةراشالاءامساخ اكدغ صحو امانا ف
 اضلومدألاب فرعملاف اك كرم ار امتعابد اتامرلاو تامضلاف امكدصوصخب
 . فما ناوندب ظ حال دقو دب ملا مالي فرعم ظمل لك نبع عضاولا نان
 رهام كعضر الذم تاو للانكو هضفيوأ هيلع خداع صحا مولا

 ةصلالب ماخأم موف اً عوض و مرسبإو هر دصم هب ماك تاذلكل لعاذ نزداع

 عوضوملا انكوم ارم أب لضوولم عوضوملا:موهضلا انهى ملام ساز اجلالار

 موبغم مضول افربتملاذ لاق ماد ادهش ٌلز دن اضوعيض نان لما هل
 ءثوكى عم الهو لاق رلاعوضوموا دل عوضول :طاح دلل ل1 ناكر اوسماع .
 انهو اعرماب اًمّزَعت هل نالب د دعنم اد رف ا هل نا ءانعم سبل ىا ماع
 دوجرلو لاك عوضوملافعاماملاب امل ممل نا عيماعكللاذه لاغب اك
 ]ل فرز املا لاكر ضمد وكرم غلا يرطب ]قدا
 دحاو ظفل عضوا ذا اكربرإلا لافو لوصالا عرش ةبشاح ف ئكذانك

 نيزجوا يل تعملا كلذ ن اكو اوس صاخ عضو أ ذب دحاو ىنعم ءازااب
 مص, ص روما لحوم دكآماىلارمالا ناكاذا نوكيماملا عضولا 3
 رشح حوش لع ةيشاحمف دوصممرب ذل اذ أبنم دحاو لكك ظفللا هوو

 وصضدرلا[ ملا دبا جوتسل لكأ ا هوجو نم امج ن سم زحل نال لوصالا

 اًقرعم صخالا نوكمّرس سدد زوجدف لش كمل ابرم الامن اوألامجا

 ١م

 م .

 ا ع
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 هنا م ةيجحم هج يوم وشر حل

 - دو ةيسيسم كا / 1 وموسم ا



 ًالصاح ن وكف نفل ن 0 رج

 ًانخاام نغ!وؤمملا نير طب ملوصحام ئاظحوال كا نوكب ضدكس اوجلاف

 داتعاب هموعن 6 عضولا لآمومر ابابا اع ضلال هنالديسلا

 ”اطرباد هظفل | .خعب كرش كاامهنم دصقلا نا ءإوق ىلوال عوضولاموع

 دصغلا نأ ناسل سنجلا صاوه نم وهام فصو ةدحولاو نسما مم إم اح

 هصملا سلو ىا ررقلا نو د سنجل بلع دصب درت لكموم ديف سنجل ىلا

 او عون دارف اموبعد رسم هيلا ةدحولا داربنا ل حت ةدحولا عم نى لا
 ةضللاب نحاابتعابكادابعال ذه ديبميؤ الذ دان

 الع |: دايزسداف عونب ص صاصتخلل سلو هدإرف |عيمجت دىسجلل

 انغام دلك حنة 5-0 هر انها امانه فصولا نو دب ءلام حن ناكىذلا

 فاسكلابحاصو مانفملا ابحاص مول لأم نوكض كلذ ف ةموأعلا عبو

 100 اطلادشالان انصراف ثمحم ائفملا مش هب تم دخوانغم

 لانو ءدستلا نا نال فلا ىقباطمالراتلاةناسشل لا

 انهو صوصخر هز مف دد ةدط أحال اور هثلا نم انت دمتم سنبل
 ٌءاكدط احالاو يمنلا داب فصولا انهىنعم نانا كل !بحاص ل اقام

 :اهتلاؤحي طفؤباط نمأمو عبسلا نيضرالاعيمحف طق هبادنمامم

 تيمنل إير طبولو وهلا هزت لة ركلاشم مالا همجانجب دعنا عيججزم
 كانلامضنككدلس دارت سانا ضحوفط ضيم
 هميحْوبلاةصالخو لّمحال فصولا دعبو ةرمل اقارغسالا دار ناب
 اًرسفمر اص فصولادعبو قازعتسالاو اًضد ناكفصول الش هنا

 تثير. لال عوةبعوتللوادْللاَم اوكششلان ايباد لك نال لاف

 لّضامو تاعامج سيل عونلاوةعاكسبإ دزعلا نال ما هلوغي رك اصيال

 نام لك ةعامجلك ةمالاوادم'فنصلكد فانص لعل مهشب عتلا نا
 ع اسندال اعزب داق الركب باطن ذ ارتكلانم أب افصؤد هعف دمد

 ةيبْمشال لاوحال اء ظوفح افيوكذ عونلاب عونلا هيبشت بسانملاف



١ 

 39 ناديعي ههاذف .لادلو مع ابنا لاق عونلاب تو ف زعامجديبششو ا عرتلاب فضملا

 طة راد نمامملوفىعاؤناسلا تلاه ن1 ءانسلاو عوج هنم دارم ُه ةركدلا هذه

 ع ركذملارك41 نال عل دي اف كفل ارو ىدعاوحوللاو ل نيضرالا عيمجف
 دازامرارملاقي ناب هنانمل نم دب الخ نوصحبس كلف ةلكورلوف ايمزدللا

 .دصتلانالاذ اهم دارعننال عومجل لع ذلوجم ابمعر| نحال شح نم هر وكتملا
 قا ناببلف ةدحولاو نجلا لما اطو ناد ظل ناونعي انباد ظفل نم
 مر ال مصب فصو ةريككاو ةدحولا نودوه ثيح نمر نمل هنم دصُملا

 وطن م دا سلا نازعتسالاوابزم بش طرش داب ىاوه ثبحن مرشحا
 رب نه نم دم نم أم لش ماكل ومب بلاداْسا جنيها لفنلاب نم

 :|ن نحو انكألا ناجرل اندم نم لجرنم ام لامي اكانهو نيسنمل
 آنالاكتم |اببنم دحاو ل ةريثك اون الع نباتجبان ملك لامس الكحل زحصف
  دارثالاب ْءطاحالا نم لك دابز نمرهاظفلا نالشأم عفدن اكللانرحاعو
 ش حاتفلا ار 1 وات نم ديدا فوه قع ضربا زم[ بلا 3ك فيكذ اض

 "اوه ثبح نمرننبلاد املانال دحاورمورفمىنحلا نال لاك نامككاد ارموهامملا

 تلا ةد ايمانا ااًدحاو اًموهغمرشجلان وكن الشاف تنرعاكئش طرش

 عا دوجرلاثبح نمسا نم هناؤخالووهثح نديتعلاذارتطاحالاو ٠
 ممدليل ما هنركبر كى لا يفوح ثمج نعرض دارلا ناكرلد فسدارفالا
 هابربو هنو طش لب ىاوه ثم نم سنجل نإ قرفلا مدعو ردنا داع نم

 ع هون جاشلاو لام لوالان ود ناثلالعركحل ةصصمدع ناف الط رشسي
 لا هركذ درمسلاهر امخاامو تك ةرعاكن يشمل [محي حانفلامذ هيما 4

 متم د راطكاداحتاب ل ملا ةهمؤلمل ا هركذ جاشسلا هركذ امو ىشامكلا
 , 100 مالنا 03 وا ناَسلا 0 7 مصنلاف ىمدلكل اىئنب

 . اال ديس كت امو اضرض دز لا نو دقاو ىلا لعل ومش
 هيندابئالاانهو لو فوك نص لاكشالامورلم دع ىلا يظن
 هجولاوهو ةطامحالاو ميمتلا ةدايذ ديشالرخا اًداسعا 3511
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 يصب صغل انج ىف هرداشبح جولنلا همةلكربشي ميلاد ديسلا هركذ ىذللا
 دااب لوشبإل منابر عم باف ميضونل لع ةريرش حانضل ا مولر كذ مال ءاناشكلام الك

 تم غلكأبنماكو بسم ناكء اوس وم دزوملا عؤو مصب ملف عطغلاب نيمالكلا
 دمملاو لو ىض درلا غانكدمر هوبالحرب تر موححالوا هوبا ما ىادوبإ ماتلحرب

 دابتعاب لو ابنم كل سام لاحلامةميتعي نابسانملاو ما! كببس ىلا
 دنم كبسل ذا عوفدذّللاو عرقولاوعمبالابم كربسي نال هيرموكتلاى اركملا
 زيَملافصولا ةلصالا نان كبطانكل ف عيا هلو كبسلاف ٌداخدرل ناون

 ما نك تدب 8 ًالصاحزيملان كو عمر ئعمرب دصعي ناكناد

 نسف دئاملا بسلا عمالع ا ءاثنالاناناهرد لس توُنلارمولعم ىا ٠

 كوغم برضا ىئعف ل ملام دعب ىامل قابضة أب انسبح نمملكتملا
 نلطسلا نام جاه 1 نا سيلا عا ناش اسر ال
 ءاطبال اسوم دربنب د لص باو! ل عج نال لول امادُعُنِب لص مالم رلاغ ان كا

 غلباكدالاب ةبيشلا اه لوت قاوكساتوث دب لفلان ورمهنم
 لاب اوجروكتملا نركمجسرلا ذاميلاداصانالوملار دمت نالومهتمدمف

 َتاف بكم اياب رضع نوكفانمال هين دم ةروّتلا نوكن اباوجلاو هين دمأاب
 تاْهاَناَفْتا همن دم وسلا كلن نوكانكو طكالاد امّرعاب هبت دمو هكم اهنوك

 اين سلا امان د اجرا كاضبا ولان بكم انقر لل
 باطخاونمانبدلا ايا ددصلا ناو دكملهال نيكرثملل باطتحسانلا

 اوردر ل ناذ دفَصلا تو دلو ”ةشدسو ا مكمب كنان اسال هن دملال هال

 ةنم مايو ديالا اهي نيماعاض وكيل مها لعل ديةفوصوم داناهنم
 انلكملؤف ةمذرث هيلابهذ اطر ىيلركد لام فصلا معلا نا

 ظ نيكرشملا نا نكد يزوألا نال لل ذرلع دم دلك دلال د ضان ضع لانكم

 اهبل ا نيبطاخلان اال ةبالالش اهيل دةدوصوماًرانابنماؤيرع

 قطاخملاو عماشلا نو داهركذ لش بطاخل الع: ةٌّصلاومز اللاواباف

 000 لسو هيلع هتداص ىنلا:م عامتلاباهؤرعدف نينسولا عا اه



 «ةفشلاو دلَصلاب ال افاصن ايرل اع نيئدالا نم ةدحاو لك ف بطاخلا نام اولإ

 ني فوصومرنرفلا ةموس هيا ذل هرك رم دقن هفرعم ةزغبلا زراف تداجأنإأل
 دولا راف مرا ةروسزب فال خ,ىدرعل اندر لام اًقمماقملان أكف ْدْعَصلا

 لامياكانهو ريكتلامافم ماغملا ناتي انككو ير صالدخ وصولار انلاركذ

 قبس دمل ةركئالّو الحر دروان اذ لضامل الجر الامد لضاف لحب فءاج
 كيل ]م دْسْنل ءفرعم ان ان درس واو ٌدلسْمْمْل اب هذ اس اًًمواعم ناكن او ركتلا

 زياد :مرهو ديولافب »رعد ىف طمس نكوا اجرص ركدلا مدن نإاصاجلاو

 اناس ف اسكلا بح اصركذ هنا انلك ام دود وري خلا نود ةرمبلا

 باكل ها ندممعاعسهوجي ةئلث بطاغلل ةمواعم مص ةروكدلاءْاَصلا
 داّنلا فرع لاومس نع باري ةكاو مخاد هدريمامسو اكشلانموا

 0 ا ةروسبانماهريهلعب اهريكت

 ذخجالاك لامي دقو ملون دربسلا ضارغعا عف دنا انرتوحا بو ركلات 5
 اهريكت هجواّم اد ٌنمِسلاَِادد انلافيرتل هبجد نكرام نا لمامد

 فاككلا رابع هداس ىلع ىدانم هم الك ف دوكد مري ذ رسل ا اذ

 وفل ءوسو ةركنم هاج فس مند وصوملار الات ءاجإف تلق انهالا يح

 .اباوجوكتملا باو ناكواذ نيرمالا ؛علاوسلاذ عيبص مناخ ذفرعم انبميهد
 يف :دعنم ذلكلاذ دموبغموسضض ىاملوف اًممذ ان ناك مذ فيرعسلانع

 كلل اهتم لابلا لم اى او امادختسالاو اعمل اذ اضملاف دمي ميلا هن للا لظونل
 مرغلاىلاؤ بسب ايقضحلاءانعم سرس !رلآنسسإ نا ةداذ ال كولدم فطعر
 22 ةاكاتز اجي ى ىعم ناكناوهلع ٌلدبإم ليمويزملا ليدل نم

 عدلا !وةتن ادرلان او هنن ىه قيم دالاس سبل هل مجتع الز هسئد

 هنا ظفل امنع لو ريتا لامفحا كان املاء الاب هقِصَح لب دنع
 ْ لهتزع عماسلا ءلمعىأ ماهل نعد د لو هعمسْل غش لغاشل هيلا

 هسفش اد وصّمم نأك ًءرو لاذ همت لغش لغاشسل هأنعمىلعمبل اددسملا

 اجكدبلا نلت اهل مامقتهالا وكي ناب عماسلا ل احنعرلغنلا طق عم

 0س
 ادي

 هيلا نم و - 21 بهم ع مقحم مهجب

 دو باسم و اوما

 5 هن

3 



 ع

 ا ل احلا حملا

 1 و دسال ادسالات باد دسالادوجو هند بزعم سب اكمل

 مماّسلا كلب نظبالنا دارلا ناكاذإ رف ةيكاتىضنغنقلاةلاحلا ماو حاتشلاف لل
 تننا ٌتفرعوانا تفرع كلومك اًناسش رااؤبرس رااَرٌَوُح كلذ كرئكحذ

 كملط اكر بزعل دريل دستلان اك ايو هنعوا هسضنو ا كير كي/مفرعو

 .ةحصرعص ةراببعلا ةنه لو اعمال مفلا عمرا سل اورمسردشتسلار ابتعالصتف هيلع
 : لان همن ايضلادوبسلات زوصلانظ مف دريان : <4لربرةتهدإمناف

 عدد ادكأتلات 1 وسلالل تاس الاو دانساياوكحلانم هرارمو كّكحذ

 دصنلا نوكياّتر درك اتلاف باطل ف اكىلافاضاانلو هضورماو زوجا

 كتله اكتم اد رصد ىف هلا دنسملا ن اخمتدانسال اع ركلريرغن هرجهنم
 وسل انعم كشري زينل نركال دكان ن نم هي اوحرتصام ىفانسالاذهر هرغا
 ضارتع الا عف دناذ هل ادن _ملاريركتال داننسالاريركت هل ديبملا ن أف هنيوضْسد
 لعركحبمخ دير ءاج لاذ اذ اماكتلا ناش اككاطضافل ك5 دفئا خلاب

 ةيناث ةرمد, لع ركح هن اكم دير شات ةرميلاو هنكأ ا ذاذ 'ىمملاب دير

 : انب.دهيكتلابتتف ىضرلا شل 6س اىيجلاب

 دي تناذ اوان نانا ذأ و

 ”1 ييعالوه هناب هنع ب تكل قشب درلع موكل اد كات لانبمبه ثنا بادكال

 ىفنبريلعركهلا يكن هنركتيب فرغلى ةراشلا هئدتةرلؤ و هرئادتفركملا
 قتلا كت نك يبو ب دك فن هلل عموكحل ان ريك دنوكامز الل اب ناكل
 7 امن هنا 51 ى وصل اثنا ىنئ زعلانه اشلا وادق ب 'دكلا

 هلاحا ءافهرخارم املا ة]مبسو 0 زمر عسلا درج دوصتعملا
 ُترفك ان اف دمكاتلا ٌّ درااذ اكلنا :روكد ملا [صخلاف هدرموا ام ىلا
 اذاةنعيرنحا عضوم قوى دحور اىربعاك يم تفك تلك كيم

 ءراغع ان تن رعادبدتلخ تك ,رعادبز ةرزمنلاو ديكأتلا كنت

 بش لاء ا سو نوكب ناري نمرس 'مدلادر لان مهى دحو د ىريغال ناذ



 لا مولكٌل حف ى دنع امانه ةهذلمل !هنابيل ضرميرل ةرهال لاول ناحل د رخا
 ا لانع غدف كارجدات لوف نيركشلا نم نكو كانبطعا امن طمؤلملار
 ملف ىف ديكأتلاب دريل كاكسلاك ادسكنلا دريرل هنا ملوف هياوحتسامل همدأعلا
 صولا عباتلاوهو ىدداطصالا دبّأتلا ةيركأ شل هيضتشل الالام او

 أولو ىنعم نوكتل ناونبحن اند ااكد فداعلجب اكدر كد دقو فك
 حالظصالادرياتلا نم دصملا ناك اير هزاريزغنلادرجملادصملا ناك
 دامصا ادركأ(لا َنانمباوحةصاملامل اذكر ير عس هوست نوكيضري علا

 ىعل اب سجولوربل اد: سلا وبرك ى اربركتلا درج دادا]برككلريرمنل نوكيا

 هانعم نوكض لوا اًمحداطصا ان كأت نأكواوساضي يون علا دك ال[ لمس

 ريركت ندا ل شالو كيلا رين درجي هبيلا دن مل اريك نم دصملا بتااطامتد

 -ةزعيتبوتمنور ككاو بز عنل درغم تذ رع تناو تفرعاناوحىف هيلطلسملا
 ربت ديب أمنا ديلا نمل مدقنةنا تقال مالمل يق ةفلانلا ف درا
 فتاكاذا ضي أضيإ هريركتخ دانسال إريك زل سب هجوب نارا ذارككلا
 دنسلاد ارب الر خالا نو دهل انعم اجدحا نوك قرفلا اخ نيركتل مز ءمسم
 دركنب ىوقشلا ةداذ ال جالوها نادل هىنعملا لص اضفنم دع عمم دم هبا

 ضعى هعم اه ناك اه د دا لمجال سسإ هن ال هريركت ف كا دانسالا
 ةداذا نال هيج وسلا اذهإع لاول يصبال ىضعبإلاب كيلا ن الع موف دوّصلا

 امدلمر وك نلالصملاف ىأكسلاهدرمونرل هفصحو ىومْنلا تفرعانا

 دغسملاروخات تحرخاف حان الون دنسملا مدمن ثحب ىنعامإبو
 دارامن الشال كا اد اًلسواو مل وثم وزللا ماغممزدألا ةماخاب ان هللا

 نكملف كاذ داداه ال سو ركل يفت درضي هناو ريركتلادرجم ديكاشلاب

 هاببلا د: سلا ربركت نم دصملا ناىاجبد هنا لا دصتلا ن اكامجد هلوف عم

 مكر بنل انرفم عانملا دنكأتلا ناكأذ ا هناخ هيطعرككل ري رش در

 اكل نكيلو هلعركك ل ريزعتل اه ديغم ناكامتر هريركتّن ١ ف دصي هيلع
 هيفي تن اب ذككال نانم ثحل تال ىف هركئام ىلا ةداشا لا كعلطب

 ري
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 انهو تدام مصب ارم الانياغكفمر مد |رلا نب ةمول ىلا مزج صيد الذ هيلي كهل قت

 هيضبرئاوىع انصلاربنعلا دبكأتلا دارلان ا ٌمضال ىا ناشلا عمن ال نف اور ولا
 هسعبلالاةر اشدللو باوحلاةيبوكملا |عنلاب ملشلا نامل عرشلا ةر ابعوركفإ ون
 فلام ربك دض انامولا ند الف الوم! حميم لاةهلارحلاب كدا نمضي لاق

 لتاناعام همالعلاكهنع تكسو هلاوحلا ماو مباوحرتص ال هم العلا هركذ ام

 ىلع دلال امين ازاومبلاهره اليؤع تسمي لالا ن ابرككل نمضي ارأسن الان ولذ
 دوك تلااطاّمل!ندلنانلاناماو ريظالاووفب بالا نكئامإع وا هنّجأم

 و هج انبام اكسل مدلك ةركيل نا دبر يجن يك ةمدلملا ملكك هجم
 متداراعنم ال هاظل اف وان إعزوحح ةلاوحلا نوكعنم بسانملاف تللذهن دارإلع
 مب لو ربركتلا درج درك[ لاب هدارم نارعدا رحوللان الن اًعباداّماد كلذ

 اة ةروكدماغاعم ةدارالا ةنهعن عنم كرا هيلع ابل د

 فتوللانر يضل يئايضلا لست يسس رل ظ
 ملوقة دارالا عنم ال ىاإ! نكمل عشوبل ع ءانبا بنص مسواو لاب نا ةدعب
 ادرك زفت ديضب ناو ريركلا رجب ددياتلابدإرلا نا لسير ى 2100

 ناماميو لوهد ناب الضرب نابت. ناكم لوف اهمال لع تسيلتلاوملا
 ممن نالات شاف غارت عب ىذلارنال هاو صم لاو ريل ادري دصتملا 5

 نايا ديضب ىعم اننكأت ئاذلعاف تآكل لا
 ٍ :اوس لاول نأ ىف ىاربظالاو ملف ان اخر ع لصالاف ناكشاععا

 ” اظلع زبر اج ةلاوملا نوكلربظا تاكأغاو هيلع موكحاريزعنو اركفلر بفن ع

 نكاعؤعم نيقباسلا نيبجيل لعو هيبشنلا كلعلطباكف دنس فاكلاب
 ثيل ب واسال ارتغانل و ملف ةلاوللا هذه ىف اذ الهنا نطغل عنخ
 اكمل ؤوهو حاضب الاخ ىارمل امواكل ملا مارق فر اع لجر لكهنمد لاق
 لائماذهل ا هيب دلك ىلع لمح ام ىلع ىا كلا لع فاس
 100 ذ امب ى!ًانهو مل ؤهدنع ديجرحوهامد لعتاماملا هنه
 . تفرعالد والا سأ ثمل يتلا كا ملِو ْ



 4 ةيدببكّولا ةكيبلا ناانلذ نا

 رمل رسل انا ولف فاشلا ماو دبكاتلا نمل ميْمسلا نمداضتسم ارق نا

 دكت لملوف صيصخخلا لم هيلع مركهلل نكات سيف ىريغالو ىداحوأّماو صصنغلا لب

 ضعبداراو بم الإركذ ناب فرطلاقاما الذ جمريمالالأ عطتلا دانسا نارهوتب
 هييكاتلاب فدي ادام هبل ضعمل الا ذم دزسان اب ةمضلاةيدا هنالغ

 رم أر رعب ىونعملاو ىظفللابركأتلا ن اىضرل ام ولكن م تذرع ا ىونعملاو ىلغفللا

 . عطقلإكت ناب زاجلاًماوأضبإ نب لارركت هناك دبل ابونم نك عوبتلا

 مهضعبملا لعملا سنن أف ةداضت واف دحاو صختشمكجذ :هالع مارق

 امان وملء زاب ضعبلا نارلع ان لاقي تاريظال مذ اموركم ادا
 اّمدعاذدن افرع لة بنا :طاحا تالة فمزابالو اوف ىوغللا ناجل
 هبل ابسضام نوك.عوببلا فاصئ اررن لومّلاظاذلا نانمىضرلانمانلقن

  داعاذ لومملاو هطاحالا دفين اذ اواهم وملاك فول ُالماش ري ازهال ماع

 يشل: عوضومل ءانلا عمل مفلا ديسكو ةئطاف اما لان ةبنلاغالموخلا
 انلفذإ]ءفلا ظضاذ ماو هن عونول ابرطب ةسنلا ةلمتساماشل يرطب
 ماصل اهرطب هناا ىهلمنلا لول دمؤنج هل العافل الا ةبسلانا

 بسب دردرلاوابِذ لمفلا ةغيص]متساو هند عرل رطب ةبساا اه

 اببعاب] ملا ةغصف وا ةببكلا كيلاخ ةراعتسالابا اوحرصيرل مهلا

 ىرجامو سانمبالاءامسا ةيىهو ةيلصالاؤ ناعتسالاا» صح ةيبنلا

 ةدصلااهمئاعمداّسعاب تافقئشلاو فورة هو هيعشل انداهارج

 بّرالول دمر ابنعاب لاههالافدا ةكرشلا ةئلاف ةداعتسالا مار
 ”ةقيباوجمرإذ لبقتسلا نعمل جتسلاىض اللا ايئامزلاوا ةبسل ههنا

 ظ لاف ىضرلا نم تان امل هض دي هن اتضرع دفزوججلا انه مف دررل لاف ظ

 ازه



 ركز ىلامجاحال هناب صلإ عملا ناشلا دوصقم سبإ ل دبر ااذاهسب امنااذه
 اذاهتداع ادنأب كسلا 20 ام هيلع دربح هنعزوجلامدعءانغ ال لوما م دع

 0 ل انوغلاب ديرا

 رضا اكرر ءافتك انكم : هناهدوصفملبب هركذ نمٌدرالخ عاتنلا ةرابصميلع

 تعيلامز ال دمك[نلإعاو د نايف لوم ام دع كن سبلو مالا سلا داب
 52 او مااا ليلا بع
 اج َّن اتلالوعئماملل ةنيرقب افلا ةزيرقب نابل اغطعب هفشكدأرلاو هدحاضياو

 هي مر [2121 1ث رباشم ا!نرباغم لاق ىمل صاحت ام املا دهسا

 ؟ماو تاذلعالا نات دصبال امنف اذ ماضيالا امهعامتجاب 8ص امزيب
 00 ديزب نيرتسلا نيل خلا نم دحاو نااذاام فدلخب

 الاف كراشلاكلذ نم عاضبل | لصحالم الا ل صح الهناذ نيرشع تيد ةكشلا

 عانت تاب هزفرعا للا نال تا ا نقلاز دعا لاوصختال ماوابش كلارْشالايلْعل

 ' هذآ حبل مل 5بلاغلا هن المرلعمملار اصئشخان هعوشم دوب ٌةفصدتع

 براروخلاوبل| تلا هيبايزعتب "اك نأ عضولاد ارعابداعشا
 فطع وجا لمجانل و معلا ءانعمف أنمهّوامتسم ناكن اد هبلاأججلا
 انا ل ار تمبلا نوكي ناز رجون الجخ ناين

 ربكحف ثالف لددلا اّماو شب يسيل ءانلزن اريمضنم اًتطوم الامام 0
 13 قاشلا هبا لو دبل لميا هب نري رك دوصغ لا ساو لماهل يوك
 قضهكا اًسدال هللا تيجصمخم مسا ةبعكلا نالعاضيدللال اذا ءلواملصا

 كلام تلخ تاف داعل ناب نطع دوهمْو نائكلاذ ٠ المت دئافو مغ

 هدهاومسوب ن هند ةلاضلا تلك منو دب لص اح نابل او نايل "نه

 الو هوجولا نمو هذال مز ارم امهف مك امسو ةوعدلا
 فرخالاو مهش ةصئملاو دوهموئضهىنلا ةعدؤملا والا ناداع داع
 يأ دوهم ومب صرخ مسا 'داع نالع قيس الاب اولا ىؤشامرإ

 كء”وئلا انهإع لوالا اد أع ىلاعت ِهِلْو ىممو عام الومل أوهر ديدشلا



 ىخبمنلاثلا باوهلاو مينيف كوله دعب كدابلاق نومدقنلاىاام دشلا داع
 حلا ناكو قفحلامابإلا مرو عاضبؤلا نايل اهطغف نا داعاّد اع ْنالع
 |0171 ديالا يوما إب هلت سنان باوحلا مي

 ١ تُميأَص كد امو عارلال وعلا لعْساْسِِل لَو انا باول ناجمة ةراثاو أ

 فايشلا نال ]قسم دجر ىلع لان اعتالد ملف لجبل نإ بتم انءنشكك
 هْناد ني! دجحرلل متموه ليسا مازال نايبلال مج فحرسننامربن
 انيككت لاونو لو ىغحلا نت : اىكاكتالاهتحالادعبا لزةيمافلا انه زنمذ
 مافيزلا عفامد ضرم ناببل انطع تادف لاف عم ةداذالاٌسسعَنو

 اعرب ةنيرغلاد ف اييسلا لا .ظنلابال عوبتلاسضن ىلإ ضنلاب ن حلا
 كارشولا صغم واف نمحلام أميال ل ازرارع صفح وا هداب مشاعل ادن
 سئل ااا ماا مافملاو "هضم اناس لإ افنلاب اله

 متءاوخب 0 ملا يع عم ا

 رخل 0 حارا ع رك 00 رجالا اناع 0 ٍْ
 . هجر! لافي داع رملي ف نب ماس نيمرا نب صوع تبداع بقعْنا نع
 نلوره دج مسابر مله يشمراو ىلوالا ناعم هنم نيلؤ كلش مشاه
 ىزلاوهل ملا ىث والاد عضوم ف دلك ل من نانو ان امرك ةراخالااًداع عريش دود

 اًراعو دوهمْؤ لرالااذاع نإشاوكلاذو فشككافاذكرجغلا عومي هركذ

 دوظنلا ناهيشتلامجو ها كللوفد هبمشو لانرلعاشاو دوم ةريخالا
 توك تانلا نيل ط اص بو فصولاوهروّرسملا طارعشلاف هيلا .

 ادب لداعش اه ف لان هقْصحْلاَف ةفصلا ىلع فوصوملا ءارجلنم
 وصوملا طعجا ذاخ هرزعلال دااذ ربظ الناب مرجلا علل نايئيريسمتلا نال
 ااا 1 سلال حاضت !نوكم ا ترالك ةهتلا اها ضم الانام
 .غ حاشا نكذ اما ناشلاراشان لاذ مهاب رجه اري تتمزاندلامك

 0 تي ظ

0 

 تضع وصوب نم سبع دع ريح نيستا تي م < --



 حاضبإلاو ةيشلاوب اريوكدصق اذا نسحا الدب نوكنا دب ناش ككاسح اص 1

 نسعالاذ طّمف ةشاشلا صم اذار نيريركتلا موجيلا ةجسلا بدات لديلافامم

 ةمصلازصا نال لاح]كلع ل دبلاد نخل شر ديس ل اف نرعان ال ناس افطع

 لمن ال هالاذ اهي تانلانعرمعا ذ اذ هن عم اهي د افيو اهي وصومللع ىرجب ثا
 تيذملاو بوشملا هيأت لب همبشل اددكأت لات همبشلاب ةدوصغنم موكل اتانلا
 فصوب نأ نم دكأو علياوهر هجئزعك 5 ةركو أد دجو ملبالع لات ئخحالاكمبلا

 (تلانه ا سلانه ذ ىف دووم نكمل هركذ هنن ًالوااّما دم اند سالاب مهطارص
 تاكا لات لم املايركتض اَنلاث ماو لامجالادعب لصفتلاف اًناثاّماد .

 نانككلا ةداعنم دانت سيال روكتلا ديلا نوما ال ماقمفاذراد

 حاضيا ىعاطيشنلا نم دوصتملابلك هم ْسلاىفاونل هب هبشللاف هر اتعاو

 خطلانابد امسالاو لوُشِب نلعَتم تل دله لومتناكرلوأ ناىلدالاف هبشنملا
 اندر عوج ًمل عم سلو طخ نيلسلا طارص هريسمن د هنايبزيقتدملا

 ةاعذطع ديز نوكيذئدبق:لاداعشالاو ركتلاو هينثتلانم هال دبكاتلا
 ' فاشككم كن وكض رسل 3 فرعا هن رككربز ديلا هنو ضنا دركدلا

 دوكدملا ل ركملا ب هبتشلا هيلا لا ةفصلانكو و ملون ناشلاهركئاللاتفاوم ٠
 ان رججا ةفص مكر نمد اهنا رككلاهبشملاو نابي فطع ,طلانأب
 ًادتبلا نمت يخل !ع ءافلالخ دال فوصولا نا نسحالاف ملط ف

 ةفص[مملف عوتربتحانكملومفركشلا انه روك تلا ركفل ل ثم ىا طوشل فسم
 لو هلحن ءاجذ يرام ا ل

 مهفيكمر رغبوا مقعيكهررغبو الو دركات لا ضرغل هن افربانل | رسم امليق هداخاذاج هنكاتللال ”٠
 ريركتب لو لومشلادا ةمبسنل اذ عويتلارمادكؤ بلو عونا مضل وجوب ٠

 ديجلجاوخلببتلاف أملعىنعم هذ أملع ىنعم هئئاو اميدا هسفنأم | عوبشلا ظل

 شات ةلامواكت نا نم ضمت! ادهن دلو |و ثنا تبرضو لازن لزناوا ظ

 دبيان املاف امككمدلكو ةغص هاما عاضبب الام دكلكر ناي فطع القل

 ةيوخا!تايفررعتلا نا نايف تاكناو هتعل تنام ناف للفن املع اونا

 ىكفوصولانولخب



 7 عف هئاف م وآعلا هركذ اممزلم مهن اال اسانياذ أبرد هوريئعا م ناد دو دم

 لقنل|3 نامل اما هنض بحاجلان:1نعل منا ماع ملوإع :طونملا ةشاحلاف جانلا

 ةرايملاةلماتلإب + 1 ب 0 تكتم بجاهلا نبا ةرابعر كذا اناو ُدالْح
 للا داخلوقبد ناش اتادانغ لد كلدير انالو ١ لوف كس هب نا كوع

 0 لا رك نم دوصملا نوكي ناموس ىنعم عل دبل رك هلوق نم
 كابا جلاد ضونلاو اصمصص الاكل دب لسونبل عسل ىعملا

 0 وصوت ةدحولاو هينا لا لوصحلع لا نال نإ دحاو و نيس اركذ و

 راابل اركذ الرب ايل نا اح لوق فص نانوكولذ أم مزج نم دوضتعملا نييعتل لب

 فصرلاءانكو درك ملا كلا دي سوس م 1 سمالاف روجدلالوصحاع كهبل

 0 ءلوق ضم اغ اذربْرف هم نام ندلذعب فش أملا
 جانحا اكونبلا اجاني ىح ونبلاف ىنعم لدبلا نكي لا ىضرلاذ
 ' ال111 ففي ا ب ءازاج دك ءلاذ كلذ أك عونبلا نم ءانعمهغدرل د

 هنمانا ةحح ناو جالو ىرنا عونللم اممموقن تالافاص ىااذنمل

 مثلا هدرمواام دريح هنو دم ولك ا فعمره بن اى ال فعلا اذه

 الر هو نفلاوءاكرس هالومغم 0 نازوجرإل امك ا ءاكرشش نأمل

 2 اهاموبعم ناكئاو هيلع ناملطُم ىاالنأكناد رلؤءامرْش

 نس رِلع دصأم نان لف لصولا ناكف لاكش اداذ ىضرا اذ عرص هوهاك

 الل دبلاك !طلغلا ل دب و نيك مورفم نم اصعب ةمورعم ناك اولا ا

 "افي ميلعأا ملة هنم لدا فعا طواغلا لديوا طلشلا كراتلو طلخلا
  فيصنمال دربملا نع لذان دمسلا هاصذ ديلا ل عفلا ةربش ثيح نمىادل
 يجيد ايزلال ةفاضانموهو مل وتلا ىغ اسال اقروا تلا ئقاخ يان

 لعامل ايلا ام ادم ال ةفاضالا لد الإ لعد ردصلاب لصاخ عوار دصم

 لوهلا لفل اتخاانلو ْن. دعتمودمزال ئىئحبم دايزلان ا لوعملاملاوا

 ْ 0 الط لم ةلرارسن دام لاكةساس فاثلإإعو

 كولاركب نابهريععمصام لام ديت الاف انك امن اغااذا فيفنتلاو ةزمجلا
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 اطل انىلطمم هل ناضل افادحوا عا طلانع انك( لظعا توك ناباما لكلا ل دب

 ىبم لاو لاممشا ل دب وهف مك و عل انين سد كلل دضد لا دضم نانا لاومظعاما

 هسئْشلادصتأطاغلوالا همنا عجشال العلاف غلبا ١ لات طلغلدب

 لوليتا اشكد امدهم دلك نداَما الاثمان كذولو لاق ءابنافاشلا

 أه رشعلا اهلناهغصدهل بيك[مد: :ءاصلا[صيلاج لا ناهنع هن اع ىلع

 لاثلإركذ مل زتمبادبنكم ا|رمنلادمممانهف نات نال وللا ذات ىلا

 مال ايركتركح وهو اغنإس لاف ثبح رابح تلا ع تلد لاقل -
 يعامل لونان ًةاضغمو مالو اوكذد تننت كنالافحالو

 طاضلاناب داعمالاورلوف كارم اكرلو ديسلاءإ صد اكل ممل ادمإ اب هنا

 معز نمرمىللا هر اشسا هم ديز نم ئبتى حيال ين اكمل ؤ إل هنايبرهغنسملا
 ةمدلكذ عما ىزاحلا عاذلا نمل دسردح لوهام ناَرْدْحاةبضلاذ نوكأ

 آن لدبلالا ةبسنلاب ىقسضحدا:ساودنم لدمملالا ةمضلاب ىزاجمدانسا

 ركدي الوحل لءانلإ!!اًونتم نه ذل نوكبال ىزاجلادانسالاف ذا مهد
 امئالذلال دمع نم ملة ىذا اء انسان دوشملا تانك تاور

 ليت ىف نبال ل عاملا لبصضت نا عم لمعلا ل صمت لعل ال هلل مدمل ضرعت
 فطمإ ورح فدلثلاد اينعابوهاما فطملامئ اود ناب غو الكت ال لمغلا

 ناطإولل .اونوا لكى اممَح دش امس نم انس لكنك ا داف اف
 لعل ديإل نافاطم ابر اّماد وا تن كأم نوئبشلا دمحال نوكبال نا جلا يره دارم
 تسل اءلونب كلذ ىلا جاشلاداشاد نين امز فوادحاد ناه:ف ام ءلوصح

 ىئعمامُ تثممدك : ماننلا رشف هاداصنتخا عم ءلوغب ذونحاو ملوذ اكمل

 هعباوم وو | دينا عمرت اًالااَهَعَسسم ناك) نئروصلاف ديميراولهنا

 امائمِلْو فاّقباس عركذ ام ىلا تبي دك هلوميراشاو ىررنا هاستشالا نم
 بايلا اذهىف ةربتعلاى | ةمسانلا نا هبلادن:كاضطمل ةمضئئلاك اجلا

 ةسيو]موس ةدوب ملوث ةيصوصخلا هنهأل | ضزلاطصحب ال ثامر هلي ىسلو '

 مانغا ههش ىد بع هدعب لاف هناك ةلبلا]ب ةدملا نعت امج دري



 ١ ١" يوتادجب كلا اهنرز وكاتلان الج ام دراولف انجلترا انباع نسب
 ' ينم فطملاراشخاىلا اعاد داصتخالانوكيىنح ثطعا ا

 ماقم ل مدلب بيقعتلا ةدافدلف ةسواموب بقعا دهفبال قحيرشو
 نسيملو ةفلكولا لعيصس و اطعم بضعنلا هداف الو ءافلائضتش

 ماسيشم اسسيس ىضقسإ م ملوت داصنخدلل هيلع فطملا يجرت
 ل اة قنمتن, ىلا ءاسشالا نم ويلا وصب ىحى ضف :فلعتم

 اهلبناّعلاحاماءانبن الأب ١ هما عتمامائعدن ,وكشيحدوعام لسن ناملا

 0000 1 تالاصا اهباناثيتن ا داشدنيرخما

 و 11 اًميسىضمنباماهاشام نااهدحانءرم العزل الد

 برعم دير قءاجنوجذ ءنالخ ضد دن اهم تبرك نوكيرازجا ذا
 ركفاذ الخا د اطوخدم نركيث اه دعبام علم ن اتاثلا ررعؤحنوجالد
 خبل ىلا اماغلَذ ال خا اههبنأذ هر اىلاقحنعز انمانهي ىاسلا

 كلامنا به ذو هنم ءنجرخ ال اًمّتولم 010 زاك ارم ايل

 "001 ا( يكل لو غن دل امرغا مل اب سؤشلا لاو انام كوخ دلما
 تالا ع ١اس وق امد دمت زجيخللا جدام هن

 شانيل امسر :اهلع نامل ةنطاملاىنجف اًمادد ملل ةفطاىلاوجف

 لفاوسحئ ا لنضخلاو ملون هريفخ و ااه دعبامهظعنإع لدياقان

 انكو جاخلا نو دل مما !ابس جدام ن احذر ىر نلاءاضمنالا
 توك ةفطاعل اد دعبام ناملا ةراشا هند ل .ازجابر ماو ةلبملا

 هخالاب هنم نجوا ءاَثلا فحمد اكَةَفِصحاَم ١ ئا لزج
 هند اهلا: معا 2 اهلين ل ءزجو امها ل تح داشلاعيرضوخ

 توكيناد ابا ال ءزجنوكبن ازوجمن ف هر اللف دا اب دح ىتح
 توكين!لع زلال د هضإلا ديد هني م ولكل ع ءلوق هنم نجرخال اني دام
 لصالارهان هر ىننل اب انلعَس دِصْنل انوكبالو دبْضْنل لع اًيجسم منلا
 ا سماء ط ساو انعم ديّمملاو ديملاوا طّقف ديّمملا عش دان دكو

 هجوم نعاوس٠ع ,-
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 ءاونمنمزالاف عونولابسج نوكينانعّداضد ئجياد دعت مدهاد:سال [صقن

 فطعنمإب هيل! دنسلا سئ ل هنضرافلا نوكيتح هيلا دنسملاف طع نمر

 مازامالا ةشلموللادنصاام اامناو ضعي ولع اهضمنمدللاو لالا ثداصرهنلا ليل

 كلا عملك ناعما لازم لوف نؤصل|لعابيارعاىرجا انل د َدّصلا عم
 ٌكلصلا فطع نم نوكي تالوصولا نيد ىر ابتعالارباضتلاربنميرل اخ كاب

 0 ملأ لوصوملا إع لوصولا طع نم نوك<ربرعا ناو ضعب لعاب ضعب

 عب عباتلا :عركل زتلرلو هيلع ل دي اكديم وكشاركملاب دارإمكفلذ :

 2 ئععر كك و مرإعم وكما لا هس تمرحنم هدموكلا اكل غونبل

 00 0 همشااف بايشلا واقل ونا

 ريقلاد اقنع الإنعمب باوٌصلاوأ ط ذل ارّسفب نا باوّصلا ن ائلاو نه باوصوا
 باوّصلاو البرشا 0 50 نيمضامز وكن إإطلا

 رثطو هزميمح ناس فافْطِشَ ملوث رببرلاوحر .دئيرل كهل نانغص

 بجصلا وظلال دانشام داق عالابدارملا آل دقسعا نم ملوث هماضاو

 ينتمي ل ضعي دج شلاياجامزاوأ كل دعس انااا ,ارهولا لب

 هل ئيصولخ تسلا سقاها كممف باقل ارصتل نككد دارت لاو للا

 . الع ى نعم نكك سيو حلل ثم هنوكك ملف فطملا فر رحنم 'ىبش
 به مك( نإف تواغن ربغ نم درلل لام لبد التم اضف باول لا

 ل ضشم تناك ن اوان اذ ىحورشو ءانل ان الخ دحاد لاثملع

 2 وابن هركذ ذانلنرخالاف تسباذتص وصخاهتم]اكن ف ريتميابمكك

 دبيز مانام ذلملكتاليبشلاف لام نافذ كلام نبالاَث داخل روكدملاو '
 أده نا دما خبال ةرايسب لاش نداء ضاري

 تائذ اوم ىاكسلاو سللاف لَِكَىنو اىزدعي نك تالاخرش : اوه

 ْثحيو فطملا هب طف هركديرلاغاو بلقلارمصقل هنوكذ ك
 صعق رط نايل دوصتنم ثضلاو اعلا ردصتلا هيما دمتكلال دعت
 رجا فيرعت دلي دروب ملاذلو تال وهبلا عيمجف د هماسفاعيجت هنراجلا

 عم

 نكو



0 

 قزفلانأب

 ىلا تالركملاب ئنلا لام ص ورعنكل ديز ىف ءاجام فلوو لصئل اديمضو
 وممن هارغون ع دوهو ملف فانئالاب كاد دنسالل ىف تام الافاماد هش
 تاكو عماسلا لاح نع ضنللا عطق عم هحول صاد نإ سلامولحكلا مين
 - لاح إعىصءئان واصارصّملا نكس يلف هفّمحر منيع ههوتلانض اد

 ام ابلْج اعنكك دعب املاجارنحا زبوكفف ءانثنسالاب امس لوف بطاخلا
 فالكل ابان 01111 ا لا ا
 ل 'ىجلام دع ةكرشلا هفّتعا نمل لاما امصعلاف ملاهمساربدفن
 لان ىكسلاوصلارلات امىلع 0 سا دلكلاءاتلا
 امضي انصر صخلاندلخالز ااّمآدساذ ل. دمبانه لل دعببإلانهإعد
 اننعا رلال هممت هحواصال نكل دارباو قادت ام دلك! انهو بطاخملا
 مكرلينلاو تاجا نيكصيع [ خشم عمخلا نالف اناث مت بطاخلا
 امالابألا ظفانرلامزعئيحلا ءاضتن اف امك رخشسا بطا خل مهو دعب
 ا ا ماكتلا الص بطاخلاناضز اذار صفر دلككا وجبن كيوت

 2 نكلاهنسا نا ا مو لان اسهم فان اعتما
 سات نم قانلاو نإ كاد دنسا طمزلنساىتاثالاف دامالا

 مواث قممالب لالا« ”مرل كار همر و تاج ال اودارذ الاوصت ىال

 فر هن ان لومل اف دف الارصق ىف ال [مممسيال نا ملي روكنملاهريجوتلا
 و درع نكل نوكش دير فءاجأم كلود ءافنكألا عميدن الئين داملا نيب

 عدى عفن ةْنالاًوعَل دير نءاجنوكيىحيرالب“ ءافنكألا مميالو اعل

 دعب ن اكواوس بارمغدلل لم :ئلكت لى ؛اجوخ الف اجوخ موت ىخالاكضلقنلا

 سمدلا ديغي ىتنلا دعي ناكاذا هنارصّملا باي ف راتخاو ئنلادعبو؛تأنالا

 دييطي لسشو هلومب هرككاموهر كلام نبإ هبلابهذ ام لع ءانب ىاكسللاًع دب

 كيب نمرابخالا نا ارك شا عوس لاقامطن عويتلانع :كلاءافنلا
 د هذاذتنا نامرلكتل دنع نال قاسمي ىااطلغ ناكأ ذادبز

 ثألب مق اولا د[ طمروغهن اطل خلا عم سل ىاأنعمو لات هينعدب
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 5 . ل -

 وبلا نوكو فرصلل هوكفانإلانهد نايشلاوا ناسا ا بسلام |اًعلف عتو

 سان بحاولا نام دلك ف ممل ناب جراشلل ضيرعن هندد هنع توكسشإ كف

 اًجسامت حاشلامولكت اف او هند ابعد هوبإملع دمدكريو مزفلاءوسنع
 مقلع طلت هناف عم طلغلا ل دبس هههس ثيح طاغلا ل د,كملْو نم

 هللا دمحر حاشلالملذ غفاولل افباطم ميوكمدعلعال هنمدد ا اوهامإع

 عل ديال هسك كلل ذ ديلا نادجوم دعو هائناميلع همدلكف علطا

 ليدعبام ىلالل كا لا هبلام اذ كلذلب بجامملا ند صش النفث دم دع

 للاهعامرانكيالذا إس إمتلادبكأن تداف لاق ائوعل لكن اكلألاو

 تيوس ئنل اهتم ازا.ّسسال الشام ىلا الو امهنع ككل نت داذ ال ]ب دعدام

 001 ب2

 نماككلنعاه دعبامل هضم اهلج اركي رغم نككو دعب نك دعب نكلك ل اذ اعم

 فنلمحو ررعباجلب ركب عم نوكيةناب درعا ى جلا تان المحب لاق
 يصوم نافذ تاسالا عاش لع ورم ءانجام لب هأنعم نوكين أب بركن ع ئدملا
 دوكتلا ديدرتلاى | ف ساند اة هبلإؤنملا صانبمجو عاتلاملاسملا
 كك الا منام طىسم ثوان ضموا هنعتوكتلإركح ف عونبلا نوكيا
 طلنلان اب حرص من اذ هنع توكسإركحخ عونبل ال هج ةريملافألاو بئاقولا
 0 لاق ىنلاركللا نو دىضإ اف هيلع ضنا يعوبتلاوساف

 ئبجلا نا لوشم,نم لو فول هلا ردم ناكد ابّبعالا انهو هنعت ١

 ل فاثلل تام او لد دلل كاطبا دش نافعبأتللثب 1 وبلا نِعتْس

 ورا نوُمْمْم مان لكلادنع ىااّملطم تدّسللاذلمناب ملوث

 ا ل وسلا مجع اوس باتلاملاعوشلانع "فرصل

 ىعسلا فل هناذ در ادلع از بحال نبا نع حالا مافن اكوتنلا

 نفحمو | هنع توكسللر كح عوبْملا ت أكواوس باتل ا ىلا عوببملانع
 كلئلاباب نم نيربدفئلادلكيلع عو كد انرنس دسم ظ

 هنانرورلا به دمع ىفنملا ف دا عب اهلاركيلا ةمبش دوصفملاو



 .ةها كما ركم نم لاننا نوكي د دببح ناذ عياشلل هتالاد عينا نعركتلإونا
 هلو نب ظانلاضعب هش طلغام ماذرت داطلغاممئش نركالذ هنم
 وشو خاكنلاوا ءلوت ههرْ ف ىك رلاشلابب حرام نيفن ا ضعرت 1

 ظ هرككت ديلا ةباغلاورلكتلا كش هدارب لع كمل اىئانلاو نيرم الانح
 ليلاكتاارلاح نعرظنلا عطف عمرككلمانبإ را لا 3
 ةمحابالا نوبسني دفان ورم الادعب عتداذاأ هيج رلوث

 بيك ولون ل كلذ سمل اكلنا اول كىلا ثوبسني دقورماال لا رييضغلاو
 ا ىاملو نيرابتعالاذ عملا تانخيالذا 2 هت لن أطال لو
 21من ال مل لصف اداري امان اضملاف دحاإع شملا هر اعو قمللاضاخل

 انيككتواادنتم انت اك واوس كارغ الانم وام هل لمن نم دنع هنع ةر ابع

 نمسا و اذ لو لانا لاوحا نمت وكمبجت ف ٍفاكددقلا اذ 2200
 هلو هانعم نع هي يع|ىدهرلا دنسملاب ابّمعان كو هنت ابمبلادنسلا
 دان أور م نوكش ءايلا:طساوبو ابان دنمللار ابعاد هطساوالبد
 هلملو ناشلا هدروا|م دربولذ رلاوحإزم امهانلذ دنا لع هيلادتسلاب

 انكم دملرث روص هلاوهو ص انلاو دنس ضخ مالو الا كانا

 ل دىاملالامهشس الالوالاخ انككو حاتفملا رشف تيم

 فدحرص ةدانغ ص ضس الا نيب نم سل مجوملو درعلا عب داثلاوه
 ىتسيإ نص تسل ءابإ انكل سن ئبشلا لمجمع !هانعب ل
 نروكمدلآآوا ةيبسلاءأب رهط هب امن فاثلا ءامّصْنْح كوالامصب
 ة الائتناصصخللا ايلا اسس ءاملا لوخسم
 زيمر اب صيصخخلا ل مج نم دافم افدسم ىنعلل اذه نادي سلام داك

 اًمانلك نيجول ا دلكو ههزانمالاوعم نيمضت نموا هلامزال منوكا

 داص حر ومْئمز أحب هناءاعد او هنيرغلاملا حان ذاب نون لدالا

 انه نيمنتلاو بلعب د الام هسرمل الا ةحانم رع هش رع ةفيمح

 5 ناشعك رشف مانلادب نمارس اال لل ةنيرقمملا

 نكد



 ةيمافاو ديم تسبإ مراشلا ةر ابعتانم نورظانلا هركذام ناري ظانوكذ

 هلؤحاشلا ةدابعنع جورهربظا نأكل دنسملامل تش. ناب اًريممملا ولف

 م ا سلا انيمعرل ا لطا :الارعز نم معز نم

 هسنن ىف ناكناو تاكل ابعنم هنخاذ أ ط شام العالدنسللإعهبلا

 فيرتلاتاناشكلا غدافا لل كات ثمح- نم لك كأن ثسح نمرلوت نب ظانلاضعبرلاذ اكأاقح

 كور م مرلع ىدنضن أف ”هنّعم :ّصحدارلا نوكيناب دلل ام ! نافل ف

 تيقنلا داضا ظحولي نااّما جو ةرخالاف نوم ماكل غلب نيزلانمعا

 رهالنلاوهو لاو ديك تلا لنرم ملل ضئلاريمض نوكدلذ ةعال كلب

 أيران طحولي نااماورصمل اك دبمعلا ماللاب دذلا فيرعتف دمعيرل ذا

 ”ريعلا ذكرش عطل اما مصل لصتلاريمض نوكينازوجيذمو غلا سبح نم
 ىدناوح دئسلاهزوّمجاملع ددزلاوابلقلا د اًمّنعا عداد طنسملاف

 نهذ ىف نرض النيك فل ا ىنعم ىمميلاةباشوفاىاوضعللاماف عاتنملا عش

 ثبح نم نيافملا ةعسطد نيقملاداخإبركفلن وك دئدصفو دالك ٠

 85 هادعاملك :ءاذ اتم نيك فم اموبغم صخب طو رم كك اذه زك نكام

 0 ئلاةموّصْلاب درر وصنو رى هر فرق ىيميلاماعلاورمعا

 هامل عممويذملا دات ارك ال هركشا لوركا كا ذب لم انما فرعي تح
 1 امهنعر ات 3 هيلا عم تالر داع و توللا دئدسحو

 ةرابع نوعافملا ةفصو نبذللا ةلص د ضرشلارلمللو مهمش هباوج طرب

 تسمح نم تاّصحإع فطع اومْفَحَو تاذلل اف صو منوكل دموب مم نع
 عتوم ةعئاد ةقضقللا ع لؤسلا ةببا بفن جريش أمو هتنقبت ئشلا

 ٌةيوص هل تلعج ىلا تريوصت نم اوُرْوّصْنو اوُمْهحفانلا لوعفملا

 ريهرف نم لوالاريمغلاو رهروصلةفص هّيقِصحلو كاد د الاعمال

 ثاملا ةراشا لوصول رمضلا داربامدعذد نبعافلل فاثلاو نيقتلل

 فصو ىف علال ربت ررهد درج اذهنإلع هسنئلإ مدعم لوصوملا ش

 انهإع ىلغأب نسلم نمر داقل ادع سلا مدلك ف عثد امىلع نيقسملا



 هشضيرشوائلاررمالإ 1غ [ّمْسلا طرشيلاإع نب وتفو ىذلانمم هول ابرضلا

 مسلالو ىنعمانهم ئالثلا دومالادحأ ءاضتنا هو اشر كمل اذهراكتا نالع

 ربظا كة امو ركليو فرثعي هدنعإم اللا تركى دىنعماذهرهالادبع
 دوماداّرعاب طورْشم نكس نجل عمال نشجلا عز نمومللانهنا

 دئسلاب فاصتد ل! مولعم منوكو ىتهذلا دبملاو قازعّمسال اكميلعةلئان
 01 التبشو دسعو نود قست هوست | ءاشو دال

 يمن لا لب ةدابملا هذه لح دنت اذه ركل دمجأت
 اذ .اديلع لاك بانكاانه ئنو ظائلاذانان ككاو! دايم
 عب دراولا نع ءلالتلا مث دئاذو”لضف ,هو لات ثمجزصفلل ةيئاف
 ااا بلت: 3 ة اخ نا باس ار دكولاوةلنطالرخ
 مكيجلا لاق قح طبرلا دايز نمدذ ار كلا دكت ىا جاشلا لا هريغ

 تس الد اع هكتسادبز لد اىلاوهدير انو ىعم نافاراغلارصنوبا

 ئكبسإ لداملا هسمن ديز كزنئشالهيلاد:ملاددككتل هنالّمامد

 ىغملاذ اعنا ذ عفدي هعمل ظلال ضرعتلا نا هنو اآك انه ن اهو اذ
 هسكعوا ةفَصلإلع فرصوملارمت اًمارصّملاو فيكربإغنل [ىْعَْينإ
 هنفشح فعترلوعب دكادك ودب د ضم دنا دوصتملارامْمماَِْش سبلوهر
 فاشككلا هر ابع نمداحت الا دافا ةريظازيشلا ةرابه هلسبوهوهديزت

 تالت ظفل نكرم ئلاهواناد نو دعبال ظْمل تاشككةدابعههوا اكلات

 فعلا مفد هني سبلو هسنن ىف ىاماَنلاَنمُحد لاك هعندب ةقّضحلا
 7 7 2طن اشلارككام ةدافاخ مل بمال مشل امولكت ا هتصولخذ اًنبإسلا
 ىنخال [كثااذ مث دشال نفحلا اذيو هذ ةدئاف ال هلمْنف فانك! مداك

 ىف ف يمثل ىنعم نوكقببساممربظ لىتمملا نه ناريظو لاق
 تلك نافل ةيعزعلا هجو قببسامد انركك دخو دكت هتيعرف اما
 اكدمزاككف اضم هنأب داحمالا يْثبلا دارم نوككلاطما ها شلال و
 لضف ا ايزوضرلؤ سنا ف يرعت ىعم دوك كاطبا فاشل [ضازتع النا

7-9 

 ب ب ب دوو جر“ اج وسيسيج ب

١ 

 م

| 



 كك

 - بدسم ب 0 , درا

 : . ر»#" ا م ا بف

 كرما د اضتسم هيشرعصُملا نوكين ا لامتحا نمدند المد .ماللاب فعلا لام كلر ل

 ١ «ناردقنلع انهو هريغ الز يوتلا[ ب هللا نافع ص يصل وه ماو سنجل 3
 -_- نا ئئس ان صمت العذل دةلإ عما فدل

 واد يلا 0 يمل

 " ناف ءانعم جف ٌداعْمسملصنلا نوكم هيلابنسلاب هنا صيفا
 قبرطب ناكن اهديك( داؤاهبلا دنسلإلع دنس ارصد ىرطبركلل ناك
 نا انمملا سف ملون ىنعم أهو هدركأت داق ا دنس عملا كسلا رصد
 صيصخلاذ[صيصختلا دبكات هيفي ام امدللاب فرعملابقا4 شارباخالا
 مدالاوه دير لثم ميلابكسلا لع د سملارطم ن اكءاوس منو دبؤ صاح

 مال ىزناعومتلا لل مركأل ىاموضتلاوهمركل لم سكمل ابو اذ !نرلاوه هللاو

 دن للا صيصخلا أل العنسي الل صن اريمضف سمكا دركاتل لعتسم
 دامت |رعمس الوم داككا هداف اكذلا هجول لعركحلا د.ك تلو ادب دنسملاب
 لهتسي الرا نم حالا شف دريسلا هركذ امو كاص دن سل لع هيلا دنسمملا

 يلم: بالعشب سيف اضبإ نسل لع هيلا دن سك أمت دمام
 هلركأت دبْضِب نادرال دنس إ ]ع هملادن لا رصمل تاككذاركملانريكذلا

  تاف ىوّصْءلاوهمرككوض لوف يونمملا ةلئاضلانع لصضلا النلآلاو
 فوم صْعل نعم الر ماللايمركك اضرب ه داذ | ىؤمنلا |عمركلا صن

 ىلع ميل ادن سل اراض ىلع لمشاكل درك (نل ل صنعا رام ضن مرككأ يع
 فيجيرع دابشتسا لا بيطلاودا لات موف ىاثلا لاثملا ءاذكو دنسملا
 دنسملارصّمل لاح الذا دنس ]م ميلان: سل ارص يكمل ادرك تل لصتملا
 ةنيملالع هيلاد:لارمئلوهمدلكذ لصنل ا [عتساف هبلادنسملا لع

 ضنا فاقع الل دالابرضلا لاف هدركأت دمفض سكعلا ند د ]

 (ميفتلا نعم نفح ابْعأب ىظالاو ىونمملا لا هميسْست د لفغلملا

 2مم



 2 البق تذل نود لوال اذ نتضفم وهو هش امملادناكم نم ئشلا]خنوهو

 صاصتخال ارهوُهْف اضالا نعم قمر اسعاب امهيلا ظفلل اتافص نمىه لا

 | يان كل امض م رروكك ونعم لزالاتسلشو ةلفألا ندد مونمملاف
 - داصاك ايل نع كتالذ دمفدال هناخ نائل اندلخض ابلاغ ص اصتخالاب

 ةفاضالابهبش الوالاف اتِظْمل مدفن مسن هبغ دنع هلخلاق هداذا ناد

 درتىل ةدشلا ةظخللاب ناثلاوصسيمتغلاوا فيرعلل ديلا ةيونملا
 بلع موك نفح نمديال نا ميدل لاربظ ١ لقالارىظمللا فضتلا

 جالا ةمع[صالا نا دِنبرْعِب فا كسال ابوجول اهنم دارلا ناباوجلاو
 دجوملام اف عانتمالا ناكأذ أيد عازن دال اذ بحاولاث و ددرالاو

 موكا ن اك(ةاورهاظوهد ادم دعا هالك اككذاام ف داخ مو دعلاب

 6-0 مان نهفغخ بجالت اناَننهذ فاصنالا ناكر اتم كع هد

  فاصالالم ب جاخلاف همم بهاولافاّيجر اح فاصتالا تاكا

 اكيد هيلعم اتوا وجوم هير كسلا دك اورلضالهب

 لعظانلالا عضو نوكب نأ ابجاولاف لل ظافلال ابيترت نال لاق نكمرينذ

 تفاعلا معن نوكي نان .تسمملا نا باولو لقعتلاف فاعملاس ير ىنو

 (قن ىلوالاو جارلا ةيركرهر د رصتملا لصحص كاذشبو ناخلاف 2 ىنابست لع

 فكرا نفركأ ندم اممجان اكناو دنسملاركم نمىارتهاملوف هبل انما

 كينعب طع تيونو هنزحا يمال ا هّنِج نم لسْمْمْسل الفدا رهام ولككا

 هباذ |همسج معسل ه نمو اىدرّشلا حانمملا حصّش ةرأبعف كتمرلع

 شل .منمن ,ي-نانوج لو هد انعلال اكنعانكوهف هبط بهذ و

 مك اعزاجلادانسالاب لولا الوم ليضْملا ةخصص ءانببألا هئدرا
 عنك كب :ىلا عادلا عيمجنا هانعم]صالاعرماير اجمل هيما

 وى ةجانح اهناال هنم طسنتسملا هزصاملا عرفلا وحر هيلا هع جار
 اهلج ناغنرشلا عاتفملا حش هبل هع اجرا للامر دقنلا ةةسبضتغم
 طابتعإماهلمج نمىلرا د هالاطسو وايريدمدلا ةنسضتمم تالاح

 نيالا



 لعل ورشا هركذ ناك ىاعملاهنه اثم ن اككمل هممت نإإع ءانب ةرهجالا

 هنم لد دول ضن قيام دعم نكيرل اذ ١ ملف طسبضلا امو داهجر دارصملا
 فرودال اك رئيو ليفان ال هيل اءذ_للام دقت كركيدنمحت دلع هئاذ

 مردللا نال ضو هم طلغ دكت انرسبرف هند ئنتخلا قةك دلي

 مدمن (ىطتعت ام ئيبو هن ضراعنلا لودعلل ىمّملا دوحرو نم

 ممن لوضح نا لاميام ىفانيداتل بزملاكاٌينلالوصح ملوث

 ىداملاوهو مب قوقيمهضعب لوف بسال ف رزركوهو شؤم داع
 .رلؤو لالا بوما نمرشل ل مج ثرحدل الارم ناب مل هبإع لدباك

 داسف ىاداسملا لا هروصم تابرعغي سبل نم بييألا بيبللادادعب
 ىطتلادا ل اضتلا ةءاسملاوا ة2سملا[بهسلدا ملوق داملا مدعو جازملا
 النسا ظ فلن عاضي الافاملعريطئلاولو انتل اص نوكما
 ةميدقنر ةءاسملاوا رسما هضم ريطتلاو لو اننا اًملاصرك
 اماو عاتفللا ف مثوام ناىلاليجمملاظفا ة داي نيداْساو اهل ىعتل

 ”دسْؤا هرئشف عمال اىلا هم دغْسف لؤاضنلا ل صب مبيلا دنهلا مسا نال
 ١ رويس( اناا 000 عاتفملاخاماّماد ءادتب هدوسو ا هرسُن هأنعم

 افشل نسل لع هع دمس عفان املا ممالام دم لذافنلا صب
 آنوكيامن ارت واضتلا نال تل ذو ةءاسموا رسم هل[ صحف ب

 لصاحلؤ افلا نا حنيامؤطندرث انن !ذةزكذب اى الم داكل [هتسم
 لبجمم ةءاسلاو ا ةرسملا ل بجعن همنا ىنمت ل اور خاوامسالامّدم
 ريطتلاوالْؤامْنلا نارك سالان الف الّوااّم ا ثحب هين لوانلا

 ةيطلابزكلا عمس نا لءاضل اساسالإ ذم ككل الب سم ىف نركأمن |

 تلي ضرما عمس ناك رطلادض لالا سوم اقل اخد اهنّمجْم
 نوب :عرشأ :عىور ةوكشللا حبش ىلا و دجاو أن تلاطاب

 لافلائبجمو ةريطالو ىو دعال للاخ هن اكسو هرلع هلل صدأ ا

 ةلمكاب دادا ناهندلخ اس انام او'هتط:لكلاخ كاضلا امر اولا



 ديطنلاو لذ انتل نا فن افون لطص موه ام نر هيط ولكل الر تساوت ف ]
 دنع ناجل امون ىركعضلا دش ا امل شال قنرن اذ لجل مس نانوكيامنا
 ىرشال معادلامل لاق ناجربلاموندىعادلا ٌةرغ ناب رس نكلو ىرّسس لّمدال ىعابلا

 ثي ملا دارا ناو هاه سم نسإ هناعم ى رسل يفسر بطتف ىراعس اب كال

 عمو اذاربطنلاب لو املا ديفي حافسو ا كعس كرا د ىف انلومد هبضملاو

 ةياعو بكديسلان ابا ئرح رحاوا هر) طلنسلإم دذ ءاوس ةضمل لبممسمف
 00011 عومسملا لغللاب نوكيدُد لُدامْسلا نا جرشملا

 ظيغمينوكبدثو لاك صن اها ذ ا هسا دلل ا ىش ى نلاوهاثهو ذم
 انهوهراد ف دعسنوكب لو افس دن اذ كر اد قف دعس كلو ذاكره دلككا

 ديل لع هعدشت ىضم كاذرطلواهبلا دن مدو ءاوس ل صاح لو انّسلا
 وو تنار ينم ني اضل نيب قرذلا هلع هبتشا عاضد ال ابحاص ناكر
 لاه شرح عومسملا ظفللاب لواضنيلا ىف ععص حاضيالاةراببع نادال ىلا
 كواننلافربتعا اذان |مسمبطنل اوال و انشللالاص هيلا دن ملا ىامنوكا

 اما شينرل ام كرا دف دعس كوفي صخب تيت هالك اب سج اوك
 طفلا ابل صاىلا لوانمنلا كل كتر هامدلك دعب امريعا ناورخامدلك

 الرا نط هوم نانا[ امت دم نكي نط دي لش اخونا

 صوتي بلاد لالظفلبل صاف طلاع ةمتسا يال ملؤ

 لطروض هم صورا ناطاسلانياوخ تن هح اضال ايوالضئلاوباوخ هظئل

 هر اههظاو هلاحلاص وك هرإا دن سلا ظفلب لص اهيرمطع لاذ لضاف

 ميظعتلاراهلظا هبنفد هلم وللا بسن الع لدي شال هحيدقشب لصمج
 كلاب موضو : دابر صنلاف نا نول وصلا اق كانه هبضانانخسمل ا
 طع قام ءلظنمل ناكأ ذ ادي تلا لاىلا اذكو هل مولا قوس هانفلاملا
 هميظ نال فدر) ددابظالا ظفل دازانلو هدابل امص نأكرتمتلا

 "٠ (همنلاءابنا نا عاسفلا جرش ىف دمسلا هلا امن ىلا ةجامد ان هريفندا

 اس دولا نر مهرخحاشلا ناآلا فرامتمرحاش لإ ع فرشلاو ميظعلانع

 وم ظ



 ناسا ن امام اب حاسالا نا دارا هناك هلاسْمَنل الامم هبط أ تل افرش

 ءانالاؤفسامتا ملكت نركعمهناف ذزجلاذ همظعن نع ءابنا ةقيرطلاك لن

 رجم ٌتلانع هءابناداوملا ناب لوعلانم در كلف ريفا نو دري علا نع
 فصول ايوا دف اضال دوا هرهوتب ل اً اص سل ادن ظُمل ناكأ ذهاب |

 لاقانل ورارمسال يعامل زل الدال ةداسلا نها آف صنم شوكت الوا لون .

 دعد ثيح ر ارسال اعرب نومغمب هفاصن ا نا ديري هه ددسلا

 دابخالا درج الم ولكلا نم بولطملاوه نوكيسب نيمسملا نيفصتملا نم
 مخ هرلا دل مِؤوصوم نادارائن اكلا لات ام هحوالاد هلوصحب

 االانامز التم نأر اسعااهر_ر نأ ةيّصضصو نود مواطلاوهربنلا

 بدلا, فص لهم او دهازلا ذم دكا تاكاذ | !<لوالادصً دق
 ثلا ةرمولمككا تاكا ذ ![يئاثلا دْصُمب دئو برن دهازلالامش
 صالضو ىؤننا دهازل امر شي لا فض دهازال اًفصر عمي له هناو

 نببىرلاف ةذاكلا حمش ةضاولا لع ىد دألا لضاخل اىشاوحفام

 ماك دير لاّمب مالا هل تشن عضواذا هناطاخ ديرو دير مأخ

 2لميمْلل نإ شالملو ديزم اذ لاف ئشملادن سام اذ عضو اذاد
 د يلا د اذا عداضملا لب عراضملا نم دصمت مرارمسالا نا[ برأ
 دمنا ناكامل هنا لاماو دكالعتأ د هلك مي مساو ثودهللو

 طوي نا الا مولكل ادام عنلاعف دنا ىد دجيلاراممسالا تدافا

 د ىلا نع امهم الد ىف ةملمطلاا نيبو لض اهرب ىل ١ ةيمدالا نيب

 رهظالاو حاتفملا عش ف تش عمجلو عينين احا قا نكل طش
 . لل انه سه عنمب بيجو ملف فيوظو فو ظكف ضخ جتا
 لاطباوا ةعونجلاةم دلل َت ابا المدن لا عنمريصي شالا نم

 عقل لو عنللاف ةجحرص ةر املا ناك ناد تاو اسلامي لع دخلا
 اذ اامِذوهامن | ةٌمالاب عتص امنا كيِلع بهذيإل لاريسفتلا هما
 فو الاف ىتنلافرحلبملامذمدلكلاو تنل اذرمجإب مسلا دنسسملا ناك



 نور اكو ةرثحال |رغملا هيل ؤ و ابإئ اذ وهةمكابر ا ىلاعتملوقب دهس نا
 رب هارهاظلاذاماقلل بسانمربع لوثاممةرصللب نا كلاف حصان
 دررل ىنعب الاضي ا بسيجاو لوق ىوتئل ابس انما لبرهويغال فوض حنا
 صيصلاوهو تارئالاذ نصسخمتل اليو صئل واع ١ تول اذ صصص اب
 40/ل ركل ارم يصتغلا دارا نابرفونلاع اديس انهو ملف دكتلاب
 ايلاف اضالمح نكع الوناصمنلاو دابزل الفيال ى رك نلاص صخااد ١

 عملا نإ ]ب هصسصص د.نيل ماو ىنخبالأم ةبنايبلا لعصمصخاللا
 تاقامانا' :ىفاحاناعباداتلق اناام ذاك ناك ابلس مبهصص ىا
 ىقن نا ديراولش اديس لاذ امالد ل نملانف اوبال لاثملا نا دريدلف تيعسانأد
 بسحب تلم اماناو تلذاناام نيب قرعل قبيل ماكتل ا طعدوصئملمنللا
 " تلئاماناؤر ىلا ثيح نم لوملامصق تلكانا ام ؤن ال تللذدىنعملا
 فظع ناس ىف ئجسو كل و دعم اذلاو بلاس ىلدالاف لومل ام دعردصد
 !'اضنىانلاوه انه لات كلذب ناعّبإم صرمعلل ىفايدتن الاد

 لاعتسالا ع عابذ دامتع ال اورصخلام بئنلا هداف الىضتملا ببسلاملا

 صل اًدريغم فرع ديزوخ ىف يدقتلا نكي نا كلذ نممرلو نا دريالذ
 _ىغتفلادوجب ئشلانهخ ىف ىنكبال الرب لومبإل كأكسلا نا عم
 ىلا راش كسر اد صا لاق من املا عانت اد طرش اوَقح نم بالي
 : ةافإرم ةدافنسملا ناعما عيجتت كلنكر استلام: دانا دارنا
 ًالتالعرفو نال مملابومألا راغب ةرقملارومال ان لان ةبيضنتفملا
 ةداذا ضعتلاكزذ مل تنل يماذ لات ريثكوث اًمحلا ىا دمار اعمف
 فطيلاذ امامه حصصب يرو مل فاد اذام دعلال انبانا مهلا اهم دقنلا
 هنعؤن امالومل شا امبةتصوصخ هل سل تالا اع لااا سيما ناؤ ضان كس بغغلا نركير دقت لكؤعر لا ءانثنسال اد
 . داّتعاب سصيضغلالل ضعي امن انال لمملا ىلا فاضملا صمصخلا اذكو
 قبرطم نكي نا نم معا با تنالاو هس قف هدا عاب انئبشمملا باسم

 نم



 كح نم صصخا' هنمر داب[ مفل| ص ص نا منىفنلا رطبواتوشلا ٠

 لمفلا صصص هنم دارنا ذوحال نا ئضّنَشِإل كلذ نكأ توثلا

 همجرصل الر فبد ارملاف ماهقملانوعع تان ال اواىغنلا ث رح نم ناك اوس

 أمر اقلطم نلا ثح نم هب هف مل مفلا دنسلاب هصمخ هللا
 بسجل حالطصال ابسج سصصصنخلا نا ضازءعالا لوصحم ناش
 بسانم لاف هنجؤن نمىلا ال هذ عزانشملا لمعلا هل تما نم لا دبا

 نمنو دلك لامغىنعال علا انههل تيئلاملا صصختل اد انسا

 صصخ!درز الاموملا فءاجام انلوف نا همه ملكتملاونع ا هنن
 لات نا هلسوانو لاف ئمخاا لع ةداشالاب تءاث ناف ديزنئيحلا ىف

 نودربلا دنملل انا لمفل |قن نوكش ناضملاف نملعمولكلاما

 خائف نوكب تبثملا نكأ ها ثُْجا ابل مضل صصص خم نوكش هنيغ
 دز صصص امم لكن وكب ثمح تلق امان او تلم ان اامنيب فال

 تاانلكرل ففلامدعمزاباماهنادشوىفنملاد:لاتوبشبه يلا
 لاف هريغ نود هنعىغنلا نوكم ناب هذه مذل | غب هصصخت ىنعم
 انهو ةملاسة م انلاو لون اءل و دعم ةبجوم ام/دحا نركك اب
 مدع نمم زل ال هنا نملك ام ف درهظانبو فاس نإ1قزعلاوه

 ناو فمي افلطمامهلس قرغلام دع ملا ثبح نم امهم قرغلا
 سصصختلا| عدس دق تلفاماناو صمصلا ل !لرعتسال تلق ان اأم

 :ىملاسشسح نم امهسيب قفلإم دعم وْرل دوصقملا نال ىوتتلا |مممسي دقو
 كاركذ ىذل ا هجولا نيب قرغلا:] هيدا فن دخ هنال ءلوف اًهلظمال
 تابّبالانوكيؤماعىئنلا لاذ حراشسلا نإ صلا هركذ ىذلا دجولاو

 تسلا نوكيئماعيئنلاهيلعدددام ىإؤنلان الات صملاداًماع .

 ةانكعرنا قابسو للة شالاناوهد د ركتملارظنلا هيلع د ديف ماع
 ظل كرت نعى ١هنعردنزاعاو لق ماشا ءرانخأ ام ىلا صملامالك
 دحانعزازىلا انهو ؛افاانومم نوكين ابواولزعالدب لوف لك



 هثو دب باب الا له دملار عبد حد هانم انامل ساره ضف

 لا عواتلاف مصانبٍمدلصا باجر لاف لمسار 1كم لال
 ةنولتحابو لاف وطلاء تطاضنا د نمي دارب ناب ىرثملا كاتم الا ع

 فص ام ىلعو فلاى هب صتخم ماحصل لرفع كلل دا ناف
 .ايعب بطاخي نار صينميداربن اب ىلممْللا كااسالا لع لاف ةدحولاب
 1! تاعاذاو مليت ةءايللو نيننالاد دماولانمموبغلل انه هيلع
 6-0 ةدحاو لعب العم طوخ فراج ماو نائل ارانئعالل دْسأَن

 دوجين |نمريههؤام درب كلذ عبسلام ىىف ئجس امىلع أم اعىينملا
 دوصلائاس ىف دذّكعلا هنهئلذسم ٌبوّصلا "ذه ضعانتم الا نوكين ا
 درقنل اكل ذ ىلع نوكيا نامركذ اممم ولج إل ذو ًاضدإو مل كرخا هلع
 فايس ىف تمدو ةرككاكى عاننمال اب حرتص ىضيرلا حلا نا عم اًهنتم
 دعب رنارصملا لاك ام لع ورولإظنلالصاحىا لالصا.ءانملو ىنلا

 داصنبر وكذملا نير انرمعالاو لك كير طعم داك ل متن اسف روبط

 ا الا قضو ركل قايو امتدت لختلا نسا
 مورللاصاصتخا ن | باولو محى اهفسخد وأ هريغو دهحل لظؤلل

 اصنخإمزل سيال لكن العلك ابل تلا عم فكم يلع هعصق ىا ئبشلاب
 هضنمن نا مف ماكتملا لع ٌفزحلل باسل اعص مكه لع هئصقو مزدللا

 حاغلانعلتن اذكلاحلا را: رلكتملا زل تباث لكلا باجيالاوهد -
 دوسشمملا وصملالاّملوف لع فطع][همالمل'قضافل كانو ملو
 ىبس امك ناشلاهراتهاى نإ هجبلا نوع هنا عمهم دلكّمن نم
 | ليك هونج هازطم هور رلاو وعش هولي

 ١ هم ضن نعل ار اماناو اًدحا تنأد اناامنم رصلا

 ,ثأف درف درف نعربورل اقام نم لكن م ام ازئل ا موبفملاو هنسعبإل
 يضنقك اشلا هركذام عيصلاموهغملارصملا فربنعا
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لع ةمدادشي رق ناكنا و 3
 2 ١ ةسمد ده 



 رانعا ناو اجولكمصضد جذل خس اال رراكتللريشعا هنييعبإل دحاد ديُود تو

 :ٌاكلامي نال افرق كاف كاملا امهما زلال |مالكجمي ال ىئازتل الا موبغملا
 رب حرتص اجموهتلل ىئ وبلا عضولاب زعوضر#وفنلا ايس يمداولا ةركتلا
 مال اذظفل فدا عربصلا هموب فم در دزذ نع يورغن نوكبذ عولتلاط

 رعي رلذ عرصلا هموهفلرمز اللمع هموم نادل فاس ةعئاولا
 ًدغلاس نوكينانوجرن ادناه ض مؤرلا غنم وهموم لاومقلاف
 ٠ الملا اليخ ةرمعمئلاف دوصتل ل امد نال هنمب ال دحاو يورغن ىف

 للاى د وبدا طا خل الع ىذلادجولا اء ال ال مملا ضرعسا لذ لعاغلاف ٠

 ظل نار صلال م درءاول لفشل اىا 7" تاكل اىه هده ملون ضرغلا كالا
 ص ونيفم حل( ضعب ضاربعاو نيران عالاو مانلارلذ نعطغسلك

 ةاةبداقن هد جس املع ىرفلاىلعىقسم درج لضخ ةمالعلا
 لكلا بلس تون لكتملا ص اصتخا دضباثحا تءاراناامنارغّئلا
 لاطكلا باجيالا تابئامزاتلوهو ابان لكلا بلتلاربغلل نوكالذ
 صاص: خال نسامن ثرادعالاو لك طفل طوغس لصاحو لاهلاوه

 ضعب ضارعا لصاحر لكلا باجال اممر صاصّتخال ل لكلا بلسلا

 دافع الادر نوكلكلا بلسلا ص اسّمخا دش ن اكل نا نيقممملا

 نسيلوهو يرش اوادارغنالاب اّم | هريغل ىلكلا كسلا توش لنازلا

 ناركذام عيبجؤبم نا كشالو لكلا باججال دان عاذاحلا اما كاحب
 تونىعع لكلا بلسلا بم لكتلا صاسنملا دمفب اًدحا تباراناام

 اد تادائاام تب. نرعل امدع هؤاثنمو هريغ نو د هللا بلسلا

 فانل اوهىلكلا بلسلا ص اسمّمخال هفملاذ ااًذحا تبارأم انا نيبو
 "او دحاو نور هنع شن !نم انا هأنعم ةملاس لو اناض اخ لوالا نو د

 مبؤ رراكتلانعىفتنين ارصملا ىضشمع بحت ىريعال سانلا نم
 دقيعب نأو انوفنيلا مولا كلن هيما ثشءناو ساشثلانم دحاو قع

 يراد |غنالاباام !ماكتلا نم عث اودحاو دحلو ةبكرد نادنج بطانخلا



 ديورلا تبون م نيرمال اولكو هيلا هب د فان طم لمغلا لص اف اًببيصم
 انحاو تاراناام عميالف لاح اهعرتد بطاخلا داق ءاوريغلل ةماعلا

 1 وينطتل تبي نمانا هانمم لولا هل و دعم ”ةربجومهاني اثلاو

 2 رمدعرلكتلل تبدين ا رصْملئىضتْممم ىديذ ىريغال سانلا نم دملو
 راسا اعال ذ قشن نار لكلا باسل ئع اس انلا نم دحلو دحلو يود
 رم 3 دىلكلا بلسلا كللذ نأ بطاخلا دقشعي ناو هريغ نعاركلا
 تبق ائطة#لمضلا لمص اخ اج يصم ةكرشلا عمداء رغنم اماراكتملا

 1 1 0 17117 اناداكو ريغ املا
 ضارتعالاورانمعالاو ظغنلارادم هيلعى نلاوهانهو نكممربغلا وش
 دهاو دحاو ْيورىقن دضياثحا تءاراناام نأ تفمح اذ اد انه

 ىننلاا ْنا حاضي الاف صملا ل يمذ كلل نكهريغل اوتو رأكتلا نع
 ىئنلا هيلعد دوام نادي دار |نأ دحاو لكىلع همق اولا يؤ رل أوه

 ادار !ناو نداط!ارهاظوبفرهاظلاوهاك ةماعلا ْيْو رلاوه
 كرو ىحوبف ةيؤملاٌةماعل اميؤرلاوهؤنلا دودو دعب لصاملا
 ريغللمنوُو كنعلمءلافقنداف تلق اناام نعم نايبف لاق نا

 أضباهنع ضاعالا عف ناد هنيبعب جاشملا ءركذام لام ثوكنو
 لاهل ةقسمحرإءاهتلاد لسيلكلا ظنلاو لل مل ارطانللا ةدجو امانه
 تالمومؤنلامدلكلاذ نوكيى اا ماع نمل نوكناومدم) لو

 ةروكدلاءاثمالاخ نسل ذا ماع ثوكي نا ل

 مل ناشال الل ذ ىاءآبا نوكينا اوف ماع ىتنلاهيلعدروام
 ادعت ارامانادانحا تبإد اناام نيب قرغلل نايبمآهفنع١اذاف
 انا لوقد,ن او دي كخ ملوث ىلع فطع هامامملاادهذ مصبالو ملوث

 در ءادحا ل ميول وملف لوطن ن اخ لون لوف لعوااًرمش تلق ام
 0 نا اهوعم دعوانا |لعاتض تسع تيك تشل[ ضمن دل ان آمر

  نركيالن اىضتشرلكتلاب هصمصختو لاك ثنحدوكذملارظنلا .
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 ىطتمرنال ملوث ادماربمل طاري اع دصبال ن ابكىاعا ةفصلا فوز

 ملكت إل ايد رضم دير نوكالف تالا نم أنس الاريعا ءاوس لا نوكيشا

 ىغللأي هورعطم ن نوكيا ةرراكتلل او راشم كبد ن رف يدا نمر اهلشاقز

 ادعغنم برود ىعا دل زجرا عاب رصتملا ىدفتلا دافم نوكو

 تيضاناو ىريزع لم دير ىوس ثيرضان ا ام ىا بز برص توشواادب ز
 ريصن نوكينانوعالو حانفلا شخ دبسلا» داذااىكرتغالاثبز

 السنان طْمف ناشلا ءنكل و اطنخ لّرالا ءزهل رابعاب نين زم عوج

 ا مييفْنلاىضنمم فاشسوهولعفلا ف بط اخ اوم اكتمل نبب ف دلخملا

 ىوس دحإ كب رض دك كربع نوكينا مدفن لا ىضْمشي نيردفتلا

 تالا نفعل ااا لعق لرش انس اوشا لال
 00 نجح مالم أع د دهم هنم قنيسللا تالملوق ميم عسب

 رق رغتساودم وعر ايعابأْلا كلذامو غرضلا ءانثسالاف اسمي هذ
 لي

 تامر بنتا ىلع نام اقم وامنوكيذ 4

 ماع ئنلا نوكينادبإل ْمْدلانم ءانْ ّسسالاربتعا نادام اعرجنعلل ثينملا

 لتس ت اش الاو ىتلاموعف ام اعاضنإ تاثآلا هنوكسس ءانشتسالا
 ماع ىلكلل نكت ملا نوكبن !مجذ هلو مصش تدلاو ينل موع

 ىعلملاب لفن هن اذ مدن امل لود ةراشالا مصير ثرسدّمنل ا داك ىلع

 7 ماتو ميدقللا دؤبام ناس د قولو نم حاضبإ اذان

 نْمْتلا ناوهمدّمدام نانمرهونام دريدلذ روكن لان عفن اموه

 تاورماعف اًماعن اك انيغلل متوُبثو دروكدملانغ لمفل غن دبش
 اهنباف كللذكثنْنملا نوكام أع ناكن إغسملان ىو كال

 ديلا او حراشلا هركذ ام ىلا ةراشا مدّ امل ملوف ناىلع ىنبم
  ةيعؤن ى لام جول اعربشلل شوشو روكذنملا علمفلاوش درمب

 مضعن افرع دمذ هبا ثاشارن ال سول رن الع صوصتفاوموهلانم



 دربال هنارهظ كللانررمامبو تبئملاوشملاموممزادس تاثالاوقتنملا
 دحالكبرضومنملا نا مشالانانم اًنحا تءاراناام ىف درموملارظنلا أنبه

 تنال ال هاوس نمت دحأ برعضزونملا لب كل نكربغلل تدّيملا نوكىيح هاوس

 رثد,لوحرتدس قنلادعبو [ئئل الش امام اع هنم تمسمان ق5 نم

 ا ملوث وف نيرظ انا انل ثضرعىلا كوكش بج عافدن امللربظم ىح

 فلاخرا نال درلإلا ةراشا حاضيالانعل ويلا ركدل اليلعتلاف ىاذ ا
 نيخشلال بل د عم دوكتملا ةرلانركو د لادم دصشامذ ناكأكسلا

 ةةاظانو ل ليلا نوكيناقانبالكرعص عاضيال اذن اًروكدم
 ظل يمن ناخ ذرلاملا: راشاانّظو هدا هجر صملا لمى نالض امو

 تاشلاو دام ال ءانركذام مان انئمالاز لعن ائميرصخ د شانه .
 238 مدفلان كيلا 0 :ئلا د انه ةئاكنلل ئينس سدلف

 قبماشنإ نيخيشلا ب د تاذ هللا دعو سلا ل! دي هل ةييصوصخااو
 نيزجتلالبلعت ملنل ضن ناب ملوق صصخخلا اثديفم ميشتملا نوكأ
 هللا همت سلا عكذام فال خىنلا نع ءانئسالاوينعا اذا امب صنخم

 اذاوضتمن كلذاخاو' .ًاريعضلا«دلب | نا كال ملوت تذرعاكماعاذ

  اكيزألا ترض امو دغرفلا تاهانشسالاساشوهامإع نث.ش سرا
 تاك تبرض امموعدطساو اًيورفم دير نوكال ناضل ةناف

 نسل لع برضلئنيركتلا انبمه كلادكت ءانذ نسال دعب ىئنل ابريكملا
 كاسىلع ىافبال ىيدّمْملا ةروص نا باوحلإ ةصولخيو ءانئنسالا دعب هنلا

 .دكذلالمفلا ن وكيت امٍدمْنلا ىطتمم ناف ةعْزعملا ثاءانذنسالا

 "قتال ناس نالخب ١ توُيلا رسم ةروكذملا هدوش عيمج عم ىا ةنبعب
 بكا ان بالا اس اها هلا ومال ةمدلىلا هنساك ةغرفملا

 ىئنسن ال كلذ ممل اىضلقم هم نأ ىعد لل مدتنلا نأ ملو ةعرفملا

 فان نا ل امرهرل انف كينذ لعامل اف ةرظانملا تركيا

 ملط ابو ريضم ديز ن دوكمزلإ نين رم ءانئنسالا د امّرعا ىمْسْس

 : مسا
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 دئفم ف اناعم برشا مل دحا كلذ عم دّميالو هلابوريضم موكم دعو

 ضعلإاب ابعاب انيفنم نوكي نانوحتبرضلا قاطمللا ل ءانثسالاب
 .نانوجلامنال ماو ضف انثالذرخال ا,طعبلاداشعاب اندم
 .برضلاد دعت داعابانيز ألا ثيرضام قشولا ايا اكىعب
 تبردطاممالكلالصا لاي .نابانبمهبوئملاد ده رامعازوجب

 دب زل تاشالاد ديرب دارفا ع الو جبرملا فن ن 54 ًالاان |

 رع مكتمل ءاطذ ناب طْمخ لورلا نلف صصختلا دملانإم دن

 ضمانا رخ اير ضي لبرب اّبوربضم دير نوكمالف هريغل هسباد
 تسال برضلا ددعتب انبميهل ولا نكمل عب. ل لان ض منا ملوأ

 برضوهو هش ةرظانملا مو ىذل 'نّبعملا برضلاوهآلاب ضّمننملا
 كقملاو هلق روكدملا ب ضلاوهألاب ضم نال تالذوا هدر ادع نم
 3 .دادع هم برض ئعا ئبعملا برضلاوهرد سلا ىضتقمب هش

 اضم كير كب كير دلت اهدا نم برخن صْفْسنا

 0 دملانانم انلك امو ضف انّيلإ مرداس برضلا كلب
 ثترضاناام ناكو لملف اموعلاانه نال خام مف دن اءاميدقنلا

 ا انكديز ىوس نم برض هن ىلا ةراسااًنيز انامل

 برئملإؤن الاب ضدنا ن ادم لكلا مامىتب دبز ىوس نم برض ىتن

 ىفخيالا كدي ز ىوس نعيرض ىفن ىلا ةراشا مدفن لاذ نال ناطملا

 هل سبل ضارتعال انه تادكدنع 1!ضمدمهرق تاك دنعو ملول
 تدانإام ةوحم دع عيرمت نم نيؤٌتلادوصمم نالالصادوريو

 .ةنقنلا ةداف ا نم ناصسنغلا درفت مد دقْمل١نالعاتب نالا

 الهم شو ننس ارصب ال ثا هريغو قلاب هيلا دنس ل سس مصخت

 ثرويضام نا لذ ضال لاب قملا كل: ضمن م ازا ساليئغنلا

 ءاننْس انا لمجل ذاخ دمالملا هفشحلام لع ءاندسالا صن ن اف اديرألا ٠

 ءانتسشال مصيب هذ أن م اهاع ذم تمت دمحم ىعنلا نم وا



 أكنلا يش دنسلا ديسلا لاه ]هجوم لؤنلا نال قش ملة نفل اذهنم
 ةييضنم مؤ رلا نا أت الحا تءار انا ام عدا مؤلف الوااّما ثا ذ ل ىرس دف

 لمتلانكيرلا ذاو تالنكربئلل نبات وكن ايجلوعغملاطم وعلا هجيإع

 0 ]تازفالغ اتم ندا نباكو لوضع الإ ضانشإ اباضنم
 توشال سانل ازم دحا يؤ ر توك انهمذاللا تاكو ه اعّدالا تللذ

 د2 يفض نمانل نم دا مود لندن ايكرسهم دعا لك دمت د
 نالماعي سي انيز ألا ثيرض انا ام ىف تانالا نول اّنئ انام او ىربزل

 اًنيزألا احا ترضاناام لام. نااضي انوحينامرنالا دحار دمملا

 ظنا دحا عمر دهب ناآلا هنم فدشي ن ا مميدلف اًديز لو انما

 باوذللو ةدنعدو درموهو هومأل[[عشسال تاششال اهدن العءانب لك
 فت اهلوثب هد منكمركذامف ةهاظ جاشلاة راع تاددالانع
 رمل اان هلع دوصملا سان اوصال مفل املا هحوسم منلا

 كانلاضفان ان نير الا نكل ب نان نمجيول هنا ىعمعل ممل

 كيو يشم داص د حا بريض .سيل علا توكيىفنلا

 دارا رئلامعاماو روكتملالمتلا لم اةملكتملا نوكقنرح
 كفالش اعزاالا امملكؤع شلاق امس ىئةمذ ار ةركتلا نال نيردْمَسلا
 "001 ليز اعسوم ايت د ابدطرما لافي نأن تد

 الآ ين تاع ونملا نوكة كرتع لمدير ىوم دمل براض تسلا

 لمملازعنل فاشلاوهفْمححنم دع عم لمفل اغسل لوألا نأ فرغلا
 بللؤالا نبه ناثل انعورت دنخ هل ٌقاعاف لْماّملا ثوكم دع عم

 ث اهيمجوب ىل مهمراكنممرلي امنا تاشالا نم ءانئتسالا ن وكنا

 اًنوربضم دير نرك.ال ناىضنه قل اذرح وأب او ريمضلا مدت

 نبعم لمد لعاخ نأطنل ران ركبامنامولكلا اذه لفماولا ثسح
 دع نمللع برضلا اذه ناعما نوك ذ دير ربل برعضلاوهربرعم

 فلربئل و كلابو رشم نوكدلف اناانىريغ هلعاف نك مادبز
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 فت الع ءانبا ور مم |اسم ادي ادع نمزع مق اولابرعفل ان وكناريظن

 اتءلركا حاشلاط امعالصاغيؤنلا نمل تامثالا نم ءانذسالا

 ءانننسالا مبا ص ار رطم اًنيز ادع نمل مقاول بوضلا ارئلعج !

 فاثلا ئشألاب ئنلاضائن.ا نم نوكولف ّىئلا نم ال تاشالا نع

 نقع غضلاذ ىهنم ىشتسملا لب ائمل تسلا نوكت بجومال هنا
 دحاالكدنم ىشنملا نوكن ايجيش اًمفنم وانام ىذتسملا
 باول تفرع دف كلنالعانكم وألا تأرق ىفدنم ئشتسلملا نااكك
 دحامو عدل دح!برضل :بلعافل اذ تاكوالاضارثعالانع
 لكب ع ضرئلا ا 4 بحيربعلا تايشالاو
 يلد رح ظو ناملوث ن اكادجن د لاذ دنا فملاو مو دير ًاادحا

 املا كن نممااطق عرس تااد ل ول

 0 امهللع ةقماسملا نإ ناس نيطرتلا ىو كوئمنلا

 در نايس يت عاما كلون انلو قمفلاريهلابهصسيمخت دميبب

 كر نا انلوتل ىنعمالذ الام دقن دّدو هلوذ هيلعتل دام هؤازجرسلو

 يملا ربخلاب 12 هرحدهنلادنسملا

 سصختللوبهن قنلا فرممدملا هيلا دنا د ناهنا صقملا نال

 صيصختلا هداف | نالو نصصنكلا مدقد مّ لو نان ! الط مخ

 مهفردخو ملف عوجي لع فوطعم هن الج اخ ىلولا ةروصب صبي
 ملو ئبس نسل ىفنلا فرح لو نا ىلمغلاربخلاب همصصخت ديؤسل
 توكبن اوهورطاًالانقحا ادبه نا لْض امو الؤنلا فرح لبرأ ناد
 لكك نا هعذ دذ هل ضوعملا نم دبال لصد عمى فشلا دعب هبلادنسملا

 ًاًفلعتم ىلاسم اميل |بال دننسمل املا سال اب هملا دسم لاوحا ناس
 هتلئانأ نااموخ دّكانلل دئاز فرح نصفلاوئجسرْحا شحشاف
 انلف لملك وا أهل لا مدلك ماو ريغ من! كاد دحر هم دمكوبف
 ا يل هن ورا اطمو احرص كادلاو لوق هكر

 | 9 2 5 شئ



 كل كا ىوتتل ملف ةماباطمو ضرس هيلع لادلاب لصحبامنا ةبشلا عقدا
 وهام باعد تالذ ىطنمُي سيصل ظل ةمبسانم نا عمركشلا ةيوتمتل
 كاكا ذا اذه ىا فو دحيلع فطع إلا ناكاذا اذكو ملوف مهن امذ دووم
 ليزك ىط مبوه فو ثعسان اف روكتملا ناسا اذك<هبلاداشلا د اندم
 5 روكدملا نا در/يىتح ىوقتلاو صم مخلل ىلولام دع دنع ماس ال

 لثمرلو كلوت مراكك انه دار نسال ذ انس ناكا ذا اماسن نكرم
 0 سصسصضخلا لام درموبرل هن اال ىوط لاب ل ملا نتيررل ىاسللا

 ه.لع لول لإ كلاب قاع ءاسإا ب نكلإ قس ملوف اسم م صدروكدملا
 يضر الر يهضلاوهب يلقن هيلع ككم كلا ىنعملا:موكجلا ظل
 موق بمشلا ريغ سد انعم سيل د هديع اركي ربمضل اربع سس ىا
 تياصسصختلا نوب ف رعلا تلا نيت قحلم ادلذ لو ب نكك فس
 .صرصضخ ب نكلال تناقيو تال صمدت تناب دكت! ىف ناذ
 ا | (ةونعم لعاذ نك لا ذأك اإل تلك اذ سسياوملو كولا
 نا كلب لعند أ طخ وربو صصص كاذه نكرل م دقيرلد
 نساعساو ىونعملا لعامل ا ميدمت نم دفن رك امك نهصتللا
 ةاش ابوجول (ئن امن او هدا بح وهل فرظ تاكاذاو نات اربمض
 ده ني ادمنلا عم ناهلعاخو مان نوكنوم دم الامثي هيوجو ىلا

 راولايز : اضعب فر ىس ةفص عثو دكر اشلا دنع ىنعا هراخو

 ىسلإرملاح بوشسريغ ملوث و نركب ع فطع دصقش لوقو هزع لاح

 كذلالعاضلا ةئريهدومالا هده بوثسلا ءافسسا نال ة جاع سهو لش
 ءابتشال الحم هنال لو هتلف اذا باوجسعل وو ىعسلا ال فكم اوه
 لفريخا لاو مدفتلاب ت راحتك ىونمملالعاذلا دوحول
 ناو مد اولل ناري لا بوسي لوقو هاد. امل ةدئ اضل طحم انه
 ” اللا عفو صف نعانا تيعبس امو تصسانا امين قرفلا
 لوفد ةدراضلا طحم ناذ ةمدلعلا هبعذز فالخي ف انلا نود
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 تسسامان افرككءاذإو مقاول ناس ءادتب امل اووركذ و هانوحبسوْسموغ

 ناسشواوبسوا هنو ب وثم اف ؛ادنبا اهالوا هس ال ا تاكءاوسىا

 ىشملا راعى نلاطايارهول عفدما دريدا ملؤرفكتل نموا عماتلانماما

 دأب نك فش هيلع موكحلا دك (تل تنا لا غو ريغان ظن كاذب ثا
 هدارب| زم هدوصقم نا ميركك ف ناسشتو وررسو زوج نمريعضلا
 ذم ابحاص هدرا امتاو حاتنلاة رابع سمح ملا ةراشالا ويسعد

 صيصخخ نيب قرغل ام دع نيم دلكلا ثيب قرئل ام دع ثنم لل ةراشا
 لاف مراشلا هب ىدنقاوربئلايرما انلو توُبلارصصنحو تاثثالا

 دور اذ ناكتايراملطم دعبوبسلاوتف 000

 تفاعلا ن اع ءانيازوضصن اعلات ودل نع رووا با لاو دا ةرانع

 اًعافتن اب مالكك انحنلي ىح انما بل اهنع ةقرقلل فام هئاونلا
 مل: لمحو لانا همزارل نم كوالا نامل اورشغلا تاناورلل تاو

 أوما ايم ىإوعسلا دوجي نم لاح هناب عوص طادنإ ها وشمر
 صضوعلا ناين ف هرمل امن او هازوجحب بونص ريغ ىسلا دوجو ىادنا

 <#اذإ و ءادب الادُم نو ددنّصلا انهوه ٌةلئافلا طمم نالع هيمذنلا

 لاحن ايبل ضرعنيملو هادتال اقالو انش الاذ ثتعسان !كاح نايل

 ازوض نامتلوت مخ اولا ايل :اننبالا دبق ال ءاهتبالاف وانأ ثيبعس
 بطاخلانم كففللا لااعلم ناكل فمر

 بس ث.ح ىوغلل ائمللاي زوحت هج لب هانعمربغ ىقمنوكنعّالضذ
 انوش نورك الضام درس ولنا ايلإم دعو ةلهاسلابربغل الا ل مفلا|

 لاهل نانا وئرطحم هنا هللامالذ ىلا نان اطنلا دولت كاك

 هن لاو هلوضيروكدملا [صغتلا| نيه ىلا لو نا هلوف تمروكتملا
 هلا لضغلب فرعم عل مغلائب اذا داكاذه عاضم الاف همالاخ لاق مالها ناب

 ط1 نعاس ظ
 هفصلاب صمصختل اعمى هن اف أ دنسم ةركتلا عند مانلو ره دزلع



 دول صن نوكش : ةأرما مارجااهلوفمرشماذلو هه د درثى | هسنجر ديرلوملوت

 اا  ةراوا ةراخازاسلا ف كلك وعض نركج مامن اديلعاءاملف
 لجن اب امهنم يي اذان اهآدصمد نا طريب ملوث دارفالا

 صير ىومتلا دفبمل كلذربغو السوتملاواميظمدإإعابش نيوننلا
 هيل اشبالل اا دافتساا فصولاب صسصختلادافالب دافازب
 فونعم ممدقت ت ا هاو ىاشل هاب عا
 1 دق انمدت 0 وكر ايرلع درو صرصخلاه زم ةافشسلا

 فقريرلا طس متداملاهن هلو ىف ناسككابحاصمبل ابهذا<كىظفللا
 انتل هيف يك لطنمألامددقتلا نا لوبن اهل و ىندرشلا حانذللا حشفانك
 يوالاو فرع ل جرس وح ةركمل اك اكل اروّصل ارك نائف ابملوت
 اذو قول فاثل اذر ص مختل لوال اذيركللا نا انتوا هيرعم

 | مااتاتادا ىئحب 1

 ونعمل عاف نالع فرعلار بظل اف ريهاتلارمدفنلارا.ثعاوهد يدر

 : هوذا ايمان ودملاءانتبالعزشذما ءار اقم
 ولف نمير ١ ضل الجال نرعكلجر بكترو هل وامه سفت ف تاكا

 نركل نير استعال المك فرع دير نازم هحيشو ماتنل اخامانه ظ

 ةدجاع اليرشسز اوهلإ رك متوك رن ودق ن ز امج نا ملوف فرعوركءاوسل عال
 ليصنتلاو ضرغلاد م اعرس علل كي ةمز ا سب سدفتلا نا ِس

 نسصخل اب لماذ ىاكسلا ناصف لشضدان لالا هلوفدر يكانملا

 ميدّْمْدلاد ان عادعب زبا هني دوصتيالرنا عمز, عب انرلع تنااموخف
 حان ذل هجش قهنع ديلا باجا ايونممٌّولعاذ نوكمحلتلاو

 لعام لاق ناز ا ام ولكاهلعاف عمل منش ئنلا دعب ةفصلا نا
 زيزعلع ءابلالخ ديو مدقد مشل اركان تنا نوكسنإ ع تنا

 دالدم رسما نال فم هيج ابك هلعحو تا مرفت دعب

 ثامداقب ناباوخغلو رهاظل دمذار تناكاذا ام لك لقمه اما

 هرر»

00 

 كدنالا شن دنا هسصمنس , بج حس + هساهيم بيج



 يضبالر فصربلر مص الو اًمولكماعافب ماذلو لملاك ىخع ملا ةفصلا هذه

 ترنزعشلاام ةقضحل غل زبزعب تناازإ ىضرلا هلع رّصن عجالد ئشالد

 يهد اونعم ذاعاف هيلابنز_للاربصي ريخلتلاو ميدْمْسلا ابشع ادعم
 لنا ونعم ٌداعاف مثوكبد !ملالاّميدا مدألاو فلالا ةلصره ىلا ةفضلاك
 كعامبامن 53 ناالرحاتلاو ميدضملار انعانم عن 017 لائم ولعاخ

 منرك ناوجلا لعن اما رك يعنب ل نيزعبانبلع تن مف تءاروطلات داتا
 مظلم اماك ديروخ لون اهجرولا اجا ورغم تْساظاذ اذ ار

 وزوج الوهو ىلغمللا لعائلا مدفن مرايا 1111111111 ذعملا

 نكن اكأكسلا جرحت اكسال عينت انت سال لل ةراشام له جرخاد

 هلمج ن اب همد راخ الا زاوجرم دع نع ْنْحا ناد ىو لاش داقا ركحترع

 هلق ىممانهددلو دعستسلا مجول ابكتر او نكت تللرومظلانغألاوب
 2اب ىمتتلا ةداف ا! كسبزع جارضالاو كغ إءىملاءا ءانختسالاب دارلاكا

 فاجعل :ىاناكمف لل 3 0

 ىزلاركشلا دارمملاو ريمضلانم الدب هلع جرخاتلازاوجم دع نع هجارخأب

 ماو صار ابئع املا جاتملاهزاف هريكتت لاح هباعركملا ديفيال
 مكن و هوكربخاتلاو ل ١ ىذل اوكنملا
 ًاعولف تللذريغم للا نك قي هوجو دزعاسلا ضمنا شكوكو

 100 هرامدالو راخانلاو مدمنل اب هش صريمخخلار رابرعاىلاهمد

 مدفن اىوس ان مهمل ببسالذ ا دشبم ةرككلا عوخرل جملأع (يميصتتلا
 اني اادحا اًرهؤمرنوكر دفن 210111111

 رنوكع حل هم الو اوصل نص صقل [صيصخلائسسااذاو ماو قحدللاو

 مالا نممهفيأع اًفلعَُس نرعملا ندا ملوت نالا ةراشا هيف وأتم

 خلا ببسال ذا هلوقبو نصمت شج اهو اكل هلومد اقل عم ىسلو ثاسلا ظ

 برسوأ فلس ريغ همم صيرصخغلانأف فرعملا الح انلومل ىعف الذ

 2101215 دلو ريت لاوس دن سنا
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 مهمولكى ليات هناق هنم يظل لادب | ملم فلاعان مهملاومضلالعجكا يي
 عمل ةمولعواولا نوكنم رخل اًموجو لمح ةبرالاد رت سلا نمل امبالا امس
 هببلع مدد أهتم فوك. ناد مدل |عايوصنمو اف رم ثيذلا نوكد طم
 ياو ركادلاذ بتيغلا درج ابسام عبج شانه م ةلطالات ملفا
 دعبلاو ىحاربلاراشعا ثودشكيللاز ليدالاوهامرك ذوءافترالا جدمذ

 ثاف هذ نخي امد اكنامزلاف لوالابعب فاثلا ناالو جدل الان نيب
 ملف انة سسالاو صسيصختلا نيب صتمهنأم منعرل اذا كاكسلا لو

 ملف ف صصخخلا ءافتنا نابل دمت منام مضل نم عنب الن
 اًكيومشم صمم نركم آلاو قول ادجو ناو باناذ هايس
 ربرهلا نال لارج ارروبظذ ا ملف نابل نع نيعدشسم يب حا عناملا دعب
 فاعبم ها صدم ذ او ملف هيذونا غو 'رعو هينا دنع بلكلا ثوص

 شخ حاشا هركذ انكهمالا ص و ذا هل هجو بلط م زل ىاضونحب
 توكشلاو ككل هانا همتقناول ن اكرجذ اكرجا لافم دقو ماتنملا

 ”دملاباغابما ذاف ىلاعت ملف ةلممياوجش ءافلا لخداف فورد دعو
 .سصيصخلا اراعجر منها هلع هحنب ا عيظفُ هجولاف إو نوبد اكل اره كل و أذ

 لبلقالاو بابعلافاكرشلا ناش عينا وأبا قم بانا ذ ئهارشم هو ىف

 .صمصقتلا ىلا اًممجار نوكب ذك نحهناو هيلع صمصختلا لمح وحجدلف
 هودي خا عم ةركذ أد نبل عوق ولا نحا ًرمجو وكيالو فصلاب
 فصولاب هسنلا نركنا هند ءا لدن هنعملو تاصّصخملا طركدلاب

 ' تملا الا مولكىل مق اولارعصحلا صدا ادعا.عرككلا نين ؛دياعا يذم

 لاقي ناالاللا هاضولخ السلا وفصول! موبْمم نولوي د مئالا نا
 م ان اهيجوتلا انج وع درب دب ثول اك نانا نأ متر ىآكسلا نا
 فقفهلمز الك لذ امي ادرصحلا نو د فصول ار اع اوه كساس

 . كلزؤشألا بانازرهاام هطدانبرش ة سادت امصخو رمال لذ
 ًامؤعا لفرص وهو ىنعبال ام ادخلاو فصولاب عي صتلاوهو ىنمنإم

 أ رىج١ 1 ظ



 هفدرظنلل قعمالو طم بهذا هاقب اس روكا ناكل لهل ايه
 00 روع ا را يع عامل 00

 وهسو صيصخ ل مجم مم اريمضلا ْنآ همهادمو هرلعرب م

 ”اّيحاو صبصختلا اللف الوكتملاو اسم
 سصسصخلا ناكر بئعا ناف ٌىون عمل عام المينا ل مجرم ضل ان أ

 فات دابألاظنلوع اف ال مودغتلا لمح ال فم اربظملاو ىوممللف الاد
 هيلاباصي ذلخ ءادئسالا «رٌحص ]ورش دوج وللا ةيورتضالو دمعي هحر

 عنمب نأ ا اديعبلا جول ع اعللذ كوي و رض هش نافذ ركشلاف ةلخي

 اناثو ىلغغللا نو دىونملا لع اضل لاممحا اذ نم هللا دمج صللاو و

 - كّدالا عنللادروكذملال انملاف عناملا دوجو ال اثو ركتملاف؛ررضل نفح
 دابّرحاب هج لل كافيا المل و ئيجس اىئئشب ىسبل ثلاشلاو ىفاشلاو هجوم
 ملعى كلذ خش الم! ْةلعاضلا نو دب لمنلا اضم ةجوب ملوأ ف اثلانملا

 لع افلا نو دب اقم نم مذا ممزلبالد هحوب دف ل الع افلا لامحا

 بان فا ا الع 0 اًنرافم همافمر يمل اذماذ از او

 محبا هنالز ملادنع مدقتلا لءانلا لامخإ مدع لام ناوهد ٠
 تل مناريغ ةبلعأملا ذاركش مل مدقبانلو راتح هناف عب ميأتل ان دل ء

 نثلار انخابه صو هاشتاك اند : ركض قرفلاذ ةسياتل اكؤعافلا

 لجو تذاناخ ريمضلانالل ةراشا عاننملا ةدابعذ نكلالولوالا
 هصونل بح اص لمحه ند لغم هيلع لدباملع اددرم فداج لعمر

 اييراو كلذ وجب كأكسلا ت اد ام.:بعبت لع تان ابانغ | لع هم دلك
 هيلع ىاكسل ام واكل مح نكمل هنأ باوجلا لص اهو سور افلام
 ناب حرص هن الش قايكسلا دنع هدب سيلومل و ةضخم ةرباكمذنال
 لينكي اشم لرش كارما نتاع هب يراقب
 ايلا ةدابعل قادعغ طم دلكلا اذكو هدنعحالط ص ١لدي هنا لافب
 ركذملا دنع بكربا فاد فرعملا دلع دييعبللا هجولاكآت كرب ولف انكم



 طش ءا ددعرلا جول !كلل نلركتملاذ بكر هن الع ل ديان هد طرشلاناونل
 سالف ءادّربالا حصل ديعبلا ةجولاتللذ باكترا نا امام ءادنإلا دعص
 : ام دقم اًعباتن وك هب اكتر ان ركن ازوصذ اكل ديرامشا همواكذ
 5 هصوتلا اذه نأ: نم حال همرش هنا همجر/كدرسلا ه دوا ام مرزع در
 مالا هقانمجو كرطعوخ نانم مباول انطلالئاواف ىأيكسلا نكت امل
 ءلوريخاتلاو ميدقنلا هشألادغ يسال نار ربظنلا )ع دعن وكي نأ همز 5

 لوا لاب 1دبلاو ديكأتل اساشلا هي لجم تف اناف ىا انهما
 لسفلا انهنمدرؤ نحن امناف ينلاب مقلاو هال ضرعن هيل موقشامأو

 مور "نسوا فوطمملا مدمن زاوحنم قيس نث اللا الاد
 ءانتناب ةاصاحلات الامثحالا مرش ضرعنيناطمذ عوشلللع .رعشلا
 هش ىاذ ا كونحبم اع فطع ها ننال ممل رف قبس امذ ٌعمكدسملا دولا
 ددملاذاربخات اربد ضن الول ربظالا مسار اضن ال واملوف ها ماشالذ اظن
 دداسلامشملا 0 دل مدارلان ا هتك هجور ميفنلااريخانلا

 اه ضو ناعلنالو مدق مدق مار خم لصال اخ ن وكنأم وهز هلم

 كي اكون ىلا نم دنلل تاس [هآ كاعبال لوث ردن ريخاتل ضرءلوهامنا
 لديامناريكتلا ناوتتعي دنسلا لاطبا عم لاح هنم ديؤلخ ملون هرلع

 ىصخت اممم دال راعودراصم هب سنك ع دن |ز/ىعم داش عاللع

 تاْثدند هاوسانبمه هلديؤمال ذا مردقسْلأر دم نمألا دافتسس ال ٠

 1 رع دش داع كه لاذ مدمس اداب عا الو تشن, صصختلا
 بشاق الا لير صل إعو :ا.نبالايصم إءرل محن وجي ملاذ صيمخلا
 ءانونك 1 نال تللذ لاذ األ والان لات هرثس س دف هرئ دال هحيدلذ

 معلا نمل أن مذ دنرلو ١ ءافيتسا اولا ناموا تاؤعاع
 طسشاعدقلا نم دامس ا غارسملاو لون ذا ديلكو دافننملا

 9 كات + ملابم بوجولاعداشأ ألا فصولانم هن دافُمساازاوج

 عانس اهمزل ثييح انما بح اص مدلك ا همواكك هيج دل لاو 3

 ودع"



| 

 | نامت تناقل نالميلولذ فصولاب ةركإىص ص اذاربخاتلاوبدفن

 ل ًالاباناذ هاا هولْوان ثيح مال امولكو همالكتباد قمف لاق امال
 بارجف لاشبال ىازإل لاب لملوق نع بارض 1:1 باوهلزب ملوق هن عمن انك

 سلا عنل يبان هآْنْسلالاَ ل اه باومل ]ب ءا ليمن اريكتل ا صملا عنم
 ًاتنلاذب ص اكمل انهى سلا موجرملا نال ىأكسلا لعدم كالو

 نوحي مف اولاذ نوكلم ىااخ الطالع رشلاو ربذل لج نالعء اني اذهلش

 سو هم سب ذاتل رغد ىتذ اولاربتلان الريال باناذ ءهاَرْسل امم نا

 ”ةولالع امهلجردغّيإع هن اهبشو بالا لا ةبضااب يخلط ورشلاد|ملا .
 هرغو عاصّصلاى املع دانملاربذلا توصربربلا نالاضي ارم غلا عمال
 ظ بيرل اب رزع مك سموهد ارْمَأْلا نوكبالو ءوسلا هنمىنخر مآنمب كلذو

 امدعورصخلانح» نانيضغلاو هحرس ئ ىن اكلا[ضافلا مب حرتصاك

 وهذ انحصولف داتملارنلا جابنلاهانعم ناك اف رطل: عمل سم

 توصل ناطم هانعم ناكن او سلا قو تارامانمنن !رثاد عمولعم
 م ارش نوكيدنر اًريخ نوك. د كوب) ىرش خم زلا ذم دقم ىامإع
 رضفم نا مسلمو صحو سللعنم هبجؤت ىف لاقي نا نكميو رصتملا
 مان ابطاخحلا دافع الث /نوكئحاّنِف اض ارسبلد ىتشضحوصفلا نا

 "طق نرضقلا نعام محامو لا
 ةند اح ةزمملا هكرد اىرئلجرل بريشي لْسم انه لم بطاخلا لاح نع

 امرهملئ اذ عمسامل هلئاخعيو رشلا تادام |موبظخ برضي شا سوماشلا مد
 هرممئسمو هسفن دنع لاحلل املغَمت كل ذ لافذ رت قداط نمونسا
 ةبشلاب سيلربؤ/او رشلا ناربظانهنمو ىهنارْمسألا باناذّرهاام ىا

 ان ملف أَم ططمرشلاربغ كلل ربح املا ةسلاب سيارعصملا ناو بلكلاملا
 غلا درج مذ اولا عيب منا تفرع دمو ىاشلاوكدالا لان ىلع طع

 أمزلا 2 لوالا دعب فاثلا نركب نارمزلبإلو ءاَمْن الا جادم غي دئلاد
 ا داسدم م هون دأس داس نمنا هلو ءأكام دم نوكي ارمإب



 لشاماماد همراكخ صسصختلان ناس مدقم ها برغش هلؤ نا درمالذ هذحب
 00 بنزل هنا
 006 وقد هش 1 ا ديو هن مطر يغ نم ىونضت ماد وهذ نأ عد ل
 ا امناو ىونمذلاة داذ اذ دنم أبرق نوكش هم دع
 9 3 ا صن هنالىعمو رهحاطوهو اقفل م اق دير سانملا
 هتاذاضب يد صنغلا لم وهام ىلا برغل د ابتعا نم طوادرإ اسيرقلا
 ملم دم داك وكلا نال صصخخلا]ماحياضب ما دي نارثلا
 ' نك ةعاءاب | طنفا ف ثوان ملوث مدغم ارمظلا ف ىومثلا ناس برغي
 ب ول هك عاام
 تاوضإاإل هيو إو ىعمانهد لوو هخوصوملع ءارجالادزع
 تائه دع ءطساوب ىلاكاب هتهاشم نا ىأكس لام كك نم داغسسمملا
 هم وليكأ سا نللذ هل اًنيظن وكم دعو ىومتلا هنأ صن ببس
 ماشلا هرانتملا اكلات ىلع اًموطعملل برقي لبإ د ىف الها دل عبحي نا
 لدي اكمل هاشم هلمج هن ا الهل هباشم هنا همولكن م دافّتسللا تازع
 هلو الا لع اسال بم! ملا ناين لع هلم لضفمنلا ةعيصدلاع
 ةلعلاوعم امد لم امااو نم ضل اما 11 ا ل
 نمقلاؤممضلااما و شلل عم نممتلاب ب .ملالاعر ماللانم ةدافتمملا

 كرْمْتلا ىةرانلاملو هبشلا مريم غلا ع هلامشال ىالناممْشانافعم
 : نيو راين ىلا مني راع زمدرومالاغ دصتلا 0

 _ريظالا نا دمسلال انام مث دنا نيرب ممل العر نونل أب ةند اًعملا يس
 فلور نيرما عل مشت برقل اك ديد املا نال ىونننلا ل
 ااا ءاساق نا واول المخ اه دعلا هلت يسفلا نم هضام
 سل ناوهو سوك مدع وهامل كامله هبمّسو هلو لمج فاشثلا او عم عم

 مكمل ركع ممىعبداولا ن |"ىسرسلا جدو وسلا لادن
 1101 ةنيرفلاملا عاتجاذ ايمن وككدناألا

 .رع
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 سي 8 :

 قااتقإب يسرح د + رسييبوم دج



 دتاحو

 كدر دعو عمو ممب رن 21 هلك نيالا عوج اعلا ن رك اضن نسدل ةيطاغ

 فيم الا عوج[ عم بقل اقعم امه عوج ىزمتلالصا تورك انهض روكادم

 رام ضل اوهو لضؤلاجدحل نب ماب ال عنم نمضنلا نوكي نامزلب هنال لشد
 ىنعمرهو ٌقونم ا بيز ريمضل انا رهو هاش [ذعاؤعم فاشل
 ملاقشاف كشالو لاوشالإ عم نسمه نمطتلا ناواكحظفل هْممح

 هعيلوذللا ثال لو نمضملا ء حا صم نركرتي قد ىلع مال لعامهلم
 كمدلانا : | نأ هريغو لس شلال سك هنا همؤو هبوبسس دنع عاىس

 اضماب هبسلاب د وصمم نوكيعم عبو اولا لوخنم نال ضو ىساي دعم
 وخكاذ همن ىرعال هتلشمارثك(نا دوو اهي عبان لب ةبسنلاب دوصممربع
 فيكرسمثلا عواطو تْمجو لِّتلاو ترسو ةبشنالو ءاملا ءاوتس انتا
 ربمالاف ءاجوحم مباسللعلخ ديدن وهز ةملسل هو عمئعم هنشواولاد

 ملوش لصفلا غو وسد رسعلا عم ناوخ عوبتملا لع لح دن دق و ررتولا عم
 فطملا ناين د 000 كزرإض طاف نار دنا تما

 نكت هن عم ىنعمب هنوكت داخج برغل هلع | مهن دلو لك توكريطو

 اًعلنمم برعم ل مج ىا هاهبرعاشسبح ملوث دوصتلاوهو دلع عوبجل عوججلا
 تاكل دانا ماعم هعم لمومولذ ريما ]مخ مم للا لاوحالاف

 سييعأتم برعم هناا نلكامغ او فرعدير ةرطاظخلال اح ايرعماتنمم ظ

 بكا هنالريمضلا عم هق كسب بارعا هرزع فرج اعل ا بارعالا هال
 عم ماخالثم ةفصلاءاربخل' ناف هلم اع هعم نفح !بِكَرت هراغ عم

 ملح هلماع ىَمُخمدمل بارعال كس كف هنو بيمافأّماو يملا

 ديزي بعضي فدل ىرصب و ةعاذو خو درزفلا كح شيريمظلا عم هنا
 بارعالاو ى وزسلا هام اعلجال ديمضلا نو دي مفرل| ننس هناف برعضي
 اج غاقوه فضل ادارجنلل نا د نمو ئحيريمفلا عم هفحس ىنلا

 تو دب الحو فرعوه ةفصلاو اريل نا لوطن هنا همرل هلع اذ عمال

 7 وح نأ مهو دخ و بارع ملع نم هع هل نم همزتلب ل كللذو هلعاف

 نعت



 لف ىنعالؤالا اهي نجلا حس نا | ارعا ءارمجا عم رسم اج ىلا
 ثعااخرم دعل لوالار/يزرجإع بارعال اعرجا درغمل ا

 اهفاشم اهانعم نال هما: عمى ىلا هؤنم جا ىضا اخ ءازجالانأب
 اهنم بارعالا لش ام برعاو ها دوم تّدأو لا ماعم مللت مان
 تاالشاماّماو هماقم تماث ىنلاد ملا بارعالّوالا ءزوطوهر
 مرايدلمدد اللاءافشنا مزاسالمو نزالاءافسناو نال عامزال ءانبلا
 داما + انتناب ل د: سيول هن ال رهف نيام هنوكم دع لج دنوكم دع نم
 مروو ها مرفت كك امدع نيرم مايا نجلاب همن ]لع لع ءانسلا ءافس الع

 اًماترمدلكلا نوكيا تلا ورموا هناألا وبان راع ديزمخ ءلرت دكان

 00 ن1 ءانرىا سان لمحل هوب افراع لْسُْمل اب دوصفلاو
 مال ذاملقماتلا دانس الام دع ذا مكا خش اوك اميمضلاىلا ائنسم
 0 معمتو وهنحشتل هجو ولذ هالظلإ لا دنس اذ انام دلك نط نس

 ْ امك انسمهدإ اذالااضباو هنيعشلاب ه دارفالعجلا ةماحد لذ لمفلاك

 جالا كربإمورلوت مهلو هسشذتلاةلباقم ىف الا قباس ىذ اكإملل
 ملكت لمح ةفصلاو تش اننبو نكسادو ن ديد ئاورلاد ةبؤرلا

 ا كال انا تطويع لثم لفت هلو بانل لوب جل اورمواعملا
 ام انعىوهام نوكن اىضنمي س اضل او مهم ولى ىف نولههنسملا
 رهو 1ع لجريم ال [لتم ملف تلل نكريظنلاو همشلاورث انما وف املاك
 ماذ:] اركاب ىربتو ملوث هلثم دحال عج نا دصغيمل هن اذ بمشالاو
 اواتاَ نا همام (دخ هناب نصو كانه اذحاو نا دس مامولعم
 امين نذل لام دجوإل كالمم انلرق ف ايو اوم اون دحو انج

 ىجكريعو لأ بطائملالنم ىن صقلان اف هاانإوؤ ىف دصفب
 ةبايسب هينشلا صيل ص صنختلا انهمههرلا دنسملا مدفن نافذ

 ن نوكماإ اوف ةوطنلان مام ويذم تايثالاو ىنلاىككح وكن وكيف دننملا

 هاعج و نبرظان ضع يع ىنخهناف رثدردرخالانع دانك أ شدحا

 جر هد

 يح
 هيي با < 1 ب
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 هيلع وكحملا ذو !ءارذكأب ىرع اكن مجول انا ى !ةبسئل اف شبانككا إس نم
 ركملا تاس الا نككراكتملاةرباغم فصومربممْشا نيعمرياغم هنم دارين اب

 ميجهو زراخ هن نع بان كل ىقنىنعا هموزلم ىلا لفتت ل لباد صف هل
 اهدحال مج ناريغ نم نيكل واكر عاشلا دوصٌمم ناتفرعامل
 هيلع لدي ا كىعنلا ! ملال مر عاشلا دوصعم نالورحوللءانبسو

 متل دع ىا إ!ةدارارغ نم لو لامزوللاكسسبل ميتا ناف ملف
 مصشبا#نيعل ابطال ارغب دامملاو حانلاو سوم اًملانم دانس مع

 ريغ نمئعلاف عاتضملا حش ىف ناشلاحتطربو حاضبإلا ةرابع دنع
 الص نيعملا داربإل ناباذو بطال نيعملاريغلاب عرصتلا م دع دارا

 2 مطبعملا دا بوانيلامحالا دحأ لع ىجكريعر دجورال كلس اك

 اواي هرابمْسال رزعلاو السالب عملا كل ذ نع كي ناب هب صير د

 سغلاوالْمملا ظظنعل رندقنمزلبال تلْئلاربدافملالعو ديعلا ةذاضالا

 ئبْ قف ضمربغ ىحداط صال اغعلاب فيرعتلا ن الضام عفدن اذ
 قرطبربئلاوالنلا ىلا بوم دلكلا نوكك ثلشل اتالاممحالا نم

 دايمن لع ىف من اوبف ىونلل |ىنعملا هب ديد ١ناو ًةداعتسالا
 ديرااذااّماو هملعم وكلا ةبانكلا رطب نيعملاربنلاوانيسملالنملا
 لفالف ردبملاهناضالاب نيعملا ديراواافلطمريغلادالثملا

 مهمل امرععو ا هل لث امم مل ءولضادلا نم نيديشكل ع ىتخام شاف
 ملو ىف للا ليام سيل نتملاف ريغلا الا ةراشولل بطاخلاريخل
 ضيومتلا ةدارماسع نم لامن نا بجاول ان أكل الاد نعو !لشم دغفل

 اسوان سسلو لشملاريعو لشكل لم اشلا معالالب هرعو ابطاخمل الث
 د/ينح كريب اقلعنم لئامريغو كاما قلع لثام نوكي نأب
 ديغوا هل لئام باوشلاف لثاملاديغب صنخل كريع فريغلا نا

 عاف شسم فرظ ىف توكل اح لو لئامديغو اولث ام بطاقم

 هيلا فاضل ةماق !نكعمنالؤصو وخلهيلافاضلا كيوقنم الاح



 ذوجر وغلان و دلوملاط هناذ بطاخل الغل ناعرإ هدانخاو فاشلامافم

 تدين ءرلىا ملول شملان ب طب بطال اركذ نوكم 000
 ةداا'ماكشان نوكتال نادمزلر ضبرعنلا ة دارءاسإ هيام اًنْسان نوكناف
  هلمفارلاناو عدضط الانا انكلض فميغو مدنبا فرع ا كضيرعتلا
 هصيمدرسلا لاو هش فلكتال ذامهفل املا ناس ائوملا هجولاوهانهر
 ضيرعتلا ث داداالنم اًنْسان ىاال ىنعربغ ةملكن ا حاتفملا حرس هللا
 هانعم نعربع ظفل فرص هنود ضيرعنلا ةدارأ ائشانن وكي نادمزلبو
 فلاوعمو منوككت شالا ؤٌةيراز نمل شوا ف رحل وسم بوكو عم

 ريغ يوكل اح ىا كيو ملاح شاد ريغو ضيرعتلا ة دار'نم ال لشن اك
 : ف ا ذر بغ نم ىدرضانكو ضيرعنل ارب اد لمئ | ضيرعنلا دار د

 لاف نحو تلا لسوانو تامالا ة نم ةدايز منو بنذ ىنلاسساغم
 ها عشب ملوق هبل ادن ملاريغ ىارخا ما غم انشر هبلا نهدل وجسم دعو
 دخلو: شا نيعملعالاذ كل نك هيلادن لال هتس اةيانكلا ليس لع
 :[ من انكمدلكل اذ نسل ندي ةيددب علل دك اضالاد ابتعاب هيلع واطي
 شالا باشي [ضيرخ لو هباجصم | مهض لكن ركل هيلع موكش لاذ الد
 .فلنلث امن وما صخنلا لذ لشن اكمآاضمرعن كلذ ن اكلات
 يش ورايت كلنا ماخلا دنوعب باطخ. تبلد هنمسهن لنج
 تع مربع ناس ابل ايا ذ بط اذ نوكضيرعملاوب رطب نازي نأ
 لحاابال و رهالظوهو لخإام دمدات بطاذملاب الو لاف ضي منلل ىنعمالذا

 راش امي ف ورعملا نيم | رص خللا فصو نم لاننا لا ذا دعب هو لاق

 اَمئنالا اما نخلاب بطانحلاضيرمن ىلا مغب دذ لخيإام دعب بطاخلا
 الان اف دمع بطانحلا ل 1! لكلام دعب افلم لث املا غمصد نم
 كثر ناريس نمرسهفب ىلا لكل اب هف اسئام دع هنمرحهفلا هلا
 دوبرل ذامواعم هنا عد جيت سانللاانهضرتكاب ىدبغ هلف هبلعد لاف
 عض نمرسإمن ا دارا [دخخ مذاب هغصبف كانه دحاوب ضعي نا
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 اًملطم ءاطمربئلاو لشلا ّةدارما نيحانوجوم «ضيرفللا نك ل ىأق كطالا ثود؛ لاق

 ئيعلا لمحت لات فءلطالل املا لاهتسسا دوجي عىاهيلع ل دياكلات

 سارا داماس ةططط نم حام سال تملا
 ىلثلا ظفا مؤ لمس ىئل ا يوُضلا عيمجزمّسبل نئملاف ضيرعتلا ظفل

 هيلع هيزمالاعاقياساهات الوم : تفرع قو لانك بس عار الربئلاو

 سصيسوتلال محب ال نانكل |[ بس ىلع لاهشسالا نأ تنرعاملا ًاادكزم لاق

 لاف اثعدوا ابي رق بطاخحلاب ضينرعنللا لتحت ن اكن او بط اخت اربي
 زمكحلاب بطاخلاءيفب ضيرعتلا هدام ن ضال لستات

 ياو ةلئاملام دعب ضيرعنلا الامضن و اانا ىماربنلاو لذملا اع ىرج اى لا ٠

 ةادو نم ءانئسالافد كاف تاالامهللا لاذ حاضب الا ةرابع هنع

 تفيضأ ا ذاى ا 2ع ضيرعتلا ىممالمل أك تانكلاتي طمالا وا سإلا

 ةروكسملا ةشماملا اكد دعتسلا محب الامم اكتملاو ابطا نحل ىارعغلا ظنا
 كنعاني لاه الا باب نم ليضمْلا لما هانبو مناعالا نم ثوعاملوت
 سوما ةلامإع مسا هن ال لش مع ثوملا نما امس لو هيوبس
 راقددصمدنا تكرم نعل كريصال لببمشلا جرش ىف عثو نكت

 2 تلم ز ول ا همادقت ف ري ملف لع دربأملوق د هش ا تاشالع نوعا

 دئئذامِل اح ناكن او نمسحوا بجاد اهميدقنش !ًددرم وا ركنم ناك ابطاخحلا

 هنوكالم درلإ ككل يومن هنم دوصؤلانسإ مسفنلان ا مفدلالصاحوزُ اح

 تدوكناذ علب دجويعركلا ةداخا نمربعو لم كما نمدارلالع ثوعا

 عم يطالع ةرلل دسا انلوف تاب دحا لفيرل ذا درلل سبب غلب اركحلا
 دارل الع امهنم ثوعا ميضملا عمربغو لثم ظل نا ٌتوع ! مددمنلا نوك
 يحانل اق دناعاالذ ارانل نم نوعا مدقنلا نال ميخاشلا عمامم

 سعشملا هيما مم نا انلك ىاءانعم هلوقن كامنمه هآ عميرل نالملوت

 الا عقب ماشا رمدنلا لع مهاد ربان لا نالربزحانل اوجه اموزللامدعب

 مدقمب دقو ع مل مشلامولك هدِع ل دب احدلصا مييتنلا فالضمإع

 زامل



 لشامو فاندّتسءللرالث املا امولكف هلشام لع ضطعللاّماىهد ىكحل نمواولا
 كمركاس لافي اكنيلتلافطعره املا ذبعا لْو لومم اع ف وطعم هللا
 ' لش |ىلا انه نينا ن1 ىسمالذ عشب يلف انيزمودف ىاانيزمو لوُمْسف
 بلل دف دق ورهاقلا دبعل ف فد طبالاضياومولمااا نجلا
 لكوسلاد راو نيشلتل ا نلمل هن وكما نكمإا هناف هصيصتغل
 دورغم وكب ناطزءشا امن او دارف الا ميمو هيل هد اذ اذن هاج اها مد
 (دعل دير منرفد عمل ل درنوخ دب دقت بجبل تاذ تكيلو ذاع
 ا ورغم بدسملا كيرلا نا كلادكوموههل او

 ١ بنك هنسيلملا كلتل اكتاضالكو تاضالكب مادوح هعٍدمد

 فه دل لعان ناكرتحإول ثحب هيل ادنسلا نوككي ناوهو را طرعّش
 ناضااكوج امم مثيرا لذ ولم وهلا ثونحال شاذ هوب ارت ناضالكش ناشضالك كلوت

 مييننلا لع ريم باخ ىف ىضن ل از ع ىضتشلل :لالده ه1لاد هنالملؤ

 مع ةرانع ناكنائضتشملا عاش اب *لع نايدلالَّتلا دصح كبر ناو
 01 نارك غر ارم ناكتاداجره اظرع ةرابملاف ةتيصوصلا
 ال الوهن رودل عل دكا دب دنسلل نامل ابد
 ولد نوغطنرككأ امكن م ىلا لؤى ةئلذام نلكمارخاو لام فولخج
 اول باوج يسال عرفو ناج ن١ هاركشلىئذ ديزعب,هناذ هلوف هاج

 لب لعت اف ملوقدمموملا لع لديرل ىائضرلا ذاك نجم نأ ف ودحر نطل ىف

 نإ يننلاىكح ةفلاخم تايب اطعام سمنتريخاتلا فداخجلميرلا دال فلا غاورل
 اتمللدأك ْتاذ ىو لكلا علا ال رلكلا باحصالاعفرمهادإرذالانارجترع لوف
 بلش امومع ناكل بانل اموم د ضيملف لكل ط موه ال رد لكم ممل ةركتل ملا
 فطر سال ةباف وهلا بلس فواح منلل : ادا كريموهلا كسل امرا مسم

 ةنكأت املا هلاميشسا رك ى ا مسالم رصخلازنرطبهدرءواذ تلسلا

 ةمظمللا لماوعلاع درحيربغ ريمطلا ىلإ اذاضم نوكي ناد طورشم ماخ

 باِلاموهل لكيريوسلا هدإا دنسملا يدغن نوكىا ىوعدل الص ملف

 5 رزجت)



 لاهتسالاو كلذكمائلبلالاهتساب ى!لاهنسالاب مل ةموهل ابا هطاند

 ملوت ٍنيرطل انهي عضولل ثءابل ايبسل اع ابسلا نايل مل خل[ بلد
 - هجوانه آس لان رمشالملو ةلمماينوكت امثال ةفناش ملحان لهآ

 25 2 داح هد نكل هعضومد ١ دمام ةملاتلاودلو دعملا ثيب ىرقلا ظْمل

 ةيلابلسا ناك ن اركان اّوصَحلاَو ئجاملعة لاس ا عماضبا ناشا

 فلن اما ل مدل ناش اتش ءلو دعيىف بلسلاطمرل ناك ناورتلاس ىف

 اقل بلس فم ةلملانومضم عجل لانواع هلمشالج
 مسد بلس ناشارغد مدر هر باجالابأ تال عركلل ن كش ع اهلاىلأ

 للص الا هكدا دامت اوه انهو رشا لن رو ٌدشاَس نوكسش ناسا نع

 انلف مدافئ الش ا تاكاجلابحاص كاامو ةراشالا ف ىسوطلا
 هبموكحلا تاب لوشلاو ديد ماقانل ىف اكدبا/يم ابشيركيلل ًناماق دير

 هرينعااعآو ىمللاب هل تاع الرما كل نف لعاضلاو لمنلا عوجيوه والاف ُ
 ىرمملان ال ئّْشس سلف لعفلام دفساللع افلا ناره دعافل :ناص ةاهلا

 تود ىؤملا لو الا نول عسي ثيح لا برعلا ف نفح نيم واكلا نيب
 ابا ركشملا يعافلاو فمكىوتنلا داف اال دانسالار اركتالولداهانلا

 ةمّجفوكل ا لوث مباولطبإف نيلوملا نيد ترفل امرححال املس | نم هوادنحا
 للان هلو مل ىونتلا ثحبف كلذ نابب ئبججسولعانلامدخت ناوجب ٠

 هلة بلاس رنوكمالاو ةبجومزل و دعم لعج كلاك مثاولا نالجالو ىا
 ةلمولا جوملا نال ملوث ىلا جا حالا مدعل رب ظاوهرلم ءاوعددل تنم اضدإ
 كلل عمال اربمفلا نا لش ام ماع : ةيزجلل ةيلاسلا ةوف لوما و دعملا

 «ىناد كت سلل# مل ىذل |ريمضل اذ ىضرل ب حرتص أ ةركن ةركتلا
 مزلي هلاثضم لكل وخد دعب ن اكولخ كسلاموهل ةيئمىغنلا قاس ىف
 0 + 7 سساتلالع دييأتلا عدت

 فنءانمم نوكرمل ف انش الجر انهو ام اع وكم دل عجرملاب عمج >اول |

 فزاد ,افلس ا توف هانم لاو ءانعم مم



 ةايت وا ايف اىنعم ملوأ ناسا انهلك رسب سا دلال دموأتلا جوت مورا دوبلظا
 . كددعلاةصيلل ها 1 0 ريك الاو مقا ولاؤ ناسف 7 يلا

 دورول لومي كمل انه لل عت هجي ىلل ةداشنا“ ال ناكاملوملو طْمذ هيل املا
 . كييلالودعللا املا ةمجولا نورك كيم دعو ىتنلاف امس اهعوضرم
 نري ىلإ ةرفل ةلمر لك نايركملا نال نام دري ولف 'هيئزملإ ة بلا تلا ةفش
 حاشلإم واكىفعم ناكر دربامنا هنال لكلا د رف ىف ضعنلاناغانبال
 ةلمملا نامهيوما ةشانم نلكلا رت رثف *ام)اةذه نآب ركل ناكا لهنا
 امني علا هجو سب ص لزم ذ امو فكما هناسىلا ةراشا هس لم مف
 ماشوللا ثوم رصلاهأنمش ةاوءانعممزالداسسعاب ف امي مل
 يؤ لكلا ك١ سلف اي ننس لا سل مز اتسم هزكك ناش الا هدإع فدصأ ل
 وهيل ايلا نال ثم صملا عكذ امد لو ةظضالادارلا نالربمضلا
 ماب فصيل هبلادنسلا دف انيكايج كد لكتب اهب ام
 فضاامىلل دانسالا نمألا داهنسي ان درف لك نعوا ,لممازع تلا هلا
 نا هوه : نإغنسالزمال عضوولامذ ىرجا م ذاماضدأو هبلأ

 دانشسالا هضم ام ديك( تلم الل اذ ل املا دامسالا نينروًصل اه ديْملا
 فد ادار نا لكدبل افسضا أم وه ُهرِلا دنسملا نا نم مكذاملز وا هريرفتو
 ظل ملا سام لكنا صملا د دكار ف مما هرلادنسم تاذ
 لاب عفرلا نال اولا نداخ .ىذ اضبإ لفذللا ذهل ادن_سرتا داداثاد
 نام او ذواح نود ءاجزحرل (اطلافدأنلو هيلان افضاامال كامل
 مدع هيضكب غام وهذ أ د غمرطف ف «متسملاف عملا ذرعا عكذام
 فععا وص سيساتل لع هركأشلا صرتموزل عال يل كلا نابرج
 لااا ناكاملو ملف تلاذغ هبشو للملك ن الع قكب رسل هبل ادن سما
  ىىطمم باخ نينا نانو ماو اب دىلا
 باوكلانهىنضتممو درك نال سسسأت ثائر وصلا ولك 0

 مثيلا ةصدلخو هلوشد لش بكيل ءداف !ام دن دافال دكأت ولكنا

2 

 عدهم يهمنو_



 نادلاثتيحعاضي اناذصلا هرلع هن قول رالاق عشام مل يادجونا

 0 هوهر اك داطصا/!دركاتلاوهملوت للان يكن مست انس

 دنسلا يسن ذاواص0 ساد اًنحدلطصاانرككنتب تر 0 ركررعن درب

 59 ل [ضارثعالا لص اح ى ال صاحلاد ملف انبمهايواطم هنلاسنسملالع
 المال اناورطب ا الاانه باوجو فالاقب لافبالمل و هدا دجرملل

 :نوكولذ ملوث لكلا باجيالا مف رمان درهياكلا تاه |يئباطملا هلول دم

 هن ا ممن انه ةداعا هآ طرتشرل ناف ملأ نيئلالدلا يب داحالام دعا
 0 هالعج هاوس ملف نمالع ىلا ميهنلا ةداذ ال لابسلا نممولعم

 تاولدم ىف اثلاو ناش اميل انلونما ى ازثلالا لول دم ل قالا نال هاانلوف ىنك

 كورلا د نالملوو ديكأتل امزلب نان الكرفيرل ]جيفعم ىف هل غباطم
 دعب هن اضونلا نال داطملا ترطب ناش لكل الد هارغيل ناضا
 باول لب ملوةنسجسانل الع ددكأشلا مجم زلم وهلا زعنل لعجرل لكوخد
 اهلا فرل ىادارتالا هاو عونا ءانامحا ذا آماو ملف صملاضارتعا نع
 لفحلابولاب دإرملارسإو وكلا ذثدلشلا ءوجولل لمغحملا هجول العلا
 لؤُمسلا انهاشنم ها لاشإل ملوةرهو املع بس ام روكت ملاريخالا هجولا
 . ضع لع ىننم باولو ةممكل ىلع ىلاد ظمل وسلا نانمر ريما وهام
 ظ ةبضتلا هله نركب نانو خبل داوم وف نإ رف الا لك درفنإم نا.نم

 ىانيامن | ن هلم /لن لح أكموهل م نول نإ عم ةفئاولا ةرككلا وكر
 ام اييانوبل لل ةضشلا دمه نك ش اخ هيلع بلا دالموفل اخاّضصد هنوك

 ميس سا نال ءالممدلف ملت ئبسب سبل علمت هو ةييزول اصن اومن
 اًثبّونمو ا ةذاضالانم دكحذ امو ام كلابافرعمأ اا مهنا ذ |عتسال

 لمنلارهْوُس كلوعمر امو لمح ناس ظال يزال ها برذالاد الاو ملول

 ارانب وتنلا زي لوخرملا يعن نيذ وطعلا عوج ترا عاف وطعم
 ىتاعاهرهاظ ل عر انلا وتدعي عيوكذم نوكبنا هنم د د اسملا نا
 مءاةلوممانكو الو !ؤنملا لمملل ةلوممن ركينانم عايل مللاربخاتلا



 رضوان تطوان هجر نم صوصخو م رع ام مده الو ا ةرحؤم نوك نا نم
 00 قيوكملل رس الاوؤمنلل ابلوعم نعي انل اذ ازذالال اثم "لاى! مك
 كيلا لاف امو امهعاتجالو بلوه نان ذ الدسم املومسوارلوث دعب
 ش تاذ ادعد هدجو ماعد مدس هجو نم صوستف لوم لاب لوعلا نانم

 مناشلا نكذامو الوااسهنباممجالا ناجم اوس نيرمال ادحالوا دلك
 ئنيابملا و صم نار ىفنملالمملا ةلوعم نكررلا ذا اميري الا دن نم
 رسمت نم دبسلا نكذ امانكو رهاظلا نع نرضد مهن ميلك
 طوال اجو نم عكذام نائل أبو ناك ناو لاف كتب وحمل
 تاعاذ اكاءاضلا ءلكدرىوا ثحافنحولب حراشل مدلك نم هأغّتسم
 صانحلا نط عموزل نم فس ؛عولذ ل ترطاوا 'ءالحا دؤع فطملا نا
 2 صّصخو ثرخا اعانطع لمح ناب الان ماعلا ل ع هجو نموا اماطم
 يختل اسف ذا انكر مل طانس اجا مدارك بسلا نكذا يملا نلا

 لع ةنيرالاقلا ناف ديخاتلا فداض لوخدلا سيمثل ذنيرذ 117
  ميمتلا طب أضر اشنغ ا هذ نكل ه1 ل اكْشسا هنا عم لا هصيصخ
 ب ةلوعمالو دؤخاد نكترل ناب لاو ملوث رشغب ناملا جانحيصو ريخاتلا»
 ملؤةلونحدلاملعو لوح لان طباضل الصحن اف جاشلا هركذام
 فولجماهفتسالا نركةرانّصلا ىضطنغيدن الهيلعهلوعمم دقَسيل
 انعمْريْغْب لم اىلاباهجازتمولفرل اّمالم املا اهات كا هاخالو نلورإ
 اًماو لم املا هال دش ل ىتلا فوسهض ين ا ضوكاف نل اّماد ىضاملاملا
 (يفلامولب تنكوخ هلوعمو فرحا نيب مفي ثح لا.عتسالا ةشكلق ال
 ملولدمىا[متل ترشد اف الن اهل امد اهدمب ام لمذاوجبابف
 لابلاهئ ما اب عسوي مولكك اذ فيضا ارم لود فصولاواملوف اذكو
  ثوثولذ لطصللالمملاب دارا ناش التوام مذ دن اف لول كاماغم
 ملوأ فصولاو الف ىلا ةحاح واذ ثددحلا هب دان اناو نوال عألا هل
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 انهو ربك اب داس هلّولعاذ لكدملاكو ادم فصولا نوكب ناب اههيةلماع
 هاصخان لذ امنرلانم ّمسق هول ويم هنككد فسخ وح داكن او فصولا
 اًضفيو ناك انضمي نادارب شمحأل اهصيال لف ىف ىإظذ هنو ملف ركذلاب
 ' ايمو لتمالاىظ تقم نامل وكلا ةنيلكش عم مفاذ نكيرل
 ليل دلا ظحدلب لول قم ير اخلسل كرها ظنا ع ةفورصم تابالاو
 متعب هناف امكلا حش تاشلال ان انل رموملابلساهداغم ناك
 قس ميؤنلازحبو هاا د لك لن وكيولذ لك ل وحد دعد تابإلا ةيؤنلا
 هل ]ناو رلؤ اه :طباضل ضمن ولف ةروص خا د تناك
 ىغئلالصا توب هضم طقف ديقلا ىلا هجونمونلا انه ىقئشازبحف
 ءادرامعرصملاو اربط امم ةوامضلا تربصق ا رلوت ب لكفنارع لا انف
 ًانزرهر ساشمل اك دحا ا هاب لوقلاو ىسطلاو انكم لسمو ىراختبلا

 تفولص د ارملاو هامل اة ولص ىدحا هند مثو ثيح ثب نجلا ظؤل نم
 البلد هنينكيرل كلذ كم لو بورغل اىلإ كاوزلانموهيو ؛ اشعل شنو
 فامركلان انك ب ذ امري هن اهزعذ دق ناكو لمفامل اسس ان لاذ نم نا
 ظل نكرل دارملا نيو هنذ بذداكالو قداصب نسا سان طمدلكذ
 ملسو هبلع هلل ص هلل ا لوسر,نامثرعشإمل نعي انك شد هجولاوهد
 .تينمرليصو رتولصط خب رمامبان عات وار نك اعل عأم دعب
 رلصم هزمام ةولضلا غاث عرطتلان عار الا لاضذ وبرسلا بعسو
 لوسرلا ناز د_ثككالملاب لاكش ال اق: نكلا هد سفيان ةواصلا
 ىنس انلاركح فا ملاواكتلا كلذ ىف هباحصاو لسو هرلع هنا يص
 مباىضلا اّماو واصلا نه ارغلا ٠ دان عدل رإسو هبزع هلل اوصل وسرلااماو

 عئررل شاف نود ٌدرثم ةواصلا ثو 1000 رصغلامهنظلذ
 دام دع تاع ىسانلإمكمج نهال افد ضسكت نيرعكيلع ءاضتكألا
 هك وه نم نود ىم انلاؤ حت تدنامن المل ادماكتلاب ةولرَّصلا



 ماتا رح نأةضو ةواصلاذملكتلا ممل تن اك همت اولا نه نا لسدد

 عا هذهو ثمل ءامالع نينناذ هتداوموذد ىلاهت مل لزن نيح ةكمب ثناك
 ُداّصل الذ اًررض اح ناكو هنع دهاعضرةرير هوبا سوار نال هشدملاق تناك
 ف”فواص ىددحارؤسو هرلع هدا ص هتدالوس مان: ع ص ظئا هلع كراك
 ظ طاكما نب عص لاف. نال الاسرال اني طبرخا ءءاعص :عرماو ىسسيلف ءاشعل ا
 هللا لوسرن ع رانك ا لافيوادلسرم ةريرهون ا هنعىدمرنحاف اص ظفل
 مفديمنككض أكتلا :عولذ ال تناك او هوجولا هن هيربسو هرلع هت جص
 ناك دنعو ىئبسإم فال عشلاف تن ملرما باحترما ري 'ملاكشامل
 راش آو نلانمرلو ماساو روظ انهو ىتلاب ناكة مهاولاكلان غانا
 ةراش طش ءامياتلاوملوف نامالاف ناك ناررموعلل ان ذ عا ةركتلا نامل
 ويني ميلاو شما يش فلا هيوببس نعل من امىلع هش مئرلازاوجملا
 © "لك بصنلا ناكوب) ملوق 'نبلكث لملف  هيوسيس هركذ امهر ظن رمل

 لانا نكت بصنلا ع مفرلا رانا ا دضمربع مفرلاوارغم بصنلا ناكوا ٠
 عنرلاناتدّيف مثرلاةداف امدعو بصنلا ةداذاوهو مدلل انكذ لطاب
 - قايسو لو هرلعل دبإك ة قم مموهلا داق | نال بصنلاذو د دبمم
 هاّيامتداخ ئضْْش ال موعلا ةرلاّة داذامدع ندلطب نادرؤلف هادم دلك
 بكسيلا ناوضرلا  هارعاشلا لدمب ملؤامزم انس ادمفبال نازاوحل

 بيسمنلاو مفرلا نوّوسن نيبوغلا ناتشملا و هيدصنو رك مث ىو رب
 تانشلاو هام امل نوئاسلا ميل امه ذام للك ىملا>ا

 يضامعالاو سما لال دنس ريظن ىاءمعظنو ملَو كلذ هش بلاغلا
 عاملا نم دئ امل اربمضلا ف نم اوجلع هيوبس لال دّئسا هيلع
 تردصمام الع فضلا تلمس ل ملف هيلع بجاحلا نبا ضا عاد
 ؟يرعءرشاناماو رلؤل عمي نان ظن !!اعددهشنلابوا هلوصومو أ

 هريزح ان ىضدمم ناكد لع هدمت لصالا ناكاملد امهضمالككا نال
 اد ىضنمب دك هن الضام مف دن اذ هيلع همودطت ىطتشإإم هنع

 مرا

 مبوب كد هجم جري دع ع ويوم ملا عحك



 ايم دوك ككاو يلا نك ورك عطق عم همضن ىف هريخانا
 نال باغتلا !عىئسانه ]لش ماظا |ىضنشم هلكانهرل ف طاغ اذ رضحبال

 كك قبس دؤررهاظلاىضمنعتم ف الخ نم هريع ىلإ نيعم عم باطن كر
 مظفلدوحو عم بيلعتلاب لونعلاو ركذنف هعافدن اؤبسامف تثئرعدكو

 2 ما عضول الشم ىام موتك و ضلكت هلك ا
 امدقت ذامهتطباضن ,ركتل اك مهلا يمغلا ف عجملا

 ا ما نمزيوكىضنشإل لكس افلا

 ءاعالا ا سنجلاذ هاعد ال سبل هادارملا ناب بجاد لاق هفضح مدقتلا
 ظنل ةدايزموةر اعلا هذه طاقس ا باوّصلاف كم دبزب هربسنت ىف
 رئادس : دوجومر اجلال اذ لا صوسخم اب هراسضن صو رلو دعب ءاعدالا

 دولفلاخىنمذلادرلا تشريف قسادوتو ماسلا
 دك ملا نبصوصخلا نم دحاو لك حدم دوضملات امش ينتشل شل هنت[ رسج

 ٌتاوحال ةئلاصو ةئلابم هدير فلات ةيئذال اًشيح نم امهحدم ال نلجرلاسد

 انيضمحالو هب هدا او صوسخلاف سنجل صل ص اما ةئلابملا
 لعامات“ دم يرج ص وصلا نوكر يبد لع هجيإمناداعالاةرعدو

 لو دنلا ل ادييالوهد صاخلل اعم املا مجم الل اذأ اهم نوكرت كفن

 اكنلاب لف فدلطالاموهلابداملا نالاريشي ة[سخنيييف ريغ نمفعا ٠
 ءلؤ كيربرششب ىلاذا تاطالاداجممنلنم ن 1 ةلشم ى ملة ناسا همغلا

 كوعبس كامل معد دا ةماهالا عنرازيمتلا عضو ناكتاوا اجبعادجتانل

 1011 دارلا ناكاذااّماواهعار 'دابعر ردابعرذ نم دارملان 2 نالعاعا

 سللامدلكن |[ سامو صملاب ضيرعت هأ هادو نرش دل

 توكمزلا امناو هدمت ءاجدق مل وملف لفل هدربس الا طف ٠
 , هرخانىلا ةسنلابد دانلاكهمدمُن ن 0 دقن عماممملعاذلا

 حو ادي أر ءانلاو ىسوموب زم دب كل دمنا سوم لان ىضرلاة انك
 كلانا يف لاخلا انكو صوص ل اوهو ىئملاو لس سلاف ءاغلا ةدابل



 فصو نمرعاشلا دوصّمْل سانلاو هند فادحال زارها ظل اوهانهو

 ءانلاةدايزب ىسوموهاريخ كج نال شامو نيؤرطلاريركدبوك حددملا
 قادولل باكتراوه عا فوادحم ص رسنلا وليام قلقا
 ا | فال امو ىمؤم ونأ نالسامانكو هيأ عبا عادربغ نم

 تلو نم حو كم ىسوموأك اكو نمم هساثلا دم دّمْلاو ىسوموبا

 ةلعأدنم ىو ناوا جم كدجىعموهو ب دم ك نجل ّرالا

 هل "ىو ملا ةِسانلا ةمدقلا عمارمضنو كده ىسوموب أى ارب

 ا املا امل ام دأبز نم برهو دراب فلكتذ ثلا الا [كشلا نيركذ م

 ا
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 ْ "0111 الكلاب نام دياب ءاؤرمقنسلا عبطلادب
 رمخغبارءمضلا برا ىلاوريمغلاب لعلا دعب هيمعي ام عماسلا نهذىف
 حصن بل لقدر تالذنل هؤملو ةنيزعل اي عب نازاوجلر ضلال عامسذ
 هديك تلال مل ذا مهضلا ملا بس درك اّسب سسل ىا لف صوراز
 لص هناك لاك عريكشلانم دافنسملاماهالا ل يفوصوأل مرن ] غمد
 هنوكنم هدإ.ع نا هض ل هبإادن ل! صاصتخا الملاذ لضملا ماكل خاعرك
 ىضْنمَتنِإل انهو فش ام ديضدن اىا عيدي هنا هيلع دصن هن اهنع ةرانع

 أند ا عمو اون نم هد |مانكو أّموبفم هب هدا او هب هرداغت مدع

 مهداتلالاقنهنا هجولانمويؤملا اذه هيلعذ دصد منائبشإم ٌدضهنا

 لاكزع . !ايّلع فطعلو ميدي هيمموكحلا ثركيتا ميددركحب هصاصنخلانم

 :ماواثمملب رمال نمب ركل ذانإ انماالعالو دصاص خا عال أنما

 3 مسا ناكناو هزيم نإ .ملا لاكد صن ةراشالا مسا دارس اىْضَسَعد

 تحت الخا تحتالخا دركن المج شح حانفلاب بحلصل ضرع هشوراادرضم

 ةالابمصب ىدلانالملو اذعيدبل اركاب صاصتخالاٌؤاب امم مئاشعلا لاك
 كت اذ دها فداذج ىولطل ا رسللا ٌةدافال دمصلا ف رعزناملا ةراشا

 امس دو اذ بدنك فيرعتلا ىنشب اممم دع عم دنسلا لصالا نال

 الاملؤ لماذ ئيشب ساو املا مدعو لىلاب قرفو نررظ انل ارضعب
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 فاعلا لص عملاممش | هو كلازن الا نعال انيك نك نمدا ]بدا ةكفلب

 هلم ىضالالانسحل رجلا راحلا مدفن مئاولاف تبات قملمهالداعلا»
 فوملا مورلا عورلا كاد امل هرثحاومالال وامل نالطلا ءازيكإ هن هيدارعإ تلا

 كولملا نب ظانل ابولق ةنوكت لا هلا حلاو ها ر عام مموبؤملاو نابل انك
 لصحي «مارنناذ ند اف دلغ ران دلما دايدزار موعد ىازسز لاذ انلو نيطولسلاو

 هام ميلا د ركسد رج نشا نكمل ماضل همت انمه طع نمثدصر

 كاك رش م ولكل لمَن ىنعاملو متنا هحرش انك ل فتنولاكيزلصولا

 فلا ملو داربإذم اًنمكمهتامىلا راش اوهتريسمتلا انه ةراشالا مسا
 رمش أ عضومربلفلا عضول لام ىماملا كدر نمو هتدا لع كوت
 متلو هم] اا سملاب صنع هناهئداإلغ وشمل نماضبانمكرظو

 ميل اطنسملاب صرع ملوفل ًةنُياذ الر [لسّو اذ. راركتل انمرسلانمدرلءامب
 لت هريغام هبلعور لو نم كلذ لعدن ان كأكسل مدلك الو صخب ا مدلك ى لال

 ربطظاا عضو صاصتخام دع كذا يرسم وبما نال ئبشب سسدإ هلدإلع

 مل علا ىل طاطا نممدلمكل الفذ صاصنخأم دعا رمفملا عضوم

 دْصلامْنلاانههيلاراثلاد|لمملا ةنبرقب فادح ماكل اد 4 هالاكا

 املا دنسلاب صن ريغ صوصخلالّملا نأ دناطلالمسلاهنمكذر
 زنابعل اود اصلا فنرلو او ئاطملاداعابر دملا انهي صخر عماد هشلاراببعاب

 ثميعت (/ لور 151 ثصينمهصاسنمامدعلمجدأف دولاباماءاش ذأ ماشا فدأ

 ايلف هسفنب ئ سل[ ص اصنملا مل ىنعم اذا عصدرأ عال الواد هصوصنح
 اناس ولا جاشلا 1 فيصصت ءابلاو صمم ارىخشلا ءاكمدللاب هلومل نفوا
 املكل نملك ليم لوف ىف ميعنلا ن نا هيمقوالا هجوو هل ةزصماللأف ندش

 لب لكامج نا الا مهللا فاشل هبحؤملا نم دافتسلا صصخغلا كيال
 ملكنلا عضوم ُباغطمض عضو نوكين ائعابصتللا انيهنع باص ءالالع

 ًسفااسم هلت: اةمسماشالاك مو هرينلو ل لماشللا دي المها ١

 سكملابو دزفملاملا عجن مو سكملابد ْثناتل اىلاريكّنلا ملام ل اكرمحا



 هناقعلم نمنكملف اًناذدل الم جرل ناف ام ىلإ طمااعو نل ىنل نم ةغص نمد
 كنئولل فل اخركدملانال دحارب سا ان مه هتعربعملا نال ىبشس ساد
 ماسخال اذذلامجا « لعل واريغإاسلاولو ا انكم دحاواننعاججل انكر تائلا

 لاو ثلا باطتلار اتعاب فكانشخالاو دحلاو هنعرتسملا ناد هنسلا

 يان لخانامع ءالمعو ءالمحورلوت هبئالا نامل ل ميىدعمئاب ا دإ لا دامرلو

 ةران.دللو اولاد ارباد 11 تافتلا علبجلا هلا تافلا نم ملوث

 . هاولازادموبغم ةذ زمام امعوج نال تانتلالا مام ف اسكان شاملا

 رنحا ةيرماكذ ببلاد ناعم لعانكو مْ وان /مولمل الع لو ةييعملال ىلا ةاطما
 انبمهر انخاو دوصملاوهأمذ فاك ال عاتملا حش ةمراتخاوةمدقلا

 . دْيلالاَمْس مسرب اح نم لاذ هنمرهشا الث هلثل الع هقالطا
 للف ةداف لاذ بكل ةص اخيه صاخو ا ةماع ةنككيلع دان الع
 رسالتنا ف كور هاظلاومتغم نول نم اخ“ اداريا, ثبحنم

 تيب ن |يئبز ب نم ننس نركب نككمف حرم اين انكلا باب
 00 مانفلل هحرش فداشا هبل اوهلئ اسم نمالذ د هنع

 ةبانكلانحك خدنملاهاظل اىضنةمزعال جارخالا سننوكو لاق

 تعاوف ثحح دجيب دنمللات 1 و ع اًثحاسم نم هن وك بجوال

 مدلمكن انسفا :ماصخح ائرضرع امسح ى ا هانسح نان تثنح نمو يرد اورج نمو لاك

 هّسالملوفل احرص !*لال لا نم لف هداربإعضنمنإم ىلارظنربؤ نم

 تركن و كباصصو هبه دمع لال دلل وصح انبواذ حر دق
 تتتببلاش تفئلاف ملوُمب هيلاد اثسا ناو أ مهند كلانب حصيول ال
 تال مو ىفتآب يرصتملا نا لام ىلا كل اللا ةنهدمسلا لا أه
 كلالسلا ناب اشلالط ضارتع الاسس داران ملكت هزع ل دا انافتلا
 صلإص كل امحو نوك-الخ اضياتيبل ا اذهرع ىف ةققحم هيه دم اع

 نشا! ناو لبلعتلا ةنيرفباًكرعم ٌلالدل ادارملا نالهل هجوالف 15
 ةقاماصو فب مصار دهمان مل ترد لذ دراقرسسموبف ٠ ناشلامد لك

 يم



 لع كدجو و كيرححيش اك اخات اكلي تركن نيب 1 ١
 هانعموربخ مدلل ءطّمندناهلصونمئبامراصراهايائلتةرافم

 منال كلذ لاكامنا هاربا ورانا عم لا صولا نم تاناماعن:كغرتض 1

 لاق باطلا ىلا ماكتلانم كحين م تاضتلالانوكرلكتلابشاورلان اكول
 عرمنمأ دوعم لاق تائتلالا زم ااهدرموانعلا تاببإلا نم تل ذريع ىلا
 الوطعم ديعاوملاد داوس نعم انك لتسإر تر دج نم هحدك ضاملا

 -ملعم دوصغل لعل دي الق لاق رشح ءاعمو ريغ مولكلاو كئفلخ لا نان
 رشانهو لو ظوفلللاكر هما نال تازتلالافمسعتلاه قبس طارتشا

 هب قاعنإمودامشالا نايبو حاضبال اف صل مداكنميرمشبام [ويصس
 ىنعي هاءاعن انالملوف بال! ىلا راكتل نم تائتل ا للام ناسخ ده امض

 زكى عا هذ ديلا انهر ايعاىضشن ةماعلا ةّمكَتلا نم هوركذ ام.
 1 ام امتلالاره داربإ ةليؤدو رهاظل|وضّممم نالخإع

 0 | ديز اناوخ ءلفرهاظل اوضنمملع ايمالكلا جار ا
 دا ورض دحاو اغهنعربعلا ناخ بطاخلا ور اكتلارمذ ل عرهالفلا
 ىمساإ ذرباعتو هير انا نط تاو كا أنا زهدارملا

 ا همست نع كك انس نمانا لول دما راسعالاب كلذ

 تانئلانكل ألاو هنعربعملا ةرياخنلا بجوبال لاعن انبح نمديز

 مسالا الز اربع امك ىارث ديزابوخ مارذ تسلاروضلانم ئشىف

 انلاناكما ليزغتلا ةوملو نباسلا سكعلع بطاخلاريمضب ئويملا ٠
 انبهههدرمدا ةئلاملا باطتللا نم الانا هش نال قبس أمي هدأربإ

 بع رب ظاارعس الا ناكل ىدانم ريظملا نك ىف كانتشدلل
 اما عي مداكك ارح ناكانلو ءاءنلايسد باطل هل ض هرعن أو

 يبول نعش (هنمدوصتلاءا ره تسايرط ملوق باطخلا
 لصمونلا باطلا نملافنن امنا بلا قرطبهتلص ف كدانملا

 كوب هنعرب تلا الهملادئ املا :ىلاةبئلالا ءابنل افرح ىدانلا
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 امج الارق ديراب د ايتعالا انج لخاد هن النقحف اكب اطتلاثغسصب
 فوصوملاو لوصول دانمان ىدانمامامدعب ل ْذاَراصتْخإ] ل دلاذ
 ةقّضحن مطاط اسل ابن لان رح لوحدب |مهاظ نابطاخار اص ناو
 اتمئاذاد نفل كح امم مظوكو ةفصلاوزلصل انو دب امم اميمدعل
 بنل اة صلاو ار صلاركذ لش بولسالا نوكش امولإاب طن ىرس امه
 كت باطل بولسال ا نوك؟ ا ثركد دعبد 0000
 ىئنش | هذ دعب ئمجضوذللا ناليؤلاز نئ امل انم :دافتسلا ةينولا نم
 1 ءم ن دلع 0

 ا باطخلاب رييمتلاد دئاعلابريستلا اىعا نارابعتلا

 ةسلانمىاثلاو ةنسذلاملا باطتلا نم الاَمسْنا لو لان ركتانئلالاذ

 ٍ يلا ءاننملا 11 نام نا ولع انرك ناجح نيف لن اذ مدا تاطخلاملا

 اهتلاللم تنم نيزبلا اهنا ايو ىننمس ىذلا ان الثم لما دعبل نازم
 بيد الديعب نيرظانلاضعب هعبتو باطل اورلكلإ لا ةسئلانم

: 0 

 ءاايركملا هاريس د لوووماربعت ىلاريبصت نم ل اًمّسانا لامن. نا

 هن :نابدتلا اخ . 000 دحأ مث دهناف دودرممدرلابو

 ثيريبح ىور همؤاسو هرإعملاىن هللا تاولصدانمل ايملكت نضمرصت ١

 دماو دوج أنأ اءامسا ةسمحمريطسو هملعهلد ال صىبلانع

 كي لع سانلارشح ىذل ارشاملا اناورفكلأد هتئاوجكك ذل! يىحاملااناو

 ,اطن لعل منن ىذيل 'تنا ميوبس نعل شنو هرزعؤفنم بقامل نار

 الات سنت ىف ىطلا ل ناشكلا حش انك نيبوخل ام اماوهر

 أت لوصولا نا نمير ذ ام ولو نبل املا نم تنكماتربكتسم |

 ذاج ؛ىالاوهو ياخ دسل ادئاىلا نوكيناذ ابياككتم عار ن اكاذا
 انكلاق ىذلا تناوخت بط انملاة انكو ىنعللا لع لل اًملاككم نوكبنا
 وجل هعمسارلول لاذ فذ املا نام ىنمملا إعٌوامحاذك تلو اكأل اوهو

 دع

 ديس ادن ابن



 هصاصتخا علال هلاربثككناشلاكرتو بواسالاانهد انما ةتكتلا نا. 1
 ويمض درموااذاامن هل خض هلاحدحالطعىتخالاماوزإضلانومطمب 00

 ءلّصلاث دوماوم يضااوعتما جد داضاب اسال مل م |

 ناك|/دِحمْما تمس ىذلا انا ار دح ىت ائنمسىنلا ان إذ لشولالشس

 نك مسالا كل نب ىّجسمرنوكب بطال دورعملا نصل كلذ أنا هانعم
 ' اهتمورلومي روك ملاوهر أنركذام ضعب هملوةروكد ملا دحلا كان

 اهنمورف ديراب : ديرابوكاهنضو ملوقب هكذ ام فلكر رعتار دب دير اناوخ

 ا مسك[ لواطن او نينلجل ةامف نيريستلان أن رملإ روك ْ 1

 ل ل جل ا

 مثرموا مان هب لزن ودليل مأق اوعمرماذ تابو ريكدلاب دفريمل م درزنأ

 ءكطولاح لو ةماثوا هيه ديانات نئابو د

 رمص]مضادمزالادئاعلا اكذئإ ل توتي كى ار دصمواكرخالاحاّما

 نا ملالع ناي اماط عتاب لع تاب فظعيو جاهاذا هنعسمر نم

 مريخ رمفل او ئمالاثنح نم قاطل )عدّل ا فطعو املا ارح نم

 افيو عرق ملل .اينلانا نا تابإو شرا نافل

 ومممملاو سنس لول !كوعمل ا لا دعم _عتلاو ءابنالالْثم تالر دصملا
 لو مشس يمض لمض ذا اباه مر ثاشلاد كلاثاهاثا 0
 اهني ناومِض 0

 دوبل ا دملانه : ذالاًفلاخم نوكذاتل كلذ لع ف اشككا مدلك

 كلامنا تقيل وراك شاسو ل
 كاملا لال دتسادجوو حانئللهنفف اومزع فاشسكلا ةداسرشاظب
 باوجي عنملاذ دلت هر املا هبجون عم عاالاب ىلداروبل لوف نا

 ْ هوا ةككا ةرانغ رفع 0 هجوم فاثلا

 هئولشلاتاسالاو دئدشلاتانافنلالاناذ دحرصاب ال ةقفاولاو .

 ةانبوولا بهذ امهلمجزاوح تْشاَع ام او ن0 ظ



 لالالا لوةنالثلا تاسالا عجمف همم هيولشلات انافّملالا نا دارنا

 اًعطق هسنفلل كلذ باطن ناك ذارهتبامنا ف أنا هبجوملانائدعن

 ا دك 'آ

 2 تانانمثلا ثلُ تغتلادق منانمزج رطب كى صدالذاث ادحاو هنعربمملا

 احر انسحنم نيريذاىلا ارحم ولكل اءافلا ب غنام املا[ صمتد

 كك انتل كملادسلا |هجون ىنلاوه نوكي دذ هلا ئقلملاءضاحلا كلذو

 ميلاؤلملا ناذ هم الاب ةماستلا تاءاطالا : اكمربعن وكيدنورف ديراب امك

 آل ةراشال اءامس | نعل ىنل ا ىاكملا ن أىنا ولو هيلع دق المص لوسرلاوعه
 ناكل اخ ثاتلاوريكدّنلاو ملم ةينئسلاو دارقالا هاب بطال ا لاوحا ٠

 11 ١ لا نركب تألم ال ام امطفركملا ناعم ىتلاو هاب نطانملا
 كارب .زك/ذ ىلاعت رل ؤوخ م دلكلا كلذ ذ ىلا تاباطخلابةقطمم اه
 ملف وخ احلا ئلانع نوكبدق رركمداب دنعركاربخ ١ ٍلذد نويخرننكما
 دال ادحا ذه دي وافر كلريخ تلاذوركتم كلذ مغب نمءازجاف لاعت
 مالم بالطلاب لمن تااجدحاشوالا ني: نيلوغتملا

 ىلع عغب عمش !ءامسانمدرغم اردق.ن أى الاد مهول داملاومتل كلي

 مدلكل اع كس امريغاضبطاخلا نأكثاد عاجل ىرملاك دع اىلا

 /ج ملوت نوبطاخملأ دن انكوتسءال داب هيلاداشلا نان برجل ةاكامطت

 يقلل الل يرأنرلف هنانكى بل اناطح كءالداؤ فاكلان ركتازوحيدلذ

 م ماه ملف وح امطؤاممم ناكن ارز كحل اهبل دجوتلاغ هيلا

 ْ كفوف دامو ملا زوج تل دعب نوتة نع ملاعت لكل

 اذراهامياذ فطعوا موا ميش نو ديم ولك باطإلا د دهن زيوإلد ١

 ائلهامنان انماه ريو [يل ةلْسالا هملع ل ديا كد حلو ىنج م ناباطنلل ناك

 لس تلاخ ممددخر د هاا مارم نال لا امال دبرو ثنناو

 عش دن أخ اوورسان لل اك دامعاب لكو هللا نو منكد اللامت لور

 كامصلورمدلكى باطلا د دمت نوح لس انمضرلاؤ الفل اضن هام

2 



 بط ائملاوه ن ومسائل ارش كئلو اب بطاذملان نم جواتل اف امل فلام ساو

 انيوضع منىلاعت لوف اكاد رغص باطتلا ف اكن اكن ادار ىلاعت ملوغب
 يشف ةمالعل|ركذ دق و الامتحا ب انكلكىف دام اذ كلذ دعب نمركتع
 اهفعانشمال اه تنمنلب نا ذوجإل ةداشالاءامسا نم هوخجو كلذ عاتنملا

 بضل واي اكيلاب رئاونحاو ناكل نمل صتمملا بال: ! فرح فلتحاول م
 فلسالا ناماصاميو ياوهأدهو ىرما عننم ا عنضا شحم ا

 ةفحدلا اماطالا فرح ورهاظا|ائصنمم ندلخإع ْث 5 امحئاشلا

 ساو باكل ىلا اهرينت دوج و هاطل اىط شعم اع ةراشال اءامجسال

 !مئ ال لعب بطال اوه مب بطاذحلان 1غ نضن نوكسش ]لقيم ثبح راو
 اوالوذب ناس فن ل عشا محال هكالو المير ثبحملف داالارب ضن ىلع
 ملوث الواب هبد اسمر اننفرع ال ككرجزيب يطا خل اوهدب بط اذا نوكيا
 هشن مأق ارسال نين مول نموهو راضلا بيحب لالا نا ال ثوبطاملا

 هيسطنل برب م لامه ديربإل شال صئلاف لخد ان وكلا نيطاخهاماغم
 امان لاو سلا دنع ضورعنلا نان كلذ ىفأنإل ضير عتلا باب نمرن .وكو

 الوتس لوذللا نوكمذ هلعوضوملاة دارا عانس الذ اجانب مهو تانكوان اخي .
 دبسلاه فش حام ىلع مث اًسحلو نيبولسالا 1 ميريمملا نوكشفرل عضو امد
 لمت سمل ظفللاو بمكرثلا تاعت سم نمشي رغرل ا ىملل نا نم

 مبانكراز اممواةفشحام ا هش لعن ملاىملاملا ةبسنلابوهلب هش
 انانإ سلا ذ هنعيرتمملا نوككالذ نبط الا ذ. دلع م ىسإ ظفللا نا درب
 أعشالاذ نكت ىأكسلا دنع ملوممٍهبْسَتلا ى!رعشمانهو مل انحاز
 تاييل ةقوسمرم دما كلن نأ ل جال دننمنلا نوعي نا ذوحذا ءانخ
 ليبشلا 3 لاق ىحنلا دحاول اة شك دفولوف كلاشلا تيبلا تانفتلالا
 كايانلاوا هس ماظملاملكتلا انلعذ و [منن ىنعم ى ١ هحرعشو

 نياكة له امباخ نيم دشنلا ءاحمنلامدلكى !مدلامالكأف مل
 لاقي نين دحلاك | نيدلوملا لانس | اماورلف تدلوملاب هتلباشم هيلع



 اوكَشْمومنفو دل م عشل نم من دجمل اى اةدلوملاسوم اقل اخو ْت دحم ف امل رم الك
 ىلاعنمل وو ل مم جمل نومجر اتيرمىلامت ملف نم جلا نامل مثوامب كل د دن

 ىف الا لاق وم ظنتلل علو لوس ودل اعط مرنم ةرزل ممل نوكيا
 ْ ا راما كلو نبع ْةّرْف نوعز أما ثلاهو لاعن لوف ريسضن ىف

 3 ءاتلاب هئرججشل نسف ةءارف فاك اف ذوي 0
 'اءاغلب مالك هئدحم دعو كلذ رع ملاءلفعتلا “د حيزبرعلا ب اطخ

 ش طالع نال اذ هيلعالب ديغدامن[رفلاناف هئحاصد م دعإع لدبال

 ئ اي لاا نسل نسدكلولالائينساملع اذراو نافل نوكنائضْنمت

 تايْشلاِبِلُو نابشلا لو نيحى املوت ن رمل بواسإ لع درماد تأوملا
 ةراشنا ةرلكتاب ىامرعممل نأ داكو معاطقن اورلاوز نع زب انك ضارُعاو
 دعب زعل دب ناحرمعومغصتلا ة فص هيلع لدي اىمراث ارضعب هاي ىلا
 ضعبروبظو بابشلاراث !"ةمّمب هند نآف زلوركلا نسوهنسلا اذهو
 اورم لكك[ ئلشم ماخاب دربرل لا بطانملانوكي نا ملوف بيشلاداثا
 مدكنلا ديل ًلاواضي ا موملا دنع هاظرعغ نيريستلاف هدا نال

 ظلال مواعمريغريرجلو ةيئلنلا داامدعئالد تافتل كا ةماعلا
 هب دار إد هح دمى ةنمصتلاناف ةفشنخلا لام ولككاولس الم داما

 ىلا ةراغم ىف كال رم دلككلا مد اضن_لباركحلاب مط انمم نوك نم
 - ةفل قل اع الاب م الاو مزمل فلام الا ناذ ملا انمي ررحلّو ىف
 ةعطتش مانال ها بارض امئا كامل ني ظانل ارضع. هند طلغ افمفلاذ

 ركترجنر له لوطدنانكوتب ب طوخ ىني ركل نع ضارعالا دين
 0 تبل ع دعب كولا كالوأ 2 ب راش

 ةدانع ةراثالا انالد امال أب نامطأانمم دن هن انكوطب نركينا نكمالر

 ةيضلاخ ىلا مل زماكباطنلا فاكب نيربعم نؤنركمرلف مهن
 لع نائسالاءارلارسك ضراسلاو ةسمن اقل يلئاهرك ننأ

 لمصت ىف ريمضلاو رولا نر فص أب شبو ماعصلاف رركذللالصفنلا
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 اس هج طا

 ينويجتة منجا

 ١ ١. وسلا و دك راسي

 رسل كينيبلافم اهنسالاومب لاس جسةماشملاو ضغلا عرفلاو بيلا
 رثحار سايلاخو هلومف للا بام ملوأ بيبا لصو نمتاف امرلع هماننلاد
 ٍيولآْسيرطنم ملوث واول اب ف انديتساو إلا نم سانريغذف عفدل ضارغعا
 ملف رفد ىوغلا وعلل ناسا دج هلومذ دب دج ناكراص وعدي تلعاذا

 3 وهيا دي بضل مزال وخلا "له ثادحلناف دارا: ىلإ ناساثادخا
 ا, باغملا  دورمولاونممب جزل رط كرم منن سولف و
 داس دوكدمربغ ساش درج عطلازم لهدا ءانب ناناكانيعلاو

 هسفنب دعم ميلا نالإ ملا يومَ طامشا رلوأ ثمولأا و هغللانم

 اتلاعانونحم طظاشالا لومغموكعئلاءاغصاللر لون ىو

 ا ا ءبرطملل لوعنملار دق دحأو ىنعمي نيعضو ملا اهلمح نا

 م زمر وس كير خل جامولكلا

 0 او صتخلن هصتخالاتب اندم اا
 .ًاضلا عيل ن اماملو دال نعش انك هاذ او نص ايمن نآملا ةراشا

 عفلكماصنخاد اللو تان اموهلاو اًرهالذ
 ملؤدف لكم داخ لل 500 تسلا هعازنا نم

 2 وكلش هب كومطملاىرجب هش كوعمل هش لوعفملا ءارجام ءابدالا ولالا عاشالا ف رطإع

 ىف اماًمسم امس ىا فو دحم لومفلاو هلو ةساقيالا ةمشلاف

 ظوشل اد دما فو نحلل نالْضأم دريولف انفال ىالطعب نالخ
 ا م ا مزلؤ رومالا عيمجن بال موب ف كلام لست شاك

 00 رادالها هابل اقر اسأب مهو ناب بنحاو ةيعاقنإلا

 ورأي ةلململا ايه حقل و ىلا لوشن ذعمذاجلا
 دس ىاكلدبلاف لسلق هغذاىملاو ةقضخل
 هبالومفم ناكامب كير فوم ومنا و لت امل انا لوفد هيؤب

 :ةدحيلمذ لوماءمرادل الها نا هيؤو ةلعب أل دب داصو عاسالالْج

 "هج



 مرطب"

 ياذا الدو |هاليرهو ممدال طا ئلا لدب ريغالدب هزعجن اورادل هانت اما
 عناب لوملانادرمعتلا علال دلافعا عا ءاشالانبم بواطملاضغلل فانم

 بس عطف ني دير عطق سم نال ديلا 4 معزا جاو فصلا نس

 مانا فوت نسدنم ديالرنا اولاقانلد نامت لال انك ةليوه دير نم

 ميلالعتلا ماو رشف ال زاركملا |مجاش حرا دمي تاو ديلاركذ ىلل

 فولط نم مال ةلمابش بترا ةالتأاتا
 لعام او ئربساك جرمدلب عممزملامزلب لكم وهل اهاطتل ا مافملاف
 لومسد اذا كلاملا هبلع مثوام نامزلا]مجاذ امن ال عاشال الع فيضال
 فوللم سصخلا ]قب 1كم لضمان كل أب مضلل كالا
 ةكانل ءانلأ ةداسل ا ثابملوف ن كامو ذ هلك ال أ كلام لماذا ام

 الاو صسصخخلل ةزصسياو قيرطلا انه ص صتتلاو صسصختلا
 انمدحلو لكن وكي ىام هلك[ س كنبل ملف صصص ضم زل
 ل) |نخاو ناسك ب حاص هر اتخا امانه ىرخالا :اتخا ثلثلا
 بلطبرخالاإع نيمصول ادحا متت دجو ناسو ةئاعتسالالومقم معن

 ةراشاإلا اه صرخلا ةفدطلا اف ملوأ ىض انل ايس: لع أن بت اوح نم

 تبعهم ء انا !لإئءارخلا نا ءإض امن ال رصاك نمملا نكد اَفَتاملا
 ةنههنب الو قيقحلا كلذ هل ابطاذم نابجوب ىذنلا كح لادوجول
 ىهد ةم ْنْؤمرهض نم كي الذ ىلاعت همالكة عقد ىذلا باطنها ةنك
 يعش درعلا نا عب هين هيف رص املا ةءارعب رومام دبملا نا

 ةمداو تال ابمت هذ نوكسل كر حالا ذ دج هجو لدن ءارق نوكدنا

 نيملالاككم هتلالدلباطالل ناؤعي فا كلا ةقيرطو لف ابعقوم
 لصاحل ازيلال هنا هرمشمي ىئشلاب مقبل كدب ةدابمل نم
 ا ا داس كه طلعت فالمإلا دكان ةداضلا تافصلاب
 ضد هورع نهال ذابعلاك مؤهاو مذ تافصلا كان كزيممل هدابملاب

 ” اعملو بيرتررطبل مرعشلا دعب صم بف تاذواخلا ةلسلس مح



 ءث بحت ريأهص هنهنم 1

 ثيل ارو كلا مورعجحرل انجيل وعم تاس مد ابعلا ضعت اذمطو ملا ةبلكلاب ىضنلا
 تامَصلا نم تنم قلت نال نضاله تظ اههبن كاخل و

 ثااع ايش ملوف شا ذ لع أمن ل د نم ناصف دهاشملاكعوضولا اع ضاو
 نان لعن افصل كن ءارجانمربظ اللا ن

 ديباج انج دامملاو شاءللارمآ ذ ماطلاو مت دارأو هتردق لوم نمل

 5 نايك ناصلالاننم ئحد مقرعمت تح نع تايلاا 7

 باطل نو ثح هداسلا لاح ذلمتس دهاشلا ئرلاكه ملف غلؤض

 ةنممضنم عراشلا اهركذ لا ةغبطللا#لاعتمب يل

 .  لاوحا هم داكن اكإإل دمال دما ذو رووا ةيياطاسال

 وض نغم فواخر ذ لل كلاذ و قلو ره ا ظلئط مم ملع هم ادنسملا

 ا رطل هضرمرمفلا ذو ناخ:هملادنسملاوم

 ماسا نع هدسوابابلا ان دهراع نم هريظنو هنمرسسلامذ لاك انلو هبإلا ظ

 ىعتْمل ان اله نول احانلو هبا هن سلا نكيمل ناد هذه وبر شم

 امذرامخما هماسكاثأملا ةراشاهشر ماتا فلا ملو

 ظ 000 نالرهاظورس لا هخدلخ' اضن ا ةنانككاوز احل ناف ع عك
 يهاظ هل ئاطمربغ بطاخلامدلك ةابامم ىف د دصماكتلامدلك

 ًارالاب والا هن اع هيسنئلا هد اممف داع هلجبسم هفباطنأماو

 همدلك ءااشم ثراكتلانعر دصام ال ةداد الاب ىلو الان[ لعدبننلا ال
 مدلهمناو هلوفب فاطمبسبا عاج دعو داناقم شك رعشلالوةدانم

 نال دولا" دعولا دار ا هلاح ىثدللا ناإع هينا دولا ةطإاغم غ
 دارس ن !نكمي هن امهم د ذ> لشضامو ىرتعشلا نعر 2 هلاحب يئولإ ١

 بكرلاب ىلداربفلاناىلع هينا عملاق بك دول اهدار الاو دصتلاب

 ياش كمل اف طم اتا دارلاعين مضلاب داب هن اد
 كم دلكت همولكفن ئسإطبام ديرب نالع هيشسلالم بطاقات ريع

 اللا ضرغ دو حر ياسا دارم ناس دبسللا دوصمم ناطشاماذكو



 دان هدإ ملف كاخملارامضلا عوجر شه مئاولاخ محصل نا هم ولكىفعم ناف دلع

 0 ايضؤراموبغ اله جإ, هلمجر هداممن هلخ ناش لام ولك شربل نم

 اكن ضان دعبل نا ةماعلا عدد هاف داظورمس ناشلا لور هاظ
 ١ مي نيؤلاوها ادام حايلداعذ دانا كيريورملا هجولة

 تكرر امنا نأف» دارثذ داخإعهم دلك هرهددلل ىرت معضل مآبت درثيام

 00 ل فاي اوفا فما تا تيرالو ديشلاهع اهدار اع هدالا مح

 1 ل بقالب دصلا عهدا متبفزتلا نال ال انادشد

 الشر هد اطال ىدلام كمكا بن رلاربغف دل الع مالا

 الد كلش لع بلع انام ولين حا ءانل او نا ام وليت ادت زلاعغ
 دارنادشو مدارالاءالو انيك عفالكمَّصلا هاملاكنل امدلكلا نا

 ملول دمر اتعاب بئرتامم م وللا نال ثم دلكلا سفن بخرتملا ناب
 هداف كاضيلع رط ا خللا واكل مخ هلول دمر بع! يم دلكل ادب داد انا
 اجي ءنركىنمتشإل فرعنا نمددلا اذهد قالا اًارل لول دم
 ًاثام؛ ْن :اياعازإل بشل انعاولأس ملفا رهاظاورس بٌدمملارعغ غ ىلارإمضلا

 اتا اه هن اشد للشام د ل ع

 قمح نعل تلإ مال اكلل ذو هيلع ناكامملاءدوعؤ ين رونلامت اكشن
 لو ارذ هتاعو هسس نوك. نا محد نو متاع نك نام
 تبسامر دقي نازوجذ١ نأرةلاظفل انكو اهدحاب ل صاصنخلا ل
 بحاصدانخاف دلهالاف ذا خاكحامر دقم ناو دل هال انالتخا

 باوجلاه لع لدي أر: كك2ل نع لاوُئس شاذ اًملاد بنعارلاو ف امككا
 ءاكاكسلار انخلو لصالاشالرهاظ ل عضم ممعمدلكلل اًجارخا
 باوهللو هزع لاو سلا نسال هال ةككا نال بسل ارعلاومس
 كانا ملاوه وهو ل هاهلل عمج ززهالا كلف ناف ميكا برلسالانم
 باوجلاو نرتكو دزه الاد دعت نع لاوس شالع ل دن بال اك لابل
 تلف علان كْتن نالت خا نم لاوس العال ددمتل كل ن اس

 ”يايص



 فالنخ ازعل اومسلل نم ددعنلا نعلاوئ لاك حرعم إل اذروكدملالاويسلا

 تايسملف ادب اكدوعي لس ثمح ه دعنا نعلاوسسلل عبخشسم تالكتنلا

 ملانكشل اماورماعلااغيلَبلا ناشد نثاللا اذ ةرهاطظلا .يكحاى ىاضؤلا ' و

 اح هيلع ل فورس هلا هم تاو ةنبن ا

 دبلاوللاف كتحلالات ا مجو ا اند اع اسس تالكتنلا ف كنخا نوكلثم

 متو ارءانلا اهب نيعن ى١ثدوب لو دحاّلك هلع ملطب الأ ىف هذحمش يب اك

 ينشف تاركا ةراشا ورا نايغاب ىلاشسف الانا
00100 
 ؤ ريدتت لعما:1!لوالضا عملو ءاضقو ءادامبلا جانسي نا ال تفولا
 لأنل اناا ابا كحل ءاولئسبال نامهلاججىلوالاغ الا لاوسسلا عقد
 ىئكحنو دب ايش لمفي الم كح امولعم شالو ,اًنياملمفي راتخملا
 مهداعمو مهشاعم حالصرب نلمئب المنال باوّضلا لا مشا هل ةهفلاب
 رلعف نيبام ن كتمالا بشع لدي مال كلذ نأسل ثا اجنلاو

 أبنم بش تبحر روم| لع ىسم هاف ةعبرشلا لها دنع لط ابوهو يملا
 ابنَ ناطملا مكحلا هع دب ١١مل ةففاوماهرا شمله اد ومالا اغ
 . كا ىت املا, ليقتسلانعربستلا نال ةراشا هش هعرتد َيَمَحْلع
 ئفلظو عوولائهحت ف ىضاملاب لبقنسملا هس نش بسس ةراعتسا

 املا ةفيظو نمروك نلاهيسنتلام بل ائءانلا نا ثيح نم نكل نابل ١

 قطوف هركديرلو ةشيلاداْرعاب قتشلااف ةراعتس :دامتس انه نال لكك
 هان ومغم دركأت نإرعأ» ءادتبالامالةنئاف عمل ماولمإو ةداعنسالا

 هع ا مهاد ىنمدللاف لال عءاضملا صلت
 ضر امل ابسحج ملو ىِضْرُم كتر تلمطعي فوسلر ىلا ملون فاك
 داملاذال لمنلا كح نع جرْإنجو مه الع ىد اطلالاهّمسالاك١
 1 م 1 ابو تلا :ى لعمل وو عضولا بسحب نأرثت الادف

 تان اعضُن امها لقتسملا نامزلاذولو هلاثب ان نوكو فوصول
 منعا ءبشلاف ىضرلا ف اكهيلعاّمئاورااهبام اذ اماددصللاب ةفصتنملا

* 



 فص انادلاب هداحاداف | ئّْس نع ثيراخ محا ذاك دشن امهموبغمذ

 ظ ةيسنلان ان ]شن سلاف كح لاق سالف مب دف اصت 1ناكنادر دصملاب
 هصأاي فصتس ادب ئْس لل دئسا اذاد هداك الاب ةدوصقم هم اندْض

 . لابس الاؤولو برضلاب ةمصنم تاذرت اراض دير نعش لاّضْسالاف

 فاصن الام لع نأ ددامخ برضل اب ف صمم !براطب ددر ىنعمو

 و لعلالدلا هانعم قا ملاعحساف قفصيس الع مرا مراضللاو هعونوو

 اك فشاو ل 1 كلارا ره قناه ف داطلع ذر

 | ١ الاعلا يو ناسف ءانررثاماعو للنزاو

 يفك لبدرإل ناطنم ديز ناإع ضن لا نافذ تاشلاو نكّملالع

 11 اكله ا تاشلاو نكمل لع امرلال هذ رك سولو مل ملوصحو ديزي ةدلطنالا

 | - موكفانبال تالا لعئلالدل[نافز اجي ل ابق الاف املا عّمسا ناىلع
 ةرمتسالا توشلاو ئكّتلاب د رير] مالرهاظم كوالا عاف دنا أم االّمسم

 لعزلالد امره نا دوصمملاُن داف فاشل ااماو لوصحلا رجل ماوذل اد
 لضصحب اعرببعتلاف لا شمسالاشولو هب ناصت الاد فصول ا لوصح

 0000 ل ملقم وكس ماوس جي إغ لدي ظفنلب لام سالاخ
 قيرتم نوكمو عفيرل ى نلا فصول ان اركذ اممز هللا نا هبجرظنلا
 دبراناو عراضللاهغصيرتع عقيس مئاىلعتلالدلا دصف نا عوولا

 لعافلامس ١ةغسصبرتع لابشتسالا  عقولانفخمرنالع كالتلا
 عضو هرلع لدي امبامهنم لكن ع معي نافلتم نآينعملاذ لومتعملاو

 اذهلقشب حاشلا نارها ظل اىضتغم ف هاه اعامهش ئش سبل
 لع املس نا هاصاحو 0 موا سا نإاذ فالخال هل ومد بأ وحلا

 ا تافئالابزاج ءقيرلامذو هفضم مدامذ لومنعملاو

 رهاظلاىضنعم فدلخن .د هل عضو امريغ ىف الانس ناهض

 : ضتشف عض ولا تسحب ثأم :رالع نيلاد انكنامزلب هنا هيلعدروأو

 . ذاجإل نركب ن اكاذ نممزلي هنأو انتي عيل لبا هو اج ين

 نقولح



 الاالوضاملادالاحتاؤ عثوال ناعوضوم منا باوجلو ره اننا تتم 0 ٍْ

 0 حاْنلان 0 ا وضوم

 ”نلعهاليا [ئضاتسن هةر هالفل[ىسضتعف ءم ف الخن اجلك نأب حاتفملا

 7 ءانب ز احمازم رع اره ظل اضم فداخو مل عضو امب نعم لكنع
 لاق تاكد نمره اظلاىضمْمم فواخنادانسالا لاوحاب اب “هام

 وهورلو ةراسلاب نيباوجلثإب قرعلان ابر عشب ناو خبال ةرابعب باول 4 ديدق
 ديزرانلاف درب لذ ىسكرمل اعلا ث دافثجنمو ا هءارجاصل زمج نا

 بيرضوخ جر هناكمرخالا دملو دحض دبزمراىلا فو رادل اف بير فعم نال
 كم ضل ناكم لعافل المجمل نك ل عاذملا ناكم لوعنملا ل عج ناو باف دير
 اماوربخاف برعل !مولكف كلذ سب هناف هآ مكومق وهام مثد اذ ام ملف

 أمو هريخ كوباوأ دنس نمّنإ لع كوبان اوقفت ادقف مابغتسالاك

 رحاب اب ىف لب ري ى ذلاوادتبم ام تاكذل |ىةعمبؤمجل ذا تعنصانامىف
 تكالواكر ابكي ىدلل سا نلاعضو تلو ناله هلو رمواضم ا
 يش ىشاوحخ ديسلا لاق د حاتنلل هحرمش ىفانك بالا باب نمل منا
 مراخ نم نا هريغ بهالمو موبسس بهدم هنأفورس فان الاب لوفلانا

 حيف حرتص هن اليل دب”دنسم نم نوكزاوجلع اومن اهلل علو ةدعب ام
 ضعي نعاهدهاكاُد ا.خام اغتسل ة نما ءامسالا نوكتءاشنالا

 ثمحب ىئجس امم ةنممسملاءامسال اخوها اماهييسالاف ا

 ثيحعاتمللا هعيش ى هنرامع هملارجشمو باتكلا انهذ 5

 نادر د لذ ههاوفمن ادمذ لود ناذنود كواَنمْفاوُمْفَتادْفُف كاذ

 رهجتنملشلا أد نمراجما كت لكظان 1 هلذ ءاشم الاف كلذ زوحاذا

 تي يو ذ ىنمنَتبإل افلطم ضرلا ناىلا ةراشا: 1! انبميه موق ظفلملا
 انبمههضرعلا نم دوضمللائعملا كلا نإ ىضْْسملا اما فيسلالتكراسالا ٠

 رو رعملا نامل اراظنو ىنملا انهى ارم ( نمو ضورعملا لا لملاوهد /

 ًايعالاوم ىبتسملا ظضرل نمو لص انلازلعشا لاك هرإع ضررمعملالا كل 2



 ”وليك ناذ قلل وهو لصالا ع نيلوزملا نمولكن الاخ ئبْسل ئشرارظاضرعلا لافد
 عئاولامسالان وكف هلوبخ كماو ددفللن اكتم لوف ضمعلاموبغمزع جاخ
 ١ باقلإ وع لمجد اب جف لاسم منتمماذو ةفرعمرخاو ةركأ يتبل فوم
 يسمن ربتخلا اكان ابغتساا ناار احم اشم ابظناكالصالاد
 اًديذل دوجي داينع اناهمدعكم دوف لو للدالمفلاب مانعتسالا نال ناك

 ثبد ةلد الا دوصئملا نال لف مل اج نمدم دعمكم ابغتسالا::ظاجال
 نال:لادو رعمريمضلاو ملف ىضاملا ن امل اباَئَِصم الاقل طمراوإلو ىلظلا
 . رالو ةركتلاربظملاو نسلم هبلا عوجملاملا ةراشالاو نيام
 ريكذت كمان اكايبظ ١مل مهبمملاةراسالاو نيل اكوس فيرتلا
 باتل اعضنمب كما ناكنار تيبلا نفد ىلع عجملاد ابرعاب ناكر يمض
 فها :ركفر اهللو ىبلغلا نيب موشلا ال ]كشوشلا دوصتلا نالملو
 كغايورلوأ دير قاطنلاو ناطنملادينر نيب ىرفل اك نيسنمملانيب قرغلا

 اكله نمركو ىلاهت هللاذاف لسزتنل اكو ملوث معونَو داعبتسال خد ]

 اي داراب ناكلو كالهالا لّوامرلاذاهيدمف هفلخ لاق دانساب اهءاجخ

 كايرخلاب ندنل اب مل نيطلاب هّئوسوهنعاصاك السلا نعمل و
 رولز زلال ارسككاب لتر نيل عم ثيطل اهرسكو نيل فب عابسماو
 راك سومانلإ مذ ةحارفل عم اصلا كوالا كلاف دجرودرل لاىعمب لافعم

 9 جابحالاو نادجولاورتداراو باوّصلاب نامالاو داعصالا دش ءاصالا

 | 0 فعيلملذ ندمس,ىعملسنلا جاتل اوم وامل سعت داو عجمبلاو
 داشا حتت جؤمجثدبص و نامل بلا نمو عهغنلانم تراجي
 ةتفانأ نم بنا رس امإع ىنبم زرق نوكن املا تحرج مم هلوعد

 ليز دوا لط ام دربالف هانعم نأيبل ضرع ثرح تحرجىممب

 هامل اذ اككتلن ىنعمب نوكب نازوجيال ل ىنمملا كلذ ف اضن ناكا ذا مصيامنا
 . تلوعفمىلا ادعم عئسد| باصا تاوضرل اللا هادا عج ل هل عملوف
 اناخا سهلا هس دعت ىضْمعبإل تيلوعفم ىلا يدعم هيرسفمأم نوكو
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 ىلا سل انرمص م دوملا باوحلخ نال انضم ناكام ىلا تاوجلو ما الاحوؤ عج

 ملوث باوكلانه ىئفأكلمتلاىنع | هيلعإ خد امملافرصصب نارهاظلاو ديتلا

 ىملل اذه لجال هإ علف ىزاجم بص ]ىف دانسالاىماودارا امال انيملو .

 00 كربلا حاتلاخ' كلان اعارلوت حفل معدباصالال مج ٍغ

 الاناث اكو اسبا ن امال ام دعما راسا لال زيف ن دن كس نشل

 )و نمر ذل د: مام اىسما هليحر هني دْلْأب ىسماملوت ناّسالادعب

 ريس ماو همان تنام ذا لاعو ةصئمان تناكن ا هريخ هزحر ةندملاب '

 ل الان م الناثا١'نم ملاذ لاحراهريخ هش دملابو از اىيهلحرملا

 تاما ذ اسال از احا ارو انه سا هد از اب مل ادن ملاراخ اعله كنان

 رعيصتنل ل روكتملا لاشلاخاكاضمدإ ا سهنع انين دوك مصبالاعوجيو خشم
 ظفللاوؤم هقوصومرتمي نآزوجرن انامهنع اربح مكن عنمم :الدار الا نآلع

 قماح راق نباتات وسلا هده

 ابل اد أأم د ذر ندلوهو دحاد لوعمملع ءاسشالاو نا

 لع هفطعوتغب درلاذا اّماءابزبإلاب امهم نوكرخاربح ف را

 اني لطلا اا ىهاظنن ذا هما لع طف ا ترا فطعم تاريخ

 مدعلا كح تريتعا انلال مل نل !عاذوطعم ن ينج ملول

 فطعلب نمم دلما نوكو ءا ءادرنال اوهاهربخر اهمسال مذ ارلا ناك

 وجا سعب مالشام ف دناف نبزملالع تدرفملا ظ ْ

 هو «ربخو نامسال ع نيذوطملا لماع دب هظؤل نر د ناضل ىلع
 لا ةلباشسال العمر طع ءلوفرحهمولكة دجودرل ناربخ لع
 دافيصلاو ةيوسيس هزوبح قيما 0 اسال العر افطع نائغملاف

 يوت ةزلب نا واذ كد فان شا
 فداه 1 يوييعس ضعب فو رك اىاعم نمم ,

 نوكو ةاجلإع ةلجافطع ى١ىنل اوهانهوماُو 0
 001 لام لو قملو ناوخإع ام دقم د ماشلا كلل هبلادنسملا



 بصنخ ةرقدلا روس ئاّماو ىد اصئلالع همدمنو نؤساّصلا عفرب ةيْاملا

 نلئ ام منفوكللك لوامض ثيرركن ملا ثيدبامل رفهض لاكشاالن نائب اصلا
 ىفشمهربغي نظل اخ بكاركلادا ةكئرل]  نيدب اع نيكرشم اهلك أب دالازع
 ةيالائو رسل اف ةبوشإا دي فيره اظل ابسجر اق كلبرششاثمبلا

 فطع عربذ "ال ةراشا لاق ىو الزير طب نيُئساًصلاادع ابعامن كلاس فدا
 01010 اتلاو عب انا ةلجتنهفولمملا نركرسصا ارنوكدزفملالعدزعملا

 7 له ف ىطملإام دهن م زلرمن انو هّقداس بارعاب برعا نات

 ا ةاكانطع ربو لو ال اريج ْئ عارخؤم ىنا ل اريخد دقي ذنال هيلع
 .ةؤمورضلألا بلا اصيال [صالا ف هله لحلا لع فطعلا ناب نإ جلا

 تارر ب اوادتبلا نيب ,لصغلا وغلا ع دما فطعفمزاب
 امدقمردك نأ هيلعف وطعلا اعف وطقلام د َدفبو ارهئمردك نأ

 رطل ضعب لعدد الا مزلبالهناف اجللاع زاحياف طع ف اخ

  دنعتوجالف هني فلتخم نامسال مم لع فطعلاز اوج نأبد هبإع
  ناللطب دف انهو تا بارعالا بااطلاى از جلادوجو طريشت نم
 11١ ١ 2 ررظو نا لوخسنب لطف دخل اوهوأ كم نامسالعفارلا

 :ايثرلامال نال ةوعبااريح تركب نا زوجلم لاذ ىنملاف هزصتتو
 بح له لاذ دبر حافل هيلعمدقتا ذا لادن رلاربخباع لسنا

 وطعملا ا. دفئ امامذ ] ثيممالا دحا تال كلذ بجبال اًوخْوم د دقت

 مهنا لام هقمربار دق تالا: لصالا ندلخلاهدلكو لصخلاد ا

 ملون نمزءاكرعشلاذ نيمفاوا نهوكيرخ الإ لع نيد قل نم ئشمل
 هللامججو كلم لولو ده ىلعريقو را سربف هينكاسو قاكمال

 لعفطعرل ناءؤص احامبن اشكلاةنكيمآعطن اذامل لان مالتلا
 ثاانلق ناربخيإلعءابسسلاو نافعا نيلماعلا دراي م زاب ن اسال
 ًآابترلاذ لماملا ف التملاو اراك افي لماعل او هأ دما ف لماملا
 0 حارشل اهرإع درو اد طضذ ريم اذ لماما ناانلق ناربخاو

 3 ظ
 ا .٠
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 لع أم دفمريخهلر د اذااماورخأ تلو هقدر اذاكلا ذم: لب اماشاب

 ده عر خا تملاوا ْن انمؤكلا ديدصحن :ركيشال اف اًرخومو اروك' دمام

 مفجحْررف خلل دما ذا ام اد ريكا دمتم دع عىنبم همولكن ا باوخلو
 ئبشسو كبرش اذا دل لع دزملانطع نمال اهل اع هاف طع نم

 اننا نضمن لاربع اذاا نيهولانيد نزلا امنا نا هل ءازجازم

 طيش تعا داطلبع لهل نى طع نم تاكت امرا لعام قست

 ع لاق درفملالع دز انطع نم ناكدانسالا لعام دغم

 ىو ى جين اناثكلاخ وهم شل اف ركل ثحف يضر هد انما ةسْضارعا
 ملاازاامناو ثئطملامصحلع نأ رسل هاج اًراجهاعجأم اوضاوعالا

 كلذريغملا لاق ءهامبدئنلا هنن اخو هلوغب هداخ !ىنل اىنعلل ورقم نع
 الا زعرب اف نحف انما نعر بخ اذ نحر اءزخاهجوىلا ةراشاشاك ٠

 لاح ناسل ة يرسم الا نالو سكعلا نو دقحالل امسي إلا نوكيل

 بحلاص لك نلاو ىلا فو رركتللاربخلاب نحو شكر اضنلاو دوما
 ايا و نحم تونس أصلا ريخم فاس نيد وكذنملانمج ناله تاتا
 اتكاربخر كاملا نأ رو دير ل يومجيس به نم نأ عمرا تلا دب

 ىئلإزم هركذام ىف حلاو لصملامْزلب هامل حا ظل اوهر لَو الارع ف ادحب

 نام ىلارهاظل | ىضَسمم ندا لطم دلمكلا جرملا اذا ًالاىْثْمبل هناف
 لوف ةايرهيتل | اع فطمل الش نم نؤسِإِصلا عثر نانمد امل !بحاص
 مهوب زن اكااج ناكاذا اًمسْسش قباسالو ىضمام كر دمب تس املادب
 ىلزاو د اهواونم ١ ننبل ا انبمه لد مناكت ىطم ام كردمب تسل لاق منا

 : تالا ضع ل ِث وأ ىلا بصشلا6 ىاجو بوصّيم ن وساصلا نال سام

 ان او امل داب مااا وقفا فطعشاملشام فاو

 نكت ناويعرترمهض عد فلكذ دخو ىنعللاذ فو ادمملدالاراحو ملون

 25 بجي لب عاف نخلثم ظني لو هنع هخ ضبا ناو هسفنرظعلا

 تعج ار لذ اّماو نووسملا نخل اناو نؤاصلانخلات اوك ةفياطملا



 ماميرفل ١

 لاتامهل بج ام اطتل امامه بعالربخ اردنا نالذ 1

 ٍتبصنل لع 000 ذاهيؤ لماع شاشج نم ناكل كأم دلارادبخ دل اولريخ

 ةرهشا سال ف وطعلا نا ازصاخا وفك افطعد ملوث ىدلارارب

 لعدد ءومش لاذ مدعنإل يا كا ال بطاح لا ةهرص

 2 1 اوفو دحر او لو الا

 درفم أضياربئلاو موت هنعارخُ انرخئوم فو ذحلارودظنوا اثير مدقنل هش

 تين انبد ب ةبسالا رارقسالا هرجع قوطملا ف ناكتظناد

 رمل ركذ امد ناىلا ةراشا هنو رعب نكيلل لو ةهتتمينملا

 قااسلا نوك ناو ت ادور فملاوطع نكي نا فطعلاف لصالا نال نعد
 فطع نمل عجن اكل دك وريو ىا مل سكملا نو دو حلل الع ةلسرف
 لعورغفط عدصف ناوهن الا ناجل نم هز سملاف دح دند ذا

 ...٠ ”دنملاف نح دقفرركن م ازا طن لع فز دلاناطنم قطعي دب
 ندرشلا حافلا حشو ان كو رغم لع اذوطعم فون نركى انبإلو اضبإ
 لو عب اونلالع حداطصالاف قاطبإل هبإا دنسملاو دسملا نا همذد

 ف نحدد هانعب.إلا لدي دك من لوف تب دوجرا شاف دوجول ازعل دب
 م ةّيتلاك اقتبس مل صوصتلا لع هنسرلا لد اذا ص اخلرباما
 ,بابذلا ديز بضغبِ ريطب ىنل املي ىاكذل اهلل ةرقب فطملا

 "قاف امكمواةضامز تناحبا وسرب اوهام فلماىل ا نوكبذئنصي

 4 سلو كامب امو رلملو أخ ناكملاتكلذ فواد وااكللز ىدوجوم

 هبالوعغم نوكي نش لذ اهلافامم اتسم نوكأ امم ربغ نم اهلج ام
 مزليولئل آف اضم نوكيا لو مسالا لع فرصنمروغ فرظاذا نا هيد
 تت رك نان نصت رج الو اممم دقتملاو ُمشرو اظنعل رضاتملا لاما

 قذى اذاضمر بغسل تكا نع هب دريخال نامزل اذ :ىلش نالامل اريح

 زاولللش ًاتاربوم نو: نازوجتمل ذ دبز لوصح تول اكللذ
 ةاحافم نافضو تأجافل هب ل اوعفم 74 ,نإنوحرامىلا هبشلاب اما
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 ااا : ناي اّمآو ثكردش دير دوحو ناباهر انعام هل ىعم ال نأكملا

 فضلا ف وبف اريح ناكاذارنا هشو فو نحل ,ىكلاذرظ نوك ]زوجي

 همدعو دلابامهنج ف فلاو هس داس ف ظل اوفو دحلار يف فرظ
 ٌرصلاَف د للاربغ نم ماعلا لم امل افو نحر نسم فرظ دوجول صيامنا
 دب منع ذيلامز لاب ضت لعمال ة اشا منته كانو ججفعم لامن!

 ' ةييلايكرملاو هان قل ىعمالذا كلف فاضلاس فت, لانش ذل
 لديهن اك اظفلاّم اد هملازه نلف امض م دعلف ىنعماّم افشعت

 جيم نهرا ربخ دعب بخ اب لومل او هنم لد .ملاظراجالو راحل ة داعاب

 نيام اىت ندلف اًظغفلاّمايركحلاذ يراه نعل ىو

 لمد » نان عجم ماع عملو فط ءيريغع نم دحلو رج فرح د حلو لماعب ْ

 مفيوارهرت العنخو مل مهنطاوملا وملءوجرال الملون عمل ةمئإن مسا
 رلُؤ اًريثكهش هماق انام دع عل دب لراك ل ن اذ همنا هوت نمكلذ
 دئولو اعطف انرظ هنو ضاوسا نا كيران هن دلع لل ناب
 سجل ىاز عراد نسجل مل دييسحم هأ عضو

 نعال هلوشد لسلعتلا هيلعل دي انياب دنع نسكرل لب نارا

 هجانج تحخدهسفن ىلدمخ اذا هضسزب اطلانضح نم ةظفاحلاكأ

 كيدي 7 وار بدقتلا عاتفملافربخن كلف نركامت مئاول هديدقت ملزت

 هايد كال دار اسنتخا لا سنلا فادح مدمكأتلا مال نوكأمت

 ١ ا داشلا لاد هاصغنم لعفلا باهذ دعب لديملاهبلع

 ىلع لاب ! تركو ديكأشلا ريوكتلاب نيركلمت نوكامترن دقشلا نوكنم
 فاثلانوكنم_وبحاهيلعاملفلاخم فدان ريمضوهفوذححملا 0

 الا هيلعلابلا ناد درك كلل الطف امهنيب مجال دوسطنلا

 ايزو ىف نا ليرستلا لش عن عنو لوثا هماقمروكذ لاما عمل عفلل
 ردؤتلا ترصانبزيوخ ذو هشيريضاذي ز مشير ضر دفشل | هثبرض :

 دوجول لو ريم ىذملا نال اًررركمر اما هب ترم اذدز تريواج ٠



 ريل ازمديولف فاد هنيرت برك دج را راركثلا ودد نوكر دق وأد ةسرفلا

 | را اااسعا لوالاف دحلع ةنيز) ىاشلا نكمل ريركم
 ليز وك اماو صملال ف نم ئججيس | مالي وو سوك ماكر دملا نال دكاثلا
 رشفملادوجول ا عفا هّيدرع

 لي مزارولذ ارسم نوك نأ ل صب ام هانعمو دِشرعل صحا ةراشا
 دش طر وءاج الا|م غرس مراص ف دحام تا
 رهاظل انهي نايت ال نم دوصتمملا ذ طلو ىنعمو فاشل ءامقد. نمراسعملاو

 راضن رهاظلاب ن اسال انم لّوالاف تهل عت تانلاي دوصملا نأكأ

 مزمضلا الولشار اًمعاض فودحلااعأ الا دريمضلا هل ممجلماور دولا

 لع نوكيا و قاطملا ل مفلا لع املا اند ذاف نرككم لع ةاخا دولن امك
 أو ىاكسسلاد وبر اد نضل للم دعرههظأ نر روحا معو هدصوصخ
 6-0 انملوّمعلل للك هيد هادجويرل نال للات ناحراشلاهب

 110 الان اكاذا هن !.؟نرصتخلاحلانلص انا طافساو
 "ظلال انإغ ىاذ اهمهفة ملت اه بكلام مح دفن
 رمح درؤفباغاةيمسالا ٌرَوصُح هنوك ناش ام مف دناف كاسمالاكا
 : ««ياؤطابلا نال ىرحاظلالخب|برتاغاوهتلا رصحاالمهش ةركلاملا

 ماصلاو لذ الدان امك ام نمطُتلا يق منب ةكلمشأل ةنككأملاب

 نلانلا لا ىركشملا هده ناك او ناخلاللا هه ىوكشال ىدلاوه مل
 ربئلاربّصلاو هلاملا فزحو ئيوكشا امل مولا هرلع بوقعي لاق اك

 ديلا ىاديلا دن ل اذادح جزر اة قاخلإ ا ىوكشلا ههشاملسملا
 لان كْرالاهجوأ أكوسام هن ككلة ل زادقو ماه اغلطم !دوكذملا

 لبتتص ىرهاكا هون كلاح فيك لاوتسلا نع ايري نوكداعبنكت
 طفامهفد دوصتملا نال كلذ فانال لام دقن ىلع ةنيرفلا نوكسش
 حاصلا هائل نوروبمكا نالو راو دنس ابدغن لعا هنيز الدنا
 فولطأب عزف ءاسلا افمامالارثشو مزشل نع سداعنل يسحر صل |
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 وكف ةئلاملاو بوشل شو دو دل ابرضو توّصلا عرب ل سرا ىوملل عاد

 ىزلاوهو لبجنيعزب عوهورعطللاو سسملاف ةداعلابيبغتد تاما ذاو

 نجا نكن ا خامل ادرك همن ىنلاوهد لبعد اخ ا لا هش ىوكشال

 لم بخار دق اذ ادن عاف انه تفرعاذاو ىركشل اف تملا بما لو همف

 لشتل نال بجلابرعصلا هيون نمرهالفلاموهفللر هيمؤض طل نمدبا ٠
 اص نم ةم اولاةده ىف لمجال جمصف نركيف لصويغربصديلع

 صلاماقم ناكماقملا نا هنممهميذا انجاعومملاسباول يجو 020
 ممداولا ةله ف كيجائءصرصمالتلاهيلع بوقعد ناألال جل ردغلا

 سمّصلا ناعما طم ولسا ه.لعمح معلا كبس انبإل ن وخلو لمح امال

 مافمماقملا ناب مشد ىوكشلا ثبو عزم نملمجا ةمئاولا ةنهفل جلا

 امد اص اّرورصربص مدلل هيلع بومعيو ريّصلأ م دع

 تكلتطاحا دعبو هاموبغملانالو هلوقب ياْسلادارااما نهدحدمع

 "ايدوصنللع هيمي جال ضافل ااهدرو إلا ثاح الا نا

 نالئانل عاتنلل حرش ىف ءاورعمآك دنع ديز | كلوقكملوت ودنك

 كد اشسلل هرغم لع رغم فطع دير ىلع اًفط ع درميما نوكبذاذوجالرل
 ىورنانسلا كرز كلذ لح ناريغ نمورعد دن داق فاكروكذملا

 لكن اناجو معو ادلاف دير نا هلاك ثسيح بيبلل انضم ا امل نفاوموهر
 سقس ورعو ناعاف دي م دا ناعيا ل
 امكان ةلموهو لفشل وت نا هنن باحاو نامماك وزمعو ديز

 كازملا همالظ 0 تسلودلو زاول بد نك هد دصن ني

 كبزا نأنم هرش وجم حامل هحماش ىف دبسلا هركذاحل ايلاخو ناركالاىمع

 يف ةافلا خلد زمملالعد فلا مط ع نمنوكن انوجالمرعماعل دنع

 ظاامدقمر غلا ناكازا امض كلدز وحب من ورمي مضي لذ كرر بمص

 اًمدقمو ااًرخومر بولا ن اما نانا قرغلا اش خململو هانأ منال فلاخث

 لت اهصلنعة ميلاف رخو دانضال | لعامدقم فطملانوكي ٠



 "1 ضموبنل نوكض فظمل طعم دم انخالا نوكربتلا طين اذاو هريمضل
 رائعا اذاً ان وطءلاريمضلولرثم نوك.ن زوج الف هرزع فوطعلاربمضل
 ريس هل ةعسلاو فلكن كانورابملا اطعام دم فطعلا
 0 اماّماو ىدلا دفنا ىفملابحاصهدصواكذلا

 0 فطعا ذاوهامنا عانتم الانأ نمر ااه

 انو لمع هل دب,ْس ال امها ه دحلل اًربَخ نمنح نوكت هن الالم اداواب

 قيقا مهنم دحاد وكل بخ نوكيواول اب ضطمل اذ هنولف لقملاما
 لمنلااّماو اهدحا عم سلاف رخل نوكؤ ًاوماب فطملا ف هناك

 تع ىزويلا واولاب فطعلا لس نمىنغملا» هب دبش ىنل اسسسلا ن أف
 ًلانمنوكف انبال ودلع غلاف طع :علاثملانوكتاوج نأ اشلا
 ةغدغ هلاّمهد لان زاجل عزان طع ر اشعار م فتلع دن للف نحل
 ار طبضلا ذر طم تاينلا ناكاذ الصحيامنا ةمندغدلا عف ديعتملا

 لهءاجدنو :زجلا اهل امد بلغالاو ةزصتم ىف وغم ماما دعب
 ة”كسصم تناك ناو عطف ةزمللاب ٌةمعدصم نك ناف ذارجإّم او

 المار قءاجاوخ ةزمملادعب نروكذملا لخلف ةمادعب ناكن اخ اه
 تن امكناو :اصش ةبوشلل ةزملا تن اكن اذ هربغ ناكن اد نإ صتمىو
 نكيرل ناذمم اهفنسولا تن أكن اوربا ىفعم ىفرزالةةعطمنخد اكتدلا
 تورحاشلاف هن اد هبلا د: نم ئن ىف نيئكتنم ناتلجل
 :اصتمافركتازوجوسلدن الاو بهاجلا ن١ اددعطقنم اهنالع

 دعطقنموف :اظماقم ا اذ هزججف اتكرتش | ناد

 ذوجب الو ةاصئمىْإ) بسان:امهنس ناكن اخ كلذ لعد دمت ناد

 فخيالها لاوئسلا تاذمهةنيرفلا نا لاف ةعطقسو ةاصتماهضوك
 لع هيرفي صبإلل ةسل اوثسلافصو هعموب ا هيرل ام اولا تاذ نأ
 ىعييئ أذ بسحب نيمواككلا نيب نأ خال ذا باوملا تاذؤ ئشرر دقن

 بج لاوس هنوكةطساوب ةنيرق داص اىنارثحالا ةنشيرت اهدحا نوكي

 ا



 فاشل اّيْشلام امّيْخاب روكتملارظنلا نعى باولو ملف هل تاركا ة قب اطم
 انه ىدٌؤ ناكذا اوأنكلاَردْحَت نا هاصاحعي ىرخا ةمدفمربكو

 نكماامرع بجاد لم ىلوا هنعز اتحالاف ف ندحلا ةزيكةض منكل ىنعملا
 دمت نعملو المفلس همن نإلع تماك ناد ةنيرفلا ناد نعل ا هاك

 ريد مد ىضنمي ف دجلطم دع دنع عفو امله فف اولا زكا لعافل امس ١

 1 المشد املا نال ىلو الا ءلوقب يوكن لأ ةضراعللاِ | ل اناوجرسبلو لمملا

 نانا ف اوطكلك ددرتم غل اسلانا هن هامش ما دال ل1 لات

 نإو لظمللا ةقياطملاو ةَبساتال فرمتلاور كلاب سيجار قالوه
 لاذ ئجبس ايها ه ىلامرونعملا ةقراطملا م وفن هنككؤ ص خخ تناك

 تعنصئ يش قار د نااولاق تع تدنصا ذهن سبام
 تسلا مازكل باول اسس ل و سيضم عة انشا

 ام نوكد. ناب هئعنص ىذلا ئْشٌئارده ناؤيمازل ل تع ا

 ارك تعنص ىذا اىامفرلابرماركلا باوجلاف ىذلائمماذو ثشم

 هير اهربخ ىلا: ةرمس الا نان يحانه هآ تاوحلأك نللم لات

 ميمسالا ةروصخ درسوا هنا ألاد دميلاد,ئئانلو قاف وا كظ

 ا 0 اكونسلا ةدان اكشونعم ةدكتل

 كاداعلا نأ هيلع دبس الرصأك ىلدالعفل ايمابفّنسال ا نأب أس نكك ١

 فاضي اراعاو لومب امم |س هنّيساكىلو ا ةزمل او ذأ لونح دم نيد
 ةزمرلاههنع لو: الب نال صالا نآو هادرطم اهو اذاّرإصتملا

 عم انماقملا شخ تئش ناد لعافلا نييعن دع لاوئسلا انب بهو
 لعامل | علم لممل!سسضن عال و لع اضل )رعت نع ىسإ لابس نأ
 :ل|1ابنسارن | ثيح: هل منلا :عو لمعلا هبا دذسامنأثيح نم

 اهيمانوكذ.ىانشلا اهنا امزج ف انن داذ رخال امزل.ّةسامهض لكو
 تاومشلا نا نممهرلمس قلو ىلاعت ملوث لوهنش رخحالا سرها
 للا ثكر شل امازلاهنم دوصتلل تام خلا رع لاتنسوا



 رراذرب ورغنم :دانملاطانموه ىنل ىاذل' ناب فرت ءاركتأب ةكرشلا فرع
 دجلة ىلا عش ملت ىنعا الارخحا هلع ل ديأكرب هصمخم مداسملا نوكشملاعت

 فل نمىلاعت ملف نركب تللنكن اكا ذ ادرمهرل عر: حلا مازلا لعب هله
 نامل وس ةىضاّملا لاق ؛شبم لعجو لعائلا هزم دق ةبلعف اج
 لعفلاردضن نباطملا بارجلا نوكش ماهغنسالاهنمدتل ملوث ريض ىف
 السلا د تنال للاعن هبل اناخلا دانس اع امته اوهام اضن نوكيا
 ٠ لملدلا حونشول هلل ا ناوقبل لامت لوف روش ىف ناؤنل وس ثىضاملا لاق
 تاقماافددن اعذ املا مهب طضا هربا قائل ا دا مس نم مثاملا

 لالخ يني مل عل ازيزعلنبقلخ نلوم ىلا عت ملقريسضت ىف
 مقو ليزنل اذ كلكم باوحلا مقدام انل وهيل ا ث دلو ثافص ةنهنم
 لا عملا :دان الركبخيتا !!ذىلاعت لؤى اكدتكتل لال منلا مهفش
 هبت تاسدلمل ارك لحال ةرمظؤ حا ا ذامميلعل ازيزعل نمل. ىلاعن هللا
 2 <فياطلااّماو ٌملرااهأنش اعنلا ابي لق مهرهرماطعلا
 تظيمالاجال مث ونملا ةقباط ال وصح دعب ىئارئاماذ ةمظنللا
 لفحب نئمصو تنوللموللا نورك نالمكجو هعموبت لا ةموصخم ا

 هداك ءاكسلا هذه ن الى آءاكوغب سيل ملف هربغةةموصخر هنموصخ
 في اذؤسو ريغ نم مل :اكيبل ايي اس تسيل اهنا عم ةموصتلا اكبال
 ١ رسلان طخ نم هاصار نولخ فطستخا لامني قح ةُمباسو ةخدلع
 لميا ءائجطم عجئاوطلاو لو اهفرمو طقسبل اصملاب اهتيضاذا
 فبسااّملاإع تاعيطم لاقبالو بئاعوخ بشعال افي اممئاوزلا

 تتاىغقلم الو نائما ىا غاول حاير لاقي ىقلم عمجف اولكسلوت ظ
 همشاود ىاجلا لولا ان دق 74 دا ملوث ثدركت سدا حافلالا

 امل مالمثلا ةفلس ءابابامد دفل ىكبب مهل عت و هذ اكلا ولع
 كالماملؤاضيا طابتخال بسس نيبؤنابسان :ةإ للبس يب
 هبال ةغا ابللو ابابسالاب اببعابابانلاب ةبزلان عيب عتلاب ابانلا
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 روعه صب يحيرو و وووعمم جوجو كح زوين وزيوت جنا جول
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 عياض ميكبب ى | لو انل بان رغم انيضام امل باوجن امض لع
 ياض هبكس نا اكىنعألاب قيل أوهو عباض هبكسل رب دفنلا نا [صئم اف

 فهلا نع هنمولسب ملوق عاتنملا جن فانك ه يكمل اوئسلنفو ١
 لئوعللامعضل ماو جري دلفركدلا لع جريد نأ هةنكمل فدل ناهش

 ىلع لوع ناذ مل بجومال ن نولل م هنيشل ادرج ةافم ة يقلل

 لفعل بطاخلا نإاع ءانباًطاتحا ابملعل وعبر ناوذ دحاشلال د :

 سصصخح هيك زانحأو ىلاكل فم ةلمكلاو فطاخلان اكن اورك دابنع

 ساعد هنلاهدانسان املا هر امالاملا عت هلل | نافل داس اذا فادحلا

 ثافّصلا كالت هل تا ذ ىلا هدانس اف داب ظ فت كدا هاك وضولا
 ميدملاطملا اذهإع ىلا نا نط حالمو مدن د املا حان هناف

 هنو كمال امهعلاو ةمانلاٌرسدقلا ذو ديروصمالركل ا ماظنلار

 زر هنع كوُئسسلا نال]ءافلاا ع لاوسملاناف كملسف ]ب لاست ملف
 رهاظلاىضنغم نامت راش الامس هرزع ل دب أكثوشلا إسم لفل
 هنوك نواف عبال مام هواش لع هبنتلا دصق هن ا لامه لاف نا

 ىلع اًحرعص ىا تول دمفف دفدب تستر امس دبا ا
 ُكامذ ءاامسانوكىلع ةشرفلاتماق نالشأمدرسولف هاذ حاتفلاخ ام
 ممن نأو هقمحم ددمعلاو ثودللاةداف اسما ف: 201000

 هليل الوصحت .تلابدارملاو ولصاف دخلت اوحولذ كاديلع ةْسرملا

 نامْزلاب مارثكا د دجتلابو .ّيامرلاب دسم: لع هلال درع نمديل اد دسلا

 وضح نم لاوحالا قاف ن اذمدا تدم سل ملو

 اقيمت الع لد ناو كل ذوو كاب يؤيو ديز فيس هودسالا

 وهامو ديز لاح نم ناعم اكرلا برحتت هصْمل كللذركذ نكل دسالا
 بصهتلاد نسما كد كغ ايل ارق ارش حأب ماتا ةمدث ىف نك هدينطن

 اه شماغ لوصحلاد اينعامو .ناماحتلع دصئلار اس عابوهو
 يجمل اماو حاضي !اخ و بحمتلا ب صخد الو ون نم حانفللاف عند
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 ةاداغ هنوكو اماح هنوكل محى ابل !اذه ناىلا ةراشاو ةراسلاة نفت

 رسبدضن ىلإ جاتحبال حاضبإل اق أم ننو لع بججتلا لوصحي َناشلا لومف
 كيصج-|ذ نيرظانل | رضع هل ابهذ اكمل ادصق لوصح ىاذ اضملا
 لوصٍخ ظن هذ و لاك ثسح حاضر لاف صملا ههموا امل ذر عتلا

 لاقيامو حاتم هجرشخ لاق ةنيرفلاتماق اذ ركتملا كو دب بمعتلا
 ا ةهنيرقلا ماني دنعركتلا ذو دب لصاح بتعتلانا
 0 تع ل كاك اداب بم اب صف ضرغلا
 0 هاذ مف 1 1001 2 نادال تلا يافا قود

 7 اا نام نم اذ ل لكم الط ةبسنلا :داف كلا جا الام

 ٠١" نوكبالكدلاب لصاحلابمجتلا ملا نارعز نمرمهشو هياع فلسانم
 اة[ زنئنال تللذو ىَرن انج ىو ديا لبق اًمولكانه نظاو منو دب
 هسزتل اوه لصا حلا ذ ان]سالارركذل ابل صاح مظعنلا ركذلا ا عابلا
 ظ ريزغوا عوجحبالو ىشمريش رنوكلال جغ منكأ رلؤ دب ذل ص حلا ةو ابل لع

 اج لك ]ب اعمل عناطم دق ذزفملا ذا كرموبغوا هل هب اشم الو فاضم

 شرد »ل جنوكوهو صاخلا لب اقلا اذهوهان,مهدإز الايد ار انككابن

 اما أ,ارفالا ةطباض ىف لخاد هنافعنما ما هنوخاماو مل ةلباقملا

 اتم بيرث منالذ ىلا هتداخ إم دعاماورهاظف ارب ليكم

 ادار رركتل بحرا ريمطلا هنمضتوبرعلا نا هنال ىومتلا همني
 ك1 نكي لربمضل نعل لاب نب شرب ع ! تاو مل اكصم ناكى وتلا
 توك نأ هنمر داب لا نال ىوزمتلا ٌةدافام دعو لخدشض دانسالا

 فرصنب ناطملا ن الهي دتعملاىوضتلادإرلا نال ص امو بشاب مت دافا

 يق وهو ملود نال ئبشس نسأف هيدتعملاىوفتلا دءفيالوهر لماكل املا
 دالابدإرف الارضول هن لعام نيمسم ىلاكو تشل ماسفن م دعلو ءابأي هامانم
 ريعصأملا د زسم ب ا مو ىاا درفم درسمملا

 ْن نمرو ٌسالوهاملان أوم ةلجانع احدن ااكهنعاجراخرهاظلادا 3
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 7-2 و ل

 هلا سلا /

 هدا ضتقبام ن أيل ضمتللم دعو ةاجالو درغمرسإ هلعاف عملت اضم
 جيل اسهرشلع هلام شالو إد دال لعاو دنابب نم لع العوانب
 ءرصو ىومتلا دغمرعغرن اثاثاب دإرف الا ةطباض هلاخ د اذ فلكت ىلإ
 نعلو لانه اذن املادانسالاةروصخ ىدسويع ماو رمل ال دانسالا

 اقل اطناورعشب ظفلر انا صملاو عاتنملاىلظفل إن ئلوهادوصتعلا

 كوفلام دمل ةَلعوهر تفل البل عترن !الءاهلو ل لسلعت لاق اثحاو امه
 رمَسرإْ الارطبابُص ضئمتموأكا ىومُسلا دصئم دع عمل قير امنع

 ميمولؤهو هل مجاهش دنس نا عع صيصتاروصل ىوتمتل اه صف مدع

 0 نامهوساميمدملوشب هيلا اشاعذلا
 آنهوملو دارف الاو اكومْسلا ةداف أآمدع ىارت دام مسدامل و ديف هنكلر لو

 مومو طب بنكُت صخاو جرضإ بنكيث ا دار نافل نآمضط نمورس

 لفاملا :رإشم عقيل ورسم الل ةراش الملا نابفطنمريؤ ف وزعاولمشبل
 وب حاضالانبح ئئمموعلاو لوما دار انا نم هحالط صاغ لّسامو
 حضر ءربسعنلا ذا اؤهمسرنوكنع همخجرسللو عوف ول ادعبوبرملل حالطصا
 مدع ملا عجار ءلؤرسف هداك دحيب مل موهبلاب صوصنلانمو لومشلاب
 مام همذ دب لان دال املاد اكوقنلا هداف ام دع ىلا ل ىلا دصُم

 ةلملع لديرن ال هنع بلان مدلك فوسهيضتقيامفدلخهنانم
 لاك اًماد تبا صمصختلاروصب ىوعملادصف مدع لومّسو لومثلا

 رك هرككر ذه نا ىلع ءانب د وصغم نكرر ناو اضم اكوغتلا دي
 كعب انلا نا تفرعا لير ها ظوهول اذ ىوغنل ىلا جانو توثلا
 بلا ؤءو عفلا فرط ةللاط آلا هلم اعنع اضف عوبلالع مده مب أن هنا

 ديراول درب اما ضارمعالا انهو أمْ الو اًناز ان باوُضلااًععْمالد - 1
 نابصت كانه نوكفر فلا ئطساوب هصئملا هب قاع إم انت دوصملاب
 اولا ايممزا باع كاعسبإ اوولصادصتلا هب قلع. الام هبديراام

 بيت[ امصربلو لاذ ىفخم اال دورددلف عتلاب ةكرملا وعم ف



 داؤالاةطباض نوكسف اضمإ هل دمضمربَع ىومنلا هنم دوصعمريغ هناك

 مدع عمو ًاكومنلا ةدافأم دع لنو ءاوس صص كاروضِباصْمَتْس

 فدون نابب ن اعبي هأ هي فموي انه نك ملف ةدراذ لودملل نركدأذ هلصم
 تبرعت نال دإف الا طب اض ىف دش إل ىلا لع دصي اناعفلا دنسملا

 ملوئالوأ تيبس تس ءاوس ادد ىلل اًريخ هس اولا هل لعق دصن وعنا
 0 انالطناد بدلا “فرح ةفص الطن الا نافذ ىرأستع النيل

 فيلر د ةلالدلا فيرعت قاما اىديزأ مراشعا ةفص دير

 مابا لملاب ٌتوْملا تول ضلي عفلا فد زمن كاكا هادا
 نينا علاش ل منابر ناب تاما د امس 0000
 تدسشتلامّشلاب هلبو أم ةوضلاب لب ئيشس طابترولل ّيذ انلل ةماشلا
 لاح ايل .انوهاملامازلهساداشعأباًمسو لعؤل امل تاثوا

 تاددسلا مربكي ضال مؤ رهو هن لئاطاللمئلاب لونا

 بيبوجولاو ناكمالاك ةمعازتنالا تايم هور اببعالا ةيلمفلا

 تطبوالمؤلا عزان أآدعد : ةوملأِب لم لعفلاب ف أصئاال ذا عانئمالاو

 ةفبطإع ابد دانسالا نركأذ مفضل ارومال اكرمائ ارحب مسوتلا

 ٠ 1 ا 0 ركئلايد !ىتعالإ روم الان ال ريكي لاخ امماوًةدحلو

 باوجلا طوقسربظازركذأمبو همم لمنلاب هبات ىعل اكجياخلاف
 راجل دانساال اد !راذ امال ها هذع بنهاو هلوكد ديسلا هركذ ىذلا
 يما نيكو دئسملا ابملع ن ذوكلطب رم هال طاش ولصا ادم ىلا

 الل شا اهبرعن نع حضر تكل الف هقشح لمئلابداننسالل
 لذ ىاجا امبباجاف حر اشملا دارا هبنتيبل ب بسم اد هيد اينعالامِلِمْعلا

 فيلا وكن مودل هأ توبثي كى نم ديدلف لنزع فطع انأكاذاو

 رطباضو هوناؤلطنم ديمة قاطش لاخد امرك اذه نمل ضافلا
 تاشسلاو ةلمجي : وكتطب اض نع هجارخاو اًعلعف ءنوكر امنعاب دإرفالا
 كمان نآهاظ طبضانهو ملوث ىومنل ادن داذام دعرامعاب هادا
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 لاك 5050 اشهار نو ا ا

 لمعى اهون اف راع دير وح دإؤ الاركح قهعشاو ىاكسلالوةريسمت ىف 3

 هن ايركشغربمغلا ىلا دن سلا فرامل ءء انره اظل الاد: انراع

 الفذ نوكربم غلا للا د.خ سهلا د زعم دءاسم هناي كخا ذاذ هزْنم غم

 فص سه ارا نسل اذه رهتنلا كاز مدمر كتل نر ١
 مريخ انلو كلذكأضب ا داو خلاوسف فىبشلاو لمغلاف
 دام من ”ىببسلا نم تانلامضلا دبس هاج رك طداض نع
 ذاضوح لمئلابؤاصتمايَشال لاف من مثلا هدعبام ىلا دان سال اردتم
 تال ىبسلا ع جرخا ل ايورضموا هوخلأ

 فر أكل ألاو ملف درغم دن الذل هلم لاخوهر اخ ئطن غب اتمَبس منوك
 كو هش هود اؤاطنم ديزبو قاطنم ديزوناعملاه وس ادق بسانملا

 باعالاهرجآ دم ددلاركحف لءانل ا لمجاذ ذاركشالضخركشملو وكن
 م ءانركام ىا:ادوكدملا مدل ذا منو كم دول بسم نسإ رئا اكمرإع

 لاعبا رع دير فئاططنللان !نم كاتكسلا

 ةرانعد|آ قف مل اً نوكبناىضتشي هنافرضلطمسف ةيروكشملا .
 درز لوخ انام ىاكأكسلا ةرابع نم مو اني سوءغ نعي صملا

 كال طل ىككسلا اصف الخ ةيمشالب صلا ةراع موبائاطنم
 ركن ولج "يضف دنسملاذ ثيناس رى نم لاح نمو يناس وبلا نم
 بلا ىلا هدانس امد نينس نال ىببس هش دنسلل ناذ نيئس هنمّيلا

 لش ناذ 'ئشّلع فرظلادامع امدمل مو دئاملا طسومسر كلاب قأع
 ريعنم هيافلعنم فرظلا نوكس د دّمللالمفلل ٌؤاعاف 9

 هدابظانوجال ف نجلا بجاد ماىلا لمملا'نه نال تلف لملاو هنع باش

 لم لوملا ةديدلف همزال ةيابشلاف داء لاذ ]صح دير لاقيدلذ سا
 ظفلا بيرل مصلاز ةرلع افلا دفن لع دامعالا نود. افلا

 101011 011 ضنسلل عفار دوجومدعل
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 لع بكزملا اذه :عص ءانبو سشفحال اءنع احدن ان دامعالا ند دب لهدال

 طخ باوهلو لاوتسلانثركتملاع اكلاذ عب ملؤها لوا ارعزدبهذم
 نسل ةلئماانءاف كلك سلو للان: نلنمالا نوكت نا هانم نال
 يعأذل مسارب دقت ىلع نيب ربل انمركلا لجن |لع هزمجرا ناكأ رغم ملا
 اماًورغم لوف فسم: سئرضخالا بهدم ؤعو لم ل ار دح لعل خامل اند
 هن ايرعشسا لص ميرا رف س امتنا ذالك والا نامت ين ىف جا
 لعاضل مسارب ضن اعذ | كللادكس لوائل ناكامل تان نكد تقدر لول
 عن ىلا نال عيا ردّصَتلا اذهدرمواامنا ياكسلا نامباوجو لمذ اضبا
 لافو ىشاكل !مض اضل الاف انك اا عف نوك<الرخالل ده لعمال تلاذ
 ددقولرنالصحرإ فنسا هرب دعت ذ املوقد هصغورل دحر درجسلا
 تيوسلاوه د سما مانمملا ناكل م,َملم ادام نكرر لعاضلامساب
 دنس م ثوث ن وكام هدمت ذارادلا مل كاره اظ نكي هذان اواي محلا
 تيب اوج افحضؤخ الو هبنعران كاوهامر دو دنا الافضل وشن هيلا

 .مفرظلا نوكندلف قاثلا ماو هاب ان "هلل علا ذاذيطت الف لو الا انما
 /الاذ هش ءافنحال ثيجوخلاةر د امرا منسالاو لوصحلاب ار دعم
 دام ناكاذاربنلان ااوركورشفلاناشلا هباومل ناش ا ض عني رلانل د ىو
 دلع ناب هحشؤ هنعناشلا باجا همبدضن مصيرل ما ديزل ذم أدني
 ملودامتعالاءاقيمدىلانبمه سابتلا الو لعافل اب سا رلالا عاننمالا

 فبس لّوالا نآف هوبأ ا طلم نيرو قاطنم ها

 دنا نال طبضر تم مل لكس ىنعلا ف اهداخا مم ئاشلا نود

 قاطنب هوبا ديرو المذاب ضربا نوكب ةريعس ةامجماسفا ةعبر ابشلا
 ٠ أت ل جوا رعموخ ادب وخعاثماجباّمساو انلطنم هول! ليزيوخ ع افرمسادا
 عبميلم اشل اضيرعنلاو هون اؤاطنا ديزوخم اًربظم هن لعافلا نوكب
 دئاعب سنزرلو فيرعتلافو ا :لكى اكس ادواانل ورشعنم هماسنا
 يي الو نسب نسبإ كانو طمرل الا جان الف روخلإو انشا داحتال
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 لحدرد امان تاكا ل درلاذ ا هن ادري الخ رخلاو ادنيلآو اننا ذاامإال

 ذال ثحب هن هادنسلا نوكاداعج م هال ارق ءلجمتاعم دإزف الا ةطباض

 رخل ىرعد ةاجدنوكر دارج نوك نأ بضم نم اًيِجبس دن سما نوكاولعج ٠
 .ًاكانهو دانسالاب نبتلكنمضتام جلو لج نوكي دق رخل اولا يح

 ار روخلاف فرعتركدلاو فادحلاو ريكتشلاو فيرعتلا نم تاّيموضنلا
 ناخ هريعو ل اًثيببسرنوكؤع د اجسنوكدفرعم ضقون كلذ لعل اذه ففرعن
 مهرج عيضنالانا ل مناكربمطلا نع بنان ئسوكت ملا نبال اف نمموع

 كسل اىاوه حاشلاانفمللا وس ف ددنسملا نوكىاوه لاقرهربعرجاو

 اضن اى هاوس فن ل!موبؤم مو ف اضملاف لمجإع نوكب ناو ذ دكا

 هوحلي و قاطنم هريإو فاطناا هوباديز هذ لخسف اًئماجو اًمدشوا
 . ىذا رتوش ركملا عم هاظلاا ناك ]ل تبان اب هيلعركهلاعم ملف عرغ

 مهدلمكلا ءازجا  ءزحك ناملا ةراش لل هلع: ظفل دارا الا هلع

 ت وكر بصنلاب قيلعملا بولطم لوو لوهامبا نم هيلع موكحم

 دانسالا اع دساب لمفلا ف صو نوكل ع فطغ ب صن بلطش

 انأبنا سيلمال تابثاعونب لاقامناو داجسنوكربظمل تنك لكنا ٠
 بلطبامئاىا بلطس قاعنم هاةدعب ام نوكل لوقو اير انعام اَممَْشح .

 بيمضلا ببي هلْ امام عمم كعب ام نوكا هش امبدناسملا كلذ قيلعت
 رصت |همئارب ة ل سم دن سلا ن اكئ لعن اههنبب نكيرلول ذادبإلاعجارلا
 ره الفاوه اكد عومّجع ا هوب اذاطنن اوت هب جن لان ةدماو د[ مجامهنم
 ] ىئانلو تاطنافعا بكرتل ا انهىف دنسلا نال ها انرربه دنسنملا تال كاف

 تانمومحن امل ابان سيل أنبمه ظفل دارثو منال لقيم لو دنسلا ظفا
 ةطحؤل مرن نم ئشل توبثلاب هيلع اموكح هموبذم نوكيام لمفلا
 "وبا قاطن اال مفلا هع حباش بف كل دك سب! قا ظم اد رخا ئد ىلا ءباشعا

 منوف ئبن ىلارب اش ا دل حوا مربع نم ديول تبان بال اناا ظد اذا

 3< ه>



 زاجتنا عمدارف ال ا مطب اضخ ٌدلخا د نوكسف ىوتتلا بيكرثل نم دوصقملاسبأد
 وهزه ىبسل اف ٌدلخاد نامانلام فدلؤ هجارخال ديد دايز نم لد دأذ

 ئشلتوثلاب هىلع امرك نوكبامّْل ممل اذ اهفوهىذبل ادنسملاو انام
 _  قئجناخل ئشملا هضامالو هشضنإللا ةلطم هباشنا ةظحدامربغ نم

 لكلا الا طنا ض محا هونا نانا دير ناعم جالو امزجمطافملا

 ةظساولامزاب مال ان كه مفلارسفب نآلث اًمل كل نل سبأو اممم هذ

 "كغ انيهءل هالو ةلنع قبس سل هوباؤلطنا نال ىبسلاو ىمفل نيد
 رهاظلا لاين لالعافلا مسا مجانا هئطساولاب لوقب ل ىايكسلاو

2 

0 
 أ لاي

7 4 

5 

"1 

0-6 
03 ١ 
0 
2 

 يوما ١
 م4

15 
/ 

 ١ هع رس ”ططيمما وعي - ...بايصممو

 2 همرلكي حض ذ مما اغاذه ساحر فاما ربمضلا لادن هاركحف
 :١ اً م امالعن نكران ادن ال ضحوب سن ازم هرلع درب إم مقدو

 نامزلاربد فن ىلا وسبا عيطلاناف ميكس عبطةبتيال لاةمفلا دب
 مكفلادوصملانسإذ !كركر ىنعم كاف ابمصحاَُت دصم نوكب نإ]مجيا
 اًمجإ نسلف ةموبفمريمضاماو ءاهنسللاغم لاق نيتكولا دامتاب
 قاف دل اقاطمللا لن دجلاءف دو بححلا دمج ل مزل الاد نسل ادن اللا
 مريم نوكي ناوه ىككل مدان ا عملو انلا انه عرب نعنل اد داسام

 عضيئاسانو دريمضلاركذ عمر دابتلا ىوعد م ثحبلجيربمضلاب
 مهو امإع دانسالا ال مسح دنسملا هن الث دملاىادنسلا ماو داننلا
 ةنمز الا دحلاب نريغم هسضن ىف ىعملع لدامب لمفلا فيرعت هيلع لدي

 هضذأاب لمس ريغلمنلا لول دم ىهئل1ةمنلاناو فمكتثالثلا ٠

 ايلا صنف ىاجل ا لولا كان ص دخو نامزلاب اهبازيذ لمع فك

 نامزبهنم تناىذنلافعا عاتفملا ةراسْويغ كملكت نآمز لف ملوف

 نامزب صنخ ال لاىلاذ اىماملاو لاحلا هاد قضأْلا دزيملو كلك
 ١ لكك نان لاذ لملو ىض املا ان كو رخال مف نامذ نوكيامترلب ملكت
 0 للا همس ابوها البق دسملاو لاحللاو يضاللاف ٌؤامذ دنسلا دارباذ
 7 لبقتسلا يمت دم كإنكو تامز فلزش ةنط لازركذلا
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 نيماكتلادنع ل اهتسا النام نامزلل نوكين ام زاب ملف هنم هركدب شكك

 مورست ال لوبحد دم هبر دقي مولعم د كجم ره دنع اذ

 2 ملول سمسا عولط دنع ديزز ءاجو فيز ئبحم

 "يي نامزلش ءلو نامزلانعدخاسنم تافب اهيرعتلاف موكا لاعفالا ن نا
 بغرس لول دهوهى دل لمقتل نال لبق سلاف لبق سلا دوجي

 ْ لف هفزا وسال ذااشم الل لاو نر

 و نروتحلا دم! مزاد لبقتسملاًورظإ ب سلا ن كش لاخلا
 نامزلا نوكبنامزلّس الرخا نام ثامز دوحو بكر نازّسام

 لبتمملا دوجي بترثي شامريالا لو الان امرم ادوجولاذرظرحال ١
 تاخ لاق تس ولا لمج نا بترتي ظفا نا حاتنلل هحرش فد كالا ف
 زلىالو ملوث لابّوّنسالاذ لامّمّنَسال ابْهَرل نعم الذا بق 0

 1 ريما اهلاب ؛لصتملانأهزلا نوكمال نا اضيامزلبو نيرو دحلادح

 تاجررتلا ها لذ 0
 اسنسالاو لاهلاو ىضاملاآا هماشن اونامزلا ةبن انا دنرت]ل تبرمج
 00 فاهذ ذورو أح دحا لكل مولعم :ثدلشلا ماض نييزيْلاد

 صخال ازا مل ازا امد ص ظل ةروكذملا تافيرعتلاو هلو
 اير و ضظلا ةظح ل مريع :هدحا كا هزم دوصت ا مهفيد

 اهني ظعالي م واع ماش ال اناث ةءيهامَئشَح ةرافنلا نش هئاماو
 جلافيو دعم ايرنحاتلل نعو لاا

 7 انما لك هنضتناامإءمدّمَدلانامزلاىض

 انكر تاامزلا 2 اكعرف دلاب دان املا ءازجا ةاكتانلاب قا
 تنامز فرظ دعبو لش نا ذه ةيظفلاادماوقلا نود لوف لبقتسملا

 فا مزاي لهفرلاب يرق نا لم اخ نم مصيال يؤ ظلاو يؤ غلاما
 ءاء]رجاوهو هلأ دربسلا عكذ :امزع انت اذ امش نينا تامزلل ن امزلا
 ”ايزبافرهيشسال لاحلى يسفت يسن تاركا لاحلااملع قاطب اهنم لكذ



 نيه م َ ديروحل و لاحلاف ةمّد او ةينالار ومالا نوكبال ناو شاستناو نامؤلا

 ش ش : ةنيرقلا نمد افلا دسمان املا ةراشا ةيلظفللا ةنيرقل ابهدبق ]أ

 ظلام دافر.شسملا دببّصَتلا هنم داملا نال دبْمْملاف هلوغب جاخْهبلَعملا

  .ضعبل الئ عىضاملا ةوائأفن الاحلاذ ةفِشم لعامل مسا تنال مامر
 ةفضش|بهعاخ دن |تنرعدّمف هجي رمزاٍإع كَل اضم نوكبذ
 ّ هزل ألاو لاخلا زعلاد شال لاجل اى مث اولاث دحلاب وصولا تانلاذ

 ةدخلا دان ارلف انيركادغو سما دوا كان نآلادُش نوكينا
 كاراشاسلاو اممم امس ىضتتلا ال لسلا لول دم مناف نكيرل ن دعب

 يسب لدا امورفم كد دج ىاهددجىطتغي سلو ثودحافطم

 ثيم اىنعلاد اّتعاباما مو ده نامزل اب ئانذ أعم نال نم لا

 ثيئئاخربظانركذاجو هلل العر هلل اداراذ اى ناعنلاو ةبسلادابّعابوا

 ثا مث دعس |ضارع | عف دن او ثد ا طضل إعلكل ١ظفل هر احا

 سلد دج نوكو نامزلل مز ال د دل !نركن الرص اخ حباشلا نابسإ

 ميلا مرلاث ضم لعفلا لففل نوكين اعضنمي ال لكل اد ديل منعم
 هرج د دل نتبمز | لكل اددحجو نامزلل كتبمزالد جلا ناهبلا
 :اضنما ةمورغمد دجلىضتملا ٠ دة دافا نامرلا[مملا داذااذاف

 ملاللا كلذمز الل وصح مزل سال كسلامزوألا لوصح ناهضو انس

 ديِشْنلا ةدافاتاربظ ان خو لاب امارطخُم ناكا ذا نيس ناكن أو
 املا دحيوهو دطساود .نوكيال نازاوطموبؤملاد 3 كح ةداخ امرا

 اجد ديلا ةداذارك نم الل هحرشف دبسلالاق اخ كايلاب اء
 تيل اد ناب يارا ثحبلجمز ارتحولل دبش المال

 ا قنات لسن ]مورق نمل زل ا دادت نات امىغم

 1 اون نالضام عثدناف ثدهلد دج مزاج امهس رن راملل هنم

 د دي المازامسالا تالذضرول ذاوعل هامرزاردس ال نامزل اد دحم

 | ءاهإد ةحجدرجلع هم واكد ادم ناذ نانلانع
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 وكف اهل فلانع ناهض مراقنأمد دشنت ل املادة ناف لاف

 ةيؤبو هعم هنو دحأل |رسبل نامزلاب ئشلا مير اغم نانمنيعل 1 ليكح حش

 اماو دوجولا فل هعمانر اقم ن اكن او فامزعوسل ىلاعت هللأ تااولاذ ام

 لفلان اًممورهد مدقلا عم هتزامو نامز ثداحلا مم ثءاهلا ةنداشم
 ددخح ناهيلع +/ىح بولطللا لع لقت لمل دال لات دمرسمدقلا عم

 :م.تن اكناد ةمدسجله نه نم لاك مراشبامد دج منا سال نامزلا

 ةبضلاو نامزلاو ث دك ةعارل عوضوملا اهانعم ىف اهلاهتسا تهزم
 0 لاكد دىتلا اعذل م دافان اسف ىاباوُصْلاو لاف

 ايوا ناس انا هاك : نكد هوازنجل عمت ملون :كرشلم يل طنالاك

 ا نكن هصصخنمش ازحا نا دال سيفو هرامبام

 جئلابنعفإاسلاسيبل اف هاج امزع فوط عماوثعبل فرظ الك اموت
 فاثكل ابحاص دنغد دفمإ عر هر ادّصلل هملع ةزمطأم دق ىضرلا

 ىفتقئا هوجو (ريرفش ملوف نييجول |لعريرعنلا ةر هاو ىلا اوثعبو غؤاخ كا
 :لخ نيبو صصب قوس بإزعكس ومامل اذ ظاكع ملون ىمنينلا وجد د
 عمجب موب نير عيرمشو لعمل اى ذ لوله موعد تناكفئاطلاو

 ثدحبي ماو نو دانة هررسام جو افراظكتا كلل هش
 وول !ادارطإ نمل ناس دنم 0

 لشن مسجلا نم رم ١نحخالصالائرسككاب هد انجل ف امل طمرهؤلا

 ىنعيذ ملال بزل ةانكم تؤمن ىلال غن مرشلا ثادحاملا
 لغير /: امههدع ةداه كدر وتمشا تاب ودك ةليف لكل عملا

 اضتسلاذلاحلا اماو لاذ ثسبح جانفلل ةد اسوي مشب اجاب داف ام دعلف
 ةنمرالالحاب صاصنتخالاو هدىبلا ةداخاد املا نكيرلا ناش امسارن وكل

 صعيب نان كم ال ةسفف ىامانامدع هنوكأ ةدافالا مدعنال للهند الثلا

 مانئللا ةرابعؤوذ هيمدلعالاوئّش :دافادنم دصمبامنا]ب لففللانم

 الخلأو هبْئتلارانعاوع نماقلطم ت هولا دان الل فدرأد حان

 . يي»



 لديس سما نمسا نا مهبل انساب دراسلا طبر لولده كلذ نالامههدعو

 هيف امهيلعل دباهم دعولع ءأنب نامزلاب دمنا د ٌديلام دعةداف الع
 ىت ايلا لول ده د نوخلا نا مكه تسمسال ىمازرثل ا لوا دم ةرركنملا ةداخ الاف

 مزلي ىدح بارض هلا لب تسل ماو دلاو ثولا ة داذ للم ملف هترل مشل
 ركرصتمناىاقزيلا ليم اودلاو تونلالعلاددئمس اناجإك وكب نا
 تيوبشلاو ماوتلا ةداذ ال تلاذ عم نوكمبدق لمامهم دع هداف !عامسا
 دافتسن انكم نامزلاب صاصتخالاو ثو دل لع دلال كإؤشن ااذ امن اذ

 امماب لدي ىا 1 قديرل امك مسالا مل او ماقملاشنوع توشل ا وماوذلا هنم
 اماطم هلوصم(]رإ ىلا تولع هنو مولاة وخلا ةي دينا هنبشد
 الل طخ اهجاوس كيرل نأدع هلوصح عا دنو ده ضغتوب غانم
 كلطا ذئدص زوجين الند امو ىضتمتلا ل يبس ل عالو اىضتمتلا ليس لع
 ةنوعمب ثوشبلاو ماودل لع دق دا ط انوا كىدتدججلار ارم سال لع مسالا

 لمت إو هرنرعلاب نمي لمح نعم امهنمولكن اف توافنالب نئارغلا
 د لملاو نول اندم مسالا نأكأمل دال ئبشب سياف الصا تكلل ند دحأ

 اهفاذ ةببشلا ةفّصلا نود لان هنم ىدّخلارامسالادصت نكمالد

 با ىضرلا يشل ادنع قاطل ت ولا زعورورمملاطرإ مس[ عل دن
 نار وخلا زعوضوم ظافلالا ن الع ىسانهلاكالطنالا تابتانم

 ميجر انيإرومولا عوضوم | لع ىفسم تول الع هلال هل امانفلا لود
 بشلل ةغضلابدصف اذااولاف ثحمأ ميضاَما لات تلاختالف
 انو نا نساح نسحغ لام لع اضل لمس !ةغمسم ىل تّزرمشو دحلا
 فورد دع ىف هل اًسذ اوم ىا مآ لولا اذ ابراج لاف ناض قبض فد

 كيرف لطم ثوشلارهاظل اواطم تو ل ات تانكسلاد تاكوشلو
 افا اكلذ داباع اهداربا لاف عالاش وش ىانبا صخال ثنو ملف هيلع

 ىفشتمو ددميل اةرزمفل إئطْسعم لمج ثحددجيلازلباقم توُثلا
 ناكول اها غ امن ايرركتملا مهلا هجرل ةمهاظلاد لاف ثوُْسلا ةيمسالا
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 داراةلئ افلا لفل هيزمفلا ديم ىنعمالف ا مببغوالومشملااا

 كصخإو انو .ىلازاطم دب داملا نارهاظلا نكل مهو ف ىضمئل اد دشلاب دارلا
 َناشلادعرشن ءارهافلا دبع شل ةالو اىْضْمَسل الع ناك اوس نكت نأدعد
 تولاوم اودل عل دن ةمسالا رالف نلعب ملا هك تلضفامنأ

 هحاو لكن اذ ناكرش لم لاورمسالاذ امد كاط الع سبل ك اذ دينو
 ىمنعم ناكأذا تولاوماو دلالع لديامناو هموبغم تولع ل ديامزم

 زكام نا هنا شي ىزن كلذ انكو ةبمسال املا ل دعن بعمل افلا
 املافلاخم مالا منوع ةيمسالانم د افي توشلاو ماو دلا دانس اًمباس

 فايل سلا مواكت لمَن توسلاو ماو دلاىلع ةيمس الا زلال د نمو شملاوه

 رماد دل لع ةبمسالا دلالد نام هفسل تول ام زيككلع ل ديال مسالا ناع
 ل اممْعضَح نالوز غب زج هنم لصحب ملوت املا شيوعم ن وكيف اًيسا نوكك

 تال مفلاركذ نال هبشياموملو هيضنقن عداضملا ةغنص نالال تللانك

 تاءانتتسالاو لة ماك ا ارتكاذ اعدت دي انو دوك ر ان وأب
 ةرعاامناو ىثنسملا عم هنم ىشلاوه مهبشو[مئلاسل !ابرسلا نائل

 فئسملاو لو الاء وكل ال ىتسملا نو د بوشللا هيضتمب ام هنم ىشنتسملا

 انو نوكررظ انهو ىلا بصنلاب برعاف تالضفل ازيح قةدعبداص
 0 نموبؤ هنم تسلا مت نمئن ملا نال شام مثدناو لمفلا

 ١

 فيل نيالا تيل سل هب ةومهللا ذاورعواذ همز الدرك لمت اد
 بجودنُي ال !سضن ىلع هيشتلادايدز املوث هبلعى دعت المغلف

 دنس اركذب ل صاح ناك دئافذلا صوصخاصا ناك صوصخلا دايدزا
 لعبت از دمكانلا نال سانلل ىنل قاطلل لومذ ملال مش انهو هل طنسلاد

 اكملاةلكنف اوللوهر هذ لخا درع ى1ك115ه نملة كك لص ا
 سنئوهكانهربخلا نالاّماطنم دب'ن تاكوخ فريك اركذرارلا لاف ثح

 :انتسالان الشام هيالذ ناكوه تزن ةقاكأمنا دنسلل ديشن الدنسملا

 هي جاوخالاو هوختو لوعنللاب ديضْتلا نع! ىفشنسملاذ لوخ دك | ىضنغي
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 نا هنصدلخ ناكررخنافعب لأث سروكذملا د بِضْنلا نع هجرخ|صملاد ِةْنافلا

 نسيان الا تداضتملا اسك اضف منوكك وخذ داخا د ناكت او ناكوبخ
 يل مىششسم وبذ لعفلادسُمت ماو ملون ىئذلخا د نوكولذ لعضال اذن

 - ىثسمدئاذ زصرط اج هششو هيض اوهىذلا

 هوك زمنلاديمن فالخاد نأكن او لاّمم ناو الاف ةنيازل ا تسر نم
 رمال[ ب لمفلا انس سساة فشلا ث هال لئاذلا ةسرتركح نمىشنسم

 أاّماو لاعذ لاك راح هم! نعتفن تلا ن امزمؤع لل د ملوث نسكملاب

 يىضخّرلاؤ انكم هيدْشو امج ىاملو اهلعبا وشد داصملاو تاّقتشملا

 هّند الدرك تل[ ىنعمب سنبلو سوم املا ذاك نكسو تمن اذا رغمرت نموبف

 ددصم م ارهاظلاو نسإ قدئ افنالر لمبال هسفنب ى دعي ىنعلل انه

 ام اص اّئشلا ثوُس كار دا تاّسالاو تدير لاو عمو لعاضلا ىبم
 ىلع ناعذ الا دحر لعنه ذل اذ لص لا توشلاىارسل لمس نا سوا

 تن: ه نإ اروّصلل زئوضوم ظافلالا نابع ءانبانهو هاحمخر 0

 . لعافل انوش اهيئاعم ناب لاكسشالا مف دناورل اًعوضومويرغنلا نوكرم

 كوعضملادالعاضلاد دصم نأكءاوسريزعنلاا) 000 فضا

 ةابخالاذوُخ وا اطاا كرك تان دج [ملو
 رثكجشلا اهون مب دهلاد نامزلاةعااهانعم ا ا

 بمضخ أئرز ناف هر دصمو هفصلع لوفد ناغبشين اكلاق ثمح

 لأف ةمانلا كام الا عيمجانكر برضلا ةغصب فصتم اضبا ديد
 : اها هنّياهر دصم هةفص علال اوررعَمل تعضر انناذ

 3 ذوحام ام لعاف ىلاش دحلا هش ناللع افلا لع فضلا اربززعمل

 يزعل نأ هش مل عوضوم يىنعملا كال ذنالان مههضلا لع لعاضل اريرمسلال

 كاكا وللا ن: نئا كون لاضالا كلانا عوض يل ىزكتملا

  ةصئانل الامذ الا تيب كررنشملار دفلا ففي انه نا باولو اهانعم ىف
 كثار دل الا 'ةبسنل ابن اهل ش الو لاهخ ال اًر اس نعز انيدب ىذلا

 ع



 ا ع ١

 د ل

 ءاقشمت ف همامغرامهنم دحاو لكى اساس لاب ءؤهوهاماو هل عوضوملا مامت

 اب فذ المناملا ةراشا ه[ةمركت نأ كمركوخ ملوث ةِساسيضلادئاوفل الع

 اًكففل ءازجم دما نا انلق هاوس ادم منوكى رهخانلاو مدخلا ةرروص
 مو نيبرعصبلا ىأ يوهاكءان للعلا د مدقملا نارا تيبضركلاعاروهاك
 لاف ربك افيرعت ىف هملعا وامام ف الخ إعابمضن قمل ل مك فسعذ
 كيما ن اكو من امنا ةمز الملا هثه نا هش هآ هيرض !هانعم نآكولف
 ىنفنل دش فرطنلا نال ثلل كن سلو فرلظل اب دسّمْسلا لم طرشلاب
 دلاخ قاطم منافذ هملادنسللدنسلا توثىنع ا ةمشااث د ددنسلا

 معجاموبائبز برضا انلوّمذ ميلادنسلل تناث ناكملاوا نامل ابدقملا
 ترمه دص ىف دب كف ملكتلل هعمل هوب ىف مق اولا براضلاتوشرابخا
 ىلا نسل هنا توثل درؤوف طرشلا مادام ددشلاودييملا
 ثدو ىف بنزل م كملا بربض توضٍر اال ا هنبرعض دير بعض نا انلوث
 لعلب ٠ازلو طرشمل وحن لع فخوتبإل دق دصف ل فيز بوض تونث
 عحاتفلا حش ف ديسلا لاف اتي ناوروُس تكد فهن وش نوكيا

 تقو كديزىلابريضلا ةبسب نكح دير برصب مر براضن نأ كوم

 ّت اوبس نك لنو نافرتحا عضومفو هربدؤت لعورمنعيبرضلا عوف د
 تمضم لوصعب زل نومطم لوصحتلمت ةبطرشلا الخ نومم
 أتلخ ءازهل نو دءاشن الاف عض افسو ءاشنال اف كلذ ىنعم أخ طرشلا
 ربذلا نومغموهاكه نع هيضنوا ئشل ئبش توب نوك دذ لوصمملا
 ءاثش ال الول دموه امم كلاذوخو ائممل اوابلطلا هبحول نوكبدف د
 اما املس ضال واص ا

 ةررصريدفت لعد | همركاذ كير كءاج نا لبص اىفعاششا مثوكعننم

 بو <20 0

 ئيشسل ئبش توببل درو طرعشلا نا عرصوبرت هه الك ى همنا اا

 مللاو ءاشذال او هرتو | هشموا ئبش بلطلر رب اذ هدعهضنوا
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 نبحو ارا.نلل دوجولا توبنيكللر اتعاباشدصو لونان هجراشلاراشا

 ناف نين ازيملا و يرعلا له ائبه ثم نيد قرفلا اخ تلف ناف نسما عولط
 ضعبسو زول صصخخم ةييرعلا لها دنع طرشللا نا قرفلاّسلف دحاو آملا
 اًماع»إ اذ ىنلاوكلاذ اطرشلاب دبل لول نارتح تاربسقتلا
 011 موه اكتمل اة موز اًيدفَم هديا نر ثتامدمنلا 5
 ماهل ةضقلا ءنجئل زي و !زئلو طرشلا م دحلو لكن ياس اريملاب اع
 تاردفنل [رضعم ءازععلل امص ط رشلا نوكيدلن اص اي

 ملوث آل[ بح انم وهاك نع تكاسوهلب فلا خلا موبفمدوصئاالر

 غالاحإو فداتخالا ادهش فكم اهرعش ثمل هاكر امخالاكحلا نار ظن

 فالنخال اعمر مضوتلاف ءلصن اج ةبضاشلاو ةبضنلا نيب تباث
 بولالاممساف ةمف اولا ةيطرشلا نإ نا اولاث نيابنازيملاناروكذملا
 كح توماهانعم ةيبعلال هالاذو ئبشلئىشموزإدرككلاهانعم
 انو سفن بهم ل والان اولا اكطرشلا تورد ىلع 1

 ةسح ,رشل ااوعضو تيس أزنملا نا هانعم نسلو ةءمفاثلأبه

 اياضفل اتاموبغم ناد دصب مهو فكملوغب هركذأم قمل
 ىضنمني الل ايس لوالانوكت ادن إل راش هشو لو ةامعتسملا
 ءاوس الا نومضم مم ىلا اًبضفم لوالا ومذمىمححخ نوكين ا

 .لصاصنخاالدسؤتلابوا اههنيب طابترالاب ةيطرشلا ةركشلان اك
 حتومشم لوصح قبل عن] ىالابق نس الاف طرعنما وأ امهنم شب
 اهلا يضخ دب حتص اكلاسنسال اذ ىرخ!:لمحنومضم لوصح تاج
 قاثلا لوصحلاب ناعم لاشتسالاذ و قردصل ا ىئعلابطرشل ا لففلخ

 ال الوصف اب الو لاح 5 نال قلمعتلاب الطرشلا لل هزمضش ىذلأ

 ركشلا هل زام هيمو لا لمزنرب لمو انل نمرل وف قاشل ا لوصحلاب قاعنم مال
 يمر دابا لون ناعلا مزجت مدع نأخ طربتي شا اكمل و ةدكتل

 عوش داللاو ع ولا ىانإ ملا ناعلاخ مل د ةرتلا فرعل اق عؤولايمزدلا

 ىشند

 دعس وسما يب 5

 2 هيا

0 0500 

 ب4 + وف جد

 يس و سس سي

 ساو و هب اح
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 قم تنال كشلان اف ,راكتلادزع ةن غش اري ىا ةكوكشملام الأ سنن ف

 ىضطرلاى أمل نيفر طل ارو اشم اهينم د[ ملى سلو سوم ال اذأىثيقسلا
 مدعو اهعوفو زث اجل ءابشالاف عطغلا هعللب ثاسلل تسي نا نا نم
 عوطمملا نمي إم الاز لمت وفم أهالل نا ٌنااضبإ شو اهعود
 امكلمتسامنانان[لع وعما هو حاتفملا رش , رشد داتا لاقو هب

 00 اض صزعل نال ملوق نوكجال نآ نيدو ا ددر/ىا جرت

 اكءفيامزككلابق سلا طرشلل امها ذاو ناامأ لا ثححاضيالاف
 ببس نا ةعوووأل اي مزمل دع نوكنا كارب ظل لمانخ ملف لاعشف

 مزهل مدع ناسك ]شا فانبإل عدلا يم زل :ةلمساوناذافو كدويلا

 هنن و فر اعتماوهاملع انعم ناببةيزنكأذ هاركذانل و لوفر هوامرل
 انكو ملف ال ما لاق ثمافنا ئضدالل ايمزحلامدعراشعالعلانملاف

 ىلع ىنبم ه0 تللابا نكزرل نا ملوق ل نبا لاق لاشملاط هنن نااكى الاف
 كولا ءافن اوه ىذلا طوشلاءوفو اللاب لهاجلل ءلزنم بطاخل ليزتن

 ايام ءلع بحر لع ىجالشل [هففحررل اعل با كنابمز اجشا عمرل
 محلا درر هالثح هبؤمليت حاتنلل هحرش انكر لاعربغناكف كح

 ل "رلمحلا ناعما: ملو نأس ق ٌتنرعدذ 1

 رمهاظااوهاكاذاو نا لحم نب دطساو النار ىف فخ ةانعمم نشا -

 مئاو نظلا لم الا ناجلامزلاب دإملان نم هللا جو ديسلا هلاخاك

 ملؤ اّماو موُقلام لكن م دهاش نم هل هي و , الذ اذاو نأ مثوم نيد ةهطساو

 كيلا ب ىيئاذارخإ اا ذالامتوُم ووملا نونظم ناىكللذلو

 نال :الضوك ىلا برذ !ملوف دانةلالورمنو دو ليؤغتلا هود ةفضخلا لع

 الل ا عوتولا ناحيد ىلادنم ىواشلاملا برق !عفد اللا ناعمجر

 ,لوفردند لسخ ىورانلا طسو وامهشض لكل دضد ادشو امهنس
 بمخلا اطومثىلا ةراش اة ناس ىف ف اكلا دريدا٠ اهّرلاو ثصخلاك

 عود دارلان املا هراش ا ةئيسريمضت ىفىا اكد رمواو اهرغو ءاهرلاو
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 بسحب ةئسملا ص اصتخلااوع دام املا ةراشا اهون حس نحو راف أبنم
 عطلان ال و مهذصنخم نكرل اسمان اذ عونول ابسجل نافمتسالا
 :ركىاللوصحلا مط ةامياسش ىطن ماما باكل انه نا هش
 ةطاحالار لومسلا ليس ىلع عزت لك نم هفهخوىنجلا عرتد ذا عورلا
 ناوم عوب ام عون دعم نال لدبلا ]بسمع هدحاو عون نم غنام عش عفدد
 ثبح هحرش ىف ةمالعلاد اا انركذ امىلاو عم أسلا دنع لوب فاول أ
 ضظ !.ةمِدعو بص: كرام عزف ىا ذر م همت ناو ىلا هت لؤرشش
 هللا ضٍوركلاصا نملو ىلاعت ملف انكوو!هملكو ناكل نمزاف دديهو

 ممل د حلول انتزع عونلا عفو ناخلشالو ىزنامنغوا يفك اب عزنما . ٠
 ةاش الا هي لمب دصفب ناالارسلا لو سنبل عفو نملخأ عمال ادنع

 ريثكتل ار ايلظمنلا هربكتن لعجي ةركنلانم نيعملا عونل دار نال دف عضملا
 اذا حش نينبإلاف صوصنللا عوملا حن اشنلا نيبو ددابم لان داخ
 هامّجلاو بصلاح مهصن ناو ىلاعتم لوف غةنسحلاب دارملا نأب

 كس و هدلع هللا بص هنن !لوسرب إو مشن تصح دوبملاذ تلزن هبال ا نال
 1 دارلانايواهر اعس١تلغواهر اع تصقن >0 دهلالخددنماولاقذ

 هو هعؤ ول ةامينشلا او يفلاوه لض ركب ص انئل و اخس ملف ف لضفملاب
 اونماننل اهي! هلض ام لسل دب ةعزهو لئن ىا هب يصووكتاصا نان
 تناو ناطببل نإ كتم ناداعدمجاوزؤئاو اماما وفن اركر دحاو نخ
 ناسالا ةرسإ نال اذ صالا صوص ىضَنْسالمل والان أش ناربعت

 هتااضبإ هنضدا عطق دك صلاو ملف صوصنملا عونلاةدارالع دنيز
 هد اغنسملا نال موبف ثلا سسنحلا فب رعب عطخ دق صل دارا
 .لدبإلو سنها فيرعت تذّوعاهاعوطمم غرك ةفلطلاا ةنسل نا
 الفت لع ب عطق دخ رشا دارا ناو دبعلا هنوكصصم دعل هعطذ لع تلاذ
 راهن حانفملا بحاسي, ل عدرلا نكلرل فه فل طل ةن سهلا دارلانوك
 ركذلا هلم دهم ةدوبعم هضحيملا ةراشالاروهه دنع دمولا فير هيك
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 نره نلا غيرعضاح دوبعم ئم ىلإ ةراشالا كاكسلا دنعو اًردغن د اافْضخ

 بعل صمم دنع سنجل ضيرغف أ بنم ةصحو ا ممل سمعت نأ اوس
 ةلاكلع :انباندضت نسما كرم دخت دنا راسولو مل دووهيادنع هريس د
 ددقم ىا21د11تاردئللاوماوذ اهدوجو عاشاومهجإمث اهعونو

 نار دمملا نأ نم انلفن امىإمهظ انو ملو رابع لمن انلد ىاكسلا
 ه1 ىنم رتل ا هوكذ فشلاصولاد اضم سا طل ا نا

 لعج لاف تحصل دار لع ابن مركز مالبل انك ئضف ادبملا
 افيكيصحلاب نيلي! نا كاشلاناف اهف كششم ناابمحيؤلا ةدوبعلل ةنسلا
 مم هزعج مصيراذ سنجل ظدرعت هنمبا نش ملف سنها ىلا هبل اب ئاسإف

 انركذامبىا "ل طمإنهو نضج فيرعنو ١اذوبعم نك ىلا اباهذ مل ملا
 نوكلنم هللا عك ذا م لطم. هبه نم ليغ سينما فيرعت هنمد اذه نا نم
 تلاذ مرامالو .لوثو نهنل اذ ضال د 8 11 نزل مذ ادبولا

 دلع كلا ربل ءمربم دبملا غربنعم نه ذأ اذ روضللا نالع لدب سنجل

 لوُملاَو ههذرم ف هاه اثر عدو هنم ىضْم ا دمعل "توكيركشا ]ف
 مهقلاننعرضيلل في رعت فئطما هر انحلا | مع دبمللا نا ةمولمل ا دادامناب
 بحاو ءلوقب ةيشاملا وج ةركدد مانطلا رابع هبيجو ىف ديسلاهراخا اك

 اال ىطق سبل هرعل دن اكسنمل لبان اسبملا نال هفعضوخبالإلا
 ” ديلا هركذآموموقلا بهذه لع هر ابثع نم ىضف ا هبه نمل نشل
 ملسلا عبطلامب ىضرءالاهنعربع دمملا ىلا اًعجار هرانم ناكاملهاومد
 نوكب ىدان سشج في مثوا ةدوبعم ابنوكىلا اباه ذ ىآاكسلا لذ نافذ

 وضل ابعاب لنزع سن فيرعت اهفيرث نالا نجوا ةدوبعم ةذسفل
 مل ىلإ راش ال طسان هو ملوث اولعج ن مظانلاو هم دعو نهذلاف

 هعٍدْمُن بحاول نوكن اهئ سحو كل ةقلطلا ةنسهل دارملا نار دفملاد
 ةمئ اولا ه'هنسحل تاع جا ذاو هلوُذ نوكو دي هزيل نص نال نشل ىلع
 هناا قال ائْشلا دمت ناب لوالا نعاور'دنتعا ارا ركل ةدوجوملا



 بيان من داعا نام ةفاشلا نع ب وطمدلكب ديدزل | نيد لص خل !مزاب
 ماهياو مظنلازبت نم هامه الو لشام دا فم هظب دلو لو هيلع
 نوب ن انين يجمد لكلا ملظن ناف رشلا ةد ابع كاك مورلو دوصغل ف واخ
 ةناسحلا داما نار دّمملا نا :مانركذ او لاّشد منيلصنم ديدرتلا اش

 هااوعدا فنا مل لأم و ةمالعل ا عك امدْلّش امداضرهظب ةملطملا

 نيكي نازاوجخدو علل وخد ىضتْس ال سنجل ن اوس ا دم نا خمال

 دوبعل الوحي ئضتمب هصاصتخت من دوبعمريغ مغيب نشل قام كس 1

 هان لو غب سنجل صاصتخارهءاع دانا افب اس تخرع هذ نكأ
 لو ميدمت ىه تح نماّماو لذ عقولاد ابتعابال اقمتسالاداببتعاب
 حل طنب ةسهاملاهجشجح نمسذجلب ةماعلا دريمل اهو ل

 عوت ولا ابمزلبال مناف كشالو ئبن طرشإال ةهالالباهعوفر مدن
 رخاضاوتعاو ملة نجف ورلوت لع فطع ها تأعجاذاو ملوث

 ًارعازصاح ا ة[لصاخلاو مؤ د دقلاندلخ نكذام ناب ةمالملا لع
 دابظنسالا درية ال اّنْسلاركذ ناملا ةراشباهمؤو ىاكسلإ ع صملا
 هن هاباول ا نكمورلوف ثذرع ايكو: ماكدرجرل ثعاس ل هثر ابع ناد
 اول اق نسجل ارش ءاجا ذ اخ ىلاعت هنا لات لاق اذ حاتنملا ةد ابع هنع ناي منا

 4س رايس هوانا نسمات دير اىضاملاواذا ظْمْلِب ةدهانل

 لضف لع ل دامنوكنمو مازلال الحد ار داكن الا عدوي امل نمركذ ام

 ربت اعدارملا ةرباغمزع لدي شال ةمولما اهركذام تود هّسانعو هللا

 كوبلاةغصبرك ذ ظل قر ىنخم ال كس شمل يمْمَت لعديراااملهسملا
 ىئشيو نا وص ملطي ثيم هر ابع ىزحا اناو انه كاد ىلإ هر اش

 فتيحىا ندير انس ة.هسلا باجل ذا ظملب فا لؤاذ حاملا نع
 ةنسار نجما ةفلطملا ةنسئضرلا ذاكنيحيخمم ئجرماف تددرا
 دارباذ اهينم نيمملا عونل اير ١١ ذا ماو اهنموهسم دملو عزم الى ااهنمعزدال
 بط ااخلادزعا د وبعم عوفرلا هم ةنوكل هيذ ةيمسالامئطاملاو اذا

 و



 زب عوفو ةرثكلوصحلاب ىاماًعوطقم ةغلطلا ةنسكالوصح نرك.
 عاضاكا اعاشاو معوند ةرتككو ار لوعفمر اعد ةزدكءوطغم ىا

 عورلا ةرثككل وصخ ءهطف ةغلطلا نسا نوكأ: 0 وجو

 نأد 220

 به ذمص حل تانل اب عوفولا ةرثكو لوصحلا ه.معطت ن املا ظن نم
 ىبضتلا ةمامال الفن ام هنئملا ةصخلاهداراو دبعلل فيرملاثاملآ

 تملا داو ءاهرلاو بصنخلا ةمسجلاب دب رانأسابعنيازعربكلا ١

 لما فضح اصخلاركذل م دقن ال ناملا خا نمر ةاملاو نصملاو

 كوالاد مسح نمكو لوصف ا هم طف اضب | هر سن ىلع فيعتلا
 تديرا اذاننال حاشلا اهلغن قلا ثالثا هوجولا الل ان ضقا

 مولا ةريّدكهل منا بعوؤو ىف كشب نا ابهغح نصناكة نيل ةصخلا
 لخدارر أن ال انم دعب ان اكو هلل !لضن لع ل د !لوصحلا ةيعطُم

 تانلا غاظءرهدأمت |لعزلالد دبملا فيرعت ىف ناكوماالالاق

 1 هاكر اذاو حاف واخ اهءلعركشلاكرتو

 عمامة عان شلال ب اقدام دبملاب دارملا نوع دئنسحب هبطعركتللا ٠
 ”- ةنسحا ة دارار هد هن ا مير ابع نص مه فيش ال صملاض ارث ا عف دناد

 ىحيّسْرُذ فخيالأك ةقلطملا ةنسهلاة دارانيحا ذا داربا هو لب ٠
 ذالك انتم ظنل لا ظفنل اب مل بهاوملا ختان ءظفملذردتلا

 لعن لا ظفلا كال د الش ازمربلا دم سمار بكن ثك ف مكذ ١ نانم

 ليلتتلا : دار اىلعىتللا ظذاذل ال د اقباس نما ن اباوجلاد ةزفلا

 ةاقلا عئشل اال عث اش مظملا بانعل اف لاعتس ا ناف بانعلاف
 ثروكي نارغ اظل ن ائعب :آ؟هاسسم قرامضلا نولذ ملف باصالاف
 ناشالل هوكي ناذغالبلا هضتغم ى نلانك ناس الاًئاطل ربمذلا ١

 رككلا ةضرعاع ادمناص فان واتم ل314 ,ازولاب هما
 اهم و اوئكت س انلارر اس طن نع اه هعد اك 4١سننب, به ذر



 ىلع وتل ايم هرو طرنسلا عوق وب مزج اقم ىرلو حانفلل هحرش انك

 مرج مدعن الصار اًفباس لاذ ثحمرلكل اذوسل باعر عاضب الابط

 ىلع نوكملاضمأ عوتدولل يمنكم اقم ىهلاهنساف لاو طعنلا عون ول

 ا ءانب وأ انوطابتد نر قلي ك ن1 تاتي ا كون كا داس افراح
 ةلاطتسالا ىوغللا لاعتسالاو ٌثعلاو نابسعأل ئجلامذتسالانأذ

 نزول : م لولا املونملوت ىنعمب لاطتس او لاط سوم افل ف مزدللاوه ٠
 كيك وك ىا كي دك نململوت كافلارحضلاو انرح]فملا باهدو

 مافلان[ روصنو ملف اد ٌدرثم ىطاذخلا نوكك نال اعد سماهم نوكيل .

 هذؤنواخ كابا نان اللف ىاممرتلا نودب ريوصتلاىمجاعرو لأ
 طرفا لقب بطاخملانم ءانبالارودصملع ماهملالام.سسا رد نال

 تااكشاهعب لالا ضفيامرلوف طرشلا عوقومع يونا نككوإ صانع
 ظ دق لاحلاةءانبمه وهن اريثكئاش نمحلالاملاذ نالاعتسا

 ىلا دانيا عر ن انكللاعبت هيلع زلم اردن اكل ناملو
 تاما ةنهلانم اة رب دفشاابوحو ناكل ابحاص بهذ مىسلو

 ىرمل انهم اذ اماعن لو قمزجن ]مل دب كي ذي ىضرلا ىصناو

 كدال |لع لا [ضارعاى امل هدزع ىزكارقرهان دخا لع فطعشا

 ارعالار ايتعاك امل لوعفم قاخل العوم ظذل ريغ نمناطم لومنم
 عاقل ارم |وعمب لاح ثلاشل العر للملا مضل العاق و هاعاف دحتسأ

 لاجلا عكرمىلادن المل ءازحالو رش ف فرح نوكيضرسكلابأ ارد نمذملوت

 دقزام دفتملا سرق فو دح هوارحوا ناد ريس رككركاض درعه ىا

 ملوف موارد قرم دغن 1 لبلمنووفوفلا :ءإق لعام اررمدقنلا
 ةبهل | نب طا حلاو افنعالعءكافملاربمتب ديدعتلاو مانا الأىنعي

 "لالا ضف ىف نا لاعتساو هلال نارل فرح جهل علا ةمزلتسمملا
 بتالاعتسإ|ْؤف هنم عيشاول ناألاوا لم انلاهلقناكتاش

 ةيويملا الضد لاحلا :ل زم هل زنن ىلا ةراشا طوعشلا يم مم مم انبره
 ع
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 م املا انه ىف نالارهتسال صم بمملا هرككام نالّضام عفدن اذ هعلمبأم

 اي( صحب ايوصنلا ذيول اروصتلاا ين لاعنتسالا مطولا
 ىلا هركذاتكه ل مق تال فول لثم تالاحلا ضرف فال ميدسم نأ

 ملودممل بانتر اال نم نيباترملاربغب داملا نوكنت عاضي الاف شامعد
 انبمهملف ' اتالاضاس تي انس

 انرمهراجربز روكدملا باوجلو نيبانرملالع نيبانملاريغ بيلغت ىفكا ٠
 نوكي نرسح طرشلا مدع ن اللوق لعد اربإ ه1لاممال ملون نخالاك
 نيك ن امك: طرعشلا نالذ نئنيح بلغتلاداشعا|م او اَعوطْمم

 ظ مشاقلا ديزل لاقي ولف لاحلاىف دوجول احح ريغ دوجول طلع
 1 املس تاغ خلوف هيفا ضارتعا هانئ ان كلير نا نلل

 ثادحالاب ديراولمزاياغغا انها اد أب نازل ملوف هيجان ى دخلا
 ؟نحالابب 00 ايي

 ٌكأيدلذ ثلل ذرهغو ماو او لاهقتن الا نم ابئالول دم هى ةصوصخملا
 صرنملا ث ىو لعمل الد هل سإ ىاهل همم كامل رت كلاذ ىلا بنكر انم
 د عولذ صوصخلا ناضرلا لعل الدلال هد ارب اذ العمل امرزعل دي اك
 فاانعز |طضْد : م ملعداصاث دحلا لعمل ديال هن اانانععكذ ناكمزع

 نست نكرم انور لق نام نركاتفل ظ

 رك اوضوغفحههنع ضرعاف دوغب زك لذ نيب قع غلا

 دولا نال ملف بيلغتلالعدرءاولالاكشالا ى1لاكشلا اذه ملف هربغ
 دابتعال كركشلاةلزغم هلعزا لاحلاف ماش هلاهتسا ناديربالا
 امهعا اخ لاجيرسإ ىذل ام دعلا عوطمم ىلا عتساف كاب ناطخ
 تالثحجب هش لج ام هذ دن اذ كوكشملا كلزام هليزخشبهبف لاهنسا
 نركب مهر هم دعب عطخلامزانسي ليزةنل لاحم منوك ىجسامت
 بايترالام دعب عطملامزل سب نيبان ىلاريغمهيلع بلغ تيناترملا
 درا هل زخم احلا ثلا ذلمجت ملاحلا ءلزغمب طرشلا الَو امل زن امكن



 . جم رصيف ح نيب انملالع نيراترللبغ الئ ابلشز اذوجيبانرهانكت هبذ
 عر دعبالورمهابتراب عطق ال نم لزم كلا لزني ث بيلغتلاب نيسان ملاربغ

 تكتل ل, بلغت ع لايم ماهتمذ نت ذيح نا لاهتسا نركب رع
 - بماباردوهضعب ناك لاقي نإوكبذا هم بيلغتلادابتعالخداو

 ١:2 سعب اينزاب عطشالنمتلزخم لكلا لزن نينار مربغ ممن
 1 يانحا د انالا ثربتعا اذاش اناا ةئلام هد هر كلذفر لوو

 انالاخ هلخا د مرم تن اكتيويشل ا كارتشولل بيلغن!اركع نينئاقلاف
 تاكطمفروكذل انت الاب دير اول من ةخل ابملا دافّسي ىمركذلا ذا
 .ةغص داربإؤ نا لامي نأ لاممللا ةروكتملا ةئلابللا ضم ممجاهيوخد
 كلا مفلابإإمزاتسي هنككذضل بم عون ثان دلل ةلم اش تناك او دوكدلا
 فضولاىا هاضزلا نال لوف اهدم ماق نيلئاهو تاتناقلا لكن حف

 ةراشا هاك دص اهأب مل بسلا ايعابال بسحر ابيع اب امم
 ىلان ارعنبإ مرمو م للاعت هذا لاخاهناش ىةدرءاول أ دب الا نومضم ىلا
 تنأكو ابهتر تاليكب تدصد أنعور نم هان ئش اجمن ثنصحأ

 ت20 تانتلالا نم يديم ل |رسلو باطتل!ءانب ملأ نيتئاضلا نم
 ٍتركيحوسو مم موقب دارلارسإ ذا هو املع ب اطخل الا موف ةقلا
 هانكلملوت ىسومم و لع جى عم لب اًنحاو ثارولس الاذ هنعرتعملا

 ؟لابلُم ناغبشو ماو مهلعز جلاب وهمس هد امال ةراص ملاذ
 نيمؤرلو ةنزلاف غلب اوهامر امض ضع ابيل نعتلانم وصلا نال
 داش عام إلسولو ملوث اموتسم نكيرل اذ انيع تازيللاف ماعملا نآزعملا

 اواو نكملف سمح اناكا ذا مذ تلل نذ ٠ ملل ةينشتلاف ىفعملاف فاضتالا

 تاف نآكامر ابنعابز اهلل نول جينا بملفوز |حلانمرلوف ا احب
 ثادريولوّمن ابمداستلاف اطاخ موضلا نوكر اتعاب نول باطلا

 كال عفلادنسملوةيتبسكملاة يلو عضوا مرعغ ىلاهنيلمستسم ملظللا
 انهنافعب ملمس طفلا نامل اان احم نوكب فكك له امريغ

 ددذللا



 ادله ناكل لاو ةادلم نوك ل اهدسالا كلذ نارها ]نو امطف مواعمردّقلا

 9: انؤلل صرف مو عم اذهو ٌهئالملاةيصوصخر| عبر ناواز اجمنوكف

 حاز أرل امن هنم عزل قان هنم عون ٌى انمربا نايبو هش دق دلملا تاو بلغنلا زا نايس

 2 نالمهتم ذ نيل مؤ ذشهداتعابع !يتتاتلا نامل ملوح م اح

 اسايضرلو انانن او هنعبلا لش رمكلا عن نوموصعم ءاشالاوزفكلا

 هداحا دحلو لكر اتعانم تي الف معرججد ماكتللا شلل ماف ةاتلمف ثناو
 : ربتعاى دل اربذلأ م هانعمربغلا عم ملكت عوضوم هز انها ذات نلف

 اككذانمالا هنم دارماف هيملا ةءاقاماو باطنلا هانبأ ضملوامككتم

 هيف هارغويغ ظمل ناره الخل امل بطاخلاراماكتلب لع اغلا بلغت
 بلغن هشضراتعي ثاألا ءلاأنه نعبآ اكو دب , نم صاصّتخلا نأ

 اغيب تي كامو تداوي امهربغ ئمدارلانارهاظلاف ام نع لمحو ا

 نك العلدب' هأ 17 اال ع( دكو حر اشلا لو نالو نين |ىلاو

 < ماكملو تيبلغتلا اعجاب امن

 ةنغلا «بولسالارثنت ن 00 - وينعأ امناومدلحت |

 اي ِلْو ف كلذ لاري شامل ف مدلكلا هبحوتل عالَصلا عرف باطنلا ىلا

 مك دادي ضل لاو مهريغلم نوبطاخملا هذ بلغلت ثبح ضرك ذب
 دفلو نكاباد مدد ذي بشل لاد معيغىلع القمل ابلغو نهاباو هبذ
 بيلمَتلو ءاملاب ل ف اكلاب ٌىج مهريغلع نيبطاخلا بل غتل لاف 206

 هصاصتخاب دإملا ناب هداقعلاب صتخلارككفغلب حاشلا لوف نعطي
 احضر رعت سيلو هصوصخ ثم الاب اطمح منوكثشيحنم ءكلقعلاب

 بسلغتل نولمت واول !نوكل ضرعت هم كلك سل ن رهو املع ناشلا ٠

 1| لع ىوتمتلا لمح نأ هن ال هآ تسل ةداسعلا نال ملؤرهربعإع «كفعلا

 تاواملطعم ةداممأ العم دّمْسم ىف كلرشلا :عءافن ان ائعاىلوالا

 "املا :ع بانئجالاو تاعاطلاب تامالافع ةشاشلاةيرلا لع تلمح



 بسان,الوبن ها افوساع امال |فعاةثل اثلا ةبترملا لع تامجناو ةداسلانيعوبن

 ال ذاراذكلاو نانموملاماوعل لماشلاسانلا ابا هلوّقب باطل إم وهل
 ا :هدابعلاو نانموملا مثوندحوالا 1 اهل ابغربإلو ةيتملا كلت

 يونس هراسغت ىف ىضاقلار أمخادكو بانولا نمصلختلاو باؤنلا
 اوي هلع ثدرو ائلاتاضارتعالاعف دو ماجن ان] صفو او درعاب

 ىلاعت مت دارا ىنعم نال بلطلا اهيد|مملاذ فات سكلا عب هدار الا ملوث هلع
 ةدارالا:عدإملائلنت اوزيّؤجادلو هنم هبلط ل زئمللا دنعمنعل ل مذ

 بواطللاىعاو د لوصح عم يلطلا هنبش هيب ةراوتسا نعل د
 ةراعدسالا ميل ها ةقصح نمل ظل ناكملو هيما |عتسان :اجرل اب
 ءْتباغاملو مل مضرامتبإنلمل عضو اموبغ ف ظفللا لاهم سا اذهان

 فش دافلاىعمب اب 7 فضلا ةرامالاوعّسالا ٌةِلَعو هش اهلا عّمسا

 ا و نوك ةجرلاب ةبافلل ا ميِش اوفننكل نوت ككمل

 مهنم ةذابعل ابلط نال ه1تلمج اذ[ ]عل ١ ى جالهوجولا ةدهوملوأ
 رككراو هنعالاقن تاصمال ذا هل اغالو ابملطو ىومْلا دار ال سبل
 للامن هلاح هبش انلومل ىنعم الو اومن كو اكومسلا نم ادب

 بصت ىوئيثلاءرهر داو ة دام لادهنم بلط نا ذهل اماّتلاب

 هنهيجرلا ا ساسلاب ىرملال احجي اهكرزن :عرجاوزلاداب ملا عاو دلال
 | ماعم انريهلاس ابتلان مهئلاجملاع ميشال وو اخداط
 اربمضداربإ  حاشلا ضيع ام [للد دقلا انه ملف ى 01

 ةصصان أي .اًماواعريغو حاتفلا نقال فاثككايماصولا

 ل 00 كاهن[ سابات

 ملف تلا كابر اةاشمإ نكت بلغتلابلوُمل اذ مل نفاوم

 انهلعو لاق لب تللذ ىضنمتب هنا حاشا لفي هرل هى ممل هنكك

  امهييقزعلاو انكهرسدقنلا نوكي امر باطنلا نورك, العك ١
 كلذ ىلع مامناملا فاهركذ نا هند هآ ماهنال اف اهرك ذو ءاورهاظ

 داخل
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 7 - دج حمس بس جو ميس يسب ا

 7 ” روع د تو
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 انعم ا هنوكناسذ اقوادلا هبدرشىذلاذمطتعفنم نركب حرب دمتلا

 ا ا نباسنخإ لوانتمّنكَتلل

 هضركو ور ني ملوث نال صا ورم باطلا صوصخي انزعانم ديال ممل

 ىضئنم اًهاوزأمهلحالماىنال اًناخو اًجادزماءانلاتاح ةكحل ناس

 توكتلس انلاب اص تركو رالي ىف باطن نوكين انس وعلاش لسا
 ابركلاهملخ الالف فرمملجال امن اماعن الا ناخن ىلا ةدامش
 حافل ام دع هآحدمملو ملوث انلخ ام عيصت ها نرطانابنمر من انمداةخ د

 ملظم ب ضا انهو ملأ باطتلا صميصخت ىضت غبر كلر دقت نكي سم
 ناد :بسانتل ا لاكعم سب ءرملا لع افط عماعن الا نمورلوت نوكلمدلجككا

 هفطعرت مب ناحل جانح اف نان كك هيحرت ن فذ الخ ن ثئكح توطمللا

 لعزتكالا بيلطن مدد استملا نإؤخ ال هادم رد امل دالا ملون كش
 ننلاو مالا هيلع بسش ىف اكامماذ ف'هؤّملاو ةريكك نك الا

 كر الابدلو ازلاوهر ضد اعد اشعاب ةلّملاو ةرئككا هذ نحخأمذ داونم ١
 هحولاانه نوم : مو ام لع جرب مئاولاسبإفت مام نابشال أف

 وكتنأم زادهنالخ الد ١اّما ثحبدض هآديررمركا كلو لنم ناملو
 لع ا ناعملابّصتسالاو لاحلاناملعألادرمالاةغسص

 تروس هيمن لعل دب عداضملان الف ايناناّماو ةثالثلا ةنمزالادحا

 همجؤ ىلعل ديم الا نارهاظل اذ لابْعتسالاوالالا ف لعافلل ثدحلا .

 :بللل مديني باطلا نق لابقتسالارالا حلا هقلعتم للابلطلا
 كيرلا يشف كات عاضللاذ هئملالوادم ث دا كوخ اا
 عج لا اهلنلا دال لا ةكيهذا ماد وخل لع لديرمالا نا
 ركبت انومزام هن لذ اًثلاثاّماو ةداللا نم بولطل'صوصخو نامز

 رماوالانوكم نا هنيمزلر هن الذ اًهاداّمار للا ذاًرهاظرالا
 باطالاو مط انا منكن اد ىلاعت ملوذ لثم طرشلاب ةدرضل ا ةمملالا

 كلام دعب اناخ نا باميإلازع بوجول اهل تلوم اًمامْراِض لاحلاف



 اًيصاع نوكي طرشلاّ نم كلص تاماذ |/ومأملا نك لوّهل او ابلطلا نيح
 داس تل هظا ذا بلطلا نيحهرلع بوجولابانأف ن اسجاول اهكتل
 حانمملا حش فاشل لان ةناطئشإمداض كثلإممظ'هم دّمملا هذه

 شئ توب لوصءاهت عش اهئازمجؤللانطرشلو تاياصأ حام
  اطادعو لوصكقملعن اننا اهوا زجل سطس و هنع هْضنو ا
 همي( دين كءاجنالصاخو اثذالا لول دموهام كاذوخو |ئملاوا
 || اللا اجلا |نعغا دماركاخلنم بلطا كءاجني اة كصرب قتلنا
 . نب ديديسإع ل دنزا بالك نائس ها لئاملا عمل ف طاش انعم
 هي اهركذ دنعاب: ظحوامو هيبتا رْط نم كدا طرشل نع
 ا قر هال نمداغت م 1 ثلج نم بلطلااا هيددس

 بلطلا نالكلذو هرلع بلاطلا تعاب ئش ا ا ديوساف ٍ

 وه 0111

 اعمل اتا سءالاو ناعتملاو لوصخللو دوجرل اكدعم فصو د ابتعا

 اكون يلوم نعل دعم فصو د ًاينعاربغا نموه ثيح نم

 ب باوهلاو انهو كلابأل وم ن اكفصود اشعاب لطلارينع اذان“ ئىش نع

 تعضوركل شلات اود ]رشا عش ىف قيإعنلل عوضومةا احيا راك ا

 ةّيببسلا لع اهلا دف بسم فاثلاو اًببس لدالا نكي دلتا
 - لبافمااكقمتلابان باطل ارضن ناكشالو عانس !العرل كلالدك
 "ا . رابتعاب ةبببسلا ةلفحدلم نوكين اىضئبالاذهو فرظلاب هسؤنلا

 | ١ لوصف صو زطحدامد ابنعاب ةيجبسلا طخولم نا زوج هسفن

 ءاشنامالانحب قى هنو لاطلا هيب نأيبئجبس هو هوجو

 دافمس موه ثمح نمدنككرل و تاني فران وكس :لاكو ىلاعذ هلل أ

 | ووك ااوج ا طعنا كيف هدم

 ل موبغم من اح نمما ركل ابلط امدلب ناب ًالادوصْس ات ظح المر

 "ل للا نارك اباطوه ركن يموبغملاو هسنن ف اطوعم لمجد
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 نبص

 ١  58ل ةيموبفملاب كي م هرمال |ىعم نوكيل نآمْزأي هنأ هندو هلاوحان هل اح هن 51

 ريغو هم .بوملاب لمس سم لمغلل ىمضلا لول دما نابرعملانآعمىمضشلا اند

 مرفشو ملوأ هم ةلخانلا ةسشل اد ابتعايىفباطملا هلولدموها الْمْسملا
 فدسل ل مفلاصرالاب طرشلاو ءازهنيبركك ناكل ئ 1 تامدنان 5
 ء| محو طرشلا ب ةلمقم هش انخالا ةبسشل ا ناكلّوأبرل ناو همدعو

 ىلللا از كلل أت نا نانلادوصنعمإل ئشل  ءانس اير كمان كه 9
 7 فدضلاضورم شبام ]عم درك اىضتعبال دبش ازال مودازجين ركل

 تضل ضو رغم وكما نيل فرت مب الو ىرلطل اذ ىغحتم انهو لاب سساالاف
 هد 12200000 1 عانت[ لع ءازح ركع ءانشم'س اضم طوسلاف اك

 موتنا جا هنبنرم ناذ بئيسلل ءافتن الع صانخلا بسلا ءانتساب ل الدنسالا
 بلطتا نأث تاس اّماو زل طولا نيد قراذلا ناين لب كلل ذدقحذ

 طرخشودواشاز ديولذ ليوانلأ ثودب معو دمدع ىمطمدرخأرم أ

 تبر ٍدقدلعو هأ رس[ ضعب ىف لوث هيلع هام لاح تفرعدئو دال

 مو ناوىلسال | مجاري تاه ذاعاذو هرثسا ذا هنحازم نجا لعاذوه

 ىننن لو تاهذ لعان نوملابالراهلاباهرو دصخرأكتلا ةغسمب نجا
 , ليل ثبح كابر اعش الصب انهو حاشلا كف ف نإؤخال ءاديشنأ

 كوصالا بك ىف الفل اذ ءآاىرتلا طرعشلا ناؤضال كوفام ل امانه ٠

 دعب روك د لاوهو ىوغلو يرو لْمَحلاروكد ملاةعلاب طريشكا هش نم

 كامي ن ا اببشلاب هش طر كد بسلا هًيلاغ مهتم اؤ نا

 ”ي لع نسم هلل و ةفداشلا لوصالا بك غوهان ادركت ل! كاذ نا
 ءانعاي وبن تاوصوماداض انه اكناانلو تسرك اا ا
 ٍرلؤرما ئشاع هنؤودريعنم ناثلاب ملل بسال زالاب املا ناذ إملا
 توكل ناب طمرشم فل اخ لا موهفملالع ءلالدل ناهس ما فدلخال ش١
 ةينانلا ثرك نان وج هند نح امذو هام رمت اكىرخحا ُهدُك اذ دسؤتلا

 مج هانعم مل كلذك اب تلزغ ىلا مند احلا نوكوا هنو سعرا راهظا



 ليلا مل هنع فكك اوال عغلا مدع ىرنلا لول دم ن فمه فواتح لعإلا

 هلمفأم ةنرغب ءايينالا عمو ملاًماعرسإو هامداسلاو واصلا هيذعدل

 1 ن كف ١م معو جملا اليهنم دحاو لك ىلا كرمروكت نملك نالرهواماع

 ةنمزالا عبمجخ ب عوطغم هكاريسإم دعوملو ةلحلع اباطخ مهيمدحأو
 امل ايبتسا ءازولل نوكإف عبو ةيمعنلا كف ككا نع توموصعم وأسأل نال
 أهوولص !ذعدما إم ماخملاذ ناربوصتل كوكتتملا ملزتمرعوتو كانا زن

 لابقسال|]يعىملا اكن اد ىضاملا ظفلب ئج نأ كرشب ناماممماغملا
 ضولا ليس اع لص ا ىلا ضرعم ىبسنلا نمل صاحلارهنملا كلاردشولل از ارب
 نجي ملاعاطسحد هناب كرشلا هنم حت نلضيرنلاردمتلاو
 طصق رئاب كرشلامنعر دصمرل نا نضر علا ىنعم الورم هزم هجوم

 1 يا ارعا طريعسرناب لعركحلإ وم هينم عمو دصم دعلوم لامعا

 امهبنالو كا شلسن الو ىلاهت ملوذ ةلاكب اطتلاىوف قطب صنلا نم

 01 كا وم ناكاذاهتنانمدن اطيوه ىذل اكتملا نم طرشلا ناخ
 | ة عع نارهظهنمر ىدالا» لعب هلابجوم هادعنمم

 داع سم نيك "ايش مجاضال كرنل ا مهتعي ديط خل ضيرشلا

 وهو ضرعل قرطب لاضمسال اذ ىشلا نم كرشللا عرفو ىنعا هلصاملع

 ةنمر دص نا ضيوعتلا ديضدالو دادتر الإ اع لمحل بيرتو دادئرالا

 الاخ داخج دنرا نلاضبرعت نوكب لم هلعطمح دم رن ايوان كرشلا
 ةةلئاراوضاللا ةروصلريرعنلا ٠ نك( ل يق لا عم ن اكن او هن أذ
 ىغِش انه هلع طرحسف أب كرشلاهتعر دص نم ضمرعت لصاملا
 1كم! ةمولكك انه فن نب مرظانل | لعىتح كحشاذماقلاانهمهفبنا

 كالاغانلا بهذ ثمرهاطظم» افنملا اماه ١ فعضلاو ءانملا نم هند

 ٍِ م! دمع ءانب هنعد دصير) نحل كرشلا هزعر دص نا ضيع دنا

 قلم دعولع ءانباضنا نش ابغي ماضللا نار ضيرعتلاو باطنلل ىو نيب
 : اّماو دادنر الاوهو ناضلادافمر 0 !ؤهحوهو ىضالا دافم ن تى

 زوونفلا



 ةعصدرارعرلا نم دافنس كرش هلعر دض نأ ضدرعراا ن الث فعضلا ١

 لصاحب اكلرشلاذارباملا كلذ ىف'هجاحالر قموص عرفرل طعام امال
 -باكتراو ضل اذرطبلصاحلا ضرعمف 2 هرلعدلا | !ص ىشلانم

 ملوفف كلذ يرانذ [ضيرعتل اناطم ال ضم عنلا اذه ملأ بدال ءوس
 مهلا طبل بش هنم دوما ناذ تاع نط بحل تكرششا قلعت
 لوقي !ماحلا ىفعمب فصنلا لولا مف هآهعمس نم اك نال مل غلب اهجررلع

 داق سموا ائصلاغ ل هشاض تمس نانل العزل
 نالل ةراشا آو دتربا اون مليت ودع عمجادعالا ناف ةئلابلاَة خص نم
 لكواو ا[ فل اكرضعبلا بهذ هييلاو ةول دعب معونو ٌةندر قب ير دصمول
 نينمولانمدايزرالا عوقو نال ملا فعميدا دول اورهريغو ءاقملاواد
 فود اودو لوعطف ىممللا[ ص اهلان اس نوكك ناز رجو نفح

 دور به نموهاىادّرسل نيرفكوإر هدادتر ااو دو ىا ةيطوشولو

 تلخناذ انكه شراع ناف هشركذ امبموبغملاعا ن اذككاذ روكدملاوهو
 تلفىضاملا ظفلباو دو لاذ ٌعلْثْماعراضم طرعشلا باوجدرواضسك
 ث اف بارعالا اعف عر اضملا هرج طرعشلا باب ىرجن اكذاو ىضاملا

 بف ضونالف الار كد اطئرار ركؤكى نس كلج او در لم شاك هنكت هن
 ٠؟:اماوّدو هاه فبكت اماصاح نال لا يسلا ف ال طرشلا اًياوجاو ةونوكك 0

 اود د ناكراوس ل ص الا وهاكاغد اضم طرشل اكطرنل !ياوجورمو ندعي
 فرم اير اج نوكض و ناواو دو نامئص دلخذ ا باولإ او الرااباوج

 دادو لع ةل الد |هو”تكتمرذ طعشل اباوجل ع افوطعم نركب نأب عاضملا
 عوج ا عاذوطعم نرك.ناب هارججائر اجنكيريلاذ ادناو ئبش لكل شرمكلأ
 نالول دموهاكىلر ال انبرطب هرذ نوكذملا هئكتلا ناكءازجلاو طرغنلا
 دركذملا طرشلاب لم ردا دو نوكإل ننصح ال كللذو ةيلصولا
 اهاو نييلاوان هلاد اسم نمدنو ديرب ئش كل ض ابق لعل دب
 عاضملا يم ارراج ناكاذا ام ف الخضر كوم نا درمملذؤص اح



 ىضاملا ل مابه داربانكل طرشلا لع أيترم عد اضملا زعم نوكذ ل ذسج هنال
 نب يملا ,|نلو طرششملا داريا وم اكتللا نامز/ل سم مطداص اح هنو رعشب
 ضاملا لفل ذ نوكيذ ماكتلا نام دعب اهطوص لعل دب عداضلا لظفلب
 مط:اصاحاشاو مودبرب :مغم لكن مززكل مدا ددةملش علال د
 نركارملنا ءارجالام دع ردم ن لع هل الدل أ نأ كشالو ,ركوهفسرل نأد
 ذئنح كل الدلا ناذ ءارجالا» دقت ل عاق اخ ءانعم ىئٌداهتسم ىفاملا
 يدصم ناثكلا هر ابع همه نم |نركذ امو ىضامللا لفضلب ريدعتلا رجب
 راعش و لل ىضالا لظفلب دحو هئرحمو لاق ثيحيط اقلاربضن ىف هب
 مكوفْغب ناد ةصاحرهدادو ناو'ئىش لكل ف تلاذاد ةدوفاب
 ةزجلع فطعا ذانلف ناذ لف حراشلا صسصخت هجورهظ أن رحاجد
 هجالع هدورمول ضرعس مر عاتنلا ةروكذلا هجول يع طبنرم ها طرشلا
 هدادو نا ميظرعسلا با وجاعاذوطعم هنركك ضرعنب منال فاسكلا

 هثبشلاب مضو ارض ظللاموزل ناك هنو ديريئ شلك لش ناكاذ إن كل
 كلالاذ انإف عاملا هجر ملاذا ككا هجر لؤص طسلاو هو ادعلاملا

 ىنعي وامور نامل ف اكل ام اص هركذ امص احانهو هنعت ىف
 “لا ظفلب رببعتلا نكل جان اىعمي ن اكن اد ءازج عثر اذ [ئضالا نا
  .طخلعوه ىلا طريشلاب نيلعتلا نأ كشالد دمورفم نمبر عمد
 ءانح عود هن رعد طر للهم وزل نفح اع [جالخمت داداؤانن دوجولا

 تالموزلا نفل عىضالاّل د امناعاتنللدحعش ىئديسلال انو

 ع امزجمموبفغمنمح زج مئواذا ءانعه طرنلاب قلع وازولل

 كلاين مانع ىضللار انءالع فن رسال هن اهشو طرشلار وقت
 لعل ديال طرشلا دقت لع اًمزجدموبغم نحن ناومدقم نا
 موزلرب ماما فدا نوكت نازاوحةبمس ريع نم هل هموزل نفح
 هازطعازاو لوو افهانر اجل ن اكاّمطان ناش الان أكمل ادلب دامك

 توكيإل ندب حمن ال ءازجوه ثمح نم عوج نوكدمؤل انج جرنح

 نر



 هنأ نيك تلف ىنعم نال ءازجدعوت دلع م دتم نوكلمءازيلإإع فطعلا ا
 00 نم هلدب ال ءانجف عوجلان ركب ناب لا هّمسالاو نيه ع[ جنسي

 مر امر العوجا نركب هلوضب دال نالشح هند ءادربإل اهئ ديصف ملؤ ريما عنمب ئ

 ائحاو اًمز ال ن وكم وول ذ انبيهى ْنْلابرملاب ثلئلا مه عوج اًدحاو

 لطسب نالموزلملاءادع ارككا زي رك كوفقش ن الش تاك طرشلالاسابجلاب
 تاموال كانه نوكلذر كردكاو دود نالوا ا وهتنسلاو مشب د ماركا

 ةسايوطوا لرتلا ثلانلاموزرل نأ مي ىح طرفلالاسامقلاب ةد دعتم
 ئجسامإع ثلا نال تحدت ءارطوزص اها مل هل نيلوال اموزأ ىلا

 ضكأابلط نمي نا زوج ةهئوحلا ]بيس ىلع ؛ئيشللا بلط ءاشننالا ثحيش
 اوُمتولوهاوذورشسذ ناكل امحأصربسغت ْى طسلار دهن إي مهنم

 ناب تامل ضمرع .انررف ام كل مرو لا انلخام ىلا ةراشا او كترينا
 تئرع دكو حاتضملاه أب هنن انلانع دسّمَمْل واح موزل صسصختل هجوال

 ميقتسا اروكذملا در دزل !ناغخلل ها عجول مد لاق قبسامذ هعاف هنأ
 ضعد فئوس ل نار ءازجوه ثرح نم عوج غو ور لاهتسالاه تبول

 . قحل'نوكي نار دفن : ام 5 طرا لع ازجا
 لعاماو حضوأ اهمضمعب فرك: دولذ تامرزللاددعت مدعلف ائمادامزال

 هيض طف تطساوووا طساو كب امزالابنم ةدحاو لكن وكن اردن ٠
 عملا نيد هيردزلل انا كسلع ىئخالو لن اذا 'نعر هقملاواروكدملا طلاب
 تصنمايلاو تاموزللاد دعب لقيم هذال هاراتخب لاق اهرنم دحلو كد

 طلاب هيتئلاولك لْخاَمزالرئث ازج نم هدحلو لك نكبر ناومز الوه

 0 ا دابا إش لاسالل 2101 برضل نم نامل هني اذلانع

 ىّملانوكإ نادوكو ىملادادولاب دارملافا تفرع دكه اداب ظادإملاو ظ

 :.دارلان الا عارككاونوكمل قانكر ليو انلا ىلا ةجاح | ذرغطلا دعب
 ةميدلل نم ئيش نعولجخالن اذ هج الرغظلادعيوهامن |صولخلاو ةوانعلا
 ببساُر افكنينمولا نوكرشلانظي ىااّر امك مونظي مو ةرهاذلا



0- 

 !فاانه از إبردبعهتاؤيصىئلار ارسار اهظار مهلا بونكملا لاسر ١

 | ف اطاعرجلاب لءاخ بونكم تاما :ًارلادابخا نأ هه هارممب هاعنمب

 صاع فكئوسالو نهلش ماد انك ينمو نيكرشلا نظفي فكم للا هيلع

 ال بز لو صحيا زرت ليد نام نا لوف بوتكلا
 لاحمب قاعتم ىضاملاذ انكد انه منركل نيلمئلابال ض مزعل اسبح نموا
 مث اغتن ابرلعلل ةراقملا طرشلا ضررء الوصحلاىاهاعطفلا :اءلفلا عم ملف
 0 |:ياعتل اهلل دفا | 1 دعم ع ك1 داو اننا ةيوزلوزللا
 نمل رردصعنإو نيولشلالانود وب ابه دموهو نبعاشتمالا عم

 :ر اصب أر مهعمس به نل هللا ءاشولو ىلا من ملونريسمت ىفىذاُقلا

 والا عاننم العلا دريغنمىضاملا  نيلوصحلا نيب ىيلعتلا رجلاهغا
 شلات عم نعت. لابقتس اخ يبان شالا
 ةاواسلاكة يرفلا نم كلذ دافتس لب ءازخل عاننم الع هلال دربغ نم

 يلعملف اهموبفم ىف لخاد ره ىاءاكوألا انتم ال ىؤ ملف ىف ىلا انك

 ؟مولمموهام قيعنل عناب قاعنم هنا ةمالعلا لاق عطقلا ليس
 دس اللا قال اعاننم ال لوالا عانئما هيلع هلال دل هريغ عانتماب اعطق

 مد حرانلالاندح جاشلا هففحس امامولعم من وكل اثلا ءاغشإ ع

 انّسالايما اركأل |عانتم نامت كلن ال يع عاننم أب قاعنم هن اربظالا هللا

 سشلا ءزاسيوللعتلا ناطع هنم بيس ء|عج نعم ئيلاطملا

 هناعج دمخ ئدلاب ءماركألاتفلعر كتمرا أفتتح نا تلق اذا كنال

 - ل وطكت ل ذلرمغ يسيل هن ارهاطلا او يس خجلا هايس
 نينه هاله نال لذ لوصحلاب لوصخل! نيلعتل لب عاننم لاب عاننمالا
 :لاضعبر ةيلملإب .رعشم فصول ركل قيلمت نانماولاك امريغ .:

 لجل من لايبنبت هناانلومل ىعمال هن اب ضرتعان امس قرغبرل
 تشع ها عانتمال اذملعنل و لات قيلعتلل عاننمالا نسل ادعاشنم |
 هيلا جاحال هن اك دنعو بسلا نعار احين عنلا عراشلال عج هنا

 رن ١



 أ

/ 

ّْ 1 

 ا

 ا
 ا

 ا

 ب

 نتا !لاناوف ىنعملع لدئابلا هركذ امل صحم لاّمف عانضللا يش دب

 : ا رك نتئجول نإ 0 هئال

 اير انامل لو الاءان تنال 0 هل 5”

 ب قامت اى طرعش امتنا رع دق ها[ تل قيل متلا هب

 قاثلا ءافتنالاخانمدورشملا اوهام ىلا عمج حور انساب ءازفل شن اطوثلا

 ني ايما ل ذ لوالاءانتنال
 تينا وام نإؤ خال هاو عل اوهولموهغم ناو ملف نا اكدوجرلا
 دداتاال ب تبقرلام امال فاثلاد ايتباطم اًموبغم لّوانا ثركوول :ثموبغم

 مجاب مورغمنايعن الدي لوالا عانضال ةذاثلا عاننما نا دوصتلاثوكت ٠

 ةيباتادولا تر تلا 200
 كا بدطد نمو نبعضومّو عن , عانت اليوان نم هدرح وتلا انه

 رهالظلأج داخهنأ عم عنب متم نم لوضم 53-7

 ءاوسرلو ءاننمالا يعزم قش عننم قلعت انلوو نمر دابتملا نال

 سلف انم حان حاربش نضع دايت ام قد لا هيا ها

 1 مالا 7 اكاذاام هر# ةدحاو هر وصال لمْسال لو الأ عاننمافاشلا .

 كين ب نك نيكل ببسلاو ملف روص عبداول لارين سال نأ عم يتمم ءازخلإد

 ملف معضم اما نكيدت بسلا ىنلافد هسضن فرفكاكأرعا ا

 ٠ هيضربتعم ىوخلا طرعشلان !اًمباسرم دق ما طل نالف كوالا اما
 هو بيشلاب هميش طوعش هن | نوبلوصالا لاق الو ةميببسل|واعم
 ةيجبسلا كك نيم انعب ُةَسَسسملاو ُةَييِبَسلا دفعلع ل ادولنائغملاف
 نزنلا اكول انلر فوض فوالوا ثاول اف تءاكواوس ةبل ملا بي ةريتمملا
 _عمزانال.نالع[ىلار ابّتعأب ةيببسلا ةعل اطنسمْسلاف ادوجوم

 يئزج نركينا ه صك لب هكذ ام هدلع درب قحة بكل ىوعد نش 2

 اًمّرمو امس نوكردك هن اسدسم فاشل او بيس لو ال انا هلوث مت

 ْ 2 ُب



 رار ىف امرلعم نين اننا اداكنان الدال عانس ابل نسيت نامل
 - أر طورسثلا عيجل صح دن مافعب هآ ءافننا نارع لو كنمركك ف تلجول

 ال مارا 2210 ئيلالوالا تومشم موس م اركأل اكن ال | دوحرل
 اداعج ىااماعج هضنملوت ىدضملاو ديرخلانم ًالوطنمزماىكئيحلاوافتننال

 . ودصعنراو نيرول نام اًهادم كانه ءوذدخاو اح اطصا لامه نس الا اذه

 ماتحب لاببااولاق اتيطن. «ئانشنانوكيامذب اىلاعتسسا عاشامل هناآلا
 اهداظ نميهفد ملو دلل اني تراسل اتلا انت ساوكذ لا

 .نوكك انلا لوُملا نم اشلاو لوالا لومل ارهاظ نمموبفم لوز لال
 كالتصالا ع انصوالابسجيوها ارلوت نمد اف امصحلا نا لوالا لع درس
 راها دنع ىز اره دز عءيىتسقمجهعمرن ازمموبزلا]ب 9 لوثمملا بابرال

 1 م ركلا ريالا نا هنممومزملا نأ نافل عو مل عضوامءزجسنوككنتلا

 هنمحهفيذا هريحر تالطص ائىطنغملع ارمدالصص اند ىلعو درءاو

 ثيضيقنلازبب تطس او الذااماد ةيركبش ل دجر املهالرلد حداطصالا ف هل
 | ل اتت هير ضوبملل اهوضرل كوتش كنانسرهت امو
 كبيضر رس ١ هنممزليالو ىلوال ابر طب ريفذلا برطر دمت ل
 ضن هذ نس نال عوف دف مرض ناطلسلا كيرضوا ربا دنم 006 الو

 تا سرع ءازلاب قللاو بش اممالا برضلام دع عا طرّشلا

 دارة كء الول تناك ذاشا همؤلك ةصولخ تاس ! اذه ماوامبدند
 هينذن لع, زل! رارجس ا هيضنف هش انْشاب قمت عم ناكؤنلا فرحر
 اذا أماوادعسسم طرشلاب هقذعت ناكأ زادم دعو طوبشل ا دوحو

 1 ل ام لوالا دوحو نا هانعم ناكاسسأاوب *ءاك ثنا

 رشاغلولو الول نيب فرفش انعدم اكلر اًماد ماو هراممسا درضم ولف

 ؛ارهلارارمسا ديم قلع! لعل دن ىزت اعطخملو ول نم بكر
 ٠ بموالمدمملا عثر نااولاةانلو هآ طامرالان ا ملوث د ل
 امال طار الاعبتعاولوم دخلا عصو بجو المللانلا عضو دىلانلا

 رو
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 تلال صحبى ضف نينو دو اهلض لع ذا من سسرل نكي ناب ان ترانا 3

 معن هلومب ديرا ام نيبو نابصعلا توب زانسلإنلإون توب
 ناو لس هآريهوانهو ملوق نانيصعلا م دعب حدللق يبسينال بيب مص ددببعلا
 فلكت ديزمه تف عيمصلا فل موف اني وذل هينتثلا دعس انيشلا
 دب دزءن أب اوخإو عراشلا هركذ ام همي ذئنصو تيئمل ادت قىسا
 تيل نا نيب كر الهناعلّسالو ءازمو مذ طاش الاد عاذ حر اشلا

 أ: غطموبغم عرجر اخ برقي كيسنلا نأكا ذا داعبتسالا امناذدح
 دنع باو لل ارتست تالا و07 ريمه هللا يعول ل امتد اماو ملف
 هذا إعول ىا ريالا ريم مهش م اعولو نولي ال نذل !اركيل امصل اثنا
 يال اباءافسن اور تكة دالهس هع طت نمزكسل ل نعيش لا
 هجوار ولن نم باولو ملا هآبسجاو ملؤرمهتن عامس انوهعمسال

 اهدحاطسولا فواشخال كلذداس اشم دوكعنممىلا ناعجرن اننا

 عيضانميعائامسهمعساول و اع ان اًءامس مهعمس الددّمّملانا

 مهشز ولم دعو عر دّمدملعمهعمساولود ٌدعد نا فاثلاو اولوبل

 طسولادتم اساس منوكر دعس جتنا ل اىتسا عنم ىلا كااشلاو
 ىنخحبالو كلذ دعب اوأونل اماّننو اربح هش ٌشلالعولو ردفتلا ذا
 سلا عامسل ابرهيم عس اول همت لع مشرف ال هذ ال لوال باول فعض
 عامسال اب دمي 3 لا مانلاريغلا عامسال امه نم هذ انو مفانلا

 تاو وريزلاب ىلا عت هلعشال ثلاث اف عضانكو ةدالاهنه لوزن دعب
 ىلوالاّمطرشسلا نال ىوتوبف فاثل اباوللاام او هم دع لب ىل شل امرا. ال
 مهضرنفكم دعإعر دفة اذلا ةيطرشل اذ عامس الا ديضن ىلعشنيرق
 ملعدنومهمعماولو لاق ثيح«ربسفت قىضائلاد ات انهد
 وضل او قدصتلا دعباو دئراو هياومفشنرلو اولوئل مهن رحال ثا

 لاحلان ال لاحم انهو لو هءلعل دب ا«ةسورللاع ه1 تاجا ماذملوأ ٠
 سلوق و دوجول اذ امرمف اون ال ىوتلل هضريئحلاب ىلاعت هلع مازانسا



 ,, بات موزل نم ناكاذا ةسوزل عشاغأس اساضلار لالامزاسم ناز اج لاحلأد

 * اهئاارعي ل ساضلا ناف نيتصوزل نم نوكبافلطم جاتنالا نا دارملارسلو

 الملا يرش ىف هلصفت و هم اضئالا ناحتنم د افتالاد ل سوزلا انمد
 بزل ةباّتلاوةماع هصاضناى والات عكر عن اعشا[شامدرسالذ

 اهيا قل ةءانصب ديد دل ملكى نضال عنيد ابجي نك نو كطساذا

 مدججتلا لاس ات ملو يشمل انتآاذ ا نامت املو هدا
  شافرطل ا ن اكناد ىلاتلاو م دما نييرموزأل|يركلا ذل حسا حش كا
 لاججلاوملذاماد م دضملا عفو مدضت ىلع ازا امتساع ل اخ تيلاحم
 امزتج عفا ابن واف هن ىف الاس ىلا ظظنل اش لالا مرام ناذ اح

 ] ا 7 ناو 1-0101 2اس لاهو رلؤ مهفلادوس نم شا

 "اان تك زلعلا طنش. ام دع نمر تلاوه امىلع ْديِلَغ عز لع امس
 نككل احلل لاجل مازل:سا ذاوجخ مدلكال لف ام عف هذ اذ لاما لاحلا
 0 ا ص اللا ماناتسانلا هسا سما

 كلا (مالطلغ باحجللو لاسم :مروك ملا انهو مل كلا دك نبمهو
 مياشدش ناب هأ فكر هلوماذ باوحلا اماو ها ليني دماول ندلذ
 00006 الا طئارش ءافنال نبض دنوكونمو اس امج شوك
 او جاتنالا طئاش هش تاهل ا هت همولكف سا عوقد دافعا

 أساديسلاىط|رلع اولكمذ دنا تلاانريّرحامبد ةييسان: ىلامت هدارم
 ميسا عنمامجتساّساج توك ضدار لب هلوقب دان ادا اسالف لوالا

 هبسايفلا طئإشال جاننالا طن إش ةروكدملاطئارشلا نال طا
 دويل د فرؤق هجاننا عطداراناو هيساسلاب اهمنبإلا مافن اض

 فسرنواف فاشل اماو جاتن الا طئإش ءافنن ال جسمريغ هن الا ساس
 لمنسن لول نظل نال ملوث نوكبو باوللإ ىلا ةراشا انهن تل نركب ناىلع
 ثتاشاشاتم م لعاضا رعاإلا

 ملو 01 ام لك ظل نيد باوحلاو لاؤسسلا عوججتملا

 5ك



 مهيلرنريزعت هنم دوصقملاو هلضاع عطغشوم وايهن افميضاامولكأة دتبإ مث

 | وس دعبل هذ أنم يلا ثيحةنمذالا عيمجف

 وتلا لع نونيامنهاو ريذلإ لع ءاضتنال عامسالإفشنارن اال افسف دم دعد

 نا داةس انلاؤو رمال[ سمن بسكتموزلا !ىلوالا ةمطرشلا يف

 تاو ذا لاح قاب لاكش الا نا لسفام عف دن اذ ساّضلا هئرهيع
 فونلل عامسرلامش اع مازاراس ا ناكل نيتفشح ناتيطرشلاناتاه
 3 مو لاملا ينم اقفاسا اسهم متلو نات

 ببمدئتلاىععال هانعملصا اى ئشلا ع ضارعالائممبىلونلا نا

 دوصقملانوكتو دويرشلا هانععول نوكي نا زوجي تلد قمل عراك الاد
 ميطئا امن لو الا ءافتنال جراما ذ ىاثلا ءافتنا نأبد اخالا هنم
 .ةنانسا نان ايم وصفملاىساذ ارم املا امهنمملك شالو ىلوالا

 امهتوزألاو ةّييبتلار ابعالب لد سام ال سمن ا فاثلا لوالا

 ىسحاإمعانبمهضارغالاتاةدانالهلضالفريسطفتلافطعلاك 222

 هفْمَح عف ئبتلازعضارعالانانضارعالاو لول نمر لف 22
 ْ اضنالام دعو ئنشللا دايضنالا نالهل داضنال و محانه نممزايرلو ملوف

 امهعاطتر ذاك نقلا لوهدمل اكل ددمل كلب ضيغنلا فرط عاسلمل ل

 برس كلذ نون اذوجمنالم1نآ سال لو ئشلاثللذمدعب 000
 ركذت لات هللا ايريلظ ميشو اضل رادوضو امس اا ةيلها لامع 0

 اعلام نوكالذرل اريح نك ناو دش ا اح سلمل او ىركذل ١تعفش نا

 يل طولا تل هششملوث ددّمت النا ةمصعلا نانمروبسملاوهامل

 مدول بيبسوه ىذلا عامس الاباص ثمره جور مذ ذ لامكل والا

 مُبلهانامهعيديطتو ,رهدانع طلع ءانب مهيلول اس ىلوتلا

 الاخ أم هذ قمم طداوبشو ىلؤللا بايسا عيج اشم اكدأ نيل

 لعجل زاام ندلخضى مع ءالولاماو دف الخ لان اولوئلرهعمساولو

 2 دي

1 

 -- هه غرو هرج جب ع
 هنو وجا يجو حض

 . دش هسا 7 لالكاشل_ نا بعل 2
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 ديفدوهو وتل اماود ذمدح كولدملا نان هصعبمل هان خملول ليم نم

 ٠ للياط اضوايط درو ارا دراااننه 12 لافرهمذ لاك

 توننانركم ٌمووهال نردّمتاازعىمحتناف هوركلاد نحلل ديراول

 مدعربدُمن لعامامهعمسرل وا 1 مهعمس اراكئالاو بيذكتلاإع

 ٠ هللالاتادانع ابو ركزرمقالذ عامسالارب دْمَت للعام اورهاظف عامسالا
 ظ لمه فطلا ىامهعمس ان لاذ رمهس من بنفس اواهباو دمت ىلاعت

 ةيصعللا ع دعببو ةعاطل ا لاببمل برمي اموهو فطللاب عامسالارتخ
 مه عامل ولت الو رلوصحل عامسلاعدادف الاب هريضت نكعالمن ل
 : رممهير انشا طسوسإلو هاضلا هرلع بترترالد عشلافربتعب الش الريؤحلاب

 بابساناخدارملاف دلزيعللا دنعدبعلا هثولخ مر ايتخال !لاخالا دوك
 1 ار بين كتل عفوا ىافطلا اه عننا لاق فطللاوهو عاملا
 فطللائ مح 2 ممهش هفطلل | عفتم دع نادربولذ فطلا اش ازد امك

 يباره تلك لاك هم دعو ا و ال فسكت

 داغسال لعل ملا ىلا هجول اذه ىلع ةجاح ال ناجي الرارمسال الع لوم
 6-5 :عوضد ادن رأ نع ع 0 لوحرحأب

 ديمسالو اودنرالطللاب ل 0
 مدعو ببادكيلا نال طلكتذ ديسلا هركذ ىذل باوك اماو هنحصيخا

 تالوره الما اوهأكك لذ دمي هلوفب ديمو ه لم امل طم نسل ةمامنسالا
 هب دتعملا كأكتن الاب دسّمْلار ب. نكتل | لعرارمسال اق انين بدصصنلا

 نان انهن ةو ]نكمل دىلاعت لؤاماو لوؤرهاظلانداخ

 زااالول ىلاىذ ,لومكٌىنرنا |:ملكب كلم دعم ل ناداه كلم هيلع ل زاالول

 تاببورشونمل باوججمال اعطت اككم انازن اولو اًريْلن هعم نوكش كام

 اميمونباع تمحي لزئول كالا ناىنسملاو هبجيإاخلاو هروح !املمن ام اوهام :

 يقرظنبا يحمل نمي كلدب ترها اق نأ كله نحل وع 10
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 ةسابام هه ملع سيلا ُداجر هاناعجلاكلم هانلعجولو نيع ةفرط هلدزندعب
 تا حارشت ا باوجوبف لوسرلا لممجن او تاللإ ءاهلل ل عج نا ناب اوج

 فت”زاالانّر ؛انول نولومي ةراتو كام هينع ل زئاالول نولوقن د انرحفاف ٠

 الح : انام اجزم كوس ,رلاوا هونن|ىل اكلم لا نيف انل عجول ىنعللاو ةيككولَم

 .ةروص كالا يؤ رع فون لتيرعشسباةوفلا ناف ميحد لير اج لس اك
 فوذحم باوجانسيلاو ةيس ملا مَهوُقل ءابسالانم دإرف انا هاذامغاو

 مهين الع نوطاخ امرهم انطلخكم انيك ل اجر ءانلسجلا لا
 ءانلقن امير نلادعب كبإع تخيلو ىرن كك ارشبإلااذهام نولوعب

 توكيو هوحيتما امي مناملا ءادب ادمضيل قيل ىنلاو طبرلا مرجلا مهول :لكتا ٠
 طلاع ضنلع ءازالرإمسالهن ا عاشلاءلااماّماوءوحنئااملاباوج 02

 هم ل ا همدعع ١

 رتاج رك, افنن [ع سملاوافنناب لال دنسالا لد نيم ولعملا تين ائتنالا

 3 اا ءادباو رجا صح :ممجائ ىا باوجن أف ام من ىوكءافسنإ| لع هيمو

 مزال ملذ لو الاعانسما دفسل فاثلا انتم اد ابنعا ىلاهبذ ةحاحالو

 ءازما ثوم دعاّماررهاظف طرشلا تورم دعىا هأ توُنيلْأم دع
 توب دع ىلع ل ديال قد عتلاو ثائلاوبملا طرُسلالعاملعم هن :يكذ ظ

 ملوث توسل دعب عطفلا الر طخإع |مفوكىضتشب هن الا مهنمائيش

 فتوكولو باوضلا ْتيَّصْلَأِب ناكولومل وأ نارين ركملاكارآشا هيلاد

 الغيب ربل اهنمررظي مع دابلا هآرظسب لن أكملوف بلطلا تندوف
 هان نام ةلسللا ةفصنو اره ارد غليل نمل نبرطب قلعيم

 اعوان نَّرط ىامدلككأ هدلعل دامب ل صني

 اهتعذادم هدو ىدواعم يل ناملاعفادت و اهدداعا

 يسارا طارعملا ع تئرواهخ تنمو ة شاغر نو بلا ش

 قش بازيلا ءاملال دب ادب ءاملا ثيرسالىا |بالا لع ءاع دامل بارت



 7 اف دادغي ديالو ف تنكت او ىاد ادب زيالو ٌنكلاو امل قريمطلا ناب لامجد

 000١| هك لن علا مى لب ءامنم نطق كربلا اه تاج ج ئطوللا ناشطع
 11١ تاشكاؤ انكك دلبلا ىلا مبدْؤنام بلطب ىااثولخ تنم نالن لام كالملاد
 0” 2 تعلانالالواباوشلا نال فام دريولخ تنعل ا موبغمؤ دونحأم كولهلان
 ” ةدارمابوكرلر سوماؤلا املع غالاو كدلحلاد ٌهْمْسلَو داسغلا هانعم

 هلا ار جس !ىلاةر اًشسال اى ار آرّمس اد صقل ملأ دحاو ظفل نم نيينعم

 ىلاىخ املا بل غيالرلو ضام ءازجلاذاعضم امذدذ لهم ظفلل نال
 ديلى د دتلارارمس اعل دب عرانملا نالت اند عراضملا

  ةداشالادصتف :لابالارما سيك هِضءانآكشال لو لاشئ [نامذ
 2 طعاطالابةفنارلانعزءانلر لانا جوتساو هيلعمطاخِإ او دارا املا
 0 ببكرلات اع دسم نمليهنؤدول عّنسم نسل ظفللا ناانلخامناد
 ١ نط تكونا ل ىلاعن هل ف ضير اكل بف نسل ةغييصد ارباب
 سكلاذ ةعاطال اد درالانم دوصْعلا نال ىضامللا ةفص داب كاع
 تامل لوب قاعنم هالو لبلدب ملوف ريثكل اف ةعاطالارارمت سينا
 2 جاني لاذ داوم ربثكلا نم دارملا نا لال دنس ال اهجو دمهدارا
 تغالقملا ثداولا لا ةبسنلاب ةلسلخ تناكن اد ابن ف ةريثكى هو ىارلا

 علم ناب ىارلاىلا جات ىنلا ْث داوملا ةيركعمطيول ىنعملاف ىارلاملا
 امئا هلْ دعب ملوت هنونويضثس مولع هل جرار س اوهاذهو أير ذركمأر

 لا هنع لدع ئزبمسم هّد ارهاظلاىطنغم نارهلغسل كلذ لاق
 مملاد تناكناو ئزبممسم هللاد ىددخيلار مسالا: داف ال عراضملا
 _ قملانوكلإ ماو علب اكد دجاارارّمس الا ناالا ماغملا م نوعماودل الع
 تنرعا 1 عانئملاف ام اذكو هبل ا لووبامد ملا لص احل ناانه ل

 ألا مربثكق ركتع |ط ءافّسن |!ببسر كت نع ءافسن ا ناىنىللا نانم
 2 ثان 2معاطالاراممسامرلتضمالا ربك ةعاطالا نان تللذو
 همس اضتنا ومما لآم ناك نلا لع م دمتم دافتس ل ئنلارينعا
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 0 انتنارارفسابل ا تاكاردلل امان دّممرارمءالاربتعا نإ 7 هيلز 1

 هم تناىلا كام ناكر كمي طم ًئلعس دك ف ناكيا مئاوهوزشلا ل

 ”ةءارارتسإ لا هلآم ناكول :لكنم د افّسملاؤنلاب اًماعنم ن اكن اوركتعاطا

 ايت قنو لع ظافل الانم اعملا هد اف سا نالرهاظن لاقركتعاطل
 دو دابنحال ابو اجولاب امارهأيا م: ناومنأ ئخال]هةمداوم أماد لات

 . دايمن لكلعراطنقإلع هربرمذ عانس ال أيمتولا وكن مدنع ىواضبا

 عش مهعاطاولزناو مهتعاطا انس الم عم سمى راف هَألَدَمح اومال

 ًاضياتاتلاو ملؤرفولذ ب 2 لم كلل ثنعلا 4 اوهكرا
 تامعد م ,نعهنلاذ ال واهيل صالافاملارو وص < عيلان لعد انهما ِ

 دامسالا لعد اتعالافمدقم تاينالادقنلاذ ايازملاو تأّيصوصالا

 هيلع هن [[!ص لوسرلا هبل صيت يقف هآباطنلا لف همدعر
 00000 ل ضقت ميلاف رطسو
 ازروكي نال والا هجو ان ولن لمصر انا الع اوضئر ذاملو جامل كاف

 فاشثلا اهواخ دي ةاملا نو وفرم اهوا عب ىحاهدزعاوضقو دق
 مال رانل انواوطنر خامس رماة هد ابل شل دوت

 اهيفرعمف اكل انلاو مبادل تذّدو نم اومدو نيهول نين هلعو

 اننك هذو نحول هبا وجو ملف هأنعم مملع ندلن مالك ل ع هنفد و نم

 لوعممْا ن روكي انوحالرم فوتو تئرىرافكلا ىرئولىاىرت لوعفم

 تار دالاو سد ظلاوهو ؛اًسلا ل | عنسالانعمسؤرلاو ذ إل جارن ارخادنال

 ةلوصن ع ةرابعل صل اً سظف اًرما تيأرل ملف ثوم ضرع نم .ىرشنلا
 ٌهَقف اوموول فره اظل اىضتْسل تباعد فانك( قسط لع ىضاملاد دق

 مودى اداه ةنهملو متنملرم الا نمر كف :ركعيطيول ىلاعت ملومل
 هجن ديسلالافووللممس انرلؤ لملدب تاقدالا تلا ف داضكلا

 فعيرلوفي هيساجح اذ هرشفو ةرخالاذ مع امتادومالاةلهو ماشخلا .

 دومارقر دنع نيذون رم ضركد مهسؤر,ىسكانرغكد دانلا ل عمه ؤ د
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 عوطغملائضاملانل زنم تلزندعوتو نمل اهزكك ةماّسلاف دج همم
 تمم دف لاوحا كه لش ناكىضاملابن اصمخلاّد او ولا زد [متساف هب
 منككت ءأ/ول لام هن !ب سانا ناك نئخبحي اهتبارام ثناو تضمناو
 اضلإ] قسما ظفللا نإ يهد ىرخ تكل اننا غب بص لال دع
 هيلعدريو ىن | انعم ققحتم وام ا ىض املا ءلزخمي هر ابا ف داخال نع
 ىئاملا ةغصب ابنعربرمتلاهضسن امنا املاّملْزنجرومالا نه نوكنا
 ةلم تسلا ول | لسزن لع برقي انامن اذولل ارعنتسا الابر لع ذالاخداد
 لامينَأ ةمن ةكمرومالا ثان نوكت بسانملا نارك ضال اناوىضا مان لزغم
 انه لف تانرالاكلإت ممن ورىامالا نه ىنمتشامو ملف تبارول
 لص اوهيضاملا:لزنم لزنموهام نأ مهفب نإ قسشعب هامهفي نإ عشبي
 ميشلابريو لاوهول هلعلخداو هعؤد ضف ىذلاد هعؤد نحنا
 لكنا حانغملا نش فو هنيادام كنك ا هيلع لدب اكبطاخلاملا

 ضف امناو همم لدي داصل اربخ نا لافدإم عفدن اذ بجيل اتيارل
 يلا صا اما بطاخملا لا ةمنا اوهام |ضوزعللا تالاف فداّصلا

 ' خلفا شنسلا ةئرل الص ]مير لوح دذ ضرغلا هجر عال دوكدخ
 قفجلف ضالاءلزغم عر اضملاطبزغت نالاقباماضبإ عثدنااذكو ىضاملا
 ' ةكالا دانس لارابتمابعانتمالا نال انشم لال عتلادلاول كوخ د فانب
 عننمي ةعاطظملا نم مْباثمِْيْورلا نا لع لدي واركذف لمضلا لص الئ مَتلاو
 دعد ىفاملا عؤدموزلوهد نيب مبلل دحاذ ملو بط اخ ادب رابعم

 لدي اهدعب لابقسالاو لاهلا عفو زاوجوهو رخالا لوتلا نود تر
 قاعتملا لمفلاو ملف ءازبثلا دوب امير ملومب م دقت اموع ههيرفت كلذلع
 ىلع هب فاعتب لف نمرل ديالو دوب ههلعت زوجبإل ثثذسح هن ال قو دحمدب
 هرانتخار شفخالابهدملع اًماورتجهرحنوكنم دور ل اسهذام

 ايفكئبؤللادادو ميثكو لسلق ىنمللاو هلو الأ تس رنوكنمىضرل اننا
 ليان ع ليضدادر بلت عملنا فعلا نمرل او هملا ةجاحرلن

 هيض



 : د اج

 ربو ملوأ هنو ٌدود أش ح نمشو دو ئجش تر داربنا انو دوبئش

 متسفل الياقنل نريد ثرو ملوف هش اع نيام | اكول ملوف عطْم ىاوظنلا
 فيم ملا نم ن اكن م لوك ىحربلا عقلي دمت "برأ لازبإل ثردخإد

 منَ لمنال ىاةمسضل للقتل لف مالسالا ثونمتن ةندالخسإلا
 ناغتسم ىاوتكتلا ةداعتمدلو ةنه كانموهلفع باهذملا

 زق تلا حرش كتلاذ هلاعتسا عاشذاو ذولا لص الا ةيشلاب

 ملوِمحاهمزاب ىضاملاف لملعملا ناخ :.لبات انكم وو
 نيف الو ىملل ولنا اع ءانذفو دحمى اف ذو نىك ئلعتم هأ هوانا لع

 فذدحم باوهللو طرشلا نوكبناذوجيد نيسماؤد .اكول نيام اق ىاداحلا

 كو ءاءانمرسهذي لمت دعبملف بانل !نم اوك نإ مازن اكول ىا
 دان سالما او ًامنهو دب هددت و كودو دو دعت مير دصمل هلاوأ عوفو

 داضحانانلاكل :اكيسيرع ةروطل رايت اإعاو ةروصلا

 فلا امانه ىنانيالف لّمنلاو مناك ىلاوصفق ربع نم ةروصلا
 مياكح تاك هامرسملا كالا ام تشيل ”(ةماذاو ذاثحةف

 بصتلابو ب نكنال نما ضرلاب عزز بتكالو هلق ةيضاملا كاحلا

 اوفعضتس للون ىآ تالت تلا تيل دسم ملأ ضو بثكالثاوىا
 م اواو للاعت مل زمك ملأ سلا تينموم انكار ا الول اور كتسانئذإل !

 هلصاوول باوجربنح هند دنع نم يول ىضاغل اديس ىلهااونما
 لمفلاخ ند مهسفا هب اورام مطار هللادزع نمي وم وسال
 امد مزهلاو ريونملا تاب لعل دتل شعم | ءامجخابلا بكر و
 لل هليصاو هلوطب ف د ىّرنا هبل ابسني تانم[ْننلا ال احا هيلطاضفلما

 ديئونعمو ةَبوْصاَم ةيلمف نركيأمت اول باوج نأوهو ىظفل تلاكشا

 :لانده لجالو همدعومهاماب ال قات ال هنأت ريل را
 اونماغاولو ربٍدَقَنلاو نوادر مف باوجمالل انا ةالا ضع لاك
 "صو سملاو منح هتدا دزع نم هب ونال هلد اورحلانيَح ناكل اوقناد



 ريعاول بادجف ريؤض املاو ىنيلا دا عمرغولبلا هنمفنل ءا زجاهناارامخادذ اشكلا

 .بصنلا نا ةرمس ا هله ابل ابكرو هلو ىعمو ليد ائوا"هّمّصح نوكي نأ نم
 دبل هل تركرو مخ رل املا هنعل دع ثودح عل ع فل اد ل عضل! لعل أد ن كامل

 ىنعارلوأ د»ثو دح ديند نامزرل اىلعمنلال د لعفلا ناث يوثملا تابث لعل دل

 دابتماناضْمن مسالاملال دعاذاف امهمزالنأ اضم ةربسلا ثودحو ثددلا

 مسسالا نجل ول دم ناك ماددلاو تاسلاىلا مافملاننوعمبدب ل سون ثو دحلا

 0ع دوصملاناءاملهنا لا الار اةبش تاشو ةيوبلات اش

 اكراذؤرهاع نملاسغرسو رئادلا ولاا هلم فرخ رممهارابماو دو ةيوثملا

 ثايلع لديالش السم ام مف دناذ اب ائيربا ةبش تاّسل ض عنيد هيىتكا
 . ائهو ةركترزسملا دارك هريكش اّماو مل |لةيرهيلل تابثلع ميول
 مدلأاب فيرعنلابألاكلل ذ نوكرلر :هخرعمو ةركتهداربإرلكتلل صب مام
 رصف دبفب دك قسنح فير او دبملاو نسل نأ يجاهد دخاضالاو ا
 ظ هبولامدعو ىسجلا فب درعنلاب دافنسا صحم دغنؤدارالن وكيكسلاذ

 2 ةلطالا ن اذ طْمن امهمدع دار ادإرملاو ىدبعلا فيررئلابدافنسملا

 .هببملا كدل اود ىت الا ]طملاوهانل وف ىف نا درب لذ دبسقتل لبلد نوكدك

 دئاز ئّسش نيل الا دإرلا ناذ دنسلل فيرعن م ةقفحم أممدعةدارا

 د/وااذا ةقمحتم رار الاكل ن الورابتمالارد اتالاوهو اممدع ةداراع

 دإطالا الع ميكتتل ا مدعم ًلوصومدا ايلعوا ةر اشارعماو اًرمظم دنا
 ايضلقم نإ ةدارالا مدعنال امّارا مدع ملفي امئاد "ا

 يبان دارامم دع عمىسعلللصا وأ دالريكتشلا هروب غيل لارع ناف ىنل

 م 0 دابا ءريكشاماورل اووى ىادس لخديو ملاذ امزم

 ءاقشسا نافل شءالو هروص ؛اقبّسسا عمربئاامواكلفن ا

 :افبنساوهامنأت فيرعنلا برج هلع عم 00 "هفداسلا موصل عب

 ميلا دب ملاو عمجإإ مدعو دارا ءانمربكتملا نمر لكما صو 1

 ديصق لمجْشح عانفل ابحاصل ضيرعن هنود كاذبغو ميمُعلاو

 را



 ئيشلا كلذ ىض تمره ّئشل ةداكح ىضتعم ناب هسارب يضم موكتملا ةلياكح

 قفبدإ لاف نمل كل ذ ءافسس ل هصقي امنامئانل غيلملا لصنب اما ةيباكل سلو

 ةباكحوا»ادزبا نكي [نمرعامينقنلاو ببملاوعمالورصخلا مدعةدارالف .
 متن اذ كاوح الار اس فاهركه بجو ارساء سستم ةباكلا تناكولو

 داثريكتلا هامش ابْل ة.سم ني دصتملا نم دحاو لكن اب هسا ضارتعا
 به اهم هليىلا ةرامعلاه ابهذ نممهنم لاكر حالا غاشدحا لاخدال

 نإ 1ك ةسئاقَم ١تسل نجلا بو لاذ نخل كدب ةئاف ال ةدئاز هيوببس

 ةلعبامر د مركتركذادجيلع ل دي ديولوالابورككانمىضرلانمرلتن ام نا
 سوح ]طعن تناو لاف عرفول اف فداخلا امنا هبلع نفّذ اويلإ] ءلف هربخ
 هكيو نآل سانلعضو ٍتِيبلَرا ناحلاعت ءلوت لذ اكاكسلل نا حاتفلل

 هحئب ماكل مازانسالملف بافلاىلع هوب اهنم لذ ل جرب تررم كلاود

 ىلإ اء رككلا نال فيرعتلا هبموكحلاذ لصالا نوكين أ مزل سي هناهبلع
 مهىلاو فيرغنلا نيب قرفلا مدع هطلغأ نمو نيفرطلاب سلا مزلتسي

 الذ دوجبلا ْثح نم عوب شل دارا ناو فصولا هصّصخ ىذنل مسالا

 الب ةعسطلا لعل هيلمفلا نانممهخدذ لْضامو لمفلا ف هءافننا ٠
 اننا دحرلا :ظحدلم عز هنالاهذ عوبش لذ الحلا اهعم ظحدلي الذ يش
 تلا لَوال ابس انش ةعباشلا نحول لع لدن اهنا ةركئلان داخج

 سصضغلا امل ابساسر د بِلا عيججنعلب ةزكلاد ادحولا نعذفلطم

 عفدب الذ ةمبلا ةدحولا لع كل الد نمم وبزملا عويس ل رض مم لع لادلا

 نهذنل اذ ةركتلا ىلا ةدموال مر لسبل عمشلا نال ان اضاخعا
 ةبشضلان ال اهنسد لمذا ن ال لان لمذل اموبغم كللادكو جان ف لب
 دئسيلات هنع ذر اخ تالوعمل الا ةيسلاو هموهغم نم ءزجلءافلاملا
 اني نصولاراةفاضالاب صصختلا ناكل لاو هلا وهدنسلا نالآينأ

 >> يآ ١



 بس داون مسالا داره عيمجف لومشلا دوجي م زابإلد "الر دل انهر كاةيخت
 اثاذت مؤ صالا ع اججانلا دوي لاذ دما د ديلع نان دصملا تانلاك سانا
 "60 نركلاخملو هاف رزن الظل ى !ىفه نلا دوجيلافموبفلا بسحب
 لئاغاخمل هد ًالوعفم هزوككىاطنملاورعزع الاحمثو رورو راج ناملا

 املا لعن وطملا نع لاحرن الضام ىلا ٌةجاحانو وح لل نم ةهموبغملا

 مقاوأ نبلاوبشيإع فوطءملا نعو أدنسإلا:علاهلاووخوعا أد تبلل
 تزرعلا وس نازكلا حشخ الا هع رضن نيفنصملا ةرابعف
 لاق ايزارتحا دبل رسل ى 1 ]د بهمئملو هاوعد قفاوش التداسمثناىلع
 لافمالرهاظ حاضيالا ةيرابع نيب هافانا مدع ق اطال اعلا نل فانم

 ئشلا نوكيدك هنأ انهربسمت ملرم لع اكحمماشلا ةدافالن ملوث دعب
 امهدحاب هفاصت اباماع عماسلا نوكي فيرعنلا تافص نم نانفص

 اظفالامل ابعنذ ىرخالاب ف صنم هن أ هريخت نا تدرا اذاف ىرخالا نود

 هلمخجيو ةناشلالعلابلاظ غلا ال طمتو ادت لعضو ىلوالالعلانلا
 عماشلا نام ذا ام دبتاثلاب هناصتنانمولب عن اكأم عماّسلا دمفتفاربح

 ناك هل الار بْن انه ناك( ذ اف دمسلا هلفن امرخام ا ايي َىّمس خا
 أبالع اشلارعمتشا انلخ ا انمالخ دسّمنلا انه اًوّسغم فالطال اكلاذ

 نكعزالهنعفان لاف امئاو حاضيالاة راع هبرعّس امع صل تلا ةر ابع

 كذإع الوحدخواطان ,ركبف باتكلا الى تلاكعاضبالا نا كامن

 ىلع هل نمد ادعو ملا دز ءاركملا عش هناي هكحو لاةريشعتلا

 هلم ىذبلا فصولاب بطاخحلا ههرعب ال نمولصا بطال هفرعب ال نم
 ميلك كك ند دعم دعن أكلم الو اماحو الو هصوصخب الالصا |ناونع

 ةبظلف هيلع تل عاننمابجون هراضحال ةازمل عج ىذلا ثاونعلاب
 عنان ظفللاف !ىعلاؤلات حاشلاد] ضرتررل ثحلإ اذه عاف دنا
 هلولدم ناف ظفللا لول دمها دولا لاذ رم ادم علا ماكح ا هدلع

 د



 ةاضلا اعرب را ار :مهزإل ركبنا نيب ةاقانم الث لات هنبالوز ١

 كني دز ملا نال لان جاخلافامرغل هتباطمرابتعابهتوزعممدعو 00

 كين حاخلاو احلا هلناب هن عمم دعربدقن لع دنسلا نافعيإلا هسا ل ةقسللف 0 1 ظ

 انف هبنن وصولا تالا نفد طاطا ةض اب ةنويطومانان قت ئ

 نثق اضالا فيرعتل ا خعم نوكشش هفللا ةدعامب هل مواعممويغلا كاذو

 اًصاذ كانه ثانرعيرل ناد بط انما دنع دربعم ماملا ةراًسالاوهو هش

 هما وهاللا نال ةّمْضَحْلش لاق امناد جال فموبغملا كلا ندبة نوصوم

 داهتتسا الا نالعءانب اخاف ةفوصولا د تاذلاكلان سانا
 57 ادنر كونح اكله اماو لاك انف اًحامل نا الاف رعاذاامذ

 انهوا ئاّسلا نمموبغمر دقم لع اذوطعم نركاداف انشا

 داربواذ دي كوخا ماو كوخ ديز فرهأف | ثييزعملا ةدأر ازاوجنعي
 هيلامصز نيا نكرم 1 تسلا لعن تاق القل

 لا ةؤعمْم هذ دي لذ قال اىخملل ةدار | نبع ل مهم ام حم هنوكالو
 ةفوصوملا تانلا ثللثىلا ةراشاةف اضالا نوكس حا راكان احا هل ناب

 0 نوع 1 يندر زلا» اس لالد اوشا
 ىاعمرسل هن اهرئاس سكك هبرجؤب لصاحو ثانل !تاسدمر داحت ا |ىلل

 موبرملااذه فربرلو اموبفلا اذه فرع ميرلوا اخامل نأ نرعءاوسرلوف

 باخلاف احا لَنا فرع هنا هانعم لم اًقداسروكذملا نال طال اذان ىح

 ا يب نهو هش اخا هل نا فرعنرإ وا

 0 قاثلاعفدنافىؤ رلا عاننم الا عانئمالاب دارملا ناد كوالا

 ناد انرغ ءزس لق نمردا نانا نيس نست و

 تر هزتوممدعراماهل نآم وبرغم هد دك عم تاب د هيوشل اف رميرلو ااا

 ”يرلومب ملل هركك ام نيب هاف انما عف دبإل كلذ نالعئانل!ماننمالا

 عندى حاشلاهركئام نمل ؤخالاكوخل ابنك ث دوكدلا نيدو هانم ٠
 رتل بدصقبدل م ملأت نا ناثلا ثحلا م مد كانركذامر ةاذانملا

 نشل

 ٠ إلي١
1 



 مميزر اب هذلادملاهبدصفاذاديز كوخار كويز نيب فرفلا نافع
 ماءاعدامو ةغلابم نارغتسالاوارسحلا هب دصئه اذا اماو فانلا نود لوالاف

 كج لازمدللاب فعلا ءامهنس الايام مب قر فالف دار ال الكر هلك سما
 هيسانيإا هيوبيس بهدم لع لاونسلاري فن نإ حالما لاوس ا نم نا
 ا ءكىلاضزعلا ناب ىدأب من اذ بان ك لب لهازم اناا نا ثتلفلب اذا ملوث

 امتاوديز تاتلاذئنص باولو رعوادير باتلالها لأس داكن يعب
 ةلديجانلابم نعم ءرككللانلاط عماسلا نوكروكتملامدتشلابسانب
 3 هلعدعب عمال نأ ّسْحلاو مهدنمربغفنلاف ناشلا ديزباوبلل
 هاوس تل اكل ذ نيس نعلاو يوه ملا اوس باث كد لهازماناشا

 ضان مما ناكولو نيمالاز وجب وفل تخل انلو رخو ادم نم ناك
 ا 5 :ةبسرافلانعرلا فام رف 5 كا ذ دب وبر كلذ م

 ْ امل ادي رباوحف كامن نانوجمناوت سك اتناو كالا

 ةاةعما , اكبر نذ ىلاعت هلا لا باتلانيشضامْزكةداذ اندير

 7 مث/ىضدم اظمل احب نمملا هن هلال اذ د مصاخ ئبش]ىطعام نأ

 00 ال
 و ديرب اتلالسك نما افريل ملازيزعلا نما خ نلوغسل صرالأو

 7 ىلاعن هللالاخرركمج هلل له علاوربلا تالط نمر كج نملت ىلاعت
 ابق ةلبمعب مااؤ دب نم ىلاعن هللا لا ةيركراكي شال ةداسبلاولبألاب
 تاومّملا نا نممهئلئس كلو ىلاعن هللا فاقد تال اددز لسم نم

 لمح شالت ضرالاوءامتلانمركؤزير نم لاو هللا نإوممل ضرالاو
 لل هي اول شن اتلاديز فاتمكلا عاصر املا امناو نيريدفَتلا
 لمجب نال ص الانالو نأرملا ذاَعفورثككهنالو نوهلا كئلداملاعت
 لو دير باتل رباوجف نوجيال هنال الربح فصولاو أدم تانلا

 ثايعنلابلطل بسانملا نالديُر بانل ادايتخاملاريشب حاتفلابحاص
 ةأكلا نازم حاتنلل دش ام نارهظانركذ اهيو انْ ادْسب امل عج نا

 "نو

 ضع يسم



 ةللرملا قف قواطناالا هل ]صماذحا ناو! هيطعزذاانحا نايلعاذاعماسلا اذ | ١
 كتااوتم سيرت لع سيئالاتس ا 1
 ملياراىو ديزئاطنملاو دير كلج ن اى كلام ائاطمملاهيزنو . 0 3

 انذار دالماتنتامفراط رمال اسدردخانا لس ١

 زحش اكل اهئر ساوغت رؤس بات كلب لها نم اناا نا كلغلب
 رانك ءانلبلا دنعإلاّصلا نال راني دىعمن ا لاش ناقاوظنا

 و را ماق ديزا ماف نمىفعم نال هم شوعد ةامضوعن نضل

 7 هوما قمما ديز ماخاماذ نمعم نال ةيونمل ا هباطللا هءاطلاال ملوف ما ديزي

 , مافن نوكش ماق لعاذ نع لاوُسلا نركسي ىلو لس غل اب ماب غسسالا نال

 امرا ناد »ةىعم اع كراعا ملت هلا قا طم دير

 نار ٍتادوصسإمللع كو م دقت أم ااولاذ املع ان, دوصتلا وسلا يهود

 ارم لاةسبا بلندن دفا :عادزبعو هيلعركك بلاط بطاخملا
 ةقشحة يلهم أك ن نمنانمهزسملاف نح ثح ةيعام وهو 00

 ًفلاصإب مل ةئيعسا تر اصف مابنسالاهنمن ل لمذلا طعنم هدئداألا

 نىك قاطم لمح دكو هش سنجل نم لم اكلا اويصد دوصُمملان الدش

 لماكلاك الود هناس ةملعل دبا كربصملا كلذ ف*ئلابم اًروصقم

 ةمشاؤ ليممئلاك ىفةدئلاسالل ضان هامالكل ازربسو لو رع اصسلاو

 حاتنلل مم ىف هاا مهل تو انت الملز ىنيواؤعنتلا ةطساوب
 هتان نائث انلافاوركت ثيحد ف زن املاذانكلابعاص ل صو
 ءانعم هلل اوجه دل الو فو بلابل ر غال ث داوحلل بل اهلامت !ءانمش رفا

 سول ىعلا هداف اك !ه ثلا ذو ملف هريغال هلل اوه ث داوحلا لاهل نأ

 دنسملاةرشجلإو هيلابمسلا غنارغتسالا وص الا افا طمرصُْملا

 مفي طاع ل م وبغملا لولا دارفالا عوضوملا بن اج ينمن نال صالا نال

 ةدافاوفإزغنسال|طعلجل حاوره طملعامزاىنسمالجرلاتنا 20
 ناثلافو ىدإفالالكلا ومب لدالاخ ارغنسالاناكناورعصفلا



 سجل ةىبان لك ةظل اًسأْ ةلفص ةمذارل اهمارما نم ضرلاذ ىوجأواعب
 طفلان , فصول او لحرل لكل جرل تن اوت امش ثمىلا ةفاضم
 ةباوجلافعم ديزي نسل ذ الجل ]كدي تنال امي وان ظما دسك اتلاك
 ظ لاجيلا عيجذ ذ ثمن امرا لاصخنم هند عنجا دز الجرلالكب كوب ىح

 ل ل نلضرلاراذ ةالكم انعم لجرلا لكن الضام داسضرمهظ انركد ميد
 2 فبل ماعطلالكىلاعتملوت غاكدا ف الاتطاحال من رعم لاك ناضملالك

 _عمالذا هونملا واط لا مث اد نداطل كم اسما هلع لوف و لش أرمسا
 هنعينان رن |طع در لكو | سنجل هنم ديرا اوس جر ّككب لجرل افمصونل

 0 ااكموملا هل ةقيطإع عانفلا هحرش ىو

 ئّشئ امطفخ دصالذاورعو ديز ف ًاارهاظلا ورعد ديز تدصب

 9 3 ربغم نايل ه[:قاطم ًادجو ديزي ةرهالا اعوضوم ناكذاو
 سني مص مجوهو ل درل ا ]سس ىلع تاّيصوصت#ا نم دحاو عم ةريهاملاوه
 سنكْألاب ىلا ف الخ هاقلطم هبهاملا دا مضت ال'ئشباهداحتار
 53 دجود ل ناب ئبُس عم ث دعا! ذاذ طورشدلب ةريهاملا هموهفم ناف

 داحي انممزلب الناب برحلا لوف نسر ةصملس هب دمتم هاما نكت لاو
 مناو فسكضورعملاب ضراعلا هابتشا باب نم هاديزين اشالا دف انم دو
 مولاب فعلا نا هباوج ةصواخف درتموبفم نبه لوجان اماوغلاف لاق

 ١" ليسا نانو تن :داشاولوشولب دهان لعل هنا
 شيناانركذامبورصكلىضتمد الاه دات او أهم ةصحلع لدي ركتملاو
 كبزملع ناشالا نم د قدص ن الى املا! ئيرظنلا نم لٌرالا دجولا
 ثلاثلا اكو هام فدصال هنم ةّصحق دصم زا: سركنلاربخلاذ

 فدصلا الر اسخن الا طرشسولب ةرهاملاو دص ءاضنق أب لاف بسبجلا نال
 دايما :س ىرانلا دوجول ا داحم الا ناب لميرلهنان لجل انكو اًعلطم
 كبسه ثمحنم ةعيطلاداحاناب لاذ لبامياًسرا نيموبؤملا
 داشاكنل اظنلا هجو لماو كاذ نمانهنباو هنياهصجمزلتس

 م



 هال ةعوضوم ناغالاباهئال رداصملاج د طبل بسلا هركذأم نا حاشلاهبلا

 سجافيرعت ثحب ىف حاتن! هج حاشلادهب حتما ملعدارفولل ! رع ثبح نم

 نعت ةداف اذا ماولإو صحا هداف اذابممركتملاو فعملانيب توكل نامرلض - ١١
 رشاسك(ممينونعم هسا ءادراركذ امو لاهشس الا اهل إ درم ملا وشف
 نهود نودِمِلَو اضبادسارظن هجو طقس باوكلاذهو ةسرعلا ةأكك

 اصتخابا نسل جاخاذاًدهذ نيريانلاداا|حائعمن وك الوصف دعاتّصلا ٍ

 لا لمح عانس ايوبظل حالا كاقانلو هيِلعنْغْسنافنعانص نو دةعانصب
 00 ىرداال 11د وس لو لا دورطلا ظلي

 او مو ختم كن هنلاد وضاّلا ىلا ةراّسالا ديفغيش ا مىسنجب في درغتلا عاببط

 ارهاظ دق هداف ١أم ةركتلا ة داف السن م الب فرعم لكخ عاضل انبمه
 ىنعم نافذ ادت صر وكسملا فرعم ان اكا ذا امذي ىرجرلل هركذ ام نا ىلع اًعْمَت ىدمال
 00 انلو فعملاريخلا ف لاهنسالا ىف دجود ا |سنجإ موبفمداخالا

 ماوخب الا امصتىمسال نأ فني ل اةركذ امريغ ىعم م اللاب فعلنا
 مقلاة داف اب اوجصمهلافموملا م ولكل اًببحَون هركذام نوكيال ادئنسح
 دلكل اهب وم ولكل انكبلف يل امتحالا نيب ىف اننال37ًامتسلا تركي المنح لاق

 كثر نمزيئلاودع دارانارخالانع اهدحازيمئاذامذ بلو نيريمملا ٠
 ةلانلاو نازيم نيمويطلا ننال تدلل تلاها ظن كلان اتم نموامونلا
 ادارمن اى( ذارخال ازعام دما زيمتم دع دار اناو نافيرعتلا امهبلع

 1! ضوفم هنالوتنئ مدلل انافرعم امهر وابتكار و اظل
 ايتمملاى فد كانه لا انفتلمالا انظف حي دف تواحلاو اسكن الاسك إرفلا

 انلوفكربئلا نم ,/ اًدنبلا ناكاذاامفي تلذ معيرن ضب انرهظاربفل لع

 لذ اولذ س انلا اىلملا انلوف اك ئعاربخلا ناكا ذا ماو, (يلاسانلا
 باوٌُصلاو هال شو هلوفل ُكبامم هامجلهجوواكم املا لع صاخارصمل
 قنوع امهنمب ناك ناد يصل وو معا اهدحا ناكاذا نا دانا ل

 0 قالا راسؤ هطالاهةن دج رذاو ا شلالات

 يو بد



 دصني الهدا لع كوتا وقد نم نا فصنلا عنيا هللا لع لكون لكونمللا نا
 0002 هو لكوتلا ةقّْسحن ادصتمب ل ةطاحالاولكوتلا دفا ذيموهلا

 :لا اعمدللا لل دب لاذاهض ضيعيداداوث اا أكيهدوجو نعرظنلا هع م

 ا ل ةطسالااهننع ومع نور شو دما راي فلا فشلا فل “ع

 ابادل اف مط نيمنلمل ليووجر هد ةزعلاو هت اوك تاذو نعم نيب

 هنت اوخصاصتخالا نال او اهانع ىارانل ايف اكلل هنمو ىزمح

 هلل دما ف مولل المج لرتبا بلل جرسلاو دعي سار يصال انهو نينا
 لص تريمد تنجم ظالاوهو اك تسلب يعدل سعات كو

 هانلإ ينو لاك هريغل فاكس ال ناو هللا يعدم ف انس ١
 نياينىرملا ]ل ءانعمرسل لو مراشلا شام و هررثام لاح تفرع دك

 ريف اوسام لك نوم لمت كوسا ل اميل والاف دوصفملا نا نيبزعملا

 دلة ءاوسلا بضل نم دان لك ليزا احتل ةئيحم كاكت اذ اخو ملا

 نتا لاكدا بوبا امكن اييمولكلا اذهب دوصتمل |سيلرنا كشالوم دعا
 انه دجو و اهيض بديصن هربقل سس هن او هيلع هنّ كرعمُت هدوصفماملا
 "00! هقو اكصوصخلا نإ ارصق ىاعم نالنسل ملا

  هنرجدجوبإل هناال هيلعروصةلاريغ فهنم دفدجوبلل هنارسنملاءمق
 ملف ءاشرلا نم اذونح هسضن حم داناو اًملطم يلا ركذ راو هريغ ىف

 تااعانلو ىف بيسملاتنء اف مناألا هبعلا دار ا ىاطنملا ديز لم
 دحاو لكن وكل ما طق سانغو لو قصختّ ا طنلا يزد سنجل مالا

 هش امن دوصلاهل تبن. نأ لوف مولكلانمضرغلا اًمل اخ نيردصُملا نم

 الل ولسان ناوهوملل اذه ةدافتس ا ةقيرطناملا ةراشا

 آل ديلا تصاروضمبلا اش ةوكيقموللاب هيت جل ادتملا

 ٠ لاقي نال ىنعم المناطع هييكل هد ةمدعورصئملان ال كف نهذلاذ

 مدملا لب امن امهنبس لب اًمْنلا نال اضيارصت ل مدع موعل ام لمعت انامذ

 ”قيرتمر ٌوصن دنع لمعلا نركب ناب هآموهلأ هد لمعي ام مذ ةكلملاو
 يا
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 افرام هر ايعرصئلانالد دعّس اعدك دصهشز وأم

 هشاهداربرسلو د دزءل او ابلغلاوا ةكرشلا بط اخ ادىئسعا امل كاذالولو

 انوا وام د/عفحتكوشلاو وعل ابطا خد قشمب نانتبإل 2
 كاع هلئاقه هامسال لبشر ملول: !نيسعتلاو بلم لارصخ دهون

 0 .رمازع اح عماسملا ة دافدلف ملوث نممهاملع فطع هاجر

 أ نأكءاوس فدرعتلا قرط ىدحابمولعلارمالا نا هنمم هداف

 ةفصمرا ناك أما هلم مرخارم |ب هيلع ام وكم نوك.نا ٌصبةةفصوا

 دراعهيلع اًموكحم فمعملا ةفصلاو مسالا ن وك ةحصوا انهي هناكك
 ت”ااذ لعمل دامان,مهتةفصلاب داملاو ءادزبالل نيعتم سانا فد ىورربلا

 قعلاواطْمخ تانل لعل دي امممسالا هلبامح هب ئاق ىنعمر اتعاب همرمم
 ملقدل الاو ناكملاو نامّرلامساكىنعملار اتعاب ةنمعلا تانلاواطُمذ

 هالو اهباقوطنم هنوك ملف طخف تانلاب م املا ملإرهو شرم الع
 ملو ئبحعبس ايرينا ناجل و ىاوعلامل اتجتمو ملف هريخات بحد

 تباع اربْكلل ةذصلااو ءأد بولا مسالا نيب ن انس انملك ناب رمد
 ىبشالمالإإع ةفصلاو تانل لمس لال الد تناك ذاروكدملا ال دلاب
 مسالا انه بحاص ةفصلا هنه هل ىذل|صختلا عملا نال مرعي ةنتعتم

 فل اس باوجي 9 مهر ةفل ملل الا عيلان

 الو ةفضلاب ةمولعللا 9 رصنلانالاثماجيخلا
 مزراب كاكهي تانلافاصتال وجم ومر غمد اس عاب مظحولمآلا كلذ

 ةلادوجرل اذ دا صام رنوك هوس هزم نال لَو هنن لع ئنلالمح
 وهامي عبتلاب دوجو دوحوموهام باجنم صيام اداحالاب انركفإو لج رطوه

 هجولا انه هاوزلانالملوت كابن اهل!'نم دا الت اكن او ءلاصالاب دوجوم 4

 تن اىنعملاو دوجولا نضرعا ةدياع توشلاو ىاكسلافاشلاو ىراشالان بال

 نإ ءلوصمو رخال ريرغنربخلا وأب نرإلا نم بكرللا نامي الام هلصكادافم

 و2

 هلجييملان كل



 فاثلاو اًدوتجوملؤالاوا هنكلات امو دعملادا تادوجوم ام نافرطلا ناكءارس

 - رككابناسلاصخاماو ئيثيره دنع فصنإل هناذئنملافواخامردعم
 2” بليلاذ صبا باجالا اخ 11 كممدرلاذاذ باجصالا زف بلسلا نالناحالا

 كئشالو ملول هل ملول دم ىلا! تبان ا نا لال 000

 لغذ ىرغصلا ماو انْشارجلا نوك داذ هريمل تيا ءاشن الان ممل رسمت
 ءاثنالانواذ ىربككااماو كلاذريخماو أدل نم بكمل مولكلا ل 1 نال
 هّسالؤكتلانعرظنلا عطق عم هسفن ف ررْعَسم ىا ثباب نس هلول كم عا

 ناف هريفلا رشم نركيال هسضن فر رع دل نوكالا كت ماكتال ضر اع فاعم
 نكبذر كتل سن غرر ةبمل تلك ناذ هبئ يش ناصن انكمالف رضلاؤنلا

 دعي هن |! هنراجال نال قاثن الاعلان ام دلكلا تلق هيرابجللا
 بلاط دير لامي واف مراسل نكمل هلوصمبو ماكئملاسسمن ىفهنوس
 سخ امل ىل توبلاب ديراناىض أم عاف دن مهظانمرحاعد بوضلا

 كب ايران او مث راس عالأروم الأب . ضف ردماش ًابسإلا نان ن وكن ابجب

 4 0 هن الان اا ةمئ اولا لاب ضّمسس ةاطاوم هلعالرجش نوكيا
 خال لش امو اًمعازتن اوااَتمَِمَحن اكءاوس ف اصنالاو لوصحلا
 كشتاة برقا ٍلولدموهىذلابلطلا ناخ هسضن ف هل تَوش ال ءاشنال |

 هضيؤ توي ابدإرلا نال مقل نموها ماسي شل ارهف كتل شنب ماف
 ظ 1ْ ةيعشا شما إ الل شام اذكوملكتلا :عرظنلا عطخ عم هزه

 تبنملاتبوشل عفوهامنا ئشلائ بش تويناروفن الرضا نات وكل

 ظ | تدل الدوجولاخعمب وسل !ذوه أمن انلا ذ تابعا دز وح تمُنملا ثوثالدل

 داسخالاب ضف تن نال شامان كو ئشل ثيذياا ىفشلا نا ةرور مضر متل | عم

 0 يلا مابساف نإ زانزاف تواضتسلا ]ع زرابإ ديالا
 ا فم ملاؤنلانا يورط فرمحْشْس اب ث سد بامجالا ٌروص فب ال

 ظ درس رلوصحو هنوش ن1 نم املا هركأ أم هرلع درب من ئشب فصال

 ف لوألا افون ناظم نو تتسم اءزج هزل اريك افرهاملا

 نوبل



03 0 

 اكبر برضا كلوت فن محم هنا توشلانمرعادامسالاوائنسم نوكينا
 كذالسريضا بيز انكفمب هفاصئ ابطا بريضلابل طل وص م ربغنم 22

 فلج ديز لع برضلا عاقب اتكتاقةتافي ناثلانادابتمأنا مهيب
 دريفي مثرلاب هتيرعوا تفرع دبز كلوقناكاكسلا كذا كلؤالا 20

 هنبشلاعرقودب دريم ىا هاب ح هن آف عملع لو اًنيز تفرعكن ائْمَح
 ةبمولاةيضْملاب صنم بوجولا اذه نازم جراشلا هركذأم دريىتح
 تبان اقباطمربخلا نكن ابجب ىاةريكلاةبضلادب ديدالب
 وكين اي.سوضومو بالإبر ككل نوكين اب ةعؤر متن احذاوسرارووصح
 دوصعيجل مث امام ئيشي كحل نابإ ٍمكوكْسمو ا باجي ادرك
 وهاك عوقولا هب دارنا نكمينا هانرمزح ام تفرعدقو اذ هرابللا

 لاق كالذربخإو ادتبلانم بكرللامولكلاداغم كال ءانبدداسملا .

 تاب هذ عازل نكميرن ير محامم تنرعدق هني عزان رن[ فحل
 لكم فاصنالاو توُبلاهجيلع نوكأ اد انسالاربخ اف بحاول

 بج اف انبي نلاواكب هن اذ ةيكملا ةبنلابوا عقولاب ثوثيلا رشف هاوس
 لام عرتصلا هلول دم نوكينا دان نامناده الاسس راو همس

 تالءوب اماذ ديروخىف ربخ ةمف اولا متربذلا هزل لمد ان بحت هلاوحإ نم

 تلا ضيعت ىف دمسلاهب فرع اد و دير كاوحا ملاح سبل بالا ماش

 هيرضاديز انلوت ن اهل شواذ ىنمضلاو عرصلا ملول دم نمرعادادا ناد
 كيووت غاق انيز ناكر ضلا باط هب ناعم يجدي نركلع لدي
 فيرخ ىف ئيجبس أمهر اشلارانخم ّناملع هوباماق فسيح ديز نوكملع
 فصلت مآ اممم ارش نا افعل ةخصن امتاز ماو نال الكنلا

 بلط نكرم لكل فص بوضلا بلط ناكن او مبرضا دير ىتذ لتفلا
 تفرعدم هآفزت انهو لافرلاوحانملاحو ديزل ةفص ديزمبدض
 دلو الانود محلا لعامل ال الدراسعاب ال امهنجيةفالنا
 توك نانم معالاحلاذ هلاوحازمءلاح دانس اىضَمْمِي فاشلا نا



 دهفؤلا يربو لا ءا خاف وهامنا رمت اذهل اوحرص كللذلو كاقانمضوا اًميردم
 تناماذاامذ عازل اا اهني تول نم كيال هناب فرعم حاشلاو اًربَح

 ناهعتساناهنوءاسرضاظنل نمد اغتسف كاف اًربخ ةئانضالا نا
 هبرضبلط هنم دافمس ىح كوملا كلذ عوترىضنمب ال برضأ لَو

 ' 0 هناي تا جلا تب نا قمر دخت او رهظ جنم

 انتم داف اادبز لي كلط و مظديرم (نيرزإف ةملن املا
 هلع الاودلا: ىفرلا 0 اوس الولاد

 0 حهمرلكف ريك كانهم انفال ضد انمحاشلا

 نوكيلربنئنلا نمد 0101000 نسلم انمدشام تقفرعدكر

 اًفرعمرنوكوهو صوصخم غنام ءامس لاق ادنبإا لاوحانم الاحربزلا
 اممفأبو اننا بجوأن ا يرق لاق ا!اتالاصصخحموا

 ررخا منام اضرار اذ نكيلف ةلصلاد زغضلاف هركذامريغ عنامل
 اتت هب نبل و ملْوَأ انما لاوحأنم ا موجرك دو اثلأا

 توبثلا عاني توكيذ ابحيمل وة ىف توشلا لمتنا! لع لديمولكلا انه

 تاس ىذلا توُسلاذ ا عونولاع !عاقبالامزلببى كلا

 نكيل ناو لانس |ىءموركب قار ديز نباف لص اح ىلا ةيضلاعا
 ا ليي ءرلوعن نل ل امي تاثنكلاف ركباصم الينا ملف هعئرم

 لاند ىقايلعلخدأ يابحر كددلب تبصح,واقسضال دالسلا نم احر

 ,جاتنادب 0 ومنا ربخ اعدل نلجلانىرنا ءومملا

 'اقدصت اذاام فولخةئاننا نزلا نوكي اذ كلشلاواديسننلا

 مالا حدملا: انزال ذامجشاف ديزل جرلاوهنو مل مريخ دل دسح هناذ

 عجل ظني ثدي حسم كان عيجؤ لوتلامدقتر لو ديزل اذيخ فر
 ا/نباوح ىف لوملار ده اربخ انش الا عرتر ةحصم دعبلث املانأب

 عضاوملانسربكذ ةئعلاو هاباي للاخ ثيح حانفملا حش مب رطامإع

 كنكراعت لاذ وأ ادم صوصخلا لمي نمش نلاو حدملا بأب ن امس

 م



 تخ دءاسلا لاقو لاهل فكو لاّنقل اىنمو ديز,نب لم فو رك بج مالزتمن ال

 ميسو دنالا نب الع ااا طرا عا واول لاتملاىئمو دبر نياائماّماو

 عدصو رب اىلع الري او أدتببملا نيد ٌهبشلا لع شا فلخاد انبمه
 كلافرمارابلاف لصح ديز اعلاف ءلوطب هيشاح اف هلّصفر ىنا

 ئسعلارسلو ًادنبللارَحْفْياشنالاعفب ماذا لوعلا دقت روصسالذ

 تاملعافلامسابر نم اذا شامر الا توسل فمارادلانلصمادبز .

 ر لكلا مِدْمَت بجوال انهالولر مف أ تبل اف ًالخا دمايغتسالا
 ةهمفو وه نب !دير ملوت ىائاًنير ىنعا ادد ل عمابغسولا دنّمضتملا

 دوصشللك اروتستلا ل ظل ةعوضوم تاليكلا هذه نال الزام ان

 دنسلملانانعت لاونسلا دمدلصاحلانابسلانُم نعماماع هانعمو

 فلنا نيب نع اًماهغتسام|هغتسالا ناككلانكذ اكاذاد
 امانا او دي زم لالوصٌلا هش نعال قوسل اخو ارادل ف لصحأدبز

 .مايغنسولا ةمظنلانبالا مدمن ا
 00 بحجم دلكلار يغمر طو طريملاب دارا ىسل هنال اء تملالع

 نأ لاريمضؤ اكماص العاني ار يمرر اة ةدساملا ةبسلل

 اسيلو دكا تل انفال او اًرْسْضم منوكث دحي لو الا ناف ءادسالإمالو

 ادام ناكاذ ا منال أكمل صم انها ف ملف ةبضلا تاربغم
 اف زون هيركلإ و ستكملو أنك لا دنس ةالؤصي الأ دنبملا يضرب ىلا
 صيصخت نإ]ْض اذ هريغ ع كفلريمضلا نم دافتسملاو أهنبلإإع لّواناركفلا

 ث اروموهلاره اظلاوزنيزت كلب ىمصةاتلا للا دنزملانريمغل ١ ظ 1 ْ

 .يغاتلاو مدقنلاب ابنعا هصق ىف كاد انىرمتلاذ ءلوخدرهالنلا

 و تفرع دنر دقت ا رابتعاف ثنذرعانا انلوفربظنو لعفلاعم

 اقيز تصّصْخ كن ادييفي ب صنلاو هكرع كنائقح دبمي عفرلا ٠

 اع هّيدرعك نام دعفب عثرلاملومف نافرملاب ٠

 ةدافاف تفرعان الارظن منوكو ل عىلعر انك ة شير فلان اف ئيشب نسبل

 بريد
: 



 مس املا ةراش اهغب ملوق قر ططصملاىونمنل اة دافأو هل [لع ل ديال غمتلا
 رطبا ةيزم اكتب تلا: ل كاكا رك ىنل اريل اف ٌراَملد نسل
 امان ااهدما نالاكشاهرلع دروانرهواملعىومئلافلخا درناملاالدارفالا

 ٠ يكسو ىونعنلا ددصف نم اًشان :لمجنوكناكاذ اكوفئلاو هلاخ داوعب

 1 ًايئيلا غريم ملا هش لعفلا دانسال لجن وكب جو ىؤمغملا د.صقب لول هنال
 - قاطنم هوبا ديز ناكىومتلا ف داخا دمتيعض ديز ناكا ذادن اامهناثد
 '  رئالعامهنب ةلباقلا صيواذ نيت ل عيبسن عمد اا د اضبا
 2 ىتشيلاف افاوولخلا عل ايس هنوكاوامإؤ ىوا لكنا كاش انأ نكمع
 : دآشالا نس اكمل ةةسكعنو6 وطعم نمو دارف الا:طباض نيكس

 اتا لع تّءاع نام دارذ الا :طباض ىف ىبسلا د: سل اوشن ثحدنلا
 لاول ا ماوهلا نعئععم ملف دش هنيوغدمز ل او دب عرتصو ادت أعد دن اعب

 ظ ندير اموماخ اثير ناوخ ساونا هلخدام طنوس ت1 الاعرا

 مآق تلق اذ اذ ملوت هم ادانسولل ءكطونل اكد ريل املاك اان مل

 أما دابا نال سوا ملالوحدو دانسال الخد ديزممذ امام ىا

 در دوصملا ناكر ذا نم دممو ذئط 0006 نا نئهريفلل

 ريمغلاو | مرن نكيرإ اذا ام ف كان ديا 6 ماك ىتكدي كير ماشمولعالا

 قنرطال ذادرإع كمل ناك أل زاديرركذ الع لدشأف ناشا ديرو
 ديساض ارتعا عف دن اذ انا يوت ٠ ءمرك د توك ل طدأو هاؤسمل

 عفر بخلاذ ل رسل لماوملا عا نما رعت نا مباوجؤ لام ام او
 . ديزو ناشاديز ىف نقجنملو لماومل يم ىغْسْمب هيرعتلا ناف
 || ١ طسدسبتوانوكاؤسسيز نلف سبام

 ثمحب هو لماىلا نعررعت رع دير م دمت ناذ ماخ كبد

 هعدم ندم دفن امذهاع ل ةيرنلانال

 ديزَتْلْم اذاخ ملوُمل فانم نهرو رعت نوكيالذ مب الواتيربتي نركم

 مالعالاىسإلوقِلَو ةم دمت طم الثمملاوكت تاع لذي هب ال ل ترعشا



 توعترآنابه مل هم دمار هيلع هيلا دعب هيمالعالاك ةتعبؤئشلاب

 اًريخ نو سا هلت اهل او صيصختل اروص: هاش او نا شل وبعض

 ىئنللاثيضم سارت اذ كمدلغواورع هوما ديرو حؤنشمر لهدا هيف سلو

 ملأ ومبيرض كيز ةوبارلاو هربت نم تذرع امل ىاكسلا دن عاّيجبسالد
 ريفلابرسعب ناب ىىبسلاخ ةعبارلاو دْتْلاشلالاخدانكمإةبلارسف امل

 ياو اًمورشمرن رك رالاةروظلا و نيش مراشملا نك نأ

 هنع باجاو أن هاه ضمئلادمواف ةمانلا نوصل هدر وكل هناك

 هنيوكةسضتئلا كلا اّماو كاد دنا ىكاكسلإ لش نممبإل با !انهو
 مِلْو ص صا يوصف ىوئمئلا داس ذاركح ا ىوُمُن ديرااذا خراج

 مدللاو ىومْلإ ع هلام واف ىومنلفملوت ىعم نال ىوتمتلا3 لخآ دوه
 لعل امم الاو امج دارب اال زلمحنرك]امملا ن أل ل دب ضرغلل ال "هبل

 دا لاراركشا تيكوتلا وشغل ركشلا بوست قع يطل سال ل
 دانسال اراركت ةرورمت ص يصختلاروص عيمت لص اح تادككملابالو
 انعم لك سصصخفلا فءاج لحجر نأنم امباس صللاهلاةاموأبمذ

 2 .الو هلع لش ال هن ال ى ا صا

 لممالا نوكي ناب فرعو دير نبب ريح اشلاو متل اك اعااهر اغا ملف

 يم مىعم ال عاخ َن :كهرنسل اميمغلا نمل دباثبز ناملع ديز فرع

 اا وهب روسي رن قدبلا ميسا ف
 اع كلا لعرلاهتشامن ال درمان لع دكت نصسصخخ لك ناركذ دو

 : لم هِضنلع لامشالو عماشلا دنع لا كلا لص ال اثدكات ناكديلع

 ١ فوبثلاكملاث كات نآمدطعدوصتلا منو مزانسلا هيظغرومقلا
 دو ادا ا نم اة نمل ناكاذاو أير صم ولولا نم

 اطمن ناس سا مصط ا د ىم.ث 7

 منوللا نال لد اه رهظب انهو ملأ نيرظانل | لعىتخ أ هنافرث دف

 ١٠يجي ايف



 وكذا انارمنوكال نأ ناسلاو دركت لالا ةحاحال 0 دعبر هلو نم

 امل طم ةحامحام 000 ام دع ن | زعاداغم

 هتيش|عم اكح الا ترو نيعلا بصن كى! نوككرحأر ابتعاب افهم حزاوج
 بهار ىا ءانزسملا ناب هحيرعمت عمرلو هركنانم ةوأ ب ضرعتلاو

 لا بنيساورإو درفم نراه شم درك انللان !نانمضمبرلا امى
 يصمخحئطملاو اًيدسبس منوكوأ اكومئلاامااًملطم اياد اربال ىضشملاىا

  ةيطرش اهنوكلو د دتلاةراذاةرله أ بنوكلو توثلا ةداذاةهببمسا ابنك
 لعافلانمهلتدب كاف اندح موكله ]صال نال لوف ظوتسلاب هسّمْتلا ةدافأ

 ناو اعطف لعفلاباغاعت تييملو جلالاو ن اكملاو نامزل او لوعفملاو
 ذل مابا يغلعن فراخجاجدا ةلصمعرفو نم املا ةيصوصخت ناك

 نالمل لص مىارهر د هذ قءاجىنل او ملوث دلصا عضومف تش ل هناف
 ماضتخ لاك ُثمح فاشكلا هر ابعرهاظ كلذ عنب :رإجنألا نوكيا لإ

 57 فرظااب تلك تالبظ عفنراامبتلذ ناف تالظهنؤىلامتراوف
 ىنعأ مدرلا :جنيعت ا ل سوت ان نر ترا داناعا

 ثدلخال دئنص ةيلعافلاب هعذر ناهد منك هرلعْوْغُس ةيِلعافلا

 2-0 كلدمرن ركنم هنو عنا من امال ذا هش فالخال مخرلا ةممئا الدش

 الات ىضرلاؤ ضعف دي سل [صعبف دجوبرمل انلوربزلا

 لاحم ذوالوصومو أادوصومللعدمئعا | ذا ظلا نأ هيلع عمج هنا

 بوه رهاظلا عفرين انوجيمن اخ ىث فرصوامأهقْنسا فرحوا

 ركفل زاجل نمضتل كلذ عنمب نأ نال ىضرلاف هاربك 1 طل صالا نال مل

 اعلاف هتلاصأ؛ نأهه هادا ةلاصال موف درغملاكربخلا نم ب -
 للان ناكل ياما بارعال اف .تلاص 1ن|لعمتريخاف هنل اص اعغنغي
 - يلع ىد يفوح دكو منال حمملا عم ف دحرلو ملأ ىلغفللا بارع 1
 لاحاذ عفر مالّسلا هللاناجدر كيلعوج هيلع فطعنر م

 ريح افلمفلا ممف دح ارب لالاذ وأبي نا دلاح هزم غنوخ
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 .الوادصفلا تبا ءاصترادنكاملو ضر افاذكب فو نحلل ع ملاوه هدنع

 0 وكمل لوملا مدع ىلا ار ظن امانا غن لمفلا للا ءاجاررغن ىلارظنلاب
 ىلا ه انعمانهىسمعل ايم نال دلو اسوم تر يشل سانا 9

 قويشلاب ئشلا تر دقلامم ةيوشلا ءاتطمة الاب اع دعت انقل
 ناماذاش أد اجاب موو هريسغتكممل لؤي لب سوم ال اغا هّتبوسا 2

 ضنا الضو هبتلوومو هاجد قتل اذ ناكرإلاباَبو امل مفلار دقت دعب
 بلس ضورغمىاةةسدوللل وانا جضور غم ىا هيمان ءاسلاو ضرفل وعم

 كقئلاخ يو ظلا :|جلا مجد انصكاةرابمآ ىعمانملو ءاكلاب زها نشات إلا
 اذاام ناخب ٌةيذرظلا نإ يل هريمطب دار ناب اهرهاظ قع تلج نامل ف كاعد

 داضلا|انه انهمفدل ىا هأغشين اكفملوةداسفلا اذه عث دزني هاذ فرظلا هنم دبر

 ردقتلاف فضلا مج انلوذل ىنمم الذا مف دنمرهتن لز ال اداسفلا اماد
 امتسالاوهر روصنمل الع ءلخا د ءابيلا نا نمل صتلاريمم ةزمام]عمل ف ذاع
 بملسا ذعب اًسالوا فاض الاربنعا هآلوعلا مدعن املوت مياشلاةرعلا
 ع فرصوملارصف نمزيوكر يطل فرم للمهاصنل املاغن مو 3 حاتفملا

 ك3 ماعلا لمفلاوهر دغلان املا ةداش اهلل وصلا فطعمهفصلا
 تئوصْملاهن ال لوصحلاو فاسن اللللا ةمسلاب مصفلاربتعاو هيلع الذ ا

 - دوحتبفرظب فاسنالا مناد ف اصن الإ خعمو لص احلاو فتم لع
 ة:فاروهخح اكل فاصنال الع هانعم كامب نامل :جاح ف اطتدنمإل

 ّن عا هوتيل نيت لغرس تاما استرا وحل ا ظ

 كل ا اسم نائل وشلل 37 هضتلافر ,ركتلاو مثرلا

 اترغونمىسإ ءرممنلاب دم ميلا ركحلاىلا هجوتس فشلا نا لوول عوضوملا
 ران مل نمائجمسامف ريعان هو رص لاول نوككىفحديصلاملا

 ١ ا ريو قسم تترط اا ل را مدع 1

 عسل اا نأ انةلكذاو هيضنواقديكا قتلا ادشمملانعرب خائن

 كيم ادد

2 3 

# 
 جس



 ًاواسلا شح ىف حمص دق أدشم ةركتلا فول هن اوابرذ هلوطب مهتم صفا مصبال
 (م_ٌجصم وز وك صاصنخلالا دغب ال لج ادل اذ لم ريغ مدمن ناب
 . ”ةكؤلو دعم لوغابفإل ىاسن يف ناكا ذا هنا كلا ًادتسم ةرككلاعفرل
 صاصنخ والارض نوكيولف أدم ةركتلا عؤول جعل يدفن
 ىئنلإو امس ىف هعون د دادس حمل نافذ ٌةبلاسن اكاذ آم ف الج
 فتالديبسلا هركذام عاف دن مقانركذامبو صاصتخالإيدقتلاد
 لوعلاف نك رومجمل نوكل ا ليع لوغل غن مصق دوصملاو ذرلاس ةّبْضَملا

 لةنهلا روحة لح دقشي بطانلاو هلك ىف عازنلاو توبا سم
 ةدعإا ل اتلاناف كلذ فانا هلو دعلل مز دسم منوكو همضنماكتملاد
 لمتسفلاهنسالاف امهنس قرف هنا لا عوضوملا دوجو دنع نامزالنم
 يك عازغلا ناكل ذا لوعال اهو لعلة عانفلا ناكا ذا كوغار ذبل
 ثلا هني ىنلا قرغلالطسولذ تلف اماناو تلفان اف اكدوغلامدع

 كأم هلع دريم: قخال قاضارعملا نامرهظيان هر ملؤرمامذ
 ذراعه دو ناصوصخمر ا.ةككركل ن تاطما 2 نال هأىعم اعنناملو

 زواجي سو هلع هللا ص ىنل انيدانكو راذكلا نممهاوسأم ىلا

 طسخالناك دنعومولكلا انه قام 1! مذ لو نينمؤملاملا هنع
 تابضتمم ناي ىف همرش ف لاق مولف طبلإم دعاٌما جررخالو هش

 هندوطير_ل|صيصخت ىاهصييصخ دارما نركب ناو ادنسملا مدت
 ىملاذ انبد لوكس د ركل ىلاعن لو مك م اموإع هيلع مص الدبلا
 لعمئلال د | ركاركتبد لضولام فالخضركرغن و دوك اكس د لوصح نأ

 كلذوممدْمْلا هيلع ل ديأكرغص اصنخ ال العالم نيدل | لوصمع
 فطع دريل نا بطا خلا لعرب بيذع ا دنبملاركذا ذاراكتلا نال

 م كركشب د لات غانوج نحل اشيا بدرلل لصقل ريت لع ايش
  هنالردمقلا ضبان هلف كرب ارركتي در ككل اضم نأ ذوجالو كيا
 نا الو مكريغ ىلاركتعزو |جتبالركتي د ن النعل سبل ذ امي ال

2 
 ع
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 5 . لعد اتافسا لال 17 جول كيساف هناذ فرع ملافع :زداعال فيد

 5 نا انبلا ثلا ارك الفد د ترصتخلاو نب دايركت درككرصتق ناخعم
 ا ب “< يصنخت فاثل افو دومملانو د ماّسلا دبز,زصتخلا ن١ لوالاذ ىفعلاذا

 ا ِِ يب ركب ويخاف نك يزين ة بسلا نددت

 السم :ري قسما هن املوشب داراف ىمن الس امال محضلانن اذ هنرعاذ
 امتع ملوش داراو طبل نم لوألا هجول اعف هن اذ فاض الارمدلا

 اين هملاتنل اة يش

 اينواجيم دم هبا هنا دنا هصقل نوكم الد اسيا بنسب تادنمملا
 لاس نيب نم هللا د: ملاب دنسملا| ص اصتخاو !تاينسلا راس ىلا هنعدنلا
 هنعدنلاانوأجيم دمل دن لا ع هملادنسلا وصقل نوكش الادد سام
 .كلازواهتبابركذ دب نمي وصلا ى ا نيد ىلوركتي درك ف امىلدالاذ

 رمت نال اون ىنعمانهيركسد كازو اجيإل ىبدب صنخ ى ل لوصخلو ىدد

 كوصلل فني صاصتخلاال اشف ىفب دكار اصاح سم ىا ند دالركشي دمك
 كرب لوضع. لن اذ ديتسلا لاق اككلانتشالا عم لوصخلا ةربذلا دقت هديب
 هببلا دن سلارصْت اع هلمحرلامناو فاثلا هجولا مث دن أف ممالع نعًالضن
 فارسل هتقفاومم دل تاشلا بلا بهذ اما اضاارصف دنسملالع

 فنان دصاام نو دباع ٌضناالو ند دمعت ام د,عا ال لاش هلق ىعاشبالا ٠

 ينل بسانلاذ هند لع مزكدركتبد داعمل سو هراعتلا !ايصئنلا نوكهبذ

 مرسهسدرصتال هش دلعات وص قمم الاتلاهيزعدن 0 نروصغم

 منوكزي ايركش درك هراسسمت ىف ىضامل لا اذلو هيلع هنبدريصخو هيلع

 ثابنم هلا دنئسملاب دنسملا صاسصتخاؤعا فاثلاو هضخراالندىلو

 هن اذ ازا ّيكمتو ديز اخ فعال نب رخال انيلانل اذ أكف ابملادن سام كاس

 مالا ديرب صئخلا ناونعملا لام نوكمن دنس طعهبلا دن سملاد ممل
 نام كلصاحخ ةمسيفلا نود ديرب ْةيّصنخم ةبمفل او دوعئلا نود

 ةانو ميلاد: ملا لطع دنا رصخل ةران نوكيهنلا دنسملا لع دنسملا مودقت



 ءافلازع جورتللاماو طنللثل شل ادجولا عف دن اف دنسملالعدبإ نسما عمنا
 ماكر كلر تبسك(ماىل للا عن لف عشت ى ناشكك حرش فلاذ حاشملا نال
 تبشكاام احل ناب رعي ريغ بسكة عفا اذحا ناؤعملاو نانكل وت نا

 مكاواه رين بسكألابمسكاىل ىا هب ادنسملا لعدن #لا رصف مسكر
 | 0و لو وب دانف ركن درك لف امانه كري بسك ركل سك
 مككاعاالانلاعاانل ىاركلاعارككو انلاععا انل لامن مل ريت غاضبا هذ
 دارم نارههظ كل انش اسو ىهت |سسكملاب ورك ال انلامماانلو |سكسلابو
 صاصتخالائبردال :دركب صنخلانا مذ 3ص انيق تفند

 0 وكيف اللاب لرل دملاص اصنخال الريل مدْضُت نم داغشسملا

 كالا لمجلا ضف نيرظانل اضم عزام لعركتي دلع رك صاصتخالاوصذ
 ىنعمرر كش درك لا كنب درك ىىعمراصد صاصتخالا عم دللا
 ملؤميلا نسما لع هرم دنا ميقن لمجد ىبد يسمرشلا نيد لو
 لا دوجي ىنانب لربذلا مدت نم ىونملا عاملا هوجو بيد هني لميرلد
 لانانلورنلإع مس الأ مدت لص الان رك انكوريركدام دعوه ىلغمللا

 هنافرسرد مدْمْنلا ضرت ىلع رلادل اول ناكها داف ل مدقولو ف اشككاف

 المشاعل :ءارغلا هني ببرولب دصخ لاف تح نرظانل اضعب لع ىفح
 ناثكلابحاص ناب هلع ضرتعا ىىسل ىنعمب ان لمج بيرل عفر نم
 رثإ مههوشام عفدملا ةراشا هآريتسلاو ملو نوبل :ءارغل عمم الاب
 دوم اررصسلا كيلا ةمسنلاب نكسلف اًمْذ اضارصملا ن أككذا

 سنل لمجي ىلاعُن هلل !سثكنيب نم باتكلا انه صمصخت نا مذ دلا

 رهرلا ملجا ملف نارغلل هلساقلا اهناق لامت ه١ بتكواسملا 0
 ىلإ سلو هندام عمه دلاب اعثر نهد هند امبئاعتي شاف نامزلاىا
 نو ديولرعذسم لجا نوكبذ حن اذ لم اكره كا هعسي نا نم لجا
 .ةفلابملا طرف عم دعابتلا ىعم نامضتملا جاتو :ثولذل ادومالادحا
 ةنسالايو (هونماة مص هنا مهونل هل كافي ناب لل رخل اف مل او ميلاف



 اير دوكو كلن فرظلاةيحن ل صر سيما! لاا ةركنلا

 ثاسارهذدأ دوصعملا فد ا ا نكي أو هفص دعد همصراهلاًربخ

 تاشاوا يوكل ةَغَصلا تال لس هيلع مق( يصرل ةوصول الل 2
 هولَصلا ىلع همم حدملاةوصمؤلكلا نوكدُصرناذرفوصوملا ايما
 سلاسل انج م درمان «ركيز أ عصي الو مال لاريلع ههحدملالم ةلثلأو

 0-0 تاق نيكل قاف ع اص دو

 ه فولخ تربك نين اف را ميقا ماسلا 0
 ا ان لئلا لوب نازاوج اق كلو دنعرتربخل يمس اف
 مصصخم ركنلا نكس ماضل اب ءثوصوم تاذ ىنعم فال هلملو ىرن ادم
 ىنخ الو ةنتملا تانلا دارلا نوكي ناب ريكتتلا نكمتللنيوسشلا تالو | نعل
 «ادزبدلا هلاهتح رين عاج الدب لج اينعاملا جاتحيال زيشلا هركذأم نا
 دنع هنم قاثلا مضل نمور دل اف ف الخ لج سركذ لص نكد دنع

 ماهفّتس لاو ىفنلا دعب معوتو نوطرتشب الزهاف تييفوكلا) شفخالا

 منانتاركلا الع شديزسداصت تاس ايت اس
 ود صل نوكي هن الالخ هدم وكلا كملي دارملا نوكيد رميهم أعم

 كوذاانم ة2لا ةةجملل نيرة سسب لاب كك 5 ٠

 طماكتلا دنع نيملابصخ |ههنككهشبرا اذا اذا اًماهدانملا ةشكةبعالاب

 نرمتهرب نادن دراعغفالاهرملا حان ألا لنؤمب مل فض الاعاهسأريشنك

 طسإلاو هرب بانك نع فدى عش دربلاكرنت نع ترتفاساسالافز
 طغت ثأنو ساسالاذو سوماّمل اذ م ىدهربع نم]مللاذربسلا

 طلال هاعلا ةوسع طب اهوهر كلا طماه ى1فرداامو ءالظلا

 دربالذ هكّربان]ذ مهمل اؤح هانعم همولكن مم هطدإل ئعب ليف نعم
 مدس اعضنشالو دوصّملا كرت بجوال ناسلا| لهن الضام ًْ

 لابو «دوصخمل هنلالد روهظمدعطبإلاب ذا اقم ناسا



 .ضاننعا ان هىتن روتي هبلاداشا ام فولت الابو نيروكدلا نيلاكشالا
 اا وفضلا: ىاقا نإجلاب ديرا ا ذاعا]ادارلك نوكأ ملوو بعص

 ّنااكق هلعاذوه ىذلا هبل دنس لعدتبلامدق ور داذال عوضولا نال الاخ

 آي د طنك مام[ ع الخ وضل انتل نكىضتش د نلا ةدانا
 . هلعاف ىلع هدم مراسل مف منوكو ال فك ميلاد: لا لعام دغم
 دل: دافاف هل لخدما مِيمْنلا ناد رىفيرشلا عاملا يش فانك

 ددتل !ةداف اوْضْسْعم هزعج صبدلف مب فزنا اك امض منوكل مز الوهم
 املريركت انه عانفملا حش جالا لاقر صملا كرتهجيانهلماد
 ىنضتمن د دمّضلا ةداف او نمر الا دحأب صسفحل ادصُم نانم مس

 الضد. لا لعحلا رائد دحجلاةداف افاضاف ًداعث درفلا هنسملا نوك

 كامب ميضتلاملا دّدجلا ةفاضاناملا لام نوح الد همدفن ىلا ةرانر
 فشعن هنيود دحتلا ةداف وضيق لا يل مفلاىضْنْمم موكل عشوتلا
 وكف نام وم انعررغم لانا ضن انتل اّسنم هضم انئآلا انه لهو مذ
 لعافل لال عملا دانساوهو ىرغصلا "لما هانا دانيماتك ةرعان |

 ثحيؤن أبتلالا 4 ءغصلا:| هل دان ساوهر فربكل اهل اف اًدانساو

 ابتلامل املا طش وب دانس الاوهوريمغلاىل ادان سال امج مينا

 دانساوهو ًاتلالادانس ال||ممج ىومَلا ثحفوربلا»[ل دانس اوهو

 هثرصرلؤ ام ادلع انلاوهىنلارومضل املا دانسالالع ام دعم هللا“

 فرقا اًيضنممريمضلا ىلا دانسالا نركزع ل ددائاذ ربعضل كلذ

 لاوواكن | شام عقد اذربّنفرخا دان سان !لعرل ال د هذ سلو
 مالا لوضلا مرام نكاغي نا باوّصلاذ ٌمْئالْشلادساسالاف عردص
 ىلا ةراشا هال مقلا دانس عاننماو مل ضفاننإ !اموزل_ كريو ثنولثلا

 تبدوا ا هلوهأ نبل نع اي وكل ماضل نانم كاضيرام عاف دن
 ١ رخام زجل نهاد شم فرص ناكل نسألو هو لعانلاو لعفلا نم

 لمجال ل مفلادانسافع امل مزالوهاّغدربمغلاىلا ع مفل دانس انع

 ارسال



 كر مب علاجرملا ناكرإلا عونمم مل اذ ماشلا نع منانكريمضلادوع طسوتب

 هيما كل ذناف يت لاواضلاب دوبيزل توُ فرع 1

 ناكلثالو مافلعفل العم دفس!للعافلا نأ مادعاقل ا ظفح نو ردوحلا . 1

 توكد شيال لمفلاسس لءافلاريمضنال ثحدبم ءالعانلاربعط
 ىفباطا اعلا ناف لعائلاّىمحْلْم هلش ام ىلا ةبنللا كا صرمنلا

 تاعللإع امل املا ةمشلا نال لعائلاركذ لش ةسوبمملاب لم سرع لعغا
 متيحالص فئوتت ةبسوؤلاب وامس نكيرلاذاو هموبغم هزوخأم

 ةكومتلا صدم زي رق دتخ ل كلارك لعرض امانا 1
 كْضنلا و داخ اذ هل لخر ال منالريمضلا ىلا ]علا دانسالانمهضرنيرار

 ملزخدال ذا مِسْمَسلا ثحبف امس! متبل ىلاداشسرلل ضعت مشا
 يشل! مرلكنمانه آلان ملؤىلوالامضملاف هلوفينائحللاف
 مش ف انكاشم ضعب هدرمداأم ”ةصالخادهرلوأ هلع ل دب برجا

 ةلثلا ده اسالاىضتشإل و صفق د الا دمواكم راس مملوت و عاتفملا

 ىلع دودو انبمه ىدي نا صب اذ ىمللو هنعز اكد عندما هجولا لع

 تسلا طرابيك ناز مزال نيمماملا دححا نا كك اكسلا
 ا اسبسريمطلا كلذ قريش

 اكداسلا نرخ رعي زمنا دل ْ

 ياسا النبل ىلاربمضلا كلذ فرص هأنعم نوك.نايهريغ ناو ملوق

 لف :هاثمالا كهىف هنا ن اع ها"هلْس الا هذه تن اكمل هما
 2 يبا رمضاف د دمت“ نامفم تسيلاهلا عم هيلا دنس أم لعم دقمو

 يم دنرماوه ىلو الاجر دلاخابذ مبلادنسلا نال لو الا هحر دل أذ

 ري دلع افلاوهىلدالا زجر هلاخ هبلادنسملانأف دير فرع الخ هيلع

 كالا عنم نم دسلاض ارمعا عئدن يرد 'ةقيرط ققحت ا ذاو هيلعمدقم

 للقلوب محراخ تناكملْةىلادْس اسالا لو 'ناكامملوذ ”ةدافتسملا

 لالمتلادانسا هلم الا لهىف لو الا داسالا ن اكاذ اش اب ىرالا



 هد هب لئمالانه يرضروتمن فيكفىلو الا هجر دلاف دانسال اذه ناك أسما

 رك اماعاضمن ةدراو هن هلخاد نوك نابي لب لاق هن ابحملام

 ديرا|اذاننا عاملا نان لوالا جر دل شيلا ا سا املعم دقت ل ممل نا
 هلأ هذه ىو ىلو الان دل اذ هرلادتساملع دنسللا مدقي د دجبلاةدافا
 عا انبميجونب نك ملؤاوف رد: سلا مدهيرلا نلف ددلاةداخادصمإترل
 لوخد نعزارتحأ مر دل اخ نا همواكىعم نب ذ نر نانو[ عص

 دانسالا انه ت رشللاببداذ اع انيانتلاللا الاله اناراشعاب ءانءالاة له

 اًمادانسالا نهد حلا |بمدافال ثلاثلادانسالاد اّسعابا جر منع
 ىفع !ءلجا هلا دنس امىلع هدمت بجو ناوابش دنسملا نول كوالا
 ًايشلاعالوالامنجر كلا ميلا دن سبام لع مميدمن بجي! نككاءاغلا
 مها ىومنلا ثحب فمن اس نال امه ىلر الاسر دلاذ منوكتيبرلامئاو
 ٍظابجي خلوالا جر دلاف هنوكرظحولم دعبو هن ان ددصم هنال
 أشبلام دن دقت الو د دميلل ةدرغم دانسالاةلهراينعابابتولخ قاشلااماو

 دو لاقل ومسدش الف اهض بتل اهخاتن وعزا هيلا: سامع
 ٠ 00 0 كاك هبا دنس الع مدقتلا برجوا تاخد لدا

 | ب لوخد نع ا اشحالان !لحالو لعامل

 دهيلاو وبلا دعت فكة دماولا زله! نا ناساماوأمهنم ئشد

 هروكنملالسلعتلاف لَو ال [ضارتعالاباوجف ماس ئئجحسفاًعم

 دانسالاو اشعاباهجور هل لمثو كلاشلادانس الاد انعأب ُدوكيملا هلم الا

 1100 انامْحر لاذ منوكتطح ولم دعد نوبظل كوؤسم لّرالا

 لاف بعصلاضاعالاو ثيباوجلاو نيل اكمالا ضرك ام ىا هآ مص واخ

 هئنيج لوى ذمزتلاو ٍدلاعمانانخي اشم ضعبب للا شاهلا» حاشلا
 ب ْملالع ىاثلا املا مدمن ىوئملاثح ذر 10 تملا نال ضن اننال

 ناتلابرضلا اع لوالاب ايضلا مدمن ميدعْسلاثحب ةفدوكذملاو فاثللا

 د تامسخ دانسالا هلعجف نائم انت التلا دن اسالامحنم ملو

 لزسا



 دانس نيدانسا ةاشالا ته املا ةراشا نيبرضلعامل الالمقلادانسا 5 أ

 ا ا دايدسأو ألا هضتشت ظ 1 1 ]

 هنع ةرانعربمضلا نان تسصحنم ءجرملالاساراشعاوربم لا لاش ادامسعا

 منت هم دمد مرج نآس نم ديلذ هلو مشولثل ا دشاسوللاًعِلَس نوكالذ
 لل دانسالاو اًيممولو ابن ريمضلاراشعاب لص نال نال رهاظمديشلا

 انور نعرخاتما ادن يلافاصرج معي لصحبامايمضلاةطساونأتبجلا 0200
 ةاماخ ديالااع ءانبادتلا لا عوج إن ميرولا ارت يحد اص عنمواًوبخ : 9 "|

 قدم تالا عرج عادت أعربصب ائاربمضلاو دن اع نم اربح ده اولا

 هن ريمكملا دانسالاذ اهلسش 2 هيدا لاح طمرل ا جاولان اب .
 اسال عمدغم ةليإلد انساو ذا د انس[ لعمدخم عجرلا عرظنلاعطق ٠

 ا نايبذ حباشلاو كو اماّماواربخاهعفو ال اصاخلا

 هحدا امرن ان ضافل ا ثلا زمالك : ةعجقو ءانهال انها ؛ ئجيسف

 ديمفكاع فطع لاح فيطالو برا و هربرل مل باوضلِي مهلملا هلا او ماضبالاوح

 موُلاك هئسجوأ 1 انلاح فئاطلا لانا فيطلا سوما غلاف بوصنملا

 لان انئاطل لماما ا ؤبط فوطيد اف اطم وافسط فيطد لاني اف اطد
 رظانلا دنع ناكل اش النمل ثبمو تكف ّيط هرصا نال فبط

 دبتكوم لغد 21 ب 2 اوملرل لوعفم لضافلا لع جر باشا ميل نمىأآ م 1 ش

 رام نركشا انوحو رْسازكاذ دجوبرل ربا نيون مضرتعم هاجادتم

 لول ض افلايمضلاو ءافّسلا بلطوشنلاو كرادشل اذ داتلاو بنكزل
 كلفت بلش نال ن رك هضنملا كاملا ف لذالاب حئاص ءاعيمص حاتضلاظفل

 ىخضالام قد: لامكتل ةنضنملا لاىلاذ ثلاثلاو فاثلام , حرتصو'

 فكوئنلاب آلا كيز ناطنا انلوثىيع تاطن ادي انلومل تمالذ ا مندأطب
 ىسلؤ ىضاملانامزلاف ف الطن الا دو دصدو هاما نيئدوصلانركملاد

 نأب «حانفلا بحاص ,مرحانطو د دل ايرخالاو ت .نلاباهدهحاانبمه

 عزي ينئانعشرلاب ماد دإل ضرعت ريغ نم د دخيل : داذ النه لاشم ١

 أ



 تولع لدن اهدانسار شعاب ىربكلا نجل ن اتا تلطنا دير نال تح هندد

 ًانلاوأببلا ىلارؤل اد اننسا هنوكل نامزلاب هيف! ع ملال دريغ نم قال طنالا

 [ررابسعاب ىغشلانإجللو الوان امزلاب نرتخا هل ئبش تو دتساملا
 لعافلا 8 !لمئملادانساهنوكىظ املا نامزل اف فال طن الا توثلعل دن

 هيي امم ىددجيلاوافلطم فاضت الاف عم توّسلاثب فانت الو

 1! ناحان,مهىسيلو ملون اولا عم تونا هني انيامناد نامزلاب
 سس ادار اناوانرتضدال رإ شمت اولاؤ ناجحا: مهن ساشا دارانا

 ا اي مور 00 َه دافنسالا ثيبح. نم ناكحانبمه

 : متلمف نإ لا نوكأ ةيضئقلا ةلاحل ناس قش الع ءانب تت وُسل ادن داحال

 كن اليلعتلا زصصمدع .ريظانركءاوزيسا اهنوكك توسل العلا لكلا
 فركذ دحاو ئسش : عجرم ا ورومضلا نأ نم حانفملا جرش ىفديسلاهركذ

 ةياانرك نانو امزج فانت الذااًدم هدو دن ل اتبرشروصن

 هاذ امهعامجار وصل عن رجا دانس اد اّعاب د دخلا دانسانانبعاب

 ماومولا لع همولكك دلال دالرن اهنذ هادملا تا ذيرهاظ مارق هيؤركلا ةدحرل
 دانسالانرككع لدب ىونتل ان اةطئشاعي نكد امملارصح دارانا

 0 ِبْمْسل !' ص ىف نعاداملارصحدار انا فدالا ليرالا محد دما ةابتملاملا

 دافنالاب ديراول درب امناانه هالو لمحنا لمحنأ ءاؤرض الوم

 000 مونعلا ةدشلا هب دير اذا اماو ةاغلا

 اىنملافياضتلاب دارملاو لعافلا عمال ث دخاىنم المنلا جيو ه
 ننللا نك دانسالاب داب انامل انورشمافبإ ضن ربذللو ادنبلانيب ناف
 بست كن ابكما اولابسح ةدحاو تءاكن اوابن الوتر لّوالا

 دانسانم امان أنبل املاربخلا دانسا مالَر اههنن اهب اذ طئفللا نممهفلا
 نسال انت ءآدارا نة ملف ادتملا ىلارمملادوعنم انل انو رمل املا لمنملا
 مهلسالو مونمملا ةيسشلاد انسالاب دار اهن اله دا كلا ئد اصمم الاو فاثلا

 توليها اً عرجلا نوكمع ةاهتلا ااماد ا نبجلاىلا عرمجل ةبونمم

 جوت
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 مفرج رهام اانبلابزناب اعالاو اشاد با ارغال اح نم ظفلا ل ارحازع
 مثالاو نمحم ا تااوشر ءاناروا ىضقألال ىعي هاد تمن امد انسالانال ل

 "قضم الف تاثللاتاو لق ةذالااماداسا انش خاب نا هر

 ةيلاّوم هوافْن ا تركي حرطحا ئشلع دانسالا فدوسإ لن[ ةعاربتلل

 دئأىلاربمضلالا هدانسا عمل مضلع انهزم كشءالو هْمْمح

 كا انعاناتلادابتعاانداض اسال لهل دانس نجف دلال

 نماعمل[ىسفنو دوعلاو نمضتلاراتعادعب نَمكامئاشاذ مجرما لال منلا

 نالرنعرخاتم اهرانعانكل لجل دانسالإع ام دقم ناك او دوملاو

 تانلابر خاتم فصولاو دا نع اربخل ا تانأ فصو هم دعو نمضتلا
 هئاذنع اًرخاتمرل فضصودن أش نم هر انتعانوكتف فوصولانا

 فيل مل دانس نع ارشاتم تارت قعغاؤش امراء الانكا ا ١١
 0 تاذ عموم رنحأ ب ٌئبش لع فقوسإل نق مح دعب هن امام

 بولطااوهو قلبام طشلل دابتع الاانمه داع الاأدهلع ) تعم

 ملوشب حانفلا شى امم ١ رز نبدألا باوهلو لاؤسلاللا ةراشا دمداك و

 لمقلا دانس انعرخانم أ تملا ىلا زا اوه ىذل ارز دانس اتلق ناف
 دانسال اوعاب اسعالا بسحب سافيو د ىجرلاف نراقب ا ميو ريمشلاللا 2
 ظفليربمضلا اء مطنم ناككذ | ميسا ول اندنلالا 1

 سبل دايس لع ةيلااجللال باتكألاب اننعالاان ان ءايفم للفا :

 ئثكإ_ منتظم ولم ناذ نك رارم خلل اتمنه نايك وسلا ل ١
 ريركتن ا هنمداغتسدن اوخالد فداطالالعتظحوام دعب نوك ١

 نأ عم دوعلأو نمخكتلاراسعإإع فرقوم ىوّمّسلل بميوملادانسالا

 ةافتس ان ظحواملا لع فرتوملاو دانسال امرك لع ل ممشم فرع دبزوخ
 مدليكلا ةيعارن انعاش امص امنا تايصوصخلاو ًايازملا اءازملا ناف 7 ناالا

 هيرانال جربنا لاص عوج صح عومملصعت ماؤماكتمللاداسعاسصب

 دابتعا نإآض ولف هسنف ادني نمل إاص هصوصخب عومجبلا 0



 هصروصخ عومجلا اذهد أنسا نعر خانم ايل انه ىلا انباع ربمضلا نوك
 1 يسع ابل نالأبْسلاانهىلا
 اك تاز نادير اناوره وهو انتم لا ىلا اذ ئاعريمضلا نوكراشعا
 ًاينعا عال دئ املا ريمضلل ا نمضسم رنوكل ع فقس !ًادتيملا ان هدريؤلل
 ذاك انسانا حاتملل دمرش ىفديسلا لانو زءاكتوعلاو نمضتلا
 هانمالا اذهل ىضتملا“ نالدير (يمايريمضلا لالمفلاد ائسإاعمدقم

 ليو ةدعيرككيام ةلمجواص ناطم ةظحدلم عمم دقتلا | اكرماوه

 'ش ًابتملل لا دوعر_همملااعرلاهش ارابتع|اعمدؤمم ىاطملاانه
 ثيم لو الادانسالانمناثلارانعالالع هم دفن ىلاد اس هناالا

 امن اواشاز أدت رل! ىلا ررمضلا تالذ هذرص هيمضل اًمضَنم ناككذ
 اّمار ىف! !مبس ىف لخا د نال قانلاد اع كد لعأتبهردصتم ١
 * رااوح لول اذاه و هش لخادوهأم ىلا ةلسسووبف كو الامر اسعا
 0000 1 مال كلا ناطم هانك ل ضل انآ نخا رقما
 00 نام دهتام تقروظمالعاب لمان ع هاج اميىلا دليلا
 لمح انبمو جاشلاو ِ اهركذاماه دحا ةعب دا بحف حاتنملا

 داينعالابّمْن كلثلا دن اسالا د دعس لوملاو هبونعملا ةمسشل ( اعد أ نسالا

 كفار إط صل يعدانسالالسحمانبم ود زمزملا ضعب عركذ ام انام
 راب ءاررمضلا لا لمفلا داغسال ناو تانلأب نيربافتملانبدانسالاب
 قاثلاب امعالإ لعدم دّملا هاه دانس العم دفنم لوالاراسعالاو

 فرملار ءةليضفل [ضعب ,هركذ أم هنييجوهو جاشملا ٠ هركذام الار
 داتعاب هلل دانس نعت اثلار انعالارخ أب رينعا حر اًسلان ا امومس

 الل[ يروم ارت اسؤغ تا اذار امعاب وضخ ارضعبو زظحولملا
 دابعا هيا عابريمضلالا دانس ال لعل ئاد نسلم دفن نم ديس
 تئش ايارتخاد لصنلا نكت ةلجل داخس ان برغل ةديحوارّصلا قاطم

 3مئطم انهو ءاؤمارلا لنا قثولا داو ماغملا اذه خمولكلا امانه

 و9



 هاركل اذ اغاو ملف ا شلازيش امعز اكلوخ للا نعال يزل نعذ انما افعيإلل

 6 نايرجرهتل انا كاان ةركلأ لوس مابك كل
 هناخ ردة ركل ا اناذ صنت ضعملا ذا كل نكسمأ دال رم 0 ظ

 عش 7 دلكلا كاطاو هاركرأم عييجتلاهول كاكو نيرظاتل | ضع»
 راما داب تاتو نايل نظموا شبوك ات يي

 اب ماع مشلا نامل ['ظن مولا رسكو ناعن مطعما فّيوسإم ىدعتملا
 لمشمل!ظفل نال سلاحا ةرآشا لوف انك آعّصرور لاو راما كاقس اك
 تناك ناو ملامح ات افا ع |صوصخلا ةراشال اناهربغو تائلعتملا

 ملوت ىلع لدن اردت الفعل هما الو ةيلصئعترفلا قاطم ىلا

 | اففارمو ناكر تلا ضع ىو لمذل اركذال لو ظومال اكد دما نال

 لغانلاب تزد عند هجرادو الاو نمةدامز عمابطعب ةيورصتخاف

 ربمالاعم نلف يد ا مدد ةلساتاب عي مو

 لصا|عفل اد دانك انحف مراشلارب وص ا عمربم ان اءأج لامنالو

 _اكفول دم نا اكقيعب ناركدو هضهلعبأن لوعنلادلعافلاو ركدلاف

 لمغل اكل وعملا عم لمفلا لاكانأو ماعبأت محلا لولدمو لصاامهنم .

 0 د مع : ماملارظنلا ضرار أم او لعاضلا مم

 ١: كلدو لطادت سل كونان تحبف عانملاَح راش ىس اومعؤ 0

 اكإمنلا عم لومفملا لوقت ن ادة وألا ناو الامبحول العدرب

 كشك نركش ظفلل اذ لمفلا دّشااجأمهنمولكن ا ناخلا لعد
 اذاف لاقم نا ممن اك انلالعم جرن الذ ىمللا ةلمفلا عوسم امهم

 نسباما هلق دمقلاملا نجوم ىقنلا تركت اباسهنم للعم لمت ارك
 الا عم امونم دحاو رك نم ضْفلا نا علاد امم لكن لسفلا ٠

 اك امدحار نانفماواعللا مم لمفل |سسان امزنم 017

 دحاو ل كأل دحاو ىادنم داملا نوكب دحاو لكد ابّرعاب ددعنلل ىلا امجاد :

 ءابكزال الع فخ ناو هر اعلا نه نصح هامش ادلذ لومذلا ل بسولع



 ناب اطال طفل طبض
 وهاس وم امل و كنز دكومصو

 امهنملكع مل عملا سبلت هداف ] أمرنملكركد نم ضْعلا ناديي هناارلاذد

 هلق تنم فاى اكو ضوب بونلا فير لعد ر رااماذهو صيالاذو

 .لعفلاموعل نوكي دك لوعملل ناؤمي حاضب الاف انك هأر اببعاربغ نمعأ
 هّيِوو اياك ذوب ندلخوخ هصوصنل نوكي دئو دما اكىذو نالذوُع
 ناكناو هصوصخو لمنل اموممم لإ ظفر نم لوعفللاب هقأ عن دل
 لزئاًدوضفم امزم ئش نكول اذ اذ اًديز توضوحت مز الامهدحا
 وصمت نلاموعرابتعام دع نا لام مف دنافمزوألا ةلزاملعفلا
 : هلفدوعنلاب هملمتراشعا مدع طانم ناذ لئزتلاف لله دمال

 هضم رانك لحم نآزم 9 ان رش ةقن ا ها هام درا فاك
 ةعالالسال دؤلنك هات نم عم امولك نركو ملف هركذ وغلب ال كريما
 لان وكن ديواذ ىومئلاو صصنختلا ام |ىطعبوهوخ نال كلذد
 5 0 1 دابتعابد هزئلابوا بلقل ايوا ةكرشل اب اماربغلا ل عفل اتوشل ان قنمم
 اًسعابامفلا توُنىفاد درتموا اًركنمر العمل الص اميل تعم دببقلا

 هل هِضل ثمل ذريغب قاعتملال فلا نجم نوكرب دال !لعو مل ديما
  ةكلفول انم ديسلا لاذ ام عف فان ل توثل ار[ لمنلالصا نوكبو
 ه[يقد نم عمال لرق ىلو ا ناكل ىليمم اكر ديالو ءاطعالا تب 1 نم عم اًمولك
 كبالو رصمصخخلل نوكمذ "ثول ذل اءاحنالادحا لع هريذل ون دا عاباما
 ]1 شر اهنا كاك ان هنبلن ىف هاكاكسلاركذ لوف ىوننلل
 . ضعب نمل تن امانلا مفمآس طخ مو حاضبإلا راس هب رعشيام
 بطخي دصم يغلب ئإطنفاىلا أوسنم هب نثوب نممحاشلاذ كمان
 وللا ن داعم ىطتلانالاّباطخ قظلإ مس ةيطتلا انناما
 ن نأو عيضرم هنأ ثاع دج هامالتلا هرلعراومك مل

 1 لوعفمواد دصلل ف ردح لا لع اضل انم ك اح هآآباهذ ملف اصلا ف
 كلوعفموا لاحام أ اماهاملوف اذكو باه نلل وا مها ذرلكتملاليزغنىا

 داش روكذملال مد! ىلاىأات حلاو للامم لمفلا دامت نوكيناب
 روعي

, 



 همه رج مى

 - الاب وس نس دنا ممكنا دوك لاي لج امة ءاللوتب 00
 "نيك 1 0 يسوع 5 تملا طلاب لمجن اللا ةراشا هءضش روك نملا 1 ظ

 ىلاكراَشا ٠ انيينالاو ت سقنال ضل نركميإاذاشملا مج هاضغلا 0

 داي هبلع لدباعاضر 16 ل زيا لولدم نا | 1

 متلالدلر كش تشل لب فعم الب فرم د اكانم لزئاغلطم هنشوا 7

 : 19م 1 يميل ةركمدع نيرا : ةدوصممربع شد ذب درعلا لع

 رطل اًذاضم نوكلالا فنون مو موايككا نم ضرغوهامذ دا غادد
 انكي ناورمواكملا نم دوصغم وهام اًدوصم نوكنازاوحلاٌ رصفمو

 نمهراشالاررطب دصقب بيكرلا تاىرودسم نم نوكيق هشّدلخا د

 مطسونب دصفب ماَمْلطم ىشلاو تابث ال اموأككا نمدوصّملا م ولكل
 دارف امم صخماعل الوعتعلاركذ اذاف ةخلاسمل مابا مرتد امولكلا نم

 كءازت اذاام فولد نل ابل )صحا صر صخلارل اىتحال نكك[مفلا
 أنهر صصخل القي ال : افعل مفلا د فال هموعن ذم ز للا ءلزنم

 ماعط ند د ماعطب صم لمحل لكل 0 نانم ةيفنملا تلاقاك
 باوخاذ 000 لا زكأكرلا عف داانرّرحابو دكا اان فداخب

 ثكياركذ اممم زدللا ن!يلعدريذ هاريظالاو لمد ركذاماماوئخالاك ٠
 لس لازم ملل املا ايرازبامبوسلاو تاتا ول

 00 م عامجا مث ديال اشئلاداشعاب د دعدلا ثبح نم

 فخ اوما عش فدسلا هركذ اههضن اق د ابّبعالاب ف ولت خال ا دوجو هل

 سغالوهملو ناتلهْم سم نيتلعب صختلاب دحا ا

 . تيوملل» هرتز ام نال ملوق تاربخ زاجملو هربخ دجوو وأ دتموه م
 لس ىف نرمم لا عامتجاوهًالفنر ٌزاَقع دو دما نا لعادنعلمن هآ

 هجو لع هانفقح دّمخ لوالاعصخل اما ةمالعل رعت ام اعىطع نالذ
 مين الع ءانب قاثلارمفلام اواضب | عانفملابحاص دن

 ملوعد دار اكم ا هعضومف تئرعامىلع ماتنللمدلكل اش 2 لف



 ِقزاعم انيظميسشلا دنع مدقلا هبلاهنسملا نوكيامئطعينولذ لش
 . تصل ةراشا اضيارلوو هاررعتلا]علمحاذا منملومب هركذام هانغّمح دع

 صصخللرب ظل! ع ءاتبملا هداف ابا هلع ءانب نيغشلا دن عروكنملاردصملا
 نأكاذامبل ادنسملا مدمن نزع مام ءانب حانضل مالكا حش خصم دعب

 حرس خصوص قلعنلل نعت ذك معجا ذاناوهو لاكش ان, مهلض هأ
 لمي بان كلم يرماول مت اضل طم هنو |هبادانم ضرع انوكب نأ نع
 راكان ناين ؤضاؤنم ماقتل يروا

 13 ابامورحرساك ًآبصن ملفنا كل اور طبا د وصمم نوكزنأ تاير

 سياننا ره ةيورضلا دنعألا هبلاداصيال فنحلاذان فىو نمل طرشلا ءا ءارح

 امو ٌفاعنم ءاعدأب و لزناع فاطع هاا مرا عجم ا قمامنل ل عىنعملا

 هفلطمرو ,ىئكل هنساحمربغرصباول ذاءارسسا ل كف طم

 : هورل ةملطملا اميورل اامازلمسأن 006 هنساحم دو لة مر سموبغ

 دام دربواذ ف دصلاشسح نموعاصاخلل ماملمازلنسادنساحم
 000 روس ادب را ةمزاتسم ةقلطملا مورل انك
 ملوأ ناكاملهآ ان ل ئامناو ملف نامزولا انهم ةافانملام دمامر انارعغ مورل
 ميلوعزءل ارك ير نار وس يل ىلا *هيطشلالعاذطعالاو

 برأ نكيرل ناك طمإع فوطمملا طرعشللا ةيركذ مافن اربدْفْسل لور
 اا قلمتؤبنسم ناباقاعلا زوامل هيضنواهلعافلرت داس ||

 ريض نم[ منام هنيضنعياملع صوصخر موكل ملاذ رعيدا
 تالرببفملا بحورلوو هيلع برئدال دّئدحو دوصتمل ا نم قذلطالا

 ةلايساجمرشلا» نامل دست ا شل دف تل! وعر

 نع لوعفمب هغلمت دصت ليرلوفوهر بيع صيلاذو نعم طرعتلا دمع
 لعفل|صرصحللامم لّرالاناف فللا بين عرس اان فاذااك ملو ٠
 فرفلاذ ملف ثلانكهموهل قاثلاو لوعفللب هقلعند امنعاربغ نم
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 تهب دن م 3 مومو توووحج عه المج اطمح

 ةمجاغسسالف لومغللاف مخازن لنلا هافاذ مييهنلا نال العقد ١

 1 ضرفنأو اهو ملو لومفملا#موعلار اسعاربع نمر عفلا يت دارا

 كلفن لوععبلمفلا دفا عيمجئاعن ن ن اكمالمزالتلاعنمملا داما أ

 ملوهاّماو فوصل ادت |نواولاو دطرشلا الامال

 ءاضرف ناوملوقو اداري ل ةلياز ءاغلاو دصلاف اممم زولنولف
 مساع رانةاممنالتايرغم اهدا ءازهلاباطبإ لاح
 ”ةلح ةشكع هانت داد لاو همشملا لضركذ نا رانا ل
 ةيانافربتلو ب كاكاو ركب ناو طل ا اجع 4

 طارص عراسي (شد نمو مما طرعثلاءلكتن اكءاوس

 ظ ا
 ةدارالارة بشل[ هه ريشل وام اًسركملا نركعم لمفلاناطمب رس غير هأ
 فاعنل ائبارغو لوعفلا ف ده نأيب دوصْعملا نان مالك انوش باع

 ملول ْمُملاناكنم ديفتسادمنر كش! م وعام او ةئيشملال مذ ىف

 كل ماركهن نال عءانبركمتلا ءاكب عا ثبت لوعفم فديت
 ئانتلا عب رااجدحا ةيردئتلاو هملا نأ وتم نالعفلاو ظفللاذ

 دراونكدحاو لوعمىلع نيلماعلا در اونزاوج مدع نممفدعاَمل اًاضنح
 لضام مف دناذر دم ال تابرنشلاب لات نم انلو تيتقسشحلا نيزلعلا

 هن ل صبت كش لرفض اس

 مالو مصب فرك كوزيموبو ىنالووطم ديرانأو ءاكملاناطم

 فسرت زم لست ام اّماوب لعمل اًولعت دي ازمل لوعفملاف دمح كرت
 يشل ناعت بارعل اًدوكدمركشتملا ءاكي نوكمن لالا ]علا لامعا

 ثالهرلع لدن ةنرثم دل لوعفملاركذ نركيذ نصا هينف هب و

 هنأ |ءالماتلا ءوس نم ملوركئتلاب دن راع نه تك ديس ءازوملا

 ءاحكيلال ٌدالأب د ملا نال هّتدا دمج/صملا لوم ناخ نتملا ةر اعرب سما .

 قايم ناسا اهلفن ينلا عاضبالا ةرابعالد نعاس قفا



 لئالدانكملؤ ىلا ركن تبيع اركغن ىكأ نا تئشول لومي نأ دريم ملوق نم
 ناننلا باب نم ثيكر سان اد ديرطو زامجعالالث 'لئالد ف سلا مدلك دز اجيالا

 لوو ماوضل أ بح اص باج نع باو ىالاقمال مِلوف دحلان أب نم ال

 اكل تسال ناداعد انك مانه »ان || :ةوس نسسدل رعت نلأَو نال

 ثءدام ءاقيم دعاعمّشرن نس اما ةراعنسلال ناش كتم اك

 هلد امللع هلو دم برن الاىضتم الع اضلا نا هيذ هأ ٌءيددُعلاو مل

 2 بايسالاددهت زاوجلمنو ديدجولل ثرحدرلعهفئوت لهل هتلنحبسو

 كب [صاصتملالا:اغلبلا دنع نسحتسلا لام ناًلادحاو ئبشل
 ىلاعت هتلا نال هان اجيوهو مل لم انلايرما انحلدلعلو رقنلاو بتيزلا
 نحأم نوككال 'لئدصي اوفسفف زعاطل اب أنرم السند ءأن علايرم ابال

 ىوسلاّةحاولف لاو دبعلا دعبل هءلع شن هالو لعفطعماؤ هند
 روهوتل ائىلوا اخ ءافخال هآرهون مِلوُمِب ٌناعنم مو فطملا انه
 لانا اسهنيلكم قلعت وج سكملاب و مندلاة لوز مزاعس

 وصنر رلومد عندلاب ا انا ةراشالا عمرطوتلاب هُملعتراما

 ل”وملو كتلوالاخ ٌالصادن كلو يكونا امالالو انم هسضيش

 زم ا سبنلب وأكل دأكل ملون عاضب الا ةّمذاولو عد ْلْض د ضو امئرل صملا
 ا [لعراحد به اي فن طير كن بب لصف اذ امنالم١
 مناضالانوجرنان سولاف واخر نمر بمس هرج هنأق ءارغلل اذ داخ

 غيل ابدت الا نا عم ميريل ركصسصختو ىضرلا خانك دمقلا عب
 يخيض نعام ,ايغال نديم نموه انتا 3 ليل ساب لّسوحم تلاذك

 عمره اظلا مشدد كا نوهاذلا افهم !تانلا ناك ملو

 : ١ ا ارد طالابس + ل نكلرركنملاضغلا دب لصحي ن اكن او يمغلا

 كيعفع كد ثح ا اا يدا توا

 نال كلذ ةخاكس ان اعت ملوث قاناالوعقم فادحو لوالالمفلا

 صو ىزنلاورمالإبرم ارغلو لزاما نابسو م اكحللا عريش ةوعسل اب دارا

 . نم



 4 04 , ١

 د ني هد

 05 ب ّ

 ١ ل رسولا 7” 4 1

 سس فلسا 21 0

5 

 ها ويضو 2 2
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 « ديكس اج تالا
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 همس ا س4 ع ا ا

 كرو جحد بججناتت

 .مدسروب 7

 . وس 1 يهمشتو# ف

 ١ وفل : دبس يلع تنعي ودمت ديا راوو < حوف ب مسمن ع هس مم منيان“ ا وححااوج .

 ا

 انين هلومد دبل رش أك ثلا داببعلا نيدو ىلاعت هنس جك نأ ادهملا ةوعدلا نه

 يو «داشملاو نيمو دمللو نيود لازعت تيك زل اهب نم فلتر لش اا
 ٌناضنان فماكتل ازباب دارملاف لقعل افيلكتل اطانم نام ارلاقامو
 2 اذه هصّمل انآ ملونمْحا قش ف أ غنسالا همن ةدالا
 اب دومرنوكىف ةغلابلل دحا لكيم ولدلل اناعت ىلادصمل اك الوعل ىلا
 دملأك 5 وعرإا لوما وممالد الادأرم أزمد ف اكو دص نو دواخل

 ةنبرق نوكل ناب مل امهيييمز الا تلاضرف نآو ةوعدللا دا فاموعال
 رملاناهرؤو عانؤلل همرشف ىث امك الضانلا نكد هراكانه.أ
 تاالاغو ةنرملا 0 ١ مامللا هلاك دعتف هل لاق

 اضاخملا ةشاث لارم شرف نحن اهبلاب: لاف ذح ثحف هلام

 كا هش بام سك نموهاغ الوب انش هيلا

 ةنيرق مايل الاءابشالانم ئيش ف نجي !لعافت < ف ىضلاخد ٠
 كانه نوكينا برأ اًرجاو وااًاث اجن نحل ن اك ءاوسدمإع ةلاد
 فعلن |نرك اجو تاموملا نصمم اع نبت ىلع لدت ف داري ةنيرت
 ٌاىلع هْسرْمل ل دين مصاب تح آرنازم حانذالا حش ىف هركذام

 ”ةذجموعل الع ل ميو موهعو ار ضوصخيلع ”هلال دربغ نم أذو نحم كانه

 أنمتخالا» ميمسل ار صو ىلا فدحلا ءاضتش ا دانس معبذ تمولب مبجتل انع
 كلن ن ال رصال كانك ف ونحمالع ةنيرث ف نحل نركي نانوج لاكمال

 ش وعلا دوجول طور ّشم ف دحلان اأخو ثحم ك كانهنالع هبل

 اذ :دوخأم نذالاملاةمشلان اذ قذأع ! ملف نر نجلا لعذلادلا
 في نم ملل لع داهنعالا تركي لوف عمضلاركد عم ممءاذ هنيرفلاف
 لودملا]ض نم هلا دنسملاف دح ثحبف ّصامىلا راش ارهاظلا

 ركل دنعر لفعل لم فادح نع دامنع لان اغمي نيام د اهاملا
 ملون امملكى امولإ جانحي ةقماك ورهاظلا شح نم لفل !|ع

 فديلل كا الددلذ اد دوكتملايلتلالع ءانن هاصاصتخا ديم هلام



 ىبسامي تفرع ىف هامهتلا هم د صفق ام مل ص صن ال انعؤاض مودل ع
 ثااع ملوأ هيلع درو اك نلا ثحبلا عاف دن ارقسضح هذ ناعتسالاّْنأن اس

 ىوعيرلاوباكشلاك اع دلاو ءاع دل |ىفيبلا جان فةيم تل نعم اعذلا
 -ةنميو ث دركم اذ ةيمشلاو هثرعسى ا اًديز توعد ءاحدخو ن دن اوح

 أل مجنمو ىفسفلا ءاىسالا هذ ملأ ءابلابو هس قالا لوعنملا لا
 فاعّسإل هن امواعمو ا نلاىنعمءاعّدلا ناكولذ ١ هلأ نامسالاناذه
 مبالوا لك ف وكي نانوحيش الضام مف دن اف ىتسملاب لم .ظفللاب
 العث دم تافشلاد دهن لنك تافٌصلاب ابنعاب مل ر اسلاف
 ةيدحالادويصْسالو لص لاذ ىكثيئ تل ادحال اهنال لو تاوذلا
 ريزكلا بنوك مت لع ىأربمغل ١ نالو مل تانل اب نيربانتلل ألا
 اعين امملالصالا ناف "هّرمسالا ف أك نيْتآنم دحاول لا اصبال مل
 ماهبالاهركاتلام كيريو نيوشلا دنع ضوعر فاضملارمكتملاف ذح
 اكو هنم نوغس ن.نلامهام ندمءأم ىسومى12/واملو ملوف
 فون دجو هبيلع دجو هرلا لوصولاد هئبجي درو ىف دامك انئب
 سان انمس انلانمد علا ةفششكةعاجتهماءافنسمو هريغش

 7... سوا بج جب مجري دج يس مزعج بج. - ١» بج مايو مهاوي

 ظ . هطلادوذلاو: ام نمل فسا نأككم ىف ىامنغو د نمو نينا

 انكمن لذ امزنم ىوتاوهنمءال | إع نال نادو ثن امن اىامن اوعث لاو

 اقلام نارع ءانب هامل نرمهوتل ملف انكلا فانك سلا لع
 لالدلا نال هداس غل رهو: لش امناو_مخالا هم ااوه زءابلا مالكا

 محتملاب امهنع مث كيرلم داتا هراعىسوم نال كاذو "هنئمصو هيلع
 ميلاةيسنل أب ندلمفلا لزن ىذلالوعفملا نأ ل ادد نلاهْنْممَآْلا
 ًاضالاو ديب ىش اوما نم نبع ونلاو اوم مهسلاو لبالاوهيمزرألا كازغم
 لباقم امزنم كر مغر بادو نلادؤسملا نا مارا مشرف هيإعل دي
 يكب مابا ىنحرخال ىلع ا داص اهدحاإرسإ ىآ هسفن فرخالا
 مهيفس ناههيزم امهبإع ميلا ناوهو درصغلا فراخ لوعفملا

0# 



 لوعفم وم هش اوم نوّمس لوعفم ىاكسل ار دق انل مغ[ هدو مولا
 هضبذلومفملا نو د”هحاضالا رتل اًاشخم ناىلا ةراشااممعنا دوألل

 وصملا ناش اكما كوعهملاس الاف ردئولف ملف ممن اس دملا ناناهر

 ناضمام العجول دازند عاتنلا ع يش امل تكااذلو يالا
 7 م هلبا نوقسر دقو الج ولذ !امطت نا ابشع فدل ءادبإلا

 يائاضدامدلعسىهاتاتضهلر علل اراب |

 0 هعم طوعلمريغ لوعفم هن شح نملوعملا نع امر اخ

 كاجو ملت ع فطع هلاجإع نابوهيب موق ورضغلاو لمالاواطم
 اسم جرخت اناا ْمنالاهشرتهاكرخائلجلا ةلجنملامتنولا
 تيل اع ىف ىنعي قاب ف عمو نأمل ةقطافاا ل. ناشوهاكدملا

 دلوقت كود عم هش ريرفدو ليد شرع نمرلاحلع تاب لانا ضد امر

 لعحم نالع اسد ريمغتلا مت راكوعخل و اًربَسم ناكولذ لوعنملا
 اتناىول حلا ثيح ىأاكسلا هدام اكربخال اد لاوهأدل افلا
 لعل بل دل ورمهشاومريغ نوعسي سانلا ناكر امهمعربغ نادر كن

 نبف اضمالو انيلومنملا عوفر هلاح لع ناب اهدحا هيلا فاضنام نا
 اهنانمجمف ةفاض ريغ نمواسهمغ نادو كتورسهلبا نوفسي ىف

 محتلان ال هلاجإع امْجابجتل نأكل لان لبا مهم سمورئعاهدودم ٠
 يال الب اقم امزم لكو لان ىتسلا لع امهر دق مدعل ناكامنأ امهملع

 ل ا حانفلا سن ريصأ# سيمت ىال فاضم مانمكا

 مع نال ثحب هن هايستيرلولذ لات هاا مهممعربغ نادو هدا اكول
 مهيشاومربغو اماه ارم نوُمس ىامينلا هببدصق ناربدْمتلا

 ىثسك درج كن درصقا ذااماداسئلاوزلب امهفغرغواايهمغنادد ثنو

 م, تدلاعوتس ل هرلو ف املوعفلاب قاعنل ا! ةظحرامريغ نمددنلاو

 011000 دول اوىتسلا ةعبط نركتالولكت نوزع النادلاو نوت

 مزلب ىتح كلا نك صوصخم لوعفم هّملعت دنع نوكين أىْضْسد

 ٠ يا ١
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 501 كاف ربنا ضي اممنلا واح امهم دو ذو مشاري فس تركنا
 ىَك هش اعل ومكمِلوقموهلاو قولط الا نوب قفل ام دع كاسل هرككأ

 هلا ن الو ملوف وعلا اس دك مل ف نحلا نازوج وابن عمللاعن هلا
 لوعفم مدفن ملوث ر نمل فحشم زول اًملزام هطزنشل ىف نحلا نوكب ْخ

 باب ىف هركذ يبس دكو لعمل الع لع افلا مدمن وص تلت يقتل أ
 اهترو ضب لع ابمضعب مودقتو هىلعمت العث ميد نو هيل ادنسما
 كاس نابد كيل افأطنلا ناو كار ال اهاطنلا درل ملوث بايل انه ف
 داّمّنعأنم هرعالأهنم دأرب ناب نامعتلاف أطل لخآداّمأوبم اديع

 اطال جرا هركذر نامل لعن اكو مل جسام زبويواتلا شالا

 توكود درتيداذكر ريقكاو ربع ادهفتم نآ نم ٌمعارع نيعئأذ

 هسا اشن و مريغنمم دلك رض ماس دحال الام كلومكم لوف

 000 0( متل جنات دانا اهعازابرصتل اه لخدإ دلو
 كف اليل نالها أطار ابتعاناف لوف اضب اف سلا خدم ةمدلثلا
 امناءاشنال اند مدطكاءامل الش هناملاع عمال نأكاذادوصْنباما

 «اثنالا ةرركحالور كحل اذ نوكامتا أ طنلل نأ لد امو هسفن نممهشب

 تاايمطنملا حلطصا كلذ نال ئ سب سياف تاروئصتلا لسد نمرال

 ابملع توكل اصب ىلا بنا اوهامنانكحلاف ةيرعل !ءالعدنعاماو

 كوأب ناب فلكت عواخجال مل مب اخشال اومْيربخاملا :لمااومتم انلو
 باطلاوات اتحتسالاوماركال اهنم بلط»و امرك لامن إس ديرب
 وصانرمه ها غلب اوهفملو ءاشن الامم لكتلا لج عما لال عمب تاع ام
 تلاثلاو مندوعف اهنرمو تفرع دينرلو هتفرعاديزمو تذرع دير عبدا
 تفرعرركت ىاربركتلآ نم ملوت ثلاثلا لبا عباول او نيلو الازم عّلبا
 00 ال دفم هنأ الوزنا ءافسهءاّغمل

 1نآ وكلم املوف ىف تفرعدق كلن العر تضملاورششلا
 اصاذان افذه سعب لولا دكان فانلا نالع امغامتج انوع

 نانا 1

1 

1 
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 نسبتلب ال لاكرعصمل أباب قه قضعئ حس صل رسب ملف نسف كاثلا

 هتذرعاديز لم ىف مادضنلا عضول تركذاةمسأنم ةهنزوهالم اهأكلللع

 نك كدحو أهداف الاةملإ]كدلاب تاناالصاصتخالاج "هفلامل داخ ال

 ءاابرز ىف نا لع در طلاةنه اعف در ئجيساىد ةرشلاهدهاشلا

 ىكدبإل ناب ههيع اًعْوتمو لو ااعاتنسافاثل ا سيلو نبدركأت عامتجا
 لاو امن اكل واغنسالاب درك هلأ ولو انافياملائبإت الامال! غمام

 ابيزوعوذ لان أ الاوام ىعم_مُه و ميقْسلاوامتاو اماو نكاو ةمطاملا ابر

 ةدافا سرع اديروجوفمانربغ َساشلا هركد دام ناتلءاذاكاهتهر

 "ية مانل ةيومجرصتل العر تضل جرا تغار اماصاصتخلا اذ فلاب
 حشف نال ا هركذ نامجولا نانهو وبلا ازكاذ ةغلاملا مث دافا

 راسا! هش حاتحجال هةعلامملاه دانا نايلرخارطوهد ناشكلا

 2و اضاتعالاانه ها ركيق وج نان لاق دات طعانركاتومعلا رك
 دكر [صاصنخالاب |ببعاب فطعلا جملا ةرباغلادجو ناس دعب مل

 احتالافانت ال _ضراعل ا ةرب اغلا نال قال انو دلو لاث لوعذللا كدفس

 مئاسءامنادتعبايفاوتيتضلضاةسا هلع راولا ل
 وبا ضارتعال اذهلع حاشلإئنتكا اذاد رضا دعب رمتفلاا ةبم نأف

 هركذ ىذلاب ضارثعال ادريعت بانطالاو زاحالا باب ى حانملا يش ف

 ذئدسحو انا ذ اما غن ىلوالاريغ ةشاشلا ةبهرلاب ديد اذ ادبسملا

 بيمعلارريشتلاف فاكام مس وللا داضالانا زم دب باجل امب باج
 متللخ كتر اَم او همهم 0ع وصلو فامراما دة ص امي

 لائم افملا انه وْ نإ غشيإنه ىؤاشترعملا ةبنرمنم زل ادنم
 ريغ دن اثلا ةمهرلاب دير ااذ الصح امنا داخل ا ةنهد ريركتلا ةدئاضلا
 ةلااذا|مامسهر ابمسمع ةسهرب وصخ لو هنزعل دياك ان اذ ىلو الا ةسهرلا

 كدرلل ب متقلاضورعراب اعاد . ىرلاريدمدو ىلو الام هرلانبع هسانلاب

 ب لاقل تالذب دير اذه ماروك! هل اناا امل انولف ةئانلا نود

 5 8 مج
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 لاث اهد إف اخ ىف مللوبف كورال انبرطن اس هب دصت اذ !اّماد تاعاطلاف

 7 اكتاتثلالعوف انك بحاص لؤ مان هضيرمل هجوالم'ءانا| ند
 . كياش رك كبرموح دراوملا عببج ه دارظكإل عاسمملا جرش هب حرص
 فطملا ف واج اول كالو ديعاف هنلاط رهاف نجلاورهطن
 توكبلرب د فشلا كل ذو ىذا ْعُسلاوهر هامهضعب جوصدف لاق
 دعبرعوتو وهوه درطم هب !:كلإع ءاملدعبأم لرمعم دمت "هطباض

 راقت لع اتنملا بو نو دبعاذ اد داق ىاتاربدفت طعون انما

 لا كرما المس علل 50 ا درعأف ىأتا

 ااوصلُخ مل نإ ىعافو دمحم طرت اباوجانمه ب بحأو ءافلأب

 1 ا نويهراخ ىاياد فدل هيلعاّمتاانلد هعساو:ىضرا نأمل لوم اع

 ظ هذ ةنلالدألو فون ىلا, تنل لع فطملل ىاكل دنع ةروكذملا ءاضلا

 ادركت الف ع افطع مرككمم هعهالفلا لب فود طرشلائاوحمهنوكأع

 همدعور تضل ف ءاملاربدّمن نمئتب حصير ف ناشكلابحاصاماو
 ف درعاف ىاتاخ ىلاعتم لو > ذب حرص دكر نوضراف ىانأو ىلاعن لوف ظ

 ٌءِسازج نوكنا متو ضطاع ةروكت لا ءاذلا نك نلمح ةدنمف
 ًاتطالاد ذ اجلا شحذ ماننملا يشد جاشلا هركذامنارهظانجو ٠

 فو نعل ]ع ىطملاا خا نوهداذ ىاَباح ف اشكل ابحاصركذ هانم

 تفانكلاذ كلذ نوكنا الامل ارهاطوبس نوهران اوسراكاناكا
 بترو ٌدعَسلاب ضر ان افصو نال كلذو هاؤمملان ال لوف طسسلا

 نه دلاملاىنعملاا ذه ب امصنأ بجود هيلع ةداسلا) صواخاالايلط

 ]1 01 كااوصا تاق نهض نشا صاصتحالا :داف !ممملوف

 اهانعمو ةفطاعوارتنلل بط عرتشلا نوكيل اهريركت مل 58
 مالءاثلاربظبو لو ىؤواَدبْنم ىلا سرمنم ةرئلاو ا ةداسصلارامتسا

 "2 هكزللاماقم هّمافادٌك دصئلاموزللا بدفن نمضرعل انآ هنهرهظن
 000 تركشراكاو د تريغنم مذ او نلاو هش نو ركهلا قت ىركذلا

 هال

 مين



 :انمشال دصتل اش امم عمم عاننم ال صسصخخلل نوكذلف كلا دميأتل مشتل

 صضصضختللم دق امهءانتعال اق اثلاو هفضحبو رك ضن ماكتملا ءانشعأ كالا

 اة ركاب اسهم عجلان كمن توثلارلمئانرككانود
 فواح ذم اك اد وصفم نوكنأربغ نم : داذ الا هلام فاشل او

 (دقتلل نامنمرهظنإ انابركذل انضَعلانانم دي سل | ضارنعا طفض
 ىذا ةجيملا و ضرصصل امن د اذ اخ اند كل ذو صصن لامع ني اوف

 فطر فراواكْراَمأو حرْسلا ةرايعنع كلعد ها كل ملورلوشد هركذ

 زن تادوورظل نونبوك او كوي حلا سرا سلا سل
 دامو فال اوىللا لبلدلاب سينما مديت ام تس جمس ل

 ىلاهتملوت امه عجتفاشككاب امحاص نأنم مانا هميشف درسا

 هدلعلزن ءانبو ًانئيمايكلا عاممإ لاذ ثيح ثيردلنسحأ كْزن هللا

 زوجي | هيثم ناو هدزع نم هناو هلناملاش دحلان سحل زن داءنسالدمكأت
 دن لالع هل النسل ميمت لمج هن الاب سيف هنم الار دصب أ

 ْ تتسم الان هريع نم هرر دصز وجم دعو طم ىومظايعطلا

 تك لاك تامجوبمل مااا ظشلاع لسا

 0 ددراغ نمرو دّصلا عد مدع مدْمْلانم نمو امد 7

 39 ْن ل مدا بججب ىثعد هآ نكبر هذال

 ريدا: داف لمرلككانمدوصقلاو عماشلا دنع تبل ديرك
 2100 بحال ركل لصاب اف راع ماسلا سل دش

 ان لح ل رهاقا و ؛د ددرملاوامكرشلاو القلاب

 هدام ناب ضعاف دّدذلاو اًمكرْشلاوامل لاب دامعالا ثبو توشلا

 اضالاةرهاملا عماسلا لاحملع» انبلاذ اشار مع منركؤشإلل ناشلا
 ٍنيمشلا دفنوا هبطعئاعنملا مدفن ابلاغ ميقنلا مذا صصخلاو مل اورملوف

 دعو جنت ذاذاذلا )يقل صيصختلا مول ناملع نيلّوالا 0

 قمن مينا نم دارملا نا لست ام ىلا جاتحب ىنح ضعب لع تالوعلا ضعت
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 ومس 7-77

 نسل ضعبىلع هن الوم ضعب ميدْمُن نال ميدقلا ناطم ال لمذل أىلع لومنملا

 . «ساقلان ائعب هأصصختلان ميمو ربط مرسامىلع نصررمنعل

 داومل املأ ل شإاب ليموزلل فاني حيل أوحالاو تاقواالاملا ةشلاب تأ
 ((| هبذنسا 11من هلالانملوف انلاغ ةركت نركت نا اهطرمشو ةيؤامكلا ةرابعخ اك
 ديل اةلصانلارناعرل يدقنلا هْياماهطكن أرغل نم ةريثكرلشماب
 نسحأن اككرنحاضارغال دمنا هشام درداو ابمضعب كرتولومامتهالا
 ةيبلي أوعِقسأ هوئذ هوادخر انا نيل الرغم ىا لهو دخلا كو مل
 قاؤزئف اركلاذ انكرانلاف هاج اكا هوا صيبا مل ضلاف هك ىلا
 [نالعملظعنناكمن ل ىظملارانأ ا هيرب الا هواش غئضاقلا
 أهمذ هواخد اذ هوككساف ةطيوطم !ًءار'د ثوعبس اهعر هدا سلس م
 مد نر ٌكرحلعد دفدال نهرم أبا مفوهواةدسجلع فلن نأب

 | ةيبانملا صيصخخلال علان دل ىلا ميقتككإسلسلا
 ناب هن ضحلع نوكنانوجو شلاق امهنسإم ةواغتل شو هب
 ”أفو امخارثم كامملاو با ف لاخ دالاوواضصنم نخالادعب فلا

 هلل ضعي ف صصص صخلار اينءازاوجملا ةراشا دق ءآهيذنسحبالام
 هجوأم ىرعش تيلمال اخ تحمل لم ان هوو نسحب هزككرم اك
 لك بجاو كرشلانع ةيربنلا ناف همي صيصختلاب لوغلا مدع
 ناكها اي لك وسو دبحؤملا :لك نومطموهو لاح كى فرط سم

 متل انكذام اذ بطاخلا دافعا ذر هذ بجيل فشلا عمتلاد
 دببمن كاي اراه طلع دحا هتلارلو حاضي الاخ لاق بجاحلأانب
 آفكشالن لثم كسملاو هيلع لبلد الرصعلا ن الاقي امورهلل اًمٍْدْمَ
 هيلعإبل دال ملوث ىلع رش اح ف بنكو هللا دعا ءاجدذ هنا فعض
 ةتمال لا نمد افئسم صلات ةصض اخ اشافص نمر دوسملا نال
 رينا ذاع !لوقو فو نلا نال هلوعب عر املا ضارتعا طقس دزني
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 لتنال و مدنا نمد اف نسم العا ةدابملاب كان هانعم نا لعن ألدب

 امرك ابرضالانمرئاف ءإرو مك نيبمت دعب مل ىنسملا نه عرب الانبلمداك
 210 درلامسحب" هيددعبلاو سلا يزصاومادقلاو فلل افعم

 ركشلب تاعش نا ةرمدقلا أشم حاتضلاف اماعمامتها عدئأمدغلاب امدقللب

 دصختإم بسحلع كل ذريغو نانإنسساواةلهارك ام دواناكاحدم

 ةدافالدسأن هاو هازسلال اة كلو اتت هجرس غانكم هما ةمصص

 دب اول صالاك : فيرا فهالان اب أب هوجولانمهج وم أّمهالامِدَمَتلا

 تباعا لصالا نا ل صالا كر  انراجن اكاغناورامتهالادعر نايبنم

 كيانم كك نك با ماقهالاو ناب تاز راكملاهنم ضير 5

 . ركل ةامطع طخ افلاو لص خلا نياعر ميقنلا ناب لعلنا
 23 وكب الن ارخحال دمفمر غو ملون ىنعم ناتكالو هنع لفن انك ابالاو

 دياعر ف هعسوتل ادرج مدمشلا نا لامي ناب رخامالك طدلصا دئاهل
 لاعب ناناب فرز ذو هلي اذ ملك هصوصخي كاع عاج الاد قاوملا

 لمنإارورم دم شاف ماو مترف ده افلا اعرا شالا غب ناد ةعسوتلامدقتلا
 امامها صصختلا ءارسو مدفتلا دريدو ملون لع داربإ نزع ل دي دم دلمكإلا
 كوسم شد تكي امر اعرب وحلا ناهد هلنامذاكن وكنا هيلع در

 ب رمسابأرف اذ دباعرلابجاوم امها عم صاسنخالانأثيئاذا

 هر د ايارخؤم فو ذح ار دهب اذ طو ملوث لع ره نا هجولاذ وهو
 ملوث لاي اذ اًرهْوم ممل امنت بحاولا نآكاذ اد لاق ثمح حاتفملا
 اب ىحا ىلاعت هئامولك |كاحللو هي لمفلامدق كير مساب فاما عن
 حنس املع را ميرلامرلوف آت لزت ةروس لذا بمال مل هنباعر بجيام
 انمنخاب مالا نمىا ملوت مجاارخيب ءرمزلا نع اد رز دما وس لوا ب

 لاقاعملا نع هريخاتو عدمت ةيمولكلا نال كتر مساب باوّصلا هآ :

 لصفلا ئرحالا نال تلق اًرخاتم فو نحلاتر درت تلف ناف فانك

 م



 ف كير مسارأرف |لاعت هتدادلاق دمف تلق ناف لان مدي ناعتلاوه هب قلعتلإو ٠
 0 :ءالابر الان اكف تزن موس ئاالال عثدال عملا دعب كانهت لك لمذلا

 قعدنا مساركذ نم ههه مالا ةنوعمب ةءإرفلا نوكب نا ةيئيضالو مها
 | اداملاعرلطسلاعطن عارظنا للرظنلاعطت نيعأك مل هسمن ف

 فىدعئللا|مملامورعمو هد 0 هيد اوعذملا لأ ةينلانال

 ةموهفم هلخأ د تسيل هرلاةبشلا ن اذ ةطساولابب لوعفملا ف كحك
 وه ملوف هرك هم دع هيدارنا ًةاَرَْلا قلعت نع ضنلا عطخل فعمولف

 لض الطف ملف ناس نمرلدبال تاشلا هيجي لع مانه ها وسكمامزن
 درعب لمت ادا سمس هلل ف ركبوا فلا رك مدع نيانستلا ها واوا

 هيئوانلا نكي ل متيامناد ال دل ا هنه هاك ذ لع لديملف دعبل امرا
 ظ اقسلفملو هضم لع ئنلاب الد ساوبف كتررعسا ب ذاذأك غدئاذ

 كلل 2 ةدانملا اهنرصوع لا خش ؛عمهركم ام نال: هم اقتسام الكلا

 ىفكيذا اكدعتموغ ملون ىلا ارث ||مكن الو كار دتسإمرلتس عضاومف
 00 اة طيوم ىلا دعت الا اوان أك دنعدجرلاف داعب تأ

 فوسر افرلسمرغاُر دان نوك] هام اريغ نم مل فاشل الع

 ريركتلاو :مز الل إظع لدن تلخ د ءابلا كانو ىشاوكلاذ نيبسجؤ ملاذ
 هللطم|برئيادبل الع ل دنل تلخدو اماطنملاب تادخحاورم اطنلات د اك
 يعتلي ىضلاذو كتر مس ابا, أرق اك١لاحا هلو للاعن

 1 فرو تير ذاب رغبتم ناكذاو ىدعنملامغو

 . كقءابلا دايز تحف بيسأل اْغم ىف انكهو دوساب ن نآرغيملوف ذاك ذاك

 لوعفملاف نحو اليزنتل اب لم ءاوس دييجوتلا اذه نإ نحال مآ نسحالاو
 فيلتلا عوف وب لاقت ثا اّمأف لامماذورمملاذودب ةءارفلابلطمزاس

 نك عبا ف تو ىلا ناسلاريخانتو ارزيرعشسال [ضعد بهدم وهاك لاحلاب
 . ملوفيررسو هيلع لد | صرب اوجل دب لاهلاى مءارقل!بلط_ئارهاظلا
 ءابلاو ملف حانةملابحاصدههلات ام هجولاف تاّرم ثلث ئراقبأناام
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00 
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 نيود نيبال نكذب نعت نانل راب امتي ل

 توه صصصخلا ناب حانضلل هحرمش ل درسا هيلع ضرتعاد ف اشككب اوجملا

 ًط نااشياوم ايا ةءارقلالص العلا لع ك1

 ىلأعت همس أريد : ةءارقل ازيوحج هنمر صم اورلسو دلع هلا صوتا اوه

 0 اا باوملاو ىصقلا هوجو دحر صَل اب د صد ىتح

 00 هاف مدفن نائعب 4 نو درياؤ اكنيكر كرش

 ثاكعبإلو نانلا لو لعاضرتعملاب رش طاخحلا دا نعول انديلع
 يا ارث اباقلعتم كئرمانو لَو الا رقاب اّملعتم هللامس الملقا

 تعلو دعلا ىض:ةمالو سلو هعاخ كانك رعدتو ءاسنلادش فش

 يشن نونلا طوقسو بضذ هم ان ىضرَمل 'ءلص مولا ناك نأ

 ني | عشب ئلعّسراجلاو هئان. ةخفلاف 0000 نفاضلاب هل

 نااار دلو بحملا اوغم ىف تيجو اىلاد اش عطنا ظرف هرإع ل دب

 ا جز ارتحالا امو صاخلادعأم هب داممصاخلاب كوالا املا نارزغاملإلا

 ل: ئحاع مالا ملا ردع امل و سااغ بسال واملا
 0 يلوا و1 هعدتت ما هسفتت بيس ل ا للا هدو أكن إ |قاثلا

 :م هغمس ىطنش ناعلا تامكس لكايااطلا لا تسلا ش

 ني ب دم دآ نك نانا كلف نوعز > لآنم نرسل 3 1 ا

 بكرى امو فرعملا اينيشاب هو دونا دش ىنل امداكلاه

 ةيعئلم دون هدد لص الان أن نكس لاو هبزرتحاو هيصصخملا

 تاهشضر حانغلل همرش ياشلاهدافا انكلاخاكذ تانكربلعر

 ذآ ىذآ امالكلاف مس دفان ا باولو رئكتشلا ضراعل ان مهميدقنللا

 اهنا رمكف داس لانا ى نكات اناس نكراتاورس اد
 0 أمن ارنوكل اما ةبأنملا نوك مدافن مشتل مف فانك نوكيا 5
 ساو لش ]لة طساو لو عنا دقن العش 4

 /مكيلاكوئلانرظ هند نوكو دحار اوعقادطتم راسنا
 ا

1 

 رعب

 : بنحلا



 - لافرة فالي وعشمو ناي فطعو الدنا مرش شارتماوا ايش نع
 ىبوهو اسد[ دربسلا هراتخاو مانا هجر ىلانك رت بسك :هيلوالاو
 دقد نوكب هللامهنات نلوعفم ىلا دعتمارا عجن اكول هنالعاضي ١

 دال اف لسف نم مهلا دإص اامىنعال د الامسّصلانم ,اكرش لع هلل

 ميلا مدفن قسرل هبّرذلو دَيئادنبال نع يضنازرال ثحب ههضو لجر

 داصا ماهل اذه ىف نركراف لزالاطع فاشل كولا يدفن لدنيا
 ملة عالاىخعلا لعل ره اظلالعانب ميه دما جنا و لاذ دَعَا
 ٠ تانمنانكلاب عاصر ابه ذ ازاّررحل آنا عجالوعطم اضاع
 ا( 111 ل يلع دق ءاكرشب تاعتم هتداداعج او عغم نفد ايش
 ىلع ءانب احلا مدفع ملوث لم اعل لع لومملأ مدغم نم نركب نئنسيح هناف
 قحُا عم فصال ةركم نوكسن ار جلاو راح قا عش لص الأنا

 .للصب وصوم اوه الل فصولاو لاحلاب فرش عونبلا دعب ركدي نا عبانملا
 اهتلان ل اةفطاعتملا ثلنل الل! نم ةرصلاف لخ ديام مامنب همام
 وهامو دالوالآو لاومالا هك م هان اكان دلا ةوسإ هانذ ناو

 ابنّدلا ةلص عقيرام امج نمىأ آن كلا ةيص نم ملوأ ايندللا الم نم
 فى ىلا هلَصلاضعب دورملا نادارلاَّن ا لاقي دقو انرمهءمرإ ناد
 كه ص هنركأمس انا لو حاتفلا ف ةعيرش ىانكرورجلو داهإإ
 مسا سحا فاف هكاضالاب أن دلا ةوصلش اذاام فدلخ ةوسحلل

 اقلعس هموف نم فوك نمي ىدعّتسوت كانم مل و سوسحلارل اما اانمل
 لذ !لارعمس ازوحيإل هنا دربواف ىلسضنمنل ائسلاب الل مضل المصاب

 قحا ملف أن دلا ةيصرنوكم هوس فكم عم نمو ماللاب لبضتتلا
 < جلاب قلع ابتعاب الامل از دقمظفعاو ان كارنوكأ مدقنلاب
 ةامنلعتداضاب ناكاذا ام فالخهش نحن امد ا كهصوصخبىا

 نفل ,ا مش هّش اراعجو لامر و ف ف اشكل ابحاص هركذ امصيدن اذ
 ماظمعتسا مدقُملا ةئاف نأنم اوامجالوعفم نإلاؤفاكرش نابع

 6 نا



 انهو كلذربغوا ااًمضاوا ايس الم ناكنمانناك اكبر هللنختن ١ ظ

 ةلخُح انالرخاد اصاب اج دملبد اكتالاقأعت ن اباوكلؤ فام طمس 0

 ةيموصخزكرلاذارّوصتبافأ ثلذنالا بد داص يقلع ادسل ١
 ماضارتعال أ فنم : لل باوهلو لوف ناعتلاف زظملم |سهنم دحادك
 يملا نعرظنلا علت ما هضن ف هنكككاكسلا وف سل لج

 باوج سموم دلكل ! "كلذ ىف كاندع بصن وكملع كشنعتصن

 مسلم ولكلا ا كلذ ىف نكيرلناورن اذ قح ف نيعلا بصن موكل احح

 روك ملاذ اماحالا لجان نيعلابصنم دنت ام نكد م دقت امل بجدا

 ال 161 ل ام دريد لفرخ | هاجرب ل وصح مدع ىطّيسإل مدق انإت

 3 .مدقنأم نوكدلذ ريخأتلاب اصح ميقتلاب لصحباكد ركذملا

 تالف ادام ثحي هذ مو نمشن د ملؤ دوكدلاز اريحرلل نيعلا

 هينم دارملاوةيضئفلا لاك ركاز :مالوسر ىل عجار هموت ربمض 008

 تاوكن انوكشرلف [ناناماو اشكل ف امل رمواتلل رول در ظ 0

 ذدلاو تندؤفاضلاننحيائزاجلادانسالالعاهلهاتندداملا ١
 ظ اة تلاع ويم وف نم هتومج تن د دإملا نوكي ناوا ن|مزلا شم نم 0
 اهولكد ب ثلا كلان أك ةهاشمملا ثح نمد دل ام هموت ف فاضملا 1

 ىنعم لن الاغي نا باوشل اذ هني د.لهيجلام صلاه إش هيما
 تارلوفيم وللا هيلع توعد نال دوهموت ىأهموث نم تن دانلوُمل ٠

 "هادي لف هموت تن احا نوت وذ ١ هريطمل نم ركلامهلنااد دبع 7
 ظ حونم وف نم ازد د نيد أ "ملا نم ال دموف نم نينل اكمل نم باوملا . 1 ٠

 فلسا ذل 3 راذملا رن ىلا لب دوهمىلا أًمجار نسل هموف يمض ن اكان, نا ًلامدملا
 1 نتمتع دلل ديل ارثباع دم عنوهو هيصْمل !ةنه لبق أمك

 توك ارسعنمو ئتساصافتائشلال عج ىا٠ا نوكي نما

 5 1 3- "و
 77 ا بوادي

 . في -ىا دس هقطظ
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 ناعم ئّش لاس اًضلابوا هس ضن موك ىلا نهي ملف قاع دالادىئبمحلا

 هدالو نم ناعم ملأس الابل هن مدأ هونأن ركنا اكل نوكقانبإل ملف

 صصنخل ا نوكنأ هش قرا ىنعموب) لاك ٌةاذاضالانم :ودالان كى انإل

 كمشلا نركب نام زل لاو اّيزاحم ىنعم نوكي نإئضنمنإال اًصئان ضل ربع ىف
 داب مذ انا اف ادام لم كلا فمش م-ناصفنلاو م دايزلاب هدإفاذ
 تلاد امم نوكي ناوضت قبال مل اكرتطساوب خلا نم دإرف الرغم
 هتركى ضن ميال درجولا ظ ضل نمد اىللا دوجيل اب دات ْنااىاَيز احب
 لو هفئاصت ىدبسلا هب عّص از اجمىئهذل ادوجدلاو اييْمح
 هغعللابسج صرصتتلا انز اجت نعم شح ريغلاراصتملا نركب نا مزون
 بسب ئيش صيصخت ىنع احدا طص الاىخعملا ناذ جالطصالا نو د

 مستو |مهمبب هضعدو ١ هادع املك ىل ةبضلاب ناكءاوسدوبعم طم
 ةاط صالإ علل مضنلاد ىوغلل عملا ل ظتلاب هريمتلا نركو اسهببلا
 مئهارابع ىف مق اوىتيعإيغلع فاضالا ف لطا نالعأتج كنك
 م افالالصخ ميسطتلا ىو دجن ال هاذ دحمأذل ماو كذاجن نود

 نوكيالمن كوسم اكو ضحك رصتملا نفل اذه ث سلو اهماكحأ نيل

 مئلزصئلاندلخ اضاع د اواسض ضخ نوكبهناد بطاخ اد امنع ٌدرل
 ميت عف د دا انهأل تضل ىو دج نسلق هم اكحلا|بطكدوكملان اذ تسلا
 0 عيمتلان وكسش لبلت تكللذر ىتم!بَع فرص اداصخم ١

 ذاماتتلاب عممتلاام هاد دجى يمفلاف لف ىو دلال اضن
 نابع جر دان دارث ارصن 0 ملو دحلو لاملادىغَّسللا

 ديوشلا دل اذا نيبمتلامصق ىف نال حالطصال اذ ةحاشمالو داؤالاف
 اضل شف انكم: يملا ةكرشلا ازا دارف الاءعصم ىفد ةبلامتحللا
 قيمت لم اشد فنل !اذاهو ملأ بلك ريصق ىعسنور خلا نآككم ملوف ىقنرشملا
 . عماسلا ةداف !هأنعم نال عماسلا دنعرلو لومشلا اذه ىف الو هراعو
 فص الع ءلورعاشريغالو اكيزريغال ىاربغال ل هداننعاددال كلذ ٠
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 ريغلاب موفي ام فصول ايدارملاو هسمن ىف سوُنمْأكتملاد انعاش ىاماملا

 .ىلاز اباص احورل موسواكتملاممداىذلل ![ئشلا ى امل ىدلل توما ملت 1

 هضن ىرتولامجوتي نا اًمافرلىعمالذافصولاىضنىلادجرتساا 0
 هسفد تونا سمن [ضورغملا نال فْسنم لو الاو هريغل هيوُمىلاوا ٠

 ىننلا مضون اماعمل ىدلمنوُبن اكن اك ١ اماعنآ ملف قاذلا اعف 0

 كلنا همن إعفطعلو أنف ملص اخ اًمصاحن اكو اداناغوللا ْ 1

 اك كن ماع اًماعناع !كلذكت مسائضعب فورا ىتدملاملا ةراثا 7 1

 ٌقِضْكَف مصفلا ذا ءاروصّسإَم١ كافل دقت نمد ئ خس كالو صا

 ثويوع طيدانسالا ةبسنلا نموعا همنا نم دارملاو ةيسنل فص

 تاعيلاء اخاصوخإع ئشنس ب ئن قلعت ىنعا هيل عتلاو 'ىنلائّش

 0 شو تلا دل ف سل عقول رصف اًدرمعألا ديد برضام ىفذ

 راصق داملاو ذويلا يف نف لومقملا لعلم افلاعمت نعمان امو
 لع ةفضلامصد نم نوكف درعإع عوفولا ثيح نم دير هيي اض هدببض

 ظ منادريالف لظفلا اذ ال ىنعملاق هيلا بوسنملاو بولا دارملاو فوصوملا

 دوكدلا ًالاواروكدلا ريغرعاش سيلان وق ناب حاتضلا بحاص حرتص
! 

 داملاو وذل امون هامان اجا عم فوصوملاىلع هه ٌصلاودصق نم

 ) ضرس كلاي راارلضال نا اتا ل

 ..ايموغب|م لوفي نا هاظلارينلاب اق ىعم مهول لون فاعلا لع
 ير ةفّضلامهلؤ ناملا ةءاشاوملا ظمل دددادنككرورثلاوهاك 2١
 ماكملؤو قسركى اك ةلما مشل اذ فعلا خئلاةنشلا هاتف 0

 ظاضلالا ناف ظفلل ليام ان مهئعلا سلو ىنعلةنشاكهنصمسفلاب

 كلذ ىف ىضرل احداشلا عبن : هآعب ايوه ىذل ا لاق ةيونعم تافصاضنرا 32 |

 للسعر قس لدي حان تعنلا شلات كدا 0

 وا ا 1 ا

 ار فايبلا فطعو فرح لاب ضوطعملاو4ديلالعةدصيهناب» . ١



 لفرد دص ديز ءاجو هلمعو دبر ىئسحت او هلع ديز قيم اتايوت لسد

 0000 تدر مق فقم لد انتمتملو اكن اند هاكموقلاءاعب
 وه عبانلا|بذ لحد لوشلاربغا مو ىنعمو تاذ للعلا عباترشا
 ههجو نصحيلجرو ىمم لجربو لهر ٌىالجربترمرمر لهرل راانه

 هفيضجورم هلع ديز نيجي اوخو لدرلا جري تادريغو داع جربو
 مل قلوه اورو فب وغرام ىسملابد ا تانإاب دارملان

 تاذافل ةئيطللاو ةئبرتسلاو ةييستلا كو رحتادرءالومهاذ د كطاش

 ام 0مل رعلاب دعا لن امل امهم وفدأم ىلا هيلا

 ىبكرلا عضولابو اىداز لا مضولاب ناك اوسدلال دل اًناطمزل ال دلابو

 ظ انماجنوكيامو بر انا ا ميما دورك الهدد

 اي ى لجرلالصفملا حاضبأ اذاجربغو لج ىالجريو لجرل! انهوك
 نجد تاثلالع لدي ظنلم دفن دعبل ئجر لج 00 ظ

 رابئعاب عضولا ادعي تان لعل د فلو ا
 لاخر ةئالمتررم نراوميمه أ كارا ىنلاو صم لاوهىعم

 "هن هلث لاجرب تررم نولوميو ف الخالب دفصر رع هسا ه دنعو هو
 . ةفيصءاج فمكدحاولا ظفللا ارظن ان فولخالب ةفص ةث هلو

 فرعا مل ةَمصواجو تانل اهب دصت ال ةفصربغ ءاجل هه صرغغد

 هلع دينئبعاخ لدبلا جرخيو ىفعملادصت 1هب هصقيرلو تانلا
 اذ ناكن اد ابني ىنعم لع لدي ال نكل ىعمر تاذىلعّل د نأو منال
 همداشلاةانمالاف نابل افطعو فرغاب نوطعلل انكر أبهذ
 الع عضنادم الو ومش ارين هوني لك ادرك انللا حم

 ظ قمم ديّقم لوم ديزل لومْسملا نال دير لما ثلا مومل اءاجانإو

 ٍثورظانلا هاحم ف ريَخ دف هن انرمهاذ قاطمرن ام ونلاذ ىذلا

 لا لامك خيشلاهمذ ف ىضلا جاشلا هت ىذلانبؤتلا ماو
 يع



 عب املادمم نعةلفغلاب أما لاهل لوخررمّشو عف كل املطم ٌن اهاصاحاب

 لعل الدل أبد ارملان اف ىزاتتحا ال ىط ايتحا دمكو بف ى وغلا ةعلإ لع داجا

 مفداسلا ءلض الاخ :لالدلاو ةيببكعلا ةكملاب لال تلا دعو ىنعم

 و راب ل لا اسىف لسالانلد ةداملا صوصخب

 ذيل كلن :الرككا لوم لعن انلاب ل ديإغإهلكي دمكاتلا تاو تاسملا

 0 ملوك عبات لدي عبات انلومب دارملاو عوبلا لوم هنممزلبد
 لأ هنسح لم نع هبزردحا لاق“ هفماسلا هس الاب ضْمْلا عف هني

 نَبلطعي ةاركتم ال هنال_ببكرلا دكه ت اذ لعلاد نا تذرعدق

 انضتلاف هلرص تذرع لد ءالومب نالئال لانا رلوخب عراشتتاو

 فايل, نيلرسساو بابللاف فورعم لون كات ميرمؤلب هيططدوكسملا ٠
 تاعئف تاذلاىلع لادم هم ام نال فرعالإ لم هل ف صو مهمملالع

 كوراهألام افصودالانل و تانلا ةمسح تامئوهو ىعلالعرتلالد

 ملوقن ايب ف طعو أل دين انم ضعبلا هبلابهذ اعذارتحا فرعالاع
 تم اذ ىلع َّل دي هنا هيلع ف هصد هل اكفنا ن ارم لعام د اصل

 داتعابرملاب حات شا هبلعف درصنو تفرغأكهدعوْس ف ىنعمو

 ل اول ملابس ان نوار ايادي وماكتملاب هماّسل هسفن

 نامزلاو ةر اشالاءامس جرت هجوبابنسند دابتعاريع نم ةمرم ىأ

 فعملا كان لصال ادوصُّملا نوك. ى١يمملاوه مل لالوناكملا»و

 ةيضد انعالجال دهصمب ام !تانلاخ ئنملا هماسشصنا ثمح نم

 ًابتعاب تاذ لع لد ناد لجر ظفل ن اذ سانجالاءامس 1 جزخ بلال
 ب تانل اب صمم اوه ىنعملا كلاذ سسإهنكا لرحيل عم

 سفماج دلكل

 و الا عمم سفن اهذ ثاب ى | ءآ دونم [ئعم ثاب هننشل ا امان افاد

 كاني تاةهاظلالاق اناو اسد ل داكن انس ل

 ظفاىفذ امعانجااماو امها ااماو دحر نمايوعاهه وا

ب تاذ لعل در هنا ف دصد هن أذ ضصضنياعلا
 دوصعلاوهىيئمر اسعأ



 ؟همؤ نك هنا ءاذ نوككال ضراعلا نالريخلاب جاف نأ دصيو ضورلافعا
 : 20 مث ريغلاب اذ ىعهرسل ضورلا هلا تاذ فعاضر اعىنعم نال

 وهر نئاز فلكت ىا نلكت ةدأنز ىلا لاق رتدمةريغلاب الاد منوكضورلاب

 امتاو اًورعالادبز بوض امو قتل ابرصملا يوصف مناول ال عملا ليوان

 ٌكاللوأ ملا ركحلانلا ء.اطعآوهو اًنْلكت لالا عمد ابتع اذ ال كلذ لاق
 ةدارالا هذه ناكم اذ هآكيرااذاملوف هبل النسلاو دنس ملا لاوحاطوصْملا
 تنام ناو اًنئاع دا ايم حعمملا ناك هريطي د ادم عالامدعو ةطلابلل
 شر فضل منلاو ا دجو داحبارهو ماذا ذاميع ناك ة فنك بس
 تامكذاد اهي زيكنعمنانكمآ ةطاحالارتعنل ملؤرالارضن ذ ىف كجونال

 اًماعرمال أين ىف ةدحاأو ع ةفصلع هررصد نكمال سك لاقت ؛ئنلا

 روصن نم امذا حاشلا لو تالف 1دااما ثح دوف حاشلاهركتام
 مق هم مصب فركذ لافي ن |فكي ذأ ةنناذرغ نمصلا هركذ ام ةداعا
 مدعو الامجاال ُكابصعت ةطاحال اوهامناددعتملا نول اناث اشادإلا
 هصاصتخلف ىتكبدن !باخلاب فيرنلاف اولاذ اكتب لحمرصتلا نصصف

 وليل ل ةدوجولا تافضلاا دارب نال1 مل الامججا هاوساملع فرعللب
 قالإع اناوو الخ ذئددصيق ف لامتلا عصب هنا تاضقنلاعافتد ا
 هذاتم ذر هنال تامل ديزام ا 4 م دوحولا ةدار اعد

 اى كيلرهقلاذ 3011012 تاركالار ناولالا نع
 ١ 11 نس جمر دقو ثق قنا نا حريم وامتل نورك

 ممتلادركم انّولم دوسا ل! بونلا انهاموح فد دفلف لشامو ئجس

 نرللطإص و هداغم نالرهون اًدوجوم ةفصلإإع فوصوللوصت نمومقشلا

 * دكت نمانه ناكولر نوصوملا لع ةفٌصلاوصخ نموبمن دوس | |ع

 0 لالا هدم انرعالا م دعلمل و اضناهنم كير الاراملاخ دحاام ناكك ف وصوملا

 ٠ يقض ملا عوج ملؤدوكذملا مل واروكذكاربعمنل اماكن دو '

 2 حيان ةغلاسملا دصق للَمْنا ةييفملادت ةماكن نادش ءآاَتللَعَم !

 نأ
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 1 بام لهلايمس اقلط مطار صْت!نابرعشب هنالاغلطموةضحاملا

 دامك ةوهو ملف ىلانيوعيازيثكو شل ةخ صل اعف وصرلامصف نوكيفريثك
 ىلع هك ىلا ةراشال نعول ل اهريغب فص الن! هادي رااذانأ عم دجوب

 هاعصنق فانهربتعي نازكمو جاشلا لاق انجإع هسنشلاب ةنعلا كبس

 قلاعاهافرملاو ملف هبدشعب نسم دك هئبحم دعملا ةراشهظفل فر

 اههدحل سليل ءحا مهوب مم ىف لما نسل ىش د لامه سال درءاوعشلا مب

 [تنبو هدإع ديزمالامبامممويغم هت دمر دنسلا تن دقو درماوملا3 رثحالاب

 امهشيكرفلا هد عراشل اكوعدرشف لاق نش در اوملافاموجءابتشالا فرب
 «تيرعف حد د تخسر غاذهو فاض الاد ناعدال اهئوهغم نين فرعْلاَدْح دب

 بصن نأآيلأ ةراسا هشو صصخخاوارم الا تللد ىااريوام ملوث ديسلا

 تأ وها رظئينزل ناد ةمرالالع هيصن نا لذو هيلا عنود

 تودئاضرلاف م ةيدرظلا مزال هنوكد' هضو ةيولملامزاللاذوزظلا

 انهو ديز نود تن الاد .ةنرصام فس عموذ رَضْتلاةَز دان مان ىنعم

 ندا نال رع نكاوح فزاع الريع ىممور نسسح ى أ ترد ئش

 نوونضشفت تود ناف راس طاطخأ عم نككذناعم بزقاوأ ةناككم

 هثنو للك طاطخ او رثكأْؤ دنع 12101 نام فرظوبف

 ىعلاذ امهبسانشلاًو بكف اقل افداد نود نب نالع فدادانمحاب

 همسه املاب املا ميسم بيرلو ملف فورحاتنزَت ف ف دانمالاعم

 ظ :دا نافذ لصالاف هلا .ممس انمي( كلذ ىف هل امهمنسا عاشو
 ثمان واخ لك ملوف ناحل ن عنان مزلب لاو تحرم اجي لك لجنسااد
 فس ىف ىغرل ا انكريغ نم بيز ىنعلا اد.هوهو طاطخاو ترافن

 رتل نو فاسد ام تيرا ناس اطال

 كرانيت فص نمؤك( بطاخملا دفعا ذاام جْخيرخا دحاورما ناكمرا
 نأكم ةفص صيصخت هيلع دصي هنا قش مملح ررعادبر اناث

 رعضصتع تلذ ناذملورومالائاس فو در ان اكفو تانملاسالا



 ل

 0 - ناشلا نك ىذا باوللهجايسلا هو املا سلا رزق نأإلا

 اوئمىنبلئاسلاو فضا مدل دجوإل ن [ئضنمب هنأ هبلعدرننكل دنلا
 1 و ناعزد رصف نازم افباس رن امم دوجر لعئضخإ ع ىف ملوخ دب

 قش ملعب ش .امنبالاوثسللاذه دمه شال دالاعن سال
 دانت لاق ناب ىشحلا نى الو حاشا باوجهحضبإل ثبحب هرب غذ نكميو

 يتيمه صل ايد لخ ديال دعو نينئالاو دملولانص_عاكرخحاب درمان ا

 و ١ سلا هان ورد ةمتصثاساع !ةفصيرم | صم هنال

 اا يت ديم انه نان تافصلارئاس نو دةمصيرمأ

 مصار واحتم انعم ىرخا نو دانلوف نال تافّصل !عيمجفا 28

 ||| ىرش اة صون نالدركذام لاو بطاخلااهدقءاكرملا

 راس نود تاذضل اث اس نو د ىنعم نوكمف صسصختل ظل نموطم

 ردفان الف انهلعو عقبال امانهو بطاخملا اهدم عائلات افَضلا

 1 ضعبلا نود تافّصل ا عيمجن اصن الأ هن أابضش الزؤملعن ه ئصتعي

 كلذ كرخأ ثنو د ىعم نابلسي هاذ تطاقلاد اهدعاةلاقيسفالا

 مم :أمو ه ًاقرخا طفصذنع اًريداحيم هلوقب حانلا ف أهمل ضونر نمور مد

 ثحب لحم هريغو ىتيؤملل لماش داسنتلا اذه نانم افباس هركذ ام نارهظ
 000 1 تال د ان كلذ ىرخا تود قمم نازم 13 امامادركدتف

 ئبجبس|م ىف هررفام نإل شب سلف قابس ىنلارظنلاذ عزت ارخا
 نسل انهن اب هاب اجب ن انكميو ماو شلل ريفا اصلا ةوهاما
 اذا نق ذأ ونة لاعمقل نعني بل فضلا متل مسقلل انجن
 راف هلع هثداثل اماسخالا نيب عيرضت دوصغلا امنا تاعؤب وهو لو نم
 اعلم ءم ناكول رنال سملابئ اج نووئبال باوك انه لش هلم لاس

 دوغملا عنو ايم لو تضل صملا ىأكسا أدت لانا فمعنلا

 ةاسااز إو ملَو متدإع نم بطاخلاديعماسشلاب ىراش ىذا

 ٍتاتفصلاك دهاموبممرخا نأكمو ىرخا نايكمرلوت نم صللا دارا
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 ا



 دحاو ىف ء'بلّمل امص يوصف اىنبعم دحاو نعض ف دصلاش نم
 1ك. دحام ورغم : دار انكم ال هن الش ام درب ولذ نيبعتل ارصن فاكرهسم

 امالو ةميمزماكنملا الو بطاخحلا اه دق تعبال هن الوه ثيح نمنيرتغصلا
 تقلل ءرطلاو ةيزعاتملا نيتهيطمل اة بعلا نام اق كيضاط نال رإع
 هعصلالع ةد د اسوق باوجلافملوق صب الذ ىرخالا لعدم داصامهنمئش

 ب دحر ءانبدافالامصقل تركض لعزل زاسملف ةركلا
 لسمللاو دوعُمل اوم الا نيب ىف انملام دع ضرئو امش كأنتلام دع

 تلف كو نئررمالاو هّرِغ ع َّناَّسلا هلغن ىلاخاخ ام ولم د ركشملا

 ناتفصلا ىو است نيسئتدامصت ىف ن امام هن ايزص اه. آب اكتد دعب
 ةفصب رم[ صسصخ هيف ىرتحالا لدب امم ةدحاو لكزوجب ثبحي
 ةفصبمإصصخو بطاخل اهنعاغو اس ىلا اوظن ىرخأ نو د

 ىرخالا ل ديام هم دحلو لكب طا خانوا لذ ىرخأ نآكم
 تافلكتلا نه ىلا مّدعتدن امو ككرخالا نو داهدحاذ  هلاخداذ

 ىكخا ن اكملع ىرحا ناكم لسن اذ حان لا بحاص مولكف الاخب

 ٠ ااخاد نامعئلامصت نولكد لاذ ر دال اوهاكبطاخلادنعتتإذ .

 ضال[ يقذ نيعاهدحإ ورغم نوكمال ى1 تبدصول ا انتم دع لف هذ
 هلصحب نهذل اذ ل صحب انج اموزا هل اًموزلمالوةيرعاشلاو ةيجملاص

 ايم ل انا داقز ابونا اطر امولذ اماضلاو دوعمل اك

 هلي رنات اًمهدملالحاجتدب تايئالاوؤنلا عامتجا عانتم١نال

 نس انه نمو ةكرشلا دامت اع هئاننيال دارف ال ارصق نفخولذ

 دوصنإل ذا ةفصل الع فوصوملاصفب طولا اذه صيصخت
 هحص نا دريوألذ طانشال ا ىلا ةهاحؤلذ تاذوصولا> لانا
 هفيعن از اوك اندلإم دعللع فذ رشإل عامجرلا بطاخلاداقنعا

 ماوصخلا ةيممزولب نسياوق اوللفءاطملا داقنعالاو داولانداخ .

 ارعْسم تئفصلاك دحام ٠تابثنا نوكسلا فاما ماشا نوكمل

 ا
 ا
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 فام نيفرب بلخرصق رصنلا نوكبن هجانن ىلا ةفضلا هو اهربغ ءاننماب
 ىأرل اكداب ف امهع امج وص بط اذملان اف رخال اًيفن اهدح !نكيملاذاام
 تادهيفرعب ب اهزم|ملأبلخرصن هنوكُ حار دإرف اصف نوكين المات

 يهاب ندلن لْوالا أما ساشل اظن م مكدنأف نكمل ف بطاخلا

 11 ١" قو ناهمرز لعان اقل طمرنفاءاتس اع لدياغاطقل ا نزطب
 دافعا بلك هنأ هنممهفيالو ثيعملارخالا : اذسناوا جدحأ توه امأأ

 لسبيثول ىتح دعاق ا متاف ديز ىف يرش دلل انفن اجدحا ناكاذا ل ابطال
 رام أنْ ْم نالخ قائلا اّماو عامجالائنل نوكي نان وجر عاشال ماع ديزرل

 رعاشال بتاهدا دغش ؛بطاخلانازعاذ ابل ضد وكام ارعاشألا
 ءانابطب مل بهاوملاوم د افرت تك بلملاوداغالال مح هسضنى دف جاخنم

 اطال ناناهرز 00 .اعنم ابا اةفوكيلماو وثاىعد عاضبلل الاظفل

 ىنوكرشولد بلغل اردصق هو نحت هيلع بير نامهتل امل اناسملا
 ؟دلل بلقلارعصن نسحف روكا لسلعتل الع بنت ناب نسهلا طع
 لراكتلا هافنام توييعامل | 3و هنركزع لملد الخ دركدملا

  فالخب اعئاضروكذملا طارتشالا نوكيف دامت ع ال اذ ىفانشل اسسفنوهي .

 -ببئرت لب دافلعالاف ىف انّتلام دع سفن نسإ هن اف ةكرشلا د امنع
 اقر دارفااعصخف دافنعالاف فانشلام دع طارئاشا نوكولذ هيلع

 ”ثعىف نسحا قلو ملوُمب قلعمهأم دعاش اوملوف انمض إم امبانيراصت لد

 000 !١ بجموفلا نادم الام طمدلو طرا انه ظارتما

 يع نم ملف لعفلاب َىَمَحْلاو ىدصلار ابنعابال ةصولصلاد امعاب
 لصبامرر بلمل اوهو دازولا ٍطصي الام تايمتلا اصخامتر قاع

 بسمه نارعتلاموع ن |[صاخلاذ دارئالا عا بلملل لصنال ام هل

 ىلا ةبسئلاب ال نيبعتل الع امهم دحاو لك ىلا ةمسشلاب هوه انهما

 هبشاايو مل نيمتلالعالاهدحاىلا ةستلاب الو اعم نيريصتلاالك

 اًتصنخالان اىعب لل اواعجدقاكت ملف 0

 ٌي
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 ةاعيرالانب طلاانهب نوكيإم ىسداطصالارصُمل ا الام | ةعبرالاركذإلع

 و داسلا فدرعتو لصؤلامممضبب نوكيا لاا ماش ىوغللا ىفعملاب ناكذ اد
 م رمضبرصّملا ناذعب هألصنل أل مح نأ نكمو ملوةضوصخل ال فغا

 : عر ابع نكس ان خكاطصالا مل اذ لخاد اسال لا 0 ١
 ديسملاو هبا دنسللاب امصاصنخال ان مها هركد يما تسلا فرطلادحاب
 ًااخاد سسل لفحلل | عصب لصاح [ص خلا نابل لع اهجركذ مدفن د
 اهوامرلع فطعاذ او ىضرلا 2 عفرلايرعاس لب مل اا ط صالاوصخلاف
  فطعاذا كلذو بجوم ءال اب ارو رجوا اًبوصنم ناكءاوسامراخ

 انكذ دو قنلاغي لها ءلع اول لإ ذ و بججاو عفرلا نككو لبس هيلع
 ان:ملابخوهرهافلا دع انو هضالف ءاندتسالا باب غ عفرلادجر

 اننمهربتعامكار غلا ماعلا عم حملا سلو | لا ملا زيشبإم تاكو
 اّممنان_تدْرخ ملا فبعضام نوكلو هاوسئصا هجوالذا ٌريورضلا

 اف امهيلعوصتش !ثصح.ءاد عسا هو وق نرظانل |رضعب هبذربت
 مثنع عوببلا نالد ورحب به دم لع رصقلا سيل ]لب مفطعل اقيرط نيب

 انو عونا نعرككلئنمل هنا لومي, نم دنع وهامنا هع توكسللاركجف
 فثمحب ىف ص دك ه اًايرّسادنو مل فطملا سحب شؤم دو عبانلل ض

 كءاجاثيز نادفنعا نلورعنكل دير قءاجام لافن مامطملا
 ةاضلابه تمن أكل انهدروار حاتملاو حاضي الاؤانكورعنود

 تادننءانملالاع م جامهنع فمن 'ىجلا نا دفنعا نل لاشهن ١
 اغإطدكو بلفل امصخل هنا حاتفلإمواكت ور عنو دك ءاحاتز

 انيخا 1تا سخيف احذلشم نكمل انفنعم ماؤ دا الاطصقلفلا
 تقلا لع لمس ى نل ا مولككا نا رلعا ٌُة تايعتلارعصف ىف اكمل
 ضوعلاو ىلا قْنلاو ىدصُملا تالا نمغلم دحارركح هند
 صقملا سلو د دزتل اوارسكملاوا ةكرشلا بطاخلاد امنع در هنم
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 دحا دإفالاراصُم ىف نارهو فيرش ثحب انبه أن نيركح : داف | هنم

 دالة داف انه ضغل اسس اهئامتل اف دا اف بطاخلإ مولعم نكمل

 بلقل رصف ىفو درك نر يغ نم هيلا غلا دو بطاخلاهركس رمال ارركملا
 ابك نر اصقلا نوكن | عرضو دكان ريغ نمر كتل ىلا غل انيرككل دلك

 منع اره امدقنإملعنولطبل مل هولا انه لقنإ دركانع
 00 للا مشل نمسكرلا ن اطاذ [أجاو نسل ى مسام تركينا
 سخحاتسماٌئاسلعان هنركأ نانلاو اسم هزركل نامس ال ادحا عفرث

 _ طع ةعضلا د امنع اءاغيمدعل ف .وطعلاف اهلع ميال ارمي امو
 رتفصلاربفش سمل ىوطعم لاذ اهاعنال ئذس سيلف ىتئلا فرح

 هِلاصا هيلع نوطمملاو ةزماع ىفنلا فر جلع دمتمملا ةغصلا ]ب
 داذمإإ ضعبلا نان هذ اى ١ ءاضلا عادت و راو امي فوطعلاذر
 ىنعبمال عل اهرص ١ نال مل هريغو ىضرلا ف اكرم دغتلا عمل ملا ندلطس
 انىقلمل اذار غعضام دقتلا نمل ملا نيحو لملا املص 1 نا
 ةفلاافياومدصغلات ادنيبز اجنادنعانهر لهلادنعاملاح
 ذوجبالهنا الا زلم اعربع امرهدنع ن اذ نييذركلا دتعاذهر هلم اهلا

 راج ىعاًرلماعلا ةغلا دَمْف اومذغللا ةنهربصبلا بلعربخلا دقت
 سيطرت او داب ئئنلاىاىفبرشل ا حانمللا حش ىفهائتلااهنمو ملأ

 نار اوحاك دحاو الاب“ انئدسالاو ىفنلا تالنماهربغو ناوامو

 نم لعدم اق اندر ًالاموؤل اذ اج كاومكت ابن الا نم ءانّدتسالا اهار

 11717 لا ناوه كلذ فرتسلا لما هبش او بتكم لم ان رامتملا
 "كلي ارو ديزألا ءاجاموخم ىئنملا نم غرملا ةاهنمىذشسلل ابئزج تاك

 دل اهي رإناعب نا نسح كير اوما وح ررك تملا غرغملاهيلالؤ

 اك انامو: ةيالا تااذ ىف هد درو |ىسكعلاوا ةكرشلا بط اغلا

 قءاح كا غاكهنم ىْسنسلا نماء زجؤئّس لل ناك ذ اامارخالا

 انكموب ًالاتاف كيوقرا دير ًالامؤملا ءاجامو اتيز الاموفلا



 تنل ناهئصولخو مل لا فو دل اهب در شب امر امّمعألا لاذ هرذ نسج الف

 اكل ش اف هيلعل دءاكوصتلاتب درط هكحف امد ع فلا اة نللو

 ع نوكت تاشزعللو هنم فش سل نجم فش سملا نالرصغلا هن داذ ل
 درنلاو سكملاو دكرشلانم دواشلا تاراستعالا هند روصنم ماكحالاذ
 فيلل وصلا ذ اكد شن سلانم اًءزج فشلا ناكاذ ام فدلخب

 هيف مندلتلا دهن دلو ناوين فلاخنالت ءازحال نان اهركذئلا

 ركنات هكمف امو غرفلا انديئشالاو ىئزلابنمدكودمملا ناسك
 ىلا تابثالا دوصمملا نوكيدئنص م الدنم قثتّسلل اًمزج ىْدسملا

 اناحلو [تكح نورك دئابأ الادمان تنلاركذامناو فشلا نمد انسب

 املا اوسأم ف الاخ ىب ل إؤنلاو ٌكديصخلا تابثولا ان مدتم

 شاانلف ءاوس ىثْسللاؤ هداه لع كيل انكو ءلاصادوصٌمم هنم
 9 فنا هذموهام ةراشالاب واذا ابهذم هاا جدنا

 00 مس ناسان ةداخ الابن ادوصفميئنلاو تاميالازم نيئكملا

 نكن موسم ف اكلات اىهذا ود زاب كنان انضباةب اشاللب تالا
 نم ئ شم ئ بْن صر صخخوهو دحلرر كحد انزيوهشللاةديفم نوكيا
 ءانكتسالانحب ىف عياتلاف َساشلالان ىلإ نلاو ىدصتلات املا

 ٠ درد ئجم تائب القوس انآ لادن امر دين آلا ف ءاج لم نا

 نم انختسالا الج اماّماو دكا ع دكان هنااولان ىح ةنكوأد هجي

 . كالا ذءاجن كفر كفل فرط دنت زل زتموبف ىاجصإلاركملا عيحمتل
 داخياصن سيل لا بروإل ألا ل اجرل اش اج تلل نكارتصد سل ءاملعلا|
 مككارصت هنم دوصخلان أف ديزألا فءاجاموحىننلا نم ءانذيتسالا
 ِرَرْمْن الفل ارنا هم دز ىفء اهل سمل أل ارركملا لص الدير, ليع
 1 هركذ امناو سكملابو تاب ايتملانم ءانّدسالا نأ ةنييرعللهأ نم

 صمت! هنو ءانذتسالا ناف دير الا مول ا فءاجام انو ىف ىرجإل

 ةزالامقيضد نمط ذل دابا ىا هامولكلا انهقو موق ىفنملا

 بكد



 لؤل زارمضتلا ظفلب راشا قامس مذ ومالكلا انه ىف انسب هلاف كلذلدام
 .ىنعيهرسلال اناث كر اناا ل صخر لام هديل 1 طمأن رك

 قيم لب ملف نيرص امل |نص نكندلذ ربصتمن تال ىلا ةراش نم ضلاركذ ىف

 ' ةنيلا هللا همّرحى نلا نائادب املاوربؤللر دق ناد اص |ىئعممدلكلل

 دوصُملا نال ىنع !لوعفمر ابوصن لا رامغلانمل دب هتبلان الع تباث

 ن ا|ىاوس هادي ناطنءللاوخ ن املوتمّيوُسو ملوصملل هناء مرح ناس

 اًنوصْعم ئكيرل ناو ْناطنملايب زيركذ امناو فير عت فرحوا الوصوم مول

 ©: ملا اعدت لاررصق دمغي سنجل م وأب فّرعمهنبملا نال داشنسالاب
 تاه ةنللوه انش هلدامّرحامن الب واتلعألا ملوث ناطنملا دز ىف امك

ن مكى طانموهىنل اء: 1! نوكبال ناىضت مد لسو انلا انه
 1 ناجل ار وك

 ف داخوهو فو حم ا مريخ د ئن صه نبلا نال امنا هيلع خد ىنلا
 تأهركذ ىلا لسمنتلا نمإعب آل فوصوملاوصن ةاما لو لاعنساملا

 مكمل نوشاع هلال كا ىاميكحلا ةبسنلاو اديموكحلاو معكم اهيدارملا

 ست[ ءزحلان طاذ امذ عال هن اؤخالو اهعرفو و ةبسنل اسوشو اهب
 . موعن مناد د ابلاغ ات ديزامئاوخ هرإ اهنسملاو دن لام يغامنا امجف

 هاوسو نلاركىلاىقنو اهدعيروكد لا كيلا تابثال ثسببل اهئالر ايلاف دير

 ىتنلاو تابثال زيهم نم دي واف هاوسدرْد ذو دوكت مار كمل ديو تانثاللب
 حطو ناهرلع دري كلذ عمد هيضراّعابداهسضتب هد وركشلاتاباكا
 الف لاو امىذعم هزمضت لعالرعمتل اديغب امنا نا طل دي امناىنعملااذهاع

 ىعمب تسر رمل دنت اغاب لت اثال ىا]صفلاب لوّمِلام دعرمخ نم

 هنمضناع لدم هنان لاقب دثو ملومبهاَمن ىذلا همموتلا فالخ ًالادام

 ةعبام لاركملا ةربسند نوكتو نؤمولب اهروص عيمج ىرجيألا وام ىتعم
 هنن اسعار اءزجلا لع هلع هركذي املمحملا جانج هناًاازوجراب
 يشف هال اص غنا نصل مل صوصخ لا لع هاوس امىفن لهما باشلا

 امالي نا لع اضل اذ لم غل اءاعح ديرا اذا تلف ناف ىن رشلا عاتفملا
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 اسست ئبشلعفلا دعيركذ نا تلقالوا هلاصغنا بلبن

 "ايفادرط برجوا لمت اركديرل ناو سانا اَمَد هدرا تو هلال |

 اًرظن لاصت الامل ىلا اوظنلاصفئالاز رج ناببوجرلامدعو
 دار اهءمربمضلا لاصغنا ةكصل هلومح اًءظذل لصاف الذ اظفللاملا ظ

 اعلالع مدعم هد وصحت دعنلا هوجو وملف هربغو برحرلا منام هب

 نركو ضرغل لصملاو عفرمربمفلار اًنرحو انونعم منوكو هك دحر ش

 ىلهف ساسال اقوم لف ءايهنماع ةيراجربغ ةفصريممل املادنسملا |
 تاينءامجتمو ناشاد هأككت هيام حا ذارلو دهملانمّرارامزلاانه ١١

 انك نعلن اميو هبنح امل جرل اور جو ئش نم ىمحام مو ىلاكىتل وامل

 ومهامت اذ هبطروصْلان الع ءانب هرخاو ريمضلا صف ملو سوماغلاف
 انوصالم ١٠١1 لاقب تازوج وملف اهدعب ىلا لتمر الا نول 5

 الهنا لعل دما ؤرصولاةدارالارعشلا يو رضا ريمضلالاصفنا

 بطاغملان اما هاذ نيئئرعمان امكذ اهملادنسملاو دمسلان أ تفرع ١

 كابلا ظفللا م دهب نا بج ةرحالاب هبلعركح نال بلاطلاكتلمقزب ظ

 ل ليكمل! بواطملا نوكيدي اذان[ يش انيضرش لاا سل ا

 1 ناب :منانملالع عرى! بولطملا] وكيامن مف ادملاان امل فو دوزلابم اكتمل

 5 4 فململا لا اًرظن همولا انه ءازسرارطقهنسحم طوال

 لكلا [لفنأل وا هركذامد ةبْضلاةمولعءابلا نانموقي ظفار هاظد ٠
 ملوأ ملا ءانْئدسال افرككلوهاكا اجندلعاف هنوكو ريمضلالاصتفنا 20
 امرىتنلاكرس شيع داممعاالذاهاةهتارلاةفصلالاعاةصصل 0

 كفا كوبا فلما نيحنلالع دمع لوهفصلا] عشك الص
 ا * ' ةتامفلعانلد ىلا لمئلاب هان للمال اهلعس ا رضوتذ ًالابؤتلا 0١

 اد هو وم ةرسانملا نان اهدارطامراءالفملو كوالا

 تاكل ء ا اضف نا اب ساكعن امّزلي ال اذكو هل كصم

 لع ميستتلا دعب ىقب ءاوسريخاتلا هفحام ميدقن كا !كلويوشلا
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 دنءانهو حانؤلل همر فانك لّممتبفكاناف اكألو ا تيراادبزوخم هلاح
 هيمي عفلا د: سلا لعدبإ ا هاسملا رسمت نخل ابناء اد صلو كايكنلا
 أذا كيم تنزكان وح مل هاسصان قبسسدمو فريرلاط ب. مللاوضرصتلا
 انكر ىومتلا د, فدو ردَميِرلا ذا امان تّممانا تضكملصا نار د
 فحم ةيفيربشلا حانمملا نساني امهلصأ نار فاذا جمتاناامذ
 توكب نا كاكسلا ددع صسصختلا طر كلذ ناف هيلامنسملا مدفن
 ريزعب انيلع تنام ف روصسإل كا ذو ايونعمُدلعاذ ناكرخا اذان مدقملا
 تنازيزعام لاقي ناذاجل اًمواكاهلعاف ممل تست ىننلا دعب ةفصلاانلن
 مدع دعب زبر عطع ءايلالح ديو مدقب مذانسللا يات تنأن ,ىكبنالع

 فحنايركحب د اسالك اني الن اناس ملمجي تنا
 لذ قاننمموارعع انانو دريخاتلا ير اخ هيل ادنتملا

 هئاذ|اب اقلطم كّممتشضكان اذ رصئلاب لوقب ال ىاكسلا ناذ سدنلا

 دملوزكح ىاًاط مرو باوصباَبوسم كح ملؤ انا تنفكملص انا
 باوص دحلدمكحدأ ف ال اريصذ ىف ناذ هجر نمأ طخ هجو نم باوص

 ثالطار ابنعاب باوص كمل بلغلارصف ذيو ضعيف أطخ ضعبذ
 00 اوس تاغتلارصت ىفو هنيبهد اشعابأطخر هلمزال
 انببهنادإطلرسلو ىرانل الع امه زير اتعاب طخو هل مزال
 وصلا نام درسا هوروا|م درب نحط خرخالاو باوص اهدمل نيركح

 نائل مؤللاب ع هون فنك ١ ى[ىينسسأ وسو ددرسملاو كشلائعمن اكن ا

 ادقنعاكذل ارك ناار لأ طخ وتلا جراشلا دار اوإمزاب منا كلذ

 11 رحاود ٌدزللاداشعإب اكل كلذ و باوص فالط اناداسعأب بطاخلا

 كومافل اذ ىوملاب ىرمعلاب ملو انركذ امي : هىئرص مانملل هحر ةر أبعو ردد

 نعبضتعا لع ميسشتل ا زلالد عانذللدهرش ى هيهدمو هانعممهلكلاك 0

 اكتر ملا وفل اما فو نا اركض قال !مولككا لول نمط اسود

 فاحل ةعمزجو كلذ عضوربؤ نم نصيضغلا هن دافاب بيكا
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 لل ةتولتلا هده ملوث كلذ ف شف انباتد ةمككت دال امتوق ل اكوعم انه هل نكيرل نما
 اخ هز فو نم ابنع تعمل انكيول عضول ابا زلال د ناك( ذامن انمرمهونإ مل عف د

 اعل ملف ةسضولا املا لع ةشازلا ايازملاو ناّيصوصلانعثعابشالرطعلا
 ًاغلارشمب مل تكاننايئاعمةظحوام لنعمل مج ارسلان ٠.١

 دعضرعاش دير يريطالرعاش ديز ىمف سنقل ىغلاال ملؤىضرلازشلاا ١
 نأ نم نر ظانل |رضعيمولكىف اخ حاشا دحر ىفانكو انْمنسالاو الامل

 كيواف طمف تنل يلق هو لول انهرع لوغلارخ[ رطرء غار
 مغ للعلمفلارصفل نصَححلاِف هزاف تئاناامو ترماديْر اممم ىفألا
 انكروكدمعغ هرلعررطفتلا كاف روكدملا اعل مئل غن رصئلالدركذملا

 2 نام فلااف نتخؤنلالعّشنلا نار وتكا تود لو ماننل هحش ف

 لع لطنلاب كاب صتخت فال ةعم اجلا م دعبرككاى البتر داب ص عكا
 ةنخاؤنلاو تايثزلا يذلا دعب عجرم ابين اف لب ىلاركفل كلذ دال 7

 دير ئت اجو تايئولا تاشالا دعب؛ و ورعد ديز قءاجام ىنعم ف

 ٍهيزام انلوف لس ذ نوكين اززوحجف تابثالادعج ىتذلل نوكيالم اسيد درب
 : أحيم دع نا لضم مث دناخ ةعماجلام دجي كمل تبثيرلذ تنل دعا لب ماخألا

 امنزلل نكي نالع نسال دعاه لب معاق لا ديننام عاننم ايرهاظ قاثلللب
 2تالض ام درب الذ نلااه دفن نالالملو "هني ميالؤا اه قم نامل
 ىمْسالَو عبر باجإلا دعب ن ركب نأ ااىضتشال عىل هجوأ أمارس نال

 ىزكشاألا عوبتلاه تسب ا امن ىفحورمم الدير آلام اجام تن قل ادرك انا
 ًاملعنموا هب اًموكحيوا هيلع اموكح نوكنم عوبت ل هتبجفاامملون ورام اوغب |

 لها رمال نه ٌصاالغ فوصوملاو فوضوملا عده تلامصن لمنيفركلل 1
 كم ءانوك اهم ملؤر هد فلكت ةفضل | ]ع فصول اءصق ىف ئارعا نا ش

 لا هارسصللا ناكوملؤ ةفطاملا ال سنج ىلا اهريغربمف عامي ادوكذملا
 عنزموبف لون ةلكأ نركيؤتنلا ت الكان ديغامددابتلا نال صلاكرتهنا |
 ل ةشانلا كلوقف اكسنجلا ىلا 1ةيشنملاةفطاملاالىلاريعضلا عاججرا عانت الاغبم لأ 1



 يارس يكل علا رسنجرب غلط سخن يطا هن ىذؤب لنا مرك]جيلابأ د أد

 د رانا و[ حمص ن وكت دحا ظفل ن اشكل هحراشى هأىعل انه

 رهوز اواأت انهاو اًسنوموانأكارت 070

 - 8م لْفاذحا تباد اذاام ثحب ف كلذ قيس دقو لكومألا تابالا مقبل
 باهل اييفنم سيلذأب ثلا نال قبس مار رظن مصيالمنا دربول درالف ملا نا

 بسحب فصول اص | ركل رمش ل هال كلل ادي درك ةيسزت قالة ىسام

 ” 6 نايا نا[ فصول ان اهتعب كلام دنلأ دول ملوث رصّملا - ماقملا

 ىتكش كلذإع هبنت ىد اب صاصتخإلل بطاخلا هشنة سفن الناب

 رك بساسبإناونخلا: دايز ىلا دصفلاوهعمال مجذ ةيياخالف امئاداك

 بروتسسوخملؤمر اى الع بطاخل ا ءصْم صاصتخ الامدعل مجئذلا

 كزئمرافككانامعالم هصرح تشل سو هيلع هللا يصل لزت هأ هانينلا

 : |نعلاب داما ناىلا. «ز اشاد ل معو لأ عمسال نم مي اجسالا دْهَسمِب نم

 ةْسحمِدْمْنلاَةِلالدْنالامآنمفعضامل ف لعفلاب انورقم وكام ديالا
 ٠١| لتستلالد لكلا سانكهمان وجت امتار عقلا 5

 كئبدو ىوئارم دمَدل ان ارعن حر ناثلا له نين ادن واف ةيعضوتلالد

 اعامو هامدككا نال امداككأ ن ال ملف حاتمملا عش ىاملع فعضا مدُمسلارل الد ملف

 عضو آنلو ةفط اهلاواب !3امزاككاصّصخام دعب: متلان انمدب
 اوين ئشج سياف ال هيراو ىلا ناري لام ثيحرمشملا عضومر ولا
 ا نم عمسب تن ا قلب كلا يه لاو ىلا ما وللا
 لملاكشاهؤملو دم ديجؤنلا هدئجامؤرلو انافاخ مدن ألاسن انا

 تود لوران زثم ل زغب امي بلاغا نوكيناذوج نان هن لاكشا
 داوم | تسب ام ىوركئملاةاسلاغ غل نختسالاوئنلا ناف اسممسال او ىنيلا

 لاف هوم ولعملا لزم لزئم لويرمم ىلامتا [تسامتد نا ايلوبجلا ةازنم لزنم

 ,اكقاعدالا لوبحلا زل زنم ىتسل لورمملا زن اب شمول عملا لزنم لوبحلاليزنت
 اعدل الوجلا لزشن انت سالاوىفنلاف ورمل ل نغم مواعل لي ذغت لآم نا
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 فت”ااهشو ىهنإ امهتدو نيطذاتلاندهةذ اطل جالو ىفضحل كورلا ةازنم

 دحأدي 55000 نأ عم دعملاةياغ دييعنوهامنا دراومكاذ لرتملارابتعا

 رلزنم لوبيا لمزغت كام نا ان نال ميش دلع ءارتجالاف نئلاانهّئانم

 ئسنوك نامزلبو فك ذأ ع تال! لوب ازا تشمل لرب لنزاتمولعلا ْ 1

 لات ملذلاسَر |اعروصمم ىاملُو اًياعدا ل وبجحو ائاعد ا اًمولعم دحاو

 مااكللاًحارخا دارطصتق هن ١ حائفملا بحاص حط ن انكلا حش

 هائله داعبتساتلزخمدكوله ريما ظعنسال زفت هائل اعسمتم طال |
 ,كاولملانع أربتلاو هلاسيرلا نيغصولا ههنا د دق نع نفاىفح مهراكت او
 اسم ايرعامدعةهتم دعب هرذو هنع مول امؤن ذلاس ,رلالعرصقف

 صصص ألا ءاصقلا نوككال فصول اسعالطعد [ط]سرا طاش 2تلخدخ ىنعا ٠

 ئاسكا لوسر هنأ او دمت ءاهاكت مهاقعألعا ولعن ١المنخال بتات

 لما دب كلّملابراواخ ا كولخ ن اذ لسرلا

 اواخامكولخج لسرلاث كا وسر أل |رسإ هن إي مهملع درت مه دعي مهدي
 مالك رص انهو رمهشردب ك نمل بج مدعي هن دب كمل ابجي

 سيل ل سرل ارا نمت لخ دق ىلاعت هلوف نالف الام | ثحبه شو ىناصملا

 ولان ابعامدع ههيمدعب حاتفلا هبجز ىف نوكبىحاً مصر موك اضن

 هيلغعر 1 سهلا نائيجس ل فصول أر ابعأ مدعرهاظلا نالخ انا

 هلعزوصُمملا نركب فصول ارانعا ا ذاوء انثسال انرعط ناسك

 انالئئعب نوكيامنا فصولار ايرعام دع نلف الان اّماو فصولاوه

 أّماو دٌصلاوه هك اضلا لم نمنح نركشاف هيصْنلا فصولا ناك
 مل يبصملاو فصولااوربتعبرلانل و داعب االذ لم]متلا ناككذا

 رباك منعم مدعم هاذه انهنمو انائمرْسلاَمْنا نا ىلاعن

 يلف نوكيليلمتل فصول نابت عا طع مناف بلقرصف لا نركب فصولا
 يكلم مكاهسهم ا ظمن سان بعرل ناكر هلقن ان الخاساراماو



 اولامذ هن الاس يس نع 221111110 و هيلع ملدا [ص ل اوسرل ا اعاوعمهجا الي 1

 قع اسس ب كلن لا نوكرلذ وتلا انعمس الها وسر بانيو تبع
 ديربرلو دات رارثاو فنكة شدي كسمتلاو واذا لسرلا اسكأل لوسر/رنا
 ا ءضاداراناو تائكلاذامىلع نا و ىف ءباصلانمدحأ

 بداقنا ناهْضن ناكدظفل هيلع ل دباكتلاذ دّمنعانمزل نم بالمنالا

 ىلاعن هله اعضر هب اعصل لم زفت ثاو داق عالا تللذ تاراما مسا روكذملا
 مهزكملاعر ههاعضر باحضل لع ءاجأ دافنعالا تلاذرل نم ءلزامرمهنع

 يفعمذأبب دهان ادولصارصفلا هش ضال نانككا ةر ابعنانكلب .
 فصولار اًسعاب بافلامصقب ةمم اهإإع هملّرشّىفن ا ناوربإلا

 ةةلاظهزبت 000 ملو همالكم رص ا ناشلا

 ٌناًالابطاخلا هبلع ايراكتملاإع هملاخم افلطم لزغتلا ةاشنلا نال هد
 مثكتلارعذفلاعنادشد قاطمريغان مهو مئاولاإاطيرلعنب املا
 | اا طانبس ناكءاوسافلطمرصنلا أ ثنم بطاخلاه ىلع امل
 لا نركب دو لمدد بطاخملا ل احن 13 دمك : لمؤنتلا أقدم اًمادلزانلا

 قرش انما اذهب انا كذا هناي جل ايرلكتملا
 انكربن نممولكلا نوكسورهاظل ئضْس ممل جولي زنن 0 ناوهو

 ١ سلما لمس ال لس بغار: مانكاتل مرتب امانا نوكبذ

 م بكر صذمالكلاىفذ هلاسرل د دير او مير اركنذ :لاسرل ان
 ”اوركحألا انبمه سبلو نكت عل مشي ويانا يدلت
 رغالإضن انامل ف 00 ماكتلا دنعاب ضنو بطاخت داع هل انبرلاتاسا

 اًيصحصرصملان 15 فصر ائبمه سيار 21 لسر

 ةلاسرلاىوعد لع لسرلاراعصاف هآتابط خا رارصا عمملو هبا ةبسنلاب
 0 لكل اا رارصالا ل زامب

 هعهج | ارسل هرج بابنم ءلوزرهوبطاخاعرهوبطاخو ةبدشبلا
 ميقسلإو طلاؤه شام كبحاص فالزا ديزت نا هلام د قرطلاف

 قمح



 كام داربث رحب ةادأجلاب ىاعْتمراعبل ةمدألاد هسملز أ هقل زملاكلصو ا اح

 ءاسينم ل عْنم مشان كول وف نم دعبإم هملعل دب اك ه1متم ل تال ذ وملف معمل

 سين ككل مال ًباوجإصب ارا جلاب اب نمنركئ أ صي انهو ملأ «دابع نم
 اقم للمواكى و لع نكي لف ملف همز الال ورك رستن ةدافاهنم دوصتملا
 نكن لاقت ا يغب رصفولا ميل كلن صفير د 7 ناجل ةئوا

 دارإوساذ اال“ انئتسالاوغنلا نكي نارمرلب نال ام مف دناف ءاشم نمإع

 فت”ااقهّمعارافكلان أل امد ناهدهولا ل5 اماّماو ديوس اسادرجألا

 ةسكامل اعد نم :لزفم ءلاسّرل ارهاوعد2_رهول رف ارشد ال امكن نوكي لوسررلا
 يهرب نض نال سل الوم انلسرْس لارا نااولاّمف برشا ركب

 او ذار احلا ماب نوكش ميككلا ءاضنما ماس لم لاسر اانا نمش هن
 سل وأ هد اع نمءاثد زم اعنمرتد!نكلورل وعد

 سان وزواج“ الكا هانعم انا ئمرْس الامن نارافكلا لوف انلم ىنعا

 اوعنوروكنملاعصفلا ماس ل سرلاباجأف ةونلادب نوت نابمإلا

 هبحتلا انهو ىلاعن هلل أنم ةئمهلبز انمالاو فامكسالاب ٌةول انوكبنا

 لاسر نوركمالمق الع 1 دي شاذ تيبمناطلتسا اف لات رف لاا

 سفر افكلاو لسرلانيب ةعفاول اكد املا نالوالا هيجل ا لعدربفرشببلا
 اتلئمرشب لامن ااماولات نواسرويكلاانآاولافف ىلامت لو نمرست ٠

 اهتمابلا غالبلا ألا انيلعام وملوث ىلا نرد كت الانا نا ئسشنمنمج) الزن اامو

 ةئرثبا اما اب اهوعُمد افكلاو ٌملاسرلا وعدي اؤناكلسرلا نا للع لهب
 يا بمزاوإو مرشملا امنا ةلثاملارافككاىوعد نانناشلا هيجل لعد
 لبلعلل ىصولاركدو لاسر اووعدر مرد! اعرض صل اذ تافصلا

 0 اسف او ا ندا
 نونا لسرزكل ا ادلس ناكاما تلا ندم د له ناس تاطلصإنو اذ
 :هذنلا انهاع زال ٌقوا مل ف ركاوعدل نيبكس سما ْمْساامنافركتم غشنا
 كت”اش ناك ذا هبربشلا باوجؤ لاسرلا اف السلال ملومل لخد ال



 هه واوبفاضيالومل نهد اعاب مل ىفاوعتاسل اريرثمسلاو ةاراجلاباب نمننا
 أنعم ناىصلف ابمضعي د اسعابرل نفاوممن اذ فاثل اريرغتلا نود ةرامعل ا ماهتب هل

 نيف داص كركر كعطفر كتم نسج اا هانعم نركب تانوحب 1
 يئاالبورهدنع كازركتم ربا شال نيعم سل ادعرمال|سسضن

 مكرم ةداغلب عم اان ور ادا ش. القال شامه

 الان ا نيد داصركتوكنإب نيد ٌدرغم اؤدوكتن ا

 هر فراس الاإك دنم مالا ناف ىىدل ال اهرهاطوه اوم اسلادنع

 2 دايغال ذئنصو فدصلاب همزجا م الاسفت قربادكو هك دصانيب

 ١ رهاظلاوهاومتسلب انآ عمان دنع فعاوظلا نوكيو هبيثشلاةعتصإع
 ا 2 حيرتع هناذ خو ضعي هذع كريفد رنوعدد مقل اشو زو ايام لو ممن

 ْ: اهركذ د ننإلان دق لالع انهدربو قحبل امها ىلا دارين !!9انيلقلا

 00011 فللط انافوعدل ايمن ذادتخ للا طالز املؤ اًضيادلالا
 0000000 تكافتك او هصشلتط امارمضث دود صغشلا
 | 2 بطاخلالاحال ظنلاب نوكاكوصتملا نآ هاص اهرمهضعب هركذام هلو

 لاا رطقنلاب نوكب كانك ال ارسنمن ىف بلملاو دّدزنلاو ةكرشلا نم ٠

 00 |! دنعم بطاخلانارطكتلا دمتم نايك لا داغشلف
 | ١ ١ ملكتلل ةرصتملا كذاب تا نكرم: اضن هلاح نكيرل ناو بلقلاوا
 ٠ ” اة 1 نر دقرتا ا نطانخل لاه دان نع انس نوكأملا
 ١  ملقءدانتعا 01 77 تلزم ذا ديعيلدتد عاد
 ئ ا نام ذاامتيسماْشامِؤلمبالر دصلا نال تاذ لاق لان امغائءكاسح

 ا 2 فافلائامت لا هجاتحال هنراسعرهاظلا آمل اخ مل هييااف أضم

 فلا عال اف لّرالا هجوم ان اليم ا ب صحسا رغما
 اننوككناشملا وكن امذ برفل اضف دابتعاب لسضنتلا ةيغيصو هذ
 ظاعلا دضند درلانم نبذ : املاب اّما هقكرتذا ملوث ماك دربسلا دنع

 هفقرورْمرارئيشلار لامي نيزخلاو ظملغلا دْص قضرلا عادصلاة
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 ءرعم تئدصو اشلاهيلاباشا اكن افشالافعم نيمدس عذب دعتلاو

 ىعئيفرلنمف افلاوءافل أباَماو باْملىشر دارملاو نبذالاباضم ااهسمد

 : لعجلا طعفتلاو لاىد الأ ءانبو هيلعر مد ' راقب عنصلا نسمحو فاطصللا

 نازمنركذ امل ءانسملو الاو ملو فاّملاو يل اهنخم ءمصربصتلاو

 هاي لوزن هراكت ان اخح عرككيالو بطاخحلاهطبرصإل نا ناش نسر ئىجيامن :

 لهاجلا ءلزغم ةوخللارل اهل طرت نم لالا نوكب نا هملع مصب المنال هنت

 .فالبربغ نمر هاظلاىطنمملع نوك ناز وكمال لو الاولة امناداهف

 ليصل ضبا هلامواعم منو كت كلام دافا»بطا خم شرت دوصتملا نال
 صقل رم اربط ا فيرعت ىاراخاضيرعتو مل ف دريت لعاتكأت دم غال وفول
 فيزمول حه ضير هن در لل نكد كول الصف اربمض طربسؤ دم هيلع داضالا
 تابىضيرعنلارباو دصفق حالاصال لع مهسضن ١ اوصف اليرتفاذ داسف الاب

 ا الامم <مهرع درت نونمولزمهوداضالا هنأشاننلاخ

 رسمل ا نومملاذرن تيا

 ا ورههداس دسل م هبلع نيريسف ل ارسحو صك نالأضنا

 رنا فيرعت لافي ن املا ةجامريغ نم نبعاصلا لم هم اظن افانب

 يفي قنلا ؛لئلراذاكداحنالاىوعدل وابنسلا لع هيلا سملارصخل

 الار شلاو ميفنلا نو دفطملا امام هول نيكوتل لصقلاو
 ووو كمن داو اننتسالاو ئالإ لع امتاورهاظف مبدتتل الانا
 ىلا طفل او تاما دال ءاننتسالا اع

 نمدسإ |ىجا كمئصّملا نالو 0 هابهذيالذا ملو ءانفتسا ا ا ايا

 ابموزفمز3 ىليملا ذو ةناينلانامنمداتنياناةسمشا نول
 اًمولعممرنوككر هه ايركملا ءداذ ناله أرمي درعملا اهرعذ أومن سحاو مل

 بطاخملا نوكلزيها اهضركملا نالرخال ايطلادد داضرلملا غيير

 نينعُن هزف هآر انكلاناب ضي رعت مل هراكت [لعاّيمم هيولهاج ظ

 هبلعهلاطصىنلاضرمت د هيلع بترتي ئابملاكمشاب داككامندب



 ”ٌمدسا اذا هلم ابرلا ركل عْئوسِل دمؤ ناعاإع 1ضون ل اكلمن ا[ ]سو

 اهنور تاهوازم قلعت دساواهدوحو تاخودأكو ا امان دجو أما عضاومما

 تان لوعفم ناكأ ذا هراخو ىوأينعا ئاحناف هانعممولمكل ابدأرمال ثكقر

 مياسوتمللب هانعم ثانلاب دوصملا نوكال ىأ هأنعم داربال ملوث تدجولأ

 راييواذ ابعد ,ئجالرن اف دعم لوعتمل ا ىوس ل ةمورل عنب همزلمإ أمىلا
 نعل. نم[صغنم رت اكالادعب امَّنال اذ ملو ًاثيزو الاشمال
 0 كانمسما نوم لا اًنانناوامفنملضااخداماع

 فبالانلو لصملاب نين ذوم نفرح عمل ممل ل ممن ج مساق رارلاانكر
 | راد نمافام لاقيوا قسنلا فطعألا دعب عباوملانم
 ثعلذ بكر همالغوألا ديز فءاجاموخغ خاهدعب لاخلا واو عوف داّمأد

 سهظانهو ىطرل ا ؤ نكد د موه لب واول دعب اظل | عملا [.عارهط
 6 ربعي نأ ثبال ملون ىفح ايديز عملا شئالنببو غيب قرغلا

 انسالار اتعاب هب لومثملل ةفص لع افلاملا دنسلالعفلا نآنخيالإلا
 لممل اباكتراملا ةجاحدلف تاقلعتملارث اس انكم لعافلا ةةغص
 راصحمل اناس ف همولكى رم ام هانركذ ام ديور درسا هكر اعلا

 معمنوك ده يغيولو ةسنلا نأ ط مربنعا ثيرح نيمسخلاف رامتملا
 تضل اذ اره الغلا نعد روص نم ترالمل مغص عجوب ىنح ملة ماضلا هجر
 ناب هفكمتربنعا ناد هريخل ةفصربصمالو هل ؛ةلقلص هيزىلا داسمملا

 مش ملول الدلأ ف فيري :ىهزيصمت اىجسو هلذفصاديم عج فح

 ليلا ءرامع ا: :ءةدارالاؤر هالته الع فسانهما هاىجشلاءاههتشا

 كاكسلابهذ هااهمدفن نارلعاودددقلا ةرطدحأ 2 ةفصوأ

 اهم ةنلاخدوصقملا تكي ناب امهلا امهمودغت زاوحملاصللار
 مهنم:اغلاأكا (بهذو فمثلا دعبامذ 00 نكقاو
 امنا املاعانوحالن نااع اش .هزاوحرمم كع ىلأسحأ اليربا جلا

 اةهو ماو فلك ربدمتلاو عذاو هنال فاكسلاركذ ام نيلاذ ىشنسملا

 رد

 ا

1 

 ١
1 
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 لينسإم ضم ارك فول ل طلق وطالما ربطت

 ١ ع املا الازعج نات ما ذاع از نهمدعَتف مل الوأآةيلدملا

 المسا فاخب دقت طعزوحاغاامهاح 000 دوصملاف الخ ديفب

 ليفت ةسلاذ روصمللاعجرا دوصن اف هلهيمزلب كلك اد دعم

 ماولذ اف شنسلادعب امثٌؤاماع لالش ام لمجو ابمائإن ةفصلارصن م زاب
 ميتا نيإقسم نيمولك نارا ص ضر خال ماع فشلا دعي مد دما وام اع

 لطاب ىئشسلا دعب مذ الت املمت نكلرخحالالع كوع ذلادوعاضلانم ئشس
 ةاخلاكامااولات ءافاضب املا مهمدقن مصياف ةاغلاككننع
 ملو قدا دعبامد الضام لعد ًاثبام هيجومل هفئ انس نإمج

 لايام عفديلا ةداشاهآربم شلل |بنعاف ملف كلرعى !عاونلا شاف ىا
 تمرككو ىبوض ف لسد اكركذ لال ْض عشم لعاضلا نوكي نا ثوب نم

 تصيب لفل مغلا دصم للااع ريم ءافل نا كاين افصتانكو ديز
 نسل دير مالا بر عوام ملق نو ندحل الوهم هزمجىاأنه

 بسأل منامصملادس هسا كلذ اماما قملؤ مزولما

 ةدانانالرصملام دافان ايل اوضرمت امنا ه٠ انكتسالاو ئنلا6 دافاف

 قتلاانكو فطملافرط م داف او فو ذل ابح اص الا اهكر هبال دما

 هيركلاغ ام نان انكؤتاكات اًروكدم هلم قْسدسملاو اما ذاءانئْنسالاو ١

 لو دنم فش ملاكم دعل رغما ءانثنسالا غلاء اضنك فب اخ ألاو امضعمب

 ىلعرل غرفللاو انوحتل يع هلماع ل يملا قشئسملاف هالمضلا غرطف
 همرعمعانكو الازلكد دفا لع ةشرفلاف جارخألان عارشال (ن الملوأ لاصبالاو فحل

 2 ولف صاخ نود صاخربدفن لع فرق ال ىتعب هؤمزاموأعلو دلو

 و اطمازاتسال ىا تلال ملون صّصخملالب صبصختامزلب ماعلا

 افايوغملا منركاربمضلا ثيناتف بصنلا ةءارفلعاًماو عرلابملوف هنم
 قتذ بصنلا :ءإؤعامادمهكسم مري ملؤ يالا لجامباهلعتلولسملا
 لمضلان [مظنلا هاظ ناخ لف ملا مها ظ ىلا ]غنلل لف بطاخل ا لادن سم
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 هيام ىشنسملا عومجيلوعملا ةقشحلاف اند ثنودوهوألا دعبام ىلاد.اسم
 هننم ل والاءزكل عى رجأ هنآ لا عومجلا ره بارعدلا نحتسملاف ا

 لا ء'هلن نحازاو بصنش داضض فاغلا هزخاراص موكدلا ىفهمدغتل

 | يضف ىضرااذ انكمرلع بارعا ارجاو هماغم كاذلاءنلمذ
 ا حاضلاومهنكأسمو :خيصوعافشنسملا ظفار هاظ ىلارظنلاب ىا

 ا ل لش محلا نمذأل او أثسم هبل العفلاو ُكعاف دعي
 ٌليَسالانم 'ىبشوهوروّصلا عيمجف ف دصنو لكلا مدبكذلاب تملا

 الل تاذدن .وا ناش 000

 ركام ثنئأتلا نإراش ل لسفام عفدن اانا هن مبو ىزنافششسل
 ' افنؤملكل اذ هنم فشتسملاردقب شا ل

 > ةظحدل وها ا ثنؤملاربد مت نال ءاضعالاو عضاوملاو ةبوعلاك

 ىنعم الار ملا سلف هنعجرذلل ةييضتنل لا ةلكللا ذاب قامت

 ىئتسملاظفل ظفللا هراسمن لع دربر اذهركدموهو ءايشالا نم/ائش

 الخ مم ح يكس اظل سيل ارهاظلا دق كإ كيسا مزاب هنا
 ملو هنم ىشسملا لا دانس الاوهر شمل نافم لهل ابرّسف اذاأم

 تالريمضلاشِ نب لمفلا ثدي ان نعرتع هناب باوملا نكميكاكشا هنود
 مثاهرؤ ها دنس فمك الاو مل لعاضتاثجانب نوكبامن |لعفلا ثمان

 | 00 101 تت قال واف طوس اماوألا ط سيفو أب ه دانس [نكسرلاغا

 عجلر هيدر مسمر يمض ءاضلاخ ءاتلاب ارق نمامماو ءاسإاب رف نمذ ملوأ
 نركل بست لازاوج عاقل اعضنمم نأ عم بصتلازوجالو ملوق لوسرلا لا
 رك هنو شمل نال بصنلانموججرل ازا فعب اًريوكدم دنم ىشنسملا
 للا ظن شتسملا لا لم اعلانارصن اور اهلظازاوجم دعل روك دمار

 7013و انهن ميد تتم اما برعا: ميهالفلا
 مصاف نأكةناو هانم فشسملا طوقس لعل دمرظنلاارهاظولا! ؟ءلطن
 ىلا سنج هنم فشلا نال هسنج موك غش ىا هج ل ا ا

 را

 رم سر ميو عدو -

 نم تذهب - سرمد 527070012
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 فاض كل ذ عم نوكب ناوهو ه اصح دارملالبملو هسنج كمل كر اًشمرم اال عيت

 الاسد عقب نالص الا نافع مآ عقب أر لعار ملأ شتسملا ةظحدلاب مهلاربلا

 رئالك اذرارفم ءانُحتسالا نركب نا طرعشب نكازإ جلاهدعب عقيدقو مسالا ٠

 ىلع لهل ىلا اهيل سونلا نعو لوف ىلع هسضنب لمتلان ع ةاغلمألا وكت نئذيح
 لمفلا ألي نارغكااد مسالا اباضتق نعابمف دلممسض اهدشرسكتسف لوف 2

 نكو هارلاحلا عضبإم اريتكو ملف ةلسم لا هيلع تباكمسالا بمثل عراضملا 1

 عباس عم از يعن و اظل كانت زعادرجمل يذم امبضام مل ام ناكاا
 هل لامس ااموخواولاد دذ عمائجرنالايْشكل اذ امناد دئنم تلاع الإ

 نلهر لص |ملارظنلابا سهنم لك اناوألا هنا امو طق اولا عم حيو
 ءافلانع درجالوبؤ از! هاشم ىلارظن نارنال دف لعن اصئفالانوحالو

 لهو دطملاطبارل اه ىذل اواولا هش سلف ةبلاح ىلارظن ناو دق عم ناككذا

 اايلماع نع ءاصفش منوكو هلم اع نومضمير نومضم نر مو نوكأ لاحلإ

 "11 عقدا آكل ذو ملون طبرلا لص اوهى نلاواولاب هطبر ير ظنساف

 موزلىاعملاانهنالءزكو طرشلا هسا ماو الاحو اولاو دق نو ءن

 اناد بلغالاف ءازللو طشلإ:ىماهلبْ املألا دعب ام نومطم بّصعن
 ناكران كانه ن أكنآوخ كانه بق عت نوكالدك سالل الاف انلت

 طرثلانإماعم دعم ماعب ءازجاو طر شالا هس ناككذاوائس الامه 0
 ىلاتجاحد لذ بيقعتلال ب لماعلاعمهنراغملامدعلدارلاو دكنعدرتلانم 1

 هضنب طرشلاب طيشرم ءازجلا نال طبر |مىلا الو لاحلا لا ىض املا غبام
 اتماهلش املا دعب مموزل هبدصم ىذلا لاحلى ها لاجل انهو ملوف

 هع هنداملاف ان بقعا نال هلماع نومغم هنومغم نداغيال

 نر هفنل انهو هاه قتلاو ملف ننر افملا ل صل مزعل الدان لعألاح
 ءاوغالارم ناطينل اوشإل نا لعل دب ث.,دهلارهاظ ن از شم لاكش
 كاين ىسال هنا دوصملاو ءاشملا نم نابتالانامز ىفآلا انثي اكاطق
 فتش نامزل الع سال اىصن لاكش الا كان نم نال كاصا لاهل
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 هانئسالانناكأ ذ اًمأو سارلا تامئالاو ىننلاب دوصتلا نوكسذ هربغ ىف ساب ثوكن ا

 “ مغ جنزمساامزناملا ناكد انما ةمجتشب دسم سايلإ نو لاوحال اٌرعازم

 لكرمهساب نا مضض ناينالالعامزع لاحألا كاوحالا'علاجلع امش اى اضل
 سانلارل نق لهنا اّماو نانتال الع همزعلاح محم ارسل افوس مج
 ماما ال سايلامدع :رهاظلاهشنخاعتو مافلللاض ضومث ناسالاهاحْ

 رآلاقلبو مل ناط لا ئ اح ءاناالضاِلو سايلاتل ازال لإنه نم
 عبجو د طم ٌدعمألاح هارعج نم حالا وركذ امون اك[ ند كب حاص
 فاناًلاطتم ا امانلوت ف ىرجلناذ فانك ابحاصركئ ام فراخ هاّسالا
 تزعل ةفص لو هش فانادن أف :رصوم اًسنحألا هنشاام لام. نايصبالذا

 هُناماُم :وضومالا سان نسا ام ىان ودحر دصلي انك ذم كر دمحم

 هن اينا هش ابن اخعم نال هللا نجمي سلا مكرت أن لإ ام نمو هانا
 صفا لح اغاذو مل ف فلابد غن ىلا دوعش س ايلا الذ ناقد

 00 ايزل دما ربخ لازما اخ هسلعد صل وكم !هراع
 شلالات اذ طفخ هزمت ةرككامال نلضفوامعتانلاب هيه
 هميلعروصملاف هئفص عم نرصوملااذكو دحار ءزجُ د دعنم دوم

 يصل فعال عانلاوهربم الا ماما ةسملموب همك نم ءاجاغاك يو ف
 / اناني منو صواود اوهرلاع زجر ىءاجامنا تلف ىو هنلص مم

 دو مدقق :اميط م دقمروصقلا نالروصتملا نو د هيطروصُملا

 مصياف ل لوعضم هنا نال كانك سبا نهو ملة فيرعتلا عانفملا حصمف
 بما انه غاما نايك نال ام مثدناف اهانركت لاةنل امه امرنا
 .داعا 0 دلو مكب عالدرر نداضانا فور تضلا بما

 ظ لاكي ضو مسلنطعب ة سيئر ءاشد الا ظفمل هنمدارملا نان بلغم

 فالطامإرساو نيبمملا نادمتلع ىاطم ءانش الا ظفل ىامار سا

 صسضنرءامل !طعو فربخل امولكل |لع نا طيش افرآخالاكم لو ثلاث
 ليجسيلع ئشل ابلط ىنعا هآ تامل اه دااو لو عوانل اخ هبلع

 نويصرج وزب ءدو دوج تتممر مح هوما دعس م نس -

 ١ ا وا وج دووتاو 1 2



 بلطولمفلابلطو لاّصال املطو نهذل اذ ئّشلا لوصح بلظو ةرّسمملا

 ناساوخوز رازعملا غريبا جان ىفلشاملعد داصملصالاف افا كلا
 دريداب ىزملاو هن دومزهرغال او ندن اوخءادنلاو ن دركموبغممابذتسالاو

 مصوصخخ ات اشسإلا لع احلف الطاالو قامملا لإن 011 تفلطا م

 ةصصخلا ليلا لع لاف داط ام لادلا مج يسلابهذ ناومهمدلكذ
 عقر ىر دصل اؤملاب باطلا لاكر دصل اعلا ءاّمل 0-0 و

 اشد :مو.زملاق هلارياغم ناك او جاخلاذذ بلطلا نيم ملاذا

 :لانملمف الذا بط| خلا نم بريضل ١بلط نيع برضا ءاّملا

 ص ماسمناانكو برضا ظغلت

 مرلكلا ءافلامّد دصلا ابمناعميدارلاوسأو صوضحم باطامهنم

 لع كلذ ريغ لامابؤسسالا ىلع | تل مولككا ءاقلاو متل ع[ممْسملأ
 مولك ةلاسام هنياشو هاصا ظافلالا كلن ناعم تسابناف ,هوام
 هلعجي صوصخل ا باطل اب امهنم دحإو لكر بسنت نمهتاارمجرم جراما

 ملوث بىفب مل كللذربغومايؤْم سال اذ زمملاو تنام ًموضوُم

 قاملاركذ ليل دب عضولا داص هشمدللا ناذ آنكو نكمل عوضوللاظفللاو
 داعتسي دقو ٌوليو لج فقيد خو لاك ثسحدل عوضومللا نايس دعب هْ ديزاجملا

 يملا دان دعوضوس ت1 تارررانل كة ماتا وبول
 انا عضرامت اظل الل امضَح ىعمىّملا نوكف هتداف أل جالا

 أشعم نوكدلف رن داف ال ّموضوم سسإ ىامولكللال ماقتل عملا
 اه هنبنل سيل ىنلؤمداكلاء أنش الاب دامب انكمالف مل عوضوملا

 كوملاو ىزلاهمالادمابغتسالا انكو هماض ؟:مىنملا لحنك الشال

 1 صوصخملاملمككاؤمتلااهنمو لود دأرب نايزم اروكسالاب

 ثارابملا عيه انكد قد دصلانملاب ىخملادل عوضوملاظ فلل هلوف ىف
 مزلي نا هبلع درب فأكُت ؛ادنلاو ىلاد مالاد مابفتسالاف فابس ىلا
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 ”اهفْسالاو ىنّملاىلالطلا ةتمسقو هربغو ءكاطلاىلا ءاثن الامم كاردسا
 أنت صوصللم واكل اخعمب اهلوحانم بير ذان لل عاذالانماهريطو

 لمتسللن ايبوامل ةعوضولا ظاضل النمر دصملا ابمناعمر انعاب اهلاوحإلب
 رمالا اهنمملوث ىف هناهبص ظفل ىلا ةجاح الشآو تالذربغلا اًراحياهض

 0 امن امهظالاو اشم, نأ ند ح فكر هت غبص نآرهظالاد

 اذ د هبف :ا[هوسإو ملف هانعمربغ ذل هنهرص مشمس دنر ءادزلااهنمر

 دارين ائضتشب نفل ال دافع اشنالاو ربخاملا مانلا مدلحل أرز عسش نام ش

 يرالامذ أ ءاقل اكدخا مرام كامذ اكملوةرلاك ف اثنالإم واكل! ءانن الاب
 هاجر ديس ضاخعا مذ دنا مراشلا هبجؤب نيمح نم كلا زرتحامبد
 فاعمل, لون ل جاهل أثنمناف نورظانلاا نري ك ىلا كوكتساو
 كل تنام اصخنداخ داصل ارث دملاب كريب تاءانلا لعميد د تاآءائلال| اعمر دصملا

 .ةلجكءاقلا هنا غ سبأ هانم تبلعضو نا هذ هاما وعجل
 لاكش لا عف ديال نككىحمالكلا انه نهد لمج ذاق مو سوصخل
 ءايدالاماحسف سيل صوصخملا) دناضتلاة كمل 12000010118

 ذا صامتة ماك اقلاوا قانا امدلكل [يضن لع الامل قدلطا الذ |

 مل عمده بلطلا تو اللصاح أيش تلطاذا|م هملخ درو أكتملا

 ٠ لعاذ وكون وأشل هندر لمقيرل بلطلا تدوم هصوصخب ماكتملا
 ةمدغملا هن اع ماضرلاوملوت بولطملاملا امج /سمغلاو [صاح
 يضافئناالمالذ امو ءاضسننإ ضم هنمةلا ومما اعلا ناس دمج
 عم الع رشن ٌبلْطلا نالذ رع عمجياتا هيفا ةمرل ناو

 فلاطلان هذ ىالمأ طمرمآ ل وصح هب بواطملا نالاذ ١ لع هاما

 تفرع اك سلا ملا انهد ملاد هت صلع طلال محو اشم اطل ا شن يمه 3
 دابتعا رقت امىلع ءانبد |م ثمل درذ ن أع هأبرلطملا هابراطلا ناكنإ | ملوث

 فئلافركد مل ناد دانتع الاب فلآ ىلارومالا ثاضد وق توما
 نعي اذ ئسالا لول دم ناخذ لول دمالهنم ضوعلاع أدب بولطلا ناك نأ

 اجمع



 ثص.نمبلاطلانهذ هرم الوصح ها يسمْلا ءلاسرلا حش ىثاوحف
 هيلع بنرتيال مل لا ثم أ ظ دوجو وه ثبح نمى اهنهذ هرم لرصحوه
 اضل بس لوصحلبلط ما ديزا كاّنم م اهغنسال اوبغماكحالاو اغلا
 أكناو امواعم ربصمل لظ دوجوب هذ اهدوجو دملكتللا نهذ ىنديزمملا
 مو هرثهدوجوو هسا كلن :اعلاب نهنل أف اصئال اًمزلرسم كلذ

 ةصحيز مضل ناف ىلعن واخ ةاضتلا تايفيكلاثاسككصا
 اناس ن اكناوا اص ا اًدوجو هدوجو و مب سْنلا فاصتااوإملا

 سلا ناسا فلا اذهو ايظا دوجو هب قا عتبام وصح
 دورعاشلاب فاصنالاف اكدانألا هيلع بترثي لص انيوخاعنه نلاف

 دعاوشلاروصنو امرانالا هلع برئراللظد وجو و ىلع بولطظملا

 اعلا او اعالثم ن]مهظ كلان حامد ماب مدس الاذ براطلاوهر
 ا نان ةيرما يجوب قاس دلل المالا ةياخاد

 ف 0 تاادو نأخ مابغنسال اغيرعت وهامنا ةبسملأ ىلا ةجاحلا

 نأب باجبدقو ا بانل ف هدوجد نو د نبوكلع

 يم مياعتلاد وجو نعل اقل براطم نأ اسالان ا هنّتءايواطلا

 ظ كاميرا :ربسو جالا رب مالو رو بعل ظ

 تيرا اي ملكه بلع ل در فرح ل ولم ةتال مدعو كالا بألا اثم وم

 لعفل لول دم هش ءافس الأ ناك كين انداخ ىيعدظحاللشلا لا نوكسف

 ظحيار دهم و نللاناوهوم[ عمت سؤو لانة سف قالا 0
 نوكمإل غامهاح فعنلزلا اوم وزاملا:مزالل اني ةجسن من أشرح نم
 كلل ضرعش هسضنام وبه مرت اشح نمظمحالي دئورخاموزلموزلل

 قار انعالاروما انناسوةرعلا) ىلاو ناكمالاسإ ذ لعيد رخا

 لمد ءافّئنا وصح براطملاكأه المد 11 لافريركتلا ابمزلي

 ٌدبض دوحور لعفلا كلدم دعب لعافلافصن ناب لعافلا ع

 ص هب بواطملاو
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 '00 فدو لمنلا كلذ توين عافلا فص ناهي لوصخ ارم انكو هدادشازم

 . لعنلا ءافننابزاطلا اكن ل فيملد ىاكسلل عب ل وصحن أظفل دازامناو هنم
 ىنعمالرنادربولذ هيلعاضل اذان |ىزلاوم الاف بولطملا نامل ةراشامتوُندا
 لاو! واعتسال اذيرطب ناكءاوسمالاوبف ملف ثومثلا لوصحو اننال | لوصحل
 سلادزعرانم رغد َّن كنا و هل عاشو زامطضءجرأل دهر واشلاوأ

 يلبس ]علا وصح باطوهر ما .كعن سالاىزلاوم ال اذ هطعشل
 ,بلطيانلو ه دوحو ىلا دصتر بع ماهر اهظاو ىلا م با طلاوسمن اكىا

 انلاشاكماع يملا ن أكس |ملؤمتوسحلا امم لعل ايل اماوالا درس لذ احلا
 أ ٍِس رابع باتل نأ دوعب بابل اتسم أكمل ن 14 ناد وكلت

 لاحم نامزلا ه داعاد لمملاز احلة امةرم انل اكوغلا دايدز ا
 :لالدؤف ءانلان أكمالادادانا لاح نامز نامزلل نوكبناهمازل سال
 بايشلادوع# عانشم االذا ثحبهطانغش ام دعىلع دوعب بابشلا ثءلرلو

 عمطلا نال ىتلاب ىنملا بلغ اىا ابرد اصلألاو ملوأ بشي نسبإ
 مههر ىرتل اف بلطايزر ال ثحب هش لشاف 'ئبعس املع بوهجلا باقر ا
 داغتسمل املا ةباكح هال ضو اف ناجل ةفدامل ناب ضن اكف ملز
 وهيلع هلداإص لوسرلا ن اهداك ل سملارمال ادا دو نأف او رو نم

 - تغلئاهت اود و لشن افك ياكل ل بس لعمال نهدنرل ةولف نم

 ثوم ليريش ىا ا هشسلارب دمت لع نومه دش ملوو نه ديوأ نيلثاف
 دأرب ناذوحالو ها اهلي دن ىلآوين ١ مل ناشكلا خانك  صئررلانلو

 كحاو لك ىلع . كدا عيزوتل خلل تالامو ال امهنملكد بكرم

 هنمدوخأملاو ةعبرالا تاماكلا ذولا لاذ ءاآمهوكلاحرلو امهنم

 )اس نوجألا دبدلذ اموالعم بيكرملالاحيلو له
 كب الكلا امل لوصحللو ندم لاحم د ار

 تاج ملاذا انامل ملا دان السيل مرد ملا
 فشلا عضلات ح ىنعم بكل عض لاي متل ارامصبإ لب

 رؤس



 د د دو 018 - >--- ب ء سس بنوا اجو

 ىضالاخ هلفز وجالزاحلانعز اجلال ون اخ ضسضتتلاو مودنتلادنم كلوت

 ٌنادريدلذ هيلع همم حال هس امن اماكتملاز ا! بطاخلا مدن ك امهدنتلا

 مب دننلا حلا بلط نمدلوس ف دككف بطاح لا. انب ىضن من ايراكتملا هم

 لليرإوا نانا ابنمضنل لوف ىاآنهو لف ضييضغلاانكو

 لهف ىنملاةعمنافهاقرملآظبانهزعو كاف نيمضئلاةعموهىئمملا
 اي هيمو كاكرتمتف ببكرتلات اعيد سم نم[ ما فو ئز اجي ىنعمولو

 ملوث هركام باطراللك امن ارهظيىجتلا 2 فاذا لوخد نمىأ
 هبلعل دب ةبسنلا عرفو ةروصم ا هايل هد زروضل انللل تناكناف
 رلعلاداحن ع يوصل ظفل ف حرب اللا ةبسنلا عوقد كاد داك إلف
 هب اباد ابو داعم نه ناب مالا نعرظنلا طف معرفوامللب

 ره ملا شلاش هبلعضن امه ناطب بلسلاو باجيو

 ذا رسم نت دصتلا لوصح ميْمْدلا ءاع درمساى ارهاظانهر

 انا [صصختلا درب ريخاتلا هقحام ميدقُت نال بوصنلا ممن ىف
 عهرلا مدفن اًماو ءاكصمصختل بغل اعل مج غدنعماقملاجلا

 4عِدعت ىىدنسالف ىاكسلاد:عالصا ص صخنلا ئمح هلذرهلفملا

 0 ةره املا دبع مْشلادنعاّماولمفلا سفن ب قادصتلا ويصح .

 له مشوا ماغملاملاضوغم نييعتلاو ىوئتلل قاب دم و صصنمنلل
 طر ةزمهلا هلع ل خامل ل منل اى آنهزن ملف اص فرع
 اقلابسحب نبلمملا دحا نبستو روصنل باطل مجو فدصتلا

 باطلا ماني ز تب رضا كلومف هلل دع ع ةلحخادل اما نارتقاكت لفعل

 ةيونمللوار وصلا اطل متم .كامااثد رز تبرضا كلود قدرصتلا

 هّنال فسعت هن نعول ال مو همسك ٌتنكىنلا بانكلانمتغفاذ كَ

 منعالوُمسمم نياك لا :مىش كيل دصتاوه هنعلوئسملأ ن اكاذأ

 ءرجو ةرضا! جهنعل وسلا ن[لاَش ن آل أبل ىتح هصوصخب



 | ةنعلومللن ىاكلاددواممو و هزم المخلل د نط يول لمملالولدم

 ١ مشلح بواطلا ن انما قباس عال دببإن كا كتل اقولطا ماو ةزمللابا
 00 كعاتررهيإهر ديزماق لهوخ ملف ن دبضللوه دّوصلابلطؤوصذ
 0 ىنعمياصالافافوكك ل مذلاي له صاصتخا هوتلامن دنيلاّس درعا
 000 توكولف تبر آني ز تبدضله كا ملوق ماو لهنيب ىاامزيِف ملو دق
 3 | 118 لم ملا سنن لوصخب قادت | دمسس ىقتخ دن كانه

 ” 0 نآكوس اذ باافااذ داخ منوكلإهيقنلا مدع لافحا عقل جبت
 ٠ منبركل جال امم نلف عضب سل صمبصلا وبذل هما نوكذا
 ١ هلو عج صسصختلاربطإ دفن لكن وكنا فراش بااغل اذ داخل
 ىنعنرب دمر ار اينعازم مل لشْملا ]سس لع ومن ابيب هجورلو

 كوخم لش اب تنم د,دلذ ةيربخلا نإ جا لعن دلخ ديما ةزملاءل هنا
 00 او مدقتلا اببعاذو دب ممبإلو فرعل جرو له
 دع انعم ,مدلككا ناكربسأتلاو ميقشلاريءءلاذاو هأوسنش دل

 001 ا كام هر مله كونحر مضدواف لمنلنسنتب قف دعما
 بم سبل ممل اسس لصاحلا ثدصتل اذان اذ روصتل املطل
 00 صاوإرع نينا املا لهارابنعااذح ميلا

 ناس انامذ ةركملا قرا رابلاف لج _لهور املا لحدأ عتينأرم
 ظ اطنبدررالو لئانلاإ | :سصرع ئحاملا ةاضلارايعاو ىرهال مدلك

 | تمم دلو سارا اذاغا دن عنيحداطسالا
 ' بماقتا هر دت قمملصالاف أبا لمملاىئمل ريغ انور كازمنسأو

 ىضالل اًمّصخمن امكعضولا بسحب أّصٌّصْخ ناكول الضام درذلخ

 | 00 سلو لام الف كاتك سي نأ ملابقتسللاب
 ادة عضحلا ةوخالالل دْد نضل ٌةوخللاب دارلالم كوحاوهوملو اح

 ىزوظلا ذر عن اهناهبلعواولا لوخدز ف دكر هدوم ًااحة يمس الاتناكك

 الا نوكبالوهر امج نومضمل كوم نوكيام كوالا ها ن اف ورموهو
 بويا



 ا 1 - خنراكنا هب دادافسب 1غ نبال ناو عب لأ ىضل اذ همإع ضن ث دحيغ اما "5
 انه ةنراقا]مدعل لوف نيبنعم نوكر اكئالاذناةعجعسو ببنكتر أكل 2
 اوما نلالا ها نيبو لماعلا دق :وهىذل ا لاحلائب قرا مدع طعس 7

 مق اولا هلا ىلا | كا نم خرز اهميظنأ ندم 1 هل هالو مط ملو صوصخملا ١
 توا للا رعجارم داعم اهل لا يياتسق و ىلا اا 000

 لمشلا دبر خلع النبل احلال جدير خل عل ديس ال هآكدانيوهو ملوألاح
 وضعا لع جاخاد ءاملا ن اخ ها عوصمم له نركلملف لاغلب رقما
 دمخ هبلعبوصمملالعلخا د لابقسالاب عراضملا ار صيصختو ملف ىفنااك

 اترائاصاصتماديزم اه ناكملؤ ص صل الا هتسا نانرابعلا عمج
 مايؤتسولا تال ديزمل أف امادضاصّمنلاو ةدايزلال يمي ال صاصتخالاذا

 نالثحي مضلْضءفانلاءاضتم!اماكقلمفلابصاصتخاافلطم 2
 انو ضاشتل درزمىمتفتإل لابّصسس الأي عراضلل ةص صخب وك 5

 يسرا بارو عراضملاب ص ذ صوصخلان اكول همبضتشب
 لان عراضلل ةصّص تاما هاك شالد طابت الا داب(صاصّتخا
 لابقتسالاب لمن لارصصنح ثييح مسالا نم لملاب طابت دادي ماطذأك
 سجينا مرخالإمولعلاب دارلارخ مولعنم بلطب لاق مسالا ود
 ماسقالاو م دلكلاك هبلشملامولعلا ملم طبل شنلامولملا زب أسوليمعلا
 :للس ايا طم كلذ نوكين | مزواب سيلو ةبعببطلاوةيشالانمةبككلا
 سلا ةرؤبام نوكيوا اهدا م ةلسسم نوكي ناو فكتب( هش لكم

 ملل عاننلا حشا :منموا اعىتحي ابضعبدا | هكا هنداتيس
 لود نآعتم كزع دعب لات ديز ناصوانلاع اهصول التل صو لاق

 0 دانت ىإئنلا امو انت لومي كامتم عازئال نرنيحو تلقىتم ٠

 او اهم رأكتملاو بطا خلا نيب عازنال نبح نخالافاصوألا لرعاشسلاو
 ميلف صولا توم! ْغنل اك اهِجْون لاذ ضمو ا اًرعاش منوكف عاذفلا
 . اكذاو ماع ىدملا ن اكن اك ١م اع نادل فصولا موب د اك نإل كا



 تالول دم: 1 نب

 ءامسإا

 ىقتلاللو ان:ىنعب لىعدل عدا اك اعلا نكت تلاحلاك ميلا غئلا جو اًضاخ

 ىذا ناو هموهيلع او انئ ماعد اك اىعدااذا أكمل ىىدلل صولا توب
 ال هيوكلورل وف لع فط ع.ياع دس الو لاذ هضوصخ ل عءاوانتاص اخ
 ظ ضارتعاوالاىلا عفوم راع ت ناو ىضال نود عاضلاىاكلذ لمحبي

 ىلا ةباش كلا ذ وم زا موت نيبر هرلع فط ع اموله نوككور لت تاب

 نيتتفصلاب قص |ه نوكل ىأ اع دنسالو له نوككو ملون نمهفبام
 رمل نود لط ص اصنحلا ديزمفاصن ال اكان مزلمسا نانروكدملا

 هاب كاسل ضيرخ هيؤرهاظح مر هظا هنجامز ىذإ ائَبشلاب
 اوه امن ايي قفراصقر ميلا فلس لا ره ليوهلم نابيزتر
 ا انامشل ل ناهس اه املف كل ذل فاشل ا ءاضتخ افعا
 . كثبحمئلاةوككمدفتو ىملاانهاهد اب الاهرضي اماوربخلاب
 _ تالولدم هقلاعغلاب افلا غسلاع  ةيونملا ضلال داق
 ايلا ةمسنلا نالؤعاغلاب :هٌئاقلاث الحال الوادم نال لاعخالا

 "00 1 قا هيمي مل ادورغم ءرصمارمل رطب
 مالا ناموس إمنا تأبثالاو تشل ناومملاو تافصوشثرح نمىا
 انهرورظلر بم اند ىلا امنلابة مئات اناس صنمرينلاب هامل
 اول دمريزلاب ماضل ارومالا كان فاكاذاو منال ضرنيمإ رككأ
 لول دمذداض لاذ الاب صاصخا ديزم تامالار تنال ناكل امذالا

 دريم امناوأهع ناهوهىذلا أب ام ىلأ كل جن اممماخ ءامساملا 1

 فاشل اان نمرينميرلا ذاموغلاب ةمءاملارومالانال ةيدنملاب '

 دوما او تاون الأ لالا تاسالادىقنلامجوتبالابناو ن ثبح نمر

 ءامسالا تالول دم ل ارينلاب "جات نوكالام ىاأبضنب دع املا

 : | 11 ياش ا ةطربغو اع م تاء اوسامن طرا دم ناخذ

 انحإي : ناث ة يملا دّدامغاو اه ضرع ناكن ادريفل اباهماذ

 اخ لا ةبنلاب ةقئافؤس جسما هيلا انإ ذ نكي
 نيذ



 ا!هىف ناكاملو اكرمك ذ ىلا ةبسنلاب هنو دل ا

 تما منالول دم ىلات امثال وتلا هجم دع لع ل دبا مامن [لع ءانب ءاضخيرككل
 ولا تال ملوُعب هنتئاناوذاهانسم نما بما ناهسالورب ريئلاباهماش 7 4

 امه ءانلاتاساف اجا ةسانلاب 0000 د

 2ع الا هيلع انعال تلامدلكذ مق اولا فال اهنعاهضنو هش ةدافال
 ا ارهاظلمئلاب طاسرال ادب .نلئاثلا ءايرضنكا ناب ىاكسهمدلكن 3

 كلذ كوالاءاضّنق ال هل ال دّمسا نآبو هركذ ىلا لال هتسالاناهناسؤ

 ىلإ ناب جوال تابرالاوىتنلا ناىلع تبهندكو وعي تدك بصوصاق
 الرا دمت اَمَصلا نا مضنم هو ديال تافصلاىلا نابجورإغاو تاوذدلا
 لامتحلم دع لع ابل د ءاعجأم مضو ءامسالا تالول دم تاوذلاو لائضالا

 كلا ير طلاع ل دجيرل ثلا نا كلان ريتحا يدل ايغ سنا تاوذلا
 شالا ان لاق حاضب اناا مضوا امرنا ألا مها شنملاعضا ىلاعاضي الاف
 كيل نادم مزال نانمداثلا هبهؤل الع« وءوبسامذبإع 2
 انكدإ مما ةئبان اهلمجين م اهلابثاو تتش هامج عب ابنت
 نم ازعالاخ لافاُي دا ناب نكف هناف امان ايركلإو ىداصناف

 امرالضانل اوهومهضحر انما نإ لات رهاوللو تال خسف انكر
 قئلا نانولوةيمظانم د زاملابه نمل م انهم نانكملات ثبح ٠

 ركللنكمالوم دملاو دوجولال اح ف هس, اث تانكجلاتادذدو عنتملاوه
 وعجم ثادهاملا نانم اكمل لوطي ام ىلع مين أنكميوا هيغل
 الان نا نكمالم الع تاهام | اسسح نم تابهاملان نكمبال
 تاهاملا :مرخالا تافٌّصلاو يجول بلبس ن1 بشر لا جتا
 داربنإزكم ادئدصو ةكرضموا ه هدوجومي تسل تاره اماداقُم

 بايو ا دوجومينسمل دز نا دإ/ لب كيزموسإ ادي ناييز ام انلوغب
 مطدربال سؤ خالو 1 هات افصل ارم كلذ ريغوامخيموا

 يكف نكي الو أبغي كلا نكمل لاكش يم

-« 



 اذ

 داربإم مقاول اذ كخ هنوككديزب نسل ليزر ناي ناميد |ريولف ابشن نعاهين
 كامداكى الو همدلكى ضرعن الو كلاذو حو !كلرتمو ا دوجومسسإ اديز نأ

 قاف ناكئاوميلإ صل ةيخَف زجاح اذا تاونات ابث ابرك انبي
 . ًاقئمنررم ضر غيغنلاو تامالإب ايركفلا نإ نكمبغاضبل اهلا ثايرككل
 0-2 ىءرالهناشأب لع 3 :ةسكنو تانلا تن راائثالو

  تاليتسلار دوصن نكمل نال عن اكرابلا ل ريث امو
 دوبالو قالو لام رت ةربرد تانكملارصت ىلا لش لاشلاوهسنشلار ايضانألا

 هيتلابكي افلا تانلكتلا لع لاغشا عمدجيل انه الآ هآ لاش نأ

 اب كام ضتلاع مد ىف ةفصلاب دام ان ال دمع هللادجب

 ىعلاكلذ داسن انيداخ رم اتونملا داعسلا اسكملابو دفضلاْلع

 ريدم ايل هسل لع تاطب لاف برقنل ميل اسيا عضلات ف
 از هسفنيم امل 00 ا

 لعق درصيقملا انه نها عراك د ماعب م تانلالاك ىنهذنلا

 تل مولاذاأنعر ءريخض دزيعب نا مصب 2 7 ةنيمويز لاب لق ثالام

 ابنع ذو عينا عمبنا ثيح نمداوب 5 هرئاس سدخ هنّ ىكتانلاب
 دهاش نم كلذ تاسانم ديال هنإ ع تمهد دونا

 انه : ةفصل اكلطي نأئضتئال تانل ا داب اقم ىف ةفصلا نوكدرجيو

 "1 قمل ان فانلا دل امماق مشل[ نس ال نانا
 ا ا انحب ىنبملا نكح حش ىف لفن هنا لامي ناألا
 لعبنا مصبام تانلاب نونعي لاحلاب نيإث املا هما نيف مدلا

  لافريفلا بعت اما عيال امةغشلابو 1ك قنسالاب هنعمخر
 أضبا ةسس لان[ نأ دربولن ءاىسالا تود ىأنممس لامخالا نال

 لعلان طباورلاتالول دماهه بنانا ع اتركحاببس نمط
 د : هيداملاهنالعب راك اخ هل انا دولا بلل

 دحام دا 000 ا ةلا ي المايفتسالا

 ىهروجت 7



 رس امزلاب هقملاريغىا تباثل رمال (ضرعمف لابقدسالا نأمزب هدوجو

  ةالارمز امزن دس مريغملوصح نط لعل دن ثحةةرانعلا لاكلعّل د1
 لص ١بلطامولكلا انه د ننرظانل | رغم, لع ىخدف ماخرئدتذ
 درب واةركشلارارممس١بلطلالر كتل اما طلرلوت هرزعل دداكركشلا
 نسما نورك خاله نم داضتسمل اك ددجتلارارمسالا ن الج ام
 دعو هلو توركاشرئءن | لذ نم داس اقول رار سال انسماضللاب
 تيم لعلم بلطم ةاءافشلاف ايرعيضت آلت ائيش له
 لع دوحومب نسبإو قل طالا ع دوجوم ئّشلا ه باط موهو طمس
 دوجومينسيلوانكد وحومئَِتلإإهبلطم وسو بكرم خالاذ قالطالا

 سؤ |نأ أويص دوجوم نأشال ل هلشم وجال طم اد دوحولان 22

 لص نعلاخ ىرهاظ موطنه لش أم عندنا اذ هوان او دوجوم

 ملوهخام ضخ بالف نارم | طب الا دوجولا ىوسهَبْضْف لك شريت ملاذا
 ءالطب دك دلو دوجولاهغرلو مجمل هسا ليدي نوكيا فوج
 ىغتكث حرصا ةمسالاةحراشنلا امل لا ناس ناملا ةراشاه مش
 ةبكلك مرات افرك دقو انبدج هءافتك([ملو طغف كولا متل
 0 ةطبسبلا]له عفيوسمملالوت وم تق هب هنلا جانحيى نلادنال

 يعمد ا'دلذ باولو حماررت ليما داراب باح مل تسيرتلا3 1 1 :

 1 ا ةلخد بكرمب ببجا ١ذ اذ ل ميرسالا

 دكار بيكرتلال ال دعرب شا اًدرغم دحوبرلاذاخ هنعلونتيملا
 يشل ماقد . امان جمس الأي دارملاو بمم هنمداخت سما

 هفسمعاملؤ فرذلو لمغلا لباما ا مسالا صنخ المسال ش ذا
 توكيامللماش هن اذوهأم باوجو عتب ام ةيضاملاب دار نسا
 ا هو تيل فيلو و ةدوجولا ةمهاملاليمسالا حش
 رم مذ ىف هنباثلا ةمهالل همسشعلم دإلا ناملا ةراشسأ

 دئاثلاتامهاملاخ تافيرش نإ نأنم جولتلاذ صام ىلع جراخلاف
2 



 ظ ا اا ارطضاو مسيو اهتاقيرموسرلاتملا
 | اال ناب اورسإ اعسادب بلطي كا هآ حرس لاا م نيب ملو
 ”رعئاشلا ناكن اورهرأم ع ىمالاماتلاكحابلطب ماع الا

 ' 00 تا واورع نحال ط ناا ماو ءانشلاك هافرعبإلذال ترعيإل نال ملوث

 ىرئناىاسالاةذه هيلع كدبأم الزإ ف نركب اسي دوجوم كاوا

 ةقدوجيل ابل لا جياممال ندير ورغم دؤرعم نم كدا ئادنم هيو
 فام ١ ذراع بحو» ةَيصوصخ فرع ىا هأ'ههصوصخ فمئرلو

 وفم أك ك دنعلمحا]ب هاماف تأموبعلائاب نمل دنعموبؤملا
 ' ال انا إروصنمموروملا لاذ نوكواذمهسال شلل ذ كول دم نوكبن ا
 تسلخول ذا م دوجو نع لاوسل كل زكم الذ كلا د ىنعم نار اشعاب

 ظفللا انهئخغم دوجو نع كللاؤسس ن اكدوجوم كرم ظ غل ممله
 مهوهفم ه دوميد نع لولا نال ئ كرا عم ظفل عه دعب مئاوما
 ل 1 ليلك ب ورتسمع | دوجيوم> رمل ]هانا مك[ ديم لبام

 وهو ًالامج الفلل ا.ه ىنعمريوصت م دم تئدسح بجاولاذ دوجوم

 فوبإا نم نافذ امل الن ىعمانهر نعم اح نإ ىلع تاكا ذا مصاح
 4نملايعسا ظعللا لول دم هنا بح نم هموبغم ىأ ظال | موهغم

 ةعاذان !نمرومملاب اضارغعالا طّمس كللان ريرحاميو هدوجو يلط

 قكبال مذ امرم نار لفضل |ةعمرن أر ابّسعاب عبوصت دّمذ ينعم هل نا
 ١ هد 0 ملصوصحج علاؤ سلام اوه دوحو بلطف روصنلاانه

 افلوقتف ىعمدا نال عز هصوصخ مسالا تيريوضت كلن اا هجم

 لل لوا ءللز نضف لاج !ةيصوصخ تذرع نامل لان ةكرملا
 لاكله لوخدم لففلا!ع لاذ لم نأب هدوجحو علا سلا كنكما

 للصم هع مارل ادعي له بلطمبلاغنسالان كلوا بشالانكا

 كلا لخ دم ها صفي موهفلا حد شل ثوكردخ هنالو ةحو انلاام
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 اًيارموتملا هل ايهذ ام.لع اذه ناعالاف ىا ةدوصوملا ةيهأم ىال أك هدوجوب

 ندهَعب ىاناكمالار دقب كار مال ضن ىف ةدوجوملا دارملا: جاشل دنع

 نسنعت ىف ى]مو دعملاو لاك تابضولاواابضعبر هلكت ايانل اب عروصت 1

 ها انه هضؤر هراتعادع.ًلالقملا هلارشبال ذا مل ةيوهالمالا_
 دوجولاىخعم قاطيموهلا نافذ مادوجو ال هانم موُملادزعام انجاشلا

 ل املنفادجد 0 امو ءاضثلا ياعةنه هاف رعلاو ام 2

 تاتح لان ىنخالاكرللادمولاملا: ةراشالبصتعتل امو | جب ماو فو

 0 طاما امي عالضالاهواستملا ذل ا فيم داس أ عضوبام

 داصير بخل نم اوال لش ابةاجيوب كالع دعبو ساده واسم

 عامد اص حا دبغب ١ثاف ديرب هنع باحرشاف مل اًءمّصحاتح

 ,ضراعلاب هيشوا ةيهام :ععراخرن عم هل ضر اعوهو هنعبدهل

 داداو الا ةقْفّنم تناكءاوس لكلا ةمهاملاك ارض نع ملف ماعلا

 كتزاموخوهام باوحف لومملاماسُما عيمج من5 ًالميصتعت ىاًلامجا

 اغتال امو ناوبح باجذ سرفلاو تاشالاامو ناشاب باعتشورعو

 ةضاملا يش راشو مسالا حش ىاكس انعام بلطض نطان ناومك ب اجت

 حنبل ملا بحاص دن عوكل ارمال اب ةراع صد هن ألا ةدوحوملا 0

 بلطم هرسفُت نم نسال سانما اع املو اًسزجو ا ناك امل كمساملا " ١

 أملئاألاةمهاملاملطلاموزيملبلملاًبانافاهداحتاءابلطمام ٠
 ابنصنو ةساملا كلت يمت بلطل اًرائسم ئشللا ةرهام بلط نأك
 1 بلطم مام ق'بلطورمؤ ةيصوصقمل اها خشاشسح نم ءادع دعامم

 0 ث.ح نم ئالووخو باتكل امض اههاوجدمتانل و ام
 ةتصوصخلا ع هامش ثيم نمو ام فاوجألامجارضللا تايب

 - حاننلا همس :مدافنس انك ٌىاباوجرخال[س أنحالا : نع

 اما نوددللاموملذ هلا امو لف هلظاكوسامعوا هللا عاطل مهشتالكا تووزملا ٍ

 0 نو دعم رشآ دب فرعد ىنل امهفصو



 قدصتلا لوصح هعوادصت هبل طنا ثايمت رابلا يم بولاطللنا

 'مقامد قيد صلاه هنم دوصقلان اف لخما انالاف سبد اندلخج
 ثبح, فجل نع لاوئسلا اكرر نك ىلاعن ملف نامد اك أكسلا نا ميإلا
 لاوسلا توك ناريوجالرل سنا لاوئسلا هن ار سن الو ىلاعتملوت هنمو لاف
 دان كوعد ٌيوصِس نول عنملا د,واهنا ام اولا هرلعل دبات ف صولا نع

 ٌواسالا :عباوملت ركب نازوجي نا هربالذ منلل ةرْق ف ”هئااس سنجل للملا

 تاوئسلانثولل انام اني ا سنان لاوئسلان املا ةراشاورمككلا
 0 ل مارجلاءارجار اتعاب هدأسف ءأعّدأ نااع ماكل ادن اصوأزع

 . "وص عانال نم عون لكى معا  هآكذنلا انيرسملو عب ملأ لصالان انرهاظلا
 طعالالزا الوعفم همانجإ مج نانوجر نكملا هلا كت اطب ىنل داكن

 _لوعفاام دق هب توقفت يو هلا نوجاتح ئتلك يله ط عامي
 00 ل ا ئاشلا

 :لادحا هلو حاتملل دحر ىفاذكرل اكو هئاميىلا دب ل صوتي
 داق ككافنل اثشلارانيكرأث تل ادحادا لا لف اب دابنم اق هما

 اشيالاف دابزل نيكرا ل ارعيشاب هغصور ىاهلاغسضا ام نومضموه
 انكمهغب ل انوكلل ناك شل طلو كر اًمسيئنلامالاخ الاد ناسلاو
 تيك اشنملا نال ثحب هنود هلل الصرب سلا هعبشو عاش! هحرشف
 ناكولرامهجبام تخ دا مرا اماهزبم اّعْئاب لأس اللامواراد ىف
 ريبعتلانكع شما هيلاراسم لا كامل لانل انه ىقنيكراش د ا موبغم

 قاف نركمذا ١١ النه نانا لكاس نب قب لو ةراشانا همام ظ نع

 انهرلئ اثرالوعفملا ماوه نوكشل اًويسلا | نه باوجوان دصملا
 مح كريم نا ىلل ةراشا تاثولما نيرشعا و ألاح نوكست لاوءسلا

 ًناذد دملا لاوحا طسو ابار ابتعا رغم ءوصنم نوكيةرصاهؤتسالا

 درغمب وصنم نبعش 0 ا م ةرشعملا هنلنزتم

 1 تالجيلا» دعم دا مل ءألس هاو لاو مل رغم ورجل ذ دعب اّماو

٠ 

١ 



 اطصلإم دعوانا ثككاف |مع من ريخ نوكينا ديالافرك[مجي هنافاسلمن
 ةغبملع ءانلا عفبىأ 1| نوكي نا ملف د دعم لمفد ل مئلام دعّزروصم

 020000 دورملإلع دمهشو ربدلاثو د للاوهو ث دلل عضوم نآككا

 ىضاملاعْبضت ىف انك ءامثلإ لا اهرهظف هلا تام انوعما صان ١١
 ماسواهنع .ىضومأب# الماس لاذ اهضاعل مل بازرحالاةريوس ى

 انهو فم ابذتسالاخ رطل نعم تنم اهتاعل ةعربطوم تان |

 رثاس عْوو نوح اهريغ نو دم همسالإة ةزمللاد كا ىا لانو

 ا 00
 لوملا انه نيب فلا خلا عف دنيإن فو طّمخ لب ىعمت دانس افا

 تاملكلا اس عند زاوج نوكبن ائضنعب لومل انهن الإ خان شو لوو
 اهعرفو زاومب نركناوضنعي لل لبان ل ف واه قارعم دع مادعب
 حو نيمابغتسالا عامها مزايوأذ ماهفّسالا مم نع ةواخيمادعب

 مآ نركف انيالمارغتسالاف انة ارعذااضدإةدعب ةزملا عوف د زوجي
 اها منؤكئ ضي ماهن تسال اذ انمارع نأ هسرحود ىف لو لهب ىنعمب
 ف ورحت اسك هيلع لم عم يلا لوحد لوجيلذ ردصتلاذ

 ركتلابرم| صيفا عوجي المن اهنؤو متوءاضلاد وانلانمفطملا
 زاوجلةلعمابغنسا اف تاماككاش سا ْقْهارعمدع نوكتا] شو
 ”ةقنو ماب تسالانعما ديلا نؤملا نركت اةانبال ما دعب اهعيذد
 أر لذ تكاهريؤخ اوما هالا در بمص ضلي لعانجا
 عمسكه دلو دخان اسكس درصم هن 6 وءارلا ا

 ريهضنم ل دب نابع سدر يرام نم ل دب هنا عاًعوتراكوربه بلع طع
 "و لئاز ءابلا نوكب نالع ام ىلا عجار نيرب دخلا ع هب فريمضلا و هب
 ايصنمو مال خعمبوا دون عمي ىطمتو دلولا ملا عجإ/ىطمت كوعفم
 نوكىا]ض انه ومار ديصم| ملكت عج :لومهم شالع

 فوعر ررمسأل زعمه م: سالذ املؤم ادسالا نو دب لي ىععما



 ف حو مل افادتي لما مينكا لو دكؤوإل ءاننالاذااًررخد بمب هركاتلا
 ليل دربغ نم طعشل اذ دح هشاضي او عمت ةفطاع نو دب فوطعلا|

 هموطرهاظ م انف نسالارغ ذا عمس ام اربكلف يارا فلافادحو
 انهةيفشو ع راشلال و هبلامجشي اكفاعملا كلثف هاذ اباه لعل دب
 داري كفو تاكا يرطن فاما كلن اهنم داردق ماو كلا نككز اىلا

 'ك[قلاربسفع أنيشاوحف هليصن تو مولكلا تاعبتسم اهقازيرطب
 اف هيام دع ده شاكرا ال لاموح لو هلناب نورفكت فكم لومل
 ”تحلاكر اال ىلامملونف ف مملات اج ف لال نوكبد كو ئارل بتاج ىف كاحل
 تضاف تاغدتا عال حهربغواهزعسمزت انيلفماع وهو هاربالت أمم اع

 الع ل دوالرل حالام :ئمنعلأس دن أاكِشاغ :,هالوعب ناو كللذ نع
 انك مجربظي حاتفملا حش ىف ديسلا لاذ ام نيبو هنف سلع مابفتسالا

 فحعللان :وكيدمابغنسالا ةقيمحلعمل امزمحفاشككابهاص نارهظ ظ

 منام مأرب | كلتا دخت لا مور هعف كرت لاش اًذما

 هفرسحقرهاظديعلاد امو اعط دلال دلام دع ج نانلادإم نالرخأ

 ديا ةمطنمىز نيئبانللانم ناكماهلاعت ماو را اماومابغتسالا
 عثو اخاهلم ةزم)ا قراهطعش خللا نالفاشككلا ةرابع هيلع
 َّى اىعيمابغتسالا ةمسِحْلع هلمتزم عنام اللاقب دق عانملل هش

 ثاغوهمالئ امو منأم امد برم دعا اح دعم احح ىنشطو ىلمثررما
 ىعلمابؤتسالام ازانسا نيبذاجلادجو ةبعضت ل ات ىغشيام ]عسا
 لامعارنا د3 ف 26 هنأد زاجلا عز ناس ىفكال كلذ و داما

 للشام أعدلاد دع نمم ابغتسالا آد دع نممابفدسالا

 ءاطيبسالاو داذكتس لل ليل مازا هسا انكو بسلا بسلا مازلئسا
 بّتسلالاهنس اف كنوع دركلخ دي الف بسبب سلامازاساوبف
 داعشسالا نان هتيإمصن ىتسم فلام اذكو نكمل !ذالو بسلا
 عنو عم بسلا لبغا ناف كه كن لاىرا ال ىلام فدو اطشسالا
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 يبتلا انس انمانهت تلاع ادب كاك يمك اب لاول
 اعلا ناين دبسلاضءنررل هارمالاو لاف ىنض الاكرب متلاو دعو لاف انكم
 لع هعوتو بلطمزل سب بوقرمرم | عوفو نمرسهذل بلط نا هلع انه

 ءهاليأب كاث ثيحدصم دق كنلاوقيو لوم باطب مثو ئاكتجوذلبا ملبا

 ظذا هع لدب كا ما لال وردا فرح رزملا
 تبرضوخ ل مفلار اكن ا ٌويوص لعاضل اوكذ ن ىلا ة راسا هضوردإ الا

 دارلإرسإو هنلادجوتمر أك الا نال ا[مهلاننئلوهأمت ابرضتررل ما

 اولناكإمنلاب ربما ن اكول هكا نصرا و وأية ل طممانصالارسك

 كوع م امل هذ تنالشرن ل هد مفي لو ,اككعثر
 ريرقتلاز ا عزلاب ريزسلا ناد اععب 0 باجانار

 ليا .قرفلاو رانا 0 2 ضاةراهطتسلا
 0 اجا خسرت قا برضرلا بلطل منال رك سنسر مدلل لوف ءكليالا
 نامل ماّمالول دمى 0 نير جل ادحاب هالي هلا
 6 الا نمل اح ثلا نكملؤق هدد ,الاانبمهر وصول لاجللإد ناككاو

 لفل ا ذه هرد ىرجإل نكمل .دلي لاش دح فريزعتلا لشمراكتالا رك
 قاد صنلار اكئال ل ب اهريغو كوم ملاولعافل او لعفلار اكن ال تركب نآوهو
 فها لا والا رادمد اكن الوالهكط مف
 فكاارضم ام ئش نركر اكن هانعم ناف اذ تاهو كرطن أذ أم

 00000 دركر امك ا انك لمد ايماني سر ضل داكن اهلا

 داكتأ همزابو ةوعدلا نمر اكنا وعشت مول عملاد أكيا هنممرلبو

 منا هضمزلرو ءانبالا هيلع مقبلاهر اكن ا كابا ىذرب ضمك ةرغنلا
 ,اا لف نادل فن هني ةيادلا ناكلراكتاتيبلاع اني

 ىنجنركرملا نأف 0 3



 لجاع نامل اذه لزن الا ىصيسختلا هيف دصٌلانارهاظلان ا

 رمشدن بلونملاو ةوبلارمال نيربدملا ماو وكك نا راكناو ميظع نيسيفلانم
 لعد /ههشور هش يعم حهنبإخ مص نكح لو قد همقعاذل و كبر ةلمجل
 فرفىنعنمادذفتارلو امار مل د اكن الاركح ةيونعل هزعجش يم مانغا
 هيرغب ولا نان اناث كوالا ةركتلا ن اذ ةّمباسلاّسالاو دبإلا ةنه نيد

 لاككمانصالاركذو ملالاب تامتملا زاذتالا دين اشلافو كرولا هنااا

 اسبه مصبالإ :م مهمل كلعرل ال دلاو مه ت ىف فلا ار مهو
 لكيوس ايو اف دلل نت اًمانصالاقن ناب لّوالا لوعمملا ىبدْمت مبدعت

 هتبلالا دمت بح مالم ام ومانصالاب هقلعت راكم او تملالاذانتا

 0 اا ناخمالا ال ةيلالا اخت اا ركتملا نال
 فاطللاذ اخالا ناكناو بلال ايضا عت راككت اد قاطملا زا الا سوم
 ”لانو دلاوه تاكتلا نيب فر افلافافشنف اهْمَحم هسنن ىف

 ناطماوركنيرل محلا إع ل ديم دلكلا ف بس ّنا همهجو دعب رسفملاد دف

 نسم نوك نااوباطاو منجياف مهل نم اًيْسِباوعس نا اوركاامناد عابالا
 200000 0 ا اال !ارهورنحا

 ارسل مهانماس انلازم اثحإو دار اد اًنحاتالجر تح نالار اككا

 وه ةزمإلا ليام نوكمل م جار ناب فم هاضأب
 فولد اذ امو هسضن لمفلا ل !فلومذللا توكللاراكتالا دوعبذ كوعفملا
 نم ناك يروا اوحرمفملاىا
 00 امكن اع برضاحر اوخركزملاو راكتالاوكح ومن

 أم نوكم ىومتلادرطلوث همل طال مدقم ف ىككسلا هلرف ىذا
 شم اةراشاه راكم الاككوهتمل ندصصتلا راحتك ملا رحب
 "ال راكتالا دمك(نل دن اكىوتمتلا دهني موكل علخد اذار اكل اذ ع

 امو نتا هل اريغاوكص ا صتخالاببفي املهلخداذ اش ااكتبكأتلا ُ
 ملو حانفلل هحرش فانك نماتمتحال !يقنلال فلا صاصتتخال نأك ١

 واهو

 0 جح
 2 دي
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 بجي ع

 حت مورح + جد يعم



 سصيصخلا[ د نم ءلوةمهلفعيم دعرمه ما عضولد ىاَتولَمَم انا اكرلو

 تيوب مز نهرب ناو لعانلاوم هيلبابو سمن ميغتلاف
 ثنأو تبضان اوختف قيس ى نلالمصفتل ا كرط اخ نعل زبن اكلانالاق

 فعلا توافنو ميدفْلا ل اّتحاو ءابّنبلالاممح نم برضو هو ترض

 ليال يب خلاف نزاهئااعا هارككن ذا هئالا مت ملف وخ تيب جوتلا ف
 عماش الاه نوطب فام ملت وام احول هاجر كون داهي يل عج ثبح
 دعما اعملو سلاعلا ذ بش ىف نوزفن هلل !|عماانجا وزع رخو ان موك ل
 ىغن لال صون لع امل اداكت ال مدفن زوجين املا ةراشا ورق صصختلا
 قاوم ذاهريغ نود هلل انمركني ن ذالان امل ئحس امتنلا بلابل مفلإإصا

 كمن نذالا انهن دوكب ناربغم هولا امذي هتدانم نوكي نأ زاك [لعوتمملا ثا

 ديالاف ناداراشاب ددتعا ا فداخأنهر ءلوق هطاملاهوداضأو هل اربغ نم

 ضاوعا همضْخَف قمم ابهمإع لوم دقن أم ىوسرنحأ ًفنام

 اكالانركىف اً و نضام اربغ []سق نمر الا هنهتانمف اشككذامإع
 ىيفاكهظاى املف عاتفلل صشفانكلمفلا لا زيهإاءام كل امجاد
 25نلب |لع تابثام املا ةطميسو لب مت انل ابد وصغم نركال فشلاراكت ا نا
 سلزل نلاربر فن رساوبف ابْن اكن ار تابثالاد أكنا تامل عي هنمر
 ”اماَمو ناسصفلا ناكر دنا هنم دوصتملا نافذ تدصمف او دوصُمم

 بطاخل التى امل لانش |يفنلايرإرفالإ لع بطاخلا ]محلا غن ٠
 الاناكنالهناف وق هرلعو ملوث نيمَحل اغمجرب زمان ركب نانو لأ

 مضلل نايول ىارلو هيلعو ملؤىفنلا توا وضل بار الا طعلجلو
 اسهم نييثنالزمملاو تأ ضل ايس نمروكتلاب اما اف لعتم نأكل
 انبات ص للا لان دمنا وا مماطلة تلمفشاأمر

 اانا ةراثو ماعن الادوكذ ةرات نوهرحب اذن اكمضاف نومعننإ و اعاك
 كاذ نوبشمو ةفلتخوا|ث انار اًروكذ تءاكن و اهدالد اونحاد

 ئبسلار اكئاملؤ مب خاالاحمد أكن ابرمهملع ٌدرف ىلاعت هللا ىلإ مضل



 ىفبمو بسلل بسلام ازائس | قال [ٍطعو بتسلل بسلا مازائسا لوالالع
 بناجف هرامعافانلاىعمد داكن الابناج فمازلدس الاراشعا ٍلذالا

 هاع دارو | غيب امرنا ءاع داو ملف طقسا ولاتجاعسّقو مل ماه ف اسنالا
 :]جببو روك للا سايضلاملاجاتحي اليرصخاور هظا ناكع فن الداعم ناوا
 كبر تدصعاوخ لو بطاخملاداّمْمعا ءاعدا طسو ىلا هحاحال ىأ: 5ك

 ةغصو فاطم فتسملاف كاذورلوو عقب نأ غب نآكامو نايصعلا كيم ىا

 صيصخلل هجر الهنا دريولذ لاقتسالادالاح انعم نأكءاوس]بفتسملا

 منرلوتو م ملف ىضاملا هغسصف ىاعضامل اذ مل لاحم ل احلا لع عوتلا تال
 تونا هو دالوالازضن اب ءاغضضلاو صوانلا هجو ىلركرركسفصاف
 ىلامترلف هرلعو لوو تللذ نعل تانبل هوم فو د هسفنكدخناو
 لخد امس نكمل سان ال دنم لفيرل ناسحال الا ناسحالاءارزجإه
 دّحم باعصا نولوفيورافكككث وعدي ىنلارككابينكتل لب هيلع
 اسنكتهللادذااضنا ةرخالاف نزيوككاولان اكا حرش تاكءارعف

 هرج (سوماّلا غل عنف لالا دب دشن, رختاو عنكرشني لهو مل اولرحط

 دارملا سبا ىا كك صم كف ًالاوملو هراحا ءرخر اورضلاب ارخد هعنك
 ىقندرجيرايتخالا نسج ل ئاصم]كنامالاخ ناعم لابولا تن درج
 : ل1 ظفلب لف اضبا لاصلاب ضرتلابسانملالب كابول

 فىكذلافاملادرُمملانم ناك ايبانملالط مل هند انني سانإيللو

 فسكواىركت لامه ننإ نم ى اكركإ امل قاوض ملت هوفع هنكمال
 فدعءابنوف ويفكر ناخدل رمد لاهالي نوظعتيو نورك
 اهو ن اخ دل ان كنممظع ايم هءاجدكر ههشكءه نع ن اىالانم

 فتبحم امسلا نمن اخد شدو درو ليع عشر دو لك 30 ايما تائالاب نيملا

 ا ” او لاس ؛أع دب بيش ابادخا
 ظ 0 فتكا |اونمط ثا هم دعامد لاراب راق مارتن اخ لجنلا 1

 رامز تالولا معالم مل حانفملا حش فانكارلوفيرل ٌحدهنع
: ٍ 3 



 يي يوب ا 0 ٍ

1 
 ل الا ناب عوائل اف جراشلاهنع باجايلعدرزف لوفركت امللاعجال ١١

 ىقكبذ افكر نيس وسو بم م
 ببح اي ككأخ نع فكل جر ساو هنم نتسملاوهلمف بالطداملالاقبشا

 افشعنككو انلطم فككإب فكل نعت ككمضونرل ف فك«تابدنع ٠.١
 ةلكماساساا انا دانا الرا نبس ا

 ا زح

 90 0 . 9 ل كصئبال ىامارب م الذ امل: لمملانمعضولاقمالو له ءابتبالاكأكرس

 تامواف هسضنل هيهرلالا اع داعماالملاءالعتساداشتعانوهيتنم 2
1 

 بيهادنورمأتاذامنوعزتىلان ا مالاموبممذاريتعمداعتسالا 0 :
 1 هيضنل عصتخارن منابو ةيو ا ملاعمب ةرماوملانم نوربشش اذ ام علا ناب 3
 لها انا تيمجرلا دلك ناوحبالو ماللاهرلعىسومو :عمشبو معيب 20

 هاتى واطلا لاو هاوساىبف ب دنلا تل داش بح بدنلالوأنمرل ملف
 دضزالا اوّواملاطريش بوجيلا مارس ناب باجالا ثريون دل ىدسالا

 أ رم الأاملطم كنانمبسام ىلا ةراشا لك ةةبهبش1 لاق ملف باطلاابغ

 "اا قو عل ن فل صام اروصتمرهاستمرل ا
 باحيالقر باجيالانيرربلهريغوا نصمت لبس سل عبلطلاناىلاةراشا 202
 دوصتلاهنم بلطي نم لع ئادنم بطلع لوقوروصتل اب ىاذيناشالا 0
 تارابتع ايسحرنا هأنعمو لعذلا بوجرل نلعنم تاج بسحب اوفو 7

 بث عرانلانم باجي لا ناكوا ىافرملاو [لفعلاداعرشنلاسةضلنخم
 ءالعتسالا نكي ناو ىاآلاو لوثواخرعذ فملانموادلممذ لمملانموااعرش 22١

 قاله تد د اص اذ اذملوف لفعل ابوجو بابا مبئنمزل ب لعاوفلالا 3
 و اوهنمم:كفتسالا نوكوهو طرشلاب لا عتسال!لصارمالا

 الناب دوكالملا طعشلاب لاعمتسالا مصاف داصير) ناد ىاألاو بوجولا



 ريغ نم بلطلا درجيربغ نصلي ل ىلاءلانم العسال نوكك لو« وأعيسالا عم

 لوف عم سيارنا هني فقول الش ملف حاتفملا حف اذك ب وجو د باحيإ
 - اكإرتشالانيبو كرشلار دملل اهنوكتاب فقول اب لشد حاشللا

 ” ليدحا بلطيم ذ امونعم كزشمرنأف فقوت كار شالابملوت دعبرما
 5« نوكي ناب وظفل كت مواك :ثلاردمل زعوضو مابا فقوذثا
 لسالاف فقوتلا ناف طّمف بد زل اف وأطْمذ بوجولاف :َفّسِحباامهش
 ىذلاءخال امه نلل اقف اوم دكنبح نوكش ثلثلا تالامتجاإ إم توظف

 حالا ضرع ادقف ىدضملاىنعبدمعملا جشلاف عئدام اّماو لوصحلا ذركد

 بدنلاو بوصول امر خف دوم فلا عراشلا | عج ثيح شل اشف هببع
 ٌٌىعمواًلففا كاّمشالاهنن ىف تذوتلاب هراعْسإم دملو رهاظلاوهام ع

 0 دارت عنالاو كإ تش وللوبمتصل انا حيرشل | ضعب غركذ هم دعد ءراعشاللب

 ملأمو ىهمن اك دمآلام ول كك ف اولاوهد دامصا هموبرفم ىر ديال قعمب
 بهةمنأيبف رصاخق نككربمضلا عاجراؤرهاظلإ عار ماشلاذ ا

 ذل لغم كإرتشال انى بسكر شاباو 0

 وبلا ردابملا نال كتشالا مدعم زجلاو تدوبلا مدعب هراعش اللب
 | 39 اب نزلو طيوجول اذ هَقم حش اكر دي زباب دئلاو بوجيلا3

 لا مجارربمضلا نأ حورس ضعب ةركذ بهما ناب ذ يوصف لجالد

 ذاب الراو بهذدملا نابِجإْف اد نقملا داع نوكنف دارغنالاو كارشالا

 رمت لا زعل خا دوال لعامل أب صتخو موقى دم اناماكحافامل ىفاوم

 3 ظيامرلوةاوحئمر لذ ملة وخ بطاخل ماللاب نرْصملا لا ههسشسسا دسولذ

 وخلا اهاّسملوت بلطلاف هلم لاربنلا عيضل (لمّسل بلطلاب لقبر

 ةأحتل افرع بسحب ماد حاتمملا رشة مخو كتييلوصالا باقم قانب
 تتيلوصالا فرع موصخلا غيصلاوموللاب نورملاف فضح م لاذ
 امالابنرؤلا نومسال ناضل نآدرولف ؛كمثسال( مسلم بلطلاف

 ميِمْس نآو ىضرلا اكد عراضملاف رخ نعى دما مأْط دنع رسإ شاف
| 
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 بيرج جو وتورح دج بيوم وحبا ا تنسحب و يوتت##:. :-



 رابع
 4 يدتساسس د نيو ا اناره صارم" هفصراع

 لمحل زابلاطلا نك لاح رلوةرمالا مغص ص رقما ورث نومسا هناا أنا حاتفلا

 ئاهاظلاو لعافلا ايلبوأسلاب فو حلب لطل العاذ نملاح«ةاعتسا 1

 ملنلاف لك انطساناب ملف. ولعتسالاجلع مهو يو بلطلا عزب 8
 ها اضالاةنهل مم مياشلاءلصالا نازم عاتنملا شف يرام لا ملالقلا

 اوداينلا فورحو طرا ومابفدس انا ظافلاكعصخل لول دموهامىللا

 ىذلاو ةرعل لامي دامب -نازمئحاو كلذربْعو مير املالاىذأو ّت اوصالا

 . اًرم و هزرمّس نكت ازاوح هلع المل د اصير] ناو ملف مساس شا ضالاد
 قاتلوا هع ادخل 00 باجيلا ا ارا ةحلن اكملوثرمالاف لاهتسالا را

 ” هسلزوبنمنوكب ران لارعاوهو دل قرضلااع فيولا ملمس ىشنلا ١ : ف : باججا ناف كب يور ب مازتمالاءوس نما يهزم ناكامل
 ٠ ةوسيرلا نال رعااضمإ اذه مف قفل ةوعد مم فروت دان انائاوهو ملف

 اتسمت بط أ خلل ةمدخ العيش باجي ناذ :للزيجتلاو لوف دمدجلا مز
 ئْش باج١ناف هيرمااملاد اقم اسم ءاممبىاريؤشلاو هنعزيعتلا

 هراخش م زل سب فقوفو بؤ نم هببمغ ل صحي ثرح هدإع بطاخت الدال
 م/دقلا,م دل لوصميسص ةريزنم ئين بط خان ةناهالاو ماقشللا |
 ب)!نان سوس وملف ئناهالإ مراتب ةنسحلا لاوحال زم هنوكعم هيلع
 نبني هاي زل  دومد بلط انقر نشل نانسي
 رلازاوجورما اوجورمالادوريو بِئعلمفلا بوجد اب زوملا همه هلق فشلا

 ابوتسالاذ اك امكرلو نييلوصالا ضعب نمتنلنعو هنيرقل ا[ ضوفم

 باطلل|غوكىوس ببس كل نر هظيالو دونل ىلع امزاذ ءافخال هن اف لآ
 "قحملةبوملاذ امتداننف تل نلرمالاو بولطلا ناكماطامتشا

 لاق اذ اشافىحارتل نحل كلذ دن كايوط انامز مجطض اىاءاسمملا
 ةفلالعٌداشنرم نوكرذ امنا الع اهلك علا لمذو ميطضا ملاذ مرق



 هئادشضرهفيرن انة ليوط انامز عا ييضالاب مال رمال دع رمالادىب هرم اذ ام فول

 ةداداو ناكااب ماهصضالاو مالا اه دحاحنات عم ف والارمالاف

 اتخال ابن فالس خالاف هتغيصا ماو ءاظملوهو مؤ هو طف مالا
 - ب<تروفلا ضرع هنزلانمنا طائل أك اعاماعرلان «لائزلان ا هرم الا غرصخ

 مهغل الا هنماهر د ابيل نوضّمحلاهيلعو كررماو د ىاداركتلاو لاح اخ ءابّنألا
 000 يه ية دعو اذاركتل لعل سنلا فتم ءاهناضن ففو» قلاب

 ءىشاعرلال د قاطملاىزنلاو قاطملارمالل سيل ى1ىاكسلا لا قو ملرف هبإع
 أهنم دوصفملا ناك اف هيرفلاملاضّورفمل كلب لم دعو راركتلا نم
 [(تاكمفاولالعضلا لاصت !ناكتناو رجلا اككلاحلاف مقاول لمنلاعطق
 الاضلت خامل هيلع ا ماو ادارات

 نسف لانكوهواضي المت 0 1 ىرل افاعنم ىف اوعلّتخا

 ّنأب نولّو الال دم ساو لملم دعو هريئكوم هش اهوبا لأخر لعفلا نع
 000 نة ابر لكلا دو دقيرع وهم نط زب ليعشلا مدع
 هنالرو دقم هر ارمساو هماو دل امد دثو لالا ةر دلل ارث ا نوكالذ

 تركميسه رإ ذه نف هم دعرارمس لو زد لمفلا ثلا ذز ع هب نار داق
 كم نوحلمسانإا نار اهو الاودين داهلةر دقللائا دارو دمم

 الراس الان باولو دضلا مذ ناو هطلاببرطنجرل ناو اوكرتو انزلاملا
 نا تنام ارهر حس سك ا لمفلام دعليع نوحدمع

 فاطب كلا نال كلذب ردع مع قفل ايهوسلو هريط لات شالاب

 "511 لضلعو هنع نقتل تاكو متل نع بلقل اف ضلإلع

 دارمي سلابزم ىو هيئاسضنل تاركا شح فخاوملاف امإع
 0 1 بر وأتم
 لمفلارشنو لعملا نع فكلا دال مذل اماطل ناعوضومامهال ىزاحي

 ١ م مانح نسساو مهي لع ماون لاو تال ارغعهنع فككاو

 تام ايدانعم نالرهو امك مراركتل اىضتمي ن انوا نازع ءاشب ىزملل
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 هيه ”دحو وو ووو جبسم سوح مس 1 رعب مم مسوي حجج تس



 هراتسىضْسْس لماعلا نع فكلا باط عاملا ءانعمف تسلا ىزلا ةفيص
 كؤماو كلاو تاشل|يسنف تاهنسآهغّصلانأ انميهو تاتوالاءبمجف ١١
 ابن ةمرالاةنهنالبلخلا لاقو روراط بهذ هيلاايرتلاعم ةرمم ناب اير |
 ةنمطرملا ءامسالان ال هيعبب سسلانهو ىضرل الافر ءازلف تلا طع لا نعم ظ

 مثرررانا مقزرانا ءلقمل نممتملالمنلالمب الملف ءازلو طشلاف تلمعاذاطرعتل عمل

 الين اكد ننال لام نكتار دقملاف ًالادر اصنخيلا فعلا ىلالبم
 :لمف باطلا نالت بلاط لما بيسوع كانتا الامل
 فكا ذاع طبتم ثن افي ف هصتلانم نواف ئشس قاعس كراّخا

 ءانععرسلو بلطل اعوام احمنوكىدعم انهو بلطلا هب قاع ئبشلا
 0 اًدوصقم بلطل سيل ذايلعمشرتم بلطلان تل هان ديلعرنا

 4ث رفا علال يشأ ع3 درسلالاق هسضن ف طاغرل نوكقح
 فدل او أَم هحيب املا رص ىلع هف قرت ىراسخا ل مذوهى نلا

 عورشلالع الإ ىل الع ةبترم ةدئ اغبى د صتئلاربعاذ هيلع بيز الئ اذب
 لماحلاب سلا نام كالأنرّرحا جور امل ل يص تا لم مانلا د وصفمس شل ذا

 هقأعنا باطلا]ع ًالماحراصامناو بولطل الع مئم باف بلطلالع
 هد,وأكدل رن [ضارتعالا عتدن أف بلطلاابولطملاوهر دلل طرا هب

 كيالمن | طم ل دب تركذ املس نأف ئضنشب هجولا انه ملوُمِب دييسلا ئ

 دوصشاناتكلذو هبلطإع ةلماح بواطلا عمت تم را نمله !

 ملوق مصياف مراغرل نوكيالف متانل بلطي دق 'ئشسلاو هريؤ) بلطدامي
 هيّسلا نصدُم تلذ هيلعبلاطلا لم أه ببس نع كفنإل بلطلاو

 ابشع ادوصح ةيبلالاربمل ا موا علا .اغ نضجت علاطلاةيشاحف

 هلع هنلاهدوهو بسك نوكي ناب هضئاتاعن ركبت ئّشلان ١

 هدوجول :اعخه نلادرحو نوكأ نادنهمزاللاذ تانلاف م 5 ائلاهدوجول

 باطلا إذ ع بكسم لم اجلا بل !كلذ دوج ملوثدو دحمالد انما

 مينرتو بسلا كل ذ دوجو مرطساوب يتلا ناعما بلطل ناعم
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 زلعلا ىاةرلع افلا ةزعلا كآواعم اه دوجوب هساقل اًدإعلا ثالملوق بواطلل ع
 ئشلان طاذا ةيلعافلا ةَلعلا لواعم ضأخلا اه دوجو رانعاب ةّمانلا
 كلدلعرشضو لولعملاريغ ذياغل اتش اكاذ | ملول عم طسوتيو هسفنل رئاغ
 | لمللر اظواعمتطساربو اابضنبى!تيلتل لعاب هام تناك أو 2س

00 

 أماضلْل نوكيا بلطلاو لاك بسانل لوب دمسلا هدرمداكذلا
 1 1ك اسما اهىلع بشرخارماوامجدانلاهدوجوراشعاب
 اكوا ذا ا ل ليي سد ان ضملا ثم اثم تنل ايش الامال |

 ظ 1! / 1 2 ابشالا كل نارلعا بسم وكب ٍلصبام ابتسلا

 ا اف كفاكم و لاك طرذلاة|صالا |ىخلركتل ابان اص خاغام هل
 ٠ ةدافلذ لصألا نال ملول دم ضع نوكين ]م رلبال بخل نافيا عل اخي
 رسل اكملول دمربع هنم ضل أ نوكيدق ذ ذامرلمال لاق امناو منومضطم
 عا هال لاش ىريوا د انسالا لاو ةررماكك لذ روما هوأتلاو

 لاتركت امي امهنس فلا خلان نفح ريأتلاو ليلعتللو !تلامالكلا
 نرد لفشاانأز امانا نظل ضعبن ]ينم نمانهجاشملا تأكت
 بيرم باطلا دي لن افربئللو بلطلا نيب قرفلل ناب هلق امي قاعتمشأف عربم

 هجولان ولف اًمنان اياورخاهجو لل در انا لمجن !ناشسلاب نظي فرت
 أذ ثلا اماوىضرلانمئقاثل اهجولاو ةمالملا مرش نم لومنم للا
 بلطلا ءاّملانمو هنومضم : داذ ارب ا ءأّم نم دوصفملا نا طعم

 الاصابلاو بلطل نم ضرعلل ضو درو سلو !ًدوصفتم بواطملا نوك
 ةررمبلطلاىوسرم !بلطلا نعضزملا نوكل عم ةوال ا دجولاو
 د ل دال لانا هد اف ناسل | ضرعئربغ نمربخ ا كل ذمورلم دعو هلع

 ىباسملا اذ صنم هند ديال دبمب تاثل اهجرل العلف املا هجولا

 س . عانه ها ءاشبالا كا نال لأم كئاسسادف فرتعا اك (هرهاظ نع

 1 لمعر اشلؤمداكف 2 ىلا هاونلاو رماوال اكان اذ ةنسالب

 نح 1

 ةدت اين اديس مجح ات الا دكر» داي سوني



 . 22000 اا ا 25-0

 0000 ا ره ا 0 77 1 دقي ريو ةنر تاكو تحط بيبأ نم «٠ 0 7: 2 ٍِي 3 9

 وو صورو . ا 6

 تك 5

 يا
 داع فداسماتتاكاكا لارا

 وكلا فز اص هنع فوصاذ الا. امواطم بولطللانوك نالض البان
 :اولافرلع قون ماكتلا دنع ىاملوصح ا عرضا الذ فدو نعد ملوث
 .تررظالازعالضخ ورضا لاين هظالاملوأ كمركا غشت ناوحضالما
 2 مم 0 2

 هيض ىميعلاكل ذ ركنا ناوضتنن هريغل اًيولطم ئشلا نوكذال

 أهوبغل تواطم اهلك الالاو تايسالا ناف هلدش اغءلعربغلان يك ناال 0

 رناوعضول ابحي ىا طرشل عم وهل ان اطدناغدلع رؤل اكللذ ساد

 طشلاوع ا ببشلاب هببسوه ىدلاطشلاغد بشلافرلاهتسا عاش
 ”ايالام طلاع دضمل ا جرشلاف هاوي درلع قوم بتسليم ىذللا

 ىقملاام اًئوعلو يعش ع فعوهو دنع دجود نامراب الو شو دن ئبْسلا

 أاو وانو ديدجوبانطسلا نايك لمعلا نافرا لل تارك
 قوغللا اّماو ثلا ديرك(ىللوه عملا ناذ ةداضلل ةراسل انك ىرشلا
 فت”انرايلاناهد نائلاط تن اف انإوث نمرادل املخد ناانلوثلثش

 طتلاوه نا هيلع تاخد امزع ل دبل بيكريلا انهاوتعضو "هفالالها
 بسلا لاهم ساراص ىوغألا طوشلاو انهامارباوهرب قا علارخاملاو

 فالطلل بس لونحيل انا دارملادنل اط تءاذرامل اسملخ د نالاقياابلاغ

 : ييسر نم هم دمل مر لْدسم هم دع نوكد رحال هدوجو ه دوجو مراسي

 وهو دوجوملا عبد سماح م ببشلابهيجبسمطوش قلمتسنو
 دجو طْللا تللذ دهيو اذأف هاوس هلع ضفوسرما بّيسلل قسم ىنلا

 سيرمشلاسعلط ناش اذ اف طش اد جوش اهلك ررشسلاو بابسالا
 ,ةانكهي نا اهعولطل ع آلا ئاض اضتوشبالهن اهنورفئيضم تيبلاف ٠

 كلتلا ماسق الملا ومسشو روك ملاخعملاب طرمشلا افرع ةراثعملا لوألا

 ماكتلادنع ئشسلا هرلع فيرس امل عوضوم طرعتلا ناانركذ اميرلعنو

 نائلال :عمهظدنفن هبهببشلاطرشلاو بتلف لا علشسسا كلغ
 عاش ناو هعضو لصاوهامىلعكا الزمان رزع نوكب نأ م رليال طرْسلا نأ

 كارل الوم ديلا ضارلعامفدناف اًمطق ءازهباهبفعتبامذ رلاهتسا

»*.6.“ 



0 

 2 يلاؤائلانملامتس و انبل زا هلف ئيشلادبإع نتن لممض نال ا بتككو
 0 تن اشلل عاننملا شف روكن مزبالاهعمف دزبسلا «ركذامزم هبمشيامو
 ١ ةارملع ف ثريا لو كن دل نم بو لل نمل وح هدا ط امدح انبي
 ظ ا مان ببس ناد اعّدال مببل | لعن 7 وم ثرالا نا هنمممووغملا نافر يزل

 | فر هت لاورتمز اهلل مولا داضإيمزحلا ناىلا نا ف رمل ابهذورلرنحا
 7 متن اب كككسلا درو اومف | ضو ل ةدابعب ةواضلااومضِبَ اونما
 "  ةنشلإانووز اجيارامض اريتصمءامسالاخداجلار امض اربظن لامن الا ةمزاحلا
 ١" كئندفت دلو ف نسجراوانيمه كلذ نسحافاو فاثكلاخو

 لق هنم ضوعرن أك هيلع ذل الدل الابر مازم تمام اذ يسضن لك
 هتدال ملف ضفونلا درج ن | ن2لو فلكت نإ وضم ال تأضرت تاشللدكو
 اًدورتمن كا ذا هن ان لاب سالو لاحاف ىاولتم لوزتلام دع فرعي
 النم كوت لو هنقرمجلع م اهفتسالا ناكل امن سالاف لوزالاف

 هنوكو لوصحلا باطل ٌواعَت سوما !بلطل عوضوملا ظفلالا نوكنن
 ثدحيالن اشلإ غزيل ىالبقتسلا اكمال ليغشبال ىا ملون ميلا انوغرم
 كراع ابالراكتملا دافتعاف ىلد لال راس ءاب انبره جوتلاو لوزن لاكلنم
 كت املأ طْسلاسددطن وجو ملف ضرعل اهني هن اف هيلع ريبصتلاو بوجولا
 اهمغفزث اجن اوركحلا مت ىلاراشاةعبرالاءابشال ادعب طشلاردمذ
 عضاوملا ةدهرغما اهرضيؤ لف هردْمْس سدس أنو ةلئاضلل ريذكتاضنا
 5 كيم اهفتسالا اوادخت !مارل وقنأد درب لاق عاضلاابؤمزجئلا

 دفا اصف لص فلاربمضر دنا فير ٌلركاره هللاذ ملف قبسامذ
 باقلاصولر راو دمي ىلس ناب لاق انإف نيكشملا حتت همالان ا
 ةرهلو لب ىفعم ةعطقنوما نع ءانبّلو كلر اكد ١ ملونرهوامإع
 2 مولا ديؤيوعمؤتنلافايسؤ ةركملا نوكيلراككتالا مابؤّدسالاو

 | 2 دِشِْفةيَتِبتلءافلا نارهاظلا نامي مامبع بتزيد كنسحو ملوأ
 "” ١ بسغ بشل لع بّسالِسترنوادوجولا بسحب بسلا لع بسلا ارت
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 5 ١ . ف

 د 7 و َت كب 11
 زيد « ليلو 200 يلا ريس هج ل و
 ده

 مي كنف وجدو
 يت نكتعو

 دج سو مع دا

 رع ديوب احم ف هضن دوتصتيننا عب لاداعبتساو ملؤ ىرشخزلا .

 مالا ءاضتق اف ديمبلاةلزةيورسلاوموزلانمدمادزمجت تدك لو ٠١
 لو ذاثلاد بجاحلانبالق وهو ديعملاو برغل ةقيقحمن [[قف مل

 مر لامس اء علا زج دلل اوعزمرل اًنيعَ ماو ةرتضملا

 فام ناثلاو ةلص اهّرلع لّوالاو رو ضف سام نعمل ادعت هنأش
 م 7" هالاماو لو طنرنم ظ

 اند ابلطل عوضوملاظغللاف : (ضوغلا امناوملو دنا اع لا ىتسال
 ظتاتد اب لع لو هيدانبك نلارمال| لع لاس املط ذ| عدس ماكتملا لع
 فركشو ةوكش ان هل تركت نم ىوكشو مظل نمياكشلا ظنا

 ابل طزعاب رجم مل ىشسم ةركشم ىف ءوسب دنع تريلا ذانباكشو

 همياقإاكتل اذ ئحب بابل انهن اف هسعن لام ابلطب ايراكتلا نال
 هيعمس ![ثمرمالا باي نعلمن بجعل اب ايكمبل |لًمنو مل هريغ عمو |
 وسل اب ابكو اًنير نسحا |م مم ابفتسال اواريخلانعؤا هراصماو
 ىعم هرو قسرل كومان سالاوعم نعلفن تدعق مان املاب'ال
 دوال يئعتلاو امان اسعالو ديز ايذأتك ةقمح ال ىازأصاءادنلا
 .ىئحرطمل هالاب ىعف مئيمتلاو بنل نعم امهاصاو ىدانمامزاذ

 ناشلا لفن انككبل اف آمشمانان هاش مانرجع ىعمو كنم بتجي ٠

 هلم اكول وانبالا نم انريغب انعيجبوهالو رزحا بال جا لشس/نع

 كأم بسجبإءربارعاف رحاب ىلاباب نمل شن امكن ل لل مومضمق اذ مل
 ىلاةراشا امل بوصنمرمساى ام اممم ومب دنو ملت بايىلاغاذك هيلع

 ءاينلا ةلوقنم دنع عيما بصت لاقي ناىلدال اىضرل ازيشلا هركذ ام
 كوي و بصنلااو نهر يهد كا ةحاو ىريراصتخال اب اماءارجا

 هنالو قي فحوى دانم سيلشال بولانخ فر اممئانبوغكماللا

 هعبتو بج 11 نبا لهو مل ماللاعم اجيال ىذلا ان ئلافرحربظي
 بشاب لدمت ال ىاأشرشب ؛اننالابوهالو هرخا بال ىعدت الملف بابللا



 001 ع راص مدلف قاسلاَّنأكطعافط عاب خه وانونلادب دشن كلذل

 كوبا و مرلعملا ةغنيص» نما ملونرنمناشب بطاخحلارم ولو الوجد هذي ناب
 ككصالا مرو مئات كل اف ر كيبل ةعافشلاوا ملف ىدعتيالو ى دعت اف
 ضلع سلطل انافءاعدلاف كلخا دابا ماو رمالا ف امم نمزعاضذلا
 هني هضمتلان ركام انرمه ءاع داب دارلازعافش دون هريغل ناك ا

 راح ازظل ن انمي مل عضو امريغغ املا عمسال ىؤ ملوززعانشلاءاإغم
 كيا والم ناوءاث نا هقلا همجي لتم نااولاق نال باطل ؤعمف لعنتسم
 م الالى اال تللوف نومضموهى نلار انحلال[ لع ءاشنن الاف طع نم هللا
 وهو دوصُمْل اف هاخم أهامف د نمدْش أ ملءاطفن الا لاكعمزوجو كالاذك

 000000 كا ايس ربا هضم, لانو ديزعرل اعدل ا هصوفا
 مهي طب بشااناهو مفاد هنعربخلاو لص حلا "لنجم وصعلا مّونموهام
 2( هعيش انكباطلاخعمف اولوُمد نا ندد بلطلا عثوهف لهتساهنا
 | © ةظاصر لثمن زكإيع مه صممت ناذ قيلاموملا عريف لح ادام لتغلا
 ميلاو لل ذكروصلا عيمج بلطلا عقوم ربك الايس لعل دبإل ءانشا
 وصلاة وهو ابضعب انك ل محي نا مل مانزل هرعت ىثاوجو سلا لام
 قصم.نال اهي نانكيباطلا عمل بغسل منلاعثد نيثللا نينريخالا

 (نالل دير اوم وزال ركتذ ةلجلاف لمغل ابل طِإ من الل اب سالا لمفلا
 و تاطلا عروضا لا مفلاعفد نينللا نيبلوانانينروصل انا
 د ولذ لعملا بلطل اًضْر ال نسل ىضاملا نامرلا ةام غلا لوصم

 لصا حاب لصاحاربغ هين ةثولعب اد ام اسنغوكتيعتف دانك
 دسم نأف هعريجش ارك اقربثك مل ءاهصح ع صولاو اانا
 لْضانك اًورغمألا نوكالهناف ءاشنالادنسم فولخ دا جوك دترغحلا

 0١ عل اعز ديانا شيضانناديعبد
 نع معي مناللب عازتن الاو عافبالانم احس (نلا كرئالو بطاخلانم
 امتتاانإو لاوحالاف ا ضغلاكف التخل انهن ا هنو هنم بيرقو أ
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 فال إع مارخالا هني يرجي كاشنالا دانسالاناف ملو ديكأتلانع
 سكملابو ركتملاربكركتال عج نم دكر و دبكات اره ظلاوضتقم
 ىلا كلذب راس اننا ذرعا لو سكملابو لهاجلاةلزةمرلاملالزفنتو
 فحل كرررمسألا انكو دلو انهراجوبكل اف ملاد: سلا لاوحا عيمجتا

 تاطاذ ركل ملاوم دعل طماضن امزجي موق هذ ىرجإل م العاني
 نوكياملطم فطعلا كرث نال ابهضعب فطع كرت نعد ابع|ضفلا

 د[ مام دمت لصغلا عادل افريعادنال ةككللاو مم دعل لامن امهنج

 ىتسالاِههأ دسم لإ واول كونف لجسم !اذ[صللا لف هيلع لدن انك
 هك[لاومدعلا للا ةيلب اف دابتعا كلزنمب نإ لم دقن ابشعاف كك صف
 يتلا ةكللاومدعلانلزنمج امش ةطساولاَّمَح امهني كم ازا سا
 ك«زةلصئملالاميالذاغطملا اها نم نوكبن ا [صغلاكرانعاهنال

 هلِضِدمإاع فطعلا لالا ناش نم سسلذا دمع ديل انا ةل جا ف طع
 لآ. رئأش نم درّوركيرل نال حافلا ةراببعةدعاسومدع عم هددت هذا 1
 هيلع دري دوكلملافدرعتلا رجا عمدملا لبان امهسلاَمسلانركبشرو 2
 ةكللا علا داب نا لكلا كلا ذ قف طملاهناش نم نورك ناربتعانا 0

 اطتنالاولاصتالالا وصف لمئل انإطب ال نامزاب نأايروبمشملا
 اهتافتف ركيناربنعا ناو أحلا كلذ ىف فطملا ةيحداصمدعل
 تاَييَميِْتَل!ةككلاوم دعل ادار ناب رخال ولو امهسسضن ىف فطعلا
 اينوكا ديل انا نمل نا مارس طن ىف فطعلا ٌلباف اضيانسلاهلا ةإجإف
 نمضتامرلؤ صول اول صخلانةججتىن حتا ماهمدقب لاهل جا ملاثبق

 ةلطرمضب لّوالا بابل اف دانسالا حران ل اذ رعد صال دأانسالا 202
 تاثاهدمامورفم نابركللدبضيث يح ىرخالاملااها + فرجإموا

 تافّئُسلاو ددصللدانسا ل ماش انهو هنعيغنمو اقرتحا ا موهمل
 فال ص الءافلاد انس نال همجلرنحال ىضرلل عب صالاب ِضانإف

 ةتايسنا



 قئضم انبمبحام نالربخماوأب نبل نم ةيكرلا ناهي ن مضت ى ناد انسالاانكو عضولا
 ١١ دل |لادانسالالل ضرع طقف ث دلل عوضوم اف دد صل افالخي كاان
 7١ 3 ةدوحأ مةمرملاتانل املا ةبسنلان اف تاقئنملاف انكر لامتسالاف

 ٍ دصااشعى هلسمصضنو لاعتسالاك الت ضرع امناإع افلا لا ةمساو

 لاك ةبلع توكسلا مصب ثايب فخ لان لكلا ةددانسالاركشاذااّماو

 39 00 ملوث ص الإ دمئ ىلا

 لمفل/ ليون ىف ذح ايلاف موألاو فلالا ةاصواماهغتسال قتلا فرح
 _ككالوهو عم ئاطم ءانعم ن افواول ا ذذا خيل قص ااه دانسالاو
 امرايبفطملا نسال ىأ ااا هففحتا ًاوضم اهب فطعلا نوكف
 ننال ع كلامل لولا نال ها كعمان اد ارامنارهالفل 11!لا اغاوملو
 ظ 8 ا 00 مروا عك 8
 0 اا ا توام

 يدعم ىلؤذاوذو ءافلازماَناجواول اعمل مدس ىذلافطاعلا
 ذا عدم امهعامئجا ناف نوءلاو بضلا نيب ملوت فطاع ]عل قير ثبح
 احلا الآ شن بضل ءاكاذ لا وذابع رح كمسناوهو نزنلا

 دايبتعارب دم لع ىانارعال مرا تكن نا امنا موت عيلاب كود
 ىلا عترلوف ىف يالا عنيد ىطسمب يزف اكد م ناكراوسابملع فطملا
 لحم عريسلن اكضطملإرمتعيلول هنا لسكولا مو هللا انبسحاولاد
 مانفلل م عرشف ها نآس هنالملوأ لولا ءزجا شكا ل واللا بارعالا نم

 كرمو صل اهاندبتس ةيِل هبل ول بخ نا ثلنل الجل نيد قرغلاذ

 ثكومل الجلل ذو ءاضنللا ءلاز ادم ةشانلا ةلملل غو تاشلابءانتعالا
 هنابان ان تسمنخامنا لوقف ةافلاداورسلاوازوجيلإ هؤدلازا
 هلامش اريّتعا ناو ثدكرم نوكت ةيدوبملا لع تايشلاررمن همزال د ابتعاب

 رفكلمطمنومالسالا ربة وهو ةب دوبل | ع تايثلالعدت ازيرمالع

 نو ددارلاماهئب هدام هنوكل الدب نركبدي نا هنأشدءانئعالا نوكم

 لالا



 1: ْ ا

 "الضال امله نعمل بنم دارملا ناب ةيمل نع ءافتلا كلان اورتجيرتع اند ىلوالا ] ١

 , ميال امم اف انجنسا نوكياييدغم لاو تلاراتعا ناو نايب طع نوكب
 "قام هنع يانج فانجتس لول ديلا دبكات ع عاضبالا# الابد انا
 لائيكات لاق نايبل طع فنل افطمنريرةقو ناسا لاق ثيحعاشضلا
 مون عف ددث داو عِرضلا لول دملاف أهربانمل ىونمل يكل نلزنمبىاؤلآ
 اطل اخاملأل اوان ازنح مر نومربن ن رركعمان | انماولاخ اهنا د نرجلا

 “نق ديسلال اق بانك كلذ دمكأتهبف بر الذال ماما عم هرمداور
 هْب دورلا لع تالا ركعم اناملوف ىعمن اكأتمله1نيئزبتسملا نال رس

 ذوو هكو مذا اًمزالهنمربنعاملانكأت هرهاظب نو ز رسم نخاف[ رساو

 رقد دق اللدب لاك .دورملا ع تال اًررغم نركيذمالسالا قند در

 مدمن كيلو كلذ هيداو ناثلاو ةشاولاريغ تءاكداد د الا |ملل نا
 ورلاملاّمش الادب متلزغم ةيناشلا زن ىو الانومضم نم ائزجةهنئاشلا
 ىلعتابتلاوهد ل رالاهيمفنام كِضَن دن اَسلاَ: اجل ن ال تانكأنبمهو
 وهو كلذىلع ادن ازمائم ادمفنو ىزبمْسللا نال هلوّه منام لعةئدوبإلا

 فكلافمهيلصتر نينا نمنطلاخملاةبسش خل ديظلل كاظم
 تب انعالاب ني[ ا عنلاصيصخ جو ررظ كلا زريزحا سو هنم لاش الدب نوكبت 20
 امتاشال ىواوهو ف اشكل ف امرسكع لَ الامزالربنعا:إل ءانعم ناكو لات |

 5 لاثمل انيكأت عزاللا دبكات دمفب ناز اجناد همزاولال روكتملادكو
 مهماها ادركت ضو دي ورمجف انزتس الا نانا ورقم نؤ زب مسمنحم امنا
 تاف قرزنل اهل لمىغخبالو لاق نام انا مدلتملاد ةالضلا هيلع باصحا
 عاننلا بح اصو لل والا لول د1 ثكوم ةانلامذالمنعاف انكلابحلص

 ةاازبق هج اهملف اكل اامز كا ةبكوم يناثلا لول دمعبنعا

 عيم دقت امهزصفراكللؤوخم اَماد لاق تائاابم ين نا طش
 ةانلومب تبسراوادنف ع 200 ض 71 ١

 كتاذ لاك ديزل بم دركا تبا نئنمح هن ان لراس ئىش



 تاعاؤ اك ةفيمحائااهلش ال ةّجاه دعبأم نوكن الغ طاعل قحط ثىازل

 لا فعضااّماد حابشلا ةحضرابلا منام اكحوأ اب[ رىتحتلكمتلا

 تانلاتاموض ىؤاوا ةاشملاق حجاج ءاج ف اكؤم فلانا ىلارظنلاب
 0|  ةتتلاعزو ريملاوهو بيبا افغمف لجلال ققحتالو لاق ءايبنالاّذح
 7 ل مام :ترِسرسُملا ئرما لوى

 ال طم نك نانوجانرل دنقلا افو رف تبرع كي فوطعم

 4ىلعر لوا ام اًئيز تمركا لا شباك كىرخالا نومضمنع ضعي تائلملإ
 اول صخلا باب ث ناعلاءالعضِن دقو هلام داخ ىضن تدانح

 سولممن اميركةما ىلاعنملومكضعبلاةلزنم لّزن دق ىل والا للطن |
 دأبيءاب ىفاو افعضاُك ءرج نوكيا اباوحلاو ثينيوم اعنا يركّدما

 فعضالاو ممر دّئلا هكىنح ةرتعا ناذ نهنلاف ىاتلإ :
 "9 - لفامالرظنلاب دبر اناواضال لف قمححصوب) سكمل اير اكوفالاملا
 و انكر ىضلااف هامل ةوض لاذ هكحفامو تادزمملاب صنوف
 اغلا اًءظن :غلع ةفطنلا انف لخ ٌُتْنيكِمرارقف فظن هانا عج ىلاعت
 :ءةفضلا نمل ةخضم هُململااْماْخ اق مدفعا يو ريص
 امظنرخا اًملخم انأشن مٌثروط]كادْباىلا ظن [نيطاظعلاانوسكك
 لاكش ىذلاد ساقط رلاد اهب ااًماوريخالاروطلامامتملا

 تاومتك نا كارت الا داعشسال كو ذمب اتلاراوط الام ةباسنالا
 تول دعي رضيرباورط كنب تمل ىلا ةراشنا هنور ىضرلا ف انك ضدالار
 . محرر ةيوشلاة عم 0 نول دعي ناو قاع فطع
 | 0 هرم ادعم كا مسالا عم ىلا لوئشرب نلعنم
 ال هي نمر الاو تاومسلإ كلا نص ناكئبشىا كاتشالإ|ع

 دمج مذوم داو ةطص ناك انجإع اذوطعم ناكا ذا هنا هلع درمواو
 ا ضرالاو تاومسلائانح ىدذلا هلن دوما انو ىلا لوس هيلع

 7 شلال ا عانج هنأ عم ثول دعب م1 هرفكن يلا مدولاو تالبظلا
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 داعبتسالاعماهنومضم لوصف امهتكرشىعاديلعفطعامنيبراهب 0 َ

 كضلاو اًكورثم ءرصف دئأسلا نوكرائلرمضملا عضومر بضل عضو نمسضرب ناب
 ليثناككىتنلاةعمخ ناككراكتالاك داعيتسالا ٌملرخدم تاكا ن| لانه ناب

 اًمظع نوكيناوهو ف سعت ويعمل جول روهظ عم ئش هل داعبإل ىلا هل ديل
 دايما رهىلاىترن ائعملاف نول دعب اورفكء صر هيربو ها ديل | مجاع

 ثورفكش هنع نول دهيم ربابرعكن يلا داما لع همت هقلخ ا مإع هلا
 ليو ملف ىضنغم مذ بارعال انم اطر حمال ةإمحْوْلَّصلا ناك دنعو هنئعت
 -دوجوألاىذئفيال الع فطعلا هر ان طاع ىنعمرع اهطبر دصت نأ

 هللئنوطملاكاضي افوطمملا نوكي ناونطشناو ان مهو فكتتوهو امج
 انا ضل نعرتملا لالا اًرمآ عوملا ل محير وكمل ائلعتلا نال كلذو

 دنع نا ملف نشف فورحلاب هطملا ب ف ىضرلاميإع شن ابنخاب
 فملاقو لا هو داس مداسنم نا ملوقك ملف باب ناهي بصغبذ
 : ذا دال نادوفصعنبلاةوركحلاب مز الرانحالاذ بدترتلا ٌمِرلكَن ا

 اولا ىورل نسال ان امكدحلا لص نم بالاو بالا لش نم دولا هان املا

 قود نب بلع دذ بازمركو نابي هنم نككو ىرجل اريل كخ نابت نم
 انلو حدلا ماقم بسانبال لو الازنعم نإ فحيالو نان دع هللا لوسربتلع اك
 مضلا كلاب ورد دحاؤلاو ىلعالا ةيميعملالانلا عضب رانلاد لص لفل هشانب 1 1 ٠

 دول ممل غنو لوصحلاف عملك ار دخل انه رلؤةذغلاف انك لوعفم
 ةقللامهلعو اولاد مزال انكم نوكوولذ تن دلشلا فرحال انبب كرخشم

 دم الواولا ف اخى اربلاو بم عتلاوهر اد انائيشاهه نأ 1 17
 تمول دئاز ئسُت عمامهف لص احد اولا ثييفن ىذلا عم نا طم نال
 عهن اف ربدّرف امه ىلوصحنكمبال ئِشال طش ىنعا رجلا عم هلول دم

 ةلئانل ضع ميغ دق ةيرحلاو ةقلطلا ةمه اللنإب قرفلل ئوبظ
 لاكش لملطو ملون باوللاذ الل خدال م دفلا ةذهناب ضتعاف
 تيكيامدى روض [ضعب ىفىرجيامن ا ءرهاظوهو ناث باوج



 لارا غموانانللامْزالناكا ذا أمام والا نومملزاب اقم اثلا هم نومضم
 لايدإرلا ناكول دراما انهو لوول الاطبانقاثلا نركدن هونولف هاب اقمريغنم
 < 5 هلعجو هنع ضارعالا دارملا ناك ذا اًماورهاظل اوهاىلردلارادها
 1 كاما مدر مل نسصلل او لا انملذ دوّصلا عيمتف راجوزف توكل

 امنمكلول دم نوكض لمعمل محا بادككأو ف دصلاوهربؤل ا كولدم نا
 دك ناب 2 نوكلاميسر لو عمجم ابي ةماولارومالا هرم الا رسعت ف امار
 كهف ر عمو مل و اسهعامتجا لات اضتلاريغ نم امو لكن ومغم د وصلا
 نانؤ ًامهفم حر ابيعابامهتاغو نيإبلاو داحتالاو طسوئلاكا لاوحاملا
 عماجانفرعمو نيتاجلكاب عماجلا نفر عمرع اسمن قول انج ورسنم
 تاعانّصلاب ثاداملاو فملاف اتخاب هن التخالاتجةراستمملاإلا
 طيّرلابصقبال ناب تلذو لا هصْير) ناف ملأ صاخت الاولاوحللاو
 داولاب فثطاع ىعم اع طررلا دصُمب نآورهاظ] صفلا ناعتو الصا

 ةافعب ارب رظاذا غال ملوف لل ناك اف لوم نيرملا طصفتلا هيفذ
 ريفرظ ن ام( ذ ارضي اف رظلاب صاصتخالاف كراش وأنل موقد هركذ أم

 عمدعب لومل الع ءانب طرشلاألوهم ةرطرعن نركب نانو <الرل عونميوهر
 ةم دمتم ءازجل :لوعم نوكولذ بجاحلا نب! مشل بهذ اماهلوخدمملا
 صميم مد ْمدل ذهن أ مال وإنك! ءلوعما فال ست دعبر هرلع

 ابلاغ دف تلإ مزال صمصختلاو كوني افمابغتسال اكن صنلالب
 مع دلوا متالن صصختلا ةبطرشلا مدفن ةدأف |مسولو ر رضلا عيال

 رافال اذ ماا ملوق ىءافل او فوطعملا ص اصتخ ا فراس هرإع فوطحلا
 ظ ءاغلا مثومأعةومءانبمالكلاذ فورد ىضلاف اهل الاه دعب امموزل

 اورام نإلع هيبنتل اداب ةئافو از عهلب اه تسيلو ٌةيجبسسلا
 رانا |ضعب ابكر اضل ىلا ةجاحزاذ طرمشلا ازيا موزل ابا الرمز ل
 00 "ترق تولخاذاانلفو لالا لا طغض ةمرظة طرت نب ملز

١ 1 

 7-9 هو ارصمصخلا تم دق ارك ارمما 2 ءاوسنأرغلا
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 عنملا طقض رش موب مينا ما ص صخنلادهفي شل وهما ١
 ا رضاع نايرض عوبف ملف :للدبملا تلف باو عبارلاعنللاما تلال اىناشلا

 بالاك دحين اذ ءازجج فوطعملاو هلع فوطعملا عوج ن دركأمأو نابرضاع

 روان لرشلا نكد لذ ليلا ازاء امدقم تطسملانوكبنئ نحف 0
 هك[ متسامارنانمتفرعامل هل اًنوغل طع نوكولذف فوطع هس إييبس
 ناعئلاءانتنا فوطعملال اس الاب طرْشلاموبفم محيا لذ مب هو هاموا
 ع افنان تسالا لع هضئوتل تجرخربمالا عجراذ نلعنلا صيولف م

 1 اسمو ىاثلا ايرضلا نم تاكا ذانازمذو رظانلاهملع

 1 >ولخ لا حب صوص: هو نؤز رت صنخ اا كعمانامطو لاح

 ملكا را لاح ءازهسال[ٍصاَصتْش منا مط ذانرزفت
 ثاطبرت دامس ال طرشلابصاصتخالاىضئمي انك |عفطملا نأف

 يحز نس نام هاش اىاغا د ليهربالا نم ًانهنم مال مملا
 انس نضنلال نسل رهملاا ازهنسأك اهداضإ عال رلوروكدلال ملا إع

 ثو ءلب روكدملا لوم محول شلل دب هنذ لخدمرركتملارامجخالل سيأو
 يلا نام عقدا ةناؤم مهيب نيرلرشلا د نإ فركب نابدازرمسالا
 ؟؟انعلرملا عال وقل اياطم لم هان ازهتسالابنرتم دعلعل دبا !روكذملا

 يلمس نمار يا اطمن ازركسل ظ
 و 2114 ءاط انكم الو ١ ا نا تاعُس ىأ ملو دارا اصلع دن انركحمل

 فر طب ب فطملاب ةياشلا ىل انكم اطعا نكميالو لصفلا ةبناغأل
 مابين ناك او لصفلا هم تاعتيو لاصت الا لاموإ مكملة داعاكرمحا

 بالا مدن ةريافلاوهو فالعقل ءافش اعوان, دوصتمملان داخ ئ

 ا نو قاس دامت ككل الذ لافضرح يرطب

 اقم فعلا ركل انلل امهنيبعذلانيابتلا هذ !ناف عاطمنالا

 جن لكلاخدابد اش[ تومذأف ملوؤماجالا كد لوعضموراولاب :

 رعاشلا لع ناكر ةيضن ىداسعاب ال هملاف اضملارابتعاب فئجاع



 ددعئر اتعاب اماوىمسلجا لكلو لاعت لوما اقذ اوم ءرما ضم لون نا

 كعمح ماقملاةنوعمرم فم وعلارانع افموعلاربنعيرل أم ديول هياسأب ابيعاب, ثوملا

 كنااهيم|ىملأد ةنيفشلريمفلا ل شو ملوث هملا ةجاحريغ نممنوعلا ةرثك

 آ أرامل ل هلل اهو 1و عار انيحالللر بدني

 مافتح كفر غل دعر3 انو وره دع ةزكئسن اضالو ابلاوم| رس ان ىلع

 عاف لافابز ومنو امركسوعافاو عبو ىلاغت ا ء ىري
 : دكا امزىائمإ نوكمىذل الا ار اوك قعهادلا

 ًاتمذالءانركذأم هجيلاو ملؤىشاكلالضانلا شف انكرافسالار
 لَ ءاطتنالال 10 نالت ماو دف ةرهاظ لولا قانا عاربصملا
 امدئارلا ةارلامولكنموارع اناملك ماعز موك عرظنلا عطق عم امل صولا

 ةلجر نوكتف فطملاد انعارد من هكامصتلا لف دلو 0
 يشن مدع هند فطعلا كرثو لالا نأكن اذ ىعا لوالاصست

 05 أم عفدن !انرّرحامبو ءاشن اواربخا نالت خان الدال 6
 ةازنوسر | عرجتلونلا نالدتي أكيلاذرينعا نآو بارع|لازمأ حم ملى سا لو الا

 ملوازلاؤعاةلملاباصي ىإرسكملايمزشإ ةرمالاو مل طقفرسر ال
 ءاسرالاةعامفلعتمراشعابرلو هلعءاسر الايرمالأب ىنعالولعلاو للعم

 مول زوصخ نا ةلوإزإل ل عءأسر الاروصي فع هلق سك رشف انإن

 ا” ينساب ددفش بلطلاال ةلعبولطلا نوكب

 ضفاان أبو ءاسرالا بل طل يلمت انرمهد لل نيام دال كاع كلذ

 لام درب الذ طشلا دمت ىشاللوازل ةسبسدأف امزحولف هنم

 هنوكتان ةافاض دلك تالاف هد واعمءاسرالا باطلة ئاغذلع :لوازملان |

 ةيببلاكد افاالمّيؤرعلا هداف ادصقل كلر س امهمزولن تال الواعمد دلع
 فل اء اسزالا باطل ىنعمالهنادجهادلوازطوسرتنإمرما مو لآن
 :اشلارستشا انلو لٌرالاوه تاوصلان بطاخملانمماكتملاملوازم
 - افانيتسانوكش لات هعافدناسفرعدخ ل لدالإطعانار لاذ

 وز



 او لاذ اك منركنعو ناكها ف ةرابتعانع ٠
 هلامذ لصفلل باي طمدعو افلطم نينل ل! نيب صفلابجوت عاطتخالا نا 1

 امهنم لك لصفلا نوكب ن ]نوت لاضهال الا مدبشو عاطنالا لاني محازنالو

 5 دمواانلو 1 ظ نربم نم لاك توبظل عاطمن كل نوكو داتخااماد

 قفملمرا نا عمان دنع نمقتاللحر ارل لونا لامشال اكديم لاصتالا

 . نلت نرالافلطم تال نيبعاطتن لالائورجانه كات ظوتلا
 ٍ ثأر وجحالو ب رارعال ارم | مهل ءارصلا ذ نيانرروكملا ني تال نانا يلح

 0 ْن 0 رالا 7 0 انزل ًةلحإو رام

 5” تاس

 كاشااررضرمرعأ هند لضل او كزالامست اف ٌداخا د نوكذئنصنالو
 ”ارعالإ| اى ىلوالان رك ىلارظنرب نم عاطقنالا جلال انم نوك انادي انم نوكي نا ثياعتف

 0000 لاش سيل دوكذملا عارصملاف دن ارلامدلكف عقامد كت :ارلامدلكف عقامو لا الوا

 اعمل اوه ل الان ارهاظلا نالاّفست كغ خالو لاثلاىلا ةراشاوهاغأو
 ردت اعلا بارعالانم ]حم هلأمم هذ نأت اههلو لاك هضعسو انش اللا

 ارعاا] نا ضيا م كلو فطعيرإ لو نم مدخن أم ذالف لاف فطملا '
 ىلعل ديالا مياس ورضا فلانعشاب عامصلانهرهام الاثنا نال رع.

 ظنلططق عمل اثم م الع ل دي لس كل ال هل اشم عنم باوحللو دئارلا لو لاثملا نا
 "اوجد لإ ءاهنحال هنالذ :

 عرصلا نافل تلالد دابتعاب نكا لان دم اركجف رنوكل بارعال نم لح
 حن ارع الالحممذ داسعالا ان الي ىكحلا ع هئاالدر اسعاب ءالانثم نسل

 نأف عر اثلانلاف ام فداخاف ىةموكذ خالو عامصملاب هيلع كول ملا 7

 لْاماو لاتمهمولعيف ماشوهو هضهد ابيعأممل لام عارصملا

 تاملوصحذ اراشلامدلكت مل يات ل نكإو حن اسلا انه ءاكممانا
 هل رز تسنخ امنا ركعم انا كامت لوف ا ركبارعال نم لرثوسرا

 ؛ارفاؤ تلا هواك اق لولا لوقم امهنم داو لكنوكل بارعالانملحم

 1 م15



 0 منين لهل فلب عاطتنالالاكك ةباكتكاف فطاعل اك ناللافامناخ جاشلالع
 1 لالدنسا اص اهنإؤخيال ات عنلا امأر ملوق يامن اكل انمي ظنا مطن
 سصعبإيع ل دين ادبالاهرغوااًنكوموااًضومو انيس ايل روعسلا نإ

 كوجتلة ب لعزل دل اف امل انهو هعوبتم ةىنعولعل دب عبانننال عونتلا لاوحا

 ل_.ةاانهيف لَحَدبلَو تعنلادازقم ةشاثلالزنوإت هللة وفعلا عوبتلا
 تاوعن :ماع دم املا راشا هل ضر أمناو نامل اه ط عنع تعنل ايم دعل

 نادرلالص ان مضول اسمنلا ةلزغمأ يزن امل تعن ىرخدلل ةصضوم اهل
 ! يو الاجإم ناد نك نا الا تادرغلاف نآس افطعنعْزيّمبالثعنلا
 بتمعن لضافل البز قداح ف لض امل اناا انلو هسفنلعًالادناسلا

 1 قتال عوج لايطعن كلا وهل ضان طنط نوكي هيلع مدقرلو ديزل
 عال ناس فطع ةضولا :ل جاف نايس انطع نع ضل اسعنلا افزع الذ

 " لهل نال: ل محم ثح نمو اللف نفتالو عملا انه ناانلف ان ايمهد أك
 اهانعم ةدافاخ هل اال نبفرطلانيب فمان ةبسنبإ عل دن :لمجيه ثبحنم

 ' هينا ةمانلا لبلاد !لؤرناآلا لاوحازملاحلعل د, نانع اضنرخائْند

 هم منسم لجان ر انعالاانهاربخر اننا مقشر

 لالدلاب نوصوم رهام زنماهليزنت نجس اف يوكدملا الدلم كعب

 لمام مفتت ازررحامبد حاضبإلاكر ومال [ضعيذ ناكراش مان اكثأو

 ١ هال نلعزصنمس نلع عاق دير لافي ناكئءلمجلاحلعل دنامتد هاملت أ
 تالفرماف ةحاوزلمجا أ او تعنل ا ذل زنيوبفمواعم مالعل دب
 .ةيوصنيتلجاراصف ملوعمنع قاعنلماىلارخل ائاقاثين تلكم
 ةاركانب ابراعاي كحيل ن اكلألاو لات صنلا ةيوصنم ةدعيرلانل

 اههييعام كح اًتوعنم ضر زاجل اكل لنبي امن اتتضمدوكتملانمملا
  هيلعامركحم مركز صيال ةزجهشيحنم :إجإ نال ته تضف تلا :اجلإب
 نركبرن البال فرفع هيلعموكملانانم حاتذالدهرشو ىشاوح اة ركام
 ىلا عجار نملك ثا نكت سبل ء| لإ هس ف اًظ وح ف دسم اموبْغم

 زيادجد



 أ( 0« «١

 فائأ الزر لون نسم سول انهلعرمالاناكأذاد هسفن نمفصئاوهنالج» 22

 تافره اظل انم-نمال همس هيلعموكتلل» افعب ىزتاغ صولا ةلزتم ١
 "ناهيال هان انمريخ ديما عمشوخا نهاظ هبلعام كح عش هللا

 لوريال مننا نتن وشل نمل هبال

 ميِلَيوكَى الا وحازم لاح هن انموكحلان الحج تانلابو ادصد ظحاارلام

 فكشاف مان كينوضاربيإ غل عش انت بعسل مظ حوال هبضكتف ا

 "5 ,نامزايالو ديز لاوحانم لاحت انحسا خالصا 3

 ثصملاذااشنق ةظوملم< ل راما انس نمرإ جلل تانلابا ظلم 00
 1 :رعرأ ماوبف هئافّتناوارلهلاح تون ثصخم هيل ادن سم ا ةنرعم

 ًائمصُق ةناث ةرمايشضلاد ني لازم عرج حالي نأ دعب لاابلعركلل

 مر او ريغ نيرظانلاضعبمدرمواؤلا كركشلانارهظ كلان ّيحاب» 2
 هجيلا ناب قفل ناب ريبخ تناو سلامك ربدنللمدعهفاشنم 2

 هلاتئشاعت لادن هانكس الدب ءانرككأسناف صللوركد علا
 لهو مهد كفرت دن إف لاح عدلا دافي كمدعطعل ديدكذ أمورا ١
 دنسملا ب كأت ثحب ةيزمدكو ناس اوبسلوانايسنلاواورساناككاوسطلغ 2
 نامي ءاجوخ طال هز مث دأ نوكيدق ىونعملا د ك[تلاناهببلا 1

 تود هلو درا ناكم ةيدششلا لفات طانالهز عقدي هن افاهناك ظ

 كنءلاسو(نلا نمدملو أك نيك نإاع لدي ظم وامن أ لع ىرخا هين

 عيذ زوتلا بس طعنكملفذ وجيلاو طلغلا نم نبرم 0 ا

 ع اع ا الاو فزاتم الاب داما نافع ف ةأتخ الا عم 00

 توكين اب يمسك ملمجملو هنمديالهناذ لولد املافا»

 توكيذرلاب مضاربداقنلا نوكينابةملمذ واانهداانهملارببمسلا |

 وسلا مسا أسمن ارب داضنل عدا وصنم نوكضرك داواافو دحرأملا : ا ظ

 لق فورا م ضنلؤملاءاملاعت هللاءامسانصمساوانأرفلاوا
 دعلاو انىتل !طسس !عروّلا]ئ اواف ةمث اذ نو كن نمهفئاطوا



 _طعانهو ملف فاككا يما ص هبل ا به ذأ بارعالانم لحامل نوكن اريغنم
 27 انافوانضرب قتلا انهلع بانكلا كلذ ىلا ةبسلاب ةدكوما شرك ى! ار دقن
 ةينلبانكاضبا دكر هنض برالناف دحاد ةزمجب انكلا تلا ذرلآرينعا
 0000 ارهاطظلا ناكمانعام ناكل باكل كلذ ىلا
 ”ا( ]جرس هيلا ابشلاب هآوسأم ناكل اق كب اتكرسبإ هبلاذبسلاب
 فاطاف دانت .اعر ناكموروادز اال |صئفان هيلابشلاب هادعامو

 ن الاةدأش ام اهمالار ل خانك ىلا ابركازم هادعامإعناصقنلا

 ما هربَع نا صقنب ضيرعتلا ال هذ لاك هل لد | سنجل وصح نما

ْ ّ 

 ظ اوشا درج دب دصغب, دف عاجشلاليز كلف نازم

 اك شاواس كد نم هويغرعأ كيت ناصف ضيرعتلالا الاعادب

 0 دود لزم بانك لاذ ف ف ذ اضاهونف ماكانت دارت

 رمصلا نوكرب دم ىلع ىهونلا ع عندو هلهأ سلال ءانبلافامكارنشا دبز

 : باتكلا كل د فعاذناسلامولككاملا اع جا هذ بيرال كرو لا

 : ءانض ١رهاظلاوهأمباتكل اىلااًعِمِل ناكناو فز اجالو هش بيرال لش هناك

 .”ايلاب ب انتكلاشلل ذ لو نكي لاككلانءاغ قام اكدنركذ برر نكمرلا ذا لع
 هد هعمجا تابكاتلافاوفاتخاىذافاناشكابحاصركت ماوف
 ينم دحاو لكلب ةيغلا هر هلام دمكات اه دحاو لكن ا ناهمب نإ
 هديكأت ناش نيفتللد ده ىف نيضشلاى وحلف لؤالا دكولل دكان
 هامالأو فالئخلل كلل ذلع ىفبم بانكلا تال نا دادس بير الا

 كيكأّسلانم دحلو لكن ال ئبسس سل خل بضالانآ هلوضب روكذملا
 امري ,نوكضرخالاب اء ىتمأمهنم دحاو لكن اكدكو بام ناكاذا

 فى دهرب كير امل ملوأ مم د اا

 يلي داس دنا ناكي دينا فانه انهي 0 ايلا لت دانه بلو |

 تموائلا 0 ءانلعا ةئلابسرصعل دقت لاقي نا ماتلا

 ميزا



 دست نال لا ناكمازيشلاركذ نكمل مدعلاةلزفم هريغلن طب
 طلادىنملاف ناناجلا ضي اككاتياغءاماكانك نورا نضا دن بسرلا ١

 تكاادب ل سوسو ناككاب هش برا[ ئعذ هنم دوصْملا نأف ىكشسفلتانا

 كوول ةيناثلاربرغنمم دوصم1لئعلاف ناغْتم لاك ناقفتف لائلاساغائلاب هنوكملا 1

 مك |لون دلال دلا ةيفخو !امماىوك درفاولاءتكو امو اهمزالد اشعاب

 ءانتعالا نالد ارم أمتكلارمضلا ءجيسرلو دن ايو همائانمدبالث دارملا
 201 لاًعيضفوامل مالا ملابشا اىضنقيدإرلان امم

 رقم ل كبش نا ا ءادبال فعلا هكر دب انافيطلر ايس

 تابلاصت !الا/نم هنم لدبللو لدبلانيبإل هلو عمالانهذ ف
 نلمح لاصضنال الاككفطاملاك زف ةروكذم لالا اانا! نا لظحمل

 0 وكل كرملاف نفل ا مجفافرك مح روك دمريعاب أ

 اسنان اة املا ةراشاعات لل مالكذ فو هيلعف زعكفوطعلا نع ةيدأع

 ت0 انهت تادرس م نيبو ناوسلا 0000
 زاماف همم م دع ناب عمافلطم يلف تا

 :) هللو اثوشم هنوكعرف هيشلاب اًدوصقم هنركنادهود اطلحمال قلا
 لح الئلاةلهللف درفملاب تلؤا اذا لا تلاذكت سبل جوه ثيحنم

 هاف بارعالان ملح اهل لان اخلي أتلا اهوومدعم جيا ظ
 ابفروصنو لما هاْسِيح نمةرسنلاب اد وصقم ابك (هندروصتبال

 هبوب اضاماتاهباهلبزانودز دك امىرماهعيؤر ثرصح نم كلذ

 0 رئيسا نيرمالاعرمجا بف تنتبه نادل نانم
 بناوخجا ]از امان هلو ملت فسعنذ امهنمئشس نفح شاف

 لا نمو دايز ةسانل اف نوكي ناب اضي الكل الدب ةىعملا انه 1 -1

 نعام انهو ىعل اف الحم ا ناو لوالاف سمي امر رفدلاو اضنالا ذا
 انيتساواهناشن ءاننع ال ابجؤ ةدايرلاثللذو لامشالاوضعملا
 اوعبتنيإس ملا اوعبت اموهاب ىلا هلوذ ىف ةم اثل ال زغف اهب دصملا

 ما < «< ١ |



 فمي ىونعلا ف اجرا انا ألا لكل نم لكلا ل دب نوكب ناهس اًرجا مك مشسب ال نم
 واط منركروكدلا هيبنتلانأثب ا لاوضنةيراقلاو هلو ديان انا

 اييشافهاكض ف برلطم انعم هيل فغ ننس نع : ىهظافا نااةضنُم

 مكدمأ ىذنلا اونمناذ لوب ملْض روك لل ىؤتمل اىا رغما ةعبر ذو ريضيلك
 - زيمتلا بمر لعرض غب ناد دق نمذ هينا كلل نب نولعت ناب نولهت مب
 نلئرو لاني رامخلال مجم نر نمو هوُمداف بامتملاو باول لعر دأق وبث

 لكلاب هضنف تواطملا ع ارسفو روكتمل بأن ىاعت هلا ملا نوعجل
 مسرع هادا نانملوف نالوا باكو اموللارب صوم دعبر نلاو بلو

 لجرلابلطيفملا ءانألاو نص ايام رباورسلاةيزككًلاورإز
 لامع نلالداّماو ةرهاظف ءنيمل الان, ةبهإ ارككار ا هلض عش اد نأ 5
 علف لاف ثصرهاظلاشاعد انانمههبس مزذ زهاركلاد ابلغ

 ل مولكلابدفرعماح دال نمإع هييشس اة هتاف ةهارك راهظالحرانموملا

 هلكرسئنلاخهمحاصي نم ةماذ | لآ اذال جلا ناكل ذو هجّشف هيسلا

 دؤفلحرامل ل اًئاذاف هنئم الامم هلسرا اير "هيض زمرد هاركملا) صراع

 ىلعو ىزن ل نيداركلالاككلر تراسل الاخر الالع ل ديرشالهنبهاركلاابطض بابك

 داهظال الع .لالد دركانلانع رظنلا عطف عم مال ن يك هحولا انه

 لاكعلهرااذالد نال فاسدا زمانا د نع ابااضب ةيهاركل
 "ندي دانب فوانركف ةيقباطم) هامل الدو ةسازتلا ههاركلاراهظا

 كاما: انهو لهي نر دد.كتلاإع هلا عتسادجو و هجياذه نبع نم

 لض هنو عقر لاذ ثبح تللذ ف ةحيرام مترابع نوككح انؤملا رش ف
 داهلخا ل امانه ةمولكن م دوصئمملا نال لهبلادصّمب لحر نم نيفنال

 قواان دنع نهضت الم لوو نلعلا هّرس فدا ببسي هئماق ال ةريهاركلا

 ظ دريل أعم نيمضتلابهىلع كلذ كل ان[ لما مدو مخل انحاي كانب ٠

 تاق عيصزناف درك(تلا عم ةقباطلاب هبلعا: نهرلالدو دكأتلانع
 اة تمدب وكو هقياطلابّملالدلا نبيهم نمذو انممتال

1 , 5 
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 عم دها ركلا اههلضإ لع ل دي نال ههاركلاد اهلغا لايزعل حرا دل الد نا لاقي نا نكمو ظ

 ةهارككا رىهظاعاالدن وكش تلنزع كَسدفلا خا حر[لةاناكهنبتلا ش 1 1

 1 كاد اةمزسص ا

 'ترافدان منا نكو دكان ,وكبو بركأشل انطساو]بداهظالالاىكع الاد دىككتلا 1

 و _مازتلا اب لحراو : ةقد طلاب راهظالا لاىذع لد هناوهو دحلو هحونم 0

 الا اراهظاد اعل ديرّتالنانم باوخبلف ماشلاورككام 2
 سل نركيناب نيبيجيتلا لمحت ئملاةراعر ةهارككراهظالاكزع 2 ١

 را ديياتلاعمدلالدلاةنراممدمضم هلال لاباس لستم 20
 ةمراطلاب هيلع كلالد ناديفش هئل الد يمص نم الاه نركيذاو فدا

 5 ةراشات انلا هيجيلاملاو هنع واخ لاح نو د درككت عمدنوكد اح
 ئِشدرْؤِبْلسا عمملوق ناذ هالاقي امانه نم بيور ملف غلوالامل ار

 ديكاتلانمئش عم هقباطلاب هلالد نمفتالف نإلعل ديدرئكتلانم 22
 رثدنف ريدتلا داق هواننم تلا ة ام فلا باوجلاؤ هركامنام هاف

 دو البل هلع بل دالك وعد د ذحو دابظالا لا كدوصقملا سا لاذ

 تناكن او ةبمْشس هذ قسإل ثيحب هيهاركلأر اهظادوصّملا نوكنا 1 أ

 ماك يلا ةهاركاسهشكبأم بلال نوكيا اماه لو اك
 ا اا 4-0 ,ىجشرابظاب ءاننعالا نال لاخأ .اننعالا نال ِ لانمي :اهلعاذا

 ميشو درك(نل الع هللافشاد انعاب ليد ةهاركاعل د اركؤع دي هل اثىلغالاف ْ

 تاةلدل ا نوكلاهرابظ لأكل اف فانلاهبجوتلاءاستخالاةءاشا 1
 ال !الوفن لافةسدشلا ارك لع انتل الكا ملاكراهظاونصطاو ١

 رلادعههذمناملا ةراشا قرغيلعف وطعم 2يْعلا ةعيصلع

 اا وريلا نضل مفلاب ل طىفعاصوص+ لطلاب 0
 ا يل الاو بلطلا لطم ثايب فعلا 1

 ءىزلانا ]كنركسف اذ هسا ماض اب بلطلاو:دارالان تاب 20
 هناف مثاف أه رض ىزملا كول دم ناك ةدارالا ملول دم ناكا ذاف رمال 3
 : ا



 اضيبادس كاكا ناد كات عا عامس الا هجحي ا ضرنعاذ نيرظانلاون |ضوب | عوفخ دي

 ةفشصح نألاك َناَسلان ناو ادناذو تالذو لاق ىاثلأ هيجؤللاملا ُةَراّشا

 اك اوس .اًصرصأ دصت هش دصغم بأي لئاقلاكلل ذو ضرع

 ع ]امهاذا كاك هنم برز حاشلاهلافامةعانكفانوهممانامبرا

 انافادو مسمار اميوا برع هم نوكي نأ نعوامجال نمله أك ذي 2

 037 ردطساو اًصرصائصْممل فمع امه نوكن نمل شام

 ةباكمن متنا لحرق ناغعبإلا ان مهحدف لاق هيلعتلادلاةشرفلا

 لحمل 00 التان قماش لنساع

 دا عاربغنم لاممشالا ل. لديد ل اثموه جانلادنعو بارعالا نم

 ؛؟يسنللانم دارما الإ ىصرال لاند لا عضال لات ذم تدلا تفرع دقو ىو ةباكتلا

 اال ورنا مورغمإع نمضنلاب لاَ :ىضاولابغكوهامىنعا دحلو
 صولا دل ال د نم هظا مهنمأك كا الد نركلا منممورغمر اهلضالا لاكن

 كفا رعبا طمموزؤم ههاركلاراهظا لال لاس رالاو

 2 نيقنالورلل حل ابلط عم هيع هل الدل لحر !موبرغم نم ءزجو دمكأتلا

 00 لال متنا نكفلساف نسل ىنئاديتاادن
 معوضو/ىرملان ارانتعأملا ناسلا انهى ةحاحالو ضعبلا لدبال

 ىقب اطملول دم ةيمارككا نارهاظلا نال اذا هيلا انج اما ةهاركك
 ناك ةبهارككملول دم ىلا ناد اتعامل جان حض «رانخلا اكرفتالل وعل

 | ولالا امانذادنض لذ أمم نأ ربدتف ةدارالا هلول دمرعالا
 د مابه ذيرل هن مخالب نازوكالو ناروكالو لو هش كوكشلا مه

  توكاولا:مهتمانهأث نم ماو لمفلاف ايب ف طع لعضل ا نوكىلا

 لمثنمو ىلاعت هلوضب اواو فاتت |ب لكلا لدب لسفلا نع أل دب لمنعلا

 أيد ف صان اننْيات ىتمرلوقيو بانعلا ها غعاضب امان ادلب تالذ
 ”ملصفيكلالدبو نابل اغطع نينار ىراالىضرلا لانو

 حااشلاهمف دف سوسول نايب ف طع لاق نوكداوجلا وس نيئتلوملا
3 

 هم سمو وجنت ه6 “7 هد



 يح رعبا ع عنج د 2 - وص ١ ا 0 كيس .--- 0 - 7

 ةيوسولائاطمل اناس نكيم/ عامل اد امس نودي لوما ناطم ريع! اذا هناب :
 (وبفمى الو لالضال اه. صد ىنكل'لومل ا هنأذ ةسوسولاموبفم ماههاالذا ٠

 انبمهدإملانوكب :يويما عمان اهلا ذاب كبل :.هاظا ا لوملا
 0 ة هلبز 0 داصاؤر 1 1 1

 38 9 امهاك ف لع تاس
 ولعل ل مغلاب ابّرعال ىنعمالو لامحالا انما نمالذ !ئشم سل نجلا
 رعاقاثشلان :وكتا هضئامال ملوث هل اوعفللا عم هرابتعا:لعافلا ذو دب

 تابسلالوصحهشمزاللاذاناس مطعم وكقريضب ا لؤالاصس
 يناس م لعفواال ملأ لو ال نم صخا ىناشلا نوكأ ا مهعامئجلاب

 باذع هضن قمب نلا نال واناكأمناو :دشالابربءاضبالاو جانلاف

 ىتنلش هنم نسا تابمالاءا بخس دنع محهنم دشاءانبالا مذ و

 دفطمل ارا وس او ضن طمل اك زبور غلا |صاسصتضا فعالا

 ناكا ذا جبان فرب عتل ص صختلانكتلابلطأت او ةنكتريب هلك
 لحمتن دملاىصف نم ءاحو لامتملو ف زماماذ دورمريبمرلا عضوم

 ىسةش بل ىضد ان ءلجر ءاجو إف غير مسكن ل جر هصخ عسب
 كلاب ةقبلانياصيصخة نك[ ما لون مال لابلعوسومة صف 0

 باي ىلاعت مؤ ذي من لع فطع نوع لان مكانا ذ ار ىلا ملفنا

 ايظا الا لع صانلاضطمركمع تمنت غمن ادرك لب ايسا
 توكمذ يدل يسن باذعلا ءوس نوكم نا ىث كلاذ هنمظعو هئذارشل

 صيلخغلان هقلطم نع ةدابعناكا ذا أماو منلامظعاهنم ص يلختلا

 كمهيلئاملا نانممههار يوسف مثوأم فاأخب من ناكل

 اوركذ امنا همومل ىسوم لاك ذاو ىلاعن هللأ لاتممالسلاهملع

 بص مب نل انمو هنم صراخملاو مئبا نوعرذ لا نمركسيخجا ذارمكيلع هلا

 1 <« راهن >



 | 1 ةتادلسم اانا او بانعل اهوسقاطمركُذ دعبذ نبع
 ل نييناف ملف دنع هنمصيلخلا:ظعإ علا د ميمنلادعب صمصخغلا

 ملول همز اينعاب بانعلا نيصررخو ايس مركعجرم هت اىلا :] جن |غعم

 غلبا لوالازككم ول فص نوكن زوجي هج دئ اهلاد دقولد ىازتلالا

 . فطعلاث دانت ىعملاداسف ىلا هئردانبدارلاوريغلل ناس هآكدؤام لوف
 | افق قة دق هادا اهفطع نما عمل مجم هبل

 030 |0107 نآمزم لمني هناملوت ىمئا داس ىلا اوم ططعلا نوك
 فتن هه وصلا نآذ داو ولا

 كثر انءانمدءالخد وجوما ضيا اصنال ال اكف عأ ١نالاخ نك
 اطتنال ال اك ميش م اهالا هر /! ةروصنوكي تحيتعملاف راغتلا عم

 اههنالزضاف ةاباملل ءاملاأل دبا ىغب املف د وصمم هول طقت

 ىتغتسم تاكتابزعأل دب اهب لط |ينعلاوأل دب نع لاحا معيفعمب
 املالضلعجامار نظلاىعمب عاش لوبرلا ةغبسصصب اهاراؤ هنع
 |  طوزظلاب نظلاةاباتل ةياعر نيق بل اعوعد بسن لا نا عماونظم
 3 اذه نالّض امو ها انه نوكيش ملون اًنيقي ابل ال اضل بسب بدأتلا

 ش الاحواربخ دعب نالاٌريْخاهارا نوكيناز وجمزال عطملابعب تأب هطول

 اًضياغاو لجل نم ٍكالفنسال ||! ةلصالانأب عدم ىندانم ألدبوا

 رماشلادبعغشلا نإلع لل دلا هيلع داذا ررغلإ ركحف منوكملا
 را ودول اناا هيداولا لجل نب, ىظملا كلر ناب صن. .

 امهدحا ن امولككيؤ لش ناكا ذاش اعل هدب هرهاظ ]ا نوكيا

 مذا اّماو فطمل ازوجدلف هذ عنامال معو انم منال ل علمشم
 ا كميل طف طبل موراتا فطمل نرجو كسلا
 ا | 00 هال دج عاما ىذلاس اميرفلادوجو عم عن أملا

 .٠ دالف لاني دادردابتلر ماكل سنولب ديت املا
 7 المزاىمالكك اننا ذ لش ىا هش منامال مالكم و ردقل

 | هدهرذ



 ا : <«

 ركخؤلا ز|جلل لابن هزجطرعشلابتءانلا ةل جامي طرشلاناملانسدارلساكوملف
 لوم انالعنملات فاكردقلا انهو دلو ثركذ امدرقحازحلو طرشلا يباب

 انف طرشلاب هسمئلارب عا ءاوساول ات لع 0

 زمن امنا انها هشر دضلا و اهكاش شاهر دابتلا ناله اتمواضلمتلا ١
 . كلذكس يلب ابحاو ءامجضمدعو طرشلاب ديشتلا لاح دطعفوطملانامكذا

 ديشتلا مدع لاحوءازلإو طرمشلا عودت ئلا لاح هيلع قوطعللا اف
 لصاخل ماهخإلاعثدل عوج ا لع فما فاليملا نم مطل لف الق ام 5١
 نان افلا كرش . نارهاطظلا تلق تامل اولا صاف اخ للا

 اذه د/ومسدأ و مدمنأم 3 اووسلا دوه نادر اعنءالازل ارسال ىلوالا داربأ

 ًاثلادإ ادارباو لاق ف طملاهجوب نص ذاببقتبلاهباخ ملل ل ا

 وهردالا ذاثعت ثيحهاوقب هرئذ 212777 اندم ناب داعشإللا أ

 5000 داشلان افعاعناملاناهصئلخلا كن مل كانتشالا 0 :

 هان هم نام فال هذ فاطماازاجان اف طصضاولا طيني فلاةطسار»
 ةيعلاا مسالا هشو نطملا زوجالف ناب كاز: شالا, دامسْملاءاضل 0

 لصنف كف ليذلابديبتتلا مدعم ةحضاو ةنيؤ كزبتسنمدافتسلا ٠

 ا الكت تناكلاوسلا ملزم ىلو ال اتلزن اذاكاإل ةئاثل ِ ةشاثلا 0|

 جلاء اناس لازم اها ءلذ لوك لاننا ؤ سشب اأن ةلانلا ا
 لاصتانالاىنص رش لثلامانال اف ىلوالا نا! نااكفلاصئالالاكهيسشلا ١

 ”اوهلاو لاوئسل اًسلإ نكىل والا نو دب ةساشل ا دحو الو يناثلا ةعّتشسم

 دال المر هشتا انسرهال فل اوهو لاصن الا ل يدش هنم فانجتسالاو

 كاصنالا ل أكنم باوجلاو لاوئسلا روق لاصت الا لالا صخالا نم
 ئبْشف ءلحخاد لاوئسلاو باوجلا ٌوصرسلر روكدملاماسخالاف ةرصخم '

 باوجلاو لاوئسلا ناللاصن الازبصْنت فام اودع راو خال ضامواسم 0١
 «للر نارلكتم ى دلك نأن ركام زال انعاملا مهن ل صفلا جاتمال ١

 2 1 كاكا اةيقنق تست ا ]<
3 
3 



 واق حيرصدن الصللامدلكحرب انف علب الركرلعم اللا !عافوطعممدلسل اكو

 011 باوك ن الان أس ملوث تح ا داب الضو لاصت الا امم صفلا

 ديشتلاته انىمىأ ءاوحتد ملوقلاوئسلادمومؤكذلا عن دبإلهنال ئيشي سلو

 0| هن وكب يس مولكك ن اذ لعافلا مساذغصإ درموملاو حاضيالا ةدابرل هب

 | علاب بلاط ولزنتون اهذصبك د ه درؤهرن اكل او ئسلل ءاشنم

 0 فجل اب ضب نوكبلعاذط اص وجيد لخب تينا

 د ىااهاضت ميوهزم عطْملا ةبضتقملا الإ مامنمىساذا

 13 او اولا زن لاو ا كانل ف اسلانعفانلا

 نكي فطعيلهنافلا اومسلا ربت لع ل در ىاد دما لاوس ل كلذ

 لاوئسلا نوكلاحى اىرمغل املاك ل |لئزغمو ملوقر دهم الاوث سل اعل مل د

 باوملاو لاوث_لاذا نيعن | يصنتلاو لد ازيوسهتمر لا ىرغلاب هيلع
 ١ تاعتاصفلانسداقتلا عب ل عرأ تب مولع اب مم]كم اسهلئاذ ءدارطظن نا

 )|  هيبالمهارارافذتساذاعأمو لا ملْو فواولا َدَرَو قمل تاماماد
 | 2 نيذلادىنللن اكامىلا هن لقوهو هلض ام نمأ شن لاوئسل باوجل هلو
 هاش نع ةطضشل ا« ضني سيف ول بكرا ورفغنسي نااونما
 هما ميهاربارانيذ.اسانعٍلسو هرإعم فص لوسرلا عنمف لزنرناف ملون
 00 انابطتساع نينمؤملاو همعوهاباو
 امعتسازعرط عنمىل والا تبالاذ فاشكلاف أمإلع هببالزع غم سامالسلاهبإع
 تنضط ءمهاربار افهم ساب مهكسمل باوجتنب اذلاو ندير الاوءأبالا

 لل والاب الانمأث د لاوئس نعاناوج تسباو بسانئلل فرخ | !عاهدحا

 ظ لعواولا لوخد دوب دول هن اذ ف انحتسالاو اولا نام اوجذ للشام انكر

 لعد لعاش دنانا لاوئسلا باوجزععا ةشاسلا همنا نسما دال

 دينسملا ثاياوجلا لس امانكو رئئاشبالا هليل فع ايوا دشن نسما
 انكم ا انكملاح ناب هنعلوئسملا لاحد َدّرلاف انحتسالا نوصف
 تضم سياف ضفنلا اها ظن و ةمرككاالاف لاو سلانمرضلاب

 دي
 ا



 10 مضاو ٍقْملاو فانجّتسالا

 تضولادرلاعدؤبرام دحلو لكن اكك درءواام مفد قانل اف و صفلا بجوملا

 الاد هاجو نم اس أنما ىضئم [صومانعم ماقملا ناكر فرط باوخلإو

 أفاندتساَت الا تونموب نيذلا نوكين اموات لعدن ال ئْشب سل رخأ جو نم
 يلالاهذ دوت سل نا عمرط دحلابانكلاناكئنلالابأم هلوقد 200٠

 دعرمانل! ف طع نم اننا واربخ ف كانخالاو كافانكماانكهلاحناب 0
 ركل انقاذ بلعالاخ فول خالاشللذو عاطتن لال اداب ماعلا
 كيه ءامكارد او لاف برضا لاك نم اني برضا كتياشنا

 دعب كاوئسلا هصيمل ثبح: المدعو لاق لأسي نالض باوكلامرمدا
 َنالء اف هند لل نوكدل لاف لونا ثنعمهقلا دل لا ماككلا اغلا

 طظمحول اذ الا باوحلاب لاصتاهبريش بجوبإل لاوئسسلل أش نم ابنوكدرجب
 ناكاذامتباما انهو ئشل !كلذب لمصنم ئنلإا لل صئل اب[ صنملا نأ

 تابنإع ءانب هنع ةعط نملك نوكب ناروجي لاو ةدحاد كاصت الاب
 فاكسلاو ل صتلاك وكمل لاومسلا ةلننم اهلي زن نم ديهلذ ل اص الا "همج

 (دعاهدحا نامي عطخلا ةبضتذلا ةلاحلا ل مج هن اللي غتلاربتميرلامنا
 فوات! مواككانوك نا فانلاو لَو اناركحف ىاثلا كارئش ا دصخ
 ًاكسلاررز فت ع البلد نوكيلهنعناثلاعطملاونسلا نررولاماومخب

 - لاو ارت لعالم د نيش نكيرلواولا دادز الر نةكاكتطمح»
 .اًيعالا جان ىنح ىلوالاب صن اكنف اشلانوكد شرا جيرماو هداسنعاو
 0000 انككنموإفن امن ارهظاذه نمر ليزا

 تءاوئسلاريرميلعألال ديالا ]صتل ايكو لاؤسسلل نم ابنك
 لتس لق: لع :بمنناو ملأ لصتملاكد ابيتعالا انهم هجلعتل الدال
 دو ناشلا داب شنسا لميوهر تامل باوسقخ نيتتملالاب امج شاك

 موك لاومسلا دمت ىلعهراص مانو نازوجرتالعدابستساالغا 2020
 اقلطمر كك ببس نعل ليزتنلالا هجاحريغنمهيزعىراجلاك
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 روئصت لاوئسلان اب بولطلاو هل ٌراصاح بّسملادوجوبننواضملا نوك ناب
 بجو داما دوحود قن دصتلا ن اذ روكدملاسيبلاف كبس ادق مح
 حشا بلطن هتفضْخْن ل هاج األ اسبّسلا دوجيل قدا
 ىمضن عم برس دوجو: ل صاحلاز د صتلاو امبلأ بإن د ةيهام
  مولكذ هف صحم اززدسالا جب قف قس دقو لئاشلل ار صغمرسيل
 لاس ناملف ناكتا ناربخ ف ايضا لل ةدآملا نال ملف هنامرسدك دريملا
 لأسيناف نا طافسانمدبإل لما ذارإف ناكناوناطافساحي

 هيصيوتلااغو نأ لاربمضلريسضت مطولا دبل و لل ءزجنوكما

 بيومي نأ شل رمضلاو ءازمتيإ هلو همي خل م اذاوأ تم لاس نال امنا

 اهصوص:ج بابسالا ميرنا ببّملاضنس ل هاج مالكل ان هلئ اسلاف هنلع
 باجامترر صا اببشلانعلاو سلانوكسلاهدما ني فددرتبب .

 نوكقٍدصتلاءمضرع اببسدوتصت قعابلطب [صح صاخب بسب
 لصاح ا ف بصتلا,باهيرلا ل ف دصتلا انهن ا الاسس صااخياببشلا
 مناف خلاف بسلا مي هامروصنسا أ الاول اذه نكمل لاوئسه| لق هل

 بلاط لاوس نال الادرك سلام دعو مل نيرظانا ضعي لع فخم
 فتاالضامىلا ةجاح كفر ككل فلاطا ئيجصا !ديككتلاو روصتلا
 كج هواي! عىرجااذااماورهاظل اوضنغمءمواكل ارجل اذ انه
 كس! سبلو ]مم هن اكملت ىلانلا ل زخم د درمان ل دمي مل اكتب نا
 مولعم رن إل هولا هيل اوبس امالع سفن اتاري م دع بيسام د دغملا

 لئزانمٌىربا امو فاشكلاف اهلك هو رب ته دشلو هيف نممؤومملاوهو

 هذ ديرب نااماولخياب اوابيكر ال ردلكلا :هابلابا هيه ثدسا امو

 يشل ةوبهشل ازيرطمل رسما ل سوه ىنل مهلا ن م انركذ امل اد اجلا

 لاوئسلاف ىزتالاوحالاموميلع كيري نا |اماومزعلاو دصتل اب رطنع
 ادني ىابرككتلاو هلع لوبجيو هولا بةَرم سنا سنجل هر دقملا

 ءانتعالا فاثلاو د ّدزنلاعف دلاهدحا نالواراكئاللابيذ اًدَدز لئاسلا نال .
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 ءأالا سود مرا ها ةئ اتا دإ نع نوك ماهوال الع تسي ماركشلاب

 لب هب بطاخناو صانلا بس نع لاوّشلا باوجوم) ملم تلا مهبلع

 بالعل انمرصراهتل او:عئلاركشو فافنحيسالازم ةداسلاملطل ئشائابسا

 ين داعل اله لوهيو فافحس الاوهو أمه :هدحأو نا ىد 5 اذم ذ ميعنلاو م

 بِسلابلاط نعلاخوهنم هب بطاخلاو بيتل ء أ طاره اظ ناس ملت هل

 بسلا طبر دارهاظإصوو ملوث ءاّسا]لملل كيرلا غلب هيررطكتلاو

 .افلاتلق ن أف ل صولا عوضوم فرج ملوث ههضءاغنحال ثري ب بنسب مم

 ع بتسلاراع مدقمىذلاببشلالملخدي فبكت بيغ غلا لعلدب ْ
 لاري ل باوجيتاوهاصوو هلو تاي كتل اور لا

 اقر باطيوائْثل هدا اسلطن ا دصي نمدب بطا ذأ ور دفملا

 وضم مرسإ هنعجف لصاحل اق: اصتلااو تاما اس ار كلب كلذ ل صحب
 تاخل افدلشملا لع لوالاخ دامتع الا نرككرهاظلا صول نم غلب انهو ملف
 ريغنم هيرطهلانمبلقلاف عئو |لاوئسلادعب ببدل إبرل ىلا نانو ظفللإع
 دان امدلساو ارض ف ةنابان اس تضر عاما اطول
 8 غياب امدلكلا | بنان ىكحلال مزاكجلا ةىعارإناةروكتتملا ةنكتلاعامالس
 داتعبام لثم ابان مي ةهغلب مظرافن نكن المجلات نف ةغولبلا
 ةلسرعلا للاب نولكتي لتاوناىمغال اهي نركب ن المجد ةيبرعلا ةمالاف

 وصفا عر ىف مدان لاهدلع لسعم-انمذ اماما هغللا هله عوبش هلو دما . : ا 0 2:4 1 .٠

 اعلا ذب| عنا قش دقو لطابلا دافنعال اف هلاهتسسا شكك ها معزمل ف
 كاف انّدسالا هنع مهد اكاملو اوف دصرع شلال هيلع ل ديد سرماقلا فام
 0 ايئصاماسملان ىلا[ اللا

 تنصلض هلو ىفاندّيسالا لع اممدْمَت لب دو ر/درجلاو راجل لل اماو هش

 ليات! لم الماذ ةفص نود كف دص نرغب ب ا ط1 هه صلع شم ىعبي ل

 لكك دافم :ععراهرم ادايئعاب آل امطانإل هيد اد.صل دير/لاماكتملا ناسحا ظ

 بيلا ىو ام هلككاانهنم دوصمملاو هبارذو طاكتل بط ان ا هذ ةاببصك

 ا د جن



 بدجّيساو قاسلاناسح الار دير ىلا الاب هنم نأسحالا عئو هناب

 كناصإلءانفامواككاىنعم نوكف حل اك هامل اكرام الة داخ ال وللا
 ملعايباب هنع باولو دلع ببسنعألاؤيسر دقملالاوُك سل انوكو ديرما
 . درب هلأ نع لعب عمن اف كاذ ىئ دص مهابوا نأسح الاب قضحم ال كلذ

 كاسمدللًؤلها ديز ناماذ وحين اسهل اقضح هنوكج لسا انا هيلع

 دايز نوكببس:ءلاوكسلاهضاخ راسا هعنرمعغىف نسل [عفلاناف
 ”00 اق است دعب بطاخملا ناس لا ىلا فعالا امس
 00 | ة اوين بيل هيلا نوكب ناباكانتصمتقي ىلاشنسحا
 نسحا داز امبددفملالاومسلا نوكسذ هروئصتل بلاط ببسلارسضن نع
 ظ )ا هال راش بط الف الويب طعطاملا ةغ ضاع

 ناسصدلل افسح هسضن ىف نوكنم هيلا اس حر نوكبابسابرلاعاّماو
 ببَّسلانابعتل بلاطو كاذ ريغىلاهلابيْؤ و بط ان امد بص هنوكو
 كير نريد طنل | لعب اوجلاو ناسحالل قسوه لهر دغلل كاوئسلا نوكش

 دقلانل قب دصوايؤ امس ايبسوملا ةراشارغنهناسحالاب مح
 اسالسصقم نوكب لو الادماج مذ هن اّمُحس أ ببسنايبعم كللذل لها

 ضانعال اىغبو ضرعلاب صاح هل عبان قيدصتلاو نيعللاببلاروض
 تابعن ىفاد داملئاسلا نوككدى النسك سس فانلاربدفتلا اعراب

 ناو نيربسف تل |!عرنوكو اذ انجّسالا سفن ىف م ولكل | ن |باويللاو بسلا
 ففاثلا/بفئلا لع دكانلا ناسك سا |ماو لو انام غلب ناش اجرطلا

 ره قل اع فصولاو هذ نحانع جان ل زالا/هفتلالعو هم دعو

 "خلان أب همس ارضارتعا عاف دن ارهظ تلاأنرّرحامد هادببسلا لان اكدبئكملا

 ونسلاذ ال هن اسحا ببسي ر يذل نع ملاويسل ىعم الذ ىرابتخالا هلمث بسبع

 ظ ل اما نعال هملا انسحم هز نوكبيس نع لاؤسسر همملا

 لف نير فشلا نمدحلو لكم ع مصعب نسملا ذا ل سودقن ةارهاظر
 سضنىلا ةراشا هنوكمربظاو امان ايوب ظرهاظضل عا ماربظالاذ
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 ةبسنا|ب وجسم هجوانحدملوفرامضلا عضوم ةراشالاممسا لاممتس ها ظمناف تانل

 توكيركملا نايرعسشم نيف [عرئارجا ناك كللذو نونمود نئدلاف انجتساملا

 الاي اسلالعلاوئسلا هم ندلاف تافضلا كت هطساوب م هاص #  ىده باتكلا

 خله بنئإع جلاب آلا باول لدابفؤصنغلا تافيضل اكان فلمانلازع ةاننلا
 هداعاب اوجه لاو لامجالاب ت دعا انلو تافّصل شالت راضحل هنم هتلفعإع

 قاف لاوهو رت كر كد ب هيلع ةدإب ربو برلسالا ريب كاوتسلا أش نموه ىذلإر كش
 صاصتخإب او نانو نونمؤ.ندَل اناكا ذاام ن اخ ةرخالاف

 ءاجنالانباغ هحض لاو كاف صاصنخلالا هلعلٌر اعش اش سل يق ذللك دهرتوك

 لي لات لق ناف ملل اج ُوا صنعت ص اصلا نع نايبإ عل أشم باوجإاو
 كيذا ناك نر ,ركعلل بحوملاببّسلا نابي لعهلامشال غلب !انهورلوف لع

 مت ف صو | عزكم ا بنز ناب ليل عنلا هيلع لدي باويلا هندسى نلارككا
 هراغ ناوول ذا هببس نع يوما يهوه باوعاهزمضس ىنلا رك شو ةرزملاب

 يللا ياوج نوكيا للاي تلاركحل اب س ناي نال لاو اباولل ياطير
 . ةبوافركحلاببس نم ناكناكاوئسلا نا هبلعدري ملول كف بب سنع
 امس! عمالف هع اوس نكيرل ناد ن اكشف انجتساى ا هيلع باوخلا لا ّهُسانم

 فاشلا نوكورككلا مصب كاف دابتعالا هه نيت انديتسال انياب قرف الف هن ايبولع
 لان أكن | كاوئسلانازم جالا هلاذام نال شام ف دئافل اانمؤلبا
 باوجلاهزمطش ى نإ ارككلاو لاوكسلل نمضت ملاكم ا نيب قرغل | م دع هؤاشنم

 كيفن جانا هوو لو ضاغعال ديالا هنية فلا هجنارهاظم 2
 ا لا كتل لامهشالاة طوب غابات اتلانوكشا
 فقس اةبس ناب باج نادرا اذار ك2 ببس نعد لاوس نوك

 ًاعابذاكتان هنم ملباناكفشلاةداعاين اكن ان ئديصسباخا ف هل |0 ١

 ياكل ببسوهىنلاركحلاببس نيب يعلوالاهلامتشالمسسالا 0
 ددقدرلول حد بيس نعلاوسسر دي لاق نانلانالخيهببسنع 200

 هيفروصتبالملس لاق اًمالساولاة ىلافيملوت فا كببسلانعلاولسلا
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 اكذ امكسالاببس سئأب باول دريمأو بس تيسلانعلاوا سر دقوا تاكو كان

 هيلا ف دانا راماانهم .داكاث هو لأكل بوط نزحو ئادرب سرلو ف

 ديز نوكنعالاوئس ن اطكذ | اي اديز ىلا اًمسحمم بطال روكسي نما ءس

 تاؤيسلا نازك باوضلاذ انهو ىلأف هلييصخت رم دخو كاف راد لهاي هيبلانسم
 كاس اوهو بل اربع نع ل أوس رن لاقي لب بس نع لاويسر دفملا

 فاندتسالاسقُت نصملا هرككام ناز عاو الدادش وهف ناسحالا نال عبدي
 مثر نمد دهإع تائاوا لاهم اف داضت ىف ناكل نمذوخأم هنمو هم راوغب

 نمسا: داعأب ةرامتئ يحب نانجتسالانم عواد هن اراعاو انكه ئرابعو
 ةرأنو ناسحالاب ىمح دير همر ىلا الك دعا هزع فئوتسا

 نكت كذا لها ميشلا كقبدص ديذ لااا عال الع
 رست بجوملا نابي وع ابئوطنال لباد نسحا ةغضلا ةداعاب فانديتسالا
 : لان لانوكب ىذل انانّسسالاملا ةراشا عونلااذهرلو حاشن المن ىذا

 ربل مث ىف اقباس ركن ملا منان أ ةححسالا تايب باوملإ نوكتو بسلانعدنذ
 ا خما دون .نينإ ارد: لع لاو سلار دن لاذ ثحروكتمل ؛

 فاطم ل نونم هوب تدل عا باور تشو كاذب تاصوصحم ئيّمتملا

 ىلع كلوا نوكر دفن لع تلاذنكو هتاره دي نابءافحارهدت اع« اوه

 قيل يكمل انبملاثلاف د دخلا ن رك يلع ل كش | امل دبه سل اد اف انبّسساكده

 فو:_.انم ةداعاب تانبتسالا نوكملا ةراشا علا اذهملو لعج ببسلانع
 نيلاثلاناكالوانمركلارب ,ال اذ أك بسلا نع الاوئس نارىئاوس ْثب دحلا هناع

 كي صف رعد ءاررطب تا هاررطب كل لاذ د دابئلارهاظلا نع رض اخجالو
 الان اذ انيتسالا :موصخانه ىرسبلو لاف ضبالت ىيسامفلاومسلا

 ظ اذا الا لذا جة هصو ايس[ تنميل الغ طنوس امم اعاب ناكذأو

 بباوج نيذ انمتسالا ناكن اذ مدلس لاذ سلا ىلاو ام واس لان ههارب
 للا نيناننالنكو رخال" اه دحابلو ماما انما ظ

 ةةرعلاوسلا نع نيءاوجان اكنادامزاذ ؛ ادرس نس أ مللو محاد مرسى ا للسلع

 ض
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 رمل ماكتملا ةفبصب تنسح اخ قاف اممدتسالا |. ميس ناب باوجارسبا نك
 قضاة ئ الامد: تو اضنلان ف ادعأ عن ديدع |سلال ماكو أ فادع مفدي كير

 عفدلواق انعاعفانلذ اسمالابكفح ديزل س أك اهنحتسالاب باوج- 2
 كاتملالاد فلالإقيربلاعاتلاذ كا فلا طلو هلماكلا زعوجتلابتادعا ١١
 نئفركتفلاو ف هاد تذل اذ كابالا عمت حنم شفرككشيرسسكلاب ١

 نكنانوج ل ومنذ اللول ف تخلو نكسب يكابضلالاههمئاولا»

 معزلإب نكك نك[ انلو بنكلا ]ع ل ديرعزلا ن الار وكدم ناندتسالا ٠ ١

 فدخي هن برا ف زماكاهدحازلافمةاببلاوديكاتلامجابم لف... |
 فلا, ملىفعمنالكلذو فوذدحانبمهوروكدم كانه دكولانك نيت
 ريغيرمهولا انه لش لانه ف داذ لو مل عضومو مبكر رغم ن الركل نسنلو ١

 فطعلان !باوجللو ىتنلا الىقنملا ع فطعلل نوكن ا زوجتشال فأيواولا داربا

 ءفطاىلاو اولاد ئدجملوت هولاربل ابه نيالا روكدملادوجو ممفو جلا لع

 فاعلا ]صال ةابروكل لش أمَهْضانِحتساوا أرز تسبلاهن ايل ةراسادف

 مور نم اًيره كلذ كر العأد ةرر ريضلا دنعألا هك الخل انا صيولذ
 الفاظ لاّماعممر اًففل ى امل فع طبخيف متوفر فرابجالإلعفاشنالا
 ةعسلاؤ ابف دجنوحالو هيلعؤوطعلا أما مدمن نم ”هفطاملا أَم الديال
 انالاوملو نولف ىعم ماير اببالاوف دل ملون لص ةرتعم أ الاقي ىتح

 لوفلاف طسونلاومامجالاعم اطمن الالاصم الا لاىنينروصخابئادافا
 ات نا ل ونللاَماوماببالاوف دل امال صولا نابشدعب
 221 لاماجالاناَساًمرلعدت ولو فب راشاهبلاو ٠
 هّكدادرع هداف هبيونو لا او دريقتالىا ملو تلذ ةةدحاد طيار دوأكا

 . االخاورل اون باوجوهلْضو وق لوملا ة دار نمديالداودهنال او ٠

 ديتنالمهيلعانمضواو لض مناك مشلاىرجب هلءارجا لت ساعب تام
 ,ضحلىرجازلا اي اباملونكمفر نافذ ذحا ف اودرجمتالن اان عملو
 نوكن | اودمنال نال مو ادد. هغال هللابربع هاش هبلع] ديو ىفولا

 27مل 2-7

 1 بلا 1: هيلا
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 ظ لي افي قاشمان نخل لق ناك ايام الدب لمفلا عمنا نركين أ أو ةراسهم هل نأ

 5 10 باغ فانتا عرسال اثار:
 ١ ضعي ملوهد بمياانإ ررمالى عمال رمال ةعمشال مل لاحلاب كلذ د انلت ىضالا غفل

 فايل ذخا2 فرامثملا ناد ن اثكلاف انكاونم ادوعسمنبإ هدأ ةدارث ةديو ورك

 ظ زيلمضب لاذ صملااهدرموا ةوواىل ا, ]غملا انه الرظن هو ملوؤرمالاوه

 ألا ٌةالّصلا هرلعئنلل لوا نيسلااباايرلوةنأب , ناشكلابحاصازع

 | ١ 1 [يتراط لعلي واونم ابرسن اذان هقئل الوتساف رز اكمنماب

 حام وفعلا رصنلابت راسا نالاونمامدقو حاصلا مّ اجت د عيارلا

 مبْمْدلال هجولا انه نم نامإلابرم الام دم نا بس انذامملٌوْسلا نامإل ازعامد

  اباوجنوكال ام لاوئسلا با رجع فطملانم عنا تاسل يد اكل ا ةيرم

 اهلا ماكر لخا دوعو فك هادا ساو نركاذ هيشاناذأ

 ةماخاء هنضررط اوس لمان ابره سيو انكركل نكاونم السد انئرابانأ د

 لولدي مل ىرن | هعذ ومفخإلام باطن عيونو رمضخلإماقم :رهاذكل ا

 ملوسربن أميال ايراسو ءيلع هنا ص هف لكتل قعم الذ املوسر و هب اونم ١

 نكن از وجان لم ناف فام كلا بحاصهركذ ىنلالرالإ اباوعلل در هدر

 مصي التلف ف انكابحاصملااحربمضلا مامر رطل ةاماقا نمرلوسر

 ا اونم ان ببإاي لق د دهن ناألا ةمالانحفيرم ماب دامعتلا
 افوطعمرشب نوكلاونم |ب نوئموب لهو ان ىلا جانتكال نالو مب لوقبال ف اشككا

 هكا هلالم ال ناكل ا حاصي مل ءادنلاب ميس ادنع الامل لفلع

 ريئسو إو فطعامعتلن ناف لام هناناضيإ ءادنلا مدفن زوعإب

 ٌليوداف دهاجم اونم لون اكرم الاؤعم طش ال نونمٌؤد لع تلق تانئمؤملا
 : ص تع اف سوت م لوف كبشيو تللذلب إن قوملاهللالوسر ايش كه صنمو هلأ

 كاتشاب لازم بجبلا جاشمل نم بمجلاو هل اف كرب ذإ ةغتساوانهنع
 الص احيملا لان ثح نان كلك مميت فدوكد ممالاهلاد هبنشرل

 ”هنابحجتالاو كلذ نم ئشيطءانهنم ئبشيراتعاوأب عوجيلع عج
ّ 



 111 ا نأ
 59 تت 0

 1 ١

 لئقلاب لع دي احتلال عذلججاغ طع شراظابزاف ةمداعلاةرابعنم هروهظمم 2
 فطعم هركذام ةنيزب هاظلا نحفر ص اميري عاجلا عوج شط عيلع اهلمعجد

 ةصئاالعةصئلانطعفرهاظ كانههندابعناف لوفي نمسانلانم» 0
 ىلاةراشالابانككانهةجاشلاد صمم ناهض ابز نيرظانلاطعؤخضالاك |

 لاقي نايرهاظلانعفرصلاملاجانج الشي فانكككةرابصبرخاهبجر»

 ثيحنميرلع هامش ةامل اى ازمالاوهضطعلابدمئعلا رسل لوف هدوصقم 22١
 الي مزار يمطلاولسنلا نعرب متل ناف هرلع م مْسم زلم ارم

 هن انيعنم لهاا نبنموللب ا لح دمئعملالد 1 ارابعف عباش

 ينط نيمار نجغنلا عطف عم نينموملا ب اونل نإابم
 فطعز وجال إف نبضرلابس انتل دمتم ةدفس

 يرخالا نومغم | صاحلا هدحا نومضم لصاحب س ان ىرخآلع دمج
 ًغاعملاو ظافلالابن اًملعَس ام/اف سان الاد هر اسخالانع ءاضنلا طق عم
 ةرج غر صوالاب دريل هنا هان / رهاممد هصالوللو لصاحلانو دهر الا

 م|ملعافلا نع نين رجا مهبلع اوفئافورشب ل مسمزابالشاو لعافلانع
 ا (مزايسس طن جدل إغفطملاى ادت مازع فسم نال كاش لا
 فطعنم نوكب نا دعاه مرسم ماف ديز غ اوريو منها ] شام درمالف رخالاف

 هيلقم ام يفاونل ملف امهنم ئبشب كارغشالا هم نسيلاو رفملالعدرفملا
 ل ةضاانلا اد دقي قح عوج طعذ ضن ةيالادنْش شالانم .

 ومحب ف طع نيب ف فرم ال ”ةكدال ”هتدال لاذ اهلا لم عسانا ةبسنل ابله

 يسخر امهر فنلاءلع ثم ةكدلا غانركذ اماع نال لع نا نطعو ا

 لاب لدالاف بسانشلا ناذ امهم زل اامامثد ابخالاو ةيئاشنالا
 ًانلكتلا رص الئلا امدملكب جو ثرح سس! ىف الو ناص ا هلل غلانملاف

 هيلا هلع فرغلي امنا ةيدابحالا لع "هاش انافطع غربتعأى لا
 فلك نت هيد بحال الع هن هس ن اثشال افطع نمدنا م الو جانا دلما ف تصح .

 هبل لادا هانرابحالاو هنباْنْس الا عظنلاعطد عمل صاحلإ[ملصاحلا 7

 «به رع ديره و

 د هد
 مسام حولا هس كب عفو

 راس ١ ور سواح ويوم جسد هنبب بزر حبش

 بني يايوجس حصص رصسووس ا هوو جس ب



 .ىدحا نومضم نمل صاحبا فطعل هبنترإ دا زماوه صقل الع ةصئملافطعاع

 سلخ امهنم دحاو لكب هبنئلا ن اذ اضي أكرخالا نومضم ص امإعنيتاجلا

 هبميل سلع حاشلابنناج نمكرجمواكانهزلا هتلر اخت د هدو لان تافلكتل نع
 ' رابخالالعءائش الافطع هااول ممول نان ملوث لع نوط ع موهورهير د ناو ملوث

 ياةرواذ ]سو هبلع هنا وصجنلا م اناكف لوف قبس اكءاضلاب نوججرسككلابو
 مظنإ نا لولا رئبالا انل زن اي ببر ِفرنككتاد ىلا هنوف لخديرل نا هنا
 رهاظ هد او ان دبععانل نام ببر غرتننكن اد لق ىنعلا ناكل خد نام هبإلا
 لوشن ابرب لن ةرابمر .داىككانه ىعم مداني رومأ مرن !راوططلصاحي

 زاحف هلع فوط علل نأد ف هوسلانع رضينا هل انلزنامم بيد ف ذزينكن اد

 ضضا|مالافب نابروُمال ل مهلهل ناف هالاقي أملو هسضنر ابنعاب لوملا
 لاغْسالاماقمفاّما قسمت اخوعفي لاف كيلعوعنمو الومو ىتنربضت نا
 ”ةالالاوحا ناسا وعش م ن اا ذا امن داب فتلك نعؤسيرن اذا وكلركش

 ملقى فباممالغو قيمت اخو عسا لوشن ناكض طملا مصياف اههئاعن. ىلا
 ”ي/رهوجلا عفنالاو ل عضل اك بم لع قاطب ىلا ةوُملا كانك ملا ةوملانم

ْمئان ةفص نوكناد سننلاوه| ملا نوكنادوجتاضرعوا ظ
 2 لؤالاغ اه

 نبكسلالان امدلال املا ل مهل !دابسس لس نم قاشل ا لعو رهاظ تا يطكلا دكر دملا
 .ديقبم ملوث نعم و انس ككل دم كلار دالارب لكك مذكر دما 0

 امر دالاك دانيملوأ روصلاب امن اع نابع قاملان الم ةدابز مى دانا

 صرلاب ةاصتلاا بيد ابم ىف ىنل املا باصعللا يلا اود الاء طس ون انبسحلا
 عبجك اء شا ببوهد نيا ورلا ةطساوبر ةسوسح شح لك بوبصملا

 ”ايفسكلا بف راصب رط دب تل سل باصعالالاصئاو تاسوسملا

 افدلم ؛عرناّنمب سل سنا كار داو اننا عوضوم نم افننال تاضكلا ناف

 قل وصلا هطساو. موق تافاسلا كان ديؤ عطب نامي اسوعلل ساوحلا

 :هنيع تكن اواهرهاظإع ة ابمل اذ لمعلا ةمباغم سنعمل ناكنا

 هاف رزفناك داوملا ئزحللاو ! يزل كلر ديال كاف دلئ اع نق الاتطساوب

 ندا ١ ا

2-0-0 - 

 - نب - لي داو 7711ج دج ت7« جا راح هوك تين



 "يت وتضم نعرض ناضل نافع زقملادأ لَو

 فيللجللب ا املا ادججار نوكشامهنعد دعنلامنرباجاثملادر كل ظملانالامهنم
 ذاوجلاةملادنعاهد هل جوف حسا ناكل ضراوعلا ع اتا دل 2 17

 .؟عاضاف ةصتنعتن |ىذاوا مهن ان دنعامهش دساو للعام
 قمتم روك ملالاثملاق نيتلُملايب عماجلا دا ىفعي هالك تاوهو ملوفامزنم
 قمحارئحارم [ ع هتصص فتونيرل عم اح مسهل دن اناب لف اقل ا ناكولف

 هانعملئاغلاب د املارسل ىنعب باوللو هلو نيئزمللدابعابامزي عماجلا
 صاصت خادم مز فنعم دلثاى لال: هن عوتلا هي هاملاق دا ال عابوبممملا
 ءاساهادعام نود ركفلل غامع امج سو صد ثسحب ا هه طارتراكا

 ىرساعاه ديرك نيلنملا هرج ل فعلا ناف ملف ف ًتضرعي ااناذ ناك

 77“ [عفملوف د! م مدإلاو صن 1 احا د ءاوسام لكل سحب ةائالا هشام

 تاصخسملاو ضاوعلاب فائخلا ماو دحلو عون نمزث ثلا نهانا وهو ظ

 "ابل اسهنعد دعثلاعفرب صخشنلانم ثيلثملا ب رجلمملان ا اىدانعموا

 ا دعتلا عفرب ةلئام ا هن امعرظنلا عطت دعيه ؤ نام
 ل "ناشالا مصب ذ ا لنعاًمم اجد صيأضيإ رن اغلاو هباشتلا نال مام

 يكلي ريكاسبز رناوجلاءاون ام اكحات ايبماقم ىفانكراجلاو
 ل اصئخال هجر هاورمركلا دارف ا ناييماقم فانك 1

 تاكئشبام هيبشنلا ةبجو مل جرش ىف هركذام ىلا دب د تيارا اا
 ممل وجولاف ناكرتْسم دسالاكدير انلوتطدسالاو ديرنآنمدش |

 هبدثنل همجي سيلا هنما كش نأ مم ىاعلانم كتاذريعرهساوفلا ْ

 داب ايِيصْت وامه ض انماط د يوم ىلا دال 1

 ومع نيب فئاضنلان أكياوستر ابعداةمواملا باتا كن وملف

 ل ارومالانابو كولعملاتءإعلا ثيب ىددلاك
 تالزيكالاو لخالا ثان , ىنلاكتيابقلا مياموأذ نأكم نسوسح فد اضدرهو

 ةيبعلا نا 000 ىمعملاوعت ددحل افعل صفنلا كلا



 تكف لين اشل ا تالوغ ملازم امنفوكل ملون هنل اذ لا ئبئلل ناضعبلل ةيلواعلاو
 ضراوع نمرترثكالاو هلم الاد هسوسح ار ومال اف فن اضن امهنب. ف ئانتلا
 دال انهزعو نانسي امهتئاضت نات تالوقعملاو تاسوسسلا دوهبو ددعلا

 بالا ءلوفعماتوص تن اىناوا هلكت اموهغملا ك إن نال جاشل | ضارثعا

 2 اي - ب - .جعوت

 [ نهزلاف اه ضعببو طخ جان اخ ايضعببو طخ نه نأ افا ريضعب ف أصتالا
 راصن ةروصب وصوم الاكل ذ ف لاتحرر هولا نا مو اعمجانللاو

 ا ا ياك ىرسملا ب مئارلات سيدان معاج

 ًانعاب لبق اولإذ زم مامن ذا ماملاافا بارا تاي هد

 تيز ملف امهنج دانا ةيانلام دعلر هول ال اسس اوبس ملوث اقم اج هامجورهولا
 0 7٠ لاراذار قلاع بز وسل ازخ شان لاف ضراعاهدحاذ
 ةمنانوكم ضايلا ةمهام نع ناجر اخ ن امال اذاكر يو دكا هذ ديز

 أيندإلق | شالاخ ا مككارتش اب دحاو عض نم ءثالثلا ةنهنارهوتو لذ
 كلة زان اسحالاو لدعل عازب اًمعاضاب اماقع ثلانل اقارشا ن أكنار

 بنادوو ل دامو فنك اانامذلف ور ظل اكل ىوصل ازاي وقعا

 فايز ماق غايتادرغلانبب فطعلاةحصف يفاككلاْشالااذهو أيندلا

 انا اديضسلام انضءعمىةنلثلا تان . رهول 00000

 ٠ دارملا نا قدإس قحش الضام مف كئاخ ةدماو لاثم نار كحش اف قاسم الاذ

 لشالاخ كراشم ةثالثلاو امص اصتخا ءونرل فصوف كازنالالئامنلاب

 ا وكف ىوخللاد ىلا ماشلاتاطلا

 ادنيماهنابلقلاب نلعالاو قفل نيمار ادسملا لع مدخموبح ةئلنإع

 _جحفلإارسمثو دابنجوبابندلات انريثن لن دومولافوانل ىاربخلاف منح

 دق كرتىاإبانئلاوهو موو حال هحرش غانكفو دحمأدم دييمربحو الدب

 م امن اهلمالانامماجا ,زكذ مل اخ دال ذارخالاىل نايلاباهدحال قمت مدع

 هر رن اكنمْغلاف ل ةدارال اكان ناىفخالو دوجرلاب دارا هنال كر

 : ةفسالمل احولطصاب ةئلئلاماسق الاىلا عم اجا هتممسق ناو هاحمذ



 دارا فقحاددع لاكمهْْيرطإعمولكلا ءارجاف اًللاخ ةنطابلاساوحلا نوت

 2 7-01 ا : ا ىفنالع ةمان شناد ىلاثمأف انس نبا اعدب

 لاسر ىف دصافملا حش ىفبلطلا اذه ليصفتو نتن ادروأبو ندديد ميد

 فانئلاموغمف اًماوره اظن لوالاموبفمربتمم كاك ن امرلانفح ف حاشلا

 شل لم. صملا نال اللاب امرين عا اكمل اك هش ط تن دش دات ع واذ

 باول نمنكمبإل نيل ئاّم لا هجش لس نم داوسلاو ةرضنفلب ةرمصلاو

 ةامطع غنم مط لف داتصتلا اتمام هل لاو وول لاك تل

 ةدرالاث دح فكك انعم ن اكاذالعافلا نان مموعطلانح اص ىف

 لعافلاف فالتخارت رضوهل دع فرطللاف العاف ناكاذا دداملاو

 ركف طئفلعاملاف ظافلاف فدا ةضوقلو والحان داعم ]باملاو .

 لزم امطزفي ملوق ةرارماو ةوواحلان ود وويل ناغ ل ضوخلاو ةوالحلل نيد .

 كفنيال اكمال ل فعلا دنع فئاضتل اكةدنعد اصلا فعن فئاضتلا

 رخالازع ند اضئلا ده كفن للة ملا دنع رخال ازع نافُت اضل دحا

 ضان ناك نا هناد درب يح فءاضنلا غداخاد داضتلاربمسب رساالدهنع

 ليزنىلا ةجاحريغ نم هدنعاّمم اجد أاضتلا نوكبهد:عيرخالا نع كفنبال

 ,بب تلا ىعمالف فئاضتلاؤ لخاد داضتلا نان تئاضتلا#

 ةائاضتلا هك دانيحو نزعت امضي مزال كلذد لاعطحيال نا 52

 ؟: اذان امهنيبسك كما أك لذ نم رهو تاسوسلانمن اماذاهقلعتملا .

 انكرتال كلذد انذلل هحيش ديسلال اكو ىرخالانبرضملم/دحا
 ديلا ة اممكاتشا نا هضانِس مول امهتمز اللا تافاضالا نم همضلاذ

 ىلقع أ مهن عم اهلإو نين اضل نمراسعالا انهامد 0

 مالا كي فبانساج يشد داشتلا وك نادين ناعيدلل

 نإح نع ا هدوضمللع ءانب رونصحلا ءاسهمز داب عفاولا ف داي أمكَح
 اهيمالوصم نوكبى! كابل ن دانت مل امهنم كن داضتملا كلاردا
 كتللذ ىضتشب ةيهيدا ةيلَْمعَدُم امل الرحال أ ل وصم عملانغاف



 2 اًملطم هن امهعامجادإلارسإو تاذولا يدوم بابسالامهنب فانتالا دريل
 - ماجلاف:طباضلاو حاتشلل هش ديبسملا لاق ثلل نك هيلا با دولا عيجتناذ

 فوكي نا ام الاد ىلا بنل اوه لو ال اذ الواروصلا "ناره نر الا بس اّما

 ١ تكاوزنايهو وز ألاو غلاور)مالارضن بسحب هيضنقيو عمك بسانبإ عا
 22 بسدزمفانضيناأتاذ اليل لان اماساف ةثلثلاهنه طبض هحيوب

 امه عنمل فصوف داتا مْ ادرغم نيب نركينا اًماَدئْن ص الو !اهئادرغم

 _جمنالو اليامن امني نوكي نا اما دن صف الوالث اًملاوف ايضرعو !ابتاذ
 ٠ مئالالعوالصا مهني ماجا د ئنصو الوا ندمت نوكبتااماذاشلا
 '00010 11 ار تلاد :ككمو ام دعو اباصام بلس انئاضمو ا داضتوماما
 كك ككاو باحيالل نامزا:سم ان أاكتادمدعلاو بلسلا نال ةبعم أجي

 . فئاشتلاوالنامل اداداحت انااما عماجلاف اممزاتسال ةكلكلاو باحالا

 هسشوداغالاهمشلد وحزال نكلاهدحا هبشوانرائئلاواذانمثلاوا

 لئاّتلاو دا اناإمعاهنمهن كش سىفش 1 ا فئاندللا

 | ١ دحاوهبشوداضتلاو فئاضملاولئاملاهبش هو ابن وأئو تئاضتلاو

 أ' 2 :!كاكتناالملو هلا صصمنوكبل فطعلازعىإس لو نراامنلا لا امر
 | "لصقل ب احلال يخف طرسلاو نيكسلاو لضلاو ةربحملاو سافل دوصك
 ةزإلو ورع از غيررظبال ديز بوح ةروصكب يغبالدوصمرتو مل
 لاو وكام عادل دلال داع فييرا. د لابخ نع
 ةئطون ضارتع الاركذ و دوك لل ىخعملا « دار|لعملد اننيالوه فوتولام دعإع
 1 تلااؤاووه ل اوغمل ا عم اجلا ]مجم ارثعال اىأسم نا درب كلذ باول كد

 0 | ادلب , انام نوكأ سو لاو هئوهؤملاو ةنلقمل اروم الانين نركنام

 ا كأم عبجو ملوف تل ذلع همدتزن عصب لذ ىلا نبل رهدلادلضملاب ردم

 أ 2 فالطالالع ار ضعب هلعجشاو لقملاباكر دمجفملا عم |جلارسيا نازم
 ا 1 لالا ةروشلا هر افئ ىلا عمال! لعجرت اواني هدا عبو اتاقع

 |  ةيبضتقلاةلاحلاف لاف هنالف والا اّماد عاتلامولكف لماتلابربظب

 سهم و



 ظ يلا اهولارالغملا هزم ان ركئل دنع سهم ماما هنن لا ذاب ءاطخن

 الف فاثل ااّاو هلاكر دمرلايضنفمو عماجلا نجل اني او رهولاو ل غملا لمجشاف
 فئاضتزاكلانهلئائرا وّصن فدا امهنببنركين ا فعلا عمال لاق

 0 ثنى نوك ناملانهلو داضي هيشموا ]ناهس امهسن وك ناوشولاو

 ايمن لو دعل بدسم هني ههحأل تايلر ا لال اف نرات

 مالى اا تلف لو هئاس ابدع قاعلا ير عماجلاةمدلكلا نال

 1 ل دعم اهبل ناطمىلب !عماجللف مالككانا

 1 "دحين دالاة را ارمورب اضراب فلاونسمْسللا اوك دعصم دع نم

 فطعلل اًمصصم نوكالذ .لؤنيئز كارى ف عم اجلا دوجيم دع نم دمالك

 هيملاوهإصال |ضرعلا ن كنا أضم هّمامل تاما ودا للاب

 اذا قينهؤشي ىت اخلاقي ناجي هيلانضنلب عماجيوف هبلا دنسلاا
 ظ افباس كلذلب حرص دق ونبضلاف ةكرشملا دومالا دادعتد 00

 دنس اركذ لص ايما اقيم وتس لاشزوسلا |
 اخ ما هنو فطعلالش دنسملاف امهانتشا قيضؤتخو نيضوئاخنوحر

 رمهاظبرعشاماّماد حاضبالاف لات ثدعروكدلا لات اة ورسو دطساو

 ربنلاو هنعرب خلاد اتعاب : عماجل نا كيملارب , نكن ممضومف كاكلا مالك

 خو زعهلمو دن طيم الامزهو حجو زم أموم وكب ضوفنموبؤ هدوم ضديفوا

 ملف فطع عانتمايرخا عضدف تم هناذ هنموبسءزماد هش قود دير

 فران آمع نبع ملم اهداحض عمى نصيج الزل قف لاقلا )1

 بجيل ناب بج امعماجلا نافركشل يمنا نيشسلاب نيتل لإ ل سيتا
 عانماب ىاكسلاركحانل د م انلادبغلا تابكرملاو تاوزملاضطع نيد

 ٍصالخالا روسو بنرالا ةرامو مناد أب فل او سما وح ىف فطعلا

 1 2 نزسملابخا نار هزعرب ذا نيد مماجلام كتلك : نم اياك سوسحلانب دو

 هضماللاذ نيئيشللانم هزحك نلاوهو دوبعملاروصت ىلا هر امالادوصتلا

 أهدوُنو درّضو اديربزملا[نمروضد ف ىاكسل الف ىف ىئل اةفصلا كل زنم

 5 هي



 كلاثلاو ف الاد تابكرماول هاب اًنصتخس نك قعلا ماجلان علوالاهسغلا نال
 رمهاظ هلوفب دانا هناف ةروكتملا بثلاث دل رابزتلا اذه سسبلو تادزنملاب

 دوكبن !برخحا عضومذ هركذأم هن قبر هاظل اذ للخيإع هم الزجل نام اهمالك
 حاشلالافانلو مبرجشلا دريم فطعلا عملا عماجا/ اقلط م عمان اسوا ملا

 ظ ةساب ةبيشلاف .امنيئّللاب دارا أرنا هنينت حال ص الإ رجعنا نأ“

 نمد دعنر )لادا اناف لعلاف اهدا ال ىعمولف نيدرعملادارا ناو دوس
 0000 ل تورط الاف اثر هدو وامل دانا
 علو تاشلا صم نالال_رظيرا وو ملا !لمواعملاف اصرانمفئاضتلاوا

 ظ دوصتلاب دإملانالعؤبس اه جإلنرآمتلا اذكو وملوؤر بطن أم ىربغ دنع :

 ثاراْئمُملا ننروصلا نيب ن اكناو_لصاىلا ةروصلا ال ةروصلا لوصح

 مدع لاني ف سس لوصللاف نراننلا ناب باجالد امهيلوصحنيب
 0 املا نرانئل مشا فاطم ا

 مف قاملاف نراتنلاو هذ ندافنلا ابان ال لالا ىلابش امغاو

 هن هيدر زعصرجو هل نوكي مل مهد دمسلا ه مغ حاكروصلااف نداغتلا
 نفل ركفل مصب ا نه نلاق نواصاح ىاناموبغمامزاشسبح نمديرانا

 نانو هج داضت ا مال توسل رق مرنم جان نمرعورفلاا ذو

 يىنمعلا صول اني حنم امهنبب د اضل اف املطم دير !ناو ةروصلا

 ديز ا ذاامذ هنيبانه فرجي نكل نهنل ا دوجول اش نس نرامنلاد
  للالنلابامهنيداضتلا نان ةاصاخلةروصلا عب لملااهروصنتب
 نيئِشلاب دارا لو ىهذلاد ىجولاد اتعاب نرافتلاو فملاد دوجولا

 ذاولا زم ادونصمل روثصتل ابو دلو ننغتلاوا هب صاصتخيلل ربرضتلاو نيرتابلل

 7 اًانهدر دقزالمإو ديعل العم اللا لمجو روصن الع دوصتنلا نالطاب

 سسلامهيلابسيىرككىكاكسلامالك[لئان ناهضراعي كاكسلا اع
 اذارناصلا ةميرط ناف هبلابسنيسنا لدي هيلع ديالا ممل هبولئ انوه
 انغب انكلأ انه ىفاماكق لاو هلا همس هراغ لع ىأكسلا م لكٌنفن

 | جيرال
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 هب رااذااّماو نجلا فيرعت دير ااذاوهأماءابالا نادرشروصتل اذ ملون ابأيو ملوث 3

 رااذا مؤ ؤح ااكيلجلاف اولا ذم ادوصنلابولئاقلالو هيلع دباكتبملا
 ددئلاركذو در , عل نايب ضرمنربغ ممل ومن اًررعدوصُمملان امكذاعا ارحم

 دزجبلعدئاز دعب ضم نلا دمصخريغ نمو عملا, نمل! ل سس لع توشلار
 بفاانبالدُ ازمرم اطصفربغ نم ابجحالا دري دوصُللا نوكن أك شالو رامخالا

 تالا #تانعف ن امري ن تو دحلاىنعاد دلل نافل ت وسلاواد خلا اعدتلالد

 آتتىعارن امام زل دش نصر دانحال ورجل امج ملا مصب ال ثدكت مثلا
 بساننلا ني اعرمدعل لصحتر انخال اد كعا هامل ني ١ ا

 شو ماد خلا ضر ننسي افي اد دولا انملىاللان |فضالرانهأاضبا

 دابسخالا بيرل درت شال امين اهجولاف رخال اف واه دحا ف ملوق نوددب
 كاذووانمش ولاد دتلافامهشدانخا ديعبصتمملان كيال نادنم دارللن أب

 ص موا امهضفاسهن ئشس نكرل داكرخالا نو د اهدحاذ هيضئمللا ناب

 امهنيببسانتلا نياعرمروّصلا ته عيه ضف ىرخالا نر داغدحإلف
 لصحقملا نال هاظن نيريخحللا ئانروٌصلا فاما فطعلاْت اذسح يم

 رصغلامامتا بوجي نالف ئييلوالا ناتروصلاف اًماداضيانالتخللاب
 تمطملاملاع اضل | انس حم نوكتنا فاسإل توُنلاو د ديلا ع ائلا

 اربح نالتخالام دعوهو اضنا اغا نخا يوصف شازو اب قنا

 باغ هئركتا اشي نأ نكي تينا زكج مل عمال دوجورا ءاثناو

 الكحل طماو هحو غلباب نارك بهدم ندلطب ص الع ءانب طومسلا

 توكولذ أكسل الف وش ىف اذ تحميلا ياللا ثحف هيلع

 كا ذيالاملام دفتلا لاممحاوهو هاب الا لا ّمحاريغ فرع دير انلومل

 نال تاع أملع انلاريمص :م ل دب العامون دم دير ن وكوهو در ىلا هولا

 مالم املع نيرذوكلابه دموه اكلمئل الع مدقتلارئاجل عاملا نوك
 ركل ذئخصو هيلع همداك تجذ | غشيالذ ىزمن ااارصارل عم الدساف
 مفر ص له دس اثلاب َقُوناب طوقسلا نب انلاضاد دبس اوركذ ام
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 - ةبسانمالرناف هفرصلا يسالانزلخ ددضلا ةدافاف ىلدالل ةبسانم تاكذار
 لف انباع انوا امماؤابا شعر انلو ةروصالو نعمل كدالابامل
 ادا ةمس انما [صحب انو و هيلعفوطعملاف ىانيبارعالافالشاب

 '  نكازيهسالإإعافطع نأ كن او بصنل ادم اع اهحال ةملمفلاوةليمسالا
 ' رسا:| جلع شم ماو حاشلا :علضن انكرئل ىلا اًرظن بملف دايتعاب

 7 لالغلاب اف عمو عاف دير لاقي ناب ةيمسا اجلب أت لغم الضر
 ش ملول لت مام ديز ىنممى هنالاغب ناب ئبلض لجلب متو أئنبلا
 كاملا ذانكمبانلا مغلابنبت دلادند سكلابند بييتدنلا جانلاف بينت

 . لاحئاةمد هامل عانملا ست فانك ةيمسالا زاجل وممر وتلا هنو ملو

 لا اهل الواق ازاعارهر د فل الع هلوخ نإ نومضل كومار دصلل درب لذ

 كد .ٌرمضمر رغب ث دحر مساوضرافامرهظالاو ةببش از يلوه رض زاجل ١

 لاح زا عؤر لبر نلاذ نككددصمريغا ٌرزفمألا نوكتاناهلامت داف الزجل

 لصف اء ضرل اد ناكؤمز|مج ابن [رهاظلا نكك هه كشال دير ؤهوخ ةدكرم
 بلت وبذل نومضميرغن بجاعلانبازيشا زي شلال اسملادلييرشلاو
 اناوجرت ءاموضزغ ام اناهلن ومصم ربح هن !نبحنمربن هد اماعلو

 كسعلا كأبي ف احصاككهئئادعان اوضرغاصموا الماك جيل انسناوخ ميظمتو ١

 هام نلاكلاضس جا جاو دب د سوا اًموجرم نبك لاوهوخرباعصتلاو ا
 ا؟«وللاماوضرلاذو رهان اذ هو افوط ع كيد دي روك تللذرمغيوا

 عضال دنسالاف نال جاشلادكت ادم اًموجموا|لاوضنومصملع

 تدم أج نيئف هرعماها ءزجنوكي نادي المميسال | رللو لول دلل درككت

 5 ااا مةلماع ىديعتيرجوانلو ليوبشلاو ىضرلاط هباعشن .

 ابك/سزلالع كير خس ن زركلادكو لاحلاك دلممزاللا تافّصلا نم

 امافمتلا هب وحر وس ن نكتب و توله دع ةركولاعغذ ةزئكاانااك

 اًنان انف نوك<نألوالا عونلاةلصالاو حانفمللا غلاف انلو لشاب

 كالذ امهنو عا ارلاوثككاف ا تانرزغاّمصو ن ركبذافانلاعونلافب

 رثطا



 اندماج بما ءزمج نوكمال هسا: لجن ومضمار رقم نوكو ةررغم نوكبال نابةيكلاربغو

 لامن نانم حاتفملا شف بسلا هلاق اماّياواذهط شل اباماق دهاش هللاوح
 ذيلعؤا سالم اتش اءاوس هقباتلا نإ لإن ومضلا هاو امسا دزعن أم ةنكؤملا
 دك اًيرعانأرق هانلزن ااناىلاعن ملومكأضي ابل مفل ادع قوي دم ةدكولاناذ

 اًمئاق كل نكو اّيبرع هنركنممهشب ىذلا نأرقلاملا عجارلاريمشلا نومضم

 خرا اهف طشلابماشلا اهني مهفيذا هللاتظفل نومضمدكو ل سقلاب
 هبلاكألع انلطمز]جلإ نومضمو لؤ دحل هبإ! ب هابيرل وموغلامداكف
 هسييشي مساولصف نما صن امام دك لبر تلاف لاق ثص كلامنبابهذ

 لي ىلاىهو هزم نايرض لال هجر اش لاف امّرفاون :مزككامزلاختو

 لانا باف اميمهفن نعم لعل دن لاهو ادكؤمو اهلضامم مؤبإل نمميلع

 شعم هّمذاوب نايرض كو الاوز جءزجل ةدكرموابلماعل ةدكؤم نابض نكمل
 تيربدم لو ٌل والانف لا ةوهد ىعمو ا ظفل هفاوي برضو ظلال
 داهنلاولمللاانرذسو انساك ىائلانمو ندضمضرالافاوثعنالو

 لع اما و اثدح :لمفلا دإرملاو ىزننا تاس مويلاورملاو سرمّشلاو

 ملوزافتنلاراغ ضعمإع لاحلادو رو نمو كلام نادانو هأعفب اماربْسكم لو

 ثمباموبو افسض ناسال اًناخو ةلصفم باتكلكا لن ا5ذلاوهو ىلاعت

 لثما نموا مل جر :لوطااهأدي دف لزرلاهتنانلخو بعل امولك ف رابح
 ملو جاشلا:عامن انك كبس حاذهو ادي دح ك ماخذه هبوبسس

 باعالا نأف ةيمييلاب ان واٌورفم نوكيابنالو ةدككم منوكك[هطابترا نشل

 ةبراطلا نامل لعمل لم املاب ال عوبملاب مانلاتامنلعل دي ةبمبتلاب
 رماعلا خ اماتكحو ا ةق شح لم امل بار سكر ببسب هذ اضالاو ةبلعاضلانم

 عاملا م لالاك نإ هنو بطاخمل مولعم نكيرلا ذ اءازجل كملف ةيونمملا

 تيريج لو عامسلا لبق بط اني لاهلك نل موبي لفل دنعمل ف صولاكو
 هملرسلو هنمدبخ تناو ألادمل ناك امووخريكو الاد عباشاد ناك
 تنكدُف مبجو هللا مركّلع لوقو ىسااهبلا لف ىف أيالدا هنم ديخ تناادألا



 ”امبللاو نانككابعاص بهذ دبلاوراولاب د دقبردغ اهناو ملف برحاب) دياامو
 هزاوجمدعب دور ار :ءاجواولاو لاب هاف ضلاو فوصوملا نين لصنملا ناالات

 رن|إعفوصولا يذلا حا الا ل جر ترم امرنوجإل نا شفخالا لأ ىقح
 ظ حانفملا عرش ف جاشمارلاف أخ اشلا بابلارحاف ننملا غاكلوالا لدب
 2 افهائمؤلن وصل ديك أل مقوس قامئالاب ةزئاج ةمضلاب ميرعتلا ناب

 الاي | طالت و ليو د اجار اهجيزككمهلوخسدد ةدئاز
 نازل انو كلي اس ذ اكفوصوملاب مفصل لصو دركأت ةدافو نودادنم امل

 . ىلامت مل ربسفت ىف ناشككا ذي ىنخملا غاكتوندوكلا هلث ازلاواول اتسخادق
 رام نالواولانلزع ضميت لق ناذ ندرننم املأ از تنانكلماام

 مطعبس وة اييلؤ فوصوملاب زهرضل ! صو درك اشف ثديز ا ذاو رمل هفص
 مهل هسار زن ول نانإذ ىف اك عبس زف ص:| جل ناذ مهل هنماثو
 ٍتايْدلاوا فوض لاه ذاكهْساملاواداهغأب لوقلاورمهسدأس سر

 مهئم انو ةعبسره ى اً ثيل اريد نب ةعمسلع فطعا ابو انيرسفملاد
 معبسؤواولا نا لانر واول ا هذه فاشكلا غقوسلانم جررخيغلا اكرهك

 مهلع تانع هولاث ةعيساولا: نينلاناد تئذاىثل هور هرطمهضانر

 دارل'ت متو نيام هنع هلد اءضر سابع نا لاك درههرب ع رمجت اكن اب اوجرملو
 ىسغ كل ذوخضوملوف اببلات فلي د أعالعاه دعب قسرا ىاًةدعلاسعطقن ١

 أهم رععرتواهجوهو ري لمعرم ك نلاكواوخوركاربزوهو اي ئءاوهركنا
 سيلوهو لاحلاب كالاه الادمن ىضَتفي دنا هفعضي ها يرق نعلاح ملوث

 _#ممءاب فاسكلابحاصو لاحلا تال: امث اد كدلهالا نأكن او دمصممب

 باجل ىنعملابن اج تري نبلاء الع مناف ةفص اها مج نعل ازلازج
 .ةغص أر رككث الام نبال طب او قسس اكىرخحا تب .اخ ةفص معفو عم ظفلألا

 ذاوجلاةف امرنبب نال مصبال لاما لع ةفضل اس أني نا اه دحا سمح هوجوب

 ١ 00000 1 اوت راهم ازعل ئامدنت
 | تعال قوكألو ىرعصب هذ 00 بهذمزا ف اثلاريمض نمواولا»انعار



 ا 5

 2 ع يح

 همجي م

 داو همم 6

 0 ا و م ناتووعم < + : 29

 -- يسميها ا جوة --

 وم دو ف 500000

 ا

 يلج اباه سإم طبر اطوضومد كف واااو مهول ال 3:

 كد قاعنم ىادنسلالاملاف ىا ثعنلاو ربتملاو ةدرغملالاهلا ىف ملوأ

 اه دعبانزاباج امه مهلا لدي وارلانتلبسانبلا ل همداخلاغلاو هبل
 تاصفواولا نا عبارلا دركآتلا نمداربأم دضوهرا رس افئلزمزاّمسم كلذو

 واولا نسم اخلا ابقوصل لاقي فكك امص وانا ىهالولو فاثلانملوالا
 لاىلل دال اعيضوم |فعضا ولاملوا ناكك'هفصلا دركأت1 تداصولو 3

 ابنانيف ادوجبالوامإ تعنزلمج دسلامارف دربعبل بولس مثأد داجي ناو
 ضف انك نم دعباهلا بانك( طو ملف ف الخ لاما بمحو صم دحاوارلاب

 لاما اوساةرشفالف لؤالا اما ةعذ دنم اهلكو ىرمملا لضاغلا م

 انش وين اناشواف ناثلااماووارلام دعابذلصالاناف ةفصلإلع
  ابىوصللاد فوصللابّمالذ كلاثلااماد ةمللاف اساذ نوكتلف نوندوككا

 كل دي لج اييزكو الا دعب ابنوكذ الخ معبارلا ]جلا :زومضم درك املا مهل
 واد سماق اًماوأةةصالتلاه الولم لون مصبولذ اباماعاماصنتا

 ل اعراجو رههيمأكر 020 ةعرس لامر رل اون ىعارلا ل لاحا الامد

 ويسرناب ناشككا ب بناحزعاز انوع قايكسلا مدل ”لمومانه فص دولا

 1 0 هلل ذاع ضن نال لاو العلاب ةاؤلاامناوضعم .

 ركرلا ذا اميوهو نلملا ىالصالاشلل ذ فلوخمل ةد دعزم عضاومف

 هنوكت ممضلا اماءاواولاوريمضلا كملف لاحلاى ايت ملذات

 كاجلا.

 0 م اما تعنلارريذللاذكود دولا اائاناثيز ثيرض دوك

 شوا بس دحاو لكطسرباذلو طبراا لءانل الا مجان هذض اهفركأ
 لصالاب د |رلا ناغمب ماهل اص |ةعمو ملؤ يمضي غنم دماج ناكأذا

 فوطعم هاهلا حلاو ملون عضولاخ لصال ا! لامممتس الاف ارلاريكلا
 ئيجناث البان همدقم طئرلل ا صامهنم ارامل

 5 هناجاشلا ةرابعرهاظد ام ناكاملها دبا احلا دالاجلاو ماؤواولاب لالا

 تين عي زرجالءل جت اوأاحهعودزوجءل جت |ثاسنادارا

 «ي*ي؟



 هيلا لوم رجحت نوكب نلمزاب ذئنيحر اهريعو داولاب لاح از اوجعضارم
 داولاب الاحعمتب ناعصب دلمجكذااًومل لاح نع بصتةين ا زوجي مريمضلانع
 بفرص هلع إْمْسسواريمضلا نع ديلامخن أكءاوس تدثملا مر اضملاكوس
 ياهل جلكد أر لكل اركي كالذ داوم ن ايسدارلان أب هرهاظ نع دمبسلا

 . وو ئصن اكن اواولاب هسانئلاحالاحاهعوتر مصب احا صريمضزع
 فد بجلوراولا ناهنممفواولاب هسا نم أبن كل احب ادعم الاح
 د عداضللال افصل اان لا صيريمفلا نعل لمجلكن اهنم
 م شواؤتل ادعي هع ءاو انف اضآابرانعنلاب اًنصوصخركرموا مل
 تاعومسملا ”نوكا ؟ءايصتتغابكلا ملونمابؤسالاو ىلع

 بصل /اصوبغ اًماجلاجاف :ذرعلا عم اممكارتش اوالاإمدّمتككبعم

 لضيرل ” ليبرشلا عوق انكر خدرفاععدنعي دب لمي اخ انهوغ
 هاةراشالاو رطب هنعدارئنسالاباركحرلعبإ با طم لاخ داو لهن

 ءلوءامحالاب تاذو ىنعلاف ًأاح فينا مب الواولأب الاحاهعرتو عننم

 0 تم ملوث ًااحهوخو مالا عند ءاولازوج طرسب

 لاهم عفوا وس بلطل ادرجب ىلوالا:منلاو ءارفتسال اب منع افباوا هبط
 دود رعنامانهر :مولاتفو دصعب تانموهز عافب الامس انلاسوالوا

 لاا نيرا ذاكر زوييرل م دنعد مدان ديغ مءازح أمن اناعرفر

 تدرب كف ملائز الذ اكن اد ج اخاف وصح باطل[ ىأبلطلا
 معور دوج الذ لوصح ُنْمِبْتمْرْما ةسلطلا نومضموهىذلابلطلا
 :ملاومينو مل لوصحلا نقم بع بولطللا نأكن ادد اع اناثللدب لاح
 ذاوجرصملالببشلا حش ف عصاة مفعضملا ةراشااوميز لاثاملا

 جايا ل ضو واول|مزلب لش ديزءاجن ا اذهزمض اوخ الاح ةبطرشلا عيفر
 ةرادلاناخدنائلاط توك لكشد ا هر نصل مل ئج نب ا لونوهو
 ىضَشس ائاذرحلان ارتسلاو لاح عفي اجود صمل ان لن اف قيوسككا ناب
 . ركذامىنعب نحال اواولا ام امل ابملع تلخ د ىئل ]لل اعد دهرصتلا

 ف مخ“



 نان ةروصلاةلفاماءَوَشلا«ئفادعامف ههاما لاح طرعشلا عوقد عانممانم

 ىاجانداعلل هذاكلا جت ىف تاياهف نإكامدلكلا كا نام ورآلاب اهبن

 اكم|ومفلاو لءانلاف لم اعموللاب ةفرعلادداصلانم يش عصام
 يصلان اب دب سلا رضارغعامفدن ميلا هاج ب انوخرحب ان ءاجدق لن
 ةتورظانلا اهرككىنلا تابيجونلا ماو ننإلامولككاشملا دلمازلرمسالاب

 ليوأتب لاح مثوثف ٍطْسل افرح عملو لاعللاخاملا اذا نكبر ىخجداف

 كرسح كلبماولو ىلا منوف فناشكلاف فرغ زمد اندم اضوزفم
 ةلفنف نبسح كباما اًصورفم هريدعنو لدن ريمضن ملاح ءضومفطنا

 ىلا غانلفام ئيوبو ىعملاص احن ن أيبإنكمل املا ناكولو عضاول ا ضعب ف
 باوجيل حالا حلان الع اًبصن طشلاةلماعر لا نمضوعلاكك لانا

 تابرامئملاغلي نغلاو نرظدنإإعىم بصئلامهضعب دزع ىم

 فول عمل مذل اىتعاواولادعب مئاولا نوكب ن اعض تيا لاح شوكت ا دريالف

 فدرانكلاِلاناكولو فاشككا بحاصر دق انإف ميقنسالو لاما عثومف

 ؛افلاب فو نا همزاب ىضرل اخ فطمللا ها لولاه غخالر نكن اكول لاح
 فلبال طربشلا نسم عل اكل ست اينغ ناك اد دير لوم ايتخالاف

 ديمت(لاو ىضرلا ةرابعةله هارجلاب عنو لوا ايتها ربك و أدتبلا نيب
 :غاذ فاعلا ءالعدنع ةيضاخعالا:عزارتحا ةاخلا عا مجربفلا عمماكتملا

الك نيروزمولكلاءازجا نين طسر أم نول وعي ظ
 :ازجا اوىعم نيإصّنم ىيم

 فعلة ما منلاوءإضفوا ثدرعنركي نا م معاد رد ار ركادم نوكبأ همزلكلا
 توكيناو مندلاوا حدملاواءاع دلاو اللا يرطب اًروكددم نوكيا
 ابسالاو كلذ ربع ىلا عما _كاننهذ ىف هنم جانح الاّمفد وامل انابب
 ”قاسالا عاملا ى ات انلال انهرطلعنوكو اهلج امل الو مم نوكي نا اظ فل

 ةغئطلعرسبل هناذ ءازملإ ءازجا ب عئارلاطعنسلا:ءاث نمحاتنإ لا
 مل ةبضل ابديت عون هو نكي ناب ىناسلا بولس الا نمتاانغتلالا
 هه م[

 قعاف رك نمو تلت هرنحآو ىضرا انه متل الطلاو قلاطتنا



 يولاوزييزع:بإا ل كي عملا ا ءازجا نييةمكأو ناميانوكش ل ظار

 ركام الهوف تماوطلا كاببُّس نموخي هرملا اي هرثحا ت الئ أمو دحاو

 ملوصمي انبعاب موقيام ناذ فصل اةاعمانهو مومو لكلا ,ازحجا نيب نإهلإ
 هنبلعمةدامل قوخ لبلمت ها ها مندهش لف دغصرب هم ار ابيع اب وانه هذ
 و نافرلاذ ثردحلاك ا دل اىلعم او ةغلل اف ساش مارهونبالو لاهتسالا هيلع

 ”؟نككلاو تايرملا ف ىااظغفل ملوثرل تُمامْت هلوضمجى !لوصخلا ]ع ملف
 هأزطنو نون ىلاهت رمل ملف لاضتسالاو لالا نيب ارت ثم ابوك عم ملوث

 ريمضلاب ئبج الوراولا هند بجيدق عمن اككذ اسشلاعراضلا نال سلاف

 لك ولا لوضاسنلافانرلن انواف ىوخلْس اًسلاند دامجإع مهاد كاذ اشف رلوف و

 ةرورضلا بلاى عد ىا ةررضملو نينا ويوم دير اكىلاعت هللا

 ن : (ىِشنال نوكنا لاح او لاعلو اولا نوك نيعسف ملوفْذ اس اضي اوهر

 زليقتلا < اننا ذ نجوا ننكّسلا ءاقْسلالاهرسكو هفضل نوم

 27 الدابشن الارضي ال اميقنسيال ذاع اًموطعم ىلا عمي أمين ن رك

 انل تبئبشى امره الظل ان الخ ةروكدملاهوجولاوره اظل الع هءانب
 وهوىابلامانه عم نامإلا ءافتنال ا

 لاح نمؤون الو مهل ادم لوحدلاو نيلاّصلا عم طاغالاف

 ريغان صح ئبش و اىالمفلائ عمم ا

 اهراكت طمزاْسمئلاهلا نهذ ئبش لوص حراك اوهف ىمننإنمؤم

 ة(ضتلاجلا كإترككم لذا دلاحلا ةنهذ ئيش لوصحرا تل ابل ]سس
 ههفالثاذلاو «داربإ هجو كروظيإلف ءاملادملوقب ع مراشلا هركذام ركذ ام اماو

 يفضح ضف انناممج نكرم ناوىضرلاذ ايرهاظلاذ ىازلجلف مل

 ماكتلاذ امزعات :وملاجل لماع ناك(ذاوهو داوملارضعب ىف ءانعملمشولر

 1101 يرض [ىلامرل دنع لاك تساا ةمدلمب لانا ب دصوا شاف

 لابقتسالا ةمأعبهربدصتو لاجلا نام ىف منركىضئفيلماملاب

 ضعن امر ال ضْم انّملا ن امكذ او لابّمْسسالانامر ىف نك. نأ ءضَممد

4 
 ىو



 مثدن ان جلعو بايللادرطاملطم لابقسشسالا هملعد هربباصتناوعيشتشا داوملا

 ل ىو ٌفوح مضو ةصوصخلا راجل اعلاحلاةواطا نا نمهيلعمورمد امضي

 رسباصتزم دعنا كاشي نأ عصنالف ةنزلا عضد لابقتسالاةمّلعب إهربدضأ

 لاح ظملرل ةاحغلا عضو نع انه دمدرهنىنلضئانتلا لوف لجا ةفللا لها 2

 َّ تالا صالان اال زب زمواولإ | مجو ملف لالا قنل |ه.مسم هناف اموهو ملوث

 زغلي د كولو درسلا اهركذ ىل اةفيرشلا تكتل: ع هراخوم ةدرضلادنعألا

 تاادرء الخرز لمْ رغ لوصحل  دىبربكلا اناكناو "هإضْنم لاجربكلا غراب

 لاجل رشي ىس سعر و ملأ كلدكر سابك غول قالا
 كنئنيرإ ناو كل ذكس ملا مدعو همز اللا تافصل نمنوك ان اسنوتسنلل

 ةباآنممهياتامهوغراؤلتلاوألالابل ان نكمل اذا ىصاملا طوننملو ابزع

 اباه يلععتشالو الالعر ار اجارإ ص ليلخل نك لومكم نون زمساباواكألا

 نال ابلِعم ومَن ال ىوعد ةنه كلام نبا لاق ةر دم لس شا غانكول جد

 ممبامزكىعم كيرال هيلار األ عفلا عه دوجو ن الوردفْ لام دعاصالا

 ن ةرمثو لبر هشبل ىنعمْلع لدي نامتوشر هفملانو دحلاقحو دجودملاذا هب

 امشسزلالدب اهنعخغتسم+ برقتلاإعاببلادانلق توُبللعل دي دن تلف

 0 ايتاش اا طبلاوءاننإ //ئملا يشل اق انكم 00 طلاجلا اعمولككا

 ةنراكلا ومش نا زعلاو لوصخل علال دلاّنمحَد ةنراقملا

 تناك تاون ر افلا: اضمن اىلا ةمسنلاب بوحولا لاقي نااماذ لوصحلاو

 كلاكا اىاعراضما نآب عطغااملفاهزاوجل اوصخلا إعمل ال هل الا ةمسنلاب
 ناذ دهاّش نم هأ در ال ىوعد نجباذه:ا لاقدر نا باوصلاو ملوث لاك !وه

 و وضام هنم ع الاف رظوا|اطرش عن معن د ىلا لاعفالا

 قدح اوكتمركا دن وح ملكتلا ن امر ىل !ظنلاباهتلا قّتساو

 دارنن انكم ذمدزلاهعفس اني كير مدير همركا 6 ءاحاذ او كمركأ

 (”تيفملو هنيزتماخا ذاماكتلان امز ىلاس اضل فامللاكإن اهنم

 اهدعبام ير ,نادبدقَس عاضملابصئاولات 00

> 



 راوي بلابل قسم لوخسللانافاهلخداقح ثرسوخ اهل ينام للوظنلاب ابتسم
 " ٠ لغبيملوراسناب كلذ نم ئش نوكلو ابق :نسمواًلاحيرارلاكتلا نام ىلا ان اونو

 : الاب: سمل مف نوكشمرلكالذا هعفنب الها فن امن اك يلع فخ الر مناملا

 7 اليفتس ناكرخا ل عفل اًيسسوا ءلعناكاذ الفل ناثرخ| ]مف ىلا ساضلاب
 ٌ "0 اهلك لع درؤوه ى نلازمغلاةلال دفمالكلا ان اهبلإ.ظنلاب

 مثدارانانراملا نم مهفيورلو هشام ىلإ ظنلاب اليم سوا احيا

 ْ 0 دانا نادزن اغلا نود برقلا لعل دن اهبل عورضدف نم ةنداقلا
 0 مر ااذنهمهاط لود دق دارب ىلا ةجاحالنذ الاحرنوككم املا ننوعمب

 | 2 لعفلاوهلموعال تبثلا]مفلا نا لوصالا غيرك شال نلإوه همرلكب
 2 نسلو عسولار ابّتعاب ظفللاماسفا ننصاخل ا وم املاوم وم هلوفنملا

 دافاتسملا نوكما تام الا رطب ام ةيغنلا عقول هب ديما هم الكف
 بوك انبالذ ىضنل ارإتسا نمداطنسسب ةنائ | شسالا نا مدقتام
 ةاببضنملا ةركملا ذاك[ هنلا دببضنمب املع مقو عضولانناذ عضولاب هبإع
 هسضن ىف هفلعت نم دي الاف تام ال امل ؤنم هلع د رول | ىغنلا نامل

 امرتظحإلل ن اىئيفرطلا نيب هن أشرح نم هغل مت ولذ اهبضن نكميتح
 هسضنى كاكفنالاو لادزلالغعب أمن ابي الود مضن لمعلا نكمالن
 ءافئن الام نو كيف دعلا ث داوحلا ةلصاالاو ملو هيلع ئنلا درزن
 طول ايس عر هاظ ءافتنالا لام دعلا جاتحج الو ؤاص ا دوجول اببس ىف
 نامز ال لماعل ان امزب لالا ند امم بولطملا نانمىدحا هضام ملو
 لصالاف لصالاذ ا ةبلعمل نع لو دعما فوكأ رمسمأ شيكا لوف ملكتلا
 دينمز كاع ل دن ال ةدمسالا نا دريؤأذ هنم بيرت فل اةيلعفلا ٌمدفملا
 وشمر ثولو اناىوعد ناململا |الال دم دعل مل ذّرم امال طخسلل دزسملا

 ليلك از اوجياعروكدمل||مل كلا ءاعد !لوخينلا ناهرلو كزيلازاوجرإع

 . كوالا نال شام طقس ف انعتسالاروهظوهو ناجل[ لد هيلامضد

 رحب و بمكجما ال6 سلال سا يف يو : :رجيع نما. بجيب »يهب جويس + ١ بع سس برس نبتون زو جب ترجم ب وقلزب اذ لإ هذ ممل اقباس كل ذراعدق ذاابمل لدم دعل لوف كرت

 لزم



 سصصنخ ن ا الاف هلافدات دوش نم اند ام < ناب ها[ ندب ىحسلوت ىلو | ىلوخد

 وهو كبر ئبجرلوخ كلنكاضيإونلاقير كحل قبل لاو لصالاشانرككللاب تابثاملا
 ه5 ىوغللا انعم فاييتسال اب دارلاه اضن اسس ال شأخ ملون موهوا مت

 ملومل ىريسمت فطع[صخنملاريمغب د تئحيو ملوث و كلوت هل املاذنق نوكإل نا

 اًكيربص همس |ةداع الزامي ن اكرل ف لع فط ع1 ا يرجو لوف ديزرزكك ثددعا

 زها النا ملف [عسبديزباب سجن دعب عسب اوغلرخادشن هل

 كو هقباسلاة لم انانمإ املاح ذ درا درذ دلما ناىءاوس ةييساللا

 ماكتيوهو كير ىءاج ثلاؤ وأ دن سل الرا. اكصل لع ضارخع ا نلاوملون
 ملوثمت أمن اءادنبا امه هدحاو لكن وكمل ةفطأع تل اذلا 0

 اوط هاء اف نملاحرهو ةرقبلا ]ل فارعالا موس فد ىكدملا انه

 8 ٌفاييراول ملوت هيلع هللا ةنعل سس اواوحو مالسلاهبلع ل

 اذوهو كبز ف ءاجنركى !تلاذ نيب ود ذل رككف سرافرهزع أ

 اشم نركين 1 عتلاد بل اذ لضالا اتق تعدااانك اذان
 2 لالا نوذ ملوث ليد م هنازاكللاو اًدون وا ءازجف ظل ا كلل ذ عمو

 مثاذا ميزان اص وصخ الش امداّض ا هيلع لدي أنك

 رسئتلان أب عسل همسي هز يشب ىسل تعتلاوربخلا نو ددإص

 انلاانهى نحاو انهاو ل زككاند داخوهاماضي !امهندالصا ادعم

 انرظا بيرل نوكمما:لجخؤكاراولالرت هك ازكيرلا ذاانه ملف
 هقرعم نك ناب همدختم زك لا طبع اص كيلا ذا ادت ططاخ
 اماوراول اعل دنع ةفصلاب لاجل دئنبح سال لدن اذ ةرخأتم ةركتوا
 صم غوالوالا انملاذ اكوصوم تناك ء اوس ةمدقنم ةركن تناكاذا

 ايملف ةفصلاب سابتلالاعف دواولا اهني بج اف قانلا لاشملا اك
 انبرى لوله ادمدط مس ءاانكله اعف لاس
 امثل ّرؤ نم انككها امو ىلاعت ملرف كبد ةغص نور نم ابل لاري نم

 ذاك حا ص دنع اًماو اهمدعوواولا دوجي ىراؤلاولاهمولعم باثك .



 حرش هابانط الاوز ابحالااًمأملوف رم اكقوصألادرككتل هلت ازمواولا نيالا انالكف
 ءاكمالكك إب ضفال ابءالاضبا ذنبا اىفلا عم ةاواسلل اضع مل قرشا حاننملا
 فسح نمى اونا انمي ةنكك هذ نركيال هل ًيداسم غيلبلا نعردصف
 نال اه انننم اياز لع هل اقشسأ ثرح نمن ان يو 1

 ما زمملز ماذا ىضنتلاللاطفراعتل الاب اناملابز اجار اس عال انهم
 كولا هلرنلاروم الازم اسيلابماملا ةراشال افصوقنلا شاف هاةايمسنلا

 اًقلْصئةموهامىلاداند الالام ايلا اسهم راكان 0
 ظ 0 ا ايد ارق
 هعد نمرلكو اكورد ددقم امم اّمأديلعلت نر طا مالك ىلا هةيشلاب نهذلاو

 . هنمتضنى ذل لمنال ل صولب ملطف سي[ زكام لقام صفناد ديذا
 ديعزبا كلادب دش طاسرالا لق لمثل[ ص او عميويف ل بضععتلا مصلا

 طاسوال نمط اخلا نكذب ماما ىضنمم هنوككور وبمن ال غرلبلا
 طع فؤوت مفصلا هئعلا اب اطم نركي ناب لب عن ار كح نع امج

 ةدانر ف ةلئان الو فراعلانمئاسل اة نر 1 ١ ةرابع نم ملوىعللالصا

 . يلا نوكمزاي رنا لا خراعتلل نماق ااقداس روك لآءا نوعللاملوف نعمل
 كلر حاضبالافال شاعر عه الناعم[ حاناوانباسروةلائب ةكسدا

 ل لاعبات هاوعد نابي عيا منوككر اصتخالا امه مثو ثررح

 فراعتملا نم لذ اريوكي نمسا مرتضول هناث هنم نبسام

 ام لف امنوكل هير ثيممنم طسبإاب اف اح ماشلا نركملاهرنحإو

 انو م مالجكلا نورك( ى جم لاشي نال فعمالذا هادإرلأسسسلو مل ماقملاب يلب

 بسحب هلق هلرعزيرمل ىو رلقلو فراعتلا نص طلاب افملح ماقملا نركتينا
 قله الد يضتنيىز نايل ذاشهدبد يقم انا ماظل !ءانطتدم
 ينل الواًرهاظاللاىلائىضنقع هنقباطم مدهل نيرا دزطابر

 ًانئيلاركك كىضنمب نا هيل ةبسانلاربتعاإلا هنبفجتابسانل كام

 ورنا



 ”ابسانل اداًرجوم نوكالف الب نرخ طاسو الاخر منان ممالكلا ناكشلا ذاللذ

 قاع لسكلأ نمر هش ى ًاراملعن اذا |عمهقضيرخدوصُّملانوكينأ هيفا

 كلذو كال ذو لاك ضبركلاو ثلا دايز ىللاذ ااومْسْع ام منإ انهرلفانكو لاممالا

 .0 لادن اف ونال هركذام نافل
 ا والان الماك يىلوا لا مامالالاو ذو نيستلا نع ةرابع

 1 انورتم اعلا بد انفوفيامنم يرجع ممزايتد كيرلا عزك
 :هريغ هيلع امي لم اا ]مل !امولعمرصولإف اهررعم ف در اوبذ

 دجو» لو الان اذ لما ملو مانفلل مش فانك ابدللااًدر هيلعءانبلا

 لا 00 انهى دحو قاثلاو تكسدت ف

 اهنمثولث مل هركئامم ويظل حراشلا ابا ضرعنيم ةعبارلا وصلا

 2 ؛مماكتما لاحت يلضنلا عطق عم لان عرببئلابايرافارماءلوبغم
 سصئانلاو ه ؛ ازلاف ئلطم لَوْسملا دي راول شا دربالف طاسوالنمراافسلب

 رصف انلادىواسلانسيلف غيلبلا هير افاد طاسوالانم نيلومريغ

 نرسل كف فاذأز هاسد انتَ عادل ناكاذا ل فال نيلوضم ىفاولا

 فز انعم ىنعا لدالاعمب بانطالاوزاج لاو تاواسملاربتعملاناملا

 اًضوصخلا,ابدعاو تاراسلاىبغتب الو بطاخم ا. داذاماكتملانصت

 اناو تاو اسلام أب ىف اهواك ى ظن ناويحؤ ءأجو ناسا فءاحانلومف

 ْ ذا ااه دحانأب كوملاو [صمتلاو لام الامس نمنرافت امهنرب

 ايس اباتاود |ملالضاد ادغم نعى اة نعام ان لهو هباتطارخالاو
 نامي المسفر ادّمملا كلذ :عرصت|ن لفل هلك عريب عنلاو دنع ظْفل
 ع فدخلاوررصنلا

 اا رهو بط نلف تئجوهو دإ )اص امهفب لاب رعلاو

 ةفلازش ىأاكسلا دنع تاوأسمر صلادنع ذ احيان ناب لوّملافانضمأ .

 كلذي ف :اوديغملو ,هوروملا ف دنس ودب عمسرا كأكسلا
 لمفملو هراع لدا فانملاخ لخمل الالظ فو ءدالاق ..عانلاداثعا نال



 هد انك ولالا ظ ىف رنوكك اح ف اشلاورمعانلاب ديضنربغنمىا شب عااناطم

 ١ داف نسم ند ملازلكن كش فعلا وكل فاشل شعلان لل ا رلاع

 و دارلاص اوهالانِذاو نوكمذ ف ذملاذربمشاام :ظحيوام بيس م دامك ن م

 شا عم اعلا ل الط ىف فاشل رشد عل عرب كونلا لال ظىف علا نا
 - ”ةللرشبعلا ناوائانأْلا نوكيا كونل ال ولظ ىف نعل ناوهد دف طل لع
 للان فتلي الر ملككا نهم همي نأ غشت ىه لمعلا لالظ ىف آلا نوكال

 نايعنلا مدعو نيسئملار ادمانبعس دن انلانركبإلي الوملوةماهوالا وبسس 7

 وكلا ذ ةيريتس الدر الاوه دئازل اذ نام انغملادبضنيرلا ذا ١

 فال: دابزلل نبعتم بم ناره دل اًرخاتمرخالاو ام دغّنم |هدحا
 نركوعل ديال نايلا انه نإ غل هاصامن !اذهوملوف هب لص مداركتلا
 ةثداشلارومالانعلصفلانعرعاشملا د|م نان دارا صا لعد ئاز ءآدنلا
 دنا آلا امسفمنوكلعال هداسر ءادنل اكد زوو عطعل دير اغاشاو
 هي بعرب ل اجاّم راو سانلالعت وملا نوبمنارعاشسلا دوصنتم نأ

 ظ فكذلان !كلسالوناشالا لاه ىلا تافضلا لضئلاررظب هيذا

 ءأنب لضفوآ هل دسفم لب دارل ]صا لعد !زركادذ دوصعملا كا ذ فما لخدال

 لهتس داكب ال ىذلا ظفل ن اذ هافزاطانممهفب الملأ تولإم دعربب منع
 لذي ابِضيالن قاطماناةداضالا هجر من لمهتسا ناد سئنلا ل نب ىف

 فجل هنوكب هبطت ربغ نانا طموشنلا ل نيدلو حاضبالافانكلاملا

 متبسانسب ل |ةرمعلاورضملانصمصالخلاو أب ملا ءاضر بلطراءاسللوا

 : اهزاطبةصوصخلا ةككلا نع هر ان نباان ف ءاؤشلاو املا ةراشال

 ةمرفنو نلاهناف ذكلبملادومالا:عزرئاامدعر كرامللذ 74 الائعأ

 ا برر ف م اغتالا هراعناهاهدإس لان انإو ف م 9

 اليسا ِآ عامسلاولاصب :الايزوكلا ١ لإ درك نا اا رمْسْعِم

 0 كيم إرسل لا ادب هيررمالا تما

 ) لصا اوهسصملاهرانخاامإع ا حب نأ هد هآلصالا اغال الامل ملو

7 

 “١ نتف هو تح ع 0 0

 51 7 27 2 ف 5518 ب 1

 0 0 - 3 نفح 9 9 5 1
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 كس ع هلع سيشملاولصالا أبا لوم ذل اكللو ةحابم داع هم دق هناهجول اذ داما

 ب يي ل ايلا

 |ىنعم ناف هأ هلع فموشب ناربغ نم ملوت ضرالاىصت اىلازاصاو
 1 ا اا لّدالا عاربسلانم ءازلمويفمانكو م الككن مموبفَم

 ىععلاطبوطنلاب دارلادو نم كلان هزكيلذ اا زأبوطن نوكيملوف ةلئاغل

 كاموهي طر تاالهإش ناموا قرد ناكناىةدئافل ال دئازلاكاكوخألا

 هيداران المل ةدفشحرمدئوالاهنرك ءازبلللا جانحيال ةبلصولاذاب
 كلذ ةوحصاصئلاف ىلاعن هلو لوادمن الا هر اشاداملاظفلدان لأ

 دد ابنملا ناكمارلعاذ ان اضالا نال ل .ةولرربنكمأنعموربس هلفغلف
 تامىوعيلع ل دانهن الفاف ةوكلل صاصملانمضن اعمل ددنا

 اناا وعد اكناكلز اوال وم انهن اكول و ةوحصاصّملاف

 6-0 وةدابزلا نيعئم لعفلاذ اىونللاىنعلاب ٌءابوطت ناكل مل

 نوكينان لمعلا غنلا[مملا لو نمىالوقد نارهاللا ةوصص اصقلاف

 فظاشُئ اذ ءاضي الاف امنه اطمىار راشلاناألا ناقل ةزصنم 2

 هنمهرظاننام ذورحالع نأ لات :ثسيحلاكو .رظ ان. يمض نمًألاحعذر ا

 يدا طل لع صنلاملورش عة ىبرادف :ورحةلعو غن ع ةوحصاصئلاةوهد

 '؟ةاخانكصاستلالاعدا ميكا وحرب ذب لتقل نعرجز | وكف هب يملا

 نبلا راوي ىالاج متل ئمضرم دان !بلزلع د انةاوقلا لو
 تاكا ذولا لع نمرل ف هيلع كيزمالاي لجان حصن ايبور يخل اوأدتبلانم
 27 جامبلا جاتحيوملف هم دم اذّرَم امتغالمل ا,صاصنخا ديزمرل

 اللا ء|ب عل ابر عربنل رست الوهو اصوبغمف 000
 اانغواببا ميلا مجئبانغانل قبيملننا ةلمدغملارخلف اثلالاف لعل انه

 ينو تلربقا نعد فمنلا :عرلاكازيممو ةيدأتل اذأطنلل نعزازتحالا
 داج]عوأط لا نع هر نرجع م اع ىلا ةحاولا تش ىونعلا دب عتلا نع

 ايو |ملإلع كل نل اوعضو مغالابل ارم تبل ىونعملا دييفعتلا نعدب



 ٠ كلب ضي هنالةاجلاق معا يلا رسضن ىف هيلا جان جال اخ ةغالابل الع اهرمسد
 جان ال ةيباطملاءلال هلا نم بكل مولككا ذا نابل اعل امعا دو دايرمالك

 اكديم اطملاةلالدلاذ ايبل املا ةجاح الذان امملالعيلا لا نغالب ليصحتف
 ناسلا ل عىلامزاكك ا نغالب جاسبحا دوص ملا نال ئشبب سبل فرعتسم

 . ملف نابل بلا نكمل ىونعملا ديعتلا :عزافح الانا كش الورلاعاال
 يملا نابي لع اشلا نمل لو قن اببلالع :دارلا ن وخيال ها لعوهر
 ألا لوضلا نمدي ال دعاوضل اعل ار داو ككل ارب فرعيرلع هلوقب كيرا ذاق
 '  ذطساوإلباببضميمراول ئعملككناف هاَتفلْن قرب ملؤ وهرومض
 ١ ماج اراملو حضولاف مفلنحم تاراببعب هداريازكمفنطساوب اهضعبر
 ٠ اًمامولىلاوهرهفلعتمللع نقاطي دثوكاردااوهدمرضميلملامآ

 ميل | سوو لوصفلاؤ لعبا وهاملعتةبحالطصا ةفيقميااًرورْسماْز اجي
 مدل نيربخالانيينعملالع هلمرانحا جاشلاو كا نكدكللارهرءاغبلاف

 هبلافاضملاربدقئاودصمب لمنال امو قاعتمر دقن ىلا هجابنحا

 دعاوغلاب ىدصتلائعم قاطي )علا ظفل ناذ ىعملالص اه نايب لب
 ةنوثدلامولعلا ءامساف قالط الا تللذ نال ئبشب سياف ادككر داىلعّب
 اوملإإعقاطبوخلا حان ملا باش ىشاوحمف دمسلا لاةرلعلا ظمل ال
 اًظفلانكو اهكردال ةعداتلا ةكككا لعو امكان دالعو ةصوصخملا

 تلاردالا دارلارثم هداضخس ا ةكل لعد امكارد لعدم ولعل لع ناطر

 ضنا عذؤإ صاح ءككلاوا دل دال انعممول عملات اسملاو اناا دل انعزصاحلا
 ظ اًمعال اءمِلْمن ىتس لئال هل اند دي لت املا لع نايم النإل ملئ اسلاب

 ةقبلس ابار ار عالو نيلّوال ابرد ننلا لع لتر اجلعو بجاولا لع درب الذ
 ١ وضاع دابلانوكي ناردمتلعابركرداىا ملون ثلاثلاردغتلا ع
 كلذ عمو لات اهوخدم دعر دمت لعام داغتعالاوالدلاق ءلخ اد
 لف كك عاش دزعلاذاجلانحاسنكيرلاذا ئانم أرنب مف د لا
 لاف كانه هركذ ىذل ا هيجونلاتلاذ [عموذلا دعاس هن اب كلذ



 اعطت بجاو ل امهنسالاف فاملإ ع نعد ايبلااع رانش كارتر ن ]غبن
 قيبطتلادعب الصح ام اىهو صولا م داف | "هضم كن ع ثحلب نأ العذال

 فاسسالا هرخان رابعا دعب فيرعتلا كلذ نابجاول ادلاحلاىضتْمل

 الا :لالدلا ملت تارابمب اًملطم دحاول ا ىنعملا داربا نع ةرابعوم لاذ
 مال هنهشأت لاق اوال ئاعلاف وهام تاب انكلاد تاناجلاثكا ناز
 حدد ىلا قاعملا ةدافادوصئملا نال يدوصفملافلصالاك هفباطملا

 أبئال امل عرف ءاهخكلر وضولاف تالال دلا اعد ى!كلنر هقباطلا اب
 ةلَمْشلا قاعلاىا1/ ابصاوخب بيكاشلا ة داذ نع لاق اهلمجال تربتعا
 اوريصو ره اخد نعد طفأس تن امامل لو الا قاعملا نا الا صارخا |

 وهو كاد ملول | عملا داس ملون حش ةمالعلا لات صاوخل اع ةداذالا

 ركسرم|لاهبشلاب أناسا تام اغلا بانل ب
 ودل الدب هاَبا اهنداذ اواوسراكت الار لةررغم رإمجاق اميضم دز نوك

 لصفلالو دعل واد امرل اربثكلاواناضملااديز ناوض ىفحاوا ةيفعي ا

 ءاخلبلاد ابتعاؤ عباشلان الضام مف دنا ان ركذاعو بلكلانابجلوا

 ةفيلبل ايسكارخلل ةيلصال اف اعلا ىف تاب انكلاو تاراعئسالاو تاذاجلا
 عجرمو :غالبلابجتام ىراّسعالاانه ناك ابل اف هنع ثا كل ذو

 هببنشلاعافا نمريثكت اير جمهظبال لومن لن نيلعلا ف صخ“ البلا
 أمن اوهمالعلا لان ادار او ملْو صاوخلاذ لملاك ةرامّنسالاو هبانكلاو '؛

 بس لاخلا أبميضْنمن ىلا ف عملا نم ىنعمب دحاول اىخعملارهسفت بحي

 كزل إخىملاركذاذه ىف نال ناعما لع نم ّصخا نايل رع نوكلماشملا
 رهامرسشولو ةفلدخم قرطب ىخعلا كلذ دارب كلا ذو لاح همضتشب

 ةليذك نب هدوجول مخل غب | لاحلا هميضنمي ىذلاخمللانمريعا
 وهو عزانتلال بس ىلع لوصاو ةككل ةفصآ بي دنغي ملف قاعملا“
 ةنمزلا كاملا ءلاب دارا لول اثمض لعام ردصد كاملا هبسنلاب
 سبل نمهفرعبات مؤلم هيمداربا "هفرعم الا ءداريالع واه



 فك

 0١ لعتلاب نيكي ابجي روكا داربلا عم نامل ةراشا هيو ةكللل نه هل نسبا
 0 رسل دب هاك ضرعملا كا نىلع ماسلا مدخلا

 كالو الا ء نالضام مف دناكلاز عابد هلئع صاح تناكئنلا ةعاقلا
 تسلروكت دلل داربإل الع ةردملا ناو نت فاوش ل د دب ل دب فرعي

 000 وحش

 او دب عالذا ةرعلات ارغتسولا ىنعملاف مولا ناىخعبماخعملك
 ىنعمد ارب ا ةفرعمإعرابقالا كلم هل نم نوكمورال نشجلارهاظوهر
 2ةرازام لانل اي ورون ناملو نابسلاب املاع.ة ملت بيكر ف دحلو
 007 اذ فيو اهم ظافلا اهءازجا عيمتو بكار. ف ٌييِكّرل وعملا ىعملا رونا

 7 ا فللد نوكإلاهلن الا عضوي .ىلاهعب بسلا لإن نال اشللذ نوكبا

 | افلال|صعس فلاملار ابنعابا مهني مفاولا ثوانتلاو ضولاف ةضلخم

 اهضعب طارتشا انكو عضول وكن ىتوافنلاب ابحوباهدورد ةزتكر

 ىعيت لو زعلان ال درا نيت نيرا حازمف دولا هنذ جابتحالاسجيو
 واسنم بيكرتف دحارلا عملا داربا ةككم ناىلا ةراشا هش هاا شالنحلا
 قال !يئارمؤ تواننلا هب ]صحب لمن ل نابل ]عزم سبل جضولاف
 ةلخاد نكت نان عر ادنزخالا ةككم خمار ادزف الا كلم جرخب لو

 مج ا دحاو نعمملا ةمسنلاب دكللافألاو هنم ءزجو نايبلاطكف
 ا 01 1 ديت زهلرأ ملف علل مرعب هيلعت دصام نوكتع

 ( سلا داباو بيس اركذب لونملا نم. يؤلف ن ايلا لع ةرم ةروكتملا ٠

 1 وضحدهرلاتانتلالار نه ذل اف ووضحنمىا هلل انممزلب نممزلي لو

 [ 2 كك( ئبشا هب ىل اسم زلب نادعيلمادلإىت لدلا تسب نا مزابالو رثحأ ئيش ١

 ذلالدلاباصخألانبلانلا دارب باشا اطوطتلا لال كمل ًالمل د
 دمسلا حم هيو ل قملاو هيفي طلار ةّيضولاف ةمظئللاربغلا
 ةفنختأضي ا نبمه ةيعيبطلا نانا ودل حمالات رملا طل اىساوعف

 ةفقفم تسمع امير لانلادبجل ةضراعلا اضوالاضجرلالدل

 ع
 ل 111 1 1 2
 0 ا

 , 1 0 ميش

 00 : خا لا ترو 4 0 مك
 1 ا 7 يو 2 يا .٠ - و 7 7

 وام 0 ب 1 2



 كر /1 ضب 0

 للثلاوفرد ل هل اهتبذجا د ارجولاب نوت ابنا ثلا د ماب موه

 جاه هرشا طبشإاو رعضغلا جازلا عرضا هكرحرلحولا|ع ْمَصلا د“: ]خلع هجولا ةرمح هلال دك

 لعلنا نان ل طا ثادار | هرتسر دك هلعلد كلذريضملا

 58 :ىلاابرضعي ءاعد هنعت اناوببلانعر داّصلا تارشا انكر جولانع
 ذوحرنان ظؤللاادعام نالخ اهعيطنعر هضام 1

 ةليتاشنلا تايم هظناو هما نشدنش وسر رتل اا اولا
 كلن سفنلاراثا نورك نانوجو ةّسيبطالالدلان ركتف صرصخلا جا :ازملاو

 لعن وكف زل || دل كلإتةلخ دم ةعسطللدوصْن الذ زا تا

 00000 ةثالملان ان ةبعيطلاو د فعلا تاب قمل انيبانهو

 ةعضولاريخل اذلال دلان ا[ شام عف ناو باجبالا نمىؤاربت املاو باجالا

 ةعبطلا جارخال ةجاحالف ميك ةمزالملاب ةئالعلاملارجارحم

 رسكلابابطلاو ةعسطلاو نا اما ملون ةملمعلانم

 قالظن حالطضالافو ومال اذ او

 يرااذاف قفل سر الوأدو عشب ناكماوسئيشلاب هصتخلا و اثالاادبسمرع
 ىضنني هضنواةضونلاهّتروص نأف الاخلال هب دا لاذ ظفالل عبط
 فلل لا: الدم عبط هي دير اووذسلا اهضورعدزع هب ظفاتلا

 ىلاجاينحاريغ نم ظفللا عامس دنع هنن فأر ش افعبطديرا ذاق ةفاثلا
 رك دو لقعلاواةقطانل ارش انلار دالأ ا دبم هب داولاف عضولا
 ظ ثباللالادجرل الع اشلاعمت اد علاطلاىشاوصخن الثل اهوجولا
 هبمّسلا ةبشاحىف ام إع ةرعملا:اذفادب هشسو هز ازيشب ها خاتلالدكملوف

 : ةلملاو اهلا عا : حاامأ او لاطل/ ىشاوحاماع, اكلاديدنفر: ةرملاوعبر

 يي ا ةزمإلا مضر

 كئنيح نفد ةررطلا نيب تافانم لذا كطشلاءلال ب اد !مماجب دهانملاب

 لو يمل موال نامل ءانب نيلعلا ةمماجيم دعب انآ اذلصاوا

 لاو ال|لع ظففلا:هلال درر ظب امس مثلا ةيش اح ف مارتن ليل دلا نم
 عماتلا فص مفلا نال كاف ن هش نادين خاشلالعو ن دشاراكشا ىفعم

2-5 

 ا
 ونحب إو رس ناالا مطل ارواح

60 

 ويفي اذان هه

 ل 0
 بهشلا] ر مرنم ميسفنا

 دعا اءةندلازمج

 غض) اامار 50

 لصوت رغلر لل راششن ازغللا
 7 ع اب ىش

 لس انزعا سار ران رف الا



 7 طيار ةلالدلا نا فعب للهلال دلانإب لاك لعاضلا فيلد هصملاوهرد ابتلاع ءانب

 00١١ كلاناآلا عضولاىهام زج ورخا ةطبإ ىلع ةلبترنم فعملاو ظفللا غياب صوصنم
 انيب بسلا ناف لات سيئاذا لات عضول اب ةشاشلاوامهعومجة ما ٠

 م ناك ظ ملل ال انسد اذاو ل اك امهض دحاو لا اهاستن انوك
 ليفزاكلغفلا ال انبضاذا كاف اذاف ل امتد ننحملا ةدابعف سيلرل
 دزع عضول ارم امل |نعملا همم هب ثيحظمللا نورك عملع لا دا

 ٌءالمِلؤ نم دب سلانخا امناو دف اضالا نيل مذال ناينمملا وكت هقالطا
 يحذف ىزحلا كلذ سابذ نككعلا طل اىش اوحذ هب جتماحمفاضالا تبل
 لففللانيب عضول دعب ة بن زال لهل اءاتبش اذ فم لف لع علاطلا جشع

 "نابف نيس ذنملا نم دحاو لكلا بش نكت ةببسنلا ناش لشالد ىعملاد
 نيكي لزلل املاح غبضا ناو الوأ دم نوكي ئعل ىلا فيضا نادينا
 انهر ىزن اناكأمزاب فعبزرا نكماخ ملال دائم زال اهدلكو الا د ظفللا
 ئيل فيرعنلا نكميال تانإ اب بضل اكلنا نينربا غنم اننأكول ذ |نكلوم

 ًابيق ناكدازب ناب انهلعدبسلا ةدابع ل مهزكمالو ليف ضم عل امهنم

 1 ١ نيدصلازامو ل أذ علاطلا ثاحف هّدر هرس سد زال ر اين عالابرباغم فصر

 ”0لاغض ذبضلا كلن ةنبتلاذ افكت. إمدارجع هضاضاانلن رمزا
 ١ مفي ثيج عملا نوكو هنم مفي ثيحبظفللا نركوهأ هلي ةيصوصخملا
 17 سابشلاب امهمزولب فيرعتشنا ال فعب ها ةيمورفملا ناب أف ظفللا نم

 ىنعلل هفصأ اف ةمورملا ااهنممرغي تي فما تركمزالل نان ىنمملاملا
 "قافلة بلاده صم ملا لعج نماصاحلاوعمانتلا فصرت فافلا نااك
 عيفد فروكتملاوذحلادي ميلف ظفللا هنم معي خب نوكأ ةمصربزلا
 ثري علا نركنيعره ةيمورمملا ناكول ميا غاانهاب اوما كاخ لاكشالا
 ىنخال اة بش كامئاولأخ متيالخ هربغ تناكأ ذااماظفللا نممرغب
 الم الهلل ظفلال سيشل دل اةعارلالدلاوه ظل ءاخأ اذا

 نتشيزم كانك مانمل اع ج لادلا كال لا نمنشي هنا ادا ل دبا كان

 جودا



 نعل ادن مواعلا ةغسصب ظللإملائلالسلا هن ات عونولافعمب كولدملا

 تلا رشم ىلع هديش وحش حملا كلذ مالك مدا فس انكه رولا ةغيصب
 كإذكم نركياماد عماشلا ةفص فرعتلافروكتلامهفلا نا غاللاة شبح
 القلاع ادانسالا ثبحنميهفلا نافدانسالانرطب مفلاةفاضا ناكل

 كمبوضلا نا اكىنملا ةفص عزنولاك ائاعتلا ثمح نمو يالا "ةفص

 127 ورضللا ةهفص ئاعنئلاو ف وثولا ثرح نمر براضلاةفصدانسالا

 داع ابرنائِسل ةفصربصنال ئئىْش ةفصن ا/تولطاارهاظوب)ف دو

 ىتلإفشْلافصرلا نم ريك ظفللا بهن مت ناباوكلف تباهسي تت ١
 دابتعادعب كوريصل ظفلا رترابنعا ةفصهلعجب ىملاواعماتلظةنا ٠١

 دلو عش ف ىاجلا جاشلا لاق ىرانعارماوهو ءتلعنم لاح امص كاعنلا

 ير ابرعا ةفصب عب فوصرملائاعتم لابو فوصوملا كاحب ف صوهد» ٠
 لجللا نوكذا همالُع نسحلهرب ثرموخ هفأعتم بسسس هللبصص ٠ ظ

 ذا نمريكف ةعصملو اّيزابتعا ناكت اد دندىنعممالفلانسح ١
 لشمانهوملو عربضلا ه ةغبم ءطخا هيلع ىلا ةخشااوفصولانم ٠
 ةذاضا عل انوكنوكين ابهرهاظإعفيمنلانوكر دف: لعكاءامطف ١

 ا رلاعلا ةفص)علاو وصلا ةفصناكنادلوصخاشهيطدرب

 تسللوا كر وشل هجم ناتو نس نا باوجلأو هفيرعذ

 طابتحوللماقلا ظفار كت لعضر اممم: ملرلاحلا ةفصوم سلاف
 نمو نجزم ا هال عفلا نامه نمملو هلعضدامىفكم الاوز بام

 دقت ى المنهال والاصتخبو اون الد المنابر كك نفح ءاوسل معلا

 ظفلناهنمإعير ىرماعضرلا ا(فاضالا بصل اك اهمب طلاب ىرالا

 بالا صتخ هانعم دئتمش اذ صأصتخالا :ما صوصخلا ةرصتخ

 يل اذه: عىبي ءارسهفي مثل أذ اهريعع مسالا اذه قاطبالو ةهقب اطلب 1

 هناذ تعنلا نم نامس فاوثلا لاجوفوصوملال احب ف صولامهلعج
 هلت دعوشم فوهامل عوزام وه ىنعم لعل دي امال هعوشم ف نعم ىلع لدي ]



 مع نمهتلاءز لا عدل الدةدار ارمدعر ايكلا 3 داياباشعا 5-5 ديراو

 ش - كاع تلالدر ابنعامدعو [ىكازل الدةدارامدعوهو اًنمضت ائوكت وشو *همياطم

 لا ذملو نيد جم عم نعت اطمد نمضنأبا هزيل لع هلال د ىلع تديصي نمامملاب
 فيرعتلابرعشلاريشتلاف دول |رضعب كريو منالع لدن باوجلا انه نهرا

 7 اًقيؤة ذا ابلازم هج ةيالإب فب فيرعنلا ف زوحبالد ةربمّسلاو ىضولالع اذ اهنعا

 فان ىلارومالا فيررعت ىف دوخأم ةريسلا دلو ٌنارصنتلا ةركذو دولا

 اي اومتربمش عا دانعا دميفلا اذه كرب امائيْشكو تافاضالا تامؤانمما
 راصنمخلا ةمكذامو دبملاناطم ىلإ ظنلاباشبه هركذ لعلخ هملا نهنلا

 ثاباوجلا_ّْصراخو امه فلا الف ذي ملا درو صصخلا فنلاب

 رمح سمنلا تانلاب دوصتملا نوكت ظفللا )و كرئلاو ةرانعم ةشملادش
 ةرينعملا ل الدلا تان لصحبي ال اح رت انم هيلع درو اذ: فيرعتلا نود
 : عامل اذاد دفغاائئتلاد ويعلا م 6 ال ميضتلا نخر في ةدرعسلا افرهدلع

 ١ رات اماالم امانك ره محي ىغشيامىلع دويملا

 لل عرض وضوماظفلا ائلالد نال ثالثل اف ةمعضولا ايل الد ارادصخب امطس

 1 ؛زج مزال ثيم نم علام الد سيل ارحأ هزج مزال نانطساوب امه دحازع

 لا نالرأ عوضوملا:عاجر اح سساشال ام ازتل االو نمت نوكأفرنحا
 ملا ن الع رخالا مزال شانطساوب أ هدحا لمعي نانكمالد أعم ن المعد

 بيتس اىال مو نعت اضل عضو ظفل ثابثا زم دب دلف ةبعضولا:لالدلا

 الدلا نالّؤالانبمج ةمزوللا نه ظناللا ةداراب ةّملعتم تناكذ بعضو

 اًمورفم ىنمملاربصب عضوا وكادت دي دعبر عضولارك؛ دري ىهامنا ةيعضولا
 ةلاداعرن !ثيح نم همفاألا ظفللام 00 هرزعركدنل انمذوتل

 فعلإلل تائئلالا درج دلالدلا فيرعت مهلا نم دامملا نال ئيشسب سيد
 همز ألا ظفللا نم همغل نعم الو ملول نعم واذ نكيرل نا دعب هلوصحال

١ 
 كفل رش خلا ناوهز تالا بمعاص ةركذام فاثلاو داع اسبح نم

 توغل  دارب اخ ظف ألا ةدار الع فون ثاذو يمنا امرت
 ل

 ١ ا وا



 لعال ابتدار لع ف قوش ةيببكرتلا قاعلل هي دات ضرعلا نأ همذد هيلع الد نكيرل

 عضرلا نب اذ ناكولننا هني ءاعضولا نون اق نال ملأ ةورغملا ظافلالا فاعمةدادا
 ناو نييزعلاف كرثلالاعتساناوجلاةضهاثلاهيلابهذاملهركتام
 للعلا ل هبال ظفالاذرلو نيينمل نواب ناك رشملا لوا دم نال ككئادبلا

 تيمياانهدزعاطوتسةلالاتاطم نال ضن مالكتاانهءاصاوفعم 0
 لع ةمعضولاف لال دل دارار منعا ل عما دن هند ابعماًلوضنم لاك ةدادالاب
 كديالاعمفرعت نا نايل وزملا هرعت ثحي ىف لاك شاف لولدملا ةدارماراشعا

 ءانعمهزجئز جب داربالاعفيرعتد لالا مسنل ا راكاىش ءزجاعهؤزج 700
 ا يما مس 0

 الاد هقلطب ظناللا نااركح ظفاللا دار لعل دب اال عمو احيالخعلانم
 رم! عملع هقلطي متل الد كلذ نوكسي ءاملا عومبلع نيعلاكىفنع مريع

 ريغفنىعملع هثالطاف هالخااذا كللادكتل الد نوكمف راسب اف نيعل اك
 لكلا نعم ءنجء اع سزجم لدينا ديربإل دزعملا ظغللاب ملكتلاف كلل ذك اكن اه لاد
 حلطصالادهنادكو هيلغل دين اناس :مرخا عم لع هلال كا مزج دارباضبلالو

 ري هلال مفلاب هؤرِجوه دم خيح/ئتلعألا د دبا هؤرزج نوكيداف كل ذىلع
 هبلاإت امل | ة دارا هن رافم ىو الاد انما هذ اضالا د نيمئوملا بالا
 الذ ةلطاب مانل ظفلل ا دلال د نازم ئجيس |مىلا ةراش امنا هاظلاف ىنا

 كلذ نو دان م هعضو ض صخر عضولاوه ص صف او صمصت نم اهل

 لاةراشاه شد الرا ظف الل نال عضاولا ظفاللانم دا|ملاذ عضاولا ة دانا

 ملام سس انى عملا اع ظفللا ْكالد عضاولإ ةدارانم دافتسي عضولا نا

 ملوقب اشلاهركذام تاكا ابحاص هيلع روان تاداشالا جرش

 للا حالا نالعل در همدلكرخانككةمالعلاك١هاتاطاد لانرظن هند
 اتوهر نيم[ ضعب نك لاذ هبررظانل لع خيالاكة يمباطملا
 . الالدلاف ةدانالاربتءاول هن اب ريض تءامالفانلا ناكف لات تاكاجما



 مفراملاد لكلا اع ظفلل انالط ا نيحهنان ثالثل اذ ةءعضولا لال داءصختمل ةثالثلا

 ةدارالام دعل رئالثلا تالالدلا نم ايش مهفل اذه سلو مزوألاو ني مهشد
 اًنعِر ناةلاضاذ دركي ن اضيع دعا مدار الار اب عا نمدار اّءلال دلاناطا نمن الذ

 ...زلنخالهحاد نب ىملالاق ٌملاص !ةر اتعاهنم دارا ةقياطملاب اهدي نمد

 كف هانعسل لع همزاكل مح نا لائرهوذ يمال انلا همزامو ةراسلاف

 ناسو كبل لاّاحال انهركدذ قاثلا لامئحال اذ صن رحل ةرابعن ا

 قباط اهءانانسا اوشا ذر ايلاريغتب حم انكعإلدنا
 01 1 اب لانلانادابتاب تئاطلل اممازاتشا تركنانوعمتج
 لاق هّيسمشلل هعيش ىف راشلا بلان اشا امئلجتا ف اضم دلالدلا نمل

 مازاتتسالا الطب اما نيرم الادحل مزاللا ناضل هال )هلا كان نال
 ,غالاواّم ال اهدمل لمن م ازتلالاو نمضننلاو دحاض امس او اروكدملا

 هلق ةدارالاطانخشا ناءاصاح ءارلعاو هاراعاو لاقل دجو اموال الع السل د
 فنوتب لات ضف نلانع اباوج عامجالاض ارتعالاباوجحف خان ةقبأطلا ع اقبملا

 رخالاو 000 ٌةدادالإإع

 مامف هاؤاطا اذ انا امضي ا منالو ملوئاّمادممزاللاف لاحلاذكو زفماطم

 امزقرن نافمازئلا او نمضتملا ام سالملْو ىثد اطل | ىعملا ٌةدارانَّمَحل

 لاف اغادتقب اطم امهة دارالا امتروربصل اال طبه« دارالالع
 مشرك امهدعب م زالل او نإ مهام ا ىلابهذ رح هضعمد ناليثك

 ملصح متن لكلا نأذ ءالكلانمضؤ ملف دنأيبائيجس أملعموزلملا

 نمغئاااه ناينمضلا نال لوصملاا دكب/مرزموزام الوصح نو دي نهذلاذ

 رفتلالدلا هنهنا انلت نا ةقباطمامرلعلا لاسر اص ملؤمازخلالاد
 الدلاةدئهغا أنلك ناد ةينمضتل ال دل كات راص ءأنعمل ةينمفلاذلالدلا
 2 اب مل املا نال ىرحا ال دةدادالا دنع: لصاىلا

 امهيلع:لال دل ان ل صممانمف ةدار الاخت دعب ىرخا سلا ًنَدَنْلَم
 هِلوُقِب ديّمسلا هركك ىذل(ضارغعالا نامل كلانريّرحامبد ةفباطم

 ناد ' ظ



 قاب هن املاح فاب لالا لوقيال عفدنملطأبذ ما ظفللاب صف اذ ادرإؤاّماو

 .داداناو يزمضن اكأم دعب أَ دصة رتروروصل طاش الص نيعنيرل هنبعي

 ل ةينمضت كاد منزك عقنبالنككل اسف تانل اشم نم هلامإع فابن

 0 كال راسهضلا لصاءاهب الان لعأينمض هنوكو :,كءأفسأل

 لثمف ةنررقلاو روف لع دربانكو اًيزمض ناكى نل ا مهفلاربغر هامش ةدارالا
 اىللصحام ا دصملا ةفصخال م اًنصق ةمزلاباحل قامنالذ اجياانه

 مسهئلاذالعفشالو لسش ميما[ ابان كا الئاداباناوةةديؤلاب

 كزاملاةملإمفناحلاف ةنيرقلا ن ارهظانركذ امبد ةقباطالاوهىدصتلا

 هب ةنلاالوأو ىضتشملا هزمكأئرت دارعن اسبح نم مز اللاو ءزجلإ مفي فعا
 نيج [للوغملا ثنأف دجارملا هو مكدل كراتلاىفو دوصئةملاىنمملا مرغنرل

 عناماهف عفدل ةنيرقلاو عضرلايراهلاوهد ىضتشلا نقتل هنممورفم
 لكك دم اهلا ف فزملا ئججسو ىضاطمللانم ٌءزجرسلوهو ٠

 هفرالملا اطيانعي هيومن ىفمزذللانذ لطب نايل ركذاماعملو درسلا

 . هيلعذلالهلانر اضمناللاوا نا ظّمللاِب هصف اذ او ملف >ةداغتسملا
 طم مزاللا ىادزملا لع هلال دلا غرمو راص اوعي اًمازئلا لوا مغن ال ةفباطم

 اهني طرشلل ا سوزل نع ظضنلاعطق عم ابرسنغن ىف هلط ب اغلا لد انمذتال
 نمئتلاوأفساد ىلو اءاف دقلا لم ةقب اطل اوم تانعوتملا اثم نانم دل إع

 عضد فز | لأ ىنعملا ؛از اب عوضرم لا ةئاشلا ةمدقلا لعمازتلالاد ٠
 ا كبس هل روجملا ةقالعلا عض اولاد امّعا :ءز اجلا 4. دب الأف 0

 عتااندلخ لاك اطلا ةمشاح فانك نعد عضر |هرابتعا ناك شالر

 هسفلاباكا ةسفنب طفللا ثامعد زايمارم يطل

 ذاحمهل م غ|ممتسملاو هسفنبرل عضو امد متسملا ظفللاف
 هيصة ليفي لم لاخذ ديزل ايوا هسضنب تاكا وس ةلطم ئاز أب هنرعبال

 وامام: ةنيرغب عاجشلا ل عملا دسالاكئصخشلا اجلا ى ١

 ةفنام ةزيرقب هر ملا متسم زكلا ظل لاشي ممحون از اهلا ف ىا
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 عضلالع زمر اطم ابنوكمع ءانب اما نينم دضملا لع طانب عنم باوحلاد لكلا ةدادانع
 لعل ؤللا ذل ال دب اهرسفيمل ةعباطمرنل الل ا هذه نوكي لا نم نال ىونلا
 هب جرصمب دو ظفالا نموخع امو اخعملا مام لعتلالدب لبمل عضوام
 عممزاللاو ءازجاف ظفللالمتسا اذادلاف ثيح مبسمشلا جرش ماشلا
 - ىلعزلال دازيوككد قباطم لي امال او اًئمْصَد نكمل مسملا ةدارا :عة منام شرف

 آيتعالع فب اطم ابنك اندبا نككمب دصخقو ظفللا نصىفعام ىائعملامان

 ايو اشلا ةسشلا لاس لا جوشو علاطملا شرب نتصّئرنلا عضولا
 ةةراتعم سبلو لاعتسالا طبه[ مام صونلاواصخْلا تملا نا
 د9هنؤربنميرل علاطملا ةيشاح ف ديسلا هر أما عىعوبلا عضولان اف

 نوكوفرم دعريع ةدنع فبمنالذ ام ازغلاو اًنمضت ابركوينءانب عنم اَمأع طنا

 لدرال 'همياطم هيلعظفللال داذارناإع المورلملاوا كلا نمكف م زاللاواءرجلا

 مافلااذه ف ديسلاو تال امولكوفض فر نذمازغلاوااًئمضن هرع ظ
 نابيوهو لاعللراولا اع .]لا وحس دذ ورمل نيركاشلانم ٌّنكو كنا اما

 اقلطملالدلا طارخشا انس ىا كلذ عيمج انإبس ملومزالالا نالطمل
 لاو, لككأ نمض يم ز الا اوا هلا موف سيل از اداو نمضتنلا ناد م دارال ب
 ةقباطم امهيلعزلالداريصب الم زالل اوا نحلل ظفالاب دصم اذاشاو

 هنكامازاتسالانم هباوحرص ال هنفلانععم تالادلا عامجا عانتماد

 ممياَسلاتاضارتعالا ةزمجتانسل شام عدن اذ ضاقننال اعف د ف دبل

 را دام عنابي تلادعب هركذاف تالالدلا عامتجا عانتما

 1 قباس اةنايراسللا تان اما ط1 مازلالاو نمل امانا نم
 فجات الطن لعامل د ]ب امد أس اًمونمروكدملام ارا سال |رسساو

 سولف ثولثلاتالال.دل افيرعتو فالطال|رسؤن ىلا "لظمنىا مارب ظبال ملف

 ضارتعا عفناذ مي اطإل أمم النسا ىلا ًرظن ةقدباطم أبنوكتورظ
 ظ زهاطلاو لو م ايةتحاضلادابّيعاب ةلنعمازانسالا ن الع دمسلا
 مهمازلتسالا ةفكرأف هحرص هئرابعذادص هاهم العلادارم نا

 دج منت“ لج وي بهي هاو مكرر جنح و عيجبمم

 ' ةيجوتج وما 1: يتحكم 1 2

 1 بفيروس جاهموج رب نب < ١“ < ذه
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 هبفير|افهذلا ايلا بوس دبخ لامس الرملة

 فرسيل الضافل ابهذ هبإاد ةيعماتلاو ةبيكترلاةراعتسالافاىنث ارقلانم
 ةمالاماا مالك و أت ع درازبلا ةداراد ضرالانم نئيطلائالطابهإممو

 ببسب ]ملا ف موزللا لع هربعو نيل ام وزال |لعه نا موزلل المج ناب كلب

 ربظا هركذأ م ناحامادرهظالاد تاشل الات انافرهاظل افالخ هنككنازملا

 هنالو هما ظفللإ مم نمنهنل المسن زها ىهذلاموزرالا نم ديال هنال

 تقطن دنع ةبازتل الا تال ال دلاف طرش نيب! !موزألا نأنمر وب لل نف اوم

 أمو موزلاان انه ىاموزللا انه موذالا انه لثمرمل ف لوصالاو ةسرعلال ها دنع طريب سلو

 اتيباطمزوألاو» ريلا ام هرتز اهتم سان غسل هاٌدّوم ف دؤوب

 5 ااخللا عرفرن اذالتخالا اذهىف نْمَحتلاَ ٠١ نازعا !ناإع ملوث صخالاهنعملاب

 ىهُيلاموزللاطرتش !ةبلكل العدل الدل اًناطاتم اهريسمت فدخل نف دلال هلا

 ىلع هلال دل اقاطا! ذا اهربس ضن ةنحان مول غمنلاف كاكضنالا عانتم أنعم

 عومجملا بلع لال دل الب كات هللا موز بم وزللا كلذ طزشير) هميزدإ

 لاك عملا هل عضو أ مربغ غ|متسملا هنالتهنيرفلا نو دب ظفللاوهز اجياد
 اننمانلزغمب ةيماننلالا ف املا بسب غلب لا نيل قملاد الاهل نث ان نم

 توحي رمال لوصالا دعاوفل بس انلاوهانه لاتىّةسلانعكاكّمنالا ٠

 ءايشالاو لات هجردعب دحي املاتسنالاابفقلاتابانكتاو تاناستانع 0
 دوصُّملانعمر اخ ظافلالا ثحابم نال بش الان افاد ةيطشعارتناف ٠

 ةيئزهلاه دعاوملاب انقل يسايولف أهملع ة داغّسسالاو هداف الا فقول

 ىجاموهو هورّرقى ناار طلاب ىاءامنحلاد ضولا هند قاببسامم ةيلكلاو
 ةطساون ضعب نم بذا ابضعب ةد دعنممزاول ئشلل نوكتن انوج نا نم

 دلوع مياشلا دارم ناش أم مف دن اف مل اًموزرل عتوا نوكسش طئاسولا ملم

 اضازعالا دربالذ ؛طساوالب ىنلامازةلالاّملال دمازتل اماةلالد نكتريإ ب

 حوبضولا قانرم دع نا م دع نابع هامز اللا مزال نان ث حش ماومب هيسلاهدروا

 داما ئشلا مزال مذالذ بشل مزال نانا لاق ةطساوالب تلا ةيبمازغلالاذل ا دلاق» انو



 . كفشبإل نالوفب حاشلا هرّسف ثيح هضم الكلا نال صخال ا فعملاب نيبلامزالل اهب
 هنكرجفر دقن لعىارل مزال ن اذ اد لاذ ىّس ل ل معن نعىئازنلالا لول دملال من
 موا اروتصتوهامن ١قاثلامزوأل ارّوصتِ/ مراسل نال كلذ لاةامناو ئْشال مزال

 " 2 مزدللا نوكالو اًمتلوالامزالا ادويصتوهرةلار صن نممزاللاو طخ لوالا
 از لئبشلا مزال مزال نكيملول شاملا ةراسا ةيلصولان اف ءئبش ام الناثلا ٠

 : ا . همز المر ال لع ءلال د نمر را همز ال ىلعئ لا لفؤل :لال د ن أاكمزاوللا لم ئنلل

 ةطساولا دوجوب امتد اغن دادانارناهشدلالدل اًنوافنب لا ىلوال اؤبرطلاب
 فلالذ مئالف ءامنحلاو حوضولاف امن افت دار اثاد عضشإل نك لت ا بم دعو

 مشولر الامززرلرفرىم_ كار جا نبمجو طئوطبلاو دعرسلا اب امري تو انملانان

 تاظحالملاو ماب الانلإن ناكول تاذرفي مث دحاد نامز ىففائلإرمذ اللا

 هزجلا م دحاو دحاو لكن ال كلذو ه][ضْعّتناضباو لات نامزلاف ةبترتم

 اهف أنبابنا ملؤرك عيوضخللازىللاب لكل امهفل نامزال ملل نجم
 ملوثوهوامرث ءاضاملاو جوضولاربوصت ىف ىامالكهلو مالمفلو لاك ءاضئلاو حوض ولا

 ةك ملا عضوت نكد ءآ ناكذا عم سلا نال ملت هاموملانكل كل ذكرمالا انلت

 فني حرضولاا نوكتو ظاضلال اعمضوب اًملاعنوكي نا زوجيرنا دريالف 'هدكَرلا

 - كلذ نالرخال الع تالوهل اضع. زصاحلايظملل اديفعنلا ةطس اج مالككأذ

 ٍدصملان الع ةنّسيِكَرلا كيما عضوي عماسلا لكم دع ببسي ىضولاداءاننملا

 لع مرتلا فذونل هلوؤرم الاككا ةةحاصف ءافب عم ةبئعضولا دلال كلاب كأني هنا

 0 لسيدات فورا ف ناف ها عضولايرلملا
 فت مزلإ فن نممزاي واذ عضول اير عل ادنع ىنعملا هنممهفب ثيحب ظفللا
 هيلاداشا اكل فلاب ام ورغم ىنعملا نكتمل ملف ىف دلال دل اي دارملاتملق ةلالدلا

 فعلا كلل ذ كاف دارملام مرفبرل اهعضوب, ل اع نكيرل ناو لوغب جباشلا
 اضالا مفر ددصل ُت نزار 1تالاابالاكا نبربد ملا لعو ملوت
 لمجما نركنازمعي ملوف لاذ امهنمدحلو لىنوكبال لان انلذ لكلا
 رك 000 نرطسمب اد ابضعب نركين الاد اصمم دحلو لكن وكم دع

 ع



 نحال ذاب قل العال هيلا د بلاى يشن لع دلوشب دبش اعبدحاوإ
 تاّثاهنم دوصقملاو نزلو ىلكلا بلسلاناعتل نيربدفشلانم بشع

 ناتج الاد دحاد لكن زكبال نلف ىا اهنمدغاو نيل لوقم انو ذم
 دوصقلام امل كرتىلوالاد الاد اهنم دحاو نكيرتل انف فالاخإلا داعب
 تالوقي نم به ملعرخبإةانتاملا ةراشا انه لما تيلن مل هند دب
 ملبه دمع اًماوومل ابلس ديف را اذالكب رؤسملا هما املا
 لعفلرصاءاقب عمى فنلا دبغي هأنعم ىل مو قنلا ةادا نانمرف امل ادربع

 بسحب لّوالا باوجاك | ا انه نم بسرفو ءاوقرهاظ كلذد عحمبالذ
 أمرنمكو نامزلابباغتل ابسحب ةقاشلاو هبّصْملاو فااطالاب رناغنلا

 ثتاؤخضال اون علا بدأت نكمل ىلا بلاى اى 1مل ؤ رخال امزلا دس
 لاقتنالاوهمازتلالا ملال د نايم وزلملا لع هل كالد الن اح نم مز وللا

 مزاولل كان نوكر اّيعا نم دب الخ نسكملا نو دمر الل اىلارمو زامل نم

 ئنلنامكذ ااذكو ملف طؤلخاد نوكَّدئنصي نهذلاف تاموزام

 انبمهمز اللاوموزلملاب داما ناب باوجلاو هيلعر اضم الام دالاذ تاموزلم
 ذعملا مث داما نوكل حال او قناسلا نع اجو رتحن كو مخ عوبشلاو عبانلا
 فت"زلاف هيضيائاومافملاا ده ل يصتنلاانبل ةدئافال فراعتملا

 قولا هذ اني عدلا ناف د1 نوكين اوه لذ جلاد :بانكلان
 دمج ةملاربد عاام كاتو مران كف زم كتي بازيلاء: عوهام تود
 بطب دحاولاىنعملاد ارياف الرخا ئيش نم رولا ءزجوا ئبشلانم
 لفن لل سكملابرمالا نركب ن اغني ل وضولاف كلالدل ا ةفلشخم
 ملالد نميضو اميزجْإع ئشلاا ءلالد نا همزأكٌصْمْرَل دمُد ىنعي هنع

 مسهل لع نآوسا مل الد ناك(ذ وام ْمطساول ادوجيول هئرج ءزجلع
 عضوا ناوسللع ناسالا ل الد نوكي نامزل نانالاذل اند نم عكوا

 ىرتنإرسكمل ابرمالا نكل مضرا عضنالل ى داسملا نالربسللا ع تلالد نم

 هرهالظ عل مين انوجو هنمموهغمرهام سكعب ننكعلاب لوف فعش

 هجم هج هلأ + 0 ميسي ف نحوس و - ,

 قو يبه اذ هينا“
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 ] هزيل ف نال هنم ءزجوهام لال نم متراشزجزم» زجومأيم:لالد نوكينارهو

 هزولاءزحملا ةبسنلاب راكم وكامل! اع امي أس .زدلإ هزج نوكيش لعل ارق عفن أس
 نار منام لا كلل نيمالا كف نيلؤمل نمو ادحإو ظفل نم نيمورغم أن اكراوس

 ١ عللوححلف ميشلا نكا ملف ديزل طبل ألاو نيدوجيلا ةلكلا لعوب س هزه
 ' فوك دوجولاف هيعبتلادإرلا نال عل ببركذامبةيعبتلا مهل لمت نانعد
 لكلا ظل الد نا نم نر كأم وص: لكك رف نعرخ تلا زيلع مثلا
 ىدعملاب:ةئبعتلاو هزيل نع هرم تل هزجلإ هرج عرشلال د نم ضو هز لع
 يالا موغل ابنك روطسلاوهل اوم ولا نع ملاطملا راش مؤمن روكدللا
 ل ورألا طارتشا نايبىف لافو سكعلاب عيتلاف رمالا ناي هبلعضرتعا

 نه دلال امس ابي سو اهعضو ببسب اما عضولا طشونبىنعلاوش نا

 ثن لول دملاذانمضتلاب ضوقنم هن أب هبلعضرتاعاو ميلا عوضوم اىنعملانم
 ةسكملابممالال بهل عوضوملا نم نهذل |لغنشيالو لفغْألامل عضوبرل
 يه نوألعمو درك م اجمأإب ثَسشلاب نوحيضمموملا نا همؤاينم
 . ميرصتلا جلاوحتص دن لاةموذلا هركذ امطعمان اشم امالكت ركاب
 _ هتيسمتلاةلاسرلا ضف حاشا هركك كفاح اا ضل اداب عاب نوكيتاذوجب
 رهالغلا نعو ةببمبتلا ليوأت ىضعملا اذه ذو صالادوصغملان ازعل

 معلا غمام |لكلا نمضف ءز لمه نمضتلا ن ١لاق نم هبككر افردص
 موقلا هير كح هناال بجاحلانايشللا هيل ابهذ كد ابن عالأب راتانلاب لكلا

 ةفياطلا ثنمْصنلان العموم اؤمن امل حرشلا حرش ىف حااشلالاق

 :رملاو ١ لميا همالقباطلوسربخأتل لي يضف عهتضرانمد
 هزل ف نااوداب ادع اوركك شبح عسو مإب جْشلا باجا باس
 هرملا شنو دب لككا رف دونصتب الراء طس اون زاب لافت اوي ص |قميسيل
 لع علاطملا ناش ُهَدَرْوااغاوموملا نمسسببل ثرلا ان هز! رو لاذ
 ةمز مامن مسالا ميكا شلع م دقنم ءزجلاء خ ناب عوف دموهر رك أ

 . تشل ناكءاوس لكك مه ذ لكلام يلع هم دغترَل توف لف الا نم
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 ل أل اعضوم دع ضرفول ذأ ظفألا نم همغملا ال هسضنب خلوا عانحالوا

 رخأنم ظضللا نم نيل فلي هراع قياس زيف ناك ضخَألا ند دبهمزدالكل
 1م دا نركب د ءازج الامل لكلا لبلحت دعب لمبصحم خللا نميلعل ف نع
 مزلي لكل امش نعرض لاك دصخلا زامل نمضنلا نامولرناوهد رنخا
 نمخخ هزجلإ مهل نال ثلثل اف ةنّيبضولا ةيظفللا دلال دلا راصخم ]مدع
 ملعضو لكلا »هزل مزال لب هيلعلاد ظفللا نا مال |نال| نم ًنِْش سيل لكلا

 كلامو شلادع اول هلاك دعم ثعفجا ناو هنإع لفشل ةلالد الغلو اخفقلا
 اكلات نيدرمرلاق كان ف هنت ةمبعبل ايست ومازال تلازم
 ذادالانسيلا بلال د د اءازجاليص افند اينِعال ةعوضوم انزاف دبكركا ظافلالاف

 ل هققباطلاب ابناعم لع ة سبر اةكيرلاو ةدزعملا ظاضلالا نمسا زحا

 لكل شاع ام تفن لكلالع هم دن هدة أذ كرك اعلاف ىاتاسكرللا ف ظ

 هاكر وصن ءاوس ءازحالارونصد 9: دب لككأر وصن نكمالذارؤإمافلطم

 تالهنم لكلام عنتمبالذا مث ظفذللا نمزحلارشيلع امرعدقت اَماد هجولابدا
 ىلع ةرفوم ابن نم ىجبس امل ظفلللا قالط دنع ىنعملاركدن ملال دل "هقشح

 هركنن َتاشلش الف ظفل نلط ا اذاذ سنمنل اف ىنملا ظافحاو عضولايراصلا ٠
 ربغو ىبن اقوم ضل رمد: ىلع هم د شي )لاذ لكلا نمض ًلامججا
 لع ىفخب أكان طم هزل كلن لب ظنا نم هزهلاركؤم دفشل تجم

 لكلام نوكيف لكلل هعضو رك د: لعام فوم ظلام هركلن و فسك ظ 1

 كلاما دنم ءزجاكم ف ميغ ظفللا نم كلا خخ نارعن لميصتنلارسهفلاوهو
 انت نابث الع هفؤوكتانلاب هيلعهم دقت اما بجاحلانبا نشلاهرانمخا .

 انذلاط امو دو هنم هزيل مف ىلا ظفالا نم كلا مغ اتحاد تانلاب
 تاشلا مالك مح نكم) لا "هيزمضملات الولد لاف النخال ا نإ جابو فاق

 مثادعب نظحالمو هزم ف نمضنلا نارلوق ىعم ناب هبجوتلااذهلع
 منع رزه اكمدادالا دبمب ميمصتلا كرئامادارلا زجل ده ىازكلا
 ريت أ مكتملة ف ءانلاب اجا لع هن الا لول ده سبل قاري شلا نا



 مفر تككشلا نبه جرعضد مدعأ ناكظ غلب تامل ءابال |لكفنع نونأب
 نكم]موبفملةعوضوم تناك ظللانم نا حانغملاف ام كلذ نيويورك ام
 هليعل دينا نكم ارا موبغمب ناعت ابءوومل ناك مد عضولاركحب هبزع لدن ١

 هل ابموبغمو ًداخا د رخال ا موغملا كلذ ناكءاوس ل ىتلا كلذ طساوب
 ا( 1: لدملا تلم نركينانامتلا كلذ ف بحال ءانزعاجراضوا

 بطلا نم مولعب نار لكتإإ نكم اذ رعيبخبو فرعب بطاخمن دافع تمام
 فكلاذ :طساوبرخالا اص الاموزعملا نم نهنل | لفمغينآ رخكف كاذ

 امه كاع ببسر حا عم نم لائمنالاب ثلغعلا هلال هلارّسف غقلعتلا
 همالكؤ علا ذ فءافخالو ىرنا هوجولا نم هجوب فرخالل امم! موزلك

 نفل نمل لّوال انعرأ نم قاشلاو نيلامَتنا ةبلغملا ملال كلا الع

 ,امهن ئّشذ سلو ضعب ىلع اهبضعب نوطعم ثلشلا لجأ هإ رض جيول ام
 قاًمضتح سنجل نكيرلا ذاكا ثلشلا لهل عوجيبلع هبئدقم زجل ناللاحل
 ءزجا هدحا نوكامهنج ةبنلا عابورمل و | "هيض ن ركبناوادصخ هيلا

 فعهن كي نإ | املو نه نل اذ سندجلارض حال ن الاجل اذه ىف نكمارحإلا

 دوصتب لاف ىدإز انافسملا نكمب اللاحلاىضت ملة فباطلا نالانبكت

 ملااثلاف ءاضملاو حوضول |ر يعيد افعضو هوه طرعشلا3 النحازممز اللا

 فعضلاو ُهوئملا هؤرطيو ىنملل ىلا لغفللانم لاف الا معرسأع ىسامْماف

 تااولاذ م[ءاهرنالا شاعيررم دعو لولدملاب | ماكتز اوجمدع ناحجتب

 ارهسلع نكئامو لان أبنم مضوا اوهو يعضولانمىؤف اهيِلْمَملادل اللا

 . فالئخالاب دإمملانا مرمي عفدنم ضارنعالا اذه ناوهود دّْمم لاوس

 توك ىاةلال دل |سسضن ىلارظنلاب تالذ نوكبنا كال دل او حوصولاف

 تاف لنعمل ءلالدلاف ايات طب و ااًعبريس عملاهلاظفللانم لافتنالا

 ساءزحللا لان: الام زالل مذ ال ىلا لامن الازم عرمسامز اللا هلا لاننا

 ةففعضو حوضول ارى لا ةرث ناف ثلل نكن سدل هذ نحن امذو ءزهلإ ءزجملا هنم

 ف هبلاظ فلل نمل اننال امعرمسىلا ءاؤطبو ىنعملادوضح ةعرس بجو
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 ابان ابسضن ىلإ ظنل |بال هؤطبو ىنعلاروضح ذهرسر ابتعابءافنملاو عوضول ابدل الملا

 ءاككناذ ىف تواغن ريغنم همللانؤص احئدعبو داص ا حربغ عضوا املا

 :اننإ ىضولاب توانع لل نسل لاول لع دورمولا ةرثكو بديت شنان

 ابعدعو ىنعلاروضم تعز سد اتعاب ل2 فلا لا لغات م لانتغال |وسنن
 ركذامبن ناتحالاد يب نأ اباوللب ص اقو را

 سلو سرأعْشا فيرعتلا ف ناكولةر وكتملا ةشضانلا مف دف اًئعفن ىفدجاما

 دكت للاسلام ةْشْفانلاةنه نوكت نادت طعشاوهو ئشرفم كلك
 افعضو ةرف ط شلات المخا تس امر !نعنلاو مارش نا ملوفباة باس

 عضول اف لخ م الركذ اب فالتخال ا دسّمْت م دعل ىزحا هْشْضانم نوكب اح
 هن لن دق مناف ربدّتخ تدرعاكد لال دل !رسضن نن ىلا ظنلاب ةريوكدملاٌيوضلاَف

 بحال لاكلنل كاريشتبةْثْفانملا باوجف هالاقب أمروا مادئالا

 عضل ايرلعلا بءارم تواغن نم او انروكشملاف الاّ حلالا ن اكءاوس هاذ التخالا
 ثلا[ كلذربغي لانكا لع دورولا ةزيكوا دبل برقر اسنغملا فلا نعوا

 ةفلتخلا تملا مولككاف ىعارب تح ملكتملا دنع طسبضنب دوككلملا ف التخالاّلأ
 فالتخاد ابئعأب اخو اًحوضو اب نال خال اذأف ةيلقعلا ملال دل افالخ
 ملككلل طبضني اف ةطساوالب و ةطساول ناصر يغز انيبممنوكةرموزللا
 تالالدلاب ىنعملاد ارب ازكمذ كلاب بطاخحلا ع بارمرلع عالطالا نكمت
 اله نك ءافاأنخا م .اعر نكي وملو ءاضزكلاو حوضولا لب ارم ايعارم ةيلّمملا

 انيخ ايات كما هلال لالا ظنلابإل داما اًرظن ةنئب اطل اف فالمخخا 5
 باجا هانا اّماو كات مضول ابراعلادعب ابملع كشلا ظافلاءلالد ف
 ةيسعضولا اهناعم لع ابيل دب ىتلا بيكازيلا ناب عاننلاهحرش ف هنع

 ةمالد اهبجمال ةيعضولاب دا دنعا الذ تاناوبحلل تاوصا دل زنمب طف

 ضولا نايبنمافباس تركذام ىا ها حوضولا ن الف انلاناّمار لات

 هب لال بطن ولا فل نمضتل الع ةبنمنتلا تل الا ف اننا
 لكلا نمض | في نمنغسلاذ كلل ذكرسبإ دوجولاف ةببعُبملا ناكل ا مف



 لاذىمو لككارو صن الألاجبا ازمج :لل|عيجوصن كل ذ قاليز ا نمزج زجر زلاذ

 000 0 وهام
 كاملا افم تحل انهر اص ند ايزلا "فما هنمدبالو لاف أبْمستب هل ص اح
 تبالىاكللذو لاك ظمالا هيلع لديالام هركر ايىنعلا همت ثاذ موب اًقب اس
 ادمان اع نانمادلاق اما هآمواكلا وصب ملوق ظافلالا نال بداعشالازم
 اهصاوخج بكُل ذا ديفيككدجرإم حاب ار نامل لعنم ةعبت

 ّنلاهر ايم ءاكملام مدلك ملا ظننا / لكمال ممل قاسم الكف ابنع ثحبىلا

 داملانإسعن يرق نم اممةبديال ناىلا ةراّسا هنو هاميدارماملوق هسمأرب !ا صا نسله

 ملرف منانككنو دذاجلاف مل عرضولاع ةعن املا ةييرعلاد ابتعابامميبفرغلاد
 هنوكدوجحيو مشعلاانم افلطم صا ملا نوكهاظلا نال ءامالكأ ها ظ
 ظ ةكالعلا نم هما ا عبجف دبالناذ اليو انوصب هآ ها ظمصبال هلو هنم |

 مسقوهأم ةقالاعلا عا اذان ابي انبريهموزللآيدإماوهو لاننا: رصصلا

 كرراوميهرشلاركدذ ملؤ ةيلعاذ واغم ان ىا لجن سلو ملو ئجس اكدنم

 رميضغو ةرابولاره اظن ةمرهإةحيعمم ىاةراهتسا راسن هبشملا

 "افكلاشبا هيثم ةبلبتا رك انختس عمرا ةراعتسالا
 مقلارطاف ملو نيمسشل مشبب همشلاركذ الع هم لكئ منج ناشد
 ناكو بانكلا نمل !علوجلا ناببل العلا امج صخر يمكن ام

 هع ثحامورلمل اند انيرمن نم دن داش اسل|ت ىوسروم اللعٌامخْشم ننعلا

 ميبئشلاف نايبل العزم دوصتئمل اصبر دوصمملارصرخو لو كالذريغىلإب ,اونالقو

 مٌحعادوصقلاب ديراولن الضام فعضررظانركذ أبو ب انككادز احلاو

 حلفائص غم منوكت فلكتلاملاز لهي ْاذلاصا نوكبنانم

 7 «دابتعابمابن[ملوملو هننحاص ىف درلع ءلطتساماتكتل نم هضو

 انلقاماو هببنش ان اثبح نمئلالد ى ارغب أطمئلالد نا عمك أبذ الحر شاك
 د ثلاث عم نع باكر خاب ئْشس هابشُد نوكي نازوجال كلذ

 ىضقب اند + ا
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 اللصا هيشنلا نوكنم هركذ امل بكأت ةادصلاميهاربانيدل الان لوموهو لضافالا

 لفن و ضولاوعلا غل همس هن ظفللا ناو ىىضولا نعلم ز الوهام هسأرب
 هيكل( نامملاوه هبذطصالا دوصملا نال ىفنلاو تائالاب دوصتملا همز !لادنم

 تايبماوحلاوملو ناصف عانغلل همت ىف دوكت لل اوهانهو لص املع ظّمف

 فيي مل اذ الخ هر انا امن ايبٌدئاضلا نم ِهلْمْدأمو َساسلاد ان ع نمل

 أكسل كام نا نيل تس سدق همالك قوس نالر هر هيباتكذ هسمالك

 نيبأتو هسأرلصات قار وجرسل ةمدقم هبيئشلاح أنم نوكنم

 0 لَم ,انكلا ةمسضكملؤ [ضاخ ال رضعب هركذأممب

 ثحاذه لو بكمال لزغمب هنكوهو لوالاة بدل نما مهتم كذ
 00 اربئان وح سس اَماهبسشنلاو لضاعلل ناي ما ةيسفلا

 ثوكو افلطم ةراعتسالافبم هييشتلاو داب لإ يس طعرخالل فوثوموا

 شف ةمالعلا لاف طغذ ةحّرصلا ر اعتسالاف طر ىرن اهيشلا هجن
 الالم اسراوإ عدمت اما ةراعتسالا نا ةراعتسال ضير ثعبم حاتفلا
 صن انلاو طعس رخال نم ىذا اهدحا فو فصو ىف ناس كرتين اب

 ديزي تناودس ماتاف لوط أكف صول اللا ذ نمحف ةافلابم كئاازلا
  ميشلاف تبشيااو فصرف د اشيش كرش نالف فاشل اماو عاجشلا
 تاناف ةلابمراو,سملافئشلا كلذ ت بف رخائشطساون كدب
 عبسلا ةيملاب ديت تءاقاهر افظا سلات بش ا لومن أككارتشالا
 صخبامأبل تحّيش عبسربغ ئبْش نوكي نا داكن اداسب معيسلاءاعدأب

 وهامغا ةر اعسسالاغبم نال شام كلربظ انركذامبود انظالاوهوكمشملا
 ةاعتسالاءانّساناو لفطتم ىَّْوا همس ا صو هذ ىذل اهيسنتلا

 الكتريك مدنم دز الع اهءانس اىضتئنب ال ىئاطصالاهيبنناإإع

 يمهل زارا حول: ارشح ارمِحاوح ناك 1و كلو هسا لع سن

 ىالطصالاهيشنلا نركتاؤخان مزنسلا دبكات نانا فيرذاآلا
 ضو ثيح نم ٍفمل | ل ضغللا لاوح انزع ثحابلا ناسلإ ماعد صام



« 

 ”ةلكلا لول دموهى ذل عمف نيئيشس كاش انع ةدابع نوكين إئْضتْمكالدل ا

 هاهسئتسلا اهاصا ناكلا رات سالاوهو مِلْو هرزعل دباكةبلعل ايلامالكلاوا
 هيشتلارسضامل صل انك لب اس امز ديو ماكتملا له نع ةرابع ىوعلل اديبشسا او
 تناكىزنألا د يبشنلا هس دعا نج ث حراك لمه اضي اىحالطصالا

 الالب ثامن اعد طااالا يبل دنس اهم ندن كة مق هنم نصح ا
 ميشا ابا صا مزق ىعمو دصافم نم دنم ضْغعلاو ئاداد دينا هجود
 كنراوهب ميشملاركدت لافاذل و هنم موب م ان ألايلع بير عزاب
 مدلكلاىلا عجاداصذريمضد هرهبتملا نو دهمّسملاف كح نود هنشملا

 مادئئسالال بسمع هرلعلادلامواكلاىمم هيششلاو اهيشششسلا نود

 . ام كلذإع ل دبا رهدنع ىتّصحل عملا نالر اكتمال فب هرتش اعاد
 فعمللاانبرنال راش لع لادل امالكل العنا طب اماربّتكس ال ءلوق نم
 هيّيشسلاو هلعافل هبشلاه نم نومت بوم هموطكىف لامع سالاريْشك
 كلف ئبن مصدالو را داوهنم ضرغلاو هببذملا بر نير طللرب هربشلإو
 ممدقم هبثنأ |[ مجانهل جال ىاكسلا ماو لادل امولكل ا هب كيرااذا

 هش ناك ورمل عوضومملامعوجر مدول لصالا د صم لا نود ةدافتسالا

 لمح نياغ كرمشال ةغالبو ثم ؤلكلا بحوب امم ف اطللاو تكلا نم

 الئ اضلا نوكتل ]الدار اما ملوت دصا ملا نمرب ناعيا ثحتلا اهم دعم

 متفوق ومرتورعم نا هد [مرسلو امن هس انملاو ملعل وم اب[ ملاب ما

 تاثالا جان عي فحألَو اىوعللا هبيشتلاروسضتركذ انإف قاطلانفرعملع
 بلا ذ رو انكلاب صام طفرعم دوصفملا نادصااخأل فاذ قىلطل انا

 . ”"اكمانالا ضن ا ناوملوت ةاكو ديجي ا روصرضعب غاكىنمغلا هيشنلاعا
 ةلاشنا هاماللاف ملف ئججس ايي ازلا مد ضعب كسملا نافلة مهنم
 سيلفملو هيشدلا عسا مز | نم ماومِب اب اس روكذملا هبسْشْسل املا

 ] لل
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 0 ةآنلوثردصموف هلو يدانلاف ريدك نانمادل دو ادن رب اخس نانرك

 سبل اكتم الصف وكله ديبثشلا لع اهل حوصنال راف ظفللا هع صوغ فلا
 ف صوهاف امال ئججيرل كلا لا نالرهرلاملا وبس امةم سل هلال هلا نمدب
 طظمالاء لال د أديل جاب حالام دول فودحمملوعفم تاملاد دعني اننا تعا

 هنافر دصلاب |صاحلاال ىر دصل!خعملاء لال دلانسدارملاى الدب عماسلا

 راب انِبْس سل مجد غلاف هيبشتلا نراعاو هيبشنل لع هايجمبال

 اذا رتفانإف كراش فعدلديايرلكتلاد ابتعاب ارسل رركتل السبل
 د تشاو كراش لع هلو تلل دف ءاتملاب هيلع لول دل ملكتللل دي ربمضر
 تسمم ث دعاو و ترذ اسك مهل ىعمب ملعانملانممالملا شاك

 بشل سوح نبع ف دكر كراش طاع 000 تدعور

 هيراولشال كلذ لاف امنا ارهاظوملو اًبرِْسَن ىف بال شاف دانلاف اًدرمعديز
 كبالفانبهلفي مورهاظلان الاخ منككضمنلا عق دن | هوو ف اككاب

 وخل مل ذخلللهاهنع عياش الاي مضتلاة الدوكيو فاكلا: دايز نم

 درت ديز كرش لعذلال دامرؤناف امهنمدافتسملاكارخش الع تلال دلاكا
 "© امهبدصت ناواًن سنس امزم ئيشس سو ئوحلا امهتكرشو لئغلاذ

 ءاعّ زمن درا ]ب فصو ىف كاش الا درجيرسا هببششلا نال كارغشالا

 ملثم هبيش سومانل اذ هاارتاواسمو فصو فرخالا نيم الادحا هلأ
 ابمشنماي ابحر أم تناامرلوت ةرعاشلاهانن انلو ندركتنئام جال افد
 عن دن اانرّرحامد للابن نو لاذنبانم اهببحاح تءألبال سمشلاب
 ذلالدلاور ودب لن افو طرمو اف ء اجو خانم دصف اذان أب درس [ضارتعا
 امزبزكل يحل است [عل ديل هبشنل اذ هجإم مدن ارثغب | ةكداشنلا لع

 هاك رتيلما املي ديكع ع دم الل اولانا هبه ٠
 دانعان اذ الكل أى ائيسم نم رت ذامّلع وأنب افرضللا نع ظنلا عطق مع

 لدي رانا لع اغلا لاكر اينحلال المن بش وماكتملاملا هب سلا هند
 هّن (اناخ ظفللا ةفص ىدلالدلا انالح اد صن هنم هودصإع



 ١ تفرعدف ةخل ايي نوكيف ملوؤهوزلال هلا دصلار بعام الكن سد امس

 اميل ل وصحن اذملو ضبا كلئاملاواعدانمدب الل كارغش الا درجمزع ةراسع نسله نا

 ءالوعنمول ممل لعاذامرملكنوكورمتد ديزل امن ىضعم نآ هند ل ادحاد ناك اد

 ىطش ئمملاال نهورإ ًلوعفمر ةكرشلا اان | مهنملكن كور عم ديار كراش ىعمر

 لل نياعاف نانوكىح امهلْللومذمرؤاءافاضبا ثلا صنعت نوكينا

 ًممذرخيإلا كرشلا توش هيلا ل ارلدم نا هند ءاةكراشملا نارطعاو العام ل

 نوكالذرحالابةّماعتماممؤكل دكرشل تو ةشيبل اكول دمو هل لول دمسسلر

 لفدإلو أهركت ديوقتكاعا 1/لاقاغاو مل نييراشماهرعديز نكد اشم نمموبلا
 هبشلامزاوا تاب !ةينع أب ال صملا دنع ملوة مسجلا ةراعتسالا هجر لعالو

 ركحؤ هل بانكلابةر اعتسال اذ ألا هيبششول هنرع نوكءاعدادعب هش مب
 باي نم قاشلا لوعتملاو لاحلانم ميش لا عمان داحالا ةدافافربنلا
 ناش ىحملاىث هلومكمل امم نوكو ءاملا نبجاكف اضم لاو دهصلاو تلبع

 ظ مدلك ىو والامل! لال الول لوز رغلانمدوساما طبذلا نمر ضرب الا طن: اركك

 يس ذا اف ميلا لوقنلا ةدارال ةنبعلا ةبلاّعلادا ةيلاحلا ةش .رئلاالولىا

 : دارا عانتماردبلا لومنملا ةدارانيبعت ىاُر انا ةنسملا ةئبملا

 ٠ تاك ناو ةنببعملا ةنيرغلا دوجر ىنعا عناملا ءافشاىلا امزملكةداداز اخ

 . هنا عفدن اف دارا اشعم هنع لومنملا نوكىعاىضتئملادوجوملا ظظنلاب

 كوطنمملا دارا عشنم او هنع لوئمنملا دار | نبعد ةنيعملا هني ملاهتتااذا

 انك يشذ حاشلا كاف: اق 01 0 لاب ستو وهاد هيلا

 هد ا يب! دج ةيشسل الود لعىنبم لوقتملا دامانخصنا

 دئملوهامئادن ٠ ا ل 57 دودافإرم

 . كوئنملا ال هنع لوفثملا :دار اناء الولملوذ نأ ىمب اًمدارا

 انامل يقتدي ديظنلا ثايب وسبل

 كو لاع .وصومرت 57 نعئننم دارانححنأذ مندارانصصلا مكمل

 0 و ا



 امهسه دوصفلا ناهض ول يلد نع شان ربغاموجمألا حا ناك ادذاهيالمنحم

 ةهضجأكن رملي نعموهو لمعلا دنعا هلا ّمحلال امزلال دالمدلككا ةببحؤاص

 عم ناكرالاذالطاو لف لبلد نمشانريغلامحارنااولان انلدزاجما لمحت

 فذ ءاابتك هيبتا ذا مو لاا دلاوهىذل ا لطصل هببشنلانعامجورخ
 كاع لادل امزلككاذ ىابجاد نيدرطلا دمار نال إو م ادؤت سا مًا كملف

 0 انطلان دحدّمف دسالاهبشس دي له باوجق مث لاشب نا دربال ك ظ
 301 ُإ ١

 رسل عانغملا صن فانك ا, ءرعشب نيعلولإ رميت لع ىا تاقوندملاةرئلو قئدللاو
 اتارنامبذ ورعط غزل لسيف هوركم زل طنا نم لاب ملف هداج
 ملم ثلا نكن سا ورعطلا اهب بشل اهجون أكل :انعلاةذه ىلا جانحي
 تاقونملانمناؤرلعلا ناكناو رفلاد طاننلا_مومام نملك نوكمسشلا

 لعرنار ثي نم هبدسم ناك سو هرلع هد اص لوسرل اه ناعما

 اًبفخ هنوككايبل ضن ها همبشلا هج لوف انتجا رهو غرعطوا ابابا
 نها نأف سماع وه كايدالا 9:ككللاراعلاب دارلان املا ةراشالاعم

 ةينبلا نات :سلال ها دنع زفت اميرك بحل اًنارما خنكَل اه ملومل نفاوملا

 رنركورهدزع ةول ليا نما زجتبال ىذا عزا ةوجلل طوشب نسبا
 لو دن اذ ىقسمحلا انعم تلاذ نوكين إىضنغبال ةوسحلا لاو ز ىف اخ داعتم
 عما ضر اس نم دصا ملا رش ذ ناشملا لاف ىحد انما دوجول اكدرف غر ايككأ

 مقالطانئنيمو دحاد نعم ىلا نيضيرعتلا عجرف لماعلاب ةوحلا هنفصو
 اهبسيل|اهزعر دصي ةككمرها غلا ةن اضن هين ذ احم هذ ةوصالاملع ٠

 ابهبش نافةر دفلانعز اناحا وبس ةير اينخالا لامفالا"هفطانل [رضنلا نع

 هبشناوصتمام زلت ورلومواكلاو ك4 هلسصتمتو ءاوتل اكد ضلا ملا
 .. 18 هالوكمل داس وسلا ن اكان او مانيش ل اه لسا يلا
 كونمملاب نوسجلا هيبشنت لوقعم ىا لوم علانم مضر اىوسحت |سوسحا
 اميف حضولاف لصالادوضول افّداصا حوضولا ف وهام مج نوكي

 هجو ىف الاصا نوكب ناس هب هبشملا نال هام عف دن اذ زئاجربغوهود



 راتملهش نالخالو هحو نماعزذ هحو نمولّصا وعملا نوك.نانكمذ ططخ هشلا

 كواحت لواحولام فالخيرورلا افريل افصوف ولاد ئلاصالاقبج
 | 0 جاكم لام وو اطلاق اشتم هناا دما

 ةكردملا وصلا ال لاذ تابكرماى ان الانا لشم لو لولا نم ادي ناك

 ثأسلاب :ةاوزل انيئزجلاامللع اش [ةجولاو تالاشساف رلخا داسناغ لامبلاب
 ٍسشطفلاو عوكل ثم انس وفن المكد دن ام ىا تاني ادجولاورهولاب ةكردملا
 رامي ىسملابزلا لابن باي نلاد ازجاعامتداموا لف جرفلاوز أو

 تدوخ سحلاب كر دبا دحإو كملف لالا ف ةعئاجملا وصلا نم ابكرم

 قد سحاب كرد بانلاناذ لاوغالا ابايناكئهد لبإَملاح نكير اهبمضعب

 دوما جالابهغصورق قش صالاو ءفسطُتم درجباب نم موت لوغلا

 هدو نامعنلاوميمسرب دارا هلفريحربغ نوكبد شالو راوحإف ةنلابللرحا
 كذل ا دحاوللئاطن نئافشلانلاورعّسلا ةمومضلر دفملاوغملاملا

 مالت .لدوجوربغ نما ؤرمضرمو لسان أعزنم نمو لا نركبل

 6 مات اسوسعمل اب ةفاعتللا هيئزكاذ املا رممهيلاباًميدم نوكيامىنجيرهرلا

 هنركسلف ماننلا محو اذكى علان نع نركفرمالعؤلاذ هندادعو ديذ

 لانلاف فال تاسوسحيروم عاقج نموا صاح وكم دعل هنم عزلنمربغ

 مم سف جم رك تحل نم نم هناك إلا ناعم نم نأكن ا نان

 ىثرل انو د سلاف هلخدا ةبسانلاةلهزجال رسومسح | بم دل و لك

 صيغ ات فرامل فعمل اك ا و يركتم اال اق انت هالات اذبلو ملؤ

 هاكر راول ثيحر نك هيل اب اًكود م نورك مل غيرل د اه
 اسيد داو كحو وا ىعد

 مدلكلا نال ىنعملا ال روّصلا لين نمرنرككس اوح اب ألا كار دا ننكيمل

 فصلا مملاكالقملانعزيمب ملوث بانلاو باخلاب مبمبْس وصف

 هبانكةعجاضملا ناد لاح | ل ناملاراشساهاعحجاضم تالاحلاو مل

 - ىعمةن ا لاجلاد ل تفنادوصمللان ال ابله ثيبسلاىف ناو ةمزالملانع

2 



 لماجو و تلا ذ لعل هل مدع هجر نيب فراعنل ليغ لع هولاد ىلا ]جامل امل
 ملوخدؤ ىسحاذ ةلخا داب الل يلف مس رلاروصلا موق فداعتملابغإع
 تفرع كركم اجرشفملا ملاذ انلوخدإ ل تآيهولابالو هلأ دامدالخملا
 اًنردم ناكك كر داول ءنكك ام كر دمر جنى الو هد اهريسضن ىلإ ةجاحربغ نم

 كابن امرلعف هصيالاجركت نيزيإلانبلاثملان اف عب هامالعالانالملف اه
 تاع اعلا ةداد امدعل فا هجو حاشلا هركذاخ ٍنيروكملا نإ بنعم ابى ولاد

 تحمل ااعرششو فلم الكلا ىو امر ضوَلا ىل دالاو نطو ءانركئ امو مط

 ايل امز د ذأ ملط يهلرصاخ ضن جتلف فتبطابتلا سم ل
 2007 اونبطاشلا سور نال نانكلاف املعبسُحك هبشخلاو

 ديصقى نلاهحولا ع امزككايلدالامءايعنالل تاكو || [ضعب فةسوسحم

 اهضاو تادوجوملامتاوهنملاهةخاواضعالا عنا ابنوكوهوأبهييشنلا
 ررع ةوألعو كير دق ادصكرلو جاخلاف هد وجوب تسلاهوالا هرعت يك

 حانشللا يش ىف ابل متس ىلا ىه سنمنلا لب لو ايطب ادامه امنا
 لوصوملاو لصئلاربمضدارب| ةساف ربظنال ذا اهل عمس س ضن لسرهاظلاد

 اًملطم نادجولاب كد ذيام دارلا سبل ضعي ةنط ايلاعوملاب كر دبام مل
 ”احربغ نمل فعل اف لخا دانسوفس مكر هنام ناف هنطابل اكومل اب كر دياملب

 فرخا ةرفراهاولاىه وملاك ناحل اوزملنخاد روكتملاىفعلاباهريسضت ىلا
 ثتييو ابرج فزفل اذ :هاول اه تناكن اذ لمفحم نيلوملا لكى زارلامامالا لاف
 . اهروصلوصجب ابرارداذ ركبت انابجرلا تاكرمثللانملاب تايهولا

 منافربدنذ لوصالاعصننحم حين. لع هيشاوحف هالضاملا ضعي هقممانك
 وسد ىلإ م دعل كوككشلا ضعب لع ضهع اذ نرظانل | ضعب ىلع ىنخدف
 رداع ا عم فنعم نادجول اوباص لال بنل ليو كار داةنالاناملق لاقملا
 :اهماجم رلوفو تاكاردالا عيج لمي سدح كار دالاف كر دملا بن عماجت
 تركىذلاكاند الانف يشلاب كلر دالا فعال يتلا عما جالا عاهزبم

 ل

 دكا ناوضنغب فيعتلا انه نآل ام دربالف اها بخ لية ناي سيل يشلاب



 وك لإ ئعيسلا تلاذ نوكبال هيو بشل انم بكرملا نال كار دال لبق نمرل الاد غلا

 متيلاكن رك ىاربخو لاب اعنملا كر دملادنعر:هقسضح ةلحاو ةّيهام َنإلا
 1 ا( رلولال كل يدب هنيريخو هنسلابك ابق مم نوكيذاب كددلادنع هئيريخو
  عخاملارككار هبادتلبرمالارضن ىفاريخوأل امن وكيالو هيض عاول دب دنلبال

  كانلدعاوملازم :ءاربىنض شد أشدح نموهو لمشلاملا ودل رم ئشسلارب

 أنا اقل عتلاهركذ امناوائيخ لع اثم منوكو ابنعابو الاكىمسب ئيشسلا
 01 لانة بللب هر ى ملل ل اكل اًضيصتص ديضيس اريزلارخحاب
 لاكوهىننلاهجولاب داذّملالاوهجو نود هجو نم اًراخو اان ريكو

 تاسوردملانم ان اءلارككا كلذ نافةخفعو ىنسحامنم كو ءافردخيو
 ىهام جنم الملا كار دا ًالانسبل نللا ءافشلافو تالوقعلاد ا

 فار داق لقريب لم ال فعن تيلقعلاورب كما اسملةه سم لا فريالم
 - ةيّئبضعلا وْملا طِسوسس ايضا ةومل كار داى !ه1هييضتلا ةوُقلا

 يوه امري لملابدجابناش ىتلاثورشلاةوفل اطسونوز انلاعفدابز أش ىلا
 اشالإف .توبشلا وضل ا فرب الملا بهجوةيدضتلا ةوئلافةةيلفلاوهو ان دنع
 انكر والحلا فبكت انلاوضعل افبكتي ناالثم وبلا وعلا لاك
 أ ديك امك ناةييضتلا :رّملا ل ايوا جود سوماملاوم ومما

  ةيورثلاةرضلادنعربخرها 1 لاشواملاب ةقئانل افك فو متبلغ
 ] ىلا ةروصب زهونملاو لو ىفاوبلاف كامن انكر هيي ةئلامكارداد

 ملوصحةةنالا بابسالا ٌءوُفل ل وصحوحر ئشووصب ههاولا .

 قزح: ءموهىذلا لاصولا وصي دهاول انّمكتت بوصملالاصوك

 اهو ملف مبهر هّسسح ٌةنل كرد او زجاولا لاكسرسحلاب قاعنم
 تا نطابل ا دارها لفل ارتحلا طشسوتب ةاصاح ىإرسلا ىلا دئدسسم
 الا ا انااونف تلا ب تا منت ىلا تالاككا نا ة ]ص امام تاراشالا
 ش ةيدضفلا:وملاب قاعتبإم ابممو ةنطابلاو زمهاظل ا ساولل عا نوب شلا

 عراب ةبنيقبلا تالا |ناأر داوهو لو ةلذاملا ةوقلاب ناعيا مابمو



 اع هر داًصل !كوطعلاب ىلا بجاولا فا ناره انناكأر داكااهناكأر دادفص

 اردان أكناو نادم اضخم ةرهسر يعزم مئاولات اطبهجرلعدوجول ابيت ف

 أبئاعكردانال املا لجا نال ال اكول اضلا تامكلكلايئاككر داو اًملطم تالوقعلل
 نساراهدازالحافد ةلفملاةللرروصت هركذاخ هعضوم ىف دن امتار لل ظ

 هنسلاك ركشسلا عف هلا انرمرحامبد ّن انلامدلكلجاانهخر هد 0 ظ

 ليك اضن مثى او[ بع دااغ ضخ ملوي دند نيوظانل | ضع

 هيبشش هضم ناككذاع اهبشنارجرابم يش سل ناعم 0+

 زهلاو املاةرلوف هش همجي نركب نا اهنم ئش صير اال زءاجتلاف دسالابديز

 زجر ا اهنيهام مارتن اكءاوس نيدلا لب اًمدإمضمملاب دار اه بدرعرل ىلا
 كلوب نملا خعلاب صاصتخاال كا نلعتلاو طابتدالاص اصن.خالاباجر اخدا

 1 ارشاإلع ءل الكا نعةر بع هيبْتلا ف اكأ م ئادوصئمملاو ناصتنلاوةدايزلا .

 ئاعنو طابترا كبزع همشسلا هجول نوكي نا ديال ئءلث اميءاع داو نعم فرخالرم ١

 طائر ديزم بولقملاربغلاهيبْشنل اش مأكتلا دامنعاف هبشلاو بهيشلاب

 هنّيشملاب صاصنخا هبزم بولقملا هش شاذ د دسالاك هروح دبهبشسللاب
 مرخيملاه ملف ىف اماه دحاب ىااجغد اراض ام ل هجاحإلد ديركد سالاوخ :

 .ةييفنلا ةاطاسات هيجان املا نمئ اوي اهنا اجيلاو رلؤالا امهنم
 انط كفامممحمى اذ اضلافدحاعالافامو هربغ لمجال نغم ىف ّضن

 هنموكو نيؤطلانعاّجر اخ همشلاهجو نوك بجوبزبا شلاةراعع در , لالا
 عمرب هرم اباصتخمدن .ركد ربنعمر انعاربع نم هن ىف لل انباناذصد

 هسا ل طمىنمملا فصولاب داد الإ ءلف هبششلاذ اطراش سا امهنم ائبْس نا
 تركيال اال هشنملالاساشلاب نوكال ناهسنن ىل هنوكو الوااجداخ ناك

 دصب نأب مثا اولاالٌفاعدال |صاصتخالا مبهم اباصتخم هنوكو دام

 مهتداذه نم هيغ هرببع مب ؛ هشيم ئبشسلا كلاب فصولا ثللذ صاصتخارلكتملا

 لبضلا سلع ملوأ كانغ الاف هصتل ار ابنا ىلا ةراش ان اةرابعشا

 مطبرئبجد عمججلوت ادنغم ننعم اهلعجو ]علان رسن ىاليوأ تلاد



 ةعسبطق ليل ترد نمل امبهيلعمرل كلاب وانا غو مينا نوكسو لابلا
 ةسالمى دايخ اضالاوموحاواملوريكتلاتر هند 101

 طخ ]يي نحدلو عاملا وشف هز انزح اك نلاوهو ريمضلاربك شي اجو هتادون يورو

 برد براملوامهدانلاب دوصلاناملا ناش ا لوال ا [سخ ل عمدت فاثلانا

 ٠ نامل بس انملاذ زعدمل اني نسل ارورظدوصملا نال
 دلو نيا ناحلاهن هللا ناوي فد نبلالع مدقتم ةلظلا ناملالؤ اذلظلاب
 هيمو | ن اب ايلا نالذ عمل نمورظب ىاامزسنم لنمو هرزب نم هيلع سر م

 امان املك ةيسلاب ةزثككاد ةؤضلا امك ال ءلوثءاضا نربلا عل نمال
 (مالكلا هجن اكلطابلا ومهدي ايفان علة دعا درغاخلم لانا
 ْثدح نم عملا دسافب,ظفلل ادسا فل هسشم وبل ىعملادساذ ىادسافلا

 ًاتمؤصخع اوم ةلبشصيلاوةيإيلاف عوفولاب د|طنسالاو عانتنالام دع
 قاع ىاش عدلا حو ملوث ريكلاو ةشصرلاف ثوبان أب ناب لاجكلا هجوخكا ل

 راهتسميلرب زعلا هوجولا نوكم الكل |ذوخلا ٌةرثكيداراك اها دار .هاداد اماكوملوف لاتكلا

 د :الواوملا هوجول الار الاب :ركأانك. ةفميئىضل ا هوهولاوهرثكلاذ هش

 هدجدلا نوكمزللاف رخل ةلشب دال نركيشثن جير خلا اهم ةرثكك صح
 ايقعنلل بجوللاةبوملا هوجولا ءافجاككلذوخد وكتو ملوي عنس : هيوملا

 احل درك ات ايركملوف هل بجو مداعابنم دحاد الك ناك ثاد دارا وهف لنك اما فغللا

 ل لم مهلاب ةتيسراف برعم ضع الا نطتماانم بود سايرككا

 ةررغنم موت نيذرطلا3 هجشللا دجو دوجو نم تبالذ اامفائاق ىنعم نركب
 ب نمد ندم ىاةريرمسلو هرإغ ىلاساضلاب باو اف !ملوصح سبإ ىاابد
 - ماكواضبإتاذلاب ةريصسابنا ممءاوضالاركدبرل نارلالانم ملوث تما ذااًيور

 ١ تيب وارع ءازبانطاحلا دكه ءاومهضعنر عز !ميتاولالاف هللحا داب| عج

 ارابملازباورل مخ ةر دابشللا نال ام انل ًةطاحالادارملاو طنمملا»ا طاحلاف
 ىامصبمر ابرلاو هند اونكشل ل بللا ل هج ىلاعت ءاوفك تك ابنحالا ةفص نم

 مسسلابرد نو مؤضف نم اوغندتل ارصبمر ابزلاو هنجاونكستل|ىلظم لبلاك
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 ةلابعان از عامل ةركلاو ةزيادل اكلص لاب ذامسجلاب ةنرفب ةرسكلاكر دقو ةؤادلاكهنيذد
 لج ةيفشلادئ افلا جيش فد اطر زجل لم اشلا لع لوالا فيرعتل الح رلأ

 لك لع درب اكل ذ ىف ددزام هلسلو اءزج طرشل ل مجب مانل )عفاش افدعنلا
 اوكي نام زاب لوالا نوكلاب قربسم نوكلاوه كح ا لع جوا م اذ لاكشادماَو

 توكلل نارغرلب نيذوكلا عومج تلعجن اداب اطرش لزب اف انانعم لافشنالا

 نامرلا بكر لع فسم الممل كرجل أب ةصتختملو نركسلاد كولا ننزل اىشمالا
 أو نبلاو مكاو فبل ميدالا تاوملاف عفيو جوزلإوم ملوث ل انتل انانآلانم
 فيسلانبلاشال لوالافيرتلإلغىا ةيبسنمل [ضارعالانم زكفلو مل ف فاضل اب

 تزال ايوه و وطسن افرع ىلع فدكلا نمو فيرغلا لع لا عفن الاسد نمد

 ذيول هنع له امد عراشلاب اشا انهىلاو ةوئلابوهأم مرج نم :ومل ابو هامل

 داداناكفملوق فسكلا ليو نمل نو ل عفنب نا لبن ني بند نبال )بي نم
 صقل نإ نالءاكتاى ار لع كاذ هل الدااّما ثحدض ءاريداشملاب

 تأ ملعالو ثاف اضالاب ل دنس انل و تاذ اضالا لش نم ؤطمل او ةعرسلاو

 ثحف رموش ماسحال اضن راصطلا و لوطلا ناب وحرف ن لكامل
 قطبلاو زعرسلا اولاكر لوطاملاو لوطلا نان فرفن انالماسمإال اكزاال ان امئبكرلا
 فلان نالف سان اّماو ضرعلاب ضولا ماني مزلبالثل ريد ابنعالارومالا نص

 تم ل صبملانم هدو تاجرا ريد اضملا عبشب ةريصبم نوكتامءافاصدالا
 اضباءاكرلاو كضلاو ريفلار نس ةالف انلان ان ارركح اء اضررعم ند د

 ركض تاصوال اكلت نود تن ليس انرم اهله فاصرالألائبب ةرانعم

 كلام اها ممن هجرالاذه لعرب اهش هآ ةيىسكا تايفيكلاب داداشاملو
 اًعبترصيلاب كر دم اهعبجذ اذأبيلصنيأم مهلا نسل ]مجودصبلاب
 هأع دا أم دول فاكل افحالا درج نايف ال1٠ لاماحان ملقم ف اصواد
 وكرالاهاحا درج ةيفيك,ل شملان المات تابفيككا نمار ازم حاشنلا
 ملوث ئْشسس سم فاك هخاضالل ةلمرانسملا تايفركلا نمذ اصر ال اكان
 اتعاب نفسك اصح نوألالكشلا نراق اذا ئانعب ءامقلاد نساك



 تالصاحامفلاد نسهلاوةروضلا عيواغبوصلانيسحنانمجشلا لاهيا 2

 تضيلخ اهل املوأ هزع لقنانكعومبجل ضراعلا يقلب نسحاربغ ا مهنم ءاحارك

 لص لصنل وخد وخل اب دارما لكشنلا تاييزجن متل ابين لكشلا
 كلذ ديبرلا ةوضل ا يخت ديلان ب,تاوصالا ابتكار دي ملوث ملكك ا ذرسوهاكر
 ظ يضعف كز ناو فونلا عيمجنافيرعتف انعم اذهو عمسلاوغىه قل ابصملا

 |ربكىف فخيو ةرينباك ة ينط هن سوماضلاف ةينغأ عجاتاغ انانواملو
 رصد امزم عجرمازلاد راتوالااوذرهتألالع فملاف ناطا ءانئلانم عوف

 موف فذلا اذ نوكإم رامملاذ سومامل فانك صخل اذ نع اروع يرمز

 رصانمل اف اهلوصخ< تاسوللالئاوا ملون هلكن دبل ارهاظ ىا هاكذ دبل اذ
 كوالا لشلا هاؤيرفتا نأ ش نم ملف يرصنملا ماسجال الئ او هلا دعررالا

 0 اهيبضتراهديعض ماهلِيلُع ٌثدربلاب بركلات ايوطرل ليش ةرارعلا
 ١ 52 ىنانك املا دن ساكلا ذل ابن امل خ دما باف يزنلاو مهاب ثلاذ نم
 2 طشل شنت ضرالاكت واط ناني غن ا اش نم ملف بسلا نبعلا كح
 تالكشش مانا عم هد , ربلا ناب فئاوملا مشو ,افشل اف امرهالغلاد دربلا

 تناكأذ يفشل ملي مهحلابو هلل تراب كللذ نمو كتل انفاش ناف اهييغد
 هنعاماق ها ةميرالا ةهنوكوملو نإ كم اذ تاك ذل اء سهلا ءازجا

 اناا اونساذكس راملاو ءازمجالا عضو ءاونس مدع ةنوثنلاةرحلال ضعبلا

 لكوملو لاعتد اولا اوك داع سال او هب كاًضلاو لات ن الاوحد ادعس
 - *8ر] ناو ةفخلاب فوصومىيبطلاهزيح ف ةغبحلا نال 21 همة امهنم
 ةىدابلا سهما افا تاسوما لاس اسي ةفشحلا ف امر لقتلا اذكر دخن ادملا
 بلك هجر [هوملو قره الخلوق تاس مهذانم اه دن اهئ[ خلا
 هوطراة بفرك نعولامير وص ىنَشاَم امسك نمؤخملا موس فن ىراجملا

 ىهل والادنصليالوابطر مسح ىصلب اّمانانلاو بطرلاوهلرالاوالؤا

 مهاضماغ ن اكنا عفننل :نملاو هني ضم عر طقن هرهاظب لش ا نالنبملا

 تاوذي هةيصنخلاى املؤرظلغر هماؤعل انتر ىاه اكاد دف اطألاو هلت
 .: لا
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 دوعتي ماو نسر |عالز نال ادم نه ست املا ماسخللا ناب نمد ول سؤال

 داي ءاملا ةحاحال ولشانك تادرلاو لباد بها ولاف ارمضعب دوجو فانب لذ

 أيل وهدم دنع تاب اولعر ىلاعت بحاولالعنال قاض الا[ صاصتخالا

 ةلحءاملؤ أبل دنشا ا ذاد انلا تكذ ردصم ءاكذلا نم لوف فبكك نع

 يضيشلا حانذملا ثوشاوح:!/تاعوضوم لون بسكات هز عر فلخ لالا 0
 ميهووازط |نيلاف أك صر اخ تااكء اوس ابو نصب ت الآ تاعوضولاب دانا

 أمر لاهتسالاب ئاعتم بسحيو لاممتسالانملاحار داصو كلالد.ّسسالا اك
 باي نم تاثالطالا ثهركذ هاراملا قالطا مف نأكم انابسحب كارير دصم

 ةكرمإيسلفروكملا ةككملا او ملومب ضارثعالا دوصغللاو مصل ثان مب
 لاق امادمولعلا فيرظيف اكرشزج ت اكان دال عاهدد همم ةككم ى!كاددالا
 مولملللم اًنيلا كار دالا كلم قاطم ربا علا مولعل [لعىولط الا نال ديري

 ناتيجسلاى اةعببطلا ةفللاف ةزيزلاك اةعببطلا هد ملوبلعلاو رظنلا
 ةصيؤلا ةككلاب حالطصالافهزيزعلا تعسف ىآ تريضو موق ناضالا ابملع بج
 حئرمو زغصومسد :كاملاك إن لحب دماض ثيح. نم ابذعر دصبأم تافَضلا اهنع

 ايوا فص منركث رح نم كاملا ك إن ىلعوؤلطا ةزنرعل ادئاعق دو ءاصلا

 اهنلخدم بسكل نوكت الىنلا ت افْضلا مْ انل | تافصلا|ب دارم او واذ روك
 هابل سفنلاو لاملا لذي .نعردصب ىذنل امركلاو ةزيزع ومش ل ءباتكلا هكلف 00

 ىمس تاثلاب ن اكن اد ةريرغيمسإل دسراملاو : انعالأم ابنعدد دديفف املا

 يعول لخ دم النا ةغلخملاو ةزيزعلا نيب فزنل اممال علل حاششملا رمش رع
 اذببةزيزعلاةالطا ناهبسلا لاه اموف دن اذ تا خاف لخدمرلو ةرزلاف
 ذاماحا دلو بمس سلوق بفلخل! ةفصلالواعم اهوا طارم الغل اورهاظربغنعملا
 لانو ركف ىارتدر/ربيغ نم ملوث ءاوس ندضلاىلا ايش ثاف ةر دفلا نع
 ضو مركلا لم ل |ْو فرح فرحت انكى ركفن ئانكلا كمل لص ا نك

 ناك اوزعا|توبف سمنلا ل دسم نأكن افموللادل ضل اد ضرركلا ةمالفلا



 تفك ناك نار وفعوبز هيلع هر دقلا عيررض فكن اكذاد دوجوبض لاما ل ذرب

 فت اثةلطالا نانههآوُمْلطآ كك ملوث هفع انام وبف هيلع هر دفلا عمالر رض
 ةنلليبالأَم هدو[ صخنر ىموطلائح تاراشالا حرش ف نإ ركام

 وضل اناز نا تنم نوكبامان جاع ضمان قآضالا لاهي ام طع ناطر اكملوت

  اولاف لاهو ناماضالاضعب ء اك ادنعه د لخدبت لضملا د ابتعانودب
 ملواه وحيد لف م دعل ناملكتملا دنع هرذ اهم ئبش]خ دوالر اهدوجرب
 لمصت اف ملا لاق شبح حاتفلابحا ص اش انيق كلط الاداكتع اسهال
 فللا ليسمع امهنلام درواوئضشلا:ىرابنعاللأالب اقم مما

 0” ويست ام ان مشو يعفو لاف كيرلازيتلازثذلاو
 هعشىف ديسلا لاهو محرش ىعاشلا هرانخاامانهو فوصوملات اذ

 دوجوال ىداتعار جانا فد وجوم يي! ٍؤ ضحي مضي ىلضعلا فصولا

 تئائاضالاو بشلا نان ةمضدتر اب عالافاصرال ازيا ناكأملد هندرل

 ْ اًفطع كر اعا العسل اضطعرمدنع جراخلا ذاب دوجوال|هرتسأب

 ٠ لعذشب لفل لاخر الجال كللذ دانخا امارإللاك ريت افطعلانمابب 2

 ضخّوروصصن ؛ىبتسو | ملت فلكتلا نمدش اموفخي الو ىبشو ىداابتعا
 اصئار فارعش الار ضايلانم اذ عبامع :لعوهاملكو ةنسلافاضاانم

 ربط[ ْنملا اذبومالظالاو داوّسلانم اذ لسن امن لمجوهام لكو نع دبل
 هحاو انلملو نيكرطلاو ملو انني ايىعول اواني دمشلادجو ةيلغملان ا
 اثيعةنوكين اب هن ىفانحاو نوكي نا اّما همّشلادجو حان للحم ىف

 دحاوريغ نوكتنا اّماو أكرمو ان أك أط سس فاعملا نونعمو ا نايبعالا نم
 ةمتلمدير اّعا ةفّجح امم ؤ نا اهدحا نامت وهر ةرثككم اوما لب

 فلان ف يفر طل انلاغش اربع أرنم ذعزةنم ادملاو ذئبهوا ةرثككانم
 ةايدوصفم هنإ كر:ثم زارع ةرثكلانم دحاو كف ال كسلا وا ةفيفحلا
 يل ادحولاب اًمصنم نوكي نا اًثحاو نوكى ىف ها ءثالثلا ماسخالا نبذ
 ركنا ةدحيولا تل زغم زخم منك عمد لفعل ادابنعا نعرظنلا عطق عم

1١ 
 رومات



 " 4ع ىف

1 8 3 

 - هه عحس ةسداس جل #

57 0 1 
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 ذل نمريركىف دجوبم لف ءا حانفملاذ هركتأم نارهظ بانهم

 ةدمولاب اذ وصوم نوكبال ناد هغئملاو لمملار اع أب ةدحولاب دذوصوم ةيكَمملادومالا

 الحاو فعلا ف دعب ثرح نوكبن ا دحاول اف عم ساد مهفب نإ بش انكهااصا

 . نيد عادازجانم ابكموارلهزجال ا طبسب ناك اوس دحاد ظفل اذ اب عضو ناب

 فشلا عانفلا رش فاملعورفم ظذل اذ اب عضو د ض عب اهضعب مامضنا ْ
 : لعهد انه لوري ازاب ظفللا عصود فولارابعأب سبل اًدحاو نوكناف

 هاقاير ابنعا مسكر نوكيالو اضسح هببكر نوكيا م د دعتم نم بكرم اموهبأكا

 ربظباذببولوقبىنجلا بكرلا نايب ىف هركذام فل اجو رف عدس رظن هند
 ةفّصح نوك. نب انف ضح ه سكر نوكيام نا هإصاحو هاعاتفللاف ركام

 انكمه حاتفملا ةرابعن !لعاومتلزغم لزغملا ند د دحاول السن نم ممل ظ

 نكن ااا دحاولاريغو هحاوربموااذحاو ارم !نزكينا اما هيششلا هجب

 أ يفح هبسكر نوكرعْشسام سلو ها هحاولاركحذ نوكبالواًةلحاو كسه ملا .
 لفعلل ا عاب سجن مهنلم ةق لفه رنو كل عمنا مة محام اان علف

 افلتعزتنملا ةةئبملا نيرو اهئ :هلباقملاو دحاول اخ |خاد نوكتالف لشناك
 ةعص عزتنملاة يد حلاو ابكرماضمإ تاذرطل ا نوكنف نيدورطلا ةفمح

 طذاس قباسل الغل اذ نيركرم ارك ناو نيد طم انوكي نازوكث امطةضداع

 ملف ىفاببسامّيو هقرعشس ظن هنو لو انبمه طّدسا اذهل جالمؤملد
 0 ناك

 اتعاب بكرم عومج يضعن اشف نإ مل هئيش اح دييسلاؤب هيلعو لصالا
 ثيجرم ءومهملاذ دث ازمجاب ناعنيانل ضرغال ذا مداخل ماسق الامل اازجا

 امنع اكرم اًحاون أكواوس اننسسا مدلل ىلقعو اقسام اوه

 دايو وملون ل م عرخالاو ايس هنم همز ةركلذاب نالت اذ نلت رادو

 امل اٌدددعرخ ناماقا اماءرهالين ده هما ن ككل هال

 فدل ا عازقن | عنتميو نيهرطل انم هنم دحاو لك عازغن انم هبال الذ
 .ت اكنإغعشاذ لفملار ىسمل نم بكرلاخالخ معلا نمئسحوش



 ىتسلللو ىلفما 'نم |بكرع ايل خع | ىف دحاوا ءافرط نوكم نان وجنت اسحب ازج| وضع
 ' اب ح هضم ارلفع كازج'ضعبر ااذرص اًبلفع ناك اس لاو ملوامدّند

 "تلاه اسوس زي ملوق لوفعملاو سوسحلا نم نيبكرموأ نيؤرعص نيب عملو
 بوح اكلم لاضيو معزند دب ناسوحلاب لوغعلاماش عانتمام دعنم فريم

 . توكك ورنا اكل و ةيبضولاد هوجو هشه رلضع ف اص واب موغب
 سضرسحم مسج كى ارصسخنلاىلا حانحم ديلكلاذ عم اّبسحهفاصو [ضعب

 يصملادوصْمم نوكيناذوجينا لع امالعاو لو ىفخال اكل ل سا! مزايألاو

 باوحلاو لاول اير طب هدرمو ا اذا لإ محتل لوغب ىاكسلا هركذ ام [ص اح

 يلفعوإ لاب كر دم ى]ةسحام املوث هاانه نارلعاو جراشلا لونمل هجدالف
 ىسحو صعد ىذل ابكر اكان سح ما زجارغعب ناك او لقعلاب كردمىا

 فلتاواننايثزج ماني صا ماد دعئملاى ا هاريخالاوملوت لمع ةيضعبد

 لفعلاب نيكر دمى نيرا ضعوا لون مع ابضعبو قصن ايزجرضمب

 ١ بصو نكمل اس ا مطعب د اًباقعارضعبوا انفع |هوازجا نأكءاوس
 اًددعتمواانكرمو!!ًدحاداّيسح همامن وكن ناوهو ميك نا ائىعم اب ةأثوك

 اّيسحيرشملاو نيتبل عام ئماسفا'مئالث ابزم دحاو لكب طخض اًملئ#
 تتئاوذب ملوث لئاطإلب نرظا نا ضعب لاط ادق من اذ ردنذ سكملابو
 لعؤاطن اكتعاجشلا ن الا ةراش ا ةرداص ابن ملون ةناشال اع سدنالا

 لع هر تف[ صولا ذلال هل ا ملون اضبا هز الع نا طن ةصوصنملا كلا
 دك دولا يرلعل !هنبسشت ىل بش اشالو ىاكسلل ةعبانم لازئعال ابه دم
 وممكن هريشلاجو لمح ى اهاظفس نس موملوت ئيشللاواص وم ًاصونم لك

 كيرااذادرباغاشال شل امولكطغسلاضلانع ءارعل اهم دعو ئبشسلا

 (اك نلاخ عملا ثايث دير الب تلاكسيلو دوجرل ذم وكل !اذه نم

 بيكا باش م هن المل ميد نوكم دولا ةنث اضلا نع ءاملاوهد
 ام ناالا امر اه هيل اذأضلا نأكن او هب اضاف هاا دف اضالاذال

 لفعلاوهملو دحر نع هد دعم روما نم ةعزتزم هررههبشسلا هجد نكمل
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 مصاروك 0 كلا لع اطر لفعل اضباو تللذك ةككملا نااككارد الاْلاْلخعلانال

 ةعلطل اد 00 اايكرمو اناكاذحاد فااناطمملو ءاسحالا غىلازغل ا مأمالا هب

 اًوفهؤ طلا ناكاذ ا امذ فاصوا دعربغىلاوا ايكوم فرطلا ناككذاىزف ءايشا

 ملو ل هبشلاّصوب مشل ص صخر و رلوف نع باوج اف ال دئن صو ملوت ' ْ

 ياهلا كلن ةكت هني ئكالوع استنتج
 : ”لفمإو هنمةئبيملا ءازتا انكملاءىرم هبْسلا صو نوكي نا دبالذ د دعنم نم

 دمأل نيك شم نيد دعما من اعزانملا ن الملل نوك نانو ارهونب الح

 انموملفب تانجو تيكر نيرطلا بكرم ران سالف امكضر اع دحاد

 ةلرفألا نوكاله بش هجورااذرط ن اكاوس تكتم | يزكذ امبىا هارهظي

 هقئللاة فشلا ]ع جمن ارظن ملل ةنا نم ءازجان مدغم ةغج حال نعزانم
 ركض ملوقب قسسأام د هركذ ىنل ارظنلاوهانه بكراذبكالا هحر نماّمْش

 "لسا نسيت نامل انامل ما ندننا تنرعدفرو هذ عدس

 ا ندا !انهرب قاع ل هالو درغمم رغم هبثشا دزملاذ اك راج

 اب واس اقام ا حال ةبميتشلا ايرئلاةعلاد ىذرلاف

 ًايتفرسفا اءوسجل فر اروبر ظكى ١ فو دحر دصم :فصوا ليعىخعم ناكلاو

 ن اكانكو لش ها عانفلا 1 هنعرتعو لو وخالف لكل لص اكفو نحم

 فرالا سلا نال مّن عمدت حاتفملا بح اصو لو ىل هربغذ لص الا :ويس ىف

 تش /ةياشلا نال كاندكسيدم ايفل ضرعنيل ىأكسلا ناب: :رعشم ٠

 تركها دش مو حاننلابحاص عا ةبشامحاف لصالل ضن اوم

 ىرابزلارارمساوى د دتلارارمسال اع لدن مر ماضلا ةغببص نال كلذدإلا

 لغاشلاو د اسيلاو نملاو لغسلاوواملا نم ةريثكت اه طفاشلاب عش

 ولعت ىهر ملوقب ميلان اثملاتئاطللاب مار عشم نوكيذماضتملاو ىف الشلاد

 مالو ىضاملا نامزل اف طفاشلا عوند لعل دي نافذ ىضاملاف الب بهزد
 . ىنعيممل ايوءاهلا غضب ملوق تئاطلل كا نراذع نوكمف ةريثكتامتف نركب ٠

 طئداعم ارا وم افلا فو مولملارسمنو ناسالا ءانكدوعصلا



 - داثمظفلةاكداوسدد سلو ضلاركجف ملودوعضلل عضلابو طوقسلل هضلابدا
 .: رك ا ظ فل داذامت اود دصلإ دو لوعغموسا دي نال لوعفم مساوار دصم

 "0  دافئسلا بئتلإفعم هم لماعلاو هعملومفمنالر دصللالوعم سيلنال

 ا! نو دلو ل شل اركحف نوكش هعم نزاتمو ل درو تكل أكن م
 ١" .نيوكيل ناكم سال عفوطعمذاادابتعاب سبل فايسالا ب ناؤسي:إلا
 1 ةيحاصم فويسلا نافذ هعم لومفمن ا اتعاب دآم مس ايش

 لعويم ا هيه اكارعدب اوازيْسلامولكراظيوهاما دمصمداشملا

 عت مضل الاف نوكم انملا عمنلاربتتلا ناكا ذاش اف حاشلابب حرتصام
 لاهتسا هجويرل ايو صن لنلا يشير عاتنلل يش فر حص انكم هذا دلو

 لظن انه نالىغبخبام لع سلو مهاد ىلا هّيَغْو سلا ةغلل ابنك عئاوتلا
 . ملف ةمررااساَض » لم دسااَم ازيشلاف مخاوف هنو ةغالبل ارارعسا ةرابعل

 ١ ناملانئ سا رضن هبشلاه جو لمح راشا هاةةئدملا هيسلادجو نوكيا

 00١ هيعيتلا انهو ركل زجر ظ تائبرلاف لوف نمةداطتسملاتيؤظلا
 0 نآنيبوةسحلابكرلا عيدب نمولا غي ذيكيذ اتلاب تسلا عفديار وسب
 ةائبملف هيبثنلائيمياهانعم ناف حملا ةرابع فواخج دكرهلاابملع عمت تلا
 ال ارلاو هيلعر اببعال ضاووهر هبل اهاجوو هب مجشملاو همشلانوكيناب
 نياكة صوصخح لا ةشيبل اعلي ولع ةكرجل نرك(هيلع رجلا عفر عمو ةفضلا
 7000 اي دا او راما ادسنس هس

 ابعمزيرتما دوجو |برلع مكرحلا عوفوي دارما سيد هب عاطغن الاو لاضنمالار
 "«يالمتم افّنساو مسجلة رادتسا ةزادتسالابو لكل عمدزملا دوج
 بلار دتسمزلبو ناصر الا نع كرخلا درج عا ناثلا هول ]مشبب
 كلا هييفو لانس امان ثب ل اهلل: بكر ىاببكذلاابؤريتسد از
 تام لعملك م هربشسلا هجو نوكمي ةضل تلا تاىرملا نمو (مسخلإ
 . ةبكم ةئهلا نوكتف فاصوالانمأ هريغ دكر لاب نرغب نا ا هدحلا

 ٠ مذا صو نم اهريغ دكرجلاب نري ناوا ذ اهدح انياعز: لعو ا امهنم

 0 نوزتللالا



 عقتىلا ةئيبلال عج أف صلارّتفملو فاصوالانم اهريغي كرف هش ن ررمملاوا

 لو دنع ممخب اهأبرذ بيكارتلا د ايررعا نم ديزاذ ىسحلا بكرم ام ةكرشلا بلع

 فاصالاو يوما عوجبلوالامجرل العاهل مجر بيكزيلا اهيربنعيو ناشلا
 ا ارز ميلع لدب تامرمل عوج هال اجو ىلع ءاهئنورعلا -“ 0

 أبدا بجوم اهيلع عفن تلا ةئيبل انا درؤتناناف كلذ . نع ”هئيرب 3 1

 ةروجذاصوالانماهربخب دن ورغم نوكتدق نيكل ةئيلل كات ناو هيبتا ف د
 ةبكرم دلي اهلإن ناب داعش اممالك سلو ذشيبلا كان ىوسداربلابذع
 اوربرعتلادجو نابل ناسلا ضو ترو تار ا وانا صرالاو دكر نم

 . ف ناكن او هحرجف فاكربطتلا سضن نايملا ةراش لي دعتلاو عربا
 وصلا كبلاوملؤ د املا مش نع يمد ريئتلاب تراصاذا اهتسو |ًيعص

 . حوراسب ان شموا ار يشم تناكواوس
 ملؤّئاشب ان عارمشملا عضومر يالا عضو نم كرم اة ليه درا لو
 ةفللالصابسجى ا عملاوملوف رق شاور ىسجلا ةر ادن سا !ةرابتسالاو م

 مكيبلا كلن ىانباتلامدلكلا نم دانتي لملعت هآرسمتلا نان هلق .
 قيطنيف لف ديال قاعنم بيكر اوفكتبل ملف نيؤرطل اذ زاصاح
 ”نايبل ةيضافعاو نأ نمد اغتسل اميبفنل |ليلعتما» فل اق بطن |
 فطلالاطسولاو عاتفن الانكرجربنعاو امسجيملانلاحلكف ملأ هبشلا
 مهجيملا ةئرحتلاح]كى غن طسولا لاذ رطلا نمر نامطن الا كرم ٠

 تينمجلاءل اح]كىفف لامشلاو نيميل املا نينل املا ىف كرس عا ناو
 ثلثىلا لامك ىفف سكملابد لف سلا ىلاواعلا نم كلذ عمربنعا ناد

 0000 زكام زكاملؤ اهتردن د تاأبجلاىلا كرجل ةزرعل د ديو رعب ملوق تامجج

 لايل نشل هنو مارف لع ملف دنااةر دابنملارومالاف بيكزمل انا ةزعب
 ا روما افصو ىيش دصم

 ٠ طودبدو ذ فافنالا درجت فاقلاغ تكي ذا الارجل !!رش نال -

 ا ىلا د: سملا] دج نم ذوخأم هلو دجم كاهل دج نم مل آش ام :كرح
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 تاق ناش الاملادمسملا ل دج نمال ناك اد كح ءانر نانا فر كحا ءانعمو لاذ هللا
 ذاجامائاذكلماكحاف ملامتسا نا تلونشملا ءانعم دوحأ ملا لو دجملا ولنا ءانعم

 لام ىاكلل د فبطل نمو ملورنر اطئفل انماد ةداعماكحالا مزن لمغلا نال

 0 كنوكسنم برك بواطلا "هل ههبيبشش ملا ناق نوكسلا له ببكريلا
 ١ ١ ضمك ن وكس نمزبكرلإ طملا سس اىنلانم ا ملانبب, هصتومف هنموضع
 ا اكبو مشرك بصنعسل لسكل اوراشوأل او س اىنلل ضوعنل او هصذوماف دنم

 ناورياللسصنتلاو بيكرلا سبيس فطلف ومب حاشلاب اشابلادأبميبس

 تارنإةءإ كلو دمئوللا نال ىثسح بكري سيل هسيذنل ا انه ىف هلا دجر
 ' ةراش اثللذ ملف نيرظانل يضعب لات كلذل و ضع ف علاو تسال نمبكملاد

 راجي ماه مله اهرام رولا ننللشم لو بكمل اذاطمللا
 هفصو لثملاوعم هيضإلشلاوألاحار افس الجر اجلال ذكأبءاوعفنن و اوامن م
 هزجو ريبك/| سوما فل اف و بارئلاوهو مل اشهر اهلل نم داما سلذا

 مماف ليزن بن اجىف ليتل ناألا هبشس لا اجفانكوملو هيروللاءازجازم
 اهيا عاضنن الا مدع لبن م دل[ رسبلو اهولعب مسأت ابءاولمسرلا ل

 ناهحهرشلا هوو لات ثبح همشلارجو ىف لخاد كلذ نال لج امىلع
 اذاننا مدن أم نالءادوروالنانخجال ءاوطت مرانه لف ناخ ها عاضتنالا
 رق !نم عزنا ناب هنأ طلاب دف د دعتم نم بكرم همشلاا هجي ناك
 هاا ذامولككنمضلا توفي اناةعمفجماتابميئنلافد عازنن اابجيام

 هيوكووغصي دي نلف ىف همشلاهجو مازن اذ لحل عفي أل ةدحرإع هاحاو لك
 و عانجالاو دز نالإتلاجؤ لاجإع نيا يشل انم دحاو لك هيما هجر
 . هيشنلان مهن انكلابةر اعنسالا ناب لوملاونانكلاب ةراعنسال سه نم

 لت تسلب انكلاب ةر اعئسال اذ ٌهيْمضلا ن 5 اوائحإو نوكنا 000

 . افاق ناكئاولفتسلاهببثشلاوهو لا دأفا ام دافاخ ملوث ةعمجلا

 - هدافا امد لب هيبنشلا ةداف اف اردت سيل كلذ ناذ تانّصلا عامنجا

 ننلا»“



 رما :ظحو ا مريغ نمكاداضتل ا سضن نمدفصو قالا عسل فطعلاوار
 ءاكابا ليزغتلا دعب دوكملا ازغنالا ناذ ءانخ الها داضتملا لني مملوقد اضن كوس
 حان لل هحشف ا ليز تلادعب :اعدال امللذو بىَمسمو رخال انع أه دحا نا

 ةاضنم نيرمال نسؤكف اصننا لزنب اضن نمد شلا د جب ءازثنآدعب سا 20
 لاقاماذكو ثحلممبسادنلانلززمداضتلاهبشواامهداضرارحالا 09

 فوفوم عازغ الا نال ةينرلاف ىخارتلل مديطكناب حاتضملا نيش ىشاوحف ديبسلا ٠ ظ

 ارسال عفوطعم نار جرلاف ترو انا ذ عازغن ل طعم دخن مربف ليزا تلاع
 هنحو منان عب مازةن الل بلعنل ةشاث ةمدغموبف كش مال لرأتب
 ءتاقصحد اضئلاف نأ دنضلاك رثيدال داضلا سفن نميرشلا

 رش: وردادلث امتامن ل صح ةفصف بسانتل اما زنم داضتلا لزني
 فطعيؤئضل ارض م قاعد ليز تلاد ىتسمح كارشالانأف امهنب دعانا

 نلاذ ىلاهن هئاالات لعفلاىعم مسال|ف ناكاذارسكفلابر مسالا لعل عفلا

 نامشيو ناف اص ىلاعن لان ممم اع :ءارفلعانكس ل بلل لعجو حابصالا

 ةاكنافملو سوماخل ف انكذارظد اذ رظمرككفرظ ةساسبكلا زجل ءالغلاب
 كيل دي قوزرلا مام الامم الكر اممم امنجا مدع لع ل دب مالكا انهمارضغلا

 ننحت يلاركربلاو للا فابن دوصغم ناولع حال امالكلمصق امهعامنجا ٠
 دانحل عنل الكم انهىلصفروراغلانباغ قرغلارر طير خللا نر دي امهنمك
 طلغحاتفملا يش ىفامم لعل ربت نوكل دن ءاف وزر مامالالاف ملأ

 ةصق لش ىلا راش بؤ سبل و ريالا وا |: ىلا ابد مصخ فوز ملال اف ثميح
 انكه لاهتسالا ىا هيمشنلال ؤزامحمامتجازاوجملا ةراشءاو رعشو ا

 اهيضمنركيدق دماحلا نا دربالذ لاعمال عوت ول ةشكتماربخلا نال لوشن
 رياخنلايقكتاو هل متو ف كشيرل هسضنب يشمل هببشبال ايمن او مسالأب
 كاك يفوض هفاضبا هبسشتلاف فكملف مل ويف ئدابنعالا

 بيس مسالا لمحو فوصوملاذ دهن اذ لح كنأكؤصالا نان هاثلف



 رض لو نان تأكفانكو بطاخملاب بانل اريمضل ابنتف هنيسب منا ءأكقسفنلا
 اهي امك ملوف ىلاءام نمدلوتمو اننا: عمق نال افي نازك كوخلبنر نأك

 كاإنم كل ىف اذ بانكلا طبل و اذ اك[ فف كلذ فاكلاوخ ف لصالا ناكأ ذآ نا
 ” لاه ابووتساك ذل لشكمهلتم ملون ا اكوخل ا هن لخدبال خاف لال
 "تلا جنلالاكىذلا ل ثمؤبسامِنْووككلا ةبيجيلامهنصقو نيف انملا
 ًاهببملعافتد او امعوطسوهر اهدورو بلطىاهمظعانان دك ا

 كان تءاضااذاءامس لاو نكأمال نمدئوتملالوحامدانلاتءاضا الف

 ركسم وره خا نيدق و: سم ا هر وشب هه اب هذرانلاب ءأبش لاو نككمالا
 انما هيهذا لاقي نازم غلبا ا: فرل ل سم الف هللا هكسميامو هدب ىنمر
 باجىلا اًرظن كمدامو مهر ونبرلوق ىف عمجو هلوحو دئوتسا ف ربمطلادخو

 دحاو لكن إإع هيب نتا ضطعلا لا بتيصكو ال ومكملوىنعملاو ظفللا

 تبرشامرابف هببنشلانم دوص للا بص خف هذ اكن: بضقلا نم
 قاؤ تخل اب دّمن امهلم تعجن إو تدصامهّصخو نيئذ انا لاح
 رطل !!عئاطب لزنىا برصي باص نمل مد بّئيصلاو تدصنام

 هقيبطتو هيت نا:ىلظ هيف باعصسلا هب دير ١ناذ اضيب اب كسلا
 |" هيديراناو مضاو باىعسلاف ىريلاو دّيرلا نوكو لمللا ةلظ امهاءرظننم

 2 كالطاتلظررظنلا عب أتت باح سلا هجاسن او دفئ اك ةىلظ هينفرمملا
 يبتاسئصمو لالغاف اناكثبحب فربل اد دعرلا اماو لبكلا ةلظ عم ةمامغ

 كلذ ممهلاه فكم تأكت انس نرامج د اضن هام تإملإف
 ل أن ااركذ هنلابملمان انا لع عباص لاف داط اخد لماهلا دعرلا

 ” اضلاو نعاوًصلا جا نمل ممل تللذ نان عوإع نوامجي نايس
 انهناو هنككه [١11 ئبنسرمالودان فش اهعم ضفنلدعر ةفضن
 ليش نم نود حلا دام ليج نم ملول محلل ها لوعفم شارع تولابدمح

 كاددصلا ءذ اًض انمدتنار اصن !اؤدوكىلاهت لوف هبهمشلا هيلمالام
 ةاصنا نمد اضاو ماللاو نيونتل ابهرعون ار تاير ايلي ءارقل لوعفملا



 لزج نمئاص اصنخلل انما مهنيا رخال اىلانيكت اننل ادحاتفاضانم هئاإملا

 للالعافلاف اضانمدن اف هاد اصن نحل وف قاطمإ هللا ةراصن ىلا انجوتم
 عم ]اريظن نوكيل هلو حانغملاةر ابعىل ىا لا نبنمؤولاباوصلاافمل اولوعفملا

 ايركاونم|نينلا ايلا ي ىلا خملوق بّيصكريظن ىاهريظنو حانفملافلاق لا
 انكلاف ف ةمالمل !جباشلانمطلعدرلا انه ىا طلغانهر مالا هظهاراصناا ش

 .ملاذ ل ةرئاد ى امل فهاد اصنا نايراوحلانركوهو فر نحت عاتغلاف ىا
 تارودلاب ناعتملب كلذ هركذام دريفح هيبثنلاب اذلعتم سل ىنعا

 نانسيو كلكم الا سيلد زصصيجيومظنلارهاظ ءاضتفا امل اكول
 ضعى مثودنا هدو نونو مملؤان مضوهغي ملونمل ىرجسضت فطع

 لوفد رشلا حانغملا سس ىف انكئبر وحلا ل دب نينمرملا عانغللا

 ةيفيك[ شل ف عارم نال ملا ةجاحالام إذ كر دْمْن ىا لا دفنانه تلق

 مكلف نالخب الو اهب هبيشنل اك دأن يدر غب هبيشنل افرحملو ءاوسنمزغنلا
 جايتحال انبي ال هل يلد نافل لثمر دقن ىلا ةجاح هنو ناف بّتصكر ا
 ميلمضن خالصا لاوئسلاف هل ضرعمالو ىو د رودقن ىلا ملا راقت ىلا

 ىو دردن ىلا جاشح الاس جْتف لاقي ناب هاباومل ب هلو نمد اغّنسإأم
 ميو هيلع نوطعم ان مالم اضي ال ثم ظفلانر دفن ربدقتلابأب منان

 امكنيب رف الذ هربتملا امال ملامل شكد دق بلف لوم لئاتلا نال باوجلا
 نكمل ظفل نال اك لشملا دفن نكميال لاقي ن أنما باوجلا: بتبصكم .

 كاجمهلاحهبش لاقي نا مصب ه ئبملا دست ىف ةلمملاوهامإعلخ دموهام ا
 بحاصلل اذمل فال اكال تالا لان وسلا لاحديش هرذ نخ امندانك

 ناف فاشكلا :رابعو هملاةجاحللر يئن انه ملوتل دبات ف! ناشكلا

 وهدناضملاف دح نم هيبئتشلانمىرفل اق هردفت تنكىذلا تلق

 باطالول تلق هنم بكرا هاد مزيدقن له ببص ىود لخكو اكو
 طة د افتسملا مروا لل عنمءآ لج نامل همااكرنحا ل اًءامضلا هده
 ناو هل مخ نا كلر ِنفسم تاككاجرم) امضلا نه بلط الول



 | سانا هجر: لانا مضلا ذاب بيصكا الون الخراز اعاضا

 فحل وءاوسنعزتنلا ةبغبككا عار لفل ف قالا دظحالم دعب باوجلاو

 ثحيدش هاباوغإابملوث لري نر ىبسالربكنز نا لحال اللا 1 اهسشنلا
 .نكماام هيلع فتح نانو ذحلارانقم ناري بيلا غمف الأ داما

 لفن جايتحالاهجو نعل أس لئ املا نالف اناث اءلصالا ةئلاخم لفن

 فارثعا الفال ان اّماو همدقن متولواد يفي همامر دقت ع ب أوج لشملا

 "0 ناعم زلم ادرك امىلا هش ةراشا الذ افا كلا ب اوجروصفب

 ىلع ءانب لثمردئنم الكل اىف سل ناد ىو ذر دقت نعل اوئس ف اشكلا

 ءيضإو ىضاخلا هبلع ضن اكدفوسم اى نإ ىلع فظع بّتصكد الون نا
 ربدئُسلا نوكبذ ىضرا اذ هرلعرّصن فصعكلو ىف اكذدت از فاكلاد
 نسل لؤغسلا بتصىردلنكران املاهدأبنر نطملارابعادعب

 فااطذ دارفالا ةغيصب فاضملان ذح نمل افانلو ىوذريدمد نميألا

 لعانبشاوحف هلسصغنو هابهلسق ناف لوف دريد ةبسرالاب باوملإ
 *[تملاخ ب هما ع لخد لشكَت اكلا نال ا ةميالم دشامل ؤىض الاعسم
 رقاب لوعلا نيمجور نجا ىسدفن هنع لف ا نكد نوكيذ ١
 لو[ يحن كمر نال كلذ لاف ان دوا ءلقمب هبشمملااككإ امم هاعجد
 ملف هنعائجنم هلاجإعزبتلال مج اشلاوأف اضملاف اح عصملا
 هيلا ناكاملو اس امن كسلا لي اوحا نايل عض علا مدت ه[ضعلاو

 اًنئاع هنمضرعلا نوكب نا هولا اكرخالعئبشس ءاننباف سابتلا ةلؤنم

 تام انكبلغادرلا دوعن اككلا ذل و سيف ملاكى ذل ا همشملاملا

 يضر نك هرشلا لاح ن اسبهبشتلانمدوصخلا نال اند ن ؟يلخالاو
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 ١" يلا اشا علب ملف رولا ذاكماع ا ةناجماتآسسلف هيل انباع هزم
 ظ ظ ظ دن اكو هيلعل ديه أر لصانت :أكىا كسار واصاداص لس ملون ىزنولا

 داعبتس النمل منشم هسا كاصاهن :وكفألاو عننملاعل انانإن اهنمرسدا

 عقرم 1 ةماقمدت هنلعمكا ندد تيللاف طوس ب ارجل ةراشاةو

 سبل



 للص ال نمو ءربدفت ن اسل ىعم الذا هنأكم|!عانوطعمائورجرسل ىف

 ثيحساسالانمداف سنك[ صحي "لص لث اطإع هبعس جار سل
 النمو ئ شلع هنم كل صحو هنمؤبىاانكق حم هاعزصحتلا 7

 ةصئانلالاهضابّه معلم تامجن الضو هامان سان ع رشدعب تاصخت

 ,سلاخربت لمبجرلناولئ البلع هبيعس نمنوكتكا هربخ لئاطاعملومخ
 نال صارب مش مِسْسنلا نإ !كللذاب راسا تاس ابركفلا تالملوت
 اًنسيسذ نمل نءانلو لوصخيف ىآتاسس ف مدعل مل وسحاب دببشش
 "ا لوطرصذ بوزلاو عواطلا تقد ى] رامبو مل [لع دش
 اننلاوررورتلان افاعار داصر تك ابرش ىا قزلام دم وبلاك ا ذ لوط

 هجوملع فوطع مهبوهرلوف ىلا ةداشسأ هان وكين وكامل ؤرصتمل ابحوب
 نم :لمنسساو عار اذلو هب هبشمملاىلاءجار عورمملاريمضلاو هبشلا
 كرمال [ئىضَنْمَتضارعالا هذهنا دوصملاذا كاهل مقوم ةئاوربنللو
 ”[ن دنع درر سالاو ديال انمدإ لاو مساس رك هيئالاىضتشتا هال
 ىنعو زيؤرعالرعتهيانكةمرّسالاناملا ةراشاس العفو هيشسلاب
 هجوباوعم هىّسلاه اكناعا حانضلل مرش انشر عمرسساف درعالا

 تانك الا سيلوملو هنمزف عمرنا هب هبشنملا ثوكي نا هيبشملا
 نضعبلا صتخا ناو نيرمالا عوججئضسمي ضارعالا عوج نأ دالاف

 اناد لبان اف ل لخدالانه هرلع هبّسم اءايذ ٌصيلمت ضارعال[ضعبب
 وصلا يلع سال انبرطبوهاف اهبلعًؤ يأ د هاعجد ءاوملاث بهغدركذ
 هلثم هزعج ناكدب همشلا ذا هبشلا هجوب فرعا هب هبشلان اكاذاهنا
 امل هنداكراشم تلا دوجولا ناكم! لع وابل دهبْشسلا هجر ىف

 نكيملد اعيّتسال او ءافذل ا ىف هبا هةبترم تاككذا اما دوجوموه
 كلذ | ءاسركىنهنياللف همنا دوجو داعيتس ال ةادرزعمب هيدثشلا
 ةدايز ىلاتانمءلارغ نكاد اعشالا جلو دوجولاناكم اف :هنيعولل

 00 ع يلا



 راضملان أبل ىدلاىا هببششلان اكتو انلاًابا نوكآلن اب هسضنف حا ةمالاتلاذ

 1 لعل دي لولا لخرا نال ىىدملاوهاملفل اخ ديكاسلا نادريزاذ لولا لخدا
 ظ لن اساملكل مل ضب الوسبغم ناصغنلاو ةدانزل اب تواغن هذ ىذلا هببثنلا
 1 000 سانت دادي اى دنملادجو هبدن زئصلرإو نع برضا
 آل ةرشلاو ةيمالا هانت اعدم تاتا هنن ءانصصل لف ناف ةيرشالا
 (/ 2 ولمج نورظانلاو نولالا نول خا انذككربثيرلام تدرب شدرلام
 7 امسالا تعا ضارعالا عمو غلو نإ طتسالاة انكم مل نعابامضا

 0 ساس اا

 اا بشل اخبر فرعا ملوثيدلل ]ل كلاب اطمم دعو كعب

 0 لون عانزلل هه انك ب بطال ادنعهيثللالاماصلاب اهات اضلاد

 كاملا نا نمد ملكت را ل كاطع ماب تكانادتم

 ةسضن ىف كك ار وه ىذلا هريزعت ىاوربرت هرب زعم ةدايزل الوم و ل صمم اف: هركذ دك و

 تاكناف ىزناو فرعانكرل اذ ار ناعا كوهجلاب لورحب ا ضيرغ عاننم الملو

 اًرصْوو هفيرعن دصمي ىذلار انزلاق لوريل منين كلذ واكالوطسم

 اكاد اًمطخ منن و ل

 000 فدوعنل 1

 | مالا مجوالو الفا علإ ل يلعن مو ريصلو عام الا ليلعت فطتسإارالقن

 1! 0 لعفب ناعنم هبتل املا ءاوةو ر مالا هجيلا ًءاَمن ىا عاننم الملوث لع فطع

 "00 | اةيرخلا نه ذرامتال زاهنكدينلادوصمس ءعرابلددقملا
 اثونصحي دنبهنككرل هيلع ديان هسشملاو بدبشملا توضح نمؤص ام

  ىنغا شا عليلغلانعانلا نسل لاف انثعال ف ط دس همم لاروضح دنع
 فامثسرلو نركب فعركذام اخد ةر دنل اذ[ طئساز عرار متل نا

 مهتم نم ظل نالافب نازكمي حاتنلل صن فانك جاعس دبّمنر غنم

 ًامئألاملو ءاضبرعن عاننما نم !هآ فرع درع نم لوو فاثلا هبحولاف ا

 اكعومسجلاب عوملا باعت هناب كوملاو ماعمدملادب :ريزعتلا ةدايزل نركب

 هررن : | ١



 لمجتل ناي اكسلا دوصمم نالانبره صب الصلا ةرابع مزاشلا عز
 بروكب وجو نضمزلرإلو همْسلاهجر ىف ما ميوكم اسم هبشملا ادت اعلا ضرعلا

 ادن [ضرخلا نركتنا طمفٍريغنلا رصف هببنشلا هجر عمى هبهربشملا

 - يبسوكينا مزايهنالو ما هنركم اهيا فلطمبولغلا هببشنلاف هبهءشلا لا
 2 لاغب نالاعدملات انا ,الخدال دار :سليلعتلاف ةرعالاركك

 تعا الا نوكينابلغالا تال زٍذرعالا وعد نمضم هشلا جو فدا
 ناكمالادرادعملاو لاحلن ايل ن ركبامت انكم لا نيدزتل نوكبامج ديالو

 ميمنالا ناكذانيح ىاملو جور ظلك دال ىوغبنإلامباطم ليل دلا نوكبل

 اَتلطبشْنلاف ىا ملدئامااضغلااناوملو هييشس لك ةمزالضؤل اف
 امو قاذلا برهضل 3 لاقانلو بل اهلا من الوجيز انناو صلا هب جرتصاك

 مظسربغمالعلااذهو ملو ها هنركت ايب هب هبشلا ىلا دن املا ضغلاةناك ٠
  هنفيذ منا هنركاب لا هجو ف غانوك افا هلوقب دير انا مزايا فا اذه
 هيفيرب ملا هنم ضْعلا نوكبال ىذا بواقملا هبيششلا ناللطاب كلذر

 ىبضلا :هاغملش اذا ثم همّنلا هجو نضن ىفالضملاف متاسوكمأبا
 دلخ نم ةلباو ناسكس لاذ منادنوكمأ الاثم نوكي ىدنلا هجرك
 اصعب ىنل اضل! لا رظنلاب هبسششلا هجي ىف مادن :وكءدارجئبضلا

00000 
 هببشنا !: هزم ضع !ة داد !لعوال دمالككأ انه نوكتابب للا هب كبري
 - غو هبشلاه جو مما نالعتلال دمداككا اذه فاضي اورلوت يعدي

 دوم الاعبمجفال ةروصف نركبأت داوود للا

 هاي الامومع مراسي الهيشسلا هجو ىلع هبينشلا جيل نكمدلذ
 ترام عوج نمربظي حاتنملا ةيركذ مب ظي ومب دارملاف ة,شرعالاو
 . هيما هركيدرظمع اكل ذو ملوت اهلم دحاد لكمال [صخل اول أ نم

 هجوب بدرعا اكاةبترعالا :لغلالاد ملف لصنملاو لمجلانمفرعا
 فيا هيلا نا ءاورجلاب لورجلا ف يرعت عانتم الملؤ ىمذ هبشنلا



 هيبشسلا هجرت لوبرحلاب دبش هجوب لرجل اضدرعن عاششم او هبشسلا هجود يشمل
 , المجولا لوبي هبهجشسلا ن اكاذ او لاقي نآب ىرخا هم دقم مضنم لب دلا

 كك اكض خلاد س ابل اه ةاملاكةبشلا هجو نال ةروكد ملا ضارغالا ناس
 تاطكذامب هبشملا ادركت هررككا تابثامصبال ة[ ملا مواعم سبيلا نكيسملد
 - هأاميلذ حاشا هانا امإعاماو هب ضرملا ن يبل مصب ال هجولا لوحي

 نان ع ل ا ا 2 اي 2 1 ١

 ظ لوررجلاب لوب جلا قرعت عاننمالر لو ىدعم ن تامدفلملا هنهىل

 لاف ضرعلا لوبيلامب همسشملاب هبشملاب ضرغلا لوحي فدرعت مانشمال
 ملى سواسامبد ارلاذ ىو ا هبشلا هجو نوكل ى اكون اننوككءاعقاشلاد
 هيبه ٌدبالذ هبشلا هجرى مواسإم هيوأسب امه ئشلا رزقت عادشمال
 ثيْبحو زإىل اوه ىذلا هل امجو ىف ةاواسللا نا لاقي نانماضيا
 1 ظ ئينلاريرمن عاننمال ناشللاد ان ىلعو أ هجرب هرن نال كلا ل صا
 ردت ىلعرويظلا انها[ لعتلا نارهاظو لانريزغسلاذ هيداسإمب

 ةدايز الو لف ىف احدنأش توعنر ئبلا لاحري طن ئبشلا ير فش دربنا
 اًملطعضنل !ئنلابو تابئلاو ناينلاربرعُملاب كيرا اذااماريرت

 المن لوهر أشاد حانلاهرانخا امكضارغالا كلن لكمتب ثيحب

 العطا ظنإنخولكل لات ل الا لبا هل اكماعوبف لا نكن ا هيبثشلاف

 ضعبل|ّةسإصخلملاف ارادغملاو لاىلا ناب كضعبا آب اص ناكول هناذ

 ءلوفإع فطع نإ طن سالاركنزم لاق ماظنلا ]سخيف لبا دزابرخالا
 فاطنسالاضعمف :رال نارهاظلان ل ها عني دجي اع كانىعدا

 ركذامل خل ل ؤوهر 0 للان نيابزتل |رضعم ف رلوف ىلع وطعم
 تامدسي ءانعم نركب نا اهدحا تاينعم | مم هنالؤصي كاخائاو

 دلة يزماملوب لاب لوبجلا فير عنشمال ءانعم نرك. تامه أثر
 ةتاوملوف ىعم نركتن الع ىمانه هاناكمالا نأ فانكو لاذ

 ؟؟هييووورو ود -جيزجيح نع جوس ب رس وم منوي ؤ وج # <. م

 ْ نابهيثسلاهجو نمرلو نوكي ناد ةيفرعالا فو عمرريكملا

 ل لوغي نا نر يح رهاظلا نال هفالضره اظلاو لوصول امل

 1 5 0 00 - 3 10 01 / حم 4 ١ هن 97 000 ا ل

 3 ٠ هوي 3
 1 5 ةعح

 8 نكن 0



 امدارملا دصّصي لص هبشلاهجو نمل و ناره اظلاد همّْسلا هجر ف ف ورعمد
 عفجتلا ذك اكول نال ثللدكرسبل منا انا اد حراشملا انها اكضرعلا ا

 هنمضزلا ناك(ذ ا امي كومِب ناب د ادّمملاو هبثملال احن ابج ضارغالا هنه

 فراخ هالو يوسمل اوا نايم ارا تاحم الادارادغملادا كاحلا نأبج هسنشلا:

 انكو ىدزملاه جو داوس نمربّْساو فرعا سبل ىبشلا هلق م ىف ةباوسل اف عفاولا

 ةدجت جول اف ىلا ةمربلا نمر شاو فرعا تسيل ةءوفنملا ةحج سلاف ىلا ةشببلا
 00 واخ دودج لا ىولاو ىدنب لارج يؤ 3 رثكارسكمأاب رمالاب

 أعبتسا ويف نوكالذا هفورعموركملاؤ+ سم هاو شب دامملاذ ز/وغنملا ىلا سلاو
 ةصب هجو لعق يبلى ءاويبظن ديراذا ملوقةيورعالاريغ وهو راكناو

 0و و سرا ركل الا لغذ شق ةرمىسطلا ]صاف

 اقياَسهركذ اهل صاح ل صنعملاو جلا نباب ىسطتلا نال كل ذانلةامناو
 . لاتلصفلا دل نأ ف ناطالاكوسد وصلا عبجتف' ةيقرعالارباتعاشرح

 ه.ينذ هنيجيلو هبمجْور فبل هجرلا هلل ذ ذل نمدبال لد مالم راند

 عاد وطعم فإطتسالا ضرعمف دار لوف نوكب نال عل د بحلولاعلر

 ]ككاو لمحو لاه تورفالاو ةيفرعال اسحن ًالخاد نوكولف فرعا ملوف
 روس ايمن عاننمإ ع ليف ذا
 اق ىفعالل هلا مائاتساف لاكمال | قب دمت 5 ةاعفيال لات

 تبشتلالادئ اعل ارضْعلاتلعجاماوملوق ع اىىدلل هارب هبنم لاو حالا

 الا طاغش [لعل ديانا هريزسدق هركذ ىذنلا هيجرتلا ذا! ما نراهن
 هبيشنلكف ةيمالامابءاىضئقي الوهههسننلكف اسْْلا هدايا ن ق

 هيسلاءلاتو ىيدملاف الخد الذ البل دلاذ ةشرعالاركذ ف بواقم
 .كاننياعثم ال اري تن زوجينا نم عائل هحعْن ىفهعذ هلدنملا
 بيلاغىف ىوئامب هبشلا نوكم اهيإلاهللاذ ىف ىفشك ناو ةشرعالا
 توكيئذلاهبيشنلاناتابث املا جانمي اًملكت وكوب لاعنسالا
 تالاف بلاغ 57 هرمملا ة د | يزل نوكيأم ىعا ىؤن ا هض هما دجد

 و



 اهتم هيجنملاا حالا هاتغلامناوضاراتلاةرختيزيد

 ”ناو ضلال رظنإدبو غاركلم هيشلارجن ىف م 3 امنركماهامل و |جذاجوس
 .لعجب لصاح نيوزسلا نال ثحب هنذ نيزتالفألاو لاق ضولا هبل اب

 : هند هاوضلا "همم نا كم الو داوسل اوههرشلا همي ن أكن ام مبا بْم يإفملا

 تيلي ىتذلاف اهنم ديال نالعل ديالو نيلاثملاني نحف فرع الغ لع ل د
 ةدايز تاثلاو هاف اًىينرلعامب راض ن لوالانانزلاق انيواف لاذ هيوشلاب

 وضهو عانفملاةدابسا هييجتوم ائدنعامانه ملو | لن مداني اماع

 هيبثنلا جوف غاهبمبشلاذوكهيبثشلا مجد ع اريوكمابال غنا
 رعالاؤ نورمان اراًهّبصخال اوامشرعالاداّسعاب ناكىء اوس هوجولا نمرجيب

 فوق ال اربع نم من اعرف الاو صخل الاربع نم ما صخالاو فرعالاربغ نم |
 هب هبل او حن |لصئم ل ئبطإع ها نوكأ هبهبشملازحش الملف ىعمو
 ايرضخلد وكن امرادغملاوالاحلان اب ف هبشلا هجوبف :رعا نوكبنأ

 ىو وكب ناو ٍريغتلا غروصف متااًطابْس اد اناصتلاثككوهامذال عا

 ناكمالا ئّوصف ضورعمو توُبلاَرْجسم نوكنابانوُب ىو اك ابعمألاح

 هشلالحو تونى اركملارأ م هب هبشملا نوكي ناب جب شال ببوشلاو نيبتلاد

 ورْمت ملونو ريتا ادع ام ميج باعت لورا فيرغ (انشم ال لوذف ةضررعمر

 .تأبب ةحصمادمل :لعنيالسنلا عوج يرغن ةدانرلالو ملومل للعت ئشلا

 هيلوقب لال دّرسالا لص اجربصيو عع 0 الاعب

 هجر ىف غاوكمابإ هبشملالادث ال انضْلاتلعجامن ادب هبثملاوحذ
 دوصلارضعب ف فرعا نوكك نا هبشسل وح نال هوجولا نم هجوب 0

 هبسلاجو عيمجفذف روّصلا ضعب ف ت ءوبثلا لسمو دوضلا ضيف رشاد

 بوافملا هبثنلاك هبدشلاىلادناملاضغلاذ .,كشام هجوب متا

 ْ اقع فطعورف نإ طنسالايضرعمد الف ماد امدجعب هند ب

 نفت لكدامباب ناسلا بواسالابابقتو لصخلاةهنيرقب فرعا

 ةكمل كلا ءارسلاب مدور الو ملول كش ءاهااخاف تابصوت ثالت

0 



 :|ر]سعو حانمملا حرس ف فورعرو جوهر :ظبلؤلا ءارسلاب بدر دذال ب ١ عمرشر

 وهز ةرص تداولا جلعو ب/ىنعمراول اوزياورلا :ثشيف تءاثل اوهو ءريعملا

 نسحل ان ؤرنف داب هد اعتسا اهوحو ناسملاو درول انش امسداوبلا رمجدإملاو

 00 ىلا يسفتلاهت انئأكف ميمضلاو اضن تْئاوبلا ااهنرجف ابن
 اقنلإ وذا فطورك جس لا شدو فاكس ضجلابدإ دافالا دارا عن در دزالاب

 لاواملو تنسلا ةغللا ةنه نمو ف فرضا رلوق حاصلا ك اوف : عش فانك 0

 ْ ا هلعشلا ال قرا لا براضد ىلا تريكلاب هلصتملاب انلاكارانلا

 كلا ةقناعملالجالف [طنسالا لام ال هانانع دهان مل دنع لشنانك
 هبشسلل اوس هينا لع مسام دلك ناكامللونممان ال اعم نيذ لملعب

 0 الم: سا انرميه هيديبطلل ناك
 الثلات ابججزلالاممحاف ل دع إلف نم ةفرلخلا هجو هضايسكا

 اتساففاض لسن ولسودرزرةؤ داتا كس 0

 صولا بلع ضردئىرإ نيوضوم ةييششلا مجوفف ظل حر نال داز امولككا

 غال ضيف صتانلام اهلا هداف لم اكلاب صخانل ا احا ضارغال اركي
 داقتعاف ىانبب د[ ملادحا جن نعل ض ارثعا الف هش دئ اول اب ةريوكدملا
 مال 0-0 اس اكل اذ املنم نفملو فابسلا هبلعل دب اكفبشملا

 هو هنم بركسمرمحللا ممدلاو دنع ش اكس اكل اذ املنم لد اسشا

 هيدْيلابلاد را قيمر تفنن لس اا انلاوَ

 ديراولو دْمِضَحا] سلع هيششلا برا اذاىا ها ةزعلا عج بجو ملوأ
 لا جاايتحا الب ديس لاوئسس عف دناذ سكملا نيعن ءاعدالا )بس

 .عرصتةازاألامبانْلا الاف لطم هسثشلا بجوب دارملا نا نم هرككام
 دايقلان ابق نيفصو عجدامل ذاصانوككهيبئْسلا اذه صوصخ
 فعضلاو دّْسلاو ناصئمنلاو ةدابزلا نم هجر لع نيفصو عمتتكا

 كلذ نم بيرتو ادجولا كلذد ادم لع عزلاف هجولاثللذ دجع.
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 ميسي لوف صفير لغم باوج ءارسكمل نان ملل سالف هج اشاذ نوكلاحدادثملا

 ضولاو هنبمزليككا نركب ناب ضارغال ارم ضاملؤ بولمان دعمؤ اريغ نم

 ةفكتاقف عبملا مام اذاو عَصلاىمنرغ تلق انيؤ تملا ذا اتينا عما

 عانت كش انوه جنوب نيبواستلادح ادحا عرتوه عطف عننمت ناعم نقلا

 1 رغم ءافرطاما هبشنلا لا فد نا نيب قفا لض هما افرظنلااماوملوت

 ا د لانكو الوان اّسحاّماهانرطهببنشلا لامي نادالوا
 د دعزم نم عزننم اما هبرجو لافي نا نيب دالو بيرم ماما دبحو هييشخلا

 لاو دارفالاد ابتعالعل دن ىلدالا ةر املا نالمأت لا دجو لما لم ان انوا
 تاوكمف هينا !ىلعالوا نييسحل منو كد اينعامدعإع لدن ةساْشلاو

 ملوت نيف رطلا لاوح زم نائل او هماسق نمو هيبشنل الاوحانملوالا
 - طابعا هرشن نم أ شن امنا فإ طنسالا هال هآ"هئيبلا كيربكذلا
 ل را يرانا لوسي اكسال طاب اهيا يسانيا
 | اد لا هيتس دع لص نة لا عاشو ماد

 2و نسل نعلبلاف فن فرصنم ناشاب ىارسملاو لاع ناكم ىف هماياب

 هبنن لكل هبشلاهجو عادباوهر فلكت دعبلاملوة عش هاما تمد وا

 دحلو هبش جو هن قعش اذ هبا ة كلل هبيشن ناك ذا ام فدل
 ندوب نيقف انملا هنن هجو ناف هآ ثيبميبتسلا ناوعصلاةلاذ ملو ّْ

 0000 واط سبلا لعل فرحت م الاثبالاذ .اش نيذنلا

 تنميه مان او بابس الا بالا قنال نأ مرحلا بعت عماد يلا هبابسا
 ظ بواطلان هبثللافاماوهب هبل رهاظميلا أت اده قمح وروما ةءعنم

 2 ىينولاد ادعذ مم لو>دومهض حلاو مضت انمصالخلا
 طف نينمرلا عاباهناسقلاب اع الا هِسرْفلا هبأجس ار مهظوظحنذ

 قوهرارسالع نينمؤملاهنب اعالط 'بابسال اكان بالفن او مئاوحا
 تال هارب هيث ادجوانكو فائنلا مي سرهدنعمهماشاو
 وطخجال بلاطملا لوصح. ف عمطل م انملافمنهاوه بصل امدذ



 هب هينملاذ هقمحو عارم الاد لاوهالا ةأسأغم درج نم هش عمطلادضبألا

 تانمولامعابناو [هاظرهأما وهيه رطل امام للاذ هينملافاًماورهاظ

 م وورهر رس نع فش امك اولا لوب مها ضش الوصال ةأساقمو ؤئوص

 تيمنا ن لاهم أم دعب ى!مالسالا نبد همش لو كماه فو اخ كلاب

 ئش جرحا ملأ ىو: ىضم أ مذر و دذو هرورظل هركديملو بهصلاكو دب

 ةئبىلاق ةيانمم دولا ذاكرا ودبل بذي يفلار سلسال
 مالاس ىوسرمحالا نعاهدحازيم ف ركاحللو هيبسلا هو تلععئلا

 دالاب هِبصَملارسينل اذ |فيرشلاعانشلا حش ف دجرفلاافصدعبطلا

 هب هرشلاو هءثملا نمدرصت اذ لصالاوهو دماو رم ا كانه ناكن اذ

 2 انيرم ناحالانأ ةيفعاذ رغم تاكد ابنعالاذ هقتراعيهادعام ناك

 . هابتشالاةروصفزيمئلانالموبفملافامهنس ابّيم الا دبشب هركام نا

 هالمعلو لول امدعو لوخنلا مح تيذرطلاذ ةرارمعم دولا ناذ

 تاببالا نمركْذ امل عجل حانفملا حش ف عراشلا هاتخا لامحالا انه
 ةروكمملا ةعيرالاتاينالالاةراشامركاتيهراتخلو دثالثلاللاةراشا ٠

 دق لان دبدق ابقرشم نمرسمشلاو لف ف اهدلكمي هبشلاوهبشلا نا
 نوكين ازوحجبولسالامبيئتو ابرد ةياخا د نوكت نا نكمية د دع مدوما عم

 هضمربغ عم هرؤه ثلا اذ أمل اكرسمْشسلاو روف فواخج دبعلا دعبل
 هيب لم دعا ىاكسلا دنع ادم اًرزتم هشملا نوكيا كيالف
 دزولاهيبْتَش دزعلاهببشت نمةفيوبلاب اهبمييشش ن :ارهاظلاورلوضف بكرملاب دزعملا
 دعته مل ةرظناممد الاب اهبمبشش كت ممل دعم اب ديملاربملا

 مرن كوم ذرعا عونم عطقلا نأ همفو دزعم هبئلانالّمطف

 ربجاص نآذو افزعلاذ اف مرتهرو هلخا داب كمبو ةريثكروما عم

 كك انمار جلاب بقلة فديت اسباب

 هب هبشملا هيبشن نم ةروكتملامالعالاب مشا هيمشنو رم اكدرغملا

 هما نوكعو ا هببنشلا ئبارغ بابسا نأيب ف لاق ثبح بكرم هنب



 بيراب بكرلا هبسشت نمؤيفْسل ارح تاكقرلوأ درفت هاؤيضْمسل نيرا
 يعاب بوللاملا مج ارباب وابطر ىربمضلا ناملا اناا الر مل
 علا مومدربكد 3 :!اباسباب دابطر لان انلو بولت بوم[ ضعب نان ابرمضعب
 يبطل اىارلو نه ةربؤح (ررلوعبد ىلامنرلو ىف اكوجاراموممصنغبا

 ]- : اظاطماو ةارلاففذ مروارعاوا *بيطلا يرلارششل اسوم املا اكتم لاو

 متبل ابنطلاب ماشلارجشن اًمارماخلل بساأنم لكك أوو ,اموتلادعت

 هضهسننالذ ا ا بلل ءاللا لاذ ديداناذإف

 سبيل اني عيرنركمذف كسل اككاسملاربغ امل اشكل ببط ةاداراناد
 مل ةحارل اباه ةكالاو بيطلا ذل كرين باوضلاذ حدمربذكهش

 يذلا هببننام دلو هبهلغش هربغوماعطب .للعسومالاف لسطعت

 لفعر ا ضعب فق ىسحود دوعن مرومازم عزتم اب)كف هناا ةجو

 : دانك ناوخ 0 بكم رخالاو اعداد 1

 00 سيلان هنأ د دورم نم عانشاالانمد دابتلانادخ ال

 0 هلضاخت دمتا كلذ نورك نا هين اجو هنوكرفو

 اعنعاّصراخافصرن ركب نارام هلم ءزجي دعنما نوك نازوجضب

 1 اريزا ول در نع ايمي اخ أه داخال دج

 توكيل دذ د دعتم نمرما عانتن لوطن لب دبسلا همز اكئبؤلا
 اهدما نم نوكيدّئد ير ابمعالا حولا كد دعتملا موججم هعازغناب

 ثرمال ارا نمدضمبعازنن ابن وك دخو تافاضال اكرجال ال اسال اب

 هبشلادبحو ىف بيكرملا عانتن ايمازاساالف ذك: يح ورضالانم هضعبد
 رداريادانه لعل دبإم 46 افلإمولكف سبل حاشلا هو آمل ف اضن
 0 ران اىدلاد دعتملا نوكي نا! !وطتقبال درغملاب درفملاهيشْشا هلاثم
 ” كيبل انيعب طغسل اهبشن ى أ كنج هنوك نبذ رطل اذ !"”دوجيوم

 لبس لع لْشملال يملا نم ءدارم بيكر ل مزا سب لتقل نأب
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 مارا: ساىضت ميال بكرمذ احجي ذاع ءانب نيذرطل ابيك دمازل سادة اعتسالا

 هانط نوكسكيلادمشلا هجو نأب ص 1 نيذرطلا برك بعل هسششلا

 تادْمراكرعافصااهمادلؤا درممرخللاو يكرم اهدحاو نيبكرمو نيد فم

 دمي ورا رات هببشلاه جو نوكبال نا عراشللا هركت امم زول

 ا اماووِثملا وري كش رلومب وخل د دعم نم

 كبة أعتسالا يس س ا علشملا ن اهزممززلاءاةصامي لاتقول

 ملف نم لامزالريغوهو كاذمليملا هريششسلا اعدت سافمد الكلا بنكرتلا

 ففاملالا اجار ناكن اهمشربمكنا نعد همر هاذظ وهام[ مرق ىا

 ]جاب خذ مرلكلا فّوس نا لرب هور ور ظدارملاو 2اس هداغسا

 لكن وكت مزلككا فوسنع جور نح نك اضالذ هجرل ىلا اعمر ناك اذ
 هدا سلو امن ىوس هجر نمرهاظلا ف الخلع الممشم نيبصيرتلانم
 رضعب عمل وص دوملاوأ لوصوملا ف نحر مزراب نه. لا ذ صملامالكر دْمْن نا

 لكك مسلم اكهمج هلك ابنية لعاشل اذ دحر ةفصلاءاةلؤصلا
 جاو ةف اضاامدع نيل لاف رهاللا ]ماكل ةعب هعمر ملوايلغت ناك

 0 ةمؤلعلا اس فر: هن اضالا نريحالافو امهبلع بلملل

 تف فراافاطن د الاناث نمؤع رى شانكعمل دف أضالاب لكلا لع

 . لصءل هيبثشل اف رعشملا ف صول اركدي الو مه سرد امل مج نضكاملوف

 فولو نارك ن اسبر عشم لاه صول اركذولذ روكذم هيشلاه جر نال

 فاعم مولع مردعرل اون ىلا ةغرغم بنو كرم انشر ايل تامل

 هبهبشملا سا ذا هبشملا3 لخاد لوالاد فاثل اوه هبا هحوبرعشملا

 ا نم ضأن نيذرطلا همولءعمريغ افرك الة قل جلا فاطم
 نيالرويطلا كاكنسسمشسلاو م دملانبب هل موا م

 بركن مم ديل تعلطا ذاملوف د دور غلا ناصتمن بكاوكلاو كولملا
 تالف ربخ هبردايازيكتالف لف همشلاه جوي شم هب همشملافصر
 رعاثولف نالع ءانب فص هتدايازؤكت اب لوغلاو ناثريه ثِضلاكت



 1711 هيدايازكىذلاك |لوصوملاردْمّس هئاوا بربدَمت هديل سنج

 [ايتتسلمعا عابختسالاناف مازانسالا عاج سالاب دارلا نال الاروتلاة افلا
 زاتسليربمفلانانأسر بنل ةئافوأسهربغوا لولولل ل ملاومز الل ا موؤلملا

 نهر ملأ رسكملا نود هببشلا هجوما اشلاد ذو صولا ملل عجار هعبب تنسي
  هناكولعل دار هاظارمانكرل الهبل ام جو ذ اهلذ ف ركل عل ءاعاشلا
 باجل ل اذاو بشل ىلا عبطلا بم ناف عبطلا]كملؤهعبتتسإم 8
 5+ مفصل ازالاو هضنف لبا ناكذاو ئشلا كلا ذل ىرأ شارما هنع
 ملف ف نمز ملكك ماسلا اذه نع شان ملون حانفملا حش فاذكة أ ضادا

 ااا ا لاح يول

 ةرمط هدر ولاب دلل هسشن فهبشلا هجو ناباوجرص ماوه عانغملا
 'ليسإع تاسوسلا_ر اسانكو د اوسلاو هب الاب ذاشا همينش فد
 اشلإلعاو دفن عاى نلاوهلم الا ناكفيكك عابتتسالا ودول
 أك لذ دربا اما هضد' اافِضَح هو دفتعاى نأ !كاذ نو دولا

 ةسوصلارومالا زروككملا ةلشم الاف هبشلا هوذا او دن عامنفا ةمالعلا
 لت نيفرطل نيب امكأراش | مدعل اًمطق ل طاب بارط ب الوهو ملأ ليس
 اكنلا ءشيو هلا روم الا نم ابذ هببشلا هجف نا او هفتعا هلم ال اءيمجتنا

 ىنعاهبشلاه جو ذاكم هيب! سوا ومالافع و
 هبشنو لاذ ثبح كل دب محرعصم هنتر ابعو ةيلعملا :.لككارومالا
 انهمهحعاش نم ائشانو ءاصاح هيبنشلا هجو ىف محاكر نوكبنا

 هنزكمم همثسلا هجر هابادهشبمضو ماكم هبشلاهجنو ميز صر هركذوهر
 4و سوسن اررمالا لهاومسو ان هاو اش ثرفةسوسلا دوم الانم

 ماكو ايسح نركدك هبشلا هجواولافو ىبمحتلا كنف اوحاست هبشلا
 م]اعجأ امكن ىلع .مليإم اهالذ ايفل ااوكر ام انهههعات الولوأتافع

 ةلوضنلا ةرابعلا نانم ناشل لعد رواأم هنيثتلا هجداةسوسعلار ومالا ذه

 تصل اراصنمالا منن والاف مماشلا انه فأكنلاداصخإلع لدا
 ج

 ةلاسك هه# . ظ

2 0 
 دكني 0-5
 هنيدي 3 دولا



 ايلف اثلاالول نا ئيش نم امان ئبش نوكىعم ذا عف دنف ةمالعلاةرابعف

 لعمالكلاد : ةهيبضدعبن نم هملكت ها عالج نموهاف املوف لالا صح

 تا[ؤضا ءااوقسر اينعإل نبذ لق رها لفل اذ كلخيوهو ناضل: 5

 متانبامةبمش فر ئصمم هورلم نآر اتعاب ا ّسح هبثلا هجي رمش

 ىالاء اسلا نوكالف هبشلا هجو همز ل نا دابّبعاب همشلا هجوب هبشلاهجو
 الإ يذولع رايتعاب ماش امهنموأكتا دارنا #َلا اغلا لسبب نم
 بزل مولانا هببش ىف هب لا هجع نال مل طخ حاشلايغانهماف
 سدر ئلا ءلزخمب ةيلكلا ةرمللوهو دريل ابدنلا هب ىف هبشلا هجوذنا
 ءانئحالو لدم ال :سْرِللَف هسوسحم ؛ئزجن ركنا دوجولاف اهيزايرنكك

 نااماد ثيحةرو هيجولاانهركذ ةموأعلاجانلا نا ُءاَمْلكذ قا

 محا سل ثم هحاسم ن وكن أ هبمس هشلاهجو ىف دحام كر نا حملا

 تةنليالف هانقممام ىدون انار ئعملااذه ىدؤنال باكا ةرابغ انه

 لانع ىذلاد ارنا لا كابلاب رم ةىذلاو رو ىعماخ هاوساموملا

 هبئلالاحن ابلاوس هيبننلا ناكاملهاكذلاهبشْسل اكا اموهو مازن
 هبثم هاش نم هبذملانمنهنلا لاف ا دش ناك ب هبت اكرعجو
 0 ةلصاحلاّمْن الا كلذن اك اذ هب

 هنن ناان امامهم هءيشلادجو دورظلاهاظ هب هبشمرطحالاو أببشم

 ا” و روبظمدءارظن نمد: لمان دعي لامْسال !اثالذ ناك او

 حانحريع اها نوكك اموهو لفيرلاف اد ائسعب هببثشلا ناكمهنب ْ

 ةبسانلا نأف ديبعيلاو بيرق أب هنيمش هجي رورظل ر ظن يشد ىلا
 تيظانل الع فهمت مان مان اضخو ااًرهاظهدسسشريشتلاانمل

 وكلاب بررقلا هببشنلا ف رعت ضةتشي ناب مهضعب ضقت اقح

 كن دار[ نسل داهمبْمسلاهجد ءانخعمهبشلل امزالمب هبا هب

 فش اليىلا أشحم ريع همثلا تاذ ىلاهب همشلا تاذ نملامتنالا

 تا: هب باجاام ىلا جانجالو رخالاب اهدحا هيبثن ثيحنملب

- 



 هما هجورورظ ناب مهضعبو ضائازاث فيرغنلا دن هجورءوبظل مو

 ولمحءافنعز اوه اًبرذ دمنا | نوكواذ اًمه ان نيذرطلل هنوُبنوكبن اضمن
 | 1 مراسي ركت نيفرطلل هجدرباخمبرا اي يفرط

 اا 1 ل رك هزاع ا تلج توك ا اًرها هنن ىف هتَرل اا ولو صح-

 اكنينرطلل رلوصحر ا بثعاب هنم قيمسارنوكمزل هس كانك سصْمَنلا نم

 اكوا ءانعم انعم مضنب لامر لاب دارا رسل نإ ةراشا هي مقتل اف وبال
 تال انحاو اًرم | ناك اوسدحاوف دلو ىلا رظنلاو هذ ليصمئال لب ابكرم
 ملوث ناشازباشسح نم ديز كار داكرت ازجاملا هضرظنب ال ايكرمو ا هش

 مات أبنا ئشل ا ملوصحي أرضن ىفا هيوصحف بس هاج ناف
 اهنوشؤ د صتل اوارسضن لوصحيف سننلا نم ًةلحاو :ظحدامملا
 ددعتلاذ| | لإ علم شد [صفلانال مل ةريونلا ةوصخ اكرخا عش
 توك: صانلا نم فرعا ماعلا ناكاذلو ماعلا ناكانلو ملون دملولا نم هن دبال

 مينو جيفلانسح ابئال افمحلو انارظنلاملوت ماهل ل عرامةْشمصاخلا

 ميسا اذ روضم دنع | ذ قارب هبشماروضح ةبلغ عمرلوث ئسلا “

 |0000 ويطل طي ديمي كلا تانروضم تبا ف ااطمرا
 ا ظ

 ةيإغل محال ةن داصم عز: لعدلا ف شامه نبا اف كانك منه اشح

 ظ ملوربهيشلا لاه هلا نملامتن الات عر ل نع ينل ميم ةنلادو :ءلادوضح

 هببشسلا ةمو نوكيناذ 01 الو رذ لخيوهو

 هيعيلاةالول ذنماف هلاخدا نكمالف هب همه ل ادوضحلةر دن عم اتيلمج

 نفل ل فس ىدت ايإج هبل اهجو نركن اف لولا ١

 0-3 و بيرزلاف الخاد نوكمؤالو ادوض ل ر دأن هب هربشملا ناكء اوس

 ير رك ملاك !كثللذ نم اكل رف نئنملانمدافتسام قانن]فامكدسبلاف

 ذادوماو اني درفموا !ًدرغم ا جدحلاد ا نافرطل |نوكي ناب دحادرم اف

 أهضعب عدن ل نمدإملارسيا ىنعي هايانعدك ١ أاهدحاوا

 ردع



 راس عاب تابيشتلام هريس ف ف أصوالا عمربن عيال ذا ضعبلا راب عامدع

 هجو ئلاذ اصوالا عيمجدوجو ىا ارب سعي نأو ملوث ثيل اذ اكنضعبلز مدع

 كالنار هانلعمنارلومبامهنس ننإلانتيشلل ةعماج ةرابعرلو هبيشلا
 فمملا هيبئنل اذ نال تللذاب دو فاصرال اننا ةلعجف ىا مت افمارفدإلا ظ

 ةلمجف رظنت نا ةجاح كلو ادحاوف ادحاد فاصو او انيف صولا ظن

 لازبملو ئيشؤاهنم دحلو لك لب زنكاوا دملو ئينف فأص قالا كلان

 كبيبدلا نعي هصاخلب رم دسبل ةفصمملاىا ةرمف سبام ٠
 نب صوصخلار ادقملاوى :ركلالكّشلاو مصوص#لل :رجارم بيكر هيفف

 تصضم ابنءاربغ نم فصولا دوج ىلا امهدرظنلا ناف تاشل|نعذاتمب
 ةايايلنعرا تابسلانم اهنم بك ةيرومالا نوكن ابن اتا ضملْف هذ
 لان الم علاو ىسحلا نيب ىهاملا ”هلباتملا نا عمّمملاب ىلا نك لبان انم

 ايندلا ةوب نم اماملاعت هللالأت هال ثم |ئاملا عت ءلوّمكَم لوف اّرسح نوكلل

 ماىنالاو سانلالكاب ام ضرالا تأهب طلتخافءأمسلانمءانإ زن ا ءاتك

 العن ور دام هلا اباهانرظو تنيئار افرضز ضاالا تدخلا ذا ح
 كتاف سمالاب نذل نأ يصحاهان]عجلار ابنواًكيلانرما اهأنا
 ٌلشلو احا امر اص ىنح تلنعلدت لم شع نم بكرت هبشملا

 امزالاو سانا كاب اى ضر الا تءاديرشت كلبش ا طا
 الإ فرثحزلاو هب تيبزتى ا اهفرخز شساشسحلاو لوقبلاو عورمرلانم
 هبط ناو تالا |هاكا اباهانظو ترسزثىا تجزاو بهذلاا

 ماه دصحلإع ىااهلع نور داف هيل اذ اضل نم ثِنَأَتلا ب انكأل
 نغتئرل ةأكد صمام ايبْش ىاائ يصح تايئل اعااهان] علا لع

 لافي سفل ا باغ بي نامز ىف كلذ لش نكيملر تبذل ىارسمالاب
 :ببيااهغاحىاأيندلا :وجلا امم ئالاخ ةمشسدقف هب ماق | نأكملاب ىف

 دىب ةيلكلاب هتغب ار معن ضإرفن او زعوسب اريضتمن ىه نأشلا
 انلا وضخ لاوزباهيلع مهد اًمعاواش سانلاراغاو اهئرث دوهظ



 يما ركاز ل غامد ع ماسازر امل تيزرلا نا لفاعتفل ه ةنئأ
 ىءانلا روس 0 و ا رارطمم اولاب ضدرال انريز و ضعبب

 وز ذيرشلا انملا شفانكع 2 00000

 ' لله دردوسند» باها هتيم مت

 | 0 السماوة رهام بكاكملا هع ةجسانالو لا

 اهل انعج سلو نسا نع اجيئتملاف .1الا ةوالشا علبازي ناس

 لمت واكل هسننلاب ديراولو هبمشنلا تو دماكتماو املا ةفصنال

 لاهو ضنُمم ب ملا هيلا ناكايرو لا حاىضنممب هنغال ض هيلع

 ملا هيلط دعب ئبنسلا زن نال ملورمهزملا يس اديبليماكتللا نوكين أك
 ظ واف شرعا ثبح نمد | ٌرعاوهامّلكو هّمْنم دعب ءلوصخ رع ا هنال
 نا مشرتملاربنعلا ةهنلا وصح نانم دنسم لاف ذح ثديىف ىبسأم
 كلذ ةران دصب زرزم_ لك امهم لكلف بسال ثبح نم اعز ر هنوكا
 00١ تا اديني لاننا ل فر .امللاو لاهل اناا احب
 عصوممخ نموأسْخو فيل ل, 001 ف ةريملارئلا لوصخلا

 هّمد بترلامدعو بلطلا نع ف جا اذان هنم بثرثيو هنم بلطي

 رشا ند ص ابل دل اريصي نان خالو ةنلل نم العلا دمت .رملا غلب

 ةباغلا اعلا مدإ ارورظلام كود ىعبورلو ىوعدلانم

 ةمحاأسزلاب[عرهو م ىن هؤافخيو دارلا ءافذك ”هبحجووم

 مهونلا از مأ نم ناك( اًقيلب هيمششلا نوكتازغل اجو رك

 تامأمو لا هيبتْسلاو ملوث هدرومو رورلغلام دعل هنالخوهومل ذ

 راغ ىئكم 7 املا امه ىلا رور ظلام دع ريس نرخ ا برضلا انهنم

 ةبانكمابلإم دعب سجنإم بيبجلا هجرل نسم لا يؤ رذال حجرتصم

 هيشنلاةعئبنب ملفه اتاهت اذ ىوعدد ى بد الاةحع هزو أي نع

 خلاها 4و رافؤهنلا فلاب هب قسم ا/ديشنلا نركب
 زر

 5124 تفتعححبتب «عينح -4 و ى 0 د يع 8 9 ا تت 2
 جو ره إلاج زي لح ودجم ل حاط وبن ل ويسوح ببتر + سموا وس جنا »دج [ه هن ورج يا رص سم 7



 ىنعب ملا دبيان اكول كامل مابه انهو ءابلا مدع نبال افربتسلل ناقرفلاو

 لاش لوقف اًيشم ايش ى اراد انف دحامملوف حال ضف فيصوتلا نا
 . رشلارجشفو ادكؤم ناكر دغيرل ناو ًالسرم ناكف اكلار دذ ناب اهسلا يد

 هبشس وسم ةراعتسا] مالا بهذذ لبما وقص عيل علا صاح ثايب
 لما مشو مل هبشملاف مب هبشملا ظفلرمتساونوللاذ بهذنلاب لسانا ؤص
 ملؤرسمشلا ةؤصمل ىلع فطع تربلاو نوللاف بهن اكلت! عاعش ا

 فو دحانبره هبشلاىلاهب همشسا:فاضانم اضبارنال ءاملانيجنم بس
 لعامل د رلرعأشسل اغسل به لاككبم سعسو !لوضب هسلار اطار ْسلاوهز ١

 دعنا هيت فراعنملاف ةرمصلاو نوللاب فصوب طصالا نا

 ىرحدئورلؤ نافذ ثبعياميصالا تو صخىالصالا انننر ضخو

 بدونالإلاك : :تانغزات ا[ مافن اكن قزب: :'هنال ثرعنربعض نملاح

 ةياغ بجو هش نوصلاب عرصلا ثبعف تاخوالا ببطانم 15د
 ن 0 امئنر امام ىا لالا كغل د انا انو ءاوطلا ةن اذضل

 ,رلاغصي تافوالا ببطا نمرنوككد أ: هل ىدروسال الات ملرف

 ا لاوزلا نيبام. هوة ةرجاه جرجا وفاه ل

 ةاكامو تلضح عاف لاصار سششرز قه دن كالا |

 لاصاكلاصا تاضخاكىعلاو رجاوهةفصْدإْجلف هي ردصمو ا

 ر اسال كمي ,رل | ابل لوم لاح بشت ىإرضننسسمْشلاو تلضخ ٠

 ةيطرتزاضيكا تا كال لنا هرجاوهو اوه بيطغ

 رهاظلا ها ميسضن فملو ابر نيحابرلاو تابنلإطعرطلاش ببس

 تلا ةرأبع هيلع ل دب اكف عضلاو ةولاذ هيبشل ابتارس ناب
 امسعَملاد ادع ىف اهركذل هيبششل امهسْمَت دوصتمللا ن اكول د اًضراص
 راس نعا عرعنم ميسقتللا انه عجان الش امد هم اخ ا هلعجيرلو
 يداعب ةادالا الو هجولا الو فرطلاصخب الشال تامسعتلا

 زد مدملةنككريصبلا فا عومجلاو ةاد الاد هجولاو فيذرطلان م



 هبدبشلاف الحلف نان امطفروكدمابهيشلا نالملومواوالا تأمسشتلاف
 أهطن هسشش هناذ دسالا همني نمل ملال بارجف دبر كلوةفاكرئ اج
 تاب هبدصقيرل ذا هش بانا بيحا ديردسالا هبي هانعمذا
 مالكلاذ لس ناو لئ الل اباوجلع افلا نايبدصت ليرمافامكارتشا

 اير ملون حاتضلا هش فانكاهني هلم هريرلو ءاضلبلا تابهيششف
 الغيم اغالاماسإلا هأ هن اذ دسالا ديز نأكن احرسل اكدر نم ز : |هناخ

 اًدقتوا اظل هيةبشماىوسام ةمتتك |ءيلارك د نافمل و دس كير
 ركل ناب ادال اذ دح ناوملو اظف] هش هبشلا ف دحام هددلخدض
 ”ايرأل اركذ د اببتعاب نوكيأم ىا انهوملون امونم ناك او اًرِدْمَت الواظضل
 لطمو غلا التخالاب قاعنم هب دار اذ واتهللاب ناعم اذ اهضمبو ا
  وهوظنلاف دقم اال لعفلا كار هيفكينرظلاو بارلازعا

 لواانهو نوغللاب لعاب ناعتم ةئلابملا ةرث ىرلوث نااكوفل فرظ
 ًالعاذ سلال نارملانم ًالاح نوكين الع رمت م اد رظدارعجنرم

 ةماصل ستنال تذن تما عملع اف الاي ناآلا هب اوعممالد
 اًربدئمئواظفل ىا تآدآو هبجو فادحملو:ىعلال صاح نالت
 هبارش ةئاس تان بذدعاله نار اىوتسي ال ىلا هتملوق فامكدرمال
 ذه دعد عال اىاملف ةراعتسال اذ قئجس اك جاجا لمانهو

 ينْماِبلافوامل ضف بدفن ىلع ةجيرالا بارما نهد يلعاو غيلا
 ضعيف [انوكمالهسنشلاذ اقم نو درهاظل امسح نم ملون
 أماو ليفللا نمداغتسامرهاظ ىارهاظل انا اظن لو فاصدالا

 افلطم هبدبشلا نيع هبشلالمجب هيبنتل |ليءارجاولف قاف
 دساديز ىف اكركناذااّماورهاظف هبشلاهجو ركديملاذااّما

 داضاأها دومزعاحشلاذ دسالاب هدا ائوعد نلف ئءاممنلاف

 هساكد بر ىف نسلام ةئأامملانمهضو دسالا دعاس مةعاجش

 يكرم ام مف دن اذ هنيعئبشلا ل ثم سيو هب هنلث امم دبي هناف
 مع

 دعا ميسا ام حي نسبا بج ويت هوو مسير دم 1 امج طوووجتلا ديوي 3
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 فضل انإوف نيبوملوف داحضال اعوعد ىضعا ةاد الاف ذح نمل صحب ام مث دب هيلا دجو

 تيصعلوةراعنسالانم نيلأثملا دارياريظرلادسام الاف تبملد ىربدسا
 تاذملو امهندإم هيبئشلاو امهنش هببشنلا ةادالربدقتالدنا عم 1ك]والادعب
 .ةزال ارك قيوطب عامي دسان مدير اذا دسا دينو خنعز ازيحا هاذلاد ةنيرف
 ةيشلا هبشلانوكبال نامل ةراعتت سالو هببششال ليم احلئ نحت افمزرألا ةداداد

 اناعتسإ |رمقل الع هرارز ار ذ دك ملف نأخذ اذ ملف ناف هبشسل نعاس هجورطعىاانوكتم

 ةلانالش قلل السلا ات ل اللا دك هبشملا نأ عم ئرججس ئىيبسأي

 ازا[ ا كدمل و فاد وبنو ل اكهدنس فواصل ضن

 عشملا نوكيأم ابملعقنعنللا ةراعتسالان افا ضب انونم اًدارم نوكبال نا هب
 م ارركدم نركيل ناب هبلكلاب دنع ضرعم ابر
 "سول ىتممحلل هانعم ىف الرع مد مب هبشملامسا نركين ابادارم

 د 0 نارم هببشبملا مسا نكن رعي كلبي ردم ل ١

 ذلاد ةزبرق تاذ ةظؤل فم ولكلا نال هاهبس تأمل هاراغملوف ةداعتسالا

 هب ادتسم ىاريمضل اف انونكم هبمشنل انوكي هل هاند يش هيبشش ع

 ؛اجاناب لّماتلا دعب كللذ نرعب انادهب ظفلل اف داعش هنيعاغورفم

 هئاوخر ءاع داو هبميشت فوائسا هلعجر اتعاب أ | رسل دسال الع هكح

 تيِولو هسا دير انلو نبب ف ملال صاح:لل نار وصلات نزفااذار

 هدارفازمو هيهبشل | سنج :ج نمهيْشملا ن اءاعد|لوالائعم ناادسا

 0 هنعرع اهنعةغوزمهملسم هسه نمزركىرعدانا لانو

 اقمسالا ةفكي ا هن اع ىفبم فالتحلالا نا هجوالاذ هيلا هلمف دن سائد
 اقم اقوعرم نع ور اع هذ اه هيشلا رج سدت ب اذوكد

 دساديز لوالاعف هب هيشملامساب هنعريبعتلاو هل م اهنعاغرزعم
 نسل ىنعي هأ عجار يظل فال اذ ملو هبت قاشل| لعو ةراعتسا

 0 ىلا حان لسىعلانود ظمللاملاعجار رئاابظنل موكب داما
 رم اكرام لعل الدل أب هسنشلارضن اذ ىنعملاف اذ داتخا نكن اد



0 

 "كل هيد لابم ارجل ةراعتسالاو هور فاكلاب نعم رخال

 ل ا يةراهتت سلا لغا د ةسنسل نع جاخدسا ديرو خفواجد اه هلارعنساب
 ,هيذ هلاعمساب ةراعْسالاك» 21 ااال هوخو فاك ابد هسسسلاف

 نكد فزاسخال انه ىاانهملوةراممسالا نع اجر اخ همبئشل اف داخا د ناك
 3 فتوكو ريل كمجؤ واارخ همشملا مسازكورإ ىأنلا اعلا نكن كر ناوملوت ببْشنوا

 0 ا ل و سيخ سيقلا

 هيب ملاركزم دعل ةيرستلا ةراعتسالاو مبهبشلاركومدعل دبانكلاب
 دير ادساديز نمت ملوح نالربمضلإف نونكم هببئشل امنا ملوأ
 0 ل نادم زبن تصيد ةراغاسنا دير مج دير نمدسا
 فتلاذررطد د رلكلاب هنعز ميلا ومضلاف ن 0 ا

 ملو نيني دررجلاو 000 1 ضان تاس
 سياف بر جل اهو ىلع نوكيا نا هببشخل اق ديتعا نا 0
 هششفاغلطم ئبث ف رخالرما كش ملعتل ال دل امج ربتعا ناو هش
 نسكلئرلو ةراعتسال اممساة كاطا نعألا ئش طن عك اثحاناخملو
 دن سحو ةيلكلاب هيبْشتلا ىسانتىلع ةراعتسال اخبم نال هرلع هقالطا

 جوخ نسح نون سحر نادل هلك رعشم هببشنلا ن ا

 0 :ركت نوكين اككلذو هكا ط اؤ رمالان اه ضعب نو دا هضعب

 فيلا ماتغملا شى انك أكلوخد نسر ف كك الوخد نسحتال هب

 ةنمأم درث دسأب دارملان ال دس أىكيررخ ف اكلا لونحد نسحب الاماو

 مويغمب هدا ابركح هن ال ناكلوخد فول خب لوب لاب سافل مزامم

 ةك نكي نابملفربخنلاىلا هجابتحال ءاربدقت ضوه ملت دجر ىلع دسالا
 .دافف هب هبشلاربالث ال ةغصب ةخوصوملا ةؤرعملا|م اوءآةدفوصوم
 بيغلا ةفصلاوروبسملا ف ورعملاوهدارملا ناىلع لدب فدرعتلا نال مق اد

 ملقةغصلاكلن امض اناذ ةركتل افلح كلذ ةداراقات د3

 َدليوامل د ؤرغم 0 ل

 وبا
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 نمر الذ ةمصلا هني فوصومربع فو عمار دبا ن امواعمو لوبا لعسامّملا

 ةراعتسالا ف كاطاف ةادالاريدضت ةضونعم دخ د ديزمملا حاتحي هزذمالا هن هز شذ

 برغبى يلازم اما آسف موقد ةادالام دفن نسا برئ اهبلع

 بكا هر اهنسالا مساق الطا نم داك بحلاب برقدإم ى بسن ذلان مرا مزلكلا
 فتالطاؤكافرييغتلاب تاودالا لود هشن ام لعن الطالانمق واطا

 | 11 برو ةدانملور ةراعتسالا مساق الطال ناطم لوعفم

 ٍّ ديميوا ريشا ابرب هئدلا هذ نسحام بز ةدايز برعبوىًافو لحم

 ةنكاننم الى لطازكالع هن طعزو جالو ىواطانرم بفبإع فطمعتيإ لو بق

 انوكنالعىالطازكالع اًمطعنوكيناذوحد نالطالل اف طملوعفم
 هيبئشلان اكاذا هلّسمو امله د ايز اذو قالطا زكا ذ ىاسرفيريمضنمنيلاح

 ههلاذمر تنل اعزملل نا لادسالامد هسارإ رق لثم اهوا باشا انعم
 نبل هش سلامي اذوصوم ىلا نو كم زا مس انه فو ضئاننلامزلنب

 را اذه تاف صر انانكسردب انلو فراخ مودا اعل دما هانمو لاك

 نايس امة ضف نواف كوراانانبل طاع ل١١
 ةاضخلا نهملل خب ىنعم نيمضنب نمبءاذع عدم نم تبطي نامل هنن

 تدع ناك الفبسوهف ىموبؤ ملول وتلا عضومو عمضوم نإد :ةزئرهو ءاذبرعتلا

 بؤارنركت سالف هبتشلاىم أنت دبفيذال ةراعتسا د ركزع لدب انه أس

 :ااناجديؤي بشل الع الومب هبشملا نوكتظحالام تلف برق ةداياد
 .اقاوملو هازل ابر فلا ةناعتسالانم بلا هجولا اذه ديشب ءنظحدامذ
 رتماملع د. ملاوه ثيل مالكلاو دوصتلل ناىلع ءانبهاتايئافلملا
 رمح ناكل ف اكتبوا اًفِسْع ىاتاجإ ف ملف يشل :عوا ناب اس
 ةنبأث مْيدجيبزلاحامرسلاىلع ةروثنلا تيْْقابللم 3 اقضفلا
 سب فورم افشل دبل لنرم مني مناف هنو نخام فاض لانو لف

 مل فالخ لاحم هش نخامذضوفلاذ ةومو عضومنإب اقراذ ملوك

 هسالاليز ناكملورتدْتذ ضْولا نو دل اح هد ضوزءم اذ ءاركتن اك



 أغا ةركتل اف د هن اوككم نوكمذ هبيبنشلا :ؤ ملا دوصفلا نا ةؤرفم ا نضشل فانك
 امانا ةاداسب دقت لع خي اغأك هرقل انهاضباو لور ه الفل اتراخ نوكبذ
 اصلن اببانهر امنه عملك انساب وايصفت تاودالاربدضت عانتم لانا ناك
 فأني يذ (هاًرصالا دو صل اوملوت هبثنل |فعا اهضدوصفم عاننماب لاججا
 ظ هلام سا لعز اجياو ملؤرم اكو ضرلاف ةغانخ م فرط دماول|نعلااد اربا

 وضول المعي لع فرفوم ل عوضولا ريغ شعت ناكل شالورل عضوامرمنتذ
 لوقت ناثللو ىفدرشللا حانمملا يشف اذكتككلا طعم دعلا فعن فقوتك

 ناش نم ام عضوامذ لانسالام دعرزا سل عضو امم لامعسشسالا

 ظ ل
 انشالاو داضتلا لب امن امج نأ ل ضولو كلا ومدعلاطساغن

 رغب دهشة ني حدس جم اا

 لهل زمالز تن نادل شوا يرضق لادلنك لفكر نافذا

 لايلانوكشىز الاملاك يل م

 ثدى اجلاؤعلا لعل ايزل ذاص ا هيزعّلاد رن نسج نم يفسح سلا لع
 لاتننالاورسهفلاثيحنم هيلع عون اف عرب نلعنمز] قمل هيلعّلا دما
 اممم الح دفالطالا رضع ذأف مغ ائاطملاو ة دارا اًسيح نمل اعرتسيلو
 ىنعلا انه كيوضول اعلا نمل ننلا اذه نإرهاظلا ا :لكلا فا لضن لَ هبف
 هتوشقاطلادافنعالا لا الؤوالمن من الوصالا يش رضع فرئطساو أب
 كفن اهاظلاو ء|عشسملا ماكل ىلا لمن متهبعل اهل الومل ىلا م عفاولاذ
 ملوت ىضولا عملا نيب هثالعل نمل هطساوؤأب اهش دحاو لكما

 لكك اىنالوذنمقفح نا جراشلا رابع نمرهاظلا ااه ءانلاو

 مو نيسالاملا ةربنصولا نمؤقنللاهندرانل الخد اةشيل اداب اثلا
 اه ءاكلاذ لوعفم نعم تناكاذ ا اهنا زعر !نادرشلا عانمملا

 ”نوكت ذثن حو ثنوملاو ركتللانيب اق ثنيأتلا لولا جول [لعول ضنا
 .ةداير ناو خالو :ماكلاىلع اءارجاو ابيءاسلا لاخدادعب اي لْمنلا

 فرامل ظ



 امئاو هند فتم اتعلكتل نم ملوق ضف ىار دهب نول سلو هلا ةجاحالفرصت
 لم أنآ ادنعرل ىعف ل ذ املوق هنعل فن انك ث جاتا لصال اد بض !ءارج هاتخا
 دعال ا |مّمس الامد ظفللاب د|مدجلعلخدامن أك :لككركذ اذا لامعنتسالا تال

 ةملككابا دارم حرلطصالا ناك ”رإممتسم ان بمه ىف قاعنول و هنم ديراكا ديزمف

 ناكناو بكرلا نافعي ها ةقِضَحل ف واط لولو ملو هنعل فن لكل سافوهد

 *ف محلا هيلع ناطبإل نككضحلالع ةييبكرتلا ةئيهلرابعاب اًءوطوم
 فالخهناف لم اكدعوضوم تابكرملا نوكف فالتخالالعاتخسانهرسار

 رجفرحئاعن زوج ايمن دك ءاضاقتن]مزلب اضب او ملف ةرابعل ارهاظ
 ديل ابرد قاثلاداننعاو لّالاب دبل دعبألا دحاو لماعب دحاو ىنعما

 تعضر امك لوب ؛بيئمت نيب قرف الذ از اجانب ضاغتنالا ذئنعد
 فورا ىعم توب دارملا ناب ىضرا زي احرص 1 ثحهضد ملوثردمخ هل

 انضم غمللا كلذ نوككي ناو هربغ ظفل ىف ءا ملل ئ جوم نرحلا نوكدربغ ظفل ف
 بفعل زم نمزج لصالاءانعمللع هنلالد عم فرحا هند ثدحاعذل وعلل
 فعمل نمضمم ديزر برضا نكو هب نرتشمل اووللا هادي تكا نلا فب درعا

 هركذ ىلا د. دلل هجؤؤلذ هنعرمهفدسم ديار بدض نال مان فّتسالا

 ّلاد فرحا ن الر ركذملا لاونسلا عقد فاشن ىدجب شاق كشالد دببسلا
 تلفل بانطالا هن االول و هربغ ظفل ىف هندحاك نأ ائعلا لع هضش

 هيشاوحؤدرسلا هبلع اهدرروائلاتاضارغعالاو همافب مشا مدلك

 أنو كوكت لارا ظن عنيا وص نا ذكك ث رحب |نع باوجلاو ةحيو لع
 اذ طو رشمنا هربغىف ىعم زعل دأم فرك مهو ىعمن ركتاكلذ
 نيك ناربد ملا نال همن هشلال د كللذ فانبإل نكل هن ل عتمركذ هانعملع

 ثكنم ظفللا فالطادنع ىنعملاف ىف ىامهنلافامضاكن يِصتلاب ملعلا ٠
 ههاشداطاهنع فورا ناعم نمئعممهفنانالاضبانركاالماأش ١

 ديغلاملا جانخ لباب ىف شات تسيل! بيا عم نا آلا امعاضو اب انلع

 ملل امجاد ارلا انه نا هو هنعلةنانكل مفلادمسالاذعم فالحب



 انلو لعل ول هل نعلاف ليئلال دل اف اطور ثم ناعتملاركذ نوكيتثذ بح هالروككتلا
 رشم هانرحللو هوب دارملا نا لاف نمل عدراد فرح اب ضنمنلا ناءصن حلاو لاق
 طور ثم نار لو لج ر ركن ملام شل عم لام نا الامل هل عتمركذ تلال د ف

 ميلعاوا ملا نعم ىفو اإل |رضن ىف اطو رشم نوكن | اعمل عتمركذ متلالد ىف

 2 ءقلعئمركذب طوررشم نر زعم نوكأ ن بسر رف ىعم نيرظانلا ض حبلا
 علا ١ ناو خيال ل يذن ى دج لمولكلا اذهمأ فوسلانع ير خس اوخالر
 :هنعن ار هسئنبألا دن اك سفنب ظؤللا نيع ناف عضولل مب ان ظفللا نم
 عضو نحل عم اذرحلا طحالب عضاولا نأ ل سالو هرع ذطساوبال ناكه ريغ

 فرهلا قواط دنع م هئل اا وج سن || بل دب هموهبالوهصوصخب ال نرعلا
 بشي ناعتمولا عاج ايئز جن امل ىنملا كلذ نكت قونالب انعم
 . ةلال ]لم دعو لوو وضرل افنعت فهن لخدرج ه1 هلال ]ابغا ملوفريدزف
 كراينعملا نمدمحلو اثبعم كرتشلا ناكول نانمرلع دروب مل مف دل

 1 تو هدب ىانبعتلا ىلع امهنم دحاد لك ع ل هل رخالا نعرظنلا مخ عم
 '  فاينملاواكلعمل دينا كلذكسيلو هنبابتلاظافلالاف ارحل
 | لعزل الام دعنا مف دلال ص اهو اهدحال ةنيعلا نعلم دع دنع
 0 اترالرخلل لع نبع ضول [دحا حرم دعر كاش الا ءطساوب نيعم

 لعدلال دا ىضئفم ناوعي هسننبامهض طكلع كالدلا هنت نوكيذا
 ةرحاممو مناملالجال تفنن ارنا آلا هل ني تلاوه معتم نيعم دحاد

 ديان اواصارمهفلاو كالدلا عف ديال كارتشالا|ضر اع نالبقام مفدنا
 :لهتلانلكلا ةهغمحلامئر ابع هآ حان غل ابح صرع ملؤ دارلانبعن
 | صصخلالكبرلاف دسالالاهتس اك ةره اظل دابضمب لعل كامن
 | 2 هنتاعل ديامانهامزب عوجربغ ضو ريطلازوايإلامف وغلا
 لم احيرص اما دحاوبهنصصخاذا انما نيعضولاىلا ستتم مادام
 فعمالورغلالونمد نالثم ام ازا سا اماو ربطل اةعممء غلا لوئمن نا

 تإييرلابريطلاىلع هسنإأل اد والد بصتني ذل هناف ضمإلا

 سعد تنحي

/ 

 ا(



 ا ل ملوق هضم طراز اب هنربع عضولان اكاك

 [تاكذ كاف اضلافذح دانواجيماى لع افلا فعند اجت الذ الو نمذوخألملا

 تناقص هنو يعش لاب ذه[ نا 11 اول دم أني 1

 انييفعمر ل ننلالسا ةطانؤك لسؤال ابل ارمال|ةعموهو ناغنلا لعال

 لقب دريرأ دنأل اب هنمو حاتفل جرن فانك سب عوجيربت اهنواحتالام

 رقالطا دنعااصا ىهفيال ئاو فسكك رتْثملا دحال اموبغم تيبنعملادحا

 تشلاب يينعلا دهالع ئلالد نال لد داما مال لذا دامب نوكنعالضف

 00 مب استناو مضولل ةحبإت كالدلاذا ترم الب يجنن

 ظ 578 نالاثمض الو رهاظوهو اكجرعس ل عضيدرلذا عضولا ن الذأ سه عوجيلع ا
 ليبمط اه دمالعتلال دلال اارلذ هيكل ل دب 0

 دعو عامجالا نع ضنلا عطف عمامزم دحار لكن وكينا دوج اشو لدملا

 ماتفملابحاصرعزو لاذ ا ناينعملانمدحاو لكل ع ملف نم رم أك

 ملولدم نا لاك نيينعملا ف كزشملال |.عس ان اوجم هع هدهادم ناكامل نكأ

 تاعضولاهحاب هتصّصخاذااّماو ملة ل دم[ بس ىلع ناينعملا دحا

 ناينعملازم دح او لكىلع هسفنب لدغ اف هلال دلال رخال العاهدجا عج

 لا تصضخاذ املوف ىفعاءازمإاو طرعشلا نيب "همز الملارلغف ملء ضولاب ٠

 ماج! 11 1:1 نبع مسارات ضرر انهو
 دحاو نوكبالامد عضاولاو فدك هنيرفلا هيعضو نم ئبش ف طرخشسرلل

 نانو مقاتل ل ّوالاعضاولا ناكأمتدا انحلو وكر بفن لعد

 أهئالتطساو دل ل دلا نوكت نالال لَو ثدعضولا دحاب هصيصخخلىاريحازملا
 تيه نصل صحو مؤ ةنيفلا عمال هسفن نع عضولاو مضولا ةعبات

 وهر قمر حا عضو نيعضولا عوميملا هباستن ا نممزل ىاءاثيعضولا .
 كمال نين صوصخلا لع دحاو لكل نيعتلا ناذ ,ايلارمالا ال نيعتلا .

 هل تال صاحلاذ مز ذاب نسلش أف نيبنعملا عومجما قاطملا نيينعملا

 الطعم أ هجدحال عضولاهمزلبو ”هصاخ كاذلو ةصاخانملاهضد



 انمضاو الص قفا ص نا ربو رش و ىلعألا د نركب اًعوضرم ظ فأل نوكباسأكو

 فاطااذ اطلاق وملف د ابعاب نايك ناك ملف حاتنضل جن ذك مضف
 للردا ملا نال ملون نمر هيلو الا عاف دن انهوداضارتعا جول لو خال أك

 ةمجارلاف دإ تطل اورلوت نم فاشل !عاف دنزابجو و: رمف أيل الد نمىهؤلا

 عاتمملا مشن ملوهدملا همولكن م ؤرعدق هأن يينعلا د حاب دارا نا ملو
 ةثالثلامزاوللا ثاهرلع عامل هحشف داز نما ذضلو مل دار هر أ

 اه مف دنماهلكو دحت هب لغيرل و اًئطاونم كيث مكن وكب نام زاب هن

 ريل عضول انهل شمر نمض هضنل ظللا عضو نازم حرشلا مرصخ هب عم
 .|ممسالا غربارتسملا ن أكت هيلث افالو زكرتْشم ظانلالا عيججناكلآلاو كازشالا

 ١ هضفؤ ات بعم نيبثعما دحاسب دار اها داران ادم: ىفخيالاكأةمصق عضرلا
 فنعم هناء ئالو نيعضولا لا هباشنا :طساوب ظفالا هل الدب ثيعمريغ
 اثرمضمل عوضوم كريشملا لظفللا نأو هصوصخت د ماو اكل رباغم

 ديف :لا هاف مالكلاو ذلال دل اف طدإرلانييعن ف اغا عمال اد ةرئو ماك
 . له اما طنحاف لم ان ضد هنظل ناو ىاكلالائ أم منوم دناذ

 ظ لاك ثبح حانلل هحرعش ىف درسا هركذ أمناررظانرك' ذاعر طاشحالا

 ١ دارا لافي ناباوصلاف ةيشاجلاذ هركذام مناشلا هببجؤت م شينرت دعب

 اماداملاننهنلالاهنمر دأبت همعضودحلب صصخرلا ذاءرفلانا ظ

 ظفللا بغي ثيينعملا نده نمدحاولكو هطنمد كاذاّماو هنيعانه

 ظ الكا فوسزع عورخه ضن. هرإعل دبإمذ المهن ن وكنذ هصوصخب هل
 نزلا ءاوس :نيرفلابال هسنئبءانعملع هتلالد ءزعلا نا هفاسمذال
 ىج نات ناخ ملت دارا دع كلالد قالدحأو عضو ىلاوانيعضولا ىلا
  مهفب ثابنعملادحاب هصصخغ ام هيميراو ئاطا اذا كرتشملا نا

 ركوأم مصب فيكم عضولابملفلا دعب ا ءالا وع
 دارل كما ىف همالكن المل ثاعضولاىنعم نيب دّدرت كانها نم

 ف” هنوو نالطالا دنع دارت امه ىف ددزالاف كئالماملطم
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 <. يشع ب يبل 64 < هس ريحا يسمح

 انئمابحفالو ةدادالا مدع لعل دن

 ًاممنج عومجربغ هلوقد دارا ءملا ]ع دلال دل اخ الف عمىلع ةلالدلاف همالكت مام
 هيمو دانانوججالهنالا هل مضولامدعل نيبنعلانمجيلولدم سم نا ادع

 ' لعمتلا دل عا حاضمالا ةزايعس دقت نال باجلانمن اكان ا بامهلانم 2

 الهلل وكمال هأ عن نا هئاضمشال د اس لارهاظرهوماذل هانعم

 اكسل لعضارعاشا عوج هسئاريمؤلك لع ىدأنيوهد ريمغلاذارباو
 ضعبلانلل ذاق ىا لانش ملف اريل نم كاكا هلع امبهداسغ ل يلعت مم
 اَنْ تظفح_ إو و َنلامزاب أنل ثاسعتلاو |مضولاب ضازنعالا اذه مف د ىف
 مهئلافاناكمضولاب .1يلادت :ركيذ |اهضنبد دلالدلاب كاكا دإمناوهو

 الع ضارتعا ةقيزم سيل |[ علدت قلان ومالا ودان اان تاي
 اهتلالداهنممهفب ثيحب ظافلالاىزتناب كاجول اباملعت ملف ىكاكسلا
 دابرعوهومهضميرإ ىرورضلانا فو عامس لاف كاملانكو ابئباعمىلع
 ظافلالانم اًرْدكن |اىعب, ها ةائللا فل ال ذا دلو ىرميصلا نأ لاس نب

 ولا ه.اعانوتل اكونخاةما دن عرتخا قمل نوكيوتهما دنع كاعلضركي
 مزلباغار جبل فلاوعم برعلادنعيو باجلاىنعم سرعلا دنعو ءام انعم

 لعج عنا لاو ماو فلختبالو تلتخإال تاذلاب أم نال فالنخلالامدع
 تانىنضحلاىلإومل هعم ملثم مشل ممزاجلاظفل نافعب هاظفللا

 . اهازيرغلان الضام عفدناخد اتصف علا هنم مغبإل فر عماتسا

 اذإ دوهاخاكلذ نان ضل وعلا

 ناعم امويعلل نركب ن «ناهمازاة سال مو هن يملا طحولب مذ ذ اجلاظحول

 تلازرج د يك دذاصتا هنمموهغملا نا اعط طعنا
 قغلوهو نادع امها لع لد. انه . فاندشال | لمرلو نيبجتم نيصقن

 0 00 لاوح نع تشير علا جف ةيئِيلابابءوضوعز ابتمال

 ان نم أبذع ثح ثحفافتشالا لعو اه ائيهوأيفو رح ثييح نم

 ا ا ا تائطذاو ملو ةيعزلاد ءلاص الاب ضعب ىلا بصعب

 دي ضاماهانعمن دوكين اساس اذ ثيعلا ثلب ارى اكيرخلاب مل



 ميكا

 )الن مون ةمزوألا لامفزلل عضوين بس نت غلا وت اق ملف بابانكدملو
 ت”وعؤل ا لاى دهيملالوعف لل ىنعبولوالاربدقئلااعزعانلائعم ردصملاملا

 .رعصلا ةؤواىل نضل لج ملعن الارض لع زجل فرحي طساوب فاشلا
 انبي ءلا موز اىلل [صال نمل وهى نلاكدعتلاب لكلا اكاوهوؤئنلا
 لكم اااباكمؤ ةنبملاوا ةئشلاو ا هئساشلا ةاكلاملا هَفِسل الفن كل ملا اذه نوكب
 ذاجت ظ فالف هارهاظلا هارهالنلا نامل بساننلا ةياغاسهنس يب سانتا صج
 ًايمارمل ناجيلاذ تضل يلظنل نيب تسانتل أثوعب كح نك ترطا

 | ا يا ام امرانسب جيلا ده اهون عملا 5
 2 1 ا ضرم هه للا نع ماو امرنم لك ةفسشضح ةئرعم ديب ا

 دعا ذاطؤللا عواتلاذ ةملطلا ةمصحلاو كزشللنماهربغرا

  لفنلانكرل نا لمن امزجي خت ناد كن ثلاورف لفن اسمن لير ذاذ
 ك0 ناو لوقنملاوج لالا ره ذاذ ةبسان كن اكن اد لحجرمرب) همسانمل
  رلاعتسا نكن الممالك ىعمو ءاز اجمناثل اف د ةفْضح دالإفن
 ' اًثحار هعضو ناكءاوسكرتثلاف لوالائعملا هلظحدام دعب فاشل [وعملاف
 كم ةقبقحو بف هن لوالا عضولا ةظحولم مدمأ لشن بؤ سيل اذ دعتمو ا
 هلاه.تساربنتعا نا أم مملكت لوعنملاو ليرملا اماو هنديعب دحل لك هجر

 برورظنلا عطخ عم هضن ىفهل هعضوداّسعأب هيدزعم نمدحلو لكذ

 تايملاب هني هاريس ساربرعا ناد مل عضر اىند نسم همس رخالا
 .مخاوقند جو نمرل عضوا مذ لت سموبف امر نعمل ]ار مالإ عماملا
 هنركك هبدنعم نم دحاو لكىلاسا ممل اب لججرملا جرم تعضوام
 عشر طلتلاب حاف هلاعت ابها نامل ضد واود ولعدم
 0 ذاجميالو راتعالا اذ بررل عوضومري موكل اقص سياف رخافعل
 ' اناطكزيشلا جهر صيصان لانه انهنوكولذ ةكالمل ا مدعل
 | منظم وام انا ةاوخ_ ادام زك
 ةيبهد هل حدو هلعضر مدعم هن وعلا بحي



 0 ملعضو امربعف لمهتسم هاشبح نم بطاخغلاهب

 عئلافرعب اعدل اف ل عنسملا واصلا ل خد اورل تعضو مذ ديمي لواملا

 ديييفا سا لومار ل جرمان بانه حت حئصنالم ماكو لومنمذ ع ْ

 ةئارازاوجعم ملول ةضئام رن نإ لاا عبس

 اف فاكة داما سوصخف دارا عانتمافاني ولفت .انكمنوكلارظنلابىا

 هيدارازاوحإشو ان كلاىلع 1 امرت ترتب اشعل طن املاعت

 "دقو ملؤ ئيججس اف اكلا نمداف دسم نين عملاواكورخالكفولو : .؛ ظ ْ

 لها ناشلا نكن اشبح نمل عضو امريغ ف لهتسملا ظفلا اراجم :

 لوالاص/نازاحت رئدار [نعةعدام ةنيرقعمرل عوضومانبابد هنن لعل

 لو طلخف دصق نعاب منسف ةفواسل ل عتس اند لوغنف ضن اد
 : 7 راق اش يزيرل وشرف كا ناقة

 ذاع اذزاخومل اوثسرعلاة بص وصخ: ظحوام زعرمو ف راد راشعاب

 كيرالا . نزلا نال نوكشواولانو دب سلا صريكف ئ

 داحلاوهضغ قصعاف اساعد ؛ نيبو لوما ف ةبسانملا ةباعر نيب , ىزللاًىبتو

 ميضؤللاةال ف اولاوهو نكمل اب رمال !نوكسضو اونو |ضعبىو

 حلو عننمم دبات عبميإف ان نوعا الن هبعتلاب هله ان تيعنيلملق عراشلاد

 اعز نعانكوهذ ا ناضالا ةكرحرسكلاب زعفلا سما ل اذ ءاعمتر ءاؤعنر

 ةصوصخملا:ملكلا لا نونوخل اهل نائلاورمالائعم عاحملاخر ْ

 عناب لوعمللافيرعن ىف امدسإع هل احس الث دحلا فعمب وله تسي دقو
 تارببكلابنئلاق ماعلا ماهل نرعل انا فملو بف اكلا ف ل لوعفملاو هند

 21 اناساوملا تاوذلاباعواتلاف م ةصاخ لل فمعلاف ئبانلا

 ف طاب قا ةركذلا طي ايما كتل الع عفند بكرباملع تبلغابا
 بولا هلالع ن أكد هب دير اذا ظل نالئف عمون لاو كلا

 ' أبيشعنال ةعوضوم ظانلالا نركنم جب الام ار لعاذهر نكمل هند

 فذلاىلا ةمنلاوصت ىااه دوصف مال! صنو ملو انمطائضد

 سوماّملا



 . طنط ءنوكو ةيد دصصم ام هارب ظبي امزركاو لو هبإعرمنملاوهوأبءديصت»
 ةلغلا اع تلانل الا عذ الا نوكتو ا نوككي ناعم امل فعار ورجملاو راهو ربظب
 ثلاث داعب مافا سلو نيرظانلضعب مبكر اىنل اضلكتلالل هجاحيلف أب,
 دثواململو هضدارزودعسوا ذالهرل ام افا لايم انلانم هل ؤائلاب
  ةلخادوف :ءاعافلا :لعلاّدث كامل ىاطا | ذا امار ةبروضلا ٌهِبِبَسلا

 _لعجش اكملت عفنلانم ائيش عفليال ىا ميش ىنغيال لف ةّجبسلاَف
 دارملاف الاد هاعتلاورهاظل بسحب ىانذالاف ميصالا دحاو لكك أ
 ذاب سى زوخبلا نوكي هان عمر لع عب اصالا لج نأ تلو: ل عج
 لافي دهقورمسزناملوأ خل ابل لكل ىلا هلل ل مذ بس ثريح املا لمجلا
 انه يملا وم ىل !لكأل بس دل الكا ناآلا مدل دسم ناك اوممدلا

 "ان 1دلعد وامل تعاشال عاضبالا ةد ابعذ اخي الود استعالا
 :اك | لوئددامد ابتعابو هرلعن أكأمر ابتعابذ اهنا ربنعملاةوعلاو

 _هنفمطركلا كاذب دابحال اما ظنلابال بوس ملاوككلا توئىلا
 لعج و ديصعلا ل رصعلا هيلع عقب ىنلانالآّبنعرهاظلا لذ عواتلاف
 راصعمزابالثل ها جذخساملو هملالو ئامرمساب ئبشسلا ”هرهسنم

 هبّيبامولعذلا ةبس نم ن هلا لا هس أ مىلع ؛انبان هد راصعلا
 |انقب ىف صول املا ند دفاصت ا نوكي نأ صو» ةذوصومتاذدملا
 ارو ص لاى اببصمااطعرصعلا عوف مزاش هلل عقلا توبثإع
 هلبو ان ىلا ةجاحالذراصملا اذ ببزاصاحاربص ءرصعا هير ااذا
 فاجلازعلا امهضربظبال ىاءافخ عون نريخالاف ماذ جرذكساب
 دان باشا |عزرجلاذا كك لمحاذ لو هفبأسلا ءانم اماذ دوهظ
 نطئبانال لل عجاؤ علا ناقاثلاف لصد عاشال الع ةبذرظلاد
 ااذنالملادابنعاذ ينعي راسل ذاق مو نيريخلال اف فددصلاب
 مقل افتنالاد ىز اجلا علل[! غفل عملا نمنهذا لمني وه
  ةقئااذ رمكذل نعمل موزالا هبنتال تاث الملا هنهذكامموزالا
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 روفل لع امانه نلاف مل عوضرمالوصح نم زأي ثم ىداخماىعملا نركنارهو

 قلل ل رت امذفلا اوجلاو لاوئسلاىلا ةجاحال نال شاش نارفلاذ لمانل ادعبرا

 قايرشلا ع هربغو اف رعب بطاخلا داذس دافعا لولوه ذل امو زل اري وملا نانم

 هلككلان العءانب زاهلاركذ هان انيللزاتم نا م نأ ملوو ئُسب نسل نارفلا ف لماشلا

 مل ماك ذالا الإ اموزام ارملاف نال اضنإ ةبانككا) صللا دنهضألاو هند

 هلضامإع هلخأف مدرلا ةريرقم نأ العلا نه ميج اف عب 1 بسججق ديت

 كل ةدايزلا نكمل ذ اره اواصاصنخا ررظب ى اان اصر ضخ املو
 طنخنل متن الفئْدِض كر دامبزا انشا قنإَز لاقف ,نادوجالانلو

 نلاضورعمم ا هنم لغم ترف اصوارهةسأن وكل همس اه جب ىاهيلا هب

 0 نلاعملامرزالان محن ةزب ملان وعمي دب هديشم لا كوس

 هعاجشلاراهدسباغا لوف لاذمذ لكل امجول الع هركذ ال تان انس نال

 0 م

 دع لولا نمدصُمب أمنبب فرو بالف هيلع عقب ااو ةأرعاوا

 رد جس ايعراخلابسحب هيلع عقب امنيبو لاه سالاد قولطالا
 كوي دعاحتلال دف ا اذ ىا عاجلا لا زعاجشلان ا نرمو الكاتتاف

 0 نأ همدان ملف ع هاوار اييلعلا يل ل ةنيرشلازنوعميدسالا

 7 الاهرْيو ظمحدايو ينعي ىاف صن نا اّم املوف | طم زرل تاثالعلا ءاؤنا

 ىضاللانامرلاف فاضت الامه مآكتلا ذا الوا مق اولاذف لص حءاوس

 ذاجلاذ نأنم انلاف أم مفددن اف بقال لس باسل شتسلاد

 بلف بئئراذ هع عافت تامرلاف فاض انامزايال لوالاف

 راي نامل غامر نانشايذاتعز 11
 وابو [ظفل فوفللا لمس ناش اف رخحار انعاب ان اجرا ةقضمجأب لدالاوا

 ايار ام ناكهصوصخب هند ةقيقحذ أب داما رف نوكل ىزغل اف

 تبضافملال وصح م مرلرال نازم م مواتل اف ام عف دنا د,فملاف ناطللا

 ولان سا خاب .انلاخ ايده وك نارا ف اىزر اىلارمسلل

0 



 ركدا نامز فضا ملل لوصح عم ديف لاف قاطلا لامتس|بزاجم هاف نرفل اذ

 اولي ؤربتلا نوك دن شاف انام نارملو دادعتسالاىا ٌةوُملايرا ملوت

 فص اوملو همز يزل ةيوعم لنا صاخلا لا ماىل نمل من نه لاو غضا

 فصول ناو زق لاتننالل فاكورف تاذق اص اح اضم ةاكأ دائعب

 0 :لهلاؤ لْفِعموزاىً[رضح هذ اناملؤرخا جري موزرلا نم كيواغالما
 ف"الطاق ىنهنلاموزلل اككا ابصبلا ف الطاكلو هبلا باخ ا مامضناالب
 - نهذلالةننب نكاوعالادويضم ربصبلادوصن نمرئرابالناذىجال طعربصبلا
 ءرلئلافو ةطإمل |رهةقالعلاف هنعل من انكهلب اضلاد ا بّتعاب ىعالالاهنم
 8 ثني هر اعتسالا لق نمر ال اعنيلب امنملا دحاف الطا ناؤسغحتلا

 املا سب ملون هلك امو ارك زوار م ةطسار» يح
 لو ةداعلاف امهنيفرو اجار ابنعاب تلضئلإع طءاضل افالط
 كاماكلو فحل صل |ذ د نيبام عرج اًثوضوم ناكا 5-0
 افران هطغلاوف ةررغلا و للا ضملا مد .امأمبار |١ ملاو
 رخل طرا جدحا نوكبوا ملوث نيرناغم نيلحت ا وكي ناب

 ناشالا نافملوفس دّمملاتيبوخركك اص ىاوكأعإ عببضنإ هدا نأكامروخ

 هأن دروارهاظ لاوئسدرلعو من بلا بلل و دما

 ”رلاو قرا نودب نأ الاد ع نآوهو مم زل | جريش بارجم"

 باولو ل ءلمئانكسكملان دداهأبأ نانا مازلتس الع ديانا
 تاسالا دحرلاذاو عابئتسال|مازلنسال اب دإرلا نأ هشد ركذملا
 امنغودب ناضالا دوجو زوجيلل ن ان ملور ثاعبستسمأن أك منهو دب

 ديراناوملو ٌؤامع لاح زان ودب لكلا دوج الاف ذ لابس أنه

 ْ داشعأب ناشالا تفشي طعو همنا قاطم زشملابدارب ناب ماتواطا دب

 ًالقعو اًمماهأنعم ئمْجمدعل لبق نعزبمم هلو هنم دزؤطا
 تاثانعواكاكسلا هبلابهذ اهو رما ع ةر اربع ن أكءاوس همشم لاق

 يفصل ان وفلطت ال مغاط 3 انباع كلانعزبمو هبل هيهبشلا مدال

00 
 و



 (ثامإع طاش امم هون قح يحد غروصألا ن وك ال |هناد ابنعابال اجب صل العألا

 "اشو كان العم نوكبن )رهو ناكش او كال كاعنمف دكار تلا هاذ
 لاف ثبحعانفملا عيشي هب تصأم فواخ هال ىش/ صال ةنوكو عنزونلا ىلع
 لانج نيو سابلا ةشرهو تك هاذا كنب لجيل الازم ملاكا
 'ايلاف د دقو ضاخلاكحا لاكش لاقبن بلفبدئو كبائم[صالاد

 ةلغدكو كياش لصالا ن انكل سن فد فامل ا مضب مالاسلا د كاشلافن

 ىثلافضل عبد مضومملا فن د خر ناكلارضب موال كا غلاغف نيعلا

 كاب اقلعتم فذحلابو ىتم مل عتم بفلاب نوكبانه عت حالتنلا

 لع|مللملزف لمانلا دن عسا نمر ظب ىذلاك اسابألانمرهاظلا لو
 هيشسءاوس شالا سابلل اك امهلمْس جورم ان درو عر يلا اضي فان لل غذا ملبجلا

 ساللا كلذ تمام هيلعد نا تنور يطل

 يقم سارل |[! ام دقلا نم فؤحلاو عوجلاسسضن تر ابر لع دلال دلل ةيرقيلل

 هللاتعنل: وكب بسب امززععساول اقرزيرلا د نمالاذلاناف ةماتلا ةئاامملا

 ةماناا ةطاحالاهمئت امنا ةاميق يتلا ةراعستسال اطعرامجف سبام لان
 ااثم هلل ايرض ىلاغ هللا ان دبالاذابسل بس انملاوهر فوعلإو عومي اثال

 هنا زاب ترفكك ناكم لكن ماثغر اهننر ابرار” نا طم هزمت اكف

 طل جتا لمحت انه نوعنصي اذاكر: ملاو مولا ساب هللا ايف اذاف
 ا ةعشد ع ةروص بلاى هل داعش ن انمىكأكسلا هام 2

 35 امهر نضشلاف بائىصال انهالموه امل عل محن او باحصالابه ذم

 عي ابل ل مجمناءانمف لاهو دبل لمي بشلا نشد المج ل يبتلا
 هيشنيف سلو فوذلاو وهلا نفد فر وربع رب صب هب رغم اسلام فولو

 ا ىف جانحجالوىنخيال اكرر لاذ هاهي عوج
 ااهيرهاظلا ناك ا هجرمع دوصفللارث داف عم دئ از فرتصن ىلا

 داعشالا مدنا ةياصلا ةقاذ اريعتسا نكن وللا عومإ سايل هلل 1

 سألاب كار دالا مزانسي كار دالان ال ةرسكلاف سسلاملأصبإلا بْن



 ين
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 هشئربتعاناو سايللاةر اعتساهر بعت هي فيشفح تن انراعتساةيالاوف

 سبل سلو تاناعتسا ثوان تناك بكم ةراعتتساس أبل ىذلب فوجللو عوجلا

 دنع" | ديت والان اءدانكاماسني ةلا
 نولذ مئاولا امارة 200100 أع ٌنالذ فاشككب حاص

 راثالار ايعابألا صيغ لامهشالا ثبحنمسابلاب فوتلاد 5-8

 ليغلإع |هلارس فن تامر هابل نانملف اهرضن لبا هراث اهبشدف

 هيلاذق اذالا ةمش نمئان هيلا نهر قرن د راض صخشت عزل هببشنا

 اص انازعةراعيتشارت اذ -ذرعدث نكلر اضملاف منسم اربْنكد اراسعاب

 دل انركلاف اكس ابيل ىلا ةسسنلاب دريل كوب ف ولو عوجل بس انموهي يد

 ةراعتتسالا لع ماهل ممله جام تن لانا يعبر وأ
 لمامو ةروكدلا دؤنم الاف دساق ملف ةبسانمؤكا ةبلقملا ةيئقيمغلا
 عاردن اني دإرلا ناره دنع ررغذ امىلع انس ةروكلا ةلّس الاف دسا جارخلا نا
 : متت منان هبجتشلاف ةغلابملالا هب لسوسل دس الا مورغم تح دير

 0١ 0 داما حا لاوظدجل نصين“ 35

 هبنلالعهب هبنل الجد وص نا ذرممعءازن نالاىش ئيش ةرل ضاعف ' ١

 0 ةقلابلااهمدصتا ذا نافل ةداعم اى راع ساواهيينشوه له كب لا وصو

 كرام تاذؤىا ةعاجشلاعمؤ ملواالواءاعتس اهله هيمن "لاذ

 نول عاجشلامرفمذ لمسشساول ذا عايش ا مويغم هيلع ى دصب دسالا

 ةن ةنيرفببلو السرما نامجملبدسالاب همورفم هبل ىئعمال ذأ ةداعسا

 |0000 01 لل ةتارازغ ينام نكن بيز الاف كيرلا تانانؤ هاما
 0 :ا نار سيو ءاعدالإ سس لع دوك ناناوجشلا نكس !اهللو
 ابتاؤسو لمد سموهأ لو نال دب هز رولا دز زدرملا دارمللا | باولو

 000 وامن نزلا غلاب هن لامتسامازاوج عيفكتم عادنس
 ل انه ع لمي ءرلولو متون ىلا ناشاو دوكذملا ملام وهلا
 - قول لا دنسال بمنع عاملا هيك ل وبلا

0 

 + بج ججوب هع ب تمدوججج وبسس ؟؟بجسيريح جوج تججوأ

 د ماس ها يي ا ل



 1 عش وشلات اّباو السا تار فاك ةراعتسا ائسا نإّئٍسع ى1كلذ

 ثإي ئمز المال ذا أم ادا لجسد اورعوا دي'ر نم ةصوصخم تاذ نعى !ديز نع
 أنما ةةولملا زاد :ءاتس اقوا ناو تهوس لاننا

 مص مْزملا تانإ ١ الن أاكتاذ قازع | حساب وصولا تاذلاو دسالا نايغ

 دعاس الادسالا نم هاما لاف مالا ذ ذا هيلع لال دالو عر اما ق هبإع عشباماب

 ثانل ا ةصوصخمل اهنملامنالومضرعملا اهنمو هخاصر[ضخا هئلا

 1هديزيلو دشن نضل هسا كوس ءاجتلاب وصوره ند 7
 .تروكشملودسالا وسب دارلا نامل هر اشالاو للا لعلجلاركذ عاج

 ال.مم عاجّشلالجرلاوهو هبشسملاق مب هبشملا ظفل لهتس نال دا ىتسا
 ثار فاما ابركملا دوصُفم او ل بسم هنعاغو غم هبي وكيف

 ةتورلاعاشنإ دوصغلاو غورفمدسألاب عاجشلالجرلا همن كرب سا

 لع هميشلا ظ فلل عدساب عاجلا لجرل اف ةنلابلا ]صغ هيلع
 500 الاف هلي اال مام عف دناذ ديرزعدير ىفرلاساغواا درو

 شلال رلاب دين داتا يركفل نان دالك ءاجنلج ديرانلوف ف ةشلابمالب
 ]م ازاماورب هنن هش ةئلابما ودادي دسالاب ةثتلا

 ثأر نيد «فرفلا تابثاب حر ناشلا هرككى نلا علل عفدةصالخإآلادسا تيأد

 مزيكف دسالاب ايِْساَء اجت اجر تبأر لوال ا خعم ناب دس ادي نييوائسا

 كمالأكدير فائلام ىنعمو ريو رل ناعت دوصملاو هنع عرغم دسالاب أب ميش '

 ةيششناثلاو ةراعْمسالّوالاذ دسالاب كيز هبمْنسش هنم دوصمللو

 كار وجرت هش ها اًدسا نا كشر ملوي همشلاب هبشملا أ حتاب غبلب

 ؟نوكربدشن ىلع هذ كلش دارملا ناباوخل ىرببس نمت

 تانلالب دسالابمورعملا هببششل نعم الذ ا مورفلل انزه*صيملو ملف
 تااماوللودسالا كوسام هايدي يستسل

 ىنعمالورلوأ سر ألا قاعد ههو ناين ئعيسسو ماك افلا دا موهانه

 هلال قابس نوكش فم وزال هيت عقتتا او



 نعلإؤ | عمسسم تساريش دير ودسا دير ىفهدنعادسا نال اشم ادن ع اذه

 سلا نوكلع ]ل دل ابولجلا ةزيرقي ىف حلا دسالاب هنيبشست نع عوزعملا فاعدالا
 لابس الاكدبر تلفاذاف ملو تضل ىلا ىف وهما نوكيل هسيْسلا هنم
 ظ 0 :ملافرهاظلان ايركتملاو ف :رعلاربخلا ناككذا ام ثيب قرفلا

 ١ اشو دير نيب داخمالا ل هفغخر ابعاب هب هببشنلاو نشحلا فررعنل مالا
 72 هتران قاطملادبز ىف امديلعإ هلالو اجلا ]طبل اوه دير فاكدسالا
 رهاظلا ن اذركلانزاخ نينا دا ابرك هن الرهاظلا نواح
 وروما ررغملاب هيبشنتلا ىنعمال ذا هيبثشلا ال ٌفاعدالاوب رطدإ ماء

 دسالان اكا ذا قانل العامل و لدالاف هسنشا ادور ظ هافانا هضد
 0000 0 ارضا دانتلاطرشينو دو سلا ءاتاعم قواعبتسم
 ٠ ةراعتسالابضنتنالودلؤ:راعتسان وكف ءاجتشلإ| جيلا نعافاعدالا

 اغيلب ميسم نوكف ةئل ابل انرطب هببننلا آبي دوصخلا نانا في ناب ٠
 تكلي هبشللا مسالا هتس | هلوفم اب ال11 خو ناتو
 ىضْنش حراشلاهركذ أم ةراعتسا نركي ن اون ما هلو هيلع ارجاو

 كاذودسالاكءاجت ل جر ديز هانعم ن كين اب ةلاعتسا ننكر اوج

 نآبانص ظوعل]ئامو ىزنجيم ورغم ناب عشب ام اكلا ذب همالكف 0 اس يتب لز ديش اب
 لهتسااذا حلا دسالا لارهتس ان | تمل رم اكذعا ميلا ةثوصومأم تاذل

 ملمز الاد اببعاب عب ءلوصلاىخعم ظحيقضحلا انعم دسالا

 وصومأم تاذ ف لهتسا اذ اواَىِربا دوصّةمىلع نامت ىف ناك برب ممشا

 | ضو م طعقامعت نركتو انوكتو | ًهصند لنوم فصول اك ة ءارجلاب
 ا!مهواًدصُف هسفنرلع هن ابرج تا ارعاملا دوصغم ناكل الو

 فوصوم تاذ هيمان باذن بذرطلا نع اجر ا فصو نركفانبال

 تادض هاا نركذ امدكوي و ملو فصن اودبدّرق فصول عمتانلا
 فلادب عصام ةداعنسال عل بلا نع منام فاثلاف هسبشسلاهجو ركذ

 زال



 انكورلةدحاوىخعمو |متسم اهواكف دس ظل نا مضاف لذ لانداخج
 مالككروكذملا منا نمدسا بروضف مدلكل الم ىاادسا تّملوخفف

 . موملادزعابرر ص نوكيا هنموا بر دقت نمديالفادساتلوختف
 أت فافتالاب ةراع,ْساوهف انس تّملوخا ماو ررككملاعنلا هيض ظ

 قاهاك اذا امادملف غانلا]ذ نمطتسماتلومزاكلا اذكر ملومل
 اع ائاذاأّما ردبشلاة جو ركود كاع هش! كرجل ذا

 .كاكشا هيض دمالككام ظن ىف او دقم الو اًروكدم نككرل ناب ديلكلأب
 ايراو مالكتاخعمؤ (نارصنزكو ةز اشعاع اهسسدقت ىضتشنأ مل
 اانا فمات نكمينال هربدد ضن نكيوا ل فير د ديلا مالكلا ملظن

 رسل ن كلا انكهو دس ل نم ىربادس ابار ؤ لاني ناب ةراعتسا ]كف

 هشيم اذ شع ا هش ادسا ترأر ىف هبشلا جوكر دقن ىضنةبامانزو

 خيل اناف يدير جوا ةتيضبعتتو دباس نمل عجباوس فلاب ضسإلاطبتلا ٠
 ف اذدككاة رابع هوجول اكل مدرسي هنم ؛نجيكلعو هاكلع نلطب
 ثاباتن اطاذاد ل يللارخا د اوس غلا نمو نكت[ بل لارا داوسب نيبمملو
 لنوشلان ابيمزليذاةد امنسال لع ماجزكمبال ل بلا رخل ذاوسور غلاب

 باسو | ضل! اهانعملع ناط لا نوكذ لشملا دقت نم ديالف اهسغنب

 ملول بلل ارخا داوسور تل نمدوسالا طلال ثم نمر ضسالا طنا ]شم ٠
 ركذ م دعل نائالا :ءاجش ادسا تب اروكخنمىاه١كاذ نمدعناد

 تكا ؤبتحلا عفو صيد امل امهم هيبشنلاب عشا همشلا هجم
 دوظالاوهو هبشملا عفد 2 !ضعب ىو هل ذو ام ظفللا نم دوصُمملا

 شلل عقود صيام هقاب رار نام
 0 ركنع عن املا ورف اكلاو نمولاداثم هللا برضانإمآ ىنعمالذا
 انكوملوقب هلصف انا و نظف ابد ماما ن اف َدْساَنلا إلا ف واذ ىونعم

 اناوقعلا ثيح نمىاا:]1 بادعانهرلوقب نيفوصول نرحب بملف لا



 1 غال ةراشا هذ و نبرجبلاءاوتس !ونْلءلاعم هضن اتسم هَ ظفللا ثبح نم

 جاجا رجل بضفن داراو ملاين نوكراوجييبهشلا دصت عنو سيل
 1 3 ريا نطالب رامأت لكنمورلوثن :وكنازوحال انباء هنمو

 1 ليضتنلن اَسٍرابالاهنم غشا ل ةراللنمناورلفناف: :لازفررطتوز

 77 اًيَرِضَومْنوكىفنلا امجولالاو عيصمالكلا انهو لو مرا لع ةراولل :

 ىنعيءاقماعلا د إزوانم اًدزضوكر ايعاب ىاهموجمد اتعابماواذ احرك

 انبدمولكلاو دبسنلاو نوكأ ا هاف ىكحنن امي نا ونعمل كاف صتلا ا
 ثار ارىكحز اجين اجمناملابهذ نملعدر هضدوانم دس أكو عملا ظفللاذ

 00 كيوم كاس اناموقصْئادس الاوه هسالايداملا

 ١ ىنخل نفيا ف نوحي ةنرفلاد انما: العا عامجشل الجحر
 ١ ىنعلإلعتملطاانال ءاكومنملامواعالا ناكل لف اًدر اب اهلك ديك

 ظ 1 5 امذواينسمدسالان أكةر اعتسال اكل ال[ عملاب ةيسانملف املا
 |  هناوالاركلا ا رسكعا شلال لديك نإسنركومل شد
 | كامل ؟انلار هياط سال وعمل غن لم دنيا" هن ملا ببتلا

 00 000 0 لو مل ب
 تاىينغلالص احلا كل ذئْضحو لو قانلاانبمهد داملاو ندرك

 امذ ؛لمشسم اخغركىضتفيالاب هبه[ سنحت د بنملا وخد ءاعد ا
 هب هبشملا تو, اعد |نملدتسملا همام ءانعمستزا ذامل تعضو
 00 : ال |اعسا هند ب هبشملا ظفل لا هّتس ا نركىح محل

 يب ابقم هبهرْتل ريغ عجوهو جم عرمافز وكبلاو هل

 ظل نا ءاعداوهب هبمملاو هبشلاناد كح كلوت الوماشملا

 : اقلوؤو فراعئم نامسم هدارداناو فصول !كاذا عوضرمرب هيشمملا

 تعضوامف هام تسم ابر كىضتشبال ىعملا ابل وخلا تاق ءانخالر

 ةاعتللئلارغلاوهدند ل عمسملاو فراعتملادزعلا وهرل عوضولا ثالمل
 7 | تامارامجتا جانا حانلا لان امانركت ام ديوب

 * هي 3



 راغدرزذ وعد ,وهر هذ الخزيللو عاجل الحر لكما .رعروهحجرهر ا ءنعاإع

 ةلقم]خد باوجملا ةراشس ا منعئزل او بهتلا اًماو صل لومذ هموبفملفراعتم

 ذر ذر مجم ب نق محب ههبشلاواطدالع اعنا ا فس نكرلاذ اشاوشو
 هنعوزلاو يهنلان العم نيبدّبلا نع ىرلاو يهعتل نيكل فراعتموبغ
 ىرلِل بهعتلا ناي هنع باجاف فراغ ملامغلا غلا اف راه ل فها ا

 هنفيضحت فراعنإلايواسم فراغملاغلا دغلا ]عجم هيث اس انتل

 بجتلان|لضأم مف دنا حاب و هيلع رثي فراعنلا لع برام لكن افح
 دعبو :اعدالاهملن دعب ءاعدالإلعزامل دلد:للاهاعجل م ادنعىزلا» ٠

 -  ةتماينم هنعىزلاو بهتدلان رك ةعراناملانجاحال ءاعدالا مل

 كدزملاركذ ىذنل اىنعملاب ءاعدالاءا بيرل نال كلذو هيششل اىسانتلعوا

 لف أمرك نابب نمدب و أذ را نعمل ب منعوزبلاو بمهتلاحصيبإع بو
 ئيلا ب شو ابلا ىْشس بشد ابّيعا دعب ىاهأف زا ةزاعتسالاو

 ىاحامزبب هابمش اوان ككل ف بادكلاو 0 ا

 تهم ناعئسالا نا دنع ظالا ها بح اص عنو أصمتند لوف فزلاملا جاتحي

 قاتلا ءانع يف نابارتلا نيج براك محلك جل
 ”قو بن كلافذاضةنلاب ابيض لع ابظفل سم ناو َءإطابل اوعدلا

 نس ماسي برا طايطو شنق اناسالا ٠٠

 دمملاب نئلاب دار اوةييؤلابصن نعوارضذ لبو تل انعاربَنم هاوعد ظ

 داتل اسم نع عنامال نككهرهاظ جو ربإب هْررفلابصسإلهبحاصو

 تافعم مل اصنولطابلا ةترافمليواثلاب ٌصْحانإذ هنهذ ف

 هلامملا ارهاظ فكل منوكع م عمزرا هدو همول مص الخ ا ثاه بانك

 ببي ككاو بكرا ل سمج اب طالت وعدل |صص+غ لع ةنيفالذا
 افاف نذهج ناعتسالا دق دافم صرضغ هجيالهنادمملاب نكلأب ٠.

 كن ملابس ليشما اعف اكءاوسا ل طمةلطابلاعوعدلاقدا ةدافت

 ددابثلا هن ال ةراعتس الا دند ىرجب هن اذ ضيا لعربغدا رملاالعملو



 | 0 0 لاني يستلزم 1و ةندعت نسما زعتر لع اقر سا اقزاطانم
 0 ةراعتسا|فبمنانمكلعمس ءذىذلاولاف ثيحاتفملاف

 لاذ ةر اعّدسال الوخد عانس[ رسل ا اجا

 [فذؤللاْعَن ءاننللسص مشق ديسلالان و بغصم عل تلمضتاذاألا
 <فئلاملا ثاعتمالا ف دوصغملا ناذ لاخ دالالعدّممت ةراهّسالا نأ

 هعبشلإ مج لصمم كلذو هش هبهبش ل امواسي هناي هبشل ا كاحف
 ناف اتمخث نانا هنرعهعجو رنج [ناكا ذا ةيهبشمل رج نم
 درك اال صخشلا كلذ نيع منا اماحمومل اشنأر تاوث نمدوصتملا

 سجل سإؤ لاخدالاب كوملا نالف الَو اما ثحب هه لذا داو نم
 . اًيانامايداحنالاءاعداباضنإ دنجاصخ ةفلابملان اذ هبلاعادالام
 اينأو طظاغوبف دصخ نعال ناكن ا اًصخشن امامي دنع هامجن ولن
 درج نأكن او دي دج عضو رهف ءأدزبا هيلع دقواطأب ن اكن اذ اًئدصخ
 ليوأتا انمديالذ نضح باكو هرإطأب ىوغدوب) لنوأت ريغ نم ءاعدا

 بسبب هبشل اف هب هيل لس !لارعنسا نال صامل وده هلاخ دأب
 هلاهتسا مصب هل ليو أتلا عضرلادبنسورل واذ رهاظوهو ىتفحلا عضوا |

 تاكد سمن احب لك ىداحلل ماىل البل دلاب داشاز اجياهاملو هش

 أناثيدانشإلا ةراعتسالا ةئرث نآس صيصخت ناملا ةراعئساو ا

 سيادة اهنم دمار لكنركيملذز اميل همرال ةنرزلاذ ألد
 فكي الم اف هبدبشلا ثياشي هل اير ر جالو اشرت ابنم دحاو
 ةراعمسالا نو د ةد دعتم :حرمملا ثاعتسالا ةنيرت لعجاإ عانلا

 د ازلاو هزي لق نا نعاه فرص : اماما حاد اراعجأبذب انكلأب

 اوس طيرمفلاادعام هبهبشملام الم ناف ئيذد نسل عشر درع

 ٠ ام نب يكلف ةنرقلا هاا شت ةبكلاداتمي ملا تاع

 فربكم بتل يامي الم نوكم همر صل اف د دا ظالاكتب همشمملا
 لم انالاب اه, هلمان املف انناميأف راومل نآرينآابال فومسلابملذ

 ند

000 20010001 



 لود عامجتف ةخلاسهينف دلورس ةقعاصلاةباصاللا ةءاشا عباصالا هذ
 هحدم زعامشلاب هحدم نعمضشسح عابشتسا تدل [ثاباطعلاد دوما

 دارلا ليصل ايوان انئارفاك تا ضال رتل راض ا ول
 -تيفرطلا نم ةروكتملارومالا كو الإ |عد ةمب اسلا تار اينعالاربغ كلب
 لا الصوم امهشض الكت وكت مادو ابها اراعتسالو اريغر عماجلاو

 لافاقاد وجلال :ابحال اوه هنمر عسل صلال ف نمل داملوف وحلا .

 خلادضلا مترو انشا اهرككءأبرحالا ةويلاب دارمال افي نا نكميشال ىدالا
 فعضلاو دش نيإباق اناكن أ نن ضلال اكدنع ٌراسلا له هبحؤ

 اهننسان اهكرعلاد ةدغلاهل بولو ىلاعاملزاباتاسمنم دمادكب وكنب
 ًاعساطىلوا هد دقو [كع]ةالاوهذ فعضال ا دضلا هاج اكدشالا دضلا
 ًالهجلت الل هاج الا ةءاعتسان اذ سكمأاب هةر دقلاو اعل بلقل
 كزلاوهر هروباغل م _ًماااذه كرتصلاد لبا طفلا مراىتسانمفوا

 فءعضا) ةّسلاب فان رخالاو دشااجدحا نوكبنابو ا اشلارل ضن
 تفعضالاو ال عإنالا لل تيملامسا ةرامدسان اكدما ملا ولها لاو تملاك
 لئالا عملوا العلن الاو هر دفلاو علا [ممل امر اعّتسا نمل وا ةر دق

 نكن اكتيملكت ىلل ساب ىنساو تبا ادْنمالا تاج ىف اذكو ةر دق
 . اللوق دئلاو لعل ليلف ترم نم امس ةراعد ساب ىلو ا العفش اداذع

 اا فم سور لالادل ناو هباغلضو ةردذ ذكأا نم ىل داع
 تسلا نيلب املا ارضورعم فعضلاو ءشلا نينا فل اند ضلاب داداو
 دضلا مسا ةراحتسا ناك ولا هلي افرهدع ىنعا عماجلا ف فعضلاد

 أك هبتلامجو ف فعضالا دضلل تيملاوهو همشلا جو فدشألا

 هبْسلامجو قف فضلا دّسالا دضلا مسار اعتسانمىلواز ملا لاف
 فدضارسلال علف الانا هملعد درب نكل اذه وهلاو :راعلا مل غب ىنعا

 لشو الملك نمىوف اد دشا لب ةريجمل هدي اذ مدع ىنعا هربشسلا دجو ف

 كرجل نالباذ اهو ةوبكلد توما هنذ نحض اهني نيدرضلا| هببجيف ف



 ايلؤفلان افعضورلىلا مؤ ركذو راثل اف تدافتل امه فلا ةندشال اد ابتعاب
 ناك[ ةردغلا رمل اه ىلا هراثآترافنب هد شلاذ قحلاتواضت
 تيلانا| و اسيا مسابور) فعضا هنو وبلا ناك رف فعضادا لعل |
 ف”يواالع]ف او ثو د1 نود كيلا لاو هنال توملا > دش الم سا

 ىياساب ناكدينر انه ةرغلاراث اء ذككدنؤ ل علا ناكنمإكو ةفلقانم
 _ كييكشتنلا نيبيماشاهشو ةرفديز : الع 11 تم تاور ا

 5 و اموناببل املا جانملام رباعمتوملا) فعضلاو ةدشلاب

 قلن نك كيلا نشب سيل تونلا لعل دب تيلامسا
 هنال وملاف ةيدنسالا تّشءال ثو دحلان و د توثلااعالاد طغللا نوكو

 . [لعزك(ناكنماكت ملف بنرت ودش الا بن اجيف اذكر ملوف نعم ثابيول
 تيبملان اذ تيملاز ةرفو لعل فال 1[ ورا كل اهرلف هيلع افراد
 ١ ملوق نيد اضئمياسبل فعضالاو دال اضياد فعضلاوة شل |لبشبا

 0 داذاعمدمتج.. . ماعدا بهبْشلاف هبشلالذدا هنالآىماجأن هو
 ْ أم مسفملا اذه نع نغشسيرلم اك داع داما وق همورغم تحض بهبشملا

 تالهنعجاخيانيفرطالمو رىطااموغمؤ لخا داما هبثلادجو نانمّرم

 نكران نافعن ءاوشلا لانو ا < يا ةرامتس.الاىبم نوكيال هبي لك

 وك ردعلا نطل دامت لمجمناف خشلاهرككأ فلام سلا
 نغامينيفرطلانا ا دفعض ف امهم ف كافشالانافائسا
 رشجلاب دارا[ سلو نإساج نم دس | ثبار قد دحاو نسج نمد

 00 لد ل | هيلعد فر اهتلاوهام لب قتل ابانرا ل طضمانه
 ظ .اونجاهم غانملاو ف اصوالاف فالنخلا كامن أكاذ نائنلا
  ةلاكتملو سنجا مذ تلانكنكيت ناد ناسال صن الاورككلاك

 اقف ةووضتل انام اتش ايا سا افانلو معلا نائذ الار

 ' ٌاوفلابرخالاو حانجلاباهدحا َن ركاماد ةفاسللا عطقو رو رللوهد

 ةملرنجلاف فولتخال ابجردولف ان طبرخالا اًمبراس ا جدحا نوكو



 لانا نماقايؤفنالدب انهإللاق عَ ابنهةد رضئلا عفت ذب اببذ التخالا

 :فصولإ صوصخ ناو لاف ثمح فصولاف كارثش اد نايطلاةراهتساف

 نسولف امازلا 2 نسرملاو نارمطلا نم راك ن ْن اعمملوق عارم ناربط لاف نئاكل

 زل اورلوملر يح [صوصخحن املف در لاف نايبطلافاماداًيرسمنوك
 لطلابو دعلاهشتى !هالرثنلاناملوق مرسلا ف صولا صوصخب دإرلاف
 ناسا ناحتس ات دا فعلا ءاوكلالا ةراعت سا ةروظس عرلاك

 .- ظل امج طولا ذا نطو هكا طلا ف دنقلا لاهنت نكمل تكل
 ام ظبلؤ عرفت لان واط اف ظحيل ا كتنالاف نسما ل اهّسسإف هببفنلا

 اموال انجين ماشي امداق ديت ةيتسافرللل
 ملف قزم جاتحافحفنالا ةلم.ةسملاسرملالع ةراعتسالاقزاطا هجن

 نسرملاهضو ىآ اهو عمل ف ناطملاف دضلا لا هنس ادام كاذوغي
 ص نسما رملادارعاجللىلا عجإ/ربمضل ان كلدوخو فن الأ عيشوم

 ل هر اهتسالا لع أتلتم الا

 اعنا ملولا ناسا نزع تيتو ملو فنول] نضرلا ةناعتساملفف ةيإع
 هايبنشلا لعرث انريإم دعل د مريغ ةراعئسا هتيم ناب ةراعتسالا هيلع
 عضو نبب ىأ هنج همبشلا هجود رلوثئاطللاؤدقملالارعنسا نمدنوكو
 منى اهضلفنت كن !ًةيفيفمل ةراعتسالا يبد فنالاعضومنسرما
 غلو دل نسن اجيىلاناطل اف دمفلالاهمتساخي ]ب فنانا عضومنسرملا
 دادحا او داو نم! ثلا هساحلاو تال ف فنالا ناطم مدد ىذلا
 [رئاقك انمافانلإؤو سنهل ف كارئشالرالغضرمان اكن
 1 دشاجلاه ند امىلع ةىلاثسملا هانم ىلا ةراعثسال ارمسا قاطأخ

 تل نان ا اجالوةفّضحالةراعنسالا هيلع قاطي الفملوت
 "فالابلى أ ٌةيقمماؤ نيرطلاف [خاداما عماجلا ملف ىلعداربا
 تانتانل ا كيككنلا عانتماهكةيهاكلا+ .:ج نامل اهشنتوا ولطللا

 مهوسولئل شما ماقم د دما ماخا عاجشللى اة عاجشاا مل



 روعي ْ : ١ . ثينو هدب ةمز المال شن افرع ل دحو لجرلا الملون عاملا هرلع ف دصام دارا
 ةقيقحا م أاكتس الان عاجل اكلعتل الدلاهبجب ءاس د زو ملف هيإع تل الدالذالا

 هبشلاهجو نوك نا هنم دالاس مأ ى ا جا نركن أب ملول عوضولا ةيهامر

 نإان اهرهشاوهبشلاف اصواصخلن 0 أعمسالاف ديال هناف اًببرغ

 : ا لك خا ةرطوسشلا

 | ١ ةسناببرلا تبان دا اهت ماو اصوالا كح ظ

 الطب حالا هر ام نيرو هنج د فلااأن جلا سدرفلا عا 0

 نم اعف ف لا هالا تالذ لم ىارلم اخ لكلا نكو ملون لل او كاجالاب

 ممم دبطخرمالك ءابيحالا ةدابز لّمموا ةبعصلار ومالا هن تل

 ملوقهاسرت در وعن ىف رطاذم لكةمسفن ديرب[ حرل كلا ذل موا ديوعتلاف
 نانملا عفو نمةلصاحلا ةكيبلا هش ىاهاذ انعلا عوقد ةكيههيش
 ةروصلاو لكشلا ف روكنملا بوثلا عرفد نم ة|صاحلل لبي ابروكتملا
 مكبلا كن ث ادحاوهىذلا ءايتحالاد اعنسادوكدملا هسنشاادعبف
 افدالا هروصب عوف ولا دوصخناب سلا سوبر ف ف نانملا عفولمد امجاد

 مادئالا ةروصبم و دّملا /ثىصخامهني داثف ةفلابم سل ا كنساو

 اهيإلاو ست هرشملا عافبإلاذ رم دقو نولخ عىل قحستل دايم دخاخ
 7( ةيعئباه روجر ضن ةراعتسا روكملا ةر اعسال اذ قمح هر هرشملا

 انستا ةر اعتسا نسال هبسشيلا كلذ الولد روك نملاهبنششلا لع

 ! سوير مل إإبع عقب تانعلا ن الو ننرظانلا لعىفخ امم ساخر ّرف روكدملا

 روظلالعابعوتو دعب نينركرلإ لع عفن ةابحلاكرضلاىز امجاع مث دام دعب
 ريل تلح اذان دا لذ ىداحصل اءاهرسكد ءارلا مف ىر اوملوت

 كل عم اطلارسكب فرط عمجام اوف بج اولاوهو فارطا | نعم

 فرطوامهماركى ا برعلافارطانموه لاف ثيداحالامارككا
 نالماننا د اف افحلرف ثب داحالا نونذ ىاةمصانلاىئعم كيرجلاب

 لح اف هعو شي ءعشش للا ىلا لالا هنو صوه ى ل1 لستل[ةيحش



 | ايمن :دعنلل ءابلإزشو ةسدالللف نع اي ىف ءاشاذ هلكب هنتطاحلو

 ىد الار الاعئلا ءابشالاباشانعاوب املاباب بنماباطلانوكتفاباظملاف انعا
 ” [عشال اهملو ىفالو :ألاب هبشلا لب الانم لو لوالان طلو ضإالو
 داعشولل ماوه ىذلإسأرل اناس ثلا ةمصوهىذلاكاهّتشالادنسا

 ]باللاسإلا تعب ىذلا سيلا لوضل الوقم لل تلْمَذ جمل تلفح اف ماشافبتساب |
 تينق |للمل ف ربمضلاو :لنماي كلن حابصالاامو : مب :اخضاالا :لموطلا 00

 ده شزوزلالاف :لتممومرلا عازب أي ىلع :ملو دس احلاجوكلبلو دج | ظ
 جهللا دهىطملان ركض هرماغل اوهوأباطملانما رهام ظل روكا

 ثم لو نين أطل ادحا باقب دملاىعم طبطقلا نم نوك نازوجر

 او بلك تا لسع ةيحجرصت تاراعتساثالتانبف

 يووم ملول فشلا ف درملايطملا صخشلاب ز|سبجلا
 هبشلا مزاولدل تمم او لفشل ف در طملإصخخشلابلمالا دبش دحاو ٠

 هكا لقُنلاَو لوطلاذ لبللا ةفيهدمش هيلِْسَع ةراعتسامنال شد هب
 عماجلالاحو نيف رطلا لاه د ابتعا دعب امش ااشلاب ايرعاب هاو صوصخلا ش

 .همضن ىف دحاو لكمسقنت ناكتاد جاشلا هنّدبإكم اما هتسلصخ
 الث عماخلل ماسضاد ةعيراثيدرطلام اشا نال ةنفس نوعي نأ بجفإ

 ورلا نم اًنلاح بهذلانمأ انييهفأ اهذو ورجلا ذ 4 ا دنانسمواكلو

 اءةراعتسا الات كى لشرفبلا ت 0 ظ

 هل هيصشارةبلا ل اةيالذا ذا عركرل شاف رص راوخمل اًدسج

 دارمللاذ لحتلا نباع سالب اريل هذ لكلا لدب ل دبادقو فبل ثو توص

 ىضيسالا لير لا ركل يبدي ىتح ملاهت ملوق يظن بف | جل !لشم جلا نم
 ميشلإملا ةراهنسالا نم هجرخا نايلانأنرغلانمدوسالا طبتم
 للا ناو ىقيطخ ل جلا دإرلا ن وكنم هجرنحا لسبلا نا باوجلاو ريم اك
 ًاهشلالعفنيوف لدي اذ ىلا نم وللا ناوبلل ىعاتاعدالا جلا

 ”لاطنإلا عرخادن اذرغلا نمر لوف فدلخي ىرباثسا تيإرمذ ىرإك



 علال ًدالاطلاب دارا نوكيا نمدجرخلاو ها نوهو شحال حلا بالا نوكينانم
 جهنم انس نملؤ ذمار دخت نمسرزاف هضنئّسلا نإ سال ذارقل ا ضاعا
 هيدشل اره إنككأب ةراعتسالاف هنمدأهدسملانأبىاكسلانأنم عرصاذه
 انئءلانانسفلاخضام هنمىجبسرر دري ابعت ابهندموهاكمز اللاركدب ةيلازومملا
 000 ملا ل الور لا هين ةلاوهدانم

 روكي نا هنيه نفوذ ةفيمحش نع دبانكلاب ةراعتسالا رت ناف

 09 وضل نكمل قالملار دفتوهوإ م عرضعب ىال فعل ىف انعم اثفمي

 ف نملعو از وحلى عاما ءوضلا نع ةر ابعل بلل ناىنعب لن اكمنع
 ءاضلا ناكم ىإ ]للا نأ كم نمك أفاضملاف دحإع هتمرلوتوف أضملا

 ا رشق نوكناهن نع تانراس قبلا منابزلا تالكلند
 ليلاما هلتأنلا عضومو لؤرخالازع اهدحا فن كك عمالو هنكو
 عفوا علا نمر لظ لارا دلال عنل ضال

 ٠ | ةفارضعم بلا به ناك ق دوج ءاظلان ا ىلاةراشاف
 لاوز دعب اهدورطغل لوذلا ذر ولاو تالظلا مجمل هترلو كيد
 " نان الوصل تاذنوكاهدحا ٠ رلاذ ام انانلاغو اا ١ دلت وصلا
 كلذ ناببو لو تلك تبيهشاال هضن ف بئزلا ديضن هركد اا بتال

 :لظؤ نانا ناخ مشا نا ثبدحلاةلصالاه:لظلانا رلظلا ورام ا
 لظلاراهظال مغر هاظلا ناكمآ ءلظلارورظ| مومن هرؤد نممرلعشد
 وظل تمار ابظخالابراهلخالا هب ثنا دعت زاسلا نال لسا رابظاك

 ةابعي ابزلا نانم باوحلا فل امو هاضرتعاورلو هرانملاانإف ددبظلاب
 لوخيلا بلكةدملا ده بع عذاولاوأبو رغ ىلا سمشلا عواطةدم عوج نع
 000 ااا يووو وول

 انفلامل 00 ىاماذاذمل اورابرلا لم ءاضمن ١

 ركل نال هرص نركيل رى عج رهظ نال ام مفد ىلا راش اهنوو
 تنسو ليلا نمد ازا هللا طيز اجا نمساسنلاذ اجلا نعد

 ررع

 نب 17م و سموا 2 نس فستا ا



 اًماهملا ل اهاهف:سالضانملف :لافعمقائنلاو جاضالا بعمل دالاورعد د هن

 ليل ءوضلا| مزن نا ب اولا نكمو ةسغي لص جرب اب زيم نوكمالامفروصتنن اذا
 للكل ال وصحن هدر دم دم ىف نوكي نا هنو بدزملا ناكل امككا باغ ىف نور ظ نوكأ
 دل يوطسلانعب ارجل هظاذقو بامر بغرمأ لو صح“ ايصن ةدم قةدعي
 اردتساماركد دج تكلل امونصم لاشك[ ايطظو ضال
 نسما ال عجو ثحلع مف هيبششلا ف عاب ىأكسلا ضان عالاب
 ديو دالعلاوةراعتسالافمطاقسلا هجيوولف هبت لل !اهاشبم ةراعتسالاب
 هايشتلاربتعا امل زاهت كر را ل للا عفنولا
 كلا ملا برج الملو ان دار نأكم نم انظم نمىنعملا نوكين اربد لع
 دفعت م وىلاو لامحالااذه ع ىاَد تافتمالان دوكتو لو درا ظظمل كل

 ر* كأن ف عزول اههنكو | قرلا نوكو هام دعنا تاسالو لو اذ داقرءنم
 16 تعبلاسلو ميربرشالادييفي ناك اد ىوفا هيؤلعفلا مدع دوب ظمدع
 مونل اف ثعبلا نوكف لش ام دريإلاف فرعاو ىؤامونلاف اهناذ ثعبلاه ان
 لشامو ىونا هندزعافلا تعش ىوناتوملاف عناملا نا ثيل حم 721

 يحلو لوف ىف كأس كش اًروكدم نوكب دل بح همشسلا مجو نا

 9 ب اص ئنسر سكس وما فلاف مجال ارسكملوف ادعب هدرا جورب نم
 دابتع ابا وسحم هنوككل تلال سرع ةجاجتلاركدف نقف اكش عاصلا

 رماوهو لاصنتالا غبلبتلا سوم اهلا عبلابتلامل اورد صلاب[صاهلل ٠

 وصنع لوطيرلكت غيلبتلا نا لاق نفسٍدمنلاوْر مخل اد لولب نوكي لمع
 مون اميه ءابلا ناار اش ةزمال ا ناؤعملاو مل ئيشسب تادرل ىسحوبف

 0 قير رملا نم كرما عاما ١

 ساسالافدانامهتاب ملكتاذانجلاب عدص ا فبمررظاو هيرمجتر ناب
 .امعدصاف لطابلاوىل نيبافرفم صم بد, جقحلاب عمصن اج نو
 الاب ةدصا داراءافلالافرشتامب 8 لاه مإهو حاصصلاف روت

 ميارشلا نم هدر يوف مب ىاةلوصوم نوكتنادوجو كنبدربظاكا



 يسم تر طم روم افلا لان دمذلإدا ءاوربؤاكنرماندا ومكراجاف دخل

 هوب فس تج لكدا اذ ابالغ سو مالا اهل علة عب راداداوعاةثالثو |
 ىنع سوم لاف مورغملاو قي شكا ىو انانل ارشنولع مل سلا نادر عنم

 لفن ب امرب دإرلا ادب امرك ئبجسورككصو دق ضحك ت اذ
 . ةراشالا ءأمساو تا مضملاوم العال ءانكئاضلا ملوفب جرتحو ةييموبؤملاب
 لوفيوارض ةراعتسالا ورجال تاز جل هكا هاف لامف الام فورم

 دعب ىأ هاظفلا نك الاوملو تاقتشملا جرح ف صور أبتعإ جرم ٠

 انكم اًتْْزجءانعم نوكيامب ضعتشوأذ ةراعسالل مللص نوكنا
 لع ضرعا ذ هاه صين ها هرمشسلا لتسجل مساركحذ هناذ ها نوكإم
 . الا راعتسالا ابي يريال لامفالاو فررلل فا عم نا لالدتسال نينا
 انكي تل اديه ةراهئس الان الذ ىربكلاأم اًدلاصا ةر اهنسالاهْنش جدلا صاهمشنلا هنوئىرالالتلاصاهيبنشلا ابن يرجي الاهال
 1 سام حج ةرامتسالاف هببشنلا هش ىرع امد يره يش تلا لفمب
 2 هشطن ىرعالاماكك ون لا ضيشنلا سكك ءنسكمنيو هبيتلاهش
 لامنالاو نور ف اعم نداذ يرغَصلا اّماو ةر اعّمسالا دف ىرجإل
 ركضلااماهبشتلا هني كجبا تالنكوهامكو ةمسوبؤلاب هل غن سربف
 نكي صوبزملاب لممربغ كل دكوهام لكو ريل لاح فرعنل لالا اهالف
 أما هذاا هند ىرجبال هيأبمشم نوكينا مصبإل املك هبابشمن رك
 فوكينا ل صيالل غنم ريغوهأم نولف ىردضلاأماو رهالظف ىربككا

 طودم هيشلاب كراشملابو همشلا هخوب اذوصوم دنوك | ظظرعلم
 انج تام دّملل هن هىفذ هباّنْشم نوكي نا ا صدا كال'دكوهام
 :لفشمربغ لامئالاو نورك قاعم نا امهر نفحتو نارب ىلا نام دعما

 مافوصوم نوكيا اصب ال ةبمويملاب لغتسلاريغ ناو ةرموبفللب
 . ةمدملا ناش ماما كف ولائانإذ هبشلادجود انوصوم وك
 دب اذ املوفب اناث لدالاد هراصنخال هالعاو هلوقب دا ةناثلا

 هند ظ

: 



 هيسمتلاو ائضد ظوعلم ,انز بلا مويفمن الزل ا كلذ هحرخب الد ةرحخالارلعاذ اذه
 | نزع اضارماسم الل

 0 2 اهناعمانكت لاعفالاو ءامسالانبب طباومفورحلا نال نمظُل لول دم
 0 اممزرللانافخ اله ارش ام نعم انهو مل فاعملا نيد

 اقام دقنأم دافتسمريغف تاببزجا ركام ةبيويؤملاب هافْمسمريغ
 3 للم نيوز لا هتان تايزللف ل |هتنال ابن العوانب بلش

 يصرخ [هنم دحاو لكل ناكرل هضولا ناشلشا امل عرضوعنركتف
 بهزامانهو ماىلاءضول اسفر ءروصخلاوئلا فاعلا نيب كارتش الامزلي
 كل اوالامهذو دمسلا هعسشو ندلأو ٌدإملا دضع نيفْملأةو دك هملا

 عضاول اطيرمش كلل نلف اناني ظلما ربخلايلكلا فاعل زعوضوماسزا

 1 امو مفسأصت ف جر الا هر انخاامانهدامل قاعشركذاكلال دف

 فشلا ام قاملا كلن ناّيورصخف اىلاهنسا نوك نااذه|عمزلب ها

 اليزاجلا ن افاودُد رد_مها عم |عمالصاةيلصالاذاعملاف اىلاهتسامدعل امل '؛

 ثيح نما املاهتسا ناكرلانامب نوككأغام أ :ذ دق الو اهقلل

 تكدو الذ ةياككا املا ازد اان شبح نم تناكأ ناأّم ااه اّيصوصخ
 لص+لاخ لوهي نافحدألاد املا سانام لا فمان زمكلذ

 بيستو يشل[ صوصخا صح الها مولعمو لاذ ثيم مرشلا رش مساك

 ليصل اؤركدإللخد الذ ا هل ابوشلا نيبعملا ناخذ اولةملاخال
  هتلصخال نفل زاىنمركديرلام شا دارملا لامي ناديجوتلاباغد

 جانب دئدصي مل أول دمدن يح نم فرخ !لول دم فرحا لول دموه عونلاثلاذ نم

 ,نالعلدب أاضيمولكل اذه ءاةوصحم اضياوهزمل قاع ا كذ ىلا

 دمااماو يغب انعاب[ صحيا ماوه ضن لصخمربع فرش نعم
 نك د عضاولا طارتش | ىنعمو متل د | ثوهأنه هامعز هامع) ناو لوفر لكت
 ةشلاط د كاش »مل ذل ناشر نم ءادنبال ايخعم هأنعم نارئلالد ف
 ماعلا عضولاب لولا ىلا هجاح ادن نبحد هفلعتمركذ بجيانلف



 ع ووسام ازا ان سال ضيم
 ةلذئاعئلالاحف ورمل ة لانا شرح نموا الا مويعمو 5 نال ةرامالا مهو

 ذاك الع قاعنلا نو لبرلاههمسإم دع طاب شالا انميات ل دلا البل ال

 ابعالاهجابتحل عم نزلة علاه عمر لعبد ال طازغشالا انه لعزل دال
 ' دقشرخادعح 1 سرج اذ لابتسالا اماو هلع ]لد دالىذلا ماعلا عضيا

 0 دمارَيل هاا عتلاركتمازتلاو ملو مشوا طعدابلدريصبأل ا
 ولك ةمزوللا ءامسالامد ول ولا لا رجع

 ركع بعرف ردو كلنلدبيا مل شب ةئاضالاداربضن فد ظوعلماهاف

 . ملف ٌتاعتلاركذ نال اد نم دإمأذهر فورا نود هيو هرلع

 ةمروللاءامسالاذو ريئلا لاس |بّملابٌوا معتم هأنعم نوكلذل الدلا
 لالدلاف جات ال هن ىف لقعن مانعمراسوذ ناف ةباذلإ إيصخا
 ؟الاءاس| ل عجمل ل صونل اوه دعضو نم دوصغملا نا[ اذا عت ارك ىلا
 | ما فذبلان "ا ةماعلا لاو
 اخفاء فلا لاعتساو لامعنسالا نمد عضولاةن|يهو ةغلا
 2 :عرامتلاملا عانج ل فنسلاف املانعربسعتل املا عانمباك أو

 امرلاثماو طنب امىنعماذهو روني لن اموهو ثلا اتادنؤعسملا ملا
 لاف ال!ًادعامملؤرلانمآو حاضبال رمل قفا موهو فرج ضن فدرمد

 0 نافاس سعال انلاريرفتل ةعوضومافاذ هةصفاتلا
 هميلع برايل لعمل الول دم ناش نمع الصامل هيمويمملأب

 م ةيض لكك لوط ناعتمأ بصوص ل ل بير والا ءازملا
 ا ال نكي انو عضو ف وانما فولخ هنالملو ةسشل الأ عجار

 الاضف كاف ان !ءاواضغملو ةلحاو ءلاح ىف هبل ادم سوادنم دحار
 د4 اسما هي وكلا ىلا ءابسنلاب دمصخو ءانتعاةد اي هع موكا و نال

 الان 1 ةرلأ انما صدلخهاربتعلل نا رلوؤراجال بلطي

 هعفو ممِضالاصا اهداف د وصمم ريغ دب ديت لع املامسأف
 انزع 0



 هاذ دخلا: لالدل اد اّبعأبائن مو تانلا علا كاد اسعأب هماائتنس

 زعفلا طر الذ ابفرط عمة درفنملاصا ةدوصغم مان هاف لعمل اةبند

 ىضنشو مو لعداربا رتل تاق مل ذاص اب اطل ءانعم رابتعابهراغب
 (نيربجرزصنبماو ننزل ضرب اسيتوسمت قلب يا يأس ١
 ىزضااةزلول دم كوالإ 0

 ريمضلا عجرم نأبب دل بيزيركك ناكت اللب اد وصغمركشلا ذه ناكاذأو

 كفدنلا بيتل هدام وبارك ىربكلا نإ مل لول دم نانا ارككلو

 بالصف يكمل لان كعانا تلا ضال

 0 ةبعب نور فاعم ىف ةراعتسالاف ابملعاهاّشالملو

 0 ا هبشلاناطم نالال تلفملوف ةنيفتلا بكار

 ةغلطملا ينل | ل اولادهم مولاسصول ل

 اًصماج محب نااصب فصوير بشن مل ل منلا لول دم قاعتم هلا ٠
 ةكلملاو زيلالاو در ظلا بسن كما طم ىرخا هش نيبو أسلوب
 نكنألمامراهربشار هس. انأصو [رّصحل نوكأ ناديا عماجل

 هنوكك دير برض ل امض لع افل املأ ةبسل اكضوح | لا مب لارباتعت هنأ

 .بانعا نان لئيم نسإف فرظلاو هل [|1ل عملا همشانكو هيلع اضم

 0000 انكلأبةراعتساوهفلعافلاب ضرملاهمبشت

 فعمر انعابلمملاذ مناك ةيعملا ةراعتس الا نأ دب ايربمأ لعامل

 دعب نكا لول دمءزجوهىذا نلأنأم زلادابنعاب لعفلاف مت مّمنر درصملا

 زك لاشسادق هأ دارك ونازل اد دصخلا:هللهسمتلا

 5, ا 48 ” ناطعو انبرحص | مل د ميل دملوواولاةعميمهمالكفوانامىلآ هربرمد ءانئأف

 57 0-0 ' م 0 زالة فوص وصول لصيملو وعدو ديموبؤم اب مناف امل ان افحلاب دارملا

 در غ3 1 9 رز ةنيسرعاضات لاف لاى فورا تاس تول
 يا 100

 8 0 32 ءاقكلاربدفت لعب امنا ريدقتلاذهو ديوصوملاب امتظحولم نكبل
 لذلا 2
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 ١ اكان نامت او فورا عم كو دى انما ءذوصوا صيام لوفي لد لاذ

 نغسل اش ادرمالاخ قدإ فححارب نمت نمر مول ىلا حرش نم ناش وز فن ام
 عود دحيم ابنا ]ملعتلاو لاهفالاو ملوث دعي تافصلا ظفلة دانزمد
 هيمو لابلابرطةىذلاو هلا ضورعوااسويغمؤ نامزل الوخبل
 - [ًكلارومالاءاجافملا نم ئشب ؤوصولل ]صداق دارملالا غب ناتالذ
 تود هرج رر غذا كد سنن ف هنو عفئتسلاىبش توني نال مضت ىف
 ئش :ثيئماهولدمأىفانسح نما اذ تافضلادلاهذالاذاعم

 اباعانوهئشيلا ابئاعم نبش نامزنوهىذلا ن املا لوخدل تاذد

 ١ قهنمتسضإلف لءز كا كةبراص اًضورعأىلنامرزلا لذ ضورعيا

 الالي اوضم اماودبشلا جود: فوصوم نوكراذ ئشابل درسا
 ٌلدامبافرعانلو هنو ةريشال ررغمرم ان امل الوخر نوكأ ةربسخلاا ةلو د

 ةينلا لود لعلك دلاكو) ءئالشلا ةنمر الادحأب نرئقم ىقعمرلع

 مانحي الورمملا دتسا عر ارعالرب ”مملا انه عواهمورغمف ئبشملا

 ثانلاد ة فضلا فوأطا هل فشلا ناعملاوه لو دبسسلا هركذ ىذا ب انطالاملا
 كلذدمهمالكبضت يصل موملامواكنمدهاذ نمرل دب للقتل ا ةملإإع
 مهو مراثلاملارهوتلا دبش لادهوت امال لوةمهم هلكفان دجوامو
 ىنبم نشل ضارغعاو ةمولملا رشف ب ص مروكتملاريسغتلا نان
 ير انلالملو ىحانه ءافانل ادورممم دعام او ملوث ربضتلا كلذملع

 نمأع هي اشلادرواهآ ضن مو لو نكمل دعو لاذ ملحال

 وصعموذم م كرام :/كب و نملعال ةفصلا فرت ىف تانلائاطا
 ابنا لف فصلا نإخاد ربغ شلال دن أم زل او نأككإرمسا نا دران

 امةالايرخال ثاعتسالا نال دلاخ دوهتا لا نادرو هآرتصت
 000 ان ف جنين سول اسوهام اكن ا 1ةيفوصو ا حضن
 قوتدع هاوعد ناخب هاد انملؤرخل من امدش نركب ناز اوع

 امل تبث مم هابل دو تافّصلار لاهض ال ف اعم ىف ةراعتسالا

 مدع



 ضارتعافان انالو اين الم هاوعد ىف "ذونحلم سلب امسال الان ىنابئاررجم دعو
 اهبف هد اهئ سال نوكتف ةروكدملا «امسالاف ىجال اب مهل بل دلع اشلا

 ليلدلا نرك ناب ايلا امنباغبحوتلا نونا عجب الا كإننل سسلو "هءلصا

 قالاف لاق كل نإف ءاعسال اكلات ىفابزإيرجلا هوم مذاولافوهام ةداف ازعارصاق
 مثاولا فوه أمل اجْنم نوكيل لإ هلا كلذ عمل بل دل انهمغب نا اما والام
 ىعمد دصلا عمل نيلو الا هبشَسل اكاد دصملائملسلو هذ اخي هومربغ

 زلال قطان كاهلاو لال تفطن ف هسسسلار دغش هيلعل دبا دصملا

 يعاب ملؤ وجبس اك ب نشل نم دوصتلارن ال همس! ضمن اناوؤطللاب

 ةماعلا مولاي ف دسم ريغ ملكا نعم ن اكمام ادن عمت مملا
 1 الاوؤمهت نالئلا نمر الادحاب نزيدان اذ وام دسم ناك او هةر

 الق م مار نسل ركن روق انااا مننعإبر ذارظن هشو

 ضل مضر ىلارظنلابل ف: مروغ طقف ظنل عضو قزظنلاب صوبك
 هقلعتمرك نظفللاه حال اد عضولا كب أطورشم نوكبن ا عبورنحا

 ا اوه قلو رسال ناك[ زعم الامر خال ؤعملا دود

 وصا حرش دل اه نفح دقو فران ود ةيمالاطاكلانم ةسوبزملاب

 الاسر واهل ادحا داببتلل بتسلا وركن طن! مزال ملو و هابمايلا نبا

 عاف يجف كرثطسم مورلل ائاطم طم درب الذل ضعت مورللا عورروبظلو

 37 ؟ضعبلا كلذ نسحخساف ىآهنستعسافمل دفاع مك دالخز احلا

 دىفدم طغنلل امماف ئشلاو حلا كملف تلمذ مولع نطعيرركذملا

 ىنوم ٌةيحم بج لاب دادالضاخ جان طاقتلال| لعن امسرتم نهذدلاف

 هلعتم دمر ءلعنوعو لآوهو طّمتللا هس ناد اهر أت اوامال سلا هيلع

 فرحا نزحلاو ةوادعلا بزمان زهنسا ئشبرسبإ
 .عهوملمالل اؤعا هئاغلا ةلعلأا رى لهتس نا هفحناكىذلا

 ل ورا ملؤرومحلا و: ةراعتسالانوككاأ

 ةراعتسالا نماضيا غيلبلاهييشنلا نال اح نم هلم نود هيهذملع



 ان !و ةوابولا بزي نركلاكوزنم هبشللا نسا هني نخ امذودسا ديزوُخ

 صلا,لمدافمل ذا لاصار ولا ف الو اعمال اف ثاعتسا الذم الكاف
 ءاعلابن كلو ةوادعلا هيبشنل عب ايم اللاخ ةراعتسالا نا حاضيالا فر انرره
 دومجحلاف ةراعتتسؤل امو ةرأعتس الانا دمولكف سيول

 ةدايعلا وا ديبشملا دقد رنا همالكل صاحو ناشلانم ةدابئهامناو

 1! اهيطميبتنملا همحتسلا كلن ى ةرسبل طم مْ افلاةاعلاب نزءللو

 ْ بنزل كيانلا أعل ابتيزيل نعوضوملا ماللاداعت تف ةيئاغلا ذلعلا
 خول ايبشدكد ةبشنااانهرررملاف ةراعتساريغ نم نزوغإو ةوادعلا

 فيحف امكن مدامملاوهدهيلان امالادانسا داتا داملاب
 دسالاركحا ب ركجم وللا نا يرخ ناتلا لمن ىنل امالككادعن لاف

 دسالا هني نمل دسالاد اعتس اكل بلعتلا هش امل تريعتسا شح

 "ولان اذ رو جلاركذ ىلا جا اه أنعم ن احا مالا نى دن عئدلوهد
 هبئشلاعب ,انالرور لاه تلاهأن ايهدستشلاو ف هز اعئسالانوكت نا

 د دو ىأكسلاهمأابهذ أيكدت اهنزجنم فراج هماكخ ىعملاكى ىعم

 اقلاوزعلاب نزلو ا حملا هركذام ىاانعملت جاشلا
 ةملانمو ىائشى علا هر ا! ول ل طافقتأإلا

 هلقرمضمير شت ترا نككأب .ةراعتسالاو هلع لبجعلاَةَ ايننسللا ىف

 تمار لطضمنلا ابل اهبش از وادم ابرتدبتسا
 ةيمشنلاك دا داملا تغب هشافلاءلمل ا

 تغلف انلق اماعل دي مبا جف ى رب منيب لكلا نيب مخرادصخ

 ” ايفاوسة نكم اعنا اة موال افاعبو سضخلاو :لعلاف الواةراعتسالا

 فا يضوكتملا هشللاو ارصلا هنن موهاكسنمنلافرمغملا همشسلا
 نتفرج ى زج سوم ن لامولمملا غصب نزفيرلام نزفيرلامملو ىأكسلا

 .ةاعتسلالا ءدانس ا ترذوااؤ جانل اذ انكم هدا برضو وصد

 اليف رئمان مال ملا دعب ناعنهامنا شفا د لو ىجااناملا: هراشا
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 تاككذا عيرفت الو ةفصبملف ةنيرفلاد ابتعا دعب اهيا ةفلطلا كلبا قم هليؤيو
 امولكن اكناد اف صوم د اعتسالادند ىنلامالجلا منن ميد ولملا

 عيرضتلان انرك ناك ءاوس عرفت دونم الك كلذ دعب ب ئجوامنسم

 لمت امرا ثلا مارص تشان اون ف عانفلا عاش ف سانا لاقالوا ش

 1 ملف مالكد ةلفم الك عيرضد ل هجن او لوملادقسح ةغص

 تيور ليم نم ناك(ذاأهأد ركنا قوم ةرامغءاملإ ارغنم ن اككذاإلا

 هنادنم مهفبرمدلكلا ف بس ةشّؤلاو ملزم درتوبو عساو ىازماع ٠

 ثوكنانوحىز الازم نيت امم اكن ْن بامم الكاف ناكاذا

 ههدفسل ىلوا ةنيئلدالادابنعا ناالا برو ٌهزبْؤامهنم دحاو لك

 نابع مسنبلا ناك( كصطلإذ اع راش ىامإ ةراعتسالا همن ةئيرفلاو
 اع ءر أش هرسفمل دما جم كىبغلا نكيرلو مائصلاف افامإع كعملانرداع

 ذاع قلك اسلاب مامن اج ناو كدشر وثر سأب عدم هبشو حم هو 2

 اقمنرإنا ننزل ع هاا ناش تنام فتش تتلاعلل
 فكالذ ءادازع :زجاع ناورغ كيع روهر هاا ا

 ضل عى ارزعورل زمهنعل اوم الاء كفن اعد دهيم كلشإف تملا
 0 ةقضلا يعذب راجنف اذالادابنع ارهدنع ترِمشْم اذالاو ملو

 عيلان وك حانملا حشف ص دن هفضحدب ديرحلان [لاربشس

 فص ناك ء اوس م رلافال هبشتلاحضامتو لاذ ثبح ةَمِسَح

 انس ناك قحاب بشل |لعشاننبال هنقيف جل عوز: مالك ميزت ا
 بلالع نسا لادربسسالاو جاوم الا مط ال ثم رخازجتمل اعلا

 انه ضؤلا هر اهتْساالو هسّسن هيدرات عيدلامم دعو هراصلاو

 دا اكاتلا عاجلا برمجلا مل داتا نوكعشلاسابن
 هيبسنناائسان ةراعتسالافبم ناعم هينا! برعشم ديرخلا نا
 أش فركذ نكلاذه هب همشملا نبع همشملا نا ءاعداو
 رشاطبأرالو :ملوو قزكولاو شوش لاكن احم نوكيدخ جشرملانا



 حاتفملا سيئ ىف ركذام لماو : ىز صل ساجر يلو ف شعذعو هدنإ د نيازع

 هبئملارذ ناموا لانه نم داع سيّد ينكم ىرحالاو مل زكا بل اعل العاب
 رافظالا :لزنم نوكمملون ربل وال ءوضوملا ظفلبن يدان معاتيكلاف

 اع اًنيرحب نوكتال كنيرفلاو ةيزكلا ةراعتسيولل ني نوكيو سب ل هل لبل

 9 حد اثلامولكك ب سانملاوهو اًدبرح نوكولف مشل ضب ىف عجور اميرماك

 اس نوكتالذ ا ضعب فر درج فاذ لان اهمالك قبس دق لان اف

 رك ل !كرديام همش.زراوهو ىنعا لو فاكلامواككب سان إوهر

 لا 11 توابل لاملالعمابعلا نسحو ِسزلاوهو يَسْرلانم

 ىجيئييجلاب ةروارجلانمنركين اذوجيو حاتملا حْسح» ,ركذازك لالا فسم
 انهم عت هاوسامو ذيظفل نيف وه نير دْمْئلاإعو ند نك ناس كأي

 لمت هرافلظا دبل ىا مسرب ال نيو جل دانا كاما ذا هيتع

 [00 0 ءالرلكين ةئناازا عشنا د برت ندقمامأو
 البّمئسانبلان رك عر عر اضل غصب قبسزراملورنمر اه راع 1

 ىعمالا لو امال لالا .أاكمملا ىس تنل اؤعاه[ هام ىلارظنلاب

 ؟ءانينالان عسل هب نارعالا تيك ةداعتسالا دنع هيبشئالذألا ا

 000 انيلازاماذاولات

 دولا هن اهتسالا نع انهزاراحالاو لوةراركتلامزل هببْنْسلالصالاب داما

 اًورنم نوكمدق ليما هبنتلافرطنا جب انلاو صل نمىبسدف لق
 هلو جارح اف ليما هيمن لعد ,زملاخةراعتسالاواقب ىضمضبانه

 كالا هركذامنادنج ليوعتلللصيال ةراعتسالا كلئلْيملا
 لعأو ةراعتسالا هند ى هيسشن ىسلو عفسيال زاوجلا رجدأّمْمح

 هج نوكمن انو يمنا ف نيدوكدماناكا ل بهيشللو درشملا ناقزفلا
 ايا ذا اهبسا' فمر فرط نوكعم فاو ال ىهددعتمنم اعزتنم درثسلا
 اواهمالكلا لعج نم هذ دوال ةداىئسالا اّماو ار وكذذم هيلا هجو

 تم
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 د نيحزوخيلا وكف قب أ طلاب مل اها مواككاراّصب !ًمزعم هنمر اعئسملا

 انهل فاهم دباب نوكيلي نا ورغم نمش ؤ البكر ظفللاىا عومي
 ىسرنإ مخ الفبرشلا عاتمملا حش فانكات اميرا فيم ح موك مولا

 وبلا وضولا 1 ياي امناإع هان , ىتد أطم لول دم ىز اهنا لول هللا ثارطع ش

 يم نوكم فدي اتمازئلا وأ نمضت لول دم تاكا ذا افاذ

 اجب مدختنلو اتمازتلاو ايندضت هزم نانم| رحب ارادوا نوكم
 دزلان ال وطنا ل جرلاب دارلا وكي نا غش حانت لل صءش كرار وتد

 . ىلازرطو لم من لحرلا كتلي رحال جرا رض واجي مدغم ىذللا
 هيسلاهددوأ أم مثدن ان ددزءملافلخ ىهج لاء | فلخملا وطخوم اد

 دف ماضلابدارملا نوكبريضتلااذههطع نانم مانذلل هحريش ىش اوصف
 سلانهنا نيبلانم اضياضلخ ل اقم ى عفارل فلخلان ركن ىنيزطشللا

 ديخحأتلاو مسفتلا د 0 انك تملا[ نا نمر داب ملانو ددّدزملاهئره

 وطبان امةلعتم داخغاد فاض اك ذ !عىفخي ال اىدحاو ئشلع نيدو

 310 ادحووةك نا ةراناهرمؤو ةرانؤاجر مدقت دارملانا نم هانرّوصام ىلع

 هش ناخ ىرنحلل !لجرلا كان لم ماوُمض فاثلا عاف دنااما مئاداعؤ لمانللرهاظ

 أبين ىتل||جرلاوهرانحاو !بءلمتمريصب ةرطخملاب لجرلاريضن ىفناهملا ةداشا
 07 ىطغاريخان ةناف والا عاف دناامادىقِضحللاهانع لعلم ا ذاام فال

 هركذ ىدالاييسفتل ااذهو هله قلارلإ ةمْ اد ةوطتلل روض بمدقىنلا
 دج هانعم ىرخإر خيو ملف لا ثييرح كاكا مالك( نيف اوم جراشملا
 عيبا لعمان ضانمنع نانلا دك ملاهرش ىلا هدد ةروصه يش مل ىرنحا

 دلال كيكش دقو هد دريل ةموزلملاىرخحا دنع هماحاو ةرأن

 جرلاىدّمت نم عزتنملا ةروّصل هو باهذإل لاو نمد دبل ةموزام

 :ازعاهرب همس هيشلاق انببه هنم عزتنملاد ئ :رخلاهريخاتو ةراث

 عيدا متو شاوعو ا ضشنو فرن اكد أمل بكدملا

 ع ملومل ىثداططم ينعم ام ديلا ؤ وصلا هموْس ف ةمالعلاو



 :اهرلع دربفح هنن اب تسيلو هما هد در وص رلوف قتهفانضالاو فرحا رخو
 افباس حصد روب اطما هانم للا مانع ام الروكنملا لل ن أطمىنعم سما د ٌدْريلا
 فرخاماجالاو ا امره اضالاوهملو اًنّمداطم ىنعم نوكافاهيدبنلان اب

 تفاعلو ةدافاف جانحي أنل 1| تابكرماعضومل نينرطلاف لذا دوهو

 ظ الاب داخل ةعوضوم ءضاول ا اهربنعاىفل نب امل اًمأعر ىل ةيببكرلا
 ا ع صوم طاخلالا تاتا (ناطم وبن ئيش تايئايم داعالاعازإل
 روهالل ,عوضوم تناكناافلطم ئشلئش توشمالءالاوا هينهذلا

 داضولل ةعرضوم عاق درر ف ة«صوصخلا ةتجبكرلا هئيبل او ثبعراخلا

 تاثا تايثالابد اخالل ملومب دارلاو كلذ لع نشو ديزل مالا وبحب
 الا برابخالا لت اّال|سنش ةبجكرلا ةكيبلارل عضو ام ناب عطغلربئملا
 ةقعو داخل دصخر اسعاب ن اكامل ىز الاى ىلا نيد ف ملاذا
 هانعم دعصم نين امل'بكرلا عمى اوهرلو اا مل يضوما زلم ملزن
 زاعالاو دابحال صفط عىاوب) نين املا بكرا عمداعصالاناثإ عضل
 ؛ انرككاهو نزتلاورسخلار ابظا مب دصفب هن الع كاذ ىزاجلا هانعمد

 معا ن ركب بكرم اف ز احلا نإ طع دياذه همواى نا صمون م عاف دن ارررظ

 دابتعاب نوكيا لعل دي اقباس وركدامو :رورضغقل !ةيببكرللاهئييلا
 ورا فماعر_لار اهظا نم ضلال ضل وملف باطلا لول كلا
 رسل بخا همزلب هدركم ئُس عوتولر اييخالا نال ابباجحولل مزإلل ا بوببحلا

 ايواسم نرك نا ايفان 00 موؤرخلاو '

 هاش دجرول هنعألو دع نركبامناما ادني باوٌصلا علو دعرلو فرعل
 رخالخ نم هيغر لاك نفك ذ اهل ةزاعنسال اعوسو اكلم[ هوائتزم
 ليسا هليصنت سصدخر ارامي نوك ددرهر رهاظلاىضنفم

 اىاملف ابمزاول لا لفت خبل مل تعضو |مذبءإمعنسم تابانكتوكنا
 فاشلاو بكا للا زاجل ةيمولكلا ناذ ىنمملاىلارظن لالا لا ذاجلا
 هجيرعرلاهّنسانوكين اما ةراعتسال | سسلعملوت ىلغفللابزلاملا
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 بيلغنلو هرشملاو ةعيشلإلعملامتسالاهبسنلاب وابي دايو اسم ةراعتسالا
 هيميشملا درول لاح نعل ئلاربنعبلف ابجي نالصاحل حاتم طحن لافتا

 -تهاص رك كام فاش لاهو ةناعتساهنارشل يتلا وشلل
 كلا لوانّلاب راج الو رس تلازاهاهداد 0
 ملوث ريغدلا ني اهرلع ظفوحيم نمر هوم 'مزنارغ هش هنبارغ هملول
 الكسل دنا ئئجبسم اف ا انفطت ادن
 ربعؤ دجوب ويصور ةراعتسالاب عشدام

 2 ةبنلاف دمرت ال نك عبس ا غف ديف دافظالا ن اذ اص هبهبشملا
 عراف ةراهتسااب ب تطةراغت عسا قلل ل هيمان نعل

 ظ اًضيالاف لاق منان صملا دنع ءاعّتا الذ ٌئِيشب سبإو هي دبش نجف هرنملا

 ليلا درلاف هب اهبينش ف ةفلابم ليختلا] بس عا ل امشلل كارل تمن
 ةثنانم هبه رسج نمد |[ كتل لوف ىف لس روكدملاتاّمسالا نا

 هسالا نمل اْسْعالا كاف د افلخال اك صه ان نركبإب ]هيلا ممل

 هبشلاجو لوصم نركيو ه1 مارف نوكمب|مملوف 'هرلاكنكك ب انلاب أبو هدب
 نكميذا 0 نلت اماددوصغللا لع دلال دلاذ ناسا اكةداعلاف هب
 تانبعلا زن دال ةريعورلو هأنعمويغ هنككر انالايدل لال كا لوصح

 2 هادا ايش داو شااذاهنعولف نمنع عننميال
 مرصالانانالازعز ازحاماكتملاناضال اذ ملوث الاتي الما

 ةراعتس الادض دحوم اذ :ماكومداذ اكمل ةراغالا هش كال دلاماْؤ ناذ

 نص ملام ىمل دن.” سمالمل ة نب انكلاب ةراعتسال انو دب ةِلينمملا
 لو حاضبالا ةدابعمرعشبأكةنم بن ّساصملا نآفزمشل !مولكنم

 ريانكلأب ةراعتسالافالطا همالكف سيلان الرعثس لائاملا هارعنس انهي
 هلعحو هيلعد اهتسملاناطا ثيح مآ عراصوهو ريل اًعرصز ومااإع

 4 ل عيضدلا ئرطبا ىغبانكلارطدر اهةسوبمربلا ازومرم
 لردع عضاومف ممصب فشكلابحاص هآ ملا اذه هبشي نامل همزال



 وطنا نال هليارفخلا ىترلوفر يشن ىلا هرضور اهلظالاذيانكلاب ةداعتسالان ا ظ

 ضايرلان! اظاقبانافمجالا غمونلا وساذا نر ضاير حابرلاهمنوخ ىف
 ناياذا كل نكنوك. أنا ليماعطال نع ظاشإالا وفيصل نعت انكلاب ةراعتسا
 ظ ”م|ضالاشإسوت كسل اذداو ر نم .. [امضاو م ” حصلاود وصقل اوهأم

 فن :الذانعرءانلافرتنيرلاعمهيؤو نوضغنب كامل امد اسال
 نوككىف ارنغال اوال بح ضوفنملا نوكك دبع ضمنلا دا ىوس نير | بلاني
 ش دبولإ فذ ناررصلا او ابحلابصاص خدي ءاشفاو [يدزم ف زفملا
 مئافماعطالاب ظافبإلا هب. نكسب غنسم عياش جل ايملاعلار لس لاب
 . يدل اكائلد الامل د كش لاند_ وم اتلانم مكن
 نيس بشل انمن|نككابةراعتسالا نا ةظدقو ىدملابذل الضلا
 ١ ا ظ ودمي ناد أطخم بق ذا ايمو قديما ةرامتسا
 دوصملاؤ روهممملا حط صلا نفل ان ثالذب سلو لدا ىعنوضقمب
 ناإلا_عك؟مصلاعن لون ريسفت ىفكاقو هببتز.ال توكتلا ناكملعهيننلا
 || ١ حاسمأز تلاخ ديانكتأب راعنسالاف فامككا بعاص لوف كارلو
 ىلع اشر اهنملاف داود نم ئشسركت اهفاب صل هر دف عاننللا
 ..انتسالانافاثكلا بحاص ىاهمالكن يولع د نبه لاةورذنلا ]ببيع هن كم
 ماىهنسلل دسالا ٌةراعتس نع دعس تناول نكل بكر حض سان الاف
 اغتسل أف ىوعد در هذه ا دحر ص رابع نسلق كلذ عائانككأص

 1 (ئِشركلي ميلا نوزمروداعتملاركذ عن كرش امترابعنم

 صضاظل لبولكت ف فدازلاانهوا ن :ىسلاوهش انكلأب ةراعتسالاناأّماو

 2 كوافدارل اة موالاة داراومز اللاركذ هب انكلا نال ف دارل اوه نوكي نا
 دوصغلا ل انوكسل ا لانم | مننبل ديرو ةكطون شال ةبانكسمن اب
 كبش كأ ىلا ةراشا ةيانكلاب دام: لوهانهو فكك اب حاصل ره
 رهال هل اوهو ةلد عع ضارمف هركءالا ذل انمن وكب اكل مف داور نم

 |  ةيانكركنكارل فانه تركسلاوهراعنسلا ناب مارككلاذ هيغل
 رج



 فدارلالب لو دنع ىككا يغب انككأو هنعا تنكمن وكام همالكىف دوكتمربغ
 تاك عرضت د اعتسانناعمّبانكت دارلاث ماذا هع هي انكرركذمملا

 نكا سم ةاشالا ةذهزل ةراش امل نوكسلا نعبانككاب هسبتلمةراعتسا
 را ملاعب دريرل ليم روك لاف دارلاوا ترك لاوه ةراعتسالا نا هنمررظبال

 ل ىنمماذهإ |
 افياسّرمىنلافكابحاص ِلْوَتالاراْشاءاةنانككاتافرعام ]|

 يانكأترمهسارتفالا ءانعمرسبإ يحل دارافاننادبانكلاذا
 انتاَمفِضْما:رارافانمالاكهبانكك نال امزيتاذأنمالذاةقضحدنك 1

 . اهلا عب انكميوكف انبإل ةحرتصم ةراعت سا منوكع مس ارقف الاف ةراعتسالا
 افاخ !ئملاب هبطت انكلاذالطا نوكبالد نصح | غخالو توكسملا

 يل نضال طا دثكابماسنا انبسط تتح |
 م ٍتابغاو فو ول ةانمدسال اا ؤعا بلا بانكماكت اكهلعألا ذر
 . كاعتسازمزكيرل زان لبلاد دهن نوض خيل قول درملاو عاججشناوهورل
 ًضيشرتو لمحلات ابثال تيلتجا امنا شاملا وظن كرتشملاددملاخ ظل

 انهو ىلا راعتسا هسمن قد املا يظن هنم دعن ناز اجو د بانكوك

 انعم ف لعنسم ميلا تاثا نحبك اشيحنمرضتفلا نادي
 دهعلل ةيلبحلات ابنا نعتلبانكت وكيل بحلاتاق اطل اطب افعى قسم ا

 :الائاطمى ال عتسم ناكة ضن ىف لا هّئسادن اش ح نمو للا شرتو

 ا ةدارا مراب اوت اكاطلالاطباو درعلا لا طبانيد كتنلا

 اشسالاو د لؤه ف اشلا لاعّمسالا نال دحاو فالطات دحاولاظفللا نم

 نيدوصقم نابنعملا نوكدلذ هموزام ل لامن ا عقم ملل
 هدو ا| هذاذ ةبانكم ذ امي لكى فخم انهو دمإو غفل نمتانلاب
 انككان اوف نوكان هاف دموزاموا همز الملا هنمل متن ل ىف عملا

 لو كا طصممانكضئنلا نوكتو هرهاظإع ةفّصحلاٌةداراؤانئال ٠

 ةاعتسالانانشكلانم امد متلقن م فانم ماؤضبال ءارعاسب دارا نارلع



 أعسملاب نر بسم فاخمالاي اش توكسملاذ داور نمت وك[ ىضاون اى ذا نوككذناةفيانكلب

 ضل عملاد اسعاب ري انك !باوجلاذ ةدانككاب هر اعنسس طكرتمت نوكل قيل انلد هنم

 ملؤ اننا اهانل فن ىلاشار بع نمريشاكهسضن ىف :برصت ةراعتسا ناكنأو

 1 اشم وزعشإ رشات |كنلدارلوف يشن ىف لاق ثيحيشربلاَف فلسامربظن وهو

 0 هعمل مجول |صالا ةراعتسال عب نوكبدق ميالملاب بيطغنلا اع دملاب

 | نال ق طن اخنررلو ىف سمس عوف اكوا ذ دسم نوكد فور غول هرافاظا دبل

 "7  مليف فمك تاَبالاف نبانكلاانمملوت بازل اورشلل نيركول ذل زنيرعشلل
 07 تاثلاب ةدوصقمربغابما ديل افالو هنعيانك تاسالاف أك ةراعتسالا ا

 || : وككو :|نع نركت تم نوكلاكق اهل نافهنج فسخ ال قشعت نعواضمال ملأ

 ياعسل ةشاب تلعحا ذاام الخ ائعملاب دئدسحتراعتسالا

 يس د مصيال الع بقالطا نا

 1 ١) ةلشنلل امن دع ماو

 (, 2007 ا ياا
 ْ تاق فال خال مِلو هيلعل دياكةراعتساتبملا دبا نا هدام نوكين الميد

 | كاهل _الاركك دموي فير بلو 11 تيت لاق اناس ةاعتسا ديلا ظفل
 و هيلا اما ناد هادرإلاىذ لثم لامشلا مجم كلن أكسل نم ملم

 دوجو ريان ىلعإلوا ةبنكلاب ةراعتسا نبه ثاد دملاكذب هبيذشإع
 ىذئىعاكوزملاب هبنللاوال امثل اةع اروكتملا هبشملاو اروكدملا هببشسلا

 اشو اًيراص هيلعل اد ظلركدب هراع صني ذا ١ نكميمرلعدم الكرد الدولذ
 2 معمإعمسىنإامحلا ييسر هلا دي عا يول كس مما

 لفي ا عمرلو هيلعلدب هانعمريغ فدان سهدنع سيلذإ عملا

 ملقملربسفتل اك ئشس هرو نيسالامضومو عضومو لون اودح ئش ملا ؛ىبش نم

 اهئاند لا هادؤلاىلا عجار امامزربمضن الار ينس ها ضل اذ اسي ان ةوَف

 الاوربظالاوهر مل للام جار هزمج فان_كلا بحاصو ديربتلاب ةادغلاف

 قال



 ايتن اغلا رانلا دعتنفو اما عزغنلا هبشلا دعت مل ة ادخال قي مراككا نالوا
 ”[1هبلالذم نيش اباولامشلا تعبص اذإؤملا ن ركين أب دملا نم كلل صا حييغ

 ذيب انا رق ىف ههمش ثيح امل خعاديلابلاذانضي نمدهإك لإ ]صحا
 منيا ركحمل تبثفا دوصخملاالانحماثيرل تبئاف هديب ئيشلا فيرعشن ف
 نعبىدعير نشعو هد دان دش لئازواسلا جانلاف دال و هديب ئشسلاف

 : هنع تولس حاحّضلا فر ةذاْس فلانه و ا. اس تللا

 دافي إمذلا عم هضلماعل اذ لام بصتلاب انحف ةنَع تءأسو
 د نوار عملا نملْوآُذ ايمنوكلاهولسي هزسض اك ا ىريضتلا اكرم

 ملف ميلا باه ذ ىميوصصلاننمقنشمناىفعب اعرلوطب قاعتمركتملا
 ةانافاباعر اكذ اناتسانابراصتفالا نا جاتل اة آمىعب باقل لع[ ضد
 "نا.ىصلرل ةلطابلاىلاهدانسا نكمإلذ نيوماملاو حاعملاف كلادكر

 . قيم انعمع كزلاو عانتمالا نوكربددفت ىلع لوخلا اذه ص دارا نأ
 ناساو عانتمالا جاتا اخد اضن اممورغم ىف ةيانعم ةر دل انأف عونم

 تكاولاو عانتمال[ | نامت لعرئكن ار او نآْسادب تسد كزيلاو

 داصتقالا لح دفت لعلم افلا مدلك كإ لق كاوزلاو ءافنال اذاطمل
 كلن شاوهو ةفبطل نكت نمضتي بل قل اب لولا نا عمم هانعم ع
 دان عال صا دنع انكلاب ةر اعنسال قسما هيلع ةر دقلا عملطابلا
 ةراحتسنالا فرطيوا يانكك[ يرطب :داد الا هنهماناسن ا دان ماو وهلا

 انكي خلا ةراعتسالإ!عىضلاو لهاورلاب ساؤالالمهدعت ةيلثملا

 ديدْفْتْلع صملابه نمىلع ل هاوّرلاد ساؤالانم دصصقيمل ما دربالف
 لدرسف كت لحاوّرلاو سافالا فَمْصحال هلي ةداعتسالا نوك ظ

 لم ماب ام بشل اىارخالاب ديراول كلذ مولي امنا ت لطب سالع . ٠
 هللاببع نوضقش ىلا ع:رلؤ ىفاكذيككك د بؤ ةبميفحلا ةراعتسالا ٠

 قبح منال نار 7 5302
 اقلاذامثدو اعم نع ضرعاو مل ىأكسلا بهددموهامكتالا لهوا

 فلاب ريجالا لطب نم هنالآتلطض مل ةيلكلاب ثالآلا لم( ةماعلا

 مهل
. 



 ملقنالطبل )اعل دنال مرعتلان ادربالف انولطب ئشسلا طب نمال لط عن ىا هلا طب
 ةوبصلانم اذه !ءابضل املأ هنضارغانمضغب ىأربسملا تابجنم نر
 ا ره ذا تنصف تركو !ىصلا قي مسا تنيلاق ىصلامىا

 0( ةوتفلاو ١ باح دفة يملا ني ؤرحأم

 فاسد !نم ماع ملافام نقرملعانهد 0 وامس
 0 دم لاو نا اًبابص عمسةح نم قيملارءاصمو ويصو ةوبصراضن ةحنم

 صر ىبصو ه0 تلوضص اسم ةونغلا جوملا سماعلاخر

 0 دلتا ايرتشم نيئانسل ازأك ناهنم دافمسملاف امن لمن

 ب ذقت بسانلا نالأبسلا نمال ةوّسل نم. ونأمل ةهطع قتلا
 لسا طوأ: ىلا ةجاحالودصملاب ىَصلا لاحهبسننالدصتلاب هصقملا
 دور ىكلا ةوبثسلا ءاضتمن بابل [صالادصتملا ناللم مع هبلاءامباب
 - كل ؤاشاهنيىبصلاناوا ملف عبتلاب دوصقم ميلا لامامو ابا رسغللا

 حاتضملاف اكن 0000

 ىصلابدارملان املا ةراشا بابشلا ناوضنعو لوف ةوبضلا نم نوكر وجي هناا
  ليتلا»لانلاو كون ىغل اءاّمانا رعاك تلتلا يهو اهييشنم

 ١ كارفلا صالطملف نركو صم سم ملأ ت اونا نلحفاةياصالافعب .
 ثعضرامو ةناعتسالانوكذ ا ارم بوس اوُميأْمْلَعَتِم

 00 مصالاديغلا لوملا !عامار نياونلا صالعوهاافام

 0 ا مولا ناوهو امس قرف مث هل
 انك فانتا سال نال نازكمو
 ةفصح لوملا اذ لعومسالرن 0 كس حم

 000 اشاعات

 ةابعف اكررظا ةرامتسال ا فترل ومب هّمْلَت هبحيتلا اذهإعو هيلع ةفيتح
 هد اداناوجم دع نعمزلرال نا همجل امي نانوصو لم أن ل هج اذهل لو نثملا :

1 

 إ 0 نا ضغلاب عضولاو هاملإف عضولا

 رارزلا
 ع



٠ 
٠ 

 تعضوا مذ زإ عن سم :ملكلادغ در اعئسالا قف يعملا نوكضلوأتلاب ؛عضول اداب |

 ف ا سنلا اذءاغمداككامظتن لصين قجمن الد نيلوتعل ايصال أ كلابمل

 درغلاواعضرلاناطم اما هنمردأبلا نال ديعب لموأتل امضررلع عضولا لمح نا

 - اًيصمراصو مظنلا|تضاف اف لف مالكلا نوكبكد نو مل[ وم كلوهو لم كل

 دست زازيحا هزاداداوا ةدئازال وكي نا بحي ملون نيلونمل ارضا لع لوف نيب

 0 انفال دحر فانك عه نو دم ول اوهفو نجلا ىلا ذرح ناإع نحبالشل

 زاخجيمبل هني نخامو د.وأتلل نوكمةشازلاالنالفأكتل نم نيب مجول اذام
 ددام لا هالظغلان الخ ةر دلو :ظوفلملا:لكْثو ديزارثحالا لان ساورل

 فطاحخلاو بصاو لق زانحالا مم تر عل لوي دارملاذ ِ للزركلا طوسرلو

 اطر نلاىعملابعض اقاطمّْذادصتيل كاكسلا نابصتخلا ف

 نييوروكت لا خملا تعبت ع عضولا فلا ضرع هنا هد ]لي طو انما عضولا

 داملان الع ةزبؤذ 0 انديَسْخَه :راعنسالاي كي أتلا عضلا

 ليو تلا عضولاو هر ان احا هند لهتسي دلاومللارركت كلبا دولا

 عضال نمرداملا ناخذ كاش الاضو رع شالا نال الو او !اّما ثحب هر

 0 اينائاّماو اًدوحطوأنلا عضولالعئاطا أف ادىئسؤخلاوه
 ذب ىتعم ءآز اب ةملكلايابعتب عضولا فرعت ل عركذ امم يرضتلا

 ا ةداعتسالاؤذ ةراعتسالا نعد زري ديلا نه ث دامعأو

 2 ا ل !ةناوروكذللاىنملاب هفيفك فد عيذ عضولانأف

 اًمامزاككا ذه فعض كراع بخالد إذ دارملا عملات يبعتل الذ اراحإلل

 فن عزاجلاقاطم جارخالابمضنب د رد اذ عانفملا ابعنالف اذا

 رخل داامءأذ اب هتنيعاذاذ اهلا :عزارتا اهمضن, ىلوق لاق أف عضولا !ٍ

 ذاجلاف ةنرولانانمزم لف اّسان اًماواهضو ىئسال نايعملا كلذ ناف
 نايعن نالذ امان اّماو داملانبستلاهغاف كزنملان الخ دلال كل افلطم
 فيكم نبذل !بيسوهأمتاءاعّداىزاجاىعملاءاذ اب ةداعتسال اف ظفللا
 عضرلا عضولانمرد املا نول مب اراماد هسضنب ظفللا نيب شاصي
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 عاتسلل ةرابعباللو عنام ريغ مضاف رمت نارطص حلة روملوف قاع الالم
 انفي دنعتلا نمت اذ فاضا ةدابملاةفب/نكمياملام لو فرصفلا نامل كل دبر اشا

 دود مزمل ب لمتسامضور ابتعاب لاقي نأب حانشللاةد ابعريغ ءانعم ىدون
 لع فقوست ف ملا م زرعم نال ف قوس ا مولع سلا درت ىعا ط صل ملاب

 - نائلاف :ةطساود لو لاذ :طساووأب فرم فرعملع :ضقونملا فعلا رفرعم
 رخائملا غيم دضنملابىفنكي نامهنجامذ عباشلان الل تْعْسلب نإغشيا هلو
 اهفش|نملالامككداصا ءاننك[اابفزوجصال ناف تاينررعنل اذ اهّيسال س كلا!
 طع ءانب بطانحتلارب عفو أم عضولاد إلا نامأسولىا ءاريسول وملون ناييبلاب

 ! رمتسلا ةواصلإ اع دصيمرنالضامننالا مف دف هنءالورفرسهنس أه رعوبش

 ىذا عضولاف ليوأتربخ نم هل نموضوموه ام :ل نسم : طك أبا ءاع لاف 1
 ءاعتلاةاعنسو نأرقضح مس أف وسلا عضووهر بطاخلاب 3

 هل .ةعوضوم هموم نمد اغني ىدلا عضول ديت نم يول عضولا انه
 ٠ يراد ناىلا ةراشنا ها فنلا عت عمو امل جج ىنح بطاختلابب عضولاب

 معضيئئعدال ناعم فواطال ان اك رجلا نيع تناكا ذا شل ن اف قؤلطالل

 ملئعوضوم هام ل عنسلا :ملكلا عملا نركض اضيق واطالاةحرخا بش
 دابتعانكي النا ضان ورضا عمر |بنعاربغ نم هل ةعوضرم ابنك اتعاب

 ئتولن ام عفن رحارمارابتعإرنعف لاهتسا الز الاف ف ةيئبللا
 نازمرفؤنام مف دزأذرخ ارمادا نع اربع نم عوضولا ريغ هنوكاع ابذبم سدد
 دف ايف ةففم نإ دملا وامي ل اعّاسولل لمس ءزع تسل هيلا

 توك هز لظخبم كلذ نال ثحجلحتن احلا نو د ةفِضحلاف امه دينيلا

 اي ديعبساو هس نوكيام اههدإرلارسإ ظاعلا هني لهي و لبلعتللةبّببملا
 عض :لمتسلا دنا دريالف دصق عار داصخللاف أطنح نوكيام لب
 ضو ببس .امانغلافأطخرلامهتسانال الط لغانهو ملؤ طلنلا

 نأ برغم داك[ ضاح ناله امو لهضللاكلذ ممتن امديلاغمو ال اح

 لل: ذلاعت ب صني نا اهانممذدارانع دامني عمود



 سا ةروص ف نقلا دوجب نالعهنيرفلابصنإل دصت نعاثداص ة ملكك
 (تهيرتلاو لخادم لاه دجال ىذلا طلخلاف روصلا عبمجف أه دوجد

 توك نابرالثاو اًئصت ةئلل اذ أطل! طلغل ابد املانأاتف .ذرعامل مدتخ

 وحاع كهلاربو قشما بصتلا ناًرمدت و اطلغن :ركمش ا 1 ةاوتشسا رد هعم

 م كح ىنلاناجلا ىلفملاناجلانعزارتحا 1! فونللازاجلاملو ةيبرقلا
 هرذ ةلاف هذ لنافالهنأذ ناطملاف ديْسلالاعهنسابز |عيلاو بارعال اننعاذملكلا

 عالم ناسالا ةنّلعفْسلاَف الطاكهئللاف هعسونل ا ىوس

 وااو ئْثلاهُش ضودى نا ناكل ملارسك ضءملامولءلا رس أعم
 ايللانمتنهلاكز 1و عيسلاكز فىفالفلا لاو ندركمضرعون دركراكشا

 مناي الكل اه كلو الاراجلا نامت دعب تعب قل ءتمر الا غض كا ذكشاف ملأ

 دابتعاب ةبثلاى لا عجادمن اف ريمضلاو لمفل اب دحلو سنج نمير اج قلعذ
 دلو دزعسو دكأتب بني ىعمو لاح عقد دسالاةاملا ةراش املا دك ثوم ا
 افاق داضظالا عم عم عبسلا ضرعم ىف دآفظالا عم دبا تزف علا

 تلال ايغاف اما شالا مهني تو اضن ديغنم دسولا هنلف امىغبنب

 ملص ذ اول اوه نعمل انهو عف انلاوذاضلا نيب فدانريغ مارة

 هلا عبو حاتنل محشو لو ريمغل اكدت فب انعلا لاهم سلو
 مم كلاذدكلذذلو بابو بلخم مل نوكيناوهو كنك بلاك اأف افملز

 رلْسم كيزى ًنرنركد سال إم ه) ىف فاككا لم كلندك ىف كاف ىهمناكاحلا .
 يا هل هسلان أعملاف

 كاف نب اللات تافَصلاهنهم :فصتم بسلا نافيا افظااذو

 انيس د شملا اذهد اينع اخ ةدئان الضاد كل تكيف. سال تللذلكت اف

 اعني ناب ىرخالا ةروضلا طفلا نينروّصلاودحا ظذل ىاءأفصو
 رباك نانا اغص ولااظمل كرتىلوالاو ىرخالا ةروّصلا نأيبلو امل دب

 ةايعشلان ا يب وكرمك يب ٠ رادولا

 ةر بعمل انطق ناوبجلا ضيالاوهمسقلاخ مسقلاهلا دوصلا مصنع



 مهول

02- 

 ”كيوكمن ماصار! بارجانهنإوخب ا! 7اكلذ ايا
 ١ ' فاطم ضخل مسشلا نوكأ عمو ارش لدالا باوحل اوكلو هنمرعا ابد زملازاجلا :

 ةوض لنا صل |كيلع هلك هدارباو لو الا لع باوجب انه تا

 زاجل اسف نسل ةراعتسالا اطمن اف كوالا اباوكلل أب دومرنوكو باوخل اا

 1 ساو !ءمسنعلا دروهرسل نإ ىف لورق لعل لذ ةرابعت هدر داو هرحارزعملا

 1 "مف ديدن انه ناوي اور مشلادررم ]اهل منسم لكلب فرملاز اجي
 فلان ملكلا عملا عج ارلاماسشانم ةراعتسالا ]عجبا ضائع الارادمنال

 1 زار اه نيروسعدلا فقس الخ غسل نوك 1

 11 ب ارث ىهو ىرثحأ ةمدغم
 ملكك عمم لا عجارلا ف ىوغاإ صحم ا نبمسفلا ةرصحلا وصب بكرملاو
 ظ الاخ نامسق فاسل ادع اجيالاق م انللذإ صخر دابكحيلاعجارلاو

 أتارعاو اخعمن اكءاوسإصالا ههضرمنعزر امين ىذلا ظضللاز اجلا نم

 نوكو هيؤركف اف زاجلاو | وهى دل اىقعلاز اجلال خدبل ةبضنا
 هناكراب ضاصتخارل ىذلالمملاز الاى ل فعب سلام ىوغللاب دارمل

 نأفىلقعلا وا خب هكحوا ظ فلا من أىءاوس عضولاركجإصالا
 زعلا اذه ىوغللاو حاتخلاىف اكلفملا للا يع
 0 ئعمملا مجار نامسذ

 | 0اس طفلا اءاعملا جاراردساك اكيلا عجارلانببو

 الل نمضتلا ظل ئيعمملا معا از الان مرعسف# ةراعتسالاملد“ هربغر

 مناوهوئش انهن دزلاذ اجلا نم كش نوكولف ابكرموا ناك فم
 درئملاذ زامل مسور دقنأم هوهيو ملوث ىوعل ملوث دهب حانفملاف مفر

 كفيد|رلاذ اباويلر كما زاحملاو بكرا اجلا بام عل حنكم فسكت
 استمللا لف ةملاوىرشلالمافبام بدران -نارهول 3 تنم دمت اموهو

 :هْ اومدمتام دنعى ءودللانأ دارلاومدقتام 10 دارملاو دزوملاب

 ويك اخر اىلاانك رهن ا بارو زسمللا اىملأب لومدال

: 
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 هيو هسئشاقرطب هيلعز أجلا ظ فل فواط!نا لون لبذ اجناق لخدرال

 ةياغانهزلجلاف ذاجلاب ىلمملاز اجلا مسك لغالاد|بتعاب دغماز جلاب
 درجيرمالكلااذهّلال د ئيعطَمب لوملافاذهإعد راشلامزأككهببجؤبلا
 انو تار صتملاةئهىلا حابتحالا عم نبعطخلا نيراخ لاو بارما يول اعد
 ىما انك لمعلا لاخد امأطخمنم ميسا اذه 75 نازوجشا]إش

 هضنملا هزل اججلاءضرنا هقمحف رهو ن نمل جا ىاكسلاناف عيقبنلا
 ملوك لذب هروعشم دع عم هربغو هسضن ىلا ىوغللا مضانكر ىلغعلاملاد

 رعب سل ذاك ةساكل | خعم لامار لذ نواتج فيرتلاف مصيالف
 0 هأ حرص اعم ملوق ظ للا اهيدإمملا نأ لع ءاادرضفل صك رك و

 ف دارين اب ىضري فسكت دما ز|لامضدنعةراعتتسالانابرصما
 ف انمانهعراشإ ا هزل ا درب الف امللططم مالا يب ١

 دام ناسف ناكمدقتامنالدمشلا ريس نراهن لو نممدقت |
 ذا هفررعت ناب فم الكلا انهو املطمز اجلا ومس رهو فلسلاهبلا

 فاو لاف ثيحج فعل ازا جلال صن ىف أم ىلا ةراش ا وكذملا عمصتملاغ
 اهو لورين اع سو عص تكل لق را اس

 مضْسِو ايومل هزك ز احلا مج قبسام اع راكك ار كح ىلا ب احصالا دنع
 تاعتساريغو باعت ساىلادبضللو دنغمربغو هيقمىلاانكه ىدزع
 ثاعتسالا انكو م انكلابْب اعّئسالا ىلإ ةملاز اهلا درب ىف لع ىأوؤنا
 سيلو هيبتا رطب كلا ز اجلا ظذل فالطا ناب كف د ةيعشلا
 ”قيضومر منج غن أى ة|رجتسملا :ملكلا وهو ايوذل هاكذ اجل ]مجاز اجلا ف لخادب
 :هنلا ناب اص هناذلاوحلا نابي ىف لموو درفملان اجلا هاتس ىلا
 دغلاؤز الا مسو مم دمت أموهوماوقبهن.ع ىنلاعوغللازاجلا املا
 كرام دعيملف ةروكدملا : اذ انما زان هركذ اع كاوحلارفول ن | غانو
 دعبو فيعتل اف لْشْعلا عا بكرلاذ اجلال اخ دال بمتملاانهناىنعي لأ
 فعن ىلو الا لوحدواهس بكرا لوح دم دعامأ مزاد كلذ هيراام



 هلعوضول يع لاهنسالا نال يتلف بكرا ذاجلاع ابيكا لخدي ممل ةلقيشملا
 ىصختتلا عضولام دعل بكلاتيصذحش عوضومالو ىصخشتلا] عوضولا دوجد ف
 نامافوخ ال ضار ءارعالا عثدزأهازجال اوار]ىص تسلا ءضولا دير اولوا 7

 ْ ّعانيذرطلاخر ومالاننإئر اييعازكل ىحانهها3 هر اعلانه نهر داشملا

 22 طئنلاهيثنوؤاممهضراع معمر اخوا اب ازجارومالا نوكتنأنم
 صبصتم ار املاو ىركلا زكشلاو رم نإ ص احلا كيبل اذ كاببدل انيعب
 تي نركب د ةد دىنملاروم الا نم عاتب الانا ]مصفتلاواهطدضورعمو ا

 0 تان امكذحاملاس لليبيا اننعالا ٌءلحول اكرومالا

 000 انيس عزتنملاو وكت ادح ا اا

 0| فلانم دمللاناذسدنذ 0 معلا هيما ارطنم

 0 ران هن الذ هيلع ف قت ساكدمالكدادم هريعر طلخلاف هنضرا

 : .«ءازنالا نا ىتبراغاطتنل هجوالفىنعملاا نهماشلا عي ٌتررل ءازجا ف
 0 هض هرشللا هج نا املت هم ولكن مئ جس يدا ملا ددعت ىضَْنَمِب

 مالك ملهيبمَسلاةنكاولو 10 ن 13 بكراازم زانلا نال ا

 "ا ل وم عازنن الاب ىتنكإلب حا نخل انه نيران اعل يعي

 0 0 ملوث الواأ بكرم

 ظ از ز وك ناامانب انيعودلع دمبإو لا ركمؤ هزكك دحاو ريغ هرجشلا هجر

 ركام ءلص احلا ةثيملاغ كبددلا نيعب همشاذارأنلا طقسكسسلإملا
 0 مركلا دوقنعي ثنيمشاذاإيرثل اكصوصخلار ادغملاو ىركلا اكتلاو :

 | دافشلا ردت لاضيلادوضلا نراّمت نم قلص حان ئيبلاف دؤمملا
 لسالارخاىل|صوص#ر ادمم ىلا ةصوص# ةريفيكلع تارملاؤ ديداقملا

 27 رشف ةمالعلال او اضي |صملمواكف قسد قو هن ةروكتملا

 0000 ناكر قتيفحريغ مصر ههو نآكىم هييثنلا نارماعاو
 ىلظنل اذ باسل اك ةزدككا لامع اولبنْملا مسأب صخيروما لع نم

 نش



 رباكألا ةةهمذلكو هسمتلامجو نمغانل ا|مشلاخاف هركذ اماعسبوملاربذحلا عم نسل

 ميْمْحلاَو نيفرطلا بيكر ئضمئْس الد دعس نماعزةنم هيشسلاهجف نوكنا عى داشب

 ديوأت نيذرطلا لاح ضمد ريع نم د دعم نم اعز م هبرجو نوكألا هرب عدا
 دهاش نمنيَمْمَحلادْنعْمُملاهسْسلاَف نيفرطلا كرت بوجي نع !هاوعدل
 داسيا ةراعتسالاىالَْملاناضاذعاؤبم ناد هآهيزعبرملو
 ملون بف رطل ابكت ىضتخب لما هيسشلا نال بكرمز اجاب اال بيكرتلل
 ليشُملاَؤ دب هيشملاو هرشملانوكأل امثر ابعمدامتسيال عاتملا ف ام فلاخم

 توكدتلب بيكزلاوطنغدإلاهنم عازنن لاو د دعئم نم ْءعْرتم ٌةروص

 ةفداص بطرتلا هده هانرعصخ !اذاو اوت "ماكو غم نوك.د خو ابكرم
 يقم هيمن لكذ ا نم هيمي زم املع ءانبم لذ مدقلان غحت ف مولكلا نك
 يلا قارملو هيلين ءدافتشساك اصةراعتسالاللا هيبمشلاه نص كئاذا

 ترم كرات نيدؤموشمملاهيسئشلاأ . ,طنوكز اوجوهو لالا الا

 هحوو انيذ رطل لك اناس دال وكن ا ابنمرداشلان افاضالا

 لفل! تل غن دق ءادحا | نيرا وسل ئعجج ساير انلار اننعوهو هلكت هبشلا
 اضوايه هد دعنمروم | نم عزةنم ا هرذ هبشلا جو نا ورغم هاذ رطل ةلش لا

 ترااعددعنم نم عزانم هام لا شمل اه شنلا عمال ناف ملا

 عانم هب جو شم هبيشن باساب زفككا لامعا هيشن نأب حراصةمالعلا

 _ مسموم نرك ناك اذذ اجا ذاف هاديئعد ناز اوصل 50000

 5 ىعللا ءزجإع ظفلا اءزجتل الدم دىلادفمامهش ةريتفملارومالأ د كنعد مم

 لم بجد ول غنإنا كن ام نإ ضجاتلاضبا دد وهو او ءزجمل ذاكذناو
 أذ كلل نكسيلو اع مبرّبع ىندلا ظمللا كاذ نم لااًنرصخ دومالا
 اتعب مثلو هجوأبزم مالزبر اًنرصخ هد دوئملارومالاظحوأب ةلبملكتملا

 ًاجاكالاهنم لقتنبل ظغللا كلذ عمساذاعماسلا هلل نكورغم ظلم
 2 رسم تسير هلا هيام مف ايصتتابظمياي

 اكصفابتظموامىلالافننالاف فكي تاذواماتلاداانمضنظفللا ٠



 زطحواملا كان نوكو ظفللا كلذ نمضف اند أ ممظمح ولم ف فكر ناد ابشن ىف
 هنالك ارش اعلابلا نوكيف ملف ثحصلخمةدار الاف ةر دقم ظانلاداعأب

 ١ ٠ هنيه تنل الامجا ازجا ل فحوام بكمل هبشملاف بجلولا نات بفرعشنا
 ناذزملا:ظ حرام نمدبال ىفملاؤد تاذف ف اكل نلاظءلو لمتنا
 درتلاو ب/رلاهربششلا نيب قرغلاذ ًالصا هيإعل ثمل ظملل دب الوائمصق
 معمل نافذا نم نمورعم لوط رسل بادلو هرلعبكم لان 5 محار

 كا عونم هب هيلا افاّبجاو رن ككفواصنعن نم ,ويممأن فوك

 ثاو هرشلاهجو مانغنافمزوآلا [صنتلاللانملفتني لان أجالا
 وهاكت ملاذ اظل ةذاضا ناف عونملال امج ةلموبغمأ بنوك دعدادا
 "فانا ةرمللا 1 يملا ءصخلا هنمدإا نوكمذ اهيل صال

 اسجل ة صل كلش ظل كم ءان اك لوخدو ملوءادئباعاسبكتلاب
 بانيو هاير ذاعو ملوؤابإع د اا بكلب هب مناطت واجبا اتم
 2.  كسعهيشلاذ اف هأ اك وكلف ملف هركذ امبت شيم 1 د عاذهنا

 را نانم ا ضارماوهو ىدهلاب نْمِئملا

 لاسر وكمل اسابملاب بكارلازم عزننملاءواعتسالا هب دمبشلاو
 هييثنلاب ةثاعتساريغ نمهشملاف ةماكوعاهبشلا طعلابلاظ فلا

 مف ناش كك[ ىذارعف ىبطلازشلا لاف ةلْيْعلاةراعَنسال ائعمانهو

 لديةيمتلإ] بس عةمئاوةيليمةاعتساوهوويءامهنكملثملو

 لاجبدي مكسر د بلوه ةتساد منعا راح ثيم دبل )

 | متل نا فجلس ةهنكتر اج جائز

 "متعبتلا ةراعتسالان [لع كدب وهب هبذملاف ة|متسملاءالعتسالا
 هيشنفإمل ةراعتساف عاتنملابحأص لوؤرعشي هيو ءإرقنسإلا هيل
 لكناب حم امو ملو ءاربذل ىلا لاب تيكو تيكر ف لكلا لاح
 اهش دحأو لكف راعي نوكينإمزاإللا]ب دعونم ةمزاللاهآدحاو هادحاو

 انسب كالو ءازمجا تنارواوسا ممتاز انضأ عه ةددعتمروما

 ب
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 لو اهزمانح اولا بيكا مزال هنو را الع عاذقنالا نان متؤر عام
 ليزتتلالعدخأ ل ابك زمماسإملواوناطامذ ميل فيلا

 2 ازئنالا نأ نصر م امبمعاذ دن افرعدق :لاوأْنم دبدمشملانالّرالاملوت

 يل سل نم ن 1 دقو عومجانم

 مسلاجو ناذ عونم انهءالسمل اة هبا محو نا فانلا ملف بيكرلا

 ٌفَتسإل عارتنالان ا|تئرعدئكو ددعئم نم اعزتنم نوكينأ بحلشملاف

 7 لوو ىعامتر ابعدافم هادحاو لكن اب. مر ضم هو كف بيكتلا
 انسي عازتن لان ااماو عارتنالا نانسي بكّرلاناءابكلاديبتشا ٠

 ىوْتْسن كإملو ملف صوصتةل وم وهاب ا_مهنس قرغلاب كاك بيكا
 لع تمافائبلبمموا ةيمش ةراعتسان | ويسام نيعئيرل ثيحذالا
 ةاعتسالا نغم ل هآكدبلا مش ناكوالامإف امهعافجامدعدمعز
 بسانال مي همشملانماًورْؤ هنوكءاعٌّدابهبشملاف ةغلابلا لع اجانخال

 منيكبى دملاؤ دفل املا دوصقل | سبل ذ اري انكلاب ةراعتسالا لعل مح
 حام دوصم وصخملاذ ائبالانمدإر كا هلا فاذلا اة انلاملف بوكرلانماساع دارو

 سي ناشأ اثلاملو او هرذ ةئلابملاو ىدبل الع نوف مس مهأب نيقتملا
 5| ندم ىر ا شعادب هكستو لا تاز نم بكزللا نإ نال |

 مكه سنن فلذات الذ هب دمشملا شا جىفانكو ةفصلاو تانلاثهن

 وتسلم تولطلا ةئلانل نع واضه ار ذا حلوخد ءاعد اي

 زحاوريلع ندل!كئادادامب نأب لا ظافلالا عج كلر ناخب دي رملو»

 يايا ةراعتسالا ضع لعد اصتش الا ءامصتش اال ملون غي نم
 هسا اًسانوحالومهمداكنم دهاش نمل ديال امنونم أ هيوكمم عم

 ةلوتضا ذم ةمارتلا الد هرلعتلاد لعدم كش اكل دانا
 اًموطم هبشسملا ظافلا نوكة سنس اف دوج هام دفن ام منت

 امتسلاو هبهبشللا ظافلا نوكراوجأماد ةراعسال اق :دارم :
 داغسا|ّصلاوانهدوصُللا:كك3 ملغنل اف هر دفمريغة دارم



 ةراعتسسالا تناكؤ ملا دوم ىاعملا لن ينعا ناف1[فاعلالاوها مل دم
 تريلا 0س اة ةيانع تن ايرارخل ترثعا نات قب
 بكمل: كيرلا ]ىدرإاب كسنملاوه كر دبكرر ئبسل ا لنعا نمل احيرط اح
 0 ثصعما ةيبعبتلا عافجإلسخت دم ءاوأ ىدبلاو بكارلادىغشلانم
 دال عماد صصلا لم نكمل ن لكل لاح هسبننف
 الادب شن ناذ لعفبال ن اول عفي نا نيبريؤلإ حرملا لاح هرابتحلاب
 ملوىبطلا نع ًلوغنمرم اكدر قنسالا هيلع دب ةيليثفلاف |هسياما
 ةةتاهانعمرئلانهلعل ةراعتسات درا اذأف لاذ ثح ها صدت
 اذه نككىنا لعل كانه تاعّمس إىل عم ةراعتسالا
 : | قاف ليدل دمعت فك ل دباغا خمتل
 لعءانبةيليثملا ةيفشاقباس |نل فن اىأمع اجا لاعيطلا جن
 يشف ماشا لاف ملاح تفرع دقو امنه عامجللا اننا ل رام

 ميعبتلا ةراعتسالا نا مالك ةرظنلاميلا ك درب امر كفانهى عاننملا
 لشق وغم فرحان العءانب كلذ د اهئ ساو هبل نع نوكت دق فل ذل
 ملف زعانشلاف غابلاروصتررهفلا وس نم أنامل يكئلامزانس
 0000 013 فك ]ولع نط عييصتلاو باطلا ةغسب هيثنذ
 رارملاغاخزاوجز مك زتملاىارلعمّناةداراب ملف هال دعلا لص ]لع
 هبشملا احلل ءاتنلل هش ىف م اشلا لا مآ نين ئافل لذ ةداالانع
 مهنمووئمتلاوربذلا ةدار | اهلصاح ن الا عجتول خلاز نلذملاب نان
 .رجااوىجالاب قلحن ابءتبمشلا كل احللر مهبلا نأسحال|ضيوخ رن عم

 .ًاضالهاظفرئاف نيبطاخملاو ىوذشلاوربك/ا جن اهانعم نالدزم
 1 ةوار بدالانياعر ىلابو انوكاجارلا نو ٍدمهنموحملاساج

 ب لنكا ددزللان مدرسا هجر وصل ليسا ود ددطنلا
 هر 0 ءطب نا هزم ةدارالا عملات ثبحقلاخماملاذف أضالانم

 باءت نه هئر انعو مو كلذملا اش ]رملاو نكملا ظغل فدل
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 روم ف ضوره إب كانا ف نخل ناكرلا مانغا امطانانلا

 بِرالب ىعلاف حاتفملا ةرايعلافذاوم ناكهنعانامط اول يملا فبمرلو لع
 اهئاتوىضنلاف مايعس ماض ب ابش م الإ هون ناب هامولملاهؤدشأب ملوأ

 هبئجاسلو 520 .ممالملالاهتذاض او ءالامساملداعّدسأن هنم :

 مسلاب امين يلب ان الار هون هبشءاملاثيموللل هوتي ىحملانسمالملا
 ةيلبصلا ةراعتسال اليس عمالملا اف اضيو هاما رمساهرإعئاطم

 ثاعتسالان» 1 ديكو تانكلاب است سؤال ١
 انكدبانكلاب ةراعتسولا زعب انريز غيلبلانسحلاب نحال هيا ينزل
 ريا م اعمل خشال ءوركم بش فرظيم اللا همس دف ملف مانغللاف
 ىلا مسشلاو انكه ةههاركلابأ هنم لكف اضن ال هورككل ءاملابوامولملا
 لشد هش نسا مامن الث أماد ماضبالاف الفلان ئهداهاشأر

 ةهكامإع هلاخش البارسا طممالملا هبّسم امونانوكناذاوج ٠

 اهنعزكلا ةعب ام ِلْف فاشل نوكتف نر امو اتعاشم, براشلا
 مادالإ | بلغ نكسي املا نااكمرعلا ةرارحر كسي د ئر وللا نال هضن ءاملابو ا
 تاب |! عن |سمسمالاو هر اعّنس الزم اه. ن يجد عانس نوكسي
 ىونا هوركم بإ دوا هوركم باريش فرظب همميشس نا دقي ن اكن ا
 تيبل عمو قاطلا«املاب وان ظلا نا طيماللا هبمشش هدام نافذ
 مططناء لاه. لصحو ادن تود سل هت فاك اه ناد هولا ءأس

 فثدللا نا ناحرمسالا هه مؤلملاءام ىلا ةجاحلذ هب سشطملا

 بارشلاواهورككاب ارش ذب م وللل اهو ركم منوككمولملا هسشش
 فاطم مبشت هنم دافمس ااا مهنم ئشرلع لدي انظفلو هورككا

 لازم نيمضوملا ف هررككاظذل نارها ظل او املا قا طب دان رظلا
 هبشي نايسشي ناىمنال وق كلذيلع لدب خانلاراق نم اوبس مو
 اه اًروكتم هوركم ظن اذ هوركم باداشو اد ركم باش فد



 ةراعرسسالا شرى مشن آيشرتلا نركب نا امو اض ااكفعمىغشي ناكملومل نكرل قس

 اير عملا درجي ىف نال اذان ناو راشلان ايهم دياكتحردملا

 ا( لف ىكالوف ىف نا لاغبدف حان ذل مش فديسلا لاق انو بنككا
 أئاكب درخلاو مشزلاىاأمز اب اراعش ا ءادسأى دنعوخف ةراعتسالان ا الع

 03 كر ام اباوضلا نككابنعككانو داهجتمملاذ :راهشنا ا 4 نأ ارح

 0 .ينوهافاهيلعقننملاف ىونا اكشن دعي ءدحاو مزال تاشاؤعا انئذرق ىلع
 ١ ١" ةظفهام نااىذيشد ةروص :عةرابعاب مكب دا ذو شاطع ةحرصملا

 قيغ انفو فرف الذا ملومب قاع ماقرفلا اله م مل كلنكذ نكمل
 . اسهنب ضازيعاانهىلا حاضي الاف ملوق نعمان هوملوتر صلا مالك
 0 لصاح ذاخ نملاذ هبلاد اثملاى املا نالطب ىلا ةراساهأ ل دبامو مؤ

 |' 2 عرلانركفامزل قايتلا هركذ اع ةرامع لينغا ن اكول هاه ضاع
 |" 2 :لئسنالاةراشاال يسم امواكمإعجو كللنكن سل نكل هلك
 هس اعمار |جم هنركىتنل ضمن انلو ىلانلا نالطب :ةيطوشمسارب

 ١)| هيما عشو ماتضملا جب حرش شك اخ عر ماشا نامل انل فذ ىف هلل خدال

 ١ 3 ا[ نيمو .وبؤم دلك ضنوا غصن اكءاوسشؤلانا

 1 اي نتاربلاخ او دوصم كسا عابشلاباعتسلا ناكفحمب ةبشملالع

 7 ربه بف ينعي لدامرم دعو ةراجلاو جيلا هيلع فس ىرخشا
 ١ ىئبعلاوركولاك ئين نعاز احجي نروك<٠ دع مشا ناناشكلا عيش فل اقر

 عشرلانادس الكتيب عملو فشكك ىف انكهو جا حاوم لا مالك نركإل دقو

 :ت اا |لصخم ام اهو ةرامتسالا ةييتمنم وعملا نالاناجد دوك

 قاد امم نركب نازوحشاوهب هبد لا صاوخنم ن ملا أنعم

 < شيطعلاوركرل اذ ةراعتساو | ملغملا تلاع نسل ال كراطرم اما

 بشلل بشلل راد ناو رشا ةراعتس ال مسشسرتقفملا هانعمراعاب

 داعش سا كوزتلاو نيدوعلاىنعا اممم دا لاىزاحلا ءانعمراعاب

 بلتلإ! عا نا دوج باتكلا انه ةراصو هيض ييرصت
"4 ' 
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 آم ةركذامملؤلاسلا نواطب ىف فاحش اذ لكلا باجصالا دعمت نارا
 ايلا مفر ىدملا ناك اف ةراعتسالل الباشم عشوللعج ثيح مات اشكلا
 هو ارلوؤ نمر هفي هنارن ايش لكلا بلسلا نأكت اد بول طملا ثمن دم لكلا

 هنمراعتسمابسان امين و يللا :راعت سال عشر

 هبا انج نمبشزلا نوكشت تضل هأنعمب ناكاذ ئه حماد ةيسائألاو

 كما انهاعو لاق لوفي هلغن ثا عشتلا نال ءاماتهلك مذ ذاجما

 هنعمث دش ث سحب هرب تتفرع دك هالو ناوإذ ملف ها سف املافداثلانا

 فظل طلا نإ ماظلاب لادتسالاورهاظل اذ الخل وأ لان |لعدارإلا اذه
 أاضياهسضن ىفةراعتس | ةِْصْخ عملا لا ظنلاب ى ا[ اصشرتملو

 وضفني فكم اكمضن ىف ةراعتسا موكىفاشال فرحا ةراعتسالاعدانمنوكو
 ررضتذ.عاتنملا رشف ديسلا لاك هاك نلإرم الا نا مباوجو لف هتاالابرع
 تالذلاش مكلف مبالم ظفلب نرتك ادق هيل تلا مزالل ذاب باول

 ميافكتا هشومبلامهذ امثم ناك فللا نمىشاناانزلازمد هفلاانهو
 هيلا قش ةعلاب مشتل انهذف اضا صدم دما زعونمتد دل اذه
 ا مزاول عمونملا ا هوهمب هبشلا | مج شال ملوف جراشملادان انإفوانم
 اممدوب ,ةداعتسالايبزن عيشريلا نم دوصمللا ن|رصملا ضاوتعازعىدانع

 ايايغلا ةرامتسالافواذخقشلا خملا طعلجلاب لماما كلذو نعل
 ذوصلا اببٍدارتا مدي داذ هينككل ةعب ات تءاكفاو ابمضني ةدوصغمانزاذ .

 ةخلارلل هيبربو كروضت نا دإملا ناك ا هاف صول اركذ نوكالفمل ف ةمفولا
 مممنوك نادر او ناضارتعالأذ ميشزيلا عمىذلا هييششلا نم ةدافمسملا

 _ ءالملا هيشنلانم:دانتلا فلاي ةسشم توفت ش ادارملاذاكتادمل

 . قينسأنواهناعانث اذ ةئماجن اه تكلا ملدو ذوو عشنلا انه ذودب 1
 زج مم عشا عجنمو دامو هيرجتلانم لبا عدلا ١

 :اكا) ىذدلطالالاةبنل ابهنيفلباربعا ثم. قائل ئعملاةدارادنو
 كار تسال مفد ة[مدلكلا انهركذمإو هيْششل اومن كمالملا انكر



 دوك مز أب مقاول اناس ؟مدءو هرإاعصملا|ضارتعاهقونم دعل م الكل اذه

 فلائبعبلاّ رف ىاكسلإ إعصملا هدرداع ذل ا ضارتعالا ةئطو أنبه ٠
 ةيانكلاب ةداعنسال اف ملون مث ئجس الع | يِيتلاونيانكلاب راعسالا

 ماب لكل اًناعداإع ءاسائاضنااملةمراه ماخاب ملان و ديدمدأل

 لاقاع اة نوكذملامازام طز ءضتنب كلذو هبشلالانبادربشلا ماو

 مظر ضحم |[ سوهو روك ملام ارانسالا !عىوبم هتىصنال ا! ىصص|بذضلا

 مملابنع ]يعلا نو دب دج دنكلان افدحال به نم نسلو صملا

 ملؤ عيرلا تب اوف يناله ادعو هاء عشت رض ىف

 مرؤلل اهلل ذ ةر اهتس ا عال نوكبال نادارا نآةداعتسال لسس لعألا نوكال
 ”ًاانيامزاي ا نكل ]سف ءاعدائيش تاما لمخضل | لع هبشملا كل نإ دنع
 بوكيل ناداراناونيهولاةروُصل افعج كيليملا ةراعتسالا ةبنككا

 ركينانوحي ءالرل عون ةيهولا ةروصلامزوللا كلذ ةراعتسا ليس علا
 0000 يي وش مراسلنا

 انامل مج هن ىّضعتلا هجوهنعل فن هأوضفتلارب صح امل

 ظ 0 سلا طفلا مكابلا انيرطب تولاف ملاهتسا ن اكعبسال

 دسالادإذازم عارجشلا نركءأعّدا ن ا اكتللذ بجوب الف دارملاءاعدانا

 كلذ لاف امنا للسلع لو همذ ةقيقح دسالا ظفل نركججو ال

 تيما وهلا را هج وحش

 0 داغولا اهومن كامل ةدصل اذ دات لا نال ان دارملا ال

 )0 انهت دازللا امهم |كلان تسلا تان فدارتلا |اهود

 كاما اريلاءأع دانان صلاض امعاف الضم مث نب

 لل لذو ل قتلا عوضومربغ توملا نركب جوال ةيعبسلا اعتاد

 يوهان بسن اوه دي دبشملا لوشن ناجل جام عافدناعأل لوخن لل لونن
 ن املا ةراشاملو مل عوضوموهو توما سضن د ىاعدالا عيسلادأعطق دارع

 ةيليلعت مضل فيرغتش ةيئيحلا درو ناديرب مال همسم هنا ظفل
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 هفضخف كنالوملاًيوضومدن ركلجأ] مل عضو أمد :هامتسملاةماكلافعي ظ

 ملل نك متو هليشن تنسو يان رام اع كلانا طي حالف ولا
 ضار ادابتعاربع نم ارل اًعوضوم نركض م عضو | نإ منسم ماكل
 ملوقرل ةيعبسلاءاعداد ابّبعال توللاف ةميقحة فلا ظفل نوكذلف هعم

 . ةسقدسي لاذارأ كلانس يتلا ايجار هواه ظاهر
 هبت تءاورلو نمةراعتسالاولطم فرت ىرلو نك هنعةف راص
 ءاعدالا هب هبشل اه نم إلا نإ عتنر شأب) ةبعبسلا ءاع د إعبسلا ةبنلاب
 ةعمالذ ا اًر اه سم ةةنملا نوكي اذ تولاوه ٌفاعدالاهب هبشملا نا علمالو

 همز اعوان كوزمملاعبسلا ظفلر أعلا نوكبف هانم ظفللا ةدامتسال

 كد اما طه فيعنوملو لالاقينا لالا ءلوُمب هرككأمىلا ةجاحالف هب
 أكشسالاعس ىدرر درا نان ةانمالالاحاّماو تذرعدّمُح فيرعرلا لاحاتما

 ملف ةبشلا خلد اعنملان العلبل داهنمئش ف سدس لانبانكلأب
 هيلا تلد ركمزائسااذا تولل ةبعبسلاءاعتان [اعبإل ان اجتتعي

 مكاو غش دس الظل نوكمزاتسب عاجل سال «اعافان احب
 طاتفملو هال عوضوللاربغمل عوضومل|عبجتال» أعد الانا ملوق نمرم اكملو
 . احل عوضوملاف نينراعتسال اهلك قاعد اروكت لاروصنلا نال م انلا هجد
 توك اًعِسْحمل عوضولاربغ حوصملافو ةفّضم نوكضامْسْحمل عيضوم
 باوحيافعضررظانركذ ايو ةرابعل اذ ريت مجروكدملاةزلافاذ امم

 بانعااذامل ءوضولأ أع بانج سبلام نا نم مانملا شف هركذ ىذلا

 دانعاا ذا اًمراخن اكام ى!سكمل انو د هنع اجر اخراص َبأحرم اهعم

 مان اهٍضربنعا امنا هب ببشلاو ب اخريغرمصيرل باخ سلام هعم
 ءاعا الاعِصص جراخلار ابنعا ن اكن ا نوكبأغ شلل ذ نال اعطخ اسر اخش أك
 !ةرابعل داتحلا لاكشاع اهببف اذحب لاكشالا عف دنب ل دبحو ملوق
 فيكو حاتنللا يش ىفلاقاذبلو نيل اذبمعفدزي ف صملاضارغعا ماد
 رضالاذاجلا ماستأن م ةراعتسالا لعجش اب حاضر لا ضارنععا هجوتين اكأم



 1 دوو :بتكادب اتكدوكاطم هنا لاشي اك ةرضول يف فزهتسم ظنلانيبج سبأ

 5 .ةيعبتلاةراعتسالا شنب نركم وصلك يججاذح ءامونلا هطعجأ ملبد ثو
 ايةراعتسال مج ظفلانبمه سل ذا يلاح ةنيرقلا نوكب اف ىرجإلو ةيلغْل

 فيلا عانماللامث رئ دار ال ةةيعّب ةراعتسا لعل ناف نوع يككعل لان ملى فاك

 ةراعتسأ ابر ناناورفكسسنلا دود اير ىلا عت ملوث ىف اذكو بولا مولع وكل هيلع

 شف حاشلا لا: مهلا دادولا ةرثكةبسانمةن ةيركلرل بسس ع ةبعش
 7 ؛ روسيا عل ةبسنيو ىلا نع انكلأب ةراعن سال هدار العجب تملا

 : 0 ءاراناقشو سانكلا انه وطني بر ةواكس تربك عةزاعتسا اوادولا

 مكاو صروك هعتلا داق تانكي راقت اطمح فدك روك هبت سبل

 ىلاعت هبلإ] مل يش ناو هنعابنكم نوكي فسكت ملكك ْضصح نعم
 انكر ىلا نعز اج ىونتسلا ةدارا ناإ عال ىتلاغعمب تسيل ابن لعشنيف
 لافو ةثككازعةراعدسا ل ملا نوكؤعال ل فلما وكم دعيلعتسرفذاو عم
 دير فلعل لمجي دولا عتاب ةراعتسا ءانشالا ل ميجسصشف ديسلا
 ليش اعم ىف ةراعتسالاولمذلا ةغصي نوُمنت ب الافروكتلا نا دشوابإ
 دوكدملا هيمونلانوكداذ رحاؤرطيولو بعل تدم هيعنألا نوكال

 رب نعدإن كلاب ةراعتسا نوط انحلال مج لور نيبلا نم ةيعيلل ضان
 هببفو نونو لعل ر كدب مهبلاٌ ول اىؤقملا هيض تررفلاو ؛اننالامهنم

 لعاش ةراعتاسا|يوصتتوهيلب .بنككاملا قمل ىف ىلا ةيعبتلا در انبيه بلش
 ةراعت سولار يوصتن انابمحونلا عيججلعد رم ءاّمنال ارحهنم ىجر نعْنوُمْسن

 هنفيرط نإبرج | عوهانامولكلاو كاكسلا ٍتبرطربنتيلع نبش الاف مبانكلاب
 ًامهنيبةمزوللاةفالعب تل دنعاز اح تمن نوكمنابالسرماز اجمال ملو
 تفطن ابنوكرببتت لعوا بماْشْل[ هنييعلاثيب ةقالعلا نامل زمام لع
 ” ىلعتلمحاذاو ابنحؤكبأملةبعبلا در فمذلكلا نال ةبعب ةداعتسالاحلا

 قفخوزاب هلم ار اجيرنكر دفن لعاضياد هش نان نوكبال سيرا ذ اجلا
 فكاكسلامالكو لوال نشل اف روكد لادا لامراض ةيلينعلا نودب هنككا
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 عن لل نجاحال غمورلاةدعاقلع هبنكلمملا ةنيعتلاةناعتسالا داق عبس
 ب دد امد لذ اهلا كلذ عم ةبعّبلا يبت فح ئيشل ةبنكلا ةراعتسالاننيرف
 ةاعتسالامضاوا عج هاولو لاق نال كلاذ ف مص هموأك نم افاد صملا

 مهد ع اهركذ ىلا لاحلا انك, لاح تمطن ىف ىاواعجلاوبلق نأب ديان ككاب
 اهتدال [[بضصع ف تلاد: لقوم ان ةراطتبلا عرصنلابةراعتسالاة ني

 باحصل ادناع مجلرلاز اجلا ىلفر اولمج او. ئهاولو ملف نم هبعنتلا

 اّيونعل هلكذ اجلال عجن اجيلاذ دعب ال نا بخيت زم بسمىلع ملكك ركحملا
 لل ةراعتسالاب ةراوتساريغو هر أعبسس ا درمللاو ديم ىلاك دنعمشم

 ىلا ابن ئككاو ثيلينتو هس ىلا اه يصل ا وأ مع ىضكمو أ, حيصم
 كلو ىف تفطنكوةشلا باس اك لوفذ بانالاك هو ردفمرماهنذيفام

 ةناعتسالا طقسا ماه لفل تسناف تان الاكن جيرماواانكملاهلتفطن
 فكلاف نياخا داماعجم ةراعتسالا ءاضانممغعلا زاجلاو ٌةيعْببلا
 لقب حاشلا وضد دعيربوصنلا انه جو ربظيركءآتلفاذاذ لو ابنع
 طر ميلا فتلب ناوشيا ماو اشلا كد امر ارك هن اذ تفطنانل و ىفذ
 تاره دنع نيب وهال عنمانهذال مونب هش اماذ هج نيد ىلاغاخلا

 ةهغاذمل ا ريغ كالعانبمه فمعبالو ةهاشملا هئذالعاز اجم ألا ةداعتسالا

 ماا نبربه تفطن ناب جبصي ىاكسلا نا عمو صا مالكا عمل نكون
 وشر ةقيئكاةرطد سيل هيلعؤطنلا فالطأن ةبملاداذظأكر دغمىو

 للامم :ثالع ىلا امه دصّملا فرعي الذا ل سرا اهلافرطب الورهاظ

 111 نيرمالا ظارتش انما لنلا ءركذامذ | عي ل ةينلادافظافاك
 ذاجلاءصمن داطر م زل امري ناطر مسارب: ءاولوره دز ع رئت ا. فلاخم

 فانلاوزضرصتلاةراعتسالا نس طر لوالاخ ةراعتسالادلعملاف

 مهن هنمادرث نوكءاعّدادهبثلاف هبهبسلاظ فل لارعدسا نممزالرما

 . ثاعسسا نكمل هبسثشلا دصميماولذ اهيسششلا دصف ابذ طئاشبب
 هيشنلاف ةغلابملادصخو هبشنلاددصد نيباوةرفيرل نرظانلارضعند



 درصق نمدبالرنازم ةد دعس عضاونف افدإس هب عّتص امل فل انمانه ناب ضعاف

 ءفواعاممعر وبل افررلارسإى اددزلعانرهفعنالدلاق امادهسننلا

 ضعب نعوان ةمَْبلا ةراعتسالا نسي ىبسامفانولف نما شلاوبغ
 مزال لالدلا نإ لصد ةمزالملااسهنب ثثواعلا نوكزوج نمءولضفملا

 اجرام اضاع اباوججف هركذ|م ناء اآلن عهاصاحو مل نطنلا
 11 تالا راش ةميهولا قروضلا ةراعتسا نركب زعم غب ال ىاكسلل
 إي غلا ةراعتسالاب ضعبل الذ ل اذول هبامنا حاشا هكتامىنعي ]أ 38

 هنذوابل ناسللالمججلاحلاف ةراعتسسالاب هدام نك مضنرابتعاب لاا
 الهنس كن اسللاف ايغلا راع: سانام د فيان ناسلل|عجنا
 اطهولاجلا ة|ب لوو يصيب فسكت ًمَساِلو ءلاصا ال لاحلا فال ّنيهو ةروصق
 ش باهلؤف اكلعصل بانأ الوعفم اطل عجإع حا حاثلاشمب ىنلاوه

 اعتسال نم لعل در اغاذ كاس اخر نإ أكريش هئلاولعجم
 لاحلاف ةبلب اوف لع ل دءالو ناسلل اذ دبل بزتلاو لالا ةنككا

 ناف دعبل انام دعب انه هابيجامولك نم هاًضل | ملوث داصا

 يزالاو لاحلا تفطن ىف ولكلا نإ ع توصلعأب ىداني صلامدلك
 ناسالا لمي لاحلا تفطن فنرطيغلا ةراعرتسال[لعجشا امينا
 تفطاناوت ىف اكت ظومللاكر دغملاو نأسلل ا ظفل ردم: داشعاب امل

 تُطن ىف كلك ]يت ةراعتس ا ظوضللانأسألا ظ فا لالا ناس

 2 دحاولكت امدقم ثدلثركذ ناخذ هادا ابو وقر دقلا ناسلل !كاحلا

 كبراذنا ةراعنسالانسح طئ ارت قملو ككل امواككف لاذ اهنم
 تيفي هاا يافئناب ثفثنا أ هيبسب لوس نوكذ ام ابتسح طارش

 لومسن ال همولكف ءاغخالف هيبذنل ازسح تا اذكو ةارنسحيب

 بمردمافتناوهسننلاو هن اعتسالا نسم نبخرطلل هرثلا دهر

 تيه رضرغلاب امج اههيببشنلا نوكد كاكسسلا هيلع ضن ايام اننا

 اقتل ابمودلاو اناس جم دع بجوبه نو اصخ ان هنركو هباسح

1 

 2 موسم هوك هين 7 7 0 9 مه 7 7 1

7 5 0 0.07 3 
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 يلع هيبشنلا نوكب جول ذنب ريوكت هنسح بجودرل ادقبإلانعامملس زنوك
 فش امّسالأنو لوما وكب موب هينا مامئالامدعر هوانا اللوبشم

 اهينعبع ىن امان كب رانادءاأنلك انلورلومب حانلاهنياكةراعتسال [

 لاق ثيحاننملاةرابع نمدامّسسملاور داب لإ هاظلاوهاكت اضتنابىششالو

 نسر ثررعألاو تنسحل زق داصخنان سلا طورعث ابل ةراعتسالا ارلعاد
 مدعنالاكْيتبسك امر لافاغادىْناكلالضانلا لانواع تبشكاأمدو .

 ام مضلادوجرب ماوه نظم دعءاضتغ ]ب ملا وضتغيال نها لو رش
 فرص نم ديلذ لادن سفلنبد ةطسؤملا دل الا هو أعم هملاَو نسف مدعب

 ءانرلايانكو متربشسولب لومثلالومشلابدإملال امي نارها ظلانع ةرابملا
 انكم انِقا هيبْسْلا نوكبءافولاو لومّسلاف هنيشلا حا ذاناف مرمبش وب ءافولا
 معاجشلاف اًدساتناروخ انلق انلو ملوأ ىعمو برنس جتسال شالا ةراعتسالا

 ثرح تحل ةعبانلك ةراعتسالانسحل طرش دحبارل ام اهّسامدع نال جال ىا دشنت

 كو هيشلاك هيلو دي ميشا كك نايرامشالا نسا نا ساضا ل
 معاجشلاف دسالْم تنأ_ربدقتلاو هببشنا روكدملا لانما ةاكدبشل امجد

 فاوذل | نال هي ديما ظ ةلرككو هما رك ئظ عدا ةراعنس اي سمان او

 ضعبلاربإابه ذاك ةنسلإوذلاةراعتسالاب لونلا نمملدا غيأبلا هييشنلاب

 قاضيبالا طبل اعتراف فاكاتمضوا اهيمصمب هبشملابهبشك انبي اذااذكت
 هيشلا لع هيديشلا ا محناب هيئشل ان رشي اممواكلاذ دجو وايل نم دوسالا

 لسا مالفن اب اسزم كتل ذود ضراالازكسد ديون همم مالب ةفص
 ماهشسانا عانفلل محشى ديسلارلافأل عباس نيرظانل ضعب لانو ةفالبلا

 -كترلو غاحضسئْشل ايداعشاربغ نم هشلاركذ اذاركذ امن هسنشل محا

 :٠ ةساغةراعتسالاو هبت نلاولممحم بكرتلا نأكأ ذا امفو امل | لعهرإرمنا
 ةراعّتسا ناك دنع ىاربذار د ناوابرشن ناكأديلار هك ناساف كرب

 داناذاو ة نصيب غ ةراعدسالا تاكنانرروصلا نيت اهىتف ىرسمالا لاق أك

 عت ساال|ٍمْسَت ن اكفبشملاهوركذوا هب هببشمملب هبشملا نيب ناب كل ذيع



 3 زناشا انكم امالام دع ةراعتسالا طش نالجالى ازا اناتانلو ملؤرضن

لملوق ناكأملو ةراعساال نيم ناكوأ ثم هبشلا هجوركُي نايماعشالا
 ظ | نا

 لال طوى اناضملاردق هبجوتلا انما انم ةراعتسالا نمضول طب

 تاالط ف لحكتلا نم هنذ أ موفخجالو ضْرعلل ريض تىنع ارو لجو ضرعلا
  ءلتيالام نخسر لال عور ناررز دق مؤ ى ةراعتسالاناهأعّدا
 راعشالام دعو هيثملاركذ ٌيطوضسَمن اما ةراعتسالا اذ دهان نم

 ةفلابملالا تفيماومالككاماقنسا هبتملا ظ فل هو ارل ثيح هبمننلاب
 ٠ هفنأنمهوتب 1 يا | ةملؤروكتملال انما ذ نم عتموهو ٠

 ةيرجلاق هيتلاناب عفدم  هنسح نركءالذ هيبنشا اخايمامثا .
 : دقو ف صولا عمتاذلادحّيرلاف هب هبشملا نا كفصولا عم تانل أره
 . ؟ًالاوابؤمامغالان وكدأذ ةراعتسالا ماهندعي ئجيديرجلاناليتو كلذ
 لكن مو ىلاعت ملف ن اوس دف من ايرؤو مامتلا لد نوكأم نسل عناملا
نعانهن إلا عوتس امو ىلاغرإو قل مجتم منام |اطائ/نولمأن

 ' لزاف ب

 -ثوفمز اف لان ل اماىضفب اَاحاَيلِج ل ءاجننا عم ةراعتسالالع
 هربشلارككم حل يصرع ا ةراعتسال افوه أما الجلاب ةبصوتلاو نسل

 . هي انكي ةراعتسالافواذيفمْمراصب تلج بشلا هو نكيراولةءظفأب هبذ
 هبابرصهبشملاظ مل لراعتسا انعم ةيلمهنسم ظفلروكدم هبشملا نال
 لفك ذانربذ ىنيرشلا عانفملا جش ىف كلذ فتجاكة زير فلاخ

 بتيعنو لو فدصلا بسحب الن مخلا بس ىازلمجعا ملو ضعبلا

 ًاعتسا|طصب الشال ن_كارزعنم نورت رخال ءافلبلادئعهييثنلا

 هببششاالرذ اسي ةراعتسالا هند قاَسبام لكن انم دقت املايذانم نوكسي

 ٠ ل[ فينلاذبللق اهضيبتنل نساتنوكتذابابل :هانربتملف
 ةدصّم هللا ةراعنسالا نان م هام جرتصم رأعتس ا ماؤ نذلغب

 توكين |يفسنِف ةعشملاب و ثشولا ةروصلاهيجشن ىلع من صا بمن

 ىكل عيان روّصلا ضعب ف افركدهبشنلانسح تامجفي| عرب أبسح

 رس ْ
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 عع ب و طع د ووسا ا

 ا

 دماج مهم

 ممل ل 2
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 ربي ستسو خت د مبهجة بع نتا طول ل دم. حر اعجب

 معنا منن نسم ا لنوكيا ابتسم اعباتارنسح نوكي ناعضتنياابلعتنرقو 7 ١ ١

 دفوهو حاتخلل رابع هاظو ملوث اب هنسح دز بجوم هع نكلا نسح نوكينا
 عفرملاد إلا لافيذ انكي مالم هاظف كاناغادذ ناجع لال لج
 الا _انلاوهو نيج شانك صئلا انكو وكر !اذكو ىذا جركحمذرلاو اذا

 آعالابتت اقلطم نركذ اضل اذهره ظلوا رمل هقحالو همداك
 رشلا هركذ ىدل اضررغرلا نم ئجسا موا اجيرنوكل ام جوم ة دايزلا واش ذحلاب

 لن اسس نلاك امل مااا بإءالاربختلانوكبنائججسا مذ
 رطانلا ةماعلا ارئالاب اعالاركح داس نانوج ذا كلذ لاقانال ل

 وراه إصالا كهلان لاف ثيح جاتا ظفار عذب يرمز لوعشلاد يلوعغملاو

 ل اوئسلا مو ىذلامأغملا اذه فمولكلأ انهنمد وصملاك درسا

 ايف ةنفلاناف لّرالان الضم اتلاوهف حلا طعانه د نرفلاولهالاع
 ىفىقشئطتفن فامككاتلاص الن لئ اذ ف اكل مجمل نامل لمعلا عانتمالا

 فئاذات هانم لثم لنموه كا عت تلاد هانم ]نم نك ئتس لكنا لافتا ذ
 ةياثملان الئ شي سياوارببكا قاع كلذ نع لا مزوهىفد دْمذ هانم لذم

 سنع لغاوأنم ىامت ماذ ناحولف اود ناذ اككيناضث انضتملاو تافاضالا ثم
 الامور فمر ىضزفلا لذ ىضرلثمشا ماو الا رن ىف هلم ترم زاير مالا

 انركذام ىلاو ئشلكضْف لغعللذ اذ ىذرغل الرمال | رضن ىف هانم ذم

 كا لنم ناكرلذ ناكولذا ملورمدرذ هلذم لثم ناككلثم ناكرل ذاملوقب جاشلاداشا ١

 فن فاكلا 5 :دايزم دعر دْعد لع تيكمل اذه نمموبؤملالش 2

 لخ ناولكتملا لوف نمموبزمملا نا أكد اساله نب رقب هاوس[ لشم نوككي ١

 وهناك(لثمرل دجووا نال شالا ضب اوملكتلاربغد مل نكت دحل ىراد
 افا رسال مزانس ناز اجل اهلاو لاحم هم دوجو نال 20000

 فري لا دهن عتجونلا قايسف ةركيوهر ئش نييبإرمسا نال وال نع
 هزا هيلع ىدصي لتملادوهو ردقنلع هناك تاو هتلواذم نوكفوش

 نال ئشمومم نع هجورحىضتشا ةاضالاوهإنمللشمئبش



 1 'فصخم نال ملكت اريذب دح| صيصخم تلد هيلشملاةنيرعلا ناف روكدنل اغلا

 ا ب دوجوم راس اًملظم سيللْنملا دوجو نا انلانعوريئلا لوخدنع مى

 0 رك نازبوجج عنلاف نيب ثلل ذو ئبشللا كلذ هتيصوصخن عزل علم عململا
 0| باوصد سل ءرككامهاباوضلاملو ةرباكم ران نان موهن وكل و لم ىلاعت مانا
 0 المضن :ك ابر اعشايالاذ سيو :ىللداربا هولك به نلانرلف الواأم ا

 2 هيفوثنساائانثنسااس اج لان وكيد ئنيح مول ايناناَماداربالازع

 2 هلشلوانمرسإنكك هلم لثموهن ككل شمل ناكولانكم ىلاتا ضقت

 0 لئلادوجو لبهضنب انك نسلذ ا :ججلإ من حمل انا نوأ طم ث أب نم ديالذ
 وايلد اه دحالمجنوج طل باي اعلاف محاد تزممف لذ لش دوجور
 قاف حامزيوموزللا نابل يزف لك رتن كلذ لع لدي لؤ رخال ع
 2” ضوئيرلانلو نانككا ملا لإ ٍةِْضَلل ىنعملانملاضنإلا ةبجولاةقالعلا
 0  زبانكأاتبث انجنركلشا دارا ن2[ نكمل كذواصا ىلاتلا نالطبب
 |١ اريات مزاللاانامزالربغ كلذذ فانا اجولاملو تالا شانكاربغ
 ١  ساختالدارانادتبانكلانمدحاو عوبل نيتمم اناكن اوامزءاذ نيمجلا
 0 باف عونم كنف ةرابعل اذ فالحل  نوككلب لق هراعل دي امام

 وكيل :![ئمدوجور لثملا دوجي نيايموزْألا تاما هانبم لوالا هجولا

 1 2 فعرجزاو لام اياركجلا:ظحوامربغ سمورلملائن نعبانكمناللا وذ
 00 نبكملا ند هموزام اتم زل سم زالل اذن اذ تايثالانودىننلاف

 || 2 ةمانزكرلةاردحإد نان الإ ركمشا ءانبمذاذ ناثلا هجيلاندلخب
 يقول ىرجرناو ل ذل لْسمد وجور لنلأ دوجو تار هدئللاثاناملا عانحب الو

 ملقا ف :انكل الان املوف بانا تغلبو ئانل تعب اذ ىف اكتامئالاو
 ظ اك هنبسنلاب عيصتلا كننمهنج دب الة يشل اف شانكلاناهبذ ل فآذلاو

 ١" نيهلالعوز ةناضالاجرطب هبنلاب عيرصن هذ نح | ىذو ئرججس
 ّ 0 تالا ورانا داع
 ؛ ميشلاف ةيانكةنوكت ام اذ نياا دا كيطي اما ريس سدك شاس نا

 روش ظ



 "لاطبلامتسانإ عا لور نكبانمؤولشس ل ناينمة ع لتسس ١

 نافمشولتملائيبس ازيانكلا 3 بابل الملؤ ةرابملاةالا امر اق نال

 ”ظرغروكد مل انزل ذ لصالاؤملاوادوص غلا ملا ذل عن نب انكلاف ظذللا

 ملنمث كف ةنببلابئشلاعوعدكنالةغلابلإ هو أبتدئأذ نم ماو ]كلا دنع

 ةداراوجوري انك[ شمل نمذو ل انمالنمذرلنكوسل لمجحاشلان ادمؤلك

 اروكدم نبهوئاواعك نكمل مقرب اذكلا لع عمر اج دش قش صملا

 نجلا لاه ملؤو ميتا موم هيلا لضنبالو ىلامترإوف تالاف فانككف .
 ةيانكتانيلوتلانيب فلات اوني انككنع عفنمز اي ىوتسا شلال

 ةرايز نم ةأحلا ةرابعذ عفو |مملوت ديذ ل عتساى كل للا ز اجمدضن ىف 0

 كدمافموألاون انوا درواتلا اهنم ضْلانيركق لاقي فورا
 ناار ديو ظنلاب يستلم دوصقلا نا فض ةاخودككتلا [١

 رصن# بجاد نبا ثلا اهركتير لانو نيبلوصالادزعويفخلاوه]]
 كررصيرلن اواهصقنو أملك دابر عسؤن فا ذوجيبن ا عماوملا عج حش فد

 “ [غاو انعم فال ةقيّقحندهلاز اجيو ري خل! فو زاده كلذإع 0

 رذاذ لزاامان حج هنضدامواككالصانااودادالبملفبارعارابنعاباثاحم 2
 فايل د ةداعلوأب اممز اجل ان انواع نم :دايزلاو ناصفنلااو دع
 عب سيل ناصقنلاو «دابزلا هاب جابنملا عياش ضرع اذلو عمارملا عجو
  اًينائائاو فييضن اصقنلانمناصئمنلاو :دايزلا نكت ارب خلافو
 لصمن النا صتنل ابز اجلإب اب نر نار جن ركنا اذهلييمزاي هنولذ
 ةلفأتلااّماور زملاء اق ىرججإصالا ناكو هاما ظل ف لح بسن اجا

 ثكالباغم ناصتنلاب اذ احب وكيل ولاول لئساورلو طرب ضلاذركذ
 دحلا دو اي ىنعيزاجيلرالاردهن لعشال امذ لاح ةداراو لا ركب اًد اح

 موون امو ا دوبمسلا ملل, فاثلامدقتل|إعو هربغ ىلا [صارم نم
 ظ 1 اال اههف ىلا الاتال ازاىجلا

 ديؤلإو د فمربغو د.ئم ىلا نماككا دم ف امر اهانعم فام ىلاودملككا



 ' 1 لب 1 تاي اهر اتعاب نسل ينتقل اذه نورها ظلاءاهجغتةناقتس الامل
 مضل ا[صإ مانع ةزو أل :ءلكلاوهوا مذيب كرتشلاردملاد اتعاب لمزاجلا
 - ةداوهو ب درفن ائار اكسل نة ىف مو اي ءازمالا لل ذ ناكر اوم
 | زاجملاب بإعالاكحشز اجلا مشو رل عضو امربغف نإ نسل ملكلاز اهلا
 ضخما هركت ال بش الا ن اك موزاملاةداراومزاللاركذ ىنعاملوأ هبْسملاب
 - ٍفيعنصلانم]منيرلا ل نا لامزاللا دارا ومواماركذ لوي نا ظملا

 هاا مزاللا ةدارازاوجعمرلوت هيلع دراو فرغت دم أكر دصملاوسملا
 007 ااا راشإك الوهم زازلاو د انك نيب قرفو كلف ف رعت
 نصل ةملادوككّلاريشتل الع ظ ملل |رسطن نال صملا هر كك ىذل اوهو
 ا مق ناراعأل هاوج عم ملوت ص ملا هركذ ايمو لا ظفل إل مزوألا ظل
 لصمجارت انكلاو ز الان م كف مزال نهز) اذ هروصنرىتسغة ل جعملا
 ” لسا]) انا نرصت انا ءابامهتسف :زلاودإملاةملالامتملاغتنلا

 متدارازعة منام نير بصتيرل التر انكم اننيح نم ديانكلاةيؤمحلا

 هألي لبملوؤلف أكل حلا صوص خنت دار اعشمتدف شال ةايفيلابديقامغاو

 7 صاخلا نأكمالازاوجلأب ديراولاذه نأ هن ةبجاو الملي نا طوسجم

 هضلاانه نال عانمالا مدع نعم ماعلا ناكمالاهبدارلان ا هاظلاو
 عماجب تافانلام دعانكو ىَتضحلا وعملا ةدارا هذ عتنيوز اجلا جارخال
 ملون عانشمالاةلب امرت اذ يمص لل تللوف ىف مدنمالذ ملوف لب بوجيلا
 ىلا ةمملا :دازامدع لعل دباغاشادرد ]لاو ناو هات هو
 ب نكلاو ف دصلاطمأنم تانل اباد وصمم تك ناب لاهنسالا ام
 رابع داغموهاىتانل اب دوصتملا لا هنم لهذي مد ارإم دع لعل ديالو
 فانبال ةيانككا ظفلبى !اهظفلب م يخحلا ةدار اغانيال لاف ثييحعاتنملا
 ,ريغواهانعموالو هنم ةعناملاتنولا ب ضيمدعلع ءازنب محا ةدانا

 ارالا غل صا أهان عمريغ تا ديف ةحورلو ةينرمب عمون عوواولا اهانعم

 ملبسو اهدحا نوكي ناب امهواجّمسم ٍظفللا نركيذ ةداذالاب دوصغمو
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 تت يفضسولاا يع تس يس

 ف هب اللم اةنرفل اب صزمدواةىتضِخِإْف علا اما طئغللانم اد امامزم اك

 ظل انوكو متدارإ لعدلاد ةزيرقلاو ةلئافلا طحم نوككت هزعىنككااماو
 ظولاربغ داريالنا | بني طرتشيملومل عضو |ىذ ظفللا لارين سال مسح

 5 ملامزوكف ناك شي ةيانككاو ترفل ادعو لوف ىنعماذهورل
 فلا ال نا عانت الإ اب اهل ةأخ أنملا مدلعد ذاوملال جن مثلا رح

 0 اقنم لق لجملا فملاف ةجاحالشاو حاتفماف دأبعنإب

 ةبانكلارب 4 ناعاتفملاَصّسشنانلاملاف امأتادن دارا زاوحجإبع

 يولد ممل ضرب نشل الاه ااا

 لقت البا هوصتم نوكيا نكمل عوضول اذ ظمالا رع سا نا اموئاثومل
 ا ار صانلا ناكمالإ طزاوبلا ]جلع بم اور عوضمولاربغ ىلا هنم

 نيدإمنابنعلا ن امام شاف عانسماملا مدع ل عزاوجلالمحا ذاندف طملانباب
 داب اظفالاةءزصالا ناذ ءلعضامت ةلمتسائالا قي ناسيك

 ربو ء|وّتسم اه اوهنعة املا لش .رذلا مدع د نعمل عوضول ل وعملا دب

 نكرلا تانك نال صاحلاومندار [!عذلاسلةيئررقل ىلإ ظنلابرل مضوأم
 أيد ام نركباهظفل ا ظنلاب مل عوضوملا :دارانعةهناملاةنرفلا ابن
 لك

 فشلا فراخ دارا نمل عوضولاةداد انعتاعن اما انزبرفلا عمن أذ
 ىدنعامانهرل عوضولاربغ ةدار || اهلا نزرغل انتا جيم
 نللركناحراذلاهبا !امهذاللاًضلاذم ناكت اووهو ماقللاانهلحش

 , أضنا حانفللا ةداببعنا ترعدق هاب شم نكت او ملو عبني ناو حا

 مام تسيل رسلا رابع ف رانج نا
 لوفاضملاد دقيو ديو ازاوجلاب ةرولروضت نابات 1:]املوق ضعمنا املو5ىنعم ناملوت

 الل اذالطا نالدهأم همضد لة لاف درو امدان 5 امزاأبو ش

 مهداطاف دراو ريغاتج دعبّتسم همزالطعفعلاةداطاد عضولا لع



 المو مزاللا نم دنع لامن الذ امل ادنع صدا عوضوللعمز للا قدام ناو
 تيل ماو: ةلاصالا هامان اكاذ الذ و نيف طلانم نركي كف زاحلا

 فلل لا رسبل جانحلاف فيد رلاو عباتلا ناعملوصال ابنك امطعرطلاو
 امان مانفلل محشي فانكت 21 أوم عبط ءافتسالاركحب ماشا 5

 لا تود ةيزلاو نصضاولاو ةبيلاو بنرغلامانمسلاب فاثلا مسن
 للام ملك مضوي ل فعلا لاو ءارقمسالا ال ظنا اب شل 00

 فصوملا اهب بواطلا ل فيرل آف صربخ أب, بواطملا مل ةروكتلاماسفالا
 سيل ىلاعت ملف اكفوصولابغ نعيكلا ناماذاامزمثيل ماتش اذ اك
 وصوعرسلو هو لم اقذ هنع ىكلا ناف فاككا داير سد من اعئشر انك

 .تلذةئوهاموا نيته فوصولا مدل ةوصوملاب داربنادبؤلف وذلللةمؤنل
 هنمافيمزوأل ا نآلومب اي تلاع نام فدحتف نانا لاراشا اك

 تافصئشلل نوك لا مالو صح لا صول الزام ئنللعباتلا» هأنعم

 000 00 فوصوملا كا ذ سنمن ىلا لاّمّمالا دصتل ان اكن اذرنحا

 ' صاعكاثلانم ,ةفصلاصاصتخالاوأ فانلامضلاد ى :رحا ةفضلاز |

 عضو ف نالاّضِ ام ضاستسللا اذه ناماىاو فا سا خوف مذرلاب

 هاب انكملو ةنيملاتانلاذ ندر اهريغوا مغ تشم تناكياوسة فصلا
 | 1 كانز يدع مدهمانلو لوممنمبلاحاملاّينكمىنعب

 فرنسم ىدلو دئنصيو فاكلاخ عيد لماعلاو لومملا عمي لوملإرع

 اق آصالسجي هزل ايا لونلا نعؤ دي رافظا ا ضيرعذمانلا

 رأوه :نزملاف ىرخحا دعبيوةران بغي ملا اذه ىف ةيانككا هنرابع

 ىهةلريبلاو ضر اع ناعم فوصومبصاصتخاتافٌصلانمدفصخا
 ىبمضارمعالاذرخاو رخام زال ىلاوضت نايا,هصاصتخا فلكتينا

 ةلاوعلاب ل سبلاوةييزلاو او عزو :دالاب فرعت نيروكتملانيؤدعسل ا نال
 ةليعنلاو مدل نبين امهلمج باول خسمو ناثلامضلاف 1

 ١ اتجديس جاشلاو هركذأ املع ملا ضارغعا لمحن البي ام مف دنا

 ا

 ...٠ ميج صج سسح جه قرب طا 77/



 غانلامضلافد ركتملاعملاب تسيلانبمهةنرفل انا كرم مانفلاةرابعناإلا

 ىطعذلالدلا نال تللذ لاق امنا عرصن عزبطعلمفلا سرا شمل هامجابتحا ة مدر دلو

 ملو دالة صوضه فشل ف اّماورهاظلافربلا ددسان اش جحنم ريضنلا

 ةليعب ميا نكل ملوث فاعنلاو فاعمل سبسملاو قاتلا بسلا دار اب سلارامضملا

 طانمو:دافالاباد وصمم نوكز انكلاذ دنع ىكل عملا ناب رب !اهابالانع

 تاساانل ابهنماٌدوصّمم:دأسولارضدرعمملوو سلو بادكلاو قدصلا

 منعا كمال ءطساو ءاذ مل ضرع نوكش هللا هنمل فنيل ءا غفل ضرع
 ٌلرعب ٌدد انككا نوكم هرارج نال جراشلا با وجبل ل ةلربعب لب سرق ن كولد

 ير دملو لك ن 0 ارنحإلاةيسنلاب ةبسرتو ىنعم للا ةليسنلاب
 2 حاشا ان بذكلاو قدصلاطانم نوكتو تاذلاب داربنالاّماص ١
 هفياش ةيانكلا كان تراصا اذا صاف انانيانككانعشبانككنا عاما

 لافرلامهشسا: هركلءافملاضيرعناعدي نا1اعرصلابهقحخلم . ]1
 ب خل داب 2كم اق تيدكؤرادم 1

 أهدحاو اًميرعص نيروكتلم| هلة رص ناكء اوس لب ةيشاببراطلاملو
 2 ةيانككام ةيشلاف ةنانكلا عمن ذبإ رحالاو أك رصروكدم

 ةبانكت دانا الا ءّمححت بانك نيروكدم اهدلكو١ةفصلاو ا

 الئروانلا انجل ساوت بوس طل كا
 صولا وار نم ئئش | طس الو :دزعنم اهنمن : أنو تبننالا عامتجا ابنم
 حض لذ ىعم انمهوملو ةدحوأ ابدبغم مسقلا نال ةثولذل اما الإذ
 توشلاف صسصخخل ا! تابثالاق نصبصختلا دار افعب هآ حاتم
 0 ىدرم ءدرغ او ندركئدراناوجةحامسلا هاةحامسلا نامل

 للف ثول ادي صاصتخالا 4 امكن املا ستوشىا املوث ؛اطملا انلاو

 دا فول كبره لاهي ش وتل

 ' اد انساوادرذاضار اننبو أو عيصتلا كممذ لون اوقب تاعتمإإا 1 ١

 اضالالانماَم اوديز داخل ليوط لهوا دي ١ دا لوطله كيذا

 20 ييلل لا لوما
1" 



 نلامالاىاهارمال ابْن اذا لوق ىزالا لومي هركك اخ فوصوملايمذملا د انسالاو

 ا موك فرشلا ل دحلان يدها و لو دضنيموفبا

 1و نوكتن نم هرعا بسحلاو هصاخنابالا

 ١ ام نيئاةانوكنا دوال هيبون نبيمركلاو دحمان امك ذامنال كلذو كلززؤع

 تان نك نوني طال نمواعمدأم انباع انيتمالفايوثلاب طضص
 دل ادنب دزني لهنا اتصواخمأد لاموطد نسا نالمإث دينيا نانركي
 هلبتولو ىنمملافملولعاف داخيل ل عجو داجيلاىلا لوطلا دنس اكتيدونلإملا
 ىئملرنوصت نمديال مالدبانكنكرل ِمبْؤ دجام دير لامي نأب دانسالا
 انك داناوف نول بلوس ب نتناول
 قاطللاىذومازعمالسالافناّماو نّيعللاى ًامذولانع ئذوملانع ملوث ىنيرْسلا عانفملا

 وتب دييغبذرصفلا دينيدرل كا فعا يلا دن اضيعت ذ اهب حصموبم

 ةرعةراسلاةنهللادافنعإف ةءاخ ءائيانكاتسفرلو هاوسزم ع طنورل سلا

 زلالح توب نعت ذك :وكش تلق انا مذ تندرعأ م يلع هربغل موب اع دب
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 قب دبس صو رع مع هامل 6 خي
 حميع م : هوو تم -<+* جيم عا

 8 . نفسو

 ا 1 اهنازكام ملف ن اميانكلا هش مم عمجث هنعزبانكرم الحد افنعاد بخل

 00 يش تيتا و امان 0 ا ا

 حتصيرلا ذا نوكيافات ناشلامضلاف كعلب هئاللط | لع سباو اًنوكت دم

 اذااّماو ثلاثلاو فاشل سضلا ناب عامتجالاروصف أكمل ىلا ةةبسلاب

 7 هوصوم اركذ عملوف هنعل ظنا ذكب جا بجلو فوصوملاركدذ حرص
 غران كف ايضم دير لهل اذ نم باوجيف دامرلا بدك للا و

 ارك از لانركتم نكرل ناونتال قوصوالكك د مدععمةفصلانع
 ضب :

 زمنا همجر نالركذأم ىلا عجإ نامغلا ناره اظل رعاوهإب مل اًمِدَمَن
 ضيع افوساوموعن هيلع دربوركذاملاثماورلوث كاد هسا بحي

 ا مهنا ظنلاه جول فور ظنلا هجران هالو كاكمل املك نمور فمراغ

 0” بكركازا جلا نحب ىف م أك ا!نوك نانو ئشلا

 ْ ةايالهاللا نورك مسقنب ظفل نعلودءا| كيم ماسولو قضَعلاف الخ



 تكاللانالماشن الإ عم ثامْضْن نم ديولخ ىلاب ىدعني ا توانتلا نال ملأ

  ؟هالؤعمنيمضيموزإ ملت دعب هضوزب انككلكلاماسن !,موكمراض مال ان
 هالجال ٌهقوسم مث توانلا نمضؤ متلغحذامو ماضنال|ب يربصتلا نيب رشا

 داىجلا نجؤ ضير اع علل هنمو لو عانفملاة داع هيلعل دب اكد نوعا ين
 اجر ضا ضارم عضيراء لل ب نكلأنعىىارب عل ضيراىلل ناثيدحلل ف

 مط ان ىفدبىروبإمدارلاو ذوي هنروملاباهريضت ىف لوملانم عرصلا
 كن أك يلا فرو نم ذوزحأ م ركيد ىزبج ند ركو أب ارازجن دبشوب ديرؤملا

 دولا جولنلا ىمسو مل ءهاروام لان داخو كيلبىذلا ئشلا تك

 هاميوح ءاز ىاكلاإنف الخ دمحاو فعن ا كك بحاص دنع عيلنلاب

 منوكورل اعوضوم منوكئاز اجياد هَعَِْإ دا جماعى عملا كلا ذلججنوجر كال
 ظفللا كلذ ل محنوصىا ل دريمض نم الاح نوك ن انوجو مل عوضوم رع
 فص تميل انككنالز أجلاو تفضح اعل ميرو بناها ظفلدازمد
 انعم ظفللا نكت ناجل تاب يلا نيب ىلا مز عماجلا ف صولا داداه لون ذاجيالو
 ”ككوضولا ضوعنير هآنزم المل ةنيرغبرخالاو منير الب اه دحال امهل

 كزامي ل ءوضوم اربع ىلا ةبشلابو تصح مل عوضوملا عملا ىلا بسلا ب شال
 ظلما لالد نكمل اذاش ال بكملا ظ خلل اب ملوث ىز |جلاو ىف حلا عضول اف لخاد 0
 ْ تلف نامل بكرا ظخلاا فوس هيلع ملالد نوكي ىذا جاو ىتسفحلا عضولاب
 هاد رأر امواملو هند ةطساوالام كواننِش ةرثكلا مدع قعمب طش |سولا
 هنث هدوجو ورم أكم ىف دولا دوجو نعال اطل 4

 بانكلاب ةراعتسا هو ذطساولاب شبا نكوبف مهبل دهجلا هيض نعطباذك
 . ملف فاك دقيق ظ فلا اره عوضولا لق لحا ارلانأش الاب دمللا يشم
 2ةاضناحو !لبولاب نعم صخشل ضيرعنلا دصئاذ اله اجبأناثتسل
 عشب نمؤم لوا اؤدركت ضرونلارب دصخ اخ مز الر !ازنوكئالو ىلاعت
 رهين ىةياخ ذاذرفكلاب مرنم نيكر ملا ةبسل تلا علل اننما

 ةضانافنم نوال [سنم ملاذ ىامهبانكرامكلاقئبلانع .



 نسل انا بلو قابسلانمرب ضوملاورلو نيعملاع نولإزعمالسال فب ضي علا
 هايف هوبعمرب ضو ماعم نال بكملاف ْن نوكيا مممدلك نام بكرلازاىلانع

 يونا فرب ىو ركاسز دل متس زامل
 ابتدا ةقيشح ظل ثح نم عوضولا لف قنابل تلا خلا ةرابعج اك

 ثري مم اذهركديما لو ىف 2 رضولان اخ ئبانكرا

 ب دوكدملا نيف طملاملاوانماكبر اشانوجو اما اذاجماو ةفْصحالإلصا

 لقالاوهنل لت ذرعدةو قلاوهنانلا ناك ماشلانيبو من انكلافافباس
 ريهتلان إال هارضيرنلالعجو ملو اضيارش اننا ةزايع هيلع ل دياك

 ليت الو الاف ىز اجلا ىتْسللمض عضولانمرل عوضوملا دارب ن | لع فرفرم

 اهكانادن ااجتسال الاهم سا الملف نآمو هاي فايلماعلاوملا لعل مضو امنرإو

 لصالإض مزيل نوكبىتحانك ةماككت لجنس انذرعف لوم الان الاف

 اموال نماذ وصغم ىضروعنل املا ن اكاذاذ :لا هيلع اهبلالد بلط

 نم فرخ ئلاءْبابانكلاف اك طساولابولو أَم اصا امضرْغ هيلع ل الد

 زلاف ليملاكتنا رمل نود ب ب ًايتتسا انه نك تلاعتسلاذعم
 ٌالزومإو زكشم العن ارم دوصتملا نيبو ةر اش إمولككأ نم دّوصنمملا نهر
 فدولل:عمالس الثوب ما ىبل بياكل نم غم صم ن | لكك نكمل

 دل امو ددر لمحه سفن نمالمولكلاذاسس نماًووصفمن وكن ليش

 كيم ةناشفلاةراعتسالاذ ىزأجلإ وعملا نوكتبب قرفلا نم ديالو كلذ اع

 فابس نمأ“ دوصغم ضيرعمل اف ىضرمنل عملا نوكومو :مدلكك[ ضن نم

 سأرز هاوتبس ا مررت ملي دالب قوعن هنهنالطبريظدنو ملم الكا

 ةقيقلوز املا انكهو لقرب الا نباو ف انك ب حاص دنع هي ]عّدسم

 ماو ىزايملاومللاف ليىضد للا عملو نيإمهتسم نانزكالىا

 فيكرشلا قبسل هنعىزلاف ةيئافالم انفرعا وشل[ ملل ود مل
 افاد هاببكرلاتاعبتدسم عام غدذر ملقم هب عزكلا

 ءاطلاتالول دملان مخيم هنن ىلا ةيمازتل لاو ةبنمضنل قاله

 1 . ا ب نيوويججح 3و ب يجوع فلم دعم ل 2 ع هج 95 ع 2 - وب عسا 6 م



 ا ءامدلكتن ركن اجلاكد ؤنالدانلال اوف ىعمو أ كتملادصتد نعت ريغ نم

 دار لمَذ بطاخلاغف مل اهنسان يح فرعتسم في ذ[نانم ةمولعلا

 كيدي مداد جو ناملاع دوز بانككرسل هريغعمبطاخلاؤملاهتسا نحو
 من اب لوُملاذ ْانكاكو از اجيالد "هقرّمح نوكمإلو هرؤرل ا متساب نعم لع

 دارإإب مل فهاظلا ىلا اًرظذ هد |, عةاطغ بركرتلا تاعبتتسمنعضغ
 رهاظلاو هب ضوملاةراوتس ضد ررعتلا نكي اذا ميامتا نإ نال

 تناعا انباذ كلامه لَو ارضم علا ب عج هن اذ دف داخ كاك مداكن م

 لاق مْ ضيرعنلا مسا مط ع قاطي ن[بسانملان اكروكتمرباغ فوصول
 نا انذرعو هانا صالامصالخ ناف دعب أّمارلوف فانكلآ نم جرنحأف
 ىعمايكف 0 كي دمفو ةراشاو ءايادزمدو وانو صير ىلا عون ةيانككا

 طملاخو| منسم ظفللان اكدبانكلانم مس ضررغملا ناكا ذ اد ضير عنللوخ ا

 هيض ماد ابع ضعب ىإضيوعتلا ةرابعنامإو هبمجؤد مصبالذ مب ضوملا
 هبف موز اََمْعَأ هن الو كلي نم نول لس نم |سمللا انلوف نال ةمالعل ا

 نيعلاىنولان ع هين عم ىذوللا نأ طم نع نامال اون هب ديدان! ةبانك
 .نكادوصن, الذ املأ طمف نيعملاكذ ولا نع ناميالإ فن هبدرانا اًناجيو
 ىلا هنم ٌمفاطملاعذوملالاى ذولا بطاخلا نم فتن كافي نانو
 هنم معاج ادس الامل منن |ئيرب ائسا تيأر ىف اكتب عملاكذوملا
 ةيشلانايبمدوصقم نوكو هصف ىذلاوهو لو نيعلل عاجتلاملل

 ديرب ات ثيحعاتذلل هحرش هب تام لع بانكلاد ضيرعنلا ناب
 مسن لا لثمُف امهداصنه جد نماموعةيانككا نيبد هنجنا
 ىكيرق درصر رانكوهو هنو دب ةيانكلا دصو هناسلو هلي نم نولبملا
 بطاؤملا رار انع عن املا “هئيرقلا دزع فرعتسف نبذ | لثم ىف شيانككا

 نوكنال ثحبهشو ةبانكأ ار امن وكيد ثنيحش اذريغلا ةداانيعد
 ًاهتتةانكلا نار نم هنو دب ابفغخو ذبانكلا ن مضخاضدوعنلا

 امنا نابع همواكل خل ةراشام هاما زمرد وانو ضير ىلا



 قاكسلا د اع عم ن أك دنعو ةبازكل| ل دس ىلع نوكيدذو ملف كاد دنس مراه

 يخل دل ميرا نابزاجازيرطبلعنرككد هبل باكلاع ضرما ذا
 نوكدذو ةرانككناشوهال ةعنالا" هش نم اصيمدعلز اي يرسلو طقف

 . اًيترخالاو اًئصُم اهدحا نيشعلاواكةي دير ا ناب طم ةلبانكك[ننرطاع
 امفومزرلملاملا ند دألانملا تنال العا زكلاناسمن أ انه لل اكمل

 ”ةبتلاهنومزايوملو هيلع دب ام عم زوال املأ موزلملا نملائسالا دش نك

 تاحواطسصالاب ْن رلالا نابل نبطامل انيطاملوف ءانر الا هنمر دص نمركملا

 يكن اجاظنلا نيملاعاؤيوكيرل ناو هاذ ةفيلسلاب ءاغلبلانصرهيبغو

 1 يي نولاع مُر هبمثشلاو ةراعتسالاو همم

 للافلانامنماكذ رك أ غليالو ةخللاق ةمسو ديشلايغش او دببغملا
 عزم ليد دص وبلا نافنش وف وصلا :دافاؤ لاكلادح

 00 او ةقيمحلا نال مركد كح نم غلب نصر غالبلا نم الرصد

 (ةورلب نوكيكلب امنه تالي فو (نانكلادز اهيل نوكيا لامن نمتم
 هيزااطالم انافنشالاهنسامزاتسوبفةئلابملا مدن |اًمامد

 ناكر د ندرك عانلاةاماعدئلاملاوعم ناللومتلاةعكرلاهذساو
 زال من لاهنتال نامل فز |حملادانسالاب لاشي نا الاد غلو غلو

 0 امذاللان واخي انكلا ىف اّمارهاظفز اهلا هام ام 19

 ناللب دآرلاخرتم اكهنم لا مننالانكمال ةنرقل اس دموزا ليو اسم
 ناىعي' لال أكشالاان املون جاخل اف امزال ناكناو نهذل اي موزاملا

 ءناببو جر ماتا ذ امج م وزللان ام(ذامزوللا د وجم زا: مولا د وجو

 لضامهفدنافد اف دلدلا نركتام امس لكشمن اجلا عاؤناعيمجف
 حف متم موزلإ | نا تاهالاولا ن أس دنع قبس أ ىذ ثان جر جاْشلا نا

 آن وهىذل انه نااموزالانابب بس امذال لاكشاد الذ ذاحلاءاضا
 هر اعّرسال ال ومد ها هاعفافامل اذلامو رألانبميهدارلاف لافتنالا

 هيمااافاهناشامافها اميمئلابعي هصيصخ هببششلانصغلبا

 جزا



 ةييضوا 2-2 -

 ءاعدااع اهلاهشال هبيشنلا نم لبا ةداعتسالإإ ضد ال يلا ادم ابملعو عاونانم

 عون رنوكىوس ةر اعتسالاب صن جولا انهو رب هبل رشا ج نمد, ثم لا نوك
 ذاجانوكرسا لي اكهونلا بسحب ماض ام لع فطعشاللب ملونز جلا نم
 توك نال ف نال .لارومالا ةذهو ارق دحاوشال غلبانيانكلاد ةراعتسالاو

 عنف ميبْسلاَف تسيل ةدانر دمضي ه بشلل شاع: سار زغنم للا هبشلإف
 ملو ضار عالاقل لخدال هبئتلا باص ةداعتسالاشابملوق نال ام

 مدارك هازيشلاد]مناب ملوةىلكلابلسلا مصيب ض مكى ا هارصب فريك
 هذاما,صلانم هو انهو ماو 5 اكتاركلا باجالا
 دافا اعمل رضن ىف ةدايز ديفي مث او ل مجمل نانيجراةصالخللا

 ميلر الاخ ةآواسلا نا مل اول اف دايزل لعالم اشلاو مزلاف ةدابزلا
 الهو ضمت كا تالا طظفللارطنمئانلا فو ىعملازنرطزم .٠

 لا مفضلة ملل الوان اجلاف لقتنو اره ظلاوهوز اجيال الث الد فام
 فرطنمل ىلا ن الا ماو عملا لا ظفالا نم منش ْم لاو ىزاجيإنعملا

 كلالدل اب دوصفملا»هفب لو الاف نان ظ فلل نيرط نصرا ىل [ عير م ىنعملا

 دكر ةيظفلل اى | هومز للا ىلا موزاملانمدش لفتنيم ال هيلقعلا

 لاممتسا لؤالاف نا هبريجؤر علا نيرط نم لو الاخ لفي نال نشل انم
 ةاواسلا ل عبال فاشل اخر ظفللا نم ةاواسلل هتف همشملاف بهبشلا ظ فل
 كشالو الع ظغللاق لملد الو ماسلا ناثلازعمناذ ىنمملارطنم

 مالا عهقبفت قبس ديلا <كلانل نغلا لف ناثلا لع مهل والاف نا
 لق سبل عب مبا عمر وصني ىامإو نا ىلا ل علو ال نغلاملوف ف هيلع

 كار دالإؤممي ةؤرعملاوابمشنو الئ اسملاب تاق دصتلاوةك(ل ا ةععرلع
 عافاك هيلككادعاوملا نم عورزلا جاخسا نمل صحب ىدلا عزو
 نايبو تانسحلاتاروصن ألا عب هبل العف سياذ !نيقباسلا ناماعلا
 بي ضرعلا تانسحلاتامورفم هبذ نيييرطربز ابايصفتو اهدددع
 عفدنم جرس نان غواضف واكس هن: سل اهدادعاو اهماسض او

 يف ٠ ا



 2 هيرلات هربا لعمل ع يراد ناببلا]ع عباون نعتا.شسحلان ابن ىاكسلا ل مجانلو
 سان ىقدصتل ا كارد الإ اعقاب دق لعلا نا كىروصتل كار دالاوعمب
 ىلا هل ار دحاو لوع فم ىلا ى دعت يرعملا نانم ةئلا ممئازم عمشامل
 ماودي ك4مولعلا وهام اذ لئاسم عك ن انم اول اك امو نيلوعم
 ظافلالآلكذ الرسل ةغللان اذ تللن ابعيجف فاس كلذ عسل ل مولعملا
 "0 ل اضاع ةراشاسلو ثبدللو ريتا انكورل اًمورغمم

 ديفعنلانعّوانلاو ةفباطلاوهو ةغالبل اذاخاد نوكب اعز اراحا ملون
 فيلاتلا فعضزعو ساسلا : فل انعنعو هبازغلا نعول ىونعلا
 دعب نركبال ئثسلا نالذ زل الملا وضود فب اطملانعام ارفانتلا نعد
 لكئارلال تل | حوضو د ةقبا طل ادعب تسيل أنواذ ىفاوبل نع اّماو هسضن
 كفاذل املاك يللا 3و اوكا ذنماو

 الاسك ةوجوب ديرانبح] خدي اا زوججالما ضل |بلد لالخ دمنا مل
 همولكلا غالبإ ةعبانلانانسحلانمرسلام ضمد لماثلاعالاابموبغم
 ظ انسه يع تسمافرظرسبل دعب نال كلذوالال دل |وضور ةفباطل اىوسأم

 وبف فرعتلا لماذ وضولاو ةقباطلا دعب افوصح سبا ةعباتلا
 حوضولاو ةفباطل ا ادعام نيستلا]ن !كشالو نيسغلاب قاعمونا فظ

 لكك نم مدخلا همام حضولاو ةضداطلا دعب ةحاصئمل اسمو
 تناوصاب نمتلم اًديصف ناكتناو لالا ئىضنفل اًمباطم نسا ىذلا
 ”ةعالبلاف ءلخابل ان ان اذ ءاغلبلا دنعنسح هل سيل كاناوبلا
 دوجولاف حضولا د ةقباطلاةىب انريغ تناكناد موضولاو ةفباطملا

 ىتختأف ةمهاف فرعنلاذ اباكلخدتفمدلكلا نيسغلا فاه عب ان
 الشمؤ انتل رعؤاز! امل ف لوخدلا هجودزازدحالا هج نيرظانل الع

 يلا



 ةوفلخ دبا اكن اف فيلانلا فعضو ىاَسلاثلاخعم غل انعدانلاب دارا
 ديسلاهركذ ىدلابارضالان تنرعا]مانلا اموبغملعاباجر دمت لطعنبسغلا
 طقاراع الإ طعىدانب 1 اولمملان اكنأف ملرجو ال لونمتليملوفب

 تتباطو ةقذاولاة فلا ة هو ةقب أطل امل نيسحلا هوجو تاواخلا عرج
 مو هبمىف سرملا ةقد |طمرخالاو حا غدحأ تاعج نيئيشلا ناب

 هاغذام نيب ىاوث ءاقبا نيداضتملا اينما اركك ذهن دن ناكم هيلجر

 تسمم لب او ةطساول ابولو حانؤلل هجين فانكتلانكلا

 :انخا ٌةونسلاب هثلضزابماي منج كانط لالا :دنامالاو

 افكر عاب م اياوجلو تح هند مؤذن اما توملاب هطلعتر انتعايو
 اهمنالند اتعاب و ةقياطمامهني انوكهحاو لحم ف ناحل

 عننمنيظئءلب مل اخعلب ماوةربظنلا داع امو نوكيانهذ د اجر اخدوجيلاف

 نظفي عمجا ابا ءاؤاضبإ عونلاف امر عاىذجال فطلان كفدملد

 عم مالملوةدق ار عججدوفرلاو نظمي ىعميضنكوأ دضع نزوىع
 ىَدلا عانت اناورو لاو رابط قد نمد اذتسمرصملامأ اينعاطب

 اهنءالزع اطلا رع عاضتناربغلا ل 5 ديّصلاو ءاعدلاساصخ

 لدهن لففللا ءدابز نالةرينكى لاعاد ملف ةيصمع مضل اذكر

 ل ةراسال اذ الاهجولاوصيصخغلا هج انهو ىعملاةدابرىلع

 ثلااع املا لملابرجيريخلاب تيئزاو لاهنمتمجل د هقيس

 :ايحالا مازاد ساد ابنعأب نإ سلو ماتلا دصتلاو للا ةزكتعي
 ظلاعا مابا |ن دلاف نمو ةرخالاذ طدع م نولعب نمل ةوبلل
 آنإلابذ نا اوهو أن كارهاظ ىاثع داييب ااا دا ةومحاوهى لا

 .ضدالارطملا جيد عملو م وهو ابزطابال مج ا
 كاي صمل كن طاسبلا لع سفن اكناولالاركدذ نئنا ا عب يدل نم

 ىلا لص | ةداخال ناولالارككن اذ ةقيم اد صّملال تروتلاوا

 ةغناما ةنرْقلابصنسمن اذ ز الادصلالو ت املا نمسيلو



 متوناعلل تاس نم ن ركل ىنحلا دود ظل يا عل ضب كارلا دابا نع

 0 دي ور احلا ف ولا يا كام عنبالو ملف ظ

 ةشلاود جل اكناعمج لن انامهني يلد هاا دحاناعنب ملؤرضالور لا
 أهدحا ناكاذاش| [ض اخ فابطلا نعز اّمماذ_ و لد دس نوكت ذل اناف

 قزال فانممزاللا فانم نال ا لف تاننامزي ىةحرحالا لب امِلامْرال
 .٠ نيإلاع يبس مارك مل زعا نوكيدفمزاللا نال عرف دمربا فعلم الائابط
 نسف هاضئلاماباملو ببسللا انم نوكب نب ال بسلا انمو
 توكيذ لالا ف عمجرفالاو نبدضلا نيب علم ابرإد اينعاب ىرتعم
 )0 للاو ناوضالم ان اطل اخ له دجملو ايظفلانسع
 دمي ىنانتلالوصمنلب امل افو فابطلاب ىتسانلو ف انتل انفاونلا
 ةييزعةروصب نيينعملا دارا اهدى د :لبافلاب ىّقسانِلو نفاونلا
 ,لوخيمرانسا ىرخالل ام, د حا مازاتساو هدارفن ذاب نسم ابنمإكم

 3 ئشلا نعد هنا دزعامذ دهز هن املو ىاكسلا عمئخلاذ او
 الند ئّشلانعو ئشلاغ ده ناب ف نمسا راجح

 عن*]| انتفملا رش ىف اكدرو هن هثبعاع طوخ ذاوملو مل بغل فانك

 انة نسل ِء عافجلابتعال تشي لو طرعُسي وملف

 هلزئلو هقابألا قف زرامو ىلا ءلوشل د دعوا داص ناك ىلامت رلومل دعولا

 رافيامعملؤ ميظعنانح لدا كنار لامعت هول ركيلع بذلت اىلاهت
 "11 لا بساتين طل ناغدإو دلل 1 0ار سلوا

 100 لاراشاطل تلعا نم ناك امهبلانسحلا» دابميّريلا هانعم ىلاعت

 فطل نمناكن ا ابين ام در رومالا تاينمْيرل املاواوصنكف دكا

 كر دمر منوكت بس انا امهثمئشو تر نعم :فاطلو افطلمركك

 لعرلا شاد امعاب نال اىعملا لاريظن ل لافي ناةرلاراصيالل
 ًاكردم نركب سان ملة داصيالا اكر دم نوكمدع بساشت ىلانمذلا
 هسانلاو هبساني|مال هنرعكد دملاًناطف الاد داصبولل ىآدآ نسوا

 َّى



 رظكي عارم ٌهَميمحر ْسلاملا ةبسلاب قرم ىغلاو ملة صوصتلاو موجلاابانركذ امرإع
 لخمل) اهدابقن نعزي نادجسو اهماببإرّملاو مشل ىلا ةبشلابو
 هنتلاوعم نيمضتب نعب هندعتو مظع برضكمل هلجاج نم هآ طهرل نع
 ' ىشملا نكمل هلف اس اننمربن وج غشب د لج كرحيو نوكسلاب طهرلاو

 بوشلائى امالاو اروبسَىفْسداجو ضمور افصلا هسايه بلع

 ةداغفانغةً[مالاقب درع فك درع نم ةيرغلاو ةماعجامالاملا

 ةئسطهرلازعاتلواجو مت واقول يلا هنت قال سلا

 مغنال دسملالاذ ايدككمابزركو ة برا برهوم نوكو عيا نكد معلا
 ىهو كوام عمجللبلاهلاو هلسق مساره صنلاب لسمعو تدملانم

 أهدررع وكت لجمع سس طم اهنانتنقا ١ نائعب دمعلا

 ايلئاق ةريكب ابهؤصو د ازم ديبسلا لاف امو ل فعنم :اشابخ ذاب

 :ايلانو دب ابكلام تانك ناك امي نا ألا تيملانممهغبال فس

 ْ ليقعنم اذن اعد هيلع م دمم طهر نما حام كلام فو كأم عمج

 ملنوكال كلولاطهرلا ددعن ديف ابكلامذ كام ف :نئاعابروك "لاح طهر

 . رمهلؤ نملوعشملا ةغيصلع بسانملا ةجرككبناملو :ككم لب كلام
 سيلدبإا بشت نم لكمركفعي بيرق ىا بشوبان الذ بسان,ن ذل

 ايفان لآدم, سناو مل دلما ةأ لا كلان نسنجف
 وخاكء ان الاو ريمضلا ف ىهام ىونلا نم بكرت ن ا نعو لاك ثيحونعملا
 لاد تحتال ا طع بسانئلامابمإاضي اهش نوكيل لواوهو

 10 سكك ف رطم لوف ىعملا ؛ظحؤام هبلعل دب هنم | بيرق ناكشاو

 قطا نمذوخام ىنعملاف الرمضلا هكصاو هإفلا لاق ءارلا مو اب مضو

 وهوملو ةووسكُت ةيملا اناغث.ّسامهنككو ن يابنات ا

 طخ هه هلا مز ب ضد بذر هاكر ]قاف ببقرل ابصن

 ةلزاممثوت تيدلا ف نآيونسم ناطنعام ناكر جيلا زهملا لش اخ متونسسم
 امهجنزما الا عامصلافالنعبابذ ةبحاو ةيشاقلا هباعر نا ير



 لقعبإو يالا نو دب ةرقذ نوكال م فلاو دحر انجب نركب ثيبلاناذ

 هايل ادب دكت واهرسكو اما مضي طي زح هعجو دونذم اللا ناكسو اكون

 ضياف افلانرعن ةران ىذا ناشيح نمعاكورل ءوراافرعاذ 00 8

 ميللو الاف نونلاوهو ىرماززرعم نا درب هلذ ةشاقلارخاعورلان ال

 تومان م نوكيناز اوجمارحير نوما :هلا نا لعل دن التين
 لثم هضاملان انرعيملولذ املوُمب اتا راش :ركذامملابم رو

 مكتلست غربزلا نبصصق ئشسلا عقول ىأهتبصمف مماوامل ؤمالس
 هنحصصف عقوماكتلادصت دار دّمموا ااًمثحاما أفي اسريفلاركذ نوكي ناب

 يااهل نركب نبكتركالا دب نمو لاا نمرهوتبام مث دناذ

 هاطاكن اجلاف ةريثملاثاقالمل نم ئش مهني ناكاوس مانخلا شف

 يطل اف واطامالوا ابملع بنرتملا ابنع ببسما ةيببسلازجلع ةيدجبسلا
 تسلاساب "اك تملالاكش ام :ةاسمه نموصيفلاوةبملا:طابخإع

 مارشل اوس صم الد :فااءاام دولز االوره 7
 اعل ارم عؤندوككملا عرخولا ناب لوغلاو ايصشلالامنسالاف كلان
 . ةيعيدبلاب أناسا نمو كان ار اجي كبلوملا لف ل 0

 لو الاهمحولا نعيش | اف نيبنعملا نبي وزللا نمز املأ: ديالهناو

 لفن :طاتملاف ناعلاذ قرتسلا ماو هبصصلاف عوفولاهيفكش
 اي ةدارادفف سامنللا ءلزنمظمللا ن اذ سأل ىلإ س ارث نمىنعملا

 ىتعم نمظفا![لمْنز اجلا فو اّتونعم نسمح نوكي ةيرحي ةلوصب
 مسلا اذه نماضيا بيلغتلا لاّمْسؤلا حم ذئولع نمديولف
 همربظو ناماناو ككل سابا ىلاسابل نمىفعل المن اضمإا هضذا
 ذا نضمن ذانلاباب نونرككوب انف عياش متم نادذاعلا
 فعلا ف :ماكلا لابس ادوصملا ناك ذأ :ماكآإماسذ ا ةبانكلاو

 . اهنماثيش سلو فرامل ظدل نم علا لفن دوصغملا ناكاذا مار
 ىسقتلانا نم عانملا عش فاميلا ةراشا هذ كافأطا ثبح مل

 زير ناث



 'عقدن اذ هل (شلانرطب لا مامن هه عئاطب ال ةَمبْمَكِلد تانل اهب ديراناد

 ىعلملاب ىلاىث هرلع سمنلا قاأظاو بلُمل اهب داري دخ سئل نال ام

 لاه هيلعؤاطب تانلان الولف لوالإ نعل اباماو داككشملاب نوكي فاشل

 تمحو كتاذ ف امرلعالل ناب ريح تاو ف اشككا جرش فدا هنإاع
 قاعمإ: نعريب تلا عوفول كمولع مع االدإرملا نال ىظررمالككرسل كا
 قْضعإو ثانلا نو در ىلال حبس ضنلا نمدإرللا نوكمف ىضن فام عن:

 نوكمءاغلارسكل هذ نيو ىلع نوككى نلاددصللا نال 1مل رهو ملأ
 ملو دكت لعلاشال درك تل انابو هنج ةافانمالو عونلاو هئلالإ

 ةيصمملوّملرإضنوبف هللارجرطت هلل اة خبص نمد مملاى ا هتنارابطتد ىا
 فوصولا نيب روسفتلاب لصنملاب ضرر ما الام دنا هفحناكت
 ل فاك نما ب جاو هاماع نوكمف ا نومضل نكرم لوف ةفصصلاد
 هنم توجولاو قرض دتلا ةكرشلا لسا

 تفعشلار درسا اع ايغلا اعاذ لاوذز نتاوظا نايل راهو
 فاى نلوم اعاخ نه نكي عم كدر واللسخلا لرعهلا ١ دب ش

 ديل وتسع ريل سغ ياللا ءأملامسانيدوعلاشومسبد دو ضلاة لذ
 مورخاوأم هراعاوّصءام هنماددخا ايلكترخاءابهوجزفمالسلا السلا

 بص نمد ربطلا ءاملاكوهىدلا ناعالاف هللا انسفتكا هادطا انفو

 هول هثزحو هرصنو هع: ؟هفص نم هللا ن ولوا هدأ سع ءاملاؤ لب ْ

 تولاظفلب قائلادحولاف لامللانكو نينمملادحاي ان ةصلتم ا

 ملُو اًريدمدروكدملار اىسالارسر ع: صفط رمعز و ول سرعبو نب ءرغاف

 0000 اباطتلا ةفبصل,ع|رقي نانوحالو هامه الع
 اللا نابل لعمنجو زا ءفيمل ذاركتيب عطممت دضل ىلا هن مؤ ىف أ كنيابلا
 لاحد زلت طرشلاف لوقف هازمح امل امكن نيبل اظل لجين
 اللا لو فو دمحم محو املا هذ عثوأممل هفصوا نياينعملا نم

 اذاملةاهدادوى هيلعاناأمف الخإعىدادو ىئنابادثم دوصقملاد



 تيران اذ افعملاو نباسلانيبلاق ناسسرفلاملا عج ئامضلا االول تيرحا

 ةكودت لانملاف ام وكَم ىلا هءامد تضاف !اولت امو ناس فلا لوه

 محلا :ىيطفلعات افشا اب عومد تضانخم ملة عمايل املا ندمهنبام

نعم نانم ملوناوبداحتو اولن امن براغ ازخوكو ,خاديرب
 1 هالات الإلاءا

 ١ تليد: هنوف ها رسكملا هنموملو واني فر ظوازيللو طشلأ3 ثوكينا

 ةصلالعزجبلا هر الخب نيظمللاف ليدل عفو دعبشي ا اسبكمتو
 ىلا فن ملوق ىف امكرتحاخ فاشل اوم دلكلا واذ اهدحا نيظفلالا داربامنان

 كلتا كانم ىلا نايانإف ماش نازح هئاوسانل ا وتخو

  ىسإ ىاهآ عرقو ىعمو ماو ةيظفالا تاجا نمر دشل يع زغلا رو
 ' ١ ريئاجفرطف نأعن اواهومارن نيفرطلان جب شاكئبش ف مقب نا هانعم

 ' ١ سكتلركبجيا نبا فرط نم نيئ زم كيؤو ناش ديرب '
 "لولو نراصو لحفعا دنا دابتعابا مهالتخا نيتاجف امتار
 ىرط نب سنكملا ناعامزجينيؤر طل ارضن ناكلب نيفرطق أ بعرقو
 فرط نامتادامْ اكل اخ ديخأتلاو هتلاب أل افوانخاالذ دما

 عقاورسكعلا ناب لوذلاهجيالف اضبإ نيذرطلارضن ناماد نيتامج
 مضفنىا ]اا هريغ د ناب هضنو مؤ نيئاه قرطخ نيمتاد يلفذل
 امريغوم دفلا اهافعيطب لوف تلال عل دي هااهريغدت م!سولئ اذ لب ماوّمل

 ابافامرسككءابلاب تبلقو اول صالاق هنالعر عجيهورترلا عاودالا

 اهدماوانانزاجمانابفْسحُن اينعمرلوث هاصاملا داعرسكلا لان اذ اف.

 بوغالاملااهدملنملاغتناو مورلامه سرب تعب ال ىزاججرهالاوىتشح

 ىملاد رب انمنسبإ هيرونلا ناررظان ودي انككوز اهلا نع شرما ام
 . تاكاذ اش امن نايبلالعنم نركيفحتلالذلا رضوى تفلثخم قرطب

 فعلا اهبنلاب نايبلا لعنمتن اميز اجا هدحاو انيبز اجمناشعملا
 ميلاسانملاب منرؤيوهىذل املا ىلا ةبسنلاباماواه دحالوا امطوتممحلا

 ىتخيام هنافربدفرخالالااهدحانملامتناالرا امزج دْكالعال ذاولخ

 لق



 دير »

 هبعدو هش لاعتسا ةريكلمهذلاملأ اننا ابعت ؤوبسف بيز كلو ءابكذ ال [ضعب لع

 انس نمر ا اش راصميو هفلخ د. عبلاو د يلارتاس برغل از علا ناك

 قلص ب لا وملاك لايك دوام تلائم : ارامل شاوجشل]

 نكي مهلا نيبو اتم ن اينعملا ناكولف دل اوه بلطلا دعب ىنعلل
 ىلا ليواتلا| بر هولابهذدب ىدع ةضخ هن قلع ملوث ألا جالب هب مترو
 داس مدعل مير ون نكيرل ئىضاو ةبيؤلاساكولد ب بنو ادعلل وآنا

 ملا ملا بالي الام شرعلا ناهس ءادب ثْرْضْيماو هادب نيمو ومان دبعملا برؤلا

 0 عمجابلامأبمداف لوةردضلاتعا

 ”لانمقْرنافملُو نا 10 ١

 2 اسلاتيبلاف سي إبر مثبمانكيدقد ءافامزينامام
 ل زغلل مش تاي[ مخلد ىدمجلاركذ نال كلنكن سلو ىزحالا عشت

 لكى دهالاعتسالاخبن ًةاعدبلاب لما لا زغلانللدك
 -كصاذا لون دسبلاو بسولاخ امه: ترافن امانا بلا لسد

 هبشدجلانم هانميام ىلا لصمل ذاك بادكك اذكو قدصتلانم ٠

 را ك3 فق دهصير ءاباذيطعت دام طار سل ا

 رسكو ميلاف | لاو هن اكوا جل اف صبة ماسلا هيعمل ف فاح
 ملوقب أم نلظلا بانكن او ىاسوماّملاومولىل |رسسغانكن للا ءائلا

 هامل ةوملاعا ليي نمىلعانلا مسانغيص/م نركين المو ىلا

 جمس اذاعاءافتنالاو توسلا مب بادكلاو فدصلانم امال بتو

 هما نعمل ةمراك ا كلن مولع ىاةنظلاع الفا وشاشاودحلل
 لتعم ةراعتساساد مار باو هد: مل وضد د لْمَعَملَو وو ىف هب : اص أك

 ةنطاملاوليغب كيلا ف درب مم مل هببشنلا ةفدلع م 0 ١

 ضل ةئلاد رو كنيذ ةيلتلاهطبسبللا هلال ها[ مملاو مل

0 

 مجارلاريمضلاب ىاملو فودملان تيجو امام نعلا هات اناقتا



 ىضتغيات اساخلارمشلاو ررظلانع ةرابع منوككرضا عمق لمتسمريمضلاف »إلا

 كقساالاهن سمرا ملف عجرماب داري ف عم ىرل امتساا عيجللركذ اك دقت
 هازل عىز اجلا ز ممل يمضلاب كيرا اذاذ جلاد ة غشا لإ

 مايفل ا ئهادعن لع ةببلغلاب هموفر عال افص لا ”لاك اذا ملف

 اامضالا عاوخل ءواضو عاوجيب لذ هاش مغ 0000 ما
 0 ا عىاضلاكددصلا]ب اممهو تاريل اس2 ىلا

 هنافءاضلان ايزاجم نيينملااكو اسبر يملا دحاب ماو لسماع
 ايتينحشانل|غملان انوكي ذكور انلا لدي حاضي الاف دي دابا ذرجسلمسا
 :يالالعربمفلا لرككرهر ملوث ١ الب . انلاءابش داب الاو

 كلف نا هئمجي نمووخ موو تانسحم ا صدحلو ضشام/الرثشلاو

 اهيشتلاوفللا نمالا نركالذ لاما دوعلاهس 0-0-0

 رهام اوبس مث ىتنلانيبعنلا تلف هنو نيابعتل ام دع طارخش

 فلل الى عل اب جوه امئازمي :للا4 نينعتلاو 7

 الصااظنل ني مناف ظفالا شبح شبح ْمدابزلالا وعلا /اصريمغلا كلا ذ نأف

 [نلاةانشلا ءابلاو دلما ءاحلاب شور ارق هدرشلا عانخلا جيش فانك

 فافقلانوكسو لكلاب دكار وس نرراع دع ا نجشلاو ةدانشملا

 توت تح ئاو دو كنج نم را فكىعملاو عفجب المر لإهوامنلا

 رنلا لق وامل دوجرمف درا ظعو ةماقلا لادن ابرعاو نينعلا

 انك نيروكلا نيلومل ال رششا || هك دعا نيلومملا هنمد |لارساف
 لعل دي شاف فليو املوف دهر :ملكدرو انسيحإلا هب جرتم | مم]عملون اولا
 مولاه اوانه لا نيفيرملا نيب فلخ ل ورثت لعامبات نوكبفللا
 لكئامركتب نأ بحب فللاف نبلومل ادا نيقدرفلا نيب مجاملات 6

 وادلكثودو اولارهاظلان لوهم لقوات « م لكىلاعم انلليمل ن0

 ركذر ؛ناعىلاحالافللاؤ لان سالاعرجتت ماننللصف عرانلال ات

 مثلا اوكوملا امناف نلوملادحا .
: 
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 ركتي ن اللامجالارشفلاو فأل افمزدللا نال ثحب هند نايتلاوه عماسلا
 دامحانيب هيلع اممم موكاّماوللاجاهزكت ىنلاد عتاد احانملككام

 اهلل ثم نركب دئنسح هما! لال ا الذددحلا

 ال[ ذلاو فلل اذ اذ اكرككام ناجل ميلاد دمتم احانم [ككةرال
 لنيضتت تنش نان دنم هدم لات لخن ناولات الورك املا
 مكرسم افطل ىنعم اذه لو ىض اًملاريس تع انن اشمإعن ىلا عجران
 3 | كيما طل كللاتوم عانوو كوشن انك( ساص هسلازا 1
 سكملا |ءالارعالاو هزهمولعمر مدل لع برم ٌفل زادنطا مجىلشودإلا

 ف لح رك درضف ثتدحو هرلعل دب أعلم !افوململاب يصيم الل شو

 احلال اهبلاع ههالافطل نابمردالاسغاامهلعدرتو لالا ظخلاا

 لصئملاغللا لع بترتمرشنت ل برشنلا لع بنرتم فلنا الو ثدحلا
 رمل ملصتفل افوغلملاب سرا تارا

 ا نادحوى دعوا دمئواالظفلاما

 فوطعمو ا ْلُي !زمواولا نا نايل العبر دريل نم كاف انل و قساللاع
 راينا نايبو ليلعتلاءاقب عمؤبسامىلع هفطع صن ةر د مزلعإع

 ددقيش نايرلاءالعنمتاقثلا الاسلاك دل قش د فظملا كررلع
 هن لحلع هنت ىسام نوكملامجاوب سام اعاا مْشم ا علاخمئنلا
 كاما لاراغم كم لاض ليل مناي قبساع مولا
 ةقياقلا ا ناش شانعلا اا دافالو هفطعيميليصنمتلاو

 مل ماسلا أع ء!رركذ ٌءالِصْمْناِلَو نركذ ثمح

 قيليامىلا ملا نم دحاولكد ارير ف ةرذحأ دعي ةرمابلذحرلي ناب عم الا

 لملادق يمان يابن فلسا اركب

 لديلإعملاذدح ناس هرانحخلاايارخوم >
 ىطتغوودع عمارمو زللساعر حاجنلامب ابهذ امكأم دهمىص املاردنو

 ةموهامإع بلطل اةدارانعزا جم تلاعب مد للةداراعا ماوريؤخاتلا



 ' ريفيو ةدارالاعد الاهات زاوجودب هرم هيغل مهب ىلاعترت دار انانمل ازئعالا

 بابسالاةوُمل وجل ال زن بولطملا اذه نال ةرامالاوركتش نم بولسالا .
 مقوم تطاخملاو ةىىنصصبخرلانوكروهظمهو لوصمؤ ةنحاتملا

 ١١ 1: ءانناج رهأب و ريل تاكرب عم همركك لاعت هعض | أمكب

 00 علو بوأساب ناروكتم نوت داكن قط كمة لبلد
 011ه ةد اع ارميضلااعرعتل ارصيشيلا ععتل فرخ لعاهدحا عمل
 ههاشلإم العزم دعلع ل دب دهاثلإمانمرلزف لعافطع
 مناملف ةعبامبءافتككاو صيخيلا عزمت كرتىلو الاذر بلا ووصب
 000 توات هلع نوطعلا برغي نم كي نارهافلا را زفيرل
 ال اعاوّركتلو رلوث ل مجو ملوُمل باوج هاىض او :ل ال دانهأو ملوث

 ةنعءادالاب رشا ةعاواكتل ىعلاف ءادهالاسالؤاماش مك
 ظ | ليم دفابراطتالا لامبف ءاضئملانرذئلامدع ٠

 ثكىنلاظنلا مف. :نراانه تاكوادمأت انضمت هموص تاكيركذع

 ا َن 0 01 لورطن هيوورلوقبن رانا

 ءلفرطفااامةنعال ملا قاطمد اانا ذنيرنطفا امل ةدعةئاضا

 ىذلاوثنلاو فلل اذفأطل ديِضِباَما هركذ امن اهند ءادهركلا ءرالاامو
 00 ا

 ةرارعمهفب 0 1 د يل دجال اك مانع

 ظ اا !! ّضماغل اركفل املا هجامنحا دريغي لسا علا مجو دك دف

 "0 1 ماطا تاء سااباه دا دك فات اننا
 لييلعتلا ير[ ناسلارم ل!ليلعت ن املوق لع فطع هال عماد ب

 اًبوكدم سبل هالعم نا عي لأ ءملاريغ ىا ريغ نمطبن سم مذ
 لكنادرخامايانم عن ىلاع:ملوذ نم طبخ: موهامغا اكرص

 . تو ركتنوكاعل دركاده ام لعمل اوزيكتل كا تينلعلا نمدحلاو
 ميلعتو دابئلاىلا ةاصاو ةرهاظته من صخزملا هأملو اركشلا نامل
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 طير زل ةددعزع جورتفلاهنم دوصتملا نوكيا باب بشاا ءاضملا بشيك
 ظئلاخداددعنم عمجصنإ هاظلا ناكاكتلاد دعشم ناب عمصنامل دابملا
 مير نونلا انلوق سياذر كدلاف نوكي تاس ددعتملان إلا ةراشؤلل ثيبلا

 بايشلاناملو :يهارككان ندع ةيهانملا الذ يلازم ين لا ةوينفا

 داصانلورهدنعرزمناملاًْ ضن ةباكجلإ| يس عنارسكأكسلا
 نابت ءاقيالو فلاب ةدضلاب نع يعوعدن اموهلو مثول برا

 خاكذم نيرم|نيب از اعاكوخللا عملا ل اطصلاانبابتلا درسا
 فقم لكلا مركذ ىف ف اضالان ا دف دلارجو ئبت د اذملف عزن ىف
 ريلالكلا مؤ اضا نمر دات ملا ناالا عمال إل[ ضوغم نييمئلاوالامجا
 ملظلانطاومذ نطو الىاهالظ اعمفيالملف ناعتلإإاعنوكي نا

 7 0 د 7

 دتولاو ربعلانمدحاو لكل دقوللى امل قري الة ملوث نالذالا الا دمحا

 ةبيزلاب نييعتلا نأف لغخالاف نابعتلا دإرملا نال نيبعتلائ هه وانملو
 رمسان اهعي ىلا اوسؤرآسول ود ماك ضيارتشلاو فللاف همم

 ا نيم هلا رانم نم اهم كا درو ناننادض نامت ةراشالا

 سكن نانرئشلاو فللا نالخ تحلمحن ابيعنل . ١ناال إن محكم ماعم

 . ملو نيرظانل| ضج لع ىفخوشد هن اف رثَسْف هش فض نايعتلا
 أمد انكم امهعامتجازسحملا نامل ةذ اشاعملكدد دان رفنلا عم عمل
 ضعب عماب ضب رخالا تانك اضع عافجا وكلي لاا ا
 أمهعامذجاف :لب افلام قد رفتلاو لاني ا كب امملا عم ف ابطلاك
 فت”انثحالاوٌرملا ةم.جنم لو امهنم دمحاو لك دئ از نسحل بجوم
 ابسفن فاهّرحد انلاركد ملا ناملا راشا هبِفو ف اراحاد هرحكا
 فطعو | ءآ قاع. ىنمو ماؤاب بلملا هسا بسانملا اذ اهريذلال

 معد نم هب تفس دخو لون لعفلإ اعلخ دئال ناجل نالةيلع
 ارلاو بازل نعب انك ندْم تحيدب ُهوُمُسلاَو ةوافشلاو سلا جانلاف

 لعكعدب ثيؤمت ا كتع دب عجبتك دبلاوءافلاب ضافعا لزعاف هلق

0 



 تايئالا عاننمالومادإملاو هتنامهتت اي ناالا نوم له لات مل ومكه انف اب ملف

 لاصال انفو مويلا ل عجمزاب واف رلوه نانثا داملاو مويلاداملوتىلاعت هل لع
 ”املاوا حاتفلل محشى هقول نو لاول هضنب ئبشلا شو دهر مولا

 ةلصاولاو اولا ةامؤلا علل حاتم يعش ىفو ىضاغل اربسفتل ف اولاوهد
 ىعم ناي د صف ناؤافلاف ثيرإلا نبي مف أدل اعف د ددصم نا يرجو ]كو
 انكهر انلارل ثبجو مو اًنمضال صاح فادزلا مف د نزكتواولاف نيالا

 ب دنع هتلالع بوميالذ إد مرلو تدب تبصوىعمر ىضاملارسُف

 "رماد افدسم ةنجلاو رانلامملوخد نوكف دبعلل بوحولل عمالو

 مشرد دف ذ ابد طلو فعا ديلاميسضتلافطئانلا طحمنوكم
 1 فق ةلارتقي ةاددلابه ةمزعرهاطلاف هندلاخ كو
 اني ناك ءامأف ةداعملامل نعل انايصعيو تناك مكتخإف

 ملفت هدوش عمر انا! ملوف ةدئاذلا طعم نوكبدئنيجود دابتلاوهاك

 رح هه غور هركش دس لع كال دلا اسهرارلاو هّدرو سننلاجارخأىا

 ةرخالا تاومسم امو هبلخ ىلع ةرارحلا تلوتسا نه هلاحهيسنند

 فاكر كاف رعبال ام هيبشت نال رظن هبؤو ىضاغلاريسنت ىفآبضراو
 ةيعداف توبلاماود لعل دب أمن امناف .ؤرعزم هماو دو هدوحي

 لالدنتسالاملا ةداناهدوحو ىائلا ذى ىردإل اعرلوت ىفو للهبمششلامل

 ماطور هلفيام ةرخالا لهالديالملومب ف اذ ككابحاص هركذ لمعلا
 للفلا نيك ناب ءاعسوبف كلظي املك شولامهلظبرابفلخءاوساما

 اعنإ| لإ ررومض ل نمل نوكرلس نادنإإع هيمهتفرعم مز. ايدملاتدو مذ
 فعلا فولخلملاو لطظااطط ضرالاوو ىلا محا ايرورض|لخلا نوكماس
 لل هنسالاةرمملا ةراشا حلا فرعنم هماو ددرلوف فو نيف نمرل ديان رهاظلا

 لدي مويىلاهترلوف ضراد تاومساب) نابل هل ام لوشب هركذ ىذا ![قنلا
 هنابءاشن ثمة نجلا نم وشن ضرالا انئرو اورلْؤو ضرالانبغ ضرالا

 فرعنا او هنم فرعي الذ ابماو داّمااب/ضرالاو ءاىسلا دوج اعل دياخا
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 اًفن ىدجي البلا ةبسشلاب امم او دب هماد د ث أيش باوئلارادماو دبل دب

 رطوباشس اننعاللاثمضرل عامي يرصت زيابزلاريغى لا دتممشككو كف الذ
 فغلافامإع جرا نك كنمركا ئشئجول كلف | كلف اكدبكاتلا درجت كا

 دانلابانعرانل! غن ملوي دامملاذاملا ةراشارانلابانع ف ابانع فملو ناّمئالاو

 هّرررو سئنلا جبارتحا نأف قسمتوربو راما فلاب باقملارادال

 زها نإءمب كلف ةنيلاووعت ا ,وكيأملا
 ابرباهيذعي الد انل !بانعىف دولخلانمءانُتسالاىضنمم نإ عيمادانلا

 بانعيو يرمز ابان عكرخا بانعب يضع ق اونذعي ناب تاقوالا عيمجُف
 00 ءدقنم حو رخل ىضشال اذهو هئنأهاو هتيشخو هلنا طخ

 عنب اوعش نا ةينامسجلا تازإل اى منجل صن ىف دولا نم ءانّنْدسالا

 9 ل ليخلب ةبماهأ وارد نإَسو هدا ناوضركئاهورلا تازالانم
 انيمتنأ لات اءاهنمربكوهام لف دنا نم جرحى طب ايوهو شامسجل
 اهشف نسلاخر اهنالاا,تخ نم ءتانجت انمولاد ننموملا هن ادعو

 لاك أيمان هلال بنكف عب الاعور يك( ها ص ناوضرمو ةيبطنكاسمو

 نم نأ نم هيه نم زع» يهدم عع انب لون نيعا : نمط غخا ام سنفدإ عت الذ ىلاهت

 م يانا ربئلانيبكلا ابحاصرإذاككاوهو ادب ااهنم جرخي الرانلا لحد
 مهئمتشيالو 1: عيل نه درتم هيل ءاااخف رعاكرانلالخدرال

 كيري .هادساتلاوموتر اناانمد انكلا جو جورم مزاي فحام تذوف لكلا نع

 ريدقتلاف لماعلاب شراغم مهمل دم لاحا مي ندلاخملا هت إذ ذا

 ضرالاو تاومسلا نم ادام |ابمث واذا نير دهم هن فاو دعس نيل اما
 توكلاوهر ند الا ركملا توشىا ديباتلا لبنا >تاقدالا يجف ىا

 اكتنيعم تنونم هيساتلاو أب هنا ]ها لود تئو مادبا ءنحلإف
 :اهتبالاب اتعاب ضمت. لَوالاءانمّسالا غو |مزنالار اتعاب ضف
 ايديا راقا]# مفدن اذان نيدلا تذولازم ديب انلا ءاقيرم دعل

 الوهو دولؤلا نم ايار حا وضد هان دسالا نا نم ف كب حاصل ٠

 ا دلتا سم



 ءلالد الرز ازم هدرواامانكو ردقملان ودئمئلادولؤلا رهان كلذ نال دولذادعب

 لوخبلاسكو نم نيفيز ل ادولخييإل انصر داتا ناذ نيعملا دبل اعظملل اف

 مكأ ف اوهكمتالو لين ن دنا بنمرخا هوجو ان تسالار بست ىف لقدوم اذه
 هناشول والا منوم لات ,ولاابرف نوقوذيالو فلس دف امألاءاضلانمركؤأبا

 ءانقشس انا بنمرنيتيال اف اكلاحلاب قيل س العذنف درالاف ناك ذارجيباما

 تال كلذر تاس فدو فم همك نامز شت سملاو ككا صائم

 ايندلافمهثإ ةلمواموبلا فاين يحرانل افازدوكين اهضتمي هرهاظ
 مالو لالا نعم رخانلاظفل فعضهبفوموبلاب دبضّررلنا بلاد
 روكتملاثبللا ةدمو افئوملاتامز ءانئدسالانانىنعمو ءانئسانافمل

 18 أبمللان اوم ولكل فوسن ممولعم مئاف هش ةئاف الامم

 ابف هلو نم ء|ن ساشا أهمنيو قذور مل ىقس ]ل هبطعب ىنإ يضل

 هسا ابمو لياغملاذ ىرجإلهاظلا فواخ نوكممهو نسور

 ىوسومملاو ىوس ىنعع تناكئلافملالان أفلالا لع كلوفككوس ىنعمب

 يضرالاو ناومتلاءاّمب دمع ابا رحيل ىلا ةوابزلا نم كيرءاشام

 دوكتملالومل اذالخب فراصولب قفل انعم نع ألا ظما ف هرصشأهنذو

 ناو نيف ورعملانيمسجلا نه لع ضرالاو تاومتلإ |مجايعغبمزن انم

 ىعفام نا اب مم درا |صوصنلاذ امأنب ا ابف نيدلاخ لامن ناانهاعر

 - ما انكسالاب لوعلا نم ديالو ناب ءانْئْئسالا 2 ةاصما اوه ذملاو نم

 وهأنه دك ىن معلا بنمو نم ىنعمبام لعججملا ةجاحا ئه ورككلا
 مك ةداعسلاذؤاطاو كفر ابنعالاب كيله ئبالا كه ئلوئمنلا لاوالا

 صرحت اًءيسَصَت دبعسو ىتشوهنف مل نكي اذهل من لافيالىضاغلا
 تيعطر كل كلا ذنال ههيسف نع ان ْدسم مذ لك نوكمنا طر نمل

 قل لها نادارلا انهو عجلانم عنأم اقم حلاصتفالمقنلا

 ةداعتلاو ةوافشلا نع فلم الملا حن او نامسلا نع نوال

 ناهنصالخو ىزنا نرابتعاب صخشف ٍنيمالا عامئجا عنجال كلذد



 يب «©؟0

 آب ف طعلامحو ام تلق نا ملوث ثاو ذل اداب عابال ثيغصولاو ابتعاب قزفتلا

 داوطريمضلان ملاح اناواناركذ ملوفد جند ئبتلإ مج جوزتلاضنكلاذ

 مخي اوكلا يو ةكريشمملا همفركد ير نيَمِاَسلا نيمضلا نمد يكتل و "هيغل
 ركدخ ثانالا عم دوككنل الم حواف عللاو دوك املا عجإ,ميمضلانملاحننا
 بيكر, لب ةدحلع امس سيل شالة يشم ارككثد ديو املكك حلا اذه
 ناععجوكتلاو ثانالاءاش نك بهل ماكث يقي اسلا نامسلانم

 رضي ضرب[ هير لاب اًنِصم امم عاني نمل عجو لج ميد فنموا
 الك لات اذ فطاملارس فيول نموضا ىلا رضاع لدا اكهن
 يشل ههن ابدحاصفال عباللامبلارْيحملو نيمسلا نيب كرش مذ
 ىلعنأل ثحيهضف هيسلاركذ ى ذل هجولا أم اومن الثلا ماسقالا نيب

 لمجنا هاجروا ملف اًداغم نوكيءاثسي نمم اربمضلا عوج ريدم

 اًنارككرلوه نان ررظب اوامر ميغا د وصلو اجود ءاشيي نم

 بصنمأاناو ان اركك نإ مم ام خءضررظاذه نمو هلْ اماث انأو

 م جر مدقنلا ن وك نأب م ولد ثان الاور 30 ىاض اننا

 نيىااه كو انهري ف صلبالا تجوز لافي من انممول ل سعف املع
 . ,قلاو لا ات اناداًاركت مستكزي ىلاعت هللا لاف اهريبكمم اهرياغص
 ىنفتْميالءاسي نمملارامضلا عاجراف اهاند دك ىال زان ء ان رئلك

 اربانتعم ثان الاد روكا ذنبه ىفعا عوبمرل اف د دقملالومنملان وكنأ

 كبل طومما سيلا هيلعدريفمل بولد ملا دضي فح عجاللاف
 تيافئص مهضدبو اًنحاو قنص مهضعب ببييزن| لعب هر دخ اك
 *اذاغْسم هما هبَضْنل ارسل ناو امهم اسيَس هبال مهضمبو

 طْمذ تانالاواطّمف دركتلاخ ءاش نخإسولواناناد انارككر مت وا ٠

 هتئاءانام هان اممرركدلاو ثانالاةئينم اش مع لالا
 هن اذ !لظنلاب هسضن ىف نكممنارعن عوفرملاثي دما ىف أم لع ناك

 كمن سحلإلع علطت كلماربدتذانهدلكذ ةئيشلا قلعت دعباما



 الار اش الكف ةنلابلالف موزغلا عفو دوصنلا» نتا موزإم دعيه كف
 ديكو بم ضن اانداطمنركيدت اتا ةئلابمادلجدلائشلايلئلصماللا
 5 حاف ظافلالا نا لعاد انس نولف نم تمل نابجللل افي اركز امراطم
 :فلابلا|جالغالبلا]خاو د نموه سلف هفضل فاعلا عت

 | 16سم شامبو مذ امنا بلا قدلخاد سياف فصرلاف
 > والاب هر دديرجلا ءابلان اي ادنبااهامص الاد نمت اككدسْإ,فعم
 لصحدسألا ءاّملديز ء ام اكاذامن ا 0 و

 00 ا الا كيلا اسعتشلا ا

 . هيننلا وصلا دوصغلاناهينتلاضؤلاد لشي. دامد بيلازم
 1 درانلاف غلاب لان ان بانعلاة دش ىاددُسل دسلاب افاصت اف ةعلابم مل

 زياورلاعابوصنم هلوف نوب عاطْنالالاّمحا نأف بانعلا ةدش بِحْون
 ول سم لذ امل هذ ىا د ملاذ نحب ىوضاط ف طعلاب دهن زوجت لاو

 السلا هلع ونال همجي دف ةفلابم اير ءاذ نمملاهت عاان !كاغي ناب

 دب رجلانم وكف تيلاف ناملو عقانلا را ةراصلابرم الا ماي نا
 مكتلا نخيل [اةنكتل ملونروكشم عجلاف عفاوابعانججاع اوه ملف

 لاف دررؤلا اع 0 ْ

 ةفصإعألاد ميلا] متن! ابواسالا نوكب ةروصفامرعاّتجا نا لامي نا

 ماكتلانءلضننا ناش نمت افنلالا ميكمل ف ىعتوبف هذ نخ امد اك
 هم ركف هلا ةفصلاةغيصبريبغلا شبح نمد ديكو ةبهلإلا

 دايما! تاج !ا/انطم نيلاب هركذأم عف دن !ايزكَدامبو

 1 انام الذان مميش هاعد اولورباغنلا ىطتمد دروجلاو

 لاناغامافلاءاضم بص هلو دحادةهنم نام انتلاداشعا .

 ليلدالو ملف ةطساول ا دوجول دولا ث ايش افرام الخلاف نال كلذ
 اذامزاياغالبلدلاو لافحالا هبضكي لان مروكلاتجبلا نادل

 نبالئل اؤنامادلاشبد اش آلا كلذ ف دئاعمانا ا
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 مق انس ب'دكلا نيبو هنيبىزلل هانا نأيب فيرنا نعياخ

 ا ميو امل يابا غلاب
 فعلا ندرككر ايداعسالاج اتلاف ىغلالاحن هدارا مؤ ام داعامتتمتراص

 0 انغلانجيرلنا حدملاف ىطنلانعبلف
 :لاحلاريسفتف هم داعوهو ىنْئلا دعس اناوءادهالادعسالٌرملاذا

 دوورللو لوبا نمركذ أم ناراعاو لل نلوم لذ ئشب سيل ف تلكرسبل
 لوصملككاف نايبلا ىلإ ظنل اب ام او رعشلا ثاد أّتعاو ميهبلالارظنلاب
 مل سرم تاز اجيواتاي انكي ةيْمضحلا ماعملع زارت سيلابزال
 اهتز داحكولاعّتملوُمُم كئمالاو داولاهلاظنلاب ةراهتساوا تن أك
 مّميعَز اجي بيطلالالوفو هافد  افص ٍةُركّوع بكم زاح"ىبضي
 عظن ةراكو هررسلوطنعز اجي ىضاملا لوذو دابا سد رفوف دابا
 السنع نعزاحيشا لاشي ةنانم عانس السم الابركساملف بكاوكلأملا
 ةناراخالاو نيرظانل[ضعب هدافاا' نك بارعشل| اع هدرصصرمغو رعولو ر

 وهام ظلاب لوفب اطل نمملالا ةبسنلاب هاما د وذملاو هولا نا

 رينا دربال ناكمالاع ا:حصلالا كرت فصولا ل امءاعد|ىعائلل

 ملون: ئصلاملاهيريام هْشلاقي فيكف ابماعهيزمال لات هلئامذاك
 هنوكو علا لصاءاد اب ناعني يل دايلمالككا لها فرطلعتهلدابيا ٠

 عفت ؤئال ةرواحلا ن اخ يونمملا تان نممزاككل ها مفر طلع
 كلذبد ارادت اكو لوف كلذ ىلا هعجرم ناكذ اد مهّتفبر طايع هنوك

 سضنلا نوككاشلا تام دقملا ةماعلا ةوعدلاب نئاللاناف
 ةصلاخلاب ابلالاىلو اب صخش أف ناهبلا فالك ابل ةعاوطم

 الام اظنلا اذه نع جير |ةمممدا فلي مال مس العطف سبأ مثرت
 شف ما صنمتو داسفلل مازانسالا عطف نوكي نوكلام دعب ديداولو
 باويلل نيرعم ىدوكتملانا لعل مدي مضلل طوم ملف عراشلا دئاضعلا
 كأم ئاذ 1! فنل |بال هيلع لبساو نوها لق طرششلاءازججال مضلل



 0 نانموكتج| مذ ةداعلا أهيلع ثرجام السل سم الول ةلوبمسلا هفحيؤ روص لذا

 ناكمالإف الاؤملو ْسر املا لوصخ هيل عرس انثداعا ناك ةرعصخحت نم عفو خلك ْ

 كف فومشلات 0000000

 رش درج معشار هوت ى انما دوجولا فهن ووصل دا قمإع
 ال1 ا و ةحرنألان ركبال ىرابنعالا نأ نمره 58 امولو كرف هممالا ظ

 هيلع ومنو لو داكرد دشوادنن امهلمذ ف ءاكحر كح ماتلا_ف
 ءليضر اناو رطللا لوزنفراينخارل سس ش اذ باحسلاك ءاطعا فقوعد ىا

 اصلا لئان نامل سلو ار عقومريغ ىف ةهذاوط اطعد انامل ”هينلاب

 ىضئمُقي قحأاصخرلا ابجيصف ل لا راف زا خو دريل

 ةبحولا نيلماىلا ثان ١ بمال! مدع لرب ظرلالوا باسل لئ ان دوجو

 يس ارك اها بت صرطلا 1101 شهوات ابسشيلا هبمولا ريغ
 :لملاةمولكلان 1ةداعلاف ىاتيقبتحح تكشف عدلا ءاطع
 ةضالانامار انآ كابأةرانحم ا كو ديسلاضارتعاد ربؤأك كيداىلا

 ندذحلافبهضنى دعت اعافلاملا ل لوعنمل املا :ذاضا كرانحذ
 نانافرعلا نمىبعناضاى | كو ننملاذ اكدنم ثرادحلانب نمو
 لشام درر اافرنحأ ابرعض ءنوكبريض كوفرعلانم كرانحىمتلانع ءانكث اعلا
 مم دب فرعي نيعلاناشا نال قزعلا نم: عبو لومي نا بسانلا نا
 رهاملاءاملاؤ رهاملا:املاذ نكلاوهنيولا ناشا باجيا ناملا جاتحيالو لبلخ

 0[ تانلاقطالا هك نكت قرب ذاك ذاف ءالإلعف

 فلن ةأرملاهب دذش ام إعقلطي دئو ةًأرملاابسإت ةْفس لصالاف
 ديا تادذركب ىلا تنيواوسا تّمسوثعللا انهو ارطسوىف ٌةْمْنلا
 ا وحان ال ىطنملا ا .الوانبمهدارلا اوهو

 قوت اماطنالب هازوحلا ةفطنم م ءازوبلا لوح ىلا بكاوكك ل أمد الو

 الم اخ ةبنبتاطنلا يدر لبلعت صيال ناوخبال و دملاةن دض
 فاطنلا يور ل مج نالاىهلاا اهي اطتنالالبلعت مصبامنأ وديا

 ٍي
 0 رص



 تاير ب ككل نالبسلاةنبشو عمدم مجومادم.ل) هدوجو نعةيانك
 تعفش ناف موف فعلا[ ص احل نايسأبملا نزملا حرلادذ أس ىدعي مكوئرمملاملا

 دفسمايعتع افثلا:لوبْصم تاعجوا ثمخ هانعم لوهملا ةفيصاع ىف لع
 بارعسلان لعد هآةمزواملا هب دصفمل ود نزولا احمتعافلانممواعملا

 مسلطب قإزلانتمىر هصولخيو رن زح ةرثكممهبديصدو ن:جروكتم ا

 دحاوىبرلاو مثالبلادابدلا ناف هرزعوسورايدلاك لنشر ابرلاكان ىف

 نالوُملإ اع عرفتم امتيارشن ناكك ملوش ةبيبخلا ماج عضارم هر

 نزلغلاككأد اخ امد: سدوكتملا ميرنلا ريضت نإ والان ارتحأ 9177 1

 مثوق بكار «وباد لومد نا بسانمأف نافلسمم ناك وكلا لانملاف

 طلت اردقلا ملا ءا ميلود فنك نزرع

 هبشيام مالا هيكأتو مانلاهبشماب مدملا دبكات نم ركذام مجنيب

 دحاو انهل محير هضضن هشام ىشلا دركأب كلذربعد حدملا

 ياس نال اجرا أم ميمجا مح اجر دنمؤب ونعلا تا: لا نم

 هلابك اوس اناانه نلا هبشيام حدملا دبكات
 لاميالمولذ اغنام ةعموًةفنلاتج "لسكر اف حبلا هبشيامب
 ذوكم تملا ءازجلا نأخذ عماّماو كئبجمردمن لع كنمركندشجن ا

 اناس تسير سواسا دوج تاس المهش بيعلا دوجو

 ا مِن ديالاعطختمفا تاكو اتم ءانزت سال اذا
 هموككدركاتلادضد | اد انمهف التما الو امل سو اناا نيكل

 اناث ها ساو اركتذ عباشلا لو ديشي هبلاو ءانشتسالاةر وص
 ناي هلبو اس ل والا برعضل نم كلام نب اهامج ماب رلاوصفا دم] أميصن

 هيلاريغىنعمب دوم شيدر م زها :حاصد فناصتنال ىا

 فالجالب ,ملامعفاان اؤعلاف لبلعتلل م |نغملافو دوره بهذ
 ًااذو مان هلع هن الك لذ فاليدم هلذا[كعنلاة عمو نس نم



 ظ يت عابلاوا ادب انئتسال ملل صاد لق :!مولجانموريغ قع ديننا
 امهثلخاد ريغ ءانغنسالا ةاد ادعيروكدملا نوكذ بلا انهىف لامتسالا
 عيل ن واذوخ لصال اذ وأخ هن لااا د نوكي دق هن اللا ذر أش هن

 ( 1 قله فض دان الضام نوكافلذالابرضلاذ امام ريالا نساحلا
 الصنمربصبل لوي ر دق هنككت تبل اهل م امض خا دربغ نوكب عد يدق

 ايهنييبف اننلا مدع تلررظب نحلم اني لف نيم نمديك تلا ديطض

 لع ةف قم هنوكأ لاصتالا انسانا ئاطم ف ارلارب كلا نوكذ

 هلو عاطتنالانم ءو 2 جارلاربشكلا ن وكنافاني ا لوصالا 3 ثينام

 ةجفنم مذ ةفصاافباسروكذملا ناللَّر الا برضلا نمنءارهاظلا

 هديوكتمبإل ديجات انرجابربنعا هلو ع دم ةغصابمؤذتسا

 نكمال موف لاضمالا» 1 "هنت ئبانوعدك

 فن اها ىلوالا ترك اماد ةيناشلا لإ هو ةدحاد ةبحراشعاألا
 مدام ةطص لس روكدملا نككف الا برضلاف كلذ نكميالو لوخسلا

 عامسهنبانزعلابزدب نوعمسم الرسذ نا نكيو مث امل موعالو همم
 رشق ناو 1 ا

 اياد 5 1 دارا هلعلو مْلْو ةنيتم حنم ةفصوفللا عامس مدع تون

 و فالطالعهليصمنو لوألا بربضلا فدرعت لولنخا

 | ءانثتساثلاثلاو اضط اعلاف حنا انس نالو الاخ ملت نيددضلا

 ىو :اندسالا نم بريغل اذه كو لمولا هنككر لذ انكو قاثلا نم

 بايلوقب اهعاصم هب اكتمل نال كرف ىئادشلا انئدسسالا نم عونلا انه
 تلاهنمل تلقف وذ نال بؤ ان اك[ملوف اسسونمن ىف ادد آعسا ان رهر

 تافجالابىاابدعا ملف ةكببال نمضش عون اعد ماا ئامهن
 كاريطع انهيبملاءاطغوهي ذك ج عجبا اشتد ابكر خيراتعاب
 | ةبعل 11 و لوف

 بطلا خ يدا ملؤر قولا كزرر نشبطلا هم اان ارككلاب للا ا
 20 ٠

 ١ هضاسيت "نصت جوج ه7 جيت



 اهناذ اغ لونن نيمو مد نرش احم اسنلا ةلذ اغم عاعصلاف كيرضلاب
 سعه اطل رظنل ابانه عابن تس الا نموعا مل ءزغلامسال اوغتلذ 53
 رمصغتلا !لينفل يرطب فيرعتلاف حدملا ركذ نال شول أما عابتتسالا

 لببسبعمالككار ركشببىآ دهللمب داربىنلا ملف مام دال ابدا نوكب
 تينمرماامآدعملو هةقشملا» يحك عم هنم دصفتد 'هباطملا

 لاهايس اكوهو 21 راش اش دم نبراس

 ةافملاربتعاشا أل ماوس ىأكملا هأّمس اموهد لوم ذ ارهاظلا ناك
 دازف فوسلاب ىمسمرب أثح نمو لهاهخيلاب ىعسمرن ا ثبح نم امج
 انكئىججس اىوهوانكه تلاوهاكوهزم طومكوهد هسشلا ف اك

 اكوهرملون لع مدقشلاهفحن امو لهاجتلاب كاعض ةشضكتلملوذد

 فرب مملاملوت هب !اصنم ت أكتلا ثايد نوكسل هرخان اال ا كسلا ءاكس
 ذمملاداضلاب حاضلاولللايربظىا ف ربالغصةاكرتس 2

 ذءفالاورهاظلاثيحنمكالدىاذلالددضملؤوحضلانمئؤمملا
 ىلزنماملف ءانلا :ل.امم نمد افشسم لاجحرل اب صيصخت نوكيا
 انزل ةزملاذاهادأنو ةيسن ملا اتشل ا دا زم طلخا ]|

 رضعب ةيورىعمب ىدعنتلا معي ١ اوعفم ميلضلاو قعر عمجرجاوزلاد

 ماهفنسالاو هربوو قشملارمهكارمل اشكو ا ءاركبلا عف ربوا ل دب

 فاثالاو غاتملا لع نيم العاذ ىفاثالا متواند مثدب هيي

 فوات ىار دذل اهرلععضوبأم وهو ةيلمذ داعم يفخلاو ديدشنلاب
 ملوت اهف ءانبال ىلا رضملا ضر الا ىهد ةمشلب عج مثالبلاداهداججا

 ىف عم طا خلا مدللة بجو ايراكتلا فا عاى !بجولأب لوقلا
 اتماورخا ئش ىف هدوصفم طانم تا أب اما كلذو هدوصفم

 لففللا شف ظذل نا اذ ىاملو هنم دصت امريغزع مالك هلظنل اج
 مزارخسي منان ظفالارشفن غ نيظذلا |امهغاذنا عم الذ اظفل لاب
 ظفاوموافو ركل ءاؤافملؤ مانلاربقلا سس انجل! هنم جرخل اهداحتلا



 ًاهد دعيلوالا هااهدابعافو لو فويل ذوكتدلار مازن نورا |لعابيبشت ءارالا

 ةغصدررا زاألا تايبلاو فورفل ءارعاف نيتماكك انف اون سياذ | ابئئسهو

 فولتئه ناف لومي نإه اظلاماةماكلا ةئبهناخ كو دارلاملااجظن ريل 0
 فيرا تاثيه ىفمواكلا ذا نوكسلاوةكرظرا يعاب وصخ ةبشكا

 ضعب لع فورا ضعب مدخن هش نمي ةماكلا هك ه نالوتاماككد و د
 أ تنلا نوع ىنعملاو نّسحولارقب نم عيطقلاوهو ملوث دوب ئلاوهأك
 اكندولا لاف نشعلاو نول انبلاجىش حولا قبلا عيططب ةبمشلا
 الا غرم نا ناخ دنا ذ ىامنم ذ دبءلاب تف رةمرحئ ذ ىامامذ ىذو

 ءاسّمْملا تاثداطاف عباشلاوهو هيدش وصوم ت اذ ل واطت متدبعلا

 ةيانكوهو برعلاكإسم ىف ءاملا ”للثدابالارسل ىامامذالو ملون

 ددجتو ىجص نافذ سر دن ا مركككف عملا و لا تامأم لو ناربخ ةرثكنع
 قع ناهزلاث بح نم تام نمل يعمناودذ مثوو يدملا انه دنع

 تول املا مضل دئابشلاب ىلا آذان امزل اش راوح نم تام نملك

 ةيبفان امام لمح نا كلوابنموملخت و ههانمعى هلى حاف ظ ظ
 .فعبدجولاو دابمالاخعمب هلاخ هااياطملا ذهن | وق هلي از نمو
 رقم بهذ ىنممباهنعلذو تافئلالالءاباطلل ابعريمشو ةوقلا
 ذانماياطمايركدم اةمملاو لالجلاو ءاييعالانماياطللر دم اىاأبنم

 تفلنع بهذ ادك و ايلا لوصولا دعب اهابتماخال نكت بابحللا .

 بابحالاركدت الا ب دز ل ل ز انما يؤ ر نال ضع بهاذي سيلو ىا

 باهذ نمدافنتسءاقب ها ةِضباّباوهو ملف اادضذ لع نزللد

 : الاخاباببعي ل ىعمانعلزو توملانعهرانعانمو ابنعر دّملا

 فعلملاو لِ لو الداب هع هجولا اذه محرل انل و الا هامغملع

 ١ 177 وهنئادغو نام اع نكت روظ دلو دش اقوول

 ىعب دجولاو ةلاطال عمي دملاخ هآ ثلاطنآو أهم امن نع مليت سبل
 حاب ىمر مجنامد الاو مرلاةيمب دلممملا ءاكلمغب ةشاشمإو ن ل

 ىلإ

 هلرر“.
 او



 للان اف هارخاعونوهو ملف ةغلابل هشئاشحلاذذ اضاف جورلا هب
 مهجانلاثلاو ف نوكسلاو دكر لاب ف خوانخا فاسلاو نيرا, نالتجا

 ا ا راسا نك ننام دعاوسرلو ناف الَضاَدِس

 منالع ءانب ةيضمعبلاب هلباق امناد ىدبال (ضعب دعاوسلان الع ءانب

 لوفشم ضاع اوسع هن[ رص عضال ةركطل رح دردص

 اهررابو بدلاوسأرلانضسالا ل سلا ضولَيْن اًمرطم لو نودمي

 هنا هبرجو نوكينازوميو لم انك واعا ظفللا ن ركل ابل فلاخم

 ممعيىذلانسكجواماو آل هنسح هجوو كفر خالاف فر ل عج ظ

 اغا تاشلا هركذ امو همس انتل ظافلالا عوف ةثالاشلا ماسخالا
 وحمض نيظمللا نيب لصد افلا دايز هنو ىذلا ظفللارككاذاُهب

 ملوى غديالاكص اوع نيعاو صاوع ىدرو اوكو صاوع رح هصاوع

 هيلا جابتحاو عراضملالل اًمجاوهررمض مجاب وضانترانوهر
 تا 8 هيلعلوا دملاف لا ىلا عاجر اىضنفمي لو الاف ملة نأكن او
 لِسصلا انهن مس سامل و سانجلل ناعم امزناذ قحدألاو نا الثباعر

 هرخاابلق اذا نود ابو ملف ابسأر لك وهند ضر اف ةزم)لانال ٠
 فلا نالهدؤن نود اهبلخ اًيمعائيْس يللا م حابلق اذان وداه نا

 نوراهبلك نادجو اناولش انكىسوم ةشايرلايوهوارؤد نوراه

 ديلا دهرارعزم مف ذبانككا ل حوراصم نوداه فلانالارْؤد

 ةولالع اذوجبدو ا ةمابروعمسو برملاد البن نمروولا فلاخام

 هملوعملل[ عج عاضالالع هل هد اضاةعاسلامللا جيرعم هك اضالدالا

 هييسلا متل تاعيتسا بفن نيد امون, كلام ىف اكهيألوعفم

 : قرد مف اضالاناثلا هحولالعو كوم "هفصالملف نوكيذ

 اة رع نال ديمم ةغصالا لذ نوكبف باعبّتسالا

 فعلا ان هىلا ةداشاللو املاعوْنسم نوكي ناو هعاسلا نم السإت

 ذك اضالا لعدم دعم ةفصلاراعا هنا ال ةعاس ىفىلع البلك مدق



]] 

 آضالف ف ذاحلع زءاشلا3 رعت لسلف ىأ ملوث نر ابعرهاظ نم هوامزع
 دابتعاب ثينأتلاو عبر يمفلا ل عجم أ هجيال اومارزتسةلاوا

 رو عدي عدو نم عد عدن ناعد نال ةر انآ كرت كوت فاضملا

 ”00 0 تاس تالمتااذ | ريعان رصف الامي اهتغااب تصصفا
 آقللاب دارلاو ا داو نسحرل و ثداحي هنكللا نعد

 هالات ناحل[ عم نئْملآ نم نوئضم: لو زمن كلك عج تافغنلا

 بامال اوعجوا نونئفيد انلالعرهمول ىلاعت
 .ىضشو ند عجم ةائرلاو نون عفوا

 داوعالازيئفشم عجؤاثملاو تاوصالا
1 

 0 | ةيصيلالها

 وضعا ينو وو

 عماجعم ةرصبلا نا
 م

 . لضافلا انالول لوطملالع اقام
 0 ١
 هيدلاوا 5
0 0 
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