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 هءمقاوهررحو هسقدلامدورتفاؤملا طخ ىلءلدوت اكىلاء:هقاد ع ءاغ هيلا مق فاؤملا

 دا را مهفىف ةريصا ىلع ثوكذ | داوللان هرم يئامةمجا مياده لانإت كلذ ع هو ههو

 م-ساثءلعهم-وقم اقااناك اذا ريرعلا باطىلا عضاوملا ض هدف سشءاهلاأن مساع دو

 قاف را اساهتسامم ةره َه مزا قالو ةهوطع نقلا ل.هباهعضوو نسا هعمط ناكو

 نساحات اوه نم 4 تةوهلاسحا اضم مهياعضافأو ملد_ءلالط ىف مانالا مانأ ن ”لطظىف

 3 هدوج وبما ركلا هلادغأ ىلا عن هللا مد مم قيف ةوند م مظعالا ودهللا قءةسهءلععاة ثلا

 تدهشو ةتعارداوح و سلازرأن ءةراداناظوطم هدر»- ودم ركب ةرومغمات صعتبلاز

 ةم.طملارظاب' تقر لااا وأى فرامءملا هنو هتءاربةدوعهن 1 امنا عئادب

 هلاك بص ردساو همانح كم عوضتو تد وحب ىلعةداعسنر وك دملا

 فاو ني:ثامو نيعستو عسن ماع لاودرخ اوأىف هماعو

 هماع ل ,وهللا ىلص لاك لك هلا ىحمنأ نم ةرصث نم

 عاطام مءاانيّن ١ رهيضكوتلاو

 ناولا ا

 © مج وم '*
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 راتغادرتلمكتا « رامخالا نو.عةرقبنامملا ه ةفيطللاةقّْلاو + ةفيرسشلاةلمكتلا |

 دهم د11 نبا نيدلا*العد# 3 دانتلا مولءالومؤ ةءىلا # دايعاارةذااهعمأجدب يلق . ظ

 هدالوالو مهارفغرهبدااوأو 4ىلا تهل ناكص 9 نبدباعنبان وعد ارعد مسا انبا نيما

 ةملاذا!ةعاس /| ىف ريك. !!ةوصخأ| ىف و نيلس .رااوءامثالا سما هءلعو سهل نم وهعاشملو

 | فلاوني: امو ز :«تةسرو ه5 نمو»ىذلا درغا !بحر نمرشاعلاءانأ الثا مون نمفصنو

 «ماركيلاهل.آ ىلعو هيلع بو ىلا هتدقنا ىلس# فصول .؟ اىلع ىلاعن هللا هقاش نم ةرده نم

 . ماهاثا نس موهعابن اود نيد دب ماظعلا هباضصاو

 | ح ارمسلاءثوعبملا كقونسو ىلع سنو ىلسنو نيدلاو قفل قشر علا :رةتاعج نمل دمت

 هباددهلا وةياردلا مو هياحصأو هناهتلكلاك-ل!ىفني زرحلا هل 1ىلعو نيدملا مسفااو حااهولا
 متدق مءاف دم ةعايطاادادب مدصما | مداخ ماها لوسرلا ءادعل ءواللالوةيف (دعبو)

 ةرداذل "را الار ا خغاردلا ىلع راتخادر 01 1 را.تالانو.ع ة 3 ةعيط ٍ

 ديسلاةءالعلا موهةملاوةوطاملاقئاقددرتو موهفلا سهثماطم هنارقاقئافو هنامذ
 ني ءاحلا نيملانعلاىفةعب رمشلا مالعاريشانو ني سرملا سرا" آى ولع نبدا ءالع دهم

 نمثلسقملا بدالاو مولعلا سن اهب ىلكتم لا نيد ؛رمثلا بسنااول هل ى اضف نيلمضفلا

 لع داش ىلا عتق هنكس ٌأ نيدباعنن نيم دهم د .سلااانالو م بسىوقان وقف |ةمزأ

 اكفأتارد2#نعترغسا هلفاك ةمفاودا رذلا عئاد هلماك :لمكتا املا ىرمعلو نيباع

 تاّة.ةدأا ىلع تفافو تاقاولان ءاهربغىف تت باه: تعحو راكب سارءتزربأو

 اهفاؤمىلاعت هللا ىزخ اهرائءواهراهز أت ءايأو اهرامن أت رعف © لءةضور تاقةيقدتلاو

 ةعيدملا هةئارلا لمك_اءزهتاوانه لع هب !لولحلا عيدا اذه ىلع لدز لاءاز ازحلا

 ا !اةءلعلا هنامسأ الا عباطمضءبيال وأ تءبط ناكرلا اميل تقرا س:أسأ هق'افل اد "اعلا

 اهلعضو كالانه تءبطنا دعب و اهدئاوذوا<ةثاهدزارحاو اهرئا رفطاة2ا!ىلءا صرح

 سدرارت ةممسمسراوع اللا ناست وللا سقلا هططىلاهتهقاهظةسفاؤملا

 عودمطماى وس ه.اعاهباةءالال_صأد مل اههةئنواه ر رو اهدصصىفانعريثالو

 نامةذلاو ةدايؤلاو فردصتلاو لطفلاو اطخلاو فب ٠ رمل نم هن هاتفا[ هءأااموملا

 لاصأ ىلءاهل فنى يهمل نع عارعلا ن اة ءاكسءاف نا.#الارعبعتهرمص- نعرمصقيأم

 نامدن د: ىفاماا لالزلا,رجاوهاانىداصا ا رفطظ ىناشلا لود! اذ مان رغظف ميد ربمعم

 ىلوملا ىفاد تنأهلثاف لئاضثلاةيولا ءةيظاخن م هناوأ ةردانو هريصعهب وبسو هنامز
 قورب بءعلود_بوهاذافانءاعهىل_ذفتدقو ىئارلارداتاادبعدم_سلا لضافلا

 تاطقسلاو ىع ءاللا دئازلاو تاطاغلا باث اب لفك دق بيدللا بدق وراظنالا هلكشنأ]

 رم مدعلو باودانملو دل اذه همضتةرام ىلع باك لااذه ست ىف لب اهلا . رساف

 امأاءامست :عقوأم هم سرهف بةءادع هلعيلاثلا ءزحلا نمةيئاثلا اوقوالاة م زللا 'هلياقم
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 ش لّفامهد-أ نيم رك ادهراصن هن: لة ىلع بالا نعي َلوهبرسشن او +سف: ىل:ة ىلع ةناعا ١

 يق لس مالا ١ را لعل طابع ملم هيب لتاقفءري-غلةةرخآالاو ا
 لصاو نيك-لاءب رمضلا «حجولاو هسفأ ع نط اممأح :ديدسا كي“ هديف ؤو ةءا.ةلا مول ول ءاسةديد |

 وا ةعيدو هنااناظ هيلا ع وفدا هذخاف ةقدصلا ةرذي ون لجد ىلا عئدولو« طولا ىف و "

 هذه أن افلح رلءضق زيح هكا منعلازدق هنالءد خأعفادال لالع ةادللا ىلء هدر راعأ#

 فدل نءىل_ذفأ ف: ىلءفاذنالافمهاردهعم حاجب حاهولا حارمملا ىفاذك هدرهمزلا||

 ةدشلا ىلءريصلا نسحه سف: نملعيتا طرتشنل ضذأو هذه ىلءمهرث 1ناو*ا ر ذا ىلع ظ ظ
 ني دكا ىلع قد مهتلا نعمهذءب رةسود“ طةءاملا ف ذك ه سفن ىلع و فن» ريمدالثافاخناو ؛

 قوي هياعقدس::نمتأكلروظيرلاملاه افارسانولك أي و افاذلاساا!نولأ_:نيذلا |
 ىواطاىف اذك هتاشد_نمىولامب روجأموهوهءلعقد_صتاان سأبال ىغوهو اًةمسعملا ||

 ؟| نيجاتحما ىلءد.هلا ني قدصتاا# ة.جارمسا' ىف'ذكمدنال هلا ع قد هتاذا سل اد ىواال 1

 ىلا باوثثا لسد هنافهلاعدو ات لا ىلع دست ل بر .< ةمجارسسااىفا ذك قاتعالا نءلضفا |
 ةجراطدرب ف ىلع د س3 ةسحارمس !١ىفاذك راج ني مولان :رمهرعفأ هلعبا و 70لع اذاد<تدملا

 ه:هتكامدقلاه ناكن ارا ادع ىذاقلا لاهار ءاظامدرت هنأ هل سدأ سلف هنا نط ىلع

 درخس دال ىلإ ءاسلا ف مسلاه درت د الا ده تكل لاه ناواه دركد نا هل ةسفاط هنا رهظ متا سلف

 ممنيكسمىل اهءفدمل بدلا نموأ سدكلا نءمهاردلا جرش أ لجربةمنةلا ىف ذكن يااا ىف ْ
 حرت نهذىرمهملا نسما ن ءوةمدجا رمسأ | ىفا ذلكم 9 للا ثءسنمهءلعئنالذ مفد ملفالادب

 ىذا مه اربا لاو اهاثم . مطأ اهلك أنا ورخآءىح ؛ داهمت لام لفن كسلا 2

 ض.ةلاالا ةقدصلاز وحال اهضقدل“ اثناواهاذةءاشن ارامدلا وه ىعشاا صاع لاقو لدم

 لاف لدم" طع نءو رمعم“ ادْناو ىذم !ءامنارا٠ .هلاوهفةقد- محرخأن هدهاحلاهو

 لئاسلعءقدصتا|ىناوذاتخا ط.مللاىفا ذكهيدوخأملاوهوىلاعت هللا هجر ثءالاونأ هما

 ساذلا ىذا ىلء ةناعا تاذنال عماملا دوهسملا فرتا- !! ىلءقد صد نى ز,الاولاف دصمملا

 ىلا - ىلع قادت نءةداه ل قالا .ضاه ت 1 ول لاه ىلا ءدهلقا + _زب ولاني ف لح ن ءو

 نيعيسىلا اتك داو سلفاذ ملاه ىلع هاه سر دهازلا لعمسانب ركبوا نعو دصسملا

 وادصتملا رشد. ن!ل قفدصتت نكدو دحاولا سافل! نع ةراغك ت وعملا ل7:نوكتلا لف

 ىلاعت هللا وع ناسا! لاق اذا ىرصالا ىواةةىو «ناذضاه ىراةنىفاذكهنمح رام مد

 ةءورملا فن ->الاو مك! ىف هملع بالا ذك قءامعتن ا لسو هءلع ىلاءت هللا ىل هد ىعوا

 ىفازكح ىطميالن ا ىلا ههنا هح وبلئاسلاساذا ىنيهيلاه كرايملانبانعوهمطءدنا |
 ىلع ود عمان دس ىلءىلا هت هللا ىلص و ميظعا اهللارقذدساو لءاىلاعت و هاد هلفا وةناح رراَذاا

 «نيلماعلا*!هلاونيدوتماو هريهباتلا ةئالا عم ىلعو «نيممطل ني رهاطأ ا رص وهلآ

 ١ امنيتي 9 ١ ميركلا كورلا ماش هج مهلا » نيجحارلا 0

 هذل#هرب رك نم عارفلا ناكو 5 نيمآ تاوعدلا بسحياب ٠ ميعذلا تانبىف 35 مظءوااروغلل

 مهجسلا



 لاه كلذ ىف ةموصخ نب الل سدلف ض.ةلامال | مالو دعب يمك ل ىئاذ هلاك هءمةمو هلا ||
 ىفولاملابارقمناك اذا مدان نا نب اللفة هاا جو ىلع نكي لولو ىلا_هثهتاد جر ه.ةذاا |
 هنن لهأن 3 داو أهسه:نعروملا مفدلةوشرلا ع ةداذا + ىواتةاىواطاىفاذك ةلاكولا |[

 رممأىلا ودعلا ك1 مىدهأول 70 رانالدلا رادئالا بر اراد زاحأاذا +« مايل

 ْ ىلا ىملاوب أىد يام علتاةمْنيد# ل ودب ةمجا رتل اذك ركسعلا عطل وهثر ؟سعلا!

 سأبال. هيلع ملالولأ سيول ذا لاق 59 .ءلاقوأ ناجرهملا فو ازوريذلا ف ب دوما ىلاوأل-هملا ||

 1 الاو هممكي لاسملا تال ع نءمداعماب-الاناو يؤاابةازاعو (لوق) ىواء نال ىواخلا ىف اذك هب

 لثو « ةراجالاب اك ىفىأي اك ةمسيمللاوةيدعلا و ولالا ننمفروعتامو ل5 عال

 « كرطملا نمزوكلا الة ماو باهل ارطماف ؛ عطس ىفهع_طووأ هزوك قاع نعيىناولملا
 لاق م عمزوكلا ادرتةناز وكس !بحاصا له'امملا عمزوك ءاتنذذ أون اما

 هلع اتاك ار طه هن ةناق' ءا1ا فاماق هسف لاك داالامزوكللاىفهياودو «:ءىلاسعت هللا ىذر

 هل طقةل مدي طهأ 5 ةيئاشرتاتلا ىفاذك هدرتسي ال كلذل هدد_هب ل ناو هدرت يذم. كلذا

 ناو ريغصا | نم بهوام ضةب نا ى >الل زاح هاوس د_-اربغملا اذ يأ ساو هءلعقفن وأأ

 ىبنجال سداولاعالا اعتادوا ؛ثناى الاد ياو هسغد ضءةننا لهأن ءريغصلا نأك

 قاطعا درر ل ل زكو # ةيهااناك ىف ىو رمدلا ه !ءنصُن هنمدرتس نأرخ

 بحا هىحلا عقددقو مالا لشد لجر نع
 هيلاههقد“انابءانالا نم فرت_غافةرحالا ماملا

: 

 بحاصا إذ ن وكي مأ فرتغ ءالاك- امءاملا كل ذرع_صقل» اندلب ىفةداعلا وهاك مالا بحاصأ
 اذك هلاكمل هرا هام كلو هريدغ نه هب اراصلاقةنيل دال ةسانا هتمثوكي ومالا

 ماو دمغز هداك ءالاو ةشالا نماهع ىف لح ديام ضرالا ةييه ىف ل ديدي اخ رتاشلا ىف

 || مال_ءالا نكرلاهرك ذرب نم لصاا ىف عرزلا لت ديالو لح دئاهنعوا ضرأ ىلع مصاا فاذكو

 ةمسقااو عسسا|ىفىل_خدبالو رك درعغب ءىئلاورارقالاو نهرلا ف لدي عر زلا ىئامصاا

 ل ديالو ىاطملا كلاب ءاّمَدا| فو ةقد_طااود  .عأاو فثولاو حاكءاوةراحالاو ةمصولاو

 ةمهلاتد سف قروو رثامةورك ذيل ذافرك درمغب راصشالا ةمهىف ةم وة:لاقاروالاوراُملا

 َ ءئامغلا ىفءادكارا رقا اذهناك ادادن الف نمبهوهناو أ لا ىناكمس لقلا عنب هنأال

 ىفةمذلا لهأ 5 ىطالخالارهاوبفاذك ممالاو»ٌض.ةااناراو اوك عاابرار والا

 زوال هنأالا ثالماءملا ىلا عب رباسعف مال الا ماكأ او..نتاام منال ي|#لا كلب ةمهلا مكح
 ناوىذلاوأ رهغلل ضودملا وهل ناكءاوسىمذلاو لملا نيباسعق بها ن عراة ضواممل

 ريزبدلا وره اةضواعلاز وتو هيحاصىلاهدرواطوعرمد7 مر صا ةاادبىف الخرهلاتراص

 دئرملابهر+ طولا ىفاذكمدلاو ممل زوالوةهبارملا*دّازو ىا5ني.مذلا نيرا
 هنباو ل> رد ىسحرمسأا طم . ىفاذك لطاب كلَذذارخ رخ هضوعآ نا ىلءةىفارصناا وأ ىنارصنا
 بالانال هيو نيالا لاه ا ء-هن.ءامأ ق-أن ءامهدحأو وكام ءاملا نما وعمر ةزاغأا ىف

 هنماذ_هنوكمف شطعلان ءوهتامءانأ ق 50 اوءانأ قسيت نيالا ىلع ناكل و او ناكول
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 لالا تاع امال اهحوزتي لوأ اهجوزث حر وزلا ىلع فان رهااقاودوزتينا ىلءاهرهمتءهوف

 |١ ناضضاو ىرا:ةىفاذك ةأراا ىلع نوكبال ضوعل' حاكما فو حاكما نءاضوعا مست ىلع
 نالاهولو *« ناذطاف ىواةةىفاذك راحو وىلل_-ىتناق تءاذانيدلا برالاهولو *

 كل لءىلام ءىرب تااقرادلا تاشدزا هلوقك ةراطانموهوأربيال كلذ نم ءىربتن اف تع
 ! وهوأرببال ناطل ا دنع ءمهماصول هءاع ىذا نيدلا نعءأربا «ىردرك-انزي بولا ىفاذك ًاريدال

 سنحنم ةع:مأةءءطخىلالج كع صرب ىورةنالاقو+ ها ة.:ةلاناذدكح ور
 اوقرتفااذا همقمهاعوح رالث ملا لام لل ههما| ةءمطخلا لهأ عع دو :داهأ ' ىف نهمأ ا لمح ام

 ملواهبوزت مةداعلا وهاك اًممعمأم_ثاهيل ثعبوةماقم نها هفةع عاد هل مىف ةلهاسملاو
 ذ تدم + هةضوعاذا امل !ثءبام راطهل سلفر هللا ف صدد _ةماهست:تدا>وأاعب لحد
 كالءال ةوشرلا ميكا ريال سس عم هضوعت لنا ض وعلا باطد ع ثوءهدملا بلطدل

 2 #3 هماا عفدامدربم دن حلصاف مهملا حال_ صال تح« هسدلا عف ددريسغو ا ضاف هريغو نع

 اهدادرتسا عفادللو اهيف الا | تدشب الذوشر ىهفءاسشا هيحاصلاههتمدصاو لك عقدين امش هئملا

 : عفدف مهار دهسملا عفدن وح اههفدين أ ىناقا يأ تدب ىفةأ يما بطش ىزغلاةصالخ ىو 3

 اهاذ آو هدجوز مصاخ# ةمماسملاتاءقاولا ىفاذكو ةمدق ةوشر هنالعفدا.ععجرباوجورتو

 31 اولو#هارك ال ١ ةءمق هل طابت "ربا اقاهضو عدو هنمقاد هاا تءهو مشا اوبرضاأ

 لطاب وهفْئذنمهأ د مشتواثرالاىفا يونأ نماء موعد توا ممم ىو-اهجوزب لوح دل

 ركمأ اهدنا حوزول فدصمال نارقالاةءنت رمأ نع هذ ود ىل مر كلذ ةهركملاك منال

 تنوسااملا اماعدمشتناالا الا هع:ماهدحو ز ىلا هدد نمحرخ ناتدارأ اف لبر نم

 هدف مك.طانارهاظلاناف حو رنا ىفاهانذأ م كلذب ترقافاومأ ث ارهم نم همف فر عزام هن

 راكبالا ىف باغت ةناماساو اوسال عملا نمرك ذاملهركلا قعمىفا وكلا رارقالا ف مدع

 رخ !ىلعهل ل -ر دع ىورقثالا تاوهئمنم هأ ىدامعلا دوءسااوبامالبسالا مش ىذأ هبو

 هللا هر ىئاممغرملا نيدإ ناهرب لالا مامالا تأ لوم ا ىلا مأ لاخلا ىلا فرمص بو هوما
 ةيه « ةئاخرتاتلاىفاذكىلا.عتهقاهحر زيدا عيدي ىضاقلا ىتنأهبو اههياا فرص ىلا#ذ
 لوسرلا ىءمىف ةيهأا بابىف لمكولا+ةمارمسلا ىفا ذك انا كسا م3 ترملا حولا ندرهملا

 ياست اء لك وة.هاانلدكوتلالاةملا قو لس.ك ولانودلكوااوهدقاءلاىلسه2ىد-

 ةسادعلا ىواتفلا فو طا ىفاذك ضيقا لك ولا فال هريغ لكون نا مياستلاءل كوالو
 أ لل كولا نم ميل لا مصااغتو رضولانالجرهف بوهوملا لكوو مل ان الجر بهاولا لكوولو
 فال هيرباستلا ىل كود در: وهل بوهوملا لركو همداخ بهاولا ل.كو عملا ناف
 ناب هكب رش سهأ نع مسا ةااوب أ للسو 35 ةئاخرتا | ىفادك امهد-أدرةنءال صقل ا ىلءكو

 نبالل له ءادالا نعد رمثاا عنتماو كا ذياب اَك هم !بدكو ةامهل | جو ىلعددل وىل هلام عفدي
 ا عع

 ةمرمملا
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 ىفاذك امن عوجرلا عن اماهي؛ ثدي لو ددزت لول بوهوملا كل ءىف .ءاف تناك ثا ةبهلا ىف
 تااكناو+ة مالنا ىفاذك عجربلةءهلا تدادزا دقو شضوعلا قهتماناوو حاهولا حارسسلا
 ره حاهولا جارسلا ىفاذك اه.مهاوتىفانعفنلهبوهوملااهكاهتساواتكلهدقةهلا
 اند_:ءاضوع لذ نكي لمهاردلا كالت نمامهرد هلبوهوملا هضوعفم_هردفاأ لجرل بهو
 قو *ناخض اف ىراتنىفا دكا ماد .هضوعف'رادة.ولا تناكولاذكو هيه ىف عجرب نا هل اكو

 ادنزخا ملا دة: نمفنلاب اهعامففلا هدهقو ضوع ُّط رش هراد بهوولو + اًدعلا ىواءفلا

 عفدأم :هي عسفشلارمض-وأو هتعثوا طرمش 0 : بةاوال هل روهوملا ماديو نيةلا عممفشلا

 مسو مهاردةهنوادوت ل جرا بهو لبر 5 ةداعرتاثااىاذك هاهدشأ يهاولاىلا طورمشملا

 ناذضام ىرواتةىفادك اناسح اان دةءاضوعن 1 :ل مهاردلاوابوذأ اهضوعم هءلا لكلا

 مالت :دقهضعب ناك ناو مده "او هيدعوألل الذ ترك داماوا مف ههأعو هب دذوأا نم لكدا

 تناكناو طرمشا!لطءدو ةمهلا تارا ص أو أ مرت ضرالا فناكنارافدلا سءاقلاونأ لاق

 قفين ا طرسشو امرك بوهوملاناك ولو « ناح ىذاه ىوا2:ىادك ةدسأف ةموااف احارق صرالا

 بهو ل>رىب اكدمالا ىفو دع ىقعضرمملا ط2 ىقاذك طرمشاا لاطمي وةمهلا مدت هرم نههملع

 دربالو هز اح ةمهااف اه دمي وأ اوه رر اا هماث ه٠ .اءدربن ا ىلع ةقدصب هيلعقل هثوأ ةيهلسرل

 تكمن افاريثك ىنع برغنكنااهبرزل تلاه ذأ ما هةناغرتاتااىفا دكئش: هضوءدالو هلع

 ىلع“ هل*-لافاهقلط متن 31 ةادذكناكمىنىذلا اطئامحلا كل تبهو دةف ب.غتالو عم

 حوزال طناطانوكبالهجولا اذه ىنةلاعاةمهالامئمةدع تناك اذالوالا هولا هوجوة.ج

 حوزلل طذ اا هدول اذ_هىناههمثكع_ءااهدعووهبملاتاسوه4ث.هواذاىناشااهحولا

 ثكي نا طرش ىلءت.هواذاثلاثلاهجولا طئاخلا هل نوكنال حي وزلا ىلا طئاسال_س/ناو
 هجر مماَقا اوبأريشلا رك ذادكهوح وزال طنا اهدولا اذ هىئفحوزلا ل.ةووملاتا-واهعم

 ح وزال طنا! نوك الرا او هوىلاءثهلنااءهوحر لت اةمنيد#تو مهنلوق ىلءوىلا ءثهقا

 هجولا حوزال طئاطا نوكباله بولا | ذه ىف ىمتثك هنا كل تهو تلاه اذلاعبارل اهسولا

 طااخشلانوكبالهحولا اذه ىئفةمه طتاطغان ا ىلءاوعمشكعنا ىلعه«:طلاصاذا سءاسألا

 اياظ نا مث اهلظيال نا ىلعفال_ةعلطاب و فاواظي لن اهرهمهد.>ودع طحن ىفاذكح وزال

 انفلوأهتااهولوه اذ _هىلءعىوتفااواضرلا تاف تافاذاف طرمشلا اذهمالا ضرتملا مثال داع
 اذكلنإ بها ى د - ىدثربالاهولو تاافاك الاف ىر4+ن مهمه اف ةماولا ىلا تقف ماس

 ةمل سمه ى موأميوناىلارع ملا ءهنأ ىعا عتم نع رغعجوبأ لثسو»رهملادوهىفأو تأرباف

 تءهوفدو مثلا ىلااهمدق ملعف أ ةأرملا تااَعفْكبوبأ ىلا كشعب اًكرهمىلف تءهو نااهيالا
 لاك اهعنموا عيوبأىلااهثءبب ل كلذ دعبو كا ذريغوأ اقتل ىلع ضه اان تصو ا ءاهرهم ضي

 ىواتذا|ىواحل'ىفاذك ةمهلا ىفةهرك.ملا ةلزغع اخالىلاعت هللا هر هما لاق ”هلطانةمهلا

 ىلع ءالام دمت ىتح كلو رت عا بنا اه- وزعي تأت دار أ اذ: أرااو
 مكمسس بسلا



 ب>وامر د_ةب ص وهلا ضباف ند*اك.اهت سمضوعلا -اك ناو ٌتااذهل نكد مل «لك صوعاا |

 ضوعلار ةمها لك نكس' اذا و«حاهولا حارعساا ىف ذك ضوءلا نم هن بوهو دال عوحرلا |
 ناكاذااذه«عئادملاىفاذك ف الخرم غن ءلصالا ىف رك ذاذك ضوعلا ةمق لك ن مذ: كال مسمع

 قدسافةمسقلا لقعام ناك اذاامافهضءيؤ كاف ةم-قلا لقالأام ضوعلاوأ بوهوملا |

 اذاو:ةحسملا هتناكناةمولا لطةاذكو وك لاوهزاك نا ضوعاأ لطداههد>حا ٌضءنأأ

 حاهولاحاريسا| ىفاذكه ضوععلا د رية.هلا تلطباذاوةس هلا يف عر ضوعلا لطد |[
 مهاب اسأ نب فالخالب:ًاد ةممةيهةمهلا نع رشأتملا ضو وعتاافهتمهامناس ىناثلا *|أ
 ٌتَ د هنا وهم ىلع ع ودرلا طاقس اىفالااهةااحال ة-ههلا هن ل طمتأسع لطءسو ةمهلأا هب حل ١

 فولو ةَأدَمِم ءةمهم كس قوه: كاذ'ار وامفاماف همام ١ ١ىفتدش :الوىلوالا ف ع و>رلا ق- 1

 دجواذاي اولا كادكو صوعلا ىف مجرب ودربن أ هلنكي لا ث-افاممعب وهوملا4 بوهوملا ١

 لّكأا سدا ضوءا!بهاولا ضيقا ذاف ةمول| قعبربو ضوعءلادربن اهل نكي ولامع ضوعلاب |

 بوهوأ ا هان ىذا وأهل بودوملاهضوعءاوس هك. ءاسهذ همحاص ىلءعجرب نا امهم هد داو ١

 ضبقلان م ةمهلا دهب ضوعلاىفةيهاا طنارمش طراسم و مد ادملا ىلا ذك هسه ارعغب واهل

 تيشيالفءاهتناوءادت اةضواعملا قمم نوكيالو هني دهمان رش ىفاذكز ارفالا وةزاحلاو أ
 ضوعلاىناثا عوذلا«ىدخرمسلا طمحمف ذكي معاايدرلا هبوهومالالو ةعْمشلا عسفشالا

 ءاد_ةءالاف ةمهلا طثارشاوأ ايان نيفاوعلا رش هاا تناك تان ةبولادقع ىف طورمْ لا ||

 ام-ينمدداو لكاو صقل ا لتكمل ا اميتديال وةممق ا لقكىذلا عاشملاف مدت الو |

 اهفعج ربنا ام-هدحالنوكي الفعاا مكحاها تدشن ضرا قتلا دعبو ميلستلا نءعنتوتا |
 ضوعءلاط ريب ةقدصااو رضيقام يس ءاايدرب نااهمتءداو لكداو ةمةشلا ام تاثيوهل تاك |

 اعس ضوعلا طرعشب ة_ههلان وكمت نا سامقلا و ناس ه-ا١|دهو ضوعلا طرسشبة مهلا ةلزتع |

 باقل. مهرد فا ضوع طرمب نياجر نما راد هو«ناذض ه ىواةةىفادك ءاهتناوءادا |!

 اريثكواضوعءاا ناك الماقة مهلا عج نع ضوعولو ةينقاافاذك ضياقتلا دعب ازئاجاعس |

 ساو تعض وءنلا هذ عودرلا هلفدك 1ءنعةمهأا ضدي نع ضوعولو عوجرلا ع هباف
 واةقدصب بهاولا ىلع«1بوهوملاق د «تاذا ىواسطلا حرم ىناذك ضوعاسمذ عوج لاهل(
 ناكءاو -ىنجالا ضد وهتزو<و ه«ىرغملا ىفاذك زاح كتبه ضوءادهلاةفهرعأو ال

 ضوعءاوس 4بوهوملا ىلء مج ربنا ضوعملا ىن>اال سداو ه عار واهل بوهوملا ماب :

 يبهلاقولاك وهو نماضفف | ىنءىنءانالق ضوعهلبوهواالوة.ناالاه هارب. واهرهان |

 نماضلا ىلع سم الا4لوةيناالا مالا ىلءععجربالدو ءألا ناف قءاذ_ه كدمعنال_ن

 سطل ايناسالا هءيلاطداملك نا ىلثا لاهذه سند ىف لدالاو» ناذض اه ىواتن زادكم

 هتبااطبالام لكو نا.مذلا طارت _شارهغ ةنمعو-رال !. سدي اداب صالانوكي ةمزالا او

 ىاذكنامذلا طرشالا عوسر الاب سهئادان مالا ن وت الوز الملاو سطاناسنالا

 ا هضم طرشرعغىلءاضوع هضوعمف ةرههل سهووأو ه ةيريهظأا
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 نوح مج رغلا أرباولو وها ىراةةىفو« ىردركازمجولا ىف ذكاذيأ مدثراول ارب اولو مواكدا

 نيدلاة بى لوبقا !ةلزكعام ماتوا انوكي ناد تعش ازهلا ىفو هبيص'ىف مد نيالا نم ةرولا

 ب ىدوألا تأمىوح هلىصوملااهلمةر لا ذا ةيصولاو نوب دملا تامى- هلة. لذا نويدللا نم
 بناكملا ف "عل بق! الب تاكل! لا ة فك ا ءىلامل تدهو هءتاك لاك ل ره ةمصولاو مولا
 اسافمثام نم نيدلا ناهرب لمس وها ىوا:ىقو» حاغولا حارمسا'ىف' ذك هماعنيدلاسملاو

 هي اروددال طفاسا: طاةس'نال اللاق هيد طقس لهده دناضةءنا ذاع مهن نيدو اعو

 ايضارتزينث انمبةرقب# ةئاغرتاتل !ىفاذك ةرخا الا ىفة ماا طا !ق-لطم الو سلف هتوع طقس

 نبللا لة لالو :لطانةأياعممذهف اهنءل اعامو مشعة هدحاو لك دنءنوكست نا ىلع

 ة.هلوالا نال لد ةة شلح ىف لح مث لذ: لضفا !بحاص 1 مس: نا الا لح ىف لعد ناو

 ىرامفلا ىناذك اعاذهناك ناوزود هناونيدلا ةمهىف اما وز لف همسقلا لهعاهث عاشملا

 نءرخا:خ!ضوءلاامأدةهاىف طورمشمودةهلا نعرت اًصزاعونةمهااىف ضوعلا ب ةي دال
 ىلا 'ةروهصو ضر وهدلاذ_هزاوجطرشنا_ ىفامهد_-أنيعضومىفه.ف مالكاافدقعلا

 ضوعلا 'لباقملوالا ثالث طئارمثولف لدالاامأ ضن وهتلا اذه ةهامن اد ىف فائااواضوع

 كة.هنعضوءاد_هلوةيناوخ :هلباةملا ىلءلدب ظذاب ضن وهدا|نوكب تاوهوةءهلأن

 وأ كتم نعالدباذ_ميتقدصتوأ ك:.هنءاذ_ه كدا وأ كيه ناكموأ كل هن ع لدي وأ

 بوهرملا هض.قو ثنا سنال !بهوول َة-ىري ا اذهىرعاموأكتءئاوأكةءزاج وأ كتأفاك

 ملانرك ذام كلذ وهفو كدبهنءاضوءل-ةيلو بهاولل أش بهو اًضر أهل ب وهوملا نا منهل
 ضوءلانوكيالناىنادلاو عوجرلا قدام م,نم داو لكاةأ دةممة-.هناك لباضوع نكي

 اضوءنركيالو مدنال ب وهوملا ضي بوهرملا ض وعول ىقح دقعل'كلداكو امد ملا ىف
 ِ : نءاضوعذن وكي بوهومأا ضءبناف عوج رلا ععاريغت هلاح نءري_غن دق بوهوملا تاك ن أو

 لالا ادكحزملا اذههلوق || دةذرتالا نءام_هدحا ضوعفدحاود ةءفنيئيدو!ادحاوأ.تبهواذا اذه ع قاملا
 ةرايعلالهررمتاو أ هماعقدستو امها بهوولو اضوعنوكي ىلاعت هللا امهر دو ةف.ة-ونا لاه هم ف فاّدخا

 نافبهاواضوعااةمالمثااذلاو عاجالااضوع تناك ةءهاا نمةقدصلا هضوعف د

 كلل هنمعنا ءاق بوهوملا ناك نا ةمهااىق عج رين اهلواضوع نكي لهدي نم قده - | هنأ لل

 مهذمذن ل هةبوهوملا هكائسا وأن إهدقناك ناف عو>+ رلام.ءامهمق ثدح لوا اريخ دز لو
 قدساناو « عثادلا فاذك نهض لاريخدادزا اذا اذكو ضي وعدلا ل مق هحابتساو اك هول
 عجريو صوعلا نم.ديىفامدرءاش نارا هاك ةءواا نعضوعءعووذه-:مقباف ضوءلا ضع

 حاهولا ارمسا| ىفاذك اهاديفدزيلودل بوهوملا كل منع حج رت م ةمئاف تاك تن ااهاك ل ةمهلاب |
 عجربنا 4 ناك بوهوملا نكت اول ىتح ضب وعتلا طرمتةبوءوملاوهو ضودملا ةءالسامأو
 ناك ناضوءلا فصنىف عبري نادل بوهومالةبوهوملا ف.دأ قدم -ساوو ضوءاوف

 هلتاكهمفدازوا لدم! فدازوارعسلا فص ةنوا ضو علا داز*ا و.ىةعسقلالةكامبوهوما

 قع رأو ةيهلانمقيامدرألاقثاو < عئادملا ىفاذك ناصقنلا فصنو هم هاذ خاينا
 سس 2 2 ل سس ممول



 نودي هلا ةءهنااولاه مهارتالا عاش ما ةلْزمعادهو ةمهااىف طرش صمم! نال ضرالا نود

 نودءان.لانهرنا نعرلا باك قاو-رصدقو عاشملا ةه طر صدا نال حدنال ضرالا |

 ضرا ىفاعرز سهوول فاكلا ن ءَهدبد:وألافو م0 وسلا

 عزلا وذادحلا وداصأ اء ىها و ةري< نما رفق واراد ىف ها وأ فءسىف ةماح وأ رد“ ىفا رعوأ

 امهر وداصط اوذاذ ادد ه.شو هن 9 لهو اناس هسا مم لسهذولم 3 ااوضةنااو

 ىلعةصداا لم رل.دفدلا اذ_هرىلا ريصملا نعت و ىمْنأ نة2ىل -ءفؤوض: هاه ندا نا و

 امو ضةذلان بها ولا تذااذاالاكلقلا و ماعلا مدع ىلءاهمدعو كلا دقي لناو دقعلا ةدد

 ترمثاو هاوق )هيلا ع رافاصدومهءانمدقأم ا[سهاز وك راص لعفأا دم هنال لعق و هءاع ف طع

 ءاريالا دعب نب دلان ىا( عر بال هناهإوق)رهظأ اذهو ىارهظا نيدلاك اةياسلوق ف ىأ(رهظا

 ىا :لوق) ضعيلا هراتخا تاواهيفام هاا 2 نماقب اسوا ان رشاامادع(ةيدامعاا فال هلوق)

 ىقءانمدقاعقىا هماع عي قالط مغنما رمذ حاكذ عما هاك .:هاةمبىا (امترمذ حاك

 الفهلوقدعب هرك ذامؤو ةرضضا!قالطالا وةالط قاعملا تاك ثر.حءاربالادرو قرلعتلا "هلك م

 ناك تحيتنالار وهو ةرضأ ١ عمهحاك.: :فاهماةءاةأر مار هةل ىاىلالث رشلاةرامع 00

 00 *« قالط هءاع عقيالف ىا( ثنح الف دوق رضآاقالطال اية الاط ىاعملا

 لل هع لور مد لاك لا + ىف لك وبال عوا بوذلا تحس :مسقلا لمعالي دهلا تناك اذا

 ةءقيلاّك -عواط - كل ذ نم هيادصال لمد لالا ىف لك اللا. ومناكناو أم ثم هءاصدال

 : اهاكتاعاسا !ىفئربامشدلا وا ةعاسا! ل -ى كءاء-لاف «(عورأ) رد« ةناشرتاثل ا ىفا ذك دال

 4 ءاعدقسو ىئذداذه سلا ولاد تالق ىلام اطاالو كمه االلاهول «٠ ةصالخن رادلاو

 «اش نم لاه نأ وامتسو اىيناوطصأو نا ئااهذ تاق اهلها هدب ادستس لجر# ىوأح هلاح ىلع

 نم زي“ :ههمموُها لاف او اذكهنا وحلا ثءالاونأه مهةفا الاه هلىيذل-راهذتاقاهدخا ا

 .[|| ام-اصّك ىلع ةبادلاق ال ه١ كلذ ل هةر واني مهمموةاءالذ لقينا واهذخ الق مك:هءاش

 تادلافاذاأم رب لمه ةةرهغن «ةَشاط ماهل سما رك ةىواءهلاىفو اهدح ونيااهذخانأ هلو

 .لبةمتا لاقل. ةهل وه ق-لكنماهك.اامهلل طا: .ءبدغو طم اىنادك اةاطملاهوألو هاا

 ىلا.ه: هللا حر ن6 نءو ُ .ةقلاىف لك معاه زي ءىلءالذم الافق م-اووهأم ىلع عقيل احا

 ىفاذك ةءاربو ذه: 8- لا ناوةع .هوهلاو دال 1 -دقلاةذلامرخآ ىلع ل-رلناك اذا

 نأى بت ام-اصامهوا ذا ناذغا ىف ةبادل زيقرم» .قفرلاهث هللا هجر ماش هرداوو «:مكدلا

 ءاضقلا لءةتاس؛ نيد« ىلءلجر «ة.نخرئاتل !ىقاذك !ميىل ,أنالثان-اصنو :الواهذثأ

 ىاذكح نك_:لمأ ةقرغ:همةكرتلات 13 *اوسمد نور دا ثراول نيالا اص بهو:

 تناك ناو نيالا ةقرفت منكم نا كرما كإِ هنال ىهمنيدملا هماع ن# بهو هنال نا يضاف

 ىلإ )هللا هجرد فاقال درا درت. هاا ثراولادر ولو نا-كتءاوهو وسام ثراولمل

 تءاامب رغ هل ألاف هئرا وءدرؤت ملا نم هه واذاامن فالائااءاو ه.ففالخال ل .قو
 ةمهااف ةئرولا صضهءايهوولو ني-اودذلا عماج اك در عم لهثراو دركه نيد نء تدم ربا

 مهاكلا
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 هنأربارا ملعح هزئوأ اهل دن ىتمقملاعتلا ف بتكبام قد ماعلا باررخ [حرا نلا ل ةنوءاربالا ٌْ

 5 ماة-الاةءارب همن يع رص الرهاظ' ! لط.ت ىلهلكاا اهل عفدوأفاوقادص ابن هءوأاذك نم

 هنعريسمملا نيالا لكى |اايا عادولا هلو قة دسم: طاعبتكو ها هعفداععوجرلاو

 قالطلا نال قامو ةررك ذل نما ىلطستل ههلوقو قادصلا قاءلكو أ, اذكن ءهلوقر

 دوحو نمديالفامهدسأ دو اذاهءا ريالا رج رزتلاوأ'اربالا ولة نلا امهو نيطرش ىلءقاعمأ

 دعبءاربالا ءايشالا ىف لاهملا مودع رمصتل هل وتواهل هعفددق هنعمل ناعما ربالاوهورخ الا |
 :هاربءأر ,ااذاءادأ اعنوبدملا عجرمف نيدلا لص أ الةءااطملاءاضقلابطقاسلا نال ميم نيدلاءاضق | ١

 اهةالط قاعولا ذه ىلءواهقاطأ اذااهثاو ذا خاو عوج رالفءافمتساةءارب ءأربأ اذاو طة سا 1
 ض ها و عقو طاقسا“ ءارب هنأربأ اذافى.اعتلا لط_الاواهعفد م رهملان ءاهث ارباب |

 تنثهعر 5 'ه«يلعام قرأ اذاىأهلشع ؟ ىنة«نيدلاو نوب دما هذ ىف ف صو نيد انا لماساو ٍْ

 هةهذيام طقس طاةسأةءارب هع رغدأر 1 اذاف ةءااطملا طقس هماعدع رغاام ل ههع رغىلء4

 فقوتب لب نمعلا لطمب الف مقدما دسع,ةءاريا|تدصدةفهافو أ نع هع رع .لاطمهل تدم هع رشل

 5 منع 5 هنأت وهند“ اق.ءاب هرار ةا قدعاممال ءاقمقسا عا ربءأرب أ ذاام فال_ 5: رعاا ىلع ع وتولا
 .'ار

 أنور 3 انتامزىفىج ين فنلطأ ولامأ و كلذ همظأم طوق مدع نؤيدملا هم .اع مج ري ريالخ هاء! ةيلاطمال

 ن<»و
 و 1 ةدص رغطب عفا ىداف لوقي ن | ىلوالا (رثط قدري ول لوق) اهريغمو.يفمهعلءاميتسالا ىلءاهلمم

 ذي هر 5-0 نءالدبلامىأ هعسملاسعدار ١ وو نمثلا عن | 000 ةىأ (حلانا الا ض.ةناو ه]وق)

 ندر نإ ا ل هجو تو | اربامت هس د ضيقا ذانئادلاو هملا عفداع هعن ان ىلع ىرتشملا عجرب هع ىرت شم ا ربان ههايم

 0 تكرلا ناي . عابىلرالا ةروصرلاديعةمالعلا لاق *:مض.قاعنت ادا! ىلءنوب دما عجرب وعم هنءنيدللا

5 
 .٠ .٠  86 . 25ه *

 هلم . 7 ثووءرو 2 و هؤاربا مخ رضمقلا د هد ن جا نمىرع_كملاعداسبلا أرب ءلاأ رباه ىرتشاا نم نُمأا ض-قو

 ل , نيدلاءافي ادعب نوب دملا نئادلا ارباول ةيئاثا او نم !نمهملا هعفدناك اعوئابلا ىلع ىرتسشملا
 اعأ ربا اذافا متارعانالاهااممان ىذةتنوبدلا نا همفىلءالاو هءملءنويدلا عج رو حددضبقو

 همنو(لوقأ) هأ هند. .ااطاذاهدر همم وةمااطما قصت سف ئه اة مىفال «ضيقام قدةمذلا ىف ظ

 لوص:قو هلاع هضيقاسب همضاقل ثنححال ضمد دهن وأ هما نيدالن ا فاول هنال تدع

 دمهشلا روصلاو ىسخرمسلا ةئالا س ءثر اتا ضيقا دعب ءاربالا, عوجرلا نا ىدامهلا

 همق تدملا قهر ؟ داخ ىبهتن ١ مادا ضن راش اوهو عسر بال هنا هدازرهاوخرك ذ دو

 لوقا اذ_هلقننمع ءاد21نايهو نبا حراشا' ع.ءئاملو ىرتاب عيجمتلا لهأفالتخا|
 هلوق) علا هب دامعلا فا. رهظان ترش *اولاق اك رهظالا وهل هجبهذملا ةعأءالبا نم مهنع

 ةمهأا ىا ىههرب دن ةنفوذحم اداره ةحيت#و ةصحدع!انبلا ىف ةوقووه قلعتم (نودزمو

 ةريخذلا نع ةلوةنم'هل ملا نا لاه ناد ب ربلا دعةمالمال اهلصا (ةءققوهمف ىدنعو هلوق) ظ
 مئابلاو ضرالا تب مسا لاه ذا ى رتشما نا ةعق ثلا باك ىفاعة 5211 ىف هالعو هقَكاود -

 هيلال د سالا ىف ىدةعولاه م ىرتش'ا لوق لوهلاف امي رخشا ىلإ عمفشلا لاه وءانملا وهو ظ
 "1 لاه مصدال ثا يرش وضرالا هكلم م دة:ىلءقن هنا :اساءاا:هوصعلا نأ عدي دو هيالرظن ْ
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 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سمس تجسس سس سس سس سس سب
 تو راطشا ىلع تو راطشا بك ر(ةيئايهولاتا-١اتر رحدةودلوق )ىرعب هلدلا قد رطن

 هوقو واول ناكسا.فوي له وقوامه س دااماو يفد ازواهئمهسملا حام كام ضع ىف ه-ورخأ

 ليضاوسىأ اقلام عج ري سدا هلوق) ُط ءاملا نإ ىد“# :ءوهلوقولاذلا ناك سايد ود

 امءالالواعودحرلا َْق مئامناك ءاوسراك-الوبةنوكوهنوكسناف تكس لب لقي موأنوبدملا

 مبءاربالاوبرهرل كل هرلالو» اربالاك هبف عوجرلا نكن الفا.ثالةنوكي طقاسلاوطاقسا

 بالك يالا دعم نم اتم ن 00 0 فلا 0

 ثول زدنا ة.هىقع وحرالذ نامعالا ىلا تفرصنافةيهلا قلط أ وعوجرلا بادلوأ لاق

 فقر زما عوجرلادرلا هب اعدم ةسا هن 1 ى .منااطاقما ام :وكلا هل.قهةال2 لو. ةلادعب

 امهد- الام لحر ىلءنيدامه'هن هيزومع (مم فده:ىذءارياو هلوق) مال ل

 ََ اورلات فانا هملا هيلا نءاةلط ءنيدلا فنك مهو لاف ناو هءفراج ىتصت ٌكدمهو هل

 الا عش هااهيلا فرمص.: كر رتشما دمعلا ف ساهيهوولاك ع. 4 ؛رلافذ_ة.ةءاوريف

 هأ رباوهوتحراشلاو ءاطأ ازاو ةءأ ا

 فمه'نع ل :ارباهوذاذكو قاف:الاهمد أ طقس هنو ىبص:كة.هوهلوقلعشنأ ف صائد

 :رانامهددسأو" رباف ص" ىلع لرش نيد نم الن اكول هنأهل_صاحو هداو رلاوهاط ىف نيدملا

 ةفاضاره_ٌغن نمنيدلا فت كءههو لود ةراثو اهام:١لاو موه“ ىنص: نم كتأربالوةد

 ىأ ) ررهفا هلوق) عسبرلاوهو فصلا فصن نءءاربا نوكي لءقولوالاك هنا هد او رلارهاذخو

 اسم يك نأ ىلءحوزللاهرمتك رت رتانروهو توهونىاهدم( (اهه لءهلوق) د رغ او هاذه

 مدنا ضوعاامدعتا ذاق صوعلا طرمشد ناك ةيجااناضرلا نال ارعيال هنا هبت ةملا# جلف

 ىرهم» .هراه-وزاتااهول قعد (اهلدلط هكرو أهلوق) اذا نو يعصل ا هموااؤاضرا

 تاءناولا حرش اك ةمسضام ةمهلاقل اذدعبا يا ظولن ةءولا تدل ىباظاالنا ىلع نم

 اذاهل و .ةاايةبهلا قيلت هناثاذضاف هلل ءوراغص م .اةلاىفأ وفاك الا ركبى أ ىلا همسن و

 نا هلاح ىلع هملع هر «هلاه ل: اةمنباو ساندحالا فو د !رهاادوعب الفةمولا تلق 0

 ها ل_ماملاو لاق مث اضرلا تاف طرمذلا تاف اذاف طرملا اذ مبالاة. هاا ضرترلا مسالا ها
 هلوق) ربلا دبع نادضاو هبحرم داك مبلسا هلة-موملطلا :لث«نمي ىوتفأ اهب .اءام ىلءقرفال

 اهمطنأو ىلاللرمشلا ا .نءلمس هلأ ىهاس ناو ال هأ ةينا هولا ىفاذ_ه سدا( لما قءااست قاعم
 اهافوأ هنا ىدا اذا لهفقااط تناف كرهمن هىئأرب ,أوىرخ أك ءلع تعكن يت 2ءاها لاك ىو

 ام اهّةدح طوة_سارظنلابل بشي ل ناو ثنا مدع قل ..يتوكسأأو هنءدب ريت ام قم: ملةرهملا

 2 رثتعدأأك ناك ولهنالثنس لا ربالادرزا باحاف طرمشلاد و و ىفاما:تاوأ4 وقل.ت»

 عفدلا ىوعدعءدرلاربةءاامناو ث هلل ىذ:ةملاءاربالا نالطماريةهمدرل ف ىعدااكناو هلظنا

 درععثذحلا نممهواملاءفدهنرط ءاغاو لاف ثذ لذ ىاءاربال امن لىل,ةدلوأ همو 4 ذمو

 1 بس سس سس م يب ب صو ب جي تم ور ع مج ووصل محمل
 ءاريالا



 ع
 2 تأ 1 | 1 1 1 1 او

 ىذرب هنأ لهي ث 2 ةط _ ءايماه موب نأك !داالار والف لزنألا بر ىلعتا.:فا هناف لئاساا

 رادلخ دينا هل لعادل و ءانعمن ا هريس: ىف رك د هنأف مكةد د هوا ىلا هد ل اه( هلام ىف هفرمص 2

 (مداخوهلوق) ىلوالاب ,رك 3 نم ماهطاف كذب ءاضرب قثو اذا هنا رعغب هماعط نم سن .طيو هقب دص

 ىلوأم هرع_هث لزتملا برةمدخىف ءالذنا دافاف ةرهوج ةدئاملا سار ىل_« ماهوه نم ىأ

 1 ةومض مهنالناو اال هأ ل ىف فاؤملااهدردأ وفمضاا ىف “لة اهذهروصدقو

 هماتوهلوق) رهو انا ص ازا تا لا بحاصةرهتا اك ناف 096 !بدرم-_ةادإوق)

 هدر همْزلءروظ ىلع باوخلا بتك اهمفرك ذ ذو اراكرش آلا بدك لج راهترامعو (ةرهوطاىف
 27-- .لانةك هبا ىلا ث . : و تامل حر ها ءهمااب ودك !'هكلمالاو همق فرم ه2 هل س أو

 هنمفكتي هارت نيم تملا تاك تا هسوُمأ ف وهريغ ف ه:ةكينا هنوكي ىت- كلغ لهم.ذ

 ثاذكن 7 لن أو هي-اص ىلءهدو هما ءبجوهريغ فه :هكناو هك اعالزء الا ناف عدو وأ هقف

 ىشر 'هلص عجم داصأا رسسكب ( تالها | ىلءريجال ]وق ) ها بح ثم ىلا هئرسص» نا ني الالزاج

 َمناتارافكلاور ود_لانماهرم_ةوناكرلاك ىلام ض وعل ام: سا لامءادا نءةرامع

 راقعلا لست رتل لا ىنعبهذ (ةعفشإوق) ط ةعفشا ىف ءاذروظ,ال نكما حارعم
 4 سنجر اجاو هاندا ةعفشاأ] تاطب م_.ةثااتامول اذلو ةمعرمل5 لماما عم عمم .2تأاىلا

 دا ملا ءماريصاهد >اذ الد عمو هنءررضالاهفدةنالثلا هو ولا د-ايدراو اعيفشال

 ره :لصت ناك ناوام ال( هنحج وز :ةفنو هلوق ) ىرتشملا نموأ اهدي ف تناك

 ةباوقلا ةقفن اها هو ىرعب سدح انولواهماعريدم و ةريشذ سايدحالا*ارسامئال رتادسلا نم

 نالةرجالابء.ثاهلف ةجوزلا ةقفنام اة د ل ءاهمالقبوزلا ة-ةف'نمىلو أ هلي دالولاو
 ةققْماا نمامحاو هلع نأك م لله: حولا تاماذادءوعشلا ارد ألاف نما.ةالاءازسا مف

 ةمذصو ق-ىفةقفنلا تناك الامن كيرلاذاو الامن كي لكل ذلصأ نال هئارعم نم كلذ ذخانلو
 :هلص تناكول لبق داف طق: ىياستلا لق تاماذاو محل م #لامال ا مسن ال تال هاو "يله ة.لاسملا

 نمهد بع بهوب نا ىصوأن ءهناىرتالا ريح ناز وائلق مل تلا ىلء حج وزلارب_ ع ف.؟

 هل تناك ناو د_ءاا و ةءصولاد .ةنت ىلعت و ريع نر رولا ناق ىدوملا تاك هنومدء.نالف

 لوقد_:ءةمهلا ىف عوج رلا بايثاواىف ةمدقر(لوقأ) ىبوتناةمصولا لطوت دمعلا تامولو
 ىلا ةمشاح نءةتانانو توملاطة بام ةعحرا ثاارك ذونيدقاءااد-اتوءمسااو فدصملا

 ةيرعظلا ىف موحدة ىهامأ ىذاقلا صعايةنا دة سمارعغ طقستىتاا هَقْقَدلا نمدارلا نادوعسأا

 بهصأ(اممىدوم زيعو هلوق) هملا عسجراف هانم دقام رخ ىلا ةريخذلا ىف سو طوقسأ !مدعب

 اماه لصاولا ىلءايفريخلاردعملو ءامشأ ىدوأاترءدءبهلىمدوأا ىلا اهعندثراولا ىلع

 ءمغلا 1 ضره:ءىلبةلدلااذوه سدلو ثراولاو ىدولا ىلع ىردي ريا او ىدوملا نءتللد

 الفى ولا ىلءريأ او ففاولا نمل هلا ناف فقولا لامادكو هل ىدومال :ةدسم .صولا نال

 هلوق) هلا اهوا ست ىلعرب رش ال صضش نمل مهدي ىف راك ن م لك لب ام يضريجأل ةيصوهخ
 هبة مى نكيلنا ةضحم لص هنا عمدملع فوةومال هعلسترظانلا ىلع ب هناف (فقولامو

 'لفاعلا ىلع باالا نافةيدلا نم”هلقاعلاهيدوتامدارب و هأيشا ىهتنا اهتيئاش همفقالاو ل-ع
 1 وا يب دم 2 وو و يسم ل ب ب ص ل ا 1 م مو وعموم

 ابراز
 ثدؤلا - و اك زب
 كاف ازين ) و

 ا ا
 ف ل نى *و

 هعفل مر اىنرو فو
 د اىقالإ ع
 يسجل

 ا يج
7 
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 ْ | كءاونامنذارهغباهلام ف فرمصتت تنك كيااتنرو ىداف تنام يلا رملا» ,امهد عفدي و

 ْ عفدال كي 0 رهاظلاو ىأهدهاشرهاطلا نالحوزلالوةلوةاافامذا ل :حيوزرلا لاةذ نام" |١

 لوةلافهمدعونذالا ىناةاّمخ اول هنا هّتحو زرا درعولا-ه0انا صولا ىف ىنأمسو تاق ىوح

 هطءدلذا وىأ(الادهلوق) لا! !كلذْذ ابنا مي رخال سدل ىأ (هالهلوق) ها لمانرك:ما

 هلوق) هلل رلاو ث ارعم لم الاف 0000 2

 هودع لة ةرحأ + + وأ 1 "امن ًاهنري حاف للي راج ب هورممأهترايعو ( ىواتلار ها اودى ماستر 1 1

 0 0 ولدا وهولو2ةماةءرود عالكنوهوملاو ىديالااهاوادنو هءلعىلوةساو

 ىت>د ل! ىذنم سئاغالاو«.دماىذاقلاىلا مالا عفرب ناهلذ ةنتف ىف عقياسع 1

 ىهزيالا هوو 7 اهناك ”نا(الاو هلوق) ها نما دملا ىدىلءهلناك كالاملارهظاذا

 ىذلادي مثلا ءانارف لك الا حامس اك ىأ (اًضيأ حاب طاسن اا منيب تاكنافدلوق) هنذالي ومكلا

 اهدنا نءمدقناك ةفاكعفدىأ اما_.هئاام تب تاك اذااضب أ حاسب وعتاب هتذل بهذن
 مناد كوالفالاوهءاشأو همااوأ لوادي و هماعط نءلك ايو هنذاتوديرخ الا تددلخدب

 ْ لسرم؟ هبادالابا ده لسربهمو دقني ح اذ !نافائامْز اك ةدد_هااءاعو ىف فرعلاو ةداعلا

 فال_ضا مئاعو عمه ءلا ىدهملا هذ خاين ت ترحفداعلاناف قمدلان 000 | د

 ةرصوةلانود نيالاو ب: هلا داب هنافءاعوىفانءاوأ ةرصرق ىفامنءرخ ”الل-رىدهأ اذاام

 امهكلعل كلذدرتداءل! قوءاناو فرط ىفةيدههءلا ثهءاذا لاقي وةيد:هااىف لاه ءاعولاو

 فرطظاافرةااريصاو كف رطظ ادربالثاةداعلا نم تاك ناو كالدهمش اموبارااو عامة لاك

 ناهلس داو ه.لا ىدوا ادي فةنامأ ناك ةددد_هفرظا | نكي ملا ذا مهدد« مزلدال اذيأ ةيده
 تضقا نافهغب رفثةداعلا صدت لاَذ' همفةبدسواا لك ازا هودي د_هأاريسغفف هلوعدس
 لك ويام باكو بارغك وه (ناوخلهال سدادإوق) ها هغب رفتهمزلالب وتو هغإ رثت
 لاه هب ساال هتاوخ ىلع هه ءنملوانولو(رخآ ناو للهأ ةفر ام هِلوق) سواق ماعطا | هملع
 اذك د أنه ءوزاجءاطعأا ذا :ةامضا كل: ىف ناك نم لك نا نا هكسالا ىفو سامقا ذه هد
 ا "الا لا ةذ كلام لو اذنه را كولا لاهولاماوةي دوه ها ى راف ىواشلا ف

 لوا. ناهلو "هل ني سهو أ ةثامذخ اب نادل س لمهردةامىلا مهردن «هنم كلوا ن هىلح ىف

 ل.قد<يملنافأمثه_ذرةءيىلالجرىد»أول فلا رالاو بورش اولوك ألا نع

 ةدام4 سدان ءةيد_هلواذتي نا سدا هناف ىذ1ةلاكىأ(لوقأ) ها لو.قلاءركضوتلا
 لب ةنوخالا لهاراصاخ سداوه (حلالئاسءاطعاالو .لوق ) ءاضقلا دلة لوقدنا داهمف

 مهل ذا ماعطب موةلكص دق هناق ةنوخالال هأ امأ ص. دءاممعلوو وفيصل !قلط# :

 نالءمءامرارضاه قو ف.ضااهلحانأن :مغاهحانأدةفرخ نا ور هأ ما أاذافهيذ

 ناوهلا لهأ ماهطا ىنذ مهنكيأل ماعطلا ثوكياسعر و مهأبا لزغأا برة اأب هيولعق رق موهق-

 ضو هناك ول لوالاّى ثلاىلاو اهذلا ,فهسةقرب رارمخاو هندارمغ هريغ لام ىف ار :

 | ىناثلا ناودثا له ؟ماءطا هلزاج هنذارع د د ه_ماعط ماعطا د .كدطسأ. .ملزتملا بر

 ظ سل اعار ياسا لزنا'برذالز/ ا ناوخلهأ ماعط امأوذووي لهنا 55 طع اب و

 ريس سس مس يو رو
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 ىلعةقدصا'نانمعوجرلا بابل سقرمها1 فل ئاذهو رح هلامعةرثك با وذا ىنغلا ىلع
 لاهو دوعلامدءىنان ومس ىفغلاو ريقفلاىلاةبسهقلا لاه لمان ثالوقاههاعلو ةمهىىغلا

 دو«ءالوغىلءقدسزولو لاه ثمح» ذىمثلاتءأر مم ها يفغااىلهدوعااهلث ا موضع:

 دقو (باوشا ااعؤد وسقملاتالءلوق) ملا اباه مأ ضءد لاه هب ودوعق ناس ا.ةلا وانا هسا
 افالخ ان د: ءبدحاوب سدا ىلاءتهقا نملضفُد 1-1 الا ف با ودلال وهنا هيلع لله

 كمل نمر لو.ةلاهلوق) ىلبخخأ باوئاايدولالوه>لاةءنان كي وهو عطقي الف ةلزك_هءال

 باوثلااهفرو.وإ /نوللا ||| نع عملا ىلع هم يشاحف ىلمرلا لقنو (ل وذأ) عندلاةو ىردأ وهف عفادقا هنال(بهاولل
 لاقفاغادع اولو ضوعلاال هامه ءاوهنأ سها ىلا هعفدو املس ىرتشا لبر ةذملا لئا سم ىواح ىممسملا هيك ىف ىدهازلا

 2 7 ااا كلذ عفددلا نبملا غمج وزال لوقلاف ةيراع وأة هاهنا امتد ووح وزلا فانا مث تتامهت
 للا يجوب ةأرملا عننا ماوعلارثك أمالكدر ىف جيرص اذهو (لوقأ) ةهالركذم هنال ةبراع

 مق بتك (عورف) ون اندتكو فئامملا باب هسنءءانرك ذاك رصلا بحاصاذهىلا هّةبسو "3 هداف شالو

 كمل هلا, تاطا_|يلإ كلل !ترقأا_منالاهلوق طةسىلهارتشا عاتملااذ_هنات رتانا ةأرماناعنادملا نع كانه
 تاطللا سانت رودع سم لولو ندملا با.:لوم:ءرهاظو ها ةئاانالا تءئيالف اهياالاقةنالا تعدا من اهسوز

 تاك بتكف عمو د || هيث نءةس.هلا لوأ صامه.ءلعلدب و عجارول ءاتاهياعدتازلا وهوة. اولا ةو سكس ارهغىف

 جاني له هلاك ماو ٠ || ياالاوه فدا لوقدنعةنازالا نءةمءانمدةاماذكو حلا اءامث هل 1-او اءدلوا ذا
 دمس-ا!الاه ع «(هسنت» ىلوأ امهذةد راعلا حرمصي ملام كانه4عوج رالث.ةلومقلاو

 ىئاتخ اياسةلاو ضيقلا نع ىرعاذاوضبةلا ميوةبهلا عمفثوكي كءلقلا نا اعاىوملا
 مبا#تلا نودي زوم هنا ىلع حا كملارغك أو ةمهلا ىلعاءا.ةزوحال ل ةوروعت ل ةذ فا أعلا
 هدوفح مار 1 58 بهو وإ هنالفاك-امأو رهالق مسالا امج و اين حولا رددتاوا ا مغ هْناو

 ةاؤيبالاماهس و هنأو .511-1نودب حصن كملقلا نات دة فزوص كالا رفأولوزو < الراصثالا سور ىلءراملا

 صعد «رفظف عس وت عا حاتفملاىفاذك فان الان مبلل لا ةفزتع رقما توءو سانلا لعو ىوتفااهءاعو ةمولارعغ

 ةعهز تنور ب | ذ_هلوتنأ هند وصلا اب دارقالا نال هك.!مولو ل وقب نأ هلو اقم ىف بسانملا و ط لاه

 نا اهلر هل هع تاومضرأ ىف جامعا اذه (ةلاكءاهناعجهأوق) 1 كياقالرابخا وهو نالفاوشلا

 ثاو مر د رمش علا ىف كلذ فا اك ١ ىمدج رخي نا مام ال11 نا ذرب غنم هعطقأ اذاامأناطاا١ء4موأ

 كم هيف فريصتيل ني ىنكيال نأ س أ هلا و سامملا فل ومقلا ىلا ام كراع هال( مساءا !هلوق ) طا حارالاو

 كلذاهلز تطءأهإوق)4 و.ةماقءىلوالاءدوض> ماةمهوفوهنتكل ءلوةينا ضي لب ةناكلان مالا
 هلامعىلعهقفلر وهو رخآ |.ثوأ ةقفنلا ىلا ةجاحلا دنع ةضفءءلا عفدت تااكولو(حلا اه بوز
 ذدااةه<ىردأ ىهذ ةعئادلاامنال (اهلوتلوقلاو هلوق) هيلع الذب عجرتنااهل سدأ
 ةروما ا ىفو هم ركسماللوقلا ونال رك-:ءاملالواتو>نمالا ل-هدالوةكلا ملا منال
 ءاطعا تملا ناهئراو نهريفاغلأ تما ىلع ىعدا نياوصفلا عماج فا 1ثراواللوةلاةاثا
 كلقأا هب فق دصرف هئروم ماة دسم اق نيالا ةهويهاطعأ هنابؤ دصيثراولاو لمةياغاأ
 اع تالْءف فرسهتب ناك ل جر بصغا!لو أى فرك ذ ( «ةضرقأو أ ه-ةبهو تناكنا هلوق)
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 امأو مو زالانم لت اهلعةموحاو_هصاا ىلع لك ثةسافم وزالاو ةصعاا ني قوذدلفخهملاو

 ناعمرضا او ثاهارارقال' قرتنا 1 همهفاكناك ول ذاوطت هم فروك ذا ب.هلا هبناحأام
 بناغااريبكل !هداولر أولو ةئا1لاقةوتىلاىرئالا مح ا ىفاهر فام متبنا رهاظلا

 ل.ةديهرع-ةلهدار 1 رق بنايح ن نا ارارئالاامأو هلوة دعب ى:-اوأ

 مهغياكلورفاانودب نتاج ىفاهيذةميشالف ةدصأاامأو هدر حدف لوقا بناجن همر الو هدر

 عم هنالدلوق) هأ ىلاعءث كد هاو ءانر رقاع لاك شالا ل زوباوأار ظنأم-هالك ن ل

 ىذل نيدلا دارا ناب با وحلا نك ( هلمأنف هلوق) هما لاا ادانسا عم أ (هسفنىلا ةفاضالا ظ
 همفلاقن نكس 2 ها 0 نى ىانالةاوه رهاظلاا ب2 نالفىلءىل

 دلو حرا كل !لاك شا ىوبامرا رقالاىفمد_.ةئوزاف' ىلا لعب الف ةرقللا ن نكم أى ههنا

 قبب ىفام ع. ..جمواوةىفاك“' ال ةمدسنةا اضا نالث ىلءىىذلا نيالا هوقو ةثاضالا»دار 1

 ىلءام صن وكي نأ ن نكميو (لوقأ) ىلا بش دأف فرهيأم عمجاذكو رارفا هناقن الة

 ن' كة هلام نمزيهد ريغ اهدا وأ بالا رارقا ى دهسا | ىلءااقا رة.:ةلافلاو هناف فالالا

 مفليق :رمرادلاهذ_هسصدنو ىراد سد سىفأك رارقاف قاط ناو رارقالا ىف سد: ىلا هفاضا

 اهالخلث 1١ ىف نا دهم حملا رارقا فلا هأ كءلءالزيلا ا فرارقا ىراضأا ة-ءالا

 لدمق ل 1١ تره دقو اهريغو لالا ف ءورفه_هءلعو ر وهدم اوهروك دملا لدالا نكماو

 هذهرك ذة.ءانم (خحلاالطع' دلوق) هءااع-راقنس-بارانءانساو ّضِ راادارقا

 نك ناءاطعاانهإوق) بوتكملا اال بلك وكلا دايوصلا ريغ م. ياك :يث-_ا

 ش مهد مسا ت تاكينا ىلعاءططصإو يبا زءتاموذا 3 دااىفءاطع ذب زارا ةرامع (هععأ

 لسا افالامءاطعلا لناك نمل ذمدو ءاطعلا ٠ نمهئثالزخ الاو وهءاطعلاذخاب وتاويدلا ىف

 | تاب «اطعلارق اة كسلا نإل هلءاطعلا مامالا لود ىدات'اط هلاو حلسصلا لوب درب ولاطان

 نامرح ىف ةمةىفزي: ملط دفق -ملا عئمتاناطل لا نأريغ هلع ورمسغل !اضرللخدال
 اك ااةبانعلا ىف لاه (جلا ةمهلاك ةفدسااو ه|وق) ها داع قسم ارغ تابت ةاوودكدسملا

 فاصملا مدقو ها ةءوااباك قاهرك ذم دمك ١ىاهةلاذتو طورمشا ىف هاا كراشتةةدصلا

 وه وجات فلا ىف اهعب راغت ثرغكو رفاكل او مسملاو -ىفاهه ودعل ةقدصأا ىلع ةمهلا ماكدحأ

 ريغممأال هلق )ىوجهماعمالكلاا لوطا رخو هعيراف:ترثك امنا نءروهشما وهام سكع
 ناف ىوج مسقرال عا مىف حدنالا مال هدف( مسي عاش ىفالو هلوق )تال كأ (ةضوم د
 تلآ نيرة ةاةرمشءقدصت حدو لوب ةه-قلا لقعامفزاس نيرعق فلة قد هلا نا مد_ةتأق

 فال مةئسقلالوتع عاش وهذة. طةذد_تاوأ ضعي بهينا عاشملا نما هدا رملا

 هيرامعتالا يأ عودسرال هنارع ملا والا(اهيف عوجرالو هلوق) < مدن ع وشال هناف ني مَقَملا

 هيهو 1 ىف ىلع قد ص: لاه ثم همس الد "هل ةء سمر ردلا ىفاه ل دقو همفاهلثماهنا مهر 1

 تسمو ةق'اّسم لجان الصاخلاو ةناثلا ف ىءمال وىلوالا ىف ظذالارا_ةءاعجربالرهقذذا
 ةفكنفلا ىرودةااىفو ةقدصالامف رمعدو لماع. ١و ىعملادنةلالاو ةماعلا تت ا

 ىأ(ىغىلعولد هلوق) ءا ضءةاا دعب ةقدصاا ىف عودرلا مددالو ضب .ةلادالا مصقال ةرهلاك
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 رضيقلا ىفالمصا متم الا نع ضبا !ىف الكوره هد د2: .-و (ملا مم.ذ دوق ) ىلمد كاذإ

 هنال رمئاندم_هاردلا لدي رض قادأو ض.ةلاىل .5 اهءاستلا ن«وزع ةءاض:ةموه فل

 ءاسشالا ىفاك.ازجاةاك لام ذدصتلا كلذ ىف ىوناذاولا د.ةسالا كلذ 4بو »ومال زطساراد
 شض.ةااهنرمأو ىأ (هبأ ىلءامامني!نمتمعوولام لوق) تضااغعدا (هنمو هلوق)
 حجوزلا اذ_هنمريغ ها! !منبالوأا مب نماهروهمتمهونب الا ماك أ ىفءامشالا فو رازب

 و فشنح ة-عو. ول ل- رند هماع نمريغن ءنيدل ةهامجالالالاو تدصض.ةاانترمأ نأ
 ىعاما ّ 0 9 0 ل (طاستاة_هعااد_ةدلاف هإوق) هدازدب وم

 ادا تلة علا دمي 1 1 رانيا بار ه:هو

 : حراشلالوةؤ ها ص .ةاذادارالا تحتها رم هد و زوصف ضءقااىلءعاهدلو تطاساذاالا

 ىءدقلاىواحلاىف لاه هريغو ىف'كاسلا مهناك ة ءاعراك-الاكك رص طل ىأطءا-تلل

 ضرةلاناف لق_«.الزبالاناك اذاا.مةرانني نكس باودااوهو هض.ق ىلع«-ةطاسنا
 نب نيف ةهىفاكهلو.ةىنكيو أ هشال هض.ةيور هم ارد بالاز رغب نا طرتشي لذ ه- الد وكب

 نااا(زح ل هلوق) فزصملا ءرك د ىذلا ىأ (ل مالا ا ذه ىلع عرفتي ود]وق) عسجارب هماع

 ماقوة٠:ب«وزاوملاب زيلوتءاء_ثالافل_ةنوه:مهض.ةيوذ وبذل ىلعت الا هطاسد

 زاج ضرك بولطملا ىلءام4ن وكما هرم _غْنب دىضت1 -.:ةااىف لاه .داقعاءر_هاظرزاوحلا
 هلوق) نياوعا د_أ ىلع عب رغما! نا لعب ءامشألا ىفامو هم هو ها هئال2ثكصو ط ىو

 ءاضقلا نوك..ذ مصبالدل ىرتشملا ةمذيامرع همل ىلا لك وهال ىضةفىأ (ع.سااءال.كوناكولو
 هامشالا 7 7 0 ناالا ه1. | هلاح ىلع ىرت شما ىلءندلا اكوهاطءااء سه الا ىلع عئابلا عجربو ا د اها ده ىلع

 ولا ذكو ني 7 0 (هْنم سداد هلوق) ىئخحالاكهل باطا !ىفةيالولاف هل قاما عذدملا د .عب ضةل ! ىلع لكوملا هطاسن
 نالفىلع ككذلا يربو النةنابالا فاماءاضقىأ (هرا رفا عبث هلوق) نيالا هياعن :رعغ نء نيالا كات نمىأ

 تلف اهرشو: زن... 1 د_فيالانه كلقاا نا عمكلمللا هس سدارارقالا نال الا سة: ىفدلن كيلا ذا يدا هلل <
 ٠ 2 بت تالهل رثك أوعملا فاكرشملاىلا عفداذا اذكو ئرب هما !هءفداذاف (هضبةهرقمالف هلوق) هرمايإلام

 لك-ثءوهو مه« هناف عجا رمادي ز زمااىفا 1 قفاوملا اذ_هو ه«طءقذءالو رةمالناهضعب فران هاك خسفلا

 تاءئاولا لاك .ىفوامتدامعو (ل وفأ) ط "لثملا.1-ه ىلءءايشالا ىف ماك: لفالاو

 زاحرب_:انداهناكم ض.ذ .:ءاهضتافنالأ ىلءعىل ىتلامها رالا ل خ ءتءهو لاهو ةماسلا

 طءلستلا نءع وح رلاة ص مدعل ض:ةءوهو ها لادتسالا لأ ه4ب وهو مال قلارام هنال

 اذإو ىل ظةاداز ناو ىأ (نالف ىلع هإوق) لمأ:ةءامشالا نءءانمدقأم هفاي نك

 ضارتءالارارقالا ىف سو :هالخلا فام عمتىزازيااولا (ةيز زب هلوق) حراشلا هلك_ثتسا
 فتسملاهرك ةلاك شالا اذه لوقأ(خلا لك_ثموهو تلة وقر ضا ركعالا دمي أةقم-وا لع
 لصاحلاو لب وطمالكدعبلاةفرارقالا بك ىف عملا ةء اح ىف ىلع رلاهنعءباجأو اضي أه ىف
 لبق ءريغا هب ردي نازاج هموزل مدعاو ائامتهلرةملا ناك ول مزلء الو لوم: الي اًتلط مم«: رارقالا نا

 رخآى شف ه هو لامار رارغالا ع ط رم نع سدل لو.ةاانأ ىلع ماك تءة+اههروذح
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 من اوي لوبايشنمميةوقرلع كاردتسا (درابدت رهنكلدأوق) ةبه هركلالا هين
 لاه ح د هةيقاند درل هيرب هنكل طاقسالا ىدعز ههءفاللو.أ 5 معن

 اذكودتربال هدرف هملء لالا لاتهلا أرب اريا اذا والا لد ”اهءىفالا درل د .هتربءاربالاءامشالا ىف

 ممل قاذاةعبارلا رق ليقكلا ب ااطلا ًاربا اذا اذكومأرباف نأ ربا ثويدملا لاهاذا
 نوبدءالنيدلا ةدهىف عوجد الذ تامعالا ىلا تفرسصن افةبهلا زاطأرصااىفو ها دتربل.در
 ممل ءاعت (طاةمالا ع. نءه.فامذ هلوق) هدأ اطاَد ءااموك .اكقهفال2 لو ةاادعد

 0 كءافااذا طاق الا قه٠نم هس. وا ساخن ارم .ةىف درلا مدامناو هد

 4 هينتفكقلا نم٠ن ءهسيفام كنت لكامل درلادتربةوةلال - ءاعت سدأو سلجماب

 نذهمءءاربا اك نبدا ةمهو طاق سلا ى«هوكيلقلا ىءمهيفنيدلان ءءاربال نا لدالاو
 لاهو درلا,دنربك امأ 'ث.. < نءو ةءهاا ىف ف الخ ىلع ءلو.ةلا لع فقوتيال طاقسالا ثم ساما ىف ور و

 درو مايأ د - هياط اهرعثا ى-درب لو ىل-: ةيلفن وبدا ن مني دإ يهواا ذا نيدلا بر ةمفري هلا ىف ا مدل هنكا

 طاقسالا قب رطب نوب دما ن ءنيدلا ..هىف ناهحرلا ن نأ ىلءءان فال خالا اذه دئربال هنا ه - <

 || لاه طاق_.الل لامن مو ساما ىلع باو ا رصتةي لاه 2 #ءاقلل لاه نك كل لقلا قيرطمأ نكاذي 0 الإ
 هلوق)لمأت اقاطمدتربالزا ىف ذإ طاةسالا بناج مجرئاذا هنا ه.لءدرب و د با 3 5 : 100

 ناك ناووهلاةيدقو ح ىلاثا'لوقلا ةيامللا ف. هدا ىلع كارد!( ةشرع ملا قن كما در مارأو *(9ةبفوصلا

 || ىلع لاردتسا (ىتحل فن كلهلوق) ظ نامصعم نالوةام منا ل هعتذ مص أ ريغ اصيد# فكر 0( هنا
 لاردة:ءالا| ده برعم تن أو هجو نءاكماقت هجو نءاط' هَ ءاربالا ود ءهلان 5 مهاعج ة زو ك اف دئربال

 ازعو ىتلافهح رصأم لو.ةلا ىلا جاتك ىأ (ك هلوق) ح دوه -ك.ءال ا كار ري... جلا

 ميلا حاتكال طاةسال1لاه نمو (طاةس!ءاربالاو هاوق) رفزلءاربالاو ةمهل'نيبهي وسلا || لارا 3 -!٠اربالاو كراج
 قرعالا بابن مخ_.نةلاىفام كاذز ءىنئتسي ىوحلا ىتحنا لاه (حلا نيالا كل. دلوق) || نإ, سس نحنا ١
 دقلاة: ىلكلذل_ء+'لاهوأ ىلء 4و أ ىله4_دد هنت: دال ى_:جال !لاهولو صر هلا 528 - ف (الا لاي

 هبلعل احمل ناك اذا ىأ (ةلاو-دلوق) ى هنا 'مييالءادتب 4 هيهوولوانا حت -! اربي تاعف 1 ُ ذاوةءسور
 م.هتلاو .اعلاهاةمذىلا لمحملا ةمذ نم لقت نيا !ناف هماءادض* لاح أ دقو ل.ل نون دم - م” كمال

 دتنؤلا وألا ىضرا واد ع كال 0 ث1ع)لاحا نأ هسة لا ةدالا يدلاىأ 6 ه-ةى ىأ#)

 اظا_ءلاغااضنأو لءأتءلفام مم ةصاقملا تهت وهاي مع مادا ذاق لمحشلا عابد عقدلا مزمل |
 مالا ع.برفاشي أ طما_ةوهاغ وكام مق س داةمصولا قا ةيوهلعلاهلا ن ههضق ىلع

 حمي هناقورم_هادبز ىلع هلىذلا ني الاد ىد وأنا وأ (ةمصوو هلوق) لكلا ىفطدأ ..ةاا ىلا
 ىو ا نافنوي داك ملاقو الئءالامْثاثب ىصوأ اذا اذكو تدملان ءةقاخمأ ىمرلان ١

 هلوق) انيعراصاذا ةق.ة-اك لمص, امناوةءلاطملا كف رد :ثو الا نمل ه4

 نم ضل ىف نئادلا نءاليكو ذا. رمصر هال عي مصدق هضبقو ىأ (ه« طرق ىلءهطلس ماذاو

 لاه ءايسما اعءاستأ أن نعةهزءةهمحصءاض-ةءدوىوجلا هركسص ذآك هسة:اض :ةد منوي املا

 ْكَد بي همطئاوامواناالاو زول هملع سدل ن م نيد ةءه نيل وهلا عماج ىف

 | هبذمل اا ييالووس نحر اكرم-هءفهض ,ةىلعهطل اذاال زعبل

 اذ

  9يك :١



 آل

 عوجر مل . 5< وهف كورلا هلامنما متاهنومىفهلا وك ىدمو ربما حب رمعملا ىلا اجار
 قب رطف ىأ دما ف فاض ءريدةن ىلع (ثارعملا لءوهذ هلوق) نءهلوق فن ءىلاريعضأ ١

 للجد ىقرلابا,د.ه_ثاامك الا ىفاكىف «رمسكاايسقرملا نع ثارعملا قي وط بقرملائ شا
 هدهىرادلاهنا اذكوث !رعم ىهو | دم- نحس: سدم هذه ىراد لاةذةافول' هنرمضد

 مكاوطالادهى ه.ءنيلج را لاه «ْئ ب سدأو سدمللا ىف ىقرلاو ىدعب نم ىو ةع ىلع سيم
 ل_جرا لاول 0 ذكو ىقةرلاو »و زطان اذ فنا. كءاوطأ ىلع ستم اذه ىد.,ءلاهو أ: ام-
 ثعب) تل ىرادلاهاذا هناىراذانأامأ ف و وبألافو دمتو ة غش -ىفألوقاذهو سدح ىراد

 (اشبأ#« تن صايم ا هأك :كلاذهىىاعطهل وق ةلزخ ؟ىهوة_.هىهفد ءاااواسواهتكست ىرع كل هذه ىرادلاه ماده ميج ىنرهت اياب هيفرم ها ىقرتا ىعلافاذا كلذكولطا سيح ةوتوامضبقاذأ 4ووق سسالل ١

 تحرس: 2 اهبل || ةزئاح ى-هذهضةثهنامدو كتان دمعلا اذهلال مهو لاق ناو ه اتءابوثاا اذهو
 ارتفاع ( ماده اذاف كنا.-اهك ة.طءأ لاهو أ كت ء-هذهىرا دل :رعالامولادكو لطانكل :اء-هلوقو
 ءلإ ضوعوأأ|ر لاهناو لد_ه:نمل ةءاو20اةمهوهلاهولاذكو قراولى ينانأتماذاو ىلو وأتم
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 2 ةبهالن ' 7 كءةءاو 0 ىهلاف ناو د راعو.هف لدعبىمل.ةءاو كنام-هد_هىرادك_ة:كما

 (تداراوداو 1 3 ١ ىديهنافالاورهظراعف ىأ (اناد» دلوق) ى يت اوغل بةعاارك ذود ةهى هذ كدعي نم
 مسافر ادار. 3 هع.ضملةاناكمالاهملا تاسرأأما ملا لدم هس رقاانال (الوأ هلوق) هنذ-ىلرالافةي راما

 .ا(ى ءاامز 10 7 نمءالذ ىداولف دادكأا رهظب ةلاطاهذه لهم ؤنالعقاولا ناسادق (ىفافزلا دءب هإوق)

 نه: اولو ضرب ١ نانيد-حيم هنارهظاذاو عفالاة عل _ءأووذعفادلاوه هنالالذك مك. كاف ىارتف اره

 مخ الاهثعنامإ 0 :مال نا نم : دقو هعمنص ىلع :أفاكه ل ريلا "ادب اد سقت لا ملال اها فداصي لا هضوع
 ا 8 1 ةيشل كلا ا ىلعام هنا ةثال هنسب بااطق ملا ا (فالحو هلوق) لمأت تءفدامدرت سدة هم

 0 نء< 2 9 . 0 7 5 0 1 ُك 3 ًّ

 5 ا ةعيهص هلوق) اهاعدم ىلع ةغب مقتل دأ رهظرامو هلو فاحا فلان اذاف هدم ملعت هريسغل كءلعلا

 5 دصتااامنال(ض وَ الذ ءلوق)هشسالا وةدح طةسد ملا داف (اًضيأدا درتءالا ىهتدا راو

 رض 1 عوجرلا واذ امهدج نمضي وعمااد هج ون عجروهب راعلا ىدااباق ءتثمه نع رضا وعملا

 فرسدةمخب ا !ااذهودب راعوه ذا .ةناوخال هنأه الهلا حبا رخال هب اق ) امهدحأ نال عتساواذهلوق)

 نم نيذللا ةمهدلوق) ط ىل_ءأتناةاطم همزافاضوعءالا ه_هفدن ل ىهامأح وزال مفرهظب ول
 درولو هثراو نمنيدلاتملاميرغبهوولأ؟ مكسوأ ةقءةدهملع ناك ءاو .ىعب (نيالا هلع

 هدرث ت.ءأأ ههو ولام نالللاو اه ف الخ المل ...ةو د.هفاف الخدرلاب درت ة هاا ثارولا

 ذي زازبلا ىف زكسم ضي أمد ثراولا أرباولو ماكل ةبهلافةئرولا ضءبا بهوولو ثراول
 ناف هنءىف فتصملا لاه طاقمالا عمن مهام (لويقريغنمّمد هإوق) ىوجلاهرك ذ
 فذوب 41 هفووأ هنمن ودم ا أ ىبا اذا نيدلا برزاف ل_تلاوف رصأانيدب ضوق:ءادهتأق

 هنأ ثمدح نمىل؛ ني دلا ةيههنا ثمن مال الذ ىلع هفتو نأ هعبمجأ تاق 4 وق ىل“

 درةثيالنيد_ةاعلا داو فرعصل ادةهد قت ملا ض.ةلاثاوغبد_ةدلاخاسفنا بج وب
 نعءهأرب ا اذاىأ (ل_سو فرص دةءخاهناسجوب ملاذا هلوق) ها فقوفاذ اف ضب
 ْمسغالاببجوم هنوك نمتاعاسا لوما ىلع فتوي لسا لام سأرنءوأ فرصا ىلديد-أ

 يف ةرق كك



 "نتلامز 1 سد

 . ممنإ 1ع
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 - 011 1 ع 0

 هر 1 1 ”وناكو زي
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 هاا لوقأو ىلاعذهقاهسحرالاولاىدسسلاو اعنا جردلاولا ىديسزهش نرش
 ءاربالاو د_لاءاجن الم ىف قءاعتو اذه كرم نهتم نا ل_ةمىفةرطاخ هنا درملا نا

 (غافءاتلا صضب تمنال اوقام أو ءاربالا ةلاحدو- وملانئاك-لا طرسشلا.دارما ناو ا هه! ةححال

 تاهرفةمىف لسا تم وم-فافوءاهتلا لمت ىل موة.صوهنالاةءلمتناك ناو وص

 ىلاقاذا ضي رمان !ىضتةءاذهو (لوفأ) هبهةملعت مصنالو ُط رمشاابل طيب مذ عوسلا
 لعام يلق عدلا فهر طا هنال طاب هنا نال_ةاةمصو ىدعف اذه ىذ هن متم ن ا هضم

 ةءصو هنالاممل تناك نا ذا ده مدا ودنا. ن.هّمعمءاملاةيثا نكم ونِيَما كسلا نيب ق رذلوق

 ءانلا مذب ثمنا ادكو هلوق)ن وكم .ةىوالا (ازي فان وكماد|وق) 9 نافل قيقر هو

 لحىف تااق تت ءنانيدلا برلاعولهدنو هبددهاا فاءهتب قرت (زاجل-ىفوأ هنم"ىربتناف

 ةرطاة#وهوأ ميال لذ نم"ىرب تئاق تمن الاهولو نا ىضاه ىواةىفاذاك زياجو يف هن

 قيلعتااو ىو اىردركلل ازيج وىفاذك ًارييال كلل ع ىلا ى نب تناقرادلا تا دنا هلوقك

 دمقالب تمثان نيد : و اذه ىذه نمتمث !نئادلا لوقزمب فاولاقرثد- و لك قدوحو.م

 نا عمهناثاا ىفزاجو لوالا قز عملامتاهنالصاحطاو ط ةمسوماثلاو اةيلعت والا لءخل

 معا مع طاان(ىرهلا اداحهلوق) ة مصرف اثااو و .اهتو ةرطاةملوالا نال لك قدوبوهقءلعتلا

 تداعتاماذافه رعةةمامكسي هملءاس تلامس ىأىرعرا دلاهن رعالاّةي حام راعالا نم
 نا ط رمش رع ةدامدإ روعمأل راد و لعد ةعد رشلاف و ةءاهال 'ىفكال د نواعف | واك و هما ١

 وأكتام-ءذهى راد ترعام وةررو-ءملا وأهل رمعلا تاماذاهةثرو ىلعو ارمعملا ىلءاهدر 71

 نااهتروصو ىنملا لاه اوحرشو با 2 نر ولوهذ تما ذاك امسدسيعلا 3 هده

 اتا تيحلام وأ كنا. -ةدم 1 وأ ىرعكل ى هوأ هذهىراد رعالوةد

 ك_.ةلا عصف هيلعد رتثاما ذاق ءرع ةءرادل هنا وهىرهعااوىان زلالافو ها ىلءدر

 لاهتو ىهتا طرمتلا لطي وةد_ساغلا طورمدلاب لطيتالة_ههاانا اةدباماطرمدلا لطن و
 ىلاو أهماادوهينأ طرمدد بهاولا وأ هلبوهوملارعةد مى ةءه ىف ىرمعأا عملا حرمت ىف

 بهاولا ىلاري_ىذلا مس رئزا !هرعحراشا الوقف ىدهم 4بوهوملا تاماذاهةثرو

 زوال هلوق) هتثرووأ ر عملا ىلءدرلا طرش ىأ(طرمشا !نالطما ه]وق) ةيلالترعثلا ىفاكاضأ
 ناوذال وهف تمنالوةثو اك!ماناسنا ىطعتن' < ىه وةمقارملا ع نء ماا 5 (ىف را

 ها كل ىهفلءال ةتمناىقر ل ىرادلوة.ناةعب رمش و هريغو ُط نوت

 وهفكلىب مةىحتن أو تماذاف قام-بقرا هللاق هنأ 4 :ىأ ىل ىمهة ىل-. ةتمناىعد و

 توعنا طرمدة لب ةئو٠ قاطٍاوةلعي هنالةمصو نك. :لاغا و خدإالذ ط رمشا اك حالو لت

 حداشاا.رك ٌدامزاو+امدعىف ل _هلاود هنو مامالا لوقاذ هو ةرطاخ تناك ةىسبقر ملا 8

 تارهذم مصعأاوهلوالاو لطاب ا ونألافو

 ىوس عامتتالا قال_طاىقرلان مم ءاوماااهاساذا ىأ )م راعنوك.5 7 مدتملاذاو هلوق)

 نءاهأب ودملا ةمهلا نال كاذيد تب «ملاعا راب عافتتالا فذ ادق ذة هنالكأ عياشم انملا نع

 رمضان وكي نا لق( هن هم رهتامحف هلوق)ةيئاسشلا يملا ءمب(هرمعاهلوق) يالا اهطرسش

 اهدار
1 



 عد

 م-هردفا أت ناكولةيهلانا نماهرمسغو ةساخ رئاشلا فرك ذام سماء لد نكي لو امو همنأك
 عج رتْزا بهاواناكواضوع نكي لامن تدب ضوعلاوارادتناكوأ !هنممهرد ضوعاو
 8 ىلا كر صاف فهلا هءباجأ امنا رسهظفاضوءن وكب رثدلاه راناسصساة مهلا

 هنوكب ؛ رمصمل |ىف ضوعلا اند ءقو هصم ىف فدصملا لاق (ضوعلا ةسوأعم طارغشان ءدلوق)

 قىل“ ءرلالاه ها تودملا باص أن ههرع-ءوزتك- سام ةيرشا لالا قرط

 ذخأي ودرفهلوتذا حلاها عيب اوقدءب هملاةجاحاللوتأ مزالد .ةوهوهلوقاياعهتيشاح
 بااغاذ_هوني_همضوع ريد لاف «ةعلدي ض وعلا ىفماللا وفلالاننيعم هنأ عب عض

 ضوعلا طارت_ثاىفذا ني-هللا ضوعلا ض وع ايدار أو رصأ ا ىفلاق تارمهملا تارا ء ىف
 نوتملا باحصأ ن نم عقب مف ها قا. متطارتشا نالطم !ءاهتناوءادّساةبهنوك:لووخنا

 قاتعءالاىفةمولاز وحالة ادري ناتي اور. كىل-_هق (حلا ةماىلج قع أ هلوق) ها لاهلا

 ةلوقااىف هرك ديامؤ ذأ اهجوونتملاىفام عيمصااو اعجب هممث تراجي اورو اهيجربب دعلاو

 قةعأولو أب :زلا لام (ممنإلا عبدو مري دولو هلوق ر ةيئامللا فاك ىعلي ولا ن عدزشهءعب ةمث الا

 داسفلا بح - وال اهنطد لاغ5 ساو لولم رعت رع نيس :لا نال الاقدم تراي أمه ماب ام

 3 منال ة 9 .هلا زوال ث .ءاهيدو م لجل اري داذا ام فالذي هم طااهقو هبضر ايهواذا 5

 ع تكلمىلاّة لم نء«ىلةغاا ل-.ةد الربدملا نال ةيهااىف لادا نكعالو قاب همق

 ثمح ن ءوءقدلا نو دبىااوذسا وأرماان ودب لدا ةيهرعاطا راصف هبل وفد تمايئال نورها

 ميالو كلما نعم نم“ اربالا نا! (ضخش طرمشب ه]وق)ءا شت ع ا

 وعملا لاه (لطاوهذلوق) عوسلا ن مودلئا-مىفمدةةدقو ط رمذلا'تاكملمتأ | قماهأ

 ىلاك ه5 ف الخ ىلع سانا دهب ولو درل .دثرعف هسو نمكءاةوهو'ا ربا هيلع نم نيدل ا ةيهنال

 تاطاقالان صنم طورشاا.قءلعتلاو لولا ىلعضةوةيالفهبو نم طاقسأو ةباهنأا
 ه- ونءتاطاةالا الو تاكيلقا قيلعتمصيالف قاما او قالطلاك ايفاك قاطعا

 نادل وةبدسفو صاصقلا نع ومدلا اهب فاحالو هسو لك نمتاطاةسالاالوه_-و نود

 ل؛ق. اهدي سنا هنا حم ف -هنل اىلاىدؤت نا ىلعف_هغئلان م*ىرب ثأ لاول هنالل تد دا

 نا هن وده وقب راشاواهامقامالاهدعبام وه ىلع قاعملان | قءلعملا بان ىف ا: مدقأسا ودم:

 هلو- .ةبالا جال وهنعل اوةكم لا ىل_ءنيدلا نعد رس صو لك نمثل فكلال نيدلا ة مه

 ءاربالا نا مهاوق يانا ىفا ذك درلا دربال ىح هدو لكنه طاّسا نيدلا نعل. كد!!ءارباو

 فتو:.هه.هووألسلاو فرصلا لدينيدلا ب رأربأ اذاامهممىّدسدل ومقلا ىلع وتنال

 مل_-لاو فرصلا هةء تلا ٌضءلاتاوقا ها سنا بوب هنعةءاربلا نال لو مقل ىلع

 تاطاقم الاب ص قماعتلاو هلوَدذ (لوفأ) اى هلومت نم ديالو هذه امهدحأدرفم الو

 قملعتلا ل .قيالىأ اميفاحالامذ ضف 'تاطاقسالا نمناىلاةراشا امي فلك ىتاا ةضدملا
 (قيلعتوةرطا هنالدإوق) نيدلا نءءاربالاو لك ولا لزعو نوذأملا ىل_ءرطاكط رمشلاب

 "اج ناو ىللقتءناىعملانال ءالذوةثونوبدملات رو لقوا دغاا لمقنئادلا توما ةد-ال

 اذك ةرطاخم ناك. ضنوبدملا تو ءل.قوادغلا ل.ةنئادلا توعنا له هنن! ء«نيالاودغلا



 ند

 ةراحالاو عساك ةملاملاتاضواعملا فال قءءااو ةقد_سااو عمد ن نءملدلاو عاذلاو

 : ثمح ١ صولا فال طرم“ نو وسأل ىت 4  مال_ءاوةالصااهملع هنالةباكملاو نهرلاو

 ! نال مسا يهورماهلج ىةءاولو عسو أ جبايثالمالا نود ل-ىلا فو للا نود مالافزوحت

 ثمح اهمهو مله اربداذاام فالذي دا سنا بح ولال هباهتطد لاغ شامت هل كول رمع نيفحلا

 ا هلوق) اع رأت و ها لوالا فالذي لوغ هذه تناكسف قانهمق دك-!منال ةيهلاز ودلال

 دربنا ىلءهلوةا لل «ةوهو بوهوملا ضءبن ضوعلا نوكي الثا طرخشد هنأ دقو (ضعب هنال |[

 لعمال واهنءأ.ثةقدسلا ويا ىف رض وع نا ىلع 3 وقال طع 6 و4 ءأ هلوق) ارنمأمش

 دق-هلاىضذتقم فا طورششلا هذهنايةباد هاا ل_.لعقىلوالاقىلوالا د عنىتااثالثلا |

 للدامتلا نم طورسشااءلطيتالذ_.هلاوهلوقلاة.نأالا اهبل طمنالةمهأ اول ساف تناكسف
 حارسا ىفلاه ةدسئمهتلاهغاىأ (صام سنت الو هلوق) :دءافلاىأ (طورمش ا هإوق)

 ىومنانهرلاوةمهاكه د يالطرمذلاناف ضمد! !هطرش نمد_ةءلك نا اذه ل_صالار

 ناىل_هوأ هلوةنا نمي اهئالاعم ىلب 0/01 ارنا الو هلوةبحراشلاه سنو
 مقمسمالف نار رباح ط رمل وىوذض وعاا طرشي ةءهلا هدارأن ا هنال لاك_ ثا همقوللا ض وعد

 هنال ض#را رك ووهنةره وملانيعلا ن نما. ثاهتءهضوتعب نا هندارأن ا و طرششا!لط:هلوق

 طرمشلا لطنا اول رالادار اانا ع_ةدلا ل_صاحو هأ اهتمامش هملعدرب نا ىلع هلوشر هر ذ

 ناك اذااممهدا م لاقةهبح رممةعب رمشلارهص تدار غرصاا قهدافأ اذك ضوعلا ةلاهمل
 هه ٠ رمشلار اصعب .انو(لوقأ) ى-ّم'ناامولعم ناك ادا ضوعلا ملا اوالو هم ضوعلا

 ةهلااامادا را نانا ممامش هض ودب وأمها وق ىلع عاب لا ضرتعءاو لاق ثدحرردلا باص

 هضوعينا هيدارأ ناو طرمسا!لطب هلوق مية .الفنازئاح طرمشلاو ىف ضوعلا طرمد»

 (لوقأو)اهنءامش هماعدربنا ىلءهلوقب هرك ذدنال ضخ رارك.:ووفذب وهوملا نيعلا نما مابنع
 امولمم صودا ناك اذازوح اا وعونمن ا زداحط رشلاو ىوذهلوقو لوالا ىلا راما

 وهافااض وهن وك نالاض وعنوكي نا مز: _سالامءامثدرب رنا ىلءهل وقنا .علاباجأ و

 اهنمامشه وعينا ىلءهاوقامأو اضوعنوكيالو ادرتوكي نازوصف ة_صو مت اظامفا ١
 امهةرسو رحااورردلا ىفهب باحأ املاّةي تاق نا رافت عادا ضوءلانعب رص:

 اذا هنارردلا بحاص مالك نم موهةيه_هلام هداز حز ءرك ذ دقق يقع :هدقد رمشلا ردصدبلا

 - باوصااق كيلذك سل هنا عم طرمشلاو ةيهلا حصتاممانمعمامثهضوعي نا طرمشإ ارا دسهو :

 ماةملاادهىفو اضوع هنوك مز -: الها ءدرلا نالر' رك الوفاثلاو 3 ثاارامد ناب ا اوأاىف

 طرمش ةمهلا امادارملا تايدلوق مياطا دمعي رمالالاقو هدازىوذاف لوكنت ةعجا رع رعب مالك

 : نأ ورغتلاذا هيدررلهنالث ب هسمف (لوقأ) ةدوهوملا نيعلا نمالاضوع هيدا ارا ملا ضوعلا

 اممْئشلادرنالراركساا ع :ودا رااوهاذهزلا هيدارأنا وهلوقو اهتمامثضوعلانوكد

 ضوعلاق . رطبالدو د سمه هنادرلا ع نءردامماا ىلب صوعها| قد رط ىلعا دود ىع هنوك مزال سال

 نء رصد وعملا قدالاذ ًاورماك ةدوصخ ظاةااننو كيا اضوعأا نأ ىلعهس. اعلمصف ا

 «اوس عوجرلا ع:ءالوغلةب لا نم صوعأا طرشن ا ى.ةداامن ةمهلا ىلا ةةأايطالا :

 تاك

 دوي:
2 
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 «(ةقر ةدم ىل اسمىف لصف«

 ش هبامع ةدمح ىلع ىل_سةىفاهرك ذ ةهااب ةقلعتملسفلا اذهىفةروك دملا لكا ملا تناكاسأ

 ثالعا (اهلحالاةءأبه ءدلوق) كذب هتمرتىلوالا نأ ىل اةقرذةملاسمهوتب راشأو

 ة.هلاك ءانئتسالا]) طبد و فرصتلاز و سقف ماسقأ ثالث ىلع سقي لل اان ةةسا

 ةراجالاو عيبا فرمصتلا لص ا ذوجنال سسةدفو 3 .هلامدنع حلصااو علفناو حاكسل او

 فرصتلازوع مسقفو لجل": ةمس ابادكسسو طورشلا»لط.:دوقءلاهذهنال نهرلاو

 قايو ة هسموفعت هوانشتسا ادكف "اح ةمسصولا» للا دار ذانالةمصولاك اهمجءانئةسالاو

 اهدا اوةةوأهلوقو نيحدمبىأ (هملعاهدرينا ىنعر أهل وق) ىمعلل ةءئاسلا فل مصفتلا
 ةدالنا ىف كدت رمنمهملعق قة نأ ىلعامر وأ ىأ (اهنمأمشد رينا ىلءهلوقزداو مااهذكي ىأ

 ىفق رخال هناىلا هراشأ (!ةبعمولو هلوق) لد اا لس ىلع قد_هتو أب هوب قاهّمموهو

 نمل ؛ لاهلا ةهج نم سداداس ملا ثالموأ_هملاو لوهلانمبب وهوملا ضع ضد وعلا

 قة ناهملع طرمشو اضرأهيهرةيناللا ىف لاق اهدسفً اهرغنمولتاممالوقبدقو ح
 بوهوملا نيعريغن هناك اذالوهحمل ضوعلاةرمصلا ف لاقو ةدسأف يت ح راخنانمهءلع

 دمال دوما قط هرمشلا ن وكينأاهداسفلا وطرم وهن وهذ «:دسافلاناامامدقت رةيهلاد

 ىفو مدة: ب ضرةااك له نمفرع ىلءاءر ل, حارفالا طوق: ةازاكتىل الاف ذا محو

 5 رمشاةءهلا ىلا هلي ارعغام وك عميدبع ىتااى أمال الا عت لاه ررد ةدسدافلا

 4 يمنا طرشاهرهمةءيكحص كالدو» رع ءوناج ىذاق ىواّتف نم كلد رهظناك ضوعلا

 اهلاناحالا ويلا ةةونطا رشا اوأ_هذ نين سه والو لك ىفاها عطقي وأاهبلا ن-س<وأ

 طرعشو أ اهره ءاهت.هىفاهلط رت طرمث ع اشملا ضعب لهب لب ضوعلاط رش ةلزخ ب وذلا عطقو

 هناكوراةةاوهواهعمتكعلو ا اهاظ اذا اهتيهتالطمب اومكط مك. ىفول م ماههمثكملا

 هدفا اولعممن أكف -ةمق-نيض وءانوكي لن او ل_هلا ىف ض وعلا بيبا يما

 اذا ةبهلا منال هناف ضر ءلانءوشل بهاوال طورمشما لص مل ىيمةبهاااود سف اف نيويشلاب

 كلرتك ةثحاف ةلاهجالوهجي ناكن او طورشما عملا لص>- ىماه ومتك و ضوءهأأ لهدم

 قةروكس دا طورشا فال اذه و ةق.ةدج لض وعل سدأ هقال هن لام ةلاهال و2 الظن

 ح ركام ها ولا ىلءىهشسي ْنا ظرشا ذا 5 ةثحافةلاهحالوهخشاضوع ط رسثاذاامأو باك ١

 هنوكادا.سةلانارهاظااو هءاو- رسام ةلطمةد -افةيهاافب وهوملاحارقلا ضرالا نم

 ىوح هر ذادك ىواّدفلا بتك متم -يفاماد_ه موهو محور اذارطةئاة مها قءلعت

 ءانئءسالا نال (ىلوالا:ر وهلا ىفءانثةسالا قطا و 8( لصفلا رخ [هماسة ف امبوهءذاز

 اطرش#لةناهةب راعللا صو هنوك !لحا ىف لوعتالةمهلاو دّدعلا هذ لوعي ل<#ىفالا لهرال

 ىبشلا هلقن وىناةتالال جلا ىلعمالك-١|عسوأ دقو ةدسافاا طورمدلابلطمتال ةمهااواد_ساق

 حاكسشلاك لامريغب لام _ضواعم لك ىفمك.لا ادكورحأ!ىفو ط تْنش

 ل سل ببي ل سس ساس

 ا ب راب م بسسس

 لا

 , وو ١ هم اوةمهلا ف ضو ءينا ىلءوأ هإوق ) ب ودوم ا ضعن هنوك هه-

 | طورم ان لطم الامال كرولا ىف( ةمعاا تدصدلوق) اثملديا نءاهرتك ألب خسخلا ضعب



 نك « لفل ب وه وملادبف تناكولاك لصفالثةموهلا ىلع كالا بترك رغبدق ةونيمتللةد اعرنيدلا لعب

 ءادترالا ىفالة د_-اوةلاح ىف عجل لرهكسألا نا ىلع اهتزاول نمسيئرتلا مدعو موزالا مدع

 ىقو ها ظفالا بناح اغلق نيم كسلا داضتل عب ارذعتاوبده سا مفالط ءاهدالاوأ

 ىو :!هيئاندالوا+سنبن هوهوأهتم مىلةأ ناكولو ض وهلا عصي هنا ىدبب ملا نع هما الرمل

 ضوءن ة-ءمهاانا ىلعاةفتاةريخذلا ن نعىو-دةملافامل ضوعلا رد اما فاضل و

 ىفعوجرلاو أه بوهوملا قي د-صننيب بهاولارع ةمئاه +-بولاو ضي: لودر دة ىفاناة او
0 

 يهاوالو هراكذا ف 4بوهوملل لوقااق مولا لم[ قاذفتخاولو ةكااهولاهتمت: وأ مهلا 3 0

 امئاوأ كل ة_ضوعوأ كوخ 'انأ لاةؤعوجرلا دار أولو هلئثالن اكله مولر اساقوأ عوجرلا مالا ان 1
 ضوعغلا ىف ىأ (بيعلادرتةه]وق) امم هأ اناصسابهاوالوقااف امتدت 000 اعيوهئازع
 ميمعتلاو ةببهلاىلا عاجرالا نمه>والا وهاد. هني وسلاسل ولكد , ىاتيلملاو وذبضومز|ر قومها هناو

 هموقو أ ل ءواعافول .دي ف اه حاص ىلع قا ةصقسالا ىفعجريوةي ٌئرلاراامنملكدرباذكو م4 © تاكو ل نإ ع

 نال (ادكي ل ةبهو هلوق) طرمشال ىلع نال (قضوعننا ىلءدلوق) ع .هلملا فاك اك- !ادول "0*نوكمؤ هطارتشا 7

 امهنملكل تدشمف (ماعناوءادتباعس وهفدلوق) عسب, لباقا لاا ودل اةمالءاملا || ”(عرفزءاهج ما
 (هطارتش الطن هلوق) عو.ثءرمضبالو ضمت طرخ هالو 7 استلا نمناعنةءالو قس ىف كما م اضر[ف اولا

 بهودلوق)عنداذا اهضوعو ةبهلانمضو,:لا ىأ(نوكيفدلوق) هيلطبتال ةمهااو ىأ || "تصوع طرسشربب ير رل-
 فامااو لاله ةونيب عماخلا ىذا نعال رهلا ىف (هلا دمكسسا طرب اضرأ فقاولا عببك ناك طر ناو 8
 وهفاضوع طرشناوز<يلاضوع طرتشم لو هب هيلادءةسالا طرعش ىتأا ضرالا فةاولايهوولو فو ىع«انااور ل“

 ارك د ءريهذأ اداعأو بهو اعدم طرمشالب هل وتو فاول نايشسد وقف ها ع.ستاك امة.ه دهتزابأو 8
 لدا ناكولو م هل ةنأور هال (لا طرشت او هلوق) راقعلاوأ فقولاباهلب وات | ٌضرألا ىلء 3 مشسضوع 2

 عجاف يف ماكلا متو رع دبا رك نأديالهنا ف قولا فمدة:دقو ناندوأ م هارد ىل جانصن تو 0

 نيب هلوق) ماعاد ثار ناك اذا ىلوالانوريغصل الام ةعقل ىأ( واسم ض وع ارشد قر هما يد فر -ةلاىلإ| 8 18
 ثمح (مغ-هلالامو هلوق) ضرعلا طرمش) هز جا ثمدهلا لو ا طرشىدلاىأ (فنقولا 0 «تاوغدلال وو ةأوق

 دةءلكب ل ه<وهولاديتسالا طرمشاا فقا ولا تاناهوتدبق قومي ىلمرلا لاق اةلطءءازو 0

 هنيالامبالا ةهفال هطرشىف اد تادض وعلا ُّط رمش .يلا تناك ةطواعملا دقي / هللاو

 نالاقيدق و(ل اوقأ) ىو تاهلامىف ع معلا قلطءنععو:ةوهوءا هديا عرتا من انىأريغملا

 امرت تي يغصا لاما ولا دبتسالا ةنىفاللد ىلا ىفةه هناا لاهععسالا نا

 لاى فدك ام موهفلدمتسملان هفتولا نا رايك ان ةمدللا ر وهظ سلع دقعلا سفن

 ة.داسهف قا ولا دالعراشلاهءاط ىذلااهها وقىلءنيقر هلا نيذهدحأ ل علف هيا تكإمف ال

 ةمئاشالو همفهل كل ءالذا لفطلا لام فال مامالا لو ىلعام اللا د, ةسالا ط طر ثدصح لا

 نوكي نانكعي ونيم>امأاومامالا ل وق ىلع ىحاشلا هل ةنامتاك اذاهلك اذهو اهرتفاف كلم

 عسج اريلف ف رغال ناجات<الفرم_ةسلا لاك فق ولا ىف ناسفا اذا من و مامال ١ل وق ىلع ى بش

 ميظعلا هلئار ةغّمسأو لعا ىلا هثهلئاو كاد ام هذم

 ثاعاا نمد. صو ترهدع اوضءقا امدعبو عومشأاب تلطب سس صنر 1| هيهوعنام؟ مزلت همهلاو 1
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 250 726/ئبئ2ئ22222321217272727272777ب737ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب باب ب7با9تا9اا!7ب! ب ببتبغحطلقللا
 ىو لوزتمت ةمحو زانوكي دقوديد»»- ب: ددوعتأمث هكلءنمةمهااحورخن 53 دقمناملا
 اههواذاامذوءانبلامدهرادلا ف ئباذاامث هباو-رص من هءاوصردأ5عوجرلاادوعبال كلذ
 لالا نم عناما كل تاازناو ة.سوزلاف صراعلا عناسملا لاو زدارملال علو عجرم رخال

 معى رخأنيعةلزخءتراصف يها ولا ريغ ة هج نم ث داح لإ ءد ردك ةلزئع دي دج بدس) دوءااو

 هجردلاولا ىد__مدافأ هربددف ىلرهظاماذه مح فوهامهملاتداعاذاامفالخم دب وهوملا
 هنالضوعلاوترملاونيعلا لالهوةيارقلاو ةمدوزلا فرهظي الك واطمطلا بّدكو ىل[ هت هللا

 نكعامنا لصا+طاو* ىهدا لمان مف هيلا داعاذالو رمنكللا نعحو راناامأو ءاهتا عب

 ةمج وزلا لاوزمن هكملءنءحوراناو ضوعلا رة:!زلاوةمجوزلا ةعم_بأا عناوملا نمهلاوز

 ند: ه]وق) لمصفلان ههيفام ىلع ع وجرلا وهي ة.قايلا هنالثلا لاوزبو ع وجرلادوعبال

 هلوق) هلوهةمبرهرملاو لءاف نت ملاو ضاملعف ميلا ديدشت,ن هذ (بوهوملا قدسل

 ادكهو ع رمتلادقعىفىأ(ةءالساا هم وع الف هلوق) هل ماعم وهوئأ(ع ربتدةءامال

 عوجرلا ىرتشما0ةرورغلا اهي تنثي تاضواعملا دوقعن ال ةضرااعملا دقع فال ريم ملا لاح
 نيعلاوأ ةعيدولا تكل هاذا ةراجالاو :_هيدولك عفادا نر كح#ي دةءلكب اذكو هان ىلع
 ناءدربام مافرحا لاو عدوملا نءذو5 رجاتلاو ةعيدولا نق تساو لج رءاس مش ةرسأ :سملا

 اماني يعأ دان عسريرورغملات ا لصامحلا وام_هانعمىفناك ام لك اذكوانمذاع عئا الا ىلع

 رمعم_لا ضيق نال لافام ايه ىلاثلا ىنتادقو ممملا ىفاك عفادال نوكي دعب وأ ةضواعملا دقعب
 قرك ذو هعجارف عسا نمرو رغلا للا ملالسصف ةزالتاىفدةءدقو ه_سةئاناك بهتااو
 الو هلوق) يبهاولا ىلءعجرياهن4#ب وهو هلل روهوملاةمال-نمذول _هاولا نا ةريشدللا

 ةرايعلا قسناكو ان هامذ ادقو نيرهأ د_ادامسومنوكي هنالنامضلل بوم ىأ ( رورغ
 دعب وأ عئادلل هذمقب ١ ريبعمن وكنا ارو رغلانال 0 يهمل سض.ءةنالر ورءالول وةدنا

 هلوق) دةءنمامهيفدال ةموااو ةراعالافالاو ةض واعملا هةعىأ(دعل !مدعل هلوق) ةضواعملا

 ض.ةلال لالا! امب تشيالو نيكسم هنذابهدعب وأاًةلطم سام اىف(ضراَعدلا طرتشما
 هرمغو ضباقا | عوج رلا لكلف طةفامهدحأ ض.ةولاذكو ميلستلا نم عنمعْنا ددأو لكداو
 ناك اذاامأاهنءضوعءلاوةبوهوملانيعلا فىأ (نيضوعل اى هلوق) ناسلاةياعىفاكءاوس
 عوجرلا عنّمانا وعبسلا ماكحااهاتءثيالف ءاهتناوءادّمبا ةيه ىهذ طورسش هريغ ضوعلا

 قيموه (مسةداعنع ومشلابضصوعلالط_وهلوق) « وو كَ. هٌصوءءده لاه ثءح
 لدتا اذاىأ(ماهتا عد هلوق)م-ةياهف عومشلا عم ميال ضءةلانال ضداََملا طارتشا ىلع

 ةرع_لانالءاهتاوءادتب اع ىقاشلاو رف دعو انددعاذهو ناسلا ةءاغزيضوهلانض مقا
 ىفورردلا ىفهمامتو نم مش ان الع نكس ءأ اما. نم عمم نيم هج ىلع لما هنأانلو ىناعمال
 هسفئادبععسوةلافكهسكعو لاوس لي صالاةءا ربط رش ةلاةكااك ىناهمالةرمعل او ىءهشملا
 نيمهج ىلع لة اامانلق قالطه كعءوحاك:اهبوزلةأ عا ةيهوةراجا لد عمت بهو قع
 امنه عملا نكمأو حسعو ع ةلاهالاك اموطظ-نمبب_ثلا ىلءارمفون نكم أ امام مم عملا بك
 رامخلا طرشي همكح ارغب عملا ذا امهمكح نيب ىاننالو ءاهتناعسبااو اهيا ةبهاا راممءان
 م تا كا

 و”. اح 84 نيعملا ضوملا
 مسباقتاا طرخعؤ ارد
 صضوعلا (لاطمب ءئشوعلا

 م م ةباف(عوبشلا)

 "اه



3 

 ةسئبارقا و رو ان
 م 0

9 ْ : 
4) 

 هقد_مل| 00 2و

 نا

 ر

 ىذلكو

3 : 

 مع هنزل

 كار

 هل, د

0 

 ا

00 

 ًاطمةماةسول تنك ولهنال صاط اودي فاسأك هماع بال هنا عم نيم سل نءىذءاسأ همش

 ماهر ةءذداف ءريغامتطوو اثرا ضن اهءأع ى قد واهداوح ساوا طوون َنوهوأ اهنا و

 ةاادعيهوجولا نمهجوب فرمملاواهؤطو هءلعع:ةءااضرو أءاضّدب بهاولا هيلع عر

 طقنةمالاذخ اراسعا يبهاولا و.داودإولا وةك "اسم هاله بط رةعلاو سرالا نمهدتأام و

 رهظدال (ع لا عضا ولان مول لوق) ىذماسثال ل. ةءلاىق رثالا ب" رثمدع قدما ذهو

 ضوعلاىف عوج 3 وكبو نيدقاغلادا قايلاو ثراولا ند: .-فافتالان ال ت وملافف
 هتنناك ةأدتيمةيههنا ىلعتأ (امنمقاغتالا اذهزاج ه]وق) لدءلاد رب كالها!قودارتلا
 1 قف:-ما1لق: و طو رمثلا| ىفمد_ةتاسمةمهلا ىف طرت شد امه طرتشدف ىلا رابع

 ةيها مال ضءةدَي جدر ل ةقدصا الب اةتمتهملا اهإ ف ةقدصب قدصت لجو ط 7 نءلهفلا

 هتالصاخا و هأ مر <« ,درىذل تناك اذا ةءهلا اًذكواهيأ عوجرال هنالد أسم" هل 3+ بم

 ت3 عمو ع وءعرلا نم عاما يف دجودنا عم ض: .ةلانمراح ىف ةةدصا او ةءهلاىةلاهالا 4

 مث ةونامر نطيالت دة وةءجأل طرت داما مق طرمشا ذأ وذا دةممةيههانا ع انال امويضا ريرزاح

 م-هريغىف اطرتشبال ضرقلا نأ دمي مراغاهد..ةنرهاظ (مرالا ف دلوق) ىواطءطلا هب
 3 | 01 ع سسو تالسل هنالح ةءامنماةد :اوروف فوبوبأقاطأو فدهلا حرمش فو

 4 .ةفرعصت ره «٠ لول هنا صبة اان د. .ةالاةدئافم انك ذامد مياده و هأ ض.ةب تحزم

 :لةةهىأة.هةلاهالاىأ (١منالدلوق ١ ٍِط هدعبامف لاقي « هريظأ وهقرصت 00 وغ وملا

 ىذلا نكلا صض.ءةالر دعب ىأ (همكحاذهفهيلاامهتخا اذا م 5 اذا هسا :ىن لكد هلوق)

 هوس «الك ون لك ومالك !!لصأ و ةطقاس الظل ثار هاامااو ىذاقلا سف مدعهبفن م

 الا ع ةدوغو مراغا عت هنمدارملا نوكد و يوعملا رهظإ هب و هياكل مئاولاوعأو مك الا

 ىأهلام ّ الا هذ ئئلكوةرةبدارنأنكمو ةمعل ار ّجعلا نأ« ىكسو مهتمه ىف عودسر

 هاوعدت ههنا ع وح رلااوبحاصدا رأ روك امل تءذراذااًةاطمةقدصااو مراءمأل ةءميلا ثا

 اهل طرق ثقة[ د ةممةبه تناك اهاعاشفت ' نافا مرتص مدمن هءاحم كو اهلطمب 0

 ص وبةمريغ هنال هلوق) لمان عوجرلاعناوم نم عئاماميةناك املك اذكو ةءهلا طورمم

 الا هل ض.ةالمفداا و هضبقلءهطاسبنالا) ر وحال نيدلاد. 16 نمر ٌءنمنب أذ هال

 هلم موقت و ةعصاا دعما نأ ىصس نك ١ ضءةااد_- والنيل هيلع هوظو همأ و 06

 هلوق) هدي لام لةطال ناك اذا الل ض وة هنال هلفط ىلعاي ديالا ة.ه وو وهسكعزا و

 دو ةناكئاو نري ذا! ىفا ذكدهو طمصحل | خ نمررالا ي-اصيل_ة:(عناا ع وجرلان الط - ذأ

 تاةفادش راصملاط ورعك وهلب وه هوا اد: بنان صوولب وه ومان اهريسع ونيسلا ىف

 ”0 موتا ود ونهدا زهنالاعونا و.ملا عسا ده ىلءو 6 قع ل ب

 تاذلا بحاص 2 ذامنعإ وادهنب هنأ مدن ودوءنالفع وح رلا قس طةسداززخ- و

 تاذفاذ | هيعول ماو عجريهناهسانجا ىف طانلار ءاارك دنك-او لوالا فاح لاد-هيإ

 هدةعاو ةيلاسللا نع همدقأمنىلع يم (عئاملالاز تد]وق) لوالا تاذلاوهذدا لا لاو زر دهد

 نافررالا قالطاىفام ىذالوت اق هفالخدا ةءاىلاةراشا كاد هدبالك ف نلذاتسهتلا |

 مئامملا
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 هلوق) ةباشع قا ىئارثلاءعوجرلاىفرئرلاثالخ (اضسنناكوأوق) ىأف ذ- ىلع
 | نانىلاءتهظا هجر رز لاهم ىأ (بها والة.هالهإوق) اضف ىلعاةطعب خلاب (ةداعاو

 هس.هوولو عْئادبلا لاق ىدع ةأدتملا ةمهلا ةلزنءلعصف ديدحدقعىذارتلانع وجرلا
 ةلزءناكس هضرقاذاف هض.ةد تدك اعالي قو اضرلا وأء1غ!!لمق بهاوال لبو هوملا

 ضوقهبف طرتشيال هلوق) ها ةيفعج تن أه بوهومال سداو»انقي وأ ىضارغلاب عوجرلا
 عدوه لوق) ةيدن» نءطيالءالهولت-هبوهوملاديف::امأن وكب بوهوااو (بهاولا

 قعر مرادلابهراذاام ةمسقلال_ة<ىذلا عئاشلا ضعبلاف ىأ (عئاشلا ف عوجرلا

 عباشلافىأ (هيفمصالاهلوق) ةيانماا ىقءرك ذاميفهلرئأالئراط عومشلا نال اهةهأ

 درهم عود رلاد_هبهلىأ ب .علابىأ (هدر بها رالدهلوق) بهاولا ضيق طرةسثءالو

 نملاح (!ةاطمدلوق) همة بمعىلءعاطاعوجرلا ده مث لبر نمءارقشاناك اذابوهوملا

 هروصرةهلا لءةبمعلا ىلع موقع بعل ١ رابخ مك<اةاطممسف نالكأ به اولا عو»ر

 ءاضقب هدرناف ميدقب غب لوالا ىلع ىفاثاا ىرتشا ادر م هعانم أس ىرت_ماولا؟ ىواطسطلا

 ديدلا ع بلا ةلزءعهنال الاضربناكن او هعئان ىلءل والا ىرتشمالدرلا ود تدش.ف اًضسف ناك

 ىلعءاراهض.قدعد ىلاثاا ىرت ثااهّدرو هعابوامش ىرتا ولىأ (يب.ءااذرلا ىالذم هلوق)

 ىرتشا !ق- نال هام: امهعت اىلعهد ريت أل والا ىرت ث هال سدا ءاضةرمغب لوالا ىرغشملا

 ىذاقال مالا عرا.ع هدو ثمل بومعلا نماملاسهارتشا ام تس ىأة مال سا تقدوىف

 هانا نكعلوا عم ع.يبملا اك ث روحو ةمال لا فصو نم هةدتسن ام ىلا لاسر | همم بالطمف

  امهيضارتي ليءاضةريغباضسا غنا ناز فأا ىف هق- ساو عسب ىذاةلا مسي هةدعتلامىلا

 | هق- تف امهئلان ل والا ع املاو ثاان'قحىف ديدج ع نيد ةاعتمل قى هذ ىهوتلاها ناك

 | همم ىرتش.م هلال.« هد ربنأهل سدلة ىلا ماا ىركشملا نمدا ركشالوالا ىرت ثا نءاك ص رغد

 ظ لوالا ع اءاا ىلءالو هةه- نم عئاملا ىلا للدو عيبملا ناك اذا ب.عاان عتاب ىلع دربال ىرت لاو

 | اقاطمحسف صمم ل.ةهدرنال ض,ةلا دع: لافامناو هريغ ىلءهدربال ص نمىرت ١ نال

 |لازولادهاو (م-ةلا ىفالةءاللا ف موف ىرتشملا ق- نال دلوق) مد ةناكهعئاب ىلع هدريف
 ْ ه2 مزلنو رطوعل اع وف ءاضرت افا ءاس نكرولا ذاوه.لاه_ة-لوصولدرلا عنمما ب.علا

 يفوت رصبل قا ق4 نكرلاذاف فلا هقحت يشب ناي نم ةرورشدقعلا عمن
 | ءانلعج هقحريا-”نءهز عد :ءدرلابمك اها مكحاذا هئاريغةرورضأ د ة.ءاك ل سنوكسف هدح

  امئاف ةبهلا فال ذاممسقت أ ىلءال اامهل ةبالوال هنالنا دقاعتملا كلذك الو هتيالو موه اس

 | مع عفو دةءاانال دقءانهلاتبان ا ةءامضوتنوكدز فا وهو مسفلا قوسةيجومدقعت:

 ١ ىلل-_ءد نأ نكع الفلك !ل!قسىفاضءأ نوكمف هد راعلاك هئءنيعدلا عجر عفرتاف مزال

 |هرثأن الطبال هلوق) ط اهرتقاففاؤملالوقرهظا ذهب وفرمصتب متم ها ةأد_:رمةيه

 | تالطيانلةوأوىأبوهواا نمداوتملاىأ (لصفتملاداعلالاو ]وقر ىضماوفىأ (الصأ
 | د:ءتد_و ىلا شرالاو رمئااودلولا نماهل_هةناادئاو لا درانمبو الىذاملا ف هرثأ

 يي ااا | |]|]|1]| 1 1 1 10101 10 0 1 1 0 َ
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 بِ همها. د د يم هدسسل 000-20 ا

 لولا كلغ نوقرملا لاق و ةصالل اقلاع ىهاولا كامدك تمد ىه ل "للعلا نا
 الوىأ (هذهتسبلا منار كذملاتادلوق) نوةللارئاموزنك.ا اهياعوهماعزمتالو هلوذ
 ائمعبهاولا نيعبملام الهلا ى وع ديه ءلعنيعال هنا ل_صاخطاو قف كالهلا ىلعتاع

 ب مولاناىعداو كلذ برهوملار كن ًاراهدادرتس ادب ربوةك-ااهاا المها! ىف اما ديو

 ةمهااف ع وحرلا يهاولاد ارا“ و ةيدنهاا ىف لاه (ملابءاولا فاح امك هإوق) فادح اهريغ
 يهاوالوةااف بهاولا ذك وىلعهءتةدص:وأ كضوعلاقوأ كل ا وهوملا لاف
 ْ ناكولو ىأ ب.ةلا اللام ا ىن هل (يسنلا به هلوق) هلبوهوملاىفوالا (خالا هلوق)
 نآ نمد للا نيي>اصأ ال وقاافال مامالال رقىلءنيهلاهسمقى رجال هسا ادوصقملا

 امزال الاءيسنلا بيس ىداول نأ مكاقلا 5 ذه ىف ومقعقلا لماسو« بسنلا ىفىرع فدلقلا

 ىلاف ىت-امهرمغ :وىواطسطلا وعملا فاك ه.!ءفاصق بنان ود هنامثادوهةملاناكو

 ثوددنا. .: دودقملا ناك فاءزال الام ب سنا !بهسر ىع دا هنال لك اا: ءبهاولا فاصتد رملا

 بذسذ سدل لالا نابت -رلاهنقر طذو فالعسالا بأن ن نءناطخاه ىراتذلم ٠ ازءو بسلا

 ال تس فوكو يقل! ة يبد علا عال تلاشي نأ ىصصأ | عملا لو ونلا

 || ىف مءادتالهنا نم مامالا هلاك اماهآ اماما رك:مفاعاذهو اف عوجرلاة مدعو ةءهلا

 موزلوهورخ آم أت ا.ثاهةمدو هةملافانهامأ هتايثاد_مقلام هملعىعدا اذاىأ ب سنلا
 ىلوالاءاماا ديد ثذ ونيسلا فو مب اضن بيسمو لع ءأنؤ ها ةق.ةملا ىعدااوهأ ةءهاا

 ءاضقريغب اهدرت اول 0 اهلا مك 95 ل ارثيالا عوج رلا حم 5 ههلوق) ةئاثاام - و

 بهوناذجضاه لاق ىو 1 رو» ردألامتعق نوضإ هديىفت 5 ايصاتناك اًضرالو

 ةمهلا ىف عوجرلا نالف بو هومال بودلا ةمقس : هاولا نوذدك. ايان مدلل -3 مع لحرلابوث

 |١ ءاضقرعغب ةبوهوملا ض هى كيه ىف عر اذا يهاولا همف و ها اضروأءاًضةيالان ركل

 ريمي سا هلا قةعام“نب ارك دناساو رهمشتلكلا ند وأهل ب وهوملا لام عمج- نمل د ريس

 || مدءدلو#:نيدهممل ضءبناف ءالعلانيبىأ (هءذفالةخالالهلوق) ها هلام ع..نم
 هناةموقعملا ىئاوطاقرك ذو نيروك دملاد_>انالا همس هدب ال فءعضوهن عوجرلا
 ملام ىلءمدقتملا مكصعملا دب ىكف رخام هفالخ ناوهو مالكه مفو انفااذع ىعفاشلا نال
 هلام 20 (هعنع نهذمف هلوق) ها تدنول ةيادعلا فال ا ىلع هلحىلوالاو للمذ قت

 || همز تكلهناهعل ست نم عت ماف اهيتعوجرلا ةصعن ىذا !ءاضق دعب ةدوهوملا نيعلاذر
 ىغاقلاءاضقب عوسرلا ةصصد_هب عملا لهدم هنال اّموقمقالا وةمل:متناك نااهلثشعامنامذ

 اغا هنال دءممريع نال عنا هماعناهذال و كالهلابع وحرلا 1 ول ءاضقلا ل.ةامأ

 ريت الود د :هلاناهك-امدق و 0 عماضرال وءاضةلا دودو مد-عأ عوج رلا مخاد ١ يل عم

 هلمموفد به اولا صضرقه.و هط ردد ال دل اوقع نكلهضقمراهك اسمانالاهد ربتيضر هنأ أب هلوق

 د_هبهعتمواامرظنأاو ط لاه ىل_ضافالا ضءهدافأ ررهأف اهدرب تدضر هلو متابنأ
 اذهو (لوتأ) ءاضَملا دعب همن .5ىذعءماادوحول ن وك هنارهاطااو كادواذرلان ع و-رلا

 3 (اًذر وأءاضق؛ هلوق) لمان اعورهد_هدملو ممله وذ ثءح لضافالا صءن همفامدي ود
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 2 سمسم سس سس وساع دعا وببرو
 هديىامووه:كلةناوكلعالد ىلا نالءالوا لب ثمل عقن ل ءهاادالكأ (ىن>ال
 لاك ىبنجالاكوا6 بالا ناك اذا ةذ ع ورلاهلو بالي هو ب أىأءا. م الاز اغا ىفو ةدمسأ

 ّن رك هنمم 7 2 مر ىذبب رةلاكولمم ناك اذا هنال ىىئ-الاك وأم هن ودي ديقاساو ى وللا

 ناكماليحرادووقن تنوي ةلادقاغاو اهيف عوسر الب ردالذءوااو 5 رةالةءقاوةمهاا

 خالا ب جل هنالى:جأ وهو ىأ (هيخ أد علو أ هلوق) اهر وصتنكعالذالا و'هل5-لار ود

 مت:1 'الملا نالو كل ثلا عمت شيال عئاملا فك ثلا ماس .ةلدق.شحلا ىخالاتعتوناو ةرود

 ةةمئدى ًادنعاذهوهملا جاتسا اذا بهواسعو - ادمعلا نال ءادب هجو لك مسي رقالا هيأ
 ىفىأ 6 .-ردلوق) عمضا حرمش فهل ثمو رصلا نع 5 ةسنالا نو دىلوالا ىف عجربالاقو

 وهناكفىل اوءال عمي كالا ا نالت لع ةئاثاا ىاليلوالا ىف عج ربالاقو مامالا دعو وصلا لك

 ا ا أ/اناكولو د_ءااءالموهو هدو نمد.عألو ة.ارلا ]ل ءوهو هجو ن «ىلومال عق:ةمهااناماماللو ريخعملا

 لعام 1 6 فاذ) بناجلارابشعا و اه يف مزلب نيوناملا دار انعام هتاس نعل ضر لام هيأ هنا ىرتالأ
 امي الم و>رالو ||| عملا نءانرئذاملا.مثمدحاو لكق-فةرمداق هةهاانالو د ثاايمزلي الفام يف مزلب الروخ" الا

 رد عوحرا / : الا مرعتمحراذاناك ولو دوق ةرصاقا ىلا ىدمتنالن ع و- رلا نهةعئاملا ىف ءاكمأا 'يصدااو

 هم 0 ** بهو[ نال ىأ طوسأان ء نيدأا ىرعع أ همأن ههخال معهم الءوخ أ ناك أ (بهاولا نم

 هاذ دنع دل» | رقزعولو نيوجولل عوجرلا ع :ةءاف قمة! ىفاذكو م-رلاىذل تءقوةروصلا ىفةيهلا

 ئنحالا اي 1 ىذحأو مادام عجب ريال هنادافاق 3-3 ع و>زال دعنا وفد ولفالاثالخ عجريالد © دنوف بتاكملا

 ”اهلاو) ؤرد عوجرلاه || داوامهنمتد-او لكدا نادل برات وكي نايتهلعملارب وصتنكم و ادي رس هنالاف اا امتاكم
 وذو 7 امدول || مامالال وقس امقنا د# نعى رك-ااركذو (عدالا ىلءهلوق) رخال لولم نيداولا دحأو

 قدص) نبت“ كدله | عتنملافسيلفعأ (حاذبملا تالدلوق) ماك فصام مدح او لعل نكيول نال عمجرينأ
 دزلا ع. ىأ/.(ر| || اذااعهيزرتحاو مدقتاك قباسلاعاذتالاءاقب عماهل. ةيالامىأ (مسقيالامدإوق) كا
 (هده 1 .هنأل(ةفلزب بهو هال ةهل#ر يغني ال ة عقلا لة امة مهن الامم د اوامصت الف مسقيامام-_يعأ بهو

 دي 2ولال يت 7 مقل لةكام نيت اليه و ولىأ الهماقب دعو رلاب الق مدلةناك اعاشما نم لكلا

 نععلا لال *د[وق ) 20 لك | ضع اراسعا (ىب:جالا :.-فعوجرلاهدلوق) م .هذ ال

 وأا نيكس ل ءذ امس هيهوولف كلما“ , عم اهعفانم ةماعوأ أ اهتمع فان ىأ (ةيو «راا زعل
 ىط ز اه 3:12 ىناله. ءاعدو:ذهرغوهذا كالهلادعبع وجرلارذعتا عجربالوخ آ ايس

 حرم رهاظوهاك كالهلاك كالهبسالاو ةيزازب ىقاياانعجرين أهل ضعبلا كا وباولو ىكمو
 ىأ (ةرلاركت هنالدإوق) همدتدقف نيذقاعلا دا كالهامأو ىلمت ىواتفلا باص هب
 بجوال هناو علم لال. «:هرامخا ٌلالها'ءاوءدنالو قد ههلوها "هلعددهوهملع هيوحو

 هيلعدرلا بوجولرك :مهنالؤدص لالهااهبوهوملا دا ولف يىف.علا لاق نادهرب ان.

 ىفنأ عم "نلعلا رك ذيل و فاك | !ىلاهرمغو رردلا ىفاَر «فاسالب هوققا» ءأ عدوملا هبشاف

 ىلع عدوا اهبشاف ىقيعلا لاه دوو مار اذالاه ةتامهولا

 دنع فاح هزل برق أولامرك:أ نم لكنالو همم هنكاركملاوقلوةلانأك ناو ررقملا نا
 رهاظلاو لالهلا ىوعدي هراك ادنعءف اال لفدولا هسزلد كالهلامدعب رول اذهو هراكا



 لقاك اهلل :
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 ةبهدقعتتاملأةمصوتوملا ضم ىةمهلامهاوقناداف اضن أو هسه هكامناسنالا كلع

 ديالو ىلوا |ةامح لاح لالا ا مايقاة: روج داولا مأو ضَءلاةس.هاا طرمشو ةمسصو باقذتو

 هقمقرت مادام كا! الاحمال ةمها اء[: ىفةنوذامرهصت نأ نكوالو ض وقل تم الذر وىملل

 اهةةءلدلوق) ةمصولا مدتفاهالومتومدعنةرح ىهر توملادهد كءلءاهناف اهل ىصوأولامأ

 ىأ (ةبارقافاقلاودلوق) هدب اهأعقاوك ءاقلاو توملادهبلورقلاريتعي و (هنوع

 قافثالاىلاهدباخذخ الايدرث هناق رردلا فلا كال دىلا جادا اذادللا ولاالا ةرقلا

 صبغ مكلا اذهنا ىلع :ةمة-اعوجر نكي لناورهاطلاىلا ارظئاعوجر كلذ يجدن و

 دد_ملاف تاةفناابابىفرك ذاك ايئاغولو هْبالامنمذخالا هل: حاتدا اذاب الالب ةءهلا

 سانلا ضعي مهو ةجاسال كن هنافدلاولا ىلا عج ريت أى ذيالعأ هبلوق:نكشو ةعد رمش

 لطايمهووهو اتلطم اضن :عهكبالبهوامةع.سربثأ ب الل نا هءلوة: نو ه وقنا

 لامن مدخالا لزم < لول ىت-انركذام هدا عناق ةجاسأل ك2 هنا وقنءةلهغلاهؤشنم

 هأ عناوملا هل نمدالولا ةيارقنا هريفوناذذاقك العب رصد فاهم دمه وثامنافهنا

 موملا ىلع هك رتب بالاريغب ةنارقلا ص.صختأ ىلاعثهللا رح راشلا ضرع ملاذ هاو

 م-ىذاهلوق) اهرد_ةبةجاحلاد نع هنالامنملوائتينأت الثا ررقتام ىلءالاكدتا

ر ىدب سدلو أم ر#ناكن هوم ره؟سدأو م-زاذ ناكن محب رح 6 رع
 ناك لرالاف ررد مد

كذب سدأ هنأف امسأ هل وقرهةعز راو اًضيأح راح وهناضدأ عاضرلا نمهاخأ ناك نافعا ١
 ظ مدح 

 بحاصم-رلا ىدئةرم-لا لاه اعاضرالاكىناثلاو ةءلالثرسدلا ىفاك بسنلا نمر

 اذاماللاوةالصلاهيلءهلوقا اعف عب ربالامتاو ها هتك اذءم رع ىذلاوهمرحاو ةءارقلا

 عوحرلافوله-دقو م-رلا هل اهتمدودةملا نالوا ريف عسر ل مركت مر ىذإ ةهأا تناك

 ٍي-غم-رلا حرف م-رللهصقف ارمذلاو مرة فد (هنمهلوق) ىانز ها م-زلا ةعبطق

 م>رلانمال ه..ةءمرحم ىذلام رغامدرلاو اعاضرخالاك مح .رلاع_غمرملاو معا نباك مرا

 ريمقلا ل_هدول هلا حاتع من اب! ةلرقىلا ةءاءال اذ_هىلعو اعاضرخأ وهمءنبأك

 عاضرلا نهامر<#م-رلا ناك ولف مر نم لاح (امسند]وق) ريدتري_خالا بحي ركل بهاولل

 تناكناوهز عدة ءهءلع هتاذنا بالاذلو «ةاصبوومدعل عوجرلا ع:ّعال ةرهاصملاوأ

 ىلاهةهلوةل ةقدصال لو "هل ها! بحاو هنال (انمأةسموأاسذولو هلوق) اهيا انو همم هتاص

 ةسمألا لوبقاو م-هوربتنأ رايد نم كوبر خلو نيدلا فك ولآاةو/نيذلا نعهقنارك اال
 م-رالبىأ (م>رالب هلوق) فرحلا اههلثهوىفات_سوقلا لاق ءهلئاقملا كرتدقن نامالاو

 («*نباولو هألوق) عوجرلا عنال هنافةرهاصملاو عاضرلاب مسردلراصناو ةيسرسعلل بجو م
 تسدلةةيمزحم نال اي-ءاهلوقب وأ هنمهلوةب حراخاّدهو ه عنا اعاضردوخأ ناك ولو ىأ

«ثيال محرالب مرح هلوقنال رهاظرم_غ هل.قاسع هاصونا ىنذالو عاضرلا نمد بسأل! نم
 هل

 ىفءابلاكم_زلارب_غبيسب مرن ىأ ةيس سا هفءاملا محرالبهلوقل اتي نأالا اجسد هنوكمأ |
 هلوق) ع وجرلا ع:ءالق مر ىلعتطع (مرحتو ه]وق) لان ةرهاطلايءد_هبهلوق

 دوءوشو همخأوهلوق) ةئاغ تانيلاوزينباا باو زأوهاممو (بئاررلاوءاسنا!تاهم*ك

 0 سلا م



 مس بط

 ىهيدني ئشاانال فدوبوبأ اقام وطي ىذلاو لضافالا ضد:لاق دوسوب مو سماك كل هه ندع

 هاضتفل- ؤهنيدرن [ىلءه4ن نك نيدلا دره. ا و كلا | نيدإ ]يوم هل ءو هل ءءاهساب

 طوة_سوهو لطب قاقصالاءاسقلا لطدال هنال الو منبدلا داع اذ نهاف لالا لمق

 دا رأ م ىبصاله دبع ىدولا بهوذ نيدهمصولول# ىلعال ىص *(عرف)» ها لمأتف لحالا

 (مامالا ن نءةياورو هلوق) ةيزازب عذملا د## نعو كلذهلذداو رلا رهاط ىف ع وصرلا ىصولا

 هللا ىلا داعم لاسو رثك ىت> ىراحلا املا هملع ل_> دس ىل_ءاق' ام دوءدال طفاساانال

 هلاك ناك نيدلالاو زنال نا كس امس ندا دوءدفقسول وبألاقو اس دوءبال

 دف الاكمامالا نع ةراوزو دوعب هنأ دع ءمئلارد هاارك د دو (حاكناادوءبا ام هلوق) مثملا فاك كالا لطب قوم روهوملا

 .( اهجو زلامهو ولاكن بهاولا عمجر اذا ةباو رف سون فأن نا: : اوراهبةن حاك- نا رغما ةداللاىق لاه

 .. كلا ىاؤلاو) 9 ىباكا!ىفد#رئذ دو دمجشلارد هاا ن ءامرث ذامدهب ة ةددس'هااىفو ها حاك: اادوعب

 : مال بهرولو © ميد ةىلادوعلاه-_:مدار اأو هكبام يدق يهاولا ىلادوعي ةب هلا ىف عوجرلاب هنا عضاوم

 بهو ول و ععمج رآ م 4 هإدول واسال قلد 2ند 1 لا لامه ونمثأى الأ ىذماوثال ل ةَ_سيامف هكمام

 ه4. كوع (الهنأ 8 هك.اممدق لهل 0 ىذءامةاك زبهاولا ىلع دال لوطا دهب ة.بهلا ف ع جرمتهيلا

 و رجعنا «(عرف 3 تعب هبوءوا !ىلا اها وارادرخ نم بهو نم :الدكو ىذمامناكز قدح هيلا ادداعع

 اص كولو دإو الز اهفدك لم ميدقدملا داعولو ةعفش اءاهذ_خانأ بهاوا نكي ل هيف بهاولا عسر تاب: عراد

 دال 7 0 3 :مسخةالءازعو هأ ةعف_كاابذ_خثالا هل ناكل هكدا منعلزتلرادلا ناك لهو ىضم

 اهلا ىدوأولام 1 1 ار لوقءنمم-متموىاز لوقو نء*م-مغمو برعلا ضءناهد ةتاغلابف (ىازلاو هلوق)

 مهب 5 5 ندمونمو فرح ىلع مسا تار هنالءوجولا قأ اد_هو ار لوة.5نوْ نءمونمو اهرمهةمف

 لمالا (ملاةأ سالب هوولف هوق) نود.عءنبانع دوعسلاوبأ ءاسلاددثيف ىذ لو - املإ

 اممم ددحاو لك ةداوشدرتو بحاحالب اهني ثراوّدلا ئرح ىّتح هبارقااريطن ةسمحوزلانا

 فالي ضوءلانود دداوتااولصاارخ ”اللاء_منملك ة.هنمد رصقملا نوكمذ رخ "الل

 ةماشسأ تناك ن نأه ,ىلا لس تلذ قرون ضو دوست نا :-الل ةدمهلا

 ناكم-تءلحتناكناوعب وزعدلاب طق_سيالفايفعوجرلا هل تدثذ ضوعل ا هدودهقءناك

 ىليز ها ةنانالادومدالقع وح رلا طةسقل_ىد-دقو ضرعلانود 'ل_صااه وصقم

 تقو ههجو لا مامةأع وجرلا كاع ال الذ د_هباهتراف راو عرب رالعأ (ال هلوق) اهزللم

 اهقرافنارالا وجو ئلولو تعح راهستن 0 ل--رله_:.هووأىأ («سكعك هلوق) ةهلا

 لالا ى لاه (ه«-ضر ىرلوهأإوق) اء-مثةهاولا ىهتناك اذااك لوة.نأ ىلوالاو

 لبقتاماداوثاثلا نمت زاح تضءقاذاف ةضو.ةمالا هةقد_صالو ضد رملا ة.هزوعالو

 ثلثا نماهرامّعاو ةمصوب تسيل و أد ةءةمه ضن رملا ةيهنانملعي نأ ب يو تاطب ىلستلا

 رد هعربت مزلسف ةبهلان عربت دقو ضن را اعتب هيرولا  -نالن 26 ةمصوأ منال ناك ام

 همجللا طدارسشر اس4 طرتشا ادع ةمهفرصتل ا اًده ناك اداو ثادلاوهو هل عرمشلا ل ء-ام

 تلعامل (ةيصوباقنتالو هإوق) طم ها بهاولا توملل.ةبوهوم ا ض ءفاهةلم نمو
 نأل .تسد :وهلاكملم تناك- !اهتذب ةولا نال مضيشل لها تسل ىغشو ادّةءةرهضيرملاةيهنا
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 م-جرب نأ ل والا بهاو ]5 نكيل كلذ+._ثأاموأءارشوأ ةمصووأ ثراوأ : 4 مب لاما! بهاولا

 هنال ع سريال نأ تأ ةصضتلا نودي وأ اهمىهذزأ دهب اهذهطولامأ 24 ىهخوأت هوق)

 دئعةءتاار ةيصخالا نم هنتر( عوجزلا ع :ءالءلوق) بصةلارباب لل ا

 اطل نع ب هيدئه د6 لوك مامالالوةنا 21 و فسوف لوة:ىف عوجرلا هل سلو دمت

 ىناحتاسا ١ لاق 4 ردنلا,ءافولا مدعل ءازحالا مدعر هاطااو ردا نءدكمو 5 لاق

 ءاضة:نك نك ٍلاذا لالا نمزح-فريغاهن ا ةياور ىلءاماناَز ةلاو رذذلا ٠ نءئزجحتا ماروظب و

 0 ار رسولا اهن قلت جةسوس < ريغءا١هالاهذهذأ الفاهري_ًغىلءاماو رهاطف

 دعب ع-رولا-هثو هدمن عجرم لوألا. ,ةلاملا بهوولا هذ ةعث_ثلا اذكودوعتالثاك للا

 قاءسو اهراودراد تعدو رادلا يهوام

 رح وب واهياءىصذ نمئزحت اهصذدم دعا راش هاوو

 قايم:كلروذذملا لك أهلي /ناوهئالو (لوقأ) ءأ ىرهظام ضعي مدت ثنيلا اذهو

 (رذنااودلوق) لمان هك اموهاعالا نوك_:الةقدصلاو هءفدهتياذإو حجيذلا دعب هك. امىلع

 لن هيأ اهبانتملا 1 داد_ءباهر رز اال اد وأ ف ئاصأا عمر رك الو ىاطأ ![:ه هيد ارأ لهل

 (عوجرلاهلفهلوقر ةبوهوملاىكأ (لءك هلوق) نتااىفاملاد.:اتاهتمرب ىتحناةراسبع

 ه#توق مرغ هك. 1و ارتهارلا باحات هضءقوأ تهل ثةووأو 4 .1ءقدصتمال هذءةولام

 مغنم ةحوذملا ةاشااذخاب4بوهوملا ضمة دهب بهاولا اه<ذفةاةناكولو هل بوهو.ال

 نيبام4بهاولا مرغيو ِبوُثااَدَء اهل بوهوملا ناق بهاولا هعطةذاوت ناك ولام فال مي رغت

 ىرج فالألاو هد:ءعوجرلا غد .ٍ :ءالفىأ (ىلاكلافالخ هلوق هيدا ةدعأاو عامقلا

 ةمصخلرمغ ع نما ذولامف لاك ذو ىف وذا اهياع فطءامو ةمصخالا :.ءىفاضدأ

 ةمصضتأ| فو الص ا دك لمنع حرت لاسم الف سوي وبأاهيف فلا ل ىأ اهتانا ع و-رلاهل

 0 راندي , رقلاتعق وامااهئكلا ىلاعث هلل :مصختأ | تع وناوثال وةءامم وىلاعت لت رخ

 ردنا قامأو ةصخالا فرهاظاذ هو ةماك- ارد امنع « حرت لذ اهل لك اين أهلا ذلو مدلا

 طقس هلوق) الصأ كل نع جرتملاهلال (اهاغتاعوجرلا لذ هلوق) تاعام كاذكن
 نيالا بحاصاهالومههوف نبدد .ءىلع هل >ر ل 5للاةروصو ءانمدقأك (هياذ 1اوني دما

 اهمنال ةيانحلا شراو نيدلا قهقح طاةساءامضارثاك ة.هلا هلو مة نالهلد طقس أو

 هلوق) هدمع ىلع ة بح وتسنالدسلا نال ىشبدرعلا ىلع عج - ريال ودمءلاةق رب ناةلعس

 ةيولا ىف «ءوجر مصنال سامقلا فو (انا_تسا مصدلوق) هل هاواقا (عمجرولغ

 ةقضس لأ نءنسحلاة باور وهو ضوعلا ةلزنئءناكن د,ىهلاهلل با هق هود طوةس١ىضذر هنال

 نيدلادودد ةمهلافع .براذإ فو ىنأل وق ىلعو له نءماشهو ف سول ىأن « ىلءملاو

 ه.هوف رغد نيدد علا ىلع ناك وات ًارالاق ودس# لو شفا فسر وأو ةب اذلساو

 لو.ق ناك نيدلا دوعنالا:لةول لذ دب ع.بر ناف نيدنا طق سذ ض. ةوىصرلا لمع ه:ءءالوم

 ضشوعلا ىلع ص مهناناهسالاهحوو كاد ئالءالوريغدلا ىلءارمض مافرمهت ةءيأاى مولا

 ضصضوعوه لوة.نأضوءاا طرشن ال ضوعلان ءةمااخة مهلا تأ اكو اًه«ءاطاةسان اك
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 كاز راح وأ الاعلا .# ص وءاذ_ةلاق اة مهلا هفاضأنادقغلان ءارخاتف نوكي وعم

 اههئمد-او لكلف ةءوااىلا ضوعلا فضلا ذااماف ءاه- االو*ا دبا ةضوافملا ىنءمقذ ركن
 وهفدةءلاىفاظر ريش منكي لا ذا ضوءلاىرو د ةاأرمسةخش حرش نعى ذو بدرا.ععوعرلا

 طقس ما ضو ءريتعي لالا ق كفو ع و.شاامميالو ضدقاا ىلع ال | فقو:ءذ هسفن دمه

 نااياصصأ لان نا.بلاة باتو هءهسودانىتوملل قاوم طمملاريم ل ىفاق ع وجرلا هي
 عورلا طق لد ةءل دعب هض وعاذا اهاقدةءاا ىف ط رسام عود رلا هن طقسب ىذلا ضوععلا

 ةأد2.هةيهن وكمف عوصح رلادسقن نع طق أه دع رخ رعتامماو هلي دوش وااىلع قده <هريغ هنال

 ةعْمْدلا بقاع :وع.همأا مكسدعلا نكح يصب نأ بج وب هنال دعا ىف ط رمشا ذا كلك س ءأو

 طنا رمل ا ضوعأ ا قرت 2 عاشنأ ١ اولا و اهئ 5 وعراصا+ ةهنأل د5 ب.علاند درو

 اماذةمدلاىف لاهو عطقالا حرش فاذك ةيهدنال عومشلا مدعو ضرَمْلا ن نع ةمهلا فرغ: ملا

 الوداد ةباالذ_ظواعملا نغم رع سي الو عوجرلا طاق_ءالو هذ دقعلا نع راض وهلا
 نأف كلى ع نءضوعاذ وك هن «.|!ةفاضالاب لوالا نعءاضوءىلاثا!ثوكنانماو ءاهّذا

 لاذاامأو ةءهااهنلطمت وعدا لظد ومه!1-.هنركبو ض.ةااد-واذاضوعاد_ه

 ى-4-١ امو نيمم ءهبلا ىف ع وحرلا قدح اش وأعد مده نو كسار ىلوالا ىلا فظد

 ىناثلاودةفلاىف طار ثاموزالوالاناتياور و ان الوقا همن أ هداغمو راهدخا ضب عم

 الف ؛اهتئااع هنوك امأو عوجرلا ط وة ىف الفلا اذ_هو ىلوالا ىلا ةفاضالا مورا ليال
 الد ةمضوداانأ -عورفلا ف لدا رخ و كو لمان دولا قهط ارا موز ىف عازر

 ةطخط ا قمقذنم ( هاك ةقلطم بهذا غورف :د هلوق) ههحارفىلاوةهنناءاشنا ةيدنولا نع

 اهنمو اهتماضوع لصي ةطذحلا قءةدنان م هأ:هدقاماتم ملا فلا نيّراجىد_اذاوو
 ها 37 وحرلا ا راح ىددحادأو هضوءول هنا نممذةثام

 عيزو نمقيسامرظملاب طارتنالا نارهاظلا تلق دوعااوبأ ةمالعلا لاق (ربدتةف هلوق)
 ىهتنالهأ3 بهذملا عو رفقالطافااذعالى 0 و اًةاطماللدمملاىلءلدالا

 نءه- : تال ة ريص يه ذملا عو وره لوقأ ادا - !!ةمال_هلا لامن كلا
 مى لاذ تفدلت الو طورشاريغلا ضو.ءلاهدا سمو هوقفحراشلا همدقأكو ةئاللا

 اذهرظب باج انضد تيأرمم ءاهناامسة مولا لهالدنا اضوع هنوكمدسعب دا رملاتارهظ
 حو رئقلا ق ىلط 1 هسْعَ القيهاول ظءاستي ل ص-هنال (ةءهلا حو رخهلوق) لمأتةىسوتنا

 لع#و هدا اه5؟ الهتسال اهي عيال هناف ةءمانضرت سام وهارد نأ سن الس هؤاذا ام لهشف

 نماهل ات:ال دعمد_ةعةمهلا كلاما عج ري تناكملا ْرعمم ناسنا باكل بهوولاماضنأ
 1 فايس وبيالافال_خ هال ومكه تلا تناكملاّكلم

 عنجريل دلوق) هبال غم ناكاءداغدك لم ىنانثلا بهاولا ىلا داعاذاف (خسن هلوق) فاقلا
 لاقت عا ولو هلوق) ط.مانع ذرد كلا اذه ىفاتبان نكد ل عودرلا نال (لرالا

 وس وو يو ويسر سوس سرس وس ويري

 ١ 1 و و ةءهاا هبل ط.:أن ل ظدد و رح د هو .,هضوعاا

 (| عوجبىأ (اكءاوهلوق)

 ىلا لصوولو ىناشرملا طرقا ىف لاك اتفاقعوا تست :ةرو ءىف رهظي و ف :شملاب طدت م
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 ادن 1 اضروأ ها

 1 م دعلىقاملا ىف
 ن

 .( ةملكل 4 وق: جورالتا

 3 ءاحورخ ن وكن

 4“ هيلظ حرفوش هنو للك

 نطل



 راد 35 00 :

 تاع صضوعلا [_

 طورسثا اعلا ضو هاا
 مك ةلداك طور كاا 0

 لدءلاع ز زومف «صس

 ماا ةياملا لدملا لد

 "ب ضوعاالكؤ همدإ

 (ةكلاه تناك نال :

 دقو ضوعلا دج اع

 هه ل ةمهاا تدادزا

 6 <ىقد<ساناو هصالما

 فعج ريتال نا: 1
 ااه تكن ض وعلاء.

 ميلا ضو ا (ناالثو هلدعو

 ل هنه4! وى ثموهو
 و هنا
 رمد و (ضوهرملاءم -ٍر

 ىراط هثال عوم_ت

 2 ىلا فلق 8

 ِ 1 0 ١
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 93 للستات 2

 لءفكو أ اها ن ماض ا ىلعالو نعل د لواء! نال ضنا لاه وأ نعل هيلو 40125نالفلا
 ْن وكيت طرلطلا عمو هرمآ ىلع عجز هلاطءاخ وأ سم”اللاكد رشذومأملا ناكولذ عقدفا مب
 هنافوهْضرَق رد وأ هشم عسا هلم هلءكو وأ 13 وس ل ىلع ةعضاوم وأ ءاطعا وذخأ امم

 "5 رك ااذاهن[فرعلاذا افر ع طورمش منيطدل غلا نيب تل مذلا ذا اعاجا ص" الا ىلع عدسرب

 ناك ولادكو ارت يورو مع ١ الاىلءاتي دوك ه سهأد هريغ ىلا لام عفدب «طءاخوأ

 طرت ثيإو نماض نأ ىلءلةن لن اواعاجلا عسج رب سكتسءااروأ م" الا لا. ءىئ و رومأملا

 سم“ الا ىلع عوجرلا يف فرعلا هن ىرحام نا افرع نام ذأان ل متلادافأو ءا عزوجرلا

 سا تاو هلوق) ظوصأو فريدا عود رلااوثت ءأادلو هلامعىفالو اطماشن دنملناو عر

 عجرد دعب تافا ذاق هاك بوهوملا هلل الاه_ءفديم هنال (ضوعلا فص عر ةمهاا فصن

 امن يعم فطن نتءااذا اًذهو ىد:ةرعهسأاا لاه ررد تاضواعاا نمهريغك هردقب هلع

 عوجرلا ىأ ازهو د5 رهوحلا ف لاعو ها ح رمشلاىفاذك الم أةيهلا لطم: امم عم نكيرلاذا

 قى عجرب 7 وقاملا فل ط:ةسءهاا ضع قدا اذا اهامتءعاوفنا ود_سقلال_ة<ملاذ ااه

 لصالا ند ه#.فدقعلا لط.ؤ قدك سأا ضعدلا كلدءالعم) هنأ نع .:كبوهوملا نال ىأ وعلا

 همأا راشأة مولا اما ءادتا عنمكاد وةهسقلا لمد عاف عاشمةبهناك قاما ايف راح وأو

 سد هنال ةبهلا فص عربال صوعلا ف صن قعتس ان اىأ (ال +_سكحو ]وق ) نيدلا ىرمس
 ضوعا صن قاما ناق ة.هلا لك-!لباةمقاماافصناانالو مد_ةئام ىلع ةةمةاضوع
 ضوعل' هله مهناللوق تأىلوالا (ضوعلال_سلهلوق) رمي هناالا "اب اذكفءادتا

 هلوق)دقعلا ف ىأ( طو رمل امأهلوق) ةهلاد_ةعفئأ (طو رمشملاريغلا ه]وق) لماتف

 دراذا هناهمووهةمنافقدامدربملامهلوقموهذاريظنت (قيتساول 6 هأوق) ) ع هنال/عزو.ذ

 عجريال دك ااه ةيهلا رضوءا! دان اف (دكلاهتناك ناال هإوق | ةءهلا لك عجرد قبام

 دقوىأ ى ا ها عوجرلا نم مئامة هلا ا دوه 0 ولا
 0 :لوق) ط همدسعو ضد وتلا كلذ ف ىوساف اهي ع وجرلا لاعتساو هكدلم ىلع كله
 لاهلك ع ودرلا نمةءئامةدانزلا دل ضوعلا لد_..هلبوهوملا ىلع يهاولا ىأ (عحرمل

 لصاحلاىأ ع وءشااريضب الوهلوق) 0 (ضوءنلامبعحد هلوق)

 ه:هاهدهردهّض وعاقل تناك ناب هم هش ضع 000 وعاب َر رازماا ف لاه فصذااىق 8 وج لاب

 هب ح رتص نمرأ لو هلوق) رادلاقدىفتدبلا ادكو قابلا ىف عجرب ,مهرإلا 0-0 وهذ

 له ني دل | قرسم لاك نامسق ضوولاناناودسرمص ل هقو هحمىف فئصمااول” 5 (هريسغ

 فذصملا مالك ىف نأ سو دةءلا ىف طو رشم ضوء نم ون ىلع ض وذلا طمحلا وعقادبلا بجاص

 ىأ ضو ءالنيمأ اومدصملاهرث ذاموهو د ةدلا نعرخ ام ضوع ددانلا اذه مهل امرخآ

 منا هنأ: نمانهر ذا عامه قرد واموأالةمسمارانهب دولا بحاص د ةءدقو ها رخاثملا

 لاه: ةيهلا ىلع م شنااطورمشم ناك نا وعوج رلا عتب هنا هضعب ندا واطورمشم نكي
 لكلا و ثأك ناعئاملا ضوعلا القارص نءالئاب ' ماكد-الا ل ةثمىف

 101 لاق داع ةلزعو تل 4 داع وصاو

 17 1 ميا
1 5 5506 



 حرب رله ضرق: لاو ض رةئسملا ىلع عسر رض را لوفنشاب 2! نبغ ل نقلا

 4 داع رئات عجب هن :اراماو عجربال طرشلانودب و عجرب ع وبجرلا طر نا م - الا ىلع

 ةحا ف نءقافنالاب دوماسملانأةيدامعلا نعب.ةنااةءو#ىفو * اناصولا باك

 مسن عوجرلا بوب م- - مضهبلاهوهطرتسشااذا عوجرلا بجو" موضع لاق ىم" إلا

 بيهوأ ىلامذاك زذأو اقرافكن ع معط أوا ىتبه نع ضوعلاف واو »8 مدالاوهو هطارغقشا

 رخآاطباض حاهولا حارسا فرك ذرهةي زازبلا ىفاكعوفرلا طرشالب عجربالاغلا ىعانالف
 طرشالب عحرب ل طقف:رخ الا ماك نمناك ن ارو.ءاملا عم دب م"الا نع طةس ىذا بجاولا نا
 دمقو ها طرتشالب عجراتدلا ماكان مناك ناو طقسأ | .«رثك انعجرل عسرول هنال عوجرلا
 نءاضف افههثداوا قءلق» : لولو نع نالذىلا ادكرادقم عذدا لام اذا ةصالللاىفازه

 ءاطعا وذخاقوسا'ىنامهتس نوك نايدري س فو هط. اترارءاالا كدر“ ناكنارومأاعفدف

 رومأملا دارومأملا لامعىف م , الا ناكولاذكو عامجالاب مح الا ىلع عرب هنا ةهضاومو

 عج ربا قسوا ىلادذعو هلع عودس رالؤ هن الم اءنه٠ نمد-اود+وب/ناو م ٠ الا لامع ىف

 ىفلاق «برقنلاةءومم نم عاحالا: عوجرلا 4# تدث لاه ن اف نعرض: !لةيرلاذا اًذهو
 لة:لو أه :ءءاضق ,هردفا ١ الدر ىط هينا ةنراسملا فاء ةرعص ها اذال مالا فرك ذةتاخلا

 عجربال ا .فريسصن ؟: ناف د تا فوخلخ - ريهأف روما لال عفف هزءءامق

 عجرت نا ىلءلش.ل ناوانا همس هملع عج رءادقلا عقدي وا وأهث :ارمس:هصعاولد ىعلوةءناالا

 ضقالاوولا دكو قةناا؟عجرب ىرادءانيىفوا ىلا ع ىنء الامن هقفنألاهول اذكو كاذب ىلع

 ها رصعل اوهعودزلا 0 انىئتولو لاح لك ىلءعجرب ب د

 سن ادى للادارة اور اوأتيئانوأ قيدضتالاه !ذا هنا لاصا(للاو

 اذكوالوأ قءلاق الوأ عرج طرمشاةاطمعجرب ىرادما يو أى لا ءىلع قنا وأ ىلء هلام

 لة.ملامالث الاوها.عىفوأ ص ٠ الالاط ءاخوأ امفرع_ىروهاسلاناكو اذك نالذرىلا عفدالاهول

 رك رأى عدم وع زامل ركأ وأ اهنل !ىنء تالا ب ىتفهلاو ولام فالى ءاضيلأ ىلءوأ ىفع

 الفىراهظن عاد .ءعئعقتعأوأ الد عجأوأ كلا عىلام:اكزدأو أك ءاعطن نعنع
 ماسقأة لع ,رالئالا هذه. ىءلاهو اطءلخرومأملا ناك ناوهطرشبالا عوج
 ثااثلا هلايعىفوأ هكاطيلخو أا.فريهناكنا عجزبامىفاما١ [ةلطمرومأملا هب عسرباملوالا
 دلاولا ىد .سصخن دقو عوجرلا طرعش: الاه مف عوجرالام عمدارلا قءلاهنا عبر ام

 قاهاعء ص وص:ملئاسملا هديف ةصالللتاو ةناللامالك نملصأ أ ١!د_-هىلاعت هناجر

 ىدذلا ل_صالا| دكو ةطداضرع امال رام الو مالا نءىخ سناب و ة_هالاناو ةئاللا

 طياضرم_ع هناف ملا ع'داسب عسر هيضان ب حاوي هر - ءءء ندع ماع ن نهو»وحر ا نع د

 2211101 هلاءاضقو مسالا ارشب وهراد*ي ىف قا ذنالانهالا ليال هنال اضنأ

 ان اسن'هئرولا دأ ىمأ ىواّشل' عمجت نءنيعلارونىفو+ هوو ةناك اداب ىمالاكىو رخالا

 راسخاوهوىرادءانيىف قةنأ ىف اكه_ءاع عج ري هملع عجريل«رهأ نا ن 59 5 ثمحلا نكي نان

 عفدا لاه ةريَسدِلا نع همف و* ىذاقلا أ ةلزغع عجرب رين أهلنا ىدخرمسا ارك ذو مالسالا س2
 عممكسسسسس
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 هلوق) 1 ةماع بحأ و نئدلا نال نه: لثا وهماع عمس را ث واح هسرد نادالدر سعأ :

 بوحو مدع ]وق ) هضاين اكسسوأر هل ب وهوملا ىلءى:-الل عوسرال ع (هيصانولو ّْ

 عجربث محى أ (نيدلاءاضق فال_هلوق) ءصايولر ع وج رالوهلوةللع(ضي وعتلا
 هرماأدقو هّممذىف تبان'نيدلا ثالن ماض ىفا لقي لولو ىأد هان ىضقا ذا نيدملا ىلع ىبنجالا
 نأهىمأ اول راصق نب دلا وهو بأ اطال ناكام هك-اعنابا صأن وكف هن هدأ اطم طقس نأ

 اًضرقةسم رام نيدلاءاذةيءرهأا1 هنأ ه_هفدقفلاو ىفاةةالا لاه ىيلبزلا هركذا معاك
 اعدتمأ غا رفرودتنالكالذك لدم وبان ال هزه ىلا فرمسل نهانا )اك ومو ردقلا كلذ :ه 50 اذاالا ولو

 ع . و .٠ 0 . 0 م 1 هس © 8 مرور يا 0

 هيلعنمىلا ىدواا ىف ل قم ااداالا ءاصق ل فغلا عقيالوءاضقلابالا حرم الة هذلا نال هملع : قرت - ًاىلءىنع

 اد_هراصاصقن اءةَدامفه_ءاغامل ةمدود_هلاب حو نيدلا برص ةاذا الو أنيدلا || نإ ب هوسدلا توقنو

 ردقم ة-:مذ غا رفىلا امم تسهل ب وهوملا ىلءنيدال هنالة هاا ىقد_هءلا عناد _ظال ١ك و يدلاة[نو
 - . . .٠ يل . 5 -. ِن 3 امن

 ه.قلذد (ناسنالا ؟بااطبام هلوق) ىاش ه١ هجولا اذ_هنءافرمفاق ضارةت#سالا
 ءادأو نعرف كتان مالا كلذ حجرخ(ةمزالااو سدحلاب هلوق) دالوالا وة-وزلا ىلع ةفخلا

 كارد ا (نك.اهوق) لماتماف ةمزالملاو سدحلابال رك لاء-ميبلاطي تاكن او هنافرذا | ةوجرللا شمت الإ
 دقو كال ذ ىف عفديامناعذ) ض اه فرعل نال هناك (عرحر طرمش ال: ه]وق) الوالامو هلوة ىلع : 01 هانا 0

 دقنكماءانذتسالاهجو فرط ىلا لءاتف هلوش راشأو هر ىفهضشو فاسملا ثحلا ا ذهرك ذأ | تع اذإالا ) الز 35

 امآهءاعمزالب وهن سدد بلاطماهلا-_؟ناةههرادلا هام ىلءقاقنالاورمالا ا دفنا لاقي ا

 نءهتنة نانو ط رعت, اس رو ءال مظعأ لب نيكرمشملا ىد.أ ت<ة قءقرلاكوهفدق, لا ذارعسالا ||
 جاوا هلك نم هناقرا دلا"اامأو تااطمدلاع وحل أةءا دقلاءال !صاّدي نأردةرالو هد ْ

 ا دا ارعاولز
 از 6

 -. ع> رود دفان وب

 ناك_ذ هك الهىلا ىدؤي هلامه.ف طع وولف أ هيفرقسد وههلاىواناكممدعتالةاصالا 0 هن ودول نفذب ا ثاو

 تااكنا وةدود ىهنبئاوذلاب ةلافكلا ىفاولاهام هريظناضيأ بااظمالا وطأة هنمالدبالا كمال نعاس
 لماتف هءاءق.ةضتلا عفدلاميةلافكلا تزاؤ- قالا دخا ق وف هنمذخؤأ هنالؤ -مغب هنمذ شؤون || - ىءقفنأ لاهو اي
 سجاولهريغ نع ماق نمامهددحأ ني رخآن اد | نيلحرلا ةلافك لية حرا شا ارك ددقو(لوفا) : ترخش ارهسالا لاوتو رار

 2 هتْو 0 هضالثاسمىالا هب دءادق و هلع فاقثالابىهالاك هطرتسمي لن او عقدا عدس رهرمأ ع

 امها انا ىءانالف ب ينابوهلامةاك ةنءءادان وهيرافك نع ماعطانو هميه نع ص ودَس

 الفالاو طرشالب عج رب روماملا ناف لامك الب |ةملاسملا هيلا ع وف دلا كلك عضو لك ىف
 ناككلاملا وأ عاملا لاب صغاا لدي وأن ثا! عفدب نادالجر أ اذا بصاغااوا ىرت_ثااف |

 تناكولة مها نأءرهاظو بودغملاوأ عيبا اوهلامهلباقع وةد_هال اكلامملا ع وفدملا

 ىلعر زءأماع و>رالذ لامها نسل هنأف د وذو هنعحاتحالابواهنرافكن ع ماهطالابء صا[

 سدأ ةنا عمطرشالب عجربهنا مدق هناه هناك قاق:الا مالا هءاءدربو عوجرلا طرشالارماالا

 هيلع قافنالاب مالا هماعدرب ع ودرلا طرعشر الا مالا ىلءرو «أ ال عوج ر الؤ لام لب ام 1

 صيادتإ و بئاوذلا ءاداب ىهالا اذكو لام ”هلِراَقِع سدل هنا غم طرشالب عج ري هنا م درو هناف

 مها ضرةةشيناالجزاو صاف ةرداصممهاتءقو موةلزاونلا ف لاق *صضام ىلع ريالا
 1 11 تس 2 ب ب و و وح ع مح عصا

 .2و
2 

 . ولام فال_<2لام "هلي ع كالا ادو>-ول طرشالب عجربا نع ضب وهتاانمرعأت ضودلا طرمشد



 ف 0
 عوجزلا معلا ءالءاذاف لهأ نم سداوهو عوبت ةءهاانالرهاظد.ءاافههجو (ع وجرلا

 تاطب دقوة هلا ىلع م مضي وهلا نال ضوعلان عو>رلا4بوهومالا ذك .:ةمواانالطرل أ
 نوذاملا دمعلاةيئاهنا فلاه «لوعفيل قممضوعو لاءاذال قمم بهو نأ ل ة< ودو«سااونأ
 ءدمعلا ةمهنال عقدام# عج ريثأاه-جعنمددا و لكاناك ل بو» وملاهضوعت ل-رابه واذا

 ىنعبعان# نم (ىفارصصأ نم دوق ) ضي وهلا لطب ةمهاا تاطياذاواروصحتو أن اكانو ذامهلطان

 يلءاذاردصا | ةفاضا نموهو نود ة.هلوعئشمو ضن وهتلودعفم (ارهلوق) ماللا

 ك.اتنعان.عانالأب_ثىلارمصنلا ل بهو اذا اريزتشوأ ارسل سلا ضوع.نأز وحال ىنعملاو
 ”هلكسلا تناكول هنارهاطلاو ىواط عطا١ لاه هدمه عج رينأ نذالة امهك.1ةورب زم اورهللا
 ممالنرإ-لا ةلزئعت ىلا ىف ةمذلا لهأو ةيدنهلا قلاف هررخ وكلدك مكحلا وكي سكعلاب

 ا.هفةمهلا نمرجللا,ةضواعم ا زردتال هنأالا تالماعملا ىلا عج رباه مالل_.الا ماكسأ| ومع ١
 هضوءف أ. ل-سا بهو ىذرك ذمىذلاوأرهختا ضوعملا وهل لا ناك ءاوسحتذلاو للا نيب
 نوكح,نأ لثءةيانعلا قلاق (بوهومل[ضءب هلوق) ها همرهىفعوجرلاهلارخ
 قح هب عطق.ال هنافا مم مهرد صوعلاواغا أب وهوملاوأمممتدء ضوعلاوارادب وهوملا
 لاق هنافرت زلاق الخ هن ل سالف كلذ نكي لهّممه نم بهاولادلاصقنأ نيش لعنانال عوجرلا
 هلفهلوق) ايفهماقو'ذ هاذكن عوجرلا عطةم هلام نمل .اقلان وهلا ومأرب اسئالذب قدها
 قايل! ىفهقح طةسرالهضعب هما لصوا ذاف لك! ىفاسان”ناكه_ةحنال (ىقايلاىف ع وجرلا
 فصلا هلى (الالاوهاوق) رع نيساجموأ ساجمفاناكءاوس (مصدلوق) ىتايذ
 أولو !هنع هةماضارعا ناك اهريغب اهل ديأولف تنم مهاردههواذا قفز (ة-هفدلوق)

 اهسنح ري_غبو امس اهلديأو لبوهوملا !مضيقا ذاوةأدّء,هةيهوهف كل+_هثدواهري_فب
 تناكاذا الا ع رينأهلسداىأ( عوجدو ِهلوق) 1 ريان الا مهاراللا ل ءوهيلع ع وجرال

 (نعطأا هثودخ هلوق) ط عودرلا عنباك الها ناكاهةف: ولف اهئمعب ةاقةمهاا ,هارد

 هنسط م ةطنملا ىف .ةدلا هوولاذلو هذءب وأ بوهوملا نيءهنا لاسةء الف طنط ارمغوو ىأ
 عمئشلا نال( مص ولادك رهلوق) امدناك ة.ها! نيام و دهمنأك همه «وأسمل هثال مصب / هإسو

 غبصلا نعني.ااعام_هريغرمسأانتوتلملاقإ وسلاو غو مسملا بوئلافهس سفن عمهريغ ريغ
 ٌثهلوق) اضوع مصيب وذو نمسلا نمد وسلاىفامو غدا !نهبرثلافامذالو تكللاوأأ

 هلوق) رخآى ن هناك هيفذداي زلال وهل مص مهلا نءاضوعهلهبىأضءبلا ىأ(هضوع
 نينيدا1اركذنارعاطا و مم ها ضوعلا عدذداولا ف ع وج رلا هل مدا هنال( عوجرلا عمتما
 ضرعلا عدو هإوق) طخمدنلا ضء:ىفكالذك وهوىدح ايريمعتلا فنصمالىل رالاو قاوَتا

 لبق نمهلاملاس نكي لى ضوعلا|ذ بهل ل_صحال هب وهوملانالهعفدىأ (ىن+أ نم
 ىأ( عاحلا لدبك ه]وق) اب زر ها دمعاامدنع لصأا وعلفلا هئممدناكىذجالا نم مهف

 الو هلوق) معلا ل هناك طقسو هلوقىلء«:دة:ىفوالا ناكو نبأ نم عاملا لدب نع حصن أي
 سءلضي وهلا نالالوأ هنذانناكءاو  هكي رش ناكولوهل_بوهوملا ىلع ضوءءاىأ(ع وجر
 اذان وبدلا فال نماض نأ ىلع لاق اذاالاناسنال عريتينا 3 ولامراسفهءاعبجاوب



 ىداف اهقراف مهمأا تذزوةأرل!تضوعو ابا ده هنأ سا ىلا ثعب ةمناخلا ىفو ةءادءا اركذي م

 ١ع

 ىف وزاللوةااف ضوعلادرتست نأ:ًرلاتدارأو درت:نأدا رأو ةب راعهثعبامنأح وزلا
 كلذ نكي) اذاف ةءهال ضوع هنأ مءزتذا ه:ةءبامدرخ_-تنأ ةأرمالو كمال رك .:أهنالهعاتم
 نن-ت- ردنا فاكسالا ركب وأ لاقوه هعاتمدادرتسا اههتملكلةاضوعا ذهنك مةبه
 تاطبوائمةيه كلذ ناكاضوع نوكو تأت ون نكلو هب حرص: ملناو كااذكف ضوع هنا تمع؛
 لاق (حلااذاوهلوق) ةب وقعت فالتخا انلث -هفن وكي نأ جمني اذه ىلع هنا ىئذعالوا مدن
 مكح مفي هنالهرهاط ىلع ف:_هكلاءاةباو هدا زاعاط.:سدلء> هنالاذأف د ىلوالا ط
 ىع«ث.هناف هتءمب لك عجرهلوةنم مهي[ 1ل_اعتوهمعأ ها ىف والانح داشلاهرك ذام
 لامن ع( زارفاوهلوق) ةءوا طرتث دامها طر اضوعىه«ن او دو د كمة هنال يه ضوعلا
 همكح رخأتاا ضوما!نأ ةدد:ولا ىفو هزرشب ىت> دال رص" ىلعارت هظو عنا هناف ضوعملا
 قدح تدمي هنأ قدم ىلع عوج رلا طاةساىفالا هبل ط.:اع لطم ود مدنا مه!ةبهأا مكس
 ةمهلا شع ىف طرت هال ضوعلا نأ ىبلءلدءازهو ها ةم'اثلاىف تءئءالورل والاف ع وحرلا

 س:اضوعلا نال ل ذواهنملقأ ىأ اريسيوةمهلأ سنس نم ى أ( ان ا ضوعءلاولو هلوق)ط
 ناسنالاو ةءهال كلامه بوهوملا ناد ىةكاررال لقالابزاحال كل دك ناكول ذ نقمة ل د
 ضوعلا ناك املهنافاض؛ وع وجرلا ىف ة- طةبل هضوءاماو ريغ كلم لدب ىطعبال
 ولو بوهوملا نملقان زوصفاهطث ارش همف طرشاذأو أ دمبملا ةبهأا وعم همفو ادد دحاكمل#
 لاومالا فعنةءالهجو لكن ءاضوءناكولواهريغو ةيو رلالاومالا نيب قرفاله:- نم

 هذه ىلعلاةد دق نك( في رحوهو هلوق) سنملا داتا دنعد_ ادد لئعالثمالا ةبوب رلا
 هنأ ل صال و هءلعد وقعملا هيدارب و ىر وصلا دوما لات ةمهاادقع دةعاايدا رآهنا سلا

 دّوءااودهعلل ن وكت نأم اللا فل مءالاذا هدم ناكما عماش رضا انوءلع مك! ىلا ّىلمال

 َز ردال وهلوق) لمان ادوهم نيدضسنا| قعمزاكضةيهلادقع وهو4# ب وبىذلا وهدوهوم لا

 ىعجرين آب ها والؤض وع نافنبالا لام نم عربي نأهسدلو*اهن,اعربت هنال (ملا بالل
 لكن موه هنال ضوءاععجرب بالا تأ د:2:لءلا هذهو ةيزازب صا وعدا نالط_اهء.ه

 دصقل لب ءادتبا هم ع ربتي لهنال همث عوج رلاةهارك مد ءزهاظااو هب عوج رلا مدن هجو

 هزوعالوا:هادكح:ض وعلا عرب هناقبوهواا قحتساولاك ناك_ضهلتد لو رن وعلا
 نوك ىلع 3 رفدامو ةيد:هاا ىف ضد وعماا طرمدب مغدالةمهاا تناك ناو ضي وهلا

 نءةحود:ءدهل وهْبالاع عري نأ ب الل سدل دع رمتا الز ردال هنأ ةءهلا ىقءعضوعلا

 نيعلاعاول ءالذ عموهوركملا بك-:رينأ هيد م عامل لنا عمةبهلا ىقبهاولا عودر

 دازتةرورذالا ضر اراقعلا ف كاذهزاج نافلوةناا فكل ذهو عوجرلا م:ةءاريغهالةب وهوملا
 اهسالروك ذم برق ال عج ري ريمضأ !(هلام نم هْوق) ريغصا اراةءاهيف عاسبب ىتأا ىلئ أ سلا ىلع
 م نم ىف اءسو عاسا مد بالا لام نم ض وهلا ناكولو ةيرازبلاةرامع ب مدن* لع دقو

 ىمهواولا مدبب هوو ص4 بهو ىأ (د_.ءلايهرولو هلوق) ىن:+الا نمضي وعئلا

 اه نم لكاف دوق )همه نع دمعلا ض وعىأ(ضوعم هلوق)أ صخث هل فو ى1لوهجملل

 عوجرلا ظ
 < م ف

0 



 ذهن
 --_6ئئئ١ءىا ه6 1211511111( 77575ئ7--

 سأرلا جارخم_ءد(حارشهلوق) ط هقال _طاد_.نب اذكه هلة اعدل نكي لنا لقاقلا سف:
 || ىفف:سا الاه ثلثا نمن اجر و اممم ىدوب هناىلالةرمشلا لد: نهتامد ةو ضرالاو
 ُ توااب طة سف لال ةءاورفوهتك رتنمذ-خ1تاماذا حا رخوأريشءهماع نمرمدهلا باي

 :> || دمعنم هظحنيكي رشلاد_-1قتعأاذاىأ (قء انام هلوق) ةياورلا رهاطلوالاو

 . أ ىمايةنادةملام_غىأ(تاقفناذكه هلوق)هتومع طقس قدما تاسفدكب ريثهتعذأا رسوم
 01 ىذاقلا مان ةناددسلارعسغ طقسن ىلا قفا نمدارملادوه« سلا ىنأ ةم_ثاحىفو ىضاقا ا
 6 هالءو مك الا ىفاك ىلا همسسنو ةريحذلا ىف هسدصو طوقسلا مذمبةب رموظاا ىف مس دة ىهامأ

 2 ”لعيالنارث زينو || ناهةساولوم بع درا هاب هزيم» مالا جتا دكت نناعف ةءاعةبالو ىذاةالناب

 1 / هّ 0 اذ_هىلءمالكلاتاقفالا فمدق:دتو اذهازكنامهد -توعنيدلا كلذ طق اله سم

 ْ 7 ضوع ءز_. 7 || لوصالاو عورشلاتاتمت ىف لوةةااربرحت هللاهجرالاولا ىد._..ةلاسرىفاذكو ىفومسم
 ةاداج 3 َكآء . . 3 3 4 و ا .٠ ٠أء ١*

 ملم (اهلدو؟ ١ 1 7 فل اهلاونم ىلع هئ+ي واهني :دو را متاقايلا جراف
 ةبقف] عز . تاعدقي حاركلاك اهءكس فو أى (تال-_صعس.+لا نأ هلوق) لطء:امماف تام تح مب

 : ميا ةلامالا سنال تالصا|نالو لما صاغ تاعاك ةسوللا نم هرك داق ار وس سدل هنا

 || ميل تلا ىلع وزلا ربحي فدك هل هةقذللا تناك ول ل .ةناف طة-سنماستلا لمق تاماذاو
 ]| ناقىدومات اف هومدع:نالف نمد د_.«بهو.نا ىدوأ نهناى رتالا ريب نازراناق

 | اذكو ةيسصولا لط,تد.ءلاتامولو لص ناك ناود,علا ىف ةء_صولا ذمفنن ىلع نورمج ةئرولا
 ! عمفشلاتام وأو ةم< رش صةعفشلاو ةعفشلاب هما ارارملا ياست ىرتشملا ىلءع قصسا م-يفشلا

 || عوجرلا نال (حلااظةارك فينأ طرشي هلوق) ءاضقاا بدأ حرش فاك ةعفشلا تاطب
 || لعلا ىنكي هنادي امةرهوط ا ىفوءاضر نو ذي ءالذ سيالو هب ىذرب ضوءعبالا طق بالود تبان"
 ا رااضداة:ناابوقهضوءةنأ طرسشد ادمعلسزلىهوةهناهلا لاف ط هديه ضوع هنا
 أ| ضوع هنارك يلو هءلعقدصتوأ | هك بهوول هناداف أ(كديهضوعهذخ دوق ) ها الالاو
 | ةرهوجلا مالكدي وين ك-ارصاا فاذكه_:.هىف عجربنأ اه-مثملكسا لع وحرلا طقبال
 ب د لو لى || ءاناقنامرك دنادعدوه_لاىنأىفو لمأت: اء رقف ”الاةس وموملا نع2انامزوك ذملا

 " 0 م 2 .٠ ب -. هو : . 2

 م ||قد_مالان اىلءانهام لم نأالام_نألا ةقدصاملالع وجرلاهل سدلاري-ةفكبوهوملا

 *ا لأ ظنا لكن م ىأ(نا وو هلوق)ة مهلا نع اذا نوك.:ذةنبحا منال ةئلاخلا لوزتن ىف هيلع
 ْكد'افاكوأ اماكموأ كيه باوناذه لاهو ةبياادعب صوعاذاة نانا قو ضروعتاادمغد

 (عوج رلا طة-د]و3) عوج رلا بها ولل قمدال كه نعالدب كءالعا مم تق دصت وأكثأوأ

 رك ذي لولد هلوق) حراشا !موهةمرشي ه-ءلاو ىورنالا فة ضوءملاوبهاولا عوجر ا

 اضوعانونم لكعفرب(هتبمب لك ع جر هلوق )تأ, زلا فاك :أدةمةيهن وكف ىأ( ضوء هنأ
 عوبجرلا سلط, الفةازاجملا لمح وءادتبالا لمص قلطملاّك ءلَمْلا ثالهمأا فاضأ نع

 ىفو ىناكلاىفهبح رمصاك ظوفناملاك فورعملانالصالا نا لاةد دقن كسل ىدنسم كا

 ناو عجربال نأ ىقمامف ءامحسا هوو كدهلدي 1 خرك ذدءالو ضد وهءااد_ىتءفرعلا

 3 د 7 د جه. » بيرم د مسبب سه
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 الفراش درت ع ودرلا دو ه.-وااموهذاد ةعلا نعى :-أهنرا وذبهاولاثاماذاو

 تومي هنا تاق ناف بهاوب سدا ثراولاو بها ولله.بو أ عراشاانالو طرسشا ارامخك ثروب
 ىلا كح ىلا تملا نان ب.جأ مملا نعءاحلاا رك ذي ذة كاملا نعبوهوملا جرشدذ
 ءامشالا كالت نمةمهلا نا نظباس؟ رفةمصول اذمنتونيدلاءاذةوزيفكستلاو زها كءامشأ

 نمرك ذامداغمو' درع هقاحلا وك ولام زظذباو وأ توملا لعام ريص صنلا ناكف
 هاوق) لع ىلا مث هقلا ولنا عبر رمص عدس رهاو تا ذك مكس افا دن م هقال مكحول هنأ ىلء ا
 11 0 عرس رولا مدع تاطبل قابس هد تام ول هنالهيد.ق (مياس: ناهد
 هض.ةىف ل. -هاثذا را ناكنافت وااك اهل لطم ض..ةلا لق ةمهاا دعب ب را اد

 اذكى ها ولاتومده هضم: فالؤاناسهسا زاج برحلارادىلاهءو-رد_هبهض.قر

 لمة ثراولل الم !لاَةدئالكأتاط:ىلرالا وةبهلاد_ةءىدهد(لطدءلوق) ر طوسملايف

 بدك مما تاكنا وهكبوهغوملاو بها ولاد .ةءالناصخشا ا ىأ (اهناتخا وأ هدلوق) ةءهلا ماع

 ل بوءهوملا ل امومة ثيقامناو هتايسىف هتشرةامبهاولا ثراولاف نانهمهوب

 قادة «؛سدلا ذه (ثرا ولادب قنيعلا ده]وق :|وق) ط ثراولا د: ىفدءءلا رهنأ مح ىف هل طرق

 لاقو هن ةومدعنالا هضيقت لفنيعلا اروىدلا نه وهءلعىمدملا لاق ةريخذلان ءدداهاا

 معدة ضةاا نال تراواللوةلاف ةءهاا عدد ىذلا دد ؤزيءلاوهنا. -ىفه:ض.قهكبوهوملا

 رهظد غوار ةءانمدقو ط ىلء ان" همثو ر2 و 2 ها شمقلا دق :دقثارء ل ارةعاساا

 لي وطلا نمو» بالا لاه حملا ف ذم (حلا فةصا!مطن دقو هلوق) لماتلا هح ويل

 ولوديد *اهنمك - -ةعم ضو مقهى اا هراعاو لذ ءااهمقلوالا' نط اوه-_:مثلاملابرمذلا نم

 'اهاات وكس عم'اءلادد ُثوهلو أى واولا دازولو ؟ طللعلا . نمل اهب دم هءاءلا نكسوأو اوداز

 5 اذك ةرافك تايد حار 5 لامولو اهذدح زود اولا نالهمذام «ءفو ىو أ ناكاهيديف

 اضيأ ماقال 2 عدارو جارخ رمد ءاذك ةأاك زر دع لاموأ هأذ :هم د و هنرو ماه :_..ال

 هنعح ردعال :تالسأ ومان طق-_.:املاو رهاطظ :وةراقك لك معقاويف قاطأ (ةراقك هلوف)

 حاضءالارو قلاع هنافىلال_.ئرسشا اهل صنام فال ا اهو هن ةءصولا بدعالو لام نم

 هشمدىف قا وهسبلع ردانعةمص ولا «.لعهمْؤل )و:الصاا طاقسا ماكدسأ ىف رغمصأ' هدد رمثو

 خرذتروذ-:هو مارحا ىلع ةباد_دو راهظوةرانكحو ضر:موهن ه«توااهكردأىّ تح :

 رطفلاةقد_ص ني داذ م ىلءو حا رخال ا ثراولا مزل» الصور ملناو لرئام ثان. نءهماود: ع

 ةقد_هلاو عيملانةم- صولاو ةدااملا تارافكلاوّدد زيطلاو جارطلاو ةدحاولا ةقذنااوأ

 بااطقالتاماذا هنأدارأ تافا رصتخم ها ه-هودنعءروذ_:ملافاك-:ءالاوةروذ ذا
 ىو ط اعريششاهجارخابااط.قهئاصيانت.-وىذلاامأ مد.:كص نم اهبثراولا

 ةعو موصااوةال_طلاو اك لاك قاما قا قوت ءنيدلا اكن او ة-.جا لاح رمت

 دهب قاباالامشاثن نم هد ثان دة« بح -وتمملا هب ىدوأ نافةداةك ااو رذنلا ومالسالا

 نءاه-ارخا بوو مدعت وااناهط وقس قدك ه4 ءلعو ما بحي )صو: ناو دامهل! نيد

 ىلع وأ هل فاعلا ىلع ىأ (هبددلوق) اعرمشا ها رخايبااطيفاهبىموأ ذا امأةب_صوالب هكرتلا

 سفن
 أ
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 د_هندلو اذا. هاساوه.ةءالو عوسص رلاي هاوال ناك كاذب تهة:و هلي وهوااد_:ء

 اصقئمءابّددوهوملارادلا ىنىب ولامفاولاه اك هكل ءىلءثدح هنوكلهل بوهوملا درت: عوجرلا
 ل.ةامطة-دةفءذ> أ ةبوهومالو اهنا ىف عوجرلا عنمال هناف ىك بلا ته قرو "اضمك

 !مهوولامأ ضراعلا لبل' ىناذ_هنا ىنتعالمتم_عنافنياوقلا قةاوبالح داش' !هرك ذامن ا
 ن٠لماسا ناك ولام وك وجلا ه.يفاسماو الخ هيفمالكلا سس رمد ءاذك اهب عسرو ىل.ح

 لاه (ضيهدلوق) عوجرلا نمخنام هناباثكدوعسلا ىفلأ مثلا نعانمدقد ةفد بوهوملا
 ناك امثلثلا نماهرامتعاو :ءصوب ت سداو ًادّقع ةمه ضي راا ةهنا لعب نا ب طرا ىف
 ل-_ءحامردةرهعرمت مزامذ ةمهأأب عرمت دقو ضر ران قاهتي هندواا قتال نك. اوةمصو مال

 اهتاجن نصو ةمهلا طن ارمشرت اسهل طرخ ا دةعّوه فرسة اذهناك اذاو ثاثلاوهوهلع رشلا

 ناكسحولام مذا مط وفقاطأ (تئطودنو هلوق) ما هاول'توءلل أ بوهوملا ضد

 قلعت: نيدلاذا اهيفءامرغلا سقاها (اهرقععماهدردلوق) هرعغوأ هلب وهوملا ٌئاءاولا
 عمد ذائال ةمدص وذئف هنيه تناك و هتك مب ناعت توألا صرم ص صاذاف ن ون دملاة مني

 ةصوتنأك ثدحترملا ل_.ةاهك.اي)هنالاهرةءهمزليا ذاذ نيدلاب ة كححراا قارغةسسا
 ءطولا ءالد نم تاجولو رعلا بح ونةمشادلا ب حو «امرغاا قدس قاهما توااد هدالو

 ةممونأكداو هنالةمهلا تاطد تام تل ؛لو هذه ىف هوه( عورف )+ همكح عجأ رب
 .مغد لامالا دمع ضن رما بهوه ضدةلاىلا جانصن مم ةبهو يف ثاثثاا همفريتعاىقح
 بهاولاو ا بوهوملا هةةهأن او همثلثن عذب و ع..بلا ضق.ال ل بوهوملا هعاب دقو تامم
 ىف وةمصو نض رااىففاتعالانالاليهاولا تومدعب و زاحهنو هلق هريغهللامالو زون دم

 قاتءالا زاوطد.ءاا ىلءةباعسالتاموهنو مل. قبهاولا هددءاناو نبدلامامق لاح لءهنال

 ىواتفاارها وج نءهطةةريغصلا ىلع الذمة ع و## ف ترا روية زازب تومامو.ّكلا ا مدعلو
 كالذهلاورك ذذ عون نق رف لك ماك_مذ فوك ابرودلا "هلم_بمتعق وناجاح ةقمن- وأن اك
 هاشم لم#لا معدن رثادلامه_سلاا وطةسأ ةب ورالو رك ريس نملاةفهول.ةّم_ساث مح
 : اهيجاتام مث همل اهاسولوالا بءاول ١ نءهيهرمم هيلا هأ “و ضد م نمهلأ ل ع بهو ضوه

 ىفداز لام دازاذاو هلام فداز ه«زمْئش هما | عسر ى هرودملا ه.ؤعقو هناقمري_غامسول لامالو

 | كلذ كلازيالمث هثاثىف دازهءلا عج ربامفدازاذ او هملا عج ربا« ةداز ثلث ف دازاذاو ثلث
 لوقت: مةعست لفأو ثلث ثلئالو ثاثهلاناسح باطن نأ هي رطو باس ا ريصص) ىلا ميد اف
 مه-وهموسأا !ذيعةلوال !بهاولاىلا مه سن العا أنه عرب وات ماهي الد ىف ةسءها اتسع

 مهلا اوطقسأ ةقمنحىف أل وق عم اذ هو حصن !هنفة نامت قب لصالا نمدطة أ رودلل
 ةدس لوال !بهاولل لهن مهسفف ةساثلا ةمهأ اوة ا نماهثالث ىف ةءهلا مصتوركاادلا

 طاةءاهصصعت نا تيئفان.ظعأام ثلثىفةناثاا ةمهلا اسد وه-ت.ه زاند##امفءض

 ىنعي (نيدقاعلاد- توم لاو هوق) اصطم ها ءاوهلا فرو د: رودلا عدم قو رودلا مه
 لق هكبوهوملات ونال مياستاا دعبناكن ا عذاما هدأ ت ومنأىلاةراشا يلا فرح
 ىئ رخآنيعك راصفنيعلال دعك كلا ١ لدء:نال ودن املاح ىلا اا ذاك راسفه-ةئروىل اك لاا
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 ادع بهو ةداغرتاتلاىفاذك ع رحرلا قسدوعب مدماف*اةدا لا تااك ولو+ ىردركدل

 بها والذ ئسفلاب هاا داعمت هلم عدمق للا تاازول و*+عوح رلاهلفاةمق ره دروز قف همتاكف

 اطمح ىفاذكه 'نل-طانةءانطاو عوج رلا بهاوإلذ لبوه وملا ىلعد هلا فجولو#عوجإلا
 دمصءازسو أىدهر أةمصخالا بوهولا| بوافر ةيوأةثديو اا سهو لحر م ىعحرملا

 د_:ءوةرهاظلات اءاورلا ف عج رب زن |ابهاوالذ اعوطن اهبسوأ وأةرَقِملا وأة دم ءااداقوأرذنوأ
 عرب ن الفاو دفةاش4 ب بهوولو* قدح رمسأ| طم .<ىاذك عجربالىاعتدقتاهحر فسوييفأ

 ىألوةىناوأ عحربن اهل نكي ةعماا ىد_هىفاو ذوأ امي ىصدولو فالخالب ؛اذهواوف

 ىلع صا. موةعئاار ةصخالا هئز تواهبأ عجربملا اعتهنا هجرد 6# لاهو ىلا ءث هنا هجهحرفف 0 ) هل همن 9

 لود هنا مهضعل لاه ه ف ىلا هز هللا مور جا شملا فادح ا ويلات هلل احر ةقيض حى أل وف

 هب وهومانءدضر 501 مامهرديهو ولرو طرا ىفاذك ممعلا وهوىلاعت هللا هو

 "طوال مشروع روني ملا نازح ىفاذك ادبأ عج ربنا بهاوال سداوزاج انا هضرقاف
 مال هلوق) ةجارعسلا فاذك لي دن ةالال مح قاعاذا ام فال عوج رلاهلال: د:ةقاعوأ
 ةد انزلا تعم ىقسةبهانع وجرلاو ب.ءاايدرلا ني يقر ثا! امىل_.ةناف ("هل_هفةملاةدانزلا

 ةدايزلا ةمال_سا طةؤزيعاادرزو <ال هناوهانلق سس يلا هل ههلاو عوج رئاالدرلا لهدا

 دقعاادروم ىلع درت ءةااواماعوةعاادور رمذعلادصق ايزرلا عمالو اند وهو انام ىرتشمال

 ىللد>هلص: ملا ىفدرلاواهيئاي رلا م دءا ةءهلا فال لاسفل مالا عيتيال داولاذ اا ءيثال

 مدعل ع ودحرلا ف2 ةدانزلا همم ءالقءاضرب هّقدس طاقسان اك. ذه طم ىلعةدانزلا تاصدح نم

 شرأىأ(ض رأ م هلوق) ب رار 'حافس وأ حاك (دإ اوكهلوق)ةس وةهد عاف كل نءاض 4 وصح

 ةخانالو عجرب ربثابها وانا تح هدرأهلب وض وملاَذ ًاوهدن سهطقاذا اكدمعلا ىلعفد امد

 اه-الما دباهه زوج ةنالترغاا ف ءاذرع: هيلز( امءداولا قع :سآ ىت> ]وق )هب دوؤهشرالا

 هريغدنعو قب ( لا ىدحس ملا ىلةثن أ -ادلوق) لمأتف لب وهواااهذ_تاءانهاذكم ةالوأ

 هلؤق) عجا يلف لئلا رجا همن اضح ىلءريجت نا تس دكاحو نعد )ناو داولا نودا مب عج رب

 كردأمتمهمداولاو عوسرلا فاو مكخا ناو تاق رشي لاهي د:ه'' ىف لاه( فسوب ىلأ ل وق هنا

 لطم: ىخذاةا!ناتداؤأف ذا ايف عوسرلا هل لاه مالا ىعوجرلا لطنا ىذاقل !ناك دةورمغ هلا

 نادعءاوذااىذةةمو عاذرلاةدمرحالا هلي وهوملا مزاب هلوق ىلع ل هوداولا ربك لءتع ع

 منتماو رحأالو عاض رقاهكمأاهاناالا ل.ة:0نافال ةراثاو هم أري-غل مش ةراتداولا لاري

 داةء!ةئاائارهاظن امم ط رر<ورحالاهلو بهاولا اضربالا عنمال ا هريغ ليتنا و اهذخأ

 لاملا ىفمالا عج رين هاوا ناك ادإو هد 'تداو ولو لاه ثو- ف سو ىألوةفالخ

 لام هلوق) ها دإ اوا' نودمالا ىف مج رب منا يتعدل الا ىنغت#سي تح غج ال نك هول وبل اكو

 ةوهبلا ىفالة_.مدتالا ف بمعليط انا نم قءفوتلا مدق: (ماىىاب لا لاك واللا رسسل ىف
 عنمتدازن 8 اموان سو هب ني نأ نءنونذ /اد2 ىراول انا نهةيد:واانعمدقتو

 هانمد_ةامو قمئوم !اده ديوب و ها عوجرلا عد :ءالانا هق'ثوكمف س ل نومر عوجرلا

 تامحو ةمأد ءوهولا تناك اذافالصقناناو حوجرلا عنما وس فاذا ليحل نان ءاضأ

 دع
0 
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 ثسناهذهنال عوج رلا عئمبالرذزو د## عورات لا وهو ىودملا لاق فس وبىأد:ءزيعلا ىف
 ةن.-ى أن عو ىلي زلاىفا# سكعلا»فالملا ىررو رهساا ىفةدابزلا توشافنيهلا ىفةدايز
 لةنلا,ةعقاا دايز همفناف(الثملا ىلاد ادةد نمرة لد و دلوق)ة اال رمشاال اك ناداور

 ىلع ناك ىلا ناككم نم هل-ة'ولو ناد ءلاىلاان رعمب دنا ىف لاق رع ناكمىلا ناكه ند

 للااموهوسر در ةق.:- ىفأ 4 هنا ىلا ىف رت دل _ةنااةنوهىلا جاتساو هممت تدادزإ

 ةدايزنوك ل#نالءدسقو دزتلاذااممك-رظأاو ط ىفو ها عوج رلا طقم ىلاعأ
 تدأدزا ىت- ناكمىلا ناكمنمهلةنولر ىايزلا لاك ةبهاأ لقشر ملاذاع وج رلا عنتال مهسلا
 ف وبيبأد دعو عوجرلا عطق اههدنعنا ىق:ملا ىفرك د ىلةنلا ةنومىلا هم حاد ساوهتوق

 ق--لاطبا نمد عوجرلانااههاورع_سا اةداي زكراصف نيل ىف ىل هت ملة دايزلا نالال

 لديالب ةنْواوَذ هقءلاوهو لدا مال د عل ا ةَقن:ف الذ لثذلا هنو هوءاركما !ىفهل بوشوملا
 ىلاه4بوهواااه-رخاةنراطارادىفةمهاا تناك ول ناى شرما .كاارهسلاحرششىفو أ
 ةبوهوملا عن هب ةدايزاهيث د هنالع وجرلا بهاوال نكي لا امس ىلءهيفر دقي عضو
 هنكلى ّمث'عضولاكاذنءحارخالابا١ امس دقو ةع.ض ١ىف كالولا ىلع ةفرمشم تناك اهنا
 نيعستلاو عسا اىف رك ذ4ووهفهذ_خأن ءءاناأ نيحلافوأ..م قا أ اذاامةروىف كاذرك ذ
 ةقاحل بهو ولاماهتم بايلا اذهنملئاسمهتملا فرت ذوتاروك ذااىأ (اهوكو هلوق)
 هأ ع-جرب ر رمضالب ه-ءزن نكمأ ناو عسر بال رمضنال .هعزن ىكءالثاك نااهثاوبأ بكرق

 هلوق) قءءاارألا فاك ع وج رلا عنتةدابزاهو تر نيك ا ادي هو ص.مخلاو نيمطتل و

 نود ممسشلا ضء!فةدو-و٠"لحاهذ_ه ال صة:ناو عما مخ دازنالمطاو أ زازباا فو

 بهراذاامةسائادْ دولا نع هءاعم الاكل! :مدقو ةمالختا ىف هبمزج د زاَرِمأ ا ىفامو ضع

 مءيةدم ىذعنا لق هعوسر داك نا عضولا لعب رئالماس هي راج بهو ناو ايف لاه ال ماح

 ىفرىلاهت بهو ف بوهواالاق نان( ريكك ةداودألا ىفخهلوق) ها الئالارزاج للا ةدايزاهيف
 مدزارك ل هنال(بهاوا لوقا هإوق)ةريبك !ذكهارت.هوبهاولا لاهو ىدنءتريكذ ةريغص

 بوهومأ ا لاقو ةطمختو أة:.ءادكهامتيهو بهاولا لاةف(ةطاخرءا يو خ ىفو دلوق) دةعلا
 ةءاعلا نا ثءمح نهب ره رملا ي ذك نة: رهاظا دمه لا ىءتسا هنكلا .لوق) هّن دوسأ هل

 لاهوأ ط.للا قو ط_.اسءاصا هك قمعذأاو:دملاهده لمى ءانملا اذهثادا لرح
 هتسضبق هلبوهوملا لاق رهتافود_هنلبهتا.حف هضيقتلفدرعلا اذهئرومدل بهو لبد
 مد-ةأهقثا يملا ودعاسلا لبعد ضعءةاانالثراوال]وةاافثرا ولاديؤدمعلا و هنا. حىف

 نوك.ال4بوهوملاديىف ناك ول ن1|ثراولاديىفد.علات وكب دمها ىضتةمو رحب ضقلا

 تهىف 4بودوملا ىف هفار'دسهو لبد ةيد_:عااىفلافهل بوهوماليثراراللوقلا
 ل-«غ اما بهوولو وب ةي رم ول اىفا ذك هنيه ىف عج رينا بهاولل ناك رخل اروذن ةفامضلا
 دارناكنا وعجرب نا هلفأمش هقدر ل هلاح ىلعءانءأ ١ناك نافاماس لق ادع ف به و ءااكشم

 طم اىفا 51 هس ئش ىف عجرب نادل سألت ةديط رأهمطصأو همهح وأانان هءاع قاع وأءام همق

 زيجولا فا ذكص قابلا ىف عرب نادل ض هلا نال مساولو ضرالا ىن عب رءائباامدهنا

 ك هر 8

 لب ادادو .٠
 0 نءركلدو

 2 رجا" ىفو اهونو الث
 - اره 0

 وال 9
 - بم#*نأو ع رلإ
 ى' ةدأ زلاف انام
 لوقلا ريكك ةدإ و-:اا



 مع

 ناكواناك دو ءا نيو الد اهتم ةمحان ىف كب وهوملا تنناقءاط اضرار" ال بهونافاكلا

 م.عال هناق أن اصقن هد . وأ هدا زد عيال ناك نافاهته ثا عب رب نادل سدلف | ه.فةدانز كلذ

 يطع ضرالاناكنا وهيةريع الف الصأ دا زد_هيالث ا ريغسصان اكد وأى - عودرلا

 هلوق) ها اهريغف عر تالف ةعطقلا كتف ةدان زد باننا لك ١١ قةدأب ردكالدد -ءبال

 هريغا ذا اذكوهتهىفف:_هلالاق نس وهو لد عم انة وعملا ىثاوطسا ىفهد.ة(نق-و

 امو أ اندهذعافانملتاكوأن مف هداه هوس وأءزيفاةيقدوأ نطق ةطئناك تايدلا- ء

 قد هنال ب هاولا عربءاابه_كفاقي و -بهو ل رة. اولولا قو ىل ءرلارعللا هء شلاق هأ

 هةلفانارت هواداامنيد واد هن قرقءاسملاب اهملذ هطدس لح رليهون < ناصّعنا دهر م 00

 | را هعط:اذلامأ (ةطامخومإ وق ) ها 0 ا لا زهره هثأيةءبهو

 (غمدهلوق) 6 "الاف عوجرلا هلرخ" 2 ١١ وهدسل ة طاقم هن هعطقولو عوج

 نولو(لوقأ) ناديضاو رخ 1مم ص ىلع قةئامرتك ًاداولا ىلءقفنإ ار هنالدوسأب ولو

 ام هنا مامالا نع لةناموناولالا نءءمغنعةعق هيدادزب و ناولالا نسحأن هانامز ف دوسالا ة-طامخول

 واوةيد:وأ)قلافاممبوهوملا ةققددأب زا(بوترصتد هلوق) نامزفالةخاوهو نما صن عفصربك : ”(نك-و)

 اذكع جري ل غولو ةموق:مةةصول_ه2.ةدايز هنالعسربال#ك بوهوملا هرمصةفاسان ركبهد أ ىعأرا مرار 0
 ه|وق)ىدد رك-!ريحولا ىفادك نما ىف ءلديديزب ناك اذا عج ريال هل ةناوىبدخ رمسلا طبخ ف | هناوا 7 3 -١عامو-و

 لوةال صرع لو عورلامدءىلءناخضاو ىشمنكاافالهءقناتاعدق ( ريف_كريكوأ| نآر عزو 1 1 0
 / نال ه-فيهاولا عجربالالاوط البر راصو سفاري ةصا د. متبهو ل_بردراءعورش "الا طقاو 93 1 5 وفعو

 دازهنا راتشالا قا سيأ هلو ها ةمدأا سددت تناك او ع وح رلا عنهن هاا ىفةدارزلا 37 2 3
 اذاامآ يهاولا د:ءناك ضم نءىأ (هناوا مو هلوق) عرب الفرس آ هبوب ص“ | مث هنديفف : رعأن فءصم

 لود>-اوادملا دارأهن اكورسا | ع نءةيدوه عوجرلا عنعال»زاو دهب وهرملا دنع ضر

 (ةيانجومع دداوق ) لمان ةدازةاوادملا نوديءريااوةدانزلا لمعلا هنوديامأ ءرمااوهواهر ا

 عج رياللب وهوأاديزرهو ؛ةءىلولااههذ مدل'لالص دمعلا ناك ذاك د.ءاا نهتردصىأ

 ىايزلا فاءادقلا ه:مدرتس.الو عوجرلا نم عذعاله بوهوملاءادذف أط> ةياذلساتناكناو

 ىدخرمملا طم# نءةن مهل طانةبانطاو عوحرلا يهاولإت هلي وهوملا ىلع دمعلا ى-ولو

 عجربال فورا نمأ..موأ مالك-اااهلعذةممعأتناكوأ (خلا ةباكوأ تآرق ىباعتو هلوق)
 لاه راتغاوهةدانزبتارمذملا نعةيد:واا فدل مو ربأا فاكنمعلاىف ةداب ا

 || طشملاوأ ةءاكلاو أن آرقلا اه|عف هد راج ىل راهو ىلجر وطال |تاعقاولاز 20 رئاتلا ىف
 ىئ.دلاو نان زلا قنكلاةب ونعمةدانزلا ءذهتناكناوىأ ها راد اوه مج ريش أهل سبل

 ةدايزب سدا مياعتلاو مالسالا نا ةمارسسلا نعالق' ى هما ةممل «ىفرك دامو عجاريلف «ةلاكئام

 9 تارعتلملا فاما اان وكنفالا ود-©#ئنءىو صىلعل اوهسلا ع وح رلان ءةهلام

 ناك ولامأ باودلا ىلءناك اذا اده مزح وض ة>و بصنو عقر نم هن هيارعانأ ىأ (هبار ءاب

 ةدايزلا ثود لئاسلاهذ هى عوج رلا عنتماامغنا او عوج راعني الفصظتتووناطخ

 ى
1: 



 ا
007 

 0 3 يو و فيي ومن ول سعود

 كت .. ننتهي ا ب ا كو
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 | طيح نعةيناخرتاتلاىفلشمو ه١ مكسملاريغت عئمل ا لازاذافعنامى«ءانبىوتف عقوامناو
 ولن ا .-داح ىفنيدلاى رسل أف ةد ريهاظلا ىفناذححصو (هفااذعام ةيناذلا فز كا هلوق)

 قاع عئامملا لازهن عناملعوجرلالاطبان ىشاقلا ىضقاذاو نا ذاعتو ةب م م-يطااؤو

 مدهمن هانيلا بسب بهاولا ع وجر ىذاقل|لطبأ اية نوهوملارادلا ىنىئباذا هنا عوجرلا
 ضنال عئاملا لاوزلهنا تاءدقو هدأ اين عوج رلاهل 5 تناك 5 تراموءانملا كب وهوملا

 بهو لرةريخالاو طم ا ىفلاه دف اذيأ فال تاذفاّوااىفةروك ذملا لة .ملاوءاضق

 هنال عوجرلا بهاوال سا هوة تسةتناوخاشو لاطوربكو بوهوملا دذءب ثةاهمءصو لحرل

 الف عوجرلا وحط ةسداز زيحو هو شد رخآه جو نمصقننا مث هتشج ىف لاطو هندي داز
 ناكو اناهة:لوطا!ناكو هبوهوملا دئءلاطوة_.هوم ونالي وطناكولو كلدد_هبد وعد

 قدبااسعدو ومةدانزئثاا نوكي وعوجرلاع :ءالف ةقضح دايز تسل ها ط

 تووس؟ةم آب هوولو هسا: - !ىقيىئطالار َ ةوةوخدلا قا كا هبشأ امو ةدئازلا ممبصالاك

 تدثةةمأب هوواو طر نعءةددنهلا قو ما تانا ىلا ع .ادكو عجرتا4تربكو

 ا1قئاوملانكل ط عباشمالنالوةاه_هذ ها تاناومحلا ع..كلذكو عج ربالت ريكو

 هلوق) لل ءاتفامي رقىااك هفاللنض رعي لو عوجرلامدعرك ذث مح قفرأ ناي ضاق ىف
 ىقح-داعمده م ىباذا اك عفت رااداةدايزلا عئامناد راعشا همقو لاك ثمح (ىلاةسهةلا هدّدعا و

 ملا طقاساا نالولو ةيهالءورطن همفوهلوقةلزخع(هل«بةءلفهلوق) ها طا ىفأك عوجرلا

 اهةدح طق -س وةأرملا تح وراد امك عئاملاللا هربا نءاذهناهمف ر(د وعيالطن امل 'نال دلوق)

 دج واذكهدوعلا قّلملا حرش فدا اذلو عئاملا لاوزلا يفاهقسدام تناداذا !مئاف ةئاضفسا ىف

 هبنتلت هلوق ىلع لعلام يد_ةةئسفأا ضءب قوى ااسييلءبّتك يأ ىف وهنلا ضءبف

 نال_.هاحلا وماما نمأطخاهري غو با وصلاودو حلاتااز ناو هلوةا لل ءتوهفاويلعو

 عوج رلا عنا وءنم'هل_صتملا :دانزلا نا نهتأعا طقاسإاد وعالعناملالاو زباننماد_ه

 مثعناملع وجرلات الطب ىذة لاف ثء-ر ردلا نعال: هبح رمصمسو ةيزاخل ىفام هولا ناكف

 لازاذا عنا ادوبو دسنع همدعبءاضةأ | دعب ولو عوجرلاةصصدافاق عودجرلا داع ناسا لاز

 دوعبلازمم عناد عوجرلان الطب ىضتولىت عجربال ى- طقاسلا بان نمال عاملا كلذ
 عوج رلاهلذ يناثلا عسرا داالا ب وظهوملا حيو رخعبا رلا منال فق انامهدي وب وقاناك ع وحرلا

 ناك ناو ضرالا ىفةداب لا ب ول ناك اذا ملا لاق (ةدازاد_عنا هلوق) اهكالذك.

 دعبال ثم ريسبك صضرالا تناك ن ابا ْنمةهطقىف بح وب ناك ناو ع وجرلا عسنعال ب>ونال

 بهو اذا ة-.جارمسلا فو نمرلا قاذك اهريغنو د ةعطقلا كالت ىف عئتما اهلك اهفندانزاهلثم

 حجاهاايو ها عوجرلاو ةكداعءاذ هما لازواو ع وحرلا لط:ءاناهيقهل ب وهوملا و ةاضرأ

 اًماعم قعبأ راد وأان اكد وأاته اق قا ,وأ الغ اهنمةمدحأن ىقتن ًاءاض- اضرأ ل جرلي هو ل>ر

 الص ًاةدانز زد لاذاامأاهيف و ها اهمؤئئىف مح رب نادل سدل راهذتدا ز كلذ ناك با ودال

 هلوةلعجار (الاو هلوق) ىايزللابزعم ها عوجرلا عنعال هناف ل ريغىزيانار وتتءانبك
 ْ نءه.دل:ما|قوضرالا لكى فهلوقموهةهةعطق ل ادءولوهلوتو هموهةموهف:دابزا دعنا
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 هيدقو وأاهببها ولا هعفدي دمعلا ىلع يان! هدب دقن تا لبق عصر ناو نيا قادك ءاد_فلا

 شرالادخابالو عجرتن ا بهاوال ناك هشر أهل بوهوم اذ ًاوهدنتعطقولو طوسملا قاذك

 هلبوهوما ل ه-_ةبناكءاوس بوما اعطقو ل.+اك نادةنلا نالةدانزلاب دقو ها ردأ ١قاذك

 دقتناك نافىلبسىهو عوجرلا بهاولادارأ اذاو طو سملا نءةيدنهلا فو عنام غالوأ
 قىراوأاواهينعجريتا هلفارشتدا درادق تناك ناوا يف عرب نا سداف اري تدا درا

 نوئمو عودرلا عنميذاهيد ىفةدانز كلذ ناكف امثول ن سحو تنم« تابح اذا نوت ةفادعاده
 عفو ها عودرلا نمبهاولا عنءالايفاصة:كاذنوكمفاهفاسؤ دواموار فص! تايحا ذا

 امنالع وحرال_ذه:هناك اذاامأ هب وهوملا ىأدمسا ١ مغنم ىل.حا ناك اذا امىلءاده لح

 لعفأ ان همم تدأ واذ اك .دإ ومأامع وك-!تاهأتاهمل اوطظو هلا وأز نكعال فص ول انه:ماها تن

 نا اورك ددقو اي ةفتني رحاتملا ض «نهرك دو ىوجلاهرقأو هش نع دوعسااو أرك دم

 'هلصتءامئال كلذ هل نكي لالولا لا هن يل قاب عود رل ادا راف هل بوظوملا ديف تامل ةب راج
 عوجرلابالا هوا هذ عوجرلا ىلا لالا أرق از ثد<داولان الذب ودومنكتلةدايزب
 ايف عوجرلا يهاوالا هيدزتلول ل. ١نا عا زلارك ذدؤو ها ”هل_صخملا دان نلاك بيرام“
 تانيفبمءل.للاناب,ءاارا.خ بارا! قرك ذوتاق امتءاملمادف ها ناصق هنال
 تناك ا ذاامأ ةداؤلة نص عف رلاب (ةعقلاةدابزلةيجوملا هلوق) لمان ها ماهل اىفال مدآ
 شحاف لوطك رعسلا فاد: بِجحَوب ىلا ةدةذملا ام أةهقل | ىنةدابزلا بح ونال نيعلا ىفةدان زلا
 (لوقأ) ىسخرمساا ط_هحتىفاك ع وجرلا قد هب عطة“.ال هنافلاعطربك وة#قلا هب صقنت
 ق- هي عطقنءالف اًضرأة عقلا صقني هناف ش>اقاأ لوطلاك طرغملا نعل !نوكي نا شو
 هل ب وهوملاءادذو مالغلا لوطك طقفْزي_لا فةدا رلا وحو وكلا ىف لاق لهاتف حودجرلا

 هلوق)«ءفانيامتاذضاف نعام رقامسنكا هيفهصا#و ها أطخ ق-بوهوملا ناكول
 فالؤضهب وهومالةدانزلاو لالا ف ع وسرلا نم ةعنامريغ ل_ىقذملا نالاهي دق( هل كلا
 هءن(خاش بش ن'اك ع وحرلا لمقتلازنا دهلوق) قاماكداولا ةدابزب عنتوث يحب .هلابد رلا
 ةدانزلا عئامىل اة سوقلا ةدايع وعناوماه وعماد جاو ىناددسالا لاه 6 عنامملال اوز ل قنم هنا
 هياهنلا ىفام هذان هنا نظاا نموهريغو طءحلا فاك ع وجرلا ق-داعمده م ىئب اذا[ عفترااذا
 هنح رصأك اهم صقتناودازادااعذكال لاه هنالهد_هن ع وجرلا ق-دوعز الدار نيب هنا

 نءعئاملاو عوجرلا قددوعنم دمنأافءانةدان لا تناكول ود.:ارتاتلاف تاق ها هسسقن
 || لج حراشلاةرابعو ها ىءخرمسأاةعالا سموك ن6 نيءل 'ىفةمقابلاةدان زلا ع و-رلا

 عوجرلاىذاقأا عنموأو الم نسال عمجلا حرمت فهل ملاوأ اوهسهلقنم امءاوج طةسةمطرم
 ناسلا ةدامىف لاق رودلا ىف ةنو طم اىناك ع وجرلا ن-بهاوال داعتااز مت ةدانؤلا توما

 ها م«"”ي مى هو« 1 2 | ضةنءالىقءاضق عقل ىذاقلا ل وقنا هب ديرب ىناصجسالا نيدلاءالعمال_سالا مثلا اهيف عج رينا بهاوا ناك هبوهوملا اهمده منا يةعجرتن اال سل ىذاقلا هللاةذ ىضاقلاكأ همدان عوجرلا يهاولادارأ منءاب) بوهوملا هيف ىيفاضرأ لجرل بهو لبر ىئاكلا فلاعو |
 هين

 امناو
 ل

 || هل بهو ولو حاهولا جارتسلا ىفلاه نك-ا عوجرلا عطقناب وهوملادرءلاربد اذا4بوهوملا
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 نيعتمف ةمهاادةءىهطارق_ثاريغ نمضي وهلا ةتصىواتذااوح ورمشلاو نوما قالطال

 ىفلاه ىدحلا:رامعرهاظ هنمع'عالا هو تءمماك ضوعاا دّةعىلعدةعاا لو < ملول: ةطذت
 امناهلوق نمىرود لا حرم ىلا يزعم ىت لا ىف عقواا فنا ا وهوةرهوملا ةراعلةث دعب أ ١

 ىلمرلا لاه ة أد تمم ةيهىهوالفءده:هضوعاذا امافدّةعلا ىفاطو رمثم ئاكاذا عوجرلا طة سا

 دقواهأعوجرلا ق-نء ملص هاوجلا ىفامذا ىف مالك ىفل_ديلرهاوللا ىناملاتي دقو
 ادسقتءثيالوانمذ ثشئثن ءمكفادصق هطةسأولامفال جا: مذهط وقس مزلا لص حس

 هلءا2 5 ىرخأ ل سم ى4|قامورهاظو هامه ءضايتعالا عنعلاقب ىددرك و «سداو

 ىأ(عوجرلاعنءو هلوق) طارع شالا ادهىف تددأ ٠١ ىبعم نك ض وغلاىأ(هطا رشا هلوق ١

 ىأ اهتودتمىأ (هقزخ عمد فورحلوق) اهايصفتىف "الا عناوملا ءوااف عوجرلا منهو
 بك ركل ادد ىد:كرملا لاق ى+ةمر دهرمغا لمقو ىئسنلا مامالاوظأ نم وف ل.ةاهز وءرع

 قو منع لءاف قزخعمدنوكي نا هل فاك: ءاماناعتو هأ هب 121 و*٠دعمنمدأو ط.طاادرف

 قزاملاو نءطااقزائارردلافو عمد هءاصأ ىهملاف ها اهبمت. هأىل .نلابممةزْخ جادصلا

 ضامىلهذ قزح او عمد ونتديفي ليقامواذهو ها نانساانعم لا .ث هن اك .ةناء سا |

 هوا رطاناك هر «_همد نا ىبكرتلا ىنءملاو ىف عقلا لاق رصخخ ذأ ا ىلا ع روع ءاهاار

 همدخ قعزو همدخزءقدو فاد ىأ همدق عزغك رغأ طءاوضاو هوجو حرق لوسهأ
 نال عنا وملادحأدسوناوةدساذاا ىف عوجرلا عدي هنا ىدامعاا نعى: -هةاافو حاصىأ

 ط ةمدعا|ىنوهامناعئاملاف ها ل.ةعوجرلا لفك ال_واادعب نومذهامتمضومتملا

 وهودرةمتسوهى سناب و ذا' ماظءلاو ١

 <_ةرخ عمد فو رح ى>اضاب د هءهلا لهؤىف ع وجرلا عنعو ٍ

 لاَقفنيدلا يم مالالا زش ةمالعلا ىدلو لل دمظن دق ىلءرل ا لا
 ضوع توم ةلوصوم ةدابزذ + ةعيس_بهاوملانمعوجرلا نم

 ضرعدق لاله برقة حوز + هلبو_هو-هلا1ءنءاهج ورخو

 هلأ نمىأملاةهنمو طو ملا ىف هرك ذاموهون.ا' قب (ةث الاةعيسلاعئاوأاقعب هلوق) |

 ىذاقلا عسو حراشلا لوقد:ءاب زازبلا نعانمدق نك ها هبمجرئالا.ثريغصال بهواذا |

 دالطءاع و>رلا بهاوالذ ضوعناو رويال لامن مءونأه-ضوعنريغ هال بهوول هنا لا
 يهاولا ىون زاكو أ اءهلام نم ىب:الا وأبالا ضوءاذاامنعوحرلامدعناو ضن وهدا

 م.عالاهممق ىف تناك ولامثال هءدءة(نيعاإ سف: ىفةدانزلا هلوق) هسة الفءاطعالا دذعةقدسلا

 دازاذا ذك واه<فو هيد :علا ىف لهو ىعشااهرك ذاها ا ني_هلاداس اا |ةسيع ردن امال

 هدأ تدادزأ ى- ناكمىلا ناكم نمل ةنولو عوج رلاهلذ ىأة هلا ىفديزب نا ريغ نم سف ىف

 عطقني ىلا.عت هللا امهجبردجتو ة-ة.:-ىف اد ء هنا قةنملا فرك ةل_قنلا هنو مىلا جاست>او
 هيانطاىلواةءقمدلا لال ادع بهورأ بوه وكاديرقلءاقا رثاك ادمعبهوولو عوسرلا

 دخفالو عوجرلا عنعال4بوهوملاءاد_ةفأطخةيانلات ناك ولو عج ربال4بوهوما ديف

 هلإ_,مغىءملا اذهب هنا تاعدقو طرمشلا ادهنم ىلا! ىفاممما فتراذغلا خم ىلعامهتب اك
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 ميرتلاةهار رك تديثلوالاو عوجرلات:5ىئائاايف ها انياب ق>أوعينةمه

 اذك ضوعىأ تميل نم موز لوو عراطمة#فلثاا خفوةي تكلا ءاملا ضب بشي و

 الوءاضقالب ع وجرلاندر_ نبال يهاولا نالوالا ث ُتَودحلادار [ارردلا ف لاه هدا ارىزءهطرط

 اعودر كلذ ىم«و قافنالل ىأ ه-:اطذخالابدرفل هناق كلذ ىلا جادا اذادلاولا الا اضر
 اذابالا لد ةمهلان ص ريغ مكطلا اذ_هنا ىلع ةَقمة-اعوٍدْز نكي لناورهاظل ىلا اظن

 هلادارااوأ ط اصلم ها ذخالاهازوجال خم ولو امثاغولو هنبالامنءد._خالا هل حادا
 هنفان ع نءويلحرا ل<الماللاوةالصل اهءاعالو ةكوهو ةءورم او هنا الا قد 2

 تناكناو : ةءو راو ةنايدلاب كلذ ق» «الىاواط ه.ئدىل !هراجو ن ا مش تءدد تارا الامومااو

 نال_نالانا ىلع رذلانحاص مناع اع ناج اما يلب لا لاكو ةيامم مك .للا ىفاريئاج
 يبءاولا الا هب و عجرب نا هيقرليالدتا» امءقدح# ن نءريخ هنال عو>رلا فا ءاورىذلا ثرددلا

 مالسلاو الصلاه. .اءهلوقو بذكبال نمواامالءااوةالصلا هءاعالوقهريظتو ءدلرأ كب. امت

 لبناعالا ةفص فا, هنأ ال نمؤموهو زي وأب نكين ا يدل الأ نءومودو نزال ىئازلا

 0١ سا تال حرمت ال ةداعل تح نم حبق ىأحلا اذهاذكن عبتأنامعالا عمو بقوه

 هلوق)هدا زىزع ه.هدمرهاط قدج او كلام مامالا لاه ذاشأا مامالا بهدعو عودسرلا نم

 ناف هب رمل ةهاركل نا ىلع هءذ ةلالدالو بقسم ريغ هنا طوسملا لوةنءاذ أ( اهيزخت ل ءةو
 ةهاركسلا تاق خب رمد ميوق عوج رلا ايلا لوقو بصسمرو_عمارااواع رت هوركملا

 فص ودقو حملا ف لاه همم بد ر ةوأحام لا للسق ن نم هنال عيمقا ميزئت» وركماللاةيالذامي رهأل

 لاف ميرمملا ةهارك انركحا متن مونيحراشاا ن نييريستك ورع ذاذخلاو كد #ارلا عما وحرلا

 ةيئاح رثاداا فاذك مك اهاكلاوالا هور هةدهلاىف عوج رلا ةماسغاأ ى وادةلاىف

 نعخركااىورو مدقتلا ثيدحلا وهوّد:بلانمصاخةمع رحملا ةهاركلاا لءادو ىوهتنا

 ضءبنافو-لك ىف نوكرال طاةمالانا ادهن ملء (حلا طقس الفءلوق) مارح هنااذا أ

 قاةدسالاو ثاريملاريطتوهفةب اريل فكل اذهك اماصاهطةس أن أو طق .:القودألا

 عوجرلاق-ناىأ (هلااضوءناكو د]وق) طاق_سالاب طة بالف اريج تيثيفتولا ىف
 ةمهلا نءاضوءضوعلا ىل هد عودرلا طقساةاوضوءدالرانا#ثال طاتسالا طق سال

 نءالقنىأ («ى-<-نكسادلوق) عن ا وما ف ىف ااكع وحرلا نم :عةمهأا نع ضد وعمل او

 نباهلاهام ىذعالو ةةاطمبهذملا عرف ناو هريغ هءح رص نهرب هنا حراشلا لوةمسو ىبدنا

 هنا<-ءاعص ملاذا ضوءااثاءلو و ءالكنا عم ه.لءلوميالىدهازلا هيدرة:امن ان أءذو

 نوكي وهتيهىف ع جربنا نيهاولا نملك انوكب وعوجرلانماهنامنوكيالا تعض وع
 الثءدعيهضوعاذاامافءدعد لاف اذإو ضن وعتاادةعىأ دّةدلا ىفاطو مث م زاك اذا هلوق ىنعم
 عج ريتا ام مملكا ضن وءتلانعب رمصتلا مدع دمع دنا هباوحرمص دقاذهو ةأد يم ةيه ىهو

 قصابلانب ريلناو ىلءرلارم_هخ1مالكر هاظو ءاهةفلا صوضن قي ىتحناةراسبعءقئاوم»

 اما. كصحص



 مظعلا هللار غد ساو لعأىلاعت هقاو هعحا رف ةع قت ماتو ارمصتخم

 «(قبهلا ف عوجرلا باب
 نمنيدلا ب هوولو لاوقالا و -ىفالثا.ءالا ف نوكب امنا عوج رلانال ب وهوملا ىنع
 طاقساال كءلعاته ,يعاانالعوجحرلاه ضمتو لءقو هذ ىلع هطاس ونيدلا هءاع نمره

 دوعبال طقاسلاو طاذ ساامنال اعفع و-رالت هساءعوهنم هةهفال2 ىوح

 اد .ءارهوولاءكحسم عو._ثاا عنبالن قتاماضعب وأالك اهينعوجرلا حصدو قةئمرد

 ة.هفعوجرال: نا.عالاىلا فرسصتافة.هلافعوجرلا ف ؤاطأو عودرلااه_هد.حال

 ل_هفاارخ ا ىنا.سو رح اطاةءا هنوكحا هل.:هنالضلرةاادعب نودمالئيدلا
 ىالرعاىفو لما:ف عوجرلابدرلا «اءهينشا هناو رصلاةرامعمظنلا ىلءعمالكا اد:
 اهريغو ةمذملا فك عووجرلا ىق عمال ناف ةيدهلا ة-ءهلا فل خدو بالا اذهريخات نس
 « || باوثلا ايفدصقلا نالايف ع وجرلا حصبال هنافرعة غال ىأةقدصا!ةبهاانحج رخأو قتةمرد
 ةءاالئرش ةقدصا مال عوج رالذرية نا تناكوأف غل ةي هناك ام ةءيااندارملاو ىوج ل هسدقو

 زاولانودةصعلا رك ذيراشأو ض.ةلاد» ةددعلا فهلا فىأ (ايفع وج رلا مص دو ق)

 مالسااوةالصلا هءاعهلوق'هدلولدلاولا :ب.هىنالا مصنال ىفاشا !لاكو ضوععي ىأ بةيملام

 عوجرلاى داد:.الا ىثداراالوق:نكتو هداو بهوا.هثدلاولا الا هةمهىف ىهاولا ع.سربال

 هنال4بوهومأ ا نمبوهوملا يهاولا ىرت ثنا ىئشالىدد ١و ةحاسلالالقااو
 نمىمثالناك قباسساا نمزللاةاذقضه:ناا:هم*دقو ها هنو نملقايهذخأمف ىكت سد

 مهسفنابءارمشلا مهتكما ىتممماف ا ئامزةاضق ضب فال ةاعارملا فول ل_هأ ضءب
 نيءاسلا ىلع سم هلمهضعن لب فوألا وةاعارماللماقلاب مكمل اوذ_ضامل همءنوأد دال

 وأاهئاطأ وأ ك-!ءىلا اهتددو وأ امدح را رأى -هىفتدحرع وح رلا اظاقلا وهي د: ماا ىف لاق

 كِل نكد هربد وأ بوهوااذ عل اقدعأ وأ اههر وأ اهعابمكلا وكاد ظفار )نافاتضتن

 سأرءاج اذا لافولواعوجر نكد ل ء_سة:ماهطنماعطلا طلو أ بولا عم_صولادكراعوجدأ|
 ةيهعاونأةيهلانابلهيتاباهفو ها ةرينل اةرهوملا ىفناذك حصن لا مع اد ةفر ملا

 وأ هضيةىفهلنذا امئانوأ ارمضاحناكءاوسةريخذلا فاك مبلستلا ليقع وجرلا وح بهاوال

 اضرلاوأ ءاضّلا ىلا همذحاتحي لب ع وبرلا:بهاولا درةال ميا بتاادعبناالا عوجرلا قدحدل
 باالا ددوول ىعي(ةمهلا متل دوق )ةريسخلا ىفاذك كاذب هاوأ ادرغ:_ مياسنلا لبلو ا

 ل1 «نعبوهوملا حر لف متل ةا.هلا نالاعوجر ىمت نال هناف ميا تلا نع عمم ام لوءةلاو

 واذعالا مارهاظااو ءالْدريْغو نيبوؤلاو م-رلا ىذ نيد قرفالو همفاعوسر لنا لاقي الفهبهاو
 هيلاراشأا (ىف" الاهعئامءامتا عمه]وق )هنأ وذىه لب د_عولا نءلزتتالامالذهاركسلا نع

 لجرل لال لو هماعهّلنا ىلصهلوق نيد عجبا لصدحا دهب ع رغ٠مناودلوق) هقارح عمدب
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 ةسارمصالؤالاو قالطالا ثم نمىألدناذهف ط لاقى ءانرادا|اناط.ةهط التخارادإ
 ماهنوأ قد رطوأ طئاح ؤهلامصأ بهواذا ىطالخالا رهاوج نع ةيدنهلا ىفر كاذب ءالكىف

 هوةدحو هذود عجب عمر "الهلا دب بهوولا# هزاع احىهذ ض.ةأأ ىلع هطل سو ىعمو

 هأ زاجرخ اني وة الرق مثيلا رع نك بهأولا نذاأ بوهوملاهنب ةناعورةمامو ا

 ىو :لذف لج راب »و نوف ري نءعوىوا:ةااىفو 5 هر ”-ضرالا نود "اني |ةمه ةري ذل ىفو

 اذراهراصاهئنو ها ىل> اذاءارمدل!ىفو ها !اهأس !واههطقب ىيداهااتإ منو الاه

 ا رةهمامتَأ سو ىل هراازماو هذاا ة شاحن عدو للا :هدقو ةناخرتا لا تاهرفةمىفاك اها

 هصقنت ىف اولا ىدمسلاق ط كاذك اهضبقاذااهكلة عنجالدا رأا(ةمهلا ةصص عيال هلوق)

 10مل وحاطءاْي ند .د -اهدالوأ ن مة يما تيهواذادإ_داحلاوسباو ىف

 هزدق و ركلت اري عملا ف هنح رمد ة# ىوذ ةوس2 لمد /اهذعا مما ةيهامأ نا اق

 اذكوررالاىف لاه هدضق:ىلءبهاول هطاسأ ذاالا حداال رطرالا نو دءان ملا مهو ا كلا

 نودىأ هنود ع رزامةضرأةمسوهذ2:ف مهاولان 3 اذاةصرعلا تود'ائءاا ةضروكت

 ىذاذلاو عرزلا فدا اان هل يوهوملا ىأهعأاذارماا نودىأ هنودرئامذلفرأ ع رزلا
 داَذطاوداصطاو ضةنااىفىل واانذأ اذاقىلوااكلعلاغ:دالازاوعلل عئاملانال ر جلا

 داممموحرملا ناو ههركأوا اكو ها ةمهااتز ف عئاملا لازدل دوهوملا لءذر

 ةرامعلا دي ز الف مخا!ضرأ ىف ةعاك: ةرأادعدب رلناك اًذااهثهنروصوهملا عفد لاوس نع نيدلا

 مأباوألا ال مأ ميد معامل نوكي لسهذ ةرامعا ضن اهان دارو همدسورل ةروبازملا

 باوحلا رهظي كلذ لنعف المأهضةنىلع هتطاس لها :ةامسمىفرظ: لق 2 لي كدلتلا نوكر

 ق-اضو.ةمبوهوألانوكيناامتءوة: هان ل 1 :ناا ىواتذلا ىف لاك *ر اوداانلءأدللا و

 نأو ةمسقلا ل_ةا مناك اذاامو -ةءن ركحا و ض.ةلاال.54بوهودءالئالاا تءثبال
 انضر أي هوولىت>بوهوأ ا ارغبالو+ -ثمالو الص“ :هنوكدالو بو «ومارمغنءازق*توكي

 هسكعوأ رمل ١نو نه ةةلعمسهاوأ ةرقامف الفو أ هسكعو أ عرزلا نود به اوالعرزاببن

 لوقن !اذبهىلعو ها ةءاهنلاىفاذك بهاوال عاةءابيافرطوأ اراد هوولاذكو زوال
 وهاك« ذة: قبهاولا كن ذأ اذاام ىلع هقالطا لمد زو ع رصرالا ال «1م ماا بهو ةيزازيلا

 قالطا ىذه ىد_:ذأ ىلع مورلا نغم ىتذأن كل مدة:اك ىراتفلا عماجو وردا شب رمد
 لة زازيا'ىفامو(ل وقأ)لءأهقا وةرهشلا مك رثاء اوت ىاكدمت :*مغنهزاوط اني زازبلا

 ضرال' نواءانرلاة.هلاف ثم, -ةريشذلا ندةذاخرتاتلا ىف لثمو ةمشاا نءزيعلا روف ىف لدم

 اذه ها هلااهلس واهعطتيقكاهلاضر اف نوكيال ةعاف ىهو لَ لج رل بهوولر :زئاج
 م-قيال عاشمو مو ةمزوحم وف مت ريسغو زئكلا لوقا ررالا نعرصام توءهالوةاوملاو

 هانعمهضتن ىلع بهاولا هطاساذا الا مهتالر رالاك لاه ن ناد مه«الكنمب ى.ةوملاىلروظي و

 لاق نموا |-هازوهت راد ضنا ا دعا هنال هضةنو ضةناان بها ولاهنذأ اذاالا كلت الوهنال

 ها نيمالك لا نيبىف :الف ذ_::.كوشاللا نيل ناودقعلا عمد هنادارأ كلذيد.ةيلو عمت

 1 ا لاا
  00 2معو ١

0 



 ءع6م

 ا.ءلءدقوريغصلا عما+لاهياو روهو قرذلا نم ف:ىملاه ذام ةي اد هاا ىف محو رهلايف

 هلئاو ىندالاك اهاك_امو تدساواسوا يعسقولف كلما ىناوهّردصلا ىننمدارااناءانهدلف

 ةقد_هداارةهلاام_هْزب رعى اههلافال> قعب يساارفاذهةرهوالاىقو ها لءأىلاعت
 هلوقاذهو نيمنغلا_ميهوأ مهاردةرسشعب ةقد دلاز وخغالئأ (نيينغاالهإوق) اًضي انيشغلل
 ةداغ ناتياو رهتعةقدملا ىففهدنع ةقدصلا اذكو زو الةمهاانآ ل هالا فو زو الاهو
 ةقدصلا نءزاجمريشفلا نم ةيولاك ةبهلا نعزا < ىنغا !ىلءةقدااوركأ | ىفللاق (ةمهدلوق)
 ام_هدح أ :راعد_تازوكفلدب رمسخبك ءامئاءمنم :-اولك ناوهو اب ون«مالادتااحتد نال

 ل“ ةقيبيبو من. ... أ تال( عوبشلا هلوق) عوج اوت يذلا ىلع ةقدصلاو عوجرلاذؤتالب ةذالةبهلا فرخ“ ل
 تكرر -0) || ىتدصعلا قننمدارملاق (نالةالىأ هلوق) ع ويشاا لصف نانثا اههراه بنا داريامها ةبهلا

 هعق + ميوفلا لقا اد.ةةالوة حتا الوالانالوقا منا تاعدةورصأ | ىف.داف اه حولا اذه ىلع ا

 9 ع ع دينا ىأ قمموموت ض.ةلاكإت:دساغلا نا هن فلان امدقو هن ىلا وهوةد_ءافاملاىفاغلا و َةومَقلا

 0 4 1 "اهسو أ[ 4رقدنع رص اىف لاق 0 1 الاننماوةلاد-أ رست, ف .كف ه«هج رتانمدقام ىلع

 وفم ناو 2 نب ممل ةقد .حاا نا مدق تاق نأق مسد عام ىفال اودض وبةمري-غممنالةمولاك ةقدصلا و
 2 ركل ّ 0 بينا عاشأ ا نءانهدارملاتاق نيريقفا: رش قادت و4 وقبة عقلا ىل. ياسو ةزئاج

 شى. همومي ع...( ١+ مدام حوتسشال ةنافزي ريةقلا الت ةسقاال قوص و ل ا
 كل >رلرا زن هنا يدعلاو ه.ةاوثاتخا نيلجر نءاد”!.هرد بهوولو ةيدنهلا فلاق (اههرد هإوق
 ا نا هلو ناذخضاف ىفاذك ميعصلا م_هردلا ةلزن توكينا تش اولاد مدتاارائيدلاو زوحب

 و ةدودجو انو ى (اوشانا هلو )ل هان سررم مخ تسلا بعل ا هي 1
 ةناعا وم ينو « || هند ةيسقلا لوا م0 عاشأاةمهنوك-::دوجرانز وا وءسأ اذاام مال( رزءاهلوق) ةداح

 *دادزب تب: دوأ | ةيد_:» دوجأو لقئاامهدح أ ناكناد (1ةلتخاتاو هلوق) متم ةمدقاا ىنعرببال
 . ا هازعوة: ل:هلا ىف لءدوام هدد أكل ت.دوهللاقولا» ىرح لمصُمَدلا !ذه ز اهرهاظو

 هاذهئراو و راءاواناكءاوسز عل ةيهذلا هدأ لاق ذا امأ كلام هفصن لاع اذ اا ىلعا رسما ةءناخللا ىلا
 ةلاهعلل نيئاتحءاناك ناو ةدىسقلالىةعافاناك ءاوسانأك اذاامممال هلءاو ها نيفاتخم
 و طرار 0 : 0 اههةصن هلوتف ءاورهاظت امه دحأ هلوقىامأ امهدحأ تارانتنياوالا فة مهلا ناؤماآاو
 دادلا نازي / ىلع ىلا :!'قرزو<ء ال:لوه2وهو ا.» د أهل ناك ف سذملا دات ابارمس ةعسقلا ه_.ف ىرتت هنال

 ناولاهت خامه صناع اذا مق لمصفتلاا اذهرك ذهنافتلعام ةيئاذلا ىفاملفااخخزاج ا ةاتخا
 نيل رللازبب وث عقد ىتذملا ةم:مىفلاه نيفلتةثوأءاوساناك»او زجل ةيهكلاه_هدسأ لاك
 ('ذاودلوق) الفالا وزاجاهرتذ. نا ىل,ةدل ىذلا نيب نافنالغارت الاول هن تن ثا يأ لاف
 ام,ئمدحاواموةداوأ اًةباسهوقردارملانا دم ةياذع( زاجد[وق) مسةءالاعاشم هنوكلاىأ
 هنا امهدح أ دارملان ا ىلع فال ع و.ثأاىفثاثاا نيب وه: قرخالفالاو لك منال

 ةلالدلا.ذه (ملالديهلوقر ممم نينا وأم وةسمىأ(اةلط ءدلوق) ديال ل وهج



 2ك

 هد.فتاملاف ال2 بهاولا ىلا ع ري .ءقريمذأ نا ىلءلدياذدو ما اعئاشرش الافطخا

 ضيةلاقرفتل( اهات رع هلوق) دع ةر وك داا لد لاق لاة:هلدل!هدهوفا وااةرانع

 ميكا بحت قيفريغصاا ٌضوقن ءههم5بوأ و هةيهوهس أ لوةب ل: هين ره رعق_داانال

 لد اخ !تعصولا مالا ضيأ ريغ صال مصتريبك.- ال ةههلا هن ملا داوم هن الذاعت

 | 117 ادافاوريغتملل ولا تمعلالاو زار ةالا يف انرتشب هنالابالا ةبهتأ ياذيب و

 لرقءدب ؤيوهض.ةفع والت !اهيلودتاثء.رامهدحأ ض.ةقيسا جب رملا مدع مد

 هأ الطن دالوالا نب ملا ذاف ةس, هامالالطانوكي رغاصال ا ىدتول .ى_هىرادة_داأنا

 2 نب رع صل نيدلو ىلعهرا دي ق د هتولو هناَر انانع هلوقرعام ىلءدربالو محد نع ول هنا :

 ىلا اس دقعلاب َمتةيالوهماع ةناقيهلاتامهاوقنمحورمثلاو نوتملا فا فان هنال
 ىفووااه_ضرأاومستشب ناهدالوأعأ نع سنلارع لْمسَهَمْمْلا نع ةداخ رئت! !ىفودعةداءزب
 عات<مأكلملام-ها تشيله كلذ ىلءاوضارتو اهوعستق نك راقلا هيدارأو مهتءاذك ةمحان
 بيسذلا اذهك د5 ل ءممتهدحاو لكل لوي وأىذا ارالاءذعم ك.ةكامبالا مها لوةدناىلا

 ور ىرسمائلا نع لا ةمسقأارالا كلما مها تنشد اللاةذئ 0 اللا ةفزرغ ءملا ١

 الام هنياىلا !عفدولو رئزلا الخ مخمل نالةناشلاف رش اهي ىرتشا ٌعوغدلا هنالاراد بعوأ

 ةأسعا نع همّدفلا ل ّدسو !مقودع ها ْنمءاَعْلا ىبعةلالدتاداذا نب الل نوكنالا هم. فارم: 0 ا

 لهدف فقاوةلثسملا هدهىفانأ لاه يالا ىلءقو هلرم ص نال ورلا ىبلعءاهاىدذلا اهره هتدهو ة-تءيلانار | رخاموز
 00 ل 5 وت ٠

 - * ك.وأ 5 لءسو «روع هناف عدوا ا نمءالومه.شوو دعا اواقةعيدو ل-ردنعدمع هلزاك نك راو 8 دارو 29 1 نإ

 وهو ة- .اًدعلا قود انهن : وثدالاوبأ هما لاهو زو<عالل اة راش 7-0 نءىرخأة رع وذو كارت ره ةري

/ 
 لك اتيئدقوئادلا س للا همكح الام عنم نهرلاراعاغا(ن هرلازا او هلوق) هأ راع 2 ُع 0

 ها رح *لاديفهلكقباه_هد- نيد ىذقولهنا ىرتالأه- ءةعوم_ثالفالل ى اهدار ا

 ل_صفولو قامثالاب زاحاك_:مرادلات رجأ لاه ناد (اهاغنا نينا ن نءةراجالاو هلوق) ىليز

 اهفرمفال_تخا ىلع ةفمت- ىفأ :ءتوكب تا بو عارو آثاثكهوحنوأ كم دأةهوق

 لاق نأىلاةياورفالةياو رفزو هناىتجأن هسا اهدا أوس أواه -مْدب هاك تاك اذ

 م-مضعبفال_طاوذي رش ْا| نءالا عاش ماةرااداسفةءطاق نو" لاقالطا٠ نم مع فعتنأد |

 ةراجالا قىابو ةيريسللا ىف ل_ةءوادطم ةر ف ماع لادحالا ةلاس ىلءلو#نمنثان 0

 هبئانريقفلاو ( ىلاعت هللا هو أمم دارب ه]وق )رعشدا ا عماملا ةرامع ده (ملاقدصتاذاودلوق)

 هنإاد ىف هلىنان ال ىأ(دحاودلوق ( هنموظءتا> ىلاعتو هناسهتناىا ( و»د هلوق) ىتان لأ

 هدهىف عومشا اىئراشأ (عو.الفهلوق) لعدد رغد -أوهليهلاعنأىفالو هباذهصقالوأ

 رخاوأق أءساك كال ةىة.هلاك امنالاهدل_سفد ةقدصاا ىف قةعاذا عوبشلا ناىلا ةر ميصاا ا

 فالذي عومشلا قةدتا مه لدحاوريقف ىلءةمسقلا لعام ضعي قدهئاذافى ”الابابلا
 هدم :«تءهر لاف ولوتا روضألا ىف لاه عومشلامدعن مهداعأأ نب يقف ىلءهاكب قدصالا ظ

 ةيهىلءالا قوهدمد لاك ن 1 احرتاب عاجالاةبهلا تكتارمتفامهابوهوم اورادلا |

 لاف ها نينباودتلث لا قدا هظالاو نيش لءةقدصلا قاذكو ذوهتال نيلجر نمرادلا

 2222 سم

 ا



 00و

 اذهاواهثلث اذ والاك نا نيباذاامأامهتمدد-ا ولكبتصأ نيءيولاذا اذه (عو.شالءد:ءالا ْ

 ر#ع هض.ةنازوعد#لافو هض.ةناوامهدنءرزوج الاهتدااذوعاواهةسناذوا رأاهاثلث

 هتالعأ عو.ثالهلوةو داماد ها نيلسرنمنهراذ مك عو.ئالفد-اودةعهناىلا ارنا

 نود« _ه-ىف تع م سةبامأ امهددس أ ل_.ةول هنا ىل.اديام ممدصحا و لك نم فض لام

 اند.قولوق) نيس ريدتنا نكعال ىذلا ريغ هلا ىأ(تد.ااكهإوق)نادقءادمما لء فرخ "الا
 ريغ صل اورعبكلاو نيرهغصاا وب كلا نيب قوذال هنالد.. .ةلا ادهرك :معدعىلوالا (نيريكي

 ىفنب ريغ مان ك ولام ماا هرهاظودن :راعف ةرصأا فاسصملا وحراشلا عمشدقو قسى أ دعا

 هبحرمصأك هراقعالابواوت قلك دلك اذه نكساو هماعلديامةيزازماا ىفر امهدئءزاجلابع ا |

 نيزثالا هل سه ىف م ك؟.ارذ دما ابهاصنا مسهولا لمأو تندناهعحاو : ةناللا ىف

 نو: لا قالطا لاما 'اذك ناك ولو لكلا ل وق هنا مهو ةةددحأ ىلا فاض مريغريمكسا! ورهغصلا|
 امهد-[هنييالارادسهوولوا ذكهذ_ذاكناةرابعرصن(لوقأ) ها لماته-كعالاوتىف
 ناف ءلجامهاا لوني ري.ك نمبهوولام فال لكل اد نءةدساؤ ةءهاا تناك هلامع ىفريغص

 تقوالو دّقهلاتقوال عو.سثلادجوب )نب م ممل ١١ ى زالروعو فول ىف أدع هز هر ”اسةمهأا

 عو.ثاا نكةءفريغصلا ةد-اضبأف بالاريصب يهواك ةاريغماء هد اتاك اذاامأو ضقاا
 ني_هحاصلالوةىلء ىف اراهظاثا ممختنأو ه١ ضِيةلاثقو
 هلو وةلءاديريخصو رميكلااهزا وجمد_عبمامالاام-ْمةناومعمنب م.كلا اهزاوزيلثاقلا

 همهفاذ فانا رةىلعةمنيمريغهأأ و ربكم 1 اهل أسم تدلل لك ءلادنعةد-افة مهلا تناك

 ه.قاثق الن وما: :رامع و ه.ثو وال عع لك لاى وقاهخا قدا بساصةرأمع ن* رخييأ | بدحأ و

 قال _طالاماا دن وكي ةسموااز وكن مغص نادإ ولا تاك اذاائلفاذا من ةقلت ىل“ ىنحالاك

 لوقىلعزا وحلا مدع ل ءىفهم ة-ل١لماتا ذا نكملو نثثا نمد_-اوةهزاوسمدع نود

 بهواذ' بالا! نال نيرية مان اذا امرعغب نوتملا مالكم. ءزه عو-شأا قةدش ىل هر مامالا

 مبكلا ض.ء.ةنأ اناريك امهدسأ ناك اذاامفال_2دقملاد رهعا٠هاهشمٌض.ةلا و ةدئاه مم

 ةدافا ىف مشو أةيزا زيلاةرامعو ةئاللا نعام هضقدنء عو.شا|قةدمأ دولا نعرخأ>

 ةيهوهضيقماقمبالا ض.ةمامتاة هاا ةرشامملاحةدةع:مريغملا ةءهناللاق ثءدحدارملا

 ىلارادإال_سيناءلءللاوعوشلان ك_ةفريغصلا ةيه تقمسف لو. ةىلا ةسانم ريبكلا
 اعم ناضل !قةضاح_-مماوهو مالو أممكلا ىلا اىلساذاف ىأ ها امهنماج عي وريمكلا

 مجاريلف حصن هس وتم | ميهو مث ني رع ممل ا واسول هنا٠ امة ةءوعو.ش ١١ نك لفهتعلا كتقو

 2( ذيالن اىلوالا ناك ام يفالخىلا ةراشالا الا تال هنال دوق ادهمدءيىلوالا نار ياغو

 قرفال هنأ دافافمتثالا قلطأ لو وقيو ريخ_دااورعب .كلاوزب مغ هلا وني رييكلا نمي فرذال هنال
 1 ءانامهفال نيلوالا وارمغص رخ رخ ”الاوا اريمك ايفون مهو أن يربك انوكي ناني
 ها نسح وهةلمطلان ءلالاا ىلا هب لصوت وأ مارا نمدن صاخت ام لكوذي دنولا لاق
 ىفىذلاو» وي غو رصلا مالك مل ءلدياكب ها ولالا .ءىف هنا ود( ميك لامعىف ريغصو هلوق)

 قش ريغصلا ةصداضإ اهراص ب هو نيس 3 اطرح عمت اهاللعو هلا. .ءقريغصأ او جمل و رععلا

 هم نيم سلا نعي ف قرقل
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 ضو ءفريغ هل بهو دب زارِماا فنك. !(لونأ) ما قددل!ىوناذا ادهل. .ةو عوجرلا كالا

 هلام" ن.هلوتو هأ ضد وعماانال_ طماعوحرلا بهاوالذ ضوءذاو زو كالهلامن ءهوبأ

 نمضي و«: !ةكنم ى الا بابا! ىفىفأ. احد بالالامنمولف ريغ هاا لام ىأ
 ناكوأام-هاام- ندى :- الار بالا ضوماذاايفع وجرلا مددعل جنيه هماعو ىذد الا

 هنانال ءامىلا انرطنناو ههكحامر ظااو ط لاه لما: ةةقد_هدااءاطءالا دع بها ولاىون

 00 )در وىقخاخلا مك-ىفهوو بالا ناكو عوجرلا ن ة.:ناابجاو ناك

 اهحوزلال (اها ضي لاف ه]وق) ردع ميا | ىفال واول ثم عماجن متناكءا وس (ةرعغصلا

 83( رع اةاطءامذءق كل ءالناهات ول »نع هب هزرخ-!( اهل به وام ه]وق لوق) رع اه- الالو

 اهلوعب هنوك |ةيالواهياعهلذ ةةمح هنال عشا !لاك ؟لالدد لا ةرومأ ضو ةهئال هع تأ ل (ةرعخملا 5

 ع اهاو ه:ناك اذا هنأ عيمصأاواهلئمعمابينوكستنا اًءاصصأ ضد طرم: ةره_ذلا ىفو ظهر اهارذ ا

5 6. 
 اها دق هس“ :ماقم حولا فلا م هيلا تقر اانا و اايلتم داع ناك ءاوساهل هذ: 0 .”'امأ

 عب رفت(ةريعامض,بةكبالا ضبق حدف هإوق) ه١ ظذللا باء نمة مهلا ضمقواهلام ظذسو ذأ ى بالري“ . د * فاقزلا
 اهاوعق نملكو مالا نال همد .ةو ىلو أل مسطمالاف ءالذ ض.ة كال: تاك اذا ه.:انلانال هلعلا ىلع حمو وو 0-2 0

 2 9 3 . -ةعوت

 ةرورضال'الوه فرست نال ةهطق:مةسم.غءددمغوأ نذل !١توءد_ءنالا ضء.ةلانوك.اءال 2 ا م هعل|
 ٠ ٠ 5 .٠ ِ -. ل

 لوءينمضبقزاوب ميدتلا نا فاؤملا مدقو ثم روضااعمةدورمضالو بالا ض, وبال | حديمالر ىبي. *" ضر
 نمض.ةزاوس مدع صا ةرهولاو ةدادوأا نعانمدق نكس ُّط بالادودو عمولوريهأأ

 دي# . 2
 0 . 5 هافرإم 3 5 2 وف

 .ض.ةولاكزاوحلا اود هري_غو ناذخأو ناو عدا دما! ىف ماج هن و ب بالا هم. .غمدع عمال ومد ا 3 ولامد

 ىف ميمعتلا فات اهنا ل ماحلاو ريغدأل عفن همفواوسال هماعىوتملا ناورمضاحبالاوحوزلا نيك *اولارإ

 ] مدل هلوق) سفنلا هيقذ هنالاوررقاكناَدضأ يمان ,ءلدمبالز ]تعمم "لّدسملا هده 1 0 ول و.كأإ

 ىامو ىهريصتهيزالل وخدلا,نوك.:فااٍملعهمال ونال ل عفا ان اهيلعءالل. :سالا ىأ (ةدال ولا
 اهتءهّص.ةءاعا واهلامفف رمهتدال هنأق ةمع رشةد الواماع هل ن 5 ملناوةداع ه5 ةرمهت قاف د

 نوك:ولءفلابهلامعىفاهلخديىأ !هاوعي هنال جاب زلا لوقو بالا نعةيايئلودلا دهب
 هلنا مهذأف فاؤزلا لق ىأ ةيالولا مدعلا:ه حراشلا لوقنمم_هةدام موه هفرمصت تح
 اهل يه وذ ملاوأمالا وأ حالا وأدحلا لا.ءىف مفصلا تأ 3 وأ ردد د:هوااق لاق ةهدسعلاب إل ولا

 الاامياعحي وزلا الو بالا ض.ةز بل تكودأ نافذ. _.ناغرئاتا | ىفاذ زج جب وزلا ضف .ه
 ىبم+الا صو بئاغبالاو اهب اضرباهلاع ىذب أ لاى ىف ةريغ هد ةرهو لاى ذك امنذا

 ملا وأمالا و حالا وأ د1 لامع ىفريغص لا ناكول وو هدا رمسلا ىفاذكخ الا صض.ةن ود اها

 عيمجلاو هرفزعباشملا فاتخا رضاع بالاوهلامءىف رغد ا ناك ء ةءولا ضرةنةيه4بهوذ
 بهودز] |وق) هأ ىرغ_ملاىواتفلا ىفاذكه َى فهن و ناد ضاع ىراةةىلازكهزاوحلا
 ”لوبامذي ةدقوهو "لد اشسا منال (عو.شلا مدعادلوق) م.قياماميدأ و 5 2 اراد اتا
 وذو (هءاقب :هلوق) قأب كر وتعال نيزثالل نينثال ا ةيهثاد راعشاه ذو رع ع والد

 هنوق) ىأد دمنا ةفاكس تن الا اون مةفرمغى أ (ني 3 اهلوق) نيذثا نمدداو ف

2321 
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 اقر

 ]| لاغاطوأ ةنحط*هءلع تطد واثارئتل ا لكهتطةكالذو رأ نسر ءراذ ةمىوصأ]
 هنعءان'أ ريم ريصنا مناف ىأ >ا ندع ءاا بام ةلزخعأ لله س ءاوانه كال دك ال اره لة: مامدإ والرد

 .: يلة مودوسو مث هه .ايذاذعالا هل بمكب وابن قرش. هنمإل لهل فرعا امسدا اذا

 | ام !هداولاوءفدوبال دنع نأ. نمتناك اذااذه: (اهسلياهك- 'ءدلوق) ُُط دلو ن ةداعالا

 ١ ىراطلانءهأن مدقامكلذ لءلكتشت نكمل عطقل ا درع كاهكسا ءداولا ناغدل طاش اهلل

 ثأنإ أف الز دلو ال113 بالا نأ فرعلا نال (ةداسوو نط هر فال هلوق) ى ىدهازإ

 مالالهأن !انرادففرعلاو (لوذأ)دالوالا هب عفا ناو مالاوأ بالا كال ىلع قاب هناف لزنأ ا

 5 قمور.: مارب ديال ومش ؤو بأي ءلاءوسداأداوا دافدلولا س ءاوهش ردو رب رمسأ ا دلوال نود 0

 وح فزلزم
 11 . مس اهك ع | لعامت 3 ةلوق) تام'ادا !«بفعل21دثرو.ذاه ركيف:داعلاهيلءاكدلوال هنوك ىقئدالاذءو

 ١ 0 ْ قد اؤثالف كل ءأامث ىعسق ده هأل مقل | تي كد هم .1ءلديشزودق ريش تالت

 . لرش دب سال | ىفمموا_ت دنع تاذءركي و (اياطعا ىف ذكو دوق ) يحلل كلج الاسع دارا كال ءأ الو كال اعف
 «ي( ان - 2 2 9 د - 0 7

 ١ محال ةيرف ق ملء او 1 هن دموؤلأاو 8 اىفاك هحردإا

 فادكحر هنأ مامالا ن ءىورألا فو ءر ركب .الوىأ طة ا ىف هريغ ىلعول طفي ناسارال بسك امال

 ناو را 0

 0 2 فو فد اكنا زيتا رخفو نبدا قفز ازال ا اذا ينم
 ى ب( ب

 كاد دا
 -هعنيالاك تيرا أ دلوالىأ ها هكرت ةنراة :ثاملان تدر وحل لاك نادارآذ اة مف
 دلو :لابسارالفىأ (رارمضالا هيدصةيلا دا هلوقز ةروك ذملا ةهلءلان ةيز زيا ىف هالعو

 / <«بعىف ناو مخ [ةرامعودصقر دصم( هدصقن او هإوق) ىلمر ةدابزا زوتالوةاوأ - أب سان الهدصق

 » ١ جدو ماو راع ثنا نمفدوب فأل وة ىلع ىأ(ىودفلا هيلعو هلوق) هج ةساللا قو :: اراذكهو رارضالا هدصت

 نءأش ب زازا! ىف لاف ىلدر د_ لوةو»ىذلاث ءاغعلا ن نءلذذأ ىف :الاو رك دل نيب فمه: لا

 خربت امال ضوءب ولو يهوولو راتخلاوهو ف.صختلا ىلا ادعو ثا رمماك ث داش انبالا و تذبلا ةَيغىف لضفالا

 خذ ءاهفوءاد_- دصقنءاملاخةب د زازملا صن ىرتتناف ما دهم هماع صن متآو هوءاضتةزاجهنيان ملام عدم
 : 0 ىلع ضعدلا لمضفةدار رأو ةدعل !ىفهدالوال أ مش لبر بهوول و ةناانا ىف لاهورارعذالا

 ج0 بهاولا ريب ]| سانال هنا ىف اءتهلنا هجحر فسوي يف مامالا ن «ىورواءاصص أن ءلصالا ىفاذوا ةياورال كلذ ف
 7 هنأ ف سول أ ن نع ىلء لا ىرروهر ك.ءاوساناك تاو نيالا ف لضةةداب زاهل ل سدا! نأك اذا هن

 ىطءذام ل-2ةئبالا ىظ هذ مهئانا ىّوسر ارضالا هبل -دةناو رارمزالا هيدصة:لاذا هب سال

 فول نأ لوق ىل< ىو-ةلاوىت اللى طعرام فءدرك دال ىطعي هللاهجرد_هت لاتونالا

 كراش هفاخواننب كرت ن5 كلذ قذةب6 هثرولا ةمةب نامرح دصقو ىأ (ها ولل لاس ا لك هلو ق)
 هكورتم له وهن هةه1ءدرب بهاذملا ضعي فو ضئيل مه ىأ ( زاحد]وق) بصاعأا
 وأ أ لمق بال“ ءاح ضو.ءدةسمهلا تناكولو ىأ (ضرء»ولد هلوق ) ط هيرولا لك اثار

 ف ل تاملاوخآر كذاك وا م ضوء دهتاهزاجأ و رثك اضوعءااولو هر هأاطو دال

 ىهوهصتو طوسدملاىفا [فاامعادهو ىب ان ةحلسملان ه هنال (خاىنئاقلا عش ددلوق)
 ا ١١و ها نصي وتلا ن الل رم دأو « ذعر أ هل س ءأأ ءشريغ هأل
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 نكماولامأ ةق.ةللا عالطت|نكوملاذا اذهوني ونالار دةااهظ#ثةرارعلا ءذع لع 00
 ةيدو!!ىف راق اتي د ه أل اهولو حراش ! لامك هنا !ةريملاف ىطعملا نمرا.ذكسال '

 تردهأ لاه اذاامأ هلوةىل عود رااردعتو أ.ثىدهملا لقب ,اذاداك اًذهو هد مهظأا ن ِء

 ىصالاذههلوقاذهىفثيرالو (لوقأ) 3 ئداهملا لوكا ًارمخاوأ حج واللاوأ ؟مالاوأ بالا ىلا ا

 دارافانغامأ سارت سآلاونيدلاولارباودامءا مهمالل وتلا اذهيةريعال هنأ سم «:««ءاماالوأ ْ
 فافراذكو هلوق) مهنا بهو نأ كر :ًاوهوكل ار الوتر لاش اة 2 .ةدراهظا

 نان رك دام ىلءوهفانا ه سال اى هأق 2:١ فاقزل علو ذ- 2انأ كلذكو ىأ (ثنلا ا

 قاكدأ رملاوأ حوزاتيد- هاىد_ياالافوأتأ رااوأ حب وزرلاءان رقأ نمناك نان لمعة

 ىد_:ةأحو ها افاورواؤزاهنز 3 رات ةؤز ردى ءىازل رسل فاقزلا زةداح الا

 ديالثرعك ءااامأو معد ىأ (هداولذتعا هلوق) ىف ةسهت هتءىلااهذعب فافزلن دا رملاو
 نع عوج رل اكله وءكاَدكَذ ةارعم ماذا أو وواتفلا م ؛هوا:هدقأك ياستلان

 بيسو ىنابام ال درعافنو ه-.طءٌتاذدل سدا هلوثىل- نكع و ةهاركم اا عم !- ار أ

 5 .ةطورم 3 الا ل (هدياعاو 18 «'هلزق) 2 ودحرل هل س اهذخأ را اىدلاقو ها اد

 تقو نيب ثا هاا عذدامد ع ل ااا أف هد انا .شدخ ةماللا فلا ةمأأ يأ ؛لا عقدام |

 لاه هيلابأ كا عقدامدمب كأ(كلذل اهل وقز مهنافءمغملا عفدلا هنكيةراعا هلا نا

 ولو ةطام الا لوقدملا ها هاو راصرعغدأاه دلولعط ةفان ولى ثا ةءدنجااىف 1 تي

 نيب اا 2 :ةسشو اد هو ةملق هأ م استلاو ايلا دعبالااهيلااءاهرصيإل اريبكناك | َْق

 رمغصا ١ ىلع همالكى مفر, 8 !|ىفال ياةنوديرمغ ه١ ىف نكي :ذاذعالاو ريك أ اوريغما ادلولا ْ

 ناف ذماعااىفه-ولا را يو مياستلابميكلا ادكواهك. اعنا مريع دا ءداول ددئاَةن ززيأ 0 ١

 ىلءهق-ىفزاختالا لم<ناالاذانتالادرع؟ لمد لو ض.ةأانالا م مقال ىعوذم ههةدسحق كلذ

 هذماءاذذع اولاذكوةيزازبلا ةرامعو هريغلا يطعبنا هل سداق 3 درن مح“ سا ذا هناقرما مح |

 هنكمأت هد راعأ ماذاخت الا تقو زيد طاع .ةحالادار أ ناو ءريغلاه «فدينا داراق د هلا د اف اباست

 ملاسدلوق) ط مىباستلابالا قة<ئالّي راعلانال م اقلام 3 راعام مناهلوةفمريغ ىلا عفدل |

 قو ها هيغل فداك ىح شي راعاما نمد طامتدالا دارأ أناوركأا ىف لاق (خللا نيد

 رخ" الهءقدوه_:ههذخأ ُ هفصألك افاص رقريغ هلا هدلول عفد مب لهرب ىدهازلا ىراخلا

 هيف ربعك أف نءذال ةسانالا هدو ىلعهعفدا ذاك .اّهأ | هدو ىلع .دلرا< .مفدزأك اذا نءذإ

 (حلا ىئابملا ف ةوه]وق) لمأت ها نس هنأ وكما نوكيالرمغصا ىلا بالا نم عفدلا در دا

 هندلو محةداسولا و فدا وش اهياع عض وادا ون نا ىل مقا امئءدلول مّدص رم رصأ ا ىفاك يراجع |

 فال_*دلولا ك1 بام! نأ ردي لاما“ ممبا.ثاا نوك- ؟الداولا تام منا اع عضو وهنأ أ

 لاقاذاامى الد هلراركاوهو اسبالثاك انالف تالاك نك مسد اذا[ هكماع هتاف دابا ا

 ونألاك ةيدتهلافو ها كلذبهارةءنوكي ءالا بلع ئانوأ طابا اذه ىلع دعانا |
 باملاف باسم ىلءدلولا عضو ناف تداونانا/اهنطيىف ىذلااهداولةارملا تزوبولو مسالا 2

 ا

/ 
1 
 ا
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 ناكل هنا ىرتالريغالاك. امامنا را رتلاما ها باش آنا ىدنءو ه«.ةذأألا# ثارعم

 ىلا



 قماح

 ]لاه مءاودوهلا ولم-عطعب ريع (هل مب الو هلوق) ر_قورز 5« ةمناثلثاا مالاو أناءوا قي ظ

 | نآورلاعت لوقا الق هيلع ىرحي نال ىبحلا تان_راغصا !ماكحأ عماج ف ىنةورت_ءالا |
 هتومد هبهذأو ملءبءرملا عفتني مهضعي لاقو ماشا! ةءاعلوقادهو ىممامالا نا الل رمدأ

 تارقلاهلعادلو كري ن اهنوم د هنعرملا ة عفتني اماهل_ج نملاه هنا لامن سنانءىورالا

 نأك ىف ةمو ىهتنائداولارجأ نصت تأ رع_غن ملل ذرجأ هدلاولتركما ل_ءادأ|
 نمالا هلععطق:!مد[نبات ماذا )ل و« .اعىلا«ةهقلا ىل ءهلرقءدي قو ىنالعالة .هاركلا ْ

 ءالعناىأ (ملمتلارجأ هلوق) ىبهتا هةر عدي ملا هداووأ هءعدتت لعوأ ةيراسة قد تال: 1

 (هيدفاول حاببو هلوق) محلا ف اذكءاقبلاو دوجولل بوسنلا هداشرالا(ءوتوهلوق) ةمزازما
 ىسلارت ذو اما ءاد_هالانال (4بهولوك امزءهلوق) !.-هرمغحج رخام _ميدقتلا ظ
 عاش رثك وةرعخدلا ىف وحاسم هنااصا د نعىور اع متاتلاىفلاه هءد:هةيدها ارافهدتدسال ظ

 لكالا ني و "الا < ريهصال هكاوقلا ىدهأ اذاد:ةرهمىواتة ىو حاببال هنا ىلع ىراخع |
 | ىل_هح هوتاق ىهتناةيد_ىللاداغهةسارعخ هلل ىدهأ نكاد اوالا كلدبدي رأاذااهتع

 ة_داخرتاتلا ىفاك قلاب لك أهعمماعطأا م'دعتال هلا حاتحاو ةزاةملا ف ناك ت اوى ترم غب ْ

 ل ءنا.هأا هلهعد دس ىشك وناسصلا باك (هل ان هلوق) ةتاكنا نعىوشلاهرك 2

 ىلوالا (هليد هاا ه]يق) ةيدلت# :داعىصا كءاءاد_هنالهةءدهااقةركذاو تاطوصلا ظ

 ةبدا8 ريتاندفاومهاردلاك ةةأعىبصال لصتال هيدهاا تناك نأ (الاو ه]وق) هوهفلرشت ا
 للك .هم مسا ىواد هلا ىو (هسانلعحم لا ىدها 'ىلارظا تنباا عاد ءو تاوءللاكو

 م-_هارالاو بامشل «اطعا نم يلا نم حوجرلاو سارعالا وحارفالا فساتا هد اامق د

 مرنام_مامءاعناشف رعلان اك نابا>أ همكحام لذ لل: ءمها عقيام دنع 4ديتورطظتنيو ا
 ذا هصدصل صختو ,د انك هداف ضرعقلا مك همك ناك 4داوذ خا. ةنوامعي |

 رثاس ىف ةمهلا مكح مك. دبلاءاطعا ىلا كل ةىفتورظاالو ةمهلاهجو ىلع نوع دياوتاك |
 طورشااك امرعفورعملا تا همثل_صالاو كالهتسالاوأ كالهلادعب هم عوجرالةهماكس |
 مْاىح ضرقلاك هودع ىرغلا ضعف مش لرتش.ءان دالب ف فرعلاو (تلق) ءا اطرس* ١

 أ ىههملا عج اريةيلو ىدهملا لعقا دان ىد يام ع.مج مهل بتكي بطال نورضح ةءاو لك ىف
 ْ ىلوالا( مالا فراعم نو أهلوق) هلا ىدعأ املثم ىناثا لوالا ىد مق بطاتا عقدها

 | افرعمالا نمانهذ للا نال (مالآةه]وق) .ةي دازيلا نحرص وبالاى اك اهيداقأةداز |

 أرع_غىلع هيل دب «بو وأ بيسدحوول وح فرعلا ىلع لب وعلا ناكف بالا نم لاهو |
 ْ ا- تمسي له هيزاهأوأ امهتءلكفراعءن عنك وذ ده كلذ ىبءدةعاتلقام 1 :

 نيال ولاربة دارا اوداتعا م-ماللوقلا اذ يةربعالىأ (الوأ ى بسال اذعلاق ه]وق) عجار |
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 ىذلا ٌصقْزاج ةعطق:مةسغمهددحأ بائاذار ةرهوج ةرورضال بالاروط> عمو بالا
 نمىلا ةيالولا لة ةريغصلا ةعماملات ب ودةيئاغلامودقىلارع_خأتلانال ةيالولا ىفءولتب |

 اجروأضباَعل لا. فول: مهدد دودو عمءالؤعربغ ضيةزوجالو حاكثالا فاك هولل-تب
 ل.ةبالارو ذ- عم 41 .ءىفو» نم ض.ةولو اسلم مهاد مالاو معلاوالاك هةءأم رحم

 بالاو حوزلاضبقولاهزاو1ا وه ريمعلاو ماك>الا لّمش ىةنهب وزوجي قوذويال
 مين ىلعةرهوا او ةبادهلا : !تلعدف ىشورتسا زوجيهنا لع ىوتملاو دا رضاع

 نءهريغو ناضضاهر ما دبلا بحاص مب هيو بالا ة غم دع عمه و ع نم صبتزا وج مدع
 بالاةرض- عمولو ريغ هلا لوءد رم ض.ةزاوج مص" وهو ءةال او ى والا باحصأ
 ىلءدةعب رم لب هنال ناضضاه ري صعت نع لد دال هنا نص مساق ة.ءالعلا هلاه رك ذ ىلع نكو
 ناك اذا «-فةئيره هل! لو قةحص ف دمشيوريغصال عفت انه هر فواهسالو سلا هسقف هناف هصصص#
 قانإك وعن نمىلاى هاارومأب الا ضءومتةلالد تدج ودقاشد وارض بالا اكول واريمم

 ىوتفلا طلب ص وقوامم ءالو لولا اذنه ىلع معلا نكمل فافزلا دعبةريغ هلا ةحورلا ىف

 ىد_دئ-ربأا نع هوه دصذ لل: ثمح مراة ا حراشلا مالكرهاط و وعمل طاقلا د كسا وهو

 ةقاو هناللو ةذلا نمت رثك أامتاوىوتفلا د: ءلماتف ف: هلا ةرامعرهاظ ىلعاكر دسم

 هتاف« .اءاعوزعىف تدّوعا و ىنائرتلا ىلعالذم ط> نماهتمل لوةتلا هده ضءبوىوتقاا

 ىأ ( لهي هنتمنكل هلوق) ىلا ءث هظا ءردلاول !ىدعس طخعاذك ىلاعت هللا هجر تنث 25 ْ

 عمض.ةلاوشىذإا ىعد اد_.ةبنالادوجو عم ض ماا موا ىتجالاو مالا وك ىأز اوشا

 لوقلل_مو به: ىا(ولول صو وق ) دوجولا دارفا نءدرةرو طا نال رو هلا صو خ
 لوقىلهو اذ: هلة ىعي صوب قل ءةمرادلا (ىنجالاو همانءإوق) ه ادوحو عمولو فنصملا

 فال ذك ها دوجو عمولو +_ةقيوىأ ها ىنجأو همأوهوةبهسب أ دوسو عمول ونت
 هلوت نع عطقنم طقف هضقب وهامتا هل دون أب رمش ىف فدصأ اهصخوأامف الخ ونتءارهاط
 مكحرظناو ىبهلادرىأ(هدرمصو دوق )ازيمبولو هلوقب ل صو ىأ(اضدأ هوز ىنجاوهمأو
 هيف ةحلدهال يال كلذ هركد لهو حد هيلو در دعن ىبصأ | لق ولى - مصيال هنا رهاظا اوىلولادر

 ىاك مددرومن ا دعلا لو. قاذكولوقأ (هكوبتك هلوق) ةمهالىأ(اهاهلوق) ط معنرهاطلا
 ىل وال عفان اذ نالدل ضءةلاولومةلاف هور روت دعا بهو همف لاه تح ى- دملا صر

 تاق ى.ممناىلوملا هك اعال ركل تتاكملااذكو ىلوملل كل | ون اطتحالاك لكل امدمعلاو

 ىقاك اًمموأ امح بالا ناك اًذاامل ءمفهنملومق/ا ةحص قاطو درلا 4نارهاطا اود رلارك ددلو 0

 ىو هاضق وةنلا ب الل س دلو هيف عجرينأ 4 سيات ريغصلل بهو طوسملا فو ةصالخلا
 الفااحوهو ها ه-يهىفيهاولا عجريال ى-ريغ-ها بهوام ىداَمْلا عسب و ةناحلا

 ماعلا عمة ياا عوجرلا ناي قاذكوة.ءاملا نءحراشاا مالكىف ىفانو طوسملا عمدت
 دافاو مصنال هم اةرالا عئدول هرج هوى أل هماعام عفدول نوي دملا نال همها امدمقو كلذ ىل<

 ناك وهل بوهوملا نأ ىلا هقالطابر!ث 'و هضقب مستالو ل ةءءالىذأارعغصال ةسمولا حصنال هنأ
 اهلع بانة ىأ(هلىبهلا تان دلوق)ةسناذنا ىفاكنيدلل طق و ةمهلا مدت ريغصألان وندم

 ثابزا_-ةد
 امال اا

 له هلعوهيالاول] قودمتءاوهاذهوارب رتكسه: ته لع بونذالذاهناجدد عترتو |
 9 - م - 0 ل ا
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 هماو *أرمش لا وع م هسأا ىل ةعوىدلا بدال دذأن ا وف:هملالوةذ:ءنوذاملا راك ىف حداش ا لاق

 هد ىمد مه. اوبأ هداج مح بالا ىمو مموبأ وهرل.11ف فرم: !!هل لو لول ابدا رمال

 ةع_سن#ام ىف فرص ىذلا نامدةئونيدلا ىرمس ها ىذاثلا ىدوو ىذاغلامث ىلولا مث

 ه-ذ,ةرء بو“ اء*الؤوهص.ةناءاضتقءو مهيصو ىدوومويصوو ىذاةلاود!اونالا

 لوقز ةموصاتاىف تلك ولا ل_..ةرمو ط نا.ءلاةيامن عيلة ايدها بحاصتي أر

 عفاخإا فرسصتل!ةءالو 4 نال (هرعبن ٠ ضمة سن :هلوق) ةعطق. م!ةي.فلانولو (مهمدعدةعو

 نهلاملا ىل دو هلخذ دج قدحأ اوناكذ مهيدنأز ءهعزن ,هريغا نوكيالىت -ةم ءاع مهدي دوب 1

 ت*ءضر ب , ١

 00 0001 "دو منان افرعم" | ةيالو هل نال (اط ةةامولو هلوق) ط هسو.!موهنوة ىف هفرمدا هاه تاودرعذ

 (امو بر حمل هلوعب نوداموهوه:د-نا الار حر حاصر عشار رسكااو عامر حىفول وق )ا ذب أ

 3 الولا كول)اطةةامولو وكول نك دورا وأ 5 ه-:ةءمروقت 01 3 2 كانا

 0 يو ههمةبو ) ونال وق هريس 5 م . هدم مرت م«راذ

 0 لل هد هلارطأ 00 :ف غلام هلاك ارض لقال ىذلا عفان أ فرم“ || 0 / ضخ ع ةاثأإ

 3و م 0 هلوق) يعي رطب ةذلا ل مدت بهل خ فدي ىب -اضرأ هلا رظاةلا1!هدهىقهلرولا فرس

 هو هل لأ عدبال.رادىف ءارتدا بحرولاذكو (لوقأ) عئانلاهلو ةبدةّدا!ىلء عيرشت ( ىع اهل بهوولىت -
 1 2 هعمل عار لةنلاةنومهمزلب وىرتشدالث اك ناودرءالو هل و. حصن هناف ئثب ههءشلل ذ ىرت ثو ناك نا لق و
 ام 0 ع ب 0 - . 0 2 ا ' . : :. 2 2
 0 35 ا يىلءلارد سا (ىدنجربلا ىف نكس !هلوق ٍىشورةسلاراغما' عماج اكدر هناف دمعلا قف

 ىو -الاة.ه هض.ةزاحا لاه ث- (0 باسسهدلاو هاط :هلوق) 6 مهتدعدتءوووت
 3 ادم | ىدؤجريا ىف لفطا

 1 1 نمضي ناكوالقاع: نكد ان اوهلامعىفودو ا همصووأ مالا أم هلاوأخالاو ادا ند رب نك

 0 ” ل-ةف را || حوزلا ريغ ضيتز كل مهضءب لاو مالسالارفنم ماولاه مل هدوصا هذ -هوفارشاسموبأ
 00 وه حمعأا هنا ةناللا 5 نعهبد_واأ باص لةثو 0 ماتارهخأ.اىفامرا لا لوالاو نال ةرمدس لاح

 ا ||| اذا .ءىىصااوا الذ مالاو بالاك ىدولاو مها ىرغصلا ىواتةلا نع ىةي هن ةنار عي مصلا

 2 3 رمكققأ ىإ -<و دو ا٠ريصوالو ددالو بأى هلل نكي ملاذا اذ_هو ضمَقلا مال كة هل ب هورأ4تءهونا

 لجرنءةرغهلاهمنباح وزاذا لحرلا فرك ذو طرعشب سدا مالا ٌض.ةاب الا مهءنار دا

 دي رحخأ|ىفو غول !اد_ءبو فافؤزل لة حوزل ضر: زو الواهاة.واا ض.ةكلءاو-وزف

 ا لا م.غباعدم_صوود1لاو ءمصوو بالا ناومف امد الا ن نكيملاذازو<ح ورلا ض.ذ 0

 مغصلا ناكءاوس -معمدحاودوجو عمة ميرال“ ءال وهرب - -2ض. .ةزو< الوهالو ىذل | ض.ةزاح

 ضءةز - ةعل ر رالاءالؤد نه دع اونكي /ناوا مد: -أوأ مر مر اذ زاك؛ ؛اوسوالوأ هلامعىف

 هوجو):دارملاو رصأاىف لاف ةيزازب هلايع فنك لن م ضيةتزحملو هر ف ىبهلا ناك ن م
 ضعبلاهو بالا روذ- عربه هاا لوعي نم لكومال' كل ةالوناس.ءلاةياغؤو ها روذالا
 كليو ى منا مهما ىو تي نماا ىفز ما هذعوح وزلكم-هاايعف ذاك اذازو انك اسشم

 نوكاعال مهحاف وزلارع غاهلو هد ن ءلكو مال فال بال ارو 2 عماسهل رضمقلا ح ولا

 ضي وف::الةدو مضالالع ود فرمصت نال حصل ىف _هطة ذمة بيغ هشديغ وأبالاتومدعنالا

 ىف ةرق و



 ا

 كلذكاكاذا رةءاربةمولا نكست لفهل بحوملا ضءةلادوو عمه مةءاربلا مدنال زامضأ ١
 نءوه (لاة يه ددلوق) ها ض.ةدي دو نمدي نكيلن مهلا قوسملا ض.ةلاد_د 0

 ىلارةةةيالود عاب للفطلل لفطل ا ىلع ةيالولا ف نمسهيناىأ لءافىلا رد هلا ةفاضا

 بوهوملا ناك وأم رخ اليهونكرادو «_ض.ةكهذ.قناكفهل ضءقدىذلا وههنالضملا

 ناوىأ (”هلخا ىف هلوق) هلّدسلا هلل لس هاك ديد ضدقىلا حامال هاف هبوهوااديوؤ

 ولوهض.ةبالا متنال ة.هلانافم.كلااداولا هج رخأ للهطلا ىلءهلوقو هلأامف فرم: نكي ٍ

 هناللواهكامد_علاهضءقاذاوروع حن اهد.ءاسهوام ْضءةىلوأ'كالمالو هلا.عفف ناك

 هلوءينمم طقتلم اومالانا نما سال خالاوىلوالا (خالا ل-خدف هإوق) ط هدبع ب سك
 دارلاوهروذ> عمةرورمذالوةرورمضالناكم ه:رمص نال (بالا مدعد نع دإوق) اههرح ىفول
 طورمش» بالاريغض.ةذزا فاو ا دافاورصأ |ىفءدافا ةعطَمملا ة..غلا ,هزامبالا مهب
 طر دال هنأ ىلا مدعأالوقلا نارهاظلاوهلا.« قريغ مصاانوكو بالام نيطرعشب

 هلام ىف ف ريصتلا ةيالودل نم بالايدارا ارا ذه ىناب ىفذجالا نمةرداصأ ة-ءوااىفرالا مدسع

 ناكوأة- احىفدعاا لسرأولحراشلا هء'ا مشداك طن باالانىأ(دقعلاب من هلوق) ط

 نءان'امءريصتال بالا تامىي-فرءلا عسرب لولو تكصم_:؛| نم هيهوذمال_سالاراد ىفاقبأ

 اهيهوف ةواَؤاتطقسولاملانمداةمدقاموي الاىفة.هاا ةدص ىلءركعي نكل ةمئارتا' بالا
 بلطا|تقواهما_ةىفذالهل_طابة,هاافاهذقو باطقأ ماطو اهضمق ىلعهطل_سو لدحر

 ةسءول' تقو .دودو لءاذاام ىلع لمح نأالا مهالا رطخهدوحرىف قد الاناهه-ووارطخ

 اهفل دنا موك اعغهدير وهط عوف هيلعرادلا ىل» اديما.قا جمد هاع ة.قانوإ اوااديزال وأ

 د-أبهواذاو لءاةةراقك-ا١٠ال :ءاباىفحارمذلا رك دز لا هيفهفوخد هب ه_.هوولر
 مالعالارهنومدع دو !نءزرعتا اهشالاوهماع دوثيهلع أ اذااذهو دهثين أ رأي زغط

 لوهجلا ك1: مدتالذا (امواعمبوهواول دوق)ا.: رقىانوة:زازب ضر لا ةلزغجهنالمزال
 طرتش: لهو ملاىدلا ىدينيب ناسا ارا دهاو ءضوهلوقىف نانو ىلامن هام ت.هورهك

 ما ةل جال الذ طرشا_غ!لاةيوأةءوااىف طريشا اوهاء كامو -ةءازو< ن وكينأ هذ

 هرادانااعدوأن منال مهئرهاظ | ءالذ ىلا رقمي الف ضةا!ىلول ضوء ماد هو ضمت
 اًضقناكناوهد ةضو,ةمامنا عمةمها! ممنالا مئافاوف هذ «-هو متاهانا هلسو ةرهبكل

 مولعمئذثلا كلذو «.اعدهشأ ريغ هلا هنبال همهو ىث لك ىلاهث هللا جرد 2# لاق و لءاكرغ
2 

 مالعءالاب جت ةمهلا ناف مزال طرعشد سدادا عمالاو ةه.هواممله:نادهةلاوزياجو يذ اس

 هنن سمو أ همصامتو هرجام_بمال هرب عة سمدب ؤاذكو(هءدومدب وأ ديف ناكو هإوق ) ةمناغرات

 هعدوءدبوأ ديف هنوك ىأ رك ذا عز رت او ىواطسطأ لامن زاب دساق*ارمثب هم هىرتشملاوأ

 هضيق مد.ءلةمواازوال ثءحرسأ: هاون هترملاو أىلولا نمسصاخا ادي ؤتناك اذا
 من بصغلا دئرا وأةراءالاتمقنا اذا هناىفاح اساارهظةساو دا مو -فذالموذ.ةنال

 ها ريغصلا هئبالهلام الا ع. هدم (ملا دةءلك نالصالا دهإوق ) هرب اظن مناك ةدهلا

 (ةعيرأدسأوه د هلوق )زا لمالاوهدحو باهعالا ىنكيو لوةءنا ىلوالاو ةناحرتاناو ةريخ

 لاق

0 
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 تناك اذاامأو ه.ذة:,انثهدبو هسفئلاهظدق هنالثراحا وأ ةيراعمدي ناك اذااذك وةهلا

 هديتريتعاة مها اذهب ٌكلامأل الاماع نكيرلاا نكسل كلل ديهذن نال لكشف ةعن دولا قد رطبه دن ىف

 ةنوهرلانيعلا نأ ىلا ةراشا ناعضلا نعأربمف ىعاب زل لوةىفنالعاو ٠ ىتادز ة.ةمقحلا

 اهريغب ةنوهذ«نيعا!تناكاذااعازا محا اهتوقوأ اهلثعد بوهوملا ديف ةنوعضءنو كس:
 ةمهلا د_ةعدعب فنا ض.قنءدبالفنيدلانومذألا نهرلكو نْملاب نوعذحلا ع.سلاك
 مدنال ناوضلا اذ_هنأالا هن ومذ*ه ديف تناكن او زيءلانالاهطب نم نك م تفقوىضدو

 ضيقا د_ وبل كلذك ناك اذاوةءاربة سوا نكتملذهلب جوملا ضوقاادوجو عمد_هةءارباا
 ىأ (ذ.ةح هنالءلوق) عطقالاح رش نع ةباغ رخآ ض.ةديدحت نمدين كي لف ةمهاان هت ملا
 (افاعاذانيضمة انا لصالاو موق ردك طم ىلع هدب عضو بدو د ىأ هس ىل ءاع لبقذ | نيح
 ف أهم ض.ةريغ نم حمم ةنامأ ض رة نيضرا لاك راف 4 راعاف ةعب دوم دم ء ناك ناك
 هلوق) هنمهيهر عهذخأو هنمء.صغن اك( ارياغلا ذاو دوق ) هنمكلاملا هعابفا.شبصغوأ
 ىلءالا فنالة.ماا ضمأةنعبوصغملابامةض.قىلاحاةعالوىأ (ىندالا نع ىلءالا بان
 قدرطب هديف اًضو.ةمثاك وادكحسوىوتالاىفامىن دالا ف سداوة داب دوىندالا فام لم

 هدي ناكولاك نامذأ !ضبةب كل هنأفا د_سافعسمملاامأ ناهذ ض,ق هنالد اقلاع هيلا
 نا.عضلا ض.ةنودةنامالا ض.ةنالفنامالا ض.ةب ض.ةءالود_ءافلا ءارمثلا ليقارو هغم

 عميل ىفكنامذلا ضف نع بو, الة :امالا ض.ةناوهو («كءالهلوق) 'هءيرت الذ

 ءارسشاا ضف عمو هناما ضءقام مال ناس اضإ ةسمهلا ضف عمذهيدولا ضمن نهرلاو

 سل ن ك١ ىواسطلا حرش ىف ءلثمو طمحما ىفاك هع لوالا بو. الذ ناءذ ضر هنالث اربد

 بويالنيذلا,نوهذأ نوهرملاو غل اءنوعذملا عمبلاكهريغبانوهظه ذاك اذا هناف هقالطا ىلع
 ىلا جاد-اعدوملا ن٠ عارف ىدهازلا ىف همو ىدةسمللا فب اولا ضءقاا نءده-ضف

 نيعلانا كالدف لصالاو هرم ىف عطقالا لاه ىلاءسهق ىدام_ءاا فهما ةودي د ٌصمق

 نه ة.ولادةءباهكحسل مزن راعلاوة عب دولاك ةاامأهلب وهوااديىفتناك اذا ةبوهوملا

 رض.ةلادر_# ىلعاتصص فقتة مهلا نا ناسسالا حو اسامقالانا هسا ضءقديد ع مغ
 عسباذههيشيالو مهلا تدصذدةملا بةءدوسو مضرَلا درو ٌةفدب ضءقىلا تلي الف
 ضف دق_علا بةععد وما ضو وان وعذ ماعم ىذنشب عب نالءديىف وهنمة-هيدولا

 نيعل'تناكاذاامأو ةءد دولا نمي وهنبب ةءلضتااءالا نوكء ال ءالذو ضةلا ديد ئه ديال ةااما

 هب وصغلاني-هلاك !ميق,وأاهلمثعةئوعض«تناكنانيهبو ىلعوهن ةنوهذ م بوهوملادبيف
 صض.ءةلانالكالذ وض,ةديد_2تىل جالو دةعاا هلع هناقم وسااد و ىلعةذ وءقلاو

 هنأىرتالا هنسة«اريلا مدت نا_هضا !كلذوناعذلاوهوةداب زو »بو دقةمهلا همْضشقن ىذلا
 نمض.ق قي فنامذاا نم:'اربةءوااتداصف طقسو زاوس دفا نامذ نءبداغلا ارباول
 نهرلكو نغلانومطملاعم,ااك اهريغب ةنومضمنع هلا تناكن او ةء.هاا محصق نام ضروس
 نيعلا هم ىذلا عضوا ىلا عجرب ناو هو ء_مهلا دعب فن1: ٌض بق نمديالفنيدلاب نوعدملا
 اذ_هناالا هن وه هذي ؤتناكنا ونيعاانال كلذ راهذ.ف نء هذ نكح مغ تأآو ىذع و

 11 م م ا يي رو



 ه4بوهومالىا4نذااذاةدرعلا نودءائمااةمهزوعاذكو لاق هناق (منوردلا رهاظ هلوق)

 اذارثأ|ثودىا هئودر ؟ا,مةلكخر عرزلا نود ىاهنودعرزامف رصراة هو هضة: ىف به اولا

 كلببوهوملالاغ:ثالاوزل رغلا ىفذاذلاو عرزلا فدا انف بوهوملا يهاولا ىاءيمعأ

 اء.سويف حدنال هناف نيري_الا نود لوالا ىف مص هنا داز ىزع داقاو فرم“ ى.ما بهاولا

 زارفالا نودي مت الن ةمسقلا لهده ىذلا عاشأا ةلزغع ناكف ةَماس لا د١2 هنىل هم هنالا ةلطم

 مدي هنأف ره نودي رع ة-يهوهضرا نودي عرْز مهره وامه سكع ىف ميت مكامن ةزارخلاو

 ار تو مس عراشلا وز ؟ داق لك ىلعو ىسهتنا هل هذوذا دل! ودا صل اد ها ناأن أس ميسا

 ءامشالا هذهتادفاذا ى-ردالا لوقنممهذ حبال! نا لمع و(لرقأ)ط لل ,ىلاىؤمداز

 لاك و هنذان هكيبوهوملا وأبعا ولاا ناصفاذاام عاد ثااىفاك اميه مص تاسو بها ول كال ءنع 0

 نذا رمغبدل بوهوملا هذول: يهاولا ىأهلسو لصفولوهلوك محملا ىلع هني ء اح ىف ىلع مرلا ريدا 5 0

 هسفني إل ذك ناك هنذابنأك ولهنأ بهاول!تذارمغ.هاوةف ها ديدد د ةمدالا هك_!عاليهاولا مالو م«أ رورإ

 هناىارحراعلا ناكر ىواطعمطل |نعالوأاهاركذ ل 'ةدامعلا نمحرا كل اهدخأ هنالم صو || يسم يف يور ما
 كلب لاغتشالا عا ١1 ' نايل هنالانه ىرحتال زردلا ىفاهرك ْدىتاا"هلعلا تئاكن اواممتدب قرخال

 لاةيانهوذ.هلااتزاذعئاملالاز الذل بودوملا لموداصاساوذاذااءنذأ اذافبهاولا || ””-مود_ىر 0
 اعرز بهوولو ةيناملا فاق «لءأهقاو عئاملا لازكلاملا تذاءلازاذاق عو.شلا هيشوهعناملا || دج ىو_ ناحسأ
 هض.ةنالزا- كاذدبوهوأا لعففذاذخاوداصطا.م هاو لاا نود! رثوأ ضرالا نودي دل : اوجةلا : 7 كلو

 هم_يفاممط وهو ىواتماا عماج ن 2و ؛دماطلا ىف هلذءو هأ هله ١و سانا ىف مدي نذالا أ ب وهوا اورو ) -كلمور

 )م ودعم هنال هاوق) دردالوأاوإهواهزرفاءا وسىأ(الصأم هنال ع ثدح د]وقزال وأحراشلا و( 3 03 ار

 دعب واهريئاذكو اًةقدتراصو تااعتسا ةطذملا ثاهرمسو مودعملا مكحف هنالررداا ىف لاك 1 5 3 دب ىف
 اهتالءا._ثالاهد ب زود ةمصولاامأو ها بصغا !ىفىفرعام ىلع ىرخا نيعوه هل هسالا : دأب هب

 ىرخا نيعالا كالا دعب هنال (ديدج ل ةعبالا كالعالأ هلوق) ىيعلا هركذ اك مودعلاب ْروَ

 هلوق) هو ررد زاجعناملا لازا ذاق هع سل ع نعال هنأ أالا كلا ل _ هنال عاش فال 3

 ءاضروبخرةمهلا شلل مقيد ذكدج و لا ذاهنالاصن لورق .هأأ طرق تااغا ) لو.ةااءكالمو

 ر رضلا مهون نم هس.ةا ها ضررعغب هب وهوا كلما عقينا د دو الو رْصةااىلا :-احال هنال

 لومَلا طرت_ثرالو ضيقا ذا مد نافذ ةبءىه أوهذيىفن :لهلاد.عءيهوادا امال

 ة.ولا كال ىت-ض.ةثادحاىل اجا 4فبوهوملا ناك: ةمهاالاحهديىف رمذادمعلا نال
 هلوق) هئراوأ هللا عوت و هئءاضرول وقل ىلءامادقا كالذ ناك ضءّهلا ىلءمدقأاذاف

 أه مق ن نمد هدف نكت تاو ىذةلو وربع ه-.ف ىذلا عضوملا ىلا عجري نان ىأ (ضءئالب

 تناك ا وس طرشااوهو اهيفتران'أض ,ةاانال(4بوهوااديزؤ بوهوملازل ِهإوق) ىلامهق

 امنع بور :نومءذملاونوعذملا نعءالدإ  ءنع بور ةنامالا ضمة نال ةنوهضموأ ةنامأ هدي

 نعد وذالا بانافاتتانا ورح - الا نعام_هد- بان ناضمقلا ساد ىبم هنا لالا و

 ضو.ةااو زوهرملا و بص غااكهديى ان وءذ*بو» وأاناك اذااذ_ه سكعا!نودمهضالا

 لوءقد الا ريباك -وةقق-ه فض رَملا ناله_.فلاكسثاالءارمشأا موس ىلع



 ' 300 ., اذن | ظ

 ةعيرمشا امد_ىنا لصاحلاو««ءلاايهذاعف فاساموا لكلا نبا ودع رمااد دصنا هز

 عئاشلا ضءءلان عجر مِْهواذا عئراطلا عوم_ثاانالنراقملا ع و._ثااوهد سغملا لج
 ةروهدءلوقأرردلا ىف لاق ثم -فم:هلاورددلا باص هيلعدرو عباشلا ضهلا ىدتساو

 ةرامعو ىناكلاو نما ءاوسنلا ىفرت ذام عيمصلاو عيمصخئراطلا عومشلا لثمن م اةتسالا

 اعئاشةيهلا ضع مجرينأو هوقادت الاة_ههااد ةيالئراطلاع وءثااوا ن نياوهفلا

 ط ىلا فركحوب ,وبأ مال #الا يشرك ذا د5 ىئراطال نراةمهنال لك- اادسفمف قاتهسالا اما

 اهئهئثف عومشالةهتلثماالعاشمارب الغاهذ هرردإاحرمش ىلاق (عاشك هلوق) ها

 5-5 د(هلدذولو ,عانج ١ مزلدال هنأ كا: :ءبهذباللوقأ ىل هرلا ملل ١لاه عاام عاشأ ا مكح ىفاهنك.١

 لاهوعت 0 9 هسكعاذكو ضرالا اص ن ملا ةمهزر للالنا مزلالاو :ىلك ىفهمكسه- ذءاينأ
 تدان بوه | 0 ءالمه_فت مءالوالا فدناو عابشملا نمءزج نمأم هناا منيب قرةلاوه:الخ رهاظلاو ||

 اى رثلاو ضرالا ف لذه او تاماورو هبال ماكسلا ضوقلا نال رشا نمولو «ثيهمهنالف
 هاك لاف لضأ | يداص يهوذ صدا متمدسحاو لك ناك ول ضرالاق عرزلاو رفا! ىف

 : 2 رخ'الا نعزي *اهعخملك كال ءنال مدن مهلا نافه_كع واضرالا بحاتما

 ريش د اسا مئاملانأب اود رمد ذقو مهمالاك نم مكسللا كشروا نكل هن حرص نمرا ل وهما

 نمرادكب رمشارادلا ن «هيدصأ بهوولة. .ةرعصأ أ ن نءمدتدتواد.هدقعلات ةوالض.ةلا تفو

 هلكد رشم نم صن | يهوول ىلا علا ىدها الا ىوات ىفو اعاجا زوجي هناف ةوسقلا لمع ئث
 ىهوولني ز ىواتةىفولاه هستبأرف ةيفريصلا تعجارورام ف اوهزو لد و زجيادادنم

 امىردأالو هل_صن نكمملا لهّدملا ف كلااخ عاشأا فاد هناك اذافوملا هكب رمش رشنمفدناا

 لءةبعاشملائمو(لوقأ) ها ملدا ماج الل واذا لقذلا نك-اوءال ذنم عشب

 درو أاءاوةل_ثئمالا٠ نمؤمسا#ام-هوذ وذ :.عمدرج - معد روةرمكراد فمنك ةومقلا

 ارهاظ همسشتلا لاح وةاكىلوالا قد رطاانا يف مك- لانا ىلع هءيئ:للو ةدافالا ما.ةهالرثاظنلا

 رهاطلاو*لوالاورخ "الان مك.طا قريد ,واستملاه-- ًاهمشأ لد .هقنمنوك.ةىوا تلا هتان
 باحلا ىلعهطا باد را زودتالةبا ورى عرضا ىفزيالا هناا ةيدامعلا فل اق ْ؛

 طلسن اوةمهلا باك نمنيّاورلا ىد- !ىفزوال عرضا! ىفنبالا ةمهو نحر ااىفو ىسهتنا

 عازما ىلا ىدؤمف توا هلا ل, ةءبال!نالزاوللا مد ءةمص لها ها جدعلا وهب للا ىلع
 ىنلاهو اذ_هبهاولا كاع لصةءوهوةمهلا ددءعرمضاا فنيللا ذادج -ون) ضمها نا ىلع
 رع نمءاز ريف وأ رادؤءان رأف مس ىف ةءا وأرخ ىفا ع وأ صر ؟ىاعرز به وولو فاكدلا

 دوزهمهو هناك لع ان اسهتسا مصر فول. كلاوضةنلاو عزنلاوذاذ او داصح اءرصأو

 الفت و | هدأ ل ةءالءوغو داصخلا نا ناسصسالا هدو لهل 2 امهوكتردادولاو دايصملا

 فهاولا كإءاهتم لك لاصتاناك ا.1هناالإهبا ءارسىف ماها ن وكينادهع زئااىلا ىدو#

 قئاكسنما و نيالا ىف ةزاحامنا (راح هل“ وهلدذولو ه]وق) لما عاش ا ل.مةنمدعةَةاخ

 نم اص ناي هئاف ه-. .ةفرصةاايدوبولا بناجج رتاامدوأ اك رنوكيدهنالل_ُثهدو-و

 ةيهلاتقوفرصتلاد اكمامدءاةدالولا دعب ها-ولو حصيال هناف ل يلاة هفال_ضءدو>وأا



 ظ ثا اهل
 كولمد _اقلا عهبااىف ضوبةمل'نايزيهاشزعشلا هسمفرظاو ىهتاا انماضواك لامن وكي
 قسمنا وااناك فاما ضواك-اام صخه ان وأدم الق هوفر نرومذ“ ضةاا

 وهلا وأ هرذ ها ادسام ب وه وملا كلءلاه ن مل وقىلءى-اهممنا.ضلال وةلاناكو

 نءدبالفةضراسع مد _ةءف ص و .ٌةءاد اق عسمملا ناف قراسملا مم سابقا ذ_هناهمف و

 ةضوا عملا دقعامذ أ دلال 'واضوعة ها (:.سوأو ةحعلا مهعل ملا املأ د ةو ضو.

 لثاةلا لام دقوال_دأ ضو ءريغب ضو.ةموهنةدسافل!ةءهااىف ضوءتملا امأ ضوعالإ
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 فاما لاقاك !ةبيباكمل هنو تسعملا انرظنولامأضوءالب بوهوااىفكلملاو ايفكلاا - مات نء(عئاملاو

 نوكي تارمذملا نعىلا سوقه هنو ثدمخ كال هو_:كل ض,.ةادك طعىل.قو قلما حرمشيف هلل (ثرام ع د

 تو.ةبلوذلا ىلع ع رفدي ولمأتماف هرئاظأىف هب لقاك اكلاهه_:ءةنقد_هتلاهمصوم 0 0
 تيهو ىنلاضرالا ىقواذ' هنا نمفاء.الا نعرصلا ىفامةدساغا !ةمولا ىف رضرقلام كامل هشبالةامئادبو ١
 نيماماللا«.تنيهاد م ءااور حس ذامديز ودادذ_هو يا وص" 0 مز فاقعتسالاو 0 ع

 ةدسافلا ةيهلاف عوجرلا عئمالكوىفادهقلا نعدوع لا ف' قو ىدامعلاو ىتورتسالا تيا اقهز عر
 نيعلارونوةب ريا ن سايد قاراط كا ذد اه ودو هسا عيناوملا نماهربغا ذك ةبارقلا ديل ىد>لكز 20

 ثدح هنال : زمهلاب (ئراطال هلوق) اماتضءةاانوك ىأ (ض.ةلاماتنمهلوق) هسنتالف هادو اعرزو 17
 هسداوهض رم ىفار اديهوولام هذمو (لوقأ) ام امش روب الف ةمهلا ماتو ض.ةأادوحو دهب ف تاز فلا

 .ئاذلا ىف هبح رمد نينا ثا |ىفلط, :ةواهُدلت ىفةمهاا تم م ,هلا ةدرولاز از لوتاممتاهاوس ضعبلا قامو

 مهما لطممال ةدرلا نا اولاعتامءريط واع اتا اهد سفرال لاف (اعتاناهضمد ف ع جربت "اك هلوق) ه4 2-4 التوم

 يودع امداذاف مول ١ ةرمعأ طرعش يوه ى | ةسمئاادوجول ها مداسالا نال *ةكلايرهام ادا قاما

 وي م دقهنالهمعن لط. /ىلاتهلئانذامعلاو كلذ دعب رفكسلا هيلع ارط ملا ن م ه1 ل-ءقام ىلا ار.

 عع ةأكأا مغيح واذافلءاك لا ض.ة ا و»ووط مدة هه :ره صلال عئاشلا انه نلذكو ءاطرمش

 كلما درحمالا نمي لو هطرش ها[ ةءّوسإ دعي عو.-_ثااهءاعأرط مملماكلا ه-ضبقب ةمهلا تءو

 مولا نا كف ئدحلا عنر فا :رالرفكححاا نااكللا !ىفانيال عو.شااوةمهاا ف بوهوملل
 (ملا ي هوول ى-هلوق) اهماقدعب ع وءشاا و رطد لطمت الذءهأا كلزردصتد رلا للط دال ظ رح هت

 قاةهسالا.ذارا لإ !ىفتددعاتإا ساق اهإس واهءاتعءارا ديهوا داامفال_ءاذ_هو

 فال_ةه مدتريغا!ك؟ةلوغشملا ةبهااثا مد _ةةد هو بصغدي تناك عاملا ىف :دينارهظ
 || عرزلا نال عام اورادلا”هلْم_بمتملاخوانةامسمىفة مهلا تاطءامتاو بهاولا ءلِع:لوغ شما

 مئاسشلا ضعبلا و ءرتساإ هناك راصامهدح [قمتسا اذا دا وئشك لامثالا مك ضرالا عم

 فا ومال وقلماعتلا| ده لديو رردىفاكلاىفاذكىقا ءلافةيهلا لابن ف ةمسقلا لمت ام

 كعىأ (عئاشاأضءبلا فاةكسال مل وق) عاتما هم شيال عرزلاو نانا ىفلاقعاشكق كالا
 هتارهاطااوسهاولار ارقا فاةهسألا تيئولامر ظنا (ملاة فيما رهطاذاهإوق وق ) تاعاك

 هةدسملع 3 زل تيئ. قهرا رقاب ل ماب هنأ ارءهاطااوهلب رهوأا هب رةأولامورمغلا كلع 01 وغل

 ىذلاودب ري هظلا ف ىذلا اذه( :راطالاهلانراةمد وك.فهلوق )ط رردعةمهلا لطمت لهو

 هيونيتياو رتل ألا ىف لعاف قاتسهةلا لاه ئراطلا نمولعج ىنامركسااو ةباهتا' ىوعدفف

 وت 9
1 



 غ1

 دهم هءاع صن ضوءلاءادأ دنعالا' ميف كالا ا تدشيالو ضمان ومذم ةدسافااةمهلا ازمدولا
 عاشااةءه هليقرك دو ها ةضواعمد ةم بلقنت مهل |ْذا فسوف فأل وقو»و طولا ىف

 تارعضملا ىفائرا:لا وهوّال ا دمفتال ىلا هةلا ىف و ةقشحي دنع لالا اد.ةنال مقر اهف
 دهم ..اءصن هناوةياورلارهاظ نأ تلعث يذل ها مدعلا وهوةف.ذسىأ نءىورم اذهو
 نوكي هنأام-الو قال هيىذااناحرمصناو لمعلا هماعىذلا هنأ رهط ةءزس فأن عهووزو
 اهناوهؤ-ءافدب وهو مالاعفنئد_عالث ه..:اءام انوهذءنوكحر رانك اةءخاكلما

 لوق ىلع ناسمذلا موزال سا:لارثك أه بنئمدءواهعوقوةرثكللهذهل شم ىف لهذا ترثك أ
 ىلا: سوق ىفي هيواثنمخ اكله نكسا( نضيقلاب دلوق) بدلا ىف عفان ةوعدل'احرو فااملا
 لقا مث عاشملا ةهةيد ها اىفلاق ( ىفب«دهلوق ) هممت ا2:[تاعاكنوعذهوهوىأ
 ماسحرك ذ كاللادمغي لهاهضيقولو كل رمشريغنموأ كلب مشن تناك ءاوسزوجتال ةوسقلا
 هنأرخآ آعضو ىف ؤركذ وكلا اد #ةوال هنارات ها ناتاهقاولا ىاّمكَف ىلا قا <_رنبدلا

 لهوا مترامع(ةيز ملا لش مو هلو وقر ٠١ ةءجارسااىفا 3ك 2 , هيواد ءافاك. كلما دمقب

 ادسافامف تدشي 12 دابق ضءاىف 2 دمشبال مامالا د: ع قطانلا لاق 5- .ةلان 00

 رعلدب ورش ومااهعايفهءلااهأ 2 رخان مهراد فص: بهو وأ ةنأل مالا ىف صن وفن هب هيو

 طخ تيأرو ما راّرزحلا وعدنا ى رام لا فصنو ضر.ةلا دهب عسربلا لطب اثيح كلل نأو

 ءانتفالاو ضملادمالا!ةدافاةب اورل' رع هارت تنأو كلذول ةندعن ثلا شءاه ىلع ل ضاف "الا ضب
 ىوتفلا ظفاهلوقو ناطضاو ادرادخااذإو لصالا ةياور ضراعت الف ىوا> هلا ضعا ىل امم

 ىضةتهتامأتا دافئ زازما ا قامسس ل هيف ةغم لهذه ل ماه سالم وععسةءلاقيد ولا

 ظفابةد_هلا نعكا ) ةيدامعلا ىف هدام فالس ىلع ءلوق) ها لصالا هم .اءلدامن اج رب
 ةيدامعلا فهدد”امهلوقن ءدافت دام ىلع كاردةسا (ىوتقلا ظفأن نكس .اهلوق) راتاوه
 ةيزارملاو لوهملا فام ىلء لهاا نوكمةدك آىوتملا ظفاناك ثمحوءاو ءنيلوقلانا نم
 هسعم دهن عوج رلا عنتعذ_ةشقي دامعلا ىف ىذلا ميمعلان هدك 1 وهو قايم ولام هنال

 نم (عاشملا ماك-أ ةءقيعمإوق) دسافلا عس.ملا ىفاظءريل مدل ةناك هيىرتسشملا وتقع
 هلوق) اد م هومسقيالامو مسد ةداعفزثاج هنأف هع

 ةمهلا ناباتق رفوك وهلا ةعئاو هل لا تناك عباشنأا ضء»لاق امترامعمعن (رودلاىف لاه

 مامالا وىشورت_ءالامامالا لاق و ع وجرلاةد_كاسغلا ف ىأتدتفأو د ساقلاوةمودعلا
 ةداسفا1 .ءهااىف ضةلانّءلملا ىربالن نم لو5 ىل.ءامأ م ةةسهباومحلا ذهنيالا داع
 ىلءت وهذ *٠ةذسافلابهاا مك ىف ض وءةمان الف كلأا ىرب نءل وةىلءامأو رهاان
 عوجرلا كلهثلال_ىلا لقدر اك سمناك الهلا دعب هقااءان وهناك اذاف روةتام |

 ىرب نملوق ىلءامأو هلوة لاف ثد - (ةملال رمش *اا هءةعتو هلوق) ىوتنا دادركسالاو

 نالؤهلوةنالرهاظرم غاده ان وعده: سال يا! مكصصع ضوءةلانأ الف كما

 ف.كفالا وكلا امدعبل وةااىلعال ااهخمن وكم الن وضم ةفللا !ةءهلام كى رن ومما

 ة يي 1 س22 اب 2ر7 تي ب بتاتا

 نءنيعلارون ىو مسالة برعم ول هنأ ةمدقلا نيغلابىج بلان نعل-ة:دركا اوةرهوملا



 هب لهل !بسوف بهذملا وهاك اك ةلاو اككهذللا لقذل ةعواضوم ى هو ملا قال طا ىلع |

 ىلاعتهئباوالوأ هلءاد ىلع فةوءاوسهماما هلاعتام عابنتا هءاعدلقملا نالالوأ ههجو رهظ:اوس ٍ

 (ىنجالوأ هأوق) بهاولا كا ,رمشا ةمهلا تناكولو ىأ ما صول( هكد رشا ةهولو هأوق) لعأ
 ا 0 0 ؛ رمشلا قف الوللا اا همف فال الوول رم موهغم هنالهطاة ءاىلوالا

 ىبأب زلا هب حرمدو (بتك !اةماعىفا؟هلوق) ه.فروصتي اعف ىأ( لع اكدا ٌض.ةااروصن مدعإ

 وهو هلوق) محلا فاك كد رضلا لسا عجا,(بهذم اوه ناك دلو 0 خم“ هرصأايحاصو |

 دعي ىلءاىلا نبا ىلا م الملا د 1 عيش لاثلا بسن َو-لوالا داقعا ,هئار ا .عنم 50 راضا]| .
 انالذز وال كد رمد مح هه .اعاشميهوهدازدب ومىفو بهذاالدان رع قالطالا ىكدامأ] (

 "الوهن روصاما 3غ زال بساص نمي ةتولا طخ دو ىلءرلا ل لاه ها ىلءل ىف نبال : 1

 هلبودوملا مأو أ ه-هئانوأ هسة:؛بهاولا ىا («..-ناف هإوق) ) روهشملا فالخ هنا كءاع ٍ

 م< ]وق ) ىلمر لمان 0 ةءهلا هيرست كلذ لك هكب رمش عم منقي نأ ْ 0

 7 ضمت نعآ وساع ناك هن "ميل تلا وةمسقلا/تاازاه -اهةءادالاوهو (عناملالاوزإ ا

 ةهصالاط رمش ناك ولو :مسقلا ىلع هَ وتمةمصلا نأأل لذ كانتا هانعموة مولا هب مثىذلا |
 مدعا(هك اال دوق لكلا ءاسنا.(اهئاش هاسولو هلوق) دان انزب رع دّعلا ديدن ىلا ميم>ال ١

 هل.“ :روءلع بد وهئال: ادعبىأ(هنمطيف روق )فر ومد اه ل هاك ١١!ضءةلاد وحد |

 ل_ةئدعإةيناعرتاد ا! ىف لاه( نياوصفلا ن نءايننكلهلوق) هذاغنمدعل هعبدرلا ع ةدعالو

 ةدناقدوعدلا لق عاشا | ةيهنا هرهاظ( ملا ةدسافلا ةمهلادلوق) ىلهر لمان فضة دساقلا

 ىرتاكرهاظ مهقي ا هذ عاشألا ة بهم هوز هنالداوةىباشلا لاه أو انمغة مك امنأعم ٍْ

 ضب هيلاق اك ةد-اقالةاني اة املا حدالا نا اييبر 5تمءدكد5و ةضصأا ملعب را ْ

 2 " الاةيدئهلاةرامعو دق ملا ارضا بحاص مالك هماع لدي و هأ لءأىلاعت شاوانكاشم 1

 با هرلارهاظىف كاللا دءفتالو ةيريملا ى 0 ط دا.سملا ىلع ى وتفاانأد يفت

 ةيفدشتوهلغات وعممد وكمف هسه رمصت د تفل ىت>دك .اعالاعتا هأب-ول 0 لا لاه ا

 هيام ماصعر 1 ذو هإ -ءّمسر نبا نءىوروناضشاهو ىواسشلا رو د3يهاولا فرمصأ

 نا ىلع لكلا عجا ضعبلا!د_هد:ءلالمالاهتدافا عمو ها عاشنا ضع ذأ هن والم ا

 يلو هلا عماج ىف لاه يبهاولا نممر# مسرا ذناك ولو هل بوهوملا نماهدادرتساب هاوال :

 هم مر مر ىذل: د سافةيهبهاولل عوجرلا»تدتثأت كداهاذا م ىلضءل ا ىو ااا عار
 ليقد رلاةةدس* تاك لالهاادعبة عقل اية وعذ*تأ 3 اداه مام ىلع ةيوعذ“ ةدسافلاذا

 درلا قسم هنال _ْمدأ هتنرولف نيعبامذملا د تاماذادسافاا عسبلاك كالهلادع نءذنو ||

 ىنأ ب هذءىضةءلاذاه ناطل !!ىلوا ْداف رصهذه:ءاضَقلا نار رقما نم متلالهلا نو*ء>هوأ

 كل ذ ىلع صن ةمعرلا هسمق ىدهأ اف هومصخقب هذع لوز هم هن الءمغبهذعمواضقذ هل ال ةقيشح .َ

 55 رج ةبوةسداتلا واضي أي دما ىف هبىفاوت وهب ملئ ىفاغأ 5 ىلا هتهقام_وحر انزؤاساع

 ةردعو 0 :
007 



1 

 طراسحلا وماحلاسسة.الديد مالا ق لاق ءا امه مسقي ةدئاف قب داو 1 و

 عضوم ةمسقل ا دهرددسأو لكا قد المع ةوالا<ناك اذا اذهوةريغصلا ةناكدلاو مهل 'ت تثدباا

 هيلعو (لرقأ) ىب مناةب زازماا وةصالاتا ىف لذ ءو ىراتلا هنا مسقمقنآك ناو

 ىدامسرمستو اهاطم مسد ال ماهل ثانم ىلا اهمهئامافالتريغصلاب ماسلا د. هب نا يجدن

 نب رع تاذتناك اداا م ىحرلاو نان ازخالناك اذ اميرعبكلا ماسلا ىلاءتهقلا جداول

 لكلا ض,قوهو صقانلا ضدةااءالا_.ةروص”ءال ضمها نال ةمهااه.-.ذ عداسغاو لمأتف
 قدوس الو_-و ىلعدل بو ةرمال كالا دمغة مسقي الاف عاشأا ةمهرصلا لاك هب ىودك اف

 ا:مدقو ىمتناس 2 ةياورىفو ةداورلا ل ا

 صن مسةالاسمف اع هالءاكريشلا د اهيلطاذا ىذاقل اريج همف ىرع و بع ٌوداهما ناب رق
 نوكي نأ اواة<ال ىذا عاذملاة ب هةامصىف طرخشا درعأايف قو سنتالقسشلا !|ة هاعقهماع

 ىلاق ها ةعزا. لا ب>وبتلا عحامالز همهم و22 نمد .ي هن كفروأ ى-امواعماردق

 مامالا د زو نأ يمشي هلب وهوملا هاعنافز رم هيل -ءيرلو د.ع مهم هذ بهوول ةيدنهلا

 ةشمىف او ض.ةلان ودب ر زوال ة مهن ركحج.نالفاك- امأام عج كلة ليقاويف واهمود

 شءافدءالهلو ها تصدم معيالهك بوهوملاور' دلا هده نم ىيصن تبهولاع ىتفأا

 لءأ2ةةمماا ىفام ىلئمةناخ رتاذااىرادك نو أ ىلامنم أش هود ودك هنيه مصتال ثلا هج

 قيالامنأ اهاقكالامنيب و ةمسقأا لة <ةامنمب لصافأا دحلا (نب مغص ماو تيك هلوق)

 ةوم ا|لمقاعافتا مم عقلا ملوأ ةد_>اوةءادود او دمعك الم أةم-قل اهسعب هياعفدم

 مسةيالا و عفان ا هقنهةم-ق بج ونام لكو مدئالاج افريغصا١تيبلا و ةنوداطلا 0
 دام -هرد بهوادانةرمخذلا يحاصيائناو حارم ءاارثك ألوالاراتخاو م.ةبامخالاو

 00 |عيمصااو مسةيان موون اناص أ بح وبالم- هرذلا فءسه::نال هذ 2النيلجرلا

 منالا 0 ةبايلارخا حراشلا رك درا دش الامر هذةداعرسكيال ريمصلا

 هناا ولىلإ ط ماا منالمسةيال عامان دمقافا 7 ردقتالا لءطعتلا اذهل عمق وهال

 ةيها ةبانعلا قو ام_-ناك حلا مقا مة كلذ ع ةالو لك.لا ضرقبالا ذل ىف ض مقا

 مسقيا مف ضةلان تال ءلوق) ازرفم.ىلست لءق كاما ةةدمريدغ ن كو ةزئاج مق, اوف

 لاق اًباصأ ضهر وةعسقلال.قكلا دمت ال و منال ةهسقلا لةكانمف عاشللا ة 4 .هانزالك لاه

 هناحرات لارا أ ىلا ةئالا نع لش ها نسبتلا لبق ةلكا لوالا ل

 ض.ةلانال منال مهلا نال ةمسقلا لقال اعا.شءوأامو -ةم بوهومانوكي نأ ط رمثاسإ
 عاشملاو ه.سحْئث لك ص .ةنالمةءالىذلا عاشملا ىفاذكو موسما ف نوكباسغاٌضرةااو
 ىذلا عاشملاامأ ةءهاأ هتك و كلدك هن ىئتك افاعاش.ءالا ذقن وك ال وسقل المشد الىذلا

 دعبالو اعاشم هما تي ىنتك الفال ءاك هضءقنوك. و هت«هقدعي «ءاست نكع هنا ةمدقلا لمعي
 نءةيفري سلا ىفاا افالخ ى:-الرأ كب رشا هيهو نوكي تأ قرفالو عوم__تاا عمهلاضرأف

 نالءعوم. ثعم4ْكب رمثاا ض.ةروهةلرهاط ءيسووراتخلا هنارك ذو كب رمشلا نم هزاوج
 ي.ء.كدجأ اةماعتناك اا هنكلواعاشمىناثاا صةش "ضاق هنكم# فت رمل تهز

 اع

 مدد



 ثأدور هنأوو-:
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 (معتز

  3"هوي ١

 غو

 ىدااءالصفلا ف ف يقلع“: داع د و عاشأا ل صاف: ماو ني وفقلا عماج نيلاهلا ىفز و

 هنزاساام ا ورصل ا ىفلأف هضاب وءانرك دام ضن صدقو تاثناهبمحار ةنيالثااو
 ىلاعت هللا هجرة رن ىف اد _:ءاقاطم زوال ى أ نهنا و راح وهذ هك رش نم ناك ناف

 امأو اثبج ورلذا متالطمب لاكن ان الخ مصالا ىلع لئاارجأ بدفهلوةىلءةدساف ىهو
 اكنرش وم 0 ناةزئاف هتراءاامأو ةراحالا د2 ةءالدباورلا رهاظ ىففئراطاا عوم_كا

 مسقس اع (.فدساف رة عرامأو ريخالالا ولكم ةراغا ىو لك .ا١ل_نافال او

 فاد زتاح وهن هةقرامأو زيااجهنافنيذثا نمنهرلا فال ىنجأ وأدب رمش نءالوأ
 د#لوت وقب مهكسااىت أواه اهتاز زال اواقالا هناك نا واهل كامق دوغ افال-> فو
 هس مرام, و كيرمشلا عمن وك 12 يرام و فس وف لوز عانعاشم راددساو

 ه.صغام وأ: هوبا 1 0 رمش ةثاه نو ضر ةن امس لاير اهم عقدا را

 اذاالاهّد,يك_ة<ةةدصامأو اروصلودةاا ىف هلرك دوىوت:ملاد-. اعوىر ازماالاه رود

 هيد مسعل الاف عاش اا ,عيذانهفرعاذاو م لا نرزما ىلع لكلا قد أ

 بالنت نا اهماامأو نكسمتالا مال ةوسقلا,ةيلاطملا دك لال ه«_ج و ىلء هب وهومأ كالا

 ةراعالا ىلءرمأ او هم هةيصاص. ل ال را !ينعا لكناف ةراعاامنال هناورلار هاطو

 ىقعقو عربتلاو عقانم ا ةهسقا مالى زلا مالك ه د فد ىذلاوهو ب هباورىفو عو رمش م ريغ

 لاقو هبعربتامزيءقبا< الرواف ااءاو هلا الو هن عرج ريناممسغىقاناعاتوكمفنيعلا

 معبأ ولا ادهلعا ناسسلا هبا بح اصنع هماع عميجتالةاناهأا ثا لقت د_هبهداز ىذا

 ص أمس .ةالا مف اهسالءاك رمشلا دح اهيلطاذا ىذاقلارمجه مف رح و بي ٌوداهتلا نال مت

 رادنممهس أ ةرمثع نم مهسأ هنالث ل بردا اذا ؟اثا' ىوءدامأو بتكلاا ةماعف هماع
 لجرلا ازهديؤو ق>و عل ردا رادلا نهممالا ةرمشعلا نم مسالا ثالثا هذه لآق و

 تاكرادا نم عمنا ءدوبشدوش كالذكو ءديف رادلاهدل_ه عجن رك 5 وق -ريغب

 وأاهنامراالا قد:نقكسا اذا انا |قاةدتساامأو هل وءةمةداعشاا وةدهت© ى وءالاناف

 قام سمأ» ءانْنا وه: لك عج دو قبامدر' اش نا اند ةعرامجلاب ىرت_ثاافاوعا روأاهئ5

 نانا . سدا ىأ( مسي نأ دعب هيا ممم قال هلوق):دا رب ى.-ّمنأ هعن ان ىلءهنثإ عج رو

 هياهفدنم قبال م رةبادودس اوذمعك الص أ ةجقلا دعب هياعقم م قبال هنا ىهجمجسةي

 ىسهناريغ ملا ماس اورمغهلا تييلاك ةمسقلا لمة ناك ىذلا عافت الا ساد ند ةويسَمأ اذ_هد

 هيعقد نبال هنكلو رامعلا طن رموأ انر هن عفةلاسعر مسقاذا ريغهلا تيبا|ناف ىأ ررد

 مسقاذا مهدلا ماجلااذكو اعا مطب ةيه مدجت مقر الامم وهفقباسلا عاذتالاك ةنوتدملل

 م.قيالا#وهفناك ام اماح قء.نأ نكعال ركحاو را و دالاطد مو ا ادب ل« نأ ن 7
 اهاثمهذهب ةمه نافرغأ وأ نان دقومهلمللءح هو مسي ن أن كءىذل ارم ءبكلا ماسلا الذم
 |دو ةوم4د2:ن 1 نكمأت د ةوسقللالباو هب دك عووس -ردعال ن ؛اندق ومها جاما ومنا

 لرأىف رازهاذك_أ مسا اه هناه كلذ اهم نع : ليسوا قد رطيىلا حرام# ى "1 مسقملاك

 ةدئاف لك قيال تو هلل تصد اك دون 0001 وما مم ةءال هب ه زازا ان نمةمسقلا باك

 عافتاو



 نمل

 ىلاثا ان موهةري لولو لوالاممسلا نمر هذ رش ”الا باطب ةمسقأ ا ىلء نيكي رمل ادد أر يجسأوأ
 هذئهرو هنراعاو هنراحاو 00 ع-يسع ومش الا :انيمساهمأو لوقا ةيآريطاذ

 اها اوفو ءرمغن هز هل » رش ندر "اس وسقلا لّوعالا ةهتمهامأ ه«ةقوو هاقدصو هميطظو

 فو (لوقأ) ذوعاماى اعلا _هازلا وى رغلا حرش ىف أن مال ردك رن مز )
 روبمشملا الخ هناك ءاع ىندالو ها را: ل اوهو لاه كب رمش نمز واما ةءساتاا ىواتفلا

 لكل !يهوواو قاذ:الانةيهااد ةءالعو.ثااورطو ىب هرلا نب !اريخدافأ ىزغلا مالك ها

 فه: هقول دزو<# مس دعو ح دنعزج امك :متهولاع نان لد ناف نينا ند

 ١ رادد-!و نما.هو ده4تددة:واههدعال مم داءروكش 3 .امارولو فالاتا اذه لءوهف

 مديالاكو جا دع :ء مه! نيانان هددحاو ه.هووأو عو» .ثالث 'هلج ضدقو ل و-ءاا “ا دازاج

 لكل ف صنلا ةمهامت اهوزياحر نم نهر عو.٠ .ئالفك اءأاددو لاح مم" هلا ة,ههدهنال

 كمال اذكف فصنلا ف لك.اتثكل ا نالو عدام_هدحأ ل .ةفمع ىقيالامثولاذك واهم

 داالك اهتم لك. ثد دوهو سدا همكح نال ن . رلا فال ع وما قّوضف همكس نال

 7 رم ضيعبتلا لع صاولو نه رلا نم أمة درتسي الا ههدح نيد ىضةولاذاو همذ قداضتال

 اهافوز < مل ضاعبالا ىلع صنو نيل»ر ددءنهرولو س دنءناتءاور م.ص:501قو سدح
 ترهرا٠هالاه ه طقذ عوالم هذعو ضوةاانهماعذا زج ءاسو .وسقولف د.:ةاعاش «بهوولو

 ةمهو زود هنأ ميلاف امهردام_هأ به رولو زم ل اهةمئاذإ ر اهةصنا الرادلا.ذهاكل

 ىفانهدو ريفا مق دسهوولو ح نءىورف هللا ض.ةولد 1

 ندطولو هته ءبهافلا هج رده اولا ذلو مودع مب وفول اذا )نيا ىفانو-وأ س٠

 ةمسقلا,لوزب وضم ا!ىفلاللاو ن الل لم عاش ثااناقرغلاو عاشاا فالدعز ها

 0 وأ ضرأ ىاعرزوأ الذغوأ م م ءرهظ ىلءاقوصر أعرم ىفاذما تهواذاامفال_و

 رغتااءلافخا لاوزل مهاولا عاد ها عيذافرط وأارادوأاه-متودعدز زوال ابن طرأ وأ

 امص ةدالولا هب هم سنب زخملامخ و ٠ نط ىفداو ة ه-.هنبوع مضى زيا زب قرذلاو

 ىلعءفوئولان 5و رطب هةماعتك نوكف هعسوف سداذا دلولا نع فونولا نودءال

 لع قهتءهك عناشا اء قدصتلا و دل _هىفدي "ليباءذ_هريخأتك ناك «هسوى هنال بالا. نيالا

 ريغ نم هد -اوةياور ةقيم فأل عز 2 ةوسقأ ا ل ةرامزنثا نم بهوول هناالا صام

 ناتياوده.فلقوزوومالل .ةفهاوق ىلع عاش ثأاف اود اةقد_هلاىفو هلوذ ىلع فال“ أ

 ده ىو شد اذك ريدصلا وهوريغص'ا عمابملا ةياور ىنءزو < و ل_مالا ةي' ودى ءزو جال
 |مهوو أن بهنغىلءاممةدصولوا.هاامهو ولادكوز وج نيج ات ىلع مهأ ردةرم ع: قد نول

 لاهو ل مالا قىوسو مك |فةقدسلاوهيدهاانبقرف اًضيأنينفازو<الاة وز لاهها

 وهورىلاعت هللا هح واميداربةقدساانا قرغااو ضء.ةلا ىلعاموةقودااهيفعنامع وم_ثلاذا

 ىنرت ذاءدا ا م وةيهاادارب وعو.-ثالقدا و

 ىلءقدصطئاازاج لءق 2 نيدياور"لّمل'ىفنارهظالاو طَقذ نينغىلءقدصتلا لصالا

 م دوعوت !اوادااط رمد رز زود س دغءوز زوال ق*» عوط.٠ ١!. ةقد لام منالنينغ



 ظ 5

 ا وجر در ديوغملا هبال دصتو آب هاولا عامماهيةوارادرهغصلا هبال

 ىمرارس واه ليان واتسوأ نذل اك مالاورج الب هريغاهنكس ًاوأ ىو ةلاهماعوزوياريذ

 مى 0 و مغلانارج البلوك ٠5م 4 ونيمسما ١ك ةءه !اكهاك اذ_هىفةقدا او هلودت ٠ نمادك

 "0 اانا هتثوشألا ف هوس وو ىزازبلا حرص ديو ةقدصلارجش لالا اهنك ب ناكول لهالارا زو

 رجاريغبناك اذ 'امفالذه ةبهلا مات هريغضيقعنمت موزالا ذه طبةئان'بوهوملاىلعءد فرجانأأ ٠ دا: هلو ّ
 اها: ميصغربمملا و ارههد-ملانا م اناسن ارا دراعأ ناب (ةرامعلارادلاا دكوتاقه]وق) هازل ةرامزب |

 نالءلغا كلانا نم. هنالرادلا ىف ةمهلا تصصرمم سلا ن ندرادلارمماا بهو مث رادلا قهعضوو ْ ىلءا 35 9 ادكو تلق

 نكسيارا دول فط بهرولا م ةنامللا ىف لةنو ٠ تادا رلا نع هوا رقا.مدقو ط بهاولاريغ 11

انه لغشاا نا كلرد_.هوهر رتابقك ولال هيلا اهرعصي و زا رج أريغب موثاجف ْ د اا
 ك]اممغب

 ىنلةئاف ٠ءاعودام_ئءالاةرامعةهلمك تهب دصقحراشاا ن'اكو كلع لغد او بهاولا || ةد و 7 جدزلادب و

 اهم عجل بها ول رمغ 0:اهاغشن ا مدّقن 1 ال ا و ولا تا

 تهذلملا وهوةمهلامدنابا نما»رتارو دتهدقت (اه-و زلا مهو ىجاا ءهلوق) لمأتف ااا 1 ١ تان

هلوق) ةرمخذلا قكرادلا ىلع ةّدبا' بهاولا ديتالز وال هنا ن مفهوايإأن ءامااوال_>ا| 00 6 دزات هو. :
 

 لمالات يب وهيلعلوعلارر مت اوهاذهئأ (ررخ| 2.0 جوشو 2
 ر زر نال وةفاهف مهو عادم * اهباهلاراد حب وزال تءهو نمو : 7 ةرفوللا 1
 وأهيلارادلا لسو بهاولا عاما ب ةاراد سهول : رهولا ىف زا (الفألغاشا عدو ن اهلوق) : لكك عبدو 7

 لي مهب وهند ىلع وهب وءوملا دنءالوأ عاملا عدوي نا. ل لاو حصن م عاملا عما ا

 رادلاهل يهونا و عد هش ا ا :ةهمأارا دلا | 5 السئ ءرادإ

 مهم عاتنا هيهو ماهاسولا(رادلا اس موق راه .هاميأ مدامهتتبو هنن ىل>واعمج عاتملاوأ | ك(مدنفف عاقل ل

 ىال2 ف رظاا ىلءنوك. ىو رطظملا ىلء تناك اذادما!نالىأ امه ةممم رمكعولو ةداش مذ + (زوعمب 0

 ةبهلا دقءنا عماعبت فرلخاا ىفصيالا) فوراغالا ىف 1 هنالا دلك سا ذ*(لوذو] س علا !ٍ اي

 هملعلب ثالمال دمةمريغةدسافلا ةموااىف ضب .ةلا دا لءسنملوةادهلاق.نأال !قايىلوال | مسعم)

 سس هم ة:ضيةلا نا راع ود عربت دةع يه ىيأأ هم .هلاد 4 ةرتالف نامذ ديد د, ثراه ةناوذاا ظ

 لوغشأ ا ىف ض.ءةلاودقعلا و وممغ ضوةلا اذهنانلوةل' ىلءامأو ||

 رز زول وثدمد هءوح >ودتا والا (متب قاعت مهلوق ( كاذدعيةنامأءديف ودلا لغاش !!ه.هوول :

 هّم-و بهاولا كل ءنءامئرتم نوكب نا هيدا 1 (ذو<هلوق) دور قاعد :مانال

 مسفت :غرةمهو ١ ضرأ ىعدزو مَ ىلع ن وصكو درد مأ لضا ١ ىلع رما | ةمه نء هن ررتساو ْ

 نءهنالع وءضفازوغارمسش نا ىلوالاو هنالوذثمال وق عمرا ر كت ةسيث اشه-ءةناالازوف ْ

 را زاسناد مو -ةمريغزاحول هنا هيهدافأ هنافةدافازيةمهو قا رهظي نأ جاله ءجساذ اءزاح |
 زاية-الاوةزاملاك ثلا مضو عهبازوللا سوماَملا ىفو مسي ىت-لب ةمهاا هبكتالزتقلا عم
 لءاو»م وسةمرغ ىأ عئاشموسحاععلا فم وس .ريغىأ(عاشهوهلوق) ط هنمدارملا ها ْ

 اهاوحال 2و ميكملا تنملا فه ورادلا هصذك ةوعمقلا لوك علاش ني وسق ىلع عن اثااَنا ل

 ىذاةأاناوهودساو ف رحام دب ل_طاقلا وروؤص ثنو ب ول ومايجو قحرو نو هه:ك



 هلروهرم املا ام ههؤديراهعزعي ىدوالاهودبامشااو ىلا بهرولو فرعلا ناك.

 طرة نعرهاافو نيهاارون هتيهزو الف لمالابال وغشمواهاأ متن وكب | ياعاما دام اهمال

 دينا وةصاخ عانملا ف تزاجاضي اهتم عانملا ب هو مث كالذك اهلسو عاتماهيفارادبه وثاو

 نكي لرادلا ةهزيح هنال امه.أةمهلا تزاجرادلا بدو مث عاملاورادلا ض قو عاملا 4ةبهوف

 لهفة اذدءبدسوب ل نكمارادلا ض.ةنع عناملال'زىلوالا ىف عاذملا ةيهنيسو ئئا ية بهاولل

 بهاولا نال لغاش رلوق) هت اهةحىفا مهد لوالا ضقلا تاق الفا يفهضِيق مسلرا دلا ىف

 عاتملارهظاذااعريغلا كل ءلوغشا ارب وصتامهريغو ملا ورهأ!ىفىذلالوقأ (هءلوغشمال

 ىهاولا ريغ ؟ل وغشملا ةيهزاجتادانزلا ىف نلا ىف ةلاك هلر ررطهوملا وأ بهاولا همصغن اكو أ اتت -«

 ولا ذكوزام رم 2مل نءتدبلا بهو مم هِم_صغاعا مريع _بملا وأعمل هما عطوفاتم راعأوأذ
 ريذا ىلا وملا ورادفاف ةزام عانملا نسا مهلسو عاتملان مهيفاسعا اود وأ همقان كانت به و

 عاتملانا رهظ قاتمسالا مث ميلستلا مصق 1 ةةساعمج عاد ءااوتدملا ىلءذس .انث تناك هاولا

 ضعءةااذاةقد_دلااونهرلا فك كارو بغاولا تا عوخشستيل ارو

 ه-::الفتلكاك نيعلارو 0 رقأو نياودقلا عماحن ء هماءانمدقو ةءهااك اهما.# طرش

 مدعدم ءقاعاو ا هن "اك فدسملا مالك نءدافا ل: اعتازه (هبهاو كامو: غش نال|وق) (

 خلا هلْغْثا اهماع مدعالكأ هلذدال1-حسف و جلا ل-غ2 نال ها ولاكلءال وغم هن روك 37

 د_ءقودو اطقسح راش ثلاةرابعفلءاو(لوقأ) ّط اهماسةعنجال ةوقتدئاق ع ء.ضناولعو

 .11؟بوهوملالاغتْشاو لاق ث_> هلئسملاهذهرك ذفنصملا تير خلا بهاولا كا لغشلا

 عنب :عالهنا تادازل'ه همهم لوالا بايلا ىف طمملا بحاصرك ذ ةمهلا ماسقع نع لهب هاولاريغ

 نا .الام مناف( ةقدص ونذخرك هلوق)دقنلا نمملاس .وهو هن ل:4يأ| نعامد ا را

 عجار هس تا فامهاالغاشال ف دسملاو نهارلا ءإءالوغ ثم هن هوك رمد .ولماكللا ضيقا

 عاملا نماهينامع قااوطاورادلا ةءهىف هةفرع باو لكو لا ىف لاق فنسملا مالكسسىلا
 نذرلا لفغشت ا[كىأ ىهتناةمهاأك اهءاعط ردا و نه رلا ف با وحلا وهذ

 ودق ىل دم هريغو ظ 2 اك اه“ اتعنمالفقدستملاريغو نءارلارمغ لال عهقدصااو

 ندأ هون ةعتم أ يفور اد لبرل ناكولاككلذو ىوجلا لاق( (لازو اللوذ ثا 1 ههامالا

 انام واذ هنيب قرف مباستا | مدئالف بوه و س ءانعلوفثءبوهوا انالذووالل جر

 ثمحاهعم نك اسحوزلاوا.يفةهةمأاهلو اهيفةنك اسىهواهج وزنءاهرادةأرا|تءهو
 هضمق ةك معالاد» و هلامعب ء وغثدمرادلا تناك_ةهديوق ةرادإ!ىفاهدي قام واما رفا وعدا

 هش ىف ىلامتهقادجرالا ولا دس 'يلَ-!هدهىفماقملا مضوأدق و هت ا ةمحلا ولولا ىفادك
 عانت ما فهلوأاج ك اسال اواراد <« .هون ”اك(لةطابالا بهوا ذاالا ]وق ) تدشن ا همجارف

 فأن ءو لاق غزو ال هنانال وأ مز دة ةلاحللا نال فا هنكل ضباَقلا عام ةلوغ ثمامنال
 رمغصلا هنأ ىلع قد لجر ة.طاولولا ق لاه« لما هنيالاضر اهرع هد وزوحن درا فة فضح

 امرنا تال عن :!ىوعفلا 4 ءلعو زوعفعووألاةدزوجال مامالا لاق اهنك اسبالاورادب

 فضهوةز زازيلا قو بها ولا ضدق عنجال بهاولا عام ةلوغشمرادا!نوكواهتهسهاولا ّصِمق !ج
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 ةمهوز وحن لءاشلاةيهةيداوعلا ةرادع (الدغاشنا واهماع عنمبها ولا كل عال وغْشمن ا

 مات عنيبهاولا كل ؟بوهوملا لاغتشا نا لالا هذه سنج ف ل-هالاوز وغاللوغشملا

 ناللءاو ىأي زلال اه ها هرثاطن اذ_هىلءوت زاب بار ىفاماعط بهوولوزودعال ءاعط هذ

 بهاولا عام هلوةش«بوهوملانالعاذااك قءقدلاه_.فىذلا اا وحطاو عاملا امة ىتاارادلا

 ري-غامناةيدامعلا فىذلاو ةدساف لوغشملا هذا ىطعي همالكو ه١ مدل و ع زنولىت-
 ىففالتخالا عقر كنيياور لم لا فنا لة فءا.شالاةم_ثاحىف ىوجلا دءسلا لاه ةمانأ

 كلَذكف ةءانريغامنأةيانيلا فاك مصالاو ةصانريغ وأ ةد_سافىه ل هةمسقال لونا عاشملا ةمه مهاولا كو 0
 نألدالاو لاه ثءح .را:اردلاىف هملا ةرامالا تعقوامل_عيهمو انطش طذءاذك انه الالذامو : 0

 لوقلاىلاو ماقلامد_ءنمالوأءرت ذا :نياوقلاد_-اىلاراماف خلا الوتشمنابوهوملا || ماعطب_لىإ, عضم
 ناماةا١!د_هيف طناذلانا لعاو# دوعسلا وأ ردتف ةمعاامد_عزمارخآ هرك داع يناثلا || هعادم 7 00

 لاصفنالادد وبل امه هزرتال لصف نكمأو ةقلخلا_صت'تهاولا كل جلست! اذا برهوملا | !وأ-و ا
 لادتا لصتان او سلا وأ رهشلا و ضرالا نودي رْملا وأ عرزلابه راذااك ىباكةلاوأ| 1 0

 نالةيادلا ىلع رمسلا تهواذا 5 رز 2لسيهاولا < الوذث.بوهوأ ا ناححسزاف ةرواجت || عاشملاو 0 10
 ىاناصقن بجوتف'لهه:_امدي؛_ءاعيهاوالتناك.ةةيادا نوكيامنا جرمملالامهتشسا || داك نوي ى.. 3 عدت
 له<-سنةباداانالاه حرس نوددس رمسمةنادسهواذازاجالوةمثمنكي ل ناو ضل حرمملاو
 نالزا-!بشودا مل ءلدملا بهوولو لهلاب هل هعتسماتالز صب لل !يلعو ةبادلا بهوولو هتودب مم

 اهلسو اهيفامسه و ناو زرع لهسعاتم نمامفامن وداراد بهو وأ وهيا دااب ل هعم سم ريغ ل ١

 عمءلءافو اًضيتذشنمح اهذ,ةدعيالو (اهماست عنمهإوق) عمجملا ع رش طم! ىفاذك زاجا مود
 الةفرظا اامأو فرظل لغو فورانملا نال دو( الالغا ناو هِإوِق) لفشل ىلءدوبعي ريمذ
 ٍنيدلارخ ةمالعلا لاك لوغ تملا الل غاشلا ة_مهزوجت نيلوصفلا عماج فلاو فورظالا لغشإ
 لوغءالرءاشضرالا فرصا او عرزل اناف هتالطا ىلع سدا! د هلوق أ هءاعه.-::ٌاحىف
 بهووأذ ]وق هيا فكان رك دىزلا طداعأ |ىامو ونا ل ءاتاهيهلاصتالهتمهزودتال ئااذ عمو

 ةعصقلاو ليدنقلاريسكستالو ةنازيلتأو با رها حال مالكملا فئاطل نمو يكسارمسكي( انارج
 عاشاا فى م دقعلانالضيقلا عديل وق.نا هسلعتاك (لا ماعطل اف عمت و هلوق)

 مو رخ الا معهن | بهرولوزو يال فصلا لو لكل !بهو ولىو-ض.ةلا مالك | اامناو

 ع و.دملا ىلعدي ف ورظملا ىلءدرلا نال مص ف رطلابلس رلغاشلا به وولو ضءةا' عب لكلا

 هعماهق ضمَقلا عدي هنو د ىل< ة1٠ةيوك عدات هنالفرظلا ىلعدءلامادقنءىوقاأىهف

 لوبخ مال لغاش هناالوغ شا !نودلغاشلا ىف ةدعأا اع هنال لمع حرا ثلا لماعتو هسكعال

 عماج بحاصلاه# (مدتالئلذك اهاسودلوق) لماتفاذهنم مذوأو هاما رققأي و
 لصالاىأ ىلص ( ريا لوي )ةلوغثمال ماعلا او رسل 4غ ةيادلا ذاوظن همفنيلوصفللا

 ىل- يلع مل راةمأ بهو نانيضاف ىفام هدب وب باوصا وهاد _هنارهاظل اوا د هىف سكع
 بيها اوابا.لانءاهتر وءرتس دام وام و ىلا ان روك وةقدحصلا اذكوزاحاوا- وبا“ و
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 ةمهلا باف ض.ةاانالب ا ١' نع عوبر ضمه !نء 4بوهوملا به اولا ىمن نال مالسالا
 اعودر 203 ناك ناكالا دهب لوما نع ىرت شا ىسمن :ول ع ئاملا و عسسلا بالىفل و.ةلا ةلزع

 ىذا ازهئالذكذهضت ديال ضقت عج .رولو اذ_هكلدكفةلالد باحالا ع نعد

 ىفةهطيت مص. .امنولو دعب و ساما فهض يق عدا رمص شقلاءنذأن ا هنا (لصاحلاو)

 دك نيلفا فاطمه لو نذأب لوأو ةلالدلا نمىوقأ حب مهلا ن الهدب «بالو سانا

 متددلق) ط ىنامعةااءرك دالالا وحد نداء ناك نا ض.ةويهدقا5 امتي وهوملاناكولو

 قادس ا.«ئثلكض.ةناوهو هنا لاكلانبانعءابي رقانمدق (لماكلا ض,ةاانةمهلا
 رادأ حامتم ص هن هما اع راقعلا فوه. ها .اعل وقنلا ف لماكلا صضدقلا وورد فيلا

 ةامالإ وهون لعضبتا مقيما, مش أ ىل<يام) لماك لا ضةلاواهل ص. 5

 ند مكس ا اذكو ها لكلا ةيعبتي ةمسقلا لالا هذو لكلا ضءةءءقبثوكي ناريق نم

 5 ى ض.ةل'ىلراقتنالا و ةمو6 امنالد اغلا ع.بااونهرلاو ضرقلاو ةقدصلا ىفقرفرغ
 ىفهض.ةوهذيقىفن ذا, لامز جي هناف نيالا بهو اذاامأنيعااة.هىفءرك ذىذلا اذه بلا ىف
 ب ودوملا لكو ةاماغا ىف ,ىأبوذال :مدق:وح وردا ىف !ءف:ىد_2 !هنريض# ساما

 (هبالوغ-ثءالب بهاولا كلا الغاذ بو هوملاولو هلوق) راح اهاطمةفرادلا ضد نيلج ره

 رهطظق اد ة-الانال رادلا ىفة.هأا ترص عاتملاو :هتءافااسو اهعاّتءاراد يهوولو فهلا لاك

 هعدوأو ارا دل! ل اا بهر وه عا اورادلا يصغولاك رامصو بصغدب تأ اك عاملا ىفهدينأ هب

 ةمهاا تلا عرزلا نك --افاهل-واعرزواضرآ بهوولو مدن هتافرادلاهلب هو مث عانمملاورادلا

 هن'اكراصاههدحأ ق هسا اذافد_او ىذكلاصتالا مكك ضرالا عمع رزلا نال ضرالا ىف
 لاف:ءاوةيد:وااقو» ها قايلاىفةبهلا لطرف ةمسقل |لقكما هف عئاشلا ضعبلا قسما

 ةهنم لوالا با. !ىف ط هللا يحاصرت د د ةهلا مات عنعلهبهاولا ريغ كال ب وهو لا

 | مرادلا قهعذو راعاّتم بص غرمع#سملا غنا سأ 1 نم دهرا دراع أول لاه هناف عدو ال هنأ تاداب لا

 عانأا بمغىذلاوهرع_هملا نأول ءالذكو رادلا ىف ةيهلا تجربه ىلا نمرادللارمعملا بهو
 سدأ اع ةلوغكمرادأ' نأن ب” ناو ةمان ةمهلاتأ :اك مه #ملا نصر ادلا بهو رانا قمر و

 لوسءلا ىقاَذك ةسبهلا مانتنم عاام اوهو بهاول !ءالع ةلوغمنك.:م اممأا 1 بوهوع
 ءاجمهلوكلو عاملا ك1 هناف ةءهاا تع رادلا بهومم عا لاورادللا هعدوأول» ةيدامسعلا

 هللاهجر د لوقادهنا ٌمسرنبا ْز ذو لب وهوملا نءذيناهلناك عاملا نصأو قدس <

 قاذكرادإ ىقةهلا لطساونم ةداسو قد“ اول ىلا عت هللا هجر فس ولنأل وةىفامأ ىلاوت

 كلعلاْغَمس *الا نأن اضضاهت ا دايز فح رص نك. ها طفلا نع نعرحأا ىف فشمو د ةداخرتاما |
 ناك اذا عمم اةيهلان 4 ءاهريسغوأ بهاولا كلم ناو -ةبهلا ع عنج اب وهوملاريغ

 بصفن هب وه ومل اديف عاتملا ناك اذاامأه م روش واارمغديىفوأ يها ولادي وعاتم لاء الا

 نارهظت قاةصتسال اوبصغلا وةراحالا لد :اسعم _ءلعلدتسا وعذمع ء الت كل ذر وأدب راعوأ

 ىفنكنم اذا ةبهلا عنمتدل بوهوملاربغ كالةوأ سهاولا نإ :ةلوغش تناك اذاةءهلاتالصالا

 بوهوملاتاىلهالاو هلوق) لءاتف نيهاادونىف هرقأوزياوصغا' عاج ذك هلب وهومادب



 برك
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 اذ_-هو ض.ةي تسل اها فسوب ىلأ دنعو ةصاح د2 لوئاذ_هو هاذا اقِقرطن ضبقاا

 هلوقر ه١ اه ةتاضوقب تسيل ةملختلاف :د_سافا مها ااماف ةصصخلا ةءهااىففال_هلا
 ة.ثاح لامف الخوهو هلي ره وأ“ 2: ةيلثاوم رهاط ةيلكلاب ؛نذيقلا َىأ (هتددراتغاو

 نا ونه تءل> دق يهاولا لاس ١ رمضاح ف هلا نأك اذا هنا ىناوتسالا حرمت رمش ءىلاشاا

 هضقاذاف 6 ذم ض !ةا نانا نال راحل ب وف وملاهعم ةقىها ولا ف ةريصتافاهض.قاف ةمولا

 ٠ ضقاا هنا قرغلا وض.ةاارمثابي ناو ةلضتاادرمعاضباف لزكست عسااامأدةعلا مت ندا
 دةفوعسراعقأ اداق عسا اة دهم ن نم هسف:جبارخا ىلا احم عئابلاو م0 3 ةدنصاو

 هيلاهل سلا ذاق اهيفه اعسجاوي سدا مماستلا ناف هب .عاااماو ةءلضا االاههسو ىف سارئرب

 نهسهو ل -ر هداوألان موه.هزأم طم | ن نعد لغو فريعت ها ا[ مردعيال ه ضق و

 نمنح م هبال اًضداهراص قم وبلاك هدد .ة4بوهوملالاة٠ْ رضاح وهران ون د لدحر

 هضيقي لام اطر هرم صال هسون وبأ لاقو علا بايىفةءاضأاك هذيةماقمهنك.ةريةافهضبق
 ضيةااو ىلا هتهللا مهجر ةةنسىأ عمدت اذ» ىل_هف ى.تناةَةقح ضرأقريغ هنال هس
 ة-هلا رارقالانا مالا ناكل ىف و ط ى.ودنا ناكلا كاد نملةذاابهد -ءةةءة-

 ه4بوهرأ !لاةناهامرأو مهارد سئاغا بهوولد#(عرذ)«ىهتنا نذةااءارارق نو كسسرال
 بهاولا فا ١> رخآ»( 3 ركز هبهأ وآن م2!قدص:ناوزردال قٌعىلع و .اعامقدصت

 ناك لاهناو كنذاةع_ تق 3و ىله_:.هولاه نادإبوهودال لوةاا ضءةااىف هلبوهوملاو

 ةيواا اهدا ترام (حلا تنل فو هلوق) الهش طةف هضمتب ىفسهاف !::رسض الانا زغع
 نسيلاو ىلءاىنأ نياوةمريشنباو ىازوالاو نسا نت د#لوقىففتولاو نهرلاو ةدصلاو

 ك-واذا مسا! لد. اول لايق لامملا سأ رو زصلا وسدءاساو *لكاار ىره هلا راما

 فرصا رشع ىداحلا رل-أان هاه ه- يلطب فا رخنالا لءقاوأدب شض.ةدلاذاف افوب ردا

 ل-هضاَعَ ١١ مةراح ريعشأ ا: ةطغألا لدم فات ساطاو ىل“ 15 لان ىلمك- لا عاب اذا ركع قاثلأو

 رف_صااوأ رفا ايدي دخلا ل_ثماغلت #عىنزولا ىنزولا عاباذا رمش تاثاا --- زودعالو
 «املاب ١ سد لا 4 وقو ةئيسنلا اثر والو لضاةدلا افراد صاص راد لاش اوأ سافلاب

 شمادىف ىناكاسلا طخ تدم رهام ل مها نيسلاب و دع ءاناهدمب ةدصوملا اولا هوما
 هندد-وف ىلا هد هلفا ا.هجر فسم نن' ظوفممشلا -- اردخو كلو ءالةئردلا

 نوذلاو ملا سحاب ساحلا عيباسلا لاك مسكلا ضعي ىفو ام بلش تدل :0 راضا- اههالرت

 فئصألا صن ن نك ةدالولا دعب «ضرقاذ' حمي «رهاظو نيم اهضهي ور هاط ىهوني لاو

 روطت ها مود- هملأك راصنالا_ةحامد .- وزنالز رحال هاد ول 4 هول هن انام

 فناا دس ىانا ةقئاوملا ىفوسدنطاةئاثلاو سنطأ سن اىلرالا ناسا املا

 سوما.ةأا فر ىلاعث هللا لم.-ىف فوةوملا لنا نم رسدمحلا نال فتولا ىف لتاداونك-إ

 لوتىق الطان ناك هءلااهعق دق ستم-ّلل رادلاهذ» لاهولوه _هنام ة.ناخلا فتي أر لما

 للطا ال1 "اسره ىف كس و وال اهو ىلا هنهقا | .هجبر دو ةةنح يل

 مثلا ة-.هاانعع و رلادافأ عب رص اذه 2و (ةلالدلان هى وقأ عب رمدلا نال هوت هز

 7 2 عمم
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 خزانشاا مهعبثو حارشاارثك اهلا لامودل بوهومال 41 !بوي' طرمث لومةلاو بهاولا
 فرك ذو رفزلوفوهو كر: وكي نأ ساسقااو ناسا نكرب سول لوتقلا عادلا فو
 هنال بهاولابناح نم مم ةمهاانال م طظداىلادّةعذت اظدأ نءىر ودل لد عامنا ع.مذملا

 عملا ف لاق (شرةب مهتو هلوق) هعجارفتلمكشلا ىفل.صغتلا اب ردحاو بناج نم لا
 كلا توما طريشف ض,ةلااماف ىتملا ىف ةصدللالك لاا تو..ثلا وي ص ءلا نءديال هنا دافأ
 هدابالازوعالهنا سامةااو ناسا اذهو سالب صتخاف (لو.ةلاك انه هنافهلوق) ه'

 لومةاانءىفغبو ل ءقاهي ل العالا +_هاوةمهلا فلو.قلاك ض.ةاانانا .كسالا دو

 هيالا روصد الد !1.ذا ةفالد ضيقا ىلعاطءا-:نوكمف كلا اتاس.ثا بادعالا نءدوصةملاو

 اسصنتبثنذالانال( هيمدع ءةلوق) ىتابرز ها هةازنعهنال لو.ةااك سلجن اي كلذ د ةدمف

 (ساجناب دمة ءالهلوق) ىلش ساغادعبو ساما فت ءشمفدجو لكن ءتباناصن تباثلاو

 هنقىومي وةضويقءالاةءها|مكح ميالوةيدنهلا ف لاف خلااصت تءثنذالا نارك ذامل

 توبأو ةبهلامامت هيؤام:.ىذلا ض.ةلاو ط. لا ىف دحح»» اغلاو ناك ادادإولاو ىلا

 تاه رسهلاف ةلالدت كي ةراتوا ع رهواس دن تنئيةراننذالاو كلاملا نذاب ضءةلااهمكح

 نءايثاتناك اذاهضي.قاو هذالوةد و ساما فارضاح بوهوملاناك اذا هضيقالوق»

 قارتفالادعب وأ ساما قهط.ةفهضرقا يهاولا ةلادوارضاح بو هوما ناك اذا مث ساما

 ه طرق مدنال ةرهلا دعب ضمان ءه'منولو انا تاو اسا 5 دكلمو هسطبق مد ساجنا نع

 ه-ضصوقناهدع هه لو ا رص ض.ةااب4ثدانلناو ساما نءقارتف الادعنالو ساما ىنال

 ا.«اقهضرق مصزال سانا نعقارتذال اد هب هضيقنأو اسايئال انا هك« هضرة حم ساحل ىف
 انا_هءتازاح يهاولان ذاب ضَلا ناكنا ضيفو بهذذ1.ابوهرملا ناكولو اناسدق-او

 نءارمضاعأ..ثبهوول«ةري_تذلا ىفاذكهانا ساو اسامةزوعال هنذا رغب ناك تاو !سامقال

 هللا هرم ورىلال ام الخ ىلاءث هنا هجر د#دنءادب اهراص هنن هلي وه وملا لا ةة يلح ر

 تيقلاقف هْضِمقا لاعاذاىلاهتهقا هجر ف سو ىفأ نءىلاقءلا ىفو ةمجارمس1!ىفاذك ىلاعت
 ل- ةيولاذاو تايقفوق ىنكي الو ت ذر ةهلو5ل قل بوهوملاحربب ملا ذازاج رض اح بوهوملاو
 دك ه:اًمسع ةمهلان وك.:ناالالة'ثا وز < 0تامقىل-ةنمل اذاف لأ نا ٌصمقااامناف هدقا

 ىهتذنا ع اناا ىفاذك ةءوااتةت.هرلاةةدرعلا اذ_هىلسهل-رالاموأو طءضاىف

 ىلة_ءلاال ىداماىأ (ضرةلانمنكفلاو هلوق) هبفتالفابي رق هيلعمالكساا مدقتو
 هلوق) ط دعبهرك ذدقنةءلذتاا, نكشلاامأو هريغو 4بوهوملاضيقاذاامفاذهعوضومو
 ىف دنعاذب اهراص هديا لا ةفاب ودل جر نم بهوولو راسخالا ف لاف اذهاو (ضقلاك
 ضهلان ءدبالفسوب وب ألاقو عسا ف ءاضأاكض ,ةلاك ضرقلا نم هنكقلعجو ةئءاح

 ضيقو اها ص .ةرادلا حامفم ض.ةذ هءسأ“ انع ىو ذلك ضيقلاكاا ئالأق رو ها هل

 دق اخ اتا لاق ها هلك .ةب نوكياهاق<الام ضءقو امبن وكب ة_وقا الكام

 الاب ءالذو ىمكحو رهاظ هناو ق.ة-ناعون ضقلاو ض,قلا, الا متالذ هوان اانرك ذ
 وهؤائمك.1ا ض.ةا' ىلا ض.ةضةلا ندنكسقلا هل سمىأ :هلّمسملا عن هىفراثأ دقو
 1 ا ل ل يو ل ل م رم م مو ع بم وص يم صصص

 3ك رق هاب
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 | مغصاا هدلرل ا وقعطق ىوامفلا عماس ف لاه ىلءان' فرعلا نعى .مانهامو ىذجال لب هلال

 ةطا.ةئاد_هنالاة رولا حصنال اريك ناك ولو ةطامذلا ل_.قهلاا سهل عطقا!بهلامهاو رامص

 امئاذاخمالاتقونيب اذاالاهري_خمللا اهءفديت اهل سلا, ام .داول دخت ا ةد راَرِما!ىفو ملدا وأ

 ىف قرف نك ىبه::|هريغىلا اهعثديناداراف ذ#إتلا قب افايامُث هذ ءاماؤ_ةءاولاذكوةد داعأ|

 ذملتااامأ هلاك-ام رمهتريغ_ىلا هداول بالذات ادز زجعذاب ريغ هاادلولا وذ مالا نيب ةناسحلا
 اهاسول هناد غي , خلل اذانعالا تقو نيب ثا هلوق نامت انرك ذاك ميلستلا نمدي الفرم كسلا ٠ داووأ|

 4.ةمدخ هلباتم ىفاواعح هناههحو لعأو هرغمسا اهعفددل س د راعااما نيب وهدم

 (لورةي حصن ”:هلوق) لمان هنم تاما انقالا و اهيفعوح رلاهنكمالف ماا ةمهن وكتالذ

 هلن وكت امهتمىلراه هتاف ءاش نم اهدخامافامدحالهدهىتب راح تءهو«:هوالهفولو ىأ

 رخآ الاولات سا ألاَقف نيب ونهل عفد ىم دةملاهر 5 دامادكو اذءدقاك ال اومادهذ> أ ثاكو

 لدتامما نم طمخملا نع ردااىفامو ما الالاو زاح قيرفدلا لب ةهلىذلا نب نا تالف نال 1

 هملعوال اوةلو.ةلايدارأ هنا فرهظي (تاق) ى.هتنا لك شملومتلا ةموااىف طرت ثدال هنا ىلع |
 ىلاسعتهللاو همدعو لو.ةا١ طارت_لاي نم ولا نعي قفوتلا رهظإ ه واضيأ ريغ مالك لم ْ 0 كوبر 3
 قلاك ىقأنأك هديف بوهوملا ناك ول طرمت لومة ماهي ةن راعلايف هره_ظأ مد ةثو قةوملا ٍ ف> قام نع 0

 كما ده ىديع تيهو هريغل لس رلا لاه اذا ىلا ه3 هنن أ هجر رك وأ لاق ةريخ ذلا فو ةشئاعزتاتلا | بادي امس و
 ايئاع ددعأا ناك ولءاذكو ةمهأا تراح تأ لة ودعا 4بوهوملا ضر ةنريضاحدرعااو | ْ كا 0
 ىو 0 ركب ف أكو - ومالا وأهمقفلا لاق ةمهاا تزاحتأ مقلد م وهذ قوس | تالي 0 0
 دلو ىفاضباهرع هب وتاإ رقمغنمةيواات هزاحرك: ولأ لاك هت دش ةلاقرلو يندهتلا | هكمرور نافل

 لوبا طرتشيالهناىفاتسهقلا نعقبسدقو ىدوتنا ضرةيرلاماشباهريصيال فموي وا لاقو | عبلا ىوب ب ”بهوز
 فااخعام ةيئاحلا فو ىمدةملالاف نكما زاح هعفر نانو كححما د رطلا فلام عضو نمتاف |

 اهعرز وبهذذ 2 ضرالاهذهىأ (ارتنيمزنيا) ةيسرافلاب «:ةهلنلاف ل رلاه هراتتاام |
 ها هلئثال تابقلل_ةئملنافهلضرالا ترادتا.ق ةلاقلا هده لافام دة ءنت_1ن١لاق نا

 ةداخ رتاثلا ف( ع رذ)#“ لماةملة با ولسا ىف لا هده ف اعد معلا هل من ىلا و يهامو ||

 نيدلاو يرغلا باوولو ط رمشن سدأ نول 4 الو. ة5نالزاحاه ره هب 0 هلك.ه هوفتامل-رأ

 ىفه_ءاهس لاق تام هنا هغلمفنيدوخآ ىلءهل ورنا ضاه لاهو فالح الب مد ثرا ولان ع

 هلوق) ها طرمثريغب بهو هنال همدخانثا بااطال سدا ىحهنارهظ منهن أربأ ل اكو ألد

 (فاحوأ ىت-هلوق) بحومالر انالابهدحو باحصالاااهيف 5 : عوبتلادو ةءوىأ )عرب رعت هنا

 فاعاذاىأ( مساا فالي هلوق) هدازىذاه كلذىف مالكلالاطأدو و هيلعمالاكداا مدقق

 ناحاالارالا م مح الد راهم عع ا١تالخ' :هعب هناق لمهن و عامفادك نالها عم هنا

 لو. ةولاف ثدحر رالا بحاصاضرعئاذ هو عاب هنالاةءال لو.ةلاد_ واكل وءقلاو

 رثأ هف ىنةقاهناكو ها لومقلا وبا. الابالا مهنال عسدملاك اماف با ديا ىلع فاطع

 باندعا درت اهنكر هطوسمىءدازر ءاو>مامالا لافو ةفهاار ةءافكلاو اكلا باص

 21007 تس ما سس د جو م و جم وجو جو حج من
 بف اولا
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 || اذا ةءاد ىلءان الفرعمالا لو لاقي كاملا فدلامع :_سادوجول تس ةرهاا ىوناذاف ةعفنملا ىف
 ظ ىلع ل-:ا> 00000 5 ونة همو هلوق نمد راعلا فىأ ( سماك هلوق) ُط اهانا كلم

 هيدارأ'ناف مهتو كوأىلاءنلاه ك.اقلا هيذاريمنال (بوثاااذهكتو كوه]وق) قاد
 هراعأاذاال دكلماذا|رولان الفري _ءالااسكلاقي و عفانملاىدأ نال ةراغكلاا نالني#هلا كاع
 مهارده.ءلاعفدولو ةمهئوكي له_هقك -ذ: سدلا لاق واب ىف لج رىلا عفدول ة_صالخلا ىفو

 ] ةيهىوف م هاردلاهدمب وأبوثلا ادهيك ملا ولو ها اضرةنوكت هيقؤ'الاهو

 فراظاا ممذ نم لالا ىل بأ (ةمهدلوق) رمخ و أدتب«(ناىدادو ِهْوق) رح طضاف

 نوكسو ربشلا مضر و واولا خفو زيشا نيك ::(ةدوشمهإوق) ررد هاك لقال كلف ماللاو

 (م_-ةنالهلوق) ىلا فت ٠ ها نظاابلاع ىلءىأرحارخت--ا ىهو ىروشلا ى-هعواولا
 الة «/ 1

 وأ, كنوسكو) صك ال ءاعطلا اذه ةلزمءدو هملا ىلع هيفي لإ ةمولىفاسأب الادهو الل ارهسة: هنال لهاا نال
 هيه 0 3 -_

 هو نب ا دو بولا بوم
 8 4 (امك ”)ىرع ال ىرا :لاهول لب د .ةب ساةءهانههلوةث ةيولاك ىرمعلان ا مدقتدتو رده هسفلتكل

 هلوق) ىلاعتهللا هجر ح راسا هملع صناذإو ةدادولا فهما صن ءالذك ناك اهنكست ىرع
 ِن ودم كس ومد .2:6لاطا ىلع ةرهبصنب ىكس ةيهكال ى رادوأ (ىكسةيهلاهولال

 كا مكم كسلا نالا.- يفز راعاما قعد ماهمال !نمّكل ىراد هلوةىفاسأزع قا ىلع

 ىلرالا هب راعزاك ةب راع كس لدي رك ذولو هرخأوأة هاا ظفامدق ةيراعزاكف ةعضناا
 0 ىو || اوذست لك كلوف :مزالري_غاراجا ىهف ةيهتراجاوأ مهردب رهشلك ةراجا ةيهتالىهلاقولو
 "مهر لاضول الر لتر أ ىلع ذخأ عفرب (نقيتلذخأ ءهلوق) طمحلا نءردلاىفاذك رجالا يجو نكسولو ض,ةلا دعب

 - أ

 :اا! زهر اك انثلماعطلا اذهءلوقك (دكلمىف هملعراشأ دةف هلوق) امي رقف اك هلك أ

 ظ
 ظ

 توقيت, (ة2 هىكرإ | ماناهلوق) بمئاناذخ أى د ىَتاَدْض-لا فو جفا ضءب فاك فوذ ا دمر مربش هللا

 نءيسملاب ان و | تعي ةءئلامدعدذعو '(ةينااريمعاهلوق) دعبامف لاّمياذكو طتذىأ (ةيقرلا كءات نع

 0 كملت . الت انهاةةل شمع غتئاك نات طلة نيكة يبلاسل ا وأ 7 فلا نا هل رى || امنايةسدهلا فير قى لعدرتالىفكس ةسره كل ىرا دى ءأهلئسملاءذهو هي راعلاو غو فذألا
 . داوةنشإا | مااا روك دان رعتلاق قمدسإك طاة_.ءالا نعزاعأ هساع نم نيالا ةرهامأو ديمقتلل ردا قوز .«داعفعو| 1 نكي هيدا وهام ىل* 0 ةدرمعلا قالا ًَت ريو تبع ارك, لاح

 1 ةب راع !نوكدمذدام 0 -سيةلافتدأرمت تراايةقاعم هاما رك د ىنامرك-!!نآ ىلع

 ةراحالا «:عءحرتت و هس:امزمعلا كلاما ةموأ !فرعنا دهب لاق ثمحةمها ادارقا نم

 رادلاهذ_ه كل تءهو لاقولّت- كءلقلامومعاة بها نامظنلا فنكلا ةاياهماوةب راعلاو
 هرك ذىذلا في رعتلابئاللا نكد ىهتا مدن ل _ةفارمشه سبات وأ ايف نكسنل بوثااو
 ىذلاو ةصالالا نءهلةث (خلارصأ' فو ه]وق ) د20 نكس ناببا وحلا نمهانم هقأم سما

 ه-.فمالك.!!فمدقو د ةءالاه_ءلعو هن وكنال هنا ناذكذأق ىراثننعةيد:وااف

 برقأ ه:ءةبترىلد أوهام نوكي فيكس مات يدع سدا كمان ةاعسهلوق (لوقأو) اسيرق
 | اياطخ سيل مام ثا, قرغي دقو كلا انفرعفف هب دهب نالف ساب صرغلان ا ىلع ةصعأا ىلا

٠ 
 برخالا نإ ْ نيعلاك ماا مئاباوةي رعت سر دا.:لانالةمصول في رهتلا ىلع دربالا دكو ةةمقعلل

 ا



 مو

 ىلعهقدصا ةءهلا نممعأ كءاَقلاناف الفالاو تصد-ة مهلا ىلعةشر رق تماقناف الثمبوثا
 ىلمرلا مالنا نع ةيد ماها ىف نسا ةيهاهشاىنو رزاك-ل| فواهرمغو ةراحالا وةمصولاو عدلا

 هيق تذكر ض# ىلع ضرع ه١ نعرب تالصااورسضا لا لاف نياوسفلا عماج نءالقان

 مث ىوءدلا مدتال هنا تأ لاف ضوعالب وأ ضوعب هك 00 7
 ىدافأامنك-!وامضمق وة دود ةمهدأ به و هلوةباذه ل ئءىف هنىئذك ١ك الا طو ريشا هز

 مسغوهو نماوةددحأ اذ_ه / مجسدل هناف ه|وق) هأ طا دحال ا ىلا برقأودوحأةقَلا

 لاق ناو ةءهو وةقبالهةلهحلاق مث ١ رصشو امرك ضرع رغصلا وأ ةيدجماا ىف لاق رهطالا

 قدصي ةيهلادرلناو ةيثا.غ انذطاشمرثك أهءلعو رهظالا وهكادكف وا مءايةتلم>
 وهن ىاموو-وهام عم بالا لاك ةناح ةهنوكدال ؛ أ ممسايهسرغا لاهوأو طقمام

 كلم أىذلا َقوناح لاذ هن.ءولام_ فال_ كماتالةءارك اذ_يفريغ_هلااذهىداول كلم
 رمغصلا ىداولئشلا اذهناعولو ةءنق بالاديفاهنوكي جي وةيهوهف ريغدلا ىنبالىرادوأ |

 بوهوألا ىف كالا تو.شل طر لوسةاامهلوةف ها ها 2 لوب ريغ نم حيو زاج نالذ
 | لد ل_ةةم ناك نا هنال (لال- كلى ءاذكو هلوق) هب أن مريغسصا ةمهلا هنمىنتسي
 ىلام نمتأك أ ملح ىف تن هريغا لاق *(عورف)» حدر 1 ىف ةحانا ال وةحامالا وأ حاك ذا ١

 ىغلا اهتم لك انل--ىفوهذ قرص نم لك أن ءلاتولو قامثنلا ةرامأ تماعتا ذاالا لك ثا َ
 ا-ااع قات >اصناكنا أرب' ولءمقف ىلءكلوهق و>- لك ندى هى -لاهولو رار ىلعريقفلاو |

 ىوتفااهلعو ىلا د ! ادع ةناندو اعاجلا اكس ىرب هياملاعز تحج )ناو ةنايدو امك رب هب

 ىو امارح لوا-::لال3 ل _.ةلوا:ةولو ة-اءالاو نذالا لهي ّج-لوانءلاه4ىل_عال 4حامملاوأ

 ذ_+خالاولك الاف ل- ت.طعأوأ تذ_>أوأ ىلامنمتاك أمل فتنأ ل اقول ة:زازبلا

 يل ادق عا بوهةأاو قمتدهءاس م ىل- ىفتثأه_-:هبومغملالاوولو ى 4“ :ةاءاطعالاو |

 رخ الاههوفئواَول ل ضأ لج رةتاطلافو ى-ه2:1 ه:مبوصغمانءءااوارتاهذنءةءاربلا
 ا الدد_..افةيعءذ_هفسوب وبأ نا اة“ 1 وال ىلع هطقصوأا 52

 نأالا هإوق) ةن'د بسن م ىلع م٠ اهتدن”اكسف ىمدقملا لاه روع رفز لاهو رطللا عممصتال ْ
 نيل اههءاطعا فت دف غر ىسغ:ناوأ كلذ ىءمتالوةدن'اك (ةيهاا دقو مالك هلبقن 59 ْ

 ال1 عزوف كل ناو (ىئشااادهكترع أودلوق) ُط اذهلمتأ ثيل تنأوأ

 هلرهعمال ىهفىرعرعأ نمشي د 1| ىفءاجمن مال_سالاىل.ةناك اذ_هورهعملا ىلءدرت تام

 ةيهلا هبل طيتالدساف طرتشوهو توملا دءبدادرتسالا هف طرمشك اتا منالوهده نم هةنرولد
 وهو باكرا ةءادلا ىلع للا نال (ةيادلا هده عك ةادسو دلوق) ىعلد :لا ىفا# طرمشا | لطمد يل:

 لة ىو هنال موا! تدرأامحاسلوة.نأالاة: راعزوك 25 امتءءفالا وعفا م ىف فرمصت
 مساءني_.عتلا نا ىنتالو رح هن رالاهذ_ه كةمدخأ هلثمو هءاعديد_ثاديقو همالك

 ايوان هلوق) هريغ طهل ن ير اذا ةلاهش ن قا لرخ دهر اه رلثاعو ادهىف:راشالا

 فرسه:ل+ل انال ةد راهلاءلصأ ناك ناو ةد راعلاو ةمواا ىف لعد! نال (ةمهلا لاب

 ف ظلال لا

 د ا 1 تسب م ناسا تح امس ,



 عون

 هب رضق هلا ءوهقدق برضأ فيك اورتوح قى هو.هلاهو ماع ارفزوبا :طاانوب رمل |

 ىف ءناولاءذ_هرك ذو اتمدج نشل 9 ايرحا ت3 ا ف 5 هريسكو ضرالا ىلع ظ

 بجو ى ءالملار يك هد_:ءناو هم -ىف ؟لوقزع ارارت -اكلذموالاها اول م هم ةسالعأ

 هيض ىذا ناضضاه واف ىفاذك : / :زد اح حراما ةمهثا ن * هام ىلع - ءادازهونامذلا

 ا ها كلذزوعامنارصتونأ لاق لسو تيهولا ةذاحا نمئذلا اذهىل بهرخ“ اللا لحردهلوق

 ىفالملا ةيههمسسا الءردقةلال-و هدهزرب كرا. ان انال اساس تدق وةصت#ةيهدذوذا

 0 03 ربهدر بمال انةءعدغمها وةنهلز وااذ_خأ هن "اكو أو ١١ لمس ىلع ع ةوكالدئار هااخااف

 دالو ئثلا حاد كن اء .هلان محي ناسنالا نال لءأ :همقو ه.:ماعادشمررب ملاداصق

 0 درك: ماهلازا لي رب وهو مههرك خمسا هنأ م يهز ث ع مهلاعادش وأرد ةةرمسكدي 1

ٍِ 

 ىضرأ عد 0 همأأ د ةسإ لع ءاد نم هل ديال ىلإ هم سدل لز وأ قو رط ع ناك لول كراماا نا لعن ا

 اعل و ا فالؤ |! ثءدقو ماعطلا اذههلوةموهمم (حلاىدرأك ةهطأ فالع هلوق) ىلءادلا ءالذ باطءلف

 ةفاشالا|  داعوناو || كدهملامولوةراعاو وفد راحل هذهوأرادلاهذهوأ ضرالا هذه ل كملاق و ةيدنهلا نم
 4 100 0 ةهنوكب هلمع'اقإ عمهب عافتنالان ؟عالام لكومناندلاو ًامهارالاهذ_هوأماعطلا اذز_ه

 كل تلا (ام ىل نيءأاناف هذاا "هل -كوهف مطتال ضرالا نال ةة.ةاارع6) (اهتيقراذي راع هنافهلوق)

 تالاوو ار نكن نع لإ ىا (اهتلفاماعطا دهلوق) ةي راع وكيف اهةعفئمىلعدقعت كدلقلا انهوا متر ىلعدةعنت :

 ف 2 3 2 05 0 ةوتأمف ودم ىلع فوطوم (لا ةفاضالا دأدلوق) هدمئرأم مدع معمسملااهعءر رب ىتلا

 : , ةامدؤإ لكوه»و ماهطلا ىلءةهقاو "هنال_١2لاءفالانأو ملت تءف و5 هلوةوهو قداس ءاامالك- !انم ظ

 ا هيريعبأمىلا ةفاضالاوأ: |تءهو ؟هلوةبهااراشااوهو لكلا ةفاضاب باسجك الاه 4 0

 ىا ةفاضالابولو :ريبعتلا ل مشرالاو أ نم ىلء ف واط هم هنأ فدصملا زا. 0 رهاظو لكلا نع

 فاكا!لود مىلع فوط»م (كلهءاءجوهلوق) لمان خلا ةفاضالا, با<الار دصولو

 هلو لوق) ناخخضام هاه كمه نءةرا.ءىلءلانالو 0 اوال ماللانالهلوق) تدهوكهلوة ىف

 0 و عربا كا هنأ, خ ىناذي ري ربا مدك عاسلا لم عسب وةمهلا لق هناف ( كوءانهتلمج فال

 ةلررةلابالالاقحالا عمذمهلا تيثقالف عربا وأةمهااوأةير اعلا, نوكي نا لق < لال ل ىه
 نوكيا مءاهتا ءجلاقول هنال لوي د.ةرصلا ىف لاه ل نوكيتأالا هوةباهانعتاا ىهو

 ىبا مس امولو ة.هنوكي ىال هةامحلا# ناامرك هال س رول ة:_ءالإنا ف لاق اذهلو ة ةه

 ىفو عخلا ىف لاق ى 31ب رأةدلاىلاو هود دركم سعال اف قب ا مهسأن س رغالافولوة.هنوكدال

 قيام ءايدسر ا لاق ناو الأ نع ةرأم للا نالف بالهم ه-لاه ةلافعا

 ى-4- ةءهااود ءاتلا هينوديربسانلا نالةمهنوكي ى :ىوبأ م ءابهتاهدلاه ناو ةمهنوكدال

 نا ١! فرعا برقأ ةيئاحلا ىفام عملا. ٌساح ىف ىل هرلا لاه ىلا ةصالإلا فا ة فلام همقو

 لاه ناهوأ هنالث ىلعاذونهلامر ؟ سر غف ريغ ص نبا هلل برهصنام ةمفاولولا ف تدأ رولا

 نوكمف تايد !ىل_هملانالةمهنالأ ىقبالمتاع لاهو أ نالف با مءانمركمل اذه سرغا
 عجارتاو ىمهتنا ل والا هولا ىلا برق او هود درت ىحالاف نيا مءابد- اس لاه ناو اكملت

 اذه ةكطملاقولام قب لمان اةاطمَكءَمأاب سلا فرءىرج مأ ىلءا' ىرخأ ةض-“
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 غل ةمهلا م ممقلدنو هب دهى عما لمدعامو قد صيت ب اوكا اهب :اربامناف هيدهاا

 8( ها لمأت ةيهام_ممزدا اولك ناو ل وَما ونال نيد هىف طرخ_.ثنال نك. و

 ع و هيالث عا واف مولا اهمعّقتَىتاا ظاذاال'امأ وهن دذهلاا لاق «امقىل ضم (تيهوك

 اب وهمي را ولاو ةمولا لة<عونو ُ رعوة باك ةمهلا هن عمت ع ولو اع ضوةموأا هن عمت

 كدرطءأوأ كااذهو أكل هتلهبوا كيمدثكاموأ كالئئشاا اذ هتدءشو هلوةكةلوالا اامأ

 رادلاهذهكئرعاوأ بوثلا اذهكتوسكدل ومكف يناثلا و ةمهءاك اذهفانهك تاغ رأ

 ”يىلعدروهذتءاذاف تاما داعدأ ٌكرعوأ ىرع كارادلا هذ_هلاهولاذك ةشووت

 هماااهعقدو سدس كلوأ ىئركرادلاهذههلوةكف فلا ااعاواط طرمدا| لطب وةموأا تزاح

 لاهولو ىمحرتمأا طم 2 زاذك د ةمهىه ىلا هت هللا هور فسور ىف ا دنعو ا.هدنعتب راعووف

 دّدق هي . راعوأ ةيهنوكي هشرقان لقب )ناو ةمهو وه قاف لا ناو ماعطلا اذه كَدمعطأ

 ةبادلاد هىلع كءاجلاهولو طرخلاىفاذكم_عدحو رشف ىلا«تهللا مهجر عر اشملا فلذخا

 هدهىف ل ءالاو هب ريهظا|ىفاذك ة.هناطالا نموهلءقو ةمهلا ىو نأالا د , راعن وكي

 ةعقفلا كمل ن ءام :متاك اًذاود هنوكح 4 هقرلا ل لكنك أي طفل ىل 8 اذا هنا لئاسملا

 نكمالام لكو عفاشاا حرش ىيصتسملا ىفاذك كالذف ىو 'كاذواهليحااذا وهب راعنوكب

 وأم_هاردلاذ_هوأ مامطلااذ_هكدكهلوةك ةيهزوكي هن.ءءاقبعم هيعاسفتنالا
 ىلا هنا ةهبراعلا 0 اهاناجس«_هاقع مهي عاذتالا نكءامىلا اهناضأن اف ريئاندلا ذه
 طد .2ىفاذك ةسولا قءاعاناج لاله ءالانالا هه عافت الا ٠ نكءالامىلااهناضأ ناو

 رسمك! ان لق حاصأ ارمص2 2 ىف لاه همؤهلا م هسا ةرثك !(تاذو هلوق) ب يا ىاربسأ

 ةمطعلا "لدااو ها اضوءذخأيتا مغ هلهثو ةبااسطمري_غ 3 مسد ب ءطنع ىطعأ

 5 هلا نع مدّقئاس اهمتهضيقاف ر زالا بحاص دار (ماعطلا اذه كات معط أو دوق ) برغم

 لاا ةظنيرمالال حا اذافةسإل 320 املا لوحي هلع مطيامىلا ماعطالا ةفامضا لا ةف

 رهأ!ى هل" (حاز [!هجو ىلع كال ذولودلوق) ملا كملقا دار انا ىلء كلذ لده. أ

 7 بلط هاني ىذلاو ءاوعدد بام ةطالقشا ق سنا هئايهملع .دّةااهدر وةصالخلا

 الوبق 4بوه»وملا لق دقو حززامريغبهاولانال ةرهلا تصل سو | ةجهييهوف ادجالاحا نع
 حازأانا ىذءةنام :رحأا مالك ىف سداو تاو ىوجلا نءدوءسااى أ ة._ثاح لاذك امد

 ءازعو ةصدتصةبهلا ناف حازملا هجو ىلءناك اذاامىل_هشف !وةلطأ هنرامعذا بادعالا ىف عقو

 لمان اهأهلط ىا ناك اذاامل هم ةهلوتو ةسمهلا قاطأىااهةاط أ هلوقنال ة_ىالا ىلا

 كاد ىلءلديالاد - هو حصول سو ل مقو بهوف حاز | هدو ىلع ليه لاو هالو اةرامعو

 نءفم خصما هل_ةنامو 5 ةءمص سم حا عالبت عقو ى مو اهاط ىف عقواسمنا حاز اذا

 ىلا سهةااىفاماذكو ة_مالخلا امو هناق اًضب أ هدول همته فام ىلع هي الدث ا.ه ةنازملا

 تءهولاهفادك ىف تءهو لاهوأف حازملا ء-و ىلعن وكيام هم لدي وه-هدأو اندر هد ال
 رميغاضرلا واضرلا دمعي كملَملاو كملت ةرهل نا ىلع ى-4- 'اراج هملا لو تا.قرخ < الا لاهو

 موةب م هنا كرا نيهننادءءنيع ىؤرامم هدا هنا خاف رد مل زجاا ىف ل _صاح



 اكل

 هه ىم عئاملاءاضمال (امهترفت ل ةاهرام>انا 0 رامألا لطب و ءاربالا حد ماي هي الث

 لك نءهأربأولاذكو را.هلا طقسو ةيهااراةانا م<ناكىأ 0 ربأ رااذكو هلوك) ضرقلا

 اذكو ءاربالا موعىف هلو دا طرمثا ا ىل-طبي وءاربالا مدوذرا مهلا ند ل_هذيق هيلع ق-

 الو ضةلانمتامالرظ فرغت! ل-.ةهنوك طارتشا ف نكسلراردللا طرمث صو هخ نعم ءأربأول

 لاق لمأت» سان ادعبولو راما طوق بدوي ةض# باةنتاللذ سلا ىف هنوك طرخ_ثي
 (لرقأ) ها ..شتلافالاو عملا ف ب معاك اذك طاف_ءاباوصلاو ىلا

 2 رادلا رك ل هلسح وف تعالو ط و طرد اارامخ ةدك م دعىف هم. شن! نال هملع رامغال

 رامخ بايىفمدةناملوففا وءاذه ,ءارلا وعفهلوخدأ ( طرمشلا لطب وءاربالا م-هلوقر

 نممال الار ةنمرك ذ رامفلابىلا ىلع أربأ لاه تان ءاربالا ىف لدي طرمش لا نأ نم طريشاا
 قو ها طريثاارامخ ف تيئيزيدلا نع ءاربالا 8 ا.شالاف لاق رع لزوااثح
 نالرا.هناىل طب وءاربالا مصرا لاب هنا ىلءهة- نعو ةربأول هنا تامق ول نعةمالنرمشلا

 اًذي4ذرا- للا لطب وةيهلا تصصراسقلاب هنا لعام .ءبهوولو اك 0

 لطاب راسخ افرامللاب هنأ ىلع دلا ن يد ةيدامقلا نع 001 ةننكس عا ىلوأ

 (ةدسافلا طورشلا ل طبت :الاملااهمكحو هلوق) حاشا مس ىل اغلا وظف هل
 ركص زنا لطاب طرمش دل ةمهأا قءاعت ع ودنا ناكر مط رمشب ملسمأ ن هةصالللا لاق

 تصداذك ىذوعت نا ىلعادهك :.هو لاف نا اعالمناك نا ىلءةماكب رث ذناونا ةءاكب

 ىفو ىورّت:ا ها طرشلال طن و ة.هلا تصد هاا طرشاا اك ناوطرعشااو ة-ههاا

 نافنا.زاك ول طرسشا نال ىلس هيد .قو ملا فةفملا طورمشا نمرصألاب جتمهتاو نم
 مايأة لال ىف نال_ذوأى أى ضرنالاقاذا ام :هلَّم_مىف !'هودولا عج ىف د_بقي مبا
 تنحل نيبىرقأا رهاظااو (لوقأ) هاناال ىلع هلزمءاذك طرمشب ةلك نامههااكنمرهاظلاو

 نا كالنءلاءذهوريا لاه اذا ىلاءّد هفا هجر فس وب أن عىل ةءاا ىف ةيدنهلا فل اق ةموأاو

 يءاصلاقف عاطاذا رف خأ!قىلاءتهللاهور :2نعو روع تة2لاقفه_ءلااوعفدو تش

 ةيخلاقاذك رادلا لو د,والذ زئاجوهذدغناك اذالاهوأ ل ردأن اكل وههري_ةلرغلا
 زحل ناوز وزا>قارمفالا لمق زاحأن ا مانأ ةنالثدامختابهب وهوملان ا ىلعأم5 وأ امالغيهوول+

 راسفلا لطدو ةمهلا تصح مايأهثالثر املا بها ولان ا ىلءا.ثبهورلوزج مل اه را

 عا ىلءه ل - رو ناكضاف ى وامةىفادكرامخلا 5 رم ايف مدد الثم زالمةدقعةيواانال

 لاملا هذ كىلاتد د اذا لاك 0 كك رت ل وأى ال فاالاك دغءاحاذا لاذ مهردفاأ

 ريغ ملا عماجلا ىفاذك لطاب وهف ايلا فصنلا الذ لاق وأ قاماا ف هذاا نم"ىرب ثناف
 حالصالا رمع (بادعا مهن و هإوق ,8ق) ىلا هذ هلنا" ثنا ب باءلاوخعورذكاذاف أم و ىهتنا

 نا طنا رشاواداةهنالاءارو رخآس أ ة.بصعأ نال 2 :و ل_ةب لحاضبالا ىف لاه دقعال

 0-51 دوس ظافاناهداةهناناس ىفانههمالكلاوةد_# ءافدق _نئالا و حم اهتفد ءاص

 ةهالماالاو ط الا نءوأ 2 ىذااوشه هنال ةهصلا هر ىلعاهداة مناد سما لاق دتو

 هو ىلع لجريغنم باوثلاةدارالال نم هلاك. أمبدارب رية-.(وااتةاطأاذالوذأ ىلمرلا

 جم مع
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 اماىامركلاىفرك ذو نكرهناةفدعلاو ىفاكلاا ىف نك-اىفامرك ل! ىفاك لوم ةلا لار شم :
 كلم ا مالا هناللو مقا ىلا ودك ل نوديرع-غا ىلا ل ةرال ن ان الا ك ءنال ب ايالا ىلار قل |

 دقاو دول اراهظا مدع ضرغلا نال ل .ةدلو بهوف سهيالن أفا اذا ث:كاسثاورمغلا ىلع ||
 ولانباصع أ لاه اذلو مزالرم غهنايعب رمصتا اتالووأت لا فنان لرالا قا! لعلوراوظالا ددجو 1

 نوكحر,ا6 لو.ةل'ناءبباوملا نك«نك_ا ها راح عئارالاك.1ءنوكمل قب رطىف هلام عضو
 ناالا |مكرودو سلا نأ ىو« قانإك ةلالدال و.قهذ_>أنوك.ةةلالدلانوكي عبرمصلا

 انعم سفن ع امامنا هنال بوهوملا ل.ةءلو بهوف بهيال مادو ث ناو ةلالدولو لومااوأأ

 عسمملا فال عزبا لا ممن ع ربت د _ ةعةبهاا نال ىءدقملا باحأو ع ءءاانوضتي و هعسو قوه
 بحاص يهذىنائلاىلاو طق:باالاوألو.ةااوباحالا ا”متكرتاىفماتخاو هءضردب ها

 اا لدّساو بهاولا يفرط نمد ونام ص وهم باالاندا ملاذا عا و ةءاهولاوةدادهلا

 اظةانءام بادعالا مل وةفلاه م ىلام ركسلا نعءاناقناع وةمالللا نع ىلا: سهقلا نعءاناق: ||

 ه:موالعتولو لو.ةااوهمفو ها تاضواءملا دوةعا ة._سنلابلب هقالطا ىلع سدلال واهأ|
 هل وك: مهم لح راهدتاف ءاش نءاهذخاملق مك دال هده ىجب راحت .هودق لاهل .ا:ءدقام

 نكمي(لوةأو) رك لك-ثءلو.ةلا ة.هلا ىف طر ثدال هنا نه طم فامو ال او.ئاهد تاكو

 اهْض.ةثنمعلاهذهك نم ت.هو لاق ةسحلاولول'ىفرو لوةااءلو.ةلالو.ةأاءدارلا نا, باوذلا |
 راصف زك رلا ىرجمر اج ةمهلا بالف رضرقا! تال مح" تابقمل ةرولو بحاولا ةرض ف بوهوملا | موس

 د.ةديال هو نيس ضيقاارم رم أ ناكوأ طم نء كال منبال عملا ح رش ؤو ها لودقلاك |( ه
 ذأ نم ىلذغ رعىفاهمج ساملا ٌتنذأه وةباذكورخااقو ها هدونه_ض.قزو وسام ْ

 ةلاقمهغلمي لوم شأن منا هرهاظو ىقت لا ىف اذك هكاعامسثذخأ نم رمانا! غابف هو وذامس“
 لوا: نمل رلاعول :.نةاانءىوامذل!عماجف(لوقأر) ها ىنخعالاكةنوكيالبءاولا |

 ىواتفلاةلازخ قلاع *لمادف ل ازاح هدانا لءبنأريغ نمل-رل راند حاءمو (:ىلام ند

 دافأ دق تلق ىرعب كءاءل اةلالد تاداذاالا ب١ !نوكينالا ه.ةفقرمهةفالام هنيالعفداذا

 اشتم عفد نك" كرلقلا ىلءةلادلا نئارقلا ىنكت لب طرت_ثياللومةلاو باحالاب ظفاتل' نا أ"
 هدو هءةديأم لهو هظةدحاق اهو د دهلا ىف عقيادك وئشدام ممدس او ظفاتن لودضءقو

 ىآ(اهمكح دهإوق)ىل هل هللا «[ت نااع رقهماةقاءس و ىطاعتلانةءهأا مصنف هءاع واه ع و

 ظ : ىآ (عوجراا لذهلوق) همم -ااروهلاىفالاىأ (مذالرمغ هلوق) م امام بترتملارب الا |

 ىلءةلادلا طافاالا نموهسفا ١ ناف صاخخ فط ء( مسفلا دهلوق) قاناك مي رهلاة_هارك عمأ

 8 رفاه رةرطرشا اراء مص مدعو ىلوالا (اهيق طرمشاارا.تةضص مدعو هإوق )ع و-رلا 6

 طرشولا ذهو هيالا مال ىهو ض.ةأ'م 6 شمت هنال طا طرا اواةاطمةمو ا ماهداةفالاو |

 || ضيقلا ةصص نم عئامملا«ا:ةئال حصهأربأو أ قر هلا ل ةراتخ'ناالاال هل روهو ءالواذ كالا ءان ْ
 ناكولامذاذهءأرب' ولا ذك و هلوقر مانأ ةثالثرا1نارد4برهوملانا ىلءهمهو ناب( هطرمنوأف هأإوق) |

 م دايما هن ىل هارب ولو حملا فاك اهرك ذي نأ هملع اكو تاعك ب هاولا يناج ن مراسللا طرمن
2 

 6 رغاا نمنيدلا بهوولاذاو ع.ءءاافلوةااك صضءةاانا طوسدأا ىو ماندةءةسهااق
 ةمممسسسللا



 نذل

 ىلع قار مشد قدصلولا قو نحت ادك ريدلاوهو ريغمل !عمارللا هبا د طررشلا

 زو< ١ اهو زكملاءولامهوو نيمنغىلءامبقد_هتولوامهااههو ولاذكوزو ع زي_باتحم

 اميفعنامع و.ثااذالاهو لصالا ف ىوسو كلا قةيهااوةقدصلا نيب قر ةاضد أنيمْنغل

 عو.ثالفد -اروهر ىلءتهللا < واهم دارب ةقد_صلا ناقرغلاو ضشلا ىلءامسهةةوثأ

 قدهتلاىل_.ءالاىرك ذاءدا رااو مدعاارهاده لق نانئاامهو غلا هوة .واايداربو

 ل-ا.متالزب نغىلءقدصسةاازاجىلاق مب نيتياور يع للا ىف نأ رهظالاو طقفنب فن غىلع
 قزوع د_مدنءوةاراسملا 2 ذو ف سو ىلنأد_دءوزوال ق 3 عوطتااةقدص

 اهثوءرع غن هو هكد رش ن مذ وت ةيسقلا لقحالا هذ عاش ثا ةهوه قو ما نياحلا

 ته زل قاقتالاةيهلاد ةءالع ومسثااو رطو ىنجأن ءالو دك رمش رمش نال اركتلاولقك

 لهنولو زوعامهدنعو ةةنسم ادنعزج ل اكن. تبهو لاه نايل مب أ نافنمنث !نملكلا

 رينا لاه سس -م'ااوهد عال ددعشمدا ءزو<ثءماءولو فالدلا اذهىلءوهذ فاد هاعااب

 ىو (لوقأ) زومبا ىاتعلاد ىهازلا فو ىزغلا حرش ف لوقأجلا اهلق اسخو هلوقىلءرلا

 فال_خ هنا كاع ىن ذعالو ما رات ءاوهولاق هكد رمش :ئمزوخ اما ةجاتلا ىواتفلا

 كدمهو هن رلاةفمتلغفاأ وةدمج فاأهملع ولو ىءدةمل الاف «ىزغلا مالكي هتنا روهشملا

 ىبيصل تءهولاه ىوغملا ةمامىف وديه دعب ندهن راواذ5ك وناممأ !هلوتزاح د هعلاه نيلاملادأ

 هتبه مصتالهدلاه ب ةشح 15! لعاو ىجتتا تصد هبيصن مك لعيالا بوهوملاو رادلا هذه نم ظ

 امواءمبو»و' انوك طارخ_ثا نمارأم مضي اذيواذك نمو ىلامن ءأ.سم كد يهوهاوقك
 نأ :مدقلا لم ال ىذلا عاشملا ةصصىف طرتشب ورصأ ا نعةي دوا! فو دقعلا درع مباع

 نأ عش 4 بوه ومل'هلءنافز<مل هبل هد / و لعن هه ةمعأ باو ول َج-امولعم'ردقن وكن

 ص.ةاانودب َر رخال ة هن وكن الئادكرا ءأام عمج- الذ لقا ميأ و*«اهمتودمامال ادنءزوح

 "لح ضقو لجمال “اذا زاجار 'ددحاو نما هواذب أن ءلوصنلا ىفو رارقالا ىف: ملة مو
 لوطا ةبهيذه نال مهدالاه و ةفش -ىفأ دذء مدنين انمدسا وه.هووأو ع وم_-ثالق

 ولاذكو ام-مملكا فمتلاةيهاماهةونيلجرنمنهرك عومثالفكءلمااد وتل ا هنم

 ىةهث همكح هنال كءاَملا!دكف فئصنلا ىف لكما تدث كلا !نال وعد امهدحأ ل يةفمسقيالاهف

 رمل نع عناو'ا عفر وشو عئاشا اىفن كم يل! هسفو# ىهتنا ندرلا فالخم عوم_ثلا

 (لوغ2 ءريغازيم هلوق) ىلاعت هقاءاث نأ امد رقالصةمعاشملا ماكحأ ىلع مالكا ىنامسو ها
 نءازيمم دارملاوأر هل ىلء رمل نعاز' رت !اعوجم ىأازوحدارأ لعاو عاش مرهغ ىو _هعوش

 وأ عرزلا نود سهاولل عرزاهيفاضرأ بهوول ى-بوهوملار_غب ل وغشمريغو بوهوملاري-غ
 . رظوأارإ دبه رولاذكرزو اله كءوأر مما نود هية ةأعم بها و الةرمتايخ الشو أ سك

 رم ود اننا نب امال (لوبقااو باحالاوهدلوق) ةيدم بهاولل عا ءاهف

 سدل لوما نا ىلعةفال ده ءفو تبهوي ةمهلا مصتوىفا:_.هقلا ىففالخىلاثلا فن كلا

 هنال تيفو بها ولال رئاغكرتا ةبدذهلا نءانمدقو اهريغ :و ةعالفلا ىف هما اراثأاك كلا 7

 بامصالانا | ىنامركلارك ذ و كلما تول ضمَقلأ نمدبالذ تف هدحو كلاما يب هناو كما

 ىف ةرق © ىلا

 وف



 اك

 ”ةناضمالو كلذوخو اح مود-ةودب زلوخ د نمد هلاودوجولا رطخ#ل -؟اقلعم :وكبالا
 ىلا جرئامامأو عئادبلاىفاذكرهش س اروأ ادؤْكةمْئذاا ادهتيهولوة.نام تقووىلا 1

 اعلاماغلانالتاعارسنوكينأ اهاهأ نءهنوكوة.ه!!لهأ ن مبهاولا وكي نأو وف يهاولا
 ناكوأق رلا نم ه-ةمقر فن هوأ دلومأوأ اري دم وأامتاكموأ !دمعثاك ول ّيدبوهودال

 (لق_ءلاه]وق) ها ةياهنااىفاز_كد مدنال بوهوءالاك!امنوكيالوأ ا نون وأ اريغص
 دارااونوذأملا هوّتعااك همكح ف نموىوسأا فرمصتة دع مدعوءوةعااو نول ىلءرسسأل

 لمد ا /تح ولو اناقا ءاودوه لا وبأة.ءالعاا لاق ناركسلاة ع .ه مهمذ كولو ل ةعلاب

 وأد هلوق) هام مدعل( و ءقدد هلوق) نو: :ملار ةىلوالاو( رع رغم ةمشر جهنالفدلوق) تاركا

 ىلءاهم اب ىأ (اعصص طث'رششو ه]وق)فرلا رمئث هتمقرفف ا رب دموأ (ات اك
 تةوادو>ومنوكب نأاهم ٠عاونافب وهو ا ىلا عجربامام أود: يلا لاع ىف امساك ةمعأ|

 هءانغأ داتامو ماعلا يل .كرغتام بهو نادةعلا تقودوجوع سلامة هز ودهالأة- .هأا
 واموأ اما! هذه نا هرىف' م رأي راد اءزو نط:ىفام سهوول 1 حسو كا ذ وو ةئ-لا

 ؤانهدوأن با فادبز يهوولءالذكو بام اوةدالولا ه-:ءضيقلا ىلءهطا_دتاواهعرمش
 هجولة لاسألم ودوم هتلر واد ععشت ىلءهطاستا ور زودتال :ط+-ىفاةقدوأ لس

 هارح و ٌمءرهظ ىلءافود بهواذا هىطالخالارهاو-ىفاذك» مهالا اوهودتعلا مك لع

 ةئمملاو راك ال_م'لاع سلامة .هزوتت الئالوةةمالام وك تان مودي زود هيأق هإمو فءقروو ربو دلة.

 ااودلولا ماك قلطملات«سلامة هالوك دمج ورزناناومر طادم_طومدلاو طار ور ينل
 اطل ا د

 اضومةمبو» وملاث وكب ن اهم و عتاد. 1قاذك رهثاك م وةخ٠لا؟ سلام ةمهالو بتاكملاو نور 572 .*اكهو]

 لمت<ا ناك اذاامو ةمبوهوملانوكبنأو ضلال قه بوهوءاكملا| تءثيال ىت- 7 وم اضراب
 بوهوأ ارعغب الو +ثمالو الص:هءنوك.الو بوءرأ أريغنعازيمتءبوهوملا نوكدنأو ةءِسقلا ' 0 و

 ثودهبةةلعميهأ والةرغاهف الغ وأهسكءوأ عرزلا ودب هاولل ع رزا,فاضرا ىه وول

 نااهتمو+ ةيامئااىفاذك ب هاوال عاتصايئافرطوأ ارادبهوولاذكو زوال «بكعوأ ةرملا

 افرك اعرف مام لواءع :سداامكءاةنالتاسامملا :هزود الفاك ولم نو تح

 عتاد | ىفاذك عا وال كول. سدأام اق ةلا تسال هنذا رغب رممغلا لامة يهزو 2 الذ بها وال

 (اضؤ مة ءنوكين ١ هلوق) زيتملاةنازرخىف اذك عاجسالا !ههملعو ظام_-اوك ء1ةناعون ىهو

 ه -ةمديالف ض.ةاا اءأآو ىىأد للا ىقوانمداك نع سال نورا شراب

 صبةلانا دمتءادذ- هونيدإا ىرعس ما قا::الا ضرما! لق قاد "راوهطاذا 2411تومشل

 طرشاد_ه (عاشم مغهلوق) فئه ا مالك هم هءطءنام فال_تةدعللال كلا ات و.ماطرش

 هناف ني: ىلء لك اامؤد_.هناذاامأو ةمهلا ىفاذهو انك هريس ىفالةعمقلا لقفز ازاوملا

 رس [قاياك منال هنافداو ىلع ضءءاابقد_متاذاامفالخ ىأ ردع ممالا ىلءزرح

 نءبهوولزياو هغلا عماج ىف لاهي ىوالا ف ع وم ءلال ةنااضيأ أ سن كسل تاهر تملا

 ىفو هلوآ وأىل_عفال:خارمغنم:داوةياو رةفش- ىف أد عز زعل ةمسقأا لءقرأم زمنا

 لمالا ةداو زر ىلءزوحال ناتياور هما ل.ةو زوال ل ,ةهلوق ىلع عاش تاأامانحا ةقدصلا

 رود
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 دولا عنمفلساا ضء؛لاقو راذلا نم بد رقة _دنحلا نند هب سانأا نمد._هب هللا نمد

 هللامرك ىلع لاهو نيقزارلا مخ وهوهفاعوهفئث نم معدن أاموالثو دو.عملا نظ'وس

 راثيالاو دولا ىف ىكامو+ كريغانزاخ همف تنأااف كنوق قوة لالا نمت ءجامههجو
 نود عمو ىل: هلا ىف ىفمءنباب اطأ ل ومريلام وبتقاطأ لاك هلا ىودعلا ةفيد نعىورام

 من نأىل اراشاه ك.ة_سأ تاقف ىلتق لا نمر هان ذاق هممقسق هر هيناكن ا لوقأان أو ءامما نم
 كةسأ تاقف صاعلا نب ماشه وهاذاف هسمأا قاطن انا يعن, ا ىلاراشاف١ 1 لوقد ل .رباذاق

 توحر :تامدق وهاذافه:ئةهسءلاو طنا نأىلا راشافءالوقد رخآ عمسف م نأ ىلا راشاف

 بذا ه]وق) ىلاعتهتامهجر تامدقوهاذاف ىعن ا ىلات ه-رفتامدقوها داقماثهىلا

 ذا ءومدموهوانالا بس ىلعيشقر رك دامملعنمغن 7 مد الوهرب د :فرودحل "هلع (حلا ايدل

 ةئاع هلوق) ةهلا ىأ (ىهو هاوق)ة هف  الامدهن م صاخ مياعتاا ينال وه

 ودامته]وق )هما ءادها اع هملع نقع هنأ وأما رح لام هنأ لعن "6 ضراءاالا ىأ(ةنساهلوبقو ١) ا بحرا

 م ىثو بام 00 ءةعامجأا ناطشة غم ص هنالواولا نوك سد واطخاهعذولادلا مفي

 ى<لاو" جي || ءاقتلالتنذ_> مث اهليقامحاتفناواهكر كااملأوا ولات ءلق اوودامتاردا تىداهت وة:كنال 5592

 عداه و || لمالاوءاوسةلك ىلا اولاعت ىلاعت لاك او.لاعتول مأاولاعتةدامواك اوداهتراصف نينك !سلا
 بعاولا فار. || داولال قام عب ىداهتيك فلاب مخ ناف هعراشمدلار اما ةعاجلاواو هةةلاذا مالا لذ نأ

 اضتأوهو ةموعضأاءالا ديدشتي(ا واح ءاوق)اهليقاممض وءدمكوأ ووأ ىريكءاس -متخناو

 هنالا وات لمأو مالا بوج هنالتوناات طّوس نك-اونوباح لص أو ةءامجأأ باطخ ةغيص

 اماو بلا نمءاءلاديد_ثتباما اونا مك الاه وءاملا ىفءامل !تدعدأ ةمحش ا نمبراكأ| نم
 نموا ها غانو وهشااوهىذلال والاحجر تاق ةاياهغلا نم ةذهأا

 ىلاءث هللا ىلصهقا لوسرتءم«تااق عداولاةوأ عادو تنب ميك مأ نءْب رح تبة ص

 كنيءانهشأ |بهذت اوباعاودامتةياور قوام-باةأ اف ديزب 'ودام لو قب ل_وهملع 54

 نكد اطعام 3 !أ-نممالسلا وةالصلا هءاعلاه#و هكرت ثدي ذهبا ا مالا وةالصااه راع

  0 12110هيدهلا لبةء لو هيلع ىلاهثهللا ىل لص ناكو.ولةافاعارك مكمل ا ىده أ ن

 ةيدهلاناهودروأ اهتمنسحاباو .ك ةمصتإ حدم-اذاو مهضعدرم فو امتمرعش رام بدشيو
 رحولو كله اىلادهاف كرفس نمٌتمدقاذالائمالا فو ١ ىئرت-ااملم.نءلمفاالاقو

 الو روبحملا ل.م-االو مراسل تءفدالو تاذسأ!تاسالوناطا لا!فطمتساالو نايضغلا
 هلال غال قفواذا هلوق

 عضا وألا ىف هل_-دابانكه
 ةطرشلا اذا ظفلب ةئالثلا | ىدهل او لضفلل فو اذ'ىدهملاة سخني ؛هاانحرش ممضعب مالك قوةيدولا ل بوذغ' قون
 -" دفعت 5 قيل | ندالا يتك ضء:ىفادك تامل ناسك ذا ناكلملاو اها !ذا لاهل او كلذإ لهأ اذاهلا

 /لوبءوذب يال داسولىو>لبوهوما411!تورث طرش لومقلاو هد_ولالا.طاجراستاو عضوملافهوق هديؤيو || 2 ,نال ترهو بهاولا لوقفانكرام أو :ي د: هلا ىفلاف (بعاولا ىفارتعص طئارمشو هأوق)

 نكرلا س::ىلا !مذعن عرب عاونافاهطن ارمثامأو ىسخرمسلا ط ل ىفاذك ثنو الا لة
 ناووهفئك رلا نس ة:ىلا ع.بريامامأ بو هوأاىلا عجربا مدد وبءاولا نأ عج رباجضهب و

 داناكحللاو عبارلا
 درك وفاأن ودب ناسك
 - يودع ها



 نذايلناوةبه'ا مك هسفنااضر أه مصد مث ةيايماا مككب ها والا طب اقرم ه5 اناسحتسا ةمهلا
 د_هيريغالهم ملا همولع مري صان ا لعب هدمو ير نءدوهسلاىنأقو وأ زم ضرقلا

 نوكد و مدنها .تالاىف لاه ن 3 ىو*ةةلاةعقاو ىهو ض» لان هنذأب دمام ميد ريغ# هغارف

 ه«ملهو ها ه.دطءق لق طيطلستلا» نءدهلز رءهلز!ءاذءّممو هسةنلمم لكومللا راقالمكو

 وأهع رغىلا دملدنَدلا وملامهكلا قاروأ اذكو ة.كمالا فا روأ ع نما ئامز ىف فروهنام

 ةيكمامبا ءاضقا هيعت مدعل و نيعان ويد هريغ هناق هريغأ وأب رعمألا ومأ هماعن اوأ» ريغىلا

 لاملاتب فذ ماج لج را وكيت ا وهو ةمكماجلا عجنع لكما واتفىف فاصملا لاه *

 اهردق :ىتلا ل مكماج عب لجردف ل ودق ةكماطاح رخغغنا لمق 2 مهاردىلا جامو

 عي هنوكلال مأ عيتصروك ذملا عساا لوف“ :ءبهالوقمق ةدكماطلا ىف هةر مصنأ اذكب

 ع ودنا ونىفان ال وهلاق مدنالر 5 ذاك هلع ودع نءروغن ءنيدللا عاباذا باحأ ذقن نيدلا
 «<يةذ#

 دربالو لوةينا حراشا| ىلد الا ناكو (لوقأ) ها زاج هبهووأ نون للا 0 م 500

 هيعأ نافداوق) هض,ةبرمالا بيس نيعا كملت ىلا هعود-رل ذب أ دقو نيالا ك لع + -هلاةيهىلإ 39 ر

 لاه ناف ىمد_ةأا ىوامللا ىف لاه مدنا هسقنا م لكومالاضب هال .كو نوكيو(تدكض# هنإإ - ١ هد 2 9 ١

 ةنراعنب الا باك قىب مولاه نك لوض. ىلا لعدم اووي هعاوكدب "ز ىلع ل ىذلا يدل دل

 نمريغ_هاااهالاهجوز ىلع ىذلا اهر ««تءهوذأر 1 هي زازملا ىفو مصيالا ذه لاقي لولو مص

 ىوهلا هر 5 ذنيدلاهءاعن هرعع نم نيدللا ةيه هنالالالاو تدص ضر ةا,ترمان اح وزلا اذد دوه. ب د |ماهالا لات

 هلوق لوف ) 4بوهو ءللريخلا هيدا ريدقو ف بوهوملارمث عدا هيد هدب (بهاوالرياعاةدارا هِإوق) ٠ ” ولعت نا. 2

 ال اعللاوةمخالاولال لم (ٌصوعك هلوق) اندىاوهاماه 0 4 5 باعت كنا 07 . كيلو د ر#

 اضوعءاعالا ناك ة هلاوعداف اوددة:ملناع هوفاك-فاقور همم تاتا نمث:دطاىفدرو «الاوز 0 و

 نالوا وباحا وداهتثي دل !ىفدروا1بهاوال هلبوهوملا نمىأ (ةيحمو هلوق) زمهلا نع : : . فعلا هلعي نإ

 لمححياهملا ل_صو نءريغا قد ب < لهي الهلا ىلإ اهيا نس أن م بح ىلع تاج وللا
 ىشوفالحالا مراكمودوا,ف موب بهاولا نال (انثن سدو ]وق )ةعر كا|سوة: طادوع

 تنسحناباو# ءااوهوىأ (ىدرخ ا وهلوق) َتآ دلاءاودوهىذلا دو! الخلا ةهسد ع

 لاقدماهذمنالو ىقملا ييعنااكى ورخالاوأ لاف ىلا حرم ىف هنح رمصو هيلعاهفذدوةذلا

 اة ءالاعامتاوا ودا مدل وقىف ىلا هأ و ى 9 اورملا ىلعا ونواعتو هلوق ف ىلا ءتهقفا صأ

 نأ نموا ىل+ب-اوودو سلا ىلءناوخالاراثياو ىداستلا نمهنادصأو ىذا هماعناك
 هلوق)ةرخ الا ىف باث, ي>اولا لءافو رود: ىف أ ماسالا نع ح داشلا ل ةئا1 هدلو هلعد وهدف

 ناةرايعلاهذههدمف:ىذلا (نمؤما ىلع ب <هلوق) ىورخ ا اثا- .( روس:مو ًامامالا لاه

 ةهازنمو كا! لدأو م رك-ا|اهلك نسا لا لص كلا ضه:لاق ط نيعضرف لعتلا اذه
 هعو وفن مويفخا لاس عبو ماعلا وصاللا ىلعتكلماعاهو واضتو مارطانعسفلا

 رقمفا الك هلتافو ركعات هد ذخأ هللا ناف ىن ل !بنذنعا ونا مالسلا وةالصلا هءاءلاه

 هللا ىلصهنءو اللا ةفا.شل 27 وه..اءدهللا ىلص هلا ل وسر ل 5_سام لاه هنن ادع نب 1 ءو

 ليلو ةئطان٠ءبب رقصاشلانمبي رقدللا نمسي رق ىضلالاق هنا ل_سو هملعىلاعت
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 نقل

 قد صيذا عنامريغدلا اذه (انانيعلا كءلةدلوق) لامرمغب وولوةيناىلوالاوروك ذلا

 ىرج فهلا نالاقينأالا مولا امهرمغو ةقدصلاو ضوعالب نيعا !ك.امتاممافةءصولا ىلع

 ىلا ند نيدقلا ىرمس ها سصخالاومءالا ف٠ رهتلازاوس نمزيمد هما سقي رط ىلع

 مبلا وةراجالاوهب راعلاوةحانالا ح رخو ةمسص ولا ارخاللا ءادلوق لاك اننادازو

 اطرسشالب ىأ(نض وعالي ىأ هلوق) 3-0 ةبذلا افا ناك ناو طاقسا هناف هءاعن منيدلا ةمهو
 مدعان 2ق ءمزالزنكلا فاك ضوعال, لاول رهظيادهنك افاضمف ذ ىلع ضوع
 صن ضوء الب هلوةناددوهسل ا ىلأ ىفاك ىوهلا «_-طرتعا! هنا ىلءهطارت_ثا مد .ءالضوعلا
 الفىأ ها ناعتكهف.ك.٠ هضم ة'نضوعلا طرشب ة.هااو ضوهلامد ع طارق..ثاىف

 ةسالءأل هاما تاعسنا هنا قمّة | و(تلق) اذي اةصزعا !ىفهملع هناك د رعملا

 1 ىهى أري د هب اريش ف وذم ا ل هبولام أرك دام مْزل كل 12 نءالاح فردة

 و ) : نعل عز : نا نمىناء.. ال ضوعالب وأ ضوءبناك*' وسنبعأ اك .اةبيلا ريت ءلانال_مصاااو الاىاإ : 2 20

 “ نوعلامهي. م الوؤدست ةسواا ناءانمألاهةقحت ىفاطرش ضوعءأ| مدع سدانةح ” ضوعلا طرم:ةموهأا

 نر 0 ىناثلا نممعأ لوالا نابئال طرعشب دوجولا نيب وى طرم الب دوجولا نيب اوةر د #و ال ذك
 "ند البنوك _:دقو هطرشا 00 ضوءنوك_:دقىلإ اهقب رعت طرت ا الرّصوعلا نافوعو
 ديال ناف عسبلا ف الخ ا يفادرطمو ازال نم ضوعلا سداىأ ضوعالب هلوة نه ضوع
 هحو لك نمةمهالا غي رعت ناكسا ىئذلا اذه طق أولو دسن ص وعالب هعابول تس ضودلا نءهمف

 هوه" وم ضوع طرشالب ىأ ضوع البهلوة همن وكب و طورمة ”ضضوعال, ةمها! ىهو

 اًذهو هلام أ .ءامءاهتنا ع_ءادّبا ره ىف ضوعلا طرمشب ةيوأ اامآالوأ هسذ:هاقلت نم
 وهوردةءلاؤو -نعباوجاذه (لا نيبدلا كل .اةءامأو وق ) لا ةسب المال“ ال | لد ىلع هلك
 ع ركأد مق . صعأ اا ده هنأ عم ه.12ءنمري-غنمسي داك ءاةأح رك نيعلانه امس نا
 وهرال "امو أالاحانمءناك ام مي رعتلا ىفنيهلايدارملافال." امانمع نوكيهنابباجاف فيي رعتلا
 اوزجلا ريظن وه رة.وااتق ولك واع ريسغنيعلار تملا ىفالا منال ,هلاذا سارقلا نعحراخ
 ,(.1 ىلع ضقوّموهذا قةكمريغل جلا ما-ةنادف روي دقو تدك واع ا سعربصمس هنأ عم هبه حمصي
 هير +  هذدب رومأمنوب دما ةمذىف تبان نيالا «ءاءرد ةءالد .ءلاو همأ نع هل هذو هل ىلا ءتهّننا
 اذاالا مزليالا ذهاوءال_ضغلا ضهبلاق هيل ب ىلعردةرفاعرشه طرق ىلءرداف هبصاصو
 توم هلم دن هبلعو ضرغلا نو ةياينلا مك ناك ثيحح ههنمهلا هلبق عوجرلا لو ضر
 م.نرهاظلا سلا ىلع فقوتينذالا له قبلماتف هذهىف دب وهوملا ض,ق لبق بهاولا
 هللاوضةمالىز اهل ادوغااو طاق _سالا نعزاا ملال هلع نم نيدلا د _.هدرتالو عجارماف

 تر <« و هذ هيصمضفن ْن ْمقذ هضدقت ن ا ءصأ اول ر ىلعهلاٍ دبهووأو طرا نع ١. | ىف لاهي لعأ هئاصس



 قلل

 فدرأواهيكرفاذك 00 را داعم اولد اهو ا ذلا ناك

 هيلع اذ تالا 0 انا ن كلو نيئلس ىف هماءناهض الفا: يت نارخا مو |

 وهف نكمالثاك اذاامأو نأ: ؛اهبكربتا نكعلاك صرغلا اك اذا اذهونامة:لامفصا

 راهت_اىلاهلا بالا نمي د:وااىفو ها ةيداوعلا قاذك ناهةذاا م. نعضمف فالتا ْ

 اذهناسلا ةباعؤاذك ةعقلافد:نوذيت .طعفهريغفدرأو !بك رف ةسسفئامك رماةداد

 ثافاه-واج قمطتةنا الا تناك اذا اذهلتثلا ردقنهذاامصفدر'ناف السر فدرأ اذا |

 الهئراعةساع ها ناش ىذ|ةاريغ هلأ عءاطلاحرش فاذك ةمقلا علم نعذي قءطتال تناك

 اهراعتسا ةماعوا يرضالزاهّدسا فءسب رفاسولو نمد هيرفا فرممملا قوهواطاط -.ةوأ

 راعدسانانر 0-2 رخالا هِلَّد_بمسامق ىلع زكل ةءامعلاو فءسلا فالذعام مب ردسأل

 مناون هدام وامهنساناقرمهملا نعام مح رخ مئرمصملا فلام« الا ىلع عقو ىتسةدادواب ود

 در عامنالةءادلا فن مكورمصملا ىفاك رمهملا جراح ظذاح هنالل نئءذ: بوذا ّى ةامولمعتسد

 نهذد:ال نا ىئش نياوصقلا ىف اك ىءماهااءددتاهسارخا نوكمت فاذا ةضرعرعصت حي ورخلا

 اًضبأب وثاا قناهذلاهمزل ناش امام سمسا. ىلءواضبأ طاط سذااو للا ىأا عب
 لمأئلانبوثلا "هله نبب وامهن» فري نازودعيو ”رع_تدلا ىف لاه ةيراعلا ةبادحارخا فاك

 ىلءناسمذاان ءارجإ :الفافولا ىلا داعم فاول مه لاو رجا سا نا »ىو رَعْنا همق لها 1و

 ميظعلاهللارفغتساو لع ىلاعتهقلاو نياوصذ ى ودا هءلعام

 ب ةبهاا باك

 مهد_:ءمأل جوز زعهلوقب ه سمن ا,مفصو ىلاعت هظاتاف لاكءا|تاقصنمىا ه ط لاق

 اهفالتافصلا ف رشا نمسستك ادةزاه رسئانا ذا رمشنلاو باهولاريزءااكي رةهر نسا

 ة حلا ثاراو لب وهوملا ب باقفرورمدلالاخداو سفنلا حمةلازاو مركلالامءّدسأ نم

 نمو ىلا: لاه نييطفملا ن 0 اهرثانءاذهلود_سهلاوةةمغضا |ةفازا واهحوتس ةدوملاو

 فوذمردصملسءالاىف ى 1 ١١ لاه نيهدنأ ها نوطملام ه٠ْكَئارأم هم ةنرمثق 0

 قيعتدمك هلع 4 ها اهكد رو“ اهلا نيكي بهواهلمأ و تيتا ءاهض لفعل والا

 اطض هناىف ىزرطمالافال_ةرع 5 ”ثيداح ا ىفاك نعوماللاب وه-سودلسعفلا ىدعت و

 ةيهوامهوالامسهولا يالا دمعىلوملا لاق نا ها 'اهةفلاةرامعهنا ف ىف اًراَمْدَدللو

 كياقام_ممالك اود( زهاظة يسانلاهسوو]وق) بوه وأا ىلع قاطت دة ةءوااو ةءهومو
 ةيراعلاو ضوعالب ةعةنمو نيءكءلتائاوهةي راعلا نعةمهلاريخأ هوو ضوعالب
 يي رأا ىلع مد ةمدرفملاو بكر ملاك ة 4 ءويااودرفملاك َة هي راعاا تأ 'اك-:ضوعالب ةهفنما كءلع

 مع واو ه]وق) اًهلطم هب مف :ةاعىأ ( ملا 00 ىهءدلوق)اهضو مد ةذاهبط

 قدا هلاتمهوو لح و رع لام ضوءربغب لري_غا ناك لملء نا ةمهلا بغارلا لاق (لام

 ءاشب نه بحي واثاث «اشد نا بعي ىلا »لاه وامل ودل دل هل سهذىلاءتلاهو ها بوةءرو

 0 222222 يي تطل يب ب بيبي سل تب بت لا
 ر ناصحملا



 ناحل

 اننسو أاسر_فراعا هنا ىذاه ىرات:ىفاذك امماضنوكي هكاسءا"و.سنمناك نافدك اسما
 بطلا ىف ت 3 وبطحلاىف هرمدواسافراعم_ءا«ة اخ رتاتلا ىفاذك نءذدال فات لثاةيل

 ىذاقلاىت:أ هيو ةماقاا ىف ذك نمضيرب كاف س'نلا كل: سرب رمضو ةلان سافب اف

 اذاو» ةئاغ رتادااىناذك الفاداة«مبرمضلاناك ثنا نيدلا عددي ىذاقاا لاهو نيدلالاهح

 اهعداوساصل لاق نكس اواوعنعلناو نماضو وف «فعريع:_بتلا وعن ؤذي راعلا معمل بلط

 لاةفاهماط وع طم |ىفاذك هءلءناهذالتءاض كلذ ىذ رف ماعاه درأ م دغىهلا ىدسنع
 ارداه ناك ناو نمضئالدرلا ن ءباطلا تقو اءواع اك ناتكلاهىتح -ره-ثىذمو عقدا مذ

 حرص ناو تكسنا اذكو نهض ةلسمأ و لاءالاذ طضدااو :هاركدااب ريعملاحرصا
 ةةلطم هيراعلا 7001 ناتءاضىي جاه دريلوهرو يلطنل ناو نعضيال سأبال لاق ناباضرلا

 هريغل لاف ىل+ر قالا فو+ الذره دقو نهذاهدرب لو نقولا ىض ءوتتوباهد.قناو نوذدال

 اذهاهت_سرغفرصشااو لكما نما دبأم اية صرغأو أاهينبال ضرالا هذ هوأرا دا! هذهىفةرعأ
 سارغلاواذماا اذ_هاهفو ضرالاو رادلاكترعاربملالافوءاميلا اذهاهتمنبو لمففلا
 ىفن اكس الدرب طفلا ىفادك اًضتأ ريعلا ةش ةنييااق ةئيماا اماه أنا و رمسعملال وقلوةلاف

 معمسملا لاه د رلاب ريعملا باطذ اشديحاصنمامخدحأ راعدسافذيو' وار قدرا ولك دا وتد

 اك هملعناسمذالا + عيديأ ف ثدملا ناك تاقرعمملا ركن اود و ار ؤىذلافاطااىفهةعشو

 عوفدملا هرمعي ث ارو غن نمدلمتشاو همددساو دبع كرت" اللاه «ىدخرمبلا طم ىف

 بوسفملاوةيراعلادرب لم فكما ا حدوو ىددو ؟للزمجولا ىف اذك هالو ىلع دمعلا اذهةقفتفدملا

 ىناكلا!ىفاذك هد تدء>هملا هعف ديما هلزخمىلاىل_ةذلا ىلع لاك ولاربج الدزلا لك وب وأو

 ادم ىلا الل_ءولمرك. ٠ بحاصن العنا هنذاريغبأ. جثلوانتوهلويدص رك لدحر #

 هل هنذأ كانا هري_غةربحم ن هدّسنادارأ يوه_مالالاىفاذك سأب هينوكيالذ ا ورأ

 اذدأ هب سأد الف طا: هود .ناكن ا كلذ نءامش ل عمي لناو همني ل ناكل دك م-ءناولذ

 1 وامتاخ لسرد_:ءنهر جره ىردرك انزمجولا ىفاذك كا لعفيالْث ابان كي مل ناو
 0 وخأ من متولو ةيراعراص هئال فاح ىلع نيدلا نوكيو نيدلا. كل جال تاما كا هذنت نهتردا

 , رص:خىف هب 0 د. نأ صااذا|ذ_هاولاه ائهرداع هال نيبال جدلا »مب هيا نت اللا

 5 رضصتخ ىف هع معد 5, نأب هيهأ وأ ونيدلاكل عي مها ةلاسكلذ ةناسسلاىف هن مخ *: نأ *سعأ ن أف

 اموودو ةراعا ناك عسبصالا رهظ ىلعح. رافلا ن صا !لهذ فكما بناج نم صل لغو

 نوكجب وءاوسفك. || يناج ىف ص لا ل_هدعنأءسصاررلو رمصن نا ىف هبّحضتي تام سعأول

 ملا, فلأ هما همم نهدول ل_مالا ن نهر ىو< اخ ىذاه ىوا:ةىفاذك ريدعلاوهةراعا

 مول ند رلا هدمت ريت نيدملا عسيمج د مدل ف ةئاهسجهتمقو هيلعمدر تنهارلا راهسا

 لوصفا!ىفاذك اناث بهغنم -- ه_ته5 بصاغلا ىل_هنبصغ هناكمناك ولولوالا صمم

 ١نذإ مغ هلص وذ دادحلا ىلا ءعق دةنيمسأ ةرمشنلا ىف رسكت افاراشنمراعةسادعشب داوعلا

 قهيشقلا ىفاذك ارسك ةمهيصغاّذا تصاخ ااًدكوا رمسك فم 25 ريع ملا ىلع و هّةدح عطر
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 ان اذ_تاف هنذانهتس ل شدا يفو هةمللاوأو ضقاذمم هنالنعذ!باكللا! ىف لاق ةياورلارهاط
 ما نمي ءانالاه.فعاسب اهوس لح دولام الخ هن ذاالب هدخ ًاولو نعضيال عقوذ هما رل:. ل
 هقدصت 00- ةدىل مافن الفا ب رنمرع 2 ةبآدترع سانا لاقو ريع سمىلا لبر ءاج#

 طرش ل هقددرل رأهذك واذ ضداقأا ىلع عج رب رمال وريعتسملا نع سم ريعملار 5 مم اهءقدو

 ريعملا تدان ولف هنارععم ملا جداول ناعفالىدسر وهى ةرمصت لك ولاق عج رب هناف نام اهماع

 ةتقهبك رف هيام هنق شعب وهرامسا همذو *نع اوصذ نهريب لأمره لا ن ةذرمملا هيذكو

 ها ءالومثذا الداها.ق ةهيدو فاتأر وهن نق فال خالاس همفعامب وندلا نعد هنكال أ

 ىههسملا ىلا يهذيلو تن 014 واذكر ةنسهيرلا) و نهذ ىلا ريغناكمىلا بهذول»
 وهر لاك ثا نيل لا ىلءدرب (مقحلالو هز ت تدل !ىف لا ماالال باه ذللاهراعا هنال نَدح

 ةئاثلا للمس فل علو امهيفنعذن الثا رهاظا ناكهنرشولاال ريخ ىلا ايف هاا انا
 رعصق: الب فاتف هب ىذ وف رطخطارسسك !امو دقرحا> ءاولدن رحنا !قفرك ددتذانيةءاور

 بحاص هياجاف لءالاىلا اد_غةيادراعتسا « نيعلارونو ةءداعملاثكمملاوالل قو لق
 َن اوام_ممودأس انوك قالا ناف مي باجاف ل: ىلارخ [ ادع اهراعتسا معمم هيادلا

 ةط-|يلعلمصأ هنا دراع .تاامقو« ىوادفلا نازح -نءهبد_:هاع.ساءهأى (ةاعماراهء نا

 صن نعذإ لهسةئلاماعط ل .كو ل_هةطن- |هياعلىكأ هلك وعم ةيادلا ريم سملا ثمر

 كرو هتف لح ريع سلا ل+داولوع ىرغماأ ىف اًذكه عا ذ_هودكرمذلا باك ىف هسدلع
 نءاهيدغالأ هنال اهطد ري وأاهطب رءاوسنهاضوهةتك.اهذ ةك_سلاىف ةراه2.بملاةيادلا

 هرمصا ن ءسءغتال ةبادلاو ثملاوأ دوسملا ل_خداذا هناروهتولىت .-اعه_طل_ةقدرعصب ا

 نعلزتنءار رمل ىف ىل_.سب ناكول# نيم ةنازسىفاذك ىوءفااد. اطعو ناهذا| سال

 ريخعملا نا ىلع اد ل5 _ماهذ_هو د ا و عت افاهتحو مءاو ةءادلا

 انلناذك عضومملا ةزانج عميل ةيادراعتسا لج ر» :.رمهظاا ىفاذكءرص نءاهغتالثا
 0 ةيادلا تق رمق ىل صد ١ىل_>دو ناسناىلااهعفد ةري ملا لا ىننا

 دّقءلا نعى د تق ولا 00 ظولطلاراصو ناحضام ى واتنقاذك انءاًضر وكنال

 بهذوءاذ عفن لوا ريضاحن كيلو نالغااذ_هيبونوأى ةءادترع لاك ةناعرتادلا ىفاذك

 الدعنأك نا نءةبالنأ عشر لاق مهمد-ةىل وذفهريخأ وأ هلوسز )رأوه و هعمساذاالا ن ذل هب

 نءذل قرت لب وارمءا| ىف > رلا ىازولو+ة:اسرئاتلا ىفاذك ىلاهتهقنا هجرة منسى دنع

 لامعت_ءال:لاحىف راهم سلا ني عصا اذا ىراشي الا ىواتن قوه عاملا ىفاذك

 لوصف !قازكح !دوههءالاهد:_تاولمهةا اذا ناصقنلا سىس نامذلا يحال

 نوك القرد هياءعقوفرثعوأْئ هدب: نمهسءاععقوذهط سياابوثراعت_تاولو# ذب ةيداوعألا

 كليف تراعاف حو رلا كالمناكا أ ثأر أ ن ءراهمسا لحد“ ”راع ىذا كراع : قدك اءاَض

 سرفلاوووثدا! ىامأد-أ ىلع نامعذال داع ن ويدي ىف ن وكيامو تدمااىل-ادىفا.نأكنا
 | نعذتعاذطفا سانا هكرتو ماه مندي راعلاعطواذاهةصالاناىا دك َدأ رخاورهعتساا ن قذف

 د ا رسكناو.دينهمانجلا ةهصق تطة سف ماهل الحد بر# ةسمجا متلو ذك

2 
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 هحالصا ءركيال هنا لعد او زوال رمغلا كال مىف فرصا نال ىلهفنال هال صا هركي همساص

 هنمل-ءاوهنع عجارالاو ثاذءل حل هيا ه3 باو هلاب عطق, ؛وهو باك ا١بسأا هطّشناكو

 بةكح السا نال بام 5 ص بدكم باك !ا!ىفاهءضدو ة 4 تروق بةكوأ ةصدع ةظسنوأ

 بساذم طخ حال مالا بجاو هنال اظعاا نآ رغلا ىنالا حال صالا كري ئايالو تانرشل !نءملعلا
 راعتساهلوقوهو 'هل لا لوأىلاراظ:لاءالاهعب رغن :”روظيالوءافلاب خسنىف (ةنايهولا ىنهلوق)

 اا اءاهن فول والا تيملاد هن :نمسفلا شامي تلو _هاط ىه وراولاب حسن ىفو حلاك

 روصتلا ناه رلا ريغ غؤرراعا ه اهذ- انالع سدأ رههمىأو

 هلوق) اين 200 فد هنأف راعتملا ناكلا مايضر ( رة --وءلوق)

 هحزإ ١ ..شولا ينو ضرأاهنا باوملاف هعاس تسال ءاو نه رلارع ادك 0 :اريعم ىأ فعن (مارععىأو
 هئاااهءاحرتسا كلعال هنافاهعرز دقو رجالا نم ما-هراعا مت ةدعارزال ءلاملا !هرسأ

 - «انزمج

 ثا 5 هع ىفاك عوجرلا تو نمل ءااةرحأعراز زا مزاد و ةراعالا ني نء:راجالا م فةوررمضلا نم

 2 *الوم ادازو م اهيدئالاد_خأب الوأاهرمغد.عالو ريغ - عاضرال ةمارعسهماذكو ا!ماءىلالةرعشلا ح رش

 4 : هيف دوال زاكمن ءاوماطو هنأ راق نمادكو اهلث .رحأهلو عاضرلا مد نا ىلا هدر سب الو

 هدوك الريم سما« ةهرملهعات هراعان منال نءرلاريغبد قا ءاوهلك كل ذمد ةةدقو ىرتكيام
 #-ةفورب بسذأ ا نءاك (نياليد .اول+د هلوق) ها نهرلا فىنأ,ومد.:15نوترملا نيدءاضق ذهدالا : تاو 0

 1 0 1 هافأ نقرا هال بهوهرودو هال هوامت بالا عوج ور ىأ (هعودرب دود هلوق)

 ..جأل ب هاو له قل تدم ف أيإ تحال ,ك؟فددعسا ةبهلا عقتو كلعالو .قرلا نال هنعوجرلاهزوجح

 هعوج ةزانج ل حلاو ةرجاتاهتروصو هر ةلومعأل موقراعاو 2 -5 |١ اذهماتو عو-رلا

 6 لام عر وم 0 ) مم 1 لاسم ا ع..ضام عد رم لهد هلوق) ةراحالا هذه لوو :رارعةباهلمكن م لاوهو

 0-1 هانراوروك دملاناكوه-_ءااىمةصوقو :دعب :الفاهءئدا لاهو لجرللاا ا عقدا ذا اموه

 ةئرواللال اراصذاءيلاةمصولا ص مدعل ىل:ااعفدا لاهو هلو نهذومدعبهملااهعفدق

 و" ل اوعذدلا تفو كالا 'نذاريغب اعفادراص هعف د5 هلال مول «.مق رمالاناكو عدوااتومع

 عة وخر هكاامن ذارعغب 00 حماست مف (ناملاعميضامهإوق) هنو هنذا لطد دق

 ََ ا تارا اوخدودك لمع نعلاملا حي ورخو هيون د الان ذاءاذةنالا

 نا ىئمنب ثراولل عادم > هذ | عندلا,4نذابل هكلمىلا لالا لةةثانمولتاةاارثداوال

 تدب «زماذ- هو هملا عقد نم ىلع عو-رلا 4نارهاظااو 16 .افهب .هصنردت ىلعدازام نهذ»

 ةيراشملا اموت ارا دع ىركشا برام مهنرو هود هضا ارق لمع ماعطا مران هوهءردصو

 لالا ىلءةناد _1ةةقنلاف لاملا نمئوئهديىف قري لهنالاعرم”مثوكي هماع هقاغناب هناففاأ

 تاماذا (٠ عورت)» عوجرلاه4نوكمفه : .ذا.: ةىذاةلا ىلا ىعالا عفري ناالااهكللءال هناو

 ىلا هءلعر وعجم ا رمغ ملا هدا وعدن أش رخآن ءراعتساه ةيئاخةراعالا لطم:ريعملا وأ ريعم سلا

 لج هطممملان كَم 0 هءأاعوف لا اذكو عفادلا بسلا نمضي عاضفةيراعلا قي رطب ءرمغ

 ىف اه عاضاان را رلا»دعوو عاضل اري( هيلاطو هاما مءاه عاضفاراّكر اعّمسا
 فالغخ اذه نكل نّمذا:[ناكناوهماءنامذالذ هعوجرن ماس: [نكي لنا عضاوملا ضءب

 د
 22و



 تت
 اضرإاهنا هءلصإ

 مثأبالو تلق ةيحانم

 طاع ب>ا وهحال_ر

 ام
0 

 ظ

_ 

 مل:
 مم وو و ا

 1 هب راع هنال ه[وق) لءأ: ةةداعاجم رمد ناك 11 ق ةيادلا كاسءانالاةهناالا اد 2 هز ودب

 1 تاملثملا ف وكانا ضرقل! نال نع الفرم« سان م1 بهتري غنمتكم .اهر 0 ٍْ

 ةيراعلاو نكمأام حالصا ا ىلع لم-ك للا لهو ه.طامت مرحي د اه اهري ض١ رقم _ءاوألا

 عافت نالا ن نكءيالىذلا ىلثا اهب راعنااك_ 1 الاههّد_سارخ“ الا نءام متملك بو. صضرخفااو

 ةنأمأ ىشو هب راعاوب ايلا درت امم عما لى انيعل ال" رةدسا|دك_ةض رقمك الهمسانالا هنا

 ءائءلانوك وهو اضوعه4لءحدق انهو ىأ (ضرع الب هلوق ) ءالضذا!ٌضءبهدافأ ن نمضنال |
 مولهمرغت :رامهاا ىف هةفئ ل امرد:ناللدءلااذك ر(ةدملا لاو < هأوق) هلرهد تملا هن ددحأ ىذلا ّ

 ط.2 ا نعءرسلاةرا.ءول دق 0 رجأ ف ب دءافااو ةرامالاد ةءلاح |

 نيبولئاذك مك. 11ناداؤاف »' ىلل_ئلارسأ بج وف لوه<ءانيلا نالةرحالاو ة لاةلاوذ |
 اهمرب و !هتكسد نأ ىلعهداد عدقيزا زبلا لاق ها رهاظوهو ةرحالاةلاهبءاقيلدملا

 ها هقال_كدب راعلا راك فوريعتسملا ىلع ى هو مدنا ابان نمةمراا ناله راع ىسهذ ةرسكالو |

 ةراجا ىه :تاامال“ ءاانوكب واهب دم (ضرالا راع نيب ةقرفتارهظي ىذلا (لوقأ) : :
 كئةيراعى-هقاهمرب واهتكسيار'دلاةراعد-!نيب وهيحا ماءامملاو لثملا أ يفب:دساف |

 معتدسملا لءفظوملاو؟ةعماقلا ارش ى'(حارشتا طرشولاذكووإوق) رهاظ ءجولا ءكذإ
 نع الدب ل عج د ةؤرمع:_ 1| ىلع هطرش ذافمعملا ىلء حارخل ا نالذد 15311006 :ا مناف : :

 جارخلاردقنالتد اف ةرا'نوك_ةودوةءلاىفىناهمالةريع' اوةراجالا ىن_هعىأدمأ عئاملا
 || اذاامأو صن وديزبجراذتاو حي راذلا ضعب هنال رهاظنةمءاقملا حارخناك اًذاام!ل وهم |

 . - موو 60 ا موال 6 ءءاذلا | 5 ءراك ءرا :اذ اذا ارخناك | هما رفا ادارم
 هع صقل ند ةااثالذ رة لا ذا ضرالا ناال اراد-2-هن تاو هناف [ و ماج رحنا سها

 ىأ (هلءل اودلوق) ىو" !:ةلا عمن خم ها ةراحالا دس: ةراحالا ىف 2. ءلاةلاه- وأ

 رماك أ (هنمهإوق) ةيراعلادار ع نه ىأ(ءرح و و نأهلوق) يهمل ىلع او لئانوك د ةصمىلا أ

 مم هأ هءاعول لامن 2 .لعام“اداهلكو هنافزت اح هناق ل دما! كلذ :

 كالو ::ا هر نسا لاه 3 رمغلا كال مف ف 20 .هلصنال رأى ءاضرمدعمل مناف | نالنآ رقلاىفالاوكر__

 (هيح اصاضرلءنادلوق) خ

 نحاًضءركدإل هطصأ وه صياوق باو لانا عطقي وهو ناكاا طض بما ناك ناهطخّنأ :

 حال. صالا بكن د ثأام_تانمدطش نكد 7 دارععم_.-هال يشد و الثاع اك ناد الذ راك 1

 نزله لا بتك حلل ' نال ههطصم :.حام ةنلعمل هيلع لعق وتاك !١'ىفاهء-ٌد 0 1

 ةطسنر 1 ىعاعجار طاغلاب عادي ل ذ 1 نمت اى جد لءفولذ له الفالاو تان وق

 ا أكف هنذا رغبه .خاباّك فرظأ نم ثد ا لا قورجأ < ااري ه<#دملا ل دمو ها 2

 رطل :ااز ركنا جيف ل علا ب َ نك اما قتامرلا يب : 1 ىلع لعل! لحأ دن« لو#وهوراناا فرطت

 ااا و ةحماشااو اهلها سلا كلذ ىف سانا !ةداعو بءلةلاورظنااب درمدة نال تناك اذا | مق

 ص ءىدر طخ هطسنال هنا هزم موفي( بساشم طع هلوق) رمماادمع ها ىعاالارظ لا مدع

 الفا امز ىنامأ مهئامز ؤاذهوهمسا+ طل نع هحالصان 3-3 هب -الصا نيه اال

 هبال بسيه:هنادةدءاناو سماةلاهموق درع .؟ال هحال_صادب : اهداف قة دعدالا هطصي

 ايار الل وكان اعدقو هحالصايه د ةرفأطخ ممم سلا امد لوما بيس

 ما
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 نبدا ناةلاكولا ب اًكىفاو رص دو ةلاكولا فه ع مهل دسم هنال الدو ةلم#إ مفدلا ف عدوملا

 ىف افاهلءءةيدصتلة نام أ هما ع وفدملالاملاراصتلاك وااى بئاغلا ل مكس وق دصاذا
 ةثرول!قد_صناو"هثرولا تءفدناو لبق لك وال عفدلا ىلع ةئسنيدملا ماق أوأذ ه.اءهعوجر
 موق دصتب هتمذ لرب دقو ميرغلا ةءااط ءمدعفف رهاظ سمالاف عفدلا وضم.ذلاىف لك ولا

 عفدلاو ضر ةلايملهلا ىفأ ىلعةثرولا فات ل_كولادارأواو درغمهثاف .خدغاو كلذ لماذ
 عدلا نعل اك وا فا <نادارآو فلحلا دعب نوي دما اوةمذولو كال دل كلدزودلادا رأوأ|

 لكو ةنام أ هدي ىفلاملا نا نمو مهخ ض.ةلال- 5 وأاث'ار رةةا10ذ4نارهاطاا لت وال
 لوتونيملا ._.اعتهآوقىل .ةنملكذاو ل وةلوقاافاهةكتس ىلا ةنامالا لاصب | عدا نيمأ

 شبر قأن ملكا اضي أر .ريغىلءنادهذأ باع ا قدىف لمة ناو لورق مهسفنةءارب حف
 زلاملا د 'هلنوداانالو دعاوقلاو طباوضلا نما ذرمغىلا ءرك :أوها ذا فاح هناف همزملي
 رم لك ول ويدل اوداعاذ' ةثررالهءفدىذلاوةثروالاماولءك والهعفدىذلااما

 لك وال .هف ديم كانةثر والثوب دملا هعقدنا طعن ىلك ولارقأ اذالمك وادا ىذلاكلدكو

 نم 2 وهمف تقف وم مالك نعل روظاماذ_ه مفادل ىلع هدرب كلتا وأءدنعقا هناو

 1 5 41 اذ_ه_ وكب نا ىلا عادلا وحرأو٠ اصتةسالا ىفاهةساهاطعانمالو هل ءسل' ىفلوقلا عسشا

 ” باه ذل ىهفةكمىلإ ى> ىالهلوق) ًاريمفىأ (هسفن دق قدصب هنا ءإوق) ها لءاىلا عت هظار اءناوصهقفما |

 باهذزإب ىل-« ةيرإر, .(] تيدملات ا اذه نممزلي و تويدملا ىلعاعاصاصققنلد ىتح ئئهيلع يعال_ةىأ (لكوملا

 «-.لعإ نول || هقدصث مح ل ءكوأا ىلع عوجرلا نوب دملل سداو لكوملا ق- فل مك ولا قيده" ديعا أريدال

 0 ةنا در اش : ةماول ولا رهاظناك اذا هملاحاتصانا اذه(ىوتفلادءلماتةهلوق) فاس ةلاكولا ىف

 ل ا
 شرقا 0 0 0 2 0 ولا قو ع 17 ا
 ا ا

 نهذي ناالهج تام نانىأ اهنمعملعتل عي(! تعربغ هلوقر ط ىخعالاك مسفلا ةدبافهدهواو* 0 10 م 0 0 7 2 0 ا 1 دعوا 7
 ةنوهذم تراص امال ل.ل. كرتلا فون نا رص هلسايءامرغلاورمعملا نيد ىأ ( مهتم. ةكرتلاف هلوق)
 لعسو ةداغلل ىلا نال( ناءذلا ىف ةكم ىلا اريهب رجا هلوق) و وبذلا همك تناكسذ هماع
 در, نا رع عّسملا ىلء ناك ةكم ىلا هءسهذال ريعيلااذ_هىنرعأهلافولو كمر اكتسالا يام
 )ل وقأ)ىتحراف رعع وج رلار باهذلا ىلعةيراعلاتناكو هنماهذ_>أث يح ريعملا ىلا ةيراعلا
 ةحماسملا كر عربا | فو صو الب ةعفذملا ك.اتةراعتسالا ناةراعتسالاو ةراجالا نيب قرأ ١

 ( ه.لعاع در زال هلوق) ىوبحلا قورفىفاذك ةقي اضم ا الذ ىف مو ض وهيك ءاَيقةراحالااماف
 رمغرخ [قرفا ذهو كلاما ىلعدرلا نو ءناف ةراالا فالذع“ ىيلاءالا درلا نر نك-:,الوغو ىأ
 1! ةطاملا نمانمازك يلع لمصلاهراعتاولةيدنهاا فو ىو هلا نءابب رقءانمدقىذلا
 ها رعءملا لزتمىلااضدأ دوعلا ىفو دلما ا ىلا ابكي ث اهل: قد رطلا فة طنط !تكماهو دليلا

 الف محلا فال هنا لاّةي دق نك لايت هيناك-فىأ( كاسم زلال باهذالاهراعا هنالهلوق )
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 ركل

 امد مثةساواهقل أ ىتا!ةلاسرلا بةءدلئاءرةعو ع ىف ىل ال ثرمش | هرك دلل هده الار

 نسدقو خلان امهازجامورفمالكل شد ةذنيتلا لانا عجاف اعداام ىلع

 نا ه.اععجرب ربالمل.ك وهناؤد_صنا م رغاا نااممدقو تشن هءااعج دافةلكوااىف كلذ

 نيالا نمل ربا نأ ىلع :هتض.ق4 لاه وأ انانثةوخ املا ردقال عفدلا تقو هنمذاذاال ا عاض
 مفادالالو نيدلانه.اءةنروا عوج رالف ه سنن ,ءناوضلا ىف قص. .ةنيمأ هنال صا اود

 ه.ءاءنامذالو ضءةلاىنئادلا ل كو النيم نا هنيه لا قدامنا هال فاد

 ءايا هعفدي 4: ةاد ىلعنوب دا م موزل نيدلا" اضق ع ءنال هن هن ول لل هي نملكواانبد طقدالو

 لاو دف قدصد الو هواضق: نكميالة ءذل ا فصونيدلا نال الدب ةصاقملا عقتفءاشتلا دنع

 .زهو مسغلا مازلا فالناعذا !١ عفدىف هلو قى. ةيزيمال اذاها وعرد رععهاكومةمدؤ ندا

 ع ,خهءاعنامذالو ف ئاظو ١| باب 0 ودلال وةذاقنمدعن متعمدة ام ةرماغأ

 اهوز تاكواذاهف لس هواة ىف'روكذ دم ىل هرلاريللا ىلا عقرال و مت دو ل ف ا اذه ىج "ك

 نا باحأ الم أكاذ فدو هن. وذل ءتءله' تنام اهاه-هقدوه_ط.ةذلام ضءةىف

 نا راها عفدلا وض.ةلاىفهنءهبهلوقلوةلافتانامالا نءاهوذو ةءددو ضءةه.:لكوملا ناك

 0 ا رتلو ل كدكت عدلا ترك نو ضيةاانةثرولا ةمقب ترق أو نيد ض» ةناك

 || هخءارتسع نر وأأ تءح روش م2: داو هن. الاهلوق لقي العفدلاو ص ةأات رك :أتاو ْ

 ىلءنامذأ ناك ىفاللو .ةمهسغ:ةءاربىفالوةثالحوزرا ا ىلع نوي دااعجرب الو نوي د ذا ىلع

 ىذة:نوالاناررقتا1 مي رغ !ا ىلءاهثيد لمة بوزلا ةمذىف بوب ريكا هفح وزلاو ثمملا

 وأة مح تناك اذ !امفالذع ضء ملا ىفا.ه:سا كالءال وهنا توعةلاكولان ءلزعدتواه!امءا

 باصا ه.ذ ساىلا ا !قوراالا 04 ىلا ةءسالا كالع لوالا ىف هنال ةعيدو هذ لكوملا ناك

 ضب ركذد#تو ماهفأاهيفتدكعناو مادقااهبف تاز دق هل أ#ءملا هذ#هو !ماعنامخلا

 م هقماانال تقرا قرضن هنع ممذعب رددءاو 7 را ىلا حاد امنأ ا: 2ث هءىرصاعم

 0 امام مذوب والاكشاليزب امالك اذ ر رت ىف عجبا نا رممك ىرط اذ متع ناكل اذ

 هجولا ىلءاهر را تةقو هةنموىلاعتهقا لضفي ىاك١او ق.ةدأا لاك نع ق.كدتتولا

 || هل صا-امبةكلا ضءن ىثاو -ضءن ىلع تةكو ل_طأ ىف هتازماهثم ع رف لك تازرناو متالا
 ميخلأن ساو عدول ماكح أ هيلع ىرهخأ هضبة دع اعدومريصب نيدلا ص 31 ةكولانا الوأ لا

 الارعأ كن هناو لكوااأتوعلزءْ .,ل.كواانا دالفالاموهلوق لةقهفاذئتسا كلة ئشب

 نمو ىل..ةءالاورمغلا كلذ ىلعهلوق ل .ةبالرعغلا ىلع 16 مذلا بااه_ءفناكنا هفانئتسا كالع

 ىمهنالءاف اذ تاعاذافريغلا ىلع ناوضلا باح ه.فثاكنا ول هذانةمسا كلعا صهأ ىح

 عدومهنال ه.:.عقدلاهلوق لو ةاافهل هثرولا قي دص) وأ ةئدثولدلان هلك ولاا ضءقتد“

 لالا ناني رقماوراص ضبةلاىف هموةيدصتب مملالعف الا ىف هير ول هيدك ولو ض.ةأادعد

 ١ ناعذلا باح ىفهلوق لمقال عفدلا وضعها ١ وركد أنا ضدقلات .ة:ملاذاو ةهيدوهديفف

 كلءال هبال ةملع مي غلا عجربالو مي رغاا ىلع هثرولا عجرتف سفن ةءا رب هلوةلءةب و ثدملا ىلع

 لوقلوةل او عدومهءلا ةمسنلاب وهفتبان مج رغلا ىدا+_طرقو توملابهلزءا ضةلا فاننا

 جدوملا



 با<اىلاةءسالاب داة.-هلوقمدعو عقدلاو ضيقا! ةثروااهيدك اذا (هل رقل+ة!!هلوق) ا

 ضدقام لثم هياء بجولة ءأا عفدلا ها اعداضاوا ا هان ىذة:نوبدل' نال ثءأا ىلءنامذأا

 مق ةاك ولان «ل' جهئا لك زملا توك هلال ٠ 'لذ.ءالعالوهو نيدملا ىلءهلاجاماصةّق لد وأ

 باك قاودرصو كلذ 3ةؤد_هىب الؤرمفلا ىلع نا عضأا بادعاهماو هفانكةساكالءالا هأ ا

 ام هسلاع وندا!لااراصلاك ولا ىف بئاغا له تهوذوردملاق دصاذا هناةلاكولا

 ةئدولا تءفدناو تليق ل بكولل عدلا ىلعةشس اق ولف هءاعدعوج روت اه ا عاعدقي معا

 ةنمدإ تدل ؛وأ ضدقلا ىف :ةرولاهقدصاذاورهاط مه الاف عفالاو ض.ةلا قر رابتذمللا وأ

 نضرب لمك وا !نأن ما .اءاودنا ا ضإ .ةلاد_هبعدومهنال 3 رةلوفلا عئدلا قايد

 نيرةءاوراص ض.ةلاىفءوقد_صاذاف عدوملا اك» اهءاعىرحف هذيقدعنأعدو هرمصي نيدللا

 ك0 كالهوأ «ةءفدو تذءقلاقا ذا ءلَزعدعن ىدوأكالذكو (لوخأ) َّظ ا
 5 9 2 !] ها

 ص.ةءر_ 0 لَ ©, ملأ "ا !كالعال لز زعاادهبهنال ةنسالاهلوق لءةدل ضم اىفاع رش يلطأ اه. لعد ندد كو ىد

 هءاشأ كءانارعأ ىو هو اهلاثءابىذقتتوندلا ذادقلا لعتامعمأا نادك هيشو - قا

 ىدوت أكن ان ضِمَقلا ةيالوهتاكوالوزهمنكي /واوهلوق ل, ةيالريغلا ىلعناهضا1باحصاهفو

 د و'انانةناغرئاتلا ىف ح رمد 253 ىفهوق ل٠ ةضدقلا فهن ذأو ىذاقا وأاقاطمتدملا

 علط أل ىلإ "'لّء-ا!ءددروس نمل ةدقو ض ةلاعاشا كالع هنا كال ذو زا نيدلا*1 ةّةأد ر ةأاذا|

 هنويثد«:نيدل' واذا ىصولا */عرذ)# ىلمرلا ةمالعلاءركذ ل أف ىرعغا رو
 200 مسهدامأ لع اىلا ع: هظاو لراشد' ءاوه .اععجرال هنافرخ [نيدرهظ غئىذاةلانذاو

 ليكولا فالهلوق) فقولا 10 ثلاثا باسبلا ىف هت::ىف ىلهتهتلا «_ه-ردقاولا
 نالولوق) لوا“ ىل(متابحف هلوق) ةدانزلا ده ىلا حامدعالف ةلعسلا لأ ى*(نيعلا صه هن

 لثمناسذوه هءاوقا لكوملا ىلع باحال' انه دوصة ا سداو ىأ (هسف:نعناعضلا ذي :

 - يب 7 دا قلي هنال ظ
 .- هنو ا

1 
 قدر ال ين اثلسوربو | تاقءدلوق) اهلا ا ىذةةنودلا نال نوب د- ما ىلعادع صاصقلا هب عم مد ىذلا (ضوب#ملا |

 8 . «رشهأأع دب :

 ىف»> قالو م_. 5 0 ٍْ ىل عقدلاا وعدي اريبالو نعذمف ىأ (هسفأ ىحفالهلوق) ة.ااولولا فامر هاطنىأ (هرهاظو
 م- مم نار ى ىلال | ٠ 5 رع ةماخ لكوملا و عفة د- هبال هنا هراء عمرها ظاا ىلا امممر هاطرغاذ هوتدملا

 -فولكوإب ' || ناعضلا باجصاف (لكوملاق-فالوهلوق) ط تيما ىلءناهذلا بج وهلال لوب هلم«:

 || رك ذو اهيفءرك ذاك ملا بحاص ىرصصاعمن ءوه (مهضعد ىتفأدقو هلوق) ضويةملا لثعهملع

 لاق ها لمان هريفاد م ثياماندعأمالكف سدلو «_:ءد.دمال ىذملا وه هنا اه .ثاح ىف ىلءرلا
 أ[ رظانلاو ل_.كولاو عدوأ اك هل وقل ,قاهةه -مىلا ةنامالا لاصي اىعدي زيمأ لك ءام_ثالا ىف
 |١ ال ليتر لهنامس فدل _عقدوه- طرت هلا لكوملا توهدعي ىدا اذا نيدلا ضمد لمكو اا ىفالا
 |١ ىلالت رشااهءةعت (ل وقأو) ىذا ةمها ولولا ىف فرغأ او زيعلا ضم ةب لك ول !فال ع ةدب

 |١ هنءارعل ىلع ة”لاصدالا لك واكو“ دنابس هدا بدك ن نمءاهرمغو ة.لا واوا !مالكَن ماس أ

 : ءاكومةاح لاح ل مكولا اا ذاب ص خو هف هم رغأربما هلكو مىلءهلوققب ارمءامأو لاح لكي

 أل| .اوسملاةبرلا ىفهرك ذامرخ [ىل ! هدول قيدصتوأ ةنمدبالا مي رغلاةءاربتشئالف هتومدعدامأو

 اًضبأ ىءدقا ةمالعالو (تاق) دوه ىنأ ةمماح ىفاذك لءكولا لوةلومةىف لءاحخلا دب
 روان م11 دكدتس دسانتعتكاش تادتت ناعم كه د 7 د مف 17111 اطنخ ا
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 ضيق لك ولاك هلزع دعو نية سال عدلا ىف هنمعيق دعب رظاناا ناكل ذ نم طن بو
 : هنالء_:ي.هلوت لوَتااق عفالا قءويذك و ض.ةأااىفةئر ولا هنأ د_دو لكوملاتاماذانيدلا

 ناوٌىربفا- ناف فاك عدو م هنان موفارخءا دهدهلموةيد ه:ذ ةعيدوه ديف لاس ا راص ضل

 ارظان مادام هند, ق دصت هئامدلا ولاموحرملاىتةأدقو هءاءمالكلا |. رت انك لاملا همز لك
 6 ا ا باك نم حببرص ل ةئىلا جا 205 لار ال ةنرك ذيملو ||

 (ءارقفلاودالوالا نءىئعب هلوق) باومالقذوااهتقاو باك لاف ىربا عه .دعوأ لومقلا |

 دالوالادالو أ لا مالابدا راال مقرف ارش الاو* ءلعلاك امها انمأو هوق) مهياع فوئوملل ثا |!

 رظانلا نوكيال ناد .ةينأ جذي ءالضذلا ضء,لاقو ءات١2لاو ب راهالاو بقعلاو لسفلا
 ط هلة'وامو رقءانمدقاك تلمس ا هذ اوت ذرال نآ ب < لداةئامز راظن رثك اك ةنام1ئاءافورعم ||

 || فالض ةرجالااهيش ل نالش رذلاو باَوِلاو نذؤملاو مامالا له «(ةقزترملا هلوق) ىوحلا نع ||
 ىل-عاللاة:نك. ل دالوالاو شفاة هسا ناقرغناو ط لام هد هلص نال مهو و دالوالا ||

 || كلذدوهلاونا ىتقملا هيو ةرحالابا مش هل ناق هوغو مامالا قاةعتسا فال ةضح إد ناكف |(

 || هلوقل ميال هناق همل اةرجالا يا: ىدامث ةمولعمةرحاب عمال ىنءانمال اصضترساةسا اذااسعأا
 : الث مهة-فوهاسغاهلوق لوب مد ىأ (خللا ةءورك: أام نعد الن نك هإوق راف: هانم دقو :

 إ ةرحالاه..ك مقل هدعو نم "هلص هنو دخارام نال ة 2 م تودب ميلا هلاصن! عدااملوص زم عمزأب 1

 : ناضل | همّزلب ال_ةلاسملا نءهديىفام و -ىف نعم هنكاهلوقدرم؟مهةح طقس سوال هراةعاف ||

 ١ نمدنلوفةولا, قاعة مو»و مهةح اه3:اكح هلال ولالام نمانان مهل همندب دءامحو ٍْ

 لاه لد (هناءرقأو هلوق) 1دان'ف قولا ىلععوجرلاالا قريلاذمهأ هنوك.اءديف فاتاموه ]|
 || ىأ (اهقعتسمدهلوق) ىهتنا اتامزىفاصوصخ نس لم_هةةوهو هابثالا ةيشاحف || ”*

 فةولارخاو أ ىف ىدلملا ىلعه-رش فحراشاا لاق هل كوىلاو أ(لوقأ) هتومدعب وأتانامالا ٍْ

 ْ ةدئاز ةقف:ىفالا موه دعبولو مملعفوقوملا عفدلا ىداولرظاشل 'ى ىأهلوتىل.ة. اذ كحر

 || معقد عدوملا 4لاق اذا ةعيدو'ض.ةبليكولانا ات ها رهاطلا تفلاخأ'

 لك ولا ىلع ناهذلا مازلا ىفال هس: نءناذأا عفد ق-فقدصرك. ليكو اوك ما | 9

 هنار ركام ىلع م3 ىف طاةمءاباوصااو نيدملا رمىأ (نيدلا ضمة للك ولاىفالاهلوق) |

 ريغلا بع ناذا!با اقفال هدسةث نعناعذلا ىىنقسفروك ذم اليكوااكوقل متي
 مهودقوىلاةاارايةءالااهزاةئئسا لاقي نأالا ةءلكلا نمل ملا هذ هءانشتساىلا حادحالا١

 ! لاقت هل دي نهال بةلاكولا باك وانه ىوجلا لضافا!اهررحدقو نو رعثك لَم هذه
 لاعاذاءام_ىنالا ةلاكو ىفامهدب ان ود عملا لدكو نملوةل!لرق را داغأو ءالضدأا ضءد ٍّ

 || هنا عبسا|ىفةئر وااهّتبذكو تكلهوامتذيقو مهرد فااننالثنمهتعب لكوا |تومدعب 1
 دعبىدا اذا هلوق) ها اكلاهناك اًذاامفال_ هئيعياعاق عسسبملا ناك اذا قده

 هلوقىل -.ةبلكوماركناف هنا لاح لكوماثعذدلاو ضيا عدا اذااها (لكوملا تو

 - رب الف هسفن نعناءذأل ىف :فاضي أ هلوقلمقي وريسغلا ىلءنامذأ !بادعا هقناك ولو

 دوعسلاوبأ ها هيدك رامخفلاق مقدمات هما !ةيسقلانهمم هسضمق نال هملع مي را

 هل وق



 ان 1

 | قروك دما تاق ها هدالعءاتفالا ىلعان "1 ؟نارعغن سدح هدف رهرىردما هذ هركذ

 ىذا !فقو نعىدهازلاوتانامالا ند:ا.ثالاو ىدباركما|فقوو فاههناو فاعسالا

 هي رذلا لعلمك ناالا كال ىف ل. هغةنوديم حل ءفووملا ىلا عفدلا ىف هلوةىل شب هناءرع-غو

 ىف'ىلوملال._ىفتد_ةعادتو نيمالإ ني-ءالك-اانيب قءفولال_صصأ ةقزت رم ىلعال
 ىلاوزءنودين كا رثاظنل و هامشالا ىلع رهاوزلا ناك ىف روك ذا ىثانر غلا نءادوه_باا

 هنا ىهو اهرك ْدىتلا:دازلاةءب رمشلاردص ىل : هداز خأ نءاندح راشا !هركعسذ اك باك
 هتدشاح ىف ىلمرلا ريما ةمال_لا لاه ظةصأف فقولا لام نما.نان' «هفدن ىلإ هورك هام نوضدال
 د_ةود 0 اءالام ؟- اها سداامناىدا٠ هلا هب كل تعاضباو آاورصلا ىلع

 :ءاربق-ىفهلوت ل... هناهلاهام ىضتقمو ةقد لاو هلصااوةرحالا ب وشاس رينا مدت

 هل ل ماع هنال فةولا فناذلام زا فه ديف ففنيمأ هنال َث .ظولا بحاص قءىفالد ف

 نسحلا باع لم هذ وه ىزغلا لوقو نهتم" اعلا هلام ءاتذالاق فولابر مده قو

 لاو ها مهنا هب دهن ةحس الب مهل ع ةداذار ظاذ ءاازيمذا ه ةممزاب دا ل4 مغ هيهعماف

 ةرجالابلمكقلارا هسعأل ن-لا ةباغفدوعساا ىف ىلوأا لم ىلاهتدققا هجر دلاولا ىدمس

 لوه#ثءاذعلا لوقو هانم يوذ هل عفدلا ف قةشيأاىلا حاد ةراعىفالدر راظاذ |١ لمس اذ

 ماذا مما ىرتالا لمعلا مهيلع طو ركل ل ل ان رأالدالوالا نمم_ميلءفوقوملا ىلع
 رظانلا نيءبان :هفدك | اذافريسأهنأ اكوهو ةلاكال ةرحالاك عمت ةف.طظولا نوةد-سرالاوأمعب

 دعا زعدع.هوةلمقب لدو ها ناه:-ااهللاو نامزلا اد هراذط: امال رجالا ه.اع عم

 قنكل ها ارظانمادام هذسععم ني ةهسمأل مف دلا ىف هلو ل--ةد هنايزية-ةلا ضعي ىتذأ

 دعن د فقولا ىلع ء ةَةفْنلا ف هلوق لمعت هناءالضذلا ضب لاق تان امالا باك نءءايشالا ةشاح

 فة هاا ضرعتد لاق هناف لمأ“ اادهبزب ة ص هال عفدلا ىف هلون لومة هم رخو لزعلا

 مالم هديتك ىذا لاملا نءهفتقولا ىلع هدفنا فهل وقل. له لؤملا هن ىف وتاامك ل

 لوةل!نانمه< رمصتا رهاظا !قفاواذا كلذ ىف لو.ةمهلوق نا _هالكرهاط نكلاةرصورأ

 هناىدا|داامذوةك .ااهنيعلا تناكو هع ىف لكوام عاب هاهاوعد ف لزءلاده:لكولال وق

 لءقي .اذك هيلع ق نأ هنا ييلا تومدعب ىف داول ىصولا ناو هسسفن:«اربو عندي لكوام عد

 عضاومىف لك ولك ىلو:ا!ناباو حرص دقو ناسمذدلل ةمذانص ةلاح لا هدأ هناوالءوهوق
 د لاقو لوالابف سوت وبألاةفءار ةغلا ليكووأ فقا اولا لدكو ىل وتلا نا ف فالسخعتو و
 ةلاكو اكو لاق ةماقل اىفعرفدز ءلإ د واول 3 ولا لوق لومة ف خب ردو هاو « ىنائلاب
 تام قلاطأ ىلإ قافنالل امش زعءزلو لك وما لامن هدل_هأ ىلعَو قلو هءصانموقب نابةماع
 ءوعم !تاولاق مف قد_سيال دعناك تاق < ةرمصو قةناامث ادب هئرولاه.اطق لكوملا
 دارأت او هلوقل وقلافناعذلا نمح و رظئادارأ نمو قافنالا تاهبثاسب هءاعسداوهوةاح
 لزعلاد_ءب ول وقاذنالا ىوعدىفهل وتلوبق ف رصاد_ه ى.مناةثملان ,«ديالف ع ودرلا
 هنانييدلا صب لك ولا لوقل --ةدنأ جا .ةمفانمءأ هنوك ن رعود رخال ل زعأا 0 !هقمةَو

 ىوملاى ام ها مدةتاك نيرخاّ لا ضعب هن ء يا هس: ةءارب قس ىف هن اح ىف هلك ول هعئد
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 اذ_هل:ءناكلءمالاو بالا نادل الدمو::ناالانيملا عم د_ءةب راعرفاغاراهاك.اع ْ

 ل اف هلوق) 000 قو: -هكالد ىلءمالاكملا ءدة:و 1# ةئاراهط

 دلاولا يدم رردا ولما ازا وج ىلءدئازلا ىفال عمم فد. هللوقل ا نأ هرهاظ (هللول

 »ا اهنثم هيزوعامىلءدازام'ىأ هل ]وةاانان هلو ىدسرلا هاش نكل ىلاعت هللا د در
 رابتعافىأ ( ركذامةدلوق) ذاه !هزهجاذاىأ (ةريغص!اىلوو داوق) عجارو لماذ
 ىد _:ءىولا فوريلا دع ةمالعلا لاه ناهو نبال < ىلول او مالا فمك اذ هوفرعلا

 فرعلا ناكث-- ن ؟كلواءيةةةشديز ني وبال فال هب رامعأ' هلاع نمبااغااثاف ىأر 4

 مكحناو بالاكمالان أر هلا بانر ف - ماارك 1 هارت
 قدصالا يد! اذهىوالملا ا نمىأ( ىبنجالا هر« ديا.عذو هإوق )ا ةاملامككت ولا

 ادهن هرهظالاو ط اهرب "اظن قمكطاوهاكل علا ىلع ءركناتات اولا فات فو ل هد 2(

 اهتومدامرب راع ةنأ ى داّمثىنحالا اه ع-واىأ كلدكى الاه هم زيأ 3 مكلا ا

 بالا قال_>اهااءال' توما ىل! اهدي قاري راه زهسال هر ٠ لا نالةنالا هلوةلءشءال

 حر !ك.لاق اذاو هيراعةرامر ذرات اكلك نوكي ن ك.اامهس“ ::الاسجاهناز وكام مناف الاو

 اهزيدعال هناامه ,مءؤره:ظلا نال مالا و بالاك هلدس ف ىأ رطن ىد:ءىلولا قو ةمئا.ءولا

 ةدمع ةئيعملا ةنامالا عفد ىأاه_هقد ىدا اذا ىدولا!ذكو(درلا يدا اذا عدول اك هلوق) اهلاعألا

 هليق) نياودذلا ع. ءاحىفاكدرلا ىف هلق لمقد >3 نت وأ 'أمأ قرو نيعالر 2 اولو' مدل

 هلوةل وقلاناك ع رىلا اهوا ست رآ ةنامالا د اذاال-ةمع. .هبباانلمك ولاك لك ولو

 ىلا عباادروأنقااوأ عيا كلال_هىعدا اذالوةدثاىلوالاو ىرعإ ها نيعلا عم

 رظاعنلانوكيال ناكلذد  ءقب نا جني ءالضفلاضءبلاه (وظانلا دهلوق) ط لكوللا

 هأ مهنعلأام هللا مواتاه "هل 5_لاهذ ماو ءال 5 ان لءامامز راظنرغك 3 ةنا.للا اقورعم

 لل_:مةرحالاك وهام عند هدأ اذا هنا ده. ا عرمملعف رةواان دما وءال_ضفل'ضء«:لاق

 يت ىنذأ هيو ةابدبالا هلوق ل وقالت اهىلا بان رأنم معريغو باو اون ذوملاو شا رذلا مولع“
 ىلو:ا١!ىدا اذالهلاؤلاةروصو ةماعلا ةطا اا ىنمىدامءاادوعسااونأ ءالل_ءالا

 ىلا عفدلا دان ابا رخلا المآل ىف هل وق ل--ة. لهاعرمش اهةصاسد نمىلا فقول الع عقد

 6 عاوةددارااوهو «-2.ه!هلوقل_.ةيهدالوأ دالو او.دالواك فتولاىف فاولا ه-:.عنم

 باو.لاو عمان مامالا ىلا عفدلا صد'نا وم راجالا بناح ةطح الممدعل ماع فوتوملا

 هلورحالا مات ىآ دام ةموأه 5 رحاب عماجلايءامسللا هدأ رحاتمعا ولامدل رقلءةءالاء_ه رذذر

 قفاصوصخ نس -ل.هغةوهو ىئانرقلاىزغلا د شا لاف ها هلوقل.ةءال هناف
 نعئدتااب رك زمال_ءالا رمش لَ هدعوم لش ل ىد:ة!هللا"اطعىلوملالاهو ها اامز

 ىوفةمدلا هل, اةمىفةةءظولا تااكن ا هتان اج اف هلوق لومق لٍ_سم نعد هلة _سملا هده

 ىلر لا لوقام ادا ىف لقي ةماطعوءل_ىىروهفالاو ة:.بلانءادالا تام 'نم ىف وح الدبالا رحأ

 رب وها نيك -ةماد#ه ىلع نامزا ازهىنا 2 الا عراشأ 1 نءهد-ءدنءىتفأ رد 1

 للعب نا رذالاةفعح رش هباّكف ىئانرقلا لاكن ا ١ تاعاطإا لباد مىفةرحالا ني رخا. 1

 ك2 ___+ 7+7 7_بنسسااالالاْط9000بط7ا

 يم



 ريع انش سو ىو ماا دوج يع حجج

 5 جديا 7 معو نع وعم اجمل تا سب

 ني ل ا توي ل و كا ا ا د تح يل

 3 جوع 7007

 1 .هد لو هنا دلان به و ه لي رمدوةملا]->قرا_ ان اولو هلوقذ _هبة.نالا ىف داز نك.

 أء.ضةثنوكي ل_هيالوهوم دين ءدوقملا لحنكع هج و ىلع ماناذا هنالاة ماض ناكر يعم _سألا

 اهذومءاةمدقو دعب هااراشأاك امم «موذلا عسيطتااهسونهذ'ىهلءاو (ل مثلا

 عهد ن ' هل سدلو مهضعب :زاجأو ةماعلا هماءاما ذه ( هلذط لام ةراع'بالل س ءاه]وق) هيدا

 تدك هامراع؟اذانوذأا اىبملا امأو ةلاك ولا باك ح رم“ ىفةسمالا سءثءرك ذا داولا رس:

 0 بالا نأ ةلاك ولا ح رم *لوأ ىف ذعالا سمشرك ذو هيد ذهل ىو 5 3 :ا1:'ىفاك ةراعالا

 سدا نأ ىلع ٠ اثااةماعوك ل ذالاولا# ا::ءاش هن منب رخأ» لا رضعب هاار لامعه .ناهلإهو

 مقل * ورعد راخصلا ماك-أ ف نكل ها انءاضناك كلهو زءتناف اه.ل1 فا ذك
 ةقرالا هعمل ذا ىأرملا هعفدناةفرخا سلمت ف. اك اذاهداوةراعازاوسنا ةيراعل لاسم

 افرهأ نالىأ (لدسبلا مدءادإوق) ما زوالا :فال> ناك اذاامأ ذا: -سأ مدن و

 قواطءطلا ع وس حرم *قولاه ثء- هي دن هاا ىنامل هاا (ىضذاقاا اذكر هلوق) لديالب

 اةةءالا ةرد_ةءد_:ءىخاقلانا قرفا!ىل-ءاو طقتللا ىفاذك ب ةمأا لامر هد ن اىذاقال

 ط ها هنز م2 الامل اوّل الهلااضةاررمذ دوك ليه اوال ةكص هال هناذلا ىالا فال

 و اءطأا هي ىلاءاعمو ءودس انو دءلذ ىذا ةالّثاف م ل !لام صار ةارمطأادهو (لوقأ

 هنذااليذخأ هناللاه ثدح ةيزازباا ىف مزجدنو (نمذع هنا هريغو ىلا فنك هاو لمأتف

 ةيزازملا قلاق دذخالاهلدذأب ؛ لو هرعنملوةراعالاب دعو هنالر هاظه-وحوو (لوقأ) هل

 هراتينصأ هنالن مدد كلون هذخأوا دغرم تسساا »اف ملا قف ادغءرورخآن ءراهد ءاولو

 ني :ا مم و (لوقأ ( ها معال ةراعالا دعو ىلوالا لدا ىفوةراعالات 1ةءناف عأ لاهو ادغهئم

 نالوةامةةدحاو 15 .ءالز ا: ةام 2 نات سماعملا رهط ىزازياا امه روهىتانئروسلا

 ءاقولا ب - الودعو هنأ أع[ ىلوالا فنا هذا هدحو نال همدعامهتنانو نا.ذا!!مهالوأ

 قو نيب وةراعالا _ةعدن اة املا ىقناهذأا مدع هيادحو ونءذ.ذا د_ءءمز وكب ذأ مؤدب

 هان مح راشأاةرامءىلعك واطسط' اهلاهاملل_ءلو نعوذ الفانرذامتوكد هذه ايفءاطعالا

 ةرودلا ىلء ثلا ف أى واتفىلا ىلاذلاو لزا وذلاع و#ىلالرالا ةمد:وااىفا زءونالوق

 ةريبكلا ىأ (هتنبازوج هلوق) لمأتف تاعاي ناتلئسءامه لينيلوة امه سلف ةيناثلا
 هلوق) فذصاأ .دافأةصا تاما نوكيو هيلع هثدوال.؛ءالفاعرغص فاهاىرت_ءاولامأ
 د.ةءاوابهفطع(ةراتوةراتوأ هلوق)اهتومدعب وأا تاس كلذ ناكءاوس وع: (هلوقل وقال

 !هامءقع وضرملا يف د_صتة اغا دازبةروصب قداصوه لب كل ذك سداو هل. ةامرع_غ هنأ

 ال[ هد راع هنا قد هيالل.ةو (ىتفي هه]وق) لدىوعع وأ ناو أ ةراتوةرات ف رعوأ الصأ فرد

 هرقلوقلان ركيتماقلا رقد لاف عفادلا وه هنالاقاطمق دب لمت و زيفلادنعارمدمشينأ

 طاسو أن ءثاكناو ةراعالا ف هلوقل ةءال مهفارعشأو سانلا مارك نمبالاناك نال -.ةو
 زاهللا كلذ عفديبالا نا ارقسفرعلا ناك نا هناىوةاراةفاوهلوةلوةلا ناك ساذلا

 ,داف أد قو «_:.ععم بالالوقلوةاافاك رت :مفرعلاناكن'و هوة ل.ةءالةراعاالاكلم
 اه-ملامالاو بال!لوةلوقةلاهلوةب ةياد هلا ّىراه ىتفأو اهامم هز وكامل وقبحراشلا

 ىف ةرق 4
 ل

/ 

 (هلفط لامةراعا بالا ر.ا

 تاقااتد لتي رد |

 هدخأو بااطاا

 رم سم ىف هرعأا 5

 عادي بالانا) س

 ةراعا الكام راهم( .

 نالةر'عا هنا(هلو ل ةءال

 (نكد :6ناو) ؛ هك رهاذلا

 ةراتوأ (كلذك) فرعلا

 قب ؟؛(4لوةلاغ) :رانسو

 هزه جامرتك نووي
 اهاثم



 د_عراعأوأو هلوق) ررد ىلوملا قصف طرممأ !ىلطذ وهط.است هن نامضأ | هملع طرعشو

 راعألوهةمىناثاا اد .عو هةةدرومحتو راعأ ل عاف لرالا د_بءف( ل :ءاروع<ا د .ءروست
 مهلئشااكلّذو» وو مودقلاك أ.سثىدن ءراعت_-اىصةيدنهلا ىف لاق هتفصارودكو

 لوالا ىلءياسناو فشلا ىلع_ عالانوذاملوالا ىحهاا ناححس» ناهد. - كليف عفادملا

 ناو نعتاللوالل ذاا كلذ زاك ولو هطما تب الها ن ناكو عدلا حصان ذام ناك اذا هنال

 مك.لانا رهاطااو ها د>الا ناد ١١ نوذب رعف الاب اذه نمضي «-هلعار وتل والا ناك

 زهذه]وق) ط ل رالادمسلامع وقدملا نا ىلعاتهامل م ناالا لما فنيدمعلا فءاذك
 هناك ةمسشلا لاما مالمو ةرعأل وامداعناك ةثذاريغب هذخأ هنالل ال مسالا (ىلاع !|

 اًسدن ركمذ اهك لام: نمطملسالا مد_هللاملافاشلا نمذاماوهبمحاصدننم كلما

 هام_ثالاىفاذكك الامان مطمل_ستاادوب ول لوالا فال هذ اسلام رباماعتم

 هل مروه ى وص عدو اذا هاي الا ىف ٠ .رك ذىذلا(لوتأ)'الضنلا ضعه هرك ذرعا باك نم

 تالك-ُثهنم مىفوزيإو هذلا عماج ىف لاق 1 . الاوأ عفادلا نيعذأ كالامألف اوه ريع كلم ىو

 مد_جووملانهواهكلام نم طءاستاا مدعل ى_صلا| منذ هناللاك_ثاال تاق ىلا عاديا
 عامتنالادب رب هنأ ىلع هب ر لآ ت تماه ثدح ىأ »6 هذ راعتاولو هلوق) لما ودنا ى عال

 (ظةس هإوق ْ لاح لكب ؛هنهذمثمد_ةتامىلءاضر ةنوك.ةىالطالا ل ةعامأ هنمع ءاةي عم هي

 1 تمت (نعذي م هلوق) ط طر_ضدل اناس اعرا هي ناسنالا ىلوالا |
 اذك هظةس ل ةعدالز هم 11 ءهعضو ثءح هعمض هيا )ن هذالاوهإوق) م مهيأ معتسملللا

 ىلا ن ناكا ذا اوف هناهذامأو نامذلا مها لسيلعت ( ةراعا هنالهلوق) ررد طخحلا ىف

 1 ةقرالا مدعد فءامأ ىمل !قرافاذا'ذ_هو ادعم هينوك.فةعاضا هنالذ طي

 ةراعالا ىأ (او؟ اءريعم لاو دوق ) ىبسلا فالئايناكاذاالا عسب بيضا ا ملهأ ن هذنالثأ

 نءذو هلوق) مهلا ىديعأ (هب ديزي: هلوق) ) مع _بلا ىأ(اهعض دد/وق) «٠ .ظمنوكد الذ

 تدراع:_ىلاواهمطخ هوأاهعاق مان نوذنالرلىفامأو ريضأا فاد (اهءطضمانول
 ظقاح هنال نءذدال ءسآو تح ل هح ْو رذسلا معو ةراطؤاح مد هنال همأ ود وأ هن ديزعإ وأ هسأر

 ىفلاك ة. زازملا ىفاك ءاردعلا ىف ناك نا وعطت» ممانلا سرت نقرا نا ىربالا
 رقسفالرمىف نوذاهعطص م مانو هبدينيب هب راعلا عضوا ذا ريعد_بملانيلوصفلا عماج
 مانولن عذهدين ءدو.ةم اذ خأولو رقسو رم نعد: مهدي ةءادلا دو ةمل_بر عطةةمانولو
 عطقفهديفاهدوةموةزافاا ىف رميهم مانةيزازبلا فو ها ال_فالاو ريضخلا ىف همطصم

 اذهد_ءمئااردصأ لاه نكن هب رعشلو هدينمدودألا بدبس نأو ند ةدالدوةملاقرالا

 مسا ىف عبط ملام ون نا مام ض اا. الاذهو زي دس ولا ىف نوضنالاءااج زاواهطذ «مان اذا

 اصزاهةبااهيفو عا موثلا ىلع دئازرحأىف اذهو مونلا سفنىف لاذ نال ظفسأل لرب سدل

 تنم قراسلا ناىرتالا ظذاس هنال ن هذبال سر تقرا ل_هسو مانو ع.عطضاو دال
 ادعام مان نعخالرةسلاىفناو رق لارع_غىفاذهو ءارصصأ !فنأك نا وعطقي ماذا سأ ر

 زيبولاىفلشثمو ها اظذاحدعي هاو وأ هيدي 05 وأ هسأارت هراه:_سماو اهءطضهوأ



 هما ىضم به  :ذئنم- ناضل نأ ىلا ن نذل تقولا ىذمد_هبهلاوعفداذ' ام ىلعىأ

 راص هنال يصغلا نالذعو هد_:ءاهعدوأ أ هءىضرولذ ا هريغ ظنه ضريلو اعمل ةدبدولا

 [:اشملاه ةصالللا ىنذةمفالخ بغل "ل سمن كل ( ممل ب سدا هإوقق ةبادهلا ىفاذك

 لزغم ىلا درلاب نآريب !بصاغ او فراسلا ناضضام مامالا ريذصلا مالا ىفلاق اربي نأ بدع
 هنال هيد دق (ة«ارزا هلوق) 2 اي كلا. ىلا اهدرزلامءديءوأءرمسج أو اهطب مو أ هير

 0 لوق) ط موءعلا ىلعلدأ هنالرهاظلا ىلع ترعأ ب تك عافتتالا ناطملاهراه_ءاول
 ل الذال م دل راع لوالا لم.-ىلعاذهنار هالفلا ( معسل

 بنكي ءامهدنعو ةعارْرلاَهَض رغنا لهءاىلو أ ماهطالا طفل ةناك- |١ تناك طاطسفلا بصذو

 ةءاكلا ةدئافو ىلوأ عوضوألاب َةباكلاود_ةملا اذهل ةءوضوملا ىسهةراعالان الو نر عادلا

 بتكناالوعقمتمقوا مالا زههلا ع َ (ىنتمعط أكن أ هلوق) دوعسااونأ ها هرحآ امتا هنأ ؛

 لَ رأى :هءطا كنا هلوق عأ 1 مهيتكي ؛ هنأ وعم ىلءاهرم كزوك وذ ردهم ى هت

 اذا ماعطالا نالنيستلا ىف لاف( ص سذفوإوق) لءاعتالماالا (اهءرزالهلوق) 'دوءسلاوبأ

 لكنك : نأ يسن اذه ىلع ومامخلا بنو حارملاوءانمل و ةعارزلا مظتنتامئافةراعالا

 نمءاشااماهءرزال انك ىةدمعطا كنا ضرالا ةراهدساىف ل وةءفد وسقملا يلع لدأ وهام لص

 يَحَو نماحمال (ةراعالا الع نوذاملا دءعلا هإوق) ط فرص ها فيصلاو هاما لع

 هوحنو مود ةلاكول-*«ىبص نراه باد هب زازياا فو ةيديه نوذاملا ىصلا اذكورامقلا

 انوذامنزاك اذا هنالينادلا اللوالا نعتز وذاملا عفادلا م م-هل نأ ونامذالفلام وهوانوذامنا

 ىناسشلاو عقالاب وهن ضاروص# 00 11 فاشل ناكو عذدلا هدم »و

 نوذاملانا ىلاراشا(حلا ارودحغلاو .لوق) )امي رق هما فان و ىهتا بصاغلا بصاع هنالذ >الاب

 امأ وهد سقس ىف هفرعصأ ةرهاظ فةراعت الا وةراعالا ل مث نذالا الام مص امس

 اهكلهتساوأف ةيراعلا ىلعرمعملا هطل_هدقةراعتسات ا هتك كلذ نم أ. كلءالفرو سجنا
 ناك اذا!ذ_هىدملا دعب نمضمف هسفئق دف رهاظ»د وكاد هنذا مدعل دسوق -ىف رهطتال

 1 رخخ ءطمات مصول ن ونحناوروسح لا ىلا ل:ءوادوم# اد.ءناك ولف فرمهّمْلا قاطهريعملا

 نءنوكءامغارفأ هاو و ميعص طبل #تالو ريم عمنذ' م ريغ ممغلا لاما م راصريعمسملا كذلهتسامو

 ْ ىلهفوطعم(فالو ءلوق) هرهغزيب و هع ل سقرالذا ىذجالا عماوشب هنوك ن ٠.مال

 |١ نال (حلابو هغمو هسع!دودر ه]وق) لمان لانههرك دىلوالا ناكو ف ال2 نتا لوف

 1 ميلا كل ذوا محا هديتامثاوهديةلازا نمديالفا محا صديتلا زاب ونيعل' ىفهدبتاءثانايدعتم

 || (هنافهلوق) ةعتدولاكرجالاو ةياده هلامعلاذكو(كااملارادىلاهإوق) ط ارمصتخم

 : || ءامم .الن وكن ةراتوةءادز!نوك د ةران صضرالا: ةراعاو ةءارزلاب صدا مالت ةراعالا نهدارملا

 ا معملا ىوعدب رجالا موزل نرمي «ّدملا نما و رمعملاّت ومو أهدملا لواطت د دع مهتسملاد وع نمأ

 1 طظدل فال د ةعارؤلا ع نءنيكقلاب لالالا هيد ارملا نأ همماق رعد لك ويالامىلا ف ضأ

 0 هطلسرمعملا نال (وشلادعب هلق ٠ لالا نيش نااكلافللا نمأللاول



 ىجاب نا لاه تيقوتلإ طار. دئاف ىلا ةراشا ( عا ديال ! كال رم«--تملاقالاو هوق) ان لا

 ىلعو عدو ثادل س لانا عال نملا# ناد مشن ىذحالا فال_ة هب وتىأاذهو

 عماهثميمناهتدم تضف ةنقو وم هب راعلا تناك اذاام ىلع ةلو# هلّك_بملاهذ1هنوك_ةرادخلا

 ناهربلا فو ها .ىنجالا ديقاهك رتاذا ذك هب ل22 !نمخإد_هباهك أسماي هنال الا

 كلو ريع لا نا نمقازعلا باش م لاقام ىلع' ا رانزلا ىلءىب:بأ عماد درول رب : قعباذكو

 عادبالا كلعتالف عقانملا كملع و اعامااس,مفنا عم ةراعالا لما هنالىومفلا هيلع وعا ديالا

 ةءوضوماملا,ت؟ل هاذا نعذ بأ عماهدر .اوهلوةاولو أو ىلوأ عفانملا كلم همف سدلو

 عد وملاواعد ومريم سلا مزة واهتدم' اقيمساب ثبتت ادقو :ةومدب راعلاتت ك١ ةاامف

 ىركلا هيلا بهذريعْ#لا عاديا مدعب لوقلاف ةماالثرش ها قانتالا ' عادبالا ءالعال

 ذخأ هيوقا ارعلا مراشم لوتوههكاءهنا نم 1 هيلع ىشءامو مدأ ادهولاةبلا لاق
 ّى وغلا هيلع وفاكللا ىفلاهتو ىلصالا ف دهممراشأه ملا وة.شانرلا ىف لاق ىلذةلاوثدللا وأ

 :راعالا ءاهتن !ىلعلومسف هب ىلا لوق ىلءامأو رهاظ رك | بهذ م ىلع هلّدءااهذهءاث ف :

 ىلفرفال تاقر هلا ىفاكىبنالا عماهم م اهتهم تضف ةةةوم تناك نانةدملاءاًضةنال

 د.ةيالىاجالا دمق داء ةدملا ىط مداعن تكرام ول هريغد روه# درع نامذلاى اما

 اا نمضي تكل هذ ىذجالا عماهدر لم - هلا“اذةنادعب واهم دخداف اهراس! نان وأ ربدت

 نودمفرخ [لع عادي الاو رخل هن لحق نادل س دلو تال ذْرِم دم لم«: لعول هنا ع ن*قهسس

 اهنا ءىلوأ للا اذهنا رهظنن مذنال نأ ش 7 101

 فقامت الابعادبالا كلءالوهو اعدومرهصم فرم« ة#سملا دنع هول :دوتراهةراعالاولءعااىب ما

 هنأ اممم نكمل مالكدعب اعلا ءجسردلاولا ىف سلاف هريغو فاك !ىفاكن هذ: كاذاو

 ناكما عمتتولا د اه؟سماف هَمْكَو وه راعلا تناكولزيل ودقلا عماج ف و ةدقوالاى نعد

 راهدسا نم نأ دس ةلالدوأاصأتةةوءاوسراةفاود تقولادعب اهلعم_سقل ناو نمذدرلا

 عملا سرالاب سداهنامذف | ذه ىلءف ىهدنا تق واوأو نعل اق هرمسك_ذ!.طدح مسك !امودخأ|

 الوأدق ا ىلد وأتلا ادهدعم اذهعمو لمأن' درلا هنكعملاذاام ىلع مح أ الا ىو :-الا '

 1 عمةدملا لق درلاءن مذإال ث مح ىذجالا نبي داموهتس قرذالا ده ىلع هناقريحالا وديعلاب |

 ةياهنأ ىف دك وعدو: نأ هل س الاف نملوةىلءلل.ادلدأاذ_ىذالذك أهاعب ع نعد وناك ||

 عاديالا كالعال هنأ رهاظو فادةعالام وهر(ةراعالا كامل: اعف لوق) ةئاخ رتاتلا ف سنع 1

 ناك اذافدن : راعلا ن نمالاحىن دأ ةعبدول !نالاذ هو يعاد لاةرامعو كالدك س داو فام امف أ

 نالء وشنو د ئذب ص:الو انام ىلع عادالا الع نأ ىلواف فلت<الامف ةراعالا كالع أ
 ةراسمعام لاق. نأالا مهلا ما عافتالاوسىف ناةةءامناو عاديالا و - ىف ها ال لكلا ||

 ىندالاك كمعد :وهوةةةومتناك اذاةدملاىذمل بقوهوةراعالا كل ءتقو ف ىأ تقولا نع

 لاماهاو اكول أ لا حرمص: مل ( شي هدأوق) ىلاعت هللا ++-ردلاولا ىد, تفداك لها ْ

 ىالارا" :ذا نأ مد_ة:دقو لا قذركاا بحاصام.حرمدو هديا !اهيرامعر هتاعإك راتخلا

 اردو ده ىلع هلوق ) 0 اا فا (مهمالكل نيت وق) < هأ .ه تام |



 لق ةقاطاارهم هن در وقب الا ود-طقألا داز واهكلام ىلع اهياد رلا ةنومنا هس.ةىذلا ا

 نالقالطالا ىجمأي مآ الوأ هكلام نذايه.فىلةنلا تاك ال ضرءته.فسداونيءو*ولوخدلا |
 اهانادك ل مدق هنالذ وا! انذاك وؤالاالا دن ءلةنلافنذالاةيراشماو ةكرشلا ىضتقمأ|

 اب رقهانمدقأم هيفا ن كسا ضمشلاب رهملا كال ةأرملا اذكره ثمح دكالة نا كلامالوأ
 ةلالد نذالاقالاو < رصندالاددار_م١نا رهالغاا نا نمىلاهت هلا هر دلاولا ىد-_سنع "1

 لما ق ةرغلا لصصت 9 0 ذامىلءانهز رك دلاناودءر ك ذاع :صامناالا مهلا دوج وم

 رادىلادءلادرو أاهكاامل.طص'ىلااهدرولاذ كو (هدمعع مدنأ ارم بلا در نا دهلوق) ْ

 كالاملا ىلعامهدر و ,كلاملادبف رادإا وأليطىالا نال اهو ىراهتملا ميلستتلابىف ؟هنالءدس

 نأ مهسالا ىفاؤهو اي ز ها كلاملا ىلع ادرا.يبلادرلا ناكفرا داو ل ءطصالا ىلاامهدرب ناك | ا

 ىق.ع هثالثلا لوةوهواعمشت مهعمضا-ءاواد- محاصر اء_هد رب 0 هنال ن هذي هنا املا وأ

 الس ارادىلا ىراوعلادر نال فراعتملا يا لاء أ هنا نمءانرك ذام ناسعتسسالا هو ا

 لءطصالان اك اذا هنا ةلسىنأن ع ئ انراارك ذو ةيادهلانع رح تتبلاةلأ اكفراعمأا

 ' أ اك متداع ىناذهىل .ةو عيذملا ىفاك ظذاحالب لانه نوكي امارهاذا نال )رينا رادلا حي داخ|

 لاء ىف نم عمدب هنالل رالانةهنامريجالا مكس هم عت (ةرهامهرمسأو أ هلوق) ةيناسملا |
 ابها .عىق تاك ول هنا دم وهو لامع ىف نكي ل هنانهوالع (ةموا.مالهلوق) فا 5 رع رمت

 معملا لامعفف نع عمىأ )م ردبععموأهلوق) طا ررع وندهن ريغ نملوصولا لبق كالهول ا

 هءاود مذ معد -هاوريهملا نمدحاو لكشا ناسصتسالا هسونيستلا فاق ىفامسسوق |
 سداسأاىلا وهاهعندل 'الملا لااهمذدراو ةداعامحا مىلا مقدلاك هسبلا عقدل اوه _ستاسن

 سئاسااىلا سر اسلا نموأ سةانسأا ىلا ميل ستلاب هدم ىتةكمف سفن هظفكه تئاس هظفحو ا

 تاهوالا ضءبىفه.لا عةديهنال (ال طع را ها كلاملاىلا سئأ-لانموأ

 اهمل_ وعسى اسعموت رةينم ىلعاهدراذاالا ًارييال ل _.ةو ةلالداد وح ومالا ااضرنوكمف

 اذه(س.ف:فالتعدلوق) فئصملا راع ىنفالطالا ناس حلا اهيلءموةي هوقو سءاسلاك
 اذاامأو :داعز[.1غ)!دبىفنوكس:ىتااءامشالا ىفادهونيستلاىف لاق ةبادلاند مقتل موهفم

 هرادفاهعضو وأابحاسص مالغىلاريعتسملااهدرة هوو واوا دةهكةداعمهيديا ىف نكت
 ىرجتةداعلا تناك اذاهنا هلم مهقيو ط ها لدم هب هرج مل ةداعلا نال ندب ل.طصاوأ

 ل ودلا باص أ دعرا :راذ هزهلناب ىب ملاك همالغىلا هم س3 ىف 54 هياعأ, ,شالاهذ هلم مات ىف

 َّق نعد أ هلناك اذااميإ_- وةداع لديك 1 ةرعلا نال منذ درهظي ىذلا هءاااهولست قى له

 (ىبنجالا عماهث#! م هلوق) عجاربلوامهريغو فرمصو ضن ءهطاصمرك ان موقي هلامعفف

 اذكف نمذءدءقتكماها ذا قى( هدا عب لا مال انهي دعدل هلوق) فال هل وت ىبلعف ةوطعم

 عفدلات الى هبال حءاهدر سبا ناعضا|بوستا هنمَدخْوي ىاطر ىنجالاديفاوك رتادا |

 عاديا ةراعالا نال« وقأ ةراعالاذاةراعالا كلعأي هكدع ريهتسملا و عادباى :الا ىلا

 ىذمذعد هدي تكلوهذ هن ءاهكسمأ اولهناه<: راعلا تقو ءاًضقنا هييس لو ةعفذملا كءلق و

 ةرامع نمذخونأ لا سمالاب هب دعما لاه اذاوىتجالادبف اذكفءانمدقاك اهنعذبامتدم

 (ى والا
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 00 قنعرس - ةماللصحانو ن قود ضرع ىهو ةسهقة مهى ه-اسإل وقنانالههلع

 ىللاد رلانال ب ومغملادرت رح أه ءاءكأ (بصاغلا ءهلوق) اير َر ها ىلوأب وح ولا

 اهكلامىلااهدربوهو هلع' م :ه.اع بح هنال هملع بف هب هسومدرحالاو همأءب حا وكالالا

 ضيقهضيق نال( نوهت رأا ددل لوق) هسا الماع ناكفه مز“ رباهدر ىنفاهنءهدبلا زأ هنا

 لاهنت فرك نورها وهوزي بولا فهشمو ىجانر 2 هسهنلا طياف تاك امن. ٌةسأ

 هئقف'نأك اذهأو نوت رما ديف ةنامأه-ةمعنالا ن نغارلا ىلع نوهرلا دردن دوم ةب زأس ع و نا رلا

 ةعقممو ةمااسا ا قال زمعلا ق فرمصتدرلا نقلل لل ل ووذملاو نهارا لع هئفكو

 عج نك أ ولا لو هسونيدلاءاضةزامتءاناعيج-نوترملاو نهارلا ىلعتداعتاو ٌضةلا
 قمف وتااىلا حاتكفهماع و ىفاهاسالال ى واسطلا|ح شى ل مو ها كلام 52 نها رلا يناح

 حجت مغنءنبلوةلا نءالكر حصص ذءا واتفق ىف ف ورتسالا تن أر لمان نيعضوألا مب
 سغلا ناله ثح هكر أدمسشو طقفلوالا لوقلا ةباهنلا بساصرك ةنكما رام هدد ال

 ه.لءمرغلا ناك فالوأ هنمهردف ودءدسق ىو أم :رغاارلا ربع زا ع ندي ص*ئخا ادها ودل -ه>

 لادلا رمسكب عد وأاىلءاهدرةنوم وةعبد ولااو ركاغ و م:صااموعمت اذهاورردلا يف ةعبتو

 درةنومهدازديوءىفو قمع هملعاهدرةنو١تناكفهملا ةداعاهظذ ةعفنمنالزغك لاف

 واو ىرت_ثأا ىلع طرت هد ؛ قررا. عساادر دو ءورطإ اةأا ىلع ملا دعب أدساف ع ماا هح

 غايسمو راصةك ان رم نها ريحالا ىقدرلاو هنومو لهل ع مدر دلو معا ملا ىل«ف عسا اال

 يه ضدقلا ه هعونمو ضم ةعش مدل نءىلع بف ض.ةلاٌض ند رلاذارعسجالا ىلع جاسنو

 فال_ .لاءد رلا ناك وةعئذملا نمريحنيعلا وةعفنملاب وثااد رلوو ةرسال اوه وئيءالدا محال

 ناعضفئشارمر و ةعقتملاباتسمالو زيعلا هلذاكالاملا ىلعدرلا نافةءادو ا .ةقرجآ ١ اذاام

 ىلع تطرش ولو فال ا همفال ماك رتشا ارمجالا ىلعدرلا ةهنومتاتانا.هذلا لصق نمعباستاا

 || ىلا عجارةراشالا مسا (اذ_هدلوق) نياوصفلا نمزيثالثلاو ثااثلا ف اًذكمملعا مناف كالاسلا

 هحرخأ اذاامآهنذابرجا: تكاوسرعأاذا هسنلء توك داع ا قعد رح وحلا ىلعدرلا ةنومووك

 بهفءاش. .-ىلا هلق: فك نذأ ونيعلا هرجاولمعد_بملاك نوكمفرجاتسملا ىلعف هثذارع_ه
 رجالا ىلءاهد رسدضو هنذان ودب ا رشاولامأ رحا5 سا ىلءال اهدر ريم سأ ىلءىأه لع

 نذانجارخالا ناك اذا !ده طم نع عملا يف ىفو كلا ا نذا نوديحبا رخالاب ولة اان دعتلا بأ

 لسقدهرك ذىلرالاناكو ها اره ولا رحاةسمو-هلعدرلا هن وكتدادلب و و لاابر

 ىأ (لاملاب رنذاحارخالا واهلوق) رجؤ ا ىلعذرلا ةنُومنوكرىلا عبار هنالرصاغلا
 لمان دو-ءومةلالدنذالاةالاواك ريد رذالا نذالا دارملا زارهاظ اوال_؛هرخآ دابىلا

 ةيراشملا فواهيةةكريشلا لامس ًاردر أ( هكرشف الخ دإوق ) ىلاعت هلق هر دلاولا ىدم_.
 1 طرش نافةي ريهظلاةراجا فو مم ىلا بحا م ىلءامماف قب" الاو ةطقالا ردلا كلا
 رحات 1! ىلءدرلا طارت ا لد وذزتاجاهما ىف اممغ رملا نء كد»و تدسةرجا < 1| ىلءدرلا

 ىذن هلوق) دوهسااوبأ هل ض.ةلاعقو نء ىلع بة درلا ةيومزالسالاو ها َه ةدائ زلا ةلردع

 (ىنجم هلوق) اف ظفادي زينا فاؤمالىلوالاو م بهاولا ىلءامتافا هيف ىأ )ع وج رلاب
 00000 1 1 راس مدالله ةاششلق لسا للا 00010:8 نزلا 10100000 :فافالقطلا



١ 

 ءاوسىأ (اهنذ هلوق) ىاي ز زر 0 ود رلا 1 ا ىلع هوق)

 ةءاالمشرمشلا ؟ىفاك ناهذالف اهلم_هتسسا اذاامأ تقولا دعب اهلمعت_سااذا نوضإاسغا هنأ
 لاه ثم ىلا ى ىو ةعدرنوكت ةدملا ىذم دهب َ راعلا نا اك ىو هفانع

 اهلا ىف ع دولا مكحوهو ها بى دعب د و باطلا لمق بال هب راءلادرن .صااو

 ىلا موءااىف ةلهناو نمضيال لة كال وف لدللا ىلا هراعاذ زازيلا ىف لاه ناس ”نالوق

 عافت الاانا امامه ان وكمف هيىفاثاموملا ىف عفن انا هيدا از نوذي هنأت اكل !ىرك ذ

 ناةذ-هددولاوةدراعأ انيبقرفو ىذاقلا هرامخاو لاح ل < ىلع نءذن ىخرمسلا لافو

 كالامال ناك وهو قباسلا ض.ةلا ىلع تثواا ىذمدعب هناللاهلل ةهد دوا اىف لاسمالا |

 هفنل ناك اذو قبا.ساا ض.ةاا ىلءىنب هنال هسفناتقوا ا ىضمدعب كاسمالاة د راعلاىفو
 معمل ىلع هد راهاادرةنومنال و هضم لعق اج ونة ثذالل ناكتق ولاقى راهذأا ماع و

 همقلاق دبا دهلا ئراق عماج و ةءالالاى لثمو ها كاملا ىلع ةم.دولاى رههم مهد

 ةدرداادوةءلا ىف ىلاءهلنا هجر دلاولا ىدم-هماءءرقأو ةي د مالا ىف ىذأ هيو مدالاوه!ذهو

 ىوا.ةفن. ةتقو ولو اش هريعملا عج رباه هو زا مد_هاوفوق دنءباكاالئاوأ انم دقو

 ىوتسيو نماضوهفت قولا دعب اك سماق تقومي راعلا تناك اذا نيدلا مهظىذاقأا

 1 رسك ف بطخلا رس !امودقراعتا ن منا ة-ئلالدوأ اأسصنؤ قو وم ةيراوأان وكت ثاه.ذ

 ضيق هنال هءاءب هرج ىأ(هيلعد رادومنال دلوق) ه-ارف رقع ؟ هاو نعذ) 0000 و

 هريهةمل تق ولا ىذمد- هناهكسمأ اذا نمذمق قع هيلعبدا ودرلا وهسغ:ةعفنوعلا

 ةملضتلا ليد رلاهلءبال هبال رحأ:_ىلا فالغ نءذمأ تقولا ىذمد-هد اعئامز وكمف

 رارك:لا نمحراشاا مالك ىفام ىنذالو نوذد الف عنملاد»_جونإل -ورلوأذ كلاما باط دنع

 نالرعمملا ىلءدرلا هن ؤذخىأ (امنهريلاهراعتسااذاالا هلوق) هسماعاع 000000 00

 ةرحالا لو ه- ةلزمخع 4 عفملال ودان هذ لالها ادع هنوعت2 ام ر ورعصب تالاسأ ١ عف اهو

 نت ”راادب ىف هن دو :دءريصت مناف (ةراحالاكن وكن هإوق) ةداحالاك ن 82 اذلو رح ودال

 امخاصل ممم يفةراع!هدهنال وةراحالا هل ركع تناكسف هدمت ريعتسملا ىلع عجرب رذا ريعملل و

 ىلا ءااو ازهلوالا نيهجو ن ماهم عون مالي راعلا نيب قرا لسه دسةف ةئافلا ىفاك

 ئىرب فاف والداعم فلاخول نءرأا ريهّدسم نأ رجأةسملاورمع#ا فال هلوة دنع ب ايلا ىف عام
 نيعلاب عفت ذملاوه هنال(هلعدرلاه نوم دوق ةياهتلا نع :رصأ ىف.دافأ هريغت فال ناسعذأا نع
 نوكتنابحو هيفةياو رالاذ_هو ىيدراسملا نيدلا رك ىذاقلا لاق ط هيلعدي وس ولو
 نال(رح وملا اذكوهإوق) ها هب , رامااك راصق هن ةعفنلهضيقنالة مدخلا 4 ىموملا ىلع

 ةدملا ىذمد هب رساتن لا اهكسمأا ذاع ه ه.هلرحالا نال الملا ةع فدل ةضو.ةءةرح وما نيعلا
 نيكسسملاا هءاعيىااواهدر مك لا ىلع حالو 2 امحاصهيلاطي لاماعتمذنال
 ةنواانوكتتن | بيج وق هسة ةعفنل ناك هضب 5للاَدد : الودرلا ةنومه_ءلعدوكي الثةيلخااو



 سرغلاوهائءلا صةنام حواشلالوقو 2 ورمشأ أ هولا ىلع علة لاد سرغلأ ١و ءانءملا صقنام

 ىدعتملا ص#" نمد مدح صققن رةودومنز رك نأزود وهن رد _همامن | ىلع هناهأ ىأ||

 ةياذسعلا ىف نكح نيءوذ رم لرالا ىلعو نيب وصنمسرغلاو ءانملا نوكي اذ _هىل_هذ

 صقة:ىذلانالا:_يهنمب وه:مصرغلأا وءامملا ن وك ةدكهابمعو روهظد الهدا زىذاه لاق

 علقرم_هملا نذر سرغلاو ءاذملا بصت رب د هد ىنع عملا رهصيف عاش اوهامعا صسرغااوءانعاا

 اغا وناسهذأ' برس وهلد ندةإأم سذس نم سدأ عاقل نال ماا ذه سنذاو سرغلاو'ادلا

 ذة ىعلاريصي ذا ريدقَدلا كلذ ىلع عملا ةصصاخأ منو علا ابةصقتنملاءامباا يق نوعذملا
 ناهإوق) ىو» ريغالصرغلاوءانبلا مفر هجولافه_ءفام ىنذعالو عل لان عال اريعملا نمذو
 هعأ د ُ راعااق عاج رم ال هنيدن سس ةدصس رق وأاهف ىبءااضرأ» راعااذا هنأ ( ملا موقد

 مك ةروك دما هَ اق ولس را و املا اد_ه ناب”ريانا باررأ ل ثسف ه-سرغو هناس علمي :

 3( ةئامه_تنوذءفةئاماعولةمن الا هوقو ال ءاغلأ ناك اذاقن'الادشعةىوا#ت

 اهؤادتباىأ (ة_هقاارب_:ءنودلوق) تاعك اهنعصقنامن هضم (ةبورضملاة لالا |
 لوأدادرتسالا مم وناهرا.عانالاهدادرتسا صرالا بردارأ موبىأ (دادرتسالا موودلوق)

 هأوق)ةدملا ىذمتقو اهموقريتعا نملافالش دوه لا ىأىف ل-ءو ىلاولولا نءرصأ'ىناك رع
 اداددواد فوز عرزرلاد مدس داصولل لسا صرعسد ىأ داص> الا نم( ع رزرلا دصع نأ ل مق ] ْن

 ارقد نأ مدالا ولءق دري ىالثلا نمدوعسلا ون لاه برفملا ىف ذك برعو باط فان نم

 كرت هلوق) انا_هتسا تقوي (الوأا,مةددلوق) هداد-ناعاذ' عردزلاهص-أنمداصلا رس

 ظفاملاىصءاوبأهةقلا ناكودةءيلناو لئلا رجاهءلاط عرزلا دص>اذاف (للارحا

 مالك فاما ع رزل' ة_وقضرالا برزرهك'دارأوعلقلا هركو ل ءلارجأ كاس عرازملا

 قود صدد تدع رزلا لرب صرال !برىذربنأالا كلد لاه عضوم ىف ىلا باص ْ

 لئاارجاب رتل نأ ىلءناهربلا ف صنو ط اديزارصتةيد:ه كلذدل سدالاق عضوم
 تقو ىلاريهت#-1لا ديىف ل رتتضرالاتأ باكداا ىف زي#بيلو طو سلا نع لاق مث ناسدتسا
 عدزلاوةراجال ةدم توتناولاك للا رحاب 'لمتنأ ضد واولاف رجأرغب وأرحانعرزلا كاردا
 هدلو عضرتةمأ ةراعانمقمسام هريظأو(لوقأ) ىتاي زل' ىفهلدمو ةءااليلرمش ها دعب لقب

 عوجرلا تو. ةرادملا ضرالا باص دس (نيةسألةاعا م هلوق) خلا .وز غال صرف ةراعاو
 وهو (يغلاىفزا وحل اىلاراش أهلوق) عرزلا ىف 4 هند انرورغمهءالعر ْزلا باص >وا يف دل

 اطئاع ب ولو ةباهتلا ىلا اهوزءو هلم ملا هذه لقندعب ركأ'ىفو ط ةيئاءغلا ف اكراتا
 كلذف سدا قف: عملا عج رينأارمعت_تللادارأ اذاقرادلارمعملا درتسا ةراه:_ءملارادل' ىف

 طمحملا ىف ةصاللل !ىناذك ضرالا باص با رتن م٠ ااا ناك نا طئاطا مد. مينأه4 سداو
 |هلث ءرجأ ضرالا بحاصاو ضرالا باصلءا:ءااف ب رخاذاو نكسب و ىئدملاضرأرامساول
 امو ضوعريغب فانملا ْكءلةةراعالا نال نعمذراج' هذهن الريع هالءاذبلاو ىكسلارادةم

 ها لئملارجأ بوةلووجمءانءلانالةرجالاو:دملاةها ه1 ةدسافةراجا تناك هلءانملا طرم

 ةينإ



 ثوك لماعتلا ىف لماثأا هج 2 رهان (ل لوذأ) ها لمان لامتلا اذه ىقوىلاعت 3
 واسم ١1ن وكن نأاهذ 0 طرخشي ث. ةراسالا ىنالذم اطرتشي الة راما قةعفنملا

 ةلاهج ناءالل هم عاشملاةراعازاوس نم .ةاهعلا“ نعَناك- ١١ لئاوأ راش ١١ نع ا ظ

 ةلاهس ثأن هأأ ع نعة هانا ةامملشمو ها اهءوزامدعلةلايدألوا ةءزاخمال ىذق:النيعلا

 ثمدحو ءا ةعزانملاىلاىضغت تناك اذا ةرمضف نيملا ةلاهجامأ ل

 ةضقال ريغا ماررةن كهلوق) لماتلا هجو لع هب هيواهاالم ا طرخت

 سر غااوءانملا ن مصقنامنءذنالو ىجان ْز برج عاقل باطامس يأ ا و

 ناءاش'ذاالاهذد رقي م 2 ع رمعملا ضرأ لغد هنال تءق وءل'مد_ءد_دعرو رغلا معا

 نع 0 مض دما عاقأا مذ ضرالا تناك اذا ا ثامممةبامهذ خا

 : نالذؤعل !ص آس حام هلال“ "الذي وه لقد ىأذبت هد :وهضرأه.اعئاتن) ال ىكهل نا وكب و

 ا هسوقاتانالا كرتاازردعالت مح علب رض نالت اا

 ىلاعتهننا ىبصهلوةادعولا,_فخأل ع وجرلاهركب ( لة عجرف ]وق ) ا زلا فاك !ههقافت اهم
 بحاضصف تقولا ىذمولهنال هلق هردإ دقو ىلا تا مهطر هرم ا: نوا-1 ل دوه. ف

 1 :لا إف ضرالاب عاةلارمضينأالا اس ابب نءذالوءاذيااو رادصثالا علي تقولا

 ريم ن نعذو ه]وق) ط هللا نعةود_:» اول ةمهتوق اضل فريتهيونامذلابسرغلاو

 د_ةذدءوا ءءافولارهاظااف امولءماقق و تقوامل هنال(ص .رغااو*ا:ءلا صةنام ريعت_بمال

 زتكللا ىف هءاعىثءام اذه تقرملاريغى فال ن 1 نوذم) هناي هرغ دة هب ووو وقىلعدقعا ْ

 نهذنائررمذالو معتسملا هءلةيتأ ١ الا ماه ةمقلا ناعف طخ نعرصا !ىفركذوةباد_هلاو

 اممم "5 لدقو علقلا هد مهقنام لف ناهض | هاذ ةءالاو م معراءوأذمةمقلانامذن

 هلدمو ةدقلا نأ جدو صةنام ناهد نيب ريع معمل ىف مدكالاسملا رم رضا لقوا هوكلعو

 اذلف لق مْعْنع ريعو هن مارح مومضع#) ولوالااوم ه-؟مهاك رقاملا وبها وااوراصاا رودفف

 نافراكذالا ررغفاكد وشل مك اهلا ةءاورىفادكلاوىرودةااةءاوروهو فة سلا هراتشا |
 انهو ةضرامماد_ ةءنعمذىف ناك اذا راغلا ىلعررضلا ع نسضا ربا ءارورفملاتاق

 ريعملا ناىتحةمزاللا دوقءلابو ىلهال ت5 واب هناق ةوبلمأ تقوءاوسع عمدة عئو راعلا

 عوجر راح فكس ةتقولا وذم ل .ةراهتسملا ذا ةهتمقون نع عودجرلاهل ناك تن قوءلادعب

 يبهاولا ىل !ءقاقصتسالا ناهد ن مدل بو*وملا عجربالو ع مثلادةعن هذ قراغلا ىلع رورغا ا

 ةدئاغلا ىلع لو لقاعلا مالكن ا ه.فهجولا طو هدا ىنلاف تاق عربتد ةعنمذ ىف دن هنال

 نوكي نأدنال كلذ عمربلا تقواسل م اعرم: ةي راعلا رصصأ ىف ت.ةو لا ىلا ةباحالذ نكمأام
 رب رقراصف هل.ةهحارخ ادارأ هن'اكف سرغا او" لا ةهقما رزعااالا كلذ ساو ةدءاق تقول رك ذأ

 انافاهك رتل نافاذكىلا كلديىا وكرتأ نا ىلع  ةزاضرالا هذ_هىف نبا لاه هن ”مهمالك ||

 هسرغو اي ة:قنمذ حارخالا ىف4ادب نافىل لوا ين وكي وتاب ىف قةذتام كال نماض
 ركصامىل "ا خلا كلذ ساو هوقو اصله ةياهنلانء سما 4ىب ةاكنوك وأأ|

 مازعلا الا كلذ سداول ا ىرود_ هاو رمككلاعمت فصملا هرك ذام ىنءامأو دءهشلا مك الا



 نيد: نيد نع قارتف لاله ةهلدد هض.قلمقاةرة:ناو ه:مذىف هنوكب ؛ يل ستل ارو دم هنال مد ِْ

 وهو ني:هلاىأ (امهر'ء:ساولّت-هلوق) ىاشل'نع ط »ا مدساجلاىفدةنناو |
 سوماقلا ىف لاق الئمرعأ اندلانىأ (تازيملامعمادلوق) ةداطألا دنع رق موهتس لك ا درفف

 رهس# لهن الو ارامعني ٌزاوملاو ل. كلا راعوراتألا قو د د_-اودعب اددصاوا زو تانلاوعو

 ءأهلوق) 33 . وةمي مع لاقي نأ نع ءى-مىر» وااو و راع مالا ورارعلا رسكم انرامعملا دا

 مد وأ ُّط هنازالا وشق قفرلا لدامثددحلا ه:مودعمموهو تان ه "أند ملا نير

 د ؛ زواهويك تاما و لاغي طاوله اوىلاعت هلو همر هني ران هةساماا* أ كاديدشت عمءاملا :

 ىلءنوعلا ءاقب عم عفا لاك _.اتوهوةراعالا قم : له-ءلان 51 ال بدا هلق ا

 22 مدة :.صحو زاطالا دع اضرتن كلا و عافمنالا نيع هيالو ط رمعملا كا«

 قن ركب ال ص رقاانال لك_كمهو»هو )ل وأ) خم وةصالد اَموقو أ اها مهماعف مر رهف ٍْ

 صرة. ضو.ةل'نأ حرا لامديو د سأق ى قااضرقنأ هناو-وةءةلانن مذرالو تاروقلا

 (ةحابافءلوق) ءانصدقو لمان ةمقلانب ووذمن وكس: ىأد اذ عسب ض ر.ةااكدساف 1

 ب10 ىلءاهكاّمب هنالناسءذالو

 ةلالدامهت» نكيرلاذا اذهثءالاونأ همقفا!لاكاممقوأاولثمهءاءناك اهلك ًاواهدخاف|
 هنال برخلا رادوزغماىأ (مهسلا ةي راع مصتو هلوق) ان مدة ها ىداغلاوةسهلا |
 ةيقريصلا نع حم كلد دعي ةرغكا!ىرب هملاهدوع ل < هناو لالا ىفهب عامدنالا نكع ا

 ىفهنالمدف دولا ىرلزاو مددالب را راد وزغءلامهسراعتسانا هنأ اذه ليقابتءلة:وأأ
 ةب راعالاضرق ثوك-:ك]ذ5 هب راعلكو كالهم_تالابالا معسل نبعب عافشنالا نكمالل دال ١

 دب رثاا نمةعمقلا هذه كئرعأ ةناسلنا لاك

 هلوق) انما نورك الو هيفنذالا د هئر_غنمىأ ) لالهاا ىرش ىردك ىرلا نال

 راعتسا ناو مديال برطاوادوزغيلزاعتسسانااموسراع: اان منملا فاما هتراب هع(ةمقرعص 1

 مهفد_4ناا رأ

 | ودعىلا يرو برحل اراد ىفاز غول هنالة:راعالاضرقنوكن نيعلا كلذ الع ساالا اهب عافتالا .

 هنال مدي درق تاق مديالفاك-لت  هنوكيف هدا ىلعرد_ةيالق موت مهسلا عقدد أ

 مضي هناب مق ىتفأو كال ذدعبةرفكلا ىربهسيلاهدوعل مت هناف لالا ىفهب عامفتنالا نكي

 نعال راعلكو مهلا كالهت_ءاالا هن عاقل ن نكءال لوالا قى هنال

 ىربي ىرلا نال ضرقااكن _هذنالهنام_مسلا فرك ٌدوحال_سااةد راع هلو | ] لاق مم

 طوطخا ماعةسصعمدضسن قىذإاواذكهاهنمتاة:ىتلا ةذسأل !هدهو ها الها ىرحم

 هلوش هربظدت ه-ءلعلدب وال ةظقاام 0 نوذيالاب وة:ثمل_هءالافف ناكوءاملهلا ضءد :

 كالهتسالا ىرحى رع رلان الل - اه: ١ىقلاّددنا ادهىلءرهاظلا ناك نك.اآوضرقااك |

 بنرحلا واد وزغماراع_ساناهوقو عجارو لما دايما ف ىدا كالهاانهرعه و :

 دا فلا ضرقاادارأ و د : راعالاضرقنوكد دعبهوقلءادياضر ةنوكيلةد راع ىأ مصيال

 هلوق) ملا تاكا !ميحاصهبلاراسشأام صالصو هع راش ةنىذلاق ىل مرج - ء هنال

 امعفنمتالىأ (ةعفناابلءلل 8( برغمألان ع ءرصأ انك اهريسكو نيغلا ثا ك ١ (سرغلاو

 دا ولا ىديسلااعوتا موك ل ىلوأةراعالا لب رود ةراغالا»ثال 5 ةراجال تامة داعم



 نأهلسلاعضومهلمسملثاو *ىجي و ايلعبهذي نا هلزاك اذك عضومىلا ةب ادر امس

 ثدح نمد دْنف ىأ (اه-مب :أهلوق) نياوصقلا مماجىف ل -ثمو هارمصأ!نءاهم حرت
 فاتذعالا هقول هلا فالتخاب فادصاسمت عافتنالا ثمسنماذكو ناك اممك تقولا
 ل-:مىلا فالللا,ىطقو عئادبلاقاكريسخألا اذ - هد.قدكو صا ة دئافلا مدعادمقتنال

 لل-.ةفنطااهرك ذورخ الاىف حراشااهملاداشأن 5. ناك ااه ءمقتل ارك ذياورهسخوأ
 امةسدلر ماا ىلا اهجرخافاهام«ةمسانلا ةصاح ىفا كرما ةبادزاهم_ءالاةفرج وتالوهوف

 7 رخأ اضرأآن دركسف هضرأب ركنا ر وقرا هةسااذا اذكو تكلهاذا ٠ نمذةمحانلا كالت مع

 وأ ناك ااوأ ماالا ىفافانخا عت :ادملا ىف قو هيةداهلا رخل هلل قطان اذااذكو نوي

 ةفاسميفو اةبادلا لعل محانملا اناا ناودامادلا فو هسلمع , مهما لوقااق لم_كعام 1

 غوش راحالإ ار 0 " أأاه راعت_ءانبا وصقلا عماج ف و هدمه مهما هاك كلدؤفلوةلاف تقول فول حا توك رلا

 مداع)ةدراملا 3 د (لثمىلاال هلوق) عأ هيما مرو راسل مداخةراعاىفادكورسهملا ىلءوهفاره-

 ثوزوا و لء.كل و 0-0 هطئس نم ردقل ا اذ _هاوماع ل مك ةم.عمةطنس نم 5 ةزفقأت رمد اماعل مدا ةباد راعتسان أب

 دذع (براقا ا ' || ءنهردتل حنا«( ريو أ هلو ) هريغ ةطغحا ماع ىل قس هس: ةطغصا !ءلمصواو أىرخأ
 هرو رمض(ضر) ثوب 0 أدقمن وكنام ةماسمم نكرع مهيأ هنالاؤزماض ن وك ال هنأؤ مهشلان .ةئمعملا . زقذالا

 (نكذف 111 / نهذ» ساما نك ع اي نعل“ نم نزولا كلذ: لمش انزوةطتملا نمارا ف ةمىمصول
 لبق اهرب“ ., 0-1 |١ نكح ةطنحلاهذ_خاتامرقك [ةبادلارهظنمذخأي هلال ىدخرسلا مامالا ءراتْخاو |||

 2 46 جيلا وهو نزولاو ل.كلا نيب ىّوسهدازرهاوخ >ونامضلا مدع ىملا ولولا م#وذياجناا ف
 وهو لجلا نم فعضأو ه وللا عن ضوص"اروامذ تاي هنالزيتلا فال_عاررمد لقأ هنال لاف || هدمالا

 ىلع( هيراعلا لم“ ءهاوق وق ) ةيدامعلا 5 وصقل ىفاكد ولا ودملا 01 ناك هب ونا_تةءالا

 فودلاو 10 ورطعبلا زوما لم (براةتملادودملا :هلوق) ىأربد أ
 ضرقاعهفانم ىلع ةراعالا عشت :الجاارطعلا عامم رتاسوروناك-ااوّك ملا ومس ,ربالاو

 رمشيس ىلا اوثمع*أقإ عم اهم عانتنالا ىذعقي امد وحومدعو» (قالطالادنعإوق) ءانمدق اك |

 هبراعلانال رح اييقناكولو ضارقا ىأ (ضرت هلوق) ملا اهراعتماوأ ىت-هلوقيهملا
 ىفءب(اهتمع كالهت_.-اةرو رض هإوق) ة هلع ههزعلاىف هما ةوكيلقأ | ىهو هاك ةراعالا دع

 هب عافتنالا فن ذاةراعالا نال نيم: لا ىف لاه نيعلا مارق عما جب عفتنيام ةمقرقلا هب راعلاو

 تضتقاف اهكرلماذاالا كال مئءالا كل الو اتءع كالت ساءالاءامشال امد عافتنالا ناةيالو

 ل-ةلادر بجوب هنوك.اار رمذاههاندأ ضرةلاو ضَوءلاءوأ ة.ولانكلذو ةرو رضا نعل
 اهةنالأ , راعلابا يس ضر النا و هلاره_صملا بج وفىأ ها نيءلاماقمموقي وهو
 ا هرذدت دوعزيملا مم اةمموك» لئلا صولا قو عافت الاد_هباهتمعدرتسد

 مها ردراعة_سا ناب وللا نيعاذاامأ و ةراعالا قاط ً اذا اذه ولاف ىمعلاو ررالا ىف هل-ثمو

 حاذدالا ىفدرك ذةانمسملا ةعمملاالا ن وكيالو !اضرق نكي لان اكداهينيرب وأن اريماسهب رع رمدهدأ

 هيسسفن كل م عاب هنال هضرق 2 هع نم هع مقل ل و(عافتنالا ل_قةاهك الم رمهنسملا نمظف هلوق)

 ضرمم نمههلعامىرت_ماولو هسفن كلم ىرتس ا هنالمهنال«_ضرقمنم هارت_ماولو



 (لءبي َى

 لهما 3 وادب 2 ال

 الحال 0 2 م

 0 ري 7/72 ببربرببب7بتبتبتبت3ت7ت7ت7تب7تماتتل7اللا

 ل _<نا تبني نيمتلا ف لاق لمان راركلامزلالاو عونتلاوت ةولا ىف قالطالا رك ذا. 0

 ةعار لاو بوك رلاو سدللاك ل «2ب_بملا ف الما فتاةءافثاةهدر < دىذلاق ال- طالاازه

 ها اره ىلع ةراسالا ىفهركذ ىذلا قالطالا لس امءاشأن ما يلع بكرا نا ىلءلاف اذا ام ىلع

 لوقلمحي اذ_هىلعث(تاق) ط جالا هذاا ب !اند سمة:البفاّواالوةهمهوأ اذ
 ل_هثئام ىلعال قال_اطءالا لع صن اذا امى ءفاذمال ةيسسنلا نيعي لنا اس فةصلما

 بك 71 ولما هريغوبعب ؛ ولو ن الأ ءسشمعسي 1 وةبادراهم_سا ولءءادهلا ىف نك ات وكسأأ

 اًةاطم عافتنالا هيهأ هنال ناك ع ولىأنمىأ (ءاشامل١-< هلوق) اهعحارف 3 هرهسغ

 اهلمهت_بأءاشنا هل هةينيمسعتلاهءااوءاش تق وىأيىف ءاش عامنا ىا لواثتي قلل و

 ئيعئاذا قلطملا نال ئالذد هبهريغل فينا هنكمال ل هذ كلذ ىأ و اهلعل حلا ىفوأ بوك رلاىف

 تكلاهفه_ةءاطثالد اكولامأ ةبادلا + _ةءطتنأ للا ىف طرتشق و كلذدهب اقاطم قبال دب

 ىققالطالا نا قرهظ؛ ىذا (لوقأ) ةدايزب آط هسقا ' هب ادن يح كلذداسنل هلال 0

 برعلا لمخ نمتافارسسةل نةفورعملا ىل.لنا لئاصاك ىهامأ ةداخ بوك رال ةدعملا باوذلا مغ
 لالا لاقل مهلا راموءنةاوءااك ا )اىدر وهما 5 5و ةمنأ رد أ وةشنعلاك

 ىلعةداع لو( ثاهمفاطد دقولواوماع لجولفاط رمش طو رمد ءااك اف رو ملا واقر ءوةداع

 (بكريو هلوق) عجادو لمانن مذ نا يف.هي تءطعوةداعل < ىتلا للا ةمَقِب ند اشرمع
 اهفىأ (جلا هرع 3 مقلن مد ةود]وق) هقياس نء )علف دوه رعد رد 2 ءاهمع ودل وأم حق

 مدع مشت ين هنأ عد رلاَن ءانئمدتو ىنادكاس قادللا وقام سلا هدة اك لمعت سملان تمانع -

 نكد تءطعو بك رناف 6 ىلا اوهدلوق) مهناف 6مل ىلا دال علل مام نامل

 اذهو نوذتال هنا هدار 0 و2 فورهملامالسالا 2 * لاهان دعت هفالخن وكيف ل»ةلاننيعت هنال

 نذايئمعل !لمعتسا هنال سدالاو أب وكرلاب نءذ2ل اذار مسهل نم معمل نال ىدنع هدأ
 كلل بهل معا هناليوالا ندر طلاب هس كلذ دعب بك رادا نمذدالن "الف دك او معمسملا

 رمش: ىو رنيم: ل هفانأ ,ءانعونكأ ىأ(ءاثامهلوق) ىلاةتالا» رئأ وو ريغ الماس كاع | ولهنال

 لع اوما نماهب حرخ مرمصملا ىف ل ههسافان وثوأ ةءادراعم .ااذا تكس وبأن ع
 ثالن_مذةبادلا ىو طوس هني و راثانال نوذإال ب وذدلا ىنلهعت_سلتاو نماض وهو

 ىأ ىثموأ_همناكم ىلا مكرم ماهنادإ راعتسا ندموةري_تذلا فاك عم ع.هضناسمح دراعا

 قلطم نال نه ساملاا هك اسال ا.مناكناو يدنا داع ةتلشا عداوو نطو قد رط

 قالطال الها ند ه (صاسادلوق) ةيدامعلال وصفا ىناك فراعتملا ىلا ف رمد“ ثذالا

 هعاق نالف سردة مذ رض اناكراعتسا رن قمداتعلا وأ و ىأ (تنوب ول هدمقنا و هلوق)

 "هلم تمانمدقوهرض وه وباكلا ا رفةدع ق-همد ءّةم هنالهدر ب بجو ص ردلا كرتوأ

 تقولا ن-ىفالا ةقاطم هذ تةوناهد.قاذاورصلا لاق اهريطأ ىه ومودقلا ةراهتسسا
 ها المأت قولا دعاهاومةءاءاوس تكلماذا نمد ناكمالا عمتنقولا د_ءباهدر لولد

 ن< فلاح ولادك و نعم هز رواح ول تس ناك ا ثم نءالاةقاطم ىوةتاكملاةد.ةمتأ 3 و و

 اذا ناضضاف ىراتةىفو ةصالخ ه.ةنوذأملا ناكملا نمبرقأ ناك-ملااذ_هناك ناو



 نوديىأ (نهرينا هلوق) هيفامفلسدقوامي رق مدة! مظلا لئاسمنمىأ(ةسماخللا
 كالعال نهترملات ! قعد (لوالا ىلءهلوق) ديا (ىاغلاع -3 , د:ه]وق) نهازلان ذا

 ا ال عج اس لرالا ني رتل 1ثنارام1'ءاناءالذنهرلا كلدو نهرولو نهرلا

 ع نءذف ٠ ردع هن اال ل والا ىلع :عجرىفاشا ان نعذ ناف فاثأا نهذ*اث نا و ةحمشلاناىفاك

 ب راع الا هلوق) تنرعات «هااكهمه واكف ئ_دل' هز ءتكساسا انا ,سذأ ادهن

 هلوق) ررفلا مده عو> رالفلءاذاامأ ا.د د رقدر 5 دم قالطالا ىلع صن نان( هدو ىف

 ل-جلاو نك !كىناثلاو ةعارزلاو بوك رلاو سدالاك ل والا (الو أهلا «ة_ا فئات اام
 ةبادراعمسا ولاك قالطالا ىلع صنناىأ (اعفةنمري عملا نيعي) نأ ه]وق) ماددخسالاو

 وهب كرناق سد اللا وبكمءارالا عن كلذ ن روك واعرب _هدنأدل س هانا اوف 2 وك رلل

 اذك ن-ءفاالمدازرهاوشر ىمخ رانا وانماضز وكي ىو دزملا ىلع مامألا لاف ”الددعب

 هرهاظر اذهو (لوقأ) اميرق ة'قأ.-سو رع ىاك-ااىفلرالا مص وناذضاه ى راتنف

 اذاامأ هلد-هىإ :ملوأ ناي كلاما مانؤلاذاام ىلع هل_-رهاظلا وةئامهولا نع مدقق: امفاادع

 ةباد راعم_سا اا: نع رصأ اىفام واهحراد نعدانمدقو انهاكز زود هل هحانا وأكل ذنن عأ

 بطولأ بدس الا هماهاكرامس منا ءانعما عمق فصن نهذ تيطف هريغبكرأ وبك رفاوكوما

 لكلا نمذ طقف هرمغبكرأول ىتد فدل نمذاذهاف هما نوذأمامهدحاو اهءاموب وكر

 هلنال وهب كر أم دهن وعد هريغبكرأول ى» هوقو دوع_ىاا ونأةمالعلا» رهظد سا اذكه

 هلوق) اوقديم ىأ (نيعناهلوق) تدو*أت اعفة:مزيعي ل ناهلامعةسسا فات ام ممينأ

 سد دالا وب وك رلاا ولاه ت َت واف ارمعيالهلامعم_سافاذخا .اواعف نم نيعن ا ىأ(الفلمخا نا و

 هاه هلامعت_ءافاتزعالا م ىفكسلاو مادختالاو ةبادلا ىلع لحل اوهلامعم_سافاةشااع

 نواعم !مدعا د .ةرال لاووم_سأ فادعالامو عفت لانه ممقتل نال عش دأالاه وبءطأ ١ وبأ

 ىلالت ترمدشا لاف ىلندم ها هريغن ود نزيدملا كالذي ىضرريعملا تالدلاّدسا فا عام ف الم

 نكس لك عفنلا يع الخ اك ناو ىأب نال اوقل ىزارتمحاب س ادع اد_هل اوقأ

 ب. اضتحإلاب) تما دو ةَداانالءاش تقو ىأىف هريغب وبشر 8

 ىلا هةهلوةدح ىلءلاحلا واوةنورمءاولا هم سارتك الا ناكن او لصوالنا نالاقي نأالا
 ثلا اذه (لوقأ) ها الءاقناكناو واو نودبةءاصو هيف ناق ىرك دلاتعف: تارك ذو

 فان ال امريعي نيعت ا هنااانداف أو نيعد لنا |ةاطمرحمي هنا مق دسم نالدرا و ريغ طقاس

 هل !هدجرحراشلا رهلالم_دفت وع وهفااناكع مهتادهناك والما>انا وح راشلا لاق و

 زثكللا لوق دفع ىنرعلا ةرابع لم ىلع درباا اذهو انرك ذا ثحلااذه ىلءلوعي )ىلإ هز

 ةةاطمتردصاذا اذه لهو ىفكسااك لم.« سملا فال ةخابى أل .عتسملا فاةالامرمعب و

 فلتصالا هن عاش الان هدم دومصتلا نأ نم هلاف ام هءلعدريف ها هي ل03 ىدمإ ةد قمن 10 و

 رحأسمالف هن عفاش ن نمنمعي|تافأست .رحأ اذا ىأ ميلا مع ع وملا هلة هدءلوق) دءقيال

 ممم فادخاامال هلامعة_سافاتالامريمدنيعن اوالوأ لامهددسا فاش ءا وستين

 هنأل يعم عفت عد قتلا مدعق الطالايدارأ هْئأر ءاظلا (لوفأ) ديسقت الب (1ةلطم هلوق (

 نعترملا كلعال م ايلا

 اءلاونهشيف نهر نإ
 ك* فاثلا عجر و رادا
 مجاذسملا (عجرو)لوالا

 ملعب م اداريه لا قلاع)

 مع (هديفف د داعنا

 11 اذ

 ل عفدتال لا
 اقلطمن هذ كيو

 وأ ةباد 1 1
 هأث ف
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 نمىأ (عراصو هلوق) ملا ءاسشاح يأن هذ! نأ لالا براناكك لهو عضب أ ناف عاضاالا ||
 رذدلا ناك نات مأن وديةعرا صد رغىلا اهعئديال مب رنمردءااتاكوةعرا نهض رالاذخأ

 هلوق)ع را ازا ىأ(هدسنع نءهلوق) اًكاطمةع راع ءريغىلا عفدينأ هذاك عرازملا لق نع 1

 قلمدمهد_ذع نءهلوتو ناكربذ وهو أربخ »ل -:ءنمورءلا نملاس لو وعمال“ نءاان( هذي |

 عفدلا ناع:اهسجوو ة-عراز ااوذاه اسما ل_صفى ناد هوناو 0 ش

 كلاملاىأ (ىلرملانذأن او ]وق )م هنالقدت دا امه هريغ لام ىف ةكرم كلا تايثا همفأ هقدريغملا

 عجار مذ ىفريمضلا ولءافريعملا ؟لغانا ابحت 60 :هتولوق) ادا نم هناف .ٍ

 3 وجرالو هلوق) ند رلاةروصىف هسن:ءانوهراذكو ىأ (ه« سن: كل مرخآ هل وق .لوق) معة_لل|
 ةركنلا ىف ةدئافالف لاهو ىفاءسوةلاءرمسن!دكهورح أ لا ىلء زيك صراع 10 ىلع ل 11 دد-|| عدار

 و رمدم © نءهرلاةءةروكزاودل عون: 6: دئاؤلا با«نابانضُم هيقءئودو هلا اوبأ لاق ماض 22

 .٠ كل
 ةقرشسو دنع ىأ مر ودب دءلوق) نمر م١ ىلعدتئازلان عج ريالفةرمش هباش هرزاكو 1 5000 مث(. و] | ُ

 مق بسند وةرحالا ء رحاادامداغاأو بص ريع راص هن :هلااوهوهدرد_ 2و 8 بن فقام اد الا 202 اذان صاعلاو نسانل اةلزنع رادع منال اعتدقلا - فاي نإ و لف

 ةدابزب ىلاَة: ا ها قدصنلا .ب-ناكن ريغلا لاملاهعّتسساوهو ثيبش بدسإ تاص١-املال ب 9

 ةيراعلا نهررمعتملا تاول ىأ (نهترملان نع تكسو دوج: راظن ( ىلا نال لوق) 00 للا
 العال [١نا مامهولا 0 4 0 ١ 2لهنذا هه نافر

 لال نيترئانا ةيئايهولا حرش نع لقتو همكنسوك يزالون هترالا من! لهوا نودي أل اه
 نام ىلا ٠ نمد «اشناولوالا نهترملان مدءاشنا راهن كلا ملل ن نعهرلا كل هو نهرولت نهرلا : دز 5-5 ) ب و

 نمذاكنال انلمسباوةئمد-خود ودّقع نع2ىفهر ء هبال لوالا ىلعع -رماشقلان عد ٍ 0 - هلا

 هاثام يأ نيسعضت ىف كلاملارم تن هر اذا نهترملا نأ كن رانا ا ريعمسملا ا :

 ن- حرا نه2ىتدو نه راذا رجعت ملا ىفم كلا كلدكو هنع2 نا لوالا ىلع ىلا اا عجرب و ْ 0 عا

 نيالا نا نيت هنال هدد“ نهارلا ىلع نيرا سمك عج رب يعم بسأل ن# نمرااوىاثأا : ان ع . الار ى 6

 تكسو البن ريشلا لاخ نيكس ىلع دوعسأ اىنأ ةءداح فو هنا.مداءاك لم اءمنال هين هرال ا( رجا )نعد 0

 بضاغا مك ةرودلاه د هىف ن ترم ا مك ان مش لاه همكحر طم نمرملاو ءةولاع ١ و 7 7 كايز]

 ءادان و هنممذت عمان ركححه.نءهاضرو هيذاالد ره-غلا لام ضف هنالىدنفاح و ولهر كد | َ تء«ت اي

 الن مذا ريع ملا نهارلا ىلع هل عوجرالو هنت رم 11« لءاكلاهنهرلا نوكي نامضأ | جاهولإ
 ريعم_بملا نهارلا ىلع هعوجرالو هلوةبهدسممةنو هأ هلم دب عدجرب وايصاع هنوك نمتلع ا

 هلوقبحراشلاهرك ذاماذ_هو ها لوالا ىلع عجرب هنافات متيم نهارلا ناك ولاسعزارت-اللأأ

 ىرخأ ةدئاذا ناس لي همالك همه واكف ئدملا هنعت كسلا ناب بسرلف لا ةمنا.هولا حرمت وأ

 سل ةمئامهولا ح - رمش امنا لصاخلاو د وعسل بأ ةرابع لبق انسة ىذل هنا نكس اولمان |
 9 وغ» ثاىلوالا ناكف هءأع نمت وما نهدف ه.ئام وريعمبسأأ ن هرفانءالك داهمن نام ٍ

 000 ديقتانمتيمول سنو أر دقي هد قنا هنا نمنهرلا باف ىفأ..ساسأأ|

 نوترملا نءذناو نهرلا د ةعمت ريهد ملا ن هذ نافريخىلا فا اا ذاالا نهترملا ومع ملا ا

 بوو 2 ..دلامفوٌصراصنهترملادمءءال»و قفاو ناو نا لا ىلا ء نيالا دنكت اهعجرب

 هلوق) خلا ةئامأقاماا و نوءذملاردق نعذالاوانوهذم هاكناكنا رهه ملا ىلع ريعملل ه4

 ا ظ



 ادا ره لاق نثر وص 1 دامهتملك ورحاخسملا ورععش ملا ةئل كوة وة اغا احل دى ف4

 ءايقرا ّساولو هل هحااو كاذب هسه أن وكي تأالا هرمغلا رمد :نأهلسدلا- مكرل ةيادر اهمسسا

 ا.م تناك اذا , راسعلا نا كلذ ىف لصالاو ءسه أنو ذي هريسخأ هرم قنا 4 ساهسلملاهءقوأ

 تاكحذنا اورعهملا هنو ديرمعيت مع لن نيامع“ ملا فال_ةنا فات
 بوكرالالءرم_غلاهرحيؤي نأهل سدا هس ةنباهيكرماةيادوجاتءاولرج ا: -ااوزو < فادخال ا

 صامل هريغاهر جود نا هل سدأ ه4 -سقلل ؛وهوشباءابوثاارباةساولورسؤملا مايالا لمعلا الو

 4 رلا خفي براضملا ةعبا رلا ةراحالا وذيراعلا ف ىأام قاس وأ وحر رق ران كاذىلاو

 هنأ ٠ نهازلا ن ذارمغب نهرلان ءربشا كلءال ن نوترملا ةتماخلا نذاريغب هريغ براضآن أد سدا :

 ٠. نهرلا ةمقءاشامهيأ نمضي نأ كلاملل ناك ىاثلا دنع ىف لعن نافهرمسغ سدكال هس ىذر ر

 ىضاقلاةمداسلا لرالا ىلعع وح رلاهلىف اذلا نهد نا ودحاو ىلءعجربال لوالا نمد ناف

 ةيادها| ىفاهرك ذو انهن اذا 'لش_1اءدهرك ذيلو مامالا نذا نودي فاس: نأهل سدا

 ناله نذاءنأالا ىذج ادع عاديالا كالال عدوا ةعباس ١ ل.كولا ىلع ةسقمىهو

 صه هل نمذ*:الئوذل | اذبأو ةنامالا ىف فانز ىديالا و هريغدي نودذ- ب ىذرامنا كلاما

 ل-نافءانامجأ نعذينأ لا اد ران اككلهو عضب أنا عاشبالا كلعال عشبة سملا ةسنءاشلا

 بحاصال لهي لواسه ءرزيلارذب راضرانغازكردعتساتا لاذأل .رافأك غب رلالصخو
 عقدي نأ ةناكرخ< الا لمن هر ذلا ناك ن اف ةعرا ضم ءرمعىلا عفديال أ اربامفللعا ضرالا

 نيدلْمَسسدللاو بوكرلا لهج هنافرش ءد» ف :هىلااهدعدقو لاح لك ىلعةءراز هءريغملا

 نمكأ (صأ نودب هأوق) هما ةراعالاو ةراحالا تدق تأ رودام_ماىضالو نشل

 ضوؤ هنالهمأ لك واعف لك و نأدل سدلت(لعك دهلوق) نودنءواولا تدماا فصول ..هالا

 اهريعب نأدل سدا عمك رمأ هب ةيادراهت اذا ىأ (معتسم ءاوق) خلا لمكوتاا نود فرصصت:لا هملا

 رس كافل نوديهريغأ رعي نأ فسم !هسلمااصب .ةراهةءاوأئاذيهممآنوكي نأالاءريسغا :

 هسقلب ا يكول ة يادوب اّدسس' 01110 رجأ: اوه ميلا ع دهلوق) جلا

 سصعانالا ص هلا س هاب نأ ه4 سدااذكو لمالو هريغبكربنأهل سله سةيهساملاص.قو

 بومثم وهفام-عف سدالاو برك را ىأرج وما وراعتسملا ىف ىأ (اءييفاسباوان وكر هلوق) ||

 ا.فهوو سد ءالاو بو كح را فكاذرحأ سلو معمسااكلءالامغاو هلال لوعشملا ىلع

 از_هفلاع نكون ذالا نودي الذ لة فا ةحالام امأ نذالادالا لمع سلاف الخال

 و ءاسنربأتسملا مر نا فلافو الرأهلاهمدسا فا! امرم هر نأ هوهلو5نمائّمم ٌكانام

 [ئهقاطأ هك اهلام عسا فاد ا مف ن ذا نو ديد: دري هبال هناف ريسعملا نيع اذا ف بعص

 اذاامىلعلو هاه هنأرهظيىذل ان كلا ه-رش ىف ىف ال ثرعشاا اهم ءهقف اوو رح وااو اا

 هلوق) نذاريغب براض؛نأهلس ءكفءارلا ركب :( براذءو دلوق) ررصلو هبوكرو سلب ل

 ]| ك هرهسع سد ال« ىذر هنال نهارلا نذأرهغ ن هرب نأ كلعالف (نوتيهو

 4 وتسمد هإوق) مامالا نذا نودي فاضت: نأ سداف فات ىأ( ص ودب ض امو
 ةالعال هاذ (عذ تسمو هِوق) ) لا كلا لاه نذاينأالا ىذحأ د_ءعادبال ا كلءال لادلا 2



 نده ركب 0 أمامالا يشأ وثدللاا وأوقف ارعل اعراسنا ودمنا ىلعم مرثك اواهرتذاف

 ّق ةريعتلاد :ءةعئدونيعلا وتراعالان ود عاديالا نال ةَءالا نا هرب 1 ريم طاردصااو ل_ّىقلا

 ئو:ةااد .ءاع وفاممغ رااندلا ريسوظلا# ىندالا كلعنأ ىلوالاف ىلءالا ء4ماذاةن راعلا
 الوا عدو ةيراعلا تاءلوةلانا ةمفريدل | فو اشي اةمجارساا ىفاذهىلءىوتفل ا لءجو هأ
 مل_ءأىلاعن هللا و عادي ديالا كاعالا ةكلعالا هذامأ ةراعالا كلو ريع سلا ناك اذاام ول. عد و

 (ٌ ولاماهتم و فذصاا و دام وه واهتدمتوتنا ولام ةراعالا اهم كالةالوت جا ر وسدأان هو )ل وفأ)

 اه-منالب هومأ'سدأ وةباذلا ب وك مخ لامعتسالا فانا ريعيال نأ مهم_سهللرممملا نيع

 رؤوف ميلسا تمن ( رات ااماوهلوق :لوق) مقسم ارك ذساينيلمهتسملا فال_:>ا.نافاتذع
 هرح ؤيالو كلا اك .اتموزا ذي هيشلاب' لاخت ناوزوهت الفرح ومنماماوهرحّومريَغ غنم ىأ
 ةراعا َه هير زازا! ىفلاه 3 هي عاش الا سال ىلا ةنحالاس بد« .ةءوهو هةلطأ ,رعات سااعرتك |!

 اذكوان ارعالإ ولد بال. ريغناكراهل سدا هسة اهمك ريل ف رحأة# سا نعش ىفالاز روع ةراتسلا

 : نيلم#“ هلال نال تان ةلضام مالو ريغ ةراحالا الوةراعالا هل سدأ ةسدأ- ]وراء سا ول

 هريغدأل نس دل داو نمعت بكرأ وأ سك رناقد> ولامل وأ ىلع عقياةلطمب وك را ةبادرحا سا اول َج- يد

 عافت الا سانا !فاتذمالاهذ عدوبوريهيورجاتساارتيوي مهأوتوةمظفاطاىفو ىوتن أ لعد

 ريالا ونهرتالورج وةالوراعتالو عدوبالةعب دولاوةدالخلا نعرحأ ا ةعيدو فو ىم منا هن 0

 ةصال_كلالوةؤو ها نهرنا ىو نهرلا ,ك-ركسسزرمو عدوتو راسعب ورجل

 ١ مهلا ن .ء ريال رحام لاا هد ادهاابحاصالزا وئا'ت ارا. 2 ىف [ىهدق هنالرطظأ ى داو

 نمءا اوه-ة الفلا ىف ند رثأ: راع هالةأك تطقدس وأن امد اورتلئسلا فن وك نأالا

 رحات_سااالنهرلاوه نه رب تا يعم هل وقنمةصالخلا بداصدا ملء لا ةال مماسماا ل ْ

 نهرالن هرلا نا نهرلا باك ىفاضدأ :ءال_للا ف ارك دهناللا الا كلذا لاحمال لوةنانال
 نأ عفدلا هل وقد_:ءةعتد ولا ىفاسيلعه متري رمسغنءالهن رامعىف تدز ٌكالَذَلو نيعلا روىفهدافا

 نيوصفلال وقلهدي تام عاديا نءذإكرشملا ريسحالان . ( عدوبو هلوق) هلامعىف

 0 ارلو أن ي*" وهل ارحاتسااذاءادن مب مف( داع دوهلوق) فاحت اس نكذلالدلا عد أزل و

 يئايحكلما ارب اس اوهنمعا كل وهو نيد ءاةا ء.ةنال (ند رئال دهلوق) قانا

 ةعيدولا امش الا ىف لاه رامدال رعد ونالو ندربالورح وبالت (ةعقد ولاك5 هلوق) هي.عال

 اناورح ونالوداعتةيراعلاو نربالرراءةورحوب رحاتسمل او نهرتالورحؤونالوراعثالو عدوبال

 راعا تالءقناف 4 ديالا ىفم ود_عموهو عافت الا ىف قال_طالال رحؤملا و راعملاةراع !تزاح

 ىمدولا ام وروبالو راهبالو عد ولال عاد ولكن هرلاو ىد_هتال ىوذا دهاناة عد وأدةذ
 لءكولاو فقولا ىلعىلو دل اذكوة مالا اناصو فك ةراعالا نود ةراحالاو عاديالاكلعف

 كالام(لا صاكلام دهلوق)نيلودقااع هاج ىفاك هنالثاا كالء الذ اعدومد_ه.نيالا ضع

 اهركذ دد ةةنصشلا نا عرا د لالا 5 رهزلال_.كو4 وقول ص هكعال هلو ادم

 هلا ضو وف 5 ناله فلك وابمف للك وبنأ هل سدال .تكسصولا ىلوالا لاذ 4 و نام ىذاك

 نذأوافريغىأر نودهب ارب ىذرد#قا وءار الايفن و ونوانةمسصاسنلا ولك ودانودف ةممعلا م



 عمت ةولاد هب اهك سماق ةةقؤءوأةم راعلانياو هل 'عماج قر » نكح الما قرم ىتح هالو

 وةءداتعلا ك!اوةب دماحلا فو راد ةغاوهتقولاد_ءبائامعتلناو نعذ درلاناكا

 رظناو ها اممذ تكماونهدعن هك اف ةتقؤ ءتناكولذ فاهملا لوقد_:ءقانامرظناو

 هءذوأ هلوق ) عملا لوفاهد..ةتوةيراعلا قالطا فلوقلاو ىلاعت هللاهاسنا ةمومتكش سام
 ةماراعتسا نك هلوق )عوجرلا» ىأ(لطيعن هلوق) ريهتملا ىلع ريعملا عوج رف عب (ررعض
 طورسشا اك افرع فورعملا نايةدعل ا ى'ل ملا لاعورامم تالت را نالةمالابدمق ( هدأو عض رل

 ىمصلاراصاافهةعضرافهلابا عضرتا ةمأ ل بر نمراع السرة بناها ىف لاه ها اطرش
 نك لدا لدمرج أ هلو درلا باط ىأ كلذ ف سدا فس وبوبأ لام ىداخ ىلعددر اررععملا لاقت ميدالاذخانال
 م. رمهتسملا ىلعت ىأ هملعفىل والا وريهملل ىأ (لثملا رجألنهلوق) ها 5 هلا مطةي نأىلا مداح

 ْ دركلالا دىلا لون اد ءباهاطت |مملعوزغمل هنا دراه>_.ءاولام هل-ذمو (ماطغلاىلا هلوق)

 ىلا ل ؛اارحاسديف قيتاهنك.او ةبداعلا تاطد لحما كلذ ىفا يرت_ثي وأ يرتكب ةياد ددمالو
 ملم ةسنقالا هلوةيداربو# زافملا ىف هنماهيلا ولام بركارادب قولا نأ ىضدأيو ملا زادك رشوأ ءاركد< نأ

 ناهس 0 7 3 باط وهلا لصوو أن اكم ناك ول ىنحلشلا 4 , نثكأ" ا هاوس ل

 *ءوذج عضو ري ع 7 نكل لارا ونتب دبوولا ذكو فاكبالن ا ىنبنب ءارمشلاىفل ملا نعوأ ل لارج نمد

 يعمل عا 0 9 7 (هايشالا ىفدما# ددإوق)عجا ال وطعبإل / رخام وأ دي ىرتشا مالكا

 اكانشمف لرب نو إس رداع قادما لية ىذاقلا راق روت ايضن ا
 اذاالا معن 1 1 : دي ول ا 0 ٍِ 2 ”ارخجلاو

 ا هنالهملا هعفديال ناري عم سءال ناك امترامعوة تال كالذازءو ها لئلا رجا رغتو ت ودم

 هدو ىذلا عضوملا ىندأىلا هرساص ب اط ىذا! عضوملا ن ملثم رجأ مهلا ىلع ونمو درمذ

 اذا هلوقىفاذكو زاغلالا د غلابلا راعالا نءهايشالاةرامعىاملعبهنمو ها *ا ركوأ"ارمذ

 تقوو اهعرزيلا ضرر اع الدر زاولو :.:اها ىف لاق + لئملارجام كرخنو هذ رقىلااضرأراهة ه١

 عيزلا دس < ىت-كلذ ف نوكيال ن اسصسالا فو كلذ هدا حلا براي لو تق وبلو أاةقو كالذا
 ةراعالا رهسصتو ّ راجالابدا صا ىلا هدي ضرالا دك رزلا الط مم نكي يهد اا نال

 (ةينقالابزعماهمفو هلوق) قكأمسو لماتزاوالا نمءامشالا مالك ىفاملعيهنمو ها ةداجا
 عضول» عراد راهت_سااذا (.فةيراعلا مزلتهامشالاو رامع ولما اذهىف ةمْيةلا ىفءداسحأمل

 كالذ طرش نم ديال ل.ةراهءفر نم نك. ءرالىرتشم ا نافرادمحلا ريعملا عام اهعضوو هعود»

 رئطاضراوأ (هعوذج عضو هلوق) مافذ_>ىلوالا ناك معلا ىف ذك عسيبلا تقو
 عوذلا عفرب عاب ز!ثراوالن كلا رثذامذ ثراولا ىرتشملا لم( معن ل قو وق ) با درعس
 رسف> تقووأ عودملاا عضو تقوداردةلا ط رمش عمو وكأ ىريب ها لاحلكب بادرعسلاو

 هلوق)دو«لاوأ ءأ طرشأ| اذه عم عفرلا نه نك. .الث دس ىرتي ثا ف ال<بادرسلا

 الا ىرتشملا ةلزماذهىف ثراولاو عود ءاقيعئايلا ط رشاذاىأ (عس.بلاتقوهطرشاذاالا

 ه:ئرود-النذا نمنا لءدهنموةبدنهاا اك لاس لك ىلءءاذيلا عفرب همماين' ثراوال نا



 كةمدخأو هلوق)ةيلاحلا هن زل هو ةينلانال ا ام_هدسأ تثيال هال هملع ىناثلا ىف ل.ادال
 ةيراعلاقعيرمص ىبادىلع كاد ءكوهو دع مادضتسالا ىف أن ذأ هنالذ“ راعناك امنا( ىدبع
 ءانرك ذىذلا «_دوالرردلا ىفائهدعبامذوانهةراشالا م اما اىلوالا ناكو ةمهلا ىف ةناك

 نوكيالل_.ةونيلوةد-أةزاع لعجوارومش لقي لولاذكو ضوعالبىأ (ان اجار مش هلوق)
 هفالسلمقدقو ةدساف:راجا لب ىأ ةينافتا نع رصأ ىف لثمو هداقعاةي دنهل ارهاظو ةيراع
 عمتراعا هلع جن ءةراعان وكي ناىلواف ضوءاانالو:دملان حرص ملاذا هنالأ ده م فيو ة.ناشرتان

 ىف ىلءزلا ل-ة' 'وىلا ههنا ء_-ردلاول دين ال انك ضردلا دو دود لأب رمهعأا

 ة:فاهعفانم كترحأ لاهول ىتحةراحالا,ةراعالا دةمانال هب هب زامل ةراحانع ءرصأا ةم-شاح ا : هلع

 هلوق) ها ةراحالالوأ ىف أ. .-واذه عمي لماذ ها ةيراعالة دسافةراجا وكت ضوعالب 13 ؟”ىرار ع. 1
 هلوقو ةعفتملا كءاقلقعوهئار ءاطنيعلاك ءاقاناكن اوك ىرادءاوقنال (للاكىرادو 60- 0

 بطاقاىلا ةمسنلا نعىأ (زم+ .ةهلوق)' ىوج مكملا ىلع: هلا اءلمشةدراعلا مك ىوكس اكاييبمت مو ب 7

 ارب نوكي تازوجي عن ل -هنان 7 قاتسهتلاويرغملا فام ىوأ اذهو كم يالاهتبك- !هىأ ىراد(و) ىئكما 3 3

 نع ىو مالسالا ناد: ءنيدلا نا ىلا ءثدل وقفاكريذلاو اهتم نيب ةمسنلابوأ هيؤاع-م كلو لوعيم )مى 2 2

 نادت وك كرعذد سي[ فرطوأ ( قاطملوهةمد/وق)ةب زاعلا حس وه واهم اءالأ] تامحىمر 0 , اهاكس قد رطد كالىرادةمسذىأ (ىفكساا قة رطبىأهلوق) ة ةمب رمماار ص ىلع فلا ىرع كلامع 2 ىأ 3
 زق ىأ (هزيمت د|وق ) لاق >اءالاقا حزم نكس رخآهحووهو دعب حراشلا هما اراشأام وهو ا

 اتءفنم لنوكب نا لمح ءاهتمقر هان وكب نال .-< كلىرادهلوقنال لد لا لاق ىرع

 اهاك:اهلوقو رادلاة.قرىلا كءاتاا فاضأ هنالرادلل اك.1ةناك امنكستا كل ىه لاهو لو
 ةالصلا هملعهلوقا (ءان ىهريعملاع 7 هلوق) ىلاونا ها دقعلا ةمضق هيرهشمب :الفةرودم

 سص.دضاا نامل ريمعت قورهاظلال الا هجووت ادزمةيراعاوتدود رم مخل مالسسلاو

 بسعا-همق كلملا تشب ,وأمشف أ[ .ثثدَ عئانملانالو هب هنانع ةصاخةيراعة نأ ا نا فر ءال

 ليقهركب نكل(ةنقؤمولو هلوق) ىليذ كلن 4 وثدحي امه ملقن ء عام: ٌماَدَع وحرف | تود
 ىنو مارحالهوركمدءولا فاش نا لعنانه نم( لوقأ) لاكنبا دءولا فا همف نال تقولا ماس
 دوعسلا وأ ةمالعلا رهظةسا نكس اد هعلانءافولا يصسإو دع ولا فاح هنالا ميزت هر 5 كيةرمشدلا

 اذاام ىلعهب زل ةها ركل ناءاهوهفلاسف نمو ةريشألا فام لمح هش ق ذوو ميرصكلا ةهارك
 مزمل :الىلاءتهتاهجردلاولا ىدمس لاق هل ذقلا الف فاد ارطم* افرلا هنن ءناكودءو

 ىلافههم_مئاو-ىفاهامصفتوةحانالاورظاسأ نم هاءثالا ىف هل سملاو اعرمشدع ولاب ءافولا

 اكلك و عاف ئالاو تقولا ىف ةقاطم د رك: نااهدحأ ةعيرافاهعاوتأاماوةددخهلا

 ذواكي الفامويفةد.ةمنوك._:ناىناثلاو ءاشتقو ىأو*اش عون ىاناهب عفتني نا ريعت_سملل

 ىفةةلطم ت قولا قسى ةدمةمنوك :ناثااثلاو ريخملا افال_تناك اذاالارهو اها ء«أم

 ىواتف فوه حاهول' جارسلا ىف اذكه ريعملاهلءاعمامىد_هتيالفهسكععبارلاو عافتنالا
 ىوعسدو نماض وهف تتولا دعب اهكسماف تف ونمو وم ةيراعلات' كاد! ني لايم ىضاقلا

 هريسك.ف باططا رسكملامودقراعمان «.هنا ىيحئلالدوأ اصنةتقؤمةي راعلات وكن ناهيف

 كاماو |



 هنال هلوق) ط اهلغم_ةواهعرزتكناىااهتاغىادل وةنراكاارخآ امساك سصرغنالو

 هب دارب , ضرالاكمطالامىلا فيض أذا ماعطالا نالرردلا رق.هلاةرابع (حلاا زا عبرص
 ةشمد نوكي وهو.ريغلةكالامعب رمهلان اهإصاحو لاسحلا ىلع لمقام هال اهال_طاامتاغ ٠

 فالي مر_غلة<الاك مصناك 25 قمةطاق عملا ن هةعنأم هم .٠ رةيقويملا نالااحتو

 برم ثا: وأ ةقان لج رلا ىطعين اهلما( كة هو هلوق) ة 2 : راو همر ةمدالا اق ةياثكلا

 هدارااذا وكتعفمأ لى طعءانملك فلة ىتكاذرثك ماهرد_هذاذااهد رب اهل

 3 (هدهىت خب داجوأ فوت هلوق) ىابز هأ هعضو ل -هأ ىلع ؛الاونيهلا كا مداقاةبهلا

 ثاهءلاةفاضالا نم مزاد ال هنالد_سة:ىلاةيراذلاو بولا ةفاضادف دكر لو ةراشالا معماب .
 الطا.

 3 نءانامجع ر ردن مدع طرت_ثد هنال ةب راجو بوت نمرثك أهلن 5 نألاة-ال انمع مةيراحلا وأبوثاانوكب

 ك 1 ك-ءل_لإ ما ىلا ىعا دلا امرظ“. ىوجلا د..يسلالوق طقس د ئةو ق5 ةراع_بلانيسعلا ةلاهد

 3 قد كدهمو )عج رمد هنال ]وق ) "الذ نعد: ىلا ةذاضالا تئغأ الهوهد دامو اذهىف:راثألا م مالا

 20 ل وأى و همباد ىلعان 2 ةنالفلسلاةباهومأ ل وعم مدن | ليزا لاق ك تا حام كم ىفرهاظاذه

 - "3 ادىلع كلو ىلدالا ىلع لو ةمادل ندن ناو« دن تدعا مها دساى :وناذاف ى رخاةيداعلاو ةراتةبهأا هيدارب

 م 2 ) هد رب ماذا دنعةوراعلا هيدي راسنا نكلا هيب ل مس هنا ىلع لديا ذهو ها كشلان ىلعالا همزاب الك

 7 2(ةبهلا) كلج كد عموةدادوااقءلوقو ىسنا لفاك-١!ىو 1ع كشلاىلعالا همزاي الثا ة مثلا نعدرفلا

 . . ||| ةمهااهندارادثعو نيعلا كءاةأامهمالذ_هلا هندريلا ذا ةبادلا هذه ىلع كلمسو ب وئلااذه

 عملت ثاكو ةمهلا هيدر, لذا ةوقاهد-ا هوو ند لكم ازوجع عفانملا كمل ىلع له

 هلوقكروك ذملاىلا عجريريمضلا نارهنع باجي نا نكعيو لءلعتلا لءادبا جب دربلاذاكوقي نأ
 كلما زاخ ونيعلا كلاش حني فال نبذه هج هنااهننانأ و كلدننبنا وعقاهأ

 ةهلا لجل اك فاذا ةيادل اهذ سه ىلع كدا واهطظاغلا نا ىف ةمهااٍباَك ف كد دم ةعفاملا

 اناك امامها اه لان و ةءهلا لة ه:كاةيراعز وكيف ةقمق باك.ترالا وهلا تانلاءو

 كءاةىلءلمعحالةمولاةدارامدسعدنع ةةنالب اظذالابدا رقة | وةقيقنب ىلا كملت

 كءاما وق ء.ة-نيه كلان وكب نازاحأ :اقعفانلا حرمش ىدتسملاقو ةملا ىلع لب ةدفاملا

 ةدءهااهيد ريل اذارب اردقتاان وكيوةيراعا ناك فةبادهاا بحاصلاماذهىلاو ازاعةعقمملا

 ىلا رادتال هق.قط اد رتواذا هنالىأتديراعلا هيدارأو م ماا هيد رملاذا هنالىأتب راعلا هدادأو

 بحاصوهطوسمقمالس.الا رفن راش أهملاو سكعلاءانوكي نا لكي وهندارادنعالازاملا

 كلو# مالكلا قاطمنال ىأد#مك اتالةبهلا هيدريلاذاهلوق وقنوكيوةبهلا باك ,ىفةيادهلا
 امهددأ حج رتاغاواههل ةقمق حناء: عملا ن وكس نال د و دم ماا هيدا رملا نيقفراعلا و

 ةيئابكأ (اهبهلوق) اصخ ةومةيافكللاىفاذك ها نمل هماع ل هدو نيرمالا ند هنال
 ىرخأ: هيراعلاو ةرانةمهلا هيداربهتباد ىلعان الفثالف للان ايف لمعتسم ظذالاا ذهئال

 هناتلع دقن كت ءاماو ضان ىندالا ىلء لسة ن4 نكي لناوه:.:تكامهادا ىوناذاف

 لم هتدارامدعدنءوافرعزيءلا يلق خلا نالذيراعلا ةمهلا هيد رب ملاذا ءامع منال كل دك

 2 زاجتىأ هلوق) هعضو لصأ ىلع قنالا ونيعلا كل مدافأ مهلا هيدارأ ناو عفاسملا كمل ىلع

 ل سلال سم أ



 21111 5 . : "كنتم
 هببهذ وامهدح أن اق بهذا وامهد أذ ةةل.طصالا فنا زاج ىف ل-رلا كلذ ل هذ ارا

 قيبالف ات ارزب عافتنالاءاهتي راعتصتخا ماه طالابرم سدا ناي زيا هاهراعاهنادا رملانا

 عاشملا ف مهب كيلقلا دقعو ةهلا نم ةيانملا قو# ايسر اسرقهءاعانمدقو ها كلهاذا نوي

 ماقع_هءالعوم_كاناف لاو فرملاود_تاقلاو يدنعلا دي 4 افا سلاك هيو

 نءهراا اذكو صاكهظارقا اذكو (هعدإ و هلوق) عا.جءالابد وةءلاهدهىق 17

 نئاخالا وةمسقلا لقعا مفر وهافال_تف_دولىب أدع هفقوادكو ىئبالاالكيرمشاا
 ةْرداَغ ”اخ هستعيدواماو ف سو ىلأل وق لاعب اةيراتش ايد لون ريك 1! ىتذأواه اهدا

 ةثاوسجحو ص رقةئاهست لأك واما هلا عقداذا 5 ز :ةاذهض رئاما وكب اه رمشلا عمت وحتو

 ىفةلركصذو ىوئفااهلعو ىزا ازملا لاق , هسا وعلا و انهذياهناا ىناذك ةلكرش
 ىلءلكلاءفد_.مئاداالام مال : عادص فر زوالا مماف هتموت ه:53هامارارود ل 4

 ىف: :الوأوق) ىلعتهقل٠ مدان و ردلاة سهلت ١ رافدسام رعمالا ىلعر و2 هنأق ع نينا

 كا هدرا ءاموءد_ةااقو ىل 1 ىو ةعزانمالا ذهن و مسفلا ضءفاذك (ةلاهجا

 هيأ لطصالا ىف نتاراج ىللاو وَوح رامد_بملانيسسعت اهط رم ولاه ثءح للعلا

 عقال عاشملا نو نع ةلاهسذاهسءااةداحال (اه و را مد-ءادإوق 0( ةصالالان > ءانمدقام

 ناك امك حصن عاشملا ةراعا ن ل صاملا و مزالع اانا عم هع .زاجاذل راش موزلل 7

 لأن نيذث نم ئذشاأ ةراعا اذكو ىنسأو أ كي رمش نماهاتكال وأ 0

 هلستن نآل (ممعتسملا ىلءةبادلا فدعا اولا ودلوق) هم ةمقلا قم تالئالا انوأ مصاب لصف وأ

 هنوسك اما هلو ) عملا ناك ةلق وموأت ناك ةقلطمى أ (درعلا ةقنناذكو هلوق) هب هملع هممفدَف

 لمطمريغامتمز 7 ناك_ةنيس لك قاهتعع وح .زلا مهمأل وةمرالعع ريع راءاانال م رقما ىلعش

 نيعلا ةزافك ف ةوسكلا ٍبوُق ىف طرش هنا ىربالا لمط#ملا نامزلا ف نوك ةةوسكملاودداع
 اهواَمِ وناريغنآىقدد_كظا ونآلك فش دن عفانملا و ادعاصترهشأ ةث الثواب نكعنا

 هع وحر عدو واهع ود ومنع تدح ردن اهردقب 3 راعلا تمزلوأذ ةدماوارك دنا و مالم

 ك.اقنوكبامنا عب (اذهوهلوق) هعاقانالوص- مغ نم هنوسك باهذي ريع: تملار ريضتا
 لد_.ءين رع وأ قمدخا لد _.ءىطعا4لافوا ريهمبملا ىلءهدقفنو هن راعدرعاا عئامم

 ىلع ه>ةفنقةعتدو دعا وهب عافةنالانان وذأءاعادبا ناك همددخ“ | وروي كلنا الاف ولاما

 0100 هانا هنا رقألا (ةعيدو هنالدلوق) امهريغو 4 د رازعا اوَدنَ:ناا ىف عدوملا

 قو مج عاممنالا كالاملا هلحابا ة- ءندوا مالا وأ اب عافتنالاهزاالة لعب دوناك ولذا

 هنال هلوق) هأ هب ه راع لدنعد ههقلدتوهلوعدستأ ارامجلاادهءال تءفد ةمنقلا نإ 02 ةيدقهأا

 ىفه:هدار | ىثدكتاامل وصالاءاهلعد عب رمصأ!هداز ىذاق لاق هه. .ةدكأ عي ص
 كتمعط ا فاشااو كترعا لوالاف ها فرام:للازاجنلاوةرودهلارهغل | ممم لو اذتمف هس:

 هيداريهسئنع لك بالام ىلا فيسض أ اذا ماعطالا نال و هاا لاق (اماغئأدلوق) ىغرأ
 ةمهاا دي ريتا الا ةد راعوهف روزا اذهكةمهطالاق ولو ها هلم نال ازاحه نم لغتسبام
 هسدلو بيكرتلا اذهل ةددالفالاو ”هلغاس يف نأك اذاام ضرالا دسةتدمةءاذ هو ةيديه



 نءلةنا؟دارااوهاذهنأرهاطااو همدخسءاوهذخىلوملالوةنماسرةىأمسامع ردد
 هنالثاا ان امصأ دنع 5 - سنان مهمسملاو ل و.ةلاامأو عملا ن نمبامالا كردي دؤواا

 ةراعالا نا ةاخرتادلا ىف لاقاذ وأو باالا قال 3 راسا دلو ةااىأ ها

 نا (ةنامأاهنر وك اهءكحو هلوق) ال اوقاهذخ أن وكيالثأ/ زلالاو ها توكسلا,ت بثت
 حمد ل هدي ر راعلا ىف نا َحْذلا طرشولو عا الاب نه #ىدءنناو نعذي ل دعتريغنمتكله

 نماضهلانافعاضناف ىنرعأرخ ”اللاق لجرىواتمنلا ةصالخىفو همفنوذاتتغ نع اشااف
 (راعتملا ةملباف 3)تا رهذألا نءىورتةنالا فول ءو ناسااةيامنعةيدنه نمذباللاق

 هكالمارالا هب عاقتتالا نكمالانوزوهو أ الكم هراعأولف هنمع*اقب : عمرا ملا عامتتالا نكءىأ
 تكا مط ردنا( توابل مالا طوال ةمالا ةراعاسديالو ضرَقلان ءةباك ناك

 لع موريغملا عفان عربتلازومالو جورغااىفىرجت ال حارالا نال عاذالا كل ذاراعملا

 ةيراغلا و ضرما نيب ةاك اشءالاضرقنو زوملا ولك اد : راع لهدحأك احاكن ةمالا ةي دأع

 لدبال ظفا.دقعس .الؤم زالحاكذلا و ءاشى قه هن عم ريثأهيداسلمزالعغ ع منامهتمااكنال

 0-2 ةبدنهاا ىف لاق لدءلا رك ذمدعب راعلا طرشررهااو هول دا حاكنلا مزال نمو موزلل ا ىلع

 سدلف غوأرلاامأو ىلةءدالىذلا ى_.ءا اوثونما ئمةراعالا مصنالف لقعلا اهلطتارش نمو

 راعت_لانوكين اا هتمو ريعّتسملا نم ضل اهتمو نوذأم ا ىبدا'نمةراعالا متى طرمثب
 م ارا لاه و دادملا ىفاذك هبراعا مصن الث نكمل ناف هك ا ملسا نودي «عاقتالا نكمامع

 دغبوأنز و وآل اكد املك كلدكو صرةسولةااو ريضاندلا ومهاردلا هد راع وفاكلا قدءوشلا

 رطعلاعاممرثاسو روذاكلاو عسب ربالاو فوصااوناطفالا ا ذكو ضسااو زوما لثماذع

 اي ةهملانيباذا اما : ةيراعلا قاطأاذا اذهو ضرقاوعفامم ىلعةراحالا عقتالىتأاةلدامسلا و
 الام كلذرغ وأ امله وأ اناك داهينيزب وأنا زيماهي رباملرعن اندلا وأم هاردلاراعت_.ا اذا

 هز وجالو اهريغنودنامسملا ةعفنملا اهبكلَةم راع وكي لب ءاض رقذركيال هنمعهب بلل

 اهسسوأ اهيلمصت ةناآراعتسااذأ# نادسلاةياتىاذك هاه «امريغرخ آهجو ىلعاهب عافتالا '

 ولو+ قالا ىفازكهاض رقاده نمئث نكي لاقاخو ؟ ةض سقم ةةطنموأى كانمكسسو الت

 اذاالاّص رتوهرا مود ةوأاهلةمهءلءاهاك أ واهذخ اف ديرثلا نمةعصقلا هده كن رءأرخ رح "اللا

 ىفجراشلا مالك ف ىاب و»ةسصالما ىف اذك ةحابالا ةلالدلل ذنوكي ىت>-ةطساممامت مد نك

 ىناهاديةيششوأ هد.قاهب عقرب ةعقر رخآن مراعتسا نومعلا ىف ةءفريصأان ءناتكلا"انثأ
 اذاامأك ءاعءاهدر اللة ذااده و ض زفوهىل؛ ةبرأهت :سنلا ذه نال ن ماض و4 2و أهئاش

 هيريصت اهئال والا (ةراجا مصتا مال هلوق) ىف طم اىفا دك هن راع وهن كءاءاهدر "ال لاه

 دارب ىلا راسأ (حلا هب دامعلا ىف حرص دهلوق) ةراعالا ظفار دفهنت :راحالا نا اوصأدقو ةراحا

 نيعلا لوه# هناف عاشملا ةراعا حي ف. كف ةهذنملا كم ل لَعَس'اك اذا ؛ راعلا ناوهو باوحو

 نيعلاةلاه> وةعزانملا ىلا ةمضقملا اهلا كلَملا نم ةعنالاةلاهفسا نان ب نا وم اىلاراشاف

 ةلاهج ةيراعلا قرضبالىذلا تأرصا اىفرةندتو هعادباو عاشملا عسزاجاذلو اعلاوذفتال

 رخآن ءراعتساول ةصاللناى فا ةءزاذملاىلا ىذة:تناك اذاةرضضكنيعلا ةلاهحامأ عفقانملا

 ةنامأا م
 0 همسملا هيلو زون(« أ .  ”اةهكحو

 رمسنءامول“ , ا. طا: 9 معو
 2 دعاةتوإ

 ةراجاربسصت | 0
 0 ا م سووا

 7 م2 ؛داوعلا ىف
 4ع دي 3



 | قمم رك وصي ضارالاةقةطابردصاو ردهم مءاضرقأا ىبيطلا ن ءالت:ىوانملا

 ةقدصلا نكس ة س1 ىعهردب ضر ,هردن |ثد دا ىف ىأ همآ ىف. هلم ءلالاه ضورقم ا

 ناكهئمأ ربا وأم نم و رسشع ة ناسك ق قب وهلباقم طة_سف مهردهن :مداعضصرَملا دول

 هل ناك نيس مامهرد ٌص رقأن ه نامدح نبأ ثد دع ءضراعب ثن دا اذه ولمالئاناوق وانو رع

 نوصبابءهزاتماق ءادعاةقف ملا لا ص فلا ثأنم مذعل عدو ةارهة قد رس 1

 نيددص ومال باةندنعو لباةملادرمدع نما يفاساابتأ :ا لطف أى ولاؤسلادة هيل نءدحو

 لا وحالاو صاضمثالا فال_ة ا, فاد كلذ نا قلطاو ب بترك ارئالا 0 اا َر

 ىلا هب هو سنمأ مم ك (ةدتشهلوق 8( ُّط ىكيتا ةضراعتملا ثد داالا لز رس هماع ونامزالاو

 ةراهدسالا راهم و هءاعىلاوت هللا ىلد هنانةباهتلا قددر و حاص بدع وداعا ماط نال اراعلا

 نماهذخأو ةراعالا نم م ءااه ٠ نمهبرغملا فام ىلع لّوعو اهرشاناملا ملط قراعلا ناك ولو

 ةبراعلا نوكتن أل < هنا هب ردلا ركذو ةيارالاجارعمىف لمو ها أطخ بءءلاراعلا
 رهف صدي سوأو ريغصت ةغيم تاكو تمعك هريظت ىدردلاو ىمركلاك امهسنالاعو وما“
 عافتتنالا ىف ةيوفريغلل له هناك نوانلاوهو رواعتلا نم :ةّدسّسمْةب راعلا لق طو ملا فو

 نرزوملاو لمكلاىفةراعالا تناك اد.هاو ءام ع .دادرتءالابوملا ةيونلا ذو هد نا ىلع هك. ع ْ بادي

 امنا وةققحةراعان وكمل هذمع ىف همأ | هب وناادوءتالف كال مسالارالا هب عقتنيال هنالاضرق

 نك وكب هسلعات وعدم هن وكب نأ ىلع هب عافت ال انا الا كلءام ولة مىفدسلا“ 4 دوخااد وهذ

 راعلا ىلا روس: هفئتع قو كر هولا لاه (فذعر هلوق) قاكلا ىف لئمو ىهتااضرف

 ىلءىوشا | هراع. ساو ه:ههراهتسا لاق تاقدشااب روك واو ةيراعأا و قايراعلا ناب بغا رلاهدرو

 ,اباءرواعو همم هراعأر( ئذلاءداعا هنع ملا فلات (سوماقاو كلاةراعادلوق) ن ءمقد-

 طوسساملافو ها هولوادنت هورواعتو هوروعتو ئْدلا اورو" ءاواجاطراعت_ساوروءتو

 هراعتساو هراعاف هئمءراعتسا لات هنال ىزرطااهدر و ض وعالب رامغلا كاعد رهلان مالا

 نمنوكي نأ زوو ةراعالان مما ةراعلاهءلا بوس انا باوصلاو سل لا
 ا نءىركلااهلاقامدرىلا هدا (عف واذا كءاةدإ لوق) ىلاةسوهق بوانتاار وامثلا||

 نعد ١ -ةولاىنآك 0 ميمصلاوهو ىزارلار كي ىلأ راسن 2 نتااىفامو عت

 اظالراهداقعن ان مماكسحالا ن ندريشك نت :ُ نال فاما دوشد وح ورش ارثك ًاونوتملاهماعو حارمسلا

 ْ خس نأدل سداهل حاملا نال زاجاما دانا تاكولو لم سملاب ف اةعالامرعب نآزاوج و املا

 لاك 8 ءاَوللر عما هنال ةحانالا طق , اهداقعتاو هريغأ علي نأ هلس ذا ماعطل اهل حابماك هريشل

 لاماذك امو :اءدعل ةعزانملاىلا ىذذ# الا خوك !ةلاهط ا كءاةلااذهد ةءالاغاو رهلا

 قام ملديةراهةسلا نع هلأ ةلاهحال ل !٠لا عفانملاةلاهج ةلاهطادار ماو نوحرالا

 اهدس اذن لوطصالا ىفن ارا ىل ل رلا كلذ لاذ اراج رت اكسا ول ةمالملا

 (”اجندإوق) عا :ا| ىفاك نمذي 0 وأو 0 انيك اشار

 هملعو 7 هيالث بادعالا امآو ل ل انادشو ىلا:--هعةلاىفاك ىلع اهتلاكىأ



 اسومكمبايلا كرتنا نمذةطئلاتقرسف ءاملارظنماةنوحاطلا مح رش نامظو ىئسنلا ||
 لزم لكلو لز امامنا ىهوناخلا 'هلم_ءفالؤ ةصالللا ىناذكةهنوحاطلانمدعنو أ

 ىردركلالزيس>ولاىفا دك نءذالأ._ثذ_تأو قراس *ااحو:ةميانلا كلرتوحرشل لفقم|]

 كلاملاه لاذ ىذاج تفك ةعيدو عضأ ناديرأو ةعدز لالا بهاذانأ كلاما عد وأالاه دع ٠

 ة-ءاهعضطو وهم ىلاءاحو راملا نماهذاف عجردو ةعر' زااىلايهذواهءضوذ اهعض

 ةرامع نع ا رهمةريخدلا قاذكتا عضأا يمني الما لوالا عدوملا نمضي له هرادنمتعءاشف

 اذكم_هحاص كلذمرك اذا همحلصننأم ركيأطهمقد وذ وذةع:دو باّكه د نعناك ولو * ةمسراف

 به هناق بسام ط#ناك اذا فمصملا طاغ حالا فالءاذهو (ل اوقأ) ىهتا طفلا ىف

 ِْ سبل كادااو ةعمضكاص ل + رد_:ءعدوأةيد-:هلاىو 5 ةيراملارخآ ىقاياك ذةليح

 نأا ونأم_هط راط>اولذينيذلادوهشلاو ةع._ذلا كل: ىعداو همءانكصلا ىذلاءاج م هعساب

 عفديالومهطوطخاوربا كسلا مسي ريت خدوملا ماي ىشاقلاف مهطوطخاو رب تحاود مشن

 ىلءهرغنءلالام لبر عفد 0 ةس اذ ءلاىواتماا ىفاذكىوتفا !هءلعو ى ءدملاىلا كلا

 هنأم ك7 اهرخ[ طقماب نأهل س كوس مركنوأو ام-ثهننا سدد نأ هل سدأ مه اردع وفدملا ناك نافسرعلا ظ

 فان عيان, وك جاهولا حارسا ىفاذك نيله هسضلا عقدين اد دأ اذكو ىهضرسأ ط.2ىاذك هدم

 الرام م تى هتيستك الاعب راوسترغشا ةمأ: نعل سو 3 2 .غااىفاذك ركسلالاملا ل هو

 حاترل الا 5 ثىل|هز 06 ةبرالاىلومثداءالد نكس مو أ أرملا كلت تنقذ: أسما امسوتءدواهاهالوم

 تاكاذ_ب 1 1 ل ىفاذك ةبصاعتراست ند ريفي عاديا ال او ىلوما 21ءكالد نال مالاقف نهد2ةلهةهيدولا

 ضرار : . هلك ميظعلا هللا ا كالا 0 ةبدذها | ىقام ىونا ة ةمق لا ىوانقلا

 71 ا اج عولا

 لءقو ةداعا ىف هنورواءّرامنوءاملاو نوعا انوءنع وىلاعت هلوةوهو باكلاباهتمعورمدم

 ىغو ةنساابو ةدوغةراعءانوكةفهيراع !امدعءوهونوءاملا عمىلءىلاهتهللا مدد ةاك نا

 نيحهيكر ةنوداملا ىفهيا سرق ةءلط ىلأن هراعتسا مالسااوةالصلا هءلعهنا ىراذلا ىورام ظ

 ةمالا ناف عامالادو ارك ملأ هان د-وناو ( ىدن ٠ هأ .ًاداملاه عجرابإف ة دا ىف عزف ناك

 لوقوهوةماووأنيرثك الالوقوهو رقما موك ىقاوذاةتاامئاو اهزاوب ىنءتعجحأ

 نمدرفملا ةلزعع ميد دولا: نءنوكةفاعادباو ىأ اك !ةاهيةنال هلوق) 0 0_ ضعبلا |

 ن. هنا نمةعبدولا ىفانم د ةامىلا ةراثانوكد نأل-ة< ودرفالا ع نءرخو بكر ألاو بكرملا|

 اهرخأو ةنامالا فاه-هك رك رتسال هد دولا دهن هر ةلوةب نأ بيك رغاا ىف ب نالاو قرا | باد |

 لاهو رطط مريع سمات اىأ ( رطضملا ةاجاىف ىلاعت هللا نع ةياناا هلوق) اكماتاويةثال |
 ناك وهن اعا ىف ىلاعت هان عءبئأن هن "اكفرمعملا هئاغأدقو ءاعدا داو اضل بهن نأ ىلاعت

 قالا ءاوةاذعدر وو قافلا اذهب نات دق اهلعاغف ةقرقللا ىف ةدايتالفىل امتناع نءرعما لعق ١

 قدح ( منعه هناا ض رقااو هلوق) ااا ىأ (حاتهلالا نوكحت الامال هلوق) هللا[

 لاه رثك ؟ضرقلا تناك تاوامك رثك أاهدارفاناو 1 اةقدصلا فاول با

 03 ل ةرش
 انف و ان



 هخ ةلالءال ثءسهنم ردع ج الا هت .تالهل وةفال2 م- ماو ديهضة هل ذد وهشب هضمق | لاه 5

 باب ل نمد دنهل او ه نيعل اروؤام هأ هةمرذع؟ ا. ةىفمساو ضءقلان ىذا

 هديؤ لدر»# طة ىلاذك مهرخ !ىلععام امنا.:ةفدحاو مث داو ماةفاعو> ةمهنوناح

 لكس» ةيريهظلاىفاذك ةطيدولا لما ذه ا أنأو اطع اق بولا اله ين ىطعأل ره لاك بوق

 اممةىفرءالارحانا مي رأان أ ض:اةلالاتذ هعمل ل_برولا ردا رهاوجعذد نعل  .نذلانبا

 ب ساو نم هثكرح تطق--وأ تءاضنا لاهاي ربت أل قر هاوأاتءاذق

 قناة مق قد صحىلا عقد ٠ىواتةالك واحلا ىفاذك نذل معنم هاد اةج ازا تطّقس

 مهردرخ ا ىلعهلنعادسا تااسفالاق# ةئقاا|ىفاز ؟نمذنال تءاضذ امنعلذافةفءاملا

 لءقناهد ردلا عاضف كوهردد لاك واءدردمت اههرد وأن يههر دبأ اطاا ىلا نولطلا عقدف

 لوالام هرذلا هءلا عدني لافولو» هوذر دىااطالو نول طملا ىلء كل »لاق امذر دنيهينأ

 ك1 ةداخ .رتاما'قاذكرخ . الا مهردأله. اعنزا.مذالوف وتسو نكح

 قنا تزل) يردولا لاامود لو تامو "6 ىريعأر نندرا هءاعروء#ءارشااو

 ةيرعوظااىف اذ ؟لءوت نعت نعذ!ذ مش هديىف ىهو 'ردأ هناد وهشلا دهشي نأالا هلام

 هلامىفناهذال ةءيدولا لاحامردبلو تام مقافأ اذا ىدصاا ىف مكملاريظت هودملا فوكمملاو
 اهلا ةللّع-لاو ةراصتلا ىف هلانوذأمىصا !ناكناو هدي ىهوقافأهنا دوما اد+ثرنأالا

 ناكاذا هومعملا فوكس طااذكو هدي ىف ىل هو كرد هنادوهشاادمش3 ناو ةعيدوألن هاضوهف

 ىمارممد وأ ةهددولا ل تءهو عدوملل عدو اا لاق اذادع ةريخذلا ىفاذك ةرا 1 هلانوذأم

 ىناوأرخا- ع عدوأ نعلسوةصالالا ىفاذكعدومان ضيا تكله ع ةعيدولا نررك- و

 ١ ىردأالل لاذ عباس نياق ةعيس تناك كلام الاف بس هيلعدرق نامز دعب اهذدركسا مر ذص

 نمىءاجلهىرذاالل وتد ةراتوىد_-ةعزكتلو آتءاضوىرداالو َة هقم- سو أةحس ىدءدوا

 اذك ضقاث د الفهمع اضانرق 2 : هيال ال لاه نءد!لد المأ كلا اهلجب ناهد سال وسر كدذع

 ةرمشعلا داق نيم اطلغ هاطءاقاوه »زدني سن لحر نم ص رقمسأ لردع ىسنااك واةةىف

 ةعزدو ابل ضرغردقلا كلذ نالترثعلا سادسا در عضف دو رطل | ىف تكاهذاهدربا
 يدش نمش ةا.لاكلهولاذكو ةناخ 0 فازتم عمالا وهوحاهولاحبارمسلاىفاذك
 ةريشعدخأ ملء ءالفنيت :ساطلعق ةوتسافنر ودة رخأ .1 ىلء هلع ناذدكاف ى واتنىفاذك هسادحسا

 زي ولا قاذك ةنامآ قا ملا او ص خرقكلدنال 5 ةرمدملا سأ قة مي تكا اهو د رال

 كَة-نمءاذقا ممفاأ لاهو نيف ا ءاطعاف نيدمهردفا لبر ىلع هلل + ر * ىردركلال

 هعدوأ 4طمحملاىفازك امش نءذيالو هة-ضدافوهلاف تءاضواهذ.ةنةعيدون وكي فلاو
 هنا: ن ود داهبيهذن اذ قر ةيبهذاق فاعل ىرلاىلا كنارمث ت اسرانالاقوةرش

 يذلا تةرسف ظذءلل ىارلا ىلا هنَع عماهعفدن اش عدوأ #3 ةمنقا!ىفاذكن ؟فنالتعءاذضت

 عد راااهدة فاما رقتناك اذا ةهقدولاد# ةنقلافاذكعد ومالاصانىا رلا نكيلاذا نمد

 تبان مهيف تناك ىذلا ناك.لا ىلا هتداعا 2 رلااوي تءهنامم رتستو عطسلا |هبلهصو

 ىواةةىف# نيتفملا ةنازخ ىفاذ 5 ىزتعملا كرتىلا د_.هقلا هنمدح وبا هنال نامذاا نعءأرببال



 ن'اهرئدب قرغاا ىف ةصالخلا ع نءرخ !ل-<2 ىفرك ذو ةداورلا رها.ط ف صؤبال ني_هلاىفوهيلا 1

 اذا بص اغلا بصاغك ًارييهشمفنذ ٠١ نء ىلءهنددر لة قورعس م هنا نيت بول هل فو رهم / 1

 ضانك اذهى رادقلا ةعمد رتثأ ول اريياسغا ةري_خذلا ىف اربي بصاغلا ىلءدر 0

 ماا رمد عد :متغل' لاه * قسما 'وديال هلم قد_صبصاغلا ىلءتددر لاه اذا ب سصاغلا|[

 لاه وأو نءدد اوىلءشت تفاننامتدسو عدوملا لا نيموبذ نم هدد تناك اهمئاامم دنا داآ

 نكميال لاظىلاابوق عقد لالد + ةمنق ها نعذ تفاتفاهتدجولاق م ةعيدوئد:ءتسلالوأ ش

 بالا كلرتو عدوملا حرج ن »+ 2الدءافورعمملالخاا ناك اذا. نوصي نعلق اليتم درا

 عدوملاهثدع ل>ادلا سدح مهدي ناكمىقعدوملا نكي لود -ًارادلا ىف نكي ملول نوةداحو فم

 مهمفاوظة-وه سمان رجةساولامأ هرب غزرحدارملاو نهذلام مف سدا زرح فا وظذدسول
 رئاسو هيفاهزرحا وهف عدو ًاريصمىفاب 8س ا عدوم ى”ى #3 هلامهم5 نكي مولد نءذإ

 (مهريغىالرصنبااورمصنللا ىف نهذ لق عد دولا ماعم 2 عص هنءعذإ) فاهكحسرتو

 اهتملارعتسسا هنالا ةلطمذأر 1٠ نوذنو نمر 1| هل اعمر ىفالرسصنلتا فن عن لمقو ىتشي هب و

 هعأدب هو نيالا ىف ئةنولطملار ةافةعيدووأ نيد ضءة,ةلاكو ىداد ةءوقالا قةبكالخ

 ركس أو ةلاكولادر ةأولؤلاف ها هريسغ لال ىنالذ .ءيدولا فو هسفن ل11 ىفال نيدلا ىفهرارقإ

 هنوك تأ ُ 7 ءأ هلاك ولا ىلع ةئيملا عت: أالا لاما ىلع ةد :هماالمةثالو امدخربصياللاملا

 فال ةلاكولاركح:أولا!انرقأ ناو باطل قحىف حي سبا هنالب وأ طار أر ةاءامهخ
 هةلاكو تدثت مذا مدن و ةدل# ىوعد ىلع بترد فيلات وعلا ع 0 ١

 لكون أ ىلءءانب ةةن ىلا د _:علرشي لامملاو ةلاكولا ىلعةندملا تاواع اذا الا اسمع رم
 هقدصولا مضمر ل٠ كولاىلا ةعبدولا عقدي صوبال دو له دع هدسنع سل نزلا شيق ذأ

 | نعءادكو رغ يدان عد نسوا نأ نيا ق الذ يغفل رقأاذا

 الا اوةعيدولاعف عقدي, موعال تكس وأ هبذك وأهق دصرل/ صدع » فس ولخأ

 عجر الاون اذا ا ه.اع طرخش 000 ولا ىلع عدوملا عدت ربالإ ةلاكولا ف ديذكو يد

 5 رسال. هعفد ردقدصم ولل اوذأن ا اوصفلا عءاجس>اصلأق 5 اك-ااهول ةنع#ي وامعاف وأهلمعيإ

 نمي صام ساسءت ىلءعهضق ع هله لد هعمل ه-طرغذااعاه والتك ولا ىلع عج ريت أى

 عفدب صو لول عم“ «اذهاذكا رئارولهقدص ل بك و ىف هعفداعوخ ينل

 نمهعن.ك*عْرب ل ءكولان نم عنملاذا نعت! نا ى ضر تاكو نعذإالل.ةتغاةفاوأ لو ةعيدولا |

 رطبقب يئافلا دز لكو زرعت 5 هلهذام صن ىف جس هنال درت بال ل كول ىلا هل#ولو عدوملا

 عفادلا ل -_ع وأو عف وادلا اوأاديز 0-0 "الاماره فا: كلذ ءغلبي نأ ب ةديزاهضةذ هعبدو

 يوكل هذال فادي هيارهاظأا (رقاا كو ( هعفدينا عدوءالذا اثربدرزال ل_.كوتلا

 وأو ادعوا لذ مويلا ىف ةعيدولا ضب ةءداكو نع «لءأىلاعأ هللا والو ذف ض,ةنيحهضرق ّق

 ةعاسسلا هيي كونا لاك هن هن أك. : لمتنا موءلارك ذذا مومل هضم ةكالعال اد -غدضمقب هاكو

 ةلالدالو اك رمدال مودل اةلاكو دْعلا 'ةفاكو نم مزلءالو ةرورضتمادةعاااهتااكو سنت : ءاذافأ|

 زاج هشمغب هضيقفنالف نمرمضع؟ هضيقا لاهوأو اهدعبهضقهلف ةعاسلا هضيقالافولاذكو



 الا وهز نه مولا 20 : اء رم هدَعْيِمْلا هر دءاطعأ و هصخغقأ د مماط رش فااهذا ند

 طمحملا بحاصدناوفىلاانز همهيقر# ها ادهىلعومه ريك ف ارا اذكون معد

 ثرواقالطا هنالهل:ذ ىاتنالاهولالداةدرخ الاهل ةففاانوأساشب كم ىد تعد لاق
 ىديعطقالاهولو دا ورؤهلامىفةيدلا ب ودفن ف ادنعْنيتيا ورلا مصاف ردهوهو همس

 تعتر# مالا مصيف لاو ءاك ىفارطالاذا عادسالا ىو بحمل لعةذ ىنقلةقاو أ ىل+روأ
 باصاقيمانهملا مهمسل اب رقهدض [ىح ىلا موسلا مرا ْ 5 اللاه ل .ر ىهو ةعقاوئك راخب

 , ضعب ذأ ادكهو نمض! لهءاع ف ىلعن >-اهللاهولا5نمذ! )ناخد لاه تءهذقدمم ع

 ةوقلابرجوبف العلا طرقا ت>اص لاوو ملا ىدي ع طقالاهولامىلءاوسافو هيزعراشملا

 ةمسراقلاهل لاب ساخا! ىأز ركل ا|راشتو بالا أذ ةذا هلامىف ةيدلا سحت هناك ثالامأ
 دحاو لكلاه تاو ص دع هنال نكمأ اذا صاصتلا بك امهد أن يعتبهَذف نوز تأ

 ه:دعةبشالا تباصاف ةمعالملاو أ ملعتلا هجو ىلعماةنات ف ازرابولا ذك و هد هد رخ اللام
 زكوو هذ هد هءحاصلاممداو لكلاكولو ىواتفلا عجب ىف اخ مأ ٠ ندمأولدادي تهذو 1

 ها ناهذاق اهءطقق ىدب عطقا لاهولامةلزخج هملعئ الق هك سرمسكو ه.حامصأو مم لك |

 ٍلاق>الهثمعةحانا هد هد هلوق مال ن نك سدأ هنا ناكلا فرك دامم وقل هان ىذلاو

 هد هد اقدقوقا مهسلامرا هلوقن كلم وعلا ىرعمهلا.ة>اك ةزكولاندي راخملا عمةماللا

 هسلعة_عقا ولا سايق حد لف ىلعز -1 وأ ىديعطقا هل وقف اله ردءفالت ااه 2

 عماج + لمان نيلوق هِلَدلا ف ّناكو اية مالا مدن لاو هالاك فارطالان اهنح رمدملاو

 «عوافهعيبرل لالدىلا هيون عقدطمحلا بحاصا تان همااو ىواعدلا باك ىلا انما رز اودقلا

 ىب رغلاد- وملذداع :و بهن ن ٌمااهمطعالب دولا بر رض لاق و موأعم نما َت توناح بر

 00 ٌكدنءهتك رلبهتذخأاملوت اوةيوهوهندذ-خا تنل وة, توناطا برو توااحلا

 ع“ 00 لا واد وفا | يزاعأو نيمأ هنال هذمع عم

 93 نعل نع ىلعاتت ل ولو ه-ةمق نمضمفدا وعددرد -عأ م :الكت هام تدنن ملا

 1 ديالا م وسدلانامدبدال * هلق هذ ىلعاة فا اول نمضيامناا رمشلام وس ىلع ص 2 2

 هعمدمل لال د ىلا عقد نسنع ةامماق ل عند د: ب 7 هو فسوب نأ ل وق ةوهلءقن 7

 ْ موسلل عفدلا, كلاما هدأ ذا اهو نمذئ له _مءارشلا موس نعل جوملا 0

 ىواتف نءىواّ غلا ضء»ىف رك د»+ نهد هيفهنذايملا ذاامأ حاذإادةامح عفدلا ىف ىدعتالذا

 ا 1 11و

 عدونا عدومال س هلو عدو م هنالن مذيع اشأاٌضءدرك ذو عبسلا ف هةمديال عا هنالره

 اولا لالدلا هير غر ملو هبسه دق ىرتثي وهمءاارظت هل مامسا ن منا لآل دااههذد دب 0

 ْ هعدو أ ولاكن مذ هقرامولامأو هقرافد : لول ن مذيالاتا هنا ىدنعو لاه ع فدلا اذه ىف هذال نسف

 هعضوتةءوأهم محار دي لالدأا نم لدحر عملا باط *«١ارمشاادب رال نمد.:ع رت 7و أ ىبنجا

 اذهولالدلا ىلعوثالوا لا مانا دعبءاربثلاموسىلعهذ_خال هتعقنهذهيلاط دنع
 لالد + عءاطاقورف نعفانوذأم نكي لولذ ع.دسلاليقءارمشاا ديرب نم ىلا عفالاب انوذأمول

 ايلي . «ه ى 9

0 



 ءاهناذاالا بتذلا اهاك ار وأ ع.مضتو أ فاتن ن أن ببقرفالو اطرش طورمثماك افرع فورعملا
 :داعلاتناك اذااذهو عدوااكوهو ل:ءاضنأ عرازااوكلي رمثلا هل هو ىلءرلا لاق هنعاوب د

 اذهو هنت بنذلالك أوأ عامل !ةروصىفناعذل !ىفةبثالةءالذك نك:لاذاامأةدرط#
 مهااومأ ب متنودصقي ءادسعأةب رقلالهأ ىلع ناك نا ىشخاذاامأ الع شذعملا ذااضيأ

 ل»رو ها لعأىلاهتهقاو كال ذل ءاف ناعذل | ىفة وبث الف صو هالا ةريثك تناكوأاهت التاوأ

 . نءذيال هنا دلاب به دودوذملا عطق رقراسا|١اذ هديفاهدوةموت زافما فماخقة يا درامّمسا

 : ريع ابملا هب هيرلو ةيادلا»بهذوهدينمدوقملا د مقرا ثاولو طفل ةلرخب ( هنالريعم#ىملا

 ماناذاف اهيضمنوكي هلنالوقو هذين هدوةلادهن تس هو ىلءماناذا هنالانماض اك

 نءةيالهيدينءبن وكت ةبادلا نك او هديؤدوةملا نكي لوا سلاح مانول هنال لك ىلءنءذدالا لاح

 عمفر ريغ مرك ىفةعيدولا ةءادل_ءسجةعيدولا نمةيزازباافو « ها ىلوأ نهضدالان عهذ

 ةعدد ولاتءاضنا نعد ض رالا ىلع هند عدو وعد وأامان نا ارظاسي طد احل نايل وأ طراخا

 ةد-ع وةريخذلا ىف لم و ها اعيطتممانناو نيكيالرق_ساافذاو نءدنالاد_ءاقناو

 ضنا يالاد_هوالثاه ةئالثا قركذامركذةيراعلاىفاضيأ ةيزازيلا فو ةءداعأاو ىواّدملا
 ىلءداز رمى اذهو مولا سة:ىفاذنال طال رتب سدارة_سلا ىف ع بطخملا مون ذا مام

 هامشأ درلا 32 وماكهلوة لي ةاهةكتسهىلا ةنامالا لاصرا نعد !نيمأ لكم ها موثلا
 بال اوأرحا:اوأ مواسملاوأ عضبتسملا وأ برا ةملارأ ريعتسملا وأعد ومما هاذ مهقتام هلثم و

 عقلا ,مءأوأ ا وأ ىذاةاانيمأ رأى ذاقلا 8 وسرلاوأ لدكولاوأ ريغصلا هيا لام ىف

 دو طقم او [لفلا و نعترملاوأ عامسااوأراسءلاوأ لالدلاوأ سَمااوأ ىلو:للاوأ
 لالهاا ىدااذااهوضوأ كرتشااوأ صال ارمجالاوأ رمغلا نع جباملا 2 1 شا قم الا

 7 اوقلوةااونيمأ مونمداو لك نال هةمععم قد مراهم اصلا درلا ىدإ وأ دعت ريغب

 تءاطاغاو ه .اءنيعالف ةثدب هلزاك ناو كالهلاو ادرلا ىلءةشبهلن كلانا نيهلا عم

 ا يع اذا ةنام أهدي نيعلان روك: نمئنا ل صاخلاف « هنّ عفدل

 ل وتلافدضبقد_هبامأرهضيق ل بةنهرلا فازه وقافتالا هةمععمقد_هب الهلا وأتوملا
 ناداه نكهدتكلع ماهدرمت اهاكنعةعبد ولا ىنجالال وح «ىللاعاس قس اه نها رال

 2 ان ؛ هيبهذق هل لسلاهذهعمكلتيب ىلا هيبهذا لافو هل-اساد.ةمانق رخاىلا عفد #*

 نةلابباهذلانرما ىا(ل وفأ) نيل وصف امهدحا أدق ونيل *.ثيراذاع نءذ!لنةلاقرأف

 انوصع*نّءلا نوكي نأ همالك نمردابملا(ل ونأو) نما نكد الفل -لسلان باهذلابرحأو
 دحاو هيزومأمل امال مهيب اهذلانروماموهذال_طسم هب بهذا لاق هن" كت السام ىااجب
 ٌّىربثءابلاةباد ثوعبملا بكر ةةسشامىل هشعن * ىلءهر لمان نامذلا ىئ. ف فودوم

 ا.ه ىرتشي وهيركيل ل بريل اهريعب عفدهيفو نياوصن ن ءذالاو كلذ لئمىف طا, اامهمدب ول
 عيطة سيوأ ىناقل عفرلا ىلءردقي عضومىف ناك ول كله «ذذخأو هعابذريعب ١ ىمجنهلار 5

 لالو كا ذك ءةسوهراذعد لاه رهرزاجراعا 5 ئربالاو هّدعق نعذ ىم مدس ةدواق اسما

 طةسفىشملافع 2 اف هراذعىل> ةعاستضماإف "م »لاهو ادكهالا ل .ةسال هناف هذ ٍْ



 امياصأوأ رانلاايةةوساوأراتأ' اهضرق ةقد 5 بقت : الل 2 ىفاهعذوذ ةهبدولاهعدوأ اذاهنا

 بهث ىأء ااا متونلان س متاوباصا دامت ّىأ ةصطاء اللا غةمتدتاا3 ه_وملااياان سد
 عدوملا هيلع علطا دق سة ةعيدولا هبف ع وضوملا ناك. ءاأقناك اذاامأو هيلع نا. هذالف عستم

 ا "0 دذهأا بساصد دافأن ع2 در :وهريتت ل ناو هبماعناعذ الو هبام-ا ريش نا

 مالعابو اهدا نامذااهنعو ةمقو أ عب وا ماا(ل«:لدهلوق) فالالا,ىأ( رئؤب س ككءلان

 ظ "املا مضل 7 دلك ولاحطلااز_ه ىلء4_-.ةهعض ولىذ ردة مس الامل ا الهلا #د همنا و هيكلاملا

 رهالا نالل.هغتلا!مينن وكن نأ أ 37 ل دى دوسر اطل ثلا (هلءهفتى جدو هلوق)

 ىالثرشلا 1 رقأوربااد_.عماضتراو دو>ومواو هنو دب هلا عدوهالمال_ءالا ريد رثاد

 2 لا ون ةعددولا با.” لهج عدوم ْن !ذضاف قريسححلاب عدوملاناهذىف « «(ةعل#

 ه.ةلهطاو هنداالد ريغلا بونَذ_خأ هنال نوذ هد _:ءعاضن امقدن و ىسأوا ب رملااهءةدؤ

 هد:ءعاضر كال دي لع م م لاعريغ تاك ولا هلك سما مشت نأ جد :,نيعااروب قلاد ارذءنوكمال

 : هللاو هقالطا ىلعسداارذءنوكياله. .ف لواساو هلوقثأر هاافلاق ال_أ ناهذال يسالفالاو

 .دلي فاواق:ناو عدوملا ىلءالئ لاما يلعدرلا دْنَو مدمج رمسلا ف لاك اصخلم ها مادام
 . :رحالا ن وكت :امب رقسلاهلزوععاعأر ؤاسأدا اكو قامت الاءا م اص ىلءدرلا هنود هل - 2

 ىفل» جارخا ال ةنؤهرظنار ط لاق قياس ن هذاك درلاة رجا ىأ حبارمت كالاسملا 1

 نمةعسفو هذاهءاستاىارلا كرتوةروقاملا نمةرقبتدن*(عورف)# كااملا وأعد وما ىلع

 ىنأد_:ءئاذكفاك رتش ناك ناواصاخ ىارلا تاك نا عامجالا,تدئانع# هم هءاءنامدالوكلذ

 كركي نعضي امنا نيمالا نال ترئاعف طوطا لرنا وهدذع نءذنالاعاو :نمذب أمه دنءو وهف مدح

 قد ردا هلا ىن> ال ةقدولا عفدولاك نءكدالهن امرددد 3 :ز ا ذاامأ ردع راسل كركاذا اذا

 عسيضيال كرا ردعب ظفطلا كرتامغاو ا:هاذكرذع كرتدنال ظفالا هل نو نمذاال هناف

 قتأر وةريخدل!بساصلاف * هئءزاردالا٠ نكي ردع ل رت هنال نددت امهدنعو ىقاماا

 ٌكلذيا محا صربيا «ئءبو ااهدرما هشعس نمد ملاذا تدئاسف هءاع ناتدا حفلا 00
 لري هنال نغذزال ضعيلا كلرثو ضعبلا عاف لك | عا ا ىلعر دة لو اهرذ تةرغتول كال ذكو
 فقو* ىعارلا ناه2نمةيداع هنءزارتالا نكع هنال نءذزامهدئءورذمد ضعملا ظفح

 راه ابي هذو سب ارك-ااحرطغصوصألا هلة: افناسلا سبارك ل < راكم ثءالا ف ىراتف
 راما صوصالا ذأ هلول هنأ لءيناكو سدداركسلاو راهابمهئم صلخمتلا هنكمال ناك نا لاق
 مهبسو ةنمة سلا ىف ةنامالا 2 رطو هيلعةرذقلا عم طدطا لرد ) هنالهءلعنامذالو سددأ ركملا دا

 انهار كرم اريجالا نا هذ ىفنياوصذلا خماج ىف# نوذئاللاةلاو مسالا نءافوخركأا ىف

 ||| اهاساالو اهبردكس ىف ةر قب لك لس رككسلاق حرسلا ل دأ اذاراقملانا مهتداع ةدرقةريخذلل

 ١ كلدد .ءدروأ ل.ةو طو رشا اك فو رهملا ذا أرعي لق ةرقب تعاضف كلذ 5 ىعارلا للعم ه#لا

 اًمورعم :اكاذا لذ نال داو ىععان وكيل نانانراةءمْنيل وماانارهاظلاو هأ ًاردافالخ

 || ع.سلا, لك ولال-راولاموهو هل سلا هذهون ا:مدقو ةداعهبانوذامنوكي هنال افالخ دعبال
 نال ىل_هرلا ريا ىتفأ هيو ننال هناف ةداعلا هبت رجا م هوكشو ىراك-لا عم لكوملا ىلا نذل

 ا



 ماه آن اول -اارجآبراضجاو لالا برلحمب رلاف مس ملاذااهفولاسلا ب رل مب رلا ةعاضبلا

 هلوق) د_ةهااموزلمد_عاهكلاامىلالاملادرب عبرلا لقانا ناو لماعلل ةنيءلاف ةشيملا
 برالو ةلاف ضر لا ىديبراذملاوةعاطبه+_ةءفدلا-مبرلاه ناد (عاضالا ف ئاذك

 هين اونامدالق ل هعلال_.:لاملا عاضو بصغاالاساا بروةيراضملا داواولاملا

 هلوق) ةثااثلا لع لا ىههذهو نيهجولا ىف براشمالة:هبلافةشاماه أ ناو نءاضوهفلمعلأ

 ةيراشملا باك وغني انيدهىلءمالك !!اةمدقدتو: 7 وملاهدهىف ,كطلاىأ 6 رمسفتام

 اذهىفاهانرك ذدقو تاعقاولا نم تبل لثم(اهدحو تببلا نءتءاضدق لاف ناو 8
 اك” هم .ءعمهوتلمقإ *ىلام ٠ نميهذيلو ىلزمنهةعيدولا ترهذلاهاذا عدو اى موباءاا

 قرالا لهت» نان ( روس دن ه]وق) اهريغو نيعلا رونو زياو هذلا عماجو ىفاكسا اوةي د :مأ ا ىف

 قام« (سالدوق) نب ونترعفب ( كرات ههلوق) قدصي مد) نعموةدو هةملاىهنوكستوأ

 .دهر ذائمدقو هم بكس اطر ةوأدلج نمةسعطقىحو لاثم ةزمصلاو ةرصص) وأ كرام

 سول موقىل !أيي ناذض هع نءتندلا 0 منا ةنصشلا نباةمالعلا اهحراش 3 علا

 لوالا نال اممجاونمذ باكا كا هناعمنوفاملا ماقع هبأك كرتوموتمد او ماقثناكم ىف

 مزتالا ظنطا اوك رثد_ةفباكلااوكرتوا و.ءاقاذاف مهظةدسسا دقثمه داع باكا كلرتال

 نيسعترخ الانالم_هرخ [ىلءناعذا!ناكد-اود_ب ادحاو موتا اماه ناواعمساو نأ

 5 لاه اذ. اهرغىف : رطب ىلب ةةمدعصلاب اص ا س ءااده ون:لا لاق نامذازيعتت طرأ

 ماناط رفمال وأ ماقلان وك مهسقي ن6 ناك اذا هتاف مستيالا ؟ع ردلا ادهد همت ملل و

 ملادع ها نامذلل نيف ظمأ هنمهتل( زخاتما ن«*:هلوق) ها ظسلل عدوملا ةمسق

 م : الام لكنا ىللرهظ وناذضاه ح رمد هب و اهبعباوذمذ ل جاوماق اذا مسهل هموهتمو

 ند ىلع اةءبلا لقشادق (حلاانن.صفو هلارشن كران ءِهلوق) فاحمام كلذك

 ناك نا فورعمِسة: ىلع عدرملاعلطا دقورانل' اهد ذأ اذا ةءيدولا بام ىفلاق «ةد ريهظاا
 : و ه-ءاع علطا امد د .٠ مينا و نامذالنراغاا يةئانههنا ة هيعبد ولا يساصريدخأ

 معاقلا ىل أمامالا لل د._بلانعةي ريهظلا ىف لاف امىنوالا وهما لَ لا ىهو نمذ هدسب

 ىت-ءاوهلا ىفاهد رعب 7 اصلا نأمز رىقس وسلا هسمق ع عشب امءدذع عد وتسااذانا مالا

 هويت مكمل كاذنمل_هيدلاالا ماظل اةروصن ءملعا دحر نالوا 01

 بة” ىلءعدوملا عاطادقوةراغا | اهتد أ اذاة مي دولا ةيدنهلا فله ةحصشلا نبا هركذام ىهتن
 0 4 جاط| امد هيرب ريع ل ناو هملء نا هذال ةراسفاا بقت انههنأامساصربخ نا ةراغلا

 9 .الافأى واتةىفو لاه غ ةيرعهظلا: رايعاهدمرك ذ دوةيدامعلال وصلا ىفاذك نعد هدد

 ىذا ةلا ىلا مالا عفر ناف بئاعنة دولا بحاصوداسلا هيلع فايأيش ةعيدولا تناك اذا
 م ؟ام ىلع ةعبد ولا طةوح هنالهل ءنامدال د ذ قحعت ةرلناوىلوال اوهوزاج ههمدب تح

 حاهولا حا رسل قفاذك اه.-اصلا منظم راهعانضاهد_!ءااف ركز )ناو طل ف ذكي
 هلوق) فوصاا لك [:ةمب ودىهو ةضرالاوأس ولا ةئاثلا ,ثولا (ثعنهلوق) 5

 للصاخحلا(ر'غا|ضرقوهإوق) ملا ديد شب نمضإو طر هي رمأ ةمعب دولا طقس هلال( نعل

 ظ



 لءةةدسمال نكسا كال ذه ص رقد نأ ىذاةالو هل عر د ميكملا لام نكت الاهل: ©ناك اذا |!
 ه.يهأنافالاو كل ذك_فاجا:2 ناك ناف ىذاقلا ىد وامأو اعرب_ةمه.فهعورمشاىطءاملال |
 نال رح أهل له يت لمعلا نءعبهااد عا عنتمااذااذك وراح ل ثملا رح هل لهح و ىذاقاا :

 مالكلا ماتو رجانالا لمعلا فىذملا نع ماعنأ هلذ هسشنل رم أ هلثال ةمزالرعغ 3 ايصو 1

 هامش لءااةرجأ نامت -:ف(ال اذا ه[وقق) تش نا هعجارفباكملا رخآىدولا باى ئالذ ىفع |"
 ىخاقلاهنمعز ولو هل ءةرحأهل نارك ذوالتالاوهلوهذا ارحأ هلى ذاق نيءاذا ة.:ةلاىف لاق
 لعفدلوق) ءاثالا يساصال وقلا(تاته]وق) ناد رااىف هرك دو فةوااباك ىفداذمدق:وأ|
 هدافأف تاواا ةهسنماطور.ث مناك اذاالاىأ العاذاهلوقنءىأ (جارطاسنارجأال ناهنم ||

 وهئأ.-ثرظانانيعنافئاواانا لصاسألاو و ط دئاسلءالهنالعلاهجوودوعسااونأ | نو
 ملثاو لمعلا لب اقمىف هطرتثي/ثء-ىل.هدلو أل عهطرشام بس ىلءالءاقوأ ناك اريثكدل ا و « لعن تاز العر
 لل-هملاةرحأ نءدئازلا ه:< مع رثك أني«ناو زاج هل مةرحأ ىذاقلاهنيعو ففقاوااهلزيعد 1 وت فاران 1

 هيصنناو ىوعدلاباّك ىفهام_ثالافح رمد هلذ؟ وةرأق تسال لم«: لتاول عنا اذهأأ كل هيو ل
 دوهعملانال لئلا ةرجأدلفلثاا ةرانالا لمعي الن ادوهعملا ناك نارظن امشهلنيعزلو ىضاقلا | 0 طا
 ك]وق) ه.ااعج راففقولا باك ىفهتادأ عم كاد ._هغ: نا و4كئثالذالاو ط ورمشااك 1 0 20
 ذخلاقواو لاه عئادءلا نمتدبلا هل بم ةنهذلا نبا لاق (اضراقمواضرةمفاأ عذادو || ” * ”صشلا ضار 2 و
 ىل عب رانا ىلعةرداشم رخال فهذا لمعت نا ىلع ضر قل عاهة هنن ا ىلع فال هده : 0 5
 ىلا .هتهللا ىل_ىهتلالو..ر ىعدوو ضرقلا هل ا-ةمىف ةهنومدسفوأ طرمت هنالدوركما لو : راك 5
 فها لال مب راضمان الن[ ةصنامهتم ب رلقعإ رواده لع نأف ام:رح ضرة نع )م و هءاع 3 9

 هلوقق) لاما ب راي رقهديف ةعاضب رح الا فصنلاو هل عيرلا فصنناك5ضرتةلايلاملا|
 "انرةعاطب ف مالا لععو (زاو طرعشلا هلوق) ةصاخلا لاب رلىأ (ضارقلا خب هدأ

 ترادصلاما برل مب رلا لك طارت تالت د سفاسأ ةيراضا ا نال ضرة سوال ضرةلا فصنلا |
 نمل ماخلا عب رلاف طرسشا | ةدصل_ءاذاو اشرب ضرت نءىسغال ردد دهلوق) ةءاندن

 اضرق لام اوذ ىغديناوهلوق) فاالاىف ناكي رمثام_مالاه-ميلءتارمس1ناواموافلالا |
 هب مهظا | نمىلوالا لثا ثالث ىلعناتءءلا لقشادقحراشل لاق (نيد,اارخآ ىلا هدو ||
 لالا ب رل وذل وةلافاضرقك لا هةهذدلا لأب رلاهو د راذمىلا هموقدب راذا11لاهولا|

 تءقدكالالال وق ىلءاموهقاقت الد_ءلاىذ ىلع ناوحال فرصتلا ل.ةلاما كالو واكالذعمو

 لولا نملكتوك. فلا |برلذةنءاماق أن او هدعب نعذو فرمهتا | ىلرفاناهذد.ةتالاماف |
 لاما |بر ىلعةنءلاوبراذ!لوةلوةا|نارب رهأاح رشوة يانا ىفو لالا ب رة -:همااو

 نا.ةذالف لمعلا لية ناكن افلام ا كل هناوهلوةلوبقبىأ(ردج ل مق دقلامملا برخدلوق) |
 هب مهظاا نم ةئالا 'هل* 1اهذهو( سكعلا فو هلوق) مدق: أم عفدلا ظفا ىلعا وقامت الهراع
 ءاكعبب رلاولاملا اذه ىؤةطرفأ برو فرسهنامدعب براضا لاه اذا ىلوالا سكعىه واخي |
 ملوةيداضملاهوأ ةءاضبك اا ه:هفدلاهوأ ثاثااندب راضعمل لا هّمهفد لالا برلاقو ىل
 ىرعد فوةنيبلا براشملا ىنعولاملا برروةكلد ىف لوةلافم_هردةئام عبرب وأجر ما

 لءقدو قيل د
 - رئاضار :

. 



 ه]وق) ةيدئه ىوكفاأه- ءاعو هيلا هعفدب الق. ءاطب كسل 4 ىذأ!ءاحو وههعدوأ دقو هرعغا

 دقو را رشضالان مهيأ (كسا عدوملا نس لوق) بااظاا ثراوىأ (ثراول ارك. :أو

 هسلعضرعا دا هنر يدل ب وتكمل نك اذأ66 قءلر مت فملو شنق ادهش مذ

 هلوق) عقال تقلا واارك_أ اواام م هالك هاظغ ىااتئال طغلا درهثالاو

 نيدلا عقدي ت ماا نوب دم أميال هلوق) مهيوم رضيقاعىأءادالابْب زاولاع :لامىآ (اديأ

 ثاكءاوسوالوآ هعذد'ىلاق رغمسمنب الا ناك اذا اع ةءارياا مدعد قد نا رهاطاا(ثراولا ىلا

 هعئدا اك رغد-سنيدلاناك اذااع ةءاربأأم_ءدسمةدنا رهاانااوالوأ انةؤهثراولا

 قلاقن ك١ ىرج ثراوإإةهيدولا عفداداعدوملا قام سهيد قا نتوصل

 لاتسيدرا دولا عدن كسروا و نري اذا ىذا ة 007

 ىو رعمنيد مدد فاأ هسملع وتامل-رلةعبد وفاأ ديف + نع ىذاقااىمريغب ثرأ ولا

 وهو ملا هل نم ىلا ىنذذ هنال ٠ نود لم رغلل ف االا عدو ىلا ىذق'افورعماا كرارة ءاعهنا

 «ادالا و ىلا نيدلا مذدي:ءاربلا مدع لعل و(ل وذأ) ها نيدلا ىذت:ىّت>ثاريمزيالا سداو تءأامي رغ

 ادأك مب ولا رك 7 لماتف معلا ىلع ن نه>عدوملان يداهم عدوملا ىدتولوة لا دئاو.ثلا ىف لاك ةثايد ثراولا

 دوا مأرب تقلا نم. تحرش ىزتش مالا ععفد لة لامن مذيالا مم تضرقو ةعبدولا تدهن لاق «(عرن) )«عجار و

 ىلا ني 7 *؟.فالإىفو ةءوساتاف نيدلا بحاص تاكا[ ههذك ءاطةؤنيدرخآ ىلءل- رجا ةمضمىفوهنار الا

 نير  ,(-*ه تيب [| قؤامارحالامن اطال نمذخ أ نمو اهيؤو + راةءاوهثرا والنيدلا فو تحال عذاان لظاا ىف

 د_عبو ناطل ا! هطام/ناضراةلا عمو ناطا_.ىلا عم وللا بصاغاةرخ الاى هموصقلا

 مدر د2 ايفل سدا هلوق) ىلاءث هللا جرة ممل ىل د ذعناطل_سلا مهنوكد طاخلا

 قوه فاسد قوهلام هلا ىلءةمد دءسلا ماقتأاذاالارمغلا لام هنا لاّةد-ال نوذامريغولو ىأ(دوعلا

 0 : هناف عدوملاد .ءّدل »و «-بءدوأ اوهنمسكن ءأمث ىرتشاو بستك ااذا د قءقرلا ةيزازملا

 اذهىهتا هدأ ىلودال سدا باغ وأم عد وأول يت ةرع ة«ماديدممال نا عممل والام 0 7

 امد.هلاروذ>حالبدخالا لة كا ذل ءاذا ام أهلامو ا هسبعلا ب كنت ةعيدولا تاو

 ىأ (ىدوااالا هل رجأال ةنامأءريغا ل اعلا هلوق) كالذمدةتدقو ةريشذلا نع ةيزازياا ىف لة

 مهلبا نفنم ها. مالا ناكرحالا نك !الف تملا ىدرام او رحاب هب_هتدقو ىذاَقلا ىدو
 ولوهلرحالا ةتسمد_ءىسحلاولواالاع دقو ةمقاا نعال: لثاارحا ىلءمالكاا ىف ؤرفلاو

 اذه ىلءراذتءالاو هاعامداو لمعلا راص ةمصولا لقب هنانداباص و4 ةئءاهل قوما لمح

 ةمص ولانما. قلاع نع عش اذا تملا ىصو تأ ىف :دعالو ىلم رلارمللا ةمالعا لاق ىفدانوال
 نأىذاقلاىأراذا و عربا ىلعريحالو عوبتم هنال لمسعلا ىلءريج ال لعلب اةمىفرحاالا
 دقوىو*اا ةءفاو ىهوان اناا كال ل_:للاةرحا تناكو 4ع ىلءةرحا هل ل همن

 ىل داب د روظيأك فاد ع وذواانال رهاظ وهأك 4 1اوإ وااىف امهمفان'الوارأ سه هب تنتفا

 قا وجو ىحلاواولا "لمس عوذ و.نالائ اة عوضطوملا داك امنا(ل ونأ) ها لما

 لاه نك.اب ودعوا اى الوه ولله-هأا ىلع ريخا مدع هز دامعود ومزة.بص ولال و

 الا فرجأ الت ءملا ىدون ا لساس اوه عربتم هنا لا ةيالل و. دعدذا لءان همفو ىواطساعلا

 " رق ىف ع
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 ؤوضرالا ىلءه.:اهضاوولالا دءاهولأرمب ةدع * رقلا قالرمضأسا ىف نوذاهمطضم 1

 ولو ظةءالولالن هذ ةقرم ملا هيد صقول هبدج تحت ةعيدولا باث ل جام بطض ولو نعذيالر ف سلا
 رمسالا ىفالن عالا ف نمذ ذتىفةعب دولا مهاردىل هجري ةاطمأرمب هم تش سنك له»
 «كفرطفاهطدر وااذكواةاطمأربب ل.ةو هب وكسر د:ء امو ةفرعش ىلع نيمأ' ىفا تال
 هسيفمتنمو ه.مح اها ةاأوأو ًاريهك ىفه-_عضوول:د:هىفاحد ثوااذكو هةماعوأ

 قدكرتو همسمجىف ىهو ماسلا لثدولو» نمذ ةصالش نوذناله_فتءقوان أن ظي وهو

 ركسام دعب تءا طق ىف -ف سار ضو ه..جىفا يا ءدس ن [كض م نوذي لمة قرم فةدوك انا

 اذهل _.قو ه_ فلام ظذعكل_ىفاهظ ة-هنالنهذيالل.ق اهو وأ طوقسو أ ةقرسسا
1 

 رهف هلي ظفملا نع زم هءالن ىذا هلام ظفس ه دك عال ث واف لازاذا امأ ل ةعلرب ملاذا ١ 5 فان' فا نإ
 د-:ءعقرامهءاار وظاملا  اهء:صرهاط (خلا فاخناهلوق) ها هري_-غامدوموأاه رابغ /نعتل[عفد_ةووزو

 اذإامأ!ةلط ءديدمل' ناك ناو هلامذ_أو أهو اءوضعوأ «_ه: فان فو نم عدوملا 70 لإ فاح
 ىاكسب رضااوأ(د_.ةءاوأ سدحلا فاخناو هلوقز ط رهاظ مك. اناه د اباحي رص ناك 00
 هوب اولامف الدم هن فاتىلاىدؤر هنال(رذءووفءاكهلامذ> أى ذخ ناو داوق) ةيدنهلا 1 در
 نءذةغيدولا هلا عئديلنا هلامفالنان عدول اددهن اطل _-ةيدنوااىفو ةيافكما'توق تاودزلإو 4-هل لاو

 لاه ني ملا هنازخ ىفاذك هءاعنأ مذالور ود ءموهفهلام لك دان او ةءاقكللاردق 4قنا 7 للا ىل<فيخ هةر

 رهاظلاو ها ررصقلاافاازمعلاوأرهثوأ مون ةيانك له ةاقكلاردةيدارملاامنعسولو ط 4 5 سمالاعفو دا.

 | نمىأ (ناهذالفهةءذخ الاوهرتاللا ناكولاكهلوق) مونوأ رمش ةيافك انهاهبدارمانا
 ظ (هعمسمل ]وق )ةد واوالا لمدسىلءىأ )م امال مالا عفر ه]وق) هلا نمد وبك لمص ةةرمغ

 عرهتموو:ضاه أ الباهلع قولو ةيدئه اهنئطةسواوعانضافدللا نكي ل ناو ||| 4” ضاق هأ دبر
 ىدهازلا ىواح نءىلءال:ءعدوا اىلعامق:نكلل نهذ:تكاهىتسعدوملاا ماعو ف لولو 7 ”نمأرةو عام

 الوهنومل ب ى-اهكحح ؟ت.موأوهىأىرديالوة_هيدراابر ناعةماخرئادلا قلرو كلو نهرلاوا ة-هدو 1

 ىغاتااهأو عوطةموهذىذاةلامأ البا ملع و هنأ ناو ةطقالا فال ا قدصتب 1

 نءمامماء قلب 30 ودامولو نءرب نافا مثالا لان وك ىلءوهدنع ةعيدوامموك ىلع ة:د.أ.

 «يعأد لب رثك ال كالاملا رض < نا ءاحرهثالا وآَنم ول وام وقاق الأي صأ» الاو هنءرمأاسوتلغ

 نكءارضحاذا هيد_ءاعع وح رلا محا سلفا دبا ع. يلا هأ اونُملا لاسمأو ع...لا
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 عضوولاذكو لاهي ورب
 أمينو ةراثأا ىلء بارما

 نمعقجاولو تغلب ام ةغلاب ملا ىلع دارزللاىد_.,علا ىفوةدايزلاءأل ةمةلارد ةر عس ريتمادلاىف[]] *ادأ فر« واكس عدو[

 ىوأأرمس | ىقولف ىضالا ها الب هعامفهدا: فاو ترمئافاضرأتناكوأريسثك ئناهئابلا ||| بلاطلاتامو يتلا رشم
 مهودملا ىلع صن(ةءاوقلا لاح 11 عف دوق ) نمذ كلذ د: نالبقىضاةاا ىلا لصوت عضوم

 رخآى ام-سو :ءارقلاوهو ىأ (فرصتلا اذهةيالو ا نال هلوق) ىلرالاءاه دعي ناتالف

 بيلق:لاورظنلاب رض :ال تناك اذا اههفرظ:اازوك نأ ى.نمف لعلا بتكامأ هصنامةيراعلا
 كالذف سانااةداعواعدو مناك اذااءالرا:ااةءاضةسالاو طنا ا,لالظ:_ءالكنوك.و
 جارسىأ (جارمسلا عضو ولاذكو دوق ) ممادالار ظنلا مدع اطا.ة-الاو ةحعاسملاوةلهاسملا
 ناك اذاامادل ىأ (اك عدوأ هلوق) فائاذا نمضإال هنافرونا ال ىلع ىأ :زانلا ىلع ةعبدولا



 ر وروزاوصفأا عماج فا فااعح انه (عدن مما تعاص ىرداالهلوق ف الخ ه]وق) ما

 نيب ةةل مال ةاومأ ٠ نكل عما ةظساف هن . ارا دكهو مدال ا ىلع نعضنال هنأ ن هاه -هريغو نيعلا

 ولاه لعن ةيداهعأ !١ لفن عاهياتنا دكه ح دع ثل'[ىلقنف نسفلا ن هةطقاس وم ماكو رطسالا

 «:ءارد: كلذ ناكف ه سف ىلا ةءاضالا بس هنال ذب 2 ضال أن «ضأ ىردأاللاق

 نمذطدبأب ادهه٠ نكد مثناو باب رادالوأ مركءلل ناك نت اىأ (نمذيال هلوق) ا رقىاناك

 23 :هضيال ناك لا تتسنن ىراديىف امءضر لاه ناذئضأو نمينيسعلا رون ىفو 4 طمضفأ نءةيدنه

 عضو ال_ع# تامولام ةنامالا ل_هح هنال نهذ عضوملا تن سنة نيد ناك ءىفاتعضو لاهولو

 رخآ عمضو»ىف وأ ىرادفتنفدلاكولو تيهذ غءكىرداالو ت,هذهلوةكنعذبالل-هقو

 اهتفدول ةدعم نمل ه5 تنفدناكمنمتارم.لاد ركحاو نفذلا ناكني. لولو نمد

 أرمي مركا!ىفاهيةدولواةلطمنمذةزاغل!ىفو الفالاو ةمال_ءكلالا:ه ل_ هدول اربي ضرالا ىف
 ها نذاالبدحأه+_.:لخديالاهضوءولئرب نفذ دالباهءضو ولو قل غمبادهلناك نانا هول

 نمو أ ةااع مع نءذيالاوةهيدولا كلت اروع ضوملا ناك اذاهنان هءانم !ةأمسن: الو (لوقأ)

 امةدفةْزاَه قلوه نرسل ثيح ولا لماتو ةيرازجأ ن نعءانل ::5 فرعللةرمغا ا نأ

 3 :كمأول :الذك ون د-ىلءهد 0 و ةمالعهمف لمع نأ هذكمأول شاد له رقاد م مج رال فاردح

 نامز ؤاهءضو او [مم رنذابامةدولالا هدد وءاج مدعي ملف وذلالاو دعنا مد رةدوعلا

 لزاوثلا نعةدد-:هااىو ها امنةدولال ضرالا ىلءاهع_ظوولن هذي بارش تب ىف ندا

 لاك نوخإ اهتك رئ وأ تاّد_سألاكولو نهذئال مت ءقووأ ةديدول تطقس عدول ا لاقاذا

 نمذنال عدوملا نالزي-«- .ولا ىف رهذبالىلاهت هللا هع رولا .غ راانيداارع هل مامالا مسا

 ىردأ اللاقوأو ةدالاتاقازدد «ءاعىوتةلاو بهدياو ةعيدولا كرت ملاذا طاق الا

 ةيدامعا لوطا! ىفاذك نوذي عمضأ مل مأ ا مءمضأ ىر دأاللاقولو نهذال عضتلوأ تءاضأ
 ىرخأ ل 5م ىهوءانامئامهحو اذ ف هسفنىلا ةءاضالا بست هنالهوجوائمدقو ها

 الامم قرخالفملا طن لمآ تءاضأهلوقو ت.هذم.ك ىردأالو تي هذهوةفال_ذع
 تطّةسأ لادولو نيءلار وى لاق © ربذددو لمان نم ىلع قالا د_-اوزيترا_هلاىدوم

 اهعفرتاهطقسأولذاناعض بسن سدل طاةسالادر#نااو:ئهطو ث ىناذكنعذ اهتكرتوأ

 تطةسأ لوقءنا طرعشن لإ تطةسأهلوق درعع نوطنال ا:هفأرب تكلهىّت>حربدلو

 6 لب تعقوو ؟تامةسدلوةىفاولاهوهوححو «املا ىف تطةسأوأ ت عدوُتطشسأو 1 رو

 جدني هنارك ذو لامع دوك ةاهاقكال ز ةىفاولعسف وأد ثلاىفرعصة ب ط وع_سال ناعذأا

 لاقولو تاق سأو تاعقسزي ةماعلا ق رقد الذات 5ك رتوأ تطة- .سأهإوق د رسمك نعي الثا

 تءهذ ف .ك ىردأالو تء.هذلاهولو نءدنالو ؛*ىلام نم يهدي لاىولو هللوةااق تءاض

 هنأ ممالا ونو رخاتلاه_.ففاثخا تيهذف.ك ىردأالءا دب !لاهولو همم هل وقلاف

 ىف مست هنايالإ «من' ذل ا ىتهأ هنا ىلمرلا ريخاةءالعلا نءائمدق زكا 6 وقأ) هان وذنال

 تعا عضو مان همقو 4 نإ ةعيدولا ىلعهدن زماوك طةسول عدوأا هءثو هسن' الفا ةئامز

 ْ (ىنَع ات مانول ىف اذا ل_سذلا ىفأربب اولاهت ريصصلا ىف هيدي زي هعدوناذكو اريه دج وأه_بأر
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 نكل» 1م ىأ نهضت لالا هاذ هعدو عم بصا غل! ىفكلذ ىلءاوعجاو لوالا ىلععج رنا
 ةيداه هل! نعىفا:_سوقل! ىف بطغا ما لع لن ' نوذاع لوالا ىلع عج رىفاشاا نعضنا

 اهها لك: اههلر ةة:بيلكسااهذهروصو ةذ امهياعدل سداو ركد أى (اههل 1- ::هلوقا

 اذاهنالعاو رخ ”3201فا- وامه دال لك س1 خ < دا لكن رامهدحالر 1

 ا.ةهدودال رفاولام فال ءاضقاا ه>وف دك مل ىاثأ هاد يسهل ضد ملام_ه دال فارس

 همقو ىمد رب فاشل لك :ولاذإوءاذقلانة حج لوك. ءلاو هسديةقح رار ةالاذا4 -

 )نافنالح» ء”االونامذهءاع سداو اغطص| نا عاضةمال أ س افاد _-اامئعدوأ لاعولو

 ةيولوالام دعل(امواو هذ هلوق) ىعان زل ىفاهام هنت مانعو مدقق: مك فاس نأ لك- وأ |ايطصد

 ف.اصأان ىذاستلا دبا مالو نيامال فال ا ىلعهايا هلذ_اوأ ههدارقالرخا ف لأ هلعو

 امهم وها امدمطت امهم ع ريت - ثلا ددعىلوالاوةم ول والا مدعو امون عملا رذء:ازاح
 امهدحالوأاهواوهلهءادقلا هج و فثك_:ءادب ىذتدال لوالل لك:ناف للملا ةمهتلاس تار

 (امهدال ماولو هلوق) رخأتما فاد ىتح مدقتءال ىضقيال هنالرهخاء!ىفهءلعر رضالو
 دءغيالفاهيق قا تدثلواللامب رقأول هنالا .مقالو هل نمعل امذهام هقنابزلو هب ىلاسثلل ملل هلا! ىف
 نود (هللك.:نافاالافهوق) رج ان داص ناك لوالا ىلعرمصةةاولق ىلاثالاهم هدارقا
 هلوق) ىليز ُةخغامد_ءلاموائثالفام_ىل فا-ولو هنوده_ةحىفةهطادوج ولرخ الا

 دبتاك اذا هللا فنيل وقة..: اهنا يف رك دلوقأ (حلام وما! اهعفد' لاق واذلأل -رىلا عفد

 هللا هةمدوخأ باطانأت ةعيدولا هع درفى أ ءاحاذأ ةعذ ددولا ب ر4لاف عدو لاو باطاأ

 الوكيو ضامن ال ىف دعب الت 8 اههل لاك هسمأ اداعاسإف كسلا ا4ءذدا ةءاسد هب عدوملا

 د.عافاد_غاواطا لاكو عدوملا باطاذا لضم نيد #ركب ؛ وبأ مامالا يشل لع راد

 فاس لاهناَتعاَض ىتهعدوملا ل ههناانيادكأ ن «<ىور َئءامدقلاةئدغا ىف راطلا

 نوذي و ضةا::.هنال هلوقىل ءةءالىرا رقاد ةوةعناضتناك لاكن او- نمغئالكرا را د

 كلذ نم حضواب هماء مالكم انس دق ر ها لباغلائثاتوكراما ادغا ملا وقنالاةءاض

 اهه: هولاوهفه:ماهعنفا مما طولامأ هما يهقدي رو اا اهماطب ملاذا ىأ (حلا اهعفديإلف هلوق)

 ىلا نئادلا لسراف نيد رىلعةلةا زملا فو( عوف * 5 قمااك ءأأ ملة دقو هك اامؤم

 انفال همم ءلوسرلاى1لاغو لودر لا هتعدد وب :لا لاق هض,ةما الج رهيوي دم

 ىلل--رملل لوقا !ني_ءلار ون فىذلان ك1 ها ,هنيكعملوسرلا لوق لوقلاف دلاه 3 :أو

 عاذلوسرلا دين عاشت دال يرانا !نئادلا لافاذيأ هب زازملاا فو لهاتف هلي

 هلوق) زقادالارقام_لانمذخؤوو وةب دة ولا ىفاكم وءاادأ (ىلا لا هوق) تويدملا نم

 هّ ذةءارب و ىأ(هن.ع ع تيدر ادد سلق هءأاةحاحالو رهظت لو ترام ىعي (ٌتءاضو

 كرم شهلارعجالا ناهاضةم ( دالا ىلءنءذبال هلوق) همأاع وخدام الا ىفال هد دولا نم

 تاقرفةمىف ةدزازمااىفو لاك ثءد- نمأ وذل ة.ثاحف ناعضااب ىلمرل' ريانا ىتذا نكمل نمذيال
 وهنروثلا بهذنيأ ىردأال لاف ىئرللار وف لرت_ثملاىلا عفدتاكر املا ىف ع وف نهةداجالا
 اامز ف هلوقىلا رظنا و ٌةفن-ىنأ بهذ م سدا هنا ىف هالو ها ا ؛امووف ع يضعان دار 1



 .ةراي لام عفالا درع؟ع دوملا نءذد ال هنال ب ءاةنسدالرالا فوءاب وءاد_تاكالاملان ذا

 : نكيمله:مضداقلاو د_ةعاابمزغاملا طولا كما قةر فلا تقواهلاهم_طمراص هقوافناف

 قارتفالا دع ولوالا هقراغي نا ل ةكالهلاب ناىذأ !برؤجو مد ءلءادي رض ءلانأب دعم

 ها دعت هذمدد ولامن «ذ!الفهيفنيمأ وهي لدعلا كلد ىلءرق-هوهلب رخآ العف ندعم

 مثهمم تةيافالد راهعدواه رعب عر ادابزرلا ح رم ىف لاه (ءاشانأن ”نيثدلوق

 ا؟_امهي , راها تااكو عدوملائرب بص اغلا نمذناف*اماه-ميأن مدي رافت اهل ناك تهد

 , مسصتوهل ل_.ءاع هبال ن هذا بصاغلا ىلءعح < ريثا عدوملل تاك عدوملا نم*”ناو تحداقلا

 ولو زودعال عدوا اهةدءاوإ ا ا رلى تبا غالاكام هزم ذأ سف ذب راخلا

 بصاغلا ىلعنامضلارارةنالاهتوذاذا عد وما ىلعال هملع تدع تصاغا ا نءامر# تناك

 هل ال ماع هنوك-ا عدو اوهو بصاغلا ىلعن مداععوج رلا هلو 4 .مذاراد ناو عدوا ا نال

 بصاغل ا ىلع ع - رءالو اهدوعدهب اهذش اهنممطل دهب عذوأار ا كارلو هارمشل الم .؟وكوهف

 بصاغلا ىلع 0 ةنامأ تن اكفانال ن نهدوءلادءردهدبؤ تكره ناو كال ددل نكح», 7

 اذاف الا أله ' مذام هيطعي ىتدبماغأ!ن ءامسس عدومالوامئمعتو هز ادااذكون مداع

 زالءا ارمماايل كولاك اهنوضإ) سلا د راهن. عتيهذناو ةمقلا تكمله س لاف تكلل

 06 ع .ى دو ىو لاقيالوعو فسويافا

 اههئالامول كاملا ناكها بوه وااوأ نتا نمت نادل كلل ناك بماغلا نم نافا مهروأ

 ناك وأراموالاللا ناكةام.لءنا ع ارارقناكفيصاغاا ىلععود رلانامسوة سال

 ىلع عج ريال هنالاهك. طم. نءذاذا بصاغلا يصائاذك و هلةب را تاس ع نمذف رم_ثماء اكم

 ولوهمر تناك ول هءاعّوتهتقاهكلم لوالا ٠ نمد ناو همام رك تناك ول هءلع همة لوالا

 لوالا6 ”0اصاتىنامم امصءفاوكم ا!مهنال ىلاثلا ىلع ن مذا: ع وجرلا لو الإ 9 ةمد: - تناك

 لوالا كلاما ن ءذاذاو ىلاثا اىلعع و+رلا لن اك لاهو وأني متل ادعب كالاملا» ارياولاذكو

 عجر اوىناءا1 وا انأ لاه نافلو اللاك-١هتناك هل : راد ٍترهظ ج-ىلا.ها'لوالا نعذ: لو

 مثىناثأ ا ىلءلوالا عجرذ او هني عن زو الة ني هلا در ىبءر دةىاثل نال 04 نكي هملع

 تاقىمدقملا لاه ب همارنك هعجارمأق هم'تأعب د رفملاماقو ها ىف امال تناك ترهظ

 (درد دلوق) عج ريال وه م رع عولو عجربذا 8 ..دي بصاغلا مرغأ ب ءاغلا عدوماهك اّمساولف

 ىلءع جر ب صاع هنا ل_هد لنا بصاخا !عدوم ع فراب .ءو نمسا ىف هل-_عأو راا ىف هن ماوسو

 نمارس[ هنلاووج ريال هنارمسلا وأ كسور هاظلا ْق ئاذكف ل ناواد-اوالوةبصاغلا

 1 قفا وأاوهو عج رب ريال هنا ن 1 (حلا فات عقلا ةناملافالخ هلوق) هباهتاا ىقهرك ذةعالا

 فاوىناءسيقااةرامعو هيلع هسا امامك عدوملات ذاب هب دولا حلاعولاس مؤ حرا ١] هي ماوس

 ىلا همبنتلاب راثأ هب ::ةهلوق) 351 ةيدامعلا ىف بصع هنأ - ميما دابسماخلا لعد و

 نا كالامالفرذ عال, ىذجأ ىلا ةسون »دولا عفدول عدوملا نا لصاخلاو( لوقأ) اس ريالا

 نم ناف ها ان نمضي نا هلامهدئعو 0 اذاالا ىلا اا ىلعع وحرالب طقف هنعطد



 0: سة 52 ببي ينل

 ىناماان مذ د ناوىناماا ىلع عرب ولوال ا نع نا ةعد دولا بح اداو فاةتالأب نعخ ةمب دولا

 لوةلاههرك.: 75 ,كلاملاوهنومث دءبناهذا ابيسلاوز دي هنال(قدسز)هلوق) ُّط عج ربالو

 هياعنا. ذأ !بوجوي رقأ هنالقد سي 0نباودنلا عماج فلاق عدومالةئدمأ او هلق 0

 رمغل دنع عدو أهنوك اذه هلع نا عضأابو>وو ها ةي.دبالا قدصد الو ةءاربلا ىف دان

 (قدصره:مبدغلا فو ه]وق )بوما عفر دددالف ن ا. ذا بجو ءريغلا ىل عادبالاو

 عدوا الاةؤبصاغلان ضنا كالاملاداراق تكلهو صاع عدوان م ةعندولا بصغوأ نعد

 بجوبام عدرملا لهذي ملدا عدوملا لوةلوةااقهد :ءثالهل بال لاكو ىد_:ءلال»و ىلع هدر

 نا.عذلأ ب سوم هنال مجال هعفد فال هدمنو هل ةودرلا دنع نيمأن راك امىلءووذنا ىذلا

 ىأ(نماضاههااكف هلوق 0 ودوت ه:مدح ولا 1و (نيمأ هنالهلوق) ىنادأا

 هنءذاع عج رراصتاان ء2دناف“ اماه ؟يضأ قراطلانااءالوبرالا اور 0-0 نملك مبا 0

 هدازديومهرك ذ هلذ-1!هدهريطظتو رابضقلا ىلع ف عوسرال عظاقتلان ء؟2ْناو بولا عطاق ىلع 32 را ثم ل لى

 لهملاو نك طظ ىلعهذ_ةاقءري_غبوث كاملا ىلاراصقلا ع در نياوصفلا عماح نع ا و

 راصقلان دهب اول اد تل :ان لج ىلا كب وتءفدلاةفراصتن مهن 0 سل ه هز همها.

 هلام منا تنظف كب امك سباو لبر جرخ ىلاثلا اقف لغد هيام ل ره با الس ماج فا مْدك نهازؤ مر

 كالهلا بسد رشامأ مبادملا و هنرضو» لاع هيدودأ عد وما (ءاد نم نبوذنا مب رافدلوق ( هاا هعقدولا , . "1 طوو

 00 ا لم راباوعفلا عماجل( لولا عجدداق) 8

 نك ولت ءاشاهيأ 00 00 اسأا 7 8
 عجر لاعلان ءذولو لبا 2 ريال عدوملا

 ها معجربال ذة. كال دي هو لوى تا عدوملا لاق ناالاالو 0 غل مثال عدوملا ىلع نكماءع طا م و

 نيد ناف ةيدنها' ىفءاقن 9 !لزاونلاع وهوة اشو مسالا أر نيءلا دو لثمو لدا كم نى توشنارم ب

 اهئاراهن1 ناو هءاع عج ربال# تسدلامنا ل عناب اهلا نمذتاود أ ىلع عج ربال عدوم ا «عغلا 55 نءدنإ

 2 وسلا فهر ةاماع] م ماع ساما وهاذه .وىل اًمحهةاا دلل وهماع عجراهنظ وأهرعغأ ف الر 0 مثال واي

 تداالب ةعب ءدولا ةلاهمىفب صاع عدوا أل ءناو عج رب هنأ ن هرردأاب اص هرهطمساو عخجيرباالاو

 حياعولاهفحراشلا هرك دام ىذا وب ملا ىفاة#.. هةلا إنا افال_خ هلوق نصدرت داموأم-اص (بداوز|

 رامخابىأ لءناالا هلوق لم_<نأالا مالا لمأةءلق ه_ءاعملاك عدوا !نذاند_هددولا

 هب , وانا اعد _هذالن كل :لةيرلاذاامأو كال صو أ لو ىلت سل ملا «ملل لاه ناب امد عدوملا

 'روطسمهرالثأو ني_ءلارون و عماذللا نمد وهيد_:هااوحراش !١مااك نيب قءفولا لص

 اهطاعنمنءذاذادد "هنأ ذأ ' بد اصنامأن 3 ذامةصالخ (لوقأو) لع أ ىلا.ءتهقاومومالكىف

 صو ألو تسد باعمال ايد راب ا ورم وع 2 ربتبطعق عدوا سها

 ةرهومخلا ن ءةيد_:4أاو ةمنسورتسالا ن نءني_هلارون ر ةهل-خمونياوصغلا ىفام ىلءكالذب

 لعلنا عدوملا ىلع عج رب تءطعف اهطاعم نمكاذاةيادلا باص ثا د هلا ن<حراش ثلاو

 هنرامعر د صفح رمدثمحه-_.لءلوءبىذلا ادد_هوعجرملالا وعدوملاريغلاه ياعم ىأ

 عدومفال هلوق) لع ىلاعذهقنا وه-:علد_هيالق ىلا »هلا هجر د_ت مامالا ن « ةباو رلا

 ا ومنة ةدح فأل وف ةىلءاموتس ق ةرهلا و ردلاىفلاق (بصاغلا
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 «ءالغوأ هتجوزىلا عفدلانعءاسمن اذااهف ىأ لاسم ا ىلع نوب الن هلامحلا نهنال
 رادز طظذذرادو )اطل اهىم أول قد* انذلا ىف توسل تولكتورشآمالغو أبرز م دوهلاو

 ىواعطاا حرش ؤىذلاوز رحأ هنا اا تناك ناو نا_هذلا مالسالا خش رك :ىذلافىرخأ

 اهناهأ. .خىتلا تناكوأ ءاوساا ىلءزرلا ىف ىرخالارادلارا مةاهأ.> ىتاارادلا تناك اذا

 قاهفشسالاتالو طخ قاذكه-_مميلوأ اهين"ب الا نعمان“ اوه ءاعنا هضالنزرحأ

 ةيد_و هإ قاذ 1 نعذةسءونأا ةدل, |!ىفاهظذ ىرخأ دلي فاوطظ :هقالو ةدليااهذه

 ناذات<نب رادلانال :ءذمىرخالارادلا ىف عضولا نءىسااو ىأ (ديغمديقتلانالهلوق)
 ىنانا: عا ةفندا ورادؤنات.ءااامأو هبل + ءاانكمأو طرمشلا مدف طذااو نمالا ىف

 د.ةمرعغ طرشااراصترخ" الا نمدخالا نم فاما ءدخالا نمنك.ةلاقزرخلا

 , دال فال ا اي نامودسملا) اذكو ريتيالفاشيأ لمعلا رذعتو

 لا >قودنصااوتنمال ىأامهل نوكي ناالا ارهاظ نانوافثيالدساو تءىف نيةودنصلا ناف
 اظذطلا رومألا قودئ_هلاوأ تيبلا ناكولاذكو فالؤلاب نئذي و طرمشا ادم ذم رهاظ
 .دازره اوخمالسالا شرك ذواشس اك اًضبأن عض ذة هيف عضولا نع ىسهنلان هزرح أ هذ

 مالكن ه4تاءا5 ةريسخدلا مالكه لعو هب موطظلا فاك اةاطمهخعىهملا ظةلساب نعذي هنأأ|

 عدو#و نءذ دكا مساولام أ ءدنعلالول :ىأ( عد وااعدو«نءذيالو دلوق )ا رقراملاةيادهلا
 5 لمسك ئرب بصاغاا ىبعدرول ييصاغا بماعنا اك ئرب بصاغلا ىلءهدرول ب هءاذاا

 ةرورضالو نذاريغب هلامعىف نمريغرلا عفداذا(كرالان مجد :ءلوق) ) ىلمرلا مذا و ةيصغأ'

 موني*أن .لانادعا لقال ذو د هن كلرئهناللوالان جتاعاو ق-::رد 0

 ىلع عري لوال' نعخناف“ اشامهيأ كا - 09 فضام_هدمعو مامالا لوةاد »و طا كرت

 هل ل ءاع هال لوالا ىلع عسر ىف ثلا ن 0 و' هنارهظف ناءذلاب هكام هنال تال
 ىفاشأ' ,الاملا نذاوتي الالام 1 لانو +لوالا ناامواةد ولان 5 : هماع عدرجف

 ملام ىلا ا ىلا عفدأدن عضال لوالا نا ماماللو اش امهيأىلا ءالا| لف هندا الد ض٠ ةاانئ ده

 لءاديهديةرو سالدنأر وهظذ2 ىذرامنا كال ىلاو هس 2 ىف مادام تو ةءال هاذ نال هقراقب

 هنال نءذىناءلا لوألا قرافا ذاف عاج الانا ه_ممدحاو نعد الهقرافي نا ل_.ةتك هولا ملا

 "ا دّدبالا نماند عم «نكي لو دعت ه:مدجو لو ىلوالا ةل اذا ىلع :رقسانيمأ ىاثااواعمذمراص

 ولهنال ىد_.هق عاديا ىف نعذا هو ىجابز لءذنثادسا معن مايدهتم باق الق ضءةاان

 ن2! 5 ىفنام“ م | ىديزيب هيامث عم ةعيدوأ مهاردعضوو ماهلا ل دولاك ندذنال ل قاشمعذ ن اك

 هنال نعكال طيسخألابز زعمهمفو ري ذللاب ئهمزما وهلا عما نعءانم دقات عدوملا عاديا هنال

 اروسحاة سرس عوو ارق قاملستلا اذه ها ىد مة عاديا نعذناعاو ىنعذ عاديا

 هفالثا ىلءهطاسدنال ىءعادع :؛ طةفلوالا نعد عدول ا عاضو 4.:ءاروع روحنا عدواف

 | عدوم هال ىناثلانعذنالو ىلوأااى و-ىف طرم ا !ىلطدو طل ستنا عمق ناعذأ| هيل ء طرشو

 « أم روع ع نءرح 1ص دثدنع عدوا !اهعدواهةءيدو لجر د“ عدوأ "هلأ لماةرو هر , عدوا

 قانلا كلم ماولو هلا ه«ساحم ىف ما د ءامتو.الءظةحزال(نامعذال هلوقز نيك م تكلاهأ



 هزمهلذ اكناو هلوق«.ةوهدوه-ااوبأ نوءذ صرخوف تناك وافد ةءوذ ةهيدولا ت - اب او

 اهةللاعدوملا نكي ةخا شعب دول !نوكست د اىلوالاززةرودبةقداص ؟هلأس ملا هدهد
 هما عفدلا ن ههعامنمىو لا. وكن نام 1| هلارءىلا هعقدي نمضي هناق الأ هس: ١

 ىفال- وذو هلامع ع نمني-همضعىلا عفالا ن سود ها اااه تاقن 1 2

 ردابتملا وهام لاك ثالا ادهىءم(تاق)ئنا.ءىلاعضدتاللاق ول و من'ادأ1الو5 0
 حرش اذ هاو كا ذك سنا وكلا .ءىلا عقدت اللاهولوهلوةب طمس ص ديه. مه]نأك ن او هلونأن

 هلو هن الؤهن أ سعاىلا اهءقد نا ء اهننادلوةب ديه: ءهل نكن اورمك ءاا ىأ ف دصملا لوةىءعلا

 همأل (نءذ:)هلوق ) ما هفاافرخ امال غهلونالن همالغملا !اهإسةنا ءايتزكرتأ 1سم

 قرا بلان لع أدب داو زرحرادلا نالد ءةمريغد م3! نال هطرم *ةاعا ع ص عم اطوال 4ع :كءأل

 ىقةدئافالد-اولزو او زرالا كده مدمل عاتي لوح [تدبىلا لنفدادلا ن هتان ن 000

 اهظفدا لاهولاك عاب الا ىف طة مالا ىف هصص< ىف:دناةالامو ضءب تود ه.ضخل ص صدع

 ريغ فاهعضوناذه كسك ىف لاقولاكوءراسي نود تدب || نع ىفاهعضوأ كلا عنود كعب

 نكل نعذنال هنأق تهءلاب طفش ثدمااىف اظودالو قود: هااىف ظح اوأ ا

 زرطا ك2 »قرا عطقىفرب هلا نأ الدو :_عبدولا فزرطاو ةقرمسا فز راسا نيب قري دق

 رادأان ال عطب ا وةرسد أولو نعي ةئمم ريغ“ ة-وزتنأكو حرفئؤني سلا هراد فاهعضو

 رادلاف نكد لو حو ةمباع ءااو جب رخو رادلا فاهءضوولو ظةللا فرم ههنا نعذاخ وررح

 رثاظتو اهقراس عطقرال هنا عمن عدن باعو دال ذوظوأق در طا وأد_هسملاو اماما ىقوأ دوحأ

 مزا.فاهوخو لث اسملا ,دهىف نئذدالنا مْزلةقرمسل|ىفرب ملا زر: :ءايرع“ ءا اذاهةرعثك ارو

 | لام لع ىلإ هتهلئاو قرقأ| نماناقام داني روظن بالا اذ_هىهءاعاوةياطأام ةةلا

 ىف ىديزيب ام«_ظطولاوولو نمذد .-ءاضفاهتم ذو تقر ىديزيباّمء_طولاهولو هب زازباا ىف
 د _ءداممناكولو نءذب نيد_ةذااةرصكرادلا ةدرعف ظةكالا عنا اهلا هلم او ىراد

 | اهريسغر ةئا1ئاوةريخ دل او نياوصةا| و: مالالا 10 هأ نضال هلا همهدد مصر 8

 عونلا زرح ناك امل كب «ذاارهاط قرع: «بةقرمداا ىفو هل :هزرح ف ئوذ لك ب < هنأ هرهاظو
 ةواواةقرسس» عطقب ةقرمدا| ىف'ني زرذسا نيب قرفاارهظدةفه_.لءو 4 اونالا لك ءازرس وهذ

 سال ءططالا نال عدوم ا نعد! تك .اهو لمامدالا ىفاهعضو ةعيدو تناك ولو لءهطصا نم

 ليططاق نملة .ءاام لاش ةمقن ع_طواعدومنا ىهو هن داس با و -يظ هنو اياةمررح

 ىقىأ (نمذالا و لوق) ملء أىلاعت هللا واهقراسعطقنا ونعذنهنا باوساو ترمس ةلمشلا

 ةئاثلاو ةةرفو لاك_ةنا ىادب هدمه نمىلااهءف ثان. :مديالن ملا اهعاد ىشو رم مل أ_سملا

 عتاديلا ف لاه ةس : ة-21:2تودساا وتد. ىفاهظ حنات و:-سمتودلاو رخآتءىفاهظذ-

 وهذ نكف هل ءهل اود هيو هناعا سه نك ُط رم لك نا انرك دام با ءااادهىف ظوذملا زصالاو

 لاما دةدديضتلا نال ضامن انهو ردهوهةدةيالوهتاعارع نكمال طرم“ لكو ره: هم

 ده2ههنال نعضن هنا ىأ ردهلا فام ةكسلاىلا هئعىسوناا تدبلارهظناك اذااكح راشنا



 1س سس سس يي سس ا م م ا يم اا يااا ار ل ل ل

 ناعفدي ا ارهاطف رخآ" الاةرمضا._هدحأاواساذاامأ كلذك اهااسواعان لاح ةعب دولاب

 .دافأازك هوضولادهاةقوك نازاولاعدرم هوك ىدتقنال رح“ الار وضدو 17
 فرصنار ةعبدولاذخأ وامهدس أح رذنأ .:ىتاجلا اعدرأ نينث انا مامالا بتا:ءنم«ىوهلا

 هريخاف ىلاءت هللا هر مامالا ىلا قاطناو لو قس' وىناهلا هريخع لذ همم اهباطو رخآ الاح رذل

 (حلارصلاىف :هلوق) ىتانز د. عيلو فرصصتافاهماكرالاة عب دولا ىطعأالانأ 4لقدل لاذ
 ميال هنالاه افا نعذمف ىوقلا ىفامأ ةاخلا نع رهااىف ءرك ذىذلا لاثملاك ىلا ىفىأ

 3 وكب فدك لاقثىءدقملا هممت ) راد وهناك ف هلوق) هءئانوأكد رممااروذ- نودب

 ىلا مامالا لورا: مسءاهت زجشلا لاهو مامالا لو ةىلءنوةلارثاسنا عم راتخناوه
 راةفاوهناوذلامدعم_مضهب لوقو ىمدقملا لاهو ةع مملاردصو ىل_طصوملاوىف و.حلاو

 اذكتوةثةمهءاع نوتملا يلاعلب نا.عالا ةئالا ملا فااذغ ناسدتسالا هثوكيالد سم

 رك ذو لادلا مهب ناعدوملانالجرلاىأ (ءاسهنقاه/وق) . ىودملا نءدوءسلا ىف أة يئس
 ىلع عامتجالا نكءال هنال هفصاامهتمداو لك ىأ (لك ظذ-و هلوق) ىدارط:س !للحرلا
 ىلدءو هلوق) صذلاب تيامااك ةلالدإاتباءااو ةلالد_8ةصئالامهتم دداو لك طهذدسر ا عظف

 نامسقي اممئاف كلذ ؟لدع ة.:ة:نيعلا معروف نهرلا اه دذع عضو نيذان نبا دعلا ىأ( نهر

 (ءارش ىلدكو :هلوق) عفدام نءذ رخ" الاىلاهيسأامهدحأ عدت اف هنأ لك اظددع وىلثلا

 عفادلا نءذهقمأ امهدح' عف دنا: فلالاامسنقا ادع هينا رت تناقل امها عفدثاب
 طق فدثااىأ (نء2دلوق) هداه عدرملا عدوه هنال نءذ!اله.أا عوفدملان' اوهوساو

 نا:مضالالاوو هم. :-ى أ دنع اذهو ردع عدوا عدوم هنال ضب اةااال ىأ (عفاداا هلوقر

 نوكبالنيدثا ةناما هاضر نال سدقأةةءزسىفأل وةوةءادولا فل دمو نيكسمءدافأ اذكدب
 ىف لكلذل ا هد ا طظةءامضاررعصنالةداعام متم ينام امت طظفملا ناك اذاهد_كاوةنامااضر

 لكحا مل ثموتانو زوملاو تال. كمان ةءالامرم ف( منسةدالام فال د]وق) ةيئاببلا
 ّى وهلا دساا لأق ىكم ها ىسحلا ميسقتلاب بمعةيام وه مست: الامو مسقم اان بر ةءالام

 ادئاز هعئدولذة_ ءالللاقازك ظذلا فور ااا اهوا ناك .ةءالاسمف ةعسقلا نكةلاذاو
 ىٍباوصاالوقأ (رخ ”الانذانامهدسأ طظذحزاوخل هلوق ) ها رظن. وباهتلا نمر ىلع

 امضار ن احس. داهلظ ةد ىلءن :ةيالام منان هلع عم اهوعدوأ الل نال لوة.ناليلعتاا
 هد_ءىلاةيادلا عفدكم_هريغوهلادعزم (هنمدبالامىلا ا وءفدن هلوق) ام_هدحأ طن
 ضءبىلا عندما نع هعئ ماذا امةرودىف رهظتاما اذهو ررد هسرعملا ءاستلاهظفعامو

 ضءنىلا عنداذا  يفناىذلا مدع مئاّءاط ءلامعأ ا ىلا عفدلا نع ىسما!ىفال هل امع نم ني-هم

 تناكولامأ هه:منءديف ظذدعام ةعبدولا تناك اذا ل هلا عفالا نعى مدقوهلاع
 ىلا اهعفدن ءه«هنغاسرفةعيدولا تناك ولاكن مذ عفدفهماا عفدملا نء هام داعمدثع ظؤحال

 ثداو»نءوو ىعاد زل'هداقأ نمد عئدو«ءالغىلاهعفد نمههئفرهوبد ةءوأهنأ سما

 رهظبىذلاوالوأ ةفلاشمال نيض!لههتحو زب ظفل هسه ظفطا عدوملا ىلع طرش ىوتفا |

 ا ءةسوزلاىلا عفدلا ناءذأامدعدءةينا ىئمأي لوقأو ىوو» ناءذلامدع موهءالكنه



 1 رهسلااهلفهرقس-ةدملطترلو ةنومالو لهل سداامام أر سلا ةدملوط عم ةنئؤمو لج

 امديرشلان .٠ مهل نكيلنااضي أف وألاو ىهناا عماذكو فوفلاو سنا! مدعد:ءاهافنا

 م-هلقأ 'ىلا مكاو ةهلادع ضعب نأك نأ رص'اف 1 كا اذاامصوص>ىفوَو قيم

 نمهسف 0 و عاجالاب نمضبالم_هاقنىلا جامح ا نك_اوناك وأ ٠ نك. لن اهنكءملولامأ

 قءاكاذهودووسا اىنأن مكلذداةةسس اك ةتاقانع رهاافحرصدبو نم*هلامعرب-غ

 هانديأود وعسأا وبا هثحيام ىلعالا اه.جسم هل وقى ةرفاسي ن اهل س دق ردا ىفامأ تاعاكر ميلاف رفع

 ىهيقلا ىف عفدلازا ود م6 ن 5 (امهقو أم ام .شاعدو أولو هلوق) هسنالقا رقمدقتأسع

 كركشملانيدلا ىلع اسا قل هظ- عفدزاوم لانا مسن نيبحاملا فال - 1و عا دبا

 نيدلا فوريغلا كلم ىلءاردعت ناكفام_ مند ةمسق' العال عدوملا ناباه_متد ةقسشحوب 'قرفو |

ىفاكه-سفنل امىفاق ردت ناك ذ اها اًمماىذق# نوبدا اذ دا هةح مياسآب هب ةملاطت
 8( رحل ا

 | دعما عفدلا ىسدارملا وع ملة تت ل عفدول هنان مقا-ءام ىلءءان هرد5 06

 عد ىَماَقلاه ىمانالج جحكِلذَهَز وحال هناىلا عقدي هلو وَ راشأ و رعأاو قو هسيفام نام وأ

 قام |١ كداذا ي-اهاغئاةفسقنوك اللا عدول هناىلاو ةمت-ىل لوقف هم هملا همدصت

 لاك ها اه رفظاذا|[ممهدصح دخان اامهدسالو :.اىلاوهتمعدخا الا ىلع هبحاص عسر

اربع الو عاشم هةدحو ررقأ ١ باطد هنال بت اذ ا طدعو دي همأ اطد لد انلقىم دقملا ْ
 ةمسقاامال 

 ايد ءمناك ةمسق عملاذا و همح اص عج ر ىقاءلا كال هوأف ةعسث هعفد عال اذا و اهكاعال و

 الودك امى فرصتةدل_ة؟ىضذق, نيالا نال هقس مماتي هءلاطد نيالا فو نع ف فصخاا ىف |
 عفدلا عدومال سداواهب رفظ نا هثعيدو دخ اننا نوب دملامي رغلد وهسلاى لأى *( + ةعدقأا

 ! را هسة:ىلااهذ رص عدومالثأك ثراوالب عدوملا تاماذاو انخشدملا 1

 بدصتىأ (نهذ:له عفدولو هلوق)ةب ارب زازءانعىوجلاىلاءازعو ها ف رسل لاين رمدأ

 عفتني نا نيكي ماا دال نال نمذنال اوأةهسقلا ىف قابلا كله نأ ع وفدملا دودو ثنغلا

 ةوسقنوكيال عفداذ' اولاق مهما لعاو«نام- اصلا ىف امااب ومامالا لوالا.لاهت ىلثملا هت

 ىلا عد ولا عاداذا ةيدتهأاا ىف و :ةصختخالا للعب تاغلا عج رقاما الها داىت-اه انتا

 عفدلا ناكنا ىلإ عنها ه-حر مسوي ونأ لاف بئاغل ارض-و بام »مث اهقصنرمذاملا
 عحرب و مقدام مْ عفادلا عسبت ١ مذ ىذلا نافءاضتريغب ناك نأ وذحأ ىلءناسهدالفءاضةب

 قام 0هنأف ةريخذلا فاذكض يقام د:ضراقلانءذخأ اش ناو ضرالا ىلع عفادلا ه
 || كراش ناهس ءاف ضباقااديؤضو.1'كالهولو ع! عامجالا,ةنامأ كلدعدوملادبأ

 ٍح .” الاو.: ءدوءاضةالدام_هددحال لك ا مقدول عدرل ا تاداقاف ناسا ةباع ىقبام'بئاغلا|

 (ماررال' فهل وق) فسوب أ لوق ىلءاذهو ضر اهل ا ىلع ه:هضامع عوجرلا ل كالذ ن ءهةصح

 ىلا لاما عفدنال اولاقوالامالجراوعدوأ ةثالثهظلو هد فيامن اذ ذاق ىوامن ىف رضي ىأ
 ةمداح ونألاق هن وانماضن وكي سا.ةلاىقد مث لاق مه ددح أبدأ عفدف عمت ف ىدانمدحأ

 نمذثل عم مش ىتح عفدتالل_ة.ملولذ ها فسوبىألوةوهو نعضيالناستتسالا فو
 اهتاثاالا نعذدال هنأ م-هد .ةةرهاظاوي رقءرك ذىابىتلانا_كسالا ىلعءاْ ىأ عفدلا

 هع ٠ دولاب
 5و ١



 قفار وأ ارب اهجرقسلانمبفرفاللاقي نا جنة كالدك فرعا | ناك ثيدحو فرءلاةعيدولا

 اعاجا نمضيال متم | لا رفا اذا ىهولاو آبالا نال عدوملا. د .قو عجادو لما فروابلا

 ةنروكحاانهعب هللاف نانناكم ةلاكولا دمقنا هدب لكواس؟ رفاساذا ع .هماان ل هك ولاو

 ةنومو لج هل ؟وثثاكنا هب رفافةلاكولا قلط أن اوان ددعأت :هءاضري هي ةقوكاا نءاهشرل

 ناكناورةسلان مده نكي اذان دنعانماضرم سيال دون هو لحال نكي منا وانءاضنو كي

 لاطنا فاسولول 00 م5 مح ورذشا لاط ةءفم -ىلأ دمع انماضنركي الوذسا'ن نه دب هل

 225 رقهماققأنو ناو.ضاو ىوا::ىفاذك انهاضظث وك المهتناوا:ءاض 0 0

 ىفو ىكع ها لاحت 5 أرهاظ ىلا هلدىف جادحاس:ةرهودلا ىفهرمسأ (لجاواولو هلوق )

 ها انا_كسا نمضيهناق ماعطلا كل وذامب رفاسفاريم" اماهط تناكول تارعظملا نعيد نها

 سمع الا مزلي ,امو نيمدتلا ىفلاه كاملا ىلءدرلا هنو ءواليوط حورخلا ناكولو نهذيالو منا ىفركذو

 هل عج رخال د © لاهو ىعا للا لاو ها هيأرا رضا لذ دعب الف. يعأ ةمصةرورمذدرلا هنو هن“

 ادمعيشأك اذا قاثلا دنع قن ل لاق اضاأىلا ؛ا1لوقةياذءاا فول هجو ها ةومول

 اذا نعد هنافريثكا | ما٠ط'ا ى رو دما حرشش ف ئدساو ها ادمعب وأ تاكا رقاقاط ءد# دعو

 نكي ملاذا ةعيدولا لامع راسب نأ عدومال ناضخاق نءعو.فو ردأاىف لقنوات كدا هب راس

 ام-هواوق ىلعىف-«ةنؤااو للا مدع طارتشا نمةداانا ىفامزأ,ىوهلا ه.ةءو نمو ل ه-هل

 مدعو لالا ىممدعدنءد]وق) ىنوملا مدع دن ءاةاطمأمب رئاسة فم -ىفأل وقىلءامأ

 اةلام ظذاطاب هرهأ لباصأ حجارخالا نعوم ..لوأ طذا-اناك ءزيعي مل اذالاق (اهياعفوللا

 ةنوءالو اها ل حالوامآناكن او عاالاب نفدتك.اهذ او وكنا ر املا ناك ةاهب رفاسف

 م نمةكنالا ميةرثأ لا ىفارطض .عدول ناك ناف هن ومر لصاهل ناك ناو عامسالاب نضال

 نأ فس 0 ىنأل وقىلع وتدعا وأةفاس أ تد راد لعنامذالنا م ةرفاسملا هدي هإ ناك ن او

 اذا ناكمنيعيب واهتع هّسر ملاذ اهلك انه وراتخلا و , صقل وهادهال تب رقذناو نعد تدهر

 ا ذسهنكمأن اه ةسا اولا ىراتذل !ىفاذك نءذدب ؛ةمهوا ميرذا ف هناكمنيعواصتءاهئناو اصز

 ضءنو ؟هيدوماملارممملا فدلا مع لرمي نأب ردشلا واول ما, ءرمأىذلارصملاىفةءيدول '

 هناالا ناكوأ لا. عدل نكن /نانكل ذه_:كبلذا رْنكد .دهلالاو امم رفا ءاداق هلامعيف نم

 نءثااما! ناملا نمةيد ده 4 .نامرتاما ا ىفا ذك ناهذ الف رئاسف لاعلا ىلة:ىلا جادا
 دقو ىبلي زلا هداف 5نيتروسلا ىف ل.-هذثا اذه (رة-ل!نمديةنافدلوق) ةعيدولا باك
 !نالهعماورفاسمل ورهأه_.اكول ىأ(نعذه سك رخاءنافدلوق ا هيدنهااةرامعنمهداع

 اذكواميرفاسي نادل سما ا هه.دب لكووأ زيع طةطرج وتسا نم«( عرف) »اممرذسلا نمادبأ]]
 راس« -!| ىلا نيعلا عذديزا عم ملال .كوالىدنلان ءىمد_ةااىفو ناك عاديالاد اذا

 هب دتهلا نع ءاذم دقو هلا .عباهظ ةدك نا هنكمب نال (الهلعأب ونفت هسة رو ءامناف

 لاهل ناك ءاوسىأاقلطم اهب رفاستن 4ةةءاسوإ اهنعنا لصاخلاو ةئاخرئاذالاب رم
 سدلام_همدل-:عءو مهقةلاو لا وطلا نيب ثرفالو الوأ ر ةسأا٠ نم ديهل»ا ومو الفا

 هلامصوصخ ىف الفلا اذهو رمل ةدمتلاطو ةئْومول كاهاناك اذاامب رقسسا اهل
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 هلوق) ها نءاضووفءدعب وأ دوعملا ل_.,ةهنوكا اوضرعتيملو اقاطم عامضلا ىلعه

 ىأّئرب ,لكذ نا وهدوعع ندد“ .اعدمتوء:مدعأ عد وماكالاملا نهد ىأ(هنمذ فاس ناف

 رمعتسلا ىدا اذا ىأ 90 راعلا اذكودلوق) تعم لذي وأرا ارقالوك.- ءاانالعدوملا ٠

 (رءناد رجلا موباهتمق نعد و هلوق) للا ىلعهمفا < ىذاسقل 'نافهدوح ل.ةاهك اله

 نع هلبق مثلا ىف ل#ةثو هانا مز ف لهم مثنومري_«فلعافلا نال ةيقلا ىأ تاءبوصالا
 00 نءل ءلاىقع ؛أمهنك .ال.هقت نودي عادبالا موب ةهقلا نامذةصالخلا :

 تيت ةيدامملا قاد ا يرام ل راسنا رفاه دقاك طقس هلق" اهقوردما ا لعل

 هنتي نك. ادوسملا موي«: مقللهنال دوهشلا لاه ناو دوا مو :«قيهملع ىطقثرامعلا لصأو 1 ن

 مثَثكلاهو ةعبدولا د ول هنأ ةيدام.اأةرامعو عاديالا موب هدم همم ؛هيلءىضقاذك عاديالا و حام ةيداعلا اذوب

 ' ىضتد وسلام وباعمةلعي لنا ود وعام ونام ىضق» د وعملا موناهتعق ىلءةلع عد وألا ماه | 030 مو اوق
 ا ا ا اا أ ةمال_ هلأ بةعت كلدلو ها ةدعلا ىف ءرت : ةادك ةباصن دولا تيثأاذا فدي عاديالا مونابموق عادلا موز 0 * 14 نعم 1

 (عدا 0 .ةالاهلوق جلا - 7 ,اعوذ#ب ةمءالألا ؤىزلا ناب ره ىانانفا وا دّقملا بداشمفزب_ي

 ال هلوق) عادبالا موارئوقن ضي دولا موية ع دولا ةهق ل-ءتلناهدازدي وه«لاق نعل 1 0

 0 نءعجددرتأ ام دعب ىأ(ىرتم م هلوق) اذى عادت لاما برا لاق ىأ (د#براذ» (جرقسلا هع

 هلوق) ةساحلا نم عم هل عاتملا نوفم'ءارش ادع رقاولامفالخع ىلا تهفددق ىل؛ لاق نأ

 دق ىلإ لاف خأ.ثىلا عن ةدن ل لالا برالاه اذا براذملا جملا ىفاك امترادع (ةئاح نءكم

 هديؤلاملا عامضناوّدب راضأ ا ىلءنوكي ىرتشما نا ىئطانل ارك دلال ىرما مث ىلا تءذد

 م زا ناسصسالا قو لاح لك ىلعن «ذ!نا سامّةلاو نءاذو وذءارمم اال .ةودودخلا دع '

 ىلدكولا اذكو هل عاملاو نءاضوهفر 3م ىرتشا اه دك ناو ناوضل | ع نءئرب ىرتشا ٌثرفأ

 ةلاسىف ا رك_تافان.همدمعلا ناكناف لك ولاىلا لاملا ظ وملا داع ريغ ىو“ ا رمدط)

 هبركأ مر ومأملاد مش عيبا ل جريملا ادعل_-ر عقد ولورم الل وهفر ةأام دهب وأد ودمذلا

 دعب هعاوو وة سارة شا ههريغلاقو ناضل نءأرعإ و زاج ذا نم دمع لاو هعاشأا

 مرتأخاوتوهو ه2 هديالام فن نء هتدامع امل هباذ بو ها اك 1 رثأ ةدوسملا ١

 هلوق) باص "الن هذ هذي ىرتشا عرقأ غد بر اد ٠ف الد لادول وه. ءالءو ىل ادق حلا ىرتشا :

 ناسااةباغزع ةيد:ه نءذار تانمبرفاسول كااوهمساوارب أ (اممرةسلاهعدولاوأإ

 راتشالا ها رءو ها بطملاه_.ةبااغا الرأى اهب رفساا فوذللا ندو رحااى لاق ا

 الءلق بط واذ ا كح ال ردانلا نارا نم نانىلاعتهقن هجردنماث ءيىسدقلا همةعنو||

 نمو انه نم كل ذل عب نعذإ س كعلاب ارح : وأ ارب رئاساو «نامذالفداغأةءال_سلاو ٠

 اركولو ةمالسلا ىلغالا ناك ذا يللا بدعم ناوقنمرأ ار وأ ارب كسا برا ذءالمهلوت |

 ناباضإأ بمجأو ىمهتنا ها ربدتفدهاش موهاكناك.ااو نامزلا فال:خان فاتتعاذهو

 ةنمفس فتنماطر وهو ىفوللا الهلا تناك ثيحو(لوقأ) ها هلاعتن هدافتمهسقتلا أ

 3 مهب واق نم مطتالث" الاراصا ا نالذمال دااهيةبااغل !نافروبابلا,ةفوز لاا مئامز ق داتا :

 سووا ريعلا نا ايوا هدقانا ىلءلوأمملا تناله تفتنا اذاوا رامالامهأا ولاَ را

 ةعيدولا



 نيل 1 ا ا ا نيو ني ل ل

 يو مم مع صيبلبببر/ رس ضُشٌٌُْصٌل٠لٌلصطدردردٌد>-”ا22222ت2تاتت770707 2: 27

 نوكيالناو لقا هنو كحه:ناو هراك:!نمز اهاة:توكي ناز اهلق“. ناو اهدد لاوس

 ماه أن اونامذالفد دوسلسا لق عاضلا ىلء هع ماهأن او نماضوهفد وه إد عب عايذلا

 نافاهك الدود !نوكءالناودوخل !دعباهرمضعال ناو همماهاءفانع نم راكنالا دنع

 ريغ ن نءاو اعنع هلأ د نيد نع وأ اماصريغدنعد<نادالا رند طو رمش هدهد و

 مدعل(لوقدلوق) نمد الاه رف هم ىف اع نهد ةعدرلاههباطوأ درلا ه:مياطينا

 لءلتر وهج 3 لظاان ءتءجروأ ترك ذنغ 3 انلظوُأْانام_.ذةعبدولا كد ناد هبل لو ةي هنافدضة انت

 ْ مئااا وق م ىف لةنادكع(ملا ن هررول5ه]وق) نامذلا ٠ نع ًاريمف تاق ةشمااند ءاوعدرون اذافامعد مناك

 رهاطاا || ه_ءاعلدبو طق_هترامعىف نكمل قدصنال هنا ةصالالا نع هاا فل ة:وةصالقتاو ةناهلا
 ملهوقد هب ةصالللاةرامعو قد_هباللاقي ىت-ىوعدلا درجت ىفالةنيمل 'ىفمالكسا انا
 هنرامع ىف قدسنال لالهااو أ درلا يدا مث قعدو: ل لاق ولة ضقالا ىف رادكهىءدود

 ماهأو كلذد_هباهدرهنا عدا غةميد اعدولاد اذا قة نما ىفرك دو :تاهلنا ىف لاه طقم

 اهفنارهظف جلا تطاغامنال اكو دو !ل.ةاهدر ه4: ندملا ماك ًاولاذكو هع ثأر ,قةثيلا

 «هاهرر رز 1 ةئبلا ماه أمث ةعيدولا عدوملادهولو ضب أ ةناللا قو اطةدة_ءالخلا٠ نءرضلا بحاص ولف:

 كسو(ل و 1 ”هجولو) لاه ولوناعذلان ءرعأ ل وهستن» تاق ةعيدو ىدذع كل س هل لاه نا دوسملا ل.ةاهكال ىلع

 لا ابقاهررو د كلر هلوق) ما َْى ريدوسملا لبقابحاص ل ااهمذد هنا ةنيم! مانت[ تااغلاتوأدوسلسا ف تيسن

 دوسلا ى - 2ظ5آ ىضفامةمهنال دوعملا ل.ةدرلا ىلع ىهّتااةاماا نه »رب ف رهذفلا ن ملاح (تطاغلاهو
 ىكأ نب : ددوهملا حان ةعيدولا ل _-صأو ىئئادرلا نأ الفءدنعةءيدوال هنا معزاه د ثمحهنالءال ذءاوعد

 أ.ثىعدو ون وأ ىدنعةميد والتاقنامتددول وقأناتدرأىأ تطلغلاها داق د قف ةوتلاىلا

 لوةمفأ سم عدو ولن *اكَت رصف كاملا مل تلات منادق ىدنعاهتعد وأد ىتاا ةعيدولا نال

 كءلااهدرز دعب ةعبدولا ن نعى اس نيح ىأ تيس لاف ولاذكو ضقانتاا عاذترال هناهرب د دق

 :أهأوق) ليقتدرلا ىلع يد هذهو ترك دنا ءدّوو لكل تاق كلذلةدرلاو عادبالا تنس

 تئرب دقىنال ىءدوب كلى وقى قداصاناناعدومنك ع ذدلادعد :وىأ (امعفدىفأ تنذطظ

 دزعىأ (حلاكلاملا فاساهدوة؟ل.ةاهك الهى داول دءارق) كلا اهعللستب كةعيدو نم
 ئش رفأ اذانملكنال عدوملانمعامضا ىلعةئتءااةماق !مدعدنع عدوا باطن ىذا
 هركنأ اذاقنامذلا ىنتنا عدوملادو< لبق اهك اله رقأول كالا ملاوهراك-:!دنع فاح همزإ
 نال عدوملا ئرب لكناوهدوعت# نم ةءاعد ,تو.ثمدغاعدوملاا مثمذف احا ذاف فا

 معلا ىلعنوكمف هل ءفرمغ ىلع فاحت هنال( كلذ لءبام هلوق ) فرعام ىلءلذيوأرار ةا لوك: 1

 لبة:دوعملا لق ناكن اف ماقأ اذاامأ عدوملا نم عاما | ىبعةنيملا ةصاها مدع نعل ذو
 مدس :كلاملاىلا دريوو بصامتدوعماب هنال ل_.ةتالمد عب ناو ضقانملاو دوتلامدها

 ةئيملا عدوملا ماهأو عدوا ادام دعب عاديالا ىلع ةشبلا ةمددولا بر ماه أ اذ' ةب دمها فل اه

 نماض عدوا | هول اذهىنقءدومل عدومالوةننانعا ديالا عدوملاد>جناف عامضن | ىلع

 ناودوعملادءدوأد وعملا لبق عام_ضااىنعدو عملا ده“ اوسةدو دره عام ذ'ا ىلعهتنعو

 ىلع ةئيلاماقأن ا عامس ذا ىلعةذبلا ماقأ م ةعيدو ىد_ئعذلا سدل لاق ناب ةءعّقدولا د



 ةلاح ف ناكىذلا ناك-لان معدوم اهل ةنول سة عن دوالا دفا دنوكي أمس اصةرضع ْ م

 هءااة_حاءالالوة:هتناكوهلوقو اهاو< لولو ةيراهااك ةعيدولا دوس 2 روضرهنا نياودفاا

 مدعب قدام (هنق واهاشن وأ هنال ]وق ) ىل وأ ناك أ هءلعمم دوولوا ماكم نماهاقنوهلوتدعب

 ةلازامصغااذا لوقا ىفيصغاا قةدتمأ لنا ا ريمءاا اويل قو هدعباهاقي والصأ لقا

 دياملءهدي نالدولا تقرا مناك نموا َقةك:امناوهوتلاعءملادما !تابثاوةقحلادملا
 اهلقئ لاذ امفال_*<#بمغلادبت ثا وةنامالا دي لازادةذاهاةةءاه داذاق ناءذال هنامأ

 ةعيدولا عدوااد#< ذاهصنوها:ءدقاكىلالينرعشا | هناا اذ_هلتئدقو ةنيةانةنامالا دين اف

 ىفيل_ةنو ها نمذددال تكحاوذد وعادت تاكا كال :نءاهاش لنا و نمذدد وا

 ةعيدولا دو»< نوضإ هنا نيا وصلا عما فرك ةنك.ل طاخنالاب رعمة اهنا نعة-ءلاخرتاتاا

 ىو اهاوع )ناو راكدنالاب نهدي لو امم هب راعلا تناكول َوةنلافو اهاو< لولو هب راعلاك ١

 عدوملا هدا وأ ظفحلا نءهلزعد ةذ اجياطاسا هئالئالا.ملا باطإ خسفني دةعلا نا عادوا
 اذافانومضمنوكمذ هنذاريغب هدي ىف رم_غلالام قمف طفلا نعوسف:لزعدةف كلاملا ةريض#

 او رطن لفل ولا اذ_هزكن ودا باص الرهظب ل ىلمرلا مهختالاو ها نامل ارت كله

 راما لوقأ + (الوةنمةءبدولا تناكو وق )ل ءأ23 ها كلذ كلر وطي تالوطملا عجارف ىلا

 ىو د.ك كلذءافتك اهي زغكسلا ىف ح ردن مف هءصعر ودت مده همفنامعذل ١ مدعررةءاأأأ د

 د وحان نمذنال دوق ) ىلع راجل هرك دىلء أ: هلوذدد'راف هءد# بهذ م مءالا نال وأهبانأ

 0 وكن هدج وافءد_ةءهمفى رع بصغلا ناف(دمحت افالخ هلوق) مصغر وصتمدعل(امهدنع

 باك ىجاب زلاهرك ذىأ (ىلن رلا بصغ هلوق) مدالاوهد وةىأ (عدالا ف دوق )ا :ءاض

 اهياعفانع و دعهبو ىفاهد ول هنالىأ (اهماء مانع نم كاهن كر لو هلوق) بصغلا
 (نءذ دم ناكولذ هلوق) محلا ىفاذك اهطةسدارأ امنا هن*ال امنوذي ال تكله غرق أنا فات!

 باوملاو زنكلا قد حرم: لو أ +(ملااهريض ع لودأ وةبد قو ه]وقر تكلم رق أ ناىأ

 نافهلوق) ىلمرلا ريدا ءرك ذيل ما فانت مى ل دماغ ديد عاديا هنا مق ث مهلا هنع
 ىأ (ديدج عاديا هنالنمذ:) هلوق) اهلاذب اقل هصااهراض - ا دنع اهذخ امير ىأ (هنكمأ

 د_:ءامدخأك لاا نك:)ناو ىأ (الا و هلوق) اديد-اعادبا اهزاعيان وكمف اهءداوقب

 م.0هنالهلوق) اه د اج ىلع ةنوعذم تءةمفاوااضد اه ل هك ل هنال (امم هلوق) اهرامدا

 نالديدحلا عاديالا مديالفاهذ أن ءهنكمتمدعدنع اهراض- اهشالاملا ىف !اهدر ىا (درل

 ْن وهذ ١ وهتمذىنيدلاك وهذامامذ عد وما ىلع وك سد اما وهو هامزيعان وكب اما عاديال ١

 ههمكالاملا نكع ىذلا مااا ماسك ب“ الدو هناسهذ: د هع نءحو راتادعالا ةناعأ مقال

 هدب ويودع ىه؟ماللاف ةيداحرئاخلا ىفاك هلك و ,أ(اوك 4 وَ مق دهلوق) يياستل | و نطاعلا

 هريغالدارااوه هنالاهكلام ىأ هلا ةجاحال ىلءرلارعانا لاهاهكل امد :ءاهدوتجوأر ردلا لوق
 هنوكواواق' واهدرزباط ىهو (طو رشااتعاذافهلوق) زكا ىفهرك ذيلاذاف ه.فمالكل اذا

 ةلوق) لا اري لا هكلاءادوخل ا نوكو اهدو#كدعباهرا-!مدءواهباعفوحلا مدعوالوةنم
 دنعدس نأ طورشبالا نمذيال هنا ف:_ىملاهركذام ىلءللماملاو (دج ون لودي دج د ةعبالا
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 له لامعا مهر مه وق راهكللالاتوقن وذيق ندا مما ضاع ناك لاما ىذقب نأل.ق تكلو

 .ذ_ه_أت لعد_ةو لمأت هءافى أي امهزواصكنال هنالن عترملا هطرمم اسلوب نأ لوالا عوق

 نا.مضأ اه تءاضو نه راو ىدهتفن ةريلراعم_اوأفن نهرمىدعتاذااع ةد.قم هللا

 لوقنم:|:ةةسم هلم هذهنا وتقسم ف درك ذمار عملا مكح ىفالخاد نوكي وهيلع

 تاماذان مترا نع ىلمرلا مهنا لئسدقو ط ح مثلا ىف.دافأ اك رميها فال فن ملا

 ها رهاظ رهاكنعذتف ةنامأ ندا ن عدنا للا نال ماباجافالمأال ؟ه1:52له نه رااله

 هدياله]وق) ندر وص لِ مئااذغب (5 رمدءلاءذهىفالا هلوق ) ىدعتااىأ (هانأهلوق)

 نتي قرر ذملا ةود : دولا 0 "”لعددهو طذااىف لماع هنالاكح ىأ (كلامادمك

 ىلماع هنالاكح كلاما ديمديز الا :مأ داع قافولا ىلا داعم فا نيم كس نال ىاحلاو
 «اف.تسالاممسفنال نأكنيعا اامهض.ةنالاقاط نان ماضامهلاف رئاعبلاو مهمسملاالا ظوحلا

 فاطعءامو عدول اف الخ امكالو ةة.ق-الامحاصملاد رلاد>- وبل فالللا كلرئاذاف عفاذملا

 مبةي نأ الا كلا ال ىأ (هل لوةلاف هلوق) امرك ذاك ظفدسا ىف لماع هنال كح كلاما ديه دي نافهملع
 ةرامعلا ىف عقاولا س ءألا عفدل الدب 72 رمصتلاىلوالاو قافولاىلا دوعلا ىلعةمدملا عدوملا

 هم .ااةءاها طرخ ثدالو ىأه: :ءنأ- مذلا ىف .هناللادلا حدي( عدومال ل قو هلوق) ُّط لماف

 لاق ناي(هد وج دعن رارقا فالذع : و هإوق) لوالادا.ةءامهءالكرهاظو قافولا ىلا دوه | ىلع

 ة-ءاالمثرشلاز ءدوعسااوأ قد_مافاتو أ ادرعدامن . ئ*ىلءهل س ءالاهولامأ قعدوبمل

 فوطعم هرارقافال_ضو هوقو ررالا ىفاكد ا »ماه أ نان رارقاالب هدو هلو

 هدو## هن هل اوةيدمق قعد (اعس وأة.دىدا وات-ه]وق لوق) رحاتملا وره 1 فالعمل وقىلع

 عد ومما ىلعنامضالتك اهمامحاص ركحوأ أ وه:ءاهعاب وأ هاوع وكالاملا نا يداول هنال

 هلوق) كاامالك الا وةنامالاديوهو قةحلا ىلءل مف هللا فاماتا و ددلا ىلءاقةئااممئال

 نم هماع قةذمل ىصولا ع 000 باطل هو(اهب رباط د هبدل اوقب دمقو

 (اهلاح نعفلاسولف روق )هدول اوة:قاءممده:هلوقو ةئاعرا: اقل ءوةنالثا فاكهلام

 "افلا لديجلا هناللو ة:ناىلوالاو رد اهافق- ىلعهركشدل لد _:ءىءيدو لاحام لاف نا

 ىةتساف طةدوهامن او ةمق- دوه سدلا ذه ىلم رلا لاه (اهدسأ دوق 3) انام ةلاءاذكو
 اهلهمشتي دقاهرت ذينالاهطةدح ىف نكمأ ةعددولا ناسقك نال (نمضيم هلوق) هرث ذنعزتك-اا ىف
 نافاهل كلاما اطدئءهدوحناك اذاام فالخ طفلا باننمهدوح ناك ةقراسلاولاظاا
 نمذفامصامنن روكد عئمابقا ملا همام ئءهلاهلسدلالا هدو امهنافعا ديالا ى-هتش ب يلطلاب

 نع ريب الا ذلذ كالو ةق.ة-الاهكااه ىلا درلا لص لكل ذ دعب هرارقامف الامل اديءدي قمت لو
 نمو ه.دارملا (راك_نالا تق راماكمنماهاةنو دلوق) ةةمةح كلا 'ىلا اهوا ستبالا ناعذلا

 ةصالولاةرامعو روهلان هردان ىفالا امال هنالةقمق -هستقو اهلقثدار ا سدأو راك_ةالا

 مناو دوو ! لاح هس.ف تناك ىذل|اههسضو منعا اق اذان مذِبامتا س امال ا!بمغقو

 ناكولامرطناو امناكمهل ودب قاععمم وهن «ءلعو رهاظ وهو هأ نمضيال ندا هواها

 ماج نع ىل-ةنو قطانلا نعى الرمل دءءققلا ازهلةندقو د وظا هتنن فو هل قاهاقن



 ١ ير نسر... اذإ رحأت ًلاور' !هدسملاق ىدعت اذا ندا (رجاتلاو

 رثك اها راامك رف همواعم' انما اع لمص وأ دو دءماماب م كرما ةيادللا راسا وأ ميا سال

 ديةداعات ْن 5 :اعاهئموءا ريلانال اومن ىلا عت هللا هسررف ::لافالث || ريد تناك اهدرماوتم

 الامل دين نا عدوملا فال ا يسةئالا مضي ةنالئاذه-ولواك-و أة#ق.ةسكالاملا

 طقناهاذناو اروي ا.ئاسوا.هاذةيادلارجأت ها اذ ل. قو عايز طذلسا فه ىلماع هنالاكح
 ىلش امهن«دقعلاد وءبالهما ادوعاابو : .اكملا كلذ ىلا ل وصولا ىسومن ادق د ةءلا نال ارا

 دءارتا ناكول مدن مماهدرب رالذا ىووأ معجدملا وةبادلا ويأت-نيا وسنأ اعماج لاق

 نأ(لءاد) ها انءمأد :اعفاللانا هم كلرئا ذاامقاو ناكولامأةمالا دعب خل اهول رعذة متل

 نمر رالا ىفهرك ذاعازا مم-اةماالت رمْدلا فاك هيىقذملا غرك نات فنصملا هملع ىشمام

 تاك اذاناعذأ!نءاوت ؟رب قافولا ىلا اوداعمتاوةلاءاذارسأةحااو ريع #ملا لا نءمهئمنا
 هلل را. مسفنالامولمهلهلوقز ىدعتلاىأ الز : اول دلوق لا ةءقاذ راعالاو عادبالا:دم

 عد طقنا اداه اد ودقماله فن وذأا ا ىألاههّد_ىاللاعمت ظةطاتار رن انين ىلا

 وأو نياو هذا! عءاجؤو ط ها دودلاب ءاميالت اديان ظفألا قدك دال اوهمسالا

 صمالاو داع نمذ اذ! ىلا داعو لامه الا رتعاوامعتسا غرم ىذفر مث ظفحعا رو أم
 رك ذلابةدوهقملا هللا لصأ هنال ملا ةجاحال (عدومفال + دلوق) ها لازدةطفملا

 هلوق) ط ةرشعلا.ذ_هقالا لوقف ءانثتءالا دشن واهدع رهظ.ل ءر كس ذا نكلو
 تمد: (طف-وأهلوق) نءذ:العاضو كتمت هع لكوام لمهتسانان (عسب لمكوو
 عفدذا(راخت ءاوأه]وق) كرت غامكرف تبادر ٌوءلهاكو ناء(ةراج اوأ هلوق) امج رقهتدو د
 نءةنالهناف تك لهذ ارتءهباه درتسا ٌمناك درا سا فاوهذ دف ا هل رجا أوه رد

 ام داضءراص قافولا ىلا داعم هعةةئالاملا عفدو فلاخاذا (عضبتسمو براضمو ]وق )

 نادوهنا» اف ( ةضواقموأان امن: 1 : رم*و وقر ادم اا نع دو«-ااوأ اهدوةسمو

 لوز/الىدعتل ازا كوسا ا ءآ يا قافولا ىلا دوءلاءنيئممأ

 لاز 1مىدسعتقتكر دا ةدادراع وأ دك رم : مح ل قم هلارر رقناأ رهاظ وهاي نامذلا

 نا.هذاالوزمهل زأع ىذهدو طظذلسا هسو ىلع هك ولؤ تناكولو نا.هذا!لوزبالىدهدا ا

 وهذارك ذامم اهيلءال مهمالك ىفاهرأ/ناو ترئ ذاب تبجافارتءتامسىودْهلا ةعقاو ىشو

 مهدنع ةروهشمةررةمل5هىهف كيرمثا!ثذاالباهلامهّدساامأو ةلاطا هذهىف عدوه

 هئهربلا دمعر عما اذاىأ (نهرري«تسمو هأوق) ما ىلع ىلمهر ايصاعرمسب وناوذلاب

 ولا ما ىضت مث همم !ل-:؟لاسجا هر تا منءري تأ ل دق د ةنادلا بكر وديعلا مدس 5

 امهر زيس نامضأا نع ّىرب 5 هنالن هارلا ىلعناهذ ال نجت رملا د_:عتكله ىداهضق

 ىلااهمأ-سننال عدوااك نهرلا ره«... .ناك اساو قافولا ىلا داع ةذ فاما مم أن اكا ذاف
 ب -وم_ستامشةمهلإ د رس كلذ دعب الهول ق-مسءملاد وهدم ق.ةكرا عجرب نوترملا

 ىفاذكناهذلا نءئرباذ هافإك-ه ءاعدرلا ةلزخع كال ناكل ؟نهارلا ىلععوجرلارمهملا

 ول هناهرك داما امضي لو لاملا نق مثلاهاسغناو خا !ىقيلةن هأ طولا ىلا ان زهمركلا

 د سس ست بسسس جوج سم هع صو جم مس سس ا ع ع ص مس وو صصص دس لسع



 هوعاهعد رأ راأاهد.عمدختا وأ (١مياد بك ددأهإ لوق)هابشالا ة.اح فد وهساا وأ ن هرلا

 ىلا هدرب ضءمل ا ذأو اهطد سه ىلا ةيا الا ودام وئاادرناب (ى 1 .لوق)
 وهو (نامذلا ىلا ىدؤياملاز ه/وق) مهلا ن نم ةعيدولادرتساو دعلام ارذمسا كرتوهدب

 لازم ملام هإ هنال فاما ةرارعتلك ارى تدااهشالةدانزلا هذه ىلا ةساحالو ى دولا

 عراك نسحأ ناكل هطد اولذىدعتلاوه نامذا ا ىلا ىدؤبامنال ى دعا !لاز ىدعتلا

 دوعلا دعب تعءاضاذا ةعزدولا نا نععناصذلا لاز ىدهد!|لاز ناوالا# ث.-ر ردلاو ى.ءلا

 عفترا دقو عقاولاررمذالاهفد بدو نامخذأ نال ىو.علا لاه ىع'اشالاف ال نوذي) هديل

 ناصةئلاىأ نمفامهق:نافلامهتءالا|مهتلا؟د.ةءاذهو نوذن الأ فاقولا ىلادو هلا

 5- وأ ( هجر ادى نأ ىضاالازااو ناهذالا رب ون:حرش اذكى دع لاهو ىلعاهتم'ز طاساحةيروري ما

 أ عجرم ضءمااىف هاا ذافتاقوالا لك ىف المار دو مأم ينال
 كا هيي مر 8 5 دوأ .رحأد ا اذا مهب رومألابى

 نىد_.نإ "2<: ||| اذادلوق) خم ها ءردتبةرحالا كا ىقامااىف ظفح مهضعب ىف ظذحلا اثار ايلا
 "د (تامهضلا) كير قرسس مارا م .ببلي نأ همز ءن هرالما هعزنو ةعبدولا بوق سداولذ(هماا دوعلا هنن منكي

 هبلادوعلا.. . ىدودام 1 طلو ةد مهظلا رهمتانانطا نم رع نادذل ا نءارببالال.١

 ه-هئلاإب - ت*نكي ل ةيدامعلا 3 روك ل طموفرةع .درلا يام هقدهيلثاودوعلاهاوءددرس؟ ىةكيلهدرعأا

 : ب ةةدبالا قد سدرال 99 اهنا ماك هىلااهدر مث اها عنا هنا عدوملار فقاولو امترامعو

 فالويب هقدصإ !ذاناءذأا نع ءاريباغا قافولاىلا داعم ةسعءددولا و مااخاذا عدوملان ا ىل_داخشاف

 رخآعض وهف ثنأروق اذ رل' ىلا دوعلا ىلع ةذمملا يةيتأالا ًاريبال هيذك ناف دوعلا كلاما
 اذاام فال:+نهرلا ىفاكعد وملالوقل وتلاف عد وما هيذك ةقاف ولا ىلا داعم فااخاذا عدوملا

 هلوق) ةي وهلا ى'اولا ىف كالاملا ىلعد رلادالا رمال هتاف فرتعاٌماهع:موأ ةعيدولا ده

 أري ل سال دوعب نا هّدث نمو هعزن م ةعيدولا بوث سبلاذا عدو لا ىفاولاه اتدامع (هامشا
 لوقد الد ثان ره ثلا اولاه لاف ثامن * ب.عاذ هارب .ا|لاه ها ناممذأ| نم

 ه-هدلو ىفانأ-هةه-: ءاإ3أ دقو هد ردو رب نطظا اننا الو "ال :ناب , هلععمةفاك انئاساع

 ؤصدقااق رمس) موذلل لالا هعزخف عدوملا نذارمغبةعف دولا ص .ة رم ءاذا عدواا ىدخع

 ١ نمذئال د فالانا كلرتاده دءيال دغاا ند رص..قلا رسايناهدصةن « ذاك ناف لالا

 ُ ردلا بحاص لوقا ذدب وب ىربتالاولاه طلب ى أ هنا نكع ولوقأ) ىرعسبلا مالك ى منا هنو
 . يب سأر ىلع ةهبدو ام عضرول :ريخذلا ىف لاق نك-ا هعسا رف ةلرق ةيىالطلا رابع هرك ذ بقع
 ا هلطم عضو نب اوهةااعماج فو ها دلذالاو نمش لاسعت الهو ىلعع مطونا هس.قعقوف بما

 هتورش تيل ” لحر هنالءوغو وق .ةدوءأك ة. ءطغمماا ىلا ا ايوه ا ًارىلء ةهددولا قط

 ' 6 1 عضو لامع _سالل رعذنب# ىلعا 0 ر ئئامفنكيملولالا فام ةنا.ه لاوعتسا

 دمر هيرو هأ ىئاثأا ىف /لوالا فل ..:..ءهنالالالاو <. .طغتا م ًارىلءع تثطلا

 ممهنام- لاس ناس: !لاملوا ل-ر ه(عرف)*ء ل هأف مءأةرمخذلا ىفام زايرع. تنأو

 امعح وراه ىيرئالوءابا «داط ىف تلا قدح قو نيد را «:ةةروىلاهدر

 معملا فال د]وق) ةئاحخلا نءنرعلا رون هأ هلءاعالاو ت.ءالرافغتسالا واي وخاانالا
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 9 يح :9 عدوأو أدر

 نءثاء ءفادحإ
 ةنوذنآ

 همسيماذااذاهوا

 ىدعت 0

 ضدعمتلا
| 

 موف لفاا ماء

 تهوس سس م سسس سسسس سس
 ىفاك اًقاطم هناكما مدعالرو_#لا هجو ىلع هم 2 .ةلامدعإ زا اراات اهم دمقمساوةطخ 5

 لل :ءالو ناضل ءادا لقد حابالو ا وكلما .نهفاذا و( طاطا ك ال. الا نمش دلوق) رد هلا
 نيعلا نمه-ةح طقس أرب ولو 06 الا عدودل لوق) هازمدقأك ه هق.- يف ادنعا يلع كلاملل

 ديما لهن هذ ىأد للا ىأ (متمفرإيق) ١ لبا ى؟(هطاشرأو دوق انمدةاكئيلاو
 هل امو لقت (كب مث دوق ) اهدصح ةءيدولا*ىدر طاخول ىأ (هاس سكعبو هلوق)

 ىنأد_:ءا ياع عدو ءالل الو هيا .نوذن زمن ال - 4 عةميدولا طاتول هن رامع ص" رى ىلا

 لمنع عهد د.1ا ىلء"ىدرلا بصولورك دناىل هكر أ ءوىلاعت ها هر قم 34

 امهاوق ىلءهعرف درّوؤ ها ل شكا به ميال' ىدرل نالاك رس هسكع و بيعت هنالد. 1

 ام تاءات معو هو دلل,« ودرلا طاشاذ امام ىذا مم هكرمل !بحس طااخا نايزيلثاقلا

 كلم هطاخ اذا هنالدل ىهمال هناف مامالا ل وق ىلع هراصّمق ا عمان همر كح :ابامأو .ءانمدن
 معىفاذ_هناالا لامملاوأءىدرلاب وأ د ملا طاش“ 0 رب اولو هنا.ه2 بوو
 رمال ناك اذا !ةلطمنا.هضلا يجوب ةعيدرلا ف طااثانأن مواسم ىل 13م لوقو ةهادولا

 نافرثما فلا ندةذنالو ىأ ف رذه :لءوفو ىدعتاا مذعىأ (همدعاهإوق) ربدئو لمأ<
 اء-هيتمد_>اولكد ناك ام رق ىل ءامهند قا ملام و اه.بامولام نم. الذ مذطعب كلش

 ىأاك رك-دا همهاردي طاةخاف قو د:_هعىف(سيكملا قدنان اك هوق) هأ لمثل الاملاك

 1 ىلع ' هرم املأ سس و مهاردام ياام زم ءالد ا منهعب كل هول ى- طول اىف عدوا او عدوملا

 نموأامس:بأناكءاوسىأ (عدو  اريغاوطاتولو دلوق) دوعلاوبأ ا ْمملك-اناك امردق
 زيملاذخ'ءاشزاو طاطا |ممذءاش ناالاهر مامالا ضع ( طلاالا نمذ هلوق) تاءامهلامعفف أ ى

 مسانلا لاو أ ىلع ىدعتلان ه هيل (امهصولو هلوق) هب ةبدنهيا١٠ نعمانمدق م نيكي رشاناكو

 ١ عدوأل جر ؤد# ن ءةعامم«نيالاه (هلثمدرف هلوق) <: .اعناضاا ناقريغلا تا اج رمسكو ل

 متعءاضف اهع«ضومىلا اهدروءارمثوأ ة#. مياددرتسا ناي ءفدوا مب ىرخشاف م هرد فل أ الدر

 عدوملا ىلءاهدر# انوزاهدسوف ةهيدرلا باص سار د هع رغاهاذةوأ دن ءىور ونت ش

 لاق (اهيهلام اماكت روق طاانا عمىابلا ىأ (زر الا طاش هاوق) ةناحرتا“ ندكتكلهف
 ىف ف ص هض'.!!لك.ل ُْك ءقان هدراموا مق: الارق _هه هنال طااغا هءااو قاة:الان نم ل57 | 1٠ نودر هأاىف
 هتافرمتاندلا ا مهار الاوأ ضحلا هوانا هاردلا طاشك (زيمقل أت ولف 3 هب يلام

 اها نال ٠ ندد + ال ىقا اال وة(دربل ود : أو اهلوق ) ءانمدقاك عاجسالا كلاما ع :

 دقرد.أو رهاا دربلو وة'أوأ لود طر: يه (ض.ءمتلاءرمضرلا ذا اذهوهلوق) ىقال

 هرمضإالا م هنال ب.« لو ىقامال اذا هنالذصاخ قة ا: ءاضزاكدر لول هثالاهل هدرةهلوقر

 نوزوماو ل كلا نمء1 م أو أرعتان دوأ م_هاردةعي دولا تناك اذا مف مالك لانال ض .ء.ّلا
 4 -تأاموأ ع.مجلا نذر له ض .هماا هرمضر اس هلال :ىل_هقاّذااهفرألو ىواسطا لاه ها
 عاباذا ظن درف بيطلب ةمال_لالاقامءرب رو (لوقأ) ها رر ه' قدام ناسهذنو

 ىأ (ىدعتاذا دهلوق) ما لكلا نك فئدرفلا ضءعابوأ ىلا أ !بمعتب.ةتامددحأ

 قدمدع طر ك لطاد نايوذلا طرم“ وناعمه الن د_هام_غنهتكلها دااما|مياععدوأ ا



 نيعىلالوصولا هنكعهنالهم _هاردر دب طولا ىفدكراشءاث ناو يله طا اذئانويدءاشنااا

 ةمستأانال ءاثام يأ ىلالمعةهسو نماك الم ساناك.ذ ةعسقااءىفءم هنكمأو ةروصهق- ||| ٠
 نءانبءهتدحذخأي نا نيكد ريشا نمدحاو لكامل ءىتحنيم«توزارذا ءداحآت وا ةنالاسعف ||
 لك نم كالوئسا هنا هلو رمت ىنءمااه هق-نيعىلالو هولا ناكما ناك_ةاضرالوءاضقريغ ١

 هجر ف سو ىلأ نءو نكسمو ىابز اةءاضرمصمفمتردت تهت ل خديالل غ ا مادعأ نال

 وأ لكالذكو لاس لكبهكراشد ىلاعت هللا هر د42 لاكو رثك اللاعبان لقال! ل_ه»- هنا ىلا هت هللا

 طاشولو ةيداه لكلا ف كير: ىلا ءثهقلا هنحرد_عو لكل كاملا و- عاطقنا

 ىف فرمما !ناءذاا . ندهه--ورخ قد رطو نء2ةمالخاىفو نكذ:0/ف قولا لا.ءهلامىلو ملا

 نمدنال و كلذكىل اوءلان وكب ْنَأ 000 و نمد هلاع وأو رخال عل .رلام اعاشرا

 ولى دولا نا اذدأ قدما نءالق:صدقو (مقمللالوةد) نمذهلاع طاخولو اله< هن رع ىدولا

 هلا عربة الام ىدولا طاضاذا فسوب ونأ لاق اضي ازيجولا فو نء*!/مةءلالاعهلام طاخ

 ةيريلا نعىلاص الا طي وني رمئعلاو سداسلا راو أن مزيسءلادون نءذاالعاضف |

 طاق نعضزالزم نالصاطلاو همدعج رملانادافافتاق ها ناعذلاءلوةىمولافو
 قام.ديزد كلدكن الانا مش وىدولاو رخ!ل>-رلاعرا .وسلاو ىذاةلاو ىل ودملا هلاع

 هذ_:خاولفالاو احاول ىلا ..فحا وب فولامذخاايسا الايس ا

 هدارهلوةيدارللاو ىلما:ىدولا نءىلوأوهىلو ءا ةحاحالي هفاثً اذا الا نمذن الف هظ حل

 ىفو «نسلافاذكروكذملا فالفلا ىلعنوكمف ماذا دمعة ةءقد مرام هنالتا عاملا نم

 ةئاعرئاتلا ىفاذك اه-معذامهطلخت ددحاول رميعشو ةطيحمد ع ناكولوة اةهااىواّدفلا

 نامذلاو هءلعنامذالؤ 4 ءاو هدو ؟هلا.ءفوهنمادحأ ةميدولا طاش يذل تاكناو

 رمغلا اهطاش اذ |نيعلا ىلءعدوا او عدومال ل .سال ىلاهثهلنا هجرة ةءزصوب أ لاقو طااخخلا ىلع
 ادد 11 اة ناو طااذنانمذ 1 نإ ىلاهت هللا امهجرذ مو فوت وبلا و طلاذ1نانائمذد و

 اد.ءوأناك ارححااهولاحارمسا | ىناذك ! اريغص وأ رك طااذخا ناك وكي رمشاناكونيعلا

 اهبايرأ ىلا اهلشمىد وي روئاندللا هذه لك ا طاااتا عسل هنا ولاه دقو ةرعسخذللاىفاذك
 ةعقمفددقو امهدحأ هذ اينأ ىلءامضارت زاف هءاعرد ة يال ث .كاهطاخىذلا باغناو

 ىفاممتمداو لكبر اهاعابفّءاذ عدتالاف وامهد أ ىنأ وأكلذا_ أناو زاسرخ "الا لام
 ةطول_م ةطئسا| معقب ة طاطا يحاصب رضا ريعش دو طوس امولذملا ناك ناف هسه ن ماا

 ثم. هلوق) 4 حءاهولا حارس | ىفاذك طول ذحري_غورمعش ةعقإ مهلا ب اصب رمدو ١

 ةفاكبالا هلوقيح راشلا هبل-ةماكرسعتلا عموأ تي لا عمجربشل اطانك الصأىأ (زيقتال |

 1110[ يضرب يييييبييبيججحبسس م م ب حبيبا

 رامخلا 4 لل طواذغلا نءئالاملا كل ءعطة:يالاههدنعو نيدلاو نيعلا نمش طةسهأرب أولو

 ١ لوق» ىلا ءّد هللا هجرة فو اورثك الا ريشمد هسا هطاخ عاام لكىفىلاعت هللا هجرافسو

 اذكو نءذدلهلاعى ملام طاخولىذاقلا + نم مك ااا ىلا عفرلاو أ ددصسملا ة_تاح

 ١ راصةاذالا دعب ةصقملات طاخولو هب دئولاقو هيدامعلا وصقل ىف هدة رغما ادلولا

 هب
 :لا زيه

 ه/ «”- هبي
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 مياسستلاو لالهلا ىلع« -ةةرو ؤد_دتالو ةعيدوال ١

 ىلع نوةد-صدو هديؤ تناك اك «ثراودي وأهمسمودي ؤةنامالا كال: نوك:كلذ لءوأةامحلا |
 اهرت زةانثأ ملا هنالثلالتاسملاو هنامس لاحق تملا قد _هناك اصلا عف الاول الهلا ||
 زسولاذات وااندت وع2مسىاة::تانامالا ئيطاخااتاعئاو نع الان َةمَدلا ىف:دعاقلا دأإ

 نيسلوذ_>أىذلا اما لاحفّرهيؤو تاماذا فاقوالا ىلو:ماداد_>اًنلثاسهثالثىنالا ||
 ضءند_:ءةيمغلا ضع عدوافا وأو وزغااىلاناطل لا جرخاذاةذاثلا هساعنامذالا|

 شدملاىلءاريمأل عج ىذلا ىأ (صؤوملاوهو هلوق) بيطاا ونأهلاق هءلعنامذالعدوأن

 أ.ةرادلا كلى ىأ/ (عيرلا تقلا ]وق ١ لوهفألا م ا سب مؤلف ةمدقا قه ل ذنان

 (زهشب سي هلوقزر فايع دوق كلام محب كلم ةزمهأ' حجردب(ءاقل اراد|وق)

 00 ودلا نا ىوجلا هضرتعاو هاعرمغب لاف ثيدحما, الا باص هرف عسب 1

 مظنلاىف لوة»ن !هءلعتاكف 8 رثداةهدقو ها هليالامل ورق تسي عماخلا

 110 أو نمذنالىذاذااود_طاوب الا ىصونا ىدد (اه. هلوق) سب

 هعاوناب (دوءحو هلوق) ىلاعت لنا١ا د ناا 5ىنأد وكل ذىلءمااك !! سه دقو لاا وصوأ ْ

 !٠ اللا همت :ل!ىفدو> ومان وكب مدلك ةمسروهمان 3 رااناكنأف َة دا 00

 )ر طس ه]وق ) ةعيدوأ' نءه.ثروملا هريخأ | اله2تاماذاىأ ني ون: . ريغل (ثِر اوف .|وق) ٠

 ةدعاف ئيم.:لا قوةئصشلا نبا لاق فر طست : وهظفاطرطةاذهو ىأف وذ < اد ءاريخ

 دوعد كاف ةيراشالا لامدجوب لو براذملا تامول عئادبا ىلا: دعاة لاف لتاسءامتمىئتعا] (

 1 لقتاماذا ةناماهدب ىف لااا نأك ن ءلكوريع < اسملاو عدوملا اذكوبراذأ ا تاحامفا يد

 اكاهتسم ل_.ودهأاب راص هناله دك رتفان ده ءاعنوكب هنافا معن ةنامالا فرعئالو ناسا
 لا ىف لاس لا تدملا نيعولو لاما برىلا

 ىفوتاماذا نيضرافلادأن ا ؟ ةُحااملا - اعناممذال عدوأن هدة ءنمسم وتامونيماغلا

 طاخ (عدوا ااهطاخ ولا دكو هو 5١ ا را هدئاع كلدإ_ءدقو ها هكرمش!لامددي

 قدر اهزطأش هحو أعل رأ ىلع 0-5 (لعا) عناب عنك ةحراهوأ عش محق ةرواح

 هناوزوالاب زوكساوريناندلاب مهاردلاودو اان ضدساام- هارذإا طاش زم علا رمسدت عمةرواخملا

 طلغود# طاخلا للة ِكالهولام ةناما كل هزم .نأا ىل مة كءالهولو عادلا كالا ا 0 ٍ

 بدو م وكلام قد عطقي كلل ذوروه- ثان - 6 طا املك م. مةاارسسعت عمةرواسملا قب ر

 ليقورامملا هل توكد وانه عاجلالا طولخلا ن ءكللاملا قص عطقنبال لدقو مي 04 :

 طاحو هريسيالن اسم -الا فو ةقماحىل أ دع طل اغلا كام طوأ_2|نوك نأ سايقاا

 يغب عام لك وتب زلال لهنا ومسعسأان هد وهو حرش: للا طلغك ةحزام هفالص سنحلا [؟
 ةحرزام سنان س 0 طارد عاج الا, نامذأ !ىلا كالاملاق و-عاطقنا جو هلاوذ تح ا

 سحلب سذخلا طاخو نيالا: نيالا وأزول!نهديزولنهدو زوالا نهديزوالا نهد طاشك |
 دوسلاو أ ض سلا هاردلاب ضربا مها ردا رار معد كاوأ ةطئطلانةطئطلاط هك ةر واحمأ|
 5-0 زا وألا نيعذنالا همحامالمسالاةاطم لالهتسا وهةئن- يب أ دنعف د وسلب :

 ةفمشح لأ: :ءابماعد ل[ الل سالو ناعذل !ءادا لقا حابيالو طااالاكام طول اراصو



 ا ا تي ل

 يربح
 ب ا
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 هلوق) امهرك ذائمدقو اممتساءدهو ىثتساامذالا هءاكحا هءاكحأ ن اف نالارك دن

 ناالارك دام ةدانزلهحو الوءايدال' مالك ىقىمولا ىف نالخادا.ه (ىذاقلا ىدووهمصوو

 ىأ (نيروءغانءةةسو هلوق) لمان حاضيالل ل..صفتلا ناسا بالا ىدو ىلعءل لاو

 ولىأ ط ىباارك :نءله:ىهو (تاث) انهروك ذمه.!ءزوداى_هااوهو عداسلاو
 ااورغملا ادعاممهوني روعا نءةت_ءاومعلعتاعذالفنياواّوام ومهد_ذء عدوأ

 لغد رخغ !نال هإوق) مهفاف ءاٌثالا ىفام ىلع ةدارزلا هدا صوءامثالا فروك ذم هنالهطةسأ

 هرك ذيإو ءاثالا ىفاهرك ذىناارودلا نءىهو امص عدوملا ناك ولامانمدقدقو ىأ (ةعبس

 لاقي ناالاءابشالا ىف ىتلا ةرمشعلا نمرغصأا "لل ةسمرغص رفا ىأ (هناف هلوق) انهانسراش

 ةعيس نيروهحلا درع مدا منا لاقي و أل هان ن عذر التام غابت اوهلوقرا ,ةعاباذاهدع

 هلوق)نيدوو حان .ةعسولاهاذإو هاشالا فروك دمهنالرغصلا | دعام مهئمة ءءدا م نار

 نيبو تاممتىلولا هقدعأ مئالام ل جر هعدو أ هءاءارر هت! دءء نأو ادي ريهظأ اىفلاف(قرو
 تامناو الم أ ق دعلادعبة م دولا ماسي دوه ادهدءاوس هلامؤف نيدة-ءددوااه مددوأا

 لادل فب (نيدو هلوق) عا ام-حاص ىلعدرتن ةهيدواا فرءت نأ الا ءالو ءىلءئ'الف ديعوهر

 نبالقعي ارودايبص عدوأ عمالا صلت ىف لاق (ىدكموتعماو هلوق) ءاملا نوكسو
 :رادالا همست |فاكر دصق لعار ىهتنا ناعذل !بعالال يم هغوأب ل5تامر ة: قرم ع ىتاثا

 طوهلسا مزعل ل هناب هنا هد مهعريبكلا عماجلا ح رشزعجواا ىف لاعو لمانزي +واا نع قانامىلا

 امصااوهو عاملا لاو ع واماا دعب هدي فاما اود_مئثي ناالا كادك_5تام مث غاب تاو لاق مث

 هيو هآ انمذةقافالاو غولملا لخاتم متكل :ىفاءهلانوذأم ناك ن اف كلذ ىف ىدااكهوءءملاو

 فاما مدخؤ داك هودعملا افأ اذاهل مو ىهااىأ (غابنا دهلوق) حراشاةرامءعمخ#“

 فام ةعيدوا!لو.ةىفوأ لكالاةنازخ نع ىرييلا ىفاك ةرادلا ىفىأ(اههلان دذاءهلوق َْز

 5 اذهخةقافالاو عولمأ | ل.ةاتاممث كادىفامولانو اص اناك ناف ىو! ىف امهنرادع نافزمجولا

 (اذءةةقافالا د عولملا ليةانام مث هلوق) ّط اعاجسا نت وسهأاىف هنا مذ ىلعةب د:عاا ىف صئر

 لء+هنرع نأ الءرمغنو :ىهلاهوتعملا حراشاا هشتة رقد هو فالأ لءدس ىلعرسشأ| ذه

 حرش هأ]وق) ءايشالاةريششءنءه روس ىملانالرغسلا ىفهثعلا حا دمي ةمسةعمسلا
 ىلالذرسشااىأ (لاق هلوق) زعجولاهم-اناف حرمت نمل دنزع بولا هلوةو هيك! ىأ (عماملا
 نعل ة:مدة:15 طاغوهرا مم ض راها دعىلءءانيىأ(رسشءةعست لوقز ىئتسا' ىأغامف
 تا-الاىأ(ىغوهلوق) ءاب.ثالاةرشءةمقإ وةعستلا ماظن ىأ(ملا مظنو هلوق) تاغىخا#

 تامنيمأ لكىأ لاح هل ةباورمص أ مدش مل وعذء(نيعلاو لوق) نا.دونبالنالوالا ةعب رالا
 ىلاناء>ار مستو تاو ممضت ا درعصتفا ممعن نيعلا كلت تدحر امو زها روح هنا لالاو

 هنامالا نيعلا ىأ (تدجوامو هأوق) طة ءانعمو زيمالل مص معذو ة#بفانامةلكو نيعلا

 فال ىلءاذه (ضرانممهزوق) لوهعحاءانيلا(ريسصت دلوق) ةدضهْدهةن.عم ىأانمع
 ميتءاالام عدومىوسىأ عدوأ نملعأف م.«الادلارمسكب( عدو ءود]وق ) هءانمدق[م روعملا

 | ه-:ءنب لوتامونيفاغاا دنع ةمذغلا ضع عدرافا رهو وزغ ىلا زاطملا! رخاذا دي

 يا" يميز ة٠:.بصوو

 انا“ 0
 0 3 "تدوعلا نمةدمو

 ثرورغسصا هنأف و. ى لهشد

 2م42سو قدك هوذءملاو هن



 قو ا ءامدإ |

 ةدنالع / | هلة 1

 نمتذر هَ ين ةكرعإ|

 1 /و 0 هرثآو 0 . رمعللاذب

 د[ عا 00[ ايت 5| 7
 و 0 ب 7-2 لقدم

 - 4 د 2

 ا ىل هب 0

 لاو ا
2-8 

 03 2 وال

 ددلإ

 و ا

 همام هن تاودااو ىوهل ادءساالاقءاءالا ىفاذك هاكرعغ هن ىف دج .اأامده درا اله

 هدئءعدوأاا اله ىصااتاماذا اهئمو ءاعبالام ل. لحدا عماللا حرش فاك

 املا اودمشي نأ الاتاممت غاباذا ءكذكو ةرمشعلا ءاع ةمسأ| ىهو طفلا مزكاد م هنالار و

 تاماذا هنأ ىرعملا رك ذو الذ ؤىى_هااك هود هملاو اءصااوهو عئاماالاوزل غول ا اد هبهدي ف

 هلام قانا 65 ىذاقل !بد ولملاهااح فنك لعب ١ وةعثد ولا تكءاهَ هرديم و غول اا دع ىبملا

 س+ادهلوق) 2 عولملا دعب ءدب ؤام وأر.مناثود هج نست املا بد ى-دفوأ واادقعلاب

 دنا ىهو عبار لس ءلضال اةكرش بام قد :ركسص ذ( نيطواُمدملا دحأ هل مام
 نعال: عينا ىفاكدكي ع 00 نمد مدي ؤناكىذلالاملا عدا لوتامادا نيضوافتملا

 امأو ناداه ىواّدف ف لاه نكساو ةءلا واوا ىفاذكهودءهشلا ماسصأل تاءقاوأا سب د جت
 رّصعا 5 داش هدل-:ءناك ىذا !لاملا لاح زم د لود :علالا ناك اذا زي_طواذاادحأ

 ه-ب->-ا”بدهأ نكد هنا حمعأ' لب طاع دل دو لالا هكرش ىلا هلا>او نمد ال هناء لا

 نءتكسر ثال:ىثكسملا نأ فئولا باك قف حرص منا مم ضرافملا نا هذ مد علل _هبو

 فالء>اىلءلملا «تاعقءؤودلا هللا ن» (لوقأ] ق'ودل درع عدي هروأو ضواُد . ناَعَد

 لدي و همحاص بسن ناك مم) وناس: ذ'امدع ناذضاع طهأغت هعفدي ئكاوني“:اورلا

 لبذل دنع لو سانا ىللءدو دك مْهأالامو ري رانملاد أ تام ةمئقلا قدو_دتامهءاع

 قة اهرك دام داوي هدااوهاذ_هنارهظف ى-مازيعالاله2تاموأمك نمضي الع تام

 لاني لو.د:ءلاملاناكاذانيًضواخملا ددأامأورصلل اعين ف.سملا لاق« معضم لاك

 طاغءالذو لصالا هكرششىلاهلاساو نمذدال هناءايذذلاضدن رك داش هد-:ءناكىذلا لاا

 رعت و مهلا ىفام نأ مدني هي وفقولان مةزاولا ىفاذك همحاص بدأ نوذل هنا مصل الب

 9 راذمالامو ةذراذموأاناءل يد نءتواانا:ءاضن وكب كي رشااناو فءهذىراتذلا

 نةيازازباا ىف لاه هاهااعىرتشمللوأ ةيراضإ لام اله ةبراذملا تاما ذا هكرمشا لام 'م
 ديال الل وكت تووأأ باسا هكريشا!لامىو<دىفو «ه'امىراع الا عاون أى رم ع س.هاشلا عوذلا

 )-:اذنوهذ٠:كحرشا|لاموالاهاا.عىرت ذم اامأو هكرمما !لاسا اله تام هنا نيمين'
 ةيراضاالااال_ه2براضااتاماذاة ب راضأا لاما مو ةعقلانووضفاهااعىرتسثأاو

 دا رمغنمتاممن اغل' عب رةناهضرمىف ركأ ا ذاق ناهذأ' قع مد ادهواهااع ىرتشملل وأ

 انهفنصاا لقنا1 هلوق) ةيراطلا باك نمناذخاهىفك هءاااهاود ورقأ اذاالا نامذال
 ةضوافمو أ انانع(هكي رمد به دأ نعذن هنا هلوق) هك رشا! فرعلا بحاصوإةأو ذكر رمّماا فو
 وأ (اهوشحممرقأو هلوق) تام الهش قىرامااتاماكا ”هكرمشا | لام له ءاب راذاالامو

 ه-رشو الث رششلا داز ددلوق).امشالا ف ةروك ذلاَةَلاو ف:دل1ىفةررك دما هن الثا !ىهو 0



 ناكنااضي لاقي نأ ثني اله©تامو مهمباطل_هع)ناو نعةااله#تامىترخأو
 لاملاونامزىذمو كلد؟نكيلناو هيلعنا_هذالةنامالاو هنايدلااقورعمس الا نيبادو

 وهفةسملانبا حلاصؤعشل ارك ذامو نعذب رش مثام 23 نءهسهنعلو هقر هي لوهديف

 ااظاهلا اح ناكسف هن و٠ - 3ْنب د ثم رمصتو لطد_ةأ اله#تاماساوه(ل وأ هل وت

 هيوم لذ اهتنءاادو #ناكولو دوم مغوأا دو# هنوك .لدالوالوأ ه:مباط ١ اوسنوخف

 ةمالعلا لاه قبال ا هن< 8 مث مالعالا با شملا هءلعام نسل اف هذ صاسو هرم ىف

 نبا لاه. فكل ذلاةنن أى أي و ىءوسرطاا هلاقاسارطن الو نيه: «م_عقالطان لمعلا ىل لا
 هنأ مذمدعىف فال خال هناف ماةعماةم طاذفاؤاانماذه نامت هأ هرهارز وف فئسما

 معاذاا ف ال_ةخاهمفن نيةهسملا نا ةدءا الو 2 تاماذاامأو دص-ملا تالغ اله هنوع

 ثنالهاملاو ىءوسرطلا ىل.هةءاقال> اةاطم ن وذ هيا بهذلملا عاشه هسءاءامو

 مالك! | لاح نه اي رقءانمدقام سنتالو نية هلا 'لغىرهاوزلا بءاصو ىءوسرامأ

 حرش ف فصال لاق (ىئاخملالا و .الاله#2 تام ض اقام دء]وق) مالا اوءيل: .اامذه
 الا نماض هناف هلاعةنامالاوأ ضب ساذلا لاومأ ضءبني_ءالا طلخاذا نارقالا ذة

 اذاىلو:ااورخآ لدرلام وأهريغلا هلام طاخاذا ىذاقلا طااللا ن.هالا نمذن اللا هميىف

 ثانمداشالاه.) ع. ف.هملاءرك ذامز 'لعاو ها نوي ىل.ةو هسه: لاف قولا لام طاخ

 ىلا ىذاةا اهعئدولو عدوم هنال نوهذ ال و تامو هدب ىف يملا لام ضاق عضو ولي ريشعلاو

 ”ىدولا نع :الواشد أ همفو «لمان ها هريغعدوأ ادا نءذبلعئدنهرىلا ىرديالو هةنموت

 هتف مةءلا لام ىضاقلا عضوولو الو < هنوعبالا نعذو نم الا ءهطاخولو الهم هنوع

 محلا مرغلاف هنرولا ىطختت ال اموكناعذلاهجولءل(لوقأ) جلا عدوه هنالن هذاله#تامر

 نوك.:دقهءالونال نءذ:ال_-ي2 تامو هع ىف ميلا لام عضو اذاىدولا ادهن مروهظدب و

 ماع ىلإ و نامذالوقى صول اقوي مهلا فو ىنوالا,هنامذ1 بالاوأ ىذاقلا نم: دوم

 ةداهثلا لذ ىفلاكاا هركذاكب ءاغل!اذكو (لوقأو) ىلاءتهتنا*1 ناب قلل ذ ىلع مالكا ا
 (هنمدبالو هلوق )ذب أنيدقاعتملا د أت وملامسمىفةيزازبا !ىناكرسأ: ملا ادكوثرالا ىلع

 ادكوهلام فاي دتراصامنعبةعبدولاىردئالوعدوملا تام نيلوهغلا عءاجلوةهديؤيو
 هدد ىف اهعضوول هنالد]وق) باو طفااوةيرعهظااةرامعوما الا ل .هفنو ةنامأ هلأ: لك

 امزعم ىريمأ حرش فا دك ورب ىجريالانو مب نجاذا اذكو ههجواس:م دقو (نعذال و تامو
 نب (و ىذاقلا تامول ب ءدنب ميهاربا نع نابض دنكححا ةيعلاوا لك الإ هنازلل

 ىرديال و هلم ىف هعضوو هلام ضقاذاةد زازمااىفو ة.االمرش نءذيال شمل 'لامنمهدنءام

 لءأتف ها نمذنالهءلعهةةنثأوأ عاضمتا.لاحىضاةا لاه اذ!الا نمذد تامو «عضونيأ

 اله تاماذا !دكو 6 وفأ) ةعمقإا لءةن وكدا كالذو (حلا عدو أ ناطاسا مءدهلوق)

 عماج ناك هءلعن ام خالف الو تاماذا ىصولا|متمو ط للاتت ةيداما!ىفاكءد:ءميتءلالاوعأ
 هئرو ءد:ءعدوأاماله<© ثراولا تاماذ ااهئمو هْنيالامالو<تاماذابالا امتمو نياودفا



 سو م سس

 'ىل_ةغىلءتاماذااما:أ كغ تعمل ذا اعاةك مد قو لظ دن اله تاما هنال وصلا هيلاطد

 هنك.ةمدعوح راشلاهرقأو هوو ضرعتاما داام فالض نا.دلا 000

 اذاىلو:ا|نالصاخلاو + ىاناك ”هلغااهذ.ةسةءتامولر_عطرباسنا ةافغتامول زا.ءاا ن

 اًةلطم هتك رتىانءذئالا معن مام ملهدإلو هلك رث ردع ون نأ 70 بلر لس 9

 هناممذ مدءىفالو قتلا باط لود ؛ هناهدىق مالك الو ممتارأب .ءباغأن هداقةسااوهأك

 لهاهانوك-اام نوةتماها فوالل_غتناك ول ه5 مالك لدا 'هل-هااتناكول

 ه5 ةنامالافورءمالودو ثريغناك اذاوأناخضاه هه ءنن# مو ة.امىلءاةاطم اموخد

 "لغة هاك ادهو لمأتماذر هاوزلا ف هثحاك ةأذ-ال ص هد _ه:هنو هناك اذاوأ ىءوسر طلا

 هنوع نما هناق فقولا نيا وأ ةلد .:لا ضرالا ندا ىألد_.ءاالا-1 اله < تامولامأ فذولا

 دم.قتلا لكى حرا ثااوى:هلاقالطانا ليه هنو فيدصملا نءحراشنا لاف ىلرالاالهجت

 ردا ىق لان نمد الوم انشر ولامأ («:هذلدبلا لام اله<تامولرظانلا نالدلوق) هينتف
 لاد.:مالازاو ىف حبر رصا لهو ها هءاعناهكال لد. لا نم مهنا عاضول طا نع

 نوك طارتدان م غقولافهءدقام فام وهواراةءلد!!توك طرخ شي ال ةرمئاندلا رمهارذلاب

 فقولافحراشلامدقنك.ا (لوقأ) ط هايثالاة.ءاحقدوعسااوبأءدافأ اداقعلدملا
 دوهساا ينأى ذا'تاضورعمىف نكمل تاة عير أ ىفالا هاملالا د.ةءازو ال هنأ ءام شالا نع
 تب رمااهم”ناطا ساا أب ريصت نأ, سحأ رهلاد هسا عنع امو ريشاا يهالادرو 46 ١ نسف 5
 (لوقأ) هممت ىف ىلاهت هللا هجردإ اول ىد.# -هلةنو ها طظوممأل ها ةهن رمشاأر ص

 فذول ا ضرأ نعل عملا لا دلاب لد بلا ىوجلاهمش لاق (ءابنأهأوق) لّودلاد ءاعو

 نمدنالهءا ضلءولذا لمودلابدمق :ناهتا ىف هبح رصاء كح لادوتسالا غو عاهعاياذا
 لءهق نءتوم ابن هذ فاو ه١ هعامضي نضال ةنأما لد..11-5ديىف لالا نا ةريخدلا فلاك

 م-هلوق نمدافةسو و م-هفاف ل و2 نءابهيذتوملا ل_صحاذاتانامالا ىف ل مالا هنال
 نيعلاله#تامادانإو“ اناىهو ىوةفلاةعقاو باوسنعذن لدبلا لاما اله#تاماذا

 وك. نأمو رلالع هءاعو هذاو لوقلا ىلءرينأندوأ مهاردفقولا ناك ا فقولا

 قفصملاهرك ذى 1 ولا ني عل م عدتيق لد .ءلا لام لءودن نيد: ناكحاذا هنالا:ماض
 مو رلا لهأ ل ع+ اءوةداعلاهيت رجم (هزا وحبلوقلا ىلع هلوق) 0 رع

 باص ى ا( دق دهاوق) حلاص خيشلا (هنباهر 3 ده]وق) +<مىفىآ (فنسملا هلاقدل :|وق) تاع

 ل-ءادهتاق ااظاسباس نكي لذ نارماانمهنك..ةمدعا (ةاعشلاراش < هنوم اق رهاوزلا

 هداك نيةهسملا ”هل_غىف ت هاا ىف نت اىلا عجا راذهو لمان ض.ةلا ب مءةاطتامول

 10 كل لاه ثم فنقول نيءو لد! !لام ىلا الىوءوسرطلا ىلع هيدر ىذأ !هءالك

 اسناح نكيللذ امنا نم هنك ةمدعل نعذنال لذ ىلع ةأذ-تاماذالا د نأىّش فرعذلا

 ننال ظاهلاعنام ناكو نينو اما نم نكت هنال عذب ةناف هوو ضرعتامناوااظ
 ام رق هت« م-اك(لئاسولا عفنأ ىف هذ امدرو هإوق) "لاهل ملا هذه مدق:ىلوالاناكو ها
 لاما هتمني ةمّكملا بلط ل ه-ناال الصفن اة 4هركذام ل صاحو درلا نهف:هملانباهرك ذامو
 | ة ا م

 رخاد
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 قنهرلا ةمقنعداالو# رهترا!تاماذا ندرلا!منمو (تانامذل ارثاسفف ا ه]وق) نعخ لد
 تاماذا ل كولا اذكو ىلمرلان « ءائمدقاكدثازلا ىأنا_مذ هااردارملاو ىوهرتشالا ىف هتك رت ّر

 اذا نمد بنما هن زازبلا ةراجا فو «ىوعذغا دمدىدءاحلا ىيفأ يوان هاعذخود ام الهش

 الاولا ىدي.#ا ميقذدلا ىفاكالو تاما عفدلاب ر وأمل اهنءر هيفا اس هاهضيةاماله# تام

 الاس ىل دأ س ءابالاذا هناسهد مدع م“ ن . هيل نيذنال 2 تام اذابالا هؤر « ىلا ءت هنا هجر

 تانءلار وهم لك انى م بالاناك اذاالا نعال ث مح ىحدولان ءالاس وأود لب ىدولا نم

 هنالرمالالوأ نه باغ هنالر فهاظاله#تاماذا «:.هذس لوقااق با رءالاوزي-الةااك

 اضم ها ماك دخلا هل مو ل.ه:هلااده ىلع ل؛ رعتلاو كملف هةنملالهسفئاروملا ض تاسعا

 ه]وق )امثال اىلع ىرعب ءامرغا | ةوسا نود د( لامه نعتولا,ةنومد*باقذ:ملافهلوق)

 (ءابشالا ىفام ىلع رشعىالا هلوق) «نءمدقا ”وىو,رقا نوت ركو صاخ ف طع ( ضوا-همو

 فص ا ىلع ضارتءاه مش ه.وو هءاع فتاك مدع ةعشت ةئاد هوا ىلءىلالةرمذلا ىفامىلعو

 ( تانامزلإ 7 ةرا.عوو :رشع ترام ءامشالا ىفاهر ؟ زهق : قابلا مدل الث ىل ءءا: الا قرم هدق ا تمدح

 ةهنوعو. 2 !-فئ ال_ي2تاماذابالاونياودفل ا عم ءاجىفاك هاء نا ةالؤال_ع2تاماذا ىدولاهامثالا
 كم 3 0 وأ هده فر رلاه:ةااا1اله< تاماذاو هدرو٠دن :ء عدو ًااماله2 تاما ذاثراولاو «ْنا لام

 رم يع (ىنإيا | 0“ تولا أ لص ها ١ اروهحت.دنع عدوأل اله ىبصأ'تاما داو هأعربغب همس ىف هك. أم هع _.ضراسأ

 طا هير مطور أ ا وني ضراغ لا أ ةمقاب !!ةبفعيسا| نمو هيسفن :الفدااوبالار هصذاد رئانمدقر

 8 17 (فقولا تالغ عدوأر طاب :هلوق) ىلاعت للاءاشنا هماعركذنو نامضاادايةءاحراشلل

 ممفةولاتالغاله#تاماذا رظاسنلاهاي الاف ىذلاو لمأ:ىلو أى هو ض.ةررالا رادع
 (السهم ني ريك ىف ةيع_اا تّداطأ اذكه (لوقأ) نيةدسلا ت الغورلا تالغ ىف ماع ه:هملا مالك

 ةلغلا رو ذخأ اذار صسملاىف وتعءاذ دق ناذضاه نأ ل والا# نيهجو نم مالكا ةعقوو بأ :كءلا نم
 9 اةاطم نوضمف طرشلا موقا هش سم هل غا! تناك نااما ناس م نماولس لا
 ا هتلغرض اا ض.ةوامهد-أ تاعي ونأ ىلع ا ةةورادللا 0 اذاامف م ملك قاما ل ءادي

 لاه ْلغلا نم همن صولا بااظو بئاغاا ريض امسصو كرتو رهشاملا تام سمس
 نأ ب ئاذال ناك فقولا اذه ىلع يتلا وهةهلغاا شق ىذا رمذاسإلا ناك ادارة عج ولأ همقفل |
 كلذكناه.حارج'ني وخالا نأالا ياا وهنكي ناو "هلغلا نه هت هك تملا هكر ىف عج رب
 نمدافة_سماذهو همالكىهتنا4 بءطتالو مك.طاىفهلاهاك 'لغلاتناك رضا ارجا ناو
 لاه « طرمشلاب نية ملا لاموه ىلإ فقولا هلَعسذارظاما ادي ف ض.ةامو فةولا"هلَءمواوق
 نأ ىو ىبّمنأ لمةيملناو هيلع_قوقوملااهك.اع 5 مول ا”هلغو كلا | ىف لو ةاا نم هامشالا ىف

 انذعاشم مش مررسا دك 0 ءأهقاوةرامهارطاذاادم ؤْئد كرت ط رشاذ ام دصلا هلْغب قطا
 اذا نمضي هنأ امرك ذل: اسولا عفن :أق ىو رطا | مامالا ن ,اىناثاا هىلاعت هللا هر ىل عالم
 نمذال ةنامالاءافور عماد وذا :بالط ماذا ام!ناس ال, تام مث هلع فديملو ىهكتملا هيلاط
 رهاطوهو نعد: .ف هبامأ هنو دب نمت الفىأىأ بااطاار هناسعذ د2: ىلعر ملا ىف» فقأاونةذالاو

 ملناو نكد! هنارهاو1ار ءاوز ف ماصمتلاَرت ذ 7 نك كئاساما ل_.عمءا يشل ىت ءآهبو

 20000 يم يي يي يي يي ل 0 00

 ىف . ءا



 هنا لهو عدو اراهفرعاذاام ثراولا اهمر_ءقالتاب الهكحت نوع عدوملا نامذة_صالالاىف|

 الاولا ىدم-لاه ءاهاعت الفد: صلاة فاعلة سنان كلذ و ها نمت الزي: لو را فرعت

 ةعيدولاىموأ تا عدوا انامهءالك ن هرركت ىذلاو لاؤس راوج ف هصقم ىف لات هللا هجر

 هثرولااهفرعي نأ ام :ولذع ال -ذ صوب ناو .ةكرت ف ناهذالة دبويرلو تام منهو ضرع ى
 تقواهوئر ء.)ناوتدكرتل ىف رامالدس وب لو ف رعملا ىلءا مسا ص موقد صراهوفر «نافالرأ

 || اة فيدوا تا تثوةدوعوم تناك ن اذ الوأةدو>و ءنوك:نااماو< ال_و هنوم

 كراشنا“ .دتراهناله<تامتلا+ ا هذ_هىف هنأ مف وال و ام-اصاهذخأهث رولار'رفاوأ

 اب اصزا ك ثالفاوما.ةدنءامأاهدو و مدعدن ءاذه نال اهب-اصن وبدلا بادصأ
 امضعب :ةنواهبضعب سو ناو ةصعأا ام رعرب اسك ام-اصو هكرخ !ىف زيد ى عدا ءذل دور ل ناف

 ناو طةفدو-رملاذأالاو :كرتلا فدوقذلا عجرودوجوملا! يمص هذ خأ اله تامناك ناف

 اذ_ه طغص م - عفا مممقثالا واهاثم ب ولاثءالاتاوذنهءتناك نافا دترادو تام

 لاؤسع نعةيدهلا يراك ناو و ىنانترقأ ١ىواَتق ند لد“ لءاىلاعتو ناصسهقاورب ر هنأ

 هتيصوىفاهرك ذيإلو هد دوال الهم عدوا ١تدمدقو عا ديالا ىلءة ذم ع وأن ماهأ اذأ هل وهب

 ركن ل ناوه:تكرتن.تذخأ اهتبقىلءةنس ماه أ ناف هتكرت زا ماع هتثروااهلاعرك ذالو

 هنالاهدرم_هثرومن هنرولالوقىل,ةءالو مهتععع هندولا لوةاهيف لو.ةلاق اهمتمق ىلع نس هل
 لاهو ها ادد :رمهتدومتأ ىلع ة ةاسدعرش هم معو «م-هاو3 درع؟ رورع الأ مامذ مه هزل

 ةدد داو ءاهأو هم فات هنا 172 11 ام درمت هومز .قعداموةروءزااوءدارشآباو-ىف

 ر رك ذا لا !ناكهن وص نيس هنأ هش ١ وماه أ اذا ءاذك وم- متدين لف هنا كلذ لاه هنا ىلا

 ىب رطدنال_اه:ذ.ةوأ ضرةو أ ةعيدو ىد:ءتالُهل لاملا اذهل «ةرومثاراءاه 1

 ميلعنامذ اان دنع نملءالددعب عاضدنكارهءلاءوءقداف هم همأادهقد الدلال وأ ةفاكولا |

 لخد هناله:ءهضرةدساتمملان !ىلع لستار انأ ضرةو أ هوة ىفو ( لوقأ) ها هةكرت الو

 ناك كلاملا نا نعل ه_<نأالا هذ.ةدعب هءاعل4 يداها ذاومل :.املاط ءراصو كام ْ

 ىفملا ةمصنء ىرعب .الءامشالا ةمااس ىفر هاذه ل مأتلف ةنام !تدملاد_:ءهعضروهضر ةءسأ |

 هدوء ناك زم هلامعىفا زهناكناف قدوم دي تءاضلاه اذاهنو هدعب عدوملا ثراو هت ام

 تاملاهن ال. هدا بلاطلا داوي ( (قدسههلوق) هأ ال ادعى نكي :ملناوودصد |

 هتومد عب تكساه مغ 0 تام موية -ءاه تناك اهن ا!ثراولا داو ال_-ه2 عدوملا

 ىفاك ثراولا قد هدالذ ر ءاطانىدك مافآ :تداصةعبدولاذا مصعا ىف بلاط لولاه

 ثراولا نا ىهب ثروملادذعىأ (هدنعءتناكولامو هأوق) تاعام هب زازم رباو نيو هلا عماج

 الاى الا وقى هو هلثمىف فلا هناالا هلةموهفاهرسفاذا الهلا ىفهلوق لوقف عدوملاك

 قراسلا ل دامه هب عدوملا نا فعن قرأ ١١ عدوملا ىأ(هعنماذاالا هلوق) ملا ىهو ىف

 عد ملا ةدالختا قلاهن ءدئالاروققرا اااهد خاف همنفاهذخ اما فراس 13٠م دولا ىلع

 ها نةد:/همه:ئمنافذخالا لاس دخالا نم هع اذا ةعبدرلا ىلع قرا |!لداذان «مأذلامغا

 اذاعدوملاو ةوقنءءان::ءاوهو نيلوهفاهرك ذخافقراساا عد رملاىأ(هعتماذاال هليق)

 لد
 +١ ى

 ممم مسوس

 سس يسن يس مع ع



 أ ض.قهل سداىل را نالا ا طن وكيال هب هناقهد _.ءةميدو هس عتك انماضنوكبالتعءاضوأ ||
 | افرع - هلام هنا لا_ةدحال همك نه هنا روهظورض < امارود# :وأ ناك انوذأمهدمعةعيدو 7

 نال ثالاملا انهما دارا ن 8 امناو ط ةصالخمد_خابذ شن ةئ ءاارد ءهأل هنا رهظ

 لوقهياعل د حلا |, سةهب د دولا تناك واف هوت ءاهماعع رفمهد_هبافوه يلطف مالكلا

 عنملا تاسعضلا مدع ىلع عي ر 90 (تناك وان هلوق) لطاا ىلءةناعالان ء هما عشملا ىف فدصملا

 تناك ناءاملاط ناك ث.- ه ٠4د ؛دواا باص ب راطب نعذإال هنأ دل ىاحو ماظاا ب طا:

 افسسأمز 7 ولا تن 5 هعئمولفادصوأ ةأ رمعأ وأ اد_هاعموا و وق[-ربسفب مولان البر هبة ةق.اهباطفافمسةعيدولا

 .- < .١حاصرإ نا ىأ ( الحر هيب درمض مل ءلوق) روظبامثذ 2 ف.سلا ىل_ةهواساط بااطا|ثوكسا نذئال

 0 رأ دءبال رك ذا هن كشولذ خلا /_«.نأىلا هلوق ( ُْط اميصوأ :اماوأ اد #ماعمولو امولا»

 كا (عقدلا 0 2 تاكا أ (تعدوا ولا هلوق) ط هموهفمنمداذياذك هك الهم ن هذ: الثا ا ظ دعب

 ىأرلا لري د عدو ءالزويالءاب ا ثالاىفلاه رهاب اةءانعم ىف نأك املك دك صصخ ريغ لاه هنا دما

 || رمغا١لاع را رقا همنا ناكولو اناظ ه,برمض ا ةمسناك ول لئاسمىفالا باطلا دهب عملا
 3 رهاوج حار لوةاار نا. هضالف كلاما ل .متبامأ الهلا را فب( عد وملاتومكأ ؟هلوق) أ ضر
 اك لاما تع 1 أ (لوقأ) ها نيدلاردقىلءنهرلا فدث زل كا نملهو ىنوناذ-ا لاف ةممّشالب نمو عدوملل
 ؟حب مزالا ب 0 : دقودازامن ذ؛الهك تام اذأف ع نءرلا هنن نمد! ةءقدولا هين ءذئاممواوقاهم هئار هاظاا

 تواان نهض: هنبدلارادةمىلعز هر نمدنازلاةهبدولا ن ل لالا اهلل« ىلمر هب تدتفأ

 بهذي الوز رت يي ١!نال «أم رغاا اهم رصد! هذ ةدهأ| ني دك اهوهنو :ءيدواا نوكستو لءو < نع

 (هل وا ا ع لاف ها اهااك. طهى وفل اءراص نيب ملوتاما-ا هءالو 1 مدبب ة::تواادنع

 000 ىح 3 اماذا ةناما هلل. لالا أك ن نسل عشبلملا وأريعم_بملاو أب راما وأ عدوملاىوامتذلا

 اله عدو 1 || :ءيدول' اك لج هواص هال هتك رت رت هراعانيد نوكي هنافاهئ.ءب ةنامالا فرعثالو نادم .!| ل. 0

 7 دعست ٠ 0 اولاع يف نير عشلا لتس دود. ءامشالا ىفاك ةنامالا لاح نيالا الهه و« عمو لولا
 | ثال-ءاذإ 10 ْ باحاف دج لو تاخاهردت فرعأالم ءاردا من ذتالثا توناطا قةقرو ف د ء ضرما لاق

 7 0 اهئمهي ةنامالا فك ءزملو ناسااىل.ةتوعناوه عئاديلا ىف لوقا لمؤدكأ نو هنا

 : : وأزيءاارون قو« لما! هسو امر ماو ىلا هت هلف' هردلاولا ىد. - لاق لمان .ءقوىوجلا

 لامر عب اعلا لاعب || هنا لهي عدوملاو ثراولااهةرعاذاامأ ةعيدولا لاحنع_ملو تامول عي نءذالهي عدوملاتام
 .ه دقوادكوادكت ناك ناناهرسستول بااطلار ياو اع متاءانا ثراول'لاوول ف: ند20لتاغ فرعد

 ىه ه-ةةروتلاهو ال_ع عدوملات اماهير لاهةرم_خذلا ىفو هد_:ءاموكم !قد_صتك#

 ةمدد وااذا عحصلا وهاب رقد ههنوم دهب تك اه ْةقورعم ءوعدوملا تو موب ةمتاف تناك

 تفلتوأهتامحف ا هدر .:ةرولاق واو هنرولاق د_ددالؤ رهاظاا ىف هك ملا ىفاس دّرامص

 لاق ع ملا نا اونهرب ولو تهكر 74 21 ا..ذااررةرف اله هوم طالب نوةدهدالهنامسىف

 || لعافال“ لان ( مءاذاال' هلوق ور ١» نامعبشس امااك ةنموب تياثااذا ل .ةء امتددو هنام-ىف

 ع تاتو 'هنا.يسىفاعدر ثراولا ا اذاو الو تام ىألا فلاب عدو ملل ءيسغشو

 دمقو هحرش قىوجلا لاك لل ةيامتددردب : .- ىف لاق عدوا !نا نهرب ولو شد الدق دست



 ىلع ه- 5

 اهملست | | اعاو

 جاي سرر دهان
 ع تالا

 0 لع ب | ةلمر اهله: ”نمذ

 38 ل

 ملااطناإ

 مءاجىفو لاقلال تءادافرطرارقالادعبهلوقو ادغاهلطا هلوق ىفامهذرارقالا ىأرارقالا ْ

 اهلصوياهمنم/.ن نإ تص هنمة ال وأو هآوق نمد 1 كافر انثاو لماتش ::.ىضءالا

 باهذلاو لع ارميا كلل نءزمتلل عملاء ةصالقلا ع رفوءانا هدب :دك.ءادسفُم لءصالاىلا

 هبفهقغ:ىذلا عرفاا ىف هيذك ول -لوالا فالخم عادب'ءاشنا ه.ةورخ 1تقورلااضر نع :

 هذهبلو -رلاريخن اتا ناكمال(هن :هةمالعولو أ :|وق) لما: ةن «ةذيالايااعتل لاو كلذ 3ع :

 ناناد نم جدولة لاق اهوشو صالات ياكل املا نهرب نأالا ةمالعلا ||

 كالت نع ول>ر" ءاهل ةعيدولا هلا عندافاذكو اذك ة.ءالمد كرا نع رمل! ىف لاهو ةهددو :

 ولا ها عدوملا ىلءنا. هذال مءاقناوب الاه هدو دولات كله - عدولاهتدصن ل: ةمالعلا

 محديالمأ عفدلاب عد وم لان ءذال وردك ولا اذه مسي لهو مرار ناو هذاا عماج ةم_شاح :

 د_دءاناك ولل.صقت هيفا شاردب راح ىف ىد_هازلا لاه عقدلاب نهد: والوه<ل.كولان وكلا

 ةمالعلا كل همأأ هاج خ نا عندلافاموه مالك عا جما سانا ! نمد الع نعال ناكعف اةنالا كلذأ

 مي نم سان ا نمد أه.فناك؟كلذ :د-_ةءاناك ناورداف جان ند عاما امان
 هنأن اب ريالا ءهو ةمةش كلذ ىل لع امهةافتا عابةعاد الدف نكعناكع وأ“ 0ذىل_ءاه-هئافتا 1

 دهب كال انا قرم اري كسص تاق ىلهرلا هل ةناماد_ه ها ندم عذدلاو "دل طار ةلاك ولاق| أ

 عدوم اري ولوالا قي...فرخآ عمدت ةمالعلا 21 :,الجر ث عمن كلذ ىلع عدوملا عمدقافتا |
 قافتاد_:ءمد ةدملاهطرمشدو- و دعن لءكوتلا ةصد فاي الادهنالاق: :؛دقوةمالعلا كل :

 اماو كلماح ىذلا لد رلا اذهاذ_ءالعلا ذا ملافاذاكلاملان ار عاافلاو عدوملاع م لن ْ

 1 ماكو اوللمأتف عدوملا نءذفرك_مهنالدا لوقا ن وكي تاء وغلا رك ذأ
 لو-رلاول.؟ ولاىلا عجاروهو بهذملا رهاظى أ( ر هال ىلع هإوق) ىلا_ءتدللا هجردلاو ١

 (نءذهلوق) دّوعْلا تاعدقوازه ىؤفىوا:ذلا تذل: تادق و هي ديلا فكن مذ: ىفاملالاقو |

 هدعب هكامارامضاد نكي َلةمااطا 1 هنالا ذهو امصاعراص هنال «ء:ءىدعماادوح واتءاضنا :

 نافاهع ا.ضىدا مث ادغاماطا هملط دعب 4لاقواو رعااى لاه داماد هدعو !يوذمت

 دعنهلوق ىلاهةهقنا هج ردلا اوااىدم سلاف ىّمنا نمد الاو ناد الرارقالا دعب تءاضلأف

 اهغاملط ارى وقىلل.ة تغا:لاهولذ تفا:دغاا ىف لاقت ادغاماطالاةن اهبراهاطنءاوصفلا |

 لاموأ ىناف اا اطذاذه ىقىلا اهءفداام رلاه «ىلاماااللوالا قضت تاله دعب لاهو ل الن عذ
 00 تمصولاو عدوا اةرمض < ه.ةلكو هن اك هنالىأ هأ ٠ نءةدادغ ا

 ناك اما: رعىأ (!نحاعناك نادأوق وق ) اذيأ ةءئادناىف ”هلأ--هلاو ىلا ادغفوقيف :

 قاهسقت لءفلاشوأ ةوشبهملاراش ام وكو ابو ا ةهيدواا ل2 ىنالومولا عرطم سال ْ

 قساق نهتفاخو ةأ سها تأ اكوأ ءافوا١ ىلعر . اهم_غوهو سكنا نادوأ لمد هنآلاط ند

 كالذل يا تذال نع عنتماف بان هنمهيصتغا رهظاذاف امهعمانوف مناك نا.هلام ىلع فاخوأ

 لاقث ةْدَمْماا مانأا ملطول طرا ىف(هلامو أ هسف:ىلءفاخو أ هلوق) املاط نكي هنال نمذيال

 ىتتاملا طن وكيالا ومنع هنافاع . لاف أ نع دوىأ (ماظاا ب باطك دوق ) هأ هللومااو نة

 اهياعرع غألاةف محا 0 ىلعاورامتاف تقواا ق.ضاو أ هدهملذع اس !اءذ#ها ملعر ذقأ م 0



 قلحلا

 | قو ءا ١ نه*ةلاسرلا عدوملاركماف عدول لو !ا لو ري ىفااههق دول و لاقت مزح ولا 5 عوجرلاا ٠
 | ى نال عن ةدااللاة:ة-ع دولاب اطاذا عد ولالو-رو ءد ه مهظاا ىلا ز رم ىداوعلال ومد

 "هللا ءذ »نبدا مهط ىضاس اا ىر اش ىرت دو نعذكل*ىت ج-لودرلا ىلا عقدي لوا مي*اج

 | ريكوماىداسقتساز عرولاة الراديو راظته فو نمذإ هنا نيداا م للا نءباجحأو

 نييقرغين ا لثاقلن او هءلاة هددولا عذدي مود الاءاك ولا ف لاف هنافة-هيدولا ضم

 لزعول نا ىرئالا ل_كولا :الذكالو لتر 3 ناس! ىلع قا لودرلا ناللو -رلاو ل كولا
 ءاوانتق ىف اذك مم لوسرلا لءل_بةةلاسرلا ن< عجدولو مصب الز علال كولا“ لب ةلكولا
 ليك ولا "هل 5م ف نهذئال هلال وصفا !ىفامر ها ظرصأ اة. ىف ىلمرلا ا حش لاف مم ها
 نياوةلا زق مفودلاىلىءارتيو رهاظوهاك ةصالدال فلام وهف سنتا نءلوة:هوهاك

 عادم هعدمدعن عدوا ا دمع ةعا دولا" ثنا ك ولا دصق اذا ام ىلع ةءالدلا قاس له ناد

 انعم ماذا أم ىل# سد“ .:هلاو نيدملارمسوط ىذاسقا'ىوات هام

 | ل.كولان انعب يوهان ةمالل تاو اهيءاج ىذللالا عفدأال يا وح ولاه ءالذاو+سفن ||
 أرمغف كلاهعق داو ىأ ةعاسلااهرضدحأ ناىف :كعال عدوا !لوق د ءباضر ن عب هذواه5 رول

 ام.ءاحىذالالا|يهفد أ الهوق فال ذم كلذهل سدل عاديالا أثن ا -ةؤهقرافا ذاف ةعاس اذه

 وح .فوتلااذها ضرع نمرأ لو لءاشذ عادباءاشنا الل والا عاديا ال“ اقمق-ا هناف

 نع لمن ةباورلا رهاط ىلع نهذئاللوسرلا نءاهءمءاذا هنا ل صاخل اف هىهتنا قوم اوه

 ةيدعاقلاو ةسصالللا ىنذ فالدخ اهم قلك ولا نعاهءءاذاامأو ةصال_للانءعرصلا

 هو لالا رادخاو نعضي ةن'تارعشملاوىد_هازلاىراخلاوة.ناخرتاتلا وزعجولاو

 تارغ ملا راصو ه> رك ١ لعامىلام_صااَنيمَدك ق قتل الع وح رشلوا محراشنا « عت و

 ظ هلة لوااط لمك ولا نم ةعبدولا عدوملاع ما اثم ىفةمدقءحورشلاو ىرودقلا حرش

 هلك ركح راش1!لوةناللوالا عادي الاء ةمقعان وكحس#, ىتحا ميءاس ىذلا ىلا الا اه مف دأو

 ليكولا نيدمدغتلا غلا نمةيداو .هلالو هلا فرك ذامنارهظرهب وال عاملا ىضتقي
 ةمناح ةمناحرئاتلا مالكن العام نيءلارونىف «.اءهما5 هيا ورا ارهاط فالخ ىلءىف.ءلوسرلاو

 ناك اذال كولا نع علا نمضي ا! عدوا !تاكلذو ل.كسصولا هل ءىالمسغت دب

 ىلوالاب هيذك ولاذكو نعذ .الهناث عدوملانودصتب ناك اذا امأة لد لايوأ ةشياعلاباتيانث لاك و

 ةةوذملا ىفهرك ذئام ىذتةمو اذ لولا ”هلث_سمىف للم ه١21 اذه ىلءىرج لهر او

 تاكله ىتح عدوملا هق دهب ل: ءالعلا ن1: نيب ول رءاش فوقن «ةمناسحلا نع ةمن“ الا

 هقدصب ن4 وتنالاة.نأالا ىل.؟ ول "هل مفااضت نءذ!.ةد دول هنا ناهذالد -هددولا

 هنا ىلع لج نااذكو لور هنا ىلع ل-»نا اذ_هوهموهةءالفاب زارا !هق سدا

 لءصفتلا اذهل نوكد نا ىضش ورصلا ىف لاه مث ل“ هذان ءايرك دام ماا له كو

 نوكباضر م -غنع ناك اذااهفو نىذنالي هذواضر نع كرئاذاا أ مال لصف ىأ

 ىمهن !اناقاملاقلطمن ضدالب اه داص تاك اذاامأ هلوق ىايذاك ناكو هنكمي عدوملا نأك اذاام

 094017 ن3 تافال .نهأا ىفاار طا ه.فىلاءتهللا*_جردلا ولا ىد لاه
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 دو (ق.فوتلاهقادو قءفو“ :لاهيادهااو ةصاللا بذاك نيب ل- - ىف ءلوق) هددعأ م 0

 ىلا يياستلا عد وااىداىأ ءاعداناف فن.هلالاق قلاع نءةري_خذلا بحاصاشبأ هّرذ

 قدا هت)ناو ىأ الالاو عدوأا ةندب ىأ ةنمد: هد .ءوقر مل“ تاَقدسو ”4:ىلاوأ هراح

 هريغىلاةهيدولا بات زال ةثمبالا كلذ ىله قد _هدال هنا اد رارمكلا حرمثو ةءادهلا فو

 فرمهأ!ىاعةا: ااذاك ةخ. بالا ل _مقئالت طةسمىرع: ةرورمذا!ىوعدو زامذا| بجو

 الفالاوهاوتل.ةهتدبف قد ىلا عقو نأ لع اذا هناةدال_1طلاىقو + ام-اصت :ذار+ةباحف

 ىذأ وق.فوداا لمع هيو هدف زب ركلا عوقو لهدإلا ذا ام ىلع دا دل مال تحس لج نكميو
 ملست ىلءىأ اذ ىلهف دسرالا٠  هاوةىعاب لاو امل هل! بحاص مالك لد ءاذأ هج ودحأ

 ىوءدوام-هاوة لدي قرغلاو أقرذعا عوقو ىلع ىأ كل :ىلء قد _صدال ل -ولو ة«د دولا
 ةمال_للا ةرامع م.تدت ال مياستلا ىفالق رغلاو قرا ىف ىهامت 'ةرو رمضلانافؤللا ةرورمؤاا

 م.؛نامضا|اهناو ىو كااملا ىلعدرل ومثال (نءذ!لهءاااوالوأة دلوق) لءأ:
 هنالن مذ )لذ نع عمتماق هملااهدرواعاج فاك ولامأ بلطا ادع ةعب دولا نيبو نمي ةءلاقأ

 /كلذن معد 1 دلا مسكي عدو! !باط زاك وحلا ة.اختأاىوس همزلال
 هناف بدطلا نأ ه 215 ذسن ف مقوامامأو +-:لو ةذملا كل ءنبا ةدامممعب رصا دكه نمذإ

 بلطول هذا يزل ةعندولا عدوم ا لول ىأ ماا ااوسولذ ا ياص بتك

 ىلاةسوةااىفو عالا نع هجر ةعوما!!عابنال نه*.لهءلااهامقل عدوملا نماهدادرتسا

 اعدو ءراص تلوح أب هال ن نمض تك اهفاهك ركذةءاسا هده مض-ًاردقأ للام اهدرت اول

 معرمناكنأو نءفيال يهذدواضر نءاوكرتتارددأ ا ىفو طهلاىلا ا

 دهب تءاضلاه نافاهءامض عدا ماوماطا هءلطملم ةيلاعولو ةمال_ للاى ف اذ نءذئاذر

 نعإ سدخأ نق ىو - (ةرسرفال ءلاكو "كولو هلوق نءةالاوزا«ذالفرارقالا

 نم عنملا فناء ار ؟ ذةندام هاافو نءذنالاو_معءاوه:ءاذالاقو لومرلاو 5 ولا

 هي4ةندقو هداقعا ىلع لذي» هرك دام ىلءف.هللارا ه3! واممةفالش تاد :قج-ماةلودرا

 نا ىةكميال عدوا |لاةذةهيدولا_لظط'ذاكلالا ةصال_كطلاىؤو تارضأا ن« ىفا:_سهقاا
 ةءيدولا ثنا دقن بهذا هنالنءذيالتكاهفاضر رز ءاوكرتنا بهذواهكرتف ةعاسا ارمضدحأ

 ثنا سدا هنال نمي كالا ل_ءكو هب دولا بلاط ناك ولو نءة:اضررمغنءناك نار

 م كلاملا ليكو ىلا عذدلا مدسعب نمش هنا ف حب مصاَذهو ىو 1كلاملا فال ةعبدولا
 لل_.كوىفا لاه هصأو ةءوصخلا,ةلك ولا با ىف ةلاكول باك قم: امفال_توهو وال

 هحردااولا ىدمسبتكو حلار وهما ىلعه.مل اعف لا رهؤي ل ءدوملا هقد سف هب دولا ضب

 هذه ىلع ءائهاأم امل هلق عفدلاب رعي هلا دحعو فموي ف أن ءامدوه-_ثأاىل اةمنا ىلاهت هنا

 صوب ل عدوملا هقد هند -هيدولا ضمقإ ىل كورى !لاهولو هدازدب وءاصوجكت قو ةباورلا

 كالا هيدكو هلا مهو دفعا وسر'اس دة لاه مث طةفطظ ذا و ءأم هن اله_.لا ةعيدولا مياسأب
 ناو عوجرا!ه.اءاطرت_ثرياودو.ر هنوكىفهةددنالو ءرلا ىلع ن هذا“ عجربال واهتيض

 هلع طرشو هقد نائل ذك ولوسرلا ىلءع_برب بذكر لو هقد_صرملوأ هملا عفدو هيدك

 ىااة د قااو ف 2

 2و هأ ءاذكا
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 و 4 2 لا
 لكسوذقتلا نع ةئاغرتاتلاىفو ط نمضينا ىئاترقلا نع ةيد:وااىفنكا ىن#ا نع

 تح اوكرمت هنمنك عمنا رن نكمل ةعب دولا لة: 1 ل د 3 ف
 ثعلاا لك !ّي-اهكرتولام إ_:مو ىراتفلا عماج و ىواملا ىف ءإثمو ها نءذ تقرتسحا
 نم-ءارونىفو+ تاوفاولاز مريشك اذه. ندفره وىراهلا ىفلاه مظذلا ىف قاباملاة الخ

 اهدرق_#ب لاو كلذ ن 4 رخولذ نذل وذ كالا اهءندف عدول ارادف عقوؤي رحيفد#ث رك ذ

 دادر ءالا هلع ب / هذا نعد اهدرتس: لوخف اجت هدمت موا .ةاط منهن أ ىهاىلا اهعفدولاك نمذ

 انا عدوملاذانمضاالز ا ىضاق لاهو ءادّالا مك- هثاةءل ناك-ف مزالرمغ د ةععاديالانالو

 | ىلع لءادلا|ذه(ريتللا لوة؛) هملع نودي الف ه.1«نوعذ“ ريغناك عفد نيصو عذالابنمذ

 اتاك ىناهدرت بولا ذا اذك ف نمذءا دب !ىنجا ىلا ةميدولا عفدولف ءادتبالا مكس“ ةبالذا

 فتبين لاوز وست 1 0 ردك 9 5 000 0 ثيم - ا
 0000-2-2 امع ا راوملاق' ادمرا» اناا وعدو ' ىنح درت. قةر ورضا 6 قبرحلا

 (هاعدا نان م نءكدال ىوانفلا ةدعؤر#» لع ىلا. ءدهظفاو ط 0 اكىفنوذد
 رخآننرإا كل« دنكذ : أم اىبتحا ىلا عقذلا نما تت رراذف هواتف رتع يو ةرورم' :اءراججلا اوهفدي

 أ( هعوقو 1 / ملأ د_ه ءد 'زرهاوخ مامالا لاه ىبم+ 3 0 ذدلاهن5ك 192
 ا 0« تافر | ىو وغلا ىف طرمشاا اده طرشي الد اًءلاىفو ها ىذج ىلااه :ةدي نفذ اولزما انقر محلا |

 1 : 5353 5 | قرغاا وقرا توفى (خلاهنكمأ اذاالا هلوق) : ةعبدولا نمىنا# ارسل

 2 درب (ةلاو) عدوملا هل ,تفاتدقاملال ن كد ردلا ىف تهقونةئمة-١١ىفةميدولا قلأوأ ىأ (اهاقلأوأ هلوق)

 نع نبأ هر اد رلإ طقام ةدِمق_!!ىفد قنا رهاظلاو لل ه_ةكوهذهملاب وسحلم هفالح رحد تاء كلذ ناك ناو
 (ةنسالار | | هلامع ىف ون ءىلا اه«فدينا ءفكوملا ذا اذه ىل نلا لاق لومالاف:دو- ولغاسفلا نم
 5 اذكو هلق رورمضال هنال ند! ىاجالا ىلا اععق دف هلا .عبت ةولاثاذ ؤاوط ذك زاه:كمأناو

 ح رحدتلابو ءاد2 ؛اركأا ىف تءقوثانأمف رقت نا لبق تكل هوىرخأ مة ىفاهااأول

 ادوهسأا ونأ رهاظااوهأك هل .ىأ (قدصهإوق) ها لءفب]_ه-فالتالا نال نيذي
 0 قرغلاوأ ق قرحلا 70 لا تالا لسفنماد»ن "اك (عدوملارادبىأ هلوق)
 ر وك ذم لك ةالدا قر غلا ىلا ع -ارلا هدة .ق-- .وأىناءا !نءيفذ -و قرخلاا ىلا عجاد عد وم لا

 |ةرايعلصأ 100 هح رشف حراشا ا هام ىنعاذ.- هو هن ازاى 2 ام ىلع

 وأ قرا فوخ 17 :ءاهاهمق :لعنا قدس هنأ ىلع نئاار هوحامأو رهاط ممعالاف لد للا

 ْ أ نآوذ :نعأا بحاصنا هلصاحو خلا لءبالاوهوق دعب حراشلا هرث دىالاوهو ةئلافرغلا

 د م و فرص حراش !او ةةمدبالا قرغااوأ قرع | عفدلا ىدمقدس.ال

 | ةّدو ءءلامم:0ناو هه :دولا سم ::ىلهفوخأل عفالا ن ءةقمملا نءقغاهك اذوءرادىف هءوقو ىلع

 | رس“ ىلع نلذ فولت عسفدللا ىلع ةثيبلا نمدبال_ةدك .انوءراديف قرغلاا وقر ا عوقو ىلع

 ا أ ةوادفا سقن قع هل :مىش دق ةممة سلا م 000 فرغ انا مث ةهبدولا

 ىئانول قرغلاو قرملا قو لدمو ل.سلا ىرجتوأ رهلاو رصلا فراط ل هتم توما تناك
 مهول ل6 هرج ىلااهءؤدوءرادفب هناا عوقود:ءوراطدالا ةرثك نم هذة -سأرب رطاهداف

 1 كل دم ص ل ل يي ا ا ل و ص م م مصمم ممم ع ومو



 هنةحم د:ءوةنامالاط رمش روعامعالا.ءاارلا مفدلا نال هلامعو ل ةء[هدمماو هسة ئاوظ ذدحأ#

 م

 نمفدال ضعبل!كلذالا4ركي لناو هت ى.جناا ىلا هعفدي نهض همءءامتىذلا ضءيلا ريغ
 هلوق) صاكعنداازا وجطرش نالانمم أه ماا عوفدملا نوك عم ىعن(الالاو لوقف ) هل ا هدب
 ُنالو ةنامالاب فام ىديالاو هريغَذ  ضريلاهب-اصنال ىأ (ن ودم _هريغب اعط فس ناو

 نذارمغي ناك اذا نوضياا ىلمرلا لاق دو« لاونأ براض»البراضملاك لش .نعذبالئشلا
 لل_.ةتءاضن نيم أىل|اهعفدف ىلا اهل هون تم ثنملاه فدا لاكول «(عرتلع ها اهبسام
 اهتراءىلا ةءيدولا تدفد: ةافولا مترمض حرخ آ ه(عرفز» ة.مضاحرتان نءةيال لل. قو نكن

 | اهلامع قنوكي نعد -اةانولا د_:ءاهترمض نكي لنا ىلا | لاق ةراملا د_:ءتكلهذ
 هللا هحر (د 6# نعءو هلوق) ةيئاخ ىلا ععفددل عدوملالامىف قرأ عقوولاك ندةئال

 أ هيدي نم هثانمأ نمنيمأىلا عفدوأ هلامعىف سذاو هل كوىل' ةميدولا مفداذا عدوملا نا ىلا «ذ

 نمرثك أهماء به الفل ممول هبوهلام ظةدكام لش .هظؤح هنال نهضئ اللامع ف س١أوهلامف

 لاق مث ىناولا |ىلاوهر ىئاترةااىلاءازعو ىوتفااه_ءلاءولاف مث ةياهنلافءرك ذ كالذ
 1 ةعددولا ليقاذ' هظفح عدوملا مزابولاةقلامعلا ةعد دولا طظة-ىقةنهااىف طر: لا ذه ىلعو

 ةضواسةملاو انها كيرمشب طة نادل دارك ذّت-ءام_ثأ همفرك ذو هلام ظذ ىذأ اهجولا ىلع
 اها ةميدولا ظف-ىف طرش,س تا لامعلا نا لهباذ.. ميو هلامهديف ىذلاهلنوذأا اهل معو
 هءلعرهلامع ىف نكي /ناودالذك ءاممأنال فاك-ااءفأ (هلءكوكهلوق) ط هرك ذة أسو
 ىلا ااصوب تش نم اهءفدالاهولو ة.اخر اناا فو ةرمخدلا ىف ح رص هيو تاع ىوتفلا
 هلر لاك ثح (لاكدنانباءدة<او هلوق) نمذءال ل .ةو نعي لق تءاضف ريم ىلا اهعذدذ

- 

 هملعو زو هلا.ءىف سدا هئاذمأ نهزوءأ ىلا اهعف دول ةريسخدلا ىف لاق الامع هنوك ىلا ةجاحال
 مغلانوكنانوتملارهاظرو لبةلاكو رصااىف هنو (فئصااهرقاو هلوق) ه١ ىوتفاا
 نكلهلامعقامموك طرقد ىى-ىب:بالاك ناوالاو لامر ةمالذلا قوراتخاو طرمثهلا.عف

 هيفا هلامعىفاه-من وك طارخ شام ع هب ىتغملا نا ندوه نعام ركدا:مدقأم ت2 دق

 دقوراصةلا قد نمكي ركاان ورانلا نهنوك اان قرا (قرغااوأ قرا فاحاذاالا هلوق )
 قرغلاو ها راما قارحا نم مهما نيتعتفب قرد حابصأاىفو برغم نوكسا اهم ىور

 |صوصدالافو>قرطاوقرخا فو لهو ىكم قو رغووف'امملا ىف قرغرد همز تكن
 ءا اذه ه.ثراعفاذكوهراجىلا اعف دأ عدوملا تقرت -١نادنر ورمضأ عف د ناف ةدالث ىو

 فا هلا "لالا ضر نال هملا ةاحال(اط.تاماامنناكو هلوق) ط نمذال هناف ىأىلاقتا
 | الفد سو مثكللا بااغلايدا رينا الا اط.كا.لاغ هنوك د_:ءنوكن امناو هوقرغل اوأ قرا
 فو عدوا لزنعاط. ا. زوكينأديال ىوهحلا لاه عدوملاتءى اذ نادا رملاوةافاخم
 (نمذ ط.رغوأةدلوق ) ىحوت اها عم طاف رح ىأ قرا فاخاذاالاىفا:-وقاا

 ملاذاامأ ةدال_21ق لاه ىلءرلاهلاه# لما: ةطاحالاوة فا! مدعد:ءف2:مفواناذا
 مالكلابيلاسآنمرهاظاا (هراجئلا واسف دإوق) ها ىبنجالا ىلا عفالاب نضر اط نك

 نيدلاىرم-هدافأ ررصاو نعذ:ال تةر-كهرادىفاهك رتول قت - راج ىلا اها سين أب مال هنأ

 و



 م6

 لاه هز بالاوح وزلانك_-ءىاوغاك مكس ا ىفنام ماالارخ آنك« ىفان تاورمقسا

 اعاهطظ نع مهلوق ىلا عجرب الذ لكو هلزم ىف نكي لك ذلادهل' ىلا بحاصداردقو ىلءرل

 هةمأوءدمعلخ دف هءلعولوقأ» (اممناربتعي لق وهلوق) ها كلذل+ يتفهم هب ظفع

 .دارو ةءواماانريجالا نوده_ءاعهنو كو هءاعط وكي نأ طرمش ةرها ملاك صاخلاا هرهساو

 اهدحوةنك !ااريتعثوهصن (ىيءهلوق) لماتف مهشءبهرك ذاك هامعف ناكتاريبكللا
 ةريعلا نالاها امعىف حرزلا نكي لناو نعذتالاهوزرل ااهتءندولةأرملا نا دة قغنااثود
 ىأ (نهذهلوق) ها ةفشنلا علقذنك اسملاريتعت لمقو ةَقفنا|نودةفك اسءال باسملا اذهىف

 نع رع نءذتءاضف بهذو س اناا عئادو + ىذا تدب ىفدكرتولا دكسسو هلاو ءةدب

 مندااهلوق) الم أ هلاحلهملاذاامو هتنامألعاذا امزي:روصيف نءذن الف طلاه ةمالالا

 ىدعامرنإ ٠ نأ مد :و ىف البرشا حرص هيو لوالا لام مال عجرب نأ حدب ريخالا هلامعىف ريعضأ ا ( لا .ءىف نأ

 ن*ىأ 0 ل-.ةو || عدواولو تفي هبو هلامءىفاءخوكؤي وبالا ف طرتشراله منو ى.دةملا حرمد بو عدومأل عجرب
 ملعواو (اذنسا طرمتو) عضولا نت ننعذ رات الب هري_غز رسيف عضوولو نيسبلا نمح رخال ازا أ وهلا معرم
 ترا * 7 اموت |١ سلتا وكيفىأ ىجاي ز هملايا _ت:لاك نوكمف زتردخلا ديف نمديفف عضو زرخلا يف
 عقدا د *-ةايخ أ دكان ةراشا ا دفارسكي عدوملا لامعا فد نع مهتوكسفو ىلمد. عدوب نا عدوا
 ت*ءايع 2 ناززاو , نو الذكالاملا ىلا درلاك تالا ا لا. ءىلاد راو لا ةفافال_دخا دوع_سأا وبا ةمال هلا لقب
 هلاع ىف . هلاسعون . ةعيدولادراذاةص>لةناىفو ارب, ال هناف كلاما لا .عىف نءىىلا درا ذا بصا_غلا فذ ع اعادبا

 0 2 «.ىل عفدلا فال_-*2نءذا ىرود_هلا ةياورىف نمذ)'تءاضف هلامعف نما وأ عدوملا لزخ_ءىل
 ا نب || ىفنتاتذخأاذاامأ طفمالةأرملاىلا مقداذا اًدهولوالا ىلءىوتفلاو رصلا ىفلاه ةيراعا
 3 < كامعينج ا || نيماااهمزلي امهتمنكيلواهاامعىفاسهتباناك اذارك ذامىلعف ها نعذن عفدوهراه-ه:ىل
 نمر ىرهو عدوا أ سفن هناك ىلء يو عنصادامهملاعوذدملا لّةسسب و روك داااهءالامهفداملا

 لادعف نءاهفلنانيلوصفلا نءلث الاموصو هدازدي و مىواشنىفامل هف رشا مكحلا

 ىياىلاة_ءيدولاتءفدلاهاذاعدوملاه ها عدوااالاري.كوأ اريغص فاتملا نهض عدوللا

 قوه .اخ نءالاةهك رتىفةءددولا ن امضناك هْنالامبااثروفنالات امم نءالاركناو

 ٠د_ءبالو ضال .ةال ءرمغ 0؟نادل سانا فا اوكلءاذا ءامشا ةرسثء ناس ىضاه ىواتف

 |هريغ لكون ناكلءال عيبااءل.كسصولاو عاديالا كلئالعدوملاو نهريثاكالعالن وترا
 عئديال عرازااو لمعت لاء فاةةامريهيالريءةسماو هرغرج والي وثلاو هبادل' رجا مو

 عدوااو عاشبالاكلءالعض.ةلار براشيالبراذااو هريغىلاة دام ضرال
 قا _:ال املا رشاعلا لاّقف ىلع رلاربجللا رك دو رصااقرشاءلارت ذيلو ها عادبالاكلِءال

 امنالو عدو: الةءيدولاو ةصال_ةلافو ها ة.:امهولاح رشو ةمسا رس! ناك ندارعفب هرم

 نءرلا مكحرت ذيإلو عدوب وراعي ورحؤي رأت: ١١و نهكضاهتمأم لف ناو نهرئالو رحؤتالو

 ىفو اصذ ومشي زاعلا ىف منا ىنأي وة صاله 'ةدام<نم مدصأا وهاك نه ريالثا قش

 الو ري_بالو رج والو عءال لا _ءالاريغنهرلا فئ شب فرمص نا نعتر ال ىداودي رينا
 ىأ(هريغ لامعه تاكت ا دوق ) ىو! نهرلا لطسالو اي دهس ناك ىلءةناف مدت شالو سدا.



 ل

الد ندةاعدضتهمف عضولا دعي ثم 2
 با وبأاهتو سال و ناطم حاول سحأى أ 31 ارادااكصس 

 ا متراجسرعاال ءااه-و زو ىها متم تح رخةفدااهذمب ادق ةطاش تس و

 5 لءاتاميضت دعي ذلثم نالءذه ةلاخلاوناسعضلا,ترتفافاستم سان باو ون 1 سف

 :ئنعاضف عتادوهنوناحىفو ةالصا ىلا هدوناحن «ماف قو سةميدولا نءىورةنالا فو
 نماعادبا ل د_هن وكب نأالا هن هوط ذب هنارع_-نال هر ,وناح ىفاسا عض ءريغ هنالهمل ناس خال

 ءاهوق ةمددولا ىفتاعقاو عضيمل عدوما دهن 9 !عدوب نا عدومال س ءالاةمقناريخلا

 ريل ودف ىوتفلادةعلمأتف نابهذل ا ىلع لديامهءشااردصلا 57 د ملاعد ونذ اعد و

 تءاضو سانا! عئادو هيفو الا ىلا هتوناحن «مأكة ب ازيلا فوم زيثالا او تلاغلا ن 1

 الاو نمذال طاو طظفالا لةءدىد' اناك نا عاضفارم غلاي هيابىل< سلاح نا وناعذال

 ةكيشا!قاءوأاحوةةمتونامخلا 1 فرعا ريهانا لص اس اوهلسةلافو هأ نمضي

 مولا فةعاضادعيالمزراوش فو ة_ءاضال للا قو عضم سارا وتلا ى ؟؟مأنو هبا ىلع

 ءرجث.-الو أ ايبص سلخ! ءاوس نامضأ ا مدعقوناملا هلْثسهقرهظي ىذلا (ل وةأ) ل. الارأ| < 2 9 1 هلاعو

 هلام هب اطةصاعاهظذدهقن هلام عماهزرسىفاهك رتلبادصق عدو ءريغهنال قوسل !لهأ فرع ةحوم

 ىل« ربي هنا نيالا موظ ىذاةلا ىواتفىلا اًمارمدةتامدتب نيلوهقاا عماح ف لةناذهاو 0 0

 فال لئءزرس و ئءلك زرح بجي هنا لصاحلاو ها ع.ْسقلةزراىفاهك رتناللاسلك [| نكي الوب 5( 0

 رءةواوا ةقرمسا عطةمت عاونالاراسسازرحو هذ ع ونلازررحناك ام لكن افةقرمسا!فزر لا مامهلع ود الو 3

 اهتيسنو تقر ىدي ريباهتهسضو لافولةي ذازبلا ىف هيسكئنلكزرس نافانهامأ لءطصا || هلاذكو رب. **
 رادلا ةدرعىف ظفحالانااهااحم هلث_سااو رادىف ىديزيبا,مهضولاعولو نهذن تءاضذ يملا ن الاه. 3

 هللاءاسن اهماتىفامسو ها نءذاال4انص-اهت صرع دعدامم تناك ولو نعد نيد ةدا 'ٌةرمصك 0

 مسفت لامه دارملا نك. !هنوقد ن نموهوديد شت فب لمع ع جحرمسكم لأن ( هلاعوهلوق) ىلاعت (-مال

 ىحفالا هاك انءالادهىفةريعلاو نكد لوأهةة:ىفتاكءاوس هعمنكسيثاهلامعف نع

 اذهىلعذ اذا ىلعردشي نأريغصا اداولا ىف طرخ مد نكجاد.ءااو رمغمل ادأولاوةحرزلا

 ردد ىنا و»قدعمأا دق هركذ هعم نكد ىنحأىلا عفدااننعذنال نا يم 0-5 همسه

 اذ_هىلاةعبدولا عقدراناسنا هرادن مان رحال جرة هل اولولا فامهدب وب و ةسعق رمثلا

 هلامعىف نم ةلزنجالو هلامع ف سدل هنالنه*!ةدس ىلع قلغامهتمددحاو لكل ناك نارا #لا
 نمكالةم ة-ريغب هم حاص ىلءل ديا هتمد-ا ولك و ةذح ىلءقاءام-مملكل نكلنا و

 عجرانأأ هر .رمعىلا هسانقم عقد و هنن نع بائعد وهمةطالأتاىفو ها هكامعىق ن نه ةلزغم هنال

 ( ط هأ هرغدي و تدبلا لعل مدبغرلا حاملا عقدي و نوضيال ةديدولا دصرل يبا

 هرمفتواكح وأهلوةىلءم عوق رت (اوءفدولف هلوق) هلامعىف هم نك سي ناري ست م وأ

 نكسيالو لوق) -_ طفلا ىلءار دات نوكي نا طرسإ (زيمملا ه]وق ) - ةرامعدي ره شاك

 اهءفدولذءاهنلا فو امةلاق (ةصالخ هلوق) اعد -وز نكسه ىفامناكم 9 اقام ال(اموعم

 *ىبحال ناكولو نمذد ال ىرخأ *4_-<ى نكس حيوزلاو 0 هتجوزو أم غل امدلوىلا
 داولاو ىأةسوزلا ناف ظفحلا ىلءار دا نوكي نا ريغصاا ىف طرتشي نكما اههياع ةةالراببلا
 1 1110071: 21-1311711 فالانسان تاس طقتلا

 ريغصأ]
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 الو ظذااو لمعلا هلباةمىةرحال !نالامه دنع نوضمف كراشاا مسالا اماوأه فنا ةنركدم ْ

 تاناهضاا عاأ ونىفهدازديوملاف(ىتةءهبلطانهلوق) لمان طظومألا رجاتسمنكي لةبورهلا ٍْ

 نءذيالف صالابة:ناناولخ ادن ءعاضولو ىتذي هيو ميصعلا ىفالل قو كرت مريح هلال

 ناك امنمضي هنارةعج بأ راتشاو فال _ةئااذ_هىلءقو سلا سراخو مالا ىف سراملا |

 م

 لاه كرت لارمحالاو ربان عدوملا نيسب قرف لصغط ةف ل علا هل, اقم ىف اهمال دن نضد
 كرت ثا ريحالا فالذعا دصق افلا ىلء رجا .مانه هناي قرف, دقو ىلاعت هللا هجردلاولا ىدمس

 نمر ا ارمجالا نا لصاحلاو ا:مدقاموتهم١ام.دب وب ها لوعلا ىلع رساتسم هناق

 اذكرحالا نمكلو ةعب دولا هذه اظفسا للاش هلام رجا عدوملا فال اعدو ءنكي لف عام اهيف

 هرك ذ(ىايزالاز«مدلوق) لما“ هلام طفح ىلعمفلا طل وهو عدوملا مايل يتفلسف

 نكمأءاوسهلوق) ها لدريادوصةمهءاعبجا وا ةلانابزامذأا ىلاعو ريحالا ناهذ ىف
 اطرفمنوكب لد تقو تدسنف ىدتعت عضو لاهو لاك نامسنلاهنمسلو (المأهئءزرخأا
 0 يلب زال نمر نافئث لزم نميهذي لو ىلزنم نءةعب دولا تهذ فك ىددأالو تءاضلاه اذاام نال

 5 هنعزر منا نكمأ| تيهذلاه اذاهدازديؤملاه“ - فرص#:ك وح هانيما هنال نءذدالو هذمع عمو ةلوقلا

 دحام ا ةفددولا تناك امناو ملا فلا (ىطقرادللا ثيد_طهلوق) تاءقاو هنمع عملو لبق

 >* سل ىن_ى. ٠ | مغعدوتسملا ىلعالو تاء لغملارمغريهم#ملا ىلعسدل ل_-وهماءىلاعت هللا ىل_صهلوقاةناما

 تاعضروإا د. أ اذهو ماع الغالاو ةصاخ مسغملا ىفلوخ غلا نااالا ةنامالا ل الغالاو لوا غلاو نا مضل غم
 1 هج 2

 ىل< ن( ءذأ| 7 ١ لا اهتءعرش نالواطلم ها م وهءاعىلاعتهلنا ىلصىذلا نع رعب هلا دمع نعد م ثددحلا

 تلاهلثاو 11-5 0 وز هلوق ) ملاصلا ىل_.طعت كال ذىف واهاومةنعسانلا عنمما عدوللا اممَض ولواهيا !ساخأا ةدساملل

 ىذا ماهلا لعمىأ (ىنا+لاكهلوق) دوعسلا وأ مداهيلس" ند وأ و(ملا نامذأ |طارعش ًق ةمال (ثمالا

 هظفح ىلإ اقمىف خان هنانفرعل ا ىرج نمامأ ماجاب لش ادملا عاذتنا لب اقمىفةرحالا ذأ
 همر _ه

 3 ”تاددسو َ رحابة هيد و هنال نعله اقىفا. - حراشلا ءاممىذلا وهوا تامز ىفر وطاخا اب ىوسملا وع واش

 نءةبادلا عنمودربلاوروا عفد|ن اهلنا دصتي دقلامتب نأالا رجالا ظذامللا لبق نءنوكي نأ

 َ ردا حج راخ ند عاض ءولامه دع نمكي لعمق ىءاهنم عاضت تدأ اود وأ ناخ ظفل السر رحاشسا

 هعاتصخأو لبر توناخ بقت هي زازبا!ىفو نياوهفلا عماج هل تادالقوسلا حراخ
 امتاطمحواهباونانة ورحم ة_هعمالا نال ىوةلا ه-هلعامىلعتنئاوألا سراح نعذال

 ريس هنالءرلب ؤلاااناك نا واةلطم ن ءةبال ةفن-ىأل وق ىلعو باوبالا ص ر<سرانأساو

 رحالا < نال عد وم هنال اعامس نعال عاضف هطصا حاملا ىلا ب ودا عد ةئاافو ها

 نمرىلا عفداذا وفالانا ىلع داش افلا هن عافت نالا"ا اا طرشي نأ الا ماهملاد عافتالا اراب

 لاه (هسفنياهظةح د]وق) عل مئااراصرةمدالح فالءُسالا ىلءو ىلا اك او طاح

 ةب راعوأةراجاو اكل مناكءاوستوناسو ةزغمو را دفز راسا اماد_ءاايو ز ركا.ءاذو خا ىف

 كلذك نكي لول ىي-اميه» هنوك طارت ابرع_ثمرر_ه1لا طءانا ى الل وذأ ىلءرلا لاه
 بسسس ببر ا ا ا ا ا ا



 نيللي

 نءعةرامعة_ءيدولاز ؛هسكعزو الو ناو. ناسا الاكزباج وهو صاخخلا ىلع ماعلا لج
 ة.يدولاودهةرعغنمنوك .:دآةنامالاواه_سقهريغدنع بسام ظافصما ةنامأئ ثلا نوك
 ناسنابوثي عي رلا تيهاذا امد رفذشت مءأةنامالاو دقعلا ب عيدولاو ةماعتنامالاو ةداخ

 ًاريبالا هريغهنامالا وقافولا ىلا داعاذا :ءقدولا فن امذفلا نعأرمد هنا مدت هرمغ رعى هدأ

 اذا هنا وهو مالك همذو و اًنابوةءيلاق ةبافك.ااوةناهتاا فدل هو ط قافولا,ناعضأا ن :
 نأىلوالاو صوصخوم وعال نبا. اهرشدب ناك همدع ى رخالاؤفو دهةئاامذأ دحا فرم دعا

 ةنامالاو هلوقبدارملانا,باولا نكي نك. ىرهتنا ىنذالاكدصقريغب نوك.تدقةنامالا لاقي
 نيب امزلب ىتاهيفرب عمد هلا مد-«تاالد هقرامتءاالب امو كد هقريغ ن مدي ىف مقبام
 ىفامو ردن هرهفد وداقاان وك.:دقةنامالا و طقفدصةاادذ وكتامال عدد دولا ن<معأ ىفللإ

 دهان وكي كلذو ظفحلا ىلع طملستلا ىف حالط مالا ىف #عّقدولا نأ ان ر ددق هنا نم هيائعلا

 اذه.ةعيدواة امم ةنامالا ناودو مالكهس.ةدقعرمغب نوكت دقاماق كالذ نم معأ ةنام الاو

 نامعالا نم نيعةنامال اوقءااوض 0 وأ ا ىلءذ ظذألا ىلع اكل دس كاملا مااا وعلا

 دامادرمه:ها اذه فئريمالاد_:ء كرتتام ةعيدولاو ل وة.نأىلرالاو ني امس ءنانوكمف

 ام !!ظرخ[ ل ةندارأ واق. ستناكاذا اماهتمق اةسلئاشضهىفالا ىأ(باطلا دنعءادالا َ :لوق)

 هللانا ىلاءتهلوةب عادبالا :_.ءرشو ىءشلا لاك (اهاومةبا.هت-اودلوق) ىدناارالا ىف
 نم ةعبدولالو.ةنالو اهدعالا نوكيالةنامالاءاداو اهاهأىلا تانامالااودؤت نأ مم ىعأ:

 هلوقو ىوةةااورياا ىلءاونواهدوىلاههلوةا بو د_ةم ىهوا محا دا | يطظ شد هال ةناعالا باد

 لاه ها هديشأت وءقدسعلامادامد.علانوءىىلاءثهللاو لسو سماع ىلا عت هلق ا ىله

 2 متلاودوادوبأ ها ورهب دوت ق-تذخ أ امد. | ىلعمال-سااوةال هااهءاعلاكو ىجاب زلا

 نمو خجلا امهيفءاقشلا سدو ةنامحل اونيرادلاةداعس بون اهظذ-و نس ثد ددسلاكو

 ىوج ءائئااو رحالا هيادصتساو هللا دام ةناعا ىق هلأم و هندي عفا م لذي ىلع اهااقشا | مسا

 عدوملا ىلع ظذلا بوجو وةنامأ ةهبدولا نوك ءايشأ ةعب رأ عا ديالا ىلع تدب هنا لا ساو
 امم وك ىلع عد رثت(كلالهلا نءذ"الفهلوق) اها و.ث بأ. هماو باطلا د:ءءادالا ي ودحوو

 هيلع طرمشن او نضال رة_ثاارعجالا نا ىف أس (رحاةءيدولا تناك اذاالا وقر ةنامأ

 فيك .ف تفي هبل طاننو ءالا ىلع ناعذأا طارتشاو امد رقفم هما لوقاض» أوج ىتفيهيو نامضاا
 هسيلع طربشو ءربا_باو ماهللا بحاصيلا عقدةيزازيلا قو نمضي هنا ط رمذلا مدع عملاقي

 ىانزلا حريص ىلمرلا رينا لاه نكل ىوتقاا ه.ءاءامق هلرثأال هنارك ذة فلنا ذا ناعذلا

 اذهىف ل: مقأءسوةنوهةمنوك_:رجاب تناك اذا ةءبدولا رجالا نا هذ بارىفةراجالا باف

 ظفلاننهوالءو ىهدا بتكلا نمريثكو ةبادهلا حرش ةباذك.لاوةباهتلا فول مو ح رمل
 قو نامضاا ىلا ةنامأا منوك ن عوف هدولا حيرت ةرحالا نادافاقانم دقاك هءاع قدس مذ اح

 ىفاك ا.هدنم نعذب ةظناحغلا ىف رهن ل هنا لالا ولرغشاا رمحالان ف ةرنسأ ذاةعب سمار دص

 لهاا هلي امم ةرجالا لوقي ةقن وبأو هءلعو تسم ظذاساناف رجانوك:ىقااةعبدولا
 مل غون البو اهتاسفتاةنودذ ءرجبايةعيدولا نا دافاف ما رحاال,ةعبدولكراصفظذاطانود

 دي وهج
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 امأو ظذا'بو+ و زءىفط رشلو.ةلاو نادعالا نءانرك ذامو مما ف داق اًضيألويقلا

 (لءة:لنا )ثاو هلوق) انوهذمنوكيال هناةثامالا © دارخاو ها بادعالاب سة ةناهالا سف

 ل_دماااو ةلالد لو. ةوهن تكسولام ادرلا ع انه هسشنف ةفالدو عب مهلو. ةلانأىهدق

 دارااذا است همف(حلا الب اه لاما !ثوك اهط رمثو هأوق) لماتك هب .ه-3!لومقلا ىفادارملا نا

 طظذ-و هوقب رردلا فهسااراّشأ 5 تايثالا لو. قىحي الو ىلب زلارمع هب هيو لعفلابهملا تاما

 <2ءناجاو ىلال."رمشلا اوىومجلاك ممضعنهي !ءىرحو ها لا هماعدملا تاما نودي” د

 لعذاادلاتامثا طا غش 'مدعاطرش ةملبأت ا لءجنهدارملا سيل هئايدوه-ااووأ ةءالهلا

 هارب دّف حراشلا اوهو 12 :نيدالاعيرغتلا اوللءاعتلا لءادي كاذ .ةبالاعز رمال ادارملا لب

 ىديزيب بايت عضو نم تافدملا عضو لوبق اك دو دوقو هررالا فه_هدقىذلا نك ا (لوفأ)

 هبة سيل هنا عمناذنا ىفةبادفا طب رو ماسجلا باش مشا عضو كلذكو اعادبا ناكت 1 اسل_دحر

 اهتايثاناكمانودءانعمهسءلعدااتايثانو دوش هناا ظةدحو هلوقو لءفلا,دملا تاما

 ند بره || عادبالاةءاسمو شو ربا اطااو عادبالا تقودءلاتا.ةااهاومقيدا رلانوكمفهيلعو لمأ:ة

 طرت ان كاما أ الهو هيلعمدب عضوو دعب مدجو اذا هاله هزال ل وة:ثافرالا(نءذ: )هلوق) كالذإ زداقرمغ

 هعد 3 . 3 - 5 .٠ . . 05 هه .٠

 وأن 5- انوكور ه.لعنامذالهنمتكلهذةعيدوادص عدوأ ةرهوملا فلام ط سدت: نمضي لد عثرمغنم

 اهكرد 5 'بوجو لا امد ,ةناهمشعارو ناك نا واعاج-ا اهنهذةراحأا فاو ذأ مناك نااهك!مم-اناف عاج-الاب

 اد ودمت رب ايس عر رو الو لاخلا قالا ه-ه د« هءاعن اعمال ءاوندأ ارمسغبامضءق ناو اعاد اصيأ ر عده.اون ا

 ) ةنأم و 3 داو نذير نافرغأاواعاوحا نمذ ول ففا ل_دعدعد وأن او لاما ىف نمضي فسولا وبأ لاهو كارد لادعب

 بومحر 0 4نكن لف الالاب ىذر هن "اعف ةداعلا هذه هلع عمدلسا ذاف لاومالا عيبا هن داع نم ىبهلا

 و هلو ناو قاع ىلع«2مةنوكدو هنمذمق نامدصلا ةداعنم سدا هنال لاا كال دك سدأو هةمذ)

 لوقأ ىلمرلارمللا ةمال_ءلا لاه« ىبّمنا ىمسصا'لام ىف هشرا ناك سفذلا نوداسعف هملع ىو
 ةادلانيمذ: كالا ءالذ ام٠رمغلالم ىغر هل هرو هك ىو ,صعدوأ اذاام ىبسلا عاديا نم ماسي

 هدنءنوكدن أ معن ءريغلا لام كل مسساول هنأ ىلعاوعدحأو هيث زاادئاوةلاىفاذك ذ دحض . الاو

 را ورك ذاك لاعنالا نود لاو قالا ىفهءاعر وسمحت هئالدم اعلا ىفاذك لاس اىفنمدةهيدو

 ت؛ثناهعجارق رطساب ةماسقلا لق تابانحلا بام ىف ءنملا فل مسصة دب مق أ سو
 ال_مأ ءءاعنامضالارمس.اهولذ اغلادول ىأ (هقذعءد_هب نمذار وجحناد -.ءواوهلوق) ه هأ

 درعلا هلمقو اهلا ىلع هطل سال عدرملا اف هاام وطلال ا ىف ندذيملاسناو دوعسااونأ

 ق-ىامءرومد_.ءااولاوقالا لبق «ناكف ىل طا !اكلذ ناك ولك يات

 اسص عدوأوافا دمعة هب دولا نكئلاذاا ةهوهب اوما هقسنوف ناهتاارولع قدعاذ اق هد

 لقا ىلعاطل م سدلوأط>.د_عنالاط وأ ادع لتقءاوس«تاتاع نعد ى سهلا هل ةفا دمع
 د-يءدتعد علا عدو أناف هملع طمل سلا كال ع الف لقا كل ءالىف وملا نالىف |وملا باج نم
 ىلوءناللاوةالا نم نكت :لواهتعروس رم _غوهو لاعفالا لسمق نم تأك ايد كل وع

 هيدشو اهعفدي نا لت املا عدوا ادمعااىلوه ىلع ناك ف َ عدوال ل ق رصد وُقَت كالءالد علا

 لق نماذه(هنامأ ىه دهْيوق )وكده ءاووغعي نأالا هءلتقادع هل ةنا واطألا مكس وهأك

 1 01 سا وج د صو هي ب ب يحس جس مييح ج جه سي يع و مص ص صم ل2 دلع ب موو مو ميس يام بص عع



 ةأرماىلطتااىواتفىفو ةريخذلا نعام رق رقما قناوملا وهر(لوقأ) ها مدأ لوالاو
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 كي سد ةردقاد-او تدأرىلاو ةاناو هارب وهو د_صاقلا عنج ثمح طفذلا رت هنال نماض
 ناووهعفارلانأن طا ظةءالاك ران رصنإ هناله_ءاعنامضالف تنأعن ةارلا نآتن.طىنأالا

 نال لك!!لوةوهو عمو 0 اا ا عطا ضالف زمر خ وقر

 ءازار4 طرشاذا امأ ارجأ ب اشلا هظذ-«ازار4 طرت شيلا ذا بامثل ا ىدح ف عدوم مادلا بحاص
 | فالتخالا لءتوكي ذا حلاو ماجلا عافتنالا٠اذا5 رحالا لاهو ارجأ باشا اة

 نامضال فالّْسالا ىل_ءف هقراد هما. .سرافلا, هللا ىذلاوهو فاما ىلا با هلا عقدنأو

 باشا عزت زماننا لغد زجر لع تموس أ هنال امهاافال ةغم دق ادبمَو رمسأ سعت هيلع
 مامسأل نكي )نا هبا د وح رخ مالا ل دف أم أنش هناسل ؛ لقد ل ومالا يحاص وديع :

 ٌكالَذ كذا رضا- نكي مل هنأالا فا" مامءأن أك نا وعدوملا نهي امماهلا بساص نهض: ىلا“ |
 بام ظافصتسا ىلع صئاذاالا ظاومعسا اذ هنالماجلا ب اصنمّدد الارمذ احن أك ناو ا

 قود عدوملا نمضيام نهضيف اعدو هماسملا سحاصرو_هةبامئلا عضأ نيا 4لاهنانماخلا |

 بحاصد وف رشم ماهلا بحاص نمرمض م عبا.ٌلاع زو مالا لد لبر سيدا ||
 لوالا هج ولا ىف ضرالا ىلع «.:ب عضوناراءمطضموأ ا دعم مانا هيا. تقرسسرامتان ماهلا
 امابح ل دىل> رةيدامعلالودفلا قو هأ نمضي مهذهب لاه ىلاءاا هولا ىو نهخدالا

 لحجر حرخ مث ماهلا لخدو همت هه-ضون عضو م ىلا اجلا راش اة ىنامث عضأ ني ىنامسال لاهو

 رصهت دقو ظمأ هنأل ىناجلا نوض يوما ايام هئظ هنأ ى اجلا همن :علق بأ .هااعئرو 3

 ىتاجلا ىلع نامضالل وب مءاقاا وب تاكو ىءوب لا رهس هن ىلأو ةلسئنالوقاذهر ايذطلاىف :

 اجا” ن نمانوثاه دنعدجتل,تجرعالف باشلا كج أ رملا ىلا !هبام” تهفدو ماهلا تاخد :

 ْك--ىتااىل!!هباسُت تءفذو مالا اذ._هىنالوأ تاخد: أرملا تناكن أ ىل_ذدفلا نيد لاق |
 تاخداذاامنالرجايبامذا | ظذعام منألهثلا ذا اهمممهاوق ىفةسا هلا ىلع امضالف ب تالا ا

 دنء نهال عدوملاواعادباكالذ ناك ظل ىلءرحالا اا طرغشت لو كاذبا لوةيعلوأ |
 ىلاامامت عفدت تناك و ماها تاخددقةرملا هذه لبقةأ رملاهده تناك نا وع هضتلانالا لكلا(

 امهلافالخ ةفضسى دنع املعنامضالا بامثلا ظف ىلءرحالا ايطعت وةكسمملاءذهأ||
 ىلع ىو ذل او د لوةوه ل. ةوذةءئ-ىنألوق كممثل مجالا قرادخلاو دكر تش مةره أ منال ا

 نوكد نأ ضمن هنأ ناضاهرك ذ دو عدوملا نمضاسجالا نعذبال فامثلا نا ة.- ماس ألو ١

 م وبلك هنمدخا يالا مجأى امشااناك نا ىل :ةقنلا ىلءامهدتع 'لد_-ااهدهىفبا وحلا :

 تاومءىفو ما عدوا اوراسقأ ذيل ةلزع لك !اد:ءانماضتوكال ل هلا اذ مبامولعما رحأ :

 ىلءاهءعطور هاوثأ أ عزتفاسويلع هباسثعضما ةطوشأا ف سرا ا ع موقماهلاىل_->دىورئالا :

 هنالاهئمضد من باجأ سراطااهءذ:لههةءاعد_ىلوح رخو لةغادملل_خدو ةطوفاا ْ

 ةهشالب لرم_ثءريج أى اشلاتامز زفو من ْنباى واتنىفاذك ظلال ىفرمستدقو ظفت“ ا ||

 فصخلا نامذإ ىلا. هلا ىف تن نأ يخفي اذه ىل_هف ىف صان ن اءذلا كرتشملارمجالا فرانخلاو
 طارتشا ىأ (اذهوهلوق) ةفالدلو.ةلاو باالانماذه (اعادب' ناك هلوق) ها لمان

 لوبقلا
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 ىلعاه دررا ماا لاه كف ههنجأراصوةلاسرلا مكس نعح رخدمل امى أاسا لو .رل ذا جنا

 بو ال5 ءفال_ذ نم<باذلف ىذجأ عماهد 7 وأ ىن+أ ىلا هدر هناك راصاهكلام

 بولا لرتواعدومرمصتمل ّت- ل.فأللافولوةرمخذلا نعاضب أ همثو همتهماتو نيعلارون
 ا ماهئراص عاريالا تدمي لاسأ هنال نء2!نأ صف هلدب هلخدأو لمي ل نمهعئر :ثهذف هب رز

 دصقابوثلا هعقرو د جْولو كاملا دي ةلاززا بصغلاناوهو لاكش ا همف(ريقللا لوقب) هعفرب
 نءذبالهنارهاظا اهانه لو.ق لمة: لن معفرو نانأ عاديا هدوف ئالاملا كرتلبر رضالالعفذلا
 اذااو:هظموك رئراو.هذفموقدء هاك عضوولةدال_هلا نعرصأ!ىفو ها ىلعأىلاءثهللاو
 نملك ها نامذلل زيه ةظفصال نيعت هنالرمخ الا نةةدحاود_هبادساراو ماه نا وعاض

 نك.ا(لوقأ)ةلالدلا ند رطب لب اء رقت الا ىفاحلا ل شك رصربغه.فلومق او باجتالا
 اعدومرم هيلة رقما ل.ةءلااراق.اناوهوراةرلا هل ثمىف نيعلارون ث نمْئ:سفنلا ف

 انج أ ام تمل كسر اصر كلامملا نءامبنوذاملا ديت هتناذلاسرلا ىدأ 1 لوسرلاو اعطت
 2 عنرب رخآا.نج أ ىنجأ سحأ اذاف دةامدةطقالا مكح ف ةرقملاو ةرقملا ظفصس ىف ]

 اًضي أهله جو الف لوسرلا نذل ام أو اذه نعذيالادكسن اعطق سه الا نعذرالامم رلاوطة-وا

 عماج ىف+( عرف)+ عجارياف ىلرهظاماذهتداعهينو ذاموهو اهب رل ةاضا ادر نم ل بق ننال ظ
 ةباددج وولو رادلابرضتا_ممال نمضي را دا ب راهج رخأوهريغرا دهتبادل>دأولزيلوصفأا

 بصغلا فنيا وغلا! ىفر عادبا موقرملا عضولا ىا ( عاديا وهنه]وق) نءذاه- رْشافهط: م ىف

 ءاد:اراصق ها هرهعو أهدي ؤههشد ىت-نيدلا ىفالئرب كلاسخا ىديزمب عضواذا ةعيدولاو

 ةبدنهلا فا ذهرك دذنأد هب ولو هنافىا(تكسولا# هلال هو أهلوق) ءاوسدواهتناو عا ديالا

 رخآدنءعضو 5 طة مازعنا مده نمذبالعاض سليل ءسعأريغب هديب ىف عضو لاق

 ىلعتلا دللا هل رقلا قءفوتلا نك و ها دما ماما مدا نه كيال عاطف هظذدا لاهو امش

 ةالدبا نالاعدو ءنوكنال لمقأ ال لاهولو ةملاص ىأ (ةفالد د|وق) ىلا اس <«مدعوادرلا

 212 رصلا ضراءنالةلالدملا نال لاه ثق ءاملا ح م'ىامىوالاو ف:ملاهرك ددحوم

 هدئع عض و ةعيدولا باك لوأ ن ءةمناا فام طوةءاذه نمرهظذ بةك١| نءرعشك ىف لثمو

 3 نأ نب طبو اعدوم راض ةمساصدكا 7 و.ظفذأالعاصن عج راو- هظّوح ا لاعو ا.

 نم بناحلا ىفهعضلاقا ذاامفالخم عب رصأا ىلعةلالدلا دن همفناللكثءووذ هظفح

 هد_:ءةمددو نيئاطقا1ذ نيك رمملا ضراسهتااعدو هريصب ى-هظفس مزعل الىفأالا دب
 تامل اهات اتناك اذافاريضاحىاشلا ماداماعدو مىناحلا نوكيالو(فامشن نهى أرعهلوق)
 نعضريسغلا بوثوهاذاف هب وث هنا يناثلا نظذاب وف سدل ةصالاللا نع هسمفو رو هأ عدوم

 اطارتشا نأ نم ادام ىفا.-.الفاط رغمنوكي صصختلا ولاا كرتبهنالىأ ها مصالا وهو
 ىفرانثلا ظذاحوه ةئاثماءانلا رسكي ىلامدلاو دوعسأا وبأهدافأ لاءان نمءالا ىلع ناوضأا
 اه ذص نأك ىلاءثلا ثدحلارعزبدو ثسوماةلا ىف لاق روطاذلاناندالب ىف فور هم اوهو مالا

 لف باشا طا ماها بحاصا لاهو ماها ل دل رةرهسخذلا فو ها ماحلافبامثلا
 وهفهسغن باث عفرهتا نظي وءارب وهواوعأ ردريغت ا ماهل !بحاصرق أن اف هءامث دك لح رخ



 ا

 مآ
 يي ا
 ناكما ةف الد هظذح ىلءهطاسا ذ مم هنال لاه وأن عوضو ما فال_توهو متفاانعد وألا ل-.ة نم
 0 راملا حرا طةفىد:-ربااداز طة ىأ(نيمالا دنع لرثتام ةء.دولاو ه]وق) ط قىلا

 عا ديالا رهتىفهرامدءالزرنك.اا بتحامأاةيث هب ل4 لامعا وعافتنالا و ظذسل كرك: امثال

 روما اعجب :دي5نوهذهريغوهامل مسا ةنامالا نال(ةنامالا نم صخأ ىهو هلوق) ىباساا
 عدوام ةعتدولاو ابها ىدوم ادي همسك ىدوملاو رجأ: لاو ةَق راعلاك ايف ناهذالوتأا
 اربي هنأ ةعّق دولا ىف مكحلاو صوصماتاومو.هلانىانب راف“ ءاناكف لو.ةلاو باحالاب ظذدال

 نيب قر لاو ةنامالا قى افولا ىلا داعاذا ناضل ا نءأرمبالو قافولا ىلا داعاذ'ناسعذل ا نع
 مءالا لو ءالذك سدأ سكعأ اوذئامأةعيدو لكن اف صو هأئاو موم_ءااةنامالاو ةءددولا

 اذاامل همن ةنامالا نالىرردقلا لهذا -كعنودر ردلا باص هلدذأك رود رص>الا ىلع

 د دول' نا ئملاةءاموهريغرتح ف ه:ةااقناسأا بو'ىف مجيزلا تيهاذ 5 دصقروغ نم تناك

 نمءامئتسالا باد رخافهءادهلا بحا صهرح رصام ىلع عدوا | عنممعنءن ورترت:دق

 ريث حسا زهل؛ءوىةالاطمالا ال ىوغالا اهامهمىلعة ةةعيدولا لى هوذىلد رارقالا ناك

 نماههندبقرذااو هدمىف فماصما لاه (هزهتو فذصلا هق ةحاكهلوق) بردت نم ىلع ىدمال

 معن * وذ هدد و عةورلام لمن ةماعن ءالاوانرك ذاعةصاخ ة-ءددولا نا !وهه د-أ نييدحو

 دعبنامذلانعأردالةنامالاىفو قافولا ىلا داعاذا فال_اناد_ه.ناهذا!نمأرب :ةءددولا
 ةيراماكامفنامخال ىتاادو هلا ع مج زعمت نومض ءريغو ها لعةنامالا نا ىناثلا فالأت ١

 لو.ةلاو باالا :ةامالل عضرامة هيدولاو اهبدل ىدوملا دب ؤه:مدع ىدوااو رخأة لاو

 ىردركلا نيالاردي مامالا نعلوالا ىلةنوةياهناأوةنادهلابحاصمراث>او نبريافةماناكذ

 اممادودلوق) هداز ئذاف وعد رجل واصيب كداباملا ماعم اذهىفمالكلاا عسوأ دقو هأ

 تاناك لدم رصلا للباهاماميدارملا (هياكو أ هلوق) العنو أ الوقىا (احي رص باس الا
 ىل+ رلهوقك لاقول( جملا فاعل بلا وةك هلوق) ام رقمرك ذناك ةيئاسماا القالطلا
 ريل ىطعأ هلوقنا ىلع: .ظ ءأهغوةوه بابيالا نال مو أن اك ىنطع ا هلوة دهب كا ةمطعأ

 نك-اه/وق) هرهغمىلا ردامتلان عا ولدعا ذالفاق رعوهْمْلا كد 1١ 08 رامعلا هده لش مىفةعد دولا

 ىهرة.نامملا هناك ةياكاادارملا نأ ىلارعشن وادد ارمأاىق رك دل .اعمأأ| ده (ىندا ةعيدول ١

 ناسلا نف ف فرعام ىلءدامرلاريشك داعتأ | لي وطن ال_ةهاوةكمزذاا اةداراو مو زلملا قالطا

 اهاق-اامةياكلااددارخانااملعتهكعالو مدزملا ىلا مزال! نم هلاقثأ' مد هاء ذك سدلو

 بهذولو (ا.ث لة: اد هلوق) لءأتروط أناكلالا.ة-اوأ اع مدلاق ولان رك 11 اهريغو

 ةعيدولا ل .ةأال لاهو لاما كِلَذك لوبا نم هنأ م ةلالد بادعالا نما هذ عاضا د انو دكرتو

 لد]وقأ ز باو هناا عاج بحاصلاه ا رصدرلاد:ءتش.الافر_علوقلاذا نعذنال
 افا مرىلا اهب بهذا لوسرالراقملا لاف هملا اهم ننمةرقب فاعدو .مسيالراةيلانااده

 قسد هوذ (مكحلالوة:) «ةالخ ص دتوراةا نوض: الز ا .ةفار بهذ ذاوا .ةأال

 0-84 ا
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 قهءعادتتسالاو عادبالاو ىعاد لا ى متاهة دس مالهجو رائااضلز ابا لدقل

 عدومأت اقهد_دذعنوكيل هيلا هتعفداذا ءابا هتعدو#.اوالام ادي ز تعدوأ لاقي برغملا فو

 ط هأ ةود :دوىأ عدوة هر عدو.لاملاو تلا عدوة صو عدومدي ز رو رسما اا عدود سمو

 بو وو عدو ملا ىلع ظفر اة. هيدولا مكسو جان لا لاه (ةنامالاوهو هيوق) ةدايزب

 مدقتالبجاجيلا!ٍذغةَبساَِمَم وةءانعلا فو هدي ىف ةنام أ لامملا ةدورعصو بلطل ا دذعءادالا

 مة دوق هرعغب ناورهاظفهسةئبهظةحنا4تءاثلالاملانوهورا رقالالوأ قرمدق

 ةنامأةعب دولا نال ىلءال ا ىلا ىفدالا ن مقرتلاب ب ساذمال ةرادالاو ةءولاو هيراعل اهدعب درك د

 ةراحال اوصوع الد ؛نيعك ءاةةمهلااو صوع الب ةعفاملا كلة عمةنامأ ةيراعا اوئذك العال

 6 زالب سدلاسمم ىلعأ داك وقأمزاللا ومال دمع هنالذ_.هلا ند ىلعأ ىهو ص وعب عفا كملع

 « بك سند مث رطق ثمغلا لوف« ىلءالا ىلا ىندالا ٠ نءقرتا !لك-! | ىف ناكف فأ ها

 امهالكو لرث ىأاعدو عدو نمى:نماردلا فلاق د رغانمقدشمدب راق - (عالا نمدلوق)

 قو ىمتنأ امهدو دشن مك نا عيش الذ رع مثالا نبا هرك :ثيدحلاو نآ 8 ارقنا قله همم

 هدر عديرد_هماونامأ ب زعل !نان طاب هرك دامو لرثا!قاطظءو*و عدولا نم ىجاب را

 تاعاولا موعدو نءماوق أن يهل لاق دقو برعلا مدقأ مال - ] 'وةالدأ| هلع هنايهداز ىذاق

 ا ْ اهأيا موك موصعا نوما ءنيتكلرأ مم اقول“نمضياو ١

 فوة بتعب رضب نيتك ةوقو اني رلا هباوقو*نمةاممملا ها وة ا

 لافودوءسلاوبأ انش نء عاملا اذك تءغ. ا وقود: نمةانثملا املا

 ىوغالا فهما بسنالا(ملا اعرششو ه]وق ديد ةااو ففختااءئرق ىنةاموك ير كءدوامىلا هت

 هكرتو هك.لامهةةفول نال هي ريع (قدغنأن اك دلوق) هلظةاسمري_غدتع ام كرتوهلوةءنا

 هدضافدإ لوق) َّط درو كر هظاذك ىتاغلا ىلع ناسعذلا هريغهةتقولو دس أ ىلءناعضالف

 را تبانداذا هتادشياذهو طا نك خ* ىمضنال مندي لوهذخا,ملا داما (لجر

 نعذنلا رضاحكلاملا ناك ادام / تلامس داق هىفاثتالل علاو هسا ناو

 اصاخ سذل في رعتلا ن مدرك ذام(نمذ هكرت غهأوق) همدعو ذخالا فىأ نم نيهجولاف

 هةعب موب يوتا اهظفس هءزلاههفراذا هنال ةطقالا لوشن ىلا ةعيدولا

 وهر مازتلا اذهو كلاما لهذوهو طم: فةصا|قد وك دملان الر اف فدصملا هرك ذامىل

 وهو امس هفتلالد طمل -ا'امئاوةالدالو اسي رصال كلامملان ه طمل سنت ن نك لو نيمالا ىلءذ

 نأف ا امازه نمبرقبو لهاتف أيش لقيلو ل جرى ديزعباب ول عضوولام

 وي رسطلا ف ح ورطءئث ىلا :أ سما ىلا تراث افازاة تنك لأق ةةمضح فأن عت اراك هلا
 ةطقل هناف هم-اصل ءإست ى- هظؤسا تلاهايلا<ةءفرالناوائشااناوءاسرخا تا تمه»وتف

 ءنالدإوق) لمأت اعرش هظذح مزتلاذ الاب هناف عرمشأا طءلستدارملالاقيناالا ىف متنا

 نا ةفالدط غلا ىلع طم هلا نءهنوك هجوو نهد هلول هلع (ةلالده طفح مزتلاذ جالا اذبب
 ةلالدإا ل_عسس فنا 20 و انذار رم هناج ف هلغذ>- ىلءةنواها ب وهلام ظوس ب 2 الاسم ا

 ف لح
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 || ىناًأ ودب راشملا نمل[ نيفلاب ىناثلا نملوالا هعاب ولو ني: الأ ىفءهعبب ةجارمهعبتب |

 : بت ىرتسا ا |نالزيهونيتئامو فا أ ىلع دعا سه هعسب لاذ ءاناق ه-سقثلام نم

 اهيفو ىواخلان ء ةيدن»ه لطاب ضارة ءالاب مالا نال ستر ١ براهعفدبن ا لمق

 لاملا نمهسست: ىلع ق فن نافذ راذملا لامىبءاريةبراضءالةةةنال ةد_دأق هيراضم لك

 طولا ىفاذك لارج ن مرثك همة: أامناك نادازاممدخأو هلع لُممرحبأ نم بسح
 هفكلو عئدأللاقمم م رىديؤىذلا ولاملاس أر كلا تءقدلاسلا برا رراّدلا لاهوأ +

 ةفوث ا بد ض5 ىلع رلاة وست نا لصالا#ى واذا يفاذك نماض وهند

 ىف ورح عفدوأ رل* ىسح -ريبأأ طرحت ىف اك تاطد د ضد لنا و ةم_قلا تىىلاملا سصأ ار ضمقنا

 ةناوشىفا دك ةيراضملا ىلع وهفلاملايرثذاب برملا اراد هندملا لد من هب راص ملام مل-هىلا

 رمان اف و ركم هنأ ال ازي اح وهف فصخا اي هن راكءالامىلا رصنلا ىلا لما عقدا ذا «نيمفملا

 تارل_سمال جيو ىلاعت هللا هجر ةةشحى الوقف ةيراضلا ىلء زا عب رفريزنل اور لن ا ىف
 ىرتشا ناف ةيراضملا ىلعزوال ربما اورهذلا ىفهةرسصتام-هد:ع وح رلانمهدص ق دست

 00 رآناو اهيجم_هدنعن ءاض ولا وهذ راضأا لأم همق دة ةءم

 طرسشلا ىلعاهمندب حب رلاو ةيراذملا لاملامماضره_سيالا نكلوادبسأف ع. ملا ثاكم هردب

 اريزنخوأ رج هي ىرتشا ناف كال ذهل هركدالو ةنراضمولا رصقلا لام لاذ خباب سال و

 نا هنمذخ أن ءىلععرلا درء اذ ف عب دناف نءاض فلا توه ةبراضا!لامد-ةنو ةةيموأ
 ا عئد ول ر#ام_تهنمىل أ رهن 1لاأا بر ىط طودال و هبؤ دصت هذ رعب ال ناك ن اوهقو تاك

 «( عادبالا باك )+

 ءامسالاددعء نمل هب هنالس املا نعلدعااوهعب رسةأ ماو عب رجل + دلو ةةثنؤملاو
 تعقو عادوا هلداو ىدنف اح وف ثدناننالاللة:النوك فة ىطخااو ةدهبذلاكءاثل | هماع لدن

 لاعتا نعنوئص؛ءاهةفااناملعاو نيدلا ىرمم ها عادداراصفءابتيلق ةرمدك رثاواولا

 ةيهلاوعسمااباكحاكنل باك مهاوقك !ميٍبةكلا ضع نونو:هبءاهشذلا نكل فاكملا |
 قءمرد ر هال ريسعهيفهجولا ونوذاملا ودي راعلا باكك لامثالا كله قاعد اعامضءبىف دأ|

 مالسسلا هسءاءلاقام يفك لابو ولندن :امكئاوني رادلاةداه-س سد ولةنامالا طوحو ّْ

 نماهانمعت طا او رقفاايبملتي ااملاضيلز نأ ىورو رقفلارعةنامللاو غلا رحت ةنامالا

 ا "نال وبفف ا مداها يلعن 7
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 : ب رلاقولوعئادملا فادك نيسجو ند "اعىفادلا ف صالا كلذ ىرغش :الوالا ناك دقو هسفنا |

 هدنىف كك دول ىد هسفن ىلء كلذ ناك له هَ راضملا ىلع اهبع ءاواماأ ىلع ضرة:-بالاملا ||

 ١ "ار ا طوسملا يفاذك ةهاركريغنمزاج نارصأول.مىلاةي راشم لام 1

 ميظمل اهقارئغتس أولعأىلاعت هاو هبه



 م

 ريشني عرشا|فوىرخالا هلاك « توداذااةهنواولاه ةعبسدل

 ةسوا :فهاتمة لاهو م هاردةريشعءريسغل عئدملب راعترو هىلالشرشا | لاق

 نالاذصنوك4همسن هد همقام ءاة خلات ك.طهوةهتارتمضاقأا كلم اف كدنءةمدو

 ةسمالاو ة داق ىهو ةمسقلا لمص عاشمةيهابنال ضداقلا ىلعة:' وهده وهوأءاةسوالا

 تعاضىتااة-هناوة سه هله نمذ-دةنامالا نماهةصنو ةسمها! نماهذهئاهكملرتسا تلا

 نال م د اف وبدلا اهسنوةعتس توم“ اراشتاهظسل نسخت

 ةمد د ول !ىفناعذالكلذك و اهنناعةالفا يلع كالا اةهطلمدق د ضع ةلاب كلعةد سافل ا ةءهلا

 ةسال هنأ هيض نكذ!تكلهفذب راد ءاعهتمأ وك.هاهفصت انلأهملا غفد ةيزا زيلا ىف

 كللامد_ءةباور ىلءوداتاةيراضااةدحالت علاة صح نمضر هوقو ةنامأامثال ةءراضملا

 هنالذ د ساشا! ةمولا ىفالو ةعب دول ىفالاةاطم ناسخ الا ةهد ىتذملا ىلءامأ هن يذلا ف ال_ثوهو
 نمحالصاوفرمصتب ح ها ةمناهولا ل وق فعضيدب وحرابتلا لاف ا ذلف ضءةااباوكملم

 هلوة(لوقأ) ط اهك.امسا ىتاا ةنامالا نماغصأو نيمهرد نوذد وريأا دمع ةسالا#علا حرمت

 هيدهتتساامو كالهتسالا ىف ة.نامهولا هلم م ض رثثأ همذ جلا ةمددولا فناعخ الل دكو

 اهكلطهتساىتلا ٍ_كهدتا نال هن ىغذملا ىلع"اتاةصنونيمهرد نود نا جدن لال-وااىف :

 نمضد الف تءاضوتلا ةسماتا امأو نعرف ةنامالا نما همدنو نذد الفة.ول' نماهةصأ
 انورعم ةب راضملا لامن اكو نيد+_ءلعو براضملا تاما ذاامة لمس«( عو رف)# لمان اهتماسش ||
 ةيناسغلا ىف هبحرصاكم !باوملا 2 رلا نمد صصحو هلام أرب ق-[لالابرزنوكي لهذ :

 4 ىعدا !ذاهن .وانف ذ١ادقل ابان ن نهب اها أ ىراف نءامفو هن دماج ةمناهربل اةريحذلاو

 نا وماعدا امتع لكننا ئىئ رس هملع فلس ركنأو مواعمر دق ىف ةنا.خ نيكي رمش

 لوقلاو ه.فناخامر ادة منيعينا هءْزا زعل !نءلك اذا نك مكملسا اذكفارا د ةمنيءبمل
 عصر ملا ىلا هراد_ةمىفناسبلاولوه<ْئشب دارقالاكهلوك_:نال هسنمع عمهرادةمىفهلوق

 نمةصصصأ ادي راضملا ف ب راطمللزاحام لك دب ها رثك ا

 انكم الو ةدسافلاةدراشملا ىفةلزياح وهذ كلذ مغوأ ةعاضإ وأةراجاوأ عسب وأءارش

 لوسهلاىفاذك ةصصعأا دب راذلاىفهزو عام هلزاج يري -ع' لاهول لدكو براضملا :

 ىشنافةكرمشلا نعمامهتو فلاب ذب راضممهرد فا لبر ىلااهفد ن الجر + ةيدامعلا
 الو كلل دي ىرك_ثد ن ا هلة عارم 2 ن نم برا مهاردب طاءتاو مهار ارالا «مفىذلا سكلا

 ىرعشدالو عاتملا كالد نم( لس عد هدب هسا صخخ نا هل سدأو < 4 5 اهتمي ةكرمتلاو هءلعناسعذ ١

 اعادم هنراضملل ىرغش ماا مش لاسملاب ىركشي نا َ .ةناكول نكلو ه 107 اصنو ددةنلا. هم

 لاما نماهدةن ومهرد فلاباعامهةناىرت-“ شلاش لاما نماهدقن م دوشأو مهرد فلا ْ

 بر ملا نمهءامق ةودوتمفإتلا ٌك]ملاملاب راك ول ةيداه طء هلاىف ذك : ز'اجاذهف

 عفداذا« طو بلا نع ةيدنهلل الا بر نمماقشا هنانيدي ىتحةحا ص دعبب لدي راشملا فلابأ
 دس أىرغ_ماقاف هنلانمهردهاأرخ اىلا عفدم فصنلابةب راضم مهردفاأ لس رىلا لد

 تاىناثااداراذ فلاي رخ "الا ب راضا !نمهعابفتب راضملا نمةئام مت اد_.ءنيي راضاا



 : د يشاولا

 اناذانإ

 نمقيامزارحالعبلا عقدفةوشرلا هذه ىأ 0000000000 ى- سا

 60 - هددولارخ 1" ىب عدس و هلوق) خ رز انءماضتوكد ل اهلل جس راسعد نيمالاو طقطا هل

 كلذ وما. وذو نام الفلك هامدخأ ىش *:وأءوذءوأ هبمق فلن فاعوددذهاذا هصلو

 نا ىف هل (مللا ىرمش :ولهءفو هلوق) ىلاءتهقلاءاش ن ا كلذ ىلع مالك-! ١ قأمسو لأ 2 نود المال

 اان ب راضا ا لاففاعاةءلاملابراضاا ىوتشا اذااشيأ فو لاف ثءحادهنم طساب || هعفوةرمرر 1 هي اميبإل
 ةيراشملالامفتوكي نااما نيه وىلعادهف هع لاملا ب ردارأو اريثك اه ردا اا :

 ثاكن ابل ظفلاملا ف نكي وأ نيفلأ اىواسد اعام هي ىرت_مافاغا لاما سر نأك ناد لفت

 ق» براد ءانوكحجب الاعسج نيه ولاىؤ قام !ىواسراعاممهيىرتشاو املأ لاناا|نمأر

 لأ همن نكي لنا لاملاس أر لالا ب رىطعب نأأالا لاما براضررءغ نء عام 1١ كاذنما 1 ادارأو امو

 || لو كلذ طعب لناو هكاشما قح فذ ةةمف لشق هسمف تاك تا عشب رلا نم هتصحو لاملا س أردو الا ميس .الاحأا فنا

 .ُ لس هنالدم ىلعي راضملا م لذؤلاملا فناكنا علا ىلع ربك لهدك اسما قدح هل نك كدلعأ :٠ !ةلوعلممر

 || مب رلان نمل >صصو لاما أر كاطع أ لالا ب للوم نأالا لمعلا لعن لعل 0 -كلامال كوشن

 ١ ذ_ةفكاذ رادخانافل_خضذ نك ,لنا لاملاسأركءطعألوت وددو وألف عادا! قناكنا 5 0 لاما! سر

 : لضن لالا فنك نا ونيماسلان هأ رطن ال 3لوم5 ىلع لالا يرربكت و م-. .ءلا ىلعري_عأل ل" كلاملا ريميق م رلأ

 : ةقمقت :وأكالامسأ ربهذخأتنا 'امافثاع. امصل ا هلك عاملا لالا برللا د وع ميلا ىلءريمال 0 ريلا فو كلذ ل و.#

 | ىفا:همذاكلا نا ل_ءاسلاو اط2اوةريخذلا ةبراضم نم ىسمنادالام سأرىلا لسد: *بهاهةعتافلا ور 37

 : ب راذاارامحا ىلا ااو لااا داضرربعن نم عاملا ب راذما كاسماى َج-لوالا نيءَض و 7 كهفةراش اهب و

 1 الاال وأب رلاا١ىفناكءاوس هدأ حالف لوالاامأ لا مالا ىفهل وحال ث. - عملا ىلع 1 هبهلا ةهد بذر

 || كاءالا وسهل ذة عب رلا نمسح عموأ عب ريغنا طقذلاملا سأرلاسملا ب راوطعن نأ
 ْ مفدي نأالا عدم ممأا ىلءريد أ عب رل ملا ف ناك نا هناو هذ عسبلا ىلعهرايباوهوىفاثلاامأو

 !| عقدين اهلن او ريال عب رلاملاةنكيل ناو عبرلا نه«: عمالام سأر ٌكلامال

 | ةمخالا نع حملا ةدابع نع ه.:ههذام ل صاحاذه هلام سأرب عاشملاهلعفدي وأ هلام سار كالاملن
 || ىفاواقنو ملا فاك اهتد وفةري_ثذلا ةداءءتءجاردقو تعمسأت ةدةعءةرامع ىشو همت ثار 2

 عاملا ناكل لادارأ اذاامقبو ةءئاطعلا ىو: هلا فد هر طمخ نعبد هاا هيداهتنامؤزبو 0
 ّْ هبل ءوهلزيعول هلا نم لهما! ىلبقرتمام اما وح ملعي وىوتدفل!هتداحوهو هعدب ريببراملاوأ ةءامولا لو

 || نملزع هنالنذالا ص.صذعالو اهدستكالاملا كلعالو كلا !!ءاهتناواهعان ضو رعلا او هوجن كعارتشءهعدوإو

 || معي رلاسلا ىف اكن انيدلا"اضق ىلعربجي هناوهواذهرمغا لءاع سم ىذلا (صا5ه]وق)+جو رجعت سانا كإ ع مساندغي
 هنامذىفن ونت ضعوا لدةء الا عاش ا ةء.هنال (ةيهااةدصح نمد هلوق)

 ناهضلاو ضر ة لا, 1| نمب ىفانتتالل وقأى ادئاسلا لاق( هي تنل ىلع ض,ةلاءثاثةىهوهلوق)
 د.ة:ةدساشغلا ةمهل ا ىل_طقاا ىوامقلا صار لاه ثدح نياودفلا عماج ىف هءاع صنو هأ

 مركم-رىذاةد_سافةيهبهاولل عوج رلابتتفأت كله اذا غ ىفيهن و ضةااب كلما
 لضدرلا ةةصسم تناك الها اهعبةمقلاب هنوهوذم تناكححا ذاف هن :وهذمةدسافااذا هنم

 وهوهماعفق ومن هدد 0 رمدءدعد وأ و هلوق) هادف ما ٌكالهاا

 -؟ هه



 نذير
 ييجي ي ييععيييييييييييييجيجيحيحييييححسسسسسسسسسسسس______ر_ ال

 مب رلا نمهس ذل ىدول !لء جال نام هلوق) اةلطم عاملا د٠ ءفبا دق هب راضءمتءلالامذخأ

 هلوق) هشاثلا ىصولالءف هنمف ها! ميتمال ل هر ربغلا ناك ناب (هلائءالل هوعامرثك أ

 3 هملا قرمصمي ةشامهولا حرش قاطأ اذا هنالةئ:هذدل انبالىا (ةءئايهولا حرش ىفهماتو

 حرشو ىنمثااحراشألةياهولا ح رمشا ذو ىاب لاح راشلل ف رصةيزاكلا حرش قاطأ اذا
 نباةرابعو مهمالك ىضتةهوهاك ردو ىرودقلا حرشو ريد#قلا مث يداصل ةب اهلا

 فمما ,؛ راضما نو دّةّدعب سانلا ناك ولو حرراشل امرك ذىدلا دهب لاق ثع -ةيصخشلا

 همنا الامفدالا كلذدازام هنا لاهو كاذ هاذو عال د ثاثاارعغ_دلالامفهسةءاوه نفي عر
 ىدولا

 لءص 7 .- داثأب وهاءاوريغصلا لام ندقاةك “الا مدعو ءاعنسالابللهللز وحلا نم ةرخذلاةرابع همه

 حرمت ىف ,ى بن” نم هنكلو باصءالا مالك ىف د .. هلا اذه ىلع فة ل هنا لاهو تراصملا لون لصامملا مع رلا نم

 براشاا نإ. د هاي ءال مايق عم هب أربع اشملا «ةلط امج هدسة:نمفاسصما بدقنو ىبعللارطظأكلذك نوكي نا ىف. 7

 ةيداضإإ لإ ٠ بولا بأي نم لهجول مأهريغنهتوئوك ساه -ةيىمولا قولوو فرص عفن هنالقالطالا ىل<لد .ارإا

 هتكرتو» 44 هج ولإأو ىسموسرطلا هلق امىد_:ءرهظالات لق 2 حد لقا ةءول نكلا مس تاكل ةءورم او ةنايدلا

 برر .٠ ”فلخامت || مش اع لقالامفةب راضأ !ىفىصالرظنالوةب رظما اذيالولابوهامنا ىدولا فرصت نال
 درا.-٠ : : . 8 37

 يابت 0 هلوص- ردم هانعرو هما ل مح هناف ىصدولا بناط همةرظنا الب تاةثاا نم ىدولالاثما

 رومان م لل ام_.: | مهللا ةهملبا ف عررلا لص هنا ثمح نم ةطصم ناك ناو مبدملا ىلءفدخلا عم مهتما لامثاودب
 مم 1 نمذ || ىلالثرسدلا لاق ها !هتءىلوأو هام نكمأ ناو هللا ف :_هطصملا لو ه> نكي لاقي ناالا
 تاهذاامي_ كارامهت| م-ةمالارطتد هقلاكالذح راشلا ىذترا وف:_همماهعزانو ىءموسراأا : ندا

 ىسولا اذكر ليد. كلا ىأ(اهنو 8( طَداملا ٠ نءنياوهقلا عماجن ءدءائمدقام سنالو(لوقأ) ىىوم' 2

 7 اامز اذا ةنامأ هديىفلاسملا ناك ع نءلكوربعمسملاو عدوملا اذكو (ملابراض تام ه]وق) ةءئامهولا

 لمهحتلاب رامص هنالك ريفا دهماعن وك ا ةنامالا فرعتالو نأ“ هلا لمقام

 نيه وأ ولامملا بردحلا ميل تلا و الهلا ىلع هئرو قد_سدالو الذمىأ سعد والاك.! ممم

 نوةدص» وهدي ؤناك امهثراوو أه مدوديىفةنام أ كلذ نوكي كال دل ءو أد ام ةاماعا لاس ىف تدحلا

 ةعيدولا ىف هما. قأسسو ىمهتن اهنآمح لاح . تملا قدامنا هيساص لا عفدلاو الهلا ىلع

 الئاق ةبدمالاىف ا 65 وتلعاك اك مسد .عدااي راص هنال ىأ (هدك رتىفاس . دداعهإوق )

 لاه «_هنامه: 300 (ىواتفلا عمي ف حرص نكل هإوق ( ةءادهلاىرام قءاهو

 - راشصملا ىلع ناءءالوا دهن العا امزقباوحل الود يش ناو لاا امالي

 ىعولا اكو بصغلا قب رطبهذخ أ د_مقو هسمفعمط ناطلسأ دب راضملا لام نم ىطعناسوت
 عج عئاسملا ذه أل عمي لول ةءئاسملا ذب, حال_صالا نا دسةباممنالمبتما | لام عنادا ذا
 ظفملاىلاعجربامف نيمالاو 1::امز ىف ظلما ءإ_هنمىقبامزارحال ضعبلا عف د_فلامملا
 اذهنمدَحود وارصت# ى تن لدعلا نيطال.سلةو ةلاتناكف مَامزىاماف: :ءاضتوكمال

 عجريهنا عفالا دنعد مث اذاالا عفدام هءلععسضنف اعربتمنوكب هسف:لامنم عفداذ اهنا

 هيسفنت ئعررمضلا عفدا تناك اذا ةوشرل او لظلا لهأ ةيلغلا ناز ىف نم ذئال ىجسرلا لاه درك و

 < 8+ كل ”الاىلءتمرح ناو الاخ نم ةداعاسمفان ودأم عفا دالة رئ احتناك لاملابرن#و

 00 ا تا ا ا ----------م



 ىوسرلما|

 6م,

 اًضيأهتنب ةشممأ اول املا ررالوةااف فرص امد_ءبناق ةبراضم ضد اًمااو ضرقوهلاملا

 نا ىلع اهداصتام_ممال ضداَماىا هماعتامذالوهلوقل وةااق هل-قناو نماضب راطملا وأ

 نمترشذدلا نعاومف لةثو ها ضداقلاراك_'ال ضرقلا تشب لولاملاب دثذا ناك ضمقلا :

 ىد_:ذا ىلع ىتفأ هلثع وزيح ولا نءىدا دغملا ماعز ءنأل وقلا باك ىفهلثمو هلم عدارلا
 قامت الاقد نأ نكع ولاملا ب رالوقلا مه نبا ىو: قلاع اذك و ةماعلا كلامملا 6

 ىلءقاطمالال ف رمهتلا ل_.قناك اذاامت قءءاارذلا نءءانمدقام وم.هكلاوةيناللا

 ىعداولو هاوق) اص« ىلءالءةءوم < ىاذك ق.فوتلا هللا و مكحلاو ةثداط اداهتال دل ِْ

 يلعاةةئاام_منال (كالاملللوةلاف وق ) ربفرخ الا لاهو زبى اءهددسأ لاه نان( اعون لك

 ف نبف لمعت نأ ةيراضم كما !تردأ لالا بر لاق ناب (ناةندبلا تدق دولو هلوق) ىل.ةثالغإ

 (ةرخأتااىضت هلوق) ةئيمل اماه أولا ود ق ماهط ىف ىلعالىلا تع ديراضاا لاهو ناض»
 نودامها دا تةقووأ ةةون إنا ىأ (الاو هإوقةيانع لوالاّص ة:.نيطرم ا ارخ نال ١

 مدسعا ب قاعتلا ىلعو فاكس لاعمامبءاضقلا ردع هنال (كالاملا ةئيبف هلوق) ىئ رخال ١

 هدافأت باش سلام تدثتا مالو !لاملا برةةيسفءاضةا! اءمرذ هئاذاو كلذ ىلع ةداوشا
 را ىهفالاو نيمنيملا ضراعت دنع وهذابراضهالةنيءلانإانمدهمدقامىفا اذهو لكالاا

 ةماقا.لكدرمنا اذا هنالدمعب وهو طقذب راضا ا اهماه أ ةشمااَنأ ىلع له-< ناالااهماق

 ريوصت نمموهذملا نالهرك ذامهجو رهظر هناءإ ءاحو ص .سْدكَلْل ب والو «:هتامقةئما 1

 تخرأو ةندب اماه أو تقولا ىف (ةاَمْحاَو ةيراضا ا ىلعا قة! هسا ةسيمؤعلاو رز لا باص

 ىلع قافتالاد_هرام_ملاةحاحالاةةون ملاذا ام_منالالاو لا ةالف رخام ىذقب نانمملا
 موهفملا ن كل ع وناا ىف فالدخالا ىلع مم تق ودااىففالتءالانالاق.ناالا ةيراضأا

 ميمعتلا ىعدياهنمعبةراكت ىف تدعمام هو ةب نداضاا نادهسو ىلمرلا نيدمارهت لاق هفالخ
 و»*و صيمصختلا ىعدا عوملااهاوعديلاملا بروهمءدين ملوقلوةأ اهةيراصأا ىف لصأو هو

 اذهىلع (لوقأو) ىل_دالا فااخ نمىلعتاءثالاوتاءثالل ة:ةلاواهيف ل_صالا فالخ
 كةرمأةلاك ولا فرصا ىفلاه لمأ# سكعلا ىلءكلذىف لكوملاو ل_.كولا نيب فالتخالا
 هنأمامالا نءنسأطلانعو هموعدت اعدال يرادمأل ل وةلاق قالطالا ىعداو ريااىقرادهالاب

 لك ىفةي راض مءاطعأ هنا ل ماسءاادو ه*صنناف اة هرب ناو همم داب تذالا نال لاسملا برل

 ها لاملابرلةفر_1ط113-هىلءاوص لن او ىو_همواظةلةداب رلاهن امثالىو أو عذةراس :

 هديقو وق ) هلفط نمبالا ةيهو حاكذلا ىفاكنيئاحلا نءادقاءنوحس.ن (زاج هلوق)
 ىلءلادلا مامق عمهيأ ربمهتالطال د قت هنانايهرنياهدر وهتمائكىآ (ىءرسرطلا

 داصدسةما اذهنوكي وىأ مغمالارظنىءوسرطلا هلاهامةندشاانيارهظ ساو الطالا

 دحا
 د7
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 هلو ) ط لديااناعضهءلعتيئتاهنالاتايئارثك أاهنال للعلا ءذها فصول ىفىنالتخالا
 امئال هلو ىفهءاذهو ضرةلاءنامضأا هءاعىدي هنال (اناث ارخك أاممالىلو لالا برةنح.ف
 ولامأ ضر.ة لا ىلءناهضلا تشتامنال ضرقلا كلا لا عدا اذا ا مةرهاظاذهو انامثارثك أ

 لاما كالّموهو انايثا راكسأ ::::نال هلةخمملان وكت نأ مف. ة رفا ضن اناا دا '

 لولا ناىل_ماخلاوديلمأت عب رلا فاه اةتسا تثئا منال ةيراضملا ىداولا ذك و ضودقملا
 لاه عت ادم ىف و رك ذامىلءامهيفضرقلا ىدمةشنبةددملاو نيوجولا ىفةب واضملا يدا

 الف فرصصتلا لق كلال-ياا ناف مام صغلبال هلرشملا اقف تكاوف هب راضماغنا أ ىل تعفد
 ناكل هال !ىفنامذلا وول سس رمغاالامقف ره تال عب نعكنودعبنا وناود

 نفاهذ ىرحالاذهنا رهاظلاو ةمكالا تثي الف زاهضلا نعةءاربلا ىوعد نذالا ىوعد
 0 لا. ابرة_: ةدمف) راملا4 وقلباةمازه )ع وثلا ف فالتخالاامأو ددل |وق)ف رمصتال ميبملا ّض رقلا رخأ هنالهمف

 وات امنا رثكصأا ءال الإ ىف فال_-:خالانالاعون لك يداولوهلوقىلا اَذ_هرشؤي نا هملعناك و ةنصاا ىفناك ول هنال

 نانعونلاى فالتءالإ !|!ى "الاعب رفا الفةقصلا نمل عونلاففال_ةخالان سدا صوصختاوموهعلا

 /موهسعهل!براشألا ىعدا صوصخلاو مومعلا ىفاةلت+ !ناف عئادبلا فلا مسا براّضاا ىدا ناف لوةوهو هماع

 ىحع داو فالاالا وأ موعقوأ ف اراصأا ع. ىف ذب راضخلأ اماه - !ىدا ناب موهءلا عدي ملوق لوةاأف 1

 ا "الأمل دوهةملاد : دةهلابدوهقملا قفاونمومءااىدينملوقنال صاخالا مومم عمو أ ةنكمالا

 بر نءهلوقلوقلافد._..ةذلا وقالطالا ىفاءئام اولا ذكورفوأ م وءءاادو هتملاانهو مب رلاوه
 برا لاقواهاوسامثودةط: لا ىقرح“ نادل تضدالاملا برلاهول يد قالطالا يكد

 دةءااد وصقل ا ىلا ن رقأ ق الطالا ناله مع عمميراضأ ال وةلوّدلاق اهنعيةرامقت ىف تصر

 ةئيلاق ةشبامهل تماق نافنياهةل!ىف لا. 1!برلوق لولا داي زب نسحلا لاهو انيب ام ىل

 ةديب هممقمأاو قالطالا ىوعد فو صو هالاو مومعاا ىوءدىف صو مالا ىعدي نم ةندب

 ص 5 ىلعاةذنا ولو تا قالاالا ةْس ودق ةدابر ت 3 هدد امال دممةداأ ىعدب نم

 لاهو رمل ىف راسم لاا لاملاتعندلاملا برلاق نأب صان كاذىفافلتخااممنكل

 دقعلا نم دو هةلانانه مجرتلا نكمل هنالاق اتا لامملا برلوق لو ةلافماهطلا ىف ب راضملا
 ةئدب ةسبلاقةثما اماه | ناف لاا برن نمد اسر هنا ونذالا رف كلذ ىاههما وسلا

 4حات#نراذملا و تا .هالاىلا ! حام هال هنال ةمقان املا بو ةددب و ةمةمومشب نال براشملا

 ىعداناف هلوق)تب ولا ىثاوط!ىفاذك ىلوأةدانزاة شما ةنيبلاف هسفننءناملا عفدل ||

 ٍ ارب رةساا ىف لت ةاطا لاه ناب( قالطالا وأ هلو )تاراعفلا عا ون ىا (مومعل'براشملا

 نسا د.مةدلا وأب سانملاو ةراصأا ع ن*ع وثب ىأ(صو دخلا كلاس ا ىعدادهلوق) ارجو
 9 ةءراشملا قلصالا نال ب رادمأل ل وةلافهلوق) ريلانر ةسااكا1تد.قلاه نان" هلا

 دس اعزانتاذا ا!ذهو هنام_ساش .قالطالاو مومعلاوح ايرتسم.الا مثمدوهةملاذاموهعلا

 نراخا او مومعلا فرمصتل ادعب كاملا عدا اذا امكان اءالل وةلاف هل .ةوأف برا ملا فرمصت
 اهرعسغو رحلاو ىابزلا وناسبا اذياهنو ةمن انا ىف لثمو ىة مرد كالاءاللوةااف صوصالا

 برلاتولىسرمسلا طي نءىورةنالاةعوم 2 ىفو نيلوقهم طن فنا. .هو نسا عسو
 دة يسم ل1781 سل سوال ةناطالم هما ةننل لل ام يقال
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 ص رقلا كلاملا ىعداولامأو)

 ةيراضاأ ب راضااو

 هنال (يراخدال لوقلاف
 امهيأ وناعذأا ركب

 نا ) تابقةشيبلا ماقأ

 ةنهب(اماقأأ

 ور

 | ىعدي برا! !نالالو اْ_ةمنحيفألوةوهولاملا برا لوقا ارفز لاهو (ب راضءاللودلاف
 راض الوةلوقلا لاهو عجر مثركملالوةلوتتلاق هر كش لىلاب روهمفاةكإ رمشلاو حتبرلا

 ولو ضو.ةلارادةمىف ضب اًهلالوةلوةلاف ضو. ةملافامهذالدخا لصاس نان اههأوةوهو

 (ضب امال ضو.ةاارادةمقلوقلانالدإوق) هللوقلا نافالصأ» ركد ًاولاعاز امتع ا انمعذ
 هإوق) بصاخلاك(انسضو أهلوق) عد وااكى أ (انممأ هلوق) ص وقملا رادوءد) م هنال

 عمىا(كلد عم فالن>الا ناحسسوأو د]وق )4 وةلوةلاالصاض.ةلاىا ) هر ا ول

 نافل لالا س أر لالا بر لاق ناب معي رلارادةءى فال ةخالا ضومةملاف فالحالا
 لوتلاناك مررلا فدنىفتطرشو فل لاملا سريرا ذملا لاهو م, رلا ثلث كا تطرشو

 ةدايزالركنملا هنال َح رلادادةمى لاما ررا] ومن او ضيراما هناللا ا سأرر د-ةىفب راضملل

 عد لا هراكن !ىفاذكف هةملمق ءاضيلا ىعدا نا ةملكلاب هملع جب رلان اة ارك أواوهو
 هنالهلوق ) تاعاكضاتلا هنال برا ةءالهمف لولا لبلاملا سأ ارىفال(طةفهلوق) يعاب لا

 (حلااهاماع أن او هلوق)هكلم "اف عب رلاناثسح نءلاملا بر ةه+نمىأ (هةهج ن مداد سف
 2 ع رلاةدا, زف براضا ا ةشسنالو انامثارك ألاملا س'رةدارز ؤلاملا ب رةنبب نالئأ
 ةبراذأا ىداوللا-ا!برذا ةقفلا قف الدخل نهراذهنمذخؤد و 2 لا فاك انأمشأ

 تةيق امالي وأدملا ىذ ةيبفشمبلا اماه و اذك لاا !ىفدلو نامءاملا لالا هديف نءىداو

 ةفصو ةدس تتثانيتنيلا اكن ا لاقيد_ةنك-ا(لوقا)ةة صل تةيثأو لالا نم ةصح
 دكرشتال ىوقا ضياقلا ةنا هتمشى ىلا همس 'نالاقد اال حجراخ هنانلاملا ب رشد و

 ول هنال وق )ضو .ملا رادقمىأ ) ا لماةءاندب راضأا نم ىرقا نادعلا
 نمد لعسأمل و ةعادب كلا ١لاك رةعاضب وأ وأدب :رادم ره ىله ع ا (ةقدلا فناك

 نال لاملا برا ل وقااف ب 00 وةب راض 0 انف نه لاو أ. عبر

 هذ #ه ميدة:ىوالا ناكو رك:مالوةلاو ركني وهو هلع ىل# رب قاقهتسا هماع ف ديل ءال

 ع رلارا دةمىناك وأ هنال ص وءةملارادةسى ان وكبد.ةل وقف ةقباسلا لمس ا ىلع هل ملا

 ىلءس فا ةّمدا !ىناك ول هنالهلوقو ىتحرلا ةماللا لاهلا-!!برالوتااف ةةدااىفوأ اًضنأ

 لولا ناك ةءيدولاوأ ةءاضملاو أةيراضلا ض:اةلاو ضرما كالاملا ىداولهنال ه.ةالطأ
 هلوق)د لاو ذىلوالا( كلاما لاهو هلو ) براضم ا ىأ (لاةفهلوق) 7 ق5 ضداقال

 ىذ وأ ه-:عح نماطرشو أ عم وقت هماءىديبراضاانالو رك_:ههنال(كلاماللوةااف

 نالدملا عضاوىنوالا (براذملا لاهولو هلوقر لاكلاا نياءرك درك , وهو حبب رلاىفةكرمشلا

 ىف معرلا ع و ىأ (ضرق /_ * ]وق ةيراضأا مدع ىلع اهميذ | ةقثأ ني اوالا َنيءلمسملا

 ىعدب هنأ ح ند ٌوااءرك ذا ئهنمهل سل عبرلا ناك ناو هلل وقل ناكاسنا (ةعيدووأ هإ لوق)

 اهمال لاملا بر عمو أ هدو اهماهأ“ ءاوس(براضأ ا ةنيبةئيملاو هلوق) رك وا

 اف ميرلا ضعب للة( هيلع ىدبءنالو| وق ضرقاي كلا وهوادنا نال تثق

 هعرناك اذإو هلع ضرتتسملا نإ ضرقلا ىدا اذان /نيع كلو هن راض !ىع دااذا

 ةدعام ن عهده تس وخ دةفركنملل ]وقلا وهمعدي لاما بد رىأ (نامهضلا رك هنال هلوقز ه

 فالتخالا
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 ىلا رهلاةراعرد م نذ-ا(ل ونأ) مآ ىلءأة ناعفدأ امنا وايدف 11 ثتااعي ام وارامخلا

 را.هتان أى اما! وه د ودكامد ..ءلاناللامابرارامل!نالوالانالوقاهواءاوا»هرخآ

 لوتوذيراذا ٠اةيتسالا:هدلوة نيب ىفاناالث ةيراضملاءانق.ةمالو عب رلام_هودا براضمال
 هدعرر دةنيضث معي ريد راصملل ه.فمامنالءا دهان داغلانعح رع هنأ صاسعل راشاا

 فؤالرثءديعلانا لع! ملاهرصل ىفو لمانانهام ىنالع داش ىفاذ تامضأ اوءا هنأ نم

 :مق ل ءشرالا ناك ها وسلاللا برو براض ارمضدت ىتحاميعفدبالا طخ ىنب اذا هب راذملا

 «.ةهلبراشما نالامترضعالا مه ديال مغالاغل أ هتوق تناك ولاذكو رثك اوألقأوأ علا

 الا عفديالأط> ىتجاذا نوهرملاك هع نمهسهذع وهذ _تايث !لالا برل سدا تكل قدح
 ء*ادغلانودعفدال براذااو لالا برةرمض طرتشب هنا لص اهاو نمترااونءارلاة رضي
 تاكناف هدنهاهعفدلا-للا براذلاملا سار لم ءهتمقوءاد_فةااو عفدلا ب راضا | نأ اذاالا
 هع أ ريخب هريغ ني دىدأ هنالاعوطة مناك رضا 1! ءادةذ مهردال أديعلا ةمقوا.ئائامهدسأ

 ءاد_ةلانالو عفدلابال هيساص ة صح بااطدال ةكرشلا ىلع شنب ماه أول هناق هسفرط _ذمرعغوهو

 ماك أن ص سد هنالمد>وءاد لاو عفدلا هل سدا براضملا نا ناضضاعرت ذوذياهنلا ىفاذك
 همص - عقد عهدلا هلو ب راضأ اراةخاولو ىمد_ةاالاه ها اممماا ناك ادوانةيراطملا

 526 وم دلوق )براضماىأ ى ثا هإوق) ها ءادفلا رعفدالا نيب ىقاملا ريت كلاما و

 ىعف (عندامعيجلاملا سأر دو ه]وق) ىوج هل ىلع مطاعلالودو فوطمما فذ

 نكدنا ىلع يراض الوز ىو أ ام عج ىلا لاملا ب ره: تحمي رلانءئو:براذءالذ وكنال

 فال هلوق) ىلث ها مدق:ا5فاأ ىلعالا عباربال ا ه هع نا براضملا دارأ أ ذا نأ
 هنال ةرهالا ع ريال هناف' رشلاهعب كه مءارمشلا ليقهءاااعوندم نملاناك اذا (ليك ولا

 ىف بوصغملا ع...بلكواذا بصاغلاك نامذلا عمات ةلاك ولا نال امةوّد_سمول هج نكمأ
 عجرباله دعب لية لامملاهبا!لكول ا عقد مىر_ئااذااهفوةرم ع ريةروهااءذ*ىفةلاك ولا
 ليقهءلا ع وفدملا امأهدعبضءقلاناءو:ىلهذل ءارسشاا سة ع وسرلا قس تحن هنال
 مث ةيههل«عجرب الها ذافا فو صرمصي لذه دعب ناءالا ىلع ماهو هو هدي ؤةنامأ ءارعشلا
 هناف كلد مءارسثلا دعب نْملا رض قاذا لمك ولا نا لصا+ اود رع ءاذ.ةسالا عوقول عب ريال

 «.لا عفدولام أو هدعب ضم ةلادامفو صل هفءارمشلا سلب عوبرلا قسد تبث هنال عج ريال
 ىلع عفو هو.ديف ةناما ل_ءةه-ءلاع وفدا نالة سم عبس ربءارمشل دعب كل وف ءارمش | لبق
 هدينالدوق) فئصا |هدافأءاة.ة الا ع وقول عجربال مَةىه لع عرب كله ذاق «دعب هنامالا

 هنالءاة.ة سال ا ىلع لإ نكعالو ةناما براد! ديف لاما انا هنا (ةئامأ الء شمت سا ديان“
 هب جو هنالءاةءدسا انا” لكولا ضمة نام نوكد رضيقام لت نوعضم ضءةبالا توكنال
 ه1 كال يف هملعانو مضمر اصف هلا مةوراص هضرق | ذاف عئابلل هماع ببوام لدم لكوملا ىلع
 عوبجرلا قس تدث هنالالص أ عجربال ثم-ءارشلا دعبالا هلا اعوذ د منكم اذاامفال

 ةئامالا ىلع متاهوهوةنامأ مق هلا عوفدملاذا هدهد ضمانا وم لعشلكا رمشلا سنن

 هلوق) ب راضااىأ(ه-«مد]وق) انلقامل طَتاة ص عسر, كال ها ذاف اقاوم رمل مق هدام

 : ف هر لو
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 هأ رضد]وق) طضان ع :رهأا قهمات وقأ ءاماذي أ مانسقأ ة عب رأ ىلع وهنبراذا|ناك ولف

 ةبحاسمهعدي نازا والذ ىأءارعش با وج(هفصن عبار هلوق)دبعةفص(هقصتي لالا بر

 َِن ركيقهلاعهلام ع ََن ركمذ ل .كتو الهدف ن ههعمك براضملا ن هوه نال ف اأ ىلع

 ةنايحلا نعم زان بدق ؛”نامأدة عدا راادةءنال ىاش !اةشاح ىف وزوال لوهو مو دعاك

 نعحرذال يراضملاءارمش نال الدكىناذااو لاملاٍبرل عقولوالا دة او ةبانقلا ةهنن عءو

 ةهق.ف براضءا فرت لاول تو.ثىهوةدئافةدازلدقعلا م0 الا رداد
 ادكودلوق) 2 ةئاه- كلذولوالا نمل ىلعة صا مه_عيبفىاقلادةسعلا ع وقو مدع

 هارشا مع فلاب لام !برىرش ناءاهاادع ةلث_سلاوبواذملا عااملا ناكولا اموذو (هسكع

 عمباا نال هد اعد ىلع همام عسب ىاهقصتمعا رب هناذ فا ألام ١سأرو هةهيبراخملا

 طقفةمقلاق لضفلاول ل هواه وقلدفالن ماك همعق تناك اذااذهومودعملاك امم ىراخلا
 هن ل تزاشملاةطسوراَشلا هنىرت دا ام ىلع عشب اري هنا طقق ن نُملافوأ لضناممف ناك ولامأ

 تراذملان هكلاااءارمشرلا اوجل_ءهنمو هوق) را اضي ةمعا ر يةساان الع معا

 المال ندا كلاما لام زاكا 0 001 مدلل أ ردا همكم و

 هكلعتلهسدقو ةرثاالودس له ةه دة علا ةددواضر «ةيزوراس م دهت همق فرم ف لا

 الو نيسعلا هس.فكالجالءارمثامثال ريصصو يق لاملا برن راض اءارشاماو فرمصتلا
 همقوفل ب لل هوا ارشيف ىاهنعلمكو هنالك لاما ءارمش ناو وهو فرم

 م فدانا أهعمنمىأ(ى رمثؤاد هل وق) هسفنب عبس ن نءزةتباعر هنالاطد أكل امال ةدئاف

 !ذافدددهيردةةمةك اللا هنو مءادفلا نال («ادةلابةيداضملا ن ءدجور كن ه]وق) لكلا ىف ىف هيل
 بربدمناماو هماءانو«ةمراص هنا براضاا بيسناماةب راضملا نعداكد علا رشماردف

 ام مدد ءا.عأأ َه 2 نمذس »اد ةلايمءاذةنالام يلعءادقلا ماسقناب ىذاقلا» ءاض2ّ .ةلاملا |

 نال ردا ىفلاق ىليز ةعسقلارالا ةمالسالو ىدشملا ةمالس يح -وبءادةلا باطذا نال

 وهو نب رلارهظاد_ا وانمعلاملاداصامم هنالاعاب را موتو كلما ناكدق وكلما ةنؤومءادقلا
 انووهةهراص براضملا بدهن نال راضملا نء رخماردفا داق املا براغ اًاواح مم 0

 ءادفلابوأ عفدلاناهتعي رخاذا رادييلعا دقلانىذاقلا“ اًذةيةراصلالا بربدصتو هءاع
 صخام لانه جرذالث مح امني واذ_هنيبقرثلاو ها امهكجام ردة ىلءامرغ
 ةيراضضملا ىنانالوهو ةراحتااناوذ كانهب>اولانال حرتاتهو دن راضأا نعلاس ابر

 ( صا هلوق) ةباقك هن داذملا ىلع ق.ب الفكي ىف ةراكأا نم سداوهو هبانللا ناهد انهو

 ىلاق (حلا عفدلا كلاسمل رادخاولو هلوق) هب راذ لا ىفاّإب راضملا ناهذ نأ ن مام مقىا

 لعة قر ناللاملا برها ةبانخا مدننا هتهقت أك ول هنالناغثاأهتمة لوب دقو هلا

 هنالك الذ هلق كلذ عمءا هلا نراشملاو عفدلا لاما | برراةخ انافاميف ب راض ءلمالدك 1

 نامدلا ةءاعفءوغو ها حاذيالا ىفاذك مهوتر عررلا نال ل3 ةوةيراضأ ا لام* الاب تمس
 2 رغاظاا نا ىلعروك دءرعغل لاعد ةذ.د »فال قة فاصملا هلتسمف رلانا الو
 نوكي وناببلا يام ام هلع لديك رغشمد.هلان وكلا رام1 ل أناوش دحادرفب النا اهلمءَف
 13 0 م م ب مس و و د ممصمب تس رت

 رك



 ان
 2 ل
 هريغو ع..بملاةوكوةطايللاوغ..صلاك( ةقءقحدوق) ط لي قاع هنع قفتسسم وهو

 لمالاوهاذه و هلوق)» مغر عب زا سو ممغلا قوسو ماهطلا ىل_-ر ةراصةلاك (ك-وأ هلوق)
 مضي «ةهقىفوأ عسبملا فدي زبام لك هطباضو لو قر ةمهارأا باف ىمامىلا اذمب راشأ (ةنامن
 ىقىأ(ه_سذن ىلع هلوق)م ذيكلذمذةداعلاإت رباذامضلابراصلا ةداع_.هلاذ- ةءاو

 نأ ر ه.شدأم 31 ةرامعىفناك ا ؟(ةداعااوةدانؤلا مدعا دوق ) ىلواةءاقالا فر ةساا

 باع ناهتبتصلا اذ_هراهمذنةداعأا ردن 06 نعل اةدا رلاهءن وكت ةقفنلا ضع

 راشعلا ءذخأي الث ةااىل اوالاونث ا ىفام عمرا ركنو مذ لك ىلعو هممت مدق:دقوة ارا

 فوصدلابا.؛الن طقااوأ ناكل بام ةذ ركل !لهأدنع زبأا رمسّسلا ىفد علاق (انبهلوق)

 0 نيكس رك ذتمملا عام ول: ةوب وغملانء نم زائاوا

 3( تدملا عامصو ان-طقلاو ناك 1 ى» ىقلازيلاهةيقعد.ة هريس مك ناىلا

 (اهوعد ربراخملام رغدإوق) ناهرب هنمريصق) معن مهدي اكله ىأ نانثلالاىأ (اءاّضذ

 / براضا|بيصرق نيةهنام_م.ناكو اأو مهو لامملا فت رلازوط ريما اراصال لاما نال

 هعءايرا ةثالكو براض هالدعد رثام تاك رشم راد أ ادع نيةاالان رشا اذاق ةراهسج» هام

 ىنامهك.ام زد 5 ىلع علا ناعذ1ه-ماعناكدةنلا ل_.ةنافلالا عاضادا مشلاسلا ب ر

 ةئام-خو فاأوهو لاما ١بر ىلءهءانرا ةتالثو تام وهو براشملا ىلع هعارذ درعلا

 دهبهناىرتالاةب راشمللءارشامغاا ارمثاموةنام أ هدي ةيراضملا لامثال لك.شم وهو -
 كلع) عب رلانااناعنعب رلاههدرتسا نا مسخ عةوول راضاا مق لق عب رلاماستقا

 نك.او (ىاملا ءالاملا م رسغو هلوق) ه-هجو ل_هأ:ءلفهلءأ رمذلاعقةيرلو هلو دع درع
 ةئايومج وفلان لاملا بر ىلءنراذملا عج ري م براضملا ىلع عال اهم أهمجم نام نافاالا

 (انوعضم توكل هل وقز ىفاتتا هللا عجرت دقعلا ماك_أو دة ءالرمما اءااوه ب راما نال
 نب ونوهذم نمم وها اناسمذلا نيب ىأ( اهتدب دهلوق) ةيراضاانعءاج راغوقا لع

 (ديعلا عب واو هلوق) : هير اكااىفاشي اللا بو ناهد نال (اهاهبقان و هإوق ( ةنامالا

 ىأ (هعبرتالهلوق) همعلا عابرأ ةثالثن 2(فالآ هنالثاعسخ هلوق) اهاا لد تلاوىأ

 هل وق)ر ماب راض امم س سدد فاالا وىأ(اهمم# هل ؤق) مق: ب راما ]م ديعل 'عبر

 ول هنال كلذانلةاناوءاوسةهقلاو نلف فلأ هستوقىأ (١دمعفاالاسلا برن« ىرمثولو
 كد نيماانبراذملا نهعارنناغلا هتوف فلانا دب علاسما برىرتسشا نابل ذايب ناك

 ةصح ةئانجستو قل لة ضمد 1 « هنافاغلأ اهيق عب رو راذااف أف براك العام

 حدد هسملاة-هقىفناك اذا اًذكو ىلوالا لٍَلك ىهذنيفا أي داضا | لام ناك ولامأ ب راظم ا

 نمد  ءانو فلانلاملا برها. تاق ةثاعس#واثلأىو اسيدسيعلا ناك ناءنملا نود لد

 | دمع ىرم :نايهسكعاذك ونيسةر نم امو فا[ ىلءةحيا يعبر اضلأ هع فاانب راضأا

 بر ىرت_..|ام ىلءالا هيف مبا ريال نام -ق ةمعاب ولة #ملاف فاايهمهعاق فلانا أ يق ا
 ىلعو هلع حبارتنا.مسقو طقف عملا ةءقىف لْضفال وأاه وية لضفال ناك اذاامهولاملا

 لاملا بر عاملا تاك اذا اذهو 8: م طيددتم يوصل اذااوهو راض اة صح

 رب

 ادكهزلاناك اكةون ؟
 هله "3 رمل ولالا

 ها ةرامعلا

 .ذاةعاوأ5<خ وأ ةقشح

 زاعسلا ةرحاك ( راععتلا

 ةءيامملمالا وه اذ_ه

 ىلع هقفأام) مضر(ال)
 ةدانزلا مدعل (ه يسفأ

 تغصنلانبراضم) ةداعلاو

 ايناك(ازباهلاب ىرش
 اههكرشو يمت عانو)
 12 (هديفاعاضف ادع

 4 رغلدمعلا ع ايلامهمقن

 عيرلاتفدست (براذاا

 كلامملا) مرغ(و امهعن د
 (ذبعلا عب ر)ريصي (ووقابلا
 اخراخ (براضمالإاكدم

 انوهضم هنوكاةيداضملا نع

 ةزاما ةيراضاا لامو هماع

 اا همقان انو فاشن اهني و

 هج (لاملا سأرو
 3 أ وهوذكلاملا عئدام

 نكحاو ( ةثاعسجو

 عي براذمل (ععاد)

 طَدَو (نيغاأ ىلع) دءعلا

 (عبسي ولو)اهميهارسم هنال
 ةعيراب (امهقعضيإ د رعلا
 ( فال [هنالثاعسذ)فالآ
 بن راضدأل هسعاز نال

 فلالا فدناهمجرلاو)

 لاما سر نال( اه-مندب

 ائكرش و وزن انمهخو نافاأ

 ادمعفلاب لااا بر نم
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 هلا عندول هانم دق امهريظت وةيراضملا قاثئالن كمدك رشوست وىأ(نذادلوق هن نعذن ال هنأ

 "كرت ثم لاس انا عم ها هسسف: مكس ف صأ لكدأو مدت راضماهةصأو ضرفاهةصنافاأ

 سدا هنا نم ىفاكدل نع ح راشااهمدقامىفان يال هنار_ظهبوةواضملا نكن لف كلم ةكرعش

 تاأد يفكيإ ةعءاضر رخ"الا لالا نوكي الثا, صو صةئاذ» (نياجرانيلاسع و أ دلوق) مهفاف عفن رمشلل

 قلوعلل عرف :تاذل هب رام قهمصعمف هعاصياوه دان ولوف ربنا طمخال مدق اذاو ةدسملا 5 و * ,ةت.ناالا ةءراضملا قهَمَمْمْدُف ةعاضدأههددحأ ناك ولو ىناهربلا ظمحملا ف لاق .. ير منتو أ نذإ

 ممّسع س ءاسال ىف ةيئاخراتان عربم هنالا يمة قفنلابعطبت#لا 4 ذأ, ناالا أم ىلا فير 3 1

 ىلعلاملا نق نادلة لا !برتومده:هرغس ن هبرا ملا عجروأو ةبامعلا نداهيف ولو ل

 هعودس رفقة لا د2: لاااراصدق وما همأ ابنك و و ىسونلا دعدأ 3 وقف رنا ىلع وهشق

 قامدرو مهم م لق نسم نم قا و هضقل قع اق 45: الامزعم هوا ىأ( قدامدراهل وق ) ها
 در هنا رهاظااو كلمنا نع ىحت وسلا ءاهتناىستنب مق اةهسالا نال راضملا ىلا 0 ![م

 وأ (هلاغنمنةئاولو هلوق) رنسسا!ءاهتنادنعماعطوةو سكن ءةققنال هارتشااممهنعدازام أ هد ل
 ةقفنلامغب دمقمتنا دمسالا كلعال مهل وةنادءمءاذهو رع ةقماللدبراطلاىلع تادثسا لانأا سأل ١ تالامأا

 اذا ىدولاك هلا قافنالا فريدا |نال عفن ذب راضلا ىلءنادةساولاذكو (كاذهاد[وق) تافوت , رن ”بداشاا
 عجربتالبةةيراظملالامكأ (الهولو هلوق) رع ها ريغصلا ىلعهسفنلام نم قنا || مم.“ ”ناكحرإ

 دخابتلا.م!ناىأ(محلاذبخاب ههلوق) رج ةقفنلا لي تاوغا(كالامملا ىلع عج ريل هأوق)
 برقوةسا اذاق براذملا هءاج ىذلالاملا نملا!سأر نهب راذلا همفناىذلالاملا

 هامتقائئلضفو هةفئااموةعاضملا هيىرت_ثاا_عبراذأ ا ىلاهعفدىذلا هلام سأرلاملا
 (لاملاسأزنمدوق) هيسسقأ ىلع هذ ًااعاض وعبراضأا ىلءاوئالا 2 دروظ ل ناو

 ةيراضملا لام نمد سف: ىلع قة نادل براضملا نا ىلا ةراشا ه-ءذو ردهأا فلاه قنا قاعمم
 ىفا؟لاملا س أر ىلع راي مدقاهرم_غنيدلاسلا قناك ول هنال ةقفئلابدمق ه1 عب رلا لبق
 ىةنذاناك اذا هيراضمو باشا نيب قرفالهنا دما برا قاطو اي أ رصلا فو ملا
 حرة قناكن ا عبرلا نملوةي نأ حذوالا (معب رةعناكن ا هلوق )فاذا ةةةئالذالا وةيراضملا

 لصاح ودع هسقن ىلع هّةدن ًااعاض وعب ,رابضملا ىلع ىأ(هءاعئث الو عد روطد منا و ه]وق (

 ةثاملا كلاملاذخايةثام برو ةثاملاملا سأر ن ءبراضملا قةنافالثماخلا هل عفدول هنا هللا
 هدهىف ع رلاناك ولقدلام سأر عج ءالاسا ىف وةسنايراضاا اهةفثاىتااةثاملا لدي عتبرلا

 نوكس:ف هاط رشام ىلعا حمد ةئاثااةثاأا ناعستعي وقم الد, ةتامد>ان نيدنام ةزوصلا

 معي راو لصأ لاما سر نال لاملا سأ رىلا فورم ءنوك.:الو عب رلا ىلا ةفورمه مةق ذا
 ىفو(ملا هنأ ام بس>هلوق) يع لصالالاملا ترلل_ستىت-ع.تاااموالسةالف عنبت
 مامالادد-:ءةثام و فلان جبار لل ةءام ضرةدسا اوَفاأ وهو انا.” لاسل انى - قاكما|

 هيراكمللو ريسعلا وه ممم أح مشع د أ ىلع مسق نيسفاانا وعن ولوطةؤةثامىلع امهددعو

 لكردص للا مضااءن الهاون رهلا عمم ىف لاف (نال-+لا ند هلوق)
 انظيأ نال+لاو

 نالافمد_ةئامعمداركتوه( را عسا :زجأوهلوق) ط دارا وفو ها لم امرجأ
 ىايز نئلاكتراصنُملا ىلعةدابزلاباملال(ةدابز بج ونام لاملا سر ىلا مضياذكو هلوق )
 رع سس سا ص ص 22و22 وس وم صمم و م جم عموم حمس مج

 وهو +

 نم عانا ا لعىذنأ

 راصةلاوراةءل|: 2

 ام (هوهو غامصلاو
 (لوقي و) همذد:ءا
 ادكواذك ىءماقز عئاملا

 تحولاملاملاسأرىلا 0

 همقةدارز



 ةسقن سندعم هنال (حلا مهلا فل عناو هلوق) ه«ةةغءاف هءلعن "الا فرعلا نا ىلع هذهةنن

 ) رهاظا | ىلءهئاودك هلوق) 7 ؛رقمانمدق اك ىلدالا نكساانن ..؟ اس وه ىلب ةيراضألا لحال

 ضرعدق هنالرضأاو رفسلا ف ىأ اًءاطم هلام ن مهو ادناك ض ص اذا ىندب ةداورلارهاط ىأ

 ةيراضملالامىفءاودلا ثنا ةئم لس ىلأ ن نءوهريغو نهرب ةقفذلا 'هلد- نمنوكد الؤض رعالدقو

 نءنبدلا ىرعس فو نهالا قدم ان الخاموا وةىفنهدااوةروذلا ءلدكو هنديالصال هنال

 نموهوةفوكلاءالامذ_ ولف (ةَمغلا لن هلوق ( ما ءاودإاك لعكس او ةماخا ظوسملا

 اهتمح رخاذاف ةفوكللا ىفماداملاملا ىف4ة قف الفارفاسمةقوكلا مدقثاكؤت ةرصصملا لهأ
 ةرمصملا,ماداملاملا ن نمو ذل ولالا ل الحج و رخهنال ريدا ناني جو-ةةفنلا هلذ ارئاسم

 نم ح رخاذاف لالا ل_جالال ن طول لجبال «-.ةهشماق 'تناك-ف هلىل_صأنظو ةرمهيلا نال
 ناهلولاملال>الةرمهملا ن مه-ورخ نال ةفوكا اننا ىلا لاما دقة ناهةريصتلا

 هناوةماه انطوناك ةنوك- !انه_:طوزالث رمصدلا ىلادوهد سعف :وكلانماه أ اماضن أقف

 ناد راضملا لام, هغالامذ أ اذاهنادمت ةرامعل ا ءده(الامدخاءلام ]وق 9( جلار ةسلان هلطمب

 بلو ليلعتلاو 7 قلا اديه ةةنالاف ةوكلاماقأو حالا رفاسوهدلب قف هك رت 1

 ناكوذ رح !لهأن موه وهو ةوكلاانالام._تأول ةمنملا ل وةنمكلذ موف هناك وكالدك مالا

 لورمهعةماقالا ىونولامو هةزامعلا ذهن هدوصةملاو ها هلةة:القأز زذاسمةقوكد ١امدق

 ةسمكم ادامه ة-2:الفرصصملا كل د راذا!لامذ ادة ناك اذاالا مما لذ اراد هذ

 نأ ول 3 ةوكللا تستل ودق ةوكلاباء_هو< و زاضمهءلاالاسملاعف ةدولوط وسلا فام هل لدن و

 الو هب هراذوال تسلا مف+4هاق انالدف وكساايماداملانملان ل ب تراذكولل

 ةفوكلا قى فنا ةراحىف اه ١! داعم هنطو ىلا اتمح رخنافاممح رت عمامة ةةءلابحوتسد

 ىلا كلذ هد هعو» 7 رقمسأاب ضة:ادؤ واراءّمسهناك اهيهنطونالةيراشملا لام م

 لهأن ءوفوةفوكراانالامذأوافرصأ!ىفلاق كم ءاوسرتاآرمصمىلا هباهذوةفوكلا

 هلفارفاسماهتمح رخاذاوةف ةوكاانماداملا + ١قلةةنالفار ذاسمدق وكلا مدَْق ناكوةرمديلا

 ةرمصمل نال ٌةرمصمأ !ايعاداملاّللا نمقكي الو لا خ!ل-ال هنحو رخنال# ميلا قاب ى-ةقفتلا

 قة ناهةرصملا نمي رخاذاف لالا لح الالن امولا ل باله_.ة هتماقا ناكف 4 ىلهأ نطو
 ماها ام اضيق هين اهلو لانملا لال ةرمصلا نمهسورش نال ةفوكلاقانزاىلا لام لا نم

 داعاذ اقر ةس الط هناوةماقانطوناك فوك .اانونط ونالةرمصءااىلاد وعند ف وكلاب

 ىواةةلاو طرحما وعتاد بلا ىاذك لاملال الاف د-ةماقا ن“ اكرم نطواهبهل سلوا هلا

 0 املا ىفالا قافنالا هل سلا ب [ةفوكلا ىف نطوه ناك ولهناه:مرهظيو ها هي ريهظلا

 نموهوةئوكلاءالامذخأ اذا هنالصاخلاو سماخلا نمةئاخرتاتلا ىف هنجتب رض |تناذو
 لق هملع واهتعل قرب ت- ميما دام هل شف الف كلذ ىل ,ةارذا -ءةفوكا |مدق ناكو ةرماصتل لأ
 اهلامذارملاماذكش: رايعلا ةتو(ل وق از زاغاالاب ىلا زاوعالا نمح راشاا مالك ىفام نع

 !هنلاااذخأ تلا ةدامأ !ئمرفاستان هب سدا اذ | هنا همو ع د دءشد و هن سد | هنأ هم همف

 انمدناكعئاش فرعبوأ (ماطاتو أه لوق )ذم حي ستحا هلال ةقنلا ف تاكاهيلا لام انداعرش



 سل

 رادا1نم ةسف:كلام ا موملعق قت ولو وهب راذأالامىفالكلاملا| ىلعف تراذألا مهم نفاس

 دي اذه (ءاركب ولو هلوق) ىوجلانع ط ها عبرلاب نماللاملا سأرل ادا دوتس انك
 تون اك هراركو لاق ول ءاركلا هل ىرتكاو ممن[نات بوكر |ةيادىرت-ث.تأ هنا

 نمدرجأو هباسث ل -غهمف ةمجاولا هنو نمو أي زلا لاق (ةداع هدادعام لكو هلوق) ط

 نم كلذ لكب راش ١|صقةوزالأاو ماهل رحأ و زاخاك هلا حام عض ومى نهذأاوهم داع

 هلماعت ع نو ةرككسس يدوب بأس ءلاوند#بلا ةفاظأ نالوا مبترحجةداسعا اال ةيرا ذا 77

 كلد لك 4 قاظ فه ةاماه نون 5 مف ساق ن م سأس: ملا هنودلسمد حس واابحاصنال

 ةيدا !ثأالامىلا هد 01 مل نمئثهدي وهدي ىلا عج واونه<!داز اذا ّتفورعملا

 ّى ىزاغااكو هيرولا ىلع وأ هْسعح وعفا ىل-_ءءدزهديفْئثىداذارع_غاان ءحجاطاححج

 ال ءىلوملااهأ و اذاةمالاكو ةق-ةذلان نم ةعمامةىهغلا ىلا د رببرطلاذادنم حرخاذا

 ىنأن عن سلا نءوىلر ما اهدرتسا اهدي ف ةةذلا نمت قيدقو ةمدختا ىلا اه> رخأ م حوزلا
 رادو للهعلا نمهنكمتو هنودحال _صاالةنالذب راضألا لام,قنوك. اضدأ ءاودلا نا ةقءاح

 ضزاوعلا نمءاودلاىلا:-اطاواهعوقو مول« ءةققنلا نا رهاظااهسو ةةنزاكضص

 هتقفتفةكرمشلالانعرفاساذاكي رشااةراهتاا فو ةأرااقسفاك ب الفاموهومناكذ

 اذ_هدهملاه ة.:فلان ع الةنةناخرئاتلاف لاق دمع نءداذىور لانا كلذ

 ديل هات اسس تاحشبس وا ثلا لام هنت و>وىأ ها ناسا

 رك ذو ىلهرلارع_هئا هرك ذاهتءهده تسل لثاءىنالا ناسدتسالا ىلع له_ءلا نا تاع

 ا رمشلا فالي لاق:سداضمال ةقةنااب 0
 نءالة:ةماالثرمشا|ىفلاق ها رخأالا» رشنالامنمهسقن نع قف لهاعلاكي رمش

 زواحناف (فور-هلادلوق ) ها راعقأا ةذاعك ياا اريراقطلا ةاخكو ةردز

 نال ىوج اريثكوأال.اةلا ا ناكءا وس(اهلام ف هلوق) قأم_ءاك لضفأا ع نء2فورعا

 نكسااينك اسرممم|ىفبراشملاو ةأرملا و ىلا ةقفنكسايشحالاءا ”[سسع ةق-هذلا

 لمك ولا و مسالا نال براد قة قفذلا قفة راشملاناس و.ىراصرفاساذا دىل_هالا

 ناعربتم عضوت ملا ولك ولاو لاكمال لد |١ قدوس ة مجالا نال اةاظ همها ةقفنال عطيتسملا و

 ام ةقفنا اهنا هكتالا و د هنأ و رلار هاط ول ةققثالذك .دأالاعرفاساذا كد : مْسلااذك و

 ىىا (مجأ هنالهإوق) مم هسقنلام“ نء!ميفبراضملا ةَمدنف(ةدسافالدل .لوق) فأيسو تاع

 لامفف عض. :سمالذق_ةنالف اةتالاىف وناعربة ماه هذ( لءكوو عدمة سك 1 وق ) ةد_ساقلا

 ىفلاه (فالخري الاف ددلوق ) ها اهنه4نذان وكيتاالا امنع وطه هنال ةعاضملا

 قفى اهرك دهيفراعتلا رحم هنالدلة.ةنالذكرشلا لامع ركاسام ا كد هرمثلا اًذكو ثمل

 نكت نلامالةتسقت نر ةلاكو ها هك .ثاا لاما وسو ةيابنلا قح ردو هيفاك

 نا نكلا انههءلعلمغلا نا ونا كسا و>ولان اا رقان :هدقوام_هردق ىلع ةقمنلا

_©ن ٠2 هب :اور دوكولا لق" هنا بوجولا مدعد#ملا نأ م كلم
 ا تنالصالاف طقفد

 قداولا مونحرملا ذنستسورقأو 4ذ : دماخلا ىف هءىتفأدقوانسالبوجولاىوتقاا اهماءىذل ١

 هدم



 ع

 هب رالو رخ"الا نم لمعلاو عذمال لاما ن وكي نأو هواه أال ى-.ةهللاعاذرالانال

 هنانمدردلا ف عقرامو ىلوالانىئجالاك عاذبالازاوب بالا "هلم نم مهفو لماعلل
 ةيراشأ ا ةصصمدعن مانرك ذامىلعلومت هنافةيراض هوأةءاضب كلام ىلا عدلان لطبتال

 هلوقز رم (هذخأ نا وهلوق) 1ث نعد *؛الئوثلا نأ نمىأ(صااهلوق)د والاءاةباو ةمئاثلا

 براد ءالاةةشمراص ف رمد لكنا لصاشاو طو لا ىف لاق (ملا كلاما ىأهأوق) عفدب

 هم أري فيو أ ءيصانةرمشانءاو سهلا م همن وكي كلذ ف لاسم أ برق هعنم لاس ا بر ءالءال هو ىلع
 هسسفنا ل ءاطفرعصتا كلذ ىف لاملا برفهنمبراذا ا عننألاملا بز نكت فرصت لكو
 ىأ/مذع تاو) سم 4 وقاهاعهتن اس ىل_هرلالاق ثم ها ةلائمعمت وكيذ ف براذأاهانوكينأالا

 سه أري لاناكلاإ| ةعقاو ىهو ةي زاضأا ضورعلا م١ برع زاوج الذ نمد.ةةءالوفأ للا اضرع راصناو

 فد -ثاوعإ و برا, || داصف مهلا اذ_هنال ملا بحاصهرك دىذلا ل_صاخلاهءؤطند و (تلق) ها ىوتفاا
 كنا سأرناكنإ نإ 1 ري غل وأ هصصأن» مشابها م هملاسلا ب رفههب:هلاملا برك عال ه«_> و ىلع ب راذ ءالاقدوسم

 ت9(الاشورعرإ ران, ١ ||| ةيداضما لامس أذ سنج نمدلي هبت براشألا كي ةب را الام سأر سنجنم نكيلاذا
 0 8 1 / سأر سذج نم سذأ دةبكالاسملا ىرتش اولا م هه أريفب ولو براضوال ادم هصن اك لالالا هلدي وأو

 هناثع ءاادهف ل 3 اضوعراصامىأ(ضرعب عانن ام هلوق) رع هسفخامأ ةيراضءال كا ذنوكب لهةيرا ذا ا لام :

 2-2 * || براضملل ناك اضورع ىريثامث دهني ضوزمل عاب ولف عنملا فلاف (تاطبدةّناو هلوق)
 مث -
 ناك هديا دة: لاماراصو ضورعلا عاباأ هنالذ.ئاءلاالىلوالا ضورعلا عبر نءهمصح

 امونولو ') 0 ىل كمبو أ اهاثم ضورعي ضورءلا عابولةهسةنا نوكب كلذ دعب هيءزاريشف يرش الات ة: كلذ |
 5 2 3 0 . م٠ 000 1 5 : 0 5 ١ 1 .٠

ماداع هب راذأا ضقن نم نكت .اللأسا تر اطرمشامىل_ءام_م»ناك جب رونوزوموأ
 مو-كو م 

 ارا مع / هلوق) هسفنلل ءاعدنأن م (صاناهوق) ىكملا ةشانع ط هلقنو ها اضورعلامما
 1 0 داز اذا الا هءالطا قَد اا:عجرمف ن وبدلا باطا وةرادعأل رذسلا لهم ةسلاقاطأ ) رفاساذاو

 ثنا ام أ ركل ل_علوشف رصملا قإ_عقاطأو ظم_ههلاىف هبحزمصام ةدايزلابعجريالفنيدلا ىلع
 هلوق) ربلا فاذك طا فام ةموصملا فهق_:امأ هلاءىفدا عوسر الو نودلا'انةفالو
 نأ (.ةهرشسلا نمدارملانالهفاهاجالهسف:ست>ةقفنلابوبوىف لكلا نال(اموب ولو
 1 ةس رصملا ّق وهن هلم ىقهمااد وعي نأهنكمأ و رمصللا نمح رحنا وهلزخم ىف تءان نأ ةنكعال

 اذاالا ةبارذملا لامىف هم ةفرثكو ل ةرشسلا ةدأب جب رشاذاو ةءجارمسلا نع لة نع متم هل

 معللاوةداتعمىأ ىو ةهك افولو(هماعطفدلوق) ها ردا جاون رضع ىلاو دغي تاك
 ةةعنك مشن: نال كلاما نال ةقق مزلتالاماو تس وب فن ءىوراذك لك ايناك اه
 هب راضالاميىف هدم: بحوتس لةبرا ذاالامىف لمعلا ىلعهتمعبلهدعمرئاسولوهو هس

 ط طوسم ها هياودو برات !نتاملغفال هباودو هناماغةَمقن اذك.ف بسلا اذهب
 هلوق) طم انعر جو ىتلم همونشرفاذكو ىف« قيرطاافىأ (هيوكزو هلوق)
 ىلءىداحلاو دو لوقا مسا هيدي رود صمهنا ىلءمذااننو حصن نأذويو (ءارلا 2
 ولهءاودو كلاما دءمءةةفاامأو+-تادملعو همداخةرجأ اذكو ىلشلا نع ىكم ةئساالا



 : ق لد:

 كك 37 1 ىلا

 1 (هتهر والان
0000-00 هلا

 5 

سلا از دي
 هعاؤر كلا

 تك

 (هبداذ ل

 لت

 ىلا اوهلوق) اذن وكيالنيمأ هنا نم( ماس هلوق) براشملا نمذإ ملكلاهلا نءعبرلا
 «ءفداذاىلوالامفال اومهوّلا ىلع صأوهو ةعب مثلاردصنعةممزعلا ىف لدم (برادملادب

 ىلوالا هب راد انالىأ(ديدددةءهنالدإوق) ى رخأا دةءومدرتسا مْ ةاادعب لالا برل
 ىلوالا ص [ةنا بد وبالةئاثل !قفلا اال هنديدددقميةناثلات وبنو حسفأاب تيهشاذق
 درس نأ فاح .ولىأ (براذمأل ةعقانلا "هللا ىهدذه :هلوق) رخآالام هما عفدا ذامراصن
 هناا: صام لعو لالا سأرن مقام كال_هبيس ةم-قلادعب عا رلالا لا بروم

 هيرجأ رلاد_..ةنولا-لا برىلا لأ م سأربراذملا ل تسد نأ ىلع "هلا ةدص فقود.ال ْ

 مظعلا هللارةسأو لعأ ىلاعنهقاودوهسلاوبأ هءاعهمناك قانا

 « (تاه رعد ىف لصف! +

 هبل هك واا حدبق رراشملاوسفرصتلاو فرمصتاا, ليك و عاضنالاو تةةكدقو ةيالا

 مغ ه-س.2:لامؤف رص لالا بز نال. هد رنه يراملا قدسدال اودسق:ال دز لاهو

 ثااناو ءادتباد_ءاعلوعلا طا رتشا مصيالا ذهل ولامالادرتسهنوكمفهنح رصد لو لمكوت
 تالدلا 1 اصلا! بر لك ودنا هلو برا كمالاقةدفرصئءااراصو تَءَدق وةءاذكلا هل بجاولا

 هنوك ] ىلوألامل ابرق ى_:جالا,براذملا ناهةعا مصاساو ةناهد_#سا هنال لك و عاضبإالاو

 أ ناف ةاضلا عنب هنالءا دمي اه_ءلعل معلا طرش فال ادا درتسان وكب الف لالا ىلعقفشأ

 ه مغلامىف لوعبال لالا يروه مغلامىف لدعي نمملءك ولا نال اليكو لصيال لاا ايرتاق

 تاقناف هلدك وزاد ىئجالاكراصةءاظااد مي كلا لا نانسمجأ تاق هسف: لامفلا
 بر لام ىلع كرش ة-هن:ةبرا شما ن ادب. تاق لامملا بر عمي راشملا ةدعا ءالذك مالا
 لك مفدي هلوق) ها عوض وما باق ىلاىدأ هاير ود واذانهلامال وبراضاال_عولالا

 100 نألءق ةعاد لاملا لود .ول تال وألا لا مل نأديال رائكاانا عفدلابداف أ(لامملا

 هلوق) ءافلاءنا.ةالا ىل والا (ةيادهاا دقت هلوق) كم ها اهفط رمش مما سل !نال عيال

 همقهعبج عب رلا نال نأ يالانه ى.ةللاعاضبالانالةناعتسالا انهةعاضيلا.دارملا (ةعاض |
 ىالاه_ءلع طال ةعاضإ ىلع فطع (ةبراشءالدإوق) كلذك اذه حالا سداولا لا برل

 | فاؤملا ع.ب”دقو تايثا ىئذلا ىننالد سفن لإ هب را.تءاهعف ديدا فلا ىفة نبال ىنعملاف هل اع نم
 ىفاك ىلوالا الة ذا ءااوهد_ةيىذلانا عمى رالاد_سفتةب راضهه_هئدولهناهموهقمو

 لطت الة يراضملا ا برىلالاملا عفد و هنالق اق اةعاضرلاب» 1 و رحل اىلاو 3 ادهلا

 وافاهلامال ونراذملا لعولا !برل ام ىلع ةكرشد ةهنت هدب راكان الة املا لد ىلرالا

 ىلوالا لط.:الف براذملا ماءلالابر عقد عمبملاذاو عوضرملاٍباقىلاىدوب ءانزو-

 ةناعن_تالا|ئهةعاذيل ادا راانالةبراذ:تءع«نا رةعاض راها لع هب رد ادهلا نعمل 1

 00 ااا ا اا ا ااا ا ابتدا صصص

 ميسا
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 عسب ونملاريزع وىرتةثا | ىلا ةفاسلا لى لالدلا نان ىف < #مةلا ىفاكرا_ .سلاريغ لالدللا

 رردإا ف دام ١» قرغلا مدعي سم نعيعام ىضةةمو ئثهديىف نكي ل هنافرا ملا فال

 رحاب اههاتان ار كلارضورعلاهءا!بامىذلاوهراهاوةزحالابل عد هناف لالدااك

 الا حيال عسبلاوأءارشلا نال (هيلعهبردقمدعل هلوق) ه.فامرخآ ىنارس أ سينأ ريغ نم
 همالكم او( ماب ذهلوق) ىجادز ءىاست ىلع ردع الف ىرتشملاوا 0 ايلا وهو هريعةدعاسع

 ىلع رداهو هو :دااردقن اسرهم واعم ىهو ةعفنملا لوانةيدةعاا نا رل.طا هذه تزاح اءاو

 ارمخ مار اخ 4 همم هنا هيسانالا م هاطع ا وط رمشرمغن مل عولو دما ىف هس ياست

 لامن < كالذامو هلوق) ها ننس هلأ دنعوهفام دع نواسملا ءاراموةداعلا ترحكالديو

 عبرلاىلا فرصبةكرمشل لامن الهام اا ذكو (لوذأ) (عررلا ىلا فرب ةب راذملا
 وهف عب رلا ىلع كالاهلادا زاذاف همك ىلءلام ا سأرواط رشام ىلعف 2-2 رلا نمقادلاو

 طورم ملمعاارتواةةماوواأم ناك مس 5 ىوتفلا هنداح مكحمل ع دب دا٠ماامردقب امهملع

 مكحاااف حررلا نمد ىف ولا ا نمئث جب رلاد_ء:كهامهت» شب و-حعبرلاو أوم 6ع

 رهاظوهوامملعكالاوااو هم كس ىلع لاا سأرواطرشام ىلع خب رنا نمل- .تنامباولا

 ىلوأ م.باتوهامىلا كلاهأا فرمدو لص أ لاس ما سأرو ىأ( عت هنالهإوق) ىلهرلاريلا د

 تو.:ليقمكح 4 تدثيالف لاا سر نعع رف رلانالو ةاك زلا ف وةعلا ىلا فرعصنإأت
 هسئمع هنارم.تاو ل رلاراد_ةمىفبرادملاو * ََ مهل لوقااو ىقسعلا قام لصأ

 (ةعرةكرمشاا ىف رمش كد رمشالدرلاو عامذا!ىفهلوةلوةااوالص.ةمىمهالارت ذين أ« مزلءالو

 ءارمشا هل نكد ملوهنمذبراذملا كارما ناو تاطدأءش هىرتثرنأ لقد راذملالام كالو

 نع ىوج هيراذملا ىلءءارسا ا هناك ه:مهدخاف مرو _ًءدك ل مسا تاو ان عذ هيرو يمل كلذ اعد

 امنال (ةدسافولو هلوق) رم الوأ لعنمناكءاوساذيمأ هنوكلا (نءذ:م هلوق) عطقالا
 نم الها اواو( لم نم هأوق )نول ااذةد_ساف تناك ن اامه»دنءو مامالادئءةنامأ

 ةيراذملا تناكءاوسىآ نادك اس هنعذ هنارهظ .ةىدعتااامأو راها|دةءديلع طاسملاولع

 1 كلذ هيمن اودك الهى هلوقل.ةيدالوأ ه5 ند الهلا ناكءاوسرةدسافوأ ةحدص

 همسشاودورردلا ىفالو ى-.هلافر-عنمتةدازرألو ةدان نب 3 ةءيدولا ىق ل-.ةد

 ىقتيأر م رهظ أ ىن هللا ناك! :دءافولو هلوقىلءرمهتفاولو لسع نم هلوقى عمل ءأتءاذ
 براد ءالولا !ابرل 8 رلا لكناك جرود سافلا ةبراذملا ف لعاذاو هصنام نوما قورق

 نمذ؛نأىج او (لوقأ) مم ةعبد ولا فلة 6ك ذلعيل ناو كالولا فهلوق لمة و
 ق معا هل-عن منك منا وهدد لف فا امنءذ!اموا وق ىلءو ل رة مرمدسأ هنال ل: فاثأم

 سانا رمحألا ةلزرخعن رك هناف ب راخملا لاس رئاسا ذاام ىلعل او« هللغا ورع -الاناممذ باب

 فال هسفئلهدحأ نال ,رهنا لع هذخ أاميراذلا نمضيف(عررلا ادا رتد]وق) رركأو

 ًاد_,.ف (4امسأركلالادخأادلوق) ىوج . «فئاءذخ أ: ملا ذاهنمذئالءديف قدام |

 د 7 نا_عضلامدملهل-ع (ني.أ هنالدلوق) ها هذيلا كالا ذا ناهذالو هل-ع لدم ,رسأ

 0 1 رادار ه.تور

 هام سأر |(



 صحالو زر , (ةلادلا

 35 دنهل زع هيالن زر

 ا او

 (ىذاقثلا له

5 
3 

 ؟ خ8

 ل» نافزا وحلا دمةدوهوانا كسا لاملا سن اهعمد تأهل ىفاكلا نءةيدنهلافو ىناةتالإ

 رردلا م ىيهلايف هلعج (خب رلارهظا وهلوق) ةدان رب ط لاك_دالالاز ع زامتلامدع ىلو

 قحيتدشف ف ضلانالا كلذ رويظدالو ج رلاىفاةسهنال لاق ث ثد.حترو رمضلا عما 3

 لام او 4: ١ فل ركلابل راق طم نوح قوما |عممدادئداو هتومو كلذ رهط 1 عمم ١

 هئملو لوأهم ىلع "لع فطءاهع ان ىلعفوطعم اره (حاذاعالو هلوق) ىعاد 8 صو رع

 اذا هنأ هم مهد وصور ءلاملاو براضملا توم فىمام س هد ذأو فرص الم ىلع ه-مد 8

 رهناند ءاطع أةب راضملا باب ن نهة.مةلاىف لاه *(عرف) أي دقئااناههس دل صو رع لااو اهبل

 هيا |موباه:هقريدعتو 56 لاما: نمذخأب نأهلورينأت قرش 4 ةومعل دارأمم ةيرزاضم

 فاليللا تو هلام ملال !برلن مذ و ةيراضملا نمىواسطلا حرش ىفو ها 0 موال

 الُءم ريان دعق دب لاس أ ب برزناق امف تفقونالا اطةدئاقدده ولثلان ثن لودلا ث<ي ىف ى

 اذ_هنم رهظبىذلاو ىلمات ةمقلا ل:ءالاددعاه د خدي رب واهتمف ةواغنمت ص ود دمر

 ةعئاولا ةمتلا.ءد شاروخ اروح 4 ولن م ةمعقأ اذهان أ دارأ ول 1 : ولو عوندا اددع مع ردن

 ثء.حا# 5 زففا مثكا عقبات ع وفدخا 32 رلءيإلا ذااذك و ماسلا دعا ملام وىأف الانام ول

 قامادقاو لمأت ' مادا مووةمةلاي د تأمفاتلاهملاممقذخ ىلا وطضمذ لو 3 اءعاونأ 3

 2 رلاو مسفلا ىأ ( مددلوق) امعمامخنا وافن (هلوق وهب هدافأ(نذالا ص.صنتال هد]وق)لعأ

 لاساا فو هلوق)ته- ١ وأةد ردي تشعا رت ويقر كر 1 شل

 ىأ(نوب ودلا١اذمقا ىلع

 ةرسالاك ع رلا وريجالاك هنال رحأاةزايع ( ةرسالابلم_ءيدشتم- دادلوق)اهدالذساو 7 0

 ع رش لاق دال رلاناكولوهرهاظو هبءاعربخ ىلوعألا ”هلوكست ماس نمنيدلا باطو

 ةب راضاا لام ىئذالاو رمصملا فنيدلاول اًذهو براذملا ىلع بلطلاةّةثننا هداسمو قلل
 0 نيدلا عمدىف ةقفنلا تن ىتهماقموسراذملارش_سلاط ناوذن دملا لاق

 هلوق) طضاىف اذك 5 ررادملا ىلعن وكب كلذ ىلعدا رام ويبالارادةمةةةءااه بس نيدإأ

 ريح الو ض## للمكو هنال ىأ ( عرب م ذشن م هنالربجال هأوق) عب رلاملا ق نكد :من اوىأ(ال و

 درلا لاق الو ىباي ر مباستلا ىلع بهاولاريالا دهاو هن عرب امءاهن أ ىلع عرب: ا ىلع

 كالدو عن اوملاع ر هلعب حاولا لوقنان الهاك ما ستلا دوك انا كالذو هسءاع بج او

 ق ا رغد لاما ىأ(هنالدوق) د :وعسأ ١ أن نع ط قم ميل ستلانال ةم ةيلذتاا

 هنال ىذاَقتا !مزلي الو كلا الاله نما! ض_ةذبراضملاوهىذلا دقاعلا ىلا ىلب همأ أ !عسرتال

 ىأ (دئندسو هلوق) ىرعلا فاك نوب دلا لمه ىلع ردة. كلاما لا كوتب صوف ع ريم

 هلوق) زا ل_.ىولا ناك اذهاو لوةي نا ىوالاوءاضتقالا ىلع ريال ع ربما ناك داني
 معن مرجان ع..ءا ىرخشملاو عدامأا نيب طسونلاوهو لءهملا ىلوالا نيااربسكي (راسعل او

 رب ه]وق) لالدلارا هسا |نيكسمال:مىفو ها نيددامت لاني ةطساولا لالدلاو وأ: ب نأ
 الذ لهو ةرجابةداع سانا ىرتسشد و عما هنال مسااذةعنا ملا بلط ىأ(ىذاةّلا ىلع

 راف جلديه اا لصو هنالءاةمتسالاو ىذاَمَدلا بكف ةداقلا مك ةدصعلا ةراجالا ةلزنع

 نب رخشملا نمدض.ةن مّ نعئاضو رعٍيرادأا عاد _ق روكا 0 0

 براد اكسو



 5 ندم 0 0-07

 1 ل يل < ساخرا يتسلل ويس نى اللا اا 2

 لوةي نأ ب سنالا ناك (لدءىلو فو! ءلوق) لي رو سمو نيش سافاناك ناد نادع انوكد

> : 

 تبثي لز ءلانأ نمىل.ك ولا لزءباىف مد _ةتامارهن اكو قامساا ةنير قب لدعد-اووأ
 ةلادعلا وأ ددعلا نمةداهشلا ىرطشدحأ همقرتهدولوضنرامتاوتلاسرو ةباّكو ةهفاشع
 مامالا دذعا ذهو لمص الاك ل كولاو لوس رلانال ل دءال وغاب رع ريغى أاقيق رولو ىأ (زيكهلوق)

 ل رعلا ناكولو ىاتالامملا توك( كولو دلوق)امتاوخ! ىف هرمغو لوسرلا نيب ذ رئالامه ددعو

 مكطا عم هدادتراك (محواو هلوق) ىيهكحلز زعهنال فاسأم ىلع لعلا هسف طرت بد هنأف كدح

 دقاممالرهاطربغ عب رفحا (ناس:ب ا:هرينان دااو مهاردلا فلوق ) اًقمطم هنوذجو قوعألاب

 00 متلو رصلاىفاك واولا ىلو الاف ذءم-و لا سملا نمريثك نا دسار اسنس نانو كد

 رءأا ان لعلا دعب سكعلايوان ابصتسا ىهار لان اهعس هلفر قر ارءوم_هارد "لالا

 همسات مهن 011 :مهظد نيمتمف حلب راي مل لاسأ أ نس ًارسفس نم ن وك

 ها ءاقر ؛وءاعتناوءاد باب راضملا فا تملئاسمن اسم ىف داو سف رناندلاو م-هاردلا

 ميسقدلا كل ذرك ذيل هد ؛وعامناوءادع ادب راضموهلوأ ةَمىلاءآهللا هحردلاولا ىف بتكو

 تاق م هارد راذملات اك اذاامامهاد»ا ةبراضملا ىف نيدرودر 5 دامناو ةيدامعلا ىف

 أمامي ىرت-ثين براغ مال نكي 0 ان دهدي ف و هب راضألا نع براضأ !لزع وألاملاٍبر

 ىلاهلو < نأ هلانو زود وأال...كموأاضورعهديىفام ناكولو م هاردلابريناندلا فرمسد نكساو

 ةب راضملا تناك ولامهتهنان“ مهاردلا الاامماى ركن نأ هلن كي م »ين ايدلاب عاملا عابولو لاما سأ 7

 هب راضالا ىلءوهذ ريئان لاب ىرتشاولو «مزا فز وأ ىل ب اعانمم كرفت اف براض ادي مهارد

 او /نك.لءاقيلل ةئاسثل اوءاه< الالام لد” ىلوالاةروصاافاصطم ها امهدنع اناسعسا

 همزل ناك اماد-او اسنجاينريناندلاو مهاردلا تناكولذ ا ههف نت ا ىلوال نوك ىلرهظب

 هذهىف نيس:جاهلعج هب راما باف حراشاا تيأرمم ىلمأت مهاودلابربئاندلا فرسصيتأ
 حراشل اهدا ْندقفءادتبا ةبراشملا 'لة.مامأو د4 اىلاءّدهَش رهتموفامنيعاذ هول دملا

 نماسهتم) مهاردهلعفدن عب رلا نيب ورانءدفلأ ىلعدي راضلاهعمد_ةءدروص ط لافو

 ىدمس مالك ها ىفروظ دك الوأ اطرشام ىلع ب رلاو هب راكم تعجربناندلا 207بهذلا

 ناد هلَوق) ىناَعتا كلذ نءلزعلا هعنعالواههم .لىأ(اهءانملوق) ىلا هما ه_تردااولا

 م 3 نع همم حدبالاو ةل لا هذ_هىفاهذسف لالالا ازال 0 نعىأ (اهنع هامل

 نع ري هجو نملزع هنال نذالا صءصع ءالءالهلز ءكالءالموةروه ملا تااورلا و

 ناك اذاىأ (ا1مةىف فرسه“ -.ال من هلوق مب رلا ىفاة- هل نال لذ الالاف اوقاسو ةناوم ||

 لو سف ناك نا ب لا ره تستر رضلا ناك للا دسعب عسبلاتألا ولام ضار سن 0

 ىعان ر لاح ما سأر سة ن هراصو ضن ام دهدهلز ءاذاامكحرا دف ض!ادءد هرأأ ةدحاس

 ه««وع هد_فامدوحأولو ةذفيةضفلاملا سأرثاك اذا فرست الىأ (دق:ىالو هلوق)

 لوق) املا سأرب دةمل! نم لاملا سر ف الخ لدتا هلىأ ( هيهفالخ لدم :هلوقز ١ط

 ددبوجوأ هلوق) + ةمْدُوَل اثءح نءدا أو ساد نم نيد + لا ناللد_ال ساما ' ناسا

 نع ءا:مدقامد.في 6 نمل ان ءكالاملا عنتمان ا لامملا برحلا ىأ (ه ساس



 بر
 ةهدرشلا ردموررذلا ىفاك الوأ هنمكتت لو واط ١اوسهرهاظو هيل اةمسنلابتوملا مهل يطعي 1 ١

 ول

 يا را.عءلالذال ديو اها هأ ىلعتءةبهعوسر نيم: اذاف نيمدتلا لاح ىلا فوق ومئالطملا ناد

 لمان انايفالاونيدتناافوةومانالطن ىأتاط:هلوقثوكمف تناك اك ةءراضااتناك ناسأا
 امأوةبراضا|ثالطد بجونال ىهو ةر.غاا ةلزخع هنالذ كلا ىل.ةامأ (المأ قالا مكح دوق )
 دئرااذا ىأ( لل.كولا فالخع هاوق)ةءاالثرمدلا نع ط معة -تامولاك براضأا قطف هدمد

 نع حجرخ فرمصتلا ل نال مالسالا ىلا هدو هددوهذالو لطءد ةللاكولا تافهقا هلا مكدسو لك وا

 ىهذكااملا داعا ذاذ ادد هلن اف( ب راضاا الخ هلق )لك ولا ق- هي واع: لو لكوملا الم

 | ىوذ براضاادترا دادهلوق) هلاةحاالفمدةتامداةةسمدال هفذ-ىلوالاواعااح ىلع

 نافناهرب ها اطرشام ىلءام مدي هععرناك ل دقت خد وفرمهنول قدامه دة ء(اهلاح ىلع

 ىلهءاءنامذال وبرآلا رادى عاب وىركشاام عج لنا م عسر عدلا :ه ىرتشا وعابو ول

 براضءا كال ءالودك!هىلارظاا,تفقوامناذثرملاتافرصصتنال كلذو ةيدنه كلذ نمئم

 ولاه اهااحىلع هب راض تءةيذث 1121م4 ف والف ةددةرا.عءهلو هن راضأا لام

 الفىأ هيهقاعت مدعا لاهل ابر كال مف فةورالوهثرولا و-قلعتلدترملا فرص: فقوبو ةيانعلا

 عملا همج موأوقىف اهااح ىلع ةقابةب داضأ أ تناكثء_-ىأ (خلاذفانقرمدتامو هلوق)

 ثيس ىرتشاو ع اباسمهنةدهعلا نم قطن امن الخ اطرمشإم ىلءامجد تب رلاوزت اح الذ لءفام

 نم ىْضَعأ ه->ءزلول هنالهندربفةودب ةدوهلا مك- نال ةةن-ىأ ل وقىفلالا يد ىلع نوكد
 هلاح امهل وةىفو ءارمثا او ع.ءاانكيغنعلكو اذار ودا ىبدلاك ناكفهمهل فرمهثالوهلام
 ناكوةب اهلا فاكلاسل ابر يلع عجرب وه.1ءةدهعلافاهلمقهمف ى.هك ةدرلادع:فرمه:!ا ىف
 هدعب و قوعألا ل.ةنيدادنرالا نيب قرفلصااساو تامنافهلوت ىلءةرامعلاءذه جد ة:ىلوالا

 نييقوذالاذه ىلءو كال 1!قوحط وهلوةزرتحم ( طقذكلالادثراول وهلوق) اهم قرثالاا .
 مصخ أ ناك-ا لا طقذامهدد ا دئراولو لاق مث امهد أف وطلإ ولاه ولف براذ او كلاس ا
 هلثمو (قطبم دىأهلوق) ذئانهفرمصتق براضاادئرا اذا هناقرغلا نك. لمأت رهظأو

 "هيرو ق>-ق اهل ىأ مامال ادنءفوق ومد راذما ىأ(هف رهف هإوق) هقاطلا مكمل وقطاذا

 ناو براضاا فرمهتد هنو هكا مداعمالسالا ىلا داعناف ةدرلاب هك!ملاوزالاملا.كلالا

 نيب قزفاله ءاعو براظملا فرمصت ل طمبودثرولا ىلا لامملا داع هقامم مكحو أل -:ةوأتام
 نأرمدخالاف هماءوك لالا نودذفان براضاافرصتناف فرمه_تااالا براضااوكلاسملا |

 (ةرثؤمرم_غةأرملا ةددوهإوق) خلا طقفامهد_-أ دئراوو لوةب مامهد-أ قولا ولو

 نال اهتاحل مكحف برطارادب قدط”وأ تونا الادب راض ا وأ لامملا ةم-اص ىه تااكءاوسأ
 مح لزعلاولو ىأ (هيلعذا هلوق) ممم !متافرمستىفرتؤتالاذك فاهك المأفرثؤتالاهتد :

 اولاق اذكلءن ناو ىمكلا فلز عنب ثءسىلمك ولا فال ل.ءاانالا ىمك طا ىف لزعت الف |

 ؛ه براضاا فالي لوح ال هناامها»قرفا!تااوزك ٌددَو تاق امم فرلاامتاقناف |

 كالعالىت- ملهدلو أ كاذيل علا لا برتوعةبراضملا لطم: ةئامللا نعةيد:ولاقىذلاو |
 مناوىأ (اةاطموإوق) هركذمدقتو ها رغسلا كلعالو ةب راذملا لاب كالذدعب ءارمشلا |

- 



 ؟46

 رمصلاكلذن هج رخولو عملا ن-ىفاماقماده زاج عاملا لسناف ىب رطل ىفءالهاا نماض

 مغقعباريصم عاتملانافهوتو ةزاْزب هاهرقس يف ه:ةقننمضيتامملاملابرتوء لل.

 هنال نمضنال املا يررص هىلا لاملا برت ومد ءد وهده_-رخأول هناف لاملايد رمد

 لق عصي صممها نا مدق: ندكلن اذه ضاق وك راض اهيفهرك ذهمت فلست هلع بع

 ىفلةنوالفالام وهم صر, مدخلا مص همقلزعلا - عض وم لكوهد.ءدال اضو رءاسمت روريسم

 ضن ىت>مكح همم قلتي لها,متاوةروهشملا ةياورلا فةرفاسملا نعهممن حصيال هنا ةباهنأ,
 حبب زلا رهظما «عمس نا ىلا ام هنالد تبان فرصتاا ىدنالةئدسأ عبناللوةي ناو هنمت

 كلعل ضني ىتهلزع كل لاذاو مصي لف فرمصتلا ىفهقح ىل_طب أد-ةذكللذ نعماسمئاذاف
 تاياورلا ىلعه_.منحدتلةرفاسأا نع هاملاذاامأو+_بون ملز ءهنالابأ نذالا صميصخت

 لوصفا١ىف «:ةرعب اوس لك وةريشذلا ىفولاف مثدةعااقالل_طاةرفا الا كلو هنال ةروهشملا

 ناهنمرلهق ها لاملا برتاماذااهةباوطاوهف فرعدتلا نعنراطملا بو عنماذااهاك
 هذ هلوق) ربد2ؤ ةروهشملاتااو رلا مغىلع: رفاسملا ق-ىفا الطب نمانهحراشلا هل-ةنام

 ىلا ضي أ ضرعب هعس هلة لوالاكىناثا ا ضرع نوكي عدو ضرعبةب راذملا لام ىأ ( هع
 ثمح نم لالا سر سذ- نمةب راذملا لام ناك ن او لالا سأر لءمةبراضملا لاس ريصق نأ

 ةب راضا لامومهاردلال! ص أر ناك ناةقيقللا ث.-نمه_ةجفالخ نم هناالا َةِنْملا
 ءارسش كالتال تسدجو لك نمرشو ها مانا لالا برى لهب سكسمعلا ىلعوارمناند
 برتوما ذهىلءوةب راذاالامىألاملا سأر سذ- نموهانع ه_ةريصكا أ وهب ضورعلا

 ضورعلا ع..د:ن' براد ءالف ضوزءلاملاولاملابرتاماذا ىنعي ضورعلا عب ىفلاسملا

 معئامدلا عسي نادل ناك رينا د لاسملاو مهأ ردلاملاس أر ناكناباهوكف ولاا سأد ض ىّت>
 لة اودترام وب نمهق :وط: مك اذا ىآ( ادنىمكالاملا ف وطن مكسب هلوق )ةيامل رءلاى فاك

 هلءارتش اف كلذ دعب ىرتشا مهمف فرعص تمل ءديىف امنا ذة سوب لاسملا ناك ن اف هسنثرو ىلا هك
 افرص#م راصف ل املا نع سصعتالا 2 ]1لازوةب راذملا نءلزمتا دق هنال هءءمضو هءلع و هكر

 راسن مريئان دلاو مهاردملاريغ وأاضووعوأ اعاشم لالا ناك ناو هسعأ ري_غب ةئرولا كليف

 امناو حاهولا حارسلا قاكلالا سأر لص ىتدزئاد همخهؤارسشو براضملا عبق لاومالا
 ىبأدز هوربدمو هدالوا تاهماقةءد وهلامثروب اذ-هلاو توملا ةلزع قوحال !نال تاطد

 تدنراف:أىهالالا بر ناكولونامماا نات لاق اد هاو لد رلا صوص“ كالاملاب دارملاو

 حراشا اريشيسو ها اهقسف فلا بستدرلا د_ةءئتلة لقتال اهئالقاملا فزاع ىسهف

 0 ناب ازعل! ىف  كحجا نامل! ةءان ىف ىلاةنالا:رامعرهاطو هام تلطب امال ََ راضاادوعز

 ا مالسالا نءلاا برديرااذاوهبراءع صنو لمأتف المأ هقامطلا مكح ءاوس دوعن هب راخأا

 هذعن وأءاضقلا ل قام داعا ذاامأ اإسمدعب ملاذا عدي راما تمامد ب راارادبؤ لبو

 اهدوعباللطاملانان رك ذام ىلءلك.ثينكل (لوقأ) ها تناك ام ةبراضاا تناك

 ( باح نأألا هقوحلنمكملا,تاطباهما لاحلاو هدوعب هقول مك دعبةب راضاا صن فمك
 اني

 أاالفهقوطيمكحاذااماهقوحطن مكحملاذا اذهنوكي نا تمني (ملا داع اف هلوق) اب رقدملا |

 "ك1 لك لح: 7



 واحجر وزاد
 727 12ق4 طورعو
 35 هماصرغل هوفر ربو الو

 توكل ةيداشملا( لزج (
 ةلاكو اموكل 000 |

 زي رقت لثة, مز 3
 ثون# وامهر_لإ

 كاني م طدأو هد-؟

 ييراشأ تام ةيزازياىنو

 *هصواهع ١ صو نه كام

 لاا اولا !برتامولو

 فرمصتلا قف لطءتدوت:

 تيب لاطبت اضرعولو .
 لما“ ةرفاسأا

 5 ب7 ا

 نماذه مهنوءانسدقاك انه ىئبالاكداولاو ةسجورلا نال4ءالاا تيثيال هنالاهودخو ه”جوزإ

 ليد

 براذملا عمل هعبا ىنبالوأ براضملا دمعائش طرششنا هنا ىلا ةراشا هفوة سوقاالوق
 دس لع طرتشي ول هنا ىلاو ةءناثا اف هدى م>اللو ىلوالا ىف ىعب براضءالطورسشملاو -
 تيلذ ةريخذلا قدما رالوأنيدد_ىعلا ىلءناك ءا وسكلاما طورم لاو دةعلا عد مون

 لال (ىلا وتلا ف نححادلوق) نا..ءااورب رضااريغيملو ماظنلا اذ _هئالسح راشلا

 ىنجالا لعطرمثءاوس حمص ةيراضملا د ةعىًاًلطم كك هوقنالريرقتلا اذهعملاردةءالا

 نادارملا ناكولو هذءتوكسأالا ةلزخج هنال لاس ا برافالاوهل طورسش  افهل ع طرمش نا هنا ردغالو ا

 مناوىا(كالاءالفالا ددإوق زكلاهالا هلعطرت شيا نا وىأالاوءلوقىفان اتالم ريصتاو رشا ا

 براضا ارمغا عب رلا ضءب هب راضاا قطرش اذ ةريخ البز عمد اهنا ىفلاع كلا الد هلعطرتشو

 لاسملا اعف اد لاملا بروم صب واج طرمشلاوةزئاج ةب راضملاف هلع طرشو ىبتجال ناك ف
 طورماملا له و لطاب طرمشا اوةزثاجةب داضملاف ىنحالا لع طرد[ نأ ونيلحرلةيراضم

 دعااى همالك (ىدتج رملل افالخ هلوق) ها لادا يراز وكمف هنع توكسااك ىنحالل

 د.ءال طارتسمالا ناك اذاوركا لاق ( زاج هلوق ) ىتلملا حرش ةهجارجلعب أك ىنجالا ىفال
 ىل والابزئاس لاملا برنيدءاضةاو أ ب راضا !نيدءاذةل مب رلا ضد طارت داق هالومل اطارتشا

 || ضع.ل !ىلءدوعب رعد وكي ما (هنندءاضق هلوق) ضعبلاىأ(ن روكي و هلوق)اةهام رخآىلا

 |! ىذا ضع.لا كلدنوكد و غملاو طور ا لءاف بنان هس د" اًضقو ريكا وه رورمملاو راذعاو

 || اعئاثضعبلانوكي نأ ديالهنا مام دمةّساو كلاملاو أب راشملا نمهنيد ءاضةقد طرش
 || هنالدب راضملا هيد 2 ةناف ةئمعممهارد تناكولامأ سد ءلاو عسب رلاو ثلثااك لامملا عسدسف
 || امهد- ال طرتشيال ناهمدقام ىلع اداسةعاانه هتاطأ او عب رلا ىف كرما عطقأ ىدؤي
 | ىلع رهعالورصلا ةرامعو براضمل او كلاما نم لكى أ( مزاد ال دهلوق) عب رلانمتاسعص هارد

 : تكلعال ىديلع ؛0مالاملا برتوعبراضأ !لءءاو-(!.هد_-أتوعيه]وق)هثامرغل هد

 |١ لزعهنال لالا ضنلاضرعناك ام ع الع ورقساا كلءالوةب راض لاسعكل ذد_عبءارمشاا

 || هلوق) نو ذامرمحو ا هفسوا نو: (اههد أ ىلءأرطي رجو هلوقر ناضضاف ىم كس -

 10 سس م ا تملاااكأالاا

 ْ اهعابمإوق )قامطالاسممقتا» دهناالا متو هل وةتهقلخاد وه(|ةءامامةدحأ تثونو

 || نال .ةوهمصو ىلءىر حالف براضا | فذ نيد نكميال لزعلا نال براملا ىدو ىأ (ه.مو
 || براضمال ناك قالا نال صال اوهوام_ياكب راض ا ىدوو لام! برانوك.: ع.سأا ةيالو

 ملولفتلق ها ا.يلاىعالا نوكمفنينثانبب لرتش ملام ةلزخب جاد لانا براكامللا نك.او

 ىوج مهن رهاظلا هعمع.اءامصو ىذاقلا بصب وأ عملا كلاس ماس له ىد و هل لد

هدايصو هل ىذاقل'لعس ىدوهلنكي منافذ د -:هاا ىف ىذلاو
 هلام سأر لاملا بر قودفاه

 هام رغف"أم رغف نا تح نا ىأ.ءأم 22 رلا نميراذضا| صح ىطعي غب رلا نم هءص-و

 ]| لطمتالو ىأ 6 ريصتلاو-فلطءتدلوق ( ٍِط مغلالاماءالامذو رعن ودخايالب داضا ا

 أ ارسم واق لاما بر دلب ريغ فلا ىأ (ةرفاسملا وسقف لطبتو/وق) ةعيدو هنوك قف

 وهوهسة:لامىبراذأا ةقفافرخآ ارمصم عاتملا قاف /هيالو هو لاملا يرتاف اء ىرتشاو



 كنف

 ُط رمشلا مديل در سداو ىداع عم لح٠«؛نأ ىلءهلوقو هصنقح رشا اامآ ود” ملا ىف نان"

 نمتاءانز والءاوقةفذس باوصااناف ها زوال عطرمدد/ناو ءد.سانوكي و

 ىث2 لاذ يىلءهممالا ىلا حراشلا نيسو(لوقأ) ط حاضياب ىلس ها ةقباسااةرايعأا

 هملع)نوذأ ا نكي لنا. || حرت هينالهميقرو هلال ف رغت_مىأ (نتدهماعنكي لنا هلوق) ىلمرلاريخلا ةمالعلا عملا
 لمعلا طار اك هن ال(نيد نوب د1 !هدمع سك كلءالىلوملا نالت أبو مدة: اممامالاد:ءاذهو هدمسس كا منع لالا

 (ححالا وز كلاملا ىل-ء ||| ٠-.قد وهلاعهم دطاحأن ا وهدي فامهد.سلالءاههدزعو ةيراضملا لام ىف لعين أل هأ نمواصن
 ه.سك العال ذاع هيال راسن( همسك ل 1ءال هوق) عجا ياذا ةاط ماهل :عىلوملا ىلع لمعلا طارتشا مدال نا مام

 لاما بر ىلع طارتشاو) بر لمع طارتشا وهلوق) تءءءاكفالألا ىلءاد هودي راض الام ف لهعب نأ لهأ نمدمساا

 دوال (د_ةمبراذملا ع م دع عم ل وهل اهنكع الو براضأ ا ل عنماجيةديالهب راضملا نال (مللا دسةمبراضملا عملاسلا 0

 عمو هاد 2. ع . 5 2 | لا ىللوال اناك_ةاهاق 1 لماع اك "ل _للاهذهوةئاثلاو ةيئاثلا هلم 1١ ىف للعلا ىه وةءاكتأ ١

 لع طارتشا اذك ول ةصعلا بناكدملا عفداذاىأ (هالومللعط رمش بناكم فال < ه]وق ) اهماعىلوالا عق رفتو اهعدقت

 وأ هب زاضم عم برام هالالوأنيد4_ءاعناكءاوساةاطعد_.فةرال هنافاويفهالومىل_ع طرشو رخ الة راض لام
 براضا' (عمراملا بر تدسفء.اءنيدالو ىلوءااىل.ةزعنافهديزاءفرا رحالا "هل ءاعم ل ماع هنال هياسك ١كلعال

 يتاكمفالنع (ىناثاا) القال حدي هاف (هال و«براضولاك ]وق نوذأملا هلة سمدهب مرت ذي سنالا ناكوردأ ا ىف[

 ملمعلا طارتشامدعا ةثالثااىف طرمتلاداسفو قرلارسا نءاهكفىأ (باقرلا فوأ هلوق)

 طرشي لاذ نيذهىف طرسشا اةدص مدع كا ( ملا همئاكمو أ ب راض ةأ سالو أ هولف) رهظمس
 اذه ى:حالاك داولا وةأرااناةناهنلا نع صو مسا ىنجال طر ىموهلوةب هما اريشنساك اههلمع

 ناكحو زا ع طرشن ا براضملاوأ لالا بر بتاكل ممر رلا ضد طرشولو نيمدّدل !ىفو
 ةدوعومة.ه طورشم لاا اوةيراضع سلاد_هنالالفالاو ا راند مراص هنالهل طورسشما
 الفالاو مد هلع هلع طرشو حميرلا ضع هل طرشن ا!بناجالا نم ءري_غاد به ىلعو مزاب ال

 يبراضملا:أسهالعبرلا ثان طرشا ذا امن زاولا نم ةمسارعسلا فامو (طرشلا دن لو هإوق)

 براض ولام ءالوم لل طرش

 ضعب طرمش ولو) هالوم
 و وأ نيك اسملل جبرلا

 ةأمالوأ (باهرلا ىفوأ

 ه ه.:اكموأ براضملا
 طرشاا م<:/) و ددعلا

 ا
 0 0 روكج و طرسشل الد_ةءزاوب ىلء لو ييتساوأ باقرلا ىفوأ نيك اسمالوأهءئاكموأ

 0 ١ 5 1 0 هل5لانأن مدوه_اونأةمالعأا ههدوامىلا حاالو دهام فلا الف لاما برا ءالذ

 ان نان براضملا "ات نمل. أ وع رو قالخ تا ذيع ملا لعف هضشالووهقمفوتلا اذه ىلع فق 1هنال قا
 7 ١. | برل طورمانوكي وه]لوق) احهاع طرتسشيملاذا ه.ئاكمو براسذملاةأ سها ىف طرشأا لاملانراوأ هسفنا , 0 8 1 3 ا

 اثنان (الاو) ط را ادك.فلاملا براوهو لاملاسروهوءإ_دالاعمت حب رلا ناك طرمشلا ىل_طداسأ هنال (لاملا

 مو حصن (ال) ىب-ذجال (م<دلعهبلع طرشناهلوق) هدعباموفاوف هلع طرشي /ثرح (عصنال هلوق) همي ر
 نا ىّمجال ضءيلا طرش عدبالول_عطرت_ثيولو ىىدجالل ضعبلا طرمش نا ىأ (الالاوهلوق) دقعلاك طارتذالا ىأ

 طريشلا مصولع هيلع طرمش أ طرت_ثقالهنا طرمشلا اذه نمد. ةساو يصعد علااما لاما برا نوكيو طارت_الا
 الالاو أ طرشام ل_:ءناك اذاام لهدف ضءبلا قلط أ هنالد_>اول الاسملا ف نيب داضملا نييةاواسملا

 ةكرشلا فاكر[ به ه.فو ,ل معا ىدها توكيدقامهد > [تالرثك وأ لةأوأ ب داضملل
 مْعديعل هطارتشاك براضءال نو كب وزاج برا ذا ىلا عسرب ناك نا ثا اء طرمث امن ا لالا و
 5 رسشلا فال هل مدمف هل طرا اك هدعل عب رلا طرشن افرغااولا-!براوهذالاونودملا
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 هلف حيي رلاقاطصن م فصخلا هسفنل طرمشلا-لا برنال (اسدسىناثاللوالا نم هإوق) فمع
 نكماامولل_هم هنوكل عدت هطرشناللوالا طرمش عب رلا ىنا# ىتاثأ !براملا قهساو كلذ

 ةمال_دهلن ود هنال سدسأار دةهلم رغم هطرش همه نار دةرالذا ع ا بر قدح دف ال ْ

 ىقلاق (نيملثلا ةسال .مزتلا هنال ]وق ) قمع هن راما نقع ؛ نمد ىف هرغهنال دةعلاء نيل |١

 تحو وكلا |ق- ىف دة ملف سد اا وهو كلامال قكتم وهأ.#ثىاثا طر همال ر , ردلا

 اوال ط.اال-ر رحأت سا نكهيلع عسر لما ذاف ةمالناا مرا هنال ةمم-ةا ار نامْذلا هملع

 هلوق) 5 رجالا ةدايز هل رعذإ هناف فهو مهردب ط. طه أ رشآ ال روجالارأسافم هرب

 ىلل_.قو ل ذك براض ادب ع نالزارتس الا س ءاكلاملاديعيدسقتلا 0 رو

 نيب فال همفا1 لق ور ردلا مالك هءلع هةيلذتأا لصعل 3 ود هوب وعقد هند ممم

 : طرعدل ارا وحق ءاوس نراضملا ءءوكالا 1| دعو دال ال امهرجعو ىل. مذساو ىناشأ !نامصأ أ

 ا.هددع كلذدك نراذا ا دمع قوءالذك كلاما معى و طرخ مث0لناو لمعلا طرشولةيراطملاو

 4 85 8 طفلا مدلك لاسملا ب / طو ماد مك و طرسشلا حب ةفيتحلأل وقل وأ

 عب الاد نم وده طرشو ا الالب رد هرم 0 او ةوخدلا

 عماش ه- ةءهنوذأل ا دةءول هءالىلوملا دقاعلا نوكي - ءقو براددال نوكب "و الوأ هلع ل طرشا أ

 طرشولامدءعلا هلوقلعثو ىلاباك مدالاو ني د هماعن كيل ناع هدالءالوملع طرشو ى :و-أ ظ

 اهومق لع طرت ثء نأ طرا ران راما تااكمناك ول اذا 1 اق عب رلا ضءءلابا : اكل ْ

 ه9 ”تناحالان مدرع اذهىبعوزوع المع طرتشت لتاوهالوملاله تت اكمال طورمدملا ناكو. ا

 تاحالاك داول ا وةأ رااو هذ مالاك- ١١ ىأ.سو هأ طرمدل | لطب ولاملاررل نوكتو ةيراكملا ظ

 6 اهلدةمبراذملا عملاملا بر ل عطارتشا نالفرعلا لعطارت ءابدمقو 0 امه

 قان ءعمذ.علا نوكي تاكل ذو ىو. .اعلا نافىداعدبعلا لعطارتماىأ( ىداعدلوق) فأي

 3 طرتشي لو ثاثلا هل طرخشا ولذا ةدعال ىأ( دقي سداد هلوق) ىزارت-االقاةةاوهف 0

 سدافإلاو ل. وح طرشامهث امرغد> ف رهظتولع طارتشا ةدئاف نك اهالوانوكم 0

 هل د مقءالوملام ىفايرا مرا مل طارغ_ثاندنالو هه اظادهو ىأب لا لاه ىلوءالل»

 امرغال نكي ل« طركشأ ادا هنأ م22 .س و حلاىلوءاوهفالاو هزامر ءهذخ أ مذدل

 ا ميسقتىأ )ع ههإوق )ل دوعسااوبأ 4م ءسأل نم نكن /لءعي )ثم هتالدومأل لا

 1 لطف را نارعاد ءأاناىلاذاا 'هلَع وف اؤم ارك دام لرالا هلعود هلال ع

 راصائهدءعلاو روسنا دمع و ان ءامسسلا عع مح اروع < ناكولو ة هشمش» لي

 هلوق) ىتليز ةيراذملا تعفملالاا ما تدعبءالواديالف هماعلمعلا طارت انانوذأم

 قائلا سنلا ض هيف ءرعبعتفوأ نيا :.ثالامللءمبعت ف ىأ( طاسانهح رمذلاو نئملا حسففو

 هعم لمعد نأ ىلع هذان :كلاملا دمعلو هءثلث ىلاثال طرشولو هدم: سن ىف تيار دّقف نأ: هاف

 براذمدوتسو مد_هلودعب را ثالثأ عاج امدعاىرتاكدافوهر هأ محدثا هسفنلو

 نان



 عملا
 سس سسوس و مسسس رسسس سس سس

 عوفدملا لم هسلءنامذلارارق ناك ااهنال اء_منن هن راشملا تتصور بصاغلا عدوك موج
 اطرشأم ىلءامهندب حب رلانوكب و هيسفنت كإ] مهن راضمعفد هنأ نيم ىدعءءلاتتوىلا !د:ةسم

 هنال لوا بمءطقالو لعن ث.خال وىلههأاب هةكسي هنال ل رامىلامال بءطد و ذب اضم ةضعأ

 زال ها قدصتاا لسن وكمف ةهش نءولذعالفا دتسمتءث همفدك.!هولاملا سأرب هةعتس)
 85 رلا فش محلا نأ 9 ةضدجو لكن ملال !تءفيالفهسونو دهجو نم تيان دانة سالابتب 5 الا

 ناف عضو وأ ثلاثلا برو ثلان' ىلاةءراذمىفاكلا عفدولو رصأا يفو ىلناّدتا ه١ بيمطب الف

 ىلع ااغهلا عحجرب و «اش هن الملا 8 نمظثأ لام برا كيربه_ف لعا انا لولا لاق

 لوالا ىلع ناهةالالاو لل أ بر هنمذا ذا ددسأ ىلع عج ريال لوال اولوالا ىلع لا“ ءاوىناغلا

 ْ أ لعافناثال لوالا لقب )نا ىألوالا ىلع ناودالالاو ةوقوطعرلا ىفاذك ثلاثلاو ثلا نو

 , رلا بطي ولوالا ىلع عجرينعخاذا هتان راهُشا همق (ىناثلان هذءاشدا دهلوق) كيأرب همف

 ا.صغراص لمعلا ,لاملا نال (ٌكلذهأ رس ءادأوق |وق) يايا اأد:ةسم هام هنال لوالانوددل

 بصاغلا نم حب رلاذخأب نأهل سداوهب وصقل نيعلا ياه تدنءلدبا نعشتالا كلاما سيلو
 فرص طرشةنال (هطرمشب ال هلوق ) نذاالد ؛هلوةموهفم ( نذأنافد]وق وق ) ط ىلرهظاذك

 فرصته لوال اهم ا (قاباءاوق) هل حبب رلا عمج

 ثلغلا ىفامال بح اتم وكالاملا بدصت نم هرهغأأ مكب 0 نأدل سلوا ةصان بل

 لعىل اذا ل عنال عييمجلل عب رلا باطورصلا ىفلاق سدسلا 4 قس فدئلاوهو هدقعأ نم

 (طورششملا ثلثلا ىلاثالو هإوق) رج وَما ىلقارخ ؟رحأتسا اذا كرم اري الاك ب راضملا نع

 لوالا لعحو هنا اقر رام عمم ف صن هسفنا طرش دو ةركالاملا ىهارهنال يدك ىلاثلا عفدلا نال

 لااا لك نملو وقد نأ يسانملا تاك و مدسقت دام رخ ا ىلا همصن ىلا كلذ ف رمل هدد ىلاذال

 نأ ط رم رمش نه لاملا برثال (نانصثكلاملاولوالانمبقابلاو هل وق) قاما !هلوةنءاضوع

 .قحساثلثاانالناثاءااوهلوالل قوزرحاو نيدصناءمن.لروالا براذملا هللا قزرامنوكد
 نيفطن امون ءالدن وكمف ناثاثلا الا ل والا قزر نم نكد مذ هلنرذامودهولوالا طرعش: ناسا

 لعب دقن كقز رامفوقفىأ (فاكلاراءةءاوق) ىمع اضيأةهئالب مها بيطيو
 6 ) ءاذوغو هلوق) ناةهن.ةنيئلثااالاقز ريلودو لوالا براذملا قر رام5ةنصانخملا

 هلوق) براضمال لاا !برىأ (هللاهوأو ال الوق) ةدايزلاو أغا وأ هلال -ضذن هكا ناك

 قدامثانودسا وكلادالا ناي هنال ميم هطرسو فاصنل امنا طرش لالا تال(قدا هثانوتساو

 الا لوالا ىنا ءاامعبربإو لوال هحرام فمن الا! :ههسفنا طرتشيل لالا برن ال_6ةسئااوهو

 نيقرذال(لوقآ) قع لوالا عب رنمنكي لفهطرسش, ىناءالراصرخ" الام سئ ااو هصنلا

 ناكف ثاثااهل طرشش ل والا ىفنافىناذلا براضحلا طارتشا
 ه]وق)ىثار+ ضعي فاذك امن هاما! ىصنل ا ناك. ؤفهذلاهل طرشش نم! ىو ام مث رام
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 ثددح نهال | تمدقُ”َقَ اوه هه

 اسك دن: هدام: اكلت 71

 ناو (ىناثلا نفذ ءاثناو
 نمغبالو عب رااذش ار ادخإ

 ناف) ري كلذ ل سنا

 عفدو عفدلا) كلاملا(نذأ
 لرالال (ىل_.ةدقوثاثلا

 نافص:انثدمفهقلاذز رام)

 الع (ف-_ هنلاٌكلامالف

 سدا!لواللو)هطرمشب
 (ثاغلا ىلاثاو ىاملا |

 كةزرامل.ةولوطورمشملا ||
 ”هل-1او( باطلا فاكب هلئا |

 هذ ىناثالف) اهلا

 كالا لاو لوالانمبقاملاو

 فاكلارامتعاب (ناغفصأ
 هلذمو) ثاثلك-انوكمف

 ناك اموأ ئثنمتكرام

 كاذودشو ( عبر نم مذ
 نمرثك أ ىناءالطرمثولا ذكو

 نيب ىقامنافلقأو أ ثالثا
 هلاهولو) لرالاو كلا ا

 عند وناةدن امد تح رام

 فصنااىلاءالؤ فصلا

 مهنال (قب امنانودساو
 فزرامل.ةولو)ءاوس عت ,

 نمناك اموأهقصن ىلفهقا

 تاف_نانش.ف هللالذف

 كالام_1ؤ فصلا عفدف

 كل نكوااثالو فصنلا

 هلاموز_هحل (لواللئثال و

 لوالا(ط رسثولو) ىناذكلل

 .هلذبسملاو (هشلتىفاثلل)
 اهلاع



 ؟ ىلإ

 تناك اذا اًذهو هيانوهضملاملاةروريص ىف هلوه- ة-ةة-ماقم حعرلال وص- بنس ماةذ
 مجالاو هيفي أ هال ىناملا ل عناولوالان 0 هه ناك !اةيراضملا

 ط رشام ل واللو لوالا براشملا ىلعهل* م رحأللد هلة كرم 5 !تشنتالف ب رلانماش قدسنا ال

 لاملا فل هلا ل مدس هنال ( نعمك دن تسد نيت مانا مم ها معبرلانممل

 لبقافوةومىأى ا ىهرحالا لءذ.ناوضلا بجوذ ف الانا ىةدعتف كللالا هب ضرب لوجو ىلع
 رهظنالو عضة صل وعلاب هنا تلقناف ُط النالاو نامضلا يبو ىناثاا لعاذا تح لمعلا

 رجالا عمط ىلع لع لباعضبتسمنوكي ىحاناح لوهنمل هنان باح معي رلارو هظرالا ةفااخلا
 اذاالا ءلوق) ناعضلا بسد وءفلمعاادروع ةقلاسلا لصكف مج رلا ممل طرشاموهو

 دحاو ىلءناءذالثامهزاكوأ:دسافامهاددا تناك ناو ربها ىقلاك (ةدساف ةئاثلا تناك

 ىلع ةء.ضولاو لاما بر ىلءلوالا هنعجرب ولوالا براظملا ىلع ثا ارجل ماعالو اهبهنم
 ةيرادملا تناك اذاهنوحأ ىلا ااذ> ادع ط رمش | ىلء لالا بدولوالا نب 2 رلاولا لا بر

 رأت تأ براذملا واريجأ ىلاثل نوكيذةنمح هنالىأ ها هلئمرس أ لوالإ: ةكدت ىلوال
 امهاتلكوأ :دسافامها دا تناك اذااماو نيتك ناتب رامات :اكاذا ادهني هلا ىف ل 15

 نالواللو اريج أ ىناثااراصةد سافل ى 8 ؛!تناكهذنإ هءالاههتمدحا و ىلع ”ناعذالذ

 نألةاثلاداسف سج وباهدا ف تالكلذكف كوالا ىل هتناكناولااأ فل هءن نم رح أ

 راداتلا1! ءنهىف ةدانلا تعصولو لاما برل ءاك مب رلاراصو ةراحاتراصت د سف ىلوالا

 اذا اكو ني ريجأ اناكوةرورمضلا:ةدساف تناكف هريغ كراشين ارء» الل س كواكب رش ىلا ||

 ةصنأىل_ماحلاو امفرصتب ها اهبتمدحاو نمذالي ريجأاناك اذاو نيتدسافانناكا
 2 اا مص طا ارتشاف ةدددح ىلوالا تناك اذاالا ةيئاثاا مصتالف ىلوالا ةعصن ءعرذةيئاثلا

 لواللو هلوق) لالا بر ىلعلوالا هب عجربو (لوالا براضملا ىلءهإوق) ىلوالا ةدعا طارتشا | ول

 2 اذاهنرح !ىناثااذ> ادهن طرعشلا ىلع لاما بروىلوالا نيب رلاو هد (طورمش ا خب رلا

 ولو هلوق) انك ذاكلام لا برلهاكحب رواذبأ ل هرسألواللذالاو ةدمدك ىلوالا ب راضملاتناكا ا

 ىفلاثلا لعل. قام_مممددا وىلءناعذالهنا لصاخلاو ىناةنالا لاه (ىنائلادكلهتسا
 ةيداضملا تل > ديل الع ل عنا لال! ىفىناذلا لعاذاو هثالثاا ا:ءااعد_:ءةباورلا رهاط ْ
 لع ناولوالا نودىنام اا ىلعنا.ءضاافدكلعساوأ ل جرن هلاملاىناثلا براخملا بهوثان

 نامدالق مب رلذا وناسةخلاامهياعف عب رنافأ.ث لالا, ىر :ذا نانةيراشملا تدك لح دال

 (ةصاخه_ءلعنامخلافدلوق) ط لمأتهنو ها ةب اورلارهاطتىفام_متءد-اوىلع
 نافع. رفملل 0-1 ( هذه ى ة-لعنافدلوق) را.تشالا ىفاكءامامهيأن مضءفراسملا رهثالاو

 هلوق لوق) طقف لمعلا ط.:ىهناعذلا ناف 3 ووجمأل* اةيلانن ذو طق لوعلاب بتسمنامعضأا

 ا رلوالا نوذ«اثنا را. حلا. لاملا برغش نيمدتلا ف لاق (لاملا برريخ

 لوالان مذ ناف هءساص نذارمغب ريغلا لأم ضدقهنالىفادلا ن نوض"اش نا او هند اريغب هرمغىلا عدلا

 تقو نم كبم ناعضل ٠٠١ دار هنالاط رشضام ىلع اه رئدب جعببرلا وفاثلا ول والانيب ةيراضاا تدك

 لوالا ىلع: نهذانععج ربل ادا !نمذ ناو ىلاءااىلا ةيزاض وه سف لام عفدولاكراهذ فااخ

 ك3 مسلما
 هال



 افمغل

 'هةءامالعاده+ و مالاىنانرت دامو ىلع هلاح ىلع و .ةرداولاف هسءاا فاالا ىلهدملامو

 رصلاىف عتواذك ارسومولهلوقو ربد-2ةمالغلا نمفاالا ضمةن0هنااهءوضوماهلقةسم |

 لدي نامضلا كلذ راق 03 نافذ هنالاةاطم هماعن ا عذلا نا مهءالك نمداف:_سيىذلاو
 5 امسالف فا ومال وقهاعلدب وراسءالاو راسيلا همفىوت [ لد.نأك اذا نامءذلاو

 هقاط أ ئاذا و ق.ردل ولاف هلام سر لاسملا ب رىلا ل هد مام وهق-كلاملا ىلع ب .ضدال هنال اماع

 هد ةياماضب امدقت و كلذك_ةارمعم ناك ول هنالهلم وحةءالارسومولهل وقف دكة وقدحلا

 اهات راص تح مالا ةمقتداز ونا[ ىداوا دز لوأو هم ه.ءضلاق (رعبلاىفهمأسو هلوق)

 تناكنا نيس و نيش دام وافلأ لااا ب درأ نم داب راضدالدل او مأةد راللاتراصةثا.مو و

 هلام سار لام! برك الصب ملامو ىسالدا ولامن الا هلع اعسالفا 00 ناوارسوم
 دلولا قدعام_متمةت دازولو مب رلا نمهمدصت هنا ىلعزي_-خ ونيتثامهذمدخأب مق د ءقودا اولاف

 يداغملان نملاملا س ارذخأ» قايفيشلا و لك فره عب رلا نالدلدلو مذ راما تراضو

 ا وريشعمد.هلاو لحوم ةباعسلاورسسوهوهو لدعم هنال نيالا رشي ملل وامال “|
 رهظلاملا أر فوتسااملهنالاهرةءفصااضب أن مذب و عب رلا نم هيدص: نم قراماضيأهنم |

 طقس ولالا بربدصن قمال_هأا يس ودب راضءانوكي هب راضملالامرةءنال مب ردنا

 له ةنامدقت حلا نمذإ وءاوقامأ ىجابزلاةدادعنمحالصاعم ها براضملا صن ه-نع
 هللاو ةءاد_هلائراق نعال_ةنىلخلا طغاذكرقولا بدي فك ذعاكنلايدالمتسالا ىلع
 1 مهظعلا هللا ةءأساو و ءأىلاهت

 *(براضب براضملا نان

 ةفدو آب راضملا نملاح براضد لو - وبراذهل) فاضمدنا ىلءهم دعو ناو :ملا بان ىف مص

 ىلعام نفي اضتمام_ هله” ىلع اذه و سعلل هيف ماللا وفاالاذا ةركا ا ةلزخعبراضلا تال

 درب و هي راض ه4 يت يراسل نأ ىنللا براةذااريخ براكد 'هل--نار ماظااو نيوخدلا

 عطقلا ىلءدرب درب وأ. عماد - ظل رتالئر وصى الا ناضملا ن .* حمال لاا نأ ةسملاسلا ىلع

 ال هلوق) ةدانزب ط لمأتفٌةصاخ يراضدالد وقعمبايلاونذاالا اهنمعون#براذملانا
 ىضاه هدرو ىوج اهضواذكفاع.طدوةملاوأتي بك رخانال (ةمكر ما ىفع رشةدرفمامدق

 نم ةممك سه رع رمغاضب هد رغماماالا لااا برت ري راّصمدهتناكنا و براضملا: هب راذمنايهداز

 امناو اعطقه_سف:نمو لوالا ن مبكرع سدا هنكلو لوالا اولي ىناثلاناىربالا يدي راضملا

 رك ذاملالاف ثءحةياردلا جارعموةباهنلا نامةمساملا ف هجوساو نانثالا امهم بكرملا
 اذكفاديأى والا وان ةداثلاذا ةيئاثلا د راضملا مكح باي ذه ىفرك :ىلوالا هن ماضملا مكح ]

 هنالك أرب لالالا برها لي لنا ضد وفتوأى أ (نذاالب هلوق) ط ها اههكحناب
 نذامالا براذ.ناءالعال بَراَصلا نالىأ ىَش م! ذةنم> براضد تأ "كلذ لامتاذا

 لهنءنسحلاةباور فوامهاوفوهومامالان ءاباو را رهاظىأ( رهاظلا ىلع هلوق) لاملا بر

 ىنكرش4# تثدةف حبي راذاف مل ريلامله.هلانن «:الف عاضرالا كلءهنال حميرب لام نم

 لمعلابلصحامما جمب رلاناةياورلارهاظهسو نا.مذل [بدكق هريغباهلام طلشريصمفلاسملا

 اقع مالو /ىل 0
 0 عاق



 كالقلا ناهذهنالاريسعم وأ ناكا وعش وءلامااب رلا مق فصأ بدع و هلدإ ومأ اهاكتراصو

 0 فادءالا نام2ف ال ىدع“ لا ىلع فقو“ الو راسءالاو راستاابفاةةعالوهو

 املك اهلاحىلءلاملا سأرب ةلوغذ-ثمذي راخلا واع ردلكد لولا لء 4 ناءنكمموهو ب رلا نم

 دعلوأ هنولء سن اكف لااا برل لاملا آر ةمال_بدعبالا عب رلا نم( ىسلل ببالذا مب رلا

 نيسسو ني: ثامرَتفاأ ف مالغلا ىسةسا*اشنا راما لالا براز وكف ةياذع تذاكملاك

 اا ريسي هقاتعاب اف هقدع أو اكحولر ىأ (داولا نمدغغل هضبة دعب هلوق) هةماءاث ناو 1 براوزء(ع نا(

 اسمنال يراذدال دا اوم راخطارع بت ىت- مال_غلا نمفلالا لاملا بر ضءق طرشاغا كس ||| تت[ ه1 1 وأ
 روظن ا< راهاكتراصولاملا سأر نعش غرف مالغلا نم هدضيقا ذاق لالا سأ رب ةلوغشم د( ل كاملا
 هنالدلوق) بداضااوهو (عدملانيمذ:هلوق) ىبايز هلداو مآتراصف براضأ اكل ءابف كم 06 9 ا

 فال_2 ىلنز ىد_هئلا ىلع مفةودءالو راسعالاو راسلابفاةةالوهو (كلةناعذ ههالإ ىع (اب 2

 الأ دوف ع وقدكأ 6 ووظأ هلوق) دع ول اوىد_هتلا دمعي وهو قةءناعذ هنال داولا ناو مفهوم 1 0

 ٠ نأآلء<تان ( (حلااه> و زث هنأ ىلء لمد دهلوق) امفهكلطمروهظداجفار هاطةحتد وعد ]| © اه>و ب هنأ ىلع دووهاتا

 1 وعدلا هدهد ةنثال نكل حالا ىلعءرعال العب ىف -ىهو هنماهءانهنماووز وز عناب ذامأا ولو ا 8 و

 || رهظي الف لالا سأربلوغش ءاهدلو وب دالانمدل_داولك ذااهيأ طرمثوهوكاللامد_هل ||| <صنوإ 9 0 1
 نأ ىلع دب هزي الا تمدح اولك ةملتتعاساتل ازاصاذ ند . راضملا لامن ا فرعءاساه فب رلا با نمو 0 5

 ٍ بيصت براضءال نكي لذئنيشغ ضعبلان ههءىوأت انسدل امذعب نال اندنع عب راارهظ:اللاملا 0 0 توام

 | ت راصو هتدقتدازاذافدن وعدد ف::القفرصتلا ق-د رخل تءاثاااةاودلولا قالوةمالاىف ةعترو ير

 نمل !برةصد نمذتلو ه-هدسوهو هتمهمندتر د: قّدعو 4 ءاداصقٌكلااوهواهطرمش

 فاضءقاد ود وايه رخآ كلما ونوح دتاذ د "يلعلا تراصق بسن | وكلااتنث قنوأ !تالدإ ولا

 فاأقهاعستسا“ ءاه تالا واتا ١ ذاق ىدعتلا مدل ناهضالف كلما فدأ عئسالو هملا قدعلا

 أ مالا تارهطظو هلامسأ رلامذوسمراصف الا ضيقاذاف عب رلا نمهبيصن هسدسىفوةلام سأر
 فداصازا دالمتسالا نالها دإ اومأاهاكتراص وبر اضاف وع دا ونيةدنامونس مجيراهاك

 هذ-_هىفمد_ةتاملصاحاذ_هلاسلا ىرلاوممأق ىنسن ب واعاجا ازصتيال ل -ةناا لقصال
 املامئال(حاا ذا كلاحال ن هنو دوق )اهارتش تشاو اهسو رت نملكد.ف عزانت (هنمد]وق) "هلمسملا

 برا« لع بده واهفدت وعدت دفن عبرلا ضءببراضملاكلمو عب رلا اهيفرهظ اهتمق تدار

 |هملعق تعرق هش هنمنراشملا كلمفاع رداك داولاراصو لاملا سأرىف وت طودايق أ ب ١

 | د وحول ةقباسلاهن وعدت ذةئةةدا را متع راسل و رلارهط ها فسخ وافل

 رهظوهلامسأرلامفوة_هراصم_هردفا أ هنم ضدنا داق 2 رلا نك هءمدمست نو سولو نادت امو

 ْ ب راؤملا ةوعدا يفد ةنونيف_دنامم »تناك لايااسأر٠ نءاهعا رقأ 2 راهاكمالان |

 ١ دلول اند ضو.ةاا ىلع م/ل_ءةناف 5 رسعم لعالو دعت ريغ) هماع بع الفدا .ةالا

 || ىلعمد_ةملالاأس أر نالولاملا سأرءإه<ىلو أن اك-ذ لابملا سس أنساب نص ضورنتل

 ْ ىقستسألا ناف قءءالالباه هذ هو |لاملابرىأ (ءاشنا هّددعأ وأ هلوق) نيت هأ هديىل اهل ودو

 | لصوا ذاقنوسلو نان ئاموفو مع, رلا نم همدصن اضن أ هملع بحي و فا ًاوهو هلام سأر لاس ا



 كال نيدللا طاحأن او هديفامءالعدم_لاانال هتيقر وهلا نيدلاناه رفتسسمن ودا تاك

 اهرغدسم نكيملاذا لكلا دذعو امهدنعت وبدملا "امر هل قئمملادرعلا ةعقدمسلا كلي لمحو :

 قدعب امهدذعو هد قّدعب ال همسسكو ه#تدقرب طم. نيد«سفناك ناو لاه (ىليذهلوق)

 ىرتشا هلوق) براشءقاعتم (فمذااهلوق) ها المأىلوملا كالم ىف لخدي لههنا ىلع ءانأ|

 داولا أ( هلابوا ماد د هإوق )تدا وفبراضملا|,ثطووىأ(تداوذدلوق) فاأ عوق ىأ(ةمأ
 عب رلاروهظا لاا ىفهوعدتد_ةنفاالان مركلا ًأداولا ةه*تناكواف فاالاانواسمهدسو

 دش سدلارسو مهلوقنا معا ونيكسءال: :هلاه قةعناذهنال( رع ومماعداف هلوق) هق

 ىأ ها  ىلو أ اريسء هناك اذا نمذيال ن الذ رسوم هنا عمداولا ىف نمضي هنال رك دلو مزال

 راسلابفاةذةقاتعالا وهو يراضملا:وعد بس نامذلانا ىهو ةوشاا ىنإل هيدءقانتا

 | دوش: نال نءذالئ اذ عموارمم ومناكسس اذا يراضأ ان ذَقَنا بجاولا ناك ةراتتمالاو

 بةعالذا ىدعتلامدعاناهذلا «ءاعب التم ةبراضمال عذصال ى مك قء«مىقدعأا ||

 امناوا رسعمالو ارسومالنعضنالهنال_صاخلاو ىا- أى اك ىدعتلابالا قة ءلاناسذ
 فاكاافهلا وامهلوقىف ىأ (انرت داك هلوق) ىل رالاو رطلاب نءةذئال رس ومما ثا لعمل هب هيدعق
 | تذغ:هلوق) ه:ملاحيل قر ورح او - و مهئاوهافلأوأ هتملخالأو راض لش

 عب رلاروهط ىلءفتوةةةرامخاةوعدلاوءاشنا هنالهةوقتداز ةه«ةةءأولام فال (هنوعد

 د_ةنتلاغاو برطلاوبأزهشلا لاه لاملاسأررد_ةاهنملك فام ئاسان بأ لاسملا سأر |
 ال عبرلا رهظي الف لاملا س أرام_منمداو لك ذدادفصأو الأ تيقفر ومصدعنالاه وعد

 رهظريال لاما سأر ىلع ديزبالا هتم داو لك ةقاتءاسان-اراصاذا ةيراضاالامتا فرع

 1 نراضمال نكن 0 كلَذك ناك اذاه ضعملان «ىلوان سدا امض هد نال " ةرلاقال_انادتععع رلا

 ةمتتدازاذافهوعددةنتالففرصتلا قوسدرحدتباهلااسغاو داولا ىفالو ةمالا ىف بدصن

 تدفنفةدا زلا فصأ هن مبراضألا كال ت ةولا كالذ ىف هءذ رهظ ةءا محو املأ تراصو مالغلا

 اذافئيستلا ىف لاق (قمعفهلوق) ما كاللاوهو اهطرشدوسولهمف ةةباسلاهيوعد

 برةص- راما نمضنلو هعبروهو هنمهيدصنر دةب قةعو فلاب مالغلا راصدتوعد ندع

 ام-هرشا كلا او ني-هجوتاذ ”هلعلا تراصق بسناا وكلما تدةقدعلا نال دإولا نم لالا

 عضو هل مأ ريسخالا فصولا ىلا فاضي مكهلانالدملا قدعلا وهو مكحلافاضءف ادوجو

 مدع نا.عذلا هلع بالذ كلل !ىف براضمال عنصالو مهالا حدةلاوة خم ةسلا ىلع فقلا

 ةئلقس ربع - يم ١ رم ها 0 لا

 20 (ى-دلوف 3 ط 0 كا

 0 ىأ (هعبرو ف لالا ىف هلوق) حرا كثاااهدار اا "للا باوج ىلعافطع سولو ةر نانائه

 ألاملا ساريه وصتسم فاالا نال وسخ و نائاموهو هعب ر وفلالا ىفلاملا برادإ ولا ىس ْ

 6 6 7222222202 2 ا

 5 ادام رااروظي الذ ىهذما امأو رفر]وقادهأ: و داولاروهظب عب رلارهظدق تاق ناف



اكع :(نكسر ل
 انك ذ

نراضوإل 3
اف) ة

 ن

م را( رهط
و هدانيزر

 م

ونعمل
 7 هل 

ل(كل الا تنمز 4 ٠
 42 ع

 ك0 7 دوس

هه ال
صسو) 

كمعلا(
 

قو ىاعملا
باسإ ةم

 را

ا ىراثاولو لاما
 

وشمي نر
 ل -ع

* : 7 

ل] و أ بالا
ق3 ن<ىمو

 

عدة ىلع
 (ةكافلا ل

5 ةسءقو بز الذ ا
 

ذا ثوذأإ و
نمىدبا ا

 

 ن0 ول الطوقي
: 4 0

 

 (الالاو نسا
 «اافدبد

 تدع

 نيف

 هءاعوةعياللقأوأ فلأ هدمثو هلع قدعي نه براضملا ىرخثامت فالآ ةرمع راصراذاأ

 مهن هئثق دعبل مهارت_ثافلفأوأ فاأد_او لك ةعقورثك أوأدالوأ هثالث4ناك ولاذكو
 ىلع نبع لك ةمةديزي تسمم مهتم براضملا كالعالو لاا سرب لوغ ثمّ داو لك نال
 ىقاملا نيعتمةنانث مهنه الينا ل _ةك هنال ها رخ ا ىلا همذربغ نم ةدح ىلعلاسلا سار

 ىرئثاادومعلاةءقنوكتناانهعبرلا نمدارملاو حلا فل أوو ةبولوالامدعلو لاا سأرل

 ىرتشافاةلأل املا ناكول ّت-نكي ملوأ عبر ةدراضملا لام: هل ىف ناك اوس لالا س أ رن ..رثك |

 ةيسنااامأو هقمع هنال نا ا اهيةةعاف فا ام .مدساو لك ةهقنب دمع براضاا ام

 مدتر وصلا هذ_هى لالا برامهةءأول 00 ع رايل_-+1ىف رهظد هنأق برادا قاةدعسا ىلا

 : (ىيعلاهطسامهلوق) رو كام مد ءلءوارشزاجروك ذا عملا عب ر رهظيل ناو 3 ل

 2 رلادوهطظ مدعل بتصأ نمهيف4سدلذاةي راض ا لامن هعفداذا نُدلا ع..ج نهذيلو الا

 2 رلانم همر وظر اذ هصاعأم بس همك نمد دع طقس ثء-ىل اها هدح ولاف ال2 ه..و

 ( عبر نكس ناو هإوق) دوعسأ اوأ ها هدوهظا هءلعورسنتلا اوك رثممن اكو ىفرهظام اره

 نوك نم ىأ(انرك ذا« هلوق) هءاءقدعب نمبراضملا ىرتشا اذاأم ىهو ةناثااةروصلا فىأ

 هلءالمالذائث هماع قدعبال هئالد سفملا مدعل (دد راضمال مد هلوق) لالا سأر نءرثك أمتوق

 ىفىأ(عب رلارهظناف ه]وق) زوصف ةءراض ا هع. نأ هنكمذلا-لأ سأربالوغثم هنوك.ا همف
 س أر ىلءدي زتال هتهقنال ارهاط 2 ره نكد و هءلع قء*!ندبراضملا ى ر-ءااداأمتر وص

 ٠ دنع قةءأاسغا هنال (هعنس:الهقتءا وق ) همت تاغسهفاصوأتداز وأهر 2 ع لاملا

 ةأ سما ترق ا ناند ريع م هئرورلك راصفر ا. | الب هنمقة دايز بدسإ لب همم عخ_صبالثامملا

 مدعل انييخالأ.ثندضيالو حوزلا بدصن قدعاخأو حوزلا اذه تكرتو تنام متاهجو زيا
 انهنال هلاعيفصت وهف لضفالو ةيراضملا لاك هعهصن ى رس 20 * ررد هيءوزدلا

 رصيف هسة لهارغشا الكهف قدعلا لخداغاو هسفقتعلا تنثر ملفه مف عبرال فدالا

 ىلءامهتهوالو وةرهولا ىف لاق (لا قدعملا ديعلا ىسودإوق) فاكلانع ىليز اةلاخم

 حبب رلا نم لاملا برص ولاملا سأرىفىعسو هلك قدءامهدزعو ةقمنح ىلأ د علال اردق

 ن-«!نءد]وق) ةباذع هيف ىسيقذيعلا نعد معلا ةءاام تسّدحا هنالدمعلا يمامتاو ها

 ىهوىمولاو بالاءارشىف ىأ(ريغمالهمفرظنالذا هلوق) ىودح هوتعملا هلذمو(ريغصلا ىلع
 كيرسشلاامأو ط حاب رتسالا 1صق نمبراضلا فةروك ذا ىهكيرمثلا ىف لعااو ةريصاق "هل
 افنآماك 53 ردلادنع لك وملا ىلع ندعي نم ىرت دال لءك ولاو ةلاك ولا نمد هك رمُسلان الف

 قدعي الىأ(الهلوق) اف رغمسمناك ناد (الاودلوق) ةيراضملاك عب رلادصقة ذب رفةكرششلاو

 لهريلوملانا ىلع قممنالملا اذهو(اههلافالخ هأإوق ) مامالادءىلوملا بي رقنمءارتشاام

 نا وقةعمف ىأ تالعامهدذع :وءالعءالم دوؤءفال وأن يدا او رغت-لاثوذأملا هد با.سك أكلع

-, 
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 | نافرح" الا ضءءلا ىف ةفلاخلا د_هبلاما !ضعن ىا ضء٠.!اىقافولاىلاىا (داعول اذكو ظ

 همف هفرمست حد قافولا ىلا داعاذاف ةفلاخا هيل دعم قباموه_فنل عقوةفااا عمدا رثش ام

 عموسعانام مكسر لكلاب هز_كالارا معا هثازس م كتسو ناك لاما لك مكس ناك اذاثلذنآل

 داعواف مدة: الامل ةزاجا ل_يق حفلا لا ىف وخذااو ىلوضند_ةعءدناث مد ةةااخلا

 ةبراضملا ىلعوهف ةنوكاايءارتثاامولوالا ففلاةثوهف ةنوكلا فق باسم ةنوكارمغأأ
 ضعبلاىف ىلا |! ىا (اهاامنمنةتوزتدالئالوداوق) ىو اهضعب نودضدب ىفدجو فالمها ل.ادنال
 "2 لكلاسز لارج ىفاك ةضواةموأ انانعكد رسثااك ةبداضا الامن ةسدأ وادع وزت براضملا العال

 اهلاعنس ندع "...٠ . | ىلاو رهملا ىلا لصيةئالباستك الا نسهنالةمالا عب وزت براشمللث ف وبأن عو ربا
 كعب 0 تر كلي هياامهاو هيهعب قاةحتساو نيدلا ىف هةبقر لاغشأ همفناف دمعلا عتب وزت فالذما مة طوةس

 نعول يا 7 ىقبرطا لانملا ليصحت ىلءلديذب راشملا ظنا نال قالاطالا تب ل ديالف ةراوقاا بابن م * سذأ

 «ارمثلابل ا فاه_ضايناك ناولام ىلع ةءءالو بناكي ناك سدا هنا ىرتالأ ناكىي رطىانالةراخأ
 مدع دع , كلذكإم بتاكملا فال ع. ا ناك هنمص الما مدعو للا اوهوا رطضةمالا حب ورتةفنا ىلع هدول

 ةاكواتإب - 2 اًذهاوةراخأ!نودباستك الا وذ: ةنةباكلاا نال د.ءاانودةمالاحو زناهزو2ث يح

 ةدموسل 0 | ةمالا# هت داك-لع ثءح ىدؤلاو بالا اهره_ظنواضي أةمالا عب وزت الف بتاكي نادل ناك

 هي داحو ا هالوذرغصللرظاأهمن أك اموذ ريغسعأل رظلادمةءامهأ رمصتنالدعلا عب ور نود ةيناكنملاو

 (هيلع فمر . 7 ب راجةطو براضءللل_<الدن ىلا ةوانثا هسمقو ىفاتسهةلا لا ىاب ئلا هرك ذالفالامو
 فناك ٠ بر اءااخم هنوكل هن اوهنباك (ةب ارقبهلوق) ىهتنا تارعضملا ىفامالوأ هب نذاوالوأ عبدتب راضمل

 نا 4 بدا حيرزلا هي رس < فرسه: نذاةب دانا ا تالرحو وف همك امنالاه نأ, (نيعد أ هلوق) دودة

 كدعلا انى يلا ةكرشلا مثلا راضملارعطظاو ررد تاذك سل اًدهو هع ن نكعامءاريثد نونا اد_هو

 سأر 1 توك: نال (تالذئالعهنافهلوق) ىبادنز فالاتا ىلءةمالا هدو نتناك ىتح ةضوافمرأنانع

 م ءارمث يدل ثءح برا طا نيب وهدم قرفلاو مشا! لاق هقالطا ىلءىردن قاطم ل كوتا
 لاما أ ىرصقةةلطم“ارسشاا,ل.ك ولا ىفةلاك ولا ذااهناا م هي رهسهدالو لكوملا ىلع و دعب نك لك ولا
 ىلءرد_ةءالام ىرتش *ا اذاف عسبلاب هب راهن نرهظاعةد_.ةمةيراشااىفو اهقالطا ىلع

 553 رت لاهن أي دست ىلع لدياماضبةلكولا فد وول ذكو ىدهتاتقلاخ هسعس

 ىرتذاولفة . رقلا ماله دتعدلوةب ف دصملاهرك 1 كلذكم كلا ناكاهؤطأةبراجوأ ه-هأ

 د-.:ءوذب راضم !لام نمنع ك0 هنالن مددنو هسفناانرت_.ثمراصلالا بر ىلع قّدعد نم

 اةلطءاند_:ءنامذلا ءاضتقمو ىئعلا رك ذاذك الفالاو نمذاويءومال اع ناكو لكلام

 لاملا برسد كم ساد.- فذ ,«و هميضُأ قده هنال (هسلعق معي نءالو هلوق) الوأ ارسسوم

 لاه (حلا انهو هم رلاملا ناك اداهلوق) ه.سحاصو مامالا نيب ف البنا ىلع هب وأ

 لاملا سأر نمرثك أىرتشملاد علا ةَءقنوك:نآروك ذملا عب راروهظنمدارملاو ىجاد ||

 لاما !سأرللسثم دعاة -هقن 31 اذا هنال نكيرلوأ مب رةيراضملال امل .-ىف ناكءاوس

 لاما سأر ناك اذاىتح لالا سأرئالوغثملعلب هعف براضملا كال مرهظي ال لتأوأ|'
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 صخصختلا عم جاب لا نعام : رقاتمدق(هصرصتع كالءالنهلوق) مم هممخالو ( ةزعكلءال

 ىن وكب دةوين.هلا فاك لبوملا عاببام رهس) "لاطانةعانمش وعن( ا نع همونكهلوق) ٠

 «يهأول هما ةلاكولا ف مدقاذاو ةداع”لاخسا ن هرثك ع رب عابب هنا !ئمةدئافو ع رلجؤملاع سس |[

 ةئيسفلا نالز زوال نذاانيمعتمدعد :ءهنادافأ نما 4نيعناراح د _ةئاان عارف ةئيسللا ظ

 وهفدقنلا عاسبةدقنلابع بالو ةئيسنلاب عسي تاءيمأولو ةيدنمااىق لاق دب نزَأ لا 0 ْ

 كالْةنودين اكن أقف ندا ن نء هل ىمءام لد وربك ًاوأه-:هقرث عدقء اارهعاناذا ادهو اولا رباح رام

 دك هيحا[داريش هنالز اسرتك انعاش فاأ نمرثك ان ادعت ال لايت ول ط وسلا قاذك فلا وهذ

 مدعنمح رشا ا ىام ىلع رهظرالدمقلا اذهنكل (لونأ) اسرقءانمدقو هأ ىواملا ف

 كانهد.ةءوهوت ممسك لكؤلاد..ة:ىفءلذادرك ذرعن قالاطالاءاضةةموالصأ» رانمعا ]و

 ءدعب ىبالذا مصاهنغبا دقن عاب ناف ةئيسنلا ن ءودو هلهيعىذلانذأا نودي عال نأ مزل.ذ ء:|

 ىفعبنالل ذم( هنا سدناف هلوق )لمأت اهطقمدا رفناب دمةمريع وهو ةئيسنلابدممقتلا الا

 , مضلل ثءح ةفوك !|قوسىف ىرتشت 1 (الالاو مسلوق ) اك

 ىرتكسأف دا. ا امل ها راج نا للعلا عال : 5 لافا_

 (ةفلاخ ان نمذهلوق ( هدمع ن نمريغعم ىرخشا 1 و أ«نذيعامرمغتقو ىفوأ هنءعامرغةءلس 1 : ١ 3 و ةلدجاوت

 داملا ىلاد رلا لا (لاوئل ناسعذلاررةّءارمش ثلابن كسا معأ جصصأا حا رخالا سة؛نمذا لهو 1 1 / ا
 ىف رص هنال هنا رس ةملعو ةعردلو (هءا رشا كلذ ناكو ]وق ) ةيادهلاىفاك هم ىذلا | 1 , كهف ناهز لالا

 لام عاب ولاما هذ -.ةذتنكمأث ي-هماءذ فة هم ىلوضف هنالعأ ردد هصاوخب هرمغلام || فاو تموا
 ىلاقتالالاف قلوطفلاد_ةءوهاك هنزاحا ىلءافوةومه_ع ناك لا | برلا اا ةب راضملا ْ "0 تموأو ,_

 مبدوا«يةفرصدتاذا عدوملاءلهأ هلبءطت ف سوي نأ ددعو امهدنع ب رلاقدصتب ن : ك.]و !ٍإ داهأ|تر فافوالاي

 الارداعرم هذك- اولا ضلا سمت ناعاو نامذلا لص نأ ىلاراثأ (همف فرسه”: لولو هلوق)

 وهلوالاو ىرت ا ذاالا نعضيلال نا عمامجا ةياور فو فافولادلاوزلا ةمضر ءىلع هناف“ ارممشلاب |

 «ارمشا | لق حبا رخالا دعب كال هولا_هةهئر ثار ماطااو تلق يناديق ةيادهلا فاك عصملا ْ

 مهو أ لانا براهثمءاداب زواحتولىأ (ةب داضاتداعداوق) ىلا هاا ىلءاللوالا ىلءنوذ) ا

 ىرت_ثاودا ءالعسرناءفاف واداعمكاذك صه عموأ ت قو ىفوأ اهئمعىتا اريغ لسا مش

 هلوت وراسل اء داتل هعرشخ اج صخشلا كلذ عم هلماعو تقولاار طءاواهثمءىتاا ةعل_ىلا :

 مواهدحسف: ةيراضملا ن ءفا رصنالاوىفا رمصن الا دءدن وكيالدوعاانال خاستةيراذملاتداع :

 هدافأ ذك ديد>- دةءنوديا زب احدوعءالخ وهلا نال دهن تح ذولو همت امد_وب :

 مدح .روفاق ولا ىلاداعمث فلا نيمأ هنالناعذأ ا ن .مءا ربالادوءاانذا رملالا.ةءدةو معلا ا

 دوه الهنا وهو جلا فاك قباسلا دةلانهديف قاءلا-لا نالدلا- ىلع راما لاه عم

 لد داحو لمأ ناكل قدتننا قر هاظر من هنيع ص ىفوأ امءءةعلسف ف اخاذادوعأإ :

 فر ىلءافوقوماس و رخةب راضألا نعلال اجب رتىرخأىلاز واضذادلب 4 نيعاذا هنا عملا ||
 ََ : راضما تءقب :و قافولاىلاعحرو نا.مذلا لاز لالا ب ده-:.ءامىلا عسجرنأف لاولا

 8( لمات لاكش الف !ذه ىلع لحاذاف ل رتْمةهيدولا ف فااشاذا عدو اك اسهااح ىلع



 ع

 (ةعاسوأهلوق) هملعلمصنردايتملاوهوالاس هيل معتنوكىضتقي قو او ل22 ىف هب حرص
 هلوق) 20 ؤءقرلاو الث هماعطلا هءىرتش: نا ىلعة راض لاس ا اذهذ _ثدل لاه ناب

 11 لدألا وأم رذناو أف ءصلاب عال لاق ثأي هن هعباتقو ةب راضءال تقوثاب (تقووأ

 ىفاكهيضعدقعلا لطب ىح الثهةنسةدعاتمقو اب أ تقولابدارملانا نكمي و ىناّء_سوهقاا
 نالف نم هبىرخ_ثدنا ىلع لاه نأب (كالاملا «-:.ءصخنو أهلوق) ىلاك .لانعذب دمهلا

 هنالفاكلا ع نع ةيد: علا ىفاك هريغن نمع.س وىرغثي نادل سداو دنقلا ا و

 تارادقأا نالد_.فمذممقناا افخم هوهماا ص و'اعد قدم هصن د وةعبالا فرسصتلا العم

 ؟ ةيراضم عندنا هلسدااذك وصاْخثءالاوتافوالا 2 وةنكمالا ف الخان فاد

 دايل ادهريغى لاما اذهريغىف هيف رص ذا نكعالهنال ةدلملا كان ند هجرت نكمل

 1 ءامسثالا هذه نمد“ :ءاعزواتنالزك ملا ررد اضر أهرغب نيمتسسإ دنانكعالا

 ول هنال نيعم صخ* :روضلادذار اوا مى عمةدمقملا ةكرسشااىف زيك ماا
 ةفرامصلا ف ىرت_ثةوف رسهأأىف لهعتناىلءلاهوأ ةنوكلا لهأ نم ىرت_ثننا ىلعلاه

 هأ زاجةفرام_هاامغن نموأةنوكلا لهأ نم سدأ لبر نه فوك ا١ىفعامأ ممم عسستو

 هنالةتوك- | ىف هيلمعتلاملا ادهذخلاهولاذك لا ةق وكلا لهأ» نءهىرت-ُتنناىلءهلوةذ

 "اما نال ةفوكلا.فصن :اايذ لاهو أل دوال“ الان إل ةنوك. لا ىف هب لمعأف لاهو أ هلره فت

 لماذا افرظنوك اناو فرظالفنالة كوك! ىف مهاب راض ءهذش لاهو أ قاساالا
 اذ_هذخلامولام ف الذ هيد ةةمذ طرمشال ىلءنال ةذوكلانلم_هثنا ىلءلاهتو أهم لها
 ةلزغج رهصمقفطعالو اولا نالاهرم غىفو اهيف لمعي نا دانك ثءح ةفوك.لا ىف هيلعاو لاما
 ديقتلا مالك. !ااًذه نمدوصقملا | نالزاحال وتو ص.مْدتلا ىءماذهو(لوقأ) جايز ةروشاا

 نمو اهله أ فلعل ولوالاىفةفوكلاان «حرذع نا زو تالق عونلابوأ ناك ان

 مهريغو هفرامصلا نم عسب وكعشب وىفامثلاىقفرصلا مغىف لمعت ناهلز وجالواهاهأربغ

 دحاو لك نالةنرا.دلاو ةفوكسا !لهادم.ةتااد.ةءالو دمضمع و:ااوناكلايدمءةتاا نال

 ىناكىا (د.فااد .ةتلالىةتؤي راضا!نالدلوق) ىجايزذ ءواص-ا نكعالربثك عامونم
 نءءامنولةريخذل!ىفو دمفملاد مة لو.ةىفىلرالانوك_:هكرمشلا نأ دافأف رحب هكرمشلا

 لاق ها مهلا لءءدمهاردلاب عاولف همم لمعءبالرخ [ضرعب هءعايف ضرع لاسملاو فرعهتاا

 نرلاط رمش اك نا ةب ماض ا ىفاطرمث براذملا ىلع طر ىتهلاسما برن ا ل_.ءالاة يد: وأاىف

 الماعواغلاكعراص هيفيملاذا و هيءافولاوهناعا م براشملا ىلع بع و مل هنافةدث اق همفىلاملا

 ىناذك هنعتوكج ماكل هجحيو حبال هناف املا ب راهفةدئافالاطربثناك نا وديهأربغب 0
 هنافاضان لاماراص مفر هلا دعب وألا !سأرىفف ةرمس لة (دقعلادعب واو هلو طم طا

 هلوق) منا فاك اذه ىلعىرد ؟ رذساا نع ى.هنأأو هه. مع لال هفهلز عد الع هلال هص صنع

 لايك حور ةعاضءلا نمىرتشاام نوك ر وهطاداذف هلعأا لعل لمق (حلااضرعلاملا رسموا

 رفوأ عبرلان وكما ةدابلا كلتىلا رفا ىف نس ة لل دلاق كل ذهل رهط اذافادك :دابىفحاورلا

 هوق) ١> قالطالا ىلءلءاعرةءلانءهممناحدالاو دي رعوظلا ىواتغلا فلاق ها
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 هلوق) خم كيأربلعاى أ(داذهلقدقو هلوق) لجو ريدة نم لكب قاعتم (؟هلوق)
 أ( ةنادتسالا كلعال هنال هلوق) نُملا نءهتصح#لسلفدازامبئأ (عوطتموهن
 صناذاهكدلعادهفىناءسهقلا نعمان مدقام هومقتن ا دتسالايدار ماو (تاق)كب أرب لءا ىهو
 ةلاكولا ىف مه [كلطاب وهو ضارقت_ءالاب لءكوب هن ال مص ال هنا رهاظلااقدوة:ثنادةساولامأ

 ىلعال هلع ضر لا عجريو هيحاص ىلع نا دتسالا كالعالونانعلا ةكرمش ل صف نم ةينامخلا ىفو

 ناالاىذك.دلانلمك وف هناللطاب وهو ض! رقدسالا, لك وب ةنادتسالا:لل.كواا نالهبحاص

 ىبهتنأ لمكولا ال لكوملا ىلع نوكد دئةشاذك كد مضرة امالف نا ضوةمال ل.كولا لو.ت»

لَذك دب راضانارهاظلاو ةلاك ولا بابىفءا:مد_ةام ةلاكوال ةلاسرا هنال ىا 1 (عوطتموه
 عجادب ملفانلفاك ك

 ىح غيمصااهققرد_ةيكد رمشفل وةيناىلرالاو«اثذلاو ىا (غبصلا داراسعكي رمشفد]وق) : 1 هنادة ال

 ريسيىا ( طافناكهلوق) امي رقفأ,5ضرالا بوئلاو خبصلا ةمقىلعنذلامسقا ع ول 0 الإ لافي
 تدسبىا طاحلابئسنلا ضعءدىو ممعتلاب طاخلا كالع هنا فاسأل هن مضي الفاّب أ هياكد رش . 8 كف

 هغي_صةمقةصح4ناكو دلوق) ميت امهالكوةب راض !لامءاشنلا وأ غمصلا وهرهلام طاخ ”ضدقرج أهو ناو

 فض الا بوما! ةص-وبراضمال بوثلا ىف بسلا ةممقةصح ناك باد - اذاىا(خلا لشترخر (دازا

 ريدة: ىلع :و ة سجى واستض- أ هنأ ردق: ىلع ب وثلا ناكواف ىأ بطلا ونه ةبراشأا لام 0 َِ ُر 0

 لانملا لعاردم راء أ ساد بال ا ةتج ونُملاسدسهلناك همدسئوأسد ر أ هنو تحس - '(ة-سحو) نم 35

 اطرتشا ام ىلع همف نارك شب راضملالام ىا(اواامىف ءْإوَق) !طرعش ام ىلع اهم جعيرلاو هيا صا 0ع ثا هن 9

 ىلعهعيرلانوكي و نمشبفةنأمنوكي نان -ةيراضا الام رضغ(ابهاغر هلوق) عبرلا فإ| كلامي 7 0

نا ران ثا, كالا اق هغصف 0 ول بدغاذا هنا يدغلا باك ىف ىلا هسو صام نايم كر العا 0
 بولا«: اهيتاخ

 وددر الع !مهدنعو (مااا دنع صتةوإوق) غبسلاةسقءاأوبونلاذخأأ ضر | كامو ري م
 ناولالا ئسحأن 0 اصقندءيالا امزىفو ناءربالنامز الها هناىهدقو هيىذالا || رصقا داودلان ارم 1

 ولهنأىلا هيراثأ (دلبز واعاضيأ كلءال د هلوق) ةرحلاك ناولالا رثاس لد اريل عاف لشد ءذ افلغدرلز 0

 حرصاذاالا ةد_-اوةعه_ةيكهفارطأنيارتعم د_اءلانال نييعتلا صن لداب نمأف و سزيع كلي (1و) 1 أ

 اا ؛ رقىأ و“ ود اد هاا ناك مديد .ةهنمقو اا اذهريغب لءعتاللافوأ هتمقوس ىو 0 م

 ىذاففال ناتنثاوايفدممقتا ادمفر هنمةتسة مناة ناكملابايفةب راش تديقروص ع ويم «دواجتل اة رأ
 | انييفدن له-ءننا ىلعوأ ة ف ةوكل !ىفاذكي ة 3 داضمل ىلا لاملا تهدد ىدو ةماسعد مق

 تادالاو اهيف هن ل_عاف وأ اه ال ماتا اهنردبلمهت وأ اهيف هن لهل وأ

 بةءىمهنا لصالاو هيل عاو وأ | يفدهل-عاذبر اضم. !!تءقدام_هو ثا. دال

 ءادكالا عدناد ةمسلا طافلالا فاك ه.ءلعانتو دل هد هلخقام ىلع وامن ع و هبأدتدالاع

 ةدازلان ولست دمامحو ن نب رمخالا نيظفالا ىفاك الق: هوأدت .هلععو ل_ىقام ىلع ناله

 نأ هلع ضر او ىناكالان ءةيدهلا فاك ادريغو ةنوكلابل._ءب تاه تاكو ىروش

 الاسد وكن نا لود لءعتنال صمصخخأ ادمفيالا هن وت نأ عض عفرلا هنلههتةروص

 نوديل_عاهلوقثااهت_سحأتب وجانح و رشلا قه ءبمجأو افانئد_انوكب نأل <

 الاح عقبال ثنالا نال لاخلا لل_ة#الو سر 1اس واولاب و اهطق فا: ساواولا
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 لاملاس أرب ىرتذا اداهبا ىرثالا ىلا بر ىلعز )كلذ ىلءف ناو هيرادذملا ىلع دنا

 نمضي نا ريل لاملا برو كلذك ناك اذاودل: ع« ءالعبراذأا رب ما_.ةلال كلذ

 مهيلاذاو مهيالكلذو هب ضرت لام ناسمذ هملةنا ذةسال اان زو>وأذ لاا سأر رادقمالا

 الذ نالصمعذخأب : نا برا ءأل سدلاولا# دقوهصاخ نيعلا همزل لالا بر ىلعه لك

 ضرغلاكلءالوهو ضر_ةكلذنال ةةة- ىامعتال اذك وةنادة الا ءالعالوهو هئادةسا

 ةصاخنيدلا مزلةنا د _ءالا عصتلاذاوارمصةىباشا نع ط رنا كبأرب لعادل لافولو
 هب راضملا لام حال_صا ىلع ةناذةءالاو ةب راد الام ىلءةنالة سال ىلعشف ةئادةسالا قاطأو
 ىواءطلا ح رن عىنا:سهةلاىفو كاد ىف عوطةموهوهنراصق ىلعوأ هل -- ىلعراختءالاك

 نما كلذ سند نمئندد راذاالام نمهد مع سداو نيد نحب : هاس ىرخثاا ذأ( اهترود

 نا رهاظلاو ىئىةناذ:سالا ند «نكدلو "5 را : ذأ ىلع»ا ريش ناك هب سة ع نءه دنع نأك ولا

 تناك لاما نمرغك انىرتااذا رهأا نعانمدقوةنادّدسا هيلعدا زا فوولا ذاهد_دعام

 هلا ؛ راما لام ىلعةنادةءالاز وعالاك ع د اهيا !فونيمكللا طاغعا اذهب نهذيالوهلثدا 0

 تاك الحر افتر اها لح رأس" مانا ةاهلام عمم ىرتث اولف هساللها ىلعزوتال

 َ راذملالاع ىرشولف هلوشب فيصملاو رك دامادهو ىأش 6١ نع ط هسقتلا دكا ءامو انتو

 عجارةراشالا مع !ناىل ارامأ 00 :ارب لع ىاءلوق) نيمكس لالا ع درفتلاراشافحلااب ول و

 صن. مام هإوق) اميلع ص لام ل وة كلدكالع عب مصلا نذالانافن ذاالو هلال ةصاخدل

 د_بأقل اعلا كلي و صفاانالا هكءاعال ةعمئلا دال ا ذك وهيزازبلا ف لاع (امياعالاملا

 ىرتشاامونذالا,ن ا دّمسا ىا 1 *تناكثادشسااذا ده]وق) هام_كالا ف لة لطاءا أذل

 ىلاةسهذط شام ىلءامهاام ع راةنرا اكلأ .ءوم ريغس ال وامعاعندلا ادكوناة صام م

 افاصن اوأان“ الثااءملع ىرتشملا نوكدو ة 0 دست رمشلا ىلعاقهَتي ْنا ىفدو ولا :دكرشو (لوتأ) 1

 ىرت_ثملا نوكي نا ىلرهظ.ةرك دام د دلو لو هلا اله.-وأو طرا اذ 6# عب: رلاو رلاو

 هلل _ءقدقو سنجتلاهحوأ هن ىع-و عونةلاه-الوو#وأ ا.عم ىرت_ثااول رس' الل نيدل

 ىلءه<رولاملابراهنانوملار هال ند !ةلاك ولا فمن ىرت_ث.ذالاوهراةةءامركدم ا

 هَ رشتةلزخ#ع ىأ آه كرع تناك هوقو عبرسصااقرنتقيالامو عدلا فر _ةفقو طرمذلا ب سوح

 ىرتش ا ام دعب منان دلاوأ أم-ثمه هاردلابىرتش د نأ ةنأ كم :ءالاةروصوةءاد_علاىفاكهودجولا

 قرغشا الوان دو أ مخازدددي قااملا سأرو توزو٠ ءوأ لمكع ىركدت وأ ةعاسلالا سأرب

 0 ا من اند ىمم_.ئاولامفال 2 قع قدا ا لاما سأر ريسغا

 اذهنوكي الف خ4 ُك ىف س اج مانالا وم_هاردلانال ريناد مدي زاسأ سأروم-هاردب و

 ,زلبالءوبولاةكرمشناحراشلا ءهركسح ذامم ديف ةسساو ىفاولا حرش ىاذك نيدبءارت-شا
 هاك لامعءارش الذ عمناك ءاو- سةئهكلابايرع كد نأ ىلإ الصلال نءوأ هلام

 هعدشت:ىلوالان 8 اكو ةناد-ءالاو ضرما ءالءال نيدحىا (ةةن_حود]وق) طقفهكيستلاب .٠

 هأوقإلارك دام ةنادةسالازا اودع دعىلءعبي رغت(ىرتشاولذ هلوق) اهماع صن . لامة ىلع

 ىلادىخأ ىفاذك اهلاعال هند ءنملاهلاةرحأىطعأئا (ةبداضاا عامل جوأ
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 هك سس سو و سوسوووس يبس سس و سس مموسسسساو ااا ا اممم

 | نهرلاو رات »ال وةراءالاو عاضنالاو عادبالا وهو باد الا قاطءاهكلعتاومداوب ودب راضملا

 د_:ءامم قطينا لو<هنك!ةقلطلا ب راضا ا نم سدا رخآ مسبق و كلذ همّشأ ام و تامترالاو

 ةيياشملا لام طاع وأد راذمهري_غيىلا عفدي ناب ةيراضالا ىفةةكرما |تايث اوهوةلالدلا دو>-وا

 صااوهو هريغ هك رمشد ضرب لام ابرزالةب راذأاقاطعاده كانعال هنأف هرييغلاع وأهلا 0

 مم-هتلاباهتلي نالة<«نكما ةبراغملا +_ةءقاطمهوائتي الفةراتتأا موقتام ىلعدئاز
 ةرادإ سدا ضار ةالاناللاا ىلع ةناد سال او ضارتالاوه»و امب قط نانكميالمسق و

 ]وق ) ىوتنالاسما سأ رب .ةملءكو:لاولاسملا سر ريغب فرص ل لالا ىلع هنا لءبالا اذكو

 ”دكرش هنال ىارصلا ىفاك هريغلاعاذك و( هسة: لامع طاختاو هلوق) اهقوفامنال (ةلكرشلاو

 ظ فراعداابا#نافممنومندالو نوطاذنيبراضأ ا نأدايلا الت فراغا 'لءاعمنوك.:تاالا

 نكلت ىبراضا الاف نأاما هبحوأ هي ال: ىلعو يق نيلاسملا براذملا طاشن كاذك ىرخأ اذا | هلع طاذتاو 2

 ليقنوكن نااماف لك ىلعو طةفامها ددا فلاتوأ اه ميفلةد وأ نأ رتلل-ءانمب داطملا |
/ 
 نايىناكلاىفو اًةاطمنمذداللوالاهخولا ىنامهدسأ وأ اههيفهدسد وأ نيااملا ف خرلا ند اليل 0 0

 حميرلا ن ملال بر ةص>ونيلالا نمذ!ءمنهدع ناواضدأ نا مذالفامريف عبرلا لبق طاخ ضارقالا ا
 هلوةنوك.نااماثااثاا فو هم عبرال ىذلا نوذط ةفامهد حى ف .رلا دع ناو طاشلا ىلءق ل-ءةن و (2/4.
 اميين عبرلا لةآءوطانااما هجوأ ةهبرأ ىلءلكو ةماثلا ىفنوكيو ىلوالا ىف كد أرب ل عا 'ةن شمالا
 ةمئاثلا ىف هدهد وأاههمف خب رلال,ةامهياهدعبوأ طقذةناثلا فءدعب وأ طةذىلوالا فه دعب 3 (كلز

 لةث«ىفلاه ه١ امهيفعمب رلال_ق طاخولا_هه ىتاثلا الو لوالا نمضيال ىلوالا ىفلاه نأف
 كنأ اربكلذ ف ل عال ةءوو هب راضمو_ها رذل ىلا عفداذا ثدالا بأى واءفىفو ماكحالا

 كلذ نعم موهءاللاوءالارانرأو لاومالانوطاخةداما !لان:قرادخاا ”هلماعمن | لاذناو
 هلوق) اوفراعتام ىلءالو < مالا نوكي و نوضإالن | توجرا ذه لمى فراعتلا باغدقو

 كارب _عالافولةلك ولا ه.ذةب راض !قرافتامو ىسدةملاىفو (كءًأربلعاوأنذانالا
 ىناثاا لدكولا فال براض»ناىناءا|توكي وكب أرب ل عا ىنا ثا لود وبراضي نا براضمللذ
 فال_ةيراضملا ىلعد علا قبهبىضرامثا نيعلا نعل كاف بعد _بعدرماد ولاهثمو

 لمعلا دعب ناك اذاال' همهن مدد ارب لمعتال هل لاه مث كد اريل عاهل لاه اذ اهايشالا ىفو لل هكولا
 طاخلاوهكرشلا ىن:لالةب راضملا ىنناةلءرهظيا مااذه (هلئمنعذتالئ شا ذادلوق) ها

 ىلل_صأ ىندكرشا-منال هب راشملا نمىلعأ طاذناو هكرمشا|نال ه_:ءىلءأالو لوةد ناىلوالاف
 بتاكيناهليةاكملاو هدمعلن ذاب هنافنوذأملا لم مندضتنالث ثلا ذامهاوت ىلعدر وأولاملا

 نوفرصتءالؤهنان بسأو لاءعتسالاب فانت لامريعب نا هلريم2 لاو رسوب نأ رج أ :#لاو
 كلذد_ءبمت رخاكذنذالا نال نوذأ!امأ فاما مالكلاو ةبامما| ال ةكلملا قد رطن

 اكلمريعتسلاو رجأ2.ملاواديارسراصبتاكمملاو ةيلصالا ة.كلا ملا مك د هلا فربص“:
 هيلا قاطملا ضي وفتلاوأ هماع صمصنتلا نءدبالفةباسمنلا قب رطب لمسءو براضا و ةعفذملا
 براض الزوال عطقالا حرش فلاق(ةنادةسالاو ضارقالاالو دوق) ةياغكلا نمةدايزب ط

 نا
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 مامالا نعبفس ولأ نءو(رهاظلا ىلعهدلب فلاسملا هلعفدولو هلو )كلدك ناكم فو كالهلا

 || ىلاهي رفاسي ن اك ناك د رغق هما! عقدناو هيرذاسةن اه سدا هدلب يفلاملا هما عفدناا هنأ
 ىفلاسملا هؤاطءافاءلاعامتادةيرغاارادىف مقءالناسنالاذا هبىذر هءحاص نا رهاظلا ناله داب

 ضرالا ف برضا | نمةقّدثمةيراض ا نارهاظلا هسو هيءاضر ىلعيل ديلا هلع متةلا ل هذه

 ه.ةرهاطاانال الهلا ىلع ضي رعت هنامل_بنالو هيلعلاد ظفالاذا دقعلا قاطع هكسهلمن
 هناعتساهل عاضبالاددارأ (لاملا براولو هلوق) ىبلن لا قاك موهوملاب ريةءمالو ةمال_بلا

 لمعلاو عض..ءاللالا 3 وكي نان هفراءئملاوهامال ةيراذألا ىلءهءاباموءارت اامنوكمف

 نا مصيف براضءال ف مهلا ق-ثال(ةيراضملا هيدسفت الو هوق) ىددسرملا ىف وش الا نم

 هسفنا فرمص مذ ءن.- هد :ءلاملا برن ال رفزلا الخ فرصا ىف هنءالءكولاملا ب رنوكي
 هباوصلماءالعب رلانوكيو معلا لوقو ادرتهنوكمف«فالمكوذ وكي نا لسن الوهو
 هرك ذاذك ل عفاانل »د ل ناو عاضرالا «:مددو ىذلا براضملا ىلء لءاعلا لوو أت وكبالو

 لاما!برن ودنمي_هاش مشلا ملاك ىف براضدال ن وكي ىذلا ب رلاءدارملا سدلو نيهاش هلا

 ىفىا(" ىجامه]وق)د وهسلاوبأ هينتقهنمهصخام لب عب رلا لم ةعاضبلاملا هملا عفداذا
 الذ _خأولوا مب نهترب و نه ري ناذةلو رداافلاه(ناهترالاو نهرلاوهلوق) تاهرفنملالوأ

 ََكد أرب ل_عاه لاقت نإ اواموماعز «)/لاملان ءاهرببأت واههقلت فقه ثا ىلع هل ءاممأ رحتنوأ

 لك ولا فالخم . نمد الو لاملا بر ىلءزاسنثاارخ أولو هسنهذةبراضملا نمأ مسمن هرناو

 ناو زاجاريسي رثك أوأهتضح طحامو هفىرتشم ا نوط بهعانا نْمْلا ضعب طوال صانلا

 ىلءقباملاملا سأرثاكو لالا ب رلهلام ن.تالذ نوذ + و صن ةدانزرلا ف ساشا نءاغدالناك

 مناراجلا-م!برع. وراناهدسو زوو لالا برن ذانولو ةيراسلاءطو ها ءمرخت وىرغشملا

 لمعين اهل سثاو روال ب رهمةتاك تاوةيراضاان عفوي راخلا تح وشو مع رلاملا ف نكي

 ه.حاصنذ ارهغب ىرتسمت وأ عب نأ نيب راخا ا دال سدلوراكأا لمءبالامالو ر رضةمفام

 ةفسا هذ مب عاب ولو كي أرب ل عاف لق ناو لا نوكي لش ىف ساسنا!نئاغتالا م ىرتشاولو

 نعضيالو هلذدار زلا تناكلاملا رك ايىرتشا اذاو قلطملا عمبلا,ل مك ولاك امهلافالئاج
 0 راض الرعنا: دلابوهسفنان اكن االا رمغب ىوتشاف م هاردلا ا ثناك ولوىمكسلا طافنا اذ مم

 اظماللزان ل اولاعز ا لامعلا راضتسا ىا ) راختس ةسالاو دز لوق) ىشنا انه سحام هلال

 (حلارحأ-اولف هلوق) يللا دبع كلدكرادالا وةسئاذلا فاك ب اودلاو ن:-سااولاومالا
 8 )هك .لعالن ا ىجسامف مهعمصم نموه سدا[ مرعى ؤوراعتأا عمفم نمهنامهف ةرع قاده ناك

 لل_.هلاضربكلذوال اة هنوك لا.ةحالا ناللامحالا عم سلا ذه (ةلاوحل لوم ىا
 مهلنعىا (راصتلا عبذ ةصنم هلوق) ُُط انهدوستملا هنال هءاءرمصتقاامناولامخلاودمل ءلامخلاو

 تناك اذا ذه (ةءماضملا كلعال هلوق) ةعوذصم قععةعمم عج عاذص ملا ضءد»ىفو

 نبراس اندلع الؤام_هاتطكوأ:دءافام _هاددعا تناك اذا امأ نية هك ناتي راضملا

 مدقتاك ة ةدهودك ىهف هسعم تناك اذااما لالا برر عم تناك اذااذيأاذهو نيالا كرس

1 



 نمل
 7 تس تش و وز ل ست تت تبي تتتتثئ7

 فد ىلءفاْؤملامالكو دة موز المداد !فعسالو رفسلا نيم: .ةىرخأ :دابهد قولك اهنع

 ٠ فصلاب عهدي تال سدافءام_ثااد مقواذ(نامزو أ هلوق) ةقاطمالثام وهفدن مسْهَمْلاىا

 نمصضوأ دازبن ا ىتونيو الث قوقرلا فرحتي نادل سداريلابد.ةولف ( عونو أد لوق) «سكعك
 براضءالزو المت هداز ىضاه هشة ام ةدءقملا نمد ذم ا ما ءرك داك هنمعب نياماعملا
 براضملا ىرتشا هس رمش ىف ىلشلا باهشاا لاق( عمبلا هلوق) ىلُش دمقملاكلذريغىفلمءنأ

 شحافلا نيغلا نالالوأ كيأرب لعا لاملا بر4لاه ان12نوك همف سامنلا نباغتدالا.:عابو أ
 فراعتم ريغل اب وأ همف نباغتد الاعب د راذملا لام عاب ولو عرب اانالةرادتأان روم موهو عرمت

 هعوراودل وصأ معن مىرتكشلو عسانا و هأ عسيبلابلمك ولاك امهلاقالخ مامالا دذءْرا

 ل هد ض. ةلاي 0ع همق عسمبملا نال (١دسافولو هلوق) ُُط ةمااولولا نعنيدلا ىرس يفاذك ا

 زوعهناه:هدار ١ ساودأ» .مالا فاك لطاملا ىنالذرامتلا عمباصو حو ةضوامملا دقن عب رلا *ةلايز

 ىف هنوك نعلالا ير الفأ. حاننوك الئاذا ا 2 هنوكنال هنادا راالبهممرطهنريشاممدلا لد

 دقنا|ىفاماة>اولورح |! دملا مانا اوزمهلاةئيسنلا(ةقيسنو هلوق) دوعسلاونأ ةنامأ هدب

 (ةفراعتم هلوق)ةلاك ول اهلا: م مام ةلاكولا ىف لكو مالو ةرراذملا ف براضما ل وَمااَهَذٌدَمسنااو

 رادلادنءدوعيل لحأو ا امفر ءىف نيد: -كىا ىلطز لب ؛ وط لأ ىلا عااذا اع هب ز نمسا

 ولى هَ ةةسفلاالا جمب لاهل هعالىوسع هنال ةعيستلا هلزاحاغاو رردلا ىف اك ةاسنب رمسعك :

 فود ةناان عد ناهزوعةميسنلا ظرم ىو ةميسفب عسب ناهزودعال دقنلاب عسب اا مآ عطرمش 1

 نافنُعلا نمدى مءاملثع وأرثك ًاوأ هدعة لثعدةالاهعاناذا اًدهوا ولاه 5 وسدملا نعهيددهاا

 ىاذك هيداصل ري هنال ازاحرتك انعايف فاأن هر ايهعبت ال لاق وأو فااذغ وهذ كدز وديناك

 ا ,الدإ لاه نأوتذب راهملادّةع دهب لاملا يراهصقت ةقاطم ةيراضملاتناكول دع ىوالا ١

 نا لق ص.هتخاا ناك نافر ةاسقالو أن الف نمرتشنالوأ اماعطالواةءقدرتشت الوأ ةعسناا ْ

 نا وهصمصتع زاجاضان لاملاراص ونُمل ١ صدق ةوعا وىرت-ثاقلع مذوب وأب راض ا لمد :

 ىقلاةباورلا ىلءفرق_لا نعدامنولا ذكو مهئالاضرعلا_لاراصو ل عامد عب صيصختلا ناك

 !| اذان نادذضام ىراة:ىفاذك هءممدنالاط رع لاملاناكن اةَقلطم اهب راذااى رق_ىلاكلع

 اذاف ةط:+االا ىقاملان ىرت شي تا ل نكي لة طذحلا ىفالا هه لمعثال لاه غأ ..ثلامملا ضع ىرتشا

 ادق:ى 1 ارشأا دهلوق) ىو 2 !اىوالا ىفادك ةطخرطساالا هير دق دقن راصو ئشلا كلذ عاب

 ةري_خ دل ناك نأ رب ل عا لاه نا وفلان شح اف ني-غب ىرتسا ولو ري-سرنيغب ةديسأ وأ

 رميكلاهداوومت أ عا عمريت هنا مظنلا ىف نك اد أ لك عما راجزا وع رعشمقالطالاو

 قاقتئالانه-تاكم ع نمل قون وذأملا هد.عن هىرغ_ثدالو امواافالخمد_:ءهدلاوولقاعلا

 هلوق)«ثذالا ن مددت :هيراضملافا معز -و هب راضما نود هنال 06 كوتلاد هلوق) ىلاث-سوق

 فاك الا ىلءاقاطءاصن هنعماهتتاالا(ار 2و اربرغسا او دلوق )"امش ثااوعمملانىا (اهمب

 لا وهد#وةث.ئسى أل وقى ةياورلار هاط ارو اريرنا دنا هلةمنافلا قو هنريهطظلا

 7 رذاسنال وىناةسهتااىف وى.دقلا ناك فس ولىفأل اوةرهو رفا سيال هن سس هما ى ّ نعو

 هيقبلغبال تقوف ىا اروارب رفسلااهلو تجرلا لاه مهتوقىف سانلاه  :ءىلاحت فوم

 كالهلا
 .انكا# 7)



"1 

 دينا اهم هسا ىلع لام قاةصضسا داسفا| ىوع كيدا سهل اى مم عددي ادااع ةدءدم ىه ىلإ"

 براذءاللوةااف ف: |لوةاة_دال دءنم>و ةميخذلا نءهانمدقام هلوةلوةلانوك.

 هسفن ن علام ىفاةدساداسذااءاوءدب عفد.أ داسفا ىدملا هنال لاملا برا لو ةااق باودهاا و

 تناكث .ةعصلا يدملوةةروسااهذهىف ل وقلانالءقااهسوالو ءا.::ءالا ميد امو

 ةصص مدع ىضخةدام هام_مالامالكىفناك الفىوجلامالك ها هانرت ذاع ةد_.ةمادعاقلا
 عش ءعبارلا لغلاف ةيناهربلا ةريخذلاو ةناقلا ىفاملاقفاو فصلا هركذام ىلع ءايئئسالا

 راسا برالوةااف باوسااو برا.ن.الوةلاق لاف د ثءح باوصالاةااذثو هب راضملا ع نءام

 ءايتشا همفءامسشالا ىفامو حراشأا لاف هنعمل ةنىتلاةريشذلا ةرامعلادذةسم ىوهلا هركذام ىلع

 لصفلا ىفع وءبلاىفو رك ذام وهةريخذلا نءىو#جلاهلة:ىذلاو هامتثالا دف شكب امرر صاف

 مع, رلا فصثىل تط رش لاما نرل برا دما لاها دامه عل ةناكهيرايعىفرك ذامئاوهو رشاعأا

 بحاصح رصدقو معب رلا فص: لا تطرم لاف ناب ةب رانا ازاوج ديلا لا بروةرشءالا
 لوقا! نا ةرمثءةدانزو مشب رلا فصنىلتط رمثي زا ا لاك ول هنان ةب راضااباّكَىف ةرخذلا
 ىقم دقت اك ىل--ةد الدرع اداسف بوبا دئارزا طرمش ىت دي لا-ملا بر تا هللءو برا نهال هيف

 ىلإ دف ال مكانا هسن عمةريشذلا بحاص لت در ه2ىرملاى ثا هلاق ام مسد الفدترامع

 (ءابشالا امو دوق) لءان ماا ىفهءاعىرجام و لاف هيانريغ فهسقفلا هرك دام نا ام«الو

 لاهو ةرمثعةدازو ثلماال *!| تط رمش لالا بر لاق اذاالا علا ىدمءلوةلوقااهوق نم

 عرفلان ا نط هناف ( هامش همف ]وق ) 4 ةرهسذإ!ىفاكبراض هال لوةااف ثاثلا براضأا

 ىدالملا براضااوهو ةعا ىداهيفلوقلااذلعجانالا يف لاددنا عمد عاقأا نء حرا
 حاص ميشا هبا هرغرك ذ دوغ ١1: ىف اذكولا لامملا برلاق اذاالاةرتمسي العا

 بحاص ىأ هلوةهصنوةرام 5 وهلا هرك ذااهجوالفذ ة.-واسويلع هتنثاحف

 دانستلا شيفم عمنديماذا اب دمقم وهىللبهئالطا ىلعاذ- 3 سل ةصصلا عدل اولا هامشالا

 لالا بر لاق نايدةءاادا فب راضملا دا اذا م سف:نءلام قاةدكءاداها اىوعدي

 حيرلا فصن كا تطرسش لاق نان ةيراضا ا زاوج دي لالا برو ةرمشعءالا مب رلا ىف تطرس“
 قسما نال هسفننع اواومسا منديال داسفلاى وعدبب راذااناللالابرل وقل وااف

 ن“ مخلاملا ولالا نيع هنأ 12 رلا نمءازس لاا بر ىل« هلودهسملا وهء«فانمبراشملا ىلع

 نعامةادداسفلا ىوءدب براضأا نك لف فانك سالاكرم_خ وه ضوءع.قاةءءالاو ةعفذملا

 تطرش براضء ا لاه نانةب راذملاداسف ىدا اذالاملا بروهلوةل.ةءالف افاةصساا هس

 حيرلا فصت يي لي رعبا نادي راذلازاوسدىدابراضملاو ةرشعالا حب رلافمسسن يال

 لاملا را قس امناللامذ اًدصس اه سف: نع عهديداسفلا ىوعدي هناللالا برأ لوةلاف

 ةعفنملا مريخ نيعلاو عب رلا نمريخو هو لامنيسعلالا بر ىلء قص !امو براذملا ةهْم م
 ناك لاملا:دايز فا دتسا هسف:نعاعفادداسفلاى وءديلالا بر ناك كلَذك ناك ناو

 كلا تءعفدلوةين 11 :هل.هملاءاطلا نوكسب (ةقلطملا ىف دوق ):ريخذلا فاذك هوق لوقلا

 رئاسي نأ سالف دايلا فءدمتولاما (ناكميدةثلىتاا هلوق) لعد ريو ةبراشم لالا اذه



 اقدلللا

 (لروقأ) لكلا طراضلا اره درط: لف ءممم اون سدا طرش لاملا برىلءلدعلا طرم ناد

 لههف هد_هبىلكلاا طناذاان ناوالوا طرمشلا اذهرك ذهنالرهاط فوصملا هّةسنام ىلع هعذد
 اذهركذ رخأث .حةيادوا | باص بد: رتوهامىلءاماو :هلباَم اه رقي طرمشلا | ذه ريغ ىلع

 نأ نمرثك اءرثاطنو هنع هيءانئتسالا ةلزتعنوكي لب هموه_هلاسصةنوكمن كلذ نع طرمشأا
 هيلع ضارتعا ممطعياو هنءباوجاهحارمشلا ضعمأو اذه بردت نم ىلع قالا ىهح
 ةلانه- بجول ىذلا طرمثا |نأ نم ضار _ءالا عد ناةءامو وأ هانز ذاموءامرتئاذإو

 اذكو عب رلا _.ءواع ءوهوا مص مادعتالل ب دسافطرمش ةنراةا هين راظملاداسف سدا جمب رلا
 ةص طر هانا هزهذتالب ادسفماطرمث هنوك-ا سدا لاسم! بر ىلع معلا طرم ب اهدا سف

 طرشش ىلع امر ةمنيطرسشا !نيذهنم لكنوك (لوقأ) برا !ىفلامملا استوهوةبراشملا
 "| طرمشلا ناس ىق هنال ىثك. اا طداضلا اذه ىلع طرسشا !كالذ دودو عسعالةّدلا طورشناا نم
 مغةملكلاهذهلاة.ةءاكك لاذ نمبرةأمالا(لوقأو) اهمندب قرشا اود سفملاريسغو د سفملا
 لثمو لماع (اهدسفي د]وق) لما: طا لوعلا طارتشا ةراضملا دسفي اجف دا زب وكت
 ةرورمذ لارج أ ىلا راد ةداسذال طورعشأا ى مسا ىلا ل .هسالواناجت ل معلاب ضرب هنال "0

 بح وبل ىأاههتمدأر ونكيالاوىأ(الا دهلوق) ررد هكلل “ا هناللاملا برا جب رلاو
 اذكو براضأ !ىلءنا رست طارتشا طرمشلا لاط هكرمشلا فاعطقالو مع رلا ىفةل اس طرمشأ

 "رحنا رسالا نال (ةلكولاارامدءا د علا 3 دهلوق) ةفهااىفاماملع وأ لاملا ب رىلع
 حمررلا ىفةةكرمشلا عطق بج ونال دمار طرش ه :5 ل لاس !برريغ مزلي نأ زوالا لاسملا نملا»
 |( فقونتاعمصنال او ةلاكولاك ةدساغا طو رشاد سقتالا الدب دادملا د سفقال هم ه.فةلاوهطاو

 حضوالارصخالا (اهدا_ف براذملا ىداولو وق ) ررد ة ةءيااك طرعشلاب اءلط,:الق ضل ىلع 1

 | ىفهد,ق (دوقعا!ىفةدعاا يدا لوقلا نأ ل مالاهإ :|وق) ا.يتمةدصلا عدا ل وتااولوةهنأ

 ةصعأ نكي ام ىلع اًمْقَتااذاالا لالا براز ولا دقملا فات ولامأ دذملادهق اذ هند
 بر ذا اردن هنأ ولد الق دقعلا داسق بح وءاةدانلا ط رشلاملا بر ىذاو# وةيراكملا

 ىدب برا[! ناللا لاب رالوةلاف هنمةريشع' اندم لاملا بردا وجب رلاث ا: طارقشا

 ةدساذلاةراحالا,رقأول م راصف نانا: اوهوةدسافلا ةراحالا ديلا لا برو َةب راما ةدك

 براضا اى داولاما نيدّةءلا فالّشال لاملا برالوقلا ناكدنم ميمعلاءارمشلارخالا ىداو
 ىديهنال را ذءال لوةلا ناكمهاردةرمثعو ثاقل!لاملا بر ىعداو ععبرلا ثا طورمشملان ا

 امهدسأ داو «بلعاةفتااذا ع-.رلاىفاك هلوقل_.ةدالفدق_ءلادا سف بجول ا دنازاطرمش

 || ةرمسءالا 1 اد رخ الاركن اودق_هااداةبجو الوهم الوحأ

 ءارواع ماك ماك : *ان:ةسالاثو رقما مالك- ١١نال دّو_هااةل ىك ,ام ىلءاقف: ١ لاه نال

 الاعب ررهظيالذان كءهنال (اهدا-فهمفولو هلوق) دقعلاةونب لووك ىديسملا

 | ثاثكالح طرش لالا ب رلاق اذاالا هلوق) 6 رلا ىف كرما مطقىلادو وماهو ان :سافق رمشعلا

 براذملا وداسفلا ىديلا-لا برنال ةدءاقلا ن ن*ع رفلااذهءانئةسار عظدال لعل دق ع ل

 [هةالطا ىلعةدعاشا| تسدل(ل لوقأ) نال :دعاقلا تن لخادووذ اهيعد1 لوقا اوةلا
 1 ب سس ممم وي يي ل رم ب ب ع يسم



 نع

 اذا ةدسافةراجانوكتاغاودوهسااونأ ها لمعي لصدام هل + نم مولع هنال ىمدملا ىلع
 ىف هن مماستي نتسدفا صاخارعسأ ن روك نأ شا 5 ولامأ ةموأعمة دمي ملناتدسف

 نال(دّةعلا د:ءامواعمامهنملكب.هأنوكو هلوق) عجاربلاو صامتا مسالا مك وهاك ةدملا

 اهمال (تد_ف هلوق) ررد ها دقملاداسن بجو هتااهجوهءاعدوةءماوه عب رلا

 ةبراذملاداسق بح وبال ء د نم أ شبح وبالام وةداخرتاا! ىف لاه دعفلاا يشيل رش

 ةعمضولاو حلب رلا نا لاقولو ة.اّعلا ىوادفلا فو اهريلعةع.ضولا نوكتنااطرغ راش نأوخحن

 طرشلاناىخركلا رك ذوتد_سنرراغملا ىلءامضونوا ةعسشولا طولا راع ان

 ةبراضملالوأىف مالسالا شرك ذةريخدلا فو حب رلا فطأهمف ذطرشاذ اةبراضملا مدت ولطاب
 طرعش هنال تد _سفةريثء مب ريداضحال طرشا داوةدسافلا ع رمش ايد سفتال ب راغماتا
 هلوط رشادا اك )ع رلا لاه ب جوي دوق) مما محب رلا ىف ةكرمش ءااهب دنت ط رم هنال دسأف

 ديدرتلا قدر طد هبال | عوج عد دىوعل ىلاح هيديدرغا ا وأنهعت روأه+فلثوأ جمب 'رلا فص

 ىلاح ةامصمهارداوه دوال طرشولاك (هك ريثلا عاتب وأ هلوق) ب رلا ةلاه- ديدرتا !ءاًضمقال

 دا را اتمسأو امئمدح اون سداواهد سفيهنافلا ا !برىلءلهعلا طرمن لك الادروأو
 ن ركب نأ ْمقمةحذا الأ هن راخأ اد 9/0 ءالذ طارتسث اهنعى هو دوج ولاد ءبامداسقلاب
 بح - وبطرش لك نا لل هال افهري_غو ىجاد زلال اه ىمد ةلأىو براشاا فرط نما يذل معلا

 اهدةياللاملا بر ىلءلحهلا طرس لك الا لاق الفالاموذسةمتكرم ثلا عاقوأ عب رلال هج
 اهدءالثدسافلا طورسشاان .لال ةرع_غولاق هنأ ب راوذاو 3 برا وب سدأو

 ديزلوةتنأز ردع عمص مودعملا نع ودل بكسو و هب داضم كلذ سنلت هماعلوعلا ط شادو
 لاه ه_ةةعن«عذامم ا: عمد سفمللالا ىلءلوعلا طرمشو دهن ةلوقو ريصمب سدل مودعملا
 مسقأ!ىعمنال ماقملا ع1 سم هناالا هس ىف اداعاف نكي)ناو هنوعذ مني ةمحلل ضعب
 ةصصص قمتلبةبراضأا د سفءالطورمشلا نمكلذريغغن اوه هياوح رسدام ىلءىلهالا نميفاثثا

 فرتع!ناك دقو برا ذل ىلءةع._ضولا طارتشاك هلو, فصلا ه.لا راش أ دقو طرسشا!لطبيو
 ةيراظأا قمتوهسفنىفلطءداماهتمو دّةعلا دسةرام طورمشلا ن مناك اماو لا ثدحالو أه

 اذ هى حردتنالت راضاان ا _الوولا طرمنلا ف ىلج سمايل ذىل ارم ثٍ نأدارأ ةصصص

 ةلاهج بوي طرشش لك ةيراضملا د _سفيتأاذك ررالاةرامعو ىمدق لا ىفام ها ىف_هملا
 هتلاهش لعد وقعا اوه عزلا نا ىماساهعب ر وأه-ئثو أب رلا فصن لال لاف ولام جمب رلا

 نارمسلتا طا 0 رشا لطب لبةدسافلا طورشلان ”كاذريغىأال هريغو دّةءلا دسفت

 فس: الاهولاك هلوق ميال دمعي وملا لاه لام ابر ىلع وهو [عطقنال هناف براد ا ىلع

 طرشوأ خمسنلا ضع: فودا دءالاو روسكلاا هذ هن ءادساو نيعبرلو هعب روأ كلئوأ جمب رلا

 7 درشف اا1قفاوااوهواهءر زيا ةةسهضرأ وأ انك الملا بيلا هراد براضأ عئدينا

 هكرمشاا عطق بحوب طرمش لك هغوأ حمرلا ةلاهس بحول اظرش لكريغىأهريغوءاوق هيادهلا

 طرعشلا لطم: لب ةيراضملا دةءّةد_ساغأا طورمشلان مريغلا كلذ ن_.ةيال لاه وأ 2. رلاىف

 همألع ضرتءأ ن نكءومالك- ١ ىذعةمو مالكلا وسن ء«قءااوهاده ةصرص هيراضأ ا قينو

 ا



 اهلين

 ىرتشي و عسبد نأه رم او كلالا ىلع لالا سرب راءذملادراذا ىناددسالا لاهو ىلا

 متي ريد. بوب هئالاطرمشام ىلع عب رلا وةبراشملا ىلعزت اجو وة جلب دولعذف ةبراضملا ىلع

 لءالة:اعالامأا بر نملدعلا عف واذا ولهءلا ىلع هيأ: عم سمراص هناله_ةاال دالودق:اا

 ىرضاعلا ىذأةلا مامالا ىكحوذ_بفأ دّةملالاسلاملا برع طرشاداامفالخادا درتسا

 طرتشاذا اد _.منوكياغابراضملا عملا-لا بر لع طريش نارب رضلاميهاربا نبد# نع
 فريم: زأو هلا دب ّيمهدا رمناءلاسملا ف فرمصتي ثأ هسةذا لاما بر طرمشا ذا امأ لج لل هعلا
 ناللاساب ربا و ةرهخذلا فاك ةيراذملا تزاح هلاديّهددا رة:املاملا عجب يف نراضملا

 زو ىمولاو نالاك لاملا كل ةىفانراذمنوكي نالال_هأ ناكن اف لالا بر نكد ملول دقاعلا
 بابلا فق أد و ىهينناح ورشا ىف زو الن وذاك الهأ نكد ملناو هءلع لمعلا طرمش

 بف ل لاملاوةراحالا نءمىفاممال اوىأ(ف رمصتلا هنذكمأ هلوق)ا ذه ضعناذ:م ىلا

 رك رشاد قمة :لامهدحالد ملا صول ّط رشوأف (ني السا نماسهيف لولا نال موق هما س)

 قةكاال _ةءانثالثاواافاصنإ (اعئاشهلوقز د ردلا ىفاذك اء-مثملهءااوعر اهطرش؛اةدنال

 اعئاشام تب عب رلان وكدنا عبا رلاركااىفو ناهريلا ىقهلاقرثك وألقت رلا فام مد. هكراشملا

 ىأ ط هأ ةرشءفدمذلا عم وأم_هردأ 6 هكرمشا ا عطقي معمامهسال ثلغلا وفدنلاك

 ىف _ةصنال مهب رلا ىفةكرمذلا نا اذاوهل طرش امرا دةمالا حب رلا نمل_صخال نأ لااةحال
 درو« ىل< رصاقمف ع رلاىفدكرمشلا قد ردط» صخاا سا.ةلا فال م تز و-امالدد راضأا

 سأرنم طرشول ف حبب رلا نمنوكي امنا براضمال طورم لا نا ىلا هات نم! فو صنلا
 اردقنيءولةدلوق) ةيراضملا هي رعتهملعوةنازحللا ىفاكتدسف حب رلا نمو هنم وأ لاملا

 فسوب ىلأد_:ء طورمشملا زو اجحال لدم رجأ لنتدسفاذاوجب رلا ةكرشلا هعطقا(تدسف

 دد-ةانىذرلاةءالعب رد_ب 0 اوأا:هاك الو و2 ناكولام امو ىعملا ناك اذا ه.ءاضرل

 ىم-لاق مود_عموهوعب رلاف سن عمالا اهب ضيم هنال ب رلا نم هّصح نع ةداز طورمش
 هم ىمءامناك !دسافناك املدقعلا اذهنان باعدقو اباماغلايلثملا رج بص' مولع ريغ

 ةراحا ىف لم ,رحأ هيا ىلع هعميع امىلعل وع ود راضأا بح وموهامع وطذلا عطقنا روط#

 تاق ىءدسقملا نع ىوج ةهيداضمةروصيىف ةراحاهدهاولاه اذ ياو هب راضم بد وهال

 نءفالخلا ىكح نادوب هسصنو نيل ودفللاب زعمىفاة_سهتلا هنح رص ىءدةملا «_ة2ام

 اهذ قالساناو لاه طورسشالا هب ذواحصالوا غاب اماغلادب<ل_هلئملارجأ نافنيماصلا
 فاك ىلا ةساحالذ نمو ملا هرب د ةنكميال هنال علب اماغلابل ثمار جاف حب ريملا ذااماو عب راذا

 >0 ونيبأ نءو هلوق نءح راشلا فى أ._سامىنا سا !مالكىفارالو باوملا

 لاقي نأ غاباماغلار رجالا فاةدكساهدنء بهذا نوكىناني. الف نع طاب هرك ذ هناا هلرحأ

 مولعمهنالاقيفصخلاك اعنا أيناك اذا عب رلا نمبراضءال ىم-لا نأ ىم ل ةملا مالكر هاط
 ةيادك ال وه#ناكنا و هنلعدازيالامولهم ىمتسملا ناك ناف لاد ث.- ىقهثا1ىفاما فام وهو

 مدرلاو ف هناا لثمعئاشا هناك ه بو نود هجو نءامول مناك ناو غاب اماغاانب < بوتوأ
 دازبالاههد>ءو «هلقب صقار و ل ه<امةرغقب رثكيذا لووك هنال غاب ام اغا, بع دجت د: هذ



 ناك
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 ضدةالافولو واولاو »اناا فال_خي لكلا ضءقد_هبالا لم_هلابانوذأمنوكي الف بتتؤثلل
 < ضيق. نألدقلءوافىأ رح لكلا ض.ةءللام انودامرب_ىيالتءراضم هيله-ه2اقيد
 ىنامتااو بدترتلا دفن متنالرطنمكحلا اذهىفواولاك هال نالوقلا نارهمن ثدعو نهض هلك

 ه-.ةءثدش ىلإ ؛ضيقلا ل_.ةأاممقندالا تبثيالت أى ئينيفب.ترتلاو برقعتلا ديقتهاغلاو

 ع 1 ةسغالا لهأ ةءاعهءلعو بد'رتالو هدراقل ضرع ريغ نم عما قاطملا مئافواولا فالذع

 نيدلا ضيقدعبامىلاةب راضدال ةفاضاو ضو! ال .كوناذهنال ( زاج ]وق ) لما: وتلا
 هب راضملان الدب راذدللز وجال ثدح كءلعىل ىذا !نيدلالعالاهاذاامف الجز 2 ”اس كلذ 29

 عسسنملاو أ مئابلا نيعي تح مضيالل كولا ةمذقنيدب هارمثلا,ليكوتلاو ءارمشااءلمكو
 ليكوتلا مديالاذكو روءأملا ناك ىرتشاول ىتدس ةملكدلابل_دكوتلا لطف ةفمزسف اد سنع
 ةمذىفاءارشلابل_هكوتلا مدي امهدنءوهمفةي راض امو صدي الف« غن ةمذ فام ضي
 حصن الف ضورعىرتشملا نك. سم االابرت ثمن وكف. ىدانرك ذام نيمعت ريغ نمل هكولا

 ُُ دّقعلا ل_هقةعق:مهسفنلاط ريشا هنال(ه و دهلوق) ىجليز ها اندنام ىلءاهبةيراضملا

 اضرع عقدول هنا مهفي اذه ملا ةئتسنا دمءىلرتش ا لاهولرهلوقدعد ىبلا هل: ف ادهرهظي و

 زاوط ل .-هدعوح رمل «تضوأ دةو انرك داكىوالا دو هنادن راضم همم! لع اوههب4لافو

 هيؤثي ل برن م عاملا ع..هنأف اصلا اهرت ذىرخأه ل_.سو ع ضورعلا ىفةبراظملا
 ىذلا لحرلا نم انف ادهبراضاا اذهىرتشي مدن راضم براضأ ا ىلا هعفدتقلاملا ضمد و
 انمهمئأ(ام» ءلام لاس أرنوك دهلوق) ردعلا كل هلم و(ىب 2 هلوق) ط همحاضنم هعادبا

 "ادب |نيمأ براض ا ناله مف لاف ثمح(د رالاىف طسأك هلوق) ) ضرخلا نايل رملا سداو

 مف سنلادب راضم كل مدي ىذا نيدااب عا لاهوأةنيدلان مهل ءانمف ثم هن رزكرومءءالو

 َز رود ثمدح هد راضمهبلعا وتالفن 785 ضيقا لاقف ثلاثا ىلع نيد تاك ولام ف الد رع

 لام سأرذ وكب نأ نأ لمس وهواة معري_هيهيقويالاو ضرقلا نامزىلا هب راشملا فاضأ هنال

 ب راضملا ىلعان دناك اذااذهنانانهاك المسخ: هم 2( دوام رقندلاقهمدقىذلاكوهو هنا

 ىلعال هلع ةيراضملا عّمَدْفانسعريصي هضمي ريغلا ىلءناك امنال هركرزاج ءرهَءَىلع تاكؤلامأ
 قالطالام-» وم هنا لاه نمو اةمصم دقه هنام هون م دةنام عمر ركمهنالاق نذتء:«اكنيدلا

 ىلءامزا 32 اولا تاعدقو ىب_:>الا ىلعوأ براثا ىلع نيدللا نوكد تأ قر قال هنا مهوب ىأ

 املس هنوكو هإوق) ةضو..ةملأ نيعلا ىلع لبنيدلا ىلع دقعلا مشية هشام ونسال

 صا نالذرخ الا تناج نءلهعلاو نييناخلا دا نم راضااف لال انال (براضا اىلا

 ه.ببلا ميا ستلادالا متي الف.دنءةنامأن وكي لالا نالو هئمفرسصتلا فنك. ةماىلءاعال لاسملا
 ييلستلاع نم عنوط ريش هنالدب راشملا زوال ب راضأ 'عملوهدنا لالا بر طرمش واذ ةعبدولاك
 مهصلالام عفداذا ىدولا وبالاك الوأ الةاعلالا١ناكءا وسبراضأ او لاما نيب ةءلضتااو

 لع طرشو قامة سلا ىف ودب راضا ا منال يراضملا عمربغصل !ىأدكي رش لع طرششو هب زاضم

 ل طرششو هبر اضملاملا عثداذا نامعلا كد ريثوأ نيضو اما د_أ اذكو زوجيالريغ ه١

 ةءراضملات دف كاملا دنع "0:1 لكلاملا نوكي نأ طرشولو ةلاعرتات دةءلادسفهمساص

 90 ملطم ع
 : اصإا|

 داوح يد:

 5| (ان دال

 00 وكو)



 لوةلاف دو_.براضملالاهو ضيا منا لال ابر ىدا وأ طةفاقلا ب راض الاوو نعل

 كك

 راصاذا مةعتمالاع..دبل_.كووهلب ةيراضع سيئادهءاد_ةبانآل طرشاا ىلعامهتن وهف

 اراض مراصم 23 ولا <نيمأ هنالال وا نع :لغ كلذ دعب راضمعفد وهفد وقنلا نم نمل

 انائع وةضوافمعصتالامأ نم( ةكرشلا فمات هِإوق) ىوائفلارهاودس طورمثملا قدساف

 ملهم وهوه]وق) اهميلماعتلا رحنا ةرقنلاوريتلاو هَقفاما سوما او نيد منلارهغب

 لاهو ل+رىلا مهردفالأ عفداذاو ةمناخرئاثلا ىفاملاعاشمولو ةعزانملا ىفاعةيالئأ (نيدقاعال
 عاشملا صرنا ىلع صمم ا هذه و عدفصناابةيراضم كما هذ هذ و ضرق كءاءاهغصأ

 ناوهيسفنمكسفصن لك.!ناكدّقعلا ادهزاجاذاوانوهالاةباورادهادونالو م ريئاج

 زاجىل هاك ب رلان ا ىلعدد راشمرخ الا فصتاان له هت نا ىلعو ضرقاهّة صن نا ىلعلاف

 فيصالاب ةيراضماهفصنوك لع ضرق اهم_صن نا ىلع لاه نار ةهفئمرس ضرقهنال ركب و
 ةسيزتقاملا ىلعلمادا:هارتعده©#توكسلاف نم اشملان خانه ةمهاركاارك ٌديِلوْرئاص وهذ

 اههند تاك مب رنافهركيالوزاددىل عبرا نا ىلعرخ الا فصال مهتن ا ىلعلاه ةءئانلنا ىو
 هركي ديرحتلا ىفو.ديفةءاضارش الاو ضرّلاب هك لمف.سئلا نالامهلعةعضولاو او ا ىلع
 هموسةهوغع امضمقو كلةهاهةصنو فصنلاب ةنراضءاهةصنن | ىلع لاهولوطمحملا ىفو كالذ

 ليدل لمس نال نهذهدعب وال وعلا ليقلاملاكلهنأف ةرئاجتن راضملاو:دساق ةمهلاف

 ىهت اه بوهوما لعن وعم: دساؤلا ةبهلا مك ض وهما نأ ىلع صن هل ملا هذهو طز

 ميلا نأ نمي رق عاديالا باك ل.بق ام ةريخالاهذهو مهم هناق ظل همفهمامتو ا همم
 ناهمذنكما عا ض,ةلاي تالق ةدسافا ا ةمهلا ناعمعلا نالاضي أ ةمهلا ةدحىف نامذال هنأ

 با وحلا مخوأدق ونعذي فك _ةةدوك ذملا ةمهلا ىف ام ضيق ىلع بوهوملا طل بهاولا
 عسبلا مك ىلع ضو.ةااكنوك:ذةضواعمرةءبلق::ةدسافلاةمهلانان نيعاارونىف هنع

 ليلدبف لالا عجب رىأءاوسلاىلءامت» ناك حبب رناقهلوقو ها نومذهوهو دسافلا
 ىااهدتةيةةكرمشلا | عاطقنا بجوملا طربشا! نامهاوةىلءاده لك.ثرالو روك ذا لملعتلا

 ه]وق) لأنة راضمالوعاضب وهفلالا ف صن ق<ةروك ذااةروسا!ىفاملوةنانالدب راشملا
 فر.ءدالوهو دب راضم مهاردلجرل عفداذا 6(ةراشالا هلوق) مم مالعال !قىأ(هتتفكو

 راشأ اذا ىأكلاءال ةنيبلأو هنب؟عمبراضهالامةصواهردق لوقا نوكمف زو هنافاهردق
 هيلا عقد هنا لاملا بردا ولىآ (كالامال ةنيملاوهلوق) َر ردلا ىف هلةعزاذملا قاعميالثن املا

 «اددا نيم ب راض ان ال( ر</هلوق) عدم هنال لاسلا ب رلة حتما او رك مدن الهذ.ع براكدال

 مب رلانو كس, و هب راه مل -ة:الا أرييال هنال ى أ نيدلانم هباءامفانممأ هنوكرو هتيالو
 ْ نيدلانءبراضا ا امد ونبدلا برل مع رلاد#و تقسو وبألاهو ةث.ثد ىف لو قىف ىرت_ثدال

 مهيالف براملا ىلع ناك ن اف نيديةدراشملا ام ورصلا ىفلاع ةبمزعلا نء ةناسلتاف اذك
 -:. دال انمعلاملا سر نوكوهلوقد:ءاذهريخان'هجوالاو هأ هدف نيدلاوهءارتشا امو

 الف ىلع ىلام ضر قا لاق ناب( ثلاث ىلعتا اده]وق) رردلا بح اصلعفاكهماع عبد رقعأا قد رطد

 نالواولاءا دكو نمذنال هءل عاف لاهولو نعد لك ضد تأ ل مقل عولو دن راشمهير عا ع



 ىلعءاني وهو ةفةءن> ىفأ ل وق باتكحااىف روك ذملا ل-ةفل امال نماض نادم نع ةءامم#
 ىف هاذا نماضوهامهدؤعو هعئص ريغ ن م.دي ف لاسملا فاناذا كرت "كرتشملا رجالا ىف م عنالتخا

 (ةعاضبكلامال هلك هلوق )ط و.سملا فا ذك ةدسافةيراض لك قككالذكو هذعز درعلان ما

 حب رلا نزح 4 طرت ثيل ث هلم هدأ (امريتمالمكو نوكمةدلوق) اعرب منا لمعي نا وه

 لخراصتا هيف نكل ةيهل عج لواضرق ل عش ةمهلل ةمسنلا»ضرلا ىأ (هررعن "لذا هلوق)

 اًض رةم سم براضااراصأ او نيِسَدلا ىف لاق هدرعض 'هل_ةاةمهال ضرق رث 1 وةدثأ ةنع ءاع ناكو

 عيرلانالهلاك-١ءلاملا سأر راصاذاالا هاك حم رلا ىف تسال هنال هل جمب رلا لك طارق
 عم هك 1م رزةددل عب رلا عمج -نوك» نا طرششا ذافناومعللداولاكو رصخالرمااك لاما عرف

 نسا ة.وااك درلا ىذمش لفل ثاللاملا أرد ريال نا هءيضقو ىضتقم لام اس أر

 نال وام_مبال_عزيمنءملا ىلعهلاقشالاضر ةءانلم-ف لاملا سأر درى ضني هب راضملا ظفا
 ىلواناك_ةامهنعءهعطقت ةمهلاولدءاأن ودزوعلا ن نءقمحلا عطقب هنال نيعربتلا لدا ض رمل

 نم لاما سأر نوك هِْوق) اهطورمث نمو فوق مذ( ةعبس هْوق) ءا ارض ١

 سوالب ماطم ع ||| هعباالا#و اضرع هفعفدولو ؟ ةقفانااسولةاا وامهدنعرعنانالا ومهاددلا ىأ(نامنالا

 . *:داضإ ههنال ىفامأةةلاحم هم ن نكد نيكس م» رك ذ دحدف ةرسصةفونان 0 وا مهاردب عاب هن فدي راصهىلءاو

 ةدساكإا سوا _فلا,مصت ها نيم شل نعد ناتياورريتلابدب راضملا ف هصنو ىريكللا ن ءىلاةسوقلا

 اف س هاذي راضملا الب وثلان عل ةتمىفزاسامغاو ها ى ومفلا هيلع وحمنالد#دذعو

 ىباي لا ىفاك عانجالا دعا ذك_ةدارغنالا ىلع ةفاضالا لب اه كلذ لكوةزاحاو لك والا

 نوكمف(ةء ْ هيحمت لامن «ديالق حب رلالو هد لوعمك رشا ممال ثا تالا ن لاما اسأر نوك طرغشا ااو

 32 حملا اهئارناكنارملااهزاوجو م ها ةّفاناا سواذلا ورمل وريناندلاو مهاردلا وهوئدكرشلا

 يا 0 / اطيسالر || منافادوقت ترادق ضورعلاتعاذاالاهسلعةكارملازوت الت ضورعلاك وهئالاو
 0 7 لماءزإ ىنأنبالافال_ان ددعلابلا سأرنوكينا عصتالىنزولاو ىليكسلا كاذكو هن راضم تلقت

 لاما هي ل داكيال ضو رعلاب 00عاما لكنت دو ةباملا فاكىلبا

 6 ثون 4 رردلا ل.3 ءقو ىبت 111 اكلا مالكه ملعو لام لكوز وو هنا ىلمل ف نب !ن «لوةئااامناو

 (نامئثار ._ || فاذك :. بكار سوا زبتدنا لع ىوتنلارذبد نمل قلاقاضباةقفاشلا سول ل
 لصالاةءاورف ةيورض ءنكست ملاذا ةضفااو بهذلانز زوحالو ىريكلا نءالقانةتاخرئاتلا

 مئااحورب عضوم لك ىفنائياورربة اني راظملا ف ىريكلا اىفو ناطضاهت ىواتةىف اذك

 مهارالا زوو عئادبلاو طوسملاوةمناحرتاداا ىنازكح» ةيراطمازوح نامالا جاور

 ىوافىفاذك سواك ى هذ حج وزت ةقوتسلا تناك ن اف ةقوت سلا زوعالو فوزلاوةبروتيلا

 ورم لاق ودب راش ا لمس ىلءةعاضن ورمهأ دي بز عنداذا مف لّسم دما ىفو نائضام

 ح ؟ورمعلو َة ةصحصرو - د ؛ راضمافا مفرمسسو اهءايف هما اثم الع نوكد تح رامومواهمن

 تح رامواسمب رتثاواهعن لاهو ةعتم أ رخال عفدلجر ها طورسشملا ىلعةداب زالب هل م
 نا ىلءاطاصتفك ذي ةعممالا بحاص ب اطاذا و لماهلا ىلع ن ارم الو رمش ني صن امم

 لاملا اعف لماعلا | ذهل ولو مصيال ملصاا لد نا سنا لفك ولو همزاي ال ادا ماتيس



 هدرو ل هءااءاقد ادامع ةصمصأا ةراسالاب ريمعمله راح ادّوو::ةدسافأ اوةكرش د ةونتةصصصلا
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 ناام-ضر اممالةراجا اهاهحنمىل وا اه روععإ هب راضااد_بافرايشعانةدامملا باص

 هذ نوكي نا لا بر ض ريلو لص مل نا نامر لاب وصول عررلا نمءزح لماعلل نوكي

 لدلعتلاءاغلا نمىلوافءعضلا لصالا م دوف لءاد مغبابا كا ن وكب هياحاف لعلب اق١ى ئث

 صدسقو د سافا!ةرادالا وك وهاك ى هلا ىأ ( طورسشا ا ىلعةدارز الب هلوق) اذه معلا

 00 5 وأب ريلامرجاهنوكي الوةدايزلا قدا : الفال او حبب راذا ( مف اذهو

 نذل هلوق) ل مانع رلامددعد :ءنامر ارز ئ نم ض ربل هنال لماعأل ةئمعم مهارد ةيمدسل

 نكميال هنال غاب اماغلاب ل ثا ارحاف مب ريلاذاامأو ب راذاا مف فال اناراعثا هش (دمح

 انعصوص2# فد و وبأ هلاهامتاعقاولا ف ن.انيل وصلا نايم و دعما عب رلا فصُي ريدقت

 ةءلالثرمشلاىقدافاو ىمشلا رك ةمعاوهامأ غلب اماغلاءل دما رجأ ل نان د تالاف امو 2 ماذا

 قالطالا ىءمود#©لوقاةلطملئاارسأ بو-ونا ةدالهلا وعملا ح رشونيمدملا نعالق"

 طورشازواالوالفالاو مع رنا ب «فسوبى أد _:ءوالوأ ىهمملا ىلعداز عب رب لوأ عب ر

 طورشملاةَزر وا مدعيىف ىذم ودم ل وق ىلءاةلطم رجالا بو>و ىف ىْسشمن وكمف دمام و ها

 رجأ تايد شلاق امو عب راذااع ص وص ىف و ونأهلاق املصاخ 0 و ىلأ ل وةىلع

 ناهرهاذ (خلا ةيراضم ميتي لامذ أ ص وىنالا هلوق) انرك ذاكمءأ وهذ غابام اشلان ثمل

 هيف ىابالا مالكو ع ورشا ا ىف هنا أ .سسو عب رلا نمزج منيل لامىف براضا نأ ىد وال

 نع ةبامثلا ني رطاشد راضمه -ءقلحعل نمىلاناملا عد صولاتااضبأ اي ا رهظأ

 ذخا نافذ د راضم ميتءلا لامذ_خاكلءىصولا راثملا ماكحأ قلاهد وعسلا وأ هساك ميلا

 60 راضملا نال لك_.ثما د هو هل رحاال وةدساةةحبا سمدهت رلا نم مهازدت و

 ناىلا عجاراذه لم اس نال بعاللاق اذه عمو لءاارأب حي وةدسافةراجادةعنتثدسف
 ةراعفف سداهرك دىزأاءائ الانا ملعبه ذم و ها ر دوال هنا ومبتملل هس" رح ود ىد< ولا

 نآأدهبد ؛ زازبلا قو رروكحهأللا م طال : هيامنرامع نمطّصسأ هناو روك ذملاباكلا

 ١انملانا ىلعن هردةدنا باولاولاقراغصلا ماك ا عماج.ف» هرك دىذلا لاكس *الارك ذ ْذ

 ىللدالاىلاار طنموةاملا مغىف موا بادعامزلرحالا مزلولذ ايف لالا هن' و ة-موةةموغ

 دريل صخلاو هءاءةلادلا صوصنلا ممساادةعلانموقتلاو مههلاو يقملا لامىفزو<ال هناو

 ىوجلا هركذ هأ مغصلا ق-قدساثااىف اذراوز وكنال مب هصأاىقدراولاو هسافااىف

 'ئءالفدإ لوق) يلح ةدسافلا هن راضأالء .::!فاكلا( مها اردةرشع4هفئادط مثكهلوق)

 ا وه هلوق)انر * ذاكر زوحال وش ومتمأل هسقنا ىدول ١ راهاب ابن ههنا /

 نا لمسح هنال الذو هلئأ :الفهلو ةب هم عق و ىذلا مايجالا عفد فن هلا نالدمل ةدحاحال هلع

 هلوق) عضوتلا دصقفاؤملاو ةدانزالبهوقن 0 رس أ الب هلوقنم"اممت سانوكد
 ديف نيءهنال واهنم عمعلا نممكسل اذ خايذ ومعلاع نمد_.اذلان ال(! يف ناهذالذدسافلا و

 ففائاذا نم لامه دنعو هش أد: ءاذه ل.قو لة مرجأ لذ لمعلا دعب فاتولوهريجأ
 نيارك ذو لالهلاب : هنووطمربع ةدسافلاد : زاضااوةباهتلا قو ها هنعزرشأان كعامعمدب
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 ىلع اههذب ب رلازب وكي ودكرشا ادع ىذدةم وهاك اهماع طرشنا دعت هبامددسأ د رف

 نءةلاصالابام_ها لكءا رمش عشمف همحاصن عولمعياعلمك واهيع:ءالكنال ط ءرم ثلا ب سدح

 رمل ب - ىل-ء عب رلانوكيو اه مضت ةكريشا ا ثال هككد رس نع ةلاكولاب و رمثاسمللا سفن
 درولاك 3 هيلع ةدهعلا نءهةهل اع عج روح (لدعلا عمل. كوب دهلوق) اهباقمدقن اك

 عجدو ىرت_ثااديىف نها اوأةب راضملا لام نم: ىدؤدام دس راو بدعلابب راشملا ىلع ظ

 ىل ارهطاماد_هلاملاب رىلا عجرب هس: لامن مىدافهدوبامدج وم وه-:!براضملا ىلع |

 عرب عمو «نعىالاسملا عند: ل.قفاالا كله راهشلابا دمع ىرشدالوقنم*ىصاكو

 تاعشذانرك ذاع هكرمشلا ىفآلاك وىفناك ة.نءذةلاكولاهذه(ل ونأ و)دالاملا ىلءنمملان براذملا

 سلبا لو هسةلاكوول زوترلا مناف ةيدد_سقلاةلاكولا فال تزابسو سندا لوو ةلاكو
 لاملابل-ه- عب رلا نال( عب رنا ةكرششو هلوق) . مام ىلءءودشو بوث "ارم ليك وتلاوغ |
 نرل سدا هنا ىرتال أ ءارمثل ادر ب ؟ةكرس نولكسن لو (لوقأ) ممم + فذاك رث_ثرفلمعلاو ظ
 ئداهقاةعسا معن ةعاضبلاذسخ ا وذ ةةيساهضتقدل ناكل ةلاكر تناكولومد هبا وضس لاما |

 للءان عب رلاةسيإلام قدعبالةبراشملا د_,عقتعولاذاورع رااروهط ىلءفوقو ءلاملانم

 دء.داز ىذا لكشتساو انماض نوكحسحيةهريغلام ىلءهب دعما( فلاش !بصغو وق
 يصغلا قعموةبراضا|تدسفا ذارهظياسف اًةراجالا فهم نالاه ماك أن «ةراجالاو بصغ
 0 فيكن امصعل ف اممةي راشملا دقعل ضفان نيرمال اكو براذملا ف ااا ذا ىةحو اغا

 تاق ناف اعطقهيتيثبال هيفانع تدثي ىذلاو هبت شي امئثلا مكواهءاكح أن م العب نأ
 ماكحالااذكذ ةومصللان هةر وك ذا ظورشا اوناكرالا لقد سا ذالك انو كي نأ الدق

 ىصاغلل رحأال ول .رح أ لماءال ن وكب نأ اهمكح نال ةداهللا كح مد البصغلا نأ ىلع

 نرزاي أن اوهإوق) جلا بنابنم لامي ةلوقد1ءءانمدنام سذتالو ط ارصتخم هإ
 لاملا برزاج أمته سف فرممتو هعانت هنعى سنام براشملا ىرت_.ثاول تح (هدهبلايملا |
 هل ب يطال كلو 1+ لءانو هذ هراصأم بعل ب رلانوكي وب غلاب نمد |آ م ردم

 فالاعا ىلعام_مافاع رواف رصتاذا عد وملا وبماغلاكهلبمطب ىلناثاادذ_نءو اوء_هدزع د

 عضيت لاك نوكي ةزاجالا دعب هنافاكلانعنيدلا ىرس فو ةياغلا نعىبلش ها روك ذملا|
 هتفقو هأ ءد..ءبزاحأوأو يصغل(ىلا باقٍ ف ااخا ذاو هدي ىفةهيدوةعاطبلان ا عب |

 ايسماغهتدوربسماهْوق) ةدايزب ط انهامداقعا ىتيني و ةسفلاخلا لك انهانذ_.ةلاذغأ
 رهاظ وهو (اقلطم لعل سثمءرجأ هللب هلوق) هبسفن ئذلا لباعت هسيف ( ةسفلاخلا ظ

 لئاارسأ ب كفانا لهسءلاب ضرب ملو ةصعلا مدعأ ىهسملا سال هنال ىنامسهق ةباورلا

 نبا نعاندش ةمممصلا ىلع ةدسافلا وبرتالئل جما وهوه رج أ الذيب رينا فسوف أن عو

 والا بمالي ريلاذا سوي ىلأ نعوةادهلا فو دوعسلاوبأ ما ةيادهلاىلع سرغلا

 زويد _ءاملاناللءلعتلا|اذ#هةدح ىلءعحارسشلا قفا . ها ةحمدعأا ةيراضئانارا دعا
 :هناه:ءباوطلا قاودصتنك.طو دسافلا علا اك اديأه سنس نم ممصأ نم ههاكحإ
 3 راضملا نالكلذك سنلاذهو عسمنملا ىفاك معلا داتعناك دسافلا داقعناناك اذا َكِلذك |



 اذ_هىدؤراموأت ل.ةبر'.ضاالوقي و ها ىضادالا عسمل'هل ستار ىرتثانادل_ةمزجأ |

 حعبرلا ةذ.مانهيلءاةذت:ن أ ام ولف لالا ردق ىلءارأ عب رانوكي نأ اه ءزلدال حو (نانع

 اند

 هلد_.افةزا-اقب دن زاغمسنلفهاءدربلوفمئلاباب ورهرتشاو فلالا اذهذ> فال

 احلا ديعالملا اع ةقاتعراطتاراهنكلا (عاونأاو.ك-وهلوق) هدازذاه ها ىثعملا
 اا || :اوقاضرأ هزيغىف ح ردي قئاللالوقألوالا عاو أاهمك-رهلوق

 هيت امد م ,؟-نا ىلءءانياهءاك -|ةروك ملا عاوقالا ءواهط رشو هوة حب ردا

 ةقاحالا نوسنا اعد ,ريآلو :«:ةوىاه:م مكس لكى كلذ عا ريهناىفءث>الو ه.اعىنةدد و

 رهظرا ذه ن واه ءاكما ندايكس لهو زيكذ امصعأ فام راما د ةهل نضقان' تدغلاو
 ضارقالاو عاضب الان الملا لاملا مفدامأو لاف ثم نتا ارب رت ىف ف دصملا كس نا سدح
 هنال (ءاددا عاديااممال هلو ر ها ىنالاكرمالا لوأ هنعن اهرتفي لب دّقعلا اذه ىلءامنت ل

 هلق فذ ولو ام, رفءانمدقامرخآىلا ةّةءثولاوةلدام ابو ىلءالدك لامن ذا. لالا ضوق
 كلذك"اةءاافن وكت الامئاهرهاظ ءادتباهلوقوهرمضام ل .ةامتالدب عادرا هلوق نوكي وامال
 ىهوةق.ق-عادرالادارألمةناف ءاوسءاقبااوءادتبالامححصأل هن ةنامانوك_:املاعم
 عادبالا كالعب راذإاناىفأ.ىلءرلاريكتا لاه ط رب دةةرهاظ ريغازها نق ةنامأءاةنلا ىف
 ماك و لال هلا نايعضلا مدعم ك-ىفدا راق عد وال عد وأانا ررد# امعمةةلطاا ىف

 َ راذااىف "هل هده ث سبل (لنا ناسءذأا ل -- نمددهإوق ١ لمأتف مك- لك ىنالذص وه

 دارأاذا ولاقفان, اىرخا هل _.-ىىلي 1 كرم هلا ىلادقعلاج رخدقل

 براذاا ا :هلاملا ضر ءلالهلاببرا نا نهي ن ألام بر
 لمعلا اع ط رش نأ ع افكر رشدو كمال رظأهمف وفناة سهما "هللا هدهركذ وتاعقاولا ناك

 هكرمشلا باك ىفةب ريسهظلاىفمرك ذاك زو هناف سكعلا فالي زوال رهرالامرثك الا ىلع
 رخال رفاأا._هدحالن او لاق ثمحدي زازماا هك رشىادك و لمأت دم امال لدالا نع

 ججرلااطرسولا ذكوزا بافاضن ا مب رلاو فاالا ب اص ىنء لله اطرتش اواكرق -ثاو نافل
 نيفاالا ب حاص ىلءلهعل اطرشول وز اس هم .عئامهددأ نملمعااولاملار دق ىلع ةءءمضولاو
 حجب رضع هسسةنل ظرمش فاالا اذ نالاثثالث اهتم عب رلاو طرمشا از منية صأ عتب رلاو
 نكل اهم ها نانكضاانوأ لام لاول م_ءلابوهكياسما عب رلاو لامالو لبعرمذب رخ الا
 لاس عدو هو طةةرثك الا اص ىلءال اممم لك ىلع لح هلا طرم؟ حراشلا هلم سمىف
 جميرا فل ءالانا مه«الكنمموهقمانأل ما اود هب حرمص.باءكسع داس نم

 رثك !نوكي نأ مدن لعاو_هدحال ناك اذاالاركأا نع هانمدقاكلا-اردق ىلءنوكي نأ
 ةكرشا»_ةعبم هأإوق) .لءانا ذي توافتاا مدام ممل معلا ناكولاذك ولع "هلباقجاجكر

 دةااواجق رضاك تدم تامهدسأ ىلع هلا طرمثول هنالهرك ذ (اا تي نال هلوق) ح

 هنمس#:ب.طبأ ( طقف ضرةةلال.هن غيلوق) فالطالاالامهدس أل عطار
 طريشل ا نكما الم. هب تأ ىلءلاهاك امماعيلوعأ 0 تا ”دكمس 2 طرم“ ناله لع طرمشدال

 نأ ملم: داعزيتلا نمىأتءال ل علا ناف امنم» دوبوال ام يلعىل معلا طارت_ثاوهامنا
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 هودس و هع نمو ةداهئاا ف لاه (هكرش د ةءاعرشو هلوق) ى.ءتوكسنعوأ راكان ءعوأ

 اذهىدنجرباا مجر و اظرشام ىلعاهن» عب رلا نوكي و همف ف رصتما هرمغ ىلا لاسم ا عفداملا

 لبق ل سيدفع هل روك ذما عفالا تسل ةيراضملا نان "لك !!يحاصهئدضو شن و ملا

 9 رلاد بوبال دق هنا هملعد ربالف عب رلاد وجو مزلت بال ع رلا ىف هكر مئلادقعمث هعمواكلذ

 .دافأ اذك : ةراجالا ىلا ذشنمح اق: :اهمال مف حدة دال رعتاا نع ةدسافلا جورخوالصأ
 ضرما وأ ةعاضملا ىلا دةعلا حب ع رلاىفاك رشي ل ناو( ب رلاىف هلوق) م الاد ءالثلا

 مب رلافتوافتلازوعيو ها ةيراضمد وكتتالاء فهد حال عب رلا ط رشوان ر هلا قلاق

 ام_هدال طرششول تح عبرلا نمل ظنا واس نمديالف ني_:ئ!نءلا-ف١ناك اذاو

 ىانأك ها لاملا سار يفام ما وحال نادت اههتنب وهف لضفامةتلئاارغ رخ" اللو ناثاثاا

 اموهةموهسدلف ءادتبااعادبا هنوك امأوةدراضملا ىع-ماذه ىأ (ملا بناج نملاسهلوق)
 نوكم: ةقملولا الو لادم ةسالا قب رطىلءال هريغدي ىف هلام رهن !هرك ذاناهمكسو هللا اها

 هقالماع ناك هسفلعاذأف هد راكملا دقء ىةيصوره سدأو ةعيدولا قهمىفلْشادوهذ ةناما

 ناك عب دذاف لوسعلا عليك وانا اهمك-ن مناك كال ذافد ليكولا ىنهموهردكاام ندا
 نولي نأىلءرخ رح الا سنا ع ن«ل عولاملا برب ناد ن نءلاعتد_ةءدقاملالاكي مس

 هنال مااخنا بدع ودعم رك رش تناك ف دم بم نأ ناك 2 رلا ىل_صحاسأثا مهب عب لا

 اذ افي راضما وكن عدة نم ترو هسءاع هطرشام فااخ ثءحهنذا ريغي هلام ف فرم

 ةزاحالا هقحلتالخوسهمااو ةقااخلا اح -غأ ادقةيراضاادةءناللالا برزاجأ ناودو ءثال

 أ. ع هالو ك_فاذاف ةيراضملا دةعب وك باما عب رلا نالت دس فنا ةدساقةراداو

 بحواذلا ةراصانوكمف َح ري -ةمريغ هنذادهلام ف لعد :كابراذحال عب رالذلاود اذإو هدم

 دما ريعصأا دعما ةومسو مهمل السان 'اك ا اوةرادالا مكوه الرآ مب ردإ هرجأ

 (براذاا بناجن ”لءدهلوق) ل“ هان ةعد 000 ر , ردم دهب وةراحالال

 ءأ رمسااموس ىلع ضو. شملا فال ةقس قم او ةلداءااهحو ىلعالدك !امز داء لاس ا ٌصءق هنال

 حرمُملا هطبضاذك غئرلابلعىأوهو ررد ةقمو هضمق هنالن هرلا فال و الد. ه طق هنال

 فاس وهو لم_ءلاو د_ةعلاامةءقحنأ ىض:ةءادقع وق ىلءافطعن وكيف ىبابش ها
 قلعتم لامعهلوأ قرورملاو رام اولام ىل“ انطءارورجم ناك واذ ملا اهنكرو هلوق نه دمدأم

 هكرشأ | ىلعد_ةعنءةرامع ىهو لوقب نأىل والاف اهيدوناك نوكتوهربد_ه:فوذه؟

 ط قاماناقامدي ٌوموهو هيد.هلا ىف لمفارش” الا نمىلعونم نانا دأ ن مللاسع عب رلا ىف

 حرم مساك تلف براضألا عمل هيث لاما ب بر طرح اول هنال برام 4 راشا|دمفاماو

 عابو هم أ الي نراسضملا نم لامملا ف - > اولد ةئاذكو ب ران, نراملا بآن فندقا هب

 55 رغما ل هذى اك يراذأان دوس ولدسفت الفاضو رعلاماراصأذاالا هبىرتخما و

 هي ايراد ظل اهنكرو رش ىفىوجلا لاه ) لو.ةااوباحالااهنكرو هلوق)

 كلنا ىل< هن لأ ولاا !اذهذخرأ ل ماعم رأةض راةموأةب رادملاملا ادهكملا ت تءئد

 ل ع و ُج َن || ف ستااءادهذخوأ ادذكهخملالذ كا نهناك (فاعا ص هب ءالاهو أ هملث آهن رلا» و
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 م وتمهلا لمك و لص مصبإال

 اناا

 اذكسعأ اذاامى الذ مدئال لاصاذا ةم وماتانلمكؤلا ه ىردركالزيجولا ىف ذك هلءاطعلا

 زرع ال ةالوةنمزاك اذا ملعلا لبق هاالدن ففى رصتااز ودلال ةريخذلا تار ة:هىف
 هلياا هللااو_عدر فس ولأ و ةفشحو أد ذعر 0 وع !راقعنا ناه كلذ وحن و ةيره وهعم ى ع د ىلإ

 لميسو نيطسوملا نم هريغىلا كلذ ضو لو هس ملهلارشاءينأ ىضاقلل ني الع ىلا عت

 وحرب ناكحماذا ا'الثوأ نيه لصلا ىلا مو ههنا دريل بءاضقلا ىف رداد النأ ىذاقاا
 0 اوءاطادااماف ةلاغال١ ازد !نوماطدالو ملصلا ىلا نول .ءاوناك نامه حال_مالا

 ىلا, درب نأ ىضاشا يدق رفاضنتلم اًضقلاهس- وناك نا لصلا| وبأو ةلاحال

 |[ 1 0 مهنا د نيس» .ن- نيب ةمودمالا تءقو نافاندبتسمءاضّلا هو ناك اذا

 نيم ملصلا ىلا مهدرب مراسحملانعب وأ نينل بق لهأ نيب ةم ومالا تءقو ناواوبأنيح جاصلا
 ١ 32 ت1 لعلام ىلع ماصاذا سةالانل.ةكلاهةريخذلا فاذكم _اطلا اوين اوام'الثوأ |[

 مثاديلاىف اذكه طق_سأةداورىف ناثنا وره.فةلافكلا لطيت له و لطان مادا ف ةل افك:

 مظعل ا هللا رذغ بأ رملءأىلاهتهللا و ها ةرمخذا !ىفاذك غد هيو

 2 را ىداو نايرم لاكي وسو قمت ثمن مةوطاضأاك ىف نيكسمال_:ملاق 0

 دو-و ىذا عسب و اهم .نوكيدارقالامز ءناك اذا 2 اثالى مان كيو فو ىوجلا لاه

 ةمسانملا هو ناس ىف كي هنانهضشن ءدوعسااوب اهنءباجأو ها نيئاملان هل دا ملا :

 هءلع حلاصأ ا ىلءاربدأف نوكي هرام .2ءابوىدوداادوجؤلا ىف ماصلاو ةيراضملا كارت

 امد دارقا لامن ع هلا راءّدءاامأو ب راضملا لام صأ رك ددحاو بءاج نه:دو>ونأك دالو '

 دقو هودولا لك نم نوك-:نأ ةم_ساذملا ىف مزمل. ال هنا ىأ ها ىلا كى _ءملاىفارظ لايق

 ىلع اوك (هلعاتمى ءلوق) توكسوأ راك. :!نعرلصلا حلصلان منيع هق ىف انهثربعا

 ن* وعد :هب ضرالا ف نوب رمضدنو رخ او ىلاءتهللا لاك (اميفريسسلا وهو هأإوق) امماب رع عع

 باطل الاه ضرالا ىف رق ب رادملا نالاهمدةمأا | ده ىمع و ةراالن و رفاست قددهللا لذ

 لهأو حب رلاوهو هنت ل_ضذنهنوغتي ضرالا فنون رمضزىلاعت هنا لاف اذ -هأو حبب رلا :

 اردق عاشيلاملا بحاصنأل ضرما نء:_-ثموهو ةضراةمدّتعلا اذه نوع زانخلا
 مظن نم انول:ا13-ةقاوما توك. هي راضا اةظذلاو راما انب اسأو لماعال 3-1 وهلام نم
 | يس ونحنا توبا وي ةامزرتاو 0 30 < الا

 5 مدهتءىلاعت هللا ىذر ةباضعلا اهتاماعتو انيعغ ل :, سانااو ثدي مالا او

 1 كت النأ هيلع ط رشة راضءالام عدا دانك باطملا د. نب سا.ءنا ىوربامىلاىرئالأ

 هللالو ركل ذ خاف نعذ كل ذل_هفناف بطرد بك تاذ ىرتثرالوادداو لزتني الوار 2# هي

 ىعات هازل هرك دادك عامالاو ةنسسلاب ةعورمشمتراصةهم-هكساق لسو هءاع ىلاعتهقا ىلع

 ٠ .تاق دن . راضملا امأ حامرم ءالا ىلع لةشم ام _منءالك ناثء-نمنيبانكللانيبةمساذملا ه-وو

 0012 رارقانع ء ملصلا ناكءاوس حبب رث_سمهملع ى ءدأأ- هي دعو صا اامأو 3 2 اساع

0 



3 22 

 1 م احم سم وع جم ل اوس ع ع دع ا هد ب عع مص سس مس سس ا سسمم
 اههئدي تاك اههئملئأوأ نيتي دىلع امهءاما وأملاص ولو دمعلا بامان قداموةن الا اطخلا

 تام<ثلاهس لكف رهملا كرم راج دوعاامدق محلا لدب و»* ىبخرمسأا طم ىفاذك نيفصأ

 د وهلا طق ِ طق ةمستلادا سف دنع و ملدا !ىفهب 4م و منعدم ,جستلا يع عنعام وانه لمت اف

 اممناالا حاك_ئلا ىف ل-ملارهمبدعاك بوث ىلع حلاصين أو ةيدلاوهو سفنا الديب و
 رخ ىلع مهل امدنعملاصوإو للا رهم بع ره ىلءاهسوزتاذا هناوهو هو نءناهرعشي

 ونءبهل اصولوعرادخلاحرشرامتخالاىفاذك ةءدلا بحت اطلتافو ىفاكلا!ىفاذكئش بدال

 اما ولذعال .لطلاصفقا دعالسرح رجهرا حالا فاذك عاملاك راح رخآمدزع وذعىلءمدنع

 7 وأ عطقاا نم وأهم !نموأ هب رمضأأ نموأ ةارخلا نموا صنافا متمتاموأ ربت |

 لاب رثأ ةوبي ل ثيحب رب ناورمأ لقب ثمحب قربا ملا ازاجره_غالةيا ذا نموأ دملا
 امهلاف ال هءدلا تءم-ووىلاهت هللا هجر فم »لأ دذع صل لطب اذن متاماذااماف لسا :

 رك ذاه:مئرااذاامأو اهتمتام نازيااج لصا افا مم ثديحامو ةسدملا ءاءشالا نعهطاصناو
 نع حلاصبل اناسنا لكوف ةصذو مال رجنال_جرذاولةلاك ولاىفرك دو زئاج لصلا ناان»

 راشعأ ةعست سرب او سفنلا نم لدا ناك تامناف سةذاا ىلا اه:مث دام وةحشلا

 فالةخالافاةخاانذعا ثم ةماعلافولاسارمشع فطن حو هما دوهرمشع ف هنولادلا
 نكماف مول_عموهو سفءةلا ىلا اهثمثدعا_عوةسارالا نع حلاص هنا ذة عضولا ناف عضولا

 وه واه:مثدحام لك وةحا ردللا نعد_آاصانيه و اعمجت داما ومئاسقلا ىلءلدملا ةفدق

 ىلءل ديلا ةمسقرذمتفثد- - :ردق ىأىردءالث د-اذا وثدءعالدةو ث دعدةل وه

 صلاز زو هب ناشط نعهحلاصاذاامأ و ماسة! ءازاب رام هلكلدتلا راصف ثدا_طاو مئاسقلا

 راد ل حرملاا طم ىفا ذكرث أهل قبب لث. < ٌئرباذاالااهاكلوهغلا ىف

 لءةااناكولو امةهمخال وكر رشال و ز'اجو أم هرد#: ام ىلع هدصح ن ءامهدوسأ ملاصق ناسيا

 ه- هطمينأ اسما هاشيدألا كلذيف كراش نأكل رمذا ناك لام ىلءامه دس أهلا هفأطخ

 لحرف لاق هللا هجر فكس ىفأ نءةعاه-نبا نع“ اى « طوسمملا فا دكه شرالا عب ر

 الولوالا نع وفعاذوةهعطق عطاقلا راسد عطر نأ ىلءهديع وطقملا هك اصف لحر نيع عطق

 ه_كللاصدق وراسي عطقي نأ ل .ةاهصتتاناونيم'ا عطاف ىلءفئ الو راسم عطاق ىلءئث 3

 عطاقلا دبع سط#» نأ ىلع هفحاصناو هني يدب عر نك .اوءراسب عطقب نأ هل سلف كل د دىلع

 2 ه”علءةنا و هل - رد ردد دب ه.ءأع عجر هل>-روهذب ايعطقنا لئاقلادمعلءةء 5 ىلع وأ هل> رو

 را اذهرد عطق. نأ ىلع ملاص ولولذةا١نادارتيوهذد ةيدباه:مةصاةمهابعةعقهملع هلأ

 ىلعهدب عوطتملا عج رب وهد_عةءةورخ الا رملا ةدد مرغب لعفذنالف دمع ل :ةدنأ ىلعوأ

 هعزاذف لبر مسا, بوةكمءاطعنا وبدلا ف ناكاذا « بخ رمساا طم ىقا دكه دن هيدي عطانقلا
 ىل_طاب ملل هلاه لجأ ىلاو أ ةلاحرم اند وأ م-هارد ىلء هلع ىعالملا هلاصفال هنأ ىعداو رخآهمف

 نينا نعت امنا وبدلا فءاطعال 5 انزل( فاتك للف رول نا سلر :ىلءهحلاصول ءالذكو ِ

 ءاطعلا : ن*هل؛ «يمآلرع رخ الاوءاطعلاذ_خايوام_هددسأ سءابتا ودلا ىف بكر نآىنءامط طا

 مامالا لج ىذلل ءاطولاو ملدلا ل ديدر ولاا لسلااسولمالامانسعلا هان اكن 0 هلذمسو
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 هلطانم_هردإ اةدايسقو و زي احدرلافا>_هردرخ ” الان لد: رب نأ ىلع بها دريت أ ىلع ملا هذ

 ال تاك و 1[ را لافول+ ى والا ىفاذك ىلاعت هللا اهووحر دهن وةةمنسى أل وقف

 اهةتعا همم ا!تناكاجع اةملا تماق انافز اءوهذ مهردةثام ىلع لد نما واو ةرعا لد

 ولو هلع ةثاماانتهٍجرني ولالا ذ ةرحبرعلا نمو أىلاوملا نمىل_مالاةرحاماوا لونا ماع

 كل ةئاسلانعجرتإلو 0 لو امناةثدملا تماع ١

 ىداا رفا مم مهارد ىلع ىدااهط اسفل ىدملا رك هاو ل-ر دي ىف ارادىدااذاهطوسمملا

 لصلا ضال نأهل س 3 كراكنا ل>ال كما اصاءالاقو هك ضةناىدملاداراف هيلع

 .رىطس ىلءتدءدتا لعاان ن٠« هيلع ىدملا هطاصف اقس للبر تدب ىف ىداو) دع طم ها ىفاذك

 نكي0ناف اره عطسا ناكاذا !ذهزع املا ضع؛لاقوز وع هنا باتححااقرك ذة: ظ

 تح لاس لك ىلع اروع م_مضهبلاهو ملطسأاةراجازو حالك لصا اًروعال ارعت

 عضومرخ ”اللوا.هدحال يس نوكي نأ ىنءاططصاق َّطء اسف ن الجر مصتخ | ةد رع مهظااىف

 ىعخرمللا ط.#ىفاذك زر زو الة ءوأهماعوذ- لم<راموأعماطت احهمأع قواد نأو < وذح

 ا.ه دحال نأ ىلءءامنبيتأو افو م ناكر هام دهينأ ىلع الط اط' ا ىف نإل 0 اذاد

 كلذر دم ع ودحلا ! نمهماعالمك نأ ىلع ركلذر دق ىلءامملع قفا وهمشلت رخ”" ااوهثل“

 لدي ضمق ل #هقاقرتذ ا ومهارد ىلع رادلا ىوءدنم م لصأ  عقو اذا «ىواسملا ىف ادكز' 06

 رادىلا اهذع_سح ركل هك ىف ل ناسنال ناك اآذاه طم اىفاذك صا سقط 0

 ناف هل هلا كم نأ ىلع ةامعسم هارد ىلع: لذهأا نر كل [صف فءساا عطق راسل ادارافهراح

 ازيا ناك عطقملمهاردد راج 'لذذلا بحاصىإ امءأناف ع مدا ىلع نصأا عقو ناوزوال كلذ

 ملام ع..ةئاهلا رادىرثداى- ره الطابناك عطقما فلا بح ااردراملا طعأن او

 بال و ةعؤثلا تلطد ةعدشلا عمفشلا مل-.انامسم هارد ع.مفشاى طعدن أ ىلع عملا

 عمر ملا لاصوأ اوه ناضضا ىواتفىفاذك ىرك_كثملا ىلءهدر لام لاذْخ أن اكن اولاملا

 ْ طوسمملا فا دك زن اجووفامولهمأ مث نغلا ىلعع ..ةشااهدازو رادلا هاطعأ نأ ىلع عقدا

 ارب اع "ا نأك نيالا دععتلاب رات رايز قدا ع :نأ ىلءحلاصناو |

 هناف داهشالا بلطو ة اوما باطن ع.فشاا قصدك ثدعب امم حالطصالا اذ هدو ناف

 ْ ةعفشلا ل مريس وقى رخأة رم ةعف كلانذخ مفدي ال ق> ةعفشلابف هذلل اذخآرمصب

 ل نأ راعأل ناك قار طا!ىف وأ ع..ىملا فاك ٍش عش ا!١ اذه ناك راو فدا ف

 نم باطلا دو-و ل,ةحال_طصالااذهناكنا وةعفشاا عفشلا اذ هءذخأ» ىذاأ

 طرا ل زك هةءفئا اذه امثددعي و ادت ممءا رب ف صخالا ذخ اريصب هناف ع.فشلا

 مصاف نُملا نمه_صعرا لا نم تدب ىلع ةعفشلا مل--بنأ ىلع عمفشاا ىرتشم ا ملاص ولع

 تاطبباطا !ىل_,قاماف باطا ان هّةددك ادعي لصأا ناك اذااذهو لطاب ةعذشلا قدو لطاد

 مل نأ ىلءىرتشالا هطاصفرادفةعشش ل-ر ىعدا اذاه ىدخرسساا طم ىفاذك ةعشلا

 لدحر طوسملاىفاذكزودعال د ساف اذوفةعفشا اهلل ب نأ ىلءةاس مم هاردي ىرخ أ اراددل

 بحاصلو زيئاج ملدلاف نيب دنم رثك | ىلع امهءاماوأ اص مأطخرخآ ل ةوا د عالدسر ل دق

 اطغنا
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 اهكلاصناّب ىلوملااهأوب دقةمأو أ ةمن اكمهنأ ما تناكول عزو حال لام ىلع هل بوز تمادام
 مولذةمالا لوم للا صول كلذكو نالدزاحة:سل كاوكاو ةةفزلا نءةاه-“ مهاردىلع

 جوزلا عبطت بال ةريغصتأرملا تناكناتادكو ملدا! ذهن عملا: !ىلوملاا هاون نكي
 ةقذنلا نعونأ حلاصفريغص حوزلا اوةرع يك تأ اكناوز< : ملاهةةذنن ءاهابأ حلاصت 1م رد نأ

 اذك اهلثم ةقفنالا همزل.مل رهشأ ا ىفةري اكسس هنن ىلء هنأ سها مقفل لاصاذاو زاحنمضو

 ةماخرلا» 1 ىفاذك لصلا لاعب وىددمدراسعالا ىعدا غمراشا ةَقفن ىفع ملامول» طو :1لا ىف

 جاتحم هنااورقأن ا هئاطعا ىلعربج ل رم_ةفوهو ةةفذلا نع همراحم ضءد لج رلا ملاصا ذا

 هناةشيموقتنأالاه_ءلعملاصام ه-فعزطم وهلوقلوةلافرعة فهنا ىعداوهلاح فرعي ل ناف
 سداراسا!ثاث محن م ة-جوزلا ةَققاكرمف_صلادلولا ةققنو هلع ملصلاب ىذةمفرسوم

 نءرثك أىلءحلاصناكن اف اما: ه«عدلاول' ناك ناو اء_-ضامن وكب هبقلدل انام وجوأ طرمشب

 مستعملاو ةساعالو وكلا فصلا كالذك وهنعل ذا ١|تلطر أهم سانا نباغتي اسعمومقم

 هض رعوهلوط مدلو ىدوي عددىلعاهتو كن هدن أ سها حاصول لة افكءلاهمف

 ةامسم هارد ىلع خانم وه وءان أ لجرحلاص ولوخذنأ نأ رش ١ ةوسك يادكو كلُدزاح هتعفر رو

 اهجوزةناملات امنا ه طولا فاذك ه-ءاع 5 وكل دز <« لزهش لكدتو سكو < ةفخا
 اهتوسك ا ا اصاذا ناذذ اه ىواتةىفاذك ز زوال هارد ىلعاهاكس نع
 نسهلا لدم هطو دما ىفاذكز. اجو وفالج أ هلله لوأر وش ىلا طسو فءصو ىلع زي سرمش عا

 ملوصن ةذيبلا ماها[ مو عسملا ضءةد_عبعسااىفاداسفرخ ىلع ىعدا نم ىلعني

 لهلصلا دعه ةئنبد وول ولف نمر ا مديل هربناند ىلءداسءا|ىوعد نعام ونت

 هيلع حلالا سمعلايدرلام ا ةهنملا نعالقان ةناحرئال ايىفاذك م'لاقنةئيبأا عمست

 اذك م-كحريغوأ ىمدرتاكتاورعفاقعسرو ضنافتاودسا 00 0

 هدا [زلا لال وأ كلالهاا ل-ال.در ىلءر د : ملف ايم جضأ ا هماع عتراعدد»و وأ * طوسااىف

 نءرلصا !ناكناف ب. هلا ةص# هملع ىدمملا ىلع رب هياق ىدم ا ديف ناصةنلال-الوأ

 بيعلا ةم عجرراكذان تال قدما ىلع ب.ءلا ةص عجر رارغا

 <«ةلسناف همم ب.هأ اة صدد قو هما لك ف هفاح واةئدملا ماقأ ناف ها وعدى هءاءىعدملا ىلع

 اهدجو مث ىرتشم ادنعت الو هي راج ىرتش اول «حاهولا حارس ل !ىفاذنك هماعئوثالك فاخ
 ه-ءاعدربن ا ىبعب و داب زواسه داوواهدرب نا ىلع ه«طاصن#هاه_سأ دهنا عئابلارقاوءاروع

 ىعداه طوسء !ىفاذكعاجم ةدايزورادلاء اي ضن فاذه اذ كوز اج وهذ نُئاارخ الا

 كلذ نم عئاملا ىرتثملا رد 20 ىنءاططصاف عئاسا اركسنأو اهارمشا هب راج ىفاممع
 7-10 هلا لديدرتس نأ عنا مذ لازدقهنكلو ناكو [بمءاجزكب لهن رهظم بمعلا

 سدلو راج تح قاههدج السما ءءهباددوفأمش السر ىرتش اهي سا

 هتعنال همم وص ىلءرخ وح ” الاامهدذع وىلاعتهقا هجر ةقم سيف دنع مما نأ رخ 1-1

 قادك ام_هلاافالخرخ ” الا قد لطب تس ن ءامهدسأآربأ واملاءتهنئادعح 0

 ا.مءامه دحاند سو مث امهضيقو مهاردةريشعب داو لكنيب وت ىرئ ذا اذا 5 ىيشوسأا ط.<
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 نبدلا رهظولاكو ل مملا مدعك هلديدريد- ونولو أةارتش ا قالطك لا ذابمع لك اذكوةمالسأ

 رك-:افأ._ثهيلع ىداولىأ (لاه نمد هلوق) ةسءاالث رمش ا ىف [م هل في د رب جلاصملا مدع ىلع

 زاوس مدعأ ةءارعلا هدهزكت لهنم"ىرب تاق كءاعءقوحلا|دهتوءثمدع ىلع فا2ناهك لاذ

 تابق ةضماقأ ولو ىذاقا ادنءهتاعنأهىفاقلا رغدنء فاد ناك ناف ط رشااناهةءلمت

 ىلع تتةاسنا ىعدم-الاقول ىأ ل _دوللول (عدهولو هلوق) هسءلعزمل اداعأزغ ناو

 رك ذامو ىأ فو ذا دم ريخ (ىن-الاك هلوق ) ىعدما قد سدال ف4 كلوهف ه.عدتام

 21: ىاجالا نالف فا- ناه4لافول ىأروصن هنوك لاح ىن:جالاك ىعدملاو هملع ىعدملا نم

 اذ_هلّمشاهنالماحلاو + أريدالىنجالا فاذ ءاع ىعدأاسءىرب ت'أو أ هءءدتام
 وهذه لع ىعدملا فانا هنا ىلءاططصا ىلرالا ناذضاق نمل اسم ثالث ىل_ع تدبلا
 ىل-ع ىعدملا فاد ناهنا ىلءالطصا ةاشلا لطا مل دلاف ىثهل_بقهلام نا فاذىرب

 ه_ءاعى عدلا ىلع لالا بم الق ىل_طاب مصااف ىع ديا امماض ن وكي هيلع ىعد لاف اوعد

 الطان ناك ه-ءاءىوعدملا ىلع لا اق بلا طل ارمع وهو نالت فالح نا هنأ ىلعاطط < هع تلال

 ىوءالا باك قيس مب لت ا لاء دهب ىنع الكحااوة.ةداقلا ىجولاجلا همزلو 1 ا 5 1

 ةرحاشماه- وزر ةأ صان عقولزاونذلا ع ومنع ردا ىف اه هلنالأست (ةمتاخ)أا -0 575

 نالكلذاوها ل<اههردني خىق.طهدّى-ههطلاصاالتلاَدو لصالامهتدب نوطسونملا طسوأ٠ 5

 لءادالى وعدهد_هتاق ىءمد-ةملا نعال ى وهلا لاه ما ه مغ ررهملا نءاة- هءاعاها ةودصر يذح الإ 0

 لهن ملزاوذلا عوتىف رك ذام(لوقأو) ها الذ ِساطةواهائ ثالث ركي دةفاويلع © كولو

 د-ٌةءحو حلصلا قب رطبتءاطاما هاطعأن أن جوز اهةذاو اذااعف ضورتمد-خال اها

 نك هب 5 رمصحل ا قء_بام ىلدان وه سدأ ااه ها 2 ئد وانو كد نأ ىلع د_خالا فقول |

 هنال هل_تأ ىعد ملل لك هنا ب رمهملاىعان نزلا نءائمدقو داكد:!نعولوزو< ملدا ١نأ

 اضيأ عفدلا هلل اذه عم و هيلع ثال هنا مءزب هءاعىع لا ناك ناو هلدي وأ قس نيع هعزف

 اميَنظاانء سرك دانا هريغورهملا نماةح «ءاعاوا نالهلوةذ دمة .حو هسة'نعرمذالاعا 2

 م-هاردلجرنءضرةةساولو ةدالذا نرصلاىفو ب دوهسلاو'لساازاودل طرمشهنالال

 هدنءنأى دولا رقأاذا امعدمفو + لءفكبهنمقئثوتسوا.ثسواهاذةفا-لاردقلدوب
 ناكحذزاو زب :ثامعررأ ىلعهةح نمامهدحأ للاصن نايا تءدالو ت.ءالمهردفاأ
 ىممسيوفوأن ا ويح ىلعةث_هاوتة هن نمهنأىماحلاصولو ها زاجاوطاص م اهك.طوم#سا

 اهل سدا از اج ناك ةوئدملا عن ىصلا عاضررجأ نع هت اصولو هىسخرمسمل ا طء#ىفاذك
 هنأ سها لاص ل جرد طولا ىفا ذك هنمءربغت ماعط ىلعرحالا مهاردنءاهاتثاع طا هنأ

 روشالابا تدعوا متدءىضةنت ىت-اهيلعاد ديزبالث أ ىلع ةمولع مهاد ىلعا تق ذن نمةقلطملا

 قضم ثالث ض.عدق مول_ءم م-غض.لانالزوءعال ض.خلاب اهتدءناكن او كل ذزاج

 اه*قفن نماهجوز عم تا صواب ن حض اه ىوامخ ىف اذكر هش أ ةريشع ضدح ال دقو ني ره |
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 الاوتهك ملا نمنعلا ناهثرولاةمقب فرع ااذاادهولوخدلامد»لرةالاو تتاذهنوكمف

 لصأ اد هب رهظول هنال يعاب دمتامتاو طين نءهل_ةزام هدافأ[5ءاربال دعب ءاوعد عمسنالف

 ىلءام او لكدل نيب نيد مسي 0 معن همز دعيت فيلوقلا لع نيد ا

 ملهاانماج رن وكي نأالا لص ا!تقوارهاطظ نب دلا ناك ولك داق ملدلاةلو>دلا لوقا

 ثءح شي زازيلا ىفهرك ذاطاأ اد_هوةك مااثامعأ نء نيالا رعغ نع ملاعب رمهتلا عا ونا

 0 ايف 6 هآ دفرالاودسنيالدأا نماجرخمن ااذي دناوءداسف بجولال ا.عناك نا كال ذك هددت

 كو ًافرك درو لود ءاد_تبالا ىف »بو هناك لسا هج ان حرولل ىدف! نال نام وب اف لكو (الا.هرمشأ هلوق

 وحام مد ب... ...| ىلا توكيليزعأ(لعلا نبل هلوقر ثم ها الانسعناك ناو لكلا نيب هزيم اولا
 دفقءاومن و. ٠" (| هنانيلوصفاا عماجن مني رشعلاو نمامنا فو (ملا ةيزازباا فر تاقه/وق) لكسلا نيب روظ

 م تلف 2 ةيزازبل ىف لاه د ةذنيدا ير ىلولام أني ء الكرخ !فر وطول ىأ( لسا! لطبءالو هلوق) هش ١
 د عدالا هنآ ةيرئازبو نيدللا ريغ ىلع عقو هاا ناك نا ىأ هم م5٠ دسةءالاو 0 أانماحرت ناكح»نا

 . د افورل ملا 1 لامفدهلوق) ملصلا تقواره ان نيدلا ناك ولاه دفلك رم عج ىلع عقو تاود._سفوال

 زان دو تانفير - مصل زوو هناهمووةمو ةةحل د ءالداز عمد ومشلاب تباثاا لدطاا ل مىف ملبسأاو ىأ (ىلذط

 دوي را امىقو ماقملا هذ وخأم ىلءفطع (ىديامو هلوق) صا | ىلا رمل ىفريمطلا ويل - ةطالة ندب الث ءح

 ماندو 0 ءاوعدروْ ل ىأ رّونتيالو مخ ىع ديا وقال ود ومشااتبامثاا لذطا لام لح ااز كلف ىأ

 1 2 خت || ىلع ايش دين مةحلاهمزجصيلو هبق لسا اروع ل دو مشب لام للفطا ناك اذا ىف لا لصاو مد
 : دع اص ني بساع !االو بالا فاض -هالوف الدسالا ىو قدك سإ ل دا نالريغ هلا لاسع ةح؛ثو دب معدل

 كازو هلاءبالا عربت ناوريغصلا لاسعنيعلا دقي نأحميالبالا و هرغص لاح ىمااالو ىصولا

 «ارمشااك اهيف نياغمب ةدايزو ةعقلا لع ريغصا لاس« راصا | حصر ةذس عدمال ناك اذاو ىب:جالاك

 دموأراةءىف هل !ناكءاوسو همصوو ىذاةااوا.يصوو داو بالا ف ىرحت لث اسما هذ هو

 مهغأل ناك ثمح و ةشس لق مال سس 1 دااو» عيدأد وصااف هملع و ضعدءأ اوأل كلا ىفامه ريع وأ

 ة4-نمىدولاو دالاو بالا عمىر 2 ةعيرالا نأ ىلا ف :كملاراشأو دود عد أ ءذهفةنع

 نيني ١ ايف ىخاقلا ىدو وأى ذاقلا وأامهدحأ ةه- نموأ ىص ولا ةهد» نمو دحلا وأن الا
 ناكءاوسو نيعسو اسف ا.هريغ وأ د.ءوأ راةعىف ملصلا ناكءا وسو لل ازال

 (تاف) طوسدملا باص رت دام لاذ لك كح نيعسن ونين او ةئثام غل .ءف ضءيلاوأم_.هبا ف

 جلد لال او مالا ىدو 5 وط وهلا ف لاق حالا وهمدوراهتك رتىفمالا ىد وهملع قد

 «-.فهءاعو ةاصشلا ننال ة ا .هولاح سم كالذفاعضا غل ءيفراةءلارب ىف بالا ئدو

 ةءارعلا نع ملساازاج ىف»ب حمدا ىلاد وعي مدى ريوضأ | (بئاع لكن مءاربالا ىلءمدو هأوق)
 طاقسا هنالاموأ ماممع ىعمولام هعم ال دك. 5 لدي الب بهل ان عءاربال نال بمع لكن ء

 دعزهرك ذ ريا دمءةمالعا تةءلااذهو ط «!ملادكي بو.علاكممتب رشا لافوأو قحلا

 الدبهل عفدو عملا ف ب. ىلع ها اصول ىأ (بمعلازولو هلوق) لرالاتدءلا دعب تاسأ

 دوعل ه عند نكحه:[نا هذع طّو_سرو لدا ادرك سدو لدا !ىلطد بءوأ الازم لصلا نع

 ك2 ل ممم ل تجب ل ص 1 وول دم مرسم رص صسصو رس رع مسوس هيه رج وحج يس مصب مسج سس هص مص جب



 كلذ ن وكي

 دوك( 1

 نر

 جم هماعو مهئدبأ 1 واستم عوفدملانأك اذاالا ىوا_ةلارهظبالو اعمودوركشا مهن "اي
 لاه لمأتملف هنع هلام نم عندامردةب ةص- ىلقالا ىلعت 21 كيلا عجرب نأ
 قو فص: منعا :رم-ثهنانوكيرارقالاىفاهمناهدحولاو ة.:ايهولا حرش ىلالثرمداا

 ضعب نءهلوق) ضعملاهراد>اوءا._هئالاردق ىلعنوكتف دك رغال زيعلا نيمعدم راك 'الا

 لكلا ءزمللا را.مءاامضعن ن ع مياه نعدعم هاا حدب هنا ىلا راخأ (نانعلا

 قح ىف ءارسشا زود ىدملا نهال ذ ىرتشا ولسر'ا شرع وأامولعم ىأ الام دا ىلا فو

 هلفةشبالو ولاا اد نافالفالاو ل ناك أ. قا ناف ىرعدلا فهماةمموقد وىعدملا

 ىفههسو ىف ل* دامو ىلاعهقاهردلاولا ىدمس لاق ردااىف هلثءو ىوج هل ع نا

 (لوقأ) هازاسهيهوو ًانولدملا نم معا واوزوالنيدلا عمب وةمهلا باكل وأن 07 ه رازبلا

 روظياهن عتصريغو هذ نيذاا هب هلع“ نمريغا نيالا ع ةصص مدعم يك رمصت عمهوجو ىلرهظرم

 اهياعورف لدينا امذهرىفو خفأ !ٌضه.ىفاذدكه( نيد هكرتاا ف ءلوق) ماعملع ىذلكقوذد

 هل سدلو هيلع هيفا رقأ اذا دي حمككصا!نادار ااوط بنك اماعو نيدبدن مزأ . 03

 وأ هساعبتكما عفر ىذلا لاو ا فىأ (ىوتفلا ف٠ رز ذيرلولا ذكو هلوق) غوسعالا هدم

 اتروم(ثراوك ءدكرتلا ٠ نء غابه ىدوملاو هلوق) ُط ثلا ةأاىلعب الف ىأ ه:ءباك

 ةثام ىلءد.ءلاندل ىدوملا ة تالا مبدل حاسم يارا د وأ ف معد لرلىدو أ لبر

 ءاطاصنا وزيفصل ذا همت دءدلا ناك ثا ربملا مغاوولامن مةئاملات'اكن ام سو دوف أ لاق م هرد

 رث ذو ان الا اهتم تناك ةئاسلا نال انثالثأ اممم لاسملا ناك 0 سانيو ىذا لاملا نم

 نءتداكناو نيفصت همن هن ىصوملا دمعأ ناكرارقا نءتاكن اانا طاق فادالا

 ناكذام فاذك ثارعملا ن نء صا !فكلذكوعباش ثاا صعبا ده ىلعو ثارعمل ار دة ىلءف راك_ا

 ىل غلا ىفةيز ازملا ف لاهل اوقأ(لعا| وطاصدإ لوقراهامداذتيىأ(حراذت' | لٌدسءند «هلوق)

 ١١ تت لخ ديل ههنا قّدد اورالح 1 عد ندع هدكرغاا ؤرهظولو 1 ندسدأ ا

 مالسالاحانلاه ريدقر و وك دءدلاف مث مث .ّمناالل دن اها ول>دبل أوةد نأرئافل والمأ

 تقونكي لئئدكرتا ا ىفرهظماماءءاربا ارياو هثرولا دأ اصدت دو مال.-الاردص طخم و
 هالاوهو مهى وعدزا وحل وةدنالثاةاو ى وءدلازا وحى ةناو رال ا

 عسمستال اوركن أوك ثلا دا ىقامل اةثرولا د--؟أربأول ط.لاىفو اللوةءنألثادغاو

 ىأتلاصرطسأد ملا مث ةيزازباا مالك ها ه.لءدراداو رمأدك رتاان'ورقأت او هاوعد
 مند و مصلا فالخادنوكيال لق ةثروالامولهمنكي مل زمعوأ نيدرهظ متنا نع ةحوزلا

 نوكمفلووهجلا نءالم_هد_:ءرهاظاا مولعملا نعم_عطصناك ا واعيملاذا مال ةثرولا نمو

 دك ملا ودك رتلا نع عقو هنال لصلا ىفالخا دن وكي ل_قو لصأا لط,:الفراصلا ن
 نممىل_فاألاو ها أ د_ةءارهاظناك هناك ل_هو دفنوا كلم.

 ىوعدملا عمست الذ ملصلا ىف لدن ل هني عك رخاا ىفطصأ| دعب رهظول هنأروك ذا مالك عو <

 نبع للاصءالرهظ م ماعءاربا لصلا دعي رد _مسولا ذكو زالوةىوءدلا مست لش دن المأ امم

 لصلا تدع اهل وحدمد هن لوقا ىلءءان عاما ١ حوال ١ واضدأ نال ونه.فءاوعد عهست له
 00000 000 اب ب سس

 ع



 ان

 مدهلوقد_:ءانا_هىساهلوقم دق: ىلرال اولا نيد لاف ن ءواذق ال "نكرم انالهلوةب لل.اهمأا

 نيك .ءىفا ل فلا ىاي زل 'ىفا ا قفاو مان هامو دارا ىفال_ مهوب هنال ملا هكرتا نال

 واوهنيداوطعب لاما وذا نأ ىج.:.الاه رغ:_سمنكي لناوةوسقااو لصاا لطب هن ادأدهد
 زوصوانا_تءازوهتالامنا :ودقا ىفىلاءث هللا هر ركاارك ذوراصا ارو كاولاقا واف

 هلوق)حلازردعالنا سايقاارانا_هكءازاهرغ:منكيلناو ىايزلاةرامعو ها (امق

 سدقنولا 7 5 لكاافمتوو انا هه ىتاملا مسقو نيدلارد_ةفقو وهذي دءاضق ةئرولا ىلع نالررسضه يال

 اودحرلا ا / [|ثركتو مه!قاباانودٌضءءلالاصاذ ةثرولا أن ا داقا(ءا و سأ ا ىلء ه]وق )هللا سا

رقث الا ىفاك هكىدوألا حلاصوااذكو طقن4# هدد
وز نع تامىل-ر ف «( لك سم)# قىو

 هدأ | هي 5 0 ١ ةح

 *او-ا| قر كو| نانة_جوزلا ىلعةثرولا تعدامممنباهوم تق ك رتفاخو ةيمعمعءاماةثالثو تنيو

 «/امن 53 نيب سم نءاطص ىهارذلا نمار دقمهات هندفمهاوعدتركناقفوأملام مثرو ملال ماهديىف تا رادللا

 *وطعإ إي. د 0 : 5: . د“ نع

 ناك نوري. ”ناكنإ | رصاا لاق باوذا موسورددق ىلعرأمهثب راومردق لعميلعرلصلا لديعذوب زهنراكما
 1 5 هاا ره 4 اركنموأ ارعموه_ءاع ىدم ا تاكءاوسىع دماله.ةّكل ا عوقو هملعهلا هما يناجىف ههكسو ١

 3 2 : . 2 ١
 2و ) وي »َ .٠ 71 ب 5 5 ب

 ا 07 ىطعإ لةسلزاونا| عوم#ىفو خم ا ىف لئمو ها 0

 نع ١ "6 هدو نراك ذا نع لصلا ريهصن نالال لاف عر داس يدا راك_'الا ىلع - انو

 ل ّ / فاضي نكمأ هةدحىفاةءاننوك نأدبالد_:ءاضوعو أ ةد-نيعد_ثأامل همنا نع دملا اح

 * دأرقا . ” | رو يا دا تل ل لع
 مهو وت “دافر 3 وأ هق-نءىله كنا هلونو ىدماله.ف كلا عوقو هلوق ىف أ ةرخدلا نم لص ا يدع

 حلو او ىلء الذمة ءعومجم نعىلاعت هللا هجسردلا ولا ىدم موثيماوهردق ىلع نوكي نا هنءاضوع

 هيفاوو5_ءاذق دىأ(مو امنع وطعأامناكن ا هلوق) ماشا! ق ثءيىوت فلا نيهأ ىناكرغلا

 نءحلاصن ءاه-رشو ها اا ىف لاه( مث ري ءر دق ىلءف د]وق) ط تواغتاادةءرهافتالو

 مأو جوزك نيفاملا ماهسىلء ةكرما' قا جاك مم ييعصتلا نم ماه _سحرطافتك رثاان«*ىث
 نيباهك رخاا ىلا سسقمأ نيماا نمحب رخو رهملا نم هذ ىفام ىلع هءدهأ نع حج وزلا لما هذ معو
 دعنحج وْرلا تاهدحال» تاقناف معللمممر مال نام مءام_معمامر دقيأن الثامعلاو مالا

 هنا عماول سلا ميك ىف الشادي هحىفةدئافىأوم ودعملا ةلزخع زيبا نم هسورخر ةطا سما

 رهملاءاروام هك رثا اء هسو نكح ,ملن'اك ءاءاعجولانا هن دئاف تاق هذه أامءاررأ مش خارال

 امثال أ اء متن ىقاملا سقي ةةامصا ىقاملا ثاثىحلا لاسملا ىلبصأ ثلث نم مالا صرف با ةنال
 ح دلا الخ دأ اذاو 1 ءالا ثائاهتحا عاجالا ف الخوهو ثامم«معالو مهسمالآثوكمف

 ةقيرطلا هذه ىلعا مب ىقاما اص سقيو داو مس مهل رةمسا|نهتاءمسمالل ناك "هلة سلاف

 ةم-قنأ- ضقارفلاب اك رخآى أ.سو ط اصل + ها ثاوعاانماهة-ةءفوةسهنوكتف
 نيركذمةئدولا ناكاذا ابل يصْةلا اذهان رد قىا (ىا هلت اد .ةو دوق ) الصم الك هما
 عسولاةل ع هنالاهري نموأ هك رغلا نم عفدلا ناكءأ وس 3-3 اةاطمىأ(ءاوسلا ىلءف هلوق)

 يأ ةرق مكب
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 ناوزامن هنمهلر ا هعامائثبدغن رقأنك ةممزءلا ىناذك مصل! لدبهلب ام طلاصملا نمرخآ
 1 .كملانمءذخ انجلو و وهو ركنا ٠ نمهببصت عا ملاصملاتالمصيالل و هردقال يد

 وأ تلا عامنا هنمد .ةةاق تدق عمضاح رمش فاك صتلال عميل ةلاهج عمو نوزوملاو

 عسيبلازاوملةعئامريغالاهللا س ثاناد.ةة_ساو(لوقأ) قم رد الفالامو ه5 ارهم عزل

 ةلاهذسا عم .بلازووكةره-ص نم ازيفت ع ايوا هنا ىرتالا ةمنامة عزان ىلا ةمضد 1 ةلاهفاىلا

 عت رعدعلى ىت-زرالىأ (هديفام عجل «:لامدإوق) مز رك ذابوصغلا عاب ولءادكو

 ةئدولا مهي ىدياف تناك اذاام ف الع ىناةنالا نعان رك داك لكلا ىلاةجاملاموأ همددي قام

 اذهر 9 دي (كلمْبا هلوق) قأدو سمك ميا ىلا يف اال هنال ةلاهلسا عم زوج هناف

 هزاودج صتةعانو كروأ 'هلء نيد ادق نيك مهلا وانت ىاؤوباتلا + <( ةعاح)# 0

 ولوهد :ءنيد_بعىتاغ فدساف مصلي كرف هل ةباد ىف" راحو ريا ال قسى أ ا:

 ْ زوال ةءادوأ دب دمع "هل ىف اريج وياعلا نايل ا داك فالا ررغه حرش فو راكلا 0

 ءلغفوه_:اقاوأا رهاظتواغدلا مد ءااهاة:ازاس ني دمعوأ د د.ءةمد>ىفو توا تلاهاذتا

 راقها' ىلا ل_.ءالرممغملا نالتل داعملا ناك ءالاه اه: 'زاحنب زا دوارادىوكس وأن رادوأراد

 ١ ها الص ورقرلا اةميقاضي اةسةحو ازو جاك رو ءا عمم ىف زب ”ساطصوناّملاناو' رهاطظا 1 لاي

 روطمم هئرولا نيب "دك ما | اوه«ةولفاهتعموح رخل هثرولا دا عمفا ( مسصلا لطإ هدلوق)'

 ثرالا ىلعمدةم نب دإا نال تدءفالاو ةمسقلا تد؟هوضقتاقمو ذقاهنروال ل.ق ُط نيد

 لاوزإ ةم-ةل| عمت ذكي مهم ذءامر امرغلاًارباوانيدلا اوضقاذاالا مادام عوقو عتمشا

 دة نيدلا دام دكر مثل ' ققياذاالاام «امرذل! ق- -ىاعتلاطء2ن 34 ملاذا ادك قفلاسملا |

 منال هئوولا ني هكر | ةهسق ىأ ( ةعسقا او دوق ) رولا ةمسكقاذك حانعبسإلا عوعلزه ضال ا

 ىقود_ةحه.لالصينال.ةزاجأولواهلاطبا م رغالف هتجاحمدقتلذ .كتكرتلا نوكلمعال
 قايلاىفاوباص منيدااي١افو همف تملا نيدلا :ءءاولزءنك او ثراو )| نعضيلواوةيرموظلا ا

 هلوق) ةعسقلا ضة:نمديال لوزعملاء ادولف ىمدةملاة العلا لاه ها زاجائاق امو ىلع

 نأ طرمدب لحرنهذواو نيس ىفلاه ةلوغثمادكرتااتاكع وجرب ناكولامأ ( عوجرالب |
 واذفدلاو-ري_ه2ةتيملاوهولمصالا:ءارب طرمثب ةلاذك اذه دال - ازاتك رتلاىفعرالا
 دقو فندملا همق عيت (تءملاةءارب , طرسش هلوق) ها هيفمهنرممثزوعفق نيدلان ع مي:.االام |

 هلوق) ط ههبونييد قوتك رخاا ىف ع وجرلا مدع طارغشا ىلءرادملا نأ عاد زل ةرامع ند ظ
 ظ نهض وأ ىلع هعدق:ىوالا )ح ؟لافنمدلوق) ديد _ثنف خفف مطب لو يحال ءانيلاب (ىوب

 || هلامنم ثرا ولا وءاو ءوفوي اذال وهدا نيب لاذا ثراولاىلا عجرب «.ةريعضأ |ناذ ىنجأ

 | ىفل هوهرك هل :ىأ (ملا دنا صيفي .الوهلوق) تمال ترهظ ىرخأ نيدعن هوأ هي رمجإ للا

 هوزكمىنوالا فالح و ىل والا فال ىنبئبالوءم (لوقأ) 5 هروح ع رادع رك

 || (ن اسما هلوق لوق) ها نيدلا ا وضد ىت- كال ذاوأ هن. ال نا ىلوال ا ىّج» ئالربصلاف لاه اهيزعت

 ' قافرصلا 7 ,ولوالامد_هلنيدلال وغشمادك را !ءارسأ نم“ "رجلك نال زو هه النا سا..ةلاو

 نع هرك دامنابهمالا هوو هترولا ء[هىفهلوخ د نم عمت فرخ هاكر اضفءزحب نود“ نب



 ندا

 عري هنال عفدياله كلو ةثرولا هب درمضلا نمدحولا اذ_هىأ هيفام ىنذعالوالاق ثءح
 قاب اررضا!نوك.ةهوةى(لوقأ) ىبومن انيترممملءررمضاا نوكمت دن م وااحأ ا م-جاع
 هلوق) نيدلاى وساع ىأ(ه مَع نع هلوق )نيدللا نمىأ (هنمهإوق) ىناقثالا نعام رق هنا

 لو.ق طر دا! نالتو+لاهماوءامرغل اىأأا وأ: دهلوق )مهئمهذ أ ىذلا هلدمب ىأ (َص رة

 مونكعال ثيح هتروال اررمضىلوالا فنال (ىل.ل1 نا ءذهوهلوق) لا فاوه.ءلءلاغا

 ىناقتا ةئئسنلا نمرهخ د ةنلانالةمئاثل !ىفاذكو حلا هللا بهصنر دهب ءامرغلا ىلا عودسرلا

 سل دنا عم ندر دق مهاو هوريشات وهوررمذ نعول عال ةريخالا ىفنال (ملادجدلا دهلوق)

 مولي وأ (ءامرغا ا ىلعمهل.ع مث هلوق) اياالملا عضو فالخو هور دقلا اذ هى عفن مها
 نيدايفناك اذاامأ(!ميفنيدالو هل وق) موسننالدو ذات هلءوضبةما عب ريغنم با
 لاهو يهمل اوهوةصعأاب رةعسوبأ ه.قفلا لاتف(فال:ادلوق) مدقنالا لضلا عديالف

 نالاق-ايةمصلامدعزال (ةهشاا ةمشراممء'مدهاهلوق) مميالما :ءغرملا نيدلا مهظ |
 لاق-ال همي ليقزابر نوكمف لها !لدي ل :م دان ههمقصأو نوزو.م وأ ل .كمدكرتلا فنوكي
 ناكف مهلا لدي نملقأ همي دن نوكب نا ل+:دهأ ناك او نوزوموا ل .كم كرما اف ث وكي الثأ
 ىوةهشالةريعأاعغاو ها اهبةريعالو ةمشا|ةبشراتءاىلا دو هزاوطامدهبلوقلا

 ةهمشلا ةويشانهتباثاا نال لهاا اذهز وح هنا ند رقهح وبادلاه ام يصح و ناهض ىواتف

 ىلءادناز ن وكنا رب دقن ىلع ملا لدب سن رمدكاا قنوك.نا لة <هنال هاري عيال الدو

 ةفاضان فاضا بدك رت( لصلا لدب س.آ- هل وق)ةمشأاةمثن وكي لاّهحالا لاه > اه لهل لدب

 سلا ءالذنمهةص-نءديزاهدخاامنوكي قدا (زعهلوق) حصا! ل 1| سئس

 اءوعمجام عمبو ع.بلا ةلزغعهتال ضرما طرت شدو سل اريغن مهصاع امل اةم ىف دارا نوكما
 نأام اهانةازومال هنادارملاو دءاوقلاهمدةتاذك ةئءسزوحالاههدسأواسأ -ووردق
 ليصذتلا اذهو ملساالدب سنجتك رتاافكيالاىا (الاو هلوق) اهافتانوكفالا
 هلوق)ل ووجألءاذماان ىردي ونا هلأ م ىه (فالخللا ىلءنر دي نا دهلوق) هن غامريغا

 هلع حلاسملاناك اذاالاهيد ءءقَءالهسوالوررغاا ىف عقواذك (نوذوموا ل. ؟سريغىهو

 :ذهف:. ىاالةن دقو هدو دمها اذ عاروظيالفامهريغتاك اذااما انوزوموا المكم

 م. لصأ|نا ىلءلدياذهو مهند .قتلا اذ هنعةيلا ايزل ةرامعو قليلا ن تهل سملا
 انهتل اولا نال محا لوالا هزو<اللوهلا عبو عب هنالزوةمال ل ةودووعتهكرتلاةلاهج

 ملا هللا, ىف سأاك ولى ميلا سنلا ىلا !ميف حياة الف رولا ة..ةيدي فا منال هعزانملا ىلا ىذغتال

 م ثياذكو(لوقأ) ط مياس:3| ىلا ةجاعالامول«مهدي فام عري هي وزوال !مذعب وأ
 لو( مدالا ف مددل وق رفاةتالا فكن وزو ولك« ىلءلدلاعةووزيدا يف ِْن وكي الأ

 للك لا نمذ_تآاسعلو ي<يوهو اك رتلا نم. صنع ان حلاصانالل وهلا ع. هنال زوال

 ةعزانملا ىلا ىضقتاله]وق) !ممءملاهملاةكرتااةلاهسىأ (امنالدلوق) ىناقتا نوزوملاو
 ةعزاشملاىلا هتاضذالالووحم ع.ىلاناكا ذا عدسملازا وح مدع هلملانا ىف«( مهدي فاهماقا
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 لوقاذ_ه لح 1 !ا١لوتاذك رعس ا! قعاسابقو عِش ظلي صان نأ رك ذاذها و 2

 هسمق عراشملا فاشخا اذ هاف اهرثع صتدورو مد ءفرهاط لك !الوةوض ل: و ةن.م-ىلأ

 تملا ىلءنييدللا ناك ولا ذكو ايام, رّقل سااا ىلعىأ (نويدةكمتا فودلوق) قمنا

 برهيل طي ىأ نيدتدملا ىلع ناك نا مديالج راذتأا نأ مالسالا سءثرك ذو هب زازبلا ىف لاق

 حرخا,قاعنم( طرمش هلوق) سنا ةبرولا عبس ىلءنيالاثوكيتا ع رمذأا مكس تال نيدلا
 نم هت صحاك !مريصو هتالرردأا ف لاق اسما ةدحاه وهو (ملانيدلا كءاتنالدل وقز

 ناك ناو لطابنيدلا هءاعن ريغ ن منيدلا كءاو نمعلا ن همونم د انام هيرولا ريا .!نيدلا

 نيدلا نع حلا هما ىأينالرردلا ل وهذ ىبوت'ا لك. اق لط:نيدلاة صحى لط:اذاو ص وع

 ةيرولا ةيقيانهنيرلا ه ءالعن نءري_غورمض + ١توزوأ وليك لاوراةعلاو ضرعلا مي نيعلاو

 لوةوهو لك 00 هءاعدو ةعملا ضءب فد سفاذاداولا دةعاا نال لك .!!ىفىلاعا !؛هلوقو

 وهل .ةونيدلا» ارواعفاههصدقعلا قيبام» دعو عوببلا لس ءىفهلل ادلاو م ةفما-ىلأ

 نما وقلا فالتخا ساشا ى.نب و(ل وتأ) ام رقهفعدانمدقاكهريغو ىفاكملا فاك لك-االوق

 لدا ىزّتالا ةهح نوي لاذا لك ءاالوقن الط. .'نوك قئاللالب ,هقالطا ىلع عب الأ نمب

 هبف ة ذةةم-نال طولل بج -وهالذا هم صح نيالا ءاروانذأام_هدذع هأأمم فزياذاامأو

 (لطاب هلو قرانه نثر ”ترزلا وه ر(نيالاهءلعن مهره ل نم هلوق) ءالمنبا كلذ لارا أوربدن هع

 000-5 ء هائمدقام رخآ ىلا نيدلا نسهتصحاكملعريسصيهنا ن هزك ذاا

 موموطاسيلا ذا أد ه(لوقأو) زيي لو أنيدلا ةدحنيبءاو -ةددحاو قمه! تال لك لاىلا

 د سلا هينا أمة مهطاسا ذاامأو نيدلا ن «هماهلرأدةمى واكو

 هك را! لكن ء هور ل.ل! هذهنا رهاظااو ءامرغال حلاصلاءارباىا (ءامر ةلاءاربا اوانرسنول

لوت حم الفهنرولا ._ هي رمذ زيه بولا قو جنماو حارس اا ىف لاق اذلو
 || مهااحاو حراشاا

 ة.: الاةلوتااىفاع ر 00 واضا أ ىزازي «أ ادن رمدأك ءامرغلا ن نءتاطةساملالد ص

 ىءذقملا ىفاهتي ارواب !ءرمهتخ أ تنكو رك ذامم نس امنا عمال سرك ذيل ىلاعتهللا ءاش نا

 تعدا»(عرف)# 2 لدا الاه_-والاف عجرب نادل نك. امهات هلءو د.ةما م ىمأي ْرأ ىشو

 تاهربتافاواعت ا مها ب.طرالو حداهر عهوأاهط-٠ نما لعت *اريسةأ سما

 لود قداسلا نال |وةىل هل وه هنآوأ روشالا هنأن اا قى أهو ها تالا كلذد هب

 اضياد عب هنكما ةنايدلا ىلءلء<ناالا دءاوقلان عدم وهئالاو ملا همعديأم ضن ىلع

 رمثكب اهله نه لذ ىلع فوعءْن نجرلادبعاندمسستاجوز ى دح-اتطومدقو سال

 ىأ(هنمولوق)ز تنتالفام رقد ةمدقاك نيعمجأم نع ىلاعتهتناىهضرذياهصأا ن «عجيزود <

 ملا نيدلا كل _.اةنوكد ئةو هنال لصلاح هل ذة حلاصملا بهم ياءعدربالو نيدلا نع

 نبالةباقولا حرش ىفةدو-ومىهوان» لها هذال ال(هءس# مهااحاو هلوق ) طاقسا هنالوأ

 ةيقب درش نمهيؤام ىعالو محلا فلاقاذار هودامدسإة سدة زل لذآ لاو قدس ىشو لل

 نيدلا نم هوضقامموياءعاضو ى.هتنا أم-ثنيالا ىف ه.دصأنم | هاو دم بوإل هن*الىأ هثرولا

 فاسااهعيتوررالا باص ىلعادروركذ 5 لاف مهااحاوأ هنأ | ضب ىفو ءامرغلا نع
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 شالات نبا ريئاندىهةياور فو م_هارد ىهذيارريف اهلا نيناسةو هن الث ىلع اهتةعمبز نع
 هني ريم ةلعانأ تدار :-!يدملا|ممدق ةمهملا داضاارمسكو ةقوفلا ةانثملا سن رمضاستو
 نبنحرلا ؛_هعل هد رس ريمضلا ولاه بهاوأ ا ىفاك تسة:-ناءعشىف لد:لساة هودىلا

 نء اهد_هولحا م رشءو قش٠دزيب وات -دماوهتذولادلا منن ةمودو فوع

 مال_ىلاه لع اهارن نا كس هنالل .همءانبامو ديت.“ هل -سهتةرشءثالثوغ ةئيملا
 دب ىلءل_-أ مال_ااهاع هب عم لو مالسالاوةماهاملا كردانيمرم نه !نمادهغمصأو

 ناك ملها!لدينوك ىلهذاهةسفد:ناك كلذ نا!ىور هلوقو .فوءنب ند-رلا معان مس

 فاأ ف اأ فال 1. هنءهللاىذر كورت اهلام عم وكي اهّةج ف هن اهماو انا نيا
 هلانوتءو فلأ ةثامنلا عب رواغلا نمهبرأو فاأةثاق*ه:ةنوكي وامناأْنِب رمثعوةثامو
 مدعلاةلطمزع . اهاكروساأ ىف اضرع ملسا| لدي ناكول ىف« (ضردب راوهلوؤ) !ذاًنونا-ةنغااعدر فهو
 ة:نااوركب وا رسناه_ةع ذاتك رتاا نم رضا ناك ولام ما هرهاطظو ساهفاىفض.ةب او لةناو [ةاطمزاج

 هج سلو 75 ىلا وركسأولا ذكودهل وق) هءفهق-ن ع دازا عهدك !ةمثي ىف هءدسطأ نع الداممز وكيف هعمجب يف

 'درا عزان 5 نءلقأ ىلع طربامنا دءمشلا مك !االاهو ةءاالدرسشاا ىفلاه !ًةاطمزو< هنافىأ (هثرا
 ةندولا ب... عطفا ناءلذ ه_وزوصن«ةئارواورك_أ نأ ركاذ تلا ةلاح ىفامأو قدا هلا ةلاحامرلا لام ل هم.عأ ظ

 "نا تايد لأ زان غراارك ذازكه عئادلا نتفالوذش الاوسفالديتوكيالءذ نايم بذاك لاةلاحف |||
 اطر ع لسا !لديناك ولوافرمم هنوكما همل.ة ظذااو بهذلا لب اةءامأ ضب اةَاا نهدبالو
 ىنال الدين وكبال وة ىف نك (لوقأ) ها ساما يفض رة. لو لة ناواةاطهزاجا غاكدو.ها|
 كلذ نم هقحرا دة ملعب لامذخ الاد لال أ جين هماعو هعز ف لدي هنأ ه«.فذش"الا قس
 ىف ل ناو ةمر ىهواررلا ةهيش ؛.ةنال مدال ساطا كل ةن «هءيصارد لهب نأ هنال سنحلا
 مطقالبهلوق) مردتالىهو ةهبشلا ةهبشن وكي ذ زد هنال مدتدك تا ىف سال نال دوجو
 م منال املا طاة او قس ضءءاذافدملا قو -ىفامأ هءاعىدملا ق-ىفا ذه (ةعزاملا

 مك -مل-دقو نيدلا ل_بةن« مم ذىف موياءانو ف لاما راصو يم هاعاوراد هقس يه دوس

 نيدةنلا نمناك ناو نيعذتف,سلالا ناف كل ذباورقأ اذا ام ف الذم هس نيدل نع ملصأا
 متاقلالاسملا نا ه.ةلاقي دة نكس افرمص نو كي نا نيعت كل داف ناي ءالا ىف طا تالا مدنالو
 اتملكب نأ ىناهدءناموةروك ذملاةرو ها! نمبقرخالف هلءوةمذلا لة:ءءالانو مغ هراداذا
 قفالالدب ذأ ,امنأرا.:ءاىلوالاةروطلااو زرجاغاو زو<الوهو نيسعلا طاقما
 ىلع لكل! دنع لكم اف ىأ (حلالصاا لطب و هلوق ) ىل هان عادلا ق -ىنالودخ "الا

 اذهدوءسلاوبأ ةءالءلا لاق ط نيدلاءاروامذ اص دّقعلا ب امهدنءىل قو مدالا

 تذاذانيالاري_غؤام_هدن عزو ذا متي هلام ىتأي لا نء قسمان +ةالطا ىلع سدا
 نيب عجبا فام_مهذمسا.ةنالا»_ياف الدال لك.!لوةوه ناك نا لكُمَي هناو هد
 اهوهمملك نع زيياذ اةيك دااو دمع ىف دةءااز وج حاملا و هك ذلاةاثااو 1 .عااورألا

 نيم ملاذا ام ىلهاذه لك زاالامهالا هّمصس تاع اذا نيدلا مخ ل امندنء هلازودنا

 مصل! ىف صاد ري0ةئارهاظاا وطجلا وعسبيلا نيبامهد :ءقرذيوأ ام.ةهدحاو لكلب اتيام
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 صضءقلا كالذي ىدكي اداس ناك نا ةهكر رماة مق هديؤ ىذا انا مع ساجملا ف ض:اةءاارتهد

 + | ضسياار“ك ,١
00 3 , 
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 ها ضرةااذي هع طرت كد عئامري_غار م زاكتاو لبصلا ض.5نء بو ؛.ةناهذ ضو هنال
 بصاغلا واءدصأع راص عدم وأأه كسا داو نامأ هثرول اد__تاديؤةك را | نآ هنا )ل وفأ)

 مغارق ناك ولا مف ض,اا ديه 2 مز .ةناهذلا ٌصِمةنءبو.ال ةنامالا ضبتو نما
 روظ- نمديالذاممسنس ىلءاطاصا ذاامروص ف مهام نيد ةلا ء-غىف اذهوالالاو عئام
 نءاذكو (امهريغو هلوق) أيا ضم فرم هنال ه ف ض,ةاادندكو ساعما كلذ
 هها|لذبناك اذاايعازارت_-انيدقالاه_ادق (نيد_ةزلاد-ادلوق) طقننيدقناا

 ىقاك دةمالاع عت سنا ف الخ ىلا سفللا ف رد انا ناك فدك مه هناف نيدَمْلا عومجم

 ىل-.:ضداق:ااه.: طرت شي نكحاو ةعزانملا عطق لصأا نءهدو هقااناللوأ لب عممواا

 ولف (سن+لا ال3 نم هم هحن ءرثك أ. ىطعأامنوك؛ناالا هلوق) ط فرص هنالفارتنالا
 لاق ط ٍلظصااو_ذ مهارالا نمهبنصثردقلعبالوأ هيدد:لايوأ صوأ ل تأ هوطعأ ام ناك

 َ وطع أ امن ال_ءقلام ١١ مهبالزب هذذلا دحاب اءهريغو نيد: | نءهوااطولو رصأا ىف

 طرمشد اًةاط مزاح ::ةارواوركس: أ ناو نمةداصةم !وناكن اساسا كلن مهد هن نمرثك أ

 ناك ناكل لانا ىدصااف سنا كلذ ن ءهبئسئر دقي لنا و هئممدا ا لياقيامف ضياَمَدلا
 نمرص! لدين ا ىرديال نك-ا كرت: ىف كل ذ دود ويل عذار لسا ارا كما! ىف كالذدو-و ف

 امامك ال١ لاه ىءد_ةلاىفو ها ناكذاهىواةةىفاذكد بهل موأرثك أوأ لقأ امسح

 ىو عفادلاالوذخ" الا و -ىفالدي د ء'.سنوكرال ؟ دورك انثاافرقداصتاا لاعل طب
 لخدف ىدملا ق-ىفةضواءمز وكي هنالنيوج .ولا ىف لطابدنا ميدسأ !مالءءالا شلاق ةياغأا

 هكرتلا ىقانىف هذ ىتاءلاو هيهط-ردقن وكيف مدداز ناو اا ىذلا هولا نمانرلا عم هرف
 ةهكرتا اةمقي نم هسقس:هلياقعةدابزلا ويلذع هةدحن وكما ررالا فؤلاق (ا رلا نعءازرت هلوق (

 ارهقف مم هنالدبطذلا وأب هذأا نهود لب اًمياسمف ضااةثلإ نمديالفاب رلا نءانود

 هجوالوةءاالذ رشا ىقادهرك ذيل (حلعلاد:ءنيدةةلار وذ - نمدبالو هلوق) هأ ردقلا

 ضاَمَدلا طرشن نكلأ ةباس هلو قي هداف اد ةنام ئمناكاذالدءلارود> هيدارأن اوهطارثشال
 طرسشلا نالقارتفالا ل, قام هرم < ناب ىمك. سار وذا اندارالاةينأالا ط فرصو هاف

 هلوق) ةنامالا قز رطبالءدبت مل عوند_هللىطءدنأداربامنوكيواساهملافضرامتلا
 وبأل اه ايرلا نعاز ردت سنلسا كلذ نمهمت هن نهديزأءذخ أ امنا لع.أ ىأ (هءتسداردقب هلعو
 وأهلاب واسمهنوك رب دق: ىلعد اذا نالاب رلا لام الهم هئردقب هلا طرتشاا؛او دوهسأا

 | ذوشأما ناك اذااموهو دساو بئاجن نما اف :معلا فالذع رام ةءالا وأو حج رأناكةلق
 ظ ملدا |ةصعنا لعا و ىو انيوجو نم هنوكلداسغلا بن اطةريملا تناك همهدن نمرثك |

 نع هتثرواوطاصف وعن نورلاد.+ةأىع'رمضا_ةناوهورئالا,تةدثروك ذا هجولا ىلع
 كلذناىورو ةياعصأا ن ريضس؟ اها نبأ مع :و هن داو ىلع لد ورايد فاأ نينا ىلع منك عب 7

 ىقنسجرااد_.عاهقلطىتا ىاكلاورعنب غ.مصأت ني ريضاتو ىتايز اهقدف مناك
 اهوا مفرخا وثالث عمتناكوناةءاهثروفةدعلا ىف ىهو تام مناهل” هنووم ضع
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 اند
 الربتئظشظشيسظ77ظي5ييجمي77تاح هكككههههكجف
 مل_اا لال :نمل فلا سأر ضع حر هن تهءولا_ملال مدت ثمن م تاط.اتعولا_منال || :
 سأرثأثدربنا هما «فزوكلاذاوا يدل سأ هناك فهدا ل ل ىلءاني درع همفتدايزلا "ازاي لعصف 1

 (ةلق لطف تاطب وةداءزااحارخالا تالدربالالاهو مامالا د عمانرك هلع ولل | بر ىلا لامملا
 هللارةة> ساو مل-ءاملاهتدقلاو ءا ىاثلا ال لوالا مدقلاخدالاو جارخالا نيئيشا دصق

 ىظعلا

 +(حراختلا قل سف)#

 لاثاريملا نءموضعب حارخا ىلع ةثرولا لطصإ نأ اعرمش ىأو هو جب ورنا نموه منملا يفلاق
 «_ةءاق.ةسارع غب ةئرولا ند رام ناند-أ ىذرباسأق هناف هعوقو :لةءرعخأن هصوو مو م

 ها مالك لاا ىف رك ذا طورش هلو هيف را عاضر د-:ءكالذةثوولا ند رالثا باط هميسو

 نعءءا.مالاوخآىفو ىناحاس دكرتلا نم خامعهل ىدوملاو أ ىأ(مهددح أ ةثرولا تبر اه|وق)
 لسة نم هنال كش ءهنك-ا(لوقأ) ها مح سد سا ىلع ثاثلاب هلىدوملاولو هول باذكدلا
 طاةسال تلك رتلا نمدسة طةسالث ر اولا ناءاود رمد دقو زو الوهر ناءعالا ىف طاقشالا

 مهني قاملا مسقي وىأ (لكلا فمد هلوقز همامتقايو عفة جراخناامأو هلئاذهو
 تنب وذأ سمعا هنا- نكي لنا حرادااادهلءحناالا حراتمأ ا ىلوق ةسراللا مهءاهس ىل ء

 مسقةأرمللا تجرخأا ذاف خالل قايلاو تنمالة -عإ رأرةأرءالد_حاوةئاماهلسأق ءقشخاو
 معاو# نبالاداع مينا اند ىوح نيفصن م..5 نكمل ناك تاءحولو ةعمسىلءقامأأ

 ريغ مهلامنمءوط ا امزاك نا ءاوسلا ىلع ةمقملا نيب سقت هةسصخلا دحاو اوبس رخأ اذا هنا
 زاك اذاامأراك:ا نءن وكي ثا اصلا هدمقو م ماريمردق ىل هذه وثرواع ناكنا وثاويملا

 هرم دلوق) ىل_صفاارخا وأد 3قارو دوغسلا وبأ اةاطمءاو سل !ىلعمهن»ب وهةدارقا نع
 هوطءأاملقهلوةنعءرهخانىلرالاوام_م.نيد_ةنوأهلوقاةلع ( هج فال سنو
 ىلو أ ىهو سنا فال_2 ىف ءاءاا نءاضوءماللاب ري.هملا طنا ضهبؤدجو ورثكوا
 هل ىشوة ها هذا ْ فرمصزو مدوسدنو بهذي ةضفااو بهذلا نءملاصول ىأ ءايلا نم

 هسيفءاملاو نملان نْلا عب وهو هتقفلا ىف لعل طدملا فرمصاا همالكىف فرصلابدارملاو
 ىلعتلكرتلا تاقشا اذاامىهوةدحاو لش صت>ال ىوغالا فرمص اند ارملا ناكولو هلي اقم
 ضداَقَتلا طرَمْد نك ءالذ دعبهلوةاو مالا رأىلاءءادعاو كاذك لدما| عفدو ةضنو بهذ
 ”اربا ال ةضوا.عم هنال(رثكوأ» وطعأام له]وق ) ىحالطصالا فرمصا] يهدم هناف فرمص وضامف
 ؤهد.قلطانامعال انعءا ربالا نا ل. قام )ل ونأ د) ىلل_ءقاذك لطاينا..ءالا نءءاراالاذا

 وهذ هلة ىلا مم'ىرب وههلوةكرامخالا هو ىلءناك نافءاشنالا هو ىلعن اك اذااسع رصأا
 ؤءرك ذزيعلا اذه ىلك/ءاللاق اذا اذكو ىوعدلا عمتالف نيسعلاونيدال لوا مدت
 ىوعذلا م:ءىوءدالو اهاقكاالو اةاطماقس ل _.:ىك-اال4وق نا لعن طمخلاو طو سملا
 رخآف اسو رارثالا لثاوأ هءلع مالكا مدقتو ايد رأناك انمعرارقالا ل.ةفوةلا نمق<
 قف طرشيالورحلا ىفلاه ( ضن اناا طرمشب نكس هور ىلاعت هللا "اثنا فو ملل هلا
 رح الايزيدعنلا دس نءرساا عقونا نكا ةمولءمدكرتاا نامعان وكت نا مدة. اةثرولا دحأ

 "(عداشلا فز

 0 اةارولاتر]

 6 )ىهو ةكرتل| :

 كاسجراةءر ىف (وأ

(وأ) هلءوطعأ
 جرحا 

 ها ل ىهشك رت (ن ع

 ك*(مأزهاهوعفد مخ

 نيد#:نءوأ كمل

 /-لكلاف( ا

 هسنج فال
 (مكوأ) هوطع أام(لقز

 اهأشباقتلا طرد.

 م”جامخاف(و) فبموو
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 ًاطانا نالدمءااردمق هريغو ناهرملا فاك“ هكرسشال الب اه أم هتلباةعمال عل هنال صاصقا مي ةناكأ
 "35 , رمش همزلبال حاضيالا فو اهريغو رانا قدداف أضر هن“ اكق لا رهالا كل مهمفال سب
 :هقاعلا مزار دق ئرالا نال كلذي د .ةهنا ىرأو مدقتام ل ة:دعبةباستعلا فو حاك_:نااك هنالئث

 ةءانسنع لدلا وجوز االهلوقو عاب نلالاق هداز ىذاف'لمك:ىهمات وام ةدقمن نكن لذ

 ه«:مىلوملاا-ه>وز :ةه.ءالاىل وم ىلع وأامسق' هيلع مج و زفت أسم ا ىلءنيداهوا ناك نادى أدع

 رهاط ىف ضب سهاىل وماثذا هءلعا عج و زتفا يأ نوداملاةمالا ىلع وأبت كلا ىلع وأهءلع

 سفن ىلعة: املاك ر اصف هفهكراشملا هنكعئشدللل د هنال دب رمش هساع عجربال ى-ةداورلا

 صل اواندءام ىلع ةبصاةملا قق رطن ضءةلادوبول هملع عجرب نس ءو نيدملا

 0 ب لم سلا ةناهالاد ييدلا نيعب قاع حاكنلا الو فالتا هناللوالا

 ضال عق ود ةّداطءى_هارد ى «نانهماادةعل! ف ضيرلاذاام فال ة.هااك اهتمذن 9

 هأا اواصادقامةّدلاف ءريغ تكداماغغا ودك .اةملامال عاجسالا الار هكد دمه ةملا عرب ريش هدم يم ه3

 هممن اه]وق) 5 ل اع :ةكرمشال الب اهتم كاع ل هال رّضِمةإ س ءادمهأا ةياث -2 نءهملع

 0 رمد ؛قويمضل (هث ردم هلوق) هل دالة ءهضو.ةلان وكمفن وردا كا( رمل

 ءأهلوق) صا ئشن :هملع عسر النوي دملاهت اربامن اقم رغااش رمشا 'ىريد ىأ تءاشت همثف

 ع در تاكو ودلك د رمدلا ع-س ىاهموي ىلعف ةوطءموه وبااطا!ىا 0 7
 5 دن مهن رمد مت ىلوالاةدوصلا فةمهللاذداقو عسملان ءادحا لينيدلا م .ضطمقم نكسر

 رده رع ١١ نةلهكتادنيدلا ن ههسصتر اّةن ىأ (هد]وق) 2 رالانه ماعلا .رمشلل عوجرال و

 وشو ني ؟ادلاد_اىا (هئربب ئهلوق )ند دل نم هميصأال عملا ن ضو. ةما نوكمف هءدصأ

 بحاصةررحاك مسفلان ءزااذه طدلاقالطا (ملسل'ى ردحأ حلا ددلوق) ) را عازم

 ىف ىتأ ا هطءانخان ههدقاسع : محلا ه_لعقاطأا ولاه ةسةرقلعا ىفسق هنال نأد سأأ داع

 مدنلا للا ىلع تمر !ىه ةط» .ططلا(لوقأ) ايركذ دوما هلك تىفاك ملدا! صاوخ
 ]وق مقل سلا ع نءاىأ ( همدصأ ن نءهلوق) قالك ريد ةءاساصأ ا هدب تاططقس تدع 0 لا

 هءفاملعاالا زروال ريغ ىلع تاك ول هال هب مق همم مدح ىلع (لاملا سآ رند أ ةدام ىلع

 اذكوا.م ب ضو .ةاانوكمذ (اميياعدف: هلوق 83) اد ر هضدق ىل. .ةهمقملل ساالا د.ةسالا نم

 ءاوس اهم ماعطلا ىئايو اني لاملا سار فمن نوكشىا راهااررد هين .فلسملان مقدام

 هيفنالدلوق) رد هلاح ىلع هرقل ملا قاو(درهدرز !ددلوق) رعال وأاطول لاا سأر ناك
 اههارن وبدلا رب ”اسارايسءازود ف سوت وألا وامجه د ماذه و همقل س ااوهو (نيدلاةهس"

 نيردلا ة-ه.ق مز لوالا ىل_هفنيدت هنلان لقتل قد[ 4 .هصن ف زود نا امام زاجول هنأ

 اك ناو ”لطاب ىهوة#ه-ةلابالازيسقالو زيرقلاب ؛الارهظتاله ست ةمصو هش نال ص .ةلاي و

 (ةضواةمهلوق) ردد هاضدملارةةةءأهدقع هك منن ىلع سف هناال رخ رخ'الا زاجا نمديالفىفاثأ

 نا هي هيف ملا ع هج ىأ عملا ولو زاجرك ماا فىذلا(اةاطمز زاح هلوق) مم ملا ىلءبدأ

 نكيل نامي 0 ا ذااماو لاك اج عسهبا ىف حس فاذا لب هبي هن :صاالز اوما
 اعادجبا عمي لركف م هيلا للا يزين ا ىلءططصا مترب رك ىف لأول اكملا ف «امهتراك نم
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 عوجرلاو(ضبةال قالا هنالهلوق) أرب ىذلا ىلءارباا فصيل رشا! ىا (عجربال هلوق )
 بوح ول.قدلوق) هءاعمجرب لفةءارعلاب ىرتشاا بةسددزبلو فلا ا فال ضو.ةملا ف نوكي

 هلوق) رحلا ىفاكهمفدكرا شب و ضيفلاكوهةاصاصقا هَذا ت-اي'داسناكولامأ( هءلعام-وميد

 ءاضقلا ىفال ضومةملا ىف تدثتانا ةكراشم او ىا( ضن اخ ال ضاعت هنال ق) نوبدملا ىا(هيلع
 نيكي ريشااد--!لوقينا ىلوالاو'ربألوع_ةمبدصنلاب (ن وبدملا كي رمشلا| اريأولو هلوق)
 ةءقاملا ماهسااماهساادارملا لعل هنال قالا ماه ىلع ىا (هءاهسىلع ىتايلا م-ةهلوق)

 داع قطا نال نيف هتدخزدام مق. ثافلا نءهأرباف نائلثاا هل ناكولا._+ةئالدروظتاهاصأ ال

 (ةصاقملاهل؛مو هلوق) لوالا, لكلا نبأ حرص دقوا.“ الثا مسةلصالا انريةءاولوردقلا اذهىلا

 ةدصصاةلا دعب قرام ىلعةمسقلا نافنيدلا اذه لق الثمة كد رمشا | ىلع نوهد هال ناك ناد
 ىل-.ةنبدلا ةم-قىلا ىدّؤي هنالزرةرطال اف الخ قاطملا٠اربالاءارامتعا (ىنلائلادنععد هلوق)
 ةءاعفرك ذا فلا فال_ةخالاةة_صنمهرك ذامةياهاا فو ةءادهلا فاك ضدقلا
 علطادقفندملان وكيتازاوط لهم كلذو فس ونيف أل وقعمد#ثكوق رك ةثيس تكلا

 ىلا دنع دك رمثاطر ىلع فوتو مه .يصأ ل_.بأ:ناهريلا فللاق مامالا عمد هةب اور ىلع

 ينأعءةبادهلا قمرك دو فس ولىفأ مد# يدك! ةماعقوالامه دنءوذخ ان هيو ةقمش

 ايماونكيلنافامهد-أ لب ناورحكأ!ىفو ةماالءنرسذلا فكنا اور هنع ناك ةفمنح

 اناكنافامهد_- نا ءايامساو ناكثاو طاب ل باتل افال بوما .دانرو ناب امونم لك دة هب
 ىذلارخأن او نيدلا عج ىف هل. ان حدتنادالا نو ىذلا رخأن اف نام ةكرمش نيكي رسث
 هل انتمدىل+أ هج | امهدسأ لحأ ويد وامةمانكناو اًضرأ هد هيف هإ ماه معا ١

 ىا (بسغااوهإوق) هوه مدع عممامالالوق كرتوىناداالوقرت ذاهدورهظي مو ها

 رخآ الا هذ هكحرا يفهم سلاش اه لزنن هتاف هد نع تك اهواز .عدنمامهدسأ ب صغاذا
 نمهستمقب ه1 ىضقو بصاغاا ديف كلهو ه-ةدرع-غنموأ نيدلا سنس نمثاكءاوس |
 هك لع هلال ىاىّتدج رلا فاك هن.ع درادو-ومناكو نيدلا 0 ريسغ نم ناكولذ نيدلا سند

 ا-منالزيدلا سن>نءةرحان ىا (راذنسالاو هلوق) نا.مذا|ءادآ د_:ءبصغلاّت قو نم

 اذهادك_ةنيدلا عد رباع مسرب هْيأف أ._ثهيتسصنب ىرتش ا اذاامةلزغعرادف فانا عم ظ

 هتمكارادن وبدلا نمامهد_ رجا: -اناناهتروصو ضرالا ةءارتود_,هلاةمدتاذكو
 هكراشيمل هد < رجاةساول د6 نع ةءا«نباىودو قاط مرسار رجا ها اولادك واهتكسوة اس

 هلوق) ىتأب زلاىفاك فال:ا هنالنيدلا ىلا دّمءلا فاضأ اذا اذهحاكملاك لهو رخ”الا

 قع «.ةناكف لام لدي سدا هنالاضةنوكدال هناف هءمصن ىلءةنودملا ئوزتىا (جوزمئااال

 تقَدااىىدىاة-ةاطممهارد ىنءاهوزتاذاام فال _ذكءاربالا هم اف هجو ند فالزالا |

 فالت:اهييصني حوزتلاوة ءاال_رمشلا ىفو ىناقثالا فاك ض.ةااك نوكي هناف هدا ها دق

 عوقول هن هه صنب عجري هلا ف سوي ىف ن عو ّئشب هيام هيلع عجربال ى-ةباورلارهاظ ىف
 قحول ىأ (دعةباذج نع طلصلا و هلوق) ى-مثالوالا حملا و ةبصاةملاق و رطن ضيقلا ١

 ولاذكوهميصن ىلع هاد ىناحلانيدلث م امئراس مالا نودامفدع ةءانجدناغ اههدسكا]]



 كول: نيران *شنأألا
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 بتر ؛ 4 نب رمد

 ًامأ اذا ا هعرم
 27 هدر
 ”(مرغلا ةرماو

 همم

 ةالة مذا ا ىف هنوكلاسنيدلا ةمسقو عاش ءوهو نيدلا صن نععقو ملصلا نالبوثلا فهن | تل ا

 م

 :زاجا ىلعلا دمنا ءذ_ثأو هنزاجا ىلعفت وشق يدها نم رب لكي قام مدل مسلاوخو
 ناالا ىفءي (نيدل' عد ردلوق) ملاصلا كب رمشأاىا (نمخناالا هلوق) كلدمدفدقعلا

 هكي رمثراتخ اذا ريم لماصملا نآ دافأو حلدلاةط_ءاويلصا ولانيدلا لصأ نمةص-هلمرغب
 ّن روك نيبقرذال ونبدا عد ردل نود«اننا و هيلع لادملا نمهم_ىدهل عقدءاش ناق هعامتا

 هلداحو بوثلاا ىلع لس رخالا 0 وكيالعد رلا لاما ثاعذ هد وهريغ وأرا رقانع ملدلا

 فصن عفيف مع حلاصملا ناو حطاصملا كي رمشلاون وود هلل عابتالا يوري رخ' الا كلو مشلانا

 حلصلا نال ملا هملا ر رمضتلا_ةدحال عب رلا عقده هلعمزابم ونيدلا عدر وص وومقملا ب وهلا

 ثوكي راشأو هضو.ةمنمئثه قم. الذ ! لكلب صقناءافوةساامنوك.ف املا طاسا ىلع

 سدله ذب ىلءعقواذاامأ نيدلا سنجف ال لها! لدي ناك امئاذهنأىلاابوؤلد_ءلا
 ضه!:ضرةلزمءهنال نوب دألا ىلع عرب وأ صو .ةملا ىف ةكرا ما دك رمش ل همفرا مخ حلا صل
 ناىفةهل للا م راك_:اوأت وكسو أرارقا نعنوكي ام لهشت حملا قاطأ و طوسملا فاك نيدلا ظ
 وأ هل نعدت 7 َمهصيشد ونيذلا نءهظحرا د بةمم رغلا هس يتادكب رشه ._ءاع عج ريال

 عسبملا نمذخأي ونيدلا نع هرمي منيدلا نمهتصحر دق بهز نماسفك ولوا ريسب امش هعددب
 نألءدقو 4ه4دهذدت :ونيدلا فهةسنال (بو.ئااىفدل ى>النهلوق) ةَمَدْلا وةريذلا فاك

 ملاسملاو انيدهنعملاسلانوكي نانيدةّكد رشل اري. ىفن 1 ل صال و# حلا هءالرادحلا

 اسم اناك ولو همفاكرا ثدناهكد رمشا سادك زق_ثءانمءهنعحلاصملا ناك تافاب ود هيلع
 هريغو سنكسا ىلع لصلا نيب قرغنا او ني دل ىلع عجرت وأ كي رشا هكر نيدلا سنس نم هماع
 فال_> ىلع حلصلا فو ميرغلا ىلع عجريو أ همف كد مشل !ذكرأ شي سلا ىلع« -_هطلاصاذا هنا

 هكب رش هنمذ ]وق ) بوذلا ىفالنيدلا ىف ه_ة-نالنيدلا عبر 4نوضيناالا ال دك سنملا
 ىلععسلا منال _ءلعةرورضالوةداقملاب ه_ةساضب اهراص هنالءاث ت !ىو-عي (عدرلا

 نيد عب دعفدءان مل ولف ةطرطخلاو ضاممتالا ىلعءانيمال مصلا فال سكسصامملا
 ةمسقلوةءانال همقةصاقاادو مدت ف.كفدو ه:تالضبقلا ليةنيدلا ة«قلاقءال درمضتل
 4 رشلاةهدنوذ ىف ةهمقلا تعق رام هواد_ىئز وحالامنا و اًمَمَدَر وَ نكةلال.ةنيدللا

 ض.ء.ةضناَما !نال ني دما ىلع عجربو عجاف ىضباقلا عب هنالثاكي رمشلاو +_طاصاا ةدصو

 ق>هيلع اءمئديوس رىل.,ةنيدا»_هدسأ ىلءىواطمالناك ولو هكراثلا ق-هلناالا هّةح

 ب امناناعذلارءاضتقاالامهل وال“ ذة نيني دلاددحأ هنال هماع ناوذالؤ هياصاصت هب دراص

 هبههأنءام_هدحأءأربأولو"اًثتقالابس تا اوءاضتلابب الكرام اذكوءاضتقالا
 ضيقووذهد:ءكلوذادءافءارشهةمىرتثاوأ اة.ءنيدملانمامهدح أب هغولو نمضنال
 نيدملا سف: ىلع ةياتلساك هيف كرا ثا ناكما مدل هيو زتلا الضيق همذصنب راتسالاو
 ىايز صاتتلا عوقول عاج الان ضيق هناف + ةاطءم_هارذ ىلعح وزخاا فال _.ءاربالاكو

 ءاقباهإوق) ضبقااوأعبلاو لصلا ةلئسسمىفىا (صامعسجف هع رغع.ب”او أ هلوق)
 ةلراثيناولذ ةكراشملا ن-هل نك ةق.ة-ه.صنفو:-_داضباسقلانالو (ه-:مذىف هّتح

 هوق)



 ة'املا ىفدكراشزنا هكي رمشاةباور ىف م ..ول فأن عو كشاانةكرششا دش رمثلل تشيالف

 ةموأومةمح هى قو لك فاهوأ هنالث نب : كحصرت هر اد نع ىلشااةءالملا لمس ها

 هكرا_ثدنا راظنلا ناءل لهت رحالا نمأ._ثراظنلا ضء«؛ض.ئاذاف هه ودهن ودهم و

 مى:«ةراجالا تد دصثمح مهدس اهضيقاعفةكرمشل ا راظنلا قايل ناباجاف المأ ضومقملاف

 امناهءاوجص نا ىولا ةمالعلا همةءثو ها ةدحاو ةةفصعسملا نع ىلعاسامفةدساو ةةص

 :راحالا ترد دول نأد رباغااذه(ل وذأو) عاش هريغا :ءعمراظذلا نم لكءرحأ امناك اذا مهب

 ةراحالارو دصإ انهع و.ثالولب رمّمأ اريغل عاشملا ةراجا نمد نم هءاعمزابال رادلا ضءبيف

 امهضرقلديث اكوا اه-ا هب ىوصو ءناكوأ (ثورونيدوأ هلوق) هيندف رادلا لكسصيف

 كراش هلوق) ملسااوأءاضتقالا قي رطىلعاضبق لمشفهقاطأ (ضوقاذاهلوق) دوعسلاونأ
 ضيقنرخآ ىلعنيدزياجرلذاك اذا ينعي عورذه_لعع رف ىلك ىصااذه (هءفرخ الا

 دادزان او هنال ضومةما ىفدكراشين ا ء.حاصافمإ_ص'ك اعاشم هك! مه:مأ..ث اه هدأ
 ريهمف ىلا للصأىلاةعجارةدا زلاهذهن كلا ضوءقلا ةيقاعرا.ةءاءنيدلا ة-ءلامذا ضوقلاِ

 ريغنيسعلا نال ضب اهل كلم ىلع قانةفكرا شما مق هنك_اوةفكراشم لا ق-لذدلولاو ةرثلا دان زك
 هم صروح هك مشا نعذدنهءفهق رمسن دف تح هكلمف قس نعالدب هصرق دق و ةق.ةح نيداا

 ضداقا !.ئالمىلع قانتكرا شا ل .ةهنكاوهوقو هل_ماك اعاش ..5!«هلوقنعي سدلو ررد

 رايتءالاو بكا ةءاعف هب ح رصاكه سو نمهربغو هجو نم نيدلا نيءضومملا نال هم ام
 اناهعف ٌصباقلا صاصتخالا بجو ىناثا اراردءالاواك رم ثءض وبما توك ضدي لوألا
 هنا ىناثاا هولا ىلعوةلكراشملا ةمالورخ" ال وكي هنا لوالا ه-بول ا ىلعاناةو نيهولاب
 ىا ةكراش6ا قس ةفوقن سحر هلباذ اه نمو هفرصاف#فو ضراشلا كامل لس د
 لءقه«-.ةضناَةاافرمصتذهئانلالاو ةكراشأا قمل ردا هنأىلا هب راثأ ضو .ةملاىف

 ةقمقح قة نم مزلب الف هجو لك نمهيهبسنملا مكح فن وكر نامزلبالهيسثاوةكراشملا
 (ميرغلا عببتا دأهلوق) ىفالاكنيدلا نم ص وءةملاىفاهتةمة-ىةكداولا وةرملاىف هكراشملا

 نمولو ضةأمه نب ضراقلا ىلععجراسلغفم مي رغلاتامناب هءءصأىون مت هعابتاراةتاولف
 ارهْخأهضيقامنوكب وهلثعمسرعت ملستلاب طقسهمفهقحشال ضدقامريغنمىأ رك هريغ
 كلت نيع ىف عجرين اهل ستان كل ةلاوللا فكه ءلععسر جاد زلاةرادعو ة-مذلا ىفاعافرسد
 هتمدىلادوعي وىوتلاباهيف هةسدوءقالف يمل ستلاب طةسدق اهيفهقحنال ةضو قالا مسهارلا

 فص ضناقلا ىلع عدو ادكهل اوةدو و وطفل طاق_سا ىجش ناك_ةهماع و ها اهاثمىف

 ىلادوءعيوىوتلاناميق هة-دوعب الف مياستااب طق_سدفاهيةه«ةمسنال كلذ وهريغ نم ضقام

 نم رض ةينال_مالانال رطأ عب رفتلاف (ملاسا لذ نحو دوق ) لمأتاواممىف هممذ
 ا.عزارتحا (نيدلا سن+فالخ ىلع ىاه]وق) ىلءأتضيقال هبتهن نع مداذه وأ نيدلا
 | هنالرامخ هيف ضداقال سذاو نب دملا ىلع عجرب وأ هيف هكراشي هنأف مد هس ىلعزاك اذا

 دخأوأ هع رغنمنيدلا فطن ىا (هءضصارخ"الا كد رمشااذخأ ِهِإوق) نيدلا ضع ضف ةلزن



 نال ١

 ,ركمهملعل_صوفنئاذلا ىلع ىأ هءاعدركع :سدل هنالطذسا ورم أد اا ىامدلاق هناالارردلا

 للة < ورردل اوزنكسلا ىفثك 1 نههملع ظنا نالكل ذك ىعالا سداو هياعتم هنا حراشأا مهودث
 طالا ورشأتل هملعذ شت اه: اء مص ةرا.عاافذ محو اهد وس خحانلا ناالا كلذك انها
 لاما ىفهَءلاطم نم نك.ةءالرعخ ا: لاعب هنا ىت>نئادلا ىلع ىاه_ءاكربعتو هر ع سدأ هنال

 الوأ هب ماك-: هنا عد( رسمهلاق ام ناءأولو ه]وق) ادبأ هط-امه:ءلاطص نم نك..رال مما و
 دارملاو لصاا ضةنال هناف ناعأرمخأ وأ طخلا ىلءاقفتا نادعب هنادارملا سداو صاخأ |نب
 (لوقأ) ُّط رمسلا ة لاح راوهلب ؛ مدرق أو أن ال_ءالا ف ط- - ولذا تو .نادأا نا

 واف كل دك س دل هنأ عمءانمدقامت هتوهفاكهنع ط-وأ رخأامدعب هنا مهوب فاصملا مالكر هاظو

 رغؤيلناءلك لاءالذخومفارار :انوكد طختوأ ىعدهرخؤو تى حلل رقأالهوقب ع ناءاولو لاه

 نأشىلا هيراش أ ارم.هلاتامهلوقو نون د- اا ىأناع ًاووهوقو ماطاد هع ىلوملالاه طع وأ
 ذخأ نم نك ةىأ(لاسال «:ملكلاذخأ هلوق) ملا كلا:تارقأالهوقوعو فوذ# هلوعفم
 ولاما طي لو باطل اهرشؤيملاذااذ_هلعا ط لاف طعنا ط-الورخأ ناريخأتالب لكلا
 هلوق) رقأن مةدو معطف زيه عب (ررفأ لاسةف هلوق) هأ هها 1 امد 3 مل

 ىلع فال ه]وق) ءذاوج قوسدلقو ىعم لباد رمص:اربالا قياعت نسل هنال طاساىا ( زا
 وهوءاربا طلانال( طخلا الهلوق) ئثنئادلا مزا,الورا رقالا مصرق أ اذاف (ةئامْكطعأنأ

 طرمشلابى واهم _ءو هنال ]و ةدناىلوالاو ىلأح مْدَقْناَم ميال ف طرمشلا حجب مهن قاع«

 ناكني عسيب ,ا اكرتشا اذا لما ث(دكمببسب كرتثاا بدلا هأوق) اعرمم هيءافولا بال

 نعله ه5 اليةدحا وةقفصاة ع ني لك | نم: .ءاناك ثاداك رك را :0 وادع وانمع

 ا ولك-١ناك ناب (ةدححاوة وةَقْدَص عسب عسمنعك هلوق) ةماالثرمث

 لك بةدن نة ل ءهة:ريغنةدحسأو ةقفص لكدا| اعابو ام ممدهك رتش هةددحاو نيعامهيانأك

 عاينيلبر نيبد معناكول تدني ةفصاان ءةدحاولا ةقفصلا زرت-او ىفأب 7 امهمدحاو

 ءردةثامسم<لحرلا 3 نم هء.صارخ رد 1 عانو م هردة امه لجو نم هينصتامهدحأ

 اهل ةكرشال هنالدكرا ثدنارخ ”ذال نكي لأسث هئمامهد> أ ضيقوفااناد-اواكم هيلعايتكو
 دقو طةالاد#ااذاةةؤصداا د اناو ة ههمز# ةدوح ىلع به سد ب>ونيد لك نال نيدلا ىف

 اما ةدساوةةنصناك لبةذةثاء مهلك فاايدمعلا اذه كانءبالام نءاك هقصوو نما
 ام ةئام_هامهدحالن ا ىلعفاامءاعابوأ ةثاء سم رخ "الا مة اسمع امهدحأ عاب و
 اههد»أ لراثب الفن ا:ةنصدلك كلذ ةئامعرارخ الو ةئاقءا ىهدحالوأادوسرخ الو
 اهكرت_ثمزيع نع لسا ناك ول هنال رشا نيدلام دق ملا نم كلذ موهة.اك ضدق اهفرخ"الا

 ملاهملانالهدو نمةضوا«م هنوكل همفدكرا شب نا هكد رمش ا سولو ملسلا لدي ملاصملاص 5: 32

 ايعدانالبرة.:اللاىفو عوقولا مثك هناف طذصأف ىايز نيدلا فال ةةءةدلام هن
 نءامهد- !هملاسفءدييف ىهىذلا دسشلان أن ءاهاثثرواثأ ىهالاهو ل ردي ارا دو اضرأ

 ملصلا نالدكراشي نال نكي لةئاسملا ىف هكراش تار "الانبالادارافم_هودة ام ىلعهتسص- |
 هو نم'افمةسأ هسو نمةضواعموهذ هءاع عاملا معز ف نيعءادذ ىدملا معزفف ةبضواعم ْ

- 
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 فضي
 ا يللا لل اا اا ااا الا ااا ا ااا ا م 1

 مناومهدنع طا هنافافصن ىلا ت د3:نا فهنل ا كذء تطامد لاهول هب رمهظااىف مدءازملا

 ىبادعيسالا هن حرصك ليقك.لاهلثمومي رغا باطخلا (اذك ىلا تيدأناك هلوق) هدقي
 ”اربانال لاكش ا عوف « فون املا ةءاعف لاق عءاخلا ح رمش ىف ناخيض اهو ىفاك-لا حرم ف

 ىلل» هالاءارباك هناالا ط رمثلاب قد باعت حه!نا ىئين.فهدربدنربالاذهاو ضم طاقسا ىل فكما

 اذإ و فراغا 7 تعال ف امم ُُط رش هقيلعت ظْ 5قالاطلا فاد هيفاخال هنأ ثءدح نم

 نع" ىرب ,ىهئادغ ه.سسفا لل اونا هنا ىلءاشز ا هسسف ل فكو لج رنعلاعلفك اًذااءاق

 الدلوق) ىبوتن حق فرات :هط - قلعت هيال لا نعمك رهسفأىلا وذ لالايةلاةكلا

 قداس اوال نال الار مداقملعت اعلا ءاربالا نال مهب الاانا لاق (حلادرقت

 ني.ئعا ا امءعا رف همفاننإ كَ اًملاو طرمث لان هقماعت ىف ار ال طاق_ىالاف طاتسالا : قدم وك لولا

 نم كلة هنال هلوق) ىبمنا صياد رص نكح نا 0 الاع ه رص قءاهملا ناك كااناقو

 هناليلدباضرأ طاق_ىاوهوطرشا انّ علا لمتعال تاكماةااو درلاءدتريال هنا لءادب (هدسو

 ا طرعشا ايدل هتلابح رسما ذاانلقا يف كململا ندا كلذ لق طاةسالاو لوءةلا ىلع فتودال

 5 , 0 0 لاك تاودلوق) فاك. !اىفادكد.ةدبط كاان ءلعماان حرصآلا ذا طاةسالا ىنهلو م ميم
 ماذاانلق / اذكه |. .لعهضو علب لا هدرا *هملع همني لوزنكلا ىف هلمهأ دل اذه (حلاارسرخ" لود

 ل 0 قعموةةلطمهلءمار 1 دلعب هير .ءوةيادهااو والا قدمو رردلا بساصو نيكسمالم ظ

 ٠ ل7 ح رست ||| رارقالا نمط لا كالا رقأالهل وةنالهيدْسْوب ةء'العلاق اذااماارمكلذ لاهاذا لكلا
 درعجا# مسي أ هبديقاذلو لاخلا ىفمزل.ف طرشلابدارقالا قلعت هنالوأ كلامدلو ةبه.ءلاهسفاضأثدحيأأ|
 ىتناىلا رعااقوانهءاز ارعدقو تاعاك ارممهلو يدهش“ :)ثمحزكلا ةرا ءقنيكسمالم 1

 هأاذاوألازو 3 ا نمهنكأ» رح سدلهنوك ىهو هرعَو يللا اهرك دي اا "هل لا ىلا راظثلا نك. و

 درقنالعإ / تدانإع ع وطلاق ام. الام_هتمدوحاو لك نالراكالا عم أ اريظأوهو لك: .ةفرادا آوأة ديلا

 ام | , (نتنالوتم || ه-فرصتذوفنن معتعالرارط_ضالا نكس رط_فم هنا باو فام ىصقأ هفرمصت رام تجالاو
 7 3 2 ابهقءاعننا (لوفأ) ىلءرلاهرك ذىلمأ-ةنيةااخسا نيب ذب وستلا بج وبةصرخلاد_ذعماعطلابهلام ع.دبك
 10 الاب ىتدلملا ءاعداامهمزاب الو هنامدب صو :لوه<لاملاوكلا-؛هلوقوهوهرارتاءىا ذ_ثالاعم

 ع رس نال (.ركجح سدا هنالهإوق) جلا ىفاكطوطخلاىفالو م_تأتا دءبلاس ل ىف ةمااطملا
 5 1 5 :: ||| هوقو فاقئازيعأانعلك.:فرخ" الا فاح وأ ةئيلاد< ناىلا كلذ لم: لءا ثول
 2 ناد (لعفتف) هل عفن نيسعأ انعلك .فهقاع : وأن هرمي نأ هسنكعْذا لو علا ما ةغسسص ىلع» ءسدلو

 0 0000 ترك دءلذنءو 02 نع حلصك ن وكمشتدةئ فكل ذءاضر نآأك امه-هدسأىلا عو رشالا

 هلع ||| ىف: ةبهءافكلاىفامو ىءدقملاح رشونامملا ةياعىفا 1 قفاوأا رهاذهائهْئلَع_اامذه
 رسسفاك لعافلا سا ةغم_صىل_ءهركمنوكيناو نورد لا ىلا ادئءاعبوصنملا ريسذلا نوك
 وهودركل هل هماع طفل لمح (هءاعه]وق) قالك ردا.ةااوهلوالاو انه ضءدلا هب

 ىلع ىا هلع لهشلا 3 هل رص فلا لودنم ندا ل دردلاو مهلا ىنامفال_خ

 3 4أمو ىعتنا ٠ هركع سيل نود انال طصن هضعن هع اط-ناورخ أر هرخأ نا نعد نئادللا

 ات



 نرخ

 عقو ىذلا ناك مهن صالا فرس هنال سانا ف ضرشلا طرخ_ثي هلال ةيوبزلا ل'ومالا ىف
 قوم _ءاهنال قايالءافمدساو ضءبال طاةساو عفا ةقووأةصووأ ارد ةقا نود ملدا ! هءلع
 فال ناكو أل بْومل .تنوأ فصو نموه -!الام همن ل دن اي .:مديز ناك ناو هةنود
 اك ةضواعملا طورش ف طرتشدف قكتسملا مغ ىفءافمتسا هلءجرذ هدا ةضراعموهف هاج
 ضد.لا قست يالد و مهارددل نكتاواملا سنطا داتا دنع اهطرمثو (لوقأ) ىنهشلا ىف
 "يلوا افلالا نع ةلاحفللأ ىلء ه1 اصول ىت_-دوبلو ةدواعملاىد رطد اهذ_تنوكمف

 دّقااىفةاو الادو-ول سانا ىف هضءق طرعش زاحدو 1| فاالا نع ض  فلأ ىلع هحلاصوأ
 قفوص وم ماعط ىلع ءطاصف فا أهءلء ناكول وةقصااىفةاواسا!ثودفرمملاىق رمعملاوهو

 هحلاسنران د ةثامو مهردفاأ هماعنأك ولو نيديئيد نءاه اركذا ن وكر هنال رز<# لل +ومةمذلا

 ةثامالا مهاردالو ا عاكرينأن دال اطادسا لود هنالهل- ٌوموأ هلال تناك ءاوسز ا مهر >ةثام ىلع

 رهظي و(لوقأ) ىن.علاىفانادا ف ءف نال ة ضو اعملا ىلعلهدعالو تءةيىتأ ةثاملل المجأتو
 نئادلا طة ءافاض- ةثامسج نئادلا ىط ءأوأ نون دا نا ىلا دهدسالا ح رش نعا.د رقهاةمدقا#

 مدينا يثني ءلباقملا طرمشرالرخ الا ٌةمد نم ضديلاوه طت_سأو+-2ء3 نءدوسلا فاالا
 ْ ئ:ىلءحلاص نان(نئادلا نمدجو نإ ناس>الا نا هوَق ) ىدالات الصلال ذ ىعسبالهنك_او

 لحد نانيدملاو نئادلانمىا (امهتءناوهلوق) !ةقووأاةصو وأاردقهة-نمنودأو»

 ليص#؟ ف_صولا نعمفوهاموأدوسلا لدي ضسااكف صون مْنئادلا هت سئالام ملدا ىف
 قة ناناهءهكحص» هيفئرعوىا (ةضواعفدوق) هسنج فالذي ساذج نعوأ لولا
 || تاوغا هلوق) أرب, فس .ولف أدع واه_هدنع(هنيدداع]وق) تدصالاو تدسف هم وأابرلا
 دغاا ىفةثاه_سهءادانفدنلا نءةءاربلا هس هن اكف ىدملاث م-نمىا( طرشلاب دممقَداا

 د_ةاهنك.١ ضوعلل تناك ن١ وىنعةلك نال _صاطاو طرمشلا قةحمد .ءلأ رمي الدؤؤ لا ذاف

 امهفرصتلا وصدت طرمنلا ىلع لمكذ ةضوادملا ؤهعلهعلارذ بت دقو طرعشلا قء«عتوكست
 ىلع ةثاوسج ىلا عقدا لاه لدغ ظفارك ذيل ىا (دغلا تقولنا ىفائدااو هلوق) رردلاىف

 نالدٌؤتلوادغلا ىف ةثام هللا ىدأ لطم أريد وءا دالامد_ءاهندد_ءقلقامأا نم“ ىرب هنأ

 نيدلا ىا(دعت) هلوق) خم هرخآ ىف ل ثاابجوراع ريغ الفال اوأ قالطالاب,تاصدذةءارماا
 اضرغءادالا نكد لامةوءادالل تقون لال هنال (قاطم'أرب!هنال هل وق) دويلو ىدا اقاطم
 اً وع حلسيال وهو ةضواعملا ىلع ل اعدم لف نامز لك فمي رغا |ىلءبحا ودنال ادت

 ذغؤيدؤتلوتاماذا ى تس هناءسءازحبأ ن.ءس رش [ىفولو ها داب .ةم ءاربالانارهاظأاو
 اقاطمأ ربي هنافعدا رلاه_-ولا ف ال_2ينهمدوصومءادالاب ق.لعداانال هةكرت نمنيدلا لك

 1 ربالاهنءادما هو ) ثان'ريش لاو مدل وقول وأرع> (لوالاهج ولاك هلوق) ءا ربالابهن*ا ليا

 كا! غماطرش صب واض وع حلصيال ةث امنع دأوعا بالا قاطأ هنالرردلا ىفلاه (ءادالاءال
 انورةملد-ءاربالا نال ةثامهادابأدبا ذاام فالك كثار د ةّدر الف طرمشلاب دمي ةنف
الفاةاطم عةبالاطرش لصد هنا ثيدح نمو اقاطم ع-ةءاضوع هر الدنا ثددح نذهب

 ا :ةي

 مدقول هئايراعشا هيفو فاس هلا لاق (طرمشلا عي رصب هلوق) ها .اهرتفاف ك كلاي قالطالا

 ءانملا
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 عقواموهوىر وصلا ىا(هلدي رمة طارخثا الب هلوق) كلذ طرش ا ذا مذا دهن ارك دن سو دهب
 بوسغااريغفروظيامااذ_هو قالا ضءءاد>أوهلبلدب لانه سدلفالاو ملدا هسياع

 قوهاناكلذواك> ه-:.ءلمعناالاه_ة-نيءهعفدامسداف هث ارب فارغعالا عم .وهامأ

 ة؟امىلء ه]وق) 3 الهدعبهلديبمغاادارأ ل ءاو رركلف بصغلا ىفالخوسفااودوقعلا

 طاقساىلءل محو (لجْومفاأ ىلءوأ هلوقز طقفى الا ضءءااطاةمالدا|نوكي و (ةلأح

 البوم لصلا لدي ناك ذا( 1 لما ث اذه( فوب زةئام ىلعداجفا أن ءو ه]وق) لوما فدو
 ث.حدا.ج ةةامسخ ىلعهحلاصو فوز فاك ناك اذاامفالض رك ذاك مدن هنالالا-وأ
 طقسادةنوك.ذذئنمحو نيستا فاك ةرو ريضةضواءمنوكيفدا لا فاةعسا مدهاز وجال

 تناك ولاذكو:دولا ةةصفمكلا نمر ةثامعتمكلا نم طةساف فيكلا ومكلا ىف هقح

 قا نمنالاذهزاساماو لوألا ىصواضي أ اذ طةسادق هنال اضيأ مدا لجوم ةثانملا
 نالزاا1ةقعلاب هةستلوأو زاج ل-لاو فرصلا ىنهيزوولا ذ»و فوب زلا كسا دارخلا
 ىلع هلا سو فوز فا 4 ناك !ذاامفالؤزوتال فرصا الدب و ىلا لام سأرب ةفداا
 نكميال هنال ىأةرورمض ة_ضواعمنوكمفدامخسا قاةدسا مدءازودمال ثمحدا ب ةثامه
 نالامفلضافتاا زوج الن دا.لسا تسال هنال قالا طة_سأو هة- ضءنىفوتسا هنا ىلعهل

 سنذخلا ن هناكول ود واعمناكف(سنهجامدعا هلوق) ةيلالمت رمشلا ىف ءاو سامو دروأه دمج

 نائالاءلاد.ةسالاو هنعالدبكا (افرسصناك-فد/وق )الجو مزوكف قا ضعبا اذن اكلا

 ضمةاانوديالاحال وىا(ةشي از عراف د]وق) ضباَةَثلاهمذ طرت حا فرد ضءب نع اهضع)

 ريغ ل هتملا نال (الاس غصن ىلع لجو ما نع وأهلوق) هانفلعاك فرصااىف هطارتشال

 نكي لام ىلع جدلا عت ودسةفهصريخ ل ملا اول>وااوه هءوسأاذا ةميادلادقعب قوسم

 نمدهن“ هطحامءا انفك رتدقو نود او -ناك لءالاو ةض راعمراصتةادملا دقمباة كاسم

 لاملا ةلدايمة مشا مرح ةشيمنلا اب رن اىربالا مارحوهو لالا نءاضاءتعاناك-فنيدلا
 حلاصاذا ىنعب (هبتاكم ىلوملا مدففالا هلوق) ررد ها ىل وأة-ةءقح مرح ن“ الف ل>الاب

 ا._مءاهف قافرالا ىعمنالز و هناف ةلاح أ ء_سهت ىلء يل جو م فا أ ىلعه#.”اكم ىلوملا
 ىلوملا نمقافراةنك.او لاملا ضل حالا "هلا ةماذهنوك الف ةضواعملا نعم نمرهظأ
 ل-ال ا لواس ل .ةقناعف بتناك لائم هلها سمو ع رشا! ىفهمأابو دم وهو لدا | ضن طع

 حرش فرك ذو ىباد زلاهرك ذع رشا !ىفهما !بود.ءاضي ًاوهو د را فرش لا هبىل- صودا

 نويدملا نمزاس-ا هنالفسوب فال وة ساق ىلءاةاطم هلصأ | اذهزاوج ناد. سالا ىفاكسأا
 ماذا اذه ن سو هةدحضغب طع ءاضتقالا ىف نيدلا يدحاص ن منا ساو ىل_.ههلءأان ءاضةل ا ىف

 ةضواعم َلصأا ىف ل دفرخ الا ةلباةمىفامهدحأ طرشاذااماو رخآالا ف اطورم منكي
 شيل انال(ذ_ «ةصن ىلع دوساأ نعو أ ه]وق) اربلا ةءاعيف اذكهو ادساف نوكمف ةدساف
 دعب قدك ساالام ىلع لاص د ةذضءباا نه سنالدو سلا لن ءنال ةشسيادملا دقعب ةةدع صريغ

 ولام ال - ان رناكةةد واللا فص وةدانزو ةثام_سذ فاالا ةضواعمناكذنةذ واعملا

 رامتعالاةطقاسامالةدوخادرءتعءالو لثملاب لدا ا ةضوا«ءهنالد ودحأوه ونيدلار دق ىلعملا د

 ١ نع 0
 7 مد عل( --

 كمايسنء يو ر.ءللا .ىم

 3 0 - نإكو
 كواا 2 نعوأ)
 ١ < ى الا الاعو :

 */ 5 « ور

 7 ب دودو رب اى

 ىلع دوسفلا .

 لمالاو من



 نقود
 ْنا عئابلا ىلع ناك ب معع..بملا نكد ملهنانيسمت مش نُملا نءمأ.#ش عد املاد ربنا ىل_ءاطط ىأف اا 2س لُجاا ئ ئ 222777772777225

 وأاة-نااىل ءىعداولا ده ىلعو هلاد هيلاز متاةةدم بءعلا ناكولا" ىداامزت د |
 ناك اًدبان”نكي لنا ىأ قا كلذو أ لاسملا كلذه_ءلعنكد ع م

 *( نيدلا ىوعدىف لصف )+ 5

 ممل اةرونيدلا ىوءدنعملهاا فل هفكو» ناىلوالاو ىءع ةمدلاف تنشد ىالاوهو

 ىقلصا ارك ذدىراعدلام وعفاةلطءملدلا ارك ذااىولالاه فاصمالة .:* الا : رامعلا ىف
 وهو صال ا مكح بالا اذ_هىفد وكلا ذامنال ها قاطملاد_هبد.قأا ودمةء ملص هنالزي دلا
 نرد هءاع ملادملا ناك قم هنا لصالا وع وهعاادعبت زكيا ديأ ص ودآلانال نيدلاى وعد
 كأنو _ةمدي زآناكنا ر:قاءالدخأ وضعءدلل طاقسا ومي ا.هدحأف وأامص رواردقهةد نم
 2 ةاولا لاا هوق) ةضواعف لبو مل .كتك هائهمق وهام وأفقدو نمسا ملامهمق لحد

 0 2 .٠ 1 نمي ا 7 7 . ِ . . . - 0 للدم 1 31

 زوال هنادسةءا ضءدلا قدعءقو ةءدلا ىف مزلام لكوبودغملا لديوفالا ناسهذو عمبملا نعو 3 : ع-فاولإ
 « « 58 03 5 2 - هن 9

 ٠ لح اك ولو قاكللا رمش نع نابل اهب امتى لاق ند!اهردقهف رعد طرخشمد هنا ورك الا ىلع 0 هيام (ي

 7 ُ ا 51 حلاسهملا ةلاه>-نالزثاحوعفهرهغو ا بوث ىلع امتمده_طاسصف امزوناف رهقال مهار دل رىلع , هسلاو ع / :
. :- 

 هلا لدينا لمد هنال سا.ةلا ىةسأف وهفمها ردىلع هطاصن'و مهااةدسص نم عذمال نع داعمال ير. / ذي
 طا ىلع مصل! ىو.منال ه.اءامل قا ناك هنأ رهاظاانال هزغد انا هسا وك 0 «لاههذإ ا 0
 5 42 7/7 ل

8 
 نا وهيلعا# لأ هاذ رعامجلا ىلع رهاطظةلالدئد هأالدياه ريدقت ناو شضاغالاو .ر 5

 ةهمشؤملا هزيسأ نأ ن كتم اهل وقف نكما )ل وتأ) ها هسفأىق هسلعامز دقنافرهالذاك

 بمغىأ(بمغوأ ه]وق) لءات حرمشا|ىفامدا ١ ره اظ افاضب أ ةمرح ىهو تاءامارلا
 .رادّةمضعاىلءهطاصف هنا. افرتعمهدي قفا وهو نيدةنل ادد أ هةمبضغو ا ىله ءراىعف

 8 غاابلا لقاعلا ف مصتثال (ه.قاباطسو هلوق) ادةااريخ (ذ: ًاهلوق) هسؤدح نم

 لاهوأت هءاعل .عف طاقسالا نكمأدةو امرلا نم هءفاسا ةضوا «مهصصص7 نكعالز نكمأ ام

 نع*ارباو ةثانا اذ_ثأ ناك ك_ءاعفانمةئامىلءك:طاصرك_ماهملع ىعدمال ىعدملا
 هأوق) ةيناغللاب زعم ءائمدقو ىلاموهق كتًاريأدازاذاالا ةنايدالء[ذقاذهو كاي

 ةدعأا ىلع < لقاملا فرصتو مدئالوارلا :رمهءلعمزلب اما ةضواعم لعمال ىأ (ان را
 اطاقساو نا ضءءلاذ> ا ركذام ناك ذ اني ىأ (ذئنمحو هلوق)اطح ل هدفان رك ذاك نكمأام
 ىعءدملانوك لثة لما قاطأ ةثام ىلع فلأن« ىأ (ملصلا مهفدلوق) ةضواعمال ه.قامأ

 دقو: ادلاد ةء ىذتةموهأك عسمبم نع فاالاند ارااواك اسوأاركس:هوأ ارقمهلع

 هرك ذيسأك تلاع ةثامااول+ومفلالا تناك اذاأ-عازارتسا نيمااحاممنوكي ةئاماوفلالا
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 ابرق نقلا نعهائمدق وعد الف لد_!!ىفوُم_ىادقففا-اذاق ىعدملا نءلدب نم - ماا نال

 وذو (ةءسارما قىاثااو هلوق) مامالا نعد هءاوروه (هام شالا ىفلوالا, مزج ه]وق)

 ءا.ثالا ىف .اعىشمامر ىوملا لافر صل ىف ب مزج ا ذكو ىذا نيعمىفاك مههاارهواءهاوق
 حدا ارهطا هل هدحو ىهننأ عضااوهوا واو قركلا ىف اع ىثمامو فرنسا نءد# ةباور

 م2 نبا مزح لوالانو هدى فسم لاق مديال هنافىالالهتسالا ىوع ردد هذ عدوم لا عم

 1 هيك لوةمدارمدلا بحاصورك دحدنزالل قو فوره مناك ىلا هز هن لو ةشررلا دئاوذاا ىف

 9 لو 00 || لاقذ (ةينقلا فامهاك- ده]وق)ا- رقد عي ىف أ اك ةمنقلاىففالانارك ذامناى.عئاافالخ

 امد, 18 3 فاثاإو نع كودو حمي ل.ةو و م وسفركدافرخا دع ءاعدامت فاسورك_:افالامه.1 ىوعدا

 رالا 5 فلتر مصيالفل دما! ىفود نا دةفهفاسأ ذاف ىعدملا ل دينيملا نإة صع) مده لولا هحوو مامالا

 توك 8 باط]لوورب (| هلوق) هترامعن متم مءامىلعو ىوجلا لةنامىلع فام ال هباوص (لواللاءدةءه]وق) 0

 - ىوعدلا . ةمالللا ى فاك ىوءدلاريخأتبلط اهولئمووأ يه؟قانامتوا:هواولا(ءاربالاو لدلا باط

 خدأ ل 9 ثءهد_ت:/ || وأ ىوءدلاهذ» نءىتئربألافولو رارقاف ىااصوأ ىنءاهرخ لاول ةصال_هناىفو رارقالا م-«ةلاخ : : ١ (ىوعدا 1 ؛ (ارارزز || باك نم ءانثتسالات هيف ةيزازبلا فاذك هىعدلا»ىأ (ىوعاا اءارارقا نوكيال هلوق)
 0 7 تورعا | || هلاصاداةيزازماا فو ىهتنارادلاىوعدففاذكو ارارقاتوكدالىوعءدلا هذه نءىحلاص
 -) ةيزإ.. || نكيل زل !ىوعدنمهحاصناو لمحلا هنالدل قانا ىفلوقااو الاب رقأد ةفهقسنم
 ها[ 3 انك( علها[ د.ةيالف عازتلا عطقد_:ءدوصتملااهتءءاربالاوأ ىوعدلا نع لهلاناههجوو ىو ازارقا

 ٠ كت دما همزلد ذءن.و هنو.” ىضَحَمد هناف قالا نءءاربالاوأ هلا باطفال_2 قألاتوءث

 كي 5 وهف ةيقريسصلا ىفامام اوزملا ةءاربلا ىوعدا يفامئاوا يف تقل اهمال شسسملا هذي اهنال (لاز بدعم مامر همفام هيفةن ازيا ىلا حراشلاوزعبمطلاوب أْعْسلا لاقت (ةهب زازب مد لوالاو هوق) هب
 لألف ةمفريصلا نع لة :3نا ةيزازما اةداعنم سدأو نما' ىفان | قفاوملا

 د( سلا اوبر 27 نءهلوق) ها

 دردو 0 ا ' ا َ . م 5 5 5 3 .٠ ١
 كك "3 م م بدعا 8-5 (هءدعريظو هلوق) احوزتاو المحو نيهلا ىفاضا ناك عيدع ىئ (بءع

 بمنع حلاصنتلا اذهك ررغلا ةرارعو هريغىلءهناوأ ال هأهءلءنيدالنا رهظ ناينيدلاوأ
 كلدكرهظن نيدرعو «مدءرهظت ةوقدعب حراشاا لاهول:ملهاا لطب لازوأ همدعرهظف

 امممالالاو سعال لاز ريمذو نيدلل همدءريمذ نا ىفةرهاظ هذ ه هنرامع نالميضوأ ناك
 عئابلاركنافاهارت_ادن راج فاممع ىعداةيدامعلا نءرردلاىفام ىلع بعلا ةروصو بسهال
 ناكوأ بيع !مي نكد ل هنا رهظ مث بءعلا كلذ نم عئارلا ىرغشملا ٌيرهد نا ىلء لام ىلعاهططصا
 انا ويح ىرتشاةمجارمسلا نع مثملا ف لاهو ىببتنا لما لد درتسإنا عئابللذ لاز دق هذك-او
 ولو عئادملا فو ىهتنا حصا !لطب ضال بهذ مم مهارد ىلعهممهحلا_هفاضانب هئم«فدجوت

 وبأهلام ىهتن' ملصلا لطب وشاف د بعل !نيعىفاضا ناك نان بمعلا لازم برعلا نم هلام
 ءازع (ملاس علا لازوأهلوق) تثنااهعجارفةسفنعو رن يملا ف و (لوقا)بءطلا

 «:.« قدس وفاناو سىرتشاا مترامعو هضقايام ىذا ةينمىف نك-اذيد اعلا ىلارردل ىف
 نمهرك ذحراش لاهل ةنامنكل ها هلا مهي ضال بهذمت مها رد ىلع«-طاصفاضأمب

 مثالا ركنأو بمعاا ىرتشملا عدا اهصنو هناَرحخْلا نع هدازديؤمدزك دو ته م6١ مهنءانلقن
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 امم رىعداىهو ىسدةا ااه رك ذ ةءاخ او زاوخلا مدع ىلع وحفلا نا ةءناالا قوت و

 ح ءاشااو نتا مالكن العا مت ةمئاهنا ىف ىنائاا وها ده نك ازئاجهطدف تكف كالهتمالا

 لوالاه-ولاوه درلاىوءدو توكسا اودوسعلل لما ٌلالهااىوءدريغب هلوقنالرر كت رمخ

 قددح أ اذك واهات ازئاسىفاءلاو لوالا ىف هناتاعدق وعدا رلاو ثلاثلا قثددأو ىناثااو

 ر.هتااوريغطاقسا الها اوأدرلا ىوءددءدلوة.:ناباو هااوهعارل !ىلبءغد ارلا وثلاخا

 يأ لوق ىلءءانب عببارلا هجولاو هبريفملاىلءءانب ثلاث هولا هيف لخدمة در ا ةداب زود
 ىلءاث كالهاا ىأءاعداول هنالهلوقوهنداعوهاك هانا ةم'اخلا بحاص مدا دّةعأا وهو فس و

 عبارلا ق شد -أوهو تكسوأث اًماأ هولا قش د-أوهو المسال ١كالالا ىعدا اذا

 ىنءدراواذ هنيمأ !لءقهطاصرهلوقو هل#رمغىف يد هءعصدلو ةفام ف زاوملا 2 رتتاعءو

 ميالو عازماا عفربدقع للا ا مصاوانرك ذام وغض ءا.ثالا ةرامعتد ار واذب نا قالطا |
 حلدراج واهصأ وهتلقام لم عملا نت «ةرامع تدأرمم عازئالذا الها !ىوعدد هد عدوملا عم

 رات هلل هجر الاولا ىد.سهداق أدل !هللو درلار أل الهلا ىوعددعد عدوااو صايل ريالا

 مل وهفرك-_'افرخآ[ض اه د:ءهاعدا مف اسوركنافالام ىعداول ىأ (خللا ملهلا حمو دلوق)
 ةخملا ةءاقابوقو عصيشوتا هلع (عازتالاءفدد|وق) هعددولا"هلّدع هدها طا.تراالو حس

 هيفاهطاد هيو عازمالاهطةونيمللءادةفا نوكي راكنالا نع ملدا نأ ىنعت عازماابقاعمم
 هطاهنيعلا نكي لذ ةنيمااب ى أي نأ ن يملا دهب هذكع ىعدملا نأف عارماا عطقىلا حاحا
 حلهلاب نال لقتل ىوءدلا لصأ ىلع هدهد ىعدملا نهربولو لاق ذاو لعل هلعطاقلا لد عازمنل

 نأ هلاد عب ىأ(هدعنمل 9 دوعدال طقاما اوهيلع اهه>وت طةسنىوعدلا نع هأربأ مق

 حلاص اذا ىأ( ربما! لامن ءدلوق )بالا هلذمو ( ىدولاىفالا هلوق) فاس لانه نكن 1ناو
 ىقهءنع ن وكس نأنكع و ط ردقلا ادهن م لدي هضعب ىلع اصاداهل اوقو متملا كام 0

 ىناه:منعى هع ىلءراك_:اىلء هلوق دف ىف ء؟نعفه-_طهنىلع :راكن |نع حلاصا ذاهلامفىأىف ش

 دسوق ىدلاه ةم.ب هءاءناكوأ ميةمأا ني ديا رةممهألان أك اذاذما ندب كان هنكد لو ىأ حلادب

 ١ ءام_ىوالا بدأ ف كاذب ح رصو مي: لدا مدعا ضع ا ىلع جدل زروال هنا مووهةملا نم

 تدجواذان ةنيما' مدع دنع طصز ومنة ىطدلا يسع ف فرص: اا هنال (لبة:امنافهلوق)
 واةئيبلا نانةيز ازبلا ف حرصو ةنيبلالبقّمف لطانهناو مصلا اذهىف ةسحلدءالنأ نيبتةشبلا
 هلوق)حراشا ١ مالكنماضن ا داف:-موهو 1 ها اح هرالنيغهمفو 3 ١ ددءةدودحوم

 اصول ةندبالو ىت.الاغاأ لحد ىلع بأ وأ ىدوخدااذا ىءن(ل_بةتاهماهاق ىملا غاب ولو

 بالا كاد ىفءاوس لالا ىلعاومةي نأ ةلداع ةفيبدحو متراكذا نءفاأ نع ةئاو دموع

 ىمولاو أ بالل نك. لا ذا باكل! قهلوقةدئافو ة-.نةلا قل اق هغومب دهد يدمااوأ ىصولاوأ

 ةعنيدأاىوع دولاطلاىفامهاوعد عنم# نازو ه:ملقأب لاصق ىى_هال ىعديام ىلع ة ذب

 ءامسشالا ةمئاحىفاك ةئدماا ماها مهلااو# وذاع ن امها سلف فالدسالا وسيف غومللا

 ميتملا هملط رأةملع ىعدملا نم جلها ادعن ىد ولا يلط ولىأل وهدهألءامملان (باط ولد هلوق)

 | هيلع ىعدملا فاسدعب لصلا مميالعأ (الل قو هلوق) هابستالا ىئاوح ىفاك هغول دعب

0 
 عمتك عسل

 58 : ا : 4 006



 اتالم

 انهاعاهسبنب قنو منلوقلا ىك-دقفةن:ةااىفامأو اةاطماهمدعو ةصدلاف فالالا

 ةضو [هملا ئععناك نا مللهاانا ل صاح ولاناحصنا هأاناناومأالاةف هشءانع

 (لوقأ )امه هةْن ضن: ال ضعبلا طاقساو ضه.ا١٠اذمتسا وءعءنأك ناو امهضقن ضةنن»

 ,أرارقالا مسونو أ ة ةدما' تدب و نأ. ةرمهضف نمله نا طصاا نا ىلرهظبىذا'وأ|
 ءاضفوهامابااا !د_هىف طقا اا نالا:.1ءدرنالدوءبال طقاسلا م-واوتو مدي ل وكلا

 هلوق) ةوصلا مدعيا ورب نر حسفأ | ن ء”ةرغرهطت ناو طقاسرم فانه ع .ةلاىفووفةناندال

 »بيو ملصلا مصيايفثامدةتدقوا.نمتنب ىلع هحلاصولا وف مدقتام همقاهلعلا ( (ملاصولو

 | لاه نك. ىد-رلا هلا ال دحس |: :هنوكدنا يضاف ةناورلا رهاطىفىقاءااىوءدنع ءاربا

 | ةصصاا مدعهجو ناك !متمَتْدب ىلع هلاصول هنالو اان ق ىلا هز هللا «_بردلا ولا ىد.#س

 ا هلوقب د.قواقب اناا ىف هملع ىشمىذلاة ب اورل رهاظ ف ال_> ىلع ءانب ىدملا نم زوج هنوك
 6 ع ادوار ةراحالا 3 وهنةعفنم ىلع حلم دهال ؛ةدملا نيب ول هنالة.ناهذنا فاكتومعىت-هل-ةهوادبأ

 كمهاوز ىلع |هنال (داسخلا لا هلوق) ها نب ثلا ضءب ىلءسهالا هدتثا د-فو ماك تءقوتلان هديالا

 عدرا ع ها | عمحلاصو 'هلوق) ل>ال ةلاه جهد فءفىفعم ع. هنالو ةعزاذملاىلاىد زمفلو ه<لدأ

 0 قوداامأةئالثلاروصلا ف لا مصرل عدول هقوعدلاىأ (كالواا ىوءدربغب عدوا ِ

 تالا دوسلا | را أ ىفءمع.ب ملدلانالفة ناد امأو لطابهنامه_ةةدقو ه.عدأم ضعب ىلع لص هنالذ

 اىوعدمر 0 ١ | :تلاثااامأو ةملا بحاصامءاهاة'ىتاا ةمحارمسلا ل اسمنمن ادا سا نان اهوان رك ذ :

 *ءاصوداعو رولي د م م وأ_ءمئ: ىلع هل اص مث عدوملا دعو عادبالا لاملا بحاص ىدا لرالا ه-وآ ةعب رأ ىلهذ

 ةيناش تمي م. كلا | دوسحانايصامراص دنا هسعز فو ىعدلا معز ىلءهذاوج فو ململاثال مسلوق ممازاجأ
 فاح ميز[ 5 لبق اعود كلارقافدرلابهلاطوة- هد اولا لاملا ماس ءدااذاىباُملا هدم ملاروصف

 4 د 6 ىو ىلع هللا صم كلالهت_ءالا دلع ىع ديالا بحاصو ا. لةءلو تكسو ةسعب دولا

 .<ىعدإ| || كال_وااوأ درلارخ“ الاو كالم_-الاىعداثااثاا اًضيأم_هاوقىف ل هاا مولاهم
 فاح هعب ملا صول هنا ىلعا وعجأو ى و:ةااهملعو لوالا فس ون ىفأ و د## لوةىفزاج هطاصمن
 لا. ا بايصو الااهلاو أدرلا عدوملا ىعدا اذا عسبارلا زوال ءال»وأ در هنأ عدو“ ا

 فسوب بلوق ملماا اذهزو وجال هناكخركسااوك ذ د تكسلب هب دكيالو كلذىف هتدستالا|

 او كلذىف هقد_صدلعدوملاو لاله _سالالاملا باص ىعداول دمت لوقف زركولوالا

 نااذهنم روطظدةف خملا فاك هآ مهاو ةىف حملا ادهز وحس هناان رك ذئث ىلع هحلا.هف هيدكي

 ىذلاواملءهمحلاص و ةعيدولاب رقأاذاا.مف ل ذيلو هةهع أك حدب الها ىو ءدريغململا

 ) نلالهلا ىوع دم دعب دق مْ لوق) لمأت رارقالاعلام نع مص ةنالءراوج ضل يح

 لالهااىآ (ماعداول الدرق امو لعل عصيت مدت دقودرلا ءاوعدب وهتوكسيقداص

 عدوتسلافاسدعب هلاصولامأ (نيملا لبق .طاصو هإ وق لوق) هك تا هنا ع ديد الأمل وىأ

 اهفودعنةروك ذا ذسملا اهل م ىفلخ ادكلذن اهمقو 0 هاازوءالدروأ كله هنا

 هبل2خائ *هنرامعن هم طقس نكلامء ملا فلة اماذخ(ةانوزوقر شتسما كاك فلا

 ىذلاوىوُولا هءاعولوالا مونى اود # لوقف حملا راب ثلا | هدسولا ف لاه هناف عملا
 مما



 لهن ةمقرو_سصل ىف هنالة مقل ىلا وْرعلا ىلعراد-خالا ىلوالا (ةيفريصو ةمدق هلوق) ديالا

 2ك 0000 8 /
 هر

 نيف
 007 ا شاُاُْاُما ْ مْ ْ ْسْظْفظْظْفْسفْْشْشسْس طاف 0 ااا ااا ا ا

 أ_ثعابولاذ هاو مامالا ن مزيئاج ماعلا كرم _.ثأا نم ضاع ال !نالدد _ للدم كلذ ىف ىأر
 لها نمل برها سذذفانري_غقو رطوؤكءادناك اداامى الد و هعبز م لاملاتدب نم

 هم طسااودازف"الا ق-ىف رهظ.ةاهل هال دك وأم ىق رطا نال _قسفزوك ثدح قب رطاا

 (ناكق-ىأف هلوق) ءا زوعفنيئابلااضر لمص ىلال صون مت هقسهي طقسب هنالدقم
 وأ هرثك هناىداناب (ربز«تلاىكوءدفىق-دلوق) هنعضادتءالا ل بةءالامم ناكول
 الاىلعزو هناف م_هاردياهاد_ةفافنيدلا هءاعّت هدو هوو ءوسءامروأ هللض
 نهر ناد هب _.ةلاه (ى-< هلوق) ر ر«مااىوعد وف فاسد هنأ ىبعلدي اذ_هو -

 زوالل_.ةفدوحضو عوذ هلا عضر ق-وأ ةعف_ثااقدحو برشلا قدىوعد نع حلا مس
 وُغ نيمااته>و قمنا لصالانالزو هنا مدالا وادصةءوارشزو دال هنال نيهلاءادوا

 هنأ لعل دباد_هو تاق محال ىلءزو<م_هاردب زيها ىد_ةفاف ناك قمح ىان صخعشل
 هلكووهفهاوعد نموأ ةرسشع ىلع هم نمه_طاص نا كل دكو لاق رب ْرهَمْلاى وعدو .ءاضسد

 اةحهملع ملاصملا نوك ملص ةصدط رشنانمراءاالوأ همدقالا ىفانماذهو ها زج

 ق-ى ري اج هنالاةد نا ىمفومااىل هاو ىرتاع «ةممعأ ىذا فاموه دع ضا.ةءالازود

 ناله_:عضا.:ءالاز والا دناك اذاعدملاّ تيفال هنءة_هوصألا عدا هماعىدملا

 قرب ى:ناىف " هلو هق-نءضا.مءالا راكما نمديالنهعز ىف قدح نءضوع هذخأدأم

 موزلم دعءنمهءلع اوةءطأا5 لوالا ىف عدرالف ةعفشاا ىوع نعو ةعف-_ثاانع ملأ انيإ

 قأ (د- ىوءدف الع ه]وق) درك ف ىاناأ ومي وهَدَحأ 1 -هرهدر بود ودلدل

 «ةمءاربالا نءالو ف دة د-ولوىل هد هللا نءىفزو عال هل ١ناتفرعامل اهنع هلا مديل

 ناك اذاالا ىفدّةلا د-الا هي طق-دالودودللا نع هلا حدرال ةشزل دئاونلا قلاق

 لرملا هط اصف نمهدلو 'ذ_هنأت عدا اذا اك (بسنو هلوق) ةءءاهلا فاك ةعفارملا لق

 .ةلطأو ردد امهلمث الم سنلاو ةضواعموأ طاقسسا اما حل هلا نال طاب حداق اهاوعد

 دج واهمها هنانبالا نمىوعدلاوأامتهواطملانءاهث ةقلطاا نمىوعالا تناك ولام لهم

 ىلةءال ب سلا نا ىم_سامل نيندو هلا اك ىف لطان ل هل اف ىلع ب سنلا نع لاصق لح رلا
 ره ةضواعملا بسنلا لاق ١مدعقو ىوءدلا ىف م. هملاقالطا هءلءواةنطم ض.:ءالا

 ىأ (نيعباني دناك نأب هلوق) ى<الاة بصيلىل والاةر وداان ص.هختاادا رآنمنا رهظ٠

 معن ءنيدباذكو .ضوعلاو لبا ءالءا لاق هسكعو اان معهملعحلاصماو انيد ملص! لدب

 توكسو راكان ادكورارتاب ناكناةضراعمّناذ راك هسكعو رعناندل انع مها ردلاك هسا

 ١ حصا نال ذزه -فول ىأا ء-هضَقَ ضةَءنيا ذلفايفتةلاهالا حهتةضواعملا و ىدملا ق-فف

 هوةنءاضوءنيديةضنفو باكلالوأمد_ةناك هءفتلاهالاز اول هدفا ناطاستملا
 ىأ نيحلاصتااطسفب ىأ (امهضقنب ضَقَمُ هلوق) نيعلاب نمعلا رهطرامذ لممونمعب
 نع ملدا كلذو (خحلا ىهعل؛هلوق) هيقةلامالازا وم سقت ناطاصاملا ملصلا نال زخسقوا

 هقاسااوطةسدق هنال امهْضَمْي رصةنثد الف ىقابلل طاقساو هق-ضءمءاذ أ هنافدهض هم نيدلا

 ىريفلا
 هيسص



 ؟ و

 ءررحام هريشو ىلمرلا لاه ل_ءأتفةش هلا ىفام فلاح 3 بهسئاياهداسف هلا هاذاؤ

 مغنمليوطت (ىوءدلا ةص اعارتسشا لقد هلوق) انآ :اءاكرر مغ ءام-الا ىف

 ةعب مكاارد صو لمعا ام هلوق) هبىيتاملا تاعدتو مضوأ ناكد'اناط مسه لمقو لاف ولف ةدئا

 ىل - ادةدساتلادا رأ هناردا.لا ناو هترامع تاع دةورظنلا نم ه.فاع تاعرق ب ا ءلارخآ

 هيرامع لة دعل حملا ىل هدم اح ىف ىل ءرلا لاه حلا لووهخن او وألا نيمعدب | ده مصت ع نم هنال فقل

 2 انعلسلا عمل هحوالذاةد ا :لطامااىوعدلا نوك بح وبال اذهلوتأ

 فى رلا ىلع ناهذلا ىوعدوة م: :ةملاوةكانلا ةرجأو نها حسصل اناوا_وانروادح ىوعد

 ةمواعم مها رد ىلعْمغلا بو هلا هذ تةرسوأ ع-._تبلااواك الاهاذا لرت_ءااوأ صاشلا

 هانءدقاك ىتذملا نيععم بانك ىف ىفم. 21ف دما لوف :.ناحلا ىفاك ةفن-ى فأل وق يزوج
0 

شلا مدعردار نا هنال ران هذ حلدلا ةدصا ىوعدلا ةصص ظارغ طار وو
 طارغ_# 3 رع لإ. قوز لءشيامةص

١ 

 حلصلا + بصائر ءرإ| ىلع هحشاع رك دادذكو ها لمأة ف همدقرةد دساقلا هيدارأتاو للطأب وهف لطاسعل
  . 5تك

 خام" ((ةلطم لوقا!تادافأ دةنهصناملاه ة مدري ماا ردمةرايعرك ٌددعب فههملا نءال_ق: ور

 2 1 حلصلا ىوعدلا الاطر م 1

 رعاارد م 0

 5 هرقأو بالا رخ

 قاتدكسالا باب ؤىأ(هعجارفماكهلوق) ما فيعض مبصاا ةصدل ىرعدلا ةصد طارخثاب
 زاو+ امض م ىهساو نيعم ىث ىلع 4 وهرادنملوه#ق-ىوعدف عوحرالو هلوت لع

 ىأهس:مه تاو قسما ىىدملا لو دل ضوعلا لك درا ءاكقكساولو قبانمت هاوعدا

 بان ىف *ري-ءو 539 طقاسا!ةلاهس نال مول «مىلعلر هك ن ءململا ةصدا هدد أنا هأ هكعدملا با وج نم

 0 فاقدتسالا نهربول ى> هب هيععدملاةلاهط ء:ههأ ىوعدلا ةدص طارخشام دءيلاءناو ةعزانملا ىلا ىذكتال ٠

 ) مكوز 6 اذ-عدا اذاهنا نكد ةعن رمُمااردد هيل دة ساامنأ للماطاو ها هيورارقا عدياملءةنم

 ب رمشلاى وع ى وعد نع || ىوعالانالهمت لسلاح ها ليقالطالا د.كءال حملا حم مهي ْئث ىلع ل وصخرادفالوو# |

 عضوقحو ةعي+ ا -و || هساعرقت اا هيىودملات تاءدةفاذه عم و هلاتقولووهجلا قا نيم اع يدص“ 2

 ( جمالا ىل_ عوذ- 4 نكمأن ناو مهئالاهو معن نكمالدد اف ىوعدنعناك اذا ممدلانان . مزرا اور

 تهج ولت 'لسالا (برشلا ىح ىوءدنع ملصلا مدو ملوق) .ةةغاف دو ثلا. ةقحام ةياغاذ ه مدئاهه

 سصصشلارئغ . ىلإ ||| ىوهدلا طق_تفىأ ط 0 اىفءاارو ماذكو ءاملابب ضعف زلال ا

 بد وبالوا عاد ةعف_ أ ١ نع مااا نم مدقتا1 لدا 'موراهلهأ اة. د مزلب الو

 هع ضادتعالازوكالو و- ىوعدهنافع ودح عضوو برشلا ق>»ىوءدنزع ءءالذكو لددلا

 ىلع ووطعم (ةعق_ثااو 5-وهلوق) عوذملاعضو وح عسسبالوب مثلا مب روءالذا

 ةهشاا قد نع حلصلا اماني هلا عفدل ةهت-ثلا ىسىوع دنع لسا زو ىأ برمشلا قدح

 ىءع وده !عضو قدحو هلوق) هنعضا.ةءالازو الف لامر-غ هناماازوح الق ثناذ |١

 جلهلا ةصد نم مزلب الوىوعاللا طوةسقو-ىفرك ذاع حلءاار وح هنان همتاعامل (خدالا

 ”هيلط لح رلزاك ولو ىعاد 721 لاف ام رق» 2 مدقامرخآ ىلا ةءدشاان « ملها'نا ماا لدملا مو زر

 نال الطان ملدا ناك 'ئث ىلءه اصف هضف' ىلع ل_-ر .ةداغقة ءاعلا قب رط ىلع فاك وأ

 اذ'ام الع دارغنالا ىلع دحاو هللا هين رز وكالن نيململا ةعءاجذ_ةاماا قد رطلا ىف قطعا

 اًذاف مها اسم فرص: :ناهلو ةماع#دالومامالل نالز ودك ثء-لام ىلع هنءمامالا ملا



 ملصلا|

 ناق ءانلقامدب وت لدا سمىنطأ ةريخذأ قو ةهكريغىوعد لوو قاطاىوعدنا و ع

 (هل_طابلا نءو هلوق) ضقاشتا يف ع_ةوىوعدك (ةد_سانا!ىوعالا نع هلوق)

 الكمضقا:ةاا ىف قوموا (اهددصأ نكعام ةدسافلا ددإوق) مل-هنهريزغورخ كو عدك
 وهن هنعاوطاصقل كالا رحانأتلاةفه:ءأاملا ىدا ولا6 اهصصصت نكم«الام"لطامااوىأ
 روهظدعيى :رءدلاءزه مدع نكءالذا حلصلا لطب لالا 5 رحاما ىلع ةئ5بتمءاهأن ا وزي اح

 اهقنع نلف ةمأ تناك اهنا ةنيب تءاقأولاهصدعت نكعىتلا ىوعدلا لاثمو» لصالا هب رح
 ميمصأ ن كمي هنال ملسل !لط,ءالا هه اصو ىا مآ انا صض ىدا ام دعب اهك..ل وهولوأ ماع

 ىلع ةئدن ماقأ ول ّي- مك ءصغ ناك كة أىذلاانالفنال ومونأ جلهلاتق رىعدأا ىوعد
 دوهشااةداهثو(لوقأ) ط ةءااساللكاوك-اع وهوانه هوقو ىفدم عمست ىوعدلا هذه
 نمو ىلءأت دماارهاظرال ءاللاباوده_ثين أ مهانال كلذ ىناننال اهكماع وهو |” ءأهنأ

 نالعو ها مر ريو هةوأ ةتغموأ :ىانت رح أ ىوعدنءودىوءدزع حلدلا لطاماا

 روهظااناف لصالاة د رحرو«ظد»بلاهاملءادب هماع تاهرب وىأل صال اًةرع انآتلاه هلوذ

 وهو هام_ثالا بح ادلوقوزللا تناك ا مناة :د تماق أولاهتاباةم ؤلاهام للءادبو ةئيملاب
 طرغ_ثيله هناةمهملا لثاسملا ن موةعب سئاارد دا ةباهولاح رشف ه.ث < لاه باو قشر

 اذا هنال م ربغاذ_هنكساو طمم_ث:نولو د ساخلا ضءمذ الم أ ىوءدلا ةدص لدا ةعصأ

 الو قاوءسالاوق :وةلا بان ؤ مام ىلع جدلا عدلئش 00 ودهقرادىفالو و2اة- عدا

 ة_هعأ ىوعدلا ةكصطإرت_ امد معلا نا تلعاذ-هتلعا ذا تملا نيعمى دم ميشا

 اهلا دزتساىنلا هلك لا ىف حلسلا عدا( ل وقأ) ها ىؤوتلاىل حات<الفهلعو ملدا

 ناىلع حلدلاتق ول وهى انيمهتباهددص) نكعا مف ى وءدا١نال ة-عد رشلار ص

 عوذمالمأىوعدلا يععت نكمأءاوس اًداطءىوعالا ةعص طارتشامدع ميمصلانا ىوعد
 ةدساف ىوعد نع حلما انا مز راوخ ةعآى ومفه.اع رةةدءاىذلا وهيزازيإ ا!ىراتفااىلال

 دود_طاددأ ىف طاغو أ للا رك ذ كرئاذا م اه دهمعت نكي ىذلاو مديالا وجمعت نكي ال

 ىوعددعب راكدالا نع حصا نعن + اوبأمال_.الا ملك _-ىواتفلا عفو حب

 الفدلوةناانرك دامب رك ددفو ها ةهحصصن وك ناديال وال لاه المأ مك وهلهةد_سأف

 درحلف ى.فوتلا نمديالند-ةمسوىوجلاءرك ذ ق.فوداامد-عزم ق.فوتلاىلا جات
 رةدسساىذلاوةيزازبلا ىفا عهرمغو ىلمرلا هدروررحتريغرب رعتأ اذه (ءامشالا فررسو هلوق)

 ىألا هناتاعد_ةوف:سااهرك ذاماذه ولا ىوع دنع حلدلانا مزرا وخعأ ى ودث ةملع

 ءايشالا ةرامع لوذأ (ظفصاف ءلوق) لوعلا «.اعناكحهريغو ةعذ رمشلارد_ىودعءا

 ىشلئاسمىف ةءادهلامرؤنكارة هلا ىناكد_ءافةد_ءافئىوعدد هب راكثانع ملدا

 اهداسفىل_ءلم<و ظذداف لووك ىوعءدد_هب رئاجراك.ذا نع ملل_صاانا ءاضقنا نم
 ىفالالاق.ؤ , بجاو و .ةولوهوءرك ذاك دما طرش لرتاال عدا ةضتا أم بيس
 هب الهلا بد اهنال ةدئافل_جلاادوارهظبالهءاعو ىو لاق ها لعأىلاغةهقاواذك

 ىوعدلا طرش كرئاوأ ةضقانملابب_باهدا_فناكحءاوسا يف لصاازاوي ح رص



 نفا

 نءنوكي هناف هباو-رمص[ك انا اما سدا حلدلا نال ضقانةااهد ورهظد ل هنال ةيناثاا

 هيدامعلاىفو هصن(هب دامعلا قالطالد ءةموعو فئصاالاه هلوق) راك؛اوتواكسورارق

 د.ةينابعلوتأ ها ملساألطب هيلعئثالثا هدب رهظمم هحطلاسف ركناف ىداأأ
 4 هرج ىفانالوع حرص هب ورمصت غلا "هل سم نم مدا هلا لءقرار ةالارعخب رهظ مهلوق

 هاا ةداومشلالومق مدع ة مد ةنملا نئاا ولد مىف ةمد ىلع هلا طم 'هلعنا ىئذعالو

 يدا مهفافةيدامعلا ةراءاهلمشت لق 1 رهظب لذ ضقاْمُملا نم

 |..ة ناك ا سم أ ىعدي هنالدو درملا ضف اذنلا نما ذه سدل نكما (لوقأ) ىلامت هنا ءوردلاولا
 ىف ا هرك دام هلعأا ت تناكولو لدا !ل.ةىعدملا فوة مدعي ىدملا رار ةاوهز هسءلع

 تن؛نا هنا كلذ ىف ةدوحتاا :هلعلا ولسا ىفءهمادقا دب اسي ضقانةمهنال ل ضبا 1
 صا لق ّه كاذفعب ةّوحلوصح لا 0 00- نماءثامت نوكنال صا لل قل ذلاه هنأ

 تكلهفةءادرخآن هراهد_ءاولىوعدا رخآن هةيصالاتاىفلاه ى-ة#ءال ةناشلافو

 ىلع كلذ دعب ةند ريع بلا ماه ولف زاج لام ىلع رو ّم_سملا هلاصق ةراعالا ةيادلا بورك فاف

 دمةياماضيأ ةز 7 ازيلا ىف و لعأهقلا و:وئالثارووطاىأ ها دا لطب و هدي تايد راعل

 00 ضفانتلان رمهسمفال ل. ةثالا مم هن بلا حلاسملاةماغا قدرط نمالزو وظا ايدارملاْث ا
 ىد-!!نه ريت حلاصوأاب ولى داق تن لافو ملداافع وننم ىوعدلا باك ىف هترايع
 هلادهبناو مت لد ااف ملدا لمقءرار ةا ىل_ءناهمق 4ى- الهنا ىدملارارقا ىلع ةبماع

 وباسل رار ةالدهلعو حلا لطم» جلها لل: .ةولردةد مدعم رار 0 مك احلا ملءناو هلال طم

 5 اريمهما لاقت م ثار مذ ةهكىل وحال لاف نانكملاان رار ا هلادوبءرار 03

 راش رالا قِق رطب قحلا مدعب رارقالا دعب ث ءررالا ةيدعالا حصا ءىمدا اذا ءريغام ف ىلأ نعىل

 (ةي ايلا ىوعدز ءداوق) ف نسما ىأ(لقنغدلوق) هال ط.الةمهلاب وأ ءارمثااب اء -لاق
 ه.فهل وحال هنا ىدملارا رقا ىل_ءدسم اءيعدملا. نهرب مث ملا صر دوف ىدا تملا ع امرا ع

 مدعي هرارقا م 1 اسال ناو ملدلالط.د لهاا دعي ناو ى” ملدلاف ملدلا مق هرار ةاىلءنا

 رار ةالادااذا اذه ملدا !دءيهرارفاك قياسلارار ةالارهطعو لهل لط.د ملص البق و :هّدح

 ةيحالاكطمىدأ ذ امافةهلاهذ- هنمىل قال لاه مث ىف أ نءىفث اري _ههنالاف ناب اللاب

 ا طمدال ة- .هاابوأما رمشااب قدس لاه نانثرال قد رطب نا ملهي رارقالادبعب ثرالا

 ذااما قئطأاذ للا لطي امنا ىمع دملا ل ةىل نحال جدل اد_هي لافول هناهدا م ثا رهظف
 ءارشلا هه قدح هنالاّةذ حلسلا ل طيد قه ليقف الئمثرالا ةيدح نم ىل ىدسال لاه ت ايزمع ْغ

 لةنام(ررحف ه]وق) هب ىو ةملا ىلءن الا يتعم يك الع ناو لاس ىف-ءاهيم# غيب قلتم ' ُْ
 رارقالا دا دااذههلوق نس ىزاربلاهرك ذامنالرب رك ىلا حامعال (لوقأ) هنا يلا نع 1

 نمفصملا هاه م ر رع دارا هلعأ وهف لاكش ال وىدملارقأ اذا مس

 رخا 1نءفاصملا رع )ع رث) ل« أىلاءتهقئاو تلءامكرهاظرم_غهنافةبدامعل ا فاصدسقت

 ةراعالا لاما رك:اف هد:ءتكلهو نالفدبادراهّ سا هنأ ىداول ةهال_هلا نمىوءدلل

 ىل-طب وهدن»» تليةهب راع | ىلع ةمس ماق أ ملام يلعن راعلا نعدم<4_ااَضق نيمذالادارأو 7

 4 ' م فما لإ

 رز ر .٠ علا ربو,
 5 لهادي ازباب

 لابي خا : 3
 د

 جلعلاور كرو
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 حلاسملا ىرتشاامدعب (ءارشل دعب لبصااو دلرق) ةمناثا!تدكىلوالا ةلاحالا اًضءاقتول ما 0_0 77777967079 2

 لمان يو ةد سافل ىوعدلاهعب لسا وةدساف د ءن.ح ىوعدلنوك..:هناهمف (لوقأ) هع
 هك ا!مرادلا نأ عاما ا ىلع ىرتشملا ىدا م رخآن م الئءاراد صم ىرتُسا اذا اهترودد
 ال :امعأل_ءلدهنم“ارمشلا ىلع هما دفا ناف هضقاممل لطاب حملا اذ_هنعئابلاه_طاد'
 هلاد_هءارشلاناك ولونيلوصفلا عماج ىف لاه هضقانراهر هب جلدها وىوعدلامت عاملا
 (ةافكلاءامالا عوس فةروك ذءثال_:ىفالا هلوق) ها ل-طا ملسأاو عيا رماه
 ىتاثا ةلافكبل والاأ رعئال وع رخاال.فك هنمدخأ م المةكه_ئمذ._اوأف وتلا ةدانزا ىأ

 رلوصفلا عما ىف هقاطأ لوالا لطسوءارعشا ا فعد مديىأ (ءارمشلاو هلوق) ةقاسلنا فاك
 هاما دي الفالاورخآ سنع وألقأ اوأل والا نما.ءرْثك آىناثاان ركي نانةممَقلا ف هدو

 نهدي زادفاثاا ناكن الوالا:حسةناوىلاثاا دقعتالومةااو بادتالادد_هناذاو ركأاىفو
 ىد ع كعب لاه ةباخرتاملا ىف لاق ىو لوالا سفن ل -ةمناك ناو صن أوألوالا
 ن وكي و ىفناذلا ناجالا ىلا ف رمد ت اق ىرتشا ال اةفر ا دة اعيك هرم ردمااناد-ه
 ةناعنمء: هد لاف مث ىرتشملا لق رم_هردفمااندبعلا اذ_هكعب لاهولو راند ةثاعاعم

 وأ دكولوالا مفي وىاناادقهذي تيرثثاىرتشا !لافورخآ سا2ىفوأ ساما ىف راد
 راقرم م ءدداب وأ ةعستب هعامت ةرممعي هنم هع.دب ناو كرك او أل نان لوألا نُملا س2 هسعاب

 لاثمر طف باالارارك 2لاثماذ_يمذ ه١ هلاعلوالا ىم ورائأا دق عمال ةرمشعن عاب

 ىلوالل خسف ةينائلاف لوالا رحأتسملا نءةراحالا دهب ىأ ) راحالاو هلوق) دّوعلا رارك.ا
 ةسئاثاا مدنالثا رحالادتاوامهيفتدحتا اذاةدملات ا ىمهش ورصاا قلاع ةءزازما ا ىفآك
 (راكد ا نءهلوق) صلال -طبب وذو هناف حملا هبعا رشاانياوطفا!ىفدازو عيسلاك
 مترك نافانوثه.لءىعدانيلوصفاا عماج ف لاه رارقالا ده ذءاتيالءرت دام ناله_صخاست
 نهربول :نيما|ءادةفالءاضّةااو ملصاا دغنو ىل_.ةدالىلسذاهنا لدلا لق رقأ ىعدملا نا نهرب
 لديذسخأ هنا معاذ _هءرارقان ىعدملا نال مهلا لطي نكد /بوشلا نا لها اد عب رقأ هنا
 هلوق)ىوجلاهرك ذملهلال..ةءرارقادع.هكلعنأزا ول ملدلا لق را رقافالد ق-روغب لصاا
 فال رازقالا اذ_هدعب قسدل توثهنالاةحالةندءلاليقتالو (ةدعأا ىلع ضام لصلاف
 نءءاربالا ةلاسر قىل المرسل اركذو هاو عد ىف ل_ط.ههناىعداا نءدارقا هناف4-اماا "لكس

 نيعل اءادتذاو صا ايهم ىدؤ هنا راشعا ىلءهطامااهنا ديل هيحو فد نءماشو

 مدل هنا كالذدعب ءاوعدت مهلا ة صنم _:ماقارمعا لهاا ىلعهمادقا ناكهؤزئاحلالا
 1 ةرودانرك ذاموك:ةسءناثلال.٠1ثدافأو ىوعدلا مص م8ة_ظتانااوادقانةمراص ملصلا

 ا ده ىف ىل ود-ال هنا حصل لوقلاه ىدملا نا ةنبلا ماه أم ئثىلءحلاطفرك:افا ون ىد'كاذ
 راكان ععقو ثم-نيمأل ىددفا هنال نيمضامءاضقلاو 0 نوكيو هدد ل-.ةةال بوثاا
 مصلادعتءذخأ هنا معزاذهمرا رقاب نال .( مصل لطب .لوق) ءالضفاا ضءد.دافأ ضمد الذ
 مدعتا ل_صاملاو دلال .ةهرارق ادب هكا عنازاودل حلصلا لد قءرارقا فال دحر

 فالؤض.را رقالالة ني !لومق منع ضقاسن: ا نال ضف ان: نمه.ذاا ىلوالا ف هدب ودق

 ةئاثلا
51 

1 1 



 4 11 ميك

 0 ل وا اوم عونا <

 ذي 5
 4و
  ث كنا كفيف

 ؟؟6

 فقول ناكناامووذهعم هلزو الف ئةولا كلعال هلع فوتوملا نال قولا فد وكيالاذهو ||
 لاح ىلءكالذ «2الذ تبان وحن عال سلا لديذ_خاباد_هذالا وزوال هب لاد.تسالاف اتيان

 نأت د وفءءطمأت(ل وذأ) لما: لاف عا .هامىدماطالّقن مث ها ىراتفلا رها و-فاذك ||

 مب ماعديف عقواذا هل د.ةسازاو>نمهباو-رمصا-1ةزياجهدهذلاهلاو فقولا ف ةضواغملا 5

 هذخ أ, امذخأو فقولا لهل قانه-الا لهأ نءناك اذاام فوقوملا لدين نس لمن أ مزلا |

 امرطناو لءأ:هنءهناةكساردق ن عزرا مام كال ذ 4 باط هلغا اف .فحنءاضوع ةطاصملا

 فولا عم ودلوق )رب دم ىلا مذ نة ع فال هلوق دن ءربنل نع دسافلا ما
 لمس نعدز هزه اقرقوماناكم دله ودخالاهل بمطد ىا هل بمطد لاه نم هنارهاظا |(

 ةعرطشولا له ال ف قرمصتأ |هل بم :.طرال دارا بمطي ال لاق 0 ا 1

 فاأ ىلعهحطلاسفدمل او ذر ؟ :اهاراد ىعداولذ(لطان فاش اف هلوق )ل هان فقولا مك-هلنوكمف 7

 ىوج لطابىناثلاو ضاملرالا مللاف هلة لس ىلع دءلاوذ نه هر دما ىذارادا لهنأىلعأ|
 1 رخآض وع ىلءاخطصا مث ضوع ىلع حل هلا تاك اذاامأ طاق.الا لس-يلع لهاا ناك اذااًدهو

 : ةمالخلا نعئرعل لا لقنادكو ةصالفنا نءنيعاارونعمااكلوال حدف وزئااوهىناثاف ا :

 ىو طاقسالا لبس ىلءلصا انأىلاهنهتلادجرالاول ىد.سرهظتسانكلتاق “الان عأإ .
 ه-:ءردامتأملا ىلع جلسلا لس بسام فانه ةدارألا دعب هئكلاو رهاطظ ىفاهلا نالطبوءاربالا | 0

 هوَُخ نأ رهاط اف هماعو عدسلاك هلوق هنأ رقد لوالا صوعءأ ا له ناك اذاام هيدارألان وكب و

 4 2 الف( حاكنلا لع .حاك !١ادكو هلوق) عودا !لوأ ىف رك ذاك فرامل لمصقملا ىف عساك

 ىل_.ةفف الخ تا ذهل او خسقلا لقال حاك٠ .ااذال والا دّدعلا معسالو لوالاروملاالا

 | يعد داانا انا هسوزت مث ف لان» :أ سما حب وري ىواّحفل ا عماج ف لاه اممم لك لءقو كاملا ةيهسقاا يدا :

 ْ نامه تل اتءكد رح 1 ىلء حوزت مول همر ««ىلءح وزتة منا ا فو أل مقو نانا ارهمل اف

 اذا م م اهلمقةصخن :ىلءةلاود تردصا ذا ىأ (ةلاواادعبةلاوخلاو هلوق) ىوج مالا ظ

 يلة دلي الق .اعةلاوهاءلوالا ةمذىف تنثنيدلا الاهل طاب ةةامااف رخآ صد ىلعت ردم
 هبوىلوالا فءمغةتاثلا ىف هءلع لاحم نا هئم هد ّتسا و ط هرك ذاكهرمغ ىلع اا اذلا واابأا ٠

 لع :اماو هل وحلا ف الذ نوتلا ةدايزل هدم ةلا ذك ادعب ةلافكسل الو ةيهامسمالا 26 مص ._

 ذاةدعاقا!تاسئز نما توك عدل لا جرخ اذهو ىوهلا لاقت عيت ىفاك ناعقالف :

 اذكو هنيعي لوالا ىرتش او هنبعبلوالا عرب همأاىلاةيستا يهدي دكت عدس هاادةءديد# نمرداسأ ا 0

 لاهاو هلءلانا دا ةلاولا ىف هنازوو ةلافكلا دهب ةلافكلاو هلادعب هااقمالكلا | -

 ةقاذلا ا هلا ولا مصأ نأ ذو ناعم الفل شنامالهلو ضوذال د ةةمسواممزةاا ولا ىف هنأأ|

 لعمل رب وهتىفيسا ل افهءاعو ها كلذ درب حق هلافك ل قط ىلءىلواللا دمك انتنوك.ت و َ
 مدنا و رخآاهذ*اهب هل ءلاحأ ماصختا ميم لعلااف فاأرع رخ [ىلءهناكناب لاقي نانأ]

 نال ئاثلاةلاودسا حصتالرمذب ىلءامبهلاسأمثةنمووتلا وركب ىلع هس دبا رودي زلال )ا ١
 هتان ةرم لكي نأ ما فك ةىل_ءحلاةم3تغرة ثمحو ةءذىل ةمذ نءريدلا لةةلاوحط 1
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0 
 ا

 ك1 همس ها هع حم سم عع سم هلع تس سس د عسب همس ل مي
 ىفال 0 ربإ هنالىوعدلاب عبري نك.اورخ ؟ىثهمزاب الف هره_غنم ءاهدالا
 مع :ةءاولاذهلو همام رقراص هنال لا كملا ىلع عجربهناف ن اهذلا ةروم

 هيمأرش صل نتا هن علال ىلع حجر (هاننمذاذاالا هلوق) لين هلع
 امض قو مد_ءل نان هذا, مأ عاملا د خشلا ينال ال ةواقاغنانامتلا م ةلئذي زار
 ىسوتا نبدلاءاضةب مالا فال عوجرلاو - تاء ىلا مالا فرصمف مالا ىل_«

 مبالاو هلوق) عجارملف هقمدحأ) (هدارىزعهلوق) لمأ:قرغااىقرهظيإل ( لوقأ)

 ىأكالذكن كالا ويل وقيثانم وذعا!ىلءالءادبا ود.ةلاادهلرىل والا (ة.عبا رئاةر 00

 ةعب رالاروسلا نمر حس ذامئذد_بوالاولوةيوأل-:لورسشيلو فض! لو نعضن لنا
 همأع ىعدملاهزاحا نافءاضرمدعلاب اك هدح طولة ض و2 ىعددالل ب ملهنالف وةوءوهذ

 ذةئبال بولطملا ىلع هلةبالواللا سل !ثاللطبهدرثاوهراست انهم ازال طورمدملا همزلوزاح

 ةدد اوةرو ههءدعو ملستلا ىعو ةشدةعب

 ةسمءال!ةروصا|ءذهو ىرخاهمدعوةروص ىلستل اراء ا واغج موضعي و ىحاب ولك
 الوأل املا. نءذ»نأاما'ىلوضفا|نارردلا قاكرصألا هوو نالط. ءااوزاوطا نيب ءددرك ٠

 نافالو ضرع وأ د_ة:ىلارم_ثدنأاماف « ذب من افالو أ هلام ىلا فن, طبت أ اماف نءذي ل ناف
 نءضإمل اذااموهو:ريخالاالا اهلكهوسولا ىف زاج هلاو وأ ضوءلال_س.نأ اما رمشد)

 افوقوءنوكي لبهز اوه مك ال ثم ىعدالا ىلا مل لوهءاارشي لوهلامىلاهةظي لو لدملا

 فاضاارراش ألا قحلاواعيراروصلا ىابزلا لعسو هت !ضوع ىعدمللل غذا ةزاجالا ىلع

 ضا رتعاحراشلا ىلءه- وتنال .وتزاجالا ىلع فةوّءالةروكذملا:دودلاريغنكالوقأ
 هلةيالوال ا ملانال (لطبالاو دوق ) هراشاب «ءازتاال طورمشم ا( ديلا همي و ه[وق) لمأت
 نافل د..ةأرملا 0 هردصاذاىأ(عافناو هلوقز هقرمدت هماع دَقْس الو وأطال ا ىلع

 ققؤالاو عصر -نا قلطأ اوان ماكو همزلو عصرا وأ هد لالا هفاطأوأ هزوذ

 وأهلا راثأاف لالا عداها باءىف عمادلاح ور * ضد ىف لع جو نيا | ىف لاه اهتزاحا ىلع

 ماكحالا نم هلوق) ىمتتا ةأرملاىلا لوبشلا لعب تح كمل فلالا لش. لاراشملاد.ءلا

 ىلءوأهلوقد_ه,فوةوموهثالاو هلوةاه سما ىتااوأ لطي الاوهلوقاه ماش ىتلا (ةسهللا
 قملفتاو لوي ناريمعتلا فىلوالاوة_هبارلاةروصلا ىف اسحراشلالوةهديؤب واذ_ه

 دودااقزاوألاامدو ناكحالا سد هنال ل هلاك ةسهئ ارو ما !فماكسالان ءانركذام عج

 هةسق) * نء<.ةةولام ةهمققاطأ (ضرأ ةمقو ىعدا ه]وق) لمأتفة ءاذلا ىف همداعو عب ,رالا

 رظقالو همة طصمال هنا ماازوعالةثدماادح واذا هنا همو عم (هلذنس :هءالو هلوق) هريغو

 بيطد لهرت ذيلو ىءدءالىأ (هلباطو هلوق) لدعيالدة ىذاقأاو درتدف شما توك ١

 (ءاوءدففاهداسول لوق)يطنالامارهاطااو اهداص ىدملا ناك اذا ضرال ا هملءىعد ال

 نمدكلةما رحمت مةولالدي وفمق ةوامنا ه عز قو هل بطي فدك هاوءدؤاف ا ول هنا هم

 هدخأاغ' هنالاقيدقواه داصن كيلا ذااكناكفءاوعدفكماةوردر#ءذ خاف غ وسمر - -_

 ةيدمالا ف قو قاطأ نكمل ط رخ عدم دسوب نأ ىسعو هس:-ةقول-طبملال ءاوعد فكما
 ك2 2 شظظشط70تبللالللللل

 با وحلا

 ارلا ل م- عب رأرودلا لع نمو ةؤرصت هناع



 ع
 ١ 222565895121252... 252 2 هه هيض
 | لهاك ل كوم! ىلع هبعجرب مم ىأ (ل.كولا مزامفهّلوق) ملال ان علام نع عقواذا5 اق الا

 ١ بااطةلكواانودك- لا قوقل عجرم ةيبلابما تاضو املا ف لأ لب.كولانال امسيرق ظ

 1 ىلا عج رتم اان ع ؛قوةلاو كأ( عمد مك دة هنالِهْإوق) | ىدع لكوملا نو دن ضو ءأانوه ظ

 ا ىذ:ةمولكوملا ىعمب عجر مه - دلع لاس ال .ك ولا مزامة هيلز ةثاك اذا اسمفاذكف زشاتملا

 هلوق): مانت الاهؤقدذع هيث رضاك لكوم لا هابل ذك-لا نكمل ثا عجب هنا فالطالإا
 قزوظرامنا اًدهو امهريغر أن يدودع مدفن اك٠ اوسوالوأ لا علامن ءناكهاوس (اةلطم

 || ليكولاىلاللكوم لا ىلادوهياسما اذهو عازرن عطقو نيعءا دف «مئاج وهذا هلملع عدلا بناج

 ا همم اص !ىلادةءلا فاضأاذا قادم ىكوضق+ اع ىعدأا نءىأ (هنغلاص هلوق)

 2 ١ ا هفنىلا دقعلاقاضأ اذاىفوضذلا ف. نيلوصفلا حداج ن مىلوضلا تافرصترخ [ىامأ
 وول 1 ٍ ف من اريغل | ن نع غدااادكو هسا !ةمذىلا الود: لامىلا هفضإ لو هةهضإف ناول دما هءزاب

 تا“ تاكا ذا. | ١ اذاامأهن اونحاو صاِيةااىوعدك ةضواعملا ىلعل مع ملا هذ ضورةمادهو ايلا لاق

 50-5 عنيك ا هنال هي دييق ( سعأإلا هأإوق) رارقانءء ارث ناك اذاىفو ضغلا ىلع ىذه ةضواع منع ناك

 (هنعمامرر “( الراك, | ماصملا ىلع لدوااف ناعذا!ةرو هىفالا ل دءااه.طعوهملع ى عدملا ىلع هاذ سهاد ناكول

 نادم ا هن يعش ب ااطمفاضنآ هملع ىعدملا ىلعوه- لهنا مالسالا عشر ك ذوىناولا مامالا د:

 (فاضإر ! 12 فوةءاريلا هب. 1ع ىع دال لصابلسا نال (لاملا نءذنا مد هلْوق )طراز ءىلاةسهق 0 ءاشامجيأ

 لاقو| 0-1 نءذ دوصقملاوىنجالال-تالاكئثهملع ىعدألل يال هنال ى: :كالار هملع ىءدااىدوتس لدم

 / حل دا ا اه: حلصلاب رقمي ىعدملاو همة ط الذ !هيلعى عد ااضرال ولسا بحاضاضر مل هلا | ده نم

 ا | ىبتنا حد عربتملا وبن ءض وعلا هللا ذافان اع هقدط وةسب ضرر هناريغ همة واعمال
 حتا | كة اصل وتب ناب( هلامىلا هلوق ١ حصل هاء عقو ىذلا لدا كأ ( مدل فاضأ ءأهلوق)

 لك | 9 ىع دا ىلا مل تلا هن : ماعلا سف: ىلا ةفاضالا نال ن الذ ىد..ءىلءوأ ىلام» 6

 || نالهمف داممناو نيعوأ د: ىلارادأو ىأ(اذهىنءلاقوأ هلوق) ولست همزم ف كلذ ىلع رداق

 هبّيمأ كلم وكب نأ طرمشإه- هللا ريا تلا نعت هناله سف: ىلا ف اظالاك هلا راشالا فورعملا

 ا 8 فا ىلءلاق تاءقالطالاةروص مودم ازلا روكا !ىلاَده راشأأ (اذكوأهلوق) )حلما

 م ابغا هنال مد امناونئاا فاعرركم( عدد ]وف ةعبارلا ةدو هلا ىجوريخالا ف ىأ ( لاسللا لو

 "| لصاحل !نالذلوالاامأرردلا ىف لاق فو ةفاالا رباب كل 5 ةقدقحا

 السك وضفا!نوكين أزوطوءاوسهملعىب ءدملاو ىتجالااسهةحىفو ةءاربلا هملاع ب الأ

 ٠ |.يلست ءزتاا د ةفهسغ:ىلا هفاضأ اذا هن الى اذ كااامأو لدرلا نانا عال وهناك روت اذا

 ادق[ راق نضوعلا ةمالتس ل طرتعا دف يل تلل هنيعاذا هنالةتلاثلاامأو هأ

 ا ىلاةفاضالاو ناهذااةلالدفوفى د الا اضر ىلع م 1 سنلاةل الد نلف عب ارلا امو رد

 |لكوظةلاروص عدى ىأ ( لكلا قاعربتمداسو هأوقز راصتخاب ها ءاضرىلعه_سم
 فلان هنع :طاصلاقاذاامو هلال ماا ىفاضأ اذاامو لانا ٠ نءماذا ام ىه ارا

 ىلا هوجولا ف ضوعلا قمتءاولفل وا ذه ى دعو أ هذه ىلا ىلع لاه اداامو اهلسوندز,لو

 مزتلب لو نبه ئث ميا سن مزغلا عربستم هلال مباصاا عجريملاف "و:سوأافوي ز زءددووأت مد:

 ب بي يس ب و



 ش ظ كلا

 ا.عفدسافلا كارطشب وفير روى همناان اك أ ةانملاق ى؟ (دوتلا طشد : د ةلوق) ١

 ةل(عطايد هاذا ام ف السما ذ وة دنوااقاكرسؤارزرخش قءاذكو هنءاوةءدوقلا برسونا"

 رمغبولرأ باد لع ملاص اذ مقا فة .عمتلا تدع اذا غددعلا ىلع مالك -لا فا قلاع
 اذاام الخ صالا ه.ء>و»ىلا راصيفان اع قرع طوةّس) ضر,مل ىلولا نال هن دما بدع نيعم 5

 ئدبال ث ءسءوو رهن ىمنوأ ام معسل |
 |موقئياتغا ضاصقاا نان ةىأانر كفا“

 روطغش دعب قةيداا ال صاصقأا ةنالر ظائإهالاهم-و هىلاراد.ةهلوةىفو دو 6 وةدلان اعخر
 نملءكوتدلا ردصادا مدل (دنع مدنع ملدلاب هوق)ط .هءاع هيئنيدلا ى رس رزهذلا كلذ | 1 0

 اذ-هفحراش ثلا عمت (وخ آ ىلع همعدب هلوق) ىلع لبن نءوأنئملا أ (لعر أ ه]وقز فاما

 | فرط ند - كولا نإتاءامارخ !هياعهدعدي تاو دااوتاقةزامعلا ىو ه-رمثىف فاصاأ ا

 ًالديلا لاقي فكه سان عي طانض نم لونان“ درخأ اىلءاءعدمتاك ادافالاوهءلعىعدالا

 ارؤذللا ةرامعو لكوملاهلدي مزال ال هلو هءاعلدي ودعفادال لدم اذ خآامه هنا عملكوملا مزلي
 لمكولا مزال للك ولا حطلاصقه: ءمل هانالجر لكون مو زعكسا رادع ل ءةلك ا هاوادكد

 لهنا الا اذه نم م ل-تازردلا ىف ع:ضاكرخ آىلءهلك فولو نسحأى هو ةساع أمام

 اًذهنآل مما لاهل هاتف ب_.اءرخ 1«. ديني د نض» ىلءوأ لاقي ناناثر 3 ٌدامىلءان هدب رامع

 حاكتشلا ل.؟ولاكد. .ءلدءلانوكيالناره_همو اًريقسه .3ل كولا ناكف ضم طاقسالصأ|

 ادكع(ثوز وه ولءكمنم هلوق) ءا طصلا د ةءلالهئاسمذا هيَذَحاَو و. دة خم هناقدنا منا الا

 ناكءاوسىأوأ ىء«ءواولاوزأ ظةابرراللا ةرا.ءتاأالا حراش || هه. :ةودرالا فدمقلا ادق

 نأ توزومولدك»ن 2 رأان اك نا تمطاا م ألاف ريدا ب بع زألصالا يس امان د

 | ْن وكمال نيذاانالنوز زوملا ولكم لديْنيالان وكن نا طارش ىلا ةجاعالف نيدال ناس نم

 [دوادعملا هلثم له لضافالا ضابلوقر وظه وها انودتوك_:النانعالانالام_ددسأالا

 | هنود مدا ولسا ةئنمح هفزونعاولاف م مئاقهتذصو هضو ءوءأرط زيباذا عورذملاو براق

 أ فرط نملك ولا ناك اذاايعقر هاا اذه (لكوملاه ديمزل .لوق) لها: 5 ها ع جاري ةمذإ ىف

 | باج قريلإلا كو عزل لاقي شيك -> آءالرلا افر طن كاك اًذارهظرالو ىلا_حلا

 | لوشن لئوملا هّمو: زا قلطأو همزلإ فيكمف عدملك وااثال دما وغلكوملا ناك اذا نيالا

 | ضع ولأ ام نءدوةاىأ (طاقسا هنالءلوق) قل ةلاح 0 ما

 : | علنا ىف ملدلا|دكو هب لكوملا ىلع عجب وىأ(هنامذبذخاو وف هلوق) هءاعىدملا نءنيذلا

 هتدع حسدلايرعالا نال عجرال حاكسنلا فو ىمد ما ىفاك هذة ةااةروصاا ىف عربا ذكو

 ا« هايل هنال حاكتلا فالك م رعأ الإ نئاجهنع هلا ذاهندئاق ىهالا د ةدا هدع“ادالاب سعأ

 الآه ليز رهنع ىداو نهذنا ع ' الا ىلع عبرت ل هأان مالاك عاملا, نمالاو ىذ-الا ند

 |لامجلاو هسف'ىلا دةهأ!تفمضإنا اولدملا ل. كولا لكي ئاهنئضي نأ 00

 | وأت وكسو ًرارقا نع ف. داك ذاك دمعلا مد 0 د '( تهلك اهو هأ هس“

 ٠ اق هنالامر أف نسما ةرك ذاكنّيدلا ضءد ىلع هاك ذ -طو اعل ىل ءلهكالا هو راكد ١

 هوئانركأ قياسأ ةينطوامملا لعله صامذاما ومالا ازماانالا ممول النا رية سلكولاناعن#

0 



 0 3 ”ةرياكت

 هل ل ارا يحيا

 نيباغتيال ناك ناو ةمج.عتمرمغةدارزلا نالزاج هاف نباغتيابمرثك وأ لوالا بم ىل ثم ىلع
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 اهياع صوم ءقتعلاىفةمقلانالرردلا ىف لاق (اعريندد_ةيهنالزوال هلوقر نيكسمفف
 امنالمدقتامفالخم ها هلع: ءاب زلا زو الذ يذاقلا ريدق:نمىفدأ سياعراشا ارب دقنو
 فال:خادنع لذ :اارهظبال هنالذاك ا.ةيك زو ض رءىلعهء_طلا«ناوا,ياع سج وهم

 امهلوق ىلءةروسب ةهقوأ هوة ىلعةرو هبةروص لب وةهنال (ابرلامدعا هلوق) ىف.ع سلا

 اوناكولودرشناوأ لت'ةاددعتاذاامىلك* ساد مأا ةيانللا ىف مد د ِهِلوق) ايرالف لك ىلعو
 ق-نالمههم ملا او ةمقيلا لق هلوزاج هيدلار دق ند .رب حسسأ ىلء مهد أ حلا هذ ةعامج
 (رارقا عم سف:قولو هلوق) ىلعر لمأتدارةئالا لم -ىلءموهنم داو لك ىلع تبان صاصتقلا

 راكناو أ رارفا نءربت'!ناكهاوسواهنوداموأ سفخلا فدههااثاكاوس ىأ الط الالرع_تذت
 (لقابو أهلوق) فا رطالا ف ىأ(شرالاو هلوق) سهلا ف ىأ(ةيدلا نهرثك ادلوق) توكسوأ
 امهرب دق رددمف دةعلاب بحاسغا و هل بح وءال هنالوهاردت مشع نه لق ناك نا ولفأىلءىأ

 نال(اررلا مدعل دوق ) اعرمش ره ةم هنال هءفةرم م! نودام ةءيسازو عال ث .سحاكنلا فالع
 نيب فاما مدعا لضفلا لا الفأل رلاء مف ةماالف لامي سدأوهو صاصقلا هبة يبداولا
 (ةلاس ىأ هيدا نصرك اءىأ(كلذك هلوق) لاسم ا نءعوذدملاو صاصة!اوهود.عاابجحوم
 دق لاندافأ (ةدا نا مصنال هلوق) راكنالا وأتوكلاوأرارقال !عمفارطالا وأ سفنلا ىف
 ىفاك ةمزالروغةدايزلا و حص لد /اف ةداب زلا جدت لا ذا و ط اطاةسال مدعو صقاا ةيصصو دايزلا
 لطم.ةان رنوك.ةامماعةدانزلا واع رمنىأ(ةردةماطغتاىفةيدلا نال هلوق) ةملالمثرس ما اورردلا
 نال [ةرشعوأ راني دفااوأ دل -اةئاموأ:اماةئاموأ ةرقياتناموأريعب ةئام اهربدابقمو لضفلا
 نءرثك !ىلءنيدلاك وعد ىف حصلاز والاك هلع ةداب زلازوع الن ىناكلا نعم مهرد

 ردّدل اد ةَملْزا ودل ىج.ذمف لالا فاماورهاظرعنان دلاو مهاردلا فا دهو ىتورلا لاه ط هس
 لبالاو :ذةلاو بهذا ريغب ىأ(اه ريداةمريغب هلوق ) مهفاف دب ٌوِدامامه رق ىنامس (ل وقا) ها

 مالكلا نادافا والوأ هيدر د- ةهتمق تناكءاوس حدرت ذامريغنإوم-و صور دا صن اك
 ىاجملا ف ضيقلا طرشب ى أ( سانا طرسشب هلوق) ةمدقتلا ةيدلا ريداقمدحأىلءحلاءاذا اه
 ىفءدمفاكن 5 وءوأ ل كيب ملصلا ناك اذااههمق ما دهو ةمذلا ىفاند حل هلا هيلع عق وامزاك اذا

 عقوام وهو ني دبة الا وهو نيد نعاهر خا ىأ(نيدبان دن وكيالثل هلوق)ط نمقدايزب حةياشهاا
 ةددشملاامااريسكوداصاا تفوءاملا مضر (يصت هلوق ) الم ليالاك (اهدج أ هلوقز للا مل
 تام نمرغك ١ ىلءابنءلتالا للا هفريعب هن ؟ىذاقلا ىضتول:(رخآس اك هلوق ) عراضم لعذ

 نكمافرخآ سنك ريداقملا نءهرمغناكفءاضلايهبف نيعت أ نال زاجاه عندو دنع ىهو رش
 لبالاف ب وول ني ىضاقا!ءاطق نالملا| دز اج امنا ةره وااىفو خم ةضواءملاىلءلهلا

 نع ملام اذا وزي اجرقيلاب 4 بالا عسب ومع --؟تسان الارقملافرقملا ىل_عملابصادإف

 لبالا نع ملاصن اوزر < الف نيدبا- د ضر اعد ةفل جو منوزوأ او ل ىلا نءئشيملا الا

 كالذك لتالاب هنا رغاطا ارثكس أ ىل_ءهلوةو ما قسما ن ءرثك أ ىلع حلا هنالال اهيذ
 نوب ارا ملدا رمظن نوكمف لامن“ مصاذهن ال (د-ةد]وق) بمطاا وبأ هام ىلوإلاب

 هسا حس

 )ىف

 اةال

 دار ةأ
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 بو ,فالذع ةداعمذمينودهذءب لالهرو هم و و

١ 
 ْ يراك درقالا سولت لاقي أ مز, اةيد شو فاعلا فدع رماة تاع وجمل

 اكدقص:فدسعلا ىسنإ ارمسعم ناكول هنإل رم .واابدق(مبا ادبعرسو ءودءاولو هلوق) عيبمجباب

 00ج 227 22 222757756777777 777777777جججا
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 ٍّظ ثم ةمقلا ىلاءاضقاا لقا ةنناواانالز وجال ءاضذلا دعباما(ةمقلايءاضقأ لمة هلوق) ها ن

 كاهل ىفكلاملا ز-نالامهل افال> مامالادء(زئاج هإوق) دوه وبأ ةمهمأ | ىلعةدا ا
 نورغك انهضامتع انوكيالذ هن مق نعال بوصغملا نءاطص ناكف مقل اىلالو د: ملو علة.

 اًذازوحالامهدنعوة عقلا اكس ةقامااةرو ملا "هل اةمفنوذي ةماالا ىلع دث ازلاوانر هممق

 ىلعه:نءمو ءاءلغم نكي ملاذا كل :ل<واب راهيلعدت الاف ةعقا ىف ه_ةح نال ش-اف نيغن ناك
 لوب مامالا نا لمابلساو اهن هَ ءازاحه فس فالح منك نأ وذئةمحةدايزلاز وحال هنا لش

 نابحاصلاو ةَقِمَم -ةعاه تأ اك اذاامكز اب اماغايز وف ةكمات لا ني-هلان ع لدي امذاانا

 نوددمذلا قاع و-ون كعىتلا ا علا ناهذىفة حاولا ى ءةعقلان انالوق.

 دوعسأا وبأ ادن ركب ةعقلا ن ءدا راق نيمصاصل المع عقلا نءالديذ وخحامان رك نيعلا

 حراشااا هر داعاورغك آوأل قو كلا ةوقك تق تناك وس ىأ (ضر ممهطدكو هلوق)

 9 م5 تناك ناو ض رعي ىءةنع ىلإ ناو ,رهاظو انها لحم تا ىلا ةراث امم سا منا عءانه

 ةعقن مرثك ! دوق تناك ناو ضرع ىلع صلال كالذك س لو فالذتا اذه ىلعزا- رثكصأ

 معأ اي انقانتاوخ"الا وامفالت ا امه دس أن كنا 000 اة فقنمل درا ةداب زدي:ءةصصأااىف

 01 ملدا. نال(حلا لقت الفهاوق)ىف وأن اكل يفئهملا ىلهذايو وةبادهاا قاكرك ذلامدر ذأول

 (ئثيدن :«بوصغاا لعب داخال عوجرالو ه]وق) دوعءتال طقاب !اوه.قا ارم

 ب وصخألاةعق و ص رعلانيباي رلار ووط مدل هده وأب وهغأيا ةعقبءاضلا لل .ةناكءا 0

 ردقتك ىذاقلا ردق:نال !هبءاضةلا دهب هم ةعقلا سف نم اهعفدولام فال هءفزيتلعلا دقذا

 مهاردلا ىذتولامأ ىذاقأاهردقام ساح نءتاك ناي رلا نةحته_:مديزا عفداذاف ع راشاا

 سا ىف ٌضدَقلا طرتثد نكل سطل ادا اوهو هما دة لاضرأز وهف سكملاب ابوأ ريئاندلا عفدف

 رباح لكما ره م نءرثك | ىلع مصل (تاهمنا) * ىتح رلا هدا ني دي نيد نب اقرت مفي الثا ملصلا

 مكس قم مونيدإ ١ ةلمعرمسد ؛ هنال ل هلا رهمردق ىلءالاز ودع تن اموألوخدلا دءن اهةاطرلو

 ذك ولط»م) ضيقا! ل ةأكرقفا وةيقلانىذقو ةضقءانا كل مس ا«هيقئدأب انزلازو مالا داورهملا

 نا ىعدملا رقم ةأمذث أم يلع هحلاسق عاض لا ةمماعت اميهذ ق ووط بصغ# ءاضةالناملطصإ ول

 لعن ىمدمل ماو هيلع عجربالويفاعلا ن ءزئاج هلاو هيل ىعدملا 5 هثاكامهددأ

 دقو ف االا ن مامهائاامهدشأ ىتاانيتثاملا نالرا دل ىف هةح ىل ناك هأادءيرادلاو فاالا

 ب_نورادلا بدن ىلع نهرب مح فا ىلء هل امفاغا وادا دى ءداولو امثمقاءاادئع ط

 فئلالااضق فال تناكرادلافصنو مهرد فا ىلءةندملا ماهاولوْى د كلذ نمد نكي لفاالا

 بلالا لو, هنالئشن ثدفاالا ن م بري هيلع ىعدملا دين هرادلا تةص-اولورادلا ف صندبجأو

 نم دبل نوك مدع هجووراني لاو مهردإ' رادلاو ف االا سامقو تيعدا ىت ١ نءتة.ةىتاا

 لصوهن يح عم ع نءانوثءاطءاولو ةضواعملاو طاقسالا مليان ال د اولا ٠ ءا رمشلا ناعسجلا

 قك
4 



 لآ

5 

 قردوه-ااوبأىلوملا هداف 5 اعل را

 ةدكارهنال ش

 الح

 عنصءزاجا ناف ىمدة.(لاق انما ته سولو ةراجتا لاسعأ نموها ف انذاك ذايإلا
 مث فلكم هنال لو فما ءاماو أنا و4 رم ص هبال( دو ةلا هب طقس ع نسا هإ هاوق) الال اونا |

 نءعئامالو لذي ((انةنماىلولا نال هند اره لو ؟اوهوربغاا لاما كت: ىف ةفرشلا

 يم لواهيةفرعم تا اهزووع الفهم ك نمت سنادبعلا ةرنا ةءاثعلا نك لضاحو ه.لاح

 مهم واذلكم هنو كا عدس هتف ن ءهضطص نال ةءلادمدامىلارخأت لب ىل رملاق خل ذنلا

 ىأ(ددخاؤبو هإوق ) قةعلادعت هيذخاؤي ل-ؤم لدي ىلع هاا هنأ اكرادطةلؤاا قف

 دكعدنوكست ىهو ريس اىلار ا .ةهقر لام قرمهموهز لاسملا مزمخا| دق هنال للاسملا نودااا

 ىأف اذ ءربدة:ىلع (نوداملاهل ا هود[وق) لل عاق دمع( هدب كلتةناودإوق) 436

 راحنوداملا ٠ ءالوقهنعطاسنادعال_-ر ل“ :ةد.عنوذامااذهاناك اذا ىغرقاماو أ لاص

 قاطأوادت لتاه دمءىلو هوهونرذام ادب .«ااىلوملايدار اق ناسا ةناعىقر ومءااادكقؤ

 ىلءناكءاوسو ركب ؛لو نيد نوذا | ىفواا اذ -هىلءناكءاوس ميصتهنا لأ ملدا انهض

 ىزع ه ءاع 6 تفسهةنوذاملا : نءلوم اب ميعملا فو ىردلا لك لاك نكن لوأ يده ع

 قالطا مكي العاق نوذاملا قرو هقتءد عب لفسالا ىفءىاطيانمنا ىو نا هوو هدا

 - هذارمدك «صالختسا نال (هتراحتن ههةنأل

 نا هلاذكف هب مدي نا ها ناك دك لمنع ج رخوأو هودك لن نع لئازلاك لذتقااقا

 ) راكب ناكلاو و لوق)قايساك سفن ن ءماس ناهنو ع ث.-بتاكملا ف الخع هاتي

 لكم دع هنافنوذاملا فال زهئلام؛هءاستك او ادي رحوهذا ىلوملا دين ع هجورختىأ
 نا اذهاوررذلا ىف لاك ع هطصزاج ثءح ه سف: ىلع هفرمد1 25:14 جاوءالوا هم ساكو هدحو

 هةوقن وك_:اللةئاذا وهلشرالا ناك هما ءىح اذا وه.فاسمك>ن وك هناف هم ر وأ قذا

 رطاراصف مها لطفا نوكي وةنامرخ [ىف هدي رك مك وهناك اهنمكدؤن رول لبىلومال :

 (بوسغاانع ملصااودلوق) ىونرتن ا قاد اوك ةتردال'كالذك الوهسة: نع ةطدزوخأ
 نارامافت اة ايالازوكغال نوصغملا س ل نمّتاك ناحلا ملا كل وفا. 1 *هناكول هنألو ملا أ

 ةندلم5 -ة(كلاولا هلوق )سلا فال: ا عمزاجىأ كلمنا اهافتازاج هس فال#غ -- نمتاك"

 رثك ا ىلءهلوق) كلمنا الص أذ ةئئةمقالو اظئالذا هما.ق دن ءرثك الان للا ق قالشال هلال ا

 ميوقت تع ل دارا هناقوي دبل نيغلا فالخج ناسا ةب متون اه مد أ نأ ولو ىأ(هتوقن ع

 لم هنال هتءقن هءركأ اىلءدهل وقبدتو امه دع ىأان ركن لذ نذل قلد لفي هزي وقل

 ف رو غلا ناك وة مدت ىلء ملاصق هرد فاأوأرب و بضخ ءاو عدلا عما ىف لاق فالالا

 اريدا-ولو ةنايدالءاضةراجر > مولا رةءوكرءافتاوأ هع ن 5 امئافولو حللازاج اكلا»

 ىلع لَدِلاَو هيف ىضق هلام هم ةرىلغةن كالاملا خ_ وول كال دك زاعر مهما عن 1 ,ااَزت ا

 قءهح لامر دة وهدي ؤر ها وهو هما رقأ وأو لاطأيدمأ. .ةلاحىنزووأ قلك ف هقد ضد ش

 بوت ىلع كلذ ىف ها سولو ان [ابضس الا[ قزاج قيام رمد نأ ىل ءهتةدهأ ىلع هطاصق هضدق 1
 اضرعؤ اق َبَو هللا ناكولو بوضع توءالا ءالآب مذ ثمناؤكب ؛ااهلكءوجولافزابت < طق | ا
 ىف همام زكتمو اقم هما 1 نء هب غموغوأ صا ىل< «سايضو ْ



 ب
 2. و رنه

 ٌى أمور ووو وب .,
 .-و

 د قدما يدم

 تيب )تيان'يأحج و زاها ناكول مأ(ةج و لعرمغ ىلع موق ) ىوتنا. علا حددالذ ىعدملا حاكم أ
 هلارمصن لوز تاذ تناكول هلاللإا»سهذلا لاه .ةءاالرمت علذلا مماالذ ىعدملا جاكت
 !مياىعدااذاام + هالك لهو ةيداس علا ىفاك اهجوزن ءخاكت اديدح الوة د_هلا يلع سدلو ٍ

 قغهاعد (حاكنلا ىعدا نيد هنالىزؤعدلا لاح فدوسؤملا حوزلا | دها وبوزخي نأ لبقهةجوز ||
 قلت دع رص مدي الفءاوعد مدن مل ةمسوزلا مايق لاس ىفاه وزرتونا نم داولامأ ةدبو لعرمغ ا
 مهنالا وعدت اهاوش عد رأ وأام> أح وزنك اماعىوع دما حاكذ هلل ولادك واءلاس هوك ١

 ميدعلا اكن ادعبالا نوكيال ملفت نال هل هنوك ناكءا مد هل ءطدةمصأ هجوالوذ اح |
 اذاام أد عبإوجو زترلنيتةاظا,ياع الة قالطا'ددسع صن هناهرهاظ (اءاخناكو هلوق) ||

 الو هلوق) ط ربدتفه عزب هل لذامذ توكسو ًاراكننعناك اذاامأو رهاظفرا رقانعناك || *
 ظ ناطصلا نءالديهذخانامن!لصاخلاو ةبانك ضل عا ون عمجق ماعاذ» (الط مول بطي ْ

 ْ ةعفنااى رءد زن اكن اوهلاملد,هناف لاا ى رعد ناككن اف ه4 تبءطب هناقءا وءدؤ اة ناك ٍ

 1 ماذخا لدي هناف حاكنلا ىوع د ىف اك ناوى ها الدب هنافذ رلاىوءدىفناكن اوهلامةرحأ هناف 1 راسحالاو .-و :

 لئاسم لكى ماعاذشو لطالب هم أ لام لك آهنالذخاءامد ب. طزالءاو ءد ذاط م ناكولو || هدد
 لد هناودارعدةصرءولامأ مالا سف: فكل ذكثاكا ذاىأ (لوخدا!مدعل هلوق) ملصلا ْ

 أمك ىرعداا ٌلرتل مح نا هنال (حه:غهلوق) ةدهلاءاضةنا دعبالااهأ لدعال ىلهخاوأ |مم ْ

 للعلا اف ةقرف له | ناواهدوز نناتنكماذا م امتهةقرغااىفحب وزلا لعضو ءالفةقرفأا *
 اهعز ف حاكشلاءاقءااهلاح لعىوءدلا اكد و ملا ةقرذلاث ال ى :وءدأ ا لة هءاعناك 7 :
 هزفغلا ح وزتاااهازوعالهنارهاظلاو ررد ها ةودر ناكف ضوعلا هبا ةقئثن كمل 5

 ئثهللدلذا ةقرذلا ف ضوعلا ىطهدالحوزلافاق الطا ممىوعدلا كرت ءجولهنالزو عالدنا |

 || هءاعناك ام ىلع دل ادع لاا ةقرشلع < مْ/ناوسةذااولانملااهأ مس ىف وةقرفلاهذهىفأ
 اءذه:ىفرثذو ةما اراصيالف ةموصقلا عط ةادمقم لص ااذهنوكيالذاهاوعد ىلع توكتف ف

 هنال (ىفوأا مزاتلذ هلوق) ط لاومالا كلا سم هيكل ف هتالزاوخسارهاذناافاطلّدقلا تاكول

 تبشر /جوزاهل ناكول نال جوز ت اذ نك.:ملاذا اذهولاه خلو ناكل ج وزلا ظذا طقبأولا

1 

 رماهتظا غن ضع فر رك حوزلاو ةمعدلا ىهتناك ناو ىليزلا لاق ط !هعزياوا هلماعم

 رهملا طق _سدفةدانزلا نؤدرهملا لأ ىلعا يعلاخ عاهر م ىلع اهد !رهن اك له هنال زود هن ١

 حت دهإوق) زا ولسا مدع مج رف ناسااةباغ ب-اصلاطأو ى وهل لاه ىر-من1ةدانزلا ريغ

 هيلعوراكفالازرعىفءرقأو ءانمدقامرخآ ىلا اهرهمىف داز هن اكلم هنال(راصلا رود ىف ةمعأا
 اهطاصت «-اكذ ىه تءدا وعملا رادعو ىصولا فال اه فتاك رااىف رصتقا

 رك اوان الث اهقاظاه- وزنا ةًأ رماتءدا وأ ومحلا قور ىف (ةدئاف ) زل ءقو راح

 ةأرااواهيلع حرزلا عرب و مه! /ىوعدلا نم تربت تا ىلعمهردةئام ىلعاوطلانصتح ولا
 عدترفافرةتلم_هردةثام ىلع اهاطاصنت دمك عساك: ةأ سها ىلع داولو اهاوعد ىلع

 ا لوألا لهذا نال ةنا.ثااوىلوالا ني: قرشاا رهظي هنو دقعءادتبا ادهئنوكيو لالا همز و

 هلال هيد.ة(١دعدإوق) ةراصتلابىأ(هنوذأملا هلوق) نكمة نما !ىفوةءء1 دو! هل هج نكعال

: 
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 ةدوههملادوقعلا نمدقع برقأ ىلع ملصأ !لمبوجووهو لس ا ىلءارتا دهزاوس مدعو ملدا

 لاملاةلداسسفاموك ا رتشال عسلا دةءىلء لوم هنال لأ اذه مدنكم أ امهماههايأ و

 ىلعالسقرلا ىوعد نعو ةراحالا ىلءال_. ةعفنملا ىوعد نع مدو ع.سلا ةققح ىفولامملا

 ىف ىعارعذ ىف امل ىف ىنعملا لصأ ىفو لوالا ف ضوعد ةههئذ1 كمل ىفامهك ارغشال لاق ّتعلا

 داسفو حاكننلاةأرملا ىوءد نع ح دزرلا ياسا ذو نكم امم هي قدما ىف ىع اريامؤهملا

 د وعل انما دىلعل هلا ندعملال هنالا غب أى مالا !د_هىلعءا ملا دوى وعدم ص

 4 قالطالا هجولثاس (دا رفابولو دوق ) ريدثهداسةي مكس مم لكىف رخآ معصم نكو لو ةدوهعملا

 3 ةعهجو أرارقأ ولو ةعقاعولو ىأ( ةعفتعو ءلوق)ةعفنعو أ لاسع ناكءاوسوراك:اوأت وكسو ار ارقانناكءاوسىأ
 : ”ةولو(ةعفرلاز ىذ ىلع ىعدب نأ هنرو (ةعقئاا ىوعدنعو دإوق) رارقا نءناك اذا ةراحالا قهعنوكدو

 تح (م) رخل || ىعداول هلا ىلعةظوفمةياو رلاثال ةثدولاركسناود_.ءلا اذه ةمدخج ىصوأ تمملا نا ثدولا
 ناكر 7 : ىوعدالا عنانملا دز اح ملصلا ءاشالا ىفو ها رحل لاهم ركس كلاما ومع راكتسا

 ( رن [سنج نءةهف:ءولو دوق )لماترصأا ىفامافاائاذهو ىلمر ها ىئصت#لاىفاكذ داحا
 | الف ىكسىلءىنكسلا نءملدلا ف الخ د.ءلا ةمدخ ىلع يكساا نع لصلاك نب ريم« اىلوالا

 0 00 . ىعدااذاو لاه ثمح هفاادعام ةمحلاولولا ف نك ىوملا دمسا الاه ىابزلاو معلا ىفاكزو دك
 ا كاذ 21 | لاق زودتال نك لانك !ةراجاو اج ةمولعمة دمى رخأرا ديوكخس ىلءهطاهفراد كس
 5 د 8 0 ةياهولا حرش ىف 1« نياهرك ذودوعسااونأ ها كلت اعلق نادة هلا مالا دك ناك امناو
 17 ني 00 | ع همها حرم ىفام يدك !قفاوملاو ة-- وةممااىف لاق عملا ىلعهرش ىقمرك دام ااا

 كزنسرا( نإ , .*“ || ةئينالانوكيال عئانملاك.لقق مرحي ريدلعلا ىدايوايرلا تاعىد حا سنملا نالصانلاو
3 
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 ن-< 2 7-0 اةنءناكوقرلاىوءدنعو ه]وق) هةالتخا عمال سدا داما مم عناد [دعبات [ هنود
 همأؤ | . 2 5 . 7 ٠

 (حاكنلا) تو امرا ناكو زا لام ىلع ه.اع ىعدملا هلا مؤهدءع هنأ لال الوه< ىلع ىعدا اذاهنيروص (لام ىلع

 نا أ نءناكنا ىعدما يف ورارقانءتاكثا هءاءىعدملاو ىعدملا ق-ىفىأاًةاطم للاع 1
| 

 تعدنإوق) ه.اءىعدملا تف ةموشالاءطةونيعءادفذت.-نوكي و راكناوأ توكس
 ظ رارتانن كي لنا وىأ (الا ددلوق) د.عااوهو هءاءىوعدملا نميأ را ارقا ملص عقول (ءالولا

 | لب هقدعم هنا ىلع هتدصتم نالءالولا ب ئءال ىأ (الهلوق) ت وكسو أ راك ئءرلصل ناك نأب

 امه.لع عدلا ىود_صتبالا هل تدئبال صدشمالو ىعدا نمو للمال رح هنا ب ديو تلا رك

 ىف هتنم ليقف كلذدعب ةئربلا ىعدملا يةينأالاىأ (ةنسبالا هلوق) رارقالا فم دقت

 هلوق) مثم اةيقردوعيالن لصلاباقةهملعج هنالاَممةرثوكيال ىبربغال هيلعءالولا توب
 ل يقاةءةرناك هنا ت.ثأ ةنيمااءن اللام ىلءاةّدعناكو هوق+_:«ىوغز (جلا ةنيءاابدوءبالو
 ءانملاب ) ىعدم ا هلوق) اةيقرهد ودادص و الف4_ءدقام ىلع لام يبءاةءمليصلا عقودبةوملهلا

 دخاهلوق) ملا لامىلع ىمولا ىفالاهلوق ىهو "هلعسء١انثتسا بابا و قأسول وورمملل

 |(امتا.لزت هلوق) ةتايدلدملاهلل<الابذاك ىعد1!ناكولو ىوهلا لاه لزب قاعتم (يلديأا
 | ةيلالدرسشاا ىف لاه ريخامحوزلا ذيل طةسأول(حوزلا ىوعدنع هلوق) هل صياف. لت عوأ ظ | لامىلءاقدعمو أ ارؤموأ ارجأ:_سوآهفاعثاءنو كي نأ مبصإ بوف ىأ لد سيل اذ ثانىأ

 لادا



1 ِْ 0 1 
 00000 0 ا )2 لك فر زمان اهلافاذك ا «2نعأ

 ماعلا .ءاربالا ف نايعالان ءمازجب هنا 6 هنو ها ضاق فا ل دردا_طلوتراالاو هلامكي او

 ىواعدلا عجب ن م ةبحا هام تمد سحار لك أربأو 0-0 ا ادمىف نكنل

 حميم نع“ربالا ف لدن الدعاةلانا.عالا وداد ان ةعاف ثاءعا راهضرأ قر 6 دزالناكو
 اهد_قيلناةنايدال'اضقاما طة. هوهف ةعم#ثلا ماعلاءاربالا ىف ل ديو ها ىواعدلا

 قئنامأر «..صترأ ملا مذ نعءاربا ةبوصغملانيعلان ءءاربالا ة نانا ىفو ةههللاولولا قاذك ١

 ءاربالا حصتك ل هت_مني علا تناكولو ةنوعف» ق.دوءار الا حسيالرفز لاق بصاغأادب

 هلاك !منوكستالاهما ءانعملل_طانامعالا نءءاربالا دة.كم_هاوقف هأ اَمدقن مىرب و

 نءنالطملاناىأ هأ ةئاءالا لعلم وأ جدال :( هذ طوقسلا مءءاربالافالاو ءا ريالا
 ظ ءاربالل هبرال امتد_يعهتلتالنا أت ناك اذان ا ةنامأ نامعالا تناك اذا ل #ناسمعالا

 ناو اتاطم حتت وهواغاوعد نع نوكيا نا.ءالايقلعتملاءارالا نادل ماسر ك0 اهنع

 نع هن« ةءاربلا وف ةعاف تناكنا ونيدلاك اضرأ مد 27" ء وصغم تناك ن أف امسي و

 تناكنا وايلعىد_هئاانالان عضنال ةنامالاك اهنيع ص مةءارمأ دعب ريد) و ؟طهولاع "هذ

 ١ عمسيالا ءاضق مد اراهذ_تااهكم !امأ مم رات ذا هنا ب هجيةنايد مدقالاءارب اا ةنامأن يلا

 هنديزأ ب رقانمدقو ط ماقملا اذه نص دة ساأم صخطم' له عا ريلا د ه٠ اوُعَد ىضاقلا

 هلوقنآالا هنامالا ىلعل وجمل ا ءانعمحراشاال اوةنأىلا د سر وب نس مالك وه وةدايز رو

 ا ريلا مهل ون قالطا ١ وأجل. ةنايدال وءاضقال مدن الؤءز_هتلاملا ولطاب هنأ هيذءاضق منت

 ىعدأ اهأرباممث هركان هديىف هءلعانمع عداول قب لمات ٌةرودلاهد_هىلع هل طا امعالا نع

 رهاظلا ةءاكولم دمد ىوعءدلا موس لق وامصامتراراك_نالاب هنال يصغلا ىوعدةلزخع وهفا هع

 هانعم مدتال نايعالا نءءاربالام_ماوقو تاقدصأ (قئلملاح رشه: ةة- دقو ه]وق) مأ
 ءاربالا تاكاذا مكحلا ىف طة لإهاوعدىلء قي ناالهيلعو ءدمالاك طمرع .ستالزيسعلا نا

 ريغ نع ىأ ةنايدلا فالمك كلا فه سقان نع ارمي اسما هناف نيدلا ضل نع ملصأاك ملك :.الافاضم

 ءارباو أقام اماما ١ وهب طقسوف اهم ال اامأ طاقالاب طق_سبالذا ةءذلارمغىفام
 ءاربالاامأو امهريغو ىدنج ريو اتسهق :ذخأدب برغظولا ذلو ةمالا ني دف عصا مهالكوهذءا

 اف فلا لا ءاوعدىلء قبب هنالداوقن 2 ح ها فال _+الب رصص» نايعالاىوعدن 2

 ّْ رادإاهذه» نءك:أربأ ةيصسالألا قو قايل! ىوعد نعهلوقد_دعامن | قداملا جرش نعمان

 ةنج ماد أولو عم-ةهد_هبىداول يس لطايدلك اذ هذان ىاوعد نعوأ اوين ّتموصنءوأ
 لصاحلاو لماترصلا نءساك نطاخا ريغىلءىأ عمست دعب قدا ولهفوةىفنكل ها لقت
 ْن وكي نأ امافءاشنالا ه- وىلءامنءءاربالا ناكنا رو مما بدك ةرامعهسمطعتىذلا نا
 اهيىومبدلاه4نا ةهج نمل طانو وذ نيعلا سفن نعتاك نافاهبىوعالان ءوأنيعلا سن: نع

 لوة:1قرداصا!ءاربالاف نامذلا مف_صو نءءاربالاة هج نم ريس تطالع

 هلوق) ممْعَت مهفافءريغالو بطاخلا ىلءاهتاودانىوعدلا عال نايعالا نعءاربا راقعلاو
 ذاوح ناك اأو ررد هك صراحه زاماف عم ميلا هم ىف هنال (لاملاى وعد نع جملا دو
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 تالا صنلا نمت لافو'قاسلا نفضل ق ياوعد نم تتر لاهو اهذصت لل
 كتل املا ولو هب لب ةنالرا دلا عمم ىلعةئدملا ماهأ مث ىقاملا فصخلا ىفىل 1 | |
 اهاكرادلا دخان أ هلناك ةنيبمافأ رع ”الافصتلا ف ىاوءدن هلم ارباىنا ىلعاهةدأ ىلع ||

 هدمت رب ل برا لاول لج رديف اد ..عنا ىرئال 5 لاق لب ربأهوةنيبو تثري اوقنيبقرف :و ا ١

 اتاصصأ لاق ولاه هناهذ نم٠أ رباع روه-.عدين أه ناكه:متأ ربالاه وأو 3 : ربثاك ||

 (ةممز لاى هلوق)»ا هيلا دنا رب لذ مانأو*ىرب ىفمتنأ ىلا ءتهقاموحر
 هريغل لاق ن بو 430 ل ءءاربالاو ىوعدوائنع ىتالءاربالان اىوجلا فاكههحوو 1

 وهاذها رابع (ةير دازباا هلوق) عم: لد _هبهاعداولو هد نمعلا هذ هى وعدن ءكأربأ 1

 ىوعدلا م<نالو مد: ةياورلارهاظ ىو ةناورلا ارهاطت فالدخا ىلع ىواةةلارثكأ قروك دا | ٠

 دلارحص ف دكه ربدةث ةياورلارهاظ ىلع دراو لاوس باو> (مهل وقد هلوق) نهربناو

 نامعالا نءءاربالا اولاه دقو اميقاننءةءارباا هدم مزل هنا عماشلط ءتاعدلا نيعلا ضد ىلع ||

 رهاظ ىلعال نئاملا مالك ىلءدراو هرك ذان نكحا ىواطسطأ !هدافأ :الهناءاضَءةمر لطاب |||
 هلوق) لمانو منام“ ءا رباال ىنادال طاقسا |١ :ءذّدامو م ةءاربالل ض رعت الذا ةياورلا

 وهوةريخذلا رابع نم مدنا مرهظب مىوعداوة فدان :هبدنالا (ناء.ءالا ىوعدن

 مكمل فا وعدعم-تالز كل! هلوقىفىف الا كلاردتسالاع نءىاناساو همالكقامسأ بسال |

 ناءءالا ىوعدن 6 اريلا صدق _فلا الو ا تي نءءاربالا ل_طبولذا

 ىلاعت هلا مكح ناكل ءاضقال ةنايدل طا: ثامعالا ن ءءاربالاولامولو ١ميففالخ الب ماك

 ةءاربلا الطن ىعمن ا ىا ماقملا نهدو .هةملاوه 0 ىعدمالاكلهرممعن مود]وق) لعأ

 نالطملا نعمسداو اهدجو نااهذخ أ ىعد ال لأب !هتماريمالاكامرمصنالامنا ناءعالا نع
 ضءبىلع لسا اامأو هلوق) دوع_للاونأ !نمءاربالاد هارب ىوعدلاهلغوسي ناروك ذملا ||

 نولانملاهرك:اق فاه ط.ممالان زعم دما لاه اهيعدينيعىأ اًةباسهلوق موه (نيدلا

 بااطلارك- :اف قالا ءاضتولو ةنامدال“ اًضقىقاملا نءأربي وحد ففلالا ن ءةئاملث ىلعهطلاصف

 ترقبام هنعءاربالا حدبالابرلا نا نمواننه نمذخ .ويف ةنايداهدخ أهل لدعالو مد ةنئاعءهاصت
 ايرلأ ع نءهذخأ امل بدرع زالوا و هنود >ابامما تامر ةاضقةء ازب ةسسعس مع هدسع

 دازولام ةيزاحلا فهم ىنثتسا لصلا ىفهنءارب مدعتأ لعاو لكف رخل ا مدع عماج « قرعا

 ناأدهن هرهظي و(تاق) هنايدواّضقَذ ارح أرب ثمس ىأ ىلاح اس ةمقيلان نءنأ ربأو

 3) ةءةءلا نعل: أرباودل رمال و هدحو لك نم*ا ربا سدا طاقسالا نم اا «ةمتام

 عمومة لمان (لوقأ) تاع ةنايدئربالاو ىقايلا نممب رغلاٌيربنلاذا اذه ”(ةلمالااشقىأ ١
 عد! نبدلا طاقساو ىقأيلل طاقسسا و هتتح ض لذ دست لعيمفا نأ ءملكلا نأ اولاهممنا

 رهاظ ىلع ني-ءل و نيدلانيدقرف قء:م |:هدرك ذام ولو ةناددو"اد5 طّةسسا د هنأرهظد ىذلاف

 نعءءاربالا ةكاهتمواهترامعو (ءامسشالا ع نم نيدلا ماك- أ هاو هلوق) لماعةياورلا |

 اذ_ةىوءدن ع تأرب !لاهولو .*7 اهاوعدن ءءاربالاو نامعالا ن نءءاربالا مصب الو يذلا ',

 عمست لهذه ىوعدنموأ را دإاهده نمتنت رب لاهاولو هدعباهبهاوعد عمتت الف "اربآلا مدنيعلا

 يما مم اة اووف قىدهود>ن ءوأ اهنعذلت 'ارب لافولو هنن هوءاوعد 2

 فوة زازمإ : ة.مزعلاىف

 مالسالاؤيشل ةياونو
 هياور نما فامزن دلو

 م--هلوقوة-عءاه.ب

 لطانتاسعالا نع*اربالا
 نع ءاربالا للا

 مص لو نايمعالا ىو

 داذاوهءلععر ناكر
 هل ناسعالا كا 2

 ءاوعد مهسنال نكلاهز؟

 ىل-« ملا امأو مكحلإىف

 7 "١ة!/ قرع[ لوز 3
 ملا نء مرسلا الار 5
 هيد ه|
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 ناسءالاالنوبدلا ىف فرص هبال اهيىوعدلا هلام ناءعأهلو ىوأعدلا ع.مجن ءناحوالا

 الفنيلاو نب دال لواذّدم نم مصصو ه) هل ةىلا 4" ىرب وه هوذكراءالا هحو ىلعناك !ذاامأو

 مق نسا الدلو ةتارلهذ طبضاو طوسملا ىف هرك ذنيعلا اذه ىفىل ثا ءالاذكو ىوعدلا مهست

 نيدو ني لكل هن هل قى قححالط وسدلا فاما نيدلا ونيعلابى وعدلا عنع :ءىوعءدالو اًةاطماة

 ناديف,ةءارباادءنلوقو ا هزم رصلا ىفام ها ةءارملا دعب هنااود مدملام عسل تدب ءراولو

 ىوءعدلا عصتالف هلل اءد مغ نمولو ( /!ناطمّودعأ اهلوق) را رذاالماعءاربا لو >الالوق

 ش وهو :لع "ل١ صوص خام فانتا عصنإل ثاءعالان ءءاربالا (لوقأ ( نهربناو هده

 : هّقح ضعبهشم ىل_ءق هناك للهيو هباورلا رغاظىف حدب اخ متن ىلءهها صو اراد ىو ءدااذأأم

 ْ نءازبالاوه_.ةىوعاللا عءاربا نيعلا ع نءءاربالانالا مهام هءقابفىوعداان ءهأر او

 لاهو ىو ءدلا نعءارب الع ل عام «تاةباور وهو نا ىفام ىلعو ص نانعالا قىوعدلا

 ان دو اكرمسدو زاجا نم مول« مرق ىلع هلساصف أراد ىعداولو دامتخالا ف لاق هادم دعب

 ىوعدلا نءةءارهلا نك-ا مدنا وني علا نعةءارمااو قاما ى وءدنعءأرباو هدد ضءب

 ل-ردىفا رادىب ءداة_لاهرماا ةريخدلا ىف او ها ةءرا:ءالاوهطقوه- - ولا اله ىلع ءأ :موعذ مهل

 ىرخ أراد نممواعم تان ىلع لصأ اعقوا نب وجو ىلعوهةرادلا نءمولعم تد ىلءاحلطص و
 ةماالإ 2

 كلَذذ ىرع 41 تاق ىاارادلا نم موفعم تدب ىلع رلصلا عةوناوز ءوهق هملع ى ءىلءأل تا 4 : (ةاليو هل

 ءارؤ هناه.اع يعدملا معز فو ضعبلا كرت هقتس ضءيد تا هنا ى ءدملا معز ىف هنال لاح دأأ 7 اف هلع 0

 نمتدملا ناك نا ل.ة:لهو كالددعب ىعدملا ىوءدع مسي لهدا اذهزاحاذاو هلمع نع ا

 0 عابمتأ اك ىعدمأا ب'احراةعاب ةدواعمادهنال ت تاراورلا قا ةاندا وعد عم : ال ىرخأ راد

 ىدسناانيدلا م م مالدالا ح ترك درا رإ هذه ن تدب ىلء لصلا عقواذاامذو دخل ىعداأم

 مشرك ذو اشر نيدلا ظالما يشأ اذكهو عم .ث هنا فاك لاح رشف

 ضء:ىفراذادكهواولاه معن هنا دم ن ءةعاع ننس اىكورو هاوعد عمستالهثا هوس ىف مال الا

 دادقا مياستي يهوي هنا ى ءدمالرادلاب رقأو هيلع ىعدأات اتاءاورلاتةذناو دا'تاناور

 ناالا ىقابلا نع أرباو هّةح ضب فوت نسا لصاا ادى عدلان اةعام«نءاةداو ريفو هللا

 رهاظ هدو داو ئثةلزخعهمدعوهدوجو راصت لطانثامعالا نءءاربالاو ام« ىتالءاربالا

 1 مما ريالاو م قنلراادلا عجب ىع عديت اك ىعد لانا ىوعدوامع ىتالءاربالا نا دن ,اورلا

 نيعلا اذهىو عدن ع: ربا ءريسغا لاق مناف حيالزب نيعلا نعءاربالا ناكت او مم معرادأا

 نعت اراهلوةنافىوعدلا ىتال'اربالا لوشنوأ عمست الف كلذ د هد ىعداولىّت- ءاربالا حد

 ٌكئأررايصاغاه:مبوصفملا لوقنا ىرتالا نيعلاهذ-هىوعدن كن رياء همنيعأا هه

 قعم نأ نبت هلٌد_سااهذ مج وبوصطغملا -هعلا نا.عذ نءكتأربا هأ ءمبوهغأادنعلا نع

 ىعدملا ق.ناالءاربالاب هءاعىءعدمالاك. امرهصتالن يملا نا هنال نامعالا ع نءعةءاريلا اماوق

 ص ايعديرا دوف الجر ماش لبد ف دن ءةعاسم» نبا قمن مىىوعدلا بامرخآقوءاوءدنع

 ولو مدان أ هلو ل_طاردلك اذ_ه ئمودخ نعد تأ ربل اهو ًاراذلا هذ_ه: نعت أربا لاق مث

 ةاسبءاحوأو امةقد-الواز .اجناكرادلا هذه ىوعد نمتنرب لاقوأ رادلا هذه نم تتر لاق ع

 ىعدملاه-حلاصةلحردي قاراد ىعدال جيد تن

 هملع
 ل ©

0 

 نع مم رب مها 7 !قء:ءىف و اهامقام



 لل

 لصا|ناف قارتفالا دعب تةدهسا ادا [نهرمنان لاك سنجل ارعس غنم ناك اذاام الهدب وأ '
 ننال ازح -نىف اذلاك#إ لوق) انمدقاكس ول ناك لسا !لاعسبالوا هلثا عجرب رب هاف هلم ةثأك ناو لطب ظ

 (!معديني«ىأ هلوق) ىكعىدبب ا اح رشا ة>سنىفىذلاو هلعتوىذااوه لءا(حرمشلاو ظ

 ناك اذاام مكح لأي وأ ءاهوأ اذ د_هو ىلح نيدلا لمشنا م :اف اهمومعا سص.هعواناريسفت

 وهوهطاقساز او (نيدلا ىفهز اول هوفر كلاهلا بوصغملا ن نءلصلاو نيا لوةدنءاكلاش

 نيد. نء ملا نالنيدلا ىفهز اوال نيعلادا صاخم كا !نهناك اناىآروك ذملا صءصخخال هل,

 نالنو_هأاىف ارح لامغاو زتاج نيالا طاقسا اونا قايل طاقساو هة- ضءبلذ اهضعم
 مهردأاوأ ب ونال ٠م هنال مدامهردوأ بون ضءلا ىلعدازول ذلو منال امءالان ءءاربالا

 كلرغي نأ ىلءاسهتمتدن ىلع اصول مدنا يقانف ىوعدلان ءءاربأولاذكو قانملا ع نءالدب

 ىوعالا نءءاربالاو قا! ىفىوعالا نءءارباوة-ةح ضعءااذ ا ناك اهيقاءفى وعدلا

 هلوق) ه-سدة ةلاهلّكلَماادوسو مدعلةنايداهكملعالن كاو كالذدعت ىعدين أهل نس لف
 هنأ رهاظلا (اهتممولعم تح ىلع ]وق ) ح هلل. ءونكملا ىلع عدد رقت 20

 هريخانىلوالا (مداهرمغن ءوأذ هلوق) ةروك دملا "دال كلذك اهتمعئاش ضعب ىلءناك اذا

 نيع شعل ىأ ( هس نعع نم هضمقام نالدإوق ) محصاهريغن ءوأنهلوةوهو ىنجان مدن هلوق

 ضع ادم ا ناك ىب < لإ 11 نيعضعب ىلع ناك. اذا بدا نال قاملا ىفءاوعد ىلءوهو هق+

 د_-اوتامادا جوس نيداان ص ودة وه ىلا نيعلا ىلعدربال طاةسالاو ضءءالاطاةساو قلسا

 هد رقىأنو ررد تامعالا ن نعد.ءاربثوكس ارجل هميصأن ء هيرولا ضءدأرب امان“ ريم لرتو

 هأوق) ىلثملاو متل نيب قرخال هْناىلا كل دير اسَأ (م_هردو بوث هلوق) !:هاسم عضوا

 5 نوكمف ىأ ) قنامفهق . را نءاضوءهلوق) م-هردإاو بوُداا نمدي ْر ا ىأ (كاذريس.ف

 1 رعد م نادب و (ىقهي دأهلوق هلوق) ضعءملا نع ض وعلادخ وهق- ضعاف ومَسم

 هلوق) لاءذالا نمءاملا مذ وهو'أم 0 _ الوؤم نوكبفل-ري

 ىفاك ةنايدنمعلا طوقسوى وعدل نسف ىأ عير بغه نعنع 'اربالا نال (قابلاى :وءدْنع

 اهنعتّةرلوقي نأوهو رردلاى اي رثاغنم عا اىوعدنءءاربالاامأو هيدقادأو طوسملا

 اهتع كنت أربالاقولامأو ه2ةسالوءاو وعد عمم :زلو رادلا ءدهىا وءدنعوأ هيف ىتءوصخن 0

 «:متئربدوعمد نالاق ولاعب طاسخلا ريسغىأ مدان نأ هلو لطام هنافاهبف ىتم ودخنءوأ

 (تلق) نبدملا ماكحأ نمءام-نالا فاك هناعت لارا هتالال لت أرب'لاقولو ريس هناف

 باطض هنال كتأربافالدع ةةهسفئاةءارملا ةفاضال' ىربان أ وأ ترب ود أر نم ؛اوترفف

 ناك ناءاربالا رعاا فو قد الا حرشة تحل اولوال از هماهتد اح ىفاك هرم مدا ك#بجاولا

 ىلعامب ىوعالاهإ_ةىوعدلاث .-نملطننيءلان ءناكن اف كنار اك ءاشنالا < --وىلع

 ىلاءاربالا فا ضأن افاهاوءدنءناك ناو نامضلا ىأثء- نمد: و هريبغو بطاسخلا
 ل اود عمستالاهي ىاوعدنءوأ ايف ىءودخن ءوأر' داادز_ه. «كتأرباك بطاخملا 1

 ىلءولاذ ها ةلطم عمت الن"ىربانأوأ اهن« ترب هلوةكه_-2:ىل اهفاضأناو طةةبطاخلا 1 ١

 رامولاهرعغو بطاخملا ىلع ىو الا هلفم وهلا ىلءولف ص و ه2 نع ىأ ص د قيرطأ]

 وهراوبا وجووأ نيب لهذا انم مل_ءاواهنمهلوقب دةءااموهذم نويل هئلفو عصا مهوقنع



 قكلدلا ممر

 ال ى* ”خدناو
 35 دلار ال 1

 ان :١

 دلولا ةممقب عجر هماع ىعدملا لكنوأ ةشيلا ماقأ وأ ةهاوعدىلا عدجرب 1 دلولا ةعقو

 اهد- افلا لدر ىلءىعداول هت مد-ةتامفالد هاعدا اع ع.بريالو ادا هيراك ١ ةعقر

 شب بال هنافاهد حاف قد سما يوصسا مث اهدلوةءاواهضمةفهيراح ىلع هطاصق تك _سوأ

 لق< هناو لاملا وعدن عق وةمرصا١ناقرغلاو فلالاوهو هاعد اع عمبريو هب راحلا
 ىوعدلا تداعزحسفنا اذا وق ةدهكسال نزمسففت ذك راملناو مءاادرلاو ةلاقالا مسفاا

 دعب هنال ممسفلا ل_ة<الذ صاصقأ ا نع صااامأ فاالاوهو هاعدااع عسب ف تناك اك

 مسقنب ماذافعمطلاو حاكذااو ىتعلاك ضقنلا لة<الفوفع مصاانال دوعلا لال هطوتس

 نءز-عددقو ذب راسللا ميا بجوملابهلاوهو هلا ىلءلصأا قب ةيرانحلا قات
 تاوهولاك.ثاهمفو لاق مث ىنيدراملارخفأل عماللا صل حرش ف اذك اهتمدق بصفاومل#ذ
 ءاوعدىلا مج ربالثأ بح و ةيراما قاقصساب ضةئفال مالا نع صا انام درقا اذا لاه

 هدا|ض امنا ةدأن ىوعدلا ىلا عودحرلان ال لوك وأ ةنع وأراكن نع ملسصا اناكءاوس يدب

 ىوءدلا ىلا عسرةضوب وأ هماع حلاصا !قكساولو ركألا ف لاه بتنا ضقمني لو عا
 ل-؛؟عجريدشنمف هب ىعد لا س:+ نموهو ني.ء:لاننيمتدالا# ناك اذ'الا هضعبو أ هلكف
 دنع ةثاعهملع عسر هنافامضبق و ةنام ىلعهطادفافلا ىعدا | 2 لطع الوؤدساام

 ناك اذاام فال ةسربن, وأ هقو:ساهد>وولاك هل .ةوأرارقالا دعب لصلا ناكءاوساوقاةسا

 عجيل -,ةناكن او لطب لصأا نافقارتنالا دعب تةكسا اذا اذ_هريناندلاكسنحلا ريغنم
 ميبلا ظفلب ريعناب عيبلا ظّقايىأ (هبعقوتافهلوق) ها سواذلاك لصا!لطميالو اهلثع
 ترتثارخ الا لاواذ مئشاااذهكةءبامهدحأ لاق ناب توكسلاوراك_الاف مصأا نع
 مادا نالىك وع داانال 22 ىعدملاب هملع ىعدملا ىلع قاة ذه الا ا: ىعدملا ع٠ ريش

 هلال لصأا فالذ هراك_: ربعي الق ىعدملا كلم ىعدملا نان هّمرارق !ةمزارملا ىلعهماع ىعدملا
 نال هلوق) م رقىانأك 7 ومالا عقدا عدي دقرصااذ'هلكلااب رقأ هنا ىلع لدبام هةملح و(

 دوب هال صا! الذم ىعدملل ىأ (ةيكلملا رارق' هلوق) هءلع ىعدملا ىأ (همادقا

 امآو (هلمانلال_,ةد]وق) ةموصالا عدا ع قيدق لصاا ذادل كلا رقأ هنا ىلع ليام هم

 قامتساك ىأ (هقاةتساك وق ) هنامهدقهلوتدل ىعدملا ىلع كل يؤهل هما ست دعددك اله
 (راكنا ,توكس عموأرا ردا عمىأنيادغلا ف هلوق) اضع والك ىأكالد-ك ملصا !لادب

 نعذاكك أو ىعدملاجلا كال_ولاد_هد حر رارقا نءناك نافى وعدلا وأ ىعدملا عسريف

 هرد_ةقرطصاا لطب َّ هضعب قا ةكساك ن روك ه_ ةهدئالهاذا و ئوءدااىلا عدجر راكا

 ليقدك اله رألديلا قاقكنا نعى وعالاىلاهءودر ىأ (اذهودهإوق) مم قاماافقسو

 نموهونيهتيالناكن ان (الاوهلوق) نيعتراسمل درا تاكولىأ (لددلا واهأوق)' مياستا

 نافوناندو أمهاردناك ناك (ةلثه عجري لب هلوق) لص ىأ( لطي مهأوق) .هيىعدملا سنج
 ةراشالاد:ءدةعلا امم. قاعتء الفخ و ةلاودوقعلا ف نام.ءتيالام مالك العب لطريال لصأا
 افلا هءاعىعدا اذاهنا لصاحلاو كلالهااه.فةروصّيالقة مالا فامهاث؟قاعتي اغاواههيلا

 قارتفالا ل_بقطصأ ا ناكما وساهقاة كسا دن ءةثاملاب هيلع عج ربةنافامضمق وةنامىلءهكطلاطف

 ا
2 
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 ىلع لصا!لط.فق,ب ررد هعزيفهةسنءاضوءدهذهأي هنال ( ىدملا دى ةضواعمدلوق) وأ 34
 ى-ىقعازن عطقو نييءا دوو هلوق) رع ض.ءةاالءفاقرف:اذا مهارذىوعددعب مهارذ :

 راكس: الاي: هنالرهاظراك_:الا فذ هو ىناي لاله نيعلا مزلو عاملا ق.لءالولذا ( رخدالا

 ةه-وراك:الاورا ارتالا ل م< هنالتوكسلاىفاذكو نيولا"ادفو ةمودانا عطغل هب طمدام نأ

 عتواعاضوءهديىفامن وك هب هبت معا الو كاان بدم الذ مدلا غارنىلصالاذا ةدار راك _ذالا

 تاعاكقل مالا وهو ةمذلا غد ر 2 وعد«.ةنالىوأر :الا ىلعهإ_- نا عمىأ كشاا

 اهئع حلاصفهراد رخآ ىلءل>ر عدا اذا: قعد (ا.هد_أ عم راد نع مص ىف ةعفشالف هلوق (

 عفدي و ملصلا اذ_ميهف:ىلعهةكوململارادلا قيتسرهنا معزي هنال ةعف_ثلا بتع ئش عفدب
 (هتبع دف دوق 3) من* هءزلدال ىدالأم ءزو اهي كثب هناال هسفن نعىدملا ةمود

 ركذلا هيلدا ىلعىأ ةلعك وعدل تايئالا ىد ملا ةم عمفشلا لصوةماىأ
 عمفشلا ىأماللادند شت (فاغ موق ق)نام-١فذح (ةئيبا' ةماهانالهلوق) تك الاوأ
 اممأن رالف اشر ةماللا ىفلاق ىدملل نكست لوا دلا نا هيلع ىدملا

 «ادنعدملا معز ىفدض واعم للا نالر رخ - الاهكراشم لة ام ىلءامهددحا هطاصخدملاو دمع

 ىفوك كاانةكرششلا سكي رمشلل تدي الف هو لكن ءةضواعم نكد لذ هيلع ىدملا وعز فنك

 علا لعلو ءربظت قارا هعنيذخا (لوقأ) اسزللم ىو ا هكراشية ف.ئحىف أن عةءاور

 مولعم .رادةمىلءن ودملا حلاص ولام فال هقهء>الاك رشال و طققهمدصأ عاب هنا كلدىف

 1 عقوراد ف ةعفشلا ب22 ىأ 6 ود[ وق .لوق) لمان رهاظوهاك لاء ون ادكراشإ تمح

 (رارةاءوأهلوق) توكس-ااوأ رعت (امهد_>ا هلوق) الدبنوكناناياع |
 (لاسأ أخ نءدلوق) ةعفشلا همم ىرضت مةدرا رقانع حلدلا ىف هل اوم هنءءانه_سالله ماا ةحاخال

 ىلعاممءه-طاطفركناف اوافق داو ع (هعزب د-خاومفهلوق) ريعضلان ءضوعلا

 رخ" الاراكاو قمع انت دا ىرخالا نودا ياء اص تلا ىف ةعف-ثلا تمحو ىرخأر اد

 نالذن ءرادلاهذهتد رشا انأ ل اكول البر نأ ىرتالا اهيفةعف_ثلا بوجو عنتالةضواعملا
 رك وهون الف نمهرادعاب هنأ ىعداول اذكو ةعف_ثلانعسؤشلا اهذسخأي رك تالسفو
 ( ىعدملا نم قحدأام ده]وق) ىأنز هسف:ى عج هز زأل ةعفشلاب هم عييفشلا اه _تأي

 قدهسملا ضةءلا ىفىأ (هيفهلوق) هضفمب قوهسسإ اذاامىلع : مداه وهذ ضمع ملأ هش مق نم

 عقدي هملبع ىب ءدمأا نال كلذو هّدصدح ىعدملادر هلوقا"هلع (ضرغلان ءضص وءلاو/طنملوق)

 ق<-ااذاف دحأ ةموصخالب هدنىف ىعدملا قو هيسقن نع 4“ ةموصخ عقد لالا ضوعلا

 ل ويف تسع نكجحب ل/ىعدمانااضب :اروظوهدودةمهل هعمل

 نأ (ه«-ضءبوأه]وق) ضوعل الك قدتسانا (هاك ىفه/وق) ىعدلاىأ (عج ددلوق)
 هءلع ملاصملا وه لميا ودا اذاقىوعءدالاوهراكذان نع ملصاا فل د ىلا نالهّضهب قدس

 هءلع لاما ةقنع.جربهناف ضنا لبةيالامم نأك اذاالا ىأ ىوعدلاوهو لد مان ء-و
 هوةىوملا لاه ري, كلا عماجلان ءءايالاى فاك عاحلاو حاكشلاو ى_.ةءلاو صاصةلاك

 ىعدملا هل اصفاصاصةى :وعدلا تناكولا مسرع ا عماخلا ىفرك ذهنافرطت ه-.ةصاصقلاك

 ىعدااقدسيىف ةضواعم)

 ف عار عطقو نيعءادؤو

 الن)دهنمحو(رخ الا -

 عم رادز « لصف ةءؤت

 توكسعمىا (امهدوسأ

 عمة_ثال نك.ا راك_:اوأ

 ىعد-اماةءمو-ةد نإ

 ناك نافم كيك ىلد_.ذ

 اهماهأا هدب » ىعد_هآل

 رادلاذخاوهملع عمفشلا

 ةثبااةماهانالةعفشلاب

 ىهمى ناك هلا نأ نعمت

 ةش ه4 نكي لولاذك وعمبلا

 لكن هناء ى ءد_!م|فاخل

 (ملص ىبد#و]ةملال, الد

 قا(اههدحانا+ .اء)عقو
 اهدخأو ىعدملانالرار 1

 ةعْزبلخاؤمتلاملا نع
 در ىمع دما نم هقكاامو)

 ضوعلانمهةمد عدا
 (ه-يفة-هوصانا 58

 ول_1: قسما مداف

 ضرغلا نعي ضوعلا
 لدا. نم قنا امو

 هلك قىوعدإا 7

 عقيماذا اذه( 2
 عحبعلا ظفاب لسا

 3 5 ١ هل , دة دو 9 2

 ََت د امينا بيتش سدي نمي 1 تن و هي مما ب ةدئاين نه

 ا ين نيت كك فن مع ثنا هيفا“ دعب , َِ



22 0 : 

 1 : ما
 مركسه:أوأ رقافرمىفان رمن وأ عطس ىلءالم_سموا رادىفارميىعداولذ رارقالاك راكنالا

 ءاشالا هدد ىف ىرد الامخال ةراجال !مكح رهعومكحا ذهنارهاظا اوزاح مولهم ىىلع هلام

 امرس:ةدلوق) هذهريغةعفنمى ىف" الا حراشلا مالك علو ةصعلاءذهيف صا مكح ناك
 ىأرادوكسك (هيلا محا ا هلوق) ةعف علام ع عقاولا لسا فىآ (هشكيقوتلا

 ىفتمقوالا طرت_ثباناو ننكمةمالنءلا لاه هبل :مىذلاك تاولاب لت ةعفنملا تناك نا
 كرت_ثلاىفو تعءقولا ىلا حام هرا دىكمو أ هدمعةمدخ ىلع | طا هلو ّىح صاائارعحال |

 ها هيلاماطل_جوأ اذكعضومىلا ةناديوكروأ بو غبص ىلعهحلاصاذا اي همااحاةعالإ م0
 ةراشالاب4..ؤ ةعفذما لعتاماذكو ةممستلاب هرف ةسفنملا لءتام ىأ (بون غبسهك الالاوهلوق) 0 قود | 1
 5 3 0 1 1 هو رهف
 لط؛: ةه]وق) ةراجالا بانك ىف هنا كانك ةعفناانلعلا ىلعرا دملافادك ىلا ماعطلا ادله ةذك 6 5 الالاو و اطار - |

 تامزامفسوب وأ لاهو اضي أدت دزءاذهو رع هسفئاددةعناىأ (امهدحأت وع 3 لطم 5 18
 ءاتمدق اك هنوم ده نبيها !نمةعفنملاعمسيفوةسينا ىعدمالو '!لطنالهءاع ىعدملا كادر 1

 هرارقا لط_ طا الطب مث ئدل ١ ادهىفدل قال هنا صا | نهذىف ىعدا ارقأ اذا *(عرف)» دوو اذكو
 ٌمىعد الئ شا ادهن ادنعرتأ اداهلع ىعدملاو لالذ دم همعديناهلو هنعد ىف ىذلا

 الال ميودلوق) هحرشف ىوهلاهصذو أ دقو ىهنا ىعدملا ىلا ئشلا ل ذدري هناف ملسأا لطب © اللا 0
 نالطءلان مدرك ذامو هردةب مجريف قباعث لطد هضعن ضر قوأف ءافمتسالاليقىآ (لحلا 3 تادخالاو 7 10

 هيفوتسي ىعدملاو لسا | لطربال بواطاأتامنا فسو وبألاقو د#لوق كالهااو تول
 ىأاممن«لكلةةصنوكينا ىلع كالهو تومه.ذ عزانت(ةدملاف هلوق)ءاسنءدقامرخآ ىلا
 لطبابيذ ةعفنا ا كال: هب تماه ىذا للملا كالد وأ ةدملا ىف ةعفنعلام نعني اهلا د أ كال هول

 نمءرد- ةمامضه: ىف تناكن اوةذنملا ل كح ىف تناك ن كالذي ل_ط.:ىدوةراجا هنال رطصأا
 هيف واهب رقأ ولاعةعقنمى وعد نع 1 اىا عق و ولحم ) ذك ددلوق) كالهلاوت وما نيد

 سن+نءةعشنعوأ ه]وق) هكلمةعفنمراكتما مدئالو هءلع ىعدملا ءالمةعفنمةعفنملاّنأ

 قكس ىلعراد ئك سنع ماصاذا كسلا دعا اذاامفالخرادىكس فد .ءةمدخك ( رخآ |

 سلا داتا عمةعمملابةعقمملا عمب زوال هناف بوك رلابوك رلاو ةم دخلا ةمد1ل وأراد
 ىنادهقلا هلث_بااروصنكل لصلا اذكف عفانملا ماوس عفن اراكتسازو مالا
 ىلع خ_بااهذهنع هطاصف ىنك!|4ىدوملا ىدامثتام مم لسرلدرا د ىكسن ىدرأو لا

 فال _:خا ةعماملا ساج فالّدخا نمدارملانا هنمنييّذ ةامسم مهاردوأ ىرخأر اد كد
 نبا هإوق) هيفتيقوتلا طرشهلوق لبق "هل مملاهذ_هرك ذينا جيني اكو عجارو لمأت ان.«

 || 6 ىنّمنا سنحلا ىفاةخاةناك اذا ةعفم نعم فةعزوجاسما نكل حاضيالا ف لاق (ناك
 ش قك_بنعحلاصاذا مسن ادا اذاام فالخد ءءةمد_خ ىلعرا دك_سنعءهحلاصاذا

 || وهكاذبدةعلاخاسفناىأ (هنالهلوق) ايرقءانمد:امزووعال هنافراد نك_..ىلعراد
 فاضمرب دّةة ىلارعشد (حلسااىألوق) ةعف: اان لاما نع حصلا ناك اذا ىؤءي ةراجالا مكح

 راكن وتوك ىف عئاولا لصلا ىأ ىف ىف_هعءايلاراك داو توكسه ,هلوقو فمما ف
 ىفعبواولا ( داكن وهلوق) ىوعدلا ممصلا بيسنال ةممبءاهل عج لصإال اوةيزا4#ة-هفرظااو
 ل

١ 
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 ان

 سوم ةااك ملصلا لطبي الؤاهانع عدر هلمقناك ناو لط. 1 |١ نافقارتفالاد_هد تةدعسا اذا

 امم ناك ناونيعتلاءنيعتي ام لدا تاك !اذااًدَه :ا|ىفو و نأ | ع نءالف:ىو#جلاة ١ :تاسىفادك

 قاعتيالفخوسفلاو دوقعلا فنا مهدي ان هالك دل قت ايد الرمثامدلاو م هاردلاك نيم 0

 لون ها لالهااه.فرو م, الفم ذلا ىفامولثءقاءتءامعاو املا ةداشألا د: :ءامهجهقعلا

 مآ نس رهوهفاقك-١|نكمأ اذاام ىلع لو لد_.لا ندقصسا امو نتاملا

 لمأتو هن.ءىلعالهردقو هسند ىلع لصاا دقع هنال هقاقص»ا نكعالذ نيمعتلاب نيهءدالام

 اذا اذهو ضوءاالك قه ““اولاك وعدملا لكب جو ربو قاس ءاادربتأى ءدمالر ىلا: .هوةلاىفو

 4 ؛ هملع ىع دا ىلع وكلا عجر دال ضوعلا لو هزاجأ ناف لصااز رع ]لى دهسملا ناك

 لد..ا١ناك اذا !اذهو 4 اضع. .ةاضعن ؛ دالك فااكن ا ىأ(انرك ذاك هلوق)ا )ىوادطأا حش ىف اك

 ةضواعملا ىذتةم (ةضراعم هنالهلوقر هي ,اسإاةلوقلاق ءا م دقامرخ ىلا نيسءهّدل اينيعتي

 ىلع ىرججي لصأاف دّوهأ! لسد الو هوقي فام قو أ هلذع عج دام راءاثمناف ٠ نعل قصتسا اذا هنا

 ةرج خسر يد. ةلانك |: ند ىف'ةدوك دلال امأو مهارذلاك ةينغال ضعه ةناوفا اهم نكل(لوقأ) دلاولا ىدساده

 لام. 2 دلاهمك رايتءايىادقعلا دسفا ذنب رابثعااع ب < وانةتوكي نياديلان هلاك نأاههكحو ةطداقملا
 نع دما 0 ةراجاك همكحو هلوق) لمان ةضراةمهنال وق. نأ حراشلا ىلع ناك هسملعو ميد

 2 تداتك مي... | بوكر ىلعوأ ةتسمرادىكس ىف ءهطاصمت هيفرتعاف ابل بر لعل دىعداةروص (خلا
 دادوكرو اذهنةءواعمةذم ه_ضرأذع ارز ىنعوأ هل .عةمدخىلءوأ هن ول سنا ىلعوأ ةموأءم -

 مو الروس روبساذل ةنلجالا ملك اعخقرخأ ةراجالا فهمى نركيذ راب 5

 ةراعالاب ممتعا لاعهفةمنع عقو اذاادكو ةنوهلا اولا ىف لاق (حلا ة«ةاجلام نوع لسا

 ةفاملاو رادلا ؤكسو د.علاةمد_هك ةدااب لعلب .ذ طرق_ثفىلاعمالدوةءلاىف 53

 صل لطب وةعفقذملا كلت ناس ط رشلاف ماعطلا لوب وثلا خم ص فال ةنادلا بوكرك
 دهب ناكولو ءا:سالا لبق ل2 !تاوغباذكو هسهناهد_ةءناةدملا فام هدحأثوع
 صا ناك ولو ةع املا نمفوت:ملامرد هي ىعدملا عب رب و قباب ةللط) ضع "اية ماسا
 ناهمد_تعادمء'م.ىرت_ثاو همن نعذالا ول ط!ىلوملا ىلتاةاا ناك نا ل: ةؤد مع ةعدنخ ىلع

 ةراجالاب راءمعال اوقؤءءلاو فال: الا ىلوملا نهذ2ثت ء-نوشرألا فال ه "مد ىدوااكءاد

 صان .الطاذك و ىدنلاو ىف ويحل اهدةعاو رهظالاوهو فاتغلاح رشف لاه د لوف
 ١١ ل_ط_اله_ءلع ىعدملا ثامنا فرب وألاقو د_لوقتد_ماىفامهدسأ ثوع
 ىعد ملا تامناوا--ناكو لاكمتومد- هذ : ني_.هلا نمةع املا عجب وسي ثاىل ءدموألو

 همام ىعدملاهثرو ءوَدتو ضرالا ةءارزو زادلا كس رديغلاة مدخلا رار
 اعنامتدق' ملأ همق ني« هد هنأل بوكا سدأو ةيادلا بوكر - !!ل-طي و ةعفنل“اقيق .١ف

 اهاكسىلءههطاسذازاد ىعداناف هب عدلا سن فالل_ت ىلع عقواذا د_# د: ةراسا ريدي

 'اةررصو رهلاىفاكه_ءاكى ءذوالهن زاجا حد فةراجاال«-ة-ضءب"اةدتسا وهف روش :

 ءرك لام ىلءهلايمفهئرا وهن رقاق اهكلام» نءةمدو ةئ مرا دلك لا ىيعد | لاسعةعقنم نع

 ناك لامعة ءمنمنع ا الامهنعمللا دا نر ركبد.ةامغا ءالضفلا ضء.لاق ىوملا
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 هرك ذدقو ه_-ثحافو يدعل اري هدرب هناهقالطارهاظو هدرب نأ هلام. عهسق ىئدملادج وف الثم

 درب رارقالابىواعطلا لاق رارقالا فدارملاوضو بءءااندرلا قاطأو ىوجلاهدافأ ىواسطا
 (ةيودراسخو هلوق) دم مدنع ملص لدب ورهمو علمك شحافاابراك_:الا فو شحافو ره سي
 ( طرمشو هلوق) هريلناكن اهنءملاسملا دري كلدكو دقعلا تق ودرب تاكو هآراذا ضوعل ا درعف
 دحايدرلا ١١ لطم و عبشملا فلاق 7-2 راحل اامهدحأط رس ىلع اا صن ناب

 لست ىلا جات ناكنا ىأ(هملع ملاصملا لفبلا ةلاوبهد فدو دلوق) ثالثا تارامخلا هذه
 ضرأىف ل وه قى هأوعد در نأ ىلع هطاسصفءرادث لت ه.ءاع ىع دا اذا[م سئ الفالاو

 لدءلا لماذا لالا ةلاودعد ةءاذك و ىد# نُكلاةلاهك راهف عد هنالةبامعلا فاك ىوعدملا

 ناكن ا هنعملاصملا فاه اذكو ملهلا د سف: هءاع حلاها ةلاهب تا ىلسرلا لاه ىادز الدوم ةلاهجالمإ

 نكيلاذا هل# لب اقاطم لصالة دهم هماع حلام1ةلاهسج سدا /كوقأو) مياسنلا ىلا جامي
 ٠ ىلاتسهقااقو حءاهول حبارمسا| فاك دفنا هةااهح نام مياستلاو ضءةلا نعام: +: بسم

دوأ مهار دناك اذاي خل هسملع اص اردق نا ىنكي و
 سائلاتالماءمنال اسولف وأرنا 

 اذهى:تيلطالاطلو فاحت اسلا لاق ىيدابااغلادةذلا ىلععممف ةغصلا ناس نءىفت |
 ةلاهجال هلوق) هفالذ فرعلا نأ ىلعفصولا نا. نمدوةعل ا ىنديال هنا رو وسلا نالمل_ةنلا
 للعت هناف طقس ةنال هلوةي كاد ىلا راش ا اضر أسماك هماست ىلا جحبلا ذا ىأ (هنعحلاسملا
 ضعب لاق ن كسا ةعزانملاىفاهةلاهج ىضفغتال طتاسلاو ىأ هع حلاسملاةلاه>ال هلو
 لووملا قملا هل عقدين ىلع ههلاصين اك هيل ىلا ميما اذاالا هيعحلا ملا ةلاهبال لضافالا

 مياستىلءةردقلا طرتشت هلوق) لمان ها هد -:عنملديلا ىعدملا عقدي وأه-.ءديىذلا

 طقسو ىلع هفطع مصإالو لدءلاةلاهحهدسةيو هلوقل ىل.اءلا عقوم عقاو فانتتسا (لذبلا

 ءاوهلا ىفءريطو قب" الاهديع ىلع لصأأ مصئالهناهنمدسقتءاافنامتسمامالك ناك تءدحو
 هنال :همااوةي راخلا لوو ةمسّقلا هريضت نول نم عارذو فقل ا ىف يعج و املا ىف هكعمو

 مالكملاريسسب كل دة ل وهلا ملست ىلءعردهال هناقلد اا ةلاهسهنص و هوياست ىلع ردع ال

 ىناثالوالا شو هرشنو فالاعملاو للملا ني قلدولاةلاهبهذ_سف.و هلوقاال_ءلعت
 ىعدملا دب ىف ىعدملا كرت ىلع مصااولا ده (جلا ىعد انمنمتاامو هلوق) لوالا ناشااو ظ

 اعزدكلم هنا ىلعهنخأ هلال ت-اول مجرب ال اس صأ_ثءذيىف نا عفدي وم أولامأ هباع
 اضعب وأ الكف )اكن ه]وق) ىدامعلا ىفاك عازنلا عفرل هعفد ىذللا ئشلان عسرالف هيذخاويف

 لكلا قس ان اون اد_هباؤملالاهولن هّةسص-هلوقل ضعبلا فعب ريصمنسملا (اضعبف

 هلوق) لءاتف دارملكو ةم_ض.عبتوأ ةزاس اهئاىلاناب راشاو عضذوأ ناك-!لكءاادر

 نيعتيالامم ناكت اف نيمعتاءنيسعتياملدملا ناك اذا | ذههنع طاصملا ىأ ( ىعدملا نم هدصخ
 اذاامكسص لصأا ل_طءدالو قصساام لع عجب 3 هب ىعدملا ساد نصو»و نيسعت اد
 دعب لصلا ناك أ وس اهقاقصسادنعةثامبهملععج ربهنافاهضمقو ةثام ىلع هل اصفاغل | ىعدأ
 (ةهريناندلاك سن اريغن م ناك اذاامفالتع ةج روي وأ ةقوتساهد بوولاك هلبقو أر ارقالا

 اذا
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 ادذب

 الالس مرسوا امارس لجأ امل الا نيا سملا نيب اف اج لص لك مال_بلاوةاليصلا هيلعهلوقو
 ق-ىل_طس و هملع ىعدملا هدر ال و محلا لدي ىدملا كلة ىتح هرامعأ هلازا و>-قهمو

 ىاالالسمرحواهلوقوريلتاك هغمملىا امارحىل_! ايضصالوشدارملاو ىوءدلاىفىعدلا

 امارس ل حا ملت نيداو زئافلطلا عندلذوشرلا عفدامأو ةرضلا« طو رت ىلع لامك هع
 لاه هنادي زنيرباساثعشلا نعاذغلب ميكلا وسلا فد لاق هلك !نءىلعالا تصسالو
 هلوق ن:هءودوع_بااونا لاه هااثرلا نمانلا مخامشداب رويدا زوا حاحا نمزىفاندبوام

 ناوالسلا لدي ىف فرصتيالد ا ىلع حلاصاذااك حلا مارح حا مالس.باوةال_هلا لع
 ىشارااو ىئارلا هللا نعامال_سااوةال_صااهملءهلوقو رب راسو ارخ لا سو ل

 ررمضلا عفدلاماو ملبطاا ىلءاممنيعم_سةاظلا ضءءااهعفدفملاظااوهناك اذاهيدارملا
 مفدل تلا لام نم مىدوأ/ كا ذرزاجا هنا فس ول يفا ن نءىئد رح اهيفةم_ثالف هس نع

 عاونالاهد_هىرصحلا ليكحالا لاه (حلارارقا عم هلوق) ىلعر لا مىتءاا نع ررضلا

 تاءئالاو ىنذلا ن نءولالوهوامم ملكش وا تكسينااماىوعدلا تقو مصالا نالىروربخ

 رارقاعمهلوقو عم ها ا.جمائلوقب طقسءنالعازتلا لسع ل .هديالا:ماكتي دقلاسقبال

 قماوالا-!نعءاربالا ا اكواد رصو ةةءةد نوكيام ل_مثؤهةاطأ
 ءمكحلوالافهلوق) تش ناهمدا رثفرطا لمسه وو طمهف ا يناك نايمأاي هملا عج ري ريق

 امءارشو عد وجهت قعد |سة> فال 00 طا اق عمسلا ماكحاهمق ىر كتف ىا( عرسك

 ضء.ةوهذ#-:«ناكناوءاربا اوط-وهذ ىعدألا نم لقابناك ناف سن ىلع عقو ناو: مرك ذ

 نافركأ ا ىف لاه مد رقءانم دقو لد د لا هر د ذاب روس رهاهنس كسا «اقمأساو

 حلاص اذا ىلوالا نيام صفالا ساحل فال ىلعاكتاه ريتعارارقانلاعلام نعمقو
 اذاةئاملا نام مغنمةحص ارملا 4 سل درعلا ضوقو نيدلاب رةمه.-اصو دمع ىلع نب الا نم

 ناىبءاهدا هنواف نيدالن ااه داصن مت ءق نبع ةساولا# محا | لطب نيدال ا ىلء اقداسصن
 ىأ ىرحفىف ءاغااةدايز تضنق 'دئلح داي : (هئاح ددلوق ر ها ءارشلا لطب النيدال

 هياعلاسملا وهنع ملاصملا لشي م ملا اده ىف ىأ هفدأ وكو فصملا فة مهب رفعلا

 مزليوىأ (ةعفشااهلوق) ةعفشاا اهييفبجورادب رادنع ملاصولىت> ملصلا لدب وهو
 ىفةوةشالاراةءنال دملا ناك ولورا ءربغا هقول هةعق وا.امول 0 الادب لمع عبمفشلا

 حلالا رادلا فةءفشاا براك :الاو توكج ل !لفىف لاف مم ىلاثتهق امهتمدحاو

 ىذلاو انعم لي قام عما دبه لمان ها ىعدملا معز زىف ة-ض زاعمهنافاهريغو راد نعاهياع

 نءضصضوءاهممااكنال انيفةفغتيا بخرا جراد قرارا نع هلا ناك اذا هنا يلرهظد

 نالاهنع لا هملارادلا نوداييملع للاهل ارا دإ' ىف بةفراكنا رات ا ناو ةناثلا
 عب رص ىل, ملء لديامرأ لة ىلوالا ىلا بهل ةرامعاما طقذ الع مللاسملار ادلا ىفانه ةبضواعملا

 ةسئاستلا دنس امج يشأ اانا ايف تداولا مالا ىفلاق اونا لوقثلا ||

 ندئمعمل ة-هءلعىعدمو هضواءمودنةد ىع دم قلو أ مص توكس نعءدوخاي راك:| نع

 اما وديا نا رح هعةءهدراقعنال وأ هسواع لاسم كلذ ىنعءاب رده زامل هللا صالخ



 لادا

 0 زب نولتبمن الاو ظفصاف النا ىفاك هدع.وأ عفرلا لينا ناكسصءاو را براش
 ىنافراسذ >أهقفلاو ظنون زازملا فلا *ع رفز# مظعلا ىلعلا هقانالا وقالو لودحالو

 لدءلادربو لطب ل :ناىلءالامقراسلا هل عقدا لاملاس ءاهىلاهءفرداراق هريغراد

 لام اذخاب ةءوصفتا نم ا ولو هلسدل قا نال قراسلاىلا
 سرسوةقرتس م_تااضإ ا هنفو ها لصا احا و ةءوصخ يس عا مانعال ةقرشلاطعلو
 هنا بلاغلا نال ىوعدلا ماا سهى ناهس ىلعاف وح نأك مصلا نام ءزم لاهو

 ىلءاذهو (لوقأ) ما ى مب سيحيهنأ تااسغلا نال مصنال ىضاةلا س>-ىفناو ااظ سس

 ء!اولاىلءامهناف اهب رهظبفرفالفاةامزفامأو هيأرب اولا فرمصت نم ممم ف ناك ام

 ىعدأا نم ”هلوق) ههجوب سيخ تويت د_ءبالاددحاولا س هتالذا ادداواهوههسحراص يد

 هلوق) ه- هنماع ىعدملا نمزصلا باطز عملا تافلوالان ومدرعطت فذحول ويقل قاعتم (هملع

 (ملاباطرهلوق) |. رغنيعتيالام ءائعاسدلذا"اصةتسالل فاكلاا (ريناندلاو مهاردلاك
 مسنلا ضءيفاذك (كلذ لءهلوق ) فاك لصأ!باط و نتا!لوقد»د هلأ هد هىلا ة-احال

 هضمية ا نول ساق قا. ( طاقسا هنالهلوق) ىلع] دينعاوضعب فو
 هلوق) ةمذاا ف تشرام لك لب نيمعتلابنمعتيالانءاصو صم كلذ سد نك قامال طاق_ساو

 ح مدأم رارقالا ف اذهنا لوما طرت ثيالإك نااظلا طرت وال هن ام في اده(طق اركب وظو

 نارظنف عسدبلا ماك أ هدقئرختت ىأ (عس..ااك هنالدإوق رمان ةيانعلا نعالقنحراشاا هب

 لئاعقوناف ه سند ىلع عقو ناو د عبهرك ذيك“ رمل خم وهذ ىب عدم سأج فالخ ىلععقو

 لذث وهند ءرثك اثاك ناوءافضساو ضنقوئذدل-:ءناك ناو ءارباو طحو وأى عدلان م

 هلم اص !بنار ف ةةكح ورا! ىفلاق خم هلشباثااو رثأىأ ( همك ءهلوق) ادو
 كلا ع وقوهنع اصلا فوا ركطضوأا رقم« لع ىعدملا تاكءا ودى ءدمالهسمق كلما ع وقو

 لةالا مناكنا وهيا وعم هءاع ىدملا ناك ولاماك كيلقلا لقا عناك نا هيلع ىدمللهبق

 | ملاصملا كلعال ةنا هر ماطظو ها (ةاطءارك_:مناك اذااي نها ملاع وقو وصاصةلاك كلما

 (| ادهواراقعغثاكنا ةعنشااهتمذخؤياذلو ىدملا قسىف ةضواعم هنا عم راك_الا عمد

 "ص رهن امىأعا زغأا عرب رم 21 ماا (ى وعدلا نءةعا ريلا عوق "دهلوق) كالع هنا ىفتَش

 ٠ْ حلاف ركناولّيح ح”هو اللا هءا نأ ىف كلذ همكحن ا لعشفهقلطأ له لا فاقعتساك لطم

 هلال هنا ىدملارارقا ىلع نهرب ولو لءةءالهط# دعب نقرب ول اذكو هي رقاام همزابالرقأ مت

 . نيش دع ممبال هئاق احلا دفب 2 صا ١ حدمراللدبلا ضيقل بق وا مصلا وق هلق نم

 | نيفرطلا دنع عصبال هناف عارضلا ادت عدوملا 00 وو د بخ

 لوق) هماعىعدملاوا ىدماىأ (كالاا عوقوو هلوق) ى«دقملا فا كفند وينال افال-خ
 ع وقو هع لاسملا ىف 0 (ارقمولهنع ودلوق)ا ركك-:مول اوانتاطمىا( هملعطاصمف

 مدق:ام رخ !ىلا ةنار ةهءملع ىعدأ اناكو لاملاك تالقلا لق<ئام ناك نا هلع ىدمال همف كلما

 وعالا نعءا ريلا مكسحلافا رك_:هناك اذااماو ه_-:ءودل وقفدقا رةمولهل وقو رصلا نع

 رخطصلاو ىلامتهاوقا (مصدوهوهإوق) ىوجلاهدافا الو أكملتلا لقمه تناكءا وس

 هوقو. 0



00 

 هنعزوالو ىلاءثهتبا قدح هنال ص ١ !ىلو ىلا «_هفربال نا ىلع لام ىل عه اصفر برادو أ

 ىابلا طاق_ىءاو هضعء:ءافتساوأ ه4. ةدح لكءاقءتساناما فرص لسأابلاسسملا نال ليملا

 ىلاعتهفوقس نع طصأ ارو عالا.او ز ردلا فاك هةحرم_غفز وحال كالد لكو ةضواعملاب وأ

 هللاقد تناك ال ةعورمش ادودوللاو زوجحالم-غلا قد نع ضا.دعالا ناه.ؤو ل الان ال

 ىلا هنهقا قد نمدا حلاو ىلاذهقا قجىفئثىلءحلاسبنا الزوج الف ايلاعوأاصااخ ىلاعن ||
 لهأع.جىلا دئاعدع_غ:ناف انزلا ةمرك د هب ص:خال ةلاعلا له'الماعلا عفذلا هنواعتيام |

 ب ع زاندلا بهسد راشعلا نيبفمسأا عافتراو مهشسرفةنامسصو ممماسنا ةمالس وهو ماعلا

 ىلا دئاععفننلا نا عمىلا.ءتدقلا ىلا ب مناسغاو اهاهأو أ :ًأرلا ةتانانانزلا حام ال كلذلو ةانّا
 لكلا نال قلختلا ةهعهلاقح نوكي نازوحالو ئشن عفتني ثا نع لاعتم هنالا_هظعت دايعلا
 هقباسف هجولاك همف هجولا(سفنةلاةكو هلوق) نيدلا لال راما رش ىفاذك كلذ ف ءاوس

 نوكي لاسملا ةلاّك نءهلاصول هنال سفنلا ةلافكي ةلافك لادءقو اس رقاولع مالكلا اةمدقو
 عمفكلااضرلةعفشا !ق-ىأ(لوالا هن ل طمد دهلوق) عضو هوهنعنيدلا صعملا طاق سا

 هلوق) «قحطوقةسب بااطلااض رلهانمدقأك سلا ةلافك ىأ (ثلاثلا دهلوق) هق» طوقسا
 هي

 ىلا ,. ل( سس ةلنر وهوال مأ لصلاب لطي هنا ءرهاظ (م اعل عؤرلا ل .ةولدلوق) فذ ةاادحىأ (ىاشلا اذكو

 ل مثلاثاوز 0 ىلا عفرين ا ل_.ةناك نا دالا طق_سورلصلا لطب لاه هناف ناذضاف نع ةباالثرسُشلا فىذلا
 الك ا 7 7" | داعولىتبلطلا مدءاوةدلاب طةسامتا هلا قمسسدقودلا لامس الدهب تاك ناو ىصاَقلا
 بلطوزر رو © 7 ول لأ ةعفا رمال يق ناك نا ف دّةااددح هب طة الو رولسا نع لصلا ميال هامشالا ىفلاه دب اطو

 كوبقبإ يا دز ةعقارملا د_هبناك اذااما رص لطصأ!ناكناو طق. د1! ناف ىأىرعيلا لاه ةيئاهلا ىناك
 جندل وفعلاد_عببلاطد نا 4نانحاضيالا فهرك ذامىفانن ةاهلاقىذلااده(ل وقأ) طةسيالف

 نع وفعلا فود. ةااءالءالو رارقالا قهام_ال اةرامعو رارقالا فهع>ارف اذن ءلصلاو

 داعول ىّتبلطاا كرما لب وفعلا ةصعلالدالف فود.ةملا امعوأ مذ هنعو همةوةءالو زصالو
 ةعفارملا ل_.ةولوهرهاظو طة_يالث لصال هنا دافاف هنرمضالاجالاذإو ىنُم قس لطو

 باطلامدعل نالطملا ىلءة_اللا ىفملو< نأالانمعضوملا ففوذقملا بلطبالا ءاةيالو

 فمما ىلءناكف ىواتتلا عم ب ىف ١ ١-ثع منال هناف ةقرساا د_-«قفلاشاذكو

 أ مانجر ىنزهتروص هنعربسلا مديالىأ (انزد_-الهلوق) اًضيأ هءنئتسبناحراشلاو

 ناك وفءين ا ىلعمول_ءمىلءام_هددحأوأ اهماطاص:ت هلاامهدسًادارأو حولا لعفل-ر

 بجو ىتح ةد_هحل' هنأ ما فذ ةاذال-رلاوهدعد وأ ع رلاليقناكءاوسلطانهوةءو الطاب
 ىأ (اتاطم برسشو هإوق) ةيئاخ زئاجعفرلالةول طاب عف رلادمباهوةعوالطانناكن اعلا ]

 ىلع لاملادرب و لصاا مزال هنءوةءبو الامهنمذخأي نا ىلع ىماةلارهلا ب راش للا صاذا ٌ

 1 تجب برت ع صج ب سس صوب سي ل 0 دي مس يجب م عم وو يم ص 2 2 ل ممر دعس موو سو م
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 ىفتاءاورلا تاَد>او قإياكهنعملسا ازو< الف ىلاولا صامل اوةيلاطملا هبالو نعةرا مع

 ةيانعلاىفا مكس ذي هيو ىذا ةمنمىفاك !هئالطن مصالاو ىفاك.ا| ىفإك ةلافكلا نالطد

 (صاسةلاكهلوق) ىام-هاج الالاو نيدبانيدناك ناهلدي ضمة طورمش' نم قبو ةّداسسأاو
 ىفامبان' قا ناكف ءافدشسالا ق-ىناك واريد همق ل#ن نال هزعلصا ازاحاْ ا سلا ىف
 نءهطا صن 'اكد.علا ندوه ىلا ( ري زعتااوهلوق) ط ملصاانهنع ضا.تعالا كلمة لحنا
 ةصدمدعرهاظااف ةمدئجأنمايل.ةكىلاعت هللا قحوهىذلارب ْرهَدلاامأ فذق نوداعهمسس
 ن”اك (الوه#وأ هلوق) ىلا هدافأ قا باص نمالا نوكدال لصأ| ناله. د 5

 هقدوأف رطوأ سن ىف هنا نيس لو صاخضٌَلا هماءىعدا وأ طوصفلامملا نءاردةهءلعىعدا

 ةلاه- نال مول هم ىلع ل ره نع اةصدقاةدسالا بابفمد-ة" و ه«ةشاذاعنيس : و

 راج هناف لوهحلا نع ءاربالالموهف طقاس دع طاَضملانالو ةعزاذملا ىلا ىذفنتال طقاسأا

 الئ امواعمء:وك طرت_ثامباستلا بولطمناك ال هناف هلا ضوءفالؤض رك ذانلانددع
 نوكينا طرسشبىأ الوههنوكوبرعلارخاوأ خلا نءمدقتاموظناو ةعزانملا ىلا ىضغي

 7 عماج ف لاه هيىعدمملا ياستلا نءناكولام فالعالم ىوعدلا رك ميه لا ىلا حادححالام || ام
 كملارخ [فرك دو ملصلا لدي ض,قو مهرد فا ىل هللا هذاموأ ءمالام هلع ىعدا نبا وسلا أ) هما

 افرمد عقو وأ اطاّساو اةضواهم عقو لسا اذ_هنا للءءل هنا نمديالو هيىعدملا لاسملاردق ا ”(الالو مع 1 ابار[ تانوسخو داوم عنج نع ىعد لا رباز |( اسيا مرح ل (تي
 عخ حلصاا اخت ضرعتيولو لدصلا لدي ضيةرك ذدقو الوأس اجلا ف ضباغتلاه#بف طرشأ ىنيت 7 هعدالاهز
 عمت الذ مودعلا لبس ىلءىل_دط-دةفءاربالا ماو لصاا ةصهإ لولا نكمعاللاةحالا ازو ظ -- 12
 ةعزانملا ىلا ىذغ:تناكنا هءذةلاهطاورصااقلاك لصللالماعلاءاربالل دعب ىعدلاىوعد اكالق دحر م.

 هسنعوأ هلع طلاصملاناكنا لطيفالالاو هتصص تعنم يلستلا ىلا جاتا ناوءوقوك
 )ل وقأ )ىو اههستمل رالام4# عفدينأ ىلءال وهما وعددمب ةلضكا ماسلا ىلا حجاندال و42

 هلوقل_ءاديموأ_عم ةروصاا,لابلا نال رظن هنا نم ديالو نياوصفا| عماج لوقف نكسحا

 هلوق) لماتدارحاّمب يسدئازاموا_هم ظملن أ رهاظااوامولءمالامه_ءاعىقدا ةبراءعلوأ
 لن ىلءىث ىلع تم وىىلاةعمشلا نع عمفشلاى رغشملا للا طاذا قع! (ةعذش

 توأن' يمان سد وه وكءلقلا ق*»ىوسل هللا ىف ع-يفشا قحالذا ىلطاب اه ئرتثءالرا دللا

 هتاباقمىف لال اذ>أزوحالف هذ مقالةعفشلا ل سو باطااةيالو نع ةرايعو»لب لف اىف
 رادأا لسنا ىلع ةموأعم مها ردىلع حلاصينأ هح وأ هالك ىلءوه» وهقلطأ ورردلا ىفاك

 فص رادلا فمن ىلع ملا هقناونْمل !نمدعص# اهتم نيس عم تدب ىلع حلاصينأ و ىرغش ال

 لطوتالةعمشلاو ثلاثلا ىفملصلا مهن ولوالاىفةءةشاا ادكو حلصلا لط_نيلوالا ىةنفلا

 اهوضو ةمولعممهاردئث ىلءررالا لوي دارملانأرهظت ءْريغو طوس فاك ىلاث |قوهسف
 همقذمعلل ناك نا اوهنال هذع وفعدنا ىلع لام ىلءهلا ص ال- ريفدقنا (فدتد-و هلوق)

 هقا قس نعرصااز ودال كلدكو مو د_هملا, قلص بولغملاو ىلا هت هللا ق هسمف بلاغلاف قد
 هريغنءاهراسوأ از دخأ ناب را برشو ةةرمسل اوانّرلا دح نءالواك زلاك !.اامولو ىلاسعت

 وا



 كس وأ ضرأةءارزوأ متم هن ةناديوكر وأة نس هت عن ديعةمدخ ىلع حلاصن اب ةهفّدم وأ

 نع حلصلا مم 1 * ال كلذك نكيلام حب رخوةراحالا هم فنوكد وروح هنافامؤا_هما:ةوراد

 مصيالا-ف ةضواعملا قدم هااىفنالئاذوهذو مرهعاو مارحالا د._صو مدلاو ةلءلاورهللا

 قراذ_ةلارك ذياموا همن وكب نأ عملا فلاق ط لصلا فاض و ءملسال عبسلاو ضوءلل

 ناك ورب وت ف ةةصلاو رادةاارك ذي وداملا ىف للاغلا دقملا ىلع له مشا ردلا لدم

 ىفاك نا و. و ىف نيه 77 ةراشأب وبول ةوف فاض ألجالا وذ وه دى أدنءاضيأ ماسلا

 نيلوصفاا عماج ىف لاق ىلا كد .ةةعزامملا ىلا ىضغت لد ءلاةلاهحنال ةيدامعلا

 ردقااركذ ىلا حان هذ سولفوارعنان دوأ مهارد ىلع لص ههنحوأ سل ىل 1 لسا اطوسرملا زاع

 نوكيدا ةفصو ردقرك دىلا حاتصف ةنومالوهل ]جالا ءىنز و وأ ىل.كوأ رعت ىلع ىلاشاا#

 حاضت ةنومو لج ها م ىز ووأ ىل-هك ىلع اال ا هناس ن ءديالفاثيدر وأاطسووأ اد.

 حاتصف نول ىلع لص عدارلا هللا فاك ةقمأ :-ى أدع هولست ناكمو ه هوصو ردقرك هللا

 سمانالا الج وم فرعوهول_تلاىفالاا دنوكبال بوثااذا ل بأو ةة-دو ع رز ذىلا

 يده !هفانيد طصيالناو.هلاو ةراصقلا نم مسصلا ذاه..عبالا زوهعالو ناومد> ىلع
 ىعدن ا لثم هةيموأعم طرتشدال هدذقىلا حان عال ناك ناف (هضيقرفلا جاتك ناك نا هإوق)

 زاحىوعالا 'لرت لءاططصاى عدأا د ,ضرأ ىاّةحهءاعى ءدملا يعداو لد ررادىفاةدس

 لاه رردلا ناك ة-ءزانأاىلا ىضنتال طفاسا|ةلاه- نال هقدرأ دقداو- نملك نيمد ناو

 هنالهئع حلاصملا ةلاهدن ودةعراذملا ىلا ىذغت امخالهملعحلاسملا هل اهدسو د سو و هنامعلا ف

 هس وأة عز أ ىلع همأدب رايشعا هلاما وهو لمصفتهمف لب هقالطا ىقءسدلا ذه و طقسد

 نافلوو# ىلعلوه©نعنوكي نااماو "هلاوعال زااحوفو موأعمىلءمواعمنعن وكب نااما

 ض رآىفاة-هملع ىعدملا يعداو -ر راد ىفاةدع ىعدبن الئ ممل تلا ومجلس اىلا همف م

 امهدحأ عفوينا ىلءا لطصاةقو هملا جم !ناوزاح ىوعدلا ل روكا ططسا دل اهل

 نعنوكي نااماو زحل ءاعداام هلا ٍل-سيثا ىلعو آهاوعدرتخ الا كرتين ا ىلغهدعس ملو الام

 هعساإلو لح رديىفرا د ىفاة- ىعداولاك مياس اىلا هلا مسح ا دقو موا_همىلءلوه

 روةءالو#و هاعداام ىعادمللهماع ىعدملا مل_.ااموأةمالام ىعدملا هءطمت نا ىلءاططصأف

 نااماو زاحهاوعد ىءذملا رتب نا ىلعةرو هاا هذهىفاحط طم اذا م ب اس ىلا هنق مج 0ناو

 لصالاوزابمللا حيل ناو زوال مالا ىلا هنف تح ا دقو لع

 بمالاف ةدسغألا ىه لستلا و ملستلا ءةعهئانااةع :زاةءال  بضفملاةلاهللا نا كلذ يف

 طر رسل دنبلا عادت قفط د دنا نال ةلاهخلا عم زل همفاسو امو زاج مياستلاو مهاب

 لحاف ابان حلاسماىأ (اق-هنعحاصاانوكوهلوق) ى.هتنا علا عمفف هنو كسا
 ديف اسدنا اهو ز ىلع ةقةاطم تعءدا اذاام ملام ىااناو رفات هقاقحال

 انيتحال ىلا قدس سلا نالل طم هاف ىوعدلا لرد ئث ىل ءاؤطاصف هنما منية امه دخأ

 ىلءس هنا لفكلا ةطاصمل لا ىفاتيامئاناوقب ح رخو اهريغقح نع ضامتعالا كا ةالف
 وهو لل.صالا 6ك مياس ةلاطملا وس سااطا تءاما! نال ةلاقكلا نسهتريب نا ىلءلام ا
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 طرت_ثرالف كلذ ىلع كتطلاص ىعدملا لا ةفاهفصن ىلع صا | هبلع ىعد لا باطفاهوغو
 ق رهطظوابعا اذهو هدوحو طقسا مسد وهو ىعدملا نم طاقات الد نال هءاعىعدم ال وق

 نيعتر اوف ه.لعىعدملا لوبق طرة_ثيقى عد اوهبجوملاتال_صاخلاو ط رارقالاة رود
 ءاوس اتلطم ىعدملا نملوبةلا نمديالفهلءىوعدلاو»بجوملا ناك اذاامأو نيعةيالا فال | أ ارب

 ىف طرش هنالهملا ةجاحال(ىلةعلاهلوق) امي رقعأ ("ىسودلوق) نيعتيالامو نيهتيامهمف
 مصنال اذكو ررد لةهيالىيصو نون لص مهزالف ة.عرمدلا تاقرصتلاو دوقعلا عج

 صو ىعرمش د هت موا سدالذا هلع ىم-غملا وشوهدملا وسم ا ومالا وهوتعملا ص |

 مكحلخ دف امسيلعةمع رفلا ماك الا نان رح مدعت اه.بييلعاص وص: ءاممل وكسا امهرك ذب

 ل اوصقلا ىف هنح ردة ران مثأ لب امهلاع م-هااحنال سايقاا وأ ةلالدااامهمكح ىف 'ءالؤه ْ

 لام كالذاو مرء؟هل_ةءلاوزلهملعا ديد ثتوهلا رحب زبطاخم هنالمهف لخديالف ناركسلاامأو
 دنعوهاارارقالا يش ىفو قالطاا باى ق._سدق (لوقأ) زئاج ناركسلا لص ىتفاأ ةمشمىف
 الملا ىلعىردث هعوقومدعباولاه مال_سنيدهتو ىواعطلاو ىركداااماو ة:ةأرثك أ
 نم :هلوق) مدالا ىلع همطص ةصد جِنف هيلع و ع وقول امدالا نا تاءنكسا ر وك دملا

 هلوق) ط ناهوبلا ماقأو عدءاهاعدادقو هرادنعم وب أ لاصن اب هنعممتو (ن وذأم ىد

 اعفن تاك ثان (نيبر مذنءهإوق) لانو ل>ءا:ءقاودةداماو الد ىأءارلا رسل (ىرعتدا

 هيل اصوانردناسنا ىلءتوذأما ىدلا ىءدااذاف نييريغررض هءفواررضالو هذ مفنالو أ اضخم
 ةموصاالا ةقحالاهماد_هنادنعذا لصلاة نس هلع نكي لناف هسقح ضع ىلع 3 5 1 ول 0 ٍ 2 ان 7 5-2

 هنالروع هاف نيدلارخ أ اذا امّرمب ء--فررض الام لا مو |موقردةب نيسع نعهطص عفئالو همف هه ماع ل 1

 | امأو نوبد1لا نوذأملاو بناكملا وىسصلاقرهاظاذهو (ل وقأ) ط ةرادقا | لاعأ نم

 | هديىلامو هنالددم_بنذايناك ثمن اك امننمكهطلصةصم جنيف نويدملاري-غلا ثوذأملا
 ةيط_صللاب طومدقرمسثالو نوند_!اك ميرغاهلامىف قالو هالوم ربعك ه.يطص نوكيفهالوا
 | كيال بالزب درمض بف نكي ملول (نوذأمدءنم هدهلوق) لمأت بناك.ااو لاك

 | بءعالن غال ضعب طسو اقلطملمحاتلا كلِع و ةذس هملع4 ناك اذا قس ا ضعب طد ىلع علا

 هلوق) د ردلا فاق نوذاملاىوصا !ىفرك ذانازاج نما ضءب طس ىلع عئاملا هلا هولورك ذا
 بناكلازعناف مهر دهملع قاما مع هنال رك دام ميج ن وذاملا معلا ريظن هناف (بداكمو

 هنال رجم ةلب هءلعهل نك مناف هدمت رخو وهضعبذخ ابنا احلطصف امي دل سر هءاع ىعداف

 نمز ف ناكى اا .دل سر ٠.اءىعدافهاوق(لوذأ) ررد ه_طحطص مه: الفادو»#راصز معا

 هنعىغتاسمىناشلا طرشأا نوكيالذ نيل دارملاوهاذعز هلا دعب عقاو حصا نأألا هَمباَكَ
 تيدو د نا ثمن «ىلإ ر ود هنا ثم نمال 7 وعلا ملص شب ىعدهالناك وأ هنال هي د5 و

 ىلع نوذاملاد_بءااريظت هنافنوذاهلاهوةعملا بتاكملا ل ثمو (لوقأو) ربدت هتباكنمزف

 عفنهقنكيولاذااملمشيل ىلوأناك-ا نب رض مف نكي لول لاول (عفنهمفولهلوق) قوسام
 الامناكءاوس (امولءمد]وق) اببرقئالذاءل_:مأمدقن اكنبب ريغ ررضه بف ناكو أ درضالد

 وأ



 لي

 ثديلا اءل_سمو دوشتال ف مدةنامرارقاريغ هنوك هحوو ها ارارقاناك كلذلاهولو كاذ

 ىلا ئثدلا فاض أو هصزللم (حلا كم لاه نمو ه]وق) قة: نمناضخضا# نمنانروك ذملا
 هسفىلا هقضيمناو هنالا مد الف مل ستلا ىضتي ةمهثاكن الفا نيعملا اذه كلم لاف هسفن

 هدا ضيقا حامدعالف باد الاب ست هريغصل بالا ةمه ومياستاا ىضنةءالارارقاواراهظا ناك

 طن ارش همفرعسة «فدكملقلاث-ثةمناكص ضشلا اذهلاذ لم لاقاذاهنالصاطاو ريغصلا

 (اذادلوق) ةبهلا طورش همف طرتشيالف ريكو ةمىأرهظموهفاذكلءاذهللاه نمو ةمهلا
 ريثورتمعأ (رهظموهنهلوق) هتمهدكملفاىأ (اةشنمناك هلوق) صخشلا اذهاىأ

 لاف اهتتوص (موملا ىف ىوعدال لات نمو هلوق) ىق:لل!نمناذذاق نمشدماا'هلمسمو ||

 ىت> ماعءاربا هنال مد ةناسعم و. اكلذدهرءاوعد عمستالف مو. !كءاعىلى وءدالرخ ال

 ىلعىا وعدتك رتلامولادك وءاربا اوهذال_عأ هك رلافولاذكو هد هب همأعورم غل ددصت

 ىناك لعأىلاعن هللا و ءاربال ا دعبد ده: ملاعما وعد ع مست الووخ< الا ىلا ىصهأتض وذو نالذ

 نع هأربأ ة-صالللافو ةيزازب «ت:ةوهثرومترءعمل_ءثدح انئراولوىا ةلالثرشاا
 ءاربالا مص هئاربال_,قهوبأتامتاهس.. أنءثدالادالام هماعىدا متاموصاناو ىواعدلا

 كي رح! (مومااىلهلوق) كاذمدقنتو ها ءاربالا دنءبالا توعلعبلناوا وعد عمنالو

 معمسق ثداحٍي-:ناك اذااما همدةةاموأ موءلا ىواعدنمىأ (امنمه]وق) ىلنمءاملا

 (لوقأ) هلقيالو عرش هركس ىأءارلا عامشا عم فاك.لا فخ ( رك هلوق) تعم“

 رفغ#سأو ل_ءأىلاعت هللا و اهتءدئاوهلا ب>اسم هل_ةنام ىلع ةشقلانم تددلا هل -مو

 مظعلا هللا

 *( ملصلا باك *

 ىأ هرارتارقملاراك.:ا ىلع ةمترتملا ةموصحللا نعسءستد مصل نا قع (ملا هتيسانص هلوق)
 نوكي لصلا نا لاقي نأرهظالاو ةيفخ ةيسانماهنك.اونيتطءاوب رارقالاو طصلا بسانتف
 ق3 ةدئافالاممه همه قمعمرك دممدعبهرك ذاذلف هش ساكههوبو ٌصءنقرارقالا نع
 مءاىلرالاو ةملاملا ىهو (ةحلادملا نم مما هلوق) َر ردلا ىفاك مشع ىدلملا با وصلا (رقملا

 ىلعلا1ةماةةاوهو حالصلا نم هل_صأ ومداذتلاو ةمداخلا فالخ حلاصتلاو ةطاصدال

 اذهاو حال_هدااىلا هيباق: اداسفن مم وقل ذلا هب .هىلءلادهامءمو لةعااهءلاوعديام

 اوطصافاول::3انينموملا نمناتفئاطناو هلوة,نتةلاوداسفلا لود نع هيىلاععتهلتا ىعأ
 ةرهوملاةالصفو ينام_سهقلاءرك دهس لاه ميدسملالاصلاو يخرصلاو امن
 رك ذبامم هنوكلوءهلوقب ريسغلارك ذامغاو دابعلا قوةسو ىلاهتهللا قوة < مئاتلا حلاصاا
 عفررسف هناف ىوجلا هدفي اكريسفتفطع (ةموضخلا عطقدو هوق) حاصعأا فاكثنوؤو

 اهنا (نيعتيامف هإوق) نيعتيالاهتو نبا هذىأ (اقاطمدلوق) ةءوصالا عطقب عازغلا
 ُط نامعالا ىف هنا رح مد._ءلدسو طق سما تح طاق_سالا نم سدا هناللومقلا طرتشا

 ما ارد صخم“* ىلءص خخ“ ىعدا نان هياطد وها دياذا نول طملا نمىأ )ل وقالب مف هأوق)

 يف ةرق انهي
> 



 ع
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 ىدامهلالوصؤىفو هرارقا مزالرهااو ل. ةثاله-ضطرص ل_.: اهجوزلا هرهمت مهو ةأرملا

 امي رق أم_وهتالن امي رقئاذمدةئدقو لئثاارهءرادةبناك اذاًءاذن اىضتةام
 ولذاللارهبد_ءقو (لوقأ) ىرغ_سلاو ةمالللا نمتعملاةفءسمو ةنهذلا نبا لاك
 ةيهااد_هبرا رقالا نالطد ند ح ,ناثااهمدقاماز_هىف اًممالو حد1) هذمدي راب رارقالا ناك

 دووملا.ةحالانا هءثو ةروهلاهذ_هقروك ذاارهملا ىلع اهو تمن امنامأ هنا ل  ةدحال

 نْنا قة امءاربالا هل_ثهو-فثملا هن رولا تءاق أول ىأ (باهالاة نسا هلوق) لعام

 ىف اهجو زنماهرهمتهوتأ رانا ةصعل لاح ىفةذيبلا ىا (ردتلمق نمد]وق) ةذصشلا
 رارفالانا ىلروظ.فبهذملا ىلءاماو هراما ىذلا همّةذلا لوق ىلءرهاظا ذ هو ل ةالهنامح

 ضراا فنو كن و:دهأاىففالللا اذهاو ةرفروظبام ىلعم_منالردهلاوه ةمهاادعب

 رهأااهتيهدعب رهعه_:-وزارق أ اذاالا همزاي ل هخمءاربال الهر نيدلاب رذأمخا !فلاك ىلوالاب
 ةدازلا دصةمدعأا هفال>هم_ثالاو تاءقنا رواا ىلءةدان زل هد وهءةنلاو رادحاام ىلع م

 هريخ أ دتبسرأ نابقاللوعفمبمهذلاب (عبدانساو هإوق) ه-ةةالفاببرق هوقو ءا

 "لدسملاةَر ودو ىرتشملا«ةدصاذاىأ(ناءةا هلوق هن ومضرم ىفىأ( هش هلوق) نامقا "هل 0 3, 0

 نملا ض.ةو همصدىف نالفنمد_ءعلا اذه عارهنا ه-.ةتامىذلا ضرملا ىف رفأو ىلا ىف[ هههاإ . ّ 0 © ٠

 *لكءهذه ثلثاار دّةبالا نها ض.ةىفقدسبالو ع.سااق قدصر هاف ىرتشلا كلذ ىعداو 10 داما

 نمل ا*اف.:.١ىلعقدصر الةيدامعلا ىفو ةرصشلا نبا ىرتشملا قيدصته مق لفغا هناالامظا تالا عم نامقا

 داسف:م دع دقن ضءقلا فؤيدصتاامدع (لوقأ) ها هن وملءةتامدقدءءاانوكدنأالا تضل ين

 ىفهدلهن تاكلاكو دب هظرمىفرقأ نارقالا غ2 حرش ىفامه1 د مشي وعملا ادهىفةاداحلا هدمزار ور هده
 ' هانم دقامىلا عدراو ها ةصعلا نمز لادا: سارمغنم ضرحلا ىف رارقالا ةلزخع ناك ةهدلا ماسي زو ا سلو

 هإوق) ثاريملا ىأ (ثاءتلاهلوق) لةغتالو هنوب د مهنا رباو هلوقد عضد رملا رارفالثاوأ معنا لاو

 وهو لالا تدءالريلا هع ةصالعلا بي وصن!ده (خللا د مشت الب سداو

 رظنمف لاعب ريخغالو ادمهش « نكنالةلاةمرا رقابسو

 هلناءري_تاللاه ناو قاةةالاءارارقا نوكيالاذك ىلعنال_ةانا د مشتال لاه ول هنا هصخلم
 سها هنا معلا نا لا زع امم ةماعو ىنرك.لا لاق هففادخا هةهسوأ _ة-نمءاذك ىلع
 ىلءفرفلا وميمحأا وهةسذملا وةسمنقلا ىفلاف رارقا هناباوصلا ىراض ع اشملاف ورا رقاب

 هلعماك:_سريخنءىبلاو هدهد دوز نعى ةداهثاانحىسمااثاارارقا هنوك

 ظ ٌكاذدمنال ىآ لادا اديدشتو نوذلا (هذء«نهلوق) هل٠هاالادلا نوكس دج ةهلوقو هءلع

 ارقاافاأ ىلع 4ناانالفربعالةوقن ادرك ذى-دقلالاق (فاخن هلوق) رارقالامكحيف

 ىركلاذباو ررك ذو ءاد_ةباهلاف اذا هفرظم ط لاه نيثناو ردنا ىسحرساا مءزو

 نع ىمهنأانا ارارقا هنوك هول اه من نيتدوك ذ#لا ىراذمزع اشمتيا اورو حلب ع اشم و

 هباوعاذأف ودنأو أن مالا نمىحأ مهءاجاذاو ىلا هثهلوةأ هنءرمسف ادوح وعم حي رامخالا
 تاءثالا ىف هنعريخخلامد_ةةرابخالاةصص طرعشنمو هذعربخلادوجو عمرامشالا ىلعم-همذ
 ىلء هل ناب هريتع الذ م-هردفاأ ىلءنالؤا لاه هن'اك و هذ ريخماتىثأ هن أكف ىنلافكلذكف

 1ل]

 كالذ



 ليك 52000007

 اهاومقالب محدنال ةداب رانالتاءقاذاروك دملارهملا «ءلعوزئاس هرارقانا ه.ةذلا دة عران اف

 ىقاذك ى عالاك هلعرع  غىفءوا2ةءافةدازلا د_قرمغة داب ز لهحال و مديل نأ ه.شالاو

 هصأو (هي وافى فنصملاهرك ةهلوق) ىلاءتهقلا'اثناباءلا رخاوأ نأ, وذي وهلا ىئاوملا

 افلم همة نأرفأ ماسءا!ءاربالا دعنا ه-مئمالدرنا مث ماععا رباام هدب دد صنياسر نع لس

 دئاوذلاىفاك همزليله:مءاربالاد_ه.نيدلابرقأ اذا اجأ المأ كلذ« مزلب لوف رخآ اللام معم
 هب رفأ هناو ماها :"اربالا دعب ثداس بسب[. ددملع ىعدا اذا عأ ةساحرتادأا نعالق: ةضرإلا

 ىأ (هدافموتاةهلوق) ىدادغباا غافاتايبلا ضراءترارقا فامرظااو ىنوتا همزلب
 ىذلاىأ (نبدلا "اة هلوق) ميرغلاىأ (هناهلوق) ثداح_. :ءاوعدي موزالادسقت داغم

 قباسلاهلوقزمبو اذهنيبقرذلاو ىتمذىف قاب ه:ءىلأربأام نان ى'ان”داحامي د سولف هثمهأ ربأ
 مقفل دب. 00 قانالفنيدلاكةاثاافو اذكىلءنالثاءاربالا دءب كانه لاه هنا ٠ :مءاربالا دعب نيد لانو
 اكوةفلا: رق دعب نيداابرارقالا ىأ (لوالك همك هلوق) لمان تالطءااوهودحاوامريةمك.طاو ىلع

 صضصرإإ و لب دلوالو ة.يااووتءلاوح وزتلاك ونيديهمفرارفالاك 6 رملا ف لءفااهلوق) لطام هناف ىأ هدمها ربالا

 فالا :ممز| , ١ ك*أنف لإ ح رزتلاو ةصدلانيدنءرخ و ءنيدبهمفرارتالاناف (ةصعأا لعف نم ط-أهإوق) ةانامحملاو
 ثاثلا نم دفن: ضرما قءد - هداموقدءااو ةهدأ افالدعةدا زا لطدتو لئاارهعهمادفب

 جدت هناين -م ||| ضي وغتلا دان ءالايدارملا (هريغارظنا ارظاذلا دانسا هلع .ءىفالا ه]وق) لكلا نمةصدلا ىو
 5-3 ةصعلا و ملغ ال: هلوق) حده ض ص ىفهضوذاذاو ضي ومد طرا ذا الا مدنال هةصدىفهض َوفاذا هناف

 فو هاما راف لإ ىأ (ةمس هلوق) تانود_سدت طرمش ٌلا:هناك اذااما هل رضد وهدا فئاولا طرشي 0 ك ظ

 هام نوكي ةراستف هري_غاراننلا ضوفاذارظانلا نأ ىل_ماطاو باك سءاىهو ْهَمَمْلا نم ىهتنا

 انهو || ةيراضملا فرارخالا با نء مك اطاىفاكىفو ةةةلاةرايعد_هياهيثلاك (هابشالا فهماقو وعدو يالا قل. يتوافد تا ضرا فا عسا الكعوب
 نماضوهو قد_هد)ةئام ماما تطاغلاخ مث لالا ىف مده ردفاا مب رب براضملا رقأوأ

 هنا ىعدا نا لوةلاف ضرما ىنوأ ةصهلا ىف ثراوالرارقالانركىامناتشا ى.هتناهيرقأألا
 ةبزازيلارارقا فادكح رغصلاىعدا نا لودااف غول لاوأرغصلا ىف هنوكىفو ضرأاف

 ادوهعمناكن اف نوثال!لاحىلاد:_.ساناو هلل وقلافا ريغسم تنك لاك مث قدعاو أقاطولو

 هيذكو أ ردلاودص#هرةملاناهلاودوشدمو رارقالا ىلع هئرا ونفريف هلوقملا تاه الفالاولمق

 ضراانرارقالا ةلزنئ تاك ةصدلا ىف هتان تنك لاقو دب هضيهىف رقأ ةزقلا فاك ل:

 درعلا اذه عابتا<.ةتامىذلا ضرملا فرقأول ةمءالاناىق لاق ةصملا نمز ىلا : اةسارمغن«

 ض.ةفقدصال وع-همااىف قدصإ هناف ىرت_ثااكلذ ىعداو نُملا َضة ره:ك”ىفنالف رم

 ل.ة تامدقد.ءلانوكيناالا نمل ءاؤءدسا ىلءقدصددالةيدامعلا ىو تاثااودةرالان ملا

 تءحال_صاوه (لئملارهعرتأ هلوق) ف ع( نامهوناح رن ف هماتو ى-(2:| هضم

 ىلل-صطالاّس وةؤصكشلانءااهحراشا ةنارهولا

 ريغ سدا ل يقي متيهوولو » افرششءمماهرهمىناا رخأ
 ناةفبهةرو تءاكاف تام ماهر _يمفاانه_ةبوزلرقأ توما صرح ضد صا مترودو

 ع
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 هدوخج مددت من نا رك ذيلو نالف نمءد.ءعاب هنارقأ ا ذاامهنمو نيدلا هملع نصرعغ نيد |

 هنمو ةسحلاولولا ىفاكني_:؛ اور ىد-حاوهون اذضاه ىفاك لطان نمترم هب عسلايزارغالا نال |
 ساهل ىل_هأن الل طاب رار الاف قاد_طلا نمئثض.ةبرق؛نا ه:ءاويلط متلي حب ةزاذا
 ىفّةعقاولازا رقالا ل اسمن مريثك مكس هنمدخؤي ىرعما !ىفلاهأ ة.طاولو بذكهنان وفرعت

 معصم اعلا« ربالاد_هب نيعلانهرارقانالهيددق (جلا هنم!ربالا در نيدلا دد]وق) اتامزأ

 ةلاسر ف فرغا | ق.ةتودام_الا ىف هب حرصا ءاكسسم ماعلا ءاربالا ىف نامعالا نمأربب هنا عما
 ممثاهر_عماهجو زلترهو لَد_لاةروص ىواطسطلالاه ماعلاءاربالا ىف ىلال_ذرمشاا ١

 ةصالالا نع القنرباا دع ةمالعلا رك ذامىفانيالا ذهوءرارقا مدنالةمهلا دهب هيرقأ
 ةئيملا ةئرولا تماق أ مثتاموهنو -ض م ىفم_هرد فار هعهن أ صالرقأ لبرلاف ىرغسلاو ِْ

 رولا ىلءةداعالاو هنابالا ل .ة>الل .ةةالجيوزلاةامسىفاه-وز نماهرهمتءهوةأرملان ا

 ىف ١ل-ئاارهمراد_ةج مديا ارارقالانا ىضتقيامىدامعلا لو: ىفن كلل روك ذملا
 عدلا هب رقأ مث هتسهنأ ربأوأذ ءاربالا فا ات ره | ىفةمهلا نا فدصملا نع لة'مث امالم
 ىوءدلاه ذهن عىنأربأ هنا نهرب نيئودغلا عماس ف لاق ىواطسطلا ٌةرامءته-ّءاهرارقا '

 لاقوءاربالا َتاةوىف ايا ه ماع دما لاقوأف ىفا رباد«لال ا ىلرقأ هنااانث ىدملا ىدام ظ

 ةربءاربال او درلا لا_ةحال عذدلا حدد هلم لولو رارذالاىوع دعب عفدلا مصيال هموم دص

 نبدلانعءاربالا ىفا:مالكن كل ها هدعيدراا,دنربالذا هلو قى الذم هملءلاسملا قدمف درلا
 ك.اعىلام كنأربالافولو ةداشرت اذا! نمنب ريشعلاو عنا رلافو ىوءدلا نعءاربالا فاذهو

 سد ستلتاكلاقذ رادلاهزوىقىل وحال انا _كساءى روهذتقدصلاق فاأ ىلء لاذ

 ترب وأر ادلاهذ_هىفىفق- لك نم رخلاهولو سدسأا هل هعباللاةذكنمهّنب ركشاف

 اهفو ها نمااءلفنملا ضمقأ0لاقةكدءاهت رث_ثارغ الالات ن1 تررفأوأ ك ماا همم
 هلمق ىلا-6"ى رتالفلاك ولاده ىلعو نيدو نيع لك نم رب هلق ىل ق-اللاهول وداعا نع

 و*لاقولو ةنامالا نودنوعذلا لخده.اءىلا م6ىرب وهلاقولو ةنامالاو نوهذملا لشد

 اًم-بااطلا ىعداولو نوهذحملا نعأ رهيالو ةنامأ ل صأئولكنم*ىرب وهف هدئعىلام*ىرب
 سامقااف رويل ناو هنن ل.ةتوءاوءدعمست::ارباادعبحرأناكناف ةنس ماه او كاذ دعب
 ضءبلاك ىدهت اهتم ل-.ةثالزا_ه*الافو اهدهب بو قع ىلعله<و عمست نا

 هرك ذيسوهرك ذا“ .ةتسالا»فوأ ا ذهذةروك ذلا نياودفلا عماجةرامعرك ذنادع,ءالذقا |
 [| د_:ءةاواسمالوةبولوأال هنان ءال_طفلا ضءعن هءؤثد و دوهدال طقا ل! نا ىف: #سملا

 دوصقملاف ف:طملاها:ة:ساامامأو ه.فرتءا5 درلا لاّة>-الءاوعد تهد ءاانهناللمأتلا
 د-:ءاهلالموزللاو ةدعلا طرمشو لوةااو بادعالا ىلع هلة ثلا اعرمش ةره_ ملا ةمولا مهلا

 روك ذملا لصالا ت#الخادع رفأا ادذهتوكىف ىدنءواذه "هلءاكاأ ىلا فرمص::قالطالا

 ةدايزلاو رهملا فةدابز ل هج هنالدال ذزاحاسنا هنالمهمالك فل مأ اء فرعي رظن ةناخرتاةلا ىف
 9 ودرعنال طتا.ساانال دوعبالف طةسو<_:مءا ربالا عمق وامامأو اند:ءةز/لاحروأايف

 ادكرومىلعاوانا اودوشا لاك مث ه-فمرهملات مهو طلاق لاك همر هتلةامد فتة رازعلا

26 

! 
1 

١ 
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 «انءلاىف هقد_هدالن ىذافاا ىدينمب كلدناك اذاامأ (هنايد عب عشب دوق ) ها ساما

 الثمدصأ :أرملاءذ_هنارقأولاكهايشالا ىئاوسف حورصو وهعوهة«نمذخ وامر وك دما

 ىردعاغ اد_هنال اهحوزخي نأ كلذ :ًارملا هّتقد_هوهوغو تءفولاهو اهجوزتي نأدارأ م

 راح قد ”قالاطا ني امج وزت رك !/لاهواهدو نت مان الأ سها قاطولاذكو طلغلا هذ

 رهام يغىفملانوكي نأ لقكهناب بدجأ هفالخ نيدقي فيكس لق ناف ىرعب حاكذلا
 ممتع ريغ ن*ع وقولاءال وأ ذأ ىتذملا نأ ل ع وتولا مدسعب ه:ملعأ 2 ىناف بهذملا ل

 ىذاقلا نكسهل ةنايدلا ىفاهياا دوعبنأ هلع وقول مد_هبماعءافأ مث بةكفقالطاا كدب

 اذهلاةذ تداك:ناوصقلا مماج ىفام هل سأاةدهع ورثنمو ها كلا ما.ةادقدصبال

 ى واتفلا عجيف و م رحتالاملا ىنلا نعف رف سدا اظذالا كال 3 نا نية هب ىلع تءرحو رذك

 كلذو ه_.لعلالا كلذ نكرر هنا زي: ملام ىلعءلاهذئثىفاةسوأالام نانا ىلع ىد
 ىفافهلوق) ىوجلاءرك ذاذك لالا كلذ داد1ق-هءلعىدمالناك اًماثنكد لقوا

 وهولاف اهركحه ءا.مرارقا ةدصدىتذأ نم املا نمي ازا هارت انءةقرمسلا باك ىف

 رعل- ةنوروءالاردنأ نمتاق مسا ىلعةداه_ثاافالاو لوءااه_ءاعو سانا عسي ىلا

 هناءاصعنعىكدو داسفلا ةمافا ا امر ىف هملعلد وهلا يش وةسام_-كلذزاود لب ل

 :رمشءهول ريذاف طوسا|ءاوناهنمع وقراسرعمالا لام نيملاهماعلاةف رك قراس نع لكس

 را رخال هإوق) اذه نمل دهان هب ارو تر ارامهتلا ناد-لاقذ ةقرمسلا.قافرقأ وح

 ىتااءدبي شراي هلرقأوأ هل_.ةتامدقو اذكرهشىفاذك ىن-ضرق أ انالفن'هلوقك (لا#ئ شد

 تتفأ اذ_هىلعو ةمئاح َّر اهلا ل_ءحىف اك ْئث همزلي ل نانو كد هادي و ران دةئاهسايعطق

 اا هنوكا ةمعرمشلا ضب وغلا نمديزأو هو ثراولءامشا!نمردقي ناسنارارقان الط

 لطاب رارقالاف ةيولاءنامت_صناممتن ةكرتلا نا نيالار قاف تفي ونبا نع تامولالث م اعرمش
 ىلل_هلا ياك نمة.ناخرئاشلاا ىف رك دد_ةذالاو هج و لك نمالا# هنوك نمدبال نكساو انرك ذا
 عمرارقالا مصدسنعان عمم نمنموأ همنضرقأاضرمفرد فلآ ىلءريغ_سلا اذهل ناوق أول
 نارابتعابمسناما نكلهنم دوكي نأروهتنالو ضرقلاو عملا ل-هأ نم سدا ىبهلان'
 هنملظىوجلاىه21لاه (لوتأ) ها ”لهبافهءاءربغمانيالاتوبمال_عرفل اذه
 ترقأ اذاة.ئةااوةموظاملاح شف لاه ال_ئهديز هرهمنادةغلابةءترقأ اذامأ]|

 4 هقاواذهنمذخؤبو ها محصن هناف ىدلاولو ا نال_نل ىب وز ىلءىل ىذلارهملا تلاها ٍ

 اضروأءاضق و .سسريغنمو ةزشادا يف ىه ةيضامة دمة قف هحس وزلرق أول ل_برلا نا ىو
 نءاد>أتدتفاد_ةوءال_طغلا ضد لاه اعرمش الات هنوكلل لطايهرا رقاف كل ذيةفرخعم ىفو

 مد_هلةقشو هي بتك ناو عرش ل_ظايىرش قورطنا همزل نيدبا هالو ذلولامأرارقاتايكلذ | ٠
 هعالا ل نيد٠_.اعنوكجراال لوا_.اولماك !يفهلثاملاذا هداومأ ىلءىفوءالنيدرو سن[

 هش هنوكلاهدلاول اهس وز ىلءاهلىذلارهلاب :ًاراارارتاةصدمدسعناىوحلا فو ها "3
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 لاق نم ىناك !!ىفلاق ط قءةمدلل لئمىف دة نال (اهت فنا همزا هأوق) ىتولعم ىأ ىلع
 اك لاه غ) نالن ن ء( اذاأ هب رقأاسلءلا ترث أه ن4 همزلب الا اقّو لاملا همزل ىلء ىف لاو أ لعأ اذ مهردفا أ ىلع نالغا

 كشانرت ذيزءأا مهو قفرارقالالط_ كيكشتلاناامهاو تاعدةلافولاكءدك انبج ومفأ|| ىداو) الذم( سفن رشد
 لصاحلاو ها قفل نال ن!ءدق اوت فال نظأو ب امذهلو ةحصرا هئافرع نتملا هن ىفاذك (بصاغلا

 الماشت وكمفاح ودح ع وأنا راه_هد»أ ناك اةالصزف رطلا نيبدد مااوهان د:ءكشاانا نءدكالذ طوقس تاءدقو

 فرطلاوه نظااباامتو لوقءلالهأد_:ءم_هولاوه حوج راو نظااوه حارلاف نظال | داو هءاوص و حرمشلا مسن
 ىفةددنهلا ىف لاق نيقملاب قطع مهد نع وهو نظااقوفو مزخغا نماء رقن وكب ىدأ جا رلا عم لا ىف هِ معاك بلاطلا

 لاق تاعامفوأ ىلع وأ ل_ءأامفم_هردفاأ ىلع نال_ةالافواورارقالا نمىفاثاابادأ أ بو مما ىأهحارشلاهو
 رارقاوهىلاهزهللاه ور ف سوت وبأ لاه و هلكلطااذه ىلا ءاهتااموجرد_و فش حوبأ اهيصغ(هدحوو وش هنا )هم

 م-هرد فاأ ىلع نال_هالاق وأ مهردفا أ ىلءنال_ةان أت ل<لاقول هنا ىلءاوعجحأو مي“(! همزلاو (اهاكفئاالا همزل)
 اهو أن طظأ اف م-هرداأ ىلعهللاهولو ةري-خذلا ىفا زك حكرا رفا كلذ نا كلذ تأ ءدفو اذ_هاناق اهريشعب رخز

 موسأاىفاذك لطانوهنتيأراسم 1 راافوأ ت؛سحاهفو أي تا مقوأ تننظ | دحاولا ف ل «ةسرريمذلا

 ارارق' ناكم_هرد فا ىلعنال_هان ا ىإع لاق ةناولا ىو مزمل تلعامفو ب زارا قو ملأ لعقد رع هل ارهاظلاو

 ارارقاناك هلعبوأ نالفةداه كثب وئنمزليالءاعىفوأ تالفةداهثىففلأ ىلءهاومواوقفف || اًمكوق نوكمفهرم-غذود

 أ اناض رر مك وأ ىخذاقلانالقءاسشة ىو هنو ودالاد و و ىذنةضفاصا )“املا ف رح نال من مد الؤاع ع دةرمشع

 | مضمب ىأ(نتماسن ىفاذك هلوقإا دحاو ولوهريغه عمل رشأ هنادا رماف(اائم ]وق )لاملا هءزلي اهنا حصاناكءاديسغلاهتول

 هسفتىلارارقالا فاضأ هلال (اهرمشعد رفز همزلاو هلوق ) هم بوصغملا نقلا خ-ذ ضع ىفو دحاولا ىف لهعةسال هنال
 انءاعدلوأ انعدوأ وأ ان_ضرقأ لاول فالإلا اذه ىلعو فاك ىف لاك هدص «مزل. ف هريغىلاو قاد 0أ) لج (لاغز

 لدعتهلوق) ها عبرلاوأ ثلثاا همزاي :هبرأوأ هتالئانكح لامول اذه ىلءرانراعاوأ [] و رم-علل ودب زهلام تلد,

 رهاظااوهلوقن م هرك ذا ازا ناك ثاو كالزيانلقامناو امارأاناىلاعت لاف (فحاولاىف أ لودللثا_ءلا :ركمأ ل٠

 هرارق' عدو لب هلوقبهعوسر مكن)و مدد لوالاهرارقانأل (هئاثلكارفز لاف وهلوق | لاهو )ف هيغل سيلو
) لكما !نمهذاغذا هلوق) اًدكه هب رقأ ادانيدلا هَ -سءىلع ه«-ساه وادصسام ثاامااوىلاثلل سدل أو هيي للكفر

 

 ةئاهلاىلا خا ىفءازع (لءةيرلأطلنا غدا غئشب رةاهلوق) ضي راارارقا لسقمدةةدقو [] ةمصولاذانناثلق 'ونئالل

 طلغلا ىزف عد نهىنا م. ىف :هسقلا نان مدي رازعل ىفرك ذولوقأ ىلهرلا ريما هم < لاه لوالا هب رقأدقوثلثااىف

 مل!ذااد_هوه_ءلع فاحالاو هملع نهربي ةم-قأ' دعب أسش هتص» نمذ> أ هنا عدا تاواييف ,
 اهرات ا ىتأا ةياورلا ىلعالا ىوعدلا مصتال كلذ ىلع نهرب و رقأناف ءاف.تسالاب رقي أ ى العام ىفاثل كلذدعب 5 هعونج رعصي لف هقصتساف
 ها هرارقاىف ايذاك تاك امهناهلرقملا فلن و عمن رار_فالاىف لز_وااىوعدنا نورخأتا لكلا لكلا نمهذاغتل ندلا

 ةئيبلا قحيف ل_ةدالدنا ىلع ةئاهلا مالك م نأالا مهلا فاح ولل.ةيهناىفءلدياذهو ألا قامو ايد
 و»وىودتا نورخأدل هرادخا ىدلا ف_سوب ىف لوق ىلءالد#ثو ةقض-ى أل وق ىلءهناو لبق لأطقلا ىدا 310 5 0 3 ماء ١ 0 كا ا . *( عوز ن)*عمضلا نم

 ضوقيلاف مث روك دملا نالا نا زيملا بار ةئاخلا قركحسذدقواذ_ه لمأةةرهاظلا || ا: ّى الطأاب 0

 ةزايعلاهذ_ه ةنالا رارقا ىف رثانا مث تّدشنا هف١حارقىت-ةملاو ىذاسةااىأر ىلا كلذ

 ىلءن كف ا ورغااهد_هناف رئاظءااوهايشالا فام ل-ةنلا ىفع.:انهحراشااو عوتولا

 نعافرفتاذاالا ل_.تتالءانغيالا غدا, نيدلاررة أول نيت هنازخ نعرصلا فو ةرعسصب 1

 ساما
14 « 

 مدعنمت مى ةااعإءوا ىلع
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 يي ا ا

 امقفناكن < ةناسخلات اداه2ةىفامادخأ طق_دالاموفوقحلان ه طقس امنا ىفةفاْؤا ا

 ق--تلظ الاموات هلاطبان ل_ط_الاقاةه-افقوا اةكسمن وكب ةسسردلات اهم
 قرغلا مدع ىج.ذ مادحالال ماش |ةمئاسللا امنا ىنخعال ن كا تلق ى- ها هذ _تاينأ هلثاك

 نال ةاه:مق- تطق.الافاذاف فقاولا طرشر هقص -؛اغاعبرلا ء_.!ءفوقوملاذا

 اذ_هنالمقاولا هضربإلام هفقوف ل دا ث .-فقاولا طرششلا ذا توكي لهتاعس وأ
 1 روح 5 راسب >ا هناف نالت هده هنانهرار ةاف الذم فاو أ أثأ

 ه_بردملا فقوىاذ._هوةمناخللا تاداه_:ىفامل ةندسه:لاقو د "الذب ىتذأ ىلمرلا مهما تيأر

 ملاعحلا رب رن ىلع فوري غنم فقاولا طرم ثنية دسم هب رذلا ىلع فتولاف فمك 0

 عقودقو طاةسالاهلوبق مدعف ثرالا هاف عراشلا صك فقاولا طرشش ناباو رض دقو
 هضعب وأ عِ رلاهل طورمشملارقأ اذا تاقناف ىهت اردد نأ ب مالك هلم ىلا هذه مهضعبا

 هفالخي فقولا بو كمناكولو م'تاق هقح طةق_:لهنالذ قدك -!هناو هيف4ق حاله

 انالفناب ترقأن من ةماءعام«الارارقاىف ه(عرفا« ىلدة_مبارىف فاصاتاهرك ذات
 امواهماغلم م هه«١تضدقاملا ىذنقع ةموأ_عمةدمقاذك فق ونماههدخام عد رودس

 رقأول مهلوةقالطاو نيهملا غاب رارقالا تقو مودسعملا فا ةدتسالا عه نال لطابرارقالاف
 نافهنال_طب ىذقن مدإ لهري_ةهلول عج ولو مدي هنو دن الف هةكسإ هنا - رلادل طورمشملا

 نالذ ءةهسي هنارقاو عب (اذهىلعرظناا هل طورمشا ا ادكو دلوق) ةضرادمضوءيرارقالا

 ىه سنان الف نارط لا رذأولن ناهدالارب 04 رفات همم 2 هريغل لع ولو حذو ١

 تاموأىقب ني.حامادأم «ةفيظوف نالو هكراشد و هرا رتابد_تاؤد العمر طقاأ فد كادههم

 هإهطرمث نأ رظنلا لافتا ورارقالان الطب وهو رهاظ مكحلافرااوض ناك نافامهد بأ

 هللا هردلاولا ىد .سابنء لسدقو اريثك عم هلّد_سم ىهذهلرقملا تامولامأو هدوبفقاولا

 اذ ًارارقالا نال طي رظنا اهم_ضةةء ىذلا ناي ةي د مالا عيقنتىفاهنع باجأو اراه ىلا.هت

 ىل_هأنمدارأن أ رارقمالىضاغلا اهو ولا.ءاو اس رقما ىلا اميرشملا ةصاأ ةوعثال نكم)

 فاصّللا نء ماك هلوةءال كلذ ل-ىذلاوه فقاولانإ ىلعالسهرار_ةأان ماب ال فق فقولا

 همغىذاةلاماقأامهدحأت اماذاو دارةنالا امهدد ال سدل نيئالرظنأ | لود هناكريصمف 0

 لاَعء:اءلوةلاانهنكعالو ىهنا فاه_ءالاىفاك ىذاقلاهماهأ اذاالادارفنالا ىءلل سما[ ٠
 طةف'هل غلا ىف مهقداسغأو رظنلاىف مها -الذا "لفلابرارقالا ىف. كسه نك ١ لاىلاديرقأامأ]

 هلوقدنءىأ (اةهوةقءارثالا ورك ذ وءوق) هئةعاق هيلع همن مدألولاقو هررحاماذه

 نال_ووةد اهنا عمدرلا 4 طورمشما ارقاول اد هىلءو لاق ثءءاشنالا ءالءال نهدار الا كلع 1

 لاه لاء ههنرامع (ةعجا ارادوعدال طقا ىو هلوق) هأ ممن لهل هل عج وأو حد هنود 7

 ىل_هأ نم ار_ةفناك ع نما ةسسردللا قو ةداهشلا قتادامشلان ههيواتقفناضضاق أ

 بوتكملانءهوهو لا هذ 0 سما هأوق) 595 رقءانمدقامرخ ىلا ةسودملا '

 مهفاق طلنادرععةريعالهنالدوحتو رارقا نما هيفا امساصى مضاقلا ىأ (دخاؤبالهلوق |[
 تازة ا است ع ءلعأامت هوقو فالخالهناءرهاظو ىلءىفهوذوه (ديالفديق |
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 همس رس سس سس ع ع ا لا ا ل حس سس سسسس حدو

 ىكالذ ىلعمااكلا ماتو اصطم فاصخ ه١ ءارةةالاواكهلفلاتراصدب ]زتاماذاق ديزل
 هلوق) ههسارق ف قولا ف ص دقو سف: دثاوذ عم ىلاسهت هن اهجردااولا ىد سل مقذدلا

 هرك ذرةملا هي رقأ ام طرشو «طرشاسع عجر فةاول نا ىلعال_+ (هذال _ةفتولا باكولو
 هلةنامهمخىذلاامتاو با ران ا أمثرأول )ل اوذأ) ) ءايشا ىلقةسم باف فاصحلا

 فقولا نال لك ثم هنا ىو+لا لاهتاذاو هطرشا. عج عجر هنانىل-ه عدلا |هق سيلوات: [ىرعبلا

 مكحطا ل_.ةهءوزلمدعرمامالا ل ونىلءح رت نأالا طورمشلا نم تعض قام مازلم لاذا

 لوقل ..ترردلا نءسامهدب ود وتاق ايمزلم ها ل _ه-11 فقو ىلءعهمالك لمع و

 هللاوفاصألا٠ نعل ةءااثو دلعنهملا جاد لد واعلا ادهو ةوطاو فةاولا دش !فذصملا

 ةق.ة-هيلع فوةوااوه هنوكب رارقالا ملل _بدال ع درلا نال قا ةدهسأب را رقالاو ملءأىلا عت

 اناّم_#بناكول فقول نا ىرتال أه _ءاءفوةوااوهر نأ نوك عمرا رقالا حدب ومهوميدؤأك

 هعامدنا قد رطبررا رقالا م“ ةرغلا هددهاَو ىكد--هلاوهازي ززانه_.اءفوقوملار ةافرعادقر

 لا.ستالاذا رصْمأ!توديرُملا ل. هنوك.ا هك-اعالف كالا قد رطب هلاها هاما ةرغلا كل

 اهاوان :واونق كح:دو-ومنيءةر_هلاناوهو أهرق فقولا عب روتاةسدلا ةركنمب

 كءاعربغالاهاه سر اةلطم م“ وهو عسدملا قو رطب كل _.اقلا ىلءله_ريسغلل هن رارقالاف

 حج رذاموهذفقولا 0 رامأ و "هلطاب هءوسق لق عاشملا ةسدهو ةءهل! قد رطن لد ؛ عما قد رطدال

 هر هل هلهحولو هلوق) عسسسلا ى رطب:نوكيالري الاعب رأر ةالافاهرم_ غر ةرحأن مةهسموع

 طاق سما هنالولا هطّقسأ وأ هاوقن ودشس "لالا أ طاق ساربغ نم ىل_هحلا أش انا

 انغارا رقالا يمص نال ءرب_ةلره سد نأ مصنال ىأ (مد1 هل 12 اوق) همة طق_سالفلووم

 ناكما عم هرامحا ىف هلاقدد صلاها رهاظ ث د ن م ه..بقت ىلعءرار فال "هلءاعموف

 :ل-غلاهل طورسثالاكاذااما صائهلوةوال كلذ ل_هج ىذلاو» فقاول انا ىلع الج هده
 نيقرفو هسفن*“اةاةنم كالذءاشناةيالودل سيلدنال مدبالنال_هاكلذ تاعج راغنلاوأ

 فئاولا طرمش ف ااسضولا ذا مهيهتوم ض هى هريسغارظنا|لهجول مث ءاشنالاو رابخلالا
 لز< كالوةنال اضيأ مديرمغلا كا >ىذاقلاررقوورم ها هنع عرذولاذكوهذعامصو رع_هدهنال

 درعاك ىذاةلارب رقت نمدنال لب غارفا ا درعع اوظانهل غورفملاري_هدالو لع غارفلاو هس

 روك ذا لءطاريغاذهو غارفاادرععالرب رقتلانارظانرامص هل غ ورغأا ىذاقلا ررقا ذافاةباس

 هره_غا هموأ هع عوتلا دع لولا ناحسذن ا ُّط لاةفهريغا عب رلا ل ءبامأو مهفأف انه

 ' اق طاق الا معن نا و هن عرج :لاةصد ىف ةمشالفهسسفناءذ خاب مهل هضمقما هاكوننأب

 لعأهللاةيناةللءازعام تاق هأ طاقسالاب طةسدال ثراك طورمدلاقاةدتسالا نا ةئاشلاىف

 1 طاقسالا ل. ةءامثح ىف» ايثالا ف قرغدتو قاسم ةيئاؤنا ف لوقنملا مث اهعسارتهنوشب

 ددعملو اهتعلا وسأارثك لت اسم "هادى كالذ رد دو ني_ءمريغأو نبع هطاقسا نيف ووةللان م

 فال ىءوسرطلا مينا طق-سال دال الهق- عب را طورمشملا طقسا اذالاة فال: .:

 هلاسرفاةلط٠ طّة_بفال هنارك ذد:كحلا طقس هناف ىأ ىو اهريغل هّذص طقسا 1
 1 و ا تي بس ب م يب و م دس بج جر م جو و عض بج جم ج0 6

3 1 
 د 1

/ 5 
 ني وف هل مح
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 ةوسك الوةقفنالونا رهمهمز اهتطرناهنارغحراشلال اه ها ةقفالب رارقالا ةونمألا ظ

 روهظااوتو.ءكادعبىادحاهتطوولملاه ةناخ اهسن:ىلءاهاوةلو.قااها وك الر ||

 طقمامنالاةيدقوعجارو لمأتن ها ةدتعلا:طودط مدعاة: دعلا دعب هنا رضأا ىفدافاو
 رارقالاهءلع ل3 (هّةد طقسو هلوق) ىلءاتأ اك رصاعب رأانزلانرارقالا معلا م هدسملا
 هلرقما لل عال ىعالا سفئلاةباطءنكيلو ئثبرقا اذاهناهلعاو و رامخا معارلا ىلع

 ةة.ةج وحلا طوقدنعوهامالاؤسلاو ارهاظ هيةذخ اًومارارقالاب ل صحام ةباغفءذخأ

 فوتوملاوههنوكبب رارقالا مزال ةسدال عدرلا ن الن قاةكساررارقالا نك. لاذ نءاد_هنباف

 ىد.ىلاق هقالذ ف قولا باّكولو هل وقدذ# ه.فام نا عمار رق هدمت كانك مه وديدقأمهملع

 اقباطم نكي لا ذافارهاظهطوق-دارملانأرهاظلاه_ة- طةسوهلوق ىلا هن هللا «_-ردلاولا

 فقاولا طرشام ىلءداعتاماذاف ام> مادام طوةساااذهنا م هده اردءا لال عقاوال

 نافدي زاموءلا ن:تاو_سرشع ا هلرةلالاك فاسذتاىفو هةءوهعىف ىلا كاسل لاق

 هياكفنت5 ولا طرمش ىلع 'هلغأ' عجرت اهضمل.قرقملاوأ هلرقملا تامناف هلرقما تعدر د راو

 .داوودب زىلءفقولحراضب أف اصاناىفو رةأا توموأ:دملا ىذعةقداصملا نالاطم ح ريد
 قداصتاذاةيدمالا فو ركماءرارقال_طردي )تام مركب ىلع هنادو هيدي زرقاف نيك اسمالمغ
 ىلرهظب وممأ نا وحلا هةد قت! ةقداصملطمتل وفدا ونعمهدح أ تاممت فتولاةعاج

 فق ولا هطرشامد_خاهداونتاماذا“هلإ وطااةدملا ىذعهقاقكت»ا نع عمم نمثا ا دبه نم

 فئاولا نم هك.اتاغاوهب !نءهكا#رلدلولا نال وةقداصملا عي رمد ىلءدي رمال لرتلا نال هل

 باوملانلاو رارقالادرعبقللا طوة_ساوتفاوقالطالااذ_ميريثكرتغا (لوقأ) ها

 هذسه”لغلاقذ رقأ ف اسال ميكلا :ءالعلا لاف ه.سةفاااهةرعيدو.ةيددقم طوق ساانأ

 هقخ اوديو

 را رفالامهزلوهتئر ءمزالت أنس أوقد سحاب اع .بساشلا نودو ىنو دن الذاة قدما

 اهلعد مىلا ”ةلغلا بد :درتاماذاغا. .- ما دأم هن رقأاممزلا و هسة: ىل هقدسم أ لاك كلدب4

 هلوةراضيأ هللعو هلرقمألل ءالذل_ه-ىذلاوهفقاولانأ اك هتاعس كل: لادا هنالد فذ ةاولا

 ديز قد هءفىأر نم هناك لدي ناو حب ردع ناو صني ودب زب ناك نا لاك فئاولا تازاومل
 نءئثذ_خالءلذب رقاامارقملاناىذاقلا لول هنا ادهن مذوب (ل وقأ) ها هقحىلع

 رار 5| هنأل هيلوه_ءمرع_غرارقالا كلدنا ف ةولاب دب ةاسد لك ١ الذ نءاضوعءهلرشما نم لالا

 لو-الو هل ءاءؤات امزىف مقاولا 2 أر_فالاوهو فاما مامالا هلأق ام ءههدص7 يح وواسع لا

 لاق ااو(لوقأ) فقولاقمدقتايمصيالا ادا «مغالءجهنا ول ىأ ىرعإ هللابالاة وقالو

 نأ ديزركاسارقملا لم عه ود دالو اودي لص قولنا اذا هنالولا ء_سهن ىلءهقدصأ

 "يلع أ معمسقت ىلإ 3 ءاعصةنلالاخدا ىفوإ_.ساوهدلو ىلع قد دال لحرلا اذه ىلعو يلعبوا

 مادامهل رشملا نيب وه ناك ا متمادبز باصااقهسأ وهداو نءادوح وهناك نه يلءودب رىل#

 ىلع هدعن نم عدي زىلءفقولا ناك ن اوّو- هلرةءان نكح ملوهرارقا لطد تاما ذاف ام> دير

 تناكديز تاماذاف امح مادامهلغا! ىف ل برلا هكراش لدرلا | ذهارارفالا اده.دب زرقاقءارقفلا

 فسمنااوءارةذال'ل_غااففدننىدن زوهرقما لدرلا تامن او مويلءعدي زق د_هدموءارقفال



 (رفأ) ملسلاىفهةةصسو
 دهشاو ك ىف لام) لحو

 ضءب نأ را م )© ( هيلع
 صضرت) هبرقملا لاملا اذه

 مالطا ر هضءب و

 ناو (ليقن هب كلذ ىلع

 هنأ مل#هنانال اًهناندم ناي

 رارقالا اذ_هىلارام_ذ

 رونو كلاتحمر عرف

 هنأ لال -مئرمشلا اهحراش

 هنا) عرذلا اد ىتذءال

 لاقي ناهتاعرقأ رارذعال

 لو ىلع هلردملا فاح از
 ىو.ةال راتفلا فو وأ

 تاق ها اه وذو. .دهوف

 رقأن وف فن هملا مزج هب و
 (لوخدلا دعب رثأ) ريد

 ملص ناك ىلااشه 2

 طقاسن: ا ئسن ذ

2 0 

 (رهههمزل لوخدلا ل_.: ى
 ر ارقالاب( فهن )لو دان

 (عب رلا هل ا رقأ)
 عيدىأ (هنا) هضعب وأ

 ن - هقدسي) فقولا

 (ح< هنود

 ا
 اخس ب لحل سس 27 2 بسلا

 ىد._سهصخو أهل ل ديالام ىلا ا دو 5سم ىل ءرلارعشلا هءىتاأ لاق السخماوعد عمستال هناف مها
 قرشلا لماحلاف كلذ ىف صل! مدءاءولاه اعل دعب الف: :روك ذدااهءاامر قىلاهتهقادجردلاولا

 د اًارياول طءللانعةد رز زبااىفألا ضعدالةنرولا ضعن رارأا نيب :ىدوانبالارا رقا نيب
 4 تيرا ما هكرملاداو رقانا و هاوءدع مست ةاورك- ؛اوهكرتلا ىعدا مث قاما هنرولا

 رقأوغلب اذار - هب هيف هعالطاالب ميتا لامىف فرمص ب ىذلا وهىدولانااهرت:فرفلاهح وو

 ةيل لا وما ون قالودلامق وأ ف رصنال حاف ةيدولاة مشي ف) عيلوط هن مءاف مسالا

 هلق ةلاهللا عئرون ا. ام ةدارزدارا ن نمو ضقانلايرذ هيلة هما م مئاقلا هيصو عالطانالا

 ا ديت | فس سملا رشا اك ام هنا ملعب و د“ هف اردلا ىوذل ه:باةكلل ا اهيةفدع للاسرل كل

 ةهدهح واش د_ةدد رلا مالا امأ وماعءا رباه مق سدأف لصلا رخآ ىتك-امامأ و انتمي ذرعا

 هنالهف الخ قةصسو لوقينأ هءلعناك ( للعلا ف «ةةصسو هلوق) ريدتق هسنتالفابب رق

 (هءاعار ءلوق) ماعءاربا مق سا هنا تأاءدقو“ اًضفاهاو هدا الطمنامءالان ءءاربالا لعج

 قرداقلا هءءاايز زم ةينقاا ىف هلثمو ةئمعششا | نبال ىأ (ةداد مهر حرش ]وق ) ضر

 ىوعءدلا ٠ ندد م-هئاهبواةىف ىل“ راارع_هناو هب دمانخلا ىف ىتءا هيو نيد ءالع. نعتاةءطلا

 اه-الرقا نرد _ءالدرب الفر اذه هنالل وذا انءاتفال نيءتبلوقأ (خلاررحو تاقدلوق)

 هرار طضاناهمف (رفأن !ردععال هنالدلوق) نورخ! !2ااءالح الا ءالؤه نما جفادناتاءدقو

 لوب هنال مامالا لوقىلعنانيالهنالو 0 لان اهياعهلوق) ا

 ا و ط ءاما هاد دعت يفد ى-ءملاةد نمددقو ىل الرمث : اناقتا لمةءالفلصنلا

 ىلءءانهلر ةملا فماتالاا ارر هير ملا ضعب ناها وعدا :دئافال هنأى ال: رمشاارب رك نمل رام
 هذ_هىلامازا اهدا ف رشا 1نم لت ملا هذ_هودلر ةلافاعانذاك رخأ هنا دا اذاىناثلالوق

 ليس سماك ”لة_ساادزه ىناك طقفةرو رضا ىلع ف سول ىأ ل وق لدن < دعب أد َمأو اهودنذو

 هملءعىثمىذلالوةنماوه هي ملانا ل هكةءاضقلا ىت ثىفءانمدقام سنتالو ءانةة-الا
 اعرشه -ةءذىف ثراننيدهلكلب اي ردضعد نكي لهنا ىلع (هلرةملا فاح هناب هلوق) قنص

 لاق سماسمث زمألا ضعب ىفو ءانئتسالا لسق ىأرق | نعف فسوبىنأ لوقبىأ (ه«ودهلوق)ر

 ىلعة-هدملاتماق نا لاقي ناب نيمالاك-١!نيب قمفوا نكميو ىلاهث هللا هجبردل اولا ىدام
 لمادق لة: رهضءننا ىلع تماه ناوأب 00 لاما ا:هرارقا

 ل وخدلادعبءدار ةاناهمف (لوخداابرهمهمز !هلوق) م ااىأ (ح رمشلا حسن < هلوق)
 لحم مالو لغف ةبسشال سا ةئرادةهبتهمفن دلو ان : رارق'لوخدإا لق اهقلط هنأ
 فيكفا| ملعةةءالوا ممةداو ىف لوخدلا ل. ةقالطلا ده.ةأ اوطواارك ذئلذادقع ةهشالو

 لازأول وروما هذ ىفةد-او :هلع موس همفرأ لف ءريغو ع +هلاتءمان دقو وهلا همزلب

 تمدقتو ىرخا !بها وملانتمىفو هلك ىتأأ وهةصن هءاعفل و>دلا ل_.ةاهةلطو عفديا ترد.

 رارقالا تو نهد: ه:ىرداالتلاهوأ هئيذكب ةنيدس نما قالا رقاولىهوةدعلا بانىفاذه

 اهي و> وىلءىودفلا ليقو قالطلا نيسن توم داما ىنكسلاوةقفناا قوستو

 نم
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 ءىربانأوأ تئرب و كةاربأنيباوقر فذ تاق نيدلا ماكس نمءاب_نالا فاك هناعذ نع ءآربأ
 اهتيشاس ىفاكهريغة مدا ذعملا دسحاولا باطخ هنالك ربا ف الدم مان -فءاةءارما ةفاضال

 تقنتاةلا1لاىوعدنعءعبا-لالسهفاا نمةيداعلا ىفامم-هلا نمو ة .لاولوالايز هم

 ثداح ق-ىفالا ىوعدلا عذب ل هقىل ةمودخالو أن الفىلل_.ةىل كوع دالهلوذنا تاءاورلا

 هلودك ها ءاوعد عمم هنأف هما ىل كا! ءال وأهنمتحر - :وأد.عاااذه ن ”تتربهلوةك ةءارماا دعب

 ةرك-الاو ىلا ىفةرك.:قدالثال (ةاطءاهريسغو ةلافكو نيد و نيبع لك مهب هنا هل #,ةىل دال

 للسقءانمدئام ىلع رولا الاءاضقا ده وتاغ هرعغ 0 ىالاىف

 تي 1 000 ءانراالام عدا اذاالا الكرمي هناف ىواعدلا ن ءمأ ارباولاكو لمأ:ف 1

 ايينعتوو؟ ءاربالا ىوءدف رم ءعدارلا نهب زازيلا فاك لعناالءا وعد عمدت“ ربالاتقو
 نارك دو هن , واف ىف قونا1لا هدافا ا ذك كلذ هب هيندمأف طرمدلا باو كركي اهريسغىفو ساركب

 ىفءانثتعاال حاتصالف اهتكرتوأ همك رتد_.ةبالاقاطمم ومعأل وكي نا ماعلا“ ربالا عم
 ناالا هنرو٠ توءعلءثء- ثرالابولو اهءام«مدعائمدق دقو .دلاو م رتب صم هنالءا.دالا

 نكتإل ثءحهاككلذو لاق لءأ2 ثراولا نود ىمولا هل 5_سجعةانمةسهل!تهلم لا صدت
 فا كاذد.ةءاموأ تناك :وعدةيألوةينانمهإلو صاخئثنىوءددعب رارقالاو ةءارعلا
 هنارق ةاوهطام م ةث.همىواعدد لع دا ةمشما قو لود قباسااهوقدعاضب أ هي ز ارماا

 ةبالاقو م ذاالا ىفوالا ىو عدلا ىلعءرار الجر عمم" اة-هياعدا مهلا ىوعدال

 موههلاد.ةءامم وو وأ ملدا ىف. .رك ذاكءوح ولا نمدح ولام وهخالكءوغوتناك ةوءد

 اهءام«مدعنح رص ن مثال مو ءالاك ضآ: 0 مهوب لممضا لذا اذهب ودل ىوعدال هلو ىلءادئاز

 اذهو ةقاة 2 لا#ىفن 5 هريغو ثراولاءا ربادهداهعام-ت ح رسم قاطملا ماعلا ءاربالا دهد

 شضقا.ةلاوهلوقد:ءرا رقالا ل سقاذ .ءدقوقءللاح رش فام ىف 15 قدا هولا هلئاب و َهَقل ومتراص

 مال_ءالا مالعا هةااسو ىف ىلاءث هللا «_ج-ردلاولا ىد.ءهررحامة ص الشوفع ءاذهخا عطوم ىف

 عج راهعةظتانملا نءاهيفام عفد دوو ةضراهدءا رامع نيباهيف أ ويلا ماعلاءا ربالا ماك اب

 اذانبالا نا انماء سمصوس> ىاهف ررة ىذلا واه مالطا ةمفاك » | مافةدس فما مافاع |

 ءاق وح_-االارع رهذك ال ول.اقاهممهلو ىند لو هدلاو كرت م.-ي«بهمصو نهض قهنأ هسفن ىلءدوشأ

 هد# ىلعو ينامضرقأل لا ري_ءاهك رتئدلاو هكرنءهد_هلاهو ىدولادي ف ارادىعدامث

 لصف ا!ىفاذكو ىقتنمالابزعم ثور _-االراغصلا ماك-أ رشآ ىف هءلع صنأك هدشس لمقتو
 لاابز_عمىوعداباّك ىف ءامسهوالا ب دأىفا ذكو ياو هذلا عماج ن مني ريشعا او نما
 لوهجن رارقالا سداف ىدولا نمه4-خضءةب ىدلارارقا ني_رصم ةبانعلاوةاللاو قشنملا
 21 هولا ح رشف ةئصشاانب ا ةمالعلا اشي اع, رصتلا كلذ ىلع صنكو ىلالمثرم دا !هاع داك
 ءاربالاد_هبىوعالا عاش« مدع نمهبلعاوةءط اال ع رمااان_هةءاانءباوملا رك دو
 الات لمصُةَدلا هدو ىلعو وب أ هكرتام ف هرهدالزبالا ناهىبهحوو نأ سا هنا رهاظاا نأ ماعلا

 موهعلا كلذ نم ةامْمَ صلع ١1ه امشالاب اصل ه-اذهاو ها ءاوءد عامءاودس كاف

 2 رياو ةثدولاة قد نم هث ايم ضمق,هثرولا ضءب رارقا فال اد هو ه.اءاوق.ط أ ىذلا
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 نيدال لاه طرا ىفاما ىوعاملا نعال درجترارقاوه لوا صاخالواماعءاربا سدل“ ىرب وهذ
 ناهمفنك-ا(لوقأ) هارارقالا دهب هب وجو لاة حال مداد لجر ىلع ىعدا مت. أ ىلع ىل
 باومااوعمستالا ما عم ماعلا اربالا دعب اهرثك اوااهاك ىواعدلا فقد صب لا-ة>الا اذه

 نءرام اءد_:ءىلا #*ىربود لوق 'وايضي أه.ؤر لما لو عجهأل اربالا ةصص معن ىل -هلعتلا

 ةراحاو ةلاغكو نيدونمع لك همف لخ دف هل_.ةىل وحالة _صالخناىفو ءاشأاال ةءاراا توت

 ةكرشو ا ةيراضموأ |... دالو لاموأس غن ةلافك الوانرا ىعدي الذ لصالا فو ها دو ةباذحو

 حرش فام ها ةءاربلا دعب ان'داحأثالا نءامسشوأ ادبعوأ ارادو أ ان'اريموأ ةعّبدو وأ
 اورقأناوءاوعدعمدنالاورك_:أو ةكرتلا ىعدا مث قاملا هثرولا د_تأأ ربا طملا نع ةءوظنملا
 هأرب ول هنا رك ذ:ءاساو هتاءاملةماعةءاربلا نك: ذا ا هذرهاظ ها ه.لءدرلااو ع هكرتاب

 ىلاده سادلا وذلاجةد دامعلاىفو هط وقسد- هاد وهال هناربلا لاما هلسعل رثأ متاماع

 ىلوهد.ءااوذلاةةددأءاعدا عدن .-هل عزاتمالو كاذو وأ هما ق-الوأ ىك.امسوأ
 هأ د_-أ ىلع قد لاطبا نعت اذا عنوانا ضقاشتلاو لطاكوهجرارقالا نال هل]وَهااف

 تضءقنيب ونال قىل وحالو أك أرب نبي قوغاتاءاذ_ميف نيت ةنازخو ضل ىف هلمو
 لهأض هبىو2ةنالطب تا“وانمعمبطاذعاو ؟ىرب وهذ نيد «ماع ىف نملك وأ كرو. هك َر

 ١ :را.ءامأو ة:كحرألا نمى:ىوعدنمع سال اعءاربا رخآانثرار ثراول ءارب' ناب اًيامر

 ا ربالاد-.ةي ا كلذ عم ورهاظرظت هفو طرا ىلاوزمماواصافاهانءد-ةىتلا ىأةي زازملا

 روك ذملا لصأ ا عاقجا هيداراا راك نامث كلذ ىف مك.للا الة اتلعدقو الوأ ندا هنوك
 ةداودالهمفلاةينأ مج الف نيعا ةماعلا ةءاربلا عمج راكلا هل_-هىفعورمثلاو نوما

 ثداح ىفالاهد ءرىوعدلا عمستال هنأ ىلع تاباورلا تةغ::ناضخاق لاف دقو فمك هسمق

 «ةءفو:ءاالاق-اهياىل وسو كرومتك رتتط.ةهوةوكءاربالاو صا هيدارملا ناك ناو

 تاناورلا تةة:اوهدعد٠اوع دةصص ىلصوصنأ!نءانمدقاملاي أه ف ةياورالهوتمدنالف

 ىءارتيىذأ وعزاناامد-هدنءنيعلااذ_هىف4كلمالنان رقما هلا ىذ ىوعدة دك ىلع
 || رطنلا انهطقو نيعملا هيدا رمان اااسولو هقام عم نيه عريغل*!ر بالا ةرامعل | م نمداوملات

 لدالاو طوسدملا نع طرماىفاانياءموهفهدعن ىوع دإا نم هع:مىلع تاداورلا قاغتا نع

 اهنعلد_هبالوايفاممدةيفةصالللاوةمناملاك ةرّوعملا ىواتقلارومشمو ريكا عماطاو
 عج ن ءهبحاص ل كسسع أر بأ و ناجوزلا قرك_ذا ةمنةلا نع ردا و هام_ُالاىفامامأو هملا

 ىلا فرمهارامناءارب الا تالىوءدلاهلو اسمنمةأر لا ريتال اق ناسمع'ح وزالو ىواعدل
 ىراعدلا ع..نءامتأرب أ هلو ةك ةءاخةغمصبهاوصح ىلع لومدأ ها نامعالا التوبدلا
 هرهاط ىلع قد ولو لماعتل اهدي وب و ا ماع ىلا عادة« هنوكا طةفنو دلاص:ذ١اماعىلامم
 هاربا ارب أن م لك. :ءاربلا موهعن حرمسملا مك الا ىفاكو طف و طولا ماك نعل دعبل

 ةدايزلا مار نمو ةروك دااهةااسرو 3 الرمل هرك دام لساحاذه هأ ةمةااقامىلااماع

 ش [| اعف ىتءوصخ نعوأ اهنعكن أرب لاقولامأو قدما ىلعه«رشفح راشلا لاقاهيلا عج يلف

 "| اغا هنالال كي'أ رب لاهتولو ارمي هناف هام ثرب دلع د نا لاهو ممداح نا هلو لطابداف

 هأربا

1 - 
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 كة سس  يلتثآثآ##

 ناك ثمح ملصلا تقو ترك ذولو ادهرهاظو ءرك ذا مديالةركسلا مو عانمة باول ىنءملاو
 ىدوم ادي ىتاارعنانذلا ومهاردلا لعشيءا ريالا نال ةكاوة_باهلدي نعالامسقت اهمع ليصلا ْ
 ناسمءالا نعءاربالا تااكو(لوقأ) ةمذلا اىفاديان' نوكيامنيدلاو نا .ءأ ىب 24 ةيرولا قا وأ

 كلا الاه مث ناسا لام فات أىوءدلا نمزهبولا لاق تاتا فراس اذكةلطاب
 ولو ميدصف ةناءءالاى وعدن عءءا ربالاامأو ها ًاريبال تء:_مامت ربا تءنما ع تيضر

 8 رمد قاما ىوعدنع*ارب الاوأ |١ ف :سلالوقو ةدعلا نعد زارع لا فاك انا

 هق- -ةحم ثاسعالا نءةءاربلا ةصد نب انا طمةصعل  ةياورلا رهاظر ةءحراشاا لوقوكاذ

 نع ءاربالا نالاطد رك! ىفدقو ةنامدلا ىف هنال- طد ىلع نأ .عالا ن ن*ءاربالا نالطد ل.

 نيعلار نيد لود دمه صو يذل .ةىلا.# ءىرب وهكرايخالا هو ىلءولامأ" ءاثنالانامءالا

 لكو نيدو أ يع لكن الفل _.ةىل و الف لخ ديو طو ملا فو زيعلا اذ - هىفىل "هال اذكو
 رارقاىل.«ا ريالا ع نءسداهوثوىل ق-الهوقو اندلاع مدح أ ةءانسو اةراحاو أ ةلافك
 , رتالاثاروطمت أم_ثهماءقدتسإ :ال هنا ارقأوأ اًةاطمأر ,أه هلام“ «: ردوا هك اوقااع نءل #6

 «اربال اوأرا ارا عب تربل تاني ذا لاس ارسل أ 4 رع ةءذاالوغش ءتمتاك

 هنال راي الاوءةنثئالا نيب قرةيولامنا(لوقأ)» ا:مدقاكرةاارذءدالو ل عرار ةالاوءاربالا ىلع

 نء«سداهلوقو هلع له-عاأ ةاضقأأ ن نهفررءادقو عا ارخاا عطقهمفو ةياورلار ءاطو ءهصأ |

 ىله_هوصخالوأ ىلىوءداللاكول ىعدملا نأ ىلءتاباورلاتةفتاَذي ززباا لوقهدرارالا
 نااع رقهما-ةىنا.#-و ها ءاربالا د_هد ثداح ن> ىفالا ءاوعد عمسنالو مدي نالف ل بق

 هذهرك ذدنعا هدر 1 دم نافل ادهريغىف لها ( ةؤصشا نباءدافأ ام لوق) ىلا هث هناء
 قهرا. ءو ةمنا.هولا حرمور ردلا ةم-ثاح اعف ىأ (ىلالثرمدلا هدةءاو هلوق) ط كل:باا

 نوغتيلداولادار ةانات اقناوؤ ناكها ةلانزاعقمتملاو ءامد فام لق دفن حرشلا

 ىل_.ةدفءارباه- - هس دا ساينلا ىلءام ع..«هبذوقبثراولادار 1 اذكو نيه م صدق“ أرئا

 0 ناءعالا ن نء<'ءاربالا ناف ناءءالايف ةك ”رم-غىهذ ةءامالاازغتولو هاوعد

 رباو مذ 3 ونا قامسس ف: ركشلاانتءأل وقىلع ضقنالن اذ ميله و ءاوءدنع ةءارملا
 ا ءأ وءاربالا لس نم هناه_:ظاايلءا ؟سااهذهنادار 30 د-ةءبحاص

 هدهد مدعم ولا نا هلو هظ هنا لاك ل - و باوحلا نماذنأ حواشلا هشاكنتنا 2

 َر ارقالا ىف ماكد-الا مهن ::اشامعع هلا سرىل ال ثرمشالو ها همطمازهولالذك وذو ةءاوبلا

 قداس ئثىوعدنم ةعئامنيثراولا نيب ةماعل ةءا رمااناناهيفباجأ ماعلاو صال ءاربالاو
 رأى وءدالوأ قالك ةساعاماةءارملا نان اذ و ة-وءري-غوأ ثاريعاي دوأ ناك اًممعايياع

 قك-االوأ هماعىل قاعتالو أه« 1 ىلىوعدالوأ حن م* كرب وهوأ نالفل.ةىلةمومخال

 هنارباك ماعو'اذكن يد نممنأ ربك صا نيدب ةصاخام' ول قىلا مو أ - نهنأرب أدأ أمم هلع
 ىعدف ىوعءدالاالزامذلا ل ه2ؤ نيهنةصاخاماو نيعل انو دنيد لكن عع أ رهف هلع ىلا

 لو 2 صهشأ ءاربالا نا مت !.ءاك جم درهناها وءدنءناكن او هري_ٌغو بطاقلا ىلءاهب

 نيدوأ هلع ىل نءلك وأ اهاك كرو الكرت تق هر دذلو يد: ولو مد مولهأناو ميال



 00:2 ب م
و ةكرتنم لاه وأم. ىمدولا ىف ىبعدا 31 هأقو* هادقال مك

 تاءقةندب الذ ىلع ماه أو ىدلا

 هيال هلمهخ ىلع هنروا نيديثراولا ىو ءدرارق الا اذه ع:ءالفمدلاونيد قوتسا هناثراولا
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 ثراولارارقا اذكوني«مرصذءاربانمضنت لداولرارقانااهاوبةه-وو (تاق) هذ,
 حرش نا.ءالا ىفةك#ريغ ىهذ ةءارألا ةازمت ولوءا رباه سدا ساخاا ىلعام عس.وجدمم َ

 ه.اءعدالاكحجا ءري_دىئالنا ءانهماهةصك مد عنال راظأه.فو تالت رمد ةئ ا.هو

 "لكم رهظيامتااذه (هيصودي فرهظ مدلوق) ملص فى اراك عمستال ىوعدلافالاو
 ىصدولا ديف ىداو أ لوة:مت ملدلا تقود وةىلا هما: فم هلا قاسولفاهري_غىفال ىدولا

 بأن اكئلرك ذ هةءاوءدعم-تهدلاولا دل بد ىلءىداوأ ىدلاو ةكرت نماذه لاكو أش

 نمهةةهنالاوهتثأ هنادارملا (هققع دءلوق) رك ديه ىأ ( ملدلا تق ءنك:)هلوق) لاتف

 عقداذا 3::١!ىفورردلا ف لاك ( حدالا ىلع ه:مهتصح ىوءدعم-أ هإوق) ريمهبالت ابنا مغ

 هلو .:لوهدلاو كرت عدم ضيق هنا ه سفن ىلءميّدمأ شاف غول با اد_ءددلام ي:.ااىلا و

 ىأأ هك رتن موه لاذ و ىمولا ديف أش ىعدا مث ءافو: سا دقوالاريثك وأ ل اقهدلاو دلك رت نم

 ىلءنيدف ا نمهدفلاو كرئام ع.مجب فو . ادق هنا ثراولا رقأولاذكو ها تاق ةئقملا مادو

 مد هاهيءاوعدة و ىلال_ .ثرمشلا لاق ىهتناءاوعدعمس لسحر ىلءان د دا مسالا

 نءالوموأعمن عموم هملاءاربا همك سد خللا هدل وتفكر ث ع. ضم هنا داه ثانالا متم عئجأم
 رارقاىف مك. لا كلذك ولات مث ءاوءدنماعأامسدلنءاربا زل: سالدر#رارقاوهذل و

 ةحابالا فال_عادهو ن ودعم هوة .ه مهل وأ اة ,عماصث هنا رب مدع مي مغرارقا

 هناف مولءا لوو نءءاربالا فالع و تفي هيو زود هناف هنا: سب ةرمثن أش لك ادن لكل
 ذه! ى هنو لعبلام و مل اع رب لع سهو ىلككل قدح لك نءدىالاحو ره_هأدي مل وك 2

 هءاعاعاملاعقملا بحاصناك نا ىلعّدلاى- لكن هىالاح رخ" اللا لل_برقةنازالا فلاك

 0 وب وبا لانتو دلو ىف ةناردالاك رب هماءاسجاملاعنكي لاو ةنايدوإكس نوندل عرب
 ىوعدلا ع رفنممأا نال فادال ىوعدلا مهسألنا ولءق ها ى ودفلا هملع و ةناند راكحأ رد

 هلرقألا فاح هناق ه-.ف تيذكوأ ىرارقا فاهركم تكل اك نانهرارقا ةد”مدعدينأالا

 ىف عازم! عق.ملاذااهفوهامتا ماعلاءاربالا دهر فراعقلا مدعو ىوعدللا ةهدمدهامواوقف

 ثح هناف ىوءلادنءلة_غئالو لمان ني-مأ' وى وعدلاه_.اعىّتنتىذلارا رقالاس فن

 طع ومال_ىالا اتلاف هترامع (ةيزازملا لصد[ وق) ىوج ىميدنا كاذ ف ىءموضعب

 مصا|تقونكي لئاث لا فروظ مث اماعءاربا أربأو ةث ولا د حلاص تدوم السالا خم

 نالئاقاو مدالاوهو هنمه:د-ىوعدزوةلوة:نالئاةاوىو«داازاوج ف ةداو رد

 ىدلاو ةكرتت ض5 ىدوال ث اولا لاه اذاام ىلءدراو اذه (ضقانتال دهلوق) تونا اللوق.
 نانابهو نءالول أو مما ىفاكد اريالا لصاحو مك الو ل ءاقالىدل اوك رتنم وح ىل قد لو

 ىلعت ىنالا قامسف ةرك:قد-ىفوء.:اوهوقنال ضنا مثىئالاقا._سفةرك.:ل!مهاوق

 باءأ مه الوهاوءدىل .ةرالضقاذتملا وهضقا كال ددعدءا اوعدع منال: دعءاقاا ىذن

 ىدوالثداولا نمردادلا ىأ (لطانامءالا نعءاربالا نا ىلع هإوق) 5 فاؤملاهرك داع
 0.00 + 1 077 هق152 يؤول ا الالاف زا . لع وورش 0 ننؤ 001

 ىعملاو



 للكل

 طرتشب لهو "ند لا هذهرك ذدع:هترامعو نيالا نم هنون :ءنئادل ءارباقوملا د.عةمالهاإ] ٠
 ىل -.فأاللاةذ كل: أربألاةف ىلء كالا رب الامول وزع 2 ريالا سا درلا معا ٠
 ق- ثوب دال نك.-اتيءارتالاولو.قااءالا منال هماع نمي نب دلا يه ئحسفلا ضء:فر*ىرب وهذ 0

 ةقدملا ىمويدلا مي وة: نءريلابعةمالعلا لاه ( طباضلاو هلوق)ى «ة٠هناهنومل.ةدرلا ٍ ١

 لو.ةرمغ4 مم هلئيالا ةبهو مي رخلا ىلءنيدلا ةقد صك طاقسا ةمذلا ىف تب اذاا ىأ بح>اولا ظ »8

 درل ايد ادئرالا لق هو نملام كا ءاقهسةامنأالال ويقرمغن٠ّم'تاطاقءالارثاساذكو

 ثلا. حي راموه نك اتا اشنالا٠ نءدرلا ىل.ةداسعذر هال اساضلا اذهءالضغ ا ضء» لاه

 تاو (حاحلا ههلوق) لمأت ه.فكءاقال رار والا دادةربالوادرب را رقالان وكن مه.

 هندجو مالسال حش ومالسالا جان لاك ةرامعلا لص[ ذا احزمش ال وانتملء+ام عرفا اذ
 و اودى هياو رال اثار نك. ) دك رخأا فائش رهظ متاماع' ارباأربأو هثدول ددحأ جلاد

 م هأ الدون نال؟ 917م اردو بم ستيت يوم دوج يوك ؛نال:اهاو ىوءدف 3

 أ هلال ليال ءايتشاه.فاع ءاسشالا ىفاهاق:ىلالث مشا لات انههءمتوءامشالا ف اهرصتخا || ١
 مهدحأ رولا حلاصول قام امهديؤي و ها ةلاسرف هناء نهرب ورطت بنو طاثا ىلاوزعمأ|

 | ةروهشءةياو ردمفءاربا البا ذوق الامهرمث نالوق مصل قرش خدةل هاه راع نيع :روظعأا ُ

 ةهثرولاد_أ أرب وع .21ىف داك عاملا عنه در ة:ىذلا٠ا ربالا عم فدك ف عاملا معي 1

 ىا هأ «.اعدرلاباورمأةكرتاءاررقأن او وعد عم-:الاورك.:أوتهك رتلا ىدا مثىفاا١ 7

 نوكينا لة< نثملا عرفا ةهدأو اهزءءبهكمودق :اصخاهاوعدع:ماذازيسعاا نع ءاربالا نال 0

 |ليقناتياو ريف لصلا بسن وك.ذءاذدعب هكرتلا نم هناءاورق م منارةئرولا ديت حتر وظامأ]
 م عامرد قنعالا حج رخام هئالم مسن رهشالاو الق رت لكن ءحرخ لاس 1 ' نال ءاوعد عمال

 لاةءاذكف ىنجأدبت تناك اذاو كي .1ءةوقروشالامغدادز |أسع رهملا*اربالا م ئطاااذام 1

 رطته.ف عرفلا 1 ىدولادبجراشلا طاتواربملا دبمدعل رمثالاريغ ىو ةيالءاربالا نأالا||

 ف.كف ىوبعالا نم عنام هال رغنانءاربالاو هك ماا نم هنا اوركنأو ةئرولا دك تفرط ناورخآ 3 5

 رهظ 2-0 نعد ىف عفا ولاءاربالاب لحد ىل قلد ه.ذامهيفهمفةياورال4 وقناكف ءكف 2 8

 هميحو نع و اده ىلءهدع رد خ1 لاا تلف ميدعا| فدي فيكفةمالا ىوت كو هد أسف ,

 |لقن اك هءارهظ اة لط ءءأرب أول هنا سرغل' نبا نءمد-ة:وى نجا ديت ر عظ هنادار أهان 3

 ىلع ءارءالا دوبالا ه م توعالو كاذب هيلو ٌىربلا نأ هك رتنصئش: <. .ذأالوغ  ثءءاربالا

 هس نعش رالانالامهماءىئدا م ىواعالا ن ءءأربأة_صالاتاىفو ئريملاردءدالو ل عءاربال

 2 ءاربالاد_ءبالا ترعل_هي1ناوءاوعد عمت الوءا ريالا ارا لبق تامزأ 3

 2-5 ملاص ىلع نط (لاعوأ هإوق ( ىلا_ هز هللا" اث ثا رق 0 5 كلذ ىلع مالكلا ماغى و 1

 ديرك تال ةأولىأ (ع.يهللاتضبقوأ هلوق) ىرخأ هل ْ ّ

 5-0 نم هدي ىف ناك ادا تا ةيئاللان ي م ءاوعدعمتامي دىل_>-ر ىلع ىدام
| 

 الولماةءدلاو لك رت نه قس لوك تا ا ىلءداول دهُدأو تءااداو ىلا ثرملا هك أ ٍء

 : 2 هلع دمج طئاضا دله رقذلطلا وةعقنلا قب لاطباكل .ةد 0 لام كما ه باق س هلامو



 ىلا همة حجانكال هاربا

 هم ها لولا

 الا
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 طاتساا .ممال د رلدن الطوال قامعل اوقالط' اودرلا,ل ط١ ث.>-نيدل'و زيعلاب رارقالا فال
 رارقالا امأو ءالولا نم عملا ح رمش ىنف ةقاعلا"الو و بسخااب را رئالاامأو هدو طّقسملاب م
 دترعاربالامهاوق نءئأ(ءا ربالا نءمنيتا هه ىغتسا دهإوق )وهن الاد رأ لن حاكسنلاب

 رارقالا ف مالك-ا١نالدأ ح ه.ةنفلامامام_منافاذه امهرك ذىلا ة_باحالو درلاب
 هنافءارباف ىثربأ نوب دملا لاك اذاا.مذالا دترب*اربالا ن العا لاه هنرامعو ءاربالا ىفهرك ذامو

 ءاربالا نامهلوةنا ام ناءلث -هىثت -اافدرل سدت ريال ل .ةكا|ءارب' اذكو هب زازملا ىفاك دربال

 لوبةلا ىلع فةودي هناف ل لاو فرصا لدين ءءاربالا هذعحرذالو لورا ىلع فقول
 لئاسءىفالا درلا:دترب رارقالا نأ مالكلان ا (ل ماه 'و) للا با ىفانمدةكهالطرسا

 دئرب را رقالا تانيا دملا باك لاق كالذةدا زادح والندعاح و اهئماةسل نا: لا ناناهو

 ىفثربا نود_لالاق د ةمنائلا#* دير لهدرف .بلعلا:ملا ارب أ اذا ىلوال '* لئاسمقالادرلا

 من هليفاذا ةعبارل «دتري مقو دتربلءدرف ل .ةكسا !بلاطلا ًربأ ذا ةثاائئادب دمربالءدرن ءأرباف
 هن اك ىأ درا, د:رمءاربالا م_هاوقنءنيتلثهىفاتساو هلوةبداربتأ الا ها دتربإ هدر
 هنافل_سااو فرمعل'لدي نء*اربالا الا لولا ىلءفقوشيالءاربالا نا مسواوق نم يف سب
 نأ دعن هلق. )نا ودرل هل ريال ملء #ملا نيتاهىف'ا ريالا نأك اذاو هالطممأل و.ةلا ىلع قون

 هلوق) لام هؤن مام نت دسءامهدعرابةءالا اذوب ولط.دال هناف هلق متهدر اذا ى وأبا

 نيدوأ نيعبرارقالاف ىأ (اهيفهقدصىتءو هلوق) لاقألا اذه ىلع ىأ (ةرمشء ىثتسم اف
 حرشفف رك ذ (ل وقأ) ط ربلاد_,عةمال_ءااةرايعهد.ةةاماذ» ف ولاو ةلكولاوءاربالاو

 ال. ؟وريصي تكسو اذه ع.ههب كتاكورخ* اللاكول لاّةفةلاكولا هلأ .-هلثاسمسّ» ةئارهولا

 مظناا نمىلوالالَء 1 هذهواهرب وست ناكماةمآ ” ال ةلوقلافىأءءولطب لمقأ اللاكولو

 نمثل او :ناثلانا انهو درلا,نادبربو لوبقا ىلا ناد الءاربالاو رارقالاا ضب أ لاكو
 قو لطي ل-ةأال ل اواو زان الذ ىلءفتولا فه_ءاعفوةوملا تكساذااضي لاهو ماغ.لا
 هدرمت هلك اذهيىفهقدصولو لاق مث مظنلا نه ساشا 'هلّةماهذهو لطءتال لالا فقو

 ةروك ذملئاسمع.د زأىلا عج ربا يقريمذف ىرتامىلا هنرامعحراشل | |ذ هرم هذ ىستنا دربال
 هءاعنم نيدلا ف ىه ةمنايهولا ح رش ن ءةعارلا هلَد_سملاو ةلاك ولاىلا ال ةمن امهولا حرم ىف
 ىفو سكملا ىلءفالللا لمقو ى_رمسااراتخا اذك رذزلاف الخ لو قري غن محدن ال نيدلا
 تاءقاولاوةريتدلا فو درلا,لطبتامناالالومقريغ نم مصتاما ثءالاوبأرت ذو ل:مناضخأق

 درك دما هيداه_هااقو لوءقريغ نمد ه*ارباو نيدلا ةسره ع نا ىلء ع اشأاةءاعزا

 ىرغلا نءرك ذم يملا وهراثد_:عطرمشب سالومقاا ناجح ورمشلاو بتك.اارثك أىف

 دعبالا ملاءاك اذهىهقد_مواوهلوةرك ذيل نك.ل لئاسس٠ة هسءفوف ى-هتا درلادتربهلا
 اذهنءعموةيالدوصتاا اذهنا كل ثالو فقولاوءاربالاو رارقالاوةلاكولا ىهولوالا ةعب رالا
 ف.؟.ةمزالربغدةءىهو ةاكولا معلا مح مالح نمءناتادئ(د رلادت رالهلوق ) حرمشلا

 مدة نم نيعام ل ؛عهارتشاف ةلاكولا للءةو نيه "ارم شد هلك واذا اهفاه رب ومن نكمي و درلا,دتترئال

 هركذ (ءاربالا سام درلا ةصعأ طرتشن لهو هلوق) 5 لقي الذ لاك ولا در هنا ىعد' نفل

 211 جا
 ةمالعلا

 1 1 7 1و 1-0
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 الوأ هب رقملانم_ءىنامثاارارقالا ن!سامةلاهولوقأ ىوجلاد-_االاه ها ءارمثلا

 ضرغأ قحريغت هيك هنا له نانا سالا هدو و ىفاثااىف يد ذك: لوالا ىف رودك.ةااف

 لطالا ىهز و ىملا ا هقي د صن ىلا عرف ضرغلا كلذ هذء عطقناف ةدسافلا ضارغالا ن٠
 اداف(ةيرطارارقالاهلوق) !يلعةداب زى أمسفالار نتا ىفام ىلع ىأ (انهام ىلعهلوق) ها

 ىف مدد (بةلاوهلوق) ط دمعلا هيذكناو هنتي رستدئرسءديؤ ألا دبعلانارقأ
 داولا ىفالا ءالؤه قدد ست نمدال هنا ةأرااولحرلا ى وعده ف مهناعأ بسلا ىوعدباب
 ىلا داعاؤا هنالمعنأال ةفاّدعاا ىلوءهق.دمت طرخ دام هل نمو هسفن نءرم نال نأك اد

 رارقالابد_.ةولاه هناف تاهر فما ىفرصلا :رامع كلذ ىلءلدي راناقاكل.ةءدرلا دهب قيدمتلا
 ةثالثلاامأدرلا.دت رتالا مناف ءالولاو ب لاو قاّمءلاو قالطااو ف رلابرارقالا نءارنارتا لاسملا

 ىلل-ط.٠الو هديعوهنهقيد_صتىلا داعم هلرقلادرف لد ءانأرخ اللاه هز اريلا ىفف لوالا

 درل :لط.» ثمح نيالا وني  هاابرارقالا فال ىلوملا دوس 2 لط.الاكد رلاب قرلادارقالا

 ءالو وب سنان رارقالا امأو هدحو طة اسي طاةسا ام مالدرلانالط.هالفاتءااو قالطلا

 لثالاروصتق ها ن الاءرألنحاكتناايرارقالاامأوءالولا نم عملا حرش ىف ةفاثعلا

 قلاخ (فقولاوهلوق) ط ه.لاعءاا قاتءااوقالطلا الاقرل رب وست لثمانهةروك ذا

 (ملا لج ر ىلع فقو وأ ف اءسالا ىفهلوق) ف امسال ىفاك مده ةدص غهدراذا هل رّدملان 'هامشالا

 ليقو لطمي لبقااللافواوهو نتملا ىفاوبامةنازشللاب عمتي أر نكلو نتا ىلعدرال هب رهشب
 ىقالفقولا,رارالا ف مالك !ناهفنكا ها نب رخأ: ا ضءبدنءراتظاوهو لطسال
 هاءكثالا ىفام ىلع فاء سال اةرابعت ا ىلع لولا ل_..ةولو دتربالا«:مالاكسا ااضي أو فقول

 تأنءهرك ذينا!ةةذاومىهو «هقدص منه دراذا هلرّقملا ناف فولا دازب واذكهضملاو

 .دهنال لولا لقد رلادن رب مقولا نآنمحراشلا لةنامولو.قلا لءةوأود راند ربالرارقالا

 هدي ضر ايزءارارةأولو لاقذ اذه سان امفا٠«_الا نع ىوجلا لقو فن امرمغوف

 امهدحأ هقدصت نبك اسأا ىلءمه دعب نء ع اديأاموا .واههدالوأ ىلعوأ اهماع فقوامأ

 نيك ا-ءالرخ" الا فدئلاوامهتمقد ما ىلءاقو اها ثوكياءوادالوأ الو رخ" الا هيذكو

 هيذكفضرابل جرار ةأولام فلذا ذ_هوهملا :هلغلاتءسر قيد صتلاىلا ركسملا عجر ول,
 اكل مري_هتالاممفق ون ر تا ص رالانافرغلا وا.ناثاجب هل رب لامهل رمستالا مناف ءقدص مندل رقما

 رقما كال ءىلا عجرتاك !ءام'وكي رقما ضرالاو هلا عبرت مدجراذافهلرشملا بيدك ب ددحال

 رقةملاثال جالااو ماةمأل ىسا:ماوهر تاعاك هنعءحراشلا هلقنام ريغاذهو ها بيذك.تاا

 م ركنافكةءق رام أه لاهوأ ىا 6 لاو هلوق) لأتفه دمت مسي هقدص رقاب ذك دق هل

 تنأءد.ءا زاك ةصالالا نعقتملا ناك ىفحراشا!همدقامهنمو مكدرعل اهقد_صوداعدا

 فام هلوق) ثروملانم هثراثراولادر لمءبالفىأ (ثاريم ادار ددلوق) ملا كولمرم

 فالطااو قرلاب رارقالا نع ازارتا لاملاب رارقالاد ءقدترامعو ( رصا!ءاضقتأكر فدع
 كدمءانأرخ" اللاعةيزا زماا ىف لوالا هئال_هلاامأ درلاب دترئالا_منافءالولاو بذل وقاذعلاو

 ىلوملا دوس لط,دالاكدرلا,قرلاب رارقالا لط.:الو هديعو عةهقيدهتىلاداعمهلرةملادرف
 9و



61 
 00 رساتلده## 2#: ت؟تتت؟غ(شق سس 2 ل ل

 دا ددع هنارحمالا اولافودحال ل .ة«:مركسا دا د_ ع لهو باك لا فروك ذااوهوال لق 8
 اك اًتاز ف ةيلعنوع متع فاةااذال.هفتالب دك هنا ةب رعثالا نم ركس مف دك نع ىو د
 طومل'بحاصهرا:>اا1ىةاوم مد الاهلوق (ممط ١كوقي) كلذ قوذ لب ةب رمشالا رب ام ىلا“

 ةفش- يأن ءاضد أى ودزملا هلةاملو رفءجيف اهيقناأ ن ء ناذ اه لة نا ف اا هنكل اك

 قادت لال- ىنعا'ثلثاا ةياده با وهلايلعأىلاعتهلا وثدملالوأ ف امهالك ماك
 هناهئءولال- هنا دعو مارس دهم د_:ءو ىذا القي وقتلا هيد_دقاذا فون ىلأو دما -

 دتثاناو غب طىندأ مطاذابسزذسورقذمأ لزاوءا!تارادؤع همقفق ةونهناهمعو:وركم

 وهو ف سو ىلأو ةة.:- يل دزءزاج نرطالوو عارهغن هركسدال هنا هنطظ ىل ءبلغيام برشاذا
 ناولال-ل وريع شو ةطنحذمدأ و مهنءىلاهث هللا ىذرةءاصصلا ى.سفتن دعب هنال يصصلا
 امهدذع هيراشد_دعالو ثاكااوهف فدو ىناو ةفش- ىلا دنعووهلالي هتمبرشاذا َّم 0

 اوحرصص هاا فالذلا ذهىلءووذدتشا اذاناءلالان مذا اذكو د#لوةه.ذمحدالاو لا ابذك 0
 نارك «ثكذذ نونلاك هناذأ عدي النا ىضمأ وةداعالا باصكمالاو نار كسااناذأ ةحاركب 10

 معادكو هريسوملا فاضي الف هل رمسع سولف ههنمىلءر دةيناكول تاهاناسأ ا مدطص اف هسرغ رقع تس( ا(

 ةقيلح أ دنع زاجا_حاصولاهر رهم نء«لقانةمغصلا هع ح وز +هع:منعا زحاعول نار كيلا

 ىفولو امه دنعءعاكتااز وكعال هنا ّج ىف صنو نادةءلاالجحاك_ءاارز و لذ اههدذءاما

 اهةاطفقالطدءاكو ط زاحمهوصددهد نورك ذيالم_ملا دا حاكما! سعأ اوفرعو ىراكس
 ىذرذا عمو الحا صوهو هاكوولو هيرابعنىذ رذا عمد نارك سوهو هاكوواذناركسوهو

 م..سلا فرعي ولف رقدش ركساذاءارعشوع.م ل.كو خ ناركحااالواسلاةرامعب

 هريغلاهو هودعك جم: ولاله فارم ابك هلكو ىلعهد_ةءزاجرصم لاف ضءةلاوء'رمثلاو

 طضسف هاكومىلعزر الف ه_ءاءارج ززاا تاركا عيدا اًةيأذصمتاافذودال
 ضعء»لاق تهد ناعذلا ل_هذ ل ئاوأىف رع طوس هب نول عار و ناركس ىلع بصغاا در

 ىوتذا َه 4ة.ف !وتناك و هريغو همالسا ن نمنارك سلا ىبصا' تافرمه:كلد فل > ديل هو ءالكمداأ

 هلارح زا طا لع مرحم نءناركساا خاايلا نال الذ ىف ل > ديال هنار هاظلا (لوقأ) لمات

 لطا هل الوق) هب وخلا ى ثا 0 ظءافتا اورج زال الهأ سدا ىو-هلاو هماءاظملغتو

 : كلذ لعبا يقانأر ةاالاقذ هل رقملا هيذكو ئشيناسنالرقأن « ةريخدلا فلاق (هرارقا

 هدخاؤبنا هلرةءالناك هلر ةاادق. للا اكانرارقالا قرااداعولو ىرم ها هب ::-ل.قتال

 عضاوملاىفالا هقبد هت لومدال هقدصمم هيدك اداهنا قعملاو هداه رئان' ىلنائلاهرارقاب

 : ناسءساة اخ رتا ا ىف ه4 ةنامو (لوقأ) 5 بددك.:لا دعب هدب ص7 ىلهعت هناف ةروك ذملا

 00 ىلء كل لاق نايهلرةملاهقدصو ةريخ ذل ايفو كل 3 فنوكيالنأ ساسقلا 1

 تش ءارعد اا ىلع عئابلا هته صولو كلذ ىلع ةشم ىرتشملا ماهنأ ناو ءارحشلا تدن ةءالءارش 1 1

 , 00 وهدم ركسادا هيب راشد * وما رح هنأ د 2 ٌنءو هيه ركس تاو هقالدط عقبالو

 ش ةرضع ةأ سها حور « طقف معا اوهوالل .ةوزوحي ل .5ةئمن- فأل وق ىلع فا ةاركس
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 | ةشبلا هماعمرة'وأ رف وعص) تسد < ملاءذاطرخ نمركس هنارقأولو اهد'ذاد_-ىلز ولو

 ةءادهلا ىفلاق اصداذادودهلا «ءلع ماقنو فقد ىنالا دعم دود_١1نمئشد رقأولو

 دهلا بجوبالحابملان هركسا اذ اعوط هي رمث هنأو ذيدنا!نءركس هنا لهي ىدتاركسلا دكا
 ركسلا هذعلو زىق-ناركسااد<الو دألاي > وال هرك_!برشاذكو لامرلان نباو 0

 الفال اًعطغم لةءدالن هوغ ةفن-ىأدنع دع ىذلا نار ؟ىااو راحزئ الاد وس[ المص

 قناركسلاو هذا همالك طاذع وىذ ينءام.ههنعوةأراا نءلرلا ل-ءبالوارعثك الو
 اذخاعاما الامامة محلا قسىف ركسملاحدقلا ىفريستعملاو عا شملارعك الام هملا و فرعلا

 ىفو هر ”يطلا ضاق | فام_واوقىلع ىوخفلانا هام_هالان ءانمدقو ىو طاشءالااا

 هنع طقسبالهناف ءا هناك حايعركساا هلوقنمءاضقلا طوتس نسي هناو ركسبالتاهن.عإ|
 | :درلا الان ارك !تافرمست ع.« زو ناذكخضاه لاه هل عقب هنال هلا مون نمرثك اتاك ثاو

 بارشوأ رخ نمرك ند ه_-:مرخ [ل ىو هسف:ةداه-هىلعداوشالاو دود رارقالاو ||

 00 عجب في اههرععو ل ع اًةموذس ةكرشأاو بع .زلاو بنع' اوهو رولخال 0 نهدذم

 || يلاموراق_كااوىهخرك. !اوىوادطااو دابر نب ن - لا لاهو ماشا: :من تال وأن دوع

 انا دعا ان دزع مدئالدت در وام فرمصت :م مدزالىفا يقصالادوادو 4 اوةد-أىىئاشلاو

 | لوب و سادقاارذ أي ناك هنا فسوبىفأنعو تا.مالا بجاوال ىننلا باور ذكسحل اذا
 ماشملا فل ا هؤاضقذ فة::الؤهن ت1 لو نما قولا ىو هن در حت

 نوك. !هناقرمصت دفا لوي هب ركس ااندلا بوو لاق ن مىل -عو راعوبو. < نءدختيا مف

 ذفئ اللوبي ىدخرمسلا مامالا ورفع دو أه قلا وهو هيدحلا يالللا# نمو هلارجز
 د_# لاو قلطق بارم اانال عاد_صاايولةءبهذو هقذاوب رفاوإ دادارشبرمث ولو هناقرمصت

 5 :مرخ آلم ىف قو 5-8 هنا ري هصلاف "لطناه ركمولة اه اط برمشل | ىفهاك اذه ىتفيهب وعقبال

 عقيالد للا همز الا هنا ميعصلاو ه-.فاوثا:اَناطفركسو:رورضاوأ اهركمرمللا برمثولو

 «.قفلا لاق هشاوةلت>ال عرش ]ونزوح هدذتاعم ركسولو هن ف ةرمص:دق::الو هقالا

 ََك امر أس اند واغمرهلا ت'اكول ه«ناذ طاف هنافرمصت ذهن الد اهمزلي الايك هنا رقه ولأ |

 ا هيراش د مال 53 ةدوبذعن مل 6 هلا ىو ءانهفورك ملام امم راسددعال ا 1

 عوقومدع» ماه واانبا هن دو حقت :الوهتافرعصت مدنالو فال هنا لاو ماير ع ندر 1

 لاو زنوكيالف الافراد _ت3نوكي هنافةي سهلا مدءا نررفالاو خلاب نآر ؟مااقالط |[

 لو: ايش ادسقةنا 2 لاغداو وهال لب ىوا د20 نكي لول ية. _صعموه بع :لقعلا َ

 شي لا لك اهل ةءلازنءقال_طعوقوبة.ءفاشلاو فنا اش مقتااذيألاقو عقد
 ىف يدش ىعأرهلنرملذا م- مع رخآتم نما فتاه -تمرحب مهاوتفا باقل قد ,ىينملاوهوأا

 تاقعلوةوعول خا أ نءمثك دخأ هيوعقاو رمغنأر كسااقالط قس نيمدمَءل ان ءزاأ د

 ةقينح ىف دنع خيط منار لالحةرذو ريعشو ةطدحو نينو ل ع ذأ نب اذه .نعىلاعتهقلا ىضدإ

 نبي رصشلا نتا نم رجلا مال_-سأا وةالصلا هءاعهل ودا برطالو وهاالب ب رشا ذا ف سوي أو | 1

 4 ةرال طل طر كد ل - 3 مث مك لاناسدأ راادااهمممي ردا ص> لو مرت ىلاراءاو

 دع هدام ار ههنا تاج ترادسلا## 29:2:
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 هنانتاركموهورفأاذاىأ (رهلا برش دهلوق ) هباو ريدي دثرلا ماكس هزل فهد وبهراك |
 الثم هدد ا ىلع بترئا اود_حطلاه.لع م ع القءرارقا مصب الهريغوأ هسفوهىذلارهتا برش

 ديزاةالسا'ءاضةىأ (ءاضقلا طوةسىنالا هلوق) هرارقا ىأ( ريتعيال هلوق) ط ماكحالا
 تاماكدحأ ىف هماتو هلوق) هامشالا ناك عند هنال رك سلانال ام الاب طق :ذ"هلماو مون د |

 ىراكس جن او دال سلا اون رقتالىلامعتهلوذ' فاكموه ناركساا ماك يأ امتراعو (هايشالا
 ناوفاكلاوهه:مناركساافمركنمرك_سلا ناك نأف مهرك -لاحمهامو ىلا. هت مهيطاخ

 وأ اهركمرك_ساذ اهف مهمل افاءحاو هقالط عقبال هماع ىهمغملاكو هفالن حامم نمناك

 رب .(/ دود_ارارقالاو ةدرل ثالثىفالا جاصااك مركت نم هنأ دئاوذلاىفا:مدقر قاطفارططم

 رهن م لفات رغما وريغملا عب وزر هن دادأ ١ ىلء بدر رز 4ص ةداهس ىلع داوسالا و هصأ لا 0 و رهلجإ برنو 506 5 9 ةوه . 3 38 1 هل .

 ليكولا ةئلاثلا عقيل قاطفركس'ذاامحاصقالطلالمكولا ةناثا١ دقهميال هنافرثكانو أل ثملا ||| وهرب 7: )ع هو
 ىهوناركسوهو هءاعمدرو حاص نم سده ارلا هاكوم ىلع ل عار فرك سول عسلاب طر 4 1 (الر 7

 امي عصمتلا فاتشاوهلاءفاوهلاوقانذ_تاوف عيسفالا ىاصاكو هف ىدامعلا لوصف ف أ نور ل اكألا ءاهتريه
 هقالط عةمف مرر كس هنا لع ىوتفلاو لسعلاو آب وبحخلا نءةد- ديلا هن رمثالا نمركساذا كدمات. /

 الفالاو عمي برعم زوح حا هنأل هيناكنا هنامامالا نعو عتب جدلابول ةعلازولو هتامعو 1 م الا

 امآون وذجن اك هنا ذأ حديال نا عش وهنداعا بامص-او ناركسسا!ناذاةهاركباودسرمدو
 انالىواذا محدن هنا ة.ذاا تفوح و رخل_,ةاصدنا هنا لاك_ثاالف ناذمرىفه-هود
 هركسب فاكدءالا لطدالو ىضقو أ هوصدليقاوتقو حرخاذاو ايف تتمستلا طرمشنال
 ناركساادسىفاوفلةخاوهمفةمنلا طارتشا مدعلهءاءىمغااكح تافرعب هنوقو مديو

 نء ل ةومظءالا مامالا لاق هد و ةأوملا نم لدحرلا الو ءامسلا نم صرالا فرءدال نمل تأ

 ىركسا| حد ةىفريتءملاو عاشملارثك اذشأ هيو اه_هاوةوهو نايد._هو طالتخا همالك ىف
 ضاق !ىفاهواوةىلءىوتئااود_11قفالذناو تامرللاىفاطاما ءالاقام ةمردلسا قدح
 حام نم :ركتاأث امها وق +(هسن)# زئكلاع رشف ءانسأك كفا هنمعىف رةراهطلا

 هنال هلاو مون نمرثك ًاناكناو هع طة_سال هنافءاضلا طوة_سهنمىثةسءغالاك

 يعاصااناركسا قطا و نيعلارو ف لاف ءام_الا قدرك ذامىسوتا طمخلاىفا ذك هممفص)
 هوضولا همزاي قافأاذاو مث ةال_صلاءانقوتوال_:ةد_صهمزاف وقطاو تادامعلا ىف
 ثلثملا ئموأ مر بارع ن مركس نمو ه.سءاع ىمغك ال ىثنالا نمرت ذلا فز.ءباللا< ناك ول
 1 اهتاطوأ اهركم برش ءاوسهنافرممأ و هنارامعع مج مدنو ةسسعرمشا! فءااك_هلا لكه_مزل

 لسعو بو.-نمدذتامبرشوءاود برو رطض موهركمبرك حا.عولرك لا + ىودزب
 ركسأ روطظ#؟ ركساا وتافرعسةلارثاسو قادعوق الط رك نم :ءءاعالاك ةقم-ىلأدنع

 ع..ج همزامف باط1لاىفاديرال قدعملاخ ومطملا دب زلاذسنو ثلثملا ذساو مرح ب ارش لكن م

 همال_باحصإ ورب رافأو ءارمثو عبو قاتءوقال_طباهاك هنارابعمدنو عرمشلا ماكحا

 دولا همزل هب رقأو ف ذقولو ه. كسه - همزلاميسرماب وأ صا مب رقأولو اناا هتدرال

 رلو



 ا
 مسسس سس سس سس سس حسم ةصسصسس سسسسلالا تمس سس ساس

 هد_ههلوقىهو ةرم_خالاف ىأ (ةقشوأهلوق) ررد ها اه-وشه قرغب الث رذاك انهن نهال

 داولا فهم وأنا ل_ةحي رةمنشخ. كسنىفو فسولا مقا نكي لوىأ اذك تامفةقراسلا

 (ةقراسذهف الزج هلوق) ةريخالا ىف م ثلادوفطر و متسشلل لست“ دنا هل ثا لك ناف
 دام ىوتسدف اريخ ف صولا *ى<ىلاراءةءالان ال صاخلا في رع اماليةقراسا' هذهاذكو
 ص. : ىف هن ريصأ اوهاذ_هّمشلا ىلع لعد خ1 هزه. ىنالخا رك موأ افرعم هنوك

 سدا فها ةرامعىف ىفاص والا هذهريكشتن ا همم رهظ.فىاكلاا مالك هلع و ريكا عماجلا

 (لوقأ) ط لءممثرامخالاءذ مملهب ل نءاهارتش اول ىأ (اهد_-ادرتثم> هلوق) زارتسالال

 تبيعلابعئاماارقأولف عأايلاو ىرتشملا دنع دس وبن أب علا ةع.سملادرىف طرشلا ن الرطت همف
 دم_بلاناف (ل والا فالذم هلوق) لمأ:لازدقن وك لو درتال ىر ثملا دنع دس ولو هدنع

 (مر*هلوق) تاركا واهتم (دوط قب رطددلوق )ايف اصوالا هذهتامث ا نم نكمل

 , جطاخ ىراكس جنو ةالصاا|وب رقتالىلا عتةوقل اعرمش هفملكتل ( ميم ه]وق) هلا ةجاحال
 باوصااو ملقم هلعا ٠( ركسقدحلا هءاع مقأ هلوق) هايشا مه ركسس لاح مهاجو ىلاعت

 لالالا لاصتان, تدان هيف_صقيةراتد_هلا نأىلا راثأو هراظا ىفةدئافال هنال صاصتقلا

 هصقي ةراو ىفذقااو ب رمش ا داك هن سدعتال هنا همن هءاع ماقد الف ركس !لاح ؤل سعال اذهو

 ىفناكنا هافدوةااكهد_هبءرث'ءاةيلرك_سلا لاحرف يقأ ناو هنرمثلصهتو أ هرهغ بيدانهب
 لوسط ودعأ| لاس فو أر كسا لاح قنوكحح» نا قرفالف حورلا قاهزا هن _-ه< سفناا

 هركس لاح قلصص هيدوهقل!سفالان ودامفادك ودلعتك لعفيناهريغ رحزوهو هدوم ا

 نه“! ةقرمسلا فو هلوق) ودهلادعب هرثأءاةءاءالذك ةقرعسااد_-نوتحكد»نا ىجش و

 رهو د_علاقحودالاةماقاوهو هللا -رارقالا كلذ نهضتي ةقرسسلاب رقأواىأ (قورمسملا

 هلوق) قورسساا لاما نعطيقد.علا ى-ىف مص! وتا مشلا,هثر هدا . ءزلي الف لاملا ناعذ

 نارك دحالو ىئاترقلا مامالارك ذةياهناابحا صلاقو كانه هترامعو (ىدتفاىدعس
 قورمسا | نعض!ن كلو هرارقا لطب عجر واكد اذا هنالة_قرمسأا وانزلاب 4_سفن ىلع هدار قا
 نالعال هنالريخس الا ىفةدئافال هنالءركس لاح ىف هملع ماسي ثءح صاصٌَةلاو فذ ةلاد-ىالع

 كءطع ىذالو ىهتناقادعلاوفالطا اولا ابرارقالا ه.شافدامعلا قوةسنماءمنالعودرلا

 سب< هناففذةلا د نال ةءاردملا حار همىفو ثحب ل_ريخ اما ىفةدئافال هنالهاوقنا
 قوطوسهللاىفورك درك الد مث برضا | ه:مفذ ىد سع مف دةال د مث وصعب د

 ىفادكو رارقالا فالض وصعلاد_هبدح لاح ىف قرمموأ ىنزول هنال رارقالابدةةباردملاحارعم

 ةفلاخلا جوا كاذكرارقالا نأرارقالا فالذالوق فنك (لوقأ) توتاىهتاةمخذلا || ٠
 اهناف وه ملعىلا_هزهقا ىلص ملا بسب ولوىأ (ةدرلاك عوج رلا ل .ةياسوفالا هلوق) لءأت 3

 ىلاعت هقا هج ردأا ولا ىد._سهسلءبتك واميانىف حراشاا هم دق لاف الخد درلا ظا فل راسك ||! ٠

 ىلاعتهقا«برئالاميهذموهلورةلامدءناوبهذملاوهلوقلانااهيةررحة:سحذناك || ٠
 ودوداتدعالا ىلعة.نيمةدرلا نا عوجرلا لةيايفهرارقا ةصد مدع فةمكسحلاو هملاعجرافأأ]
 ىئبذيف «.اءوهندر مدتالهركسىدئراول ذاو رقأولو ركااعمه4لقعالو لةءلادوب ودّوعي 7
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 اا

 ثريزءاف(هلرقللاهإوق) ما قانصسالال مادال لسي وهو رهاظلا فه رح نالةداهشلا
 مويلا*الولا لنا تاما1 هنال ( رقما ةبصعل هئران هلوق) هلرةاا قابلاوأ لك.ا !ثريفالاو ىأ
 .دالوأ ةيصعناكولف موة-فروظيالقرلامدارق نالئالذو ررد امسناك اذاامفال_ذع ْ
 نال _صاحخلاو ط 0 نوفرالءاهرا ةمانمداعن نمو نول ريرارحارارقالا ل ءةنذ

 توءدعنو ثراولا مدعدنءهلرةءال زءّدعلا ثرانر كج... مادا ةريداهةخح رارقالا

 مث رقملا تام لاه هلرسقملا)
 ةه.دعل هثرأو قصلا

 قيمعلا اده ىنجولو ( رقما

 : "هلقاعال هنال هدب ا سى ىس

 ثودثاماانوةص سد وم_-ملعمرا رقا دف الفمواثرالا نو ءلهدصعءالولا لة رقما 1 2

 وا اوكا ل اقاوم ويلا
 كالد قوحىف هو -ريظطد)هرذا و هير راص ةسءمع ىزلا أ ( هله قاع همال ه] بق ) رد كلوامااكوهو ددعلا زا

 0 0 00 الو هلوق) دع ه-:رحنالةداه_ثاف

 0 عمدالرح وذو رهاظااب
 . -- ا هد 00 0 00

 (ماسا كلغ وح لق: جرد هلوق) هقامعا لاح قمعملا هب رحرهاظ ىلا امو انوظن لد ر(لاغز فاقهساللال
 لوقدئءرك ذئنا ىكشرعل!!ممانو رقم واةرركح هوأ:ركتموأ ةفرعم لا لا هذه )ل وقأ)

 لق ن مانا لوالا ني_هولولا ىل لاذ فاأ ك.اءىل سل كافرا رقالا باك ف ف:_هملا

 قاطلالوءفملانال هوكتو قلل هلوق لوالارع_طذف نرئاو ا مسزتاةره_طناملا ىفا تاو معا

 ق-ى-حلا هلوقىناءلارعظاأو قداس عم م نم هل ديال* اهل !نال هسه لةة-دال هلوهءفالاوأ ا

 بذا !يفةياورلا ظافاالا.د_همن نزباءاذكو هل.ةامىلا حار _غمان مالك هنال هوغو

 قالو ةااريدةّءلاودب رد_هىملا ىلع هن وكاما: رك: ىقهنح رمصث حف _ىملا مالك هءلعو

 فوذ._ث ا دة هريخ هنا ىلءعفرلا لك! ىفراحو لا ىلا تءعداىأ هيالوعةمهنوكب وأ جلا

 ادد أهو هلفارورحمردنولو حلاقحلا كاوءدو أ ل1كلوقردةةلافمالكلا ىو «ءاعلدب

 مك. فاتعالنام_عممدح او ىلع مف برءولولو قحلاب كاوعدو أ كلوقريدةداا نوكأ

 افرهماضيأ نيةمااررك ناب (هوحتو ه]وق) ىلءاعلا عمارلا فاز كس جمعا ىف عجاف

 حالصاانال ارارقا نكي حالسا انمي ثرقول هنالهيدق ( ملا امم نرق ءأهلوق) اركموأ

 لهن دكا نع ناذدجالا وحال اانا سمأن وكمذ هيف_صوباللوقلا ذادرلاىفمكحم

 ره الةريشو ادمن ءةمان”هل + توكن عفرولذا بصئااندةمهنك.او هقلطا هءلعه.ن رام

 ةئراملابراشأو دك الا ىلع لمع ثءح ظافلالاهذ_هربركىفال_ق._ءاملاناوج
 هلوق) ملحلا دمع فرعلا مدعلارارق'توكيال ارركموأ ارك:هوأ اةرعم درف:اولريلا ناىلا

 ضعبى وهو قا ارياارردلا ةذ-نىفىذل واناو+نيعّالو رامخالا مصياماذه (قببلا

 مسخو ألمه نم (مان مالك هنال ]وق ) ط لادبالا لءلمح هنافرهاظوهو كالذك مسفلا
 لياقمىف طفاساذول ال ةلالدرامسعاب وهاس أما وح لءحوقوطئااوهاذ ههه لةمسسم

 نوكينال ملس؛الوأر هانا اوهاذ.هأد ة.مامالك نوكي نال ىأ ءاد_تبالل حلسيال هئالهاوقو
 انرثاام ىلع كلاوعد وأث وقوهو لالا ةلالدب رد-ةءادتماا ريسخن وك عفر وأ هنالأد .ة.م

 عماسملا ىف برعلاب رارقالا بان نماهعب راغب "هللا ءذهذخأم (حلا ةقراساب داوق) هلا
 هنال ءلوق) ق<الاك انهاهبهناسما نءبسابءعلاٍنانرخا وأ ىفا ميمهاصا | نامتاو ريبيكا

 راقولاذهلو فصطولا ق.ةقال .داضحاو ىدانملا مالعاءادنااو رمخالا اهءامتىأ (ءادن

 فا كءلعىل) رخآ ال

 فدا )هباوبى (لا
 (ركدنوأن يةءااوأق حلاوأ
 دوأ) ءوغواةد هوتك
 (قد_دلاوأق هلا اول

 اقسوأ قملا قحلاهلوةك

 (رملا امبثرقوأ هودشو )ار

 رب قاساوأ ق -ربلا هلوقك
 قا لاهولو رارقاف) خلا

 قدص قد_مااوأ قو

 نروكي(الزي-ةءنةءلاوأ
 فال مان مالك هنالارارقا
 ءادّسالا مل يال هنال عام

 لاق هن اكف ااوج له
 لاق) لا ملا تدءدا

 ةسئازاب ةقراس اهمال
 لاكوأ ةقبآ ا ةنودحماب
 اذك تاعف ةقراسااءزه

 د_-اوامدد وفاهعانو

 نب وعلا هذهنمىأ (اهتم

 *| دي هيال ( هيدرتال)



 نوكمفىأ 8 ها قا ادهلاطباىف قد هتالفاهتمهدالو أهي رح طرمشد اه-وزتلوق.

 قرلا رقااذا سلال اوه ٠ا.شال ىفاا هقالطا ىلع سدأ اذهو ارارحارا رقالادهباهدالوا

 ءاضةد_هبامأءاشةلاةب رحلادك انىل.ةناك اذااذ_هوا دمع راصو مدهارةااهقدصون اال

 هلوق) ءا كالذد_هبقرلا هرارقا مددال فارطالا ف صاهّةلان وأ ءاك د4 هما ىذاقلا

 تاءاكاهتدع اذكو (اهةالط صاد ا هلوق ) هقسفاهرارق ةعدمدءىلعىأ (هءلعدرب

 اهف الط صارت > 1 صاف | هتقس ىف مص 6 رارقانوك ىلءد و (ةملالال رد ملا هلوق (

 و / الدراما ى ّ در مدام ب ا 0 وسدملا نع ا لا

 جلو (دالوالا 97 كفماجزرقانطعيالوعو نيتظلِطت وزر اهضاطولو تا دايزلا نيل ةنت ايس تحاول

 لاطد الوز د د ساق دانزلا ىفهرك 0 0 ع مد دو تاكا لور هك ريا

 دالو 107 هعح ىلء [اد_هبترفأناو هن دماهذني رهشللءةترفاوىل افاكساا ىف ناعم ١ م 9 ا

 هنقو امنطب فاو و 4 و امانة ع ايفو 1 ا 06 قاةفايسعمللا وننال 5 لا ل م د دس ا

 لة, 0 ”كرقالا || ى-ةدمااوفقالطلااذكو هنكيالزي رهثد_هب و كراد:لاحوزلا نكمأرهشد-هبترق

 2 : 1 5 دارحا | اهتد<نمتضءولو نيتنةيني_تفالطا|لقترذ أولو ةثلاثاا كل ترق أ م نيةنثاوةاطول ||
 ا 9 را هر ارقا || فامىلعوتلق ها نيةضيح نت ترفأ مةضيس تضمولو هج رلا كال ترقأ م نانض.ح
 0 بلا (هق- ىلع عرفد هلوق) لمان“ هره_طقت ىلا فاذمهة-تا فن4 وقل لاك_ثاالففاكملا
 قل 0 الفرلاو همم نع ازا حا هيل ق (بسنلال وي ه]وق) هم وةىلع ل وسيتا ل والا

 لام, د هرقأا تنو ريغلا ىمسعهنا لءنمادكو الات هالي ةكياقزلا ءرازقا جدي القوت رخو

 امو (هة- || ثمح طدقالا هنمىثة-س وناهذالارب ونتىفاك زي« ا.ءصناك وول وون انمرارفالا اذه

 2 : تامناه نإ بسنلالوه#ءام_ثالاىفو دوعسلاوبأ اغلاثاك اذاالا نال_ةاد_.ع هنا ءرارقا مديال

 7 3 4(ن نا هنراو د ءباماءاذةلان دس رحدك ان لءق ناك نا هد.ءراصو عدهلرقلا هقد_صوناسن القرلاب رقأو

 (تونالاوزةكرز !فر»_, [|اداو كلذدعبق نلانمرا رذا حمال فا رطالاىف صامةأ وأ ل ءاكد_<هملع ىمذافلاءاضق

 فاملاوأل جر || ىفالاقد_سي مةئااىفو ددسعلا ماكح ا دود ساو تانانلا ىف هدعب هماكحاف قرلاب:ز ارقا مد

 ةلاليرت بدنا |ةلوه#د.ةياذهو(لوقأ) ىبوتنا هقةءىلو هو دلو مأو هربد هو «,ةاكمو هةجوز ة سجس
 تلعمءاذةلاندت رسدك انىل_.ةناكناهدمعداصو ىأ (هةدىفورا رقامص دلوق) اًضنأ

 ردا تومدعب ىّدعملا ثرانص رقما ةم_صعب قاع: ءامتودىأ (ق-تءلالاطبانودء[وق)

 الصأ ثنراودهإ نكي0نابؤداص (الاوهلوق) قءعملا ىلع مدةم هنال (حلاهثراوهئرب هلوق)

 ال-ءأثراودنكيلثاىأ ( لكلا ثريند[وق) ني-بورل ه-> اكل كدا ثريالثراورأ

 ةءلالثرعش ىلوالا (ةملال رش وىفاك هلوق) فرغتبال ثراوهلناكنا (قامااوأهلوق
 ناك تابتممالناك ناو طف انع ةاالنرمشاةرايعو قاكلا ىفاذك لوقا فاك.ل نع
 ناكناو ةيسصعلا وأ ضرك ااوذت راولادا راانامل_هف ها هرقمأل مصءااواهأ فصذاا

 ادهى_دناو ةملال ئرمشلا ىف لاه عجاربماحرالا ىوذ ىلع مدي لهو درلا ىلءامهةمهلرقملا



 اا

 ةسءاقلا ثاريملا نمخالانام رحىلا ىدعتر همس تثحأ ىدمللو ةءساا ةمالادلو ىذا
 عابد سد[ |١ ه .خ نودءدلولثارعمو ته هدأ ةامح ىف ةرحدإو بسن ىدأ اذا بتاك- 31
 مالا ىفاذك براي هعاب ىف درلا لذ ىرتتسشمل ا هقد- دو ةئرللا ” ناك م. هم اانا رفات ع.دسملا
 اهيفدأ ل هثداح با وءاذهن هذةؤدءالضذا اضع لاف جار - ومار ةأول هلوةىو#ل الاه

 وى - طبتاو سد لهري_غااةراجا وهو نوب دا س ىدارأ اذاني لاب رناوهو 5

 رقما اذ-هاو ق.ةفتوخلأ أن الةناندتومضرم قرقأ ا هذ نا ى هوةر هاقاان“ هن داح تءدو عدذلاة فور: : 200 و حلابسنلاةلوه#ترتأولر لوقو رجا: م1ق-لطاناو سيمبا ىلا شبا ذهن رحأت سلا ل :

 ىت>اهج خأرا رقاىلع تقدص ون الان رملدالارحامتملكورت لا بأريغهلر ةأاو ةةءةدتخا مدال_زلو ل 8 :
 2. 2 2 و

 ه_مدص)ا مو ىف -ض اد ىديزيإ رار ةالاتنثو بهذة: ءقاش 30 لل ملا تءاهكراشبال نا 20 تا
 ١  0هد ناجح أ نم م منذ“ |.اعلا نيب مهأاوسراذوهلر ةاألا ا! تءبحاص عزان فاش 7 ٍآ 0 ل دود

 هنأب اء اال هم ىلمرل سعد ا ىرولا ةمالءموئمو كرا *م6 مو رخلا الا مدور ارئالا

 اديه ا مءالذذلا ضعب لاهو ناونأ د اولنوكي نا ىلع مصياسألا هذا ىرشلاع : ضعلوأ هلراردإ 0

 ناوبأد- ا لمه !الفالاو" للا ءذه صوصخ قف ىأر' رقالا نالط: |! ىلا كادي لم هملا : :

 رحطلا حاولا بس تدثي دقىلبءاكرمشنا'هاعدا اذا ةكرتسشملا دي راطلا دلو ىفاك ةسخملاةثالثوأ || نع هد 0

 1 ةرحتأ عا نم الهلا او نارع نال رئاعدا ادا ط.ةللا ىف اكن طلا نم ىل مالا اناس دبل لي 0 1
 ةم.ءاحيف هلة هو عملا ب اصاش هلا |نذ_ه م را هإوق) ها ةناحرتاء اا يف ا اذك ةلا 5 ثدت 0

 ىلءمامالا لوقح اا (الامهدنعو ]وق ( ب ل رقدأ !:مدقأك ىو ماءامشالا ّْ ةلووهمم) نب 2 1

 امهاوةبب م :! ةقولأملا نوّملا بايرأ ةداعك هن .اعتام نتا! ىفامها وقرك ذبح مداه واوق (تاسنالقرلإ : هركذ

 قاننك-او ملح ا ديعيف ولا فاك امهتءىواستلا دم ءاذك و هلوةىبءامهاوةنادح ردةءاضدأ 6 ءزاهلو هرقل 0

 أءرا رفاوا مامن ءحيوزل' عصب .ةنال (مذالتالو سبق ال هلوق ) مامالالوق عع ىوزلا ى]1 / 1

 اهرمان ام-هاوق ىلع هتارداطااو ررد ىب- !عدنال حوزلا ق- تال_طرىلا عجريامف م فهد (ه -_ 'آ

 لال اىلعزيب وطن« (ءاضقوءاتفا هلوق) ط نيدلا ىف عابداماهلع عبو عفدلا ىضاقاا | دبا 1
 رارقالاناك | ذاامف رهاذنال هنال ماع ىدملا وةصاخت لل ءلادارظأ همق (حلابااغ:انالهلوق) ١ كه هاو 0

 دزءالىذاقلا دنع سحلاذااضي ًارهظرال «٠ دنع س لانا وممىلا كاذب صوةيلءوتو ى:حالاا وي

 ميججرغا 'ةعأ نمد - ال مدعتا اذه ىف دن: برلذا ها مامالالو'ه-. لءلوعملا اذا بالا ا

 فدلوق) قىددال ه٠ .ةراملا نا هيا رمالا بفاا 2 ىذاعةا اد_ةعءس اذا ةوةنكل طا

 تءاحول م لة سلا ىف حو زلا قدس ىف رهظد هناف ماكدحالا ضء:ىفىأ (ة_-صاعاهةد ا

 اد. _هوانالثاهءاع ال ءناك دقو طةفنةاط حجب وزلا ارياع كاع وهكرةءالاك ل ءن وكي هل هرذا 5

 اهمتدعو نا::ةااهقالط نافةد لاو قالسطلا ىفاعا داو دالوالا ق-ف ف دوو أ د2 1
 د_ةثعرششا|ىحو حوزلا ق-:هعااوض .>ث الث, دةعتوان الئاهياءكلعتاك دقو نادذ.- |

 عي رفتلا (داوفهلوق) طولا نع طل نءىل الرمثا هلام ريغ -ىفاهرارتاروظ |
 الوق) اس رتأب و ة.ءزعلا ىفاكدلة ةمقر نوكةةلاة,نا رهاظلاو دءاهفل < و رهاظرمغ
 وع (دمض انالخ لوقر ررد ى.ةرةةقرلاداووام.قربمكح نال :سوبىلأدنع (قدقد
 ا

 لو .



 االالا

 ةماخدق-ىفدفألب ورخ "الا ثراولا زد-ىفذفأ .الوه» تملا ىلعنيدب رقأد_ةفنوبد لاىنعأا

 مزل..ةرخ أ نيديه.ءلعر 5 اذ5[1 أمس هنمق خانالف هبدص: قر غتساف ثارعما ىلع مدقءنبالاو , :

 قذاملا ىلع ىالاك قبال ف الخلا "هلم لا ءذهىف ىرصالوءاخثةسالا باب لأ ضاهر شا[

 قلن القمح رغل !ىلعدرمذال هنالمب رغلا لس" الالخ الا ل" الركسملا فاس ىأ (هفاسد«بهلوق)

 هر 2 ىف هادعال ن لي كارد: سالا (حلاهنك .!هلوق) نيسهللاىفرقملا هكراش لك ولو قارام

 هانآن 07 ذاوز ىأ (فاحهلوق) هن هباودح هو ىل.< الا نعء4هدقاماف اا وهو ىحاد لا حرص هي و ىلوالا
0 9 0 " 

 هلايت ا 00 فال هيدصأه لا عفد فاح ناو نيدملا مد تدرب لك نافنيدلا ضم هنا لهدم هلئان ر ا

 2 ْ ا صرف ىلا 27 رقما وج نمهلل_ه- هلك «ة-نالمب رغ او ول فاد ال تح ىلوالا لَ بألا

 ّْ 0 الا ارك ذاك نيتراسيعلا نيبدوع لاونأق ةوذددو ىابز «ةلصق ىمتلاالال هرلانهو هفيلخ

 ملا ىل< الاهلانا1فاافاصالْش هلو ةفذئ محو ىفانماانم هىاطاءادياامعفدنا د ذقمو

 1 -ل نيدلا لك هلاه ىذلاو مي رغلا ىنط فئاحلا يعاب لا اث:ىذلا ىلعاو ملا هلا حالا فاح ىلوالا لثسلاف

 و ا لوك: اان هماعىضقماءراكس أه: ع فاد همزلأئشا رقأاذ اع نءم «لك نالرقملا هنخأ قلل ك الأ

 ا امهدمس أر قاف ص ىلعنيدتءملا !.ميبال اكو ني با نءتامولو قةنااردلا فو لمأت
 1 : . 71 ترقأ) اركصوتناق هناسدمرخ" الل قابلا فصنل اذ ةمحو هّص-ىف ههف_صأ همخأ ضيق

 د مدكف) دي ال ْنأ لصا1+او عا هريغو أب نا هد 6 رخاأ زل ضان م نك .اهلك ضم رقأولمكن ىلا

 3 (هرا ها( 8 هةءاد ىلا ةجاحالف رغما هون ءهل له هاكدش- نالم رغاا ن1 فال ىل والا "لدا ىف

 ه«م.شحى أرد 0 ١ ناوهّتمذ ترث لكن ناف ندا ضوق هنا ىلءةام هفنأن ر ك1 فالح هتاف | "لش لا فال

 )م دال 100 ب 7 2 مظعلاهللار ةفتسأ ورع ىلاعت هللا روسنا موديلا

 "5 ح ةزلاو رضينا 7 * ىدلت اسمفلدف) «

 نمة>رارعإ (| حراشلاو ها قاك-!!نمه.فةروك ذملال الاب ذاوءرئار ردلا بحاص ىنمقاو ثوتملا
 ةرمصأ» د || يش لا سمرك ذئمنوتاةداعه,ترجام زب ول ءمستلاق هءفاام نيب عوج ىتاعت هللا هر

 ىو هريغىلاىدعتإل هيدا سمع ىلسصفلا لا ةينأ الأ لثا اوه لصفلا ناله هنىف ئشاا ةءفرط همفوابمجرتف
 حر نأ ذو هامشالا || ىأ (ةضاكملا هلوق) لول دما فلادلا :ءفرظنمنوكمةفاءملااميدا علت اسماو ظافلالا
 *هع هراياىف ناكل فرط. فاهتقدصاتا امأ(او-وزاهيذك. :هلوق) 5 ةنوذأموأة رس ره هوىأ ةغاايلا ”نلفاماا

 تيدي وخ م نال(هريغىلا ىدهةبالو داوق) هروهظادك رو اهة-ىف عصا ىأ (اضي ادلوق) اهات هقح

 رمضثثاو ْ فال ةرْملاو داولا وسفر ظيال اذاو ءريغ ىلع ة سنا هعزورت لا معز نوه اة هنوك
 ىوةفلاةءؤاو ل اي هوهإوق) ىوح ماعوهوءاذااءاهتءحنال لكلا وحى ةصامافةشملا
 ناواهعس .نكادلإذةرج وأ نيعلا نت نمال اهلءافوالن يدب رس واارق ةأولة نا 10

 ىقوهونودملا س-دارأ اذا نيدلا برنا ىلا ةداشا اذه ىماص يشأ الاه رحأت-ااررمضت
 ولةثلاثلا ى الا فاّواا ثحقفاوف اهةئ:هلاهف رجالا قدلط:ناو سد ريغلا ةراحا

 بالا ل_ةمو امتد حاكما طسفنا بالا اهقدصوا هبوز نأ تاب ناب بسنلا ةلوه< ترقأ
 اذاةعارلا ةعجرلا كلعل قرأ ءرارقالادعب نين ثاهقاطولو ةدرلا,ترفأ اذاامف الذ دا

 تيا ردو سا اريل ا

 تتاح ا وح و

 ىلا“ رح 29



025--- , 

 ا ٠ 5

 ىفاشالاماالوقاا ولا اهقاةدسا لهي هنال هرارقاىفاهداصن اك ناتمك را هل عفدين | اذطا

 دوادلا# هيوثربالو تءثيالل.ةو :-ةءذ-ىلأن علقو دمسأ لاه هب و ثري و همست تائب هلا

 م هئيآرام ةيائاذ_هدبرولا نمرخ آل دع هقدصر لدع هب رقأ وأ هئدولا نمتالدع هب رقأاذاالا
 اذاو ثراون ءالا ددال ر ارقال ١تا همز الأ ناب هلوةي ماما مضوأ ل_ضافال ا!ضدا تبأر

 رارخالا 2/ثراو رم-ءراصاذاوثرار رعئالاد وسو عم حالا ارهراصرارتالا اذه

 مغلا ىلع بسنآ اولا نيشيشب رقأ هنااناو ام .«رارقالا !دهراصف:دئاف لصف : و:كلا

 هلوعق دهمزل. وهمق دم هسف:لءال ملام اوستن ىلع ىرسس صخلارارقانا مولعملا نمو

 رماا حى ثيشيبسلاناىلءءدارقاه_ف16:الف هك.اع الفوريغ ىلعب سنا لهمحامأو

 هدافأاماذ_ه لاملاتءلالهلرقملا اذهاهثراق ثراو نعال ردملاتامول و-هعّربال ةدذ>اؤم
 قباسااقالطالا نالمز عن'ىلوالاو منم_عمالكرهاظو حراشاالافاذهياف ا رق نأ ا

 عمل با سك الا عفدهمزل هلرقأا هقد_همثتت اهم سأك أم عد رةأوأ هرعظتو ه سه: قدح

 ق-فدفاد.علا قدعأ عثايلا نابىرتشملا رئأولادكو تواان ل طن ه_سةند.ءأان رارقالان'

 اذارقا اناا هءورك ذ ءىذنةمثالد ارقالا حدإ ىأ(عجارمات مث مه هالكر هاظو هلوق) كسل

 قرارقالان إ._ه.:الاوهثرولا نمباصنلا ناكناو بسلا تثةداه.ثاا با هب هرارقا تن
 هةصسإ ىذلا لاما أ رقأ ول.ةد الفري_هلا ىلع بسبب رقأانشه وبسنأأتددإ ١ نا وهسةث وح - 3

 | ارهاظانراو هنوكهرارقاى ىكي ول .ةيفه فن ىلء ه.رارقا نوكمفهلرةءالوهاسغا ارهاظ 206 ل /
 | هقتعم ىلع قم هلا ةدامد ل5 هنأت اداهشاا ىف مدق:نكسلثرا ولسدأ هناهرا رأت نمناوأإا فا ا و *لعاس و

 ظ نأادمش:نيد.علاملا قدعاف نبد-.ءونم>ءأو تنب ومءنءتام زر ىهو ل 5_سمىفالا 4 ةارسقاو ب

 اناال عامدجالاب لمقتال اه عم رأاهدعب وأ يملا: داجشا! ل وق ىأىل والا لق تءملاتخأ ةئاثلا

 نال_طاخلاو ه١ ىقدملا لطممأةئارولا نءمماا حب رخف تنملا عمة بسعتراصل انهانل بقول
 اس1 هنودنبالا ثري طتفه سفن قد هم_س:تيثونبالا الا اذهرارقاةدص مهمالكر هاظ
 ةناذطاوةَةفْماا نءماكسالا ههزلت د هس ق-ىف عدا هريغ ىلءب سني رارقالانا اولاق

 اه ولطةنبا ساه ةمالعاا! ىوامةىفةنااو دلا هلو لو ة مايل بملا تدار دقو هرمغق-ىفال

 ىوءوأة مهلا ترقافة من ىلومو أ :©ىل -برالتناك ولو ل مالا فد لاك هدنو ىنذملا
 فورعملاثراولا نالهلكث اري اهلرةااذخ أ مءنبايوأ مب و أهمأو اهب أن م تمحالخ ان ةمعنلا
 نكيلالفلاه مهمالك اذه ها «ة:ىلعة<.رارقاوالامفاةهءاىف هءلع مدقم هنابرقأ

 ضعءبنعا_ رقءانمدقال دي وءاذهو ها هيابفرك ذو عئاوملا فرك زيولاندنعرو دانه ىف[
 همزليال هناثرالا لأ راد ناء ان سالا ل.ةىمس( رةءالئث الف هلوق) «"غافاضي أل ضافالا
 هرارقانال لوق )اوله ءابىنهقت 0 وبدأ انالىف وأ كانهع رفاا ذه عض وناكو ه:_-ه-ردت

 كاذب ءاضةقابام هدحأ رق أااثام مءامثأارء٠تراص ةئاما نال الدو ( هيمصأ ىلا فرم هذي
 0 6ك لصف تناك ارح الا ذص تقف هما بع ها قالة ما هدصا ىف مص
 ه0. كي د ان وك هم نولال كن 2و هم ١ ءاصق تلت تيجوف زي هذ !ءانأنارقملارقأ د قواه ' ام ءاونع ةن وبدلا الو همدصأ

 ىلع

0 7 
0 



 خا رقاق هؤل أت امْنَمو) 1/6

 قدسو :(ترالا قدكرا5

 0و١ ر أ 'بح صل فصت

 حس صبح حس سعسم
 رارفالا ن اهرب رح قاضي لاقي و (لوقأ) ىلا «:هللاه_ردلاولا ىد.س.دافأ داولاو» |

 30 ف اك نا وه-فعو» رلا حمال خددصاادسوو ريغأا ىلع لمعت همف ن كلنا بسناب ١

 ب,.)/ث.-ادهو نيماةمىنمالك-ااف ع وحرلا هلفهماعر دا هةدصو ريغلا ىل لع ليم 1

 ١ ني أمتمسب "لئلاءده (جلا هوبأ تم ع "3 اويغي هلوق) ؟ له 12:تاعام داولاو كل رار ةالا 3

 «أو- دامب اكناوثراوام كروم باس | اللا رقاانالاةءنأالا ةرركم م عمد مق ا

 ثتراويد اوثداورفأ اذا عثادم 1 ىفلاه ىمعاأن «ءدوع م !١ىنأ ىفاكبذلا توبثمهعف !

 انا هنالك ااذخأهو تدك 27 هوب لاكوامهدتع همت تبث :الخابر افا كرتنك

 نيد :أرماوالر وأ نياحران اك نايد_-او نمرثك أناكناو بغا فلق ثاريالاق للف

 هأ َر هما بهصتن ءهظحقمكسإ و باسنلا لاك عاجلا م-هرار ةاءبسسنلا تدي ادعامو

 انثراونوكي نأ رقما ف طرغت_ثدال دال ءأةرةقلاناكسا و (خابرقاف هلوق) ىوح

 ىلا حرشرخ !ثراو هعمولو (رقاا بيصأ فطن قكسيف هلوق) ط :هل+باىفواو لب هلرقدالا
 رقأاذاىرتثااكراصف ( طقف هسفن ق>قلو.ةمهرارقان ارو: هلوق) ىعاد زلا ىف هنا و

 ىوةيئا نغلانع وجرلا فل .ةيلو قتلا ىفهرارقا ليقدم. دبملادرعلا نتعأتاك عئاملا نا

 كلام ددءو اند:ءاةلطمرقملا بهصت فما هلرقملا نكست ه فن ىس وف هرارقا لق اذافىاي ذل

 ناك ول ىت-لالذ نم +.صدعأم «.مصذ نمر ما ىطعمف رك رخأا ىفا هذ اثورارقا لع ىلءاى بأن باو

 قاممدرةملا ىطءأدةفورءملاءوخأ هءذك.ةرخآ خاب رقاف فورعمخأ هونأتامصخخشا |

 تأررقناا (هيسثتش

 00 ةمورار 0

 رأوا ادا ؛!تاَو طَقذ

 00 لاف مدد زهاب

 ىلا هدو-و ىداامنالال

 هرآلدهلدأ نم ىئتنا همشأ

 اع را: :ءال

 نءمرر< ىذلاف لوقأو

 تددأ نم تا م-عمااك

 تءاارار_ةا نبد_هاشن

 ايه و ولاا دوش: تيس رح ب ممل
 ال مد ةوبالا وأ ةوذءلا
 ناالا هوو ةوخالا
 رة11ىد ده: ىلع ندعي

 وأ ةثرولا د ارقد وأ هملع

 و ل يي

 ارا ءاوش م زيمصنلا ىف عئاش تاثيهلرقأ دقرقملا نالءديىفام ثلث ىلاىب أيار كلامد يعي امةدنعوهدي :
 0 - || ع. سدسوعومديقامثاثهلذ وكرفه.ثأ ةددى ناك املطد و هة_هحىف هرارقاذ هدف

 رقا معز ىف هنا لود: نر انرك دا ةءرارقا لطب هيأ بس صن ىفرخ "الا سو سااولاسلا |
 قاملانوك.ذكالا وااك رك: دي قام _ءمض٠ءراك :اهلاطظركمللاو قاةصسالا ىف هوا هنأ

 امهيدك وحاب وارق ولواء هد:ءوءديفامثائذخأت تخابرقولوذب وسلا اد

 ديالةوخالا تا.ثاناللع و

 ىوعدلا قاهرعس قت نم

 عمبال ىهل» ةداهمدلاو

 طة 0 وأ طة بالوأ مأ

 قو ةنار : لك اركو

 ىداوالام ع دينا ةيزازبلا
 تالل. ةءالةدرحلاةوخالا

 تام اة .هذاىف اذ_ه

 هيلع ىعدلملا نأ ىلعةوخا

 اللا 9 هدف مصأناو

 رقأولو جلب نزلا ىو خالاال
 اهميدك وحان تأب ونبا

 اهنأةأيمانرقأولو رهاظعب را اواعاراامهدنعو اساجانب رقملا بيصن سقي تلي ونبا |
 اعدل ءاءءقءدي فام سد ست د خأتءلامأ ىفةد رقأولو هدب قام هسا ةحوز

 تاي لوز لا دخان : م ىأ (نباهلوق) زهق هءاعو ها هب رقأ اس تدثول لماعزاكم ديف

 نير: حالا نيايمرارقا مدولانهو ننام: ىلارارقالاوه وهدوحو ةعص ىداامنالىأ 6

 نم يبت هييقت فاد رارقالا اذهدوسو ىداقءرار ةامصيالاء'راو نكي ملاذاو ثراوب سدلهنا

 ثار ا نم مركف سف: 'ىلعار ةءرعصب نبالايءرارقاب حالا نا ل_صاخاساو ميال قعد هل-مأ

 ثرالؤهسفن ىلعارقءنك هلو حربها ر رقافا هدد ًاراص ثارهملا نمح وخا ذا نيالا بوس

 هنال ثرالا عنا ومن مة عفاش ا 26 35 ودلا مزل فا ذكهو هل تاومملادوه.ةنبالا

 َح رمش ىلع قالوا حرس ىف اك هنا همدع ىلاوارقألا وسو ئدا دكت هدفي روث نء«,زل

 نركب الفخالا ب ل ثروول هنال ثريالو همسأ تدثي تدحال يان اح خأرق أ اذاهنا ىروشنشلا |
 ىلا ىدؤيثرالات امث !نالث ريالو همست تن : الف نيالا مرا رفا ىل هد الفازماسانماو حالا | 0

 بوست مسكي تأ ونا

 رظناف ها اسال! نب رقما

 نيستا قدادملا فك

 همس تدنأم اهوهل مسءاقملاو
 رقما ىلع سى ومعه ذم نم عيمصأاو هاذ هوه ضأنم ب ا

 - هب طقفددحاو هقداصن نك ف.كسف ىرخأ5 أم ىلا هجا حال 1 ش

 000 - هن

 د



 تمام(
 لنك

 1 ا/

 ىبلب للاى أهلوتو لأف تدع نأ“ مالك اعلق ه#.لع لدي و ىهاج) هب ريعأك هسملعرشملا هنأ وص

 صضهءاءازعو ملا هرارقا ل رقيروأهدارقا ىلع ةلرقلا قد صرملا ذا ام لت «بنع عج ريتارشال

 هرةلاهلوقناملعف هلرةمال الهياعرقمالهمفريوضلا ناك ثالرقء لاوأ هلرقف ةمسارمبلاح ورم |

 قيدص:الاىناق الا هلوةهءلءلديو ضئارقل' باك ىف | يساص هب ريع أم هلع رشم ا هاوس |

 هنالعاوةيسارمءاا ىلعحورمشلاح ور ؤ لاه هيلعرةملانمالا كلة نوكيالو بسلا تدب |
 راربدالا طرت ث بالف رارقالا له أن ممهوةنررلاو'ه..اءرتملا قد صوأرخآل سررتملا عمد مثمنا ١

 مص يس

 قالا ضف ارذح رمثفو ها دئ.س ب سلات و.ثاع وجرلا عفا الو توا لاىلارارقالا ىلع |

 اذاامأءرارأا ىلع رقد لوأءءوسرىلءقدرارقاه_اعرتم لا قددن ملاذا اذدو حاجتنا ىيعمسملا ٍْ
 و و » . ف ع 5 ا

1 

 رقما بسأنال هرارقانع ه2 ودحر رقما عفا الفهرارقا لثع رفاو اهعو-ر ل هرارقا قص

 هب ريع هءاعب ممعتلا باو.دل اف ة.سارمساا حارث مالك اذوهف ها هماعرشالا نع 00 دك ْ

 ضفارفا قع راشلاةرامعوج راثاةرامعك انماهترارع تناكنا وضنا رذلا باك ىف ملا ف

 كارد: .الاىفاططا اا و حوت ريغ بو ودا !دهنالاة١ دق نكما )ل وقأ) هنت ةزركثرع

 نك..اهلوق) لمان طاغ هب كلاود: سالاف هءلعرقملا نم لا:هولرقأ ان ءاةهرارقالا تالءذ هر |

 داقءال انىلوأ عت اد.لا بءاصو جاي ل ناك مالو عئادملاو يعاد لا ىلع هلار 1 2ك
1 

 ا
 َآ

 مدل هر ادع اق هصو نم ةمصو لمح هنالاومءمرهأط هح ول'نأ عمد _هجارتسلا حورس ندا

 عتادبلاو ىلي لا ىفامو المأكل ىدوأ ا لءقءاو. !هتءعوجرلا مص) ةءمولاو عوجرلا | 7-0
 رك أمت هلر شما هقد صوان طه ىف رقأولّى- ةيادهااةرامعو بتكلا ىلا قفا وم

 لالا سيماناك دوحال نص ولولزه ىدودأل هلام ناك نا .ضالداك هلاسعىدوأ 3 4 ار ورغألا |

 دعب هنانعرصدةوحارشل هرقأو ها رارقألا لطم ترثيل ب ذلانال ميعت هعوسرنالا
 "الدم نالاود»و هملعرتالا قد دصت دهر هيدأ ع فصال ل ةذودعوسر ع هلر قل قيدصت

 داسعمل هاوددرتاء-هقداصتدر؟هنوب:فىد_ذءوقةارالا ف لاعو خابرقأ اذااعف'

 رقاولوخآ اعرتهدعد رك ذو ه] ردا ةىماأك رخآ خأقيده:قيدصتاان اهعارش ضع

 ان:ةالءرألو لع نمىئتنا ه.:ىلاهدوبواعدامتالالةعفاشلا لاق مدي لها حالا

 تااقياات.ءال نارفأو تءملااخاتادصضوبو ها عجاف ماو_عمالك رهاظو ا رصا
 رهاطظوءرارفا مدي ماثثراو هنوك لطباذا وان راو هوك لطر)هدو) هنالءرارقا مكالة.هتاشلا

 ه-يلعؤ مم تءمللهوذم رقأن مل قكملاناو ثارملا ىف قد طوقس رق هنا انا مالك

 ناكاذأ هناا بسناب راوقالا نء عوبسرلا نا فرهأنا كل ص و ناسا ةياعق لاف

 هل سيلو ريسغلا ىلعال.مدت هنوك-ا تشيب نلاناله.ةنا بسناتو.لءق عورلا

 ها هوت دعب ضقنلا ل  ة<ال ب سناا نال لذ دعب عوس رلا عصي الف بسنلا ثمنا ذاق كلذ

 هللاوهلرقلا حالا قيد ه::ا خاب رقأاذاا هذ بالاوهو هملعر لاقي دست بسأل! تثياغاو
 تنثر هنال ع وجرلا لثهلرقاا هقدصول هناهريرق (ىوتفلادنءرردلف هلوق) مءأىلا#ت

 حور ثق اموهو هن وبث دعي هنالدع وسر مدلل هءاعرقملا هت دصولو ةادءا|قاموهوب ا ا

 رارقالا مغىفدلك اذهنا ىعالو فام عوشوملاه"لدلا فن رقما تالا أ ثنقةمصارعسلا

0 

 12 ال و ترف

 مسلس امس

1 

 5 "عا
1 

 ]1 ا ا يملا يارس سبع



2 
20 

 و
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 لطفل

 ىنألوةبو دممو ةف.زح ىنالاقالخ فورى ا دنع هبت داي هب رقاق ادحاو ثباولا نأ ِ :
 قص ام هلوق) ىفذالام امهاوت مجرتىلء والا قالطارهاظو ها ضرك ذخ اف سوا

 تشيامناو ني رقملا وح تدمف تروا تست يملا لام ثم (بسنلا توبثبا 1
 ان مياصأ مسبالاو نب رقاب ىأمهيةدامشاا باصأمتنا ةفاك ساما اى مهري _غقدح ىف بسلا

 رصاهو هو رارقادرحمن وكن ىلإ ىدعت" يدم :ىةداهشن وكتالاالزميذكملا كراشدال

 رارفاهنمواهوق هنعىغد (هثرولاوأآ هلوق) بدلا هءاع لنموه (هءلعرشملا هقد صول

 نكلءاوسىؤءملافناكنإو رارقالا سف:و كانهورملاقيدصت ىفانههمالك نكلنينثا || ٠
 معلا هنممزلي الرارقال اوقدصرأ ماةوقك لرال ارارقان معلا دهب ىب دصتلان أوهوقرفام مه

 همفهملع رقما هيرر نمنانتا رقأىلرالا ةرو هناناءهت» ةقرفتاان كو ط لاه لدا 1

 لهن مم*و ه[وق) هيلعرشملا هيو نءنا.ةاهقد صو رقما رقأة يناثلا ة روصو بسنلا تشب 1

 اذهنكل.د فاما ر رقى أم ةداهشا باصن متوزياةاعنيفلاءاونو تح, ناد (قيدعتلا 0
 تناك ةدج اون ً,ها قدس سهلاولو «ةن سد ثرالا قاقصتسال رذقتلاامأ ب تيل توءةرظنلاب

 هلوق) ةياقاال عد رقع نال مزمل عقرب ( (همزل:ىن-هلوق) َّطَ رقملا عم طقف هنراولا ىه

 هده موزرل ىف طرعشي هناهم) (هاضالاو هلوقز رقما نم مرت م-راد ناك ذى شتا يس 3

 ادني هلو ألا ع ناك اذاامفهملا مضلا|ةناضح ايدارمأ :انوذ#نوكد الوهو هلر ةمللاقددصت ماكحالا

 ثرالاك ةناضحلا نارهاطل انلق هنعتاماذا ةرقملا عرذفرهظتلاةيالواهياع ىتخع ةسغئانأإ
 ثدي طقناءهةحفىأ (ثرالا دهلوق) ىواطسطلاةمالعا اءدافأ هل رقاارمعف رهظت 7
 ل مدقأا# د ناعدق (ماحرالا ىودك هلوق) أمام رخ رح 1 انرا وامهرار ان تامئعال ف

 ىوذدي ب. رقالارمسةم ةبانعلا نعالقان ةماال رمش ىف لاق دمعبلاو بي رقلا مة: ىفاكما
 هن وأ لوالا 14 راشااهءاع ىةءامر 1 ددعد ماحرالا ى وذيد.ءبلا وتاءدعل او ضورملا و

 3( هين هأ ريغلا بقي هلر 321 ىلعامد_ةمماحرالا ىوذد_هنهئراالا ومال ره نالأ]
 ةلزخع هيال هل_مأىلا الو لرش اعرق ىلا ل_ةشإ الوهءاعارمستةمنوكي وهلر ةملا ىأ (هنرو 3

 رفأ هنالا هو ملا ىف لاه (تدشي :/ه.-:نالدلوق) نياوصغلا عماجن مءدوعلاو اصر

 رةمالام ذاقكص-اىفو د درعا هريس ىلإ ءو ةميسنلا فوهوءدهرهلامداةصساب و بسنأ هند

 هعضبق هل ثداولا مدع د: «هلامىف فرصتلا ةبالو نالم - ازملا مدع لح لد مف هسا ىلع

 رهاظلاو هر ةملااذ_نادل_ه2ناهناك اذاف لاملا عمت 2 ىصوب نأ هلناكى يعي *13 ثموح 23
 م-ارءالف هلوق) موأعملاث راولا ن رءرخ أ ه:كلو دار ةاوهو هقرص هاله رقااثرب رقما نا 3

 اخو خاب رقأول ىت- هل رقما نم ثرالان وح وهذا دعب وأي رق(فورعملاثداولا |
 مسعدا رااو دزوق) فورعملاثرا ولام مآ نيالسف تشيل يس نال ةلاغلو ةمهال نرالافأا
 تدشفت. ريل همسنثال هو نم ةيصودنال ثرالا نم ةرقلا عنه ىذلا ثداولاهىأ نيستا[

 مادامهلرشملاةزاجادالا ذقن الث لل ا نمرثك ارءريغا ىصو أول تح هجو نم ثداو ع وجرلا قدح
 وأ وحي رقملاتأ 2 ةراشا<.فو ىجأي لا ىف 2 يو هدارقا ىلعارصمرقملا || ١

 (هكرشلا هته -صناو ىأ هلوق) رايتخالا فحرسٌكاذبو هس هسنءعوج راه سيلا 1

 بنلات وش ف نا

 هةدصول اذكر هند

 ةيرولاوأ . لع زاقلا

 قيدسمتلا لهأ . نمم-هو

 ىحه سفن قسى هدو
 ماكحالا] رقما ىأ(هسزلز

 ترالاوةناطلاو قدا .

 كلذىلءىأ(هملعاهد اناا
 همام هر رنا ثالرار قال

 (افلطم هي ثراوز رقت
 ماحدالا ىوزو اسمرقال

 ءالاوملا فوك ادعبالو

 (ةالاوهثرو)ءرمجوا نع

 محازيالفتنثي ل ««سننال
 يعدارملاو فورءإ!ثراول

 مغامهدوسو نال نحو,
 ملاكا نإ ول 1

 ءرار ارقان عع جرب نأ و 7

 00 9 نمةءد هو هال
 هه عز تاوىأ فاكةرقملا ءقر

 عب ا



 ساناؤسم
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 ىنال يسارا راه وتعال مسيامحد توم تح نأ دنع 2ةادم) مهل ح .وزلا

 ظ الواهاوس هير وام حوزتيا لزوج سه“ المد حاكما ل زتتامانا اسم !ةءاس

 0 اذكو معلا لوو رارقألا تالطن دعب ود د. ا رقألاع- واهل غيتأ4ل - 2

 | حوزلا نيب ونلاىقرعاط + يلح ىأ دع هتو ده أ رملا هتقدصت ةم-وزلاءل- برلارقأ اذا
 | عيبص حوزلا توم دعب ةبوزلا يد صن زاب نيهان يشل هبقعتاذهاو كِل نك سدلو ة ع ,زلاو

 1-غاهازا»اذهلو حاك كاران [نماهمنافةدعلا ىغواوةسىف قانحاكما ا مك نال قائلا

 زوال ة قماح ىلا دة عفا ومد هنح وزل!قددصتو فال -هئاامناوةام الا أك امم

 | ىلعهس رشق اقتاومباوصلا وهو ص -:قاذك (1هت < هلوق) ىلز زوحام 1

 هلع( لل_جررقأولو دإوق) هقئالعب عطق: ملعحاككانافىأ 6 هكء فال هإوق) قت

 |لشالو نلاىأ تشالمعو خاكدالو رع نمي شب رفأ «رابع(ز ر ددلا ناك هوق) 77

 00 ةرمغلا ىلع ب نلا لمت ه.ف 5رالوة- قدرا رق ١ ل 2

 3 قحأوهةداه: وأب رق ةفورعمثراورةملل د اك اؤا قىدعا د-:نارثراو عءالا ثدونو 2 (بفرر

 أتت ه«ءسسأ نال ةئاوةمعأل ثرالاف هت وأة عفو خاب رقأو جي -ةر 5 42 0 ْ هدا. نب (هعف 7

 | هيفاىامع و مكس فام (نبالانباود اند هلوق) ها فورعل ثرااولا م | كاتاكت اكدالو اخ/ نعال ناو د1 انهدا#غل ٌْ | ثراولا محاربأ|| لاوتي . “ف

 ىرشلاوأ 2ك مالا دالولا هد :ارهنالئيالاو بالابر ردأ مالك ص خال غلا لع 8

 | نيالا نيامدا رأ قاكلا فا مح رصاجدذاو نيالا نب اريغلا لميق زاك !اوهو ةطساوالب
 قالب الخدمي الف نوتملا قل لقرمغلا جالا اًدهلثمو نب ونال لص داب مداولا عرذ م 7 8 :

 ري اذا لما ثرمغوهر مدنا دالو ريغ نم بن رقآناولاكر دلي حادنا لاءال ْ و اهريب 0 ١

 1 || رق أن اوانهةوقو ريغلا ىلع فلا له ل نمهفاملا ضيأ مدتال هلا عم هبانبا وأدب و

 | سنتالو(لوقأ) ل .انانلقام لع «ءالك  +-ىلو أن احح: كاذإ لم هاما لمت هسق سعي .٠ دارذإ
 | 1 تارك ا خلوق وف جدنا ولت قمواهرلا نءهءك نع "مدعم

 |ةريهنا انتعاش ضعب لوق ىلعميةةسسما دهوةحو ئلاوحب وزلا لمشف هةلطأ دعننأوثراو

 | فك امهعم هلرقملا ثريفدرلا امه سم نا مدالاو اوة.:قلا ىف اتامزفاضبأ اههاع

 |ىوتن. .ناك نم د.عبلادو ةقاسعلا ىلو ٠ ءولو ةيصعو صرف يحاصبب رةلاندارأو ىددحربلا

 1 | فاي امرا ةبواامناوةمصو هبجوأ م هنال:صولا,ثاتل!هل توكيالوتالاوملا لوو ماحرالا

 [اذاىأ (نبالانباو ه]وق) ربدت<.:ةلا نعو.-امهلاح ملا ذه برعم تنأ و ءرعو لاكلا

 أرعا ودوعلا ونأةمالعلا لاه ىرج اه دمقاكرمغلا ىلع يسنلا لوحه. نال هنا ةامح ف ناك

 5 ةأاذاا عاد _ةمهطخ ىوحلاءركذ نكداقلطم هحرشورب ونتلا ىنءرك ذنيالا نبا رارقألا نأ

  علازنأم :( ناهرببالا هلوق) ا[ ئدلف 0 يغلا ىلع ب سفلا لح" هس:نانل العم هْسَأةادح ىف ه

 || نمأ(نينارارقا هتمو دوق ) بذا هيلع ل نموهو هيلع را ىلع رقما أرقنأ «ماغأ
 | رمصتقا !ادحاو ناك ولرقملا نال زين ءاي دق ءاوامهرعغىلا مكحألا ىدعتت هدعرقملاةئرو

  [|ىن نينثالا ف قلطأو هقبدصتكهناق سنلا تح الدإ رت هير وراق امأ «“ هلع هرارقا

 5 رخآ خان مهتمدحاورقاف ارعشك ناك ول ثراولا نا عادلا ىف لاق نيتارم او لجرلا للهدف

 ا د تان عا ولحر وأن الجر مهتم رقأ و و مهعمثريالو هر همست تشيال» وحلو

 و ع

2 - : 4 ” 

0-0" 73 5 - -- _- . . 3 

 0 5 « سي تخف 0 +. نيب تو
 هر يب يكس هس تاع اع لا
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 اال
 صب ب ب_-بتت ج--يِحيهه-حلب بغا للا

 تو.ةبان ف حراشاا وربنا! ىف< ..لعدرقأو رصا!ىفدراةاام ىلع ةأ ها: داومثب دحطا د«
 جوزلا اوةدطصرأ هلوق) هتثرووأ ح وزلا د ىأ ل وه هاند انملا (تدح د]وق) بقل

 (هنءةدةهمتاكوأ ق) اجياد فطءامونأرملاة داهم“ طارخشا لض ثا ( حد زاواثاك نا

 ةدامثىئنكي تدك ناف هنرولاوا حجب ولا قيد هن هديال_ةداولا تعدافاهنءتاموأا-هاط نا

 بأن ف مد_ة:نك.ل عاب زالاع :ىءعلا حرممهب دان هام وفياماذه (هريغذ أ سهاوا هلباقلا
 'لياقلاب ذكي وةمانةمعالا اهدلو بستن تئيالا-متدالو تدعاذ ةدتعلا نا بسنلا توم

 نياسرةدامشن مت و.ةدند:«مةدالو دعولو _هاوملاقراءجاوق ىلعانهىرسلءاف ا.هدنع

 هنيعتك ةق'ةأ سمانا نم نةك اودثدولا ني دصتوأ هقارتءاوا رهاظل مع وأ نيتأر هاو ل+روأ
 نعمك ال هبتءاج ناو تمشي هناف ىعجرلا: د ءامأ نئايلا ةدعف هلك ادعو ها اهب
 ةدارشر دحطا دن ءهنايثا ىف تكي وةدشعمالة بو زنوك هذ ئام-و ةسعسر نوكي و وش لس

 دارقالا ةكاوهاما طور! ء.رك ذامثا لءاواذ: آها:هدةاكرصلا ىف ءرامْسا ام ىلع ةأ سعا

 راهثرتو دولا اهثريفا لءاهرارقا حس طرمش د ةفؤأف حب وزل ىلءالمم 2 نوكي ال | بسناب

 ىأ( عد ودلوق) ءاءدق اذه مهذب والا رارةالاكرا دفا ءهريغثرا راهؤانكي لواوةد<

 امازلا همفنال (ةدتعمالو لوق) حدزنءويدصتالوةدامث دولنا وىأاًتاطءاشرارتا

 طمناهةسىفاهرارقا مدي ىأ (هريغن مهنا تعدا ءد]وق)ا ياءذةةمفاهريغ نو داهم. سف ىلع

 ىلع فنوة:الج وللا ى وءدناناواءقام 7 واهتء قرش را (جلاا ممداعذا ولكرا هن هلوق

 انم هنا عداولاه هزي ال نكسحاو زم#هلا كلج ىرمست, وا هرم غح وزعي هنال ةأرملا قددس هن

 ةحر أ هقي دصتن مدي الذ سار ذالدلولا نال حي وزلا مزال داول ءاهرا رقا مدولةأرااواوهةيدصتبالا
 هزئهدقن دول هرمغن موه تااه ناالا لاحرلا هملع عططو ال 4 هنال ةدساولا كيو هءاءموقت

 عمانزلا نم هنوكرخ حي و زةفرهم مدع ىلء مزال. ام هباغلوق أ( تاقدلوق) همزلز الواه ءزل.ذ
 مالاة هده ثرب ناءالاوانزرلا دلو نال اي اهءزمل انزلا نم هنوك قة ضر مب و مزالب سداهنا
 تءدادقوىأ(همغحجوزاوافرعيمول قبدإوق) دو«سلاونأ كلذ ف فةو:اهجوالف طقن
 ىّيحرل لاه اه“ مي موأع م ىلءب سن لءم 2 مدعلا ممم هنومترهاظااو حبوزلا اذهرمغ نم هنا

 قىنكيذا ف رءعيلوأ همغح وزاها فرعاذاامهلو وأ هرهغن ههنا تع داو هلوقّت لحادوه

 تاءاممالا نمهيسأ تركي هناوهو ( درك داوق) موةالطارهاظ وهاك ىئقعلا ناكمالا كلذ

 ىف«:(ءالؤهىيدصتن مدبالو دوق ) بالاالمالا نم ترثي وهوانزل نم هنوك ن وكي امةباعال
 هسة'ديىف مس مءالكنالمو.زلرالمهريغرارتانال حورلاو ىلوحلاو ةبوزلاو نيدلاولاودلولا

 ةمأتناكوأاه-وزهناوأ ٠ ولا وأهْناهنا داق ىأ (مغلا دعهلرشملا ناك ولو هلوق) قى.
 رةلادوحدعبولو أ ةءمبوزوأ بسب (هلرقالا نمىي دصتلا حدو هلوق) همجو زاب عأرتاف

 هتوعدعب وأهنامسىفةأراهتقدصود م ص وأ ةهص ىف ةنالفحج ور هنارقا ىزازباا لوقا |
 يئاجىفرقملا توعدارا نأمل دعاذ عب (توماادع:ةدسعلاو ب سألا*1ةءاهإوق) ها زاج
 حاكمنلا مكءاقياىأدوعس اونأ رهااو ثار ا اها تاك هر ارقاحصاذاو ع وزلا +.سورللا

 مده تا دكان ة 712-5: ةنو جا م77 م بزل اهقدسفتتامو لب رلحاك:ترقأناىأ (!متو٠دعبحوزلا قي دهتالا هلوق) ةددلاوهو

 دال/ه :
 ال “* ىل دن طرب |

 ل )

 (فد يصل
 ها هوما



 لكحل

 4 ص م:ع رمغاا نمي سنلاتو مو بلاك ءالولاثا(ل_صاحلاو) رمغلا ىلع ب سنلا لءه 1

 بلان ال هلوق): 4 راو لب رلا بئاح ىف (مالاب رارقالا ةدكن ءهلوق) ءالولا اذك_ةرارثالا ||

 ب:||قفرظ' هنأ هانهءاعاو «مأىلادلولا باستن ارك الهنا همذ (تاهماللالءان الل
 ىأاذهةعيرش 0 م ىلع د ..هقاللا مالا_بالا هش بأ ا قو كرا لاع يباللةوءدلاو ْ

 اهرارقاةكنمرك ذاموىلوااوة_وزلاونيدلاولاوداولاءل..ترلارارقا تم نمرك دام
 ةماها فلا 2 هنك !١ايقفلا ذو اعلا رةيادهلاربرةءاقذاومىلولاو جوزلاوني دلاولاب

 زوال هنان او-رمدث نا ىذاكو طغاة الفا رب رمداو يانا! ىفام ىلع تاناورلا :

 ءاروا-هةىلوماو ةجو زلاويالاو نيالا ةعب رابالا ةفورعمةيارق ىذعمثراوب لجرلا رارقأ ||
 هل ارماامدقي ىج نايس هادي ة:ىق ميصصترار ةالءامأ وول راو عم ثرتال ال مالك ةعنرالا

 (رممغلا ىلع ةء-وزلا لوهفو هلوق) ط ها لع ءاهفر سن كراو قرانا لاك ت٠ ىلع 3 الارارةالإ :. .
 ناو ثرالا هه نمهرارقانىلءاعد رقملا نأ ىلع ةحو رلاال رعغلا ىلعيسنلا لمت رضا كذلادومشاا وه بالاك

 اممناد.نلساىلة:نمرهاظاا ( (جللا قا نك اوهلوق) ط حولا ىلع ىرسالرارقاناك |[! * دقو وهلا ا
 ءارذ 0 هو

 لءالعتلان مهمدقأمهملا ب 1 -:الا ناءلوأ_همبالا قوهو (ةلاصالا عماد هلوق) نالوذ

 5 تالا
 ١

 نياعءالا ءاراالا قيسنلا تءئلالاوةلاصالا هلعلا تثسداو مالا و-ىفكلذرهطظدالو هدئام ىلع

 ْ نأىلاهيراشأ(هلب ,امولو هلوق) اهرارق ةاىأ (مصاذكو هلوق ) هفالضىلب هلا : نءمد ةندقو : "هال ا

 ىت-+رلا هدافأ ةدالولا تةواضرو د نمةداملا راية عاق هبدسمق نمو دمة تسدا هل اولا 30 در 1

 تاذامئادافأو هنمءةءداو جوزلا د<ث.حاذهن ا حوزلا|ةدصو أ هدهد 1ر2 هاب افعذامأو : ىكعةبدوزلا ولأ, 1

 اهاناكوأةدّدءمالو حو زتاذنك.:لاذاامأ حراشلا هءحرممام ةدّتماا فالح وز 0 5 مصدالب عب
 لكلا نبا ءاكتاذبح رمد اهرارقا ىلع دئاز مأ ىلا ةساح الفءريغمالولات!تءداوحوذأأ مالا عمات تم
 0 طرسش دج و لاذا هناهمالكدافأو دحاملادنع لعل اتةبشناهةوفنا لء دف ىنأسو : 7 2 بالك ترو

 اهقدصناوداولانأ راارارقازو ءالو ىلا ةئالا ع نءىلاشا 'ىفراضنأاهة-ىف هلمعدالدا والا : 8 دلولا) د1 )

 ىذت :الواهةدىفاهرار ةاريتءا هال فورعم ثراواموأن تى : لثأ- 00 اوأأ )2 هز ولون آسعا(تو /
 اهقدصدتو كلذ ىلءةأسع!اهاتد مناف :لياقا ةدامموحو ةخغانودب تءثيال هناليستلا || بسنلا امأ دلولا 5

 نالاء_م#بسنا|تيئاهجوزاهةدصدتوتأمااهل دمتم ذا ءالذكو اهنمءيسن تيثدلولا | دمع مولو ىف شار
 اذهولمأ“. او ها ىقاك ١١ج رشق اذك ا هرمغ ىلا يدع ال هنال اموقداصتي تيثب ب دتلا 1

 اذهتوكي امنا دفولا نيه: هلوقفاتدالور 9 ان! انا !تول النام هلياقل اةداوث نأ فقد

 ةدالولا تكف عطقالاح رش نعناساا ةداغةرامعو نيمعما|ىفاةاةاو ةدالولا ىلءاهداصتاذا

 ق) كاذكهمكحح راثلاهدافأامنارهاظلاو ها شا رغلابيسناا قا واهتداهشب

 ا-ع!فرمعا اذا ىأةدال ولان هفارقعا دعرف نا رفلا,تباثل امدح ول هتا.ثاءا دكو (دلولا نهب |

 ةداجشب تيثي هنافداولا نيمعتوأ ةدالوال د ولام أن عالءاف:نافهشارف ماشا هنمهنا تنثتداو

 ةدةءمالا (حلاة دع ءولو هلوق) ةداهشاا عاونأر اس ؤوهأك 0 م 4. .ةديالو بسلا

 هنامثاىف ىتكمفةدةءمالةسوز تناكمف ةعسرلا هب تكي هناف نيتفس ع جمرك بتاج اذا يسرا

 لع

 ْ توء'بانن مهلك اذه م62: مدلجر هب دوشول ىت-ةداعلاجرل هب هيلع عاطيالا م هال : 5 عا
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 ديس: اعوقرم لوح ناالا هعج ىه مدة: دعب هلا ةحاسالو ريك ه رع هث ضد رمى أ همد هلوقذ

 اهذاا متمفوذ لا مسنا!ضءبىفاك ىلوالا نك. ط ىفام اضي ارمض دس ةتوهو لجرلا
 رارقاىف مالك انال هيمد .قاسغاوىلوالا.كالذك ريصعاا ن !رلعما ضر رماد مة لاقي نا لج لا
 داعأورمغلا ىلع بسنأ| لو همم سدأو هس ذأ ىلعراوقا هنال (نيدلاولا وداولاهلوق) ضدرملا

 اياكم الاب رارقالا ةدصة محا رسم! ا,دافأو لد رلا باح ىف مدزام "هلو رك ذادلولاب رارقالا ةصص
 حعرشر"اهة-ةلاة فاو روهوةءانعلا ىف لاه فئسممالاهت هلحراشاا داق عاام رق

 ناىب ويسدالريغملا عماطاوحاضبالاو طو ملا فوك ذا او نيدلا حارس مامالل ضثارغأا
 نبالا نارهاظلا نمو ها ةقاعلا لوموت'رهاو بالاو نيالا, هب راند! ل_جرلارارقا

 ىلاريعضلا عدرالونادلاولا ىأ (اءاءناو .وَق) ها تنءااررارقالا ة صح رم دمقب سبا

 ىت-3 نيدلاولاوداولابهرا رقا مدن ناسهربا ارا معو العنا وه.ةلا ةرال هنالنبالاو نيدلاولا
 ىفلاق نبا تن هرارقاكو هةرهاظ هه و(راظأ هيف ددهلوق) اهاءرامءالو ها الءناوىلصالا

 نبالا تايبالزلاج تذيبهرارقاذا ةيسمعالق لاو فدنلاهلذ تاب رق نياوصقلا ع ءاج
 مب رصتلا امس (حدنال ]وق ) ط ربدتةنبالا ىلع بسنلا ل. همقذالالا كاذامو ها

 اهرت ذيل (نبالاىفةمدقلا هث الثا طورم لاب ه]وق) ىم دقملا مالك-ااضر أدي و ءو>و نكمل ىف ه
 لئمالوثاو .ناالوه#رآملا نوكي نأ طرتشة ىف أ اذ هءاوعد ىف زاالا مدةتام ىلءالاك ا
 نمرأملوةماثووأ ةيسو<نوك.تالناودازبنا ىج ذب (ملا اهو طرمشب هلوق)هلرقملا لذا ملا
 نوك: نأ طرسشن ىأ :_بوزلاوهلوق ىجاد نلا ىل_ءنيالاىرسة م_ثاحىفو ىوج. هب حرص
 (الئمد]وق) عاضرلااهتمرحتناك اذاامئاذ ىف ل_خداو فاك ها كذا ةطلاهة-جوزلا

 مع واهتلا خ5 دةءىف اهعءاهعج ل الذ ها لك اهلثملب دب تا تخالا نأ ىلا هب داثأ :

 ةءالا حاخش رقأو ةرحدعموأ اهاوسع_ رآه هم ناك وائاذكو ىأ (اهاوس درأو لوق) 2

 لالخالا ىئش الا مكلذوةياقولا وزنكلا بحاصدومقلا.ذ مله ًادقو هذه ىف فيصا(لاه 3

 هندعو جوزدوبو عمةجرزلاب را رقالاةص مهو ممهوّأ لوقأ ىلم را ةمال_هلا لاه أ هب 4

 لوق ىلءماو رالا هل_ه- ضءب هب ضرتعاامالا الئماذوا ىردأ الف اها وسعد راوأام>أوأ 3
 هلوق) فصنأو ل مام نامتان بهذي لوبا لاق ثدح ةميتب بهذياموهو ىراماءاملا فزتكلا |[

 رارقالا ناف اةّعموأ اق همناكن اء :بأوأ ىلعأ ناكءاوس (ةاثءااةوبنمىلولانمدو ]
 ناكناةالاوملاةه-نءاذكوىأ ةفاّدعا!ةوهدنمهوتو هلرقااهقدصاذا حم دا ولك

 ديقاذهو حلا ف فمما لاق (هرمغ ةهج نماشبأن ءوالو ن :)نا ه]وق) هنعلةءدقلرالا ||

 مغنمامهقداصتب امهم تدثيهر'رقا بح و «نالاضد أ ةياقول اوزنكلا ىف هءىلخأ دقو هنمدبالا |
 منال ريغ هج نماشبأن والو ناك اذا لوقأ ىلمرلاربأ لا لاك ها ذة:.ةد ان رارنذا ١
 ضي راف اا لاس ىفو هاما مالكا او هب ضن رملارا رغا حدي فرك هب ميععلا رارغا 3

 اذ_هو لايهنملابي هروط> مد_هلورك ذىل!باسالامرك دىلاة_باحلاا فاه يصعلا ||
 هباوص (رةااربغىأهإوق) ها لماتءلادكرتفاللاخءرك ذى ةىذلك كاردةءالا ||

 ديو ية رز تا 5

 ه0 ةدلمض نفث
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 تءاس مث يدملا نءهمسسأت وش ىخكفاذاىك وعدلا عضوم ىف بدسنلا ل وون كلا ىر ءالا

 بسناالو ي2ناكولام ىو ءدل' كالا ممل ط,: عدم اريغ نص ب سنأ مواسم هناهدلوهن هةذ

 لثامالغأ ا اذه لئمىأ(ثل لدمدل وش »< ه]وق) اهتومدعب ىوعدلاٌض ةن:الثهداوم ق

 نيذسعستب هو مربك ١5 3 رااو ف دنو ةنسةريذ ع قتادة مريك ًالجرلا ثوكي تاب رشير ااا ذو

 ولىّتةطساوالب ىأ (هْيا هنا ه]وق) تنباا لهثيقداولا مالغاايدا راو تار عضملا ىفاك ىئدذو

 قام_.وىد_:بريلا ىف خار ةآولام مك همك ناكو هيسن تشيله اهنا صدأ 3 / هلآ هل در

 ملا ليتم لزغفمرعغدي و هنال/ هقيد ملا جج<مالاودلوق) مالغلارتااىأ (هقدمودلوق) اكوا, 07 ثر
 فاكمربت ناك ول هةودصت الب ةثالثلاة مالا دنعو هسفنديىف هنالزيمملا فالذع هقيد صترمت لذ اكدر ,ب فدا

 (اًضيرم رقم اولو هلو ح باو الب طرشلا قباهرك ذي هنافاهفذ- ضم (ذنني-دهأوق) ) اوه جتاالاو

 نءمهنال (هئرولا مالغلا كراش هلوق) صار +ارا ردا باب بايلانوكد_هب هلاةحاسال

 لالا لال ومد د_عيبسنلانال 3 وجرلا حدنال مث ىعلد : بثلاث وء:تارورمذ

 هةدصناو ةء_.مولاك هنالعت ويثمدعل مدي هناق حالا وحن ب نارا رقال ان نء عوج رلا فال

 عفت الف تيثي قيد صلب ادب رةفةصأأن « حراش اامالك فابن 4 عتاد ءلاىفاكدلر نا 0 ةييويوا ع

 همسألءناباهدسأ ىأ ( طورمشلا هذه تغدنا ناف ه]وق) هءاعمالك لا قانونا ع و-رلا 2 1

 نم هرقااد_تاود هنكس ا!بسنلا تنثيالا ايد كمرعص مف مال_غلاهقدصي لوأ لذ هلدمدإ اوبملوأ نا 0: 1

 تءئيالوىأ (لاسملا قاقدتسا ثمحنم 0 ؤدداوق) لاقاكلا-1ا قاة هسا ثءح ْق 1 هر

 د ركىفاذ_هنال انهرهظياللا1ا قاة هسا ثمح نم رقاد ا اويهنوكو تعا بلا عس اثملإ

 رقأ اذاامىهو ة-ةباسلا هل _سملاىف كلذ رهظراما راشب املا رارقالاال بستلايرارقالا 7 حل اا 3 1

 داربالو تنثءال ب ذا! ناك ناو لاا همر طورمشل اذه دو لذا هنا هنو عدا مث 9 ىأ :-ال ع /لجرلا(وزىد/

 ىتااذا هنافرمغلا ىلع تسنلا ل. ه.فا1 انك ثرالاوةناضط !وةقألا ن مهيمزلدأب لاملاب سيرم اى أمرا :

 تسلل مولهمناكوأهلئاهلثمداوبالن اك اذا اذكوهتة قا هملع بدو أ هر تفك ويدصتلا اذ»

 ناف لامع كلذ عمل ةأدقو ىأهملعر ةااقدصد وةقئاللاطورششلا تدواذا ل2 قانامو

 هديفا؟هريغةوخانر ةأولاكلاساان» را رقاعصإ هنك .اوريغلا ىلعال مت ه.فثال تدثي الب ذا

 رقاامنا لماما اًعن وكف ةدصأ نيد ىلءمدقو هنا هر هاطوهمدزهل رقما تاك هس الامن م

 قم-هك راش ثءحح هنرولل لد رةماتساد_ئستذخا ومأاثا ىلع هذعرخومض رم هن

 دااولا ىد. 21 ىلةد ىح عب رسصلةنن ءةلديالث كِلَذك مك ا ناك ن اذ اذه عمو ثرالا

 هلوق) لما“ ةربرلاح راش !!سااذها لعاو هدأ لف بتك ةهذعءتءحاردةوىلاهتهتلاهجر

 وأهيذك ل خا سلا هلة سلا ىف ع .تانملا ع نءىلالثرشلاةمدقىذلا (عسائباان 2 هاج

 ةكيكر حراشلاةرا ءو ها بسنلا تنئءالو هن رقأامهبمزل هريغ نمي سذلا فو رعمز اك

 نم عئاملانال حشو أ ناكارقلا هيذ- او لامجهلرقأدقو طورمشل هذه دس أ ىن:اولث لاموأ:
 داعر رك ه[وق) ُّط ماقملارب رو هاذ هو هن رقملا مزل تشي /ثءط ب ناتو رار ةالادصك

 ق(هدارق اعمل رلاو هلوق) لماتةري ركلة مسول !ةفااقا لروظي ىلا لاف (ىوتفا ١

 رضا را ىلع'رمدا# سداتاروك ذملاب رارقالان اةدافال ل بلا ظفادا زب ا ذك ئسلا ض*:

 هه هك

 هلرةف
0 1 



 اذ

 اذا ى ىأ(هقدصو دوق هربغ نم هنوبث عننم «ةورهم نال ب سنلا لوهعيدمقو نابامقح راشأأ

 0 نان( قيدصتلا لعأ نموهو هاوق) يفعشأ ؛هرك ةرعاظا!ىفاذكمن وكي الثا هلئا ل مدون نأك

 تدؤهو ةقدمو هلوق) حراش || رك ديسك قيد صتىلا مج[ هسف'ن عرببعلا نكي ل ذاام هس: نءريعب تاك

 و يدب ا ضد رملارقأولو مارقالا هن عن نكسب ردم ثراولرارق اهنأ نم( ساس
 ناك اه.نب ةم-متلاب سنال لطانرارقالاف هنومىل.ةقدعأو أل -افد.ها'وأىفارصنلا هبال

 7 ماسمالرقأ ىذلاك اذه داو لال! ىنا'ىفولو ثرالا ةمناسملاةيارشلاوهورارقالا نيساسعاق
 دأهيذك ٠

 نا ا ىذا بدلا ردن رك ذو رمغدأا' عمال ناصو نءالة:نادسأ اةاع فاك رهاظ هجولاو اهو نت

 نع ةعصسل فرع 1 رقالا نا لات حلاد.ءوأىارمهنوهو الرا ةالا فرز فالخ. هرم هقغاع

 9 00 مل-هل ادهنال يرط>:مهشالعنااذهن 5 رهظي(لوذأ) داايراو نكح, :لرار دالا تقو هنالرؤر تسلا 7 7 05

 ع رعد هملالد رش هبه منأ عم اهجوزتمت ةمساحالدر' رق يصعد راملا هلع ا قينا ارقا ة كح ىضه“ .ةيليلعتلا

 7 واف رعوأت لود نآرمسهّل اقسنالا (تشيلولوهلوق) ريد , لو بلا هده ةمعلا مدع

 0 8 اتاي هلوق) ردتفتاعاكهقدصوهلوتو هيداس) ؛لوو<هوقموهةمئلذنوكي وهمسأ تدعي ,الهيدك

 م.) ضعف | ىلا هل الوغ) هضرم ىف ىأ(اهةلطن ارق أولو هلوق) -_- ::دئاغالزاركست( تسلل نويل مالو

 ع د(نيدلاو ثرالا نم ا 3 ماطب ناك ثمحةد_>اوولر ثزالا نم اعنا "8 الد قب سدل ث الثلاىأ (اذثاب

 31 ا مكه كلذ و4 4 تناك تاب ثرئال ن تناكن و ةدح ور سهل ةس+ دراما ترش موز ار ةمأا طرشلاز ةععلا

 -رتيتلا ىس ثرالا 11 : 1 - | 1 ١ ١
 كرجل 4م ال ١ ي وسان طناو ىدأد- ثِلْعا! نءهتيصور لاسملا ع. نءأو هرارق 0 0 ةمذ

 ا 32 5 هلال عير بع ىلع ازرلا نيدلاءاهإ ارةءاق الطلا ىلع هسا اهتطاولا_ة-الةدعلا اقرب معلا ماسلا( نيدلاو ( ذا 0 | ترالا نمقال اهانة هلوق) رافوهذاهنراو امئالاهارا رقالا حديالو غل ءاباماغلا,ثارهملا ال

 اهقلط) وتدل ف , ءاقملا د_:مناكر ارقالا باب رهئرول'رارضابئ لاهم لا هفدلقالا,تاموعذ امذرف
 ه«هلوا

 8 "تضاف اه اهلاؤ 1 ت4 .ةامهلفأ ف ةممتالرا مث ىنعتدان زاهلرا راع دما قالطاا ىلءعمدقأ سعر 5 ةمحوزلا

 ب ا 3 | هس ضي رأ ا رارق ارش 1 ىفتمدقن ل5 لاواريف تكراشلاراناكولو (مكرتلا نامعأف هلوق)
 5 وسال اهقلطن او ّْ مدعل مك ل: ءردةىفااهرهعةجوزللى اهلورار 4 (ع رت ) تةدنااوههجا رفامهأ لوا

 5 اغلا ثا هان ؟ 0 ترحدقو نيدلاريهظ امالا لاه هس.ةلوخدلا دهبثاو هيفةمستلا

 أم (اهلرا رقالا مصيالو | 1 ماقىلا قدسيا 8 !و ضررا ىه ف رتعتملاذ اردّةلا كلذ مك الفرهأ أع نءرادقم ضف

 ا دافوهزإ| ٠: راو : نع تنام أ! هن أمال همف رقاامفو بزاز أيش تفوتسا ارنا رهاظلا ناكتاواهل مرهم

 3 ا الارز ا هرارقا عمال نبدأ ريهظ م امالالاو ال: :ىهوتدصيىرخ أ هئدو هلوا هام عءردقب هئمدأو

 ردو ثاد) فال_طزر لوالا فذ #رهملا اهميصو «دااهتروءاثدتسا امو هد عبانه بلاغلا نالم دة: ماده ضقان الو

 5 ري ال 5 رقاولام لئمنارهاطظلارهدع وأ اضم قءقر' رقالا ناكءاوسىأ (ةددلا تيان ةلوقا) 2

 اهفوهد_ ىو 7 |١ ىدال(مالغارقأتاددإ وقر تنام مةدعلا تضذناو ا وةلط متهنومض سم ىف تجوز ىهواهل
 7 ناكوىوجلا دمىلا لاه ةءاالثرش هلله جددنم للا ىىتجالر ةأناو اًهباس لوقا

 ا !نهديال_كا طورمشاا ن :الهنو: 5 د رق أ مث ١ :الرق أناو هلوق لعلم ا !ءذه ميد قت والا

 لاق ا رقامدا:مدقاكرخ رخال وقةباكح (اهيف وهدا فو أ هإوق) ها اضأ لانهنريتعم |

 ةضا ىذقي متين وهذلب 2 هدب و ءانياكلادحأ بسال وو ناك !ذا تح راةمالعلا |

١ 



 : ١ لك 4
900 

1 1 

' 

14 
 ا د /

 ميرا نع تناكولا جا دق (لا همفرق 90 ب وق) :ةلسر كر[ ضرع لفن للا نالعشر مف

 ولو هثر او لكن مالو هئراو نههنر د ض5 همث تام ضد سضرأز 7 1هناذلا فلاق حدب

 هعامق نيعمْىث عسب الجر لكو# هثداو نع ع مت ىن-أن ههضب رةاولاذكو هددع ىف لفك ْ

 قدصيالمملا هعفدون# اضءقل كونا ركاوأ هثراو نم 1 2 رتاوهككومثرا ل

 دعو ىرتسما | نم نما ضم دنا لم كولا رئاف مد هاكو هو ل» ءكولاوه رص) راانكناو 1

 لمكولارفاهنا ب سه ىل.5 ولا و لكوملا ول كولا ثراو ىرت-ثملا تاكولو ل كولا ق دصلكوملا

 ضب رم ىلو ااههضرك ضمان هئراولهرا رقانالطما ىكب هطيمهذا ق_صدال ما ض.ةب هب

 نالهرارق , 'خدهثراود دع هلن تناك هن راض وأدب راعوآ ةعيدو رض: ر ةاق طع 2010 1

 رولنم ها ثراول لوةل.ة.:ثروااهدكو ضد رملاهثرومىلا ةنامالادر داو ثراولا ||

 ه._.هوو أهثراو نمىنجالا هعابوادل هج ى أ نمهمق عان( عر )١ ةمصولا باك لسقنيعلا

 هلوق) 4١ : زازب هترومن ءال باج الا ن ةدمعلا :1هثراولا نال ض.ةاادعناكنا 3 50

 امثراو نلت هنا ىلع فدسملا مالك لاء وقاف:اا مم فاواالوةنارهاظلا (انثماواهنم كرتو

 هلوق) ىن-اللالو ثراوالىا ( مد! [نيديى بج الو هراول هق رقأولو: :اوق) هيرقأ أما ر هللا ا

 هلوش» ةلواق مع اذهوثراولا راصأ امه ملط وىننالا ف-ىف زي < هناف د والد

 كرم اامهدأركنا اذاانعااصولا ف فالف د ةوان ههةلطأ نيعو أ نإ دب يت ١عموأ اقباس

 دكا انا مصيالفام 101 اخو ينال دين يدب سم الاعم

 ىمو أولاك ىنبالل حدف ةكرمش ثاا تدان مهام ثرا وللءرا رقان أهل عملو ةمس٠ “ان رجا !ىف ٍ

 ه.شالءرارقادة نيا4داومت هريغ# ثراوالر هنو مص هى ه.خالر ةآول' مو ىبندحال وهنراول

 ىفاك اه دادتولاكلصالا لطن ةثدلا تاطدا ذاق ةفد:فوصوهلاسع رقأ هنااههاو !:ةاَذك
 رادلا ءذهىف دكرششوأ كرت_ثمللاكولو ةدجا رمسلا نع ةاخ رئاداا ىف (عرف) ةموانملاح رش

 دهن :ءو فس وب لأ د: فدصخاا 53 اان اطمو هد اعلاف و فصخلاب رارقااذجعذ

 دادلا مين هأ هلو ىو أ هناءو ةوتادكو قلسالولموءد .املثا ١ ىللاكولو رقما همس ام

 هر ارقاف يدب ىب_دجالو ةنزيول لأ رخارق أولو لاك ثرح عملا فاك اسهتراءعو (ةيداعدإوق)

 ىفانذاك_:1ذازياس هءةدئر دهب ىت-االهدارقا لاح و اذاك_:وأ هكرمشلا ىفاه دا 3 لطاد

 فور هملا مالا_.سالا يسر دو نم« ءاذسا ىف ةفورعم ىهوةكرمشا اى -ةوحال ارك: اوةكرششلا

 | ذوحر ل دفا ازهدعرك ذي) ىنحالا هقدصو هكرشا | ىفرشملا ثراولا ب ذك اذاهدازرهاوذي

 ءذهامومهدمرهاكد#لوقىلءزوال نالاةينأ مصصاان كباو فال: ثالا ىلءهنالاةينأ

 ىفام لهب ةموظاملا حرم ن ءءانرك داعو هه ولودقاا قام هأ مهل ىشاقلا ىواتقف "نلخلا ش

 نموءو(ملا هبسأ لوه ىنجالرفأن او هوق) . تالف ريظن:هدقو هلمأد5 6 قا ١ !مااك

 راب ؛ هيداراا ثأر ةااغااو نيدلال .؟ ال عمانلا ص. 39 1 مك 00000 :

 ىءاوأعا با رأ ضد رىءدقملا راخ>ا و ضمدلا 8 ذاكهدأر طةسمالة ساق كك هءقو

 ىف هب ىلع شاشينا همزلي ةثذاح هملع عقوف قرمالا ىلا لة ذا ى رغما نال لا

 راد نءلوقلاىلاو هس . وةعتلا ىئاوطاق هرك دازه ظدصاف ىذالامحرخلان مو .ةوبرغأا ٠

 حراشلا م



 ا مل
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 ًاراصو رارخالا تقواثاو نكي لو أ |همءاعنانراو نك )تارام مئاثراوناكوأتوملا تود
 داو ةداو مث الث ..خالرقأ داب توملا تقو نرد رارقالا تقوانراو ناك ناف تول تقوانراو ْ ا
 مشن أ سحال رخأ ناناه_مءا مثالام منان راو زاك ناو توم اتقوانثراو نوك مدهارا رقالا حد ْ | ٠

 ؟ ||اياثاهد_ةءمئالاوملا مسف مر فافالدر ؟ ىلاووأاهجوزتمتاهتد_<تذقناو اهنانأأ :

 ده دذءو اناناهدةءمئذالا وم ا 5 وقال ءاانم مم رقما نال فد ولف أد نع را ردالاز وال ||
ْ 1 
 و هن امددعا اسنحا راصا هنالو و _ملو بيسا 'كاذيت و! !ىلاانثراو ق.تارارقالا عانمأ طرمش نالزو< ١
 7 َّ 3 0 و (|ناود_ةءاذا اذكفاز"س تاك اناث دةعي لولهنا ىرتالا تقولا ءاذ ؤءأثناول م رارقالارذعت | ْ

 ا مدس أ تك وامئاك ناكب سبا راو رادناف راغات ولا قو ازاوار ارا رقالا تف رانثثاون كيم ١
 ىأ( اهل[ 2 ةالاولا ديد بو مانراو راص نافءرارقا حدإال بالا ل,قنيالا تام ثني فو هم الرقأن اب رارقألا ظ 5
 ا 0 هلوتب اذاكراصذدةءلاتقو ثراوالل ه-دارتالانالزو < الرز لاكو زاحتالاوأا دةعوح وزعاك | ا

 هزل 1 / دجال |١ فالي ل ط_الفمزل وذفئمف ثداوالالوذ+اا لد زيحرارقالا نا اماو بسناب انداو راص ا
 ١ ذاز ْن 1 00 بسااانداو راصاذاامفالغت وأاتت وريت عنف 3 نري هياذهلو ة.صراخالة.هاا 0

 1 !(بوجحلا || ترحنبالا تام نبالاباب وج ناكوأ هنو عىل قإل أمن رفاكللا هس الضي صل #م رئانا
 1 2 هبهلاز ظ ضي را مدلرةملا تام هراولرقأولو رارقالا تقواسئاكت ناك ث رالا ب يسنالهلرارقالازوجيال أ

 3 -هتالات رب || راوالل_هح.قارقانالالبأف سوي يفأد :ءءرارقازيكل رضي رملاةثرونمهلرقماثداوو ||

 م(اهلةيم 1 دولا نالرقملا هيرو نم هفرقلا هنررو ضر رأ 1 هلرقملا ا يبشرك تقلب ايراون مج 1 00 ا
 ةقرلاب 3 َّ هلوق) توما تقوىأ (هندامدعا هلوق) ها هل وولغنالءابخل ا الا ناكءرارأا

 1-2 اهو اان ء_عمقالاوملاد_ةءو بسفلا لو عجتر لا ناك وهن وم نط ىح ف ىو:بالرق راء (زوهف ١

 -4- ءب ن رارقالاد_ه:ثداع بيس ناك امنا ثرالانالهلءر'رقا لط_ الذ ةالاولاد ةءبانرا وناكتامآا
 هر اوشن. ادعي وأبي رقثراو عم ربالةالاوملا ىلومنالةرع هلرهظنال نكسصااص#رارقالا ىن؛ءذ

 امثزاوت وكن الذ ثارعلا قدك! لل ثراو ««ءناكول ذا هعم ثراوالو ثراولا قاف ةوءاسغاو 2

 | مصنااذكور رقتامل رقااجوزلا نفذ: دارقالانافنيبوزلا دس عمهترمتروظياسع دوأ]
 (مدقب._:هنراتال هلوق) رمخالا اذهعجارياثامهدحالرق أن ادعب نينثا عمءالولا دفع ظ

 امناثراونوكينأ نمح رخوهتوم تقووهرارقا تق هثرا وارأولورارقالا تو تاق ىأ '
 هحاضداو(لوقآ) ناخ ىذاه نعنيءلارون دع دنءال فد .وب ىب أ د_:ءدرا رفالطن: كلذ زمب

 | ىلوالاف توملا د:ءانراو راص مهد سعيك ةنعح رع رارقالا تقوانثراو تاك نارقأول هنأ 1

 | تافوتعم نقوهوه«الرقآ نيلودمااعماج فو لات ةوثراو وهنارقأولف لوب نأ |
 اهعال ل_طيتا مناف قدعم نةو*وه+_الة._صولا فال نةالال اوءانرا ارقالانال زاح الا 1

 اياصولا ىفىفاءتهتلا هجر دفاولا ىدي_ب. ةروحامرظتاو ملا هنا و ها نياللذئ دس
 هلوق) !هارابةءاالنالا او ةسأا فق ضدَملا نمدبال هنارهاطلا (ةءهاافال_2 ءهلوق) ا

 نالهلوق) اهانتا نالطءام_منافاهبوزت تاهل ىموأوأ امس.اها بهوول ىعب عسا :

 ١ ْ اهاةيهلا|ذكواهحوزتمتاهل ةمصولاو لوقا لءاعت (هنراو دمتم ىهو توملا دعب كءلعةمصولا ||
1 

00 
"00050 7# - 

1 
 1 عز

 هض ةوإ ةالاوملا تم



 مل-ءاىلاهتهللاو هد هةلادلاو مي مغرارقالا ن وكب باوا م<7 ريغن وكم ل_ جفرا رفالا

 كلدن وكما اضد امو عماجف هك امناك اذااثع ةدصأا مدع د..ةةسدت ميكا )ل وخأ) ما

 (ىنالاامهود]وق) لءأت موهااك ىفان» الكل ةئرولا قاس رارمذالا د _.هةىل< ةاساب رق

 ىنالنيدلا ف ميك اذه ىلق حالك هلوقو هام_ثالا فهن وماك ثراوللرارقان سبا هنا هذ
 هلق حال هنال_ءاذا ته ىنأ وىتأل.ةىل و -الهاوةىفىأ ('هلءلسا ىه ده]وق) سماك نيعلا

 4ل<الف و هناكولامأئ ث:امماءىتدي وأ هثرولا نمد أاممماعىلا هدد نا فاو ا .هلمق
 ىلوالا (همم ود]وق) ةرخ" الا ىلءال ةءاددلا نماجراخ ناك نم للا ى:.اذ هئرولا فان رارمذا

 (اذهلوق)ولا اذهقداسلا ىذا نم وى أى ناا ىلا دئاع هنا لاةرنأالا هقباسىف لاك امك اهتمو

 ىف كل درك ذي (ةررقالش .-اذهو هلوق) تاريهوملا ةماعل فل اش هنال ها م همأعاك مير يغ

 ديما اذ_هىلا اسال مصيال ناو ثراول ربعي ارارقا اذ_هناكث حوال مأءامشالا
 تاعدقو ءابشالا بحاص عبدان ىلاعت هللا هجر ح راثاا نا لصاحلا ( مه هناف ظةهافدلوق)

 ةة.ة>ءانمدقاعكلرهظدق رامضنأة فا |ةتءامشأ مالك نم طءءةساولوةذءلال فلا هنا

 ىدا مْئىمنالف ىلع ىل سل ءاذةلاتاكرةمىف رصلا فلك (ةعن) لاعتملا كلما ن وعي لاملا
 ناباكلا رخاآج لثاسم ىف ف أس و فاك فس ولاه أد: وفا اهفءاعدارأ والام هملع

 رقما ثراوءاعدا اذااهنا وناتخا نك مق راو تةعأ هرادخاو فون ىف أل وة ىلع ىودْدلا

 ىذاقا! ىلا فءاعلا ىفىأ راد مشلاردصلالاكو أ._ثا.هتمذي زازيلا قع رياونلوت ىلع

 رذاننح ض.ةدمل هنأ هظ ىلعباغناق عئافولا صوص ىف دمع هنأت ر دق | خذ ىف هرم ذو

 هأ ماسخال !ى سر: ىوهاا ادهو هنا < الئ ذهنظ ىلع باغي نمو مهلا هل فا

 عمم تيفو ءالات لجرةصالذنا نعةتاشرتا لا ىف لاق هل د اوما: عادي ومادهوت اق

 لوة.نأالا حدنال فام رغعسمجبتأ اربالاهول'لكو هرارقا عصاال نيالا نءساذلا ىلعىلام

 ادومثل-رلادمشأوأح وزلارارمذا كلديدب راهح الو أ| مو الامسقن ىلعادو من5 ًارااتدوما

 اودويالث أ مهعسو كلذنواعادو مثلا ودالرالا قانرارضا هيديريدال وألا ضع مأ ل اعدسفن ىلع

 ىذاقالناكاذا لاة.نأ كلذ سأس.ق ىلع ىقضشاوى رمسيااةمال_لأو رك دامرخ [ىل اةداهعشلا

 لاما ىف موب هإوق) رئاظتلاو ءامشالا ىلءدوهسلا ىنأ ة اسف اذك مكطاهع :الئا ذيل

 ثراو4ناكناىأ (هد ربهلوق) صضرملا اذه نم هنا رارقالا ادهةصص لا دال( هيلستي

 عرف ين اىلرهظيو هد لاس نممدقتاسأ (ةدفان ضي رملا تاق مهن هلو زهقدصد موءرعغ

 اذاامأو ثراول فرست اذاامهل<# (توملادعب دلوق)ءانلا سن ىفورهاظ همف مال اهحاك..ةلاك

 ةريعلاوهلوق) حاكذلاك مدعفالا و ثاثل نمد ةاءاحتو أاعربت ناك تاق ثرا وممغل تاك

 رارقالا تةرانراوهلرقملان وكي نااماولالرا رئالا نأ لعا ىا لالا (خلاانراوهنوكما
 تل ا تاع ا 01م لا سا نسا لاق ط7

 نير 0 ١
 بف ل 37
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 رخ [ثراو نم هسملءىوعدللا عمت ثراولا نالف ىلع ىو عال ثوملا ضرره ضد ر 7 1 5
 اهفاها حالا مب كلم ةئالفاا ةعتمالا نان رقتامتومصىهىفتنيلانا ارمثك عقب اذه لو | ا

 الام ل - >ر ىلع ىعدا ضد راادارقا ب انن مة راتتلا ف1 ةصاانارا ساومف تمسأدقو ا

 ا
 الوأ ا وب د مناك ءاودزوخخالثرا ولا رب أولادك ان ويد سناك نا هنءارب ز زوتالءأارباوهتثأو |

 سدل همة تلاع هيزازيلا فو ءاضقلا ىفءرا رذازاح تام مى بولطلا اذه ىلع ىف نكي 0لاقولو
 تا رول سدا ئثهملعىل نكي ل همق لاق هلءأا ميو ىئاشاافالحاندنءأوب رهه جوز ىلعىلا|

 هل سدل هنا ه_.ةنبالا رخاعماطا فو را رقالااذهزو عال ةنايذلا فوءاضةأا ىفأش هءلغاوعدبا 1

 اذ_ه:ةئملام ضدشب رقأولاذكوهمهو وأ ءارباولام فال .ذف مهدمأ "لكنت نوم ى:هدلاو ىلع ْ 4

 نكد مو أهماغقئنالوأ ه-ءاعل1 ر ومال هفاهاو قدي زازا ىفام هءفا .الو ءانلتامفعب رع ظ ١

 روويتار ملا صو خوفا ذ -هنال ها 0 0 0 3

 او 0 اعدل ار يندد ااا 7

 هماءىوعدلامدةدارارقالا اذهىفاممم هثوكسا هأ عمسترا رفالا ا دهباشلام رح هقافانأ ا

 حراشاالوقذ هانشالا مالك هأ 0 رقم2 دنع مالكداورع د ىلءهعمملضأاو أ ١

 با ا 200 ا ثا شتا رقااهتم | ١

 عم صا قه 010 9 ولا ىلع ف نكي لث روم لال وق ىلعه امقو كلذ مدع وه ْ ١

 ىبهرلا ريحت ن ءهتو_عقااةقفاوملا دمأتام ردى وحال وهو نيدلا ريغ نيعاا نال قراذلا ا 1

 ةهروك دال وهدا 06 عمل د دمفدب امانمدقوةذملا ود_-4!ىلاعتهللو ىدماطاوى وهلاو ْ :

 هةراولنيعلا هد_هنانالهنراود نعى ٍجااتانامالا ض.ة؛ىأ(اهاكتان امالادرا رفااهتمهلوق)|

 هود هايسٌسالا بحاصدا ماذهو ما. مالا ىف هبحرمصو ان رق ح ماشلا هنح رمصاك منال هناف '

 نالوقب و هس.:ئطت نمان أ رانافادهلهينمفاهاكتانامالايمرارقا هنااا وطي تا عيش و |
 نع هانم دق نب دلت نِي_ءهلانمرارقانانه-رصملوقنلاناعم اةاطمز/ جاهم هةراولهرارقا ١

 ل لو ةذمالافلاتعمايسشالل ب عبباتموهو حراشلا مالك ةم ةمقبىلام كال روهظداذ» نمو ىلم رلا |||

 ناهض سف ةرقأن هذ لمس ةيلمءاف“الاك واَءفلأ فو ءانصاقأك ل وةلاءانلعلا همةهشاا 0

 قرشهحو نم هنود الذ قص امنأو ةمولعملا هدا متشاايسإلاو بايسالا قال قال ا ١

 اهي رارقالاف ضرملا ءااذ ىف تامو رهاظاف مكحكحاموءديىفةموقرملا نامءالا تناك اذالوف |

 اوركت ادقو هايشالل افالخ ىف ىئئاباردصمزلو نوق ا ءدقعاامىلع من باوذا لطانةنروال | ٍْإ

 هيدماخلا و همت شماهىفحراشلاوءابشالا ىلع درو هةءو مج ىف فاتاساا هل ةنو ها هيلع | 1

 لك نءاتمذآرباواةسد ذه تو ردع قدس ال هنا هيف رقأت وما ضمه رضد يع لتس | ْ

 35 1 0 ل م حو م صم. ممم ل ساس م

 3 اوم 2 / هنروأ اونيداهتمديهلو نايعااهديت حت واهي غ ةثرو نموا مءتامو كرش قع ْ
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 | ا”راوفل رثملانوكلةريعلا ن الف ةمئالا :روساا فو ىلوالاةد وصلا قان راو هنوك نع هصورأل
 ا ب ,ةىا.ىذلا رهاذهوثرا ول سدا تدملا نال راوسدا كادذا ىهورشااتومتقرالوا

 ةقووجتل زور كلا لبق تاعواسشجا هر ةملا ناكل نمي (ىئجالا هرارقاك دوق )ةسفر صلا ن ع

 ىذإ|ثراولا فامأ ور هادو ىشسالاقامأر أ نغ--ثراولر ةدملهنال راج اعءرارق و 'نافر هلا

 منهلرشا' تام «”راولرق أولو مثملا لاق هانراو هنو كح ن نعح رخرقألاىل-٠ ةهنوع هناف تام

 ادوار لاق والوأ فسوىنأد بتعتزا رق لامدو 1 هدو *4لر ها ثراو وضد "1

 |مدعلةفورعم ىف هرىأ (ةكلمسةسدود]وق) اب 1 « رقكأ (ةى ه-ودلوق) 00

 | يدك ىف :دئافالن ةنء هءاعواله< تام هنالهلامن مناعضأ| سدس وتامو ءانذكولو ةمهت
 ٠ اك ةثرولاةةيهقد_ هينأالااهك المسار رقال دش .الةننور عمري غةمودولا ت 1.1 ولو ردع 0

 : 3 ى-هحلإ] ها قاس

 “؛ قدح رمد ةفورعم<_هيدولا ناةرودلا هدم نيس (هنر وصد ه]وق) 03 ام مةعيدوب ىأ (هلررإ 7 0 ىدكسو هوقلدب ةنيبلانةنورعملا ىأ ةسعيدولادك الهت سا, ف:صملالوةيتابوصالاو ني-دتلا لا

 !.متروصاقارنياو هقلا عماسفاهرو هواه هجا رفة. ا ولولا ىف هل لا مذوأ دقوا الأ ا )هك ا فال_ي

 قد صدك الداب رقأتوملاءريض- الف دو مشلا دنءهتصتو أب الا ض سم ىف مهردفلأ هان عدوأ ا لوق 4 دو هثراوإ

 اهفاتالوأ رق ولو لواقدك الوتر 41 اذافهلامىفا رد تناك م:صامىردنالوتاموتكسولدا 5 ا ودوران
 هكهيدر :

 ىلءانهرار ةالارأ دمنا ىل_ماخلاو ها ئ:هلامؤف هثراولن كب /تامو نيعأ | نعلك-:ةهدن ف امج 2 2 اك دع نايم

 1 مانهاعد_ةءاهاكتانامالا.مرا رقاامئمو وقنا له «نموا يلعال ةفورعملا ةهيدولا لالسا 1 نا ل 1 ثداوأ|

 هثراولنيدبرقا اذاقده.)ةدالوب وأ ءيعانهنراول ءانام نة ضد ضي رملارفأول اًضيأ هم 0 ف و رهو
 ولرىرت_ثاا اربي هدفا 3 ماا تضر ةلاعولف ء.دكحرت لان .دهنوكسأ كذاهاا ىدينأ الا . 9 تاوالرار وال

 ْ 0 ةدوكذ_..
 وأىد قع عاضلوقينأالا هثراون مدرع عانامن ةضدق ققد_هءالاذكو عحرو ىدأ : --تزلرىالا

 ْ نآالاهلونو ةيد_ءتلاالكلااوأ ”هللعلا مالهريغل وهتداولؤماللاو »أ م " الاىلاو_ةءئد هاسشالا

 ا نيد ةريغنيعأ ليكولا نال هنكرتففارد سل هنوك- !هباوص هسكرث ىلا: ::هنوكا كالهاا دب :

 ْ اني درمصد )ل هنال مه الا ىلا «:ءؤدوأىد نع عاضل وشي نأالاهد هدأ رفاضذ أ كلذ ىلع لد.و ْ

 ةميدوةثراولدرارقال:موههةةاتاو نثلا تضدقهلونو ثراولا ةه- نءالو ثراولال هكرغاا :

 ىلع عج ريل ثراوالثا ذزامذىدا اذافذ_ع:.ودووشاا ةنياععةعبابملا د قتةاوكلهتسا |
 : يلعهم 3 ١ فىأم بو ع يتم هلال ع جريالاسغأو ىرتشملل ىدأريمذ عوج د نكيو ىركذما ٍ

 رقأ مه: يف هثراو نماد.ع عابنيتفملاةن رخو لوأا:هامزك-او هفلاةعاماباصولا |

 !مك.اوتسا هلوقل,ةءالذةورعمرعغة هبدولا تناكول لي نلا ىف عيال ضرملا ىف نما'"اف.:ساأا
 رارقالادرئامأو اا (جلالصاحلاو دوق ) ةثرولا ةيقب هقدصينأالا '

 رقأولث الث ىف الا ءأرباوأ واه -:مصدقو' ؟ نيدو نيعب ناك" راسراف الل لس ةوتوموفأ كرا وال ٍإ

 ٍ ةياكولاب ثراولا هضمقأم ض .ة د : وأد عا يدوهدينءنأك امضي رقأر أةفورعملا هتعيدو فالتا :

 ةكرشلا لامولوأ اكتانامالاب«رار ةاةناثاان مطلي نأى جون و عماذلا ص.” ىفاذك هتولدصنم |
 !تا'درةءنء هنافرب رهأا اذه رتغاف نحنا راثي انف سدا هنأ لكدلا ىف ىنعملا و ةيراعلا وأ

 ] اذهل. .ةلافرانبخومويارئالا لسقز هىئناانا | هل ةرع ل هنطدقو ها باك !ا )ده

 5 1 و



 توا 00
١ 0 7 
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 لل 0
 ىجالا نيد ”اف.تسأنهراركا نعازارتحا ثن ثزاولانيديدمقو همانققاب ود« د:ءالفسو ا

 نيدهملعولو «: اق.تسا هرارق ازا هةصصق ىذجا ىلع ها بجو ناكول نئءالانا ه.ةلصالاو ا

 هرغورهملاودمعلا مد لص لد. كالوا ن 4ك لاموها. الديه. رقاام ب-و'اوسفورهم ٍ

 ولو ءُط رعد ومثلا امعه ملء بج وقيد وافو رعم ل يده. © و هيض ع ىف هل بح وا ..دولو

 م دوهشااةثءاه؟ضرملا اوأ ةرضعلا ها رغق-ىفىاهرارقا ز عللاموهاسعالدب هضمقب رقأام ١

 نياوصفلا عماج ف اور عنيده. :ولو هضمةبهرأرق راج لا سدا !عالدب ولو عئادبلا ىف ًْ

 7 ْن وك نماهاا < ماش وه: ض+ةبر ادت نءراكساب أ هده ف 3 عاب وله و 5

 26 عادم “4 ضمنا وأ ى رخأ: مو _:دأ ىرتشما لق 5و قدسسزإ ة 4 :هساقو رعمأ# دان ود

 نيدب رقأ نبا ودذلا 0 عدلا ضن وأ هتعاردةىذ ويد ع دنو ف سور

 ىو ها هتتصوتاط:ىرب م تداول ىموأولو هةدع نب دك وهذ ّن ىر م هريغأوا هئراول

 وهو توا ض سصىق ى_ن ة ةئر ولا ةزاجابالا مال ثراولاّن م عمبلا س من4 _ىالزلتا||

 ها ةمقاال.مكت ودرلا ندى رتشملا رة ةابا تو أ نيغمف ناك نا ن كل زوءاههدنعو مجيمعأا ْ

 قاع: ضرما ذاف ةدصأا يف ثوبد -11ةمذي قاعي ءامرغلا ق-تامد_ةتامثاد و (لوقأ) |[
 اماوأ._ثرا رقالا اذ ميموماع فان نكد : لذ اهتمسدل اةاطمنيدلاوا تاس عأ ىهو دك رتلا ىدعألا

 مياه فات :أد-ةذ هن" [قمتساب رقأو ًامثبا متم عابأ 1 دكرتا | نيهدم_هة-قاعتو ضرماذا ظ

 نُملا عقدي'ام رغلاىا او رق نانالاو لع زىلءىأى رخ أصف عدأ ىرتثملا لق وهلوقوأ|

 41 وري فلك ةدئان معك ع.سلا نا ثمن م ثم عرفلا اًدهوةيااطممهاث وكب ال :

 عسببلا ف بجاولا نا ثمح نم الاك_ثاد_ثًأد لوقو نما هيداتوأ علا رضةن نيبهذه م

 هنمعسبلاو اناداو ىرك_ثملان وكي نا:ءالذو مامالا لوقىلعهرب ودة نكعوةمقأ!نودزُما 7
 دة ورام ا!ىرت ال ناك اودرب ملواوزي ع ملا ذاف ةثرول ةزاجا ىلع فوقو هلب هدنءذفان مغ

 درت: ةناو عسبلا زيصخا نا عفداف تْدْدا هيرولاهل تاافاذاه ,همدعو مسفل نيب ري راس 0

 نيمحاصلل نان وس:مئلوةااناو د_يلوته_.اءإكحشب 96 - راما: ءلعأ]

 لمأت فا وأ ةمقاا أباها: :روص قى هللاةب هن ارءغاةلطمثراولا ن ءعسبلا نازءيامهوأأ|
 ىوج اًضِرمهف هيهوامث عجر هناو أ هنما دساف عملا ضيق هنار ةءن 5ك( الذود هلوق) |

 ض.ةرءرا رقاتاىلاةراشاه ف( هد ضرب هلوق) ةيدموااىفاتهعابامنةفوتسا هناوأ ١ طا

 2 امالارارقالا كالذي وطن نا جدد ولا متءاشالا ىف حرص هيو مصتم د ءتناك ل ةيدوأ|

 هسفنزمم)لناه هفاةحوزعاذا بتاكس ااود.ءلا فاك 1م (ءالواهعوقول حدنال هلوقراواكأ]

 د.ءواهثراو ل كَ نءالو هند او نمي ضب +... تام ضإ صرأ رقا ”الهناىلهاطاوألا

 جحا !ىلاه كلالءالوخاق و-همثبناكمال هن رقااموءالوأرار ةاثراولاد.هارار ةالانالهثداوأ]ا

 (يربم هلرق)ثداولل"ايشالا هذ ب رارقالا ىأ (هءفولو هلوق) * اًةحوأاكلمهالواعقي هنااا أ

 ىأ(ةر هم تامولو دوق )ة“ رولا وح هيقلمتن لف (توملا ضرم مدعأ هلوق ) هضم نمكأ ||

 50 ١نياللر ذا هن اهيروص (ضي رااةثرو نعدار ةماهثروو هلوق) رّمأاضدرملا !ٌمرةءالثراولا ||

 وأ ؟وادلو ةماادإ' وام_هد_-!نيياواطةةنءالا كلذ نعرشملا تاممت هسان ءنبالا نبا تامأ]|

 ا
1 

 ىف ةرق ك1 7
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 ا بارخ كيوب دنع (هر ارقازاج هلوق) هاون رووعس كرس فنيدباصاا ]| ا



02:5 0 
 1 امتاءاحمتذغنثراوال محو اهيفلاع اصولا رخاءاواتخيف ىلمرلا عملا ءذاعأ 5 ةااحلاالو

 هرك ذامزا لاةءدت نكحجاهلاتى-موت ذ بفن اهلام لكن تصوأ ولو فةونالي اهدوز عم

 نودي را رقالا اذهنأ ةظح العالرا رتالااهعوضو نال ايام فسم ىف ١ ونال هن !'حراشلا

 نأل_صاطاو رخآشراو نكي لنارارقالا حصا هنا 3 رولا هةدصي نأالاهل وةلءادبة ءمصو

 (امهريغامأ دهلوق) لمان انرك دال فذصملا هل سم قفاوالاماالا ةصدصا ماد د ىف ]5 ملا

 ال اهبسعتوأةداب زبسانملا (ادرواضر:هلوق) ةيلالترمش مراد ناكولونيجوزلارمغئأ 0
 *انه ناك اذا مهيال هةراوإ ضب راارارقانالصادلاو (ةءاالثرش ةيصول جان الفد لوق) ١

 مدار ةاريغ رخاثراوهلنكي ملا ذاف ةئر ولا ألو ةءاغا مد _علالهلرةملارعغرش 1ثرا و ا

 نءوبلاد.ءةمالعلا ح راشاارك دنا ىلا جاتك ل# مالك اده(معا فقوب رقأدلوق)“ زارقا ا لكلا ثري إ 0

 ادا نمثاك ه سف: ل5 نمةوب رقأن اف قوام هديىف ضراب هض هى 0 جامد الو 3 ا

 مناو 00 ا بد سارا قو 1 7 7

 ةدعاا لاس ىل!ف قولا د: سأءا وسو هلمم ىلا مم وثاثلا نك 7 ع نم وأ ةئئا نإ 7 فقور ف[: 0

 د:_.لا ناكولو ةصأ !ىلا دان ءالا ىف هوقد_مد وأ ةثرولا زنك نأالا ثلثلا نموهفدة د لوأ ةهج ىو ] 0

 نوكي هنا رهاظا اه لامملا تيبالا 4 ثراوالوتامو أب ذكي مو قده: موافورعمواالوهع هلا تاطالا روم: 10 :
 ب>ااههيلع ع رفولالاعمج نم هنوكف طرشثراولا نمواهممقيدصتاانال ثاثاانمأأ ولاد " افاق 4

 نءلوةنماذدو لاملات بالا ثراو4 نكيملاذا اهف ناطلسلا قيد ستويتءيالهتادئاوقا || هعز ى يب ل. دأ
 هتثروزاءاناو ىلالثرشلا حرش قو فرمدتب ها 1هةذةىءوسرطلا هلأق ناو انذش مالك (ولو) ظنا -*» وو

 ف:_مملالاه ثراورمغلل نكي ملولفْن:ءالءرارقانرهظم هناللا لا عسب نموهف ءوةدصوا شع نات

 هرارتإ «:هذءارهاط ةماعةه> ىلعالفتولا فادهو تاق هةلطاا ذك ناطاسأا قيدصترمتدالاا هم ءهرو اديشن

 اهلهئاشناكناطاا قيدصت مصيف ةماعةهج ىلع فقولااماو ةماعلا ق-لاطباَو هريغ ىلع
 هد:سزلاذارقمانا ىذالم ةماعةوج ىلع لالا تدب نمأم شناظل سل! فق وهمس نم مذ:

 ةلاسرهفاناو هب زازياا ىنا ذك لالا تب ها نمو ناط1 لا ةزاجازوحت ثراوهلن كي لو هريشل

 رايدعامل-ع ممثلا نهن وكن هنا نمد:ءبف:_ملا 5 ىءوس رطلا ةمهفاع لمعت الو

 رطانلا"ان.كسص (ةماعةوج ىلعوأفهلوق) ط لالا لكنمذةانهنا ناطاساا قيد مت

 العا ىهأ كح نمو لاا تدب نم كلذ لتي نا هل نال (تاطاسلا قيدص: مد ه]وق) روغثلاو

 ةماعةهسىلع4ثداوالوهنومضرم ؤاةةوأشذاىأ(فتوولاذك ده]وق) قدصئانعت-ا

 لولو ةب وه (ىءوسرطلا غزا افال> هوق) تاطاساا قيد_هتب ع.مجلا نمد _ةانهناف

 حرش نمدخ و داك ثاثلانمنوكم لو تاطلسأ !قيد_صترية ءياللاملا تيبالا ثراو هلنكد

 ةيصومز_ه ةلاطاوتقتولا نا ىءوسرطا اهعزامد اسفهسوو هما ريلاد_.هل ةدامهولا

 ىأ (كلذ ناكولو هلوق) ناطاسلا قيدصتل كل 5اتماللب لامملا تنب ىلع ةمد-ةءىهو
 هنمهثراو ه.صغام ض.ةهنأرقأن ان ( هيصغوا هيد ضي قبارا رقاهلوق) ةمطصوولورارتالا

 ولوهثداو ل_.ةكنمالو هثاو نم هيد ضب ه.ةتامضي صرارقا حضنالة نانا ىف لاه

 ينأد:عهزارقالطبء اد نيباعفانثراو وكي تأ ن مح رشوهتومتةووهرازقاتقو هئراولرقأ
 هت طم ا ا ا ااا اال لاح نا ةعااانل ا ةداتطق ل1707: ككل



 بحا صراشأت ' و ني هملا ةنازخ ىف كهل قم مت :راحالت معال أودت ومدعب ىأ 6 ل ولام هقدصد 0
 ىو قلملا ح رمش ىلا: -يةلاهرت ذنيدلا داعم دفاحو نيدللا ماظن هبا هب باجأو هدصاةيادهلا | ْ

 ةمال_هلالاق ها اورقأممنالهملو نيدصتلاك ةزاجالا ل_هجت لفلاق نيكسمة ماما
 هقد_هينأالا نال هضمةب رقاف هثراو ىلءنييددل ناكولا دكو نيكس ءةمشاع قدوع ءاوبأ ٍ 1

! 

0 

 نكي لون هلوق)ةذجالا فالعرا رقالا ب ريصك قا دصت | نال ةمنلاةعالف ىأ عوجرلا موا ل

 هنكيرلو عب («تجوزاىموأوأ هلوق) مر محروأ ب يدعتوأ ضرذوذىا( رخآث راو
 ىنوالا ىهو فا نودب ىصوأو خلا صب ىفو ةياالئريشا | ىفات هك ءىفاذكورخآ ثراو أ ا
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 5 وصلا ىريملا لاق و اهياعهسوزتك ةمونسخاهس وزن راهش ناك اذااص نسض ةمبملا نم

 - وملا ص ىه ىف ثرا ولل لذ ةصص مدع ىف حازئال و ىلا ةغصب نيعلا ثرا وللرارقاك ال2 نا

 ة.هذلا متاف ففصو نيدلاو نيءىنالنيدفف ىلا ةغمسن رارقانفق ضورةمفةصلاه4د:ةساامو

 رظاهف ثراوالرارقالا لسقن هاذه س دلو فادملال وتو ها هضيقرا .تءانالامريدت امناو

 امهدنءءرارقا لطب كرت منيدب ى:بالو هثراولرقأ نت عاارون لاق (ىنجأعم دأهلوق)
 لس كعلاب وةفكرشلا ىب_دجالا رك أول مص ىذجالل د لاهو ايذاك.:وأ ةكرشلا ىفافداصت
 ها امولوةوهاكد لو ق ىلءزعملهنا جمصلا و ىالتالا ىلءهنا لأ ةيتأز وود هرك ذب
 ن5مالاك رم تمرقأا ذاف هب رقأ ىذلا هج ولا فالخ ىلع فر نادال و راءتارارقالا ناامهل

 هلذرخ الا لم قو اههدح ًادرففلانيئثال ارةأول طاخاا ماك[ ىو ل ,ث-ثمريغ ذ-هلينا

 دوني. هذهنان ضيرملارقي نا نيعلا لاثمو ثر دما ىتروك نما نيدل ا ىلع تسبق (نيه:ةإوق) فصغناا
 ىفاثالامرب_. ٠ عموأ ةزاجالا مدع ري دش: ىلع ىأ ( لطب هلوق) هسنمأ ممهرو أ اهتيصغوأ همي اراع زازا وةعبدونيعلا

 د<-ةعىل [: 0 قاصاا, رارقالا ةصصلاة-الدربال امنا مث ماا لس باطول هكا خم ها فوقوموهثالاو
 ترا 00 ىدر ءاور (نيديهرارقاالو ثراول ةمصوال ثي دحاماو هلوق) مران ءىوس ها ضد رملا ةك

 نأالا) دمر 0-0 ثراولةمسصوالروهبثملاوررالا ىفاهكرتئالذاو ةذاشةدايزلا نا طوسملا ف نكمل ىطقرادلا
 ( ةنرولا) 2 0 لاملا ثاث بهذيامنا ةم_مولاثال ىل هالو رطااءفرارقالا ىنن ىل-ء ةم_سولا ىناةلالداو
 خا ز او لد 8 لاامنارهظف عيت افك ىلوالا قب رطلابدأ رقالللاطنا اهااطرأق هاك بهذي رارقالابو

 هأىفو أهو. * /وأو يهءاص هيف أ ام با ودااق ةمصولازا وج مد ءىلع ل_اد لل ءادلا ورا رئالازا وحج مدع ىعدملا

 '. ”ىدوأوأ | نآالاولوق) لوصالا فهح رصاكصنلا ةرابعىلءريصختي مللمادلانأهتياعطقا .ةيادهلا

 ءازءوهتافودعب مهقيدصتل حا الدنا يس هئراول ضي رخابارقا ةثرولا قدصاْ ا ةيهعذلا

 ىال_> توم ادعي قيد_صتلاىلاةبباحالفرةملاةامسىف هوقدص اذاف ىتليز ةسقيلا
 (لوقأ)»ا ىوج ىصوألا تومدعبةثرولا :زاحاءالا دةنتال ثم -ثاشلا ىلعدازا.عةمصولا
 «راولهعس فقواذكو(لوقأو) ربدنهنو ملمةءامرغلااًضرلا ونملااذ_هىلءنوكي نأ يش
 هتامح ىف هرارقا انزعسا اولاهول ممن اىلا ةنازملا قراشأو لوذغاا باب همدقاك مستزاجا ىلع

 نيجوزلاد_-ارغب روهتيالئاذو همسغثراو 4سيلىذلا ثراولةءسموالري وصتهنال
 هنأ لاملا تءاهءمتاكولو (ةم_صولا تى هإوق) ادرواضرةثربام» ريغتأ ن مهله اسا |
 رارقالاو ةمصولاهضراعب الفثرالا قت رطبال مداض لام هنا ىلع لاسم ا هيف عضو لب ث راو مع ا
 د دبر ره وحب وسم ب ل ل ل ا م بيير ممصلا



 اهرارقاىفام نعال مخ رعزمشلا اوما وأ لامتو . !هيالدت ماهر ذىنلا ىننلا دود

 ةر ١

 فوقومثراوالهرارقات اها تالا نعى انام حراشاا رك ذ ذدقتلةناق تاءاكداثالا ىلع

 مصمثةنامالابرار ةاىنال لا اذ_هتنءلالوقوزلا ا هاكتانامالا هرا رفااذ مم ثالث ىفالا

 ءامشالا ب -اصنالهثراو دن و ا عار أ تاق اهدنؤناكناو

 تيدوفالا ا رئأواثال" ىفالا فوقومثرا والدار_قالا نأ عماخلا ص٠ هت نع :,. تصر

 5 هنود نملك ولاث ,راولا هدءتأد ضب ؛وأة عد دوهد:ءناك امض.ةد رق أ ةقورعملا

 ىنعملاوةب راعلاوأ ةكرمد ثاالا ءولواهاك تانامالا:هرارقا ةناماانو ىينأ عش وءاءشالاىف لاق

 هد:ءناك امض.ةب رقأوأ هلوةىنةعيدولا نا ىنعي ها للا راثي اهبف سدا هنا لك 1! ىف

 ض.ةبهرارتاك امط.ةيءرارقاثوك.فاءاكتانامالا اهب وهل نأ ماي لب قرعة -هيدو
 ضءةبرقأف طم نب دهماع صن هوت ن هنيعلار و نعهانمدقامثدلا ادهدؤت و هعبدولا

 ىلا ةنامالا در ىعداول ثراولا نالهرا رقا حم هثراود_:ءهتن اك . راذءوأ ةبراعوأ 3 ةعددو

 ةنامانمرارقا داو ا سدا هنا تاني مو ها ثراولا لو5لمقب ثروملا هبذكو ا رأ ا هنرو م

 نادك رمد لوةءاا نا عمئالذ ف ّئطذع نم تن ارفاق اذا نتف اناةاصدارملا ىلإ هثراول دنع
 رهاظا اةثااثلا للمساء ثةسانءءايشالا فرك ذامنا ع هاك يدري زمعب هثراول هدارقا

 ضمقب هثراو ضد را لكو ذى: ىلءنيددل ناك اذا ضن راانالذ الاد هنع ىغت سب هنا
 ض.ةبهلرق أد ةذهنمهضةبرقأ اذأف ثراولادب قةناءانيدلاكلذرا هه ضر روك ذا نيدلا
 نياوهفلاعماج فرك ذه قو ىلءان' ةنامأىل_هك ولا ديف لاملاتالمد_:ءةئامأ ل ناك ام

 بالا ص محىف م_هرد فاأهانأ عد وأ !مترودءلاةذثالثلا لالا نمىلوالا هل سا رود

 عيصاىرديالو تامو تكسولذا ق دهدكالهاب رقأ توملاهرمضحاسافدو مثلا دع هتعصوأ
 ةفورعم ةعيدولانوك.ءاهيد_.قدومشااد:ءهلوقو ها ىلواف هفالتان رقأا ذافهلامىف تناك

 الو هثراول ةهددو كالهايرق أول هنا ىلءل د .5ةقورءملاهل اوةيهايشال ا ىفد قادوا وهرارقاريغب

 لاه ثءح للاتان ءحراشا ثااوفنملاةرامعىفامل هت هب وهلوقل_.ةيالعاديالا ىلع ة هد

 ا و تاك لوشن[ روصو زمان اح هنافةك. اممةعّقدوب هثراول ىأ 4هرار ةا الع

 لالرت_تاردلمرا رتا فال لوة؛ناه.لعناك هناف ما ةرهوس امم اممساو ثراولا اد يا

 هفااغدتةولوقأ (ملا ءايْالا ف هطسإاك هلوق) كاذ مةغافزثاجهناف ةفور مة بدو
 درلا قءام_ثالاةم_ثاحق ىوجلا ةمالءا| بدك دقو تاعاي ةدعأا مدهن اومأو هريمء'الع

 مه رممتعم4د_مشرال هاي_ثالا بساص ىأ فاس هيىأام لكلاةذ اهتراسءىلع
 ديلا ان رهاظا_ميفاهكلمتنملا دس ىأاةمامالا نال الو مدنال هثراول دي ف زي_هاهدار ةانأب

 هءاعيل نكي هوة فال ثراوالزيعاانادار ةانوكمفاهيفىف وال فا ك1 مىل 3 تااهاذاف

 لصالانهسيفىفانا ١ك -ةل ىنلاروصن .هوحخوْئ شه لعل سدا وأ ه-هلعىل قدسالو اء ود

 ىلع «.ةدشاحىف لماص ب ثلا رثكدو ه-فاع هريمو وباعدم لعب لدت_نبنكحصن

 هنوك نعح 0 داملوقأهصئأم "هل تلاءدذهىفاهمساصلا.ةعتمما.#هالا

 تح ال_خاد اذه سناونيدملا نيمأ مال.مالا مشى نأهب و عير ريغ وهونيعلا,تراولل ارارقا

. 
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 اكن

 مدع همم مهشي لإ (لوتأ) خلاهمناش الورصاا بحاصلوتةو اهاةد كلدوعدءبيلو نيدلا
 كلااهفأ م حتا فم فاكف مو ربل مالا فا مثمه!لاذا هنال كلذوىلوالاب ة.هعلا

 ” دصصلاق مالك الف تاداادبال:دهاشألا ىفبالادب ةعدمالا قناكول مءاانا رهاطظدهاشم

 ةياورلا عمسب ىمسملاىرودقلاح رمش فاما نلقامةصااضي ألدبو لاعلا درع نب ادب يت امقطساف

 ةدرولا ةمقب هقدصيناالا حديالهثراوأ ضب راارارقاوهلوق ةءادهلاة متاح ىلا هلوق نم

 مدعلال مصخالاهغاهلرقملاريغرخآثراو لانه ناك اذاهثراول ضر ارا رثاناىلاةراشا اذه

 اذا تادالاىفرك ذامهء1ءلد» رارقا هه هلرقااريغثراو هل نكي لا ذاف ةثرولا ةمقب قلب ةءاها

 اه و زاهد د وهئعتذيعلا ادهنات رقافا مف رمغاهالامال نب دمع راعورتك 7 رود رات

 ه«ةصاثارعم رخال ادمعلا وةعب دولا را رقالانح وزالدمعلان وك وز اح كل ذف تنام ماسه دنع

 تدب مغو جداللا م غثراو 'لانهناك اذا هنا فب رصادهف ها لاما تيءاهقصتو حوزال
 5 ف ةوأ ىدس ىب 1 ةم:ءالاهدهتنءاالوق وقنغبق ةرفىأ دحجو زالديعلاب اهرار ا مصياللاسم ا

 اذهناهيفىلقحالتدا زناكن اف ىج وز ءالمد م ءاااذهةسوؤلا لوقنيب واهيفىل وحالي أ كلم

 هدي نيهبثراوالادا رذا هنوك نع حرعال هب وبالهنا. ادمد ارهاظدملابدهاشملا عة ض أ

 هضشلوقعم حراشلا نمبهعاافىلاعت هللا هور ىلءرلا نيدلاريخ مشل اه . دام ها لماتفأ
 مه رصت عما دهشيال دهاوشلا ن نءهىأاملكنااضدأءامشالا ىلع هتسش .ءاح ىف ىلءرلاره لا

 هاا مئاهكلم و تنماا ل - ىلا ةهدءالان اكمال وعماله ثرا ولد ديف نيعب ضإ راارا رقاناب

 قس ئهسءاعل نكي مدل وقف الضطث را والزي_ءلابرا ارقام ىلو “ال ىف كال ى متااه اذا دمااب

 فيك ف لالا: هما فان اذ كة ىئئاار ود نمءو وى هءاءىلسدأ وأ هملع قال وأ

 أ وت ورمص؟# رهعءاا2كلذىف ه-فةلااخدق ولاق مث هم همفاك رص هله و ةأعدم ىلع هن لهم

 تأ رر رحأا وثدلا اذهدعب ولاعلا دبي نينيدلا نيمار مشا انضشدلا و م.ئمو ةحصلا مله ظ

 الذكو همالكءاب.ثالا بحاصى أ فاول ىلع در ىسدةملا ىلع خيشلا مال_سالا يش نيلي
 || ةااو دولا هلل وعضفاو قاارهط دةفرتاظءااوءا.شالا دست سماه ىلءىزغلا ا دع جيشنا

 ةمال_هلاهءاعدر كا ذكو ءايشالا ةسشاح ف ىو ا د.سا اهعمت واضي أ ىلمرل ارم_هلما مالك مازأإ

 ْ لاكوى ءريمأ ا ةمالعلا اًضي اهماعدرو ءايثالا تضف ش *ءاه ىف هئءالوةنمهّم أرك هدازرئوح

 ثراولارارتالا ةعج ٠ نم هبىتف أ ضاسقتاال وتةالالدد الا مصيالا هسملعو مالاكاذ_هد

 عمجب كلامرس ةاانا نوعي ماعااو صاخلا نالا تام ىف ع ةاولا توا! ص ره ىف ضورعلاب

 د_ه:ةممتىافةثرولا 3 'نامرحدصتامغاوءوولا نمهج - وب هلر شمال هف ةىوحالمر ادهن اوما

 5 اسماشلا قشمد ىتةمكل السا ل_.هم*ا سلا هيلءدراذكو ها هللادامءابةم تل هذه

 باجاف رهاظاميفدكلمو هّمب عم ةمولعملا ةمءمالا ىف هلو حال نأ هض ع ىف قرأن مف لة ثمس
 هيلع اوركستا دقو هام اللا ف الخ ىتلاناردهمولو نو ةَدلا هدةعا[هىلءلظاب رارقالا ناب

 هداراى وح ةمالعلاز ءال وعم هْس اراك لصانلا و «هريغو فاح اسلاانضث هيلعدر اذكو أ

 وهنا هديف نكن لاو البث را والنمعلاب راَوقا اوهفتنما اديف تناك نا ةع-تءالاث ا ١

 درلا يف لاطاو مما ىلع ب ثاحىفاضب أ هبت صو مدةنملا ىلدرلا ريس مالك رهن هيو عدد ا
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 | زاج تام مكوة بولطملا اذه ىلع ىل نكي للاه هناولوالوأ 000
 1 | رهم وز ىلعف سده سقت ١ ىفاصالا لسا اب ز : هموي زازيلا ىو ها ءاضَقلا قورارقا

 ظ ّز وحال ثراولاءا رباودل .ةارقو ها ىناشالاف الان دنع أربب شالا ىلءىلن كب لهمقلاق و

 ٠ عزو عالة نادف قوءاضقلا ىف أ.ث«. .اءاوءديناهةثرولسدائثهءاعمجلز كيل همق لاق هم هول

 ظ ءأرب ولام فال ذم مص دمأ" هكرت نم 'ئئمدلاو ىلعهل س ءأهناهمقنبالا رقأ عماشلا فو رار ةالا

 ْ اهفرصأا بدا مانال وهدي ىتفأاَم ع و 5 كا 00 رتأولاذكو هنوف ووأ

 | ععستالو مصب هناا يقاهل والاه اك ةنالفلا ع مالا نأ اوم سرع تنبا ترفاوا

 | لاعلا منت نيدلا نيمأ انضمت الدو 000 ًّر ذامولاا د_:ةسماسميفاعدوز قوعد

 |[ | مثكو مسبال ثراوالدا ر ةالا نأ نءتارع“ ءملا ىفامةءاعىلا ادن سمةصعأا مدور يفأو ىرمصملا

 ١ [رارقالال_قنماذ_ه ليل لا ا تاتال ا ناهس دبع ةودعألا لونا! نم

 ٌْ ه.قاوا وفةرم_خذلا از همن زازا |ىفام «#.ذان :الوركلا بحاصانالوم لاق ىف الا ثراول

 ١ مهدنال هنا ىلاو منال ل قو تا لمقر م ءاعىلن كيلوا هلع ئثالوا هءاعملروم ال

 ا هر دامادد هيفا .الورهملا مغىفا:ءالكو ايلا هيلع هئأرو هظار ماا صو هش ىنا:هنال ها

 | ارسسريسي وش ىلع بااطلا عملا هف 00 عدامدهباكر أدب زارا ىف

 تامه ىبعدلا صم ىف كلذ ناكو'وث وئث همأع ىعدملا ىلعهفن كيل هنأةيئال_هلاق بااطلار 3 و

 ههكمالا ومأ هماعانل ر واثاك هنأ ىلعا ونه :هرينا و ئّدن هءأع ى <« دما ىلعا وعدينا هدر وأسس سد "1

 نهريذانرك ذام ىرج وىذأا ثراوهءاع ىعدا اناكناو عمال اًةامرحرارقالا ادهم 1 هذ

 اموتم هنوكلا ها عم لاو 2 .اعتاكورارقالا ادم اًنامرح دصقأن انآ نا ىلءةثدول اةسءقب

 هأ لءأ ىلا هت هلا يسر رامدعدنع مالك /| ورخسل 1 ىلك عم ملدا و هءاعى :وءدأ 1

 ادم وهلوق ىلد هرلا ماتا لضافلا ه.ثم لاق ىرتاكح راشأا كلذ ىلت» رولا ف ,رث دام

 تناك ث محو مد_ةنام نال ذ ىلع هاد هانال (لوقأ) حار هلأ باصات الوم هن ىتنأام 4 هت لع

 ْنءهره غو ىجادزلا هبحرصامه-لءلدياو_.الامباهرارقا مدئالةرقملا تنيلادب فة ع تمالا

 ىف خصال صا ءامرغو-ىف ميلا ذاو ةدصاا "ا رذأوإ هنأ

 ٍ فال هلو نءهمدقامواهواةموهدأ ىشر هلعاا لوعدأ م ؟للاقاهوكا ارتشال ةثرولا مدي قد

 ثراوالهيرا رئالا حمي فدك نيدلاك ناك اذان ذلك ونال ةأ ة-هااام- هنايدرا ارذا

 00 قباطمنيدهماعل نكي ١ وأن الفىلءىل سدا وقنأ هناسف هلم ها.ةداص ةداهش مدعاما

 ظ امئاندي زدي ف نمهن هفارتءاكراصف هلرا رقالا بابن هند لذ 1 ل هىل_مالا

 | ىلع رو م فج هذال هماثدك رث نم + ىئهدلاو ىلعهل سداد مو ةوهدأ تةتافدتلا

 [رارقا هنا: رقملاد ىبلا ةع_تمءالا فال_ حمال هلا حوال ناتلءعدقو حوسراالوقاا|

 | ارهاظاهك اموهاع ترقا د ةفد لا كال | ىلع هيل د:-سبام ىصقا الل الب ثراوالا هب

 |اذهذ_هعرد_مثتةصععلا لوقنلا نمريثكو هلوثو ةمسوتلا انثى 0ع ىلأو اثر ول

 1 ةقيعضااالوق_ههعاا لوقلا فد_هملان) الهدد رب ريسغثراولر او قالا با نم ه ا.ف-ه ساو

 [رآ رقالاكس رتل ديف ىتاا نيعلابربا قالا نانةسبحر رمهوعل وظللا اند بوو ةحضصت ل ممنأم
 0 مو

 ل ٠ نيدللاب



 لد ظ 0
 نيد مدس ب بصغوأ هدو وأدب راضءلاه نابةنامأ وأذن وعت « يع وأن يدب نال ه هذ ضيقا

 ضرما ءامرغىلا فرمصب ةكرتلا نءاو* * لطف نآف ةصصلاءامرغ- ىفدرا رقاضيالوةتصا ا 5

 نب دلاف ةصعأا نبد ع نءغرشب لامنيذلاب دارقالا نءرو ع ضر راانال هءلعمدقاغاو قنا |

 ىناشلاف ءر دهب ندي 8 دوتامدما كد تباثلا نيدلا محازبال روع ارا رقانتب 0
 لوأ توماس ىه ضب رأا لا قاعثة هما !ءامرغ ق-تااثاو هيذو رح قيألا مانيلا ٠ ظ
 اروعمم ناك_ةةلاءامر ءو-د-فداصة.ةرار ةالاؤرخ [لامن ههئادق 020 ع نال « ص مع أ[ |

 ةمصو تناك الاوهض رم ىلا وادك لم قذر ىأ (ةعيدو هيرقأا لو وقر ناو ةدمو همك ا

 4 ام ةمذلا ود_ةعنعرداد هنالو_.فةم الرز ايدج (ءاو سلك ١!يئاش ا

 نيدلافةصصأا نيد نع عرة:ملامنيدلابرا رقالاو ءروع# ضر ١١ثناااو نيلاط اف قوقملا |

 ىلا اف را د« نيدلاب رتاذوذامد_.هكر حال !ترأث :ا1نيدلام ازربال دوعفارارقاب تراثلا

 لءولامن كيلوهدعب ثباثلا هازال رع الة تءاث |اانيدلان اى صال'و رود لوالا محال

 تياثلا نيدلا م را رقالادرع؟تباثلا ام نع وخوف اللة تياثااو وَلا رار ةاالب بدس هم[ ََ 1

 ةهعأا نيد باص ه.هكراشنال كلذ ضد را ندد هحاسص رض قول عونداعوت بيسان ٠

 تضنقول والا عونلا ن مةمدمط ةرسأ وه ودأ» نعوه سامو هلك 0

 9 ع اوما نمحاك لا نالت امربتلا نمدعن لو ىف اما عونذلا نمر هملاوءام رغلااهحصراشي الإ َ

 0 امتاودومشالىكأ (د- هاشم حاكنك هإوق) قاب ورماك ةياصالا
 ىلءأ ىف حاك_:!|نالناف يش اةعيار تناكث او هاك ةيلصالا ئاوألان ءهنال عدمت بعام

 ماا ىفاك اهياع ف والام لادا ناللاا-١ال عضولا ل_صالا 0 . ا

 م- دد]وق) موذافةثراولا هدو رلةمصوا ال ةثرولااهرحت ملام ىأ (”هلطامفت

 سدح ىفاك معلا فال (صضب رملا ده]وق ) مدن ةنام ىلءذ: ها 3

 ميدعلا ص. م2 ناهداةمو ضي رهألىا / سدأ هلوق) ةيانعلا ا 7

 د_..ةالاومدب ىفامعءامرغلا لكن -ىام:ل1 هامر عولو (ءامرغاا ضد نيد هلوق) ىلا || 4

 هد هاضقب م. رغ ص يصخعز بح ل وررالا ىف لاه كاذ نم عنجال ر وجا عر انادي ضب راانألا ش

 ىلء لدي و له >< هناق م4 سداوهلوةفالؤرخ' الا “أم رغلا كراشما دول هنأ قرهاظا َدهو | ََ

 لد( اههاهلوق) ةمالثأا نمةةضخلام دام م (لالنهلوق) اههأملس الفحراشا!لوةكالذ ََ

 يعنم_عفح ىاعمل حلصيال رادلاو كسو حاكذاا نم هلل_د>امنالةمصأ !ءامزغامهكرا.ثيأ 0

 « دي ىف ىلهدهنال نيالا ن ءهد_ءدام فال ءامرغااق !الاطب امم ناكمف ةدكرملا |

 قاكاسشي وتد عيال هلثمهلىل هساذاف ةروصاادالة كرتلا _هءقاعتءامرغلا بودقن امل ثم[ ْ
 عتيساول نا ةطورشمتوجالابسلا اذاامأ ةعفتملا مولا ةرسالا ىف ادهوةيانكلا |

 نم عندما ىذلا ةء ةمم الآ اعسسمملا نبع هلع - ك ىمينةرجالا صد ىت دس ةرح انيعلاياضنمأ] ٠

 نيدءاضقنم عنمامنا ضي رملانالكلذو (ملاْئءامءىاالا هلوق) هنمث ضو .ةي يبس هات
 نم طقس :لو ىذتامل -:ءءامرغال لص! ذاف مقاما اقدح طاةسائم اطال

 'آ 7 ىف ةرق فب
 م 1
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 فال اوددي ةياعىفامرح الااهضيقةرجأوةأر ااه #0 كرادب عونو هيفعسبملاو ضرتااكأ] 0 ٠

 نو[ ح رمش ةبا ماا رخح ىف اك رع

 6 0 و ("8:) هزتلا و

 ,. لحل ى فاشن

 8 فورا ب ٌ

 لا
 . *دانزلا ام |[

 6 د)ةبانعح اي 4 2
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 ك4 خذأذأذأ1]|]1|1|1|1|1|]|1|]|]1|]1]1]1]1]زذز]ذ]ذ] ا

 ىلءلحالاو مل تلا طرتشي الف ةمصولا رك دفرقملا ناك ثم ةمصولا ىلعرت ذاملج نكمذ

 ىرادهلوةكد_ة:ىلاهب رقأامفاضأثمحاضي أهلك اذ_هوتاعاممءاستلا طرتشاو ةمهلا

 هنافرةملا كلم هنأ س انالامولءم نكي لونالئاد .هلاوأرادلا ءذههلوةفالخ نالها ىدرعوأ
 راب اوهورارقادر<نوكي هنالدم_مولاوأ ةبهلا قي رطب كَما ىلعهلج نكعالذ ئةم
 دئاذاو ادا كءاقءا ثنا هنا لعلوم منقل نءلقئاموح ورشا اوتوتملا فاك ك.اال
 لخدامل هنكل هتسص لاس ىفارامخ ا ناكنمالا اذهرارقان الا ةءنأالا ثلثاا نم هنوكبهذانأ
 ه3 ضرملا ىف رمت ريما ةلالسا كالت يف هلرقا ا ىلا هنيأ ست هصزلو ص صوهو هكا ىف دعلا
 هناّض رخارقأ اذا هنا يفعي معا! نءءاربالابرارقالا هيدارملاف ةيدا علا نعل ةنامو ثاثاا
 دصتةينانءادّماال ودعا لا-ىلا*اربالا ل. نانةباكس مصنال هءاع4 نيد نع هثرا وأ أربأ

 هءأربا د ا اًداولاملا لكن مز وجي ةعصأ | ىف هأربأ هنا ىحاذا ىب -ةءالاامأ وناالا .ءاربا

 م ريصق زو هنا نم نأ وصخأا عماج نعل ةنام و عومت هتالثاملا نذةياكرملا لس ىلءالث الا

 ىبن-الاءاربا,ءرارقا فقرفالفه_ءاعو ثلثا! نمزووعانمناولاملا لكن مىأ هنانةر هولا ىف
 نم هنا هنم نيالا ضمةي رارقالا فال_<2تاثلا نمد. ة:ب ثمسءا تب ا وأ ةياكدس هنوك نمو
 ردصق اوقف نك (لوقأ)ىلاعتهقتاهحبردلاولا ىدمسا ييقذتلا نماصنمم ها هاج لكما
 هنالاةب نأ نيه.ةةزاجالا «_ةحلتال طال نالرطت ه  فلطاد وهذثراولرق أن اوةرامعلا

 لاملا عمي نم ريت ىةجالرارقالا 130:1 ةداملانمالضاىفو لماتلطانالفوقوم
 نم*ارشو أت راو أ ةيه بع هكا مرقملا نأ لعيإلو ةصعلا نيد هءاع نكي ملاذا توملا ضم ىف
 نوكم.فدك.!ةىفدهعء بد رقناكورك ذام بيدك لمناكض د رملا نا لعاذا امأو ةبي رقد
 امولعمناك اذا همها | ىلعنالاو ةمصولا رك اًذمىف راك نا ة..سولا ىلع ىل ءا وست اء نم

 ثرالارخأو هلوق)ف:صملل يملا نيعموهو (هسنمعمف هْوَق) سانا نمريثكدةعئااذ
 نيب وهن لاا عقزو هممذ د رشته-فنالةءلصالا اولا نمنيدا!“اضقنال (هدنع

 فورعمسس:لءءاوس (!ةاطمةصعلا نيدو هلوق) هثدولا ق-ىلعمدةيقانمدقاك ةذمحلا
 مدق هل هريسخ أد شمس نيدوهلوقو ُط نيدب مأني-ءدالمأث راوناكحءاوسوهرارقاب وأ

 لونا ض رملانيد ىلع ة..هأ|نيدمد_ةدوضئارغلا ف حراشلا لوةىلوالاو هرج مدد و
 ءا1 هنال لمقام ى واساناو ف وره م ب وسل هض ىه ىف همزلامو لوف ) تام_بقالا رهمدس

 نياعو4_.د رممىالام صرة. ءااذا ط وسملا ف لاك 3 رارفالا نءعةمهتلا تفننا هدقس

 ضيقدو مشا نياعو ,هودفا انام ى مشاو!ض رقدسملاىلا لاملا ضرتملا عنددوهشاا

 نوك.:نوبدلاهذ_هنافدووشلا ةس:ءامءأ.ثرحات_ءاوااواممرهعةأ هاج وزتوا عسا

 ءارمشااو نض راانهنالواهاد مال ةمولعمبام_سانتجوا_ملال الذ وةعصأ |نوبدأ واسم
 ضرع مىقم و امبقاعتىذلا نيدلاراد _ةمدك رخأ ا قدي زب هنالأام_ثةصلا٠أم رءىل ع توةد

 ةلاله١لاة-الرط:ىفاثاا لل عتلافو ىاح ه١ !ًةاطمذ_ة:لاطبالانم_هقوقمل
 وهوهأع!ىضقي ىماقلانا ىلعءانباذه (ضاه ة امج وأ هوق) ط هارتشا اموأ هضرتق ام
 هتمص ىف نيدهلع نم رقأول ىت-(هنوم ص ره ىف هب رقأ ام ىلع مدقوق ) ادا سم سماك حودج سمع
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 الدفا

 مياذملا هقاطأ اللا وهو تاق ها لاملاثلث نم ءاد_:راو لاسملا عسبعب نم ةياكح
 ةروصهنروصنوك امءا ديالا. دارملا لاقي نأن اههتس قفوب نأ وىمفوتلاىلا حايتصن

 انتاوهل 11« هب رقا ىذلا كلذ ناءوجولا نمهجوب لعب نايك ءاتءا د تبا ةقمشلا فوهو رارقأ
 ناٌضء# عشبأك و هلرشملا ىلعراهظا كا ذىفن وك ال ٍجرارقالاةروص ىف ه->ارخاد._هف

 ةمالملا باسأ قرشلا اذ_مب ورارقالاةةءق- ىلعوهفةياكتااامأو مارمةةىلع قدي
 دهثباممو(لوقأ) نياوصّلا عماج ةيشاحىف ىلمرلا ل :أ5ىوجلا دمسلا نع هل ةنو ىعدتملا
 تام منالفله-- اديؤد عب مجمل رقا ةماقلا بحاصهنح رصامقرذلا نما رت داموا

 توعنأ نييددرتمهرارقا نال لاما ثلث نمد_.ءااح ورخرم تهب هناف ضي ىمنبالاو بالا
 اذه انذات_سالاه ضرملا ىفاد.:لارارقالاكر اسف مصمخ الأ ب'الاوأ لطب مفالوتأ نالا
 نكي لا ذا لاملا عمم ن ءهرارقا حدا مناف ىنجالا هديه نيمبرقأ اذا ضررملا نا صيصنملاك

 !ذا ام افاكماهتال هلرقما قلى أ اراهظاهرارقا لع نكمأ ّتحام ول ءمدض سه لاحىف ءأرا هكات
 نم نسدح هناو ىلاعت هللا هجرلاه لاما ثلث نءال ١ عيال هيءرا رةافدض سه لاس ىف هك اع مع

 فام ةياورلا ث حن ءهنال عملا نه هنوكب هذ_بحديتاارتاق ها ىعملاث يح

 ناراةاطماهوص هئراوري غل ضب راادارقا ناكفريبكملا عماجلا تا رهن ىف هوقاطأ اس

 لي وط مالكد هب لاعتمن ىلعال_:ماذذعا شميس لةنو تملا نيعم لعأ هنا ص هقناو هلاسجب طاحأ
 لع رهام ع..مدع طاحأن او . ىن-ال ضي راارارقاذاحورمشلاونوّملا نمد رك ىذلاف

 متن اوغلا"اضق بان نمرعلا ىفو ةءاورلارهاظ ىلءالا ااا ىش النو ماو نيسعلاو نيدلا
 ناواوةلطأا1 فلام ل.هذتاانا تاعد.ةو 2 نو-!قامؤالطاعر مجرتلا فانخا

 فئمااهكت ريف منصملا نءعح راثاالمنامزا تاعدتدن هاةداو رلاال دما ثمح نه هس

 طورمشم هذك|هلام لكب طاحأ ناو مص ىنجال ضي رمارارقانا مالك! !ذه ل ءاح(لوقأ)
 رقأ اذا اكتهض رم ىف كام ىف لح داس هب رقأ امنا لعاذ ام ضرملا ف كءلتءا دن, ' هنا لعب ملاذا أع
 كل ءةنايءرارقا نافةصعأنيدهماءنكي لو هض م ىف كل لهب لى جال شر هنو م ص هيف
 ءرهغلئ شاري ضيرملا تا نمائئامزىفا ريثك عشب اك كلتا دب ا هنأ ىلءليادىنجالا نذذ
 ثاثئنمءادمباو ةيدامعاالو هاا لوق ىءموهوهلام ثا د ءقنكلل :لعاذاف هنرا ولارارنذا

 ءاضربرةملاهلهعف ديلا ذائشب هر قملا اوك ءاةالرا.تارارقالا نأ رّةدملا اير بت تنأ نكاد ام
 ءانب كلم هتاردل مكحع ناكنإو ةبهوأ عد وم:كاذ2هدقناك ا ذاالا ةنادمد أدل لال

 هناوهرارقا ق يذاكر ةملااذ_هنأ !ةلعاذا اذه ىلعفهرارقا فق داصرملان او الار هاظ ىلع
 عرمشل ارهاطظىفءاضقا!ىلارظالابو هنمأ .ةهلرشملا كالعال هناء الا ىلارظلايفكءاغ'ا دبا هيدصق

 عرشل ار هاظ ىف ءرارقا ىف ءانقدص ث.-انال ثلثا | نمهذاغن صيصخأه بو الف لكدااب مكي د
 نمءىن:جاللدارقالا ذاغنحورشلارنواللا باصصأقاطأ اذلف هيطاسأن اردلام لكن ممذان:مزلا]| ٠
 الو ةياورلا تمح نمالو عملا ث مدح نمال نسا نمو ةشملا ىفهرك ذاع سدا لاما لك أ 1
 ضرملا ىف ىهو ةبهااىنعروب زاارارقالا لم ناالا قولا نمت دامه ميانةسق نوكي[إ .

 ذه ىلع فة هناك كاملا هيرقملا فاض' تم دنال_صالاو مياستلا ايف طرشي هنكسل ةمص ا
00 
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 ا 0 ه“

 ىذَش وق وسلاىلاح رع تاو ألا نملك ىف ؤزهئم لك تدلك ع صضءن هنن ممل ءاممالا

 هسهووأ هثراوأ عاناذاوهلام لكن مهن اعرب :ريّمهتو توما ص ماض رم هيت وكدال ه 11 هم

 نبروكسزلا نياغاىفالهذمكالد ىلءمالك-ل!مادعو ها هيرولا ىا.ةرئاعا ىلع ف: وال

 نءهدذان ه]وق) هنيانباناك ناوأن' راو نكن منى -الاندارملا (ى“ :-ال ني ديهدأر ا هلوق)

 ىذدر عر اأوق) ءابشالا »اق ىف لشضو مك باب ل.ةسهاك مي رغأا فاد نك (هلام لك
 هيستك رت عمم ل ١ك ذراع نب دب رطد راو ة؟اذا لاك هنا ءىوراموهو (ه:ءىلاعت هلبا

 هللا لكى 0 نم هعم« هنا ىلع م5 سامتااب كمي الفتاردةاا نم هنالرباناك ل ئمفرئالاو دا 20

 هلا 16 عندو هممذخبي وغنت همةنآل ةمملصالا جاو م نم نيالا“ ا! ةنالو سو هءاءىلا#ذ معدولو 7 ب هر ارقا)

 هق-نمغار دل سده يات طريش نال هدم اود ريا سك ءام رخل ى ىلع مدة. دفا نب و 3 ل .[ هالك,
 ثاثلا ىلع هفرمصترمصق عرش نال ثلثا | نمءالاخ هال نأ سامأا ومعاع نفك مدقي اذهل 1 ثاني... الا كلذ:
 عنشمال هرارقا لهي لوأ هلالو هفو اب زا ىف ذكءدا رقاادك_ فنك ئلانةثرولا قد قاعو 71 هك ىف | 4«

 ىو ه١ ةادملاوأةراصاا قد رطميلعد فق مهلامءاّونانم ايذسهتاماعم نعسان فئوأأر
 )ل ونأ)ط وتدملا ءفلاذ# الاف ةذاو أ ىهواموثعىلاعت هللا ىذر درع أ رئابمسنلا ضد

 نباوهاطعواسواطوزب زءلا دءنب رعواح رمش تارك ذب وهصئاماياصولا باك ىراخا| ىفو
 هليق) رعلاديعءْنارعوهرعرتانح را ثاادا مم لعلف ها ندب ضد رخارار ةااوزاحأ هب أ

 نعار ارق_- ١ سدا ني ديهرا رقاهلوق ملا ىلءهتدشاح ىف ىلهرلا ةءالعا | لاه (كلدك -ةنيعد وأو

 محدهلام عمم ع ىذجال ضي رملا وقأاذاىواتذلا مي ىف لاق مصساهبهلهرارقانالزي هلا

 هس.لع سداىذلا ضن راااعفود خان هنو هلام عمت طاح - أولو مه: نيدلابثراول ارب غل رئأولو

 ردقبالافاال اكلت ناكولو ةثرولا ةزاجا ىلع فةودب ::الومرا 1 كل م2 رقأ اذانيد

 هدي ذيهبالو نيدبمدا رقا عصنالئيددملع ناكول او زل ارك دقو ةزاجالا مد عدشعثلثلا
 كلم اشبىأ (دكلعلعاذاالا هلوق) ها ةمولعم باساب ض راو ةدصأ |ءامرغ-ىفرخال
 ةيصو ضرملا فك لأ اوهلاكلمتهلهرارقا نوك.ةىأ(ثللابدمةّتسةهلوق ) هضم نم ىفاها
 ناكن او ةياكحءرارق ناكسه نا حمص ىن> الا نيعلانم رازقاناىول ا هدافأ اموءموضو

 دا دارملا نع ىء«دقملا ةمالعاا لةءذقو ىدامعلا لوصف ىف ثاغأا ن نء دي ءاد-ةءالاقد رطا

 ةقمتْلا فوهو را رفاةرودهنرودنوكي امءادإ . ة؛الايدارملا ناب باجافءا د_ةءالا وةباكذساب

 ةروصف هدارخادبمقامناوهكإ هب رقأىز' إ كلذناءوجولا نمهجوبله:نابكملهتءادتبأ

 رشف ىلع قدي نادي رينا الانا عقب أكرشملا ىلع رهاط عن مكلدىف نوكد الح رارقالا

 لصد) هبرولا نم ءالذ ىلعد سعال كم ءلعف دصت هيالخا داو سال | نيب هع ضرعي همكماو

 ملءينابىسذةملالوقو ها رارقالاةةّح ىلءىهف ةياكسملا امأ زاَنمْسَو لإ ا ىفءاذيا مهتم
 ىف ل-رلارقأ اذا لاه ط قاقتاهضرحىفااوةبفاؤوملان ءديسِسقَماا نا هقالطا لذي ولسا
 هقد_ه.ناالا لطانوهف ثراوأرق أن او هلا الذ طاح ناوز و هنافثراو يغلي دبهض م
 ىفنكلاهريغوريبكملا عماسملا تا رص نمةريس- هللا ةدؤنعللا ةماعف اًركهو و ها ةئرولا

 : روع ىتح لارا رقاوءادساال وةءاك» روع ال ثراوا ضد رخارارقانا ةيدامعلا لوصقلا

 ءناوح»
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 ا

 نالءفا نيدلا نأ رقأ اذا ني دل هل ردا لاهاهريسغوةقتلا نمتدملا "هلم سمربلا د .ءاهسرا لاق

 لعجوٌئري اغلا ىلاىدأولا اذه عمنك اىناثاانوذلوالل. ُضفلاَد -ز مد نال هقدصو
 ىم"ال قيل ناو قداصتلادر مع نالذان وكي هناهرهاظو ها لكوكىناشلاو ل ءكوكلرالا

 نءل.كولاكر ثمان اكو 4 رقملا كلملا د ةتمفداصتلا اذه تاك هضمق ىلع هلرقملا طل طا سلو ة:راع

 قيدصتهنمدجواذا اهفتتيلا هلئسمواك ا -ناكهلرشأا نا ىلعىواذللا فام لو-ناو هلرذألا
 مظعلاهللارةفتسأ وبا 0 و 3 طضالاو ىفا::ا|لازو قفاواا له

 ةملها ىقان كل لا رست ستار ار "الا امضعد

 راسو هقالطو ضر را حاك-:مص تح ةرابعاا ةملهالالو د عال رافال وحو

 بابسأ نمضرألا ناك صا اخزدع توماوت دوما لسنا الا ضرما نكلوةرايعلاب قلعتنام
 ثراولا ة-ةال هل ءتوملا ناك الاوةردسةااردةب ضد رملا ىلعتادامعلا تعرمشف زهلا

 نم ضرملانركمف هلام يرغلاو ثارولا ق- قا«: باء#سأ نم ضرما ناك لاسم ا ىف ءامرغااو
 ىلا ادنتسمت ولا نضرملا لسنا اذا نيد ةناصديئاعتام ردد ضو رمل ىلء رخل بامسأ
 ثء- ىلا رج حاك- :؟ثراوومب رغو  هيواهتي الاسف ضرأ !ثدونال ة-ضرملا لوأ

 فرعهة لك لاا ىف مدد :اهنعل ذفاسعقى واهب مهشحو ةماصالا جنا وألا نم هنالدسم مدت

 قلمك لل-ءح سس ةناالةءءالامو هملا يم | نا ضده م هاناسك عسب وديه 200

 ىق»نالذ:؛ثءسنهارلا قادءاف ال ثراووامي رع قدح ىلع عمق ةواذاق ادعءاك توما

 اكودهعلللأ ناىفا هب داش (توملا ضم نهي هإوق) هما ةءقرلا نوددملا ك1 ىف نوتوم ا

 (ضورملا قالط ىف م ءلوق) ىأ ماقملا ثاكو نع اهرمسفهريغ غوقارغتسالا لمحل تناك

 حج راخ هما ص ءةماه | نع هيزمع ض سه ءاذ ضأن ايءريغو ضرع لاله اهلا باع ءفوتوهو

 <. سركفأ وأ ةنمغسا !نءح وا ىلع قنوأ مجزو أصاصق نملتقما دقو الحر ز رابوأث تملا

 تءطال:وأهممو هلت ةءللا لف همدقولهنمو هأ ثاثاانمالا هعربت ديالو ه قف ىإ وعدم

 دلاول' ىدمس هضوأو همت د قاكهاك كلذ نمتامو ىأ ضو رااكو هف قرغلا فو حاومألا

 ص صم. "لانه ف اوما لاف ثءح (اباصولا ف“ ى يس دهلوق) هعسارفىلاهتهلادجحر

 بلاسغلا ناك امهنأراتضفاو هب هاا دي رمل فدقعا هءاعوه سف: اول حي رذعالتأ توملا

 يعاص ةواتخلاو ها ةرعضذلا ةبهن ء ىناتسهفذ شارفةسحاصن كيملناوتوملا هنم

 لاقف توملا ض مدح نعول ل هللا نكاسينعأاىقةبادسوأا
 ملا وح ىف هزي نأ دقي ال نأ وهر ىذا لوق : ىلع كل ذىفان داّعا وعباشملالا ونأه.فترغك

 ىرحىالااذ_هو ها هوحخو طسأا دوعصار دا لح اداب ةًارماورادلا راش هسفأ

 ةيئمزأا صا ىمالامغبدءّةم هنا ارهاظاا و(لوفأ رىعلب د لأ هسصو ضد ر 0

 ناهذإا ٠ نع هتعتمو ضار رفاذهتريصت اوموحضو لب افلا كص تول !.منمفتع لو تلا

 ىفلاق لمأت ا:» ح ورشلاو نولا باصصأ «ءاعىرج املا الة هت اودح يف



 ص مهارد ةرمسءلاهولو فلأ لب ةئاسم هس لاهولا ذكو فاأ 5 هن هن اه سل لد :لاه ممهرد

 اههلضف أ هءاعفد- :> لب الءىدروأ"ىدر لب الد. لاق اع لءالد وسل اك وأد وسل.ال

 لوالان ءه-ءودر ةةداع فاد لا سلا عقبال طاغلا نال نالاسل ا ه_ءلعناةاَتْك ناكنا و

 رك ىلع هللافولو 0 .دومهردههزلراإ دىل» مهر فلا قارا

 ىأ(هرارقا و«:هلوق) مخ نبالراذملا ح ريش اك ها ناركسلا همزاره_ءشرك لبال ةطند

 امضعب تدنعلاهولرقملا قدصيالو عئادولاو نوبدلا تدهسعت ناو: هلم رشة لاك هلر دلل

 د_ءجحوأ او قءاملاح رمش لاه هارشدلل هعفدز ور دامد> أف ) رةمأل ضو قدح د ءلوق) هل

 هلوق)قئاملاح رشف ذك هنأ ةللارقأ اذاىأ (ئرب هلوق )ف لتاذا هلرقمال نمذ عدوملا
 ةصال_لظظاىقىلذلك اءرو رهمغما | لمةيالا عدي وهو همدحو ٌكاردةءالاازه (حلا فاش نكس ١

 ىواطل ا ةدايزوةداب رلادي وي ىواحلا مالكن ع 00 لا ع درلاناو حتانلا مدان ئع

 ل ارقالا باك لاوأ ىأ (حلا ماا هلوق) مالك |١ وح " الةريعا 'نا ثم-ىلر وظام ىلءةرمدو

 اع :قءفوتلا وداد نءباو 11[:هدقورا رقاال ةمهدك امأام وألا عب يفنسملا ل وقد:

 الواوطورمث ىارينىأ (ةهئاك هسغ'ىلا فاضأ نا هلوق ) تدم ن اهعجارف لءلغاا ىو

 (مياتلا مزل.ةهلوق) ةيهنوك هلة مقا: ءهسةئىلا ةفاضالاة.ظقو رامخا هتالارا رئانوكي

 ىواخلا ف لاق اذاو هلوق) هسّددق ىلع طاساذا الا نيدلا هملع ع ن ريغ نم حدنال يدلل ةمهنال

 نكس ضد ىلعهطاس:لوورهسءاو وةديز ىلءىلىذلا ني دل لاك + ىفاك هترامء(ىمدقلا

 ول ظذا رك دريغنموهف ما حعملاذ_هلةيرلولو مدة راعزيدلا باك ىف ىم-او لاق
 ارا را عملا 4 |وبارقا هنا ىلع ص 'لوبا هذه لاهو ا هذة ىلع هطاسول هنأ اذه ن هدمقةسمأو

 تاربتعملا ةءاعفروك ذملاوه منول لي ناوهلوةىأ ( وهو ف:.هلا لات هأوق ) ةيهلب
 مهيدي راعه مذ ىو“ لاق نكسا وهطلس وأ هذ .ةىلعهطلسنا هنا هلصاح ة_صالخلا امالخ

 هتف'ىلاهةفاضانوكتوارارقاىناثلا ىلعو:.هنوكيلوالا ىلءعو فهما ىواتةىفاك

 ىلع رقثوكماةد راعىمءاوهلوق طرتش ا اعاو يماهفحراش ءاادر 1 ذ6كالءالةمءةفاضا

 ذئامح لاك االفدممقلا ل ىفاق الطان وكب ونتل !مالكل هع هماع وةمسناا ةفاضا ةدارا

 تلاه :أسماة.تايهولاحرشفو : رهاظلا ةفيرقالراملال_مالا آما اكالوارار ةاإ_هدىف
 اهجوز تأربأ غ هلرةلااهةدصو ه.وىل قدسال نالف نب نالف كامل ءح هز ىلءىلىذلا قادما

 َن وكحرن را رقالا ةمص مدع نمىف ا هغر [اهملاراث اا رهظأ ةءاربا اوال ل ةو اربيل #.ق

 ناكفاهريغا نوكيالاهقا هه نالّر هاط ء0الةناضالا | :هناهىأ ها لا قال اربالا

 اهلكثتساو ةيهااتاهرةتمىف لكما ح راشاا داعأو ضمها ىلع طما البد ةمهالاهرارقا
 ىااةربعلا(ىوتةاادنع لمأتة هلوق)هةةغاف لاعتأا كلل نوعب لاك_ثالا لاوز تاعدقو

 يد.بعلاف نابوسف ىلالاملا فاضأ اذا | ولاه وويل ادمعةمالعا اح رمش ةوبهذأا بدك ةماع

 ادا رفان فالقلب ذولا ناي سشن ىلا فضي د لنا ولاح لك ىلءةمهن وذ نالثا او

 لاق ث .س نايهو نبا اهرك ذ< :-ملاهذهو ها

 و ذيةداصتلا ثمحا ذوا ذىلا 9 هعفد مصاذل اذ ئيذلاف نمو
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 انحلا

 امراصفرعهنال ءامشالا هذيلا رخالاف ةءيدوو اراحاوأ ةب داع دنءناكو هو ه:متد أ لاق ف

 لافولو فاما نك اسالل واف رادلا ءذهىف نك اسنالف لافولو ةئالثلا ىوعد ن ءتكسول ]|
 لةيلو صممتاا طا وأ راادس وهومركلاسرغ وأرادلاهذ-هىب وأ ضرالاءنهعرز

 نيحلاوأ نيللا اذلاهولو هءاادارقا ىنكاابرارقالاو شمال لوقااف ىك-املب لاق ةهنههةضرق

 اذه ) ةعتدولا ف الزم ىفو هيلا عقدلابرم أه اطول ف نمىل -عااوألذق نمرقلاوأ م نمفو هلاوأهنرقب نم

ا || نوك.الذ راخلاب رارقالان اللات ك:ىلداولاو نال_ةاةمالا لاهو هدي ىف ةمأتدلوة ناحل
 لبالنالفةعيدوفلال

 كوالا فلالاف نال: ءرد و || هلع راصئ الاف: زرغارامأاوناو.لارثاءادكصو هو وءازءلا ف ال_ دلولا؛ادارقا

 هلم) فاأ (رةملاىلعو نالثا رادلاءنه وأىل عاذملا ونالفاقود:مهلادبىف عادمهمفق ود:مالافولو هن راخلاداو

 ثالغا ىه فالخ ىناثال أ ر_. !نالضرة!ااوا مو (ةعب د ولا ف الذم هلوق) ىمدة< هلل وةلافىلعاشأا نءمامفامو

هل: هفنل رشا ىلعو هلوق) جملا فاكدماانار ارقام را رئالانوك.ةةرودقم اهبيف
 عاديا و دالي (نالغا اال ) ىناثلل 

 فذ ونل بقيالفع وح روه-:عبا رمذا تالف ةعددو لبالدل وق ولوالل مد رارقالانال '
 باث هملع الع

 نمذس ف لوا ابهرا رئا هماع اهناتأد.ةو اهل ركأ هنالىناءالا وا :همناعذ ه.لع بدع ولوالا

 ىه نال هلوق) نالذل لب نالفاهلام ادب ىف ى صو أ لاقولام صلالة قأ.سو مثم هل

 : رخ ”الانالفلةميدو هنابرفأ ث د هنافىلوالا فالخض ناعضلا بيس ارةم نكي لف(خلا نالغا
 هنامانالؤ تاصغ 0 وهك ايولست نكءال ولوالا كإمتناك-ةل واللا مدرا ارقاةكعالوا الأم تأت -ائماضن وكم

 هطتحرت وراي د ةئامو رو هنكع ثدح ع.ساادرع؟اةءاض نوكيال ىرتثءالاهاسإملو ة_هيدولا عااذا امال ىناسثلل

 هدمحاو لكل همز نزلو ليال منال. وجرف زاثالا هيد مثو عجر ملوالل اميرقأ هنالاضتأو لما ةرهظام اذها بهل و هفد
 7 :تناكثاو هلك أم راشد ةّئامو م_هردفا أ ىلع هاك ى مسا نيلاسج ركأ ه«(عرن)ه - ل-.ة:الدندابشو

 تاثالواع دذوالل م: | اءاق 4 نم نكي لناوىئاثلا لالا ىلا فرصراداوزءلاس!ىفهلر شما ناك تافاءهردالا

 لدحاوهلرشااناع وأداهلثم ||| نالثا لماع ط مينا! ىلا فرمصي نيا-رهلرشما ناك نا وهسنج ن مولانا هسا لوالا ىلا و

 ايدق ا.بهرثك ًاهيزام اناك ناد#لوقىلعو ا٠واوق هاك اده امهردالارا'.دةثام ىلع رخآن الغلو مهرد فا ىلع

 وح (امموامهلْشناو هلوق) طمللا نع ةاخرتان الصأءا:ةتسالا ديال نيلجرلنأو هب سذ> ىلا فرمهد لدرل

 ناغلأ لرال مهرد فإأ ع لءة:ىبغواضرقو اي دناكن انما اهإ.ةنئشندل رق هنالفل أ ىناثال(اًضد همز ظ

 لبالداسم_هروننااو؟ | هرقملا ناكولو هلق ) ة«يدولا فمها( امان مان هملعو هلق زا ههودغو ضرلاونيدلاك
 لافولو) ه-كعوأف وبز (مبهلشت اراد ةامعرتك اهمزلب هلوق) امصووأاردةنيرارقالا دحأ ىف دار دقو (اداو

 (تالفىلءىل ىذإا نوب ةماافواتاذلا فلضفلاناكءاوسو اهل ف اموأ ل ضفالاوهىلب دءرامناكءاو .ىأ (امصو

 هالءزدأ وأهنعع ودبرلا عصيال لضافتلا فص ولاوأ دئازلاردقااب رق أ ث مدح هنال
 ىلاةبعتدولا وأ زذالغت || رشب لنا

 حالغا) ىه (نالإو و همزلراشسيد لبال مهر 0 نيسادجناك ولذا روحا واسند ناك اذاادهواذان هب رئادسةنالوأ

 اذاكر فز لاق هب ونالاملا همزلب نأس است او نيَملْم ىلا عجار (ه-كعوأ هلوق) نافاالا || 7
 م عاسمالاب نالاسملا همزمل ةئافراش دفا لب مهرد فل أت الهللاو نايزيلاملا سادس شادسا || 7
 نآيناثلا و ادهم لاملانوكب نا امهدد-أ نيدو ىلع هللا هدهنا لصاحلا او ا!ءهدق 5

 0 اهلةاموأل ضذالاوهلبدعبامناكءاوسنيلاملا لضف مزمل هنافا د مناك نافاماةنوك ]|
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 فااننالئلرقأاذا طوسملا ف لاه ذلفائمدقأك ةم_هلافوأتاذلا فل ضءااناكءاوسوأأ 1-6



 نيعلا عمل لوةلانوكيفءركشي رخ الاون ذالاوهو هئريبام دا مث ذخالاوهو نامضلا يوسوس ورسوم بوس سس سا سس
 نوكمف ركشي وهو بصخااوه وناعضلا بد ىت ديد ذو هريغىلا لءفلا فاضأ ىناسثا | و
 كنكماواللاةةةءادلاهذه ىترعأةناخرتاتلا فامهعوقورثكياسمو نيعلا عمركس:ءالل ولا
 ةيراعايئتطعأو أد راعىلامهفداذكو نعذالاو ناسمذ الف اهبكر ريس ملا نكي مناف اهمدصع
 بوثاااذهتذخألاهاذاو نمذرخ"الا دو ةءراعل_:ءاهتن_تآلاهنا ةقءاحوبأ لاهو
 قتزعأ نعذساناف نما ركن م هنالهسلولامرقماللوةلافاع ىمهنذأ لاقفةيراعْ م
 ها هلمعتسا ناك نا نعذإ ث د هةيصعدل وىتفالخع كلهنا نء2!لكت رح[ لباللاةذاده ١

 ةراشالانيح ادوجوءناكل امي نأالاهمل'راشملا ىف هلت لا ضرفناهف (هتءقفالاو هلوق)إ| لاف نمقدصو) ناسعذلا
 الثد_ءبقاةصالا ىعدا مىأ(هةمدخالاب مم دءاايمرا رقالهلوق) لمان رقما 4 اهتسا ع هده( 5 رث)انالن(ت 0

 ل1 ةروصلوقأ (حلا هذه ىسرفانالف ترج لاق نم قد صو هلوق ) ناهربالب قصت (هساوأهيكرئاذهىفونوأ)

 اذهىل وثو هذه ى.مرةترعأو أت رح آت ذك كنادب زلا طا لة ف بولو أس رف نان اذيف ىتبب هةنكسأو ا ىوتهترع أوأ
 د-ءااوذ وهىذلارقءاللوتااف هرعت لو ءرسأ تسأل لاه ىأ ورع هيذكو ىلءورعهدرتورمعا ىوق)نالف(طاخو ا هددو)
 ىءاوملا ىف هرك ةلءانىف وثوأ ىءرقهلوةاءلاانديزلارارقاهنرءاو هترجأدي زا ةوقنوكيالوأ] هنم هتضيقثاذكب اذه
 هفمذوخأمالوةلوقااالاقو مامالالوقوهو (اناصتسارةماللوةلاف هلوق) ةيريخلا|| ىف كلذ لب تالف لاهو
 ةرورضا ر كسه اهفدل!نادلو قاةدكسالا ىدا م دملاسهلرق أ هنالن اكسال اوةراعالا اذك و اناا( رقمال لوقلاع)
 كالا لا ديمك- ىف ةرورمضل !ءاروا م: تءةيفاددةد_لاءارارقانوكي الف هءاعدوة ملا" ةمقسا هب دو ريض ةراجالا دما! نال

 ىقهلوقااف هةو-نمد.. رقأاهوغو ةراجالا ف نالوامهوحخو ضر لاو ةعيدولا فالدع
 وهن اههتءد وأ لاه ولى -هنب ىلع رلا*اةلاةعب د واما لمتحف ةءبدولا ىفاذي رع م راهم.ةمك

 رت ذهنالىلب زلاهمهونأك اهوضو ةعيدولا فد_خالارك ذىلع قر لا رادم رسدلو الفلا ىلا

 قرك دام صرةاا ىف رك ذي هنارعمتتنأو نيستلاىفاذكرارقالا نرخ الا فرطلا ندشالا

 دعنءرك ذم_باعىتك !لاةينأالا مكح هلع تدالرداناعيفدرك دامو ارمصاف ناك ف ةعددولا
 ىبايزلا لة:و ىدعالاك ضرقاا لع هناف هءلعىل تناك الأ هنمتضةهلوق مكح هور ىف
 رارعس الاىلاءازءواعاجاهللوةاافالاورّممال اخو رهمد رقما نكيلاذا ف اللا نا ةباهاا نع

 هلوتد رجال مل _:ءنيقراعلا ةداه.شالا كلذ ف رهدال ىذاةلافهناقو رعمنأك اداهناهءؤو

 ىلتثاك انا هنمتضيةلامولون الا ءاعنىضقيالا:لةكلذ لعب ىضاغلا ّحلقناو لمأتملذ
 ىخضش نيالا ذا هماءنووضموهو هةعذ_خأ هناو نال اهفرقأ هنالاهد أه .اعركثأو هملع
 سانلاانذ_أولانالواندناملاهو ذو ترامالا فال ركض رخكالاو «رييامى داوهلثع
 قو جردلاعفدانا دهسا هيذخ اويالفاهيلا ة_.ءامةدجاطاوا مءاوهن مال ايف م_هرارقا
 رقأنالوةيامههنما متذش أم فلالا هذ هان الذ تع دوأ لاهو ف الانا اذ د ىلعو ةسهاوأ ولا

 تناك اهل كنمتذخ ؟لاهولاك ةئييبالا قد_ميالق هئريدام ىداودرلا ناعذ بجوب بسد
 ةراعالاوةراجالاب رارقالا لوي م ةنحوب أوكل لب هسنمذوخأملا لاهو كد_ةءىلةعيدو
 تباشثلا رايس ناهضلا نءةءاربا| وعد« _ة نسداو ديفا رقأ هنال مالو أعاديالاو
 اذاامافانههاذكدرلا همزليالذ أمت عدوأو اوبآو اراعاهناابراعولواناسعتب اةكرازقالا
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 هلذءاارمرارقال هعّمثالاو

 بددوفو ةييمرعبال مث

 نا هلعاو ل_مالا؛ ادك»



 ا

 ري نيسعل اش ا” مع  >-ى

 لعف نم نوكيا هوو ةعبدو ىلا ممفد هلم ءو ىلمرلارعفللا لاهت (ه.فةمطعأ هإوق) قيعلا ||
 رقألي ناهذلا يهسب ردد لهنال هم: لاق (نامضاا هراكنال هلوق) لما: هلرقملا ا

 بوس هماعىذل فرقا اوناعضلا وسب هبسف:ىلءارقمنوكمالف هر ةملا]_هءذوهو ءاطعالاب '

 بيسرقأل والا لهقلا فق رغلاوةءادهلا ف لاه ركماالوقلوقلاو رك وهونامدلا ||
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 34 مَ ررد 20 ومالنا ىغلب همالك لوالارمسةةافويز هلوق
 ةمالس ىضتةيدقعلاو ضرقااوا عملا دةعب رق امدقتامذنأمدةتامنعب وام-خن قرغلا
 ضراف وهوةمال ا نامضتةءالامه وةعبدولا وب دمغلابر ةاانه ومدقتاب.هلانعنيضوعلا

 القرع غتلا بان نما د ذءناكشذ(ا زاجمم_ها رداهنال هلوق) انمعذوأ ناك انممأض راق اوقااو

 تنامض-ةءالةعيدولاو بهغاانال (ى ءدوأوأ هديصغيف هام ا الوصغم حدي

 هل_ثمومهردلا ىأ (اذك صقن .ةنأالاهإوق) ارقد ىأ (الثمدلوق) )مد: ةمالسلا ىصو

 ىأهلوق) رهاظوهوم_هردةئامىأادك صةن.هناالا هلوق ى_.ءلا فن كل ةءااليترمشا اف
 اهنمةعبس نروال لقاء هةسخ نزوفلالا اذ_ه *يهارد نمةرشع لكشاىأ (جلام هاردأا

 ولو جاب زلا لاك (قدسيال : ةرورمضالب ل هفناوهلوق) الس:ءكلذلاهىأ (الصتءه]وق)
 هلد ا عت واف ن «:لاعسلا عذد ب.سب وأ س قنا عاطتق: ا بيس: عاطقثالا ناك
 ءائئئدالا ارك ذيوريشك مالكب كلل عم. ملكش نأ ىلا حات<نا سنالا نال ىوتغلا هيلعو هب

 حرحم-يلع نوكد ؛ارذ_ءلمع مواد ١و سفن كلذ عمم م اك. نأ هنكعالوءرخآىف

 اهئاالا عامنم نمفاأ ىلع مم! لاذ (ةذاب 'لاك فصولا ال ]وق .|وق) ها ى وفااهءاعو

 ثءح فول زىه لاقاذا ام نيب واده هنييقرذلا لصاحو فوز وهو لاول« فوز

 رقأام (رقملا نمد هلوق) ززعادل هواهوا هنأ مديالق فدوةقان زاانال دانهق د دال

 د ”الانذالاوهوةءاربلا بج ونام ىعدا هنا عنخ الاوهونامذأ ! بحس رق ؟ ديال هله اب

 نوكي ثء-اضرقاهتذخ أب هلر.ةملا1 لات اذا ام فال هم. .ءعمهوةلوةااف رك رخ ”الاو
 عسل هراكنالد_خ ”ذالل رقاافا«لبلاة دب راعدهندخ أ لاه ولادك وقا.ساك ردهالل وقلا

 ندالا,ناك دخالا ناام يقافتا وهنا مذلامدعىفىلعلا و ةيزازب هس لاذااذهو

 موأعمو ةعبيدول !تودحاممةدراعلا ف سللانالةعي دولا نع 3 ردي راعلا للعلو ىلناهكاس

 كيوت ى:وعأل اك ا رافانه سدللا لصإالةع..ىلاك ف رصتلا ممتةيراعلا نا
 بوح وأب هس ريغلا بود 7 سدأ نال نبذ سدالا دعب اداه نات هتيسغبالر رقاالاهوكلوذ

 3( ها الا تش الة ناضل نع ةءارىوعءدنذالاى وءدنل_هدءالاق نامذلإ

 هرارقادعب عىأءدرت ت-تذخ أ امد.لا ىلع ل سو هءلعىلاعت هللا ىلص لاه (تاعضأا بدسوهو

 لكن ناف هنمع هلوةلاناك.ؤ ةركش 286 ' الاودخالاءنذالا وهو هنءارب ب ونام ىب ءدا دحالاب

 اهمال رقمأل لوهان وكاضر ةاعدا ليةءند راهتؤخ أه اوقدمرهللاق ”ولامأ مزل» ءاله_:ء

 ضرما دةعىدي لالالا نا م ناسهذلا بحوبالوهونذالاب ز_هصحدسخالا نا ىلع اهداصت
 ىف هلثمو فنصملاهدافأ مد _ةتامهلوةد باه. اهتذ ا لاهو مل هموهف لوقا« هركش رقألاو

 اقالص(و) ةئءالو( عم

 ن*نسولو(فلا ىو

 سم .هناالا) الثم 3

 ثذو مهاردلا ىأ (اذك

 -م] هعمس زوال: _ 2-

 (لسف ناو

 !ةصعل قرر 0

 7 اق اب

0 

 فا زلاك ف موإ ا



 رخ نع نم 4 رةكس)

 راق لاموا رزاسخوأ

 (مدوا ةتيموارسوا
 (لونا و)اةلطم همزا ىف
 هقدصاز اال ا)عوحردنال

 هسمزاالا (ةدس ماقا وأ

 مهردفا أ ىلء 4لاهولو (

 ةمزال ى(ذ ار وأما م

 لص ما لصو (اًةاطم
 وأو) هريغد عيل لاسة>ال
 همز الطانوا اروز"يلء لاه

 ناء(الاوهلرةملاهيذك نإ

 نأ ىه (ة ملت عما
 اىعاقانتناىلا ك_ءلب

 هرهاط فال ىلء هدطا

 (لمسمألا اذه ىل#) هناك

 الالاوعبلا مزلهيذك نإ
 مهردفأا ىلع هللاو واو)

 يسارك ذيلو (فويز

 (فللا ىلع هللاهولوز رج
 ىلا و صضرقو | عام 0

 لاقولو عوير هنالاةاامم

 : ههددووا ٍبضْغْنم)

 رو" دا فور زامنأ
 (اقلطم قدم

 لكنا نهب رقاامىلءاشنتااممناللوالاك «.ةمكحلا وكءاا هنا ورخآ اهيعْةءداغاو
 الو اه-هيفالةتاىلاميالو قة سالا ب.سىناهلتخا امهنأريغهي رفاام وت -: ا.ممدداو

 مهردفلابصغيهلرقأ اذا امراطة مك طلاداحتاو دوصتملالو هحدنع بدسا| فال
 لوقيناثااثلاو قاةهسال ا ىلءاموقاف:اله_.لاعفدلا صو هناف صرقىه هلرتملا لاف
 ةمالسىهو ةةصىلءهلرقا هنارك ذا ئثرقملامزلي الثا همكحو هك .ةعبام ىدبعديعلا
 رخآ ادع ك-ءناغاوديعلا اذهكعبا)هلرقاالوةينا عب ارلاو اهثوديهمزان الف درعلا

 ىوعد ىف اتاساذافرك :هو عدماو نملك ذا عسيملاىفاةامشا ام منالا اان نا همكش

 رردلا اوىعاد لا ىف همات و ىلا اهديؤلاسد معا اوى هلع قطتي الو هسوح اصنع لك

 (راقلاموا هلوق)افالخو كح ةقباساا هلم هلل همدشت(حلارخ ن:نمهلوةك هلوقرادذوم
 هلوق) نةىلءفوطهمو» رمالاوة لاو رخلا ىلع نما ظفا طاسدل» دعباسع هرعت ات ب سنالا

 هلوق) ىلوالا "هل: 1١ نام الل هةناو قدص ل رن اأام-هدنع وهد:ء(اةاطم هسمزل.ف

 ننس ريمضلا عجرم هنيعت فم:_هملاد ةءاورشملاىا (ماهاداهلوق) هلرقملاىا (هقدصا داالا

 لبق ءارت-ثاام عاباذ! اك ءرمغ ب هذ هى ىا(هريغ دنع -لاف-ال هإوق) رووهظااو ماقملا
 ادهزوع يناثلا دنع وانرو امارسان هع هدهتدا لاق هيىرخشا ا لقا نئبهعل اننم هدأ

 كلذ ىلءاقفتا اذاامسمنال لاا اًذ_هرهاطو ايرالوامارسنغ:ةلادحا ةدايز سدلو عمبلا
 نءوأالطادوأ اروز هنوك لاح ىبءعوهىأ (الطاد وأاروز ىلع لاهولو هإوق) ط ئثرشملا مزليال

 ال_طاب وأ اروز هن وكىف ىأ( هيذك ناهءزل ]وق )زي اوألا لا ىلعنا وهزما.2عيذكلذةهح
 اههواد_ةءارهظيناو»فرصاارخآ م: ذدلا فحراشلا لاه (خلا مدي ناىه هلوق)

 ( هيذكن!هلوق) ىستنا لزهااك لإ قمة فع.دب سءاوهو ودعفوخل هملا أهلي هثادب ريال
 رارقالاز وحال ىلا عسب زوجالاك عاد ا ىفلاق (الالارهلوق ( عئابلا ىرتملا ىا

 حديالرارقالا دا ىلعاهضاوبو لامع ةنال_هلاىفكارتأ ىلارخ اللوةي ناد شمل
 ةيمسالا ى-هم ىلع عجم رد صمابفصو شي زعم (فويز هلوق) هلرقملا هكلعال يح هرارقا

 ةجرج اوراس اهلمقي ولاملا ثءهدربامهيدارملاوتو رافي زفت مها رالا تفاز لاب

 عوبباارخ مد_ةتوة_جر_مئلانمأدرأ قودسااو راما اهدرباماماف فوبزلا نود
 ىلءهلوق) ةعيدووا بصغوأ عب منقك (بيساارك ديمو هلوق) ءاّضقلا ىف هان هدلقو
 /هلوق) ةجرعت وأى أ(الثمفق وب ذىخد هإوق) ىف الا ىفالذنا ىلع ل ةواءادجا ىا (عصالا
 دا.د.سا همزلي لإ ةجر موا فو زل وةفىال و ناقد_صرالاهوهددعىأ (اةلطم قدس

 ةسحنز واماالالاهاذاام فال هب رئااعع وحرم. زا ىوعدق امضءةيدّت_هلانال

 مديئاريغمراصئردقلا قئتسا هنالالوهةءالالودوم نإ ثا ةم.سنزو دليلا دقو

 الوصوم لشي ةئيد رامناالاهذماتب م-تاراد نكنمة-طخح رك ىلعلاو ولو لصولا ط رمد

 ىليز ةدوملا فالعاممءةمالسلا ضم ةيالدةعلا ناطق بدعال عونةءادرلانال الو همر

 قدم ه]وق) دا.بىهزقملالاهاذاءدارقا لطب رئزلاقو ىلصفمأل صو ىا|ةلطءهلوقو
 هلوق) ةمال-لاىضتةيالفءدنءام عدو عدوملاو فداصيام بصغي بصاغا نال (اقاطم

 لحد
 رم,



 | عم 0

 اهذااو صفا اركسه ذدعب ةلاملا فو ام.:الادصترارفالا ف تا داواوص أ نالاهاوكانأأا

 ءاعد'امىلع ةثيماا ىعدملا يةيناالا الوصو مناك ناوءانثتسالا ميال لاق ف.سلا ةملسو |||

 كلذ دعب ةنم رذلا ماه أول جسراصتالا وءاذملا لخد ل رلرا دوأض 2 رقأولةريخذلا ىف نكسا

 راشأ امال ودومالالوهذمهنوك ىلعل م ناالا ىسوتخ أ همس لمت 1 هلراصثالاوءانماا ثا ىلع

 امناف اهلوصأريغب لاا ال نانا ناتسلا اذهلاهولةئاذئ1ىو ىناعكاس ةئالتا ىف ذاذا

 هناطبلاثال اممناطبالا نالغا ةيلس اذه كلذ كو اهاوصاءاهاذخالا فال ءانئةالا مديالىلأا| ٠

 نود ةسافنا| ىفاهتناطب ة بج ىلءلوه«وهولاه مءانرااك تااكفاعيت ع سلاف لخدت

 هلذ هلى فرخ ة مد باص أن ءلاقول مامالا نارم.ك-!!ريساا نع لّدنامو نمرلا لاق راهظاا
 انهامو نيتك ىهناوعبت الف ةساغنا تراهظك اهتناطب ةيس ىلع لجةناطرلا نودةراهظا

 ضرالا هلق نا _لاةهلذه لثءو(لوفأ) ها ءانئة الا مصاب وتساول تح ةناطولا نودأم ىلع
 نادسيلا ةص رع هل فال هؤانئتءامددالفاع.تضرالاو ناة_سلاىفل>ديرصشا انال
 م اهلوصاناعننةستاالااء.:الوالصأ الءانرلا لوانتتالاك ةرصشل الوامتتال ةصرعلا نال
 يمل دادعملاالااعتا هعمل خديال هنا اوصنم منان لك_تتسا(ةب راها قوط ولوق)انرك ذ

 نع ط رظنهيفو ساو ا ديدسقوطك ةريثك 4ةعقال هنا ىلع < نأالاقوطلاكريغال
 هلر_ةدالامار_عظاربرقأال هنافانهاما عئابللا يلعأم واهنال عملا ىفئالذ(ل ونأ) ىوجلا

 مصي!ال هنا نمىأ ( اسمن هلوقق) لان الماسولو اهعيتمفاهكااملاهياعامنا هنصرهاظلاو

 تي رس ثاءادسب ا لافول هنال ىلعهلوةب دمت( هّدضمقامدمع نغغن ءفاأ ىلع فاك ءلاه ه/وق)
 ديف ع.ملاو نُمْلا ض.قألواذ_ههتس عئابلالوةل قام هلوقىل,ةهضرفأ) ىلأالااعسمهمم

 دعب همضقامةوقذالا:هامفالذيرك_:ءاللوةلاو نملاوا عسبملا ضم ةركذم هنال عئابلا

 هن-طءقامهلوتنوك لاعى أ (!متملاح هلوق) ىل_ءرلاهدافأ مدن الف ع وجراذك ىلعههلوق

 قريهضلا نملاح هنارهظي ىذلاو ف_صملا هدافأ قدصومل هل صب مواذ لوالا مالك لاءالوصو م

 اذه صو ًاراضح ال انه يا ستلابا ودا رأمولعل (هلسناف هلوق)الصا و هنود لاح لام ىأ لاه

 ال-عدإوق) اهم ىمدقم عب رص عمدب دل هنالالوأ نمل ميلتىرتشا مزلي مهاوةنمألا

 ىلءفاالاب هلرقأ هنالهمزلي البا بتل وهو دمق |نمرك ذام دجوبل ناو نما ىفلاق ( ةفسصلاب
 مامالا بهذماذهل فولو ها همزاالدسو لا ذاواهب رقأ ىتلا ةغصأ ا همزل.ف ةغد

 اقاطم ف لالا همزلد علا نيسيلناو هل وق)قدصبال ل هذناو هءزل. الق قدصل هون االاهو

 هقدصوأ هلرشملا هيك ١" وسقالطالاب دار أهنا لة< و قالطالا هبول نا هناك ( لصف مأل صو

 دسعبب هنك!اهلصف هكيذ ةفمهنالىلواوهر هلرقملا هبذكن ا هلوقب اهدمق ثيمح ايام لمادي
 كالذو هب رفاعى ا(عوجر هنالوإوق) لمان روامارح هنأ امهتم لك فا معا عم كلذ همزاي نأ 5

 مارش نغلاريخان ىعداول هنالو «سفانينيعمريغعسم ضب قراك:او بج ومر دملا نال ٠

 نيعملا فال عسمملا هنوك عمم ىرتش هلل انالا عئابلا هيفايدمعنمامذا ارهدف.كفلش |

 هكمعبام كد عدلا هلرقملال وقد ناىناثلا ولما ىفةعن راهوسودسا ف سما هركذاموأ|

 ك|/||0ا0زنزةزةيةي 31313131333333 و#و#ط
 اهنثن-ةناالاضرالا لدغ مو (نادسلا "هلت دهلوق) ةعب رشاارذضدر ذ م دا



 ضرالا رقاد_ةف ص“ ءارادلاب رقأ اذافاذهلعاذا رخآصخذارا رقالا عنعفرمغل رارقالا و

 ءانتسالاو فصول ةلزنب ناكسن عت ل ديدنكلءان ءلا لل ثهالرادلا ظفلو*أذ ااا ياعربد أى ءلا

 امناليرادلا ظفاهلوا: يل هنالءاخبلل هو اةشتسا حصقالف ظذالا هلرامتراسمقالا ل عيال ىلا أ

 رادلانمع رس ا هثاق تدملا فال زود ال ةدولا“ انه:_ءارهلوقىؤعماذهواعمت لحد

 هلوا:ةءناكذ ضرالاوهو زصالا ع نمه..فامرابتعان هوان ثةسا عكف 'اي ورا ىلءلةش*

 ىهعسم نم ًانرس'انءلا نوك رمضإالو ه_تم ىثةسملا ظفلهلوان تال جارخاءانئةسالاورادلا ظفا
 شرالاوهىذأا ىلصالا امتاكلب اد رفذم فصول انمِدسر) هنالرا دلا نم فصو هنا عمت دما

 رازقالا ةصد عنالرارقالا ل_,ةىوعدلانا اههدح أن ياصأ ىلع ل1 لاءذه سنب_رختو
 هسفن ىلعناسالارارقاناىناذااو مهنالرارقالا تدع ل دام ضءءارارقالا دعب ىوعالاو كوالا: 2
 ناك نالئااهّضر أو ىلرادا!هزهءا: لاه ذا ؟ لوةثئادهائ ةرعاذازودالم مغىلعرزئاج || اهيا لوالا ل
 نالفاامذرأو لاه 1فهسفناىب عداد ةؤىلرادلاهدهءاّ لاه هنال هل ر-ةءا ضرالا وكأنما | ّْ : ن
 لق ىوعدلا ناالا ضرالا عبن«اذ :ءاانال ضرالابرار :االام.:هلر ةءال“ ا ءاانا رقم لسد ةذ هم هز

 ١ اهوا وهل ضرالا تناك نالفااهواس وىلامذر أ لاق ٌنأو م رإ رئالا ةصد ع:ئال رار والا ىئاغإ|

 انميته_هللاشي أمان مأا ىعداوه_--.ن:ضرالا عدادةفىناهذرأالوأ لافا هنال : الأ

 رارقالاو ه_سقذلو اعداامدءرءاميلاء الغ رقأدةفنالفلاهو ايوئالذدهب لاه اذاف صرالال

 ناو ء هنللعباب سيل ضرالا نال ضرالا نودءانبل نالها وك. عي ىو دلاد

 امذرأالوالاعامل هنال ضرالا.هلرقءالءانملاو ضرألا تناك ىلاهواي وثال_ةا امذرأ لاق

 اهذرأالو أ لاهال هنالضرالانهلر ةءال صرالا ن اكعىلا»و واني ونالفلا وقم ل ء- دةؤنالا

 كمن ى وعدلاوهريغأ رئاامدعه هنسفنلو ءداد ةؤةىلاه وانيلاه انأنءانما ارق ةملهددةذ نالفا

 ناك رخآنال_-ةلاهوان وثالفاامذرأ لاهناو ه عحمبال ارارقالا هلوا::ام ضءءار'رقالا

 كالا لاسالا ي

 * عبرت و
 هنم هز

 5 اهلال مالا كعب رح

 لعح نالفااه والاه ذاق ءاميلاءلوالا هلرةمالا رقم ىلع هناللوالا هلرةءالءاءااو ضرالا هنمهإ

 ناو 5 زوال ءرمغ ىلعو راس +سغن ىلع ر قم ارارقا ناانرك ددقو سف: ىلءاللوالا ىلءارة» تاك خلا آما

 هنال هل رةمالهرا رفاهدالوأ“ اذملا ان رقأ 1 هنال لاف مثاك رخآنالفاامذرأو نالفااهز الاف أ لايت م دءاوق
 الودوتبنأ ٠ رهاطظاإ

 قفاو.ا خلا اهوا وام 1

 ا

 ضرالابرا رقاللاهت ريغلا كلانا رقأ دة هريغا ضرالاب كلذدود د رقأ اذاف هس#ن ىلءرار 3

 لضالإ نم تاعاما مه ال ريغ ىلعناسنالا رقأ اداول والاهلو ةااوه وهريغ يل عا رةمز وكف

 || نيد .رحاش سم هرقأ ولاعب ضةننكحا(ل وقأ)ز وكال هريغ ىلع نا سنال ارا رقان ان مىناثاا

 ىفاك اهتم عنعو هب س هت نيدب تجوز ترقأولو مامالا دن ءدب مسي ورجال لع ىرسستف

 نءعةرخالا ىف و هصفالان الفا مالا اددلاه ناىأ (متاهللا 5-0 ددلوق) ىعدقأا

 1 و ا انا اذهلاهاذا قمل

 رةملاوء لا منافا مناط الا ىف اهذسلاهو أ كلا من مناف هلث امحالا لاق أ تلحالا ف فلا اذه

 رةمالد رمذ هو رقملا عزت ف نكي ٠ 0نارظأي كلذدعمفرقلا لوقو لاف ىلة حلا هذ_هلوةردل

 هيرقأام ةمقهسطمينأرقلا بح ًاوررمت ع زئلا ف ناك ناو هلرقال عندا او عزتلاب رشا هو

 سخلاو هلةقللا لاولو ها ىلاعثهللا مهجردجتو فسوب وبفاوةة.ن-ىبالوقاذهو كلددلذ

 ها هشام
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 ىلاهسعو-رل.:<ح رشلاة:راءعىف تمن اهوقنالوق.نالثاةأو هءدوطخ:متوملا لق 0

 2+4 كاذو نكمأامءاغلالا نعناهزلقاعلا فرمصتنا,بمبأو ةداجشاا ىلا ال رارقالا
 هلر_ةملاؤح وود ودا رقالا قءاعت تدرار_ةملا لاهو لف ةداوثال طرمش
 ةروصن مالا لوأ : ن«مالكلا ناك ول قتلا ط لاه ارمصاخم ىمنأ هرلا ناك كلذ عني

 نءادهد.فةسادقو ةصوللهدعالورةملا -قاهتالاهائالا- موزالارهاظلا و رصأ !بداص

 لصامحلاو ةمصوتوكب هنأ ع ءااتاق رفةمىفمدق ن كسل ىبوتنا حملات :رارذملا لامولذهلوق

 فى أد: ءقءاعتود#© ددعلطانهناف هللا ثنايمد ارق لصيثأ اما ماقا ثالث ىلع قملعتاا نا
 رارقالاو اهاَرا قملعتوهفر_طخ ىلع .اهت وهاس وو نالنءاشن اء إ_ه.نأاماو فول
 لافاذا اذكورا رقالا لطدد النزيضتوهف : هلا ع ل نئاكب هناء: نأاماو ط رمشاان قمل هنال

 وهامتاو قءلعدي س جلادهنال ىصخالاىلا وأرطفا!ىلاوأ سانا اراطذاوأ رهشلا سارع اذا

 رارقاوأ ةنسبالا ل_..ةماللالاها وعدوهرا ولا ذملاتةوااىلا ل-الا ىوعد
 (فن_هلل هلق هلوق) ىاعتهقلا“ اًنزالاق هنا 200 ىعداوا واقد هلوق ) بلاطاا

 الا ءقياللءقو بهذملا ب>اصن نءىورملارهاط قدرك ا وقلمت وهرانعو

 ىىلءرلا لاك لولاه حال ملا فرعنا لقو ةسءااع دا فلا ةءلغلداة"الا ىلع ةئءدب 5

 ءادّا لاه اذاامأ :هسبالا قد سسؤال ةئديلاب ءرار ةاتدئاذا هنأ ىذم#د : هّققلا لوقأه. ا

 ىلام: هناء ثنا اذ 077 هناك كاد ا :هلوقل شب ىرار ةاىفامض < ماذكب :4ترركا

 «زح همال(دادلا نم تدم اءاننتسا مصر دوق) هال مان' هررعب ةئدعبهلاطنا دير هبال لوالا فال

 اهاوصاءلةقااهذهلاقواو عادي عدرلاوأ ثاثااك لكدلا نم هزيل ءانشدسا مم, فاهئازحا نم
 ىأ (امهنم هلوق) ةسناذتاىفاك ةمحالارقملا قد سبالو ةرقءاللكلاناك ىلرقلاونالغا

 فرصتءانئةءالاو اطفذاالاعت وىعمهانبلا لوشدا ىأ(اعبندلوخداأوق) تيملاوراالان م

 8 ك4 .الةنانوريسش الث ءثحيو ةعقملا نم ءانملا هءاعربداال سما رادلا نال لذو طظوفلا١ىق

 تس ركبللا لبق تسل | قدانبلا قمن اتادشو ار سوس ل ادرار هرسءانملانا

 ه]وق )هل_صاسو أن غلا نمهتصح طقست تدملا فالض ىرت ثملاريضت: ىلإ هتلباةغنقلا نءئش
 كلاهتصرعوىلاهزان لاه ناو دلوق)ءداوسالاد.ءلااذه4هلوقك ( زوال مطولا« ةةساو
 مك لا رسصقف(ةعقملا ىه ]وق )ىلاهوام ونالفا ضرالاهدهضا لافولاذكو (لاهاكتف
 اذهل وقأ+(اًضدأءانبلا هناك كلاهخرأو لافول ى--هلوق) اعيتفصوا!لوخد عذب الع

 ءاملان وكب الثا ىجرنمف هملعو ةصرعلا نه ضرالا نأ ف رغلا نافث" الا فر_هالفاا

 امل هنال (لافامكح نور عل ضرالا ودن زلاهوا لاق اذاالا هلوق ) لما“ ضر'اللاعنات

 هلوققد_مبالذا ضرالاب وره_هادرا 114 !منعحجرفكالذ هلاك اءراصدي زلءانملا + رقأ
 نال“ انيلااهعمتس : هريغل ضرالام رقأ اذاؤ4 لوامءاْءلانالىلوالا :للكلا فال ريغو سف

 مسا الءانبلا هيلع عضواسل سا ضرالا ورادلاناءإ_-داحو ه-سغ:قسحفلوءةههرارقا

 رعة لاح ضرالل مماة_صرعلاو هيرارقالاوهعس ىلاه.:لديءائملا نكس !ءامءلاو صرالا

 ءمسغلرا رقالا عمال هسة: ىوعالان!لمدالاواهءئال والصأ الءامملا ايف ل ديالف ءائيلا



 قيلت ود_عمد نع لاطبا هنا هكش#قءا ءاعتاا نأن هقبءامع(هب هلثز# قع ثالث اثمع

 ني.حاصاانيبف الانان وك ىضذعش امها اةنانع لكشد فس ولينا دنعةماع م ةوال طرمشد

 امزكذناعب ةيلاليثرشلا ىفذ ةفلدحا دفام-معىلةلانا قا رردلا ف هركذام. سا ىلع

 نافاضرأو َة د ءادها١حارمش *ضءنهرادحا وسكعلا ىلءفالخلا لمق ولاه فالفتان ه هانلقث
 ناوهىناثلا ه> ولاو نوح ودا هءلعفق وبال ُّط رمش قول هذ فس وبل أ ف نعهنا ن مانرك ذام

 لطب. :(نالفوأ هلوق) دار شا ءةملالثرسشا ا ىفاك طرمشاانقملعتلا لمة <الرار ءالا ٍ

 بح - ونالث الن ةةثءنال و قملعتا اال رضا محم وْراَلاَو زخامو قاع هنال دس نالذ لاهولو

 عقوو ممدسلجم ىفءاشفدبعلا ةئيشع قالطلا قلعت ىفائمدقام عمرظ“ و(لوقأ) اشكل

 طاقسالاءا.شنا قالطلاو هّقءلعت كك ؛الفراارار الاثنا هياودو ةءاالمرش مدادطلا

 هّقلع دادلوق لوق) دوعسدلا وأ كيلقاا قعملارظن سا ىلء هني شهترمهةقاو هقرلعت حد

 وغ ا زاعرا رقالك اذكو نالف١ ا نا مهرد فا أله نالاةوتك (رطخ ىلع طرا

 وأ هدارأوأ ىلاعت هللا ىذقثاوأ عب را تبدوا اسما تزد ناورادلاتاشدذا هلوق 34

 هم زادال فل -وأف تءعءدا امّءالؤ تةاسث اه:هو ى.علا ىفاكهربد رأهردق ةرأ همم ًاوأهمضر

 لاهولو هلودب هنر ملا صلصة فرص اىفاك عرودملا دوت -ةنادلف هيمْرْلد , هنا ىلعء انس عفدولو

 هل عندناك نا مها ردلا ءاعىعدملا عقد ومدملا فاذا مءفدكالا ما تفاسن أ هم هءاءع دما

 منا رطخ ىلءقملع اال ىفد.ةو ىمنأ ةاسرتا عئابلاو لطان وهد ةطرمشلا م ع

 لاصمألهم' / اك ىلءكالف ريبغلا سا رءاحاذا ىل-:هنوذت ن اولاه لالا 5 وعد نمد

 ناالا فاأهلل-طيملاقءاعتلا نءواضيأرهأاىفو لمان ىبهتنالجالا ىف هلرقاا فاصسو
 ىلءلاهوأ ىننالعاامفاذك "لعهد اودهئا اذكوزع امفو أ هرشىرأو [كلذوغف ودب

 ا واوفاصا ل اهئال ءام ءا ماكل لاه ولام فال طرمدلا قعم ىف هنالملعو أ نالذةداه د ىف فلأ

 هنال همزلي هنأ: لب ةمأن مع اجلا ولطاب وهذاذك ىلعدنأ ىرتفدى أف اك تد_-ولاف

 وا اذهىلءنذ رهاظلا ةداعلا يىلعءاممأل وتامسفأ ن نءةناءمصساخلل هماعامالا هرتفدف بتئكنال

 ناك مهردفاأ ىلءن الغل نا ىد ىراك داب تدتك 5 ىطخ ىراك دانىف تدرج وعامبلا لا

 كلذمد_ةتدقو ىوهس ىجوتنا همزل فاك وأى 3قلاهولو ةمشاواولا فو امزامارارقا

 رخز ذاموه هباك قهملعاسع را راالارب 0 اتا طعام مزاخلا عوتتومناو اطوسم

 ةمال_ءلا لاه ةمهحلاولولا نعال ةنالفباك ىف وأفاك ىفهوقز.بق رقي الوىوجل لاه انهأ

 رقملا ناك فالي رممعمْلا ن نم هماعن 0 ومأمربغثالف بكن رييطاتت 3 ور رلا ف ىمدقملا

 هئباكي لمعتالهنا وهناك ناكاذاال ا هملعاعهرارقاي ل هعبال هنأ دمي اذهو ط لاه ىبهتنا

 ءاتةالاق ةعترشلا قةرظالو ىع «دملا باك درب هرم _غىلع قس تاب هنال سانلا ىلع هلام

 هسققد اهقمملهت شل هنال نئاكب ذلوملا ) زي هناف تءناكهلوق) نم ئمملال د كلذد رهكهمو أب

 ىلا هعجرك شاعو أت ام هماع وهنهنرواادح نادت رمدعب ةدذ لل مهدوشيْن ا هيددا سم ىلب

 بحاصعببت وهو ف ئسملاهمق عربتح راشلارامهريغو لو زلاو ى ملا اك رارقالا دمك ان
 همزاتمنا مهردتلأ ىلعك يسخن نئاك طرش,ناورصلا ىف لو ةنا لهيهنمو ط لاق ملا | ظ

 لعمق
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 وأ راش .دلاةميقغلم:امئال ىوأ تلا“ رانيدلا نممهردةناملا"ان:ةساناكف اهحاراعوفأا
 ضهىفكلدك اه وري معاك يهالا سن ىف ناع وناملاىلارظنةره وطابحاصو هسلعدي تأ ٠

 ديزتوأ ةهئاهفل.:ىهو مهزدلا ةثاملا نم مناندلاةريشعلا*ئةءاناك كلذلف لئاسملا|]|

 همقمق» الءاق.لا ماهي ُط رشااذا ناعون اهم :الدوا مالو لوالا طفلي سدا هنافا هدام ةسأ

 درك لاو نوزوملا ول.كساا*1 نة هلةسءهديؤب رانهدوصوهماهيالاوح راشاا» رت ذاك

 الورد ىلا طلب ع نكي ثا و لطا.ةردسلا ظفلب ناك نأ قره لا * امة: ءالانا لصاخلاو

 ناكناو هتق.ةحالءاقملا ماهيا طرشلا نا مدة نام حكت مهار الا نمرب رث ءانئتساك هلايواسم
 اذا فالح اهمف عقوذ سكعلاو أرينانالا نم ءمهاردلا*انمةساك هي واسءنكاردصلا ا ةارمغب

 ةريسخذلاو ع. اما ةرهوطاىفامو هنالطد ىطنةءةي زازملان ءرصلاىفاهرغةسسمناك

 ماعو حب ورنا ةققه*نو هئاوتو.ثااة:ةمةم أ الا نال ( خدالا ىلءدلوق ( هفاا

 ةثاسااما.ةوهو +_كورخض كوكشاا فلط..الن ون ن ةممملا و او-ورخيف لوك_ثمذثامملا

 ىقاما ملكان ةءالانا نمالوأءدهمامل ةفااحته.ف نكمل زوسخوهو هجو رخنة.آلان ىلإ

 قدرسطب لوئدإاد__ءدح ارش هنا ىلاعت هللا هجر يفاشأ ا نعمان ةءام سان اغاو ندع

 ةثامه_ستهمزا, اند _ذهف برك رغاااذه ل ثم ؤرهظناا الخلا ةرنا :مدقو ةضراعملا

 ص ىلأ هي اور ى بهو ةثامعشت ءاووف ىو نال سى اةياور ىه وةباورلا هذه ىلع ثودس#جو

 فاككش لوخدلا نءاعنامناكو ى ةاياانا هاك هناك اسا هنال بهذا ادعاوةلةةفاوما ىهو
 ةدعاق ىلع عت رغما! ىلوالا ناك ف هملع ول تلاد زلاهمزل. الف ةمذلاغا زذلدالاو هيماكتملا ||

 (ايشالا هلوق) هب رقملارثك أىأ (رثك الا تيث هلوق) لأن رخآلوق هنا ىلءاذهرت ذي. بهذلا
 ها لئالاو ىو:تساد_ةثم_هردندأ زوفسنلا امجواف افرع لقالا ءانثذس او ثااءاة ةتسا نال

 انرعلقال ا١انثة سا“ ّئشااءانءةسانال فصناانودامودو (لذالا جورض مكحأ هلوق) ىَ

 هلوق) مهرديف هناا ءصةنلا 'لّقلا هية” امىفداثالم هردةدازو فصتلا انم-واف

 تاهق اولا نءالقث نامبلا ةياعفامكسهد_هقريسغنمولو (هقلاها نان هرارقا ل_صوولو

 مدعناك اذاالا نس ءنءالافالةرثؤتالالوصةءناك ولهنالل صولا, د ةو ةمماسحلا

 هناسل ىلءىرف قااط تناهن أسال لاه ولو ىنمعلا لاق تءدقت ىااراذعالاو 20 ىللدولا

 ةق.ة-د و- ومءا:ةءالا نال 60 عاقب اهد_هتناكودصترمغن ه هللاءأنن ا

 لع ال نمد ثعهرارق رق !قءاعتهلل هعيش ةششوهقماعن لثمواعاةباذ وك الاسطل و

 هللا ةليشع َ قءلعتلا ناله دهىفرا رقالا لطدامن اورام ن ء ىوح ةكتالملاو ناساك هنئاشم

 فس ولف ًا دنع ا١ءفق وبال 5 رشا ق و. هنو مكعلل ءداّقمنا وقل طيف د سنع لاط» اىلاعت

 لاطر ا هنا لاه نمد :هؤقلاط تنأهلناءاشث | لانة ةميشلامدقاذاامذ فال لا ةرمتو ردد
 قاعي ل أ: راف رحرت ذرلو طرمشلا مدقاذا هنالعةد قءاعت هنا لاه ن هد :ءوفقالطااعتبال

 ناميلا ةياعوةيافكلا بحاصدجم لوتزامْساو ةناقك

 تف كفالطب تذل نا هنأ سعال لاه اذا اذ ىاالذنا :رمتاضتأ رهطتاذكو ةدانعلابحاصو]

 نوكيالد تدعو ءدذع نيو هنال فدو ىف دنع ثنح ىلاهتهقلاءامسنا قااطتنالاه م قااط 1 7 ظ

 عقيف طرشرع-غن مقالا ىف و َ 7 ٠

 كح



 لاول
 ك1 مج تحمس سو سمج و ع هعحسصم اج صصص بل
 (اهتو.ل دوق ) درفدلا ىف كانا سصتا هاه فاس وبانأو ةقمنح ابن كل سما فالف روصت
 ةر وصاسانحاتثاكثاو وهمدأاو سح ى مو تاردةماهلال مدل ىف ثار وك داهذهىأ

 تال.كححملا نمامهريغاذكورهاظناين::سا اذا مهردلا ورا يدلا امأ انت ةمذلا ف تدثنامنال
 دعما قاهنانمءولو- اهيقاصوأب ن نءاومن ا معان ع ..مفزوأاو ىل- ىلا ال تانوزروملاو

 ةمدلاىف تومثلام كف تناكفزيبقاام 1 اميمكسراصا:.هنلواةكوولو ا -مئامعأب ٠

 الاادك قم: تين لاق هنأك ةروصال نعم ىف 30 ءااماكتا مفءان لاس :سالاق ىهمددا و سند

 ام انا_هسا واسامقمصإلالتا رد-ةملان متاردةمارب غو ةساولو اذك ةمتالاىأ اذك

 مولعملا نم ل وو مدلل“ ا وكمش هسا :يفان 0 هوذا ة م ول «مريغ همام تال هأنمدق

 قهماعو ةمذلا ىفاب و-والو:ر وصال مهارالا سب ا ال ب دوا !نالوىفانام ىفامي الف هس

 ولو اهعب دقسءلا قاعتاهن.ءول ى ناءااهفاصواداملال(ني :حااك تناكف هلوق) ىناةنالا

 وهو ىأ (ى واسم لا رغب هقا ا هل لوق) هد ةداقك رائدا مك اههكحراصزيعتم و تةدو

 هدازوذاق هلة نو عسس ذم ملا فل مو( ةرهوهلا ق نك. !هلوق) فاك ءاقيلاماهياوءاقملا ىهو

 نمرع' اند ىةتساول ىلا هللا ءج- ا ل |لاهاميفو ةما الث رشا ىف ةريخ ذل نع

 ارامييدالا معمار ةرسشعه4هوة5 قئتسملا بعو سن هدعو ىلع انوزوم رأالمكمو أم مارد

 لاتينا نب مصصظفارغب لكلا !* 1:1 ا نا ىلع هش هنا كل ذك رب رك الاورثك تقر
 هدسالا لطد م #هرةنامالاراّسدىلعل 'اه هقالخ ىلع ءلدامةبز 5 ارملا فرك ْدَنْح 1١ رار ةالا

 5-5 7 3 8 ب انا الا نالذاو هاردلا نم سكلا اذهىام ردم ن هرثك أهنال

 تاق ءانئتسالا ةصدمد_هاه رقحالاهلكن ةلقاوأ ا ناورمافاالاو هلرقمال ةدانزلاف
 00 ر هواا فام ىلءىدءنا فذصمال ىب جمد ناكف تاق ها لمأ> 1 رهاظ ههد وو

 الصبا ره وا ىفامنا كالو تاقدوعسأاوبأ ةمالعلا لاق لمان تقر ةتمانا ويل ةاهف
 فئصاانالءاو هقدا رع و أ هظفاب ناكاذا امد قم قرف سلا“: ةةءالا الطب ن٠ نم قوس

 نمءامهوغو ىزولاو ىل.ك1!1١ مس اةصدىعأ "لَ ١ هذه ىلءدعب رةةفناخ ىذأق عبت

 وأازهةةالاوأ اههردالارا ,د4لاهوالا ةفرعأ 'ان دلاو مهاردلا نهةمذلا ف تدم" ىىااتاردقاا

 هب هر قأام ع هج ىلع أ: هده ت:اكن اف ىئتسملا ةمقر دقمدقملا مح رطت و حدر رو١ةدامالا

 الاران 00 هل -ةمن م سن- هل س دأو هب رق" م سدد نم ودا ن نكي /تاوئث هزم ال

 عج تسي ناالا دما وقىفءانئةسالا مص ه سنج نمناكن ا وءانئتمالا ممم ةاشوأانوف و

 لصرلا نءىوجلا دما طخ اذ كس هوآف ا اذه ,رخآو ها ا: ءالاريتنالو هيملك ام

 4 وك هفدا ركهاشثتسالا تاك اداامىلعا ارخآن اخ ىذاق هرك دامل٠< با ولسا ع نكع(ل وفأو)

 ثتء- نم هفقارغتسالانالال رأدرك ذاق فاك الفةثا_وسجسو هي ”يوسجالا ران .دفاأ ىلءدل

 ريئاندلاوم_هاردلا نا ىلعنيسن مهنتي اور" سلا فأر هالمأا (مرحت ]وقر ريدة ةوقأا

 ضعبىف اد_اواعوترمناندلا و مهاردلا اولوس ممنادصخوو ج ناسف وأد تاو سدح

 ام ةروصلا رامتعا نيعوناهول هس لئا 1١ ىل مهد ىف و ةينملا اهتمد وهتاانال ار اربطنىل' املا

 2 ا تاب ردأاابحاصف لحما اذهريغىف حراشلا هن

10 0. 
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 دامس

١ 
١ 

١ 1/ 

 و (هبواسم دأه]وق) ىد.بعالارا رحاىدءعكوىفاسنالاقلاوطىاسنك (ردصلا ظفا نيم

 ىلا اي زعمةيانعلا نع الن متملا ىف لاه ىكماامتالارا رسا ىد_.بعوأ قاجوزالا اا وط فاس
 ناك اذاامأ طظفالا كا ذني_هبءانئت -الاناك اذا مهيالاسغا لكسلا نم لكلا ءانشتساتادازلا || 1
 3-5 زوةر_عالالافولو انة ءالا مدزالىفا الا ىلا وطىقاسن لاهاذا اك مديف كلذرمغب | 1

 نكمألوالا طخالا ريغ عقودا 'ان::ءالا ناءاذ وق .ةدعولدق محد لكلا يلع ىلا سده و

 عرب ىمالال ءاوسأ_هد هكللممدع ةرورضالك راصامتا هنال اهنئلادعب لص اطل ااملكت 3075

 رد_هااهلوانتام ضءن ىثت لا لءدعن ا نكسهمأ ظذالا تاذىلارظماا:لوالا ظذالاىلا
 ده لمءاخلاءا اك: ىلهس نكعم هناف ظذال كلذ نيعب ناك اذا ام فالح راش نم عانتمالاو
 ثان بمجأ كلذهسوااسأر عملا لامهاو ىوهملا ىلع ظذالا بناج#ج ىها ده ل .ةناف اينثلا

 ءانئت ءالا - اهب راالا تاةءملطق تس قااطت نأ لاها ذا هنا ىرتالا ىبطظفا فرص: "انثتمالا
 ىلعدي زيال قال_طا | نالمك1-ا ث حس نم اهاذهدال شءللاتناكض او ناتةءلطت ع قو /

 هلوق) منال وأهدايتعا ناكفاعب رأال اان” ال'قااط تنأ لاق هناك ىل_هعاذه عمو ثالثلا
 ماهيأ طرمشاا ذا هلوق )هب واسبدوجولا ف نكل موهةملا ىف ه:هصخ أ نوكي نان (امهريغبن او 1

 هدافأ عملا لاه_هارمضب الذ ىافذا فرمدنءانمتسالا نال ظذالا ةروص بسه ىأ (ماقرلا
 ديزربال قالطا|نال مك١1ث.-نماها ةهدال هس اناكناو (نادنث عقوو ه]وق) مالا

 م ىلوأ ظذالاراّءاناك.فاعد رأالا ان” الثقلاط ت'أ لاق هناك ل هال ذه عمو ثالغثأ ا ىلع
 مك ىذلا مالكساا لس نمال و داسلا مالكلا "هلع نما نمد ءالا نا ىلع ىنيمادهوذيانعا | ىف

 ؛!| نم ءانئةساء!ءلع سولو اهرغ_سمنكد لفه_ذعن عب رالاو تس قداسل !مالكلاناف هردص)

 اًمساهقاط واه! مك ىذلا مالكلا ولط..فاه رغم سمناكاهتصؤ كس ىذلا مالكا
 نأ ءانئة.الا طرشنوك.| ةباعيل ء-حراشااو اومطع دب رع رالاوقالاملا ةياع هنال ثالثو

 هناهضءيلباواذي واسمالو تسلا ظفاي تستاةعب رالاوهب واسموأردصلا ظلي ن وكي
 ةلوطملا ةرامعلا ىه عد رأالات ساو حراشاهرك ذاك نانرامعاوا نب_ةنما ا نال هوانشتسا
 ( ىليكل اهانتسا مداك هلوق) اذه ىلعىيمىباسا ا مالكدلا هل نم ءانئت ءالان وك طارق اف
 امه دمع مدر دة منءار دة مناف سلا فال نمءا::ةسالا نا هنال هل_,قاع لت
 ردةمريعنا ورفزود © لوقوهو مدئالسامةلا وهب رقأام ىنئسلا ةمق حرطتوانا ا

 /ث.حن كلا اءوثالامهردةثاموحن ىيذاشللاف الانا ب“اواسا ءقاند_دعمهئالر د ةمنع
 :ءال هيرملاةلاه- نار رةتارارقالا ةصد هي عنتعال ونا.بلا ىلعري-ع «ان::ءالا | رمكد
 هداز ىضاق نعةملاللرشلا ىفورك ذءانمتسالا ةصم عدت ثلا ةلاهجنكاورا رقالاةصد
 نم صن ىهفاشلا لاهتواب وقالا م_هردةئام ىف: 4لاهتاذااكىبيقاا رت ذاع رو ىفدبيعل !لاق
 ىلع 4لوق.ناهلاثم(ةوقااىقثت انوكيو دإوق) كلاملا# هيوةملاملا ادهم أمنا ث يح
 م مصيهنمىئمأسملاةوقلا تقرغتساناو ةمقلان وكب والذهب مت ب دراالا شور ةِرسَع
 جا رخاءانئةسالانالمدّةنامءانغتسالا اذ ه ملال نأ سا ءّقلا و (اناسصسا هلوق) ردااىف

 الازهو ردصلا تضال> ا دناكاءانئتسالا الوأ هنأ نعم ىلع مالاك-||رد صلو !:ة,ام ضعن | ١
 لا

 ىف هزه ْ
4 | 



 ىلع هوقك )د.ك اتااو

 الا نال -ذانم_هردفاأ

 فا ىلع 1 فال ةرمش
 (هوغواذك الا اودهشأف
 نال ال_ماه ةءق اع

 ماعدعد َن وك داهشالا

 ”انندس لا مصر رارقالا

 هيرقأأم ضعت ىثأسانك

 رثك الاولو هوان ةئكسا (م 7

 هم او) رثك ا

 م.تدال م ولو (ىقايلا

 الا نال_اد_.ءلااذهك

 ىلع مكه س.ئلثوأ هيسمل

 ءانث:ىالا 6 بهذا

 اهثولو لطابقرغتسملا)

 صولا عوبجرلا لبشم
 سدل لكاا ءا:؛ةسا نال

 هانثتسا وهل عوجرب
 ةرهوج+ مهعلاوهدساف
 «اذثتمالا (ناكنا ) اذهو

 لمالاءاذكه ماك هلوق

 ْنا الا اماك _- هناو-صو

 ةفاقا!ةيورمضان وكي

 هعدعم هأ ررخأو

١١5 ١ 

 ىلا هنت سه أ لات ءال ناك مال_ءااهيلع ىئلاءانئتساو طرشااك الصتمالا مهئالريغملاو رغم ْ
 الو ىلاءن4 اوةىءدىلاهزءيمألامتمال هلوقو ىعاير داقعأالا ععالف ناكحمءالارد,

 ىلا ىدانملاه_هبنتىا(همبنتا هنالدإوق) هللاءاشينأالا اد-غئال3لعاف ىفائثاناوق:
 || طا اوه ىدانمانالرارقالا نمراصن هلرقملا نيمهتب (دمك أءااو هلوق) مالكلا نمهسلا
 ةبامق لاق ن كلا يفهرأل وة هولا نءىوجلاهل-2: مضزهلر قل ارعع ىدانملا ناك أهداه هو

 / رامخالاح ركشه_ -رخأ هنال اريام ناك ةرمشءالا نالذا,مهردى لأ ىلءنالغا لامولو نامملا

 هسممنتلءا ملا نال ةءحل اولولا قلاع لمان ها العاق دميالف هده. .ءادهو صاخ صا

 | الملا ناعم ا نأ رقالا نمراصفرارقالاو باطلا دء ىأتل هملاجاة وهو بطال

 اهوضومةااذخأو لاهسااو سفنملا لوالا ىلءمق ن نذ هعنعمالم ا رمهغو لامتالا عنءالوار الل

 نالذنااي و افاضءوأن الفا وخلا درةمناك ءاوسءادنلا اذكو ءا:::ءالا ل_سفتالا ماف
 وو ةرمشءالا نالفنب اي وأ نالفانم_هردةثام لع كالو ف هرم_غوأ هل ارقمىدانملا ناك*ا وس
 لاق وأ ريكو أ عبسوألاهولام ىلاثلا ل بق ن هوةرمشءالاورعابمهردةثام ىلعدي زل الون
 صلت ر ونتىف لء_صفتدلا قاب وذي مهظلاو ةياغلاىفاك الصاف لع سا مما ناف اودهماف

 رثك اولوىأ ( رغك الاد _:عرغك الاولو , هإوق )ع ملا ىلع ن وكي ءاذئةسا بارق رهمكلا عماجلا

 هيماك-::0بَو هلا نالز وال راك ال ءانثة ءاءا ا ةاضاارك أ افمعفملاو 1

 هلوقو ههءلعدزوأال.اةهنمصقنا وأهةصت الملنالا ىلمللا م ةىلا هن هلوقدزا 000 و

 ةرانني_طصاضا ىثتساف نس واغاان هك ٠: نءآلات اطلس موا < كل دل ىدام ءنا ىلادز

 : اهقئاومناك اذا برعلا هيماك ل ناو هتصك عنالو همزلر" ناك امهعانىزتاب واغ و

 مث برعلا ماك: ىلع لدي نكسحا مد وهو برعلا هيماك-: :لروسك. )!١انةساكمهقن ر طل

 رعاشلا لاهو ميركلا صنلا تعم أك نأ ارقلاىف هدورو

 ماكس لدعلاكحاوذعب غ * هنأم

 هأنؤذسأ نعبد ةردال و ةياهنلا بحاصلاه وهانعمف هنالت ادام نك: منا وةيام٠ ننال 7 ىشءسأ

 فسولاف أ ناعو م45 رطلا ةناو تاك اذا هتص عنعالو بر علا هيماكت تل ناورثك الاول فالا

 هلوق ) نيك-ءىفا رخكصأق ايلا ناك اذاالاءائئةءالا ممديالءار_فااوكلاملوقوهو
 لداماب ماكست هلا ن مررت حا ءاى لاه ( عوجرلا ىل.ةباهؤولو لطان فرغ _سملا اةمةسالاو

 نمنيعست تهقن ا اودأ

 2 5 هيو

5 0 

 يع واناك الوصوملطان 0 نءعوجرلاداعوجدنوكمف لك. !اىلعا !لداحالو امك أدعي

 ا لكاانملكلا 14 :ساةضدمالاكا|! اذهى ذو مهم نك اهريغوةيانهلا ىفاذك الود

 || :رد مولا ىف لاق ةمصوك عوسرلا ل_.ةءاسفولو تاق نءوٌكلذك سدا وع ورلا لشي
 وشو _مضعب لاهو مالكا لك لاطمد ؛هنال ع ى-دو هممضذمن لاقف لك |": :ءاقاوشادءاو

 || قضوا عج ىمتسا اذا ىدوملاىفاولاه مال مكااوهو عوجرب سلو دسافءان +

 ها زاجا هيف عوج رلا نال ةءصولا تاطب إ نزيد ولو ةكك# ةمصولاو *ايوتءالا لط

 انكم .ئلادعب قابلا ملكمةهناتفر دق كنال لاقت ث.-رردلا فام فال ىلع ) مجملاوههلوق)

 ١ هق)الوس وصخمرأناكالوصوملطان رارئالادعب عوبرلاواعو بوك. 2 ادب قالو



 11 9 يي 2

 ادعاوةأقف' وااوهو ح لاو صفى أةءاود تادايزلا َح رش ىف 0 : 1 :

 هلبةاندمك اتااك اذه(بيكرتلا عو#نملصاحارابتعان هل وق) 1 عرالف آ.دو بهذملا |
 ةعرمو ءىلل_مهمل اف اها .ةاموالادعن الر اضذاادالا قتال امنثل اه هد ىاولاب ملكشلا ثا ذأ

 دهقلامدعد:ءهئئءتوكسملب الا دعبامف مكحال رهلا ىف لاه ةعب بس ىلع هلا ةرشم 5

 ةراشا يالغلا ىف طقفتاءثالا ش ضوغلا نأ يذل ءثالثالا رمش« ىلعال هلوق فرار ةالا"يلث < | ا

 ديحوتلا ةهاككاهلب فام ضف: اهدعبالا ثعثي دصةلا دعو هكعةع.ساا تاي ارثرا.ءالأ] 7

 ىناوبكرتلا عومم نمل ءاملا رايتءانا.نثاا دعب ىالان ماك :ءانئتسالاف ادصق تابثاوىنأ 5
 نكمل ىذا رد_طمولذ تاء الاو ىثلانيعامها منا ١ وفا ءااؤ ها | زعالارابتعانتاث او 1

 د..ةيالهتناالا هلا لذا دي اذه مانرم يةنألا فك ةه.س ىلءهل سنا لاقولاك ةثارقمأ|

 دقودري-ع ءىنان 15 مشهي و-وىلءٌوفةماخهاانابا وللا ةدافالا ىلعا وعجل منا عمد سوما 0

 7 ةصفةيظفالا ىأ(» ازيبالازابساب هلوق) همبسوتلا ةافاراخم لا دوب وبكم انهءدافأ|| 0

 ىأ( ةئالثالا ةرسشع ىلع 4 لئاقااف هلوق لوق) ط سكعلاب وأتامث ااهزعو ىنأ ةيئانثتسالا "لولب 5 5

 ىاملا ماكتوه ف :هلا وقنا عجارهئاو ءاظأا نا (!ذ هو دلوقر نانرابعللوقبة عبس رقما 1

 اذه (لوقأ) ُُط بسمك ملا ع وه ن نمل ماا رابتعابهلوقىلاىذ يحيل ةاحالوؤلا | 1

 ممثلا فلاهت ءائئنسالا ىف وماوصالا هرك ذامىلاةداشا
 هلوةدثامخ ةعمسلا ىلع ةريشعلاو واط نام اولذك الثالث الا هرشع عفو ريشا ثا

 وأ لة! ص. هدااك نوكمذا مم“ هن الم ىلع سن 1 ١لاه نأ" اكوهذاد اان ا . نوكأ هئالثالا || : ٠

|| 

 الوراز ةالاد_ءدن اكناو ضقان:اذهو مكحي ثالثا حب رخأ !متداو ذاةرسشع لع رشف ١ راطأ]|

 لاق هناك.ةةعملا ىلع هئالثالاةريشءقاطأو قاما ا ىلءمكح متليقوأ دح ؟بهذمءظاأ| ش
 اءاكت ءانثتمالا نوكيني رخ”الانء_.هذملاىأنيذهىله:بهاذم هنالثلدخل ةعيسىلءأأ ٠

 مالك لاردد_ىدت الثالا 5 رمسع ىلع هلهلوق ىقنىفدةسملاى'امئئااد_ه:مالكار دصو قاملاب :

 !لاقو ةعمسا ان ماك : هناك 9 هغم_س ىو ؛> ادع .مالكلا اردص ىف ىف او ١ وهن ال: امفُملاو ةريدع 0

 ةرسيءنالف ريخالا بهذلل ا ىلءامأ لا دعب قاملانم اعد نب رخ " الا ىلءاناقامنأو ةعمس ىلع 0

 "هيال هل جر« الفىلاكلا بعمل ىلءامأو ةءبس انام اك:نوك.ذ 01 .-الةءوضومةثالثالا

 قب هءلبام مهردلاوهوريخالا حرت تا ءةيرطفامهر دالا هي الثالا ةجالاةعيسالا ةرمشع

 ةسقل رأقس ةعمسسأ|نءاهح رخاف هن الم قس ةسهئاو» رامنا# اءهج رع منامه ردأا ٠

 :لوق) اعرمثهرايتعافف ىأ(هسمق طرسشو هاوق) ىفاحتاس ةتسوب ةريشعلانماهجرخاف أ
 نبانعىل نو ىيع متدةفعطقنااذاوءرخ مالك اماقنال (هسنمىئثتسلابلاصتالا]

 دنع نيكس ىلعهةدشاء ىندوهسااورأ لاه ررد ريخ أل ازاوسامهتءىلاهأهللاىودر سايعأ] ٠
 اميل دا ا. مع ىلا هللا ىضر سامع ئالافال انة ةسالا لط:الوصةمتاكنااذكوهلوق 5 7

 وه انلك هلبا» 0 رق وْرَع ءالهلناو لاه هن' مال !!وةالصا! هم ءاعهنعىورا 2

 : ىل-عةمف.ك قاوفادخ اوهحسرمش

 ٠ ىأ ةعي_لا, نوكيمكملا نسق ماك لاةعبسا ىلعمكح متةرمشعلا دارفانس مكس لبق ||
  2ىلع4 «(عرتإ# ها تايئالاءالر ىنلءالهنالثلا ىلءال طةقةعمسلا ىلع مكهللا نوكي ||



 « (ءانئةسالا باب) ه

 وهو هوغو طرمشااو ءانثتسالاب ري.غتلا عمم_جومنا قع رشرم.غئالبرارقالارك ذا |
 ىئةسلان ع هدر ىأ ل1! فرمص*1:ث:ءالافدرلاو فرمصلا ةسفاوهو ثلا نهلاهذة ا

 تااكف هتوصن ىح ىمال ا ىلا ىلمفلا ت دعىتلا ىهالا نال لصف لاو ل هدا فمش -نوكمف

 اذك.فافافو ةةءة- سن اريغو سنملا ىلا لعفلا ىدعت ٌةزم-هلاوةبدعتلا ىف ةزمهلا لمع
 قايلانماكستااوحارخالاوهو لهةموهو حراشلاهرت داماسالطبصاو ىوج اهتزت وهام
 هللا شع قملعداا لئمىأ(هانعمىفامو هلوق)ةبانعلا فاك هسارخا حتبالاموهو ل دممو
 (هوو طرشلاك هلوق)لا: مهمالك ىفررةموهات ةعيدو مهددفلأ ىلع نالفا4وةكو

 طرمشلاوهو لاه نمىلعهداز ىذاف ضرتعاو لاخلاوةةدلاوهو طرمشلاك اريغم هن وك ىف ىأ

 حان حرش فامىلوالاف باءلا اًذهىنامرثك الث ديالف طرعشلا ىفءانعمىقامرمص ىضتقي هنا
 ثيح حراشااةرامع ىلع رامغالفحراشااربعاكهريغو طرشلاك هلوقن م هيافكلاو ةعب رشلا

 فاك نم امازملا لءاعاممح رمصدق هنافءانعمىفامو فن دملا لوقىفا ناس اممال هوغولاف

 بحاصنمعقو دةامم» عجبا اذهو روه+ب!نيبرومتملا وهام ةرثكلا نع رعشملا ذم
 نيءريغ دمع ن ثني ديهرارقا نا نم'ىحسامو انرك دام طرمشلاوك:؛دارملاو عضاومىف حامفملا

 هانهعاموهلوقرسسف نمتارهظفامهودشو فور رهاةنام و عاهنم!هرارقاو هصيقدراكاو
 ”( وهل, 5

 2 3 0 مه .٠ . 6 71 37 7 و

 قء«مىأ (قاءلانماكتاندنعوح هو ( قالا ةريصأا مهوب هنال بصب طرمششااوهوةلو شد انثلاوو 70

 ىأاءذئاا دهبائهدارملاو هانئتساامىأءاءنثهلن ئتسا نمثد دا قوواولا عم فلان ىونلا
 يىفاشلاد دعو تسلا لوا رد_صلانانامماان دنعءانةءالان وكيف دنس ا دعب

 ىلع نال_هال-رلا لوقريد_ةتراصنكإ منبالراءلاح رشف لاه ةضرامما قبرط:حارخا

 ىئاشا ادعو ةناملا مول ز حف فاالاي ماك _:: لهنا وةمامعست ىلع نالمفلاندنءةئامالا فلا
 ردشب اطقاتفاضراهتف همت ءانشت سال أو هءح ومالك ١ ارد_دناف ىلع حسا اماف ةيامالا

 ناك دان قاءااوقال_طلا فه4_عوتون ناش! !بهذم ىان لا لك. ش ساو ها ىثتسملا
 دعب عفرلاو عوجرلا ن المال قامعلاو قال.طلا نال ماا ةضرا ملا و رطب اج ارخ
 اندنعف نيمو ةثامالا مردف ىلءنالا لاه اذا مف فالؤلا : رغووظنو لاه عوقولا

 لدالاو هيماكد ا فاك كش لوخدلا نماءنامناكو قاماانا اكس: ناك ال هنال ةئامعست هزل

 هنافنو هنو ةثامع وأ ةثامع ست ىلع لاق ولامرعطتراصف كل ثااددُ زل ١ همزايدلل مهدل !ةءأرب

 ىلع قايلاو نوسة وهو لقالاح رخأ حي رخلا فراصه اك فاالا ل داسا دعو زق :1هسزما
 ىةتسا !ذاورصلا ىف لاه مدالا فال ةثاوع ست همزملب ام ددعف ىلد نلالوق نكس ىسوتنا هلاح

 همز زيحوأةثامالا مهرد فا أ ىلءهاو اجرت لقال ناك كتل فرح اممم نيد دع
 لة'نكا(لوقأ) نيكس» ىلءدوعسأ|ىفأ ةماح فاذكى بتنا حدالا ىلءنوسغو اهم:

 ةنام هناد هه لاه و ةماعلا ن وس ىاتسمان الث اناا ن!ىفاكا !اناصو تاق رف ةمنعا ومهما

 هياردلا ىفو ناملسةياور كلو صةىنأ ةياور د لوةنا ة.طاولوا وه مهظلا فرك ذو

1 



 لاراك

 نعحراشلا لق ثمححلاان رهةعب و ضرق هب رقما املا ضءن نأ ىعدا م هب هءلعد وأو
 نا هلرشملا فاو هنا نم فس وبفال ومب ىذيامنا هنا ىلع لديامىلال رمش نا هولا ح 8

 هيفو دوعسااونأ رارقالا فب ذكلاىلارةمارارطضا اهيفدسوتةروص لك ىنادذاكر قأ امرأ ا
 داراانوكي نأ ل < هوو هوةفهوشو اذهىف لا:هةرامعلا نالادهىلع للا نيءتيال هلا

 مرح هيو هلوةنمهدعنأم هماع لدي واداطمرا رخالادعبعوسرلا لءءقن ٠ ناكحسمام لك هب

 هلوق) دا رقالا ىتْديف قاسسواضغلا نشف هنأ ثا: مدقو(ل وقأ) ها هفسارتفنصأا
 هبادت_ءالااودارأ اذامسمملا سانا نبت ترحةداعلا نا هس ووناناوهواصأ ( درد

 ةاطاءذ_هرامتعا ىلعال- ءادرارقالا نوكد الفلاملاتوذخأد ٌمدخالا لقا! نورت

 ىعدملاو ررضتي وهو تاناملاو عادل اةرثكو ساناالاوسأريغتا ىوتمنلا هماعو فاكف

 ساعت اوهو4 رقملا ىلا هب رقملا ميلي ع ود اوه د ءوهيلاراص فاقد اص ناك نا نيمأ اءريضيإال

 قهد.قو ما دعب همق بذكسلا لا ة١ نال ىلوأ لب. ةنييلاك ارمث ةمزل هةعت رار ةالانال

 م فاحالرا رقالادهساعاموكحيرادتافرا رقالابهملعاموكم © رمصإ هنايدي مينا ىوادفلا

 لا ءالد_جعو فش ف أدن» وتاريتعملا نمريثك ىفاك نا فلاع را زيا مالك شب رصوا#

 فسوىفأ فالح "ىلع _1ا ىف ناك اذار رقالا باك ىف فال انا رك ذ ذاع اهلا ىف لاق هوةىلا

 هلوق) نيسهلا بابىف ىوعدلا باك ىفهرك دىقغملا رئتانلا ىلا 4س ؤذي ىفاشااو

 مدالاوةيزازب 160 !قلعرسنبب ورق أ اسيةايذاك ثروملا نكي ل هناهلرشملا ىأ (فاصق
 هنياونموأر ةللا نمىأ أ (ىرعدلا تناك ناو هإوق) ة_هب ريشا او دص ن عذب دماح فيراقاا

 نعل ممستال ناك واف ماعءاربان "س9 :0اذا(اذاك ناك هن اهإوق) هليقامملدي (ل_نالانا هلوق)

 مت نوح غايب اهعنيلا مصص ف مات رقأ ولاهلصاساهعاسم فايف ىتذأ ةلاسر مخ نبا ةمالءال

 حالو تنيلا فا 2 هوءاوعد ع بت ةبذأك اما ىدولا ىعداف تنام مث ماعءارب ام بهن عقو

 موز مدع ىعديى مولا نال عنعالا: :هءأ ريالا ن ال هب وذا ا فال مكس هنال ف ءاحضأ ا لبق منا

 ىبعدب هبال رقما فلك هل س دأ هنأه هلر_ةماىلا هبرسةملا لاما رقما عفذاذاام ىالخت و

 هس نع عقدي ا وئثعاجرت ا عديل هنافىإ اوالاام كلذ نءةعنامت“ا رملاو لاملا عاسرتسا

 هرارقاز_يرلف ايداكر قأ هنا هسنئثرو لاق تاسةرقأ نبا وصفا عماج ىنورلع |ىلا هت هلئا واه فاف
 ثعءحوورا رقالا عدن رقملا لاسعم _هقح امتي لدار ةناتةوذا هفءاق مهإ سرا هن( اع هلو ةأاو

 ِدَمأ هللامدل رقما فل ةئطترقإأ هنا هةئرو لاةفتامو رفأ ص هلرقءالاق-راص مهق-قلعت

 ولو رق بملف ميت لا ةئطارقأهثرومثاىعدانراو ط اهت”ارارقا كلرقأ
 زينا لا مكس دصإنأ يشب ناكر مة ها ل وة. نيعلارون ىفلاق ىل,ةبالانذاكر قأ هنا ىعدا
 جآ رهطينأ ةئطتلا نا وهقرفلا هسبو لعاراضبا ةءطَ ءا!ىفد وجو ءايذاكرا رقالاذاارهاطظ

 ثراولا عدي ةئمطَتاا ىوعد ىف ريسلا ىف هماءاعضاًرام فال ناعلا ىفاهالكو نهض

 اه ايذاك رارقالا ىوءد فال فاصااذافريسا!فرةملا عمم ضاًونوهوهل العز هلرقلا ىلع

 عا ىلع هاو ريشع ساما لسة ارخاوأ نم ىسهت ايفا امون فوأن ه ىلع دال

 ماعلا هللا رفغتساو ١ و 3

 ةيسييسسمسسس سمي سس م  ا0:/2د - صم
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 لاه نان انتم هس او داو لام مزاد هلأ انه. نع نعدز راا لاق ناب ادهم بحسأا

 داهشالاددعتب عمملابحاص ىأد.ةنالامملا همزليتب مالطا ذهن ام *ود علا اذه نئالوأ
 ثاذلأ لب فاأ ىلء4لاهول راها: اددساولام همْزلن امهااكو اعد ادا اذا هنالدمشأاو

 فيضز نأ اما هال هوحو ىلا ل اهذهنا لصال“س او ها ةثالثهمزلب رتزلاهواقااهمزإ
 دا وبحسىلا فاضأ نافانا 11 اددهمبدسلاثوكي نأامالوالا وال وأ بيسيلا هر ارقا

 نالغانارخآ سا وأ س املا كل ذى كاذدعب رفأم دذعلا اذه نع ةمهرد فاأ ىلع هل لاه ثان

 اهم -مهاوقىف لاح لك ىلءةد> او فلأالا هءزلي الدداو دعا اودمعلا اذه نةمهردفاأ7 لَ
 فلأ "ىلع ن الفا لاق مم ةيراطا هدهن ءمهردفاأ "ىلعن ال- الاه نانا فام بساا ناكنا و

 بكب نأاما ىلامل او نيه طومو أ ن نطو ىف كلذيرقأ مولوق ىف نالاملا مزار درعلا اذه نم ةمهرد

 اذهب متاذ مم رق ةأونيكسبةكناكناود>اولامههءزلادحاو كدااناك ناف هذ: ىلعاكص هب

 ناف ةلطمرق أنك اكص بّدكي )ناو سسلا فال تا ةلزخبام يالا لزنو نالاملا همزأ
 د_:ءلكناك ولاذكود_-اولام مزاد نع ىلا او ىذاقاامغد:ءلوالاو رارقالاددهت

 بولطمالوةلوةلاف داو هنا لوةيبولطملاو نيلامبلاطلا ىدافزيسل فنكا ىذاقاا
 لكءااد:ءد_ءاولاملاف ادرغرارقا لك ىلءدهشأ اق ىذاقلا مغدتع رارقالا ددعتن او معدات رق 1 0

 دحاولام موزلدةءملافةعاجسلا اا ىلعواد-اولوالا لع دهشأتاوفاتشاوأ ساه اددعتأ| "الاف باد 7
 ناف دوهثااريغتب )نانالام همزاب مامالا لا ةذنيدهاشرارقا لك ىلع دهش أن او عمملا دنع م-ةلا ناو 3 روع
 هرارقا ىلعد وْدأو نينطومىف كلذ ناكنا واق عباشملا ضعيف اد_كاولاملاناك اوريغت || 5ع (هرارقب و 0
 س.؟«*لاق ام _هريغوأنيلوالا ىناثلا هرا رذا ىلع دوهدأ ءاوءاه.ج نالاا ا همزملا هناق نبدهاش 0 نأ

 نينطومىفنارارقالا ناك اذا فمن فالذلا نارهاظا او فاصان امرك ذإَذكىتاولالا ةئالا " ندا
 ةيئاسعةمفالطلاوةءقافولاروصا! نالداعوادساولاملا نوك. .ةدحاو نطو ءىناناك اذاامأ

 مزلدوهشااو ساما فاسو بيسلا نيد ملاذا هنالكالذو ةس.قافو قاملاو ةيقالخةدساو

 كال ناك ناواه ا ةزاةدحاوفاأ مزاللاف كصد و سامن ادت انا و اههلاف الخ هد:ءنالام

 نافلاافلخنأك ناف بيسلا نيب ثاو فن ؟ىوامعلا ب رع ىو نافاأ ىركلا جر رع ىف

 نالامم زلاهوماع دهشاف ناكسناك ناو كسلا دا وأد ومشلادعتانا ادك وفاافا دمنا و

 امدسنيمو وأب #اا نيمدالن ا اماواذعال هنالةروصن 7-1 وناتنثا ةءلقعل ارودا ا!لصاح و

 نأاما لك ىف فو ةث :سئهف نمسا وأ ا فنوكي نأاما لكىفو ثالث ىهنادموأ انام

 ناكصو أ دححاو ند هب نو كب هنن وذد النأاما لك ىف كورمشءاذت !ىودهف فاد ةوأد ومُسلا دقت

 ةصالخاد_ه نوعم_سونأت !ىبهيذ !ةاةذعو أنالاسملا دنا ن ؛نأاما لكفو نوثالثو ةّةسىهف

 وأن بديىأ ) رقاهأوق) لدالا مالا ضف ن :ه هنأف هيدءاف لخغااذ_.هقن وثضلا هةددحام

 55 هو ]وق ) هلوقىلا تنل الامهدئع 6 انلادنعد]وق) زثكملا نمضلا رهلاىتشىفاك» ريغ

 ىنءهثداوو أ هلرةملا فلي ايذاكرا رقالا ىب «ءدا اذارقملان ا هرهاط هن قارب رادفاوهو ىف

 انضشلاه الوأراز زثالا ف بذك. || ىلا ارطببض ءناكءاوسا ةاطم فسوب ىنأ وق نم هيىوغملا

 ص قلاع رقأ فندم !لوقدنع للا باك لبق تشل اسمن مقام سال ءلذك سداو

 بماولوب ار دمنا ا نو
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 فدولاوأ كدلاوأ» داتا رقما معزو بسلا فال-2خاهلرقملا ىعداولو نالا.ةدوس فانت

 | رمكحالا مزل, ا.هدنعو نالاملا بع رثك أ ىفاثا !لاملاو سهلا دت اولورةدال لو ةلاف
 كلذكمدعب رقأ م درعلا اذه نك فا ىلع لاه نان( بسلا دما ولام ف الذ هلوق) ىناكاس

 امن .ةلعات ى.خ ءاادملا هذامىلعاذه(دوومشلاو أ هلوق) ُحء هرغ وأ ساهملا كلذ ىف

 ناهل هاح لوالا لوقا !ناف زي ةباس-!!نياوةااد- أ قفاونلاذهىواطسطأا لاه نكا فان وع

 ها لمأتذ نطاوملا ىفالتشا ريتءافاثااو همد ونال مهنا: ناو دفعا! بجوبدو مشا داحتا
 دحاولام هنابنا كالا هناوح راشا ا مالكدب ويل .هنداا نءمامنأ ك.اءىناعال(لوقأ)
 باع هرارقايدارأ هنالاداو ناك امنا (ىذاةلادنعمت هلوق) امب رقفابامهدي وب ولمأتا

 (لوفأ) ط نمسا ىف ىذاةلا دنءلكناك ولاذكوهدوتج وأهنو مفوخ سفن ىلءعهشممشت |
 ىفاضي أ اهيفو همس و علمها اى ىلاطاسلا فد رمشلا صالارود صو "هللا نع هانم دقامسننالو
 نئادالهلسو ىعاكىفراعتملامو سرملا ىلعهقخو أ ءاضءاوا دذسد هن ىلع بنك ول 111 1ةدام
 نيؤورعموني دومشم هقخو هطخ ناك اذافنيدلاو طالا هثرولاركدأو نيدلاهءاعن٠تاممت
 ط2اجاعبودكمدوة: رص تا نعد وولا 1١ ؟ةدامىقو دولا بو لله هد ساما نع

 ْ ناكاذا اهتاثال حاتالو هك ملا نهدخ وت هدب نم هههاردوىف الفاانالف هناماهذه تملا

 لذا (فردءملانا هلوق )+ < ىف همز عربت هنال(هسكعب وأ ه]وق )هطخهناياف ورهم أخا
 | رقأم بنس نع قلطم فاان رقأاذا ا( ركشملا ءاهلوق )ني رارقالا فلاءال ادا وامدسنيع

 فاان م دمع نمت فلاب رقاوأ فام فاانرقأ اذا اك (هريغتا ركنموأ وق ) دمعلا اذه نم فاان

 ىهىلوالا ل5 ١1و فاانرخأ مديعلا اذه ن:فاايرقأ اذااما ركنمفرعملاةداعاةدوصوة يعن

 (دحاو لمقو هلوق )داهمالاددعن :روصف ىأ(دومذاا ىمنولو هلوق) ُط لمصقفتلا| ده ىلع

 | ىناثلان وكب نيش اف عنرأر وصلا نا ءل صاسو ( ةناحلا ىف هماسو وق ) كل ثان بحال لاسملا نال
 دةفةرثكو'هلقافلثخا اذاامأنالاملادعا اذاا هقهلك ا ذهوارعسغن وكن نيناقولوالا نع

 نيدسعاشااو دابمشالا عيضومىأد مملاددهتو عملا ةرابعو ةموظنملاو عما ىفءرك ذ
 دهمأوساحم ىففلاب رق لحجر راش لاف انو ان نارك الاد ةدايزلاو نيلا مال مزمل نياد هلا

 ونألاق ني 7 آنا ندع عشأ ورغك أ وألفأ وأ فلاب رخآس ا ىف رن نما دع نب دهاث ولع

 رارقالانال امهرثك أ«مزلاتواة:ناواب واستنا داو لامه.ءزملالاهو نالاسملا هصرلب ةقمشدس
 سا ىف اهم رقأ ولامراعفلوالا زيع ىلاثاان رك رركب ةقرايشالا وتراث !ىوايدامخا

 بءدقلاملاو نافاحنارارتااه_ماهلو نيقسافوأ لوالا ىفا د-اوالدعدهشأو اددساو

 لوالا ننعىناثلا نكي )ترركاذا ةركسلان ا ىلءلوالا مغىلاثلا نارهاظااوتقو د_هدامقو

 فو لو-رلانوءرةىمءنالومدنوءرذىلاانا_-رأام ىلاءهةوقك ةفرعمتدععأ اذاالا
 ممنيدها دهشأو عضو ءىالثم مهردةئاعلبرلهسف:ىلعرأأن م ةموظملا حرش ىفاكماا
 ىعدا اذا نالاملا هما ءنرث حس أوأ لةأوأ مهردةئام ىلع نيدهاشرخآ عضو ءىف دهم أورقأ

 نيب نافاس -نيسولاذا اذهوامهرثك أهيلعتانوافتناف داو لام ه.اعالاهو نيلاملا يلاطلا
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 لكم

 اهيفدسرة ب رقله !ةداهشدرت اق هداه در مزلف هءاع ىطةد نا ةء ضرعف دقن وكلي هنا

 ناكل هءقفلا لوقىلءاجرخت ع رفلا اذهاولعد وأن ممضعب ىلع ل“ فلا هاو ع دادقول 5 0

 ىف فسم لة:(لا فا ىلع د !هلوق) لمان ه سن نعام ماج كا ةدير هنالار هان

 نانالا لا همزملا :ناامهاددااهتمةداونتملا فام سدأ مامالاز نم اور ذم ايلا ءع ند مملا

 امهارخأو ادداو لالا تاك امهريغدهش أنا ونبا والان يدها شل !نيع ىلا ءلا نافاقدهتا
 وأنياوالا ى لاما هرارقا لعد هشأءاو -اه.هينالأسملا همزاي ؛نبدهاشرا رذالك ىلءدهشأ ثاهنا

 نع رردلا ىف لق ورك دا.عادداو سدا رخآوحاس ا ىفدهش أن انياالامو نو ها ا.هريغ

 ةناوانز ذاع ةمصز ملا فه-_ضرتءاوهلة_هبامم فوصملا هرك ذاسعةناثنا لدب او ىل والا مامالا

 فالي (رخآ .[سا# ىف ه]وق) ل مانت بتكاا ىفروط هال اود أ ىلا د: هريعث اان لوقعادتبا
 قعد مئأولاذكوافاذ:ادحاو لا اف نية طوءو أن طومىف رخ امنانثو اد اوالوأ دوشأولام
 رهاظا | ىلعهد_:ءاذكو ا.هدئءداولاافرخآس ا ىنرثك أىلاءاا ىلعو ادحاولوالا

 اًةاطءوأ بيساد_.ةمئوكي تأاما واذالرارقالار ارك. .:نالعا(نالاسملا مز دوق ) 2
 نع 1 9 فاداناود_اولام مزمل ف ددق«بدسراما ني-هدج وىلءلرالاو

 د-اولاملاف داو كصنأمأ ني وجو ىلعلو الاوالو كر اماف ةلط ناك ناو اقاطمنالاف

 هددعنالام مزلب داو :طووفزارقألا نع تاقفاتلاامأ واةاطمنالا 4نيكصب وأ اًماطم
 ناالاهدنءد-اولا.ةلرالادورشيىلاهاا ىلءدهش أ ناف ريد ومقناك ناوامهدزءد-عاوب

 وفر كلذ سكع ىلءهنعرخآ عضومىر نالاهف ا ههريغ دو أ ناو نالاماء»هبرواطأ الود

 لاه نم ممونم عراشاا فاتخاف رز ءامأوامهد:ءداوفالاو.د:عنالاقدوومئاادعا نا

 ىلع لاق ن م-منمو ىدخرمملا بهذ هءلاودحا ولامناهه-الا ىف ونالامهلوق ىلع سا.

 نماصةط#ىر. متنا مال_بالا عش به ذه.ااود_اوىواعطاالوق ىلءونالام ضرك-ا!لوذ
 ضارمءانإو ةلوة:مهياورنتااىفامنارهطظ هبوح ريش !نهموهةمالذ لكو نا رئاذاا
 ىف هناىلا اد: ةسم بنك لا|قروط هريغام دة .مالوق هدد ث .تدود صرردلا ىلع ةسدمز :ولا

 ةيناثلاد_تاولامالاودو مثلا َِن !نياامموزاىلوالا نيد اور لايف رك ةيالل

 اهعصا رذةءح اولولا ىف ةلئسملا عضو أدقوالو أ دق نيدهاشرا رخال كىلعد هش أنا نيلامموزإ

 سيلو ة.:ا1ئا ىفام وها ا رئاهدخضورك د: سو
 ىف لام نالاملاهلوة نملك لدي( نامغلا هلوق) اهيأرظن نم ىلع ىف الا !مفام ماا عامهمف

 متالننباتاتقلاه نال هلا رارقالابالا ناميشلا همز نيهذوعرارقالا ددعتا ذاودامشالا

 اذكو نيا نيم»ا ىع-نوكي نأال ا رقاوهفد_.ءلاىفاذكو نالؤنا تا2لاه

 رردلا ف لاه ها نيهضو«ىفلاملارا رخالاهمشبالو ث الثو هذ ةحارطلابرا رقالا وجب رزتلا
 مد« طرشر هياودق نيلوالا ني رخ“ الا نيدهاشلا ةرباغم طرمشب 3 |ةق.شح ًاددعاذ ذه
 ةَدَيَخا وفاأالاهمزلا الامه دنءولوالا مغىلاثل! نا ىلءءايا اهو ى 00 راع

 فاخاولا# هلوق) ها دومشأاىفاداي لان قطا درك ان ارارقال ارارك_:نا ىلع فرعلاةفالدل
 ساشا 0 ثيح بوسلاك ةةصلا لهي زازما! ىف لاق داو رما قولو (بدسلا

 و



 ا ١ 19

 ثلث لكلا ىف عاش ف اان رقأر تملا نا اذا ىلاعت هللا م -يجراش ال ءلوقوهو .دد ىفامثشا: همم ا

 ل.ةءال هريغدي ىفارار ةاناك امو ل.ةهديىفاه:ارارقا ناك 25 د رمد ىفهاملثو هذئف كذأ َّ :

 رقاامنا نالىأرةملا نع ىأ(ررضالاعند هلوق) ها 0 1
 اذ_هىلءنااطلا نهرب ولاذك ر(حلارخآ عمرقملا اد_هدوهشولو هلوق) هك رخاا لكي قامتاسء |

 ىكيال اهضيقب لمكو هنا نيعلاهد:ءنم رقأولزيعلا ضيق لكو ىفاك ه.اعذش دب 1 مم-ترشملا ||

 نازك كلد ض.ةهن وكب ىت-ةلاك ولا تاييثا ىلع ةديمل ةماقتا لدك ولا ف 21

 معنلاه نافكثروءتاملههماعىدالأ؛ناىذاقال بذي خ هسمفو نياوهفلا عماج

 رذملا اههدهش تح هرارقاب ضدي لو ةثرولا ة.ةب هيذكورقأولف لاا ىوعد نءالأ ذقن.

 مقيلولو لة المرار ؟اندمأع مك .اسادعب هنداهشو عمها ىلع ىضيو لشي ههمىذحاو

 نيدلا نأ.رةءهنال ارقام نم نيد لك : ْذْخْوِبةياورلارهاظ ىنفلكنوأ ثراولارقأ ةؤيبلا
 ىعءشاالوقو هو <« هدام ة مزاد ناىدذعءرارملا ٠ نك-او ساءةلاو» ١" لاهو هئزا ىلءمدقم 7

 دعباولدعألوقلا ادهو مهعدأل ع نم مهريعو ىلم |ىفأن باو نا.ةسوتالامو ىريضتلان سحلاو ضب 1 :

 هلي دب هثرولا ددح أ ىلع ع نهرب ولام قا ىستااهافو هصدعامالا هنمدْشوبالَن هرب واودرمذأ!نم 0

 ه-هف اوفلشخا هب واف ىف فددملا لاق رضاحلا ةددن ههلك ذخ !نئادال ل وذتكرتلا ةمسقدمب 0
 5 منا هصعامالا ه:مدخانال ممطعب لاق وهيا عجرب رب بأ "اغلا رضحاذانمهنميضعبلاتتذ | ا 0 ُ

 ولذا (هرارقادرع؟ هل وق) تم تملا ىلءهنارخآ عمرقملاةداه:لو.ةبىأ (اذمب ودلوق) اهطمأا 5
 عفد هيدا ىفن اوكف ه.ص>-ر انهم راهب دامش تاماةورخ رح ا 1عمدج متلاملا ع.دبهم زاور دل | 3

 هنةمزانالو ريتعتاللرالاهرا رقاثا ىلءاداها اوقف ل.ةنالئالذك ةداههشااو هس ع نءمرغم ظ 0 ش

 لل_هجولو تءةمالر عظم همف'اضقل او ه«-سغ:ق-فةعحناسالارارقان اف لك-ثهرءمو نيد 1

 ه.سف' نعام رغمةدامُدلا هلم عفدبإ هنالا رهاط ناك-|ه. ةذاال وةىلع اجر ع رفأا اذه

 عفد نم ه.ءئاامداهثتايقامرار ةالا درست هءهصأ ىف لد نيل ناك وأو ىلاكامل ا لاق ُّط

 لصاحرأن رك 10 عا رقالا نوك ىو (ةداب زل هده ظنضان هلوقزهنعمرشملا ||

 ةصد نم دوا اًياحأ لوقىفذ هيةثرولا ضءدرقأو تءم لعاب دىل+ر ىع ءدا اذا هنالاةدام 5 1 3

 امه:هذخؤينأ ىدةءرا.ت>الان كا ساءقلاوهثدالاوبأ ه-.ةذأا لاق نيدلا عمه رقما || 2
 انزع ملاهو اشر ىناول لا ةمئالا سمك ذ ور رمان مدءبالولا اًذهرنيدلا ن هدسص 0

 ل#«الدارقالا درععذاهر ارةانهملع ىذاقلا ىذ ةيناوهو بكا ىف طرخشم الى ءةدايزانه

 د نأ ىهو تادأب للا ىناهرك دالة سعكال درهظ» وىخذاةلاءاذَقب لحلب هءءصتف / نيدلا

 اذ_هةداهش عوستو لةنامناف تملا ىلع ناكنيدلا نا لبرووهدو.ث نيدلاب رقأ اذا هثدولا
 للءةثالن ا مزل هرارقا درع ؟ ه.دن ىف ل<نيدملا ناك داذهرارقا ىذاقلا هءلعضةرملاذارقملا

 ةيظعتدناف اهيفناف ةدايزلا هذه ظف نا ين وتادانؤزلا بحاصلاو مزغلا نم هناا ويف
 رهظمهمفءاضةلاوهسنت ق-ىفةناسنالارازقا نا اذه ىلع كثي نكذب دامءااىفاذك [! :

 مهيالذا ةشبلا ىف جاتسامتاءاضقلا ورارقالا درعه _ءزلب لالا اها شد ا ناورك داكيثمال |! 3

 ىلعىنامالئئالولوالاناكرخ اله رقأمناسنالنيعب كارا هلو ويت لعرتا 0 َ 5 1
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 ديز قمت نيد خابم ىلع ايات ثق عف ديوديز نم نيد: سيناك ل بد ىف ةجعنلا ى واَمْفلا ف ىّدمو
 ةداعا و ٌءالذ ضقندي رماادعبم باس و ض.ءةلك رخآ كلذ نان ل رلاو 3 و ل- رلاة مدي

 ةراحت ئيرشفاهينو هأ رفأ نادذعالرردلا لوقا مأ باوحلا كلدهل سل لهف باسحلا

 نيمتمثباسمللا ف ةعاجلا ب ا باوصا“ظدقو ساما ل_هفنا واءضارغ ركذ :رئاقدلا ةعاج اههأ مدح

 نيملا ناله ةربعال هايمالا ل وق م'باولاباو هال عجرب ا ةعامىدل تاس ا اىفأطللا

 ناك هنا امد هدأ رك ذن مك رمسشأ | ىلإ وأ“ ءاربا الي اهرتفا مام ساد ثاذع يكب ١ رشف هوطخ

 هنميىعدملا باطن ةئدبالو رخكالا ركداف هملعا هسا امره" رمدلا نم'امشا هك رم رشا ل صوأ

 ةهباشمرامتعا مدسءدلوق) ما منبا وللا ركنا نءىلءنيملا نال ثالذ4ل بهن ذلذ ىلع
 لك اذن اذاف تك يكتف هدن طشروهظاو اة هءاعىعدا اذا يده وه(نيطالا

 11 4٠ىنو ةدامى دلما قملعىشمو هماعىضش مهضعبلاق و هماع ىذشبال طخغغا

 في رمشا! صال ا ردصو 14 ىقواال5م8ل ىو ١الال قو 1885قو 111٠١ فوأأ

 ةاضَقلا باّكك اهبل هءمشربو زملاو عنصتاا وةهشاان هامااش ناك اذاهمح -وعلم ءاانفاطلساا

 رادتاارئاف دو ة:اهاحلا رئافدلاو ةناطلسلا تاريلاوةاضَقلا تالككو ءلدسمتناكاذأ ةءفقولاو

 هذ ”اضماوأ نبدلا هءلع نم ط2 تناك اذاريما لعو لوسولاو ىلا ماقتل و لوكا و مياعامذ :

 طشك اناكو طالا طغعا قفاواذاف ةربخلا لهأ دنع بتكتسن ةفورعم نكت لول نيفورعملا هّمْسو
 هد ودلوق لوق) تاءامىناطل سااىمالا رد صة مد وع وديا دهل راقت هملعو لاما مزلي دححاو

 فال ثالثو ننال نع تامل 3 تواَةدلا ىلع ن نكحإلا ها وةدصناو )ن وقايلا

 لكلا ىفربك الا هقدصف ىنال [هثالث مه ىلع جر ىع ءدافاناأ دحا ولك د->١| واه وعنف او

 فاالا سادسا ة سم طسوالا نموا اريك الا نمذ أ فاالا قرغصالا ونيغلالا ىف طسوالاو

 ذخأب طسوالا فو كاذكربك الاو رغصالا قد« لاثو فس ودى ادنعتفاالا ثلث رغدالا نمو

 ْ ةرك ذن ف د+وبام لك ىضاةا ادن ءهملعى ءدملا لاقول (هسب 5 قاكلا فلك ه-وو فاالا

 اًماصعأ نمت ب 5 هناف ه-ءالبال طرمشاه ل#.ق هنالرا وقأت سدا هنمْزما أو ه_طخ ىعدملا

 هماسشما هبال ارا رقات وذي ال-ؤ هب درة ءاناق نالإذ ىلع هل رقأاملك لاق نمنا ىلاسعث هللا مهجر ْ

 ه-طخ ساطرق ىلع بك نئادلا نا نوبدملاىوعدا (عرف) ةياالئرسث طضا ىفاذكاد.ءو

 ةموسوملاةياكا!نال نيدلا طقبمو مدهسنع ةئأربا ث الذنب ال_ةىلعىل ىذلا نيدل تا
 باطب ةباكملانوك:ثاننب قرفالو انك 00 ةنوءعملا

 ىأ (ننالا لك همزلي هلق ) ىوعدلان هريشع عبارلارسآن ما دب زازب هسيلطبالو أنئادلا
 ىواتذىف ام هبا و رلا رهاطلوالا نال لي هنع رع (هيصس لق دهلوق) خم اًماهداى وقى ١

 ةيصولاب رقاول هنرولا ه_أ نبا ودفلا ا عماج فال صولا فالئغاذهو ا

 نيثالثلا و عساتتلا ل_هقلا ىف ةيدامعأ ان نءيلءال:مةعو#ىفو هاف وهصخخامهنمدئوب

 ةثالثو نيش ثالث كرتوتاماذاو قافتالا_هذيام هنمدخؤب ةمصولاب ر ةأاذا هثرولا د_-أ

 1 هلام ثلثيدل صو تملا نا لجرىع عداق اذ أنبا لك هداف مهردفال[؟

 دخول ناهسالا فو رفدل وق وهو هدي قام سا ا هيالا هيه وانا سصا.شلاةنيثبلا
 ممر م

3 
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 نأدارملا لب ةقمقحنيد_هتمنان وكي الفرامخارارقالاو ءاشنا حالا نال (اكسرارقا هلوق) |

 لدتةرهاطة هبا منيطمللا نيب ناكو ب:ك:_بافدطخ هنوكر كاف لاملا ادهبه هلع ىعدملا ١

 ىطخاذ_هلوةد نا ىعدي زبال هنال حصل !قلا ا هءلعمكحال دسار بتاك طحامرما ىلعأ]

 هموع ىلءىردع طانانلءهيالانتءالوقنااذهنماندةةعاد ىوتابجاو ةرهاظاا||

5-0-7 

 هوقنمىأ (صامف الذم هلوق) فاكلا نم دافت_ىلا هنشتال'لء(اضب أد ةعالافكا ١
 ةيراعوأ ةعل دو وأ بصغ وا ص رهن رماائذاانال (لاعفأام الداوق) ءاثنبأك ئد ؛ رقأ

 راحل طرمشا يف م<لالفاهعوقوب ريخأدقلاعفا هلع فطءامو ضرقلاف ةك.1مسهوُأ ةعاف

 ءايشا دقعتئال دقعر لود يشأو ةراجالا ةياّكبءسحأ فال ( رارقالا هءاّكب سالا هلوق)

 ءايلاد (نائبلاءنوكي هلوق) ددالا نع ىبل- رارقالا له ىل_حاذا را رقالا باكي سه اا
 نمامنارهاظلاو نائما رارقالا ل.هيق نمنتأا"هلأ_مناهمالكيذةةمونوئلاوةد»-وما

 لاق ث ردح ةناسلان ءجملاىفام ىل_ءادب و بتكيلمأ ب تك هلوق لما دبن اسلا, هارقالا لمس

 ىلءاو موق ةرض# ىن-رك ذه سفن ىلع بدك لجد ناسالاء نوكيا نانمااءرارقالا نوكيدقو
 نابيكمتلارهاظناف ها ارارفاناك نالفا'ذهيىلعاودهْالاح مت بكمل نانا ىلع
 ش اهي 3 ط>دلوق) ح لمأتف نا.سالاب رارقالل ه-داشلاو نائياان رارقالال لاثمىلوالا هل بسلا

 فق را 39 ةممازغأ ةلالدلاو لول دما ىلإ لادلا ةفاضا نمةفاضالاف ىرارقا ىلعللادملا طختا أ (ىرارقا
 ناىف_فنلا ىذاسقلا لاه ةداه ماا لقال أسلم وبتك اذاهاءثالا نمةداكلا ماكس ىفو دارو ال 0 5 3

 ل
 هن أكر

 وكبر اك ني ا لاذك ىلءنالفافدعرامأوأ اذك ىلعهن النني نالن نا ءردص ىف بك ءيارد_همبتك

 ثانءا ا توكر 1 ةبرخألنوك:دقةءاكلانال هثالخ ىلءةماعلاو هب ىلع د يشا للذن لثاو دوةدنادها ال

 بتك ١ كاك 1 ناهمفانع ىبعاوههشالاك ومهدنع بدك واومهدهشي لناو تاحد وهشاادنعمأ رتوبةكول د

 - فال رار ١ طخ هنالاقو اطخحي رخاو الامرخآ ىلع عدا ىذاةاارك ذو الذالاو ارارقا ناك هءفاسءاواع
 ىر -

 | تدحو لاول هب رعهظلا نءىم دملا قو ىنادم ا سا لاف ةيزارجاا فهل مو ىو”فا رمصأاو

 تاداه« | , #ثيزا || هنا ىدتيتكلاثوأ ىطخيو أى اسوأ ىرك ذفت د ووأ الأ ىلعهلنا ناك ىف
 دقو هن | مزالوهف عاربلا طخ همقدح وامنا عاىلارتث دىفاولا# زل ةمما نم ةعاججو لطابهك اذك ىلع

 ةداعلا ىلع ءائما اون ام_سنلا نع ةنام ص هءاعسا.ألامو هل سا..أ | ىبعامالا بمكدال هنال هيلع

 د نا ورمل ةمئا نم ةعاجسىلا ىزهف نأ ىف والاىلب روهظال عايماا 5 راسها رف د' 1:1 بس ١ و

 توديورععملا سدلف بهذملايدب وهدي لمعلا ىدوس رطلادرنا لعيانم نمو ةملعاسعق هن وكب

 لةسمىقررةامل ءاحو تاداهشلا ىفهانمدقأامو ىذاقااىلا ىغاقلا باك ىنمدةئام راثناو

 هلو ني _ضاملا ةاّذْةاا ىديأىف ىذاةلاهد_وامالا هبل معلا مدع ىلعاةئاساع ةماعنا طأخا

 انوئهمنكيلناو فاريصااو عا.يلاوراسمسلا طسو تال_هسلاىأم_مني واودفمومر

 نامالاٍب اك ىادك دم ومد وأو مولعة وهف 2 ١لهأ وراها نيب موأعملا موطخ

 هه-ارقه_:لدااهذو تاداه_ثااىف كلذانم دق ىنافاسلتا ري_ةدلاو ةمناطا للا تاربااو
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 هفضسأ نيب راملاهلن هريس دوقدلاىقرا.للا طا مشاريتاناغاوهرامتخا م ءوهرامدةاب

 مخرهئالرارقالا عسفب سيلانقؤسةوهو در ار ةالا لق ناف ةباذعو ررد هناضماو

 مهاذاوه-سف:ىلعرا را هنال هّقسىف نذكم لأ تنك هلرقملا هيذك اذاف بدك ااوق هصاا لو“

 ىلل_ة< فرن هنال عسا فال لصالا نمت ؛:مرارفالا نا رهظ هة-ىف بر زكا
 هب تبان هنال عسل خاسفناب هفشا.مكلااوهوده_ةهدوصقملا وهامنال هع وف ودعا مسقا

 بوسلان اك ؛ ىةالال_حق بوسلا مك-نأك اذاق همك صدق بدسا| مسق نه دوهَةلاو

 نا نال ريتعب ل هناف لوقد أيد شط 1 هفزذ-ىلوالا (هقيدصتريدعبل هلوق) هسكبعو ٌءالَذَك

 ناءاذ_هلاقيناالا قباساا مالكا نءموهةءاهباوجلبىا ح اهاباوجالت ةءلصو
 نازلا دقعاسم . .. همزرل نيدي ىأ (دقعد رقأاذاالاهلوق) دامس ضارتءا الو موهذاا كلذ كانو - 2

 هلرقملا هقدض اذاهلرامالا توثيق شل (هلرأ٠ .كئابمقو دلوق) رامذك عدم «نك فا ىلع هل)وق الز 0 5: + داهقد_م

 5 رقىانأك هلا لوق لولا ناكو راسللا تشي الثةرقما هدكي نأالا ةثبهسماعمأق آوأ هل 1 'ينكي نزايرر

 بث لل.ةتةراخقأا ود ولاا بح وهب ىذا سنسااق مسفلارا رغالا ىل_ءةدملنا لل-.ةناف 5 3 ” نال حي

 اروك ذمرع _ةءياماو روك ذمري-غبدسلا داق دوح ولا بهسىف اطورمثهرامخلا نوكي نا در فد هر مدقاك

 راءالاة صد نود طقأه_ةسىفاروك ذمريدعا هةكد ىطتقمتدئاذاو رارتالا ةصدةرورسن || هابل هنأ ىلء تلي

 ل-.ةيدقع هر ةأانال نه 7 وأهلرقلاهقنذ_ىنا مدمذ رام عممم نع فاأ ىلعلاقا ذا امأ و 5 وط)ةد_( دلو

 هنا ىلع ةفافك ب-نيدب رقأن اونامبااوأ يدها! نمديال ف ضراوعلا نموهو راءكلاأ'| 2” هناف ةههو

 رطاناوةلاهأا نملهدم ةافتكحلانال هقةد_ص ناز "هلي وطولو ةموأ_عمقدمرامالاب نال ءةرر
 ىفاذنإ عملا فرامهلا قال طانالا ويردد ممىلوأ اهي ةةهمف هطرمثزاج اذاف عملا هل_ة<الام

 ل لوذلا و ضراوعاان ره ىلا ذتولا يف رامذأل ) ركفم هنال ]وق ) ىءدقم ادهقمواقاطم

 ةفاطمةلامك ١١ تزاعاغاو ىلح قالا اهذذ -ىلوالا (ةرمصق ةرأهلوق) رك.:ءالابف
 رامخلا طارخشان ركع الفا .ةم واقاطم مهي دوه و نبدلا مو: نأ انيهاهمك نال ةدءقمو

 محفام ,رامخلا قالطا نال ةثالثب همذ تدق ول نمديالف عيبلا فال_اهلامفام ءالذك
 لصاخلا و اانا -هتدب ولمعان «بدنسأ عخمرام 55 مك-وقاطم اكل | همك ال عسميلا

 ةلافكلااو مامالا دنعمانأهثالأ !ىلع همفذا ازال و رايخلا طرش ف مديد _ةء عميبلا ناايهنا
 عدسوتب عوبت د ةعاهت )ةرمسقوأ هل وطةدمهطارتشا عسإ ورا ا طرش هس.قحكإ اًضدأدقع

 فاالاو نينث املا د - هد نين اسعو سد ةءن سف رد هددت 3 !ةمواعمةدانانوك:نا دمنا

 لوق ىلع م 4 ار ةسورمملا ءكلاممل ىف هباونو هتاضقرلا 1 نجحرلا هرمد) ناطاساا ةريض سى هأ

 هزيلعا نم شي ءاملا فام اةفا وممايأ ةثالث نءرثك اطرشأارا.تدا د -ءاىف نيمحاصلا

 ىو: افرعثة و ةءلعلا هاشم" الا ىف تنك ني ةملدهلا ماكدءالا ع نم عسيملا باك نميلوألا

 هيذك اذاه (هقدصاذا هلوق) اههم ىلاعت هتلاو رمل 3 مض» نذصهأب ةماعلا ةمعطل اكلم

 نال وق )' ىفاقثا رك. وهو ريخأتلا هملءىعديهنال كلوقلاو طرمش ريغ نم لاملا هسزاب

0 

 هنالال_صأ تان“ ريغ هنأ ناس .ليهتس قه ومد مب هلاعقر سارا ةالادرو : ةنومث د دا_هلئشأل

 ٍ 55 نيالا موزة لاك |١ مكحو لمعلا نمي سلا ع.مراملا م كو قاطأ اكالللاةم 5

 ةركا 3
' 0 1 3 2-0 



 الان

 ةفصلاو داسفلالا.ة»ا لكىفو هيلئاقالوق ىلع ةكءهلأل روما بسلا ىلعداجس ماع

 تامسب هلاطب | ىلءر دة اك_ف بوجولا ىض:ةيهرارقارهاظ ن الا ةبالو نيستلا فو ها
 عوجرب سوا لوق:انالعوجرلا كإءالوهو رارقالا نع عوج رلاطدالاو مللانصرب_غبدس
 م اذنا بس هنمهعاب هئاما وأن ءادسأنا ىل-ة< هنال ل-ة<ب.سنا وهامناو

 بيسأاماهبا عمرارقالا مداذا د#لوق ىلع اصخلم ها ازا زينحلاىلا هةمضي وهب رقمف

 لص هناةبانعلاو يلد 7 !ىفداهأو عجأ ري هب رقاادرب نأ لحد _بونلوأ اةممىل هلا داو مث

 زودوف ااصاسسني.«نأاماو فاللا ىنعوهذرارقالا مهي نأاما دوص ثالث هلث .سدالث ا

 بوجولا ىضةة,هرارقارهاط لة ناف عاج الاب زوجعالف حلا صريغابيسنيبي نآاماو عانضجالا
 بءجأ ميال رارقالا فوهو عوحرلاامدالا وللا هرهغ بسناب هلاطإ | ىلعر دي فمك

 تالفدي وأطخوأ اه-عنالف ديت ءطةلاقولاك نية هيد كسر و هل لب ع وجرب سها هنا
 ,ر 0و مول هناو ||| بحا صراتخاو فس وبفأعم ةفشحوأ ل ءقو ملطاد_.ءالنما لاف مم ما ةصدص

 - همها سريا... ]| كرت ث يح ةياكولا بحاص هءمبو لئلا بنترتف هيأ دوهام ىلع فسوبىف'لوق ةيادسهلا
 3 'نموأ(ضا ها هللداووةثمح حارشا ارثك اهملعو فس وبفأل وقنا دىلا ةراش اسأرد 2 لوق
 3 1 اذه ناي نك ىد_ءاوف رفطن لو لاف نمثاو ىرقأو را: اوه فسوب ىنألوةنارهطظة لاه مث

 3 4 'فيغم/ نير || هلوق) ها ىنذالاك «ه.:ئمد_ءرهظأرخ" الا لوف ىلءامهد لوقو ربامتارمّ ملا
 0 * شب رف 1 نك-اقيد_هنره_-عنمهرقها كلا اتش و لومقلاىلع فةوالرارقالانال ( مدت هناف

 مسمقهّقر دصت ىلع فقود النرغمالرارق الااماو ىوهرةنالا ف كلاطدالا ىلع فتوي هتالطد

 3 مجمل رار ريهثا نعءانم دقاك ريغا كالذد هب رقاارارقامهئالورارقالا درت هلاك م4 هب رقملا؛ ثا

 - 2(تاو) را.ر., , _ ||| فال ناتتالاةمالعلا لاق (حلارةااادهنال هلوق) تكشناد_هسارف اهذوءىلءرلا

 دودو طن 0 : نيدلا تسي نأ ىل_هأ نم عمضرلا نال ةراجالاوأ عساي مهرد فلأ هءاعنأ عم..ضرلرقأولام

 كسر || هنافىأ ها نينملا الذهب وهرصتيالناك نا هرب هنالهسلو ةراصإ ب سا | ذهب
 نيبتاولواللرارقال اراجث . ىلجلاو عمضرلا نمي قر ذا !ءالضغلا ضءب لاق هياعدسأ ىلوال

 فالعد_> أ هيلءىلءالو نيذللا عم عيبلاروصتيال هنالىناثل ازجيرلو عبس نتوأ ضرق هللا
 6 وقأ) هامومالك نءتدهف ادكها زاحمىلولا دةع هءلافاض.ف هءاعتيالولات و.نارغملا

 بوس نيالا بوجوب رقأ هناب ملام ريسغ امهس نيب ناو رم غصال را رقالا ةمصص طمحشلاىف هجو
 كللاقن ان بدسا!ىهلرمقملا يدك ولامنيدفانرارقالا ىننىب_هلانمرو هبال هنال تيفي ناو

 ىئاوملا ىفلثمو اذهاذك بدل !تيشب ناو لالا همزاب ايدل لرقم لاق امصغفلأ ىلع
 رد-ص ضرغلاوأ عمملانال هز ىوجلاهم.ثلاق (هام_ثادل_هلاف هلوق) ةيوجلا
 قع (ملارامخلابهلا ىلعئشب رقأةلوق) يا زار مخ هل اىلا هتفاض اه هتاماو أ ضن نم

 رابخلابىلا ىلع ةكلهتسموأ ةمئاهتةيراعوأ ةعيدوو أب صغوأ ضرةمهردماأ ىلع لاه نانأ] ٠
 نال (رافلال.ةيالفهلوق) ةمزلملاةغمصاادوجول ( مامخالبهمزلدلوق) ُُ مايأةثالث] 3 ٠

 لاملا همازلو هةلرامملا ْط مشو مسفلارا رقالا ل_ة< ملال .و مسفلا وه رامفلا نم دوهَهملا 0

 ريسغتيالةدرلا باووهفاءذاك ناكناو رت ل ناو هيلههلابجاو وهف اهداصناكتاهنالأ|



-_ 

 هلوق) هد رقىلأداك وغلد لد رارقالا مدزال لا هريغ مدس نع وأال_ص أ هس نيم مل ناناهطسا ص

 اههلةةمشط !فرارقالا ا ذهن ال ىا (نيئداةملهأ مدعاه[وق) نلئسلاىف رقما لو: العأأ

 لفالوأ جو زتاذتناكنابىا (لو- ف ه:نءلقال هلوق) ملا هرمسةناوهلوق ىف ىا(ىانأك
 نبال مو ىوج أقدس روشة نمرْعك ال هددلو ناف ةدّدعم تناك نأ نيد: نم

 وهولجلاوهاوعومت نال (امهلف هلوق) نيشناو أني ركذ ىا(نيم> تدلوناو هلوق) لامك.
 ققريعضلا نم لالا ىلع سصت نيفص:هلوقو هىدوااوأثرر وم أقءربدة:فود مت ادتاريخ

 وهو لمسال للا نالة._صولا ف تافص'ىا (كلذكفهلوق) نب ةه:اهها وهذ ىأربخلا

 لئمرك ذاله مناف (ثاريلا فال هلوق) هءفرخ" الا ىلعاهد حالة. رأالواههعومجم
 ةرامع (ثررملا ومىدوماهلوق) ةراشالا سءاىلا ة-احال (كاذهئرول هلوق) نيمئنالا ظ

 قعيلوقأ ىلمرلاةءالعلا لاك ها هس آهثرو وأ ىدوملا هر ويلادرباةمءمتدلوناو رخأا
 ىصوأ هنارقأا لاك ىذلا ىدوملا هنرو ىلادرب هناف اًةمءدإو مث نال ه4 ىدوأ رقالا لاق اذا
 اًميمدلو نا هم أهثر وىلاد رب هنافهئر وفهوبأت ام رقما لاق نا قعد هس اةثر ووأ هلوةو لل. ءأأ

 ىاك امو نوك.فاءسل هةرلو امحهتدالو د ءو زينل ل ةةئاغاو ثروملاو ىصوءاىأ
 هرثك !ح رخاذاالاةم_مولا قصتسيإ و ثرودو ثريتال ذاها نوكيال +1 نا لصاحلاو رردلا
 كلِءالل لاو 4بوهومال اللا تويئاهمكح ناله عدتال امئاف لمعالىا (ةمهكهلوق) ادح
 نمهضْئئروص:الذا مرد ى_ضرقاوأ ىنم عاب للا لاق نا (ضارقاوا ع ءأهلوق)

 لاق نان(امه-نممدّلو رارقالام مبا وأهلوق )هماعىل ونال هنالاكحال ورهاظوهوةق.ة-الزئطلا

 رارقالا قاطم نال فسوب ىلا د:ءاضإا ئثيهصزلد الفلط: ىا (اناهلوق) اذك ةنالفلول
 امرهسفه لع نيضواةتملادحاو نوذأملارارق الجاد هاوةرادكأا ب:درارقالا ىلا فرت
 لم< هنال(حلاسلا بسلا ىنءمهملاد# لجوءهإوق) ردد اذهادكف مهنال وهنح رمماذا

 عارئالو اهبلعأ ايه ةكناك ل ىلا افا مهله أ نم ردم اًذارارفالا نالوداسةااوزاوملا

 الوم طلاصلا بدسأا ىلع هل لش ىلا هدفا !نكمأو ضو ره !وه هنال زها نمدر ود صخ
 هنوكمداسفلا ل-ة»|ناودرارقانافنيدب رقأاذانوذأملاد ءءلاك ة_هعأا ىلءلقادلا مالك.
 واو ةيانع لقاءا ذ مالك لاصدئاضص ناك ةراخاا نم هنوكبةصعلاوةلاذك نيدوااكادص
 نمىلوانامهدد-أ سدلو اهوججو هنالطم وثرالاو ةء_صولا نيوبوهززاوط نال ل طمي فسون
 فااايعئابلا نمش ادمعو هعابد ةذلا لم فلانا دمع ىرمثولريظندا فان مك. فرخ الا
 قرتشملا ةصدحرتك ١ وأفاالا له تايدزا وج نكمأن او لط..هنافءاوسامهتعقو ةئاه تو

 ىئكياللداةلابجّورزاوطاةهجددعت نال س:الذارظنهمفو ىايز رش" الا ةدحقاملاو
 ةلاهسن اىرتالأ ةمصوصخ نيم ل ناو نيو-ولا نمدرن محال دزاولا ىلع هلا ةدصيف
 ىوج هيرقملا بدس ةلاهجا يهز فركسف افانزا رارقالا ةصع عنمال هرّدلا سفن

 ةملالبنرمثلا فءرك ذامءداز ىضات ثكي ىو و دل اوقاءنمهج رتاذهومداز ىذا نع

 بسلا نيل اذاهنا لو هلا, رارقالا ىفىعاي زلا نممدة:د-ةلوقي نأ ل ئاةاو لاف ثمح

 نمائهرك دام نعب وهنهف رفلااق ةلاهذلا هم حههأ بي سز هيلع بجو هنا ىلءل مدع و معن
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 ٠ علب نحيا يي ا« حلا

 ْ ) صاساه]وق) اميرق هانمدقو ها مدقتامفال_ذادءلاالو سولاف لح دتالةياغأا

 دآو ةر ثءىلامسهردزيب وأ ةرمشءىلامهردن ءهلودا هةفلاعرك ذاءاوالءاهتهلمدقب موه

 ها نالخديالؤا ىلل_- حصة دوس وم هنال سو لا نمرك دام فال_2هلوق» جملا فه د

 ناداهريغوأةمألجناكءاوس (ىلجلانرارقالا حدو هلوق) ط الث .لاهذهوهسوساوأ]ا
 1 هريع نمةمصولا وهو اهو يدل نال امس نيس ل نأو نالفا فاش زجوأىتءآل سلوق

 هإوق) ىوح ه_ءلع له ءالذبه اوقاف تامو رخ" ال الثمةاش ىل »2 ل#بر ىصوأ ناك
 ودودو+وملل+لا اذهلاة.فدوسولا ظفاهءلع لمد نا مدن ىا لّقدحا نمل عاف مسا( لّمحغلا
 نوداراةةغءادو-وهناك لوس فسنرداهدم:تداو اذ اهئاف ؟ الوأهلامثال هنوك نم معأ
 مغاذكو هءسسن تو.ءااعرشش قة هنا لاي نأ نكمي و نكمم هنكل قةحم ريغ ةدة مول نياو-
 وأ هدو -و موأهملا لاك وف هدوسو اةَذ من أك «-.ذةروهتملا ل_هل اة دم ىف دا ردقاذاىدكالا

 ىرلءاسمل هدوسو مولعملا ىنعرمصتقاو فاكسشلا نع غةسساو رهظأ ناكل نوبل ىفاك لف
 ماذا القنم مولعملا ظفاطةسفنيمدتلاك ةرايعلا لص أل عاو اعرش موخعم هنا ةدعملا "لدم
 ممناكمالا ىهعمدوجو لق هناف نيداس نوداةجوزماأ هب تءاج ولام لحن هلو. ةىل ءدرب هنأ عم
 ةددعملا دل رهف لخديو هدودو م وامل: . ىلءراهتفالا نهدف ام هيرا رخالا حصرال هنا

 ناك اناو (ةبو مول لوف سنن وداد وف ) ةمالا ىأ(دذت ثان هلوق) تاعك نيةخسأا نودل
 داولا,تءاجو دو م تناك ذاق نادنساه رثك أورو ةدسسل-جلاةدملقأنارر تاس كال دك

 نال هرهغل هب رارقال ا عمعال ح وزلا نيا هن وكو دارقالا تقودوج و مدنا لع رهشاةسس نمىلفال
 لقال هيتءاف دعم تكول ىأ (ةدةعمولَنئاو-نوداوأ هلوق) ررالاىفامى.ةرةمالادأو

 مكانا هنا كا (هيسسات و.ثاهلوق) رارقالا تو هدو- وبلال هب را رقالا مدن نيا وح نم
 (ىدارمغ لول اول ددإوق ) هيرارقالا تةوهدوجونكحناك قلطملا نمهم-_ت:تويب عراشلا
 هلوق) رارقالا تقوهدوجوبنةمتينا ط هرم شد ماع نال ذا ناش لجس لاق ثاءال ماشا لم
 كارد:سالا (ةرهوملا ف نك-اهلوق) رامذالا عضوا انالءماا ةجاحالو لا ىأ (كالذ
 ةدملقأ هلوق) رك ذاسمف مزاد الذ ةريخلا لهأى ا عوجرلا نمقداسلا مالك! | هنوص' ام ىلع

 ةت_سىد اللل+لاةدملذأنا © ىنات مقا نءالقناناصولا باك ىف أمس (حلاةاثا لج
 رهشا ةسجحتاشالو رهشا ةعسترمءالو ةة_سرلاو ليغلاو لياللو مشءىدس> | لءفالو رهشا
 عدد هلوق) اموثورسنءوىداريطألو امونوعد رأب اكالونارهمدو:ساو علا هلشمو

 ىهو أن يدنساوألو-فه:نودلهبتءاج نان رارقالا تقو هدوسو لقا لمع ىا (ه
 هنال لطان رارقالاه لال -تهلمالا ءطو وىحهوب أو نية: هبت ءاحولامأ تصدوب أو لالح مدور

 ةمااس اكحالو ةقدقحالوارقالا تقودوجولا تيشيالف تاع والا برقأ ىلا قول_هااييلا<
 املا مادنيبتانىا لمعلا هنو. .ثروطتيىا (لمسال روسيا ا ساس نيبتا هلوق) ةباغكو

 امهيفطاسلا بي ءااراصغالةءئاصقتسا فاكدلا (ةمصولاو ثرالاك هلوق) هلمكسملاتوءثل| “
 اموس نمد لنا وىأ (الاو هلوق) الئمافلأ ثروملا لامن متكلوتساول جلا (هندونهلوق) 1 0

0 

 لميلر 5

 : و ةدوحز ليش ا رثالاعصو) مام

 ' 0 دلةنإب رارغالا نؤتو
 8 5و نصول لوح فرع:
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 هلولربخالا رش" الأ هلوأ 3

 ا 80 ريدساإل ادرفلا

 ور معااوزه

 نامو ةناثلا فال

 هل (و) لاا ذا نيطتاحلا
 راه تش دوك ىلاةطاسرك (

 هلال( ازيغقال أراهم (هامزل

 هلادولو) ةم ةيناثلاةب اها

 َ ةريدعىل | مه اردت رشع ىلع

 ةهس] ومها ردلاه مزاد مناند

 ةقيلس فاد_ةع ) مناد

 ةباهْم صا هنءهقأ ىذر

 نيامىرادن+) 4(فو)
 طتاشسا|ز>ىلا طتاطااذه

 طقف (امهئدبام 4

 ؟ ١

 نالو عملا قو ررد ةيئاثلا ىف ةدورمذالوةرورمذىلو الا ةباغأ اتاخدفلوالان ودي ؤةدهتال

 جرد لوالاوهىنائلاراصءاذ_:,انوكد نا نملوالا سرس أ اذافءاد تب اى ةددد ولا

 نءلكااجورخىلا ىدؤمف ملا ع.دارلاو ثااثاا ذك ولوالاك ءا دي !نوكي نأ ن ءاذب أوه
 ةريثعلا ف ةناغاافرو كس ذمالمهملاة لاما اةيافلاداراو ها لطان وهوابساوثوكينا
 ىفو ناست-!ىلوالاةياغلا فة_ةئ-ونألانافاذكسو ريشالا < رخاالا فلالا قورمئانعلا
 هلوق) هدازىذات ىف سادقاهييفر د امو ن اصلا نيتي اذلا ىفءالا أمو سا. ةةيناغلا

 لخديالف اود ىلع ىلا ادالفرمث اعلا نودي ادو حو ةعستال تاق ىلا دعن امىأ (ةسناث *اا الذم

 اًذ_هنم ىرادىف الاول ىا نيطثاخلانيبامفالذىأ (نيطناطانيبامو هلوق) كشاان
 سوس ىف اغا فل دئالةءاغاا ثالرارقالا ف نال ديالا»_مناف طثاذسا ا نهىلا طزاخلا

 هب و>ولهدو-و وهدوجونالا اد ملضإال هنأق مو دما فال ومد_ةنامفالذادءماالو

 راث أ ومهردلا اذهىلا مهرالا اذ_هزرباملاةذ ةب:صمهاردةرمشع هيدينمب عضو ول الذ نمو

 انئىا (لاقاذلفهلوق) ع .ءالا ىفامقافتالا رارقالا ت2 ناههردملا ل> دي/نالفا اههيلا

 دودعم 4 ١١ نال جيان هفولاك ةسيئاثلا نود ىلوالا ةنا هلا لخدت دود_هااقنأك

 ةباغلالخدتت ريه_و ةطاح ىريذق نمز ازةقلا ماقيل زي ةقن ملاك هن أكف ةداعزم هدا

 رمدرترةطن رك همزا مف ىل ادعي ريش ارك دهنال معلا ركن« رمخالازيغقلا لخديالو ىلوالا

 ثاركلا همزانامهد دعو ةيناثلاهباغا اوهريعشلا نمريخ ال اًريَعملا ن ْ *لاق لاك اريفقالا

 نيام ىلع نالغا لاق ن ثةقن-و لاك بد رمتلا ف ىرو دة" لاك رتل نم (ازيفذالا, ه]وق)

 دداهلا نال ركماا ع. .جةياغلا ل_هيعلو ازينةالا ةطن مركو ريعشرك همزل :ططصر ىلارع شرك

 مسةنا بح وذناز ارَهَعلا نم ا نعةرامءرك ااو- :ك صئالو يشارك نوكستالثءاغلا نا

 للةئو فخصملا 'هلد_هىفلاةءاذه لش مو ىاقتالا نع ىلش ها اهتمدس اوىلا ءاممنالا

 ةئامدم زايةسفنح أل وقىف ني-2:ام ىلا ةئام نيوام ىلعهل ل 5 ولن اذ أك ع نءاضي أ ىلشلا

 ىلا مهارد ةرمش عن ملاكولو ها ة.ناثلا نود ىلرالا ةناغلا هبمقل سه و نوعساوةعدلو

 هياهئلان ء ىجأي لا هرك ذ 3 ااامهدئءوريناندةعستو مهارالاه مز اةهدسنعف ريناندةرعش“

 ىا (صاساهلوق) رك !سغ:ةياغل ا ىلدسهنا عم اه ذقالا ريهشا | نمركلا موزلهجوامرظأ او

 اعلعدد_ءلاءامةر ورضا ل خادىلرالا ةياقلاو هر ورمضا ا مدعا ل دنالةمئاثل ١ ةياغلا نا ند

 درغلا فا ىلا ىفو مشاعلاةرمشءىلا ىف ةداغلافروك ذمالممل اه :اثااةياغلابدا ارااناه- ءاو

 ىفا غهردن هلاقول هنا هللا نءفاق:الارك ذىمدقملا لاك قرتهظرام لءاذكهو ريضالا

 الوأهسانعب ناكءاوس ْئث هم زاب ةرقيىلا ةاشنهىلع هابشالا ىو رامي الا همزلي مراد

 ىلا مهردزيب املاك ولو هسملءاموف هةمعرب_غيناك اذا فس ول وبألاك اهد رمشلاب رعيتمأر ارو

 امسونياساهأوق) فاح اس بكسول !ى دنع نام_هرد وقضى أ دلع م هر :ةياعق مهرد

 دردلاىف "هلأ سمللالاءعو ناه ريا نع ةماالئ مث مش اهمسةناناموما.ةأنيطت لا / طَدو

 ادييمالةيسنلا هءفام تعالو ها اغلا ف ل-خدتال ةياغلا تاانرك ذا هلو قب ىاي زالاهم:

 ثالفاك دوام لب لا ه.اعربطتقا ام ىلع نيعلادازاذهاو انهام ف الذ ى.بساهذ هل وحدل

 ه0 0
 هياغلا



 انك

 ريمكس قبرضلا رثأنال (ة ا سجب رمضؤأا ءاهلوق) لمأت لها ب صغاا ضن قمن وكنال

 طشذ برضا |ةرمشعفف ةرمدعل وعنا ةااولولا قلاق ررد لا اري_ةك-:ىفال ءادوحالا 3

 (سااهإوق) ة ةثاموءؤل ني_هلاوثكت برمةلا/ىونناو ةريش ف ءازحالا رثك_:وبرعضااوأ 0

 مهرد لك نأ هيدن رتةسج ىف هل تلقا ذاف لا االءاز -الارثك ب رمضلانأن هقالطااىفىأ

 ناةرشعى :مثءىلءهلاقاذا اوف ىا ةس.حاولولا فقر ءازحأ ةسسجتالثم ةسهلانمأ]

 همزازيما ريمكس: ىونناو ةرمشعالا همزادال ءازحالاره كدت تد ل ناماخا برضا قو 5

 اذسهو ىومتاازجالا:ىلعال_ةرمثع همزلرخ[أام_ثونيلو برضا اىونناوةثامأأ
 قاسغ:الا دنءامأ د-اصا ادنع الذ نا مول همراهوغ ور وضلا هزه ىف الش كرر ع

 حراشلاىفو داني نساالوقودو 0 مدعوة سو رفرح-زلاو هلوق) رهاط ىمالاف 7

 لوقل-هر ة:زبهد -هنارك د داسد رقما فون اور رفز نع للف ةرشءهسلعرفز لاقر 1

 نب نسما لاكو ةرمشعه_ءلءرفزلاكو زيستلا لاه جاز اذا ىعلاهرك ذاتن حلا ف

 ددءلارذقب نيددعلاد_- أ عاشترا هب نودن بم نال باسطلا فرءانورعشعو ةسهداب ز : 2

 رخ"الاردة,نيددعلا دسأ عامئرا هيداربامناو عمف«ءلمعتسسيففرحَتأرفزاو رش" الا ٠
 ىو ةققطاترذ_هتاملاماقو ساما نيب فراعتم لا زاجلا ني_هدف سأ لا نمصاولشلا ندع 6

 ق“«؟و عمق دع ورا ولا ىنهيلهعتسن اهمال ضراهدمزاغ ا نالزا أر ملا ىلا رادبالو ىقاةيفرظلا : 3

 (عموعناةرمعوهلوق) اصخلم ها تغلف ضءياان ”ىلوأ ضء.ا١ ىلع هاج سدأو ىلع 3
 هعموأ مهر د عمم هرد ىلع ةنا.مأ' ىفو قدص.ةهمالك لة ىو د ةنةمعملا لق طفالانالا] 3

 لاكوأ مهردىلعم هردفال# م هردو وأم هردؤ مهردا ذكو هدهد وأد .قاذكو ءامزا مهرد ف

 هلاذكو ء..كعك ز رع ١١ لطد ومهرددم 0 7 ريفت ىف مهر د ىلع هلو د٠ ,ىك ا:ىناثلا نال مهردوهرد ّ

 ةما د هل] هنالددسا ومهردي مهر دو هال 4م زان اههرد مث مهردو ةطنح ميتا مدع تن زقرف َّ

 5 رقىفو فد.ئااىف4لوةااو ة 5 أم هصزأ فينو هام ىلعدل ىءد-ةااىواللاىفو اهزؤم ها

 لاهوأ هنأ نص (فالطاا نص امهلوق) ةدا املا ف لو ةااو ةباوسج 0 اهءلعقاأنمأا ٠

 نيئندوةذداوىوو ناو برمضضاأى و دوأو' و-لناةد-ا وتةلطنيدن' ىف دا وتااطسل! ا 1

 عمو اولا ىون ناو ناس برضلا مط :ني-نثفنيتنثبو ثالثة نينثلا عم ىو داوشال

 تي ؛ ولاه نابب رمذاا ى ولدا مشع يفرش رمش ءىلء4لاع وأن امدلع سمى ةملاةءادكو صام

 أامشون و برضا! ىون ناو ةثامه ءزل يعل اريثكت ىون ناو ةرمشعالا همزلتالءازج -الاريشكت : .غ

 هذه ىف فالختو.ثىذ:ةءاذهو ةجلا ولولا ىفاك ءازجالا د... ىلع ال« ةريشع هءزل رخآأا
 هلوق)لمأت اسمب رقساكرهاط ىعالاف قائتالاد: ءاماد-اهااد:ءكاذنالاهركوتدرسصاا ||| .
 لوالا مهردلا لج هئال سا. .ةلاوهو ةناكرذز دنعو:ريشعامهدنعو مامالا دمع ىا (ةمستإ 1

 مودءملاذا ةدوح ومنوك:نا بجيةياغلا نا امهاودو دا ىف لخ ديال دالاوادسوس” الاوأا ٠

 ىفل_>دئالهياغلا ناهلونامياغلا لحد هب وون هدوجو ودوحو ألا دسنوكي ناروحالا 3

 ثلا.ئااوىناماا م_هردلا نال ىلوالا لادا خ نءديالا ئه نكا د هيفا ياغي د لا نالامغملا | ظ 1

 ا
]| 
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 لحم نموشلا بصغ و هذخ ني_حبوهغملال نابل ةروك ذم اهيلع ميلة وأ



 ميفماع 6 وهل < و

 ررسو لوما ني لع تا
 راو“ وسكلا ونا دعا ١

 ف ماعطب وأ ةرصوق ىف

 وأةنمس) ىف ( وأ قااو-
 ف ) وأ لد دامو بود

 فرمظأاا همهزاد ب و١

 هائمدق امل(ف و رظااك

 (ال) الث + (ةرمهوة نمو)
 اهوو ةرصوةا|ه-هزات

 ىماعط و ةرمس6 ىف وثك)

 طةؤفقو رظملا هزات( تا

 نوكنال ةرمثءااذا سهام

 ةسو دز: داهد اولاقرطظ

 ىلعوءم(قءو ة-جيف

 ادكس لا تدد 4 و'ك

 حانملا صنو لس مالا
 اذاق فور هم لس زلاو

 ل زتاتفتددشدب رممك

 ها لمان حلالنز وأ

٠ 

 لمالااذكه شيخه وقال

 ررجواف

 ىف ددللا|

1 

 ىمع ل#ث اهدساواماواهظذلن هءاهادداو الي مدالالافاهرذو داس ةهطقةرصاخل ا ىلع

 هش للسل

 ىغتفم(ررسو دوس نيم تح هلوق) لكلا ىلءقلط, فوساا مما ن الهدي د ( هلو هلوق)

 ىفو زرهاظوهو نامت وبث نمدخت ل اوى وهلاىفو اًضيأ ثد,لا مزاي ناره سدا اره

 هععاو نيكسمالثم لاه لاه ىلع ع .ض وروش_لاوةريءالاوبا.ءااننيز زبد وهىقمعلا

 اهم وهدم نما مالا هموزل رهاظااو ةمسوماناا تن الااهالاقد و 5 ا رخ ىلا ا

 همدعولاصتالا,قرلا نكي و اهبلعفم_سلا قدصاةقالعلا هّمزلاكل كلا ىلعمسءالا قدصو
 حاص ةدو:عجدودلاون اديدههجدو دك دوع عجب نوذلا مب (نادبعلا هلوق) لمأت

 ةرصوقلا امأ ةرهجلا بحاصلاه حاصعلا را 2 فقع دقوديد_ثنلاد (ةرصوقىفدلوق)

 ىوردقوال.خداهسح ا

 هع موب لك اهنملك ان * هريسوق4تناكن محلا
 مادامام يعدل و بصةنمحجوسنم رملاءاعوىل هو هأ تييلااز_هةصام ىردأال و لاه من

 | ماشا| فرع ىف هلا 2و فورعم لمدن :لاو لوقأ بزفملا فاك لد رلا ىف -ةىوهذالاوا مفر ملا

 نا قيحاصلا ىفاذك متان ل طعن مولعلاف سدا هنال لمس تاهو ؟تددُشهنرسسك اذاهَددَق

 ىضدقد يرسل مدلك سدل هنالدل ونو جهفلا زا وجدمشب ملاهب رك اذاقدل وةىض:ةءلاقد

 قااوج عجب ف" ”امصك (قلا وح هلوق) هلقلا عمدزاوج د _.ةةسوماقلا ةرابعو هزاوجمدع

 لد ءءلاوهوىا سومافه فو رعمءأعو اد رمسكو مالا | خذو ميجا مضإ وماللا و ميؤ-ا رمس 5

 ىايز اًنسءام ىلع همن ىلخ دمف ةشم- ن نوكه#غورهو هل فرظهنال (ليدن مف بوو !هلوق 7

 ليدنااتاد:ةلاَد ود رعد ى ا شد لب د: ل د6 برغملا ىف لاه ىمملارمسكب 1 و
 حلاصاانان مىأ (هانمدقأسا فورظملاك فرظلا همزاب هلوق) ىوح د كاتو

 || رادو أضراب رقأولا ذكوامهد ع ط3 فورظملا مرلالاو ءامزلول_ةننكءأ نا ةقيش-ح ة.ةرظا
 صغقلاو راصثالاوءانباا نا كلذ دعو رقملا ماق أولت .٠ يفاناك اذار اص: الاوءا ملا لح دي

 رادلاهذ_هلاهولام ف الذم ءري و عملا اك ه-ةام لت وقدصملىلن ادءعااو نةلللاو

 ول هناالا هلرةءال لكلا توكم وءانئمسالا حن ل نا واهرتاس ؤادكوىل هنافاهوامالا نالها

 عزنا اءارارقا ناكف عازتن الا نمنال (ةرمدو اا همزل:ال هلوق) ةناحلا ىفاك لشن ةئييلا ماقأ
 هم زامفءلوق ) امهمو زاد ## سامقو ام هاوق ىلءعو» (تدءىفماعطوة ةرسشعف ب و :ك هلوق)

 لامتولا ضأونو ةرمشع ىف فايدتسدفنلا نال لكلا دع همزلاو امه دع (طةةفررطملا

 دق وة قش عئتمملاك ةداععنسملا و(ةداعد-اولافرطن وكنالهلوق) ارب رحت ةرمشع ىف سأد ر 5

 ْ ا ىدامعى ىل>: اف ىلاءت هلوقك اراحم طسولا و نعملا ىنءم ىلع ىأ ن نع ىهعىفاث

 عم يق« هب "الافق ناع رشا مالك ىفو لة الا عم دعاللاسملاو ةسمذلا:ءارب ل _مالاو

 نعاباهتاا ىفاك لف ا بمغاءضةةمنوكبال رن ٠ ّىذلا بهغنال (ىلع ق«م عد هأوقز (

 فاك الاهمزلب ث.-راس ىلعافاك ات هئلافادامفالذعةوقللءاعت ف ىايز طو دما
 ىةسهلاه اذا انهلاة مف هن: أنيس-بو مف ل« نا.ءاروك دمراجلا نال را ند

 ةرقم-.ملاة هلا وهبوضغملاف ةسج ىلع رق ش٠ ةسه باه فةعأنر ةأددو ىلع وعوة هج
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 يا دللا هلت رمسفتلا ىلا ةجاحلا ىف هءاعفقوطءملاوفوظءملاءاو:سالامهلاريسفت ||
 نالصالا دهلوق) اهنوضي ءهمل وكساسق ىلعو امهدنع قةهيالراةءلا بصغنال (طقف 1

 هلوق) ةئيفسف ذوأقااودد ىف ماعطد] هو هامزل:ريصوقىفرقك (هل-ةنكمأنااف زطحلصلام

 لةنالار وص الافو رظمهنوك لا-فورظملا لأ وهلة:نءرابشا بصغلاب رارقالانال (هامزرل

 اع فررتازكحهنيعي لهنالهمأا نامأا ىفعجربو ةرورضاههمصغبارارقارا هذ فرظأا |

 ىلع هد باهل ىنامهدب ود و بصغلارا رقالا ىلع رمد رهاظ وهدعبأهت وا:هاهربغ وناءبلا

 رهلاىنو ها ةمقااىف4لوقلا دهم لاهو فس وى أ دنع طسو ةمقب ىطقي وخد د,عوأ بوف

 همزلالاو بصغلا ىلءرممأه هام ن ا ىلع ديا د يذمامالا لوق هاو ها ىشهمزلبالءامشالاو

 لءفذىلا هب رقأام فاضأن الاف ثم :رهولسا نءةمل ال ئرعشاا ىف هن: ار مث :همزلد لو أةمقلا
 لاهو 'ادّدباهركذ لب لعفىلا هةذبالار ةردوةااورقلا همزلةرسدوقىف ارق هنمتبصغ لاه نأن
 ضءءاانود ضعيلازمجلوقلاو لوقرارقالا نالةردوقا!نو درملا ه.اعفةرصوق فرقى ء4
 نيك ماله ىلع دوه اا فأ ةمشاح ىف لدم و دجلاىلاءتهثو هال سىفانارشعزل تعب لاقولاك

 هماعزءاو(لوقأ) ىلا هت تاهجزدلاولا ىد. سهأ لع 3 ه«ةعقرملا ةملعف هلوقبدار ١ ىلعلو 1

 ب>وملابصغا نال ا هدئعادهو( طة:فورطظالا مزلالاو ه]وق) ىل هان ' ىلئم هنالهتوقالرقأا : ظ

 قاطم هال مان ب بدمغا :رقأ هنالقد_صد ملل قل مهنا ع ال ناسهذلل 1
 تا رودتمرمعاوهدئءزراعلابتاغلا بسدءروصت ىلعءام (د.فافال> هلوق) لاكاا نعل مكأ ظ 1

 مناودوق) فورطظملاو فرظاادا رارقانوك.فروصةءهدذعو طقف فورظالاب رارقالانوكمف ||| ْ

 ْن وكيشمف .ردالافرطن وكن نأ مصيال مهردلا ومهردىف هلوقوهوةروداف رظ ل هام ىا( 0

 ريمعملا وةقمةحاف :رطظ ىوعثال مدنا نا مذ( ةمحف هلوق) طةثم هردهمزلب و اوغلو هردىؤهلوق

 هماعلدي و لصالا نماذخ أم ؟لارهاظو» ( روف هلوقإ) ما ىفاك ةقضسافرظدنوك ||

 كيس غلاولو تالا ةباعفو نوااتخلي ب وثفرا يصف وتةفل ا

 همز ةطئصْرةقىف م-هرذ ىلع لاقولو | مذو ءامزللواللءاعون وكنا م ىناشااواذكىفاذكأ)

 انومفامو ةمدلا نق م_هردي رقأ هناهدازرهاو لاه ام هناسبافر طريف لا غصناو طةفم هردلا /

 دلاولا ىدم_ب رهظتساو ىناعنالا قف موحنو ها وخآ 'وئىفافوراظمتوكي ناو هبال 3
 ل لاك اًضيأ ف رظا| هصزل :بصغلا ىفامأ ءادتب ارارقالا ىفا دهن اىلاءت شا ءجعر

 هلوق) لمأت بوق وهرد ل.هلا اذه ىلءو لءلعتلا هدءق» وءانهدقام ىلعءاشت سفك 1

 بالا لس ف مالا ن وكس ةةاطلا (هةةلس همزاتهلوق) كلمتا1ا اذهل وقي نان ( متاع و

 ردب وةردب و عصق وةعصقك لوالاريسكب ىمدالا لاهو سادقرتغ ىلع تكن قاح محلا وءريغو

 احلا ف بكر بامو» (هصفوهلوق) ط نوكسلاىفةغا حلا نا "العلا نبا نع سأوب 1 َ
 ا ١نال (اعمجهلوق) نحل ي-غرسكلاو ة21ئم تاس صقلا سوماقأا فو هرغنم /

 ْ مف (هنفدلوق) ىلاشلان 2 14 رجل يع ع نم ماها عمب فصلا لخدي ادوار امامني . .4

 فيا ءذشإاب ىيفو ط . تاتي رسال (هلثا»وهلوق) كيصحاا ظ

 :ىل# با لذ: هويت 2 8 :ضووح نجت

 نوكناما عب (م اهلوق) ب ياوثالانعا ( عصنلا توست الزوج بوثوةثامفاك |[ ١
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 رك دامو ةطتاس بوصة اىوعدنادوع-لا ىنأ ىلوملا م باجأو مغال درةم 2: امزيمم
 لل_.لةعجلاىلا ةناملا فاضأ ثمحور ردلا ب>اصا مقوامو ري ركل اوهةمدقملا ّق بحا1ل 9 |

 ىلا ةئام ةفاض انيس ةثام ثالأ 'مهقوكفاوئياو قاسكلااو ةزج-ةءارقدئمو اطغ سدلو

 داء الثوهو عجيل !فاضرالامامه رد أن يمسق ىلع ف اضم اددعلا نا ىل_طادلاو نيس
 اهنلأو مهردا:ئاموخامهتمفنت وفاأوةةاموهودرةمىلاالاارم_:5 فاضدالامىفاثااوةرعشع
 فصن4لاقولو ادك لطر و وأ ةطْئخْزي قر (نور زوملاو مك. ا اذك ههلوق) خجلا مهرد
 | ادل» َ راخلاءد_ه ردمعلااذ_هفدتاذك واهنملك فرصأ هملهذ بوق دوقو رادو مدرد

 ريغ هضمي ناك ولامىالو لكلا ىلا مى سنلاف رم: هل ةطمعل وأهنمع ريغل د ى* ىلع عق وهاك

 اامأ و ىبلي زلاهلاه هلكمهردلا ورام يدلا فما هيلع بيع مهردو هرانإ الا ازعيقسنك نيعم

 ناو فاصنالا ىلع هاكوهفهنمءرم_غلْئىث ىلءهاكناكوأ هنرى ىلء هاكناك اذامالكساانا

 لاف نك ١ ةءاال كرش اهمتملوالا ىلعءفصفلاق همعراش) ح " الاو هني امه ناك

 مهردأا 0-9 ريدقت ىلءادهن اه_.ةنيمدتللمهردلا لكبوحوا رعدادءن ىمدقلا ةمالعلا

 بلاغلا نا ىلعزا وحلا ةغل ىلءلاكشا ال(ل وقأ و) ىهتا مل نوكسلاو عف رلا قاماو لكشم

 لصالانانراةة:سالا طوحالان 59 اوماوعلان ءالذذىا با رءالارامسعأ ماعم اطلا ىلع

 عرب و فوطعملا همزلينا ساما و (اناسص ا دوق (ّ لمان رحخلا دصت لعلذ ةمذلا:: رب

 ةئامفوهإ :لوق) ىلاعتهقا ريفا دا مالا أ لاقل[ ودرلا هلم فوط انا .ّةقق

 نانامتسالا ميو نستلا فلا (ةمومامنالءلوق) ديعوةتاموةاشوةثاممو (بوفو

 #2 : اولقثتسا سا.ذلاتالتداعم مءالاناسب نوكي مهمددع ىلع لك !اوتوروملا فطع

 ةمذلا فق تنسي ةيام هوظو ىل ءاعملا هنقى رواق الدو لامع: ءالا ةرثك د: ء مهردلا وو ميسم

 ةرثك- اء وذ ِدطاوعتك | واع دا ةواناسة_مذلا ىقاش .دتيثتامئالنوز وم لاو لمكملا وهو

 الو لاكدالإم ىا تاددقملا ْن هم سدلا.[هريغ و باع ا مدلل دار ود وهبام_سأ

 تتمن ناو بايثلاو تالماعملا عسي ىف ةملا ف اهتوبث ءد مل - ءلامملماهةئارثكالا ملال زون

 مد_ءاافرك دا وام: بلف نعل اوصضرَقلا رثك نا رثكي الامم الا حاكستلاو ملدا !ىفةمذلا ىف

 ةنام4 وقفال_*+سامقلا ىلع قءفد_دولو ةراكسال ف اكل اء افك الاومدلك-ل!ىنامتار ود

 هنال اهريغوت اددقملا همقىوش سب و اضبأ ةئامللا مست: باوتالا نوب ث ,ثمح باوف أه هن الدو

 نال عاماالااذه و اينديلا امين وكمف امملايف مهتم ةاريسة: امهمةعا ونيمهبم يداعب كد

 فرصنمف اييعرذو راج واقإلاو نورتشعوديسا نولوقم م-حا ىرتالأ كدي ت رح مهتداع

 فاتخخال ىذلا براقتملا ودوعداا والاه ىهس اهلا ة داس ا ىف امهم اوةسالامهلا ريسفَتلا

 هاوق) هامش رأوهأرد وأ( باو أةثالئوةن امفوهإوق) نوزوملاو لدكااكرغدلاو ريكلابمداحآ

 اذهو فاطاعلا مدعلا ميلا فرمصفريسةلانامهذدرأ وني مم ني ددع رك دهنال (باسئاهكك

 كلل ذك ماو طقفهلَم_.للا هدهىف هدفلا2 نا هما اكرهاط (ىفاشالاف الخ هلوق) عانالاب َ

 مسقملا سن ب نم مهما دج دذعو لكا ا ىف هيلا ةثاملارب .ةة كلامو ىناشلا دذعو قمعل لاه

 ةهنالثباوفأو ةئاملوةد نان(فطعل فرع رك ذن)هلوق) ذرالا فهوهقو ىهتنانياصفل ىف
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 همعددو مهردو م_هأرددد ام «مزل مهردو ةئام "ىبعه لاق اداهطمفلو عملا ةْغم . اسال زعمت ش 9

 ةئامزيممو لاهت ثمح ةمبجاملا ةمدقملا فاس ل ددساو دارفالا مهردهثام با وسلا نان 1 1 ٠
 نال رقلا نامغط نسمعها رد ىف فاالا نان ياسا دمعاضي أ «هضرتعا و هأ دوفمصضوف# ساأو 1 3

 لدلحت

 ش ادور :دئمحم_.دعقدامذلا هناك نافادقانوأ اههام همقان , ودكم نسل ناك ولامفالع

 اهقل الد مصداما هيشعب لاق اذا انهكلذكو هسفنا همعذينا اكلذدعب مدنالا كمل ايهلافارتعا

 رخ ىلا هس: لام هعس نا هرغغن هيلطدالناسنالا ناف بطازمال ا كحهولم ناك اذا

 اا مسن ذ ذاع ورم مرقم - رلاو نيدحو زلاد اريغباضي أ هد سقت بدل وء.انءدقام

 ع اكوأةءوا-لا لمت هلنأك هنأ ىعدامت انوثءوا-تاداب 9 ءةبزازملا ف 5 (ةمهم)»

 عسيلا قلو همم واف عمتلاب .ااناكو ىنال ناك لاق ولام عم بالا“ ارم ارعص هك رو ال دل .ةتامم 0

 ما لا ارعم دكرتو ضل ل_,ةتاموىلال يضةلاقولا ذكو اب أ عهسإ هوبأ» .اعداولو عم:

 هنال نكعالو ط رس هوهلنا ماودنالىضقي الان اريمدك رثو تام ىت-بالل ضةب | ناواضبأ

 ه.لعى عدلا ن نمءارشلابهلاد مشو بول "ارمش لج ى ءداولاذه ىلعو ةموا لا دعب اوصخ هنال

 اننلقااما وعد مسالا هنعوههتروو هءبال وأ هلد روما نانيدهاشاا دحأم 3 رم ال وأىضت و

 عببلاىضقي هذعد-:ةروفال وأىلهتكلاذ مهم هعانب دوثلاادهةداه_ثا١د:ءلاهولو

 اءدويولو الوقالاهولو ضقال! ماد هئال4 ىضقءاعدص ىلع ن هربا ذاق دداشلا ىو دا

 عادم ةسالاو راكتسالا, دهشاذا ادكومل مة 1 ؛ باطاانهلكو هءبال هناو أسئل ءاعدا مت داهشلا

 هذهقمقةباط“ا وسو هيغل وأهسفنا هاوءدل طن ىب عدلا نم ةراهد_سالا وأب ا مةسالا وأ

 الورخ" الا بدصن ىف لي رخ" الا عمماعدا ممواسولو قواد ءدلا نم ىعداادوّةعلا
 العال بالا تومدهد نكجان الاى وعد نئالنبالاةمو اسمو مواسمملا شال

 ىو نغرب ولون[ ىماملالءا دما لبق ةونبالا هذ >آ هيف ىضقوءاعدا بالا ناك نا و ىوعدللا
 ناو لمت هكلم لصالا نأ ىلع نه رع لفرع وأ ضرآعرز وأهب راحدا وع واسةم قالا

 ىعدمالاَةف ا روع - ىعداولا ده ىلءق َع رهااال ل صالا قد ىف لشن لسمالا مع رفااى عدا

 ةنازخطلا فو هويغل رثلاو هلرصشلا نوكب نازاوطاعفدنوك. الق م ىرتشاوأ رولا سال

 ١ معدتن انا انال اعندنوكب العم ءسلا تاوحأ ونالف نمد رتْسا لاعف أمس هءلع ى ءدا

 هم م وحان اك هنا هلع ىعدملا نهريذف مركلا اذ هنأ ىلع نهرب طمخا ىفو منغل[تامرشلا

 لاه ل. ةمغصلا هبال هنان 0 رب مان 0 مرحأ: ا قدا و مفدي م .كلااذج هلعقفه سف

 عنياكلمهنوك مدعت4 كلا! عدعبارا رقاهوضورا فتم الا لع ّجااةياورلا ىلعءده ىضاقتلا

 بولطملا كا مهتاءارارقا نوكم:ىتلا ةياورلا ىنعامافرهسغلا نءبو ازا هريغلاك.ام هنوك
 نامهردوةثاملاهولادكو (مهردو ةثامهلوق) ىبتنا هسفنل عمستالاكهرغا ى وءدلا عمستال

 را ..دلا لمقر د ةملام م مرديدارأ وى ” الا لملعما !هءاعو هس ةسامللا قاكمه ارديالث ”وةئاموأ

 تاردقملا نمْئمدادعالان هد ةعدعد رك دادا هناىلىاحخلاو ل .كلاوتانو زوملار“ اسمو

 عع املا ىف اك انام ن وكي الذال اوانامب نكي سارفاوأ ب اوثأ هيالثو ةئاموح ف اضمددءوأ

 ولو راَءغا ىف لاه مهردو ةئام ىلع 4هوق ف مهردو مهردةنامدمزل ىا (مهارداهلكهلوق)

 2 ذ رردلا بحاص نا ل-ءا و نر 0 ولاكيام لك ادكو مهارد لكل امم هردو ةثأم ىلع 4 لاق



 نأ عما. ب ةباورنالل_ماحلاولاق مت افالترك ذربااد_ءءاىنامهولامظذااىفو وريم الام

 ةناؤزوشتمرع ايم او ةلممو املا الان رارقااهوتوةراعتسالاورامةالاو مام علا

 قافتااهيف ىكحو ةيدام_هلاىفاذك 97 اوهر :.كس أ اءاراوقا كلذ ن وكبال هنأت اداب لا
 مواساسل اك. 1١ ءاوعدة كس نت فالانا ا ذ_ه ىلعو هاهو و موا سال كم م ال هنأ ىلع تاناو وزلا
 ىلاهتهللاو ريغصلا| عما اهيا وربادا ارارقا هن :وكيانهاذم" وسان و ىيب !هرعغلو ا هسا همق

 0 وذو مامتسالا تا ن متادانزلا فاعىجذ ارذعىديانا هنا ىفرهظب ولادك اساا لاه ها لعأ

 هيا ىودر ةنالا٠ نءاةمدقو ص#الا هنا همجا رمسلا قو عض اوهوةيدامدا!ىفو ارا رقانوكيال

 هسا ماءةسالا ل نك-الوقا ها هياورلارهاظ هتاوتادابزلا فام صدت ىلءراكالاو لاق

 هريغل همعدب نا هل معذ هسةناهءعدب ف .كف همف4كالماله نانا رارقان وكي ني اورلا نم لك ىلع

 ىفةمت الاةلوةااىفامد رقءرك ةئامءااذدي وباموتاداب زلا ةباو ر ىلع هاب ٌضقاخَتْلا مده

 نأ نم سهام مس ىأ (عماطا ىفهصد#و دْلوِق) لمان' اهذدنو تحبي نهربول ىت-ةةّملا
 رحام_باوه:مراعتماوهثممواسمءال كالاانرارقااه وهو راكتمالاو ةرامدسالا وماشسالا

 . نء'ارمشتسالا(ةمس) د-#مامالل عمال ةياورهدهو نياوصفلا عماج ع ماهطايدا ارااو هم

 نطرب ول ّي- هءاع ىب عدأا نم ءارمش < _سالاك ى ءدمال كل مال هنأ ارا ارقا هنوك ىفهملع ى ءدملا مغ

 نوكي نا ىعشإ لوقأ ىرغصا| نع هلة عد نياو هذا عماج ىف لاق اءؤدنر كح همللع

 'لةمىفىأ(ة.نايهوأا ممهتلاف ال ءلوق)"ا رشةسالاك هوو بامةسالا اذكر وعاد. تالا

 فام ءاوذفو االمكو نوكي واامصغوأ هد راععتام اقدر نال قع ملا نالما.ةسالا

 اه-داثق نو هلوق) تادازلا فاما ذهو ن امهر نبأ و هز داد تكس عد امال لا توم ض دة

 ىفيهوأ الثمىأ(اذه عب لاق نا هنابدإوق ) تادازلاو عما+اىفامزمب ىأ (ىلاليثرمشلا

 هءارش بلطدقو هكدام هنابمزاج هنالك لان هلافا رتسعاىأ ١( رارقاناكهإوق) هوتوف ذرأوأ
 لبارارق انوكيال اذه عئابتنألهوأ (اذه عسبتالاق ناودلوقر هتراحاوأ هدمهو أه دم

 الوأهل عبلازاوج و ةمكاملا عديل ه هلاسر ا وطظدسا كاذيد_هق؛ نأ ل< هنالاما فدا
 هرارقاىا كلذدعد هيهصْلاهف لاما كل دعب ةدارانمرا رقا ىلءداهماباطءدايصنوكي وأ

 هرث دامزالاش دق نك !تادايزلا ةبأو 7 ًهلَم_بلاهد مب ىتقنو عماطلا ةباو رىلعءان ىومذأا

 اهطعبنوكيدقتاروك ذملانوك ىفلمهةةوهلب؛نياو تلا نياق نوكسه, نأ ملصيال
 مديامناءايا هب لافاذا هنالطاخلاو لمأتن رقما ل ءنوكيدقو رقملا كلم مدع ارارقا

 نوكمفه_سة'لامهعمس ناهري_غنم باطدالناسالاناف بطاذحألاك وام ناك اذا: كالذ
 هعمض ناذي برب هل هلق عت لاقنا وهريغلال وهسُْدأ كلذدعم -.عذيالف كاملامهل هنساقأ ل تالذ

 هلوق لوق) ةيعبامملا ةقمتو ىا ع هبا كصد]وق) كتالاايءلارا ارقاتوكم الذالو طف وأ هع ةلاكو هل

 اوت / !ءمدسعب رارقا سنا هلوق) تيار اذاكر هرك ذامىا ( هناف

 ارارقاتوك. :الذانفوأ اذه عسبتا هلو ةفىا هريغلو هسفا ل الد دعب همعدبن ا هلفىاوا.موأ

 ان وايد عرسك ولهنا ىه عملا كص يل عمو هداك ا ودور هكدامم دعت

 الود هري-علام ع .س دق ناستالا ناف عسيلابهست :مافارتءان وكي الث الف عابدمف كص ىلع

 فزاع
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 هلزعىضاقااد_ذع ل عفول هنالةلاكولا نم لزءامهوخن وأ ةراهتسا وأ ةموا م هنمتةمسهنا
 ملا طرششولهلو3 نيءااروف بحاصلاه زوجالهبءاعمرارقانا ط رشول«ة-ىلع لكوملاو ||

 طرشلاىلا ةحاح الفروة هدال ىذاقلا سا مذ ىف ل.تكسهولا نم كال ذردصولذا لرد سم

 ناك اذااما ةفاكولا نملرءهلوقىلع افوطعمه-ة>ىلءلكوملاو هلوةناك اذااذ_هروك ذملا

 )ثم ةصنانىلوالا "هلم نكاذ مد كار دا الف هلزعىضاقلا دنءولعفهةوق ىلءافوطدم

 اذهو ىضاةلا سلجتريغىفءزاكو ةمواسءةرو طىفالو أ هةدح ىلءلكوملا نوك ىف اهيأ ضرع:

 له»مايتسالا«هفو ها مالعالاىوذىلع تمالك مالعاوناي ماقمىف ماهباو روصق
 نوكيالةياور فو عايل كم هن وكب ارارقانوكيتاداب زلاة باور ىلع اةاو ردم رارقاو»

 عئابلاري_غنم مايتسالاومامتسالا دعب ها وعدم م-*النيت اورلاىلءو حد لوالا دارارقا

 دملا ىذا هناي رارقا راكتسالاو باهي: سالاوةراهم_ىالاو عاد .ءسالاو عتابلا نم مامةسالاك

 نهج رخءاذقلا ساحمىف همواسىل كولا نا ىلعةندملا تعقأولوهريغاوأ «-بفئاهاعداءاوس
 ةمودالا نموه حرخءاضقلا ساحمربغيف ةمواسملا تناك ولواضب أ هلكومو وهةموصللا

 نيب اورلل ميصصتافا_ةخاف كلل اهندافا ةياو رمح نيلوصغلا عماج فو ها هلكومنود ١

 فاحصاسلالقنو ها هرمغلابيرقملا ىوعدزاوجهملءىعدملا “ال ههندافا مدعىلع ىف وأ
 هبىوةمفتلق ها ةياو رلارهاظ هناوتادابزلا ىفام مدحت ىلع رثك الا نا ىوهرقنالا نع 1

 نءمد_.ة:املثمو (لوقأ) مدقتاك عصصتلا فامْحاناوةداو رلارهاط هنوكب هدفت را ا

 د.ر ىوامفلا نمار زياوصغاا عماج ف لاف ماسشقالا|هتا وخأو عا د.ةسالاو ةراسدسالا |

 هكرتاذ_هنان نيةمااولعلاد_هب كرت ةباصو وأ فقول ةملّون لمقو أثر نيب لك رتمسقيدلا ْ

 هيلع قةةماذه (هسفئلءاوعد عنوفدلوق) ه.قدماعتو ها عمسالهسفناءاعدامفقووأ
 عماج ىف لاقت( هريغأ ءهلوق )تاعام ناء صد“ ناتياور همففدما !ىذا كلااارارقاهنوك اماوأ

 ىعدملاّ 4 1هىعدملانا ىلع لديام هئئءردص ولى عدا نا صام "هل ب نم ل_صاخل | نيأ وصقأ| |

 مدع ىلءلديال ردك.اممدع ىل“ لديام ه«.عردص ولو ض قال هرمغل ويسةنلوأ وعدي طم: هيلع /

 ردصولو هلع ىعدملا ك1 ءالدك لم مدعب دارقا هنالءريغلال هسفناءاوعد لطب هملعيعدملا اء
 ةلاكو هلوق) 2 كشالارارقانوكي 2 اونا رقلاب مسرتلاةهمدع و را رقالا لكك ام نع ا

 ةلاك وب هاعدا اذا ادكو هن هسفئلءاعدامت نالفا هنالامعىل_> رلارقأ اذا قعد )ب اصووأ |

 ةدحاو ةلاحىف نيمدهشل ن وكيل د-اولالامملانال اضقانت همذنالهمصوهةئرولةباصووأ ا

 ىأ (هنارباف الع هلوق) مدق:امهبدس نحال ناك اذاام هلك( ضقانتاهلوق) رودلا فاك |

 هنال ضقاذتلا مهل مده.صووه متم وأريغاةلاكو هيلع ىعدا م ىواعالا عمجن ءهأر باول
 مد_ءاهلوق) ةياصولاوةلاكولادىأ (ام-ممهلوق) هريغو- نعال4_سة:قحسنءمأربااسمنا |
 لامىوءدةصص مدع ضم ةءاله اع ةلعلا ىواعالا عج نءلجرلاءاربانإل (ضقانتلا

 هوق نم انةمروك ذملا ىلا عجاررم بهذ | (رددلاىفهرك دهلوق) درد لد رلا كلذ ىنعهريغا
 ىفهمجصوهوق ىفريعذأ اواهيفروك ذمئالذ عمم احرشروك دملاىفاوةراعالا وسهلا اذكو ْ

 ارارقا هنوكد ح رمص نعد محملا يف فيَج_ءملا لوق هلع لدي ط.ةذ تملا ىفام يلا عمجأ رؤلسا عصادلا

 اسمع حسا اي سلبا

/ 

1 

- - 



 نياوةلا د أ ىلعهل الملا مدعبر ارقارامتسال اهايشالا ىف لاق( راختسالاو باه .ةسالاو هلوق)

 امتاواف اقناهل كلما مدعب رار ةاراذتسالا هما ءىلق ىودلا ةمالعأ الاه ةءامرلا ىئاوخلأ ىف ٍإ

 هلع هس رقلاو رخؤمللعجار4قريمذلا نادرو مظعوه -.وهوىناثلا قاكلوالا.فالذلا ْ

 ءاوعدواهيفنالا ا ىوعد عنو ةمالا ىف حاكنتسالاودب ءلاعضا اولمكو ىأ (لءكو نم ولو هلوق) 1

 ىف لاه (حلاهره-غلوه_سفئاهاوعدعيم# ه]وق) رردلاىفاذك اهحاك: ىوعدعنعةر 1ااىف ٍز

 وهوالتادايزلا ك ؛ اور ىلعو د اىذل كلما. هر عما لا هب اودىلع ناد اوره.ةفدملا ىذل ا

1 3 1 

 هلاك.لمهنو تصص مدعي وأ عت مالكم ا رارقا ةمواساان انه «-ظفس ىدامو رئاصماا

 نما لصو اذاامذ رهظءاماتوافتلاو عئام ماا كلم هناناك رمصرارقالاكسدلو اصقالا م2

 ىرغشا هناسإ وةموا.لال صفة مو الوب مصلارا رقالا لهفف عام مااىلا درلا نمو هديرلا

 بالا تام هذخأوىرتشملان مناه ربلان وهدا ىرتش نأ امن هدءقوذاسأائ هاعامم

 ديف عاستا!نوكي وعئاسلا ىلغن غلا عبر وعئاسملا ىلا هدرب هؤبال ىرخ_ثاانبالا ءدروو

 هثدوربالاثام مهدننمهوبأ «ةدتدا مثعئابلا كالم هنانعدساا عر ةأولو ثرالاءاذ» ىرتشملا

 تاررةثا1 لوالاءا رشلا م 1 هعز ىلعءانيمدي ىف هنال عئابلا ىلا عج ربالا ده ىرق  ثاانبالا

 هلوق) ىزازيلا عماجف اذك ها نغلا عوج رلا لبق عما | حف ب>ورال هسمالءاضقلا

 ةراعا ل ءةول ىرمثاهلا لصفلا نمنيلوصفلا عماج فا ةراعةسالا لاقي تأىلرالا (ةراعالاو

 ةراعالا وهنمىات ىذلا وهل وقل ناف كالا رارقادل |ومقتاك نب دولا !اةيزاحخلا وبوثلا

 ناهتسالا وعاد.:ءالانيباهع :وقوكلاذله-ىذلاو كلانا راوقا ن وكن فمك ةدملا ىذلهف

 || لمان رهسعملا لعن ىسهف .ةراعالا امأرمغلل كلانا رارقا ن ركن لا هةراعتمالا نا لصاحلاو

 : بدل .ةو ءافخ عضوم هنالا كلم ءاعدا ترا دراكتسا ضقان كارقدعت اتناىوجلاىو

 رحاخ_سااداءاقو عئاملاوأن هارلا نان د اوحرمص ممناق ارهاظ مفك 1م نكي لاذ همم

 هثمو ها لكلا مدعبارا رئاراذن مالا نوكمدع ىف عب رصااكوهو مهيال ع. بملاوأن ,هرلا

 ىرحاف ىاثلال والا هابشالا ب>اص ىلع همس | دقق كال ايد | ىذإ ارارقا هنوك قفالخلا

 لهفلاىفهلوصفىفنيارةلا ل لكىدامعلا محد قو أ دج دمعت وهو هأ ناوقاادحأ ىلءهلوق

 ةممقلا ىفاك هند رعارا رفا نكي لهسفن نءهدمءىلواارحاةسا اذاالا ءام_ثالاىفو سصداس |

 كلل اادار ا امنوك 0 ارا رثاء مالا هد هنوك ةما العرمشلا

 ىعدألا ع نمباييةسال اوعادمةسال إو اال ١قواءول !اةدعئ لاه ىرغصلا ىف أ ذك ريصعلا

ءدن ءاهيساص عنءاهريعو ةراجالا ن مههمشأ اموةمواسأ اوءارمُمل | اذكوهرمتن مو أ هملع
 ىو

 كالا مدعتارا رقاءامثالاهدهنوك لوقأ نياوصفا |عماج بح اص لاق هريغاو هسفخا كلما :

 رهاظااو لاه امي رقىنامساك نانا ويوضندمااىذاذ ءالاانارارقا اوك اما و رهاظرشامملل

 ىذا كلااءار ١ رقاثوكي الفكالاملا ليك وعم لعفي دقدادمل ا ىذأ رارقانس داءالددرت نا ىدنع

 تيس اذه ىلع نئا ردا اب عض ومنود عض ومى ارارقا لمعت نأ ١ وقلانز معنا ديالف دا

صللتا اكو ىلع هءاع ىب عدا نءربناف اهضء فال عضاوما صعب ىف هريغاءاوعد خدتنا
 ةياز

 م سم م

 هنا
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 هامشالا بحاص:دايزاهنمةرشعو نياوصهاا عماجىف ترك ذاهتمنوفالث 'لُث_ص معي رأاضر
 انمدتامف ءذهضءرانرك ذدتو نيعلارون نم لكلا ىهتا ةريّسسملا بكمل نعاهلقنرالظنااو

 انهام ىلءدازو فقولارخآ ء وسلا ل_بةح راشاا مالكف تمدةتو تدشن ا ههارفاررخم
 «ءزلهإوق) ةئاهعجارف اهلعداز وىلاءتهقا+_جردلاولا ىد.ساهيلع بدك و ةريثك لئاس#

 رارقالا فقد_ه.فهفذاة» هسفناىعداو ه_سفنىلءق< رقا هنالرردلا ىف لاه (الاسنيالا |

 قدم ل هواذاامأ همالكب لالا لسيرلاذا اذهتاعقاولا ىف لاك ها ىوءدلانودةتعالب

 هلرقاا ىلءاقح ىعداو هم: ىلع قد رقا هنالىودلا لاق (ةحالبىوءد هنالدإوق) ها

 لوقينأمذوالا (طرشااهنومشا هلوق) ها ةهال:ءاوعدلءقتالو هءاعةمرا رقاق

 سءغيتدشالو ضراعلجالاو ىوهلا ةراعو ضراعهوقا انانن نوكي وظرمشاا' تدمي
 ركسذماو عوء لا فرقاللوقلا دهلوق) ها ضراعلا ىف رك.ئماللوةااو طرمثااب لبدقعا
 نا عوذلا ةةمقسنال ضراءلابال عوناانرارتالا ل_.مةنه تناكفىأ (شضراوعلاىف
 لجو. هناف هيلونذكسحا ا لولا نيدلا كالذكو ةةصااكلءافوهومدلدا نمئشا|ثوكد

 دوسلام_هاردلا ناك لاحلابارقم نكي ملهي رقا ادا الج وم تاكو هك نوح نمل طرمثالب
 لالا ناف نيدلا فالخي ع ونلاب ارارقا ناكف طرمثلا: اضراعداوسا| سداو دوساوطصأ نم

 ءاعداو نبدلانارارقا ل ّ -واانيدلاب دارقال اتناكو طرمشاانال البو ءره_سدالو لول لسا هم '

 ضعبهدافأ 5 د_.ءلاةراحاوإ هم 3 ركنمالوذلاو ضراعلا ركل رشملا وضراماالومهل

 ركح:ءلالوقلاو طرمشااءىللب دقعلا رمغنتيشال صراع لالا نا ل_ماخلاو لضافالا

 هلجؤملا ةلاةكلا تناكسذ عونا يف لج الاف (طرمث الب لجو ا لا ةكىف هنو هل وق ) ضرااعلا ىف
 نالرخ الا ع ونلاءارارقا ل_هالنيءو:ااد_ابهرارقانالق دصتف ةفا ذل ىعون دس

 لوغكملا لوما نيدلا كلذك وددصلا ءالَس افوصوههل<أ نمئذا!نوكدنا ع ونا! ةق.ة-

 هلوقدذع ةلافكلا تاكىف هلك_لاترمدقرامي رقا:مدقاك دوس اهاصأ نمدو.لا مهاردلا

 مك ا.ىلواف ة,ةنةم نكمل ذاف (ةيقنتمةمأو وأَرَس وهلوق) عجارفربشملا مهردةثامثال

 هوقب كذا لاعةي زازماا و نارح ىف ٍِن ول'اريش حس ىأن ارح قب وثك هلوقو روك ذاا ١

 ل.ةيالهيديزعوةسق:ئملا ةَئاَقلا ب زاحلاك ةمواسملاتقو ىف رعباممن اكن ا يْداانا طباضااو

 لي دم ىف ب وثكف رعبالا# ناك تناول .ةفاهارا <ةفرعممدعفف هلع ىع دملاهقد_صاذاالا

 2 كال ىفءااعلا لب واق أت ءاثحااذ هلا ولو, ثا ثم ىربالءاطغاهسأر ىلءةدعام ب راجوأ

 سرغانيالدب ردءلاهك اولا فامء.اعلدب و لد ه_!ىفوهكب ارا ىفبوثااناروظدهب و
 بارح قايوطمان وثىرتش اذاو لاف ضقامَملا هف رف غبامم بارا ىف بوثلا "هلم سهدلع ثدحح

 هذه عج ىف ضقا::اأ عمةءوه-”ىوعالاهءاوع دعهست ىعاةماذهلاه هريشن أ لد !:هوآ

 عامس ماها ةاطم ضال اريقعا نمزعباشملا نمو هيىجملا مجارلا ىلعءذهاممىئااىأ لئاسأا

 ريوتتف لاه راكتءالاو اييتسالا فلام هإ_ةموءهد_:ءهعادبا بط ىأ (عادمتمالاو َ

 ىف
0 
 ب

 6 -- ةموكد هنال
 تاصسر هاج (وز
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 1 11 رش ا 1 رانش ال الزرقا ل فشق

 لمي مل ىل / ىل ” دعي مد م امتع تءداول كاذدل ةلوالا لءاهدردا 0000 ا اطار دال لا كلان ءتلاقا اهداء حأ اهامقفىلا لا ىلع ثااما | اهد 00

 ا !تاس وتعد نيدحتن :اكولذ ل مالا ١ سحتءدا واراهاوش تدل الق معلا

 (اهنمو) رارق 0 الفا( اع موا ها مقيالثا لوالل س هلق دنت ناوؤرلاب ر ١ ةادا.ةنالاذاكلذكنف 0
 (اممو)ت كن حري نأ ىانجيرخ ه1 لافتولال ثم ىلا هسا تكس اهيق لزان تالفو ها دان دلو

 داو مأ(امنمو) هرارقاك هل س ةاودلولا همزل حوزلا تك -ذاه-و رسأه :ااأنهفا دلو تدإو

 عمبلا لقت وكسلا (اهن مو هذمب همن:كلعالداولا اذهان 15 ولوذمق َج-اهالومتك-ةتدلو

 ىلء كلذ عممدقأو هدوو) بدعم قش الإ اذهل بر لاهوت هن هباضر ب يعلاب راع الاد

 (امتمو) 0 امولواشر وها هدم 4 غنى أد دعاة مافولالال دءريف انوه كار

 وأ هنأ سمعا واراقععاب(اهنمو) 1 ؟سمام فال ىلع ىلولا عب وز اهرامخا دنعركب توك

 خعاشم نأ عسا ا دعا رضاح ناك نم ىرتشملا ىلع هاعدا م ممسك فرضا هيزأق أضعد وأ.دإو
 ىف اوةداقلا عامطاللا.هطقةلالدرارقاك اس يوك ل , عمال هنا دش قر ٠

 هل ىدااراهتشال عمسإال هنا ىأرول: كلذ ف ىتةملار ظنمق عمي نأ جب , هياىراخ عباشم

 عدابلا ثعب راعسيلادذءرشاملا اممو) سو ثا |باما اسأل بى ناحسم هنأ سدمأتو

 همضاتمب عيبا ازيخرعسي هئالءدسب هسا كالا اها وعد عمال نما اهاضاقت وىرتشملاىلا

0 

 لوقي)ءاوعد اطة_ساتك اسوهواانامزىرتثملا همف فرصتف رادو اضرع 2 دار (اهن :هو)

 فرمدتلاو ضرالا ىأررخآ ل روان امزاضيأ فرمد' لبر _.هطاولولا ىواسماا ىفو (ريشألا
 دهاذ لال نال فرمص:!ديىلع لرت_.فءداوى 0 :ىلءت امو عديملو
 مم هلك ومتكسف ىمفئأو“ا رشدي رأ فاه ك وأاهسةمعب ىف َْىء رمش ر.كحواالاه وأ (غو)

 ”هلثهنمةقرو ود سام ولدا هذه نمب ف ةرفااهح 3( مقطالوق وش لك والنوكيهارعش

 فوذلاو هلوةبنيما 5-لا نيتاه رك ذد_هنا_كعالذلا  حاصءرك داموهو ناشعلا ىكيرمش

 كاعالذا نيكد :رشااذح فال _ طم 1 وما لءاذا ه سمن ل رع كلل 1 1 نا

 نركب نكست وشم وعد ىبصلا ىأر لقاعىوصىلو (اهئمو) هوحاصاضربالا ةكرمألا
 فلام اتوكس(اهتمو)اضد نوكي هم ه.قاملاس دا انذا

 تءزدذأ صا (١ممو) تح هند لو ءيصهأ الو نالاة هم دخ محك وأ_-عئأان الق مدع تنال ناي

 ىقمالاتةفنا(اهنمو)دادرتسالاهل سولف تكاس بالا وبالا ةعمأ ماشا اهتنما اهي وت ىف

 طرت ي لو ناطرقو ىل-اهيلعو ةما عاب( !متمو) مالا نمضتال بالا تك دا« ءوهاما عمن زيوت

 21 ةمما_ستلا ةلزع هن وكس نأك تك اسعئابلاراهببهدو ةمالا ىرخ_كثملا ل-سأن كلنا

 ور ذام (انمو) مصالا قهقطأ ةلزنم لْزخت تك اسوهو مشا ىلع :ءارقلا (انمو) اها ىلا

 هنارهسج لا مث لفك هنمذخؤب الص أ بعلو تك -ةالامرشا ىلعى ءدا هءال_هتا١امق

 بدو تكس نافم عا ساجم ريض هند [ال هنا اوري_ تاولق همم وأ هنا سل ىف ةفآ هيوم

 بدل س رغابنا وفدا ع ساي فل ونه أ دنع و ةةشحيف اد دع رك.هملا ةلزخم لزم

 نهارا توكس(اهنءو) لي دعت دها ثلا لاح ع نعهلاٌو دنع كر !توكس(اهنءو) ىههتنا ةراثالا
 اهنتوكسلانوكي ىتلا لئاسملا تراهن (مقأالوقي) ةنوهرملا نم علا نعترملا ضد



 هقرب رارقاوهذ لةع وهو نةلاتكسولوىلاتعلادئاوفىفوتاخ ىذه ىواتفىفام افاوعأا

 نجر هنا( لعا غالاهنءلونملاتاربتعملا باص ن مدسسأه ضرعتل كلذك تناكولذ ا دمعد || ٠
 ركملا توكس (اهنأإلا ضر نوكيىأقطنلاك اهفثوكلاراصةريثك ل ئاسمةقياس اةدعاقلا ||

 بالا مامق عمدا ج وزولذ ىلولااهوزولاذهءد.هد و عب وزتل ا لبةاسمنءاهباو رائتسا دنعأ]]

 اهجوزنموأاهوبأرهلا ضيقولاهره«ض,قدنءامتوكس(اهنءو) اضراهتوكسنوكيالاا ٠
 جوزلا اريسالواهماعض .ةلاز ع لذ_ةنءل ضيقت اللوة”ناالا هضيةبانذانوكيتةكسفإا]

 (اهتمو)امدث تغلب ولالا وغولب رام لط_واضرنوكاركب تغاباذاة.يسااتوكس(اهتمولأ] ٠
 تذةاحولو مالكي اهاضرك اهنع ف تاز- تاك فاهو ااهسوز ذا مسقن حو زتالثا تفلح ركب
 توكسلا:حاكذلا مزلو نذآن لذا ثنتال ةكسناهوبأ ابو زفاهي و زتف نذأتال نآركي
 فالخؤالوقهاو.ةىلا جاتعالو للا !تدثيهماءقدصتلا تكس ف ناسنا ىلع قدصت (امنمو)

 ارب أول( اهتمو زهضرةبانذا ناك تك ادوهو كلاما ةريض ةقدصو همه ضو (اهثمو) ةمهلا

 هدربدن ريو هلر شا تكسولو مدي رارقالا(اسهتمو) هدربدنريدرولو أربم نوب دما تكسف هور دم
 دربملو لمي لذه نق عسب ءاكو وأفهدرب درب و رشاب وليك ولا تك ذئب ءاكوول/ اهتمو)

 ضءدى دولا ع اىتاما-ةهتامح ف تكسف ل جر ىلا ىصوأول(اهنموالو رق نوكب و زاجهءابف
 ه هلا ضوةملاتكساذاد ءلانىمالا (!ممو) ةءاصوال لو. ةوهف+«_:يدىضافتوأ هكرتاا

 ىلءمقو لطب, لق» درولو هلع فوقوملا تكسولو مد نيعم لبر ىلع فقولا (اهتمو) هدربدترب و

 تكسناصت اع هله أنا ىلا ديدق هيصاصاامهددأ لاق مث ةئت ىلءاعضاوب( امتموزال
 - وكس(اهمم و)ه.-اصل وق عمءام دءبهلاطد اتك اسال سدا و مم-يسأ ١ مدعيا ُ 53 الا

 ءالومو مسقو ةهنغا ا ىف عتوفل نق م«أولاك اضرنيمئافلا نيب هلام مق ني ميد هلا كالامملا

 ىأرههارشن ةىفاري ىرتشملا ناك ول(اهتمو) هنق ىو ءدىف هة- للطب تكسةرضاع لوالا
 سدح عئاملا(امتمو) هدام طال م امالرا ملا ناكولو.راء لطب تك سف ىرتشد و عمتي نقلا
 ءاوسهمفد_تافلاو ىصعلا هطمقىفانذا ناك تكسو مئاماا هآرو ىر دا هضرقولف هزل مسملا

 تكسو ع..لانعمفشلا ملء(امنمو) ةياور ىف مدصلا ىفال سال | ف ض.ةباضروهوةياو رف

 ىنالةراستا ا ىفانوذأ ناك تكسو ىرتسشا دعه هنق ىذااارم_غىأر(اهنمو) همعفش لطم

 رهاط ىف ث:ك تك سف ىرتشي و عمد هآرفهنقا نذأ.ال ىلوملا فاول  !هتسو) نيععل كلذ عسب

 ناكولذ4 هناىلوملاءاعدامءالوم رض < أ شن ةعاب(اهنمو) ف سو: ىف أن ءةياو زر فال د ياو رلا
 توكسانوذأم رص لأ لة ناف قس سالا لاق مصار وعجولو ىلوااى وعد حاز وذأم

 ىو تكسو هي ٍلءرمضاح نةلاو انة عاب( اهنم و) ل ةة#لافروهظي نذالا ارث نكس ومنا اةءالوم

 نياوصفلا عماج ىف زكسس هلوق ىل_.ةءالرحان أ لاه ع ميلستلاو ع..بااداقنافتاءاورلا ضءد

 همراسوأ علل هضترءوأ ءرحاولامفال تك ا-نةااوةب انج ههندوأهتهرولاذكو

 رعشي ءرهاظملا تاءاورلا ضءب ىو هلوق(رية1لوة»)هةربرارقان سلام ههيوكةهحوز وأ | ٠
 ىل_<ىفرت ذامل طرشداءةنالا نارهظالا نكل نيل. ةدحالا ىوا ستوأ دامقنالا طارتشا ف عض
 تءدافثاان'نمىفائااورخ 1 نماهءامفاهضمقو ةمأ رش لبر ناخ يضاف ىواتف نمرخ 1



00 

 فاساذاةب زازماا ناسعأ نع حأ!ىف ىذلاو هرشاسد نعدل_ناكحس اذان عال ب رمذاا

 ْ هقرخ بدأ رأ «تيفطأ وأ رع نوكما فاح وأن الف ريس: أن الق لعيال اوأى شد الوأن الذ رمسرجوظدال

 وأاذك نالفرسسناك أد أهلاسوأ مالكو أةلا هرب وأ ةياكسلاب هب ريح اق تالف ىلع ل ديال فادوأ
 مدنعسإال لا-اذااذكو.وجولا هذه عمجب ف ثن ماى أه سأ ربراشافاذك ناك نالةناكأ ||
 (لوكأ) ط هل همددعالو أ تالف همد هلع ىفثخح ةمدهخلا ن نءئشنهءااراشأف ان الف ٍ

 هء-ُتْدمو هريس ارهظءكاذب وكب فرعا وهو ه_ءلعاهانممناعالاداف رقالثنسااو ||

 هلوق) مهنافروك ذملا طباضاا نعاهو رتفبسلا وهاذ_هو ل2 ىفررةموهاك هءالعمو |
 نكءامءالاهملع دعنا للا مممام“أب رمعالن اذا رمسلا هفلسمامشالا فلاق(ثندراشأو :

 ها فااجلا ثندعالو قرا لالالا ا ءتكحح ء,قرادااواللوة قرا سن سدأ '

 هرمسالو ن الف ناك سدا افرمسلا نم*ا.#ٌسأو ةنكم أرك ذئانا لاق: نا هل. ااندلم_سمىفو ١|
 ثدال هناكهوهرمس ىلع هباول اد _ساو هلهذف تنأ تكساف هناكموأ» ريتا اذافاللةذ :

 ليد _هتعسنلا ىلع دارين أبو د وم ثالثا متمنيهأا تت ىلخ ديو (عستىفالا هلوق) ْ

 دعا وةلانمذا!(ملعا) لاثف تادامثا!ىفدائمدقا ىكناس مناف ةراثالابلاعلا نمدهاشلا |

 ثوكنال همي لوهلام عسامسنج أ ىأر(!منم) لاسم ىفاك لوق تك اسىلاب فل هناةءهتةفلا ||
 ىرتشي و عمد امد دعو أ هودعملا وأى ملا ىذاقاا ىأرول(!مثمو) كلامناتروكتح راال.كوأ

 ل_طءالد 2 نءرلا عسب ههارن مترملا ىأرول( اهئمو) ةراه اىفانداثوكي 0 :

 هلامها- .هرمغىأر وأ امممو) هب ةناورفىدإ اوقداسشالا ىقداز ار وعسمملابات وذأمن وكن الو نذرلا

 نوك الت ك_ةءااملانامعأ٠ نما مع عمت هدمعى دول(! ممو) هفالتانانذا نوكيال تكسف

 دنءدب وكس ءاذخ ا ءوضععطقن ءاذكورهملا طقس له-تةمأ“ طو ىلع تكسو( اهثمو) انذا

  اممتمو) حاكما | ىفان ذا هلريصبال ههني لو تكسف جوزتي هتمأوأ هنق ىأر ول(اهئمو) هلام فالا
 مئاوااىفنال اد لاط ناواضرب سد قد رفتلاةملاطمن ءىلولات كف فاك رعت وزول

 | (امنمو) نيس هعمتماه أن اواضرب سدل نيذهلا ةأ سها ت وكس(اهئمو) هئمدلتلام ىأةرثك

 انين ةمودخ نع تكسنك-او اهلسا لن ةعفش ملال فاح (اهنموإت وكس ت؛:الةراعالا

 ا رم رخؤد لذا رمشه-ءاعالاةحنالف نَء رخو ال فاح( اهتم د ثعال هموقم تاطن د

 االتك اس4بوهوملاوأ .ثبهوول(اهنمو) ثنالروشلا ىذم ىت-همضاة:نءتكسو

 «و وأ همواسوأ عم الهضرءوأ هنةرحآولا (اسهنمو) كأنك ةقد هاا فالك تاق لة, ملام

 قأ.ساكتكسف ةياتكهعفدوأ 4: :هروأ هعان ولام فال هقربارا رقانوكمالن 21

 كف ةءاش ىسلثمالا ذه تر رتشا ىناهمحاصا لا ان ىب رشدحا !(اهنمو)اضيأ
 ةصالةالامفاومنيلوصذلا عماج فا دك ماد _ء-اص ل ةيملامه4نوك.:الاها رمق همحاص

 |١ ندالاذا شح ادعى ثرغب هى وذ مثلاعاذاف لزاونا!تاراة*ىئتدنزو اهريسعو

 أ, ,ثالا ىفو ( مقا لود :)ةو كو ماعط فال كلل انالا لال: طولا ذا هوم همدصل ةمه نعمك

 كلذ لكقطئلاكه_.ةتوكساان ركبامف "لد ملاهدهر ؟ دواء-وان وك ةيسام تف

 ناد اوراهفةفالخ هل سمان وك لاة> ١ اوّنأ ريخعملا نما !نهاسأ .ةلاغ مضا ووجع

 ار 501477: 210000080050013 اطعام ادت هه هت ن7 7 طم انج ب ج4 قبلا 027770-82-2٠
 لكمعل
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 هناىلا مغرم انيدلارع عط نع لة نو ىدهازلا نيدلا الع نع ةمخلا ف هل ذاك من ىأهسأ 7 1

 ىل ويضلا مقنت ىف هل شم و ريسعلا ى وانفلا ع هش ىفو ريدعتال قطانلا نمةراشالا ناللاهرمدعبال 5

 ةفرعمىد رط ظذالاانا ظذالا قاعتممكحي سدا هيىتنملاباوجتال امهريغونيعلارونو |||
 باوملا لس-ولاك ظفالا نعمل ىةةسادوصقا انه لصحاداو ىف لاد:عءباوحا ]||

 دنع ظفالا ماقمموة:امغا ةراسثالاو ظفالا ناقته اممناف ذم_صولاو ةداهشلا فال ةباككسلاب
 ه.لع هلقا ىل هللا لوسرىفا امم *ىب غل ةراذكىناهقاتعادم رأي راجناةمناشلاح رمش وزمملا

 ىءاوحلا ىفاك ةل_مامنافاهةّدعألاةف ءامسل ىلا تراثاف ىلا.ءتهلا ني اهلاسف لو
 لير لاف ط ميراشاف كيا اذهأهلل.قنان (بسنوهإوق) اهرمغو ةب وهلا

 لاه هللا تاب ( رفكو هإوق) ىوءدلاعب رم ةمالا مسن نءةراثالا ىأ سنو

 هلة ةفريط ىلع هلدي ص كاراشأ اذاف (د.سامرحمةراشاو دلوقت ) - ءناقالو ةكملا ادهدقّدعتا

 دك ةداورب ىنزساهل ل مقوأىأ(ثد دجلاةياود قهري جت اووزقز ل

 "لسمو ةراشاىلا جادحالو هنءهب ورب هنافتك اس وهو هماعأر ةولامأ بك هسأرب راشاف كذع

 دال ال راثأو قااط تن لاق ولف م رمح اذواةةدممةراشالاف (ثالثب رادأو

 مدعرهاطظلاو ها قااطىلقب مو هعيصاب اريشما ذكه تنأم حن ”الارألواهفلاق هاما

 موه ا(لوقأ) ط هريغو لة ظلي س لهنا تاالو قالطل اع رص نم سدأهنال ع وقولا
 قالطلا فال وىأقااطت :أىف فال_طااوهلوقىهامشالا نعةلوةملا ح راشلا ةرامع نم
 بام ف مدة نك! قطنلاك همن سأ لا, ةراشالا نان ثالثب راش أو اذكهقااط تأ ىف نئاكلا
 ةروصأ!هذهق هنا رهاظلاف سأ رلاب رمشب لولو ثالث عت ثالث راسأوادكهلاهول هنأ قالطاا

 مثلاةرامثا و سر لاب" قالا جاي ءاذخأدازب وءايشالا قلاهو سأرلاةراشا ىف ةدئاال |

 باكي تدئي اذاو مدلا نة همف طا م هنال بسنلا نما: أر فاك. !نامأو ثد دولا ةياورف |

 اذكهو قالطتن,لاولاكمجلا هسف:ناك اذا قالطلاو بالا نماؤخأوأ مدةتاكمامالا |||

 اعفريتء تام وك ىفاهام قاس هلة 1| هده ة فلان لقول مذ ةراشالا ماكح أن ها قالطاا 7

 0 ا :(لوقأ) بطلا وأ هلاف أك امظ ممالك !ناك اًةاطمةراشالا

 اهلا ثآل هسشتلا دةفل ةد_اوىوذاذكشه لقب موه-عباصأب رامأو قااطتنألافولوازكه

 ثالئباهلاراشاخ.ةاطاهحوزلتلاهوأ ط .فانع ءردلا ىو ها هسشتلل فاكلاو هسنمال :

 عقبال قالطلا و ريعضلاب عقو عقوول هنال اذكهل_ةيملامعقيالتاةءلط: ثالث دار أو عداصأ 1

 تريتعا | دكه هوةبىأ اذا هءالول ىف سدل ى ثلا ضارتعا نادرم تل تأأو هأ معضل

 هناف مع ى أ هسأ أرب أموأف عداصأ ثالثب هءلاراشأو | اذكه  :أما تةاطأ 4 ل_هقاذاف ةرامثالا
 ىفءايشالا نمةراشالا ماكس أ ىفاذك ىأ(ءامشالاةراشا هزوق) لمان رهاظ وهاك ثالثا عقب

 روك داانالةراثالا. ايف تنك ناع'الا عمت اهر هاظ(ملانيعأ| دار زب وهلوق)ثااثلا نذلا

 كاف برضدال فاو | ًارم_:ال برضا ادراشاف نب رمضمل فاح اذا هناف كلدك سدلو "هلةمأ

 ما ادكهدلوق لوق) هب ظفللا قالطل ادد ءةراشاو ىأ (قالطااو هلوق)ءانفالا لش ؟ةقطم نه لا

 ا قمل-ءاك ةد_حاوالا عقيل ثالثي راثأوتنألاهاذإامفال_2 تءقو ثال_ رامأو



 م

 هلق رىوملا.ديشبا؟حرسلاوعأ(ةناهلادموق) ىوج بوثلاو ءأ (ديعاداوق) ها
 ) منلاه نا وهلوق) هلاطبادمةةةىن ىلع خادماهفةءالاناو عمت ىلنال (!م.هلرارقاوهذ

 راصف ينالللاطب افا أ ك ءاء ىلس ذل أ دهن ىلب هلوقذ باس اوآ ىئنب ريدك سمال بد _صن من نال
 نوكمذ فا أ ىلء لل سدا من لاه هناك ىنناا دم: فالخارا رقاناك_ةفاآ ىلع كللاه هناك
 دارقالانالهإوق) خلا سءاأ هلوقد هب مالو ةبارشمن وكم مأ ىأ (مال.ةوهلوق) ادوخي
 0 نيبق رملان وك ردبال ماوهااوهددع فراعتا ا وهاء ماك. ماك.مللانال( قرعلا ىلع له

 | ىف هنوظ-اليا.ناو سائلا نيب ههنوملك_ءاسعأ مهتار وا ىف كلةنوطظالءالءااعلاو منو
 |(قرفااو هلوق) فرعلا ىلعةفممناسع الاوةلاكولا ورارقالا ل" اسمناك كاذلو لهل الاسم
 هلع ىشماموهو منو ىل نيب قر قلابلوقلا ىنعاذ هو من ل_ةوهلوق ىلع هعد_ةن حذوالا

 |بحومنا ىءقدتلا رك ذ(خلا ىلإ نأهلوق)ف رفالفةرهوطا نعج راذلا لةنامامأو فذصملا

 ماق أو ادب ز ماهل ل.قاذاا5 اربخوأ ناك اماهفتسا تددموأ ىفتم مالك نم اها بقام ىني دصت مذ
 باعاىلب بجو موةزم-_هاادعباملاةمقعو لقال ةيدصت ناك معن تاةؤدب زمة:لوأديز
 رمت اناالا ماه دق هانعمناك ىلإتاةفدي ز مدي )لق اذافاربخ وأ ناك اماه سا ىنذلا دعبام
 | مهن نبالرانملا ح شهرك ذ رخ" الاماقماههئمدساو لك ماقد ىىح فرعلا عرمشلا ماكحأ ىف

 ع-س نهى لك ىهترامعماة مداه هنراشا تاق سرخالا نع هب زرت (قطانلانمهأوق)

 دودخلاالا يفر عمل ىلع صاصةورارقاوءارباوقاءوفالطو حاك_:و نهروةبهوةراحاو

 !اذاالا هتراشا لمعتالو دقعملا ىلع باكا ىلعارداهولوهنراشا لهعتو ةداهمشلاو فد ةدد>ولو

 رو<توملا تةوىلا'هلَد#علا تمادنا هنأ ىلع ىوتفلاق ناسال ال- ةدعدام أ وةدوههمتناك

 ا|ىقدازو دود ءانئةا ىلءاه معو هام_ثال !فرصةقادقو«_.اءداهشالاو ةراشالانهزارقا

 | ىلعزعباشل ارا هةقارهاظو ءاتمدة:ىواعدلا فو_ة.عامأو اضيأهت امش لقتال بي ذهتلا
 هتراشاك سرحالا باكو اك رمصالة:ن'الاءرأ لوةراسّسالاب همالسا ةصص طقفدو دحلا ءامنثتسا
 مامهاانبالاه الدةعملاوالو اةراشالا,لمعا طرثةءاكلا ىلعةرد_ةاامدعناىف اوةامخاو

 نأىئما بئجوهو ةءارقلاب سرخالاراشأولو ها سرتالا لال اناس. تناكف كلذ

 لبر قاعولو ةءارقشي رصتأا اولعذ هناا ني رحت سوخالا لع م هاوقرماذ مر
 قطان لجرةء.شعقاءولو طرمشا ادوجولعوقولا صن ةمد شان راشاق سرخأ ةءاثمب قالطلا
 |[سرخأةيادهلانعهفو هايشالا نعنمعلارون اًضرأعوقولا جدن ةءدثملاب راماق سرق
 |ءاجاذاف بتكوأ من ىأهسأ ربامواف باكل اذه ىفاسعك ءاعد م شنهللءةذةمصو باّكهملءىرق

 اءاةراشالا نا قرغل ١ و ناسسالا ل-ةهمىفكلذز وحال ورب اح وهذرا رقادناف رعبام كلذ نم

 تراصولاقةءالادةءاول ج-ناسالا لةةءمىفالسرخالا ىف كلو ةمواممتراصا ذاره-ه

 هيفرعي اتا ىبون وأ اباّكب تكي سرخالا ناك ولو سرخالا ةلزخءاذ_هاولاه ةمولعمةراشا هل
 تشال دحلان اىرفل اودلدعالو دمعالو هنمص*+ةدودؤ ارشوهعس وهقالظو هحاكنزاح

 ةهشلا عم تيشي نازاخلارباج عرمش هنالةمضوعلا ىنعمهمفف صاصتللا امأو ةويشهءفناسب

 راثافوكشلا اذكهألاقف مكحن عاش ةمىلاسواىأ. (ءانف|ف الذي هلوق) ها تاضراعالك
 000000 002 بي ممم

 ْ ه_ةمةداعلاذاه_:هتد ودتب ةنورقملاةراشالا هقالطامب عي ىتا' ةراشالاب دارملا نأ ىنذهال
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 ىلؤالهاوةوماعاا"اربالا دعب نيعبهاوعدعمستاولاه ثيحةمت الا لحلا "هلم «ملعدرب معن

 هذي رقاارابتعاد ةيامءام_ثالاةرابعف فام_موةث رقااباوذتك ادقفهتضيقا م ىأهدنع
 ىلاه_هفداف فا ك.اعىل رخ اللاف باو+لا ىفداعملا اوااةدعاه ىف نقلا نءاهيف نسا

 ىفاطءالاقولو ةيدئهلاىفلاهو ها هيددؤد وهياعرارقاوهذتن أ م'ءاز تسال اقف

 ءازهتسا وكي دقاذ_هنال ارارقا نكي لاه انف وسلا و أري_ما لاقف كل عىتاا فلالا

 نكض.ةنودبةسكهءاعىدلالافاذالزاونلانعاهي فو ط.سمالازعم ها هيافافذتءاو

 .ءذ_هنالارارقان ركبال كما ى اريكبدل وقاذك وارارقا نوك.ال ضدقاو سنكملا طخ ىأ

 طافلالاءذهنالارارقانوكي الئ نو دبه سك شنك لاهاذا ادكوءاد تالا طصت ظافئاالا |
 نال رارقا هنا مصالاو زعراشملا فامخا دةلافواضي أةسرافاابلئا صرك ذم هازهتسالارك ذت
 ط.هاىفا ذكاطوب ىمءانملل ل عمهف ءادّتالل حلدنالو ءاز مسالا لس ىلءرك ذتال ظافلالا هذه
 رك_:1لوةلافالمأ»ازبتسالا هجو ىلعردص هنوك ىفاذااولو ىل ءرلاريمللا لاق ل مأملف ها

 لثاسهىفالصتم كال درك ذىأ._ءامريغلا لءذىلعال لع ١ ىفأ ىلع هنارهاظأ | وهما رم-بالا

 هناللاة.نا للعلا ىف ىل والا (هفا رصن امد ءلهل وق ( ىلاءت هللا اش نا حلسلا لق يدش

 وهواهدعرا مة كلذكو كذءىضارقةسا نءالضذ لاوس د-أن ءتضرقتسا امدارأ هنا لق
 عمارارقا نوكي الفك نمل لاو ءدا نمتضرقتسا امل ة< و مالكرلا اذه ل ثمرها
 ظافاالاك (حلان أل مالا و هلوق) لق وهفالا وانرع:ءافأ رمدناىأ(ر وك دااىلاهلوق) كا

 .ءدالمركذيلناو'ا د: االاناوج حصري ذل ارك دنافمنملا فايا ذه دعب ىفاكسلا ةرامع وةراملا

 ءاضاةتولا# (ااوج حلسءام لك هلوق) كشلابارارقا نوكيالفءاد_ةءاواناوج ملس؛وأاناودج
 ىب«ادةباناك ولو مد امالكىفادوهيريعذلانالاءاو ملصإ هناف ىنتاربالاقفم_هردةئاسع
 لاوس دحأ ن متضرةمسااموىل تهو وىلءتقدصت؟ (ءادعبالل مصيامو هلوق) عد هال

 نزتك (امهالدي وأ هلوق) هنءاباوجت وكب ناب قداس مالك ىلع ىأ (ءانمالالهأوق) هوو

 ل ادد أ نمتضرةة-اامهلوةك كال وامها ملدياسا لماعت (كشاا لالا همزاي الءادلوق (

 اءاوج ملصن وأاباوج مل<!الءرك ذبل ناوءادتب الاانا وج حلصريعضلاا رك ذنا هنا ل صاح او مده:
 هلوق) لاملابمالل_كانواءاوج هنوكب نقمتلا مد-علكشاانارارقا نوكنالفءاددباو
 باوحلا ناك اذا هلوق) ليقءانا ةناممدا مة باكهمدعو ريمضلا ذنب لمصمدلا ىأ( اذ :

 مُدَمَملا ل صم اهمفىاةمفهيلعت وكسا| نس ىفعممهةيتانةمم وهةملانعأ (القتسسم

 (اًةاطمارارقاناك موق ) هماعىبامىلارظنلاءالاءموفقاّيالناب (ىلقة-هريغوأةهلوق)

 هلافام رهظي الفذ نو لثم اك الوأ ف اأ كاع ىلهةوق دهن ىلءوه من لوب ناب مهن هرك ذ
 ارارقإنوكةلاؤسا اهل _حاهعمر دعب يا وحف رحاسمنافة م وهما ل ةّدسنال مأنال

 االاموا لصنالوءانيالءادتبان وكتنان كءالذا لمصَُتلا همف نال قالطالا ناس ال كادإو
 :لوقيت أ لئاغل ىم 21! نءىوهلا فو حاستانهقالطالا ظذلىفباوصلل تءضو

 لوقب هناك .ةمالكلاد.«ةسل هلوقي دق هناعماشن ارو ءالا ءذ هو" ثنالا ىنالربحللا ف باوج
 هل باو م.فرب_تلل نعذتم هنك لشن اناكن اوروك ذملامالكلا لامي نا نكعو لوةتاذام

 1 ه«هارسصا مأال-هل

 هيم|م الكت اكؤر ىزإ |

 فطعأو هده ا
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 د_.ءلاناف هكامهناس اناا ا لاي 1 امو هد هدا قاما

 ىناحئاسلاثعدبأتهب دوةيد_ماخلا ىف هبيتذأ ورار ةا هانا وحرص دقوثالاال- ءادفرصتلا و

 هلفطل ءالذناك اذارا ارقالاوةءهاا نيدأ مةقرفلا مدل ةيولا ضرالا "لدهىف ريعا ف اولعلو

 رك ذوهذهىذرأل افا الاه تسحر ةءالةفاض هىةطأ اريَغيناجىف ىذا ىفاهرك داذإو

 نوكب واز/ اج ناكر يغسم وهو نالذىدإولا ذك اهدو د ىتاا ضرالا لاق وأ نالئااهدود-

 ةروهشمصضرالاناثءحن ءاكماة ىأ ال ذك ناك اهنا هيعل(ل ونأ روع أىلاءتءقنا ولمأتناكم# 6

 ىأ :-اللرارقالا فال هم كلاب كلو هنود نمئوكت فاكلااةدافةساو هدلاو كل ماها

 (هنزتالاةفهلوق) لمان رقلاةهجرم غن نءاموهكلم نوك- :تاآ نك ث محرج ك ااهدلولوأ

 هلوق) ىلع ا بج اولا نزولا خم 0 وهوءادلافتغدأو'انو اولا 00 ةوادل<أ

 نالفىذت وأ ىلعامب لادم ه وأهلا نذاوأ و م-مثمتكشن هوأ لءام رغم لح 0 (كلد وو

 فم ةو.سو اا هكطعأ ادغ وأ اهكطعأموأ م اهفوتا وأاهاوانتوأاهذخوأ ى وح قع

 ىتأربن اب وأ ءاهرخاوأ اذك !يفىلحأ ًاوأىدذعم وءلات دالاهو أ عكمطعأ

 لايتوأ وملا قاهذ- >انالوأموم ءاانالامنزاالو أ اهكم_ضق أالءقاولاو ااهيف ىنئأربأ وأ اهب

 ةرماسدم وأن هت وأادغلاه وأد-هبلكلو اىالذ ىلع مهدى نا للام ىلءل حدب تح

 (اميهرارق اوهندإوق) ىسخرمسلا طبة نع ةيدنه اهبىذاةةتام رثك أاملافوأموءاا

 ىتيذ او اهبىّمْرلو اهبىةمئاذكو ىمدقم رارقافاهكمطعأ الدقن وو اهكيشنا الاذك و

 قوس واريص لاف كءاعىل تلا فاالا قط الاس !ى ةملاىفو ىسبعلا» رك ذاهف

 لاملاىوعدد _:عدلوقّةب راَرباا فو رارقاهفا*اُثنا نزتاهلوقو ارا رقانوك الاهذخأت

 همنوارا رثانوكي اوله ىلا هدعفد بيسىا.لافولوار' رفانوكد الو -ري_هب كم تضب دام

 ا اذه وئث مويلا ىلع هلام فاحينأ لذ هي«يلاطو لالا لواس لمقك الا ىلاهمدق ها رظن

 ةندنهاافو ىاحاس ارارقا لوح ”لوقىلاتغتايال ههَقذاا لاهو ارا ارقانوكيالفاخلا

 ا اذاكادكوامب رفأدةن مهن لاققف ك لع ىل تلا فلالا ىنضقا لاه لج

 3-1 ". اللاف ل رى لو ةىلاعت هللا هدرا د# تدع« لاق ماش مرداونىفو امذيقافاه د داق

 هلوق) ها ط هلا ىفاذكىنا أ ا ىطعأ لقي ل هنالئوش ه هزل اللافت الاقفم هرد فا ىطعا

 هلوق)» وحلو ىلء كلت جااىفاالا :.زئا لاه هن اك:ةداعاناكف كل ةلكىفالا ريهضلا ع 55

 (ءازوتسالا لمس ىلعن ك.ملاذأ !د لو د هلوق )لو الل انا امثا وكسف "أ ديال وادرال(انا اوحناكذ

 ءاوعددر< نا همالكدافا قداصتمل“ ارئسالا ىداولامأهلوق) نئار لانه. اءلد25_سدوأ

 [قاسسامه ديو الث .سأرلاز زهك 4 ب رقااربمءتالوهملعة داهشاا ن نمد.اللإ ريمعتالءاز زهتسالا |

 ةيريقلا ىواتثلا ف وفسوبيف أد شع أر ا فاو لةبالرارقالا دهديذكلا عدا | ذا هنا نم

 ةياوزلا ىلعوةداورلار ءاظوهاك نامسنااها وعدعم-تالرار ةالاهه.تامسفلا ىوعد نع لس

 ناك امرا نا ىلع هلرقملا فادع دو مهن رار ةالاف لزهلاىوعدنا نو , رعاتلا اهرادخا ى 31

 ةياورلارهاط ىلعىرج قد صر لءا زم ىالا ىداولامأحراشلال وقل هلف ها هرارق ىفانذاك

 م
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 رارقألا نيب قرفالف ضةءديف هنوكنال ضرقلانودب ة.هل!هيف مد رمغصلا نيالا ةلثسمو |[
 رارفالانمب قرا رهظةمسقلا لقكام*ئثريغملا "هل شم ىف ناكواو ىن>الا فال كءاقأاو ١

 عوقولا ةرهثك ةهلث_تمانهو لا غ ها ازرق ضقلاىلا ءراقتفال اًضيأه_ةسيف كالقااو |
 ضرالاهلوقىفلةنلافاخا هنا هل هاحوارمصةخغح راشلارك ذامرخآىلارخ الر قأ اذاامىهوأ|
 لقيا مئثاعف ناك اذاالااسمت١قرفال هناداف اوةهوارارقاوهلهىلئطااذك اهدودستاا |
 :راشالا حراشلادارهن'اكو همدعو ضءةاابوسوىففالة>الا:ر مذ ءم>-رهاظدف وهدا ْ

 اذاامىلع كملتامنالافنملوةلم-< نان قمفوتلاهةءارخآ فنصملاءرك ذامتالا ||
 ىلعرارقااما لاف نملوقو ا ردة: ةفاضالا فذ روك.ةهج.طمامخا ساثلا نيب ةمولعم تناك

 قلاسأا ل_سالا ىلء ملا ىتاا ضرالا ل .ءدرتال وىأض رالاالوهلوةذْكلَذك نك:ملاذاام

 ءاضتق | (م باستا ىلا حاّدال نك!اربدةثةفاضالا هك .اماما ةمولعم تناكول ىأ ها مناف
 "هلّءسمو متملا لاق (هض.قيلنا ده]وق) لمأتدورولا عفد رهطظي د مامحو هديىف منال ل مالا

 ىأراهظالا نيب ق رف الف هل ضمق هديىف هن وك نال ضمها! نودي مهل ||هيف مصي مغ-هلانالا

 فّمياسعاو ها :رارقالا نود رض قا كاملا ىف طرتشي هناف ىىنجالا ف الذ كيلا ورارقالا
 ماقمموةب وادك ن الف ىلفطا تيهوهلوةب َمتدل_ةطابالا ..هنال ضءق نودي ريغصلا قدح

 ماةمهيادعاموق.فول_ةطىلو وهبالانالءديفاهواةءامضمقىف نكي ذ لو.قااوباحالا

 ناك اذاالا هل_ةطاض.ةهديىفاهؤاقب وهل .ةد ىذلاوه هنال ل ةطاهل ومقو هسفننع هناا
 عاشملا ةيهةصص مدعلة ء-قلادعب ل ةطاهضيقو زارفا نمديالوة مسا لوكاعاشم همهوأم
 دعمنا ضع ف(ازرغمدلوق) هضعب هك مدقو ىأ(ةمسقلا لتعانوكينأالاهلوق) ||
 ااىأسضرالاال وهلوقا هلع( ريدقنةةاضالل هلوق) ض ا اهضعب ىف و ىمنناظفل ظفالا ادهأ ٠

 لاه هن* كك َ ريدقن ةفاضا |هيةنالاح رصةذاضاا-مفد-و لنا و "هلدسا | هد هىفاكملع تناك 1 ظ

 ىتلاءسفنىلاةفاضالا نا ل_صاخلاف سانالمول_هماهانا هك اسئاا لعل ءادلاوزلا ىضرأأ]| ٠
 ساتلانيبارومشمناكن اك نئارةلارلهنةيريدتةوأة حرص نوك.:نأاماكءَمْلا ىضتقتا]|

 ءاعداامىلا_> اح الفا يفةفاضا الواك .ةاهولعس لئاسمنعباوطاروظياذ مب ودك ماها

 ىىأ ةب وستلا ىضتة:ع ورا هذه ضعب لاف ثم هل ملا ففالهلات و :نمفنهلا ||
 ءانمدقامسنتالو ط ىلمأتماف ها افالخ للا فنا دمغ. فاهم دءوةفاضالا نيب كاملا

 فاضأ اذا هنا مهءالك ن ممووةمالوقأ(اكءاقوأ ارارقان وكي لهن هلوق) و .ةوتلا ةدافا نم
 لكشي نك نئاوةااءلمعمفة.عااورارقالا رةالاو ةمهناك:ىلا بوهوملاوأهب رقملا

 اداكلملا نانمهمالكن يب قفوناسع روزي |1-!ىفرارقا هنا ىراذحأ ا همالا مخ نعام لوالا ىلع ||

 لدن 3-5 رق تدل دس وتاكملعود ب رقتددحونا را رغا وهذالا ركع :ووذكالهللا رهاظ ناك

 لاوقأن ايريس ختى ااسلالاقو ىلمر هدضتقيام ثداواا فد تانافلماتفهدعأ]
 رارقاناىدغساا نع ممملا قولا لصالاوحزاشلالوقنمماموهرو مذ اوةريثك بهذا
 هداولةوةاوهلامنيه:هلوةلر ظنهم سفنىلاكلذفاضأ ناك ات هلامزيعب ريغصل اءداوأبال' |

 هاه را را لا رم 2 ا م ب هيج ٠-25 ا

 3 ف 2و 0

 قام وق نم صام هدب ود ونأاق ها ظذالةرمعل لب دهعب امرامّمءا مدع ىلارعشد وهئريغصلا |[



 ىوعدلا باوس نء«لعىدملاى خاَقلا لأسول هنا اذيأ «:مدا سد ولمأ:ة:ىدذغلاةذ :

0 

 اندعا وقءانأتالوةعفاشلا ةئأن مىكوسأا هسملع صندقو داطارا 20 :

 كلديفرخ 7 الن وكي نا عن 0 دكامامو ا هلامثالىأ (رارقاال+- ءهوهنداوق) ها لمأ ف

 ارارقاناكهإوق) ة.هنركحب وهم ءاعلمصف»اثنالا لق ظفالاو رارقألا مسي الدلال ْ

 ازه-مناكنا مثرار ةاوهفهد .هىمهاردؤوأ مهردفل أ ىلام ف4 لاهو ىوحملا لاف (ةكرمش ان ْ

 هناق 0 رقالا فالس 2 هلوق) ةعيدولا وآل اوةيناه_لءناكف ما هكرشنالاوت وةهندوذ

 ا اك ارارقا ناكولامفال_ذج لو ذي نأ مضوالاو ملستلا ىلا حاتصالارا رقاناك ول ١ نام

 تأي ملاذا عمدمم:ىجش (خلا هيرقملا فاضأى مدنأ لىالاو هلوق) ماسلا ماهةديالو ْ:

 1 وهىذلارارقالا 1 1 تدل (ةيهناك هإوق) لوقا لهب ايف ْ

 ىلااود م ئلاداذا م ةموأا ىف طرت_.ثيامهمف طرتش تأ ةبهد وكس ءاشنا لعصفهاشنا ال ا

 قورارقا ىرخالاوة. سول زالا انآ قام ى نال فانت يصوأو فاانتالما تدصو دق :

 رارقاف ىرادف سدس زالثالاقواو ة.صوو هةنالاىرادسدس هتيصوقلاهاذا لصالا|
 || قو ك.اقاادصة,كلذنوك.امنإو هسف:ىلا فاضءاهعمج رادس ده لوس والا ف هنالأ|
 ل كاذلافرظهرادنوكب انا ونال _ةاناك ءاسمىذلا س نيلالاف لو مواد لسانا ٍْ

 | اقرظنوكيال ءاشناناكولامأ امارقا توك.ة كلذ ل_..ةنالفااكو لم سدسا ناك اذا سدا ||
 اوهنىلامزمم_هردفلا هلام اذا اذه ىلعو ضء.لاقرظ ضعبلا نوكي الف فاهلكرادلا نالأ|
 لوةفةياهئاازم ها رارقاوو:ىلامفلاهناوة._صولارك ذىفناك اذااناكاةمسصوأ)

 || ففأي_بو غل ىنمرك ذ5 ف الخ لصالا اذه و ةيصول ارك ذفنكي )ناىأةيهوهففنسملا|| .
 |١ هلك و ةاهنا نال_نانالف ىلءىل ىذا !نيداااهريغو دي زازبلا نءةسءهلا تاه قم ا
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 ا( لصالا قوطنءىلءىأ (درالودلوق) هعجارفةمدلاولاىدسهصقوأو لانه حراشلا

 تملا ب امتديااندا خان ان امي الا ف صو هريع كلم سكااوأقود:_دااوأ

 ْ نوك.ذالمأ فا طءريغوهو تدل فاما: 9 رقما وا ذريغو أ ةراعا وأ ةراجاو أكل ناك“ اوس

 ا فيض اوف افورظم لجل هل مىلا هنو ملا ةفاضادوجو مدع اكماءالار ارثا تءىفامهوق ا

 ْ ضرالاهلوق:دءاسق!ا ى رسل ىبءدربال ,ىأ "5 .ةأم ىلع فطع (ضرالا الودوق) ةمسهمأا

 هكامىلاا مينةفاضاالذا مدا ل_صالا ىلع اهلدوروالا-ماوارارقا تاكهْمْسي ملاذا هناوهو

 لةءادكو را رقاارخا ىلع امتريطأ قمغلان ءىل_ةنمم كم اغا منا ىلع ةناملا ن نع منا ىفاهانممذ

 : ىلا هفاضانا كل 12 هلام ندراعا رغسصلا» داو نالارار الاه ثمح كال ذد .ةدامةمضقلا نع

 من هةلاخام انءلّقن ثرادللا هذه سدو ىراد سد سف امرارقاف قاط أن اورار ءالاق د

 اوال هلثسملا فنا دة.فاومدع رةفاضالا نية هذ وسنأاىو 2 د عو رفاإهذه ضد تاق لاف

 || فورا ال فرظا'ىفةفاضالا نكلارارقا ل_هج الذ عمو ةدوسومةفاضالا نافروك ذملا |

 ١ ىناه:«نىتااباودلاهمنلخ ديو ىلز م ىفاماذكورارقا هناف ىأ( ىت»ىفام هأوق 3) هيرةماودو :

 ْغ هنأف ىأ(ةيسنةناضا امال هلوق) ةناحراما قمكلدكد ىعلاادكو ل. لادا ىواثوراهلا 1

 : تديلانإ لا ةحال ةفاضا )اك ا: هةفاضالا نا عي تاعامك هب ردا فورظا اال فرظلا فاضا



 اهي مزاب ورثك الا < الفل قالا رامتءا نكح ءادةوفل أ ةئامنملل-_ةااغلأ نورمشعد |||

 ازكه و فاآفاأد.ز رم ىلا .واوماأ :ةامددز اير س# حول لاةمقاهاك هدعب فلا لد اسما ل الدنا

 4 ..اءديزواولانافوطعمداز انكىأ (ادبأ يظتربتعي اذكعر دلوق) رب دو صام ىلع هفالذك ١

 ناكمو أن امز لك ىفداد هملا نزولا ري_ةعملاره فو ردهلا ىفاك ىهانةءالامىلاةداسعلا ههترحام |

 فدا |ىفنامملاف فيو ةرمشع لاقولا ما ةنالثللةه_ثبلاوهمةدملا عجرب لوه<فيشلار

 عئادبلا ىف نورمشعو ضب لاقولو داب زلا قلام ف يذلا تالزاجم هرد ن ملقايدرمسف ناف هلا ا

 ةعضمل 3 زازياا ىو نة. لقالا ىلع نم هفةع_ستلاىلا هنالثلان مةغالا فرعيف عضيلا 0

 لميس نيدلابارارق' ناك اسمنافىلعهاوقامأ ىناتتالا لاق (بادعالل ىلءنالهلوق) ف.هذاا
 ةمذلا بادعالا لو باحالا ىف له. ىل هلك نالاد رمد ني دارك زي 0 ناوءاضتقالا
 تبائلاكهاضّءقا تءاثلاو ”ىلعةلوةىضذةةمنيداا.هرارقاراصذ نيعلا النيدلا ةمذلا ف تباثااو
 هلوق) ١» انهكلذكةنيمااءالني لادا رق تاك نيدمهرد فلا ”ىلءنالغا لاقف صنولو اسأ
 لا. تانامالاو تاءاوعالا ف لم هت ناك ن او ىليق هوة نالىفاةتالا لامن (الاعنامذأل ىلءةو
 ىلا فرمص:. مالكلا نمقاطملاو تاءاعالا ىفهلامعّم_سابلغةنامأ ىل قو ةعيدو ىل.ةنالفأ
 كلذيهءلع بدك و ةعطاقمئش ل نملك ىرعش زا لاف ها لامءدسالاف بااغلاوهأم

 ضء!فو ءا ةءاذص هنالرممك !انةلامقلهعلاو جفاانةلامةلاوه بةكي ىذلا بالاك

 مهرد فا أ ىلع هالو ةيناءىأ ( ة«.دووه هبل صون ا قد صو لو ) ىلا ,ةوصوع لم قو حس هلا
 هلة هنالء]وق) قع الصم ةمددولا تدر لاهولا كوم انلالل "يىلعنوك.:الؤذم» دو

 اهطةمحذاهءيدولا ّق قةكموشو ب وحولا نءعن" | لان ىلقو "ىلع طفانال الدو (ازاع
 د نحو يح ل اوت مب مس تي مي 5 : ' يدك , 2 ا يع

 دارأو لا. اوهو ظفلا نتو-ول#ق ةاطافاذك ظفد ىلعهل يي ىأ ا ذك "ىنع4هلوةف باو '

 هدرة د]وق ) ط ةنامال ا قللمعم ست املا مد: دةذىلءذامأو هطف- بودووهو ه.ؤلاولا ا

 (ىدنءهلوق) ط طرمشل اوءانةتسالا نم تاريغملار اس ككالذدعب هريمغتز رالن(توكسلا 3
 اًذوءديفْئثلانوكي نارقا لكلا نال ( ىف ةرءاان ال. عدلوق) عسبجلا لاقي .ذكو ىدنعلىأأ| ٠

 نعةيريهلاةلافك فو ام-هاقأ.ذ_هر ةنام آت وكيدقو انومذ«نوكي 5 هنالةنامأ تكي || ٠
 سلا

 هقاطم يعاد لا ىفو ةلاقكن وكت نيدلاة ردب ه:كجأا ةميدوال ىدنء هظفل ةماخرئاملا

 اذا _:عناب نا ىذاف ح رص دقو انامذنوك: نيداانرقاذا فرعلا فو فرعلا ىل- <

 فرعلاامأ ةنامالانراوقا مهذو ءىف هن كو (لوقأ) ها بو>ولا هيدارينيدلا ىف 0 0

 نال ىرءمدقملا لاه ايو رءرامشعامدعد ف :ىرخأ ”لعاوركد نك. ني دلل ىموىدذعف مودلا

 ةنامالاو ةناماو ةنوهتمن وك. :ن أل مك نيهل اوةمذلا هلت ذا نيدلا الن. الم عضاوملا هذه

 تغتال عبدون دو نب دةعد دو < أم ىلعهل ل. ةنأف اضيأ هادمثب فرعلاو اهماءل خخ ىندأ

 ىفامدجا !ذافني دالوخ" الا وةنامالل ناك اذاني ظالا دحأ نان ءحأ امدهلق[امتا عمتتامألا 1

 لم رلارمللا ل لاك لما تانهاك يمثل لقا ددحأ ولا اظذالا فالى أ ما نيدلا حب رتيرارقالا||

 نيدلا سني رغبامناةداحرانا 21قلاكاذإو ةنام لال قالطالا د ءاماىد_دعةلت قرهاظلاو 1

 اذكىمتءصغلاقولاك هلنوك. :بسغلا هن . رقباجا اذ_ه. نءداة مس و ةلانكللنوكن ٍ :

 وجع سو ب دب و

 نويت ا عا مه سوبا ريو د



 نك
 اذك (مهردةئام همزلهضةتولو هلوق) حم نورمءبص اا مهردلا هذود رك ذب بك مه

 هلوق) ناساا هبات ىفهمج ودلاو ةئاقلت همزل ضخ خانه ردادك اذك لاق ناود# نعىو ر

 مع ارغصانوكي رغ_هتلانالاماتهمزلب ران دلارغصولاذكو ريغهتاادكأ (حلامهردفو

 مهرد همزلا | ) مظعمهرد ءأهلوق) 5 كشاانز ولاص هال نزولا ةدانو راةدساللو

 جددي ىو ه1 لاه نمت هأ فصو هنالمظءهلوقيهر دقدا درب الفردّهلا مولعم م_هردلا نال

 م-«لاوهلوق) ىوجح روك ذا اف صولا: العاهمظعأ نمب< نا ةفات ,هارالا تناك اذا

 ٌكالذو سانا |نيبىأدادءملانزولا ىلا فرص و ةناد هلا باص لاق ( هب الا دامعملا نزولا

 كلذ نملقأىف قدصتالودلءلادد_ةنتاائوهو فراهتملا ىلا فرصتي ظافاالا نمّناطا!نال
 ىلءوهت م_هرد فا ىلءلاهولوءاهقفلا ةةش ف لاق همالك هاصتقا است عوجرلادب رب هنال

 هنافةع.ستزو ىلع م<افراعتمأ.ثنكي ناوددءلاوأ نازوالا نءداءلا له أ هفراعتءام

 هفال_ده.ف فراعتم عضو هىفالا ىلءقاثملا ربعي رانردلا فئالدكو ع ملا ريس: ءملا نزولا

 قد_مدالو ها كلد نمل -ةالا ىلءعووذا ت12 داءااد_ة:ناكناوىفاكللاىفو ىلد ها

 م/ناورهاظ ممالاف نادسا| ميدي رنا  هخالاهلوةف فرست: ها كللدنودانزو دانا

 (رشءدحأ هلوق) ب هذلاب (امهرداذك ادكودلوق) ُّط رب دة ةداملافرعة خل افانا ل

 هرثك او ربعنا رسفملادذعلا نمءالذ لاو فطعلا فرحن ودين يهمني دلع رك ذهنال

 اذكىف وةئاهلا ضفنلاب و - هنأ ىلع فقت ةدايزلا و ناد غنم همزلب لقالاو رمد عة عست

 ميعد»أامهردوا راندا ذك اذكى فو مشع ددحأ لك نءهءاع ارامدا دكواذكوامهرداذكو

 لق أ مهاردلا نال سكعيالو اطارمرس رين ان دلا نم ةمسيجسو مه اردلا نم دس مستو واعيج اهم

 اهم ناسا ةياعريسكملا ىلع لديامهظ ذا ف سدا ن كا لك نمفصنو ةسه سامقلاو ةماام

 هملع ق دصب ام لقأ هنالمهاردد رمد ود>ا وراس دهمزلد نا طايصحالا ىذدقم نكسا(ل وقأ)

 ىلوأ ناك-١ نورمدع ود-اوهلرمات لقأ ناللاهول( ملا هربظن نالد] وق ) لءان' دوك ذا لوقلا

 هركك أونورمعو د ارمسفملا ددعلا ن«كالذ لقأو فطعلا فرقاه من لصف هنال : اقلاه

 لاه نان (ثائولو هلوق) هاهنا ىلع ه2 ةداب زااونا- ريغنههمزلب لقالا ونوع ستوةعت

لك-ااثالرهاظو مف فلا ف اا ةثامهرعظت ل .ةامو (هلريظنالذا ه]وق) اههرداذك دك اد
 ما

 هلوق) المههالكرهاطو كلذ همزلي هرجاذا لهرظنماورور < ددعلا اذ هزممقو مهردلا يصنف

 دوحأ وةئامو فلآ بصق (فااديز هلوق) رمخالا اذك ظفارا ركن ىا( راركشلا ىلع هذ

 سولو ]وق ) دوعسلا ىلأ نع ُّط واولا عمدا دعا ةعب رابه_تعرمعدام لقأ هن ال ن ورمدءو

 بكرت: فالآ ةريشعلا نالرهاظ طاغهنكا نبط ظفاد ى.علاهاكحاذه (ف ” الا ةرمثءديز
 لاق.ذ نكمم انهو نكمأ ام_همرهت ع ىتااواولا ردوتفاغل أ رمثع د أ لامتمف واو الب فاالا عم
 ينا 5 ميقت_-مهلا سد سولو هلو معن ا.هردنورمدءود-اوةثامو اما نورسشعو د-أ

 هليقديز عبس .ولادكوامهردنورمشءود>او انا تورمدعود_>اوفاأةئ املا نابكأ

 ىلا فلالا مضي هنا ه.ف ىالآ ةرمذعدب زهوقم-مذعبلوةنمن سد أه رك ذامو فا ف اأ

 دا نال هأ خلا ف الآ ةرمشءو فلا ةثامموزل سامةلاورمشء د_- أ لاّة ف فالآ ةرمدعلا

 ' ودم دبمعت سم تس همس س7 عسل دج صج م و و جب و رج وو ام را

 تورميعو
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 0-0 8 ف . 1
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 مهارد نموا م هاردلا نمئث ىلعهلادولو .ريعرنكجلا ىشذاةرسثءمامالا دنع همزاب نإ

 لام لاه ناب (حلا هلع 2 وأدهلوق) ىءدقم رهظنالةمضمعبتن مريد قت ىلعو تاق و

 نافاض.أا م.اصنذخأ لب الا نمو هب رشملا نمباصنلا همزلةضفاا نملاهو أ بهذا! نم

 الو ىأ (لبالا نمني رمسعو سة نمو هلوق) ةمقلانباصتلارب_تءابتكو أ بانت 0

 نمدخؤي باص: ىلدأ امن : الدوق ) ىلبالا نم يظن« لام لاول نب رو ع ومرت فقول

 يناوحلا لصاحو ةاشاومف دود هناق سون ل ؛الاباصأ ىندأن اء ها لاو سباوج (هسنج

 7 زلا هسق تمحو ناو هسنح نب هداك زلاه.ةبهعال لبالان نب رمدهلاو سلتا نودامن أ

 ةهجن ات هج ه ناصف اكان همظعفاهظلعالامتناكن أو لبالا نمسهللان ا كلذ ريو ذو
 اهنماهفةقدصزاوجمد_باناذ ققلسا مظعلا مدعةهجو اهيفذاشلا انبجو اف اهكلق؛ ىنغلا
 هلوق)> غ ا نمدافة-باكامهبنيباذاامهبا هذ مخ اوردملا ىفريدعي هنارهاظلا وىوجلاهدافأ

 6 : ورقته :هىلقأ ىنقد_صيالذ هثالث عملا لقأ نال (عاظءلاوءأ قبه هنالث نمو

 و م ركوا سدش:لاملاهولوةريخدلا فو 2 رمل لاس هسيفريدعي نا ماقال لولا ماجا

 0 ؛لوق.ىناحرخلاناكو اصودةمودحأل ئطان ملا لاق لاو أ ريطت

 الث عجبا دا نالمهاردق:سهيلعذ ةفعاضممهارد ىلءلاقاذا هنا فو فأن ءةعاموم

 3 ظةاافاعضان أل اههردرمشع ةكاقدم زب ةةءاذمافاعا مهارد لاف ولوةمسايةءضو

 امال (هنالثهلوق) قمل اهركذ رش ةئافة مسا ةقعاطمو ةعسنو هتف هنالث هلذاو

 رعدعا هنكا ةجاوةرثكس || ةءاعرن ا لصالاو با دنالاه ومامالادنع(ة رع هإوق) عجبا دا

 وف 4 اي اهن ىأنامسلل ةذاضالا ا ا اعرش هاريمعا امهوةغا فرعلا

 نا ءد الام هلع طصفملا هللا مءادارملا سداو ماخرد عمي وحذر الا

 00 هملا فريصتما ظدالا ثم ن نمرغأ الاودناك- و عملا ادا , رك ذيأم ىدقأ ةرمسعلا

 ة.اعرتا نم ام دقام هم لصالا وباصن نملقأ قد الالاه و ىلاعت هلناهمحر ةقيلح ىلأ

 ةريعل انا م_هو.ةح راشلا لم !ءتامأةرثكلا عجم هيلع ق د_صوامل رأوهو ملا ةدجا 0

 4 اناقامن_ه«تفك ثاانت شيال لامملاو "هاوكشم ىهذاهتءاهلال ظفالاقد_درامل قال

 امس: الايهزكاذك ىلعهلهلوقفم_هردنملقأ ىف قدصبالىأ (مهردامهردادكو دوق | ]

 اذ م ىف همزلب نأ جم ءرىلاقتالا لاه فعلا فلا نمقوسامهءفوةنادهااىفاذك موعملل

 هنأ .ىقدص» : الن ةغالا لهأ نعل ةئاذكعابودةمدزيم عقب ىذلا ددعلا لوأ هنالرم عدرا

 هنال نو رمشع همزلا» هناامهردارزكح 4لاو اذارا ربسالارتصتخم فا امد سيات

 هو لقالا بكف نيعستىلا ني رمش عن ءن وام كلذو ب وصمم ,_هرذيأ»ريسفواهل-هب رك ذ

 همزلاه-هرداذك لاق تاو جبارمس !١!قوة_ءاالبثرمشلا ل مو هأ نيم هنال نورسدع

 همزلنوكسلابوأ عفرلابمهرداذك لاقت او ةئام همزل رض ةفئانم- هر داذك لاق ثاونو مع 5

 ىواتفلا ىفام ىلعمدةمن ودا قامت ال (دوعملا ىلءهلوق) مهمل مست هئال دوحأ دم-فهرد 0 1

 د-اولاذانانثا هكقاوددعلانعدراك اذك نال نام_هردترمخدلا و ةقتلاىفو ةيلالترشاا
 ريغدد عىلقا نال سامقا وهو نو رمشع هزلي لق راف اح رشف *يتهعم نوكد سس

 د و[ 5 م
 (مهرر



 تمام صصبصتصبتتتتتب  بب بب جبيل

 ىرهظام مشوبام ىنأ سو لالا مزل هناف عيروأ سدس ىلءهلىردآ ال لاعول هنا ىربالا ن ةممحلاب

 ىلا هلا قرطشلااولوال اىفطسوة مة فسوبونأ بجو هيف رشهللاق وأ دمع ىلع هلىسد ا فو ٍ

 هصزاد فس ونوبألاق ةاشرأر اد”لء لاه اذا اقل 'ىا وهلا هضرتعاو مص لوهجلابرارقالا ]

 ةمهّنال هيرقملا لقأن مةعقااوأ طسولابدا راالءاومرمعلوق ىلع طقدلل اوةمئافتاو مامالا لوق ْ

 ئدك هلوق) ىنام !سااةمالعلا طاع اذكى لغةأرمشب فاشل دة ونينث الانالموملا امهدحاب ||

 رش رص االامات نادالو مز :دةىوللان الو و :نالغا "ىلع لاه ناب( قحو |

 قدس ىلعدل وقى لاه وأو ىيعلا ىفاك اهردقال واهشرا الوات مة ف ةرعبال باس-ة_هقان همأعقءن :

 ىجلب زلا مالكرهاطوهوالو و وس :0مالسالا قده,تدرا || , ١لا مالك ,هاط هوال هةمرأ ال م الاف ءاوساقذطمهقد صدم مالسالا و»-هبتدرا ||

 00 0 00 فانك سال لا عوع راف زفي دت ثراولاناونقو للا :

 مهر دهمزلي هنا رصاارهاظو ُط لاه ىرودقلا لاه ريثك- ااوللقلا قف قدصب سامقلا فو ْ

, - 

1. 

 ىلع هل ةنا1لا ىف و مها اردما - نءاموف طا ريق أ ادو مها ردةرمدءه لاق وأ راههيفنامسا ادعو

 هامشالا فو ةىقلا قهللوذل ادم لاقو ف سوي نأ دنع طسو همت دق و عع دبعو أ بوث

 ىلعهاسشالا ىشءباوحلان نكع و ما ةاشاا بحب رمشب لاق وهلوقلوقلاو هب رةملا مق نائخلا

 6 لوءملاهطعو م0000 ا اداة قرغلا فال ةتالفرامكبلاو 595 .عااو

 3 و ىشم ه. ءاعو قدس: الهإ_هفنا وقد_دىول_صواداهناهداز ىذاه «لمكت ف هو نيمملا ف

 لاه ىلشلا ىناكدازغ_ملاو ظ. ها نعفيافك || باص ةث اذكوىوهجلاهةنو ةئادرتاتاا

 ىلالرمش ثلا ةمالعءاالاك نى دونالا 0 و.تاسلا ىلءةتامول قنىك وهل ادمسلا

 ررصافهسرلا عجرب فمك لعيالذاك اذا ثراولانا ه.فو هأ ةنروال هم عجريبث ا يش و

 رقما لوةلادهلوق) هإ هءوغوفرطءااواةعمشلاى ةسققدص : نأ صم ىسمدةملا ةءالعلا

 لوقلاناكوه.دك.:بهوارقا لطد رخآ امش ىداونيباعف هيذك اه هالو (ركسلا | هنال هفاح عم

 نم هنودامنال (لام ”ىلعفم-هردن ملقا فقد هالو هلوق) ها ه.اعىدا اف رّممال

 ناصسا اذهوةيادهلاىفهلثمو ىليز ريتعملاوهوةداعلالا معا هملع قاطيالروسكلا

 ميظع مهرد وأ ل ملقلامو أن م. همزلب الدمع راراد ىلع نال ذأ لاهوأ رهزامع وناس ١ ىلءريحال و

 هداعإ تاق وطعملا اذك ومهرد نمدل وقىلعىف ةوطعم( ب اصلا نم د هأوق) مهرددمإ رم ردوأ

 ةاسا ومه لع بج وأ وانئعهيحامريمع !ىتدح حرمشملا !ىقممظع هنالأ (ةاك زلا باصن ىأ هلوق )

 قلاع (خلا ارمةفرقملان !لمقو هلوق) - ةداعءانغالا نملعب تح فرعااىفو ءار ءا َةذلا

 0 راو مف ىلع هنا مصالاو منا أ

 اىفو ميل ءااك للا فنيا نا ضراه مع رشا! قفوهو ةهذ سءأ غلا دنع كلذ فاعضاو
 ىءفوطعم (ميظءلامفد]وق) ةياهتلا ىفاذك هلاح ىلا عجريف ميظعةرمثعلارهماوةقرسلا
 زوجتالو هوَنيفام#م نياماعل نأ اوم هم ىلع فطعلا هسفققدصمال وعملا لام ىلع ىف دل وق

 ىلءفطعلا هسففد تح وباصت مظءلامىنءىف وم-> >ردلام ىلعف م او لون ناىلوالاو

 سو مظعلام ىلع ف فل اق ذاف مه ردللقلالاملا نأ لعاو لماتد_او لماعلنياومعم

 5 لاا .٠ نان يي نو سا امهم شك الو لدلقاللا ةذنامبلا

00 
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 ةلاهج ىف ةصعا | مدعبال هب رقما ةلاهج عمرا رفال ا ةدفع) طبت سه لوو انيب4لاة وهلوقنانأ] ٠
 ريا هندئاقنالدءةبالول وهيدهالرا رقا هلال لا لاعهنال الذ ىلع هله غا هال وهلرذملا

 رقأولوهلوقح رمش ءانثأىف ل 5.لاهذ_هرك ديجاولا ناكو لوو قا ب>اصونادماا ىلع
 رردلا باصدرك دامز ا ءلصاسو ها موما سهو مأ سو مومالك مالك قئاومأ مدلوههع

 دف ؛ ال هنأو لوه-هالر ارقاهنال فاك. !الوةاهلرةم اال هن رقملالو>اذااهفوهاسمعا رمان م ١

 لوه#وهو قلاب حادا كال ذنوكي اا ماتا ل نادساا ىلع ريكا هندئاقنال ١

 وأ ل ءلقنه ىديىفامماسعلاب را رقالا حدو خا 1١ ىقورحأاىفهرك دوماهاارارقالارك ذيل( عرف)

 املا نيعى اما تخانا ونال ىلا ب فيم عم. .وأ ف فرءبامعمج وأ عاممو أد. و أريثك

 تاكا 4 :.ىلاهلرقاا مي ناالارقاالوةلوةلافالوأرار ةالاتقوةدوع واتا |

 هلرقملا درب درب هنكا رارقالا تك طرش نمسا لوءقاان ال- -ءاو ه-ةقوهديؤةذو-وم

 ل 000 فذصملا لك.ثتءاو ةدّوعملا يتكحلا نمريثكو ة_صالألا ىف هبح رمص

 باوملا ف ث«وهنءناجأ مقيدصتا| ىلءفقوتي بئاغال دا رقالا ناخ ىذاقو ىدامدعلا
 هتصص عم لمعلا قون نم عئامالو ةعصل اريغموزالا نا هل ىأحا-ج لاك الا نع باجحأ غ ىلمرلا
 مزلالاك هريغاهرارقا 4 2 بس مز الي اغللرا رقالاف كال هموزل فوت لاف ىقوضفا!عبسك

 هرارقا مصالح رقما 0-3 نءمزل. .ةرضامالرارقالاامأو هدز ع *ىتدح هلو ةللا بناح نه ١

 نودينيماخلا نماهيذةمالف ةصصأ امأو هد رعديفدل رقملا بنأح ن نء«مزلد .ال وهدر لوق هيدي ش

 عاسمأ اذاهملعربج ىأ (لهجامنا- همزاو ه]وق) هملا عجر اف كلذ نمأ.ثانمدق ول وءقلا

 عم قة بايسالا نم اريمكح نال رارقالاب هءلع بوانعح و ردا همز هنال ىمشلا ىفاك

 قرب رحم مغنم»دئءامعدوب و فداصيامسهغيناسنالا نالد_هيدولاو بصغااك ةلاهطا

 ا 1 3 0

 ">> مهخن يعبي _ هلم يح 7 -

 تال دينا نخنوخ روب ب بحر كد

 هل _هنالمرا وذا هنالةراحالا وأ هملأت» اهرمستول هما ع ل ص ةفصوو هسساحوو ردق

 ه«لوقأ ىلمرلارم- ائاةمالسعلا لاك 0 نامما !ىلءري عالق ةلاههملا عمت دروع ظ

 ني:_سةدمقق ةولا ةههملعل ءاعل كا تسا فق و 7 3” ى :ودفلاةثداح يب ا وح تح >ر هسا

 تبحاف "لغااىفالوهتارار ةاة#ثمعملا نيتسسلا دن رق كالهتسان مرو 5 ولماعاتاموأ||
 لاق و ها لماتنرثك اة ىلوتملا يقي تأالا فاما عممهال وقااوناسلا ىلءن ورجعت منان 0

 رشعبر قأولعسلادسفدوقنلا تئاتخاناو هلوقح رشف عسل | فرصا بحاصرك ذاضأ ل
 والاف قرم هناف عممأ افالضنا الب ؛مصئالرج فام دوقن داما فورجريناند ل

 تشب هناف ع.سلا فالناس .البئثهب تشدأل ىأ تاس الب مديال ةوق همنا بن رالو .ها
 نيو ولو ىسدقملا فو لمان اسلا «ملعوةررةملوهناب دار ةالا ةصدان اس نوديح ورالا

 كلام لا نذاريغب موتحمم و ةتملامذخا بصغلا لءقناف لام هنال مدل رخو أ راقعءفيصغلا||
 كرت دقو ةنقءقس ا 3نان بمجا و مل. ارجو راقعلا ىلع قدص الوهو هدي لد رهو ىلعأ 1 1 ١

 مدن الف دي ىتلا رادلا لاه و واهرمع :واةدلملا هذه ىف نيعءا وس بول ط مرم ىف وةداعلا ةلالدب | ! ْ

 (لوقأ) ما بدغلا»ن نوضتال ىهواهبصغب رقا هنالأ رق مانع الو هدي مذ خالو هناس || | 11
 هملعرك< والف نكما ا ذااماحراهتان ههملع مكحلانكعولاذا اذه لهجا منا همزلياغاو 1 7

0 
 . ا

120 
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 20: ا ششلُلاشساا ل آ ز7آ
 تاداهشلاىنهانمدق و ىطالخالاو هأ و>-ىناذكن ودعالءال اوهفه-هاعد اًرامو هنوداموةثام
 ىمطا ٠ دقرشملانالزك ذدلا ود هل _ةم فو هرك ةنمود_هدال لا بءاصنال (مديف هلق )
 ىلعريجت الو هلوق) ام دًاريخت اما ىمخرمساا لاقو ىئطانلال وناذهو نم قأ'بحاص
 ' قدازو قا بحاصى سني دثر ةاانالرت دا صوت مى زا دازالوأ تشقسنا ىأ(نادبا |

 فاعئاذاو 8 وأءامام يأن يو! ىذا اد وممن اولاقم_مضعب ةددح لعان تاون 4
 لكناو طةفرخ" اللد _هعلا ىذقي طةذاو_هددال فادنا وأ هنالث نمولدعال لك-ا
 ةد»اوات عامها ىماَعلا هفلسنأب هل امها لكس 'اوس نية علا هه دأولا ةممعيو هب ىذقن 7
 الطب !نأادارأ ناف لك ةوعدنعءك ىرب دف فاد ن ا و ةدلدح ىلع لج !هثاس نا بقاعتلا ىلعوأ و
 ونأ عجرم ”فااال,ةاكد#لوق ةوهولوالا فس وول وةىفكل ءاهوأه-ةمدع كااذكات
 (لوقأ) ها ة_ةءئسف ان عتباورالواولاه فاما دعباموحالطصا زوال لاكو فسو

 حرشو ىمعلاو يعاب لاو رصلا فال ققاومثا بلا ىلع ربكالو حراش !|لوقناىل_داااو ١

 اذه مغ هنأر ةأناب شسقي ل ناو لاف ث.-ىناكل!نءرردلا ىفامهفا اذ وك وجلادمسلا
 ل_هقو لو يءهألرا ارقا هنالوخرسلا ةّمالا سعه دنع هذال هناقاده نمزأ اذه. نمددعلا
 قحامولفءذ_د ا ىلءاقفتا اذااممنالو تسلا ىلا قطا لوصود قي هنال مصالاوهو مدإ
 هري--أ نب.( ثاو هبدهعدسأ قدعأولاكهةه-ن هلاجسالا نال لو هلا نيب هلل اشد ودخالا

 اأو ةح ةفاومذ هش. ةءلاليثرعشا !امالكو ها قه سأ اىلا قدالالاسقا ناسلا ىلءىذاقلا
 قدعأولامأن يمت ريغ نم قع هن ل 4 دحأ قدعأ ولامهل وةلاق ثدءحنامسلا ىلع محشناز هرردلا

 اًذكهلا لاد-الا نالءاوق(ل اوفأو) هأ طم ىفاكناسسلا ىلع ربحا همس ملا

 أ| بحاصو لوو دهارارفالا ةدىلءمالكلا !ذ_هاوطن رةيطاف حارمشلاةءاعوشب ادهلاىف

 مالك فريدا ارظذرظن نا رهظر مك ذكحص سداولو هان رارقالاب طمت ص هنا نظر ردلا
 شءافةمريغالوو# هنوكد:ءالرقملا نا.سارقا ا ىلعريسحال هنا قيس دقواضي اكل ا بحاص
 ىئاقلاهريصامتا و(لوقأ)له+امنا_ همزتوهلوق حرمت ىف مالكلا اذ ب نأ: تاهماعقئاللاف
 قحلانلءاا وهرملا لاح نم رهاطلا نالنيمءترمغ رهغ نم هب د. وعدا - ؟قدعأاذاامفناسلا ىلع
 الام _مانيدةرقلا نا لووجمرأ فوقه عمد _قتهنا لاقدال ناسلا ه_ءالع بكف هي رقأىذلا

 صلب كانهري_ةعالاة»“١كالذن !لوقنانالامثرا لسءيالقحا رح حر وأهتهةىردبال

 ثا ىذا ىلع دم هو رقأام عج ىف ىردأال هلوقعم!ناكل د نم مزلب ءالو لووهجت ارا رئالا

 ىدؤيدهنالوا هيف كأ (ىدملا ةلاهه هلوق) له وها مث هقددالو لاما رهاط ىلءدوعل

 ها هلاطنالال مده سهىلا قطا لاصدال سصئاسغ' ىذاقلاو قسما بع قلا لاطداىلا

 لحراص:خاننك-ارردلا ىف ل ةثد هل |وو) هنا < اا مهتم لكلا وهرامء م( رد هلوق)

 تءدع«دقو اهعض ومو ىناهرك 0 رمضهةداب دلل راص:خاهمالكيف سدل(هدا رىزع هناك

 نمد»اولد.ءلا ادهلوةينايهتلاه »تدخلا ذالوودمالرارقالا عدن مر اهر صو هنرابع

 هداز ىزعهضرتعاو اهتءائمدقامرخ آ ىلا شه /ناواةكهنوكيال وهما نال ساخلا

 تان
» 
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 نددالا ىأهةتءد_يفالا وح راشلال ود علان هصمصتع ىلع لدي وىبهلاك هوسءملا اوأطش

 را راوخالا وءالولمديىفامو هنال لاا ىفهياعذ. نال هنافلاعلب دوقوا دي د دوعناديعلارارقا
 هرارقاذةئفهذعىلوملا قدح طقس قةعنافءال وم ىلع ذئرالق رقما ريغل ىدعتنال رمداه دع

 2 <هلوق) ع ىف ”الاهاوقدعب هرخؤي نأو ديعلا رالف لح رعت زالاو

 ءقأن ردك .فةمالا#مىأ(د وقو

 (متنوهلوق) ىنيع لوما قل ةياعرنوذأملا اذك رهقسعيلا ه3 اارخأتت:ىأ (هقنع

 دقو انال هيرارقألا حدا. ءا(لوهجموأ دإ لوق) تازرتحنا ناس هدعل ١ ويل .ةىذلاك اذممدهق

 00 او را لمنال حار - وجو _ةهق ىرديالالام فتان الوه< همزلب

 الامل برن مبصغ هنأوفأ اذا5 (رضتاله رقملاةلاهج نال هلق ) رقأ نم مولعملارارقإلا

 دقو لان ال ينك تلوم ددولاو بغل مص س .كوالام٠ء دوأوأ سدك ىفالوه<

 ريسعىراد نم مم 41 لاه وأ ىأ ( عم 1 ةلاهملا هرمضتا.سئياذا الاهلوق) حلا الوهت همزاب

 ناكولا دكو داق لو هلا عم دعأا نال هلال كلذ هد ءب تنك دةىلال هراهةءمزاءمالو نيعم

 ْغ ةلا هللا هرضتالابهسني_..ةرانو قاطيةراتلوهجلا رقمللانال-ءاو 1 ةراجايرار والا

 بدسن هصْرأ هن رقما ثا ىلع لو حدي لوالافةلاهملاءريضت مدس مي ةران وهنا اوي مغلاك

 : / انهنأ رقأن منان ةراجالاو ع. همااك هيرا رقالا مديالثاثلاو رهاظىفاثلاوةلا ولسا ءرضتال

 ىلع ردا اربجالو هرارقا مدبالئشباذك نالف نم ىرتشاو أ أءشن الفن ءرحآوأ أاشنالفنم

 لئاقلاناءرهاظ (فاأاند-أىلءكلةوةكدلوق) ةيلالترشلاو ررالا ىفهدافأ ثبات
 ىعماخمل اربيل ناو با الم اوههنا نيعيالوهدححأ نمءرود صر نوشلعرل ١ اسنمدساو

 هيلا عجربم دمع ىلعامنال موملءملأ م ؟سقاذ»/ ( ديف مد عءو هسا نا :٠ عجاداالا هإوق) نادسلا

 1 اذافهمف ىن-الاكوهذ ةير + دعب همزأب :امامالاذسا ىف مزمل ايهئاذه هرهظرافا 0

 ىفالا ءامشالا لاه ىر»ح مصنال لو وهو دب ز ىلع وأ ىلع كاهوقكن راك ه2: عم همجي

 ْ اذكو 3( مهذافأب :اعمنوكي ناةئاثلا انوي دمدمعلا نوك ؛ناىلوالا مدئالف نياكه

 ْ ناةلاه1طارمضتالىأ (الالاو هلوق) هرامتعا مدعلرار ةالا ةدباق لط. ةذىأ (هلرقملا ةفاهدسرمضت

 0 سء”ىوسوهناعقاو ف ىطالاوهطو سمى مال الا يسر دام ىلع ّس مدس

 نمنادم ملا ىلع ءريج هنكمالدااهصجم لسن الل وهما نالراتم امدح ةدحاقتملا

 ايينباو ةبادهلا ارش ثملوقأ ىوجلا لاق محلا ناك هندناقد.» ؛الف ىدملا نيسعتريغ

 مس ردددر 7 وو د_د-اللاه 31 ه«تثحاقلا ريغ اوساثلان فيلا ولاه نابةثحاقال

 ىاثلا نموهىل_هنورو.هىربك 1 هن اأو مسه مهر د_-اللاه وا سردلا لسه نيب اتضعاشم

 كءبانن ملافوأ ةيئاحللا فاعهلرمدتل رت اري لبق نم هنا ىلا ممضءبلا-ةلوالاوأ

 نأىلروظيو ىناحتاسلا لاه ها زاسهنغي لسقانافنيدود همني: عم موقىلاراشأوالؤه نم
 مول وق نما دخأ ةثاسملا ىلءدازام شامت أىل رهط ىذلا نك-ا 06 ونأ) ا شحافتملا

 دنحلاةداهشةصالمللا نع ةيددهلا نمد لقت مف ع.دارلا باملا نهتادا مشل بات ىف

 ءاصحالا دسىفةمفرعصلا فرص لةةنوهحالاوناك ناو توما اوناك نال ةنالريمالا

 ظ فا ماعاد لامال

 نيالا ل 1
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 اهدار اهعمتمف تامثالا نيب واهدلو اههمتب ال_ةرارقالا نيب ة_ةصسأ داو قاةدتسالا ف قرف
 نا مهفاف لم لااهد.ةدقانه و اهريسغ و ةكل سلا لوشن ماع وهو دئاوزلارتاسادكو
 مغامنالا وفك ءاهاانع هكدا لانا رمال ارانإ هاو ررعلفرا رقالا|عم رهظي ةعاقلا

 ] اراسخاول و هلرقالا اهكحاءالف هإوق) لأ: بوصغاادثاوزك اهئال انةاطم ةنوهذك#
 اهداراههش ةذس تقص امت دالة نال هد: تدأ ونةهاىرش نيعلار وفؤلاه (اهك 0

 نوء>ارتيةءاملا نااناقاذأو لالا ن ءاهةد سد ةفييلانهنا قرقلاو ال ل رلاعم رقاولو

 ناودملااذكواهداومكةماوك_اامث ف نوءجسارتبال سرارقالا فال ةمتنامف |
 دما د .دفولاولادهو ةصقأن د هع هنالداولا لو ا2::) هئاقرارقالا ف الخم "ينهاك ةهمكبحلاذا

 مالك موهنا1_ةلاغم.ةف ها زعباشملا فات>ا كلا ىف لخ ديل ءرخآ كل ٠ىفولذ اع
 رامخازارقالا نا لاق نملو ةنين ا هماج اهلك 0 ةدلاهذهنوك.:نأهم-ثدو فاسدملا

 ْك_.لةهنالاق نملوفو مزاح أ ىذاقلا و ل_ضفاانبد_-2لوةوهوتا.ثاالرخ" الوع||
 لاس لاعام رلعلت داهشتسارك دوما رمُسلا ىف هلاق ىلا ردا هللا دمع وأ ودولاطاىفإ| .

 مارخ "الو < را.خاوه لورا رقالا نالصاخلا و ةينشو رتسالا نع «مسانلا ل_سفاا فت هركذ
 لوهملا+_لءىذلا لوالا ىلءرثك الانا تاعدقو فالالا نءانمدقام ىلع لاطاىف كلت

 ىأ( فاك. رحرق أ هلوق) لالا ةقمة عل ءأ ىفاعت هنق او لاق ام ىلء لدن لاس ءلكمل اوركذ ذدقوأ| دأزاعنا ا
 ثوذاما ادكو ق“ ءاادعبامىل لاملانددا رقارخ أ هءاءروجمن ا درعلا نالرحطاب دق ررد لقاعغلاب و:ءموأ : (فاكم

 همز الأ لامالة.- وءةيانع رقا اذا اذكومان مد: ةراكأا بان نم سدلاعمرا رقارحا هل 6-ما )

 لأ ىلع يمال انذاك هاو دونك ار ةا اذاام فال ةرادخا؛ الالوان: مل نذالاناآل 5 07
 هوددملاو ىى_هارارقانال فءلك-لا طرش (فاكم لوق) ىهايز ام-هةحفف هب د رطأ ٠ ” م06 رام

 هنوكس !لاملأهرا رفا هيف هللانوذأمىدلا ناك اذاالا مازعاالا ةملهأ مادعتال حديالنوغلاو

 0 ه رطتاك املكنذالا ىف نكي هلماعت المرا رقاد وأ هنال ةراخااتار ورض نم

 ىفد_ةامهال اهبهرا رقا مكيف بودغا و - راضالاو ىراو.لاو عئادولاو نوالاك ةراصتلا

 انملاو رهااك ةراخأا باننمس ام فال هل-ةءىلءلديزذالانال لقاعاا غلابلاءاهةح

 لامرب هب لام ةلداممرهملاو لالا :لامملاةل داممةرادتأ نالاهب هرارقا عدإالث ملا ةكااو
 هلع ىمغملاو تاذلاو نذالا تحن ل دئالفما دّدبا عري ةلافكما او ةف دام تسدا ةياسنللاو

 فرقا اذاالا باطلا ىفانب ..ال هنالروطع؟ ركساذ از احنار ؟تأارا رئاوزيمقل امدعل نونهلاك

 ةدرلو ىعاد : ئد همزانالاهركم برعشا اك حامع ركسناوة صلاة ئادو داك عوجرلا ىلءةد

 مونلاىف هب رقأاع د-خاويالفمتانلا هيج رخأ (ناطقي هلوقز ىوج ةلالتادودالاك

 امقاتعو قالطا وأردرا رثا خدر التهر 4 دادي رخأ (امناط دوق 3( هنءماكحالا عانةرال

 فيصملال وقد و -و حدف لاعىأ (ةراهإ ؛او ثنا هلق ناسف هقانم و هقالطامأ م5

 دود! ىف ةد راعا ىلصأ ىلع ق.م هنالذمعىأ (دوهحرا رفاك هلوق ) لال مم وأمصق" الا

 ات مافعأ ةرضملا نم رارقالا اد مبهءلع لخديامنالرارقالا ادهبمهئمريغ هنالو صاصتا او
 ىبل ادم نال دوقالوام يلع دال هنافهودعملاو ىهااىلا ادئاعوه سداو هالو مىلع ل خد

 طخ
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 هلوق) !يفهماتو ارك ذاع ثر ومارارقا ىلع بولطمانهريف ثرالانءاعداولا كو فورهمأا ٠

 فصملال وقلب اةءاذ_هو ةس.ئاخلاو ىئاقلا بدأ ح رشود ردلاىفاك (ةماعلا دنع عمستو 3

 قرلاك درلاب دئربالا هف امادنرب اع رارقالا ىف[ ده (م<نال هلوق) هاع هاوعد عمتالو 0

 ام حاكتلا لئءةمزالنادوةءلاو طو دم لمة هدر دعيهلرقم ا هاعدامت هب رقأو) هناف بسلاوأ]| ٠

 ن١ حاكحجناا «.ءزلالوهلاهو ىل تاه مم التااةذ سمك :+ ورتاوالاه واف درلا.دتربال
 دمبأهقي اصل مصمو نيد وزلاد- ًادودعدرع؟ىل ميال مزال دةءحاكنااذا لطم لهرارقا

 ىوجلاد.االاه ط اهم نيدلاىرس ها دمنهراكذ اره_تعبالو تشرف بيدكتلا

 ١ « ||| ءارشا!لثمامها ناك اذاامأةقدصلاوةءولا لئمدحاول هذ قطاناك اذااهف هلم مهبالالوق

 هجوأ(اوز:ءاملاو. ب (|| ىلع ارمصمرةملا نكي مادا اضي أدق, نأ بوك ودم ةملا ل زفقال .طاوهوالف حاك.نااو

 7 ش
 ١ 2 0 8 - .

 ءاشنالا وهو 7 0 لافول ةصالهلا فو ها رصموهو«ةيد_هنىلادوعيثأالا ةئثالهنانءقامسااهرارقاأ]

 لبق ءراروإ )هرقل ) لأ فىرتشملالاه ىتح عئابلاتك_فكدمهرتشالرخ" الالاف بايه كة عب تنكرخ الأ ٠

فاعيسامهانوكب ىثلكو حاكئااأذكو راج و وففل ا كن ههتي رتشا ىلب هدعب وأ سلما ٠
 خدلارإ ١ 3 3 رول < 

. 0-6 
 دب ربالو لو: 600 اماو دلوقت ) كلدد_ءبهرارقا عفت ال: ةدصلاو ةمهلا ل:مدساول«.ذ قا نوكد ىئنلكو قدح

 عرامللامدعدة عه م:نعهكل مدل لا تر هك مرا هنال عد (درلا,دنربالث لويةلادعب

 م امارقا هنالومرو . أ ىلع ءاعدا لام حير باط هناد -اذلا عمما ىف مد_ةنا صد قا مدع ىلءاهداصتوا مل عدي :

 فاشل هر ارثا رك 7 فيك رظناف ئه _ءلع نحسحب ملهناامهقدا.ه ب همدعرهظ مثهارا هأه واف الذ ىلعهقد صرخ

 مهب هيلع ةنلو 7: م ل هتدصدقوىأ (رخآدا رفا هنالءلوق)لالس بط هكرنا عم قباسلا ضن ىحاللا قداهدلا

 اهاومق هال 0 داعولهلرقملا دربرارقالا لطب عضوصلكىفو ةيناخراتتلا فو رولا دمءةمالملا هلا همزلمف همف
 «رفاو ::هعز 5 6-0 نأ س ايقلاو ناسا |ذ هو ءرارقا.»ذ خان أه ناك هلرتملا هقد صو رارقالا كلذ ىلارقا

 ||| ١١ ١, 7 ||| لوالا ف بيدكحتلاف هرقاانيءقاثلا رارقالانا ساةلاهس وو ها كل 4نوكيال

 ضارغالا نم ضرغأ قرع هيدك هنأ له <“ هنأ ناس الاه دوف املا ف بدك:

 ثا هلود) ىوج لطابلا هزو ىلا :اجدةف هي دصتىلا عجرف نص رغلا كلذ نع عطشن افق د سانا

 درلا || ءةءلحت دارأولو عمسنال هملعة نب ماهنار كلم هنوكل هلرقملاءاعدار ىأ (ىناثلا هرارقا ركناوأ ع
 وه (عيدملالاع هلوق) لوالارارقالا هميدك:نعب وىوءدل' ءله نب سةانمال هلا تفدليال

 ضع: فو عيدملا ىذاقلا ىنعي ربا' دمع لافانذا:_ سالا ةياهيئربع هناف ةمذقلا بحاصذاّم_تا

 هلوق) دعاوتااوباوسلابىأ (هينالا وهْلوَق) ط باوصبسداو عئادبلا لاق مسفاا|

 ليةتالو فا<الىاثاارارقالا رقما رك_:اولرهنرامعو (ىلال نرش اهرب وةنصدلا نياهدوعا و
 | هرقملا ةنم لم: نأ ىتمخ عيد ملا ىضاقلا لاهو لوالار' رقالا بذكل! نمضقانلإ هذي هلع

 هلامطان ربل ا دمع ىاح راشل'لافو بارصلابهيشالاوهوا.نانثرارقا ىلع

 رومملا عمعاا هج ولاه4ىدتءو *+ اها ريثعيدبلاىذاقلابوددقو

 هناهرهاظب دمغي (ةكلهتا | دئاوزلا قع فرهظرالهلوق) هحرسشب هيلعفديزملا . اما نمز
 اهب د.ق واهنع ءانءدفأك ةيناللاى نا فااكرهوةكلم لاوبغلا دثاو ارلا قع قرهظ

 هناوةناذلا نع هانم ةامري_طنفادهسالاىف مد_نو تادسلا هات ىفا تعملو ةمنشورتسالا
1-7 



 ل

 هه 1 ءر

 د

 هلوق) شبقلاتو هس مصنف نييغص امو تيبك قالا فالطريق و نال
 اهرارقا مصامل ءاشن ا ناكولو قباسد_ةءنءرا.خأ هلال (دومثري-غنمةصمجو زلاةأرحاو

 هلوق) هيانق سهام مهر وذ هدأ طرتشر حاكئاا د_ةعءاشنا نالد وممرغن م ةسمدجو ران

 هناا أ شهملع ىعدااذا ىءب(كالذيهلرا رقالا ىلعءان نيعمئشنهر ةأ هان هملعما وعد عم-تالو

 بورنو لاغدقو رقما ىلع هب رشا موزال بدسال راتارار ةالا نال ه وعد عسمال هيفر 3

 اذ_هو هرارقاهمو وأ هملع هن وحول بيسالا.عهيلاطأ لاه هناكو را رقالا رقما ىلع هب ىعدملا

 نتلا عب رصوهامكسرارتالا ىلع ءاسينيعملائثانئرتعدلا نارهظ هب و مم لطابمالك
 (ىفب ههلوق) لمان ةكاكر هماخ ا ىفو هل ب الهلرقا هناب هلوةئرارقالا ىلع ءانرأ رقالابال

 ىفءاشنا و هوأ عرمشا ىف قاب وهلهرازقالا نادإ صاحو نياودفلا عماج فاك ععست امنا هلباقم

 ىل_.مالا ها:عم ىلع امقان هز عرس نهوك وعدالا هذه غ وسءاشنا هله حنة كلذل امدسن وطء عملا

 هلوق)ةصالالا أك هيلعل وعملا جوملا وهون رشاتملا عمو ر وهدا هملع راهعام«زوج م

 ردملا ىلعهبىعدملا بوو بدسل هس دقوهو رقملا ىلءهبرتتأ ا موزال بيسال ىأ (دام ا هنال
 مالكن مل ءاسإ لطانأ ذ هوهرأر ةانهمو ناو هءاع هي نوول بوسالو «ءلاطأ لاق هن أك رارقالا

 ىام عيمجهت أمالءرارقاك ةئامدأر ريس هد أهلز وال ىأدل رقما ىأ(ه ل1 هلوق) انغاشم

 نع ةم.دلا فو ةنامو رردلا فاك ذل :اشناناكولوىأ رح رد ها ىش هماعاهأ سدلو لزم

 ىذلاىهذملان محا ادوعملا فال_فل تالا الفان ن وكيانذاكرار ةالانأ ٠ نم, اثاأ ضعب

 امآبذكلا دمعتاذا رهاظا ذه( هد والا وهو ةيهءا دبا ناكها ضرب هأس ولمأدلوق) بهزيهدا|

 ناحا٠ الرا رئالاوءا ربالا «(ع رثا# للا مدهرءاةفالا نيعدي هيلع ب>اوهنا نظر ثاك اذا

 ىفو هملعىل هنا كأ 6 رقأ اذكهوا دكه. ءاعىل لود ود دأهلوق) 0 ااهداؤأ لو.ةااىلا

 هلوق) ليةيهملع ىعدملا هي هرقأاذكهو كام نيعلا ادهلامول هناا وعجأو نأ ارقالا ةقدك حرم* 4

 هلوق) مدقتا!طهرار ةادر< ىلع نينو هكلم هنوكل هب رقأ أم ىعدا دقو ىأ (رارقالاركن أوم

 هاف اح نازودالمث سرغلان با لاه (لاأا ىلع: رارقالا ىلع فاحال هناىوتفاا

 با... ءالاىف مكحلا تاعدقو كلمالببس سلرارقالا نأ مههأ انالا دا والوة هي رقأام
 لوق هموم_ساهذ لاخلا فكن اهيلعفاعال هنا مصدلا ناو اهتسمس ىلع قفملا ةمعرسشلا
 نا (عفدلا ىف رارقالا ىوعداما ده]وق) كل ءءاشنا هنا ىلع ءاني فاد لءقو ها حودسيه

 ةشنب هملع ىعدالا ماقأو أ هيلع ىعدملا ل قهل قال نا رقاى عدا ان أ ةئمب هءاع ىعدملا ماقأ

 ىل- -.ةةءاشمتسالاب را رقالا 3 وءدامأ وع يستو هسمأع ىعدملا 0 ءنع_هلاهذهنا رفلأ ىب عدم أ

 ىوتداذه لصاملا ىنذ هلثعىضقي نيدلاذأ قاقدتمالا فرط را 57

 نءنتدلاءادا ع د لباسا قال عمسي ل يقو اهداز نكا ةب زازبلا قدل_ههو ارو و

 ىعداارارفا ىلع بولا ا ن نهرب مالسالا شرك ذ دو اطمح قدرك ذعفدلا فرط قناكفهسفأ

 ناال هب رقي ناىوعدلا عفدت هلاك اءتناك اموأ هل كلب سدا هنان وأ ىعدملا قه قال هناد

 فاو رعم
 "ع

0 
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 همواللامآو رارقال اة ص طرشش نم س 51 انأ ىلعم ملك تءةجاف هروض-ليقريغل هن رقي

 مهما هي ةتجل طم ىلع معتم لك كاي ءززالا وشما يبق رشي ةقتسلاو رت

 رذا_هالرارقالا قرتف الهم مفك ناكولذا رظنه .ةةروك ذبلا ب.هلا هيباح امامأو موزالاب
 بئانغلا ميك اهداولرةأولو ةشاسللا قدارةىلا ىرتالا مك 1| ىف اه راند نأ عم اسغلاو

 بن أاح خ نء« مزمل ال_ةاغالرا رقالا نأر ولي ىذلاف مزلبال بئاضارارقالاامأو هلوقدعب ىذباوأ

 نء,زاةرضاعألر ١ رقالا امأو هدر حد ىت جهر 3 ١ بنأح خ نم مزلا :الاكهريغارارقا ممىتسحر ملا

 ةصصااامأو هدر عدمت هلو ملا بن أح ع نك«مزلب , الو هدر مل ةهرهسغا هدرا رقا مال ىح ردملا ب ناح

 ىام ىلع لك ثدو فو ى4- اموهالكن م مهذي ام حسص لوقا نودبزي ناجل ىفايذ ةميشالا

 بحا هلاةذهفالص د اراو ل ردي فان هع - - رثا ىعداناوهلوةن مهيد امعلالرصفلا

 لاف اذ اامف الذ كال ذ ىلع هند ةءلا ميةيملام هسنعنيملا عفدنبإل بئاغلا الما نيءلا ءذهدملا

 نيعلان وكب القي ثاغلا قيدصت ىلع هل ٠ عفقو بئاغاءرا رقا نا قرثل اوريغصلا ىئبالا ذه

 هصأأ قدد_صت ىلع فود :دالقى هال هرا رفااماو نيمأا عفدل الود ءااىدرا رقادرععهلاكوأ#

 نة نال فاعلا در غي الف وغا“ ءاذدهبهرارقا حدي الفهرأر ةادرعع ؟ىمالاك. 5 نيعلاري صدف

 ا1نكلو هدصصف فج د هلع ةّونهلوةناف كلذ لك ثرال(لوقأ) دار ةالاكوهىذلا لوك !|

 هلوق) لمأ: هءلعةذمملامةيللام هدر درص؟نيعلا عادت لهقيد .صآىلع موزللاوهووزعفقو

 هكامد هه رقلا ريفا مف فرصتول تح ا مال_..لقىأ (نامزلان هةسهرب كا ماذا

 عر اااه ٠ نءذ-خود و دءاوقلان مدخن هربغ لال هى هفرمصتا ضَقأر و هنريصند نال

 0 سد اب هلدوشت همسغديف اًممع صخشى ءداولهثادوه_بااوبأ لاق 5

 ىأ (مصاا دلوق) ىف-اىب عدلا ىلا اهماسقي ىعؤي دهاشلا اهك. اممم دهاد اادرفدك هوو

 ه-هءلعمرا رقارام تقال ىأ عاملا ىلع(ن علان عج ريالو هلوق) لعن هك مولو ىأرعسغللءدارقا

 اهارت_خ مماهفتوةلل>ر زم ناد سغاذاامفالض (اةقوتراصد[وق) ءريغا ىدعتيالت

 كام حصص طرب *نال مهن الن هك. امري غءىفءاشنا بصاشغلا لعفنا قرغلاو «ةقو زوال ث

 رارفالا ملا فاشملاريعذلا نملاح (اهركم هلوق) ءاناالارامخا هنوكارار قالا فال دل

 قدصا!لوكرا م ارارةالاوءارك الاوهو ن دكا لءادمانشل اهركءاممورارقا محمي ملاغاو

 ىأ(فاخضتاا مدعا حدلءاشنا ناكول ههلوق) نم هن ىضولا هلولدمفاذعز رصتبكلا و

 ىتمىأ هفعىذولا هذا لول دم فا ءاشنالا ىف عمتع هنالىأ هفءءاشنالا لولدم فات

 ءارك الاوأ :.ءاوطلا لاح ىف هلول د مدس وءاوس فام ءااوأ قالطلا ءاشنا ىلءلادلا ظفالا دج و

 عمم ةولدم فاد هلاف عيسلاك ههم مديالام ف الة مارك الا عم مصياف صو صخش ا ذهو
 ) ديف يع: نوداملا دمعلارا رتاد“ود]وق) محسفأا زدت مريغكملا ب تاسيثاوهو يأ هارك الإ

 ميل ةلابرعؤي ىتح(رتمل لاو هلوق)لالها س هاوهرد :ماعربت رمي هنال مدر الءاشنا ناكولو

 بجيالذا ةكاتمالة تاه ر هلا ناىل ةراشا همفو رردلا فاك صداسملأ د: ءاكسلق تاكولو هلا
 ءلءاقاا رادلا ىا(اعاشمءراد سلب دهلوق) ة.لزن ثرمشلا فاك حيفا قملم سن سلال

 ةوسقلل لاَعلا عاشملا ةمهو :.هناكل" ثنا تاك ولو اراء هن وذا اهب را رذالا حن هناف ةمسقال
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 نا ىلءلءاداذ._وفداولادربدترب ىمدلولا !دهلاهولاك تاطاق.الا ل. .نمنوكياهفدرلا+||
 انبآَو قءسدقو لوما باشا ىلا ارظن بسناا| تشب قيد هتلاىلاداولا داعم راءخ ارارقالا

 هب رقلا ىلعهروهظو كلا |تو.ث ريصتقا ةريدات :->ناك الرارقالانا ىناثلاننعباومحلا |

 ناك ولهنالهلوق) ربدت الما ءاشناب سد ناني. ىلا و ماك دله دياوزلا ىلا دعت لذ |
 ضقتنالو (ارا رقاالدلوق) ءانمدقأك ةداهشتوكب رمغلا ىلع ريغالولو مغلا ىلعىا (هسفنا

 ىلعع رف مته]وق) الملا حرمت اعرشش تا وأملا بانممهتبامنا امهوكتوىلولاو ليك ولا رارقانأ |

 ليءاشنالا هم-ثب و رامحالا ه.سي دارقالا ىلقن ل هنال زيهجولا نم هباوص (نيهيشلا نملك |

 < ءاءتارا.تالا ماكسأ ضعب بترئارظ:|انه-تو نمرامخا ىاه-بو نمو هون ملاق ||
 عملاق فمما حراشلا عيتدقو هءاءتآاثنالا ماكحأآ ضع ب:رتثم-نمهحو نمءاشناو || ت

 وهن هظةالرظنااءامأو رخأ صعد فءامنالا مكسو تايئزملا ضعب قرا الا مكس ىطعدهنا ||
 حد هإوق) لولدملا ىلعةءدةمالع (خلاهجوللفهلوق) مغالءدغاهءاعوحتو”نءرامخا| | ك

 ءانمدقاكلو.ةلاىلا جاتدعال هنادافأو رقما رظنلابن كا عدصرمغلا ال ٠فرامخالاتال(هرارقا ||

 تاللاو لا.طدالا ىلع هة:نالطءاا نكا ل وبقرمغ نم عم<!را رقالا ىواتفاأ ةم نع ملا فوأ'

 رارقالا فرقا قدصاذا هلرقملاو ءدرب لط.. نكسحالو.قو قبرد_هتريغنمتدثهلرقمال |

 هلوقنم ىنا.بام اذهدان:_ساضبأو بئاغالرارقالاْ_كاضدادافاو درلا الهدر من ْ

 لوالل اهب رقا هنال ىا ّىث ىلاشال ٠ .لع بال نالها لبالنال ها .:ىلا فأالاىا يهدأ

 فوض نيس اهم و لقتال هيداه_ثو مصياله-ءوجرةىفاشالاممدو و عجرم 1ْ

 نال ىناثاهرارقا هصيئاغلاروضد-ىل_هقرخ" ال رقأمبئاسغلرقاولهاوةنم ةدامللا ام

 ىناثال + مح ىهملاةدنا نع وىوت |ىددل_ذلا ىلعىمق و-لإ مزن ال بئامغارا رئالا :

 احا ذاف ىناثل اهذ أ, هنا ةزاحلتا ىف دافاقدرلايدترب نأ لج الاء اوينب دال هسا .ةال تا ||
 دافأن كلو ىلا ا اك! ءنوكحرىل سءالاهناو هذ_.اررارقالاهدو ل.ةقدامصولوالا ||

 ملاذا ىناثاا ق-ىف مي !ممهرارقا نال فنان ن هضيءاضةالب لوالل عفدنا هنا عداد .ءااىف :

 وهو رهاظ عملا لءاعت ف ذئامسو هءاعدراعر لءاعتاا اذ .هنارريبش تناو ها لوالل مدي

 ئثكياءىلناك املوقن نادرلا رمسف ىت لد اس ءىف جنملا ىف و ةدّوعْلا ةكلارهاوظا قفاوملا

 قيدصتلا نودب يصصرارقالا مهاوق ىلمرلارم_كناةمالعلا لام نالفاوأ كاوهلب لود وأ ||

 نمعئامالذا ب'اغلا قدد_هتىلعءل_عفقوبثاغل هرارقاثا ىدامءلالوةّضراعنالا

 هلوقنم ةئالثاىفامضراعرالادكو فةوّدو مهيىلوضذاا عسك ةدعأا عملوعلا فقوي

 نافهفوقو «:صال هموزل فةودي هانعمذا قيد_صّلا ىلع فقول: مزلب ال بئاسغالرارقالااماو
 كلاملا ةزاجا ل ةىلوضةا نا ىرئالأ ةمزالا ا مدعا مل-ءريغربغأل هب دارقالا عنجد ناك ْ

 دارقالا لب رح الله ة بص مدع هتص نم مزال: فقتي ورخ“ الهعان ىذلا عمسملا عسنأ ||
 امساك كالءال هس سدارارقالا نأ يلع كديادهو هكءام اذا هول ست مزلب ومن ريغلا لام |

 ريغلل هب رارقالا ص مدعدرل هل ناك ى- كلذ همزلي ال بئاسغل هرارقا ةدص نم مزلب ف.كسحف ||

 نازاج هموزلمد_هلو ا.ئانهلرقملاناكولمزاءالو لودقالب اةاطم حسن رارقالا نا ىلدالاو
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 ءلاثللا اذكو سددالل بق ءدارغادرولا نمل د مشن عورف"استناهنالوقالو هات[ ٠
 فروظيالهرث(لوذا)ىود» هلرقملااهك-اعالنةكلوتس لا دئاوزلا و -فرهظرالرارتالاب ا

 فلا وهو ةكلهتاريغاادثاو زل ق -قروطظ هن'هرهاظر دقي ةكل عدس سلا دا وزرلا قس

 ة:- ماهااولو دولا ه_.ةللخديالثالذاةب راسللا َنآرق اهدلو و ذب راجمدي ف لبر ةيئاهللا ىفاسا
 ناانلتادإو لالا نءاهةكت ب ةئم,اانهناق رفااوىوتااهدالوأ قدسدلا منا ةب راح ىلع

 دءساالوق فلاش, نا ىقن نوءجارتبالث .-رارقالا ف الع مهن بامفنوعج ارتب ةعاسبأا
 نم فصال هءلع ىرج و رحاا ىف هيج رص ةفاا2"اشنألسماو مالا فرامخا و»ىوهلا

 هكلماذاهماتهءزانو رمدغأا كولمعمرارقا مدت )واللفد-و نمءاشناهحو نمرامخا هنأ

 تراشاا كاملا ادك و مصنإال لق مث هرارا درول ىف ام و مكئالاهركمقاستعنا وقالطااب رفأولو

 هنمو فالشرك د رغنم ها 4 رقما او؟اعالف هكاهت لادثاوزلا قسى روافالرا رقالاب

 ءاشناال راما هنوك جم ثءح .ففالللا توم” ىلع لدبا# ى وحلا د.سااهر 5 دامنأ لعن

 نوكي نابهدءق ( ريفا هلع ق < هإوق )هينتقمهضعب مالك عقواك رضا بتال واع ل

 ىف قطا قاطاو ىابز ىوعدنو د «سهذأوةداه : وكي هريغا هريغ ىبع اكول هنأ اله اع

 قادعلاو قالطااكتاطاةسالا ىلممقن مهي رقما قا ناك ولام لوشيل هماع قم رامخا وهدلوت
 اها نكيملام قلعا نمت ارا تش قالطاا ,رقأاذافحاكناناعر.ش تياثا ادمقا!عفرقالطا اذا
 ىل ءدرب هنأ نم لءقاف هه: علوم م راأاذاةب راق سءدم ىلع تش دمعلا اذكو ىل_هق نم

 مغريغال و تورث ن عا يفرابخالامدهل قاّعلاو قاللطلاكتطاقسالاب را رقالا في رعَتلا
 ةءاعقر وك ذا نكاىا,سامهءلعىءن وءاشنا لدقو مدعأاوه (هجو نمءاشن اهلوق) ديدس

 57 الو اءالملل تي سرار ةال'نأىف زعااشملا 201 ولاا لاق ة فورت سالا نع تانملا

 هل ىىححال هلام عمم ر ةاادانيدهم طعىذلا ضد ر ا امهادح اندلع سدت «سأو اللذفلا

 دمءلا اة اع او ةزاحالا مدع دنع ثاغثلا ردقالا سب الاكءاتناك ولو ثراولا ةزاحا الد

 ركتصدو مصيالفةماعربت نوكد اكءلق ناك وأو حمد هدي فني + اجرا رفأ اذانوذاملا

 ارامخا ناكولو مصيال ضوا | نيدبهثراو رقأتااهنم لا عل دة تاوَكءلق هناىناحردلا

 هيحوذ "اكو زيدقي ر طلا نم عج رهلا يحاصو ف ئمملا هرك ذام نارهظف امزلم ها -

 نما رامخا اك ولنكا ىلاهتهقاةجرالا ولائدسمدافا لمات ناس رفااهلدةءاامتو“

 لامع رقأول ولاه مهمال وهن لذ ”اهالواموامن لع فرعا فئصملا رك 1 ه-و نمءاشناو هحو

 نا ىلت اد لئلا هذه لاثماف خلا فاعلا و قالطااب رقاولو دكا ءاذا هلال همل ست هسزلرمغأل

 نءوأ اةلطمءاشنا هن وك ىلع هيل دّسا|م وكلذكن كتم ءاشن اتاك ولذا ءاشن ا الراء خارار الا

 بهاسن النا تيثول هناو مصاارامخا ن اك وأو مهن ل لبق ترا رقاد لح رارفاول نانو

 (لوقأ) هءاعةنوعذمتراصاارار>اناكولراهرك ذمد_ةذملا دا ولا ق-ىر وظن مرارقالا

 ءاد_:تاتودءثلاال روهظااهم_كحتان م شان دولا هد دتراناوهذلوالان ءباوحلاامأ

 هلومق مدن كلذلف٠ نكي هنأ اك ىل_ع- درلابادت صراصا.|ف ل هم هنوك نمئئان كلذو

 . ريالا هءاشنالا ذاءا نان سمل هلا ىلع لمادهناث ىعمأ ءلالا ل ركشم ل مادلا | ذه نأ ىلع هدهد ا

 0 1 105/1505:10107/1225011210770-1:40002570 طنا 71217 اطل لات ان اخ 17 تا انتا

 20 ل( هءاع بي

 1 فوجي د ١



4 

 عم هنءايشنالاو هارك الا عم قاتعااو قال_طاابرا رقالا مديال اذ كو مدا أ دلةبم

 تبان“ هيفكألا!ناءانغ ءنالفاىذ لا اذهتنا رار لا او ّط لا ناك ارك الا

 قد.لا همزلمف هب مخل لع لا دراج اوهذهلر هلل يلدحو ملل للمهن اان عم س.ءاون الفا

 ماقا امس والت اه ركمقالطلاب دار ةالا فاك هئءدل ولدم فانز وهف بذاك !١لهعو

 *ا كالاوءا ثنا هن وك ا مصأ ءاد_:,!تومثلا هاننهمناكولوءارك الاوهو بذكاا ل_ءاد

 هرارقا بذاك هنا لهب هلر داو لاسعهره_غارقأولو ا ا رثهصا#ىنام_أك هدع لول دم ف'دعاال

 يي_ةعباعا ةدلقلا قاوءادنبا هلم حدوكتا يسمن سطرها سي نأالا ةنايدقت لحال

 ىلءفتو:د 7 ةورارقالا سةمهلر ةمال هتك ع مككىدشنر ّ ةا1ةك- امو-ىفاراهظارار الا

 || قدوامدهدو هلرشملا درب لطم ّت> ةءوااك ا .ةبماكماعرب عمق :رلا و-ىاما هلرقأا قددهأ

 ناك اذاهلرةملادربل -ط-اممنارارقالا م كلذدعرارقالادرول هددلءهنال هلرقملا مقيد هلا
 لحرلرقأا ذاك هدر ل»هزالفهريغ قد ىلط ناك اذااماة..صا سن: قدس درلا لط_هلرقأا

 دعب لاه مث 1. كذمتب رك_ثااملاهوهدارق !هلرقنأ درت اذكب نالث نمد علا دهتعبلا

 الاقدم ملا ف هال ىعناسك عسبملا عئانو ملا مزرأ هلل. .ةهبأم عد الالاف َت رعغ_سادلد

 (مترلاتو عتاب دام ؛ ركشاام لاه وم ىرتشملا نأ ىو رمذبال نيدقاهتلاد-ادوحو

 1 | مزيسفلا نالكلذ ىلةنمبلام اهأناو ا رمشأا تددب ال ثد د ره تأ ىلد ال لاق مث تدارك دناام

 ناك هل ارةااهقد_كفرار ةالا اذ رقما داعاول لرقملا درا ارقالا لطب عضوم لك فم |ههدوس#

 |( رارقالا ةلزنمهولرتتوكسا ان !لءاغ ط.حلاىفاذكد ناس ماا ذهوهرار ةارمدخا.نا هلوقملا

 || هرك ذو سأ رلاماعالا كال ذكو ىلاعت هلقاءاش راه ماةرك نو حراشل | اهرك قم سلتا ىف

 || ىلا ىعدملا جاتا قلايدارقالال ١1لا<ق'اللاو ( رقموأرك .:مامادإ :|وق) فئصا
 نامازلااد هقهءاعم ند ,امواهسالو راضحالل ىذاسقلا تابىفةمزالملاودومشلا كرادن

 || مزلد الثا اة>ءاوعدنو ك :نأىعدملا :االاناك لود ا تضءىلا لوصولاب بدستال

 راكثالا يلع ةيئرتل لصف اوععو دعب ام ىلءالار ةالا ىأهمدقو عنا تدل عقدلاه ءاءىعدملا

 وو هريغ) وأ ع. ءمأاق دق ر طم دقثوه سف هع ع ع س تااماى' لسا ل سح اذ ئابلا

 ٌْ ةعددولاوهو هريغل و 'ه.كس ناب ىلا حات عالو هسفدب طة ن ااماف عب رخ س0 ناو هن راخملا

 هاوعدف ىب دما نها (قدساا ةبلغا وق ) )لالا. ىابرقأرارقالا ا ( وهو هلوق)

 هلاموا هن ىلعررم ه_.فاسعف اب ات ع ال لقاسهلا تال هب رقاامفر ةملانءو

 4لوق)ءريغق-ىف؛ ءرا ارفا ف الذم هيالولا لاكو ةموذل رول تر نفل ننس

 الءلزتم :اك ا1تايد :ارارةالاق هب ر ةالاقداءاوقناك اذاؤ» راأىلادل هس ننأك اذاف (ةفاو ِه

 ةفالاف وهو عملا فلا رد رارقاا نءوةشموهو دوهااونا توبثااودوطا نيب
 سلو حهدالا ف ىا ( را. ااعرششو هلوق) هن شأنا هريغهرقأو تثار 'ئثاارقنملامفا
 لاق ثر و ةزاجا ىلع فةوبرهغ نم حد ىأ :-الداانع رع يضركأولو هريغ كلم ف ممل" اذان

 زيدلا طاق_ساوعا ربالاب و نالف ىلءهق>الناررا رذالا نضةشي لءلو ةيده_سااىئاوملا يف

 ةيااطما بوجر مدعودو هيلع قي رايخاه.فلاقيدقو ها ةعثشلاقح طاةسساك وو
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 نعهانمدقو حارا اورمدعل | نم هيرملا ىف اذكوق اة هسالا نمرمشءسداسا اىفهيزاؤبااىفو

 نس هقلالأ :ريغمااعماملا ف ىوعالا باكا مخ ل بابل اذ_هّجضفاو مقثتلا

 لوقى كذا ها سدادنال »ات دارأو لدرلا 'دهدلو مأ اهنا ةأرملا تااهاذا هنا ىهو ةمامللا

 ىلا_هذهتناو ها بدنا !ىفزيملاىربالوهو بسنأل ةهب ان دأولا هي مومأنال ةصاخ نشل

 ميظملا هللارغ: سأولعا

 *( رارقالا باك *

 هب دارحلاو مك هنأ ىلءولو هلل١اد_مث طنا ني-ءاوناوت وك هلوثو نسل انك

 عاججالاو ةيدماغلاو زعامرارتالسو هءاءىلاعت هللا صل ةدةنةملءلاو ىجادز رارقالا
 ناو هرارفااصاص ةااود+ اا وم وأى ده سن:ق-ىف كرا رقالا نأ ىلعة مالا تءدحا هو

 امذاك هن ىلعر قيال لقاعلا ناف لو ةءملاو لاما ىلواف هماع هتيالر م دهاء ريغ ق-ىفةخح نكي

 هيالول لاكو ةمهتلامد_ءادسف:ق-ىفقدصلا ةهس تح رن هلاموأ هسفن ىلءررسُض همفاس#ف

 الو هلامو + :ىلء تا ذزاح قرلابب سنا !لوه ترق أول تح هري-غق-ىفهرارقا فالع ها

 امنا ةءرأازالة:هبلاتيئاذاام فالق هيدتاكمو هيرب دمو مهتاسوهاوهدال وأىلءقد هد

 حادعالو هسفن ةءذلرا رقالاامأ لكل اق ىف مذ ةماءةبالو'اضةااوءأذتلاب ةكرعصت

 ةنرطا قسمها ترث هنالؤللاهدالوا لعقد .صيالوهلوقو عاهد وهما ع ةةمأ "ضف ا ىلا هدأ
 نااسهتعو رخأتهج ووى وءدالىا( هتان مدلوق) رددلا فاك موماعق دصت الف يتاقهءاوأ

 هنكر وةداسم لا ىلا حاس عدجوبمل اذا ىتدرخ 1 ئثىلا هدهد حاةح الف هبعطقن ىوعدلا
 قحخلاروهظ مود هنال ءم-_ثداموأ اذك ىلءنالذا هوك ه.اءلاد هم كح -ىفاموأ اظق' أ[

 مانأ هثالث ىلا رانا, هنا ىلع ني_هب وأ نيدب رقأ ناب «.,ةرامللا طرت حدبالىو -هناشكسناو ظ
 ا2اىفرك ذم. طورمش هلو ىدخرمسا ١ طم ىنامم زال لاملاو هلرشملا هقد عنا ولطاب را. تف

 رقأول ت-ضعملا نود اك-الا ضب ىفةي راو ,ىفال_ثالب غولمااو لةعلا ىهو مالكا
 ,رارةارخأتي و طا ىفاذك مهي ص هقلامرق أو رىلولا ن-ىف خذ اللا_لانر وحنا درعلا
 ,هللانسرارقاك ةراكلا بان نم سءااسعهرارق ا رخام هكنوذأملا ذكو قدعلا د_هبامىل!لاملا
 اذاامف الذ هءزل. اللام ة-ومذءاسعرقأ اذ 'اذك هالو .نذ' ريغباهجو زو أس ماءطون
 هنأ رثأ اولى هل |رذملا ىلا هبا سن بدا هب رذاانوكو نيهدلا ىف ع صاصقلا ود ود لاب رقأ

 اهئمو هلرةملا ىلا ه. كاست «#هزليال هب رشا نال مصيالة-ط'- :بيسوأب ا رتنمافك ب.هغ
 روط#قد رط؛ناركساادارقا وةءاهئااىفاك هركملارا رق حدبلال ىح راب الاو ةمعا وطأا
 همكحر رصأا ىفاك الحاسم رطن ناك ناو عوجرلا ل. ةدامرهلا برشوانرلا د ىفالا مدت
 هب رق ام رقملا ىل مزلي هناف هلرقأا رملو ,ةو قيدصت الب رةملا ىلعه.هرزل ىا هب رقمار وهظ
 اذاف هلرق:ا ىلار "لا 01 لقاسنب سل هنالىفاكلا ىفاو ءاد#:ب ' هنودلال هب ريذخلا ىلعالا دهعوقول
 اك اة ناكسهوأو ءماا مبا: : صوب ىدحمل  مالرهلاب زارقالا ةصص نم ىلا سام هيلع ع و

 ىف هرم 8
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 ل ب-ب-(ب(-_-”-لببيبيتتسيسسنسبلا :

 | ىا ر ور ارمهذلا ىلءفطع (هةممق ةو أهلوق) ةئاساار هعف ديالا ضربم كالا نالدي را وأ :

 بطاغلا رم و ة.ناخرئاتلارارقا تافر شو اهعفد جا ةهةلاذخأي وهدر,نانهممق د. خاوأ

 فايس ناف ةدابزلا نمكللاسلا ىعدبام لطفا عش لاذاو ةلوهشة عبر ةأمنالث أ. 1

 بوثلارهظ مذ خأاذاف ةثام يصاغأا ع نءدخاب و ةثام هه .قنا فادعت الا اهاعدا ثمل

 لوب ناك هنا قيعلا دى أك الان ءوكحو قفا تا ومدرو !ءنخ ني, بما اريح

 ناكو حم راك_الاءانهبصاغلان هور :دةئاملاذخأو هزم بوصف اف. نم مرك ذآ

 هّتم-_قناك | ىضاسقلاهللوقي ىفأن اف ناسمملا ىلع بصاسخلا ري عنا ب اولا ىف ميدصأ لود
 سةذتالامالا ىف: تاىلا نيرم د ءو 2 لو ةءال لاه ناف نيس سناك الوق.اللاه ناهد أم

 اذااه_هنال عون« رص اءال_ذفلا ضءبلاهنكا ها كلذ هءزلمف ةداعوافرع همورق هنع

 لقرالب اة: ماهذمقو فاانةمأىرت_ئاولوافا اع ة#دبالو 2 وأ نئلاردقىفافلتا |
 ةدلاا ىف نك-ةلا ىلءف ا.ميفواة عفت لاوأ ةرحالا فا اة خاولو افاكن ٌملاردق فاما: ااهظمق |!

 ىروطلا نع 1 هسماع ىتدمو عاملا سأ]هذهىف اه-ممهالكش ا همشو ىوج افلاص |

 همالهنعزربا هنا عفادملا ن هرب وهماو ه.بالهعنبا هلا نهرب *( بعنذت )+ ىوجلا هم ة.ساح ف هلدمو ||

 هدءباللوالاب ءاضقلا ل_.ق اهذدناك طف همال._عنبا هنابىا هبتءملارارقا ىلع وأ طقذ

 نم هنأنهرار ةانمكطلا ل_,قهمسخ يدلنا ملدك رسل ار حب ءداءاضقانهدك ارا 1

 201 امخلن هريثةك] عة سم هب راح ةهمق ىإ ءداوو اضقانمذةم- نوكيذا ماحرالا ىوذ

 سكءالب لدالا نع امد> سما .لمغكاادب ةمحا ىءىجعنأالا ل_.ةءال :ذكداي فاهانأر
 ةيدمالنيكي رمش نيب نيدأا لمساادا * سكعالو ل.هالا ىلع ءاضق لفك ل١ ىلعءاسضةأ| نال

 ركب ىف ودهن أ سها نء باعد“ رردلا نملكداا رخاالا نع اهه>يصتنيالام هداف ثرالا

 1 ل لا

 عجرهناهنعو لوالالدالوالا ةة:د-ونألاه ادلو ة:-لكتداو ورخآح و زب تجوزتف بنت وأ

 هءاعىعداولو ةيئاللافاكى وذفلا هءلعز يناثال هاا لو االدالوالا ن وكيال لاق وا ذه نع

 ةمأاىفاك قفدنا ع وعسمعفدو عةرهملا ند ءاربالا عدا مث اهةدوزتاملاةفدأ صارهم

 وهذالمأهتكرت وةحطاسملا ذهب ىذرأ اللا ةفةطاصلابب يذاقلا ءهافأ.سثوءلع ىعدا اوفو

 نالفىعىاوعدتكرثلاهوله:ءو ءارباووفالصأ دك رتلافاذا* كع هءعداما طاقسأ
 ىفو ىالا6 افا ماما ادب لو يكتم ءاوعو معسل رح . الا قرط تضم

 ةاوأرما تنك تملا نيالثارما تان 3 ” تام للحرةن. مهلا ىرا فلا

 تءدافتءاج رع ناك ااواد_هت نكي مل ىفأ مالا نبالارك :اف ثارعملا ور هملا تبذطو

 هسسسس سس سس سسسسههههسس صصص يي سس سسسسسسس سس سس سس لا

 نيم«اه الن العا تذك لوقت ناب قم هوملا حو (لوق ) ىعد ا ىفواذا عمد دس ناو«

 | ىلءىوعدل' عمت نأ "هيد سأ هذه نم مهذو رخ الات رعدا م ف اوهددسأا تم 1

 | طلغ ىوعدلا ع نم رمش س هانا ىف هارت ١١ ق لاق رب د د ءانودبتدملا ||

 هيدم_كرلا ىواذقلا نعلئاسااروص ىف هل مو ناوءعأ هنوكحد نازاوذ ستنال ..الا

 ”.بييييسسسم

 فو
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 ا هنوكحيناراولضفانتب ساواهاوعدعمست !هه:ءاطو هنوم مول ىلأ ر ب ا

 : هيومموىلاد_#مك-

 و ع يح
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 ىفاهدا ربا نارهظف ىوهلاهرك ذ طرت_ثذالاهرهغفو اناصت تناك ةقرسسلا نا لعمل ةقرمسأ||
 اررغلاو : ر مدا !ىفل اه (بمغو ه]وق) ُّط نءهانمدقأك عطقااال نامل قس لا اذه ا

 ةماعفرك ذ د هتعقتناك مم ىرداالر مئاهوأ ؟ كااه هنا ىردآالواذك ني-ءىمبهعلاهولو أ |

 ررض:لةمقلا ناسب فاك وأو هلامةعق فريال ارنا الان ال ىوعدلا عممست اهلا ب تتكلا|]]
 ىلعمهاوركن أ اذا مهلا ىلع نيعلا هجَو ةثحافاا ةلاهطا هد سه عم ى ىرعدلا ةصدةدئاقو | 1

 جا رذمالكلا نمهسيلءام عمووعدلا قاثمدتوى 41 نيا ن نءلكوأ رقأاذا ثانيا | ١

 تأ - ىلءري-<2 لك :ناو ئربف ادعت اف ن .رق#ااهق ناشام فاد هناق (عدومةنامخو هلوق) 0: ْ

 عدو» ّ اع . أ ءاممناءالضفا اى 6“ 1 ذو هملء فاه يأ ثردقب قتال لق ود: :ءلك .'امردق 0
 اذإ ىعبزب و 9 «ندولا ىوعدىفالا ه .اعقفتمتلاهطلا عملئاس سا هدلهىل_ةمىفىوعالا 8 ْ

 الاهل ةيوجوبر أى وعدتدأ رجش و ى-4يتازعباش كثملا ضهبد_:ءةمقااتامب اهريئاهعاوسا طرخ شد ث رح 9 7

 ردصلا رو... قلد ١ عنق ة.باا لوبا 5م ةلاهملا ىلا وا_1اة الا سلاف ى وجلان ملعيأك ة قى ةرساا ا

 بحت بيسو وانا اع فايل لوهملاىوعدفذ او جلا يءااىدوىذاقلا مما اذاالا فالصالا |
 0-0 ه 95--

 ى*و تاو ع 7 لاو أنا غلب ؛لامولا دكو هةادكال ىذاسقلا نءفءاتااباطو هلامثا] ما هنا لور ىلع ىب ءداأ 3

 ةنمى 23 4 | نويدملا !اذكوىضاقاا ه..ال ثراولا فا<نادارأو هزدق ىردأالوىل ىدوأ نالذ نب نال ْ 1
2 53 ْ 

 ةنامىل 3 ولام بلاطا تمت دارأو هر ةتءن لاهوأ تضضن مك ىردأالو ىف ى دّضءإتمضق لاق اذا 1 3 لات صا )

 اهتكزو 6 همست نرسم | نيد رتالوهفوق لبق ىأ (خلار هاا ىوعدف ل5_سمىفالا هلوق) ةيئاذلا ىفاك هما تفتلبالا]| 8
 00 57 م بصانخإ| ظ ىذا تكوبصغلا بكف ءوغ 1م (اىظفس بدك ةمإ رغىعد هلوق) عدم ىلع | 50

 32 7 اال | ىتااةدا زل كالا نعمل ذا هنالد ال: ةضسنلا ىف ناو عاظاا لاق نه لول هلونىلع كلائه 5 8

 نبي ةناسبمرلاو | د | ةدابازلا ىأ !ىلءتئاس نيب وأ هنا نعد زبثاف ةذسضلا لصأن ا ىنظىفو اعف: ىلءىأ اءاعتئا 5
 ةهب إ ين : ثا اي 14 ف | نيب ولىو> ثامدأا !ىفبرأ ةيثأ ىئش واذ ه كالالا همءدياس# لبقأو هذ بام رثك أى 5 2 : 4

 د ماتو .. كفا ام |ئالاملا فاسولو لاءههلوق ىلعبتكو هأ هريظأ مدقت6 4 :ل قبال هردب سرق ةمن : 7

 ناسي مالاو هلوق) عا عج اريلف هوجو رهظي ملاهذخأةدايزلا ىلع : 7
 0 0 .٠ 3 | نانةلوهجة مق رقأ هنال (

 2 1 1 بوصغملا ءاعدا ام ثدث.ال فاد نافذدازلا نمه:مبو دغملا هدعدبأم ىلع فا شا رمدخأ . :

 ةئاميصاغلا نمذ>أ فاس نافةئامهةوقنا ىعدملا فا<ملاماضيأ تثيال لكن ناو هنمألا
 ىلءنيمل هده تناك ولف كلذ ىلءالوأ فادح هناهمقهنمبودغلا همعدبأم ىلع فاعالوتو

 "مذ .ةنكسن ملاهنا ه.لعىعاملا نيعثا هلداحوهرك ذام«ةم.قنا فاك نأ ةعقأا ندرك ذام

 فلس ناف كلا ااهيءديىتاا ىأ (ةدانزلا ىلع فا هلوق) ةئامملا هاه: قنا ىنعذملا ني وةثئامأا
 ىلاو هن :امه-همقنا ىعدما فاح ملاماضد اتشدال لكن ناو هنمبوصخ اهاعداامتثبال 5

 اذاةراسفلا توبثنيولا ]ل فهةرعنارهاظلاو ملا :مبوصغملا فاح مهو ةيراشأ اذه

 ةئامبصاغلا نم ذأ ف لح ناف (ةئامهتمةنا اضيا هن هبوصغملا فاح م هلوق) روهظ
 فاح نيب ناف لوقي نا ىوالاف هملعو احلم فايا ةدايزلا تلاه نيل اذا لاشي دق نكسل

 بوئءلاىا (روظولو هإوق) لمت ئالاسملا هءعديامم لقأو هذمباسمرفك أى ىتااةدانزلا ىقاىلع

 صة:أ تناك ناو هناذف بولا ةم#ب الوهاردلا ن ه هعفدا.عبوثلاىا (هذ-خأ نيب هلوق) ||
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 ه1 ةداذا هنال املعة شد لا ميدي يدمرا رقابهنباصو تنثدال ىضاقااق هملع ىَ «ءدااوقدمؤو

 ناهربلا _ب عفدولامأ ثراولار ك.:أاذا نيذلان مهتمذأ ريتال طةفرارقالا ىلعادا-521لاملا
 ضع ىلءىعداةنرود ت .م ىلع نب دت اذ * اوهلوق) ناهذالارن وع ::ب>اصهدافأ هتمذ مت

 بااطالو نيدلا نم «صتعامر دق هممصأ نمو د هنافنيدلا ثراولا رقاف تملأ ىلنيدةثد ولا

 نال همني لن ةيرولا ع. ء رقأاذا اذكوتك هالك ل وهقنو ءاهقح ىلع ةذاب مةءنأ

 ىدللاقأاذاامناو اتا ىوبلا فو رخآنئادَو -وموة- ىفئيدلا تاما ىلا حاد ىعدملا ||

 راك:الاب هنال ةةمملا ىوذشب ىلق 1 ةئمملا ؤأرار ةالاند_ءلع ىذقي لهشنم ملا ةماقا دويةملع

 ةدا ان زنالو قحاللارا رقالان باس سأأ ق لا لطرد الف ,تكصال ا هلعوما ة هل هام |1ةعاحاو

 لئَسّدَقو 5 اهدوم ها هنالطنفق-اللارا رقالارثودالف هورس ناهربأاب ةمأُم |١ ىذعكلا

 قدهسفال قاودمالاب رقأ اذاىرت_ثااناف ( رت ثمن نيعفاقصتساو دوق) 0

 غوس هنأ مد دقو كا هنكم أ ةئمنلا هملعتمقأ اداف هعئان ىلعز 5 اان ع وحرلا نم #

 عوجرلاهنوكي ف دكار ةالا عم زايدة 11 ندم ادهىل_جالملءلاع 0 _

 رقأو هنمقناهد:عىذلادءعلا نا صم ىلع ىء ءدااذا دن 00 الاىوءدوه]وق) ىلهأت

 ىلع فءاال هلوق) هنمدكلاةريغأ انا لاق ال كلذ ىلع ةئدملا باطتنا هلذ كالذي دملا عضاو

 نكل ةتاكلا قاف اع لةمهم نام هب رش ىلع ىعداولا#عدههدىعداىأ (لوه<# قدح

 نم باطوةنا.ةرخآ ىلع نيكي مْدلا دسأ ىعد اذا اس ةيرامعو هذال ةيادوااىراق أ

 ناف هءاع فاطر 5 و مولعم ردقىف نامت هملعىإ عدا اذا باجأ المأ مز ؛لههتءعم ا

 نين | ع نءلكئاذان 0 مكس لا اذكفاراد_ةمزيهي) تاوهاعداام تدلك :ناو رب فادح

 ىشيرا رقالاك هلوك اال هلع عم رقملاىلاهراد ةمىف ل وقلا وهد.5تناخامرادةمنعءد ناهمءنرل

 براضا اهل مو رثك الا ىلع ندب ههدح ةدنأالا هنمععمرقملاىلاءرادةءىفنامبلاو لوو
 ةناف امولهمأ.ثهءاععدبلو (فقوىلو مو مين ىدو ىذاسقلا مهتاا ذا هلوق) لاملا برعم
 الوه#ا:هرنغارلا ىعداولىا (لوه< نهدفو هلوق) ىوج- فقولاو محدالار طنا

 رك ذاذاا ةيمةلاىلا ا, زاعءالضفلا ضءبهد_ءقو فاح هناف نهتوملاركسن 1 ام وثك ىأ

 ل-_ةنامارظا هدف :لوقأ (ةقرسىوعدوه]وق) 3 نهرلا هبعقو ىذلا نب ءدلار رو ىعدملا

 امقامافالوأ باصتاهما ملعبل ةقرمء تناك اذاىوعدلا ىفة_هةلار 2" د طرخشد هنأ ناصع

 هد مو ا5ناعضلاال عطقلا ى-ىف كل ذلعأ و دوع«_لااونا اهنا. ىلا ةاحالف كلذ ىوس

 أرك ذو ةف_هلاوع وملاوسملا ة-ةلةكانامعأ ىعدا نبا وصفلا عماج ف لاه ط همالك
 قءكيلمقو ليصفتلا ن نءدبال ل .قعاشأاه. ا حسا ةداس ىلعذاكر 1 ذيلو ”هلج لكلا ةمأ

 0 ١ اوعد ةصحعأ طرت_ثذال ناءعالا هذ_هبدغىعدا ولى ءدئاذأ ميلا وذو لام الا

 :كلاهامنا لاقول واترمذ فيما لةةةاهراض انهو مف هاف نامعالا نأ ىعدأ وانما

 1 وعد ع مسا موق رك ذيلو هةمأ بص هنا ىعدا ولو 2 ىفوهأ وعدعم-:لكلا ُه همتنيبو

 ناب الب بصغلا ىوعد مدا اذ بصاغال هةلاردةىفلوقلاف ةكلاهولو ةمالا درب عون و
 ىوعدلا تناك ول ةمقلا رك ذ طرتشرامغا لمق و ىلوأ هل لكلا ةم_.ةنيبادا من نالفةمقلا

 ةقومع



 و
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 (عمبمقاق.ءاو دوق )هءلءديزمالا .ةهانمدقو كهل ع نم ىلع ىعالاك 0

 الو كلام :«دأمهتلانؤ ىسملا ىءادع 4 .اعنمتسهالف ىرتكملان هةشملاب عملا قهسا اذاىو
 هاسلسصصلمس” ف

 نأ قداىوءدوهإوق) هوجنولا ن ,«هجوب كلك. أم نعل تبوح الو ب تقدصل لوا 6
 دا د اذا اعتروصلءاىاتهقا هجردلاولا ىدوسس. لاف قءاكلةىوعدإا ٠
 | لمأ هعاب هنالا_ةد>ال اضبأفادخ «ةودع هنا ىلع: :دب ماهأو ىف هقبأىدمعف معلا ازه 3

 ١ 6 ' الأ ىعدم نا فا ىفلاق هنرأن ءراذك» هلا نع لق: حرمشلا 4 هح رشىف تءأر 0

 ط ءروصو هأ اهوخالو ةهالو ع .دبحيرتعل الاىلا ناك !.ىلء قارنا هاي تينلا ع 0
 أققامهنا هنئا فاسد ودل _هءهلنا ةذدماق او ءاعداو ل_-رءاذ قد ' الاىذافلاسحاذا اع
 ارو نالطملان 2 هنا ع اذو هلا هعفدفااذاف ةيهالو عسب ج رع لوةكسلم

 | ةدم !|تءاهاذاام لدا لا ولو هلروهو هورخش.من .ه«سفمارظذاا ع نءزحاعو»ن |

 ىد يدئالامدحوناَو نطانالورهاط لام هل سذا هنا هذمعن نءديالف مدعم هنايهلاحلو عجاج رغلل
 ظ يي ها ع وع 3 رهاطل ا ىلع تماهامنا يملا نالال اع ةح
 وعدلان ان اذا ارتءدازام ى أ ىلع فا و هنال# :لهغالمأ اهددع فرءئالاولافءاوس هارد

 كالا اذه ذورك_:ءىلعالا ماقتالا مال (ةغيبلا عماجالرا رخال اهلوق) هأ ةدانزلا عدب

 9 الا ىوعد ىوسأم ىل هو ىلد اسم عب رأهنم ىئئتساو ةافلان عرار ةالا باك ءامشالا ىف

 | ىلا اهلصوأو اهريغداز لب ةسءافار ّ ذيلو تاداهسنثلاوءاضقاا باك لمةاهر 5ك ذاذكو
 اذ»و نماو هغلا عماج ف لاف ةريشءنوك.: :و هملعو رخأ هث الثةداب ز عميل هةمانهقأتو عسس

 الصأ اذهنوكمفاهالوأ رماأ نهررضلا عقود عضوءلك فرار ةالا عماوسماه ازاوج ىلع دن

 عمستال هنا مصخحلم ىوجلا اك ةعم امك ا (عبب دأىفالا هلوقر

 رتأه ماع ىءدم ىو ىد تالة تملا ماقد تدملا ىلع ليدي رةمثراو ىلءالارةم ىلءةندملا

 قافصسالا فو ورضا اءفد لك ولا امم .ةةلاك ولان رقأ هلع ىعدمىقو ىصولان هريفةباصولاب ْ

 ْ نالا مدوخوأ- فو هه'انىلع ع ودرلا نم نك اهل قه ملارارقا عم هيةنمأا لمعت

 مولا فرع ءرا رقاعمه-هاع ةندمااماقتن او ةموصخلان ع ح رخال رقافى هاا نعوم

 4 :همأ عممسن اماه هلىدو 0 ثراولارقأولاهفو هموصأتا ن نءح رخرقأ اذا ىضاقا | نيمأو :

 ورح ” الا ناب نافذ: هءاا لوالا ماه اف رخآ نص مث لبر نه اهم: هبادرجآولاهذو هرارقا عم ةماع

 نيد ضب ل-رةلاك وب رذأول ىءب(ةلاكو هلوق) ىرع ديأس؟ رب كاكاو ةشيبلا هملع ل تا ركام

 لكوا اركنأ اذاه_ةمذأرعت الذارررضش هدد الب هعفدولذا هن مقي لسمك ولا ناف هاكر هملع

 ةمسقلا ناك هع ؟ادءاان عامها: ةعساتو حم انثئوحلال !ضافااداز ط ىفيتاهتةاكو

 نحت (لوق لعروض عشا ءةءأا ماه ! ع نءدبالراة -ءااءزي رقما ونأك اذا هئرولا نءاثلا

 ضءندازو ها ا 1 رمديالريغصاا ىلعوقأ اذا ىصولاوأب الا عسانا

 - مب ممم دسملاب رقاع ها سموهووذب ىف هنااراقءرخ [ ىلع ىعداوهوارسشاعءال_ّضْذاا

 لاخورمروصو هباصولاب هماع ىعدملارقأ اذا عي (ةياصوو ه]وق) مأ هرارقا عمدءااوذ

 ازكحهاذهديفوأ ذك اذه ىلعهلو تاموام_مو ىنماه أى نالغلا نالف نب نالذنا ىضاقال
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 ىلع عمستالو هلىصوءوأ ىدووأ ثراو ىلعالا تءم ىلع نيديىوعدلا مهستال اق ..الا ةرامعو

 ا هن ةوك-اهسملع عمستا مناف هلداسو ىنجالهلام عيجب بهو اذاالانيلودغلا عماس فاك هلمب رغ

 «(عرث)# ماللا ععفاضا بك رثشممي رغالوتا ده ىلعذ ىهتا نفاه زخىفامكدباذ

 داب ىف «:ةرووان .,دهمأءلل_-د ى ءداوالام كرتود .عبداب ىف لد رتامول لك الانا ازخ لاف

 امطقوؤم نكحو» لولو نيدلاد ىذقب و همم عقل و أ اهصودل بص ,ىخاقا|ناف هذععطقنم

 عسمجب بهو لبر هنرود (حلا بهواذاالا هلوق) ىهت اثرا ولا م-غيىلع هتئو عمستال

 ئبدلان ءاذك تءملا ىلعهلهنأوأ لزب علا هذ هنارخ [هءاع ىعداف تام متداءا هكسو تا سناللام

 قلعة منيدلاةناثأ فود بوهوملا ديف !ميءدنواانيعلا ىلوالا فنال هءاعدا وعد عمستا مماف هلام ع.
 قاعامنانيدلا نالت وملا ضمه ىفة مهلا نوكتنا طرتشب داما ىف نك-اهديف ىدو ةكرتلانأ | عفسنا ا 2 اذا الإ
 ىصوملاناةيزازيسلا فو ميرغب مداه بوهوملانالعطقنم انهءانئتمالانالعذ هام اهتز م 7 فىنحرب
 ثاثلا ىلع دئازلا قاةدتسانال ثراولامد_هلرمصثاثلا ىلعدازاسعوأ لام لا عسمهلأ] هز 00 ا
 ىو مد ة:ا5ثلثلا ىلع ىأ(ادئاز هنوك-اهلوق) ىوم ثزاولابو طف ثراولا صئاصَح ن٠ قالا و أل

 رك ذامكخا شب أ اناودلوالا ناك ن أو همي تاعدةودب باص ىأ در اذ: فس 0
 ىعدم اذهب قي ءالذفا!ضعب لاق (شلاراكنالا هءاع ىدءازوالدلوق) هب ذاَرملا ىف

 ردقي ال رقأولو ههنا ىلغع ورلا ن منكسق“ 100 قطارك .هناقعسمال قاقهتسالا

 ناضكضأق هرك ذاك دساطأ مدالا هو ىلءالا نوكي الون وثوةباصولاوأ هلاك ولاءاعدااضبأو

 اممياضبأ اذه نط فزوعادككاعرشةباصولاوةلاكولا تورش دوك هءاع ىعدملاركن أن اف
 !تاهربز|

 اذاوه< .ه- نم لك.ا| همزلب قطا رقأول هناف نيدلاهءاعىعدا اذا هثرولادحأ ىمولاء لا و 308

 (درلا نمزكةءفن هرعما ه]وق) ىوج مم تدحو هس دس ع نممزملا ؛هيلع ةئيماا ٌتءقأفر 2 : 6

 | رغآنمءارمشلاب دكت هسعناب انناك اذان مثاذهنارهاطااودزلا هلن 5 , ملءاضقرم_غددل, ةناهنال

 اااعنوكدالث أ هتروصو ةتيلاركش الف اجادوأ هن ىدو هوأاب وغوموأانو روةّثاك اذاامأ

 همزاب رقأول هناف (نيدلالءاذا هلوق) درلا نمنك_ةالذهءامضار ناك الاو عملا لقي علا
 هموفاك بلان ىصولا لعاذاوأدوهسااوب أ داز ةيبلا تف ورك نااذااسفالط عجرالو

 ناك هملا عم لاهولهءلع لق (ناهربأا عمم ءاحال هلوق) هارا2ؤقىقوناطلا ةرامع نم

 د لا ىلع ل عالمك نا وااو ها ناهرب وهو نيب ر اًووالا عم فئاحتالذا انا ود

 ىلءاوهججأ مقذتلا ىوعدل؟ ؛اوأىف (تيم ىلع نيدىوعدء]وق) ها ةدمااوهو لماك- |

 نمالو ه:م كمي دثءةوساام هللا, ثراوو ىدو باطالب فاح تملا ىلعان د ىيعدا نمثأ

 الو د اىلعهنمثوشنالو هن هبتلحأ الوهئءأم_كثالودنأ ارباالو ضاق كش ءابومتسيا دار

 ولف ةصالخ هيلا عقدا يع ودل لكننا وهيلا عفدلا الرع ف لح ا دام د نفره:هئشالو لدذع

 نم مكرأ)و رهلان ءاهيفو اهفهماقو همكحذ غليل ىالدتمالا لبق عفدلابىذاقلا كد
 ىف هنا ىلءرلا هدر نك! طارش ا فاك ن أ جو وف اد له نهرب وه_:ٍدت.هال عفد هنا ىععدا

 دقو لاخلا باص ءاءاود ومما لاق ا ىتاف عفدلا ةّةءةد ىلع اود مث نيدلا عفد لاسم

 مالكو وتو ىلاهث هللا هج-ر دلا ول !ىداءس هاضتراو نيدلا ىعدمىفاك سهالا نطاب ف نو #.ءا

 ىلمرلا
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 عت هنوكبءافلثا ل هال لش مر ةةءااالوقأ ها هت :بالوءاوعد عمستال ضقامالاو '

 "و

 مع-* ل-جر ىلع 35-5 ددسال ىعدامت سان ١١ ىلءنيدلان هءدلاو لرئام عميس ف وبا دق هنا

 1 لولا هدلاوةكرت ضءةدنا هسسفا ىلع م .ةءاادوشأ ناد ماف لوقو ها هةاوعد

 نال مذ مم :ىئنلا فامسس ىف ةر كلانا مولوقضةتا تاق ةموظ:لاهدئاوف حرشة ىءوسرطاا

 جلال لال ددعن ها وعدم هنال ةدعاقلا ىض:ةمىلعف ىزلا فامسفةر ك:ق-ق.مملالوق

 هصردأإا ولا ىدءسر رحدق(ل رقأ د) ىلءان سقاها ىقع.ف كلذ هءاع ىف :كىلق لب هدلا ولا رئاسع

 | تارامعنمي اوي مققذو ماعلا» !ربالا ماكدحاب مال الامال_ءااهاه«ةلاسرب "لد  سااىلاءث هلا

 | دارقا نيب وىدوالنبالارارقا نيب قرذلا|مفامل ىاحو ةضقانملا نءاويفام عفرو ةضراعتم

 | ةمدقتلااترامعرخأ ىلا املا هثرولا | أرب أول طسغلا نع ةيزازبا | ىف ض مال ةثرولا ضع
 غلب اذار عمق هعال_طاالب ميةملا لام يف فرصتي ىذا اوف ىدولان اا. _يئدبفرقلا هوو

 8 ماا ىثفىفالو هلام ىف موأ فرصتال م ماف ةثرولا ةمق فال_2 هله همءاةمتسالاب رقأو

 .ةلاهملا عفر وناممأا ديره داراّنمو ضنا.ءااب ا وذ ببال هماةمئاقاا همسصو عالطاالا

 عالم ىأنمىأ (ىوعدلا عم#تالءلوق) ةياردلا ىوذا ةباقكم ااامقف ةلا مرلا كلَ هملعفا

 أثوبذملاو نئادلا ىلعع «-3ثراوهناىوعدنا مدة:دقو ادهعدومونئادمي رغك ناحص

 روسنا الع 117 ءردا.تمااوهاكتمملا نا دديدأ رااوةفاضالا (تءمب رغىلءهلوق)

 اوّدش نااودارأو ان ويد تملا لع :موةىعدا اذا 75 ل_صاخلاو تيل انوي دم هنا ىوهلا

 | ثراو رودد-ن هديال لب هل ىد وءىلءالو نيدهملع تءدالم رعجلءا وتبكي نا مها هاف كلذ

 عب املا فادخا مص ل#ه تملا لام»ديف ن ءىلءنيدلا تاسبثاوةن زازيسلا فلا ىد وأ
 ا 2 ءدامث هلام عمم ب ىموأو أ مجيعق ان توملا ص مضي رخاهنروصو

 | عمت ة الا س «*لاهو هيلفمجوسفنا ععيو امصوىذاقلابصنئىدغ_سلا لاق تما ىلع

 ةرامع لص وهاك دياذ هياوصادئاز ىف الاهلوق نا ملعتان»نمو ها لاملا هدي نء ىلع

 أ ثراون سولو تدم ا لامهديرف نم ىلءنيئدلا تاس اىف مراشملا فانخاو رصأاىفو هامدشالا

 8 .تالاؤةسشاس لو ها 5 :ادو انوي دم ثدملا يرغىلع تم ىلع نيدىوعب عفستالو ىدوالو

 الصتم وكم ن 35 ءاموغلان موه س ءاذا عطقنمتءااميرغنم#هبوهوملا"ا::ةءاو ىومعأل

 ثراولاو أ.تءاانو دموأد 21 تدملا ىلع نيدلا تاسيئا ةقدب لسمقت هب زاجل! قو !

 ندم تامل ->راباصولان . ناذضاف ىفو ةيئاطعلا ىف هل ةمو نيد تملا ىلءهل ىذلاوأ

 د_# نب ىلع لافو بريال هنال *اموغلل اهههخرج هبال ثراولا و تو , ونألاق هلام طء

 توك نا معلا ولاه مدان هي هو وة-ءوساللا فتدملاماةءموقي و امه ريسصب ثراولا

 تاسثا ىف مها اواضر أ هب زازما ا قو اش ءالعلناو تملا ىلء نب دل ا ىوع ذي نامه ثراؤلا ١

 دون ف لاف منع سدا نئادل ا لق و هئئاد وأ تيملان ولد موأ هلىدوملاوأ ثراولا ىصو هنوك

 رقأو تمملا ىصو هنا ىعدن جر ةرمض< تءم ىلءىعدي نم ىوغ د ىل .ةثال س ءاسخا ن هني فعلا
 نمهس.فو نة ىدو ىلع ع مست! ىوعالا نا له نعني سف هأ ةيايصولا هماءىعدملا

 ها "هئرولا ل كرك ذىلا ة-احالو ءدرا ووأ همصورو .طدح ىئكي تمملا ىلء نيد ى وعدى سداد



 مك

 هقدصو»ىهأن ءءاضق هنار ومأملا معز ذه دءاضقب انا سنا هأ اذا ام ىهو قداسلا ضق املا ىف
 هقد_ضىذلا لاملاب سع"الا ىلعرومأملا عجرف عوجرلااطورمشمءاضةاا,نذالا ناكو سع' الا
 مرومألا ناو هيدي نوب دا سم" الا بع داو كلْذد_هب نيدلا بر»اش نئادال هثادأ ىلع

 ىل ع سمع "الا دا متءادأ اف نيدملا اداب ع" الا ىلع ىذا هل ىضةي كلذ ىلع فاسو أش هطعب

 ىخضاقلا نال ض فانا عمدع ووسم ل وعدلالهفهّش ءدامصت مكي هملع هن عر نأك انعر وهأملا

 عفدب هلع ىذت ثءحر وألا قيدصت نم هنم قيس فره" الأ وهىدذما ىدملا ب زك ١

 ةكىف طرت_ث ل ه ولاه مث لانا هءاعع ودرلا نماعئامرت ذاملا.طاو نئادلاىلا نيدلا

 الوأ ١ _سام نإ و ىرعدلانيبقءئوْلاو ىذاةاا د-ذع هر عىعدملاءادباىوعدلا عابم#

 هعسارفف وةسمهءلعمالكلاا اةمدقو ق٠ ذودلاو ردعلاناكمانىذ اها ىةكي وكالذ طرتشم

 نياودفلا عماج ورك ذامو ةءءامللا عضومف ضقاملاهلوق يف« !عرفلا اذ مل دتياسمو

 لاهورحأ:ساااهاعداف اان" اريماهكرتو تامه ًارادءذهه ل. ةفارادرحأ:_اوثدلب م5

 عنواما ضقاثتلا ذاهلاشمأ ىو هيف عمت ثا جب لوقأ ضقانمال ع مقالا مل-ءأت :ك أم

 ولاما ةقءةسد امد ضان الذأ عمس نا نق قفوادااماو هر ةوبهلام

 ها ىكي ناكمالا نا ىلءهريغو د ىف صأو فال خامة اون نك دو هقول نك ١

 نارهاظااو ىلءرلاريأن الاه ه«.:مديالفالاو ناكمالا يكححرال ءافرللا ىل- ىف هناا :هدقو

 | بافقثارااردا ١ ىفه,ترفظ دقواهءاسصءد هي عب ربص صن ىلع عاطن ياو دفلا باسم
 ةداب مدق نوم .هلاىفو لاه ثءدح قال_طااو بسنلاو هن رطاالهلوقح شو قاةسسالا

 تقو هفرعب ل ناك واب اره-ماهك رتو تامه ارا دا منان الئ اضاعدا م ارادرسأ: ساوأ ىرتشاو

 هعالطا مدع ىلءلدبال حلا لوتةأهلوةلوقأ ىزغلا هركذ ها مد لوما اوليةءالمأ» ةمالا

 كاذكو هذ مءافول هنا ىلع لدبىرت_ثاوهلوةلوقأو هلل .اعنو حدالاو ها! هن مرامس خا 7 1
 اناريمهلهكرتو تام مهد هسرغمدلاول عملا نأ ىلع علطا مثام ورع مءاق ىوتملا ةعقاو ى

 دعب سداةدأب مدقهلوقنار ءاظااو لمأ اف لدأ وهام ىف أسم و ا ماذا

 قي أءارششهلوقن هه.مد-ةامدد ١ وذأس» لات ىدال اوةمناك اذاو ءاذطنا ل- أ ءااعدب ال ىلإ

 تدملاةةكرت عسيجب ىصولا عدني رشملاو نماثلالسقل|فزياوسفلاىفو هال مات ىرغص
 مثكاالو ل_ءلقمدلا اوةهكرتن مقء.لو هدااو وكرت عيبه نم ضقهن اه سفن ىلع د مشأ و هنراوؤلا

 ىذفأو هدلد دب ليقأ لاه اىضمق ألو ىذأا وتكره اما ىصولا م ىفارادئعدا مث ءافو:ساالا

 ىعدا لتضبتو ساذلا ىلع نيد نم ىدلاوهك رثام ع..جتءفوتسا دقلاف نا تدأرأ هلاهب

 تكرتلاماولا مو هلع درلاباو م" هكرتلاءاورق أ ناوءاوعد عسنال اوركسنأو هكرتلا بعدا مث

 هكرت مصإلال ىرو + ثرال انال هقح ىلعوهو هذال هد نمو اه:متئرب وأ ثارعملا ن نمى-

 ضيق هنا غوابلا دعيه سفن ىلع مب املا لممشأ ىدولات اف رمت ن ءاياسصولا ىف :-يلاختا ىفو ها

 متهاقو:_ءادقالاريث كالو لل نهد نعهدلاو هكرتنءاقاوهدلاو: هكرت عج ىدولا ن م

 ثراولا رخأولاذكو هند تاق ة-ئدملا ماقأ وىدلاوتةكرت نموهلاهو ا_ثىدولا ديف ىعدا

 | قاملاةثرولا د أ أربأول ةيزازيلا فو ها نيدلاب4 ىذقأو هنن ليقأالا ه-الل بد ىلعانيد
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 ىلءلوالا ىرتدملا عج رباحنا نك -اهلوق) داولا ةهقب و نااءلوالا ىرتسشملا ىلع عج ريلاغلا 0

 اضيآدلولا ةهقإه ءلع عجرب ربالاكو مامالا د:ءدلولا هه! عجربالو ( طقفن ةاايلوالا عئابلا ْ
 داولا ةمقهنمذسخ [ثدحال-برلو عمم .نهذىفداولا ةمال_سىفاث0نهذلوالاعئابلاثال 00

 ةمال_سىرت_ثهالن وذ لوالا عت او ءاانا ةقين>ىنالو بءعلاندرلاو نع ماا ىف اك هءلع هب عجريف 1

 فاضيالىفاثاا ع.بلاو عسمملانتركباسمنا ةمال_-|| نامهذنال همم ىرتشملا دالو أن ودهدالوأ 10

 نما فال_ةلوالا بيسي عطقنمذ هرايشخاب هنرمثاما ىفاثلاعئاسلا ىلا فاضراسمناو هما

 درلاىفالذيو لا ع 3 ءاللبالف هل )ب لو عم.مملا ةمالا ىف اشلا عاما ن عض لوالا عئايلا نال 1 3 ْ

 0-1 7 59 ولا ؤاهكسرإ |وق) محم ها دو ملو ا ماسه ةدتسالوالا ىركش ثلانآل بيعلاب |||
 24 عتاسلا رع 1: و و و 4 ١ لل الا . .:ٍ نكل || ه1 دإ |ةق اك ع :ساامدمرةمأ تهد وا راسو

 بهارإرو ا ءالا أ (اهر ةءبالهلوق) ىف ا طف نمأان عجرب وهو عناد لا ىلع هتهقو نذلاب مجرب وةصوصخلا 0

 ىذلا (اد 4 0 | ءطولا وهواهعضن عفانمىأا ععفانمءافمتساب همزل نال نهتسملا هئمدذ تأ ىذلار ةءلان عسربال 1
 ركز اه ؛ ع

 «هوزال د7 3 ء«اه .دساوقو ه هي د رمااردص ةيطرتا ا انماض عام هلا نكد رف عمبملاءازرجأن «تسدأ ىهو : 0 ١

 35 11 ا اهم ضوع رقملاىليزلا لوق كلذ ىل ءلداهع- ذر عنانمىأ فاضمف د ىلءاوعفأ:م ْ 3 7

 عص قاما | رق _علابعجرب ىناشاالادو انا ىف و سا هلل سدي -روأذ عذبلاعفانمنم فوسا . ش 3

 . 2 ١ 7 و 57 . .٠ 31 . 6-8 توا وع 0 . ل
 املاتو ضقانتلا لوبا | ىمولاو ثراول رو .عنةامسالاى (وذعءاقالا عضومىفرضقانتلا هإوق) عئاماا ىلعاضيأ : 37

 اضقلإ اح | ئوهرةنالاىوءدفو ىلوااوىدوأاو ثزوملا هل_هفاسع لوط هلعا هأ لوهعال ىلواللاو 0
 2م 1

 حئرف)هرارقالا ىن, ىلع تنهرب وأ ماذا لدي :هعلماوأ ني ١ نوندأ ا صق 5-3 210 4 اك مع قال_ط عءتوض اانا لدءادأ دهن ةعلتلا 1 دل|ءأانكةداهد ن قطا ىف املا 1 3
 ءافقلا عضو | ىدا زيدا هضقف ل هه اذا هنا لهن. لقي نيد "ارب ىلءندرب و علاال.ةحروزلا ||

 صهاذلا مث ىعيسصرودلا 1 لاوولف عاضرلاب رار ةالأ هذمو ءريظنانمدقو 9 هعاس عميالءاربالا

 وقع تش :ملادااع طورم ءا فهو كالددعن اهو زكي نادلو اطاناءاوعد ف قدصباطاغافرتعا

 ِْ املا ادوهش كالذي هلع دوش أوأ تاتاكوأ قد_طصوأ و وه لاق ناهرارقا ىلع 9 :

 فودة لن : َى هدأ | ىل 2 0 ل دلال انها ف تةفناو 0 اما ءكا 3 لادلا ىظفالا تامل نءكالذ ّ 7
 أ رهظي دقق هماع ىذا هنالك دنع هءو-رفرةءالرذ هلاواهداربا قار والاهد_هلة<ال ب ١

 ماما ثاريملا عقدو هولا ىلعة_دجو ل ةيرولا قدد_صتاهتمو لئاذلا طش هرارقا فعن

 ْ ْق ردعلامامتل مه اوع دع عمل ثدح هم عنان ا قالطلا مك ثاريملا عاجرم_سامهاوعد

 اذااماه:مو قئءلادءلع ىني هلال _قةباكلا ل#ق قعلا دامت ةباكلا لدي ب تاكملا

 ق<اموهذاه_ انعاناريمرجأة سما ىلاتراصاملاو رجؤملا ىلءاهكل «ىداث ارادرحأّ سا
 عمه-: عامماذ_هلاقءرمشنال) ءاذرعغو أ لب د ءوأ ب ارح ىفاب وطماب و رحاتءااذااماهثمو

 قاطماقاطمر ودااهذ معجب ىف ضقانتاا عمذ ءوءسمىوعدلاق همن لل_.ةنوهاوعد 7

 عام عنخر ولاه دع عم ىف ضقانتلاربمعان نء ع اشاان مو ا ْ 0

 ىدملا 6 ا "هلة سمو عاضرلا 0 ام مدقتاذايوعالا ب م

 ١ ل ل
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 | اذهواهتعالمكووأاماو وزمان اكن ان ىا( ةرحا ما ىلعاهبوزتولامه]وق) ها اعاماناكف
 | ريذف ا ىلءداولا ةمقب عوسر الذ ةكواما ملاروظ مت اهجرزتف ةرحابلا لحر هريخأ اذاامفال_

 | هتاف تتصسا متةرساهنا ىلع سما ه_بوزولاكطرشا ندورغلا ناك اذا نمل اسم ثالث ىفالا
 || بابو ةماوتلاو ةدعارملا باب ف+ما-ةودلولا ةعقنمقدتسهللهءرغاسب ريا ىلع عسر
 ْ هئرا او ]وق ) ةحلا رملا بام رخآ قرم ريخا ىلء كلذ عج روىا(هدا وةمقمرغ هإوق) قاةعسالا

 || موةيالفداولا نع ضوءعب سءاثرالانالائمش مرغد الو هء.الو يقالام كرتو داولا تامول ىا (هل
 ١ يقءقرهنا هذم رهط هناتلقناف (لدالارح هنال ]وق ) هةمالسكث رالا همالس ل عت لذ هما“

 اهنا ىل_ءاه-وزتولاك )
 (تةهمام4تداونةرح

 تامناه) هداو ةعقمرغ
 ئ:الف ةموصهلا لءقداولا

 ٍ ىفاك اهردق ردقدةرو رمضاانتيثاموةققلانءاض ملا رو مضاقمق :رلعداا و[ همقءال وهلن كد لصالا رح هنال ) همئراد)

 ْ قد ىف هجو لك نم ماك الا حمد ىفرح هنا هةح ىف لصالا رح هنالهلوق عمنا رهظنح ؤرمُدلا

 || عنملا نال مزعاسنا (هوبأ دق ناف دلوق) نامضأ!ق- و مقدوهاسفا و كتسملا قسىفو قست ا ريغ
 || هضيقاو لئاقاا وهناك اذ اهفه_:معذملا دوج ول (قدعسهلل هدعق بالا مرغدإوق) لقب قمع
 | هنافدلولا ثاريمف الذ قا._ساك ض.ةامقوف هنمذتوَئالاذلف ءريغ لئاقاا تاك اذا اعف هلدب

 هلة ناه هن ريف هقح 6

 بالا ض.ةو (همغوأءوبا

 مم 22١ هدهد ردق هد ذنم

 ولاكى كس ملل( دوق بالا
 ًامشضدب لولو امحتاك
 لق أض.ةناوهماءئُدال

 || هام ةءارغااو «ة-ىف ل ءالارحو هو ثرالا عب زطوه أم دع ةفالخ هملا لآل به:ءال دب سدأ

 1 العناانال(م_ءاعئنالداوق) هسياعئ الق هلديالو هنعمل وهوداولا لام ىفالامسدأولا ناكول

 |١ ىفر وص ررروصا|فداق ئةءءالارامدعا(هرذةنهمالواقاوملا ][هملاعت ةدص» |)
 : دو ىأ(نب دو ااىندلوق) لعلاب رض 08 5 7 7 :اهلوق) لال ص 50 ١ عحرل) قءع هرب هما

 ١ ةمال--بوجولل د.إ! نمهطرشا_ءالسمفك راصعئاملا نالف كامل اةرودىفامأ وزتااو كلما 1 2 3
 ل 1 1 1 0 8 ٠ . 5 3ع 4 11 ولو (اه:)!عس ربام(ك ) || الرفك عباملا له ع كالو ىرغش لل عسبملا ةمال سب وعامل نمل لساسا وعسل فنيلدبلا ||| م0 0 < / ع هك 1 : 1 َ 1 ٠ : 5 : نددروما اى جه اءىأ(اهي

 : نالف حاكم ااةروصىام و بءءفداةكسالاو بمع نماوتمالا سنو هنالو لد هلاك : اذكو (اهعئانىلع) هحااه

 | اناالئثامحوزاا ىألزتف جوزتا مزال فدصوكراصةبرملا طرمو حو زعل ىلءىيهدالةسالا | ىفاثلا ىرتشملا اهدإ ا

 5 طرشريغن ماه وتو ىههنريخاو أ ةرحامملا لبر هربخأ اذاام ى الذ دةعأا١ ذه ىف مْزلاعلمغك ّ 1

 ْ ةضواسعملاب وأ طرمشلاب نيم أ دا. ال ذورو رغلان للعلا مكس د خويا اوذأ رااول>- رلارا“ت>انأ|

 ْ نيتروسلا انهحرا اذاامأ امرك دامىلا نيترودلا ا هح رأاذا ا مفرهاظا ذ_هوىءدقملا فاك ْ

 |١ ىفالئانامذهنال بالاول ةاذاامةرهظرالف ةماال ريشا !ىفاكهرمغو أ ءوها هلة نافهلوقىلا || ازكهلا لولب - ةوق 3

 ْ ةمملع) و رع هلفاذا اقع وح رلابىأ كالذي اد رلاح رصذدقو م .رغاع عج رمى. |!طاقسأ رهاظلا لءلو ل ءالاد

 : هلوق) لمأتف بالارعع يلثقاذاامو اهدلوم_سا اذاامىلا زئةروصلا عاج راىلوالاو هلل ب : درمهلن وأ

 6 رب هماف داولا ةهقوارتمق ىصسملا ىأهنعطف ىرت .ثاادنع تكلهاذا يوب ( ةكرااهولو |
 1 دخأ هناكراصاي توق ىصتسملا ا _تأاسإ هنال اهمعق نم نهداسعال دلولا < هد واهتم: عئابلا ىلع :

 اهذخأب قصسملانا لصاملاو ةمةلاذ_تآىاذك.نمأانالا عع ريال معلا دس[ ىف وا مئمع :

 || فالي ةمال لهل نعض ملا دةعبهنال هعئاد ىلع ادب عجريو ةكسااهتناك ولا موقو ةمئاهول |!
 نمنيذ-سهملا ىلعامو نان سا مالاهت م وهلا ه:وضفمدي ىف ت؟لهولريعملا وأب هاولا ||

 ىرتشملان اف (ىناثلا ىرتشملا اهدلوةءاولا دك, ه]يق) امرك ذاك امهيلع عجربالف لمس ||
 00 لا ل ا يصد تش يت

 يفاَذلا
0 
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 هم همسأ ثني د هقدصاء بيا مالغلال وقلوةلافىا (هقدصنمل ورغد إ لوق) «-ةننعري عيال

 اشاوهننفوتا هلع(حلا نالهلوقزط هلوقلريعلا نارهاطا اهاع. هاهي

 ه]وق)هسفادب ديف هنا هتلعفاريعمناك اذاهقدص نا هنوكامأوالاو هلو ىلعهعدة:ىلوالا ناك

 دلولا عرشب الو (داولا ةمقبال !مرغهلوف) ىوجداولا عداو ىرق_.ثأا نمىا (ةمأتداوولو

 قرلا ردقاتاو لصالارح قلع هنالءلء ىصت مالو الوو هدكرتنمذخؤن اء مبالا ناك ولوخا

 لاهو ةدالولامويالوعاضلا موب «ال(ةموصخلا موي|وق) اهاودعت الف ةفقلا,ءاضقأا ةرورمض

 ؛ 0 *نسوفؤين] 2 نسل نمد عما عنا مو هنالدلوق ريشي هملاوءاضقلا موبداولا ةمقم ءرغيىواجطلا ||
 تا 1 ايسميدبأ 1 0 5 .مصادخلا موي درمسن ثمح هفلاذكام ىل الون رمدلا نس مشل ةءشاح ىف

 7 مثمهنا مر مصأ نعءاضةنارخ ”لاق>الرهظأا هند ةرباغملا ناك سالو ىواسطلا حرمشو ليزا ةدامهب

 كسإو (ى | آ ةعقلاتوافتنيموملا نيب ناكورخآ موب ىف لب قاةكسالا ىوعدموب ىفةندبلا قكتلا مقيما أن |

 /دي (دلولاةمق بوير . . || اهم عجبا لاقي ناالا"اضقااو مدانتا وب نع,ةرب اغلا يف عب رص ىواسطلا لوقنا هدب ْرِ
 عتاامو ل هانوذاماد.عءوأامتاكمناك اذااما !رحناك اذا اذهنكل و هةلطأ ( رحو»وهأإوق)لمأتن كم

 0 (محوهوز رحوهو د م2 افال> فسوب ىفأو يشحن اع_تم نتضللانةىأادبعتنا زا نر

 *' سها زر 0 علا وهسه كل مةمالاوىا ( رو رغم هنالدلوق) هانفروك ذملل.هفتا' قاب وهدنعةمقلارأ|

 حاكو أني كار نو 7 يمص بي. ىلعرمالا ىبدقوروذ_همرورفملاو هدلار ظذاا قدتسملا و تسافاهوزسداولاو

 اذان ى ترم هضدات | يىفاققرو بالا ن- فل صالارحدفولا لج الذو نكمأ امهم رظنلا نيب عملا بوف

 وأ) مك (اذ-كو ) لان نارلعاو هةموصخلا مونه:ءقبالا نمضمفءزخلا قا ةدتسا بيس ل مالا قاقعتس | نال كما

 ىا (مخ آب (ىى | | اونلتخا فاساا ناالا بالا ىلعنومذ# هنا فالخالو فال ريغ نمل مالا رحر ورغملا داو
 ىمعنوم || ةيداملاومالغلابمالغلا كي هنعيلاهتهقا ىذر باطغتانب رجلا ف نامضلاة فدك ىفأإ

 اهاثمةيراج +_هلمقةب راحناكن ا وهل -*ممالءبالا ىلهذام الءدإ اولاناكا داعية راخلاب

 نا صخاأ د دي دق هنا انياصصأ بهذهمل و هتوقنءىلاعتهقا ىذر بلاط أن ىلع لاقو

 نالوة» زاخلا ةمقيت , رادطساو مالغل اعقب مالغلا ثد دحلا لد وأتول ثان مذيالن اولا ْ

 ق>ىف اة مقر هس قف ل صال ١ رحدإ ولا لهدفاموتع ر رخال عقد ب جا ونيس :اذ-ا نم راغنلا

 نيد كلم ىلع هءطرىف نقعاع نءكرورغملان وكاىا (لاماذلذه]وق ردي مهلا رظن هيعدم

 اهكلسول مكمل اذكو د لوق)قاغتا اهارغشاالوأ فنصاالوقنا لعق ءارمش ادد .ةد لو ىارملا
 تا وأوأ هءلعاهبقدصتوأ ام متاوأ اه رجال نيسعت رجأ اهك.امولاك (رخ آ بحسب

 ةحوكةملاوةرحأةلوعجما وةارت_ثملا لعرمص تق: لبر وصلا هذه ميال ن مذا دورغملا عوحر
 لاه ثءح(ىدعدلوق)ذوعسااوباهداف أ اهب ىصوملاو اهب قهصتملاو ةيوعولاال ةيرخلا طرمشد

 نمضبف فما قسف اةءقر بالا وح ىف لصالارحداولا لصف باو نيينانسا نمرظل |
 نمد ترث امبالا ناك ول تداولا نود بالا ىلع ب2 و عملا موي هنالة-هو هنا مويه

 ادكوءارشلا رع رخ اب ساهكل ماذا اذكولصالا رح ىلع هنال هماعى سول ال والوذمكرت

 حاكشلا ىف «_:عىلامعت هللا ىضررع نع كلذ ىور تمت متداوفةرحا هنا ىلعاهجوزئاذا
 يكن عع نم منع ىلاعث هللا ىضرةءاصدأا نم رضصهتءأ ريش ايف هع ىلا_ء: هللا ىددىلءنءو



 ىلا

 ظ اهنا ناك ءامااهتدال او ىلءعت دية سمان تءاجنأق 3 رماد وكن ال ولدرلا نان سرلا نما تو كب اهرعغ نم

 "(تدهس و هنما بنر اهناهن أما تعدا و هاعدا وهدي نأكن ا وةداهشأاه د مهم ذ زتناكو هنم

 1 لجر ديف ىصاضيأ اهيفاسعزرت_>-١ و هدب ىف هنال هدب ]لب ه-ةءاهضان وكم الةدالولا ىلع ةأها

 ١ لعبه مأمسيرلو همار ةىقداو هنا لج ر ماقناوءامأ مست لودي داو اهب | هنأ سما !تماق أ همعديال

 ىذل ى ضدي هناف اهدا دي ؤوهر نال رءاعداولاك دان مج ,ملاريتسن الوةأرملا ذهن ,ههشوا

 ًالوهي-اصو-لطبب امعداوبسناايااوالرق أ اههتمدحاولكنال (امهنباوهفدلوق)دماا
 || ةيسصلا نءريعي الن أك اذا اذهامهني انوكمف همفام عيدبأ ءاومسالوح" الا لعامه د -الناخح ر

 اها نكي ل ناوارهاظام مت حاكنلا ناك اذا اده(امعدا نا هلوق) ىمعهةدص ناو وهذالاو

 ش تح( لامنبا لمصفت «.ةقالا وءوق )ىواسطلا َح رم نع ةيدوها وتب حاكتلا ى ذي أههثدد

 || نول قالطارهاظو لم_صفتلا كلذ نيس لو ىواعطلا حرش قىذلا ل مسصقدلا ىلعفالاو لاق

 || لمعلا نكملف بهذملا لهل ةعوضوملا ىهو اقام هوأاهماسعدينا نب رفالدتا حو رمشااو

 |١ فان . الو ةمو.ءالا دن ىل مون نأ عدي وهداوخ الاه .عديامريغامهد> أ هعدبامتالوأ ب راع

 «تءدالو هلوقوغل. ةهسفنا هيءديال وف همحاص ب ذ كي الكناريغىرخ“ الا نيتوعدلا ىدحا

 ا هيدي قوهو اهريغن ههنا هناالو أي وزلا ىداولو ةيدشولا قلاقلءأىلاعتهللاو شق بسلا
 : «هأ.عرإ 31

 1 هناالوأ:أ رات عدا ناواهتم بسنأ ا توئدالت أ رملا تءدا اذا ذنءرفاهريغنم ب سنلا تدشد لاك 6 ماوهف

 لءشال رهاظ حاك:امهند ناك ناف كال ذ د ءباهربغن هدنب اهنا لد زلا ىدافاهديف وهوءرهغنمأا نإ 01 1

 || كلذاهقدصاذا اهتءهمسنتءثب ءاهاوقلوقاافرهاظحاكئاهمتءنكيلناوام.منباوهناهاوقأ| 25 ”#*هعغورر
 : رهاط قر لانه سدلاوه سة: نعرممد ناك ا ذاامأ هسفن نعري_ءدالمالغا ناك اذا ادهلسرلا رد 4

 1 - ايل . ا .٠ ن

 ىقوصذوأ وجاهولا ح.ارمس ١١قاذك هش صب هذص هءاسأ ثان :هقدصام مام الغاالوقةلوقلاف

 وأ وزتاذنوكمنااماقا باها ايمصةأ سمات ءدا اذا لاه تح ا:صاطاض:ا ةيانعلا

 تمن هما منا هنأت ع زاسهقاهقد صو حوذت اذ تناك ناف:دتءمالود وهدحو ك:ءالوأ ةددعم

 ش ام اما وعد رز ل امذك نا وة#ىلا ة-احالف هما زئااناد تمس نلا

 امل ص<نيمعتلا نال ةمفاك لياقلاةداهشو ةحغابالا قدصت الف رهغلا ىلع بسن! لوم ىدن

 ش ةداهشل بق مالا اوةالصلا هل هنا مد دقو اقل شاغل تدشد بدنلاداهماا جاد اوهو

 ى !ىلاعت هللا هز ةشمل -ى ادم 'هلماك ة##ىلا تحاّحا ةدةعمتناكنا وددال اولا ىلع هلا اهلا

 || جوزلا لمت نمىفا رمءاوأ رهاظ لمح كائه ناك اذاالا نين أى هاو لح رو أ نيل رةداهش ىهو

 ةددعمالو جوز تاذنك.:مناو قالطاا فرم دةوةددسا وةأ سها ةداهد عمجلا ف ىكيالاقو

 ةارملاولجرلا نيب قرفالا ذهىفواهريغن و داهس:ىلعامازلاهمفنالاهلوةب بسنلا تشياولاه#

 ا | دا نملكنا لصالا نا وهذ ةرغااوال 44 هزتاذتناكءاو ساهل وق لمن الراق نمو مو

 | هنايثا نكعا ىمأ يدا نم رةضسرعسغ نءهلوق ه.ؤلولا ناك ةنتماايهنامث اهسنكع ءالا ىهأ

 | امماهئمداول لاسم نال ةشيملانيفاا تاعئااهثكعذأرملا وةنتسلانالا هف 4 وقل قيال ةشييلاب

 أاملاحاتحالف همف'ا شيف العألا ا ىلع ةدماا ةماها هذكعال لد رلا وةنس نماهل ديال دهاش

 مالغلا ناكاذا ىا( ريعم يغولاذهو رلوقزعا اميندغأ ىنءل.مصلا مدءارا خا وهءوالاو
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 هناين ارا عزانو ثرالا عدم رض مث هل . دي نءادال هك رك رثاا ىضاقاا عفدن وكي ناننئادلا و

 توك تملا ثراو ىمدملان وكي نا نئادلا رك.ناقهملا نيدلا عج عفدو“ دكرخا مال سادي رب

 هلوق) ثوروملابوةونشلامىا( هب هوت ) «ملع ىعدلملا ا( رف أوافهلوق) ب سنلا تاءثا ىف مصخ
 واوه]وق) نبالا ىلع عفا للا عجرب و ىا فود شي واع ءوأ نمنع ىلع (نبالا ىلءمفادلاو

 هملاعئدلا صأ هب هرقأ واف |١ ىا علا ىلع ركنملافءاحيق' (هفيلص جمعا وهلوق) ويلا وعدوملع دملاىا ) ركنأ

 بالا ىلعءاضق ن 9 الو ||| ىلع هلوق) اعدم ىلع شا ماها فاك لاااذخأدا ولا دارنأاذاف الذ نبا كل ءيال هلا ىلع

 هد_خارامس ءاحول ق- ||| اذاوهاغانالفن باب سدا هنا ىلعهغءا 2 نار هانا( نالذنبا هنا هلوق)ملعلا ىف ىلع ىا(ملعأا
 ىلع عسفادلا و عفادلا نم نبالا فاك مهلوق) لماتت وملابلعلا مدع ىلعالا هيفا ىفةدئ افالفالا و توما ىدملا تدب 1

 نبالل ل. ركسنأ ولو ناالا عماج ىف هماق ددلوق) «ءلعفلعلامالا رك:مناك نافارةمنوك» لك-:ثا وفا تاىا(غلا

 كنأوكبأتو«ىلء نهرب || لال اركن أ راحرصا.مب رقأولاراصو تومو ب ذب ارقمرعسد لكدنولو لاق ثيح(نياو هذا

 اونيال و ءثداق || لمص نكداولاملاتا "ا ىلعةةملا ماها ىف مدخ نءالا ىذاقلا ل_هال ذك ناك ولو

 نما هنا علا ىلع هغما# أ (نيريشعلاو عباسلا لصفلا نمه/وق)اب هفلدمف هةمهف أو لاما ىلع فيلحتلا ىف هدخ
 فاكي مث تام هنأو نال هلوق) للا مدي ىفب اوهلاوول هنال هيدمق (ىدبءوههلوق) نب رشعلاو نماثلا هءاوض

 همامتو كالذي ةندماانبالا لصالواعمت مالسالات:ث؛سكملا فو لقاعل كا دمحو اا لئالدرو هلفأ(ال" اممالسالاو

 نم نيساوصفلا عماج ىف مخ نمؤ مد. علو ىلاعتهوقأ هتفاا؟ل.كالا هلك ثةساورب ردا هل مصتخت ن ندزمتلا عمي ركساهل

 ني رشعلاو عا -ا!لصفلا ناىرتال أ ىوقعنامراغك- لا عم ةقاالا نكمل :رهاط تناك ناودصنوتلا لل كر ل١

 لم عم) ىبصأ !(ناكولو) لق-هنلامل_لااهدلوب ى- [ةقلطمل ةيمذلاناهديؤتو ديسوتااةلداروهظ عماورذك نءانآ

 ىئ همعوهلخ|لاقفرفاكو ىلاءنهلوقنانباحاو هدم : ررمضلا لا او كلذ ل ءةرظءالر ةكلا فاأي نا فت وأ نايدالا

 وهن: اوهر 14 |١ لاهو ضنا لمتتالهتوءدنال يأ ب سألا ىدمو مهم  الدالوالاةوءدسجوب مهمان اليهوعدا

 ةدرخلا 56 ذاكاا نءارح رفكما ا دعب مالس الارا ثنا ىلاىرئالا همدع ل صالاو دودج ءانأ الا رفكو نان الا تضرامتف

 مسملا نافانه ب سنا لرثفال_2 ىهتناق رههمزابالاهك ركفةناضطااماو قاف * الا ىف

 نما ع نءفىف "الاحراشا اًكلاردّةسادءب نك-ا(لوقا) ىف أ ةلاحشال ملظ عر رمض وهو ىقرلا ىلا هدهد

 لاه با وحلا وضارمءالا خمستس كنافه_ءلع ضرتعانا اولاك_ثاالؤاإسمن وك هنايلا5

 نكل ال ام مال-.الاوالاح

 نوكي هناد ناكلا نبا مزج
 رادمكح همك نالاإتم

 5-3 5 1 رىيماق || ىا(السمن وكي هان لاك || نبا مزج نكلد/وق) همالسايءاضقرلبملا نمهب:بءاضةلاذال هلل ةةهلاءازعو مال _ءالا انبانأك ةونبلا ا.عداولوهلا دبعناكمل_ لا ىوعدقبسرأفاعممامعدا اذا اذهو قلما حرش ىف
 نجوا ركرت بازل هنم همس ست تيثب ىذءاعداول طمغالا ىفاورك دام هفلانع (تاقإ حني وداد ادوسو عمرا دلل نماى؛ و م : هو : ' ' 1 27 ةريعال هنا همقو مالالارا دمك همك نال همف هب ريدك ةوعدلا رذاكالاثيار رادالاعت

 7 3 دقفد:ءنوكسا ارادة همعملن الاةءالو ةءواولولا نم هبأك ىفمدقتورادال اهيل -هوهو
 هرمع

 * اااوه و همن أع زان رئاكلا ورللادي ف ناك ث محل بأ ىلا نات و” ل٠ ةهدمعم نال ني وبالا

 4 هزلا هلوق) رص تما ةاهرعغو ةبادهلا ل ءاهترهاظا افلا ناك تاونسحلا ةدامم فلوق

 ناك نا وةمناخ ماجا ىف لاف امهدرس ا دييف ناكولا- هب زرمتءاامهديىف ىأ (امهعمىوملذأ عا

 امل هيحا صرتغيلا داولا نملك دانس اي دقو امه وزاللو ةافةأرما ديو أجوزلا ديفداولا

 بالاول رلا اذه نمىب ااذهةأرملاتااهةأسهاو لج رديف ىص َىَماملاَن ءاضبأاهيف

0 



 . اك

 مص هب رقأول هنالاةحول.ق عديل ناو ه«كءاذكو لمي هتيئاف رك: أو هوب أ هنا داو اوم-رلاوا هرا 2 ل 0
 بوجو ىديبالاو هملاباست:الا ى-ىدينبالانافاةر دب هنالاذه واهدخ بص: دهس ىلعالا 08

 رمغىلا ىمسأوأ هس امغىلا بست: !نممال_ااوةالصلا هءلعل اهو اعرش هسةنىلا باةنالا]إ ثولد مو[ نع 1 5

 ىلع ىداةي زازبلا فلاح اصنط# ىهتنا نيه ساذلاو ةكالالا رهق اة عل هملعفهمااوم درمض» وأو
 ىحاضي أ بئاغلا ىلءءاضتنوكي ولمق: نهرب وةقسفنواامر اىد'ناهي وبالموخأ هنارخآ وشو هالات يو

 قطا تايثانالاه ما !لسموتيال هنالة شبا اةداعاملا حاّمصالو ليةدالركداو نالاردحولا |. همست اتا 0
 هونمل تاب شما ىفاد_هنال ل مةدالتد رخاةوخالا عدا لبالامعدب|ناو بئاغلا ىلعأ| * مضا# ىذا 04 3

 نيالاو هسا وبأو أهنب انا هنا ىداولا دك وخالاالبالاوه هم ممااو هملع ىدملا نأ ىلع اندامعداولو لح راع .
 اهي رضاحلاو بئاغلا ىلءم_ك.حلاف الام عدا نافالام عدبلام مدنا تدمو أ بئات بالاو . راكد

 هءدقام عمرركم(خملا نهربولو هلوق)اهيفهماقو هنب او أ هوبأهنا لحر ىدا اذا ام ف الخ ىماك نع

 ىلإ

 دملا وذ عنعملاغا وضفانتا هد هدئشلا كل د ىديالح راك اءونو ىلاده سدا لاه ىا هلاقوأو

 الذ لاه اذاامئياوصفلا عماج فهد.ةنك.ا (لوقأ)ةيدامعلا ىف ذك دولا مامقأ مام ىلع
 لمادوهود.لا مامقل لوقو د١١ ىذ سكع ىلع فالحل ىلعذ عازتلا لق هلاهولام أ عازنلا دوجو
 بسلا نيب وةبوصعلا ىدااضيأررالا فو وغارمغلا تابثاريغنم هسفن نعّكلا | نشف كاملا
 مددضو ضراعتا اطقاستالاو هبضةي /لوالاب ىذتذا هنال-ه بلا نأ مدان نهربو

 نالءاورردلا فاكدملا 1 ذالب مصنا اف ذومالا فال (دبلا مءارك ذيلام دوق ) ةيولوالا

 ولو ةحل اولولا فله الام هلق عديملامه مزال هملع ىعدملا هنرئاولا ماهو فوذوخالا ىوعد

 قوما نموا فنوأ همعدت ثاريمهل قالا هلأ ست ىضاقلا ناهد عفسهروبالءوخا ها يدا
 بسنلات ايثا ىلع هدنه ىضاسةلا لقي كلدك ناك ناف بسنلاتا.ئاالا اهدا ىلعر د ةيالىتلا
 باصلا ىفنيوخالا نيب ةرواجماةو الا نالاة> عديملالام عدي ملاذا هنالا همن. ةءوصخ الفالاو

 : وبالا نأ رهظتو فورعملاثرا ولا ماب وىا (هرا رقاسسنلات ومثل لمة: هلوق) اسرق

 واف ةةذةوأثراكرخآ اقس دينا طرتشنقهرا رقاتش ماصعت(قد) ىمامم تاعك كلذ ل ثم

 ةونالاىوعدفالخب ماائرباهوخأ هنا ديز ىلع نهرب هنمدق_ةنلاةدنرعم اهع هنأ تنهرب

 رقملا د خابر شم ا مننيالا تام متدثراوان الف ناءنباو ذرقأ نيلوصفلا عما لاعتو ةبدنهلا فاك

 تذخأة-وز نعرقملاتامو ىب رثوهلاهولى تح ةمصو اذ_هنال ةمسولا مكحي ىنديلاملا هل

 ىداول هنافالاوةءارقلا ةهصةفرعممزادال هنا ىلا اذهب راثأو ها هل رقما قى املا وعد رلا

 نكانيلوصفاافا5ثرالاة سا (عمستالو هلوق) ل_ءأىلاعت هقناو مزلب ةوخالا:ثرالا

 نك:لاذاا مفانهامنببواهند ىف ولنا نكي و ب_سناا ىفةمس-ةداهشلا لمقتءام_ثالا ىف

 فال لال ١تدءىفالك رتاا نوكستال ولمق:ةم_->ةداهشاانافانراوا ريغص ل رتولاك مخ

 ىصولا ىلعا ذكر( ثراو وهدلوق) انهرك ذامديالف ىدملا عمةثرولا نم ماصخ ل_صحاذا ام

 هيروصامرظناوزعبا شا ٌصءبهةااخو فاساناهرك ذامىلءىا (نئادو أهلوق) نيعلارون

 دئنيق هاد ههجوف تتشب نم ىضاقأ ا بصل, وتسملا ىلءاميدىدبن ا هتروص لعلو

 ثراؤلاىاامهلرب وصتلا نكميو لمآ:هلىدوملا فلا كلذ ل_ثمو ثرالا ىدملا .مدخريصي
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 نمملءامهنعرخأ:وأ ىنلا هملعمدق:ءاو ءرارقالا نا دو ىلا وهام اراممءالانا 0

 ا |ثاوىدامعلاهعمو شو مسالا لمعت كمسىف لانا نارهطفانرك ذامو ةمالالاعب رم |

 ىكي د .>اولا ما رفالادا كلدك سدلو ىرخا ةرامعىلا جادت هنا ن او هذطقتب ورم لايق

 ىلا عج ب ار(ىلاليئرمشلا هداف !6دلوق) ربدتف ىنذالاكهمعا رشأتموا ىنئلا ىلءامدةمدوءاوس |[ | 5 4

 هنا ر هلام تمول النرش رابع صن مدقتو ىلا نءطووهساامدعوهىذلا ىنالا | 3

 اما نيالا هقدصاذا بسنلاتريمثىا( اذهو هلوق) امنانثةيرار ةالا ىلا ةجاس الف هلوقىملا عج را 5 ْ

 اذهوىلالعرمشلا هدافأأك ىىأ امنالمصُفَماا !ادهورعغلا كلذ قيدمتبالا مسي الف هور هنادرمغل | ىلع :رارقا هنالالف هن ودب 35 ا

 هنودياماوبالا هقدصا د ةصاللتا ىفاكانا سا رقااقدصب هسفنن ءريعي الا ريغص ناكولام ا هسفنن نءريعي ىهنرار ءالا

 )بالارا رتانال(بالارارقا“ اًعءاهإ لوق) مغا كلذ قيدصت الام محي الف ىا (الف هنودباما هلوق)

 هو 7 ىلعرا رقاهنل(ليق اقر دال فاك بدنلا تن ءقنءالا قد د_صتمدعا ل طمب

 تايثاذانيلو هلا عماج ىن لاق ( مص ثرالا ةه-نيبو وق ) ريغلا ىلع ىا ( لقي الف دوق ردد 3

 رذيلوةوءالا عدارردلاةرامع (مااةوي ىداولو هلوق)ثرالاةهبنيعي لام حد ال ةثارول ْ

 ىلا نءالاداعاذا الاال_ذ
 بالارارقاءاقءاققدصتاا

 زار_قةالا نالار_ك:أوأو
 اماولمقنبالا ه.اعن هربف

 لةيالفدوخأ هنابرارقالا لأ فوحةيدامعل |قاكدملا س.اركذاويذ طرقشي ث يح هعنب | هنوك ىوعد فال محددا سا

 ه (عورف)ريغلا ىلعرارقا نال | امو هءرعصمل دما ىلا م 3 مااةيسنرك ذىلاحاتحت ملاوي ىوعدناهباورسماموةب ست []
 قدا هئراو تالاكول | باك. ةمالولاا معاونة صومملا قنصو دارك دنوديىذاةال لعلال_سالهنال ْ' 7 7

 ثرالا هج نمب وهنراو هنا 1 دونالا هيمكحالو م-مامةيال ىماةلانأف بسنباودوماذادوهشاا نا مهةنسلا وف قولا 1

 بنا| ىف فانتا اذ امص | | ا.ةدل : ى>ةهووعأ !اةوةاىدملاوسمملا دوهشلأ ب سني نأونءال او بالا ىفالا لام ىوءدأ|

 مهت) ملا: وئىعداواووفع بالانراادلار نادضام ح رصامهريغ هل ث راوال هدراو وهلوةيناود_-او باىلا 1

 كلب فد ه رعتلاو همف ماصخلا ذا داو بالا, بأ او مم» ءالاب ىذا ةالافورعهمه لا قتلا داولا َْ 9

 لمقتال طور !!هذهنم طرشد جوملا ذاق ىوتنلا هءلعو ىلا ءتهللا هجر مظءالا مامالا ددع

 ىدماحلا لاه ن مزلااذهىفا مم بسلا :ةداهثااب طا.ةحالا صد وأ مءاضقأا مهئالوةئقماا

 امقناا ىذلا دولا و دطرةشبهنانمامهريغوهيدامعلاو وب ريهظلا نورك داك ضقانمازهتاقأا]

 اذكه ةمم> رلا وق م ون؟مامال اىتفأ ن كسل هدج مسماالو دا بأمعس ري ذيرلو الامم هب رعهظلا ىف هلل -هدقو ه..ىلا 0 1

 رمل ءانم كيد 0[ رلانأ نظأو ه وات ىببقحشبلاهر كد بالا رك ذ طارت مساند وفر 1

 : ناوهدجو هس أرك د طر ثب يئاهن ىلع ىوعدلا تناك اذاهرمغو رب وتلا بحاصك مواوتىلع 20

 | ىوعدلا نا لاخاو هيلااع .ةالا ىذلا دا ىلع ىوعالا نان ظهناوذغت دارك ذنو ديمي

 دك رتلا فى ى وعدال هثرولا دح لامر ردلا فلاك هأ ه. ءةماهندانوملطت ىذلا تملا ىلع

 وذلاه ىال اناا لاف ولامطاتسالا طةسال مزال قدس ءاع رش تدنامنال ها وعد ىلاط.ت كا

 ىالاقذءاعدا ممم عزانمالو كلذوحتو همفىل قالو كلم سهاىا هوحو ىل اذه سدل دا

 | لطاءل وههمللرارقالانالدالا ة دس تاثد ثيل مالكلا اذهنالهوتلوقلاو مموهدءلاوذ 3 ١

 [هياورىف فا رارقانأك عزان ءةمتاك ولودأىنءو-لاطبانمضتاذالطىامناضقانتلاوأأ
 اد لأ.ىضاقلا اولاتن كل لصالاىوعدةياورىهرالىرشأىوربغسلاعمالاةباورىشوأ]
 جا مدا ا خباب وهما يل تلاد سحأ هي رقأناف ىدملا ك[موهأدءلا 1 1
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 رغلا ىلع حصن ْمناو سفن ق سنة ملصيشريغلا نم بسنلا تبأن' هنا همز نال رقملا قد ىف
 قشعي لال ذ د هزدكامول سوس: قسى هرار ةالطب اليلوملا هيدكوتاسذا دعا ر 2 رفأن 07

 بسنلاىلا هجاشحالداولا قدح ىفالو للا هق د صول كال 3 نمو رشا قدح -ىفدرلابدئربالو ءأ هيلع

 رقملا لرقم قدص ىا (هقد_صول ىت-د/وق) فر ةمالرق لا ةوجن متدث أ ىو( (هنو» .:دعبهاوق) ٍ

 ضقنلا ل<الاسع رارقالا نا ىلع ليهعزام ىلءاعر ةَدَماَذ_ه سملهن الء اه عد رغتاا فو ١

 ١ 7 رقملا و تىف قم. فمال وم هي دك فري ابعد رب 2 رأأ نكم-غلا ق»ه«قلعتاذا د رلادت ريال

 هاعدافةههتلهنداهشتدرف رقريفك بسأل ب لجر ىلعد و ”نكوةملع قدعةامول قسد رلادت ريال و

 مثعئاملا هيدكو عم. !المق .ءمملاقاعان عتاسبأ | ىلع ىيرتشملا رقأولامدرالو ل قئالدهاش اللا

 ءالولا نممزلأ ب سنلاف ملسولو فالمللا لحم ن ءاهمال هما .ءالولا لوصت هتةةعأانأ ىرت_ثملا لاق ْ
 تيس مة ةةءملا تدتراولاهف رخآىلوءىلاو بالا ىلا وه ىلا مالا ىلاومنءلوخأاهلو.ةأ |
 قءهيثمحماعدا مثارع مفلانناهةمعنا رتأولاماضي ادربالواهةمعأو رخآ اهارتشاف تةط امد ْ

 نمه.ستن تباثلاهدماهلوةك هسقن لع ىرمسهرارقان اللب همهمسأ تو ا سدأق ءعاانال | ةعبهقسوا

 هنهرشملا قد اعت ىلع ع رف هنأ 00 ودملا فا مم ءامرردلاةرامعو با وهدريغأ لام" ولا 0

 'اتاتدو وه سالو هإوق) فب ,اوخلوقي نايا اان هن رأ رقال اىلا ةباسالفدلوق) ل أت | ١ لاو

 الف همسأ ترث هنمهنأب هرا رئايذا مد ىءوهلاه مث ىم سدا الولا !ذ_هاذكه رابع

 لام تامثاتارامعث الكان هنأ ىذعق لل اهداانالوه_كاذ- مرردلا ىف لاق | 17

 بسنأاثو ىف ةدثافدكسداقتدصتا اىلا هدوعناىل ر-عطظي ىذلاوىلالمت رمذلا لاق تا رثالا| ل

 قوىدامعاا نعباو<سداوررالا ىدمررةباذه(لوقأو) ىننلان ىئتنالرارقالادعبهنال ١ ةرايمو
 ءا ىياوهلاق مم ىببانا ده سدا لاه ناب هدوب هيرأ رئالا عن :ءالوسف:نعس لاى ىجلد لا / كل 7

 ةلوقملا ف ك.:أيامف هق.ةكرطظناو ىننلا ىلءدار قالا قيسىدامعلاةرابعف سدل (ل مان "هع 7

 قمداولا ذه لاه ةلسسورهلا وهىذلا ىناملاىلا عجار(ورمسخ الذم هعزاك ه]وق) ةمن"

 نمهبس:تيثذاهلرقأا قح قلعت هدم هنانمرارقادذا مد يئموهلأق م م اعلا
 ق-لاطب ا كال داول ا !ذ هى م سدل لاه ا ذافانزلاءامن ماه ول هنوك ىئتني يح نيعملجر |

 1 ا و ا

 هيلعلديلوالا ءانلان هوه-هنار هاظلا ملا هنم هناهرارقانذا مد موه لاق مث ىمسدل سد

 ةيناثااونونباا تابثا ىلوالا د.ةت تاراوع ثالثانهنوك نا ىضةد هنالهرك ذىذلا لماعتلا
 ىذلارى البن رثلا لاف طقننانرابعا | اهسهفر وك 1-3لاو تاءثالاىلادوعلا ةثااثااواهسف'
 لع يال بسسألات ومش :دئاؤدل سدأ قه و»لاع مث هلوق ةوهو ثا !١ طظ_ةالاناىل رسهظد

 ةيبصالاتا قلاقع دلو ملأ لما ءلفهدعب هيرفار ةالاىل !حامعالو قنا اندنيالد رار ةالا

 رصتتاف هأ ىلا حصلال مس الاه مىوملاق ولو ص قءلاه مى «سداداولا ادهلاق وأو

 بحاصمالك عفديال ىلا. ريشا مالكنكو |ةماش ورخ_ءالا اوةيدامعلاك ن ني را هلا ىلءانه

 ةيداه_هلاةراسع قد وس وم ىهيذةبثاانذا|اماىل والا طامسا ىف ىهايمنا هةثنانمنالرردأ |

 مأتةثلاثلا طاقسا ىفىلال.:رسشااوىلوالا اءاةسا فش قانرردلا بحاصف ةمنش ورخسسالاو

 (لماخاو)



 فز

 ةحانهردكلمف فولع عئابلاىومدف تثيسنلانا ىدملاوهناك اذا عئ ايلا نيو هنأ 1
 عمشمالاعابنافة,اخرتاتلا ىفو طقفعتاملاهْيالامفرهظتكمبالئلاممتنأ ةبيسثبالا||]

 ىوعدد#لوقىفةعئاملاو ىرتشملا هيدكواه.هنيدلولا ب عئابلاوبأ عدا مث نيدلولاددسأ 3

 هبوعد حنو هلداو مارعصتال وةمالا قصف عصتال بالاك وعدو فل ولأ دنع ولطاببالا | :

 بدكو ىرغشملاقدصناو ةيقلاب رسي اهلاداولاو ع..يمللادي رح مكحالو امسسن نيدفولا قدح ىف 11

 مجارى ' ةميقلاب رح ع.يبملاو هئمنيداولا بست تشي ونيالل اهمعق هملعو أه انت !هدإ اومأرم هذ ةمالافعئاملا 0

 فاما يي. 0 دامعال (| بسنت مث ىركشملا هيذكو عئابلا هقدصن او مدل اريغبرسد شد نعو فسوب ىف دنع بالا ىلع
 اكوعداي:_ر. - ”ىدع || لوةوفسوب ى أل وق عئابلاف أن ءاموهمس:تو.ثنان لت نمزعراشملا نة عثاملا فأن منيدلولا

 د#هرك ذامنا عصدأاو همامومس تدثيالثا في د
 هناعاملإ 5 ولام مالامكح دهعرك ذيلو لكلا لوق

 1 عداملا ]|| ىلءالباللا,ممقعئاملا نمذ!دهعو ف سون ىأس ام نعم وااونأ ىذاقااو مزاحو: أ لاهو

 ىععلإو اج يبق وعد .ةدعاونالا ادهىاوملا عابفاءا هلت داوف 41م ًاهسوز ةهدنعرك_ةتداووهدذع بك
 ل .٠ . . . .٠

 : ةفنفا اوةر أ عابولو عمستال ىناثاا بست عدا ناو قدها !للطد و تهئريك الاب سن عثالا ىعدأف ىرتشملا

 ( ]بئاغلا ( هغم | 'هةبمأ عمم ببملا داولاوامهب سا: تبنو فو ىنادن:ءتد بالا دا مث ايهدساعدمالا | وقلي عموإ م... | انةهماعمخ ادار اوامم دس: توون ادن ءتد تالا ىفداءايهدسا مالا 00
 (ثاوزادإ . (ديننما

 و : نكي ملون, | 1 دال ا همجن ا ةةهب تمح هلم قولعلان أك اذااموهولوالا ل١ |فالخم ( رمصتقا 1

 بحذلا نور.” /) ةدلصو ارحعانهنانيةفل_مالا ارسامم لاق رطبامهةدع رورمضنمو دناستةدالمتساةوعدامنأ أ

 صو. (لمتسرب الف ضةءاا ل قالا رارقاربغلا نمس.سنااب رارقالا نا مامالالوقهبحو و د.عااددج 9

 نم بسنلا تبان“ هنا رقملا معز ىف نال ضقنلا ل_ة<الهنا الغ مناولة دهب ركملاةوعدصت ا

 تئوزاج هةءدصتىلاهلرةااداعولاذهلو بوذكملاودوسلسان ض ةدندال تدثاذا بسنلا وويغلا 1
 هعم ]وق .عال هريظت دافأىا(ه داف أد ةودل وةلط هيدكب لو هقدصي ل ىذلاكراصو هتميسنلا |

 اذهل طوتشيال ىايزلا لاق ايزارتسا سنا عم هنوكي دممقتلا نم عقوامنا ىلا راشأ (هرهغعموأ
 (بئاغلا هلوق)ةءالبنرمث ها ايقافتا عقو باكا ىف هطارتشاو هديف ىبدا !نوكينا مك.1ا
 نالهئانوكي نا هلرقملادوعج دعب رقشملاةوع دحهن الاف (امهلافالخ هلوق) اًضد أ قافنا

 فاؤملاءرك ذومامالالوق«_.سونمد_ةتدقورةي ل هن اكراصف هلرقملا دو« ل-ط:4هرارقا
 الوهقد اص ردي وأدبز هقد_طاذا و رةمالنبا وهند وئيديز دا ذاالاهام_هزردلا ةرامع و

 رارقالاو نكي لن 'اكراصفدي زدربدئرارارقالان!امها م-هدنءرقملا ووعد مهن لهي ذكس#
 5 هيلزهولا كو تئ.الهب رقاق ب_.نلان رارقالا ىلءهرك أ اذا !ذ_هاودرلاب دئرب بسناب

 كح اكن دوو وبجي دو

0-0 

 بشن

- 

 درلاب دئربال هلع رارتالاوهيو: دعب ضَةنلا لةدعال بسفاا نا هلو صضةذا|هسة:بسنا القمع

 درلابدت ريال بسلا له نمو ناذضاه لاق ها هفزقملادربدثرالفدلولا و هيواهتاضيأو

 يف | ةرق 1



 /؟

 نادك طم قولعلا ناك اذا اذ_هنيمن الاه ت ضصرلا ف لاه ظفالا نمرهاظلاريغب ره_سفتلا |
 7-2 ربك الاممي تءاشخلاوعا وأامب ىل.-ىهر امي :زاسا واةدالول دمياها رطل ْ

 ىرتشا ناك ناو هكلمىف سول ىذلا وعيال ركدا+_.فناه مفيالاممئالاطبأ اهم تدي

 'لث-لا ف ال_ض كالا !ىفقولعلا مدعارب رت ةوءدىوعالا هدهنال هق:ءلطوالهةدعأ دق
 نمودتةستقدالءةساةوعدا منال اهيج نا ةّمعب ث.-دكلم فق واعااناك اذاام وهو ىلوالا

١ 

 ملااءمتءافاهءابوأ لوقف ها 1 رح ع ايهن نية لدال ا ارحام من | ىلءادب امي ةّمع هنرو رم

 تدث هلوق )لا ىله-اهارمماولىّت- هوقءز رمحتاةاعهلوقو ءاعدافام_مءدسحا وا مماكأ

 قولعلا ةفداصأ ههمد لىذلا فتك عئاملا وعدتال عئامأ نم نيمأ وهلا ىأ (ا همست

 وةعنالط: مزا.ةدصاوءامنماءمالرخ ال تومثهنوورمض ن ءزودمسأ تدق هكلمىوعدلاو
 ىأ (لصالاة ب رحوهو هلوق) عاب زلا ىف هماقوا داو داولا ناك اذاام فالذي ىرتشم ا
 ىذلا نالهةةءأىذلا ىفانهلدالاة ب رسو ةضرامف قادعالا ةء رحامأو ةةاذثا لصان ةمبادلا

 اهمال هلوقرءانءدقامرخا ىلا كلذك ادب ارش الا نوك ىضد أف لصالارح هنا رهظ عئاملا دعا
 ضة'نان مدربا لانا وج ملسي ل كسضاذ_هواد_>اوءامنم اًتاخدقوىأ (هحطمىفاةاعأ] مخ الار 7 7 0 ( 4 4م 1

 ىأَدي را ىهوه_ةوذئثىلاال هنود رهو +دمكراا ىلا ىلا ضاةيئاوه عوذه-لانا 4/1 هقوقرمإب . تت 6ء'ةه .٠ - . ه6 « إ ءس# . 57 0 يلا 7

 ةوعد ىهوةقبا لا فناقدرطقالو مال ادهو ىزع.دافأ6 ةقاذلال صان ةةءان'اهلال اةلعامسإل 0 7
 هقوق صاد ودول !ضةئناهنا عمل ةال هقدعاقرمثأة_سنملقال فركس ملا فددع داو نم ادا 3 اول 4 8 جا

 : 0 .<<قم 3 3 َ 5 . 2 3 ى-ء١دكإرىف

 ' مده ورح الادب وحروطد نيمأوتلاد_أدي رحنا ماقملا|ذ_هىف م.الرمالا اد_هو هقنعلاب

 عثاءااةوعدنال هانا ىرت_ثملا ىدعل-طب اههتسسأ توثاذأف ى-ءءلاةرادعو قاةءالارثأت 7 ىلإ -

 رخ" الاول مالا رسامه دن وكب نا لمت سودا لصالا ىرحا م منوكسا ىرتشا ا قةءنالطد

 هنالىرتشاأ اق ادعا هضلطم الثم-ا داودإولا ناك اذاام ال داوءأمنمامهو اقمقر

 عبي ىذا! ىفةيرحلا تشن ا:هوزوجالهئاو عئاملا ىوعدلا ق-لحالادودةملطب همثلطاول

 ىفاقاءام_مال ىلءا هلا فىلوالا ناك فاهر دص كلرتو رردلاةرامع رخآىك دىلامعءث هللا هجر

 أه.تتشيدقئشلااواعمترخ "الادب رست ثيئام_هدحأه ب رستنثاذاق دعا وءام نمدكام
 ىن.ع نيتنسنمرثك الامم يت ءاجوىل.-عئامااىا (اهارتشاول ىسدلوق) ادصقتءنيملناو
 هوب ىرتشا ونيمأودحأ ل برىرتش اذا. عضتوفر لكلا لاق (هةّدعل طم /دلوق)
 ممم: لواعمسناّّمءيو هنمامهمسأ تدي هنبا هناهديؤ ىذلا !مهد_سأىداف رخكالا

 ءانأكالمدةنبالاف بالاوه ناك نادل ناوهورشآ ب جول كلذ نان( ب-جأو) ىوعدلا
 عئابااونأ ىدا مامهدسأ عابفنيمأو تداوولو وهف هدفاس ءالمدق بالافنبالاوهناكن أو

 عابلا

 . حراشلاف ها ادودهةمتبشي ل ناوام هذ تدش د نم مكواعيتوا:هذرخ "الا ىلا ىدعتت ع

 ديؤىذلا قدعوام مسن تدث وةمقلانءدإ ومأتراص ىرتشملا و عئابلا هنأ ئا هايذكو نيد ول ١



 ا

 قول مآ: ةنُكلادربو عسسأا مفي ىلهغلا نمولمسمل رأمكسه-ىف تناك اههفىوعالا

 أطخح وزاه_>و ماونامهم 4عاوقو ناح رزامهلاق.منامأو اهلاقدب رغملا نع ىلاةثالا

 همم دم ,اذهواعدمىفءهتدهاشاا ةنتباكو هت ىأ 6 .امىفقولعا !نوكل هلوق) هلأ

 ىيفهدنع عد ولاو هرهغد عى ؤواعااناك اذا امأه دنع قلع وىأهد:ءدإ و نم عامل 50-

 ةباكنممد اوف اقي اذكو لصالارح عاملا نيتنال(هءدرد دوق ّط ر رهن وعد

 تالة تالرو كنا ىئبخ ف اهةراجا بال اىأرولامأ اهذاغأ دري ىدلاف هنراحا ىفامأ هدهرو دلولا

 ق- نه هلام وكأ( ضةناا لمد عممأ انالدلوق) هلىف وْدفلا راجاةزاحا كالا دكة هن راجا

 وأ داولا ىرت_ثملا ىأ(بتاك ول مك! !ذكوهلوق) هلجالع_.بلا ضةةن.ذءلءةكالىوعدلا
 هنءلةنىذلا هلأ ى ال وفئسااهءاعح رشاسعف هم طدالد وح والو هن ىفاذك هئمد:هر

 ادمععانن ءواذكهةبادهااةرامعتا لعاو ىرتشملاىلا عجام» رلاعفالا قريعذلاو ردالاوهو

 مسا انال عسا لطب و+-ْباوهةلرالا عئاملا» هاعدا مرخان مىرتسشملا هعابوم دذعداو

 دإ ولا بتاك اذاكلذكو هلال ملا ضةة:هفدلهة كال ةوعالا ق“-نمهلامو ضةنا الهدد

 لل.ة2ضراوءلاءذ_هنالذوعدلا تناك متاهجوزوأ اهتهروأمالا بناكو ا هرحآوأ هنهدوأ

 ردص لاف مام ىلءريب دا اوقاةءالا فالذم وعلا منو لكس كلذ رض ة:.ف ضل

 مالكلا ردقت يصب مالا بتاكوأ لوةىفناذكو ىرتش | ىلا اه جار ناك ن 'بتاكر بهذة رس |

 داولا عسب هءاعف وطهاا نال ميس رمغا ده ومالا ىرت ثنا بتاكو هددعداو ادعع ' نو

 4 ان مو هلو: ل نمىلاا هارناك ناو مالا ىرت_ثأا ب ةاكوةوق هيفكةمالاع الا

 ن<الدئث.4 ةوعدلات ناك مهرسآوأ هنهرو ا ءدنعدلو نءستاك البر زالة لاقا دمع
 قرذأانال داولاىرت ثااقدعأ اذاامتىعىتا!قادعالا هل منال فاتءالا فال وق

 عاما باكو كر ثااقانءانيبال تراك و ىرق ا ف اّمعا نيب نوكي نأ عا ا

 رهظالا/ (لوقأ) ما عاننءهلوقىف نه مالا تناك ىو ىرتكملاوهداولا باك قريمذلا عرق

 داتا أب ح وفدممالا عب الداولا ع هءاعفوطعأ ان الهلوقو  ىرشلااهيف عرمان ١

 : ةالصاا هملع .مانالا مست ده قي رفا ةهارك لءادو مالكا! قوسة:ي وتب همأعمدعبب
 اًذكو هن هر ثم قاس لعل :هلوؤىلاو 9 :انلاةينا : 7 .اهولا ةرامع رهاط ى ذ“ةهناك مأ مااسلاو

 -- .تناك ول ىأ (مالا بناكد اهلوق) رردلا ىلع ىناو وو هذك اللا :ءروداولا ةباكد عن

 6 ”ءافرصتا ا ءذهدرتو دوق ةعب مثداار دص ىفام طّس دهب و ىرتشمال لكساا قريم خلاف داولا عم

 ىذلافا فام ةراجالا مغ فرهاظ اذهو ضةنمف لكربغ زىرتشلا فرست لصالا رح عامنا

 قاتعالا لممو ىرتشملا ىفاتعا ىأ (قانتعالا فالخع :لوق) اهب هد رقءانمدةامرخآ | ىلا اهذامئدرب

 بنا! تيشال ثمع عناب ءلاهاعدا مالوتا ىرتش' | هاعدا اذاءاذكو لاه هد زرع فاكريدتلا

 75 وفنصملا اظفاناك ال( اداوواةلعىنعي نيدول رمانيمأو آلا دسأع اهدوق) سماك عئابلا نم

 وأ ةدالولا دءناها رشا نايمرعتم دنعو هد _دعق ولغلا وك نيم :ثااله مد: نيدراوملاهلوق

 ناك اذار ود اا 1 وده ما للا ناكر وامه ىلم- ىف و امهءأى ترم |

 ادذه»تف رعاذا

 بس لل2سلبببللالالل سس سس س١
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 لا الانزال اكس: دارو هذ ىأاءاكن لوقا لع (حالصا ا ىلعه مال الو هلوق) ها

 ىرتش ما هقددصاذا الا عئابلاةوعدتد رع سما تقو رميت سن هرثك الت داوو) هنا لصارطساو

 قرح الملا ىلءهمالالج حاكما! مك اه دلو سا عاملا نا لهدم وهنم ب سنلا ثدشمف

 داولا نا !م_يقداص :: نال رخآ ى :باهاعدا ولام عئايالداو مأةمال اري هتالو ىرخشمالا دمعداولا

 ىفقيبالداولاو ىعديفءكو اذ ىعدبالعئاماا نال هكامىفقومل لا نوك تشيالعئابلانءأأ
 عاملا كل ىف قولعا!تيثيملا ذاو عاملا كل ءلاوز دعب ان داح تاك ونيةنس نمركك ًاهعأن طد

 انهعتابلا ةوعدو عسا! ثال اب رهظالو ةمالا قدءل حالو اول ذهل ةلقبةح تال |

 ىلءاهاجو ةرا.ءلاىلاعت هللا ه«بجرحراشلا لو اذاف اهلها س ءاكلااأرهغو رب رك وعد

 عمو مدال+ب_>اك_:نافناك ولامأ ةرحهّدحت نكيلاذا للا اذهه سداسغا ن كل ىوغالا عملا
 روش ةس نم للقالا رخل قالامدارملا (رثك الا وقالانيباسمفهلوقر معاك بسنلا هيت كلذ

 همست تدي قهن(لوالاك همك ف هلوق) ىلاةسهقلا هداف ار مْ ةّس ىف اعدااذا ام ليل 8 ق/حاللا عمم

 ال٠ ىف واعلا نوكي نا لاةدحال نما درب ع ماا سقإو وارحدإولا نو تحج . فاسممءمأو ْ لسقالا نيبو 0

 الولرهمشأ ةدسنم رثكال هبت اجا ذاق ةوعدل درت لص[ اودوعسل اونأ لا ررد عام هلا ”ةقمفيس رسب

 دال.ةءالا تويث ةهجن ءالارثك الو نيت فس نمل ةال هبت“ احاذا امنمب ه.ةقرخال قيدصطتلا فواعلا لإ ب ل 5

 قرض عا رثك الان ودام متملقالا فىأن ملا دروب يا قا الفا !

 منافةدملا تاعا ذا انركذ ىذلا اذه مناخ رئاذلا فلق 9 .ةقواعل! لاق“ الوإوق) ط ىرتشءا لولي.“ :١
 عئابلاءاعدا ناف عسبلا تقو نمرثك وأن ية:سىلارثك الو ار هش أ سس نم لقال تدلون لن ولو

 اءيتمدداوةوعد هثالاعمداعداناو مدي ىرتشملا ءاعدا ناو ىرتملا دصخالا هدناآل

 (الالاو هإوق)ام,ممد-اوةوع دعم عئاملاولو هنوءد تدج ىرتشم اوف امهددأق .سناو

 هلوق نممعأو هنهمفلوالا مك-ىرال هناف تكسو أهاعداو ا هءديلو هيذكنانهق دصيالا ىا

 ىتلا ةروصاا ىفاكىوغالا عملا ىلءالاعرش ه دلو مأرهصتو هيسنتدثي هنال صال اواعزانتولو || ةخسثودلإ يور 2 ه.فو
 نءلفال هنوك ىف ىأ (اعزانتولو هلوق)اهاك عب اغلا نممدةام همقىركو نمل ادرب واهامق مث ل الوع اب دإو
 ةدس مرتك الىرت_ثلالاهو قمداولاو رهشد خم كلا معن عاما الاه نا رثكال وأر تأ ةَبَس * ”درسهب :

 رلولا ع ءاول اذكوهد._هاش ,رهاطااهف ةدعأ | ىد.ههنال ىرتش.ءالل وةلافك:مسدادلولا و رهشأ

 مكحمد _فةتدقف تكساذاامأو لاهلك عتابا نود هك مىفقولعاا ع وقولهت وعدتك
 : ثالشااروصلا ل «ْياعزا::ولوهلوةفاراك ا ل_هدي هناف ىوعدا دعب هءاعىعدأا ثوكس

 وهفدلاعضاو هنالو عسبلا ضقنعئابلا ىوعدركس هنال (اهاغتا ىرتشمالوقلاف دلوق)
 تمثأ هنال( ىناثل ا دنءهةنمملا اذكوداوق لوف ) ىرتشم ةةيماار عدامو هن راخرت الاوركنم

 ةش ةئقملا لاقف (ثااثالافال> هلوق) هكلءة_كوهو ثداحرعأ اذهوءارعشاة دمتداب ْز

 اهدنعأ قاكلان < ىوجح مد سلوم الادوار واهلا ب: تيثرد الا 2

 نتيثأ عئابلاةنمراصتكدقعلا ع وقورهاظلا نال تانيملانأث و هاكر هاظاا فال تابثا
 | ةش ةئييلاو» ةىرت_ثااودةءلاداسف ىعدي عئابلا نالو لو رقاب رلوأ تااكست هداسف

 ْ ةجسامهتم سنأو ىأ(رمثأ الروخ ٠ الاوهلوق) لما ةءلفد هعمل اوف. وجو ارهاب ىذلا رىعدملا

 ام يليسضسسُْسسشسالملُْاسْْْظتْاظفت ا م 222242222222
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 هناومذىف تاخداملال ةدال ولاموي بدإ ولاة مق وضءقأ|م ومالا ة ةمق ريسصعل ومد ربالمالا باصأ

 اذكو هلوق) ةما الورش اوةعب ريشلا ردم فاك ءالذ. ةوقلا رجعت ةةدال ولاة وق هلراصو ضان

 هقناهجرة فحل ًادنءاضيأ امسح درين تملا ىفام أو قاد ءالاورعبددلا ىفىأ (اًذب ا اهتسح

 عئابلا درياهربدوأ مالا ىرتشملاو :ءااذااهفولاكرردلا مالك هماعلدباك ادداوالوةىلاعت

 ةيادهلا ىفاذك توملا فاك مهصأ! فن ملا لكدربهد:ءوامهدنعن ملا نم هدصدس ىرتشملا ىلع

 توااىداولا ةى-و مالا ه«ه-وهونءلا لكسدر عئاباانااذهنملءاطاداهأف ح
 ىف طَةؤهد_هحد ريفاك ا!ىفامىلءوامهد:ءامويف طةفدلول!ةص-درب ومامالا دذع قدعلاو

 هدنعاوا ةمقالدا ولا مأ نال (مامال !بهذم نع اللا ىلءهلوق )اههأ وةك مامالا دنءقاةعالا

 فرك ةررزفاقلا (ةيا دهلا نع علا ورردلاقدلقأ دهلوقرهعزبدخاو وش دّقعلاب نمذنالو

 ىخاقلانأب ىةعلاوتوملا نيباده ىلعقرفو قاف: الانا ةص> الن لا نمهّمصدحدرب طوسمملا

 لسفىبيذكتلاد سولو عز لطمف ىرتشما نمةقتءماهاعس ثءحمءزامف عئابلا بدك

 طوسدملا مالك ىجاب زلاىف عج رنكلل ها ىناكلاىفاذك اهتس-درتسينهعزبذخاو ف توملا

 درت: لاقي فمكو ةناورلا فا اذيوهوةيادهلا نع ميتا لقندهب لاةفةياورااوه هلعحو

 مسق.ناب طقفدلولا صدري لب هقاّدعا لطب /ثحةي راطا فل طبل ع.ىبلاو نُمأا عجب
 ةدالولا مويداولا ةعقو ضدها هنا هذ ىف تاخدا ملال ضءَقلا موب مالا ةمقريمعي امرتمق ىنع نما ١

 ىلع هلوق) هنعل غفت الئامب رتءانمدقو ها كلذ دع .ةمقري ءنفةدالولاب ةدةااهلراص هنال

 لءةوهلوق) كلذ مقةدقو اذيأ هد: ءارتسحدربالهنا نم( طو سما نع ناكا | ىفام فال

 ضرع_ءوالف:هاوملاةرامءةهت نءاذهو مدة: رعملاو ه( قاغنالا ف امعالا ىفاهتس دربال

 لاصتافح ورمل ذانياوهلا ماقتل ثم (نيلو- نعت اللوق ) طو ملا فام نيع هنالرركم هناب

 : .:هلوق) ةءاالمرمل ةحعاودهاش !اوهوامقيهكلعقولعلا

 هكلمىف سدل قولعلا ن ايمزحلاب دعس , لطبي لو عناملا كلذ لاز هق دص تاو هقح ةياعرل توب

 ةمئاح رئاتلا لاه لأ نم سداكلاسملارمغورب رحت ةوعدا مال هةسالو ىدعلا ةقءةس تدثتالف
 ص مهد !قمسو ًاعمءامعد ناو دالية ا ةوعد تناكو مصهدحو ىرتشا ا ءاعدا ناو

 تسياودلون هتمتتأو هتجوز تناكا مناىأ(ىوغللا ى قعملا ىلع هلوق)عئاملاالىرتشملاةوعد

 هك .طمرمغفف اما نقم نم مدة هك-طط فاه داو #سا نم ىبعو ىحالطصال ا ىي_هملايهادلو مأ
 عرش داو م كلذ د: تراصا كلذ دعد اوكلمول لب كل اريغف مم الدال تالا نا لصاححاو

 داو مكح داولا ىطعي وانز ناك الاو ىرت_ثملا هانا هوز هنا ىلء لم < ىأ (اساكن هأوق رادبأ

 دإولا' قع وةملال مرسلا ىفو عئابلان متدأن بنلاو ىرتشما نوكمف ةحوكنملا معلا ةمأ

 ققواعلانوك تدئيالعت اما نمداولا نا اه_هقداصتب هنالءاعدا اذاىنجالكوهف ادع

 ان داح ناك نيتفس نمرك أ نطملا ىف قب الداولاو ىحدي ف ركو كلذ ىديال عئاملا نال عدل

 قالو داولل ق علا ةسقة-تدثبال عئابلا كلم ىف قولعلا تدشيولا او عت املا كإملاو ز دعب

 اهاىلهان سدل كلاما رمغورب ر2ةوعدا:»عئابلا ىوعدو عمبلا نالطد رهظ.الو ةمالل قدعلا
 مسا

 مدعدأ (هسقي دصمب باسفأأ ت

 ٍ امو هدريداولا باص اخداولا :_هةو مال 20 طةفاهربدوأمالا
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 ةةءقحدو ةيرحلا نساهاتباثلاف اهقتعنالا لو هيلع ىلا هثهلقا ىلص هنا لو سر نم ميها ربا

 ىال_هلوق) عملا تاوةهرضيال وفدالا ع..:ةسفقطانمىلوأةةءقااوب رسملا

 دالءتسالا تدش الفل قالا نود تداو دةىا دلولا وهو ل صالات ا وذامالان ودىا(داولات وم

 كان غةسالاب لملعتل !حماشاىلوالا ناكو بسلا نعت .وأاب وغمسا هنالل صالا تاوقل مالا ىف

 اكهملعالو تما تحث ثال قو ةطانال هم ب سنا !تو.هرددبداولا توا اوالءورب دو ىنذعال

 ىلا! اهلا مالا تاكو ب_سناا عرف هنالدال.ةسالا تنشد لب سنا !تذشولاذاو قداس ثاو.ا(دلولإ ..
 8 0 او 5 اى : اىإ 8 3 . 9. 2 1: 0 1 .٠

 دةعلاىفهدنءةموقم ريغا ملام وءدإ ومأع انهنا نيم هنال ) نُملا لكىرتشم ادرتسد و هلوق) عئامل 50 00

 دإ ولا ىأ (هتص-الاهو هلوق) هب اده اهنيذم'ةموةةماههدخعءوى مسا اهنمذب الق بصخا !و ل )لالا

 دراذاهىرتشملا اتوطمفدةعلا وبصغأاب نعذفامه دعم وةمماملال مالا ةد-درالو طف

 الو هك-امىفلدملاولدملا عمددالك داولاوهوهلل سام ةدددر ع املا ىلع بدع امثودداولا ا

 عئابااد ريثأ جمني ناكو ا.-هلوق ىلءمك-لا اورك ذاذكه ىىلي نزلا لاقت مالا كد رز

 هدإ و مأ ع ارهنأ نموت هايم لولا بسأ تدد اس هن المالا عقب عد رع اذدأامهد نُهلا عل

 لب ةسص-ه م ع.بملاازجالنوكيالو ن كلا هيف بجالف عاسججالا ميدو خداولا مأ ع و
 لعل ىءدقملا لاك ها هلد_.فالا وامقاءناك ناهذ.ةامدرنب دقاعملا نمددا ولك ىلع بد

 قاتعاىأ امهقاتعاو هِلوق) ها ةوقلاونأاىواست بلاغلا نا ىلعءايدرث ذام مهدا سم
 ”هدوربو ىعدافدلولاالمالا قعأول ىتت(اتوكهلوق) عمال ةزوجملاوأ ىن؟ واولا (داولاو مالا ىرتشملا

 الودلولا ىد فالهنوعد مدن مالا الدلولا ىةعاولو هتمةمسأ تدثوهنوعد تعصهْبا هنا عاملا || هير 8 1

 لمةالهءوقودعب قةعلاوهقادعالبطب تصصنا !مال_ذ لوالاامأ توملا فاكمالا قديف مد ةدصص
 ها ةرورض ع يتلا ق-ىا حن للمال ١ ىقحىف حتما ذاف هلع_,:املالفىلائااامأو نالطملا

 ق-ىف ؟ هده مدعىأ ىنائا اامأ وهل وقو دلولا قى-ىفهةددمدعىأل ادالاامأهلوةذ -

 ىلانيمأوةاادأ ع ايهلوةىفانةمىفأ.دامرخ [ىلا هعوقودع: علا وهلوق ىلءلكشر و مالا

 صانحراشلا لاو ل_صالارس هنارهظهد:عىذلا نال لا ىف لاه ىرتث لا قّتءلط» ولاه نأ

 هنارها هنال قادءءالاد_ءب هوءد مدن نأ جن. فا:هلاتياذكف ىل»الاةد رحوضوهقوذ

 يلد همق لطا ول هناي جاد زالاعبت ى.علاه-:ءباجأو ل ءانهقادعا مهي لف ل-طالارسقدعأ

 مثعسب ل ىذلا ىفذي رحلا تدثتنيمأو ا |"هلسىفوذودال هن او عئاملا ةوعد لحال ادوصّم

 موق.ةدرخ" الاورحامهدس أو ددحا وءامن مالك نأ لمص هذا اعيتوا:هذرخ [ىلا ىدعت»

 هك .امريغىف عقو هن نيم ىرتذشملارب رت تاقناف ها اد وستتم تش منا و انمذتنشي ىدند

 هقتع ذ ةفدحأ همف هعزامي ال تقوىف هكلم :ء ا هنان باعك هدد محد! ل لصالا رح دعا هنال

 قاعرشا,دكم عئاملاراصك ل ذتوءثب و ضقنلا لم<عالفاةءالاوءالولا نهلكوهؤالو تدثو

 ضعبتوبثا(لاطبالا لمةعالاطتأ هنال ه]وق ) ىرتشملا قدعةصع نمو هن وعد هن لذ هئاعدا

 نع صام هبأ وح لع وهل. قامىلعدروام هماعدرب و - مغاَدءاَملا عاذةماك هب رخاراب“ 1

 قادعالا همست ىف ةدن ا ةرهظيالذا امم وك اههريبدي داههقامعاول ومن !ىلوالاو ىدعأ ١

 ىرتشملا قةعأ اذاامف ىأ (اهافتاهتصحد رب و ه]وق) لمان قاةعالاب ميددلاهممشتمتوملا
 00 ,. ٠

 مالا



1١ 

0077 

 تلادم "دن

 0 دما ديت دع نت 11 1

 واو نا يس نوم نا لا هدي نا تيا نيم رن

”/ 

 اًهيأهم سلتا الث حرب دوأىرتشم ا هةّدعأناءارب دموأ اة .ةعاوعدل ادع داول ناك اذا

 اذاام ف الذم ضةمن: ال«ءوقو دعب امنملكودرعب دئوأ هقّدع ض8: زل --ب همست و.ثنال
 ضو هيسأ ثدي تمدح هرجآو أ ه.هروأ هنهروأ ه.تاكو أ ىرتشملا عاب ثا دب هم سأ ىع دا

 ناف هل قهاعدا ادا اعزارتسالاةوعداا ىف عتاب لا ىرت رتشأا قمسمدعب ا ملا وتافرعهةااهذه

 ل.قوأ «_عمداعدا اذاامفال دكا نمبسنا| توت هدهد رودهتءالو ت تدب هئم بسلا

 تقويىلااهدانةسالى وقأ عام املا وعدذال عتاب ءااةوعد عسمىرت كمل وعدري#تعأ ةالث مح

 نزع قرفدف لديك قواعل ا!نوكمدعأ دمت ل :الورمه“ةآ امنا ىرتشملا ةوعد فالذي فولءلا

 و وأ هنه رو !هنباتكهدمب ءاعدااذا امنعيإ وهرجب دن موأه-: وأ هن هب وهده ءاعدا اذاام

 1 0 907 د !اذاامفال- خبلوالا فال يذلا تيدي فاشل اف كلذ

 امي اك نيب واهرب دتواهةةعواهتومنب بسنا!تو.ُثىف لالا ق رث_ةيالث نس اسدرعب دث
 الو اقلط ءةوعدلا.اهداو بسن تدثي لب هءاع مالكا | ىيسسامم كاذوحتو اهب وزتواهت راجاو
 اهاتشيالدب وخ أوت وملاىفعأ لوالا هجولا ىف هنا ريغهمال فاصوالاهذه تووث هدم عب

 ىفاماو هيلعالوءادبا ىق ةوةلا4ت شال تمملاثأن هقمسالافت وملاىفامأداول امم هومأ
 ضقت الهعوةود- هد وشو قدها ضة: مز: سناهأ داولاةمموهأتو.؟ن' الذ هوفوودعلا

 الولا بدس) :توبكلة.هبتادولاةرمومأ اتي امج اوحاو ةءاكسااىنعأ ىلاءاا هدولا ىف

 هيمو ىعدا اذاهلك ا دهاهاد الة سال ا تى و 0000 اه و و باكا تال مئاملامدعا

 هقدمنأأالا هتوءدتدررثك ال هيت* اح نافروش أ ةّمدس نم ىل ال هي تءاجا- 0

 تدقو :لهوام# متمرتك الوأ نيس ن نملفاله تءاحءأ وس بسلا هدم تت هقدصناف ىرتش

 تتوعسلا تت نيدنس نم لقال هيت ءاجثاالمأ نءاادرب 70
 هلوق) عئاباا“ اعدال .ةىأ (هلبةد]وق ق)الفالاو نمل دربو عادا دلو مأريصتةدال.تسالا اهل َ

 مقرلاب (اهتيمأو هإوق)همأق ادعاو اذوب ناىرتالاىرعدافوملاو»و ( دك.امدوجول

 تءاوف ثمان زول نا الستسالا ف قمسساما لالا لعجول اذهو ح تدل تد' ل عاق ىلع طع

 لافوهن ونا دححأةب راجدأو :ساا:ءهمف موه .ءاعودعداولا ل مناو داو مآرمست لاهك. 4

 ءدإ اوم رع_صنال هصأ لهنا وةعحداش ١!لاه هءلعق دع هح امنا وابسأ ١ الف ىلاهلد تننط

 رد هسا تومي دلولا "1م ةةسال دعب عد امااىوعد هنالم(هر ارقانهلوق) هم: توبثمدعل

 هنافحالصلا ىلعملا الج ىأ(ملا لم<لءقوهإوق )ىاير ر لاطرالا نى ال هنالو ىرتشملا

 ةوع دف لكعم وبسنلا هيبتا هالكود_ساقمال او عيد هحاكنؤةرج هنت نكي مث

 مو لمان + طرازات روت وع كلا ففنو جشع راسل هكءامنال ةمدقم عاب املأ

 عاملا نمهمسأ تدثاسأ هنا ىلع( ربر هن وعدنال ( لءقةظفلاهرمغىفالو م افرك ذب

 دال.ةءاةوعدا نأ هم همك ط لاقت ىءدقملا ىفاك ىبنجاكو وف ىرتشا اكل ءىف لدي ؟عسا !لاطب

 دءد هاعداول مث ايلا نمثشب اذكو هإوق) عئابلا ةوعددهب رب رق ةوعداملا لات: نأ الا اشي
 ياض كلذاو ب سقلا ف لمالاوهداولا نال كلذورهش أ ةّسنملقالتداو دقو ىأ مالا توم

 ةيرطاهثم دمفت_بتاهئالوهماا فاضملاةلاصا ةرامائ ثلا ىلا ةفاضالاو داولا مأ لاي وهمأا
 ةمطمقلا ا هب رامتدإو دقو لمق نم هلاع اهداراوةّدعال و هيلع ىلاعت هللا هللا ىل هل وةىلاىك الإ

 (هط)هنا
 - مو م هرأآ ل( ثدي ل

 وهل هلا وحوأ



 ف

 هرك ل دءسنو ع املل د د دعو فقسولا وى أ دنعاضبا ىرتشملل ةنيمااق ةمدما اماه تاق فاقتالا

 7 _ةدصىرتسشملا هيذكو هيا ءاعداولذ اع 0 ءااىوعدي دمقو جلا اعزانت :ولوهلوة حراشلا

 ىلاةسوق ددحاو نمرفك ولو ىأ(عئئاب لاءاعداقوأوق) اهفهءاعو ”لطامتوعدفالوأ عناب ءلا

 رامتخالا فاك الذالاو تيثامس تدلو ناف ةفوقومةدالولا ل. ةهنوعدنا د. 7 : *افاانءادالاو

 مم ممترئاعمهوعدافت اوف م_هدح اها رسشن ةعاسجب نيب تتاكول ةمالا نا عام هلا مز و

 نك /لاه 1ع .ا!ىرتثملا قد يملوأ هنا قالطالادو مظ !اىفاك الذالاو نيئئانءاهشوم دذع

 ةييئانه ربثا وها .نامده دسأن 8. ربذاق رفاظااةدامشا عئامالل وةلانأك لد: ءقوأعلا

 (هبس-:تعئهلوق) للا حرش ةسملاىفامثااكأ اهسذءعئاملا شدو ىناءاادزء ىرتشاا

 بتاكااوراساوىذلاول سلال هشة عئارا اف قاطارراكفال اررغىفاك الوأ ىرتشم ا هقدص

 ه]وق ) ىوعدللا ىف ىرت_كملاهةم_.بالنادوعساا وبأط رشودامتخالل اوزعم همي أراذك

 هيو تدشيالث ا سامقلا واضقانصرم_ه.ذ ةمأا مايه :هدار أدع .نالاساءقالىأ (انا هسا

 رغت ةمفءاةللا لف ضقان :هنانأ تهسالا سو تاءامراز أه نال ىئاشااورفزلاه

 دبرتو قال_طاا ىمتدن ةعلد !هريظتو قت الامءافللا ع نمه.فوقولمأ ا ىلع ندب بسأل نال

 هانمدقأك ةذقانة:هتناكناواهأ وعد عم ' عادلا لء.ةاهةاط هناة-ءءدم ]ديلا عود ر

 ل_عسءاةرلثا ىل#ت ىف ضقا: ةلانأك ال نكس ةمدعلا ماك ََ رارقالاك عادت ىلءاهما دقانال

 هلوق)تابقق قالطأا ىلع د, 1١ تماهأا ذاق عنو قاطولءلفقالطاان لة: وزلانالاوغع
 4 وعدل. 2.5 ضئاندلا همذ قعمف ءاوذعا ىفءهءقس سلا قء٠تا غل وخلا لاق( ٍِخ اهقولد

 رهاظلاذ ا هفمسسنلاّتا.ث!ىفةلداعلا ةنيملاك هناق لوالاةدالولابهحا ىف قواعلابن ةءندا

 ناك_ؤهئم هنا رهظ» حم سداقوأهأا ناءر ٠٠ ناظيدةءافلا ىلع يسنلا أر مان لا مدع

 (عدساا خسف ةهلوق )ىوعدلا ىأ(تعاذاو هاوق) ها ضقانءارا.دعا طاقساىف اردع

 نعاوهلرق)ع مسملا ةمزاس ىلع« َْمهْنْعْلا ةمالست ال ( ع نمل ادربو هاوق) دلولامأ مياو مفعل

 اذا عام ةاماأنا ىل_صانخلا و نيك م ىلبع هتدشاس قد 0 ١ وبأةم العاا لاه (لا ىرغشاا هاعدا اذا

 هب“ نأاماولذاليفاثلاوالمأرمشأ دس ن ءلقال هي*ىبت نااماولذع الف ةعسسملا دلو ىب ءدا

 نأاماولذمالثل :لكو المأ: وءدلا ىف ىرتشملا هتدصت نأاما واعمال لم المأ نيدنسنم لقال

 اما واذعال كاد لك وال صأ عدي وأهدعب وأ ع" اءلا ممهاعدا نايالمأ5 وءالافى ركشألا همست

 هْضَد'نكءالام هيىرتشاا عقوب نأ ام اواذع '"0لوالاو اًممموأ امسهمسن ىعدلا !داولا نوكي نأ

 اذه لعمالا كلذكوال ءأةمول اوةراحالاو نهرلا وةباّكدلاو عسلاك نكعامو أرمب دلو قةءلاك
 مق ةوأىرت_ثاانوكد نأاماف ةمح تناكناف ةتمم وة وعدلاتةونوك: :نأاما ميسقتلا

 ةهلار ةراحالاو ندرلاو ةياكسلا وع.ااوق ونكع رأرعبدئلاوو ووةءااوهوهضت:نكعالامام

 مَ نءلقال هيت ءاحاذار ظن هديا دأو ع امأا ىعدااذا لوق:ذاذ_هفرعاذا عب وزنااو

 عتابا نم بسفلا تدثةوعدلا ىف ىرتشملا هقيسس لورين دما اوأقدعااب فص: لسوهو رن

 نال هيسسن تدثيال ثم ةافولا نءزارت- اللة. ايدها افالعأ ىرت_ثاهقدص [ةلطم

 اعزارت-اللعب ددااوأ د ق.علاب ةفاصأ ا مل هب لم ديمقتلا و ه.لعال وءا ددبا ثءما سد الق ودا

 12 تشتطش790200000 0 م مص

 ادا
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 )0|! 22 ست ل لاا ظظاااتتات؟ت؟ا؟ا؟؟؟تا؟((؟(”(”ا”؟؟تب؟/بوططب00تتتتصصلالل7ا

 ندا 7 7 ل اوهوقد رطلا اودع مل ناومهتدامث ترئاجرا دلا هده ىف ' 1

 نا قاهزلا لهأرك أآقاهزىف اطذ اح ىلعدراد ن مح وة مبان ناك اذا مدالابربع طرح ىف ْ

 ىادك امفاشاثأ رطهذناىلع َة ةندبموقت :ناالا هعنمم واذ مهةاهز و رورملاٌو-4ثوكت

 قناك نافه_ةاااوءاااءاوس ق-ىناناةحاو لجررادىلااب وصنم بازيلا اك اذا طمخلا

 ىبحراا ط2 ىفازكس»ةئسدبالا هعااساو ءانماارسا قه سد الءاملا ثان رج

 هلاه-؟رثمالاوبأ همقفا اكو طيش ىفاذك تازمملا عطقي نأ اًضيأرادلا بحاصأ سداو

 نا لو ءرا دىلا مطسلا بي ودتثاكو اعدقنأك اذاب ازيا نا اوذ_ىصسام-ملاىلاعت

 ل لي ف1 انرسلا-ىفاناةتاناو لءستلا ق-ه ل ء عنا ثدس؟ سدأو مدقبإ وصخلا

 ق-هذا ىلعةن. !ا ماها ناف د نال ل_.قو ٠م! ءارسا قص سنو بازعا ابداصال ولا

 لاةغالاءامل سينا هل سداورطملا "اا و هذ بازيلا اذه نم هرطملا “1 هل اوي ولمملا

 هيف رطملاءامىل.دناهل سداو كال د5 و هذءوذولاو لا غالاءاسا هنا اوندبتاو همفءوضولاو

 هو عمرادلا برالوةلاو حدد ربعو ارطمأءاأ هنا أو موءام ل.س م قوس مين اولاهناو

 3 و ىو ل.سملا فةدامشا هذه لمت الا: كا ثءضءد لاهو ةلاغلاو" وضولا ءانوأ رطملا «ا هنا

 لاذ ” فو هلا تّوإ ىف ورادلا باص بام سا الأ ةئنب ىعددا رك ”مولو ط.فافادك لهن 85 راعأا

 ََت 2 ررسأ| 2 نأ ةامدلا بحاصدارأم وهلر اصثااهاع ةصااخة انقر َى والا ىفاذك ل كساس ْ

 12 7 عختشسو ثأآك ةانقلاةاخةلا بحاص عابولو كلذدل س ءارخ اهضو ءهلر هد ورغااادهن 75 هن امق فرص

 --نملذزإ ها نيثاللاو عبارلا ل_هذلا ىف ةيدامعلالوصفلا ىف اذك راوسة عفش: رهشأ | بداصا

 ىظعلا هللا رةْغَم سا ولعاىفاهث هللا و

 ه(بسنلاى وعد ب اد]+

 بوح اياهاو سكعي دقو رسكلاب ب نلا ىقو فلا: ماعطلا ىلا ةوعدلاوامافغااهعذق عاوفالاو

 ةوءد ىو ةوممسش ةوعد ى ةردملان دوع-تااوبأداز (تاعونةوءدلا ه]وق ) هيام ملايف

 هدي اكل« ةمالا ن وكنا طرمشب هنا هقدد: 0 ناو بسلا هنمتدئن هبا ةمادأو بالا

 ىأ ( ىعدملاكإ ىف فوأعلا ىل_صأ نوكيناوهوهلوق) ةو.ع دل ني ىلا قول هل | نيس نم

 داولا قدعت ميو ايف هك ءامترشب هئاقءاعدافتدلوف هاذي راج ىطواذا امامكدحو أ +-ةدق

 ةمدةوعدو كلل! ةوءدنيهقىلءىناثلا عونا نوكم ف دعنمو مدت 6 ءداول هممت نه و

 دوع-سلا أن ءءاغمدقأك هي الثاهل عد ىفاقت الا نسا ثال'ال نم _ءونذو ءدلا قف كالملا

 (قول_هلاتقولاهدا: هاو هلوق ( ىعدا ال ىف ذولعلا توكيال اب (هفال وهودلوق )

 رامدعانثئأو ىلح اهدانئسال 1 اا وأىلوالاورردلا ىف لاق لوأ هم ىلع ”ىلءفظع

 ىو» ةدالولا تقوىلاامهلو أ ىرم_كملا وأعئايالرااعم ولو (ةعمبمدلوق ) ىنعملا
 (رمشأة سن «لفالتداو هإوق) ط مايه ذاثءدنعرا ملا ةدخالا وام هلوق ىل عهنار هاظااو

 رمد م كماهمعن عئايلا لاه ىفاكملا نع ةناخرت املا ىئفالاودملا ىلع اةفتااممئادافأ
 ىرت-ثماللوةلاف ذم سدلداولاو رمش ةعمسم نر الى ءاهمءد ىرخ_كثملا لاهو ىئمدلولاو

 نما

 ب41341 كاز
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 -دا- لطم 3

 ىلا رطضاامنا ىل_هالا
 نوكيالمةدالاسمم هنا

 اءريص

 ءاطم و

 ىلعرت ادعو رلاو عومتلا

 همدءوريخلا

 السعى س س س سُس ُ سُُاااالبلالالاباللل7الا7ا7ا77777_0ْ7ل>٠!٠>2  لحجا

 عمرمس نا ىلعكد رشااري م اهنمئذ بهذ هناالا!مئاودأو امتائمب ةءافولو امهدسأ باط وا
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 ماجلا اةاكوكلكي رش ىلءانيدهفص:نوكمذ تاشول ثا اق: أدكي رمشا ل مقارمهمولو رخ الا

 ماسىف م نع ن هل مراع ىلع ىف "الا ريك هنمئشافلا ولو امهندب ضرالا مقا ردك داصول

 تادنارخ اللا وريخالام» دا ىناو ةمرمو ردقىلاحاءاواهةمثد دم مدل ملأ اهون

 ىضاقاافامه داى ولن رخاة لا ضءننع ط ناب امو ست م كمه هلع هدكوكن ا

 قو نياوصفلا عماس ىف ذك هن رجا نمهتةفنذخ أمفهرمعب مهرج وِ واءميديان مماملا ج ردع

 امهد_-أءام.ف مدا نيا سر نيب تدب و !تمد.منا نيا-رنيب رادتاطء1لا بابن . هنااا

 قار توك :مسقينا هنكمأ  ذاف ةعسقلا لم:ةرادلا نالئشإهكب رش يل -ءوه عجربال

 ٌكلذكو ة-اسراصو برخا ذا مالا كالذكو ةمسقأا لمد عاري كناك اذا كل ذك تدمااوءأنبلا
 اهغرفواهرطصأ وهءااطنملا ذاق ءامملاب دك : رشبلاط:ثا هلأ ةأآجلا نمت ايما اذا هيدارأركرلا

 دة هنالاعربت هن وكيال هنأاعمسق ن رك تال ةريغص تناك ولرادلا ن١ اذهداقمو 0 اعرشمثاأك

 ناهنكع هنالترعبك تناك اداامفال_2 هك اع : عافت الا ىلا لد ودم ءانءااىلا ارططمنوكد

 ددقاذاو اعرهتمن وكمفار طقمنك ملة وقلا لوق ئباذ كام و اهم تصل ملا

 رثملا فن لااعرممن وك مشي ملا ذاق هسشم دق ع نك ذة. هنالةدساسراصو ب رخادااعماولا

 بلاطي نا 4نانقرفا! ىلا ةذاذنا بحاصراشأن كل م-ةدالاع هنوكلاعرب ءنوكيالذ ا ىف
 راطدفارطخم ءرخاالا نكي لريحأ اذا وهرعغ دن ح رمد م ه#ءلعاكي رطب صيف ىأءاسشرااندكي رمش :

 امهددأءاممف هنا ىلع كي رش ارييص الام وأ ممسةيالامتاكن انما يلا رطغاامن1لصالا ؟

 ول طاح ىلع ةلوج دل ن هناينعا ءاوصقلا عماسىف اذه لكشتسان ءركما عريتمو هفالاو اعرب منكي

 ىجيقركيلاك اًضَدأ رم رمشاانا عمويالا هة-ىلالموتتالذا راطضم هنال عجرب طئاطسا ب
 95 م ىدسأك هساصرخالاعق تش را رطضالان اى.ةااولاه مئامومكحد ضونا

 عقوامري#خا !نمّكصلخعاذ_هولاه نأىلا همدعوربللا لءعوجرلاو عربتااروذن نا
 فاوملااهركذ ىلا ةدالالاةرامعنكا ها ناوداا ىلا كدة ريو بتارططالا نمباءا|!دهىف

 هنالوكي رش يلا اذاءانملا ىلا ارطض نكد لكل ذك ناك ن افرادلا ا هبه هانت أ ىذا ةان نأ ىلع لدن
 نكمالذئنح هتالال ءايئالي رشا ناكاذا الذ ىذا تابباح دقو ىذاقل انا ذئتسا هنكع

 )ا هكيرمشا4 نذأنافةعسقل لمت رادلا تناك اذا هنا ل صاللاو هءعموهسفلا الو ومع انملا ب 15

 كالذا دعا.عفو ىذاقل ١ ثدأن ود هنا د ا نكعل ناق هدصدىف ىو مث هملعاربحا يمسق الاوف

 لقشر _غىفنأ هدة نم ةهمقلا باك ىفىلاعتهللا هجردلاولا ىدمسركذو عوطت وهف

 نعلا:هرك ذوهل غلا نمءانماا ىف ةةاام_مدنذ_تامرج ويم قنا بااطللةسعسقلا

 ررهاوهادهو ها ءائملاتق وءاذملا ةمقيفالا وضاف ىمادىبول ىةنااج عج رهناهامشالا

 ةملط ءءايشالا ةرامعو مد ملا اذا لقسا |ىقهورك ذاسنا لمص ا! أذه نكس ةمةايهولا لاه

 ءانملا ىلا اهدا ادبق رطضبام لك ىفكلذىركفرهظن قرفالذا قالطالار رسهيظبىدذلاو
 ىداول ب دذهلا قو | ىلا« هاو ةريشصا ارادلاو تييلاو ماسملاو ىحرلا ورادخخلاو ىلة لاك

 ةئيبلا ىعفملا ماق ولو رادلاس-اص روق لوقل ذ 0 هرادؤقدر طااد.قرو رورأاق و-رخ ىلع

 2 رط4نأدوهشا!دوثولوةصالذلا ىفاذك أمد ادري قسد رادلا هذه ىرعناك هنا

 يي
 هو



 نهرب واف هسفنلدبلا ىداالهءلعةموسفتا هبوب رتمام_نملك ذانيدافالاوةنعبلا 0
 اهدي ىعدما له !:هرب ول رامعدمرخ ” الا وهءلع ىدمريصي ودءلابهأم تامه ذشأ 5

 للمق:دءلاى وعد وديا ىذىلعالا عمسنالراةءلا ف كاما ى وعدف ةودنلات أتانا واستلا |

 ها اع. كلءالامع دءواد وصةمد مالا. دم لعهد ملا ىف مغلا كل ذهعران ولدملا ىدريغىع

 امهم دحاو لك فاح هدي ى هام ه.-اصنيعدحاو لك باط تاق ىانر اارك ذوةيافكلا فو

 فقويو «محاص ىوءدنءلكئربوامهادءاانّضة: ملا ةا-نافت ااا ىلع ءاصديف ىفام

 امهدح ألك ناو هحاصديف ىذلا فصلا, لك-ا ىضة الك تاق لالا رهظي نا ىلا رادلا

 ناوهوك هي-اصديئف ناك ىذلا اهق_صنو هدي ف ناك ىالااهذصنفاا هللا واكب هملع ىذق

 نيحراخلانأ لهو ها ثلاعلا : قاع سدأ ءا هلوكننالءدي نم عزنت ل ثلامثديفرادللا تناك

 ردها ةدهاثمرع_غا جقدبلا نالإ ف مذتفامحد_ ىنقهلوق) هقد - ىلر الاف ىناف ثادق

 راقعلا قتءشئالداانأىلا ةراثاه.ذ هو ررد ىذأةلالء نع باغامتدث”ةئيمأا راعزاطسا

 امهدح ا ديفامماامعدا نا وأهه معدي فام !لا.ة>حالزب_هلان ءل وكنلاناذك وقداصتلا

 لاماههذه ستي لة مسقلا اءاطول هنأ ىلاراثأو ط كلذ ىلءاعض او ام منا نكعاه منال ذكف

 مسقياه_ه دع وىلاعت هللا هجر ةقز- ىلأ دذعاذ_ه5لمقو قاسف:الاناذهل قمل ا ىلعاذهربب

 برطااوهوانءااهيةب رض ىأءايلاديد ةبنياو( ب وأن مانانهلوق) ح ورمل ىفاك اههندب
 ءامشالاهذهنمنك.ةلانال(هةرمدتدوحوله د ىضق وق ) رجآ هناف ىوشملا فال * ىفلا ْ

 تامنال ه] هلوق) ىتانز ىخالام اناهريرخ الا مة.ملاذا كلذ لوو هديىفامنا ىلع -ءاد

 لقتال (هللوةلاف هلوق) ىذاملا ولالا ىف كل تشتم هتدامذف ( هثاقب مك نامز ىف
 لك-انوكي نا لسالانالادهو ررد ه١ ةئبالا هراكتا هن عمديعدناهءاعدساىوعد ش

 قرلاب راز زقالا لاقيأل (دءلا ىذا هيىضق هلوق) ىو نيدعأا نبي ى امال هماعرمغلا ديت مشت تدل

 الو ضراعملامدعادءلا ىذ ى ءوعدب لهو ةب تدشن لل اوةنانال ىدأان مهتم القرا شملا نع

 الفد رهط !ىيد"الا ىف ل ءالا لا ةيالوتي رك ىو عدي هدعب راد !!ناكمالر اضل ن «هنالأ

 هنأ طلملالوقل.عيال طءقالاك هءاع هلوقلو.,ةبجوالءدب ف ةنوكو ةنسالب ىوع دلا ل55

 لءادهملا توتو لطب هف الخل ماد ل مالا ىلع ضرتع !اذالوة:انالهدي ف ناك ناو هد #بع
 ديف سذلةره_هيرل ناو مك. ل!قهفاا م قرلاب رقاوه_سف:ن ءريعاذا طمقالا نال الو كالا ا

 نم وهم( هسفنن 3 ريعت ال ن نكهلوق)ك وح اصخلم ىأيز . نيم هنال هو لكي نءطقتلملا

 ةيلاهلادءلاىدى وعدي هممقر تدع وكام ان هسفتت ىلع رأث وح (هديمدعب هز رقالهلوق) ريت

 3 وقل الف عاتملا ةاراع رسال نم وشامتقااكهديفن ااكلمناك.فءرا رقابال ضراعملا نع

 ىلع ىأهءلعمرأ رثاك ريسدالفريغالاسعا رةمز وكف نالثدبع هنانح مدنا دعنانهنكرا رحانأ

 منال لوق)ل مان هسفدي ف ذئنرح هنالءرارقا مدي ثي-دأ د نكيملا ذاام فال ريغلا
 تدق اهندب ءام ىح د(عو روف ءاكتلا مدعلا-لوالارارقةالاروص دق واهسال (ى وعدلاةدح

 امهلطب ىأ ام ذنب ضرالا مسقتو ةرامعلا ىلع اربح ملءا رص تراص تا اكت برشا مها

 هسفن ىلعهديمامق عمو ةناهالا ل ءادءريعديف هنوك داما ركسلا فعل ةناباه سف: قدي ناسا

 فصاقت (اههد- ىطق

 ىلءىأ(هءلع نهرب وأو)
 ناك واام_هدحأ) دملا

 قب وانيلنإ( ايف فرصت
 هفرصتدوجوأ(هد- ىطق)

 لالا ىف كلا ّوعدا)

 اذ_هنادوهثلادهدو

 نال(ل.ةتهكلمناكنيعلا

 هناقيمكح نامزفف ثدئام

 ى*) رردل.زااد» 90 ملام

 لةءدئا (هسفأ نءريعت

 لولاه وحان لاه ل وقدام

 خاايلاك ه سفن ديف هنال( هل

 (نالفادمعانا لاق ناف)

 هي(ىضق) دسبلا ىذوفل
 نءربعيال نك(دمااىدا)

 هذي مهر را رخال هيبسقل

 هبت ةيرحلا ىمداوريكواذ)
 نادرقتال(ناهوبلا عع

 ةيرحا ىوعدف ضقانتلا
 ى وبعدلا ةمصص عنبال



 اهيف (رادنمتسوذو)

 (تور ىذك ):ريثكت ود
 ىمناهمحاس حف )اهتم
 قب رطااك (نيةصن امون

 اذا (يرمثلا فالخ)
 ردك هناق) هءفاعزانت

 امةيسردقب (ضرالاب

 ىلع)ناجر اهلا ىأ (انهرب)
 ص رأى )اه ه:ملكد دب
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 هفو«ءالدالو لمعلا ةمض:ةدالتاك اذا طرمدلات اهء.فنكءلةب راعلا نم هاءشالا ىف هل-ه»و
 ناكولف ع.بلا سي سانل نيو ف راه ١ وقاةهكسالا لهأ نم رحال وأني دقاعتاا سال عفت

 اذاىمد( تدب وذو هإوق) لأ" ف ردال حوت عملا ع ايلا هود هنا ىلع ىلعت عسسمك اقراهدم

 (اممءاسو-ىفدلوق) رخاديفةيقاءأاتومبلاو لبو ديف ةريثكت و. اسيفداد نم تدب ناك
 اوهد-اديفولما| ناكولو ىؤاسطلا ح رشف لاه يدي نمب وأمادل'ىفذص رعىش ل ههملاءاخ اب
 رت عسبجملا ىديا نم لكوا اح وة امهل نكي لواه-حي ديأق ة>اسااورخآ ديف ل_لاو

 قرورملا قسوأعل! بحاصاو ىلف سا !بسحاصاةحاسلاو كلذكوأعلاوه_حاصديىف ىلفسلا

 ايوةسااه مال (نيغص:اموندي ىهذه]وق) ها نافصنامهثيبةحاسلاىرخأ ةياور ىو ةباور

 امهد-ادبؤنك.:لوكاذو تو بطمحلا رسسكوةعدمالا عضوورو زا فةحاساا لامعتساىف
 لاف ةرثك.اابالت وتلا عجرتلانالور رطاك امهندب فطنة فءاوس الذ فامهورخ الا نود

 ماسقلاةرجاوةع_ةشلاو ة-ا.سلا ف سؤرلا ىلع ةم-قلا نا لعاو دوع_ءلاوبا ةمال_لا
 قيرااو قرغلا فو> بكرا نمىرياموةهلقاعلاو اناظةذوةأملا ةءئاوهلاىابئاونااو

 ىئاقتا رادلا بحاصولزنملا بح اصر تيما بحاصا هيف ىو: :هئاف(قد رطاك هأوق) ها
 ةحاسرد_ةبالسورلا ددع ىلع سيد رطلا ةمةل!ىفلاق تود بادو تدب بءاصو

 كالمءالاردق ىل<م.ةيءايصنالا ردقمل-ه- تهب رمل! ىفوءامصنالا ردقل_ءتماذا لالالا

 دحاولا تدبلا ىلا ةء.نلاباريثك اعجسةداع عمت ةرهثكسلا تومملا ناب ضرتءاو ها سورلاال

 ىواسينالقاالوا,م-اصج رينا مة ءفاعوقو رثك !ىذوءلاوىلام_يجا.2-!نوكمف
 ةظحالااهذهلث ءنعلفاغب سدادهجلاو ريغصلا عماملا لاسم نمالّم_سما (لوقا)

 ةرثكي عقيال حجرتلا نا م_هاوصا ىفتث هنأ انهاذو طارنتسالا هج و ظحالن نا ان.اء مز الالاف
 ىلءتاحارحلا باص ريال هنا "هلم ماوثمو "هللا دهام مم جس لث ابمهملع عرفت ف لاعلا
 قْئقصت ةيدلاو دمع! ىفاموياع صارمة بد حورجملا تاماذا هناقودوحاو ةحارج نداص

 ددعتاوربتعدلا ذك ايلعةيدلا ميسةترا.ةءاناكما عمتاحارخ اد دع اوربي ثمحاطخلا
 دورملا و- ىو ءهل ة-ا سلا لك مكر ا ممساص حج رناالضف ايلعةحاسلا مسةتىف تويمبلا

 دزعف ضرالا ىم-لد>اله ملاح اك برمدا أنال(برسشاا فالخم هلوق)ربدت تدءلا بحاصا

 ةن زازا نمرمشعثاامااىنفو مم ىئارالاردتب ردةءذهمااة حال ارثك_:ىذارالا ةرثك
 «ذمفرطو لبو ديف بوفوا ةسا سا ىفاعزا::لج رلد-او تدو لجرل تاس ةريثعا ميفراد
 نالطبادوهشلا لذفاراممءاالاكدلا ل ةةبرمت الو ناةدئاويتب كلذت همفاعز ا ::رخآديف

 رادلا تئاكولا# لعولاما كالا لص! لهج ث كل ذنأ لعب و ها ةلدالا ةر تحب عج رملا

 تو.ءيلاردةىلع ممتنة سلاف !هتمتومدا!اوه«اقتدالو انعتام مثلج رلاواك ةروك ذملا
 ىذارالاو دقي دقتمف هلا ةجاملا رثكت ىذارالا ةرثك دذعف (اهيس ردي ضرالابرد ةد ه]ْوق)

 هلوق) ىانز قد رطلاقرورااك لال ءالا نال تاب فانذعال هناقةس ا سان عاندنالا فالذع

 ةلاحىفاومنالام_ميدبأ ىف تناك امنا هاذه ملول واهيف ادب لكما نا ىأ( ل اناس رانا ىأا هرب

 امها د .ة:اهريغك جلي للا ةرامعو محلا ورردلا هيف ع.ئانهحراشلا ةرايعو نارا ىوعدلا

 ا.مهثملك ىلعت أل مالا ندرك ذءديفودل هتأامهنملك ىدا خ نيلوصغلا قو دياوذ

0 



 نإ

 سمأ واودهثشد «امهالاكذناطناس هنأ نمد نا لمقاه-هذدب طتاطانارا رئاامهذ مقا .ىوأت

 ناامه:ملك. افهمحاماطثاع لكش ار ةاولورخ ”الانذادالا أم-ث كل :فث دنا ا.هردال

 لاه كب رم * ةيسغ- :ءامهد أ دانمقمد ملا 2201010 ناد ماه بءاامهمث ثدي

 فاصا ىدود طداخلا ىلع ههنا رسال سذلف هسف:ل مق نمبشخو أنياب ءانب ناو

 لكك نمذأانا همحا مهل لانة فرخ“ الا ىفأو كرت :مرادح ضةنامهد ا دارأو طاطا ةمق

 ى هءزلي الكلام نمثل يام كِل تاوذ رخ الل رلاف ولام ةلزخ -: وهو كلدناه2هءزل,ال

 بانا عضو نم رخآلا منين !ىنابالا .هدح أى وق بثْخ هءلعا مهل نيثا نيبطتاح#ةصالخ

 هضقا :امهددأدارا نيذثا نمو طئاس ةءضقالا لو ل امةيم'انيلا فصأهمطعي ىت د ىد طقاسللا ىلع

 دارا وامدهنافربجي هنا ىلضغلا ن هففاذع : ولورم_ مال هطوةسفاذعال لاه ول رع خ . الا ىلاو

 ريجال مسقل| دعب هيمن ىفوطت اان هزكعاذد رع طا :ا1-١ساولوخ" الا ىلاو قي ثا اهدا

 ىلع وة وهند رشا هقفاوب )نا هنأ ربفسارع 2 وىوتفلا هءلعورتك نكمرلوأو 91 د رمْشلا

 2 اىواتف فو 9 البقإلا طر اتاي ل _ وةراهعلا

 وأمدماناو اع

 ا.هدحأ همدهئادوحطتا لان اك ولو ءانمااىلعرخ الا رالامهدح أ مدهفهع وقوف.

 ةلسىاننانعو هامدهولاهءانباا رش الادارأناءانلا ىلع مداوااريدع هناك مالرخ"الا نذاب
 ىت- ةلوها عضو نمرخ< الا عئمامهدحا ىئبن ةرامعلارخ ”الافاو مدمناو لوم هماعا اول

 ةراكسملا ةلزخع :هنالى شن عجربالو ةراهعلا ىلءربج الةلوجهملعن ك.لناو قف: اطفمدأىدود

 قفثاام فص هءلع عجرم ال اسهاوا هن ذاروأ هم ,-اص نذاريغب ةراعلا فى فت ا١اأذا هاك اهو

 ىضاقلا ثذاب يوب ند هنداالب واىضاقلاتذاررخ الامدهفايث اعامهدخ اول كلر ثاءانملاىفو

 مناوهوقاما(لوغا )نيعلارون ىفادكريضحول ذأ اا. هملع عدس رب ريفارمذاسول كد رش ن ذاك و هف

 اذاهنانمنورخأتلاهراّح اام ىلءام او نيمدةدملا باو ىلءاذهخلاربج ال ةاوعسه -ءاح نكد

 عفرنءاىأ( ارباب طقدالفد]وق) ع كارول مأتف ةلوصم.اء4ناكولامةلزنع وهذ مرحه ناك

 ةلاه1س عضولان ءىش( مصالو هلوق) ةمدلاىفاعلا ناسمعالا فنوكيالءاربالا نال عودنا

 ةمااطملا وس ىرتش الف هراد اطةاحىلءعوضوملاو ا عضاولا عاباذا ىأ )ع و هلوق) عضولا ةدم

 (ةراجاو هلوق)اهتراجا و عوذط ا «ءاع عوضوملا طتامخلا عسب عساانداراا تاىوجلا ركذو عفرلا

 (دوءدال طقاسلا ماكان ءءايشا هلوق) ةراجالا عفرلابةملاطملا طة سنال هم را درعبأ اذاىا

 ىنأمسوهءلعف قامو 8 لاه اذاوهلمقوهو هل ءةيالامو دوا نم طاّدسال اىل_ءةد الدياوص

 متاهعضوف هعود- عضول ءريغرا در اعمسا اذا امن ةيراعلا مزلتهامشالا نءةيراعلا فحراشلل

 ىفمزيل قلاب و( تاق ع..بلاتقو هطرشا ذاالا معن لقوا عفر ىرتش ملل سدلرا داس ريعملا عاب
 لوالا لما !نم اءمتعسملا ىف لت ديام باب نمنايضاف اذك وامهربغو هب زازمااودصالالا

 عفرب ةبلاطا(قح اماو
 الو ايدعت تعضو عودج

 وذعو لصالوءاربام طقس

 نمت ةزاجاوهعس و
 دوسعيال طقالا ماكحأ

 طواف



 مهضءد لاه وانئااعلوق ةوهو ساما وه تت لامر ال قب ناهراج فأو تانباه_هددال

 حالصلا نمزيفا وناك مشالرم تال هنا نبا صعأ لاق اناوذخان وامه نأرتس نوكي'ادب نمديال ||
 امهدس أ ىدعتساف مدا نيلج رازيمركن نييرادد- صح اهه:ديزحاحن هديالف !”امز ىفامأ
 3-ان ىلعهمثي نا ىدعسلااض رب« يناطلشلا م اق دي نادك رش أ ناطاسلا ىلع
 قرضاحلا انف بئائامهدحاو امهئدبراد مد ماركبوبأ لاقو 00 سال

 طارق قرط ىلع د تاداداو بئاغاامدق مث هلا ىلع طئانطا عضوم قد وبن

 لوالاك ءاظاغاطث اح ىدثادإ ارآولو .كلذهل سل هكلمىلا طئاحلا ةساس ل عك وب ا ع

 نيلوههلا عماس فا ذك كلذ هلدك-لم ىلو ا نمله! عدبو سالا طسوف هئمقدا يد وأ
 قيف باني راخادداو مد ما نمار نيب راددةد دولا قلاع ن 01 !نيءلارو ىف هو

 ىدن نا داراق ىئثاغلا مدةو هلاس ىلع طقانلا عضوم دروسثخن ءاراد كل مقرساَبلا

 عضوه ىلءىدبنامدةىذلاداراناركب وبأ همتلا لاهرخ الا هعنمو يدا عضوملا فطُ اهلا

 ناداران او كاد هل سذاهسة:بئاجىلا طئاذا سا ة-اس ل هجناو زاج هماي ام طثاطا فرط

 ناطضاه ىواتففاذك كلذهلءاو سنين الا نملضفلا كركي وه:مقدا وات اك اك طئاطا قد

 دع .ةونبلوصذا | عماد ىف ةقنامكرهظ لودعاوةلانديشا اذهو (لوقا) ها ناطم ملا ىف ٠

 دارافطث اذا ىهوذةلوو <. .اعام مثم لك وامهتمرا دب ىفلاق ونياوصفلا عماج ونيل ارون

 كتاوج عفرارت الل حال_مالادنرملوة» نار درج ” الا ىلاو هلصمأو_هقراوهد_ ا

 رادالا عف عقر لفالا و هلدفوأف كلذ ىلع د مش واذكتق رق هعفردب رين هاعب ودعو تانا واط ساد

 بأ وشفاه دع ادارات هطون وةسف.خوىهوامعد» طئاح ضف نهفلهتل و

 هنكلا وريجتالمدملا ولوريو هان كاعد 1نانادي :ءاطئاحامدهولو همة ىلع رج الا

 ال قوت أولءاشملا مق صن وىذاسقلا أب هاد اا ست عام حو دعنمق رخ > الا قى

 اضرغ ه4 نالءانملا نمهعنمرخ اال سدا هنأ خشب روت ال هل ون(ل وقأ) ىذا (يضافلارمأ 1

 كي فلاطرتود زوديالنأ تش ناكذ لرتشا ىف ف رمهتو هلا ةيالف هة-ىلاهةوصوىف
 ديال و ٌلممماا! ىف رمت هفال "اسم وهمده العال كلدك ن 0 د مول هنال ى هو هل وقبدمق )ل ونأ 1(

 لمان كرتشملا ففرصن هنال الهبامأ كلر ثلا ضل اريغب ىأ ىف ههنك-او هلوة نءمنوكم نأو

 تنو هول فس امهدأ تدب واهب راد>ىف ركب وبأ لاف ت | صرب نيل وصقلا عماجىف و ىلمر

 ىف م ىماءا دوس ىلنبا لف_سالاىذا ىلءالا وذلاةثمدممافنيعارذوأ عارذردقىلعأ رن /-_ . الا

 ةعب رالف سأامهدحأتدبولو ت لاه ءالعأىلا هلثسأ نما عج هامش لب كلْذدَف سلا عمو
 تدبلا لعىلا ىهتني ىت-لسالا ىذ ىلعهس-الصافانتيب ذكي نا نكءامردق اهوككوأ عرذأ
 امهدحالهبلعامهئءطئاسف ممماقلا وبأ لاه # لكلا نامي ل .ةوولعو لفن طئاكهنالزت رخآالا

 انلفاشد دامت مم نيطاسا.هالعأ اعفرو هل ةسأن . طئاطسا امداهذ تدد ف ١فةسرخ ”دللو ة ةفرغ

 لايام زواجاهف قف نأ ريتال هد هع قدي نافةا! بريا اذ_هفةسعض ومءانلا غلب

 معز وهرا درس - عفر |. هدا دا رافزية صال منمق اطودهنارهظف هم تناح مدمااهه هب طئاس

 مده وىعيفاطاذَو قبول ناار ٍخ "الآم ء زواموهشني ةرتسرخ -ال كي ابلارا جلا ن

 اق
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 ىلايلاوط' 1 |عفانم ل طع هكيرسش ررمضتي هك رتبذاهب_ثالاوهورج ل _ءقو ربدعال للسمف 1
 نب د#ت ركب وبأ ل#ملك'مامالا يشل ىنا |!ىلا لامو قف:أاملدب هلل_صحذا هئاندي ررمضتنالا 5

 له هك + رشنذا البامهدسأ نول ثااغلام كطلا ةمالا س** لالا مامالا يشل ولخذفلا : 1
 ةمضقالا باك رك ذادكهوةاطءعجربال لق همف املا فادخا 1 + رمل ىلع عدجرب : 1

 اننبامىلءةضز رعوللءقرانباصصأ ن ءلزاونلا نىلاءتهقا هر ث مالا وبا هيقفلارك ذازكهور أ[ 9

 فيدخل 3

 ثخح 4 -

 دو تيرا اج ع ا ا مل ع جيل كح

 ا ا ع و ع 0 ودود

 هلداءانملا نم عنتعن | !مهدحال تق عجرب هذي رعربغ تناك ناو همف راع مريع هنال عجربال |

 انبلانمذ_تأ4# سدلذادكب رمش ىلع عجربالا هد أى ب ولو نيةصن طثاخا ضرأ مءاةينا
 وااموهوامهدوحأ نيه-و ىلعوهف عود ج هءلءناك ناب ةلوج طتاحلا ىلءناكوليئاثااهحولا

 ضارتنءالا اباء دكب رمثربكال طئاطلا ةصرعةمسق امه دسأ ب اطو ع وذ -هءاءامواثاك

 عسمج ىلءععوذألا عضووهو ةصرحهلا لك اههنم لك قص قاعتذا اندبام ىلعة ضد رعولواه م ١

 دارا اذافزحملهناوءاضر الب هكب مدا لص اعهّةس طقسا .هد-ااضرالب تمسقولف طاطا

 الب ؛ ريتال هنا مالسالا يشرك ذ دوةضد رعولربجصال ص لاهرح" الايباوءا. مل امهد ا[

 ق-هلذا هكي رمش ق- لمطع تريلا مدع ىفذا ىت 7 ؛ هن و ل .ىذن ريغ ن هريك هنا مشرك ذ د لمصفت :

 انرمفام ىلع ةضد رعءولل ف هكيرمش تذا نو ديامهدح ا ىبولو طد الا عمو ىلع عو ذا عضو 00

 عك عودجلاعضوؤح ىنائالذا جمعا اوهود#نءاذكواعوط ءنوكب وقاد ملا عدبربال

 هدد د رعربغولاك ع متالفءا:ءلا ىفار ططمناكف طئاحلا ع.جءاذبالاه ماا لصوتيالو طئاطا ١ ل

 نوكيالا ولاه ان: ءاشم ضد وهناةفنىق فاصاتارك ذادكهذي دذهاا ىف و ها امهدساداتمفاا

 وهوىلاءتهقا هجر هرداونىف ةعام«نب |نعىوراذكهو ةضتالا ٍباَكقراشأهءلاو اعوطدم ا

 مج هكد رش نا ىلءىوتملا نامل وفأنبا وصقلا عما بح اضل طرا ىفاذكه هالاأ|

 عربة مهنا ىلع ىوتملا نوك:نا ىف و 202 « ىو وري امرأ ارطضاالو ءاذملا ىلع ْ

 ىو اف ىفا ذك غن امفصنب هءلع عجرب نك هعنعتادل س دل هنذ :ارماش ناك ناو لءاىلاعت لاو

 هكيرش نمءاممل | عودا برباط وامهدسال عو دج هماع رامهطئاس مدنا لد ناصضاو
 رخ . الاداراوءانءلا عود ابرءاشولو طءاذلا ضرأامءسمقااتدسْنا اها لاه و هيلعربجال ١

 وه باطو ةلوج هملع امهدد- الوأ هولا ادهن نءهيناءااه_دولا نيةصناهس منن مسقي ةممقلا ١

 || ءانمااةلوجلاوذداراولو ىتةيدي وريصعأا رهو ص اية ضد رع واف ١ الاريك ريخالا ىاو ةوسقلا :

 امهلاممكح همك اوخاوذئولو هل وج هيلع ءولا فراري هنا عيمصا رن رخالا ف اوأ|
 ا صا ةضي رعطثاحكلا ةصرعورت الاءاء ولو رطضم رطضمدما ةمثرصال عجرب هنا عيمصلاف ةلوج هيلع

 امهاو اهلا اعرب ةمىفابأ نكي للحم لكفف متهسفنلانقس هيريجص الذال ا ىفرمضي لذا عرج سو هف
 ىلءءانملاة بقوا ققناام هءاءدرناىلا عافتنالا نم <..-اص عصف !ءالناكةلوج هسيأع

 ىلابلا عج ري لسانا عتمت الانا .سيحاص لاف ولف كلاش اعنا ايام وعم هكا وقتخاا '

 قف .جالاينبملف لا ةهقب ثلا بر ىلع عبر أملا يد ىب مث عربى ةوعجريال لبق 0

 ضعن نسدتساو غن أ ام فصنب عجرم ' رشا ئاطا قامأو لقسلا ىف فنان عدر صف :

 ءائيلا ةمقن عج رىخاستلا صأالب ىبولو قفنأ ا: عجري ىذاَقلا سمان ب ولازلا ةف نب رجالا!



 د يلطم ع

 اهني مسقت ةسضي رع
 هرادةهج نءالك ىطعبو

 هي ىف الاره< و ةعرقالو
 ص

061 
 د0 م

 ةلوجد.اءامهل نكي لادا نيكد هرمشلا لاكن ا لصانلساو مهنافةمقافتاةيئاثلا هلَمسلا ناهمالك

 هل وج هناك ادانيكي رمش كادس نأواك 204 م *نذاالب ةلوم عضوا نم داو لكل ن ناك

 ةلوجس هناك اذا نيكي مشااد_-ان أراض أاهافأ ةاواسملا هلناك هءتاصةلوجح نم سن

 ىلعاسامقد ءمشلا ماسلماو تم الاوب !١ رام ىلءهيحاص عميوا -ةناهل ن اك هةلوكالىاثلاو

 طسوي وأ !ماعيوأ عوذلا لف.نأدارأ اذا نيكب رشاادح أن أو مدة: ةء ةيقافتالا هلعسملا

 ىفرا دا قدي زي نان ىلعي نا دارأ اذا نيكي رشلا د ناو كالذ ةلررمضلا مدع دنءةاواسمالأ مب

 ةموظنلا فنا مهونب اهمدقاذلو عذما ادمن < ىورا او هعنمر ١ نكمل كرك ثءءاوه

 رهعمترب "اح ىلعّلا لمقو 5 هطمس ىلهينا كد رسشاامو هود

 َح زئامهد_ادارأواو نيل نيلوصفاافو لوهملاوهنك.لفةنا4ل!ىفىثءاقاطم عئملا ىلعو
 ىلع هنافامدد-أ 000 طئاح مدا همقو طقاخخلا ه رمض ملول تال دولت طئاطلا نم هعود
 ينأوطث الا ةصرعةوسقا هدأ ب اطاهددأ ثالث ماكسالاوالوأ ةةوحهيلعام نيسهجو

 البهائي ولاهثلابثو رخاالاىفأ كيتشن اطالب 'ادّتبا قدناامهد_-ادارأ ىنائااورخ الا

 وهولوالا مكطااماقهملعةلوملا مدعوهو لوالا هجولاامأ أى كك عجرب له كد مثنذا

 ولامأ ص دخان هب وريال هناا ةلطم عض اوملا ضء»يف : 14 يفر رح 0 و ةعدقلا فلط

 رهاظف هءف قب ثا هنكعئث اهمنمالك سيميال توسقول ثم ضير خام الا ةصر 2 9

 ىذاقانالثه. ةءامم "0 نكءامامه:ءالكبددد ثءحي ةضي ع ولاما و ةمسقلا لطيف هنن هم

 عفن :الو هن عودي ل : رمراد ىللياماه ينم لك هع رفح رخاعروام-وهنتب عرش م.قول

 مسقاامهد- الامد ادهني طئاحمد مش | ماسه هلع يور مم راثاهلا وةدمقم يمقلا

 معباشل ا ضعب ودك, رثدادىل اما_عنمالك ب دصياعرذ! اهدهطدب م ىقااللاه فا رخ الاو
 هعسقمف عار ةاالواهارب ولاماو ماما ميةةسوال عار ةانالاةهسقلا ى ءرالىذاقلا ناك ولارلاه

 ةعفتمللا_بفتنورا دىلد ا اع و صد حو ىلعة سك رعةصرعلا تناك ول

 ع هواة سرعلا دا د قفيهب ولا لك ىلءيف ١ الارميك ىذاةلاف ةضد رءول ؟ ص لاقواءماع

 ص ضراورادك هءلع هكب رمثربعف هملعة عاملا يهتامي بلط ةمسقأ !بلاطف سه ه#جو ىلع
 (لوقأ) »أ اهريغو ةضد رعلانيبلصفالب ريطارك ذواءهزبب طئاح ةهسق ىلع ىف ال اريج
 دي ردار ا ورع نيرو هم هكرتش هىرخارأدودي ناراد ىشو ىودءلا ةثداح باو-اذهن هدْحْوَد

 :هلباهرادلاوءرادنمالا اهيأالاصتالا نكعال ث.-هرادةهج نءاهنمهةصحذ أو !مممسق
 ىةعرقلا مزال: الوةلذيورع ضر, ناو ولا اذه ىلءاهتمسق ىذاقالذ ةذكمتل داعملاو ةوسقلل

 امهندب عرقي نا عيش اولا مهما بال ىفام باع ىذاقلا ىلءةمساوب تسيل ةعرقلا نا ىلعاذه
 ةيصتسم اهناٍناّك امريغىف اوسرص ممتااسا بع نعم اذهىجش نال وة'الرامب وأ ةااد.طن

 نيلوصفلاى فو عجارو لماةةرخ  الاررضلا مدعو مهلا ن نءررمضلا عفر هوا عال

 اناا ةصرعوارخ“ الا ناو _هسقأا بلطالا ءادّبا قنناامههد_اداراىلا 11

 ىلءرم اله هذل اطئاس مف قدي نأ «ةكعامأهعنمدل_- ١ ولك باصا وقول ثم ة ةسضنر

 معياشملا فاتخاق ةضيرعرباغولو اةهررمذالو هكرتي 55 ؛ رشررمت اذاالا هب ولا
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 يدهعوذ_»ىف ديزب نا ل ءاهأ ا.بساصلف رخآ الا 3 ود نمربك 1ع ودسه_لع امهدصال

 نآرخ” الإ اللة رثك أامهد_- أعوذ ناكولو هب دامعااى و ما هيساص عوذ-ل؛هنوكن

 ىف لاه ىد4- !ثيدحلاو يدق !نمب اول هغي لوكالة لمت طئاخلا ناك اذا هعو دس ىف دير 1 ١

 هلع امهائمدصساو لكل و همعذيأ مهد دا ولك نيد ىرادزيب طتامطلان أك و و ةئاقلا

 ىفدب رنارخ 1 "وت رثك ااهدسحأع وذ تناك نافراتخلا وهنفمأ اهوندب شي 3 ودح

 ناك نافةدانزلا لمة< طئالاناك اذا ادهورخ الا عوذ بل منوكتىّت> هعوذ ب

 هداك ىذا هلوةىلاهيعديد_>او لكوهلوقىلار ظناو تاق ها ديزب نادل سدا ل ومال

 املا 0 مهو نملافالخ اهني ةشيمل انا بأن طناطانوكب ناةرو هاا هذهىف مزلي ال هنا ىف اع رص

 ةرا٠عن ماد. * أهؤوشنموةس:دبلانامول طئاطلا تناذاالاع عودا اعضوف ةاواسملات مت

 لاصتالاكر هاظ عونب تباغثاكلملان اةريخذلا ذ :رامع ل صاح و اهيلمأتلا مدع هئالذوةرمخنلا
 اذه ملةاوا ا اندصقلو رخ "الا قسط لا:يهانالرخ الا ق_سلاطدال ملصإال عسب رمااو

 الار الا ع وذ عفري نا هس ءافع وذ _تهيحاصلناكو ع... رغاا طئابلل اهل تدثنأ رهظب
 تةؤتادقواذه ةريسخذلا ةرايعىفمارتساكرخ الا عوذج عفرولفةنيبلاب طئاذما تيثاذا

 ناكنا هعوذ جدي زءنارخ" اادرغك ًاامهد- أعوذ جناكو هنا ىلء لصلا باك متلك

 اًداامىهو ةئااسثلا لما ثمالاوها ه.ةذلا اهياع ساه ةمقافتا هلم هذه تناك امو لق

 امهو اءمشاا ماس طاوو»جج رفاعوذ بث د<نارخ "الا داراو عوذج هءلعام» ال ناك

 معضعب تاك ناوال وأىلوالا تناك ةعدقاةاطماضبأ ع وذ !ثادحازا وج عجب رتلالهأ م

 ىرغصا| ىواء هلا فد ملا ماها لاه هماع ملط داك ةعدمااوةئيدخلا نيبامرت ىدءادق

 ادهىلءعضينا هلتلوجءال ىذلادد 7 وةلوج ه.اعرخ "ال سداوةلوج هملءامهدال ناك ولو

 ةلوسد_ءلع عضينأرخ" 21و هي د ها ملعهتاوستناكن ادكب رشةلوج ل ؛ءتلوج رادؤلا

 ثيالاوب أهمل لاه ةلوح عضينارخ اال س هلف ةعدقدل ىتااةلوجلا تناك اواهاثم

 ءاوسىأ |ةاطم كلذ لثم ل هد طئاخا ن ناك أ ه.حاصت اوجلةمةلوكهماععضينا رخ الل

 عوذ_جناك ول لصلا باك ىفا ولاه نب احصانا ىرتالا عدقوا ةئدع ه«بحاصةلوج تناك
 ائيد_ال واعدتالا وطشدم وكلذ لة<ناك نا هءو دس ىندي ز.نارخ رح ” اللفرثك اامهددسا

 هسيلع بصر نارخ . الادارأف عو ذس ه_ءلءامهد_النياس رز طئاحف مسالا ون ولأ لاق و

 ناع وذا يحاصا لاقي نيلجلا 5 ادى .ةعال رادخلا وهسْحاَض كلذ نم هعئفاعوذس

 ءانماانال لولا ن مّيلكد ميلكم رش نكعامهنع ب ناوك.حاص عمىوخ تا كالو اذن تاع

 ىربالاة ب راع وهفه خاص ذا ناك ناوملاظدتعموهنهم-اصاضر ريغب ناك نأ ه. اءىزلا

 ام عثكسا عسنالرادا وهم كسار رح الادارات اهنك اسامهداحأو نيلجرنينارادنا |

 لوةبواذهفال_تركب ىف أن عانس وردقثيللاوب أ هسءةفلا لاق انهاذك 55 100
 لص نمامهد_>الاةدسءاذهنوكي نازاوطقرغلا عئملابلئاقل اهسوودخان مساقلىبأ
 بلل قح هءاعرخ .ا1نوكيو امهد_-؟بدصنب اطال عي نارةعسقل الاس كالذو كلا

 ىفف ةرصتلا نأ ىلءلداهةفتام_تخديلعامممءادحا ولكل ناكولام ىه وهل لا ءالنامأ

 ىضتةمو(ل وقأ) ةنصشلا نبال :تايهولاح رشفاذك امه ذدعب تش راها

 ف 0 م
 سال



 ل_.دءالاباذك اذاانهلوق

 رردأو

 هيي ها َر 5-5 اول صالاب

 سققسأ أمهر ًاةلووو ةلوج هءاءامول ناك اذااموهو ةرمضملا مدع دم .ةموهأم اهثئموأ 1

 قرادالاو ديالو ةريضمل_دح كلذ لص ملاذا هنالءامدهوأ مما اذااعم_عضمن هدمقو ,

 نوكيالو كاذهلا._ثخ ماء عضينا امهد_-ءاداراف اههتمدح اول سدلو نياجر نيد طئاياطا]|

55 

 هذه (لوقاو) اولاك اذكىلاعت هقلاءاثت اا ر ةهملع عاطتساكمعتالك قافتايةاو ملا هلفاجتم

 قافثالا هر ربا ىلوالا هل: !نيعنوك رنا سين ند اوي تلك اذاامإو هو "لدا

 0 اًذاام ىهوقالطالاءارلاو لوق ىلءد_.ةموهامامثمو لماتف 0

 1 لاهو كل :لمت طتا1ا ناك اذا ثد< نادل راافةلوس ثد< ناداراف ا درخ الل س ءأو

 ىفمن كلذ لس: ا هعدق تأ اكن 6 0 دوت همحاص* مث 0 ةروصلا هداه ف موضع

 ةانهلاكو هن للان يك ا امس 0000

 هد-اصأ س أوكل د هلو ه.صاصةلوجءازاناههكد وه-تلوح عفرين اوهد'رافرخ الاةلود

 عذين اداراقمال_ءاقرخ الا ةلوسورادلا طسو قامهد_>-اةلوج تناك ولاذكو هوذم

 عوذ-_هلا لةستادارأ اذا اذكوةرمضمىلعالا ىلع > ديلا ذا كل ذهلرا دا ىلءا ىف هةاو

 ىلعأى دب ز,ثاوهو ىلءتلاودو +_.ةفاة وهام اهنمو ررضا! مدع ىلعاذ_هسائجأ

 د2 زءىور_ااوهو كراش: قيرص هالات ٠ اال ناك كرت_ثااءاوهىفراد- 1

 اًةلطم ىلعتاا هل هدأ لاوقأةثالث ىلعتلا هلة هىقنال ساد لاو(لوقأ) عنمالل#قو

 عئاااهشلان ىلال_,نرملاو ةنعشلا نياهدّوعاو دات عملا م ءرلا نءاحراسن 34 ؛ لادا انعهلاهذات

 سعال 'ر د ص هب لمعلاب وذا معالاه. اعتاك_ههب هاو لص ردا و انج ضال ءدحاو اًقلطم

 زااكا ذا: 2 «ةرمدعونع-تثام وفاآةدامىف "لا فهاعو رحوفاطلسا ||

 مامالا اذ ححه ت؛2نا كلذ ل_:معضتنأ لاقي نكلوءالذ نع هعنعنا هيصاصا
 ه-ءلعدب زبثأ امهد- أداراق بح هيلع امواتأك اذاامنيب و ادهنيب ناكو ىروبأ سد: ||

 ندااالا الدهن وك ال ثوسادأن 5 0 ةءوأ ا رس دك نادأ 2 وا همحاسن ت2 لعارش

 نءبشانا عضو ةيالو4 نركب الن أس اسةلا نا قرشلاو عئملا ةبالو هادا تاكو ه.حأص

 عضو نرعءانعن مولان | ةرورمطا سال انك رئانا الا لرت موت ىف فرمصت هنال هكب رمش ند ارع-غ
 هذهو طداطل |ةعقتم هلع لطعتمت كلذ ىف هكي رشد نذابالا_ع ر هكب رشن ذاريغن مبشهلا

 هيزازيدلاق لهو ها سامقاا ىلا دخت ركلات وب ثشاناةدا زنىؤفةمود_همةروسلا

 اذ_ه وكلذلمتامتاطا نانا ذا امعتمز زا نمل ف دتممنكلاةويستم بنك ١ نءاهرغ_َءو

 لاه «هينمقك لهانةاسا اعف ءان دقو هتافغا ةريخذلاة رامع 0 .هلا.ثماى هنمديالد.ةلا

 ح ”الوتاءش>رش ءوه- ءاءامهدح الويل رنمب طءاعرداونلان زيد دزلاق دش لا

 امهددال ناكنإ وةدا رلاهآ رم د لو ها لتمتايشَح رمشء مينا 0 رالاي>اساف 5-1 را

 هل سدا لق وكلذ هلق هيحاص ست لملم <نادا رافهءاعرخ رخ'االئثال وبشخ اء

 عضاواءهنئب قرغلا وىلوالا فدك لو ةيئاشثلا ةروصا | ىف فاالالا لقنتفمكر طذاو ها كلذ

 ناكوزيلجر نيب اشد كن ”ضفلا فك ركل اني فا ناح ريلاه ء هيلع ف قتساك

 مهروس 5



 ناداراؤ قار وع ا ذايب ةيدامعلا لوصقلا || ٠ ٠

 ناي ىذب ىلا راها معوبأنأكو تالذدل سس دل لق كادهل ]هب للا هشلزكا طئاطا تهد 0

 انهو هم لخ ديالا م ناك ناو كالذهلن 5 لان هوهمف بوبا كاذ ناك ناو 1-1 ل ةو كالذدل 1 ْ

 نوكبال ءاسنملا فدي زب ناهد أ دارأ ناس ر نيب دا دج + ىبدترعسأا طم, ىف اذك كلذولذ ا

 مساقلاوبأ لاه «ناذضاعت ىواتةىف اذكرض» لوأ كلذكي رشااريضأ كي رشل|تذاالا كلذ
 هر اج عفر ةرثاامهدأدب ميفنيت 7 زال: ءنيقاط وذهبارهطاد: :هايااج مدمن نيطجر نيب طةاح

 نيطثانلا ااك_ذ ناطئاحاه_منا نيم: ثا لمقام 4 نبا عاركسا هم .ةكيقاباارادلانامعزبو ا

 همحاصاطن اح لكذأ ارقاناز هكي سثتذاريغب أ« ثلالذ ف ثد<نا امهدال سلوامهذنب]|
 رادجو ناطرطاٍباّكىف ىرغهااى املا ىفاذك بح امهءف ثدح نام هئمد>ا ولكدفاا ٠

 ىنالدم»ب كءاوح عنداهل لوي تأ دارج -الا ىنأو هللد!نا امهدحأداراو ىه ونيت |نعإ ْ

 نافرا دا عفرين ا هلف ل هذي لن اوامذ لذ ناف كالذ ىلءدهثي و اذ كه ئةوىفه-ءفرأ

 نياسرنيبراد مسالا ىلا مامالا زم“ ءاا نعو هةصالات !ىفاذك ندضماله_:او»تظقع

 بح اص ء دهان ةلوحال ىذلاىل اراد لامفئو شرت 0 لو ةلووهسب اءامهد_هال

 داهثالا تيثاذالاقأ. دفا ومد منا ىت-داهمالا دعب عفرلا ناكما عم ه-ءفريإا ةلوجلا
 َّى راتثقاذكهةطوق وقس هدسفأ ام ةمق فصأ هلع د 1 ةاداهتدالا تةواف وذ تاكو

 امدهأن ه5 7 ؛فددهماءوخأ الو رغدملعاههدحال نلجر نيب طئاح مءاةااوب أ لاق + ناحضاف

 فةسعض ةوم'ائباا خاباسلف ارنب ىت 1 ا[ امنيطا..الايهالعأ اهفرو هلذ-_سأن م طئاسألا
 لردع ىرغصلا ىاذك كادوا وو نأريج ال كلذ دعب قاب نام هسا باد ىلا ازد

 لاق عوذجلا عضو ق-ىفاعزاف ل برراد طئاس ىلع طاداسلا اذه ع وذ ىف رطالخعأ طاباسمل
 هذه طاباس ١ بحاصلاهو هذعنعوذج عفواف ق-ريغب ىطث اح ىلءكءوذحرادلا بحاص

 هسعأ» ماعلا نا ىئةثلا يلا ناطر باك ب حاصرك ذيحاو ق< كطثاحىلع ع وذخلا

 طاطا ىذقيطت اطاىفاعزا>5ناوّتذيهنو ىلاهتهللا سرد مشا ردصا لاو هعودج عقرب

 تلا هتالاب و رادلا باص كل لص« طئاللا نالائياصعأ بهذ م رغاظ قرادلا باضا

 اطاياسلا بحاصأ ةقرالملاصتا ناك اذااما عب رتلاهأالاصنالاناك اذااذهن 9 ءاودملا

 امرا ف فرصا (لوثأ) ةبد-ةوأأا نملك ١!ثاطم لا باك ْق طم ىف اذكهىلو أ

 ساستلاو كالا ا ةكرمش ىضةةموهو هكد رع هندانالا :د+ نانمتفاع رش هتومدسعب كر 0

 بح ىلع بذدخةدازوهت عمت مملا امأدك مشن ذ ارعسغب كلارك الا ةمفنمةرورضا زل اعو

 هنا نص م متارا بعض هنىف عقاولا مهةالاط ا لو هو باروأ ةّوك غوأ هب هءاعرتسذانع او أ هكب رش رش

 امأوه_.طعءديزب وأهكب رش ذا ريغبأن' دس كرم ثملا طال ىف ث د نانو رمشلا ىأهل س 3

 بش خام متم دح أول هل نكيملا ذااموهو قا الادزي اموءاماهتم رود لذ هنذارفغب زب ايلا

 "نا عض! لاستب نكماو «عنم هء>حاسانوكيالو الذ ا ,ثهءلع عضبنا امذد تأداراف
 رثك ادكب ريشاو عوذ_4ناكاذااموهؤاذبأقاق:الاز اجو هامامنمو تةةناءالذل لن |
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 اًضدأه معى وردقو + ةمدانملا ساعقلا ومامالا ه:بصسا هثال_هلا بحاصا وهذلفارخ اللو ا

 ىأع وذ للا يجامل طاطا ئهكحانال عضولا ق- نينثالا وأد _هءاولا عذ_للا بعاصام :

 نا ةئيبلابتيئاذاالا عاقلاب مري لقا ةدتسالال ذمة لسير ررهاناب رك ايما

 مرمالبلا هةرقأ اذاكلذك مك_لالهو ها علقم يدشن عوذلا باص طئاحلا |[
 ىف رخ”الاع وذ_بونيةص:!ادحاىفامهدساعوذ_ب (عج) صرب نمأ وغلا عماج لاق ش

 برل طثاحلاف ةركسا| نمىلوا عود اوني ةصئلانيبامو هعوذ د هباعام ا,ئملكلف فدنلا

 يف اعزانو لهسدل نك ع فرتال رخ اللرمسلا نا اةتاونولرا مفاعزامتولةرت_ءاااذكو عودذملا

 ىا ها نءرباذاالا عفربالرخ"الاولملا نا ةفاوبولو لد_بلاىذل لكلاف هيلعامو هفتسأأ

 قريب «_.1ءعوطوموهام عنر4 ف ةسلانا لذ سااوذنهرباذاق هسيف ع راما اوهدنالأ

 ناللةتلان4 مكح لو قكهعضونار هاظلا نالةدبيلا ةماهقا ل_بقالوا ع ةريملاتا ولمأتفأ|

 َّق ورهلاامملةناه ةناللا عب مدوهأم لفل |بحامأ رهورقاتعتسلال عندا إر هاظلا|

 ىهو ةاداهمءاك ةنفملا تاق عئري ودل ر هال. هوم نييوأ مم عفري ث مح ةضديل اينو منيب '

 لد:ءامو»لمأت عقرللا عفدلات لق اطا ب اصاةحدلا وعفرلاامبمزايفةيدعتمةح ||

 نم حجما همف عزاذتملا طئاخلا ىلع نيمءدملا دال ناكولو هبدنهلا ىف هلة: امثاطمطلا لث اع ا

 ةصخاش عوذجح + ناغ ىضاق ىوا ةؤىفا ذك ةركسلا ةلزع وهفةمنبالا نمبرمتىارجآوا نيل :

 اهعطقرادلا بح اصاسداورادلا بح اما _ضربالا ٌءمدك ايلع له ناهل سدالجرر'دىلا |

 نارظن ادح اواعذج و أ ارافصاع وذج تناكناناهيلعءانملا نكمل ذا واهلعائملاهنكمأ اذاأ|

 دارأولو عطقلابهيلاطب اميرمضد )ناو عطقلا كال جالا هةهذرو عوذملا ةمقيرمضي اوعطق أك 1

 ىسخرسلا طء#قاذك كلذ سنلا مث عوذملا هذ_هفارطا ىلع اعين ا رادلا باص ٌْ
 ناك واو نية امني ةرامعلاق دنا مهد 4 و»نا ريغ اوجهلعام_ول نينا نيب راددو 1

 ُثمللا وب أهمل لاقت اهسوت 0 كراش ءراردلا ودل 1 1 | سداو هل وجل ءانع دال :

 نا ىرتالا كلذ لمي طئالسا ناكن ا هب اص ةلوم لم دملع عش تارخ الل ىلاعتهقلا ءرأ
 قدي زب نارخ اا ةرغك ًاامهد_>أ عوذبناكول لصلا باك يف اولاك ىلاعت هلا مهوبرانباصصا |

 ناطدملا ٍباَّك ىفذ_مالانايفاذك ثددس وأم دقهنا اورك ذيلو كلذ ل .:<ناكناهعوذسأ

 هعنعنارغ 72 . ال سلو كل ذهلا.ثح ةملع عشد ناامهد_>ًاداراق بخ هملعامول نكي لنا و ا

 عودس ءاعامه د سال ناك ول «ةيدامعلا لوصفلا قادك ت م شدا كلذ لث متن عض لاقي و

 نابتا رقماه_هونلا عوؤس لة<الراد_لا وعض ناداراف ع ود+ه لع رح | سآدأو 6

 ىو:ل طئاطا نع كلذ عفراف تئشنا عوذ لا يحاصالاتتي امدمتم كرتثمطئاهلا |
 نبي دادح «ةصالللاىفادك لجلا نمااكب شان ؟ءامر دق هع طخ تةثناوك.حاصا ا

 نعال هلو ن اكن الاه رخا طومىلا هع ود>-لو<ثاداراف ءاًمهملع ا.هردال ياسر :

 ناو هيرمأ؛ الذ ع وذ_ لاله :ناداران اوال هلسدل نؤالا ىلاريسب ألا نصوأ رمسبالا ىلا ٍز

 لكاناك واووندب طئاح» نام ىذأق ىوا:ة:ىفادك كل ذل تن وكيالناك ع عع ةرارامنثادارا

 ولو طثاطايرضي لنا ىلءالا بحاصءا ذي اهعؤربن !لّمس!بحاصوهىدالذ عوذج د حاوأ
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 بارغأا املع قلد و عودا ىلع عد وتايشخ اقواصطمة.ثاللا ىف ىلش ريغال ءاهلان 5

 فاالارمصقو نيتنام_هملا لادلا خفوءارلا نو تس وءاهلارمسكب ىدره عج ىهحلاولافوأ|

 املا وءله-هلالادلارسسكو تل ههماءارلانوكسوءاهلا مضذاةيدرهلا ةمزعلا تاوهتمقو

 ىو“ 0 بصق ىل. ةوتدخأا ع نءع و لاداارمس كوءاهلا خشب ىدار نلاوةدد ملا

 ىرايءااوءايروملاوةي رويلاو ىرويلاو ىدوىراوتلا ىدارهلا ل هوب ءكملاوأ برزلاك
 ىراذماا يش ىرا وبلا عسسرلا نب نس طاب هعدىلاوك وستلارمصخلا ةيرايلاوءانرامااو

 ىهثال_لاونادساا ةياغىفلاف (ملادداولا عددا بحاصملب هلوق ) سوماقا ا ىفاك لو

 امهدال ناكولو امهنءب طئاطافهلراتعاالرثك أرخ اللو كلذامه»دال ناكول يح ريتعملا

 ىءيهعودس عضوف: ثالثا نودامساداامأو هلو يفرك ًاوأهنال؟ رخ اللو نانثاوأ عنج

 رخ اللو دوس و عد جاوه د الولو نيعئارو ىو مأ ةباررف عضولا هلو ةءاورف هةعام

 عضول ديال طئاسلم ذأ هل هء ىذقدال لق دقوةباورلا رهاط ىف د_هكتمرك ديل هلئثالوأ ىداره
 ىذت ٍتسلامعتما هعضوذ| لامعدسا عودا عمهلذا عدلا ب راهنا د نعو لدحإ وعدج

 طثاللا ىددقو كلذرخ اال سءاوهرد-ةب طئاعإلالا عمسااهد_داونوك 3ع وذ ارا

 لاص:الهتاولف ا مهمانوب طئاحلا | هاكاذزهوا رمغ-ص تملا ناكول دا و عدل

 امهد.يحالئاكن او ىابزلافو ها ايوتسااذاام_مءنيفصت هءىضقرف ةقزالموأ عسي رت
 لءقو هيد هد الأ ل بح اولا نالءاوسامهلةفدسضزعباسشملا فات هدا وس . االئئالودحاو عدس

 حرش ىف لاه بااترم_غكلذ ناك ناود_-١ وعدل قس دق طئاسأسا نالىلوأ عدلا ءاص

 ىنءال طئاطا ذا اعضوالاهعّمسا نكد ل هنال ىراولا ا ذكو:ريتعمريغىدارهلاو دامادلل قدلملا
 ةرثكب ريستعمالو هءفوىهتنارردلا فاك ىداودااو ىدارهل! يلعن ؟ءالوهوفءةسناللباها

 ثالث اا غانأ طرغشاوأد هام ىلع ةرثك ل امال وعلا عيجرتلا نال الك :خلبت نأدعباماقو عوذملا

 ها هلباصد اكثالثلاراصنا_اامت ثالثا | نودال_ىدال ل دو فءة-:ل ىف ط: الا نال

 يهل ىفلاتو اجر وا لوالا مصصو ىبسةرمسلا هستصو ( ع وذ طا ىذا .ةوووق) لما
 ةاداحمو ع ودج عضو و ةرواوةفرالملاستاو عج مل رملاصتا براعم ثالث ىلءىدبالا

 ع ودخلا بحاسفد - -ول/ناف 0 . ملا باص مهالواقا ده ى وس طاطا ةمالعال واع

 عب رتلاصتا نيلاسنالا لاكن اك ناو ةصالا_طا ف لاق ها ةاذالاى عاصف دول مناف

 بحاصا ىضذقةد ةقرالمرخ" اللو ع راوهد_-الناك ناو اهب ىضشي ةروا# لاساوأ

 بداصو ىلوأ لاصنالا بحاصن ع وذج هءاعرش اللو عسد رتامددالناك ناو عب ملا

 ةباور ىلعف داو ىئاج نم ىكي له عسب ملا لاصتا ىف ع ةقزاللالادثا نمىلوأ عوذملا

 اماع أولو عب رالا+_.:اوس نم طرت ةءاورلارهاظقناكن او رهظأ اًذهو ىف :ىواسطلا

 ىيهلا ىف هماو هلوق) هوة |.هدقو 8 هلىذقةئيبا| امه دد أماق اولوامهأ ىضق ةشيبلا

 ىف امهم اوةسالاه مدد وهف عوذج هن الثاء تمدسساو لكل ناك ولو ءعلاةمالعلا لاه (همعو

 ىقبي طئاسخلا نال هثالثلا تطرشا.ءاوهثالث غامت نا دهب "تلو ةرغكل ارب عيالو لعل لصأ |
 هب الثاوهد_دالولو هلاصتلاك هنالثلات :راصفاسما ات هنالثا ا نودي لصال ال ذوق -ةال|

 دداولا عزللا ياصلا

 ولو ةناخ هلموحا
 رخ الو عود امه دال

 لاصتالا ىد_اظذلاصطتا

 لل.ةو عضولا نرخ اللو

 همانةوقتلم عوذملاىذا
 هريغو معلا ف



 )ع ب رثلاستاهب ل هتموأ

 : هانا ادتتا

 0 نأ.ذ بدخ

 : ىرخالا ف 4.5 سد.ثألا

 اعمامتو ام ما ىلعهاالدأ

 دة هنال كالذي ىعءاذأو
 لاصتا(4نملالإ اهب م 8

 لاخداو-ةأوأ ةقزال_

 بصقك (ىداره)ؤا
 ا عودملا ىلءعضون قمطو

 ولزتر الا نيب)نوك (ىلب)
 35- سصخال واعزانت

 ىدا رهلا

 ل
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 لاوود-١ وعذب ةلزءتاعذبمهضم لاه هيف خعاشملا فادخا ةريشعرس الون اعد_-

 امهدوالناكولا دكوامرئدب ووةةرمدءرخ“ الو ةث الثامهدال ناكولو ةئالثلا ةلزخع ممضعد

 الوامهرادزيب طئاسوا ص ىقاعزانتهان الثا لءقو زيف دئاهرتدب وهفةرمشع رخ الوسخ

 فاصناوأت اهاطااوأ طم ا1-ا ه-و ىأ هحولاو صان هيدي ىذلا ل_ءمللا ىأ طمقلاو ةسنتب

 هك.امىف هيناجىلاروك ذملا ل هام ناسنالاذا ممتن وهةقءم-وأ لاقامهد سأىلا ىالا

 ىلاووك ذا ناوهالاهو هج مديالف لعل وهاذا اًضيأ كرت شما ىف هءئاجىلا دله صاسنلا
 هنال طوقا |اذكوهراحىلااله_..ةنىلا هراددهجو ني زينا لنالا نال هلده_ثي رهاظلاذاهمشاحأ]

 نيسءانبلاه سو لءحاذا اذهةيدنهاا ىفداز هملا طوقلا لعصف هءطس ىلع موميدقعلاتقوأ]

 ذك أره - موأوةىف طد |1سا هب وسي الف نفمطتملاو سةذلاب*انم !اأدءد دهحولا ل ءساذاامأو ى ى

 لاصت اهنا هب لهدم .وهوأل وةب نأ ع ضوالا (4لدتموأهأوق) ةدادهلاح رش نامل | ةيامتف

 ةةصيق فاةتاورخط اورج ”الالخدنالممىأ (هلاذما فاصن الحاد ةنن دامِلَوق) ع ري

 نيطن اهي ال_هةمه.ف عزان .-ما طتاطا نوكحو نأهءةدىكركم !١لاقف عمد 5 2

 8 كو ع نانا طناخلا "لباشعدل ُّطذ :اصنالدةمناطتاخلا واهس نييناخلا نماوه اال

 لوما ءىورملاو د-اوئث مك ىف لك ١اتوك د دة ةبقلا همشراعب صرعسي

 طتاخ نيطئاطا| لاصتا طرعشدال و 00 ا.هدحال زيطت اع هءف وع زال طد اها ىئاجلاصت ١

 طتاخلا اذ_هفرخ 9 !قرط د عأنوكي ناوهاكما|ةرابعوهمأ عزان طئاذلا "هل اةعدل

 ْ ترثنوكفد_-اوءاشب ودد»او طت اح عم ىقريصي ترش الا طئاطا قرش "الا فرطااو

 لافامف ع رمل أ ى-ه«موف سوف فأن ءىورامزءءوهو لكذا ىلع انتو ض عما !ىلعد_ىلا

 اولاه ميجولا هب عقيدحاو طئاح الصةمناك نا ىواعطاارك ذوةرد:واا فو روظأ ىركلا

 ىلع فطع ( باش ع نءولد ه]وق) ىمحرمملا طءضىلا» اًرءعو ها ىواعطلأا هر ءاور عيدعأاو

 ش نوك- "١ نلءدز_ه (هتلالداهلوق) ملا ث>ن رمولو نيل ن هطد اطاناك اذاهريدة:فوذم

 هينياهتملانيطثاط او همن عراشتملا طئاخطا ىأ( امنا ىلع روق (ّ وأعلم مل !لاصتا بحاص

 ع رقلا لاصتاريسفت تاع دق عب م !لاصتاب ماعم ا .ةب امك ىأ (كلذن ىمءاذلو هإوق)
 هواه ءالاهمطت اح ىف عج ركل رابمعا فس وهنأ ل وذ ىل هب هي هام هممت ورهاظوهوىن حركلا ل وةىلع

 نوكمثاب (ةقزالملاستا هن ناالهلوق) 1 لالوق ىلءرهظيامما اذه( اعب ص »د هلوق)

 اذ_ه و(لاعدا وبقأ :وأ هلوق) «مف لاح داري مغنما هدأ طئاط از الم همق عزانتملا طئاطا

 ناب شالا طئاسىف هلوةزرتئاذهو همفةيشالا تاشدأ وب ة:نانكأب شخ ن ه ناك ولامذ

 0 1 هراد+لاناك اذا وىنبعلا ردماالاق ى :رخالا ىف ك صةمشللا وك:

 الو هنةريعالفاهب مثو .التزذد اوم كاكاو الا ىلعاكس ا.هدح حاس وكد نأ

 روظيامث هلم ها اهماشا مما ىلعلديالف هلخادملامدعل ع معن ع ةقرالا|لاهتا

 مركلا نئمتاقاطن هب واممض:تايصق هيد و عج( (ىداز رهوأهلوق) نبألا وفرادج ىفبةقذلا

 ءاهلاركنأ واع اهلا وكانا اهي مو بدالا ناو ودفادك مو الاتاب ذا لع لسرتف

 ىناكلاح رشووغملا ع مالا ىف و ءاطل ادمان ىفاكدأا وىللءالا ىف ذب اورلا وحاصصلا بحاص
 111177 دا هرب طا ههامج 18 ااا ا شلل جبل مانت عينج ل

 ءاهلان
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 كا
 ىرامطااو رك : 5 ١ هز و مخل همن عقي دداو بناج نمالص مهو عزانتملا اطئاخلا ميج صح و وم سم م يمل مع معلم مم م مخ مس مع سس ع ل مج م

 ةباورلارهاظو (تاق) نيل أن افرطالو موه نكن ملام مجول هبعخال هناوخركاارك دو

 «.لعو ىواسطأ |هلاقأم رهظالا | ولاه نكل هرمغو ضءفلاىفاك عدرالا هيئاو نم طرخشب
 مم * اهرم_غو ةمافاو طيضاوةب دزولاكتادةعملا نمامهرم غو ة هب زازعلاو ةصالللا فىشم

 ناك نافامهد_-!ءازبالصةمن 5 0 واهيهدحا بحاصه ب عديني رادنعي اهثاحاضد ارت ذ د

 وهل _ءقرخ رح ” الو ءالودساو عذج هيلعاهدحالن اكن ا وىل وأ وهذ 4 وَذِج هيلعامهداحال

 ةرععالو اههلنب وهن عوذ- _-ةثالد امهئمدجأ ولك ناك نا وعذملا بحاصال قو اووي

 عودج د1: نيكيي رمداادال ناك امدع:(لوفأ) جه اادميىأامهدجال عودا: ةرثكا

 ع ود ولفسأ امددسأ ع ودج ناك نا وهصنامةيدامعلا ىف نكسا راهيتج رتءالرتك أ رخ”ذللو

 ىلءالا ع ود عفرتالو هدب ق .با لهسالا بحاصا هناف طئاذطساىفاعزانتو ةقيط ىلع ارشالا
 لا رسال بج وملك طاطا ىلءبثاناد وح ولنا ةيدامعلا مالكن< رهظنت ىذلاف ها

 اهذا1لا ىف اعزانتو كلذك ناك اذاامأ ل ةسأرخ الا بشخو ىلعأ امهد_بأس شخ نكد :مادا

 نكماو مهءالكل د_.ةماذ_هنابريمت> تنأو رخ رخاالاع وذج مذ ةرتالو لمسالا ب-اصاوهف

 ناك ن او: بءاص لاه متم -يفاقدرا_عو طت اللا ىف فرص 21! ىفالا كلذ ةرعرهظتال

 عدالا وهو دداولا عدملاع ضومالاةثالثلا باصاوهن داو رخ ”اارةثالث ا.»هدحال

 ا اا ليقو نيةصنام دب نوكي لبق عودب+طلانيبامو

 د_-اولكلا ىذثع ودخلا عضوولا هتالا ىف طد ءارطا ضعمب درف م اههتمدحار لكو البوط

 داو لك.ا<نيفصن او عدبهنوكب ىضةد١اًذذا !نءاههنبامو طاطا نم هوحاس ىزاونا#

 هبىضقيداوب هسلعرخ ”اللو عوذ بج هياءامهدحالعامهتنب وهتصقا اوهوراونام يمنم
 طئاح هيلع رخ دالوهءاع يس تامهداليرا اومأاعفرب صؤبال نك.اوع ودها يحاصل

 ةركسلاو طئاسلسا ىفاعزاذتولو هنرخسة ماسلا بحاصأ وبلا يداصل لوسالا طر الاف ةركس

 طاح ضوغلا ف ىركلا نيدلا ناهرب لاهو ىلا ىفام ها بدلا بحاصلام عفاعمج 'إ

 ةقمشح ب دنع نيةصنا موت بابلا 1 طئاملاب ىضقن امهد أ ىلا باملا قلغو ثال<رماعدا
 بناج لكى نا ةابايلل ناك اذا هناا وءج-أ وهمأ !قلغاا ىذا بابلاوامرنم طئاطا امهدشعو

 ساوا مهدد أءانب الصم ان اا سدأ ءاواطئاسابعدا تالجرا ضي ًاهمف رذواج ثم وهفدحاو
 كذكن راوب وأىدار هامهدحالتناكنا و ا هيىوذَمب اهريغوا ع وة صامهد ال
 لاه بالا رك ذيل ىداره هءاءةوأرخ" دال ئئالو داو عذج هلع امهدحالناكناو

 رح" الا وة شخ هءاءاوش دال ناك وأو هلىذق د6# نءىوردق ةوددا وعدم را : ال ممطمت

 طئالانا .هعااو هعذا_ب عضومرخ الو ةرمشءل !بحاصل هيىضقي تابسشيج ربع هسبلع

 انههع وَدِ- ل رغكي تياثا ا كلما نال ىأ(ل رقأ) رع رخاالا عدس عز الو عود بما ب بحاص)إ

 بحاصماق | ولام فال عدلا بحاصو حيل اطءالال عقدا محلاص وم : راهطمسالاع ومد تراب“

 ك.ةاسسوةريخذلا باص هئساكرخ" الأ عدرب عفرب هناف ةدملادل طئاللا ناك ةئيملا عوذملا

 هلع ا.هدرسال ناك وأ رامود هرم دادس ىلع اهتيطت الانا مس ونهب ن عواده نم مضواب | |

 اذ-؟ ناك امد_هد هلوت

 ناكولامد ب لهل ول مالاب

 خلان ك.اولوةلالوةفلا

 هورس 1



 ءاطد؟

 ثاطمطلا لئاسم

 لا-الا هوا ىطقبالث
 0 و !.هريغديىفاهنا

 قع ]هه ريغ دي ف سدل هنا

 حهيلع هعورملارا طداذسا])

 1 جلا ادا تا

 ظذعالام ميد_قلا د_-

 .ءارونارثالا

 (اءواىظةءالثءح هلوق) ةءاالثرم ها ههيلعىطق لكننا وئرب فا- ناف اظاذا

 ىلء سواحل ف ىأ (انهو هلوق) ررد هاكالملا ىلءلديالس ول! نال هريغب الو لرتلا قدر طربال
 فالع امه ؛ وهف هماءنيسا اح اناك اذااذكؤ اي للا ىف لاه هلءنيداجاناك اذاطاسبلا

 هنا ل عاده راهي غدي ابنا لاة-الاهبامهلمكالث يحا يفاعزام ورادف ني #لاج اناكاذا ام

 يدلل وعملا لاذلا وميلان عذج عج ؟ (هلع هعوذ سن نا طئاشا هلوق) هاا هريغديف سنا

 ديف هنال كال دو | ماع فةسأا ب-كرث لحال نار 44| ىلع صرتىلابام.>الاداو ااواغرمغو

 لكاناكؤلو هك.!ءةمالعهعضوفهلالا قبام طئاسملا ولام*:ساديهديّتالع ا بخاف
 دود"هلَدلا وةرثك. !ايرغ“ ةنالو :لعاالصأ ىف امها وتدال امون وهفع وذج ةنالثهءاعاههذ 7

 ثالثلا نودا:له<الئاذ وف.قستلل نب طئاطانالةثالثلاتطرشااو ان الث غل نا

 بءامأ وهذلفأرخ - كالو ة ثالث :امهدحال عوذ بهءاعتاك وو ه4نامذااك تالا راهفأو ماع

 ناكول رهذءىكر ضروف ونيةصناحمتدبن وكي نأسامقلا وان |سدتسا ةقشح يل أ د_ةعذل الثلا

 ىو قع ىو أعذدا بح اصل قو“ وسام ف ل-.ةرخ رخ اللئذال ودعا وعدخ | ههه وحال

 لع ةممسا |تعقأواغاتخاولف كرتشم دم عد لك- ١ناك ولو ناطنملا لصفن مةد رولا ىواشفلا

 ناعاناك ام ىلءناك ام*اة:لصالاذا همة ىلع لرتءاعدق ناك نافرخ "الا عض وفرظنيوا مم

 لعق ناك ف .,كتتولااذهءارو هنارقأ طالت أ يدقلا د_تو ىرش ونال عغطوام هناد

 سدا طةسناو ههفؤرب وبان داس ناك ن أو ميدقلاد-تار ةالا ء_ظذك ىذلا تقولا ىدتأ
 نذارغبتل نا وءاشى قه عجرب رن أرغغملل زرتةموهف و هنذان تاك نا هنالدك_!اماضرن ريش هن داعاهل

 ناواع رشوغلا لمن ءهئلازاوهعقربر اشيل ثي) ناقش ودطاىفافلتخااذا وبماغ وهذ

 ةراتوئاه ربلا وةضدملاثنش ةران' طالما نا ىل_صاخلا و هيقدماعو مدوال تاكد

 قعلرتلا ءاشن اه عل ىف 4 ::.اااماه أولو 4 ىذقةئنيلانيوصخلا لأ ماق أن اف اهريسغي

 ظئاطاقىدالا 3 ..لا ىفلا ةذاهريغب تدثد ام 2 و ضعفا اك ىذق بلوت 712 "الا ماق أو

 خالات ذامعو عون عيسدو ةرواحتوةقزالملادتاو عم رتلاضتا ب بنارم ثالث ىلع

 هنأ ةقراللالاض: !بحاصفد بوي ناف عوذملا بحاصف د-بورل اف عسب رتاا بحاص

 نا 3 وألاصتالا يحاصفرخ "الان ودافهدحأ“ أ: دي ال هدم نأك ناف هناء دد نيرا د نمو طاح

 مد رت رتلاستاامهد_ءالئاكن او اههننإ وهذة قزالمو أ عب رت هلام امهئانمب الماك

 حاصل طئاسلاف عود _بهءاع رخ”اللوا عنيرتلا بحاسإنةق زال_هلاصتارخ " االو

 03 رتلا بسادا لكل اناك قاهطلاىورو هع وذ_بعض وم عودملا بحاضاولاصتالا

 ايي رةىام_سوىل وأعود _+ابحاصت عود _بوخ ”اللو ةقزالملاصتا اههد_>الذاو

 نالا نود طئاقطا ساسأ ع را فرم عملا نا مهمتك ىف ءلب ام ارك ذ (لوقأ) اذه نم صضواب

 اوريت عل مهن اكوى 0 11 و.ضترهاطظو ريغ! نمهل لصتعال هنثاكو نس-وهو

 ةريهلا نار هاظا افنيالا نود س اسال نف ع. 7 . رتلا ناكول ماهو رع كردي و ضراع هنالاده

 ساسالاىف عدب رثاا امهد_-الناكولواذهحالصالا نمنبلل ضرعناا ى وقأ هنال ساسالا
 ناك اذاو لاب جاصلاه مث هرألو ساسالا ع. رتبحاسل هنارداطاافنبللا فرخ الو

 طر اذكب|
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 ىضقي كلددعب ةنيماارخ الا ماه أول ىتسفاةصسال كرتءاضقد ىضةفمساه ةمالعلالاق 3

 ىلءلماد عضومل اكل ذىف هنكغ ناله بدر نمىل وأكأ(حج رسلافنءده]وق) ةءلالثرخ هللا

 امرء ىه ةءاورلارهاظ قورداونلا نع ةياورلاءذه ىئطاملاا لة:ىلالذ رمش لاه هدنمدقت اا

 دخؤيو ةباثعلاىفاك اداو الوقام ا مافح رمسلا فنيبك اراناك اذاام فالي نيف هذ

 نا ىفامىل_:مَقللاوةءادهلا ىف نكا(ل وتأ) ها ةحرم نك :لاذا اموك ارتشا هنم

 كءامرخ الاواهمنذيا ةاعتءامهد_- أناكولو رداوذااةب اود ىلعوهةيادهلا ىفامو هسينتف

 ول-عزوكلارك ذيزرت-ا (اهيهذوك قاع نم هاوق )ىلو أك ساملا نوكي نأ جرش اولاه اهمال

 نيس نع ةماالمارمث ا.رتبتناكن ءةئامرخ اللو ّرءامه دال ناكولفا هاج ضءب هل تاك

 . : عجل "يلع ( افرسصنرثك أهنالهلوق) ىوح سأرو أ ره ىلء لمد امءا. كس ارمسكي :ىل-هلاو

 هفيدد نمح سلاف نمو أ الامي نأ ىف والاوّن هةئاملاو نما هلع افرمصترخكالاريتعبال هنأ همفنكل (لوقأ) لالا

 ءدوك ى-لعنءاهلجوذو قاعتأاو طاسملا ىلع ساحل او وق لان ةمت”الاىدارهلاهلمك افرعافرمدةءدعبال
00 

 فالتعممشَوا «نم هلة وأ هول 1 5 تدي نال ءاءدا نيل (ءاوسد

 هيلا < (ءاوسهيقاعتااو طاسلا فص 37 لمان 100 نأ جش نك-اررالا ىف

 ةعمزك ) جرس ادق لأ اهني ىضقيةياهتلا فوزحلاءاضقل د رطبالا«-متمءاوة#سالا مكحي هي نا عتملاو ه_سلاج نيب

 رخآ عسم هفرطو ب ول رت ءاشقال اقدتسالا "انقذ نا(بدج وزادت يمالكل ني نايهملع ضوتعأو
 ريغلا هنو طىا (هدهال "هلأ --هىف ها او-رصام ىلعدءل|توشىذدشب كرتااءاضقن ابا وخان ١ هىلعءصضرغءاو

 تدل امال ةحوسم اعرشةريشعا ا دملا تو ثرمغن ”لوةنملا فقة كرت !ءاطق ان( ب -أو) طداطا ف ع قاد

 ىءااح فالخما بوح ا.رثدب ىض ثا مهري غدب ىف سدا طاسلا !دذهناان اءعواسح لعىذاقلا نافار هالن د .ل!توءثب

 (اهفاعزانتراد ىأامهند فهن ةاكأ( حرس ىك ار دهلوق) اذه الاانو أدمن امعءامهريع عدممادعتال

 ديناك نا اوهرفةئياث امهنملكدي تالا وش فصنتمأ ( رك عمهنر طو ]وق ) نيتروصلا ىف

 دوه تراك "ل فاكىأ درد ةيرغك الا يجرتال هنا مال هيحرالرثك ال ىامهدحأ

 ددلا ىذةند ٠ نمىلوأ يرانا ةذتمف ةنيمل ااماه أ ذاق ةشملا مةي لاذ اهلك اذ هنيمعدملا ددحأ
 رمغلاهلوقزان دالبفن الا اظذالا اًده لمعت وقمر 4لاَعد و( هتبدهال هلوق) سماك

 املالا فاضيال لعافأ ا مسم | ةلزخع رمعنال ماللاو فاالانة حو هنملا لون نأىلوالا (ةحجو سذم

 مف (بوثي تنل اه ةدلرق) ط ىلاملا 057 براضااك لأ «.ةامىلا فمضأاموالأ هءذ

 ةيائعلا ف لاق اذك (رادىسلا- فال هلوق) 1 "الا محازبالف بوثلا او هدب ق نكد 0

 ناكسو) ئالدك و نك اسلل ىدهفا منك نامل :ادملاق ام ةقااح و

 لخادامهدس أن ك.او اذن ءئذنك لولو هلوهفرغسوأءانب نم ا.شاريفش ددأ امههدحأ

 نوكلا»تشتالراةعلا ىلءدءاانالاهيفاعجاناكولاذكو اءمنب ىهفاهتع حي راخوخ”الاو ايف

 هناا رقمدقتاممولءلعتلا نمم-يغيىذلانكللوقأ ها فرسه:اا'تءئتاسغاواسويف
 ه(هسنت)» لمأت اهنءاسرانرخ لاو امفالخادام»هد-أ نوك هلْمسءىف اهوا ىذةءال

 1101 يجو سو و وجو يسب و عم ل معسل منج اس نمو عبو سو ربو جمعا 4 مج يم ا وج مسج

 *رث "



 هطم ؟

 رةفااسانااىف 1_.مءالا

 4#ادءااوةنامالاو دثرلاو

 نأ ىذاقلا ىل .ءامناو

 رس دوسهشلا نع لأب
 اماءو

 لطم
 8 رمت رع ناطل سأ ١ عام

 ةداهشب مكطأ نع هناذت

 اناعوارس

 صاصمدةلاو دود_ةلاو

 ىناذكص (ل_:ةلاو
 ةدسففو فنمااةضسأ
 ءايثالاةرامعو لّوعلاو

 يعدا واف) دءن.وذيدلا و

 رحأ (لاالوهجت ىلع

 لاهو ركناقدد معهنأ) الما
 ) هللوةلاق لصالا رحانأ

 (ساللاو) لصالا. دك 2
 ذخ آنموحأ) بوذلا
 تا (بك ارلاو مكلا

 ماعللاز>آ نم)
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 ةةيبلانامتاءىو-ام-متدامثلوبقىلاةيسةااءامهلوق لبق: طقّكلغلرا رحا نش دوهشلا
 5 وعلا ى أ ىف و رهاظا!ب < طق لرا رحأاناامهاوقىفناه دصمامهنالاو اذ ىلع

 هملعد وهشملال اف قوة ملا نمق ل رنادهات هرشاذاةداهشا | فهرسة :هامشالا ىلع

 اناسنا فذق !ٌداد_1ا قءرعسف" ونا رحامملألءأىتحامهتدامثل بقأ ال ىنا وثاد .ءامه

 ةهضان هس : رفوذقملا تيدي تس فذاسقل دال هلافد .مىفوذةلانا فذاسقلا م 3 -

 صاصةلا,ىضقيال هنافدمهدبع وطتملاناعطاقلام 00

 م-لع ىضةيال هنأف دمع هنا هلقاعلا ت ءزواطخاناسنا ل -تقاذاةيدلا فوهتب رحت اذن

 ىذاةا!لاساصاصقوأ ادد هب ىعدملان اكول كريما فو هدي رحيلعةئدملا موقت تح 7

 فوفذاةلا ىلءد_هلا مازلا الث مىأ فذ _ةلافنال ها عاجالابالوأ مصخلا نعطم بمنع
 ذوعال كلذو:هلقاعلا ىلعةءدلا باعا أطل تق تاافووطاعلا ىلع هب وقعلا باحاصاصقلا
 ىوجلالاه ط ئالذ نم ئشبءاضقلا قود ال ةفلت اينو ردا تح . لة دهاش || رحرا.ةعابالا

 لهو «ذلااوأ دثرلا ساماا ىف لصالا له ىدامعلا ىغلا درءيشلا انذعاشم ملسدق و

 ساخلا ىف ل مالا لهو ةناءلتاوأ ةنامالا س١! ىف لصالا لهو ىغا وأ رقذلا ساذلا فىللصالا
 ىضاسقلىلءامناوةلاد_ءلاوةنامالا ور ةءااودثرلا لصالا < ٍباجاف لي دءتلاوأح رملا
 نءفرعتنف لد هلا ةداهش ىهوة-خلا ىلءىنسءاضتلانالانلعو ارم دوومشلا نعلاس نأ
 نال_طماا نع هثاذةنوصهةوقىو لءأىلاعت هللاونالطملا ن ءءناضةنومدهءفو ةلادعلا

 صاووكت دفاتامزف نك مهٌراَشَت 36 قسافلاةداهش ىذقاذا هنا هيدوو هاوربدةفرطت

 نوديةدامشااد_ءباو هك < نأ ةك ام رئاس ف هناضق عنمىفىلاهنهللاهرمصن ناطاسا
 ى-دمالفوذقملاة يب رسفذاةااركنأواف(دوداو هلوق) مهفافةئالعلاو رسسا اًةمكزت

 دود_١1نالوؤاة الل ىكيالرهاطلاوةب رحلابالا دلا هءلعوكسنال هنالهمو رست
 ىأ (صايصقلا ده]وق) ىريملا نع هائمدقامسنتالو اهتاسثاىف طاتصث تاهشاانأر دت

 هماءقدسنال هنال همي رح تدثي ىت- عطقيال ع وطقم اة رحعطاشاا ركن واذ فا رطالايق

 لاومالا م اهبل :فارطالانال د_,عءورس فرط نيب صاصقالذا ةب را انالا عطنا
 دب ب رب ههال لاقل و رح تت ىبدح هلا هلا ىلءةيدلا تدمةال_فاطتىأ (ىل .ةةلاو هلوق)

 ل_ةعاا تثال عب لقعلا ةذهسن ىف معو اداوهب را رهاظب تشد *نالقهماعل علا قادها

 قوه( لّةءلاو ةكسن ىف ار هلوق )ةيدلارهوق ضاع راج نعل وهوة رطل اتويثدمدالا

 ةوأناك-ااهمدعو هب رطاقلاقولو ةي رات و.ثد_هبالا ىلقعلا تءثبال وعي لوالا نعم
 هجولثا (المأ رحاهإوق) ل ا11فد-اوىوعبشالثلا (ةيدلاوءاب .ثالاةرامعوهلوق)

 عئادوهو ىأ (ل-هءالادكةاهلوق) مشو ناعلاهعن مرعب رحلا ىفلاهولو هلاحةلاه

 اهفقدصد ل" اسم عورش لا ١ب وثال ساللاو هلوق) قى عفدال كي :لااارهاظو

 ناكامتاو ط ىف" الاهسن:لا فهمكح ان ورظن هئءعبق د هز لهو ناسهربالب دملاعضاو

 دءااوذو اج راخ ذخ <الإ ودي_ر-اصناك_ةكاملا هثاضتقال رهظأ هفرصتنال قدأس اللا

 دعبا قى رحم :روك ةملاءلءلاوىلوأن وك «؛ثيحةاتبا ا مكمااذخ ماه[ اذاام فالى أ
 ع ب ب ب سس سس بس سيسيييبيسبببييسس بيبي يي ياسيس,ب مس سس يي بيه هبيبييبيبييييبيببس سمس سيب <<بللبيايبيبإل سس 000 صسسسللا
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 نيتدوصلاىل_ه2ف نينعراتللن سلا ةقفاومرهظنإ ىأامهقفاونلناو هفوت نم حلاو رضلا
 هلوق) لمأت باوصلا لقب لو رمبعتا! اذه نمىلوالا ىلءرلا ةمالعلا لاهاذلف لب وأتهنكم
 نم معأاههقفا ولنا وهلوننز *الاه_لف لكثأ ثاو لاق ثمح (قدللاو رردلاو تكلا أ

 ىق- كلم اةرا.ءوام_هدح ديف نكد «ملادااع د.ةماو-يانزغكجا ال وتادكوزتكلالو

 ىذا ىذقيف ىدللاج رشف حراشلا لاه ل طبام_هةلاششا و نا 8 0

 هبمارحأك لكثااك هلا هالا نك !تاتىقاك_ااوةنادها!قدراشخااذك كرما ذق

 مك امملا ناكس نءىلالمنرمشلا ل ةنتلق 5 اظةدافاهريعو رسأاو رردااو رولا َ 1 1

 فالتخا هله« لاهود لا ىذد».ىف كرت. فنيتندبلا بذكبن ةمثال مكلاوهلوالا نا | /
 لكشان او اذ كهلوق.نأ فنصملا ىلع قالا لب ميال ادعى زوملالاه ها 0

 فالاعولةبا لانس نا ل_ءا والفالاو ياام ندد/نا اء علف ني ةقول

 مامالا هنح رمد نانسلا لل_طمتهبا درفو اه-واىذش هباورىف نات ١ ا

 ثيللاى أ ةياور امنممالطد و ىرخالا ىلعام_هاددحا .-رترب_غنمءاواتفىف ناك 2

 نمو هباد_هلاب>اصوعت وعلا وهو لاق ثم د ءمشلام ؟ ىلاءرااوفنلا ولنا 0

 ىابؤلا هعبتو مدالاوهو لات ثد - طولا قءراّخا ةياورلا رهاظام_م.ءاضقلاو هدانا :

 ةدي زاده ةصرغقم_سدقو هءاورلارهاظا نا رلاو ىسدلا فان ادقو شالوا

 0 نفر هلوق) ها حجرالا وهام راّدخا ف :_هملانةرهظف ىواءقلاو حورمشااىفام

 ىلءهياو صو زخسنلا ىف عقواذ_ك» (ديرنءه]وق) دي زروهو هءاعئ ءدا1ا ىلع (نيجرااا ْ

 لجرد» ىنيءناك اذان ماو لا لاذ نيج راها دسأدب نم ىأه دب نمسصغلا

 ىحامهاوعدتو:ساةميدولارخ “الا وهنمبضغاانام هدأ ةئيملاهملعن الجر ماقاف ١

 ىلدم ناعذا!هملع ب ىتحد وا امسصغريصت ةعبدولا نال نفد امسهش ب اهم ىذه

 لببصغلا ءل_صتستانةبماغااوهديزةديز ن مئىثاسنلا بصغا 1ىل_ءدارأ هئار هاظلاو
 لاف ىأ ( هنم ةعتدولا ىلع دوق رخ”الا نهرب ىأ (رخ "الاوهلوق) ْ 1

]| 

| 
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 ىوءدلا قنا راما ىأ(انو:ادلوق) كالذر هن دي زودي زمر ل الأ

 لاهاذ ياو عد ومااهد_ ثم امصغتراصدي زنمةعيدو ىلا 1 ىعدب[ مك ناك وأ هنذ

 ىلا ع وجرلاب طةسالو نامغلا هءلع بدع ىت> امصغريه تدع ا. ةعيدولا ىأا مالح داثلا

 فافولا ىلاداعم دوحالب ل_عذلا,فلاخاذاام فال هيدا صىل 'ةريىت-رارقالا.قافولا
 امناونعىدعتن امالذ_ءبدولا" ل صهممهاوقفوءاد_:؛اللدي زن نمهلوةىف نأ ىوحلا اك
 دن حودي زىلا هةفاضا هنكع ملف فصملا ةرامعىف لاب ىلك# بصغل ا نالل والاىفاملاحامعا

 همفامهدفهطاق_اىلوالاو وجعر وستلا اذهنأن ءهدازى رعنع لضافالا ضعب كفنان

 مالا اميلعءاوسو مدآدالو أ ممنالو أه راعارا درادلا نال(رارحأ س٠:!|ده/وق) هعحارك

 مهنا نعطاذأهنع لسن لب هير اا رهاطبا ين ىةكيالف ىأ (ةداهشا !هلوق) ني رحاناك دقو

 رغاطااو روهطظلاق د رطب تدشن هب ر كا نال ني_هىماا فاك لّء_سالف نعط:ملاذااما فرلاب 0

 اذكو هدوهش<د رح رحتابئانالا هملع ىعدأ امارلأ ى ءداا قده سالو قاقض-اللال عفدلل هذ 1

 لاو نافكاذال اهيل واب شذاع و.«.ءاءعدو ماا ىلعةبال اولا قاض ءاد_هاشاا قع سدالا ْ 0 1

 رص ق-تللاو رردلاو
 نيج را ادحأنهرب)

 دي ز نم (بصغلا ىل-
 (ةعيدولا ىبعرخ 'الاو)

 دبل اهمال( وتسا) هم
 (رارحأس انا ا)امسغرعصت

 عبرأ (ىفالا) نا الب

 ةداوشلا)



 ىفوأ امي دب أ ىفثاامهأو

 (اههقف اولذاو ثلاث لك

 امهلذ) لكشأ وأ ف ااخ نأب

 اناكو ا مهيدي ىف تناكنأ
 امهدح د ىفناف نيجرأ>

 | تباكعسالا وه(هلاج نعت

 زثكلا قعقوامقوأاذهو

 الا مامالا +_:علم ةنال هاوءعدئو ديدمعلا هب رة داهشلا اذ( ءام_ثالا ف نكن امدقنالا

 دمااىذ ىلع لعتلا حراسفلا ىب عداولامأ اقف حاشنلاام نملك دا اذا ودي || ىذل حا“ هلا ٍإ

 ىذىلءل علا متانمت الار مث ارك اامنال ىلوأ حي راذلاة: دقه 0 هلاو ةراجالاو بدغلاك 1

 لاهو اطوسملا فام فال ىلعةريخألان ءزيءلاروف ىف هل-ةثو غاي لا نع ءرهأا ىف هلا ١

 عقواسمىلو اذ - -هودلوق) هدد ىف تناك ن هدد 3 رفلا ب دكروهطاناةةساا 1

 مناولاق ث يح رصيللاهرت عملا رشف فما اهركذدق(لوقأ) لكش ناو هلوةب هره عت ||
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 ١ ىوعد عقست ةالو ةءاصالاو ةضراعلا ىفءا وعد طار ءاهدنع مصعأاو لاف نأ ىلا نم ا

 فوقعا ثيحلاْؤسنءاباوج نوناحلا ىواتف ىو 10 غقال بدلك السا

 ١١ لو وذ ةربعالو المأة ند كلاوهناكءا وس وهلاد٠عتوك و : مسأله دامقت انه لمسأ هب هدد وءفااندعلا |!

 الوءاوعدفمرالا تتثتالد لا ب رحال كالذاومعلا ىوعدم 2000

 لافولةثاثاا لافامرخ ا ىلا رقاا مز قدا, ثامئالةمالا ف الخميسى وءدامف زوجت ||
 ىضقيانفا هناامم دقو ها دلاىذىلءمدق باو هوهد- هى 57 ندى. ا.ىفدلو خراملا|

 ثاهدازره اوهنءالولا باك ع نم ةصالسملا نال عج رالاو مصالاوهةري خذلا فامنارهاظلا

 هئمهراعأو أهل هعدوأ وأدءااوذ وذدهئء همصغ دك اه هوناح رافلا ىعداوحامذلا ىف عدااذا دءلااذ

 ىلعال_هثح راما عدد ملاذا مياس ا ىلع دملا ىدةشب م :اناوىلوأ حراسه هد تناك

 تئنامل الاناث ارثك منال ىلو يراهن ا ةئديف كل درع غ وءارسشلاك الف ىعداولامأدملا ىذ

 ْ مكحنأ ارهاظااو ط لاق ةياورفح راشلا لوقد ءءانمدقام س الو هأ هيلع ل عقلا

 ايا (اه-هيدب آف ناادها د هلوق) دءلاىذلاهممكص منا امسااممةفاوم

 نسا فا واذ ىأ (لكشأ وأ ف اا ناباه-وةفاوبل ناو هإوق ١ 2 الا ٠ نءىلوأ نم هل

 ظ || ( اتا اءهلفدلوق) دمااىذلوك< هنأ مدقت دقو لكش أ اذا ذكوانرؤي لولاك ناك امه ران
 راصق نا راثلا طةسفااخوأ ىأ لك اا هنال (هلاممىضقد|وق) ايهندجا مج رمد
 تاطبزةةولااه:«تقااخاذا اد هلا ىفام هلباقم ( عدالا و*د]وق) اًعروب لام اكسس

 نء هلع فطعءام و زغكلاىفا عىل وأهم وهعااوهقفا ولنا 7 وقي ف :هملاركذام ىأ(: زغكلا ىف

 امهانوكنت امئافامهذع راداهت_سفااخاد اامو لعنإ مناناهتسلكذ أ اذااملعشنامهةذاو

 لنالنأانل نأ ىلءامولف لكثأوأ اهنلاخناو ربع اذه نمىلوالا ىلمرلا لاك مصالا ىلع
 7 ىلع مالا سا. انيةروسأ اقوساشاالا لاك ثالاذا هيريعاملوممو زكا !فاملوه”مدع

 فركف حا رمذأ!هر رقأك ةفاان ايل عال هنال الم لعلا مدعربغا هدفا وممدعو م كاملا

 مدعاما ةثالثرودلاو ةفلا فاو ةقفاوأا لقك لع 1 سالما مدعو فيلد

 ةفلاخلاو طةؤامهددحال ْءَّدْفا واااما ون راءالهمفا ع قةح ناب ةةلاخلا وهو امهلةقفا ولا

 اهلمشي فدع ةقئاوملامدع ىهىتلا ةفاااةروصىف ل دنال ىهوئث ةفرهممدعاماورخ الل

 نيدنسلا نالطر ملا ار وص قزنكلا ب>اصرامتخ انا رهاظلانا ىلءامهقفا اون ناو هل وذ

 ةقااخلاةووصنغهب زرتصل لاكشالا ةر وص سفن ىاكلا ىف هنع مف كديلا ىذديف كرممااو

 | بحاصدا عنا رهاظا ا مث هأ رميعتلا نسح هدم اروظب بو تأالاعلا اذه مالكل همن

 0 اا
2-2-9 



 امو ةعبس ثيل دييفاممو ةمسريصن دي فام لماكل لصق -نام هس لماكديىف قمن نيمهسرصنو
 نامهسرصديفا-؟!لصح هئالرادلا عر ىهو ةتسيلاثلاو ريش ءةسخ هعبمش نامهسديف
 دي قامهلل م هنالرادلا نع ىهو ثالث رصاوفو ثلاثالو ةئسلادنةعبرا ماك ديواممو

 امنامناةهة ينام نماهلثسملا نوكتراصتخالابو ةئالثاذونامهسلماكدي ىفامو هسشسا

 مق: لوعلاءالافو مامالالوقاذ_هو رصنل دساو اهذعو ثمل نامه بس اهعب رول ماكل

 || ثياو هلك دي لماكةرسهندي ىام ىلعاعّمباثسللا و لماكلا ان”الث مهنتي رادلا نا هئامبو
 امهسهف_صُيشلو نيمهسهلكب لماكلابرض.ف نانئاوهو فصنهددعلق أذ خأنف هفصأ

 هعن ررمصتو هلكىدد ىلءاكلاو ثدأ دد ىنام ىلع اهمتةحارصتلاو لماكاا مث ةنالثىلاتلاعف

 رمصنو ثملمت ةسخىلا تااعف ةعبراهلكب لماكو مهسدعد رباب رماطمق عا راعب رلاح رخو

 2 رلاو فصئااود_ءبر ىعداو رمصت وهدد ى ام فصأ ف دب ثءاق ل ماك د قام ىلءاعم_ةحا

 حجات ىل-ع ان_هرب وأو)

 وأ امي ديأ ىف ( ةباد
 امهرغرأ اههدحأ

 اهتسقذاو نا ىضتاخرأو) مه٠-هم) رو ثملل نامه سو ةصنف ةعسلاسا قنالدعد رأهدد ىناملعف ةعيرا نمناحرذع

 رهاظلاة دا مثد (هض رات || اذه ىلعرادلاباسحرمسكناوةهيرأو ةسم>و ةثالثانه ل_صق-لءاكل عقر قب و رمصملا

 نيدس تراص ة سجى ف اهاش رض رمش نأ تراصفةعد رالا ىف ةئالثا اا رضف فاهم ىشو

 ةثاملهاك-لذ نوسدحاو لكدي ف نينامتوة5امتغلب ةثالث 'هلم_ملا ل صا ىفاهامي ريض

 نكونوعنراوهو هدد ىام ىئاث رصتْومزخأ وامس ريشعةهئاوهو هدد ىام عبر ن الة الئو

 امملنالن وسد ثمأل وثالث وةنأم عومضلادادفن وعيرأ وةسنامت ىه دو هساجحأ ةعئرا ثم

 ةعيسرصتو»و ثااثالو نو رش ءوهورمصندد ىفامثاثو نوثالثوهو لماك دب فام صن ذا

 ها ريشعةسخوهو لماكد. ىفامعب رورشعانثا وهو ثءادي ىفام سه ذأ هال نورشعو

 اهربولو هلوق) هعحارفراكفال ادرغىق ءرك ذو ُّط ربدةتورامّمعاهلكا ذهو فرص: ىاح

 هناايأرنارخ آو دك_لمىف تناك ىتأ نبل نم عضترا هنانا دهاشلا ىأر ناناذهروصتب (حلا
 انمدقوءانمدقو ةصالخلا نع رحم نيقي رفللةداهعشلا لحتفرخ !كم ىف ىك ا نيل نم عضترا
 هإوق) لماتفملاال_.ك مانع رانخبانمالاحاتنلا عمي رالي رامتعاالهنا اضيأ هع
 ةداهشب هلوق) ىومح ناهربلال ب وأدب ريمغلاركسهذامغاوةنيماازعب راتائا (هخران
 ىرخالا فو كال هند, تهرتن ا ع:سهخ راق فاو نيف ترهظ قدها !ةمالعنال ( رهاظلا

 اه- ميديا ىف ةبادلان وكحتنأنيبكلذىفف رفالو - اهدر يق بذكلا ةمالعترهظ

 نمجاتنلا فىوعالا تناكاذاام فالذع فاتخضال عملا نالث لاند ىقوا امهدحادنفوأ

 تناكن ااههجاوا مهد ادلب تن النام رصملا هنح رصامكدملا ىذلا ميمكح ثمحعب رانمغ

 جررافلا ىلعمدةمديلا اذنال (دءلاىذلا مي ىضةدكإوق) ىلي ز ثلاثديفوأ امجد. أف

 ىلوالا نيدلث_مالاتاقنوتملا باحصصأى _!طأادكه ءام_الاىف لاه حاتنلاىوءدف
 ىلمىفداودءاوذلافو نهرب و همّددعأو كل مىف دلو هنا رانا لاة فد. عىف عازخاا ناكول

 هناه هتربد وأهستاك حجرا.11لاولامفال_انامشارثك ؟هتنس نال ىأدملا ىذ ىلعمدق طقف

 ىذااهبىضقانرزي طواف
 ديلا
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 اس'نادكا (الا ددلوق) ةسنت الف مامالا لوق ىلع صاسلا انمدقوة معزة _سقلا تناك

 2 وتلا و ىلء تبث ثارعملا ف لك ١ق وم ةعزانخ زدممْلا هج - و ىلع ءوأ نيام نتف وف

 بايخ | اذنك مئاادكو كوعلا قب راعي مسقنف توما تةوودو تاو فو

 7 0 هع الثرحلان ءءائمدةامرخآىلاربذملاو هنا (قوااسولاتلذكو

 نوك.اهدمبامىلا ةفرصمم فصنلا ىدمىوعدنال(*1ةاانال فهن هلوق) لك ل!ىعدم

 نود.ءاضقالدا"اذّهلا هحو ىلعال ,ديىفام سف ةعزانمالب عمجلا عدا ف صن ا مل سو ةقح مدي ١

 جراشلاة شب مدت فدنلا يحاضدن قامف دسلا ىذو حرابخلاةةءع مجاور ىوعداا

 قىدمىوعد قعد حج راخ هنال (ههفسنود]وق) اصخوهةيئاثلاةلوةملا ىف هنأ :فأمسو

 ىدأ1 فهذا !ل_فهيحاصديىفامأ.ثىعدبالو قع ذي ن وكاد امىلا 1 وأو) ظذصلف ةعزائذالاو

 ىدمامأو ىوءالانوديءاضقالذا ءاضالا هسجو ىلعالء ديف ام ق - -ممق ةعزانمالب عجلا (قاثال ىهنام يدبأ راد

 ىلءالءديىفام كلر .ةهديىفا مة ددأ هعزان الو روخ الاديفام و سم” دي ام ىدب هناف لكلا هنا وكتاب عَ

 ىلوأ هت تناكف فصنلا يحاصديقاهفد لا ىذو جرا اًةنهتءقجا دقو ءاضقااهجوأ| ثالث ديقرلو راح هللا
 ه--وىل ءال كلرتلااهش_صنرادلا لكل سفف سنا! 1: د ىضق.ف هءفحراخ هنالم دقن[ رخآ واهلك مهدسأ ىعذاو

 حضسيسإك امثل ىلوالا (اهئلئرخآو هلوق) ق.علا اك "اًضَهلا رخآ الاف مدئلاوءاضقلا اونهرب واهئاثرخ آواهسن

 ٌثدح كلم نبال هد رشو مج ىف "لم تلامزه (فاكلاىف هنأ.د .؛هدإوق) هب ةث الاةوقااثأا ةع زاتلامدتع ع

 ىنعلك نغربواهة_فنرخ الاوامئاثرخ ” الاوا هاكر ادم_هدي ا الث د_- أ م داولو لاك هنا و ل وعلان امه دعو

 ىهف ارمصن فصنلا ىدمو اثلني ثا ىعدمو الماك لكلا عد ممسءا ضرغنلف هاعداام ىناكلا ىف
 ةسسج- ىف و رس لماع رمش وكدعل د رأ نص ةعزاملاد ةقمحى أ دنع مود ةءوسقم

 فدنلاىلا امامتال ةّةسرادلا ىل_هحمانأ هنانب رصنلا متو ثمالاهمب رو رادلا نامثأ

 هدي ىام ىلع مدهنملك ةئع ةددد ا موأعمو نا مهم هن دقة رت لقأو نيئلثلاو

 ديوام ىلع ثيلو لماك ع -ةجاف و واطملا كلم !ىف ىلو أ راسا ةئ ناو دياذ هنوكلةلومةمرغ

 ثلثىل قب و ىديؤ ثلث نيئلثاا ف قلوة هنال كلذو هقدذ ثسلو ءاكى ديلماكف رمصن
 فدزلاو عار الب مهس وهو هدب ىفام ف هذ لماكلا لذ رصن ديف هفصتو لماكددىف هةصنرخ

 ق'ا تراصف هم ىف نانثاوهو فصالا رحم برم نامت امن موس وهو رخل الا

 لودي هئالهعبررمصتو هلك يدب لءاكفةعب رأوهو ثماد» ىنام ىلءاعقجار منو لمأك رمش
 ديؤمهس نامه _-وهورادلا نم سدسىل قد وةعيرأثلثلا تذخ أ دقو ةّمس فصنا| ىف قح

 فصنلا حرم برض.ف مه سىفاعزانتو لماكا تا-ةهررالا نة ثالث و لماك ديق مهسو ثدللا

 ىلع ثيلول ماك ع تأ ة بناس مهنمل كصصدي فني رشعوةعب رارادلا تراصةرشع ىئئاف
 ةمناممرشعة سوهو نيثلثلا ىديا* لنال عازئالب لماكل تاسةعبرافرسصنديف تا ةمئاملا
 امهتاوّدسال زيف طن ثملو للءاك نيب عد رالاول ءاك ديف ةمدراورمصت ديف مد رآوهديىفا متم

 رصف ثيل دن ىفام ىلع رصنو للماك عم_-با مع نامهسْسللو 2 لماك-ا لصخ عزام ا ىف

 لكار اصف نيمهسىفامهتءزانمت واول ءاكل ةّمستإسف نامه سوهو هدي ىفأم عب ر دي
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 لمسار را ارقو تملا بو هنال صا هةال .-ومتدقوةب اع طااناق ظ 7

 الام .1ةنتةلاة2:الا تفوةرح ى هو ثرا ولاىلا لات الاةرورمذ ضاصقلا طقسامغا ودكول# ا

 ثراول:اقل ناو اد_عالدر لق نك اذه رةقلاةلاح ارامتعا ةيدلا نود ةيقاااهمزلة وأ

 ناك م«صاصقأا ىياحالا هيرولوانهكالذك لاقل اهدلاو ىلعة بدلا ل وم-ةملانيال ناكل ودا

 ىلا ةهشلا ىدؤب ىت-ارخا [ امنا صاصقا امها ناكف ىلوملاةثرو ى- نءزاتيامهة-نال
 لقلا ةفاخم ىد ؤيالاعرةباعسااىدؤيتأ ىلا | رخأولاممخال لقا الدعآاث زاوىل وملا هيرو

 فدزاوهتمتكاد الب >- -وىبنجالا ى 0 واود - أ ة«ناف ل.ه- لامها ناك-فام «ة»لطممف

 هك رم شمنم بقلاتراصفةد ا وةوق الا ب وبال ترثك ناودلولا ما تانامدج واضي أ ةمقلا

 أهوتدي اهتبق سس هنعىلاعت هللا ىذر :ةءخسف دنع ىم>الا ثراووىلوملاةادو نع

 ىنجالا ىلود- أ ةءمم ىلو ا اةثرولاوةعق ف تهس تناك ت افانرك ذاملاعان نأ امه د:ءوان الأ

 بجاولا نالاهلع ىذجالا ثراول رسال وذاسةلاءاضةبىلوملا روىلاةه_ءةلاتعفدتا

 ىلوملا هندو ى:جالا ثراو م: 5 , واتهذ غرف ة:ىضاقا اءاض ةد هنت دادقوةدحاو ةم؟اهبلع

 دنءوكلدك امهد :ءءاضتريغب تعقد ناو" دكر شمةعقاوذخأ مهالةمقلا كا: ىفموكراشدو

 ظ اجادلولا ما ىلع عج هاش نا وىلوملا هو ىلع عجربءا.ثنارامتا ىذجالا ثراو ةةءة-يفأ
 عوح راكه مدع واضقلاهمفو وسد ةهملا صالا عقر وأ ىذاسقا اهله ةيامزيع تاعفاهلا

 هيا ذلسا بح ومنا ةقينس لال واض-فن 55 امهيّضارتب لصحولا اناس املةمهلا ىف

 ناك نا لك! قد ىفلا.ةّ الارث أرهظمفزع_لاىلاةمذأ نم تاق د_ة:تدأاذاف ةمذلاىف
 ناوىلوملاّهّ درو عسب : واهءفدي ىضرءاثناراا هل ناك ةءاضةرمغب ناك اذارهظنالوءادب

 ادهىلوملا“ هيرو ىلع ىف عج رثوةغ.شسو أ دنءةهقلا تاثوهو هقح اهياع عسر وض ريل ا ١

 عَ اتءفدم ىنجالا ىل ودح أمن ءناف ىنحالا ى واقع متىلوملا هنروىلاةهقلاتعفد اذا ٍ

 ةقءتع ىنادنءءاضقب ناك ناو مهد :ءىئجالا ثراو رض ءاضةريغن عفدملا ناكن أ مهضع» لاف

 ءاضقرع غب وأ «اضقي عفدملا ناكءا وس لكلا وععريخخي امنه نا 1 و مت ءالامه دعو مكي

 فال_ع مهبالهتويأ و ىبنجالا قسى اعت دعب ىلوملا ةثرو ىلا لكلا عقدي ىضاسقلا ءاذقنال

 تملا لام عضوين أى ضاةال نال نمضإال مس ىداةلا ىماينيمب رغلاددسأ نيد ىضقاذا ىدولا
 هلوق) ىلوأءاضقريغب اهلعن ممنالن" الف ىذا ةااءاضق محيجلاذا وهنالضفانهاماءاش ثمح

 قي ىأ (ةمذو أن يعفى هلوق ( نيعلا ةوسق ىأ وصلا نايتس اهتمام مدع او

 تيحووأىأ اعئاش ضعبلا فامهدحالو أل وقد ناب ضءءاا ىف:دازىفوال اةصد قت 59

 ىلوالاو ةمذلا ف ضمعيتلا لةءبال هنالاعت اش زبعوأ ةسد فلور نأوأ ملا امهدالةمقلا
 ىمنيعلا ةسعسق زا ةةءاح الل صالاورصلا ةرامعو لكلانود ضعيلاىفاهث ام لوقب نأ
 نود ضءهدفع ومشلا هجو ىلعىأ (اعناث هلوق) امد ؛ رقاها:مدقأك مسا تبان وم تناك

 |نيعلاةمسق بجو ىتموىا (ازيمتوأهلوق) ةماوع ةوسقلا تئاكىأ (ةءلوعف هلوق) لكيلا
 أ|مهدحال وح ناك ىأ منج دجال وأ هلوق) ع ومشل انودْرممَمأ اهو ىلع تبان“ قحأ

 ظ ءأ(ةعزانقدوق) لكلا فرخ“ الا قو ىأ (لكلا فرخ " اللو هلوق) 1ها ضعبلا ف أ
 سا

 ةوسقلاناءدنع لصالاو

 ىتبأن سل تيجو تم
 ةيلوعقاعت ام ةمذوأ نع

 امتاشامعدسالوأ وأ
 ةعزادف لك!!فرخ او

 ىلعاعماّد مث ماوه ادعو

 تاو وعلل
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 ءاضقلا تقووءاضقلا,كتشيامنا قطساراذلا ىوعدت4ثمىو ددحاو عفدلا تقوو مباسنتلا
 نال نان ني_ةطاتويثتقوىلوضفلا ع هلأ سمقو ثا ريملا نعم ىف تناكسف ددحاو
 تقوع_ارلا سسقا ىو فاة#دّةءاا تقوو دّةءااتقوىلا !د:ةمةزاجالا دعت نكمل ا
 فاتحة نادالا تةووةنا دالاب تثق طا نالف ةنادالا "هلَث_سمىفاما فلانة نيسقللا تويت
 لوملاراةخاوام_هدسأ هذ تاءاوادعلوتةءالوأط رخو ا دعالسر ل دق اذا دبعلا ىفو
 قب رطب مسقب ام_هدذع ةوقأ !ىلوملا عفا عاام لم اوا ربدمىفا طا ناكوأ د .ءلا عفد
 هلال ص[مَّهلا ىف ناكمدلا ىو نمتك ا !ق-نال فادح نب_ةحلات و.”تةوذال ةعراتملا

 ناكف ل :ةااوهو ل_مآلا سي ىلا فاضملدملا ب ووو صاصقاا نءلدي لاسم اوله
 هنال هليقال عفدلا دمع تشي ع وفدا ادعلادا ةئقلا ىفاطنلا ىلو و تولة ةل ا ةدحت ونثدتقو

 ثاوملا عمىف نكد مذ |ءامحمْنِب_ةلا تقو ناكف ضيقا ل_.ةكالئال تالصااوؤعمهلص
 امالّتقلا ىلا فاضم فهل ىذلالةيدلا ب وجو داولامأ ةءانج فو ةءعازت ةمسقلا تناكو
 ةفمنح ىنالل_صالاو امهدنع ةمعازنةوسقلا تناكنف نيا نيدق وىلاد-و نال ةااواناق
 ضءِبلا فع وعل اهجو ىلءنمعلا فتق يو أ ةمذلا ىف تبان” <تناك ىمنيعلا ةمسقنأ
 قحناكو زيدل اهجو ىلءتدث نك نيعلا ةهسق يجو ىتمو ةيلوعةمسقلا تناك لكدا تود
 نأه.فىنعملاو ةءعازنةوسقلا تناكلكلا فرخ" الا قح وع اشلا ضعمل ىفام_هدسحأ
 داو لك برمضمف ةعس:ءةمذلا نالذوقلا فت وة_باد_ةف ةمذااىف تيجو هدو قحلا
 دقفعثاسشلاءزلا قنكماني_هلاقدحاو لك ناك اذاادك ونيعل ىف هقس ع. اممم
 قوقطا تناكفدجا رينأ رخ الاوال ا امددنحأ قدح همف تدث"رب ن ءامنالا وةتلافتوةسا
 تدثاموئمدساو لك قس ةةرالافاك ثا ملال اوهلاة_ه-قىفلل_صالاو : ولا ىفةب وسم
 ق-ناكاذاادكو تاوعملا نعم نكن زيقلا هجو ىلعناقطاتيثاذا وعتاشاا ضعملا أ
 لكلا بحاصنال ثاريملا نعم نكي ل لكلا ىف رخ<الا قو عئاشاا ضهر ىفام_هدمحأ
 قعمف نكي ملف لكلا بحاص م>ازب الف ضعلا بحاصام يت لكىف ضعبلا باص مد-ازب

 مكحياههئمدسحا ولكذخاءامو عئاشلا ضعءااى ناك اذاامه:هدساو لك ىق»-نالو ثارعملا |
 ثاريملا ععمفن وكمف هش-ح ل_صأال هةرح ل ديد وخأملا ناك عئاشلا ريسغهناوررةم ريغ ة وسلا
 ق-نالة مالا ف تبان نكت ءسواغاةسعسقلا لتاسمىفون وبدلا مف تعقجا تل ةهكرتلاو
 الذ هنريىفوملا نمداواوا ناك ن اف ىلوملا نمداو اهل نكي ملاذا لهل اسما ح رت اذ هىلعذا ةءاوعاييفةمسقلا تناكفةمذلا فنوكي ةيانمل |بجوموةيانللا بجومىامهنمدحاو لك
 اهدإلو ةأرملا تامقولا د هاو هيدلاو ىلع ص اصقلا بح وخسدالداولا نالىلوم لا مدي امياع صاصق
 دبعأو لدت هلحا.ن الاد ها واهاتتوصساالفهدو- وليسدلا ولانال صاصقل ا املعب ال
 باقتاوقامإ قد طةماهدلو وس ظتساذافا:صخاناز وأ ادتهو أ امب رحت اكن اردن ونأ نم
 بلةئاف عرشا :ةوج نماكح ىلإ لئاقلاةهب نم ىندملاله زان .ةسارذ هت صاصقلا نالالام لكا |
 لل_.ةناف الامه .دصن ىلةسرالف «-ذ:قح طقس أ ىفاعلا ةءنال مدقتام فال الام لكلا
 طخ هتلتقولاك اردهنو ك نأ ىئسأيكوملا مدبا يلع صاصقال ةبجوم ةيانحلا هذه نكتملاذا



 ىلإ

 ةثامهسم# رخ ان ههغصت عا رخآ ىوذفو مهرد فلان ل بر نءاد.ءعاىلوضذ عماملا ف

 ةنالثةعزاتملا 3 ب رطباذ_ثاذخالا اراتخاناف نأد مشا ماع. ..- نيعممأا ىلوملا زاجاف ا

 ةعزاملا قد رطب مسةياماماو اعجب م_هد:ءف دنا اى _ثاةدعد ؛ رو لكملا ىرت_ثاهعا رأ

 نالسراهفعزاترا داهاد»ا لثاسمئالثفنل وملاقد رطبام_هدئع وة. ىلا دنع

 اهني رادلا ميسقت ةفش-ىلأ د:ءةئناااماهاو اهذصن ىعدب رخ“ الاواهلكىب رعديا هدأ
 اهاثلثان الثا ههدنعو فصلا عدا عد ؛ رلاو لكلا ىعدملاهءاب راه الث ةعزانملا قف رطد

 تزاحأورخ"الهةهذو ل-رل للام اخجل وأاذا ةئاثااو تما ىعدم اهثاو لكلا ىعدا
 لج رلهةمعب دمعت ىدوأ اذا 1 وان الث أ امد د:ءواعابر اا مثيب لاما ة منسم ادنءةهثرولا

 دنع اعابرأ ا همت دم ءلاناك ةئرولا تزاحأو حرذمالو اهئلئ مح رو هورت < الهذ هنو

 ؤد رطن امد ددعو اقمشح ف ادن ءل رهاب رطل مسد امامأ وديان الثأ أاء_هدنعو :ةتدىلأ

 نممأ واادسأ هنادأ نيلجرنبن وذأمدمعن وذألا ىف رك ذاماهتم لداسم سمنة ءزانملا

 نك مست ةفيشس أدنعةئاعد هلا ع. عاش ”امىوئ-أ هنادأو هدكسط : اف هءاوءيذنام

 مه هاد انالىل وما هئاثوىن :- اللا لنا ىنحالا نيب ونبدا وملا نيب دبعلا

 ديعلا عس ونيس رخ 1ىنبوذئام ىئجأ هنادأاذاةبناشااو هن ىفال هك رشبد هاف

 رخآواطخالسد لةةدمءةثااشلاو اعار امرأ امه دن عوان' الث أمني نعام سقي فن ىف دنع

 ىلوملااد_هنافءاد_نااو عفدلا نم نيديعلا ل ومر ع امهدح أ !ةءقنامل اوادعلوتةءال وادع

 عفدنأف اطكتاىلول فالآ ةرمدعو قايدلا هك :ريثل قال[ د خاقلا مشع ةسس هاك لذ

 اريدمىنامحلا ناكول ةءءارلاو اعا رااوهدنءو ةقينح ىف د معان الد : ام -عتدي درعأ أمس

 اسمح ًاواهالوم تلتخدإ اوما بالا 7 17-12 و ةمقلاىل ولا عثد راهااعتئلةسملاو

 ثالث تهس قاما !ىلءاه-متمدحا ولك ى اود اعف ناما ءاوامهتمددساو لكلوا دمع
 قَد رطد رامسهنيبةهقلا فصل مس وةهقلاعب رىبمجالاىل هج اسال ناك اهديق عاب رآ

 دو فس مسون ىفال ل_صالا و ةءزاتاا قدر طباعاب راامهَدمَعَوَد وهم :ىلأ دعا الثأل وعأا

 ريما هو ىلءاتبث ناوةماوع ةيسقل | تأ كدحاوتقوف عوم_ثاا ىلءاّست ىتءنيقظانا

 لوعلا قد رطا ةسمستلا أي سامقلا نأ همف ىنعمل و ةمع ازين ةهسقلا تناك نيفات م نيدةو ىفوأ

 1- ”الاولاملا فصئاههدسأ هقح ع .هعام_مئمدحاو لك برمذتن أل وءلارعسةةثال

 اهْعىلاعت هللا ىىخر سا .ءنالافاذهياورخآ ا!فصنو لك فن وكد الد_-اولالاملاو لكلاب

 امرتامغاواثلث ونيف هالو اةصنون هل ثداولا لامملا ف لج ملىلاعت هللا نا هّماهامس ثم

 ثارملا فومءاذعم ناك ام ب وطيف ممعىلاعتدقنا ىضر ةباصعلا عاسجبابث اوي ريما ىف سات ١

 تعج ا ذاةكرتلا فوتو اةلاحوهو د> او تقوف عودا هو ىلع تنين لكلا قوة

 تااك.ةشصضرملاوأ توملاةلادوهو ى-اوتقو ىقتثونوردلا باي امرأ ق ح ةتوافةمقوقح

 قحاطخرخآل تأ ةو ناذ|نيعأةةاذاريدملا وديسءلاقواياصولا ىفءاذكو ثاوهملا ىنعميف

 ةد انج بجو منال ربدملا ةهق ةوأىن اها ديعلا عفدتةووهودحاوتق وف تم ةيانملا باكصأ

 كلعاماو لكما هي حصتال و 5 7 زلا هم بالاذ هاو عفدلا ل ةكلءالاطملا
 ل سس

 يل ةرق ١

 ا ل
 ةعزانملا قي رطن مسقيام

 لوعلا ىو رطب وهدستع
 لئاسمنالةاهدذع

 ل ى لام

 لوعلا قب رطب مسقيأم
 هءزاثملا قب رطد ووهدنع



 يهاب زلا يي 3 :

 ردولا ىف د وهو

 7 فدعلاو

 داةعسقا| 7 سم١
 سو 2

 لوس 7 طم م

 3و ٠ مس أي

 اف وردم

 هعزاو ١ ماطم 3

 نراه ست

 *هحاو لو

 فصخااب هل ىدوملل ممنو لكل ابدل ىدومال ناههسمهسأ ةثالث لاس أ ل عه" داو فمئلابهل
 ةيالث لهعامهدنع وهمدر فصخا نال ىد ودالو هدنع هءانرأ هنا د-هءاانقضوملا اذك :

 أيش هعان عي ةئامنيما وملادحا هناد نجر ندبن وذأمد .ءىلوالا د( (س+ >وهو دوق) مهسأ
 ىلوم ا ني ددلا نيم ةمسدىلأد _:ءةئاسديمااعمبف ةنام ىذ > اهنا دأوةئامع ةدهسأ

 البكي رسب د ىف مدت :ادانالىل او.الهثاثو ىنحالل ءاملثان الثا ىمالا نيب ونءادلا

 ةيةف نيف دنع درعلا لون :رخآىئبأو ةئام ىنجأهنادأ اذا ةيناث اا همدصت

 ادعل ودها رادع رخآوأطتال السر لد معمل عااد اعاب امر امهدنع وان الثأ ادهن لا

 ' رمشع ةس م2 ىدش» : ىلوااىدةثاف ءادنفلاو عذدلا نيبدبعلا لومريذياهدحأ ١ اقءف تاع هلو

 اهي دم_علا سقي «فتىندنافاطلتا ىلو فال [ةرمشعو ىفاما !كد رمشافالا | ةملقا

 عفدو اهلا" هع تَتسلاَو اربد« ىلا ا ناك ولة ءبارلا «اعاراامهدنعو ةقشس ىلا ةءان الءا

 اةهةناءاواممتمدحاو لك.اواد عامة -كاواهالومتانةداو ما ال ةمقلاىلوأ

 ىلو اوك اساناكو اهتمت عاب رأ هت هال تع ىفاعتلا لع ام_متمد#حا ولك 98 ودا

 ةفنحى أد ئعاب الئالوءااقد 1 رطبأم مب ةيقلا فصنمسقي و عقلا عب روستجالا

 ىفاعلا كي رسشا عم درلا ىطعفنيمبْتلا ف ىذلاو ركل ىفاذك ةعران أقدر طد اءايرأ هد دعو

 ثلثااوال اسلاك رشا هاءان ان الثأ الو أى اعلا كد رمشنمب وهب رخ ”الافصالاوا 7
 || تادانزلا ح رم' نعلن( رصلا ىفهماسقتو هلوق قا اعانرأا هد نع وهدنعارخاىفاعلا كي رمش

 لوعأا قد رطب مشبأم متم 0 راب رت 5 0

 ْ هعر هما ىد رطن م ةدام عثمو مهد ءهعراذ لأ قد راطا مم هد امامتمو لك ءهي راض و 3 1| ةعراشملا 11 -:ءةعزازما قد اماممو لكلا دذءوو راضأاو ||( .

 اما 3 كلذ سكع ىلع مسةياماهن مو هب راكملاو لوعلا قي رطياوهدنءو قش ىأد دع

 ىفضنارغلا ما مه«تءعجا اذا ثارياااهاد_ا د ةئاثق مهد: ءلوعلا قد رطب مسقيأم

 ة-تاملاو<«لوعلا يرطب نوندلا بان دا نييةكرتلا مسقت اهبءافولا ن ءءكرت |١ تقاذر هكرتلا

 || نوددلا باب رأني# هكرتلا م_ةتاسمبءافولا نع كرت! تفاضو ةتواهغملا نويدلا تءةجا اذا
 زم لوةامسددرخ الو:هبرب رخ الو هلامثاثو لدزل ىدو أ اذا ةئثااثل او # لوعلا قد رطن
 ةمصولا ةعبارلاوهلوعلا قو رط ىلعمممدبث اذا ستي ثاثاا ىلا اناصولا تداعت-ةثرولا
 ىدواو مهردىئاان لح رلا اذه نم ءمهرد ف الا ةدالث ه5 ىذلاد. ءلا عا نانىدوأ اذا ةاناا

 ناكم_هرد ىنااناههاةاناحلا تلح ىت فلا مهرد ىفاأ ىواسي ىذلا دعا عامي نابرخ رخال

 د-.ءأا| دهن هقتعي ثانى تو أذا قد ءانةمدصولا ةسماقناو *لوعلاق د رطياههئم.ثلقلا

 امهثوب لالا ثاثمسة١ثلثاان محردال ل اذوهةاثرخا الاادح- نءقتعي نا ىدوأو هئصأ

 فاانةيصولاةسداسااو < ةياهسلانمه:ه-امهعئمدساو لكن مطق_سد ولوعلاق يرطب

 ديعةعباساار<لوعلاق و رطباههتبثاذلاتاكنيذلاب رخ“ الوفا لج رلىدوأ اذا "هل سم

 لقا ىلول هان ل وعلا قي رطيام_متيبىلاملا سةيامبعفدفأطخ آ لقول رزيءاقف

 تناك ةياحلا٠اءاوأ ىلا ة ٍءةلا تعفدو «_بولا اذه ىلع قرب دم ةنماث ااوورخ" دالدثاثو ظ

 اه رك :دحاو م انشق # ةعزاتأ ا قد 2 طب م-ةءامامأو لوعءاأقد رطب اهرب ةوقلا

 ف
2 



 نك

 ىوعدلاناهوثيراوااىفاكلوهلاقد رط ىلء مسقيف ف صنل اوه نيعمريأ زي تاو َ

 ىلا ةراثالاو ةفاضالا,الا حصتنال ىوعدلان 9 اع ا: فصناا مما, تناك ن اوزيعلا ف تعقو :

 ىوعدلا تءقو ىذلا لا نيمعت ىلءىوعءدلا تس اذافرا دا امدهفصألوةءن ”كنيعمل# |

 تدر اواافالع ةعءزانملا قير ط ىلع .ةفلوعتالاةنيعلاو نيعمْئش ىو ءدمك كش أهبف 1

 ءامدثأث ب راوأااذكو نيه انودتمملا ةمذ ىف نوب دل وهاد اه سيف عزانملا نالثوبدلاو

 اذاى-هد(ثاريمه]وق) ةموظنلاح رش فاك !اىقازك هك رمل |ىفذ هل اش ىهىلب ةنمه هريس ا ظ

 ناف لوهاا ىد رط ىلع س-ةةاميءافولا نع هكرخا| تةاضو ”هكرتاا ف ضار غلا ماه دسهذجا ّ

 (نوبدو ه]وق) :همسىلا لوعتو ة>_ نمت ءملاف مالاتشأو ةققش اة تأواجوز تكرتوتتام |
 رخ االوةئاماهدسالناكولن نو ةثام ىذ لك-اىطءمفةثام كرترناةئامهماع ناك نان
 هلوق) ني_سهلابحاساد _اووةئاملا يحال نانثامهسأ هثالثةثاسلا ته-قنو. + 1
 ىل-- رلىدرأولاكثاثاا ىلع تدازو تءّمجا اذا ىعلي زلا هدءقا5ثاثا نو داع ىأ (ةمصوو 1

 هيال' ثلثلا لءصفل وعلا قد رطل امهئدب ثا : مهم هنرولازج مل و هملثب رخال والام سدد

 ةااغاشمصولاىأ (ةاناحتو هلَوق) ثاثلا باسل نام وسو سد لاب حاصا مهدسمدأ

 ملواهري ع كرت لو ةئاسعنيتثام ىواسإ دمع ورسم هام واسيدمع عاب نان ىدوأ نا

 يناعهللن اممم موس أمال: ةثامملا لعصتف ني ستون امةاءان اود املا ثا' ناك تن ةثرولازحت 1

 وأ ف دنو ايس اًةيةد .ةءريغةقلط ىأ ( هل - عمها ارد وءلوق )ني هذ ىلاسمألم مسوةتاع 01

 ةئاملالاثا*تاك :ةئااثالا كرك «ونيئناعرجا الو ةثا عىل - -رل ىدوأ اذا م اهو : ٠

 هلوق) نيدئاملاب> اصلن :امهسوةئاملابحاصلمهسمومسأ ثالث ةئامملا مسق:ةنرول ارت لو 1

 ةثرولاز 2 لوامهرمغرثي لوهتوم ض سه ىف ام عةةءأوأ نيد ءقدب ىدوانأ (ةياعسو 1

 هاوس اهمميقوءالذك !يةةعب ىدوأوأرش الا ف صنوا داو ىةءأولفه توق ىتاشب لك ىصسأا ٠

 لاما !ثاثو نوجد علا فصنةمقوةثام دعا ةمقوهثرولارخ لوتكرملا عسي الذ تاكو
 دعلا فصتامهسو هنهق قانق يبو ديعلل نامهس مهسأ هثالث نوسمللا ل هعنوسخ

 رب دما ريغق.قرلا دمعلا ةيانس نيترو ىهذ. هيف لثدأ (ق.قرةي اخ ددلوق) قاماافىيسدو

 هاما وعل وعااقد رطناههل عفدي هنافاط رخآل تقول رز يعأةةديعىلوالا ةروصو ريدملاوأ|
 لع نيعلا بحاصفصأ هناقصن لكلاو هفصتدب ربزيعلا بحاصو هاك هنودي ربلوةملا 0

 ىلءقجاذاربدملا انسة ئاثلاةرودو هنيع عواد مهسو لود! لول تان ننس هنو ٍ
 نمتطةسا اكو نيعلا ٍبدباصل هلو لو -ةملا ول اهنا هسوة دما عقدي هيا هعولاازعأا

 ىثدءلوق) ناملا مد :امب و ىدعلاب ةمصولا رودلان ماو ردلازه-:ىفدج وبلا مناف بتاكل

 نيسسوةعدرعلا كاد صارخا ىنودثوة 5 :ناسنادء.ءىلوذف عابنا (نيءلوصفلا هلكسم|]

 هعب ر فصنلا بحاصلو كرتوأ د_ءعلا عاب رأ هثالث لكل ابحاصا ناك نيهمبلا كلاس ازاأو |

 ةقصن وخ ”الو ىأ(هلام لكي :ل-جراىدوأاذاوهلوق) امجيهد_:ءةعزانملا قير طب كرتوأ |[

 نيةصقلاد-أ ىف لكلا بحاصع قاع .الف ملا سحاص غن ىف أد نمت كل ذةئرولا تزاحأو 1

 ىدوودالو ناةصن لكداابهل ىد وعالامهدزعو هنا عبتقمف ىلاثاا فصنلا فناعزانت وهل سف ْ ١
 ماش سس سمو



 مم

 ىل مالا عجا رياو ةدئازام
 نالن هلوقميالاد ,عىلرملا لاه ها مكعاةمسومتهلعلا ترام هيام أنو ةم م ثوكيامل»
 ةداهش ىلع دعلا ةداهشح رتل ذإو ل هلا وق عدي مب رخلا لب لاعلا ةرثك عقيل عج رعلا

 ام-هةدلوق) ها رخكالا ىلءاكح وأ ارمسفمنيتي الاوأني ريل ادح أ نوكعج رباكرو:#ملا
 د-قينا ىنبنيانذعاثمزهش لاه اومكحىفىأماقأ نمةذوخأملا ةماقال !فىأ(كلذىف' اوس
 وتكالا بن الاكل هع نأ ىترنباللءااد_.ةيزةنح هنافرئاوذااد_ىلا لديرلاذااسعكلذ
 :لءنبد_هاشلك ةدامئثناانل ولاقت ثدح كلذ دقي ىجايزلا وقول اىفامرهاظ )ل وقأ) ها

 ارئاوة ءامهدأ ن وكي نانا متو مب لب لاعلا ةرم كب عقال مجرما اودارهنالا ةلاح فاك ةمانأ

 اذكو)كلذةف(ءاوساهوذ

 (ةلادعلا دا نب عج 1

 ةلاد علا لصأ رمتدملا نال

 داد) ةءادعالاد الو
 ىلع ,تاوتملاو لمحما ىلءرمةملا جب ريفال م رخ الا وارم .ةءامهد أ نوكي وأ اداحآ رخ الاو| | اهةص:لحر يدار [ديف
 نءيىلع ج رنا جد رتاوتاادح غاب اذادو مشا اددعن ا ىتذلا حرم فو ىرب ما كح الا لواللذانهرب واهاكرخآو

 رخ” الل قامااو اهعبر

 وهو (ةءزاأا قي رطب
 ىد1 ماس فدخأاا نا
 مث ةعزانءالب لكلا

 ىف اموةءزائمت وء.تأ

 ىلءرذظأ لوا. رقها:مدقامرش[ ىلا نب رميائاد- نوك حج رب هنأ نم ربذلا ىلع اسامق هه م

 عمسأ نالربالاو ةداهشا انمي قرف هلداحامهحرشور رحنا قرك ددق(لوغأ) 24 ةياورلا

 عنق ةدلا زةوق مهتفك-ان وكي الفنا ا مماصنن وكي نايس اءقا ١فال_> ىلءةداوشاا ىفد رو

 نملك ةباورب طه. ةمك لا ناف ريذلا ف ةياورلا فال رخ*الا ف رطااىف عقلا ريةعاام

 سا.ةلا هرثؤدال صنلا همةدررام نا ىلءافرتفاف هماةوق'او نظل ديزت ممترخك نا كش الف ىوارلا
 هلأ دءااوءاوس «.5سان اود رطايةبالولا ه.فريتعملا لب( ةلادعلا لصأ ريمعملا نال هلوق) ردن

 ىةوقةدابزىلا تف_::كلذارءاضقلا ىذاقلا ىل بجو ىت-قدماارثأرو ملغ تطرش
 عم الف ىأ (ةءادعاا دحال دهلوق)ىدنهااح راشااىيذملاح رشف لمدَتلا ىقاد وةلادءلا

 قيراط هلوق) ةلاحىلءعمك.طلارةة-سب الفل دءأوهامرخ الاد نأ لاست>الا مب عجرقا|
 فصخااناوهوةعزانأا قد رطهلَّدسلا هذ هىفرمتءا ىلاعت هللا هجر ةنممانأ نا ملعا(ةعزاذملا

 بداصألف فص مق'ا و -ا!ىلءاممءْزام همق ورخ' الا فصنلا قةعزاذمالب لكلا ىدلملاس

 انغاودب راضااولوعلا ىق رطاري .ةءاام هو عد رلا فهذا !ابحاصاو عابرأ ثالث لكلا

 برمض.ؤةثالثا| نم ثلثا ةهذلا بحاصورادلا فن اثاثاا برعضمفةثالثاا نءتائاث هل لكلا
 ىفثاثلا برضا ا هتاف ةةاضالا قد رطب روك! يرض نالرادلا ثاث ل دخل رادلاف ثاثا

 رب طف لة طاهذ وانا ةياد_هااق(لاه) *م نانا وه وةَدبلاثأث هانئوم ةئدسلا

 انهاعمالكلاقأءسو ما تاداب هللا ىفاضهان رك ددقورمتلا اذ_ه اهامةكالاداد_ضاو

 ةفالافوه (لوعلا قي رطنهلوق) ناخىضاقاتادانزلاح ,شنعيملاهتهللاءاشنا ابي رق

 ضرفنعقاضاذإ هناوخان مح ر-خلا ىلعدازيثأباسألا له أد _دذءو عافترالاوةدانزلا
 ىلالوءتودإوق) فسئلاوهوكاذهدررمسكد ودول( نيذثا نم" لاق هلق ) مهتسلا ىذ

 مغ” ىفىوءالا تناك ىتءوةعزاناقب رطبةمسقلا تناك نيعمىشىىوعدلا تءقواذا
 يىوعدلا نأ ا.واه_دولافلوعلا قب راهن يعل |تناك ب نصخلا و معساا سءابنأكو نيم

 فسح رغ الاعستلا
 قابلاو 4ثانثاالاهو)
 (لوعلا قد رطب ىلاذال

 اقدتوااك هل ١ !ىفذال
 لوهتونينثان متل لاق

 عاونأن ا ملعاو ةثالئىلا

 دامو ةعبرأ ةمسقأا

 وهراعاسالوعلاقب را

 نأ



 نذل

 عملا نال (اهاغتامرتاتا ذب تا”أولو هلوق) عجب ارذعتا عاجالاب رئاهتلاهمفو رختالارارقا 5
 راقءااقامارا هاا ريغىفاذه و لوالا فال نيعييلا نمداو لكزاوكسد#ث دنع نكم ريغ

 اههدئعاملا بحاصأ ىذق قم راذتا تقو ناكناف اطيقاتشإو ناثئملات ثق رشا

 امهدئعراةءلاىفزئاجوهو دملا بسام نم ضقاا لبق عابمنالوأ ىرتشا حراذلا ناكل عصف
 ىضقي اضيقاثثأ ناو هك !ءىلعق .ةضدتلا لوقدع_ مهزال نال جراغأل ىذقيد ع دنعو
 اودهشءاوسجراغأل امم ىذق:قرسا دماابساصت قو ناكن او عاوبالان بلا بحا اا عب
 ىفاكلان معاك هفةااذعام ط وسيملافو همفو ةبادهلا نع رصااىناك اودومشيملاوأ ضيقا

 د# دنعولاه ث.>ةيادهلامالكل ادمان نوكيامةيلال_ئرمذلاف تيارت (لوقا) ها
 نءرب دبزدُي فرادفاكلا نءاضب أرصأا ىفو ىلءأت ملا ض.ةلا| ورك ذنا عينين دبلا ىذق
 ءاككلذدد رز دو وراني دةثاع ورع نءاهءابهنا ىلع ركب ندرب وفا ركب نماهعاب هن ١ىلعورع

 ميراشااةلاهط عا ءاضقل ارذءت هنال نيم نمئشا ىذشب الو نيمعدملا نيب را دلاىضق

 هنال همحاص ىلع نما ف صن داو لك.اوامهد» امم ىضة دعت دنعو كالا ايءاضقا اردعشي لو
 هناعداورعو فاان ورع نءرادلا*ارسش ةأماتءداولو عملا ف هئالا داو لكلا سنو

 ىضنة-:.ءلااوماق أوف لان ورع نماهارتشا لاما دي دءااوذ وهو دي زو فااياتماهارتشا
 فلادماا ىذإرادلا ىذقي دهج د:ءو ضراءمالب همني تءةاهريغ ىدب ضراعتاد_ءلاىذإ

 لهعف حراما نم قلتاا امءداذأرملا ىدملا |ذنال فلاح راذلا ىلءاها ىذتد وجرداخللهءلع

 هلاؤثلا اذ_هنارخ"الارارقا ىل_ءلكنهرب ول هنأىلافاؤملاراثأو ؟ ه١ هدنؤامناك
 للعفلا أرقي نأ لح (حرتالو هلوق) ةنازلا فاذكد بلا ىذدب فى مي ونارئارتي امسملاف
 ىوعدلا ىلءدوهدىناثلا ىلعو مك.ذ-ا ىلعرت < ملاريعذاادوءدىلوالا ىلهةثدنأتااو اريك دما
 ةكلاملا ضءعب وميدقلا ىف ىذاشا دنع وىأ(اندنع مج ملا ناف هو ) ى.علا رامأ اذهىلا

 داحالا نم رخ الاوارتاو مام هد أن وكب ناب (لءادلاةوقب هلوق) ددهلاةرثكب نود رب
 همف ةوقاداح" الا ىلعرتا ودملاو لهنا ىلعرمسذملاج رهفالجم رخاالاو ارسسغ ماوه دس أ ناكوأ
 صن الف ةمانهلءنيدهاش لكداهشورخ 1ث دحص ثيداس الو ني اقل ا دأب راالادكو

 الو ىرخ أدي" اندم" الاهج رثالاذاو (هن راكبال هإوق) هما رقفأمسوركأا فاك مج رتلل

 ”هلءلاى ةوقب نوكي م ملانالناسلا هاف لاق رخآ سامقبنيسامقا اد _أال وري نايربدلا

 اعليرخ ريض رخ"الا ىلءامهدسأح رن الا طراعت اذا ني ريما نا اق كلذاو لاعلا ىف ةرثكيال
 ةرثكبروهشملاح رتي تل -وهءلع هللا لص هلا لوسرب لا صتالا وهو هذة ا ىنعمدك أي هب
 مس وه. هلع هلل !ىلسهنبال وسرب لاس الا ثم نمهسمل# وقلاةداب زر وهظاذاشلا ىل عدت ١ ور

 هللا ىلص هللا لوسربلاستالا عم هيئة هنال هناةثاو هطيض ن_سحو ىوارلا هدفي حرتب و

 امهتديةضراعملا تءقواذا ناد, الا كالذكو لةئل انامل ا ل_صو ىذل ا ولا ىلع ل-سو هماع

 كاذكو لوؤ ءرخ"الاورمسةمصن هناوهوةطا ىءمقةوةبلبىرخأة'انامهادوساجحرتنالاا ٠
 ءادبا مكعأل لع ملساالامو» مج رثلا هب عقيامن |: فرعق سامان نب ريلئاد_اهحرم_.الأا

 ىو اا » ”هربتع

 اينو نانا نون يفح 0 ديصت نة يل و ع

 تماقا مناك اهرئمدداو لك ةتراصأ رخ الاهل كلا ان مداقل !نمىا (ه:هرازقا هلوق) :
 ىلع

 0 مرا وب
 ا انرتامتا 7

 ٠  . 1دارو -
  5رذلو . 4 7

  2هنرفكم ال ل 010 0

  3 4لالا |_ى
  1د->أ ماو داذإ رد .

 رح تدعم

 ةعرأ

 .< ءاطم
 ” ىلع لك نو
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 تدف' لاش ردصملاب لوءفماة مست نمنوذا ارمسكد حامد أن َ زمالنالا ملا تدلو ل

 مآ

 هسرغ ىدد لكىأل شو ضرأ ىاعزان:اذاف ةرهريغسرغي لذا او حب راها مدةبهناف
 كلذ ىديلك اهعرز هذرأ امنا ىفءي ةءورزاا ضرالا اذكوام محي راذلل ىذهةي ةنافانهرب و
 نال_صاطاو ة_مالالا فمك ضرالاا«.:ناكالاو رهاظترركتءاع عدزلا ناك اذاامأ

 ردنا (رخمنو هلوق) رصبلا ىفاك م..ةلاال ل مالا وهررك.ثيالو دركي هنوك ىف همأ اروطملا

 ىبرع جحش مث ةئان'ةيهلزغي ىلب اذا يسن وهل .ةازخهرب و نمد بوث ا ىع“ عةياد مسا
 هنا اوزم_تأناف هذءل5-بفءسلا لصنو رصاا فلاق (ةريخلا ل_هأ ىلع لكثأوأ هلوق)
 هلل_هئلا اذهنأدن وذوي راغىدااذافىأ حراذالفالاو دملا ىذا ناك ةرمالا برغضدال
 ةريخلا ل_هأىلءلك.ثأناف دوع_تلاونألاق ها اذ_هىلءوهفاناهرباماهاوهد هن رض
 هناثا ملا ةباعف رك ذو عاد زوىزع 5 وأ نازثالا ضو 8 ممم د اولا وحبرادا هبىوذت

 ىفود_.ل| ىذا ىضة,ناملسي أةياور ىئذ ةياو لا تةادخا ةريسلنا ل_هأ ىلع لكشأاذا
 نهييملا راش دما نوك ىأ (لصالا هنال هلوق) ها جرالا ىذةي صف-ىنأةبا ور

 (جاتنلا ثي دعه نءانا دعاس دهلوق) لالا ىلا عبس ريل ءبملا ذاق ل مالا وهةنمءاضقلا نال

 اجا2:لوعمالءانماانة قانلا تحت لاقي ردصءرمسكلابحاتنلا ىلمرلاره_هنا لاه «مفام قوس

 مفي جامل جاهنملا مالك طءطىف نةلملانبالاهو ما تداوىأ اجادنل وعفمالءانملارةقاذلا

 هطيض ى تعمل لاك ها عضا ومن الث قاهر مسكي ىل_ىالا ف فهما ط2تدأر ونوذلا

 ىف هلع ىضطقملا (ة) ىهتناختلايذاتسالا هطيضو نونا رسكب ىو ولا دي فمهما

 ىلع وأ هلوذقا 1 نمكالا | قات ىلع وأءاًضَقل |لاطب ا ىلع نف رباداالاهدعبما اوعدعمت الهي داح

 ممجارلاوه لك الا ة: اخ فام نا رهاظا او ىلمرلا لاق ةيزازي-لاو ةيدامهلا ىفاك حالا

 اممدقو تدشن ”هلّمساا ىفالقنددزاف امهريغوةد زازيلا و ةيدامعلا فهءاعراصتقالا لد مشن

 دقت (تقوالب هلوق) رختالا هءصخ نمىا(رخالا نم هلوق) ىوععدلا عفد ف هملع مالكلا
 لاما كرتوهلوق) لالا ازخىفاذكري_خالا تقولا باصا هيىضةءاغرأولاه-منال هب |[

 عجرناةةمبلا ترئاهتااهنالل  سالاءالعلبءاضقلا ةدع وىلءالىا(ه-همنمديف هيجدملا

 ناكمال ىأ )ع راغال ىنت. دع لاهو هإوق) كالملا بايسأن هدءلا عضو ناوهو لمءالاىلا

 لمادض.ةاانالع امم ضيقورخ الا نمى رتشا هناكد لاو ذ لهده ناب ونيةةيملان لمعلا

 ليقع .مبلانال مالا سكعيالو قيسا ا لءلد ضِءَملا نمهنكنال هملا عذدلان صو مفءارمشلا

 رب رقتنه رهظباك امهدح ديف تناك اذاامفاذه و هد:ءراقءاا فناك ناوزو<الضءقلا

 ام_مئاكراصف عثا1ك )اء هنصرارقاءارسشأ ا ىلءمادقالا نأ رحلا ىفاك امهلوقدسو همالك
 الوكلاأوهو همك دارببيسلا نالوا: ها ذك عادءالاب رثاهتلاهمفو ني را رقالا ىلع ماه

 تدوشولمث هد دءةداله ناو بدسا ادرسعءاضقلا قرف وك سم كال عالاه#ءلا ىذلءاضقلا نكي

 نمنومذألاض.ة دود ولا وتسااذااوهد:ءصاصقفاالا»فاالاف نذلا دقن ىلع ناةنءملا

 انلق هلوق) هد:ءبوجوالد #بهذمصاصةلافنهلا دقن ىلعاو د مديل ناو بناجلك
 هاعداىذلا ءاربذلا ىلعدملا ىذنءمادقالا وهاعدا ىذلاءارسثلا ىلع راذنا نمىأ(مادقالا
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 انك ش

 ىلءلدتال دما انام حادنلاى وعد ىف دءاا ىذميدة:لملعت دعب اد لا رابع وةيادولاحا مشوأب 0

 مخدالال و.ةءدءااىذة؛: دع راذللا عقدا تاما فاهأ 4 راخالاب واسمناكف كلما ءاوأ 3 0
 دا ودذعدانا وج رأهستنلن وك: ثيحدءااىذ ىلءلعقلا حج راخلاىدااذاام مزال دا 7

 هرك ذناماهديؤي واصخلم ما الصأت بام _غوهاماهئامثذانايارثك أذ هيف هنالح املا
 ىفاعزانتا ذا اماضر أ ىثتسي ود اا ىذلا مىضطق ف:_كملا لوق د _:ءىلاعت هللا "اش ثااسس رق

 ديف نان اش .رهلا ف »ه(ع ورذ) » ابو ماك حا ذلا ىلعاه معا حراخلا ىدا!ذاامو ماىمالا 1

 ءاضسا| هذ هنا ودلاه منا ةئتملاماهأو ل-رامهاعدافءاد وسىرخالا وءاذ امفاددحا لحدأا 8

 ءاضرمأ هذ هت الوءادوسلاهدذهنا وهلاممماةنييلادملا وذ ماهأ و هع. اهىفءادوسااهذهتدإو

 ىضق.فىأدك امى تداواماهدوهش ترك ذىألاةاشااا هيتمدساو لك ىضشي هنافدك ل مىف|]
 ن.ناكحازذا اذهود## رك ذازك»ةناخرئا 2 ىفلاف ءاضءاان ف اةالو١ادوسااءل والا[ 3

 تناكمذهاامأ حلستالو رخالاو ىرخاللامأ لدتا ممم ؛حاوتناكنافالك_ثمنيتاشلا||
 اذااوف فسوف أنءو هدوجت:داهشب ىذةفام.هد دومة دام ىفةرهاظقدصاا ةمالع

 هديقىااذاشلاب امهئمدحاو لك اذا ثان ىضق او هرتنمب لبق أ ال ىلا لاك ثم نيئاشاا نسشاك
 ىلمىتداو قاثءاذسلا ناءاضدما 'هديوؤ ىذا ماوأولو فاةدهساءاضتال كرتءاضةاذ هو

 ثاهديىف "ا دو_سأاىذلا ماقأ وءاض.ءااهذهنمتداوفاشىب_باصديفىتااءادوسلاوأأ'

 ىذقي هنا ءادوا!هذ#هنمتداو ىامىحاصدي ف ىتااءاض.بلاو ىك.طمىفتالوءادوسلا||
 ماه خوفي ا مريطو أ حاجدو أ ماج لجردي ىفناك ناو ىسهدن هدد فايا ءيئمدساو لكلا 0

 بحاصا هن ىذق اذ ل_-:هىلعةندباا دا بحاص ماقأو هكامىف خرف ههنا ةثيملا لو
 ناكولو ح راذلل هىذة.دماارذ نهرب ودك ام ىف هب رم هل دنا ىل_ج رديف ائءاىعداولو دملا

 هبىضة.فرركحصتءال ناهتللزغو دما بحاصا هيىضقيةر ونوأ صوار نيالا ناكم
 ةر_صشا| نصغ فالس حالا ةلزغئعهرقوركشلاقرووفوسلالرغفالخ دسملاىدل |
 ىلءح راذلا نهرب ولو جانءااكر رك.ةيالىذلا بسلا عملا انةداهشلا نمديالةطخطاوأا 0

 باص ىلع ىذّدب و ة_باج الابل ص ةي ل1 تناك ة_باجدلا هده نع تةاغ7ىتااةضمماا نأ ١

 ةض بصغنم ناف ة-اجدلا | بيس: سداةضءبلاك/منالاهبحاملاهل مةضرب ةجاسدلا || 0
 بحاصا اهداوناف ةمالا فال_ياهلئمهملعو بصاخال خرلا ناك هلةجاجد تعا مئضدو
 بالا ةمطقياملكوو رفااوةو ته! ة حلاو دا بحاصاهبىذق.ةاثلاداسو مالا
 هلوق) ها حراخل اهبىضقي ثار ةءزوأرش_هعب غوم_هللابوثااو طامتالاو طسدلاو

 ىىدا اذااملاىفالا لاس لكىف ق-أدسملا اذنا عب دا ىلع فطع (و ركب امس ناك وأ

 ىدا اذاكىأ (ءانبك ]وق ) قاطملا كانا ةلزنج حرالل ذي هنافر رك:.ا. سناكوأايصغإا
 نك هنال جراسللامد_ةيكءالذك حج راخلا داو ىطثاسهيتدنب كلم رس'الاانهنادءااوذ ا(

 مث ضرالا ىف عر دقنا الان افرركةباسم ةطخ للا و ىودملا لاق (سرغد ه]وق ) هرركست ! 0

 اناهرباماه أواهعرزهةطنحاهما لكى دا اذافةبذاع رز ماهمةطئ!ازيمثبارتاال و رخنإ] :

 رتل قرت الضو نإ, ةياوزا خردل ايلا كتارا وز ا



 ميا

 تناك ى:أن با نمعضنرا هناناد_هاشلا ىأر ناباذهروصتيوور عل حاملا ىلع ارخآو دير
 هلوق) ما نيش رفالةداهشلا لف رخآ اا ىف ىن' أن بان ءعضتدا هنا ايأرنا رخآولىف
 ذاضعاو(نياباحوهإوق) ىطقلا باءثلاك (داسيال سنك موق )درك بالام (ءانهمىفامو
 ىد_:ءتصيناث هذهنادب وذو راع ىدا اذاف فو دلاازح رءازعرااو د ءالاز نيا
 مد_ءلاوذ مدقب هناتىدستع سىفودو أ ىدنءذتعاىديل وأق محوأ ىدنع باح قيل وأ
 تددندشاداءا رع رملا و س وءاه ل ةك نيد مخ وةمذب نيحلا و حاولا ىفامهل هلا وحاتم لاىف

 ملا فب ءازع صلاتي دقو نانرو .تسج هني_هلاومملاو تدمتففشاذاو ترمصق ىازلا

 ىذلا ف.ةالارعشااوهدوه_ااوأ لاه برغم زنءاارعد تدع فوصلاك ىحوادو دما ة
 صوص سةيد جون و (لوقأ) هأ ةعيفرلاةثقالا هنملمعي و زعملاروطنمفتاب
 َْق مغااو ةقاذتاىفزعملا هءشف وه وشامرةلاوروهاللالاثاا هةوص نم لمهق زعراأ ىع»)

 ءكلاانةداه-ثلانمديالوركل'ىفلاه وهوه. علو ملا ف وص نمزياأهناالا فوصاا
 ىأمدةتاكه'رومدذعوأ (هعتاند ثءولو هلوق) ط هلا حاتنااك ررك_ةءالىذلا بيسلا

 ىفامىلعىرع حاذثلا مك هعئادد_:ءوأ هدنعءوهغو حاملا | !ء_عنص لك حدين أ نيب قرذال
 اهو راتىوتساواشرا اذاام لمسف هةاطأ(ق-أدءااوذف ءلوق) ررك-:مريغ لكن مهانعم
 ثيسىأ (حلا راها ىدااذاالا هلوق) ركأانءابي رقءانمدقامرخآىلا مهد قيسوأ
 رثك اروصا اءذ_هىف جراخلا ةئةبنال جانا! دمااوذ ىدا ناو ىلوأ جراسخلا ةئب نو كح
 كلما ةءا وأو الصأ د انغوهذاهها.ئاو بصغلاوه وهملا ىد ىلع لعفلا تيتا مذ انامثا

 ناك.ذ هدو نودهدحو نءدملانامب ان ناكسا رهاطظامبتيان كلم ا لصافدءلا اديان نكد اتا

 جراالاىدااذ' امد نسلاىفاكتايثااة:. !اذاىف وأ هدو لكن متباثلاريغ تاما

 اناةندب رخ !ماه أل رذيىف ةباد لاقي تامترا عاهل اد انكم رووالا مدةءاحاأ واله

 لان جاتا جراخللا عديل ناو ىأ(الءفدلوق) لمأت دملا ىذ نماهذ أ احامنو أ اكل ءهّمياد
 ولذا م طقنحاشنلاوكلءال امءعدمامهنملكن وكي د.ةورصلا ىفلاق (ةعقدووأ ب هغكهلوق)

 ىداناوىلوأ ج راخلاةثد.ق هي راعلاو ةراجالا وبصغلاكد لا ىذىلع لهفلاحيرا1لا عدا

 وهذاوملا ىذىلع لعفلا ا تايثالانا.ئارثك أةروصلا ءذهىفح رافت ةنحبنال حاتنلا دمااوذ
 ىنامحكح لوةىفلرة.نأىلوالا (ةءاودف هلوق) ها حراشااهرك ذاك الصأت راني
 ىفشثدللاو أه مقئاارك ذةريخذلا الكل قدي ةيدامءلاىف لااا كلذ لافااو ةماالءنربشلا
 ماف أل جرد. ف ةبادلاقن ةريخدلا ىف ر وكس ذملا فااذعأم ط .وسفملا نعحاتنلاى وهد بأ

 تدفن هتيادا مناد ءااوذوهابااهتهروأ هنماهراعأوأ »لا ىذ نمءاهرجهتبادا مناة ندب رخآ
 جاتنلاوةراعالاوأ ةراجالا ىديرخ"الاو حادناا الم ىدي هنالد لا ىذلا_ميىضقب هنافهدنع
 ىفام نا نيعلار ولف رهظد_ءاو ررد هتعملق' امفالضازو ود. ىذل ىضةيفاهوهنمقيسأ

 ناىلعل والا ل < ناينيتراعلا نيب فال_ة>ال !مدعروظ هب وجردالا وحدالا وهةريتدلا

 ىدااغاحراشناناثدءالا فأن ءملةنامو لعنلا ىوعددازو هوو جانا ىداام_ممالك

 ناكءاو سانا. ارثك العذال تنثملانا ىذتةن عا زلال ءلعتنكما حامناا نودي طةةلعفلا
 حك ا

 كرار
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 هنستفلا ولو جرا مكس ذ نفح راق قفاو ودملا ىذت ةولعداانسقفا وبل تانأ

 نيقصت اه مثد وهو ناك امىلعدءلا ىذدب ىف كر ؛ وزع اش ا ةءاعدنءناتنعملاتغل نيةقولل

 نذل اذهت داو هتمأ ذهن اح راذلا نهربو_مفو نم 0 وزىفاذك
 ىف اقلطماك: 1م ةمالا فاسعدا اءمالمع دوللا مب مكحي ل «ىلعدمأا وذ نهرب و كلم

 جام ءااىوعدف مدقيا نادل اذن ارهظاذ-مو 1 ها اه: نذلا و هسن م ىددالا مب

 اهداوحاتنيو هبأو اه وقاطملاٌ لا! ىفامفاعزا:ولاما مال اىقاعزاس د ؛ لنا حراسألا ىلع

 هلا تدل ع نمناو.ملا :دالووه ع (جاتنلاك هلوق) هأ اهظة- ب .دهو مدةرال هناف

 هعئابثالموأ هك.امىف هتدالودارملاو 2غ ب در_هملا فم ته_ضوو تدار لوهذدال ءانملاب

 جسنوأ هدل_دذعتصت ةيادلا هد_ةهئنا دءااوذ ماق أاولكالا ةنا'وح ىف لاه اذإو كيدي

 ها هل ىضةيال هناف#ل كلا ابا ودهشنلو © هتماهيداودإ اولااد_هنا وأ هد-:عب وئاااد_ه ٍْ

 عماج فو ةنازللاىفاذكب سنلاداو 'ه_ءاسنام_حمالهتماتنباملااوذه ولا زكسسو |
 اههئملكذاد_ءلاىذل مكس هعئادل ا ءىف حاتن ىلع دما ىذو حرادلا نءلكنهربنيلو دفا[

 امناو ها دملا ىدل مك هناف حاب اكل ماعداواريضحام_ييعئاش اك ةهسعت اننع مهح :

 ىذةفد-ءاابدمل !ىذةش تدحرتو د ملا هءاعلدن الام ىلع تءأق هيمان ”الد_ءااىذلم 5

 ىرراموهو جامذلا رم هتعءانادعامنا ول مالا وهح رافلاةنسءاضقأ او .هعأ| وح اذهودا

 | ىذلا ماقأو هدنعت مضت هتفانا ملا ةئدبلا ماغأ ول رديف ةقان ىدا البر نا هللا رعب رباح || ٠

 |اد هو هدي ىهىذلل مل-سو هءلعهللا ىل هللا لورا م ىذةفاهدت همفانا مانع هدي ف ىه

 | مدقن 21 ةهمقلافو ُط ملا اك ةصوص# حاستنلا "ل5 همتراصو ني دو د

 نهر وأو ها هئر ومدن ءاعدا اذااذكف دنع حامماابل "لاما وأت نأ اذاددلاىذ نع

 نعممخ هنالد_ءلاىذاهب مكس هعثاثا ١ىداودل هناد_ءااوذ نهربو هكلم داو ههنا

 هيلي كح هديىف ىدملاو جانا ىلع نهرب ورمضس هن اكف هم قاتم ادنهديو همم الملا قات
 طرتشتالو ١ هعناكل ىف حان ىلع كامل جات حج م هناروظ هنو + ما اذ_هاذك

 ةنازانا ىفامل اهيلع تمد ىرخ نود ال ذي خب تدهشول نك. هك ىف «ءأناءاو دش: نا
 هكلمىقداو.د_.ءهناةئدباارخ [ماقأو هك.!ءىفدلو هديع هنا ةدبأ | لجرماك أل جر ديف لع
 ةمأ: نه هكلمىدإ و هدمع هناةيلادءأا باص مأق أتافهديفهءأ ىذا ىذتءذههّمأ نم

 نءهذه همن مهدلوه ل «ةناةثماا لو ماه ,ل ردي دبع / ىلوأ د .ءاابحاسةىرخأ

 نم ونيد.عْنان وكنز سنام وكف كالد ل عة كيرلا رخآ لجرماخأو اذههدبع ّ
 مد م 04 7 5 2002 م نا 1 75

 د 6 207 1 . 1

 0 7-77 ا

 ٠ راذناعديملاذا جات ءلافدملا ىذة نس ميدق:ل و ها اهممدمستشنال ءايحاصلافوأأا 3

 | تةيئأامنالاتايثارثك أقدعلاعم حاملات نالىلوأن راخلاناكسالاوام:ءواجاتت
  0قاةصسارو هي هسو ىلءكالا تح مَ نادل اىذةش والصأ هلع قد ال هو ىلع كاملا ةملوأ

 حامنلا ىداد_ءااودو كاملا قااعم عه قتعلا يراسل ىداا ذاام فال هاءكلذ

 دارو هياد عب ,ةن هاد نياعدا هاشااةب زازبساا تادا,ش ىفو 4 ىلوأدءلاىذة تبق

 نات ىلع دادد هامدهثولاذهىلءو ةدال_1ظخاىف لاف ءا جاتنلاو كلاي د_مثينأ 3
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 : نهرب ناف) يارب الوقت

 دمأا وذوكاملا ا ىلءعح راح

 1 اةهرب وأ ةمءارمشلا ىلع

 ر رك.نال أل م بدس ىلع

 فيس سلا

 عم ججيداتلاب راضعاال

 : * ران خدأن هالا حياتنا

 اليهم

 م6

 فصدتذخأء امنا امهتمدداو لكربتم منيصنأ وهن هب ىوذقي باكلا'هلمىف ايوّتسا اذاو
 تءدت:وافن[+ءلعمااكل اانرك ذ(ملاد ان اودلوق) ها كرتءاشنا ونملا فصْئيدمعلا
 || نالف نماهارتشا هنا اودهشب ناء(هعئاب ك1 ءد.ةيامهلوق)حا مسأا نءاوها# ىف بالا ادهىف

 نماهارتا هنا اودهثو ىتدلءق:الءارسشلا ىلعةض ل! نالعا موكا ىفلاق اهكساع وهو

 نمءارمدا | ىلع ةداهش اال .ةنال حاهولا حارمسلا فو لك الا هناي فاك اهكلع وهونالو

 نماهارتشا ىدملا اذهلامما اودمشب وأاهكاعذمم هول وهو هنماوعانا او دم ّسنالف

 وأ كون وكب نارا وطتالءالام ععسمالل دةناسنالانالسملا اهامونملا هد_ةئواذكي نالف

 اذاتاك ها ه.ءاعلديام وأ عام ا١كإم 3 3ن هدب الف كالذي كلا ا ىرع ىلا قدس الفار د عمم

 فرءاذال ونأ ها لماتءلناهكماع 1ع وهواهعاب هناننود مدي فمك تال. .كدصه وعئابلا ناك

 وهوصوصخن ال اهكلءنمعتلاك ولاءاهعانن ولوةي مارش اغلاق كو عا داءلا نادووُشا١

 ءارمثا اة لال طوسدمالا عار سداسلا ىلهفاارخ [ىنيءاارون ىف لاف مالربغ اهك اع
 هيرتشءكالءاماو هكلع وهو ع اياولوةدنايهعت انك عاما هثالمل ادحانةد اهمذلابالا باغلا نم
 هودق وه.ءءارتشإا ىرتشمالوهاول وه ناب هط.ةراما ونالف نمهارتشا ىرتشءالوهإ ولودد ناب

 1 ثمملان نءءءاريشرخ ا ىداوه-١نههئزراثرا ىداربهظ ىذاقاا ىواتفا ايصارب+مؤو هأ

 قدمي فرادلا تناكولاولا# هك ءوهو هزم هعاباولوقي ٍلوهنموعاتءمتاناو دش هدوهشو ||
 ديؤ ةرادلا نك-:ملاذا لل, ةةالاماع_ىلاد رد ىلا مالةرياسةدامشل اق ثرالا يدم وا ءارملا

 نع رهلاىفو ها كالمو ع-.دبةداهشلاك ع..سااةداع شا اق تناك ولاماثراولاوا ىرتثما

 ىعدملا وهرع_غدي ف ناكنا و عقاملا كلم هر دريغ نملة: عنامأ ديف عسبملا ناك اذاذي زازيلا

 ىلا اهاسلاوهمااااسا ولاه رااهكحاو عاب ءأاثاهدو مو ىدخلارك ذنا هسا هسمعدي ا

 1 رمش! ىلع او دهش ناف لة ىل هو همام ردا كل ملافواض .ةاولاهو ته .ةلاهوا

 هلوق).ديف سياعسبااو ىاكللا ودعت اباد ىا(مد اود مثولو هلوق) هديعضو هامل

 ةناما دب انو بصغ دي :كامدبجلا ع 75002000000000 0 000 (نال وذ

 ارهشلا لعدن زن رب وه-ءاع نهرب وهج اهنا ارك هاءد 1 1 (هملم

 الفه-:ءللما قايم وذف كمل اة وا تءش ناك نا حيراذلانالىل وادلا ودهم

 ثرالا ىلع حراخلا نهربولاذكوه_:مءارمثلا ىدا مث ه1اللاررقأ ذاك راهأ ه.فىفات
 وذوحيراكلاىا (انهربوادلوق) ى>اح راسلنا ىذجأن مءارمذلا ىلع هرب ولو نياوصف
 ال_مااشرؤدلواقءسواامه-دع ران ئكوت_ساواعرا اذاامل ف «-ةلطارصأا يفر ديلا

 المع سما< راتخرانمزاالا حاملا عمو راتالراءةءاالف ؟ ام_هاد-ا تخراوا

 000 لا اح
1 

 1 ىوعدلا لقتال ىرتثملا كا! ءالو عاملا ءالءالو استل الو ضقأا اوركذيولو د_ةذااو

 : عئاملا كل عدوهُشلا ةدامشىلا حامل هناق نهرب و ه..:مءاريشأا ىدب وهو ىأ ( عت اما ادب
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 ىوءدكف تولا كوعدنااممدقو ىلوالا ىفالة_ئاثل ا ىف الا ىهذ طقئام_هادحاتحرأ |[

 هسا ايلا كاللاب دق (ثال«ىلعدب وذو هاوق) ايران ق.سالاو حراملا مدة قطملا كلما ||
 هلوقر كلاانالد_ءااءتدهشامن :الىدمالا ذقته عاادمشب وزمان _:هءديفانا ىنعألا ٍْ
 ورَخ 8 ىادي لوهةه-ن ءالا للا | ادي الفنيكجاا- 1 لوأ هنأ تثأ هنال (ق-أقب جا ساأاف 3

 20 اونيماوالا نمد ملا فا هوت هذان ود-ءاوأأةرؤيل اذا هنال اهم راةلاددقوه نم .

 ةئاثااىف حالا ى وذ طةفامها دسا تخرأناو اممفىلوأ مبادل اههاذشا تقرر

 (قةةمدلوق) رهااىفهمامتوثال_لار وسلا فىلوأح راك: اه -112!!ىفامأو ىلر الا ال

 7 ىلع بصئاازو 4 وقذةءناشلاىاوهىأ فوذ#ادتءاربخ عفراانأرةءنازودع

 وم«هنارصلاىف داو ىفاك الا عم ىاد لا ىف لهو ) ق.ع فاة*واد]وق) اهرب لعاغ

 ىلهرلا هدر وادع ران مسالا ام قي هن اند_-او صضثنمءاريشا|ىوعدف ىءسالا مدة هناو

 ءارعشا ا ىبءاذهرب ولو نيلو ص هلا ماج ىنف باو رل'فال_:>ا لٌم_ااىف ناف ىفا لا وه هنا

 مشية يا دهلا فرك ذاق بتكلاىفتاءاورلا تفامخا قم سااء_هددح أ زعب ران نينثانع

 بحاس جر مث ىل وق ءالا نا ىلءلدبام ط وسلا فو 2 راسا | ما ةري-ءال هناىلا

 نيا ن مءارم 2 ءىداناغ ىذاف ن ع ني-ءااروتىفو اصضلم عا لوالان باو هذاا عءاج

 مدعي الد ة نعو ةياورلا رهاظ ىف -اوهذ قع .باامهدساواخراناونيفصأ امم ىذقي

 ءارشىلع ناحراش نهرب ةدءاده هلا ىذعب رانىساذاالا ة_صالخ ىلو [حرا1نافدب

 ريع ملأ .ءداوا ريض[ ام ماكر يصمفا وعنا املي ال11 تامرشءا مال“ اوسامهناشراونينث ا نمش

 نء'ارش ىلع ِط :هرب ول ةءاقك دسملاىذ نع ءارش زن راخلا ىوعد "ل سمىفاك اهتم لك

 قءسأةريعال هنأ ىلارع د“ :ادهلا فاق بدكم ا|١ثتااو رت فاذا قيءااهدح أ زعب رانتونيثلا

 هدبيؤب د( رقطالو:) ىلوأ ق.سالاثأ ادع رمد لدبام طوسملافو امهم ىض قد لو ؛مراشلا

 لل ءلادو لاق من ءا د-ملوتراخاةداد_ولا اف ةياورلار هال هنا نا ىذأف نكس عام

 0 اكق اه-وعتاب ١ كلا نايْميام_مماوهو ةبادهلا ىفام لءاد نم ىوقأ هرم هرسع

 ةءاورلارهاطظ هنا ه#©رو لَم“ نم ىلءفا ريت لوالا ةوق جور ع دانالب كلا اي عدا

 ديمقتنالعهبو اهعسارتةيدعساا ىئاولا ىفةبادهلا قام لما : قدعاكحو هاإ

 ناو ردالاع انءحراشلا هلع فا ىلوأو 4ذ ةداورلا رعاطظ ىلع: معيرا-ةلا قانا فئسملا

 نءهلوق) ىف 952 .:.الامكرصأ انء مد ولان لع كمل أو ةءادهااو ناك. )ا قفاوأإ

 لوالا ىف ةامعال(انوةءاهلوق) ىبانز هيحاص ةئمءارب اا ىئدي ىذلارهغىا (رخآ لد

 1 وأ كلا مَن : ىلءلديال ىوتفامه دست وولوا رضا ماكس فاه وهنا اما كلا 'ناتشأ]

 ىاتيال 1 !نا ىلءاق هنا امهئالاد_>او عاملا ناك اًذاام فال ب مدقا 1 < الا وكت ن لل

 لاه مث رء هريغ* ا رم“ 4مل هنا نيت 0 تح هيك اك رات اههدع ات يئااذافهتهحن 0 الا | |
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 9 اواممفىلو قدا تافام_هد ا اف أهمل ىفثأ و:ساوامر او

 ' ام_-هروحالولف اه انو نيةصتأه مد *ىذ د ططةفام_هديسا حرا تارا شعل ل راعاا

 1 -ءزاث الئامزىف "ت08 | الا فةياع رات قءسالا ل اوهوناخ ىذافو طولا ىفام ا 5



 ةقدصلا ف لخدلوقأ <

 ىدانأن فقولا ىوعد

 ىداوهدلاو نم هيهديوذ

 لوالاخرأوهماةةورخآ

 للهعلا مكاو ىنائلاال

 1 لمأت عي راما ىذ ةئيس
 ائهرب واقاطماكلءامعدا نيكلماا ناك. ةهسفنىلالاقنالاتثب حدك ل1 قاطملا كمل

 هزم هأ (نيدلامخ)

 ١ (دحاو نمخر ومءارشوأ

 | نهرب( وأ) دي وذريِبع
 ةا.ءرخ ”الاوديز نمءارمثلا امهد> أ ىعداناو له هنو دي د) ع مبااو ضوةبالا حصتال ا 8

 خدوم لال ءىلعحراخ)

 نياوصفلا نم نماثا!لصفلا رخاوأىف نآ اريشاا مةجااممك- ههكفناةءهاا تءةجاولو

 اذااهةباولاك هفبا واق ٌضِيَملا عم 5 ةقدصااو ضرما عم ءيأاتعق-ا اذاو

 3 القنىوعالا ب اكن هنيفاة 2 نءه-دنياجرلا ىوءدف ىوهرغنا ع نم ارمشلا عقجا

 8 .ءداولف نيا زيمب سب داو ةهب نم ملا نان ايعداولا ذه ةيناخرات رع عالا

 دس نيعلا تناك ولءارشرخ ”الاوةهام_ه دو عدنان نيد © نيمدسب ني دث !ةدهج ن

 تك امل ذااةلطم اكل مامعدا اذا ام مك. عيمكشلام_هدحأت وأامهدي وأ 3 8

 س١ ىقراذاذ5ك اذدازكحن ام قطقيهناو واطاا كلا |ىوعد فان رك ذعضوم لك يف

 قاتلا ىلءانهر ولواحمتنو هف همهوا ركن نارخآن هريودب زن هءارش هنارخآن رو وهذ نيع

 انا هنال ق.ساءارس ثا اف قءسلا ىف عا 0 ق.ةد_>اول هنا ىلءاق داصت اذا ىلوأءارم ءا اق داو نم

 3 مال ةمولا نما داق عرس ارم |نأك | انراةةولواهماةفاوام ماك ا

 عبار داود أن ءان ارهم ثلا ىداولا دكو امه ىذقثاان' ديؤزيءااورش الا نءاصدقو

 4 د ةموك-ا# نم كلملأ اوَهات ذاةطاءاوتسادئءاعادا متن ىضترخآ نءا<.3 ةودقد_ص

 دنزت ن مءأ رس ؛امهدس أ ىذان او نماهلارخاوأ نمزالودققاطملاٌ لا! ىلعاو:هربواورمض>

 هب أن عاب ارهمشلا' ىذا نا اذكوام_ممد ىذتثلان'ديفنيعلاو رشاالا نمةمواارخ الاو
 000 ا تل عت نتا عياد داو

 ىوهرّقنا*أرمش ءاا عدل ىطقا هنافراقها اورا دلاك سقي امامأوةبا لاو دس اكسس الام

 ىداهلكب ىضتمف لمح امأ قا الم الا م ىدملاناك ولام يرن» ىذتد نادي اماو

 دسمدال ئراطلا حو.ثااذاالوأ ةمسقلا لة-ا امم ىضق,تاةمهلا !ىف .ىدعصااوءارم ل

 ادهونءاوصفلا نم منماثلال_هفاارخاوأ ىفاذكن هرلاد هب و عصا ىفةق دصاا وب هاا

 طاغلا٠ نمىلروظام تعد ن ادب 5 .ك امد ردت ةفركت ةددذن هوه-ةاقنو هند_-وامرخ |.

 نااه مودع مق 'اسهنءلو ملا لوصالا ة مة ت وفا ى وهوىددف ىح ىلا هلودأ ىلا عوجرلاب

 ل | ىوعدنيب قرفال هنا ىلا“ ءالاارك د ددعلهر :1 ذيراشأ (خدؤمءارشوأ هلوق)ىاعت قا

 امعداا امن *الفءارمشلا ةدوص كة !!ةروصلاامأو ىنمعلا لاق بهسىدلاو قاطملا

 نامرزىفه هس نءقلتلاام_منمتدثأن ذه4كلمأا تاامفتاد_ةفداو صض* نمءارسشلا

 ن«ل“ اهدنا ىلع لش مسا نارا نه ربذا وهلوةف ها ىل وأناك د أه سب ةد_وجا 2

 نيجرالنا ىوعدنالة ب ادهالا عمت هيد قاف ا(ديىذري غد اونءءدلوق) ة هيهىل 0 اروصاا

 ممتلاىقدئاف الامل هب ىذذئث :ىلءناسراشن هرب ولودل وقف تمد ة:دةدبىذ نمءا علا

 نو :امهادسا تخرأو هنالىلوالا فاه_متمىأعب راعلا ىلءناهربلاندمقو هسقو م

 ىلوأم_جملاد_ن لاه وىلوأخ دوا !فسوب ونألافو هد_ئءاخرؤب لوك ءاوسو«يةىرخالا

 اًخدويملاذاامهنالصاخلاو ىلوأ رو وحلا تافة شال اىف طةنامههادس !تحرأاذاامفالخع

 وا
 هت
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 ع اوهدرادب ؤنيءلاو داو نم زيفام 2 نساك امامعدا

 امهدحأ دانا ؟ : ها دم
 ١ " الاودي ز:: ءارسشس 2 1 1 ) : امهدساخ راوا مع ع رانواةراوا م اعراتاحراوا مع ىذةداعرؤوبم ما

 06 . 34 م ىذقي رخ الاال قيساامهدا ىذةءادسا و ذماا ىذإ 0

 و د.!!ىذإ ىقءسالا ىذقد دءااىذل ١ ا
 م ثااب ديف نيعلاو زينتا ن منع ل م اومبس اك ل مامعدا

 اعد حآ قذانك <
 1 . © نيا 2 0 | قيساامهدس ازعي راتواخر ًارأ مى ادد اوان راناشرأوأ م8 ىضقياخرؤيإ 4

 1 هدير . 8 رقبسالا ىضيئيمامالا دع كلا ا ىف اك أههندد ىذقد كالا ىف اك اهني

 هيض 1 8 ا ا

 1 اوتفأانتءاشموقططملا
 نيمامالا لوق ل 3

 خ رمل ىضقي ف سو: ىلا دنعو فم: يف ادن عام هد ىذةرح - الاالامهداخ راوا 8/

 ةق.شح فأل وةىلءاو:ةاانةعاشموقاطما كلا !ىفاكناطأ نادت دنعو

 امهديفنيعلا ونينثان ءنيفادحت ني ساكلل مامعدا

 قيساامهدسأتعب ران انزال 4١ ادحاو ا راناراوأ 4 ٠ ىذتياخرؤيمل 4 ظ
 دنع وزال ىضةينيمامالا دع كلا فاك اههندب قي كلا( 5-5

 كالا ىفأت امنه ىذقي د46 قاطملا قلطملا

 لوتىلعا وتفأ اناث وناطملا
 نيمامالا

 ب ر وحل ىذتي يع وف أد نع و اهئ ىذقد ةئمدحى أد دعرخ وح "انزل امهدحأخ رأوأ 472

 ةقَشح لأ لوق ىلءا 27 وقاطملا كاملا فام قاطأ ناد دذعو

 ا.هدس ادب نيقأا ونين نم ني ةاّمحم نيمي ساكس مامعدا

 كلا! ىفاك حج. اء ا ىضقءاد-اواذراناخدأوأ 4 كلملا فاكحبراذأل ىذةءاخرؤبم 4 7

 قاطملا ٌقاطاا

 8 زختالا الامه دا خ زاوأ 5 دنع ى.ساامهدس أ رعب رانواةرأوأ 46

 فسو) أ دنع وجيراذأل ىؤةرد# ىذت دع د ذعو قرسالا ىضققبنيمامالا أ

 قلطملا كلما ىفاكخرؤمأل ىذه: انضاشمو قلطملا كلا قا جراشلل ْ ٠

 د#لوق ىلءاوتن أ انذعاشمو نيمامالا وة ىلعا وتفأ
 لودي ز نع مهنهترا هنأ رح“ الا نهرب وديزنممارتش اهناام_هدح أن هرعفرخآ ديفانسءامعدا ||

 ولو ىلرأخرؤااف رغ 0 -اللا خر وي لوام_فهدحأخرانا و ىلوأءارمشا اف“ رار اواو

 2 ران قءساذاالاىلوأو «نامهدش أ ديؤزيعلا تناك واو راؤهث مدنا مهقعا واغرأ
 ديز نمءءارشرخ "الا يداوديز نماضمقو ة.ةامهدح أ قداؤلو حراشا وهف راخنا

 وهفام_هد_ نيعلا تناك ولو نه رلا ف ممام عج اذكو ىلوأ "ارش ءاافءاوماخراوأاشرؤيؤلو

 | ءارعأا عمابهلاك طي حسم دلع عساس:

 0سم بس اوسموسسو رسم



 اي ها ىذا ناب ؟
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 : السرلا همءدبام بارىف هيادهاا و عا نلجرلا ىوعد باف ررغلاورردلا ىقهنحرمصأ5 ه.

 ةلزخع وه هدنع حاتنلا ىلعةئيبلا ماق أوةدد ىلع سن نم اللا اممتمدحاو لكح ىانولو

 ةقدصو اة هو أ ثراو أءارمدام_مممدداو لك قاتءاوسو ها هسفندذع حاملا ىلعاهتمأقا

 'اغ ىذاق ع نءلوةنملاىوعءدرخا ىفو ةدزازجلا تاداهمش نع نمائل !ىفهملا واشأ 6 نيةضومقم

 هناف الف هعئانلا] دلو هناورخآ ن الفن مهارتشا هدب ءهنا ةنيملا لجر ماق لبر ديف د.
 سامى وعدك هعلانحاتت ىوعءد وهعثاب اتت ىدااممتمددعاو لك نال دم اىدادبعلاىذقد

 حان تامثاىف مهخدءلاىذ وج راش نمدحاو لكن السنا دمأا ىدةئدس ىذةمفه-سننا

 بحاص ناك حاملا ىلعةئيما ااماقاو ناعتاسملا رضحولو هلال تاسثاىف مدخ هنا م هعذا

 قوعدٍبا فر ردلاقو ىهتنا ىجاي زلاهنح رمدأم ام_عماقم ماك ن ءاذكف ىل وأحاستناا
 ىلع حج راذلاةش ىلع ردا ا حاتناا ىلءدءلا ىذة ندب نا ل_صاخلاو ةريشذلا ىف لاك نياجرلا

 كالملا ح زاذلا ىداوأ حاملا ح رافثاىداو حاملا دءلاوذىعد !نانءالا 'قاطم ىلعوا حا 1

 نهرلاواةراجالاواة_هيدولاوابمغلاو ال_ءفدسماا ىدىلعحب راها عدبلاذا ةاطملا

 ةيدامعلا لاهو ىوأح راد: :دمقكالد عمالعف حراخلا ىدا اذاامأناهودقو مد راولاوأ

 فااعام طوب سدملا نم جاتنلا ىوعدبا,فثمءللاوهأ + ءةفااز 1 دةري-ثدلا مالك لق: دهب

 اهراعأو ادملا ىذ نداغ .رحأ هعباداما هذ رح ماه ألح ديف ةباد لة ريخ لا ىف روك دما

 قدي هنالدما !ىذلاهب ىذقد هناف هذذغ تحت هنب اداسمنا ةذد ماق أد مل اوذ دوءاما اهنهروأ هذه
 فالخاذ- -هودمل ا ىذا ىذةمفاه مق ساحاشنلاوةرامالا و أةراحالا يدي رخ رخ الاوحاامنلا

 جاتنلادملا ودعدااذاى وعدا باك نصرمشءىناثلا لصفلا ىفىف اه ريلاق و ها هنعلةنام

 7 نيف اذا اذكر ىلوأ جرا: هتناكدملاو ذه مهمصغ ركل مهنا ح .رارلثا ع داو

 لاق ىلوأج راعخلا ةئب تناك هراعاوأ ةعدوا رايزلا هلع هنأ رابملا عد اوحامذلا

 ىلعو حاتنلا ىةكءح رانا: 5 م ىلع جج رع ماا حاذغلا ىلءد ملا ذة .نال_ماخلا مالالا

 حجراخلاعديلاذا حجاءةلاوأ قاطملا كانا حر راذلا داو حاتم! دا اوذىئدا نانو اطال كلما

 اذا امأ كلذ ه-ث أ اموأ ةد راعلاوأ نءرلاوأ ؟ةراجالا وأ ةءيدولاو أب مغ وحشال أ دلا ىذ ىلع

 ةيسف خده نال عملا اد - هىلا ةمد_كرا ثآوىلوأ حراما ةنع .ةالعف كلذ عمو قاطملا ل ' اللا يدا

 57 1 || عوذلا ىفةيرع_هظااىفاذكه ىب مم'ااناث ارثك ار وصلا هذ_هىف جراسا

 ةرودلا ىف راذلا ةئب مجرتب ىتفي ىسمي طمحا هلم_بوانعاشمىتفأو لولا تةىوعدلا
 هر رك دما

 ؟ثلان' ديفزبءااودحاو نم نيا: *ني..ساكا ما ءدا

 الامهد- اخرأوأ 7 مر ران واخرأو" 7” ادارات ر رانك او 1٠4 ء ىذةءاعرؤدم ١

 ىفقدرخ الا قء-ًاامهدحأ ءارشأا يدا ىذقد ءارمشلا د

 تروا تار علا ل
 م اههديؤنيءا اوددا ون نيف © نيم ساكسا ما ءدا

 اههدوبا راوا مم امهدداذعإ داتواخداوا ف 3 اهراوا 5 ىذقب اخرود مل الا/

 اههتنب ىتتي رتخاالا ال قدسالا ىذهقب قيسا ان ىطقن !دخاز ١ ١" .امبتن

 امعدا
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 كلذك دما ىذاهي |

 ىضق عاملا هر ركشالاهثا مولع بسكال |امعدا ثا قم سا[ وهدا ميرا واح 3 "أ ا

 ناى.ةرلاو ثا و .هلا نمةدالولا بيب كل امعدا ثا همفاعي راّلارب_ةءرالو دا بحاصأ 0
 هبىضقامهباعلك.ثانانوفا ول ناو هس قفاو نأ هب ىذقاهه دا عب راتاةءادلا نسوفاوأإ
 | ىدذل ه ىذطق ني<ةوال ه:-فااشن او هماع لك. تأ ناهنىذتامهدسا ىلءلكثاناودملا ىذل

 رح "الل هبىضة نيشذول ادحال فلانا ودملا | 5

 ىضت عاملا ع نهررك هال اهثامولع بنسبكلل | تاامعدا نارخ ”الاالامهدححراوا "ل 35

 ناقءقرلاوثاوءحلان مةدالولا بودل ام ,ءداناهمفزعب رات اريمدالو ديلا بحاصا هنأ 1 ِ

 ىذا هبىذق ا.ماءلك.ثانانوفاولناو خرؤملل هنىضتخ رزملازعراتلدولوملا نسقفاو ١ 3 ش

 د_>الافلاةبادلا ن نساك اذا هنالخدؤيل نا هءىضقي خ رولا تقولهن_.فلاغناودملا 8 41

 رؤي نموهو هيلع لكشان 1 هءىذترخ ”الا تقولا ف لك_ثموهو نيدقولا ||| : 0

 ه.اءةشس ماق اوهد ءتدا ١ اماهناناسناديقةبادلجرلا ىدااذا لالا قدمتلاق |

 بءاملام ىذشب هامل 3 ح راغالاه.ىضطق» سامةلاكل دل ءةشس للا باص ماق اوأ

 ةيادهااىقو هدعب واح راد ال اميءاضقلا ل ةءاوعدىلءةئيملا هيلا حاس ماقاءاوسدبلا || ََ 1

 ىضتاغراناواغدؤيملاذااذهةناخرئاتااىوعد نمرسثءىفاشل لئاواىف م هعااوداذهوأ 0
 دقن حج جيراذلات وول اةفاومدماا بحاصت ةولافلاكم ةءادلا ن سناك اذاالا دءلا بحاصاا مب 2 3

 نيتقواشرااذاالا حاملا عمزع, راتالنربعالو ط» هاىوءدنمرشعىفادلاف حراغلل ىذا - :

 دلاىذزعب رات قفاوناو جرا خلاه ىضقيهنافجراظا عب رانةبادلا نس قفاو و نينا
 ةبادلا نستاك اذااز» لعام زيجولا ىو ءدفاكدملا ىذلا ب ىذة 1و نااسو أ لاك ثمن اكوأ 0

 اةفاومنوكي نا نمولذع الة ني-ةولا د_ىالاسغا اذ ةيادللا ن- سناك اذاامأ ني-ةفوالاةلامأ| : :

 افلا ةناكن او قفاو ناىضقانت [هم-ك- ماك ذاةفاومناك نافرخ كالا اكشم وأامااثوأا 5

 قو تمحزذال(ا هلع لكشأن ماب ىضةالك_ثءناك ناو ساه دا ىذلا مي ىضق نيت وال 1

 تنولا ف إ تحص ئمهرهو نيدفولا د-الا هلا ةخةيادلا ن سناك اذااةاطم طءغلاو ةناخرادَدلا 0

 ام.هاطكاغرااناك اذااذه ها هيلع ةيادلا نس لكش أ ىذلا تقولا بحاصا ةيادلانىضقرخ "الا 7

 خ دوبل ىضا خد وازع داتنافلاذغ ةيادلا نسناكورخ "الاخ رويل وامهدحأ خرأن او 3
 قدهفه تق دمهجاخد ودؤنمنالخر ودل نم ىلع الك _ثءنوكي نا نءىلوالا قد رطاابهنال

 نءهوهرةيادلا ن ىهملع لك ل ا ناةبادلابىذةةىلوالا قد ر طاانذيا دل ندنيب وهند لاكذالا

 دملاىذلا وب ىذقا مهيلعاللك-ثمقيا دلا ن ءسناكورخ الاخ رود ملرامهد-أخدأتاوخدؤنلا|

 ه.ءااوذو حراغنهربناورحالا ىف:امىفنيلج رلاى وعدبا.فو ما هدازئوس هقةحاي

 وعن ها هدوء ح انما ىلع رخآ نم هامل | ىاتن ملك ن خرب ولادك ولوأدمااوذن حامنلا ىلع

 امممالكتافهسفندخءءوغو حاتنلا ناكول؟ ىلوأد ءااوذفهعثان دنع هوو حاشنلا ناك ول

 ىلءاهماق أ نمالزنع وهفرركالمدنعء 1 ءبوسىلءةندملاماقأو لحرنمكلللاقلتاذاا]
 ىاداانالاح راغلل تدثر الذ كالا ةسما أ ىلع تءاه دما ا ىدةنس ناله سسفن دنع بة سلا كلذ ! 3
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 ن--رهظيلناىا لك ثاناف نالسرلا همءديام باب ىف عملا ىلع ال منا لاه أك هيا دا ناس

 ةيادهاا ىف لاه نيتةوالذد دلا نسفااغاذا مذ زحسغلا ضمن تارابعتغادخاو ها ةيادلا

 هع دو مكاخلا هركذاذكن امنيا !تاطبني-ةقوالةءادلان .فااخن او نالرلا همعدبام باي

 اد 0 توك نا علا و د# لاهو عئادوملا او ناسا ةياعوةياهناا وىفاك- ١ ىف

 تايئاوهرا.هدوهةءىلار طظ:.5تقولارك دراءدعا طقس لك_داوا ني ةوأل ةءادلا نس فااخ

 ىناكللا ىفاذك نيفصن اه.مارمءاضقلا بوف ةخطاو ىوعدلاىفان و<_بادقو ةبادلا ىف الملا

 ىوعديف خراتا انيلوصفأا ن نَمنْما ذل باخ فو هنارب رع ىفهداز ىوح هدحاك

 ىذاف ىلو الاف طقنامهدحا خراوااخرؤد لوا نيغامدشو 'ءا اةءانوا لاعل ىلعوغاحانذلا

 بدكمالني:ةولا بذكمنيتقوا ن سلا ةفاا ثار عتأ دم ءلاورردلا بء-ادمالاكن هادخأهداز

 نة: ملانال نيدئدملا ل_مأرابذعا طوةسال قولا نال ةرا.معا طوقءه -:همزالل اف زدنا

 راشاكرظان |1فرءيالوني_:ةوالاةفاو هيا دلا نستوك ناراوط نيةنسااى ءد-ابذكي

 ه:سن'لافو سرفن_بفرظت رظالال ها ضءبنا دهاشددقو هطم ىف ىدخرممااهماا

 تنوملولاكراسصت قولا تاثر ملا ذا هنا لعأف الهر ةئاذاق افدتوان' رلأ هس تاك ومدتوناذنا

 حج :هءلاىفزعب راد ءاارامدع امدعلصالا نال ىفاكلاح رشق ىنادكدسالام ال سالا مشرك دام ىلع

 رخاواىف ناخ ىذاف لاه (لامو) هتارب رك ىفءدازىوج هةةحاذكنياودغلا نما: ا سعأب

 تنامئدملا لطم. ةباو رقرو اه-هاىذقي ةياورىفني-ةولا هنادلا نس فااخ ناولوةء ا! ىوعد

 ة.اشو رةسالا نءرمدع عبرا ىفو ةيداه-علانمنماثا!ىفو لك الا ةنازخىفاذكو ها ٍْ

 اعفو هياكل وا لاق هنال ام-مءاضقلا حر هنا ناحىضاو مالكن م رهاظا اوة اهنا فاك
 رهظالاوهامتءدقونياوقرالوقىلءترمه:خانب رخاتملا نمي واق الا «_.ذ ترثكحص

 ا. منا حدالاو املا جف ال_ةأ زيكا ح رشف ىعاد زلالاهو رمءالاوهاع تدءفاوأا

 ىغةيامهدح أدي تناكناوام ميديا ثناكوا نيحراخانأك اذا امهم ىضقي لب نال طينال
 عباشاا ضهدلوةوهونامئدلا تاطب هلوةبك ااساءرك ذاماماود# رك ذادكهودءاا ىذلابأ

 رهاظىباي ْزلا لوقو ىماي لا ىفاك لاف و ىللي زل ىفامرردلا بحاصدّةعاو ها ئشبسداوهو
 تفاتخااذاىو:ةلارحااعاضر فو ةياردلا حارعمىفاك هئالثلاةمالارا.ةحاوهوةياورلا ْ

 هللا وجر ىد:ةاىوهرّقث' مور !!تاريرع + ن٠لوةذلا تع ةياورلا رهاظب عيجرتلا ناك ٍ

 ىلاعت

 امهدحاديىف نيم | واجاشن اذمع امعدا ١

 ماها اودءأا ىذإ هيىضق عاد 1٠ نءدركةيالا هذ اه - هلع بوس كلا | امعداناامرْؤَتل 14|

 بيس اللا امعداذاو ىدنثا ىلءىل وا |ىقف'اذك ىلو'هيلا بح اصذ جاتا ىلع ةمءامت لك ْ

 ةيدتهااىوع :ىنيادرل' ىوءد باب نمد.ملا ىذل هءىذتق.ةرلاو نأ وما نءةدالولا :

 هب ىضق عاستملا ندر رك الاف امهلع يس كالا .عداشا اد_ارا راناراوا ,ى١ ||
 ناى.ةرلا و ناو.1لا نمةدالولا بنسنا كالا امعدا ناهس ذ 0 راةاارم_ةءبالو دملا ب>اص] ِ

 ىضقا.فاثوأ لكشا أ قأ اون ناو دملا ىذا هب ىضقارك ةىذلا تةوادولول ان سقوفاو

 عا
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 وأءاوساخرأ لاح لك ىلءوغا حان :هااىوعد ف عب راما نياوصفلا نءنماسلالصفلارخاوأل

 اًعرود لولو حبا ا ىلءناسراخشلان هرب هو ىو : اذ اوهد أخ راوأاةرؤبم ءًأنيفانذم

 قفارولاق اامهداواعراولو جيرملا دقفلاءمتءوهفرخ ”الاالامهد-خ راو أءاوماخراوأ 1

 تفولات دش: ل هنالام تدب وهذ لك واام_-يفلاخواورخإ . الاي دك رو هاهو هذا وهدحال هذس 4

 (لعاو) ها اههل ىذق الفامهيدكر وهظانا:ننبلا تاطرامهفلاخ امة لقوا روبل اماكن

 4مم :اكنادملا ىذا امممك<كاخرؤد)و هعئاندذعوا هددع حاملا ىلءاذهرب وةبادىاعزانتاذا هنأ

 نا ءاىفو ىجاد لا هر ذا6ثاان' ديؤو/امهيديأ ف تناك ن اامسهام ع راامهدح ادي

 ّْ ىذلا تقوااةئاوم ناكناةيادلا ئسىلارظا“ا وءاخرأناو ةناغرادلا ىوعدنمرمشع

 || ةيادلا ا شب قيسااههدتح أقر راتواخر أن اواممنءاممىذةيارك ذ
 نسوا ورخ < الاخ روي لوام_هددسأخ رأن او هتقو اهسقناو نا ىذقىعب 8 هيلع

 "| اهس قفا ونا هبىذق ةقمساامهدحا ناك اذا هنالاضدأحرَو وحلل هن ىو خدنحد و تقولةبادلا

 امممخرْوا اريغتقو ناكرخ الاخر ود لوام_هددحأ خ رأن كال ذك ىهالا ناك اذافهّدقو

 دع ىمس "هل *بمدروص ىلع 3 2ى امريغو أ اةباسخ رولا ضرةنافبراتتلاو 1 دمدعأ :

 يك ة-ةناوأخ رّومالىذقكاذك اموفاهتس فاو نا ىذقلالذفونمتع راثاا

 الفاك.ثخر وما ريسعشقا اومفذال اذد 6 ر وهال ىذقح روما ريسغأ ان واسمخر ولا ض رف ,

 قذاو نملءاضقال ف رفالف ها هنا 7 م2 ىفهدارى وجوةّة-اذك خروماهتقفا وادضراعد ْ 3

 |فلاخن او فادةال قدملان الث اان" دب واامميدبف وا امهدحا ديف ةءادلان وكت نأ نيب انس . 5
 ديؤتناكن او ثان دب قواام_ميديا ف تناك ناامسنبا مى ةد لكشاو انتقال 5

 حدالاوهو هر ةبهدياو يباب لل ءال_ةرردلا بح اص هةةداك 1 0

 د>الاةااخم ةيادلا سناك اذااما ن..ةوالاةلاغةبادلان سناك اذا أدهنا (ملعامت)

 ةنادأا ع ن-لثتص* *اىذلا تقولا ب .داصا ةيأدلاب ىذترخ لا تفرر ْك 1

 : رانا وأه_*ذاك اخرانااذ ه هلأ ةئاشراتتلا ىو نمرشعىل ا |ىفاذك هلع

 هنالخر ود[ نأ ىذةب روما راتلامل ا ةبادلا ن_دناكو رخ" الاخ رؤي لوام_هدحا

 || لاكشالا قةف هتقور بأ حور )نمنالخ دوي )نم ىلءالكشم نوكي نا ىف فوالا قب وطاب
 خدو: ل نموهو هءأدلا نس « ملكش | نا ةرادلا ىذةمةىلوالا قب رطأانذنا دلا نس نيب و هدد

 || ةيادلا نسناكورخ الا خرؤ: لوامهديسأخرأناو ىهتن!هنارير كت ىفهداز ىوج .ةقحادك |
 || ره ىموتنا ةضاحر املا ىوعد نمرمشءثااءااورسشعىنامل | أك امهثنىضن امهياعذاك-ثم

 نادل! ىذلا مب ىذقاه_هدح ًاديىف تناك اذااماو ثان” ديف وأاه_ميديأ ف ةءادلا تناك اذا

 ىقءدازىوسءةقحام ام-عاعزاك ثءقادلاّ «ناكورخ“ الاخرون لوام_هدحأخرأ

 اههتهرغداوا نيءقولا ن نمربك ا ةيادلا توك نية قولاو نسل نيب كلان مدا رااو هنأرب رت

 نيدنسلا ىدحا هب رقي ام لصف قتلا ىوعدةرابعفو طمفا ىوعدن مرمع ندأسم *1ىفاك

 روهظ م دءلاك_ثئالاندارملاو ن ني ةوالاغلا#نوكي اههقوفوأ نم:ةولا نود ةيادلا ن «ناكاذا

 هقدر 6



 و 1 2
 ظ 2

 ناق.ةرلاو ناو.1لا نمةدالول:بدس تالا امعدانأ +_فوع_ راسل اريمعي الو نيذ هن امهددب
 , ىضقامهلع لكسش أنا قفاونإل ناو اههندب هبوضقار كسه دىذلا تقوادولو ا !'نسؤقذاو
 ىذةءوضعملا د: ءناتةءلا تاطبارك ذ وذلات ولا ه:سفااخناو نيكصن كالذك امه

 رردإا باص هةّددحو جاد لا هاهم ىلع جمالا وهو ضءءلاد:ءامومدب هب

 عاسلا نمرركشيالاهت امهلع باكل امصدانا قمسأ اههدس أ عب راتواشرأوأ م
 ناوماسان م ةدالولا بسك انعدان او همقزعب 15 ءلارعت بالو نيةصن أمد ؛ هب وذ د

 نانىةاوبل ناو <دقو هن-ىقناوذأ ه«ىذتامهدحأ عرراادولوملان-قفاو نا قءقرلاو

 فااخنأ وهملءلك.ثا نا هب وضت امهددأ ىلع كش !ناو نيةهامهتب ىذقي امويلع لك.نأ
 ثاورردلا باس هءةةدو ىلي لاغلاق ام ىلع مد الاوهو ضءءلا د_:ءنارسلا باطإ نيتفوا
 رخ ال هبىضقن.ةثولا دعحال دولو ملا نس فلا

 ىذقب عاملا نءررك.ةءالامهفامهاعبهس كلا عدا نا رح" الاالامهد-أخرأوأ ع

 ق.فرلاوأن او.هللا نمةدالولا بس! كلل |اسعدان او همفزعر رادااري هوالو نيةصن اههذدب هن
 هيىذةءامولع لكثأن ابونا ولنا وخدؤدا هءوذةٌحدؤوا 2 راةادول وما ند سقناونا

 افلا ةبادلانسزاك اذا هنالخ رون نأ هب ىضةن خرؤأ ا تقوله: فااذناو نيةصتاههذدب

 خدي نءوهو هءلع لكشا نم اهب ىضةرخ" الا تةولا ىف لك. موهو نيتفولا دال |||
 امهيديأق زيعااواجاتامعدا 5

 نيف هئامهم- هن ىوذقب عاملا ن هرركش الام اه هاعبدسا كالا اامعدا نااخروبل 6

 نيف هنام هن هبىضةبققرلاوناورطلا نمةدالولا بسب كل اايعدا ناو
 | هيىطقي عاملا نمرركتيالا هفام_عاعسيسب كلا امعدانا اد-اوا رانا خرأوآ
 قيقرلاو ناو. ل نم دالولا سب كالا امعداناو ه-فرعإر ا ل

 هب ىضقاه اعل كش أ نانقفاور ل ناو 35 .هبوذتار 5 د ىدلا تتوال دولومل انس «قفاونا

 ىذقيو و ضعئءأادنءناثا ملا تاطا ار كد ىذلا تقولل .:مفاادناو نيقصت كدكاموهش

 رردلا سا صه قةدو ىاد : لا هلاعتأم ىلع مدالا وهو رضء يل دم ءام عندي ه

 هبىذتي عاسشاا نم ررك:ءالا هفامهلع بي سامعدا نأ مسا ا امهد زغب راتوا>رأوأ +
 نا ق.قرلاوناوسملا ن هةدالولا بي ب الأ | هع :اناو ه ,ةميراغأاريعيالو نيستا مهذب

 اهبياءلكشانابقفاون) ناو ه:ةوهش-قفاو نم هب ىضقام» د أ عب رامادولوا ا ن--ىفاو
 هتسفااخناو هلع لكشا نأ هءىطقام_م:مددساو ىل ءلك ذأ ناو :ةدن امهئدب ىْدَش
 رودلا بحاص هقّةدحو ىأد 2 هلاهام ىلع ا د ا يسم

 رخآالا ءىضت نمت قولا دال دولوملا نس مان تاو
 هب ذي عاملا نمرركتي لاما .سواع سبب كلان اسداارت رع الاالامهد-أخرأوأ 4
 قيقرلاو ناو .للا نمةدالولا هسكال ا امءدا ناو هفب راذل ارم هالو ريش صت هش
 اه-هخ- ىطقيلكشا نانىذا وبلنا د خرؤهأ هه ىذثخ روما راءادولواانس قفاونا

 اذا ةءادلا سناك اذا هنال ىتناح دول نأ ه«ىذ# خ رومات قولا فااسناو نة بهذ

 دوال
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 وحن نوكيالث ةلوق ؟ || جاتنلاىوءدذ ها تال_-هئلاىفهب حرصا حجاتمااوك نوكيالف ؟ هذطقندعبىرخاذ رم
 هلق طقس هلعل حاملا ةماوا ىوعدحاغنتلا ىوعدو لوقةنااىوءدرش ىف نا-كضاأف هيح رداع رركءالامكوعد

 ةىمعضصب عانملا نمناكامو حاةءااكك لا! ةياوأ ىوعدلكنوكمن زباوطذلا ن«نءاثاا ل .هذاارخ [ىفاورك ذاك اللا ظ
 هضقن دهب ىرخأ دعب || كلما بس لكف + ءدازىوجهتة-ا؟لومالاو عورفا! ىف لوعسفلا ةئالا فاغثاا ذهىلعو
 "هج اوف الاهمالكق فاو. حاتنااقعمفوهذهذظقأد- هدىرخا. ١  هدةرم ع:ميالودا هال ق-هيرر ؟:.الام عاملا نم

 ماقم ا ذهررصاف 5 عي فهمك« .كطرركتاا مدعو هل- ؛مناف جاتمااب ءاوعدك. ب.ساااذهب للملا ىوعدو

 هوس هضّةن دهب ىرخأ دعب :ىم عنب رداعبى هد دو ترام عاشمان ”لالدال بسلك امأو هماكا|

 هدازرهاوخ 9 طوسملاو طيضا ىف هج رصاك ىاطملا كالا ا هلع م ىف نركب ىلإ حاذنلا قهعنوكدالوهف

 «؛ ||: مالا جسفنال لاو [ةمنطق بارت نكرر 5. الام لاو ها اهرمغو ةيريهظلاو علي لاو

 تاق عدي وذو حراشم 0 اوانف 3 ءااكوهف 2 هال كالوأل بدس امو نام بوث يسفف

 امفهرمغوذب زازيلاوةئاللا فاك ىلوادملا وذاك اك امى دنع جسدا رهكلم بولا اذه

 ديىذو حرا نه لك نهرب ولف است ةلاكو وف «ررك2:ال كال حال بدسْنما باذخ نيا ب او ىههتلا

 ىدنفانامعءقدسو َقَداملا حرام لقنأك ىلوادع ار ثاكدك !مىف باس نالا اذه نا ىلع

 رصشااوءانبلاك امهغو ةضفااو بهذلا نمةعو سا ةةطاملاكرركتياملا موو ىف وكسالا
 ةرمضةأادعنهلداعب ورركتب ا. موهذالثءاهوكتو بومحلا راسو ع ورزالاربلاو سورفملا
 ىفدل سورغملارك د! ناو هكامىف تهذص ةةطنملا نا دما ىذوح. راسل نم لكن فرب ولذ ىرخأ
 هل_عفحراسلنانالامحال ىلوا حجراملا ناك هلئكولمملا بو.حلاو ه«-ءر زةهرملا ناو هك. م

 عمى نكي مك قدرطاا ادم. هلاك امن وكفاستاب لوفوه طقنوهنم ذملا ود ذ ه.صغمتال اوأ

 || ةضفلاو عونصملاب هذا !ناف عملا ىلء ك1 ءنباهرك ذاك قلطملا كلا ا ةلزتعنوكي لب حامتلا

 اان سرغب و ضرالا نم عطقم ص رغد رعشااو اتانداهب و صضة.ءانمااو ةعوذمهملا

 أ|رركتامم في رشا| فصملا كال دكسص واسمناب“عرزرت مترهعْف با رَملا ع*ىلإ رغم عدزت وبلاو

 نال ىدمالهبىضقي هئافدك لم ىفهستكهف دم هنا ةنيلادسملا ىذوحراذنا نم لكماق اولف

 ىفةمال لن اىفو ناذضاف نملوةماا ىوء دىفاك بتكي م ىس؟ بدك رركتبا م ةياكلا
 لاسنفةد او: سم برضضنام «:مو ني: سه بريطنام هن ف.-سااامأ ىوعدلا نمش ثلاثأا

 لكش اتافدملا ىذا ىض.ة.ةصاولاق ْنا وىدملل ىذق نإ: سم برع اولاه نا هلئامصلا» الع

 حراغلل ىنطقب صة-ةياورىفو دءاا ىذإ هب  ىضنتي نا ماس ىف ديا ورىئناولتثاوأ م..يلع

 ناف رردلافو ىهداحامن ايم هنا مدالاف الك_ثمناكك ناو ىس رسال ء_بولا فو

 ةئسءاضلانال ج رامغأل هيىضت مهيلع لكما ناذ هيفرعا منال ةريخللا لهأرىلا عج ري لكشا
 ىمب<ا لالا ىلا عجرب مل لا ذافحاتنلا ثي د ه:ءلودعلاو لصالاوه

 ثلا“ ديو نيءلاواجا د: ام دع امي 1

 ] يملا ابعداناو نيذسأ امش هءىط رك ,الا ءذ امهلع يسد“ "لااأيعدانااخدؤبإل 11

 ٠ نيةصأ امه 'دءهن وطن .ةرلاوثاومملان هةدالولا بدس

 | هيىطقي عاملا نه زرك.ةءالا هذ اه ام تنسي "11:1 امعدا *| دوس اواخم راناعوأوأ 1



 قيساامهدس أع راتواخرأوأ ه١ ادساواةراتاخراوأ نه. يىغذقياخرؤنل (4

 جانتنلا بحاصا ىذقي حامناا بحاصأ ىذشن جاننلاب حاسما

 رح ” الاالامهدح ا خرأوأ 1

 حامغلا باص ىذة»

 اهي ديف نيعلا واحات رخ رس "الا واقلط ماكل ماة.عامعدا

 امههدسأانرأوأ 6«؟ رع داتواحر أوأ هم اه : راتاشرأوأ 64 ىذق» اخرؤرم ع

 ىضشيرخ الال ىضة,قيسامهدحأ ىضقيادساو 2 حاتنلابءاسا

 جاننلا بحاصا . حاءلابحاصأ جاد! بحاصا

 اهم دبا ىف ئيعلا واحاتنرخ "الا راقاطماك.طءامهدسا |:ءعاعدا

 امهدحاخراوا 2 راتواذرارأ ه9 اه راتاشراوأ هم ىفذتاشروبل هنإ

 ىمَتي رخ الال  قيسلاههدحا ىف ادحاو جامنلاب>اصا
 حاملا ب انتقل جاتا بساساىضقي حاتنلابحاصا

 نال ا ىلعد.!|ىذو حراللانم ا.ههدحأ نهرب ولو ررغااو رردلان ء نياجرلا ىو عد با.ىف

 كلل ا ىل- انهربوأو قنا! نمر ويز.خا بام هأاقثو ىلوأحامئااودذ حرامنلا ىلع رخ"الاوقاطملا

 حرش ن منالجرلا ه_ءءدبأم با ىو ما نيج راخاناكولادكو ىلوأ وهن حام ١١ ىلع خ" الاو

 ناكءاوس جامنلا حاسم مدق 0 لا ىلع رح ٠ الامال ا ىلع ةئنيمعدملا دع أماه أولعم ملا

 لاهو ءا هنمقاتاانالا مغلا كلعالف كلل ا ةسءاوأ تشب جانا ا

 حامخلا .بوحا ص هب ه وأ وأىفف رفا هنأ ل اوقالا هده 3 هلع دتهنارب 7 رق ىداهعلاد وعدتسلا وأ

 بحاص ءالزكحنا .ه دز فنيهلا تناك ن اف ثلاثدي فرأ أمه اوس ادن ةنيعلانوكت نأ

 ىدك رخ" الا مصنلا ىف جداشو هقعأ ىقديوذ دءل| بحاص نمد -اولكن الىلوأ جالا

 جاتنلا ىنعرخ” الاو قاطملا كلما ىلعامهد-أ نامءدما نهرب اذا لصادلساو حراسات عمدملا

 لودال !فنمب امثاانثدي فوأ !ء_هديفوأ مهد اديفيدعلا ناكاوس جانت |ةنيمدقت

 ىلع حاننلا ةئيمد م وةىعو :رايعااهذ_هاوةاطا ءاضقاا ىفقثا رلار هلا فلاه و ها

 اخرؤيمل وأامسهدح أع ترام امهذ اى 1 و:«اواخرأا ام لوشفقاطملا كلملا ةئدب

 تقول يدملا نس قف' ونت امال. .كسمأ ران خوان ا زعراتالرا.تعاالفال_مأ

 ناةئدملا تفانيستق ولات 8 ولو حرا.غلل مكي ذئن.ف.ح راسا تقو قفاو ودملاىذ

 ناومحلاةدالو ةونلارس ا :حامملاو ناك ايف كرك ودا ءكاةماعدنع

 ىف هندالودا رخاو برغملا ىف اك تءضرو تداو لوه فهلا نبلاب هدنء تبعت نمد -:ءهعشرو

 مدعح ان لا ىوعديف الص سمع راثئانوكيدارملاو ها هر و

 بدن ال هكامىفندال ولالا | بدسى وعد حامءل|ىوعدود»# د وأ وأاع سل داتاةَقنا وم

 عوقوفجاةنااوههرركت نكمالافهررك:نكعىناثلاو هرركت نكءالا»_هدأ ناعون كلذ

 ىرخأ دة رم هدو رخ مهما نطنىل ادا اولاد وعر وديالى ىءيلا# نيته حب راهنا ىف جاتنلا

 عنسيالو كاذك عانملان هاك امر را ةيمهةدالولا دمرهتدالوداءبالداولا كاذك مالا ناكاذاه
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 قو_-ااههدءاواشرااذاالا امهم وهفام_ييدا ىف نيعل او داون مءاربشلااهعداذاو

 ةه»ن ملام ىفانامعدا اذا هاصطم نءاثلا نءنيأوسفلا عماج نم اهية.سال ىضقي دن ل

 | خرا اذاكادكوامهندبنم_ءاابىذعشي ءاوساا ىلءاهسهخراتواشراوا ترو ملوةد-او

 أ امهقمس.ال ىذق : قم بأ أوه لدسأ ع رانواحراذا رامون ادب ع . الانودامه ردا

 نزءءارعُملاو عل .ااىف تاما ملا فال_:ثاناس-إ باو طرا ىوعد نم عب ارلا ىلا ران

 ع رانواحرأ اذاالال ودل اهني ىضقي اه  ميديأىف زم علا تناكنا طرا ىوعد

 | اغدؤيلناامميديأ فزيعلا تناكنا .دازرها وة طوسنمنع ناسسأ | ياعفو قيسأامهدحأ

 اهيقلاكشا الف والا قاما نيذسأ اههذع ىضقة.ءرخ "الا نودامهد -أ داو أءاوساشرأوأ

 ةلاحزع_ ران ةربعال هنال نيغصن ام -عذ»ب ىض قي *لذكةرخآ الا نودامبهدسأخ رأاذاامأو

 | جراما خ رافام. هر. ديف ناكوأ هنا ىربالأ اعما .هد. خر وا نمعأا تناكاذاد: رفنالا

 /ناكاذاةربعزخإ راغأ اتركي الا دكف لا ةحالاردءلا ىذدي رضةنت 0ع ران نوال

 ةريعدارفنالا ةلاسزعإ راثال نكي /ناو فمه: !اىنرخ" الادب نم تدميام ضقأس ىحاميدباىف

 شماغ نمل :دب راداانىوضةدمدعولو ةلزئعهمد عوزعإ راءاادودس و راصدلا هلا

 ع.سلاوءارمشا اىوعدلوأ ىف ىورقنالا

 امهدس ديف نيا اوذساو نمءارشانءءامعدا

 دءااىذإى دش ادساواضراتاشرا وأ :17 دملاىذإ ىذشاحرؤنل عه

 1 ىضتيرخ الاالامهدحأخرأوأ غ8 قرسأاههدح أزعراتواخ رأوأ ءال

 دءأا ىذا امهةءسال ىذقي

 اذاالاخ رو لوأخرأءاوسد لا ىذا اوهذامهدأ دي نيعلا ودساو نم ءارسثا عدا ناو

 ىفهمفو نياودقاانم نماثاا لهفلا لواىف حب راخا هنىطة دقق مس نأ رات للاب را واخرا

 همثوثدراو ءارشوخ يبدد اذه. ببي ةءلاوذو حج راذلا ىعداولو روك داالهفا| طساوأ

 ْ دسحأو ةهدج نم ءامعداولفنيثلا ةهد نمرأ د داوود نم كلا قاتامعدينا اماولذع ال

 ظ لوأوهف قي_ساامهدسأ ب راتواشرأولفءاوماخرأوأ اًخدؤرل ولدا ىذا نمكحانهر ريو

 | همقو ها كن ه.طمق صقل الف لق 6# تك !بلأ تقو ذا ىفوأ دسلا وز هذف أمهذرأ أخ راولو

 ادق ونمءارمشلا انيئاولدءلاذو جرامتا نا اوممبأو طوسيملا ةراشابروبزماا نلف اضبأ
 ا هيلع راتذإ (ثف) ىلوأدءااوذ(شف) ىلوأءب رالاودخرخ الا الامه دسأ خرأو

 نمىوق [ةاعملاو هد ةعؤمسىلعلءادوهو نياعمدماأ ىذ ق- ىف ضبا او هب مس هةسىف

 | نسنغربوأو هلم مدعي همقو هأ جراشال مكحي قبسأح راسلنا عبرات واخرآ اداالاربهللا

 |ءارمدلا ىلع نخرب وأ تمقولالب هسضيق ىلع - ِملاو 3 نذرب ور هس ذم هضوق هنأ ىلعه لن سد 5

 | انهكرع راثلاهلتدت دقوهطققم-سىلءلدت لاما ىفهديذاهل عساف صمم هدو هر 1 ذيو

 3 لاه ىفةعاقلا هد دولا ءااوذ#ج 7 ونا :هءلا تغلق ءدعب وأخ راما ض.ةلمق هنأ ىرديال و

 ١ ثلاب' ديف نيعل اوجاع رخ' الاواةاطماك !ءامهد ا انءعامعدا

١ 



 سس سس سس سس سس صصص سس سس سس خا

 ع.بلاوءاريشااىوعدرحآ ىف ىورشنا ةدساوةوجن مقتل امعدا اذا مهنة ىدلا ١

 : اههدسأدي فنيعلاو نيثا نء*ا ريشا مءامعدا
 امههدداخراوأ 7 ا.هدحام رانوا>راوا 6 اعيراناخراوأ 03 اخرون مو

 ىذت رخآ الاال ىذق قءدأ ىذةاذحاو ىذتد

 حراغلل امهّشمسال حرا.ذلا حيراذلا امهقساخ را ناو 1

 اًهرؤيلوأ اخرأءاوس جراذلل ىَْتي هنافامهدسأ ديف رادلاو نياسر نم كالا انام عدلا ذا | ىا كوقأ لا رخال

 ثلاثا نمةصالخ قسادملابحاصخراتناك اذاالارخ الاخرورلوامهدحاخرادا || عئابلاو نيرا
 هذمءارتشان الفا ناك هنا ىلع لحر نهرب ل رديف دمع َةد زازيا ىفو ىوعدلا بَ نءرمع ٍْ تاوسفلا قرع 07

 ىلاثلا لوق ىنقءامسو ذكي رمش ن ثم هنمدارتشا رخ"التاك هنا ىلع دلاوذ نهريومانأةرمشعذنم | اههددس اخ رورو دبا
 الاءلوةىف د#تلاقو ىلا اوذوهو اذع راتاههةم_تالوهىناثلاهلوق ف ْ تقوذا ىلو ا ر_ 0

 ىلعوىعد-الوهرخ"

 م اننعرانا.هقيسالتةينا تف اذهىلعفلوقا ها ىعدمللوهالوأ ىلاثاا لوقساسة أ | ضن دلو روس 0
 ىوأ ب اورلارهاظي لم»ا|نال ددحاو نم*ارمشلا اءعداول ا باك ولو 3 ل

 ثلان'دي ف نيهلاود-او نمءارشا: مىاسعدا | دحالو ل ه-هق

 امهدحاخراوا ؛٠ ميراتواةرا وأ 84 انعراتاخراوأ م8 ىضقياخرؤبل مالا 4 دم اف خمرا عجبملا
 ىضطتي رخ الاالا  ق.سا امهدحأ ىضةءادساو 2 نيئدئامهتم 0-0 . فدعدم ا
 حراغلل اموقمسال ىذقد 2 0 انهذر صهالذا ىلو |

 ناوةخطاىفامهم اوءءالزيقدئاموهة.وهتءاوساراوأ اسروبلود-او نمءارمشأ اامعداناو

 ناجراخإمهو ىأامهددأخ راناو 3 اهات اامهق. سال ىذش ق.ءاامهدسحاواخرأ ١

 ثاانديفرادلاوءارشاا امعداولو نءاثلانءنياوصفاا نماهاسفنا خرؤمالو فرخ" الاال

 6 م. لا 0 1 6 ءقناو هل-هر ل .
 ُنيةصت امهئم ىفَش ةنبااامأف اواخر وبؤودملا ب>_ صن ءءارعل!!هوةمدداو لك ىعدان ا 59 9و

 فصلا اه-هنمدحاو لك ضق*1 2 نارام اه-هاونُملا فص فدا اههتمددحاو لكلا حف تادهاثامهر_؟
 نُهلا همم دخأب 0 الاق ءاصقلا ل ءق كرتناامهد-أ م تاف كرتءاشث اون ملا فص

 م-غنم*ا ريشا !ادعداولو نقلا فد فهذا الا ضوةيالءامضةأأ دهر كرتناورامضخالا

 عراتوا>راولوادساواذعراناشراوأترؤيرلا ذا !ذ_هنيف_صنامونم ىهفدءلا بحاص 5 | صور[ و

 ىضقي رخ* الا خدؤيموامهدا خرا ناف عاج الا ىفوأ اضع رانا ءوة.سافى._ساامهدصا ||” ” لءاعقد»| وعئاملا

 نعريف هعئاددي ىف ع.ميملا تاكولو ىوءالا نمرمدعش لاهل نم ةصالخ 2 راسل يحاصا

 مايأ رشع لنمو فق هنا و*ارمُدلا ىلإ رخآ ندريو رهش د م مدض هنا و ءارمشا ا ىلعام_فظديسا ||

 امهيدبا فنيعااو داون ء.ءارشامعءدا

 ىخقي رخ" الا الامه د>اخراوأ 2*غخ قيساامهدسأم راةواخراوا 3

 نيةه'أه عمم أوهّقيس الوذةد

 ماه سس

 ثاو
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 2 ثاان'ديو نيعلاو نيزثا ١ نءءارسشا | امعدا

 قيساامهدساع .رانوانراوأ الحلا اد>اواذعراناثراوأ انما ىذتءاروبل 50

 قء-ال قذش يالا 0 ءا|ع لع نيفصأ اممم ىطقي نيةمدئاه مم

 نا واههعت اكلم امهدترات ناك نا

 دوءاموم اركشا تقولام هدرا ناك 1 الاالامهد اخ راوأ 1

 دو نيفدت امن ىضةيد# امون ىضقي

 د# لوةنيلوصفلا باص اه اهنا

 ءاوسلاىلعام_هذع رانواخراوأ اروي ل نافثلان دبى رادللا وني ثا نمءارسشا | امعدانأ و

 ا ىانرك دىذلا فال: الا ىلعوهف قس اههدحأ مرات ارت اوامسبام رادلاىضأ

 ىنانرك ذامىلءوهف رخ" الاخرون لو امها أخرأناو لاوقأ ثالث هفثا ىه؛ثارملا

 ٍ ىوردقف قيساامهدحازع_ رانوعا رشا اخرأو نيم ا نمءارسشا | امعدأ اذاامأواضيا ثارعملا
 هده ىلعت ثا رمملا ل هف ىفاك نيذهنامهن- ىضقي نيعثاسملا 5-50 ويملاذا امهملاد_ نع

 1 رمشا|ل_كنىف ىضعةءةباورأا رهاطىفو ثا ميسملا وءا رمشلا نيب فرغلا ىلا حاملة دا ورلا

 ىلع ونه ىورقثا قرغلا ىلا حا مع دع ةباو ر رهاطظ ىلءود 6# دذعا2 راثاوهةيسال

 اخراوأ اخرؤبلو داون مءارمشأ |امعداتاو نياوهفلا عماجفو ع-سااو"اريشا|ىوعد

 امهةءسال ىذتءؤي_تاامهدحاو انرأذاو ةخلاىفاهماو:_تالنيف_هأامهع وهنا
 0 رائالو امهع'امل كلان ايثاع- ماني روع ءارم ثااامعداولام فال اها

 ب معررات الد ؛ كلا | ىلعا هرب وارذحاه-مخ "اكاراصو هيدةءبالدكلل هع راتف نيعئاملا كلا

 هنأ هنمقلتلا فات :>ااغاو لحرلا اها تاك كلم أنا ىلءاة-فئادةفاتهاما امهتيس نوكرذ
 هريسغل هن ىذقب الم هيدل ىضذقمف همحاص همف هعزات ال تقو ىف هسفنا اناا تاثأ لرلا اذهو

 ناوه»بوصالا نا ىل ىءارتد لوقأا ب اهمفد*ى يناه:مقاءالوهو هنمىاتاذا الا هماهد

 مم راسف نيعثابلا- لل مءا د_تبالع ران الذا نيا نم قا“ ءااةروص ىف راما قهر: هذال

 قلطملا كلما ىلعا هرب و 0 اراصف عئاسل ادعت عم ؛ هيد هبال كلا ري كملا

 ها عيدان

 !.عيديأ ىفزيعلاو زينا نمءارمشاءعدا

 امهدحاخ راوأ؟ ؟ :عررانواخراوأ م١ انيراتاخراوأ عم ىضقةءاخروبمل 4
 ىو يخ* الاال قءسااوهددا ىْدَش ادداو امه
 نيف هل دام اموةيسالىوذشب نيفصن أ هدب نيةصن

 اسعدا امهريغة هس نم كاملا قات دءلا بحامص ىوبعدفف عونف طفلا ىوعد نم ماب .ارلاىفو

 امهنس نم_هلابىنهةيءاتسلا ىلءامسهتحرات وادرا وأ اخرون لو ةد..-اوةهج نمكاملا قات

 قيسا امهدح أع راثو اخرأن او رادلاءاههذ- ىذةد رخ رخ'الانود امهدساخرأاذائءالذكو



 ديف نيعل!تناكولاك ىا ؟
 هيوم ها يلا"

 اًسراوااخ رؤي لاذا فا ١

 هزم ها ءاوس

14 

 دهم فااخ .-ولا اد _هىئفهلان امم 01 2و نبعدةمجلام انا دا ةن 1 . الا ماه اودلان"أ رم

 ثرالا ىوعدفىورقنا
 هس أن مثرالا امهثم لكى عدا ىا ميديا قنيعلا راهويب نمانرااك طما.ءدا

 دنع قيسأاههدصاتع راتواخراوأ 4 ادحاواذعراناشراوأ ١م ىذشءاخروب) الحا

 ناكن !قسالا ىذش هيداثلا انثالع نوصت اموئدب ىذقب نق ماا ممدب

 ناكذاو اههندوم تومل امهذعران :

 د#دنعام وروما اه_وذرات رخ الاالامهدسأخراوأ ؟٠

 بحاصعرو نيئصأ امهم يذق اهندب ىذا
 انهد#م ل ]وقم وذا عماج اعاجلا

 باوملا كلذك.فامهيديا ف نيعلا تناكن اذان رااكطما.ءداولو كلاي ديف يملا تناكولاكىا

 امزمل نياودغلا نم منماثا الرا ىف >9

 امهد-اديىفنيدا اوه الاثنا اكل ماعدا

 امهدسازع راوا>راقا : ري ىذقب ادساواذغ ران اواو 5 ىذةءاحروبم 517

 ىذقيام- هدذءق٠ ل حبراغال حجيراذلل

 ١ اوفا اننع ا شصوج راخأل

 لوة ىلع قمءءالاةب ولوان ىذتب رخ"الاالامهدحأخراوأ ؟؛

 نيمامالا اعاجسا حي راخال
 حيراششللو 30 اوساراوأ ارو وامه دس ديف نيعلا تناك ثا 4 .الاثرا اك.اماعداولو

 ناناوانهزعب راداةريعال هنال حراخلل د عدنعو امهةسالووذَق.سا|ههدحاواتراناو

 نياو هفاا عماج ن مام سول ىلأ ل ءخ رومال ىذقيلل.ةواعا»اح راغاووذرخ" الاالامه دا

 هلوهف | زبسادبلا ىذإع راتوا حرانإ وقم ساحب رافع ران واددرا أ( لوقأ) نها 8

 لا نعال ا قا' ىف هللا عضو وقام ساكدملا ىذزع را قوسا١ ءاإلا 4 داشلا هنالصاخلا او

 ةييفلب ا.ءداولو ىوعدأا نم هرمدعثلاذلا ن مهدالللاىق و نيدلاريح

 3 ءلاىدزعب ران تاك اذاالا 13 حجرات اوهفامهدحادف ناك ولفان هو هر ,لادف

 خ رخال ويرون سلا+ را ناوىلا هت هاا يجبر مسونيلاو ةق.شح ىأد:ءىلوأووذ

 ديزرعتل | ع نءالة:ةيدامهلا نم نهاد ااوة اشو رسال ٠ نم عأرلا "قلاع عاجالاج راذلل وهف

 ىف جراذلل ىضطقي ةئمبلا ماق اونا 3 لمح را ىعداو هنا نعثرالا ف. ١ بحا «ىيعداول

 دنعو ف سون ىلاو ةق.ل-ىلا د:ءق.سالل ىذةق.ساامهد-ازع ران م اهمج مهلوت

 اكامأ. .ءداناهداز رهاولل طوس 110 نءال_هن نادسلا ةباعىف لاق ها حدا ىضقب د_ي

 كاملا ىف با وذاك -:عبا وملاف 4 رمشلاب 8 اره ان نيسنما ن ا ىقات لك عدا نأن بدسد

 ديف تنا كص نا! قاطا اك011 ف زيعلا ثار 5 ذدقو ها هانرك :ىذلا لم هاا ىلءقاطملا

 وهو رح ٠ الا سوي فا لوأوة#: الوعل ق* .باأاوه وح ع رانو اح راوا يه ا

 ح ”الاد#م لوقوهو لوالا. سو ىالوق ىلع اد راب هيت انالىوح .لوالاد_لوق

 يدع
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 قومسادلا بحاصاعب راتناك اذاالا رخ الاخ رؤيلوامهدساخراوأاشرؤرلوأاشراءاوس

 الملا ىلع ةئسلا ماه واقاطءاك!ءل>رديىف الوق:ءوأاراةعوأارادىعدال-ر (لاه) ها

 ماذا اذ_هوةثالثا! ئااعدنع لوأ جيراذلا ة:..ادك آههنا اًدياةنمدلاو :ماهأو قاطما||

 2 ران ناك نار حراذلا ةذسب ىضقي يالدَك .ةءاوسام 4ع رانودارك 2 ذاذاامأو اذ دان ارك ذب

 ىف لوقو ضد ىأل رقوهو ديب حاد وأاحراخ ناكءا وساع داتاموقسالن باايقفلا

 لد 2 راتاله.فنريعالارخ [د ه6 لوقوهو الوأ فو ىبالوة ىلءو الوأد_# لوقو فسوا

 ىرواءفلا5 ةريص نم حجراغا دن كلدك.و ورح الا خرؤي لو امهد أ خرأ ناو جراشلا ىنذقي ||

 ىدااوهحراذلانالد_ءلاىذة#نمىلوأ قاطملا كلا ىفراذناةح ةريسخذلانمالق: ||
 ةفدث :-ىبأدلا .< هرجع راعالن الو .سادمااوذواشر ناك اذاالا ثي داب ىعدملا مس ةئيملاو

 الواد. لوقو ارخآ فو ىلا لوةوهو نيفرطلا نمناك اذا م قلطملا كلا ا ىوعديف

 ررد حرراخال ىضقي لبهلةرمعالا رخاآد#لوتوهوالوا فسو:ىلالوق ىلعو
 ثلا ديفنيءلاو هس أن ءانرااكلم ايعدا

 ىغقي ادحاراعرانتاخرأوأ [ يلق ا روبل ١٠

 نهضت( نيةصا|ه مندإ
 رخال االامهدحأخرأوأ | انةا.اعدنع قمسا|ههدحا زم راتواضرأوأ 16

 اعاججاأمهتدب ىضقي ثلا ام هذيران ناكنا نيسالل ىضقي ةثالثلا
 اههئر وءتوااهوهع ران ناك ناواههدد وم

 نيةدت ام يب ىذقي دهم دنع

 وهن ءاوسادر اوأاش رؤي لو ث انثي نيعلا ناك واقفه آ1نءائراامممدصاو لك ىعذاولو

 ةفينس أد: ءامهقم-الووف ق.ساامهدح اواخر أ ناو ةخغا ىفامهت اود..الني غصن امهثنب
 عجر منقلطملا كلل او ثرالا ىفنم سناء مندب هب ىنهةيالوأ لو ةيفسوب وب انأكو فسوت ىأو

 ةريعال نا ها سىفاةياو رف لاهو 5 تدور أهلا اك صا ةباور فد لاو اناقامىلا

 كلاا ثأع .عريالاو-_مالامد دوحأ: 2 ران ق مس داونيفصن أهسهتما ينس ترا فاو

 مضحولاة راسة نيثرواأل كلاعب رانالو ١ بها ادناراغ مهمات ءادتباامهسفتالا|

 (لوقأ) امهةء. ا ىذق#ب ران نيثروملا“ ”91ناك ول تح ناس طألا كأم | ىل ءاذهرب ونائزولا || ْ 7 : ٠

 كلاا قلت :ىفنب_«ثايكنيثر ما'نالزتكا نم ءارمشا |ىوعد م 3 |[ مكس نوكد تاج

 درغاضيأ ثرالا فب اناا رب_ةهبالنا عش نيعثاملا نم ءارسشا!ىفعب راتااربةءب لن غاهوتم
 006 هايطاوانياو رلا ىلع للا ال ا رصاّةخاا ىا ىه فلا لكشدف فاش نء ىلءلاكشالا

 قرفالف ثرالا اذك.ةء ىج“ام ىلع تاباورلا ف الحا نيعتاملا نمكلملا قانعب راترا_ةعاىف

 اعاوعا نيةدنام_ مب ىعَقي رخ'الاالاوهدوساخ حدا ١ثاو دئا.حلاك_ثاالف مك. ل ىفاهثدب

 عماج فسوب ىلا د:ءخرؤمال ىطشب لقوم راةالةريعالن نياسر نمثل قاتامعدا ام مال

 ريمعباههثرو هللا ااخرأ 1-5 !اوةءالألا نمىوعداا باك فو نماثاال ههل!نمنءاوصفلا |

 اهك رتوةتسذنمتامءانأنا ةايبامهدح ا ماقانابعا ها اعجمهلوقىف عب راثلا قيس
7 00 

 121 هوقو

 بس سبب ب ب ب سس سس سم يي سببين مبميسسا



 أ وساعو أو دوب | ناىأ

 دس لطم

 نمط را ةئساا

 حرافلا عقد هكمذا دا وهم

 لك

 مميرادلاتقو ىلعرصتقت خرؤملا

 امهيديأ ف نيءااوافاط ءاكتحام ا.عدا
 امهدنعقيساامهدحازع راتواشراوا 7 ادحاواخ راتاخراوأ + ىضتءاخرؤيل ه

 ةياورؤدسمدتعو قيسالل ىضتي اهرب ىضت» امهننب
 اودنأ اننا ثمو اههتدإ ىطقم

 نيمامالا لوق ىلع ق.سالا ةد ولواب ىضَمِي هن ىبأدةءرخ رخالاالامهدس أ خرأوأ م

 ناد#ددع وخر وهلل فس ونفأ د دع واههتدب

 ةق.ن- ىفأ لوق ىلعا اوتفأا:ءاشمو قاطأ
 ثااي”ديؤنيعلا تناك كىأباوملا اذ كذا مي هيأ ىف زمعلا تناك اماةاطماكلم (امعداولو)
 نمزياوصفا| عماج ددلاب "الا لاح ن عدلاح طق لو ددلاب رخ“ الا ىلع امه دأب رثي لهنال

 نماثلا ل ىقلا

 امهدد ديف زيعلاو اًعلطء اك. امعدا

 ىضتب امهدنعقمساامهدسازع_ راتواشاو ا[ ا دسا واضران اخرأوأ١٠ ىضش اخرون
 يف حداذلل ىذقي لد © دذعو اوهةد_سال 37 راذا ىذتد 2 راد

 نيمامالا ل وة نءقمس--الاةب ولواانذعاشم ١
 ١ : ىناددعرت" الا الامهداخراوأ ١؟ 7

 ىضَتب دت دعو خدؤ ما ىذت» فاسوب

 د_لوةىلءانذءانشم ىتفأراغالا

 وهناةرؤدلوأءاوءاخرأاناك ناف اههد- > أدي قنيعلا تناك نافاتاط ءاك-ام (امعداولو) ا

 نءعمجردهناذ# نع وامهةم-ءالوهذ ق.ءاا.هدحا راو وانما رك -تالح راغللا ْ

 كالا ىلعا ماه نم ةيملانال هر ءىلعالو تقولا ىلع دلا ىذ ةذيب ليقتاللاق ولوقاااد_ه

 ةئيبااثا ( امهلو) 4 راثلل ىذةمفر حامااو مد ةمااى وساهم *الا1ةيطاضرءتن مو قاطملا ||

 نوكضرال دعب مغ هنو. ةفتقوف صدد تذ فاذا ل1 ناف عفدلا ن عكا هع راسل عع 1

 تاغ لع را اعد ةلعوس مرار 5 زيد ءاا ىدةنب تراصف ه سامى قانالالا |

 ىفرادلاتناك اذا اذ_هىلءرةلودقم عدلا ىلع هدم و هلق هىقاتلا تامثا داع :الا ستنال

 امهد -اخرأ(ناو) اه هم .نوكب.دنموامهد نعل وأ لولا ثاولابحامنام جا أ

 ءارشش ن السر ىعداولاك قاطملا ن نممد قا هن هدنس نال رو وال ىذقي فس ولف اد: ءؤرخ الاال

 الو حراغلل وذ اد#تو هش يأ دتعو ىلوأخرؤملا ناكرش" الاالامعد -!خراورخآن ما(

 ىلا حالا مقرا: :هو عدلا عم بفمذتم تناك ادا. ةناعا دءااىدة: نالت قولإةريع

 ناكااونقو ولجراللادوهشناراوال همهدح ن قاما ابوجو ل كثلا عوقولعن ةدإ !قعم

 نءنبا وصقلا عماج لاق الار ثاا عم لم الث عفدلاى قعم هزمذت فلا مث :ءاذافمدقأ

 ىوعدبانن «تسمأةص الفا ن لوما لكس -ا١هذهلوقأ ىل ءرلا(لاق ) نماثلالصفاا

 حراشلا نية لل طم ام قرارا وْنيلجر نم كلما ىانامعد!اذا ةصالخناىفو قلطملا ئالم ا

 م ا
 11 00 1 ا ع
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 اهرب راشسءارعدااذا نيلجرلان العا لاف زيعستوةثسىلاروصلا لصوأ هناالاانازيءاهلأ| ِ

 ءارمش : واانثراامعدا نايدسحا وبه -؛اءهااكىب ءداوأاناطءاك اءامهالك ىعدانااماوايالفأ| ٠

 امان اه هالك ىعداوأ احادرع و ” الإ راتاطءاك!ءامههدحا ىعداو داو نمو أنيس 7

 لكوامهد _اديفوأاههدي ىو 'ثاان'دييف ه.ىعدلل!نوكي نااما هناواك-اها هالك عداوأ ١
 قا امد دحا عب ران 0 اواذع راثاخرا واخر ويل نااما اف ةعب رأىلءهحوأ|ا ٠

 ىلا.هتهلناءاش نا هل ست 1-2 السذننوهةرد:سنذالذ هلوحو ح الاالامعتساخراوأا 00

 حراشلاو ف: :سملا ف ناكناوا رقنو ةمدا رمال الءمستاهرك دتد.حأ ىرتاك هذ هذهى هو 5

 واع ة-اساارركملا نافررك_:ناوذأملاب رقي ةدومدااهذهب نكلاهتمرمثك يشأ
 تلاع ديؤنيعلاو اًءاط٠ يذم [ةمعام دا 0

 قيس مهد أعيرات واخرأوأ ©« ادحاوانع راتاخر وأ ؟ ىذتاغرؤيلنا ١

 دنعو قء-الا ىذةءامهدمع اهل طش اهرت»

 ىذة؛ هاو رود ىطَمِب ةف.دح لأ د ذءرخ" الاذلا مهدد ا

 539 ناد # دنءو خرؤما فسول ى أد: :ءوامهت

 ةفحينألوتدا و :ةأاننغا ثموقلطأ

 ىضقةيانهربو اد_او انك راتاخراوأ رول ثلانثدبفنيءلاواقاطماك-ام (اهعداولو)
 كلا !تنثا هنال قيس الل ىضقب قيسا مهددا زعرراتواخرأ(نار)ة خا ىفامهم اوتسالاءرتدب

 00 َت 7 7 2
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 <«ملكلملا قلت اداالا هريغ هدعد ىضقال هللا اب اىذقمأ هره_غهمق هعزام .النامز ىف هسا

 ةقشع ىلا دو عفرحا الاالانهد_-١ (خدأولو) هه ىذقب الذ هيمْءالل 1 :له.ءزاب نموأأ| .

 زود هيال هك.اممدق: ىلع لديال أ ءهد»ا تءقو نال نيف_هامم ب ىضقي وزع راغالةريعال /

 نيلا ةحاللةباعران اقءىل_هدفهنءارخاتم نوكينا ل ة<عوه:ءمدقأرخ الانوكيتاأأا ٠

 لاسال تدثخ دوي لن ءوانسقي تقولا لكل ذ ىفكالملا ه_سفنا تنث أ هلال خر ودل فسوب ىلا دنعو
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 عا - ا الا نع د بم
2-7 

 لاو 5 + ةدييح- ولا 1

 كك هنري

 مشيا  جتمجللا
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 ىوع دنال قاطاناىذةدد6# د:عو هضراءدالو بل تاخم امص رات تقو ف هنو ىفوانمق

 71 لا عَ رءاذولا 2 راتلا تقوىبع رمصتقب خد وااءالا!ىوعدو لالا نمؤاطملا كلا |

 ناكو و اذ ران و قوس ا!قاطماناك.ؤ ةل_دوذملاو *ىل_هتفدئاوإلا قده ساو ري ها ىلع موضعا

 وءءالل ىذتب ىوعذلا نءهرمدعثلاغلا ن ءةدالللا قو ثان ديف ىعدملا ناك اذا اذهىلوأ

 اذاالاهريغاهدعنىذتةدالغ هل 'الاان ذة همغهمف عزا ال نامز ىف فنا كل | تثأدنال

 | ىنأد_:عتووزملا (ل-نعء) هند ىضق الن هنم لالا ! قلتي ل هع نمو هنمالا ا قات

 هال هج اءمدقت ىلع ل ديالا هدا ت.ةوننال نيه أه وتد ىذ2: 02 رادال ةريعال ةءقمشمس ٠

 رلا ةح اللة ءاعرا رياسغ ملعشل « ءةءارخاةمنوكد نال هع وهن ممدقارخ< الا نوكي تازوع 7

 رون زملا(ىلف !نم) هضراعب الؤ كا هم اصعب ران تقوى هنو ىو ائمقي لاسأ تدثخ روب

 كلا ىوعدو ل_هالا نمثل ىوعد قاطملا 01 'ىوعدن ال قاطا نا ىضقي دكت دنعو ْ ٍإ

 لء+ث.ح هداز ىرعسا ىد فا او ءلاديعةمالعلا .رك ذامىمرتس:ل ]بار تصل ب 0

 1 رو انمي تقولا الذ ف كالا | هسفنأ ترث هنالخ رؤمال فور يف ادن ءو(دو راالغانم)



 هءف(ثع وهل ىضقف قوسأحي راسا مب 1 واح .رودنأال اىلوأ وهفامدد- أ ديف تناكنا و

 ىعدمنال ءارسشاا ىعدا لكان ىضق.نا مام نءرلاد سف.ئراطلا عومشا!نانىدامعلا

 اذهاو ةئوبلا ةءاهاندرفناءارمثلا ىع د مناكراطذ همسي لم ةزالفا دسافانهرتدش نهرلا

 ناك اذا ةيهااز"ا ارمشلا عقج اذا انهفام_ميب ةءىضقي اسما هناهدا زره او مال الا زم لاق !

 ىعد_1لكلا. ىذقي اهلق<أم_ثناكاذاامأةبادلاو د-بعلاك ةمسقلا لالا ى عدملا
 ىفةءهلا ف_هاقاةدتساو هلا ىعدم ىلع فصلا هسا دقءأ ريشا! ىعد منال لاق ءارمثلا 0

 نمكناعاام معلا نأريغ ةمهااىعدم ةئدب ل.ةنالف ةءهلاداسأ بد وب ةمسقلا لق<عاشما

 ىلعو تاق رع لع أ ىلاعثهللاو نهرلا د ذو وةقدسااوةيهلادسئيالكراطاا عو.شاا تأ |

 مكحلاف ىلوالاب“ ارمشا ا ىعدا ىذش. نأ يم نراَدملا عو.-شلاز ”قاه»الا نأ ٠ نم صام

 الرامسلا نءمالك-ا| اذه مثلا ف فصملا لاف لما:ءاف لك_ثءنياوقلا نملك ىلعءاوةسالاب

 نراسةملا عو.ثلا نموهلب كلذك سماو ئراطاا ع وم_ثاا لسق نم قاةدتسالا نأىلا يشب

 باك ىف 1 ررغلاو رردلا ح رمش ف هسككو نياودهلا عما ىف هن ح رئت 1 كال« ىلءناجراخ نهرب ناو)

 ىفامنا ىلع اهءاه أول هنال كامل طد 9 (خلا حدو مكه ىلعناحراخن هرب خاودلوق) هرقأوة ع هلا حدو

 مدوزرج 0086 مدد ادعم همقو | ىناك كلم انال ةملانتد 8 ال ىعدمألا مودل *أر 5 ونيس“ هدا
 لك ى دانيا وصقل عما فو داءلاىدن نمحراطاة 5 رغم بأ || 0 هىلد ؟اسممهأن سو

 55 2 امهنمدداو فادعال امها ة:دبالولراجراشرشا الانوكيو لة 11 ندر وافءديف هلا . 00

 كالا ىلعدما !ىذة نبدا لم الكلملا ىلعن هرب عود مك-وذمأا ىلع امهدوعا ( ( نهرب ولو) 0 ىوع ْ 0 م 0 خز هذ ثيم ها١ هو

 يل ة:كالذ ىلع ن هربو لك ا!هناك هنال هل ع نمهند> أ ىلا لاهو رخادب نام. هع (ذخأ)لقنال ندمحر 1

 وهةق.شطا فدا اذنأر 2 خخ ةدرقأ ااه _ةكلا لالا مكس ذناكنا وهنال دءااىكد

غو هلامما ىل_جر ىع عدافاهءرز واضرأ بدع( واو)جراخلا
 هءصع ىلع ن هرب ,وأذ هنماهب ص

 وه ىعدملاو ذي ودع رازلامديث اد-اتدند لولو احراغ ع رازلاو دباذوهنوكي هذنث ا داو

 قب ءلاتث د كناه اع ىعداوأفدباذ هب ميال :ديةملعرخ" الا ثدحاراةء(هه )حراخلا

 َناَح رلانا (لعاغ) اهم رامةءاالر هاظاادملا نا نالءهبو ها فاح رك اق ىد- ناكو

 وأ لباه مغ ءوأ رارك-:اللداكد هم بيساكملم وأاةاطماكلءامعديت اامافانسعامعد اذن

 امهدحأ عدي واددعتمن هوأدحاو نمتاد وما او ارخ الا ندى ا امدح فان

 لكوةعست ىهذ رك الامرتت الاو روك امامهد_ او( بيش الاون“ الاوؤلطا ا كلما

 امهدوحالوأ جلهالو امهتمد حاول ناهراال ارا طةؤأوه د معا نهري وأ. نهري: نأامااهمنم

 امهديفوأ ثاايثدي ىف ىعدملا نوكد :تاامااهتملكو ن نيد دالدو ام_ىتراصةمب را ىن4' جاع

 نااما ةءد رأ ىلع اهتم لكو 5 ن نس مشعوة دامو ةثامتراصةسهدرأ ىهفام-هد_>ًاديقوأ

 ءا رمشءىارةثامسحج تراص امهددحاخرا وأامهدحا قمسوأا و*2ءماواخرأوأاغرو ودال

 اهدرفاو ل منيعيسو ةئاةسو فالآ ةعم_سىلانيلوصفلا عمال .مسنلا ىف اهاصوأدقو

 ىعالطا نيح ةقرو ىف هتروح ريثكب كاذ ىلءةدايز ريق ازباعلا اذه عم حرذت دقو ةصاخلا سر

 الولوطد انهكلذرك ذنكلو ىلاعتهلا"اثنا :هلفاحتلا سر ءالذ ف مدجأ و ةلاسرلا كالت ىلع

 امهدحات وك تش لذا ؟

 مصؤدا -3 الل ا. ىهخ

 دي تشولو د_ءلاناههخ
 هنم هااموتمدحا و

 ةناقوةثامتراصهلوق

 باودهلا لان زمسعو

 ثيسعن َرأوَد هد رأوةنام
 هاوس نراص ؟الاهلوقو

 هياوص ىل_ءا _ ناو

 ناهمسو ةمسو ةنامسج

 ررعلو



 ا

 نالءاوس رهملا عم هلعح ىف ىأ )ما رمذلادمق هلوق ) هالوالا لاملاب وسو دعب نأك هنأ رهاظاا و

 ق>احاك-ناا نالولوق) قحأحاكنلانالحراشلالافاذاو رهماىواسنالاهتاو>اوةبهلا
 لكءاوسرهملاو ءارسشلاوراملا هل وعم ةرايعلا هذه ىفهمامرظنا (ةقدصو أن هروأ ةمه نم
 ىدامملا لوقف ىأ( حاكشاا نمدارملاو دوق )للءا ضخ رارك هنا ىوسا متدئافىلرهظي
 نانكعةذ_.هو حاكد عمجا ول ني وصلا عماج نءالفأن ردهأا ىف لاق رهملاهلا حاك-:اانال

 ةركجزلاهتماسهينارغ الا: هواذل:-وكنمنوك.:ناباتي وةساول زي: نيا نلعب
 اذكو حاكسنلا عمذقد_ملاذكو نمؤملا بيذك.:نم ارذ_-ةبهلاة ند لاط.ئالثأ جوف ذ
 اهناىدا امهد_-أةمأف اعزانتول دارملانامسهف هنالمهو وهو ها حاكشلا عمنورلا
 هيربع اك رهملا جاك نا! نمدارملاانعاو م_هدا نع سمأو اه-وزت هنارخ" الاو ة.هااندكام
 فو بأ دنع ودم دنءحاكشلا نمىلو أ ءارم ا اوطسخلت (لافاذأو) تاكا ىف طرا ىف

 ءانرت دام ىلءل دبا و رهملا دارأو حاك. هل! قلط أ دق هجو نم هل كرما تأ دف ءاوساو_ه

 نأالا ىلو و هفامهد ديف نيعلاتناكنا مثلاه ىلوأ حاك:لا نا ركذام دهب ىداه_ءلا نا
 نيؤضن امهتنامم ىضةيام_ميدي أ ىف تناكولو جراشلل ىذةفىو_سأح راها داتواشم وب
 ةحوك:لقمالك.ا| نامه ودب (فيكو) ها هلىذت.ةق.سأامه د أ عب رانواخرؤيناالا
 رخآ الا وكلما ماامهدحأ ىداةءال | ىاعزان:ول( شي و) نيةهنام_مهم نوك:هلوق كب
 اك امن وك.:ةةافانملامدلادبشنا مالوا:هرب ود او لبر نما ىهو هدح وك.ةماهنا
 (لصاملاف) ءا اك رصءرألو مماهلاىف هئعاكرخ 20ةسوك.ةمءارمثوأ ةمهدالل ا عدا
 هل_ىفهمهو والوقنم» رإ كح او نيا اوددذا! باص ث دك نسصتسا رهأابحاصنا

 ىل ءادب امممهرخ"الاو ةمال حاك.:امهدسأ ءاعذا دارملا نا ةنهلنمىلو أ حاكما !م-علوق
 ىع دنا ىف كل ذ مصنإال واحمل يذق, حج مالو ميدي, ىف تناك ولاهنا ةيداه هلا ىفهرك ذام
 نءتوكمذ ( رهملا هلَوق) همامرهملادا رأو حاكناا قاطأ ط.فا ب+ادناواوداكن

 عماج ىأ (عماأل اطاغمرصأ ا ىدر رحم هلوق) هلع بترتملاهرثأ ةدار اوشا قالا
 باص إ هج ىذل اذه (خلا مادلوق) هءانمدقام ملا ةيهو جاك. عقجا ولهوقىف راودفلا
 دارحلاو ةوتىلع كارد: ءاوهو مدة: الوق:ءهريل هنارك ذو نياوصُملا باسل ادحي ردهلا

 مميراتااقيسك (حجرمالو هلوق) اذهرب وىأ (ةءالافاعزاننولهلوق ) روما حاكنلا نع
 دا وعم نكي تا ىأ( خلا ضءة عم نهر د هلوق)ةاف انا مدعل (حلا هاك-اءثوك.:ةدلوق)
 مزالد مقره ضوعالب ىلوة هضم ىف فهلا لأع ض,ةلاعمىا (هعمد]وق) مب راناعوم
 اذاةسمها اذا هك ررسضنال هنا عم ركأ !بحاصاوه ىلمرلا لاق ةباقولاو زكا بحاص هيلا
 همسئامع راه رك ةلوة.تا لئاَقا لب رهاظ وهاك ضوعلا نع4هلاملا اهيدا ربت ةاطأ

 0 ىلءاع هنماهمكس رعيقاهلع عساأ ماك- أت رح ىو- ءاهت اع !مالرار تسهل

 ةنامأ ةمهلاو نهرلا ك2 ضورقملا ادكذن وعذم نهرلا نأ ناك ءالا هدو (اناسصهسا
 هلوق) هتشيالن هرلاو اللا تيثت امال ىف وأةيهاانا سامةااوىلواناكف روق أت ومذملاو
 ءاوءامهفاههيدنفتناكناف نيسراخاناك اذااهف مدةئاهنا عي (اي و: اههعمزيعل اوأو



 ١  00ند قف .-
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 هءئثق ىمدقملا هلع اك نطمم الق: :زورذمةدد ىلع هور طامأو هبا ف ىف أ. دال الوأ مسقب

 هيأ نم ثاريااثااثلاو هريسغنمضدقلاو ة.هارخآو لبر نمءارسشلا ىعداولركلا ىفو
 ب رمض»- م خاك ”لعفموكلمن كالا نوادي م ملال اعابرا مند: ىضقرخا نمةةدصاا عبارلاو

 علا حاشا لدعا ءا ومالا ىأ (اذهو هلوق) ىلطملا كالا ىلع ةضملا | 7 1

 ىعدةنان حرص ناد_هبرخا!ةرا.عو امهيديأ قف نيعلا تناك اذا اهف كلذ اله ةيدنهلاو
 زا رمح الزج راحاممن وكن لهو امهن ثان ىلعامعدا ناح راح ضدها ع«ةمهأا وءا رمد

 وهن راثلا قه الا حب راء ىذقن هنافاهااعهلّدس لا وامهدسأ ديف تناك اذااع

 اههنب ىضقمف اه-ميدبا ىف تناك نأو طءحملا ناك اهأ عج رالنامهاد-اتحرأناوق.سالا

 د هلاك مسقدالا-# ىعدلا ناك اذا هو ٌىاطءكلمىوعدكدل ىهف حر رادلاقءساىفالا

 ةمهلا ةنملاب تنثاة مولا عد منال *ارعشاا ىع نا ىضقي هناف رادلاك سةءاسمنامأوةءادلاو

 لطي ةمسقلا لوك عاش ىف ةءهلا فصن قاةدعسا وءارسشا ايه ة صارخ ” الا قدا ملكا ىف

 ها ةندبلاةماقاب ادرة:مءارمدلا ىع دم ناك فة ها !ىعدمة دهإ ىل-.ةنالو عيااةيملا | ١

 مكسطاو انوش ساو كلما فادخا اذااسمف كلذ نادمقي فاؤملا مالكو طم !نع اهالّقنو

 قاةصسا ىأ (قاةكسال' نالءلوق 3) ط اًضدأ هفال_ةخا لاح ىف ئه ةءاشالا نالد»او

 نال ءاوساممنا ميدعلا نأ نم دام هلا قفاه ا ودوهو ف خلا ءارعشاا يعدم
 ةعب مئلارد_ىورصأ|قورقأو ها نه راد وةمهااد_فيالئراطلا عومشلا

 مصصااو مه ريغئراطلا عومشلا ةلثمأن م لسعر ءالقن فصلا لاه

 ْن وكيف ةمهلا ل ءقامىلا ادنةسمناك ةنيملاب رهظاذاق اقص الا نافنبا وصقااو قاكل!!ىفام

 اعاجاةمهل!لط.. وهو ثراقملا ل.سقنمتناكث سو ىأ تهتااويلع اًةراطال اهلان راقم

 وه»وىأ (نراسةملا 3 ومس ل -همق نءكلوق) كدا ! ناه ريلانءا ريشا ىعدمدرفأإ

 هلوق) ىلو أن وكحرفةنيءاا ةماقان ءاريشاا ىعدمد رغنمف تاعك عاج الاب مولا لطب

 هلافانعباوحاذ_هوتاعاك نراهملا فال_2 ةقدصااو ةء ههأأ د ةدال هنال (قراطلاال

 هلو ( رردلاةهدلوق) ئراطلا ع وء_شلاك ةمهاأ ضء4ع وحرلاومد- ةناك ىدامعلا

 ديىذنم ءاريشلاام-هدصأ ىعدا اذاىن-هي (ءاوسروملاوءارمثلا دهلوق) غلاونيستلا ف

 ةضراعمامهتمد- او لكنافذوةلاىفامهماوة..الءا ءاو«امهفهءلءاهجو دك را تعا 5

 جوزلا ىلءىأ (ىهعجرتو هلوق) ىلوأءارشاا د لاقو امهدنعاذهو هسفن لالالا تشب

 هلوق) هدّق:ناكثاىأ (نمثلافهئوهو دلوق) ىهملا قمن ا

 قد رقت : بمعهماعل بحد امهّهذاكن ال ىرتشملاو روما لمشدأ ل وهعمأل“ ائماا 6

 نمىأ (سامهاوق) نُملا عممج ىرتشا او ةمقلا عممجم عجرتو 0

 ىدادغبال تانمبلا مج رت فلاق (حلااههع ران ىوتسا ءاخرأو أ هلوق) هماعةقفصلاقرفت

 ثا ولاملااىضتد اةباسوعا ملا ران ناك نافا>رأ وفعأ رمأا ىلعة ندد ولالا ىلع ة دب تماق

 ادي راي 700 رحالانود امهادحا تر أوأ!* !در وبلنا و“ بلا ىخذشاقسال ناك

 لالا بو+ود_نالا اهاةصصالو ةصت هنو كمل بةكتامنا ةءاريلانال ىلو ا ةءارماافءاوس
 ك1

 رهاظلاو
 و تو

 قفا رو ١ «”مدصا بع

 ىاك نيك 1



 تتالنامهاد-اتخرأتاو اص رانو.ساللوأجراشلاىىذقبإ]

 رهطظد موزالارت أنال موزالابةقدال مجرتالو اه-ويفع مال اوسكالذك ةءولأاوةضومقا ا ْ

١١ 

 نيالا نم ةضواعمهنوكما ىوقأهنال ىلوأ"!رمذا ناك هخمة.هلا ىلع" الاو ه:مءارمشاا

 اهلا 'ل-ااودياذامهدد ولف ضيق ا ىلع فو يما كالا او هس كم لا توب هنالو

 اءواوهفديادام نم لكولو هجرت
 هلم نع ءمهخا.ممااكن الاب وحس! كلهملا فا:ثاوأو قاطم كل ءىوع دك اًضراتق.ساللوأ

 ىوفالا مدقي هءقو بيسا|تا.:اىلااحو> امم ال :هاولام ف الذ 'اوساءهو هك .امتاءثاىف ؛

 ءاوساىلاراشاو أهم - تناكالاو ضوعب نوك.:الن ابو با ان د 2 ىهو ةءهاا ققلطأو

 فلان قرهظب هنال موزالاة قد سال ع رماح رئالو عربشلا فءا وسال نطو دا ةءوااو ةقدلا

 مفي اعز ءةيةزالنوكتدتةموااو لقت لا قعوحرلا نم ءركقأ|مددعوهولامخلا 7

 28 ضيقا عمدسافلا*ارمثلا مك رار و (همفو) 0027 رصأا فا ذك غا تناك نان مزلتالدف

 , همت از مزو. . - || هدروةضواعمالءارمشلا يد_ة:ىجيش و ض.ةلا ىلع فتوتم لكىف كاملا ناف ضيقا عمةبوااذ
 و 5 .

 كملاد قر ١ 0 31 ددملو ه6 ىوتمل_باقاا عسمااو ةعور ماو كححا ةمهاا دقت ىوالا نان مد هما

 دوه تإ 2001 وأو لح رىلءىدالاه ةمئقأا ع نع ماك> الا لةثهىفام همك فقولا ممءارمشلا فان ةتاولام

 : ةقفاموإ 00 اماهاواخراو فقاولا ن نما هاش أ دان نا عدا دم ءااوذو قاطم فةوددب ؤىتاارادلاهذهنا

 فانخاولو ةبضحو] ةئتمفالاو ىلوأ دلعي و فذولا ىلعاةياساع راند ءااوذتيش أاذامتىلوا فقول ةشمفةشيملا

 1 هسة ر مشع س ج1:مىءاهع انهتأاراده لع ىداهدازدب وم ىراتففو ها ىلوا فقولا

 ” مسا كيا لأ ىتقاولا رك ؟ ذناوىلوأ عا ىعدمة نيف ة:ءاماق أو ل_صدمهاءفقوا مارش" الا فداو |
 ا

 أ( ةقد- هلأ ركأا ىف لاق (ةقد_صودلوق) هب ءاعامض مري هنال ىلوأف قولا ةشيمف هنمه»

0-2215 
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 لالا ف متاف ىهعن وكب عج رتااو لءة:ءملا ىف عوجرلا نم نك.ةأامدعوهو لاا ىنانثىف

 عمولو نهر دهلوق) ىغاتناك نان مزل الدق ةفدصااو مرغ تناك ناةمزالنوك_:دقةبهلاو

 ناك.ةلاسأل للملا دمرال نهرلاو لاس ضوعب اللا د.ةب هنال هملعءارسشلا مدقاسنا (ضيق
 ىلا عجار ضقعمولوهلوقو ه.لءمدقتقءا رشااك ض وعد ةءهلا نا تاعدقو ىوقأءارعشاا

 ناك اذااما (كالمملا داو هوفر عسا را ةقدصااو أها اىئوءدزال طّقق نهرلا

 ردااق لاق قانا نا وح سمت ىل» دوهلاوبأ : مرراتلاقءس همفري ءيالت امله كالمملا ١

 رك ذوه:همةدخاف قءسالا ناك كلمملا داما عماشاو ولدا امهاعر رأت النا همم وهوهقةلطا ا

 نءىلاهلا ىلع قاطملا له داد_ةعالازاوج عمدمقلا اذهبرلكلا ساس نسل

 ىددسا ىأ (امهادحاتخرأولو هإوق) ىلءرلا هدافا لهاتف همدعل مالاذازع راغلا

 ة+روااف هلوق) داو نم ءارمشلا ىع دمىتأد ىدحا تخرأ اذااهفمد. ةتاانيمنيلا

 امهدسأت ثأاذاندساووهو كلما ةهجنمالا قاتيال كام أو كاملا ىبع اة فنا اممئال (قوأ

 !.هودكل م تالا دكا نع مدخامنمالكن ال (انومسا هلوق) ررد هيدلمك < اذع رات

 ردلا فاك ىوقالا مق, هءفو بسأ!تاسرث ىلا اههجاس-الدا اداام فال -2«اوسهمف

 همفامانهرلارغ ف رهاظا ذهو ةقدصلاو ةمهااىءددوءارمداا ىب عدم نع ىعدم ا فصنيفىأ

 ةعئاش بصح ىلءاثراطوأ انراةماعوم عاشملا نهرّدصت مدهاةلامم هذ مدئال نأ جمل ١

 ها



 معي راشلا ناك اذا امد أ

١ 

 نام رادلاىو:_سااذاامو اخر زا درع هنال سناح ن

 نا نكعو هذ راتقمساذاامو هوةدساو ىف حراما حرت رام ؤرلولاكراصفامهضرامتا

 امهدحا تدئاود_ءااىدن نم*أ رم لا ناح رالا ىداأ ذاام عوق راقت نم لدا هذه لحن

 هرك ذامهسباءلك ثيو جبارعملا نعرصلا قال -ةئام ىلع نامزلا نم ىطماسمف ه«بظيقةشيملا

 ةّساعم ةشماا'ت تامل ةد نأ نع و 2 ,.اعماناه مسا همأأ تو. دن هةري جدلان عوذع)

 ظ رصلا ىفلاق د وهشلاةا اهمالا قم ملف هل«! ىضقنال هنال ىذاقلا نم تصح: الة اءملا نال
 ثلانديف اهفاعزائتني_جراخ ىف ض ورقمه مما لص نأوه باكلا ةرامع ف لاك_ثاىلو

 ْ حار هللا ا "نأ ةسأ ا نكت لف راع عم عزا: ةديا ذ ناك ضيقا مه د-أ عمناك اذاف

 ى-ء4- اعتاب ءاادبفن" الاوهو نامارلا : نمو ذماوفو مق ةئدمأأب ثدد أهنازاودن هدا ربام

 اما قطاو ىهداهسي اهملاب امه دال ملا ثوب : نان ةرهشدل أ سدو كنار د هناالا

 || هرب وثاانثنم'ارمشلا لكى دادبا دو سرا نا هل هاسواهدا رثاصمش تاكوىرخأ ل

 لاك_دالا (هشو) رهأامالكى ودنا دواو هو ىف حج راس او هنالما'هوحولا ىف دءااوذمدق

 قاطمىلا عجربا رود لن اديىذلوهو هلوة ثان ى»د-ةملاباجأو ةري_خذلا نع هرك ذىذلا
 ى رخأ هلدسء اجلا قلانأ نءاذم دقامىلا فةداارا أ دقو نيس راحاومخ وآ دجال عدم

 دنئىذار هلوق ىلع همد_ةوناهءلع ناك نك-او تقو ىذلوهلرقرك :ةثءحاهدارأا جس ناكو

 ىلعان هرب ول */عرفز# ى رخا لة مفانئتسا ىذلوهلوتتوكب وىلوالا للا 37 نم هلال
 سلق هج للة ان هدا ماع | اذامث نفدأأم_4اام ىذه هعل ,دولاندن ىذ

 | رح . الا ماقأ ع ةئيبلا يحاصل هب ىذةفاك بلو نيدواشرح الاماهاو غم هدد نوب ولو

 الوأهل ىه لا ىلعهلهءىذق الذاورك د د.ملرا هدب ؤىذلا ه_ةعو_ءدو هك .اد هنا ةلز داع

 || ىداوهوه]وق) قاطملا لسقن م عاديالانالهلعاو ىفاذال مككاله.فنافءارمش | فااذعا دهو

 تو.ثاهللوةاانأك ااوىنوالا هن نم اهنالديى دلو هو هلرقىلءاهعدة:ىلوالا لا تقو

 اةفتااممناو كاد ىذةءالفهدعبو اء يق نوكي نأرخ الا اة عم تقولا كاذ ىف هكملم
 .: ىلا فاض: ثداط او ثداءامهءارشناو هنمّقاءلانال ١ امواكالا تدشب مو عئامال كاملا نا ىلع

 أ اذاامفال_<ىلوا خ دوا! نآك اذواق همدة: تدشمف عب راّدلا تثاذاالاتافوالا برقأ

 نكي ل ث.-هءلا ىذنمءارعشلا عدي لو كالا ندا ا ذاام فالذي وانام ىلءام عا, فاذا
 قلطملاك للا ىفعيدادلا لوقا ىفدملا لاه «(نيس:لبع د« وةق.:-ىفاد:ءىلوأ عيراتلا

 نءعىلاةسهقلا ن نك هءفو ها فر رعموه 5 بند 01 فدا تعد تاو فرو هه ةرععال

 ٍ مخأتلا باقوهعب راتلاو ىلوأةءاساافةعامرخ" الاوارهشا»_هدحا تقو ول هنا ةنازالا

 هريغوأ ةلود زوتولتك عتاشزرما تودس تعور يل دن ناد ْئثا'َتقو صد رهتوداحالطصار

 ١ كلدىلا بل ةلزارو نافواط كسح

 | ةباش اك رخآ ثدا 0 وأن ورهاط مأث ود نيب ةمواهءةدهوه ل .ةونامزلا

 (خلا !ةةونل تاو هلوق) ثااثثديؤ عسسملاناك نان (اه-4 ديال هنا لاسإلا دهلوق)  كاردالا
 | قعامعد ا يعذو ناحراا نءربولىأ (ة-.هن هى اءارسشلاو هلوق) هي.لا ةدحاحال

 وعدم لح

 ا كلذ همل بسن موأءمموب وهل ءتوىف ” الا ىنامزلا تق

 7” - عب 7 - 6 ٠ 25 نوت ع هلو



 ىذا نمفذقىف ثنودود_هك# دوهشاانا «بلعد وه-ثمللاعدا ولا. هةةرعس دل نعال

 ناكاذاالا هنىذةيالهنا لا اذك ةن_.ىفتام ىضاسقلا ىأ هنا دوه_كاا ماقاف اذكدسلب
 هسوج ا رقزاصتخالا ةءاععم ها اًضيفأ_تهيلع يداادوو* 2 راى ف ىذاقا|توم

 زاوصفلا عماج ىف 'هلّذ ملا هده ىلع عيرافتلا ماتو ق_فوملا ىلا.هثهقناو تةدنا
 هلوق) تنشنا هيعصأرف سال صفو هت.ة2ك ص دقو اهم -غورصأاو ني_هلارونو ْ

 ىلع اةهربنا ىأ هلع فوطءمناج راكان هربناوهلوقا لبا-ةمو» (اركسذناو
 ءأ رش ىلعانه رب ناهإوق) اذهءهمكف لالا! بنسأ رثدنزاو همكسمد_ةندقف كاللاقاطم

 ىذي هنافهديىف ىذا هبعدوا لكن أدي ىذ ىلعن اج راسنا ن هرباذاام هلذم (ديىذن هذاك

 اني هنوذةن هرب وهسان ءثأ ريا نيدس راش ن نملك يداوم ثرالاادكو نيف هذه تان هب ١

 - ٠ الاو اةّءءوءارمشام- هدد أ ىداول ناددر مشءارم ماا ىوعد ىلع لكرا هتقان 8 ْ

 ةراث'ه فو نكالا ةناةرخ قءرك ضم لا لزق ءااناقىلوا قدما ' ىدم وكن طققءارش

 ناو قواوهنام_هدح اديفول هناىلاةداشادبى دنءهلوةقو هلوهفام_هدسا خراول هناىلا

 لكدتهلوق) نا ا ىفام حذوأ اذه وود جراسألا ناك نيهو+ن* هامقلت و منحماألاخ را

 ل+ دنءاههملك عابزيملوذفكراهذدهب رك ذاكريخع هذكا بدا ىنامهمئاوتسال (هفصن

 لع !!كلَع ىف هةءغر ل_هلف هدقع طرشد .اعريغت هنالرم < اه خمالك ناف رمهسا كلاما ازاحاو

 ىدان كوخ "الا هز :معام ف البت .6ناوام دعا هني ءىذلاىأ (ندناف صن هلوق) مأ

 ةناعوقمأ رخ ”"الاو نم_-.ذع هدصن لوالاذش نيتئاع رغ" الاوةةاءوارتشا هناانهدسأ |

 قب رفلهلوق) همك قايهناقدملا ى :روغنم"ارمشل| مع داولهنالد اا ىذن ءارمما اد ءةو

 هنادافا (امهاىضقامدعدامه ددا كرتنا دهلوق) لكلا كلة ىف :ءءءر هلق (هءاعةقفصلا

 ع.بلاخاستناىأ (ه2افنالهلوق) درمضل' نم.فاا هذا ىلءريك ا فدتلابهلءاضقلاب

 نوكبالن همف عيبأ ازه غن اف هم هيحاصا ف صان «_لعاسسمةم راس هنالىأ'اضةاان فصخأ ا ىف

 دوب لو هليل ههالا د رس ا وباع "امحر مسن اى قدا نال خاسفنالا دعب هذخا.تأدل

 تدثا هنال ءاكءذخأ» نأ وح ٠ لاننا هي' اًطَقلا لمق امهدسأ كرواف ىأ (هل.ةولن هلوق)

 5 ,ظنود_جوررو هيءاضقا ةررورمضة وأ زماان فصلا ىلا م ربامتاو لك- ١١ ىرك ثا هنأ هعتمب

 قباسال هلوق) ردا 'ىفاك ءاضتاا دمر .واست لوالارمظاوءاضقا ا ل. ةزدع. .ةشلاد حاولا
 ياهو هنرخ ” الا عفدئاقد أه« 4 ةهعرا الع نءذ ؤءارمشلاتثأ هنالىأ (ةرأ نان رات

 خدؤملا الواذع رانا وقمع مياه هادفاتخا وافددعاو نمءا مثلا امعدااذااهف تاع

 (ديىداوهو هلوق) ن . ملا ىأ (هك ,ةام عام ءاادرعف هلوق لوف ) هل رانال امهعئان المنال طق

 ه-فودملا ىذن ع ا رشا نارا انا ىدا اذاام رك ال رزين فان ىدملاىأ

 د اونءءارمشا ادور دو ح راد دا اذاام ىلع .اكدخأ خيرات 0000 رمال

 ىلاثلل داو اعيددملا ىذ مجرتو تاءثالا ىفاب وما امهالو همس لمادا الد ءااوذج رب و

 "لت 1!هذهىفاضنأ عجرتلا ن وكبو كشاان ضق.تال ثياثلا دينالوهيوا النا ضراعيام

 رم ذا اء دؤيلاذاامو رعاظوصو ءذعرات قيس ءاذاامعب رأىفدداا وذجج رتم معي رادلا مسد
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 عمناهربلانال هلق ) قيلاتيثيلناو رخ ال مكسهأل ادم نهرب ناهءق وكسللا وعن
 ىرق أت وكي اما هنا مولهملا نمثالو قب تثاذاالا نتا ىفلاهاملءاديوبالا ىأ (عراتاا
 اهجوزتهلا دال ءلاةروصو قد اسلازعب راثلا نوديىا (هنوديهخمىوقأ هلوق )قب ىلا
 نالهقرسل4ىذقي وعمست ماعلا ليقاه اك رخآ ىدا مهل ىف كاذ ىلءةئ ماهأو ماعلا
 الصأخ رود لوالان ”اكفامياسىئادلا ناك ا نكأ اههنموع راتاادنءالا نةكدالومسلا
 و ديلا ادناىلا5 :راثاهمق و ةئوملان وكنا اهرووظو هح اك تد ىأ (ه>اكت روظ هلوق)

 قءسىا (هقيستتا ئاالا هلوق) هلم منا مهضعب لاف وى شن حب رادال ىضةامدعد نهرب

 رحل اونيس دا نع لماما نمءانرت ذامم لعام ىلع مدةد هتاف راها رامخلا قيسىاهحاكت 1٠
 مسفلا ىف ةدوجوم ىهوىل الت رسشلا لاق ةرايعلا هده رك دقرردلا يساص فدصملا عمتدقو |

 ةريغ_هحاك:ىدا اذا هنا ٍلءاو هأ مدقتملا ىلعةداب زهق سدلذا ح رم هل او نتا ةر وصد |
 هملاضوفناطاسا!ناو هيسنومك اذا سءارك 1 أ طورمشب الا عمال هلمك املا ورغد |

 مول وءاضقلا تت ل ديال توما مون تالا مت ةيرازيل فاك ىلراوا نكح, مهناو 42 وزعلا |

 لوالا ىلءاوعرذواهرب_غوةد زازبلاوة.طاولولاو ةيدامعلا ودب ريهظلا ىناذكهل ديل :ةاا[] هن
 كالذنءباهسكن ناك هثروءنا ىلع: أسما تئدرب م مول ىف هثرو هتوه ىلء ثراولا نهرب ولام | اذاالاه اك را

 ىلءةأرما تاهريتاذك مولىل  ةقدنا ىلع ثرا ولان هرب ولىناما | ىبءوحاكتلاءاها ىذقن موملا

 نهربولاذكو تاب ادملاودوةءلا عمجياذه ىلعو لينال مورل كلذ دعب اهجكن لودقملا اهنا ا
 ولو مه-2النامْزب اذه لق تام ناك هنأ هملء سدا نريناذكمويلةقهث رومنا ىلع ثراولا
 اعفد نوكد نامرب اذهل مق ن الملة هنا هءاعى دملا نه رفادك م وبل: د رو«نا ىلع نهرب
 دعب حاكشلاةأرماىوعاااصةومىملاولولا دار وة زازبلا ةرامعهذهءاضقلا تح هلو>دإ

 رذلا مود اهسوزتهنا ةندملا تماه أول: أيما نا ىرتال هلو قب اذكحس موبىف لقا! توي
 ةأرملا ةدهب لةتالناسا ري رتأ ا مواهب وزت هنا ةءدب ى رخآ ت ماها متاهدو مشن ىذقف ةكب
 كلذدءب ىرخأ ةأرما تءداا ذافزعب راتلا كل ذريةءافءاضقلا تهت لح ديحاك.:|! نال ىرخالا
 ىلع ةأرملاناهريزع_ راتنانّتلك_.سلانيبهيشلاهجو(لوقأ) ها لوقي لع رابع راتلا

 مول هلة داثلا حاك_ن !اممك:؛نا لقدر ودتبالذ القلاع راما فلا لود شما جاك

 توهب_ثافة مك. ا هداه نءتفا اكو هذ ةكعهم وهال والا ع اك عمر ود الثاسارخ رخلا

 قو لمأتن: ,كحالا تع لخديلةقلاو حاك_:لا نم لكو ةما اذخلا ىف ىلوالا "هلّم_ىملا هذه

 اه ريعدل ثراوالهنالفلان ريماهكا ريو تام نالفا تناك امنا لجرد.ىف ةعمض عد ادب ريهظلا

 ىذةلالاَش ةعمضلاهلىتاقلا ىذق و ىريغاها ثرا واليا ارمماّمك رتوتتامةنالقثا مث

 ىدنىئذلانالقل_قتتامكلسةذل اهتءعثرالا تن ىدتىتااةنالثثاى وعدالاهفدهءاع

 موبثا ىلع ءاني عمرو عدنا اولام موهضءد وجيب هبا اولا مهضعدا وفات ةنالغا هنعثرالا

 ملاع لكوريبكورعغ ص لك هن لعاضمةةبسمتوماناك اذاو ها ءاضَدلا ت2 ل ديالترملا
 ثوكي لب توملا كلذ ىلءةندملا لق ىذاقلا نأ د رطب نوكيالو هلىخةءال ل_هاجو
 رتاهتلا ىف نماسثلا ل_صفنا!ىف ةسمناخرتا:1!ىفلاف ىعد لا بدك, نقيا قي ريسطإ
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 ثاو ءاسّلا بدأح رشفو لمنعها لعق ىلءالللعلا قنىلعهنارهاظلا وهموبءازهتسالا

 لأم 1 ىذافااهمإلأق لا وه"ىلءن الف هيدهش ىذلا هءملعادهشامدهدلاَتف ه«ءاءادهش

 وهوأ ق- ىلع نالف هيده.ثة ىذلا هءلعا د مشينا ل.ةلاقثاو هئءرارقا ادهنالرخ" الا نع :

 مل نادبشامماظأت ذك امولطا ب ىلعا دهشاممنافاههنءلسىشاقلل لاه د هداف قاس
 واذ(هديدكنمديفنك:ماذاهلوق) ءا مصيالةرطللا,قاعمرا رقا هنالا تع لأسو هءزلي
 راصلو+دااينال (ام.هتبذك نمل خد نكد لو هلوق) تاءام !هاوقربةءبالا»_هددسأ دو
 ىفاناام ةءذلا لهالو حال هاا ىلعرمالال وا مخمل_ساان ان ظهدةءق.سمل.اد الدو دياذ

 خرأواان وةماذع راتاخرأ اذااممنمزعب رادلامدع لم( روتلاذا اذه هلوقر تال ءاعملا

 هنال اهبل_خدوادياذناكوأرخآالاتةدصن او ىأ(امب و - !قراسااف هلوقز رع اههدسأ

 ىف ء]وق) تاعك ةفالدلا قوق وفراعح رمد هنوك لو خدالودب عضو قولا عمرب عيال

 ريمعتالو ديتناكناىأ(دءا !ىذلو أهلوق) لوخدوا ىأدياةدحال نكي لنا (هءةدصنا

 ىأ(فاثا نع سام ىلءو هلوق) دءأاىذلاجئافدب رخ”اللوامهدحأخرأنا ىأ هعموندصت

 ديادرخ" الا ناك نا ودّحدوهالانهىضَمءفدءلا ىذ ىلعدا رقثالاةلاح خ روحأل ىذقب هنا نع

 اهج وزن هلا نهرب ول هنا ايزلا نعانمدقو فسوىفأ د:ءدا ردثنالا ةلاح خرؤملا بئاججج و
 لاه ثءحامدع رهلافهركصز(اذهىلء«دنمرألوهلوق )اةمىأ.--وىلوأو هف هلبق

 لوخدب اهرازقانوأ دملاب وأعيراذلا ىقيبالا ا.هددسأ حرتيال هنا ةي زازبا ىفاك ىلصاخلاف

 مدعهمحو ىلعل و هأ هتاعاك طةفامه دوس نم جعب راعب وأدب نينا ىج.ة؛ثاكو ها امههدسأ

 هملعلءادب سدأع راملاودةءل !ىلعلءاددءااذدي رخآ آلا وامهدحأخ رأ اذااهمنا هءمنتلا

 ىفاطامش-اريثءبالو داو بئاج نزع راتااربتءب وانه هلوقىرعىل_هىأ(ل مأمن هلوق)
 ال هلى هن ةحالنانأرملاىأ(ترقاناوهلوق)+_ءجارفمناثااروظي ىذلاو حب ورغلا أ

 هلىضق رخ الا نهرب نا مت4ترقأ نا ىهفذ_ مةتلنافلوةيتأىلوالاو رارتالا ب جوع ش

 ق-ىثدثي و ةنياعما, تياشااك ةئيملا,تباثأ|نالق دا هتئا نمىوقأ هنال( مف ىذقه]وق)
 نم ىلءالاهلع دةناااهرارقاف طقنرقملا قودةف تش رصاف ةدصهنافرا رقالا ف ال لكداا

 ىفالا ةفاكلا ىلع ئوكبال ءاضقلا نال لكلا ق-ىفاناةااو.ةبوزاهنا ىلعناهربلا ماع
 خرأن اف اغدؤبالنأو» طرشحاكالا فن كحااو حاكناوءالولاو يسنااوةب رطايءاضتلا
 اش كلذ طرتشبو لوالاءاضةلا لطب وه ىضقي هناف ومس أع راثب رخ [اهاعدا مهل موكحلا
 نوكيامناحاك_ما!ىفهاذةلاىأزللا حاكم لا ىف نكاوهلوقو ركلاىفاك ةءلمالا ةيرذلاىف
 صض,ةااكسص م راآلاريغوخ اجب رع هدم تدح رئاذا ام ىلع لمع واخ رؤبملا ذاةفاكسلا ىلع

 دك أدا(4ضة/هلوق ) ع داتلامدعفام ماو ءالهءاض ةااروصة الفال اوقيدصتااو :

 عماخ رات لوالا خرأ تانزعب راَتلابح راخلا قيس ىأ(هةيستم اذاالا هلو قر ءاضةلاءلوالا
 نمءا رش اهرعطأو ىم2#ملا لاهت مد. هناف ناهربل ا ماهت أو ارا سا ران يناثلا خرا و ناهربأ
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 تنامولو ( رهأا فصن لك ىلع و هلوق) قبد_ه:ل!ماةمعوقبشارغلاتو.ئاذهو هقيدصت

 رهملا هملع تاب فرت همة. و نزلا دمام نملك تاقناق ريدا مت وملائالل وخدلا لبق

 ىضقاما هنا باوهلاف لثملارسهذالاو هلت.عست تمئأنا ىوعسملا كل ذ همزلب نا ىجمنمف الءاك

 طةقىصدذأا هماءبح -وو و رهملا ف دن ىلا هم ةمسسنل ادام رشاد كمراص فصنلاىف هّقمل روىوعدي

 ثارمملا ىديام_ممالكت اف رلث_تلا لوأ تك لخاددنال(د-او ج وزثارعم نا ر , ده]وق)
 هدع,تداواماةرا.علا رهاظر توملا لق ةم لا ىأ(تدل وولد هلوق) اك فد: فال ماك

 ةمقمقملا ةدالولابةتمملا فا هنا مدععالضفلا ضءبرهظ:_ساةدالو4لاقي لهرظ:ءانكلاو

 (ام-هءبسنلاتثبهلوق) ءاحالا ٠ نءهريغوأ هسفنب ا بتمدل ولالاصناةدال ولاندار 1١|ناو

 لك ىدادةوتوملاه_هبتداوو !ةدالولا ل.ةا-هلاةحوز تناك مات وملا دعب امعداول ىأ
 ن*ثرب ود-او بأثارهمه:مناثربام ماوه و(ةصالاناىفهما.ةوه]وق) هتجوزا ما اهتم

 نموأوة-سمزهي داب وأب راتالب ناناهرياا ناك ولامو "٠ مم ىلءاك نبأ ثاريماح تملك 00
 ىذقد ا.هدسأزعإ راثومسنافدءااور ارقالا ه. .فريشعيالو ةممااىفو ةصالفلا فامامهدحأ 2 *لدالاب

 وأو ام_منءلكن«ثارماا فدو رهملا فم اهلنات امج خال وانهربو اه-اكنا .ءدا 4 وهلا مهلا فدي

 اهال والاو»تا[ةذام_هدح أت امولو ىم-لا فصنامخمدحاو لك ىلعفلوثدلال.ة تتامأأ| جون ن م كو
 نالرخ"الازع ران بسب نا ىأ (همقدصن ا ىهو دوق )ةيرعهظاا نءىمدقم ثاريملاو رهلا تبث ترب ”< نان و
 لضدو ام هدوحأ تدء فتن اكاذاالااهقب لصت 2 ىلا عجربف نيسورلا قداصتب هنمككتا6 حاكما فوماتو 5 ةبحاو

 ىلع ءادامبلوخدلا نموأ اها 3:نءهنك.ةنالاهاوةريشعنالو لوو هنوك.ث امهدحأ امم ن 5 *[مم بسفأ|

 ةلالدلا قوشي عب رمملانالىلو أو هنوكمؤ هل .ةاهبوزت هنا ةئيملا “الا مقينأالا» هةءقمس / هه الدوا

 تةءلا ين حاصقرت الاء ىقىهوام_هد_-أ اهبىلحدول ةيريوظلا نعرصلا فو عايز هاةدم
 لاق لاهراك_: ادعي همعدامهملعد نهر واىذاةلاههمءاذاامىل مف قيدصالا فولط أو ىلوأ

 مدقأ امهدحأ ع ران ناكواش ثرأن اف ةئمملا اماق اود 3 صاىقاعزا 5 اذاامهم اد ىاح نيم ا ىف

 اهاةئوأ امل ون دلاكض.ةامهددأ عمناك نافامهذراتىوةساوأ اريل ناو 3 آو ناك

 ناىل_مصاخلاورصأاىفو 3 أراا قيدص7 ىلا عسر. تنمى د_بول ناو ىلوأ ناك هز, ءىلا

 مهذءبن العام ها ءراتلاوذ مرارفالا مل وخدلا مدملا م لكسلا نم دا راَاا قدس

 يلي نزلا لاف اهْئةباوقر ةنكل وانه'اوسام ملارهاظأاف اهةيدصتب مهضعب واهرارقاب ريع

 هقد_صترأ ىر وديا محسن ضعبفف وهقدصت ةوأن ءالت ىت>كسح تب أ نافناعللا باد

 قيدصتلا نالت ارم عبدأقيدصتلابب عيالوهو ةرصرار ةالا ب < الدلا نال طاءوهو رد

 هب عفاف هلو درع“ عنو اابوسو ق-فرم:هيالفاةهةرار داوضك.ا ادصق رار انس هدأ

 تقدص ءريغ4 لاق ىف زاب لج رالاهولهنافدةاا دف م دقو ها ىلا هءبدالو نامللا

 ىقبحراماو ها اضيف ذاهو وف تاقاكوه تقد_طلاهولو قد ملا نودّئىدتملا دح

 ةيزازع ١" لاه قد دصتاانبعال دانا اذهب معذب دصتللالهمشتلا ا فاك ىف مودعلل ةمئاثاا

 هأ ةمغنلا كلذ فرعيوءاز مسالا هح دىلعلة,ملا ذا همزاد تةدص لا ةذاذك كاع ىف لاق

 ركل لوةلاف ال مآ ازوتسالا هس و ىلءر دص هن وك ىناثاةخاوللوفأو انت ذامفع رصويف
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 ىلءفتواهاب هرارقا ىبلءنارخآ د مثول ذو دبز ىلءفنذ وهضر تاب و رارقا ىلءنانثا

 هلغلانوكتاداواةةواورك دوألهيلناو لعن ا اقر ق..الا ىلءانقون وكت هل سنو درع

 اذاوورعدالو أمك كلذكو م_منمقدنأ هدد: فدي دلو نءتام نمو افاصذأ نيب رفأانمب

 نال لك-اابدل ىذق رخ الا حراما نذر وأذن لك_ااهل ىضقي هناف طقفام هدأ نفرب ولذا ض

 هملع رخاالا حج راخلا ةئنب مق: فة قع هدب قنيعلا نك منا و4"اذةلايدبا را صد ىذقالا

 يح قاقع- !١اذ فال لرتءاضقمدبىف لر:اه- جاف اسناف « د بحامف اس ا:هريب لولو

 ماقأ اداهدعب مث نيةصت امها هيىذة:اء.ساموا لكننا واهب ى ذقن كلذدعب ةئددلااماهأ ول

 ةننماقأو همحاص ىلءنيةهك-لا دحأ ىدا اذا اذك و ىل قال كلم هنا ةئرملا دملا بحاص
 ىوعدلا عمنا مناامشالا نعانمدق نك رع هءاعامضة هراص هنوكل لقتال هاماما

 ىعدملا نا نمزك دامها انعام ىوجلاامم_ث# نءاناق: وةم'ا1ناىفاك ل وكذا ءاطقاأ دهن

 ناك هنا ةثملامافأ هلع ىضطقلانا مثلوكنلانهءلعىضتو ىعدمال نيمأا نع لك-ئولهماع
 هنمهازتُش ا ناك هنأ دشن نأال اةئدما !هذهل نال ءاوعد ل ,ةىعدملا نم دما | ذه ىرتسُما
 لل بق عدن اذكو اضي أ هةماها دع حد! ناعربل لبق عفدلا مدن هناائمدقو ءاضقأأ دمر

 بحاسص هلع ىثمام لاور ادخن ا ىف مدرك ناو هعفدو جفدلا عقدو هدهد حدناك مكحلا

 اههئمددحاو لكثعيفلسو هملع هللا ىلص هللا لوسردعءىلع ارمعبامعدا نيلسرنا ىء«ومىنأ

 نمءتاندبلانالودوادوب ا ءاورنيفصطن اهون لو هءاع هللا ىلص هللا لوسر وسقف قيده اد

 ىفةد_-او نيءىفىلاوت:دقىديالانالانه نكمأ دقو نكمأ اماهجلمعلا بدف ع رشلا عبتح
 مكحجمن د_ءااوهوةداهشالقاطملابهساا نمد _هاشامقد وذلك رّوعشض ودام تاهوأ

 نفر ول هنالاعم نأ (حاكنى وعدى ازه ربنافهلوق) ىجلب لا قهما6 واموت فمصتخااب

 نم ءاعدا اذاءارسشلا ىف ىل-.ةءالاو-اكد ىلعرخ "الا نهرب مث هيد ىذقؤ اهدحاك يدم

 ءارسشلا له و ل.ةءالاضأنالف نمءءارسشرخ [ىدام هيه مكسو هماع نه ربو نالذأ

 ريمضلا (اطقس هلوق) ةانئمسسالا الاتاءمال اىلوالاف عبر شمال «_جوالواقباس هن موكحلا

 ىلوأدملاوذ ىل.ةولالا | ىلعا-امق قدحأ حراةءافديا در” الاواجراخا هدد ولف نيب راخلل

 :نيجوزلا عاقجاىا ( عجل ارذ_ءتلد]وق)ىلاعتهقاءاشناابي رقوما-#ىفاءو لاح لك ىلع

 ىضاقلا قرشيونامندسلا رتاهتتف كارتمالا لوقيال حاكذا| نال اعرشر ذعتم هناف ةدحاو ةسوز

 ىوتساواخرأءاوس امهئدب حاكةلانىا هيوضق ةّمممولو ةولرك ذاكمكللا اذهىأ(ةمسول ]ا

 مهجن مزلي الو هيلع تتعب اسمة رهظت ءاّضَقلا دئافوا رود لوأ طتفامهد-أخ رأوا اههذع ران

 وهاك امنت و بث نكسب وبن ىوعدوأثاريملا وهو لام ىوءدذ يح هئال ءطو ىلع
 امهنباناك لوه<بسنامعداولاء-منا ب سفااىوعد باي نأ .سو بهذملا ف فورعملا
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 ىوعد د.ل|بحاصىوءد ناك مامالا د عري هبال دارقت الا هلا 2 راءااودمااى ذةفرط

 تقو ولاهق ىأ(فس 0 وبأ لاف دهلوق) جراخلا زم ىذقءف جراذاى وعدك كالا قاطم
 م اعماخرأءاود رول ىضقب فوت ونأ لاه ىأ (دارشنالا ةفاحولو هلوق ) طةذاوهردسأ
 نوأ اعماخرأولاوفمك.كاو.د:ءربتهمدارفنالا ةلاح خي راثأا نال دا رخنالا ةلاساغرأول اذكو
 ىأةءا_صولاول ف ةدعاقلا ىهإك طقذديهذم ىلاءااو ه_ءاعو همم هنالدارفنالا ةلاح مكحلاب
 رلامة امهدح أ زعب ران'قءس اةماخَرأ اذااعدارااواه دعب اممكحلاىل وأاهلمقر دا ىفمكحلا

 قءملادوهظدنع ةرايعأ ان وةلط.ءاهقفلا وامهطقاستااح دونم اولا وهنذاهؤد رات ىوةبسا

 هنالك: همالكو دارفثالاة لا ف مالاك |١ نالول طاق سا ىلوالا نيشلا صعب لوقف دة .حو

 اذااهذ خ روءالءاضةا ىءمالودارفنالا فا ىفو امهتمزعب رائاادو د دلاح حر ٌوءالىذت

 هلوق) هلاها نءىلو أ مالكا لاعا نال مزالرمغ ها قب اسالءاضتأ ىلإ اه-ممهةةكلاخرأ
 ىهسملل عئاملا لاةفهعثاننم::ةباطقراج وك الاف ثدح (ِْباو هذاا عماجةف اذك
 هيىضق ني: رمشعز م دكام هنا عئاملا نهربف خل :ملاق نراها ادهكذعباع ةدعمك نم
 هتهجنمهمانا ىرتشا!ىوعدهاو عدوك! خرأ عئابلاو تامل اال هدب غر رأ هنال ىك سها
 داوةنالا ةلاحري_ةءيالزعب راّدلاناريغني:سرمش عم داعي هعئاب لم ىىدا ىرتشاانتاكرا صق

 ىلأدمءخرؤمالاميىذة:لوقأ قسمها مك_خ قاطملا الل! ىوعد قفة مزح يف أ دنع
 ىلءرلاريذتا هشق انو( فندم رق أو وق اهنا هأ دارفنالاةلاح روما ريهنالفسوب

 نءر وهثاا معلا نءاثاافمدقورمثءنماثلا ل_هةلاىفهرك ذ نياوصقلا ب>اصناد

 ىف نياودفلاب-اص ناو صاحودار_:الا ةلاس قاطملا كامل ا فخر رادالةريعالدنا مامالا

 دارغتالا ةلاسهرامدعامدءمامالا نعرو وشما ميكلانا لة:نيسرادتا ىوعدف نماثاا

 قفر أهنال هرامتعا نمف_سو ىلأ ل وةب ىف. نأ جذي لاف قاقكسالا ف رمش نهانا! ىفو
 هيامزاج لة: هنااسمسالو نماثلا ىفءرك ذاموهورامّمءالاءىل وأهبابوف همةثلا هركذامو رهظاو
 اذاا:-الواعطق مامالا لوب ىت:: هنا اولاقام عم ضمن هذءريعو هبا ري-غىفىلاثاأ و رفأو

 ىدا اذايف_هد(ئثئىلءناحراخ نهرب و هدلوق) لمان د## + ةفاو ةنافانهأك هرب غهعمنأك

 ىذت هذ رانالو كلما بيسارك ذي ودك لما ملا امهتءدح او لك مءزرامهريغديف اهءمعنانتا

 راق هلا ىضةف ثااثثديىف ف تولاامعدا اذاامل عم هقاطأو ةيولوالا مد-عل امهئدب نيعلاب
 لافادهاو فئاولا كل «راةءابواطملا كالا | ىوعد ل ..ةنءوهو فصناا فةو لك نيفصأ
 فقواما ةنيبدصتملا يقماق أو هءلعتغقو اهنا ربل جر هملع ماه أ ل جردي فراد ةمنقاا ىف
 نيب كلدفقرذالو ها نيةهئامثب ىهف اريل ناواهمتمقراسا ىسهفاغرأ نافدصملا
 ىل-هبقنم فقولا ىوعدنالصاخطلاو ىرخأةه-ىلءفئولاوأ اهيفاللادمااوذىدينأ

 ثالف عدوه هناب دملا وذههذدفنهربو رخآدي قامة مذق وعداولاذدوهاو قاطمأاك لاا ىوعد

 هلٌم_سملا ىف ىلخا دفقولا ىو ءدةفاءسالا فك ىدملا ةمودخ عفدنتا ملا نهرب و هوو

 مجسعالو'هلذا اهل ل ء«بفقاولا نا ىلع لكن هرب ولكل دك نيفقولانيب رادلا مسق:اكوةسوذملا

 دوشول فقوامناه ديف ضراب ماارارقا باننمفاعسالا فال نيفدناهرندب نوكسنا مناف



 ؟

 ب نأرهاظلالوةأه:ءباوجا دس لوقا وهلبلاؤءااعفدي)باولانا هيدي رب ها
 اهيا ةم_نلاب عدم هنالةدازلا ىدا | ذاامف نع نعدسملا ىذز عد :ءحرراخلا ىلعزيهأا

 ىوعءدو اهآ]ضراعم رهذاد لا ىذ عفد نمل ستلاملهسعتمل دملاةئدب وثاه رم انع أ '

 نأثوهاك هلباةمىف ناك ن « ىلع نيعأا هو: لبا يلعناهربلا نع هز وهل طقستمل دسءلا ىذ

 نءةلاعا,مموكسا هشنمب يدا مكح فل-نافةدا زلا كل ذب للا مدع ىل ءتفاك5 ىرعدلا

 ىلع جرا اربعأل مز. .ا| ىدردي ف ىدملا قد و عمو 5 الذاب وأا رةمنوكد لك:ناو ضراعملا

 امعدم دءااىكذ نوك قروسدتاال دياذ هنوك مدعاءاوعد كلرتوأ دءااىذىوءدنءباوملا

 هل ارت ذيل ىأدإوق ) ميلطاد بع ريدت ى.ةمضلا وهاذه'لمكتلا بحاص هم هواك هاعداام)

 بدس هلر ؟ ذنافر ركب بسد رك ذولاذك و فأما خب رادبدمةم وأن يعم ىأ ( بيس

 ديم ىلءةنتياماع جهلا ةمةمىفاملم هاا اذه ن ءواضِنأ ف اناكدءااىذ هُ هدب ماقر ركميال

 لاه .ماغرمصب د وابعد وملانالىأ احم وهن ةعيد ول رخآ”الا وب صغب هه ددسأ ل>رديفف

 اذاازهءارمشل ا ىفاكىل دأدملا وذف داو نءانرا اءعداوأدملاوذو ح راما نماوسفلا عمأج ىف

 الا حراغا مكه نينثا ةهسنماءعداواث ةدعاو ةهجن مالا قاتدءلاوذو جب راذنا ىدا

 قءساذاالادلا ىذا ذي اذه هناف داو نمءا.ءداولام فال د. ءلاىذو ع ران قيسادا

 ناعث اء دارت اقر نثقيساامه دأب رأت ثاكولو ةبادهلا فق رغلاو راش اذهب ران

 نءاثاانه ها قبسالا مكعامهدس أ ديف عم هدملا وادع راي ق.-اامهدحأ واغرأوا:» رو

 ذئاون رووح يلو ءااوذو حراخلان ,هرباذا ةلاك ولا ىل.مةهاب ثالاؤو هعومأسعو

 نارحاو_هو هذ ههنأ يه نءهنبا هنا ىلع راخلا نهرب ولىلوالا هنا: زاثافنيةلثدمىاالا

 ح راخلاواممذدملاو ذناكولة تاما جراغالو ونهمأىلا هيسش لو هئبا هنأ ةنسدمااوذ ماقأو

 وأ نيإس؟ندربءاوسح راسالا مدقج رانا نهرب وراذكلا نمدووش ذل ندريف ااه
 ( طةفامهد !تقونا ددلوق ) ما اةلطملىملا ىلعمدق نيل رفاكلا نهرب ولورافكب

 هءلعوام هدأت ةووأ|ةاتحمو أيوا: هامقووأ 3 ولن اىأم رمعلا اهاضتةءو ةماصوتا

 ميراثا نال مدةئامىلءاممئمقداسالةريعل اف امه را ماةشاواةقواذا هناوهو ةذْحاوم

 ىقءافااغوةءاوزىفءاقفاوو ةفنح لأ دنع نيف رطلا نمناك !ذاقاطااكلملاى وعدف ةريع

 !| طةذامةدوح ؟تقووأ و | ورح . و 0 راتقووأ ات ونال وقينأ هبءاعناكف ىئ 2

 وبأل اهو هلوق ) قيسأد.لاوذورأاذاالا ىلو أقاطملا كلا ىف جب راذنا ةحررغلا ف لاق
 هزم دا انال طقنا._هد أت ةوولامأ ىأ(قدحأ ثقولاو ذ فول

 َ ةرغ أ( رعودلوق) قيسأدءااو ذواخرأ اذإالا ىلوأ قاطملا كل | ىف جب راها نا ل هاطساوه لن

 عبرات هلوق) )لا ل. بقانتم ذل لع لا تءدةت(ىل دمعلا اذه دلوق ) مالا نمموملهملا فالشلا
 ةسد:ماوقو ةمغالدق وهذ باغ: قلعمم رب د :مهلوقذال هدي نءدمعلاة يع ىأ(ة-بغ

 مو كيلا عب رانربتعملاوزع رانو كلدال دقو :ة:هذغ٠ىل 1مىأىلهةوق 5 هب وامثاسع ناهمم ْ

 ريددعم نيفوطلا دححأن

 نم دجو لب (نيفرطأ | نم هلوق) كلما عب رانىأ(حمب راملا دس هفدهستما |



 00 ا اا

 | نييالا نوكتال ىواعدلا عسبمشلالا وثاان*ىلءنياجرلا ىوءدا باما اد ةءناكل_ءاع ىذا

 1 ؛ ادهلا باص ورك ةكالذان باكل اذه لت اسمن هول 2 سملاهدهت و :الد محو نينا

 قاض: ةمماةما اذهىلااه رخااعار رالا باص ىلعاو تأت وك وعءدلانأك لد ”اوأىزنكلاو

 هلئاسل ةعافنوكت ثدحبابل اذهل ئاسمنييواونم ةيسانمققكأ ةداقولا ب-اصرث كلذ
 جرا هلال ىدملا جراف اودباّذ ن كب /ىذلاوه(حراش ةسمدقت هلوق)كزع 7 نكتلناو

 ةنقبةنملا وعدااو»ح راالان الحب راذلا هند تءهدقا ثاواز زو ىىدملا ىلا د:ساقددن نع

 هلوق) هيلع رعت ف دصا اعد مح راذنا ناك او فاش ثاافالخ ه.فوشي دا ىدملا

 0 ناهربالب ولو مدقمدملا اذتاف حاكتلا كال مفالذي لاما كلم ىا( قاطم كال ىف

 انلمقملا نعو جامنلا ىوعدي دما نعازا رق قاطملاء كال اهمقو ىف أ سأك حجرااتاعب ران

 ع رانو نينثان هءارشلاا.عدا اذااعوضراهام_هدضاود_>او نم كالا قانأم :امعدا اذا

 مزايلوىأ درد قأمساك عامسالاد لا ىذةنتب ليقتر 1 ف تانوسأا امهددحأ
 جاتنلاةدابز نم دام ثمن هوهاغادملا ىدةن ء؛لوبةنال ةم-ةأا ىطةةمضاقننا

 د ريال هيأ عم صوص صخق*نمقلتلا ضيةاادار او ةهللا كلت نم عدم وهفهريغو

 هلعةئيبلاةماقانع الضفدمااوذه.ءديالزياعمسعأ ضراقلاديىف ىدملان وك ل.قأم
 التاق ةملع ىدم كلاذذا 2 |نيمل ا حب راهللا ىلع ب ©. له تاق ناف عا.جالااهاوقو

 دامه ناد هيلعديوأ ةدانعلا ىفاك ره! لانهو ةئيملا نع عدل از عد_:ءيوعاا نيعاانال

 ال-مأهلاو وا ةءشع ءالوالا وةننيلا نعدملاىذ زعدنعنيملاح َر , اهنا ىلع بي لهل اسلا
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 خرأ وأن يمامالا
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 ظ 1 ا ا 1 11
 انا را.خالانوءعر نيف اة سرين كال نا

 دك تب ات ن5
 00مل نزل كلا

 هقو“ هدم ]|

 ا.منأ رخ"الارارق ا ىلءلك نهرب باطم 0 نيلج رلاىوءدبان 5
 | رت ى وعدل. نما ولاىك وعد ب لطم 8

 ةميرأ ةوهقلا لئاسم سنج ب لطم قلطملا كالا ا
 ا مهدنع لوءااقد رطب مسةيام باطو 4 نيادحرلا ىوءدل اسم ,هأ نمباطم 1

 : ةينامث دءأاىذ نمجراخلا ةفرعم
 ”لئسم ةعزااملا قي رطبميسةيامباطم .4* | هل املا د اوزلا قدتسست بلطم
 ةداو "نإ هةذأاو

 هد_:ءةعزانلا قيؤطب مسقيامباط» 11| ىنهم نضمن انلا عم ةئيبلا بلطم 17
 لئاسس ثالث امهداعل وعااقد رطاو حرداشلا عفدةشسب

 ةقسمعل رعلا ف رطن مسن ام باطم ا الاحياتملا عم راَيل ابرام“ ءاال بااقم م7

 لثاسم سخامهدنع ةعزانلا قد رطنو ال. تمانع ران خدأ نم ْ

 د_رلاو رققأا سانا فل صالاباطد 8 جاتنااىوءدفدءااوذ مدي بلطم مما

 ناىذاقلا ىلءااوةلادءلاوةنامالاو مالاىف عا زثلا نكي لنا

 ا.اءوار.دوعشلا نءلأس 8 جامتلا د افيرعل

 نءهناذةءرصازع ناطاسلا مذمباطم 21 وأ هك .امؤةدالو و ١طىاطم

 ةمك زتلاذعبالا دومثااةدامشب مكحلا هثروم راهنت اكاد

 اناعوارسم اودبشيإو .ةمأهنداوداولا اذه باطم

 ناطمأ الئاسةياطم ه٠ هىضتيالاثلا ]|
 نارفالا طف ؛اميدقلا دس باطم ه٠ | حاشن ىلعدك .امىف حان ريال باطم <

 هعار و هعئابتا

 ٍْ ةضا رع طتاطا هم رعتنأك ول بلطم هر

 ةرادةو»- نمالك ىامود واهدي مسقث

 ىفيدب دى الار وةعرقالو

 امتهتامملا رطشاامذ | ل ءالا يلطم 00

 فى ومأنأ «رأااد داش نأ 0 طم 5

 ا 2 8

 هذ_بءهنانيجراغ نملك نهرب باطم 5
 ونحو فص::نيذه هدمعو همن مدلو

 اعرب" :منوكييال م سةرال نينصأو نيد .* نبا

 ربها ىلعرتاد عوجرلاو عوماابلطم 36 عضترو ةبادعست ل :ةباد ىأر باطم م

 همدعو حاتم اأو كلا ا دومشب

 بسال! ىوعد بان 0 'ئذىلءلدعفلا جرابللا ىداباطم 4
 ا رثالاباتك) م1. ىلو'حراطاف حاتنلا ىذللادبلا

 ا . .
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 ١ 4 , 58 ريكا مج

 ذب هه هكسيما ا


