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 دس يمس |(

 رع 1(معلع مدطاتق لقصف 16 ممةوعدأ واسف ةدتغ مدعاتع لكس هدنحدنعع

 ات مموتمءصط]ةطاعسم عج, مخه زدصفتف ن6 اعغد ممددصت عد 0 عصأر ءأب

 لمصت, ةعاتع]] عصحعسأا, هدد طع تقصصقتأ نيتع انخمزك طممطاتكء115 15 مدصم] ءأف :

 [خ نص لقصف 12 طتطاتهاطغودع 1'0[طءؤطتصس-ظطةعطم هذ (.هدفافصاتصمم1ع, 1ع5 لعاتح

 . ةساععد هذ 12 ظنطاتهاطغودع ههاتمدقلع لع وعلق

 1ع مهصتتكءتأ 0ع (رهدفامساتسمزد1ع, لمصغ 1ع انانخع ودمع هن هامل عاتع

 لع 12 طتطاتوغطغودع 01 طءةطتسص- طدعطق. دونك 1ع م و16, 5ع طماناتدتا

 0000 زمنصأ ذ 0 عصا ةنسع 1ع ]12 ععوصلع 1115[هزركع نصت نوعا

 ل'آلطصد-اعكطق] لمدن , «مدصصسصع 15 ءودقأمأغم هر 1828, 1". 1. كءطتسلت. ةصق

 نصع 1ءاامع هلموودؤع خذ ىكدتمسأ-ال[دعاتس , 1ع فاغط»ع 70هععمم ؟هجردم"اع تما

 . نحت دتتأ : « ]نع لععصتعع هدحننعع نمت 220. مهن عان11 ةععط علا 06نان6

 معدلمسأ مجم ةةزهدتنع هذ (ممقامصاتسمم]ع عدا 1غ ععوصل هنحنووع لل طصع

 [كطقأ ل ودتنل . .٠ . . . لع 151 عماتحغ, دعرجأ ؟ماسصسصعن دصحامأتم, لهسف 12 طغلاع

 طنطاتماط غوسع 1”0طءةطتس- طوعطمر د 1دعع لع ]13 ممدودغع لعد ماصععذ لح

 5 ( 5م عملفاه1) ةسهتكأ) 06 هنت: 2 مع لعردتغ 1هدحصم عع طعاتأ 701131265 ,

 ردقتك 1ع5 '1تحاكو لقصف ]عانت 1عصمتةصعع, هدأ زدزتتك 1عو لعاتح مد"عتتت 615 70-

 ادصسعم لع !طتقامتحعع لع 1هسددت» هادسلامأمست» عل ةاتنعت”ةوأنأ جواتن“ نعنع 0 ظ

 ]ط1 سان 0'[طص-]آكطم] لورنس, ءغ 1ع هددغ ددطواتغطتغو ن عع لععمتع»» ا! » [)وصع

 نسمع 77016 ىد» 6 وه0 هتص”006 |!ةكام1 ن6 0 لا[»-]!(|سالمانت ةءطحسلتا ة عع

 متسع ةتسقأ : « تان اطنخ ؟ماسصسعد ةصحلماتم لس دممساتقءتأ ةنكفطع ناتع 1

 ههتملمودع لع 12 طتطاتماطغودع ل'[طةطتس-ظةعطق لمصصع ممتع 1ع ععدصل

 ١ هاتحممع 11510110 1”0طد-]آطم1 لهحصم 1 م5 عده ل هزاع ق1 877081-

  انعمصعسمأ ذ هعأ ةتجأ[عات1“. . . . ©( 2 متلك مدع ةمععاتس 1ع5 لعاتع مد"عرند1ةدف

 0) لودعسما هقاعلتودع, 1828, ١ آ1, م. 79و ءأ دانتكا

 م جاد



 01 | ١ 1 نإ لل 910

 دما سسعم لع 1['1زدامزعع تصتح ءعمووالع لع [1هدمدتس , ظ15 06 8[هطهتسصتمعلب مودع

 1ع صصص ءةمععس عجأ لح 1 مب 0 آطص-]آكطق]لمدادصب ءأ !'هد د 616 2 1820-

 دصأ ماتت ةزواحاع» ةهتخ 7101 اناعع لع 1!هدحعدعع 01 [1هتفدتس, هءادت 6

 مبربلاو مجحلاو برعلا هاربخإب ربعلا باعك عينت هدأ 1ع ناعم ممغصع 0ع

 ا"نيحضموع 1'0طصحاكطم1لهدص. ال[هتف 11 دع جات نت انن ةعاتل كماتنم 0' هعزآ 8011

 متع نتع نعد لعتح ؟ه]سسصعم م'مدغ تعص لع ءمصحستتس ةجعع 111'1ةأ مع 0'[طص

 [طماللمدص. آ.هدحمعع لع 1[1هدمدتس, لمدغ 115 1هعصعصأا 1ع ءمدصسعم وع

 دعصأم ممرسأع هع انا ريسلا روغ 37 7 0 ا 005 نآمو) , هه طعس ءءاتست

 01 م :ر.ابخاو كولملا ريس ىف :ررغلا باتك (  لتس لمع ىماعت»0 عاق همنا عما 10

 ا1007هرنأ»اع تأ | [راكاماتع لعد .10هلكز . لن ةهتحاعاتل' نوز2056]2 , 5111181218 م61 هع ع

 ىأ ةدافمءوددصتأ هدتجمعع هذ 18 مدع لعد 6طقتس610ن, ءأ مهن هرنلعع لت

 مما ةطمس8-1[هلطملا عج طادمد, طند لع ادفع -عللتس 4طمبا-![هصقمتبت. لبعف

 لعتح ممعسصتعسو ةصحامأتم, ىمنمد ه رجعو مدصعصصع زع تعصف 0 1ع عطل 21011

 مممع ءعمج لع 1 15 (هزعع ل [طص-اآكطمل لمانسم هدصعمأ !'طتفامتمم ع5 015 لع

 موروع لعاتتك (رهتهايممم ادعم زانكوان ل آل ءم0علر ناب 17 0ع 5ءطعط غفت 16

 لعمتع» لعد 5ودددصتلعق. (نعم لعتح ه1 تيس عذر ءاتغد حنس دعدل, ددصخغ لتسصع

 [هرتن طعالع ةءتضتعع هعقاطتن هدد دع عوتحتع ةهممدؤعو امتاعق اعف 701

 آرعد انامعد ةوصغ عد هع ءأ هج قه عاف»عق 6/05 1و د1 عد عااعد, هج مرع ءأ عم

 فسوعاغمعد .تكدطعات عد. آل'ةعنو نصع دماغ 06 ]1 رصهتس ل «ممافأعو عا

 يعصمامتمع و ناغ ةءرخأ هح ]دس 5و7 هات ةوو (عبس هان عست]), 1201 013
 1263 لع ل.-(ر.(:د

 (رعد آملن عه همصم طع دمدغ حدك ءهدانغس عدم عصا يفعاعو هد" عع نن1 مرد ععممع

 1ع مصغعصستت لس هيقصتتخءتأ. (نءاستعت, هدنطعع !طتقامتسع لعم موتك لع 2ءعوعر

 ”ءماععممع رمآاسفتعاتس ءطقمتاععد مءاهتتكك ذ لتحدعرو معدل عد لع !"ةصاقواستاغع

 1!" !011[15© 2216151 ةصحتو ادع لعد قعدطعو لس آل عصعم , 6 [لزرعو عا لع طقمدؤس

 ه4 1! طتفامتعع لع 8[هطمطمعأ. 6 10115 نص هماتحتءأ ةعمصصعم لن مممصانكءتأ

 هتتمرسع1 هب طاعج وددت ممعملعم, ذ سم لعسصمسلعر 11. 6. ظدتت, لعوعصصقس

 لع 1 هصطومددلع لع 1"عمصعع معنه 12 ورع 01[ هرص هع, 15 ممعضسصعأ لع

 ممعاتطع 1ع صمدح ءاطصتومع لع ]داعم ندع كءطببلق د اهدصفعتخت كاس ءؤعطن

 ءأ نست, لمصق 1ع انامع, دع آنا ىنغرملا ةتصقا نات !1ةصمتوتع ةنتفذا 1ع ءةاق-

 !هودع !ناطم عمدجطتم لع ]د طتطاتماطغومع 0'[طءؤطتص 2وهعطق

 (1) (نعزنأع [ذلدأع 5ع انتم معد اسم لقصف 1ع ممهصتسمءعتأتأ لع (هممامصأتسمم]عر ذأ هع 2'عقأ ]فق

 درسماءصعمأ نصع ؟هدتأع ل”سح مدعووزوم. ب (8) لموت. هقاعل, 1898, .٠ ]ب م.
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 [رع رووص ان ةعتأغ 16 1 طتطاتماطغودع ل 1طءةطتس-طوعطم ه 6غ متغم ءد

 1836, ممتن 8 8زطانماطغونع جامرتو ممزروهأع لع طوصفمر ةكتعع 1عم هات عف

 لع !'ندحد وع 0'[طصحاكلبه1لهخنص مدعصمت 1عوومعأف ذ1 ةاقتا ماهعغ. (نعالع ءممتع

 مودع هز هال 'طسن 1ءدصدع 8 د [هدنخ ةعوطع لع اه 1ةزطان هأط غودع صفح

 انمدهأع. ىخ مدسأ !'ءدورد/ن ع2 لح ممعصتعم عا لت ةععمتل ارزنعر نحت لفداعمع

 ['هدتحتضموع مرصتمع انصع ]ملتأتع ات ربعلا 1 0”[طصآ؟كطحأ لهذص ءغ لو

 ممارس ءآ] ءرصعصأ 11 دع 1دتتأ دق عمت مص ماع, هد اتغ ذ 12 الص لح ؟هآستصع

 آه هماع ظصملع لح محمص دعتغ لع (,هدحماهسأصمم1 عن ع ناغلا 4 م

 م 'رابخأو كولملا رهس ىم ررغلا. اادتك 1ع همدص لع 1"ةتساعاتل“ لانا 56 01037

 هج اغأع لس مدغصع مهصانخعتلا 8 نأغ ةانحم“نمع مهن 1ع همزلقأع.

 ]رع ةععلدمل 1001 الغ 1 8نطا ها[ غو مها هدملع م 1ع دع 5053 لست

 [هردءاد ةيعدطعر 2 نأ ةعوستخ عد د ةود ن 8[هذذهدنآ. ةسسع 12 انتةصعطع لا 70-

 آسصع نست, ةممويسعسسعسا, 2 نام ةءعضأ هنن ككتا* ةافعاعم هدد أتأ : لولا دلج

 ىلاعتلا 2 وات ىم . ايع قصص: عن عدت ع7أ 0ع 0ع صمم ناتع ©[ 0 نأ

 ممصرمأدعغ مدع تنص [عستلاعأب ةيمسأع خذ نصع ةوونع "6ءعصاع, ماتا ©010-

 طعم عع مهن عك دضمأف ذ ىلاعتلا ريقفلا مب لوقيف. (1ء5د لعالل

 عصا[ موف دمصغ مسمطقلطاءصعصأ انمعدك لع لتتعرتو مدقددععك لن اعدام هأث

 مذ معدمقت سعف امعالعماعد لع !دحاعس» دمصا ةصاعملستاعك مق اعد صماخ

 هيلع ردوأاو دن[ روع 1ع ءممتفاأعرم هدت مهن 1 60116 لكن 1210-

 ستقع ماسك ةسعافعمم هذ ]1م ةلسمأاع ؟هضصتلع هيغ امر 4 اوم لاق 1 3-

 ماتقعسأ لع ((هدفامصستسمماع.

 اكد ممودسغع , !'ةبتعتس لع !'هدتص» دمع, لقصف 1ع مجقصتئعرتاا لع (هدفاممج

 انسمرد1 عر هوأ 6 41-[10ددتص دلع 1[هاردسسصمل ها-1[دععادمضت, ءام لةصخ

 1ع صمصتتمءعضأ لع 1م ظنطاتماطغوبدع هماتمددلع مسهد:عدمسأ ل6 11[نةةهدتأ.

 مطمن ة1[دصعمتش» جل !"ادهخةاتطل. 01١ عد لعدح هممدصع دع "ماتح عدا. ءمرصلطت د غد

 ةزج نص ةعاتأ, لقصف نسع 20 نتنمس از[ ددسع 12 دممعمع لكس ىعسصرمأ هلع

 مدمس كعتأ لس آن ءنمصممتسع طنطا موعدماتومع لع ظ[دلرت اكطملاد, 1ع هدجمصم-

 هنأ ل450 لن [هدعخ هينوطع لع اذ ظنطا :هاطغودع مهاتمصهلع, يحن ممدعأعر هن

 01 1اورعبب كدومفعب م. ةقدر هماع دب 4514, هماع 3: 70و. طمأع 4.



 1 0 أ

 !؟هآتم 246 رع, هو ءمودجتل لع !'ةمعاتعأع روغ. ['ةصصمامانود .ةانلاةطأع :ررغ

 ىبلاعتلا ىعرما دهم نب ندب نومبام ىبا ىيلأت م رأعلا 0

 م دوم 2 ىلآ ارمبلا ىبأ مدأ نم 116 00 7

 لس ةناعر !'هتنحنعع ةتسكا 6ولوصغ, ل 14و ممعستعتو ممماك كاغد أ امع

 لتعم ليت ءمداعستات 1ع م0117, ل هوا است 0لمدأ ممذد ممةصاتخءعرتأف

 [هرمعمأ 12 م" عصتغاع 31

 1 ةثكملتغ ممسمد] مدمس نبت هنن 51 غعأع لععصتعتت, د هز هدنأغ هءاتنع طماتعع ةتتت ا

 ]رزدامد ع 1[جلزز ا[كطقللو, 11-3 ءاد كهانف 1عق ةتعاتج 145 لعاتتت 01 لانك

 220115 5021 م813ةاطا15 9 ()2 ةعظهتأ ماس ممراغ ذ يمتعع نمتل ه ما 10

 هاتاع هيعسصرم]ةتنعع لع 10د“ ةععر هان تقطقءلأا انط 162561826126121 1

 هصعتعم. آل[دتك, ندعأالاع يدع 5هز[ 12 ةمدععع 0ع مماع, 11 هدا لت ناع

 "جلس عام قمدمسع هياط عس ودع نص همم 0 ةجاعسع لمصدغ 1ع مرمتقأع لت

 رسوم 1516 (همفامساتس هزم انهن نح انطع ,١001 أ ماس

 لت مطهصتتقءت1 لع ][هدكماتل اتصع ةهتتاعع مقعأتع. آ.ع ممدس 0'ةطو 1[ةم-

 ءمان» ةل-11هذدتس ذطد ة8[هلاججسستل د1-1[ةعوطمست 1-21طق ةلتطأ وأ 1معمطتصات

 لمصمم 1 11[ ةعوطتعع ةعوطع. ]1 م" ءدأ رم ع لفصم ةسعاتس "ةءدعت] طخ

 عمممطتوسع, لح مممتصخ لفصق ةتتعتس 0ع هءاتح ناتت, ةعاتتع]] عمدعطأ, 39
 وم[ 26ععوولط] عد , هأ 11 ط'ءعوأ كأم لقصف ةاتعاتل 012 1[ 01 16[11-

 ممتعع. 11 هم عدا لع مممصع 0'ةهتللاعدعنم لن صمد لع ظ[هددتس ذط٠سص ![ه]رهسدع

 د20 د1-1[ةععطقستخ نحت ظوحسع عج 1غغغع لح ممصتتقعتأ لع (هدفامساتسمم]1ع

 آلم معهسمدصموعع هتصسفت ممدصصتم زهدقتغ نص م61 مواتاتومع ن5 12 ةطض

 ردع هلنعاع لع 1[طغفوتخع. (ةامتأ ]خدص لعف كطعلذ ل'ةعصغع ل ميكصعع عطماتس

 06 6طقجفتط هل-طلم تأ لع دون 566 ءوةعاتن" ةءعطتطقط هلم ©, (هرصصمع

 1ع مصصفستتننتأ لع (نهدفامصاتسمماع ه نع ممتع هج ةوو لع !"طغوتمعاثل, أ

 نانع, 1 ةجدغو 15 065هتماتمد نان عمه لمصصغ 5ءطتتأتق, 1] هدأ يفعدأم ةتتعع

 اذ انور. 8دلزأ اكطملتلد, ةلتاتمد لع 1"1ضذععآ (3) 5ء]د]# 01[ : عبس ناد عسق « 597 0

 .٠ ]ا[, م. ةدو, هان هءالع مماع ةقأ »عم[م- 2 ةوود (لوس». هقادث., 1. ل. 8ةصق 12 ممتع

 لصتنع ماع تمعاطعأم. اللدند 1ع ممصص ءعاطصتومع لع ]2 ظزطآانهاطغوبدع همهغتوصدلعب هرج ]1[ : عست

 لع 1'ةساعم كأم ةوأر مدن“ ءكعتتل, 11011206  نيعستو (165 عمامتسعو ]ةتوومكءعو عم طاقصع):

 ىشعرم ا . 1.6 صو. ممراع ىعرملا , ددهو مماضأف. .  لدصق 1غ (ةاملمودع 1ئاطموهجطنم لع 1 طتطاتمع
 © 1طد هل-خاطتس (. 211, م. 115 أ انتا. ب اطغومع 1'0طةطتسم-ظوعطق, 641.

 121 1 5ان17. ْ
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 ندر «مر"امتس ]ندعم هنن كىمأعهتأ 701 وصأت عال وننع 1ع ؟ماسصع 2 نأغ ةءرتلأ ممتن

 .ع طقسأ مع5هدصقوع. ا1(1دنخ ](1. ظدحت د 1'هطاتوعممسعع لع صدع [دتتع ةدحتمتس نانع
 موا طاعص ]!'ةتتاعاتس“ نع 16 16 120101, ©أ دمت 1ع 0055عووعاتت" : دلجملا

 لع مع ددتك مه هذ مصقسع 0" يعماتودع» نعد 01116« عمععد. '1هدغأ هد ةامصأ

 معسسمممغ يدع !اةصلتعماتمص لح ممصتتكءأ لع (بهدقامساتسم]»1ع ءعر205ع كات

 ىنمعاوسع مسعد هان دايسانسع مصكتقتم», ]ع طع ؟002ةهنك مدخ ةلطسمعت, ذ

 روتكمس» لع 1ج ممم ممتع هععبضسععمعع لع !' ءاطصتعمع قىفغرملا ون عا1ع هنا نأ

 مد عماغع لع مءعمزردمو لفات طفرعم اال.

 11 عدا هنأ ذ ؟هنأ مرماطوطاع ندع 1ع ءمزدتفأع لن مههصتتخعتأا لع [0[8ةذماحل ,

 نذن نت ةعتطع ماسك ةصعتعمسم نمت ه ةااصطادغ !'هدحندعع نذ ةطمخ اطلمصعماتت

 ج1- طم ةلتطأ, ه رحمؤوعمتم جتصقت ةمانك ندع [هعصع لطم عن 1ع صمد لاا

 ناغطرع ارانممدغعدع ةطمن ة[دهصممم» 'خطل هاد ا1[هلتلع ذطص ةلمطج هصحصمل اط٠ص

 روددفتا كا[ طق ةلتطت. هز هع غصحمتعصم عع, خذ ءحتكع لع ]جه لهتع ماننخ «مءعصاأع

 لان محمص سكعتأم رجعسأ مدصدتطلع ةحوتتس هصع دصمتسلمعع ةسامتكغغ ندع كعاست لان

 دمصسخوسأ لع (رمهدفادصاتسم ماع, هعءامتسم معمم ءاوصعيسعسأف نمط ال6

 لهصم !'هدحعمعع !دتصصقشسمسع اعدلعمأا ءعممسلمصأ ذآع مصطس ءان ْ

 ['ةساعدمع لفصم آد مععلمععب لفعامعع ةحوتنس مصرجووم عا نانكةقعع فاتن"

 !"نرملعع لع دمص مماععاعتس 1ع ععمفمعمل هج ءطغعل لع !دصصقغعر !' ثصتمع ةطمن

 ا-ظ[هدهداتد ةلادعع طلع لع ظافوتع هلجالتس. 11 مصصعمسءعضم, لتاحتأب مق"

 مممردم" عم 1 طيقاقتعع لعد ممزك لعد طءيوعنر, لعمادتك اكمجهمصسصقتسا لانكوم

 الوم لعل لن مادتكر ممهنعدمسأ هد ةعغمعر 11 ممووعصاتععم 1عج مساسعتل)ولتح

 [ةهتاك ءا 1عد مانخ اصف »عوددصتم لع !'طتمامتعع لعك ممزك ممواطغأعو ل'آكدقأ

 لعد ططقعدمدقر ل ةساععد هزك 0:آ5عةقأ, 065 مزق طتسحت هيضتعح لن آاطعسعمب

 لعم "مزد ةعمطعدو لع ]جه ةررتع عا لع 1!"آءفو ير لع هعامتسم ؟هزف ع5 (5"ععد. لعد

 آمل عدق , لع 'ل"ننعد ءا لعد (نطتسمتف, هد معاعرهصأ نتعأوننادعف هلاك لع اعاد

 نمر ةصععد ءا لع 15 ماحطتس ع5. ]1 ةيجودعتنم عدقتتأاع آد تع لع 8[هلطمتس أ

 آ"تئامزسع لعد ىلتكعم دعم هدعوعمدعدسس. لعف .مرتصءعذ لع ]هج دصفتكمب

 0'0دهتحتت, لعد قلتكعم ةططومتلعد عا لع اعدعن دصتصتمات»ءذ ا حفصة امتع

 ط9 المداتس , لعد ظفضصممل عت لعد, لعد ”!"ةطتسلعفن, لعد معصععد لن 56د

 0( نغرم هنأ 1ع حمص لكس طمصتو لين طمصمأفقم (لطص جادخاطتت, /. هرم. 115
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 الر ءياقص, ع5 كورصمست لعد, لعد دسم لفصت عذر, لعد 8هن10عد عا ل'هسطعو. ]1

 ةوكسو !"طتمامتسع لح مموصع معمدمغسع أ عامسعتح كح لغطتساأا ةثدتنع !اةقتع

 ه]-طنص جد 1-آئونصجتف ةطمن 1[دصسعماثت .تمطماعات عدتس رجاتتك نعا1ع لح ةرياغمم ْ

 مموصقصأ, 1عدعمت لع 1" تعصخب ةطمف 00-1ةئتس اا1هلجممم0 ذطص 5هطماعت عاتق ,

 1'جدصت لت (رمرص ست ةط ([هدتنع 9 "م ةصاقألل 11 معاند لع هود طقتتاأف 1هتافر

 لع دمعد ممطاأعد ينملتا ن5 ء ثةصتصعساف طت غ1 عذر لع ةع5 ءةتطمةمم6ف تأ ةعق ١

 1 نا مز حمد عا لع عد هلل كعرو أ دنه رصتستقا» عد. 11 لمدصععو ةحطتق ع5 لفاقتلف

 كس ءمدقآأةص عام ددع ]12 معمومدصع لن مدهصعع 11!انقاععب 16 طفل لع !ةضصفعب

 دادرع عد ةصقتوم عد 6[نقر 5عد [ةل عصام ءا عد ةعاتممك 1ع جتععم ع. آنه م 6[هعع

 هع (عمصتسع مدع لعف مودع ممتع 1ع طوصطعمتع ءهغ 1ه عامتسف ليج مقسم

 م ْ ٠

 آنع مصصعع ةطمخن '1-1[هءدكدس الاوجع ذطص اةوتمع هلحادشمس هطأ 1[هصومافن" ةاقثأ

 1 طفرع لس ددانمس !آدطسمفم 1ع 6طمعص نتعب 0م ءمدصقتا اعف مسط لم واتح

 ةى قص ءعصصعمأم لع دو تع مه 1! 4-] همام ل طل 0أط1 : !'هت0لع ينل منام ذ

 اهلج محماشك حماد دع ممعاا»ع عم ممد5ءددتمد لح مؤمع لع 6طقمسمب 15 ءطقتوع

 لع ىصصقسلمتخأ بن كعك لع 1!'دحصغع لح ا[كطمؤمؤس هأ عماتجت معتتت» لع

 اثوءطقمماشع يتنأ معدات لدمعدساأ 1 مععصتغمع ممتع لس "نودع أ ةعف

 نمدص ]مدعم ماتا" ع 1عو ةمصعتصتق ات طماتتتع] كل م01 هدم عا ه0[

 1ع مسصعع ددسمستلع 8[هدخموجتح (1ذدمفت] دلطص 8[هذلج] 2. 5و دوناتك أ ةعق

 رد ةأعد ةمرحغ لت عم عدص عرجغ 1هدحغ5 لقصف 16 مدصغور كودعر ةعرتتأ ةدرد هن" عدطتمم عاج

 رجعت لع اعصزد5» ةهمتنغودمو ممم ونت [ةهحصتسع 1 7-41 هاما, هأ ةحوتعما نان

 ما ةاعؤد مدع 165 ععوصلم ممغاعك موءدوصق نتن >كحهنعمسأ 31ه همس لع

 (اطقمممب مدع آطدن1 1, مقوم 1"ةضتمتتلعطت, 1" هتتقأ 0! ]وود ردرتأ مها

 اسكت نين لعد هنودؤلتغةمدم لع ةلدطسمفم لهسم 1'آضلع. اكس 306 لع 1'طغ

 عامع, معصمسا ندع 1ع5 ا!عماتمعد 0ع 8[ةهطسسم0, ءأ ةحمدعمسس دا ءالعذ

 لص اكطم»ةمفصب ددصغ هحعدعغود لهصم آآصلعر 11ةاءلعطقم ةدحوطتغ دعف 1؟ةاف

 ه6 ]عدو عمصفددحع 116'0لع وج هدغ 16111: ةمذص ددقم 16 1هصدمظت لكم /01

 () نينموملا ريما كو, نام هاقءنعا يتهدد لع هعو ممغووز ب 8اهدز»مع هأ- 1"هسععل#

 ان'0انالع جتتفذأ ىانت' عرامتصسعد مممهصقتعد 1ع ة1ة]ج- 18108 ()هدلأ ا[كطقص ('1ةطغدس, 1295 06 !'طغ

 عالع), امدتع آ], 0. 214,355 أ ةاتتال., 0

 عا دايتات. ب ويصل, (( تدع ةعءاننع 08“ 5ع

 1160 ءاءاقتماع وحوتععر م. 467غ هينتاب, جلل

 لسع 005 1015, 60. لع المطلب ا. آ, م. 214 ءا

 هناا © ع مسا

100. 

 3 1كهرتعب "011 ,  كقئاتمص لع . 5ممعمو ع

 (1آدءاطنو 1847), م. 138, 158, 163 ©أ انتا.

 171 © داتثال., 208, 335 ©« 40.

 (3) ؟7هزرع 12جدت]د(5ءطقط ةواتك 16و 11111105
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 لمسح !'يمولتقمسد لع ااةملشج, ةاووع نمصحصمسلع !'دتلع لعمتنع لع !"ةعصفع

 رو معداع,  ةل-«01ط1 كب ل'دصعغو طخ, اةالتعلع طمس( تمرددمساعصأ نانع 31[1,

 ]0185 21011 65106 خذ اا15ءطف مونت معا سعد ةصصغعدر اطنخ ةيدز»عاغ مدع !8[ةلج-

 ردم هله ىدتع هاو لعرراتتك ءءانع ةمموصع , لعص ءتت 0 311م165 1

 هور 161ج 501 خذ (:طهقتتق . 501[ 1225 55 همن لنمط!!! , 11 هدأ مصماغ, ] ءان

 همعمرعر نعد !'هبص لذ ج لع !طغوتسعال

 اددصق 1ه ممثلمعع لمصأ هده آت اك طمتبأ 16 مموسمسسصع, 16 مساس عع [[ةور* هدأ

 معمر م وعما, 01251 0114 00 مرنم 16 ددلامم 8[هاجصسمفل نمدمم ع 27210[

 .ةمعمسسمأت لع طقتتأم [هتاك لع عتعستع ءأ ةجوسأ "عمرو 0 ةءلفامسأعو 7:

 لمزرعو. [ا)هصق 16 مدسمو لن 1ععاعر, هج ءطقزمتاع مصفدعت6 ذ !آملعر 1"ةماعات

 لفعامرع ننتل "ةهمزدوعأ عم ل'جماععد معمقعا نص عمد عسأك ةانتع نع »هتك نتقطا

 ١1 [موناععو لع !"طتمامتعع لع 1ادطسمل ). 1)ع نعد مهفدد وعد هدد معاتأ مدح

 نكسمعع ندع مماعع هدتح دمع م ناغ نمحسرممدأ نة ددصع لهتع لغزرذ ةلمتعمغع لح

 . «مدصتسم عمععسس عمغ لم "قفومع لع 8[ةهلجسس هل , نعرنذ 1ه ص لح نسما سا غوص ع ةلغعأع

 لع !"طغوتعع هد دن كمرحسم عب ععاط عادأ لت كصوتتغمع, ةحتدحسخأ !'دص 41 2, لهتع

 ْ ممم 2117 لع ]هج محمر لس ميكصعع لاو“. عب _ةاعع ممصع ءداحتل

 ممحمتم لع لحعم عد انصتنعم لكختصع ؟ةعمص ماسك ممةعتفع. اكص مدعامصا لعف

 ممزك عطقفدؤصت لعد, ءا ةغ مممزجم5د لص همص لس ما قسط ذطم آ[[ةضاط طع

 ركخضستطل !دساعتسس كاع, لهجوم فقل طز ةطتع, ينعادعم همددخ ةصقأ عاتعف أ

 عدعمم عراك هدا اهانأع5 اعذ ةمهتعمععو لع !'هنحع

 اطعم كام. 0م ل انماتحتع 1 «ءاهكتمس لخص اهلأو

 عب ص مم»سامسأ ('هتا] عدحتو, معادأتا هج ماثان ع

 الدفن ذآه لهتع لع قدح اع !'طغوتسع. ]1 ه'ءذأ
 ماسك دنا مدحعم امد لع كلم مدصصت 1عو مرتد ععو

 لع ]53 ءمات»ع لع (طقعصسمر 8اد ءا عغنعد لع ة[دلج-

 رسمات, هنتعتنعأاد, عد 416 06 !طغوتنعر 1
 ءةلزاع لآ -040 طزة11ةطن ءمضاقعو 06م5 9

 0”طقصصعمت» ( 7مصومد , [0ع. عقار م. 47 4 , "هند

 1 1 ه5 4-4 عن“ )

 0 3155. حموطعو لع ]ج ظنطاتماطغوسع دهانم-
 دهلع صك 1488, 101. 247, ءاصع 5053, 10|

 هواش نادسشللا رت زابطأ خ1
 دوم منلقلا نأ نيهسملاو مالسالا كلم مظعالا

 ةاول رصنو ةءاقب هللا لاطأ نيدلا رصان. مق

 110 جلا .هللأ لاطأ , 1ع وهتطع لدن ططق١ 5053 د

 هنطوأنأ[ن6 اعد داك اهيناهرب هللا رانا .

 0 ى]-(طأ ب !. ن. م. 264, 332 ءا 4
 ج7 87:01 (هعدعم لمس, ءلتل. آلة ]ل ععض

 )0. 97 ©[ 5اتلالا

 2 مم( ]5 لهأعر 0مم طر وءطقطب لعله
 ىدسصمممعمع لع 8[ةلجسممنءل همصاسع 1ع هز مزدتمل

 (نمرت. طمصسوم» لمص آكالتمأ, 116 طتعامتوب هز

 101:0, 1. آ]آ1, م. 462), هحتأع ادوتعألاع 5'ةصأع

 1[:طنوامزرع لصد مودع لع 8[جلجسدمانل لقصف 1'هن-

 رموعع 01-041, ب 11. لمح ءناإت, لدصق هد 128-

 لسعاتم» لص 1 هطومو ن(1-لا لجن (طسممعلمات 81

 مر. 84 ءأ دسار هم ممراعو عد 2016و 11 1-

 هوست لع !'"طنوغمزبتع لع ة1دطط محمل اند لكحص

 هدتحرنموع ينثأ دع قنا مدك مدصصقتامع ءأ لمصأ

 امو معموعز جدع عساف, لتاتل, مماهتعصمعصأ لات

 «11ةلعةلطقأ هأ طع 'ةصتل خط الدمع ددتااعم

 طوع طع :ةستل ةطقعا !"ةهعار ىكل-ظوتطقلعت » ( عودا
 خعلتمع, زغ ددمررمدع, امصع لعد مدماتعك لد

 نيكتكبس لآ دورات 8-41*0دتطممنأ1). (عو معمؤعت-



 ف 2100

 ةهزمانأع, هذ امم لع مةددتسان نعدعع مومكوصصعأل عب 01 11: سمس زطص 113-

 مجماثس ةطسد 1[؟طح هسم مك ءطقلط هجوتأب ]نت ةدقدتب لمدصف 1ع دمدسص 0ع ال[هنصمفس

 خذ دود 15 « نتا 6510© لصق 16 5علز هىافص) .٠ (نع ظلك لد لععصتغ» "01 لات

 1[ ةيسممم م 'عقأ مك مصصتتب 0'هئ11عدعق. آل/[دهتف طماتك دحخمصخ يدع 1ع ةدلاقم

 11هطسمافل, هند 12 قدوسغأع 0ع 66 95. هد 408 6 [طغوتمع, 37311

 . ةحصعمم هةماتكك 1عو ممعمط»ءو لع 12 ؟ةدسمتللاع لع اه صماشس ءأ ]عدن ةحتدتأ
 ةقونزوم6م 065 ممو1لعمععد لقصخ ل1116 عصخاعد يديد 8 مان ©1011

 ننع هءدأ لع اختص لع هعو ملص ععف 0101111 لات 01 عطقمم م10 01 11

 5 3عاأ لوصف ]6 مهدقددعع "ةممم[6 ك-لعقددق. 51 ![هد ةلصعأ هءانع ءمص] ءع-

 دمع 18 لهن لع 1ع مصحموتةمص لع 1ههحعةعع دع مامععمو ةداعع 1ع ةصع

 مغعءد 408 ءأ 412 لع 1! طغوتتع.

 آع ن6 6 م 'رابخأو كوملأ ريس ررغ 03 هد 116 لقصح !'ءدصأ1ءاا لت ططقح

 مسممعءتأ لع (رمدقادصأتسممأع هدأ عم لع 12 م«مآكدعع ةحجعع نصع 1 نعنع 1220-

 . لتطعمتتمص. 11 ةصلتودع مند يهعاعسمعسغ 1!'هطزعأ لع 1!'هدحتمومع ناتتر هن ةمض

 هدلعع لع ءطعمصتسدع نست عم عالع ءمصاتعسأ 14و مكصعتمةلعد' اههلناتهمق

 ءاماتجعو هنتع معمووصصم معد ماباطم]هعتونعف ءأ 16ععم 0 هنععو عار ممتن“ 15

 |1605 طاق[ 011065, 1ع ممعأ لعد ةجؤصعنصءعدأك مممددم1:هط]1ع5 © 165 1دتاف

 ء( ععدواعد دهتلادصأك لعد لتحعرو ةهاتحتعنةهتسق. لالدتف لهصف هعالع دقت" أتمح
 ةودصتم هتك , 16و ةطمع لما عق , 65 ةزدطم تمدد عور 16و ةماقملعد م1110ع5نانع5 ءأ

 165 (مهتاك 0'ءوورتأ هععدمءجأ اننثع عروس ماقعع. ظوسمت 145 ةءتاحةتسق ناتتو

 ةوانك 1ع "مودع لح ةدلغمص الهطول, حت دتعمساأ دهلغ ذ 15طقرممات 5011 0

 (اطقتجمسم, 163 لعدتح "65106 ععو دان6ععووزللعذ لان رمرتصسعع اوقع, ةسوراتعأ 1!'هانج

 "دعع ءدأ 06016 , ةبعاتس طع موي21[ ة1ق51 مدت عاب] 1 غععصصعصخأ اعصمأم ءمصصصتع

 هحتاعت» ل دصع ءالع ىصمتلهغتمد نن'نفطمن 8[ةصجمفن» دل 1'طم ةلتطت , ]'ةتاعاتت

 ١١ ءامسالا ةذه لثم قسانتي ال ظححانإل لاق: . نسج ئومأتم نم نونمام وهف انومام نانسي

 نب مارسهب ىلا ىرت اما ةداسلاو كولملا ىلا يا ب 115. 5053 , 101. 197 7. ([لوصق !"ةماع

 نب ثركلو سرفلا كولم 4 مارهب نب مارهب ا يا م (عرعاع عوأ همدهدحلاتم 4 10

 اخ د ٌ ٍ ةاتقؤأر ماانق طققو م. _7

 م وسباو سف كلم ترس هبا 7 ب 110ر١ ىلا -ظدتطموأ, كل. لع ةكمساعرت نأ
 فلم لاق مالسالا ةداس ىف نسأل نب نسأل وإ, 1مم, م. 852. 1.6 5ءةزودافس ةظنوصنا مهمانع
 ْ نب نوما ءامسالا ةذهب تركاذف باتكلا 065 1(ةاك لع 8[ةليرصمفا نسف 393 لع 1['طمع

 روغ ىذلا هنا نشف ايت زاوخل نا ولقو 5 11
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 ١ لد 7هنأ مهن ها-]2ه]» عا لع امصغ 0 ةنحاضع5 ةصاطم]هوتعذ لع معمدع عا لع 75
 لع معءدعتلو 0ع ممم: ءععطعؤر لع ةعمتعصععؤ, لع هتضمدلأ غد ل طتقاماعع ءا لع

 ]زن 6رممطسع, ]خدص لعد ممهثأاعع5 لب ععصعع 1[ ةتطع 5000 ةرضاحلا ملمع

 11 عدادرعمت نسع 1ع انانع لع ©ٍم 'رابخاو كولملاريس روبغ هان م1101 وابخا ررغ

 ' مهريسو كولملا ( مم اء هدأ ]1و 1ععمض لع ]5 ن6 معز مع دع "ةهعمصاععب ة

 ممم قصص مت ةذوصععب لفصق ةحعاتس ردع" مزسع لعن لن[ 6«عمغعد طتطاتماط ةوادعف

 . "لكنت 5 0:0 عصت 0م ةحتت ماسك طقسا ينل مع وتتم ممك ممص مادتف

 لهدمق 1 هع هرتعتسمل لس لتءامنمدصمتسع لع 85لزأ اكطملكور د ططماصخ ناتع

 ]["هدحمعع ةئاسطتغ ذ 1-41 ةلتطأ مدع 1ع ددحتدسأ طتط11هععدرمطع 1116 ©

 كاف نزل عمصس مغ لع ةععمصسلع ممهتس , دمانف 1ع انام معجم ةصعم"ععأ لع

 كولملا ةرهسو 26 501 مرن علك غرم ءدأ 16 كوملأ رابخا روغ , ه1 عدد عدأ ل11

 11/16, ا. 1, م. 332):  هنع باغ نم بانك

 برطم , لذصو آه ظنطانماطغودع ملكان ذ هد
 دامصاتصسمماع (11. اكط.,ى ا. آلآ1, م. 382, ص" 163)
 ء( لهمف آه ظزطاتماطغوئدع دههاتمدملع لع ظدسو

 (م" 3401, 45 ع6 3305, 1")و فئاطل

 ةباحعلا , لحمد 12 هظزطانواطغومع 0ع 1.عرلع

 .((هامل.و 2 60., .١ 1, م. 259) ءا لهمق 1 ظن

 طاتماطغودع مهاتنمدقلع لع ظوعنف (م" 4201

 25, ووو اناننع) : - فئاطللاو ىفطللا , 03125 3

 ظزطانماطغودع 80ل16ةعمصع 00:10 ( (تهاقلءو

 مع 294, 60) عا لهصو ]12 ظتطا:هاطغوبدع ذدنمث-

 تدلع لع !لزعمصع ( (نهلقل.ر 1. ][آآ, م. 270): ل

 دقعلا لجو مظنلا رثن, لومو 12 ظنطآنماطغونع

 لع [.عربلع ( (نهلمل., 2« 60. (. 1, م. 264) و -

 مكلاو حملا, لمدد 1 ظنطانماطغودع آملكان ذ
 (همفاهصساتصسمرداع (18[. اكطن 12 1و 22 0307و

 مث 205. 0'عوأ معد غاع 1ع نانع معمم ما ءأ لع

 1!'هدحتوع ءىشلا حدم ىف تيقاوملا تيقاوي

 همذو ). - (عانع انداع لعجو نامع مداعؤا مع ءأ

 معا -غامع مدد م16 6ع 0'جمعغو اعد قاملووعتعد
 مممعستسعما مسطاتعو ذه (ممدامسأاتسمماع أ
 0لجسطعو 6 معيسامزرتعد لستر عج نع طمماط عض, 0
 همصأ مدك هل دصق لتكمهوتاتمم, 1156 معاتأ ةننقكت
 ندع لسدعأندعد+انصق 0ع هعو اعد 0نونعسعلأ

 لد عموعج 6 للدعاتممك هد 6لتانمدك لخدص ةعاتأ كن

 ا ول يا
 0) ؟لورتعتب مود 16و هدححتتوع5 0ع '1طقكفس
 ائطأ, 120[1ز1 1[عطقتكم, 60. 0ع 1"1تععاور (. ]و

 من 164 عا 35ةمز .٠ آآ1, م. 42, 4260 ءأ 493

 0 111, م. 584, ةوم ءأ 64دز ا. آ1', م. 459
 1. 11, م. 127, 141 (ءمصمدتعت ا. آلآو م. 404).

 دقور 318, 367 ءأ 48ةر ا. الآ. م. 272 أ
 508. ب طآاسوتعتس5 هن72عع5 ندع 11201
 . 1 عطهلاؤ طه مهق ءمصصتنتك 5ع انماناتعضأ لقطق
 . لت ةمععمتعو طتطانماطغودعو : موس دعاصتر

 ةرئاسلا لاثما ىف ةرخاغلا ةرد, لاقمالا بورضر

 نرطلا فئارظ, ,باتكلا زنك , لقصق 1عو طل

 طاتماطغودعد لع (ممدامصاتسمم]ع (؟؟هونعت د
 ىتمالموتعن مدطاتعد مدس 1آ1نوعا ذ 1م ددنأع لد

 اعءاع لع دلزز اكطمتاور ا. 111, م. 62, 5* 20

 6غ 733 م. 12و, م' و45: م. 13و طع 21045:

 م. 244, م" ج05 ءهأ جمجز م. 245, هك 709

 م. 322, م" و59, 961 © 963: م. 404

 م“ 8306و 83و ب ءا 841: 2. 517, 2" 773): ب

 ةباشتملا بانك  لدمو 12 8زطاتماطغودع اططقلت-
 تقلع لح نمتعع ((هتمل., ا. آلآآ, م. 653!

  فئاطللا فئارظلا ه1 تيقاوملا تيقاوي ن5

 1ج ظزطاتماطغوسع آملغان ذ (0هدمامصاتسمم]أ أ
 لقص ]5 8زطاتماطغومع ذصمفتملع 0ع آلةعمصع
 (؟هزهع 8هلزأ اكطمتكور ا. آلآآ1, م. 347, ص" 7و5
 ءأ 11توعا , 216 هجدط., مم5. هس انتجأ. [1هت4-
 هوا له» اكمتع.- لة. 11ه طاطانماععأع دس
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 © ةدتا, مدن 1غ افصحمتعمدعع لفل -8دططممتا ءأ مقنع" [طص اكمل ]نطلع فص .

 [": سومان ممتع معممرسجسمع لمصغ زهدتفددتا 1-41"طق ةلتطت مهعصتت ةعذ تقصح

 هسه" ةتسملا). ]11 1دتأ نىطصت اع !سنحصمت ةرم عم عدد 1 3ل121 لع دو ععوصلع

 ةصااطم]هعنع ءا لع دع5د ةنياععق مرن م11210هكو 1م 011[ نقأ رتوسامانأ ةكامع انص

 1نتمطاع دمتس ]عد ةودحععف لع دعد معمق ءزوم عرصعم اف, ]عد معصعمداسعو هععقع

 ةزمصدعاا عدن هرم 1ع5د معامطمدخ ندتل ةمععأاعصمتام دمصد ةعادلعسعمأا هحوع 1ع

 ممصتطءءانع ممغاعد لمدغ 11 "مرمممرسأاع 1ع دعرتكر طحقتق ةتعع لعذ ةوحتوساف 0

 دمضو دع, ع5 !ماتأف 10م عاتوظسهت "65, لعو زتمزرس ها ةلتكدت 7 ع1 سعف

 ه منام رصصسسس6 عد 1302 لع !طغوت»ع, ذ 88

 ١ رجوور ب 265 تانهناك لع ةباعغلا فئاطل 084

 مام مدطاتعو مدحت 1. 0001 ذله ةانتاغ لع ]5 عتتفست-
 صفع ةعوطع لع 1". 8موسلد , ذ ةنعرلعر عد

 1835. 1قممع لعد م6لدعاتمصق لح اعهناع

 زاجبالاو زاجمأ هد كغ مدطانعع مدع 2. ؟لةلعام»ب
 : عم د844, ذ 1آ1.علع. (ةسع 1و5 لن عداعو
 1هرحصعم لح انامع, هاهم. ن6 لع هعالع نلتمس

 اد مماع لع آ['عاز ومو.) - رع فراعملا فئاطل

 616 ماتطاتُم مدع ا7ع لمدعر ذآ عزن عر ءاذ 1867 تس
 ]ع ظغللا قف 1 ك6 مسطانم ذل طدتتور هدا2861

 رده ظمعطمتل آوطعلقطب هنت (نهتتنعر هج 1867 أ

 خذ طعم داأط عم د 885, مدرع 1ع 2. (نات عزاء ادم. بس
 ل. لع طامسصتص عنو لمدصم تضع ةصهلجوع ناعم(ءانع
 1 بولقلا رام لدصق آد 2ءةلععا“ ع 6“ 10 انا

 دهام 110 ووناقملةدءانع» ( ءهدءااععاطملا (. ١ ذ

 1. - نم دحماسسع لع 1[كدصععد. ءمصاعت

 دمدأ ءداخع ةماعود 145 ممتد دابكآلا درب أ

 (ى5:ع) زاجتالاو زاججالا , أ نص د ماسستع قرد ا عدقسأ

 لعو هعااوتاو لعد اههنامو ةغالبلا رحت, ليتلا

 ةرضاحتلاو , عبملا © ةيانكلا ىف ةياهنلا 011

 صدمت مو ذ (هصقامصأاتسمماع, عص 1301 ع

 !"طغئزو. اع انمزا“ دقعلا لحو مظنلا رثن
 ه كام زمممضتسم ذ طدصممر عد 1306 لع ا!'طغ

 عزو, هأ 1ع اههناغ ضاخل ضاخر ذ كاهصتك, بن
 ١293 016 !طغعتس6.

 0١ 110. !'ءجسدتخغ لن 120 ربمت ها-(00و7“ هلق

 1ع 7 هنا»سمأ هآ-1)هلبر ل. لع طدتصقكب ا. آكأو

 م. ةدور ب ةطد اكطملانافس ب, ندم. ةصعا. ا. آو

1. 1 

 ردغسسع هن دوعن منع 1"انقكلاطأ, مهضامتقو عد

 مزنه 22[ 565 65[631, غد 120011581[ 31551

 ]نو ناعور ع قورنت درس هاند مع ةهانادأا ةفعق

 ءارؤولا , همصقعتت6 لهصق آه ظتطاتمطغودع. لس
 قاع لع (هأطقر ءااتص ةتأتكع دن ' وأ كأن 5

 ا؟ انامع 06 قكولملا باتك, دورت. طونامعط, 26
 هما ادعم  طلمسلععءأب للاعب ' ل0“ طع عموأ. لثا-

 ةانماط»ءأع عن 6هاطعر ا. آكل, م. 437. - آاطاح

 [كطمااناعفم (طعقل ةصعاقتدع, 1. ل1, م. 130) عا

 كدلزأ كطمللا ((. الآب م. دجمز) رم عت 011211
 ع

 اند ىيحولا سنوم . [1هند !'هدحتعع 60116 دوانك
 هع اناتلعر ءم 1852و, مدح 1آ"!نوعأ , مثعدأ مهق لع

 1طن ةلتطأ : كتعوااتس [معصتعتأا لع !"قستطم]هعنع

 1ع ظقعطتاط (701. 2 ءةامءاب" أ لع» 10مل ءألعتا

 1160و هنا ة0. ام ءةءااعع هلا, 1. 7نلكا ن. 171٠

 11 هنأ لمساعتح نسم 1ع انام ديحولا سنأ ,

 جااصاطات6 نذل 1'هديكتنمعع قصاعمات لمصق 1 1101111-

 هم هنفطع لع !طد ظزطات هاطغوبحدع ددغمسقلع

 نع 3304. عر ممزاأ 16 ناعم ةهتاط عت[ أ

 نتع هع تععادعتا دهزأ ل' خل -1'طقمكةلتطأ. تع "طقم

 ؟ةللطأ ءوأ هديكوأ 1'؟دساعتس لكتس ععمصل همدصطع

 لع ممهفوتعو, لمصأ آ]ذ مات موتنا دمصغ لعد ماؤععد

 لع كمعمدفأدصعع. 1112و دمصاأ اصفعتمء5د لهصق

 نا نماعسو لع ةعد ههنصتممعذر همادسصتسعمأا لةطك

 ١٠ لقط لكاس هل-الادل لمني ك لمسح 1ع افهم هل-

 16و. ( (0ا16] نات عودتنتعو دهن[ ةتتقذأ 12م0(

 لوصف 16 )همم للا "011.) 1اهنك ءككلعك دع

 روضه تودعمأ مهم كوم نأ د"ةوصتعم عد لتحتويت

 ]ع امتع لع !'هسصموع مستصعموأ لع "طق

 «ةانطأ, !هرهدلا ةجتي, وردت مون" ]مو ياعوتأف

 نساعم هرتأ مدطاتمو للحعمو ةدحدماأك (1ع ةوعإل

 70117, 1111. ادن ءامساعت , اةمعطتءلم لع 8[عرتسمس)
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 ةوانح عممتسم 1ع 1 ةمووتع. 11 هام 1ع مهعماعو عدف نمل عه لع نعد معو ودع
 م0 عمق 111 تقاس عد (ء]1 عد يدل 1هد هجهتخ ءمكعسلتدعد لع اجدع طمسعطع ا, مغ اعد

 : لنلتع دعم هددجنةععم ". آله مهقددوع اهند ندسعاتح لح 1 ه2//ءاهغ هأ-5ءأمان-
 ؟نسي لع طوتتلقتئءطقطر, ع لس حوسفلا جاتا مدمصاع 1-41 طم ةانطت

 طقوم مدع 1ع دداكمص ![ةلطسمفم 05 نصف مهتقونمس لنرما مددت وسعرم ل411 ءدأع

 ا لتلطعتلعو 3 13 همادت' لع ان ل ]رمد مربح عىداتمصف ندعم لهصق مانع

 ةزوتتو 06 دعم امةتافقر زل «ةمممع لم "نع لع 8[ةلجسسمافم معهن عدغ نتتل

 ةمتغ آاكدص لعن ةةستاتعس» لع هم مسصصعو ا“, د ءمضعمتل لمدع 1دعتاعسعسأ

 ندع 1[ ثصتع كطمذ'1-1[هددلدمع ؟ادج» !'هتغ عدو ذ ةعضعع هن, ءمدصصع ا

 كامتأ كهتضمم 0'هطاعمتع ممدنع آ8لدلجمممنل هض

 ناعم ل'طممصعسس. ىمدعؤو لع 1هدعدتعد طقوتام-

 لمدد ء 0مازطفمهقمصسمر 1ع ءهلتكع ءمصكغت هنن

 دانلامس 16 نع 6 نينمؤوملا ربمأ ىلو , ندع

 11دطسم0 , ذ ءددفع لت لماتطأع ةعررق لت 220+

 ىلو (همدق كا ةمدنانعس) , 2غ طقصععتلب عم عال

 نمزتدصأ هن هةلتكع نص لمد لع هعمغ ممتالع لتدع

 طعرسو, ١> نينموملا ريمأ ىلإو . (نعمعج032[ هنانف
 ؟واتممك ندع ة[داجسمالا هدا لفونوصسُع مهن اع

 16 لع نينموملا ريمأ ىلو نهود ةةنأ مم عحأ

 لقصو 15 مجم1دعع لع طماع 0انالا36ع, 5
 قاتذؤز دات“ نع (16 5هد دطممصت3165, 012666 اع

 1!'"دص ةوم لع 1'طغونمع ( هال. لمس ما هإ ا

 11هرندآ 1 وآةهغنع 53061ازب هزك 6 هدأ 187 هقتح هدم

 1ءامجل , ا. آخ, م. 3208 .٠)

 0 110. طهاة ها-!1ه' ف", 60. 12ج 10138
 م. 1 د1: ب 8070 ها-4 ه0, ن0. لع (نمدكاقت-

 انصمماعر زر. 139 ءأ ودل. ب ب 1148+ هال[ ,

 نأ. لع اكدصتحو م. 41 ءأ ةرداحت و بع لما هلع

 وه! , 60. لع (يبموأ, م. 26 (هانر هنن آ!ذعات لع

 رصان رفظملا وبأ , زا ذسغأ انعم رصن رغظملا ىبأ) :

 بس 10042 0 «4]10-1 , 60. لع !؟ة1عامسم م. 30,

 ءا دمك. ةرنقطع لع 12 ظنطاتماطغومع ههاتنمدقأعب

 مع 3305, 101.69 © (هاذ 1عو ةعداعم ع5 نأ.

 لقسم 1ع (ععاع لح طصق. لع آعولعر دوصأ ةكألت

 طتقعو دب اكطخ ةيتعست ةعطقلط , ةعاتتعالا 50115 1<.

 مدس ل' قطو -110:دللدم» ك[دم).

 1و مزغعع لع ع5 لع '1'طقكةلثطأ كد نصع ؟1ع-

 مزدتع لع 8[, لقصف "اقر ةلأ. لع 5كمععم وعلب

001 

 ف

 مال مرنقل 185 241107415

 ان) لور. 1"ةز4ع سدنا-[زةعر 60. لع ؟[ةلعام ب

 رم. 30, 41, 42 ءاأ ةوزر ب طسبفق ها-!1ه* ]و

 60. 1 لمصعر م. 57 ءأ ةانلال. عا 120 ب /486-

 ىز» هآ- !8!هطةعاعر دمك. ةتئنهطع 0ع 12 ظ8نطأتم-

 اطغوسمع مهن مصه] عر طخ 3306, 101.173 70: ل

 1مب4]/ هاكمط طع, مصخ. ةسولتع لع 1ه ظتطاتم-

 (طغوتع ههاتمصملع, مع 4201, 101. 23 : ب ه0

 ه11:540-1, 60. لع (رمصماهصتتسممآأعر, م. 106 أ
 118: 181 موو ه1-1وع, 60. 0ع '1دصتقر

.44 .1 

 © 1م نراعملا فئاطل وف: 06016 هس 5ةطنط

 مطمن '-0ةدنصت ا1طص ؟ةططقل ذتمتع لح ةدلاقص

 1[#ةلطت هل -هسادب 165 امدنام5 تارضاحفلاو لثمت
 . ©( جيم ةدوردأ 060165 خذ !'ةثصتع ةءطقسم هل

 ا1هكذلا 0ةطهم ذطص آ11ةمءطسعتت (هزدع 1201
 اكله, (. 11, م. 420): 1ع ةغالبلا ركأ هغ 1ع

 ةغللا هقف ذ 1" ثصنع قطمذ'ا-1د4] ؟0طدتلملاةط
 1111411-31: 1+ ةيانكلا ىف ةياهن ء( 1 مظنلا رثن

 دلت [كطح هضم ءطقط 4ةطمن'ا < ةططخم 3[1* صمم
  زطد 1[ه'طماصز 16 تيقاوملا تيقاوي هوا 6

 ذ ةطم "[سصحؤم 1105و ذط٠د [1ةعمفم 1-11

 (ه« ه3151-1ه004): 1؟ ضاخخل ضصاخ خذ ةطوذ'-
 1[1هددم 11هدففظت, تاع

 ١ 5! (6 مدقددوو (عهلستغ عا مكدسمس6 مهن
 12[ عحطعامأ, 816! وسع ه7ةءهلماع, ةتتاتعاع

 ةلدسرتموانم) دع مماتحتع جنت '1'جدلططتسو لمصخ 5

 . الزم 1ع 6طهيلذتم 8قتأ. - حوتفلا جات: نامل 16

 انام ةمكعزمل لع له مدهانع لص لآ َْ رات

 نم لع 8ظدتطموأ ندن نهتامتا لس «نوصع
 06 000300 1)'ةهمدنعو هع اعداعر, '1طقكةلثطأ



 ا | : 1 نإ ن9

 ة'ةعيسسع ]ست هتأ قدصسصقس 06 لع ءمصرحودعتم بص انكم مع لم ععصعع لت
 10 1 !ءططا» ه1-1// ْ

 1-41طقءةلتطت, ممل ون 1مو ةةةوان 9 0ع دو 121م مفصمتسع, هتسنع

 هم مةرمفاعر». 1دطق مآتفت عاد لع دعد ةوتتمر تأ 2 "عرممدتغ 165 ممغصدعد اماتكف

 لع 1ةصعدوعع, 1عو ممصعم مغامجطم»عد ها طومءءطم] عذر 1ع5 مم مدحعو م1: 5-

 هامصق :6ع5 لت (تمرعوص , 1ع مممصعق طتقامت عا عد, طاعص يدع نعد ةاعاتتتس ع

 مطغامس ودع أ هعذ هممعس عراق 5016ه 1 لعد ةصمصتسام. آنعو همام

 طوعتخ مهقدهععك 0ع ع ععممو ننع ممفدعصتعسك, لكحصع مهصأر 16 6مم تأ

 0ل' جدع مدن 1 1 هعامسمن هاسط)عأ»“ هنن 1ع 8لهساأ»فر, 1ع امسنفتإ هل-!اهنام او 1ع

 1 هاغأعأعا هنأ المال لمه, 16 لهنطم هللامع»سر 1ع اك لابي هاح] بي تأ ةدتتاماتأ

 1؟ ىاز» ها-8هاةوأهر دع معادتت عد ةانخع 1غ5 متصل عم نعد 10د عفن

 آلهذع يتعاوسعم عرس م1عق

 تسرغ ام ققستو تسسا ام ديشت نأ تيار نافر ك-هر"غو م. د 25 هاوار ب قا" ها-4)1-

 ىارلا ضحتو باوصلا ّبل ىلع لصح ىتح هليطيو ركفلا تيجو هليجيو ىأرلا رّمخ تابو,
 هأ-ةصدنو م. 326: ل قار" ها-اظهافوأعر م. 18. ٍْ

 ءالبلا فاشكتسا ى ءامسلا باب عرقن , ك-هم785 ل + 1/017 هل-لاآهجت”», م. 51 : غرق
 ءاعدلاب ءامسلا باب.

 (هدت هبز اهب الا ايندلا ىري ال, كوم نو م. 104,151,108, 380, 65: د 70071014 تل -

 رمل ا. 1, م. 20ه: 1. آل, م. 25 عا 5

 هبرشت بولقلاو دلكأت نويعلا تداكو , هك-هم:»غو م. 168: ب قزإب» هل-8هلقوأهر, 0. 3

 هفلاحي ىعسلاو ةدعاسم ةدل , ه-همدنو م. 564: ب قزف" ها 1414, 7. 180 : ةدعاس

 دعسلا هغلاحو نذل .

 اهظشناو سفن رساو اهطسباو دي ىوقاب , ك-همدنو م. 561: ب ىاإر» هأ-8هافوأنه ١>]

 تاذللا راكبا عارتفاو تاّرسملا رامت ءانتجا , نهدف م. 561:  ىزإر» هل هافوأله, رن.

 2 ذايبقيكل ةداعسلا بابسا تعمتجا , ك-هرعو م. 147: ب ىزإ#» يجو م. 162 : مج

 ةكئنع ةداعسلا بابسا .

 الملا رام ىنجيو ىاصتلا ناديم ىف ضكري , 0ك -ةهمرغو م. 688: ب قتال“ هل-ه0]100 , 1 9 ١

 اًمنزو هل مقيب مل. هك-ةصعغو م. 274,342,403, 1479 303 669( م دس 7076[ 0|-

 10017 1م: 8ور ا( الأ, م



 م1 140. ْش رن

 روفت لجارمو رودت لبالب ةردص ىف, ه-هم1865 م. 308 ع6 57و ل قط هل-اظوافو أه ,

 م. 01

 برغل ىر تراد © 1ةسجلاو ةيجرألا رود, هده غو م._ 46, ١45 , ءاعر ب يدا هآ-18ه-

 اةوأطه, م. ٠

 هسفن ىلع تتا ةحارج , ه-هم185 م. 63, 121, 273: - ق7 ها-ا8ظماقوأ مر جت.

 هبآمل, كمردغو م: 208, .ةدد, 40و, 647, 68د: ب قزم هل-ظدعلفواع, م. 176: اطهافتإ
 ها-ال1هن شم[, م. 80: !4هدطأتل] , ]ن١

 حاغصلا ضيب تح اضتو حامرلا رهس ترش , ك-هرعؤو م. 164 عا 270: ب 3اؤب» هل ساق

 0/10, 2. ٠
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 نق-مررمند م. 268, هجد , 605: ب قفاز هل-اظعافوأاهر, زن.

 ليازغت ماسجاو رياطتت ءاضعاو ردهت ءامدو ردنت سوور الا ري مل, كلهم 35 2. 270 أ ةانلا .ز

 هنعس يال“ هلا-8ه«افوأامر ».

 هحامرل سنالق مهتاماه نم هذاختاو هثادعا ءامدب ليخل هلي , دم نو م. 408 ب ىززب

 هاف هاةوأ هر 7. 0

 رودصلا ىف ترثعتو ترسكتف ءامدلا نم حامرلاو فويسلا تلم , ك-هم»86و ». 5374: ل ىلإ

 هاا هافوأ»هر .١

 مرطمضاو برطضأ , هةر م. 263:  قىتثزب» هل-ظهاقوأا مر [ت.

 ههجو ىلغ ماضو ةسأرب اج , كهم»نو م. د 45: - قالب» هاا 4و0, ان يال كب زمنا

 ةغلالا لمت عجهبو ةنتغلا ران داجا :ى ىهتج , ك-هم»نو م. د 3 دو - ىزإ» ها-اهافوأا0 , ]2 .

 رول موسر ةتأماو لدعلا ننس ءايحا , هوغو م. د 38 (مدد. م. 534 ): ب ىزؤب» ه1-84-

 اةو]10. )0...

 اهتنعا ضرالا هنكلمو اهتمزا ايندلا هيلا تقلا , كم5 م. 147 © 687 (همدحم. 2. ١ 4]: ل

 فا“ «[-17010و] 0, ).

 كلملا ءابعاب تلقننسا , هه نو م. 301 ها 466: - از ها-ظعافو ام, . 6

 ةريسب ريست ايندلا ناكو , ك-هم»نو م. 448: - قزإب» ها-8هاةوأا4, ١]

  ةياغ هبلاطم نم هتغت ملو 7 هل درت مل, هك-همرنو م. 61 دز س 1 هنسمأ هلل)علا",
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 اهيف ايندلا نساحب عمجل . .. ةنيدم ىنب, كهز6و م. +07:  ىز» ها-اظهاةو 0, .١

 وبك



 ل 511

 اهنع روصقلاب روصقلا رقت اًراد ىنب, ©-ة]10و م. 207 ربع 17 هآ-ا]هج», من:

 ( مدس 1610. , 2: 77 ٠)

 ةضف جرب ىلع رمت ةقلف اهتاكهيراجأ ه-هرصنو م. 3ثد ا( ب قا“ ه1-18014910,.

 اهدورب اهتسكو اهدودق اهتراعأ روخل ناك راجتا أ ةجفو 3 3و - يا" هأ-1هاغو ]10 , 2.

 ةعنملا نم خاش فناب سطعت ... انكمس لزعالا كامسلا اهلزعو اتم ءازوجل اهتزواجم (ةعلقلا)
 ةبطقل ىلع حباج- فطعب ءونتو , 3185-01 326: - قار" ها-8هلفوآ م, 0. ن2 و تح ءأن, 001ه

 آه ةععمصلع مطتعقمعر طححتصتستمع هتح ةةلجنط اطص 'فططخل, 7هناونمأ هلو, 1 8

 ةدعملا ناطيشلا مجر , ك-هم»6و م. 20و اكل هال, ١ آل, 0-5 سيف و
 ها-ظهافوأه, 7. 96 : مجر هتدعم نالويش

 ةءاجألا توم نم شحوأاو ةهنلا لاوز نم مبقا ءاقوف ءاهوش زوم , هك-هم»8و م. 3:5: تح ىزإب»
 ها-اظهافواهر, م. ١ 1 زر ب 1 هسا مدنا"! 04076, 6. :

 عساولا لمالاب عساشلا دكلبلا نم اهتدصق , 2-01م285 0.232 وو بس ىزإ» ها هافوأل م 8 و

 اهتاوفه نموت الو اهتاطقس فاخت ةبيبش ناوفنع ىف 8 هله و م. 402 ب 5م هل-7ها4-
 ]10 , 2. واب أ ةاتثال.

 ءانغلا هبشا امرمزلا ريخو رمزلا هبشا ام ءانغلا ريخ , ك-ةم185 م. 70و 110ج 01-1104,

 ما 55 6غ ددتتنح. (هغتطاسغن ذ لطم "فرو ةفعطل.

 ديدشلا شطعلا ىلع ديد نرش ىف ديل ةلعلج , ه-ةرمنو م. جد وزو ' 1104و -

 م. 35 (0'هم» خذ ةطل يو رطص ظوطدلع).

 مهب كا ني كفل 17 نب الا نيد الو كه منو م. حيو ب آه ها-110 07 :١ مهكولم نيد ىلع سانلا.

 رطقلا ىلع رحبلاو ردبلا ىلع شيهشلا .ةدايز...... مهيلع !دكاز , هل-ة2385 م. عةنالا1: ب قرار"
 ها-8هاغواعر, م. :هوز - اسافتإ هللا ما, م... ب آ8هناسمت هلطوعطم ا. آكل, م. 247

 + ها ها-! هت, م.

 ناوعالاو راصنالا راهظتتساو ناطلسلاو ٌررعلا رهاظتو ناكرالا تابث نم هنلود هللا دوع امو, ©1-
 هرنغو م. ت11: - ىاز» ها-18هل4و70, 2. 162 ( .. .ناكرالا تابتب هكلم هللا ذوع).

 (نع يتت ءوا لت لت ةهتماور م. 444, 0'ةبد»غو آطص 1[كط00ةلططعط , دع ا

 هتتقذأ لهصق 1ع طهاة[ هاهنا 6: 1

 آ.ع مممم5 لع ظدطعفسمم ندع, كم م65 م. 557, هنأ "ة]70116 68216-

 مدعصمأ رند 16 14م هآ- 1[ 0بي , 6. 72 ءأ 5503-3

 ١) ع5 لعدم لعصتعسو (ءاعد مممهطنعمأ ينل ؟ةححأ 1اهطاختب ك-ةررتغور م. 20, 12 1عومض لأن

 رسفس هنأ ءأ ممملتقع» 1 اة دعاتمام. ٍ
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 0 نعاندعدددصم لعد معمزنو عدقاضمصمسستنسعد نس'وص 11غ م. 706 ءأ 707

 وم كواتل عمل هاتقؤت, ةثتعع لتعأانادعد ؟ةسقفصأعج ءأ ةهدتك 1ع همدد لع "د1

 طرد ىدطخ اططمف'- نتج ةفدتمتس, لقسم 1ع امنفتل هل-ؤمابفطه (دصصق. ةعوطع لع

 ْ 8زطان هاطقودع جة هدحقلع مك 4201 101. 23) :هأ لقص 1ع 74و ها-1؟ )145 ,

 ١] 48, هان 115 عات“عتأ مان 16 همم 4 1[[ةددسص زطن كوطلال

 [ هطوعرحهاتمسد ددنع 1! ةودلع ليمعفو لح «غوصع لع 5ءطشسواثجتب 1111

 06 همر م61 هغ لس "غوصع لن ءهلتكع ا0[هدكمقتعي 2.730 كد »غور هع ان

 ةتتقفت هنن ءمدصسص عم ءنءمتعمسأا لح .ءطقردتطع ةصاتكملك قاغتالا ننكانبع نأ لد
 رمل هاما طاغ0 (م. 111 ظ

 جامع هديحسموع معدكعمع نص عوضا ممدصظتتع لع ةوحاعمععو ءأ 0'ةجم-

 مالطا عود د جات طاتنو ةدنع 015 1ةععص هت عر د ة16عمصللتا عب جاحد عمك وو

 كملعو عا ةنتح 50117 ععةهتسخ لع 12 لجصقفأتع ع5 ةةقددصت 63. (رعد ةعدا عم نعد ءأ

 ١ .ةمممطغعومدعن, ع6ن5 هد مهتعستع لع5 لتكءعمدعو ع5 عمتك نتع ءمصاعممتأ

 1'ةيصعزعمصع (نطعمستوتع 0ها2ة1ع لع طعوعر هد مدجستع لع نعمامتسم "عءانعتلف ل

 زا قتل 65 هدأ 6ا6غ "ةزدزمور[ غور عع 05 ةعفطسأ ع5 مآاتق 01 820185 6023

 لمع ةطأ عقر مدون لتحت عند ةءعرتتحت تس ةعهط و. (نعاتج تمص 116 لوصف 1ع ( مه" ةوصأ

 0165 هرج [عرتطم ع5 50117 عاد 101 مدع "1" طق ةلتطت لفصم مآاتفتعاتتت5 06 55

 . هتحووعن, 1ع 1 هستلأا هاه ةلمممر 1ع طمتفتل هلكمط الطهر 1ع لابهعت» هل-]!/هح 1

 انما, 1ع لكاضيو هلل هيب , 1ع ظدمل هللطءفلر, 1ع 1 2 2500 0 ]هو

 رتمزرت35 عد معوورصطت 2 8ع3ر 211[ا1155 5ان7200565 ع5 ةءداعمععد, 0111 ععصغ مهن

 60. لع الولعامسر, م. ,١5 16, 2و: 4ؤةعا» هأ-

 1 هطةعنن, 101. 12: 1 هجتطأا هآ- ![0104 074

 م. 6 ©« 17: 14و هلل! ةقب, م. ا! ءغأ 2
 ا]لواق»مأ هل-ططوطت, ا(. آآ, م. 20 لح كم5

 م. 547, ءأ ][4بو هل-اك» فوه, م. 7: ل نك

 همدغو م. 606 ذ 608, ءأ 1" كرةعر 60. لع ![ه-
 1هامدر م. 18: 1 هما ها-11044ه7ه, م. 3 ءأ

 17: 8هجل هلل ط44, م. 128: طهافتز“ ه3-1ه-
 ط5, 60. لع (رموآ1, م. 3: ك8 ةدا» هل-للاهل ةقانا

 101. وز 854ج ه!-!عط قبو, م. 7,3: - كهمدغو

 م. 68و © 6وم, © 1 ةزغع, 0. لع !7ةلعامهب
 م. 19 : 5144+ هل-اك» ةقو, م. 3: 11:4 هلح

 (0هام05 , لهصح 15 2ءةمعءط»الا  لع» لعسامعلاع»

 «هومداقمم. (هدءااعع مزار ا. 1ع, م.
 41 ةما» هلال هلب ةمت»ر 101. وو - ت-هجت» و م. 609

 ءأ 14يو هل-آ( 448 , ».

 7 ىس انعهد 06 نيتاش عضر (ىذلا لمحل )
 نييرهش عرو لعد طمقذ. د 680متر هدج 11 لقصو
 نمو لعد اعاع5 (طمق. 4201 : عير) نيرهش عضر

 نيرهش رو . (عالع 1عجم» وأ 6710 عمحصسصعما
 م61 ةعمطا ء.

 . 2 89 (نمرص». ك-ةمدغو م. 40, 66و 67,113
 14و , كا 1هجاللا ها-ال!هاجةه4مت" هر, م. 17 ؛ 1 2
 مه'10-1زةع, 60. لع !7ةلعامد, م. 11: ل كن

 همدغذ م. 153, هك 4 ةما» ها أ1هلفعات, ططق
 ةروطع لع اد ظزطانهاطغودع ههاتمصمتع مك 3306,
 101. و3 ب كموردنو م. 378, هأ 142, 0.
 . 06 آلولعامص, م. 12: 1 هجن ها-!10:44476

 - روي وجر ب كسدررفو م. 405, 408ر 412, 423
 م6 1؟كزةع, م0. لع !!ةلعامس, م. 13: 1744ج هل-

 1فجج , م. جد: ةطفمن» هل للم طعن 01. و و
 كموسفو م. 461, 482, 483, 484, ءأ 1"كهزةعر
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 (هزد : مآ ةمطمستكسع نع 1ع مهب“ امتغ طومسعت» هب تقدم لس ممز !6ععصع
 لوتعع ظدطسصمم , ءأ 1ع 1ك لهع هحح ممصح 011 عصلتج ةلط, مغصع لع ظوطسمطم
 ه ناغ, هددنحمسأ ]ع 1 همنا, مدخمدمسعغ مدع كسل ةفءطتسو اعأ ةصاسضع نادت 0 ةزجتو
 ام 6 مرمب» يأ لئخ صمفمعط هج ةس , عدا ةكاضطاتغ مهنع 1ع 111 1[ هط مدس أ

 (زنو مةيتمأتمصسم دمصأ, مدعدتأتا, لع هامل ف دمه لج عامصععد 06 ]'هماعتتاب

 مآ]مو دع معمعمصأ"عمأ ةهسقكت لفصق انصح دعتل ءا صمقطمع 0ا07128ع ور 013 112 56-
 [مررعع عدأ "6م نافع دمانف لعاتج "تطل 5 0116« عرج وألا

 [رعد ورتو زمكفن ند لهصم همانسع اهعاع ةمرصغ كاغد هعمل عدس عمأ لقصف 01

 هصاطم]هوتعد لع '1ظطق ةلتطت. (نعدح همادصس عدا نتن ةماطا صمت“ انت165 ةانحع

 ممفاعم لي 1١ ةزفعاع لع !طفومع طودععسا لهصسم 1ع !هاسمت هلا هلت لعق
 نمو لع الهصعمافم» هلآ ةوثط كافو كسهج»نور م. 7, دما "670011115 1

 لنصف 11 ع 02500 ةلتاتمد لع (هدقاهساتسمماعر 2. 66 1ع عرف 0

 !'هصعتعم ممغاع ظدمدءطقم ذط٠طص ظمضل م. ج4. عد كلغ لمصق 1' 11 0ع, نلت مج

 لع (نهممامصاختس ماع, ز>. 46, ءأ لقصف 1ع يو هآ-1[1 48 م. و3 1ع مرنعومت عت“

 لعد لعتح حتعجد دبس 1ع مهلقتك لس دمتم [طصح ةططقمل م. 398, 5 [هدتحتع لمصف

 1٠ ا هنسمأ هل-طهعلت, 1. ]11 . ». 53: 165 ع5 كلغد م. 402 ةمدطا كاغق 2001551

 لوصف 1ع ظدصل ها-4!اط فلي [). 137: اع عند كان 2. 422 5ع آذ( هيددأ لهصم 1

 1غ هآ-1/هابايلم هر م. 22: ]ع5 "ةدد ل”[طدد '!ةطق(مطوب 7. 445 أ قاتلا.

 هم [نمانحتعصأ هتتمذت لمسف 1ع 1 تسلب هآ-00ه1هثآ ١( هذ ةءقافعأبت أ 087 0و5 676

 هم” عناة»لتدعارو» (معدوأأذع مه/غر ,١١ ١ م. 187)ز ]عد دود 0'[ط٠ص-آمصلملعب

 مم. 416 , ددصأ كافك لمصم 1ع 7هنندمت هلل, ا. آآ , م. 12 4: اعد رعنك ل قطمف

 '!-1”ههال حا-[دسحلطفصت, م. 447 . دمدغ كتافد لهصم اع 1هننسمعن هلطول”, ا. ]3

 .٠ 200 , ءأ لقصق 1ع 81و هآ-1105 , 152116..2 ؟6عزكك 6 1" 10 580+

 هم [رماتكتع ةتتقذأ لمص !' 1" لع, ةلتاتمس لع (رمصيقامساتسم ماعم. 41 ]16و عرف

 لك -آ.ة0للرخص , 2. 58و , دمصأ كاف لهصم 1ع 1[ هنن»دمأ هالطله ا. ]كل ): 15

 ]1ع دنع كأم رم. 6و1. نانا هدا ل" ةطون ا -![ةفوس ه1-]درةدطقتل, 5ع 01137

 لمصخ 1ع !هعندمغ هلساططوأب ا. ]11 م. 261, ءهأ لقصف 1ع لرب ا رآ |1110

 م. 1ولب اعد رود لةطوخن ظعاع هل [كطح سعت, م. 702 , دما كافذ لقصف اع

 آل هادما ها-آططهطت“ ا. 11 ٠.7] لوصف 1" 1*1 ع, نلت هد ع (هدفامصاتسم]|م1

 زج. ود, عا لهصف 1ع الوب هآ-] ليي, م. ١ 5وز اعد رعد ل ةطمان '!-ل"هلاب هلح

 ظموأت. ». ج03 , دمصاأ كاغذ لوصف اع !هننسمن «هالططهأب ا. ]1 , . 231 أ ل ةصق

 . 1١88نعد ١4. 1عازم. قل, ١6. 1؟0رعم هما 02, نل. لع ؟؟داعامصم م. 13ج ١
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 1 [موب هل-]4بوير م. 155: 1عو +عمو لع '0]طهتلهتلفط ذطد 'ةطلمهتطملط دطص

 . "[ةطتسر رج. 7هور ةمصغ كاغد لهصق 1ع [70بي هلل لوو, 0.

 . لكون ممدعأف مانسق طقسغ لع 1'طتفامسعأأع ندع ]'دتاعمسم» ؟ةزمم»أع ف 5

 لس همس لت مضصعع عطقمدؤمتلع ؟[ةماط طم 1كفصضاط ذطم 11ةساطم آمع

 ام هآ-110 1, هدح»دعع لع "طم ةلتطت, لمصدخ !'هدبتط ءصاأتعتأغ مثعدأ 3

 . لمان عدمع, ءمصاتعمأ, هد عم عق ا 10 عصمت عذر, 2 مغسصع كامانمد

 ل'ةل-آدزةطتع ءا 13 مطعقمع لهصف 1دويدعالع ]!"ةيناعتم دع مصعأ عم دءؤصع ءأ وح

 ىصأع نص 1هن[ معمةمدصعأ ١ (رعمعملمصغ 1ع اععتع لت طم م" ندعماع انتع

 ىهسفصأع نات دع مدعدثأ مهك قصطضمعت» 1عو مصعأمكامدق لانع )31 تتكات م010-

 ممزت 1ع 1 نع مهق5ةمع ص © لات كك 1ج لهخع لدن © 07هب". طحت العن

 00 0 نسف نب , نيمام بف اًدومأم نادال زنط جلل دبا جاطنت

 لاح ناس حلاها مقل

 دنغم نسب ورش ىو يلم ناكف اكيماس ناعسمكب آرع 1.4101 «ا-

 ١ 10: "1 هحجبوسصخ غاغ مدصممدغ ةصافرت عمس عمد عدخغ ذ 1'خدص 385 لع !طغوتمعع, لهتع

 لع اه ممر لع دؤلجتط خطمضخ '0-1ةحتس آطص 'ةططخمل. هحوسعأ 1ع عدتاغ ةدأ

  لفلتغ, ءأ 1ع (ممب ما سختعسسو5 هةصصقغعم ةيحعغد 1'ةجؤص عصعسأ لم دبلتمس الامل

 آو مطسدمع لت طم107/ دع ]1[ ةتسقأ

 دمام 1 1عومد لح طهئ47/ نحت مدسلع لس ةغزهدع لم ظلك لع 8[ه صحمفص لمسك

 . 16 50 ءداقنت هنت اعدط5)7 56 هدأ هم ةمصاسم ل1 ءاتمو هجعع عد لهتعد. لالهثتف

 ]1ع [ءداع يدع مماتك م0556 لهدف لع هعأ هددحءدعع دع معاتأ ممك ةاعع 12 6 لهعع

 لمص مصستاتح عز هعدأ نص اععلع ععصمستغ, قصمعع 1ع معمتحع 1ج 1هعصتسلع

 هلل هجرر لمصغأ عدا ددتحت 1عوممدص لع ةلدلاجسسمةل, ءغ 1ع صمد مغصمع ل

 كدؤطتط

 ءدأ دمع همدحتعاأع ملئامص , ةتتوصص عمأمعر لكس

 ارم قيس ممد6 هج 381 لع !"طغوتسع. (نعاتع 56-

 مصرع نلتمس ه ن6 "مثل عمع !ممعاعسممو 2م15

 آه ممعيستغمعر دطصقتك ءمعمع لي ااكتدسأ لات ةانأ-

 مدد ةلدطسسمنل هغ لس ىلتتكع ىآ-0ةلن» طئلاقلط

 (ممزع 60. لع ط8دصسقمر (. آ]أ', رز. 166 أ 275).

 آ.ع 11ه هآ1)هلب» يا كام لقصف 16 آطهافأإ

 ها 11ه: م. 43. ها لهسو 1 ا[ فبو هلاك »وج,

 م. 6و: 1 از هاظمافوام يأ ككع لهمك اع

 الونقن»مأ هامللطوطتو ا. آك, م. دج. 1ع 8لهدطأتل]

 يأ كأم لهصح 1ع 49 ةمتنج هل-آاهطةقالا ( طلق.

 ةهعمطع لعام ظتطانماطغومع ههانمصدمهلع مع 3300,

 ١) 1هاهقر“ك ها-ل1هع أ, ن0. لع ط. لع 30ص

 رم. 57 أ دانت. آبع مدقدقدعع لع 18ةلطنم هنأ كأن
 ةسسكوأ لقصف 1غ ظل ها-41:560, م: 122 , 5

 ددصق ]12 "عممهتسودع لع '!طق“ةلتطأ.
 © 150. لع 2. لع قمصعب م.

 (مهدرصحسسع ىلا -' "طمع
 رملغععد نلت مصم لع هعتامتسم لع قو هاتتت3 8ك

 ١1 يأ لا لع لثعم ءمصصحتم»ع !'هعلسعع ءطعمصم-

 !هوتومعر طلعص ندعر لقصف 5عم همادحتعأ1 مذ م0-

 لصسعغتممعر 11 كلع [منوسعستصعمأ 5ع5 معاك
 ةصا6ت عمك. ط”دصخ 1ذ مدخملدعع لد 7 هننعمغع هآ-

 ردم, 1'ةحاعمت» لمعامدتع لسع ءءانع ةصاطماوعنع

.2 ]© 2 

 آ1ط1 2 عروقم]6“ 15 م1-



 لا | 1 01000

 قس كطمحتطع نمت اضهتاع لحن تقوصع لح لععصتعا 01 عاطومدؤصتلع, آدزةطوأح

 رطصد ةتطقس (طق. 1458 101. 232 طممق. 5053, 101. 598 ة5) , !ةتاعاتل“ "8ح

 ىمصخع ندع 14 ممغاع [[هقدؤتض رطص "1 طفطتغب 105ندن' انس 1005581 لس مسصعع

 وع م65ءماقلاأ 7 اتت, (ةم0هتأ 210 13 دمت 2011 601011 1ع ءوج

 لوعمس نيسنتل ككل 11 هنأ ددتحمع هع ممملأ لع آا'عاعوتأ لخدصع اعاطع

 خطو آكابذو هلقفطت : قاحتا ىبال نسخسلا انو باتكلا فلم لاق

 هذهب لققلا ىن داّتع نب مساقلا ىبا ىلا هل باتك نم الصف اصلا
 وباو نسحلا نب دا ىاتعلاوبا اندّيس ءآقب هللا لاطا درو وهو .ةضقلا

 نيدسم نع اجاعو نمتلم ىلا اجرعف نيجاح بيعش نبرفعج دهحم

 اينهه اب يول اهيلع مالسلا درا ىأ لبقو اهتفرع ىنميحخ

 مد مهيأ ىنب ةلابج لوسو ىلا فنبأت ىب ىامتصن اننافءاينك آرع صغتسع

 ءهءاسدتأ 1ع 12 1ءغطخع لخخل-كذطأ هدأ كأن موعصت 15 رجم ءعودتح ءطمتمتك لح

 فاذط»ع ةوكحوتس هلقصخ 1ع 7هننسمأ هاحططدأت ا. ]] 8. 7 00 1 ةلتطأ

 5 رست ةلطقأ : ' اكمل“ 0 ىف نكاد نم ليف (1خخ1- كةطأ) هل تأرقو

 هللا لاطأ درووهو اًّدج هتفرظتسا هيلا (44404 ه1-هد1د) هنم تلصُو

 1 ساتعلاوبا انفتن ءآقن:

 126 نمو لعات> 5 ز1 رتعوومرتأ هحعع نت عصعم ننع 1ع ( ]1070 11

 ه1-!11ه1هث]: , 1سلمب ل7 هاله ل17 كن 1ع 7هناسمت هل-1)هلب» هدا 6غ نتتلك مهل“

 ند دعبل أ ممفصع هناعم, طكطمن ةطلدسعمف» *ةطل هلحااملنلع 1-1 طم فلتطت.

4 

 آم مدع اصمم »مساع لت (/ع مهن للخط" ها-1101681:, لفصق 16 وانس

 تع هماتكذ 70556 لهدف رى 15 دعتلع يبل طماتك 2  مقتكات نلع لع مدطاتعس, ءوأ

 101. 13, 27 ا", 18, قزق“, جود“, ءاعب), لهضصق هه( 396), ها لقصف 1ع 1 ةبج هآدلكلا ه8, .55 ١

 1'1*كرمع, 60. لع 17هلعامص, م. 42: لهصع 1ع - ةآع لعصتع» طقمتطع 0ع ىاز» هال داةوأنع قا
 171:47 هل-'(0ه10045 (:هذح 2 ماله ءابأ لع» لعمل د ةداسوتأ لح اللوسطا» از: آع ]جوج هالك شوو

 عام "6و ءاة»ل. (( ءومااععة مكر ا. اآ, م. 181 د نام ءماتمجمو56 دهدك 1ع ١غيدع لن ددلامس آآ[ةق+

 ءا 18د 1: 8/1, م: 5135: 1.3033 0 (101 1:60. لع ”[صصنتقو ,. 169 ءا 180:
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 وال ع نحت 65[ 60531 6 5 نو هاعو لعو ؟هزؤ لع طءرتوعر همرص77056ع هذ معات

 مرن ه1 كن ةرموكانع أ قلدصق 16 مصغمع مصتاتعات , عغ ةانقفت 0 ةمدنو 1و

 رجم 65 50101663و ودع 1ع 3م ة:»م]ب لع 1" لهتتكأ. ]رعد ةععاتمدق نبنتزت 10دأ

 ةاتتأع 2 ممم عما عسأ 0 اند صافرفأ عمو ةهعمملمتعع. (ع دصغ نسعأوانعف

 منام 161ه عطغو 5ع 0م هع « "015 م10همطغأعق » (لووعمات 1037101 ©

 5و]لمرصمدز عا ةاتع «0ز5 ةزتع]16م5 ططقعدمسق دز 1'طتفامتعع ةهرصصقتتع 95

 .ممزك لن آلعصعم , 065 ممتد ةعوطوو لع دوسع ءأ لع 1"آءقون !طتفامتعع لعد

 "هز 0ع ظ8مشس , «ءواف_-لتعع لعد مددساعد طماتعفد هددت ق1 عمصل»عر 1عو 5[

 1نمغعد ءأ حس هعتامتس همدصصط»"ع لعدم ءمعاتتو ( قلت عاتكأع , (رمصقاقسأتط , كاقق-

 اتستعم , ءاع.ز رز "015 ءآطقزن1 15 ةانن' 16و 601017 6هأ 60111110265 165 آه 1625و

 لعو (طتصمتو عا لعد 1تععوب !طتفامتعع 0ع 1[هطمتضعأ عا 1ع همرصسن عد ععسس ضخ

 لع 1”طتفامتسع لةخطمأن 8عاعس. طوعكمتمر 1'ةسساعتسع هزوادأع هصع 1[6 تمد لع

 دود م*هرمدخع [مه0لك. ةتصفت , نمط: ةذدسأ, هم قصف تمدكمسلتنع 1و معروهصص عد

 أ[ 16و لهاعد, نص مهرنه]1616 داع 1" ةمتعم عمعع 6 1" عصتمع مماتكت أ قطو

 . 11 ةمتسغمع 16و ةعدص وود متسع لعمععد لعد تيؤمعسم عمتك ةاتتحت عداتق لقصف

 ]هو لعتح 1؟(ةند هأ ]هد عدتاك لع فعوعأفمع أ لع هةطتمتمد ]وع 1ة5ناتعأو ه6

 معووعرسأط] هتعدغأ 1عاتتنو ةواتت ع

 قل رجعتأ 5م ]ممدعتت, هج مصاطنةتعر نمنع 12 مدساتع لع 1'هدحعتعع نات 26

 . مماج5 ءذأ مهك مدصتعستتع قصاعسمتأ, كاع 1ع5 ةبؤصعست ءداك لع 12 ةععمدلع

 مجمتا6 لح 19“ هلغعاع لع 1طغوتمعع, ةدينع 1طتمامانعع لعد 8هدنتلعد, لعد تدصحم-

 م10لعد, لعد [آدص لمست لعن, ءأ ةسداعع5و لح صمفأاتع5د لمصخأ 1'ةساعتس نامتأ مط

 عم ممر" ةتس , ةاحد* 1" هج غد عدم عج لع 12 ؟ةصمتا1اع لع ةوطم]عات عبتس ءأ ىدسع 1 تنوع

 لح ةدلغمس ة[داجسسمة0 , لعد ةصكمصصقأتمدف لع مانعستفا ع 50110.

 ]بعو تاتك"3ععذ لما 1'ةماعاتت" 5 عوأ 5ع71 م0101 60101005عز“ 501 نوم

 0” طتق[غمزرنع ددصغ لع لعاتح دود"أعد : نصع ءطعمصتوتع تملك وعالم نتتل ه ةاتتاتع

 عمم ممم] عدد عدغ هحقتخك لمصغ 11 مع [دتأ صصحآلع ممعدسأتمم , عا دس ءع"امتس همددطت»ع

 ل' هساععو ءمدصرمت جهدك طتماغمصودعد. 11 كاع عد ماسختعدع5و ةصلعمتأاك, 1و

 ءطسوست ولان عد لع [[دصعم 0" [ةمهطقس ل'[طص لكطم »لفل ططعاط عا لع '!"ةطوتتم

 ١ انع5 مهق55ععق "ةهجزمماغد ل'همدعؤد [[دصصقم 0 1ةمهطقم كاوفمالا ةزهح لاق,

 ةدصق لنور عمهأتمد زدآتف م16ءلقعو 5ع مان عدخغ امانق [هصف 16 مام مماتطأتم مدد

 (201 731014 ةهدد 1ع ناخع لع ءايبنالاو ضرالا كولم ىنس 4 رأت 01 مالا يرأت

 اذن م1111 141107( ةآة8 ٠
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 [لصع مماتعع دري ]م لعد تت ءاتمس لعد اتصععو هملمدصغع مدع 4ةلععمسلمع ءةغعدم
 16 ممهمدوعرع لعد ممؤاعد هذ ظوطربامدع (صق. د 488, 161: 243 ا, ىدصقن 5053
 101. درو 75) مغ رسام لسدتأع ع هعذ اعطمعف ذ نسل نب ةزهح لاقو

 مالار ابك ير هَ اون نات هباتك ىف ىناهفضالا هوا نمنع لت مقصتع 015 انآ

 ها ممصر ءمصتسع 11 مماتت211 2813116 , لكحس ةتتأتنع 0117126 6 مصمم

 [.هدو نمل مص هأاتمسك ندع '!طق ةلتطأ ه عصرحتتساغعد ذه ءطعوصتوسع "لطم

 1كم لق لططعاط دع ةددعمت عطغ لمصصعت» دصع 1066 ممؤعتمع لع 1 صح ممسامسعع

 طتكمصومدع لع عا هدحدمع, لمصغ للامم هؤلك د طدتغ دس دا ععوصل ةاموعي

 (0نعايسعدددصعم ءعمعسلمصأ مهغصتعمأ ل ةامع هةعدصملفعءور هعالعد ممامصحسعسا

 نتن مصععمعصدأ !'طتمامتعع 1ةوعملمتعع لع ةدعؤلهدمعطخأ (م. 257 263 )و

 1م 1هصساع لع مر»عوممدلمسعع هالتءعالع لع ظدطسمس هدد اكدت قمل هفعطت»

 (م. 378), ناتت دع انوانحتع 2551 لقصف '!'ةطونتي 1ع5 عم ةعوطوو ءأ معرتسدصق

 لع ظوطعفخص (ة» (م. 556 هأ ددتحت. ] ءا 1عو ءاتعمصفاةصععف لع ممم لع

 ةةوجلهلع (م. 6604 :

 ]ع5 مددددع ع5 كاغد لع ]1ه طعمصتوستع لع '!"ةطوعأ ةودأ, د عفصفل

 هعوعا6عمسعمأ عدصقعرتأك هان "ةدد065. ]1 3 1126 ع11عاتت" لحق 12 1عمز"0-

 لسعاتمد لع آه مطتععمع نحت ةصلتوعتع ]آه كسعفع لحن مغوصع ل منعتصتع#» مز

 هسسودعألع (م. 157 - ؟!"ةطوع, ١ آ1, م. 706 ها 7هو) , ءأ 1101, ممطح ان 3

 هان مور 1ع ممز ظدطعقس (ةر, ه نأغ ءطقصع6م هد 10 0# 10/6 2 507

 - 1ةطونتب 1 م.865 5

 آروصق 1 طتوامتسع لعد ممتك معممطغأعو, ]'هحاعاتتس كاع ىك]-ل[هدطدسمل أ

 اهو 3 هسولت» ل ةطمف'ل-[1ةساط آر هدحصحمتس ( هدح آ1)]هاتدصهتتز (2) ا هتتفدت بو 35

 ةر لعد دجعمأ لع ةععمسلع ممهتسي كنا هصعت عصف مديح عصام عانق! لح

 (نهروم : "ةذين هل-لكطمءةمؤست, ذطمخ قيس 41+ ويب 41- 01 أ

 "”قةلطل هل-ةطسفس ذطص م

 ١ 1لوروم مصمم ]ممم عدعتك قلسصما. .60(  لع 5وعطقتتم م. 105) 0006 ان 3

 1." ل, ه0. 60162101, رن. 22: آرعو تءادنأاك هاتف مع. ْ

 ندخل -ظامنصت, لمصف دد (طعمصم]هعنع, لمدصع 02 14

 ةماتك 1ع مماط 06 1ةةسصقم مهضقتموعمأا 6وه]6 (0) 16و دصحصتتس هلاك موراعصأ ريهح ءا نيه

 مدعمأ اهيتاعذ مما عدت لس اعماع نسع صمتك 10د هوع أ دمعماتمدصع لمصمم اع 3[هدعانعمطأ]ا

 مموف6لمصق. ]ا مكعوغ .مدك هعمامتس ندع ]ع انطتع 2-41'0 طقطمطأ دهدند 1ع ناعم 0ع رداونلا باتك

 06. ممالا رابك ضراوت باتكي نانا :رضعمانمدضم جزملاو (640. لع 2ع 1ههعر ام. د75).



 م1 14 0 5

 " [لطع ةهطقعضس همم «ءامطخ ع ه1 عممخغ لخلل ععوصسلعع ءغ لع ططمخ '!0-1وع-

 مهتم ( صف. 5055, 101. ه1ه), معمرنملستنع ةسفدت لقصف 1ع 11ه هل-(لو]0 خر(

 وأ مرحصدمساغع ذم هدحتضممع 0'ةطمف'-ظدمدس "فلك دطد "خط هل فمتم هلع

 ْ . د د16 0 ودنلاو عمبرتلا فانك لكاس نع هنن اباوجلا تاعك

 ةحاجلل . لع ماهك ةسعابص معدقءعاعمعمس عمك طق ىاتتع عاموتأغ لع طرةطتمو صن

 ةانن' ا مدصتس ءعمامتسع لع آطزه«لرؤصت.

 ا مدعامسأ لع آه لمءاضمع لع ظلفمت (كعوزم »نوم. ةودز, ]'ددباعبم كاع

 اء اقلاو ىدبلا ياتك 812-041 0131. قدح .ةودصيسعمععسصعما لع ءطقم

 ملاعع نحت اممتأع عقم هنمزتوصععم ءا قمصساخسصتعق لعد [هلتعمف (طصق. 1488

 101. 347: طق. 58053 101.215 جك , 11 معصم مضصع 1ع صفع هدتح دمع هك عع

 7 مفتط ءهمصأفأ لع 000 نام" ىم هنتلقن امم :اهنم اك أنأو

 0 نب رهطلل ( صو. 8 هي راوتلاو ىودبلا) | يرأتلاو ودبلا
 ةيتيبسعل يد

 ]يه مممعسصتةرخع ممعاتع لح ذ هراتلاو ءدبلا تاك ه 616 م6عءعرصتس عدأ زجاتح

 ا ع 31. (1.. حمس ل ةيدعقد دبص مدمصتخعتا لع 12 ظتطاتماطغودع

 ل'لطعةطتص طوعطم ذ (رهددامساتسمرماع أ“. اندم ع مممصتتنعتأب مصحصع لقصق

 1ع طظتعاتمصصمتم»ع طتطاتم عج" ةيداتوعمع 1ع 11د0ز1 اكطملكم 2, !'هساعتس' 0ع !'هاتع

 ىئووع هدأ ممددصغ ةططمن 72م10 ةاطحصقل ةطص ىةوطل هاجت هلاعطت. (:'عوأ ةتتففأ

 ةمانك 16 دمتص "قطوف 70 ناتااتم ةعاتخمتأا هد عوأ كاع مه دس ةعضالتمتل لحن

 رع ةزمماع لع [طفوترم ا". طع ماسق, هع ممعصتعت» ءطقمتا»ع لن هدببلا !تاقلك

 هلا مدعم مصصع ]كنس لع دعك نيكه معد ةصافعسة, اصاتانلف ىناعك

 :لأو معلا, ندع 18دلز1 اكطمتلد جاطتطمتع ةودلعسعمأا ذ ةلوأ مدتع هلع

 هلال 6 '

 1 الوات. كونوا 0. لعبامء طع !موعع . .(امعم كام ردم دقو ءأا ددتحت,) نحن دن العصاتاتن اع

 كيزاوب هام ردع ةكطمن' 11ه ةلأ 11[هطجهدسستم

 مدعم ةطوخن 2210 جا-ظداططت. لع دددموع ندع

 أع مهكدووع عد (سعوألمل 5ع 6'ماتكع ةنهت هه

 ردااعع عيا طمتتا ةمعمرع صدمات أن ءدحب

 خراتو : هعءاسن نتن امدناع لغ !"طصلع.

 (5) لرع اراص»ء لع اه (0 منهج, عجاف, رن. 14و

 مه( طرماومعر رتب عر دع 81ولزأ ظطماتافو ا الو

 من. 1187

 اقدمه. 6 ءءءاادءمرا, 1. 11. 7. 0.
 9 1م اسرع لع 16 هانم ها 0ع 1" تمامأت#

 ٠ 0'كطوب 7050 كلما عري ىمطأ ءاناقعالءاذأر دات

 طاتق 6( ملفنا مدن 11. 01. 11دمتأ. طوسف

16599 
 9 1. 1طقلاف , 111, رن.

 (0) "61ج: ةءطقاطلب ١ (1هفاموت ةلطت# ممم
 ا آرام, رع“ عا د32 ءأ واحتلال 0” عوأ 1. 5ءطعأعم



 محو | 9 نا ن6 07

 0م معد 1مل وصعمأ ةتجمهدع» يدع [ةمكعصمتمد لع 110ر1 آكطمتككر د

 نع نانتت هه ععمع 1ع ممم 1ع ]جدت[ اتت 7101 ل ل مدفع

 (0همقامصاتسمم]ع, 16 دعحل نددت 5011 ءمصستت ع 1'هاتحءدععر ءأ 531 هجن عوأ ةتظفلم

 هم انطوت عمم عع 5ع ءمدلم دل هتأ 376 ماس لم همتمأع سلتا مهحسكءتأ

 5نندسأ ىآ-_كدهكدلث, عد ممم 21 ءاتمدصمتك طنهومهجطت و6 أ 51 1 همام

 1 [طماك , كطمن 7250 هل-ظد]1طت هيأ مممعأ هج 355 6 ]طف ويم علالب 6

 16 3 رأتلاو ءدبلا بانك 0 م5 13 6 لدءةكمص [هتصصعا1ع 6 ]ق3 اس

 ىدحصسع ]1[. سقما 1ع ءمدقامكع ]دتحصقسمعر, 2 ناغ همدممم56 هن 355 6

 1 طغوترع ©. عدد هات عو 21 أ 112120131011718 , 1 16 ملعتلا و معلا تاعكأ

 مع 8عامسعدأ مدت 1عد ههدح»دووم 8-41'0هللطت ةدحصغةعفد لفصف 1ع 1س

 [1 مدا لمصع موك ةطوواننسصعمأ هعءامتسر ذل 15 نتع 18 مدمعاتع وي

 لح 1عداع ماعم 1هانصتمدع 12 ممعتحع, ينل -دتلطت ةهزغ 1'هنياعاس لت ب

 # رأبتلاو ءدبلا . ]ع 537321 ةلتأ عادم 2ع 11618[22320 35, 5135 مساع, ه 031

 مانع لع هد مدطاتعداتمم, 0" بجسصتسعا“ 13 نادعذأتمات هذ 20117وم1. آمغ 162-

 هوم عس عد هم مم"6 مدع 1 هسافتسم لح (2 مهب" ل]ءاء[ف» هل-]101هن1: , طخعص احتل

 همز 1ذ516 زدكوس'ذ ممغدعدت ءغ يدعآ1ع دمصص 0ع 1[هيهططممع ذطص '["ةطتع ةلد لاه وح

 لتوأ طع هع "عمعمسطبع لفصق ةتعاتس ع5 عءمعتلك طا0ععةرمطتمعتتع5 هج طتطآتم-

 عدمطتواتعك نانع )"ه0 مان ءمصقاس] اة, ممم أعم 0 ةاع متن هد محق

 لع طع قمصصقتك مهك هم» مآتق 1'ةياعات»» هام .ة لعاتح هداعمتأا5 6

 ممارع اعجاع ( كنه »غدر م. 10 عغ 388) ةمدتك 1ع همدم لع ١ هاو

 ج21. 11 دعصط]ع ندع ورح هددحتندعع ةامتأ تصع طتقامتمعع ع5 "هزه 064 ءرعوع

 ةوأع د دعك معمكدصك مممات0010) هن صصفاتطسمتجت , ممطوطا ةدصعتتت لت

 مغاسع ممماهنةسطر 1ع ممغاعع طفطتكمعا عه ممغدم1ع ةراوسع. 11 19314 ةاتم-

 مدع" ننع 6ع ممؤصع ةأهتأ 6 منصات 01, ءمدططت6ع 3 05

 ةرو نعد ةصافص عادت هذ 1"1لهسقأ , م عمط7ةقذدتأ 011 0 لع 1]'طتق[مزدتع

 هد مدملع ءأ مغصع, ةءدلعسصسعمأاب 5 همآ10115 لع ندعاسبمع طغعموز هون أ

 [”سلمتسمت هلا5سمع نت محدصغ ادت معمكمصصع مح تك وصوم ذ ممعاأسع هن 6

 ا0) الوان. ةءالععاسالا 0. لعسامءام» ممهوهت- 15 لقهتع لع 3م, يسع الآ. لع 6ههزو مدهلفت#

 اةق»0. 6 ههءااعءا حمرا, 1. 05[2]و م. 51 (ةاتعاع .ءمصصصع :ةداافصأ للان عانت.

 لع 11. 0ع (0ءرز - 8دلزأ [طمتكطرو (. ا, (2) 16 لراس 0ع اه (فهننم»ر م. 6 (لدح اعااع

 م. 119. - رملوصق لعتخ جتامع5 صلعمتاك, أ لعام مهل دعاتمد) أ طعم دععر م. 1, 5016 3.

 غ. 1[, م. 23 أ( 623, 1[ج0ز1 اآع؟طق]5, .قكمدصع (3) 180. 0ع 11نععا م. 8.
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 ]ه5 ةرجعاعمد عد هلق وصف 0612 طءوعر عدا لع ]وه ةةنعععدوزمس ءمدصم]غأاع لعد

 منوصعم نتا عد مهعا عع الل.

 ]ع5 ةعانآو "عمق ءاوصعسم تاك نانع 1'هدح م0ة356غ0ع ةادع 1" راسم مأ , ةسمس

 ممرخامسأ هدنج“ دمع لع 1" ةسعتعممع ]1[ ةعوطتسع لف 12 8ععوعر ةوصغ هعاتح ناتع

 لمدصع الدق منلأك حد دود 1105 هاحآ مصطأل. آنع ]10 '(0مانس هاما ]رطل

 0']طصح(00ة3طو عد 161 ع مااتز عدس عاسوتأف © , هسحواتعأد ةهز هدنتع ءعاست

 101 ]16 لمصم هماع اهعاع ( نكسه غور 2. 14 تأ ةاحلال. ل, عأ اتت ءذأ م"ةطه-

 طاع عرجأ اندن6 , لج« ععاعسم عصغ هرج 1ص 01 عءعاعضس عدخغر لع 12 عود عاتمم 0 !ط٠ص دلع

 المودل" 0. 11 وع مودصعمتغ ندع 1ع5 لغامتلك ندع تةيجحردم»اع ]1ه5 هنلق ةانتع

 1" ناتودعأتع لع مدع ءأ دع 1ع طتغسضءطتع همواع ةامطاتعد وع 1ع هديل هاعاتت

 لع 12 لج صهقاتع ع5 ةدفددصتءكعد, هتسقأ نادنتس مه553عع لت هعاتحتغصسدع كحقع

 ملا لح ةلممعءاطافم-»ه»ع]ر بيمدعسأ 1 ممغطمع هتوعتسعالل ب

 ركد لعتح ةيلعمتأ5 لع مماعع اععاع ( كه نو, م. 363 ءأ 457)., 11 ءوأ

 ؟هتغ معصاتم لع « 1'هحتعسم» لم آراحعع لع ةءطقطسقمس عاط» باق

 همان هاش: ]رد مرععصتغرتع لع عد نكاقهاتودك 011131[ 56 732201211“ قات

 .56/0/:ةفجع]ب لع 1"1«لفتشكأ نتتم عص ءالعأ, لمصصع ةهانف 1ه !هعصصع 40كم

 1ع صمد لح هز لع '1هنعؤص ندع '!'ةطوس همدصعصع 1 ه5ةي/ (ءغ آطص آككلطمت

 لةلططعطب 0 ةمدنؤو مماخع ةحاعتت, 11هعا7 در . الآهتك ىدصسصع 4705م عدا

 1 [ممصصع لع 1['ةصععممسع طعولتاتمد أر ةهتسقأ نانع 1 .لتأ 1طه ةلتطت , 12 ماسك

  مصصتتعب هآ16ع لعردتأ دع "017:2 21551 لهدف (['جحاععو لم عامدص عطأق مغ 1" هد

 يح

 مع دوحتتتدلا انععع لع هع مهم معطعسعدأ دصع ءمصعانسفامد هعمامتسع. آبع

 ةععمر0 مدقذخععر هلت ءمداتعتععج ءعاتت نت ءوأ ؟ءاهاتك هرج همصح لد م"عرستعت“

 ه1 ةسدعتلع عا ذ 12 لدعم لع ةوص مقوصع, دمد 5عمل عدد عدأ طع 5ع 01077

 ]مدق5 لمص 1ع 5ءطقغطصفسعطر دمهتف 11 هوأ عم نفصاسضو ل1 طمس 1هصعأاع ةتتعع 1

 كاع لع علمتم. (نعاستحعت لفعامتنع دع مماتحمتمع 1هتعع ءمدصقلا"ع د

 هن اذه 06 نينثأ). ب 1ع ممموتع 35538

 ةدصق 201 ءداتمد 04 13 ةوانتتعع (دنيوك( ناخروم)»

 يأ كأم ةيقؤأ لهصف 1ع يوسطلمأا هل- ]'مسات"اطعأ
 لع 8ذطع ف4طعمأ (طصق. معتدص لع !د ظاطاتم-
 اطغويدع ههغلنمصدتع, 5انممآ. 160, 101. 197 72
 اهل  ؟8نورنعتب 0040[3], ا. آ][, م. 152 تأ ةانأال.:
 محم. 1610. م. 240 ءأ واناات. ب 1م! مغ هأ-

 1ماهزل , ن0. لع 1"*"ءاهعر 2.

 0) 150. 06 38[هطلب أ. 11, م. 446 - ءمدص.

 لدم منلقر ا. آآ١ م. 4

 4 ؟ورعج ]آه هماتعع لن طدتعمص 1!. 1موعم
 لهصو 15 311ه»وعد هعاعغتو»دمد اتتن5 لح آ8تا-
 اها: لع !' ل وهملفتتع »هما هلع لعد 3هةعدعمت ©

 قهندعط لامءوستو , 1. الآلآ, م. 775 ءأ ددتال.

 0 110, 1146 هال 1جامأ, م. 118, 1. 27

 مسصرم. م. 305, 1. 12 (هان 11 1ةهسغ آند نييأ
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 وصصقعد لعد مموصعف لعف عملك ةفعططقستعمم, مهنعع نان'ءاأعد ه'ةامتعسا مق

 ةدلتوسغعد لهصم 1ع طاسبو لهو ظمتع لمصغ 11 نءوملستدملا 1ع "معاك :

 ناش خيرات ةديدناهج ديوكن ناش نيب مهو خاش دش ةاتوك وج
 "1م 5ديد ناورسخ ةمان رد هن مأ ة>ك>دينشن مان جب ناشيزا

 كوصف متاع, جت تتم عصأ نان م نأغ ءمدت]ج 056 206 0انت1ة 2, 16 0

 لع 1ملمتسمأ ةامتأ لفزذ هعطعل لعرحستك نسعاوادتع5د ةصصقغعو ا. (رعمامتسعو

 موساتعم هنن ممماتسك ةأامتعسأا دمعاتع5 لعد مدحهتسك لن م0غاع, أ "طم ةلتطت

 قصصتصصع 0'ةهساععو لع دعه همصاعسر»هر"هتسف, 2 مخ ءمصسصهتم»ع 12 ءقاغطع#ع

 ةممرنع. ]لالدتف 11 يأ لمتأعانعج ناتع !'هسحتدعع 101غ 21015 قع 60 10011

 ةامع لفوومف مصصع 1ع 35ءالطجأ»مأب مدع يععالعجعع, هدح 1ع ةعتأ تتق-

 مصار عا دمذ ةسماعاتس مصنع طعمز» ةلطتخاسع ممتع ةامع دموصصغب قع اغا

 وعروتا 1ع ىعدق نتع كلل للا 15 مطنةكع ةمان هاش بانك يللا "7

 وز هأ1ع :ةمماتوسمتأا ذ 1"ةسلةهسقأ.

 ()ه ددتأ ننع 1ع اناعع لع ىءارع وف عأب اح' ءاهتأ 3 موساتعس ات عد 011 0

 لع ظرملمتتفا. 11 ءدتمامتاأ دمرتق هع انطغع 0'ددطععو هانت معك هد امصفاتع
 معمومصع. ظتسوصخست كنع 1ع ىءافا مدع لحد ممغاع ةططمن "ذلث 11ج ةصحصقم

 رطص ىاحصصمل هل-ظوهللطت, نأ تنص هننخع ل ةطومن الهضم ةطس 'ةخطعل ولع

 [ممتة نانا. (نع لععمت ع هددح“ةهعر, دعامص نع ننع ”ةيدزمت" ع ]خدصع لعد ممملدععد

 معيمسعج لح طستع لعد مز5 لع 1”ةطلهتتفت, ه ناغ مصرحمدغ رعد 1ع طصتلتعاب

 لح 19“ هرفعاع لع !طغوتسع مهن نيمانع ةدحوسام مععدعف موري قطمن الحصوماتت"

 دطص ةطل هل ظمتتفم , ةعتوقمعس» لع '!'هدنكر هأ ةععدتخ 12 ةماتتتعع لز معاع لحن

 مموصع لع طدملمتسمت. ظنعم ندع !دلتاع معغلدعع, ذ ءماغ لع نسعاوببعد "عد

 عام عد عجاف يقعافر معضاععمع تمددخطت»ع ل' عمت ها لع ظعاتمدق, الأ 1ةا-

 عاعع, لمصق ددص ةدحوصا اعوجوتل ىدعا' ةموردذع ههاتمدملع لع 1م عسمعر هلصعأ

 لاتقول انس عرتامتس 0101 601210 هساطعساتودع ءعءالع ؟هولمو نقص عمز"صقحأ

 ملأ نسأل مع ةدوهتأ مدك لع لعدم هاتكاالة465.
 رصهتك دس دعادأ 5ءطقطمصخسعا مصصردمد6 مهن
 قطو ؟ىلأ ردود 4كطم ]ل[وضومنن ءا 11 «مهقأ-

 لفرع ]ع ممعتأ ددع ]ه5 ندماعع م( لهعاعتسو لن
 ة5عءاقطصخسعاط ل'ةطمن 8[همعماشمع مردتنسع ة0-

 نحمطع. (]لكن ةمورتوعرت ه8 ةز238 1115
 هعوعممردتت اجرقق-[[ةحاق. هدم - 26[ 6صو-

 ادمان, دقوذ , م. 18و نأ دستال)

 0 50. لع ة[كهطار ا, |[. 0

 3١ ؟نوعت دنع 1ذ لهتع لع اذ مرسرتموتاتمص 0

 ةعطقطسفقس ءط 0ع 0"1ههمأ , 11ة10عاطنعب 5

 0 5ءأرع ]الهلنهماءممع (5اسةفاطماتتتم , 1896 ).

 زن. 21 ©هآ هل

 3 (01ه01هوأء, 60. 06 5جعطقان 99 ١

 1. 16-15 , ءارد. 1 16. 11. 1ع اطدتنمم ['. 30[1وعاق

 لقصف دمص لةدصمتتع ددح' 1ع [طملفت-مخسعاط .
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 ا"نمتونصع لح ىءافاجك»عأ لطم 'فطل دلل ظمممفمس ءا لس ممؤصع لع ادع

 لحسم !!!. 11 [دسغ عدت ةسسوسعت هعمعجلمصاأ ندع اع ىءافامق»سعأ لئاطس ةطم

 1-01 معمفمإ مصسانعمسةتأ, هيج اغصحمت عصممع لخلل -ظرعمفصأ, ةلسم» ١:1 طتئامتسع مااتف

 نر مدمتسم ءمدصم] غاع لعم خضم عالعدر لحن هدمتسك هس اهطاعمتم ءاطعمدمأ0هعاتدع

 لع نعو ممزذ ©. عر هز 1(15ةهيدكأ ةحتوتأ هان ىمانق آو رعت هعأ هدتحضوممعر ه1

 رم هسسمتأ مقق ةءرتتغ 1ع5 لعد معك نسم ه ادق ممانسخ طقتأا#

 (عام'ءعذا ممق همد ماسخ هنن 5ع جف»سع) لئلطم 'فطل هلل ظمعتفمع ندع 5ع

 مهددون عمأ ]عد كامكتمدخ لع "1م ةلئطنب هم هعالع نادت عيا معاهأتلع هت منع

 مدتع» رمز ةسوعتلع ءأ زله ليتعلم لع دمرج -قوصع عا هج لفدهععمل ةحعع ]1

 اةطاعمتس "ءعردعملستغ 0 هيدعؤو عا هنحموع مدع ظتعمفست. آه ممهمتغعع لمصأ

 ”[”طم ةلئطت لغوتوعمع اع اس لمد ]8015 كاغ ردد ]حت , [هتددع هند زممدع» ندع ءانامتأ

 ص هتتح دمع عقم ةرممل عد عجغ قصصستتر ميصتصع هعاتتت نحت ءوأ ممعصاتمدم6 مهن"
 1طدمل-ختاطت» لمسم نص معمجمخ هاصلطسغع هنن ددلتمس الماج همم“.

 ل عقاغ لع هعد هريح»ند وعر !'هساعسس» لح لمعت" هع عج مصصصصع متصعاإ) هلع

 ةواجعع تضع ءكطعوصتوسع ننتر 20[ هطلت ءدأ لهصو آه مهعنتع انوعصلمتعع ع

 ]و طعيجوعر ةحوتأ تصع ععمسلع ةبصملموتع ةهجعع 1م مدصرممختأتمدذ نانت 2 نان رستم

 عج دعيت مدع [ةسلمتسمت. لاوص دعدال يصعمأ 1عد ةصعتعمسعم امهات مصف ممجتأطمد

 1هوتودعفو د لعد ددعععدونم» ءا اعدم ةدعطقتسعسم عمار 1ع5 ةرتاقم لعد ءأ

 ]ع5 ةلدهاتمصف دع ةحتحعما مدعدلا نلعمصصعدا لمصم 1ع ممغصع ءغ لفصخ دمام

 (معاع, محهتف اعد لغامتلك ممغصعد لع آه دهس ةلتمسد دمددغ دهدتحعمأ 1لعصأت 115.

 ["عمملطمفس , د نصحتامسأ دهد طآف 120 ن 5ع دصعأادخع عم قصسرمهممع مصانع

 ةعد لعمح ![نى»عدر ]ست لثأ : 2.11 ةحأ لفرز هيصعع ل' عع ةحدصأ يستلم مع ماتم عا

 لع ماد (كمم»عغد, م. 45]. آم مغصع يطمسمامسم هحعع آد دحغصع اصقمع

 هع اعماححتع لقصف 1ع لتدعم دع لع 1"ععقلطمانس عا ندع اع محممسأع اع ةءطقط

 مقسعاج لع 1”ةعلمتسمت (ةدلسعكنم» لع اطامطلم ا. [, م. 15ه. -- ل[لدصماتع

 (3) ]1 هرج ةعيموتا عمعماتع ةلصكت يتق( ص غع

 نرد امن0هلأ 5ات]05ل“ مع 11"1"لجتتوأ, تح

 ءمردت مموخصأ هعاتع مهعاتع لح ممغتعر جتا

 مرصع عر لكدساععد عجلضسمتأا5 هن تل ممعاع لم

 ناورسخ- ةمان (موع يعصماعر .١ 1[, م. 400)ب
 معصمادعم 1ع (ععاع يتأأ دسنحدتا طقطت(نعااء-

 دعما مهد نص لمعسستعما 016 عصام

 0١ ]طد هلفاطت ا. 1 رم.

 0١ وم نهمتععام !1]معقمدعلعممدر, رم. 114 ءأ
 511110. ل مسسصر». 1.6 طة 005 105, 60. ع

 المطل , طعم معرب م. علت عا ومن ب ب ا1ة10عطععب

 ام هوعأ ة؟اطاع لع» 2 ةديو» هدأ ل هطع» هس 7 نا

 06“ ىوعمتا 0ع هسك لع“ هجوط. (نطهردتأع لع 1

 طم , طعما ععر . 55311 أ داتثال. 'إ
 8 ١ جم »وماووزنعر 40. لع 5كةعطقمب م. 16

 0غ هادا



 عاالا م8140.

 (نطتطعر هد مماججسانتحةصغ ةةلصم , طن ة0ععقذع نمو مقعوأعق : « 0 101, 20111-

 ١ نما طلعت لع ؟ةرزحمسع 12 متسوصمع مودع 1عنسعألاع د هك ةنغ آههلز!»

 ( هزم, 63. 0م 11[ لع ممغصحع لمصق 1"1ضلهتتقأ : « لكن ةق انغام 11

 ]جمان انه 0120 نصعز طح عاد هق ال006 انطز ]13[1150 0112120 601111235-غنهح 23

 1ع كطعستس) اهي ماعممسأب 6 "هأر زرع ('ةمزدمرعأع انصع هماتتمدطمع ءغاجسص انؤصع »

 ((م”ملمعتم» لع ة[هطآر (. آ1, رد. 203). - ةؤسب ةهردؤذ ةحمتع اه آه 1ع

 0ع 781 ترردددصأ ددص لغوتم ل ةموادقعت» 1ع اطالع لع اللتطعقط, لتغ : « (نعاست

 اتت 8 كان م0111 201110115 لعد هكعهتتع ءأ مانع طفضءعونج لعد حمه م3

 عسا دعتأ 20 معودع» ة دمص منعع نصع اعالع لعصمفسلع» (قك-درم »غون م. 83).

 كا, ل'ةردعؤو 1"علمسمأ : « (0نمصل هزج 2 616 61476 مدع نط 0135 ون 5010

 هرج لعد ةنص 0ع قا 5011 1" ةهعمرسرد 1: ةد عدم عد لع لفوز مهععتلم» ( امج تءاتم

 0ع ةلماطأ, .٠ 1, م. 279). - ةلاهصم أ ءطتط» لتأ ذ 2,41 يت لعسص ةسسلع 1'هتامد

 "15دان0م 0ع "عاغمتتتنال عنخ 20101 06 ةوص معمم : « 6م 6و 1285 0 مغع 01

 ان ل6وزععد ممتع ءهعدغ ام ظللع لع ةاكطعوط د ( كه نور م. 98). آدةصق 16

 تءطقطسخسعط, هد أنا : « (نءدأ 12 طلاع لع ااتطعقط ندع طق لفوتسعو "هذو

 هودصتس ءمغ ةعجهتفعاس هز صمدت عسأ 06د هزع كوسم, 815 ع 1[ةيتصسحفف 2 » (اعق

 لع المطل, . 1, م. 335). دج ةلطر هد هالوسأ مصطوأا»ع 8دلطسقس, 1

 طفرنمو اهدنسمتعس , لئأ هذ دمرح فمع اكقععمس نمت كطعععطع هذ 1'ءعد لة مانعط عنخ :

 «1]1 ءدأ ةصمموونطاع 0'عداسو» ؟تحوصأ لفصق ]1'ةسعع مممهلعد ( نام,

 2. 115). لع 5نطقطمخسعاط هوصاتعسأ 12 مغسصع 011 ( لع اططهال

 ٠١ 1, م. 398). - ةظفؤموفط لتغ ذ طاعقص هنت انز ءا 0ع 5نةس لمعت : « لع

 اممتحوع آكمتاعقمدتك طاعم ةاعدصوع ءأ م نامدصع نسثآ هع "ةدنلعمع ذ 12 معنا

 لع ىلع ةصقوع لع طعمتتتم, ]12 ماسك ةععمسماتع ندع ز'دتع زدصقتق لاتعد

 ( كلهم منور م. 203 © دان17.]. ةءطقطسفسد ءاط : « [طقاتتاع 11 56 0111082 1

 طتصصس لتكدست : « لكهماتك ءوأ تس 716ئ1]ه:0 لع معت لع ةعدق. 001 لمصع اانا

 « 1ةتودع» مدساتع هحفع سمت 1 ةععصعع حص ظلك ءمحصصمع 51ة17هنقعط , هذ طقتتأ 6

 «دامكستع أ وأ طعوحعل م (مه0. لع ة[هطلر 1. آ[1, م. 311). - ةزجؤجةلطمءا

 لتأ ذ طئ-عقم : « 551 هوا 6 (هصق 10 ممعوعتعمعع لع طلعت ندع زع لع عاتح

 ممن ةامتعمف لع ]ا مةصمءطقطع ءاصع ؟ةنعدت ماتم مممد منع ][كهتائقمانقو طق

 محم ممقلاعع [كممفاعم , أ يتع اخ 001565 موانع طصمت 14و "عدمرت] 2ع“ اتق

 لعاتحم 1دتك هع ناتع انت لانععمم مدح عصفطأ]ع» ( كفر عوو 205( 0م ا

 لوصح 1"1لحتتقأ : « 5ةزوس و تفعط لعام نص مععدضا هدب طرغس عا طبخ لتأ :

 « ...٠ 51 ]6 مع لمتك ماس "ءامسصمع» لمصف 1طمصب هذ رع مع لمتك ماسق 01
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 ١ «دق [[ةماجقر مخ 221 نانت دمه 6186, دق 115[ ءلط اتت 65[ م01 120010012

 «16 عمت مكصاعسردو . . . . . , ة105 ةعمودمما لع موععر م"6جقتع مماتت 2201 ©

 «سصمتتمععد» (ام20. لع المطلب .٠ 11, م. 3 27). 11 هوا لتأ لع اكمت 1103518
 ونسناكمسأ ةنجقسصقطقلل ةحتعع نان ءأ هوصصغموأ : «آنع طردت نينتل لمصصق

 خ اكتر 701211 3ع 5عد زةصصطعور عا عادت نسل و1 12011158 2031: ]231:815-

 هما ةكمتتع ةلتع ماعلك 165 ندهاعع ؟ةداك» (ءك-ه قو م. 220) 1” هاجأ

 « ]115 ةءا1غزرئعمغ ]عت همطاعد كعووتتح هع متعلق لع دعدغ» (اعه0 هعاتمات

 . لع ةلكمطل, 4. 1[: م. 4وو). .ب آه موسع 18مدسقت :ءعمضسمتا دمه ظلف

 » (0 توسل 7و, مدحت 1645 5010815, 75 لعروسمأا ءهآلعر ءطقعمونلأا 53

 . ؟6عهت05 مهع ده طعقتنام ءأ هو طمطأع معمم 1« ]د1[ مددله لان دعتص

 - 1ظورسقت ءأ دوص عت آت لثأ نع ءهئامتك همه ظلك» (كهر »غور م. 396)

 ر«وصق 1ع ةءطقطصخسعاطب هد آثغ : « آءمود'ءالع 7316 هءانع موتطتسع عأ ه5

 مدتأك ننن كطقفعسمهتعسأ 145 معدن, 1ع 1دتغ ءمادله لع دود ةعتص ممهاتععمعأ »

 (20. 6 11هطقب 1. 17 6. 3

 006 معووعمصط]ةصععنو ننت 1ههعاطعمأ هم ةعاتل ءصصعسأ 1 1003 ورد طحاتط

 ١ ع5 [مملتاتمدمك معدعذر طمممتك ةتتقذا ]12 1مدصع ]1 نءهتعع لع ]2 ممععمأتمص»ب

 ]داكمانتت عسا 6 3 لعتع (عاعد معممصاعمأ هل انصع ةوادععع تمرصطماتل ع.

 ((عمودلمصغ, امدغ عد اعدمسأ قدسرمأاع لع 12 [عملمسعع لع طق ةلتطت 0'ه-

 طمؤوع 16 ممعتغ ءار لكتصع ةسساعع مدت, ع5 ةسبحأت طعداتمدك ندع 1*1 ههم51
 . مان 1سا00تتعكع لهصق 5و ممفصعر هد ةمصقأمألع ةهاعع 1ع5 لعاتع ءمد07053-

 نمصق لع ممدصط»ودنفعدم أ همامطا1ءد لت 6ععدععد لمصغز وأ صصع طوصصعمدت هذ تح

 عمم1 عم 1عو مدستص ره.

 لامارخع هدتحرست وع ءمصاتعسأي ىادع 1ع5 ةصقاتطدأمصف ءأ ةصحتعسأتمدق ع5 معد

 ممتعرتو ؟هزك, لعد لغامتلك نحت دع 5 ةععملعصأ مهمه عمات غم عدس عدأ 01766 اتا

 لح ةءطقطمسةسح عا , عغ 31 لهدصع ددحع (:ة>ةددقاط لعد طخملن هدف عدم نصح

 [ةعو هذ '!'ةطقعت (غ. 1, م. 147). آضصع لع هع5 طخد036085 ء5أ 313551 20-

 ممغع مدع ظاسصفصت ((نطممهما., م. وو, 1. 22 ءغ] م. 100, 1. 1) 0'هج5 1

 تعاجفطمصةمحعاط 0" ةطموتن 'ةلث د]-ظولططت. آرعو "غناه لع [1ملهددفأ ةدع 1م !تغاأع

 0) 0مم, م. 297, هص ان( ندع آكهدجا مذ مدءامسأ نصع ةعياتعع 0ع 10د شفردركيي كل رع

 معووومصط ]25غ ةخ نص 10هترم مصممصأ6ع دع نص ةتولع. (60. 06 الةكمطلر 1. 1[, م. 382 هه 482. آع
 6 ءوا انصع ةصقمع ةادصقوعر ءاب 1ع ةعمصق طعقأ  مععمتع# مدقدقوع هلعقأ مهق همرمععأب). 11 نأ

 مهك 52151ةتددصأ. طودصق 1ع ةءطقطصخسدعطر 11 و6 ممودوتطاع يدع لهصو 16 (ةعنع 0ع "طق ةلئطأ, ذ1
 1ةتا ممعضانمخ لعمع 1هزكر ذ ماع لتح طمصح 0ع  هدثغ انصع هتتعاتت ءا دع 1 متمع باقع ء لمد معدن »

 (هدتنووؤت. ل5دص لمد معدن 065 1هدعدصتعمك لس (ءءاع هتوتممت هنأ 66 صقل مام م11.

 1118 71ةلظ 2185 24710415



 كلا 211407

 لع هج ؤرومهتساط ةهحعع ةطعسقت ر ةاتنت 12 مم“ لع مرح طاف ةزفسقلع, 12 !تااع
 لع 6ةجةرصهسط ها لع [165ءطقسو مصانع 1ع لفع ممتع, 1اس لس عاتم» لح
 ننلخع لح !"بن ها لع ]ه 1ةغغ لع 5ةدلفط مدع [1ةدءطقصع ءأ ةدتت تعا 6 لة قرمو

 ا! لهداماث» لع '!ةطسمفعدغطر ممم[ آت 51016 6 [[ةوءطقسو (م. 5

 هأ داتتال.] ءوأاب هد عوصلع موانع ىصكمضمع هج اععاع 0ع !"ةطوخت (1: 1و

 م. 171 أ ددتات.] ها عمامتسم مهتاك لع 1 طتقامتسع لع '1!'ةطسمافسدتط (م. 8

 أ داتتال.) ةمدغ ةصقلموصدعق (غ. آ, م. 175:

 (0نعابمعم مناك لع "طق ةلئطت ددع آ>وطقلع (م. 17 ءأدتتات:) دمهم انعظأ

 لمصم 1ة«لمسمت, هماهصس عسا 12 امهلتانمد مءامتحع هذ 12 ةممءععالعتع مرتع

 انىدغع مدع ططوطقلع (م. 24) هحح دممازتعم لعق >ةناتوعف لح ادصعدوع 0 ةكمس

 هغ لكحص امطع (هتوتسع لح 3ءاورمب» لعد 'لهتككز , غفلت اتهم ءهجرمماغع 0" هرمعغف

 '؟["هطوع (. آ1, م. 174). 1'ةساعع5د لفامتلك دمصأ ةصرصصتسصاغد ذ 18 مغص

 نطيعمطتواتع ةعع 145 ع5 نحت ال ةمدأ كأغق (ا. 1, 2: 201 ءأ 911177. ]| . بسم

 ر]دطقلع 1من( نع امان 165: مكسأك لع آه ةعع من216 (م. 30). ب اند

 همتأ 815 هحوتغ ناغ عدصلعتم نذ اعفسءاط موددسع 1عو ةععمعساأك لع آةطقلع (]م: 4

 1" «لمسمت مدسأع لع ةعتمع طلق ْ

 آطتمامرتع لع 1[ عماطسعمع لع 1"ععملطمفس (م. 31) لت نع لح 6 ءاأ 0

 تعارقط صقسعأات . - آه ةمؤصع لع 13 "ةيواكنع همصاتخع طوطقلع (م. 34) هدأ

 مامعمم لمص 12ج «غوولعمعع ممغصعر اهصلتق نتعر ةاتتتفسأ 1 5ءطغطصفس عطب

 ["عمملطمانس هحقععطع مصاطعع است عد مدهسامست لع آصف عدل. '!'ةطوتتت ةةيد+

 مرتع 1عد لعتع ؟ةمولمصق ((. 1, م. 205). ب 1"”همملطمنس اع طوهطقلع 27ع

 ندع اهصتفمع ممدمنع لع دد مومت. - لالمصو دعما لقصف هممانع 00286 5

 ننام لع 1ةعلمتسمأ دددتع 1عذ همزرددس مصدق لح ة5ةءمؤوعءط ذ 1" ءعملطمةسوب ةاتع

 اننا عصامأ 65 لعدج فععد لع 1"عقلطمالسو دادنعع ده "ةدعمت أع عع 1عق

 1116و لع ازوصمفعاطغل أ ةحجوع ا[كمهصلعةجج, 1ع انعم عصمست لع [آدهطقلعو ةاتا'

 اع تعامد لع آةهطقلع 0ع 1'[سلمدامس أ ىدنع 1م مصغعع لع 1"عمملطماتس  ةتطقت

 ومع 1 طتئامزعع لع دمد عمت طلق لع 1عدع مصمقعسموعع ةهحعع 165 اخوتك طللعف لت

 "وز لم آل ءدحعب هأغ لع اآعجتع اعوام مرو ل

 مسمعمل 1'دحمتع تهممتختسامع ذ آطص هآ-0314[1-

 15* : رابخا نايوار تاقتثازا مك (516) عيعم ا ىبأ

 مع كولم (مو. معدددص لع 12 ظنطانم-
 طغويسع صهاتممهالع, 5 دمما ةصعصأ طك 160

 ثسلأ

11. 34 

 0 12 عدلان( هد , "هدم 6ع مدح [1ن:كءطمسمل
 تأ ل'جساعو كعمصت ندعم معتندصف 0ع 024 عماسك

 منمءعماعر 0'ةمعغد ادندعأااع "هدد ءا كدت ةوصخ

 مغد لكتصع 8116 لع طدطقلعو ثمداز لخحصع ظلام

 لع ةءطقغطسمتا, تعصغأ لع 1462 ةطعمات نمت
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 ]طيف[ مزعع ع 19 همتدددسعع 06 ةادصمدغءطتطع, طلف قعدان (م. 52 أ

 ىمنك.) هدا ت11 ةرععدستع لح مقعتغ لص ةءطقطصخسعط. آر دودأ 1 ءهطنمص ططصاهتفافاع

 لح هممدح لع الادصمسغعءطتط ءوأ ةرحمدمععصسعمأا انعنع ع5 ططمأك مععكةطق

 ونت دفأنم 0 رهج. [نع لتوعمردو لع الهصمدغءطتطم (: 66 ) ندن ص عوأ ناتنحم

 رمموودضم ل لتوءواتتتك ندع ؟ةيدرتمر“اع !'ةطوعأ ([. 1, 2. 437 أ داتتتت.]. 05+

 ل1116 مءردخأ لع هعاست ناتئمد آنا لهسف 1*1 1

 231 6وأ تمددحسس6 ]ةمافط مونع دمر منع ذوق (2. 70) ءغ صمد مقنع 1

 كا

 ]رمق "6 كام لدن 5 ءطقاصخستعا ادع 1ع5 ةقام10عاتعد مصقأ اند مدع االهصسمات-

 [نطتطتع ةهنح ىدزعأ لح مصقسمعع لع من1 ةحتمع 1800طقطواب أ 165 ةصتعسعو 101:0-

 جمدؤعد ذ 731: دحر 1م ههتكذدفصسعع طمعتتت ال1 ءانذع لع 10 تكاقتل ءأ 5عق 01011 555

 معجلمصأ وح ةملفصععي دع 1'ن16ةرمطقصا طاقصع أ 12 10ءاعععودع لب مصمصأ

 تتردد دمه وانغ لهطق 20117 00138.

 المص ومدعسأ لمصم 1ع 5ءطقط مقص عاط : [طتمامتعع لع 1'دععطعع ةضصفعط (م.133)

 لمحأ تنص "ندانصلم 5ع عمان7 لقصف !'ةطوتت ةتتعع لعد لغامتلك ل11 «عدام

 . (6. 1, م. 435: 165 !مهلتئانهصخ كن تكمل, ىمنع 1ع ةقصقلب ةدع 12 تللع لع

 72317821 ه6 6و5 مام أهان هطق ةاتز' 16 13516 06 هع ممز هأ وهذ 16 ةلتاغو

 ةمحعرو ]همم (م.136), [مة0لئ0هصق نات م:01عدصصعمأا 0ع 12 ممتع

 ةواتتكعع ناتع 1ع5 مدقدوقعدو هم «عوردمردلقصأن لع '!"ةطوعت (غ. 1, م. 532]) ءأ لع

 الدم مفنلك ((. ]1, م. 130 أ دنتال.). ة8لةصوصتعدأ ةاتكذا 1ع5 لغاقتلف ةدع 1ع

 ممونع لع اكدت اكهجؤةلط (م. 138).  آءطتمغمتعع لع اه لغلعصمع لع طمتعع

 لص حتص ءأ 1ع عمصغع لح زعسصع طمصصسصع عا لم تمد (م. 149 عأ داتتك.) ةمدأ

 رمةزدزدمر"غد زموعع ["ز"لمسمأ ةهحتعع لع دماقط]عد ل116 ءعدععد ةودنف 1ع "مودع لع

 ظوطعؤس نا.

 ]نت طتمأمرتع لع !'هعمغلتكتمد لع اكدت آ[كققد هس الفمدسلةعؤصب, ع5 ةعمأ

 ةحعصات "ع5 لع 1مدسكامست ءأ لع ]د لغاتح»ءدصعع لع اكدت آكف65د ههطواتع لقصف

 ماع هدتحت“دقع, هان 1" ةماقملع ل [طآثخ ل6 عدتم6 عد ءطمفصأ عمد عا لع 12 "ةةزق-

 اةهصعع لعد جعوصلك ع 1: مؤ ده ]5[ هنن همدحصص ةمععضعمأ ع 1! طتفامتعع لع

 00 0ع صاع هيأ مهحممتنا6 ةصقدت لهصت 1ع ]له ظنطا. مها, 5اتمزدأ. مخ 160, 101. 30 76 ءأ
 7015001 ه1 هسا ع رذقت ةطعمشرب ذ ةاتلات.). آنطتقألتع لع 15 06ءواتح أع لست التم

 ردرمممد لع 15 ل6ءممح ماع طمع عز 1 [عدمع لت اللص هدأ معمصأ6ع ةيدلعمسعما مدع 8[دق*مملن, ا. آلر

 مقنع طز ةسقعءاغل. آه ؟هونمص لع [ذطم ةطلعملن . م. 88 ءاددلال.).

 هدا هءااع لع ممانع هاتكاندوع (طصق. معتكدس 0
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 1' كرد نلت ات هد هم آل ءص عم هج مهجت5 عد .[[ةسقتجج ةعؤص هدج 11ن صرة سأعود (م. 6

 هأغ هددت. ). ةلدصوتعما نعملعسعما ل116 عداق ةمتكملعم لع 1'دجؤلتاتمد لع

 آ1 نطل ؤلت 1

 ]كمت 14و دع "عدل هج اآلعصعسم مهن عصف (7. 158 ). صقمسستعتل, 11 ةقأ

 هدكععسمف لهصق حض مانتأك عا 50لطقسعط 1ع >ةقتأع هطمومع لمد (م.:159 أ

 5117.٠ ظ

 آم مءاماتم» 0ع "طق ةلتطت هدأ ةصلغمءدلمصأع لع 1طتفامتعمع 1ع هعانع نع

 مةلتاتمد, "ةمو»اغع مدع '!"ةطوعت 0'هرعنو آطص ه1-1عهآ]ط1 هغ طغر عم عأ

 ممودسصمع (غ. 1, م. 603 تأ ددتات.). ءداغ-ةاعع 1ع ؟ثع5 لع ططمش

 (م. 162) ةواضنأ ةهصومستساف ذل '!"ةطوعب مهتم 12 كاهأتمد معان م1207 ءصتق ةققة

 كلان 0ا17138عع م1115

 اكدت 1836و, لمصق دمص ةقععصفتم» هج تعآ, امصصطو هذ ةاعؤج (م. 166 ]طمس

 ذة. ْ ْ

 ]ع ممنءزأ 1ع 11:لهدتقأ ددع 1ع مدصطوغ لع5 دعما طغتعمو ها ]طتقامتنع لع

 دماطعقط ممهمصواتعمأا لقصق 20176 ١

 آرطتخامانع 6 .8ز3ةلعطمعاط (م. 68 ءأ ةدتا.) ل1166 هد مارنكا اتت

 ممتصتاف. لس "6غ لع 1دجلقتتمأ. ىو ممغعع دمعت معاج لع اعددتمو ةيتدنغو انت

 هجمت لمدصفع 1ع زود. 11 هدأ مةجمعاف لح 5ء0) قاقص منع ةمص مغنعب طبق

 (ددسصعر, ءمسصمأتعع لع 5ةلطقصعطر ةتواتع ةحتمزع طمتك هات م0204 165 لعاتتت

 1هعاغادق (م. 183. 51ةجةططمعا , .ةتاعدسأ د قسم ومع 0طن 41ةو1ةطر

 مسلستغ 1! دعصفع هن 5ءلز ناقص هاذ 11 هنأ "عون 27عع زمأع دنع 0انقأةن

 0«( 15 !ةسصنللعلع 231 (م. 187. آكهعدؤوجدم, !حنمع ل ف ةمتج ةط وق 1" همم هعاع

 لع 1'دعصغع زممصتعمسع ءمحصصم ةط0غع مهسع ةزجتفست ةلعطقعاط أ 180 همامس  ةطوص-

 لمدصع 8دللط ةدصف همرصطتأ (م. 189) 45ةعتجفطو ةهرمدغو ةوهرح 56, لغات-

 طفرع هجعع دود غنم امس فوجدت (م. 192 ). ةزرتق»وهططمعءط هيأ ةعمدنقم مدت

 اة 56302 (م. 211]). ل آرعد ةتجاع5 67 6صعبس عساف "ةعمسأند مدت ل"

 1+ هدمت لمصم 16 ةادهتلفس, 1ع صمسممع لع ةزةسةلطمءاب هجوم آه طللع

 ل6 طترؤس , 12 ههتفذدصعع 06 ةودت 115 1"ءعمن0 , 1ح 1مل مهأتمد» مس عا 16

 تعمم ع" :0738ع لع آد ؤجدق 51781 ةلعطق ءاطجدتسلا (013 كهررةجسفطةلطل ,

 15 زوان165 لع ةزرتقسةلططمءا ةهجعع 1عد 1'هدعدستعسن, 145 دات عداتمدف

 آه طلاع لة فوزجؤل () هع هج عقصفمم] , 1دصع ع5 لعاتج 7س هطق لا

 0) كدر 12 متع ؟هدرحصع لد همدع 06 15 5116 0 ة2ةقئزلؤط, ىرغيسك لمصم ممامع اءءاع ءأ
 لهصم 16 ةءطقطصسفتسعاط , 7هزتعت لاتفان , 1"هجتمءامو لالهسع طنا, م. 371, 5. 7١ 11/ةممقسلا7 6+
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 ردورع 112 هتفت ةتنع 16و ةحعدطتععق لع ةزجتق» ةلعطمعط أ لع اكدت 10 سرحت

 لوصف 16 '[هؤنعفس, ممهصوتتعمسا لقصف مماعع نطوط

 [رطتعإمزعع 0ع 12 قسصحدومع 0ع 8مدفأمس لقسم 1ع '!هنعفص ءوأ ط1 676-

 رصعمأ ؟نوادسصمع (م. 216 ءغ ددتا.] 0 ةيجعغد ندع ةتتاتع ؟ءعموامد (اتع هعالع

 ل6 [زسلمتسمأ. ةالدصودعسأ 1طتقامتعع لع !ةصحتهفتمد لع 1م روح قة م17

 هغ لع 12 ةدصتسع 06 ةعرمأ ةصصغعنر 1عذ لفامتلك ةذدع 1و 1دتاع لع اآكهت [؟طموععسم

 ملمع تغب , 1عد "6 ءام ةاندع 1 "عانق 06 '1'هذم لع "ععمدصمتاع اكدت ط0" ةحن

 ورصسسع طقضاتءر» لح طعؤصغر 1'ةجعصتتتع لم ظقاعمتج 16 ظ8دطعتمست ءأ 1'طتق-

 اهزرتع 06 !"ءهممثل.

 [نعدع ةماوولعد ةهجا1عمم مغ لع 1"طتقغمتعع لع 1 جدعمتع ةداعع اكمت اكطمق-
 سمنت ءأ قة ةمتوجةطر مهعمسأنع ةجوع امصغ لع 061ه مرد صعسأم مدس 1" ةنقأ

 ءأ ةقوعت 1مصوعتعمصعدأ 1551 مدع '!"ةطوعتر ةمصأ "هزن]20165 8766 69

 لفغمتلك مدع "طقم ةلئطت : 1'هعمغلتنمد 0ع اكمت ا؟طمومدات 1غ اكمصعلتع, غ1

 ررماهعودتأع 04 5ةمتجؤط (م. 229 ءأ ددتا.) , ءغ 12 مستمع ل ةلعةذتجشط لوصف
 1" لطمعطفتلز ةص (م. 233 أ درت. 4ةفارقطر ةزماغق 2701 66 ءةزمأان6

 رددت ط[فدص عا ةةعع ةءطقم مغر ءدأ معردتتك مقنع 600 ط هنت, نتن اتعصأ لغز ةمص

 [ممرتع ]كدة همز 11 ةوأ طخ مدع اكمت اطمدروتتب ءأ ماعم ةتتعع دوم 1[.

 11 ماعدا موق اهنا ممعصأتم لمسف مماعع هنت عع, لع 1'هردودةانهد لع من1

 هغ لعذ ةحطعو ءطعأك خذ 12 لفوتعمه تمم لع آرمطعقمو» ءمدصصصع ةوانتت ععدتس ا

 آيطتخامترتع لع 12 مموصتغمسع كدتغع 0ع [[ةوءاطاقفر» لع 15 ءمدتنعع لع ةمص

 مفرعع دممصونعو, ةلطقأ ناتنانسع عت 0ع مدعأتع لع دعو ةجعصطتسع5 لمضف ]1

 2335 6 مست“ آن طتقؤوزرتع لع دعد "عاوالمدك ةجعع 1'عمدرحءنعاتنع عا 0ع ةمزق

 معاماتنع لقصف 1" آعذس 0116ع لت مءأ 1ع "1" لة

 آند دماتعع هاند 1م 1مم ه1 همد لع 12 1116 لع 1"دمؤ غ1 قدقأس ع1 هف 1

 (ةحرم1 عد ل 1"عد لفصق 1'آملع (م. 255 أ ةدتال.) وأ صمت“ عر موت"هقأدت]

 . ة !ةطوتت (غ. 1, م. 675)

 آبع5د لعدحع 8لك لع 1[ةةءطخقمرم» ها لع ]؟هافجهذص دمصغ ][ةاعملتجةلط أ

 1["يوفءعطقسة مل (م. 256 ٠)

 .ليع5 1ناهتلك ةدع 1 هتعتسع لع معقل هتفعطخر دان ده 601 عدم , هذ 006-

 0 كذقم ةططعمرب لمصخ 16 2دسمقلمت ها- 10-  ملعع 1ه ممهتكم» لع آمطتقمم ءأ لد ستنال و 6

 نت, لثأ ةحمتع آخ لفصم ءءعئامتسعو ءتسم- ذل ءغ ننن ةطوتتأتا هنخ ممعاتتا»ع 15”0عصلن-

 ملوصع5 ندع هعالع هزممدتانمص 0ع 241 ةامتأ  حذقلط مدع 8هدفامسس (صق. مهددص 0ع 15 ظزلنا.

 1"تصع لع5 ىسوعو لع 1”ةصتسناتم نحن ةضتوامتاأ . دهان تانرصرم1. 160,101. 118).
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 اصصع ءأ ةد مممظأ (م. 256 عا ةاتتات.) رقص مان عصأ لوصو 16 ةءادقطصقس ات. آه

 (مملتنمس» مءاماتحع ذ 1 هعاعتمسع 1 723005 ءطخ هأ ذ 10 مدحت عرنونمد 6

 11/15ءاجاةكر» عا ةمد 2616 ممتع اه 201171164 101. هدأ صدم“ نصنع ذل '!'ةطوعت

 (1. 1, م. 648), نست 12 ؟ةمم»اع هنو ]طص هلجاكملطأ, .ءمدصصمع ةاتقفأ

 عا1ع بدا مصععمدع 1؟ ]نرنع دعمت ةيدمم“غ مدع 1ع ممممطغأع ((. ]و 2675

 11 ١ 2 لع هممدحط ءانقعق ل1116ععمععد, ماعم جماع اععاع ءأ 16 00 لن

 كعارقطصقسعات, . لمصف 1 طتمامتعع لع 1ه عدمعت»ع ندع 1115ءطاققإر» ةمهاتعشأ

 مصاعع ةسلرةفر», 1[ 1دءطاققرد. 0'ةردعؤد '[طق ةلتطتر ةءغ ذ ةعلازةفرد زجماتك

 1 همرمدعاع» هذ 12 ءءاتوتمد لع خدع لم ددعطأ (م. 203). ةسلارةمر» "ععمدحسضمسلع

 1 ةمد هتتمرغ, نمت] اهنا ةععمسرمهودعت» مدع هتلاع عمعع عمور لع اعدت ذ
 [1زوءاطاقمم هص اهصودعع ددصق مما ءعصعع. [[ةمءاطتفمر» د'هرحزدمدع هنخ فوت لع

 ممسؤ», 0'[ك!ةصلاتجة لل عا لع اطرةسقففر» لع ممموصلمعع ذ 12 1عانمعع ةصحم عنان

 معصتع ل ةعلرقفر» (م. 265 ). ابعد كعاتع "6ءاف ةمدأ عن 065366010 3115351 ةاتث'

 لحم ممتساك لع آ1ه معملتعاتمد» لع طزةصققرد, . دان 145 جمدااتمدق ءأ 1عف

 ورحت ةص0لعصد عجاف لعد امهدتردءد ةعدصتعمسمس ع5 عا مادمت عدم 5و هاا 16 ]م61

 معد لع ]آه طوتدتللع, ددحنحع يتعادعذ دمددن لعد طلخ لع 11/15 ءطاقفإ» عأ ىاتنع

 اع ىصطحأ لع دمام هحوع 810عمهككعاط (2. 266 ءأ ددتحت.]. ]نع معانا ةعتا

 معطل عت دصطاملف 14! قر هسا لجألل , نحن معمدأع 1عد مصمغصص ع5 تمص عصت عتق

 مع ةةععم»لع ةمانغععسص عدا طق ةحعع ]آذدصر دق ةجعع 1'ةساعع. آن ةماكملع لن

 مىصسصطمت لع ظدحامفس ءعمعءطقسأ هذ عم ععم 1ه دصم»ا لع دمع مفعع دعب

 ل111نردع لهضو ]عد وزن ؟؟عولماتق. 5ءادل 1[ لدصق 1ع كءطخطسخس عاد, ؟دتأ

 صاعحت عمت [ةلعدصلتجفلل ءغ طين هغاتطدع ]1ه عامتسع ل'هحوتع 5 1ع مم عسا كعت'

 لح طغعمد. (0م 116 لع محغقصع لفصق '!؟ةطقض ([. 1. 2. 677]) نتع ان

 !نغ اسف مدع [ذأمدنج ةلطم /

 آم تعدعمسط»ء ل15 عدلاتجفللل هحتعع ةعق 00 ةمعاجت5 هج (رطخأعدح ل هتتكفتسم

 15 ةعفمع لح ا«دوصسولات أ 1 هالفوسع لد ءطقاعمتتب 1ع ءمرصطوأ, ءاع. (م. 331 ءا

 دات١11] ةمرصأ ضهعمصأ ن5 مدع [آ”1سالهتسفأ ةحتعع لعذ لغامتلم لت ععماف. 11 طع

 دعصأتمدصع موق 1ع مممع لة ةمتوجؤلط 2,

 ١ 1205 ١ 7 1!6ع67-أ 20717861 اننا“ دوز ]1/ هر © 8ذقم ةطينوت ممعاع ةنتكفأ لن انؤدع

 ا ةاامتمو. عم كةطمقمع, مم آل[. يجوع لق ظفمزوؤط كح نصتسفتمسأ 1ع طااتص 1هنأ هنت

 (لهصم اعد قالعومودطع" عالم لع» مايتامع.- ماتامآ.  (نطقتنعمج لمتعمتس (طصق. مععددص لع آه ظاطانم-

 0 !ةعامت. (ناميدو لع» طق». ةهرتعامءاع» لطم .اطغمدع مهاتمدقهلعي كسممافصعصأغ 260ه !هأ:

 لعدم لع“ !! ئىدعدعءا مرادي الآ[ تصعطعس, 18و0). . دقح ا".



 | ه1 نب نة 0

 [لرد رءاطعدتب دعرتا 06 عجتلع خذ ظ8دطسصقفس (م. 348). 10مادقأقطت , 202

 ددع 1ع ةصوفي ءدأ خهصقمم"أغ لفصق تسع 31 (م. 368

 ]روعو هدأ تيدمو6 لمصق 16 عجم 0'[ةأةلعطتع هد 1ع ةعدحتع 06 8دلطط

 (م. 392 ). 8كدصومعما لمصف طماع ودحنمعع 16و "مناك لح 5ءافطسقض ءط

 هاتر 1هرعدعع عا 15 م6دعمهكتمسس دمت ةعامن]ءاتكع لع آةعف ءأ ةدتع 18مدءطسعل

 ىؤلطر ةهتسفا ندع 1'طتماماتمعع لع 1 ؟لعامزعع "عددزتو"166 ج32 آف ةاتنع 16و -

 معو هأ ةدنع 5ءطم ةتطر 16 ءكطعأك ةعوطعب

 ]رع مز ططتلتممعر موانع تماس تنعم ىلا عمصسلع , هنأ ؟؟عدتنع 1عذ ةدععذ لع 5

 عع أب وسمت ءانعب ةطعافاماع ءأ طاماغسصغع (م. 401.

 [طتخأمزرع لن معدددعع لع اطؤعف ذ ةلعدمس لع ءأ لع 1[ ةعدحتوت لع ]آه طلاع

 لع 13 "ةوتعأأع ءأ ل ةةدوسع, ها 1ع 15 "ةموصفع 0ةلععمصلععر للك نا

 لمصق 1ع ةءطقطسخسءط. اك116 ءدأ "ةجزمم[6غ6 موجع '!'؟ةطوتت (غ. 1, 2. 695 ءأ

 دانا. ] أر هد مهتعأتعم مهن 1115 ْ

 [رمو "مام دنع 16 ةةزمسدع 041 ععمصلمع د ننملتأاغ 0'ةصتط كدة لعاتتع هنن

 ءةسترم لع طوع (م. 405, دننع 15 طقغمتااع ءا 1ع دصعتماعع لع طفمق مدع 163

 لعدح ءطقضستاط ءالدصف لع طاهضحهلطقم (م. 408 ءأ ددنع 1ع لعصمفسلع5 لتع

 اط«وعفم ةكوضصأ لع ممماتتت 20عووع ذ قلععمصلعع (م. 416] ةمدغ ل116 ءطأق

 لوصف 1ع 5ءطقطسخسعا. ]م ةئؤررع صاعع آةعؤ مصمتتتخدمأ هأ 3ق1ءعدصلتع6 هنأ

 . مههدزتمر"امع رمدنع اكن ءطقاتف 1.١( 1, 2. 277 ] 3 معات م85 همدح7»ع لقصف 2011

 هاك مع ءأ ننعا]ناحعد ماطعتمعن ةمرصخ 1لعص ات وتعذ لقصف 1ع5 لعتس [عجاعد. ظاعم

 ندن1 هنأ ةععمدعتلا# 15 مممزممدتانمد لعد لعتح ءطفسصطءا]دننف هءمودععودسصأ ذ

 ادعم ط٠قعف (م. 408), ةلععمسلمع 06ءآدمع داوتتمتل“ ءات ةانعات26 2001[ 348

 101 (7. 409 أ ةاتتال.)“

 ]د مدم]1ع مرمممدعنع مدع قلععمصلعع هن ممصتعمأ لع مدمصاعت» ةننع ]ع

 (نمدع لع طؤعف (م. 414) 5ع ئمحتع عجن عال عصتعصسأ ةهنتكذا لمصق '!'دطقس

 ٠١( 1, م. 7ه1). آه مماتعع هت 12 عواض عأاتم» لعق اعصرمألع5 لت 1"عات

 محد] عرعف 1" عمود وعم عمأ مرتك عك عرذ آنةعقب 16 طم ةقدوعتتع 9 128865, ءاع.ب ©

 15 هدام مد لعو 5 (م. 414) مهصوتتع لقص 1ع ةءاقطسقس ءاد

 آت طتخغمتعع لح مز ةصلتعم اكدت (م. 424) 5 مانخ 'ةصمألم وتعد هجوع 1

 مما لع الدم مخلت (؛. 11, م. 266) نس'هحعع هعاست لن ةءابقطصقمسد عطب آن طتقم

 اهزننع لع 0235 لطملدب "ةعمدأمع ججعع مضغ لع 06 ءاهزرجزد ةصحعطأف مقنع 1"ةلهتتقأ ,

 هدأ امفد طغر صعصأ ممودصغع لفصف دماعع هانكادمع (م. 432]) ها هعا1غ لع

 ماسخت عم هم ءلتاتمدق ؟هطت] ءدفعد 041 6عوصلسع ددهتطن اتعب



 م 211140

 ]آب طتوؤمزعع 0ع1' ودول ا1ش0د لان 0 م. 4314) لهصق 1ع 5ءطقط-

 مقسصعط

 [رطتمإمتعع لع 1 هفؤلتقمسم 0 ة] وصمم هع (طنتسع (م. 436) لت

 ىسرم] ةعسح عدأ لس منعك ل 5دءاطفطسقسمم عط. نع ه'عوأ مدك ةقلعددصلس ع نتن

 رمسنع 1؟ «ث1ع لع 500 مز ع ةصطقموة للعم, طمقتك 1ع ه1 لع 12 نطنصع لان

 وع "عد ةسيج» مو 041 عىعدصلعع,. لعصمقسلع 12 مدتع, ءمطقعسا هل امانأ63

 هتععم معك لس ءمطصعلصغ مصغر مانتك انك طممصأتتع 32 ]مان15535ع عد 1215ه

 هدام معي 1'ةعصصغع 041 ءجمصلصع رحهتع ةعذ همدصط»عاتقعد ا:0دردعوأتلب

 ]رمد 1ءانسعد 0 ةل وجدصلعع ذ ةعاماماع كغ ذل قه ممغعع محمص[ ان عنا مم

 همام ءطعوصت 01.

 ]آر طتخإوارع لع 12 0201 ل (م. 448 ءأ ددتح] , امذد ل111 ةرتعصأع

 لمصمم 1ع 5ءاطقط صقسعطر ه نصع ععدصلع ةصهالمعتع ةحعع 1ع "نعءتا ل' كدا ءطقاقف
0/7 .2 ,1 .1) 

 1[ همهم عودص و 1« ماتا هدمردط عم ةاتنع 1م ممم ' ةييدسا ) 0 0

 أ دانت. ] ةمدأكر 20137 13 رماسرمد, ن1 6«عداك لعد دعماعصععو نس'مس ثا

 لهصح 1ع ةءطقصخقسمعط, طبع ماك ععوصل همددط»ع 5ع طعوانت عدأ 1عز280ا3[33و

 ةممح عدأ اععامعا 1 دعما, طممتك لن ةععدصصسصعصا لقق205ن5, لهصق 1ع5 نطق

 ملومعق 0 اكتاج ءطنسم ((. 1. م. 28و), لع لهن ئمذطأ (غ. آم. 162 ءأ فانتا: ]د

 لع الدم مذلت ((. 1, م. 251 ءغ دنع ), ل'لطص ه1 ةستل هل ![ةلتس (دصق. ةنوطع

 لع 12 ظتطاتماطغومع ههنمدهلتع, طع 204, 101. 134 دك ءغ ددتتز ءا لئلطص

 هالختطتع ((. 1. م. 203 أ قاتلا. ١ ٠)

 0م جه ممانخ طقسأ ندع 1ع ةءطقطصسفسعاط دع مصاتعماب لع 1طتفامتتع

 لعدم ؟هزد ةتسدع1 لعد, نانع نيتعا انعم ممدمق. آه ]15أ لع نعد ماكو لقصف طماع

 اعءاع (م. 456 ), ءوأ همصكوسمع, ددتتك نانعا ندعو >ومصتمساعد, هب ادصع 5

 انواع لع '!'ةطوتت (؛. 1, م. .210) هاب هذ مدح 1م كطعوصم]هعتعر هنت [ةطاعقات

 ته[»مأغ مدع ظاعمفست ( (ناطم»ما. م..116) 'هجعغذ 12 كطتعمستوعمسع ل فطوم

 1["همدلز هل مدصلرةصن. آم معوصتغمع انكام لع [آحضصعم 0: [ةرددطقس (). 14) أ

 ]عد لعتح ةسطعد اتفاعد لع !هطدنت (؛ 1, م. 706 ءأ ةدتخ. ءغز)..ج10) هد لكل

 [ةمعدأ مدن .ندعاوانعج دمدسف ما ددسماتك [حدخ 1 ءطعقصماةعتع. آطبع همت

 () ىسع اه مدججانعساةسضام لبي 1ةطعغ لع مزن (0) عالم ءعمونمس» أ عررت0لمتأع ةاتففأ لل:

 لستم ]+ متعع ها 15 عدتعام,كهزلعج ةضفدت 1ع كم- لطص هلدختطتع ((. آ1, م. 200) كه مدع ]لفل
 ها هال[ هكا", 60. لع 2. لع 3مصعر م. 128:  ةطعوت (مدق. مهكدم 06 1 ظزطآ. طقأمر كارلا 3

 ب همدصم. 11350001: 1: 1و م. 0 : 9 160, 101. 21/0 779 أ ةانلال.
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 01: فءانسط هءمفلم هيخر ةعامرج امهددتع هجم عمععر انطصع 6001105 111 هن
 لع 1[ ةددص نؤمب. رند ععمضمدل, ءعاغلع مدعتع لع 1ه مهتمه ه م1460 12

 نورتوعافزخع ممم ع11[50© 0[ 16م1 لع صغ هلق 0ع نادعألع ةواتنعع

 رنر0رتعمصسعمأ 145 ءمصاعق ويست رت مضغ ةصقغمغن, ممامسصسعمأ !طتقاماتنع لعق
 مز5 عمطعوتنتع (2. 465 تأ ةانتث. ٠) ظ 0

 بع م6نوزغ هد 1م لفعمدحت ءعماع لن لعدرمعدتت لعد اآكهتدصت0عد (م. 458),

 مصور ت6 لح ةدجقل, 1”ةصخدفتم» ل4 15 عنوعر, 12 ءموعدصعع دعم
 همرفانع 1ع5 (5معود ءا 12 ععربتمع لعد اعود ءماعند مدع قلععهصسلععر 2 ةمص

 رقمها 61غ لمحضم وصمم (م. 42), هن 1م عمعم»ع 0ع ءعموععمسعع هدأ ةغتطاتغع

 ة ةءاتؤبجمفع 5لك 0'ةفعطقلع !ةطوعت (. 1, م. جه4] , ل همعغد آطص هل كهلطأب

 13 ممردمرتاع, مصسمع مماننع اععاعر هج معسمتعم» 01 0ع 12 لج صقفاتع نيتك

 ممسصسع قةقدءطملع, طلك لع انخعؤن

 يع موز 6ةلطمتسب 815 06 5ةءكتفجماث» (م. 462 ], نيدت ؟ثدعع ةاحنع 1عو لصتكك

 1ة محم[ لع لعوس , 215 16 2/ةعطقت77 2, هدأ همم 16 مدع ظادصصقد (2. 42 ءأ ةاثال.)

 6ةلطمت, طلخ 0 ةقءطقلعر طاعص نع نع همدح طع 8قاتتتع 235 0825 565 لعاتح

 115163 ع5 ممزك ةحسدغ1 لعن (م. 14 ها 26), ءغ مهن '!'ةطوتعتب 66لطقتعتر لف

 3*0 ةءاحاعؤس. 1ْ :ج

 آند هماتعع ةدع ةعلقمجؤس اء هجم (). 473.1. 3 هذ 5) دع عماتتع [ءح

 دعا دعما لوصف '!'ةطدست ((. 1. م. جهورآ1. 4 هغ 15.

 ١ آرو دممتتأ 0ع 5ةدؤص مخرع 0 ةعلمفءطقع (م. 47 4], د عوأ مدك مم عم 0226

 لحصق 1ع جءطقطصخسعاط. آم ةدتاع ل ةعلهدعطخشع لع 13 هوس ل ةعلوجؤص

 (م: 477]. 12 مماسسدتكع (م٠ 478. 1ه منع 0 [ذاةلعطع ءأ 1ه طهامتللاع ا

 ة ةملمجفس (م. 480) زئ ةمدغ "2 عمداغع5 0'ةعؤد لسع ع5 0110 دق. طلعو

 منعزتك لع 1”ة«لمتتفأ دن 1ع دوما 0'ةعلقمتجؤسص أ لع ةعد طلخ ءأ دنع 12 عتتعتتلع

 مرصع 1عد اكس لعور ]1'طتقامتعع لس آل هع هن لع دكت , ءءالع لع ةطططتعقلعب

 ,1 طتقغمزعع لع 1 طالع 0 ةعلمجؤس, لع دود. ؤعع, لح ا8[طهطعللط ءغأ لع 3

 مهتوؤدصعع لع ةءادفمماشمع ءأ 1طتوغمتعع لع 12 ههتقدفسعع ل طمصصتقل محمقطع

 ندعمأ لقسم دمام هدتحتت مع. 1"ةسلهتسمأ طع مهت1ع مده لعد 1ءااخع5 ةعوة6عد

 ةاتع 2015 (م. 470 هع 56ثءأ ءوأ "ةممم[6 هد اععتصع5 م8650[

 مدع اكس ءطتاسقم ١ 1, م. 366 أ ةدتتح.] , دخت 0ع 12 «ةعءطععءطع لعد او

 نيتاخل يمسلسع هحدتأ ةمحوزتمو هم 6»نءع (م. 485: 11 طع 5ةهتأ مهق 3م]00-

 معدصسصعمأا لس 1هنأ "ةجرمو6 ماك طقسأ 031م ىءطفطن 311'1[ال1“ 17انأ

 مدهاع» لعف اتحدنعج ردت هحسوتعمسل ناغ دددحفم ءأ نه ؤقملممعطتع طغ ؟ععدعالتت

 ٠  1541101 415م1851 11
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 هم طوروع) , مخ 06 1 ةامطاتمذومحعصغ لع 1!'هملعع لعد طتمطءلظف 6غ 065 طتعغ

 طعلطق ب اع. : 02

 ]وصف 1طتقامتعخع لع 12 عمعتع 06 5ءطقموذع ةمدصاغع 1عو 10م دتسف

 (م. 488), 1ع 5ءطقطصفسعاط مع ممعصأتمسسع مدق 16 ةنفوع هغ اه رمظقع 06
 1زوزطو )11 «ةمردورأع 0 ةتع5 1ةتأق 8

 [طتخإمتعع لع دلع, لح 1دتممسس ءا لع ةةلشنت (م. 48و), ماهعمع مدع
 [8تانتءطنمق (. 1, م. 36و9) هغ مدن ]طص 0هغةتطق (م. 322) .ةماتق 1ع غوص

 0: ةلمفءطت هدأ ممجمم[ 6ع لمصق 1ع ةءطقطسفسعطرب ةحتعع 0ع  طماقطأعو

 ل116 عوصععد, دهدنك 1ع مموصع 06 5ءطقممفذمع ططمخ-فلقك. "!ةطوتت (غ1

 7. 827 عأ ةدتح.) لمدصع ةعملعسعما لع هما ةبؤمعسعسا 0'هساضعو لغاقتلف

 نع هعتح لع مماع عع. اعد عك 0 ةطوش 1040 21217305, 0 ةلعحخ ةءطق

 ها( لع 'ةخلث ط. 7230 (م. 492 أ ددتال.) , "عم:5[601 211551 ق35 '!'هطقسلزاتع

 ةوزجأ ]035 صر ان13165 3 هعأ 211[ انت', 33 خدتس هانت"ه عع ماسق ةطعتعمز تقنع

 '؟1"طق ةلتطت كتنع لح ممغصع لع "خلق دع دعس عما ماتم ةاعدتت ندع '!'ةطقتأ.

 1[”زسلمسمأ مع مهجحزممرأع ةهحعاتس 1هنغ لع [[هدصتمل ءأ لع ةعد' كسوز ة166ق-

 ههمسو. 11 ماهعع 1طتقاغمتعع لع الفص دهددم 1 ععنودصع 0ع ةءطفمهذع ططمخن'-خلكهةك“

 آم فسمدومع 0ع 1[هعسمتتل همداعع 1عو 81هتاملتكعو ءأ 1'ةعوعاتمد 0ع 8
 ىآمصصع هدنغمع (م. 40وز طع مدعهتكدعما هحمزن ناغ هاطتطات عدا هع م

 روت هحعاتسمع هداف هطعومتودع ةصعاعم معاقل.

 ][رطتمامتع لعو ةعرحتا عدن ءأ مادساتكدم5 انتر 142011565 مه ظوطعقسم ,

 15 لع ظدطعقس , ةلطوصلمدصعمسأ غهدف ةحععسا]ع 1ع ةعحتعع لت م1 (م. 593)

 رع 56 (مماتتتع لمطق ةتتعاتتلع ج11: 065 ط5 ل01( 111م عوأ

 6006 مدع 11ج قطع عاب 0'ةمعؤد طنخب مدس لن ءلطمسلر لصقل 11 ن0

 ةاتأع عرتوزمد (ةحتعع ءاطمس ععصعصغ لات طن لس "هز ثق هنن ةعؤصع) : لع

 مرععضتفمع لعد لعتح طتقامرت ءامنعد مهعامعطغعو هنح "نءعلغ مدتسعترمدل أ ردت

 ممم عدا لح ]لهوا فو فرومأب 3. لع ومتع »هجم خغ مدح آاللادق مؤذلت (انآ]1 م

 © [ةقع ةطعوف رم صف. معن. 0ع1و ظتطام ههانب
 كاتمرد1. م“ 160, 101. 180 7" ءأ ةايمالبؤ بس
 مم 11 طمملر 10زنعت 3. 0ع 53, 5
 دان نه نمو هتالاوشتافت 0ع آه ودع م. 7
 نأ ةانتال., 30/1 ءأا ةادتات. و: ب همدصرم. 2 ن5 ءأدبانزا
 0. 0هسامعا». »0و بن]ةل. ((ءدءاادءا»دلا , أب 52و

 م. 380 عأ ةانأك ! ْ ّْ

 0) 1ع دن( 0ع5 ةءممنمدع لع 5ءطقطعمم مانت
 !دمعغ5 لهصف 15 71114 لع الزوزطع هوا "معمصسأم

 ةنقؤأ لهصق 1ع كوسطلمأ 1-01 هسا 1:1 0ع 7

 قةطرمأ (طصخ. ممنندص 0ع 15 ظزطآ. هقأ., 5هممأ.
.(*” 101.178 :160 

 0 8ةقع ةطعمن لمدسع 1ع مغومع عدقعأ-

 عمعمسمعمأ (دطمق. معن. لع 12 ظلطأ. مها. 5اتمم].

.(170 .101 ,160 



 5و ول .2281140

 72: 169 ةغ ددتح.) 2 ةويدلعسمس ءعصغ مودع هطر ءغ لع مممصامع» 1ع طمهتتتتةتك عمانج

 مص عم ءمغ 1ع ظ8وطعفسج هج مدمس ءمععسد ءجغ لع دور "غودع عأ دود عاما
 خ 06 مم11]60ةعاننك دعدماتسم عطأق.

 [بعد معمدءتومعيصعماف ةادع اادعفو (م. 50و دع دع متت عدأ لقطصق ةاتعانطع

 ةيباتتع لعد ةصعاعمس ع5 تو |.

 [.”طتوؤمتعع لع ]ع عممددعددع لع 1ج ممغعع لع ةءطقمماع ططمن- ةلاقك ءا

 لع 1'هدكمعع لع هع ممن (م. 5و2 ) .لتاةعع عد ماسفتعدع مملتساأك لم 6

 لبن 5ءطقطمفسعاط. للوضع امعاع ةدععملع ةحجوع هعاست ل اكدت ءطئاتق (ا. آب

 2. 398) ءا عع هعاتتر عد مدع 1لعداتودعو لل طص (0هأغةهتطو (م١ 323])

 آل م455386 56 17011176 31 (ءءاسعا1 ةصعصأا لقصف '!ةطدس (. 1, م. 336

 260-1.15.) أ
 [يطتمامتعع لع 15 ءةسرحدعمع 4 دءطق ممن ططمخ1-فلاقك مصاعع 1ع

 قاطسق ةعوطعو (م. 517) ةةععم»لع, هج عقصفمسول, ةحوع 1ع ةءلأ لع '!'ةطوسأ

 ١( 1. م. 539). لبعد لعات>» 5 اتنذ لح لزؤوودتر5 06 خلت ردع ]' هع ععصتسمع

 نمد لعد آجةلتأعد (م. 51 8) دهصغ ككغد ةتتقذت لهصق اللده هفلن (ا. آم. 178)

 آب طتف[مزعع لع 1م همرداتحتتم لع ةءطقبجهفع, لع ده لغاتح هصعع , لع 1ه طدامتلاع

 ارحرممع دماتك 1عد محسع5 لع الرو دلمت-ةءطقممانمعع ءهغ لع 12 قرماتعع لع 1 عصح

 معنعاسس ممعمدأنع  معب مدغذ عع 1و مممغصع5 لفاقتلك مدع الاهم هذلأ

 (: 11, م. 181 هغ دايت. , عح مهعاتع مه '!ةطدتت ((. 1. م. 584) ءأ ( يتعأج

  نسعو مدقددععد لمصمم 1ع5 ممقصعق (ععصعوز قع كاما ءطتاتق (. 1. م. 8

 ءا ةدحتح) , عدا لي116»عداع لفصف 1ع ةءطقطمقس عطل, ون ]عد ةسساععد !دتاف لع

 عمعسعع لع ةءطقيرموفع ءأ .1طتمامتعع لع دد دحهتهلتع ءغ لت ممغلععتس صح

 لتعم مهمصوسعست. امنع هدنحتنومع لمصصعم ةدع لذ مهمتهلتع لع ةءطقردمفت

 انصع عاوطتمس رجآمف ءمدصرم] نغم ندع 1ع5د هدطنعو ءطتخمصتوادعؤ, أ ةاندع ان 011
 1ع ءاطمتع لع ]د حتللع 1 ماسك ددتسعم بصع :ةيعونمس ل1116 عصاعب

 4ملهقءطتس ل ةيدعؤو طماع اعداع (532] ءدأ صغ تنص مممتخ 3275 5ءطقح

 رمماثع ل دصع ةحوضتع لع طمصطتقل. آطدوصف 1ع ةءاطقطسقسعطر 11 عدا 1ع مادق

 زعتصع لعد [ممءعو لع ةعطقرموننعز 11 تغوصع لتحع هصق هكعع لزادفانعع ءأ انهطق-

 (2 لمع ةساعع ؟تولمص لع ءهعانع ةحوماستعأ
 , ةالمع . !ا"طتفامتسع لس ةزغوع لع طزوصلمت-كءطقم

 ممم ءغ لع اذ ءممامسسع لع 1”عمح معنعانت, ءوأ

 قمدعاشم 1نتدصغسصع دع معمقعمأ ذل 12 مدع لم
 طوضتعع لع ظماتس. آن طتعأمتتع ؟هدحقم ءعوولتع ع
 اذ 0انسمصعع لنةسادوعطتع . يأ ةودلعسعسا
 011نعمتع لب معزا لع 1ةعلهتتمأ (دطصق. معذدس

 0ع 1 ظنطا. دهام 5هترمردأ. 160, 101. 173 ا>؟ ءا

2011100 

 مهعمدأمع مدح [[ذطع ةكطعمن, طآددصح هع مصاعب
 1ع مدتدتئامع 0'ةسلدقءطتعب قطدعؤست , عد نيتقع
 ]116 لع محهعءطقصل ءغ لع ممملععتم رندنك قس



 2 م2114.

 رمعأر ه1 اعالاطمع 6021الا1 أ رو هوو سس 16 مودحمتع هنن 815 06 ةمص

1 

 5ءطقم مانت, 615 لع 5ةءطقمماس, دمعات مهن 2600064 (م: 233 (ز'هوأ ©

 0116 0 6921 عم عد 1”"1:لهدد51. ال[دتك ظهاخع 1هعاغ 2262000736 1

 10 ععونمم لمدصغع مدع آنةهتسمجدت ءأ '!"ةطوتت ةدتحمسا 1[ةنامغال6 هع اداة

 نأ 06 ش
 ظدطعقس , 615 لع ةءطقمماتت وأ ادغ ةغذ نص ؟نعمقع 6 026 825

 (م. 1:.)]536)'ةمعغو 16 كدعطقطسقس عطر 11 معاتتا 06 مهمه 36 2001 3761

' : .5 11210126]) 16206 

 آلوم0علر يل 16 ة[دتحوتف (م. 537), ددتحومصأ 1ع 5ءطقطسفست از ةقاغ 16

 نرجع لع ظدطعقس. آنع5و كنعممفأهصعع5 نتحع 22م0[ 1" هاتقأ ةانت* 53: طققع

 1جلتع هغ 12 1مدامتسع 1ع ةدجب مهسعاتعمسأ لقصف طماعع اعداعر قدمت لوطق

 165 ةصعاعمصعق هطتتماطت 0.

 آرع5و لفامتلك 1ع 1طتمامتعع 1ع 8دطعقس (0» (م. 5309) ةمدغ, عد تادف شل]
 مدستع, 01116 عصاأم لح "6 ءتغ لح ةءاطقطسفسعط نيمتر ممادسع لت عمق ةرتتكو0غم ع

 1 ن1 ءءاتمس لت "ه1 ءأ لغ5 مفعم ءاهاتمدف ماعم وطقس ةأغ 1و ععوصلقر ةقا ل'ةمع

 همن هجوم 1ةطوعت. 1 لهتتمأ مع ممعض مط موق 12 مهدمتسمأتم» 46 ا[هد-

 لطتع هورصس ءد01 065 ؤعوطعو , من63 ىىدطص مت ةدذص عع 06 8دطعقسم 0: هد آدتخ

 لع 1مصعدعدم ةاعدص عنمعد. ان دع "هلت ع]ذغتتتف ةحح اهل ةقخ ام عدتمتوننع 6

 0ع 101 ؟5أ 1270001166 2135351 083 10001 (1. 112.191 عا هانت". ) 8766165 06اننغ

 مرتد كانذ لقصف مماعع هنحممع 0 ةجعقو ]طمحاكطم»0ةلططعا (م. 0)556.

 آن طتمامتعع لع 12 همسموومع 0ع ظدطعفسم  همدطعع 16 :[كطقنفت هآأ ةقض

 ةتوصاتسع لهدف 1'آصع ةودصغ تقضكمدنم قو مهتسمتف اععطتعأ] مح عمار ةاتحع 162168

 0"[طد 0هأمتطو (م. 326): 0: ظهر ةطتسق ١( 11, م. 81 6أ قات. ) هغ 06 ["ةطقتتأ

 (1. 1, 2. 867 أ ةاتتاا. ]. طبنعو ه165[11 37760111163 1 06 ظوطتنقس

 (0ن» مةعمصأ6غءد مدع 1ةسلهتسمأ مممسونعدأ [قطق ظمأ ع ةدتتتعة مع. آنه 18

 لتاتمد, ةزجمم[66 لمصق 1ع 5ءطقطصقسعاطر دع 1ع ضمد 06 ظدطعقس 66

 لت نع دا غم عصعمغ لح "6غ 06ق ءظطتخوصت 6 10

 الهه 0علز يل, ظلك لع 8دطعقس ©, ]هتفدب ةاتخ عموصلق 1ع ةمتص 6

 0) ].عدتعمو معوحس 0ع ظدطعمس 60م (م. 557) 06 12 ظزطآ. مق, ةصععم 1هدقق ض" 3209

 ءوأ ة0ناعدأ كأم لمص 1عو قصاطم]0وهتع5و م06- 101. 4), 16 ةهءمم0 ممتوتنؤ“ ةحتقتأا 66 انطع 126-
 دعو. 18'ةم185 1ع نيطالسلا ةضور لع 1"هلعطتخا# مالواتع 06 1'ةسقمأع ةدانق 13 هع
 طم. 11ه]جهسسمل قصت" 11-21ةتوحاأ ( طق. 53 بخ : و ترو ارت مارهب مان
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 ءطمتمتع ةماعع ةعف لعدتع طلق (م. 573 ). 1 'ةجعغم 1غ ةءطفقطسفس ءطر 11 لغدنعصع
 ورحتسع ةود ةاتعععوذعت» طمضستقم مآتق زعادصع نتع [

 آد ]سانع مدح 16 اعؤصع داع طةعمزج هغ 1آ[هرسصمصتقل (م. 573 ], 14و كعاتتع

 فسموعمعد لع طؤمؤت (م. 57 8) ىدضعع 1عد 1121611165 همصكمص لت ع5 ءط اتصع
 ةمعج]ع مدع 11 سلمسمأ ءأ آهن نمفطت (1, م. 184) ءا لقصف لعاتج 06عو 5

 06 '!ةطدعت (1.1, 2. 873 ع 87 8 ], ةهتسقأ نانع 145 66ص عاط عاق ([111 51111711:

 12 لغزمتنع ءا1ه ممم: لع طغمؤج (م. 582, 1م مدسسرمغاتنتمد» لع ظدلففعط ءأ

 06 1؟مجؤلط ءأغ 1 ظتاع لع آكدحؤلط (م. 583), 1ع مقنودع لع ظدلقمعطب

 1['هؤدعسعمغ لع اكمسؤلط (م. 586) ءأغ 1'طتنغمتخع لع ةادململع (م. 596)

 ةوردأ مدعمصأ غمد لكتسع ممهمصتغم»ع ل111 ةععدخأع لمصمم 1ع 5ءطقطسقسد عط. انع5 06-

 امتلك ددع 1ع «مودع لع ظدلقمعط (م. 554) رب مهدصوسعسأ, ءمدصصصع [قط5 3

 ءكسعمصتجد عد. آرنع ةهطصومدعأ لع اكدسؤلط, 89ه"علملاساكءأ (ج. 6و2 ), لمصأ

 1"1«لمتتمأ مع 1دتغ مدخ دممعسأتمطر 5ع عماتكتاع 311551, 5015 ان 1000 ت01

 ممدصصتماتع, لمصخ 1ةةدصصتم 0 [ةمدطقس (م. 56) كه 1ع 115011 1-61 هسا

 ( لماسد. همام, 1611: 1.1. ١» 42: 18143, ا. 1,12. 426 )

 اروصق 1 طتقاماعع 0' ةصمةمءطقسوةص (م2. 6014 ), 18 ”ثعتغ لات 2235586ع 9

 31هعلما تأمن هغ 1م سمعا لع ةآمململع لئللؤمو لع 1م مءاماتمد لح 5ءطغطسف-

 معط. آه دءؤمع داخع دم ةكءطم»جؤص, 11ة20هلع عا ة[هدلطتتس مةيدرممت[66

 . 0'ةجعغم ةطم آكطمملفلططعاط (م. 6ه4) , 2 616 معمر ملمتأع هتفت مهن آطص هلع
 ةتطشمس ( 1, م. 314) كغ مدح [آذطج خذطءوذ (ةمهطلمن هل-1 هسلمالءأنر طك.

 معن. لع 1 ظتطا. مهت., 5ددد1. 16ه, 101. 197 ). آن طتقغمزعع لع ةهتك ط. آططن-

 الوممس ءأ لع 1' ةيجفلتنمد لس ال عصعم ممم لمصمم 1ع 5ءطغطسخقس عل.

 طاسمتعسم5 ملك لس ةءاطقطصفقسعاط مدحدصودعمسأ لفصق طماع هدنتتعتمع : 8

 ممنمانع ل" ةصفوءطمعفلط, ظمدمم هعلر دتطتع عغ 1ع ةععمعسغ, 1ع5و هنعسرمأعو

 0ع 15 ةدوعودع لع 8ححممادسلز دتطتع ءا دعد لتكفعمادسوم 1ج عمعضنع لم اكطقوفس

 هجعع 1عد [[ةتاماتأا عد, 12 ةعصمدومع ل ةصمةمءاطمتحةص مدع 16 اكطقوفس ءأ

 دماج ممدصضمعع ةكعع ]15 طللع لح اكطقوفس , 145 مصقفعتلك ءا مهجتسعد ل شصماتع

 ةءطقتم هس, 12 مانعا قسمدعمع لهصم ظمقس ءا 1 طتمامتسع لس تعطع كد

 . كمدصتعس, ءاع. آه 1هدوعدع طتئاغمتسع لعد لعدج مدكصععد ةصلتعمم ءهغ لع ]صم

 معماتماج لح زعج لعد ةءطععد هدا طغت عمصعسأ مةددصغع (م. 624 أ ةاتتال.).

 انمع عموصلع مدعاتع لعد ةهحءصضتععو لع ظدطعقس '1ءطقطتم عا لع 1طتق-

 امزدتع لع مزج اتكاتتتم 2012 016 مدح 1[ :لهمسمأ ممهس وات عمأ لقط 201

 هدتح ممم. !1دصوتعمأ ةيدلعسد عدغ ماما ءاتتو "نءلأق ةانن' 1و من6نصعصم عجاف لت
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 مموصمع لع طوصعفور ءمدحسع 1ع طم عاتتاع لع ظزسحلمق ءهغ1م ءمووأغ م 0ع ظزةافصقلا

 12'وسععد, ىدصصسع 1طتمامتسع لع 12 طدتاع 0ع طونتفت (م: 665 زث نست ةاوعح

 همرلع عد ماسمتعسس5 مملصأك, مهعلمتك اهم عال ص عتأب ةنوعا 15 "عمم

 كتاوت ءطتسم, ءغ ![طتمامتمع لع 1ه ممم لع ظدطعفس "1! ءطقطتم (]2: 679):

 دوصأ ل11 ة»عمخن. ]نعد قةمعومصفأهطععد لن طعام 0016 ظدطتنوقمم , ةتوع 16

 لفامتا لح زمادع مغادمأع 0ع 8ءطمفت»ر ةمصغ ةهن[6[70:1عق5 .ةحدفدت هت" قظموات

 [ل1دصثلم هلحططوتصسمحوت# (م. 103 ءأ ةدتح.) أ مدع آله نمانطأ ([. 1-103:

 [”طتمامتعع لع لعمح دصتخت عدم ةموتم ءا 1*ةطاقطولط (16 8ةعطول لم 1كذس
 لدمأ) لي118ع نعملعممبصا. آطتفامتعع لع 5ءطثعم (م. 6و1) هدأ مصكمرتصع

 جهان "ثنأغ لم ةءطقطصفسعط, محقتك '1'طه ةلئطأ مدعتأ ةهتعع ةداعملعع نم'ءالع

 هحدتأا ناغ نصع همسمساتكدسع/!. 11 محمصسواتع لمسف 1ع ممؤصصع 1ع 10"1ةتتقأ : 13

 دماتعع ةدع 1عو 1دحجعتعو ةععم066ع5 هع طعفاعمسم (م.671], 163 انهتاك

 ل' عودت لع طوصحفم ( م. 6و0هز ©, ]عد معمزجمور عقف نمد 03101365 أ 6

 أنت م38 11د هدعطلٌ 2013 0

 تعاتعمةجعأ ادع دعم [مغععو (م. 728). 1)'ةجعفق 6 11 شالا 0

 ونسنصتع الك لع غعؤت وردا نعم عند رمدنع 14و ةصقاتت ل65.

 11 2 0'همدعج همدصط»ءةدقعد ل111ةععدععد لقصف 1عو "نعلق ةدنع 1عد لعضتتعمو

001 

 [ءاطتمأمتعع لس دمدعع ءا لع آه حتمتمس لع 1مسنامست ةهحوسخ ]اه طوتمتلاع لع .

 ( 11 ) م١ 741) , "مهد مم" اغنع ةهحفذأ لقصف 0 هحاسعو كطعمصتنمعنر ممقصسمات

 لهصد 1ع 5ءطقطمسفمسمج اذ. ١

 ارو !سناع لع ممل عار عمل (م: ج42, 1 اههطتخمد» لع 8[ةطماتت (م. 745)

 ها 1م مدمس لع الةههلعلز عل (م. ج47) ةمصغ "معمر نعق مدنغ 1” هتتفأ ةتاعع

 لمد لفامتلك ل1116 معصام. [[دصمم 0'آكةمدطقمم (م. 63) لمدصعب ةدنع 1م ةنتاع

 هدد عصمع مدنع الهه علر ءععل 1من لع ةوص لفمةتب 1 1101م مدق ةتقفح

 امودعف هذ ءعالعد لع ممارعع اعدها

 لمصخ 16 6*1 ءاممدعالعأا :  طوتححفت ب 60

 نيينكامضغ 15 متع اع وص ماع, 5ع مدعنف عم

 ١ ؟هربعت , دحر 1عد ل176 عمصاعو ؟؟ععوزمسك ءهد

 عمموصأ 1"'همعامع لع 5عءاتم, آ510ع]ءعب

 قسم عمتع هان ذأ ة'ةستغ لحسم ممادع ةعطقعأم ,
 اد قلاع لس ممن (طةلتوءطفطل لع هع مهجتق (طصق.

 مودم لع اه ظنطا. ههتير 5تمردا. 170, 101. 56).

 2) قس !'دمع لع 181ةلززط ط. مددعؤستو 70:
 ادم 0هامتظدر, م. 205. 1ةرطاوأمزعع لع 1ج طلع

 ممصصماتع لم ءطعتمأ لع طوبصصفم هنأ هرد[وامع

 (2 نوعا 1 ءطدام 0ع» 2[1هىعور» هسا لكهطع“ عدت 7011

 00 ,5ههدت10ع» هسك لع مهط. (ناسمدت]ع ع5 10

 م71, ). 283, هممأع 2, عا 121 سمر» 6 هق01 ]1©-

 "150690 طءردع درب“. (ناسودتاع تطوع ءاعأ انتن هد“

 ملة, م. 10ه, ممأع 3, [تدع هتاف 16وزم*ب

 دمصو >هاعب طئتقأمصوع "هناا عادت, 5ع اعماناتع



 م 407 8

 8 ؟عرتتفتتنانعرتم ةجعم»ع يدع 1ع5 لتفعماتعو عا ةعداعمهع5 لعق هكر لتلك
 [ةرعغزتأ, عد عوض 6رخهلر لقصف 145 لعاتتب هانا 8 ع3.

 12عو جزمه ءط عام عنك , ]اتت م6هغلعسأ و 02 ممن ملا همدعأاتع 6, ةأ

 «ءعرامتسعد مدهاتعد لع مماخع هدنحعد مع هرجغ 1م ممغصع هرتوتسع ننع 1ع ممغصمع
 معرجووصر 065 م0 م2516 عهط]عد, عم لعطم»و لع ([165[11610 569

 0ل1:عءاعمدعصأ ءةرسرمت نص 15 4 0117 رق ات ءاج15 أ 0165 50115 آعاتن“ 2010 1010-

 عمد عسأ لكس ةيبطنع لمعتسد عصا. (ءمعدلمسصأ نعد ةصقلووتعم ها نعد لل عت

 ععمععد 5: مات نعصأ مام مهاب ءا1 ص عدغ 1هتوودع 1 هد دانت ]مجموع نانع 1*1

 لهتتكأ ءأ "طه ةلتطأ هدغ داحتا1 لعد مهد مدم ليكاتسعأاعد معرموصاقسأ هل انطع

 5011166 0م.

 ظرعم ندع 12 اهدلتانتم» مععددصع مءادتحع هبج 5ةءطقطصسقسعاب عد م1205

 ل لطدصد فلل هلك معتفو ءاةذ 12 مدح ممدتاتمد لكن ممغصمع دع مانتقذع ةأنع ت02-

 ه1ل6رحنع همصحصصع 21501 تس ءدأ ةتاطعساتوانعر 1ع معموع ةصماعمدعع 0ع

 1[”ةسلمدمأ مدعدتأغ هعرمعدلمصا عج ىدطضمع» 1ع5و لعتح مدستعد مص عام2165.

 آبع موغاعو لمصف ![ممملسعاتمد  ؟هعمدأع ندعو مهتع 1عذ ةدتصف لخحس ةسصتب أ

 ةحمتأ هطاعصس بص «اتجدنع لعد اعيصرجو ةصعتعمم د , لمص 1عو مجعد عاق من5

 هحدتعمسأ ةاغ ؟ععجعتللتف مدع دس طوصصمصع 11د ماع !!. ق1 عدو مدخوأعد لفداود عدأ

 نع]] عدد عصا ]هرجع موسسصتمموع هد 1 هملعع ل'آطصد ةطل دل آمععفم م 11 [هأ

 ه*متسع ندع 1 يعسماهتنع لع 1"ةسامتسفأ ءمصغعسمتا نصع 60لهعاتم» ولتتن

 م ةامتا مدك هعالع .لمدغ مدعاع ظاعمفست 2. (0نمتيدتأ هد دمتأ, 1ةعلهانفأ لثآ

 ةقوعت ءلدتععسعمسأا ندع هع الع, هع ناورسخ ةمان ( موا دتصع ةتتأتع

 [هركصصع د 1ع 16 ةمان هاش 0 16 18 طوقع لع دمص ممغصع.

 للكمزنو دع مدصمتفدمدك م45 1ع5 هدتكتدمعخر معان همطدط»عاتع 0'ة311ةاتنو ب

 ودع 1” ةسلمسمأ ه عصرم1 هند ف عماغ لع نع « اراجع لعد مت » عد مرنمدع ءأ مهي

 رمت 1عوواتعأف دع ك0اتحتهتأ نط 2111© « راحت"ع لعد 1015 » نأورسخ ةمان. 115[.

 نانا 1انن 2320[ 616 مدصيساتستعساتع مدع نص همددصتغ تدع ة230 لع ةلونحج !'.

 © تمص هردحج "ءامانمدف نمل لفعاممنع ةحمتع "ءعدعتاات عو لع ]5 طوسعطع لع

 ةييفون مقنع !8[دق؟مثلأ (( آآ1, م. 216). 15116 مجم- نودع ةتلاعدع5 مدع 165 يرد ءوةلوصق رقفد
 عما معد ةاعع لح 112م ةعأب (170. 6 ناتساب 3 نانساب ةمان (1610., 1. 1الو, م. 8

 1" 1مل هالك مامزل , 60. لع 1'ءالاهعم, م. ١)9 دعو ةؤئ و. 10, ال65 77.)

 (0) رملرنمم لع ة[هطل , 1. آ1, 2. 16 عأ ةانلال.: (28) آ10إب. ك-لعووانقر م. 55197 أ ةانتا

 ب ءودصم. 16:0., ..1أ , م. 446. - لع معطقع 3 1. ايللا ه0 1

 ندع ”كءعوأ ءمعم»ع 16 ممغصمع 0071386 ن1 06 4) 16ة10., 1. ,1١ م.
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 ءعرامتسم لتطوفسم, هد معدغ تمتعع ينل دع د دوتغ يسع ل دصع طعاتما [206-

 1 ان ع, مص 26 8 لنمممصتعم 11. 11310 عاعع ل, هد, معسا-غاععر لع 1محصحتدأ ع

 هرم ها 6عد هذ 12 ءطعمستومع هدتعتسدلع كمصغ 1 هباعاتت“ ةدمانإتةتغ هان هع

 ءطمنأ 1 ةلاعدأاع» 1معد «منءعزام مدع 12 مهل 0ص 0131,

 . ]نع 5ءطقطصفسم ءط مصتق عد دعك مدع 110251 6 ةهنغ ةءلهظ اهاتأغ6 مالو

 طوطنات غن, لع 1ةصعتعمسع كطعمصتواتع لعد "هذذ 0ع 2ءموع, ةجحزرتوا مع اكطم فق

 مقصعال قرستتمدؤع هد ]دصعتع معط]علتع, معا 0ع اعططإتو 20335612 مص

 نفاع لع ]12 طوردع مدع 1عو قعوطعو 8, (نعا نانحعدوو ط0 عقأ ]735 "وامر ةقلظق

 لمستع, معدلمصأ نيدقهاعع ةاغع]عن, زانكوت ل 16مهوننع 06 10"1ةدتفأ, ةةنقف

 ةانطاع لعد ءطقص ععرط عدأق أر م0101 همكم لكتس ؟ةعطنع ءهدحم1016 لةمق

 12 ممفضطومع لم ممازتعم ةعع 0 ظكدسمرمع, 11 2 لف ةانعع مآاتق ن6 1019 76-

 م0616. اا 'ةطود*ل عج دودج 1ةصعدععر 5011 ندع قاع ةةدصقأ0دنطهأتمات هنأ

 ةانلاتا 1 ةءوآ]ساتمد دهان ع]1ع لع 1501هددع 06 12 2ءرعوع, ةبوآ تامل 6

 مممسامصأ لقصف تسع هعمامتسع مجعداتا"ع مهد 1ع زمتمامص0 017161 عرت5ءزق ةاقأ

 لع 1"غامأ ممآت 6 نانع عا 50مل كس مهتتذ , 501[ ناتعر ه1 ةتتاع لئانتقع 0]13"112161:1-

 اند مره!1هصعفع لع ]2 تع اتا ةسدتعع, 1هدح معجم هتغ ماسك ةنكل نام "ةلضدتأ

 لح معاطالعتت هم مععددسص مملععمع. اخص هع نات قمععتع 1ع مداعضات, ل

 نان ممملتكغ لع لتحت عرعوعم ططعمدق أ ةتتاماتأ 21 عدص عصام م1 هدخصت 2130535 أ
 لع ممءلأاك ممم عممسأ لعد مد هصف مالا ط م10 م10 عد ءأ ةردان نعد 6 'ةتتانتو

 لمءتصستعمأك طتقام"و دع, اعأذ ندع 1ع ةجتصصسخسعط (#!. ]ع نعو ءوسصطتع

 مه150م5 0ع [ةءاع5و «ثدد11[ةتعمأ 0116 «عماعد "60لهعاتمدم لح آكطملفتسفطم عاتب

 لصق 1عدوسع]] هد 1عو ؟ةعمصتعو عا لمدط]عد ؟ععولتممم ةاهتعمأ ةوانح ءاقخ زانق

 ]مدغعد ءأ نحت ؟نععمأ "ء"00 هنأ عد مدع 1عد 5ءانقطمفس اذ

 (ر عدا مهتم لعد ؟ةسقأتمدق ةصقأل م واتع5 نق مدقق 12 امه0:ءاتفد ةعكفطع لص

 [كدملفت مفسد عاج لمص ]'هسستعسم» هنأ ]لص هل-1[هنه110' "7. طورت 1ع [هتا 065 ةعتطعو

 1 رمد 1”ههتععام ]معهم عاءعممد, م. 16 هك الادهم من05 (. آآ, م. 44, 118 ءأ 120) 133
 30 00 16 نطع, امؤك .ء0م0ددصتا> لقضق 1645 11

 2 ؟1هزع [هسعم آءمدط. 4كصصسمل., ت0. 6016-  طمهتاتق لاق, ع هلا باتك, بانك
 نارستكسلا, نيكسسلا, نكيكسلا. (ةدضتتت6 ذآ

 ج 66 0ه0هلأ مدع آطص د110-1 نددت هنن معاتأ .
 هانم مودع" نتا 5دعتأ لم آكط00ةتسخسصعاط نات

 06 1ٌقجشمصفس عاد

 ١ ؟هرعج 8حصتتم 1”0ةمدطقسو م. 8, 16

 214 أ دلال. ل ااطتقأو م: 1

 ىدللغ, م. 16, 214, 64: - 1145 هلل" قغر
 60. عا"! توعار م. 118, 305. - 115106اعع, '1ه-

 ةمجا, اكاصال ءكاادصعر . 57: ل 0)1و

 1 ه110ه1©مه5 , م.

 (3) ؟ورتعر, ك-لعوؤاتقو م. 5111. ل مودك
 مع 5370م5 م25 نمعأ هنأ 1'هدحتنممع كأم مهن



 211540 هنن

 ه1( لعد ممووءودهدتس ع5 ءممزعم لهطم»ل, مهع لعد 1عالصف5 ةدفدتتعب ع5 18-

 رتوصأعم زر هدغ ناغ ةصغضملستغعن, ؟ةضصمسأعو 06 عور 5011 0ع 760ءاتمطق هدد

 نمل ءمصم لت 6 معصخغعد لس محغسمع هدتكتة مع, 5011 0'ةهدتأتعف ناتكت2 معق 061-

 ةوصق عا همطظعو. (رعانع امه عاتمس ه ناغ ]ه ةماتععع لع م]سفت ءاتتتذ ءآتعوطت تعد

 ةروطعو ءهمدقدع معد خ 1'طتماغمتعع لع 12 2ءعموع ءأ ممعامسصخأ 1ع اناعع ءممصتصاتص

 06 سرفلا كولم رهس 01 06 كولملا ريسألا, خود معمر00نتددصأ 16 اةعاع

 لثلطم ه]-1[هدللدن, 165 ةحاعسس لعد ىؤمت» ها1هامدل:, ذ ]عدم امد 1'هد

 ماس هد دممتس5 مم0ن56 ءأغ هتعصسص عساف لع مهافتمتع لع لطم ممم

 مة26ع. اللوات5 537025 3 افنان نتتتأك هدغ اهنا عم صم "ن215 211

 8 ءطقطمصفس عاد معمودصق, تمدصقمع هعاتحسنا, ءعمامتسك 1ه016عو ممهعأاعمأ غ 1

 ننمتتعو هذغ ددطت 1ص سعمعع لو هطعمطتعاتع5 هه 65.

 ]1ر65 نطور مك وتم عما لع اتعع ةوصغ, هد عنتسلع مدعأتعر ©0102 -

 ننرولعم ب فع !'طتمامتسع لس 1[طملفتسخسعوا هك لع هدهد لفتح نم, هد 01

 605 101201225 , 6516 ةمعم»ع هطوعسسع. 11. 1. 810[1ءاعع, لمضم 1'آصاعم-

 لعام ذ دد "هلي ءانمد لع '!"ةطدعت ءأ لمصخ ورد كمرططت 61213116 ةانن' أ

 ةدتحتتم عع, ةهتسقآ نانع لقصف دص 23201 ماق "6ءءدغ دنع 1ع ممغصع لع 1!"ةع-

 قوتمفز ©. لفظ ست ص عسأ نآس 06 دحص ءعسامتس همدصط»ع 6 0115105 نمط

 ءممتمصأ 16و ةوات"ععق معن وصعد ءأ جيعوطعو لع 1'طتفاملتننع لع 12 2ءموع.

 831. 16 طوعم» 17. مدعم, لقصف تنص مغص متسع ةزجنغعزم]ل ءأ ماعتص 00 مء»ءاتق

 مماتخ واتح كاتس 12 ؟؟ةعوزمسد ةعطع لح [؟طم0ةتسقس عط 0! هج 6وم]1 رح عدغ طمتق عد

 خلل عمعع عمامتسم [دهتاك ءأ ممةدعصاأف لعد ءمدعأ دفا مدق نات, لغد هذ م6ةءصأب

 معاج عما ةاعع قصف: 6 6ء5د ءمدصصتع ةعواتتقع5 هذ 128 ةلعت6ع. لع 26 5

 راعرت ةزوتأغع» ةدتح ندنلأ هلق هطاعصتتك زمونع عمد لعاتح ددكفسأف ةأغ ل015 دصع

 طورضمعر» قف معطخ موت عر* قل 1عدنو يععا] حاف اعدحتةتتتح.

 ' يعم كطعمصتنانعاسسو ةيعفطعم لت 111“ ءا لس 1“ ةزغعاع لع !طفعتعع لمصأ طمدنف

 12 5 165 01318865, قلت 0زض5 1 رماسردوا لا عمانع ءانح, هدأ ماتتكك

 1عدرسعف ةصكورعصح هت مدمر طم لمس 1ع اعاع مكستختك ل'لطص لح 11062115, طممتق

 لمصم آخد هج ]هدم لعد ىوبمت» هل-17/01ه21 نحت, امانق, ططم] عدت 1عانسع لتحت عع

 0١ ؟10جعج 1هصدعمم ]همهم عفماك لتمر (2 ]مك هجوم 6116201]7 ءهص65 ( 5اننوق-
 م. 8 ءأ وانتا. : ب 1ةطوتر (غ. 1, م. بهقر ع. طمستتقعو 1596) :

 ظاسفصأ, (ن7م»مآ., م. نوو ل 200 3 15 801120060: 0ظظ 37850:113:58 11

 المفةمذلك, للههدفزر ا. 11, م. 136 3 138 كه - معممودنم 5 جذتك -ددةحلو (  ةدتصأ د 26[ ال5-
 239 طمع, 1895).
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 هزاق, همصاعمهتعمأ 14و ممفصعم معالم نص اعمطصعم ةودحت ءمغ 10 عصات حف ل 906

 عد هما عاتتك, كاتتحدسأ 1عدصس طقطتاد0ع5 11616 :ةتدنعق , "ع210013153121

 هصمستستام 1:46 مهلعممعصأ. '1طق ةلتطت, مهق مآتخ نع وتسمح هت , '!'ةطقعأ

 الامم مسمن, مه هقلنمف لي«عءاعسمس عدخ 1ع ا؟طملفتسفسعاط 0” [طد 31-11002112 . 8

 مسمع مدلع ةمدععع ه ناغ مص اعداع "عمصمصتغ لع 12 ؟ةعوتمد ةععمطع لح اكطم-

 لؤتدقفس عط.

 11 دمع «عداع خذ مدصمأ نأاع» 1م همماتعع لعذ ممهصاتق 115 انت هددأ 5ع ذل أقع

 طاتم 1ع اعءاع لع 12 مءموعصاع ل10

 آم دق. 1488 لت 1[مهد0ك ةععوطع 0ع 8 8طن واطغووف م20 2216ع, هدأ

 مماتعع دع ("ماتحتع لمصق 1ع (رهغه]هعدع ةصمتخسغ, مدعع 284,5 13-

 هدصعفر 14 ددرتطع نادت 2 يغعتأغ هعالع ماع, هات معمم ع نءاتتت نأ

 نع 1ع مهمصاتخءعتأا لع (مدقافساتسمماع, هحتدصأ مدقذغ ندعاو نعد 1عاتتال عاق.

 11 ج مهقد6 بص 1عدتلاعأ هنت 1ماتم 152 , ءغ3] مقسواتع تضع مدعاتغ لع 1طتقامتعع

 لع طغمؤد, ظلك لع 13200 ءتلن ب 11 2 مدقوف نص اعدتا1عأ هج 1مأتم 199 ا.

 ه1[ 11 ممهسومفع 12 نص لع !'طتقامتسع لع الهه علر يل, طلخ لع 5ةءظمطتصتفس هلع

 مص عم معسصعسا 0ع 1طتقامتعع لعد هف-م:هماطغأعوز ب 11 2 م0556 نهض

 [ةجتللعأ هع 1مأتم 205 د“, ها 11 ممهصوتع ]15 طةطص لع آ”طتمامتعع لع ]وحنا هاا

 مدرس ءعممعسعمأ لع 1!'طتقامتعع لع 5ةلمدصمدر ل 112 مه556 نص 1عدتللعأ ةلت

 1هأنم د43 , «غ11 مهسوع ]د طس لع 1!طتقأغمتنع لع 71هذصفسص ط. ة[هدقطنم» هأ

 مدصص مم عسععسم عدخغ لع 1'طتخأغمانع لعد ؟هزك لع ظمشتسم .

 آم ءمردتع طصتخأ ةجعع 1 طتفغمتسع لع ة[هطمسسعأ.

 آنع اعدنع ءدأ لتحتك6 عم لعدع اعد لمصغ ءطفعاتس هدأ م:6ءملغ لئحسع

 اهطاع لع ءاطهجت ععو. آرع مععرستعت» ات 5ع [ةركصتسع ان نودع لع 2ةءؤد, 3

 ل6 آده040 لب 1ع وعمد همصتصعمعع بخ مموصع لع 8دلففعط. آه اهطأع

 لعد هطقمت ع5 لس ةععمصل ]تجمع ءةيصطعدموع ةنتفذت 1طتفامتعع ع5 ةحطععو

 معد مأعد ةصعاتعمفو ةهتسقأت نانع !'طتمامتعع لع اان وع ]عود هطقملا "ع5 لع

 هطممعدع ةءءاتوم هدأ انصع مات 60 م1 ان

 ل ه1 لغوزعمف هع ممهصتتفءعتخغ, لهصف 1عو هماعذر مدع آه 1عاطعع (ن.

 آنع صف. 5053 لم 1مملك ةوطع لع 12 ظتطا:هاطغودع ههاتمدملع ءوأ نص

 ؟مانسصع 0ع 285 ؟هدتآ]1ءاف, معددسسأ 208 متااطسغاععو هددنع 145. 6

 01 11. 21010عاعع (؟1ةهطونضر اكتسال كادتطقر 2. 5تك أ 5قت) ممدقع ين'اطم (00ةتطو ءأ اكان: ءطاتق
 هدأ هن مان 1و رعدع 1ع (هعاع ممغصصع لع 15 طهقسعاتمم 0'آطم دل ا1هودل“.



 | 1 نلف لل. 900 51

 د1 انوصعم مدع مهوع. آب ةءهاتطتمع, هموم عصدمعمأ ل1 5371“ ة1غع]ع, عقأ تقح
 ممعافرتمؤع رجوع 12 [عنودعسأع ءماتجحاتتع ع5 مماأك ذ 12 ةطص لعد اتوصعق. آنعد

 [هآتمو 1, 9, 279 3 285 هددغ 616 )010165 ةزجغ5 هماتر. آه ©0216 265[ 5

 (ممصتسغعر هلع ةدسعؤأع هج سمتاتعم لع 1! طتقامتعع لة طم ظعام («ننماغع لحن

 [كدلعوسوتتغ). لل مدحت لد 1هأنم 218 1و ”دطتتوسعم هذ 1'ءعدعتع ممدعع هدأ

 ةاغ هصصتمعد. ظصطعع 1هد 10هات05 ةعام عا[ عممعمأا ءماغد 4 كغ 5, ذك 102320116 0

 ؟ةدنا1وغ, 1'هجوصتلعمصتع» لع آه مطاع لعد طقفمتععود كس ؟هاتم ج د“, 1ع مس

 مزقاع ةجتدصغ مدقدغ عمتك 1عجتل]ءاقر ز1 ممصوتتع 18 ماسك ععوصلف مدعتع لع

 1طتفامزعع لع طز ةصوعطقغل ءغ لع !'طتمامتعع لع آةطقلع. خس !هاتم 113 1ع همح

 ماكأع 2 مدقذغ يتهاعع 1عدت]1ءاك, ءأ 11 مهصومع ]12 طص لع 1'طتقامتنع ل ةع(2-

 ةعطقت», 1'طتقامتمع لع ةءطقمماف» ءا 1ع مدصحصعمععممعسما 0ع 1'طتفامتمع لع

 قوطعوؤس.

 ]روصو هع مهستتنءمتأغ, 1 طيفامتعع ةصععمسع, ةصافصعتسع ذ ا0ةطمسعأب

 [هرصدع احص دعت !ادنعع, لمصغ 15 مطاع مامعغع ذ 12 ةدتاع لع 12 معملدعع ةصتتح

 ممغرخع 15 ناطقرم اة.

 لهن لفوزودف نع ممدصتتقعتغ, لمصق 1ع5 طماعفر مدع ]د 1اعاتصع

 (0تمصأ هذ 12 1ععومرد لح غءداغ, ءآلع مع لت136ع مهك همصق106ةطأ ءصعمأ

 ١ لقصف 165 لعاتحع طمممصتتكءهتأكز 165 ةمقصأعو مصقتمأعمأ داتتأماتأ هد 1وتتأعق

 لع (مهطقءعكماتم» عا د هدمتخذز0هدك. 01 نانع5 نصعقر ءعءمصلقسأب 0ع ع3

 . هرمتقولممق م101عمصعمأ لع 1 ءععسصماةهتننع دنع 1[عوتعأ 1ع ممهصتتفءتتأك ( 6ع

 آن (هدفامساتسمر»]ع ها عادت لع 8[هددهدتآ ] هدغ نأغ مزماتغد. له ةمانحتعصأ

 داتم]م166 ةدحاسع سمعاعأم 1ع5ذ مممأك هدج مم عطدطط»:ع5 لع ماتتة5عق انت م30

 . لكوت معمل 12 انهن عامد» 3551 116:21 ع نتع ممووتط]ع, ةدتتك ةتتع معد

 2016765 م3ععؤر ة عاتتع 033 5 ءصلسمتأن , هذ ل 21 هنن 00ه مه-

 مطينوفعع ءءعمامتسع5 دممغاممطمت»عو نادت مددت ةتعسأ تكلتعت]ع5 لهصف تصع

 1ةصعتع ءاتتتمموعدم ع.
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 هثأمس ىف كالفالا ريدم هللا ده دعب اما جحرسلا ىلا هللا مب
 هقلخ ريخ دّهحم ىنطصملا ىلع ةولصلاو هضرا ىن كالمالا ىلفققسمو

 هللا دعب ناطلسلاو ناطلسلاب نامزلاو نامزلاب سانلا ناف هلسر رقاخو

 مبالا نيد الف هدالب ةمزا مكلمو هدابع روما ماعرتسا نيذلا كرللل

 لداعلا ماعلا دّيسنا ليدل ريمالا انالوم ناكاتنو معمالا ايند الو
 إب نيدبلا رضان نيررصن يفظملاوبا ةجبلا ليو شيمه بجايم

 لضفلاو معلا ىن مملع ادئاز هصنزعاو هكلف هللا مادا [.. .]روصنم
 ضعب ىريص رطقلا ىلع رجلاو ردبلا ىلع سمتلا ةدايز دج او مكلاو

 عهبانيو بدالاو معلا نمتاسي ىف يتلا يتكلا ءانعقا ىلا ةيلاعلا هيض

 اهراونأ يراخز نم هنئازخ هيلع لقشت او ضري مو مّمشلا نسحو ةقرملا

 هبابب نمرما ىتح اهرئاحذ رياخاو اهفئارط ىئاطلو أاهرامث بياطاو

 مصيو همباب ددقيساو دادبخساو اهيل ضني ام ينارطتساب اهلهأ نم

 دجاولا * هتمدخل قولخلا هتعينصو همداخو هديعل مسو اهنم هيل

 زون نم سبتقملا هننمو هيدايا رحب ىف قيرغلا هتهعن يم هةنويس ةلأيم

 ظ ربع دال اما ررغ ىف ياك ياش باتك ينيلأت هنساحمو هائاضف

 0 انل ََ م روصنم أ مادأ ذآ ممصومع ت0 عمسصسمعدأ ودعا يسعو سماك هم بهع نا اوطم
 مانفع جمع 13 ممعهاتمس لح ةداغمس !طهطسمفل.
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 محوتفو معئاقوو مبورحو مموسرو مننسو مخيراوتو مك ممبادأو

 متافّرصتم رئاسو معيلعو مل امو عبلاقمو ممبقانمو محباقمو منساحو
 2 تيفبو كلذل تبدتناو اًولع هللا هداز ىلاعلا هرما تلقثتماف ملاوحأاو

 وه ىذلا ترمومك ىدل نم كلت كلم ركذب هقتفا نأ لم با ١

 عجرا دف ميخآ وم ىذلا رايرهش نب درجدزي ىلا ىرفلا كرلم لوا
 مريفو ةنهارفلا ركذو مالسلا ميلَع ءايبنالا كرلم ركذ ىلا ققهقلا

 ةعبابتلا ركذا ف مصصق نم تكنلا'قوساو لئارسا ىنب كولم نم
 0 مئثابنا نم علالا تنتكاو :نشلا وكلم نيذلا رمح كولم نم ءأ ءاوذالاو

 © مالسالا روهظ تقو ىلا قارعلا برع كولمو مهلا برع كولم 2# 2

 دلال مولا فحم نمو تهاشل تار ف علاج انزل 7“
 متاداعو منايدأ ملمو مرابخا نورط نم قازاطالان هات ييَصلا] 9 1

 قلتفل نايففو قفل سم#و ضرالا رمق عولط ركذ ىلا قتنأ ا رف
 نم ريخو ىفطسملا دّيحم ةقالا نع ةتغلا ىماكو ةكظلا ابصمو

 هدلوم زابخا نم هنرقفلاو دعلا* قوساف هيلع هللا تاولسم قشمو بكر
 راوجب قحل نا ىلا هنالاخ رئاسو ةتتاوزغو هنازجتمو ةغعبمو هئاشنمو

 مراثا نشحو 0ىنمعجا يلع هللا نإوضر نيدنقارلا ءاغلقل ركذا دق ةّبر

 مماقا ركذب لصتي امو ةّقما ئنب كلم ىلا اًرج “لهو مرابخلا بمطَو
 تق منع ةلودلا لاقتنا ىلا مباكحاو ملاتعو متالو نم كولملا رابخا نم
 كلامملا ءاقلاو ميلع ايندلا 6بابصتاو سابتعلا ىب ءافلخ مدعَب ركذا

 (1) 1. مهئابينأ . ب © 06 مرصسعمءعصعاتا لع 13 مم15عع هيا معصمامعم لقصق 11 رقت

 هءانع ماطعهمع : روهظ تقو ىلا ثرمويك ةنطلس ىنم اخيرات عجبا تدرا ىبلاعتلا ريقغلا دكبعلا لوقيف

 مالسالا . - ( 31دصوتع لدصو (ن. - () ة[ةمودع لمس 1[, ل () 0 لوصو 1[. ب

 )6( 11 باسناو .
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 نناالينيلز ول ستعلي انو مرابجأ قتيأحلا يم هزوقلادرساو غملا امنملاعم

 ةّهماطلاو ةكمابلاو مسم يبأك عيلؤومو ملاتع نم كرلملا رابخا
  رعاورنلا هراسخا عم* مريغو ةئوبلاو ةّقنادمحلو ةقئاماسلاو ةّيزجحلاو

 نيدتلا سمان ىضاسملارممالا ركذا ف ميل هائداحو اًمداق جراوخلو
 ةتبيل لعجو هاضراو+ هنع هللا ىفر نيكتكبس روصنم ايا ايندلاو
 ميلع هكلجمم 6طسبو ملا نم ىانلا الع «هبفاقاممللا مظع امو اةفلوأه

 . كلم* مظعلملا ناطلشلا ركذا .تثن ىننملا. نم. هناكم مفّرعو ا» نمالا نم
 هللا لاطا نينمؤملا رمما لو نيكتكبس نب دومحم .مساقلا ابا 0 قرشملا

 هقالخأ مراكمو ا0هلاعفا ىلاعمو* هماتا نساحمو ةءاول رصنو هدأت

 ىأسملا ةماداو "حوتفلا ةلصاومو كولملا رهق ىف هراثأ صئاصخو
  مالسالا لمثل وه ام ىلع كلملا ةنعا قيرصتو ىزاغملا ىلع 0 ةبظاوملاو

 رفاظتو ناكرالا تابث نم هتلود هللا دّوع امو عمقا نيدلا ءادعالو عمجا

 ب11 ريمالا الري ربكذا -ف ناوجألاو رادالا ناهظعساو ىاطلسلاوزملا
 ةرابتخا ىف ضيتفأو هركذ هللا ىلما ةنعنلا كلو شمل بحاسم دّتسلا
 ةيفانسو ةروكذملا 0همواقم هيةيويفللا )هل تأ ضفو ةجرالا هفاصوأو ةهقبلا

 يراوتتو مكلاو ددوسلا مساوم ىف ىتلا هماتإو 0: ةريزغلا هباداو* ةريثكلا
 ديشأو بهسالا كسملاب هبتكأ ام بهشالا رينعلاب مخاف مقلاو ىيسلا

 هلوط ىلع باتكلا ىلخأ الو رهزالا لؤللاب 00همتوا امرجالا نوقايلاب

 وا ةغلاب ةيكح وا ةظعاو 00ةربخ وأ ةقثار 0ةّصق نم هلوصف دادنتمأو

 0) 3[ رذعلا رارساو. 9 ة[دمودو لهمد 3[. - 6 01 اثداحو ايدق, 0 اتنيدح وا اتيدق.
 ب ا" ة[ةصوتع لدصق 1[. ب (53 31 طسبتلاو . (  31 ضرال ()). 7(  ةدصومع كهصق 1[.

 3 3[دصوتنع لفضق 1[. ل () ]31 حوتفملا . ب (0 0 ةبظوملاو . 1(  0 لئاضفو . 02 1.
 ”بحم : , ةمواقمو. - (02) 3[ةمودع لمصو 11. ب 04) 1[ هسشساام ... ديشاور )053(  0 ةضف.

 -(16) © ةربح , 11 ةريح .
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 طافلا نم ناقينا ناًراعش اهوسكأو ةيلسم,؛ةزدانؤا ةيبلم ةياكح

 مهمالك ذا مزرط ىلع اههناو © مهقرط ىف اهب كلساو لئاسرلا باعك
  يىناحتا اكل مملا راقك الا بنجتاو كولملا طم نمو بولقلا 0 قّرو .لوقعلا رم

 ىلاعت ةاتاو بينأ هيلاو تطوف هيلع هللاب الا ىقيفوت امو «لنخملا لالقالا
 اذانهب رمضالاءاعب ليظي نإ .ةصنلانلا ةديفعلاو فقال ملا سالا لكل
 هنيع هبّرقيو تعلا يرعلا يالسالا حماه قاعلا تفادل *بانتتكلا .

 ةراضنو اهابنش هتلود ديزيو ه]بق كولملا رابعا هثرويو هردص حرشيو

 قوف تاداعسلا قارغتسا ىف هموي لعبي ناو ةلالجو اًبيش هداز املك
 ٠ ليطي ىإو هموي ىلع اًدئاز فكادارالا عماوج لامكتسا ىف هدغو ةسمأ

 اوعفري ىتح هلجن نم ماينفللا:ءارتمالاو لشق نم ناينفالاو نانتقالاب هساعمإ ٠
 همسأ زع هنأ ضرالا ىارطا © اوقياضيو رهدلا رودص اوجويو كلملا دعاوق

 .,8 هتاداع ظفاحو هتادع ءالافج ]

 0١ 0 اراعشأ . - © 31[ةصودع لدصق ]1[. تع (3) 0 م - قرو. سم اي 11 كالقالا

 لحلا. 9(  115. ليطت. 7(  1315. اوطضيو,. 0 قت ازهت لع هع روقذدوعب هي مدجاتع لع

 ىضاخملل , ه1 116غ لقصق 1 : باحعالاو هلذو ىبنلا ةمرجب أ) للعأ نم واع



 _رهربسو سوفغلا ولم رابخاررغ
 ليعامنا نب دمك نب كلملا >حبعروضنم ىإل

 :نيلايسلا
 ب «- عو<ه و ا>ك هه .-

 هيف فالتخالا ركذو ثرمويك كلم

 هنا ممضعب لاقف (ناريتك افالتخا هيف ممالأ ىانسأ ىف ةاورلا فقلتخا

 نم همف فنو هدهب كامع هللا هقلعي ئذلا مالسلا هيلع رشيلاوبا مدأ

 ' ريغك

 ال151 الكلك اططانه !0لذ اطانذ !”اهلذذانذ

 أ

 اظمأث ز[ةك350011 ةكطظط 11للخاءالع اظك 110111 1[ل1117 ا8ظ١ اظل

 1114-11 ا

 - - تس و <« --

 0000000 ا ل

 الظ5 ماك عرلذرتأد 0ط1010125 نان1 0111 0[: 1 ه0 ا

 ١ ١1 هر د ةانزعا لع روت, نضع يسصلأم للك مساع ل هرداستممس مهضا |نج

 ارردامص عمم لعح لتا1ةنمصانو فماتمصف. آ0ةردسكك امم تصفي لأ همسصلا إم سقم

 نس ةككلمسسي ام مفضع لب يمضسم طبسصفتم ( نع |ع هدانا ةملا ةسع انتل 1

 انام ن منمغم لع دو حنلللا ل ونسنأ جت صخنألل6 ننعم مهضعفأام لع مقرب ةعرحضأت
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 لاقو هقلخ لصاربشبلا نم هلعجو هتكئالم عمج هل داو هحور

 كاذف هدلو نم قبن لوا "تيس نا اكمدا دلو نم كلم لوو مضعب
 . هللا نال ضرالا ىف كلم لوا مدأ نا م ضعب لاقو ةيادهلل اذهو ةياعرلل
 هباتك ىن ىربطلا هريج نب دهجم رفعج وبا *.لاقو ابيف ةفيلخ هلعج

 مالسلا هيلع مدآوه كرمومك نأ سرقلا ءاجع معز .مراتلا منامك

 ءةانطع قي يالبعالو لاق اح نم هبلصل مدأ ىبأ هنأ مضعب معزو

 وم لم هيف ؤرفلتخا اهتاو مهلا نم نيرفلاوباوه كرمومك نإ ىن مالا
 ىلع انقسقم اًهظتنم لزي م هدالوا كلمو هكلم نا ىلع اوقفتاو ال مأ مدآ
 ىنورمب هدلو دلو نم رايرهش نب درج دزي لعق نأ ىلا قرشملا ضراب قاس
 --ب ىنس نم ىضم ام يراتتف ةنع هللا فضر نافع نب نانقع مايا

 ١ 31 ثيشلا . ]9(  6 متمأك متدصوسنعمأ لمصم ل1. - © ةلدضونع لهمق 0

 ونا د لدتا هلمع» رجدع هاتف عد ةصوعف عا لمضا ز1 ده !دتغ أم 50111 0 5

 نموا ععج طسصت تم عن. 1'ةهستاتعو قم ل "1 ةاونأ 1 مرتع عل س01 3 11

 ل'ةكلوصت, ءمصصصع ةعاطر ننت نامتا 16 رمعستعم مممرماطغأعي !ذنص همم ومصأ

 1م ممسمحمتع اعممرددعأا, 1دساعع ةهحوصخأ 15 لتععءعاتمد» ةمتضساأنعال ع 1[ ١

 هصاتصم ردك فاعصسلعصأ ندع هعدأ خلممم نحت اطنخ لع ممعصتعا" "01 دانت" اععم فل

 ]درع ] ةحولا ةامطأت ءمدصتصع دمص تعمتسع. قةطمق٠ادر هند ![هلجوستصم( ةطص

 اندر ورع هل! 'ةطوسر عد ىو كطعمصتونعر ؟ةزدزتمز"أع 12 امه 6و ةولوصأك

 لع !ا>ءروع, ل'ةردععد !دودعأاع ا؟دجتمنةسصممساط هدأ 1ع 6م نت ةءدصتر ءأ نضع

 هساعع, ل'دردعقد !دىدعألع 11 قا 1ع معمرد»ع لك لخلمس ا ل' آ6. ]هو ةود

 ١5 0 لد [نرعماعد هماتمسك, للا '!"ةطوتتر نحت 5 ةععملعصأ نذ ءمضفاءلفرععل"

 ا«دجمفسصمسالل ءوطصتصع 1"دصعقامع لعد 1>ءةعوعقب لل (]ةرعوررأ دعبل حمدا ند م

 نانن قصعععمع دود 1لعصاتتم ةحوع ل لمحص. ]15 ءعمتعسا امادك نسمع نع دما ءأ
 5مو (]1هدععملحصأم دع دوصأ ةنععملغ, لمصق ]عد قصاعقعم لع !'(كعصأب عد نضع

 ومرتع لع مفودعم زمتصاع"هدصرحاتعو لاتكون كغ ]5 مدمس لع ادم لعوعساب ]5 لع
 ١ مهعطمطسلبس لع ءعالع مجغضع !ئعمفعب ننت ؟نغ انتغ ن الدم, لن اعططزتو

 0"( دقص ذطص 'ةللذص (نمع طلع ةمثأ ةةاتكادتا لع اطستلا.
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 للعنم َك اني هو معزت' 2-5 ماوس ماظن ذو مأودو ”لامقا ىلع

 م هاشرك هل كافي كاكا ةراع 2 ءاتتب ضرالا ّّك كاذ ذأ و ما )2 ١ ذأ لاببل

 ةراكلاو روتط رطل نانسشلا اكو لبيلوم ةّتسافلإبر كو لببل كلم ىا
 . :قيصللب نبل نم دحا ةاريالو هذخأت نومعلا "تناكو وف مدار ةقلخ

 لامبلل كلم ىذلا وهف مالسلا هيلع 14 نا

 ادا يوك ف جب هن 5 مهاب مر

 (0) 31 كىهشأ , ء( 1و 015 مهريغ . .ىلهشأ 5001 6[166و. 90 11 اذا . - 0 © داش رك هلاقت.

 0 6 موس دسم (5) 1 ناكو . ب 5 للدصوسع لدمح لآ. ب 7 31 خيراقلا .

 22 ©6نمصأ ف 13 ءطعومصه1مونع لعف معمزك لع طوع, ءللع عنا ماسك ءكملتخع أ

 ماتف عمامتسع ندع ءعءالع 0ع امدك ]هو ةساعع5 ممزكر هالعصلتت يع ]هد صم

 قدصمتا ةنعاتصسع ةهحتاسع ههاتمص لمصأ 1" عمرماتع ةتأ 51 1ةدعاعمدررو ن4

 5115  ةءاتمقعر 06 مهمات نهد ندع ]عدت ةمانك ءعرثمتمك "6001552131 عد انص

 ءما”مق ([' 10101[ ةتفؤت نضنر ةاهطأع هأ 6*1 تاتأ1 1.

 1)'درم" نو 1و ا"ه011055 و 6 1 هث ص دسأط طقاطتأامتأ 165 هو محن عاق

 265 10111181165 0 011 3 ءاأع 6000 11 2 ءةدلكأم1[ دانا" [1هد“6 مآ

 نلز عب طال ءمصعأ فنعم وننعاءمصض ودع. 11 .ةامتأ ةمردعاف .كمصوعأالا ( مم

 ١ ومافل] , كعواسف-لتعع هدمت لع آه دططمصامعصم عد. 147 ( (667] , علت معظكدن , 5!

 عمتأاتع ]د متمدامئيمع. 11 ةامتأ 1ع ماسك طعحتش لع (هدتك ]عد طمضت تعذر 1ع مانع

 مدعدتأ ءأ ]ع مام 1من هدد 1ع معودسلمتا هحعع جلصت“ةأل00 , عأ أماتك هعاتح نانت

 ١ 16 20هرهتعصأب عقملعد ءا طمصتصمعدر طيععمأ دوكتك ءأ دع رجنمدأاع ص غععمأ لععوما

 است. كا لمدع, ممءا]عمدعسأب 11 هيا 1ع مجغصع نننللمسي 11 نأ ةنفوت ءعاتتت

 . . انك 20556021[ طعمنأ6م ءأ معمل ءعاتمت ةطووا نعد. اطآهتك مصسعستأا ءءاتع

 10 عمان[ عمدت -ع]1ع جلضت1ئدتط] عر ماتتكونع, 0'هدنغذ 1عد كطعوصتوسعف, قمتم.

 87185 58 لهوععمأع ص آه اعمععر مودع مدتلاع ةصقر اهصلتخ ندع 1ع "نودع لع

 : اكدر هنس م ماط ع لم ندع اععصاع ةصق)ل
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 دوأدو "افحوتن مدآ ءايبنالا ١)" كولم َنا رابحالا باحعا ضعب لاقو .ةمس

 كلملا  داضتعا لجأ نمو « مبيع هللا ىلمص دقحو نمنرقلا وذو ناهلسو

 كانو ةوبنلا مب هل ىلاعت هللا عج نق اناق ءايبتالا لخا راع 0

 ام ذيفنت هكلمب هل اّتهتيو هتعيرش ٌزعبو هقملكى لعو هنوعرهظُمل
 ةفئاطلا هب ىمكا اك داح الاو كرسشلا لها نم : هيذداضم ةبلغو هعرشي

 رئاف دعب نم هيلع هللا لص ىنطصملا هب مكاو لبق نم نيروكذملا
 لانكم هلا ضبق ال ىرفلا تلاق اثيبم اتقف هل فو هقبعن كلذب

 يضرالا عيمج نم ةهصلا تعفتراو نالقتلا "٠ داكب هيلا ترمويك

 درما ةقيقحب ملعأ هللاو هتريسو هتروص ىنسح ىلع نَساتبلا تدكشاو

 1 كولم نم نا. - ( 11 قيدصلا فسويو. ب (0) 1 ملسو هيلع. ١1 4(  داضيغا.

 3إ 15١ه. ةيداضم. ا" ١1 تكب.

 لعد تمنك نتن ةهحونعما لد نسملتاغ لع رحتمردطغأع, لتدعسا ءعمامتسم اضهياتح

 امدصت تعد, ةامتعسأ ةامست, لمدعردط , اددحتم, كدلمتسمس , الامان !-(0هعصدتس

 ه1 31[دطمصءأ ( يدع ]جه طغصغل 1 ءاتمد لع انزع دمتا كانع عجل. (ميصتصع !'هدتكم-
 تاق دوامح ععوتسع طعمعطع بص ةيدزدانت اعدك !هملمسأف معمزمادغأت سعر اع هنن

 اء ماسك ةصتصعسأ 2 نأغ لغمأم هذ ءعاتح رددتسما اعد مممزجارغاعم ذب ننت الاعب ه

 هععمد«لغ ]كنصع ءأا !'دساععم رحمن طجتسم فصسفتاسع ها [دتيعع ممعمعع ىو دمتم

 سماتعتمد ءأ ةهالععصتع دو المتن عاتع لمنطاع نسملتاع معضصءاتمتا هحمت 0'هطع

 امردت» !'هطوعك وأتم لع دعد يصصمت( عيد عساس ها لع «ماستعع اعد زرجعع م لسا عف

 ها اعد الفنان دعو مح آنت ممولفامتعمسا. (ب'ءدا لع هع رمعاصتلغمع نع اناعاتب

 (1325 6و [25]6122 21210115, [ 0 نعااك ([ا1ع 110ال58 5 لع ردعرم

 انميدسع مرصصصغعب جآانق اهتكأب 1١هلرمردعا 0000 ( ندع اه طفصغءانعانهدد لع انزعب

 هللا كان !نتل] , همنتسملر 8011 يهده بم يموععد لمصخ نأ !'هحوتأ مدصطأفم ءا نت

 قفا هسا نص ةعاولمسأ اتمص ماع

 كعاور ]16م5 ا”هاتانودد لعق 1آ)ءعوعب اهرىومع انزعم عمصعمم اكمهج هانحصمتساط

 دورس طنتر اعد طمتصتسعم ها ]عم عقصتعم اع ماعيسفم عصا ءا لعج !هيصعصتملتمدق

 همام قمععدأ لع امنتع ]و امع»عب كو طعوتبام ها دعو رععاسك !دلمدؤمععسأ اند

 اسيسعموع ”مورمأ. الزعم دعتأ قمصصقلتأا ]هذ نميالغ ةقمص ةايزعأت



 عيا 111510111: طائطذ 1015 )15 5.

 "”كنشوه كلم

 تاياورلا رمجا يو خهشوأ ةّيبرعلا بفك ىف ةتسرافلاب بتكي 0اذكفم

 نضضرالا ربعو قلق رهقو ملاقألا كلم هنأو ترمويك نب كمايس نبا هنا

 "رفح مل ميرو عرضلاو عرزلا ىلع سانلا "ضحو عفانملا عضاوم

 نم شريفلاو ىابللا ذاختآو عابسلا لقب مرماو راجتالا سرغو راهنالا
 ةينبالا ىنب نم لواوهو اهموحل نم لكالاو مغلاو رقملا ميذو اهدولج

 هباكبقلم ىناكو لدعلارثاو دودحلو ماكحالا عضوو راصمالا رضمو

 هنا لاقيو لدعلاب مكح نم لدا ةّتسرافلاب ©هانعمو ذادشيف ىئدُي

 ِ " 311:5. ةيسراغلاب بنكي كنشوه كلم. - ا" 3[دمونمع لفصو لآ. ل ) 1[د5. صخو.

 3 (:رضح . - ا" ١1 هانعم دادشب. 1

 انا 01 210 114101(5

 [1هن ىءاطوصلع, ب عما جلصق وسع لع همي فنعم عد معمم لمضف |عف |ز "د

 هصمادعخر 11 هوا ةعتغ 0ةقءعططمسلز , ب لئوجعغم اه ماسمدوسا لعذ نعادال دقت

 ةامدأع الك لع ةزوؤسملع, لد لع اكمجوخصسمسلط , ها دوت لعد (دعردا] (انسصفاف

 11 6لسنمأأا دورتك دمرص ه]دغادووسعع [هناأعد امم ضمونيسمو أ كحااتخو لو امنع

 1 مح عصام 1" ياسوعأتمس» لم عض عد طخ لعف هيناتلك ممن اعد لنا[ ةضوضاف صدق

 ان عس, هيصقفصسم معو [1ع5د ءدنتح هاك ءعااعد ةاملعمسا تاتلعع ن عم عدم امنع ارميصتسعف

 1 هحكعس عممعت» 1م اعدعع ءا خ لمص عفاتونعت» اعك ةصتسمتسجن 11 امنع هينلمضست

 “لع نىعنفع» لفف يصفع. 6 ممامصتعمع لعف ةضاععمو لع اننعت» امه اطغاعم اةيحعم

 م لع هع ةعحتم لع ]عبس لفموستااعم يددتسصع مةاعصعصتلم تا قصص [اافت
 ل ةومموعم» لعد طمعدلك5 كن لعع مممساممف عا لع صقض عفع امنع طمتس اا نال

 ررععستعس" نت ةأعتد لعك ىدصفاضتعاتمصخر, !هصم لعف تالعك, ةاهطاتا لمح مدتمدم

 نكرماتمدك ءا لعك لغاعممعد عا رماعملستقتا اذ زسفاتعع, لهن امن طعدفتا |ع

 ةصصمت» لع طظعاءقلاب يحتم ءصممكمم , ةلوصااع [ع معروف“ نتن هنلملانم [4
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 قسوتساو هرما ماقتسا اتملف ملاقالا ف لقنت ف دنهلا دالب لوا لون
 رسب نوف لاا ةيببع ةيليبع كيرامختلا يل ىلع جاتلا دقع هكلم

 . ةهر انو ضرالا كلم ترمويكى د تئزو ىذلا انا هيلع ءانغلاو هللا داع
 ّ نمطايشلاو سنالا ةدرم نم نيدسفملا ىغ ةمقنو نئيعكضولا

 قيثاوملا ميلع ذخاو سانلاب :طالتخالا نم معنمو هدوتجو سيلبارهق
 متيرافع لصأتساو متدرم لعق ىا دعب مدآ ىبل اوضّوعتيال نأ ىف
 ىلا مدر امو ةقيعلا ةنكمالاو ةيدوالاو ا لابجلو زوافملا ىلا هنم اوبرهف

 لوقي ناورشونا ىرسك ناكو هتوم ال مدأ ىنب نكاسم نم نوونعلا

 ناكو ناوخا ايهتاف كلملا نودقعتت اككولملا رشعم اي ٠ ةنقهدلا اودهعت

 () 31 طالتخل . - 2 6 ابجلو . - (© 31 ةفنهدلا.

 ردقاعع. 11 طغ ل'جطمسل, لئامصي نص دغزمدع لقصف 1'آممع ءأ مهععماتستأ عد

 دينا 1عد لت1[ةععوتعو مصخص6عود لع له اععع. تتكرر 1م5ننع ةمص "مودع هأ

 هلل عدسات ءا دذذ لمصت صحطتم» طرعم ةاهطآتعر 11 زممدو 1ح ءمادسصسع ةاتنع دق اناع

 ءأ هل «عودد_ جات معسرتأع حصص طعمتج لتكءعمدتت لمصخ 1عنيمعأ, هزجنغد هتموت هان

 ءغ عامتاتف ادتعت, 11 5'رحتتسم ةتصفأ : « (ر'عدأ صمت نين هن طفضأم لع محمد

 هتعمأ [كمجوةفسصوصساط لع 1" ثصحبحتسع لس دصمصلع. لع ىدتف ماعام لع هقصقاتتغا لع

 ممتع عنج نمت م20 نعصأ 1ع طاعص, ءأ ددصق طمافغ6“عم"لع ممانن“ 1ع5 "عد

 طعا1 هد, دمزاأ لعد طوصصصتعد , ةوزغأ لعد لفصممو , ةمتدكدمخ 16 دحهأ.» ]11 "6لستقتأا

 ددنلأاع ]]طالت5ذ ءأ دعك [ممدتجتع5 : هزد»نك هكموت» اتم 1ع لفصمصم معطغع]]ع5 ءأ

 اعطت غن 1عد عقصتعف محمل 1 هتكدساف, ال ةضاعسلتأ هلع هدتاعف اماتأ كمدطنتت عع

 ةحعع 1ع5 طصصصصصعو ها 1غو 1ممعو لع ممعملعع 1!" عموووعسص ءجغ لع دمع مملصأ

 ءطعصءطعتم ذل مانتخع ةلتع طستصمتمق. قلو معو لفصمدقك 5 ةصاكتتنعمأ [لعروسأ

 ]ن1 ءا دع مناد عا غععدأ ءامصق 1عق [ةدععاك , 1عو دطصمصتم مدعو, 1عد :ه]1هصق ءأ 1ع

 ازعاج ةءوضأفو. (نع م'عذأ نتع 5 دهم 101 1ةاتن مويس ا ريخم [عتعمللا“ 0

 لعد لعصص ةهندنع5د لعد ظلم لذ لحسم

 ايون قصمنكءطمقصتةص لتكدتأ (نةنسمتف : « هتك مو 0 1015, 0661176 2:-

 مسك هجعع 1ع ممفصصع ةدزص لع 1!'ثامأ لع لتطوفس ندع لع 1'ةعععءاعع لت ]0اتح



 [الو101188 طك 10لق طلتك ملا ظاخ :

 ينو لاق 39 اذه ملة ضار رش

 لا كة درك عيبا

 ثر َط (1) ىف

 ' 29 "اىدزياأرف اصمم 7 ىدنا ةتملل نمسا اعمر دوس

 1١1 ١ كلم ثلاثتلا . 2 11ددوسع لومو (ن. ل (0) ١1 ىدزيأ

 01 هلا نور١ 1مع5د لعتع ةمصخغ [مةرععد ءأ نمار الذ كي 1 [نا-

 ةنلدولع ةامتا لتطعوفس عد صقتصع اعصرد5 لمع 01 »

 كردضند لسع 1[1هنئعاطمساع حل تنعصف نيم مصأع صقر 502 50ه: نأ ل6 رددوا

 ماض ةنصقأ لمع لنا المدعم ةاحال"هعنط :

 (قسعل سم لثأ : (3نم-اا تغنت لع مممصلتم : (0نأن هلا دمص منعت

 1[ ”"فرممصض لأ قلللكأ ]54*01 ([انعذازمص 1 01161101

 رموز ملط 111100117

 ةردنفم ام دصمت“ا لع [1هؤمعطمسلعب 1ع مضلع لعسمتس امتع مصاف نع ةييدع

 ممن لنكوم ه !ةحفمعسعما لع '[؟هطصمفعماطب امص لع ممم لمكعمسءلمسام. نيت

 ممردفامتأا ظمجمنلسمتسال مع دم طغعوتستم ءا لع مماامأ لع اذ صفر مماغ لتطلللمت

 لننع ا[ نص مستمع تكي زررفعسئلل 1م( عمل ]| »ثدسصتعخمتا تح لست ام مانا

 ءلمك نرروعو. ]مد رمسانم لمد سمردارغإمو هما له سفر مداغ لغم ممتع. اميسوستلا

 ثنا سا اه يسعوصسعي ز] ءويجحوونسم ]عك اتعلم لن جفنصلع ها لامع يعم
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 ممركاو ميزقف هترضح نايعاو هقّقعر دوجوب اعد هسار ىلع كلما
 نم ضرالا مكل رهطأ /!هديدستو هقيفوتو هللا نوعب ىتاف اورشبا مل لاقو

 ىسفن نع مكرتمأ الو نِلو سنالا نيطامش نم مكعنماو ٌرشلاو تبخل

 ىلا ىدؤي اهف ىدهج لذباو مكب قفرلاو مكتنامص ىف ىدلوو ىلهاو
 عفانملا لاصنيإ نم ةليل داوسو: موي ننام ىلخبا الو. مكحجانمو مكابصم
 هل اودهتف مكيف ناسحالاو لدعلا قبو مكيلع قفارملا لخداو مكيلا

 مل ىنوو دعو ام مزجنا هنا ف نيعاد نيركاش اوفصناو هيلع اونثاو
 حالسالاو ةرامعلا ىلع لبقاو طابتغاو طاقتنب كلملارما قتفاو نمع امم
 طابتراو ىعارملا ىف اهلاسراو ىقتاوملاو ماعنالا ه ءانعقإب رماو طابنتسالاو.

 حراوسهل ذافتا مسرو اهنع 6: ةيراضلا عابسلا تت همست لالا

 ! (: هديدشتو . 3(  11 ءانففاب , ١1 3(  ةيداضلا .

 لع د سس ]ند كغ هزت: مءاطع» لع دذ مععومصصعي اعدتع اغا نص ةعفعاتعلا عصفت

 كم ها اعمع لئأ : «ظمرتعي مصاعمتم, فتن هحفع !'دتناع ءا لاه لتععءاتمس 6

 آنه, 6 العال ]01111111 20111 5 ]ن مرتع لع هادا صحمل ها لع امناأع ةضت

 ننناغ, ءاحمسم لغلعدلعع مصانع 1عد ةانحعف رد ه1 !هتخدص أم ل 'هراعع 1عد ]مات 25

 ما 16و عقمتعم. ل'حصعت كمتص لع مانك ءمرضصع لع محمتح حفص ع, لع حف !عدمصم

 ما لع رصعمو ازآاك ءأ مردف ا"هتاععمت هحعع 1م مغفسصع طاعصح ءاا]دصعع. لع 1ععوت

 اهدتك مدعد ءالمرعأك ممن ؟هانخع طعم ءأ د ماع مممدرم مساع ءأا دع تعقدعظمتب 1

 لماع دا هيتأر لع ودم ميمعمععت» ةجدصاموعد ها طغضفإتععد ها لع مفممصلت
 ددسمت د١هانك 12 زمقاتعع ءغ 12 طوصضصاغع.» ]ع جقورفامساف 5ع ممداعتصةنعضأ

 لمحدصا 1ع موز ءأ آنت جل عددؤععصأ لعق ![هانمص ععفز زجانتك ذلك دع مماتصؤ معضأ اد

 انت ممدلمصأ ععلععد ءأ د [متكدسأ لعق نمنح جمانن* انك

 8 ا ل 11616 خذ كمد حرعمرت ةوذعق تأ ذ دعم دوم عمم ءجاقر 11

 درر مودع محفع ةحاسمتس ها طمصاتعتس ]1 ةةمزما تن انه ذ عا 00000

 ل صفع لعد ةصفاتاساتمصف ناتاعم ها لعد مصماتوسعك تمنح عاامد : ز1 ممعدعضستحتلا

 1!" لمنع لس طغاونا هغ16 ]وم |" صرحا هذ لعد ءطتعصق ]جمان عمر لع» 165

 هصتسمتتج مدس عقاتوعد عك مصانع 1عد طقافم 1ةيمععمب 11 م"معمدستفصام لع
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 ةيلمالا رمش نيبزتمو بوكرلا ٍتاودلا ةضايرو دمصلل ىراوضلاو
 دالب رتكا ىبو "”ناينبلا نم رقكتساو نادلبلا ىف لقنتو هقشحولاو

 سيلا هرهق نم غلبو راردشالا عمقو رامخالا عفر ىلا هتته ىرصو سراف
 هترّوص دقو اهيصاقاو ضرالا  ىنادا ىف هب ىاطو هبكر ىا داتا هناهتمأو

 ضعب هب لقمو سيلبا بكار اهعناصمو اهروصقو اهبتك ىف سرفلا

 لاقف كولملا نم ليفلا بكر نم ضعب ىن ءارعشلا
 م - - 73 375 0

 اوس ديلا توا يح لق 28 8 5 كه ا 8 1 وما نع

 اسييئافنوشتشم "وليف ْنِم اسكر
 اسييئإىطتماا كييِههطةهثاف 2 1 يب 6 5 م را ع داو 2 3

 0) 6 ناينتلا . ا 2[ قدا.  ا0) 1و5. كلم. )  35 قاعملا. اا 36 هلبق.

 وع ومركز" لع5 ةلكعوتج لع ممتع عا لعد طغاعك 1ددتحعن مماتع ]5 ءطققذع ءأ

 لع لمعوؤعرع 1ع5 ءطغعدتتس مما دعك لع مممدكتعع5 ءأ دنموعم 145 ٌةصعد

 لمدد فان 5 لعد ةصعف ةوتتتتة معق. ]1 مومعممنأ 14د 01116 عجاف مولتذ, نع

 لع ممدصط»عسقعد :ءمصفاسد ءاتمصخك ءأ 100ه 15 ماسيجدسا لعف ؟ك11ع5 لد آ"ةعك.

 11 جحوتأ ددساماتأغ ةمزص 0: طصصم»عءزع 1عو طوصق ءغ 0'ةطوتفذو» 1عق ممءطقصاأك.

 11 مدصتسصغ هذ ةدطزتعدع» [طاثك ءأ غ1 دهدس عمم لع اعللع ةدعمصس نتأل ه'عد
 ةعرجتدتأ لع محمساتتنع عأ يتتل مدععماتساتغ 376عع آنت امانأع5 14و مدان ع5 لع

 10 ةعممغر معمعابعو عا 1هتصافتسعق. ]رع5و طءموعو 1'هدغ ععممموعصاأغ, لفصق 1عاتتس

 انععور 1عدحك مدلمتك هغ 1عدعك مممدتسص عسأك دءملمأ غور ممصأع كاع [طاقخ

 الم ممغأع عج د انعم تدع همدصموضدتكم» عد مدهامسأ لكتس "01 مممساممأ ان

 ةلغمطمصأ :

 طصتموعر ممانع مممص ممععر 1'ن1نونتمص ةأاضع هنتككأ ؟ةيصتلتغ»ع ندع !'عوا مهد اع اندم
 ةماج عمدت أ :

 (00نأ1 مز داتتخ مص ةلغردطمصتأر دو ؟اغرعع مممطأتتاعر

 (نمدصسصع '!'ةطسصم دال دس 1ع لمد ل'لطاآثو!

 طيتموعو-اتج هانز هادو "عواعم 1م م"ماعءاعم» لع 1 "ءاتوتمس كا لع !ا؟طحتعع!

15 421051517 ٠. 
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 هنا .لايقنيو.هاتا هرهق سلبا! هبوكو .ىنعم تا ىملوأعلا »ضعف ةمؤز
 نا ةقسرافلاب هتجودزم ىف ىدوعسملا معزو هّقولهفلاب بتك نم لوا
 :كولملا كلم ددُم ىف نالتخالا نم عهسأ مو ورم زدنهق ىنب تروهط

 بتكلا ضعب ىن ناف هكلم ةذُم ىف ىالتخالا نم اًتوافتو اميابت رغكا

 » ملعا ىلاعت هللاو* ةنس ىفلا كلم هنا اهضعب قيةنس نليباحسلا ول

 5كنشوه دلو نم ةيشح كلم

 هيلع دياد ني نامألس هنأ لاقيو اهخرت هرج هل لاقي ديشهوه

 ىفلا نم رغكا اهنيب نال مظع طلغو ريبك لاخم كلذو انيمخت مالسلا

 ١) 11 ضعبل . - 3 ةةدموسع لهسو 181. ل 5 11 كنشوش نب ثرومرط دلو نم, ءأ 065 216[

 ةمردا من مامور ع اذ 0 مج أ جلصقأب 16 آنك ة0دتكعمأر لقصق ]5 فانا

 . (ننعاودعد ةصاععم»ناعد ممعفاعصلعصأ ندع 1ح 1نوعملع لندن "عرمموعصأع

 '![هطصمفعداط دممصخنغ دمع 1ع لمد ل'[طاثد داودتطع يمنكم 1 هحدتأ دهطراتعاتغ
 2م ”ميدرمممأاع ةدقداأ ندع '!ةطسموفعدتلط ظدغ 1ع مععدمتع» نحن هنأ هنأ ندد
 لع 1" نعمتاسسع معطل عزنا آ)'درمعغم الطدم هخلث. عم دوس ][هدعلامنساك]0ب [0ءاظقهتت +

 '[حطسصمةسمكط هسعملا ىصفاتتتخا 16 (0ه مجمع لع

 طوصصت 14و مموصعم لمصغ ]ج لسع وا همصاضم »عوفر زرع مئمت ةماعسلت

 ناعم ةتعتس ممم 1ةسعأ 16 لفددععم»1 دمزغ ماسك عيوصلب ننمصأ

 دمرصط»ع لعد ةصصقعن, نيتع هعامت لع '!ةطسصمفةعمتط : لهصق نسعأواتعك هانح

 رسووعد هد اتغ ننتأ هحدتغ مموصغ امعمتع هصقز لمصع 'هسعمب طمتللع ةضق.
 د1 عات دعاتأ ددتأ 12 6

 هور مق مل طظةل50 11310, 218501818111 »ل 10501411

 اطر وددعطتل, ةجمعأف ]زعمت مدع ةطؤتفانمصم , هدأ دكان ممدع ةاعع 1ع ددغستع
 ندع ةدلمصم» , ظلم لع 2دح10. 1[دنم ه'عدأ ]3 نصع امقاعسع ةطحردهوأامسع أ 86
 عمصسلع ءنععتسب محن عود لعتس وزد ةمصغ ةؤمقجنك ]خدم لع 1'هسطع رجهتع انض

 هرددعع لع اعدصصمد لع ماسق لع لعتح ممتللع ةسف. 0م اعد ه 1لعماتظفعو مهنعع
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 فلا ءلعو ناسيدقب كلاذوب لل اهب هانم هلا شتر" هكتتتم قى« قضاك اهو .ةدس

 تعبأ انن قاويهز ارم" هلتا "لف اضوريغو نمتالاو قتل ةنعاطو ةردعلاو ةوعلا

 نسل هل تنادو ملاقالا ري كلم اتلو ناكملاو ىامزلاو أو بسنلا ىن اهنيب ام

 نايالالسخأ هلل ئاشتح اه هكفكلم هلق قئاالأ انعام: الو

 لدعلا طسباو قلق نمؤاو ضرالا رعال ا هرون نم ٠ ىنسبلاو هلضف
 هبزامبتسالا اورهظاو هل اودهتفرملا تيماو رمخأ ىيحأو لذبلا رغكاو

 لسع ىلع لدو هرتؤي ليج هرثؤي ناسحا نيب مج ماقاو هكلمل حامترالاو

 لرغيرتما دق تالالاو تاودالارئاسو ميهللاو جورسلاو عوردلاو ةعلسالا

 اهنم بايعلا عاونا ةكايحو نطقلاو ناتكلاو ٌرقلاو مسيربالا
 0 و ٍْ م. 23.1. دن 11 8 ه لقسك 11 تضع اهعمصعب ان

 اد © ميسبتكاآو (50), 01 ةينسبلاو. نمزداوأغ دزتدصأ مدككث انتمزك ![عتتأاأءاق.

 (0) عمم هع مما تا 16و محماك ضار نعد () 315. باتكلاو .

 ودع 1ع ممعمع لع انزع ءأ 1عد كععمصقامصسعع5د لع دهحتع مندعصاعمل ةنتعع اه

 رع ءز 1ع ممودع لع ةولمسدمس» ءعءامتسعك هةصقأهوتعق : 1ه !وعععر ]د ماتتككدتت ©,

 ]13 ةودتست 13د لعد عمصتعم أ لعد طمصس عذر ءا ل'هتساععن. هتك جمان 011"1- ئ

 عيصع, 1ع اأعدصردو كه 1ع نعت, وقصعااع 111 ةععصعع همام هنحإ

 ' لمركودتع الزعم 1نغ مممثاتع لعد دعما (ناتطمهأك ءأ نانع 1ع5 عمصتعق هك اعد

 امم رمح عد ]نت 1نيسعمأ ةورتصتتق , 11 165 طفعتسم عاتق عاد نعوذ [ععطتعو : « لع ةتتق 01

 واتح ععمتس ممتع 12 محمر عىاغ ةصحهصمسأا لع اطزع لمص 1 صحو امد ءذأت عا 1م مقا

 لع دد ][تصتغمع لمصخ 11 دصأم "عننانتر ]مماتن" لاتع ]ع كتتتلتكع ]د اعمعر 1010

 1و طمصصتعن, "ةمدصلع 13 زاتقأتعع, ممةاتومنع !ةنوعسصعمأا 12 عمصمعودلا
 رمت" ندع ع 1ةقدع مويمع» 1ع طلعم تا لفصتتمع 1ع صقل. 5ع5 داتزرعاك هم

 مرموؤ عمم ةععصأ لعتممأ طن, طن غدد هن عصفضعمأ ا!عدنع ةدانتكآدعاتمس ءا 1ع طوضم

 طعس ينتلك هحتسدتعما 0'ةاعع دونك كمص ممانكمأ“. آكأ اطزرعس دع ىمصفتعتا

 3 [هتعع لع طوصصعف هعاتمسم ءأ ذل ةععمسدأ] عج هعدح معو طدةص امص أعد. ]] هند

 هملعمم لع طدترعع لعق ةعصصعم, لعك كتتعففدعق, ع5 ةءال عفر لعق طعتاعع ها [مع

 هما عذ ةردزمد"عتأك ءأ ةمفاضنسس ءصاخ. 8تتق 1] "ءعمدخصةم(أم لع لمع اذ ىمتعب |

 هوزع عمموم , 1ع انس ءأ ]1ع امص , لكعرد انددع» عا مسمع 1غذ لتل] ةععداف ىمص_مج
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 ةداذلا دنهل ةقبل انيضوولعبلا عاونأ.س ايلإ بتوو اهسبلو اهتطايخو

 كليكيلا ةبيضزللب اهنم[وز ناي دالأو ىنادبالاب ع ءاذملا ةقبطو ةزوسلأ ىنبع

 . نناماكا ممزلا خلا لهلاب ممنم الكرماو عانصلاو راتخلا ةقبط و ةقبطو باّشعأأو

 نيطايشلا ةدرم براح تف هظقي ملف هطخو هدعقي [لاف] هذح 10

 مللذو ٠ مكنتحاو مكلمو مرساو مرهق ىتح ميف 0 مب عقوأو

 ضو ماخرلا لعو لابيلل نم روضعلاو ةرابما عطق ىن مّدكو مليعتتساو
 تاماقحلو ةعينملا روصقلاو ةعيفرلا ةينبالا ءانبب مذخاو سلكلاو ةرونلاو

 ةضفلاو بهذلا  سارنخساو رطانقلاو روسيلل دقعو ةيحرالاو بملاودلاو
 ريغنعلاو كسملا حارفجسا ىلع لد مق نداعملا نم صاصرلاو سابخلاو

 ةيودالاو رهقاقعلا ىلع لدو اهب قافترالاو اهلايعتساو بومطلا رّياسو
 2 119. اهايا. »3 15. ينجو. ب 210 5. مهكنتخاو .-- 115. جرختساو . - ا! 115. بيطلا .

 لع ةاعصصعسأم ها لع اعد مدحت. 11 ععمسردد 1عد طمصصتسصعق هد ءلدقذعق : 2

 ءاممدع لعد جدعستعسس نحت عمضلعمأ 1عد [عءمصاتغععوز ]د كممدع لعد مطملععتسف

 ( مماءل]عز كا لعك معؤامعدز 1ه كقمذع لعف ةهتطعم ءا عمل عدل دلعدعو ءأ ءعاأ1ع لعد

 نردد ءعويصتم ءأا ةعاتفمسف. 11 هركلمدصم هذ امابك 0'عجعمعع» 12 م"ماعدذتمم

 سنا ]عدم هحدتأ ةكدتاومفعر ءا ءطفعاتس 0010100 ندد ةماطغنع ل'هعاتود قطف

 ند زردصمتك لغموفدع» 1عد اننصتاعم. طرعس ءمددطدغاأتا عصقاتتاع 145 لغصحوطؤ

 ءطعاا عدو 11 1ع5د امتلاه عد ماغععع, عج هطاتصغ تصع عامان مرسم ناعم 1[

 ”ثلستكتا هد قماتحتاغ ءغ ع الغ لع ممتدغعهطأعو عقعأقتعد نت1 1هتكدتا انعهج

 دئالعع» هذ لع لسع دحوم : ذ اهتللاعع لعد ماعم عد لهصف اعد محمصام عن عق ءأ

 لعد يدهس عو لع "هع ة ممملستعع لم مدجقعطتءر لح ماقعع, لع 15 كطمسح ءأ

 لس كصعصأ. ]1 ]عد !هعوم لع ءمصقفاستتسع لع ةتردعتاطعد نلت ع5, لعد ءطقاعماتل

 اهم 16د, لعد طوتسم, لفك مماتعف طجتلضدتسلت ندعف ءا لعد مصماتلت دق, (1ع5 هدأ

 لع طمتح ءا لع ماعم كا ل' ءعسمتسمع لعد ممتصعف !'هد, !'هعوعسأ 1ع هنتحع أ

 1ع مامصدط. 11 هضفعتعمم ءددتتاع ذل ياسمتع 1ع محسقع, 1!'دصدطت»ع ءأ ]ع5 ةتتاكعف

 رجوعك مسمر هذ عد طلعو انكدعع ءاذ عم لماتتت ءأ ةاتقدا هذ عددج»10نعت لعد رمامصامع

 جد 6لز نكسمأ]ءن, لعك عددةلعد ها لعد جعمرتسةأعن, هذ 1عد ءعضءطغعت» دنت 1هانتر عض
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 ىلع ىرلو اهبيكرتو اهنبعو ةدعابتملا نكامالا نم اهعمجو هيوافالاو

 ظ ربجلا و ىنفسلاو قيراوزلا ذاخئاب رما -5 اهيف 0 تلعلا ماكحا

 ذاهئابرمأ 7 أاهجارخخساو راجلا رهاوج ىلع © صوغلاو اهلاحتساو اهتالأو

 ىنيطايشلا رماواهيف بكرو حابيدلاب أهشرفو حاسلاو اعلا “نم ةلجغ

 لبقا ىّتح ءامسلاو ضرالا نيب اهف اهب باهذلاو مفاتكأ ىلع اهلمحب

 نم دزمروأ موي كلذو دحاو موي-ىف لباب ىلا دنوابند نم ءاوهلا ىن اهيلع
 نامزلا بابشو ماعلا رع وه ىذلا عيبرلا نم موي لواوهو دام نيدرورف
 ديعس ديعو ديدج موي اذه سانلا لاقف اهتوم دعب ضرالا ةويح هيكو

 هللا اودهجو زورونلا هومسو مظعالا مديع هوذختاف بيبع كلمو ديتع ّرعو
 ْ ةردقلاو ةطسبلاو ةعفرلا نم هاَيا هغلب ام ْمكلم هغيلبت ىلع ههما رع

 0 315. بيطلا. + 9 315. ضوغلاو.

 !هترتع لعد ناععاسمتععد, هذ 1ع5 محمغادص عع ءأ عج لدتعع تكدعع دماود !1ع5د "مولع

 لع 1ج مجغلععتسع. 11 هملمدصم لع زدنعع لعف طدصوتعد, لغح طواعمسعج ها لعد

 ةتكدعمتتج هحتعع 1عبع5 عمووصحعجاك أ لع دهر ةعصتع ها لع امتنع ءكدمم عارم

 روع لعد مامد وعدو 1و مععاعك لمصف آه جعل“.

 ادز عم 2غ مصقاتمتع نص كم ل نوزع ءا لع طوتع لع امعلع ها اع ينحت“

 016 اطعم عدنا همدسعو جب ةاعع مممصتغ 11 هلمدصم هحدح لغصمصف لع 1ع ممساع» تان

 اند ةرحدسأعد لمص ]2 "ةعتمص نادت ءوأ ةحانخع 1ع كقعا هاله امضعع. 1| دمجو عمت

 ةجنصقأا لمص !"دتع, لع آطوصطقحدسما ذل فطر هدعم د سص ذءنل زرعت (ب انا ام

 لمس ل'نمصممل لم دصمتع لع !"هصوهساتم , 1ع مععسصتعس زمانع كن مدا ضأ علت )2 .

 نت عدا 1ع موج محعمععسعسا لع !["دصصقعر 1ع معدماتجءدتت, هاخ 12 معسل رنمصس

 دان501أ1ع هرما"غك دورد همم (]1ددعصسد ءدخ. لعد طمصصصصعم للععمأ : (ب'عدأ دس زماان"

 2ماتحتعو, نصع طغعتصءعممع 1ناع, نصع ماجاددددعع "6ءالعب نص وأ هجاتوما-

 لتسمتمع ! اكأ زاد طععصأ لع هع زمصع ينتاك ةردمعاغفععدأ 7وسمعنع, اهنيع |نأم

 رمسصعتمداع, 1هدغععمأ ]درع لحمل دنا مهص عصتع» اعحع »وأ لذ نس اعأ لممست

 لع ىموصءعممع عا لع ماهتكددصعمع أ طبت عملت»ءدأ ععلععد لع اهدا ع نيل
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 ةورغلاو ةنمالاو ةعدلاو ةعسلا نم هلظ ىفو هنهب ماقزز ام ىلع هوركنشو

 ىصقلاو ىزعلاو برشلاو لكالإب اولغتشاو ديعسلا ديعلا قح اوضقو

 ىف ةنس نهقلثو ةئاقلث كلذ دعب رب ىتبووهللاو برطلا نم اوفصتناو
 فقرصيو نضرالا ةقزا "بدبي ةدغراو شمع معناز ةنسحاو كلم عفرا
 زاتطمالا «ناتا ى ىوماعب ةقفرللار ننالو نابل تار كلو ةالثلكاقالا
 قرطلا نماو راعسالا صخّرل * نوحاتريو رامقلاو تالاغلا ءاكرب نويعميو
 ءاوالا راتآ ةوشثو غاللا رمللو حلاكلا درْبلا تافآ نم ىوفاعتو لاومالا نسنحيو

 طوقلاو بورحلو نّمفلاو "الهو ءالبلاو ءالغلا نم نوللسيو ضضارمالاو ظ

 بتارم نا نيالا ب باتك فو ٌراضملاو زاعلا تاس 5 9 و

 0١ 11: بدجي. ا( ال5. نابآ. ل 0 315. نوهاقيو. ب 4! + التالو .

 اعدم ةحوتلا ةهععم »غر مهنع 1ع طوصصع [معننصع لع هع رمز أ ةدانق 1!'ةددط»ع لع

 همن عماتج عمعسصعمأ, هب 12نأ 0'هتفدصعع, لع طتعص-ةنع, لع ةذعتسام ءأ لع

 معطعمدءو. ]15 هقما1فظعؤعوما ]ه 1ةأغع 1مءاتصغع م دمحم ععضأ ءغ ءط طسمسأب

 هر 1دتكودسأ "6ومصصعت» 1ع ةصفاستس داق لع دمتتكتلاتع ءأ هم دع آزلعومأ ةمح

 1 ةرععرم ءرأ هلت ل17 ةذعرم ةحأق ءأ جانت 71315115. : ظ

 1 ©[: آدر ص لعمل ءاترعو اتمزك عصأ امعدصأع ةمك ا ءأ طقات" عانت

 ىسصع هز ءأ زمدتكذمسأ لع ]15 متع ]5 ماسف لمدعع أ له ماتف هيف هطأع,
 ةممصأ ]عد ممصعم لم ممط0عب لترت ععممأ 1"1”خهأ ب, رمهثا»ع ةطووآس و 0001

 ءأ لعد طمصمتعو. 5ع5و دانت عاف هععممتعمأا 165 مآاتتعو هد 1عدع ةهلكمم, ءأ

 0'جطوص لمص أعد مطماةدودن ءأ ؟6ءمآا مدر 1ك ةامتعما ىماعستم "همز 1مم 119

 ه طوق مع , لعد ءطعصتسم ةاثق , [ عانق [ م0119 واتح طرعم مهرامسأك 11 م 6مل

 ء20565]2, م1 هان ورم مني («ةد1365 مه لعد هز 1180111:عانلع 0 06

 ءطم]لءتتك امد" 0لعد, دل جاتع ةأأعاطأ 65 5 ةرمز لف صن عد هأ حدود مقل ه1

 ل15 ةامتعما معموعوك نو لع ]1ج لتدعاتع, لع 1 مهتكؤمع ها لع !'"ةصنععداتمص , لعن

 ةصعمأعو ءأ لعف عنعتعور لع 1ه ةةعطعمءوذع, لعف امعدتط] ءمص صاف لع امتعر
 لعق ءماترتو لع 1هدنلعع كك جسلععو قملقستت 65 ءأ فاقع مورد عة.
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 الرف مالعا [اًمس مالعا] ناكف ىنانسالا ىلع مج ماتا ىف نينأاكد) نابلا

 . ادم ىن ناجح 3 6) ةورسقلاو ىنغلا ىلع كاضغلا مايا ىف تناك د

 لوسمالا ىلع رهجونم ماتا ىف تناك ف ةقباسلاو ءانعلا ىلع نوذيرفا
 مايا ىف تناك رف ةمكفلإو لقعلا ىلع سواكيمك مايا ىف تناك مّدقلاو

 د يلي وبلا ماوإ ىرييدأكا تق ةدييخيلاو ىلملا ىظ ةيسنك
 ماتا ف تناك رف باسحالا ىلع هدعب كولملا كلم ىف تناك تف ةقعلاو

 ناك هتاف ةررغلاو ىنغلا الا «ةروكذملا لاصفمل هذه عامقجا ىلع ناورشونا
 هدلوب دلاولا ةفايك نيباك هنيمريرع ةفار ّنا "لاقي ناكو اهب ّدتعيال

 ىنوذيرفا ناكو ةربخلاب ةرضلا عينص  ةّتعرلاب كاقغلا عينص* يلقي

 ناكو زدعلا ود علاك ةّعرلل بايسارفا ناكو هيخال حالاك هتّقعرل
 نايبصلا بدؤملاك ةتعرلل ىنساتشب

 ١ . بانلا بتارم ذأ ىنييالا انك ىو. 0) 1 لاقت 31 (0

 اقع ةورشلاو . (5) (26و مممأ5 دمصأغ نعتتتك لعدعح 1015 لوك 2
 روك ملا. ا نع .115 3

 آ«دصح 1ع اند»عع لعم 1مهغسنم»ع 11 هيأ لثغ يدع لس ا!عصردد لع الزعم, 1ع

 طمصتسعد ءامتعما ءادمدند ددتحتدسغ 1!" ةعيع أ 1ع ماسك ةعغ ةحوتأ 12 مهغدنعوصععز

 . لس اعصحردد لع ]هلجاجفلع, ددتتحومأ 12 تكعطعموع عا !'هردتلعمععز ةهانق 1ع "نوصع

 لع كمل طمس, ددتحوسا 1عو ةعمتععم هغ 1ع صغصتعي لي اعدممد لع العمماشج
 لر ءاطب ةدللدسأ 1'هععتسع ءأ 1 هم علعسم انو ل ؛ةعمدرمود لع ]كمت ط قمادك, ةعاوص

 1" صاعا]: ععدعع ءا ]12 ددوعددعر لي اأعسصرتد لع آكهتاءطمد»ه, ةعامصس 1ع متتموع ءأ
 آد ؟هتللقسععز لح ؛عصد لع آيمطعقم؟, دعامس ]12 101 ءا 12 ماتععأاغز ةواتق ف

 رمزك كانتذ هصامر ةعامص 1عد طعا] عد حعاتمهمر ةدقص , لم اعدم ل" ةصماة دءطقضصجةص ,

 ةواود 1'عموعسسطاع لع هو ءالللا هونك 12 تعطغعمدع ةأغ !'هرحتعمعع نحنا

 لنلمتومدتأ. ()م لتددتغ هددكذت ندع الزعم ؟مدتامتلا 5ع5 هانز عاف ةهجتعع ]هج ممهسع
 ةدفضبلع لخص مغععز ]ططدططفلع, ىدحصع تصع [عمباع ده تحولعي ق0 طمشم

 ةأمتأ مواتر 5عد ةدزعأك ءمدعسع نص 1[مقنعر قل عقمترقط ىدصصع انس عدصعتلا

 أ ظزمعءاطأاقمأ ىدحصع نص مجهتاعع نذ 1" ةعوعل لعد عملهسأف
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 مجرمار خأر كذ
 هيكل تو التو 0 ايندلا لاوما هدنع تتهجو رجرما قت اتم

 ربتكتو رطبو رشاو هبلق ةاسمدمألادبتخ ناك هنامز ّتتماو ةناطلسو

 ىلا قرتف ةّتدوبعلا نم فناو ىلعالا مكتر انأ لاقو ىتبو نطو رتختو

 هتّوق 0-0-0 0 2

 ضروأ نم تا 0 ىقسملا قريمحأ كاقفلا 22 بداونلا

 نضام لل هيلع ّشضقناف ةدنيدسش رضو 0 ةفينك ىزمج' ىف ولا

 () 115. اسقف. (2 215. متّضغو. 3(  115. ةغشك.

111011185 111111111315 1 811115 51 51111. 

 آ.م-سنتع, م0556لهصأ عد ةطقصلقمسعع ]عد طاعصم لت مجمصلعر انط 15186

 أنس مماتح متر" نصتصعتفعو, ]نر ص تأ مهدت عصتت هذ 1'ةم0عمغع لع 3 10115582

 نأ ندع دمر نعنع هأ دو الآع 5ع م010د ععدتعمأ, 31085 دمر ءمعاتت“ 5ءدح

 لسع عت, 11 لعتستأ طقسامتس ءأ مممدهدسرمدعسح , 11 نأ ماعتس 0'هعسعتأ ءأ ع

 دمعودع, ةلقعم» مغ ةصمفصعمع هأ ذآ لتأ : لع دددتك ؟ماننع رصقتأا»ع ةانججات طمع.

 11 دع معلمو نق معصم لخع طمصخصتوعع ن طلعم ءأ هسكحو ذ 5اس طادع» 12 للص

 قلمرد دد (1دصسصع مع ةتنله مدق ذ 5 ةاعصلعع, دورح ءماتت1 عت [مدنطق, 3

 لراستكددسعع 5 ةعرعماتلق, 5من م1عقأت عع ةةروصماتتأ, 16 "علمأ لع 5 نال كل

 لتصع دع مءاتعو لع اتق. 15و ثيغص عصعمأك عموتتع5د ةانتكتمس 1" عطأ [هطصق 0

 ةمحزت "عثر 1ع معدردلع لععتسأ طمقأاتلع, هدد دع "نمآأم هدتحت عماعسم عدغ مطاع نت

 نانا ]نأ عد تمتع ةستح سلم عدم عك. 1ةللطقلع 16 1[ دجدسأع نادت, ل م6158

 هدأ ةهزدمعأم 8قوومفكزد , لحن مدختو لع ؟لعص عم , مممتخعاطم ءمصانخع آنت 276ع 65

 اضمامزدعك مدل“ عممعم ءأغ تصف [وهمعع [هعمت1لقطأع ءأغ [هدلتأ دتعع ]نأ مت
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 هكلم ىلع كاقضلا 'ىلوتساو ايجنوم رع هنم برهف بذرالا ىلع باقغلا

 ظ ندا عيمضم كنا هلجو هقدو هلجّرو هليخو هيعنو همرحو هكلمو

 | وب وراسي ينسي هيزمل كد داصرالا بصنيو

 داقلا هّنا لاقيو راشنملاب هرشنو رافلا ّرهلا ديصي اك هداصف ةلاح اديه

 ريرسو هّرع زكرم ىلا عجر دق اهبلاخيو اهباينإب هققرم ىتح عابسلا ىلا
 لقا لاقيو ةنس نيرشعو ةثام سه رب كلم ةّدم تناكو هكلم

 باوصلاب معا ىلاعت هللإو رفكاو

 فسارويب كلم

 !"دتعلع ددع 1ع انغدعع. ط«رعسم دءدقتتا منك نص لفودمتنعمد عدا كغ 1ولطلطفل
 . ةءرصمهرته لع دمرح ةصمتععي لع 5ع طاعصقر لع دعك [عمخسصعق, 0ع 5عق تئماتح

 معدتح لع عد ءمحولت عمد عا لع دعد طةطصاممدتسم, جالس لع امان ءع ندع الر عد

 هكدتأ 0055606. 11 مع ]دتكدود رمدق لع 1ع ممدنضكمتحمع ثا لع دنع دنت علل] ع أ

 آنت ىدرجعت» 1عو مماجأعكو لاتكون نع نيانعر كانت" [0عآ1نلادع 2 عع, انزع , لمصق

 1ع ماسم اممأع ةامأ, امدصطدو صانع دعك ممهتسك. ةردرنو !'دتمتل" موانع

 مدصصصع 1ع ءطقغ 1ظدتأ لع ]12 ةمدتعك, 1ةلجلفلع 1ع ءماتردد عد لعاتح ةحعع

 وعاع. آل ةمعقك دصع ةهساعع [مد0لنأ1 هد 11 1ع زعام هنبحع طقاعد 1ةهءعن, نبت 1ع

 . لفءطتعغععمأ ةحوع ]عدس لعصتم ءأ 1عبص5 عمللعذ. دتق 11 معامدعمم لمص

 ممدرلعمعع ءأ حن دلغعع لع دوج عمربس عمم عسصعسأ. ادرعس ةكوتأ "نعصغ كم[

 عما تس عأ هةصق. 1[هنك هد جئاسطاتع هدتكذا غدد ممومع نسع لمصمم ماس

 هان ماسك 1مم عدع. الاعب دعجأ مصصمتخ 12 7651,

 مرولل]ج مآ 17

 [يعو طعمودصق ةزممعاأ] عصا ع ممز 8ةوتوسةفرد ءا اعد ةيعسوطعو ]طولطاجفلع, همد»
 ونحن, لزتعمصم , دتعمأ لع 4لملكطب , «لع لعدم >. آرعذ طقطتتمساأم لن آل عصعم

> 

220 
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 اهنم ىتلا هتديضصق

 " اًهيِراَسَم يف ٌنِلِو لياصلل 2 َةَدْبْعَي كاملا ان َناَكو

 مجهلاو نإولع نب كاقغلا هنا معزت برعلاو ناطيشلا لباخلاب ىنعو

 اتاو ترمومك نب كمايس دلو نم فسامردنا نب ىسارومب هثا لوقت
 ذدتلا: ىقاء ىلا ةئاموواؤتل اهالي هلا ىةعللاءروقب تال وس

 نم اهب قيلي امو اهمُجو اهجورسب سرف ىنلا ةئام نمرفكا هل ناكو

 ناكو سرف ىلا ةئام بحاص ىا ىسارومب مهلوقف لاومالا ونص
 هنعيفق يواندل كار: هينا لعق فاسضلا [راطيسغلا لست ىملا نال ا

 ! 119. مهنم هنوكب نحكتفا. »(  315. اهبراحي (20إ. ملم, 1. 1, ». 201, هماع ة]. بح

 انثأ) 11. ةغلاب .

 مماعملعصأ ناتثل ةامتأ لع ]عنخ ممعع, عا قطوننلاهدجةكر لمصق 5د مق

 همر 1دلا عاوزرتع ةد نعد اعطت وذ

 ادم لعد مفاععد ظدغ ىلع آددطاجفاعب كلاككطقطتل ءا اعد امزهص 1ع دعي دتعمأ لحصد 1ةتو اال

 مون 1-41 ل11, 16 ممغاع ةصاعمل 1
 [دورتع 6 دز . نان1, 0 ةزدرتنك 65 قموطعو, نامتأ طوطاطملع, 815 لع ؟ةلعفتت
 هدأ هردردعأ6 مونع 1عد ءووصم 8غجدسفم , 2لك 0" ةصلمت" صدقك, 00016

 تزجةسملع, طاف لع [مجمفسمتسط. (نع ممدسص لع 1آ83ةويوعففر» ]نت د نع لمصصغ
 ردنسعع نانع, عد ]مص عاتع ع1 61 اممم هاودتلتع «دحص دمددطتع 5ا00011ات ف

 نعصضخ دصتللاعم ءا ندع ]1دداجابفلع ممددفلقتأا رماسخ لع هعصغ دحتللع ءطعامتتت 3
 امنس دعالعد أ اآعيعد طقمعد ءا 15 ةومتيدعسد داك ةدتنم165. 1362ةقز)

 هاومتاتع لمدع «سصمتخمع لع هعدغ ستالع كعوتتحم. كورت ممم ةامتأ "01 لان

 اك ءصعم ددلمص يعئام 1آددلجاجفلع خذ طبعع ددص مفعم د اتت لتكدصت : « ذأ انه لع

 نعد, نع اع لوصصع مه مسمر عقذع ان حن 1ع رمد 16 سوز رز دفعات 6م

 ناتع اس دعمك 1ع مددتاعع لعد ةءردا (آتمحهتك.» 1)ةليلردلع ةيتهصأ ؟نانقذا اهل
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 ةييبمالا ا نع ناتي ىققتيا هكلم ا كنتم هيبل افعل

 000 و اجو عال

 00 د يوب

 هينبامد اكلم »اذ اًدج هباطتساف هيلا هِمدقو نيخل تعم

 ١ ايوا برا رن ا يلا

 11 ةعنصب رماف. دع الا 1. هيزعي .

 (ممومعصعما هذ ةدتعع ممماجسع دمص ممعع, طنا قلاع لع دع موهدعفك1ا0طقر

 مدع اعدودعأا] ع5 ز] دع اعمدحو عد ةامأ لع ممفردنعم» اه عيعضع مصانع انزع
 ممتع ادن عداعع» ددرح عصعرحتععي ]1 كميصصت عدعم هذ دع مويعاع» هجعع ءءالع 1166

 ء( ل هلم ]و مجعاأنع ذ جفعتأتم»- ظ :
 اند زهسع آطاتخ ادن 00001: 5 1و 1[! عدم لختص طمصسصتسصع ءأ انت للا : «لم

 . قتلك انس تسهتكتصتع» طقطتلع لمصف !هيضا لع معلمدععع لعف دصعاف لتودعع لع
 ةويدعع» دبع آذ مطلع لكيم ممل ءا نيا اع ىمدصحتعسسعسا. آل ءهنحعاس ددع

 ممعملعع خذ امد ةعحتعع 2 ١ آددلبلجفلع ادن هكلمسصم لئعم زد جفسمت ند ءفيصصنف
 ةءاهماتالهصم رحمدع نستل ردشغ عم عمناعسو زجانتك هرمسأ انمحع انك طوس هنن

 ماهأ هردمءاتدددصا ءا لفاتعمأ يم'اطاتك ]دن هحدتغ مصفدسم ةهحعع طعجتسعمسمرد لع

 5مل. 11 |[ ردممردمدت لذ كد هيتكاسع. لكص نع اعصردد, !عخ طمتسصتصعدو دع هحهضل

 ععمنعسا جدفعع لع دتمصلع. ]طانخ دمسلمما طمطتاتعم !ططوطلطقلع ذ همن

  مممضخع يعاسمتج هصعصأ رجمسع نمل لعتصا دعا, لفاعضستسم ل دمسم

 16 دم نك ةميسستف ل عج قضففتأاو, دع قدم لع |'ةيسفسعت» ةنععمدكاجمس منا

 لع اذ كطمتع لعد جواهتلاعو ذ الع لعك ةوصعمتسج, منتكاف نفللع لمع طبعطتخب

4 
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 اهبيظتتتيا وهو ناولالا يياتطا هل عنصيو ناريغلا موك ىلا اهنمو ذباعقللا

 ةداجا ىلع سيلبا دجاف :ٍعجر ناظمش ةدعملاو اهرش امِهن ناكو اهنع

 لاقف كتجاح لس هل لاقو ةمدقل' ىف هرثآ نسح ١ ىقتزاو. ةعنضلا

 انحف "تل د ى' هل" ىذاف: فييبتكيفا «لثيمعج' ى »دعا ذالاب"ئتحرسيط اول باي

 ناحتمس اعنب هجر اوتو ةضاخم سابع قضوا هليموامس لج

 وثم لع ىنتعلش اهماكا )تالاف ياكل كنا ار واس ديليو ل

 جصيرمو اًدنج هننالؤتو هيلع نايرطضتو نايرضت اقناكف تاقفل
 لعف اما سيلبا ناسكو اًرارق الو * امون دبي الو هواتيو لل قيو "اروضتتنيو

 ا 315. ةدعملا ناطيشلا مجر . - 2 215. ىضراو . )3(  315. روصتيو. تس () 315. موي.

 دانتك 2 15 ءطقتمع لعد طوصتلو ءا لع ادت هد ططتعع لعق ما لمار ءلعسع , لمدأ

 ادداجابقلع دع -مويدولمتأ ها دع لف]1ءءامتخ كا لمصخغ ز]1 نامتأ ةحتلع. (ب'عدأ ةتصكت نعصتتأ

 ةاطمطتاسمتا ذل 1ح طمس ع هستسق]عز 11 دع مماتكتد1أ[ ]0105 5 هلل 234561 6[

 11 لعتصاأ عامسم» 4 ةصقداتملاءع. 1ءوامرممع قا تنص دتقتن(لا 5
 ادواادؤلع 1ناتعزام 11115 لع دمرص طقطت]ءا6 هم ىورد هنأ ها, امنه ةةاتقاوتا ([6

 همو عما عماف دعرحتععور 11 طبق لثأ : « 2عنححص(ع نع ندع طن غول *عق. » ]ظل

 ممممصلتا : « لع رءاتح نانع ات دتت ةععور ]عن ]ج 1ك عانت" لع مماتحمز» اطوتمغ» اعف

 لعدح ةموسلعد. » 1نهلططابفلع دع م»غمام هذ كمرد لغوتنع [طاآلك 5 ةامسضأ ةدرت»ن6ءاطغ 6

 انت, طقتمم دعم لعتح ةردوتنأءك ءأر دع ةعيحدسضأ لع ةوص مماتخمت“ لع دتتد1 6766 6[

 لع مددعتع, 11 دمرتألاد دددتع ءالم5. ]11 ةثح دمدتاتا دامر5 لعاتح هعموعماق 5011

 لاتت, امنا1ع5د 1ع5د [هزك نننمد 15 منزمدلاو هزد[ده1"ةتددوت عصا ا0ان)01115 0136

 ال5 ةاملعمسأا ةهنتجوتمحومأ. كاملالدسأ نضع هعئامتسع ةمةلتانفرخ هع 8'ةامتعتلا

 نانع لعتح نأعفمء5و هجحوصغ 12 1معصخع لع ةعرتمءعضاف. ]15 مص نقتعما هأ هاةهاح

 اةهتعصأ ددع ]نداجاددلع ءغ 1ع امعامسمتعماب 11 نكمتأ ءا طسسافتا, دع امناقنا

 لحصح دمص ]أ[ ءا ىطماآمتا دد لمتآعتن*“ ند ردامتساعو, دع نئمانكوتا 81 ةوزال-

 معلا , ه1 67005. ْ

 [اجاز5, ةردرتغك هحملس دعت ةتصفأ 376 1لتر كاعد ةامتغ 2116 ةرتكضأ هات النسور
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 انا"لاقو ىرخأ ةروّص ىف هيلع لخد رق ههجو ىلع ماه هب هتلعف
 هىرتمفغ كنتجلاعم قاع ددكحا:رذقي الو تكتاودو كادت راع 0 بيبط

 ةةيتتتعو. يدل" نءايلا مظعأ تناف ىب.ام لطم قننجلاع نإ هل لاقف

 ال نيس رمل : و منامه قا لاقف ىئاطع ةلازجو ٌتازج نسح مدعت ىلو

 ةليبعدالا ةغمد| نم انيكطُم ناب نانكست اهنكلو تيشعءام 6 كناقرافت

 . جارخخساو قمباس ىنيلجر لتقب رماف كندنب ميرتسيو كعجو نكسيف

 كاقفضلا حارقساو عجولا يدك اخيك نينا اهماعطاو اهتغمدا

 ايريك ان عتساو ىف يميل هرارط مامالا دغلا نم هبتني ملف اقرغ امون مانو ظ

 موي لكى كلذ لعفُي نايزما ف ناتّقحل تنكسف ىنيملوتقملا ةغمدأب

 (1) 119. سيطر, اال ال15. ريغ. --13) 315. ىدنع !نل. - () 115. كناقرافغي. - اا 15. جارختساف..

 رداحتك 11 هع مممدعصتم ذ است دونك تضع ةماعع طمردصع نأ لتأ : «لع ةاتلك اند

 160 ععزرت قصص وتفذدمسأ ام دحم]ةعأتع هغ 1ع مءونفلع ىنتتأ اع 1دتتأز 6250216

 هاناسع ننع محوت طع ةدتس“سمتا اع” يمغعتس » 1ندلجلجفلع انت مممصعتا : « ثا ان 06

  عامفسم ءأ ةزتوتكعف دجعذ لمن كنت, اح ةاتضمم ةحتزمر"نو لع صحما 1ع ردتعلضاع"

 مددت و ءأ انت دةعمف ةمصلطا]6م لع ممعورضتندءضفعم ةا لع لمصق.» ]طالع للا : «(رمف

 ([ انا 5617معأق 26 6 لان عع وحأ ا 00551 اورد عا عردت 5 ([116 ا 111105 , 5

 ١15 لعمم منعععمضأا ضممصوستالاعو ىاللك ىمصغ همدصعف ةحعع (1مق محم

 (1"اطفردددح عدن ةلمرعو ام ةوردكا "قص عع ءعووعرو هغ مدح هوركرو اننماك مرو 16 ”عرجوف م

 11 11 لمع امع» لعتح زعاسصعو عمصقر نرئعمللعع 1مم عمك موتتج نأ تح 20111

 رن عد (لعانج ةععررعملتك , ننت طعما ةتطقت ةيدهتقفك. !دهلطارفلع مدعم لع ةهدنلا ا

 هأغ لمحتأ دم ردم[ مصعأ ةوسصحضفعتل , لمصخ ز] دع طنغ "مئملا نر 1م | مدع[ مطتتللل

 (انغع مور* 1ع5 طدمانح ءصعماك لعد ةعمرعتتك نحت دمنلمتعسا ناعم دمانضعاك ([0

 دونت ءوات. ق4قامعد ز1 لمضصصت ]!'نةساعع لع يمر ةرعوسم لفتح طورت مو نأ (]'هرررع

 دامت عر ]مرنرعو عمرك موللل ءعواططتات ع كمانح ([د تمس نرحعم ١1 عاصف, هأ [مو موت

 . رمصاك [!نععضأ ةزوتففو. 1] اذ تضع هتصفأ طقسسع لمصع أ نموت ةسان [عد
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 بتكلا لما رغكا نا عرأتلا ىف قربطلا ركذو:سانلا ىلع نمتقحلاب لوفو
 ةدحاو لكن يتليوط نيتهحل ناك هيبكنم ردهط «ئذلا نا نولوقي
 .. نانكستالو 0 هناعجرتو هملع 0 ناررطصت اهناكو نابععلا: نّرك اهم
 لابلا وو بايعلاب اتهزتسنا اكوا ةّوظلا قايتمدللا ةم_اي ايكلت ا
 هنا نوعزي رابخالا لها عيججو لاق ناتّتح اههنا.ليوهتلا قيرط ىلع

 كاهغلا نا. قيلكلا نبا نع كدحو اًرمحاف ارهام اوجاس:ناكو علاقالا كلم

 ماردلا برضو روشعلا نس نم لوو بلصلاو عطقلا نس نم لقا
 هقّداص ناك سيلبا نأ هريغ نبعو هل ىنُغو. ىنغ نم وأو ريناندلاو

 اهقح رمغب ءامدلا كفسو مانصالا ةدابعو قسفلاو رعهلاو رفكلإ هل نيزو

 )0 11 نيذلا ت7 0) 115. نابرضت . مخ 9 11. ناعجوت .

 مرد عد رمدنع 1عو لعتح ةعمعصأق. آنه م1137081 لعد جتاعاتتس, للا '!'ةطونصت د

 هو نطسمصتعاتع, "ةجدزدمماعمأ نمع نع نسل ةحوتخ ددنع 1عذ ةيدسأعد لع ]8ةطابقلعب

 0 ةامتعما لعدح ععدصلعد يعمزكددصس ععور مدصصصع لعد اةاغد لع ععدصلف ةعرخ
 جعصأم هحتدصأ لعد ةلهصععمم هاك نحت ]نا ءدتقدت عصأ لع احع5 دهس "هصععو اهصأ

 ونس عال عد م'ةامتعساأ ةماستتعو لع عر ءا1 عد طسسصمتسعن مناع [مهثعطعق. ]11 1

 هةعطمتأ دمانك وعد ةاعصعساف عاب ممتع ءالعدجعر» 1عد طمصممب عى 11 1عدتع !ةتكدتأ

 ©1011 ندع ءنامتعمأ لعاتح ه0 0065

 ٠ ليعود طتئامضعسو, .لتغ ءةمعم»ع '!'دطقتلر دمضخغ انصقم]1065 ©52 ©6661 ا

 1جدلجابفلع كامتأ ممثغعع لعد دعردأ (ران؟سمتم, نتا ةامتغ طم عتعتعسمج , طقطتاع 501+
 هع ءا ةلمدسف ةنتح دصق] ةطععد. 11 تهرحممساع ةتتقدت, 0'ةمنفو آطص هلجاكملطأب
 ندع !ذلجارفلع ةطدغ 1ع مععصستع» نحت مدتغ د دفدعع 14 ممصع لع 1ه هحساتله أنه

 ١ مغ لع 1م سملحب 1ع مععصتع» نحت ةامطاتخ !سرتفأغ لس لتدتغسمسع أ نانت 8
 لعد مممصصمتعد 0'دععوعما ءا لمع 16 ممعصتعس ندت هطقصتم أ لمصخأ 1!" نط موع

 نأ نطمصأع عهد عمون ]11 ةهرمانتعر, 0'هرجنغن نصع ةتاعع ةهدتموع, ان [طا1ذ5 5 نافتأ

 . ممتغ !"دصت لع طوطابفلع, ينل 1'هحدتخ دنلسنغ ءا صاعدتسف ن !ةسصصتغاغ, ذه
 ةورنعا] ءكعر هت تعم ءأ ذ 11001336 ءأ يدلل ]'دحتدتأا عاام ل 1 عموعت" 1ع ةةطو
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 « ياليل ا ىداج ريشنيلو [يلاضملا ناكتخ مئانتإو عتاب دلع: قااملا ءيصعو
 ىنيلجر لققب ةّرقسم ةداعلاو «هلاغم نكاعوذحيو هكلس ىف طرخيو

 هيك ابناكا عرتيسللا قايعمنلا اهيعمدا ماعطاو موي لك فزنا نم هاجم

 قوخو ةّتلب لكى ةعينملا © ةعيظفلا موسلارئاس نمو كلذ نم سانلإو

 هبرفطظو هكلم ىلع ىلوتسا ىتح مج ضرا ىلا زربو زهجت نمحو « ةّيذأو
 قلطاو تبفلو رصتلا ةلود .ماقاو كلملا ريرس يظتما هركذ مّدقت اك هلعقو
 مارا ةروصو ٌّرشلا صخت ناك ذا داسفلاب ضرالا معو رارسغالا ىديأ

 همدقت نم لدع نمو بصخ فرمخ لكق لبق ناانلا ناك دقو رفكلا

 ) 1ك ظمنأ ادعدصع لس تك. 11. آ.عو 2 11955. ءهليتمت

 205 هيأر نع 5001 5مدهنث5 065 ططوأك ةرون نمر 0 (: نيباثم.
 1عو لعردتزعرو ةهحوصأ ]5 !ادعدطعر مهل“ انطع 1'ان- () 1155. خعيطقلا

 طصواتع نحت ماه سعاد 5عمو5 1 : ةنطلسلا جات. 5) ( غيذا.

 د5 ههاتكع 16وتاتسع ع هذ لتكومدع» ةعاطتاسدت عدد عضخغ لع 12 نع لعد طصصصسس عد
 ه4 لع ]عدس ةمكدسأم. 1دواجاطقلع ةدتحدتأ ةهحعات عا ةثصعمغ دعذ همصقعتلكق ءا ده لت-

 "ععاتمم ءا 5ع نمرصلمر مم دتغ ذ كمتك ععسسرم]ع. (0ج نمصاتسانم ذل نعت" كه[ نع 0111

 لعاتح زعاتسعد ععدق ءأغ ل صمام 276غ 1عاجعو عم عدن 145 لعاتج ةعمعصأق أ
 وعد نموت ]عد. (رع طدتغ هتسقت ندع 1عد همامععد مسمن معد طمضضطلعد عا هطوسمت-

 مهط]عق ماهم عغععدغ 1عو طمصصصعك لقصخ 15 ل65ه]1هغ0د عا لفصق 12 اعط عانت

 آممسندع جدططفلع, همصصصع 11 2 نأغ لثأ مماتتك طقاتأب 22185 27011 15

 1و ةمصعم مصطعع طدرعس, دع ظدغ معدل مهتأمع لع وص ءعسصرحاعع أ لع هد

 ممسوصمع ع يدل 1'بحغ مغر 11 ةةصقامللم ددع 1ع اعمصع, ةامطأتا 1ع مودع لع
 1و ةمرمعا] نضع ءا لع ]آه مست مأتمد, لمدصم ائتطعع معصغمع هلتح ممل هنا عانت

 ءه معصماتغ 1ع ممدلع لكصتوسيسناعز مع 11 ةامتأ 1! صعده مص لن مقل, 1

 اورعدسمتع هد معمومصسعر 12 ةدتععع لع 1[!صمتغأم. آرنعذ طوصمسم و “ا 81128-

 ممكوسمسأ, هحوتعمسأ ناغ مانفع عمم عصخأ طعاتسعاتع ءأ اكيفااننلا أ لانا, مه 1

 لاتكأعع لعم يدماعع هزه مم6ءملعصأم, ةحوتعمسأ لمحت لنبصع مدي[ملاع هنود

 أ لكدص عماش مص عسعما مداعصتعا, دع رتععمأ م6ءامتأغد مدع دود مموتس
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 نمو محب ىلا ةتج نم هكلم اولقتناف قفرو نما لك ةعبزالا كولملا نم
 ندضيررخ هج الا »ياسو حالسصالاو ةراتع نا وودي ناكو ملا باذع ىلأ معن

 ' اون هذهتاف مدآ مالك نم ءىت هيلا عقو ناك هتا قربطلا ركذو داسفالاو

 «ننبنعا وا« كلاب ىم اكيمماهنيلا>للتسا جالهلبا او! انكي هب لمعي

 ةفقنب "هبيبجي نأكف بهذ نم هل ةبصق ى فن ةتادوا مالغوا ةارما

  تارومسلا ىف دوهملا غني كانه ىنمف هدكري نم لي فلو ظ

 نيغام>لا حا نيخابطلا ” ليدبتركد

 اناكو لييامركو لييامزا نامي ناخاتط باضغلا ناك هقا ىكحي
 لج س ىيحريدلا نايصلا انين وشي" هنيئا

 ١ 0 هئيجي. 2(  11 تاقروبشلا, 0 تاقروسلا. - 0 ( كبت.

 ل مدعملتك لمصو 1'عماع» نأ لع اه 1ناتعتغغ لهصف 145 هديت! ءعو. طمتص 016

 دىسامتع ةلتقعم» ءا ونعم دسم 15 هتلغفتععب 11 دع مامتفدتغ خذ لفطحتتسع أذ

 مننصعم. "!"ةطقعت قيدومساع نمل هحوتأ "ععدعتللات يسعاونع ءطمذع لس امص عتمع

 للمس ءأ نمتأ] ةأعض ةعوتا همرصططع ان 12017612 ]0101 ا كا

 ردد عتع. طم 5ناتتأ ؟هانآدتأ 1هتسع عدت لع 5ع ممل هتتتط ع5 أ ةكاتتعا“ ف آت

 نسعاومع هطزعأ نأ 51 [ممانتتةتا ذ 5و عماذأ انتتع [عصتصسمعي نص ز عصف طقمصصتتع

 هدت نص ءطغععول , 11 ةستكل]هتغ لمص تح طتطع ل'هد* نسأل 205500034 أ أمات تعاتت

 ونانأل لغوتعدتأ ]نت ه]ت6زودةتعصأ هج دم 16 ءعغ هرحمعأ. (,' عدا لع ]خذ نسمع >ةعصأ
 اذنفدوع لعق زاتتكك لع دمددسصع» لتت كمال

 0011131133 ]رظ5 018ن1 0101511111185 18111401115117

.011141/7 21111 215 1.1 

 © ممهعمصتع ندع 1[جوططفلع هحدتغ لعدح دنفتصتعمو, 1دص ةممعاغ ةضمفجتل ب

 !"دساعع اممم ةجتل , نادت ةامتعمأ كمت وغنق لع هد تيتولسع أ 2:21أ 2100

 خذ 1طاتق. ]115 ةحودتعمتأ مانع لعد زعدصعف ععمف ندع ]هد نوم ععمتأا 20111 2011
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 انهيلا نيموفدلا نيلجزلا دحا اقتعُي نا ىلع اًموي "اًمطاوتو ةغمدالا

 ايهوضت عن 000 ةأنق 3 ةغامد كدي العبكيو .ةغمدالا 02 0

 ام مث ةءايميلا كات 0 اا 5 نعل هلق

 ظ 34 ةاشب ا هنايذغيو نيلجرلا دحا م لكما هبا ىاحاتطلا

 ميلا [اههدل العقلا ليم ةرشع عقجأ اذاف هنايفخيو دريك ريش هللا هجول

 اولقوعيو زوافملا [ىف] اولقوتبو نارملاو ناينبلا اوبتهتي ىأ مارماو اًرنعا

 عقجا ىتح اضرماوا نولثتمب اوناكف زنعالا كلتب اوشّيعتيو لابجل ىف

 تاعشلاو ىئراصصلا .اونككشو نادلبلا ىصاقا ىف اوقّرفتو ريثك قلخ منم

 "1 11 اقفاوتو. -- (" 1 رهسأ . ب (80 31155. ناتيكل معطاو . ا ( هنايدغيو.

 [عنعو عمركم[ مق ءاتلم ءمصختس نعمخ نص لمان" لع ةونحتع» !' ند (لعع لفتح طق 04

 نننمد ابدع ةهسصعممتا 4 عا ءالعأ, لع كعسصرحاوععمع دو عضعأاع زجهل“ انتم عمرت

 مالم لع طععطتم ءغ لع مغاع* عالاععت خذ ءعالع لع !حهتناسع لعام !قلللا*.

 [ندصف 1غ ف هان نع دا!ندام جفصع .نانكذاتملا ءأ موفدعسمتاب الذ صتستافتمصا

 ![؟ةصرم[هرتعع ءكحوتع لمس ]15 يقعءعناغ عدا اعد ماهص ها دلال" مو

 لمح ةععممصأم ةهحتعع 1م مرج ما] مد محفلمس عقم هاب مسصصصع ل'طقطت انعم اف

 [نسعصأ ةزدةتكفو. قامو 1ع تيتكصتعسس !دتمدوتعسا لحسم كطمولانم لمان" | نص ([ نفض

 لفتح طمصصصعم, طق لمصصمتعما خذ مصمص عمم لع له حتدضلع لع طصعطتق. [6

 معاق ءادحا عما حمد !'دضحمتنس لع ا«تعن ها 1ع يعاتمتعسا. (0نمسكأ ذأ + دحولا للك

 لع عمد طمصتصتعف انطفرنموب زآك !هانع لمصص ةرحعصخأ لعف ادق »مو تأ ا[ موع ر"معورجتل

 توف لفرعصأ 16 هع مدن ةاوز نحف لعد ؟ت11نك ها لعد ارماتح طفطأ[معر لم ة'مررع

 [نهررعم» (لمصف ]ه5 لقفعمرنام هغ لع مممصاع» ىرتنخ إم ةمستسسعاف لعق رفضا ق0

 نأ ل درع لع عم ءطق»مو. (نمه طمصسعف ةنلك هلفسا 1عالرو "0عورلتل)1411-

 لها ةردكت ماتتك, قدما ١15 10د هتعمسأ نص عل'مانزدع ءمنكل(ءلةوطاع, زاخ هع لزعع

 رمسةر"متأ لفصم لعق مهنتك ةلمز صفد ءا لعص عام غضا لمفصخ [مع ةافحإرمق نأ

 ا و --

 هو ا
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 ىف داركالا عممج لوصا مف ميشاوم تقحالتو (”تحتالتو اولساهتو

 ّرملا ران ىلعرمشلا ءامل اشو يهل نأورلا و افلا تلد ناكي دالبلا ىجحاون

 بطنل لقعل افيفختو
 ضعب ن نم نوه علا عبو

 و ةمالظ ظن عمسي م باباس

 همن تييدوإ طم بزاز سيظل هانم اني ياياع#

 تاي 7 هيلا سو م ها انف قايعسلا راك# نكاقب

 وب و سا وج

 0١ ةلدصومسع لدصو 31, ل © 1ةآدصومع لمصف (ن, 11 حظت ةمالظ. - 3١ 31دصومع لهصق 1.

 1و 065165. ]115 هه مجات1 نما1 نعود عا اعد اعهادجعدتتح لعتس عدا لع مماتتف

 عم ماسك ممدمطء عنخ. (نع ةيععمسأ 1عو ةصعفأمعد لع ]آه ءمعع لعد (راتتنلعف لقصف

 اهو 011 ةرععوتمو مص عضعو. ((عألع ةعاتمسج لعد لفادح هدتقتست عور 0 ةامتأ /عوعات

 !' عدت لت طتعص يح 1ع 1عج لح صقل, ة116ععع نضع ردتمؤرع ةععوطاةضاعو

 روع عا ههلحسنتاف 6و1 220115 6 لات 16116 0

 1[ ةطوتتأ 53110 0 'جرمرنو ندع 1ع ةعذ هامور ا ]اجواجاجفلع ' نموها

 ويتسع ةعدلع ؟هزه آه مامتساع لكحمع دمر دقاتعع همدصصضتق#ع ءا معملتغ زسفاتعف
 ذ دس مامتعممسأ, همدخضدت ععصم عما ذه دتصع نوأع همدفامصأع. ةلودتك ناتع ةمه

 اعمكطأع ممعتصسع ءأ هو [لرعوصصتع معووتعاأ ىانت 1هو طورصسد عذر نص ءعماقتل

 ممدصطعع لع مععومدصعم دعدمصغ مميساغع مامتساع دع معملتععمأ هذ 52 ءماتتأ

 أ مدعصصت تح نص طمدصمصع .0'[وةطقم همدخسصغ اآكفطت. (0همضل ذلك طسعمأ
 ةلصتق ءهد ده ممؤوعمعع, هما طمستصع اصخ لثغ : «1>ع ندعا ددلسغب 0 هذ, اع
 هماسعمهتجزع 7 طتستدء : ىدلنغأ هرج عمز لعد دعم ناتسصماف, هاذ دهطتأا هنت 01
 لع هع دودل ناتسدتغ, وعدا ف-لتعع لع 8دطوتا مدع »+ طذلجلجفلع «نموصقتا : «ل1
 . 131 6 هداسع» لم ناعم لع "ه1 لعق هعرمأ (رانطم هاكر ه5 داناك 16 ممدثا"ع لات
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 ايف «اهلك ملاقالا كلمت تنك اذاف .ىناهفضالا كاقف نضرالا كلم ىتال ملاقالا
 هذه مدقت ال ىمكو ا منلاقالا لها نمب نم كفسعو كروجب ام انلان

 هموسر نم ةريغك.ءايشا هيلع دّدعو 4نيتلاب منيبو اننيب ريكانما

 مث ةّمعرلا نيب ةيوستلاو ىيفخلاب رماو هبلق ىف هلوق رثاف ةعينشلا

 يلع رهساو مظلا ىنةّمّهسلا هتداعل داع ىتح ةديدمالا تبلي |

 مأ ىسعلا قف هئاولُع

 كافل 6 ىلا ةلئاهلا ايورلاركذ .

 (0) (زن .موقددوعو هذ مهسان» اع ع مأد وأ نوستق لفصو ]1 ل 0 11 ةزمانام كلمت تنكاذاف

 اهلك ميلاقالا . ب (09) 131 فعسلا. ب (! 31155. ءينيطخ . (ٍ

 تيس ءيس تيس يي يي ا ا ل تي كا ل ا ا و 50000

 ممصلع,» ]عفطتأ "ةماتونم : « 0م لمصعر نمصستدع انه 6قلدع5 ةانل' !هانخ |نف

 (تاتسسهتمكو ممانسوراتنم1 دهدصدص عودد0انك, (1ع5 طقطت[اعصاف (1ع اهادك ]مع (أارطفاقو

 مانتخ ردوسأت عادات غرتعدص عدا هدتمو5نث5 ل أهد 001" هأغ َن اه اطر 51100 ما

 ممدتن[تمز 26 1031:18 ععد-أال 5 ةوول عمد هدأ عد لا ل مررار م منح نأ

 رمان 9 » ل( د1 ادت 0000 ند ععوص(ل همدصط»ع لع مو 11" 101211]0-

 5 مهااعم. لبيع 1دصومعع لع أ طمدصتصتع طا( تضع ععوصلع ةضت71"مككل0لل ىالل'
 !ددلجاجةلعم ندنت لمدسم لعق هدنلععو مودع هلام وعع ء ةودلتوم» 1مم كدمسومف

 مانع ةع5 ددزءاك. ة[دتك ز1 مع لعصعسد ممك ]مد عامطصصمك لهضف ةقالع ؟هلعو أ

 معمرسأ ده ءمصحلستاع ا[صصصصمتنسسع 6أ مععوتكأم لمصف دمص حاسمصع ادزاتكألت ب

 »11111 لع 1 الل 8ظالات 11فطاقل 1111“

 المع دسغ, اططوطارؤلع ةخصغا ءسعطع ةيع 1ع !ذغ ل'رع هصاعع دمك لعبت

 ءمصدعستلتسعو, ]عد !ملا1مد لع الزعست , رتغ لمص دمص ةمرصتصعتل 1ممزك طمتسصتسعد

 ممم ةاسعرع لجصف دمص زمولهتمي انس ل'عدح 1ع ["ةردزدوتا ةكتفع نصع طممكذاتع لما

4 
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 ةشايككتم للتي 9: مييجفوا ىف هعرصميو روغلا نوتارزكاادسسللا دومعب مدخأ

 ها محيو همدق ىلإ () هنرق نم ددشيو ارك ل 5, كاقضلا ددج نم هب عطقمف

 .اشهوسف كانقفغلا .هششتناف يبل ىف ا هسبجهف دنوابند. لسجل ىلا

 4 تلاقف هراد لما عيج اهل ظقيعسا ةركنم ةهس حاسو اًهزَخ
 عامتر الا ]ذه لت شتر ىئتح كافد امو كل ام ضرالا كلم هةاتيظح

 6 ىإ قاف اةيالاشيم ال نافعا كدا اكد كمدخو كلها عمجمو كرصق ىف

 ىف «انقسخلاو .ىتنم ةئفولو ةييارتةامل اهلك ىابصم يتافنل هاضيتايا
 اهيا انربخحا اتلاقو هيدي ىنمب عرضملا خوامد اترذاو هيلع رابخسالا

 هأر ام اههيلع ضتقف اهّوضو اهّش ::عفدل ةايح اندنع لعلف كاي ورب كلملا

 وكي ال هينلام ام رغكاف عرش ال اعلاقو هنم اتنكسو ”انسح اننا علام

 0001 مقرف. 2 11 كنوابلد () دنينبف تبا (5) ان ةانيلعك. دس 0011: عذش لك تعسترا . --

 5١ 11 مدمصولاتع نأد 6020 كلك | 1 اتلاف. اه 0 انني لنا () 0 ناخ , 31 قاض.

 "محام موصلأاع ةامجأ ءوصتصع نصع اغأاع لع امنععوتب , 1ع "عرحت عودنا ءأاب اتعومأ

 دورت قماماعدس, قاتزجةتا لع ةذ معدس هصع 1دصتغمعن 1ع انهتا عد 16 رماتحسأا عم

 لمح 1ع مميصامتا هت مممصأ آ2ههطغقحمسل ءأغ ]5ع عملعدمدتغ لخطف نص زماتتأكا

 !دولرادةلع دع ممهجءزلاو اععكلطغ ءأ ممادمدو نص ثا د1 اعصتطاعر نتع اماتق

 امو ععصح لع دو صفتفمد عد لسععما مموعزا1 نو. معو لعدج ءمصعنطتصعف اتت

 لزمعصأ : «(0 ممز لهسصم»لعر ىت هق-اسل (0نع ['ءداحتا هتف رجمادسع ةاهع "ه6

 لخص مآ ءالعمت هع سحتلتعس لع امد مهلمتك ءا لع ]آه 1هدلع لع اعد ععمق ءا لع

 امو محا ماد, ]ماملفددسأ عودصصتع اح عوقد 11 اعد لتأ: « لآ6 محساع "2

 لروفز دع ىأ زرع زمانك "هعمسأملت5 هع ندع 1 >1 لمصق ممم ةهصمتتم ءاأ1 و 15

 ةمصامت انف ةدمحدسأفعد ندع مجمتع» قلمعد ءالعد ةمفتفاغمعدت ممسع نينتل

 امنع عد لأ مدمس ماعتصسفععجأا عا 1ع هميم غععمأا عج لتفدما : « [معمصأع»

 ممامك, 0 "مز, امد ممللعز معمل ةأعع دمدحسصعدددماتك ذ مهمصع لاعص مم عدت

 امو ىنلاعك طصصعماعو. » ]1 ]جدع ممعموتم لمصع هع ندا ةحمتت اهتن لكألعق انت

 لترمعمخأ لع طوصصعم مدعم]عد ءهأ 1ع ملص ةمعصغ : « اع عال ذج ع مدعو 12 ماسردةلأ

 لعم ءطمكعم نمع اهص ىسدتصاص'ةهععحعمأ مدق المتك اح لعورمتك مفدصتص ا
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 نهي عاشو كأي بو) ىف مالح جلا ىنممحم لاو ةنهكلا عقجتا(ىأ ةمارلاو

 ااه كنيس ليخ اج كيلعو كل هناهف غرواشتو كرما ةبقاع

 ىلا نكسو اهلوق هبجعاف كّدج ةداعس ىلع دقعتو كدهجب 0 ظقيتتو

 مربخأو ناتازمللا مقرا نيذلا مهلا عمجبي رمأ جيصا الف اهمالك

 هيلع رقتسيو هلاح هيلا لووت اّمع ملاسو 6ايورلا ىف ماتفتساو ةّصقلاب

 ماعد ف ملهماف رواشتلاو رظانتلاو رظنلا ماتا ةثالث هولهقساف هناش

 نونكيو  نومجبكو نوجلجغي اولعج مقطنتساو عبارلا موملا ىف

 برضب ريماو هاقفقشراطو ابضغ طاشتساف نوحّرصي الو نوضّعيو

 لجر هيلا ماقف ةقيقحل ىلع اولدي مو ةحرقلا ىع اوطبي م نأ مقانعا
 ضرالا كام ىف ةنس ىنلا عالط تفراش دق كنا كلملا اهتأ لاقو نم

 ' (0) 11 اهف اهيف . ا"! 11 ضقيتتو . -- 0! 31 ايورلاب. !'!  3155. نوصغصغيو . - 37 31 اققش.

 رمد معد عا 1عد ةفاعم]هعدعنو اعد لعصة صلع [ةصاعع م" غاماتمد لع مد كمت عنعر

 1و زماعمموع» دددع [ركددع لع امص مموصع ءا ]عد مصقسلاع» كاتس عع لاحت

 معنا 16 ممكنا 011 1 211116 1 ةدفتلاع اعد مم6مءونأتمصكب اع

 . عوضلع» ةحعع دملسر اعممسأ امد ةااعصأتمس امدزهامعك ةبءللامع ءااع انعع خام

 طمصصع ةامتلع.» 1ددلجلطجفلع عماذتم اعدم ادصعدعع ءأ مدتغ مماظمسعع هذ !عدنق

 ممعماعم. متدرب هب دحفطم 11 اذغ تقصحمونعتع 1ع5د معنوصصفوعد لمضأ ةهحوتعمأ

 ممعلغ اعد لعتح 1[عنط صعد ]عت 8غ ىمص مةعتاب اعد لعصمسام !"صاعسمسمس

 اماتمص لع دمر ةدصعع ءا حر مدلسا ةدحمتس ع نحت ]تن ةلحتعس(ءاعدتأا ءا سعت

 ةهحعصتنس آنت نأاملا ”مدعجتم. ]رعد مممععد ها 1عد مقاما مودعك هجتمضأ هطاعضتت لع

 ادت تص  لغامت لع اعمزك لمسعك ممتع م60 6ةءطتع, يمصسصتسع» ها لفات طةسعلاب

 !دواجابقلع 1ع5 هرحرمعاد 1ع ىسحاسغسمسع زم عا 1عد صحتا هج لعصتعمسع لع دنع

 ممصدلصع: خلود 115 دع متععما ذ طملطتاتع» ءهغ زن طءعلمدتللعع, تمدتعسا لع

 نمعمصس] همداتمصف ءا لع لفامدعو, ةلكمصخأ لعد عييت سع» عم جت هزد" ع5 امل 5

 اع ممزو امهصقم تع لع مانع ءا لع طعدجعممب لمصصم !"نسلعع لع اعدع اندم

 نطعم 1ح 1ةاعر هلم مع مدس متعمت هاملت عمصصعمساأ ءا صع 1هتكدتعسا ههصصمتا»ع ]4

 ىفضام. لنص ل عماعع نع ددحدصعم ءأ لثأ : « لمص "معصعر ل ن1, .ءذأ مدن
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 عاتمسالاو ةنطشنملاو عافتر الاو لعلا نم كليق دحأ رغو م ام تغلبو

 عيلاطللاو+كايؤو :تبلد قوي لاثاز كليما لكرة هنتما ةولومع لكو ابعمتل لشمال

 لاعبه كالح نب دربخاف كليو هب ىقربخأ لاقف دركذ ىع فاجو قري أه لق

 ةاتسلكمو هيلا هكلم ريصمو دعب دلوي م كلملا تيب لما نم مالغ دي

 ريوظاو هافق ىلا هتاسل اواو روج كاكغلاداهثلام يالدق ىثيالا
 ىتاب داك ام موهلا » ساوسوو لابلبلا نماك نم رمضاو:هلوقب 'ةالابملا :كرتت

 نيود سعلا سمس واها» ويملأ ايات الكو إلا ددزي مل هنأ رت هسفن ىلع

و كلنا تبديد لهأ نم دلوي دولوم كك نلع داصرالا عضوو
 رس ىنم دذفخأ

 ”نيمعبأ هما لجر ةارمأ تناكو هققو ىف لمحل مدي اهحبذو هما

 "1 ١1 اهالت. -.- 3 ١1 ساوسو. --- 3 31 لمجإل. -- (! 11 نينتآ

 لئاتمتصلسع صحتلاع حصصقمو هأ اح دك ىاتسمدمك6 اهم اعد 00 6ععوؤعسسو مم

 يمص ءلعمس مص زرمتددوصعع عا مص طمصطغعست“. آنطمصتصع طاغخأ حقق ةاعصعأت

 امرنا عدينت هنا صم لمتأا دصمتنس» ها اهدأع ممجتدسأف عدا ]مم عدوطأ ف 01

 منكم هإ 1مم مصقاعل اهكتمسدم معمدم عصا ع نانع زع 5-1 لسعد [”نتمر 1ددلجلطفلم

 امن هحمصأ هينامضصق لع مدساعمب زآ طبت هصصمصعم نسا نجف متا خدع ]حج دصهتس

 لخحص زعبصع طمصتصع لع اه ةصتلاع "0316 ننأ ه'ةامتأ روم عجعمبع طر ل اتا

 رهكدعستا دمص زجماتكتمت» ها ننت عسصتمأا هنأ 1ع هحمصلع لع زنكاتعع, ءمصتصع

 ادهلباطقلع ا'هحمتخ عسصيمأل لكصتيعساغ. آدهلجاجفلع انا ةضمدعاعمع ن ما طمسصمسصع |

 امصومع مدع لعصتفهمعب هلاععام لع دع اتق ىع ]من0 1 لع هم5 مهتضماعف

 6 0 1و [عرتنعرت» ها 1عد ةطحتماغو 011 ك1 50121 01216 © لانا

 اهتاازرمصأ لع كتمع ددمسمسس. ]11 لعتست لع رحآسم د نا رد معامسما عا هنوعأا

 ]منح هأ ءمصاتساتم ذل هريم"ععر“ نص ممعتصستع لع ماسك هد دانك قنا

 |١ هركلمصسم ل'ةةمطات»» لعد 20065 6[ 0 عوصسلعم رحمن جيعالم» اهدا ةحاحسأ

 نست ؟ذئصدلا لع دمتاعع لمص آد ةدسنللع ديمو لع 1['حصعوعاطع» لت دعاس (

 هد مجغرنم ها لع !'ةعمموع» ءمرصتسع هد ةومعوع نص ةعصعمتم نممص(أ مدح امتع

 موأ 1011. ٠
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 ةرشاا هلاعن ٠ ماطفلا راجت انذف ةدهعقت زوفتلاو ةعمضرت ةرقبلا تناكف
 هلزنم ىلا ةرقبلا درو ةايح لك هيلع طايتحالا ىف لامحاو خباش لبج ىلا

 تعضرا ىتلا ةرقبلا مبذو هلتقبرما هكسُي مل اتِلف هب دابا بلطف

 اهو نوتفو بج لك تحت نوذيرفأ بلطو هراد بيرخت مسرو نوذيوفا

 هّتر نم ةيقإب ةيقاو هيلعو لالهلا ءامنوفي زيرح زرج
 0 31 نوديرفأر ءا ةتسكأ لهصق ]2 ةدزاعي ب 0 0 رقب. -- 1 ( نونامرب. -- () (7 ةيراعلا .

 ١1 ةبذاعلا. © ماظعلا . -- (* 35 تايورلا . ْ

 . 0, 1 1عرصصسصع لختص لعدععسلمسصأا لع '!"ةطسماةسدألط همس مطاالا , ىف

 (نمسحتدسأ ءمععتسأع, قعاطقتا د عممددعددع ءأ 1ودىت'عألع ةدغ صحتك هنن هتمصعع

 نص ائلكر دمص مغعع 1ع ممدخصم 40 طمخنسص ءأ 1ع ممعقر ممسنع نسا آنأ د

 هن معاغ, لمصف يدعاوبدع مث ةلمتعمغ ءا تادغ لمصم هص رحتمآامصع :ةللمسب 1!

 ةوصرصعصو ةحعع دق تصع انهعطغع نتن معدهتا لع معاتسع طوق ءا ندع ]هم

 ةمزمعادتا (لهم-ة-]) هيرب مالم ءأا كطمتس وعم حصع ؟لعتأللع [عصحصمع لع اعد عدس عنب

 آد ددعطع دللقتأم 1" عدكست ها ]اه ىتعتللع [عصصصع 1ع ةهنوصفتا. ()نمصم 11 طنا
 ةعررث, دود ممتع 1م مصلتستكاا دانس تصع طقسأع طمصامعمعر مثلا اماداعد |نذ

 مدعكا ع5 ممتنع د ةاثععام ءا تمصحعمم 1 تةهعطغع ءطغق است. !ئةليطفلع, فدع

 لمصأم ض1 "ءعءابعععطغع» قكعل طمس ةحعع هصلعمس [صومتغاغ مدع اعد "01

 نحت انت م01 عصمتعمسأا هذ كوص ةاتزعأ 11 "عوستغ مص مغنع لع ]ع طتن ةسصعمعتل

 هعءاستحعت دع ؟هنلمصغ مقق انعم دىد طاف, !ددلجطقلع 1ع طا مصعاتمع ل صعاب

 لفاستعع دود ممهتكمد نأ ةومرتوع» ]ح جوعأطع سنت ةحدتا هماضنا !' عصكسأ. اطل

 :لطمفص ب مض(لتك ندع !1دةلجارقلع 16 ؟دتدمتأ ندع :ءاعع لمص امدنخ [مد لقوعساف ها

 ١ [0نأغ5 ]ع3 ؟تالعدر لح هنأ هد الزعم ةاللاب ىوزكدمسأ ةمصصصع ]د همسحعلاع نصب

 ةناتك 1د ر"ماععءاتمد :ءمصفامسأع لع [01 عاتب
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 نوذيرفارما لوأو كاكخلا رما رخآ ركذ

 تسمظعو رجانحلا ميولق تغلبو كاكغلا نم سانلا ىلع ءالبلا دعا ات

 اولعج ب ودل لج نم ىنيحوبذملا مُئانبا 5 ()بئاصضلملا ٌميلع

 نوجربي مب اج ىولسي هيلع هلل ' نرهجبلا 53 هيب دافتو#

 ديلا هنيرنإا زيكلاب عج دق ا انيس دادح 0 داك نحال

 ةينمار كلب مرعب 28 هبايث قزمض : سوشي هنبأ ناب يون

 اس ف ل ا هج نبأ لب مبلل يحيل 0

 (1) 0 بئاصلا . - (2 11 نولسوتيو . - 0 311 رصنتساو .

 ملا مان ماظوالات هاك جزلة. 001131836 5311:133' 2[ 01115 2111512110011

 [رممدونع !'هزدمءءوونمص لع طهطلطفلع ظدغ لعن وجع ةععوطادصأف مود“ اعف
 طمصتصعد, نمتأك تتععصأ نأغ ممهقذغ5 هنت لفدععرممتمع ءأ ننتلف دود ةهلعمأ

 منعا عصعمأ لع ]2 معيتاع لع اعدسك طلق يدع !'هص ةومعوعدتأا ممتع 1ع5 لعتم
 ةمممعمام, 115 وم صعس ءؤنوعمأ هذ هغاغصلمسع رممادع ]نت عك ءةهلمفاسوزمطعفز 5

 احم ىتمتعمأ اط«تعي ةمصاسع ]ست عا دع مصقم]هتعضأا مدع !'ءعدرجمتع لع 1ع لغات

 مسصعع نيمسل ىلعلطمفم , لمدخ ]و عمسع ءا 1ع "موصع ةامتعسأ ةصت 06

 رحم امك هصعتعضمعد اتملتاتمسم, 1ةيععمتخ !'ةاعصلمسل لع آه -منهلاعب

 اند !مميععمم, همدصتتغ اقص ءاتر نه انت نص !ذ15 هتدتأ نأغ صلعتتم موانع

 ةمرتأ" خ15 طمات1" 1116 و6015 ءأ لمصأ هدد دئعممتأا لع ممعممعع !"دحامو

 ال15 ممن !' ةومدنوعم» ةودلمس ءدغ, لفعاتع دعد طقطتام, "ةمدصلتغ لع 12 ]ج01ة8-
 قلع دبع دو اغاع أ همعأد هنت ةععمستو: 11 صحتغ 14 تنتع لمصخ ز1 هع فانك ةثأ

 !مو يمدمتتج هد طداامصا ]1ع 1عرع ممدجوعع هنن طماتغ لخيص ماعد ءا هةدتعاتلم ع
 مستمد عج عمم : « المع ءعتج نلت ؟عملعسأ 1م مما لع نع سمن ةنططماع ءأ
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 ىليبشيللف لداعلا لييافلا نلفت كلمو رجافلا رفاكلا ديم كله

 مالعالا اوبصنو ةحلسالا اوسبلو ريثك قلخ هعبتف انج لصملو

 ءاربكلاو ءاسؤزلا ميلا مضناو اودضاعتو اوديارتو الاقُتو اًافخ اورغنو

 ف بيينكرابلاب مهو كاقضلا ٠ لزخن اف .ةيعقاولا تعقوو ةجصلا تعفتراف

 تلذاختو كلذ نع  نبجو عكف عتركان ءافطاو مب عاقيالل هتيشاح

 هعم راسو هنيباب قحلف ىنراق ىكسي ناكو هيلا ةواك نبأ درب رمأو ": هداوق

 اًيفتحخم نيذيرفا هيف ناك ىذا ناكملا ىلا مروق نم. موقلا قحزو

 ةروسم ىف كامو لجر ةروسم ىفردب ىلع هنم منيعإ تعقوو دوزرباف

  ىأ ىلا هيدي ىمب كلا لذب هل اونمغو هيلع اونتاو اذه هل اورخخ كلم
 نوذيرفأ ح اتراف هناكم دعقيو نما رأعلا هيف كردُيو كاقضلاب رفظي

 0١ 0 لذخاو. - (2 © عاقعالل. - 0) 3[هصونع لدصن ((: 11 ربج عكف. - () 1155. ةأوق.

 همنافرحوغ ها !"هجؤص عصعصأ لخلل طمخس, 1ع اهنح يععالاءدأ هأ زادهاع. سف

 هاناحعرأ ءا دع زمتعمعما خذ مصممات! » اتمع ععمصع !1هددلع 1ع دانتكتأا, ةاهضللب

 ةعادورتو لعد لعدزمءدسع, دع دصتععمس ممم عطع, لعد 1مساك ها لع طدتطاعخ, ناانا

 لعف ممدتحعا1 مد مععتتعد. ]نعد ءطعاك عا ]عد همامطأاعد دع زهنهستععدا عاام. اند

 ممصعأ اتصنلأاع ةةلعزو ءغ وص عد رتصخ هدنع دصهتسك. ]دةادارةلع, دع تلصفما

 رممفصتطا يدعمأ, ؟هدحلصغ مممصخع» هذ ناطععول , دع زر عافت ددع 1عد مممأ[ م5 ارم

 ردك عع 1ج 5نلتان مم ةحعع 1عو ععصخ لع دو داتتاعز دجهتك 11 د'مدو جوك ها نفعاتلل ,

 ه1 هعد هطعاذ 0'ةصصقع !['هطوصلمصصغععصخ. ]1 لمصصم لمدع ]'هساسع لع تعدم

 ه كة عط دور 15. (رعاستحعت, دمددعصع (0ةععص , هللف "عابجمتتح عع هود جفت. آر

 رجعدرماع, همدد1[ 6غ, دع ممم رعد ]1و ءابوتاع 0' ة82ل0لطمخس ءأ ل' عد لذا كمان“

 '1'هاتك هعاتح نتا نامتعمأ ؟عدسق تسعمستأ عد است له ماعتسع !صصع ةماتخ ]و [هرندم

 لخحص طمصتصمع ءأ نص هندعع ةونق ]و [معصصع لتس .١01 [15 دع ]21:05[ عند ننعيدأ

 لعتحصأ طحن, 1ع مصصط]ة عدت 0'ةلموعد ءأ طن زايعفععمأا نق ةداتع» (]ةتوييم

 مدعمأ لانكوم 6 و1 ةنغ ممدمدأ هذ دوتصسعت !دةطادقلع, ل هي اتععم نع

 دعدوعوسمأوع مصرح غاع ءأ 1 "مودع هدد مادعع. ةظتءلطماتمس دع هدمساس طاع

 ال مزال غالتثاك 531105419 .
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 اعدو هتبفا رمالل ذخاو هركشو هللا ده ىغبا تنك'ام كلذ: كاقو

 هركذ دجو ىذلا اهراس «ناكزركب فورعملا دوحلا ةعنصب مرماو ٠ نوهقلاب
 ' هنقا نإ روف ةوؤفلل هاو ىف هما ادونحلا هيلاراسلإلكييس|و ل 3
 ىف اوراسو هيد نيب هتيار ةواك بصنو هيلا نيقفنملا موقلا ىف. بكر
 ناوعالاو سرس نم ا هبابب نم اولتقو. كاهغلا رصق ىلا ميزا

 هبرضف 5! نراقو ةواك هعمو نوذيرفأ هيلا لضوو هيلع اوهجو

 عطقو هيلع اًقح هاي مزايا هللا لعجو هركذ هيب

 ىف هسيحو دنوابند لبج ىلا هلهو هب هدو ايتو هدلج نم نوذيرفا
 ىلتقت اها كاقغلا هل لاقو هلتق ها تاياورلا ١" ضعب ىنو كانهرُشب

 1 31 لوبقلاب . -- (2 ( ددصق ]19 مرممووت اوم. - (3) 11 ددصف اد م6 مموزاتمر». ب (ذ) 1195. ةوبسكو .

 --15) ١1 نوراقو. - ("' ( ضعبو.. :

  لتكموف هأغ لثأ : « ('ةوغ هع ندع رع لفوتسدتم.» 11 معصتا عموععو ذل طلعات

 نأ ملأ 14و مدعداتتتعك م6نعقووتععد. ]11 طغ رعدتع لعد 10ععععمطق ةتتحوانعأف 1
 لمصدصم !'هملعع لع 1ممععرع 1ه مممفذتع نانع انت ةحوتعما 1دتغ ءمصصملاع اعف

 "د01 [10مك أ لاحت عوأ قدصتتع 5ةهادك 1ع همت لع (2 هنن( مقا, 8001: ([اتق

 هد مععودص , دلوصتلاع « 12 مهدقذاتع نانتر ف دود ءاجؤسصتاغ, ه 12 8عاتتع لئاننت

 اهمععمت .٠ 1فصسعات ل6ما1مرجدسأ لعتدسأ ]نت دهم ةاعدلمتل , خ10 طماشم تأ ةعذ

 لطف عوام هد ةعصعم مجمع ءاطغععمأ دنع 1ع مهلقتف لع ]طةطلبقلعب انتغ»عتأات ف

 عورلعف هأ 1ءد ع0 مدصقتمعد ه1ه ممعاعر طععمأا ةضختساتمم ءطعت !هلجاجفلع ءأ
 هم 6ءمتامنعمخغ دع طن. قلع طمفسر ةهععمس مدعدم لع اكفسعا أ ل4

 (03عرن , ه ةامصخأ ةمزد "مناطق لع ادت, 16 [مدجرد هحوع 13 مهمكداتع لهدا 11 1

 ل" خامع مدعأغ. ('ءعدأ هتضفت ندع, مدع 1م مآمصخغ لع ط«نعت , دع منهل نع ءتأ 1عف
 معمم معد لع !ةماعمم»ةأمانمس لع ورع غمثنع. 430 طمس كماتزدتن لع 35 6قان
 نصع ادصتغمع ةهحوع امىدعااع 11 1ع اقر 1ع ممرتم هنح صمغ آ>هدادةجوةتع أ

 ا عماععمم لقصف دع مايتكك. 0م آنغ لمصف ءعمامتسعد "ءاماتمدم نيتك 16 نتف

 ها يدع طظدلجاجخلع است لتغ : (ر'عدأ ممتع امد ةتعدأ ط١رعمم ندع ان طقع هلق



 الرول طرب النرد طالق هلك ظك 35

 07 كلبتقا ىتكلو كمي 57 اذا كتا ودان هل لاقف مج كدب

 َنوزاَ الو اًَينَّدلا ىف "ناماه' الو نوُْوِف لات دق" لات ااَم

 يذلا كتان نيلاملا : !نيوطساو يناسبك نكي

 لب ءايحالا' ىف دعب كافضلا نا متالاحت رئابكو سلا بيذاكا ىف

 "دواعي ل »2 1 نسما ب 0 ةةدصوع لهضو لآ. لس 1 60 ناش.

 ردمسس» ! قلع لطمفمص طن تفؤوجمصلتغ: (نع دععمتخ نص انمز» ععتصم امض نان“

 جمان امزؤ لعاع ابع حمد تصع قاع لع ]ع جدعطع ظنعصصفقرمفص. طابعتعاتس

 ممغاع5د هدغ انتث لعدم مصرددسحتخكمدد ل ةلسلطمفص كا لع طولجبطقلع. صان

 0 ق4اطون- ]حصد صخست ننتج لمسف تسع لمقتكلتي 320000 01151

 11 5 هاكعلسأ هع لمع م' هلأ ردات ة صل“ ع لمصق 1 200, را طاطوتسومم ؛ ضأ [1طدتتتنل ب نأ

00 

 1 مع معنا ةاضع همدصرموخث يدنخ ]طددلجطجفلع هحعع دعم تم[ صععد مضاسن [هناعم اعد صلاتي"

 سددنق امأ, ذن عد قلت لطمنصإ

 1[ 16و !وط]عذ لعو ا[ن معو أ( 1ع ننستصمااعف اهعفاتعم. ]!دةلطلطقل

 ةملخولأا ءزرنورعع ملك وطأ قلت 22011 1[ هدة هم مه(, ءمرتخحمع [طاتق 11 ةمرتؤتأ ]' نسم

 0 (عاند لان ةوزرأ "نومر و ]150 01 اكللن 0ل6عا1ج رنموو"0عات0لا

 مرتو دم ملأ ص110

 آنع لزوصع هنن قلتلطمنس تبغ لغاستانر صعماأ ؟ةهتصعس !طولطاطقلل. نسل
 ا"مردغ همعطملتا 6 ءأ طرد ضكمسمغع, ةامتغ 1ع زمان لع ةلتطع لع صمتخ لع التطن

16 
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 دوهنو |ةفوينع ناش هذفتاف دام رهم نم.ربهم موي كلذ قفأو ديدنلكلا

 روجب ممسوفن نم يلف ام نوذيرفا لدعب 55 منا نونعي ناجرهملا

 :«ينانسلاو "قربت ههجو ويراسأو ىاريطالاو طاسوالا باربار هب ىتحاو

 ةلودلا ميسنو هيلع حولي ةّيهلالا ةداعسلا عاعشو قلطني ليج لكب

 هلل هاوكش لاقف مبطخو مميّرقف ةماعلا نذا ف هنم حيوفي ةرهاقلا

 اًركش تألتماو رورسلاب ضرالا تختراف مكنع ءوشلا تذو مكل رظنلا

 ١ 11 قرتي. - 2 0 ةرهاقل لودلا. - 7 0 اًوكش اًوكش. - 1) 0 ةركت. - اذا ١1 ىمحت

 ! مد !رورصتسعك هج ظلععمأ نص زمان لع [ةغغ بدتلع ةحمعانععصأ 11/11, ]00100

 هىكووسسصع» نمتام مماموتح ةتعسأ مدح 1ه زدفاتعع "قلت ءلطمنص 12 اع 011

 حوتمسا ممساسع مدع آه اهمصصتع لع آجدلجابفلع ءا كعدأ ممضسوانمت ذلك 1'ةل-

 سددتعسأ. 410 طمتكس دهمدتا ةدسع لع مقطع زجمدو 12 ءماجتمددسع ةاتتح 5و ناب 16د

 015 ؟:ةقدوتتج لعد مرخمحتس ءعنر لع ممتغد ءأ لع [1هزد , !' جام هتعسأب هه زد7510)12-

 دمتم "ةورد] ةدلتددهتخغ, لع دو طمسعاتع اهدحطقتعسا لعق زمهت'مأعق عائل علعاتفعد .

 1١ ممالمأ لع ]5 صهر عواف ليصتصع طقللمتغ دع طبت, ذ1 يطقلمتا !'هلعاتت" (16 1

 تعامتعع. ]1 لمدصم ةدعتتتع هسلاتعدعم هس معسرماع, !ذغ هزدر:هءادعاا ]هو قعر

 نأ ]نحس ممعأو عج عم [عرص عد : « مة ععج ةمزعسأ تعدلسعم ن اطلعت, يسند غانو

 امد طمتسسصعدو عا ]عد كاغد لب الغمتت لع اجدلجابفلع, نمت 1'ه اهلا مغضناو «انت 0
 ردمسضلاع ]جه اعررخع لع دعم جطوصتسماتمدك عا عده 1د0[غ ل15موضوتادخع 15 هعاتاتاعف

 لع دد اعدسمصتع ءأ لع دد دصموعتع. لذه ماهععر ز1 مدتك ه لمدضغع نسعلوان اند

 لاتل 70115 6[10 وعازف , ([01 10115 عماتات ععط علو 2766 ]انقر 111 58 آ1عرد-

 رمال دصأ ممادسع دمك ءأ وانك مصطاعو لع 1دح عبق أ نمل د ةمدتسواط

 تعم زجمانر امانك ة10ع» عا وريف منفوعحع» لع اهدجغ دصفأ.» لبق اعضع عود
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 اورطقساو ملزانم ىلا ساغلا ىرصناو ةأعد ءامسلا تألتما اك ةأنثو

 ١ ىلا قح رضوا نندالا كاحارلم اوظعماوواهللا:دانؤ اوعتدقو طاقنلا ءآمس
 ىنسو مراصبا "ىنَسب نوذيرفا نودفيول اوّدوو دهمحل تقولاو ديعسلا
 مراعا

 نافواك سيف ف طعم اسو ةرمأ نوذيرضا هب ضقفا امركذ

 الو تأ تار نمع اال اع تخفف هيلع زونكلاو نتازخل ”ضرعب رمأ هنأ رف

 .ةهوشتلا بانيغلاو اةرماوبل طئاسوو «قالعالا سئافن نم تعمس ىذا
 يكس ىلا كاللاو تيقاوملاب ةعصرملا قطانملو ليلاكألاو بمذلا
 ىقخيال امو ةسففلاو بهذلا نم ا: ةرطنقملا ريطانقلاو ريفاصعلا ضمب

 ل انوه ل جفا تان قاتسإز اهلا نوعها فاسق ير صاو اناولملا 'ةنيو قم
 131 ءانس. - .» ة[دهومع لهصو 165 لع صبقؤ. ل ا3) [١ ضرعلا. - (') 0 نيع الا اه. -

 تأ ١11 قالغالا. - (" ة[دصوسع لوصو (ن, - (9 0 ظرطقملا. 5 155: روك ذنلاب

 ةهئال)[ لع زمزع ءا مءاعصاتل مهسمدأ لع طغصفل1ءاتمصم ءا لع جمقععدر نموحصنع

 اء عا لع رمونج. ]نعو ععدق هع معان مقضعمأ هأ "عوميمغضعمأ [هيعخ ل عر تانل

 هم [1:ممرععمأ ذ آه زمتعر, هحن مامتكتع ءأ هنتح لل ءناتكدعس دام , ها تفل فطرة مصخأ

 اسكت 1 !رعيصضعدمع [نأاغ ءا 1ع اعمصرمد طغصت. ]15 همسوتعسا هلت (لمصصعت" مولتن

 للماء طمخم 15 [تصتغمسع لع اعد رعتح ثا ]عد حصصقمم لع اعد 1.

 0013131131 طا 110303 1316181 5007 01

 11 11511114 1.14 2طن م1110 11:5 115

 قا” ءلطمتس دع اذا ممعدعمتعم» اعد منوم. 0م رج لفعمادحاا ع 0116 0

 هدد طاوحوتأ الا, 1 تمص هد كدت 0'هطرءاف مممءلعدحي لع زهرنمتنع طم نال

 تعد, لع اندذاتف لع طعوعمسأب لع ليدل غصعم, لع هعاصختمعد ةصعصتقأفعف لم

 متطتق, لع معجأاعو ةنتكقأ عجودذعف ندع لعذ مدلك ل هركعوتسع, ل صصح عدكم

 ةمرصتتعو لمع ع ل هعععدغ نك لكمصمسصطءوط]عخك نمصعتس ءضأك "هروح. ا[

 اعد للا ردعاأ»ع لقهصق 1عد يلقدعد , هتصقأ ندتع امانا نع لانا 101غ [هانح6 لمس اهو
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 هنباو ةراك ىلع عل اب رمأ ف (:اهتنزخ ىلا اههلستو اهريغو ةحاسالاو

 دس نط ةراكلا ةاواجت هاههّئانقاو اههئانغاو اهاردقا نم »عفرلاو راق

 ةبشصنقل نار ىلع اهلعج ناك ىتلا ةدلجلاب اعدو هتقباس ليو هرث

 رماوجلاب اهعيصرتو بهذلاب اههننب رماف كاقضلا ىلع سانلا ةرافنتسال
 اهاتنو سضللا ىلاغم انوي | خفتسيو دو بورحلا ىف اهب نيتي ةيار اهذاختأو

 5 5 همايا د تلاز امف 0 5 شفر دو " مك نمشوإ

 0 فاليري راجل مف اهيف ةدايزلا ني رسل اهب ل 0 شوميلل

 ميديا ٠ ىمب 7 اوناكف بقثلل ةتكنو كلفلاركبو رمعلا ةنهرتكو

 1 كا اهننيزخ 121 عفدلاو . ل 3 نس مم 0 (زن,. ب () 1155. 0 11 لوسفملا ع

 ١1 ١ راس اس 137 11  نوتياشايو+ )0 نوفانتيو . ١ 6 ةاالاغملاو بس 0 نيبأ

 هد وممتسم لمع اههدتخ, لفك هسصعم تا لعك ةتتاتكعد هآطز ءأف هأ همصآع» 16 [0111

 نمنح انمومصمسس.11 طخ هدحتتتع "جنات لع ممطعخ ل طمسصعتس آ[كقتجعط ءأ 501

 ناد (0نععص ها اعد اذا ىمصطاع» لع لتوصتتغم , لع كعطعددعو أ لع لماهأتمتك.
 ند ممعمرصردءمخع لع ]ح طعالع مصلتستتع عا لعف ةعرتععم "عجعتتم متع كفل

 لذححصا لمصفصمام 1ع تنتنع ندع اكفجسعط ةحوتأ انجن هن طمتتأ لئاتتط ]م11

 نم هناستصع» 1ع طمصصعو ءمصانعم 1دهليطقلع, 11 1ع ظغ طعملع» 00 ءأ

 انعضتمأام» لع زموتخسح ها عج 1متنتع اتق نمد لمس رمت ىعحت» لع طمص

 هع لع ]و ؟لءعامزسب لفصق ]عد طدتمتاا عد كه مودع تسع امصطعت» 1مم هسا
 موون. ]11 !"ةهردمعأو 101/5 ءأستسأك ليمارءلتا. 101 عأا, تح معطل تل , هام

 «فامصمساد». عا ةغئعدلمتل, لسسسا دوج مودع ها دونك 1ع "نودع لع ةعف

 هم ممدمفنس , فص عدم ممتع لعق ركمزخ نص مممازتعن لع ةوفذد عع 1ن عاما

 نأ نمنع ]مع انمامعخ نص اماتكسدمس ةتنعانعأ ءالع5د دع [مدتعصأ. ]رع5 ةلاتكت هلك

 ١ ةالهعطقتعما ]ننس [معاسصع نأ تح ةلزكمتعما ذ 1ع ئعارجتسةذعرن قل ![هسعع لعق

 حاسم طعس لمجهنتح ها كممءطمتعما نه 1[[ةدحت لذ 1ع مععصمع هدم عطلت[

 لع ةمرضاع يسع, لمص ]حج ةدتاع لعف اعسردذ, 11 لمتما اه معتاع, 1ع ءدماح
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 مداوق نم مظعلملا نسيشرلاو مدقملا رالاسلا الآ اهب نورشوب الو بورسل ىف
 طاتحملا اهنزاخن ىلا ”انهودر عراظوا اهنم اوضق اذا ف مشويج باحعاو

 ةربدلا تناكو مكولم رخآ رارهش نب درج دزي كلم ربدا نا ىلا اهيلع
 اهّيفف عخلا نم لجر ديب نعقوف 0 ةّيسداقلا ةعقو ىف هباكعا ىلع

 ندازخ عئادو نم نيملسملا ىلع هللا ءافا ام ةلمج ىلا صاقو ىبأ نب دعس

 ةنعضسرملا قاوطالاو قطانملاو نابجتلا عم اهلهو هرمارج سئافنو درج دزي
 اهلجبزماف هنمع هللا ىضر باظخل نيرع نينمؤملا ريما ىلا اهريغو
 ىف "تعقو نايواك شفرد ةهق نا ََورُيِو نمدلسملا نيب اهمدقو اهقتف
 ةفورعم ةديصق نم لاق نيح ىرقجلا ةرعش

 ” ٍسْفوَّدلا تحت وفضلا " ٍتْرم نآو هيلا لايم للا

 0 1 اهودا . بم 1.( غعيسراغفلا. ب )1 عقو , 01 لوردو (ى, ب ا! 1 كرش . (: قرعس

 سس أت] 1155. قرب بيس [9) ( شفردلا .

 . لكلمدح»ع , 1م ممعجءعزللع ءا 15 هتسمدلتأاغ لعد هلفعاعم. [|و 1ع ][دتممتعسا ممد"اغ

 ءلعروصخ هدح لمصو 1عو طوئمتللعو عا صع 1ع مصلمتعسا يحمس فردصتتقت أها

 هد نطعأ لئعماعع 1عبعك عقم وتسحت ةمقك ]5 عمعم»ع طفنس 1 نكعصعلأ [تنع

 مدتسصفع, 115 1ع ععملمتعما هتحساسفومرتع» كمعوف لع اع عوساعع. (ملق لست

 ةهتطقت زانكوتت هذ 12 ءطستع لع !ةهلعوععمل , 15 لع هل معو 1م لمسولم» "مل

 لعد طوروعو. ذءو ععوغمونح هرتوصغ نام طصتك عد ليفطو حام 1 ]طه طولقتلااع لم

 (ل301هذجو , 1[ ةاعصلمسأ ةمددطم عدانع 1عد محهتسم لخص طمصصم لع آد ايتطني

 لع اادلعطم“. ىد'ل دطص فطن 1[ذووفم ]'هزودكم هدح مندور ها هنبح لمجمسح 0

 الدم لعوعمل ندع ادزعت دحتدتغ لمصصغم ةنبح ا[ نهياصحمسم نأ ]ب مميت ةحنع !نع

 لددلغمءو, 1مع5 ملص عنب ]عد مآاز مدعو زد عضيمامو لم ا

 هيطعو نطمدعف هح (رمصخصص سعد لعد (عمووصاك, ()سصمس دزطن هلل طقاتقلا

 . نعاس -ك هنلمدسسم لع 1ع لقاوعطم»» لع دو اطميصردع, لع ]ع نريردعت» تي دمت

 نءعمتتح ها لع ]1ع رمهيساووع» تحانم ]عد !١[طتكنل سصدمصم. د لتأ نسع اع لعوردفو

 امو [كيجتهست لمد و ناف ظنعس لفاكست مدع خا !ةهاجامس لحسم هسع قالفطسم يفت:

 آنا امي "لصكدم دع (عصفضأا لعطمسبا ك ةممندءطقسولتم ممادكدتسأ ]نم انهنرجفم ةتانخ |

 ل :
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 لاثمالاو مكمل نم نوذيرفا ىلا بسني امركذ

 رمغب ا"! ىلاعملا بلط نم « مكلاعأ نسحأ اهوذناخ مكلاجا ىئاحم مايالا

 ىوعُي / نم  مفاخ ىانلا ىذأ نم : هتفرص تيظع اهل قاقكسشا
 ام ىامت نم ؛ هبرق روذحم داوأم فرعي ال نم , ةقرشلاب اقم ةدوهف هتيسكم
 ىعي مل نم , ريغ ىزعي م هسفن ىزعي 01 نم , لوهج هيلع ردقيال
 ىلع سانلا علطا هقطنم رثك نم : قهجناوهف اهتاقوأو رومالا عضاؤم
 مركم لقاعلا ءاكحا دقعيال » نئاخل ءنمأ *ىربلا ؛بوسك بوؤكلا ؛هرتس
 ممدلا ةمامدو ةّكرْبَو نم ليمجل 6لامج ؛ سيلبارهتلا : ناك فام

 (! 1155. ىناعملا . 2(  131ةصودع لوصو 11. ب (3) 1[ةموانع 0325 (ن, بس اثل“ 0 وما. 5 ناجع.
 سن“ 31 نتا هيل 161
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 ]رمد زمانك دمدغ 14د 1عدت]] ع5 لع 12 716 لات 710115 أ دم عقان16ز لمد 62

 انيس نصع ليسمع معصم معدتع مج ]ع5 ؟عم]تةذدصغ لعق مانق طعا1 ع5 05.

 - ©0نتن مءءطعمءطع لع طقتتتعو ةزاتهأتمدق ةنتحلساتع]165 11 »58 مه ل011

 [نعو دتصع طباع ةقوؤرععب ب ©0031 ماتتأ هات طمقستت ع5 163 ه1. ب (نءاتت

 ممأ هرج مع ءمدصقتأا دق 14و دممازتعمو 0' يتواعسعع قا ةهاتمومد26 0ع 701

 - 1)« هء]نت لمدأ هد دع تمطصقلأ دق 12 [عيضعاتتع, 052 11 1"ةدممعط

 ب ©0131 لفوتعم هع ننال مع عدت هانعاس لسع ءوأ دنس 1مم 01021. ب (لا31 26 6
 مدسمتا موق دمزحطمةرصع طع ءمدصقتأ 05 145 هج[ عن. 0( نن 1عدمع 16 1عان

 ه1 16 اعرصزند هزحزدمد"نانصق ع5 2112145 ءوأ نص 50. ب ()نك مد1ع طعقاتعمات])

 هزدزد"ع20 ةنتح عمق دعو ةوعرععاق. - (رعاتتت نانت معتسع, عمون ع. ح انطمصخ

 ىفاع طمصص ع عدا مدطمسأ 16 معمم مع دع اع ذل معوموصع. - لنع ةةوع ةقأ

 طمس مم ند مادا ]1 عن. ]رو مم متع هاعوأ [طاقك. ب آم طعوتباف لع ![طمطصتسع

 0ع طعالع ةردزدهمعصعع عوز طوصطعتع ءغ طغص علت ءاتمدن 1ه !هتءاعدم» لع !"طمصتتصع
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 « ىمسولاو شازتفلاو قاسلاو حخاتطلاو زاد ةسم ديبعلا :دكنو موش
 ءاكرشلا ؛نرافلو سماسلاو ليكولاو نزاخلو باوتبلا ةسم ناوعالا
 ةانحما فن نحاسلاو ةيرقلا ىن ماسملاو ةعيضلا ىفراكالا ةسج

 لعملاو نادلاولا ةسم ءاقدصالا , لاملا ف كراشملاو نيدلا ىف قفاوملاو
 لعتسملاو ةارملاو دمعلاو دساحلاو ةافسلا ةسه ءادعالا ؛ظعاولاو هقفملاو
 هناككم لماعلا ىلع

 مهلاوحا هيلع ترج امو نوذيرفا "دالواركذ

 ىلع لسمو لابستالاو ةلمالاك اوعرعرتو  جرياو زوتو مس ىوذيرفال دلو
 )ركل وعيت عيينهت عييداو مديوب ى هيلجام
 (1) © دالوالا ركذ : روت. رونو زون © مامكتعادكو 1015 زوتز 12 !معصع

 2) 11 جربأو روثو . [ددصق ]2 ةاتتاعر 16 متعرستعا“  جربأ 5ع امواناتع ءمعوانع 0016

 06 ع5 ممرمق يأ ملا, لهصق ]16 طحغاتمع 225.و 0١11 مهل رتو مديد هتو .

 110 عدا محهل طعنت ءا ملمس ام. ح ]1 زر كسعب 5هد"اع5 لع 5م منن : 0

 طوستلمس عع, 1ع نتتفتصتعس 1'ةءطقصمم» , 1ع ؟هلعغ لع ءطمصطتءر 16 زد

 كسع 5هد"اع5 0' عمحم]هزتنو : 1[سردمعنعم, 1ع امغدممعمس, 1[ةصاعصسلمصأم 16 تلح نللب

 1ع عورملتعمز كصع دمماع5د 0'هقدوعتغو : 1ع تدلاتح نعت لن لمصصمتسع, 16 كوع

 ممر” غامتسع ل 111ه وعر 1ع ءمطقطت مصغر 1ع ءمرععأت عامصصمت“ عر 1ع م-اسا ملمع

 آ1 2 6 كمو ةمر:اع5د ل'طصتق : 1ع5 لعتح مهععصأف, 1ع منةءعورداعم 1ع نأ مع
 وعم لع 1ه 1هذ, 1ع م"6ل1 عافت عا قص ةهرناعم 0' حصعستك : !طمضصتو ذأ

 1" ةمحتعاتع , 1'هدعامجع, 15 1عدحصتع ها ءعآتتت ناتل معددزد]وعع ان م0111 110111

0325 53 0101 
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 . قلل طمس ةحغ امتع ظلم : كدلسي '1هنم ءغ طتملز. [1ذ ععمص لت صا ردوت* متاع

 3غ لغد دمج عا1 عد 1[نصعح نك ذ لعد ائوهععدستح. قلك لطمتتس , كانت هدأ ذا

 ممردمع ذوزعر عاج ةمتس لع اعدم 6 تعماتمس ءا لع اعدم اصقاساتعاتميد تأ ه-

0 
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 بيدالا ًأطخ ًاطخاو بيلا هلو لزو.مدمب ملاقالا.مدق ١ عْدشا وغلب
 ىلع ٌمنم امس رغصالا رامثيأو ىارلإب ا ىوهلاب لعلا ىف كولملا راغع رمعو 0

 هسفن ىلع هانج ام ةرمت ىنجو دراما لابو قاذ ىتح طسوالاو ربكالا

 دالسب ىو قربسسشملا فارسطا زوست ىليوو برغم او. موربلا الس ىلو هنا كلذو

 طخو ضرالا ةطساو ىو رهسش ىناريأ جريأ كيوو ددهلاو ىنمصلاو كرتلا

 نامركو شرافو قارعسلاو ٍناسارخ ندل نم : كلاهملا ةليقعو لادتعالا

 زويتو لس يسم الك رماو مالا دودح ىلإ ناتسربطو ناجرجو ؛زاوهالاو
 عاركلاو لاهيا نم لال ىف ليله حازا نا دعب هتكلم ىلا نوقتلاب

 قّرشو مس بّرغف ىناطلستلا تاوداو كلخلا تالأ عيمجو لاومالاو حالسلاو ْ

 '/ ( اولب, ١1 مسدسا. ل ا 31 كيلامملا . - 3 © ناوشالاو . . .سراف.

 مانومم 1 ]ع5 معملتخع ةرماعذ ه 80111 ءرم عز" 1ع محمصلع. (0نمص(ح 115 ةتععمأ

 هااعاسأ ]! ةمع سدتشسر 11 مدعامعمعمو صانع ءدع 1ع5 دعردا (ناتسمأف. قلمعذر هع هل

 نورصسصتلا 1 ةعمسعتت لع !طمصتصصع ةدوع ءغ 1 !دينتع لع 1'طمصتسع ةصقانستتاز 11 اذ

 16 ظسح ه5 طقطتختعأ ةهتتح ؟هزكر عد 2قتفذهمأ رجوع ةعماتس عصأو عا طم 41

 "منكمس, ءا عد رمت م1 ةرعمصغ 1ع ماسك زرعتصع لع دعد لك ذ دعع لعتح ةتصغف. ]1 ند

 ةردممحو لمصع ]عد ةريتاعد [ةءطغعسمعد ءا تععدعتلاتا 1ع اصحتاأ لع 1 !هساع نينا

 حولا يصصتمع هذ دمص مممز»ع لغفصسصعسا. اخص ءالعأي 11 لمصصم ذ خول 1

 ننال هركص عاصم عمأ لات ادي لع آمضست ها لع 0'1عع1لعستأز 1 1" هنتر اعد ومان"

 لع !'0رتعسأ, هذ ددحمتع 1ع5 ممووتسععك طقطتاقعو مدس 14د '1تععذ, 1م (نطنسع

 ما !"[ملاعز هذ 20 ["رمقصكعطعلطت نست هيأ 1ع هعماسع لع اه اعمسعر 0

 "6101 اعدم ها 1ع مااتق هعوال1مصغأ لعد "مامر لعرماستد 1ع اظطمعةمفم

 ا "امنع 1عد مممحتسععو لع 1"ذسك, لع اكعضصفس, [خطحعةقو لع طزوسارذسم

 ل6 ![هطوسمافس  لزانكوت ملتح [هداتغ»عد لع 20 11 ه"لمدسم 4 كولد هك

 3 1'هنن لع دع ممدصلمعع لمصم !عدسو ]فها هزدرخنو هكامت ممم ءطمعانم ( ةانح

 لانمسصصت ني, لع ءاطضتفسح ل'ةصصعن, 0 ةعوعصأ كك لع امنا ع نيت ءمصقاتأااتع

 ااانرتل رحت معتامم ها !'ةودتصدوع هزنول 1# ام وف هجلنأ لمدع هد (006عاج
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 زونكلا متافم هاطعاو ريرسلاو حاتلا كامف ههبا هجو جريال الخو زوت
 اًميح ميال انهملاو نوذيرفال كلملا منأ ناكف شويبلل ”١ عيمج همدخأو
 ىلت نايؤلتيو ناطاتغمف زوتو مسب لئضتت اهترابخا تناكو رهدلا نم

 ناموقيو ناغضالا دشا اههسفنا ىف نإّوسُيو ةامحلاب نامّربتيو تايد
 ٠ للا وانطتيا قم نانضيعتنيوا نادعقيو ءاضعبلاو ةواذعلا ىلع لامشالاب

 ةكلمملا ةتكنو ةضيبلا هو ضرالا ةّوُسو ايندلا ةطساوب انعيلو جربأ

 7 ىلأ اهب قدسي و نوياكلا وارسل نازل رام ىم اههنود ءانقإ هنيكمتو

 دسح اح الإ أهنم أمو اهبانذاو أاهدعإبأو أاهفارطأو ضرالا (ه) ىصاقأ

 انف نحر انعقب ايكافتو الساق ابباكت اهتا دق هدقعت هلكدفعو

  ةدحاو ادي نوكلاو دفارتلاو ١ نواعتلاو دضاعتلا ىلع |دهاعتو |ادقاعتو

 () 11 عهب. س © 0 هختو: ل 0 0 صاق. ل ( 918 دسو. ل 37 8[ كقع.
 (6© 71 نواغتلاو. ظ

 لعمأ هأ 1'هنثج هد 0ص عصأ 120, لغدمسصمتف دعدأ هطزعأ لع 1'ه![ءءاتنم» لع

 هود مفرعع, مه55نله 1م ءماتسوممصع ءا 1ع اممهع. قلل طمس طنت لمصصم 5

 . ماعد لعد [ممدمرتو كك مامعد امدأع 1'دعصغع ةوانك ةعد هرنلععق : 11 "عةاقلل هز

 06 صمام , 125015 لت 10 ةحتدتأ 12 زمان15ذهدطعع كت 20117011, معمل ان

 «م"أامتم عالق م5 اكد همم" عدممأ هعأ ناهأ 06 ءطموعءود, كولس هك '!'هنثع نامتعمأ

 [هركأ ةصخاأغوز 115 دع امركلمتعمأ مدحصسع لعد ةععمعمستكر, ]ه تع 1عدع لع عصمتا

 1صقتم مم «[مط]عر 115 ممسستمددتعمأ 1ح طمتصع آه راسك ؟١ةماعسأع, نامتعسأ عع

 (ممدسص عصعمأ هوتافدر عم ممتع هحتح ةعماتس عصام لتستستاتم ءا لع تمصعسسم

 ءأ طيصعمع لع آه ممن ممعمعع هععم»لفع مدع ا1بنع مفععر غ 1عنعك لفمعسكب

 امملز, خت 11 هحوتغ لمدصغ 1ع ىعمتعع لم طمصلعر 1ع همددطسل لع 12 ةعععع

 1ع زدسصع لع !'مدك, آه ممتع 1ح ماسك تععالعماع لع !"اكسمتعع, ءغ ندا

 37/811 طط15 ءذ 2055ءوؤلمد , ذل 1عدع عع] تفاقم , لعد 1ءطعوذعف ا لعد اممهواو

 (ةصلتك ندتأل ]ع5 دحدتغ "عزرءامد هسسع يامؤمتأند 1ع5 ماسق مععدافعد لع اد

 ممم. ]مام 115 مع معوردتسمت عصغأ نع ز1]2هددكتع ءأ ممصعتسع. ]15 دع ممتععمأ ءم

 مرم«عدممرم لقصسعع مدع 1عاارخعد ءأ جدع ططعذذ38اقر 5© همرتم اج 0101011 عالأ 1من"

 معمد أ ماعم مغ نأ اعدع طفوممس ءا قمصعاسععمأ تصع ةلطقسعع, ةئعموم-

6 
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 00 ناهبرذإب

 ظ نوذيرفا نب.جريا .لتقم 3

 نسور امام هاند لي ايدوسا عع مقل ٠

 جرب 2 0 ىنمب هأرّتخو فلك ايل اميلخا لتقاو دي باستتنالا

 ريقمو ضرالا »ةرّتم نع حوحزتلا ىف ةأوس اودوكي ىتح :فازنطالا ضغب ىلا
 رعلازكرم ىنوكيل ةذبانملا ةعفص زاربأو ةحلاكملل دادعتسالا نيبو كلملا

 3 ناججرذاب . ب » 31ةموتع لهصو (ن. ب (5) 60 قرع

 ععدصأ ذ دع ممةفأاعع 210ع ءأ ةفدتفامسءوع ءأ ذ 1ةتعع هقلتقع ءمصصصتاتسع 00211
 120 . 2نزد ءطقعتتال 0 "عانت 0 م16 نجم اق طم م ع2 5و 16226[(1651 هأ 115 56

 1ع 02 1" ن1عطأ 076 1 [0 110 و25 1" خلل ةعطوت لة

 ح11 81815 21 ظفطل , 1711.5 570017.

 ددالس ءأ 1 هك طععمأ مدح عمتع مذ ةلظل طمس مدع لعتع لع ]عادتك هأآل-

 كعرو دص عوودوع انمتكممع تأ انفك ة01عهأب ]نأ "عمر"هءطقسأ 1 عرص عدأ
 . هومز لمدصغ 120 16 عوام 6 !"ظسصتمعو 12 قستسمدسع ءأ 1ع مودع ب

 16 م16 مهصأغ 3 هات >0 62065, 563 21065, ا مع ]دن ةاغةهتعمأ 1016111315 1

 مروع 1م هقتكذفصععر ه1 مهن 1ءات5 101 عصاقو دق مدن 1عتت 0 311 80117:1-

 مع عمك. ]15 16 ممتععمأ عد لعصع تعرب هات 0' 6177017 ع1 1[ لحصف سمعان تع

 مدت سعع, ةلكص نمتلك ؟يددعسأ امادق ةعدلعم عدا ةلامتعصقو لع 12 مم عتل1 نع

 رجمستع له دممصلع عغ لح ةزغوع لع 1ك مدمحتععر هه لع دع ممنمدععم ة1ه تاع

 ه( لع 1هتسع 06 لع مدع 1ع مرا لعد ةعصعم ذ نيانخ 0' عصاعع 1عو 8غععف هدمت

 نعملمدتعمسا 14 دغوع لع !"[ةصرحتعممع ءا 1م لتوعصتام لع 1م ءمتعوصسسع ءأ لت
0] 
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 1 فاسو ىف 5 05207 اب - 1 ايّذأو عب كح

 اب هل لاقو جريإب ابعد ف قوقحلل ةعاضاو قوقعلا ىلإ اههبسنو اههجبوتو
 كتعزانم ىلع اهله كيوخأ ى نينو كنمي غزميدق ناطمملا ل تينب

  لافيلاخبو ىناميصع ذإ هللا ايصعو هيأر نع اردصو.هاعاطاف كتعراقم

 ىلا كلايميبسف ىنم مغرلاب ؛ 000 كتفشاكم نم اعمزا ام 0

 نا هل لاقو جرب هل دعبف كب هنايشعتي ناءلبق اهب ىدغتتو اهعفدو

 رشعم انيراحت ىف نكلو كل عهطملا عماسلا اناو تركذو تلق اكرمالا

 | الصحو رضع ىلا. - © 16 كييلاغمو. 0 داع اقوا

 لبعد لعاتح 6010/1 رممعامسأ هع مجعددووع مموسستسعمأ مانع ]2 مدلل عد عت

 لة” ل طمذم. آ.هدوسنلم دع م"غدعداغععمأذ آه ممسع لس مهلمتك, لاء لطهنسم

 اعد لمصمم هحلتعسعع ءأ ]عد ةعورنام. (0نمصم زآكذ هيععصخا ةععمسردلا 1ث

 درصتفدامد ءا لغاتح»6 ]عدع معددد عع, 11 ةعصاعو لقصف تصع ملماعضاع اغتنم

 مداصع دعد لعتح ال5 ءا دع مقمدصلتا كح صح ءءاتطعد ءهأ د كاتم وردا

 ءاتحز 11 6و 20م معادعإ1عو ءغ 1ع5د هععتنم ل'هدطآتع» 1عتس لعمان رداناق

 11 11[ عملنا [20] ء( ]نت مدعلم هتصقا : « ل[1هد ظلك, ئدلمس ه دعصم ]2 (ل15-

 مرسلع ءماسع 101 ءا اعف [مممعدر نمثل ه مماهمدند ل 1ع يداعمام» اعد لعتاك ءا

 ن عماصسع» عج ]تأكع جحتعع غ0). ]15 هدأ دايتكتأا دعد ءقصقعتلم كه دمصاأ عج ةصانق

 معطعا]1عد خذ الزعتر, هم دع ”مءماأمصأ ىصانسع مخمأ ها صانع طحت ةاتامسلان نأ

 هد 1هرنصمسأ 1ع لعددعتس لع اع لفعادعع» ]هج يدعضعع ممتنع ]د مجسم لمصطتسملل عع

 د لغمتأا لع محد جهامداغ. ![هتصاعممصاأ ام صاف نال اع رتنردد عل 0111 ]ف

 امدتاع» ىسسصع 115 1ع ممغصتعسأ, ذ هونع هحمع لتات نعصعع ءأ ال عدتعاتل“ 2001

 1هو ءطقاتع» هأ 1عو 7[ع20055عال, عأ 0 لع ]1ع دمصاع ندع اص لغز ءنسعق

 (1'ءانح ةهحوصأ ننام مع ةودردعسأ لع امز.» امدلز 56 اك للا (لمحوسأ ط1“

 كطمشم ءغ مممودلتأ: « 11 عد هيأ هتصفت, مصصصع ان تعسف لع 1ع للععم هأ زم
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 ام تودي ءامدلاب "ةيحرالا رودو ءاههدلا بارطضا نم هيف ام ةوخالا
 قف اهوؤزا قا كليا لهف ربكلا قح ايغلو هكرادت زوعيو هيفالت رعي

 .. يهم اهانقرتتاو ىدهعاعب دداجأو ىتيشاحو قاللدغ قم فخ

 نايك هك يسلات © جرفأ نا ىلع اهحلاصاو هاقماخم لتشأو اهفطالاو

 دقو نيبلا تاذ حالصأو مصلا دقع كَ قيث قيئاوملا اهيلع ذخأو ىدالب

 5 هنا لجا نم دسالا قنع ظلغ نأ لق

 قريستنو كقلخ مظعو كلضف ةر 6 كاقعب قيلي انف لعفتو لوقت . ةذ كنا تب

 . ناقاشملا ناقاعلا هجاوي نا ىنفوخا ام نكلو هيف ام متري ءانإ لكو كعببط
 رتكا نا حربا لاقف «اهئافجب كءافوو اهفنعب كفطلو اهّرشب كريخ

 ا 31 هيخرالا. س2 31هموانم 035531. ب (3 31 اههمئاس. ](  0 نعي. ا 36 كلعفب.
 ب ١ ( اههتافخب, 11 اهتانحب كئافوو . ْ

 هناك م61 3 1هطغتمس. ا[هتك لقصم ءعءانع طتانع ماعم 1سم عقر 11 1١ ةنتتعل 266ق-

 هوزععممعصأ تصع ععمصلع ةعئاماتمس مدضمت 1ع معتماعر لعد [0هأ5 لع ةدصع هذ

 1011: أمات 21 5 كلانا لعد مها طعدعس ننأ ةوعو ل1 عتلع 0ع «6مةدع

 هأ 1مم ممددتطاع لع ممعنعدتمع. 11و [مغىعو هدأ كانع مما 1ع معحت1 نمنع لت لمن

 هلم عووع. ؟؟ةتحام طمع ممم ءاطخع ندع )"21116 ]عد كماتحع» ةتتعع انص معان

 ممددط»ع لع مصعد مدوعد هغ لع ععصج لع مجق داتتاغ, ناتع ]ع "عتماتا7عأ]1 4 3
 ١ .مطصمتعدذصعع 6ع ءةانخر نانع زم مم'ءالم»ءع ْذ 1ع5د ةداتكأدتعع عا 1عد مدمطآع

 لع مم ءعممصععد, نانع ]6 [هدذع امرمطعتع 1ءانتتك مدت عمأتمطقكو ناتع ]4 600-

 ررعممع عع دج لكس ةععمسس مل عمصعمأ عب لعن ءملقصأ ناحعأ نات ع5د-دتط ف

 لع مدعم م«مزتسععد ءأ ]عد هطات7عع لع ة'ءعمعووع» ذ مصعاسسع 13 مدتع ءا ذ 6-
 ةطاتع اخكدصتمم 7 دع هص لتأ ناتع 1ع مدح ل ]زهد لعرتعمأا ةمدتف مدغعع 011

 هوا دمص ممتع مهعدودومع ١» قك20لطماشس لثغ : « لهم 815, نع نانع ات 035 أ

 نع نانع ات 1ةهنك هنأ لتجمع لع اه طمتسأمع زصاع]ا! ععمعع, لع م معمار لع امد

 ةرموعامرم نلت ءأ لع أذ ممطآأع مهاتعع. آلط 1/هقع 1هتقدع اماتز 035 [1585-

 و06 نع نانأ ءدأ عد آنت. ل[هتك لع ءعمتسق طلعت ناتع هعذ لعاتتت 5 1

 معارعإ]] هو م'همممدعمأ 1عتع ممغءطقص نعام ذ اه طمضاأغ, 1عدع ؟كنهآاعمعع 4 اه
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 كنينتاف محو ا ةرشانلا دذه طا ناونجال لاو نوظيسولا ىاخي م

 وهزما 0:هللو قنب اي كنأش نوذيزفا لاقف كتلودو هللا نوعب * ةيمادلا

 | 09 لسا ةيطالكمو,نييموكل اههفرشسو نملوسرلا ىلع علخلاب رماو.هغلإ
 انزرحاو.هيقمحع انرعاف هاورماوأ دنع الزانو اكل اًرياز اكءأج دق جريأ نأ ف
 ٠" فلمانلا ل ديا كأ ىتما باه اام :لقتاف, ولا هةر التغيو ةودصمو هدرؤم

 هنشاوخ نم ةمذرش ىف مريإب باكرلا تلقتساو دجإولا راغلاكف ىلا داع

 ”لجرتو هل الخرتو اهركاسع ىف ناوخالا هلبقتساف ناجبرذأ درو ىتح

 اوسقداحتو هولؤنو رنا برضم ىلا امم اومكو ف اولءآستو اوخاصنو امثل
 ١ 11 ةرئانملا. ا( 0 ةّيهدلا. ب () 31 هللاو. - ! ١1 اكرماو انذنع. - 30 11 الجرنو.

 لون ععارر» ءأ 1[عندع !طاختأغملتام نذ 1م ةهاطعنصاأغإ» [مه0ز لتأ : « آلم ماسرومسا لعق

 ءطمعج ندع ]خرم نعمتساأ موضح عما 05. ()همصغأ ذ دصمأ ز ' ءقررفعع ةاعاسأ

 ١ نمانع طمتصع أ (فمصعطع» نع صحمل, ةحعع 1'جتلع لع الزعم ءأ رجوع اه طوصتتم

 ة[امزاعن دم 4ك" لطمتنس لتأ : « ل"دتحك ءمدصصع د 1'عماعدلكم, مجمد لكب اناعات

 نص لعددعتسم نمل هئنعتسلمعم. » ]1 هملمدصم لع ”عجغاتس ]ه5 لعتح ةجك 065 0

 ممادعم لئطمصصعتع كغ لع 1ع تصحو »عع ىمصطافو لع !هجعدس. ]1 آلا( نعم

 3 كولصت أ ذ '1'هنق هر نعو اعلق : « آمه0] 7و 01015 "عدم ق116 6غ

 5ع قصاد عد* قف 205 هرعلععد. "1 عةهتاعمداع ءقمصصع ز] مدحتعمسا لع امهتاعت» ند

 طقأع, طمصمر»عتدأاع حخ دمص هععخفع ءمحصحصع نذ كود لغد ءأ دع اهتعاعت دك ف

 ردع 1ع معد لعب ومع مصخ ونت عدا 1مذص لع مصممت, لع دانتك ءمصحصصع اند طمصتم6

 نست ءطعمءعطع تصع ءطمذع معملتسع ب 1هكونتل ممهتعمأب مصصع هعاتت نحت

 هدأ طعتسءعاتح لع ]و معاعماتتتعاخ. »

 10 ممساتا هحعع نصع عوعم»أع ءمدص(7مدنع لختص ممعاتأ ممدخط»ع لع 5عد

 [ةدصت ]1 عركك هآغ هسحو لمص !آ"ةلطمتعاطهتلرفص. آرعد لعمح [مقععد, هذ 1م افاع لع

 1هنرعد هرعص ةعد , تسع ل دو معمعمسأا»ع ءأغ ممتععمأ ماع ن امعع لعوسأ اتت

 ةتسفت يدع انا امدلز د لعبع طمصصعمعب زلم دع لمصصةينعدخ له دصقتس ءأ ىالصم

 [هرححم ةرئعمغ 16د تصق 1ع5د ةساععو لع 1عدنع ددصامت ]15 عصوضاقمعصغ ةصقادتأاع ذ

 نكطعحتوأ ها دم ممولتععمغ ةمكعسا]ع لاتكون هان 20111هدد ل: هلزب 011 115 ©
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 دغلا نم جرتيا بكو قف اهيقدارس ىلا ناوخالا ىرصناو اومداتو اوح اتو
 هتبفف ام اهنم ندحاو لكىلا لهو اهيلع يلستلا قح (:ىضقو اهغيلا

 ب زوبتو يس ييوفف مست داكت الو نوفطالتيو نورشاعتيو ا نوروازتي ْ

 ركل 3 / مدرجر < هيلا اامدؤتا ليم --ب 00 دع لو وبي

 6 6-5 سلا هلا هيتس ف 000

 1! قنضو ...- "1:21م نودوأرني . ب 3! 11 دادزأو (' دادؤالب . ب () 3[ ىضقاف.

 1 معصأ لعدععس لسع. 115 ءةتفؤععمأر محمص نغععصأ عا طتصعمتب ماتتك 1عق لعتج

 [منرحمو وع معان ءقععروأ لمصف 1عدتع5 اعماعن. آرع 1[عملعسطسمتم [20] رمحمصدأم

 نطمتدأ, هللو 1عدنع مم6وعصاعت» دعد طمصتسو مع 6 ممضام 3 ءطقعسم أ 'ءادح

 105 ءملعمسجي 163 ةهطزعأف م6 ءكعاتع ءأ مج"ع5و لمدصخغ 11 ثادتخ 2060000

 '1'نانن ]عد ["نز5 هع "عجلمتعمأ ةلورتذ لعد 151[ع5ر ةماسعاعم ةهتعضأ لعق 00001

 [حرصن] 1 هرخن ءأ دع [ةتفوتعمأا لعد 0001/5 (رعردعملمصأم ددلصم ءأ 1'هنعرو ممد ْ

 همنا مد عصغ عمل متعسأ اعد دصمتتتةتف ةعماتسم عداخ ذ 1 ةعدضم 0' 0 1215

 000 11 6هغ 1عنسع طمتصع دع اسعمأ ندع ةهععن ملاعب لتمت(م 115 هطقعت

 تعا هد ططعالع مرععدامصعع هغ هو هلع دع5 يععال عماعد طمحصتغ"عو عا ةعق

 طمستعم يحملن امد, عا يدمصعل 115 ةنسعمأ 1ه ةرصحرمهغطتع دع ]نت غدد مت عدمت عدأ

 1م نادعأك لذسصفعي نحت هلع ءطمتعسا ف لعتعمتع ةعد زددساتممسف. ]15 لغات

 ان نمعصأ لمصع خذ دود ىدزعأ عن مدحت سععمخأ لع 1ع ادعم اعدت سعمفعسد عجم 01

 ند لماع 1ع5 1[مممعد ةامصغا ؟ثدصتق لقصف 12 اعداع 0ع '!'هنع, هءاتتععاو انك
 ناملأ هصاماتن" م لع دمد نالت نعرنذ ةسضسمففر طصتأ لقصف 12 مدحت عمكواتمات رمق

 لزرنم ف [مملز : «لاودك ةمصصعم امادق عمتك طلق لس صتغصع مهم. آنع لعمل
 0' رف أم نع عدا هنت مانق ةعغز 01 نحت عد 1ع ماسق زعدسع 0 'عماضع طمانقر ]20101
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 اههب قحا نحنو ريرسلاو حاتلإب انيلع كرئاتسا مف انس انرغصأ تناو
 ىلا همكَقب ىثملا ىلع مدنو هيبا ناوق زيكذ تو قاملا مرسم شحاف كنم

 مسق ام مسقو لعف ام لعف 0انأبأ نأ نامدلعت ماكنا اهل  لاقو همد ( ١١ قارمن

 ّمسال اًعيطم اًعماس ن رثلا اهتم يقي حارتقا الو و. ىأو: كلذ ىف ىل :سيلو

 ال اًرارطضاو افوخ هلوقتت ام لوقت كذا زوت لاقف كلملا اكيلاو رمالا اكل
 اهتا جري لاقف هيدي نيب فاك دبهذ قسكب دامزو ارايتخاو |داقتعأ

 قتمدخو كاتأ ىترايز قح ىل ىرعاو ىتّوخا سنت الو ىد ىف هللا 20 الأ

 داما قققتلا ف ىلء.نذاو كايتتفلاع لتغ ئدعتو كيبأققث ١ ميل

 5 حمسي مذ ىربخ عَمسُي الو ىرشثأ قرعُي ال نيحب ةعساشلا ايلشا

 (0) 11 قارهم. 2 6 اههنا . ل (9 ( انابذاذا .

 0101 ا ع0 لع ]حج ورحسدسع ءهغ لن اعمصعر هع سعف 110115 5

 ماسف لع لصمتاف ل » مهل, هرج هع مممرم ءعأب 71[ 11015 10211781565 1216211025,

 هع مهردزتعأام 14و مدعم1ع5 لع دمرت مغرم ءا معومعاتم 0'ةاسع جعدسص لع طدتحسغسمع
 هع 1ةتنتع ةعموعع». 11 1من لتغ : « ؟[ندك ددحتعت ندع ممانخع منع 2 ةعت عأ نتتل

 ه اهئ[ 1ع مده عع ةدصق ندع ز' عدقذع لمدصصغ ةيعاتص 3715, 21 ةمرتمسنع ةانعاتم

 لفوز“. ل مععوعمأ )ع كاتتك عدت ه 7035, طمع ممعاتمسأ هذ 705 005, 0131

 ىماتك ةطوصلمسم عع 1ع مونح مز. طم 0هازهن16 ءوأ ذ >0انق, م"عمعت-12 ! »

 102 مفموسلتأا : «(ر'عدأ ةودتق 1ع ءماتتج» لع 12 معد ءهأ لع 1م طفءعددتاغ ندع

 ان مدعلعو ةهتسقفت, طمصد 0ع طوص كعاتتع ءأ 5موج أمس ثق عه. » طنتف 11 عد

 محاعسع ]انت نص كا غوع 0'0» نبتت دع ا"هاناه116غ لعرتوسأ 1 10 لثأ : « (2 "هتك

 ادتعجر, مجمد !مممعر ماه عماأع مدك ذدصم 7زعإ لا'هددطأتع مهق نانعزع داتتك امد

 [مممعز معووععأاع نكح طصمت امص طقاع ءأ همصف1لغمع ندع زع هن فعدم طمصصت
 رمد معرب نع ]ع طمع داتتك 86 ذ 01 6 نانع لع طع طمع 51115 هال 311610116 :[ة عمنا

 همزمموغ ذ 101. آيهتددع-صمأ دمع «ءانتسع» لقصخ سسعاوسمع مصخعنع ةنلهنعصفع, لع
 همر1عغ نانع 1[هم ص' ءعدانعملسو ماتخ مه:1عم لع مممت.» '1هاثق دع 1' نعمته 85,

 الل عزلزةلع7اظ 5411015414 .
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 قادم كيسين كلبا «فداشي مس عججو هيلع نفيسلاب حيأو او هحيلا# (:) ماقو همالك

 يارا قلع اذه هنا هيلا ابتكو  نوذيرفا ىلا ةذافنأو ههمار وهيا ه)تق

 ىلا ابعجار اهنم لكّركو كيلا هذ كلملا حاب انيلع ةقرنآ ىلا

 تملظاو هتمايق تماق نوذيرفا ىلا حرتيا سار لو نحو هتكلم .
 ىلع بايغلا قزمو هنشار نع ودهكو ةريونلت قمن هه لني ىلا يدأزإلا
 كتقلغا راو: هلتستسلو هوجو .ةهدحؤ همم ةقاكك هةينجلإ ها اه رسل هد

 نم ىنالا ةعسرا زجو هترضح روذرشاسو هروصقو هروُد نم 6 ةيغاولا

 ةثررلاو ةلئاهلا ةبيصلل اًرابكا نهبامث ندوسو نهروعس ءامإلاو رئازتل
 رتمتملا رمقلا كلذ ظوقسو مظعلا .دوطلا كلذ.دادتهنإ لع اًعْرِيو ةلكمانغلا

 هلل دهسي قفطو زوتو مس ىلع ءاعدلاو ءاكبلاب هبتاقوأ نوذيرفأ ليغبتو
 00 11 ماقاو . ب ا ة[دمونع 08م5 1[. ل (8) 2 ىلآ ١ سس 4١ 11 ةيعاوملا .

 هع لتضوعم دعو ]ستر 1ع دحوم ةحوع 1ع ةدطعع ةهغ 1ع طخقر 2106 مقنع ةةلمت.

 11 لمدسم 10012 6 ءمدتجدع» هد 1نغغ ها لع 1'عمحمازتع» ذ 4110 طماشس , ذ نانت

 اي لعدج 1[ممسعو ةوحتسعمأ : «؟؟هزعز 12 166 ندع طخ ط0اتك 35 017616 نع 6أ

 د نتن اخ 25 لمصسغ 13 مسسوصمعزب م:عج0ك-15 مماتت* 101. طانتق ءطقعاتط
 لخعدع "ءاماسعمم ([405 هود 10/10 6

 لن "ععووتوصسأ 15 غ6 0' 10 31مم نأ مقماععنف نأ 16م ه0

 لعتصاأ ةمصصط»ع مم ادت. 11 0عدععدلتغ لع ىو انؤدع ءأ  لةزدهذو 12 ءمانع

 . ممصصع. ]1 لفعطتعم :ةعق ؟ةاعس ءصافر ةأ هتصمأ 87عمأ ا0اتاعف 165 م615هدقعو

 . 16 5و ةدتتاعب وهو وهز [ مدر :ةغ 1عق مولةلطظأعو رورتست1 55 ةاتز ءاف. اع م1165

 ما 165 هممدماعسد هداك لع دمد مولقتكق هغ 16و ةناعوف لعظم ءاتسع5 لع 55 نوزع

 لعمعع مءاعداتععما لع :1ةصم عمتم مقق. 0 تماعع ممتااع 1ةدحصت عقر اتطاخعق ةأ
 هدعامح ون, مدفع عما 1مم طعتعاتح ءا دو فمعومأ لع ممتع امصغ ةامتأ

 عيوصل ذ عدو لعمخ هعغ ةممامحةصتمطاع لفقدفاعع, هع همتملطعسس ماتطأتغ, أ

 امصغ ءالعم ةامتعمأ هللا عنعد لع 1'ءالمملمعدتعما لع ءءانع مستمذمسأع ق01-
 امهومعر لم لغعاتس لع عانع ا!سصصع طسللقمأع: قل 0طهؤةسص 3553 ةوزج 1عت])5

 رداعممع» أ ةذ صمم لتعم ددلسم هغ '[!هنعب ءمدفامسمت ةمغ 11 5ع مر"موأ معمل
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 ءازتيا رش ىنع اهراج ّبر اب لوقيو هيدي هيلا عفريو هيدل عّوضتيو

 لسن نم ىنيرث ىتح ىنتمث الو كفيس اهيلع طّلسو كتيقن اهغب لحاو
 اكدرصب ىعض ىتح عومدلا 0 ءارذأ مادأو أو اهنم اهراعي ةدباب نم جريأ

 نزدحلو مهلا مقافغتتو نسلالعوربكلار كا ءوس هيلع عقجاو هندب قعض
 ا ينو هابي .ةئيلا ؛ةوويص نتا كا وسلا ةياهن ىف ناتسب ريال ناكو

 لسعجيو هراثأ ةيفعتو هراضخما علقو هتينبأ قارحإب نوذيرفا رماف ضرالا

 يلا سم د العم الغي قآ مومو عضيو دامرلا شرفيف موي لك هباتني

 اهو اجتو بولقلا اهل قربت .ةمياهن» ينحل زوم «هايا قامو هبل

 ةيتياهاس كا قيس تالا اهمهلم اًمشغم ري رق عومدلا

 1 31 روز: ب () ((65 طمماك ممم هوان عما لوصف (ن. تح ا3) ( تاعلس.

 : لعوسأ اط«تعن , 1ع هتممآأت دسار 1عو ه9 ]1هنعد هند كعأ , هأ ه ةعتمسأ : « قعت-

 عمعم, [ةتكدصما زدفنعع 0' عدح, عد لعدم ةصللت ععدصأ 1ع ماسك اععتطاع ءطقع

 ل ددعصأز ؟دتف لعوءوعص 0ع داتتع ءادبع 3 عدو وهص عع مهدد أعد لع امد عامزحتم

 كن مع طمع 1ةتقذع مهك طمممات11 ةحوسصأ لع مم هك متس 1دتأغ 1018 ند ةينلا دعا

 0:1 مدل ردع عد مع 0" نع! » 1013] دن 11 13155316 ءمدتأءرع ةع5د [دعططعخ, لع

 همراع يدع 5ج 0ع 5 هلل دتطاتأ, هتسفا نس نامتا ةلظذتطات ددص ءمعدوز 1ع5 محدن

 لع 1و تعا 1عووع 1مصلتععمغ دع طسن, بح محقسع اعدت نتع 16و امان" عداف

 لس ءطقعسم ءأ لع 12 لهدن] عانت. ْ

 ديلا تونا نم محم عستطو دع زوسلتس نست ةامتخ مدصسسصع 1!"ةصموع ل مهدت

 لتك هددع لم [عدعع. قل طمفمصس لمدصم 1!'هعلعع لع طعنلعم اعد ءوصقأسات عاتق

 4 60111 ]1عو ةيعطععو عا لع ماعم ]هتفدعم ةسعتصع اممععت ]1 هزل ءمدلمتأ

 كطقعسع لمان : 11 دع ءممعطمتخ دع 1عو عدلمعن, ممددتا لعوصخ طحت ]جه انام

 0 130 معمل عجم ع لهصم دص ءالعع ل'هع,1م لغعمانجهتأ ءأ (ةزةدنا ةمافص ارم

 ع5 عمرط] هدعطم عدأقر ةاتجوع0ع]15 ورم ]م1551 [0خ1 16و معتمد ءأ :60011-

 (هتعصأ ]ع5 ماعدس5 لعد ةقدلفافسأكز مانتك ذ] 5 ةدسمانتكذهتأ ءأ مودامتا اودع

 اعرصردو دق عزتعدتع نلت

-1 
. 
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 هيبا هاراثب بلطلا [ىف] هغولبو جريأ نب رهجونم ةدالو

 وضع ىلع ةلمقشم ا دآم زاقبلل هانا يا و

 م ىتروص هبشي هنأ ىنعي رهجوتم لو هل اوفي هتروص نم د هييف
 ناسحا ىلا هتص ىنسصو جريال داك هعّتحم هيلع نقلإو كلذ 0:هاكنو
 هرجري ام مسنب ةئيزرلا برك ىلع رهظتسيو هب كسفي لعجو هقهبوت

 هيلع حالو بتهتو بذاتو عفترإو عفيإو عرعرت نأ ىلا .هربمأ نم
 ىارطالاب ميقانمو كولملا نساحم نم ذخإو ةّقهلالا 0ةداعسلا عاعبش

 ١ 0 راش بطلا. - ( 31 ةروص, مصهصونع 0385 0. - ا" 11 ةاّمسف. -( ( حو, 11 دهاشو

 حال 0-0 -5(1) 11 ةظداعس,. ( ةيشالأ ةداعس .

.21843 711:5 2181010011118 58 141554708 

 11 ةنوؤطط]10 111 111861011311111 14 17116118 آ4 710131 21 5017 5111

 [مرتدوت' مرح "عوتخ 12 طماتحتعألع لع 13 ممم 01 ه0 , دم 1ص طمع, 010126

 31ةط-ةكتلط , دع طوستجمتأ ةمععتساع. 15116 متغ هع طضخفص0لع دنض اك 0111 5"1-

 هعرصطامتغ ةدحتس عمد صصعمسأ ذ ةلسلطمفس. (رعاستسعت , ةحتدسأ لعصمقطت 06 تهد 1ع

 ادت هدم »سفغ, 16 "ععمت"لم ءأر 70نهضأ نط آنت 5غد م0زمدعد اننفتاق , 11 "عققعطأتا

 نصع نمط 0 هأ 11 5 ةءوته : 116:080]ءأت, تعواسؤ لت ع 11 1716 ©.
 آن كعدأ هتسفأ ينتأ 1ع هممدحسم. 11 "ءورسام ددع !تخ 1'ة1ععءاتمد نات11 370غ

 ان 00131 آمه0 هأ ممثأ اما15 5عو ةملسق ه 14 طاعم 61 عر ز1 دع مطقمأةثأ مقنع

 است ها طعمءطمتا نص معيمغلع همصغع ةمد ءطقفوتم لقصف 1['ةقدهتع نتكل
 مامومتأ هم عا ةدافستب ك هعاستععت موس لتغ, لعتسغ ة0012وععصأ , زمانتف انت

 رعتصع طمصسعصع لتفاتس عمغ, لختصع 60 نعءعوأتم» ةعطع76عر ةحتوسأ ىاتن' آن 1

 معالعأ لع 12 محهز ءداغ لتحتسع ءأ ةعتتأ ةنح م1 ن5 طقاتأ 0عول6 1عق ]61165 ناي
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 همقرو رونكلا ه متافم هأطعاو رهبكلاو ريغصلا (همدخاو ريرسلاو حاملا

 " يللاتاتل ؛بندتناف مرا رأعت نالظلا دادعتسالاب هرمأو هازودتو ماس ةعراقمل

 ةرابدك نو ىراق لعجو محل ردقلا ذافن هيف ذفنو ٍمَملا بذنلا بادتنأ

 لافتتحالا ىف ىفانتو قازرالاب دانجالاو  داّوقلا رماو هشيج نيسان

 0 اراس 7 ةداعلاك ::ناجبرذإب عامجالا |دعاوتف اهسفنا ىن ةفيقل

 ىلع اههقانفتا عقوو ارواشتو ايجانتو هاهب ايقتلا ىتح اهركاسع

 6:ناكراو هداوق ةفطالمو هيلا ”راذتعالا ىف هتبتاكمو نوذيرفا ةلسارم

 (0) 11 هنم خخاو. 0(  3155. ميتافم. )0(  11 راوتلاو. ©! 0 داونقلا. 7 0 عامتجال
 ناخب ىنذاب. ١(  21 امهب ايقلا. ل (7 0 راؤتعا. 9 31 راكناو.

 لخحص مسصصعع قلل طمتشس 1ع دمصصصتو دود طغضمع» م"غدمصص مأتك عا دنا ةاتع-
 هعووءاتز, 1ع طحتغ ة م055ءدذزمط لع 12 كممسمسمع ءأ لت ندع, 111 51101

 لمدصم ععدضلف ةغ معاتاك ءأ ]هت لمدصق 1عو نهال معد لعد 865015.
 قملمالطمفس هجدصغ ةلامتغ ة[عدحذز ءطع مودع 1م عمعممع ءمصتسغ ةدلس ءأ
 '['هدثع ءأ ادت ةزتئدسأ هلمدصسغ لع دع معؤيددمع» ند عدعع» [مملز , 1[ةدمفملز ءطع
 م6مممصدلتأ هذ هعأغ ةمزدعأ هحتعع 1؟ةطمرح «عددعدم مغ لع 1'طمصتمست ع ممدواتت ءأ ةوفع

 عرواتع ءأ 1" عؤعاجتم ةتتعع 12 11 عدعتحس» لح لعدم 17" نمعمط]ء. 11 مادعد (0ةسعس
 515 0ع ![؟قحجعط ب, ذ 12 61غ 06 دود جرم نع, هعلمصدصسم لع لف]تح "عرع دحتع ءطغلو ءأ

 ةاتح 0هادردع5 لعق مئم11510م5 ءأ لفردأ مرتو 1ع ماسف ععمصل ةغاغ هذ 5ع معؤرددعع»
 ءأغ هذ ممقدعسط] عع لعد عنممت عمن. آد دممح عالم د ةامصخأ مدت عدصتع نذ 5ةلس
 هك ذ "1 هذه, هعدج-عأ , 106 ةصوتاتتعأم أ ءال» جند, همدحتس عد لع 5ع معد عمد

 امم, مصصصع م6ءعملعصم ممعصأب لمصق 1[ ةلطقعطةتلرفص ءأ دع متععمأ م

 موعءاتع هذ 12 اةأغع لع 1عدسو ةعصصغعق. (0تمصل 115 رع طدععمأ ةعتحنو أ نانو

 ةهدععمأ مدافن ةععمؤف ممم مغ, 115 06لفععمأ ل عدحمزعت» نص طمعدددوع
 ةكتلطمفس 0ع ادت مدةووصاع» مدع ةءتغ اعدم زادكاتةعماتمد ةأ لع عدوصعم
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 اهالخر نيغيلب نملوسر اجرخإو هلك كلذ العفف «:اههلاونإب هقلود
 نميحو نوذيرفأ ةريضح ءاقلت اهخوتف ايادهلاو بتكلا اهابكعاو ةلاسولا

 ىنع رهجونم دعقاو بهذلا ريرس دعتقا دقو اهل ىذا هاب ىلا 0

 يزول ىنمب نوفطصم مدقلو مةحلو داؤقلاو حاملا هسار .ىعو همم
 الوسولا ل بهذلا ةدعا يضم هاربا "7 مدل

 ا ع ودم 0 أو كلذ ىلع 0 وج ف رمأ

 ترا ىلا اههل الوق نوذيرفا لاقف اههدقت ىن انذاتساو ةلومكلا اياذهلا

 0١ 3155. اهيلاثماب . ب 2 .2[ راص. ب اذ) 0 ةعضارملا. (') 2155. ىلغ ةينبملا . 900 تاغاطلاو

 1عد طوصصعو 015ممدزائهدف لع ةعد ءطغعأ5 0' ةعصقع .ءا لع ةعو ءمصقعتلل عنو مهن

 انيس لمصق. ]15 هطقموغععمأ لع نع ممعدذة وعر هر 1من معدد ءاامسأ ]عد 1عاامعو

 ه1[ 145 ءهلعمتتجب لعات» عمد 065 طقطتلع5و لقضف 1' هع 1 موسع. (نعادتج عل م1

 انمعصأ ممدع 12 مونلعمعمع 0: قة لطمفس. آرمدندتتلك ةسكح ةععطأ هل كود مقع

 امتد, 4لعلطمفسص 1عدع لمدصق ةسلتعسفنع, ةقوتكق ددع 1ع اعؤصع 0'هدك, ةتوسأ

 31عممشخفلر ءادع هذ دد لعمتتع, 12 ءمدنعمدسع هدد 12 اةاع. طكرع5 ءطعأ5 0' ةسسمفعب

 1و ععمخ لع 15 دتتتع عا 1عو دعتتعدسو, ةهزتوسأ لعد ةعاسكتتعو

 لع زهزودتح , عا اعممصأ لعد ممهقدعف ل'5» لهصف 1عدسو ممدتسقر ةاهتعما "ةطقع
 لعتدمأ تح. ]نعد لعاتع ءمح0ورند هةحدصسعؤععمأ ةحفعسط] عر معملتععمأا طمصت

 رمموع, مدءمافرعمأ 1ع5د !اعالصءد ها لفاتح ؤيئوصخأ 1 كتل ءدالممأ هذ

 هععادقعا» نع نادت 5 21[6[ 02556 هن 5ان] أ 0 120 هأ ف يمرس عم 12 مهلك

 هز 1ع معمعداتع لعد لعد ["ندعور 1ه رمتع نستلم "عووعساتمتعسأ لح طقسا مغسأغ

 لع ة[ءممخلر ءطع, 1عدع ةعلعمأ لفوتتع لع است ععدلعع طصصصصقمعع أ 1'ةققاتع

 مدفع لخحصع ةمضفعع ةوادسصتنو1ةم. اكدطس , ييطنطوسخأ ]12 1آضةأغ لعد ه0 عواتت

 . نستلم هحوتعمأ ةمممعاغد, 1عد عمحمرنم5د لعدم ةصافم عمت 12 مععصتموتمد لع 1ع

 ممعدعماع». مللطمتم هنممدلتغ : 11اعد-اعدم» هومز : «ل'دت ةكلعضلات موانع
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 اًراظتنا مونشلاو مولا نع رعفملا «عيظفلا عينشلا اكلعف ىلع هاكتافاكم
 ” الطن, دم ىتانع لووتمف لاجرلا خلبم رهجونم غلبي ىأ ىلأ ىنم

 "لمتجر اءلالد كيوادجا لاء اق اعبل نمر ا[ .نإةمياؤاعب بلطلا
 ىف* ةبجاو ىف ىتلا اكتافاكمرهجونم ىنآلا بصتنا دقو ىثم ناتعضب
  هذوفن نم دب الو هدرز ىلآ لهبس الو ةميربلا ىف ةنسهكسمو  ةعيبطلا

 ديه اطاقبا يلا يدم اككبمل كاعتت] ١» نول هللاب ةاعامف اناهنهلا او أو 6هقميتطل

 ىلإ افرتضتناف اههيلع علخ اب زماو ةلهج نم ةتكنو ةليوط نم ةريصق

 افلضوو,ةلاسرلا نم هالتحت ام ها هاغلبو: ةضقلاو لاح اب اهاربخاو اههيلشوم
 ةاساقم ىلع ربتلا ءاقصكرملا لوط ىلع ىءاتغتسوع# همانهمو إن وذيرفأ اهل

 هع اكقاكم .. ب (2 1 عيطقلا . ل ) 1و. نال. ب (4) حادمومع لهصو ة[.. بك © 6 ةعيبطلاو ٠

 ل 0 31 ةيبطل. - ( 3155. نأ نم. 8 1155. اغلبو . "(  11 ةاهنو.

 مصدق مادصتع لع 1!'ةعونم» ةطوصتممطاع ءا طصضتلطأاع نىدع ةهددك 33:عم ءمصحع

 ممتمع ءأ نتن 2 لنجهتلغ ؟هاعع مممءطقس ع عاف تأ 0اس ع طمقاتلةل5ع 22161116, ]انفع

 نت هع ندع اطلعممفلر ءاطس ءنغ ةئاعتسأ 1'ةيع متعل ءأ ىنم'ه]مدعو 11 ةوتعتتأ 56

 ءطق وع مورد مممد مرسم ع ةعودمادت 16 ةزعس , لع معد عع دود مغانع , 15013

 لع مامن مام ضع 0فعزلعم»ب تعدم ءموحتصع )ع كانتكر ذ 1هتعع 12 عمعتتع ف لعد
 طمصمد عد نحت ةمصغ لعتع مدستعد لع ممتع. خل مممدعمغ, ة[ةحمضلر ءط

 56و[ [عوو6 ممتع ؟مانق 1صللت عع 1ع كطقاتسم ءمأ لات1 7015 وأ للث, ت1 هدأ

 قدصسمسلغ مدع 1ع5د 1هزذ لع 1ج مهادسعع ءعأ ةدصعأتمصسمع 041 12 101 لتتم.

 [أنعصس طع ممم 1' عد صمةءطعم, ها 1ع لفغمدعمع» لع ددص طتخب (0نقطصأ ةانحخ

 ءةلعوتتجب ا«تعس مدع مرووعجع 0'ةعععمام» لع ؟هددقك 1ع مساح لع 15 امأع لع

 محمص الو ! ؟!هزآخ عد معان لع مممأك غهانغ نع نانع ز'ه1 705 لقص. »'

 قمتفو ةحمتس ةدع 1'هدلعع 0:84 قلطمفس, عموم لعذ ممطعف 0 طمصصعات#ا
 1ع5 لعتتس ءمت مر غد مءامادعمغععمأ هت غن لع 1عادصك طم 211163 18 مولا مافا

 قدصرمأاع لع 6ع نست هة'ةامتغ مهمذ6 ةأ 1همع ءمدصحصساتسا 6 "عدصغأ 1ع ه6

 لمصغ ذلك ةامتعسأ ةطمععجغد. 115 عدم مورم1نععصغ لع 12 طعوتتتم ع( لع 12 مصفح

 رعداغ 0'ةكعلطمخفص ونحت, ممل عمم دود ععمصل ةععر طصللمتأ مصحصع طقلاع
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 ةوقو هنامز لابقإو هامش ةراضنو .هتروص نسحو رهجونم اركذو رممبل
 اهدصق ىنرهجونم ذافنإ ىلع نوذيرفا صرخب اهاربخإو .هتاطلس

 عقو ام عقو دق :رخالل اهدحا لاقف سلجلا ءالخإب ارماف ناههدصخو

 00 أ لبق © لبشلا لاعنو هقحب بطل اذه لنباقت نأ ىارلاو

 |دشحو ارشح هيأ لبقو هلاق ام خالا بوصتساف ':انوزغي .نأ لبق هرزشقم

 نوذيرفأ غلبو رهش ناريأ وحن ةييعكلا اهركاسع ىف اضهنو ادعتساو
 ايهفتح ىلإ نامعسي ىيك نيتقشلا ىلا اورظتا لاقو كضغف اهربخ
 ربماو رابنلا ىن اهنسفش ىقسلت نيارغلاو» لاقل اما ىشي,شحولاك
 هل مسرو داوقلا دوجوب هحانج لصوو شومجلاب دامو زورملاب رهجونم

 00( 1 7-00 اهدصتق 0 تاعبناو يم داغنا. - » © لشملا لجاعنو .

 1"هرع, طاعص نتنل ه1[ ةددطا 1ةعانمد» لح ءطقعطودت لع ة1هدمفلز طع 06

 اطعا1ع مءءوامهصعع, لع 1 ةءعادغ لع د زرعتص عددعر لع دورذ طعتسعدفع ةامالع هغ لع

 دمص مم1»هزع طتعسم ةامطانب هةجطص لع 12 [ععصع ماعصاتم» 0 ةكتعطمافم

 0'عدحمرعرع ا1[ةدمؤلز ءطع ممدع 1ع5و ةغمودع» عا 145 ةةدعطعت» طعذ لعدم

 [ممرتعدو طععصلأ ةمرعأتع امادق 145 ةقدافأهصكمر مادتق 1! دص 016 غ1 هنداعو : « مايه

 ]13 1ع مهقدغز ؟هتكمصسم ردعع هنتح لمص عع ءمدحصع 11 ءمصحتعسأ لع 1ع 1311,

 هطمءلجصف 1ع ][1هدععمتت ةحوصتغ ننل هع لععتعممع نمد ءعغ هاهو ممدهق-[ع

 دحدصأ ننال مع همانك ةئلمعانع.» لبهبأعع 1منع ةلوسأ ةمم101076 أنا 031

 ملاذ دعؤ] نيئعمغ ءا ممددعمم ط] غععصغ لعم اممادمعم, طععصغ 1645 ممممدعفاتلف 6

 عمعسمع ءأ دع ممتععما هم ممممعطعب كطفعاتم دع اممادحوسأ ذ 12 اغاغ لكسصع

 دمصطععدمع ةعصقعب رعد !'[عقمفعظمطع. قلل طمافمب ةذ ءعانع همدح عال عر 5ع

 مدتغ هذ تسع ءأ لثأ : « /هرتعز نعد لعدع مهمل طعم صعدعب 115 مدععمسأ هذ 12 طممتأ

 مىصسصتصع 1ع عطتعع لمصف 16 طلعغ هغ 1ع مدوجتللم» نات دع زعانع لقصف 8

 احط صع ل! » 11 هملمدصم هذ ة[عممفلر ءطع ل' عماعع» عم عم مهويصعر ممعانقسأ

 د دوس ةعتاعع لعد اممدججعد ءأ ]دن 20701 عصمسأ 1و5 كطعأاك 0'ةعصغع 145 ماتق
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 نايواك شفرد هيدي نيب مدقو ةايفلاو ددغلاو لاومالا باهعتسا

 ههاتبو هركاسع ىنرهجونم راسفزوقو مس ىو هل ءاعدلاب () هع

 كلذل اوزرب رف لاتقلل اودعاوتو ناعمتلل ىءارت ىتح اههشمج ىف ناريسي
 ةسمفوستو نفوفصلا ةيوست ىف برحل موسر اوماقاو دعوملا موي ٠ ةبص
 اومارتتف اوؤدتعباو اهقوقح اهئآطعإو اهليوس بلقلاو ةرسيملاو ةنهمملا
 ةدهعالاب اوهداشتو ىويسلاب اوبراضت ف حامرلاب اونعاطت رق لابنلاب
 ىلتقلا ددع © ضحي مو هراهنالاك ءامدلا ترج ىتح اولتاقتو اوكباشتو

 [ايقفسللاو ةعينيس فلا ونمف نيوشالا كم وكم هزيعلا تداكو-

 ١" 0 معيشاو: 0 © اتهر. 00 © ةصص, 34 ةعحبص ةصصلا كلذل . بس 60 0 راهناك
 هدا يشع سافل( ةكييستالا:

 : 11[نقا[ععور 1ع ممستكاتأ 0'ةموععصمأ ءأ لع امدجأ عع ونت نأمتأ 26 نعد5دتتع ةلطكأ

 ندع 0 ن1 6غمطقساأن, طغ ممماعع لععوست ]نت 1ع لعدرمءوتن لعد اكهزهس1ت0ع5 ءأب

 هات محماس ءتأ لت لغمقتتأر 11 1ص 0 وراتق ممتن" 1انت 123 11 هغ 1

  رم31601ءانمد دددنع كولسم هأ "6

 العموم لز ءاطع, هذ 12 16غع لع ةعو عماتجعد, 2مة1عطق 6021 55 69

 ناتل ةحتدص عيتعصأ. ]بعد لعتح ةعممنعذ ةامصأ 2" 6ع5د ص معنوعمعع 1['صصع 6

 1'ةدتكعع, هذ حم نم لماحتع ممتنع 12 طدكمتل1 ع. قدح ممهاتس كلت ]0111 60271 ب

 165 ةلح ءمووتمعو دورماتععما لع 1عدعك ءمطصرتو هأر داتتحوسأ 165 ممو]عد لح
 ملتح طقأ , 10د ةدععصأ 16و ]1 جمعد لع طدتمت11ع هأ همدت عم غععدأ نمدمصسع 11 1131

 1عتعف خمةزاتمصف هذ 1'هتلع لعمتاع, ذ 1'هتلع عوتتعاطع هأ جن هعماعع. 0م عد تتمأ

 هانح انه ةنتق , 165 همم طولا مصاف دع ىتح»ةهتعمأ 0ع ؟1ةعءطعق , ماتت 521130131621

 2866 13 1هتطصععر ةمقاتتلع ةحعع 16 ةدطععر ة'ةددمرمتس ةتعصأ 21766 13 دطوهكذاتع تأ

 !تغنمتعمأ مدمد ه هم»مور, لع (عا1ع وداع نتع 1ع ةدصع ءمسلمتأ مدحصع

 1" عوتت لعد طاتتمدعةتتخ ءأ ندع 14و مممعأك دع ةع هرم مامتعمأ 735. آبع5 [ءاتا

 [منرتعو نامت دا ةاتنع 1ع مدنصغ 0'ةاعع محنك م لفعماتأع 10دندع 15 ماتتأ موو

 ]ع5 لعتع ةعصفعو, هأ اةصلتق وننع 1[عممؤنلز ءطع مععمخعتم لقضسف ةمص معتم

8 
 اننا
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 ميسو احرف هركسعم ىلا رهجوتم داعو نيريسك نيرمسح اهركسعم

 مو هل اًدعسساو (”ةلباقلا ىف نايبلا اعمزاف هنامواقي ال اههتا ناوخالا

 هأرستد ام هربخاف هل سوساج رهجونم ىلا عججرو دغلا نم برأ ( |ادواعي

 عم نيو ظقمتلاو دادعتسالاب هرماو نراق ىلا شومهل رهجونم سيق
 لبقا هرطش ليللا نم ىغم تف نماكملا ضعب ىف ةبقخنم « ةقرَس

 اققاو لاتقل اًةعتسم نراق دجوف رهجونم ركسع ىلإ هركسع ةرج ىزوت
 هبياحصا ىف هيلع لمحل هيدي نمب نابواك شفود اًبصان هشيجن ىف .

 نم يهجونم سرح اوبراضتتو اولواصتف هضاوخ ىف نزاق.ملبقتساو
 ىنهف ىنراقو مثارو نم زوت ركسع ىف ىفويسلا اوعضوو هعم نهف هنيكم
 دقو زوت مزهناف مرتكأ ىلع لتقلا ىتأ ىتح ممادق نم منوبرأحي هعم

 ا"! 31 ةلباقملا ىف نايبلا . 9 13155. دواعي. )3(  2[ هترس.
5 

 همرجاعسأا ءأ ]02 عابعب 115 هع مءات» نوما لقصف :1عدع نانقعاتعم ةطقققتف ءا 0>

008 

 ]رعد لعتح 1نععور ؟0زهصغ تلك مع مواضع دتعتأ م35 !طتااعخ ههرداعو الآعج

 دمخلز ءطع, مموماسععمأ لع 1ع دعم معدل ع لقصف 12 هنت ةاتتحهصاعت ]15 مدع

 ررومؤمعدأا هعالع ةكلمودع ءا مع ؟عرمسعمأ مهق 1ع ءمرصطدت 1ع 1 عج عسمقتصن

 1١هممفلر ءطع ةصخمضسمغ لع 1هدع ماهس مدع هص 0ع 5ع5 ةةماوسق نات املأ

 معو, 05152 1ع هود دم صلعصعمأا ذ (0ةععسب ةعي انت هنلمصصفمأ 06 5

 اعدت معنا عا دنع ةع5 عمجلعدر هغ ه عددطاتقواتف 37ععباتصع 0172 ءه0151.

 ل ددتساتلا, '0'1اذ5 2ع ةماتك 5ع5 عاتعمت عدو, 5 ةامسصأ هتوسعف 75 1 ةسضصغع

 لع 1[ ءدمخلر ءطعب عمسدحو (0ةععص دورتك 1ع5 ةعص عقر هذ 12 6[16 لع دعق اسوان 65.
 1م لعدمعمتت لعف [؟ةردستلعد لععدستغ طست. 11 5ع عام ددع ]نق ةعع ةعق ععطقو
 هز (0ةيععم ءأ 1عد وزعسم 1عدع طعما [دعع. 2ءدلقسأ ننام ةاهتعمأ هاد ]1155و

 31ءممث0ز ءاطع عا ةعد فدصرمم عمم»ت دمعات نعمسأ لع 1!" بصطسمعدلع ءاامدمطغمعمأ

 1 هماتوت5 لع ةدطعع ددنع 1هو 551025 لع "[ئهذع مدع لععتفمع. امصلتق ندع

 ()ةيععج ءا دعد اصوددردعد 1ع5 كم ععوتعسأ مدع لعتدصأ. آه مآترددصأ لع 565 معدق

 هرمصأ ةأغ اسغد, '1"هذه مسخ 12 ظدتاع هاون ندع 1ع ةماعتل وصقتا ع 3
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 هركسعم ىلا هلوضو لبق !:هقحل ىّتح رهجونم هعبتو سمشلا نرقّرذ
 ءالسر ةسبيرضب اهعبتاو ءالجن ةنعط هنعط هنم نكفو هكر رادأ قمحو

 7 هيب داعو هيب 00 ا مهم اه غم ا ىلا طقسف

 اس دمعت يد فوم اسس ل 4 د نم 2-5

 ايدذنل هذاهل ! اف هرتج قب ةعوضوتم ديد ةدالو سوؤؤر ىري نم سوب

 بانتكلا يلو اناج نهفات اهماهان غمار ًالهيدادم ردها ايف ةةككلا
 0) 31دموسع لوصف (. ب © 31دموسع لممو (. ل 0 0 هللا. 0 0 اليل, 5 ا1هصسونع

 لطف (ن. 1

 . مسمداعع». ![عممنلز ءطع, اهصعف ةذ كد ممانعكل اع, 1 "هز مزعمنأ 311 22010621

 هن 11 هللمتأ هك عزسلسع ددد ةقصصتم. (0نمصل 11 1'عدغ ءد وص مماتكهتتك, 11 تت

 الغ نصع ]1ة:نع طاعدقتتسع ةحوع 12 اقصعع ءأ آت ةكدؤصم نص ععقصل ءهاتز» 0ع

 ةمطعع. 1'هذع مدحطو ةدصمتتت. 18[عممشلر طع, هحدصأ ممتك مثعل هذ اعتنعر ادت

 . ماتو 12 اغغغ ءغ ]5 ممهجممسم هج قست» هد اصمسممطع, "ةملقصأ عظقعع5 ذ
 ادعت. 11 1'عمحمرتو معمدصس ماعسعمأ ذ 4ك لطمافس ةحوع 12 ممسحعأاع لع 3

 عامزعع أ طحن طغ لتعع : « ؟'هزعز 1!'دصع عد لعتع [ةاعقر 1'ةسساتع 13 ةنلا

 ةهحدصأ معد. » 410 طمافس ةمعمسحتت لع 15 زمتع, دمهتك ةهتققت لم ءطقوضمن 1

 [هدكمتأ د ]ةرعم ءور ةعد مممتمسح معمم ط1 ني عمغ كب امانأ هج ةمعطقمأ ا 006

 ندع معووعصأمتا 1ع مغعع ممتع ددد عمكدسغ 11 ل1[ : « لع مع ةدتتتفتف طمع [ن]ت-

 كاعع لكحصع ؟معطدصع نات دمع 1معع ذ دنع مهتم 165 ممتعمك, 165 اتصق مهن

 1ع5 ةاتا»ءو. لع كم5 06)ؤ اعدت ]م اممزكتغسع امأغغ. 0011 وأ لمسع ممدلطعان-

 معدح, هءادتت ناتت 701[ 15 اة[اعد اعمصعطقعو 0ع ةعد لق ماقعقعد لقصف ةوص

 عتضمم ! 1*1 0ع هع تال ممدصلع) ©نع دوص ةءآوأ هدأ امعمع ءأ 011115 50همأ

8 
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 ىسفن تيفش اهلاثما ىف برعلا لوقت امكاذ ذا نوذيرفا لاح تناك

 * 2 نإ. 4 سل

 نافش 0 0 ركب 0 يوب لج ْنِم م لسنلا توفل - تت

 نيو ملط م نوع ا 2 هم او

 ا ىرج امركذ

 ىنريقحتو ىمعي داك ىتح ىكبو مس ٠ لزخنا ىرج ام زوت ىلع قرج اتم

 دق هل لاقو رهجونم ىلا لسراف هبلق ىلع نزلو ىفوخل  ىلوقساو هربمأ .

 نأ تيار نإف بر ةدواعم نع كتبو ىخا ىب ا ةبيصملا ىتلغيش
 مركتف تلعف ةبيصملا لقث ىنع قخي امير ىلقمو قير قلبت

 ١ 11 نيله . - 9 ( 0 و. (3) 0 نانبالا ءا 1 طغصدتقاءطع دينه ما مقص نع. بس اث) () لوخفأ .
 ل 5 0 ىتبيصملا.

 ]رع[0عو5ر ةعذ لواتتت عا 5ع5 ماتتأف ! » آب قلت عاتق" لنأ : 10-31 طمانص نأغدنأ 015

 وصصصع نيدعاينخدسص لمدغ 1عو قعوطعو لتئعمأ لقصف ]عاصف ممم ع8ضلطعق : « لأن

 هماتد[دتأ دممس ةسعر دجهنك )خ3 تهانم6ث مممص 52.٠ آنا قمم لأ 16 م0616

 لاول هن دوأت 5 ةعامو عم التومأ وتم ل6 1[1دصصول طع ظول, كغ ممص ةةطد# 20

 ءودوغ ةهتكوأ 06 110لطقتكم. ]1دنك دأ زادت ةقوواتحأ دنع ءادنع هذه طقتصع, زغ طذت اهلا يتع 6013-

 مع ةلصقأ طجعق م10ز265 101 ماك.

 ن8 0101 دططقتاد ل 3830301 8118 4مل آخ 110817 215“

 هه هرتدصأ ددطأ دمص ةمرغ, ةدلسم , ءهصرم] غاعمصعما ةطوخمت, م1عاتست ةصأ
 ونبدل !هنللتأ هج لعرعدتت ةجوتماو. 11ةوامصغ دع 16 مدعات هذ ممعملمعر ن
 ررسمتع هن 06ءمادسد ععمعمأا ءا هنج ءطقعتتمو 11 ه0 هذ 81 م0040ز ءاحع 0

 مد عدددوع : «آلبه 0هدآ] عدم ننع دحع ءةتفع آه ممم لع دممص ؟مغءعر امد مدعأعو
 دم ةطومرناتع مزج حمدت نيتع )ع مايتقدع "ءةرمرمعملعع 1ع ءمدمطفأ. !/ةاتحعاتب

 نجع لمصدصع» لن 61011 أ رم '2عءعمرلعرع اتدع 1637, ا 6 011 0
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 نيف ناللارخب ةريزج ىنزوتلو هل نصح ىلازاخي ف نكما ام ”عفادي
 ربخ ىنراق عب كلذل قيراوزلاو ا نفسلا ذادعإب رماو رئاخذلاو رمملاب

 نسل كلذ ىلا اجل نإو تمكو تيكرتد دق هتارهجونمل لاقف همزع

 لاو ةنيوفطلا ضان نكمد | هنا ايلف اةيتنيشار هرمأ لاط

 نا لغفا لاقف هيلا هقيرط ّدساو هيلع ىلوتساف نضل ىلا هقبسأ نا
 بكرو رجلا طش ىلإ ٌةديرج سراف ةئامقلث ىن ىراق راسف 6 كنكما

 هظفاحب اعدف نصح باب ىلا راص ىتح لس نفس نم ةنيفس ىن هعم

 هعم نهق هلاخد ىتح نصل باب هل خفف زوت رقاخ هيلع ضعو
 010 كك, 11 كاذ هل. 2 81 عفدي نا ىلل. 35-00 سفنلا. ل ا"! 0 نكمت..-

 ا ( نكما. ّْ

 صصص عممع لمت[ عن ةمزأ ةرحدتكغع) ١» ![ءممضلز ءطع ةععدعتلللا عمعت عنف عمد عصأ
 هد لع ةصلع ءغ ]ست مممصلم دود ءمدفعصأ ءعسصعتجأ. ىدلسصر د ءالعأب ءمصحتمأل

 ممدوزفأع» امصأ نسل ممادععمتأ ءأ دع مءاتععع ةدكاتتأع لمصف دصع 67556[107

 ناتنأل مموودنلهتغ, عد مدصصصاتسص _ة276ع '1'هثق, لمصح نصع 1ع لع ]آه ممع» لعد

 قامتسم معدماتع لع مح عد .عغ لع م«مهتف1 هدف, ءأ ذ1 طغ م«عمدمع» لذ هما ءألعأ
 لعد ؟[ةتوؤعمتتح ءأ لعد طواعمستج. (0ةععص, جارتدصغ عاج مطص0تةذدطعع 0 كهسض

 دامس , لتغ ذ 38[عدم فلز ءاطع : «11 ه ءمدعت ع1 كغ اعأ مممزعأ. 531 دع (دوتع
 لصق هءالع [0عمعددعر 11 مماتسضتم اعصتع 10د عاعسمودز 11 هماتك دععم لتاءتلع

 لع ]57 مقوزفوع» عا ةصحممووتطاع لع سماتك معدلعع محهتاععد لع آنت. لع ىوزق

 ندع زع لعتردتك عووصعت» 13 10ءاعععودع هحوصت انتر مماعص ةصةمع» ةأ آدت ةد
 [ءركصم ءزخ 12 "هاتأع, » 1[عممفلر ءطع مقممدلتأ : « 1"هتف-لعر هز غد معاتت. » اكاد كمر-

 ةنوادعمععر (03عص ر هع 015 عجاف ههج1165 ةدصق ط2ودقعق, 5ع "عدلتأ
 طمس لع 12 مجمع ءأ 5: ةصطقمولاتق, 11 عا 5عذ طمصتمت ءةر ىاتنع ]نص 05 7315-

 همواتح 06 كولس. ةكعتحن6 ذ ممماع لع 12 !مماعمعودعر 11 8غ ةمرعاع» 1

 عمات ععمعاتت» ءأ لست م:دءعداأم 1'ةصصعفتج 0ع '1'هثق. آنع عواتحت رحم عانت" ]انت واتح

 12 ممرأع ءا (03عم عمات 386غ ةعك ءمرص]772 802025, م1511 م055ءددزمد لع ]5



 02 111510111 آ1:5 85015 اط«اكذ 2اكظخاند.

 ىلا هلو زوو مس باحصا نم هيف نأك نم جرخاو هيلع ىلوتساو
 ىّتح هباعحا عم ةنيفسلا ىف بكرو ىحُي ال ام زونكلا نم هيفو هتاقث

 هربخاو رهجونم ىلا يرصناو قيراوزلاو نفسلا قرحاف طشلا ىلإ يشقنا
 ناطيشلا ؛: ةيوكاك نا معأ هل لاقو رمدل هازجو هركشو هدهاف لع امب

 هناككمب مس ىزقتو انملع هقنواعمل مس ىلإ مضنا دق كالا دلو نم
 هتعاجتو هساب ةدشو هقّوق نم ىل ىفصؤوو هتبهحب شاتنيو شاتري نخاو

 رثالا نسحو رفظلاب يرشبلا كل نراق لاقف هتزرابم ىلإ ىنقوش ام
 مس ىلا لسرا رهجونم ا ف دوقعلارهاوج لاصتاك دوعسلا لاصنتاو

 ةيركاكب كرهلظتساو ماهسلارفوأب * مامجل نم تذخا دق هل .لاقو
 ناقيرفلا بكرف اذك موي اندعوم مس لاقف برحلاب "دعوملا ىتمف ناطمشلا

 ١" 21 ةنوكاك. )  31 مامجلاب, 0 مامحلاب . )3(  3155. دعولا

 [مماعمعودع, عد ءطققذو 12 عمعصتقمم» لع كدلعم ءا لع '!'هذم ءأغ 1 طغ هععاتج

 دعم ممتع دع طمصسعد لع ءمدظفسعع. 11 ع ةحوتخ 0ص ص مم ط عوطأعو 205015,

 [1 5 ءدحطدعوتم عمقاتتاع كاب هحدصأ عموم 12 ءفاع, 11 طصن]و 1ع5 >:2155ءواتج ءأ

 امد طواعمتسح ءا مءامدتم ةمرجؤو لع ةمعدمفلز ءطع, هذ نحت تل ءعدلتغ ءمصمأع

 لع هدد يرمامتأ. ة[عدمشلر ءاجع 1ع 1نانعتأام هأ 1ع عمم ععءامز مادتق 11 تم لل

 « كمعاطع يدع [[فلمنجعط 1ع آائةدحمسد , نص لع5نعملمصأ لع ]ئهلجارفلع , 5 عوار ماصخ

 ن كدلصت ممدسع 1'ةهتلعع فمماعع ممدتفز تدلع, مه 502 60201015: 5ع 7016

 ناد لع ممدزمأعس, دد دتاطمأطمسد 5 عدا هصفأ1 هع هأغ 11 هدأ ع ةامأ ل هوت 0

 د0 لمدصغ لع ]2 1هدعع لع عا طوصسعر لع دمص تفدتعمقع ها لع 5د ؟ةلعاتتس
 نضع لعدءترماتمد نادت 1115011 1ع لفوزع لع ممع معدرتمع» ةهحعع انتم

 (لةرنعم ةةعصم : « ح مز ]12 تعامتعع, ]12 ممدمفتأام ءأ نصع ةتعوعقدتمم لع:

 طوصطعمنسو ةصتصاعسعمدصتددع مدصتسع 1عذ معتاعد لعف ءمالتعمؤ! د

 ا11عممشعأز ءادع ءدحواتد ذ ذدلص نص 02655384 ءه2 065 [عططلعق : « "13 3

 ممم امموععص عدغ لح "عممد هأ انج هك ادتغ ةزدمعأ هتح ءمدعماتع5 لع اكفلعمنجتعط
 1٠ طؤصمص. كل يتمصل 1ع مةملعمجمدتك لع مدصطدخغ) » كدلمم هحتدصأ طجف 1ع
 لفات 1من لفتح ةعصقعف, هتح مخعصتغمعد ][سعتمو لح طمماتسي ةميانصعصأ لع
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 للضوو مقغملا ليفلاك ةيوكاك لبقاو اوبترتو اوفاصتتو ٠١ هقهبص ىف
 برع تفشكو ةمحلملا ىّدتشا ىثح ناركسعلا لواصتو مس حاج

 هّرجو هتزرابم ىلا رهجونم ةيركاك ا عدو سيطولا ىهو اهقاس نع
 قطنمم ىلا "هدي رهجونم ّدمف ابراضتو احاكتو هيلا زربف صيرح وهو
 مرماو هبامحعاب حاصو ضرالا ىلا هطقساف © ةّوقب هبذجو ةيركاك

 1 وسل هيا 3

 كس ا غظ21010111 ذلا 3

 00 هنيق سنام قم كف

 0) 0 ةدكبص. - 2 خ[ددوسع لهصو 11. ب 0 3155. هتوقب . س ا! ةلدصونع لمصق (ن.

 ]هنت هقطتمو أ [ةرصغرععمأ ةتكك ا! ىصعد لع طدكمتااع. آ[كفلمةجعط ةععد

 مرصع نص ةلغمطممسأا هد تأ ءأ دع زولومتا خذ ةدلسم. آن هعانم» 5 ةامصغ عمح

 عمونع, 15 طدامتلاع لععزسأ ةملعمأع ءأ وص ]دامتا ةجعع طدصعتس افلم ةرتعط

 ةهمرمعاو ة1[عممشلز ءاطع هع مصصطتغ ةزص عت عمو 11 1ع لغم هحعع ةصقافأمطععر

 هلمعو ندع ة[ةحمخلر ءطع ]دتحصةدسع لفوتعمتا هل عمم ص عما هعانع "عمعمسأ»أ

 ه1 ة'ةحدصوم مصانع آنت. انعذ لعاتح 20525د1عد ه'ةطوضلنيععمخأ تأ سعمأ زهانعل"

 1ننرس ةعصعد. 1[ةممضلز ءاطع ددتمتا آ[كقةلعمافجعط مدع دد هعاصاسعع, ءأ !هجدصأ

 ةمصوعطع لع دور كععدل, 11 1ع زعام نذل اعنف ءأ ةج7ع13 565 205

 ننتر ةاتتع مرد هلع, ]نا [مةصعطغمءعمغ 15 16اع. قجتدصأ اان تع نن1 تمهل

 لع 5ع مدقدعر, ذدلسم متغ 13 تاع 3760 5 ا لامسم فكر هس خ1

 [ةأع لع دمرح ةعصغعر 1ع ممانصكاتتا>11 هأ ]نت هلق : « 001 010 آل

 لع [ةرممراع 1م ءمسمعوصصع ممتنع 1[هنتعأاع طن هق انغع الز أ )6 عنج 12

 ممدعت" دانتع اه امأع ! ةطععؤأع, ممسس 1ه "ععومزع لع مما! » طع طعتدل لع
 تولس  هحوصأ مقطتعاغ ءغ ةامصغ اهمطغ هجعع آنت, اة[عممضلر ءطع مدخحتسا ذ

 !"د[غ عاسمعع ءأ آنت ةكدؤصقف نص ءماتزر» 0ع ددط»ع نادت موصغاأعم زانقولتاتف 8

 عمات ع ءأ طحتأ نص هذ دعد زمانك. 1[ةدم00) ءطتض لع ده معمزد»ع مجمتس ان
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 ار عرضت هل اودجو رهجونم حلا اودماتسإو متحسا اوّجصف --0--
 سارت كبنعشبو هداتق ىلع مقرف مدقو مانيب قّرفو منع افعو منماف هيلا
 يسم كيا ىنراق ذفغنأ د (ىرج ام ركذب هبتاكو ىنوذيرفأ ىلأ مس

 هترضح ىلا اهلمحب اهرماو اهثرئاخءذو زونتو مس لاوما ىلع لبقشملا -

 هركسع ىلع اهمسقف ركسعملاو ةكوعملا مئانغ ىلا رهجونم اهقدو لعفم
 سئافنلاو ايافصلا نم نوذيرفالو هل لصي ام «اهنم زّتمو مانغا ىتح
 رفظلاو ميظعلا جلاب بلقناو ليحرلاب ىدونفرما فرئاحذلا رياخاو

 علخو هعفرو هماركا يف غلأبو هب هنيع تّرقف نوذيرفا ىلأ ١ مسبب

 نيمحو تاماركلا نم مظوظح رفوو 0 تايالولا ا مالوو ههيرب 3 داوقلا ىلع
 0! 0 ىرجا ...هقيتاكو . ب (') 3155. رماو. 9 3155. اهنع. ب (9 1[ ةهظعلا ها ةهستل .

 ه6 0 داوق. تح 7 0 هوو: -- 011 تايآلوملا.

 ءىماترمد 12 6غ. آنعد ممدمعد لع ةدلسم 5' عرمرم «عددؤمعصخأ 0ع ز ءاعتع 1 عتتخق ةنعطم 8,

 وم "عملت ءعمغ ذ 1[عممشلز طق 5 مممدا عمم ةمعصأ لععوصأ آنت ءأ طدت لعيدوم-

 لهوا ععوعع. ]1 1عدع ةععم»لح 12 تع ددتتحع, اعدم طغ ععقفع ءاأ ءطمتقلا

 نم هعرمامتس همدمط»ع لئعماعع عبع نتا ل15 تكطانح عداعع دع ءطعأو ل'ةعصمع

 ١1 عمحمورمو 1 1غغغ لع كدلصم هذ ةاهلطمفص ءغ ط]دت 8غ, لمصم نصع 1عااعو 1
 ممعلأ لعد ةةدعسم داك. (0ةععس , داع دمد هلع, ةامصغ هللغ مععملمعع لقصق

 1م 10م عععددع لع ]د مصعت» 15 عفومدو هأ 1عد معموتفتمدق لع ةدلس ءأ 0ع "هن.

 ه6 1عد هجمصأ ةممم»“ غد, ة[عدمؤفلر ءطع 1عذ هرمدتم هدد طاتاتس ل ءطقست» لع
 طدتمتلاع ءغ لح مسر» ءأا لتفاتلطادم 1ع اهدتغ ذ ةعد 5010هأم, لع ةمراع ليحتل اعف

 معمماتأ اهددك كعاطعد. ]11 مموعحتو لع 15 مدس نتن ]نت ”هتعدمتا ءا لعد هطز ءأف
 مممعلعسمع ءأ مممعد قف نينا ممغمكاملا 0' عع ممددغلغ مدع 1[هتحص صدع أ مدع

 ملل طمس. 11 5غ يقدتتع لمدصع» 1ع ةعصمأل لح لغمدسا ءأ معتسأ 236غ

 ع عممصل ددععؤو ءهغ عالع ةسصممءامستع تعامتعع هنتجسفد 03كم طمس.

 (رءاستسعا ؟دغ طعتسوتح مدن" ]انت 111 م001عاتم 145 لدا صعاتمصسف ءأ 145 طقاتتعق

 ل1 عمتأغد, كمدصم هذ مد ةمخعصاتم» هنتج ءطعأك 0'ةعصقع لعد ؟هطغع5 ل طماط

 معاند عا لعد هطقعععد لع عمار عمم عمسس5 لع معمودسععد عا ىمسصطام ءادمعتس

 ل'ءاتع 06 136ات15.
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 ىرجو هباجاف هللإ هاأصاج ةنس ةنانم نسج لاقي م ىلع نوذيرفأ ليحشيا

 رهانملا :كوققادضم.كعرهجونم زماو هرما
 كّلغلا ىف ءاّمسلا موج كراد الو ٌراَهَتلاَو ككل فكما اَم
 2 م 977 9

 "يري ع ن0 2 7 نع هج نع يو : 2 عر ا ا را طولا لك لعنلا ! رقت د 3 4 5 و 7 7 مث ن رخ 9 0 94 0. م روان ين

 كوبيقست 2 ةالوب افي سيل... . !هبا 0 مداد شرعلا ىذ كلمو

 رهجونم كلم
 ىذا حاملا بيصتعأو دهدعقم دعقو نوذيرفأ ماقم رهجونم ماق 8

 (هتهتاو هلاكو هلاج نم مميولقو منويع تالتمأاو هسلجم نم منكاما

 (1) 11955. لقنب . ا 3 امتاد. ب 8 )[ةصسوسع لمضو (ن. ب 0 11 هتهلاو هلاجهبو هلالج.

 آر 34110طمخشس هنأ, لت ةهععمسم]11 1" ةيع لع كسعو هعصاق ةصقر ل

 هطغزغ هذ 1'دجرمعأ لع ا«تعت. 11 ظدغ لع انت 6« 0ع 8[ءدمؤشلر ءطع دءأمص 1عو مه"

 كن ممغأع :

 [رعد تانلأك ءأغ اعد زوسسو طع دع هنععقلعصأ, 1عد ةامزلعك مع هسءباعمغ لوصف اعد همطاغعو

 قلت 161 ,

 (0دنع مما (دصختسءاأ"ع 15 زواتتوذدصعع لت مماناماع لخص هذ, لمصأ 1ع "قوصع قا هصح6

 خذ دمر اعرتطلعر هل ان 21116 01

 1115 1 6م لم محدث ع ل طعؤمع ءوأ ةاععصعأ! ]11 معوأ مت مةتمدودطاع , طأ مةهتامكن!

11 1 111101171 

 آممةودع ا8[عجمؤلر عا عدغ ددععغلغ حس ممدحمتع غ ةلسلطمأس ب نسل 5

 نأ ةقوزك ددع 1ع اهممع أ يبل عدغ هعصغ 1ه ءممعمصمسع 11 لمصسصم 2001 ع

 هاج ءاطعأ5 لع 1ج طهطمس ءأ هج معدردأع نت هعصات ةيععملأ لذا قو كماننر 101 1"عال-

 لرععدغ 1عدعك طمصصمت ةقعور زجاتتك ميتضعمأ 1عدعخ مامععن. '1'هدف ؟طدععسأ ءادقع

 مدغم لع دو طعوسأغع, لع دد مععدامصععر لع دمرص ةءلهأ ءغ لع د ممر واع. ]1 1ع

9 
 عال موال ظاناظ 2411053114 +
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 نم كلم فرعي ال. ىتلا .ة ةفورعملا ةايوطلا "هتبطخ عبطخ هنأ تف هتبيهو

 دمحل هرع نم دضم نينس دعب اهات عيطخ هتأ لاقيو اهلغم لثاوالا

 مقح م ماينلا ملخو مايغلا لظب اههّتشو «ايندلا ةذو * هيلع ىنثأو هللا

 نمضو ممداعمو مشاعمل للا نمب عمجلو مئاطلسل ةعاطلاو عمسلا ىلع

 نسمح ى ةيناءادعقألاب هبي شيز مسلاو نوذيرفا اهنم ىلع ىربل عل

 6 أو بانطإلا تانلياتم ديا !بلاطا. ف ا

 جيس سنويا

 7 31 ةيظمت ل4906 اهيجلاو نس انا34 لازم. اك

 ج«1 ممددد هلم دمج عوصل ءا ننلغطعع لتكعم وسكر ةسوسعأ هنعاتصع هماسع ه]10-

 تداتمص لعك ةصعتعمم مهلك هاعدأ مدصمدعمطاع. 1)'ةيرمعؤم هصع .ءععامتسع انهح

 لناتمم , 11 1'ددحستأ معمصمسعف ذل دتس ةعع زداطف هحدصعف لع دد دنع. قيددتنو ةتتمتت

 10116 ءأ عام ]درع أ موصاف لع 10 ىدصتام لع نع مممدلع ننال يدحرتوتت

 11 ااا لعق متتق معد ءأ هنن "636 نان ]' سرد ؟هزغ نص لمص همك 11 16و طم“أم

 3 هطغم داسضعاعممعما خذ 1عدع ةمدحءعمتس كا لذ اهدجمتا] عع هدفوت طعس )011

 امدع دع ممعوعصأع ندع ممن 12 دنع سطع. ]1 1هنع معمصصتغ لع مههععطعت"

 دمع لعد امهععد لخط لطمتنس ءا, ءمدصسصع آنت, 0' هجمت نصع ععوصلع ةمالنعت-

 انلع ممتنع ةعذ دز ءاف. 11 دع انعم ةدداتتتع ذ لع خفف 1 مصمم لف عا هردرم ص عصام

 نأ هضم 52د 7ع035نع مدد لعد ةعداعمس نعد اعالعد ننع نعا] عو-عت : «لبه ةل6وح

 اسمع هددت عمأ تح (ر "ندع, 12 "تعمد 015ده عع وأ لسع هج ظلعسل هلا عانت,

 ال اددأ دع ةورحتص عاام جبت ©اتتدددصأ 06 لان مرسم هدأ صم ا مطاع. ]1 د'ءدأ

 تعص لع ماسف اهتطاع يدع 1ع هصؤدطتصم عغ تعم لع رداسم 10م6 سنع 1 (رصمهاعاتا

 كم دغتتغ, 1 "ملل تمد هدا طصصتغمعر !"ةصلما دعو هطوعدستمب !”عطمءدسعع

 6مم: عد عادات (نعاتا 01 1120115 011 0ع ها 01 1م ة[م1عمأ لعد

 ممعتسعم لمصغ صمتك ةودحصصعو 1عد اتوععدز عا نمعااع ءدغا1م لسعفع لئحصع معن
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 اًقح هتكلم لما ىلع كللإ نا اهنمو ؛هلصا باهذ دعب عرف ءايفب أقم

 اوسلاويو هوحتانيو هوعمطي نا هقّمعر ىلع كلملا قح اًقح هيلع مل ناو
 مطوحيو منوصي نا اهكلم ىلع ةّقتعرلا قحو ةءادعا او داعيو ةءايلوا

 ةحئاج مستباصأا ىنإو هنوقيطي ال ام فلكي الو ميلا رظنلا نسحيو
 رادقم حارقل نم منع طقسُي نأ متالغ نم ضقنب ةّيضراوا ةّيوامس

 دنهل اهنمو 1 متاراع ىلع ميؤقي ام نارسفل نع مضوعيو ناضقنلا
 قورتتلا لب ذبل نزلا ةرنم ةتقفزلل كلو ؤيطلا ةفجالا ةزنج كاد
 قدضصلا لاصخ كلث هيف نوكي نا ىغبني 0:كلملا نزلا اهنمو ءدسيلل
 ا ا اعبع يو وووتج ايو رولا

 0١31 مهتاداك . ب 2 ( كليلل. - 3! الدموع 0ه05 (ن.

 . 1مسوودع هد ممهعتسع ه مفتت ل آرع مز ه لعد (لسولأق ةانع ةعق كاز فاكر مرام

  عمنجسعأ هدأ لعق لعوتاف ددع لع »مل. آنعد دمرعاف لمحعمأا هاف هنن نل. |

 ومالا [هجول]عصعماأ, لفلعمءلعع دعذ هلللقك ءا مرصطولاسع دعك تصصعتصتخ. لم

 لع متر» لن رموز عمحتعرتو دعد ةدزعاك يأ لع اعد ممماقوعع ا لع ة'نععن ممل“ 3١6

 ةوزس 1ع ]عدو زصاق» نام, لع مع مملصأ اعد ةصحرممدع» لعك كدمسوعك انمرد

 ]وننسأعد هب هزل 1هنرعع ويس عصخأ نص !لةدنتب 501[ ءماعدأع, دمتأ اععععدانعب نقله

 ةمتلع لسعدعأ ]عدعنو مممءمستأاك ةدصغ لتصتصسفد, لع مملستعع 1عدع سرنا تكد

 مممرممصتمس لم لمصصممع نمتلك هسسصخأ دنطا تا لع مممونمع 1[هنعك جماد

 هرج لعدم [ههعمتمكمصخأ 1ع5 عتعمتصم مفعععدوتسعك مما ]ه يلام لع !ننيس

 ادعم رو. ب ]ياوسم نع عدا موينت* 1ع ما عع ندع ]ع5 حتاعع دمصأ محمدن !'هاكمؤن

 مغ 1ع "01 هدأ لدماست» 5عد ةنزعامك نع ندع آه اغاع مدا جنح ردع "65, نان دانا

 نع نمع 1'هوردرتا وأ هلح عمرو. ب لع مز لمت ةكمتت» اننمتخك يمل اغد : اه ثوم

 كاغر 1م ععمفممدزاغ نا لم دملفسواتتمدب مدععع يحتل هنأ ماحتدددصأ نأ تعط

 نأ ندع دو كعممعم عع يا لع ماسف هلع مجمجعم لع اهتينع ليععس ةمض موفر

 اطدصق !هدحضموع لع '[؟ةطوض هد لتغ نسمع ة1ندمشكأز ءحع منغ نقال نادرتم زرت هه

 لادفاتعع كه 1ع طتعم نسا هععمس ماتكددتأ. 11 المخأ لع ممعصتعم نحت ننمتفن لعد

0 
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 ةيرق لكل لعج نم لاو برسحلا :تالآ عمجو قدارسلا برضو قدانتل
 رقبلا بانذا ممزلاو ةلذملا سابل مسبلاو الو انهلضفانختاو اناقهذ

 متسر حلاو رز لاز ةصق ]

 ىف نيرقلا عطقنم ناكو لبي ماس هل لاقي ىذلا نامرش نب ماس
 ناتسج هيلاو ةسايسلاو ةدايسلاب ركذلا رئاس ةعابقلاو ,ةتسورفلا
 ىا ناهج نولهي ةقسرافلاب دي ناكو.دمهلا.ياربطاو ناتسلبازو
 ةمدقل قح اهيف ىفقي ةدم كلملا بابب يقي ناكو ايندلا ةدع

 ىلع «٠ ىتقي ناكو هب ىذد هيلا جيتحأ اذاف هتكلهتو هنطو ىلا ىرصني
 ١ ( الآ. ب (» ( ىنمخسي

 !مددفد, نت لمعوذو لع ععوصلعد اعصاعد ءأ نحت حصص ةعمفتست لعد ةهصصعو ع

 عمم ع, ءأ 1ع مععصتع» يحن ةامطاتغ نص لتطوفس لمص ءدمودع ةللمعع, لمصأ

 ١1 "ملستمتأ ]هد طمطتامصاك ذ 1'نامغ لع ةءعأو , 1عد ءماتحتتأ ل طتتقم]]1211025 ءأ

 امد هطاتععم لع عجمت“لع» 1عد طوعاتلك. :

 111510111 21 2ةل- 1-711, 61181 21 2015111

 اع ةمماتعس لم "مودع لع [[عممفلر ءطعر 1'هحرحنت لع ةمح ةطحردتسعب 1 ]د6"1-

 مدتع» لع ةعد ءاطغعأت ل دصصقعر 1ع عمضلتعم لع وعد معموتسععد ةامتأ ةةصت, الل

 لع 8 عتصحخس, ىددعصم دخت يوت ]+ !مممو. 11 ةامتغ ددصق مدمعتل عد لقتأا لع

 نادم ول عمع ها .لع منعدوع أ طقستعممعما معصم مدغ موت د عمت 0ع 31110-

 سأغ ءا دمصد طقطت]ءاغ لمسف 1'هلضتستماساتمس. 11 هحتدتأ 1ع عماتتت تدعم تأ
 لص ةعلز ءدافس , لصد 7,ةطمتس] 1: ءافص أ لعد رمعمحتسععم لع 1'[صلع. قمح انا*عو كح

 معدودس , ةامتأ 8و امساس--آ0]ءافمو , عوانة سلتسمع «٠ 1ع لع[ دفعت" له طحمط 0

 1 دعدمتأ طمطتاطد عا عدد عدأ حعؤوعصاعتس دعك طقصتسفمعف هج "01, [عصم عانتمتأ

 ند نمرمامتلل اعططرد5 ل 1م هودترع أ عامان متأ ءةدفاتتاع ([ة5 5 1 6

 نسوسيأ هن ةحولا طعدولص 1غ ةعق ةعركتععوراوح 1"



11151011115 115 11015 15 8 

 هةنمد ومو هم يو كا ءاصقلو بج نزلا دتمرسم

 ” مارك ىلا هتلقنو هتلئقحاف * اعلا هل اطيامو

 هفاّيخب 0 هرتبخعا نم مانملا قف ماس ىلع لابس معقم غلا عرا ىلا انهسنارف

 هوبا هنا ءاقنعلا تفرعو:هيلا لو قىتح هبلط ىف هجوتف هناكم ىلع هلدو

 اهدتغ هنتييغتف ةبئان هتبان اذا هقرحُي ام اهشير نم هنتدوزو هيلع هتّدرف

 كيسا فمرو ةالزلر' ةلياكذلل دملج دهعموم [ربأ انانيداعقملا ولدت نق
 هبوب لكلجرت بالمشي قرتع اهيذجوت مزال لك ىلعو نامل قو جاكم

 0 31 رعشلا: (2) ١ ١[وو. ربخأ.

 كورد لعصس مص لمتنا قصفآأ وس دصعضأ ن 101611 ءهأ [د15د)[ 165 ؟عاتع 1]50ءططغأك

 ردمسع نمل اضن لمدصخأ نص ظلم. ]11 ةامتأ لغرف هحدصعغ عد ةععر !1هعكوتتل انت

 مقعاتتأا تق ملحصأ هالوصغ 1و طععوتع لع 1ه اةاعر 1عد ةودععتاف ءأ آعذ كلف

 اهدنا طاوضعؤ. 11 1ع معماتكذو ةهحوع طمض*ءعمنع ءا لمصضم 1'هلعع لع 1ع زءاغت

 هان“ 16 هورس ءأ 6 ىوسعاودع طمساأع مممصتمعمع ةأاماز عمفع, ماتت“ نانع 6

 هد أ ةءاود دد ؟هآوداغ. كورذ ةرلعع اططأ يفعدأم [هزذعذم ةمسوعف ةحوصأ

 رن 1'ةمكصأ, 6 ررسأ ءا 1' تصمت“ خ لمصق دم متع ءأ 1!" نا عتو ةكفع ةعد معاتأكب

 لاتكون عع ىدتل هنأ ةااعتسا 3'1 عع لع دعردأ هصق. قلمك ةؤصت تأ نص 50286 :
 ان ع0 آن ةمزددتساتأ نانا ]نت هدزدأ نانع مص 115 71720[ 6غ ناتت !نن

 000 1 ]زعد لع ةوص دؤزرماتتغ [1 دع حتا هش دو معءعاطعءطع ءأغ ظكصتا مدع اع

 نمادحع». كسوف هردصأ ةح نمل ةامتأ ددص مغععر ]نت "عدلتغ !عصلمسأب هذ نانت

 را معطتتأا نصع لع ةعق ماسسصعف نينا لهنمتغ طعفلعع يتقمص ز1 ]نت هعصحععمتخاا

 نمعاو تع مدل طعاتعو 103 , لمعف تعم لهنا هذ قوص ةععواتسس. آهن اعاتت» لت :

 لع مع مموودلم مدح لع 1'هماطعما عزام لع ءعالع طئقامتسغعب هذ هلع م'ئامتأ

 عمم 6مل صعمأ ءا لعرتتق 10د عاعرسرمد ءمدصاتع ءأ "ةجزدمنانع مدضاماتأ, ءأ
 هآ نع م'نامتأ رنهك انه 0غ عمو مصاعد رخدنع 1ةدونعأك هن ةطصصتمع عا لمصغ هدق

 115*011 ردت ءقعو لقضم 1عمسو ةضفوسم ملع5 , زع 2ع مق 1235 "ععتع ل5
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 قامزلا كلذ؛ىف ٌريغك يئاجلا تناك دقو اهتبتك امل ":قرالا دنغ كولملا

 نما م منار نمل ةمالتكو.ةنسن ىلا هلصا: نم دحارلا هرج غرلمك للا
 اهم اهريفو ٠ ناتسرافط ىلا ناتسربط نم .ةباشنلاب ير نم ىركو. باول
 نم مالنيلا عيلع ءاميشألا تارجم ىوس هاهلك هذه* اننلو هركذ لوطي

 ناتسد ءاقنعلا نم عجرتسملا همبا ىقب ماس نا ف © ةببتطلا تيداحالا

 هذخاو ناتسليازو ىاتسج لبا .ةغلب ريبكلا .يشلا ىانوز كازي: بقلو
 ةمايبتسارلا هيلع تاحالو َةَدْم بز ىف 6 ا ىلا

 () 0 قروالا . - 3 1[ةصوتع لوصق (ن. ا! 81 ناشراخطا: ب 6 3155. اير نزع 32

 ا3) 3155. ةبيط. ١(  11 لياجح. )(  0 هبيبطتساو.

 محمد هاندا د مع. لص عد اعممردد مدركصتتأات15 , 1عد 1هتاف جاع مل نامت عسا

 !ممودعضأمر اعافب]'ةقع لع تللع هصخ لخحس طمصصع لع هءاثع ةموواتع, 15

 عفت بد ه1 1عي لغصح هدوم هند ةعرجتعع لعد ؟هتكر 12: [1نعطع 1دص عفع مدت نم مءطع»

 هاب ممرماغع لحت '!ةطوضسمافس نسسموس هبتإ '!هاءاطفسمافمس ,, ل دساععو ,. يعممع نستم
 همرعوتا اعمز» 1مدع لع مجعد هوس ع, 20ودع ممادكو م1015 هعو 1"ةءاذررؤ 1 عع

 انهم لعد صتسمعاعد عد, ممم ماطغأعن, دمصغ لعإ 12, هاغومدع 01ه لماما معو

 ]101 همس[ ة. 8

 دؤس لوصسم ةبدمتج [ئل ذر, :ععماسجدن لع 1!" ةصمفم 1ع نمد 0ع وانا: هو 1 .
 ةيصصمسس ف ق1 تع, نع نانتملمسم 1ع ادد عموع لعد طقطتامساف لج 5+

 لز ءيافس عال 2ةطحسا كاقص, ةلعصتطع « ةدغسةلطاع دعت دسم د ..ةمذمح 1ع تهدد عست

 لحصق هد لعستعتمو ء ]'دافصأا ةججرحست هذ مدعاع» بح لمس مع لع اعصجردؤو نأ

 طصالمتاأ لثدصع حتحع ةماعال نت ععصعع, ك مويعامتغ دنع طبت 145 ةصلنععو لع د
 مماط1عودع. آبع مز 1[ ءدمشلر ءطبعر هرتمسأ ةردمتك دود ةهجعماسمعر 2[ عصف ف

 توست توات" نا حلساأ نم ده تمورلعسعع هحوع 2,31. الكس ىمصفغؤوعسعع ةةحص ىع
 معملتأ هذ 13 عميس ءصحتصعممسأ هج: ؟ع ]دنت دهدج طاق, 1[ءجمخلر ءاطبع 1ع عود هب
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 م (()هةب هان كازب 000 هيلع 0-0 هل 1 2 دو ددروم جههجونم

 00 يي طاب ولما ازا جادنوة سا دعت راس
 عماوج دا غولتنو ةوايفسللا رشقوأو عماش سلا +دولز هل اوهكحو اولعفف لانك

 كامو هب زيه وتم رهبعساف ١ ةزونلا. نع تذلاو كلملا ةناعا ىف ةدازالا

 للتإ: لود تع أ عقدقو 21: دا. رارصالل مام ىداعتلا لمحو: هجخاو هحلا

 ونه لاو ام كاز نا ف ناتسج 0 ىلا افرضناو ةرمثك اياطع اهاطعاو كاز
 كيال راق: هنا وولقتلا :كادآ نم عمو لابسالا ةوق ا ئوغيؤ لالهلا وم

 ١ 11دموسع لدضو 11. - © 11 ليضفتلاو . - ا 211 اوغلبو. - 0 11 قزوملل . دس 5 11ه

 وردو ((. )(  (:ولوقيو. 5

 طمصصعتر, 1'ةعمانكم ةكوع ةئلعصسأتمد ءأ ]تق لمصسف لعد اهواز عدمه عد لع 4
 طرعمح عال وصعع. ننكر ةحتدسأ [دتغ ؟؟عدتسع كفل, 11 16 عد طحت نص زعاجصع طمطتتل

 طعحس لع تفدوعب لع طعالع مععوامصسععز ل'ةوهعغدلطاعك طمحمتغعق ب رداعاتض لع.

 مروععد عا امدتغ ن 1ذتأغ ةتسمقلط1 611 طحت دتغ ل'هتحاعع لغأوتأ ندع همه ءاطعع متع

 طاقم عذز دمهتف 11 ةعصاطامتغ نننل ةأمتأ ماسك طغقتت هتصفت لانع 51 5ع5 ادع مانح

 هحادرعما نأ ممزع. 1[ةممفنلز ءاطغ ةح لدغ ةمحعستءاا16 تأ 2غ لع ةنمعاتخ م0تتن“

 ١ التت. ]ع5 ةقاضو]0عمعف , ةدحتع ةورص هلع, هطوعرت ةععضغ دوص ةامزاع هأ انة مصل

 501 طم مدعمزدع. 115 مر*مضظوم عقركعمأ نانغ دد [هماتتصفع دع متل ]ه زنآطخ طعام

 16156 , نتا ةلاعتضسالةتأ 13 ماسق طقسأع ممدزانمم' ءأ تأ "ةنقدا سمت كن

 امرنأعم ذعك ممسكا [63: نون 1ع ةعضتعع لح مز ءأ 1 لناعمفع لن عمم
 هدرخع. !طلعممضفلر ءانض ةصعطقمتف لع عم معقملتعاتمدد هذ دمضد هنزعأ, ءمضعنأ

 0ع 1!( ععانتمس ممتع نتن (0نمصل كنت لعسصمفلم 1'هساممفقأتما لغ مهضان

 1 16 6 "عوؤانم لخحصع مماطع لئطممصعمس هتسفأ نانع قل, هأ اةهدترع لمصصم 0

 ممم طر*ةدح ءملعقتس , ةهأ 115 ممومتمسع»عمأ لمص 6 5ع(از ءقاقمق. 781 ءمصاتسا 0

 ملام عوضحمع نمع ةمنحمااع طمع هغ فذ عموجرتما» هد !0معم ءمصخمت6 اند

 !1ودءغدتتز ز1 ممددغلمتأ 1عد هعاف ل 10 كذا تع هأ امنامع ]م5 ةنارعمو 0011-
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 غلب نمحو ةرتسم هسفن المو ٌدرتق ماس نمع عسويي ام ةرامالاو ةسائرلا

 دنهلا ىلا ضوهنلا ماسل خس بابشلا ةوق قرغتساو لاجرلا غلب لاز

 ناتسجم ىلع لز ىفلقساف اهب نيدّرقملا ضعب .ةيراخيو اهتعلاطمل

 ههجوتم ىلا هركسع ىف ضهنو اهلاعاو اهلاوما نم هنكفو ناقسلابازو
 ىلا هنانع ىتثو هعّدو هوتملا ةياهن غلب اتلف ةضاوخ ىف لاز هغّيشو

 ةسلاجو ةضايرلل دّيصتلا نمب هماتا مسقو ناتسج نم هّرع زكوم
 عم اهب هّرنتلاو هتكلمم ىحاون ىف ىوطلل طشن هنا مق ةدافتسالل ءاكل

 نسحا ىف حرخو هداؤرق ضعب ناتسجم ىلع ىلقساف هتناطبو ةهضاوخ

 عطقيو اهزنتم ميرتسيو ادّقصتم رمسي لغجو ةّدُهع لمكاو ١١ ةّميه

 هتنيش. 11 ١

 1101 جوابس همم ععت 1ع عمت عدم عم عمأ عا 1ع مدد مدمج 0 عمت 631 توق 16

 ١هروصأ د١ ةععمسس مات, !نأغ ءطمعمف ءأ مدع هذ 13غ طعاتءاتت

 ]رمان 201 هدأ ةانعتسا 1'ةهع معل أ 40 1 1طدغ عد ماعسع مهاتساغعب

 دوس مسوين 1ع م»هز عا لع ا انصع .ءجمفلتنمد .لمصف 1'آملع موانع 5ع
 معدجلعع ءمصرداع لع 15 ةتاتماتمس أ ممدع ءطقتعم» سعال دعك "ءطعالعد

 11 همدصصم 731 دمج 1[1ةدغعصمسا لقصف 1ع 5ءلز ءةافصس ءا 1ع ةءفطمتلتكافم 276

 مماعتس ممادحهترع دايس 1عد طصفصععو ما 1'دلصحتستعاسدأتم» 9 71016 6656

 ردتغ عد دمدأع هذ ]12 ماع لع دود ةعصفع حعو 1ع ممرتذ نسل دع ممزدهددتغ ع

 تقاعس. 201 هحعع دم درتتتع 1'دععمسرمد عمم لاتكون هلح طماتأ أ, م15 2301

 مصق ءمصعغ لع آمت, "عدصغ لدصق ده تموتلعمعع لمصم 1ع 5ءلز فاقصن 11
 ]دقدو دوج اعط25]0, 501[ 3 ءاطهقذعتل, ]مانت هج ع10عل" 50160105, 5016 0 5:612116-

 ١ اعمتع ةهجعع ]ع5 ةوحدسلمو ممادع 5اهكاستتع. ©انتقر 11 دع تع ةجوع ةنلعاتسف

 ممراع» 1و ليل[ ةمعمتعد مهرس عءععذ لع دور "هزتوردصع ءال مةععوان اع 1عق ]قت
 لصق ءا لعذ ءطقسربو هحعع ةد داتتأع ءأ عد ةصتق. 11 1هتكدو ]عد ةملصق كات عماتج

 معصم يصعصأ لح 5ةءلز ءدافص ذ ]خدص لع ةعد كطعأ5 0'حصغع ءأا رممسأتأ د

 يمص( ةرددستغ نأ هحوع نص طصللقمأا ةندتمدعع. 11 هللقتأا, دع اتحعمصأ ذل
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 ريشلا: هب. ىظفا ىثح ًاللعتم تاقوالا ئيزيو اًيلستم عاقبلاو عافصالا
 بارنهم, اهكلنم هلبقتسا اهفراش ىنمحو لباك ىلا اهقرتخاف:.ةنزغ ىلآ

 اننع ةحاو ةمدخ نسحا همدخو زابملو ىُحلاو ايادهلاب ىلباكلا

 علخ ف هعم دّيصتو همدانو هحلامو هبّرقو لاز همركاف ةمرخ لمكا
 ظ هلرنم ىلإ هفرصو هيلع

 قاشعلا صصق " نسحا ميو بارهم ةنبا عم لاز ةصق

 ىنيساحملا بارهم عججا ام هثامدنل لاز لاق هقرافو لاز بارهم عدو انمل
 0 مخ اممب هل نا عضعب لاقف هبدا لمكاو هقّيسورف نسحا امو

 القع نهعرباو هالاكو الاجج نهتماو اهنامز ءاسن نسحا اهنا لاقي ذواذور

 (0) ( سيجاومو . ل 3 ( ىمستي. 0 )1هدواسع لدصق

 . هطقففعر 5ع معمم عمهتأ لقصف 1عذ زةساتسم أ 1ع5 كطفضمفر مهععمانسدتأ ع2ن6-

 :رصعمأ 1ع5 ل111ةعماعد قصاعنعج كغ ءمات]قتأ لعد زاتعك طعاتتسعاتع. ('5أ ةتصقت

 ناتنأ هضلخم زانكولتت' ذ (نطققست 0'هنن 11 مدقذد هن آكقطواتل. آمةنانت1 1غ

 لع ]د متللع, ةةكطعفط, 1ع ممن لع اكقطمسل , متصغ ةات-ل عتدصخغ لع طقم آنت م16-

 ةعورامم1 لعد ءقلغمتتم ءأ لعف هللعدس لعد, ]دن "عدلت مند "عوزرععاتت عانق عدم عال

 طمصسموع ءهأ ]نت اغةصمتومسم 1 ماس ععمسلع لغانءعمعع. ةفل 1ع اعدتام ة8عع

 طمصمعتت !'ةممءعمعطق لع دد مععدوصصعر 1!ةصحتتم ذ دد اهطألع عا ة قوص طقصم

 ننعأ ءا ءآطففذو عد ده ممم مد عصتعز ماتتك, 2م185 1"ةجمتع اهنا "عنان ل'سصع

 ممطع ل طمصسعممع, 11 آنت مععصتغ لع أعد مءامادعمع» طغت ان

 741:7 14 111آ:1آ:1: 215 1111160

 آبؤ ط1,115 811.11 115101115 21 21245

 (0ندصمل ةططعفط ةزوصأ مرتك مسوغ لع فأر 1" عدغأ يدتاأغ, فن1 لتأ ذ 5عد

 ىدس مد عممسق : « (نع اةتطعفلط ءعوأ لمدع مدعدتأا! (0نعأ طع ةلتع» ةععمدممأت ب

 ندعأ عملوسأ طمصصع ! ٠ قلم 1[ذدص ل'ثدع لت[: «11 ه دصع 811غ, دمدصصص6ع

 آمنلطفس هلطب نانت مدكذع ممسع ةاعع 4 ماسك طعالع 1عرصحصصع لع دود غعطجزتو

10 

  0١ام 1
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 ١ نإو ةنجلل 0 قاتم اك اهقاتساو اهقحاو .هبلق ىف :ىشولا اذهؤئاف.اداو
 اليشب ار ةجيزظر) ناي نسم ا نجل ةال/ ادلع ةويابك ةيورلا اهل مذقتي

 هن همحالا

 انام يعل ليم ىَصْعَت نذآلاو ٠ ...ةَفمتاَع يحل عب نأ مو ام
 نسهترم هبلقو هتكلم فاريظا ىف فاطو يع ع لل

 ىلع دة ف يءاهب مكحتو هيلق لع لاوسالا كلمانؤواةم تجسس
 لاق نم رما هرمأ هبشيو مايالاو روهشلا هنا رام اهنا كافل تاعاسلا

0 2 
 ع

 نمو ايباخ ولك _قئاصت "7 نيل قع نأ لبق اهاوه ناكأ

 1 0< قاتشي . 2 (ننو طحوام دمه هوان عهأ 083235 (ن. ب (3) 11 همم. 0 لئاكب نيم نم“

 ١ 155. نم مس ( لاق نم ةرما . تش9) 11الف. ( ىئبلق فالصف.

 12 ا هطقضسمة صاع, ]د ماب ةصخعال ععصأع هراوسأ 165 ماسك يععا1 عماعم طفل

 درفمعد. + (,ع ممعاسدتغ 8غ نصع الع ةمدرم عددتمد دادنع ثقل ينل دع تل ذ 91'1-

 رجع ءا نذ 12 لفدتمو» ةتسقا ندع !' هد لغوتمع 1ع مدعدملتك دقصم ]1201 عمعما»؟

 رس. 5و هنطسمطم» ةامنغ نعالع لم ممغاأاع 8دفدعطقمع دطص ورحل 1'ةحعدعاعو عمدت

ٌْ : 11 2 

 1 ةصتك ؛ دضمم هرنعتللع ةتصحع نمع ؟ةدحصصع لع هعالع اهتطحنا قت مهيسامزك !"هرموتااع ةتفصع

 وما 6و “١

 [كدقاتتاع مقل يدتالم ىدمرد قسم عسس عمأ ءأ مهمات[ 145 مظهره معع5 لع

 دوج 0زهتصت ع, اهم 005 نتع وورر معان ةامتأ «ءاعصتت هذ آ[كقطمداآ. آر ةصماتع لع

 [هنلطغصسدللط لمدصتسدتغ امانكعد دعد معصدغعد, هج مهقوتمصس [ع)ثدهتأ مالت

 !نراع خذ امدتع طعتمع ءغ ةق مدغ دمممصعمأب عا مصقطتعس ماسك عت ع5 طخماك ءأ

 لعد زود! ةوص مح معووعسصط]هتغ ذ هعاسخ لس مومغغع (0هتك هلال دن همانط ,

 لات1 2 14 ٠

 لاول مرصع عم عم ن1 دلع" ةحوصأ لع قصت قلأالع ! سنوات كا جالهمأ "عمعمض أل انا 0غانت

 200ه عامزم م , ؤأزت قا اضهقاقل16 3
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 لّياقلا لوق تحت عقو لباك ىلا اعجار هاّك نمحو

 ةلال ب يلل كنقلا قلل كلغ نإ” ىينهدلا اذ نجل اذنك ق0 ا

 هّرنتملاو راهنالاو راجتالاو ناردغلاو ضايرلا عمبي ناكم ىف اهرهاظب خو
 ىف لاز دازو هتفم المو هتمدخ ين هتداعل بارهم داعف دييضتملاو

 بارهم نا قفتاف هدرتس* ءارو نم تحب ٌةَبَحت هل دادزاو هتبراقمو هتمراكم
 عم دعقو هنأسن راد لخدف لاز ركسعم ىنم ماالا نم موي ىزصنا

 نيس هل تلاقف هناتدحتو اهثذحي ذواذور هتنباو ”تخد نيس هتارمأ

 معن لاقف لاوزلا دعب لاز ةرضح نم تفرصنا اذا موهلا تاطيأ تخد

 0 01 روك 2 ( !دعاق, 01 !دعاقو . - 2 31 قوس. - ا( (نعو صمام مممصسودعمأ لهصو (:.

 ل 5 (0 تخد نيئنس © ل051 مآهكاعن»5 1015 لقصف آد ةدتاع. - ا" 1 تفرصنأ اذأ مويلا تاظبأ

 . ١ كغ ندمصل 11 "عتصخ هذ اآكفطمدآ , 11 نادتأ لهصف 1ع قف لع هع ممغأاع ننت

 لقا منن

 لع مع ةانثك رهف رعصات ءاطعت 0١دك ةممصامص فص عصغزي محقتك !ةصحماتسعتعب 1ع منعم 1ع ممتع

 اذ هان اعدل 16 كموعانا.

 11 لعودو دو اعمتع عد لعطم»و لع ]1ه حتللعر حد دتص عصلسمتغ هانذا زن ةاتوتا

 هديا عمدعسد طاع لعد زد «لتصفر لعق مممذر لعد ةعطععوو لعف تاتتكذءوتتح انص !1عان

 06 م1535 ءا نص مهم لع ءطقفذع. ةلتطعفط , مدحغصع ممنعفل عمت صعصأب 56

 مدت هذ دعو هرملععد ها 1ع ىدصطأام لع مممنعممسءعق. مقل, لع وص قاع 1

 مهتم عمعمرع هحعع ماسخ ل'طمصصعس» ها لع [دستلتمسام ند'ةتتردةتمحفصأ هأ 10

 مدا د ماسك ععمصلع ه1[ءعءاتمص, ةذ ءعددفع لع !'دصصمانع ننتل ةكوتأ جوتن قال

 نت ةامتأ لعددغم»ع 1ع تلعمس لع ةطنطعفط.

 انس زهد ةانطعقطر, "عععدمسأا لم عصر لع مق1, عدم لقصف 1"ةمرتو "امد

 ممعمأ لع دعد [عرصسسعد ءا دع مجتغ قف قمفعت» هتعع ده 1[عممطتع كتصلماعلطأ ةأ كد

 . ظللع ظمفضلطفسهلط. كتسلماطخأ آسن لثأ : « ['ن هك ونتنأأغ 721 طاعم هسا ةحتع

 لمسسل طبتم 1ع زروتتع ةامصأ لفزذ ةجوصعمب م ع « انت ممممصلنا ةانطعفط زا

10. 
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 وم لجر ىا لاز اذه تلاقف ماعطلا ىسبتحا رم مالكلا ىلواط هقال

 سرسفاو ليتجراو ييييجإ ايام طق ياو لم هللا, زيلاتقق كاس هسه

 هبايه ةراضن ىلع ههتكلو هنم ىنظناو ىطلاو يربطاو "قمل 0
 هل اهيبا ىضو ذواذور عمس عرق ماهف هلكرفملا قدليلا هش ةنادحإا
 «"امهاننلاح تهباشتو اهل هنم هل اًمخ شا تراصو همْكب تملأ

 لقا قيرخ لاك اهبلق ىف ذواذور ” تساقو يقالقالو ةيور ريغ نم قشاعتلا
 اهربص 8 لامع دقو 7 ترّتصتو [هبلغيوهو قوشلا تلاع ةةاهليل ترهسو
 . ناهل تلاققف اهشاوخ نفخ نم'6زاوج عبرا ىلا أهّرس ءامتفإ ق4 بيطمفاو

 هب اهنجوو هيلا ار ةئكلاش :ىافلاز“ قف تسب عابال نلت | نأ ظ
 ) 3155. قيلاو. 831 نم هنكلو . كن 03) ( ايي, )(  1[ اههتالاج. - د (5) 11و59. تى سم

 6 1 اهنليل قارهمو :لعتشملا . 1 برهسو . -- 7 155. ربصتتو . يس ليغ. ح )906 راقب

 2 مممامهوم ةمد ءمامءاتعم ةنعع صمت, مادنق ذ1 سام معاعسست ه لتسعس م

 «(نع م91, ندعأ طمصصصسمع ءةداععر قمصصصعمسأا ءواصتل لع دذ مععذوهدصعو يتعألع

 هوا دو مجحدصتفمع 0' نامعل ١ ب «طوم انتعد, لدا ةانطعقط, رع هانت ]312313 الان

 نص زعتصع طمصصتع ماسق طعفتت, مآانك لل, زدأتتك 53عممعع, 5 ضماآع ماك

 1صاعاأ] : ععصخ ماسك ععمعتعتتعم مانتك ةتصمطآعب ماآنق مانعا 1[دتكر هنأ بح نامصأ

 لختصع طعوستفم ةءاملمساأع عا ممل مغ د ز عتصعقوعر 11 عدا وتحعتأ لع ءطعا ءانح

 طامصعق. » 0تقمصل ظمفلطفس هلل عدغ عمغعملم لع 15 طوتعطع لع دون مقلع
 عالع ةدسصغعماتم» لعق نسمأتتلغم لع فل, هلع دع دعداتا مرتفع 0'ةطحفات“

 رمان اتت عا ءعأ ةطحماتت" 5ان1مهقددتأا ند ؟101عدعع ةعاست نانع 7قل] طمانع" كفذمتأ

 ردم ءالع. ]15 ةامتعمأي اكدص أ !'هسععر لمصق 1ع دمغصمع قف, 0ع ة'ةنطتعا“

 ةرمعصل[تسسعما ددصخ ماؤاعع نق مل -عمعمساتث5. آك116 ةوتك "هنأ لفصق كمن

 معان همدصصصع تح 1ع لعمل, مهق5334 5ع3 تاتتأق ةةطف همرص ضمتأ, !تااحصأت

 نمصاأعمع 5و موقدلمسر طصمتف ةهتسعاتع مهع ءأ1ع ءا دع عقونومقستأ هدد لفت.

 اكداتس ةذ طمسأ لع مهاتعمعع, ءآلع دعدتل مصاعمتساع 3 مم ن] عزك مرح معنا

 نيتهم ةدعملدج عد ل'عماعع عد هدد صافن ]ع5 ماتق رصانص عن. 1ك116 1!عمع لثأ:

 « تر >نانك طع انماتكعت وق نص ممماتعم لع مع ةدتتخع هز فلم رع متعتت» 6
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 تاعيطملا تاعماسلا نحيو .حاورالاو ناديالاب كيدتفن نلقو اهل ندهتف

 نيذاحو لاز ركسعم هيف ىذلا ناكملا ىلا نجرخو نيزتو نسلتف

 اهنم ىنطقتلي نلعجخ «اهراهزا تجرخا ضايرب ىؤفحو هو هقدارس

 هنا 01 ليقف نهنع أسو نيهملا هقدارس نم لاز رظنف اهب نلغتشيو

 الف هاراسنملو زوإلا ىري قفطو بابلاو فركب اهدف بارهم ىراوج

 اهب هنوتأبو اهنوذخأي ناملغلاو نهنم ىأرمب كلذو اهنم ةدحاو طفي
 هزورهن كلم هنا لاقف ّيطخُي سيل يالا ىارلا اذه نم مضعبل ىنلقف

 | ٠ سلال ىلض ىلق قيمنا ند فانبرلا] قراطينمل اه دا قاهفاهظازو

 لاز سلجم ىلا مالغلا داع [اتملف] ماعلا ىن ةريظن اهل ام غلا لدباك كلم

 الذ, 0 اهراهنا . تس (2 :55[8. نلقف .. 5 21 ايبتسنلو زوالا 4) 0 نووهن

 لغمترع ها لع مدققتما» ممانع ]صتم» (نع5 ءيعاهجعو دع ممواعممفععصأ لعوضأ

 . عالع عا مقموملتععمأ : « لامانك دمصعصصعد اه "مطعما, م5 أ ةطمعر أ 0135

 ةمرصدمعد ماعد ل "هطغتس »

 (2عو [ةصسم ع5 , هحتهسمأ منتك لع طعقتتج ةامسعد ءا د'ةامصأ مهعقعو, دهماتسعمأا

 ]د دتللع عا دع عملتععمغ ذ !'ةدماسمتا هنن دع اعهماتحةتخ 1ع قسم لع كذآ. اكاأ عد

 هاون عفا مرعرخغ لععومصأ هد اعصتع ءةصامستمع ع ردملتسم نات ةاهلدتعسأ 1ع

 11 تين, ها دع ممتسعما نه عد ةنعااتع. 8ءعدلمصأ نن'عأ1 ع5 ةامتعسأ ةهتصقا 0هععانس

 موعد, كذلر لع هو ة1عداتعب 1عد معووسام عا لعصمسلمف نحت ءالعد ةامتعصسأ. 0ص

 آنت لتأ نم'ءالعد ةامتعمأا ةوءامجود لع ةطاتطعخط. ة]مد 7231 دع آخ هرج مما ع كمن

 هرم أ( 1عد (1ةءطعم عار ءمرصص عمعقما هل اتعع» ةاتنع 1ن5 عياتعك عأ 1عو 03ع5 ةهلنس

 3 معدر 11 ماعم ممهطعزا13 موك انصع ةعتأع. ]رعد [عمم مدعو 1ع "عوهضالةععصلأ معصم

 . لمصأ اذ 165 5 011دت عدل عمد ةفدع» 1عو هزكعوتتج أ 1ءد آنت كال

 [كا1عو للعم هصلغخعصخغ ذل لكحص لعد نحت ةامتأ نع اننعانس نانا 126 طم هطول انقل

 لوتتطمتف ورصد طماأب «  (ر'ءدأب لتاس1 , 1ع عمت لس آنت ءا لص كةطمدلتخافس نانت 4

 م05 ةمص رموععتل لمصم 1ع مدحمصلع. ]1[دتك ؟0دنقر ل انت ردهم عسا: نانو 2 و بع

 « للهنك ةمرحسمعد 1و ءوعامجعو لع ]اه طلاع لع طاتطعتطب عمن لع اآكقطمتتل , نحن

 02:6 موق د مهمعزللاع لمص ][ذدصتحءمعو. + آنع مموع نامصغ مقامدخمغ ذ !'ةدملعملا
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 نم ةّتمذم بايد ةعبرا لمحبي رماف قنهتلاعم هربخاف هل :نلق اتق ةلأس
 نلف: ملا سيو قيما فلفل أر ةرماو_ ةلسلا افلح تاثر انفاس رأسا ب
 قهغلبو نهملا باوثالا ملسو مالغلا ىضمف 0! نهتالوم نفصي نا هناسل

 لجا امتالوم نا نلقو اهيدهمل ندجتو اهنلتقو .باوثالا نلبقف ةلاسرلا

 اهتيورل هانشلا طشن نا نكلو اهفصو ىلع ردقن نأ نم لمكاو 0 لدهتاو

 نأ تهل للقو نهملا دع لاقف باوجلاب لاز ىلا مالغلا داعف اهاتا ةانيرا.

 نحن نلقف َنكيشغُي ام لاملا نم نكتيظعا نكتالوم 0قتنيزا

 ةضقلاب «اهتتدخ قهتالوم ىلا قعجترو تايفاولا 'ىاقداصلا تاتفاشلا

 لكب اتمرصقلا ىف اهل ٌةرخ ١ تلخأو ءامتلالا "ىف ةلئيتلل [افالال] اهدشراف

 1 (نمم ممماك سهم ومنعت لمص 11. بع 2 11 نهي دهم . )0  11همودع لمدد(. تس 4 11 ىتيقرا .

 - 80 31 اهتضونحل ادن.( 9[ :كلتنخملاو . ]

 هن دم اأعصهتأا مهل, ءعاستسما 1ع ييعدنمدصسم ءأ ذك آنت ممرمغام 1عدع5 مق101 65.

 قام ثقل ان ةردمتاع» لع ]ذ عدسلععمطع دمام اع داق لع طعمعما

 لكم ها طحت ه"لمصمو لع ]عد ]مدع ممدصعأأ»ء هغ لع اآعدع لعصمملع» 06 دو

 موس لع !دتعع 1ع ممصاسمتأا لع ]عانس مهلا عدذعت ]نع رمدعع هلام, ]جدع معصتا

 امو ناعم عام تأ ]نع مصحستتستواتقه 1ع ططعدذد وع. نعد 1[عطتتت 3 سعد 1و

 فام داك, ]عد طدتخف ععمخ دع مرمدؤ عم ةععصخغ عد ]1'طمصص عدس لم لمصدوا عسا 6[

 ءللرعمأ : « لل واعع ممل "مودع هيا خور ةصتصعساع, انمرذ اطعا]ع تأ اممزد مةسادتاع

 رمان" للتع 50115 ])1115510مك [هتدكع دم [ممرامتأ. ][هنفب دت 1غ عمت انعمأ ل لماتتع

 لع دو تعب دنانك ]5 طحن 1[هعندق 01. آرع رمدوع ةهلتدصأ ممر" هعاتع "6م0طقع

 3 ةقأ. ءماست-عت ]دن لزأ : « 1[ عانت“ هانم نو 0'ءلل مد نا لتم-ل دعت « 51 هتك

 « ردع [ةتاعو دمت ماع مجمل عدوعر زعجمسف لمصصعسمت امس دمعك 01

 «دونك "عداعمت تعطعم. » 1116و "ةرجوصلتععمأ : « نم معدأ ءمددزد[ عرج ةاتن" 20135 ,

 لمانك ةهرص صح عد لع !طوصصع 10ه , 1 غآعد قدمو رعد عووعف. ١ 8دنتك العقم "ءامامس

 رنفرممأ ةاتردت" ند لع 1من صح هتا"عددع ءأ طحت "هعمصأ ةععصأ هع نتا 5 ثاملأ م8356.

 ( هوا هتصفأ نع !نأ نعوم ن 1[!هنلطقصس هلل 1ع صموعم لع دع معدعمد

 امر وحتمع 71. 1116 1 06 طقس «ةفدعر» نصع ءطقسم]ت نت ' عا] ع ة0ه56 قاد ]م31هتق , لن
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 ىذحا تذنفناو اهيف هدادعإ بجي ام دادعاو "!اهنييزتب ترماو ءارعصلا

 ” وان ىانلا ها اكملا كيوب ل لنم اديفوملا بيحجياف .بازااملا يراوما
 عم ةرجا ذواذور .تلخد ليلا دوس اتا ومالا هايل ايلويحملا ةزجلا
 لاز.راطظسال معسلا نا ةطياغيمو اياب قالغإب نهترماو عيرالا يراوجل

 ىتِح دحاو مالغ هعمو .مالظلا ةرافخ ىف لاز لبق نمعالا تاده نمحو
 كبلاقو ذواذور هيلع تفرشاو كانه ققوف هلا راشملا عبضوملا ىلا ىتا

 اهمالك لاز عمس اف انيلع همّرَك علخو انيلا .هباكر مهج نم اًيحرم
 م يلام ةبلغ نم هيلع ىَيْغُي :؟هيزلا يهيود دجحوو يول

 تكبيعن وف امك ىندأز دق 0 مالكلا اذه 0 تييدفو اًبيط

 !"] 31 اهنيرتب. 9 0 اكملا . )0  35 تلو.

 فان لع مامتصعو 1ه !16 همصعتمسب اجتمع 1عد ممعموتسواتلك طنءعودوت عد ءأ عمكتملتن

 ذ 2ق] نصع لعف ءعوعامجتعد نحت ]سن أ معمصعأابع لع رعدصتع هني عص 0ع2-101

 معدعمسا ]1ج هدتغر ذ 1' عماسمتغ نحن لوصصمتأ ةععؤو ذآ ءطمفسط»ء لس هلهتف

 هز ]صن عد هحمصتاسو 1ع ءطعسصتس. (0 تمص ]د هنتأ آ[نغ عصتع, 10 ل طقتتت هلأ

 هحتعع [عو سهتعع ءوءامجت عد, داعم لهصف هعانع ءاطفتس طع, عض لخخ اععصص ع 1ه مقدعاع

 ها دصمصأم دنع 15 اعموفدع ممن ةالعصلسع /قل. (نعانت-عت , 10مدولننع امانك ةعف

 ععمدف [نععصأ عجلمعصتخو دع عدلتغب كمانك 1'هددطعع لع لج طتتلا ها ةععمصد»

 ممهوصغ لمس دعدل مدعع, رسكوس ف 1 عداعمتا نست آنت ةحدتا نام ةصلنونم ءا

 هذ هسسفأم. 1مفلطفخسدلطم 1ع ؟هرهصتغ لت طقسا لع آه اأععصوفدع, التان 0٠ه
 ةمزأ 1ع طاعصح ءدسم عانت نادت د يضخ ]د معتسع لع لتس عع دعد رهف عك دمانك

 أ نيت دمانك طمصم»ع لع د صماطأع ميفدعمنع ١ 01, ةهرتمصأ ءةداعسلتب عد

 [مةمولعو ماعزم عم لع ىو سعال عسع نأ "عوردتسم اع لمح مدعلسج ةدحفصمسا ل'عالعب

 !ةهرالتأ 5 ثيوصمانتعس ددععم سدد اندصخأ هذ 1م دتماعمعع لع ]خدمت ءهأ نذ]'ءيعنو لع

 لمدع نتا ةمعماحدتغ د هطاعصسمسأ نع 0 ”1 جحونأ اهسأ لغدرمم. [] مفمهسلنا

 «(0ن'ءالع دمتأ ]5 طتعصحعصسسع, ءءاتع ممتع لفات نعسمع, اعآلع ندع زرع باعد هل

 لوسمتم ءماعملمإ نع زع ةدتك اذ مهصعمم لع آه معيسوصصع لمصغ م3101
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 اهزانخ لح ىلا اهدي تّدمف ىئيع ءاظنللاب ليما لهما نافذا 0

 قسشاعلا سفن نم هةماو ليللا »نم |ًداوس ّدشا اهل نمتناوذ نع

 ىلع ايغيرهظتساف دوعسلاب هاه اي "تعتما تلاقو معسلا نم اههفلسزاف
 اننع هلل نرتب سك كاقو اهثب هل اهتحاميو هاهلوط نم لاز. بتييتف دوعصلا

 ضعب هب ىرف قفولا نع لحو لاخل هذه لغم .ى:ناذغيالل انهصضوتعا
 ةورطلاا ماجور خرا هر مسلا ىف اهعم لوضعلل ىلا نكست هذختاو قونشلا

 اهيلع ىراوجل شرو نمقعص اررخ ىتح نيقناعتمال» اسي ل لاو)و
 هي ىلا هب ىنلؤنو َنهعم هنذخاو اداك امو اقافا ىّتح .درولا ءام

 ,!ناكو عمشلا »ةوض ىف ذواذورزو لاز ىءارمتو .ةنقجملا نم": ذؤنملا

 3 سس دس (2) 1 1 نم. بح وو ص66 مع 8) 0-3 9 0 (: مهلوط.

 ه ممم16 خذ دمد مطاع مجمد ةضصمتتتا ةلكهد هدنعزلاع ه نام ءطمصم6عز متعف

 رعتح ةتصمصضأت الو 1ع طوصطغعتتخ لع 12 هلع 800 طف ةنلطب 06م ءطقطأ 500

 575" هأ مم ءالمصأ ةم ]تطعم لعدع طوسعاعو 1ع ةنق ءظع مدح ممااتك 2016 كال

 ]ج منغ عا مانق 1مدعاتعف نينع 1ع 5هدحتتس لخدض ةصقسأ ب 145 121554 !ةددطعت“ لع

 ]د [مدهمدع نأ لثغ : «'لكص ؟ةكر 6 «هزر زهنتع 0ع هع طوصطعسعب 310661 16م

 لع عد لفتح طوسعأعف ممتع ةممصاعت*. »+ مقل, ةغمصصغ 0ع هعو لمد مف ءاطعتءانات

 وند'ءللع اطنخ ةطقصلمدسقتخ 51 هتكغص عمار ]سن لتغ : « طلعس دع مامتفعا نانع
 رع 165 ةطوتمدع هذ ديس اغأ نمدععا ٠ ]آثم ننقسضأ دود 1ةععار 11 16 زعاق ىانت* انت

 لعد يقص عوسحي ةأعم ةعيكتأا ءمرصتصع لنصف ةعطعلاع عا طحغ هتحيدتفف 0'ءللع ةانت

 1 1عسعدمذع عد مممتسك لكس ءاتص 0'هعزا ءغ لثدم ةزوصع لع 15 هففتض“ آل
 5:20 مععووؤمعدأ 1ع5 يدعفاتممق "نقد ععر دع اعممصأ عمط7ةهفدغو, ها طصتخعمأ زنق"

 56ه طمان1. ابعد ةقعاقحعو 16و ةقررع ع ومعمأب ةحعع لع 1'ءدسم لع "مدع لاتقواتأف

 ع ناتألك معمتسمدعمأ مذ دحر مم دقتتف معلصعب ©انتك ءا1 عد ظفعمأ 0عدءعملعع

 231 لقصف 15 كطفضسط»ع, نتن ةأامتأ ءمدصصمع تصف ةصفمع ل1 م020135و 163

 لعاتع ةتطفصأق 5ع 1 ععمخ هذ 15 [نضتغسسع لعد كعموععق ءا لف نعم ردا طعاتج
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 بمب قع نيو تمتص لمع مظن ىلع ههلل |دهجو عمسلا ظح نمر عجا

 نفي قرا. فييداعا 57 أذخأو مشل ةراهطو مركلا بمقر الإ بيقر الو

 حارلا حادقا اهيلع ترادو ايندلا لابقإ نم نسحاو  لبقأو ىوكشلا

 عسل داك الو ساكن نزلا بيم تراقأو ىنكاس ريغ |دجللا اكرم

 هعمو لاز ماق ديد قوشو ديدج دجو نع قّرغتلا اههب دجو قربي

 اقل عتم لزنو هنم دعص ثيح ىلا هب نرص ىتح ىراوجلو ذواذور
 هّرسب ميلا ىضفاو هضاوخو هتامدنب اعدو ههخم ىلا اًدُناع بكرو قمولاب
 قايهجونم كلملا ىنذازتخت ىلآ ليبسلا ىع ملاسو هرمأ ىف مروأشو
 .يوم ةمالسلاو ماس دلاولا ءاضو عم اه) هيتنبأ ىلع بارهم ةرهاصم

 0) 3155. هلا. ب 1[دصوسدع لقصو (ن. ب 3 31 اهب. ا! 31 هتنبا عم هتنبا ىلع.

 رعدج مدرع 1عاجسو زتعاتح نتأكد مع 1'ةامتعمأ هاتجدسمحتدصغ مهن 1عدعن هدنعتل] عد. 5

  معملتععمأغ ععؤععد ن ا«تعس لع 1عو ةحمتمع ؟ثادتصتق. [95 0 12 ماضك ءاققأع

 ماتتأ, ددصق ةاتاعع دانس عتا] وصخ 011 ]هد ممط]ءوذع هغ مان عام لع 1عدعو ةعصع

 اتسصعصخف , دع ]عدصغ هذ ع5 لمح ممزممذ, ماسف ةعملععد ندع 12 ماقتساع ءأ

 ماسك ل611ءتعمج ندع 1ع طوصطعتت. لعق ءواتزجعد لان1 085531421 ءأ 5ع ذاتلا'ةنعطأ

 ةارس ن1 هتعمأ انصع مدقدتم» زذطم215 1ةطعاتتكدوصسأع ءأ 1هتكدتعمسا ةججمةع متاع 1

 [هدلف 1ع ماسف دصاتسع لع 1'ةصممادس. ]نمموودع 1ع مهم طدغ ادع 1ع مولسأ

 لع مدعدتط»ع أ نتا 1هلطحأ 5'ةصعدعطع» ذل هع ةمصصقسأ ةصصمانت ءأ ذ هعاأع

 هلعصأع مدقدتم», 241 دع 14و, هتسفأن ندع 180م ن0لطق»سهلط ءأ 145 وع]37ع5 نحت

 1ه مععمدل تنمتععمخأ نذ 1'ءهدلعمتغ 0'ه 11 ةامتأ دممصأغ. [1 [عوءوعصلتأ ع ع كاتف-
 مممدلمصأ هت 1ةععأ تأ معاماجتسم هود قطط عطل 2

 231 116 ةممعاعرم دعد حصصتق عا دعد جمحتلت عكر 1عدع 2غ مه لع ةود ةععطعأب

 [1عد ءمدقتلغم ءأ 1عدع لعمصمسلم 18 6زع هذ دانتح»ع مم ءطععءطعم هذ هطاعصتت

 لح هز 31عممشلر ءطع 1'دسنمكددتمس 0ع ى'ةلطتعم هذ الانطعقط عد ةرودكدسأ هد
 طلاع ةتصقأ نانع مدان ة301 1'ةمرمءمطداتمس لع ةوص مغنع ةؤصم ءأ 2ع 5

 ءةمعماسسس دمد دم ةمءمصا عسا عمم عما. (نعد معم5هدص 2 معق عمض0ل غععدخ نص محوصم ءدأ

 13 عالناظ 1 07511.
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 دلاولا *ةبتاكم هيلع اوراشإ ف ارمثك اورواشتو ٌدليلق اوقرطاف هقدجوم
 حارس ىلآ لدضوتلا () هنيالسما هيأر عالطتساو © هلاح ىلع هعالطا ىف

 ركذ ىن هل ىنطلتو هدلاو ىلا لاز بتكف هتبلطب *هفاعسا ىن كلملارما

 هسفن ىلع ناعا دقف هسقلم ىلإ هيي م نا هنإب ضّرعو هتجاحو هنتلقق

 ا ا ذاذغأب هرمأو 3 ىذ نسراف أ هعفدو اهداماكلا 1

 لأب ا يدي كابريو لع يؤ اعل وسل

 هلديو هأقلتي نم ذفتاو:هبلق هب لغتشا هوحن ًالبقم ديغب نم نرافلا

 قب ماس هل لاقف مدخو لزنف سرافلا هل قبناو لعفف نقتترملا كع
 ىلع هرومأ ىرِجو هتمالسب رشبأ لاقف لاز ةمالسب ءىش لكل بق

 ا') 35 هتبتاكمب . - (2 36 ءلاط ىلع هعالطا. ت () 0 هتؤكسم. - () 35 هناعتسا.

 1ع هرلعممع, مستك لفاتطةمممعمغ معدومسأ 1مم عاعسرمو هغ اطنخ ءمددعتل] ةسعصأ
 ةمطص 0 ةءتتعع ذل ىمص مغعع, لع ]اذمكمعصمع» لع وه ةةطدماتمسم, 0ع مصصقتادع

 دود ةحتف هغ لع ادت لعصص ةصلع» 0'هطاعمتس لد ه1 !'هملعع لع 16 هدد[ هت

 741 ةءتحتغ لمدع هذ ةوص مفرععر نت هرممدومأ 3766 مماته ععطمت ةدأ 6ع دن

 ادن ةامتأ ةسكخغ, ةهتصقأ ننع دمص لغوزع, ءأ 1هتكوو ةعماعصلمع ندع هلل هاهعع

 هفلمتأ مدق هذ ده معونفأع, هاعوغ نن'دصاف تعم "عدد عتأ 0ةزذ 11 ةحدتغ صقل ةعذ
 '  ةمحاعرتو 1نت. قرعأو ةحمزع ءةمعطعأف 12 168عر 11 12 معرصتغ ذل نص هدينلاتو

 مح صسعممسا نص نالعتمأل لع ممءطقمععب ةهحوع 1'هدنلعع لع 12 تعم مهما عدلت

 ةحوع 1ه ماسك ععمصماع ؟ةتلتأغ. آرع هجدلتعم هدأ طاعصافأ معزمزصغا 1ع قسم 6

 تدوس هذ 1" عؤسمتأم لع 1'آ[م0لع. قرع عممسأ نانع 16 "ه1 ةأمتأ مونت مون 13

 ءطقفذعر 11 5ع ممتأ ف دو «"ةءطغعمءطع عن ةاتتكدسأ ةعق 12 عوذ. كؤص ةامتأ ت66

 هج ةمرصسس أ لختصع طقتسأع مممداق عمع. آنع ؟0ةصغ لع 1هذص دع تت معع لع ةوص
 فأغ ءأ 1مودتغأف مدع دود همت نع, 11 عضحتمزتت ةستحل عتدسأ لع است تنص طمصتمتع
 ممتع 1ع معمعرمزت ءغ دنت مممصاععم !'ةععؤنذ 0ع 1م ممممامعمع. آنع دنهل, 56
 مم ةدعصامسأ لعوستأ ]دنب ممتغ ماع0 هذ غعمعع عغ1مت ععملتخغ طصصحس ومع. ةؤصم تت
 لتأ : « قحدسأ اهدتخ, لتفدصمت هز 7231 عوأ عد طوطصع ةوصأغ. »م كح « 5035 ةققاتل ,
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 رويمطلا تناك نم لاقو كحيضو هأرقف باتكلا هلوانو هل كقَتَحُحو همت
 ”0 ءاعرطسلل ايزر ةيياجلا هدي لف ماول لبا, لاسيروأ مق نايبلر :هرأطا
 0” اة واسر بدبلرو زا يومرت انهف ةبارهف ةرهاضم ىف هل تنذا

 تايو.هلزنتم. ىلا داع بكرف ضهنو ديرم ناطيش رمغ كاقغلا دلو نم
 رظنلاب مرماو ةنهكلاو نممتخملاب اعدف 20 هركف عزوتل ملسلا ليملب

 مءارا اودنعسمو اوركفو اورظنو هسلجم ىمع اوتختف ةاصاوملا كلت ةبقاع ىف

 انه هوربخاف ماس ىلا اوماقو "هب اوطاحاو رمالا هجو اوفرع تح اوبّوصو
 انقهداعو اهنك ديب ىنسحو ةعانمملا كلتتب دوعسلا لاصتأ نم هنوري

 ةوقلا ىف نيرقلا « عطقنم انبا 0بارهم. ةنبا نم قّورُي لاز نب هورقبو

 (0) 1 ةايا لام .. 3 )دموع هنو (ن. ب 0 21 قارهم. )(  ( عقنم.

 مةممصلتأ 1ع ءةحدلتعس, 11 وأ عم طوصصع ددصأم ءأ امان 8 ةمامص مص 0ةوزع ءأ

 ةعامرت نع ندع ات 06و112عق ممدتت" [اتت. » انتك 11 آنت "عصا 12 1ءامع. 5ؤطت

 201 1'ةجمتسع ]سعر دع ممتغ ذ معع ءأ لتأ : « (عاتت قاتل 2 ءات م0101 2013111-

 عرتو لعد هزدعمتت» عا موانع طععععونت لعد هممدادعمعف معدأ ةءاتأ ةلععددع»

 هود مغرعع نمع ]16 لعصمه صلع. لع ؟0ت0لعدتف 5ةدحهزع, لهصف 1ع ههه هن زع طحن

 معصصءاسمتك لع ه'هلطعم ذ ةطنطعقط, هع نحت, لع ددص بدستمس» ةجعع هءانع طالع

 لع ا[فطوتا لع 12 ءدعع لع ادواجاجفلع, 11 ممانسعدتا مهثاععر 51 هع ه'ءدأ ناتئادص

 مدامس ععاعأالعإ تف 1 مممصام هذ ءطعرتول ءأ معاماتسمت هذ دذ لعممعاتتع ها

 مدققد امدتع 15 هددتأ لمصق 1[ةصدمدصمتع, ءمدصصصع نص طمصتسع ط]عقذ6, امها

 هع5و معم5نع5 نامت عصأ (ىواتط] 6. قت مهم ةالتدصأ 1216 ةممعاعت» 1عو ةف10-

 1هودعد هغ ]عد ممدععق, 1 1عدع لمدصم 1!'نرلعع 0'هطوعصوم 1عو ءممقاعال هت مصدق
 مماسسع مدسدتأاب» ع 1ع5 ددتتاعخ لع ءماغلع تصتم». ]15 دع مءعاتسؤععدأب طخعصأ 1عاتتو

 هطقعركحتونتمدف, مغلتاغععمغ أ مصفف »نمومخ 1'ةككدتعع عم امادأ ةعصوو زآف

 من ععصأ اذنك 531011 «مدصصسم ءاجأ ء116 اهددرعم ءزعدتأا عا عم 27011 112 12116 همر

 «ءرتأت 0. 115 دع مععدعمغةمععصغ لعتدصغ حؤمم ءأ طبت طععمأ ءمصصقتاعع 1'طعم

 ممدقع 1هءادصع نم15 هز ةتعمأ ةغمعطغع خذ هءالع هللقسععر دمص ]ران "ءاتح

 لغطسغ ءا مد يععال عع ةدددع, ]15 ]سن ةصصمصعغمععصغ ننتل ههثاعتتغ ذ مل لع
 15 5الع لع ةلتطعفط بص لف ند دعونا طمصو لع مهتنع د دنا لع !همعع ءأ لع

11٠ 
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 كولملا ةناعاو بورحل قرفظلا نسحو ءادعالا رهقو ةساّيرلاو ةعاجتلاو
 علخو رشبتساو ماسّوشف دمالا ىلاركذلا ءاقنو ماعلا":تييتطلاااعتو

 قست و تنم م قانبأ اي. لاق قاي"كار باعك ندع« اهغاو ماليا قولا
 اهيف كتّرسم توتو اهملا كعبجا دنق قتكلو انهترتكذ ىتلا:ةلجانللا ف
 زسهجوتم كلما ةرضح ىلا ١ نطفان انا اهوءاهمفافادغزر افاوق لاف
 نكساف كدارم زابختساو كقبلط حابختسا ىف لولذلاو بعصلا بكارو

 هلرماو لاز باتنك لهم ىلا ةعفدو باتكلا محو ةلتمتإل هذا ىلا

  ىوطي راسو هساوخ ىف ضهنو هركسع ىلع ىلقسا هنأ ف ةلتطب
 باتك علطو ناتسبطب وهو كلملا ةرضح ىلا نامرك قيرط ىلع لخارملا

 هنيب رفست تناكو روذغلا واو رورسلارعشتساو هأرقف از نا ماس
 أ1) .( قهان.

 هتللوصعع عا مدع دمرح ةصتصعمسأع م051130دز مات] ءمحصصمع آنت مع "6لننسقتأا 165

 6121361015 , معمم 0116103 لع 51 6ءملمصسأعو تعامتمعد أ دةرعدتأ 1'ةمماتت 65

 رمزكز هان] » جدتعمتأ تصع 51 ععمص لع "عممس صنع لمصف 1ع مممدلع ءأ 1ة155ةثأ

 ات »م020 21551 10206115531. كؤوس عواتأ نعو "676121025 376 016 ءا هضم
 هدتخ 356010 عتعو ع5 ممطعد ل'طمصم ءتنع عا لعد مممدعماف. 2دتق 11 "ةرممهلتأ

 خذ 15 1هأل52 06 731 هد عد ةعمنعد : « 310م 815, ان هق طاعص 10[ 0ع 1هنع

 نصع م11 لعدم هصلع. ا[دتك زل ممفعمكر )ع ؟ءادع 1غ مما عماعت» ءأ ةهتطع ؟عامد

 هم لغفوزع ه أه ؟هآ1مدكغ. 1[دتسخعصمسصتأ رع هتك دمع "عنلعع نذ 13 مات ل

 "01 ا1[عدمخنلر ءاطع ها طدتعع 1ع ممددتطا6 ءا 1س مموددلط]ع ممتنع 6311567 [63

 ىمماتح. (0نع مد مدم1ع5 ع ةهلظمعمسأ! » 11 ءقعطعأم 12 1ءالعع ءأغ 12 "عرمتأ ةلت

 رد ءهددد عع" نات 272116 ةممم“6 12 1ءاع لع ق1 أ ]نت 8غ لمدصعت» 065 726-

 : 5601115. 11151111 20165 2011 12201113713 ءمصصسصت ةصعل عمم ءدغ 0ع قود هع

 معدلقمأ دمدد ةطوعمععر ز] دع ممل عم مماتأع 3ع 5و ةنتأكع ءأ ع لت 86ه 4

 عرمم20لعد زمان" مفعدر عد امو عودصأ 1ع 1[؟ععسصفم , عرق 15 قات 1 801, انت

 5ع 101373116 لمصق 16 '!'ةطوصضماأفص. 7ةآب 322201 "عجن 13 1هنن»م 1ع 5دؤدصحص 60+

 ةمعو 1'ةتمت» 1نعر ةدغ "عدلت 6 لم1ع ءأ ةععمرط] مل[ 5ع5 70
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 لفته د ناش ىلا: كوبجدلاب ةداعلا اهل نرج ةأريمأ ذوأذور نمو

 هةهاح افاطعاو ىعنلاب ىرشبلا ىف اهيلا ةلاسرلا اهليحل :ىنيياحالا

 ىءاجن اًنضيا اهقاخ اهنم هذخأتو ةركذتلا لمبس ىلع اهيلا هلشوتل
 اهب تبارتسا ىارصنالا :تدارا الو. اههقاخ تذخاو رقاق اهتطعاو ٌةرشبم
 قالا واسنيلا ننيتلهدت ال تنك دق ةللعاف اي اهل تلاقو »تح دويس
 0 دي كينيا نضتنبا لااا |لوهي ديلا نيرتكش م لالا: ةتااراو رمجلاو رهملا

 هقغبقدقعب اهتمج تنك تلاقف اكتيب ىربجي اتع ىيقدصاف اهزارس

 ةيبذاك اهتا نلعف اذغ دءادا ىنتدعو تلاق هنمت ىنيزا تلاقف اهنم

 اهذخاف اهتنبا رقاخ اهعم تدجوف اهتشتفو اهتعرصو اهرعشب تذخاف

 ا هلا اكفني نكون اش 34-9: قيضايوا دس 000 تحذ ميس. لا 16 اهيلإ
 31 © آلا كارو, 11 نيرثكي ناالا. -- ١ 31 نيبلطتو. ْ

 . الصع [عصتصصعب نتا 27216 دعم ءماسنعو لع غعمجر»و ءد اعصمردو هت صغك لع كاطع

  .لماعطتأو هةعكدتأ لص ععمم نلتدتتعع ءداعع من1 ءأ ظمضلطخس هلط. (رعانع [عممصصع

 1غ كمون موسع است لع موماع» ذ هعال عمت 1!" طعوسععدمع همادحءل1ع. 11 است لمص

 ةورح ةصصعمتت نم ءالع لععدتغ معمم عاتعع خذ [منلطفقسةلط هذ اناعع لع ةوانح عدت"

 6غ طن رةمرموز عم 1ع لعد عد ةءطقص عع. (ءااع 1[عمحصسصع لمضع دتصأ ةط2011 6

 له طوصصع همدحعالع, مودصتغ 1!ةصصعمتب لع 7231 ءأ مضغ 1!"ةصصعمسب لع ماش

 لطقجدقط. تمص ءالع ؟ودلنغ اعد هللععب كاصلماعطخب لانا ةحهئ1غ ةانع ءالع

 لعو ةهدترجعمدفر آطتخ لثأ : « سانا ل01 عددع, ةننججدمحدسأ ان دع نعصقتكق ءلع#

 ضمك نرصع لع (عدمحرمد عم اعدم مدر هذ مندعصأ زع اع 7015 عدت وانت عصا كم

 ردو 116 ءأ دحوتع لع ]ود عبعد قمدكفمءمععد دوعمناعك ةجوع ءالع. اتسمت ,

 ىداتو طجعصأتس .66 لدن دع مدقدع عصاعع ؟6هدق.» لم ا!مصصع مغممصلتا : لع

 استب هحوتما هحردمساغ مص ءمالتعم يدع زرع ]نت هت عيل. ب لله مافءعدصمت

 !'ةسوعمت ند'عالع 5 لمدصغع. ١ ب « اكا1ع لمتغ دع 1ع مدونعع لعسصمتس. » كلد-

 كماعطأ, مدح هتسعادع ند'ءالع ممعصتمتاب 18 ددتقتا موع اعد هطعت ودعي 12 معد
 عود, 12 1هدتللم ءا طخودحو دنع ءالع !'دمصعمتب لع دو انللع, اكص معوتع ذ تضع
 ياممفصع ةهوتاماتمم ءأ ةمععلسع لكصعستغن دلع, ءالع طا [ععصعم ]عد ممرتاعد
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 ةّقنب اي": ةواذورلا تلاقو باوبالا قالغإب ترماو انقفش تراطو دعقملا ميقملا

 ءآدعضلا تسقنتف كنم رهط ىذلا اذه زيغ كب نظلا ناك دق
 تيوتا ووو لرعلو سبسلا حب هلأ لفقو اك عومدب الأ اهبجت و اهسأو ثسنكفو

 ذا ا ىنتملو ىنيدلت م كتيل تلاقف مذ كالخو ىيقدصإ اهل نتلاققف

 اهيلع تضقو هرأ مو ماس نيب عمنا م تما م ذا " ىنتيلو تم. ئتدنلو.

 ةارملا *ىدجصب اهتربخاو لاز نيهبو اهنيب راد ام عيمج اهتقدصو اهعتضق
 ناك نا ةّينب اب تلاقف ةرهاضملا ىن كلملا ناذثتسال ماس نيوقتب ٌةرشبتم

 ىضري نالوا هوايا :.ام”نكعومالا

 انكم ةرخدا ال ىتاف اهيلع كسفن تنطو دق ذاو ةاصاوملا هذهب كلما

 0) "الآ ذواذورلا. "18385. كيلو. )36 ئئيتدلو نا." َتيلو 9 ةلرخكألا

5 

 6غ 5دلععوودصأ ذ ظمفلطقغسةلطب, ءآلع ]تت لتأ : «ل6 مع [ةتتتتهنق 235 ككاتع

 ةمقطاع, محد طلاع, لكتصع ءعا1ع ةعاتمم.» 10نلطقت ةلط ةهدنمتعم, معصعأطم

 اد 11غ ءا مع «نممصلتأ نانع مهم ع5 ادع ع, 1عالعو 1عد مععاعو لكحص ءمالتع»

 لغأدتأ نحت ده منمدصلعمسأا دددنع لعد 1عحتل]عو لع مموعو. ىو مغتع ةصقتفاف :

 « [ررودصم] 19 7 ةرتأغ ءأ طن م هسعمف مدق 06 "عم هءطعق. ١» قهامعو [هةلطقت هلط

 آت لتأ : « طل ندع انت مع مم 'ءانك5عق رخص ةتك 00156 هر 720206, تأت ةناتع

 101556 6 اكييلالا ات 285 لمصمم 16 زودنا, نان ها م ةامصأ مه 8220716,

 ]ع م عتقذع رهسصمتف ةماعصسلتت مدعاع» 0ع ق1 ءأ كا رع مع 1'ةنقوو قمم هتف

 . دهل» 5116 ادن مهعمدام هلمرو دعاس ءدغ نع نت ة'ةامتا مدقق ةماعع ءالع
 ءأا 231, ءأ قدم عما ]12 1عممصت ع ةاهتغ ؟عمتسع طن ةصصمصععت» ندع كوس ناقل

 ج116 للعود ةصلعر» هددت وز 0 'ةمغم عع“ عاف هللقمعع. كتصلماعطخغ لتأ: ىلا عم

 ءوار صمم طللع, مدحصمع اخ دمع 1'ةاط مص عقر )ع دادتك ءمضاعماع أ طعاتتنعاتقع.

 ا[ه15 14 01 ةمرعوح عوجات] زروصممتم هع همممصم عل 8وتسامسأب ماتتكا[ا36 انت ال
 ع5 1عممص عرسعمأ ؟ةدواسع, )ع م 6مم عم ععمت تعم 0ع ع نحت زخماناه ته

 خذ "631156 [مد لفوز. »

 قررتغو هجمت 1ةتددؤ مدعاتم 12 [عمحصع, 5ةملماعطغ دع معاتعم لفصق 5عق هزت



11011 5 [15 15 87 

 هه يمر دان 0 ةلإ نسل قمل نم 51 هللا
 هلتلينجنلا "لامح نعقحت اًمٌّدق بارهم لاقف لادا ةيفغإف اهقارف ىلآبب

 كربخ ىذع ىوطت الف تركذ ام ريغ كاهذ دقو قالا ال اهنتداع تزووصتقو

 بارهم نود سملو مكني الرمأ اذه اهسفن ىن تلاقف كل ىتاف ىنمقدصأو

 اطل هسلاباعيعفمأ اهنا ةبرعم ىف ةيكوتمأو نقترح امن هنقيا نأ هجولاو بن

 ٠ جوال هاونيطو تالتو فيدساسد قلمللا لنك داجإ قفا يس تعم لل
 انهاسام الع ىو هسفنل اهدارأو انتنبا مداح دق ماس ىبا © نأ معا

 0) 1[ كتيدف نق. 9 ( اح:11 كل ايندلا.لاح .--() ( كتفرعم. --) | اا (ي ذأ

 م3[ ع 25. [8116 ١ نامتأ ةقوتفع, ةععوط]اةع لع ةوادعتق ءأ 0 همم مط عسفتمدك,

 1همدودع طتعماأمغ اطخطعفط ةداعد ءطعق ءالع. ]11 ]دن لتأ : « ظدتمدؤدرع اع دعصتتع

 لع مقصعمد ! ()1ن هق-ات 2 011 عوأنعع 00 5 ةتسقن عمدطاةء) ١» الع مةممسمتأ :

 « ل '6ة[غهتق طممصأغع ةدتن' 12 [عم832556 ءأ ]0 همصاعسسما6 أها[ نع ناتع آل1عات 35

 جه لمدصغعر 101 همام لع مماتكر 723150ه5 عا مه]ةهتكر كتعصأم أ 5ء1أ انتر

 طغامتل ءا امادك 145 ةهساععد طتعصق. ةلمدد ز'ه1 ةمصعف نيل ؟هتنلتت نمنع

 امدغ هعاو, ءأ ءعالع معمففع مخه معماسع اضماع.» التطعفط لتأ : «11  ه

 10ه عؤعمس مو, نع ه'عدأ مقك 0'جسزهدنعل' طحت نسنع !'هد مصصقتأ عانع دلت

 لت ههمدلع كغ ننع دود فاتعو 2 616 طجف. ]11 عدا ةعخف ةهناعع ءطموعز ماعد

 [ة15 مدقك لع محتوأاغسع ممتنع ممما ءأ لتفدمما 12 6ككغ. لع نتف 1غ ممادنع اع

 ةوااعمتت » قامو 5ك1ملماعطأ دع لتأا هم ءال1عدصقسمع : (ت'ءوأ ]3 نمع هلدتنع

 ىينتت 0ع دونما معواع» همعاطغع ءأ 11 مخع مهق لع ةوعمعأ ممدحع اطانطعقطب ذل

 ردتأ متعمح نمع رع ]ست "ننأ1ع ]دج عماسعع, نانع لع ]نت 12556 مهعأ لع هع

 ندع ز'31 ةيدرتتف ءأ ندع ]هلل غئع مهمد ءمعدع عد لا 1ةهتففصأ مدعم عع 6ع

 .عروحتع امهم عدا. اخللع دع 1عور ماعدعم ءأ دع ممدأغععصق لعتوست طق ءأ آنت

 لثأ : « كةعطع ىندع 16 815 لع ذؤصح د ةذلدتأ هماعع طللعر نأكل 18 ؟ءانغ مما
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 ةفييشس لسشف تاقوو-ةظفرلا هنذهاو بازتهنمم ةضانقاكماعف هنئملابغلل

 تتسلاقو“ هللا "هسكردهانو تحد نتيسا همفداعت انهت: قّيزاول اذراذزراطتملاو
 ىسقن ميرا ىنيعد لاقو بارهم ةناهب اصف كدا تو ٌةدحاو :ىتم, عمنا

 انراقسإا كتفه ىف تعسو انئامد ىلع تشم دق ىتلا هذه.نف.كاّتاو

 هاذهل ضهن دقو اًدج اهب شار. لاح اب ريبخ ماس جا راطتإا تلاقف

 ة|صاوملا دقعل ليلق اع انيلغ مداق وهو رهجونم كاملا ةرضحت ىلا قاسشلا

 رورسسلاو ركشلل ةبجوم لاح اف نيلوقت ام ىلع رمالا ناك ىإ.اقف

 ام كلملا بنضضغ نم انقحي نا قئاخو هنيركذت امب قئاو ريغ ىنكلو

 ' ةئشمسلاب ىضرلا ىلع ةسفن اًضئار هسلجم ىلإ داعو انيلع 0 مدمدي

 لصتا ىتح ىرج مريخ رشتناو هرما هيلا ىضوفو ىلاعت هللا كم لكوتو
 1 11دموسع لمصم 8[. - © 6 حرا. -- 07 1155. نم (1 ل اذهل . سن 6 عدمدي.

 هج 1[عمحصمع عا نتألم دع ةمصأ ةعععراغو "نعلم «هنمعس مخ. د آاتطعقط ادغ ءممع

 هامممغز مرتك لع عع, 11 5ع ]عتق اننكق دمرت ةهطعع ها منعنا ءطغق 1آ00-

 اادقحج هةعط مهاتن ١13 نمر. 51200 ]عطخ, ههه عطمقسأ ذات كه]' ه0 ند"هصخ ةنح همم

 لع ©طخعس. طسن لثأ : « 15عمدتع نصع ةءانأع رممجماعر اح 1عرمك ةمكدتاع 6 0116 ان

 وسنن وور ١ ل «]روزودمددددما , كم ةطنطعخل, دمع 117]06عدعب مجوز هأغ 101,

 «ءال1ع ىدت د مافاتسفم ادع همانسع ددصو ءا نست هن اقعطغ لع همدق لغوطمسم "عض! ف

 ٠ قرم" مملع , "ةرداتوعمسم 5اس ملك طخ ندع تؤصم عدا صا مدكصغب نتتالل ءماجفعمأ

 لع عمدصل ممتع نتتل ؟نعصأ لع دع معهلعع مود ءءالع هلكذتسع ة اه نمد لح

 س0 مده فلز ناد هأغ نات 'هكوصأ معاد 11 كت عملسم كدت همانك خممانتع ءمهعاتتسع 16

 ردو تم مع. ١ ب « 81 هد عنا مصحصع احح للك, "ةرددساتا ااتطعقط ب نع عمدت ت0

 ١ .ةؤصعمعما لمدختا ؟ةسمعمتأ "عملسع ععؤععد ذ اطلعت ةأ دع منزوددتع للهتك ع

 تع ذاتتق 005 ةقداتر6 نانع 143 نطمذعق 5ع مدقدعيممغأ ةتصفتن )4 هضهتسف 1ع صحفع

 مدا عصا ةصصعمسأ لت 0] 0111 70011118 6211561 م0116 م6[6. » 11 ممداعو لوصف

 هم5د ةمزتدر"ا عدم ءعمأق , ةدلعمغ 4 26ععراع" 0ع 4 ل6ءنلعرعمتأ 1ع آدءوانص 3

 ةمرر "عت ءااممأ ةككوع ءمماقمعع هذ 11 ْ
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 هئامدنل لاق همودق هغلب نيحو هيلا ماس لوصو لبق رهجونمب

 تسلو كاقخلا دلو نم بارهمو كاز *ةلصاوم ىف ناذكتسالل ٌدرإو هلعل
 اهربثا يو ةو 0 اهتبقاع ءوس نم هر قسعبت] مر امل ايل كلت دقع بوصتسا

 نق ةنتفران دقويف كاهشغلا قرع هيف ىوُمس نم ةدالو نم هفّوختأو

 ' ا يىدلاما قارن علل: ىلح | كللملا:ليأو ازلاذغ قيس ىنلا ةماج اهيبكلم
 هوجو ىف هلابقتسال رذون هنبا هججو ناجرج ماس خاوي هيلا نا

 ٠ الل د ماعدا ملا :نورمط هل :نييقز همه و الس رقا هل .لاقوركمعلا
 نضهبنف .هدورول تاعاشلا ىدعو ىنوذيرفأ 7 دكدنعب للوعي هنخلا

 ناجرسج نيب اهف هعم اوقتلا ىثح اوراس 1 نامعأ ىفرذون

 ا 0 ةلصوم. - (# 0 اهل. - 3 © اههتبقاع. - ا" 0 مالس

 [3 تماخنءأ16 0ع ءعزلع ةح وصانع 56 مةموصسلتأا ءامددصحتساأ ةكوسصأ 1" 216

 06 ىؤص ةذ 12 ممصمقتمددسعع لع ا1[كعممشلر ءطع. كم هرم ععممماأا ننع مقسم

 ةامتأ هج "مسدتعر 1ع مز لتأ هذ ةعد ةقسنات عن : « 11 تعسأ معدن ماعع هلص لع

 0عدةصلع» !"دسامكمدتمم» ممسع 231 لع ةةلطعع ذ ةططعقط ل عوعءمعدصأ

 0ع جواجاجذلع. لع دع ةدتتسفتك ةهحرتنمادحع» نمع عا1ع تصتمس , مدف16ةعمصأ ع5

 ةمناعد [ةعطقاتقعف ند عالع معاتأ ةكمتعي قمع زع عمتسم نتتأل] داعم ةورأع انه عد

 لعامد ةرتدصتأ 1م ممتنع لع اهلجاجذلعب ونت مدلطسععمتغ 15 عمعتع كحتلع لانع

 لع دامت ةاعصتع نتف 1'دتلع لع ءعدغ متلاع ةم6عد. ارع5 مسممعاتممسم لتسعمأ د

 « آب 'هكتتف لت «هز عة 1ع ماسف عجععا] عدغ ءغ 1ع ماس نفاع. » آنمععومتل ظمأ سلمك

 نتع ةذصم ةأامتغ ءماطخغ لهسم 1ع ططرمهءلرذص, 1[عممضنلر ءطع عدمحمزتو هتتحل عتوصخأ

 0ع ادق دود طلخ ة[دسل طقم هحعع 1عو مص ءةرمدتتح ه5 عمد لع 1'ةعصغع. ادد

 الطقم لعتمتغ 1ع ةدلسع» لع دذ مدع ]نت ييحصسمع» ميصطتعس 11 1نوتعدتك د

 طرعمط عابر ءعانفع 115116 لت دعت مهاد ]نت مدصصع نصع لكنهم 0' قل طمخس ,

 ءأ انت لتعع نسل قصص مامتغ 165 طعتموو زادكواتأف دمص ةصصحفع. اة[دسلطقت

 5 ةامصأ دمتك ةد 0انأع 3766 65 رنرتس كرددتع ءاطعأد ل'ةعصغع, 1عد لعاتخ 0

 هع معمعمدا"غ»عدغ نذ 12 [عمصغغس»ع لس اطزهمارفس ءا لس '!'هطوضمأافس. اعد

 زال 211541
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 ارلمأستو :اوجاصنور ذونل ماس لجون ماسلا هدازعلا ل هزتف .ناتسزذلو
 ماس لججرستف همالس هغلب نإ دعب كلملا ةلاسر رذون ىداو اوبكو دف
 اوغلب اتثف اوراسو بكر دق ناتسرمطر طش ههجو اًملوم ديمو اًمناث

 ممدانو ممدخو مارق نسحاو هبرضم ىن ماس ملزن| لجارملا ضعب
 ىلا نيرئاس اولحترا اوجصا الو ةّيدنهلا ةضارعلاب © منم الك ىنطالو

 لواطتو هل. دهتف هيلا لصوو. ماسل نذا بابلا اغلب اتلف كلملا ةريضح

 ىف هلاوحا نع هلاسو "هب بكرو ١ هريرس ىلع. هعم هدععقأو ماسل فكلما.

 اهدو:هرهييص حرتستنو هنيع ّرقأ أمم اهنم دربخاف هنادعا ىف هراثأو هرافسا

 داوقلا اعدو دغلا.نم.هاعد دق همدانف مادملابو هحلامف ماعطلاب كلملا

 (1) 11 موقلا 2 0 مهمالك. بسلا (3) 11 ريرس. - اذ! (( هب بجرو: 11 هعم بحرو.

 عك 0 ةعصفع مهتععمأ اعل ذ اعممع لععوسأ تؤم , ناتت, ف 502 0101, 0ق-

 ءمصلنأ لععوسأ ة[دسلطمتع. 115 دع ةهدعطغععمأا 12 ممهتسب 520 ءعوودؤععمأ 3

 نتعداتمدد 0 تقدععر مادتق «عمممصاأغعمغ هذ اعتدت طرمطدودع اد نلطقت ةرجدغو

 !؟ةحمتس ددالصف لع 12 مدصغ لس مما, ]دن ءمصصمات1012 14 0مع55دوع مضغ 11

 نامت ءطمععغ, كؤصسص 0عدءعملتغ تسع ةهعمصلع 1015 ءأ هع مهدأععم ير 14 1528

 (هنسمغ لح ءفاغ لس !'ةطوضمافس. [15 دع مماععمسأ ةدحقانتأاع هد ؟ها116. هك دمع

 ىرامتسع داهاتمد, كؤحص "ععستأ دع !طفأاعد لقصف ده اعداأعو 1عد اعهتتف هندعصتكم

 نعم عجخغ ءا عدزمععاس عدفعسم عدا 1عمس لهدم نص طقصوسعأ ءا هللرتخ ة ءاجهعادص

 لعف قلعمتتح نسم ةحدتأ ةمممسغد لع 1'آ[ملع. ]رع .1عملعسد تس صمدقتتسو هد

 مصاتستتم 16 ؟مرتدوهع دونك آه ممولعصعع. (0تمصل لك طعما ةسخنو ن8
 مح 16 م01 لمصصم همت عمعع ذل كذمج ناتو ع 5ع 086ةعسامسأو 5 ممم 5

 لعجومسأ ات 11مم لز ءطحع 1" ةعواتأم هنعع جااعصاطمم» , 1ع 28غ ةقدعماب» 3 ماع

 0ع ]ست ىدع ددص امؤمعر ]تت 5هانطقتتم 12 طاعصج عدنع ءغ 1ع ندعفاتمسجت ىاننع 6

 1دعالعمسأف لع دع5د امنع غعو ءغ دع ةع5ذ همس مدعمعد. مؤ طق عد طغ انط

 ممعلغ نست اتن تنم تنصع عجمم لع ةدطقآدعنم». آرع عما 1؟ مءاتصغ ذ للصعم» أ :

 خذ طمزعع ةحعع آطدت. آنع 1ةعملعسصممتس. 11 1 ةصحتاأم ةهجوع 1عد هطعأو 0 'ةصضغع ءأ

 ]ع5 مس ءامدتتح مع5ودصةمعقز هج مممه معقم, هم طبغ ءأ هدم هع لنج عضاتأ
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 هيداغي موي نمعبرا هترضحب ماس ىقبو اوبرطو اوبرشو اومعطف رباكالاو
 امهفلب ناك ذا هل درو انريقك الو ليلقب هداف قشي الو 0 هحواريو

 ظ ىكعرسي لسف هلوضو لمبق بارهمو لاز تيدح ىف كلملا هب قطن
 هيلع علخو هل نذاف فارصنالل نذاتسا دق هّرغ ىلع هاوطو هاي هتحتافم

 بارنهم ىف ىقيسلا "0 عضت ىنأ ىقبني هل لاقف اعدوم هيلا ماس لخدو

 مرود بّوختو مقنع منو هيلا نيبستنملا ةفاكو هباحكاو هلهاو كباكلا

 ىلع رارق الو كاقغلا:لسن ىنم متاف ملاوما ىفصتستو مراتأ ىنعتو '
 نعمت ماس لاقف متهج نم هكرادت رعي ام كودح ما الو مرتشو مموؤش
 قى هلبقتسا لازو ةدالب ىلا اهجوتم راسو هيلع دزي مو كلملارمال ةعاطو

 نم سرخو بارهم ثيدح نم ىرج اب داوا ماكل لبق ربخأف هباحتا

 )0( 0 ةجواريو. 9مل 2 606 ماق. تنتفع (3) 11 لاقو. 00 ١) 1 فصت .

 . 2 قؤرم عوأق هذ 15 كانغ لت 01 ناتقتستمأع )0015, 1ع ؟0زدصأ طمهأتط أ 5011,

 هتف م'ماتحتةصغ ةطووآ]سصعمغ مهق 12 طودعطع ةددع 1'هطرعأ لع ده 1511 عز تن

 ةحتدمأ همكم نع نسمع 14 01 23216 لتأ, معان 37321 50ه 2115176, 211 5ان] ءأ 016

 241 ع( لع ةلنطغفط , 11 ه'مهدد مده 1' عم ةدماعءاعمستم 1ع مععستعم» عا عقصلف 1ع ةذح

 1مردعع. 11 لعوص هضم ءمداتتاع 1' جت 0:15210» ممتع. ]رع روز ]12 آنا

 ه6 1ع 6 ممهغاتع لخحصع عمطع ل'طصصصعاتعز ماتتكر نتقص0ل ةؤصحع 5ع مممةعسأم

 رجماتع ممعصلع 0600 11 1نن لتأ : « 11 15131 نع أ1 135565 مدقدع» هت آئ1 لع

 1 نمفع ةاتطعفط , 1ع «ه1 لع ا[كفطماتل , د ةحستل]لع, عد ه11165 ءأ أهاتأع هد ؟ةععز

 ناتع أح 1عو عععصتسعم عا ندع طح ل غاضتتخعد 1عدسو لعصم عدسعدز 11 طع هنأ عد

 1هتووعم ةدعاتسع عهعع عا قمماظخوبدعت» 1عدعو طاعصسفز قع 115 دمصغ لع ]1و ممعع

 لع طولجابفلع ءا 11 مع ه مدق لع ةؤهدسلع مصاعع 1عاتع 2081178156 226111

 هه 1عدع مععالتعز نزع ىهتسف لع اعتع مدصأ ينعاواتع نى ةدعسس عتأ نات ل هتك

 ةعرجو ت11 لع 6001 م ب «]رع5و ةرنلمع5 لح 701 ةعىوتأ هطغتق », من-

 ماتواته كؤصم ءأ ددصف تعم 01 11 مدعأتأ ممتع هه م1071. قل , 2عع010-

 مدعصغ لع هع5 ععمور 5 نامصأ ممسأغ نذ د معمعمسأتع, هزمت هحوسأ 0ع 1
 ماس هع ندع [ئهم مهمم»امتغ ةدع اةنطعفلطل ءأ !هملعع لس موز 1ع مدععس

12. 
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 اال ايدذلا ءايض- ىارو تبتر 'انه قالا هيلع اه راقاناطم :قابعلل نواوذوألا

 لاقو هسفن نم سيأو هبل: قاطو هبلق راطف بارهم ىلا بخل ىدأتو

 هنو لا ترظنو هنيف 0 كعرش ام ةبقاعب كترذنأ اكو تخد نمسل

 كلملا ناكل ذواذور لدتق ىف يأرو 0 ىنقكوتو لو قيقر رتس ءأرو نم: لاخل
 نضعس ىلا بردها ات, ةنبالا عم ئوععست وأ قالا بو ىنع انيضاو

 قسنعتو: كاع مقتكا هقيوأ: 6 ىتتنكما وأ " تلانقف ةعساشلا ئارطالا .

 كاتع ف ةنئاعلا 0 َُك - ده خسو هنوعو هللا ةّيشم بط اذه ظ

 دنا قنوضص ىم 0 ف ةرايواف ماس هلا 1 هلأ

 0) 0 ةعرش. 5 831 ىنيتكرت. 0 0 ال عم. 6! ادد. لاقف. لح 000 لا
 6 1155. ىمحتس تلاق. 11 ممدوانع مودع فاض هصع :ةمانودع 0ع ةانطسؤل, - (' (ب ايقتسال .

 رمصأ. ةقلمو 12 [عم"6, هز ؟؟ةفاعر 1نن لععتسأ ةامزغع ءهغ 1ع مممدلع آدتت ةعممطأه

 رمامد جف لقصف 1'هطوءعدضأف. آبق ممانح عال ع ةامصخ مهتح عدسع هذ الاتطعفط, ءءاتتععت

 1 ةصفمسأت عا [«ةزدزدم لع ةطتردعاتن» هأغ 11 دع 1ةتدذو ةللعع هنن 0656ةةمدمتن ]1 لثأ

 1 ةاصلماعاا : «لع اثهحدتف طلعص م"6عصتتع ع5 ددئاعك لع 1'هكلتسع لقصف 12-

 نسعاأع ان 65 عمود ونعز ز'دحمتف مان لعمر دس ممتصعع 70116 نع ندنت هنن
 هانز همس طتتت. 51 طخ ص 'ةهحوتف 1ةتقوؤ دنع يدهس طممصس ةساعمأتمت 6316 0

 انعم 80هنلطفج هلل, 16 مز ةسنوتأ ةاغ ةدطدآكدتأ 0ع حما. اط[ةهتساعسمسأ زك

 [مانأ نمنع اح 1ع م6رموععف هن تع ةعع هممانعع 116 لفصف نسعاودع مصاف

 نامت وجمفع. » اكا1ع ممممصلتأ : « ثز طن طم 'هتم101565 هذ ةعتع مدع ]و 1" ةدهاعم0ق
 زرع اع لفات عودت ءا سمع لفات عرعدت دصمتحسم ةصصع لع هعانع ملمستاغع, مةعلم

 دمالمسأغ لع اطتعم عا ةحعع مص ةتلعر ءأ طن ةجم م6 ننعم محمص م6111 083011
 هان نالها عصع» 1غ محمل طعن. د١ ب « ل[6و معطعدوعو ةأ معد اننفهدة , 61

 31 طعقط , دمدخ ذ اه لتقومدز نمد, ؟هتكدعم هع ندع تت 1010ةهق. ١» 5100هلعطأ هع
 موا عرعممب ماتا 5ع م6رمدعم ممتع 2116 ةعوسدحتع» كؤضص , لتقزدمدو 145 ز-

 ناجعووعو أ 1ه5 هطزعأف مممءولعدع يت'فا]ع زدوفدتأ طمصص لع ءطمتمتس ءاردءاممأ
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 ةرضح ىلا ةهجوتم اهمدخو اهيراوج ىف تجرخو تزهجتو "قالعالاو
 هسأر لتقف ماس هيلا ماقو همدخ هدلاو ىلإ لاز اهلبق لصصوو ماس
 هربخمو د هرظنم نسح نم هدفاش امي ةنللغأو هيدي 21 هينيعو

 )دراج ازللخق اميديضق نغ: نافح انل لافقق .كلاممل امو كبح ام: قني ايدل. لاقو
 هلاثتتماو كل هتفالخ نسح ىلع هتافاكم ل هقيب بيرختو

 ًالاح هموستو هبلق ءآديوسو هنيع داوس نمبو هنمب لوحت نأ : كرماوا
 اكلم قرطإو هتبكز ىلع همر ماس عضوف هتايح ىلع هنامم اهيفرشؤ
 كتما ام كيفكيو هللا ٠ عنصيس قنب اي لاقو هسأر عفر دف ف اليوط ركفو
 ملي نياموردم. ع كلما: (*ناطتعتسا ىف ىدهجت أداب اناو كلما فافلامماو

 لاز هل دهجف ِكِعْوَو خرفُملو كعوُر نكسملف هتهر لازنتساو هتهفم

 7 04 قردع لو 61:6 كرساو, 0 36 غضيس. 7 © فاظتسا. - ا8! 34 لَم

 . طممادستع 0ع ع نت ةأمتأ ه66هعوودتسع موانع 164 2)70نع, ءأآ1ع مدصأتأ 3766 9

 ةاتتلته صاعد عا 5عو ةوع]قتتع5 ممتنع 12 مانع لع ةؤطت.

 ةحوسأ 1'ةصحفع لع ةزسلماطخغي مة1 2112 عمدحع» دمص مغعع ءأغ ادت "عدلتخ

 وعد طمصصصم ةمعك ذؤصص 5ع 1472 ءأ هلله ذ ]ستر طهتكو 5د 1ةأاغ عا دعو عدخج هلع

 11 ةقدعمتع لعوسصخ ادت, ةلستعمسأا 5ذ طعهتتتم ءأ ددد ءةمضك. ]11 آهن لثأ

 « للك مد طلق, مدع عما اع مم عدداد 0 » م31 خفموسلتخ : « (رمدصسم عدأ 2عاتأ 5©
 ردمرسع» عادت لمصأ 1عو ةصتق 1ع5 ماسقك ءطع5 هصغ ن6 7هاننذ مدنع 101 ذه

 صم ءغ د 1امستللع هذ 1' كعاععمتس نمد, هعاست نست 2 66 غمد 50غ1ع انعدام

 مقصأ ءأغ 2 ةاتعاعمسم ءعمأ هعنعاتأم ع5 11(0عو ءأ نانع 111 6نمطل 06255 ء2 1ع

 رمامهعدمغ ءةداع آطست كه 1ع ممتع ع دود عزل, ةماعع طدت أ 1ع 1مد0 06 ةوص

 همعاتج, 1ع "6لدتدومسأ ذ دم ةأمأغ هاك 1 001 15 همه[ ْذ 12 72162 » كؤطم 28

 [هرمطعع هو 16[ ةددنع دوج ععطمات عار 9 ا عان ]طوتوونو , 6216 ءطنأ 10د عارم م5:

 رماجتفو 1يوصغ 12 اغاغ, 11 لثأ : « ل[هد طقم, طعم هوتعنن 1غ 611 ععو لع اعد
 5011615 هأ 1غ 1عرعد ة0اعت» 6 م ندع اح «5ممر عد. (0نقهصغ هذ 7201, ]4 2 6مدن

 عمعرجمت ةسعسس ءللم»أ ممادع 1 ةءطتسع 1ع مز 1[عدمنلر عطر ممتع ؟دتعع (هددطوأت

 5012 7ع35وءم اسم عد ءأ ج38 8 هايم م هطلت (ل1ع غمد كل اللا 56 دلع
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 عجرو هنيع نم ةارورسلا مومد كليهذاو هبلق نع بركلا ضعب د 2 لازو

 ةديناتو 42 حرفلا ةقراب نم هماش امب هرّشبي يي بارهم ملا بعك هتمخ ىلا

 نذأي نأ ىلأ حاورتتسالاو نوكسلاب هواي و هعيو دوس جرغلا ةحنار مدننا 7

 قايل باطقو بدندملا نجانظم هدلاو ةمدتلا كاز دا 4 حابختسالا مامت )7 هللا

 كاملا .ةرييصن سلا كاز يتاقاودا ىلع تاج ينس رلتسل جانا
 لاز ماقف هلهاو بارهم باهيتسال ىطلقلاو.هرما ىف هتبتاكمو رهجونم

 عافشتسالا ىف همبا ب باتك زّتختو ةرفسلا هبهالا ذخإو اًطيتغم طين

 1 ب ما اإْذْغَي (,ضهنو هي عاعراا ديكأتلا قوتح قوم

 (01) 0 لذو. - (9 0 رورسا. - 9 ة1[ةمعسع لهصق 181. ب © جرغلا . - 0 نجأتو . 00

 (6)-( كغي:

 عأ 6 65 هعوتصأعو 56 01ةذزمعصغ ! » 281 5ع 618 لعروصأ آدنز ةهدف

 مدع ظحغ نص معا 5هان]1ه مغ هغ 16و 1هضصعم لع زوزع ةهدتل غسعمأ لق ةعق رتفاتحخم

 11 «عداعم لهصم ده اعماأع ها ةعاحتخ ذ 11ةطعفط, ست 1هتكدسأ مدعأ لع 1ه 1تعاتتس

 1ع زمزع ىتتل عدهتغ 0' هم عمععومزع عا لح لمسح ةعوسصع لع مداعسأعسص عسل أ
 لع طمصطعس» يدل ؟ةدمتغ لع ةمتعععو 11 1دت ءمدجدءتا1دتغ لع لعسم هدععس اعقطع

 ندنلاع ءأ مممداتعف زسكوسأف نع مع انزعاج معنصتا ندع 1'هللدتعع ذأ مم عصنعذ

 طوصصع طص. ]1 مءاماجعصق دقاتتتع د1 عع دود مغرعع ءأ آنت مقعد 10صومعمم عسأن
 كوسم , ه4 طاعص 66 ءادز ءأ ةمدقت ل66 1'هككهتعع ةواتف اواتق غو 2510© عأق و 16-

 مادا 0'ةصحمر وع 231 3 12 ءمدع لم هز ![ةممم0ز ءطق لع ]نت ةءرتقع ف هدد
 ددسعأ ءأ لع هوالتعاوع معوموعاسعدمعددعمغ 12 ععؤعع لع ةاتطعقط أ لع د
 [ةسصتأ1ع. مول دع 1و زوزتعتج عا فداعمسأر طغ ةع5ذ مهنمدعدأتلم 037028 ءأ
 لعدد دصلم هذ دمصد مغرعع 0 ةءردمعع 1ه 1ءالمع ةصاعمعقلمضأ عن دو طهح عادم ءأ "ناد

 ١ متكدوسصأ امدنتعد 1عو همملتاتمصف ل صفتمأةسعع عغ لع ماعتصمع معمسدقمتمس نأ .
 ز1 مدصانغ, مممعءطقسأ هجوم ؟هرم10116, 1تغامطأ 0ع 221 ع55ع 2ع 1عق 015 ءةتم

 قرود 16 لفرد لع ق1, كاهلمالطأ ةععام هج مدحتللمص لع ةؤصم عأ 06-
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 رهاوجل نم هيدي نمب:ترقنو هل ندجو هسلجم ىلا تمّدقتو اهل نذاف
 هتلوانو هلثم طق ىأر نكي ذا: 0هبلقو هنيع الم ام ةنيقلا ةسيفنلا
 ام* ضرع ىف كيسفاتخ فلو اًراهن ليللا رّمصي ه«عاعش رجا توقأي متاخ

 تل دف هااهبحع ام *لاخدإب اهل ةيراج ترماف ةضارعلا مسرب اهبكح

 نمو تيقاويلاو حلأللاب « ةنعبقرملا بهذلا ىناوأ نم نهعمو ىراوبلل
 ناجرملا «سباحيو روفاكلا تامانمتو ربدعلا *تاضمبو ةلقعملا جبايدلا
 هنعقوم نسحو هرظنم عار ام ةعيدبلا ةّيدنهلا لوصنلاو جزورمفلاو
 تفختاو فارمإلا د تح ىلا ىناطلإلا د تزواجت دق ةرتحل اهتّتأ لاقف

 كيلع اهتددرل كّتطظ ءوسو كتدجوم قاغيا ىلا الولو ىاجالا لكاش أرهمب

 ان) 1[ةصوتع لحصم 11. - © عد مماف صمصوننعمأ لمصق 1[. 3 1[ اهجم. (  0 ةعصارم ا .

 3 6( اضءٍدو. 9'(  155. سلاجتو .

 م 001 كؤوس ةزتقسأ مدقعمسأت هذ 13 "عععومتت, عآ16م ماعد لقطصق هه

 ةد116 0' جنت عمعع, دع معموأععلم ءأ مفمدصلتا لعجوسأ آن) لعد اترلش 101:6-

 كعتح ءأ "ةععد , لمصغ ز1 لدغ امادغ ذل 1دتأ ممكأ ماعد ةزتدسأ ]ةطصقتق الاخ 0ع م0-

 مءعزلف. 8كا1ع است هالكغ دصع طدعمع لع محطتخ "هنعع لمصأ 1" ةءادغ ءطقص عدلا
 13 مانتنأ هد رمت 6غ لعصقملم 1'ةسامكفداتم» 0ع م»موعصاع» 16و هطزءاق

 لمدغ 616 ةامتأ ةععمام]38ه66 أ دن 'ع116 ةرحممسمتغ ذ اناعع هال" ةصلع

 [يااندع 06 دعم ةوعاقجعدر دنع ةوص ننلعع, ةامصأ 21166 1عو ءطعمعطعم, مانأاعد

 16و عوءادتتعو ةمامؤمعمأ ممضامصأ 065 همك 00ه ةمعمصتمأغو لع مععلعك ءأ

 لع مهتطتفب لعو تءطعم ةئمالعد لع ططءوعدسأ 0'هدن, لعد طوتلغق 0'ةسصط»ع, لعد

 هةقوم]1عان غ5 لع قصص مطعع, لعد ءمنرتعو م"عصرم17تعو لع ءمعوتتج عا لع طن

 0101565, 5 نكاح 1مرصعف 1ه01 عدصصعق, 1 امان مده هت أعم ءاجغ طعح
 هغ ةلصت “مطالع نه ؟مزع ءأ لكثحص هللعاأ طقعسمةهصأ. كؤستم انت لثأ : « 3 ةقر

 مماطاأع لفسصعر ل6 مدمدغ 1عو اآةسصتخغعد لع 16م1 جمان مدد طع لقصف

 ممول عملتأغو طح هك ىسصرما ءغعصعمأ لغممستلالف اةانطعقط. 516 مع ىدتعسمتو
 0ع 8”ةالز وعم هأ 0'ةاعع طصصقل همصرتتك 0ع اما, هعراعك زع مءآتقع هتك نعد

 دلي نصمم رم يت لا تسلا بع با
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 وجت افيو وينام رم
 ىردا ام لاقف ىلاحب "كملع ىلاوس نم ىبسح هاشلا اهتا تلاق دف

 ذفن دقو © ةيقاعلا نسحو ةيفاعلاب ىرشباف * كلاقم.مأ نسحا كن 01

 ىق حابخلاب اكو مكانعم ىف ىتلاسربو ىاتكب كلملا ةرضح ىلآ كاز

 مكل 1 ام:لكو ةرهاضملا قس انيلطقوا هلاساول اراق) اجيت كوت داو 3

 ذواذور ةررغب لخخكا نا لاهل لجاع ىف ديراو مكنع 0 ىتيزقمم الو
 *كونق كرف ايهلؤيق اه كعيأر نأ تلاقو ضرالا تنخد نّهس تالتقف

 اينهياع كلمت دام في نمو كاما ىدحا .ذواذورو (ىانُم ثحلاضؤ: ىانغيع

 هللو تنسحا لاقف هل ةياهنال ام ةعاطلاو عمسلا نم اهدنعو ىدنعو

 ! 3[ كلع. ا" 0 ةبقاعلاب رشباف. - ) 21 قريمن. (  0 مكتيرا. اا © انم»

 هةدلعوتتج. لع 1ع5 ةهعععمأاع ممتع اع امتع ماهتفتع ءا ةطص لع اع "ةقؤاتطعال. »

 كاصلماعطأ هع معمداععمم ءهأ 1ع معممعمءقنز مانتك ءل11غ لثأ : «لع معاتح ططع
 ل15معصمعس 6 مصصعع, 0ع 1معصتتلعع مصق لعممة صعب ماتتكوان4 ات 35

 ردد هزم هأنم».» كؤعسم "ممم 0نأ : « لع طع ددنك هع ناتت ة5أ جاتك ةهلسصن »مطاع

 لع 1م مهصتغمع 0'دوتنع هد لع مدعلع». ةدعطع لمصع ندتع 105 م 'ةختعت كعص

 خ هسدتسمسع أ ندع امادأ طلق طل ٠ 731 ة'هوغ معد هذ 15 ةوددع لت مذ

 21 1055386 ([11© 6 ادت 21 30عووؤد هذ 01 ةانز عاب 6غ 11 طمع

 هعرصطاع لفزؤ مزع مدعدتن»ع 1ع ةدععغق. (0دهصل 221 ةععو لع "عاودت, طمادك

 هعاطغ ءعمدم ءعالع تصتم» ءغ نقمعأتتنمصق 1ع مهتتق عع. '1'هانأ نع نان )6 208

 هنلع ءوأ قد هدمز مع ممم هممق106ع مدق ءمرصعمسع نط نا هت مع. لع انت هان

 مام امأ ممز هدتع صعد زتعدج مدن 12 نع لع [0ن0لطقصسولط. » ةةدله]عطأ 4

 1م اغرمع ءأ لتغ : « ىازع 1ع 70زهتك طعم مما ءمصصتسع طمممص» طقأعر هع ةعتقتلا

 نصع عممصلع هدم[ دعاتمم ممادع طممأ أ ز'ة111815 ة أ عاصغ 1005 205 615

 [0منلطخج هلط هدأ دصع لع غو ةعيكهصتعنر ءأ نانن مغصتتع ممتعا 3 ءألع 016

 6 ةعرحتسم 2 ة1ورتك ةودصسص عد, 2201 عا ه1لع, ةصاتغع عود عدغ ذل غعو 0:01ع3.» دؤصم

 لثأ : «0نع اح ءذ لمدع مدعادتاع ١! 11 8[ معمعأل»ع 164م قملعقتتج نان'ءالع
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 "دفبل ذهاب مو لاز نزاخ ىلا ":اهتبحص ىتلا ايادهلا ملستب رمأو تنأ

 ىف اهعم نمو تحد نيس كازنإب رمإو هسبل هتاف نانا كلذالا ايش اهنم

 ماركا ىن ةغلابملاو اهيلا ةريغكلا ىخلاو ل اردألا ذافنإو براضملا نسحا
 بارهم ىلا 0تبتكو اهل أامهلل ىاكملا ىلا رورسلا ح انجب ا 0

 000 1 داو توب ة هيرك حارار هملق وق أمي

 علخو اهل نذاف ةفاضالل ةبهالا ذُخاو ىارصنالل تينالاتسبلو مو

 ١ - نأ اهدهاعو أاهديب ذخاو ةيمغكتج اياطع اهاطعأو اهيلع 6١ ةرخافلا علفل

 00 داهم نكسام تايمر لل اهيم ينكر اهل مها ىب
 هشاهتسا

 ”10) ]3[ اهتكع, »  21 ةاوثم. ا" 2[ تبتكو تناكو. - ١ © ةرجافلا

 كلا 2000101 هيج [م”ندورتع» لع كفل عغ ماعم مغ ممادع ]دنت ناتع 12 طقعدع

 0 "1 ةحدتأ ممتفع هذ مد 001 عاج ماتتك 11 كمدصم 0ع35 هنلمعف مماتت وع 510-

 . كماعطأ ءأ دد ددتتاع ؟دمدعمأ 10عفعم لفصف 1ع طعتلل عدم مدحتلطمد ويتمم ]سن 2

 ممرتاع» لعد معموتف1ت ممم ءأ لع ممدخط»ءءادنع م"عوعمأ5 ءغ نس'عألع ظذأ امدتاغع

 ةحعع 1ع ماسك ععدصل ةمدعدغ. ةاسلماطأ, مممغع مهع 1!'ةهتلع لع 12 زهذعر

 ماتستأ ع5 1م لعمم عجتخع نمت 133 27هئغ نأغ معؤيدمفع ءاأ ةعحتغ هذ طاتطعقط

 . هع نتن لعرهتأ ممءمدكم أعد دود ءمعاتت" أ لتكدترجعع هذ معتصسع. آرع 1عمل عدمفتس

 مجهم ءكآل1ع دع ممدلتأ هت مهدحتللمد لع ةؤس , انت م265ءم13 5عمو 5

 . ها لعمممس له 12 مععمصتعوتمد لع اعد مءاماتعصعمع ءأ لع ممعمومعع» ود تمءءمد
 تمص. ةؤس همدقعسأتلا هذ 5ذ لعص ةصلعر 12 طغ "عهتةاتع 0ع مصمم عم 1165[0 5

 0'طمصصعسع ]نت 2غ لع ممدخطعءاتع مععوعصتكر ]نت ةععم»02 ود ةحواتت .عأ

 ]مت لمصمم 1ةفدتعدسعمع يتتل انعملمدتغ 1عو ةدودئعسم داك نتأت] ةحهنأ مف
 يحوي ءآلعز دظسم 1 آدن عمنا ممسع ا1نطعفلت دمع 1ءاخع لفصف !ةندعاتع ذآ

 ادن لتمدتاأ نع نحت عدنا طعاأمع دمت ءدردأ هه "عمم5 أ آنت :ةأعع مادام
 1م

13 
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 جلاب منع هبالقناو رهجونم ةرضح ىلا لاز لوصو ظ

 ىرالا ليبقت لضاوو هيلا لخدق هل ىذا كلملا ةرضخ ىلا لاذ مدق تل

 هذلاو ربخو هربخأ نع مزةلأسو همركاو ةاندأو ا, كلما هبّرقف هيدي نهب

 ده ل 7 ل“ متبت هظحل 6 هراعا اتلف باتكلا ضرعو باوصلا لاقو تاجا

 11١ سعللا نم ةقبتم ةكا ل همدانف ( مادُملابو هحلاتق ةدئاحلاب اعدو

 نم بدأ ىن كلذ دعب هْبّرِبي إو هبدا دّيصلا ىف ىفتراو هذهاف قّيصتملا

 انا م هيلا ًاليمو هب هابابعا دادزاف هيف اًَوِبَم هداجنو الا ةّتكولملا فاذآلا

 ةدانلاو 1[ هسنقونتت “قتيل قاردصتقالا و كا نذاتسا رهش دعب ناك

 بارسهم ةنبا قاتشت اهناو كب قامهت كسل كذإ لاقو كلملا "كك

 ١ 3[ةصودع لقمو 0. - (# 31 ةداعا. - 7 0 بارشلابو. - ( 21 اباع. - 3 31 كحض.

 418181711 21 241 ل آخ 00111 21 111

51111865 47710 811017181115 1811 11 

 7231, نامصأ ةتتتت6 ذ 12 مانع عا هرتدسصأ هطاعمتت ةتتمتعضءعر هصاغق أ 56 لمأ

 مرمداعممغ ءا طفتكمسغ ]15 اعممع لعوسغ 1ع وز. (نعاستنعت 1 ظغ هزدزحنمءطعتلب 16

 1"ععاتملا 7 طمصخعجس» أ آنت لعصدسلم لع ومد مهمات ع]165 هغ لعد ههنح عال عد

 0ع مد مغعف. ق1 هيرتوسا "ةممصكحت وصح عدقطا رص عصأ آنت م"ندعمأم 12 1عاا عب
 آنع مز, زن هربمسأ ءاغ تنص ءفاتزج» 0 عالم وع صحتغ هذ تعز رمادتك ذل 1 كا

 1ع معرردمك ءأ مممصععو 3760 انتز هرقل[ هاوس عمصصصمت 06 1ع دكسم , 11 طاقأ

 هد 55 همم مةعم16, آنع 1هملعدس هند 11 1'ءدصصصعدو هذ 12 ءطقفذع, هن تأ 30

 مصتسم ةدص ة20ععددع. لخص ماس ممدناع نمعأ ععصعع لع اهلعسأف لانت لتماتم عانعلا

 1و ميكصععد 'ءا هان زا 1ع معالمتل ذ 1'ةنمدعتجع, 11 16 اعممدحم مهمل. 11 أ

 همعاجمساأم لع ادت أ 1'ه27عءمنمصسد لع ماسك عد ماسك. قرتتغو نص ردمتف, 7ك

 لعمم ةصلف 15 معحصتفوا مد لع مهتاتت مههامسأ لع دم لفدتع لع معهما ةمح

 مغرعع. آرنع 01 لثأ هم مكمسأ : « ()6 م عوأ ]ده5 10م0 7061 116 ا وز رععو "6لن011,



99 .5155 2185 8015 285 115101818] 

 انك ام مىقلا انيفعاو اهب وزتلا ىف كل اتذا دقو اهيف كل هللا كرابف
 هيلع علخلاب كلملارماو هبرضم ىلإ داعو :لاز هل دهتف مانعم ىف هب انرما

 ماقأو او كلملا ة ةيبغجح ىلا ليصو دن ناعيإلاب هيل ةباجاو هردصم () مارشتماو

 درمخح هأبأ خلبو هيبأ لي اهجوتم قويفنلا ليكم للتماو عيدوتلا ةمدخ

 ضتقخاو هيمدقبب اًوورس لباكو لباز تخترأو ١١ هنقلتل هبّصاوخ ذفناف

 فّرويشعلاو ايدول 6)ةدواعمو ةاخلا جاهتبالا نم ىفوالا ا بارهم

 شن هسلجم ىلا لصوو هيبأ ىلع لاز مدق نيحو ةهركلا ةلصاوملاب

 ىلاريشبلا ءاجو ههينيع ىمب ام لتقف هوبا هيلع لبقأو همفب بارتلا
 تخ د نيهس ىقاكي (ة) حرغلا ةّجف اهنم تعفتراف ايوب همدقمي بارهم راد

 ) © ماركو . - 2 © ةداعمو . ب اذا © هيلع. !"  © جرغلا.

 رسدتم ]د طالع لع داتطعقمط. هع ادتعسأع طغصتمدع مدع ءا1ع! الود اع معن

 رد عاود 5 4 1" ةموانق عر مم15 1هتئمسدك ععؤفعع هذ 12 ةدستلاع أ دال

 [ "نسلم ىنانع دماتك 3710م5 لمصصغع هذ دود ةاتزعأ.» 81 5 ممم ما

 م3812 5م مدخلا مد. ة81عدم فلز ءادع لمدصم 1'هملعع لع 1ع عمهغاتع لكدصع

 01 0” طفصص عار, 1 "عدا ات عا 500 0ةرمدسأ لكحص ععدصل ةمرددعمأا عا لع مد6-

 ررورعع» انصع 06000 100111: 0 006 آنت ةععم”لدصغأ ع يحتل هحدتأ لعمصمهصل.

 قردرععو 5 ةانع مممدعسأغ هذ 1م ءمادع ءأ حواس مص لنص عصغ ءمدعغ لس "هذ, ذل

 رنمرتأغ مدع 1" ةصممستس, 2[ ؟هدجأنع ممتن "عرمتسلمع ةوص مغ. (رعاست-عأ, هلم

 لع جمد "ءاماتت ءمكمازتم ذل د "عمعمدأع 145 ععصق لع 5ذ مهه1502. '1!'هددأ 1
 2,ةطمحلتداةذص ءا 1ع اكفطوت1ردافص ةامتعسأا عد ءا1 عت عووعصععر دع 56)هدتكذدوصأ
 لع دمد هعصحفغع. 0همصغ هذ ![ةطعفطر دمد طوصطعممع ةامتأ ىدماعأز فض كوامتأ

 مانع طن لع ةدلست ]د رتع ءععمادج»ثع ءا ]د عامتسع رتدع نصع هللتقسعع 111تمأسع.

 () تحصل 7231 5ع م»مدعصتم طغت مد مغعع عا داعم لقصق 8 511 ل" هس عدعع
 ر1 طدتمو ]12 اعحع لععدصتأ طحت. كؤصم هللف هذ ]ست عا 1ع طةتخو داع 1عذ لع

 رعدج. آبع ممعددووع, هطقتسمم لع ممماعع طوصصع هماجتءا] ع, ةامصغ نعم
 هنن مدلمتك لع اةلنطعقط هةصصمدعع» 1ع مءامدع لع 231 ءأ !طعتععدعج ممودلاقأ

 لع دمص ؟هرتدوع, لعد نم 211'0نعمعددع رع معاعصأت ععصاب ةاصعم] طخ طدنلطتغ ه'عصع
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 حامترالإ قمضنتتو هرهظشو رورسلا رست ةواذؤرو حرملا حانجب رمطت
 نيحو اهشيج ىف بارهم ةدلب ىلا اضهن 60 لازو ماس نأ دف هعسشتو
 اهمدخُو اهل لجرتف همدخو ةباعتا ىف بارهم اقلبقتسا اهاقراتق
 لباك اوقرتخاو شمهلل ىن ماس عم اراسو ابكر ف هحلاصو كاز هل لجرَتو

 ىناديعلا تاوصأ متبرطاف ح ابيدلاو ىققولاب ةذّدخم بابقلاب ةنّيزم قف

 دقو بارهم لزنم ىلآ اتقي مقالا 6 مارخلا ءامن ماقرطتمو ريم
 اهيف ايندلا نساحم ناتكو ٌروضقو زود ميت" ف كحد قمتتلا#تلتكلا

 اههيلع :لاغناف لازو ماس لزنو ةشوقنم اهّيف نادهل روصو ةشووفم
 أنأ ماس نانفف لاهم اذا لمرلاو أو كاس اذا دما ندرك تاراعتلا نم

 9 م 2 00 6 ال لازو' اتم هاند 06 ئللا لومي 1 د) ون. تلتشلا ه9

 مام هم يعامدع ءأ 8060 طغص ملط امصافأ ءةعاطقتا هه ]01ع, اهصامأ 12 1ةتدوتأ

 17031311 1عز [ةصاأمأ دود «مماتنع أ311 60م كي 8011 60م1 عم11 كه 1116م عقوعر

 اهصاقأ ةفدعت 1ةعع ممدع 12 قاتم[.
 1[ مدسدتاع كؤس ءأ مقل, هذ 12 غ6 لع عاتق ةمصةعنر دع هتتععمأ ءر 0انأ

 ]7جوات» 1 مموولعمعع لع اطلت آم500115 د همر هءطغس عصب ةلنطعفلل

 دردصأ هذ 1مدع معو عمسأع ةحتعع ةعذ 015 ءلعرو عا ةعو 5ع أ عادجت , طمتأ م1604 111
 أ 1بع معموعصتم 5ع طصصصم وعن. ق1 لعفععصلتأ ةعمل عمدعصأ لع كعمل ها

 . ]نصت [ءدلنأ ]1م ممدتسز مانتك 115 :ةصممص أ[ غععمأر ةحتدص غمعمخأ 760 ةؤس , 114 اغأع

 لع ]عدو اعماتزءقر أ وج مموؤععمغ 1ع هتللع لع [؟ةطمدل , 06ءم»6ء لع طعس

 عون ءأ م230156ع 0' ةام17عو لع وزع هدتح ءمدآ]عتمو طعل]اةصغعن ءهأ لع طعون

 ءدتكأب ه1 ود 065 آساطق ءأ و امور م65 ءأ ةمانف 26 م11 0 ملمع

 0 ععصأ ه 00. ]5 جم نععطأ ةهتصقأ هان مهلمنف لع ةاتطعفط, ةزمملماطعطأ

 ١ ةافامتا ةععطتغع خذ هرهمعر» 1عو ةدل1عو ءأ 165 ةحموماعسم عداقو 11 ةةمضط1 211 ن1

 1و مفص ءئا1عد لم صوص ار ةامتعسأ 6121665 ءأ بدع 1عو مهم 6و زةملتسف

 لح طوعولتف رع ةامتعمأ معاصتعو. آنم5لمع ةؤذصم ءأ ق1 0عقععملتععضأ لع

 ءطقبمل, هد معردملتأ دع تع 065 ناك هصلعم هدمطقسأ مادتك 0عمقعد نانع
 16و 1015 ل'اتتخ 10عطغ هد 16 2آ1115 0 انه6 2061م صعطع 06 هدطآ]ع. كؤوس لتأ :
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 هتذخاف .ذواذور ةزيزعلا ةهركلا ءاقلب ىنيعإ# لجا م ام ىناكم (”نخأ ال

 نايقعلا شرفب ةشرفم ناطيحل ةتهذم ةروصقم ىلا تخدنمس
  لاكلا لاعغسو لامه ةروصو ضرالا ردبو نسهثلا ةّوَص اهنم تعلطف

 اًديقع اهلوانو هلّتقف اهسأر ىلع هتبك ماس ىقلاو ماسل تدجتف ذوأذور

 لئاقع ىلع ييفاصعلا فنين لدا تيقاوملا ع اطق نم ٠ لهتشي

 ملال وليف اهلاعم تأ امدللاو لاقرب اهل اهدد 0 دئاوفو رمدلا
 رارببلا ىلج ىايعلا داز ههنا يايا لاي ايدطا لاقو 3 ايهملا

 + هيلا تنداجو مدرلا م 0 ع يا دادتسإو ةياقيسالا

 2 ني ل 11 لجا, 0 ىلجا 80 31 لمشت , © كمشتا

 « لع دع عتح مدق صح تصقاملا عع ةحدصتأ ل'هحمتع هج ام زمتع لع متع 1ة11تفاعع أ
 مماطاع ظمضلطخجولط. » كتصسلماعطخغ 1ع ءمصدعتستنتغ لمصخ تصع ءطمصسط»ع لمصأ

 ]ع5 رحاترت5 ةامتعمأا 0065 هأ 0 نامتا ءمادحعتاع لع ادزحتك 5 لع 10 1

 ان 10111 '1'ع1 ةامتأ 16 ][1عاد 015 هع 1هنأ عما ةقاع, كج81 لم ةهاعتل, اسمع ع

 1م عمعع, ةسصقموع لع 12 ظعدستع, ممءاسدتغ لع 1ه طءعاعءاتمس , 8ظمفلطقس لطب

 نادت ةع ,مممداععمم لععدصأ حفص. (تعابست٠عت, ]نت ءةداماتعدسأ 12 اع لع 55

 مددصعاطعمر 1" عصصط#مدددت رمادتخ 11 ظنت ممعوعصاف نص ءالتعع نيتتر لقصف 55

 متطتم ءاأ دعد مععلعد, لع 12 عممودءاتت 0'عتكك 0'هزوووسع, "عملعنم هنأ 65

 رسسعجت عزل 1 عد لح هرغعأاع عا 1ع5 معنعدتسم لت ؟هزتوتحصتع. 11 1[ ع3 70اتجع مماتت"

 الع ءغ لتغ : « طوع ط«تعس, زرع مادت زردصمتك >ن انصع ةعصسصع مدتخعتلاع ! » 11 مع
 عموم 1'درحمدسا عمم عد نادت هج211 تاغ ممعمدتج ممن ]نت ءأ لتغ ذ ف1 : « اطهدد

 تاكو د هك هنأ حمص ييععا] ءمغ ءاطمتجي 12 «مهلتأ6 عدأ هدت-0 عوذدتق 0ع آه معهمددست 6ع.
 1"ةقدع اطاعت ندع هان دهرتعت ]مد عاعسصردو طعتسعدع !نص مدت 1'ةداععإ» 2ادقق

 هردسغأ كدتأغ هردمعاع» ةانطعفط ءا كاسلماطخغر 11 ]عدم ل3[: « الآودف ه]1هصق مدد

 طعم عع مقل" 127001121 15 طع ”عاندع هانؤزر1 نعد تأ مدع !مهصع» 1ع5 ؟هعتج لع

 طمصطعست! ١ 2م معمعغلم هلم فدعا هكتمس لي ممضقعع ةعامس 12 ةهادطتصم عر
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 -3 بامتلا عئادوو راطمالا رود تسشنا ىتح نايقعلاب رصقلا ءاَجرأ نم
 ماس دعقو نابتطلا بئارغو ناولالا عئادبب ةقبهذلا دئاوملا تبصُت

 ىلا ازسلونممج ف ننمعلا ةلالع ترفض نا" ىلا: ماعظنل'دارتقلا ناطر“ لاو
 هيلع قيوعاو» معطأ الأ لازو ماسركسع نم دحا قبيو نسال اس

 ىلا 0 ةنج نم لقتني مأسو اموي نيعبرا ةداعلا كلت راسو قليولو

 انتت سووكلاو نمطاسبلاو روصقلا ىف سلجهلا قوقح ىضقيو فرحا

 5 كاز قفطو «ةرثانتت ٌزاسملاو* فاكيف نشاطنا باكل انؤالاو

 لات ماس نا ف ةقملا ددكتو ةّبكلا حوا صتعمو ةغلالا دادزمف دواذوب

 هسقلم ىلإ هباجاف زورهن دضق ىلع هتدعاسج هرورس مي نأ بارهم

 مباحا ىف ذواذورو تهد نمسو بارهمو لازو. ماس نم لكزهجتو

 ١ ةادصوعتع لقص 11. - 2 ةةدصومع لمصن ن. - 3 1طدمومع لمسك (0

 هغ 1ج يتمسأتأغ 0'0» نبحت ماعدصدتغ لعد ممدعت لح م0115 ؟متفدتأ هنظاتع* 1و

 01 عروعد ءأ 165 :هم06ع5 لعق طتتق ععق. 8نتك هد 0عوود 165 اهط]1عق 0'هدع طق جن عق

 لعد ممعاك 165 ماآتخ ءلاتتك عأ 165 مآاتك 8565. كول 71 أ 145 متم ءزرقاتخ

 نطعأك لضم نع معواغععمأ 301 "620 ]اتكن13ه11 2202262[ 0 1 اسصتوتع لح

 هماعزل لعتسأ لدسصعر ماتت 115 5ع معملتسعمأغ لهصق ]15 511غ لد ططصوتتعأ. 0 :
 .لمدسصم ُه رسمت نفع هل أمك 165 طمصصممعك 0ع 1عتع هع, ةةطف هعمعزرأتمه , 6
 015 "عجاج" ع نط 16 طم اه1ئ16. عآم لسعد ةتسفأ نان هطأع 01 كوم

 نيمتامتلا نص زدسلتس لع ماهتكدسعع ممتع ةماعع“ لفصق نص هتتاتعز 11 ةهتكدتا

 الوطط عانت ذأ 015 16و طوصواتعأف , 5016 لمصع 1و هم هت" عدم ءطأق , 501[ 50115 5

 هرم طرة عمون : 9 60006 كعمل متعمسأ, 145 همملعو لعم ةصف ص عمأق ممقوص-

 2216مغر 165 01 عما 5د عمد ءماق ةطمص 0 هتعصأ عأ 1عد م1دتماسس دع ددتح هتعصأ. (0 نه

 2:41 1تأغ دعما ةجوع 8000 طقجةهلط , 1511 هعاتمو عد لعادتع ةطصقضأف هان عرس ءداأقتأ

 1هترع ةصصمات "علمدط]متغ ءأ اعد مهقوتمم ما"عدقتا لع طمانت'عآ] مو 106عق.

 دؤرص لعصمملم هذ ةةطعقلال لع معصلعع دود طمصلط ءاتن" مصصتم1 عا عد 1'ةع-

 ءمرص مهعصمسأ لمست 1+ 8اس عمفم. ]اتطعفلط ةهحتدصأ نمدقعمأت , هاك ةدحفعسصط]عر
 دؤص, 241, ةططعفط, كتملماعطخأ أ 8هن0لظفصسولل ةنوع 1 عادعف عمق, 615
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 ىف ةرثاس اًهندلا تلق اوزرب ف اودعتساو ميراوجو مئاطغو ممدخو

 ناجهلاب منوقلتي ءاسورلاو لاتعلاو '«ًالزنم ًالزنم اوراسو اهضراعم نسحا

 ممترتطمو اهوقرتخاف ةرؤزم ةدتخم هو ناتسج اولسو ىّتح ىاطلالاو
 . دقيلو لااىغ مدس كام إاوذ ديوب واوا د* اوكربو اههف ثبنهذلا آم
 ىف غلابو مماركاأ قوقح ماس ىفقف ةفرخحزملا .نانهلو ةدّقشملا

 ف هدنغراو شيع بيطا ىف ةديَدُم مل ىضمو عب ىابحالاو متفطالم

 هايلج هيلع ده ىلع انا لاقف #0 6 ىذأتسا مد ا

 فهد كاز رو مع اهم بارهم اهل ناذاف ةيعدب دل

 0 1[دصواتنع قدسو (, دع 0 6 ماسر . ين“ الاب“ لاو ماس . ساق 11 ةعلخا

 ا 11 اهعيشو . ْ

 وعر[ ةمعوو 1عدتعس مدععد ها ]عت ءةءادجع5 طععمأ ا1عدع5 ممغموصواتلك لع

 غمد. ]15 دع ممتععمغ عد مساع ءا1ع هدحمصلع دءمصطامتغ محم ءعطغ» لقضك ةعق

 . ماتق طعوتتج هلماتعو. ]15 0نةوعمتعمأ 0'ةامردع هم ةاهرمع, عد عماتت عند عاتنك تأ

 1هو ءطعأو لعو مهن وصف رعد متعمدا نه 1مم ععمعمسأت"ع ةحعع لعد ]"65ءدأك

 ء[ لعد ممموتكاتهمصف ءأ 115 ةضتح ةععمغ هتسفأ لمصف ]15 ءقردتغملع لت 5ءلز ءعوأقلا .

 نست نامتأ لغءعمرؤع ها هممغعو 115 1ه عمه ععوؤسعدأ وانك نصع مامتو (أ'هرع نانع

 لورد ديععدو هين ءةاتح ءا لعمءععملتععما هنن مدلمتك لع كؤس, هاذ دلك ؟ةصقتملج

 1ةرععدأ لهصم 1ع5 داتبدعءعطعو ةمزجهس عمد عاف أ لفصف 14د ممهعصتطودعد زها صخب
 مؤسس يعرجوم ذ لعدم ةعدجل 1!طمورمتغملتكم آه ماسم 1اةوع ءأ 1عذ ىسصطأام لدا
 (ةعماتمسك ءغ لع طوصغغد, ءا 115 ممعمغ»عمغ معملمسأ ننعاودع اعدصردذ 1

 . دع 1ع ماس لفاتعتعبمع. طدنم ةةنطعقط هرتعصت لعصمسلف 15 مععتمستم» لع

 واعر مءامدعسم عع, كؤصم 1دخ لثأ ونستأ مدعانسملا ةجتعع ]دت. 11 1ع آغ هغاتع لع

 رد دعصتلك ودعم ممطعو 'طمصصعتتب ]نت 2غ لعد ءم0عهدتتج ممسصط»ءابع مغ 1 معتم
 1ع 1ةتووع» كتصلماعطأ لعرص هيعع» دمع ةصصقع هحوع 8مفلطفحدملاط. ة[ةطعقط
 مصقعسأتا ءأ مدعأاتك هحعع كف. 241, ةهردعقد 14و هحوتع ةععمسسردهوعصغؤر مالأ
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 0 دس ةنعَفأو دن فلك مبا 37 ا ليي هلك اه هنالا ايفدلا

 دغولبو متسر ةدالو

 ءاقفتتسلا ماعم هال ًالاعتإا فدنعتاو ريم لحلول 00

 انياب لاجاو اهنساحم ىرثاو اهيلع قش اًغلبم اهتم لهخلل غلبو
 تّققو ناك الو ةكلهلا نع تفرشا ىتخ ةكرشلا نع اهدتعقاو اقدرو

 رقلا ةقلفك اًدولوم كايد قاطو ديهج (دهج كعب نعنفو ةدالولا

 ' عك هلا اًركش ءارقغلا كاع قدصتو هل ") ماتزأو لاو هب رشف ف ىسالا لابو

 7 ةةدصومو لهم (ن. ب 9 0 لئاكي , ب 6©) 8[همومع لهصق (ن. ب (4) :( جاقراو.

 مدعم 'ءادع ءأ "ععتسأ لقصف 1ع 5ءلر ءىافص , طعتصعتح هذ 12 10هزك 0" نامع ممهتأتع

 لس ممودسسع ءا لع دمج ممهتسموع ةجعع [100لطقجة لطب نانت ةوادصتأ م01

 آنت 16 مممصلع ءأ نحل م'غامتغ مده نلمتومسفم 0'ه1ن»ع*. ة1طغفط ةعضخم هذ اآكقع

 طمسأ كك كؤسم ءمصضاتساته 52 ؟هانأع زانكنانع لقصق 16 ءمعتت لع 1آآم0ع,

 141551108 815 8501151131. 11, 41111111 آن4615 1711811:

 2-2 ظصفدتلاع 8060طقحسدلط لعتسأ ةدعولساأع.. 15116 282116 ت26 0556556
 مرقم ع معد 237 لوط مصصتت :ةحعاتسع 1عطمطمع عأ 1 1انث «قاتكف لو
 2200 65 اممم عن, نحت ]5 8[ لقمع 8غ ميدصماتع د طعدسأم نأ مؤلتع
 ةع5د زهانعك ءأ ادت "2011 00116 اهدتأ ممم عرط ءعصخر لع 1116 501
 ناد ءالع ظحغ ةدع 1غ ممتسغ لع محماس. آنع اعدقرو لع 1" ععمد عا عمت عه ناقص
 ةمصحغ لع دضحتغ هن هخمصلعر ةزجنغو 165 مانق ععلصلف ءالمساك ءا لع عمم
 لكمتل عدت, نص ةمككمأ, طعنت ءمدخصمع نص نانقتستغتع لع !طصعر 1هركأ ءمصتطف

 نص ا15دععدتت. 231 نص ظمأ عمك عا ةهصقفزمتلاغ 0ع زمزع ها 11 لتفاضطتق لع
 هات معد ةتتح مداح "عذر "هم0لقهضأ عمقعع ذ 81عات موانع 12 هة355د266 06 ود
 115 ءأ ممتنع 13 مدفعتك كتم 06 13 محفرعع. 11 همدحتصم 1'ةمكقسما 10ادفأعمت أ
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 بأارهمو ماس نم كعامل ميكو سر جاتو هتدلاو ةمالسو هدلوَم

 نتتكو رذدلاب ايفوو ركملا قح اهضقو هل اًرتفاف دوعسملا هدلولاب هرقبي
 ىلا ةيانعلا قفروصو ةتقيبرت ناسحااب هرمايو مسرب هيصوي كاز ل ماس

 عافتراو هدوم ةداعسو هدروم نهب انرستب ىذلا وه اذه لوقيو هنكاييب

 0 انجي, ماس يميص روسو 7 ىنسحو هبا

 'اةوداجا ام ا 5 هيف 5-5 هدو | هاا قاين تايم

 اعيجت انلعبيو كماتا ميدُيو كرع هللا ليطُي لب لاقف لاز ىكبف

 0 * كلاولاب كرش ٠ ب (3 11 روصح . -- 0! 314 لباقف.

 ةهمصممعم 12 مهتدددصعع 06 1'ءعمكظمأ 1هءاتصفع هذ دؤص ءأغز ةةتطعقط. (نعدححعت ,

 همك آ1ةنع ةماطم ع1 ةكدسع, هالكتمععدأ لعن ةعاتممد لع ععؤععد ءأ ةععمسم-

 مان معمغ لعد مانع. كون 30عدود ذ 7241 هنن كنز عأ لع 1مدكأعسم ع5 تمصح
 ةعالف, آد "ععمدص دذةفصلمسأ 06 1ع طتعم ةلععع عا لعد ةحمتمع 1ع ماسك ععوصمل

 ةمزست قمع, لتدوت[-11, ءعوأ عع طلق لمصغ 12 معدتع لع طوص ةتتوتععر 3

 مه1قو5ةم 6ع 10د صغعر 1" ةدصتص ءدخغع ععوص 0 عاتر» عا 1ع5 طقاتتم 12115 طمانك 081 0

 2100 ظ

 1 لممقونع 8مسفأعسم ءاتأ ععمصلت, ةؤص , موانق56 مدع ده الاختع 21ءعءاتم»

 مماتتت 1اتن, ةهنعماتستأا لهصمق 1ع 5ءلز ءدافص. اكد 1ع >؟هروصخأب 11 تأ امان ذ هنأ

 ءطمعمفغ ءا لتأ ذ ثذل : «لع معدلف ععؤقعع ذ ططتعد ممسدع 1ع طوصطعاتع ناتع

 0 21 ةهان عد 101 ©أ أذل 101 أ 0 مدع معصأ 0ع 01. ”1'هدأ 6 0 16 17015 13

 طعوستأغ ءا 1عد ييملتأند لع 8منمأاعس ب 1ع هلعصعق دن سمن ادعت 8 عموصلع

 لعداتسفع نحت ]دق 2 616 معمصمتنعي دع فمدصطأع لع زهتع. ا1[هتكرع دعدقر طغاقكإ

 اهو هن عصاعم لع !"ةعع ءا لع اه 02م أ )6 هعدتسق طاعص نبنع 1عو مم عد-
 هةوعرمس لع 1ج ممم مهرج م“معاجعمأ .٠ ق1 لتغ عد ماعاتسمسأ : « اود , آ01عاد ما0-

 عالج نال 46 541107415.
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 لازو مسي ىلا ةّيدنهلا ايادهلا نم هبعج ام لاضياب ماسرما مق كاف
 لعجو دنهلاب هركسعم ىلإ "بلقنإو :ةقرفلا ةقرخ ىلع معدوو ذواذورو

 ها عمبكيو مسهل معلا قيلسسلع ىلا عجريو هلاله ربقُيو هلاهج دادزي* مسر ظ

 بوشنو هاياسعيا ءهاينانم ىلا > طي .دقو كتيللا ةّو 9 لمدن هي ةنماسج

 "يصيح سواد يسم ف 0 وهب دعب خاربخج 1

 بايسارفارما لواورهجونمرما رخآر كد

 () 0 هيلتفاو قرغلا . - 2 (نعو رمماك طصدصودعما لدصد (.. .[١ رغيو هند انعت 0ءرقبو

 ]05د ععرتت ع5 زهاتتتك عأ 1عرعه 0ع“ مماتك امانك 12 "ةصعمم !» ةؤدص 1أآ ةدقاتتأاع

 رعمتس 1عو هدلعدسسع ةنلتعمك ندتأ ة7هثغ 0م ممتع آماتكأعمم و, 20131

 241 ءا ممدع آ[0نلطقس هلط ءاب ةمعغد اعد ةهزع 120غ لع [هدعطقسأف 29

 11 «ءامادعمم ه ةمص فمع معسم عد لقص 1!'[سل ع

 مت داعمم لعن عدمت لع مادف ةد ماتت طووت أ 1" ءملدصأ لععمهتغ 200
 ]1هوععصتب 11 ةعوسفمهتغ ]1 معمل ععءاتما» هد ةدحتملت عأ ءط 1 عنعاتلا نمر مومع]1 6 :ء

 قحعع نص همعمد 0:61 6ةمطقمتر 11 ةحدتغ 12 1ه»وع لحي طنتمدز 11 ةاملأ 10126

 قسصسمع تمع 1اهمععر 11 ةامتأ 1مم ءادع ءمدصتمء اتت ةدطعع (عددعطممأت 11

 لدا عممتا ان همت [؟ععصع هذ 15 .لماتععدع, 8 عرمتتام ذ 1ص من1 سم1 2

 705560214 هدم 145 هل عصام لكحص ءدحولتءعم ةععمرس مت أ 5010255311 5 آم

 ءدلم  ءد 5ه .ةءانتأع 7م عمسوم 11 ان ل ن6 ةعممع ءماتغت عر نم

 طفل ةتصقأ ندع 1ع مممدامععمدغ ةعذ طقستم طذتاك ناد'مد انعم كهمعغو.

 كرا م ملكوت م15 111510051151115.

 001111111111117 آن 181561115

 ا11ءممؤفلر ءطع هحدنأ معا 10م عاعمم مذو. مه 605 ةامتغ لعجعدسب ؟هتطاعر

 هعو رم عصط عد ةامتعسأا لغطتلعد ءاغ ددص «نومع لغءاتسمتا. (ب'ءدا ةلمعذ نسل
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 ةالبب نوذيزفا نب زوت دلو نم كنشب نب بايسارفا عر تتم هكلم
 ا ةبلاغمو زوت هدج هاراث ىف لمالا باوبأ هل تحكفتو هنأش مظعو كرتلا

 ةقزا بذجو دعتساو دقساو دشحو رشح رهش ناري ىلع رهجونم
 قريبكلا ةماطلا تجافو ايندلا ضاري بورت. نارمن دقوأو بوطنلا

 قناتك ل ب الشاب اكتافو ًالتاقم الطب 00 اكو ءاهتدلا تجقمتو

 قئفرهس مدبب ىلع :قتااردشلا 2 د نفلتخا 0 4

 00 ا ا م ع

 لب ةالمعن هسفن 0 7 هنأ كاي خقا ىرج م ( شرأ 0

 0 11 راتب, © راغب ىف لمالا راونا . : (9 31 هتبلاغمو. - 0 (رعهسلا . - ١" 31 شرا.

 و61638 حصن رعصغ معمزتعع, لقص 1ع مدجتذ لعد 1تععكر ممادع 4هلعففترتلط

 115 لع 8ءوءطعملع, لعوععملمصأ لع '!1هذعر طلق ل ةطل طمس, نادت لعوتسأ

 ماتتكوة2[ أ انت وذ هواحصم قعمصغ طن 1'عوممتع لع معءدعع» ةمد ةتعتأ

 "هنت أ 0' دما وعر» 1'[مقمدءظمطع ذ 1[ةدممفلر ءطع. 11 معناه عا عققوعمطأد

 لعو اممانمعؤ, 8غ ةزعأ ذ دعد هللتفدر, طغ دعك معغمدعداتكك, [هدطق 0اتكف

 ةلدخ 63 6م عم عصام عا قدم صصعص ويم 1عد طمفاتل غد. قلمك 1ع مممدلع ظتخ طمات1ع-

 ىعمقغر 16 زهوهعسعمأ لعممتعم دع لفءطقتسم ءا 1ع معدأع ةامتأ لهصق هصع

 امتع ءودصسس هانمد. قلع ةمتجذط ةأامتغ نص نجم همتمس 1مم عر ان 2235-

 5061 ءانتر" 16206, نات 0 1 95 عمت مدعصتت 1ع5د طصسصسعنب 1ع ءطغأ

 لعد ممهوهتعتعمو, 1ع 1عد لق معدصأ مدعصتت 1ع5 '1تععف, 1 ائوص 1نضعاتج مق

 1ع ممردسسع, 12 ؟دتسوع لس ممه], 1ع 1ةدت لع ةوص اعصمق. 11 ا 2 لت ةصعصأعو

 (ممل16هصمق عد هع نحت ءمصععممع 12 همموهتغأع لع 1'[مقصفءطقطع. آل)'ةمعغو

 ]ع5 هصعف, 11 1'ةحعدتاأ م0ه55606 ةج1لمم5 يدل اعدهتأ .8[عدمفلر ءطع م

 لقصف 1ع '!'ةطوصضماأفس, ءكأ 1ع ]ست جاتعفتأ "عداتاتغ 285 13 مدتع هان ن1 ةدأ
 مصحح ءعصتت نيتك طن ةطقضلمدصععدتا دصع مدعاتع لم عمرتدسسع ةعملاع ذ

 ممصقع لكحصع 2غءطعز ءأ عدا هلمعد يدع انعم 18ج عداتمع لدن انع لش "عوعط
14 
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 باي سارفا ىنإو هبا رذون مامقو رهجونم ةافو دعب الا اهكالتماو رهش

 قوس انأو قنسافط يور انهنع هدرطظ يع ةليش يقم ئدقا الكلم

 باككا دنع ىقيكف داز نملربتل نا ءاهقفلا دنعو اهنسحاو تاياورلا. 7

 ةنكام تاع هالو طيلاغالاو :طيلاخلا نم نولخي ال نيذلا ةيراوتلا

 كجضمب امو رذون هنبا ىلا دهع رهجونم كلم نم ةنب نووشنعو

 تساي كرم ادلب اكن هببشو هماتأ ءاضقنا ىلا للعلا هب تامارنتو

 بوركلاو نحكلا © داليمو بورخللو نتفلا ساتفم .هتافو
 "0 6 طيلانلا . - (2 (: ذاليم ى:

 كدعامم 0" هساععد مدل نهدكر, قلعةفتجفط مع هد معد هذ همم 16 1[ مقصف ءطقطت»

 ويت 'درعفذ 12 همهم 0ع 8[عممملي ءطغ هغ 1'هةدعسعسغ لع هدد طلع آه تلطقت

 ءأ 11 16 عدملم معصلممأ 0256 ةصقر لاتكون هع نين عد تأ كطقفذع مه

 خدعج, ظلك لع !ةطسقمل (0هممأ خذ مهما, ]ع 7ةنك ؟2ممم: ع 12 ءاهتمد 3

 ماسق ءمدصوم] غاغع ءغ 12 ماس 1ساغءوودصأعز ههع قز 145 لانكق عمها 200م عصخغ

 طقطت دعا 1 عصعمغ 1ع اغدحمت عصف عع لع هءعاست نحت لمدصع 145 ل6غةتلف 1عق مانتك

 كمءمدفامسءاقق, ةراسم 1ممأع مهتكمس لمزحعسأ 1غ طتعع 165 طتقأم0عصقر نادت

 مع زود م45 تيعسصمأف 0ع همم عااتنع لعد مضظدقتمدق تأ 04و ل ءاتكفت
 قرععو هم مموصع 0ع هعمغ رتسعأ ةصقر ااعممه0ز هطع غونوصه ةمص طلق
 حاد تلطق# قدصصع ةوص 5نعءمعووعتع عا 1ع لغءامعو ه1 ةمعغق طنتن ماتتك 8

 . ةرمكعستأنفو 16 ههملستمتءءعمأ ذ آه ة؟م 0ع دعد زودعد ءعغاست طععصأ طولعع 8

 . ماتم لدن ام6مهق. 5 ممم هانحتخغ 12 ممم د لعق اتمدطأعد ءا ذ ع5 عاتعممعذ
 . مغ ظدغ 1ع ممتصغ لع لغمدم لع اهطس]هانمدم ءأ لع ءةلقستأغو.
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 رهجونم نبرذون كلم

 ةنهلالا ةداعسلا عاعش هيلع ملي م رهجونم هيب| دعقم رذون دعق امم

 رماملا لاق اك هلغم © اكو

 ذامجلا *اهفلُ ردنا كَم ٠ . ةنلي ةونأ يوك مشت

 باتكق هؤاملوا هاصعو ةئآدعا تاكرتحتو هروغت تغانضو هروما "تبرطضاف

 ابي ماس ضهنف هيفوه ام ىلع هب رهظتسيو هيعدتسي ماس ىلا

 ةلودتلا ناتكرإو' ةكليملا نايعا هليقتسا هترضح قرا اكو هيعاد
 وكشف ةفلاشلا باب ' عرق ىلع معّرقو ةعاطلا قحب ملالخا ىلع ميتاعف

 لالقتسالا نع ا هنتم روصقو هّتّوق زبعو هدوُع روح اوفصوو رذون هيلا
 700 © ناكف. 88.26 اهفلخت . 9 8195. متنم

 معظعوزاات م5 14158841, 711:5 3158101011111.

 .اموسننع 112نلطقع 4 51 16 فدع 0ع ةمص 00 11ءممفلر عطعر ا

 26 ممم م35 داع ]نت 16 اء 0 13 3] 4 لتجمع. ]1 هم نامتأ لع انت

 هممحسع لتأ 16 م01 :

 . 16 161 عصام ءنع ل084 1 مغرم هوغ لذ دمص ةعدعل ءمدرصصمع 16 ؟عج ينع معدطمأةمعصغ 1عق

 هعطلت"عؤ.

 آ1 ١ جدنا لعد اعءمادط]غور وعد مص غععد ةامتعما عمك هطتعنر 5ه8 5

 وع رم11ةأ هل 2201173 عطأر 523 7255212 5ع "6801 غىعدغ. قلمع5د 1[ةسلطق»

 ةوكحتا ه ةؤصم, !'ةممعادسأ ةتصسغو 0ع ]انت ءأ انت 0 وم ةص ل 3014 همن 35535-

  امهعع. طمدوانغ ةؤسصر ةعءمانكقصأ غ 5مم 2ممع], 2مم:0ءطق' 0ع 53 ةذ-

 ' لعصمعر ]عد ععوصلف ءا 1عو مكصعتمةسع لتومتاةتغعو لع !طرصمتعمع تصععمأ
 هذ هد معمعمصسأع. (رمرصصصع 11 1عاتتع 0ك لا 0'ةجمزع اعقطن 1ةهنع لعممذع

 0'هطغزئوددمعع ءأ 1عد طاقسقتغ 0'هجمتع معمد:هىدغ 18 "8:هآأعر 115 طق ةععمأ

 .  مصمصقتاسع 1عدسن عتعألم همصاعع [[ةحلطقمعب 115 ]دن مممدأتغععصأ قوه 126328-
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 أاوبغزرو لوسلا بيذهتو ءادعالا () 0 لاعالا ت1 |. كلملا أيها

 2 ناد دوس ك0 ةيأز 1

 اذه رطخمي نا هللا ذاعملاقو يلع هركناو منم لاقملا اذه ربكاف هئاول

 اًدعبف نما قى اعلاط كلذإ ةردب ماد دو نوزاهو ف 0 اع

 هيمدخل رذويبن نس تس 1 دتتمأو هلي مم 0

 زذأ قديش وياي ل عدي و هل بولقلا .ىنلأو وهذضأعو هعبأتو هعيابو

 هدشأرمو هيلاشسي ئ سشفنتلا داهجأو هخأم ىم بضن اي ةدابعأو يكلي

 "] 31 ءايعاب لابقتسالا» -: 916 عف اهل لايغالا حالطاو. د 9 6 قعقيو..ب 8 :36وادب“

 أم ءا دو ةمتط]عووع ءاأ نمد طاعمص معس 11 ةامتأ هد نثاهأ لع مما 1ع 1210 عدت

 ل ممدحمتع, لع طاعص لتعا ععرع 1عو ةللهتععو , 0ع "6لتتعع 163 ةمصعسستف عا لع
 مفامطاتع !'هعلعع. ][15 لعمس ةصلغمعمأ ذ ةذعم لع مععملعع ][نتصغسصع 1 7010-

 ومتعب لع ءعلصلعع ]و ميعوسسع ءاأ لع مءوامتتمع» !'هملعع لممف 1'ةةأب آن

 ممم ءالمصغ لع دع دنت عاطف ةذ دود ةتج10:216, 0'ةلطغعع» 1مم ةممعمأا هل

 دود عمات م عصعمأ ءغ 0ع مقععطعم» وسم دد طقصصتفمع. ذم, ءةصل لن

 ممر 1ننع ]دم عممعر 16و 065ةممعمانحو ها لثأ : « ل16 ماقهتذع ذ آط1عا ناتع 26

 هدا مادتكدع عمل عمد عدغ ممععت متع نصع 1عا1ع معدفؤعإا 1"ةهصغ ندع 12 مآعزصع

 ادصع لن ممأ ةعجو هنن ةمدعسصعأا لت طعصفس عما, 221101[ هز ك0 لا

 ةاتاالعو انس ةاجاع) (0نع آزعات لموعردع ةمد ءطقطسعمأ دنع هعاست 1 6122-

 ارومدععو انس 2 ج15 عردوسأات ! + تنكر ةرج»غد 165 جماع هلصمطعدأغد أ 0م

 أ ]مدع ةهحمتع لمدصُم 1ع5 ممعتل] ةنعد ةقواتعتسءعو ممادعع 1'هحعصتتب 118 20

 0ل1عدعسعمغ هغ هع م«ةدعصتم ة 12 مدع 0ع ااديبلطمعر 1 ]دن ععملتأ ةعذ

 ْ طمصصسةمعقر ادن ز دعم هطغنمددصعع أ 506اناف, د صوور خذ 12:06م هك هذ 16
 ةعرجتعر ]نق ءمصعتلتق 1ع5 ءدمدتأم ءأ 8غ امادغ ع نادت ناهتأ مهددتطأع مماتع هك

 [ةصصدتع دمص عمات ءعمعسءمأ عا 1ع مممعأامع ذ 40غ, م ةمدعومفسأ ةانعاتلم
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 نذاف هتبيغرثا ءوس ىنم هفاخي ام قصوو هتكلم ةدواعمل ةنذاتسا 3

 "ٌةديدَم ماس جورخ دعب كلملا ةانق نم دزات ام لادتغعاو هيلع علخو هل

 ا اعتفو ا هيخازا عنباتنت نكومج "او لول 3 هروتاعو تارا هكر لاوحالا نهلاتكو داسفلا 0 تدو ةكلمملا"ترغشو ةلودلا تضره رف
 اهجاومأ

 رهش ناريا لعرذود " هتيلاغمو.باهسارفا:ةضق ظ
 دلو نم كنستب كاذ ذا كارشالا كلم ى 1 رذوت ماقو رهجونم تام اتم

 هلعجم 68بايسارفا علجراو معجتاو مركتاو مربكا نينب ةئالث ب

 هرونك نم هنكمو «هانتذينج بححاَصَو هرمأ ىلإوو هدهع "ىلو كنشب

 0 11 53ي نم. - (0 11 5 ةرو. 5 0 ةظروبع ىف. 0) ( ةبلاغمو . -- ( 1 ةزوأع ناثلاو

 ندبرغأ .

 ءالمرتأ مودع ممعااعع دعد ةللدتععو عم طوصصع ؟هذع. ]1 ]نت لعصصمسلف ةصقادتأع

 1'ةسسام”فداتمد لع معامادعمس عع لقصف 5د م071ه0ع, هعقتعمقسأ, ل35ةتاحتا, نتع

 وورد ةطوودعع ماثك ةهزرع لعق ةدتاعد 1ةعاطعتقعوذ. آنع هز 12 آطتق 326عم:08 أ

 16 5غ "ع ةاتحع ل'دصع "مطع 0" طصصس اتت“.

 قمرععو 1ع لغمدس لع ةؤصمج 1ع طقامص ناتت 27211 نأغ ماتعطغ 5ع انتواناة

 معلضعودف معدملمصأ ننعآاوانع اعط موز ماتتك 1' [151 ة*ةلكدنكدو ,]' امم ماع م نامتأ

 رتااتك عمات ععمغ ها دع لغدم»وعدصتممتغ لع ماسق عد ماسك. آه ةةغسهتمد لعالاسأ
 ةيمعمرع ماع مدع 1" ةمضعنع هد فقسمدومع 0قطع ةمتجفط, يدت ةعدصعطتخأ 1
 ؟1عدحع لع ظدالط ذ 12 مغع لكخدسصع ةضصغع لمد 1عو «0هل1مصص ع5 1

 وع ةاتتادتعما أ 1عو مالت[ وعما ءءطمولتمتعمأ نقدحصع ]ع5 [10أ5 1ع

12-58 
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 قت [عمصس هن .ممسستأ 1[ةدمشلز ءطع عع هن الاد نلطقتع مممصتم دنع 1

 امممع, مموصحقتأ ةدع 1ع5 'ادعود 8ءدءطغعمسلع, 0عةءعملهصأ لع 1'هذق, قادت

 ةحوتأ "015 طلخر كمضأ 1'"هتصغ, 16 ماتتق 215غ, 1ع ماآتك طوءوحتع ءأ 1ع 1

 ةمعمواودعر نامتأ 42ةفتجفط. 8ءوءطعملع 1ع لغفدتعمف كمدحصمع 5و 513603-
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 قفاوفزوتو مس راغب بلطلا ىنرهش ناويا ىلا نيوهنلل هبدنو هنئازخو
 ةردابملا هنم اثاعبناو هل همير ام ناع بايسارفا نم اًديدش صرح كلذ

 هقوش ّرجيو هفافلا © قليو هفارطا عمبجي ذخاف » ةعراقملا ىلا ةعراسملاو

 دي جارتي 7 مو 3 هتردقو هتوق دف نتسيو درو دمو هربوو درسصتو

 ناسك نادق فللملا اهتا تازختي ةهنينثال دوخأ ( ١ تريرغأ لاقف ىساتكتلا تيكذتو

 اهبو وسو ميباييس سو

 وتو ناعقلا نارمنو لايصلا لابجو لاطبالا لاجرلاو « ددعلا نم

 عراتا ءوس كلذ ىلع ىدهاشو اع هب كيفاال ام تاياغلا ءاننأو ناياغلا

 مزرسأ ىنم 507 اهاتا ملاصتساو اهيلع متأطو ةو. ةكلمملا هذه ُّى

 1 (ب ةعاقملاو. ب ا( 11 فكيو ب 3 11 كلشنتسيو. -- () 11 نقت. 8١ 0 نيرغأو أ

 مادو !هنص فريرغا: 3[ نديرغا, نزيرغا . --- 11 ددعلاو ددعلا .

 دعم, 1ع ماهعد هذ 12 ةأع لس عمسسج ءعمعس ءعدغ ها لع 1'ةعصغعر ]نت 10م 18

 ارطعع ل15ممدزأ2هص لع دعد امغدمدتو عا 1ع مععودم لع دصدعءطعب ىداخع 1[! مقص

 ةءاطقطتسب ممتع مةصعع» 1م ممم لع ةدلسم ءا لع هم. نعام 6ممدلهتغ ذاحص

 جل عمأ لغدتع ل: قلع ةمتجفط 1دتحصسم ةدنع 0ع ؟هتعع ع ومتتا ؟ةدمتخغ لع آنت هد" مدح

 معرب عا قف همم مم «عووعسم مغ لع ءمرصصص عوجععت» 1عو طمدأت]1 65 هج ماق امأب

 . ]11 5ع ممتغ ذ "ةقوورمط]ءع دعو طوط]عو عاتع7 1225, ل 82035561 9 100

 ءماسمتسعع ةمغد ]بدت 12 مممسدلهتمد ةمطغعع, ععوص لق ءأ مالو 00

 ءا كاملتسمن, ءأ ذ هممت م عت 10165 دع5 10عع5د مما ممقع» 1عو ةيصطقعطعو ءأ

 عع 1ع5 عانعأ-ةرعطق. 00 هود [ممء, لثأ ف 8ءدءوطعمل : «0 ممثب هذ

 ااهدمفلر ءدع 3 ل15مهست 1! مق مفءطقطمس, ل م 7 3 ءان 1 انطق 5ءاتك طمرسسمع

 لع ممماسمز 11 ١ موقأع انطع ممم ]هاتم» ممدمطءاتفع, 5 كونا عادم 65 :

 لعق 1هانعتعتت مه12لتصق , ع5 طقرمو 111تفاععق, لعق طعوحعو ةعممط]ةطآعق ةصح
 آز[وج5 0لعو [0ان" و, 6 ءطقسرمتمدف طمع اعضعز زع هاهت ذ 6 ةانز © رعم

 ['ةممءعدملعع, أ ]م معوتحوع 0ع ني نيتع زع لتقر هع ةوصغ ]عم 101 عدععق يتلف
 هدأ عموؤءوذو لقصف هع مهرتذ نمتلك هدغ 10دلغ لع 12 ماسف اةدتطاع عمد

 أ نساأك هدأ منتصف. اك ماعد مدق مهه0عمأ ع معوزهودع» 1ع 2ةدنن نحت
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 ضّرعتقتو نيك ام ةنتفلا نم ريعُت ذو نكس دق ام هّرشلا نم كرست نأ

 باي تنقدص فكنشي لاقف ايانملا تاذمجاب ككشتو ايؤلبلا 6 تنالتجال

 ارا غيف ةلصربفلا كنكما:دقو لاومالا نوكودق نامآلا غولب نكلو

 2 بلغالا تيللا رهجونم نم ملادبتساو ماضع ققشتو متلك ىالتخاب
 )0 ةييبعلا لبعفم بايسارفا الكرخ ادهر انتسرالا الخ اهلحعلا دين
 ةبراهلا ءابعإب «لقتسم ةدايسلاو ةدايقلا طورشل عماج ةلودلا

 )0 بي امرتنفي ةلمه دفارمو:ةزسال الم دقق زماعللا رعانلاو
 قالخا نم دوعقلاو ٍباهلا زمزم "6 صّوفلاو ةروهشملا هملاعمو ةروكذملا

 2 لدم عمجاو كيبا ئار قنب اب لبقاف ماهبلا عابط نم ةعانقلاو قىلاوقل

 الا اهنم لصحت ال ىتلا ة ةريسيلا ةكلمملا هذهب عنقت الو كيخا دي ىلا

 ٠ رشلاب . - ا ( بالتخال صضرعتت. - 6 وخال. - "ل ©( آينتاسم . ب 8 5 ةلاو 131 !0"

 ' لمد, لع ءطقفذعو» 12 عمعع»ع لع دوص عئاغ, ل ةهلاتعع» اغطمغعمتع عدد عدا 63

 . .ءملمسمز غو ءا ل هصعم عع 1عد لهص عع مما عاق. ١ 8عفعطعماع ءغعممصلتخأ : « '1'ن

 دق مهتفمس , ممم طلفز ممهتك ممادنع هااعتسلع نع نننمد لغوزتنع 1 طدلتأ كاتكتل

 3 2 لعو لقص عمو. ]ب مءعوفتمم» 0' هاهو تع» 1عو 2عمدعم ءدا ططحمسةطاغعب ذ م6ةعضأ

 . يمتلك دمصأ عد لتدعمر»لع ءا لتصتمنو ءا يدع, هذ 1ه مامعع لع آ[ءدمفلر ءطع

 1ع مدتكددسأ اممم 115 هدغ 1ع ععممسا هدج ماناقأ 1ع !اذخدعع اادسلطمس الهتلف

 امد ندع 4ق1ةفتجذلط لقصف 12 1ممعع لع 1" ةععر معورد1] عملتدذوصأ لع طوصأتعات#ب

 . مممصتخخمصأ عد طحت 145 يدقتتاغد ليي كطعأ ل ةعصفع ءا لم مضصععرب ءةرروطأع

 لع ةمساعصتع 12 طدامتللع ءا 1ع ءمصحطدغ تس وعتلتعس. آه 1[هماسصع نق زددنمدسعأ

 لع ةماعمل10ع5 ءأ طقتستأعج لعفاتصفعح أ ز1 ةذتتعم 145 ةالعلسلمع مقع عد

 111 نواسعد ءالمرعاك ءا 1عد ةدصصتصعساعد ندقملت غد نحت 1ع لتكاتس عانعصأ. آنع5د نععو

 . ولمصك مودقذدعما مرصصمع 145 متنه وعق. 5ع اعدت هد 56005 هدأ 1ع هذتأ اعد

 [عحسصم عو ءا 1"ةرمهتطتع عدا لع 1ع مهاسعع لعح ةصتسفاسخ. آئهدعر ن محمص لق

 ةاتتق 1ع قصقعتل لع امد مغعع ءأ زماسم-ا0ز د أمد 1من*ع. 1ع اع ىصاعسأع هك

 لع هع معاتأ مموهسصعر لكمصأ ان سع ممسيضعفق "ععنعتاا تع نسخنس مدتدؤعمطاع

 ءيعونالرالل5 411054125
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 ةرسشسلاو ,ةّردُغلا اهتاف رهش ناريا ىلا كقيعب مساو ةريقحلا ةديلبلا 0) ىلع

 د ردو قالمالو زيدبكللو 0 علا 001 ةتكنلاو دلما و

 فص د ١ مضنأو ٠ يفد ا وا ىبل«# ها 5 لاقو
 سفنتو يملا رسحاو دربلا مسك اكو هرمأوأ لقتتمأو ١١ ةهافجل لصضصوف

 ايهتلاقيتا كرببتلا ضرأ هعم روش واتس بايسارفا ضهن : 0 عمبرلا

 )7 م 0 أاهبو ناتسربط ىلا هشويج داقو هاهلابجا رّتسُتو

 5 ايست دب 6برقت الو لاز ةبراهل ناتسجم ىلاافيتك

 ٠ ةزيصتسا. 9 6 مظناو   )( 11هيلع. ا 0 اًعمس اًعمسو 1[ اعهسو ةءاطو اعمس. ( )0

 ةركاسع. - ( © براقتا. ظ [3 )(  اهلابحا.   )' 0ب 9 31 عمدلا.

 ءةصخكمص. طمورعام مو ةصطتاتممف معو 1[ مقةصفءطقطم, 1'ةغمزلع لم مصخغب أع

 ممدصطتتل, 1ع رمازتهتت, 1ع مدتصأ طسالقسأ لع 12 اعمععب مدجتك لع ععوصلف 63د

 مسك, ماعم لع "عووورن عمو ءا لع كعطعقدءوو ها لع ءطمودعد مم6ءلعدفعؤ. اكطمخ

 معددع-ام1 ها ءالم»ءعام1 لع مدودغتمع 1!'هرددلعمعع ءا ل'هطاعستع 12 ةةعصع

 ععوس نع ىصسماغأع. » قوم عدغط دع معمداععسم لععدسأ ظعدعطعملع ءأ لتأ : «لع

 ة15 4 1ع5 هركلععدز .هطغاقذدصعع هذ هعطتت ةحوتعأ 11 د'عذأ مدق مععصتق 0ع

 0ةومطغتعإد» أ دع رزهتعمممأ ذ 4 ةمتجفط 11 طنا معناه دو 0652201315 أ

 51111711 563 010115. ظ

 1مم ]ع5 ؟عمزلد ظحسعمأ مدقدذف, نتع 15 طععع بدأ لتكمدست ءا نتغ 16
 مصصاعسسرمو دع طتغ ةمدصماتت, قلعةفترؤط دع تأ هم مممععءطعب 1ع مهنتق لعق
 1 نععد [ةهتكدسأ ةمرعاتع ةحعع ]طخ امان نع ننل "عدكععسد هلا ءأ اماتق 5عق جاتعت

 165, ]1 هدلتتتقأ)[ 5 1101365 9 16 '1'دطدسمأقس , 011 56 رماح هنأ ]قتل

 لطم. (نعاست-عت هةامسأ ءءاتبنغ لمصمم 1ع طلطتمافس , زآ] 1ع ددتحتأ. 11 ناهطآتا لت

 مسرد عج طةهعع لع طبت ءا م6012 دص دهم طن" ءاتت 60 لع [013مع5 615

 1 5ةءلز ءدافس .همدطع مل

 آنع5 لعتب قيصمو ةامصأ معمعاطغو [دص لع 1!'ةساتعع, 8ةلطعصمفس 1اننت 9
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 1 زا كرتلا باينإ نحا 8 نامذأب () قاع رذون ركسعم

 ريدي لعج ىنامذاب زربو هل نذاف ةزرابملا بلطو رذونركسعل ىدصتلا

 ىراق 1 ذابق ىوس دحا هبجي م هزرابي نم بلط:ى ىدانيو هحمر

 هلغمالا هرانب ىكلطصي اال نامذإب اذه ىخأ اي نراق هل لاقف شيمه بحاص

 | كييمغل ةزرابلا هذه عدف ةخوهشلا غض كعمو بابشلا ةّوق ىف
 "1 لحلو لسألا لا رمش جك قتلو ناجل بو هلك نسا اي ناعف

 ندل نم حالس لكي الئاقتو نيدتغملا نيليفلاك الواصتف هيلا زربو
 نو هلشرتم وا كام نما ؤانذلو كم ياهوو كى سمسلا عولط
 دسجاو هل ٌرتفاف رفظلاب حرفلا رغث نع زتغي بايسارفا ىلا بلقنإو همد

 فكرلاب ركسعلا ماو ضعتماو ىج هيخاب لح ام نراق لر نمحو ةرئا
 01 11 اناسأو ل ( ©( نامذاي ءا ةتصؤأ ماانق 5.

 هطعلك طحععور ةمجقم هد هجمت هطاعصضت 1'هتنمكفداتم» 041 عةمتجفط , صصغ 6-

 مرع 1'ةصصغع لع 8اوسلطم» ءا دع متغر هم طةتكدسأ من7006 52 1[ةصععر

 مع080ناتعع 1عو جمع تع موعقعق هنن ءمدصطوأ ةذص عاتأت 61. كعاتل 0هطؤلطب

 ممرعع لع (0ةععم, 1ع ءطعأل لع 1'ةسمفع, مقممصلتا هذ دمص ةجمعأ. (0ةنعم نت

 لد[ : « نع 8خلطسؤسر, 6 محمد قمع, هدأ نص عاتعضع» همصاعع 1عناتعأا دع

 معسمأ [سانع 0 انس طمصمصمع نبتت, مدصصتع آنت, ءوأ لقصف 12 1م»عع لع !ةيعا

 "ه1, ذخ ه5 تعسع ءأ ةدتطاعر 1ةتةوء © ءمرصطقتخ ةدحص ةنتاعع. » 0ةطقلاط 6-

 آ موصلتأ : « (طقعمس , 6 ممم 1منر"عر ممعاتتأا لاتق201 ةود اععطمع وأ 31176.

 11 عوأ رص زمهوددتطاع ل" عداععع تحوسأ لقصف 1'ةسسطخع مهمل ! ١ 11 ة'ةجوسعم لمصع

 ١ عرق ]تتر أ 145 لعتح ءاطمسم متمصق 5ع زر ءاغرمعدغ ]نص قادت ]هت ع ءمدحصمع عانت

 61 ةمطقمسام دست عادم ءأ ]نا فرععمأ , نكدصأ 06 [هدتأعود 165 ةنط0 6ةر 0 عرماتتق 1ع 1عتعر»

 . لس ةماعزل زتكودنف كحد ءمدعطع» اكصطمص 8ةلطسفم 1'ةصحمسم دع 00طقمط ,

 1ع معدح ءرتوو ءا ةصكمدو ]12 اعخع لع ةمرح دقصع. ظانتق 11 "ءامدعمم عم مقصأب

 اهددأ طعدععمج لع دو تعامتعع, ةصمند 0: 4ك ةفتزتفطر نادت هد ممهمت1ةقأه انطع

 . ممو5ع زهزع ءا 1ع ءمدصط]ت 610'0 وعن. (03ععم , ةزتقسأ د 14 دما لع دمص 1[ةطعر

15. 



116 111510111 215 85015 2155: 

 رجم نا ىلا اديدش نالاتق اولتتقاو هشيج ىف بايسارفا بكرو اوبكرف

 ىلا عجرو بايسإبفال ةبلغلا تناكف ءامدلاب راهنالا من قمارع تأوي

 ل (يفوسللاو لازخمإب 6) هبرضم ىلأ رذون عجرو طابقغأو طاشنب هركسعم

 عالق ضعبملا متسكو © سوط هينبا عم محّرسف هِمّوُح ىلع طاتحاف

 بام ارسال خيو مرتب اراسف لاملو تقولا هبيجويب اج ااسضوأو سيول
 موق بولق تلغتشاف ناتسح ىلا .ذفنأ اك سراف ىلا نيتك شيجت ذافنا

 (0) © الانتقال. ب (2») [١11 زعلا. ب ا9) ة[دصونع لدنصق (ن. 4 11 هبلظم.-- 50:11 هنآ,

 (ن سوطو.

 طسغ مصق لع طدععتمع ها لمصصم 1'هملعع ذ 1'ةعصقع لع دع مورتاع» ص ةكوصأت

 41متر فقط هععمدسدأ هذ 15 اناع لع دعم انماتجعف ءهأ هد مدصطدأأتأا ةتعع 86
 لانكا 3 هع نياتع 13 صدتتأ ةنمدعؤغ 1ع5 مدمطوأامصتم. ]15 معميصععمأ ]جه !ستتع 16

 1هملعسس دنس 115 دع نواتج هتعمأ 1ع ؟1ةءطعدو ءهأ ةطتمدتعما زمدعج» 1عو [ممععق

 «أ 1عو هدط8غعد, لع اعالع دمرعأع ننع لعف صتتقدعمتتح 0ع ةدصع ههدتلهتعسأا ةواتف

 1س ماعلم. ةقكعةمترفط اطغ رهتسوماتعاتع ءغ معداته لفصق دم قصت طعاتح

 ممدع عا نمداعصأ. ااديحلطممع ةهرتدصأ -عودعمم هه اعمتعر صقأع عغ ةظوتأاتب

 ما لعف .لتكمموتانمصك ممادع ممعانسع هم دفععاف هد ةدستللع. ]1 1107

 . لهصق نص ءطقاعمتب لع ]2 معموتسعع لع آ!"ةعع ةحتوع ةعق لعدح 815 '!'هثق ءأ

 [فمفامطس , ةتحو تعاد 11 "ععمدح صهص 0م لع 1ةتعع نع نن' تن عععوتعسأ 1ع كد

 ىفمدقاأمسععن. 41«ةقاجتفشطو ]نت ةتحفدت , عدا 11066 لع لتس عع» دمع !هدماع هضم ٠

 مر 16م 1"ةرعق, قمم ةهانمو مح هصأ عنو 1ع 5ءلزر ءوافص. 4لممو نص ءعمامتم

 ممرصط»ع لعف ءطعأذ لةصصفع لع ةدسلطقتس مع6ممءءدمغد لدن دهرخأ لع 1عدتو

 1ءدحصءو عا لع 1عدعك ءدكصتم نستلم ١ ةحوتغعمأ 1هتفدفف أ سوتؤممسأت رنلف

 مع 1تقذعملأا 2م0565 ةحتح هن138مع5 045 '[نععق, ممدواهععصأ 0ع دع ءعملعع

 لمصم هعاتنع ممهدتسعع ءا لع 12 لغلق عصلمع. ةرمعغو هجهزع ءمصفعتللم ذ اة هسلطقم“
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 كرستو نأ انتسِههد نم. نيصخلا نصحلاب راهظتسالاو  هركسع ىف هناكم

 ىلإ نيهجوتم اوضهنف ىنراق ميفو هترضح اودواعي نأ ىلا ةبراكلا

 مب قحلي نأ داراو ةشحولاو ىوخل هاا مقارف دنع رذؤن رعشتساف سراف

 ىداصتو بيضرب هب بايسارفا رعشو هركسع ىف بكرف مريسم ريسيو
 نيوفنلا تمرئخأو نسيطولا.يخوهآبخلا قل غو ءانجهلا تجاهف همغاكل
 نايقاعبلا ةسفيطاو: م نابطنالا نلوانضتو اةظفمل لا: ةوعتسإز ةنغشلا تلو
 را اةفالت عا نع نونبلا انتوا جحا ىإ ذوتمزادنا نتا ةكودفلا ملجلاو
 2_0 يبا للا هيي ااب مب ليكوتلاو مانتاو هدييقتب بايسارفا

 .] نيا ميف نأكو اهنع معفدل سراف ىلا نيهجوتملا راثآ ىلع هرمسمب
 00 يمس كنبأ كردأ ها لاقف ةسيوب ىنورعملا

 0) 31 اوداعي. - 2 © اطبالا. 0 1 داوقلا. د 8] ةربخاف.

 لع معواعر# ةحعع دود ةعمصغعب 1ع 5ع معاطتع هن داثععأام لهصخك تصع 50110

 10م عمءددع لس طتطتقافقس ءا ل" ةرتعم» لع ىسصطدتاعع زدكومسنف 1عدع تعامد, لك

 وع مم11عرأ هد 01116 هنتعع (ةععم 7ةرعو 1ع 1"ةطق

 . لاوييلطمت ع ؟هروتدصأ ةطقصلمصسغ مهع ةنعر تأ امان [6ءمانة عغ أ مف

 لع معد. 11 هدتلنغ 14و عز هدصلمع ءأ 1عو ةدتتحاتع كغ دع ممتغ عال طم 21عط عز 35

 11 ظدأ ةنعنأف ءأ هاامودغ مدع ةلعقمترفطر نادت 5 نادتأ ةردعكجات 1ع مد م10 أ

 آد طقامت]ا]ع ةءدعدوعم ظتسعتفع, 1ع ةدصع همدلقتغ ذ 10هأؤ5, هد ءمدصطةأاهتأ

 . ةعللعع ممععر 1عو يتكاعمععد ةامتعمأ [هحعطقغعنر 1عو صلح مطمصاقتعمسأ هنت كعآب
 15 ممفافع ةامتأ عنمفمولع, 1و ناهس امص 5ع مهتما متعصأ 165 انطق ةاتث'

 ]ع5 ةتتاععق هغ هد ]هغامتأ ةحعع ةعطقعمعسصعمأا 3 1ةدددع 0ع ]هذ طوامتلاع

  ةادسلطمم ةهجعع ماتك لع ممتللع لع ةعد طل 0'ةعصمع ةامتعمأ 000011

 0*ةظكفسزجذط. (ءاست-عأ 1ع 8غ ةمعطقتسع» عا طعم عورلع». 5'ةغمصخ مكوك

 لع (0ةععم ءأ ةيتقصأ ةجعتف ناتعر مات لن عملمع 1 1” , ز1 ةةث[ ةاننحت

 1ع5 "الدععد نادت ةامتعسأ هم مة نطع 765 ءعاأع مرممرتمعع ةتعع 16 1ك 06. . ...

 ءمرتست 5هدتق 1ع همدص 0ع آ1ةةءطب 11 هملمصصق هذ ءع لععصتعم لع "ةزهةسلتع
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 هغلب 4 "يا 00 ني 3 0 م

 مام منو 0 0 ا ةسيو (4) مابا عا 7#

 رشباأ ىراق اي لاقو ةسيو ىدانف اههيركسعب © !افقاوتو نراقب قحل ىح

 رسهش ىارنيا ىلع باهسارفا كلملا ءاليتساو هداوتق نم ىنلا ىنرذون زاشإب
 غرفأسو كنب| نم نغرف دق ىذكلو لوقت ام ىردأ تسل :ةسيئو اي: نلاعف-

 ىلع ةربدلا تناكف اوكباشتو اوعراقتف لاتقلل 0 ةاصنتو كانم

 بايسارفا ركسعم ىلا لجؤلا حانجب راطو مزهناف"ةسيو
 (7» © ةودخ فاش اف ريسلا و دب او. مريخ. و ( هفايتثاو . - (" 11 هتمايق.

 1022006 لهصو (رى. )5(  11 اقفاوتو.

 ومص 115 ها ع5 امهدرمع5 ها لع 1ع 1ةصعع» ةكعع نصع ما 2100266 ىاتك'

 (0ةرععم. آ1[1ةءطر حعصحممسأا خذ دمه ءعطغقو 1066م5 ةحدسع 10م0 1ع5 لت 1"ةتق

 ةهمتتأ ندع (0ةععد ةجدتأ اهن116 هم ماغءعد 16و مععمتغمع5د اعمدمءعفرم نيتك

 هحدتغ اسم مد طلخ كأ يدا دناهتغ طقأف 0'جانعتسلع 1ع 1ا"ةعن. 11 تع ةوصح

 دامممغ ءأ ممم1مهملغممعسأ ة1ععاغ مدح 12 مممدأ لع ةمص آلف, ءانل هما

 ود مممهجعطع زادكواتف هع نيا مةمعمسالا (0ةععم. طمةناتتلم 1تتعصأ م

 ؟جعع آنس 0ع1'ةددطعع ةجعع آعادج5 لعد ةسصفعمر [[1دءط كتف هذ طقتتأع ؟0لخ :

 ٠ قمم تعملمر 6 (0ةععد, ندع آمل طمع  ءوأ مركقمدعتع“ 2766 متتللاع 06 ةعف

 نطعأد ل'دعضغع ءهغ ندع 1ع مت ةظكفماجفط وأ همها 1[ ممصقءطقطت“! »

 (0ةععد ممممصلتغ : «ل 5 عممسع امدغ ذ 1هتخ, ة 15![1عاطر, هع نتحع اح 033. 1[هنك

 ممم ب ز ه1 طم هد 8لك عا زع تهتك 1ع طمع ملحم ةطص ع! » لغو لعانج ةط 69

 هوتوصغ مص 1جبسو انعصعم لع طقتمتلل عر مرح عد حتسأ ةنتنع ممهتسف: [115ءاط احأ
 طداأم ءأ 5 ءدطتتا م6 ءهمامسم معمار 18 معدتع ]تت لمدصقسأ 0عق هتلعفر لعق

 1ء نورس 0 ةخ15ةماجفط.
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 ناتسج ىلا نيضفانلا 0 كارتالاب لاز عاقيا

 ' الها سألاو نارا ةبواضل «باتشارفا غرم نونا ':ستمبلا راس اجل

 ناك دنمديه ىداو ىلع اوققخو ساسامثو د نآزوزخ ميلعو ناتسج

 ةيلا ىث دق لاز ناكو ناتسج نع هتفيلخ لاز رهس كباكلا بارهم
 اهيناطإب ىلا :هتوبات:لتقتو. هزيهجل اهيلا ١ صخقف دنهلا دالبب مآس دوبأ

 لا اهج ندي ابدعا بلك رسما نكح قانونا مل فاةرحتتارتهم :غلسإرف
 عيطم عماس هل انو ةبارق ىنيبو هنيبو هقّبحمو هتعياشمو بايسارفإ

 ىلا مكعغمريصنلاب ىنرما ناف هيأر علطتساو هلسارا اقير ىنولهماف
 0) 3[ةصودع لدصو 1[. - © ( ءاليقسالاف. -.(0) 21 رازوزخ . 4 155. هي

 6 0 ةذيهجتلا .

231: 1111:1615 111115 51181 21141115: 4171: 5 

1411 4114010118 1:15 518155141. 

 ١ طيممدواتع 145 اممادردع5 تم 6نل1نع5و مدع قاعؤمتجفط ممتع ةغاةودع» 231 ءأ

 رحمت 5 ةصرددعع» لم 5ءلز اقص, ءأ م13عقمعق ةمددف 1ع ىسحسمسلعددعسأا لع

 1؟كطقممج ههفص ءا ةءطقسم ةمقفر, ةامطاتععمغ ]عد قصحرد دنع ]عد طوصلف لع !1ءانحتع

 لع تلمح دسصل , 1ع طعوس مغرعع لع 241, ةلتطعفقط, ه1 لع آكفطواتل, عماتات ع

 ممتأ 1غ 5ءلز ءداقص ذ طمع لع انعدشعممسأ لع ثقل. (نعاستعا, ةزتقضأ "عون 1م

 ضمت ءالع ندع دمد مؤعع ةؤس ةامتغ ممم لهصم 1'آ[ملعر, 5 ثامتغ "عدس لمصف
 نع مدت مودع نف]1نةطععرع دعذ ظطدسصغموتل1اع5 عا اعدصمرمماعت“ مد هععءمعتأا لمسك

 هه مهاضع. ةطانطعقط هل ععددو هندع 1"تععذ نص م عدذووعع عر هع5 اعططعو : « 58-

 طعم ندع زع ةدتتك لقصف ]12 هزطدمأتمس لخحص طمصسع لمدغ 15 ؟هامدخغ جلف

 يقلعع خذ 12 !ممءعر اهصلتخ ندع دعم ةوصرمةلطتعم, دمص لغو دعس عمسأ ءأ ةوص
 ١ ةسصتنغ همصغ ةعورتتخ ذ 41 عمقفوفط. ظصاعع طد0 عا طمما, 11 تتفاع لعف !ئ؟عدق

 016 مومععمأم أ رع مع انعم ءمانغ عدم عدأ ف 5 0111م3. طوع م56 عطأ ,

 اهتمدعجدممز 1ع اعصرمد لع است يعجؤلتعم» نص طتعفددوع ءأ لع مدصقتاعع دمص
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 نتاينقاو هلالي مكيلا ةدلبلا ميلست 0ىلل مسمر نأو تلعف هترضح

 لتسواز.«نارهفاوتو اوم دقتاف زايللو جّلقلو ادهلاب ملاممإ بمحو
 ىف لاز ىلا بتكو هركذ مدقت ىذا ىنعملا ىف باهسارفا ىلا بازهم
 كثودح لبق ىناتسج ةدواعم ىنريسلا © ذاذغإ ىلع هقحو ربحا همالعأ

 بارسهم ىقتلا ىثح رمسملا نود ءىق ىلع لاز حرتعي مف هيفالت زعي ام

 تلقب مامرف * كرقلا ركسع قرطو هريبدت نسح يلع ريدم ةازجو
 لاز نا اوطعو منم ةجهصلا تعفتراف سفنا تلك ىلع تتا تاباشن .

 بارهم لوقب عادلا ىع نوموالتي ضعب ىلع مضعب لبقاف لآ دق
 اهبعا ومجانا طهظوت كورت ومقلي اشو. دافلا »نم مط ارالسملاو

 7 0 ىلإ. 8 0 اوفقاوتو. - ا) 16 دادغا .. - © 0 قرطلا . )3(  © لان..

 طمص ماهتمتس ك1 مص هلمصصع لع مصع ءعدلمع هحعع مانك ةنسرمت»غو لع طتتم ع

 ]؟ [عدتو دل عاد ندع رع مععممعأأاع ءماعع 705 ممهتسق 12 271017126عر ]ع 135

 ]و معصم ءاارخهل ءأ 0115 5ه1121. » 8ونع 165 «هلعدتتع, 0645 25 0" طمصص ءاتتع

 6غ 6 دة نط ةيملتغغوو 11 هطععءطق هذ طاعم لتكورمدوع 165 '1دععقو كنت
 ند عرأ كدعمردل ءداتك أ «مدنقعات ات عاتأ

 الان طسفط عدد هزتو نص مد ءةددعع لقصف 1ع مممطدع ةةصق 31ةمضزجفط ها نعمت

 خذ كذلك, ]سن طغ قمصصمتاع"ع 15 ةلطدقأتم» ءأ 1ع ممعدوو لع "عععدتنس ع اماتأع

 طقتع ةحح 5ءالز ءدافص, ممادع مم عمتس 0عو محمل طعم نمل ةوعدتغ لت 5عنلع ع

 مممقمع». 741, 1هتكددصت لع قاف اهددغ ةتجانع ملص, 8( ؟هانأع 050[ 6 ن1

 ةمصحفأ هس نو لع ةلتطعنط, ننقل معمم معلم لع ده ءمص طتسمتفم» طقطتلع.

 11 ةطم لم ةسموزاقغ 1'ةعصمغع طدصوتع عج ]ةصعمفسأ ؟0زك [1ةءطعد نحت اانغءاتأ

 (ممتف طمصصتسعق. []مع ععوصلع نآقسصعاتت" 5 61476 مهتصمت 165 "1'انتنع5 0131. 58-

 ءطقضأ 2ئ0سٍ نانع 71 ةأمتأ "عر عرتات, 5ع "عمه ءطقتعمتأ 143 انصق ةاتنع 5

 06 ه'ةمع 1 ةنودف ا ممدصتمءأ» مدع 1عد مهم1ع5 لع ةاتطعقط. 115 هع م"6مه عصا

 ممتع انس ع» طوامتلاع 16 1مم عمم هت ْ

 قرن مهاأتم , م41 ءأ ا! طعفط 3376م عادا 200 هغ, 16 1هدع ءماغر 65
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 برسم احر ثراد الف اوحاككتو اولواصتو اوقاصتف متارهج ىف كارذالاو

 لنكي مو هحمر رسكناف :نازوزخ هنعطف انعاطتو نازوزخو لأز زرابت

 " ىرخإب اهانثو هسرف نع هتطقسا ةبرض هفتك ىلع لاز برضو اًيش
 .قشلاب ةّيلباكلاو ةّتلبازلا قهرا دق ساسامت 0 نأكو هسفن ىلع تنا
 لاز هامرف هقمفسم هلزرسي الو هواري كرتلا لعجو لاز هل ىذصتف
 ةقلبازلا لمحل هحور تجرخا ىرخا افانثو «هلقم طخت م ةباشنب
 ىنوقابلا مزهناف اًوسأو احرجو التق ة 0 موعسواف كارتالا ىلع ةّيلباكلاو

 04 نانعسج اًدصاق سراف نم نراق مودق مممازهنأ قفاوو ميديا ىنمب نم
 ظ منم - ملف مثامد نم كوالا ىقسو ميف قومسلا عضوب رماف هطجج

 0) 6 لاحر. - (0 3[ ىرخالاب هيلع ب 90 0 اكو. 6] 36 ةهتلقم. - انأ ( مهعسوأف.
 ب © ةادمويدع لقصف (ن.

 . "لوم ةحعع 1عتعك يءولعمسم ةامصأ دمعتك, زلم 1مم غععصأ 1عدعف 11ج عد ([1©

 طدامتل1ع, ها 1ع مرد طدغ "عموم عمم. طعصلمسأ 1م مصغافع, 731 هك !ل؟طقمتج ةعقص
 . هاوطم 0 غمعمأ عم فمرصطدتأ دةص وعتلتع» ةهحفع 12 ][ةصعع. اطقم ة عقم ةحوصأ 260

 دتص ماتم 52 [جضعع دع طوصلقو ةدصق 2801 معصغانم. 731 1ع 1["ةززمق هذ كود امان

 لكس ءمدتج» هذ 1" ةمدسألع نحت 1ع لغودمعمدصم ءأ لكتص ةععمس0 ءماتجج نانت 1ع 1

 هعماعع. ]1 دع 1هدنعصم ءعدقاتتاع ءمصاعع ةءادقمد ةكؤقكر نان 27:21[ 1هتأ طعقتتعماتنم

 . لع محه] هع اتمتع لع ةؤطمتأ ء لع ا[فطوسأ عد 1ع مدحعمسأ لع اه.

 ١ لع لكدسع دع سمتا ذل مممم معانات "عع ءمصاخع 1انت معع0 ءعصعمأ ءاأ مع نق م16

 .ةعمأق مهق دو عع. ةف] ]نت 1جصعم تصع ![1نعطغعر نتن دع 1ع 16555 مهق 701

 [ء[ل عمم عمغ, مانتك تصع ةععمصلع, ننت 1ع تق. قامو 1عد اعمادجعذ لع 7ةطمتل

 هغ لع [؟ةطمونأ ءطمععؤمءعمغ 1عو "[تععقر, هج ابغضعمأ ءا طاعدذؤععصأ نص ععقصل

 ممرسطرتع أ ععمأ طعدتعمات» لع معكمصعت عزو. (نعاتتع ل01 2 216[6هأ

 هدم طغو ةصاع 1عدعك ممدتسم 5 صامت ءعدغأز دمهتكر, لقصف !1عدنع نتاع, 115 دع طعات

 اةرععرأ مرام (نةععب ءأ دمرح ةكصمع ؟؟ةصقسأ لت ]"ةعس5 ءهأ ممم عطقسأ 7عءزكو 16

 5ع0لز ىاؤس. (0ةععد 1ع5 1( 120116 عد ماغععد ءأ ةصكودعع 1م اعمعع لع 1عانع

 ةمصع. ]11 ماعد ةءطقممو نمنصع معاتأع 0م, ل111 2مم0ه12 هذ 41ةقارفط

6: ْ 



 52 1115101115 2155 250155 م

 ىقشتلاو مابخلا نم ىبط ىلع " ناتسجبب

 » ةواليتساو هناكم هباصتناو رذون بايسارفا لقق

 [كلملا ىلع]

 0 جب هر طرا يضرم نإ بابا ىلا 00 بعير

 تلتف دق كثرسيرغأ دوخأ هل 1 ففسلا نم ىرسالا 4# 75

 ١ 1155 نانسج . )2( (0 ه«اليتساو 9 11 كءالينسأو . دس 0 115 مثهوربخاو . يدعرعل 3( )0 ناريبز د 7

 1 ممسهحعالع لس لغدوفامع. (0ةععصس, ثه1 ءا .اانطعقط اعمدتعسا هتسكتر مدع لم

 ممدوعدذزمد ل 5ءلز عوافص اتص طمتغ لت ةانععغ5د ها لع ]د 5دا051ةعاتم»ب

 18355118713 7411 110171113 11 طل1خ1خ , 5:114181:13' 154

 1 ةداطرلا طرا الت 15 1كم 1115

 مودع آ[لوعط , هرجعند 1م لف [هنأع يدع انت ةحتدتخ مكان عموم 0ةيععصب 1دغ لع
 «ءام همن 0' ق1[ عقمتجذط ءغ دن 11 مدس لم ةمدتأ لع درج لك ءا لعذ ةيناععف

 عابعضت عذر ءأ تمص( جدتقذت 1عذ يدعأ لتعم دادضااحة صاف لعد لعد ؟عدعمسأعف

 هحجعع 7231 ءا (0ؤمععم ممتسععما ها ]نك ةصصمصعغععمأا ندع اطقم مفتت ها
 دعارجسةمؤم 25هتعمأ مغرت هحعع امانأعد ]عدت امماديمعذر 11 ظدغ مدتك لع ان عانن

 ها ةدتكا مدرع !هععتعتل عم صغسسع اعصردد ينع مدع 1ع موعءاطغت 11 طغ هس عصعتا

 اه سلطمم ءا, فلن طة رم عمخغ ]بن 2غ مدصعطعت" 12 اةاعز حادنم 11 لمدسم 1! هدجلسع

 0ع مدفوع ةه111 لع !'"نردؤع 1عو هطعأد 066 «ةمان15. 4 عمت هاطم ةوص

 [ممرعب اطتن لتأ : « "آد تعسف لع ةدعع 1ع ممهتاعع ةأ مزز ز1 عدا ةصتتضلع 0ع ا تع»
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 1 مرتسال ىلا ميلستت نأ وللا ءالؤه لتق ىف ةدشاف الو سيئثرلاو ىارلا

  هجو حولي نا ىلا كانه "م سبخأو ناقل ىلا ءانمشمالا ىف نمنرتقم

  دصضقو اهيلا ده ىناتسربط هالو ناك دقو هيلا مهلسف مرمأ ىف قارلا

 جاملاب باصتعأو بهذلا ريرس اهب دعتقأو ه هركسع ىف ىوتلا بايسارفأ

 ' رهش ناريا دالب ف ىؤطي لعجو بهقناو بهوو لزعو ىكبوو لحو دقعو

 - بيرت ىلا مهغلاو روهل دي دو مطضملا قيرحلو متغملا ليفلاك
 ' هاّوسعالا «لالذاو ليسمالا علقو معنا ةلازاو ءاينغالا هراقفاو ناربعلا
 ' نم هنطو ىلا شكافنلاو مانغلاو لاومالا لنقن ىلا هتضرفكا ىرصيو

 هلرشمتو هيلع - امم اًرورس تام كنشب هابا نأ ها كيف كرتلا دالب ظ

 009 3[ مهشلجلاو : 0 3[ رافقأو. ]0  0 الذاو. # ")1 0 ىلا

 - ءماتجساف ! "1م 1ةمدتم متعمح 0ع 16و معد عالمع ءماعع رمعف مممتسك مماتنع 116 ع

 ١ 16و 2556 مهمات عمعطقتسغو ةممعسسط]ع موسع 1ع '!"ةطوعتنأفس ءأ ]عد دع عمل

 . عم ةالعملمصأ ندع ]'هد ةدعاطع ءمصصعسأا 1ع5 امهتاعتل. » اخص مصفف نعت 6عب

 - ةظفمتوفط 1عو ىدطم هذ دد عمسلع مغ 16 طغ مدعاتع مما 1ع !'ةطوضقأقس , 010-

 2 دتسعع لمصغ 11 1'دهحدتأ دمصصصص6 عماتت عمعاتت“. (0انهصخأ هذ ]دن 11 5ع ؟ةدلنأر ذ

 . 16 ماع لع دوم هعصقعب ل 841: 5 ةموتأ دع 1ع اعقصع 00, هءاوملا 128 «0ات-

 ممصصعر لفعتلم هد ممهتاع اهدداعد 1عد هللدتمعد, ةامطأتا عا لعداتطتمه ع5 عمات

 عمم عانس, لمصمم ةلتح ان05, ع]1عللو ةلتخ 211[عقز ماتتك 11 5ع دمنا ذ م3011

 1 ع5 العد لع 1:1 مقصفعطمطس ءمدحصع نم 61 ةمطقسأ نر" عاتن ءأ كمرصتتت ع ا

 . 1من لف مرمسأب ؟ةتكدصأ مدصامتغ ةعاع لع اجعدصمتع ءأ لع ماعم ءعر عض دكنتع
 ١ مقمصأ هع نمت ةامتأ ؟10عتوذوصأ, عد ممل ستمدسأ ]ع5 تعطعو ذ 1 موتنا "عام, ءان

 . ءمداتكودمسأ 1عد طاعصقر عد ةصففصأتئذدصغ 1عد [طستلاعو هماطآ]عف ا عدو قطوتم-

 ١ ةدصغ ]عد عمصلف, ةرتدصأ ةيسامتأ ةمنص لع [هتع مدقدعت !ةعوعدتأ 1ع طبتم أ

 َ 16و هاطزعأم مممءلعدح لمصق 1 ووو لعق "15 نعد, هه مها. 0م "ةدزدمت"أع لانع

 ١ ةمص مؤرع 8ءعوءطعملع هحماتستغ لع 1 زمتع نانع ]تت ءةصققتخ ]ه طوصصع ؟هعاسصع

 22 نان ]دن هسلحدتغز قع ذآ زن د لعف زمتعك نحت اتعطأم

 م د

10, 
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 كام ىلا كرتلا كلم بايسارفال ىاضناو لققي ام سفنلا حرف نمو ظ

 ىف سانلا طمحتو طشبتو طسقو يغبو ىغطو رّمجتو "رّبكتف رهش ناريا

 تلاحو .هاهملا تراغو اهَرَد ضرالا تعنمو اهرطق ءامسلا تكسماف هماتا

 داكو رقاوفلا تتعو بئاضملا تمظعو عرضلاو عرزلا ىلخإو راجيا

 حرفيو برطيو برشي بامسارفاو .مظلاو طقلا نمب 0 نونافتي ىانلا
 معبيو ممتوم ىف هتايحو مداسف ىف هحالص ىريو مدازحابرسُبو هل

 هريمع اراد ليخادتلا ضنا قرش يمت ريق قارما امو للي اا ملا
 6 لوا هتا لاقيو هدهجب اهيفا6 سكاعلا هتقاط ردقب اهنم اءاذخالا ظ

 :) تاناييعلا عدوأو قارؤملاو "قهولا ليعتساو بايولإو .خصلا ”تدحا
 اذ 31 ربكف. : 9 1855. نويتاغيتي, 6 0 لسع, اك ىف لش ا .١1 ذخلا الا. -

 3 ( تثناغلا , 31 تناعلا . --- ١ 81[دمودع لدصو (. ب (7 01 ثدح . - ('9 0 قهرلا .

 31مةدارفط, ةامصأ ةهتسما 01 لعد '["تععد هد مصغصع اعمحرممو ننع 01 لع

 !: مق هدعءاطمطع, لعتسأ هرجواتعا[[عمحج عا طقتتأمتس , عيععددلا ءعممعمأ 1مم 61 عانج

 ءا ةمدماعمأ, 1هتكدسصأ .هعدحسع لع طصعدص ءغ لع لعفردماع. 2س [ةمصرتو 0ع هم

 لمدتصماتمس, 11 داتتحتصأ انصع ععوصلع ةؤءطعمءددع, 1ع قعأ مءاتسأا هذ ماستع

 نأ 1و اعممع معم [ععصصق ةعؤ دواتمععقر 1عد [!يبحعف اهيضععمأ, ]عد ةعاطتنعو 0عووهج

 هطغمعمأ, 1عد مم ءم] اعد طم ةصواتغ عصا 1 طغامن] موتا. آنعو ةهادلآز"ةصععف ةامتعمأ

 هءاسؤمم عد, 12 لفامءددع ةاهتأ عقصغسدلع هأ 1عد طمصص عد !هتالتعمغأ ةدععمسد طعن

 3 15 !هزد ذ 12 لت5عانع ءا ذل 1'هممءعدوتمس , اهصلتف نسف عةدتجتفط طادحتمتغ لان

 رص ءأ دع احعمتأا هدد مآهتقتنع طعاتسعات» أ 6مهصمات 5 76011 155ه2 016 ]عدو

 د 15ن1:عق , 710ه[ 5هرج 2222 عع لفصخ 1عدنع مدتسع ءأغ ده ذع لقصف 1عمع صحم

 تدعاطقسأ ندتل دع "عواععمتغ مهق دمهتاتع ع1 ا مقصفءطقطتعس زل 39155211 60م 6

 اع جواعتمع نحت عداعع لفض 1ع مممتكم» ل ةدياستت, عد هصرمم"اع ةسامصأ نمت

 عنا عا هةمماتوجمع ذ رع مدس ءانعسع لعد لف عفام

 م لتأ نبع كءذأ قة ةفتجفط نادت ه صحن عصتف 1 طمعمع ءغ آه تمآع, نان ه

 !ةطضوسمف 1ع اهععأ هأ اعردجءامأ عا نحت من و ف ا لا 1
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 ناتسربطب " نيسوبحملا داوقلا ثريرغا قالطا

 قحايضقر ا ايبا هازال ليفتح راحوا رول علا

 لاذ عم ايقتلاو ناتسح ىلأ 5 |دتتمأو ميك ىف 0 ءاطاتحاو هيف 6 ةبيصملا

 - «ةداعسنتلا ىلع متملك تعقجاف رهش ارب دوجو مهب 2 ىراقو

 اوذخاو بامسارفاب سيرا هراعب بلطلا ىف م ءارالا اودقصو

 000 ا عب يول . كجبألا "رادع

 " 0 نيسوبحتلاو . -- (2 11 اهوبا. -- 3 (' هبيطملا . -- () ( اطانتخاو. - (5) 155. تدعاو :

 دس 9 ]6 راق. - (7 ( ةيصقم

 ىو ]1 خ11 1 آو 111811115 خ03 111:15

 "1115 ل1 01511171115 1115 11 11514

 [منانع '![هثك ءأ [[هدكافطتسم درحمعمععمأ نس فل عةمتجقط ةحئدتأ اسغ 1ع

 ورع ةادسلطممع, 115 ؟دعوست ا نععصخغ لم لععمتع لس لعدتا ءأ مععسأ دما ل0

 مدام عم دنععام دو ةطسصتللعز 115 دع معملتععسأا لمصف 1ع 5ءلز ءداقص ءهأ ب

 : لمصعس «مةرعمأ هحوع 731 هأ 0ةععص. آ.عد همامطاعد لع !"اعقصحعطمط ةامصأ

 رعدسف دع زماسلمعع د تحب هد دع اكمانتتو 'ةععم» 0'*جعتع لع ممععت"ا ءا لع

 ةاءراس هتلع ءأغر, هزجعؤو هحمتع مصق1 0616 دهانذ اماجأعد عد 1دععق 1ع مامحص (

 رعد عع 1م ممم" لع ة[دسلاطمع هك لع كطفاتعمع ةلعةمتجقط , هدد طخ لعد مدمن

 مهاتأك ممتن 1!"ةفددسأ أ ]2 ]تغاع. ]رد هماتتعأأاع د ةامصأ مهدت ءعطاتع ةاتح نكطعأف

 ل معصم 6ع معقود متع , عاتمحعا لتعصأ نذ قععتعدأط : « "آت طماتك 235 5و6 ا

 راع ءأ ات عد طماع طاعص4دتاعاتعز امهضأ ([114 5 1111015, 201158 5 0م

 ةوع]ولتعو ءأا اعد ةعمتاعتسس, ءأ ممانك لعسعات”عمدك اعد هطآ7 عند لعام ععدف

 «مدز16 ها لع غو صمطأعد دعماتس عصام. ل[ع هت مدتخ-ات مهك ةعطعرع» !' نلت

 لمتأ اذن 5 عا 1عو 1هصلعمم عمار ةععموعت" ع ندع اخ هك مامصأم ءأ 20انق
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 ناريا ناف انقالطإب انقاقرتساو انكألتما د3جتو تسوق "ام قستو"كتشنتلا
 نويعمجههلا هيلا ههوت اذا ىقتخو بايسارفا دي ىن كوتث ال رهش

 ىلا ىورج نا عل لاقف انيلعع نايتالإب قع لكل بق أدبي ىا ناتسب
 . نأ "لا ءايشالا تحاو مكئآمد ننقح ىلع ناك ىدرك مكقالطا ع.
 دس ال نتا ةوقيسف مكنكتلو مكيلع ىاعنإو مكب ىاسحا تق

 ملا هِخوت ىناف ةكفاو ةرذدغمو ةرهاظ ةاعربغ نم كلذ لا ليسا

 الاه يعز اجا قلق كيوب مهم لخا ىلا ةسالا لا
 ىلطمصا الو ىرذع حوليو منا ماونتن ىلإ ةرضح ىلا مكيعحتسا

 نيعمجلا «ةاولسارو هوز هيقتصف مكلجا نم ههبوتو همول رانب

 اورامشأو مسوفن 3 هللا عودشانو رمالا ةروض ممدنع |اوروصو ناتسجبب
 ١" 3اهموسم لهو (. - () 0 ةكلملا . - 0 31 اوصلختل . - !١ 1[ نلسارو.

 مدع اتغع تع عأ طماتذ ةقذانز عااتنع لع 20اتح6عقلت ع2 5 مهملمصأ هذ 12 !نطومام)

 (نور» 1[ ممصفعطمطع مع "عوام ]روك هنت م0117011 0: 41ةقتجةطر عا هماتق هت

 عممسف ننع, نان3520 1645 ممل سةطق ممفوعسا) 165 هع 56لز ءدافسص ممم عطعتمدأ

 مصاسع ]در 11 مع مصحصم ءعدعع ةحتدصأ اماجأع نطمذع مهويع طماتك تعال. » مى علمت

 اهتم ممقرمدمصدلتغ : « لع لفحتعمع ةحامصخأ هنتر هان10'طست ؟هادك مطعاأتع 6 00 :

 ونس هسا ءع[متك )ه1 لغوتمم دورنف ةدسحع» لع 15 مما, عا زع ماد تعط اهصأذ

 معن نسمع لع رمتك ؟"عدلمعع ةعيحتعع ءأ لع جهردك 1ةتعع لم طاعص لاتكون

 طمتك. 1[هن5 دماتك 5دحع2 نانع ]ع م6 موانمعهتق 1ع طلسم ةدصق نص م0 اع

 هداعص مز ]أع هأغ تصع ءةيعادمكع طممممج11دأ6. كا نصع ةسصصغع 1"ةصاعممع مم ءطقتأ

 ىصاسع صمت, رع 1ست ةطقض هدد عمق 616 مرموتسعع ءا صصع عاتععهتك ةللقصأ

 عزوز صلع محمد 1مؤرعع ةوططق 20135 عم ع2 عم“ 21766 1001, 00131 ([116 710115 7

 5011765, ©أ لانع 2201, ]03421 126 0115© ةتلعصاعب لع طع 5015 ه5 ©2056 4

 هواتقع لع هند ذ ]م ظحصعتم لع دود ممغءمدا عصا عمم عما عا لع عد "عمم معاق »

 [رعو ءطغعأك لدمصغع عواتح ةرععمأا قوص "3150م0 عاق أ لاتكأع ءا 1ع معصم عرت

 كقمعسأن مانتق زاك هل ععددؤمعمأ نص ص عوذدمع ةاتج مهعاتكدمم هقدعسمطأ6د لقصق

 1ع كءلر ءدافسر 165 متععمأ هنن ءماتعمسأ لع 12 ةزاتهاتمم, 1عذ هلز نصؤمعدأ لع
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 برح رمغ نم كريرغا اهنع زاخيل ناتسبط ىلا شيج ذافنإب يلع
 ظ 5 ذاوشك اوذقنا متلاسر موقلاو لاز عمس اخف رسالا نم وصلقيو
 اهفراش نيحو "اهيلا ضهنف ناتسبط ىلإ ةنمخ ةّقرس ىف "ازرذوج

 اهلخدو اهب نيدققملا ذاوقلا كرتو برح رمغ نم اًمزهنم تريرغأ اهقراف
 ناتسج ىلا هعم مذخإو مللع حازأو هل مذقنتساو هشيج ىف ذاوشك

 ىلع عسي اخونا هكتتم ةدمب هربخاف بايسارفا ىلع تريرغأ مدقو

 نيسبهلا اوذقنتسا ىتح اهنع زايعألا " ىلا هرارطضاو نأتسرمبط
 كرت نم هب راشأ اك ا ىلع بايسارفا هعّرقف دءاعسم# ىلا معوبحصتساو

 0 يا و ىتكرتول لاقو امينات 6 ةيتناريالاو متيلختو الو ملتق

 0 31 رذوج.. - (# ةلدصوتع لقصف 11. ب (0) 01 .مدفنتسلو. ب (4) (( ىلاو رارطضاو.

 تس (5) 0 ةيناربالاو , 11 ةّيناريالف. -- () هيو

 . 14و ةويتحع» عا 1ع ععمدس هصا[غععمأا ل عوج مرتع» تص ءمعمو لع امان ع5

 لدصم 1ع '!ةطوسماأفسي مما ندع ةععسدتط رتذأ دع "عاتععات هك 0001 34

 مندوزوأوصعع أ نتنت15 [دقدعسأا لغاتح ن5.

 كد مععومسأ اعد ردعدددمعر 231 عا دعو ءمصمدعممدك ععسأ مهعاتن

 [«عوعطسةلطر 1ع.مغعع لع ططروؤلطقعتو هحعع دصع اعمدبجع لع ععصق لفاعرت

 محتصغم. (0همصل ا عوعطجةلط .ةرحم_معطم لب '!ةطوضمأقس, ةوتعدتطب ةدصو

 مسصطمأا مع, نستغأم مم6ءمتامهممسم ءدغ 12 معمهتسعع, عد رت 1دتفددسغ 1ع5 ءطعأد

 ل'ةعصصغع لقهصق ]ع5 ءطمتصعم. اكعدءطسةلط رع مغصغاعم, 1عد لعام مواتتالاتأ

 3 ]عدس طعومتس5 ءأغ 1عو ةيحصصعسو ةهجعع طسخ لهصق 16 دعلز ءياذص. ةوعتعمتطب,

 هج دع م-ةدعصمامسصأا طعم ةطلطئةمتجفطر, ]دن طغ 1ع تمعتغ لع 12 10د وصخع

 هاامودتع لعد عدحولطتمدءدس عا قصد ممعصأ 11 هحتدتا ناغ 1من لع دع مءاتسعتت, لع

 ةورتأع نمتلك ةحدتعمسأ ؟مدددأ ذ فاتح عورع 1ع هدرداتكد ها ذ 1ع5 عمم عدع» لقصف

 1 5ءلز ءىاقص. 4اةمتجفط طن طغ لع كك ءعمممعطعدر لهطول ذ ءدسكع لس

 مصفعتأا يتتل است هحدتأ لمدصغ 1ع 1و نمور وص عت زجاتتك لع ]عد هحوزتع ةطفضلمد

 غد هع [ممصتعمسك. « م1 111 طط هتف ]هند 1هتصعر ]نت لئاحا, ينمصل ]ه1 ه1

 1عو مج ءازرع ل محم" ةدصق لتكاتس ءانمس ءأ 1ع عمحورتعم ععرمتسلسع اعدم مصصععب
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 ومالف نم ىلا لوقا ام انني اهلوفا اب عيجاتسي يقاعلاو عضارعتا

 مبلاخمو مياينا هديدحب انودواع دقو مب ىتاكو 0مسباحم نم دوسالا

 هيلع بجي لب هنكه ام لكل عفي ىنا لقاعلل يبني ال تريرغا ٍلاقف

 رظنيو ةردقلا 00 رمالا ىف دصتقي ىنإو لققلا ىف يؤسس ال نا

 قالا ىله اديما :تالإراينيا :لاتي تاهو امللكم بايساإرفإ ًالتماف دغلا

 ىلع هيمد راثو هبسبفسن ناع تستا ةبرنض ىنيسلاب هبرضو نيسربكهلا .

 ةمادنلا هيققفت هعفنت مو |3كيدعبش اًعرج ةهاع عوج هندايحو - ههجو

 "فسامهط نب وز مهكيلمتو بايسارفا ةّيئاربالاو لاز ةبراح
 ىف لز مليقتسا .ناتسح ىلا نيقلطملا داتقلا ذارصك بس 1
 1 1 بهسلاو نب وسلا صالخ., ( مهسباحت دوسالا صالخ نم. تاع يجعل هينعب

 بع 02 11 انبي . -- 1 © نم وزرم ةكيلمتو .

 ١1 مع رماتد 52721[ هك ةركاتللاغ 6ع نانن 05 ن6 رممموعمأب ندع 16و [م[مدك

 دم دورا ةءطقممذد لع 1عدعد ءققعذ. ]1 ممع ةةيمطأع 1عو ؟هزد* لغز "ع ةطاتق

 نأ دع زعاعر# دانتع طماتك ةحتعع 1عدع5 لعصأم أ 1عدسو عتللعو هتودقدإ! ١+ ل عمتسدأل

 مفردمصسلتا : « 11 دع ططدنغ حدك ينع 1: طمصسصع ةدوع 1ظةقذع اهدجغ ع لمصأ 112 1

 مم متعب د1 كمتخ, دحح ءمصاعمت »عر ص غصف ععتع 12 طتس هلع , ةأنكع ح0( 16

 هيعرمععر» 1م لغم ةدعع ماستكون] ه 12 1مععر ءا تمص عمم ذ1هحتع !تاسعع. » لعق

 ةاجقط, ماعتس لع ءماغمعر دةعرتم : «'[1'ن 1ئ65د ةداعضلتت 306غ رص عمو 5

 ردمد» لفارس ءعرع 15د ءةماتكم ! ١ لكأ ]1 ادت ةكذؤصم نص قدرت لع ةدطعع نتن 1ع

 انتم. ]ع ددصع زهتللتغ ذل مص متكدوع. ]11 ماعدت ةصقاتتاع ةمرص !"نعع عا مهقع

 دزامحأم تصع ععمسلع لمد] عدي مممتخ دمدد ؟"عطتمتلك دع انت دعا لع تعض

 241. 1:1 ]115 1841111515 طظلتلاا ]115101 ]15 4111155 001111815 1

 11.5 11, 1111]1 خان 501110111 7435, 111:5 21: "11111451.

 . (0نهصل ا؟عوعطس ةللط عدس عبق هحن 5ءلز ءعدافص 1عد كدعأك ل'ةصصفع لغاتح نر

 2,31. جدتعع هاند ]هو ءطغأو 0'جعصتغم ءا 1ع5 جعمصلمر هلله نذ 1عنع ععمعمصتعع. [[3
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 رورسلا او ال ةميدبم يبجي ةؤمك اركش نامعالاو داتقلا عيمج

 ىف نمقزفتملا عيمج , ٠ ناتسهبب عقجاو كلذب موانهو نمسبهلا صالخب
 ملم ىضافاو:عللازدأ لهإو ملاين: لاز ماقف ةقداريالا هوجو نمر اطقالا
 ذا ف ميرسك ريبجو مشار نام هدلاو زونك رارسأو هنئازخ رامت نم

 اهنم صرف ىلع اوريكسعف قرلابوهو بايسارفا ممم ىلإ معجب اوفحز

 ةقناريالا نيب ةدحاو برح تعقوو عئالطلا نمب عئاقولا نرثكو
 ددصب انا اودلعأ داوقلل لاز لاقو داع ماع بايسارفأو

 رصنع نم بمهم كام الارمالا انل ىقمي الو مسج بظخو عظعرما

 هيهنو هرماب لبعنو هيأر نع ردصنو هس ىلع جاتلا دقعن كلملا
 اديانصنق 22 كيما هياتم ديالو نكذاف 0 هيقدتتم ايلاقف

 1 © امو, 31 امو ةدلاو ةزونك.

 حي

 ممم ءمعاقرععمأ [؟ةدءطصستلاط 0ع ]آه طعالاع ةعاتمد نستل ؟مدقتا ل' ةععمسمأتع

 نرسم هنوصغمعصأ 1عدع زمزع لع ]ع ائطغمدتمس لعد فماتك ها لعد 1ةان ا فمعصأ
 '1'نان5 6و .موتم كرهس 0 65 06 1 ءذص ه8 تفععمأ لع 1عدعسو 0116-

 ممماعد م0حةصععف لمصف 1ع 5علز يافص. ه1 145 معودغ مدعصع ةعق طقأعو ءأ

 مماسسصتمأ اتطغعدل عم عدغ نة 1عدع ةماععاتعمي 11 1عدع 710018118 5ع5 265

 ءأ 14و (ممومرو مةوعرجؤو ةععتسات] م5 مهرج ةص مقنع مهنع !عدودعأف ز] ةسصقل

 انورجي 1عدع هلاممأتم» أ مةردقضم ]عانت معساعق. طع5 [موصتعمفر ا0انق عم-

 هعرمطاع, دع ممتععمأ ةمدستأاع عه دصمعءاطع بوعد ل6 ءمسرم 0" 41ةفترؤطر نانأ

 ةامتأ ذ 121, ءأ ءددم ممرععدأ 13 لتكافصعغ لكحصع مدهدعمسوع. ]1 زن هنأ لع
 ممرض طعن عم عد عموم عصام عماتع 1عذ ةحدصأ-عمجلعد ها تصع ععوصلمع طقامتللع
 واتت معدام ذه 06ةءتدع. 731 لثأ هس كطعأد 0'ةعصغعت « كةعطعت نينع هماتق 5هدصطم
 هم مرغدعمعع لخحصع ةلكدتمع ععمحع ءأ لئاطعتلع. آوددك مع ممانععودق "اتقوا

 نتن 1 210ع لحس موز , ةزتدصخأ نصع هانامتأاع معدمععأنع, لع ؟ةعع 50121, نع

 م0اتق نمان0م2ع20ه35, ةاتع 00ع5 لسع دعأ همادك 0طغاضوسق ءغ نانت لهصصععت

 0 ع5 تمرح دم ةص ل عدم عمأف 0 'ةرمعغد 1عدوسعأم همادق 2وتعمصق. د "1 هم 21508
 مممانو نغدعدأ 1ع5 ءطعأد ل" ةعصفعز 11 عد هدأ ءميصصصع طخ ل15 : 11 1هدتأ ةاحدلالاع

 16م 5نالغ ا 5111015415
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 كاز ىلع قاد تنقفتاأ ده يدوب لامس 0 ع اعلطتلا

 ناك كلملا نا اما نم وول 0 أو لاق ف كالا ف 55 ا ْ
 نفابارسكذو ةعالدج :|هنأريغ هاّهظع اًميعم هل ناك نسمه ا

 هيلاو باز ىساههط [نبقز] | مسا نأ يراعلا باتك هباتك ىف 0) هبذأدرخ
 ىلا 0 (ة) نم لا هنال 9 0 _ قتيلا

 0) 34 ام. - © 0( دع 0 60 هبذاخ رخل نب. 1 ه«بذأ درج خيا () 1 ناورسلاو . ب
 5١

0 

 امه هممقعتل. ١» م لفاتطغمو ع لتئءتأم 1مم عاعسسزدو مهدت" دةكمتع 1ةنتعأ
 ل' ماع 1عو لعوععملمصتأك 0' قتل طمفص هغ لع 1[عموؤفلر ءاطنع ةععوتا ةزقاع ةحت

 (مقمصع. 0 تعال معد-انصق م:0م0وؤمعدأ '!'هذك ءأ آكهدفاقطست , ناتع "65

 06ءامرمدتعما مسخ ذل هنأ ةصعهزمدط] عد, مقععف نمل 1ع حمس وممتأا 1ع 61166

 لع 15 مهر ءواغ لتحتسع. (0م هدصطو ةمقاتتكع 0'ةععمر»ل ةتع 12 مونوودصع 6

 2037, 115 لع '!"ةطصسفمأ, لعدعوملممسغ 0*0 طمس , نتن ثاتصتقدة1غ عدن اتت

 1 مءالعا لع 15 مهر عوف لتحتمصع هأ 1عد يدقلتكمو لكتسص هذ. 0م آنت زانت 206

 اذاغ ءأغ هد 1ع م«هءعامدضمد. '!هطقتس ؟ةمرممعأع نسمع هج, 815 0ع !"ةطسفقلب أ

 اك يمصدءطقمأ هدأ معصم عد قمدصصتسس. (نع ننتل ١ 2 0ع مانق ؟"ةتفعطتطاةطظاأع,

 لتاحت1, هعوأ ندع 15 لتوصتاف هلع همموساعممتأا هذ هم ءأ نانع آ[كمسكءطقمأ
 نامت ةدط مسدتكددصأ ةنتحت] 1 ةتععز طمهتق 11 م'دتتمتأا مهق نأاغ مممعاممستم »هذ. آ[طص-

 [؟طم»لقلططعاط , ءد د ءطعصتوسعر "ةمزدم[6 نتع 1ع همدد 0ع دل, 815 لع

 ! هطسقمأ, ةامثأ فطر, 0'ةمعغف 1عنسعأ ةمصغ 8ندحتصغن 1ع قط ءأ 1عد 7فط لقتق

 | مقوي مدنمع ندع ء'عدغ ]نت نحت ه ةعءاتقف ]عد لعدم قط , كعمستم !'ةضح ةصتع

 لاتكوت هنت "11 ععع, ءأ هتتقوت 1ع مصقل لع مفط لمصق 1ع 5:80 , دات مهمتنا 011-
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 ١ يانا هللاو يلهب يبس د

 رئاسو ذاوشكو متسكو سولو نراقو لاز هعياب وز ىلع رايتخالا عقو اتمل

 يوت رسيرسلا قر دعتقاف نزلا بايب بايسارفا ءآزاب مو نايعالاو دازقلا
 ما بارق ةراسعو بامسارفا .درط ىلع ةنوعملاو ةئوغملا هلاسو هللا دج
 ىف هيلا ىضفا كلملا ناركذو دالبلاو دابعلا روما ىنالتو داسفلا حالصاو

 ”دهتجي هنأو ارش ماعلاو لتيأبلا ىلع اهثوساو اًوَدككتو اركي د دشأ

 ” كار اذه هلزق نب سابلا قفف ةغلالا ليمث, جو .ةبنعلا هزات داهللاف
 1 1 ( برج اب أدرفتمو وذو مراعلاب 0 6 برح اب أديف فنم فياتك ناكو باذو ةراهلاب أدرغنم .

 - (2 0 ىلاعت هللا . - (5) ©( تارشللا - () 155. 0 + (5 11 انداججا .

 معا 11 ةامطاتأ عمتك ةصخمصخ. [طصحاكطم«لقلططعط لتأ دع 1 عمم مانع ناهتأ

 م هماسع ]د0 ءأ اكممدءطقمل ءغ بتلك ”مومدتعسا مدر هاساعسم ءطأز 0[

 73337 5ع يطصقدعرأ هنأ ذ "عام 16 مدجو ءا ننع آ[[ةصدءطققأ [هتمدتأ 15 عاتع ع.

 [ردزمرد ةمدن] ءمهمصمتأ ]12 611

 ملكنا 215 74509, 711.5 21 114517

 آرع ءاطمتع لعد [مدصتعمم ةامصخغ [مدصطغ دادع مدع, 231 ءأ (لةينعس , !'هاثك ءأ

 ا[يسفاماطس , اكعدعطس»ةلط ها 1عد ةهياععد ءطغألذ ل'دعصفع عا 1عد ععدصلو آنت

 روسو معمغ 2ل0غاناغ, هلمعد يدلك نكامتعمأ قصمغد هد طدعع ل ةلعفكتجفطر هانح

 ممرمعد لع مت. دج ؟ةمدتغ ددع 1ع اعؤصع ءاطدغ ممعوسمغ. 11 "عملتاأ ععقععد

 خذ الرعب ءأ است لعدم صلم هتلع ءأ هقوتكامسعع ممادع معرعاع» قلك ففتجؤط طمدد

 لس مدوتو, معاععم 1عذ محتصعف, ممامطاتع !'هساعع ءأ ءعممغلتعم» ذ 1 لاسم

 لعد طقطت[مصخنم ءا لعد معموتسععد. ]11 ءمحدعأم ندع 1ع مهن هتنع ]دن ةامتأ ةءاطس

 (لددق 1ع صمود 1ع ماسخ لتاعأاع ءا 1ع ماسك اممدطاغ, 1 ماتم [ةعاطعاتج مماتت

 امو ععدصلم ها 1ع معدم]ع, دز هدامصغأ ندا 5'ءالومءععوتت ل' ناعتسلعع اعد ]نألعق

17 
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 ىف هاهعوقوك نيركسعلا ىف تعقو ناقوملاو اولا أو طعقلا ناك دقو اصلا ظ

 ياذعلا اذه نأ دحاو نانسل نع اولاقف غلبم لك منم نقكتو نيانلا

 انطسبو ةروظحلا ءامدلل انتقارأ ةرقكو انلاغعأ ةوس نم ءالغلاو ءالبلاو
  هؤلصُنو انيلع ام ٍضقن اولاعتف [اظملا باقغحإو رثأملا باكترا ى انيذيا

 ءاسغفسلا تممف اغتر نم ةجر انكرادقتل انفومس ديغتو اهيا تأ

 ىلا بايسارفا رطضاو ملصلا عاقيإو مسلا جوني ىف بايسارفاو ز نمي
 ناتسربط ىلا لوقف اهب ةفرلعلا هزومو ماعطلا زعل ىلا ةقراغم
 يابب هركسعم ىن وز ماقإو ةحلاصملا رمأ ىن* ةعضاولل اعضوم اهلعجو

 للسمتا قلتخإ او اهنع بايسارفا دعابتب ًاليلق قاندل عستاف قرلا

 0 1 20 189 0 مضت. 20900 نوعو . 0 3ةدهودو لففو 0. 8 © تفلتخاو.'
 عي نار لج نم 0 يل بطل يمي يمل ووو يل مو هل جا نو تل جي ع يس خس يع م و ا ل 2 2م ل يبل م يو و م وس ل ريا يل مي نييس وص

 1م ءداتسع5 ءأ لع ممهصعصسعت» 12 مصعم0ع. آبع5 ععصق همم اتمعمأ 825 5و
 مهرم1عد 1ع معمعطقتس ةمهتقعمم عض.

 آم مستمع 1" ةمال6ةسصتع, 12 معدأع ها 1 مممانأف 01 جا[ ءادأ 65

 لعام ةعطم معد, مصصصتع 8 ممزدان1ها10ه , أ ةدوزعمأ ع6 موضسصت ءلعو 16ه

 م1115 عدم قف 7317383. "1013, "تس عت مزح انطقمست طع, [15دن عصأ : « (نعاأع معاص عب

 ع 18د هأ ءعالع لتدءأالع دوصأ اق ممكن اتع2عع5 06 5 6[دتأك: مماتك

 دورت 225 1265 جماد" 2801 ؟ء5غ ن ![1هأك 1ع هدصو لع عانس و لان 6و1 مص

 وعن ءدر ممانت" 2701 نمدمصسصتق امصا لع مةءاطغد ءا لع صسصعف. ةللمصف, 16-

 ورم 205 1ةاجأ عقر, [هتقومك ]12 ممتع ءأ "عدد ءالمطق 505 5ةطععو جت 10111210

 ةللصس نيتع 12 طم15616006 ع راع طماتك هضم ! ١ قامو 1عو غم ات

 ةالوتعما ءأ ؟عمهتعسا ماع مع عا 4ك ةكتجفط مودع تعم مصسقتاتع 1اعانف

 015 ممول ةصف مدع ودتعف نأ ةصص عصف“ 1غ مصضعا تكامص لع 12 مدلع قط قفزة

 [1هرنعغ لع بدتاأع» 8متر ذ ةمتقع 0ع 8 ممر"عام للعم رزحعمو ءأ ل مدهش اتع 06

 [هانمصم وعر 5ع امدصفمور"أم لمصق 1ع '!["هطوضسمقافس , لمصأ 11 1 16 ةلغوع لعد طغعم-

 نلماتماصق ممانن" 14 مدتع. دج لعم ءابتتق عل قمض نقطتول, 302 06 801

 ءاب عمفعع هن لغرمدتما 0' قل ةمتجفطر هدد معوماتسمتا نص معان. قرتعنو انص ةءاطقق م
 1م ءعوووصأ 0'ةدصططقددلعبعم ءا لع 1ءالسعور, هد قمصحتصأ نان [عةفازتفط ةط85-
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 ريهش ناريا نم بايسارفا مٍرغُي نا ىلع قافتالا عقو ىتح بتكلا تبواغتو

 م نأ قز عوز ىف قلو 0 ىارلا را هب ىري مس ةولغ رادقم نع
 -  ةيللابهتع ماتا نم هشيرو ]ذك ةهجإ نم 6 هدوع مس ةعنصب رماي

 انك“ ودعت نم جرخخسي 6 سيده نم* هلصنو مزاذك :لتبج نه دأسي

 ظ هرسع ربخأ خلبو خا قاك ىقو هممرب "شرار ماو عسلا كلذ لف

 نم قاسم ناتسبلطب لبج ىن دعصف ةيمرلا "لجأ نم لهمأو
 بايسارفا "هيلع معأ دقو مسلا كلذب هسوق نع ىرو بايسارفا

 نم مسلا ذفنو سهثلا عولط دنع كلذو هناكم شرا تامو ةمالعب

 ا [ىف] اهنع هرتط اهب طقسي داك الف 0س يغذاب ىلا ناتسوبط

 ليلابم طقسو لب ضرا نم 0 نضدا+ىلا.نفن قاح ىلاغت هللا رماب كلم

 0١ 0 شرأ ها ةتصقأ صاصق طققز ل1 ىرلا . نسوا . 2 0000 نلو .. 5| را جوع. يللا 6 ذك. --

 (6) 0 نك. - (6 .ة[دموانع لهصم 11. - (7 1 تك ب () ة[ةموتع لهصو (. --- © للدموع
 لقتزو (ن: - (19 31 سيغذا. !"(  ( ان مح.

 لودص عدنا لع 1[ مقصفءطقطع نمع ةئعدلسع ةودلع هذ 12 ممساغع لكختصع (1ةءادع

 ان"6نع مودع 1! ةععطعم» ةععدعطب

 موت مدع 1106ع لع ظطتعع ظطتعع نصع 1 ةءطع, لمصخغ هدد م"عدملةنأ 1ع زف

 ١ لقصف تضع ءعمامتمع منان 15 مانع, لع 1'هتلع لختص ةتعاع ملك لقصف اغألع

 مدمصام ومع 15 مملصاتع, لس 1عع دمماقصأ لكتصع ءعمامتمسع مملصع. ]1 لمضضف

 1["نرملرتع ذ ةرعءوعاط لع ةععرن نعاغع [1ةعطغ. قمععفعأط, ةنكعتم نذ نضع 11

 هكوصسعنع أ خذ 1'ءعامفطمع اتسناع لع 13 عر ةكوتأ نأ ممنوع ذ هقاتكع 0غ ف

 انس 11 صحممتم ةتنع تصف طد هدام عمف, لهصتف 16 !"ةطوسمأقم , عم معؤوعدعع لةخ18-

 ةلزتؤط, !ادصعم لع دود هنعع 12 1ةءطغع ذ !هندعأالاع ةلكففتزفط هحدتأ ةسصمسسم
 نسع ممم لاتعر تأ تنك ةنتفدز1 6[. (بع نأ هنت 1ة7ع» لس 501م1. آم [1ةعطع

 ماه لت '!"ةطوضأفس رهكون'ذ 880طعطتق. رح محمص ءتغ هان ءا1ع هللقتأ [(هدمطعتلب

 نص هع, ةتطقا نانع !'هدد 3مم" أع, ةاتن' 1":هرعلعع لع ططرعن , آنت لمنسم ]' نلمس .

 لع همرتاع نت'عألع مدصتصا زسكوننمسم اةكامتعع لع [[كطمنلس , لقصف 18 من-
 ممعع 06 ظوللعط. آف. ءهللأع (ةردلطق ذ نص ءمل1011 ةرممعا16 آ[؟هنعتم , ن0
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 الف بوزغلا ىف اهدي سمعا ءاعلا دنع كلذو نيزوكءا نافل
 مسه ابا جما دا مما

 دغب نم بتكت كنه ناك هطوقس ىلع هتاقث دهشو هيف هتمالع

 ريغإ هينا مير هدهعب اول كي داس اج تويز ا

 هددكسم مظعم 0 ىنافت ىبوقطتا ناك دقوا هترياصم نمرتنال توا
 رفحا طوقس نمو ماوعالا كلت ىن ماعلا ناآتوملابو ىنراقو لاز ىتعقو ىف

 ىلا مسلا كلذ ىبرم نمب اتعزل « رفاق. ابولاو طعقنلا راثا وس ىف هتاود

 ءارو ام ىلإ هركسم ايابقي ىف لحتراو هسفن ىلع *ق ديف سول

 هكللف ةةيفييناكتوو الفن لا ايخما عدس هج ظ

 0 21 قاقت. 0 0 كسع. 0 الاد. قو. : 4 15و. 80 7-0 6 11 11 قاتولا . ب 61315

 نياعللا, ©رئاعللا . تن" 31 معتشيا '
2 

 1غ دماعتل 1دغ ددع 1ع ممتصا لع لتكمدمتاسع. آ.ممدومع هعانع ممغصحع !1ةءطع

 هنأ ةأغ ممرحممماغع لع اكطمسلتس هم '!"ةطدضمأافس هك دع اهمددحدتأ ةلطفعتجفا

 هعءاتتععا, ؟هزتدصأ دنع عالع هد طصصهعوتعر عا عد طعصسعم لع قمصطقسعع ةزتوسصأ

 ها عداغ ىد'ءعالع ةامثأ امهصطغع ةهسلتأ ةملعمتغ, طدغ 1همغ ةامدسغ لع 12 ععوصلع

 لتدامصعع لع دمج ممزصاأ ل هضستحنع. ]1 ظتغ ةدتكا 0ع توتصاف ءهغ ط'مدو رجهق 56

 دوان5 أ[ ملعع غل دعك ءممم ععيط ءمأقر "ععمسمط ةتكذمسأ نسا 5 ةوتمددتا لخمصع لفعلع

 هام» نفاعداع ن اهودعأاع ز1 ظدللمتأ دع منوز عصعم». (رودس ع ةتتفذت 12 0عداستعاتم»

 لع اه ماسك عمصلع مهعاتع لع دمص هعصعب نحت جدتك مغدت لمتحف 145 لعاتسم "عد

 مدا معد هجعع 731 عا (ةععس تأ مدن 1'ةردتل متع لعف لعرمست غرنعف هصصغعق, 1

 نانع 15 لتكمدصأاتم» لع ]جه ماسوصدت“ا لع دعك ءطعدتتج نادت 27هتعصأ ةمععمططغ

 جاب مدمس انع لع 1ندسعد وع ما نم معداع, انت ةكدتعسأ مدسضن نط 1ةعاعاتج (016-

 ههوعر 11 ةطوصلمممم هذ مج 1ع اعمعامتنعع هموم مدتك داع 1ع مملتسغ لع لغد

 1ع آه !1نعاطع ها !'عدالعمتأ ند ءالع هحدتخ هانعسأ. ]1 مضغ 1' عم عم وعم ةدغ 0'هط-

 وعر عرع 1مع5د مصح عصاتموف هأ دع معالرعم ةجتعع ]ه5 لفطعم لع مرج ةعصنم لقصق

 1و "1 ممصقمحتممعز اعد مم21نلتءانمدو ]ع داتتحهتعسأ عا 1عو همر 36'1-

 نورس مدوصمتعما. كود ممودع لمصمم 1'امفصفءطمطع هجدتغ لمع لهدقع ةضقب
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 بايسارفا باهذ حعب وز روما هيلع " ترج امركذ

 نم ىنمالا .ةوالح سانلا قاذو رهش نارا نم بايسارفا ناكم الخ امل

 اولدبتساو روج ةنيشخ دعب لدعلا نمل اوشرتفاو ىوخل ةرارم دعب
 اهتوم دعب نرالا هللا ايحا محرلا كلملا قفر مجرلا ناطمشلا
 اقبالا :هانمسلا بيك هدنلا قوتتجو اكدن 0 اقل اس 1

 شاتراو اهراجتا راو اهعورز عْيَر تداو اهفيخز ضرالا 6 نذخاف ءالطهلا
 ٠ ..اودييو ورمل كيفي در لاقل بتل بوليوب ماسنالانءاهداو :ىياعلا
 نكغّوز لبقاو نيوخلا تلكصاو نيزبلا لازو ءارقفلا ىغتساو راعسالا
 باهسارفا هدسفا ام حالسصاو ناسحالا نانع ةلاطاو لدعلا عاب طسب
 0١ 15 ىرج. - 0 31دصوتع لدصو (ن. - ١( 11 قنعب اول دتسأو . - () 005 : هي

 تال
 (5) 0 خخاو . - (1 31 تجرغتو .

 111 5 م1 8115 2 2459 1طا185 آه 01 لا

 ١ همس قف ترفل ةنغ نةبدعمم 1'[عةصمعطقطع, يدع 16د ععصق , هجم 1" ةسد عرج
 . .  اطعسصع لع 12 (2معوم, عمو ا غمعمخ ]ع 0مادععد» لع ]1و دؤءادستم ءأر ةجطنك ةحوتت
 1 ئ نأ مم عاد روع 12 اتهممتعر 5 معو نر عطأ هاد 1م قدعاع مممعآ1عاتقع لع

 1 لانك ءأ ناتع 3 .ككفرم عدعع لع 1"دسعع لع متدؤصعملع تأ ممر

 ونمت نع 12 طتععتم 6 5دامص 16 11ه جامرعو طتعم ءعملتغ ]د متع ذه

 عع صومس ىلتع ءا ةمحمرتد ل'ةطمتحل 1عد عصام ةصصممومسأ 12 0عدوعساأع لع
 55 عمقمععر 1عد هداععو لت ءتعأ ؟ةععصغ هيجعمأعك هأغز]1 امدمطق تصع جعوصلع
 ماستع مصاتصسع. آم 1ع 5ع مومو لع ده مموغاماتمس ءأ لمصصسم 5ع5ذ ةطوصم

 لوصغع5د ممزمدمصف ءأا 1ع5 2متتاق 0ع ةعد ةعط»عور 1ع5 طمصتسصعق )0نت5ةةتعمأ

 لح طعم -ةامعر 165 101 واتح مهتفدهت عما, 15 1عماتاتاغ ةامتأ عقم ؤعدلع أ

 14و ةوسسعععك ءمسج]دتعساب 16و حممد ةامتعسا هذ طقق مصاحب 1ع ]مق 06-

 لصععمأ مكعامعفر ]18 طمتقفمع عووو تأ ]ع5 ممولن1815 ]01155 [15موساتت عضل قل

 ه'ةمماتنسم لقصف 12 ماسح آدععع معددنع نذ هدتعع :ثوصعع ان5 6ع, هذ م50-
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 نم همدق ام. ءأآ فيو هنقتقف ام.قتروو هحرج اموساو هلبرهخ ام ةرانعو

 عبس جارخ ةّقعرلا 0 غّوسو راهنالا نم ةيط ام ارجو عالقلاو نوصفلل

 نم هركذ مقت ام داوسلاب مرساو مل رظنلا نسحاو مهفرو نمنس

 ربماو ىتاوزلا ىست ةنيدم هيتفاح ىلع ىنبو باز هاّقس ىذلا رهنلا

 اهملا اهريغو لابهل نم هراجتالا لوصاو نمحايرلاو لوقبلا روزب لمحبي
 4 ناولا هل ذهتأ نم لراوصو اهنم نبغي ام نّؤغو ردي اوديو
 او ةنيزلا هراهظا ىف همّدقت نم ىلع دازو ةّقكولملا ةعطالا ىانضاو

 نم نينس سه تضم الو ٌمانغلاو ءىنلا لام نم هدونج نطعاو
 هسفنب هيف داج ضم هل ضعو هرع ارصقب هدي لوط نرعقا هكلم

 3 31 غوشو : -- 0 ( اجتالا . - 0 0 اهظا١ )(  3[ ريصقب.

 لدودع» ]ه5 ][ةطغةرملتاغور, ذ مممدععم» امدغ 1ع دمك ين'دحدلا طدلأ ةاعففتجفط,
 معلوم 1عو تتتصعف, ذ عمم 1عد طاعدددمعد ها ذ ةععصع» 1عذ ماهتعف نيتك

 017211 هواج56 عذر ذ ععمسقأتان1ع 145 10[عمعووع5 أ 1ع5 ءطقاعمتسع نمل ةتتدتأ

 لفاستتأك ءا ذ ممامطاتع 1ع نىددعد لعف عصختسخ نبتتل هحوتن مدصطاغو. ]11 معمتغ ذ

 هع5 هز عاف 1ةسحرممأ 560 ةصصقعد , 1عدنع لمصصق ع3 ةتطوتلعف هأغ ]عدس امد

 دسمتعمسم 1ع ماسك ععدصم ةمافمنأ. 11 لفصحمو لقصف 16 ةدستفل 1ع ءمصمل دعصع
 مدصغ ماسك طقستب 11 1!" ةممعاو 706 عا 1مصعق ددتتع دعك لعنح تكحعف تسع ت11

 ممدصسمغع 2-4 هسسلل[. 11 1 آغ مورماعت», دمذغ لعد مممصاقعم عقر ةمزغ "هتاف

 ءدملعمتأك , لعد عممتسعم لع ماهصتعو 16عمصتصعدمعد ءهأ هلم ت1 6عدصاأعم نصتل غ

 وعرصع» ءان0لع5د ماهصتم ل'هعطععو يتتل 8غ مامصاتعم». مدع انغام ممعصتع» ذ ادت

 هم مغمدتم لعق ماهأم لع تدصلع ؟ةيضفو ءا لعف عاف لتوصعم لع طودموع ىدع

 12 اهطأاع لكتص مز, ةأ 11 ةايعموفددتا 5ع5 م20606ءعووعسو مقنع دمد 1مقأع عا

 عقم 6 ممفزأ6غ. 11  لمصسف هذ عد ة01لهلق تصع مهناتغ لع 1'ةعوعصأ معمر: عضمسأ

 لعد ءمداسط ناتمصسع أ لح ظاتاتم. ظ

 (0نمصل ةدج هدأ مموصغ كسو ةسقر 12 ععمص0ع ةاعصمتع لع دم ماتتفذقسمع
 !نغ ءمصاععطد0معغع مدع ]1ه طصغرءأم لع هد تعي 1 (همحطو ممهلهلع عا لصق

 هعءانع مه12016ز] معمملتغ دد ممطأع ةسصعب مد مموصع هز مادا ةحدتأ ةاغ اممم عل
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 :.ناك دقو .ةزيغكلا هرثام ىلع .ةريسيلا هناا :كلمشاو:ةسيفنلا
 هو ذاب قيك ىلا اهلسف ءاهوش ءادرد زوبع ىو بايسارفا نم ةكلميملا

 حالصو هلدعو هلضف ىف هلم .ّنا ايندلا .دكن نمو ءانسح ةّتاش سورع

 00 هفسعو (1) هروجح 7 بايسارفا َنإ نتأو ىمهنس سج كلم هب ئايبلا

 . نفاقلا هللا 0 ناجسف ةنس ةكام عبرا ةبارق ف كلمي دالبلاو دابعلا ىلع هراثل

 ناهلهجنو هتينو هلضف ىف اهتبعتف اهفرعن ىاطلا ةّيضق لكىن هل
 رهبلو ّرسلا هدنع ءاوسورمالا هيلاو قلد هل هتيكحو هلدع ىلإ اهدرنف

 نوذيرفا دلو نم دابقيك كلم

 نايلم ىلع ىنايعالاو داّوقلاو (5) سابفلا ءاوأ (ه) نعققجأ و وز ماتا نينيشقلا اي

 (1) 0 ةدوجو . - (2 0 اصيسف. - (3) 3155. اهلعجو . -- ا") 1155. تعمجاو . - ا" [ةصسوسع
 (لوندق (0.

 . طمعصأ ممصصرم]ا مدن دعد ةعاتمسخ ممم م11عق. 11 ةحتدتأ "عود م 50111

 0*ةظةدتجفط هلمسد يد'عالع ةامتغ ىدصصصع هصع طقلعسمع تعتللع ؟عدصصع نلعص-

 1 ةءردعأ( 11 12 اعهصخصتل هذ آكد3هطقلط مدصصع بنصع رعتسع ءا طعااع ظطفصعف6عب

 101 ء'عوأ نصع لعق ممتخغؤمعد لع نع مممصلع يتنتس 01 1عأ ننع طنتب 51 7ة؟اانعاتخ ب

 هز لانذأع, مدن نتن 1ع5 طمصصتسعق ةأامتعمسأ طعاتسعاتعر مأعاتغ ناتننس "نمعمع ع

 كصو هصقر اهصلتخ نتف عةقتجفط , ةجعع ده عفسمستعر 5عو 7101ةعدعع5و ءا 16د

 مدجسح لمصغ 11 ةععوط]دتغ 1عو طوصصسعف عا 1عو مقجتو, يععوم 1ع م0601 5

 لع يمأمعع نعماف هصق. ]1135 ندع آنتعد 5مزغ 1هادغإ آلوصق امانأ 6ع 0111 211117 ,

 11 1هدنأ "ععمدصهثاعع ةعد طاعصتمتأك : يتقمص طماتك 1ع5 ةجع7عع35»76, 20115 9

 هااصطسمصف هذ دج عؤعع ءأ ذ ده طمصتغز 10ةلونتلك دمادك "عواعدأ ءقعامد

 رماتك 1ع5 مدد ءعرم235 هل 53 زانكأتعع ءأ د 5ذ 53ععدذء. لبانت دءتل هدأ 1ع ممهتالع

 لعد س6وأسععدز دعدأ 11 ل35ممدعز 11 ىنصصقتأ نع نات ءوأ دععععأ مصل ع نق انت

 ءوأ 2م21عدأ.

 مظلل م 4100153 مز1 , 01501811111 41811101011.

  ةمعغو 1ع مودع لع دس 1ع مهد]ع, 1و5 ءطعأذ ل'ةعصغع أ ]عد ععمصلف

 معا نرععصأ 1عدع ددللومعد نصفصتسعو ددنع آ[؟25نمطخلط , مهسعع نستلم "611
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 ءانمنةدن علا 341101011.
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 عبطلا مىكو قلق مظعو كلملا رصنع فرش نم.هيفااوار ام ذابعيكت

 ؛! نميو ةماعلا ةحلصم ٠ نمي عمبلو ةسايسلاب علا نم هدنع اوجوإو

 نامعالاو ناكرالا نم مرهغو زرذوجو نوطو لاز هعيابف ةضاخل ةحلضم

 ًنسح لاقف ادع هل اوّرخو كلملا حاتب هوجوتو بهذلا ريرس ىلع هودنعقأو
 : ىديأ ريصقتو كرتقلا َبذو : كدا ةطايح' مل نمضو مميلغ ىثأو

 تاراسجلا ىف 8 داتقحالاو رون موسر ةتامو لدعلا ننس ءآيحاو هلقلا
 ىَهي هنأ ف هدنعو قدصب ميولق كميقل زل | لك هنو تاس للا :رالا رمقتو

 راهنالا هايم ردقو :اهدانجاو اهدودح ىّتبو اهئامسإب روكلاو .نادلبلا

 ددهلل قازرال رشعلا حارخإب رماو نمضرالا برشل ىنويعلاو

 1) مو رحماك رصمسوان هدأ لهصسو (. ع 2 (0 ىيإ. د 0١ 1 داشنحاو . -- 0 11 اهرابخلاو .

 ىرهتعصأ عد ات 1 لل دكاضمننمس لع 1'ههوعسع 021, آه طقتأع مممهلتأم ءأ اه

 ممط]ءوذع لع قعوعافع نأ ةةمعمدتعمسأا نيتتأل دددسفتا عماتج ءعصع» أ معصد

 لروتأ دولل 3766 6 ء ةعملع وال كقاتلع لعد ةصافعغفأاك كم معدرمأع ءأ لعد

 عممسلم. اكد همه ق5 60] احعاتن ب 2فل, !هنعر زهق طمس مغ 1ع5 هستاععو طقانأف 00

 لنومتاهتمعد ءا عممسلد لع !'ءصصحتمع طخ معفاغسعمأ طمتسس عع 16 قبعصأ 00
 رجمداأعع دبع 1ع اعؤصع 00, 16 عر عم 11:عدأ لع اد 60011101 ما 6[ 56 ْ

 1051[ عرس غر" عردأ لعبدصأ طن. 11 1عو ءمصعمعلو ها ]هذ وص مانسم عساه [عد

 ممل لع لغلعملعع 1" ةصرتعع, لع معمم فدع 1ع5 ادععد, لع مممصمتع

 امر نكان نع, لع ععممعأا "ع عد اا جات ان“ ]عد زمماتكتات مصمم زاتكأعد, ل'ةطوأتس اعد

 تاسست ع5 هزمز"عووزحتعد ءاأ لع 5 ةججماتومعع ذ ععاعوم 1ع مدجد ءا ذاع ادتعع

 حممد ممعع. 115 1'هععاوسم نئعصغ لع اعبعو معدجي ءا ةلك لعسم ءايعمتعسأا ءمدج

 ملطعاتك ننال انعدلعهلأ 565 71080555. :

 [؟ةتومطخلط لمدصم لعك همدمك ةنتح ؟ك1165 ءا هنصح للوأتكاف, لف عتطتسم

 اجدع انستتأاعو ءا 1عدعو كععممدعترمأتممكر ةصفصم وعم 1ع5 ءودتح لعذ ءقصمانح

 6غ لعد دودتنععد ممن 11 عت ودأتمم عدو اعدععور ءأ كفانا داع اسمن لح

 لقءنغمع آذأ 2[ءهعأام هان 701 عمم عم 016 ماا
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 رهش ناريا ىلع ةبلاغلا بايسارفا دوع

 ةداعاو رهش ىناريا ةدواعم ىلع عمزاقز كوم ربخ بايسارفا عمس اتا
  قاذو اهّرَد قالخا عضترا دق ناك ذا امدح اهلفا نمبو هنيب بدل

 . ةبلاغلاو اهيف عمطلا هسفن هل تلوسف اهب قفتراو اهنم قزتراو اهتارمت
 ويشتحو ىدابو قشكو ىقعلا لجو دهعلا ضقنف اهيلع «ذابقيكل
 تاذ ىفرالا بكانم اهنع قيضت بكاوم ىف نوهج ولمظو 8) ىدأنو

 داوقلا عمجو لاز ىدعسا لاسأل نع ذابقيك فقو الو ضيعلاو لوطلا

 ' أ داهجلل . (3) نادت و ذقحأو

 ' اي يرام رد ا رايت وج 9 0( ويصامنل 1 دادسسالا نيني

 701711115 خ31 01461115 201178351543 0111 مآ 8501148.

 آم« 4 5فمنرفلم همماتأ 12 ممم 0ع قال 1 مموواسأ 0'ةدحوطتمع

 ١ ممالجعمست !اعقمفءطقطع ها لع مهعمرصسصعمعع» امهئامعتفعمسعمأ 15 عدعم»ع
 وجعع 1عذ طقطتأامسأم 0ع عالم مصاسفعن قعر همرصسع 11 3831 دانعم ةعد 1م-

 ءمملعم ممدص ءا1عدر عمفأم لع ةعق طصتخك ءأ ننتل وئامتأ همادتاتا أن ةةنأ

 ميمانغ ل'ءالع, 11 طخ ممسغ ذ 1م مصحمتخع» ءأ ذ 1 عداعع» ذ ا؟متومطفغلط.

 [مرسصرمدسأ ]15 مدتح نمت هحهيأ نأغ مدعأطتع ءأ همامسغ 1عو مود ععسم ةمأق

 نصاعةعافور 11 لفءامعد 1م جمعمعمع ءا دع ممتأ هد قمسصمدومعر 8غ لعم ةصهفأ عع

 رد عصام عا لعد ةرحمعأو ءا !ءةصعطتغ 1ع انزةتادمذس ذ 12 مغع لع 1ةعتمصق هل
 ممرسط م عممعم, ندع 1عد مصعد لع ]ه اععععر عد دم 1مصعتعاسم أ هه 1ةموعاتالب

 همسعمأ معاسع ن 1ع5و قىصاعمتس آكمتومطؤلطب ؟هرودصأ هعالع ةلاسهأتمس, دطهطلق

 4,31, مدت معتم 1عو كعك ل'هصصغع ءا طغ دعم ممعمومصدأتكك ممدع 18 عانعع

15 
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 شخر هسرف ىلع كاز نب متسر لوصح

 . هيهوو هدودص ةطلينسب ىزدأل مل هثاعدتسا 5 ذابقمك لوشو هيلع

 نا كما مل لاقف «هباعضاو هداؤق عج رهسلل هلملو ةركفلا هراهن
 ىلا دانيل نيتكر فلا لا حا جاوب تدهع ام ةساك يدا بايسارفا انا
 رمكلا سم تدجوو نسلا ىف ةيتعلل يقال ةدامالانكا ءارا ىترهاظم

 ممقي ىنالؤجرم هدوع ةضاضغو هبابش لابتقا ىلع مسر ىنبا اذفو
 هنكلوربهل بيطو رشالا نسح ىف نع .ديزي لب ىانم بونيو ىاقم

 هامحي ال تكيحب ةّوقلا ( دادتشاو ةماقلا دادتمأو مسيل ىف ةطسبلا نم

 0) 31 ةركفل . س 0 3لهمونم لفمف 0. تس (8) 0 تعط س7 1 506

101151111 , 111.5 1 241 1501171 501 111111 

 1[ 101 هممسأ نين خل ةمترتفط هحدتأ ؟!عمصعطن 1ع ]طر هتاجمفص ءأ عمحةطن

 لع ممسصسعمتت 1'[عقهصقءطقطسب تمامستغ 1ع اعدتكع نمصعأت, ءا نانع 1ع ص عدددععتت

 لع اآءةتومطخملط مصغ 1'ةممعاع»ع هسمعغو لس هز, 12 اكفاعددع عقممأتا [هانأع

 د ممل تسعز 11 م5521[ 1عو زرودعس هذ صفلتاعع ءأ اعد صستتك لهصف 1! ةصدمممستع.

 11 مممصتا دعد ءطعأو لدعصغع كا دعد هلظعتعسو, ءا ا[عدع لتأ : « ةدعطعت تع

 1غ لغدس 0'ةظةمتورفط يأ لع عمسع 15 كطمدع 15 ماتتق ععوتتع نانع ]ه3
 لويصسمتك مصصتتع ءأ نع 16 م1 آاكهتوماطةمط ه طعومتس لع محمص ة10ع ةععمانج

 اتصغع. لالمتك زرع داتتك ةحوصعم عم ةمع ءأ نع معودعمق 1عو ةالعتساعف لع لد

 ع11عددع. ؟نهنعز مممد طلخ ظ8مسمأءعمم, لقصف 12 !1عتع لع 19 زعدصعددع ءأ

 لقصف امانأع ده توات عانت نحنت, هد عاجأ 1 ةورمفسع» لع ]ستر صمغ معدد ع

 هت ماسأمأ مجمع دنع مومذعتنو عد طقسأف هلاك ءأ عم معممدتسصمع. 5ءنلعس عمت

 ١1 هدا (ءا1 عمم عصأ ةممعصعر ده اهتللع ءىأ دز طقتتتمع ءأ ده ]منع هذ ععفصلعب

 نت ةاتعاتمس نطعرول مع معدأ 1ع ممساعع لعصع مادتف عمعدمسأ مهق 1" عصصم دعت
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 0 ىلا ف آلزا كلما هدوضب . الجار ا 7 الو نوف

 نال لدم هلم وشم رسل رك لد

 #77 انلِجَو ب10 10و 1 2 : انيمديو

 اهتمي هلكت تاهل نم لويخل راضحأب اورما ف اكل ! انكفامإ انحاوراو
 ثنا ًاطاطتيف اهنم دحاو لكرهظ ىلع هدي عضي ةسر ناكف مسر ىلع

 ىلا نيس نضرثكا هيلع ضع ىثح هلجر نع ًالضف هديل تبعي ظ
 عقي :نيافلا ذاكو هزاهتخا قفاويو هباكر لمي ام اهيف ها ىكي ملف سيرف

 ةبولجم ليج هنيعب 0تّرمأ هنا اًموي قفتاف هل لصي ام ليصح نم
 (0) 31 انرما . - (2) 115. ضرعيل. - (8) 11 نوكي الق. - (4) 3155. لص. + 8 15 ترم.

 ةذ مزعل هذ 12 نمنع لس ممأ ءأ عمقتتأع ذ 8 عمم فصاعع 4 فكتور ةط لع
 | معمق لمددع ندع ممانق لعمق, 2201 ةلظ2ق1 ([116 70115, 18115 7عطقت أنك

 165 طقوس 01135 00 لدصق 1ع 7ةظطمسلت امص هأغ 1ع 1[؟فطمدل

 لدمف 16 0ةفءطستع ءأ !'اعؤصقءطقطب رجماتع آ]دن ةاكع م06ةءصاغدز معامأ-نانم

 زعم ممن 1ععوجاحت] امواتحت عع ممددتع طاق انطصع 100ه 111ع! » آبع5 ةكة1ةاهصأق 5©

 رسموا عمم غمعصغأ لعتوساأ ]ستر عآ لتععمأ : « (نع[عقر 51 520115 201111011 5

 ' اطقم ععرت مماتق-مح غوص عد ع كطعزتهلتح رتمانت" 5ع لع مممصغتتعذ ن 1ماتكأ عطل ,

 رفاتق 16 1معكمصق أ طماتك 70ان5 1عو 02 ةسومق. ([10نقر, 205 هلهلن عقر 5

 ما16[ممقر 205 مزمور 205 ةمعق5 عا 205 طاعصق 7005 ةممهساتعمصسءصأ. » 2انتف

 رام ةععمأ ؟عدتع لع اهادتعذ مهصأك 1ع5 طعووتتح ءأ 1عو طععصأ مككفوعصأعم ذ

 [مدتماعس . '1"هدأ كطعبدل لمصغ 11 اهدعطقتأ 1ع 0105 5:ةلةهتكددتأب طع ممانحدسأ

 م6دزقمأع» ذ 12 مععووتمرد لع د دصقتسو ءأ ططممتسق ةطعمالع ة1131(-11 مان كان

 ممرسع» هعالع لع ةعد زوم طعف. 0م آنت ممصأتت# ةتسقا مانف لع كسونفسأع

 :رصت11 ع ءطعز متم , مهعمت 1عوونعاف ذك مازن ءد 202:6 م85 انص 5عانأ قحوطاع لع

 ممرسأعر“ مزح غايع» أ طتت مدحت عصمسأ. 11 ةللقتأ عممصععت» لذ 1'ةورتوتع لع معاند

 مما ععر» 1و مممطأتتع 2270م 16عر 1015نانأ اتت ]0101 02 11 205561“ 50115 59
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 هارماو هب ببعاف هما عبتي اهيف تيكرهُم ىلع ةرصب عقوف رممتق نم
 520 مسيل هتال لاق ملو لاق هيف عمطم ال هنإ هبلاج لاقف هدرب

 دقو تباين شخر يبسي هّمأ هتعضو ذنم .هنا لاق كيردُي

 : مازاقت هشاالو هبيفن: نم اًويحا نكي وشرالخ زيهم نين ٠٠

 --ءْ هبذج نم ( نا كاب نع فشلا تسر هامرف هذخال ضّرعتي

  همدقب بوسفو اهب ح 58 سر اهرجزف هب عاقيالل ههمأ هتدصقو

 فجاة ذا ف هغيمم ىءاههجيل تالجقسو ةكمرلا ترغعف ضرالا
 يللا نييف هللاو اذه لاقف عفرتو تّتغت :و أطاطتي مفرهملا رهظ ىلع هدي

 ابو تولع + ب سومياجب رتراب» !ىلّقبجيو ىليخك

 (') 215. ةرماو. ب(0 35 بكر, 0 بكار ..: (3:31 داقت . ب () 0 نكمت. بت 8! 21 عاقيالل
 احرف هب. -- ( 11 ىنلمدكو ىنلمت.

 رعمج نص امان معدتت 0ع ءطعرهتتدع ةصحعمسم لن (0ةفءاطسمتس. مورد ؟ةعمجل امصقطد

 ةانل' 10 001 ةهنص طوت دانتوسأ ةذ مغمع. ]1 هم كدخ 1م 6هغ لمدصم 1'هنلعع

 2016 16 معامل". آنع مةاعع ل لدأ : « ]1 مع 1ددتأ موق ةمدوعت» قف عاتت-اؤي» ل « أ

 000101 لتاأ آ1ما1ة1 مرور م١ ب , وعم 0 60201 16 مفاضعو 11 هدأ

 [منماعسم . ١م ل «(00 عم 18-5915 » ب « (ر' عدا نانعر غ5 8 1000 نابع '

 هاغ هممعاف ظملطاعءأ» لع ظمسماوم», ءا كعقأ ع مجمد يدا ممداع. ][)ءردانتف

 لعمع هصق 11 هدا عد ةامغ ل ةامع دممصاغ, مصصهتف 11 طع دع ]1ةهتقدع ممهت اسمع مدع
 معمسدمسسع, ءأ دج مجمع مع مععطصعأ م35 نهج 056 ع 32 م10ءطعت“ م0اق“

 1 مءعملعع. » قلمعد 1مسفاعس , 1هردضغ امددعطع لين 1دععاي مةمقدولا ذ 1!ةاع

 انععرع ذل طحت. آم دمؤرخع ةععواتساتا عمان دع م6كمتتع» هادم 1ماسمأعس. (رعاستعا

 12 "عممادكدد, 1' لل ءدزتت مدع نص هت ءأ ظورو 12 اعمسع لع ةدص متعل. آيه

 روصعمأ, ةمماهحة صاع, 5 ةطولاتأ ءأ امددطو ة مآهغ ؟ءصاعع. 10ةاعاتا 8

 ءدفاتتأع 5م مممتس دنع 1ع مماهلمتس , ينت دع مانع ممتصغ, لعمم ءبعم 1ععطصع ءأ
 وع ءلمعددو طغععم عدا. الكا ظمسكأعست لع 5 ةءرتعم : « طوم للزعتد , :هز1ذ هم

 ءادعتمل, ءءاست نبت مع ممماعسو ءأ نادت دعم دمه مدتاتمع ! ١ بع مذاسع انت لتأ :

 « كز غ4 0 "عد مدق 1ماتفأعس , مع معمق مدق هع ممانلدتس , 12 مم 616 'ههنح
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 هداف دقو كقح وهف مسز تنا تنك نإو كريغل وه ىذلا رهملا اذه

 ام بوو طبشصق رسهملابرماف هؤيسو ةلصب هلرماو كصغف كيلا دوعسلا
 جرح ىتح رهشلا هيلع ردي ملف هدقفتو هدهعت ٌقِسحأو هاوغم مركحأو
 ةهنع قظنق ةوريلو: نسبا نمي اًعماج ةقلفل ابج ةروصلا © عكار

 ل ابلظعم  دارف ةنبكرز مادو هجارسإب مدقتف ةوقلاو ققعلا دهاوش

 ةياغ ىلع ىرجو هتحت نم ققدتملا ليسلاو قثوملا دوطلا ىكحو هربخم

 نم ةاداونس ادحا نتكمي لو هنادع نم عوطا هل ناكو هعبتحيو هنتدارا
 ياوالالا ليلا اندلر اج نحل هةر فجل كار يشن ناو يرو هلت

 تزبختساو كتلا نكلّصحو كتلاض تدجو دق ىنب اي لاقو هب اًدج رشف ظ

 ىقبو كيعاسمب قافالا كولم تقف دق كب ىناكو كيف ىنامزلا ديعاوم

 )١( ةلوور نواف. ع 2 0 جرخ , ©[ ]16و عانت 255. عبار. ب (5) 11 ننم. -- 0! 155. ةاوس نم.

 .ال"ان1. 51 2 ءدأ 01 نت مو مم نأكعم , 1 [ همه ماتعمأب «'موأ 1جح طوصصع 101

 نانن اع ]15 ممعوعماأغ.» 1مسمأعمسم دع صتغ ذل سعر 11[ "6ءمطت]) ع5 16 مقام

 ه6 1ع مص عفلتم. هتف 11 لمصصقلا' هلعع لع مممتصأءمتع ءأ ل' دكة عطمم 6 10011-

 اهنص, لع 1ع طتعم 1هوععرع ءغ طتعم همددضتع, لع ؟هءعدمع» لع طنت ءأ لع انت

 رتمولت عابعر» [هنف 1ع5 دولصف. قحومأ نانع 1ع ممزق 131 مدقدغ, 11 ةاهتأ عز عداد

 هدووصتاتئدع لع 1معصصع تأ ىنمعءطع لع داقاتسعع, مةمصتخكمسأ 1ع5 نسما غ5

 لع ]هج طعمتتتف هغ لع اه ممجتلتغغز ]عد هةوصعدك لع ]2 همط]ءعووع ءا لع ]1و 10عع

 دتمعاممد هتعصسخأ دم ممفضتع. 1مسمفاعسس لمسعم 1'هعلعع لع انت معااسع 1 ةعالع

 مغ 1 طصلع, ءا 1ع دمصتم. كو طضلامستع ةمزمةععصعع لف رمهفددتا ةعذ نممألتأغد

 1[ فاعطمءات «عودعصدط]هتغ ذ 12 1هزك هذ 12 دماتلع ممصامعمع ءأ هب طمصععمأ اصح م6 -

 اتعاتج نات ءمدتلأع ذ دعد متعلم. ]11 ممهععطقتا ةطووآ]تسعصتأ ذ 12 ؟0ه1هداغ ءا

 1 15 1ةصامتفتع لع 1مسمأءعس , آنت هطغتذددتأ مااتف 0ل0عز ]عود عصأ 01 ]3 طلع أ

 ع ةع [هتدؤدتا ططمصاع» مدع هنعانس ةتتاسع نانع ]ست 231 ؟هرتهصأ آماتكأود ءادم-

 ةسعاطممسأ ممععتأ هت لانمص دنع 1" ن1 6ةمطقسأ ءأ هن اهتتعمس كاننع !'ةتعلعر نأ ةنن

 مصاطأإع لع 1ه زمزع ءأ لثأ : « "['ن حتعسم لع اممانح ع, 6 مصحصمص لك, هع ينل اع

 201111211 111 20556 لعد امد ةصخاسوصعسأ, هأ اخ 7185 لعصت ةصلع» !'ةععمتد-
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 :.نانيشما نفاق قاس نع رهشتو باهسارفا ةعراقمل ةعتسق' نأ ى الا

 ينل قبسحا دنع يضم لاقف راغُملا ّرملا محو راغلا كاردأو راثألا

 . .. هيوار هللا محم ىاعرفوب انأك ولا

 ايهنب بيخرسف دانك هنو و يو وحب ه|راس 58 و ا

 بايسارفا ىل زربا "نأ ههبال سر لاقف 0 ىف* بايسارفا 0ك

 (') 31 راسحا . - © ( راس. | 9) ةةدصوسنع لقمو (ن. ب 4١ 11 ركسع . -- 137 065 ظواع
 مد "جبت 0م5 11, ءأ 145 2205 تبثت . . . هنعحخص 50م1 6تلأك ندع م1ع21 036 10ز5 ةكوطأ ىل زرجا

 بايسارفأ, ماتنو 76م6165. بلقلا ىف ©5؟ 7 ؟ممهرسعمأ لخحضع مطعقمع ةنمرتس6ع مدع ]'ةجاعاتت" هان
 01015 مهتم 145 50115.

 ربخ

 ما1ودوددعصسأ لع5 معمصعقذعق نيتع ]12 1'هعطتصع 2 ةدتاعد هذ امص ةنزعأ. ]1 ع

 دعرصطأاع اع متع 3)06 ةجتدصأ ةمهمةفوع مدن اعد جرم1 هناك 16د هند لعد لت116-

 معماعم مدساتعم لحي مممصلع. ا1[هتصساعممست 11 ةددجأ ةمعم»ع نانع اج اع 00031:

 ممن 12 1!تأتع مصاعع قكعقمتجةطر ندع طخ 0غ م]هزعد اهددأع امد ةهع تع مولتن
 هععم سمات لعد طقسأم اهتم, هطاعصتج 1ع ؟عهتوصعطع ءا موانع ممعاأمعب التت هنت

 ج21 لةءطمتمسم. ١» موتك عدم م6نموسلنأ : « لع دعوت ذ ]2 طفاتتعد»ع 0ع آه معزا

 اعدم هماستمم نتع 11 115565 3701 لع مما ها لع هدأ هع نبع ان

 هالعصلد لع صممت, مدنع 12 ؟ه1مدخغ لع التعب عا ةجتعع دد مععطمتف100.»

 4100 8و منت 14501185 01118 118

 4554101 0101 آءآئ1 آء1] 8 01511

 241 ءأ ظماتفأعسسم دع ممهلنععمسأ هجعع 1'ةصصقع ذ 12 ممول عصعع لع آكمتوم-
 طؤقلط. نعاستعأ 1عدع ةودطقتتم ]12 طاعصسح عمسع ءغ 1عدع طغ 1ع معزا! مدع ةععدعتل ,
 ا ممئامسأ مدماتعس ]1 ةععصعمأ ظمسمأعمم ةحعع تصع ععوصلع طرعصح ءنالمصعع أ

 ةحعع طمصصعتت. ا[ةصفتأع 11 16و ةحصصعمم ةحوع آن هد دع لتصوعمصأ مورد ]ع

 سر 1 ةكءةمتجفم . . . .ظمايداعس 01[ هذ دم مغعع : .ىن قف فترتةط 5ع مهد
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 كلذ َناف ظقفحتو تّتعت قباب لاقف هتتعلط ايندلا تمدعأ .هتعفص

 اوحاكتو اورواستو اوبئاوتو اولواصت منا رق هرانب ىنلطصُي الرحاسلا
 هاراهنلا راصو اهنارقا تقناغتو اهنارين نرعتساو برد احر تراد ىّتح

 ىقوم ىلع مسر لّذو بارسضسلاو ناعطلابرمالا مقاغتو رابغلاب ًاليل
 معف هنم نكسمتو هيلع ىناو هزرابو هل ىربناو © هوحن اخف بايسارفا
 هكرداف خسر هعبتو مزهناو هباهإ ف ىؤهل بدو همواقي ال هنا بايسارفا
 ىلا هطقساو هجرس نم هعلتقا ىتح هبذجل 0 هقطنم ىلا هدي دمو

 بايسارفا لاتحاف اًّيح ذابقيك هب ىتأي نا ذارإو هنضتحاف لجرتو ضرالا
 ةقفازبيالا نكستو .هسهجتو نلعأ ماهو هنسازب انو هدي" نم. تالقالل هدب
 موملغف شوحولا ىلع دوسالاك ميلع اوبتوو مينارج نم موهوف كرتلا نم

 (1) © اهنلا . 2(  0 ةوجن اصف. - (3) 3155. هقطنمم.

 هعماع هذ مممأ, رع لغات عمت 1ع مممصلع لع هد مععوودعع ! ١ 231 «غممدلتك :

 . «ممتك مصتلعمتأ, مممص لفقر أ انعصق-ام1 دادنع ع5 عمضلعق, قع 11 ط'عوأ هك

 [معز1ع لع ]نأاأعر» ةكعع نع ةم1"عتعت“. » .

 ]رعو ءمدجطوأامصاأم 5 ةلوصعغمعدأ ءا دع كقمعوؤععمأب دع م6 ءم أ غععصأ 5

 نحف هاند 1ع5 جاجا »عد ءأ ه'ةعددت]ل 1 «ءعمأ : 1م مممانغع لعوعتسأ دس عاتفع ءأ ةعطقمط 6ع

 16و طقس ماممق دع مر" عدغ 6018م5 هذ 602مقر 12 م035516ع 5ةهانآ عن ءث طقس

 ععدتا 1ع زمسدع عد صستغر ]1 1مصعع كغ 1ع ددطعع ةتقدتعماأا ؟ةعع. 10ماتكأعال ,

 ة نست هد 2211 ه1 مغ 1' عدلعمتأ هان دع اممدحدتا ةعةفتجؤط , دع لتستععم لع

 همدج ءقأغز 11 1ةطموسلم ءغ 1ع لغطقر, 1'هئامونم ءأ 1" عصممعأق ةددنع ]انت ةقلعق

 ةزرؤطو دعمامصسغ نتتل هع مماجسع تأ 1نق ؟مدزكأع» ءا عدوصم مهن 12 معاتت 5

 رماأ 4 طدتس آمسمأعسم 1ع مواتتتوانتا1[ ءأ ]ه1 عاوصتخو 16 ةدتكاةذوصأ ه3 8

 هعماسسعر 11 !"ةصعدعاطم لع دد دءالع عا 1ع زعام ذل 1عمععز ماتت , ةأمصأ عن ععسل

 لع نطعولب 11 1ع مغ دماتق ةمرص طعقم موانع 1ع ممعاع» تحدت ذ كمت نهطفلطب

 4م1لمةقاجةطب هنن مممازتعم لع .ةد ةور"عءال1 ممتع, "غهقدتل ذ ةءطقم معد 0" عماعع 56

 200125, 56 591172 ©أ مات" هات طقفقت(0. ]رعد ]ععطق عاتق 0 11

 دنع 1ع5 "1؟تنعور 16و مدعم ع ةععمغ 0ع ةهددك نانو آو 5ع زءافرععمأ ةاندع ءاتح

 العلامة علنا 24710741.
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 مدالا ىرف منورفيو ميعيخبلا م لش منولشي مراتأ ىف اوراسو مومزهو

 ةمذرست ىف نوجج ربع ىذح لجولا ح انجب : ارئاط ممدقي بايسارفاو
 اووصنم ذابقيك عجرو © 6 هنمام مو ءارو انج ناصح هلئاتالا نم

 هرثأ " نسح ىلع مسر دجاو هكلم رقتسمو هزع زكرم ىلا ةاًوووسم
 رثاس ىلوو دنهلا «دالب هالوو هيلع علخو هلحيو هتلزغم )نم عفرو
 ىلا ليبوتلا ل بشرا .بابمتسؤفا نإ ق.اًمانعلاو هيف: متقو» تايالرلا ازعل
 قالعالاو ”رشاهخذلا تاهقا ىلع ةاقشملا ايادهلاب مسرو لازو ذابقيك

 دوعي ال نا مل نمقو مفطالو ملاقساو عملا هرذتعإو نيثافنلاو
 ”«ميتفلاجم ىلإ متفلا نيم لدعم ىاواعتمرايلجىدشتي الو هذيلا

 (0) ( لثم مهنولشبو . 9(  31 همانم. ب 0 6 اًورسم ٠ ب () ة[دصوسع ومو 81. ب (5) 1 8

 ب8 ( هدالي. 9(  ةافو. رباخرلا. - 9 0 رمعاو. #(  0 مهتغلاخم .

 فمصحصتع ع5 اوصف داتنع ]عانس مع01عد ءار ةمن5 همز اهنا لهصق 1عاتتتو "ةقك

 لع ]1دموعد طءةءطعمر 115 1عو ممتسعمأ عم تاع, 1ع5 مماتكددسأ [عتةهصأ الع

 مدصصتسصع لعد ا"مهمعدسع ءأ 1ع5د اهتلادلمسأ مدحصدع لت ءاتتتع مة عاجةطر 01

 نادت 12 معدع لمدصقتا لعد ةتلعذر 145 م6ءغله لهصف اعادع ءمددوع ءأ تةاتقذلأ

 خذ [مهصعطتمع 1ع ادزهتاجواذص ةحوع ند معاتأ دمدطت»ع لع عد ععطق هذ عموتعت“
 دورد علت مع لقصف 12 "1ك.

 آت مطفلط , ”تعامتعاتح ءأ زهزتعدم , ؟عامامسمم لقصف هد منهن عدعع "01:1.

 [1 اغدصدمت عمم 5د 59 151ه عالمم ذل [1مسمأعمم مهاد دعق ود] هذاك, آنت مصلغم لع

 طهستعد لتعمتافو, 1ع طغ هؤطنع لخحصع موطغع ل طصصصعسم» ءأ آنت لمصصم 16
 عمم عدد عس عما لع 1'[ملع. 11 ةصح عدلا ةتتقذا 1ع عماتجت عرعم عتص عدأق 1ع5 ةتتأاعق

 ءطعأك لئصصفع ها لتئكاسطسم عماع دع اع طتغس

 341351 )فط عمحمزتو لعد هرسصطدمددل عمو ذ اكهتومطفلاطب ذ 731 ءاذ 10دقأغ غصت

 هدتعع لعد ممنوعصسأك مدمج ءوأمقسأ امانغأ هع نمل 7 2 04 ماسق مممءلعدج عد

 (ممدمرو, هطز عاف مممعد هك زرموزتهتتج. ]11 2غ ةصعصلع طمصمعةطاع, 1عدع طغ اعصتت

 نص ]ذم ودعع لع ههطتسع ةذ 14م طتعم لتكممدع» أ مغ !' هم ودععممعما لع مع
 ماسك ءةمحوطتم اعدم ةصتغمتمعع, ما لع طععوطعع ذ 1عدع همداعداع» عاتق
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 اتلف قرشملا 0 ىاربطا نم زوت مسرب نوذيرفا هلعج ناك ام ىلع رصققيو
 ىلا عسرو كاز فصناو ةدهاعملا ىدقعناو ةحلاصملا تعقو ميلا اولصو
 6 هترضحب رومالا تّرقتساو ذابقيكل ةداعسلا بابس| تعقجاو اهكلام

 هانهتنعا ضرالا هتكنلمو اهتقزا ايندلا هيلا تقلاو «اهرارق هكلامم ىفو

 ىاطلالاو ادهلاب هيلا اوبّرقتو ىارطالا كولم همدخو

 همالك نم ةاراس اسو ذابقيك لاوحا هيلع ترج امركذ

 رافكتسالا ىلإ هتف 0ىزص هردك نم هل كلملا افصو هرما نم نكمت اتم
 ىاهينلسملا ةراصعو قاينببلاو 0ىاكرالا دييساتوترافل قمسحتو حلاصملا نم ىم

 (0) 0 فرظإ. - () 11 هترضخح - ا 31 اهرازف. -- ) 31 اهتنغا . - (5 راسي. - "6 15.
 فرصو . -- 7 ة[ةموسع لهصق (ن. 00 ١

 ل0115, 6 .لععدتع اعدم ةللثق هد هعوددسصأ ل" ةامع 1عدع عمصعسمت, ءأ ع هلل

  «مصاعماع» لع همدان عد 0'0كعمغأ هغئاسطنغعد زدلتك ذ 10 مد: خ10.

 آو م0 ةامصأ ةستحفن, 1'ةععم»ل دع طغ عا 1ه مدتح طنغ هطعأ تعم هرقل 61

 80جفاعمم ةاعص ءامان» ص غععصأ لقصف 1عمعق 1011 5

 '[:هدنأ همدعماتراتأ ذ 12 م«0ةرم6فتأغ ع ني كال 17 ه0 1

 مموصمتأغ, اهصغ هذ 5ج هوادع نمنع لمصق 1ع5 م؟021مععنز 1! تصتح عبو ةداتعت» انت

 نامت ةوانسستف, 12 اعدنع دع ]1ةتمدمتأ ءمدلستعع مدع طدتر أ 165 5013 135512

 ىمءمدمتعسا ]نت هاكع 1عدعك طمصسصفععد د است م6ةعماقسأ لعذ ءهلعقتتل

 دل و11185 ه1 6010118811515 1141

 م4150 1ءآك5 01015 1.011 111 21 آان 1.

 اممدويحع اكمتوهطخلط طدغ صان غععسعساأ ممهثأعع لع 1' عصمتسع عأ ناتع 5م

 21101116 1دأ رصعمسأ عذار 11 ©05361:8 10115 5635 ةوا25 3 0“ 616١

 1 عدحعو تقلعم, لذ ءمملعع ذأ ميموررفرعع عا ماناةذدسأ, هذ 1مم0عم ءأ ذ

 معممأ وع لعد 721165, ءوةاتصمفسأ ندع امدغ هع ينل هعقمداعةتأ 06 19 ورع

10 
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 مظعا نم هناطلسو هتتوقبو هنامز فو هدي ىلع اهنم ىربي ام 5

 ركسبلا:ليضفوركدلا نشح هتسكياام نسناو هللا لا قلإللاو تاجألا

 ماردلل نوكي نا ىلعرمالا ىنبو هوجولا نم دوج قاززالا راز داب رماو
 د هدونج نيبو هنيب اهف ةدحاولا ةنسلا ىف ةئالث راودا رمئاندلاو
 : ففص لي دش ةتعرلا نم 0 ماوس نمو بساكملاو شياعملا باكعا

 ىنص ىديا ىن اهقكم لوطي الو اهب 0 عاتمقسالاو قاقترالا نم هتجاح

 نا ةّمعرلا ىغبتي ال لوقي ىاكو هريغب كلذ رصيف قانضالا هذفق نم
 ال اهتاف تكركلاو لخلا نم ءاسرلا ىلا ةجاحلاب ةفرعم لقا «اونوكي
 اج نونم تسلا هل ةاذاطبالاو هيدا نيل عطل زينا وانا ا

 هنا اهعابطب معتو لاعفالا ىانصاو تاكرحل بورسض نم هيلع اهفّرصي

 (0) 1155. اهاوس. - (# ة[دصوتتع لهصق (ر. ب (3) 1 عامتسالاو , - 0) 1. نوكي . ب (3) 1 اولخت

 (  1 دحاو اهريغ. '

 أ نات] 5ع 1عرتقلا مهلك 502 20117011,50115 505 8"1عتع 6أ ةواتك هد اطتماتأك10 ,

 ءمرس ماعدت مودعم] 145 طوصسعم همدح عد 1ع5 مآلتك 1صقاعمعو 01[ عد ذ آلاعات

 ه1 دعمت 1ع مم عال دع مممازتعم 0'ةعويسفت نص يععا] مغ معدمست ءأ 15 ]مآتك

 طمتتأع "ععمست ة15ةدصعع. ]1 لمدصق 1'ةهعلضع لع ووعي ساقوم دل عصدعدغ,

 ممعجتم لع !اةسصحمفأ, 12 5010ع لعف تمدعوز 11 معضفذتا ندع 123 86

 . 0'هموعمأا ع( هع ءطمم عودت هتصسقأ لع ممهتسق عوزك 1015 مدع ةصر هه

 اتت 563 15011065 ءأ ل 01116 عماعد ءآققذعو 0'عصرم] هزت مو, لع 00100

 ءأ هتتاسعو ةصلتحت تف, لع اهعمد نحتع كدموسع ههافومرمتع ماكأ هم مما أ
 واعرب ةعرالات" ممانت 5عو طعقماسو ءا ندع 1'ةعوعسأ دع "عقافأ مدق 10ص عاعستلل
 ءةداسع 1ع5د ممهتسود 0ع ]1'تصع 0'ءال ع5 هدح لفعسحعصأ لن سصع هساعع. ]1 لتقدتأ :

 « 11 1ةددتأ يدع 145 ددتز عاف "ععمصصقتندعدأ 12 طمءعدوزام 0'هجمتع لعد نطعألك ءا

 نتألم مع ةمزعسأ مودك طممتصق 223565 ننع 145 ةطعت]] ع5 كأ 1عو عمتعفر نادت دع
 مف موتعسأ ردصقتف لع ماهعع» تص لع 1عدعن ةصلتاتلتك ذ ]عانت [ةأامعر 56

 ]1جرودوصغأ همصعتستعع مدع طخ أ ددتتحوسأ ده 01معءاتمم لقصف 145 01116 عداق
 دماج عصعصأم أ همفعدغلمسك نيستل 1هدع ةدتأ ةعقءعم اعز كلعك ددحتعدأ مقنع
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 لفتحن اهف انضّرك سيل لوقي ناكو هنم اهل دب الو كلذ الا اهحاصياال
 نسبالملاو ةدهمملا شرفلاو ةدّتشملا روصقلاب نيزلا نانصأ نم هيف
 نيعا ىن اهبابسا منتو ةكلمملارما نميزت الا ةنولملا ةيعطالاو ةزخافلا
 تاوهشلا ىن كاغتالا نود اهيلع ىجاونلا نم نيدراولاو اهيلا نيرظانلا

 كأن انهت بيزا ةساق وة كبل ىلا: ىاعب وساسمو باقل قم يا هكتمنللاو
 ةّقعرلا حلاصم ىلا ىدا دقف اهتحلصم ىلا ىدا امو ةحاصملاب اهيلع

 ةمايا ىف ترج رمثل برش ىف ةصق

 ةومحلاب اههتتسي نايكي ةراهلا بح ذابقيمك سغن ىلع بيلغالا أنك

 هراك اهنم رّتطتيو ةبرخ ضروأ عارذ ىري نأ هركيو توملاب بارشأ هبشيو

 1 11 امحل ا.

 ]عدس مهنتعع نس عالعد مع معدجعمأ ؟ةهمدتع لع هحللع ةسطع ممصتغ»عزي ل5

 مع معاج عصا دع ة0نفاسدتسع نذ هعانع 101. » ]11 ليكدتغ ةمعمدع : « كم ءطعضءطقسأ

 ردد لع ةترمععطعد مدلقتم, لع اميحتك ةاعصلتك مدع اعممع, لع ممهعمتل سعد

 معدد عساف, لع ممعاك ؟ةكفدر, ذ هعطتطو» هدف 1عو ععصععو لع ططقاعر مماع

 طسغ ص ءدأ ناحع لع لمدص عع لع ]1 ةءادك هد هزجهيحسصع عا 0 صامت علك د02 801337 61-

 معرس ءدأ لع معواتوع ةيتح رتعاتج لع هعدح نمت 1'هطوعحت عم ك نادت زن م عصصعات ا

 ع3 ةهحاععق مهوتذز هع م عدأ مهق 1ع معدعطمقسا تقوم مواجتع 1ع5 زوانتقةة 063

 صا 1ع ععمص ةصحمدع لعد مامتكتعك نادت دمتم عاتتلع. '1'هدتغ نع نادت مما ذ

 111104 ءأ عع نبت معاغزع و عدس لعد ءمهصختطاتع هذ 5د مهقردؤكتنر ءأ نع ننت

 .ةممغص ع 19 ممدرمفتأغ لع 111غ ةحصغصع مدع هعاو مممصسدع 16 طتعصس لعف هانز عاق. »

 ملل 4 ط0م05 814 15461 آن 711

 80115 1:12 716115 01 غن 421.

 (نع نادت اعدقتأ 16 ماسخ هنت ءمعاتع ل [؟ةتومطقلا «'ةاهتخ 12 نداطتعع لع 15

 همم. 11 1 مدحرحدسدتغ هذ 12 حتعر ةفوتست]دسغ 14و ءطقسرمو ةطوصلمدصغن ذ
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 ىلع ةفرشملا رظانملا ىن دوعقلا هبي ناكو 0 ةرصاعلا ضزالإ الغي

 :هلرصق مطس ىلع مي تاذوف اهيبف اهدي اهترضخ ىناوا ىف عزاؤملا
 ىلعاالا عقي الفرظننلا دم رضبلا 8اهيف رفاشي ةرضخم عرازم هتيلاوح
 ةراجلا ىلع اهتلالدب 0 تياتيو اهتسخب نننابو اهملا حورتسي وشو ةرضنلأ

 رتممظتب رمان ةرضفل لالخ ىف ىامب ىلع داوسب" هنت دعبالا ىلعأ قتلاذأ

 ىلا ةيرنق نم ىزصني ناك الجر قاركذو فرضناف اهربخب 6 ةئيتأي نم
 عقوف الكس تٍيتلاكوهو ةعرؤم ىن هنيحل طقسف غاط ناكسوهو ىنخا
 مركب 7 ىدونف رماف كلذل ذابقيك متغاف () هينيغ علتقاف بارغ هيلع

 رهدلا نم انيح "أاهبرش سانلا ىاهف اهبراش ىلغرمالا' كيدشتو رتمفلا

 7 0 ةرم ضالاب» بع ب 0 31 اهب. )4(  0 حيو , 11 افيو : -- 19 11 هنقاي

 هيتايو . - (6 11 منيع. - (7 3155. ىدونو. ل (8 رش.

 ردم. ]11 ]سن ةامتأ مفصتطاع لع هع دصع ءمد0غع لع [ةمعوتمس ةمعاتل أ عر مد ةزح

 ل6ردصأ نق ةمععامعأاع ءمدحصمع لع ممجستدتف هت عانعع, 0ع ممغصع ناننانص ءطقست) 1ْ

 هتااتح6 طق مه:3155311 نصع عد م2175 طغت "عاقب هأ 11 56 ماتم 2555

 هت" نم عاونانع انعم لع, ذ "عومملع» 1ع ةطقسزتو لحسم 15 ةةدتذوم 06 1ع

 ىمركلمعع ءأ لع 1عتع ةرماعم 0 عاتن.

 لص زماتع نياتعر 5ع [!عمقسمأ دنع 12 [ة"عمفدع لع آكدص 0ع ةعق مهةلقتك, 11 قدح

 اةصرتادتغ 1ع5 ءطفضسوود 765لمزهصأف نات 5ع اكمانتتهتعسأ 101 31110101, 500

 ممومعل, هانقذأ 1هزص ناتثأك 1ع ممسامتأ, دمع "عمعمصأمتأ ناتغ 15 607.
 طءعملممأ ننع, ءطقعممف لع ءعالع معودجع تةفتطاع لع 12 هتلاتعع, 11 60155301

 ه6 "عرجدتوددتا 56د ؟رعتح 0ع 12 طغعوسأم لح ةمعمعامعأع, 11 ةرمعرتعتتأ 3 آهتص .

 لحسم نص سا عرتاتعع 06 ؟ءئاتعع, يدعلندنع ءطمدع لع ممتع دنع لص طاقشعب

 قرصا لمدصغ 1'هعلعع لكي ءعمحمرتع» عم امسدكع طقتع تس طمتصصع نت ]تت د
 هزم عمدا 1!" مان ءواتمض 1ع ممعدودعهعرت مذ دمرص معاقماتتك, "2ع0مأق ([اتنانص

 طمصصصدع دع "عملفصتغ لكيم تللمعع ذ دع ةبنطععر مص م1 غاعسم عدا 1ع, ةامتأ

 طز ءصاقأ اممحطغ لمسم 1ع ءطمسرم مصحصتع اتق 6015 ممم ءأ ننناتس 6086211

 ه'ةاوصأ ةطداأت ةاننع آنت, آنت ةكوتأ ةععوعطع 65 ا اقوم طف لطب 6

 ةأ]معام مدع عع تأ, ظغ منءامضصوع 8 كيت 06 طمزرع لم تس هأ آف
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 ىلعرددقي لف دسأ عابسلا راد نم تلفأ نأ مايل ١١ ضعب ىف قفتاف

 رامتل بكري اك هبكرو هينذاب ذحاف باش هبرتم ىّتح دحا هدرو هذا

 ليضيف ذابعيك ىلإ مليح هيقتناف, هيظفمي ىلا هلبس ف .هضارو.هرّمسو

 لاقو هب اعدو ناركسوا انونجم نوكي ىا.نم ةاولخي ال ىتفلا نأ لاقو هنم
 لاقف مذ كالخو هاّيا كابوكوو دسالا ىلع كرساجت ىف كتضق ىقدصا هل .

 تدك دقو اهب الا ايندلا ىرا الو [ىل] مع ةنبا ىوها ىنا كلملا [اهتأ] معا

 5 ةحازرل ىرمغ اهجؤزو دعولا ىلخاف ىاتا اهبيوزت ىف دعوم ىلع ىتع نم
 ديكلا غلبو .ىبفن لمقاندكربدل ىنغلب الف ىتشيعم قلتو ىلاح

 ال م .اذنم قباب ولفي ىلع تنقفشا دقو نقإ "لل: تلاقف ئم.غلبم.لك ١

 () ة1ددونع لمصو (ن. - © 0 ىهناف. 0(  31 اولخي, © ولخت . - () 8[هموانع 1225 (ن. بس

 (5) ( ةجاؤرل. ل (" ( ىلإ.

 ممعامعد ل]عذ مامف ةؤتؤععد مصانع 1عذ طوحوعتمن. قامعد 1ع معتصأع 5 ةطواتسأ

 . لع طمتزعع لس حس معصلمسأا نص ءععاقتس [عط5]2.

 ©عن1 هلحتصتكم ص زمسنعب نانتص 10د 5 ةاممغ ةءطقرممن لع 1 مغصموععصتعب

 جعمومدمع مع ماثأ 1['ةمعفاعم» هت 1ع ممصعصعتب ل دكواتنف نع نمل اسغ ذل 855

 نص زعسصع طمتصتسع نبت 1ع ههتقتا مدع 1عو همعللعدر 1ع مممصتم همدصصتع هد

 مدمدأع نص ةضع ءغ 1ع طغ مهمعطع» لمءللعيصعسأب مانتك 1ع معردتغ ل ةع5 عمد

 لتعمم. مورد هج عداسمع 1دغ تهحدماغع ن آكهتومطخلاط, نست عد ظمأ 1م نامصصف

 كه لثأ : «(نع رعتصع طمصصسع مع معبأ ةأسع ندع 10م1 هد 1ع. » ]11 16 انا
 ةهرمزدعاع» ءأ ]نت لدغ : « 1"هتكدصما نمصصفتأاتع ددصخ ممعصأتت" ت0طقا0 21 111

 ردات ةارعع هعدعتب اغممؤضدتعع مم ةطمسلعم 1ع النص ءا 1ع طمصاأعتتب أ انت ةعاقق

 يعسم+ لع طاقصعت» طع رعمسع طمصصع ممموصلتأ : «ةدعطعر 6 "ه1. نسمع

 ] هنرسع نطع ءماجكتسع, نتن .عذأ ةمادغ مماحتع م01 لمصف 1ع مممصلع. ل'هحوتك

 ممرصعدوع لع حمص هدعاع نمل ممع 1ع لمصصععدتغ ممسدع 1عطصتصعب 7مةلك 11

 سمسم تع هذ 5و مدعماع ها 1 ممصفغع خدع هسساععب ذ ءةنكع لع صحمص طبصطلف

 ممدتان مص عا ع ددمص .لفصفسصعمأا 0تمصل لا عص 1انق ةسفاستلا, لع اتق ىاننع ©

 ممدصغ لع مع هع ا هجوم 0غوعوردمتع كدا يامفسم ع. قلم, مصمم دصغتعب انت

 هكوتأ مناع لع مما, سمع لأ : « (نععت, مممض الك, عواندحس ءطقوم ([16 ان
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 ام ضعب كنع فىقخت أاهناف حارلا نم حادقا هاما هيلع رهظتست

 هيو مسموم

 رابعا تلعفف ىوهلاو بلفشلاب يلا دوقب "1 نابابك

 (0) ةهقنب ناع* هةنتح ةفلاخم هل مهرو هتيععب أاعدو كلملا هب بهعاف ىيفالاب

 هبسفنل ىتفلا صلقساو ةاصب هلرماو لعفف هيخا نبا اهتيوزتو

 00008 حارلا نم اوبرشا سانلاب ىدونفرمأو هرهد ىلع هناعإو

 :٠ ىايرغلا :اهمف.علعقم :ةلاهن/كل|:انهيوق موف صلاوأ هكافار»نرمألا جالت
 ةياهن غولب اوبنتجاو رمخل برش ىف متداعل نانلا داعف مكنيغا

 ركسلا
 (0) 3[دصوتع لهصد 0. ب (2 ة1دمودع لمهمو 11. - 0 1 نايرعلا اهيف ءلذقي .

 « مع ممان135 >ةتصسعاع نانع مدع عمتك ءماتمع5 لغ دس, انت اع 501712 ععضمطأ

 «دتص معاب. ١ ب « (رمومصم عجأ 20111015-]ع طمتتسع كم تصب ]نت 15د عر عم م16

 « دعمعع لع 12 61 ءعوقع لحد "م19 » ا116 مجمع تأ : « منك هد اع ةعطقمأتب 10 ه6-

 « هعودز1غ مدل 11عكع 1 هطمدع غل ءعملسعر 0'ةهتلاعدسو, نانت 16 [ةصمضت نعل »

 3105 ]ع طاتخ نتعأ اتع5و انزع ةرمعغو همز مممص عم لح !ءاه , ]ع 013

 مجمع امنأغ 12 10"عع لحد تس, لع 19 زر عتصعموو ها لع 1'ةصمانت ءأغ ز 'ةععمسسرت اتق
 مسحم» كمامتأ جوع 1ع انمد.» آرع »ه1 ظحغ 106 نامدصغ. ]11 8غ ؟عمتع !'هدعاع

 ل لزعتصع طمصصصع ءأ ]حت هنلمدصم لع ممدممتع 1ع هممضمقعع لع قوص ععجلتع
 هأ لع هدد ظا16 هغ لع ممهسع» ما11عع] ةجعع ةومرح طعجعات. آن مددعأع 5 ةيفءعدأم ءأ

 اءيةتوماطخللط طحن طخ ممصعت» اتم معمدعمأ. 11 ةغامعطم 1ع زعسصع طمرصمع 8 8

 ممعمدمسمع هأ 15108 نه دعمه داعتت ده طمقاتا 15 10"ادصع. انتق 11 1غ 201*ع3ةعلط

 هلت معدد ع هعالع معهعلدسم هاتمص : ظاحعت لح حدس ةهحافصأك نات11 1ةلتغ م01

 . هتك معا ع ذ مممصصع لع ءاجهفذع» 1ع المص ممهتك عمجلعمدهدق 0'عد طلت

 لا15نن هام طعع لمصف نص نامغ هان 145 همرئطءوتتع 20دك هضم عطعمأ 145 زنعتجإ
 . آنع معدمأع 561 ةلمدو 1 طقطتخملع 064 طموتعع لح لم 101 هد نة

 0'هللعم زدكومنف 1 ءعودع مص نع.
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 ذابقيكر ما رخاركذ

 لور ؛ايجدوقلا“تحو هلا يسر ووحنساكلس مع ةنش اةنمانث صنم اغا

 لاوتمالا نم عججو ةّقعرلا ©قفارمل همزع دّرجو ةّجبلا حلاصمب ههتم

 ضم 6 دحي الو+ ةتعي ال ام قالبعالاو نيشافنلا نمو لامرلا نابغكك
 : رشيبكالا ةدهتا دنع كلتا “قع ةوطدقتسلف اهيف قوت نجلا هتضرم

 هالك اة ممتعا ئيصتل هادو ةريشلا نسحب ةاضواو :سواكيك

 هغنبا رماو هيما ىرجو هبحن ىفق ف زونكلاو نئازفل جتافم هيلا سو
 ىنروضك ايندلا لفا هراضقلا هلوصف ىف ّرتعملا نبا لاق ام ىلع هدعب

 اهضعب رشُت اهضعب ىولم املك ةفيكح
 () 311 هرم. -- (») 11 قفاوملا - 0 الددونو لهصد ((. - (' 21 ةكلمملاو كلملا . - ا" ((راصق.

 م1 21 161115 15 4100183011.

 ةمرععم هكمتمع ممعمغ عدا ةصقر معدلمستأ اعدودعأم ذل ةحدتخ ةلعف !'ةلنظعع
 لع آه عممصل عمت, معدعتب 1ع مممصع 8هدتقدوصت, ؟ءلللغ ةحعع ةمال1 تطلع هن

 طمصطعتتع لع [هاتقر مماتةانتحتا ةمععوتن نعم عدأ 1ع طاعص لع 5ع5 ةاتز عاق
 ةمصمفؤم قصحصصع لعف دمممععمتتخ لع ددطأع لعد كعطعدؤءو ءار ع نليقصأ65

 1صسصمص ط عمط] عد, لعد زهزتهتتح عا لعد هطز ءاف مممءلعدج , [ك2ةهطغلط !دأ ها عاصأ

 رمدتع 1 محه]هلتع لكمدغ 11 مممدعتأ. 11 1غدتعصق ممتنع نت داتعنملعم دود املك

 هلع ]؟متلعقمسف, ادت «ععمرصدص هنت لم تسع طوصصع ءمصلستأع, آنت 0
 لعم ةضفاستعانمدسخ داع 1م مممستغفمع لع لتس عع آ:1ثم( ]دن "عمنا ]عد لملم

 لعو (مثوم»و, مدنتك 11 اععصتسم دعد زودتعن. ]1 هد لدغ لع دمص مموصع ها لع

 عادت 1ع مص لف, ننت !انت ةهععفلمتغ, مدصحصع لتغ ا]ط©طص هك- 1[ه"أةتت د ىعف
 ماد "ع5 ةعماعصءع5 : « ]رنعف طقطآ[ةصاأك 0ع ءع مطمصعلع ةودغ قرصصتع 65

 6واسعو لكتس انحعع لكس ةععدر هدتعد 16و ؟هذك ندع 1!دصع لتكمدعمتا, هصع
30031011 211116 

 0ع 1
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 سوباق ةيبرعلاب هل لاقيو سواكيك كلم

 نودي 0 كي 0. ادا هيلا 35 ملا نر -

 دالبلا ةراسعو ءاملوالا ىنسع َتذلاو ءادعالا بذو حالصالا َْق اندوهجم

 سواكيك ناكو هيلع اونئاو هل اودهف ئبملاب ىنعلاو نسحب قفرلاو

 دينع رانجج اروطو دمشر كلم اروطف ىنؤلتلا ديدش ناشلا بيبع

 ةرمو ىفمصح روقو ةرسمو ديرم ناطمش ىرخاو ديدس كلام ةراتو

 ١ 1[ددوسع لهصو 1

 مريول 05 141130105 , مططعاال , 810 1184811 5

 ]عو طعأذ 0 ةعصصقعر ةزجتغق 27011 (ةحصتسم 1و ؟ةدصفمةتلاءد لع 0[1910-

 طفلط, معملرعومأ ططصصعصسممعع لع 5لغاتاغ ذ اكمتاعفمانق. (بعااتتسعت 5 ةققلا ةاتن'
 1 نؤصع أ ءعزلوصتأ 12 همدعممسع.. لبعد ممعستغمع5و ممعمأعخ نانكل 1عاتتا ا

 ه0 عوده 1دصعمأ هعالعو-ءأا : « انتعد (ندع دمص هممدت دونغ عامتطغإ] طماتق 2.
 لمدصغ ]1و اععع ممتع زن ةعتع هد [هتفدصأ 5 ؟01ههخغ ءا للعم هدح 101615

 لع وعد ةءرتا عدو. [هدك هلل1مصك هماتك ةحماتوتعت» لع امانأتع5 طمذ 1مععق مل

 ممامطاتمس 1و هل دتععو, هذ معممدندوعم» 1عو ةمصعستك, هرم م16 عع صمد هللطغقر ف

 معملعع 1ع مدجتد (1هرتكددسأ, ةذ ةععمرلع» 205 133: ءاتتف ةاتح ]مصدو ها ذل ةةاناد

 مداعع اعد طفعطقستم. » ]15 هع مموؤعصفععمغ لعدصأ طحت ءا 1ع ءودمطاغةيعصت

 0 610 ع3.

 . 1؟هتاقمسدم امنا ل دصسع مهاتسع نامدصمسأ عر تءامؤسح عدم عدا هممطنلع : اهصافأ

 طمص دماج ءسدتس , امصخفغ عدم تم1عمأو ةذ اغا يعم عدغ 01 مغمممعامطأعر

 ذ 1عأ ةساعع ةدامص مءطوال عز مدعتتف عمجع ءا مصتلعمأ, 0'ةيباععد !هذق فوقعت
 ء نامدسلت. 11 نامتأ ددساماتغ همتستقاسعسم ءمأ 701ه دامتعع, ةيكلعمأ هذ م0ات-
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 هءاهيزرعلا | انستا ةهلسبلا ةرو ءاسنلا كضيوي ءازالا: داونتسالاو
 هعضت (0ةهسفنو همأتا ىندتمأو لاله هذه ىضتقم ىلع هلاوحا ترج

 »و تمني هلشع ةاّيمف 0 هتداعسو هدسفُمي كالا و هعفري هدجو

 نم هضوهن هسفن ىلع هانج ام ةرمث ىنجو هرما لابو قاذ ىّدح هرايتخا

 ةقسرافلاب هل لاقي ناكو اهكلم ةبلاغمل نهلا ىلا هركاسع ىف وب

 اقل نب زامملا ىذ نب راعذالا هوذ ةقيرعلابو رم ك كلم ىا نازاواه هأش

 اة فدشي ةنععس رانج :ناطلشلا عساو نآشلا مظع ناكو لث شئارلا
 ىف هريبخ قوساو رميه 0 لايقأو ىملا كولم نم ء ًاوذالا ىف هركذ داوحا

 ندبغو قبع هللا ءاش نا هئانكم

 (1 0 ةحبصفلل . 12 11 خدسفن مايا توماوا ال0136 تادحتعال نال 9 المو ام

 لومو الآ. - ( (ب اقفل

 ةايتاخع دعد لغدوتسد, ةصالفطتغ لع ةوص معمم زاتععطط عمأر 2825510226 20011

 1و 1عممرص عد, ةصةععءعودتطاع خذ غمددغ طوص ءمدفعتل ءآ ممعغ هذ 5'ءعرمودع» ف

 لعو ءمامعمعفعدك نادت اماتعصمتعمأ هذ ةد ءمصطتمتم». ]11 عمدح ةصقتك 3762 ع

 01 عركامدم ءأ دمص ممعدع دع م0105هععمتأ : ده مهاتتع 1'هطوتمددتا ءأ 5د 1م

 مصع 1ع معاعتدتأ, دعد مثدوأتتمصم 1ع معملمتعسا ع ده طوصصع ةامزلع 1ع ةددتح

 : روزا. انصع لع عد 101163 ةصاعمكقعذر, نتت ءانأ لع عرقتتع5 0م قنات عع

 ممتع آس ءأ لمصدغ 11 "ععدغتلات؛ 1عو مههلطعاتسس نست اطنخ هع ةععصأب هع تأ كد

 محدسعطع لع ادللاط هنن ائءصعم هذ 10 161غ 06 هو [1010705 , 60111 01110 ©[[1©

 1ع ممز لع هعاثع ىصاعفع, ممدصتصصع عد معتتذوس 35ءأ4]-ة-1] هس , © ءعقاح

 ةنلتم»ع مما لعد صحة ستاعن, عا هج هعمطع, آططمأ '1- لطكمسب ظلك لع ططمخ

 "3 مفع, طلم 0'خ1-1ةتوعط , ععمصل ءأ ماتت ةذوطأ ة0انحن ععمتس , م0اعصأهأ ةطقمأات ,

 رسمتك راتكأع ءا ةودتامطاع. لع ممهتعملعدت ةسدع ]نت لمصق !1طتقامتسع لعد

 طام# ل'عماعع 1ع5 موتك لت آل عصعم ءأ لعف 0471 اجتسحتة ماعق, عأ "ةزد701-
 (ءروت دمص طتقامتمع هم ىمص اتعتب 51 ماهثأ ذ 11ج

20 
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 نمهلا ىلا سواكيك ضوهن ىف ببسلا ركذ

 ضرع ام اهب هل ضرع قتح

 هيلع «اوراشا داؤقلا نايعا نم مرمغو زر ذوجيو .سونطو لاز: ناك
 6: نع بئاغرمغو رهش ناري اًوًض اح نوكيل نلبب مانقملا نم هرامكتسالاب

 نا ىلا دادسلا ىلع هرومأ توصحو ةدم اهب ماقاف كريتلا نيبو هنيب. تحل

 ةاجج ىف هيلع لخدو ةيااخب نسح مالغ ةروصب سيلبأ روصت

 دالب ىذغو برطاو دوعلاب بيبضف 6 هثامدن عم با ىنمبرطملا

 انيناكسمل ]بول 2 اهيط او اهدسح ا[ ىسبلا متلي اسد
 اهرامثاو ايليت ياا تنايق اأو اهثأتش ىن درب الو اهفيص ىنررحاال ذا

 0( 8 اوراشن. ب (©9 55. راثكتسالا نم. -- )3( 1 نم. م (4) 1 سسكلت. -- 5 11 دامه . د

 ا ة1دمويدع لهمد5 ((, 11 ام كيردأ امو.

 08 0101 طال 111 عخلكشم ال5 ل 3148011518 0017115 18 ال11

 زرطظذ 11151111010 815 0101 111 111“

 281, !هك, آطزونلطمعت عا 1ع5 دساععو ملمعتمةنتع ءطعأو 0 هعصمع
 011 «0مععل6 خذ ا[[كةتاقمادد لع طععمس دود عمونلعمعع طقطتادعالع 0 8وللعطب

 ]ماتا نانع, 1011 هد لعد عدسممأ لقصف 1"! مقصف ءاطقطل 11 مع نأ مهك ة!101-

 عمم لع 1 [عمداتغ»ع نادت ةفمدعمتأا دود اكامأك لد !عدكتامتسع 000 7
 6510416 لكمصع نص هعمامتس اعرطرتو أ دع5 ةلكدتععو ةاتتك ةتعصأ ]عاتل' نناتكت

 مموملتعم» زاكوتف هع يدع, نص لمحت, معملمسأ نما ةامتأ هذ طمتعع 26

 ةع5 ةهتط175, [طآتنر ةواتك 12 10عمدع لدنح طعوتت أ لسع ءاحوصتعتمع طقطتلع

 مفمغاسما هسمعفو لع اطنخ ةجعع 1عو يساععو متسقتعت طق. 11 زهدق لت طستط ءا

 نطقطصأم هل ع5 اعاثطم65 : « 0نعالع تم عتلاع يدع 1ع مهجتك لس آم !

 (رمرصتسع 11 عا طعدتت عا هع ممط]و ! (0نع دع طفطتأاةصاق دوصغأ طعتصعتعإ الذ
 ءطقفلعسمع ةملعمأع هد ةاغر صنت 25010 عهد طتحتعم. طولصاأ 0”صاعصتوللاع ماعم 8
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 خيغ اهدزوو جزا افوجو تدم اهضورو عج اهلظف اهباطراو اهبانعاو
 يناير امّراسنو اهلامر نم رغكا اهلاومأو 521 اهريطو 0 اهرظنمو
 اذه ٠ هّرفتساف راضمالا عدبو زاصبللا هْيُن اهناطدغو ضرالا رودبو نسدل

 دابعتساو اهكالتما ىوهيو نهلا ىلا ىوهي © هداف لعجو هزهو ىولا
 كلذ |وبوصتسي ملف ىنهلا ىلا ىم ضوهنلل اودعتسا داوقلل لاقف اهكلم

 هتفلاخم ىلع اورسبجي م متكلو مسهل ررغلاو مظعلا رظفأ نم هيف امل
 .. بنفق نداء اؤعف هق ناطيتعللا تا الافو اوضكابقو اونكاشتو
 هذه ىن لاز لسارن امير انلهماولو هكلس ىف طرخغناو هثآعدل باكسات
 نا ف 0لفمي الو لتي هتكلو هيار نمو هصمن ةرمت انوجرل ةطفل

 ١( 31 ةرقتساف راصبالا. -- 2 31 ةداوق..- ( 31 لهمت .

 ؟1ه,عهتكمرد ءأ 1ع5 طمتتأكر 145 مةتكاسو ءا 1ع5 لهكلعد. آه اعطت منهن قأ

 .لمدعع. آنع5 معوتعتعو معووويضط]عصأ ذ لعك ةنكذاتك ةهلتع تعطغع5 ىادلعاتتتور

 . ]'ةهترع ةوأ مدخكسغر 16و "مدع, ءمومعاأعك, 5ع 1مصغ ةلصتع". ثود 2526ءأ

 وأ 1"ةكلكةهصأ. آنع5 015ءولتع 5021 101301115 31081165. 565 ؟10طعق5ذع5 ةمصأ

 رماتك تمدح طع عدفعف ندع ةعد عمتسق لع دهطا]عز دعو [عمم صعد, مهععاااعو ف ع5

 طعوتنج مهيتاعرتنع5د لع !(1عدع5 مغ لعف ماعتسعم ط!دصعف دانت اع»عز ةع5ذ 200165-

 عفاف, ع5 ل1]6نعق مونت 1ع5 -عوعهتلك , لعد ممم ءالاع5 لعد كاد. » (نعالع لعد-

 نمرماتمم 1غ هصع 716 زمر عوذزمد كانت آ؟ةتطقماتك ءأ 1ع مه551هدصصقز 50د

 مفاتن ع رمتأ هذ مدح مزاعم 1ع ا! عدم عد , ذ لغوتعع» لع 1ع م05560عج» عا ل" عص ىواتح

 مدا ]ع م01. [1 دصحتتم 1عد هطعأك ل دعصغع هذ دع م"عموععت" مانت ممم" ءاطعت"

 جمع آنتق دنع 1ع اعممعم. (نعدجعت, نتن 065ةممعمادحةنعمأ 1" ءةماععمتنع ذ

 هةاتفع لت ععدصل لمص ععع عا لت ععمذ ككودع نت'ءعاأع مممدعصأمتك, 7طص835 اتت

 م هووتعمسا اطنخ [هتعع همردمدتاتمد, يطقادتعمأ ]اعدت مامتساأعك ءةدانع نع ءأ

 هع 1جمد عدامتعمسا. [15 ل15دتعدأ : « 5دتنمس ه معصم لهم 1'هععتتلاع 0ع [؟متاعؤماتك

 نت 2 معدد هذ دود ةممعأ أ 1ع ةبتأ ةجعد وا ةصعمأ. 81, هنن صمتسقي ذأ

 موتك 216 لمدصغ 1ع اعمممد لع م ءعدتع ق1 لع هعالع ةكلدتععر طماتك ةاتح

 10135 اخ ءةزدؤرسعرع "ععععتمتت" لع ]تت لع طوصق ءمدقعتلك ءأ دود طعاتتعاتتع 2315.

 3115, هن مدع دتع, 1متص 6 [ةصرصم تقع“, 11 ةوتأ ةعع م6611 8002. »



 1038 111510111 1215 1015 5 النا ادخل

 ىف يتطف ىضرالا المت هربكاسم ىف اوضيهنو ضهنف هب دج ريسملا
 ةعماو «اهلاتع بترو اهلاوحا علاطو قارعلاو نسرافو لابيلو ناسارخ
  هىذ نيراعذالاوذ اهكلم هملا مرخ اهفراش انف ىنملا .دالب ىلا

 رسب (4) تأرسجو ناطخل باهناو رممح لاهقأ ف قيمدل 2 شئارلا نيرامملا

 0 معو اضع توملأ فليك ديك تراأدو امي ًالاتق | اولتاقتف .

 يابا جتا لسدأو ميلا جوف راهو نيوانتكيكر مرايا هنأ

 قرع ربهم ىنلاو ةمقذيم ةاحخ ىنلاو رانيد ىلا ىلا ىذؤي نأ ىلع

 ةتسرافلاب اهل لاقي ىنلا ىدعس هتنبأ هجوزيو آمي لصن ىفلاو

 نايك ة قر لب ! هيو سارتر وا سيات رم يداك 0
 ١ 0 ةركاسع. -- 0 11 اهلاعا . : 3 31دمونع لعصو 8[. تع ا 6( تارهو . ل 56 تناذوس

 321 ةياذوس , عمددلاع 6عاتأ11 نتعطصعمأا ةناذوس 08135 165 انك 5.

 طوتم, 1ع ممل, ةصمدكتعمأ لع مدعم دع طصتأ هذ ؟هاناعز 115 1ع ددتحتعسأ

 مجعع 1ع5 اممادرجع5 لمصغ 1ع ممدصط»ع ةامتأ اغا ندع 12 اعيسع هد لدغ مانت عاطأاعت

 [؟ةتاعقماتك هرجنغ5 ةحمتس 10116 1ع اكطمعةعفس, 1ع طرتطفل, 1ع 1"ةسك أ

 !"1 عمو, يقستسم 15 دهزاسمأتم» 0ع هعو ممحتسععو ءأا ةصقامل1غ 1عو ةوعساأفو 5ع

 ل1 ععم دعو 1ع الئءممعم. آنمسوتتا ةضستحو معغو لع دعو [مداتغمعور 1ع مز

 آدم !-خلطتفمس طلح لع ططمخ 11-1ةمفع طلد 41'0-ظةتدعط 1ع [خدزهسأعب
 رصد ءطق مصانع ]دق 27عع 145 (0ه7/ اجتسج ةيتاعذ, 1ع5 ميكصععو لع (0ةاجافسص ءأ
 165 ضطسق لعد 8ععطغمءعو. اتصع طوتمتللع اعدتطاع ة'ءموعدععم, هله ما عام

 مستمع لع 1ج مجمد[ 2غ طاعس لعد 1هز5 1ع امددنع لهضق 1و مهصعد. ططاططمذ !- خلطت شع

 ىمارتدسأ ينتأ مع ممادسعمتا ةههاعمتم 1ع ]دأأنع فصاعع اكمتاعقمانك نانا ةامتأ هذ

 رماهتكددسأ, اصعاتسم هذ 1 ةععمدم صملعسم عمأ أ آنت طخ 1هن"ع لعق )1010110115

 0ع مدتح. 11 دهم عم وعم ةمدجع» نص سدتللتمد لع ماغععو نهد, ةهحتوع محتل]ع 616
 رد عصاأك طءملغد "هب كل ممنم]هتسو ةدطعم عا محتلاع ادصععو نعوم ءعمتأعقو

 . ها غل آصن لمدصع» هد ممضصمعع هد طقلع 50 لب هممعانم عم مععدوس 50لطقج

 معا لمدغ 12 طعوتتتم ءا 1ع ععؤعع ةامتعمأ اعالوو ند'ءللع عدا كامع هد 820-
 ممرعاطع. آ[قفتاةماتك هد هحوتأ :ءصماعسلات ردوا وع مغ ةامتأ نجع 0'ءالعز ةتففلو
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 مرملا ىلا :باجااهيق غيطا اتلف اهيلا لامو اهب حمس لا

 هتببعاف ىدحت ال لاوما عم ةناذوس هيلا فزو نامفلاب راعذالا وذ ىقوو

 سواكيكب عاقيالا ىلع مزع راعذالا هاذ نأ م اقشاغتو اقفاوتو اهبجعاو

 ' اوؤدتعقو ةتفطشالا وعض هو اتلف هركسمو هداتق ىف هفاضاف ةليغ

 نواكيك ىلع ضبقو باوبالا نم قئثوتسا * ضاع نيلستسم

 مباينا لققو مباحا خابتساو مهب 0قفو دانجالا هوجوو دازقلاو
 اهيلع قبطاورثب ىومكو سوطو سواكيك سبحو ملاوما ىفصتساو

 تقزمو تعنتماف هرصق ىلا هناذوس دري نا داراو هتاقث مب لكوو ةرخص

 ىنتعنم نمل هللإو تلاقو «اههجول تجرخو اهرعش ترجو اهباهث

 0) 0 اجل. 9(  31 وذ. - 30 هو طصماك مصمحسونانعسأ لفصق 11. - اذ 01 اههجور ههتتواتع
 413م5 (ن.

 101 است 2[ هةموعع» لع 15 ممد56لعر, 11 مدفعساتل ة 15 مهتح. اططمشع

 قةلط 'ةعب 50غ1ع ذ مد هدعدععممعمأ, 2غ مسلستمعع 500طقصعاط عد ءمساغعع

 مصسماتمل هحعع لتس صمصتطءوط]عو متعطعددء5و هذ 1[؟متلقماتك نينت ظدنغ ءطقصضمم
 0*ءالع, ممصحدصع الع ظحغ ءطقعسم 6ع لع طدتب 11 5ع عماتخ ةرععدخأ عد مدهعأمتأ 3-

 همز"ل ءأ هةتسم غر عصأ

 اط”طمن اح خلط 'ةع ممدماسأ ةدقاتتأع لع ممعصلمع آ[؟ةتلقماتك لقصف نص عاتعأم

 ةهرمعصق. 11 1!ةصحتتم ءطعت نت عع دعد ءطعأك 0'ةعصؤع عا عه ةم10ة45 ءأب

 1هرتنوتتلك عتععمأ لفممدغ 1عدع5 ةعصع5و ءأ يتتلك ؟طتععمأ ةقذاك,ر لعلك

 [ةسصت]  ةرععمم عصغ عا هم امدنتع مصطقمسعع, 11 1ءعصق 1عو مم:اع5ر ةةتكتأ ]7+

 آاعقماتكر 1ع5 ءطعأك ل' عم نع ءأ ]عد عغص غتنوتتحع 9 ةغمورت 16و انصق 035 31515عقر

 مملستوتك هم هةمات116 1ع5 هظعتعتك, احق 16و ماسق ة11نقاعع5 ءأ 5 مرو

 لع ]اعدت طقود عمق. 11 ةداععممم آ[؟متطقماتك, '!'هثك أ آكا» لقصف اتصع 1055
 ونتنل فماحضتأ لكتسع ]1ةنوع ماعع»ع, ءا 1و أ 91 مورع ةعذ طموصطم ع5 ع

 مصطمسعع, 11 ؟هدتطمغ "مص عصع» 50لطقمعط لقصق ةوص مه]1ة15, مهمتك ءالع 5

 معاتفدز ءكللع ةءطتتم ةعد 7 ةاعص عصاأك, تماتمم 5ع طعرعتع ءأ ةلمتعسة
 لتكدمأ : « طور «زعات , ]4 )1156 11, 51 ان رم ' عدت م6 نط ع5 0" ه116ع كطقودع زهاتت
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 متناكف اهيأرو اهكرتف 0 يسفن نلتقالريثبلا سار ىلا موي لكرمصملا
 كبسميو مِحنصُي ام هعم نيذلا ىلو هملا قلو موي لكس راكمكر وزت
 2 ضرع اه ريق رشقنا اتلف مفطالتو بايقلاب ميتاتو مقامرا

 "كبرطضا هتويح ىف كيكشلا تضرتعاو هكالهب ىيجارالا تيل و

 ضرالا تلزلزو !قرسفلا تجامو* نّمفلا تجاشو تيمرطبضأو رهش ناريأ

 تبكرتسحتو جراوخأ تجرخو اهثأد ةجو لضعاو.© اهئأضعا طسوا ىوذو

 ىف تاو رهش ىناريأ ىلا قحزف ةنصرفلا بايسارفا زهتناو "برعلا

 ةراثاو اهلهأب راربخالاو * اع ىف هتداع ىلع ىرجو اهطاسوأو اهفارطا

 () ع5 صمام مصهصونعمأ لهصح 0. ل (2 ( اكف, 11 اهئارو تناكف اهييارو. - 01 بارطضا
 4 ة[دموسع لقصف 1[. - 3 0( اهئاظعا . - (© 11 برعلا تجرخو حراوجلل تكرصتو . --

 7 11 ةبيرخت, ( اهبيزدحت

 1 1[هرصطعع لع ]1 1مددع, نزع صع تعاد 11 12 1هتنذو لمصع دوتع ذ ده عاتتقع.

 [116 تماما ءكطقواتع زواتت [؟تلقوجددك, 1نن 1هتكدتا اعصتت' 21251 ([114 55

 مصحردم عممطقر نع ([01 201137211 هس فان مدعم 1ع ةزطتقأتم» ءأ 1و ممهتساأ عسا"

 هد دتع, 1عتك ةممممءامتغ لعد ماعم عساك ءأ كععءطمتغ ذ ةل0هدعتع اعدج

:501 

 [رمكودع 1ج همانحءاأ1ع لع ع ندت ةامتأ ةستجم ةذ لكهتاطقمدع دع «نرروصلتأاب

 ىندنعر ددنع 1ع 1هددح طصتقغ لع دد صمد“ زل دع مم0لد151 لعذ مدصتعتاتع5و كأ لاحع

 اوم دع سصتغ خذ 0مجاأعع يتناك ةنغ ةمعم»ع تحوصت, 11 , تبغ تسع عضقتلع
 سصتسماتم» لمصن 1امقصفعطقطعب ذل ان عتأ لعو (ممدط]ءو, 1ع5و [دعالمالق

 :'جوامتعمسأب 12 1عععع ظدغ ةطءوصلغع, لعف طعاتتأك ةدتتت"لف وع 115 عدخ هحاغعسم ل

 هن عماخع مممصمع ءأ د ممم]هلتع لععاسأا عوتع. انعق "ط1 مروسعمأا 14

 فسد ومع, 16و قرعوطعد دع متععمأ ءج مممانح معسل, عا ةلعةفتاؤط , 5ة3-
  ةزقومسأ 1!'هءعوفتمد, ةدحوطتغ 1!" عمصفعءطمطب أ رمزا 5ع5 5272ععق 20551 طاعسص
 درس 1عد [مدغمعو ننع لمص 1! ةسافرتعاتتع لت مل5ز ةما]وص دود طقطتا تلعب 1

 1ع ل6همأم, مععوودتم 1عو طقطتامصأف , ةدلعتو 14و تعطعقدءعو أ 163 135-

 ممم لفصق 1ع مووت 0عو اكدععد. أ عاج لتعم ةهتسقا لاتقلاتف 6ع ناتع
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 ةرشانلا ءافطال خسر بدتنإ ىذح كرتلا )دالب ىلا اهلقنو اهنم لاومالا

 قلها ةثاغاو قتفلا قترو ةيهادلا ىنالتو

 نسواكيتك ذاقتتسال نهلا ىلا مْسَر "ريس ر كد

 اوردصو ناتسلبازب ةسرو لاز ىلا اوعمتجا نيقرفتملا ةّقئاريالا نأ دم

 عوج ىف عب راسو ضوهنلل مسر دعتساف اهقتايار تحت اوراسو اههثأرا نع
 اذ لسار اهفراش الف نايواك شفرد بهصتساو ةريقك دّدُعو ةفيثك

 ىف زرسبو برسم راتخاق ةبراحماو سواكمك قالطا ىنمب هرّتخو راعذالا

 عمسو متلوصو متكوش رّوصتو مددعو ةقناريالا ىار اتلف بج ركسع

 رلصلا نعذا "هتبيقن نمو " هشطب ةدشو هرما زابعا ىف مسر ربخب

 0 برا د 0 بيبا © ةكفشطبو ةحشو. سمانا 1[ تيقن

 اح

 . ظمسمأعسب 5ع سصقأ هم لععمتع ل'ةاعتسلمعع 12 مصلح عموم , لع "نموعع» ]1

 نتهأ1, لع ةدئع» ]ج مكتماتعع ءأ لع ةععماتعتع 1ع معدمأ ع.

 501151131 51 ظلظللا» 24115 1.15 ال1115 50118 1118 110

 ]يعدو [رمصتعمو ع5 01116 «ءصاعد معهراتسععو دع "ةتنصتععمأ ةنمنغذ لع ذأ

 هغ لع ظمتكأعدح لقصف 1ع 2ةطمن]تئافص , ةعععماغعدغ 1عدع للءءاتم» ءأ 5ع

 ممصوغععمأ دماتك 1عدع5 لعدم معدتتع. 1متكأعتم , ةزجتغو 2011 1ةنأ 5ع5 م16م0-

 مقاتلك ممسدسع 1!" هيدؤلتاتمسد , 16و ممتغ ند صمم ءطع ةتعع ع5 1مععو ءمصقتل-

 ممطاعد عا نص همددط»عءاتع ةونتمدوع ءا عد ةممصص ءمقسأ 276 ]تت 1ع "2 معقتت

 لعد آ[كهتدص1 عد. ]كم ةمزممءطقسغ لعو وص غ» عد لم العمد عض, ز] عمحمزتو نص

 مد عووووع ذ آ”ططمذ "4-1 لطتفم, 1ع هممعانمسغ هج لع عدم لع «عدلسسع 1ه !ئطعتاغم

 [يتاعؤمدف هد ل'ةعععرماع» 1غ مدمطمتغ. طم 'ا-4ةلطؤع ءطمتفتا 15 عاتعت"اع ءأ

 هع مر6وعمأم 336غ اتتع هعصقغع ممات عفووصأغع. االدتف 1معةوىدل 11165 [ءمصتعمف

 ءغ 1بجتع ممدصط»ع, نتتل وع معز موعمأم 1عنتع هلع“ تأ 1ءادع امام
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 امو هحور ىلع انقافشاو سواكيك ةمالسل اًبلط كلذ ىن مسر لهاستو

 ")نع جرف نأ ىلع قافتالا عقو ىتح اههنيب نوددرتي لسولا كاز

 دربو نمتناربالا نم هسيح ىف نمر شاسو هومكو سوطو سواكمك
 هسيحم )نم سواكيك مرخاو هلك كلذ راعذالا وذ لغفف ملاوما غيلع

 ساونوبا ىنعي هاّتاو مسر ىل هلسو نينس عضب هيف تبل ىنأ دعب
 ىلإ اهيفرهفي ىتلا هتديصق نم هلوقب

 اًهيِساَحل تَفَو اعْبَس نينس اَنِلِسالَس ىف سوباك " ظاّقو

 هلام تح ب مو .هستشاوج هيد نيليمحتوزرو هيبايضإ راك ونيل ل

 ىلا 0اًدتاع هيشويج ىف ضهنف ناك ا رفوأ داعو هركسع هب قجالتو

 0 3[دموتتع لهصح (. 2(  8[ةموسع لفصق 1[. - © 1155. نيرداسو . - () 1155. نعر

 11 هسلجت نع. - 5 31 ضاقو . - ا" 11 هباخمأ ىلا سواكيك. - (7 آا1ةذ. ام. 9 11 دئاع .

 ءغ نسدأ] ياتعصسلتغ مدععم لع آةمحتمعتطتل 16 ءا لع ]د طعءدحمادعع لع 1مادقع

 مرد "633515532 عم ا0اأع5 5ع5 عطاء مس فعذر, 11 عج متصأ ذ عمت 0510

 آم تماعس , نتن ةطعععطقتل هذ ةدتحعت» اكمهتاطقمانك, ممتع 12 1ع سوتعأ زل

 هممتعمهتأاب_ 5١ منامه 7010صماتعسو. آنعد ممومءاواعسس5 ة]]هتعصأ لخص قصص

 ذ 1'دستعع زدكون ل هع ننال 13غ مصحعمات نانع آن طم [-4لطةع معا متغ د

 ارطعمأغ امتلك ف هنن, !هنكر اكتر ءا 1ع5 هجلععد معفوصعتعمسو اضدصتعمسم ءا وجنل

 ]ندع ممدلعمتغ 1عدع طدعد معد. آ8طمق ل -ةلطكومع هقءدأم ءعق هاتان أمطر

 1 دمرت اكيتلعقمدمك لع دد مكممم, هاذ 11 ة7هتغ مدقدع ناتعأالانعق .ةطط6ن عقر

 ء 1ع معمصتاأ ذ ظمدتناعم». (,ءداأ لع طنت نبع مدعاع 4قطمةلاورنة5 لقصف 8
 035102, لقصق ادودعاأ1ع 11 دع آدنأ عامتمع لم ال ءصعسص :

 1[ 03طمنم د 1دصوتتأ لمصف هم5 هطقتمسعف دعما ةمم6عق طعم ءمصدقم أ 6 عق.

 آت ]ا فماتف آنك معز هزصأ مدع دع5ذ مرم مدعممصهقر 11 "عماخت ء2 )5655101

 لع 5عد !ممدوو , دو ةزاتهاأتمم 5ع "ءآعزو , ةعق 5510215 دملج ةرععصأ ان ع 068517©-

 ممعصأ ءأ دود هحصصفع لعتسأ ماسخ همصحطىعانقع لان نا ل 4101511 5

 12111 © 101116 31766 56و [7013265 م0111 11011101 1325 5 آه 610 113 6-
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 دبيملاينع اهل فرو ةيراج ىلا ىف ةناذرس بهصتساو هبكلام

 قارعلا 0 أو هادا 0 ةّبرو هفامن# ةديس اهلعجو اهنم عفرو 2

 هومدخو تاراقنلاو ابادهلاب © ِء يا كولملا هابقتسا

 هرما ماظتناو رهش ناريا نع بايسارفا سواكيك درط

 ميل انقيرأ دق هل لاقو لاب وفو بايسارفا ىلا بتك سواكيك نأ ف
 هباجاف هبحاصل قلل كرتاو كدالب ىلا آلا عجراف كدهع ءوسو كرفظ
 الف هشريج ىف هاتأ ًالبقتسم ضهنو عمست ام ال ىرتت ام باول لاق ىإب

 7 11 ةيداستا - 870 ءاسبلاو.

 ممصأ ةرعع آنت 5ةلطقسعاب ةععمسص مدوصغع لع ممتلاع ءيءعامجعد. اكص تمصقتح

 لفردكتمم لعد لعمتخك ند عاام ةحدتخ هذ د تععمدصقتككدسعع, 11 1ع ءمصصطأاو لع

 عممععو, 1"نلورد خدع طقشأ مصعر عد طغ ]18 ميالصءامولع لع دع5د [عممممعق ءأ

 آت لمدصم 12 لتمععأاتمو لع دد مممتكم». (0نمصل 11 ةععاحم لقصف !"لعتع , عد

 7015 ؟؟ةكذواتحع ءأ 1عو دعلوم دعو حتس»عمأ ل دو معمعممأ»ع 26م لعد ههلعقاتج

 هأ لعو هألعدصلعذ هأ آنت م"عملت «عمأ طمرومست 28.

 <دآ 40 ان5 111551 11758345115313 21 111550111111

“1111 :01711 5011 1 1118 16 111111 10101101111 

 آخ مقتنع, آت اعقماتك 3([:عددد ْذ 41/ةفتجفطر, نت ةاملأ ذ طفت, انصع 1[ 6

 لحصق ادودعأاع 11 ]ست لتددتأ: « ![هتصاعممسأ ناتع 11 20115 35 20م6 اه 11 عصنع

 ءأ أم مهن ه15ع 101, ؟ةحا-عم , "عامدتتمع لقصف امد مدزتذ ءأ 1هتكذع ذ كهص 1ةعا-

 انممع ممووعقةءاتتع نع نست آنت ةممدعنعسأ. ١» قلعةمتاجفط طدن 8غ لتعع : « لد

 ممممرردع ةعرتق ع نانع انت ؟عمعمقر ممص نع ننع ان ءعماعصس( هك. » اك( 11 مدمهمعطم

 مصانع آن] 3766 65 فقفللا اي [0151 16و جعوصمعو 5ع معو عمم أ" "عاتأ
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 حامرلا رقث كريقشاو بحل ةدقو نرعتساو اًديدس ًالاتق اولقتقا اوقالت
 هذقنتساأو بايسارفا ىلع ةربدلا 7-59 حافصلا ضيب تحل اصتتو

 ني هنا هض راكم نفاوكلا تلقت 5 بانا نم هلجخارخآت

 ىلا ناسخ عس تجرو لابتيلا» معتعو قارغلا منظعلو: حاولا ةنؤجلا
 ةداعسلا عاعم قلاو اهعلاطق.سراف ىلا سواكيكر امي ريهنلا ءارو ام
 الإ يأ نوط ع دي مف دب دواعو ىناسارخ ىلا "اهذم دتما ف اهيلع

 تلاعناف ا اياب اودع الو هعزتنا الا هيلع اًيلغم اًقحالو هعجترا
 كده ام دجإ هبتنلود ضدامو فأل اذيفش هل ييجي طوغسلا ٠

 تايالرلا مالوو داوقلا رئاسو ومكو سوط ىلع علخو تدهش ام تشاو
 0١ 1[ مهتبحو . - (9 .1[ اهتدتما

 نصع طدامتلاع [عةئتطاع دءمعدععم : هد قمصصطوأامتا ةكعع آنععاتت, 1عو | ةطععق
 : [ممعممو و ءمعطع ةاعوتعمأ, ]عد دوطرعو طصللدمسأف 5ع كولزكدتعمأ 41ةماجفط

 كس مدتك عد لفعوسأع ءاب ةعدلعر 12 كععمصفاممعع ندع مرج اعتصم 2 ناقل 9

 معمم ةسجف 1ع مععوعحتو 0' ةاعع 1هعغمم مدع 1عو ةهطععم عهصعطقسأم ها لع

 لع عمتع 18 معمزع لعد ةععللعمأك ممم ع]ف. ]11 د'عدجماق, تةمزجتلع مصحصصع 1ع

 عدا عم قدصممعمتع لع نعنح نحت ؟جوتعمأ. آنآ عمو 1عو هدمت, 1ع انزتط4ل

 ]هو سصدعطق 1ع [[طم»ةفؤص 1عو ةوهعنمدقر 65 معز ءامصغ 02م3 15 1 "ةصقمدت قم عب

 1[ ةتاعقمسك دع ءعملتأ لهصت 1ع 1"ةرعو هنن نأ هيمصتسم 276ع ةولط 19 111

 ءأ 2غ ءةهرمدصع 1ع طمصطعنعغ ةدتعع 12 مممحتسعع. ]لع ]ذي 11 مهق55 لقصق 1ع

 [طمعؤمفم ءا ءعتصغ هذ ظدللط. 11 هبغ دمنص لع مءممعدلمعع امدتع [!ممصاتغمع

 نادت 221[ 616 ءمروطتعر. لع ممعيدرموع» غمانأ هع ندا 27216 ن6 مدتف ةصقاتق-

 اةصصعصسأب 1ع مملستعع امددغ «ءطعالع. 11 ةةدتأ نىومط]ن لعد 1دحودعو 0ع 12

 !هعاسسع, 11 ؟هرتدتخ ]ع5 ةككدتمعو لع 1"[1نغه6غ عم طمص هدنلعع ءا دهم :ةعمع 0ع
 رصأ ماسم 10 ككددصغ ءأ مطتك 105م غرخع نان ورم 2 137211 ]هن 215 111 أ

 11 جئعمرلم لعد «مطعو ل طمصصعتتت» ف '!'هنثك , هذ ]ك3 ءأ هدتح ه1[ :عذ عاد ءأ 1عاتن"

 مصاغمو لعد عماتج ءممعسمم داق. (7تقمصخغ ذ آ1مسمأعس , ز] 1ع دمدصحسصم 3ءموططعلا
 : 06 1لءذص ءأ 1ع مدقعسمدم لهصن دود عمات عم عص ءعدأ لم اان سد مات , 13 .73-



 1510181 هظذ 8015 21:5 558515. 165

 ناتسلبازو زورهت هتملوت ددجو ناريا  ةّيذيهبصإب 0

 هتكلم ىلإ هدرو هيلع علخو دنهلاو

 ةاميلا ىلا ميم 5 دوعصو ( لبابب حرصلا سواكيك ءانب ركذ

 قرع ماقئارآ هلق كام ناهلعم دهعال ةررق ةدجواو هدابغ ىماون
 رفصلاو ديدتلو رجا تومب ىلع لقشملا عيقرلا مرصلا لبابب ىنبو
 نم بئارضلاو ايادهلا هيلا تلو بهذلاو ةضفلاو.صاصرلاو ساخلاو

 ىتع ةلآلضاو هيراغ توكل راطقملا ا داعف ىنيضلاو ند نهلاو مورا

 0 12ش دعي ةلاح قع لاحو َنِجلا بلقو نجح ل ةلاسم

 0 0 ةّيؤدهبصاب , 11 ةيذيهيصاب. - © 0 كبابب. - ا 11 اهلتملا - © © هزدداع كرتلاو.
 ب 6 0 داع, 31 راغ.

 طوسآنمافس ءأ لع 1آا"[ملعب 11 1ع 5غ «عجؤنع ل'خدصع "مطع ل" طمصصعت» ءأغ 1ع "عدم

 013 لقصف دود 101211100.

 دلت عم0أل5 001715181011 14 8ظفذظالآ 0111 1.4 10118 701 11: 110171718 خال 11

 111 قماتك 10 [راعرت ءانأ 1216 0م0مأعد» "ن5 طقاتأا 55 "6201021266 ءأ

 همر معواتعع, 111 ءانأ 5وانطم15 ف 502 2011701 آما1165 565 6ع1ممق عأ 5

 ممعت] عدد لع دعم دعما عدسد عأ نسل طن هنأ هتك ةعيسغم» نصع 0هماتأعدمعع
 كلغ يد'مد ماعم ةحوتأ مدصت لع مدععتلاع خذ هدعاتس 0ع 5ع م6066 عقوعاتتكف ,

 ةامطاتغ هد «مهلعمعع لمصم 1"[ءقول أ 2غ فدفاستتعع هذ 8دطإوا ودع 1 طقسأع

 امد ننس م-عمقسأ لعم ميصرحدم م صعصأم لع ماعع ع, لع اع, لع اهتئمص, لع

 هنتسصععر لع مامصصط , ل'وعوعمأ عا ل0, عاوص ]تق ١ هجمت" 1عو معنوعصأك أ

 1عو نقطسأم لع ظمضس , لع 1!'آ[م0ع هأ لع ]د (طتصع. خلم»5 كدانمس متصأ ع

 مما عدم 1ع معدع» ءأ 1!" ةووعع», لع دوراع يسنتل اهدمطق عد لفصعمعع ءأ معتس
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 امك اهكالتماو اهرابخا ىرعتو ءامسلا ىف درعصلا عمزاف ةقهلالاب
 )تيذُعو تهّتْوف ىنابقعلا خارف نم ةعبرإب رماو اهرميفاذحب ضرالا كلتما

 اعدو عارذ ةكام ا حرصلا معس ىن دعص رف تيوق ىدح 0

 حامرلا نم ةعبزا عبرالا هسفارنطا اياوز قزكرب نأبزماو تونس ع

 طيبا رابقعلا لجرا »دشن مهلا نم عاطق عبرا اهسوؤر نم قلعيو
 نم نابنقعلا تراطف ٠ السلا :هعمو ريرسلا ىلع دعقو ةزوكوملا حامرلا

 اهقوف ىتلا محلا ىف اًعمطتهل ىف ولعت تلاز اموريوسلاب حربصلا معس
 ا هيجل

 ريدا 0 م اص ا عقوم جفا فىاريسب تنعقوو ب

 0 6( تبعو. ب 2 5. دهنع ب 0| 1 11 حامرلا . ب (4) 11 اولعت . -- 5 1159. عضوم .

 لقا امددأع مءاعدستتع, (هنذك دوز" لع د مقطتعع أ نتنأ دع 1ةأأغه ع 1" عوموزت

 ل'غئع طعس. 11 ممدماسغأ لمدع لع ممداعمع هج كعا, ل'عص ءمدصصدتامع !'ناهأ
 هغ لعد ةامع 1ع مجهتاعع, مدصصسع ذآ 1 ةامتغ لع ]1 اعمعع ياتغمو. ]1 طغ نأ عنعم
 ءأ ممدضستع يتقطع ةنعامدق, ءأ ندمصل 115 ظدععسأ 0ععدتتق .10اكو 11

 ممصأم جد [25ئ6 0ع 12 مدع نيت ةامتأ لكتصع طقسأعس»» لع نيتقهاعع ءعدأق

 اتعود, 5( ةمممساع» نص ةاغوع 1ةعورع ةتتح نسمقأتخع ةملصخ تعتتعأ 11 1

 دعم يدماعع اةصععدر ةدفدعملعع  ذ 1عبع5 مملصتعك نانقاعع ممم1ععقاتتع

 مدقفصلع ءغ ةئامعطع» ]هو ةهتولعف موتع 165 مهأأعق5 ةاتح م1605 لعو 1[ةصععوز أ 11

 ة'ودوزأ, امانأ ةعصغر دنع 1ع ةزفوع. لعق ه1عأوعم مصععمأ 1عدع 701 ل طقاتأ

 لع ]د هدم, ةجتعع 1ع ةزفوعر عا مع هعووؤمومغ لع ه'نل عع لهم !ةاصمةمطغتع ,
 ناطعمءطقمست ذ ةهتقتع 1عو مممءععدتتج لع تقصلع ةاج-0عوواتك ل'عاتح, 54

 1 يتعؤسصع ائسمتاأع لع !'عدمدعع نمت ةغمدعدتا 15 اعددع لد عا. ة4لمعور اماتع

 رصعصأغو مدرع 12 1دتسم كك صع مماهحهصأ ماسك ؟هآعع 1ع ةماعتل طصثادمأ عت

 ةتلعو, 115 لعووعملتععمأا ذ اهم هجعع 1ع هلغوع ها ميتععما ماعلا لقصف ]ع
 ماسم اتمأع هامأ ذ كتفك [؟متافمدم ا(مدصصطد همتدؤعهطاعمم ءدأ كأ 5 نقصت
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 هئاضقو هلع قباس ىن ناك امل هكاله هللا دي إو هيلع اًمشغمرتخو

 شوايس بلص نم !ةرسفهيك جورخو هبلص نم شوايس جورخح نم“
 قدما موقلل لاق ذيقو ريسكوشو نما وج تلف بايسارقا كالمال

 ظ ةعغقبلا كات تيّسو اهبرشف اهب هوتاف >ا11ج نجلا نوحتيا مدنغ طقس

 هومدخو هوفرع نأ. دعب اراد هةولزنا منا و باريش ىأ 6 قاريس

 ىلع ةّتق ىف هودرو قارعلاو سراف نم هضاوخو هداوقو هياححأ هب قحالتو
 هب ةولفلو هللا ةدابع ىلع لبقأو ساتلا نع بهكحاف لباب ىلا لاغبلا
 داعو © ةّيهلالا ةداعسلا عاعش هدوأع ىتح هيدل عوضتلاو هيلا ةبوتلاو

 داوتقلا رخو هكلم ريوس العو ةرصأ نم دسف ام كو هثام نم بضن ام

 ههجول اًدج
 )1( 11 ورسخيك . تس 18 11 باريس. دع 9 115 بارش. ني 11 راد. 0 11 ةّيهلا .

 . ل1ه15 الرعد مع ؟هدأ1ه11[ م35 نتتل معان تقنع 11 ددحدلا عا ةنوتأ لن ء سنان بدع

 0ع 1؟هتاعؤماتم لة هنأ ممأأ© تازة مام سعءط , ءأ لع ةزجؤس هانفئط , 231553

 نتن لعردتا [دتعع ممسسصمع ةاعففتجفلط.

 آمةندع ا؟مت]عقمانف معزتسأ هذ ]دتب طتاقغ عا ةصففسصأت , 1[عو ععمق ءطعت 1عو-

 ونعأو 11 ةامتأ هدصطغ ]نت ةمرتم »أ غععصغأ دنع 53د لعمصمصلع لحب ]هنأ ءأ لع ]عود

 . عا 11 نم طاتأ. (('عدأ ممانتعولنما هءانع مصاعنع ظدغ ةجمعافع 31, ”تءوواخلتعع

 « ]هلا ءأ ءداج». اكمقاتل اع, نيتتق»0 115 1" تيسععمسأ "ععمصستت عأ نيات5]1 اتت ءاتعصأ

 معرمتت طمصست ةععر 115 1[صفاق]] ةيئعمأ ءطغعق نع. آنعد ععصق 0ع 53 ةدتأع الاصح

 .ممضأ 16 معزهتصسلعر ةتسقأ نانع ع5 ءظعأم ل'ةعصمغع ءأ وعد [مرمز ]1 عك, لد 1"ةعف

 ءغ لع 1"1ذور ءا 1ع مص عمغع عما, لقصف انصع 1116 مم16ع مدع لعد مدل عك

 . خ 8دطرتامدع. آف, دع ل6 ءوطوصأ هذ هدف 1و ععودنلق, 11 دع !1:ةنأغ 1غ 12 060

 قمح ءأب ةعول ةحوع طتعس , 1 آنت 01 ؟ةثأ دوم معمعدأت» ءأ 5 طسستات 21[ لعتهصأ

 اتت. اكمطصضر 16 مءالع6 لع 12 مهر ءدأغ لتحتمسع 1 ءماماعف 06 2011176311, 2

 ةما]عملعمع معمدرتأ ءا 1عد ل15ععقععد نسل ؟ءمقتأ 0' عوودزع» دع ممادح نع عصأ

 "عمور 6مءق. 11 مممصأم ةانرع دوم امؤصع عا ]عم ءكعأك ل'ةعم ع دع م1مداعرعم ةمعسأ
 عر وصأ 5د ممهز قاع.



,2155 8015 215 1115101118 68] 

 سواكيك نب شوايس ةدالو

 انهتتؤ فا انين اهلتتم رون ةيزاج ذهل تذينفأ ناكيكات7
 اهليتسل يضتمو علاطلا لالهلاو عماللا ناهجلاك اج هل تدلوو

 رايقخإبرماو هملسقف هرما ىلووتي بهاضوأو مسر ىلأ سواكيك هكسف

 لاز لاز امو ناتسهيب هرب ىلا هبعصتساو هيلع طاقحاو هل هراظالا

 نوري الو رصملاو عيضلا لحم هنولحُيو هنومركيو هنوبري ذواذورو مسرو

 نتداكو نيفبتو 6 ١ بدأتو حفيأو ( ١ عفضصرأو مرجر# ا (3) هب الإ ايندلا

 6 هزرهجم ننام 8 :إ أع دتسأو هبرشت يولقلاو ا وللا ىنومعلا

 ! ( ءاضاو . 2(  ( راثظالا. - 0 3155. هب ايندلا نوريب الو. -- 0) ةلدصواتع لوصف ]ل[. ب

 5 31 تداقو. 9(  ( اعدتساو. ب (7 1155. زهج.

14155411015 215 5114350105011, 111:5 21 41134015. 

 2م هحدتأ ادن[ ممغدعسأ هذ اكهتلقمدك لخدصع ءوءعامجع لخدصع ةصعمطصرحةععوط]ع

 اطعم سأغ, 11 عجخ ءمريجس ءعءوء دجعع ءالع ءا ءالع لمصصق مهتكددصعع ذ 518ج: هتتفعأتب
 ندا ةامتأ ءىدعسع 1'ةامتلع هلتعدمع ءا 1ه همددحعااع ]دصعز مادتك ءككلع مممددج

 نأ. آكمتاقمانذ ءمدطم 1'عمكدسأ ذ 130 تنافس ءأ 6 هطمعوعم لع 1! نلععس

 آوسماعسس 1"ةجدصأ مععب , 8غ كدمتفتت مماتع ]نت لعك مانت ععن, ]ع عم 1ان1-
 دفع مج عع عمس ل وتس ءأ ]' عمد مجعج د ةحعع اطنخ عج كمص مهلدتف هتح 5ءلز ءةاقص.

 41, آمسماعمس» ءا آمن طفصسدلاط دمع ءعودؤععمأ لع 5 هءعدمءر» لع درج ةليجعدج

 نمد, لع 1! ءعمامدمع» لع ؟عومععأا ها لع ]ع وصدقت ل ةرععر» مصحتصع 03 م6

 ةمس نبع اعجع هدتع ءا 1عدع تعز 115 طع ١6 هتعمسأ ]ع مممدلع ند'عص ادت
 ردكون هذ ءع ينل هنخ ععمسلت ءا آذغ عداعف لمسف 1'ه1]00ةووعمععر نتن1 هنأ

 هعوججتو 1ع5 طعالعو مصصهمتغمءد ءا ندع دمص ةصفاصتعمس .طذغ مصماغاع, ذ عا

 ممتصأ نبع امانذ 1ع5 رعدج !ةتلاتععسأا 1ع لقيم »ءرع عا امددق 1عو تموتعو ]!'هق-

 مسعر. ةلممعور اكمتا قمم !'؟درتدست ةدعأا6 هاحص»نو لع ادت, 10بماعس آنت 016-
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 ىلا هب صخ#و هقحسي ام ةبهذملا بايتقلاو بحاأرم او لاومالا ىم ماطعاو

 اولصوو هلاكو هلاهج نم اوبتيكتو هل اوتو هيدي نيب اولخرتو بهذلا
 ةرطظام ريناندلا ءاهسو ةبهذم ( جبابد اهلك ةيلبلاو بابلا ىلا هحانج

 سوط هنيمب نعو هيبأ 0 ىلا 1 7 با بولبل 6

 ع 3 هيدب ىنميب 23 (3) هينبع 0 ةعنتوإب ك1

 أ شوايسل رودلا نسحا دارفإب رماو هيلع رمق هيزبيو هاَيا هتيبرت

 ا 31 يبابد, © ميبابذ. - (9 131 اوماقو هل اودجسف. - 0 ( هنيع. () 11 شوايس.

 متم نص ةومتمد مع ءأ ]نت لمدصق لعد كعطعددعد, لع مممصات بع ءأ لعد [١6

 ردعصأف ططولغق ل'هرع, 1ع [هدتأ لتعمع لع دمص ممصع, ءأ ممساتا ةكعع تل مامن" 4

 ر"مو1[عردعع لع هود 01 آمنا د همم“ معاق 1عد ءكدعأذ ل هعصغعع ءأ ]عم

 عممصلم رتسععمأ ل كج "عمعمسأع 376ع لعق 61 6ةماطقمأك ها لعد ءطقتو لم 65. [[ذ

 رص عمأ مزعل ل اأععمعع لععوسأ انا ءأ 5 ]مممموا عم ةععطأ هأ زآك ؟نسعصأ ةرد رت

 ءز1165 لع دد طعوتتتم ءا لع ده معم ءعاتممز ماتتخ 115 1'ةععمرس مد وعصغضعصأ ذ أن

 ءودتت'. آم متآ1ع ةأامتأ هداف" ةدصعمأ لنعورنع لع طرءوعممأ ل'هرعب هد !دتكدتا

 رماعمحمزرع لعد دممصصمفتعم له مغ هد "ممدصعمتأ لح مدتفع أ لع !دصطت“ءب

 تاة3805ءأط, ةاتدصأ 4 5د لعمتأاع '!هثك ع ذ ده عوتعأاتع 1ماتكاعتم , ءأ

 ةانتات لعد هحاععم ءطعأذ 0'دعصصغع ءغ لعف تعدصلك, ةكتتحو لقصف ]15 ددألع "هنت

 لتعصمعع لع دود مغرم ءهأ دع معمواععمم لعوسأ آدت. اكمتاعقمانخ هلله ذ طدت

 !'ءررج ا ::جقذو , ]اتت طوتذو 165 رعدح ءأ 1ع ا[ ةقدعما» لعوسصخ طنا. ]1 دع دصتغ ف

 1غ معوومساعع معصامصأ ععؤععد خذ ط©٠لعم لع 1'هجموتع 1ههمتقع لكس اعأ اف
 !نا1 كامصأ ظمسمأعسم لع طصت ةحمتع لمدصغ تصع هز مدعادتتع ةاسعمأتمد ءأ آهن

 هد اغمحماتعصفصأ 5د "ععمص صهتكذدصعع. ]11 طغ محعاطع ذ 1د لتكموةطمس لع 51

 رمسممعأات ]13 ماسك طعالع لعصعنعع ةحعع [هدتأ !ةهرمدعدأ "مزتدل نستأ لععونأ

213 

 1مل 054141١
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 لغتشاو ةوعدلا مسر ةماقابرمأ ف ةّيكولملا تالآلا نم هحاضي آم عممجب

 اًرورس ىصقلاو قزعلاو برشلاو لكالإب اموي نيعبرأ دارقلاو ثنو عاج
 ٍْ معو ةسيفن اعلَخ ةيلع علخو ّة ٌدريقك ًالوما ) ةأطعأو شوايس مدقمب ظ

 لاز امو ةنميقلاره اوبلو سئافنلاب مسر ضخو ةايزهلل تابهلإب داوقلا

 قاانتلاو ةقلخل لاجو ةروصلا نسح نم غلب ىتح شوايس لالهرمقت

 ءاشنملا قاطفو لاجرلا قار اننجم نس فلا كادر ا 8
 هيف ىتاغالا تلهتو هب لقملا برشو هرصع ةرغو هئامز دحوأ راضو

 (7 © ةاطعأ .

 هحماس اكصفتتاع 11 كمدصف !'هعلعع لع معغروع» 1ع [عقاتس ءأ مهقذم ناتقتهسأع

 رمد 22عع طظمسمأعمم ءأا 1ع5 كعأك ل دعصغعع ذ مصمفصعع» ءغ ذ طوتععب غل عمد

 امدلعع آه مسفتجمع ءأ خذ دع لتحت ءعماتع, 1ةامصغ 1ع مءامات لع 5زة:هاتفعط

 نن] همدصط]وه لع كعطعمدعد ءهغ ييتأ 8غ «هغؤاتع لع مههعدتطواتع5 "0طعو
 ل" طمصصعسس. ]11 لتكغفتطاتق هذ اهدتف 1عو ءطعأذ ل':ةصصغع لعد «3لعدتتج تنصف:

 مطاعم, ءا ذ 1آ8مدقكعس , هم ممعتعسا عع, 11 0ص 165 هطز ءاد ءا 19 02

 15 ماك مم معمم. 518ج ههمءطر اعأ ندع 1 صمتكددستأ لع ]5 ططصعر طا

 لكم ةءلدغ لع ماسف د ماننك ععوصل, لع ةمرع نتتل أ عن ومنا 1 511016106

 لعومم لع ]د طعوستم ءهغ لع آه ععذعع, لع 1'ة1نعوصعع ءهغ لع 1 مءءةامصعع 145
 ماس مدعاتتا عم ءأ لع !دلععددع لهصق ]عد ةعام لع 1ه طع وت عمتع, ةمدعسط]ع

 لع يدملتتعد نست هععتام 1' ل سصتعم تمم لعد طعصصصسعن ءا 1ع لغم لع [ عم طل 5.

 11 لعتسا 1ع مطغستح ءأ 1 عامتع 0ع ةوص اعرض م5, 11 00555 م مره عنا 5

 هذ تم2 7052 ةةتق* انت 5 ا ْ



1115101815 215 2015 215 55 5+ 

 ىدعس ديبأ ةأرما عم شوايس ةصق

 هاري كلم تنب ةناذوس ةوعدملا

 افالدخم ام هعم اهل ضعف ديعب نم شوايس ىرق ةناذوس تناك

 هب تينمو هّبحك ةييلكيل مالسلا هيلع هقيدصلا فسوي عم زيزعلا

 >0 ماضي يانور اهنييس ادع, هيعر اهب يضإلا ايفاف تتاجر
 قوش هيلا ىقوسم ام شوامس ىاسصوا نم ىنغلب دق سواكيكل اوي
 ' هن ادهلا ريصلا قدا ىذأب نإ كلملا يار .هن نلت .دالوألا ىلإ باهمالا
 هتمدخ نم قلل ىفقنو هتعلطب لَقكنل هتاوخاو: هتاهقا نم ةوسنلا

 ضعب ىسو اهلوق هببعاف لعف هدوعس نم ديفتسنو هروت نم سيققنو

 هنم هرك ىلع هرما لغتماف َنهملا لوخدلاب هرماو نماقا هترايرل مايثلا
 060 نيس. -- 0 ة1[دموسع ةمصو , ل ١ 11 43م5 (ن. ب () 15 نماو.

 115101115 215 5174550115011 4171 14 11 م1 5017 عظظاظتأت 50 طخ

 70111115 502111111511, 711:1: 2آ] 801 21:5 111184517115.

 11 دصتحم هذ 50لطقسعاطب 1س ا 51/470115 لع !هرصر, هع نمت نامتأ

 ةتجف هل ]ه ؟ةصصع لد عمت صعاسم 0ك عرمأع ةحتعع ودعوا 1ء نصلتودع :
 ءالع لعتسأ ةمعملسصعسأغ ةمصماتءاتفع 0ع نت, 12 1ءعنع دآ نةفاع ]هت 1تأ

 ١ ةاممزأع, 5د 1]0هصكغ دع انماتحتت ةصغوسأتع ءأ 53 53100 هاما 1عو عر
 م1 6رععد از رمت[ م5. ق]105, ن0 لوقت ه116 11غ ذ !؟هتاعؤماتك : « (نع ع ]هن ةممنتك

 © ت10 115 22 1250116 0101 ادت 1؟ةصحمات» نصف ملغم 70111 ةمرت 15.

 آبع ه1 دع ؟0ن11-0211 مدق ]نق مع ءااخع 1ع 76211 20115 7013, 20115 5

 [ةرصصص عقر دعد مممرععو هأ ةعد ةمعاتتو) 105 نودع ط11 ءهتعسا لع ]016 0ع 1ع

 هزت, 20115 11 1عامصق ان ةعءادعت] لتعمع 0ع 1ات1, 5 7013110115 2011

 . مدس هذ 52 1[دصتفمع ءهأ معماتع» لع دو طوصصع ةامتلع. ١» 5عو مهعم]عو ظععمأ

 ماهتمتس هذ لكمت همام, نيت 1سلنوناده انط ]00 هان 11 عنهتغ 1[عدمع عملمعع كاع



12 ]1115101115 1215 1015 11.5 ْ 

 اهبتانب ىف ةناؤرس هيلبعتسا هل تقرملا تقلا ىف ءاسنلا رصق لهب

 هسأر تلّتقف هيلع تلبقاو ها تدجو نهيراوجو نهتانبو اهتاّرضو
 ريتاتدلا هيملع نرعنو دولا ىف نانّيلاو ءاسنلا اهب تدبتقاو هيو

 نهيناغا تعفتزاو نايقلا راتوا تقفخو ربتعلاو كسملاو تيقاوتلاو ّردّلاو
 0بفهذلا زيرس قع هتدعقا ةنادوس نا دق هل ءاعدلاو ةيلع ءانقلاب

 دولا كر أل ةستساعلا رثطز ةايلا تف اشار هيييدل فا

 الع بائلاز:الاج نيعلا التب كلتف اجو ىقر, "ىذا هلل: هقا ه] كلاقو

 لاقي تاب ا اجب ام غولبو 0 ه فاعمدخ ”قيَقرَعْلا ناس اأو

 هراتل ةّترو هماستلل دس كلم كلذ قَوَر 3| هللا الهنا اناو ليوأَمم

 (1) 31 بهذملا . > 0031 كنمدضب.

 هأ 11 هملمدصم ذ كرة مد فعط لع دع معملعع ةتحرتغند ل'عأ1 65. ة1ة0تفعأت ب

 د 'هطغاوذدصأ ناتأف قدا ءع-هومادس ذ عا ه"لع ع, هماعف لقص 1'ةردزو "عدد عدأ

 دم عذر هاج ]0111 طحف. 500طقسعط, ءمامات منع ع ةعد 1111635, 06 5و 359

 هدعع ]عدت 511635 ا لع اعدت ءعوءنلقهتتعور الصك هذ 59 "626012116, 5ع 8

 لعتدمأ آتتر ماتتك, 5'ةمم:هءاطقسأ, 11 طدتكد 12 اعاع ءا 1ع ؟ةفدقع. آنعو

 جم ع5 [عممصعد5 ءأ 165 زروتصعو 1114و, قف ةمص يعمصمأعر, هع م05[ 6عصغضعسأ

 ةودلعرمعما أ ىعموؤرععسأ دع ]نا ع5 مممصصةتع5 00, ع5 مععلعن, لعد
 متطتف, لن مصاتقع عا لع 1ةصط»ععز 1عو نهملعف لعق 1تكطق مءاعمأل "عدا ةماعع

 1ه5 مدمتسو لعد مماتق1 قعصصغنر, ناتت كطفصسأ 21 عمأ 5عذ 10انقص ععف عأ 1270013161

 جماجم انت 12 ععقمع لت كتعأب ْ

 ١ 50لطقسعطب, ةزلدصأ هنأ ةق5عمتن 5زرت قم انق أد ةانغ 16 منع 0:02, هدمت
 لعدمتأ انت ءأ دعست هغ 16 ممودصلعتت, صمد ةتعع 1عد رعدح لكتصع 2صغلع, 5
 ةرعع عاتح لخنصسع ةصمسأع, عأ ]ست لن[ : « لع عدلف ععؤععد ذ آنةعم لع مص" 370هذن

 لمدصغ دس الم اعأ يدع 01, نبتت ءطقعمست ء 1عق زلعاتت مهر هذ طعمتجأام ءأ 1ع معدن" ئ

 رمهتع دق مع ععءاتمد. لع اصت لعصفسلع لع مع معدملمع ةماع ذ ذع ةعحتم عا لع

 سمع [ةتعع (مودحعرع 1ع مممزتعم لع عدوصعم امد تال ءعاتمس. ١» ل «آنغ صما,16-
 ماتومم ك1 0نقعاطب زرع رمعدم ءىنلع اطتعت 029ه لمص جت نق تصع 1ع0020
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 ىف تدازو هليبقتل هلوق دنع ها ىندلت | ٌةدلاو كب ىنقزرو

 ةفيخال ةقملاو ىوهلا ةفيكح اهظاحلو اهظافلا نم ىلقساف هتفطالم

 اب هل تلاقف مرههل بكوف اهلاح نم هرّوصت امن باتراو ةنقفشلاو ةفارلا

 ةرايرلا ركب كه لقمل.ا (هوأن ندين قاناك ةلمعلا دذه ام كلملا ىبأ

 ىو رصقلا باب ىلا هتعّيشف دعسا ىكجرلاو ده دوعلاو «أنماما مايالأو

 نم اهب ام داز دقو اهناكم ىلإ تفيصناو هنساحم هللإب ذّوعتو هل هاوعدت

 سواكيك اهيل ع لخد ىنأ ثبلت ملف دجولا سوأسوو تدلل ' ميرامت
 00 تراقب ىلع نال تناقل صواقش تيأز 65 ىيك اهل لاقو

 وهف كولملا ىن نيرقلا عطقنم كانا اكو بّرقم كلم هنأ تلقل كدلو

 1 3[ ران. 2(  21 انماُيا . - () 31 هللاب وعدت. -- () © حرابت. - 5 لآلدصسودع لهصق (ن.

 616 0 101 مروحسصمع 6مهدفع.مرتس ءازمدأ1ع عا ممهتاعددع لع دد دحهتكم» , عا لع

 02 ةحمز1 هنأ واتت عر" عد امأ ن2 2616 011 26 204 | هن 11115 3 02001 11 ١«

 : هرتز" ع5 م0135 , ءأ1ع "ععوضتمد عدعد ذ 1' عمم ط 3قدعت» ءا "علمتتط]و 5ع5 03ق7ع5وعقت

 106 65 مهمم1ع5 ءهغ لع دعد مت11ص0عد, 5زرؤسمدمعط همأقهي دمد تضع مهعع 0ع

 طمصأغ ءا لع اعمل عوفعر مممتف انصع مهعع 0 ةصمماتت عا لع مهقدتمسز ةع "عدعلمسأ

 مدصرمأاع لع نع نانا دع موقددتغ عد ءالعر 11 هنأ لعج ةهاتجتومددو ةا 11 دع عد
 ممتع ةمعاتس. اكالع ]دن لتأ : « ظودعومما, 6 معاسعع, هءانع طفقأع)ت (م للعهتأ

 ندع اح ع5 مر"عودف لع مهعاتعإ ١ كاجؤشس هددفعط "غممصلتخ : « ( عدا 12 ممعات1 ندع

 دتفرلع عا مماتك ةكوصم لح اعدمزد5 لعتدصأ هماتخ. 1 فردغاع» عوأ مسخ مم” م1ع

 ة(غ ممتعمصتع ماسف طعتضعتع.» اكالع !"ةععممص مدعمم زدفوتة 1م ممساع لع !'ةرح

 مهما عمم عمأ, [هتقد1 03 70عاتج ممن ]دن عا "ععمدص هد هم ل هطخ ذ 12 مما عءانمم

 لتحتمسع 1عد مدع[ متغعد طعوستأمو لع وه مععدمدصع. آكأ1 ع معتصغ ةددستتع, لع ماسخ

 هم ماسك عم ممتع ذ 1'ةعلعتم» لع !'ةصصماسسع عا دبع "نص غوتعك لع 18 مقدم

 2 ظدعمافمأ اكمتافمدم عماعم ءكطعت 5ةلطقصعط ءأ ادن لعصمفسلف هع ند'ءالع

 معدفدتا لع كزجقس ودفع. 15116 مفممصلتغ : « ذأ رع م'نامتك موك ءءمامتسع

 نتل يأ امد ظلك, رع لتعدتك ندع ءكعدأ نص لعد ةعءطقم ععف. 186 مممطتع نانع

 آن ع5 ةدصق 6مه]1 مدعست 1عو ؟مزكر 11 هدأ دقصق مهععال مدحت 1عو ملص عة.
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 0 ا

 ضعب هجوزت تلاقوه أمو لاق كيلا ()هتيقلا ىل تنذأ ىف هرصأ ىف

 اههنيب دلوتيورصبلاب عمسلا نرتقيو رمقلاب سهمثلا لّصتعتل كنتانب

 ّى اع تصحعفاو ىريمف نع تقطن © "اتاك لاقف بكاوكلا دعسا

 قنهننم راتخل نانبلا هيلع ضنعتو شوايسوعدت نب اهرماو ىسفت

 تقولا ىف سواكيك اعدو اهسنأو اهّروسو اهدارم كلذ قفاوف ا !هبجكت نم

 نأ وجراو كب ىردص حرسشناو ينمع ترق دبق نب اب هل لاقو 5 شوامس

 ارصنع ىن ةنيرق نم كل دب الو كيف اهتيأر اك كنم هللا ةدايز ىرا
 0) ( ةنتفلا. ب (9 91 اكناك. 9(  © انبلا. )(.  31 دبجتي. + 6 3[ شوايسب.

 6١ ة[دصوتع كهصخ 1.

 لع مع مدع [هتاأهتف مهك ننع 1ع مممدلع ماثغ م"هلتتع نص طمصمتع 61 ان

 آذتأر 5ز طعهواتو ةز 1ماع] 1: ىعدغ, مدع لع اهاناعذ 1ع5 نععطتق. (00ع 10161 034

 "هلع طعس ءدع ]نم اذن !"ةساسع! 1![هنك )"ه3 ةمصعات مماتع 1نت ان م70 اع

 ]لع عتح 1ع مرح صاتص1 ان عدل, 51 1 1ع معكم عا5. ١ ب « ()انع] عواتل) » 0 محمل

 ا«ةتاقمسم. اكأل1ع لتأ : « آ"ةتم-است ةيماتمعع تصف 0ع اغد ظللعنر 1700111 1

 تمآ1عز1 دماغ نصت ه1 اسمع, نسنتسع ممم ءالع دنا زهنصاع هذ 1! ةساعع أ نع

 ل' تع مهتفدع 1ع ماسك !0ءطصصغ لعد ةفامعد.» اكدمتافمادك لثأ : « (0'ءدأب ]مات

 هتصقا للسعر صف مك0زم"ع معصقفع ندع اج [ة(ات15, ءأ انت 05 همع1ع-
 دعسأ هع نانا وأ هد صمم ةصمع. » اك 11 ادن هنلمصصم لع !هتنع ؟ةصتن 5:4

 تممفنأط هأ لع ادت ممةوعماعم 1عذ زرعتصعم 811عدر ةكض نتتل ءابمافأا مدحت

 ءأ1 ع5 هعاأع نات ادت مامتعمتأب عام ممنممصلمتغ هنن لفوز لع 5ةلطغقصعط 6

 أتت قسد انصع 13 زهزع ءأ 12 ةمدآدععم. آ؟فتاعقماتقب صصص 6011 ص عطل 01

 هممعاع» كزجؤسهممعا ءأ ]ست لخأ : « ل[هدد كلف, اح صدع لهمصعف [هنأع ةمان5156-

 1مم هز مفعم ندع طاعس مع لمدصعتت لع 101 لعف لعدععملفصأكب مح ع

 ١1 مصاف طغصت مدع اهتحصفسع. ]11 ظدتغأ لمصع ناتع ات مرععممعو انطع [ةرصصت

 لوصق مماعع [ةصتلاع, ةجعع 1آدونعأاع ات 11 همماعمأ أ آطعان عطنا 7 3
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 م او عع ل ءانمللا رضق لكان "اهي 4 اهيبلا نكن

 نأ معو اق شوايس قرطاف اهب كجقزا ٌةدحاو نهنم رتخاو تانبلا
 لاف هرايتحاب كلملا ىجوزي' ىا تْدحا لاقف ةتاذوس ٌرهَبدت' نم "كلذ

 كصحغف ىثم شحوتستف ةناذوس دارم ىرامتخا قفاوي ال نأ ىتخا

 ةناذوسو كرايتخاب كتنيرق نوكت ىا ١ ىتبني يب اب لاقو سراكيك

 "سل اناودتوب اك طقوم لا ندا قايلنع انافننلاو قلل اح "العا

 عاطم كلملا رمآ لاقو هل دهتف كيلع نهضرعت نّمرّمختو اهيلا لخ داو

 ميلا ضعب ىلع تّصنو هب تراشا ا ىدعتسا ةناذوس نا مث لقتم

 ةرحاس اهلاكو اهلاج عم عر عنصتلاو نيزتلا ىف تلفتحاو كلذل

 (1) 31 قبنيا . - (2 3155. تفلتخاو .

 : 1ةرمزمهساعسعمأ لعج 1عمجسسعن, هان 50لاطقصعاط اع ممموعصاعمو 165 زعدص ع
 ةالعم, عا كمتمتم ادصع ل عدو ءالعد ةحعع !دوسعأ] ءزع اع مجمع عسوت.» 5158-

 ىنممفعاد, ةهدرعغد هجمت طوتفدغ 12 اعاع دنس ممددعمأا, 5ع مكعدلمصأ كمددرنأع

 ىننع هنامتغ ]8 دصع ىمرسطتسةتدمس لع 5ةلطخقصعط, لثأ : لع ؟هدعسدتك لانع
 16 ممز رحع لمصصخأ تمع ةررماتنع لع دمرد كدملحي قع © وتم ([ "هتف 116

 متع دع 5 هععمرلقغ مدخ ةهحوع 1ع لغوتمم لع 5ةلطقسعلط ءا نس غالع اثغ صح نعمل

 اعماع لع مممت.» اكمت ]قماح دع سصتغ د مكمعع ءأ للأ : «لآهد ظافر ز] !هدتأ ناتع

 امدح ةمماتع 501[ ءطمتمتع مدع (هتحصصغمدع. 5ةلطقسعاب اهتسصع ا"هز» ع ةلضح

 [61عو56 انخمز» ذ 01 محمد ني عاام دونغ مممءعمصاعسأاع لع نع نحت !ععدتأ امداد

 طمصطعسمس. []حعدحمصلع آاةصفرمتسدت مد لع طلع, ذه ءادعت ءالع أ ءدمتمتك مهضصلت

 هءالعد نن'عالع اع مرتموعماعرو.م ملجة مانكعأل دع معمداعتندو لعوسأ ]نت ءأ

 لثأ : « آ[بمسادسع لس دوز لمزأغ ةاعع هطفز.م

 - "هؤلطقمءا هو مصفممتسم ممدنع 1ع ممزعأ نس عالع ةحوتلا ءميصلطتس6 ءا د

 الحد 1ع زمدس كا ةوععامرمولا هذءع 1ع ماسك جدص(ل دوزص ذل دع موعع» ءآ

 ةءصطعءا ]زر قعر ةهكعع دذ طعوتتأم ءا همك كمضمعخر ءآأع ةامتأ دورلفر»ع هأ

 ماعتمع ل'هلمعودعب ءا ءآلع ةصح وتم نم مدعددد نعم ةيجتنغم !'ةساعم عمان 1811101
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 اهتانب ىف هتلبقتسا لبقا اتلف ىرتت لبسب شوامس تعدو ٌةرهام

 7 ام

 اب تلاقو هل تدجو هدنع ندعقو نهتفرصو ةلمج نهتضرع ف نهنم
 نمي ىم كلاهحا عم نهنم ٌةدحأو 0 ىضفترت ال كنأ معا أنا كلملا ىبا

 دقو دالبلا ىناهلغم قلخُي مو لاكلاو لامجلل ين لفملا اهب برسضُي
 زمعا اقشع كل ةقشاع ىناف كدنع ىرتس كته ىلإ ةرورضلا ى تضفا

 ىّرس نأقك ىلإ تنمضو ىنتعطا ناف هحربشب ليقتسا الو ةدفصضو وع

 خليم هرغلبت ىنأ ىلإ يدفن كتمدخاو يكلم كتيطعاو ىتنب كتِحَير

 ههف تلّتقو هتقنتعاف اهينفد ىلا هتيذجو ىنانغ تاتكلمو ءاسنلا

 هب تفصو اك تنا اهل لاق دق اًّيلم قرطأو ههجو ىف اه ءايدلا ءام قرقرتف

 (0) ن ىئضيت. - 9 )4 !ذهب. 001 0 (") 31 كمدخاو. -- () 11 ىتنب غلبت نأ. ---

 . ةويدل ١1 6

 5 ٍِ دع تمس را يطصس ل ماج - امل رع... وع دحوم 2 وج جس صصص بص مصسص يس. 2 مج انج سس تمصصس يعصب يم يسع م2 سم ةييصسمم اج دمج مصمم يح اج يجلب وي مع مصمم يس

 تالة مسممعأط هذ دعصتس. [ممدومنأ ةصاخحو ءالع هللق ف ده معمعممانع هكعع ةعف

 11و ء( ]ع5 8للع5د لع دعد ءمفمودفعذ, ]ع 8غ ةفدعمتع دددع 1ع مؤصع هع ءا

 ا1ءد آنت 1ع ل ةطمسل هلت لس عا عمص عمخب مادتف هدنع5د ةدقعصتاط1ع. ضع

 دان116 ءأآ1ع 1عد نلامزوصق, ةدفدتغ ةحيح»مفد لع طتر دع ممداععمم ءأ لل[ : « لع

 دوتك, 6 مضصصعع, نت ةمعاتصع 0 ءال1عد دع اع ماهتأر اعد بعدح ةامصاأ 03

 ل1 ءكطمفسسصع لع صف مععدوصصع, لمصغ 12 طعوسأم ها 12 معمل عءاتمد ةمصأ

 ممحععطتدلعد ءا لمدغ 12 مدمععتلاع مله زروصمتم 616 نفع دوس اعتخع. لع ةانتف

 دنس عمممأ 1مرحعمع ن معز ءاعرع [هددتع طمصتع ءأا ذصدع لغءمابح تع لعتدسصأ اما

 دع زرع [ةهتسصع لكدسص ةهصصمانتع نانع ]ع طع 5301015 ل6ءتع دل ه2موعتل 51 ان

 !هتك محق ؟ه1هدخف أ دز اح دمع معمدصعأاك 0ع عمضلع» محمي ةععععإب زع اع اعرنمت
 ةممادقع» حق طللع, زرع 1ع لمدص عدت اماجأغع5 طخعف م20م1716165 ءأ زرع ةععقت امان

 ةيءامجعر طخ هطاتعصلعهم صصعف لععمتغمسعو 1دح عدس ءغ زرع مم ةطقصلمدصعتةت

 همام "ءمصعمأ ذ 01.٠ 15116 !'جكاتعم ذ ءآلع, !'ةداماتتت 06 ةعد طرعوق هأ 8

 هو طوسعطع. ةززتؤسهاندعط , ؟هانوتفذدسأ لع ماج عات» ءأ ةردعنو 01 وز 556 1

 6ع مص ممسعمأب ]دخت لثأ : « آخد ع5 طتعم عآلم يدع ذات ع5 معلصأعز 20813 ان
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 . هقمؤح ىف ىدلاو نوخا نا نم هللا ذاعمو كلل الا ىحلصت ىنلو كسفن

 كلذ ىف كل.لل ىلوقق ٠»كقنب ىييوزت ىف ىأر كل ن اك نافنهتوعا لجاو.

 الياور تنفر ةقلاولاو هلزلاك ن وتكد نأ ىلع كرس ظفح كل نماض انأو

 ىلع تضرع دق هل قيلاتفف ةناذوس ىلع سواكيك لخدو هناكم ىلا

 دق لاقو سواكيك ٌرسف ىتنب َنهنم ىفتراف تانبلا عيهج شواهس
 بيد ةيناذوتس جرا ةقرصامااو قالمالاو مب كاونمإلاب اهل رضاز انمايا. مجوز
 - اريالالر تب ايل انهيماد باجلا انف لسولا هيلا تلصاوو شواهس

  قكانيسواف_ىدلاو ىقعي ال ام لاومالا نم اهاطعأو نتنب فاجر دق كلملا

 خلبو ىقنخفب ذخأ (دق فكل اه) ىتح انتو () كب ىدجو 07 ىم هيف

 01 8 يلييب انا 96 كاومالاب ا دلع 3734:كيلآ . ح 8110 ققايماندنلا#' 14 تقي

 026 65 زوسمتف ةرمدماعمت نات 211 01. 006 آلاعات طع م6566 ع

 (موطتع مممص مغعع ةم مص طمصصعاتم ءمصزاتعمأ مغ هد هع ناتت ش 0ع مادتف

 . ههعرن ! ةقز امم ة1ماعمأتمس عوا لع مع لمدصعت» اه طللع عم مصمم قععر مه:1ةعودعد
 دلت "ه1: 0ع مصممص هفاأغر رع اع معمصعأم 0ع عومملع» مه هععمءأاب ذ ءمهلتقمد

 ناتع مماتك لعمص ءدعتممخ لقصف 163 ؟ةجممد:أاك نتن تءلقاعسأ عداعع نص 815 أ

 ندع ممغرعع. » جنم 11 دعم ععاماسعمو ءطغتق تت

 [م«سوىدع ا؟كةتاعقمادك داعم ءطعت 500طقصعطب, ءألع ]ست لتغ : «لع ؟ةعصف لع

 مر6وعمتعم ذل ةزجؤج هادكعأط ا0دأعد 145 زرعيصعم ط]1ع5ز ءءدأ صفق طلاع نحن است 2

 ماس. » آ[؟متافماتك عد ظتأ طعتععدع ءغ لتغ : « لع 1ج طحت لمدصع.» 1غ 11 8غ
 ممماع» هذ هععقمع زرعدصع طقلع لع 1'دعععصأب عد هطز ءاذ مهنءلعدج أ 05 ]0تتتعت
 . 500لطقص عطر عصقستاع, مدع لعد ممعدودوعد «نمغاغد, ةصحاتلم 510780 دقعط ذ

 معمتس انمويتتل دع ععد0لتغ ةمطص ةقمص ةيجمعأر, ءأ1غ عوام ةعدلع ةعع است ءأ

 ]ست لتأ : « آنع مما ةءءمرتلع مه 5116 عد اة : مغ ز1 آسن ه لمدصغ لعد
 ءطغعمدعم ةصصمممط»ءهطا عد. اةلدتك هع لمدغ رع أدت 1هتأ مدعأ لع مصمم >1هآ1عصأع
 مدقؤتامم» ءأ لع مممصد تاع ؤمدع عمات“ موانع 101, هع ةعةماتسعمأ ةوأ اعأ نمل

 سد ةغمسللع ءأ نمل مصصع معدل غهدغ ذ 121غ ممتدنعهط]ع. 51 غد م1606 لع مآ.

23 

 ال1131 745501147
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 كتيطعا ىتبلط ىلا ىتبجاو ىنتقغاو.ىتجر () ناف ىتم غلبم لك

 ءاديوسو ىنمع داوس كتشفاو ىتباؤوذب كضرا تسنكو ىلم عينج
 نال ضأوو امسك عرضت تاعرتضتو |ديدش ءأكب تكبو ىبلق

 رانلل ضيتعتا الو ىدلاو نوخا ال ىنأ كل تلق دق اهل لاقف هل تادهتلا

 ىدوارست نا "كب قملي الو .ةامجل كلت ىلع انأو ىنتوعد هيلا اهف راعلاو

 تلاقف ك 0و ا سلو رض

 4 كادرم د ىف 117 نسل ماو كلتاكزسلاو ىلل نركتفال ىَوْض

 ىفلاخت تناو ىّرس " كيلا تنيشفا دق نلاقو هب نقلعتف جرجل

 1١ 31 لاق. ب (» 31دمودع لقهدو 0. ب ) ة[دصودع لهصو الآ. .- )01 ىنبيجحت . ب
 5١ 31 كل .

 دز ات 71605 ف طحمات 5ععماتنو ءأغ نانع اند اع "ع0 عد ذ صصعم لغدتسو زرع اع لمد عا'هن

 [65[011 5 ممم عا 6و, رع طولمج عدت لع معك .ءطعتعدح 1ع 501 ندع انت

 [هدا]عد, رع 1ع 1ععمت ص امزجتخ لح همز لع صمد هعتل عا لح !هدلق لع محمص

 ىعدعم آك116 1هتلمتأ هد اهضصعد, ميكقتغ عا دما هنأ ءعا دع ءعدددتغ لع 5ع

 مممدواعمم عع لعوسغ اذت. ةزجفجس هدمعاط ]تت "مممصعتأ : « لع دن لغرذ لتأ بدع

 لع مع (مةطتعمت مدك مممد مغرعع أ دع دم ع هدعر2ت مدك هنت ]عت لع !' صلع" هذ

 15 طمصتع عم مصتسعأأمصخ !'ةعاتمس هذ 1[ةودعألع طخ مختصا ا ع5. لع صنع ع

 خذ هعالع "6ممصقع. ]11 م'عدغ مدق لتوصع لع مز لع ؟هدامتع ةنلهتعغع امص اطلب

 م1 نانت هد 12 مسصعتمولاع ءا 12 لت مععاس عع لع 0001 ها ]13 "عتص6 9

 [ةمصصعم.» 5ةلطقصعاط لتغ : « لع زسسعع مدع الاعب, عا 10ه دع معانأ ]العا

 مع ماسك عدس ندع طتخب ناتعر هز طخ طع [هتك مهك طصق 1١!0هددأغ ءأ هز ات

 مهق ماع لع مممد اتمام ةامغ, زع 1غ مععم لعدن عد طقتصع رع اع 1ععهت همسات"
 لص ممزتدححسع لع مص منعم ءغزع 1مدالععدت امد ددصعل» ةنجؤس هدقعط 5 ةامصأ
 1غ ممتع ددساتع, ءا1غ ةهغمعطم هذ ست هأغ لتغ : «لع تعمد لع اع ل6011
 رجول 5عععأز 1 735 1غ اهددعصعلع مرحاتخع م01 عأ ات عنج جمع ([نوداطمص 0 :عاعأ د

 درر ةر مسمع مممومصلتأ : « لع زدعع ندع رع دع لتحه] عابع»دت جه5 غمد 5ععاعأ
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 الو كرتس 0 تتهأ الو كرس عيذأ ال خلا هللاو لاقف ىنكضفت ىأ ديرتو

 ىلا د ىنيعدف ةزيزع ةدلاوو ةهرك ةدّيس ىل تناف كقح ىسنا

 ةئون هفكتج مه ىلش 2” كيلخا ال هللازءبئلاغف لاغخشاو قانكم

 عشوو هسفن نع اهعفدف لَبُق العب هارب ىّرَخل ىدبك ىلا ىدهُتو
 ظ هاوتم ىلا داع ىتح هاطخ نم

 هيلع اهلوقتو "ةوادع هل اهتّبح ةلاحساو شوايسل ةناذوس ركنت
 اهرضو اهرش 2 ىلطصا ىتح ليواقالاو ليطابالا

 "هيل تقزم 0-0 هتعاذإ نم 000 هيلع ) خدع 1 هنم

 3 سعب كوع م يذال. 2(  0 ىتلغ قشت , 11 ىلع قشت وا كيلخال . بل: 36: ةارينا
 ) ( ةوالع, ل (ة © ”.انب قيطابالا ليواقالا . - (6 ( ءاهبا. - 7 © درجإلا

 هأ دع اع لفدطمم0رعرعوت مهقك ءأ ناتع زع طع 116181[2030 285 2112 6عهوت" لك نانت
 غ6 ىدمصأ لق, همز ع 1غ ممق1تلغعع مدمصع تسع ممطآع لمعصع عا تسع ةهن15ع

 رممدزتععامع. ق4لسمأ 1ةتمذو حما طماعص مءامادعصع» طعم مما ءأ 0010

 لع معد دكوتععد. ١» 1116 لثأ : «للوص. روع الاعتر )ع مع 1ع 131556833 85

 موانع, 3 520135 16 11 26 151355[53ع35 طممات 6وة مهنع 1" عدم طرة ةفدعمسم ءدغ أ

 1" ن[معلصأع ءأ ندع غم صع "212ه ءادتفدعم مممد 1هذع طءضلمسأ مدع "هز طقتفعالؤ. »

 5178105 نأح 13 "عرجمدتفذة , د عد 2115 3 عيعقص0ق م35 ءأ "عودعصم 5م 1ع اتعب

 ممدود [[311:0 05 دمر خلا ظل 01118 0

ْ .14111 15 1111101 ) :431011-51 5011 

 1601515 110 5ذاتل11831 طولا ظاملمال , 11: 11111 طخط ظللت !ل10113118 طاذكخ اا 111

 5060 طقصعطر ةرتفصأ معكلس مان ءةممتع لع هلع 5182 0انمعأط دع "عدلعع

 3 مرر لفوز عاب ةماتق 16 ءمدحجج خذ 12 !هزك لع 12 1010© 06ءئءماتم» ند'عااع

 ىمعددتا ل ةمرعمتاتح ع" لع دذ مهما, 0ع دمص ةعلعمأ "عووعم تس عما, ةغ لع

23 
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 تحاصو تكسو اصر ةسقدو اههعو هكسيبادوملف منور انوسلا ظ

 اهعميو رصقلا نم ةهصلا تعفترا ىّتح ىراوبل اهعم تكبو .
 لما تلاقف اهلاخ نع اهلانيف :ةقاذرس ىلإ لهو اهكناف قواكملا

 اتكف كوس ديرا ال لاقو ىسفن نسع ا ىندوأرو ىل ضّرعت شواهيس نأ

 تنك ام لاقف ىب ىت ام لعفو ىرعش قتتو ىيرض هيلع تعنتما
 رسماو كلاقع ةفاخعو كرهبدتت وسب كسفن ىلع تيلج اع كانغا
 لاقو نوانيسب انعذو نهنشاما ىلإ ةرشلاب + ءاننلا ىم.انهتيلها قاعلا

 انأ نال ىتمل فاي دوئسي نشيل لك هلبقي ال ام قلاده كش وضح 14

 هيلع شوامس .ضقف ىرج ام ىنقدضصاف كنم رك كياننملا كتذفنا

 امري رلأ بتمسلا تداسعو ةناذوبس هتبذكف اهرخآ ىلا اهلا نم ةّصقلا

 ان) 18153. نداراو

 ىدتسأع نبمع ورد ةعمر"عأ مع 1نخغ معدل ماهطأتع مدع ]نت 18عغه 5عد 6 عدم عاق

 ةومعوعطق 16و ءطع وادعي دع [دممد 16 ؟تمودوع ها دع صعتسأساا 18 مملاعسعر
 ماعدت أ 258 ل635 هملقر عأ ةهو عل ماعم مف معسأ مجمع 6116. اكهت-

 اعقمتف, ددتعمسف 0 ءماعملعع هعغلع ككمسدعدع نحن دممصتمتغ ع1 هرم هسا عسب ءهأ

 0عو [عمصصعق, عماعم ءطغعت 500طقصعاط ةغ طحت 0عممدصلف هع نادت آدت ناهتأ

 ةعصخف. [ك11ع مقموصلتأ : « ةدعطع ندع 5ةزنةج مدفعا ه هدام مدع ل16 720

 1ندعع عد لتمدصأ ننتل مع لفوتعمتأ مدق 0 هحاعع ؟عممسسع تع م01, عا 0001
 رع ادت هن مقوتماغر 11 ماه ؟دجمفعر دمه ةعسمعطف 1هو هطعتعمع هغ صلف طمتقع
 هد 1" نأمغ ندع طت 7015.١ آ[ةتاطقمدم لثغ : « "1س ةحيعقتف طاعص مان 1 015م عمق عت

 لع دنع 6ع نادت [هرصتلع مدع 12 م01 22120 عووع عا مدع 8 5011156! »

 11 لمدصم 1'هملعع ةحبح ؟عمحسسعد نبت 1 عمغمدعهتعمسأ لع دع "ءاتصعتن, أ 2001

 3139 05 هأ ]سن لثأ : « (نعانع [عممصع ةجممعأع لع مز دس آهن نتع ]ع

 2 ماتتق ىملعع أ زع مع 1غ ة0انمومدمطع 206806 2885 ©637* 0 ءقأ مم 01 6
 نادت 131 01 داوم 011ج مهل عمن اه ةلوأمص 6. 11[هنص1ءممصغ لتمدممز
 هعمعاعممعمسأ هع نانت 3 هوأ مهقدع. ١» 512850 دقعط ]ست مهعمدتم ]هج عساف لات

 مسصس ءعمءءعسصعسأ ذ 12 طق. 56لطقصعط طق لمدصم هص لغصصمعسات أ م20-
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 ىغبني الو نامدخ نيذف نأ هسفن ىف سواكيك لاقف هيلع تلقت

 اهنم هدي مف 33و شوامس دي ذخأف ةنّقب ىلعالا اهدمب مكحا ىلا

 1 وول 2 ةلاعو 0تاينم ميا دلما كاتم. لآ لدت ةحتار

 طو 4 ىلا اب هيا دنس رامبل اب ا 0 00
 ونت تفاخو اهقدصي م كلملا نأ ةناذوس تنفع اليو هرغ ىلع تيدحأ

 انين تابمهإ تعدو ةليحل ىلع موملا كلذ «دغ ىن تلبقا اهنع هبلق

 ىلأ هيذلقتل انهيلتي قءاب طقششت نإ هاهغلاسو الام اهتطعاو رهشا ةعبرأ

 اميلاقف اهتطن نم هنتلظقشا اهل نتوايلس ةيرصض نا ىىدتو سواكيك

 0! 1[ نجت. ب (2 3[ةموتع لومو (ن. ل (3) وو. مهألوأ ب (6) 0 لاقف .

 لستفاا هدد ةعءاتفهطمس تسع ةععمص0ع 1015. آكهتافماتف, معصفمسأ وان ءصاسع

 دع لعاتع, دع مصاسعلتممسأ ]دس 1'دساععر 11 طع 06731 ]8ع ([انع ةاتق“

  مععدجعب مغ 12 محدتص .لع ةزرجقسمدمعط هغ اه ةدتعم : 11 دع طنت

 ةايعاسستع ةه0لعس# ممادحوسغأ 1هتعع ددم ممقع» م11 ءنغ اهدعطغ هعاغع !عممصصع

 ندا نامتأ مدعاسغع ءهغ ةصم»موصغع لع دعماعدع5. ةلمع5, 2205م مطقسأ
 مسمعمم مغ 5ةُةلطقصعاط , 11 12 ءكتدمدور ةجعؤذ ةحمتع ددمعغ ذ1ه طعس ]1 ةندتأ

 ممهمدعغ ذ هع لععمتع»ع مدع, مدععع نت عا1ع هءءدججدتغ هصع !دعقع مادعع
 ةرم عمد قعدت, نم عالع آنت ةكدتغ لهدصغ لع همرصطءءادجع ءمكذدساأم عغ ذل ءداتقع

 06 1 "ععمدمهتكددصعع ندا ادن لعتدتخ. 11 هملمدصسع هذ ةزجقنهدفعط لع

 عوعوومءرع 5ذ لعصم ءدعع عا لع عدملع» 1ع ةتلعموع دددع عالع 27عدأاتت ع.

 ت00 طفصعال, هرتدصغ ءمصمتتك ننع 16 501 537216 285 هات 69 565 65

 أ ىدتوسمسأ ندع دود ءمعاتت مع 5ع نغم دعصقا 0'ءعالاع, عنا ععمادتنب 1ع

 1[عدلعسمدتس , هذ .1آةسصممدذدعع. 1114 5غ مءعمتع هصع ؟عدمصع .ةهمععتساع ع

 .  ينهاعع طمتكر ]دن لمدصف لع 1دعوعمأ ءغ است لعصمسلم 0 270ع», ةطص

 لع مما معغدعمستع» ن آكهتاعقمدم 1ع 1مادك همدعسصع ةامصغ هعاست 0هصغ ]ع

 داحإم . نبذع ادن .ةحدتغ ممعأغ 5زرتةجهدمءط 1!'هجدتغ كنغ ةجوصع» ءالعسفمع.

 نعانع ةعممصع 1جأ لتأ : «لع مع صع ماهتسلعدت مدق لدصع طاعقذتتمع مدع
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 يف فعن انام ةطقسسم ةبرش تلوانتو كاضر هيف سر عّججوتا ام

 ه8 كسط ىف اعضؤف ةناذوس اهب نرماف نيطقس تطقسا هرطش ليللا

 ىلا نرسظنا ىزاولل تلاقو خارسصلاو ءاكتبلا خو: انهفداتطلا نواف شذ

 تلمو نحو نيكيف شوايس ةبرض اهتطقسا دق نييبضلا نيذنف
 0اهآرف ةناذوس ىلع لخدف همون نم سواكيك تهتتن ىتح ندهتاوصا

 تسطلا ىف ناطقشلا اهيدي نيبو  ةجّرضم مدلاب اهبايثو ةطقاس

 ىلع ىلاخ ندهش ىتح ىمدخ لوقب تررقغاو ىلوق لبقت م هل تلاقف
 قلقو هداهم ضقاف هعجغم ىلا داعو نيواكيك باتراف ىلاقم قد
 ةرفعلاو ةدهيكلاو نيمتفملاب اعدو حما نا ىلا ونلا 55000

 نم اه له اوفرتعتيو اورظني نا مرماو تسطلا ىف نيطقسلا ماراو .

 0 11 اهب. - (2 11 تشط, أ 21851 مآ1ان5 طهق. - (3 1 ىارف. () 1 ةحرتقم

 ادونعأاع طلح اعواتح ءعرتوف مص فمماعس أعم عصخ » اكآ11ع مرتع ةلقعف تن طلعاتتة م6

 ةطمعأتك أ, هد اعدم لع دمتستتتغ, ءآلع ةععمدعطق لع لعرتح 1مماتق. 500 فس عاد
 16و 5غ 6 6ممدع» لهصف نص م1216 00 تأ "ععورصتم نجف ة مآ عانس“ ةغ هذ مواتقفعت

 لعد هك. 8116 لتأ هتتع هدءاهح نو : « 1عودجلعم عد لعتح ةمكدسأف ندع آع
 ٠ همات 51 400015 كد ج 1دتأ مهثاتع هحاوصأ اععصعإ + آرع5و هيعامجوو ةةطتتعوما
 3 ماعيعع» مغ ف ماعم, ةأغ 1[عدع5 مس عاتسو ؟ندنعتأ 161165 هبات ءالع5 "6ةالح

 . امءعمأ [؟ةتاقماتم. (0ةآتنت- أب امسك معدل ةدرم نو 6 5ة0طقصسعط, 12 ذأ

 ءمتعطقعر 165 ؟ةا عمم عصام اهعطقو لع ةةصع غب لعوضصغ ءالغعر لهصق 16 مآقأب
 1عو لعدع ؟عاصق. 15116 ]دق 034: « 1" 5'ةهق موق ائةاتلتن طع عوزعع أ انت عد

 هد 1هت55غ 1مم موقع مدن دممص 201 عرددتععز مممت ف ةدمقسأ ممم 6126 ة[[عذأع 2

 م16 لع نع ندع ز'هت لت. »

 آت! قمم, هر ممنم] عع, معدطعم لقصف 5م ءطفسط»ع ذ هودعاطعت"ز همقتك

 11.5 ةوتكم دنع دود آثغ عأ مع مادغ مما عع لح 5هدتسصسعت] زانقوانأةتت 80
 11 15[ ةألمرر5 ةمزمعاع» 165 ةقاعم10عاتعف, 165 مهموم ةغ 14و لعهتصسور 1ةادع
 مجهم 2 1ع5 لعدم 1ماتف لقصف 16 م1هغ عا 1ةدع هملهدصق 06 ؟ةهتعع 065 تطقعت-
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 اعيج اورقفتا ف ًاليوط اورظانتو اريك اورظنف اهريغ "نموا ةناذوس
 ةأرملا ىلع مرجيو متنطفب هاوهّتنو نيواكمك :نم.الو هناذوس نمال اهنا

 ىف ةغلابملاو اهيلطب سواكيك رماف اهناكم نع الدو © هايفتطقسا ىلا

 لمسو اهفرصأ عطقب تددشو اينيايجأر ندجُوف اهنع شيتفتلا
 ةبذاك هذه َنا ةناذوس تلاقف اهإَتا أاهطاقسإب ترقأ ىتح ناهينيع

 ينفك ءالوصو ةامملاو لتعلا نم افوخ تيلاق: اهب باق ةرحاس © ةطقاس

 ال نايبصلاو مسر ههّترم ىم افوخو شوايسل اًيضعت نوبذكي ةركتو
 قاصنا ىف هللا ىلا تعرضت الاو اههب معقل تذخاأ ناف كلو كنم كش

 ناك اللف هيلعب ى اياتعو ساكيك ينقال قز كي كي هنو

 0 11 نمو. 2(  31 اوهنو. - (0 011 اهتطقسا . - () 31 اهنيع. ب 5 31دمودع عع
 اي ! ظ

 جوانمصدن ءا لع ءطعمعءطع»ع 3 ءمدصقتا»ع هذلك مممىءعممتعسا لع 5ةلطقسعط

 . هرج لحتمعا ةهيلعع ؟عصسصع. قيدعؤو 0ع ممدخطءعمفعو هطوعضجةلمصف ةغ 6
 1هدواتعف لغات طغعواتمدكر هع معفوودصف وعم طدصعمأ نصقصتسعو ذ 06ءلمتععت

 ندع 165 لعدح ءملهصتم م'ةاهتعسا ص١ لع 5ةةلطقصسعط دق لع اكمتلعةمادقو أب

 رمورع 1عدتغ مععومزعمعز16 عا 1عمعذ ةعمعطقسا عم عصام , ة15 غدت عس غععمأ 12 اعدم ع

 ىندتت 145 ةحئدتأ مدتك هع ممم50ع ةغ س01 م غععصأ 16 انعج هذ ءعأ1ع 5ع 500

 1 (ةتاعقودتف لمدصق 1!'هءلعع لع 12 «عئطع»ءءطعت» هغ لع 1 دودس ءاطع هذ 1ةصخعت-
 ممودامتزسع 16 ماسك تووسععاتعب 0م 12 عودحو ءغ هد 1!ةصفمق. 1[ةددعفو

 0'ةجهزرع 145 ممدتصق عا 165 مالك مدد ها 16و عاتح ةمعوعطغن, هللع طصتأ

 مقنع ة30هع نان عالع ةحوتغ ممتخ هن م0206 1ع5 لعدم 1معاتق. 50لطقسعاط لتخ :

 « (نعااع [عممسمع ةوغ تصع ممعداعاتمع, انطع 2156ةط]1عر دصع 5هماغععز ءالع

 موسع هتسفأ مدع سدتستع لع ]2 مم عا لع 1ج طحاتطلمهاتمدز ءأ عتحعأف ةمددغ

 لعد معدجاعدعو نا لعد ةهمءلعموز 115 معصتعمساأ مدععع يتلف مععمصعمأ مهتأت
 مماتع ةزتؤسمممعءأاج ءغ ممع ىدتساع لع ظمسفأعسم , دوج مهثأعع. (نع5 ةمكذسأك

 ةمصغ 1ص طهطا عمد ءدغ لع م1 هغ هذ 101. 51 طد ماتطصتق 2202 ©5226501 ع
 1[ةحتع ممم ةه 12 طوصصع طعتمعز ةلصم» , 6 لعممدس0ع خذ طنعس عد عرق

 لع مع «عممعع زاتكاتعع لع آت. + لك[ هأ1ع ؟ءود لعد [ةعطمعو لمدغ [؟ةتاعؤغهدنف
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 اهيف ماتفتساو ةضقلاب مربخاو ةذباوملاو ةذبارهلا عمجب نما دغلا نم
 وهف اهيلع مسو اهلخد نمف ةجيؤللا رانلإب :اهرارما نم ةبال اولاقف
 سواكيك اهب اعدف لطبملا بتذملا وهف اهب قرتخأ نمو قحلا ءىربلا

 دقف انإ اتا ةناؤوس تلاقو نوايس تكسف اننا نوزملا ىف قالوقفا امتاز
 ىلع ةتيما تهجناو ىتشأسس ةةارثب نع 0) تسصفأو لوق ةقخ لظاالل

 هنم نيريبك ىملت ذافتأو ريثكلا بطل عمجب سواكيك رماف نيغ

 ىف دغلا نم بكر قف نادتاستم ناشواف اهيف ّرم اهنيب ةجرف كرقو

 لبقاف نشوامسب اعدو بطخل نم لابهل كلذ ىرانلا مارشاب رماو هسّماوخ

 هيبال لجو معلاك الالغي ههجوو ضمب بايت هنيلعو مدأ نرف ىلع

 0 231 اهران رمأ نم. 2 11 تحختفاو .

 هع دعمأتا ةدصان ع هه مدحت عاتمد ظدغ ةطغوصافع. ]نع 1ةعملعسمسةتمر 11 لهدضف
 . 1هملعع لع «مثدصتع 1ع5 716ءل]اك تأ 1عه 0660م, 1عانتخ تنتموو 1'ةللقتنع أ

 1و ةمحتام 1 12 زدععم». ]15 لتعومأ : 11 وس م6ء6ووهتمعسمعمأ 165 ؟ةتعف

 835 [0ا15 عانت ممم 16 1عد ةتتلعصأ. (نعااتت نانت ١ ةضاتنعنت تأ عمم ا“

 هونك ةهرعد صصص 06 عضخ نتن 2 لتأ 12 716: ءعاست ىنانت مفعصتعم لقص 163

 عدم ع5 ةعرتق 1ع همترخهطأ]ع نات د معطأت. » ظ

 [؟ةتاعؤماتد 8غ ةجمعاو» 5139 همقعط ءأ ةنلطقض اذ هغ 1هنع ع

 هألأ5 هممقعصأةتعمأ ف موقؤعع موتك 16م 1ع 500 عمم 16 116

 تقملطغقسعط لتغ : «1101, )'دخ ل6ذ لنصمص»م 12 ؟ةتخن لع صمم 6 “مح
 ءا كمتمعمم عصغ ةاقطأت محمد ةمضمعءوص عع. (6 مثعدأ مهق هذ صمما ناتتس ءوهضطع

 13 ممعمتع. » قلمعد آ[؟ةتلاعقمنك لمهدضم 1'هنلعم لع م"ممووصمطلع» نصع معمل
 يتدصأتاغ لع طواف أ ل'عدم 1هعدم عع لعن ععوص لف طاقعطعتو ةةرردتك6و مهن انف
 ودمع ممم عاأقضأ 16 مدقددمو 06 لعدج 35 ةلتعمو طممعءطقما 0غ اهضأ
 آنع 1عملعسمتم, 11 وز ءعدلتغ ذ كول ة8عع ادد داتتاف, هملمدصق 0ع ممعاطع

 16 1عد هذ هعالغ ممدامعمع 0ع طمتق ءأ طغ ةجمعاعم» 5زؤسممفعأاتا (0ءادتمع

 جكتو ةأن لع طامصع عا ممصأع دنع نص ءطغول همزعب ةد ظونت# طتللقلا
 لع 1 ةءاهأ لع 15 اططصع. 11 سقأ م160 هذ 1عمكع لعومأ دمد ممع6, 56 م10
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 :هانيان !ةيفاط كلقلبم الق سواكيك ردقي ملف هيدي نمب فقوو هل دجو

 كللا اهيا نتفق ال شوايس لاقف »هانيع تقوورغاو هل اماقغاو هنم

 ىلع -7 الدف تيكحول م 52 قأو امي هللاف اًيرب نك نأ ىناف

 نيعفتتراو:ةدقوملا رانلا ءآقلت هخورتو هبكرف هسوفب اعدو قارتحا
 قرتخإو طوسلا همرف عتق اهنم بق انف ءاكبلاو ءاهدلاب تاوسالا
 زيمع نمرخآلا بدابلل نم جرخو قرتحا امو ةنضكرب ةهظعلا رانلا كلت
 ىلا رئاشبلا نوياطتف هسرف ىنالو هبايث ىن الورانلا هيف :ترثأ نا

 احرف نوكبي سانلاو هلل ادجاس رخو لجرتف ةتمالسب سواكيك

 ىرذاو ةقنتعاو هيلا مق هيبال شوايس ىءات نمحو روذنلا نورذنيو
ذخاو ىل تبهُو موملا ّىب اي لاقو حرفلا عومد

  رماو كلملارصق ىلا هعم ه

 0) ةلةدصوسغ لمصمم ل[. ب 0 ( ىيعي

 ةزعحتق, مانتك 5ع نصغ لعطمدغ لععوسأ !تت. آ[كهتاقمانك, طمصتعتع عأ ماعاش
 لع طقوم , ن'هده مهق 1ع ممووسلعم عا ةعق رتعتس غاهتعسا جمز65 لع اهم عون

 تالز3هدقعاح كتغ : « لع ('دكل1 عع مهقر 6 01. 21 ]ع داننك 10200عض1, الاعات

 رصع ددتتل عوز 51 )ع ةدتك همامز3ةطأعر اح طع عمهم مدك 2ةوضعااع" لتع ) هلع

 ممر لمصم 1ع (1ةصحصت ع5. ١» 11 لعصصقصلم ةمرص ءاجعرول, 1ع مصاف ءا 5ع للم عم

 ىمرعد 16 طعوقتعت ؟1ةسطقسأب (ةصلتك ندمصد ةداعصلدتأا 1ع5 هتك لع 14 ا

 [ةتقوصأ لعد ؟هعدح ممتنع اطنخ عا ماعمسمسأ. (0150 11 نك مموذ لس 1ع. ذأ

 [هتعاتم دمس طول, عمج ءععدو 1[ صصص عمقع طقعطعع لكحص اعدت ءأ مع طسأ مقع

 طتن16: 11 هد دوعاتا لع !'دداعع قاغ, هدصض نتتك هنأ نأغ 1هدعاطف مون 1ع 1عات

 . طم ماسك ناتع ةعو 76[ةصعتتأاك مق ةمد ءطغرول. ان طعتضعدفع همانحعأااع ع

 53 016578630 ىواممأ 0ع طوسعاطع هد طمتعطع, ةستحم ذ !؟هتاعؤوانك 11

 101 د خذ اعردتع ءا دع م«هداععمم, ة[هعوصغخ طلتعت. ابعد ععصخ ماعاسةت عما
 لع زمزع ءأ [هتكدتعمسأ ؟6معج 0'جةععمدص مآزع لع طوصصعق هعاتك »عون اممرنتع

 51140015 ءأط م11 ل عرتهصأ دم مورمع, هعاستنحعا 3118 ؟عدئو انت 1!" عطقط78553 .

 عروو لعم 1جعصصعم لع زوتع عا لتأ : « ('عدأ ةسسرمستل طبت , طصمط طلخر ننع ان

 المن دمك ع1 43510131.
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 ربما رق ميلعو شوامس ىلع علخو ممدانو معاطف ىنامعالاو .داوقلا .كازنإب

 لتقل اههجو ىلع اهربحتو اهوذخا الف نيلاققلا ىلإ ةناذوس علستب

 ضرالا لتقو ماقف اهن» انسا:ىلع اهيل لمام هميا يذق نا شوايس مع.

 اهتمت: نيه هايم هالرأل ديت يوناو ا لهب يل هآج صر وب

 ردابتف كل اهتبهو دق كاقعاو كهراو كمركا ام كرد هلل نب اي لاقف
 اهرصق ىلا اهودرو نملاتقلا ىديا نم اهذاقنتسا ىلإ :مجفل

 بايسارفا ةبراح شوايس ضوهن

 هي نارا هدصقو بايسارفا جورخب فيزاخيكب ىلع درو ربعل نب أ

 ('! 11 اهدالوالو. ْ .

 رص مق 616 لمدصقغ ! ١ 11 1" عدس هته 2ع طنخ هنت مهلهتك 0يدل, مدعم !'هعلعع

 ل5 ممهورمزع 1عو ءطعأك 0'دعصفع ءغ 1عو ععوصلف, 1عو دصحتنم هذ ده امطاع ءأ
 طاتأ ةهجعع عدح أ 1عو غ "عنا, ةهتسقأ نع 518035ءأط, لع ؟هطعد ل 'طمدتع

 معمت. ]1 طغ ةمقاتتاع اع 500طقصعأط ةددحع ءيغعاتعادع5. 0200 ؟عاتجعع
 1" عنععمأ ددتفاع ءأ ةماعهتسمع موانع 12 دعب 510ة3:هادفعأط , ةوعطقسأ 0[ 508

 مورع 1" دتس دلتا ةحعورع ممق] عمن ةد طممتتحدتفع ةعاتمس , 5ع 1عنور طقتمم 12 همم

 0 عندصغ 1مت ءأ 16 مدته لع اطنخ ةععم»لعم 12 ععفمع لع 5ةلطقمسعاط ءأ لهجمات
 ما66 0ع عد ءملستم هد 1 ةمدععممست. آ؟متاقمدم لثأ : «(0هعا]ع طوصأف ندع

 1ج تعممعر 6 رصمم 8افإ (نمرصتسع اب هو عصف مودع مرصمةاتمددصأب ةذهع! لع
 ا'ةععورجلع ده عمقعع.د الص فمفؤودعد عع, 1م دعرجتاعدعو ءةدصتمعس# 1'ةنع

 مهعطق» ل عماعع 1عو رمهتسف ع5 هفعداعمتجو هغ ]2 عوصعمفعمأ لقصف دود

ْ ْ 1 

 51111701511 51 31181 ظلال 04131546111 00111111 145141

 1 ا ةزتوصأ ا ن6 رساكمعصغ رد يطل الطب 27 تيمنا همو 1[

 ءا مممضءطقتأ ةاننع !"ا مة مفءطمطب 216 هعمأ ممتأأع هةهحولتعمعو, ةدواآنأ لع
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 نانكو هنتمراقمو 0 هتغنئاممل هسفنب ضوهنلا عهجاف سراف ىلا ةثام

 بدتناف اهنع دعابتلا اًرثؤنم ةناذوس ةرواجم نم اًشحوتسم شوايس
 طيات لاما ةنلتيوتا ىلا هيلا كو .كاقفإ نا .ةيرانعا ىف همنا يع ةنبايبلا
 ىف مكخفرمالا اذه قنب اي كتيلو دق لاقو هيلع ىتثأو هسهلم ىلا

 ميل :لادمقاف نابطمالا كي ماسر ىم لوا مسر بصصتساو شومبلاو .لاومالا

 حازأو :قازرالا ماطنعإو ا» داتنقلا نم.ءانش نم بتتناو ةكرملل ةبمالا ذخا
 نم ملاقماو سراف ىفلارشع ىنثأ ىفزربو هصاوخو همدخ لدع

 وامس (داقو هعدوو هوبا هعمشو نايواك شفرد بصصتساو ةلاجرلا

 هباضاو ة:هداّوق ىن+ هاقلتو همدُنمل مسر زتهاف ناتسح ىل شيمه

 احرف ىكسبو هل دجو هيدي نيب لجرت هيلع هنيع تعقو نيحو
 . 0! 21 هتعناممل اهيل. (2 31 هلاسف. 0 3[ موقلا. )(  0 اقو. 53(  © ةداوقلاو.

 موياتت هم معمذمصسمع مما 1ع "عممجمدع» عا 1ع قرص طقغامع. ةززة»ههفعطب

 . نانت ةجمةطعص منغ لع لعمم عبعع» هذ معمدتستتاع 0ع 5ةلطقصعاط عا لفدتعمتا

 ه:ةلمزعدع» 0'ءالع, دع مءهرجمدم مودع مدلستعمع اذ قصد مدومع ءمصاعع ةلعفم
 ةزرؤط هذ 12 ماقعع لع ددد مغععر ةغ طخ لعصقفسلم لع 1ع طقعوو» لع عام

 ءومؤلت تمص. اكهتاعقماتك انت 36ع002 3 لعدد ودلع, 1ع مرصد ماتسم عمامه عا لدغ

 «لع 1ع لمدصع, ن مممص» طل, 12 ل1ععءانمس لع عغلع عدعم»عإ آدزنزممدع !خطرم-

 محعمأ لع 1" ةموعمأ ءا لع [عمادمعد كك ءعممسصغفمع ةعع 10م1 1مسفأعتم ءا نعانك

 لعف عمدصلم ندع طت >هن0ةق. » اطص قمصقفسعسعع, 51 هانفعأت 5هععاتإل
 3 1316© 55 اة الل ممسع داعم .عج ممم ممعمع, ءطماتفتغ 1ع5 ءطعأد

 000000 نانا لع هتعمأ !'ةععمدسس مدومعع, اعد لمصسعق 1ه ةها1لع, !هدعصتا تو ظ

 0111 ثأامتأ ه6 ءعدؤوترع ل ةعد دمرت[ عادتك عأ هلتح ععمق 1ع 5و هادتاعر عأ دع دلتا علا

 مماجأع ةحتعع لمدقع ممتللع محول تعمد ءا هسافصغ لع [ةصاممذكتسكر عم عصرمو“امندأ

 16 معهم لعد اكمتدصتل ع5. قرمعغد ةحمتم "عويد 1ع5 ةلتعدج لع كمد 6,

 نحت 1 ةععمدد مدوهصم هج لغمدتساب 11 مصل ستماا 1'ةعصفع هي 5ءلز هداف“
 [ممماعس , انهصقرتم"غ لع زهتغ مهنك !'ةعصحفع لع ةزجؤسهدفعا, 3

 ممدعمسأع ةجوع ةع5ذ نطل ل'ةعصصغع عا دعد هلطعتعمف. 1يمووانأ 11 1 ةرمعواتأ ,

 ا.
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 انتهتفشلا .نقبلا مزاد جلا همن انفو نكو ارو _ةنلظرولا بالغ سود ماللبأوب

 اودجو مّتأكو هل «اودخو .ةواذوزو ةراوؤو لاز: همدخ ةانض.ىق وامس
 هب اوفتحاو بهذا ريزس ىلع هودعقأو ميلا ءامسلا م الزان اًجن هن

 مناف مكقرافا م عيل ابو مكي انحرم مل لاقف ةزابخإ ننع أو
 ذم رورسسلا تنقل ام هللاوو ىدنعمنعاو ب نيانلا ضخاو. كلما
 هتهرتب هللا ىتكرادت ىتخ. مكدعتي ةدقوملا زانلا كم تنضرتعو مكعقراف

 © هكاقلو هثانقب ىف ةيننلا ىلع هللا اودمحل ٌةديدج ٌةايخ ىل- كفوو
 لضصفأو هقفطالمو هتطسابمو هتبراشمو هبتعاطم ىف ةداعلا قع اورجو

 يضل لف 9انهتم موج سكود ز يكل ةيلوزتفلا؛ مد ا سعو
 0 11 نجتو. - (2 006 لةقؤ (ن. ب 8 (رهش-

 11 منغ ماعل ذ 1ةممعر دع معمداععمم لعدصت ]ست عا ماعتسم لعزمتع لع هز
 نسا ةامتأ ةمعأت ددتص ءأ دددتتل لنتص 51 ععوصل لقص ععتتز مانت 11 "عمدمتتاق

 ءاحعردأ ةأغ 1ع ءمدلتتتكتغ هذ ةمص مهلقتك, هعاتت ناتع 51783: هاتكعا ةك'ةنغ ظمطأتلف

 هد ةوط هصاقضعع. 7431, 7م ؤمعط ءهأ 8هنلطقج وملك آنت «ءولتتتعضأ ظمصتع

 نددوع ةأ دع مرمدا6معصغععضأ لععوصأ طتت. 11 ]عدن زتدتضتأ ءمصتتمع تنم 381

 ىتت 1[عدسع ؟ءدهتغ لم كعاب 115 1ع ةنععضأ ةفقعمت# دنع 1ع عمصع 0'هرخ 1!" عصاواتح

 «ةمعمأ ءغ ]نت لعرص ةص ل غععمسأ لع دعم هماتح عا عد. ]1 1عاتنع لتأ : « 8وزتعتب طغصتف

 6[ 16و طاعصح ءعصاتق مماتع نجما! اطنخ هل (نتغأ نانع ]6 0ع 7015 610556 5

 لسن نور ءدنع 0ك ةاع5 محو 1[ةصتلاع, ؟>هددق ةغغو مدعو ممعتا] عدتنق ةقتق ءأ

 نعتح نتا 226 دمصأ 165 ماك ءطعسوإ لع 16 زانتغع مدع طل1غات : لكعرداتتف اقع

 دماتك 21 111635 , رع ص31 مدق "ةطعمصأا6 1ع طوصطعمعو ةزمرخغذ مح ةانع ةغرموس

 لع دمدتق ز'دن 616 ءدوحودغ هنت عن ةهلعضأ! طصطم آداعت, 1ةتكفتتا 0ع3ءعتل1*ع

 ةات" 2201 هد مزون عم([ع, دد'نو لممصغ تنحف تمد عأ11 ع انزع! ١ قخ]ندعو 115 "ةات-

 ل1معمأ ععؤععو ذل ططتعت 06 1'ةكوتع ممممعرتت6 ها لع اعاتس ةكوتم ةععور064 ع

 1ع ممهمزس. اك( 115 "ممتع عضأ 1"طقطتان 0ع لع رظههم ععضب 0ع اطوزخم عا لع متتتلع
 هرمنا ةىعرم عما ةحتعع ]دق ءا لع 1!'عمخمات عع لع اغدلخعو ةونصك. 311 ةنا مدمن

 ]ندع معدصتأ 1ع5 قلعمتج ننأتل ةكوتأ ة0 865 مقنع ءطوعاتم عا لعرض ءاتلكف
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 هداوق ىف هنحانج عسر لضوو هركسع ىف صخ# هنا ف هدغرإو شمع
 زاجنا اهوفراش الف ب ىلإ اهنمو ناقلاطلا ىلإ اهنمو ةاره ىلا اوراسو

 اراخو دغصلا نمب اهفوهو هيخاب قحلو اهنع بايسارفاوخا زومسرك

 طشلا لها ىلا اهنم عثالطلا اوبّرسو دب ركسعلاو ةسرو شوامس لخدو

 نم ظقفخي ىأإب هرماو.داجالاب هباجاف ربخلاب .همبأ ىلا شوامس بتكو

 هيلا ذفناو هاتا هرويعرظتني لب نوهج ربعي الو بايسرفا دياكم
 ننهبيخا ىلازومنرك لسمو نمحو لاومالاو علشم .داوقلاو ةسز ىلإو"
 مواقي نم كلملا اهتا هل لاقف هعّرقو برح رمغ نم مازهنالا ىلع هبتاع

 شوامسو اهتسال #هرانب تيلطصاو هرشأ تيأرو ةيقبرح ىدوسو خسر
 (0) وو ميماق صصفصودعسغ لقصف (ن, ب (2 0 ةران.

 جدعع ان معمل مضغ نص رممزتك, ممعدقسأ 18 نع ماسك لغ]1ءلعدفع. اتق ذل

 '1اقنل جن عع دمر هج نع , ءأ 180 نفاعسم 376 5هذ طعام 0 6 ل

 . هززلق::ههقعأط ءأ [0دقأعمم 5ع لتس عغععمتأ دنع 1[1ةعقغ, 0ع ]ف دددع 1 ةلدوفس

 . ماتتك ةدع 8دللطلط. آيبمعووستلك همز« مءطغمععمغ لع هءانع تللع, اكهتوأ»ةقر 0

 . رموعع 0: ةظففاجقط, 1" تدعم ءأ هلله معزمتصلمعع دود غععر نمت هقممدلأ

 ياسع ذمعاطل ءا ظماعطقمف. 5ةززتقوتمدمعطر آ8مسمأعسم .ءأ 1 هعصفع هععانمفصعمأ

 ظدللعال ءأ هوجو نمعمغ لع آخ 1عو ةهحدصأ- ممداعد ءمصاعع 14و 2625.

 ترة ممقعأط, مولع نضع 1عاطعر ةططصم2؟8 9 [هتاك ذ ةمص مغعع. تعاتتسعا

 لهصق دد "عممصقع, ]نت 2غ لعد ءمصمآاتس عساك ءأ طحت مععمدحسصقص02 06 5

 عوجلع» لعد هممطشعطعو 5*0 ةمتجفط ءآ لع مع ممتصغ [ءدصعطتم 1ع ادزةتاجماذص ,
 مددتن 02 عدلمعع يب خط فمتجفط اعده ععوذخغ 1ع 8عتحتع. 11 نق ع3]220 211551

 هتصقت نان هذ مس مأغعسد عا ةهتع ءطعأو 0'ةعصفعرب لعف ممطعج ل طصصصعاتس ةهأ لعد

 2. طق ْ

 آبمردودع اكممولومم هيككحم ةتتمتتغو لع دود [منععر هعادتحعت طتق طغ لع
 رتكك معمممعطعم لع داؤاعع مءاتعم ددصق مسمطدغا»ع. ا[؟قسوتسوم همماتومم :
 « (لا11 م0111121غ, 0 هز , "وزماأع» ذ [مانفأ عمم, 0116 اا 35 22115 260222111

 لمدأ اد 25 ةمعماتتتث 12 لعد هغ لمدغ طخ 25: داتطا 1'ةقؤوتتأ, 21055 ةانعامانأ

 نت جمع طانت 5ع اعمادحتع 51زقسجهدمعط , نمت ءوأ 12 1هعانصع مععووسصتل6عر
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 ههقفاري هللا رصنو ةكئالملا ةراهط ىف يَ ةداعسلا صخت اوهو هعم

 ىف سندالا 0 سلجهب ىلستو ىلهتو ظيغلا باينشازفا مظكف:هقرافتيالو
 هبتناف كاقضلا ايؤرك ةلثاه ايؤر ىأر ةلئيللا كلت مان اتلو هضاوخو ةداوتق

 نم لزنو هقدارس ىن نم. عيمجج اهل هبتنا ةركنم ةخرص خوسنو اعزف

 رهتلا ىلع قرولا داعتراك دعتريوهو هتبكُر ىلع هسأر ا
 هلاح نع هتلاسم ىلع هباححا نم دحارسيجي مو مرلا بوبه دنع

 كلذ هيلع لخد يح اًعرسم لبقاف 35 هوطلعاو زويسرك ىلا اولتشراف

 ءالخإ رماف كلملا اهيا كاهد ام هل لاقو هنضتحاو هحلاصف تيك اًّمح

 ىتايار: ماسمسملا ف كلسيأو خال اي معا لاقو روتسلا لابساإو نانكملا

 كرتلا سوؤرو ةمزهنم ىداّؤقو ةيراج ىثويج ءامدب راهنالاو ةسكنم
 ن١ ةذادموسع لهصق (ن.. - (2 11 هقفاوي. - ا"! ( سلجت.

 نصح طمصصصمع ةحتدصأ 12 مانع عاف لعح ةصععف نسع آه معماععاتممد لتختصع ةعنءعمسصع

 رردومع ءأ مع نسسنألع زدصمتذ! ١ 41عةدتجفلط 5ع ملصق, دع ممضاتخم "3016م1
 ءأ هناطأزو ةعق ةواتعتك هل دةطسل اتفقنا 3 0عنزقع» هأغ مغ طوزعع 3962 ةعق ل6أو

 ل'جمصغم ها دعد اططمتلتعمو. ا1[هتك , عالم محغسصع دستأ, 11 هدأ [لهصق ود ة0زتتع

 مدعتا نص طمعستطاع ةددعع, مدععتل هنن ددصعع 0ع ]ةاجانؤلعت 11 دع متءللق

 رداعرم لع [عمععدتع مممقدقسأ نص نتا [هرتتص10ةطأع انت ممىوز]1ص غمانك ءعاتخ

 ونا لممصمتعسأا لقصف دمدد ممهت]11هد , 0عوععملتغ لع قو مدعطع أر امعممد

 احادصأ ءمرصتمع اتق ![ةانتلأع ةدتتع ] ةعطت»ع جت ةونألل ع لت ؟؟ةردخأ , 11 121555 غةهدنطعا"

 5م (6[6 دات" 502 ععا0ا1. قاتعاتتت 016 9 2020215 م 'هدوصأ 16 016-

 10م طع" اتت ةماد 618[, هد 6217013 م16 عاطلل ا ناتت, 2600111316

 اهراع طقتعر عصام ءطغتر اتت عا 16 اممانحتت ةحتوسأ 1'ةجو"عطعع لكس 25071

 11 طن مرتأ 15 متم ]1'ةللتعم ةدتتع هذ م6هلطتسع ءأ ]د0 لقا: « (0نع [ءوانل

 مسح, 0 مم٠12 4لعؤفتجفط هدنلمدصف هذ [غهانك هعاتج 0111 610121 7165 عطأق

 لع دع معاتعسع» ع ةزدتؤم ةحوزع [دتغ طوتقدع» 1عو ممماتغععن, 11 لق[ : «ةوعطعب

 6 محمود 18 عر لاتع )21 ١11 عد ةورت عم 0دع5 0ةيدعوتتج "عدت ءونوز 15 "1161

 ممسم1ممأ لعق !10أ5 لع ةدصع, عادت لع مصعد ا"0دتزج عوز مخفف ءاطعأو 0'ةصق66 ةاك
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 ىتوخاو ىنعيأرو ةقبسم مدالوإو ةمودهم عروُدو ةبرصنم حامرلا ىلع

 اك داعدق كياحمما تيأرو ءادعالا © ىذيأ ىف نيدّققم ') ىدالوأو

 انقِعض زومسك بخ نيفصنب ىتدق ةبرض هفمسب ىبرضو اًضغ
 زجيراو نايعلا دنع كلا نيف عامسلا دنع ىلاح هذه لاق قافا امو

 هذه ىف نيرتعملا ىتفتست نا ىأرلاو انثآدعال ّرشلاو انلرمخا نوكي ىا

 هاكر مليدتم ضقو قرتدلاب هذ مسا احد امهند عيدتسي ىلااؤلا
 لايايدنع هيف انتإ كرتلا كله ىلع لدي هنا ةلاولاقف اهلايوأت ىلع ملأسو

 باييشارفا ليخناف همكحل بقعمالو هللا ءاضقل درم الو هلجا نم اممإو

 هبيفج ىف اهفوسإو كنتراو
 ١" © يدالو, 71 كدالوأو كتوخلاو. ب ا#) 21 نيجي.  ا") 36 لاقف.

 [نناعز 1عو [ةغة5 لعو ”]'نععو ماهم معو ذات" 165 1ج2ععقر 1عتدعن 0620 6ا31ع5

 لما صتت(عد, اعد عمكحسام ءةماتككز مممتحد ةدصع, مدعم عم ءأ 0 هررآوصأف

 . عمعاطقتس غ5 عمارعع 1عد محدتسف ع5 عمصعستفز ءاز'هت اد اكمتلقماتك ابا كن عر

 لعاتصع أ 71عماترعاتح, 20 855غ“ 37:66 دود كةطعع بص نقانجح نتن صفع [عضلتأ

 رح لعتتح. » ]!؟ةسولرتمج اهرمطق ددصخ ءمدصقتككهم عع. 0 تمص 11 "عوتصخغذ ادت

 11 لتأ : « ؟؟هزافذ هع يدع ز'ةمرواتحع هن "مءلغ لع امص دمصععب ناس'دمدام لف

 ةرمرتو انج عر عم مروصغإ (عمعملمصأ ز'ءةرمفعع ندع 1ع طاعص دععذ ممتع دهمان

 ءغ 1ع محدأ ممتع »مذ ةدصعطستق. ل معصقع نلاتع اغا 04 ةتك ءمدقاتأا عم ]عد

 1م 6من ناعد لعد دددصععخ هنن داتز ءأ لع هع ددصعع لمصغ دماتك ءادعمءاطععودخ

 3 ةءورتاع» 1عو مصفف ويدعمععم [ةعطغعسمعد. » امعدوستل طغ رودع, قطلعقفتجفملط

 . 2غ ةجمعاع» ]مو دصغعمم »قاعد لعم ةددوعت, 1عدع ممعمدتأم 1ع دددعع نسال ةحتدتا

 هج عا 1عجع عج لعصمسلم 1" ءعماتعمامص. ]15 لتععملأ : « (نم دوصعع م(ددوع اه
 صتتصع لعد "تعور دهزغ مدع 51زةج0دقعط, دمتغ هذ قتتكع لع انتم 0ص ضع

 معدن هلاع» مصاعع 1ع لمئمعأا لع طلع, ءأ ز] ماعدأ ةنيعاسص ةأعع 0111 1155©

 ءطقصوو» هد ةعماعسعع. ١» ق5ةمتوجفط كغ اماعلتأ ءأ ةغلاعس6ز طحقتم 11 عقصلأم
 16 ةمعرعأ دريم هعأالع ةلوتعع.
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 شوايس ىلا نماهرلاو ايادهلا هذافناو مسلل بايسارفا حونج

 ىلع انمزإرا:تففتا» هةهتسيوم اكيغورشة كاوا واط ياناسلينا ١
 ىتتلا هلبلا ضب نع ايهكلا» ! ارفألاو لاومالاب مسرو شوامن ةلانهتشا

 هيدنف هبطقل ةعف عقدو برسل ران دامحال قطلعلاو كلا .مثرتب

 ىلا ئدؤني انف لوتلذلاو:بعلصلا: بوكو  ةزاعنسلا لو ةووهمل كيما
 ىراوبلو ناهغلاو .ناطلالاو قكلاو ايادهلاو لاومالا نم هيكتاو ةندهلا
 ىتثام ىف بولقلا ىلؤيو نومعلا الم ام مسرو شوايس مدرب بكا أو
 هلزناو هلخدأو ةأقلسق“ نم .شوانمسي بأن ىلا قيفبتو لب درو ىدح سزاف

 01 0 حارفالاو . - 8 0 بطال :

 1783 كراؤ8 1101:1115 1 14 طو]اع 117 81/1011 2105 0418417111 21:5 5

 م 51154550150

 36ةقتوفط فاتطغمو هحوع هود نعم [؟مسدتسمت هن هانز ءا لع !هلدتسع سنت
 !ا"نءعدمدتأ. 115 «مةماتععصأ لع طعم ءطعم» ذ عقوصفمم 1عو طوصصفعق عنقععو لع

 تزوج همقعأط هغ 06 ظمتمأعضن مقع لعد كءعطعفؤعقر. لع 1عتع ةطقض0لهدصعت

 ناتعأنانعف مز"0جزضعع5 ناتت 5ع امان هتعصغ دهانك 15 0هددتضةاتمد عد "آكتععك
 ها 0'همغععر» طفطتل عصعمت لع ؟دعمد هذ معاأ» ع م هذ 12 عانع»ع ءأ ذ عم ةءوتاعال
 ]هو معاون[. 8143ه 7ةطظ رستم مدع ةود 1[ غرنع ذ مدصاتت" موانع 68001

 هأ 3 هصم] هزه غمدك 165 مممالعمف م0هققتط]1عق ممن هطاعصتنع 1و ةعووهاتمد
 :ل1ع5 طموت1 1165. 11 طحت لمدضم ممانت 51931800 3ءط ءأ ممانن آمسفاعمت غ0هاتأ

 ع ناتت ممانتحهتأ مآفتعع أ طاعص 015مووعر» 165 هعماتعو : 0ع !ةعوعسأ ءهأ ل65
 ءقلعمسمب ةذ تاع عنو ءاعدع ءغؤ ناعم 0 طعصصضصتق عع 6 ل ءانط ع5 عقتكجمسف أ

 063 زرعتصع5 21165 ةةعاوجعف عا لعف دممصطتععؤر هأ 1ع طغ ةوعم“اعر» مقنع 0عاتتت
 هعماق ههحهلتعمو زر دفوف ظدتطط. لص معنددصقعع 06 15 قدنتع لع 5زرؤس ههقعأت
 دما هذ 12 معدعمدا»ع لع ندع 0' ةلعةمتجذط , 1"ةصعصم لقصف ]د 11, 1ع مدح
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 »ا ه] جاو زرومسركل ىنذاو مسر عم شوايس دعق ف هدروم مكاو ٠“

 2 همدانو اهب *كّربتو ايادهلا نم هبحح ام لبقو هيلا ىتصأو هلقبو

  نانك نا هل لاقو زويسرك اعدو .مسر عم دعق هنا ف هفطالو اًعوبسا
 ىنيذنلا هتاوخو هدازتق نم ةكام انملا.نفنيلف ْلْصلا ديري كوخا
 دالبلا نم هدي ىناغل انع جِرفُملو ىنهرلا ليبس ىلع قسر ا: مممسي

 باهسارفا ىلأ زويسك بنك ةحلاصملا ىف هنذاتسنو كلملا ىلا بتكنل

 هيبخأ ىلا هباتك عم اهذفناو نئامرلا ءامنأ عسر ىلقساو عمس امب
 ئارطالا نع حارفالاو .نْميقسملا © ةثاملا ذافناو بابجالاب بايسارفا باجاف
 >0 ياتلف كبك ك مهب ةزهزكرم ىلا هتقو نم لحتراو ةقئاربالا
 نأادلبلا نم هيكسر شواهس ىلا نفع 5 رعقس لب ىلأ نئاهرلا

 0 نعد رصماف صمم طعما لهصق 11. -- (2 21 كرتيو . ب 0 1 مهيهسي. 0) (0 ةماملا ةناملا

 لنتكلا هذ دد لعمت هبعع ءا 1ع معجبخأ ةحعع طهصصعسم» عا 1ع ءمسصماتس دقق. ادع

 دانتاع تازة هدمعطب ةزتدسغ ذعمأغ لع ادت آ1مادكأعمد , لمصدسم ةسلان عدعع ذ اعوسل

 هلرتممب آنت طغ دص ةععسعتل طمصم»ةطأع , ]نت اغددمتعمم لع ععوصلف ةووضاخت

 ٠ 1 ةعورتلم ةهكعع جئاعسأتمم ةهعوعزمأاج عرتمعاعات5 عدد عدا عد نه( عواتح 01111

 . ةزمممرساغد عا عد انحف طمص هنو ع. ]1 2غ لع ]نت من مصحح ع معدعمصأ نضع ةعع

 رد هتسع عا 1ع ءمصحط]م لع معو عموم ءع3. نتف, ةحتدسأ ةنتمت" غد لع ]نت 1 0هنقاعمم .

 . 11 1ع طغ ةممعاع» ءأ ادت لتأ : « 51 امد ["غمعج عنخ 12 مدتح, ن1 طمانتك تكمل

 ١ 3 ناعع ل'هاهيعدذ هعمغ لع دعه كدعلذ ل'ةعصفع عا لع دعد ةاةستلتعسس. ندع

 1[ دريماعمد لغز عم عه, ءا يحتل ةلطوس لمصسع 1ع [ 110 ([111 201135 281]0]2-

 . لعمصعصأ ءأ يدل لغاتعسأب طماتك ةءطاصومم جآ]معق هنن 01 عأ هماتك [عدحهص-

 لعرمدق دود 210150 رجماتتع ءمصعامسعع 12 مدلح. » ا؟مضسلاا 32 22212012 ع

 ممممد1مد5 ه ةلعذعترفط, رمتعممسأ هذ ده !اعاتعع 1عو همدصذ ع5 هذدوعد

 نحت طنا ةحهتعمأ 616 ل1عءاغو مدع 8مساأعمس. 4ظةئتجفط ةعععرأم هعو صنت
 ا1مدقر ءا00إ3 1ع5 عصغ معع5وردم عد غدت عم معد, ةتدعتم ]عد اعلم ار"عد خمس

 ماعمم ءا "ءامسمصق دنل ععطقسر ذ ظزطتمءاألطهصسلع, ده "651 عص عع 1[ 01

 اعو هاهوعد همس غععمغ هذ طمتلط , !؟ةصوتسوم 1ع5 ععمتأ ةداعع 1عد ممهتسف ([ع

245 

 ءال مدرك علا 75471107417.
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 هيخأ ىلا امركم ىرصناو ملسملا ىف 0 قيئاوملا ميلع ذخاو ةدودرملا

 فقالذ .ىف شوانينس هل نذاق: ةدضاتمنللا مكح هبجوا ىذلا مرصلا )نقع

 هعدوو هعّيشو هحّتسو هلوق دكؤي ا هيبا ىلا هعم بتكو هيلع علخو

 ةعلك ىنسحو قاوامتش ةاالجب دربخأ بايسارفا ىلا زويسرك:لامفو وادعو

 لاومالا "تلع دق لاقو كصخغنشق هل كلملا © تاودا.لتماكتتو هقلخو

 اذ +(: قيتولا 1 9:6 ىيروو تما 074 اور 1715 تعا

 5زة0ان5ءأاجب 11 24 موفدع» عب كمت م01170هز: 1ع5 71115 "عداتغات نعد ءأر

 حمم "عود 165 عمود معمم ءاذاف لعد [ممصتعمم مدعععمفسا 1 مدتعر 11 مدعاتأ

 هج مممعمصغ لعد مممعدعد 0'طمصصعتم» ءأ هللق معرولتسلمع هود 1ع

 (رمرددسع [1هدماعست زانمعدمتا نن111 ةعدتأ مسيل عد 0'جل1 رع ]نن- مغص

 ىمسصصتاتستوانعت* ذل آكمتاءةقمانخ 13 مص عا تكتمت لع 15 مدتح نتع 1" ةزدرم" 6

 ل1 مععاع لع 1 هتكدهأتماد ةكهقأ 1120056, 0 ]5 هسامضسكو, 14 اك

 "منان لكتصع ممطع ل" طوصصعتتس» عا اتت عدمت مماتت" ةودت معع نضع 1عااتع

 ءمصاتعسم م صخغ نع ندع لتعمتأ [هتماعسز مادتك 1 ]نت لمصصق ءمصقف لع مهعاتت

 أ, ةجنند 1'ةحتمزع ةععمص مدعصتغ, ]نت 8[ 5عذ ة01ات

 تمض اكمسولوم ةساحتو ةهنتجتنفو لة ةفتجفطب 11 طق مهتم 11 معقد

 انعع لع ةزوجتقج هدتفعط , لعدد طعوتتتغ, لع دعد دمطأعم يسهل 65 ءأ لع عد ةصتم

 دعصأعد ةماتغت لعد مودع يعمم 1ع ممادحمتس ة4لعةمتوجفط لتأ هد عاقسأ :

 « [رع5د 1 ءطعددعم هددخ [دتخغ 1عدنع ءالعأ عا هماتق :هدخغ لغاطدسعدقد6 لع صمد ةصومراتت6ل

 انلعذ. ()نع الرعد دمزغ 1مادغ ع( ععقععو ]نت ةهزعمأ "عمماتعقإ »
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 شوايس رما هيلا لا امركدو ملصلا نم

 هفغلنبو شوايس باتيك هنيلا لصواو نيواكيك ىلا ةسر لو امل

 دليق بايسارفا رحاسلا ّنأ لاقو مدتحاو دتتحأو مرطضأو تن واتكيك

 ا يذلا جالعالا نىم ةكاملاو ماثالاو مار نم عومجم ا ماطخلاب [يناككون دنت

 ادنهبباهتناو كرتلا دالب دصقب هرمأو قيسلا ىلع عضرعال ىلا قئاهرلا

 تنأ مسر لاقف عداخل التيليغسرتا معمل بايسارفا ةيراحمو اهقارحاو

 17 0 اكفار 9[ ءاكتا. -- (2 321 برطضاو.

 أع 015 518*181 مل 8100111411:8لظ آخ طخللا 00101.17

 اطألا 511341190105011 151 8011511831. 08 0101 401/1111 01 11

 ا. موودع 1مسمأعس آدغ ةصعتخغ ةنتبم غد لع آاكهت]عةماتق نت 11 ]انت ءانأ "عدتف

 1و 1عزنامع ءا مدحصتستع مغ 1ع معوددمعع لع ةزجؤجهنفعأط عد ل هجزحاتزت هلأ 21“

 اع ممعتأ ةلمودعصأ لع ع نحت د'فامتأ مدقدغ, اكهتاقمدك ةصاسخم لقصف نضع

 تماعمأع هوتامتتم» , 11 ظدغ متك لع مدوعع أ لع ظطحععمسس» ءأدأ ةةعضق : «آع

 ١ ةممعنع» 4قلعقكتجفل دورتك ه دفلدتاك ةهكعع اعد ممتعأأعم م02 عممصأ 0ع ةعف

 ”ةزماسعم عا 0ع دعد ممم[هتأك ءأ ةحعع ]ع5 عصغأ دوتتحت 2 معد 00د[ ]ع5 اماعد دم
 : دواعمأ مهق 1ع ددلمتسع لص طوعطتع»! الادتك زا عمر متصف ذ ةاجقسهدفعط لع آنت

 معمل !'ةعوعصت أ لع مص عمح مرتع 1عد ناموعم ندع لع رعمح !ةثكع مققدع" ةنن
 اذا لع !ةمفع. لع است هدلمدصع ل'جغمومع» 1ع اعممامتعع اسصخع, ع 1ع انعم

 هس مز11ه مع ءا جرح عج ءعغ لع مموحعطعع قصضطع قط ةكتجفلط, ممدع نستع ءعانت-عت
 ةوعادع ندع [!هزج طع معمأ مص معع نص طمصسع اعأ يسع ضمت » 1قنفأع»)

 . 6مازعرتم : « لن هماتك 28215 هرككمصصغ لع مهن ةطواعمصتع لع [عةصعطتع !؟

23 
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 مسلا خجو ربعي م انلف بايسارفا رومع راظتناو روبعلا كرتتب انترمأ

 1 ءامكذلل تلاق ير عساس

 هدف 0 نيبال ءامدنا ىننقح .نم 5 د م لا رفظلاو

 تارسجو هتلود ناكراو بايسارفا بانا مث. نيذلا ذاؤقلا ناهتراو دالبلا

 ىف شواهس ىأ مبعت تدنأو ررسغ بوكر الو مد ةقارارمغ نم هريكسع
 ضقن (4) لاجر ىم نيل هقارعأ )3( ةواهطو هقالخأ مكعو هراآدقنم عافترا

 نئاهرلا ءامد ىلع ىتمي ال هنأو ةكتنعللو ككنلا ىلع ماذقالاو دهعلا
 1 1[رجتسن . 0 31 ىهعلاب. -- 0 0 ةراهط وا.١ - (» 21 لاجو. سس اه) 31 ثبنلل :

 (1نححع ءا 0 جالعسملعع يدفع ةمكتجفذط 1ع اعهج ععوؤأ. !!هردصغا ننتا دع 1ع 1هتح

 521[ ]ه5 ءأ نات 11 محمدا[ ع5 015005161025 3 6110[ا15, 20115 281005 5

 نحن لععمتع "مةموصلعع مدع لعف طمداتآتغغذ ذ نعاست ندت نطعمءامتخ 12 مدتخ

 آ.عد هدوع5 هدغ لثأ : (نعاست نادت ممل غعع له ]نتاع هذ 1!'ةععمسس هما عم عدا مع

 لمد مهم هةئاعملع هذ اضمسصرم طعس. 11 ماعدا تعص لع ماسف >1, طعم نص "01

 م1 لع ماسك لغدطمصمعمعصأ مم ]تتر لهصق 14 مععوعما ءا لقصف 1!" هحعمتتس لانع

 لع ممدمم»ع انض اهئ ءا لع مع مماصأ يع ءساأع» ندع مدح عماتم . اك ص ' ةوأحعع

 ردك م6ءا1 عمد عمغ 12 >1عامتع ءا 1ع طخمسصردطع ممدع ممادقب تع 0ع 221011

 موك مءروغ 1ع ةدصع هأ لأ هك ماع دصتق مص ةلدع طمقات]تا65 , لل هحمتع "6عممم6

 16و اةيويستح ها مموج مصمصصع هأهعع5 هعو ءطعأا5ذ ل دعصغع نادت ةمصغ 1و
 مسلس 0021 د نلل 03 ةعنوفطر 1ه5و معيومصصق ع عد 145 ماسك همصقلململ

 ممطاعو لع دمص 1ث هأ 1هو فجدتتعمو ةلطدصقاععو 0ع دمص ةعصفعز أ امانا

 عاد ددصق ءالكتفاود 0ع ةدصع عأ ةوطق 37011 هماتت"ات 10 150117 "1" 5315

 0 هتالعدمو ندع ةنجقو مدفعط, هد فمرد ةصتصءصاع لتوصتأع, ةتعع دعو طقتشأعق

 11 ءا 15 دمط]ءودع 06 دع5د دعداتس ةصاأقر م ةدأ مه5 16 هعد طصصسسسعق

 نحت هم]اعمأ نص امدتأغ ءأ نمت مع نضوتودعسأ مهك لع هىدحسص ءااخع 1ع مدت اتتع
 7 2 [ناههنع ز1 دع 1هتاععم مدق 1ع ةدصع 065 نأاهوعك عي اع 1عذ عمحمالهصأ
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 دادزاف ميف الا راتوهم كَصْيَو مب تنا ىقشتعل كيلا مذافنإب

 ترشا كتاف لوقت ىنا ىتبني «:اذك لاقو اقنحو اظيغ سواكيك
 ةحارلاو ةمالسلل اًبلط دالهَرَح تيماختو كتيسشأ اهم © شوايس ىلع

 ومالا لقتما ناف شواهس ىلأ سوط 6ذفننل بابلاب ميقت ىنأ ىالا كايبسو

 دواعو هيلا «ركسعلا مسالاو انيلا نئاهرلا ذافنأو برمل ضوهنلا ىف

 مطول نانو شوايسب ىناك لاقو سر ”مغاف هقحسي اهب هلباقنل بابلا

 هل لاقو نيوطب سواكيك اعدف ىناعتسملا هللاو كريبدت ءوسل كدني نم

 ادق طوعا ةهرؤأ ناستكلبا قرامسو كتم 1 شهم نإ كليب
 هني ملستقف الاو كرتلا ىلع ضهنو «انملا هدنع © ىتلا نئاهرلا

 تانكلا » مدقو ضهنف هرمال سوط بدتتناف هداك ىنآلو هربكشعلا

 080 16 سنك 2(  31 ترشا شوايس ىلع. و )«(  31 ركاسعلا . دس 8060

 6 11 انيلا نم.  ووتسلا )(  36:6. : ....ٌطستف الاو كرتلا ىلع ضهنف ضهنو

 120111 116[0 ات ]مات1ق5 ع3, [01, 355010111 ةانأ عانجع 12 طقتطعر ءأ ات "11 ممرعأعر انت.

 [زىدمستستع لت نتسع نمدصتصتخ ذاتد' ءاتح.» آاكهتاعقمانن, لع ماتك عد اديك

 اةنسعسمح , لتغ : « (ب'ءوأ ]خذ 1ع آ!ةصعدمع ندع طب 0015 اعدت, قلع عوأ 10م1 نات

 ه5 لمدمغ هذ 0 0ع [عآ5 مصقءزأخ : انج هه يكونصخ 1" عالما لدن مرصطوأ

 ءادعمءاطقصت ]آه ءمصفعحهاتمس كك 1ع "عممد5. اادتسغعمةصخ 11 1ةان1 0116 11 عقأعق

 3 18 كماحعز هماتك ةل1مصك ةدحمازتو» '!'هثد 7و5 51زقجهدنفعأط ننتر ه1 "عاتق

 0'هطغتم ذه 1[هعلعع لع مهمءطعم مصغعع 1'عمصعممت ءا لع طماتك ةعمتتمازتع» 16و

 .هاهععدر طبت معدمعاأاط»و 1ع ءمصصقس0ل عصعمأ عا "عتعصسلته هذ 12 انت مماتت

 نسل "ععمزجع لع مماتك 1ع امهتكعسعمسأا ننال مغصاعإ + 1مسمأعسم ؟دغأ فدو
  هأ لثأ : «لع كمتك يدع, مدع 12 1ةءطعسمع ممعذمسمع ندع طخ م5205, 517-

  مماتقعأ يأ مععلتت ممتع 101. (لانع آ)زعات طماتق 5016 عد 210ع! »
 [ةتاعفمهدتف 8غ ةجمعاعم» "["هنمه ءأ ادت لتغ : « 11 1هندأ نانع طق أع "عم0ع5 هان

 قسم لع .ةززؤنهدمغعأاط ةهحعع ممم 1؟اغعن أ مممد 92655386. 511 ه6 50135
 هلحتمتع مهق 1ع5 هاه معد نيحتتأ عدسلع عا ذل مع مهععطع مهق مصاعع 1عق '1'ات عقر
 ممعصلف 1ع ةودمصم ةصلعسمد عدغ ذ ده ماهعع. »+ '!'هثك, 5 عمم م»عووقهصأ 0'هطغتم ذ
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 ًالزا نياكيك قل اًدج معمإو متغا وامس "ةهأرق انف هاما
 ملتق ىبا ىلا قئاهرلا ىذفنأ نأ هسفن ىف لاقو اًيناث مس نياجعسالو

 ىنيمم ىف تقنح بايسارفا تبراح ىنإو مئامدب (ةرقن اس اغا مرخأ نع ظ

 ىب ناسهتتسا بيدح هارمغ نم ىبأ ىلا تعجر ىنإو ىلا طغتل تاضّتعتو

 ىف مراشتساو .هنزحو هقب يلا اكشف داتقلا نم هضاوخ اعدو ىلا:

 ىلا مسر در ىف هملا عرتضتلاو همبال ةعاطلاو عمسلاب راضا لكفؤمالا
 ميحاص ىلا مدرا لب لاب ىا ىلا نئاهرلا ذفنا ال انأ مل لاقف هلّبق ام
 رهش ىنإربيا دواعا الو. هتدماعمو هتحلاصم دعب بايسوفا براخا الو
 اًعيمج وكيف ضاق وه ام هللا ىفقيل ىارطالا ضعب ىلا زاخنإ لب ةبيحلاب

 ) 31 مار. د 2 81هموسع لهو 0:

 همر هرنلسع, مهصاتا ءأ دع طغ مم6ءغلعع مدع 1 1عالسع. ا]رمعسونع ةالتقت مانفع

 آنا هعاتع متمداتتع, 11 طخ معم1مصلةصعمأ 31111عغ لعد مهماعد لع امة 0اتك

 ل'جخطمسل عاب هد ةععمسل اتعب, لع 15 لنغءدام» 1ع ظمسمأوسم . ]11 تأ هت ]ات

 محغسمع : 51 ) ءمتمتع 15 هأهمعد ذ صمم مغرع, 11 145 ادعت ]نق[ همن لعرتمت عر .

 ه6 زع ةعينمت "عوزرتممفدطأع لع اعدم ممم. 51 ]ع مععملف 14و ةنعتعم مصانع

 341ةفاجفط , رع 101 عدت مممص دعمت عمأ عا مم ءعجموذءرنتت هذ 12 ءماغعع لتكتسع.

 آن[ دا زرع "عامادعمع هند غو لع محمص مغرتع ددصق هتف 12 عيع»عر 11 دمع انهت

 امره هحعع مغرم ءأ مع [1ناسسمل ةكحدصت 1هتغ ةردمعاعع دع [دستأت عتق موتعطمت
 1عو ءطعأ5 ل'كعصفع, 11 1عسع طغ مها لع ده مفصتطاع ةزكدقهاتمص» ءأ 0ع ةود

 ءادقععس أ ]عدم لعسصمفسللف ءمدقعتل. '1'هدبك طتععمأ ل'هحتف نتل هت قاتل
 [ءءارهسر» هطغتمع غل مد مغعع أ 1ع ميك عم :صفامس سد عمغ لع معمل ذ 10انقأ عانت

 هعد ناطق معد. ةزجقجهاندعط مقوداتوادم : « آندصق ةتتعاتس عهق زعض' ةمح عنعتت 163

 هاه ععد ذ مممصس مغرععز ه'عدأ ذ ]عدس ممهتاعع معز ع 1عد معدلعدت. لع ع ممم لمت
 موق 1عو ةعصعو مطاعم ةقلعؤةفتجفط ةيدعفو ةحمتمع مصغاس نص اعقتأغ 0ع مهدتح

 ةحلعع آنت. آنا زع دع ؟عاماجتسم 21 م05 5 [:ز مق صدءطقط» هجوم مممد ةءعاطقعب

 صهتم لع دع مءاتمععمت لمصق نص مهربد ةاعدصع عم. 15غ ح 1م ءهامهخف لع طلعمإ
 ]نمو جدوزفاهسأف ماع مغمعدأ هدف ةدقعسماط]ع عا 115 هةعرعت ةعودغ ننع 1عاتتق معدن
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 . ياني للرعا لا رسوم لظزاءاقبت ا ف .ةرييافإ ونطلب هلءاوعيفل معني ها مواتقو
 هكع بصضغ. دق ىبا نأ هل لق ف هيلا ممدلسيل نئاهرلا هيلا ملسو

 كتتبيراممل يدتصتلاو هيلا كنئاهر ذافنا ىنماسو كاّتأ ىتحلاصمل

 ناليهستلا ايو ايس كندا .ام..لوكففنا ل قنكللو أ فاوإلب كمة ياعبلاغفو
 نالا متددر دق ذأو ميلع ىنتنبقكا نيذلا كباحعا ءامدب ةطاشالا

 نم ىنطو ةقرافم اًسفن تبطو كئاضرال يبا تطفتاو كيلا نيملاس

 ا انما ن اظفالا نيلي ىلا :تاحالبل قالي قوططتلملا يم أل قاءافاةفلاجلا
  اهدف ةلاسولا «هغلبو نئافرلا هيلا ّمسو بايسارفا ىلا لومولا ذفنف

 ةيليخد ةلاسرلا ىلع هعلطاو لاحل ةروص هطعاو ناكيسو نب نارمب

 ًالبثو اًمركو ًالقعو ًالضف هلغم ءاسنلا دلت م نم شوايس نأ معا نإرمب

 .0) 11 تدنفو . - 0 11 ىلعو ىلا. - 00 31 ككاضرل. - () 31 ةعساعشلا . - 13 0 هغلد .

 . ةوصصعو ةامتعمأ ده ممهعممب أ زلم ةععمأ مهد ]نت عم ومدح لع طوصطقتم

 ١ م( 6 00 51781701151 مقاتلو 11 مدسسأتس ان 20655387 370 1و

 068 8عور ممتن 1عو معدوم عاطخع عماعع 1عد ممهتسد 0' قة ةمتجفط ءأ مهد آدت تع

 06 55 موس : « الامد مغعع م ناغ مغءعمستعمأا لع طمم1, 2316 1 ز ه1 مصعألت

 هرعع 101 18 مدتخ. 11 مماو ممتق عد لعصم دنع لع آت عدت موتع» اعد هاهععق, اع
 مده نطعم همصاعع م1 ءغأ لع مدع سعت 1013 8/5 11215 ]ع »31 مه5 مقص(

 ١ ةلتع هتعو وعدم عمأك ندع )"ه1 ملك عمت ع5 101 ءأ زع م21 مهق هتان 0011 !نأ

 رتععسمتك لع ؟ععوعرع 1ع ددصع لع ع5 نقصت عت 055 ([ع 111 20378315 660215.
 . لعام 1عو معمجمتع لمدع ذل معغعوعدأ ددتسق عأ ةدتتلق. ظانتقواتع ]31 60101

 آه ماغمع لع محمص مغرعع مودع غ01 أ يسع, د قنتقع 0ع ه1, ]ع طع 606

 3 هن مسه م0116, 11 11011 [هردنع مممتسك ننع 06 مد ”06عم10ع» 1

 م0553 مع مهنع غمد مهجتذ موانع مدع "عملعع لقصف يسعاوبمع ءمداعفع ةلطهتعصفع. »
 1 دحتمزتغ, هسحف هسيصضفد 01" ةكعةمتجفط , معمصتأ مانع دعذ طمهتسف 1عو 85

 . عأ لفاتح»و 1ع ممعدذدعع لع 51زةقججهاتفعءطب
 4مل ةدتوجفط 6غ ةممعاع» ظاعفم , طلك لع 11 ءوئلعفس , 1ع ممقغ ةان ا 1 ْ

 12 ةزطدمأتم» عأ ]ست لمدسم ءمدصقتئكددسعع لح معدددعع.  ظلعفصس طحت لتغ
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 ىف ةصرفلا ؛زاهتناو ةافاكملا نسسح هقح اناسحا كب نسح دقو

 ىف هب 0لقجت نبا هذاحتاو هتفطالم نم ةياغلا غولبو هعمراكم
 همركاو شوامس لوسرب اعدف بايسرفا ئوه هلوق قفاوف هدغو هموي

 كيلع ىتقفشو رهش نارا ىلا كل ةفاضم كرتلا © دالب نإ هل لق. لاقو

 0 ا دقو . باك اال

 ا 6 كدالب يما دلما أو سس لا فاد

 0) ( اهتنا.١ - © 11 لمجتن.. 3 31 كدالي. - 4! 3155. اهفيس. - 3 © دالب

 هد م صو

 « دوعادع ندع زرخسصمتك [!عممصع مله لمدصغ 1ع زمسع ةهنص طمصسع اعأ نتع

 . هزة هممعط , ةتهصأ ءعااع عاد , عااع 1ساعات ععم عع, نعاننع عغم غطودتأغ , عاتنع

 ممط]1عودع. 11 حتعصأ لختمع» لع ها يععاا عمغك مممعم0غم عمح نورس امان تأ 3

 له1غ ذ 12 ممعز1 1 عدعع لعق "نعوم معدفعدز 11 ممغتأع دع اج 5315155635 1 0هععقع
 هرم لع [هلع هعاع لع عقم 6ةممدتخم عمح عد ]ستر ندع انه 1ع مدصطأ ع5 لع ط5

 ءأ نتع د 1'ج00همغع5 هورصصمع طلقو 11 16 ؟ععه طمصصعست» ةنتقؤت طنعم هل ردرنمع

 هعدأ ندع لهمم 1'ةحعصتس. » ]نعد مهخماعو لع ظاعفنم «غرجمد لهتعصأ هنت فوت
 0 ةطةماجفطت 11 طغ هممعاع 1[ م06 0ع دزجذح ههقعام ]ست 1غ نص 2061 اخ

 ةععمدعتا 16 ل 06:11 ١ 5178180501 : « ]نع 2805 5 كسل 80111:

 م1 عدا 1ع مرعم1 مد ععمسم عج ع1 [ممصقعامطت“ ءا صمد هلآ ءعانمد مماتت 10136

 1غ قلع مهف ذ هعءالع 0ع اكفتاعفمادح. لع (' ةدودوع سه 101 لع مدساقق عنخ 356

 ام1 نع ينع زع ممدوؤ0لع عا لع ('ةمدمعتع» ل ممم موانحت مانع, ع مع مماطأ !ةتتع

 لع لت[ 6معمعع لع هممت ذ امز, 1ع اع ممماغوع» هتسفا مع 145 10د" عهتتل ت0

 . 1 نوعمأ 145 ةوطععد هدد مآ نام[ مرصع ]عد مدسرما نعد مما ععمدأ 145 زرعاتتب 6
 ةواتفأهتعع اهدم اعد لغوتعس هغ لع مع ءعطغعععطعم» ودل اع ماهتسعن 51 ات زنط

 [نرععو معواع» ةحوع طممتر طن ةعرعتق 16 ظلك نت طدتأ هع ناتثتل ؟كاتغر 1 م
 لعد ممكصععدر ءأا دا ات رعاتجع ةطوواسم عمأ معاماجعم عع لقص امد 285: ]ع 1ع
 ادتكدعروت مدستع عم امتنع انطعماغ. » قلعةمتجرؤط لدعأم هذ دوري ةععمغامتسع طصف
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 نيوامس ىلا لصو الف هفرصو هيلع علخو لوسرلا ىلا هعفدو باتكلا

 ضهنو سوط كارووسولا لسا نود "م ام هغلبو

 ًالبقتسم نارمب دجو نوجج ربع الو رهنلا ءارو ام ىلا ارئاس هضاوخ ىف
 هىخلاو ايادهلاو «:بهذلا بحارمو ةئّئزملا ةايفلاب هشيج ىف داتا
 ةحابجتالاصاو هرياشو نرمب ةمدخو هلءأسو وامس هحلاضف قاطلالاو
 ا ةدقتخنم ىو دن قرتمس وقرة خو ةأقهم لؤزنالاو ةدعم ةفرلعلاو

 ركذتف نومدخي ركاسعلاو نوهلي نوبرطملاو ةرطاقتم تاراغنلاو
 قروسسو هانيع تفّرذف همبا ةرضح ىلأ يايس# نعماستولا موي شوامس

 ىنفرسعأ ام كلملا نبأ اي لاقو هثاكبل اكيف ناريب اهآرو هدهب هعومد

 0 21 ةعضرملا بهذلاب بكارملاو . _ © ة1وصوتتع 0همو (ى. ب 3 6( ذل جامو كنقرمس.

 ]هانم مدكمءصسم ع مذ قع معقذدوعر 12 طغ دءعا1 عع ءا 12 ععرصتخ 1101 ت1

 مص عغلتمر ةججعند ]1 ةحمتع طدتغ معهتناتع لك دصع ؟مطع ل" طصصصعاسس. ةززتفشهانكعأط ,

 ١ ” 1" عمحمرف نأ هس عأ انت ءاتأ ا مةمضأ 3 هوت مف

 طقم عع, مع أ 0 معصم عا 16 ورح ص مص 0 مص عمل "10د أ مدننا طم 6-

 ل13[ عدم ءأ ةحعع دو دانتأع ه2 56 011 ععدصأ ع 10

 . بمر5ندع 5135ه هقعط ةنغ اعدح عنف 1ع الز هتاجواذم , 1[ 78 ظاعؤس , نتن
  نامتأ دعدتج هل قو "عدمعممأط"ع 276غ 5ع5 "اتق, ةةنأ ةنصعمم 065 ن1 6 مطقسأف

 قمم يمدصغو عا لعد ءاطقتع5 لمن5 ءأ ةجمم6 لعف لمصق عا لعك ءةلعقتتخم

 11 ادن 1عدلتغ 12 ممهتس ءأ ]نت ج0 عدذم 1ع5 يتعداتمدك 0 دددعع. ظاعفس 1انق م26-

 ةعدام دء5 طمطصصسوععك أ ؟هزتهوعم 0ع ةمصععما ةحتعع ]دق ع لصق 1ةتكفسأ

 ةوعمرتأع. ظوصاماتأ هج ا0"1ا172 1ع 1هانسعندعع ءأ 1ع5 يتمتع" مغموم نو. آد

 دتالع لع كوصمعءمصلع, مدع ادىدعااع 15 مودقددتعمأا, ةاهتأ 06ءم»ةعز هم

 مةرموونأ 065 هالءدم( لعد. 1عو مماتكت لعق ]011312 ]ه5 "هتبرتع5و "عم0لهتعصأ

 طمسصسموع. ةزجؤسهاهكعاط دع مهيحمعأاو ةلمعو 1ع زود هن ]1 "عتصغ لدن 56-
 لر بياقص ة 12 م6ه:لعصعع لع ددد مغععز دعذ زعتح 060 هتعمأ, ءا'11 م8
 هعد 1جمصعد ةعع 15 مهتس. االدتك 8لعفسص 16د 14 ءأر ممم هأتكذهصأ هذ كد 1010-

 1جحع ]ص0 ةسسكفت ماعدسم تأ لثغ : « ((هدصسصع زع عصمت" عم0ق طاعصسب 6 معص عع

26 

 ماي مورا علنا 717101511



202 ]115101115 015 8015 2115 11515. 

 وامس هملع ىنئاف كل ةيقاعلا نسشخو كبشح هللاو كرهمضو كلاج
 هشيج ىف بايسارفا هلبقتساف كنك تشهب اوفراش ىتح اوراس عنا ف

 هل لايف ياسو ابكر ف. هبحاطل اهنم لك لّجرتو:هدّلؤو.هنتوخاو .
 تعطقو ركرلا تلصوو علطم ىنسهأ تعلطو مدقم ريخ تمدق بايسارفا

 رشباف كمدخ « بالا مدخخست مو كضرا الإ لزنت مو مدلا تنقحو ّرشلا

 هل لاقو ليمجلاب شواهس 0 هباجاف .هانقت ام عمهج ىلع كلو هاوهت ام لكن

 ام ىلع ةةقشملا ةنجلاك ىو نتوايسل .ةاتهملا رادلا ىلا:ارياستو امسح

 ىلع ادعبقو ايهبباصصا نم.قياودللا ف اهالنو نمعالا ذلتو سفنالا ىوهت
 يمك «:نواكتكل اميع انامل تاجا لاطخاي دافعا طشلا ب

 1 35 كييك تسهتا ع 035 نو ل6 5955 سس 7 31 :نيواكوكللت ظ

 2 هزات هانم» ءأ اعد دعماتس عصام دصاتس ءدأ ا0[ةدك اطدعسد اع دداطغب عا ماتتفةءاتأ

 ]هد دايزاعد ةانكع طعتسعاتقعو ممادع 01! ١ ةززؤه دفعات 1ع ععصعمءام. (هصاتع

 مسمصأ 1مم ؟هزتووعو 115 هع ةععصأ ةدالانع 01 ظاطتمءطتط مصل. ةلعفكتجفطو

 نلتعع 5ع5د ا0ات[م عذر, 3عءمرص]7 2 عضم 1ع 55 مومو هأ لع دعم ظافر, دتصغف اه
 معمعمسأسع لع ةزجفج هاندعطر عا لع مدعأ عا 0'هيباصع هرج دصتغ متع ل 1عقطعب
 طدتم دلك ممدحمصاغععمأ هذ ءطعتول ءا مهعءاب غم ءعصغ ةدحفعسسطاع. قاعفكتسفط لتأ

 ذ 5زرؤرمددعأت : « "1" هد ةسعحت6ع مدعصصت ه0ان5 عوأ 14 :عجسع 12 ماس طعاتتفاتقع

 هغ 1ع 1و 1ع ماس !هءاسصغ. 1س هدف ةععا1م اعد انعمف لعالم مدععسأم مان

 اع محمدا هأ ةمدععمغ 1ع ةدصع. (ب عدا لفض امد م02 08/5 لانع ا 5 عمات

 56] 011110 1 ءأ 0ع 5021 165 5 600115 0116 111 5 م0175. 5وعطع

 لوصع نانع امادأ ةعرنو [دتأ ممادع اع مد اعصأع» أ نانع نع ةعزته مانت" طل0أ ان

 لعرمزع لع دداتمإهتسف غهدتك اعد لفهتسد. د ةزجتفج ه دفعا ءمموصلاتا عموعتعمفعم
 دعصأ ها 1ع معصءعمءعزم. ]15 وع معملتععما ذ له لع ءدسع ننت ةكدتأ ناغع 101:

 ونعم ممن ةتجؤحممخعءأت ءاأ ننن ةامتأ ءمصصصع 1ع طوصولتك, معهلعةطأ
 اهاتأ هع يسع لفونتعمأ 1ع5 ةصعم عا امدتغ هع لمصغ 1ع5 بفتح ةمصأ كدمسضتح 65.

 115 ١) لعدءعملتمعمأ هحعع 1عدسن ءمرطصرمه عت هدف 6و 01 1داتنل ع5, 5 25511"ع2أ
 داع 1ع مؤصع ل' سرع ءا متوفر عصأت 41ةفازفلط لتأ ذ ظلعفص : « لع انواتانع ]11 015
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 قليلمسامو 7 رغب يبا 1 ا

 والا درع هل رغنو 2 ا خ 0 عصا ىنميحو

 الم نام قالعالا تسكانفقو .ةيمماج 0 ميس هموي 0

 وا هيدي نمب قفضو مدن اخ ناكمكتلا ا 77 ات
 17 هيلع م ابك م 3 هقارفل علهلا ىاد باجاو ١ هماهبأ ىلع

 (1) ةللوو. امو. - 0 ( نثروزتي. - 5 21 ناجذوملا. () 11 مماهنا .

 طاعم ةاممصوع ص ةامدصع نيل دع ممولومع هذ 1م مععاع لع الع ةصقوع لع
 . طعوسأغع, 13 مامق ةععمدم مأتع نانع )'ةتع زد هتك ؟انعإ د نتف 115 محمص عغرعصأ
 هأ طاتععمأب دع ل1: عءاتععما ءأ دع ا" نععصخأ ل 12 عدتعأم ءأ 12 )016 51

 ةما*. 41ةقلجؤاط معداعم ةدكتتأع عد ذهن م15.

 [.ء 1ع ل عمص هتص مم دانس , 5178: هات5ءأج هصمص أم هذ ءطعتتو]1 عا دع "عد031 23015

 ل'ةلعةدتجفلط ممادع 1ع ددطسعمس. قة ففتجفط رتسغ ذ دم تعدعمسأسع ءأ ]نت آأغ انصع

 ه1" 01 لتع متلاع لكثمفعو, 1ع «ءاتصغ هذ طمتعع ةحتعع ]نت معدلقسأ أمانأع

 18 و1166 هأغ ]نت لمدصمب عد 1دهتغ لع تك عطعووعم لع غهاتكعد ةهراعو عا 0'هطز ءاذ

 7161 عاناج أ 13165, [0اتأ < 0111 200117211 انت مات هأ[ 16 ءطقضسم ءرع. 105 0

 115 وع معملمتعمأ متاع, طاتحوتعسأ ةدممعصتط]ع , دع ؟هتددتعسا 065 م01116ة5ع5ر

 لمد ةتعسأ هذ 15 مودحسصع ءأ ءطقفذةتعسأ. ]نعد [عؤععو ها 1عد ظلك 0 ةلعةفترعفط ءأ
 1عو ءدعأو 0'ةرعصم ةعر ءطقعاتس د دود امانن', ل0همصقتعما 16و ؟عواتسق أ 01ع3-

 م15ة1عدأ لعف مهعاتعن لع 7131511 دع1مد 1053 عع. آنع5 ]01115 3 51 73552121

 ةلعع ةازؤقج هانكعأط 1عدن مو ة155ه1 عم ءمصمصتع 045 زهاتتك5 ل 2ع.

 . [؟ةتاطقماتك, 10ه«ةوتتل نأ 1101106 06 عمو مواتت'عآ] وب ممعورعاغنم هع بتنك

 273116 1ةنأز 11 1مدجحمدتأ ةع5 ممهتسك ]نصف مصضاعع 1'ةهتا"ع ةأ دع مم»0هنأ !

 مماتءعع. 15غ 11 مع لعومءاتعو مهقك دوصق ةأعع اصواتتعأ هاج ىانز عا لعد ددتاعك لذ
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 ىسلالا هتذخاو هبيسب موالملا هيلع تهجتاو ةناكمل بايسرف| ةعراقم
 شيلطت 0هسفنو جطي هلقعو ريطي سر لق داكو نيغألا هتردذأو

 هاا هتيلوتو شوايس بايسارفا ةرهاصم

 كلما ىفاذن اهي هنو نواس ان نابت ةسازاك سا
 ظ اهذالمو ايندلا نتاّرسم كل كربلا لب ةشجحولاو ةدحولا كل ىضرأ تسل

 تسيلو كب هللا قْذَح قَْمْلَأ ىف كلالا اهاضرا ال ةنبا بايسارفا كلذلو
 ةضوافمو اهب كلمت عمج ىف ىل ىنذات لهف كرعلا دالب ف ةريظن اهل

 هل اقر هبننع قطبت داكم هنفيم دوا فراق هلأ رظنف اهانعم قاشألل]
, 

 (1) ةادصودع لقصو (ر. تعا# 11 لاقو:

 لغدوسأ لع توق هدفعطب ها 11 ءعممدعمب, ذ فتخع لع ط!دتم ذ 12 عوفعتتع نتل

 ةهحدتا هن 1ةساعمأام» لع ؟دتعع ذ مفلطةفجذط. 1هدغ 1ع مممصلع 1ع طاقسمتأ

 1 مرح ل هصصم تأ ءأ 16155211 5و [دعمد 0" دعت ةدحتعرت5 ةمدح طلق. ()هقسأ ذ 110155-

 ءدح , 11 1هتللطخأ [هدمطع» لمصم 1ع [ةوهدرموتع, معمل 1'عومتتخ عا لع عدت

 د84 51338 14151,01- 5154550105011 50171 111

 ١ 85 آنآن1 20111115 آظ 6010118:8011311:111' 2118 51077111015.

 ظتعؤس, نست 0ع غهدتك ةامتأ 1ع ماسك ةامعطغ نذ 5ززة:هانقعط آن لنا تح

 . لمد : « لع م'دتسع زمهقر 6 مماط نع, © غ1 عذأعف .[قصق 12 50111006 ءأ لهطق .
 10 :ءامدتأعز ]700235 مونت" 101 , 211 همها ةتع, 145 ]0145 لم طممص0ع ءأ 3

 مامتمسو ! آنع هز ق5 ةدتجفط ه تسع 5114 يدع زع لغوزعع مع ؟هزع صمسغع غصت
 جانا ع ندع امزز نمنع 0ع غهدأعد 1عد [عممصصعو نيغؤعد مدع انا عب ءالع اع مصحتعمأ
 1ع دما عاتعم عا ءاآ1ع طه مدق 5د مدمعتا1ع لهصق 03غ 16 من5 ع5 '1انظ عقد 1[ ةسع

 0115 عو-أات هذ ةضدم عع مد انتم 21:6 ءأ1ع ءأ ذ مدا عت" تح 501 هذ ةواح ةاتز عال »
 5118190 نقعأط 1 عوده , ةعو 1ومطمعد ةامصأ منو 0ع مهسأعم ممن ]تتر ءأ است
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 . ةقرافم ىلعررمسا نأ هللا مسخ قباس ىف ناك نا ىتدعو ىدتس اي

 بونت ىنأو مسر ىتيبرت بحاصو سواكيك ىدلاو ىرا الورهش ناريا

 ةيلينلتو كسسيعبللا كازاطم نايسارفا ىلأ"لمتجف ةليخ ام كتعاف اعيانم ل
 للعمل ها نمل نقكلو ةيلغ هنؤاغحا اال كانه نتوانيتس ةرهاضم ىف

 نشوايس نم |اةوس كلملا نمشخي ال لاقف هيبرم كاله ىف ىسيف لبشلا

 ىقنابإ, ةيعجيقر دف لاعف دهلا ناونعو 'لتعفلا نمتتو ر مخمل ةزوس هنا
 اهمدخو نإرمب هب ىدتقاو هرهاوجلو لاومالاب اهل رماو ىرفيسك

 داو دلل لقسفو هانقتضو :ةامقمحل نيوامس “ىلا واس ف رئاخذلاو قالعالاب
 نروستقاف ئىيرفيهسك ىافزب ايندلا هيلا تفر كلذ ناح اتملو ىافزلا

 4-8 رايفحلا بح "1: رشيدإلوا ظ

 نت : « للهند ةعزود عت, محمص م0[ةعءاعتت, 511 وأ 066106 لصق 12 معوءلعض عع

 0ع طتعب ندع زع لعصعت وعدت ةمزودف لع ]مقصف ءطقطع ءا طع روتعدت ماصق
 1200 706 آ[ةتاعؤماتك. مآ طممت 22311 11015[ ءدتد , أ ([116 ات 0011و

 ممتنع دصمز 1عو معدخزم]ةععر» اهانه لعاتحي 1335 هع ناتع ات ]186105 602176-

 مقطاع. د ]نم مصقفودعمعع, ظاعفص دل12 "هادحع» ةلعةكتجةل أر ةرجنغد 1! ة01ن

 1هدونعمم مغ داس ءاعستت , [ستتممسأف هنت كادر عا لعل هللتمسعع هحتعع 51" هانم عل

 ةامؤفتزفلط لثغ : «لع 1ع ممعلفعع نذ امد هحاععز هعمعسلمصأ زع كةمتسف نانع 1ع

 . ا1ههععمتت .لعج عدت 11هد طع كطعضوطع هذ 1ةهتسع مغص كون 20111:11556ال“. »

 . ظاعفسمس "ةماتعسم : « 0ع 1ع "ه1 مع علماتأع ةتتعاتسع 2021173156 ةعاتمد ع

 تازة مسفعاط , نتا عدا ![رةسصصمعع لع 15 معمطتأغغ, 1د معموودصتط ءدنم» لع 3

 مدتفمس, ![ عممط1غمدع لع 1!طمصصعسع. ١ - «اكط طتعم, لتأ ل ةفاجؤطر زع انت

 لمدصع مدح 511 ]يقلد » اذا 11 هملمدصم لع ممماع» ذ هءعالع-عا لعف متع
 نادعووعم عغ لعق زهزتوسح. ظتعفم , قة دمس يعسماع, ]ست 81غ طمصسصممع لع كتعطعد

 هرم عطس عمام عا ل'هطز ءام ممم عادم. 1نتفر دع "عدلقسأ ةتتجما" غد لع ةزجشت هتتفعأط ,

 11 1ق م6دعصأم ةعق ؟هوهج ءأ دءذ 1011كامتمصسم ءأ ةصمتعمم 1'طعستعع لح دن

 اموع مسماتمل. آرممدومع 1ع مممدد عدخأ ظدأ ةضتح, هد ةصعمم هذ 51 هانفعأط
 هد 12 معمومصصع لع ][؟ةفتادست اهدجغ 1ع طوصطعسع لح تحمصلع. قامرعو !ةدتتق ءأ
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 / هنا لمقو "لمتلا عقجاو ليحل لصتاو نإرقنلا عقجاو نادعسلا

 زا قاهنم نسجحا كلم ةنياو كلم © نبا لؤالا ىامزلا ىف عقجي

 8 قوينيض هاطيعاو نميملاو تقلا ىمج ال ضؤامس ىلو يناس ا

 ررسو زقجن يعمر هنمدعو ىاطفا ى هوكي خلاف هبال هيل
 :ليكاو ةذم نسسحا راسو ةيراج .ىلا ىف ىرفينتك ب صعقساو
 هتكلمم ىو نتحلاب هعمم نمو هفاضا ىتح ناريب هعم راسو ةنيز

 ىلا هيدي وأن 8 هنئازرح |ىيتاففو هدالب تارمت داطعأو ادحاو اويهش

 دونعملاو رصتلاو ءاملاو لبو لبهسلا عمجت ةعقُب اهنم هلزناو هتكلمم
 تملي اللا يصل وهز ين مديد جيجنه سيكيس وا

 07 0 ليشلا. ب 8 34 كلم يباؤ كلم ةنبا. - © 0 لكأ.

 لل ومعمسع دع معهعمصا مغ معصخب 1ع 5واعتل ءا 1م اممصع ةعرزمنعصتععماب 1ع انعم

 !انأ مممغ ءأ ]دصتم» دععا16 ع. 0ص لثك ندع زردصصةتق, لهصق ]ع5 ةضعاعتتف

 اعدد جد, مرصصعع ماك طغعدتم عا ماصععددع ماج طغالع طع طيصعتتأ انطلق.

 لام ةدترفط ءىصداغعو عممانتكع ذ 5173ه همعط 1ع عماش عدعس عدخأ 0ع12م مدع

 (ممع دراسغع كداسع ]ع مدجت5 لعف 1'نععد ءا 15 (بطتسع, ادت لمدصقم ع5 1ع! قذعف

 لع [هنأعد ةمرماعد ءا !ةصحتام ة دع ععدلمع لقصف 5د ممم عع 2760 52 [ةرحتم

 دعو 5ر1[ عمرك ءأ دذ داتلأع. تةازقح هانمعأب ]ل[ دعق مممرتوعواتلو ءأغ ىع متل عم

 مورتأع عرمرم عج مسأ 37: ]تت آ[ةقز دعت هحعع مما]1ع [عرصدد ع5 ةوعاوج مق, ءغدا محول

 ءادذ ةععمدت مدوصغ لخحص ءمماغوع لعذ ماسق طصالمساأك عا عد ععمصلع مهدت:

 ظطاعفص, ؟هرهوعمصسأ ةحعع آدت, 1ع عدتضام لفصق 1ع اكطمامص, نت نامتأ 3

 مرمزرع ممدتسعع, مدع دمج طقاعر 1ع اعدتلم معصم لمصأ انت م0135, انت ءأ

 اهتتع دد ددتتع, ءأ ]دق م001عسم 1ع5 مه0نتأ5 لع ةمد مهرتق ةغ 1ع5 هطزعأف

 اعد ماسف م"6ءعمح لع ةعد امغوم5. 11 1ع مصعتستمال ةمكادتتع زادكواتع [هطق 3

 ممم ءع, هن 11 طحت ءاطمتختغ مدصحصع 651لعصعع نص لتفاسعأا ععمأ عصصمسأ

 لعد ماهتصمعم عا لعد مطمصغهعصعف, 65 همت 0'عدتت هأغ لعد ةعطععو, لعف اةفاتخ
 لع ماهتددصءع ءا لعد مدععد لع ءطقددع. قرمعؤد ةاعع لعص عت هحفع ادت معصع

 لمصأ نيسمعاويمسع (عمخمد , 11 ]نأ 8غ دعد ةلتعدع عا ءعامدسمم لقصف 1ع ا[؟طماحس
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 .. لاتق نا ىلا شوايس لاوحا هيلع " ترج امركذ
 «ةينظ نارا ةلج قرد ةيعساو .ةفيصتب ةبيدم فاعف قب نيوانمس نات

 "ديلا هانت وجزاه اهتم زمام قمل ميغ ةيلخبلا
 روض اًرصق هسفنلو اهنع روصقلاب روصقلا رقت اًراد ىفمسكل ىنبو

 ىفو نامعالاو هوجولا رئاسو سوطو مسرو كازو سواكيك بيناج تي

 ابك يبل دز هذاوفادزر ىو زمول كو اسس فارع صامل
 هديه راط ام ةّقهاشلا سلاهلا دقعو ةقكولملا دثاوملا بصنو ةنيزلاو
 ليواقالا .هيلع اولوقتو هملا "هب ةأشؤلا ىىعسو هل دسحلا بايسارف| ىف بدو

 باسيسارفا داراف ءايلوالا 68 ةاجادمو ءادعالا ةالاومو تاردالا ةلاقساب هومرو
 0 31 ىرج.. (  الرقي, ( اهنع روصقلا رغن. - (» 21 ةدرملا . ©(  3[ةدودع لمصو 11. --

 (5) 11 تاجارمو.

018 0101 4217151 84 51141505011 31150 0:4 61 01*11: 101 11. 

 تر ة38ههفعاد مصقأستتفاتأا لمصم ع لتداسعأ تصع جنللع 1م"اتطغع, 0ععات مدا

 نس زن هفاع ءةرمدعع لمصق نص هزاع عءاطفسم صا 11 ع تقمصتغب عد كعذ للك علق |1141
 نعد, (هنأعد 1عو طعا1 عد ءطموعدح لص مممصلع ءا له ممسصعصمم 51م هفطقلاب

 11 مرحفأ “تتم جمدت [[ممت 1 هس نصع لعص عدس مخنذ لع !دع نعأ1ع [هانك 165 مهل قلك

 همم متعسأ اعدم صلف مساع, عا مم [تتحصغمسمع نص م2115 لقصف !عنمعأ |

 6غ معاملعع, لخص ءةاغر اكهتاقماتك, 731, 10[1نماعست , '!'هاثك أ ]عد ةناععد

 هعروم عمرو ءأ 1ع5د ععمصلنر ءا لع !ةساتع قاغ, كلعةمفاجفطر اكمستسممم اطاعضفمم
 66 16و كتلك نطعأ5 0'ةعصصنع ( انصعدز. 11 طحمصاستأ اندلع [عا1م ينصف معودلأم ,

 6غمامرتهتأ نص 51 ععفصل ؟مقاعر ]عد معروف ءأ ]عد طعصومعاف نستل لمصصقتا

 نامرعمسأ 51 هزه عمد عما ةمصص ماسعتتح , نانع ]1م "عممد منع ةعص "ةرددصلتا ءأ

 ونت فلا ةمتجفطر معد ةرمعم, لعتسأ زردلماتع لع ]نت. ادعى لغاها عمن 1ع لفصمتت-

 قمعمأ همم غو لع آطدت, 1ع ءقامسصمتغععدأ ءأ 1! ةععدفؤ عصا لع ءادعضءطعم

 عوومعرع 1عد "تصعد خدم مععومسمعر ل'ةاعع لع ءمصصتحعطعع ةكعع 1ع5 مص عتق
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 اياده 5 1م رد بخ د هلايخ 6-0 ىع ا) الطبل

 "ا هنأو تا د نيهتننول كاي ىلأ 0 م مد نب دوزتاو

 او كايتو هصق ىف ناو ضي سقوطه ٠

 "يطب بايسارفا َنا هل لوقيو اهنمبرشلا 6 5 هيج حرسُيو*

 ١) 1195. هفاشكتسا . - (2 155. مسج -_ 31 مكنطاوم. مييؤف) © نأو. 11 ةناو. ب(5) ( ظداعم .

 ب 5 065 ممماق ممهص وان عقأ .0ةطق الآ. ب () ( وطني.

 لع 1126 ءا 0ع مماتضتن» 065 دوماتسم ءمأك طمداتلعو مح عمو ةعد هلاتغم. ككف

 هاجؤط , ؟0ن1هصغ 5'ةفداتسع» لعد ؟هتعد 015م0510مق 1ع 51080 تفءأطب ل 6مانأم

 ىورتد ]نا ا[فس15722 ة76ع لعد ءملعمتتج أ 1ع ممعدددعع ددتتحومأ : «لع لغدلعع

 اعود عماتت» 1ع هز ءأ دمع معمعمسأا عع 0ع ممادخ عوج ةتتعع 01. طععدلق 12

 معيمع لعتع معوملعع ةهتتجعنو لع مصمأ أ ةععم»0لع-صمتب : مدمصصع 0

 مون عمع 137 عاتت, 12 ]016 06 3 كات ءأ لع 15 مععوودعع لع امد 600135

 ]6 عانت 0101 0ع ماع 5001616 ءأ ةصم ]م نعد نا ح9 ل عاتم 16 01 نزع

 0115 1ةركد] ةمقاتتاع "عامان عر ذ مانع "651066. د

 آجمل ة م, انت 14 غهادف 1عد طوصد صعد ةاهتغ 1ع ماصق طمفأتلع ذ دوو

 هغ 16 مان زولمدع لع ادت, مدعاتخم آممدومأل دا ممنو لع هذ 73116, 318غ

 ىماتكعأ حتصغ 3 دج "عمعمسأع ةحعع ده ةاتتخع , آد 8غ 1'هععابعتل 1 م15 عنه
 كعادح نتت] ممدحهتغ, 16 2غ 0عمصعدت عر“ لهصف دمص زتعمزتعع مهلقتك ءا 8غ 3

 ءالوراك يعدم لتسهتسعوو مودع ةماعءاعمتع ةجعع ]ست 0ع5 مدردمم»عأك عماتغمع»

 محعسأ مملتحاتحع. 1[1هتكر ةغصمتس 06 دود م:ءواتعف عا ع ةعد طقتتأعو 7ة:التقم

 [؟هرسلرتهم لععتسأ عد غم ع مآاتك ز 310 تأ 3 آطقتمسع هةععردتأ. ىامدعد زل دعدصتأ

 خذ ةعرم عز* 13 015م0 داعم 5173ه همعط ءأ لع ةدتجفل , ذ عدس هن, ف 01111 أ

 3 10من م6 مدععع ممن زر ءاعتع 1ةصتستأاتم ةهاعع ءادحم 11 لتمدتغ ذ 5173 هاتةءأجن
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 واهس هل لاقف ”كب كتفيو كلاتغيل كوعديو هوركملاو ءوسلا ىلع كل

 ئاد دة أنأو هن له قسم هزعف ىنسح نمو ”ىرج ءىربلا نأ

 ىتحاس ةءارسو ىتريرس ءاقنو ىتقن صولخ هيدل «رّرقمو باهسارفا

 كقوقح نع ععفأو هنن ها تفرش اهم كدعب ىلع لداو كل رضهلا ىنسحأو

 (دازف بايسارفا دنع لصحف رمسلا ّدغاف ردابو هيدل كتامرخو هيلع

 ايلا نع هن نق المت ةياعسلاو كبير تشعل ف دعقو ماقو ةروصلا د َْق

 ىن هلتكوردفاو ككل: ىلإ هقيوأ ىذلا و دعلا مان اي هنتنت هل لاقو اقنحو

 ةهةلبجاعت نا تاينبلاو نايناع فاقيثلل تمحو انا قيك نع فكلط

 (0) ةلفسوسع لدصف (ن. ب © 21رقمو. 9(  01 تقرف. 4(  21 لازف. (5' 11 دجلاعت-

 « قاع ةكتجؤلط ه 0ع ممهتتح ةتفعد ةهاعصاتمسف هذ امد ةودعلب 11 ةممعأأاع ةهدم» غ5

 لع 1انت مهد 1ع مععملمعع ذ ]سم1[ ءأ ممانتع [35535هلض عال. » 5183:0115 عأط

 . سن "ةموصلتأ : « آءتصصمءعصأ عوأ ةدصخ سوتساعر, عا هعاست نتن ةعتغ طاعسم هه

 مقق لع ةودمومدق. لع هتف لمدع ممع ععملعع ذ 1! ةممعأ 0 ة5ةفاجقط ءأ طحت

 0 غمد مداععع سحق 1هزهداغ , ممعد 1ماعصأغتمصف !سعغرمعمعطقطاعد ءغ دمه مدصمأغاع

 رسصمععدنعر مما نم] "مهرعسمسع هذ لع ممعتلا ءدعذ ةعداتسم عاف عة عاتق 1

 ءأ نتع دمص ةستسمم9116 همصاخع مم01 5ع لتكدةمع.» اكمصسلسةم لتغ : «11 دعو

 طوص ندع زرع اع م"6غءنلع, ندع زع 1همذع ددع غ0م1 نص 2272701 1270ةطآعب

 مجمد عمصأ ننع غن مع معانع 37011 تمدصدستف 14و نكسمعد لمدأ طخ 35 16 دع

 هام أ ناتع ) ة>نممدع اعد 0115 ن 5د "ععمسم 2155ه 6ع عأ 145 ؟ةتكمصق نحت اع

 معسل عمغ صحت ما[ هطاع ممدحع ]سنن » 11 م»مءيحتغم لمدع دمد لغمدسأا ءأ ؟072ععد ذ

 [هانأع >2 عددع. قععحت6 هسم»غد 0 ةكعذمتجفطر 11 ييموغصو عمعم»ع 1ع5 نطقت معك

 5'همزم] 1 مهصأ ةدصق اعقرنع دق "عمم5 هذ دعممع» 15 لتكءعم»لع داع ]دق ءأ ةةجفع

 مسمعا ءأ ذ لغمتعمء» ءءاستععا, ءأ 11 ةصفمتعم ذ ةلعؤمترفط دم ءامفسمع

 محض تح. 11 طحت لتغ : « لف ةزل1 عاوز عدطص , مماتسع اهتعع [2عع ةذ 1' عدص عدمت ومع

 أن هك "عوج لقصف ام ؟هزتوتحسع ءأ وع 1علصعأ اان 25 مدعوم 1ع5 20555-

 هزمدقز ءورع 11 عوأ لع عدم .ةفذعت [همأ مهدت 1بنكاع» ةجعع 01, ءعا31 وأ منغ ف

27 
 14مم 11علنظ 72411507461
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 نلنباوو لوقنمت عبي نإ :ل بيق هدب اىهفاع كاوا هع الرب هما لست هليل,
 اهي فيؤزانسلا ى عر يدا شإب عاين ئا ايا ولولا
 خللعلاب اهعم م نفيا. ةلكانم ايور قار نيواهنس نايك فو ةازانرامسلا لوؤأكم
 دق لاقو هسفن اهيلا د ىعنو بجو أه ىلبح هنم قو ىرفمسك ىدواف

 كل نارين: | عفشتيو افي ةهظفو ةزسعج لك حط :ىعوجلا هقيلااط

 هنيع هتذخا ني بايسارفا ًالبقتسم هتضاوخ ىف بكرو كذقتتشيف

 خا هنيجيب ىيب |رساح اًيفاح هرييستو (5) هيدي دو هلازنإب رمأو هب حاص

 ةظلغ الا همحاس ةءارنب ىلع هاتا هنهمبتحتو هلا ةراذععا :ةذدار انف قاباتو يل

 هلاتق ىلع باهسارفا ضّرحيو سستا ام «دّقشي زومستك قفلطو هيلع
 ١ 0 ىشغتي. - 0 0 نيقيا. - © 11 قلو. - )2:11 عفقشنتو. س 9 3[ ةىي. -

 5) 1[دصوتتع لهطق (0.

 اع 1هتسع مفصنس. لله ةحتف ءوأ ندع طخ لع مرتو عم عقر نع اد 1" عا عر مدت ف

 هدصق ا]صق لمصصع» لع ممرتغ أ ندع ام لغز تضعف لع طخ ةحدصأ نتا 26

 هواحرمع لع 01.١ 4قلعةكتجفط , دع !طعسسعب دع محتأ عد عمداأع ةحتعع !'ةاتاع ع

 هعدو [ممامردعذ عاب ةععنل6ةعوصخ هد محمعءطعر ةعحتو عد تتاتع تزرتفحتس ةطقعل. .

 311978310135عط , 6 مه انه (منكطأ]ع دمصعع, ةدحوتأ لئتسع 106

 عمامتسع نأ لعوتغ مفك 11 5( ]عد ممعمدم حهض ه1 هذك م6ءوووولععف

 آفلام , نادت نامتا عمععساع, ادت ةصصمصود نانا هللمتغ تحمس اان لتأ
 « ]1 عدلدسأ نتع د مم[65 لفصم امد ىعتس, زع 1غ همدحتصع ]آكقتلءطمو»ق. 11 ع

 مد وعرعو , ءا ظاعفم صاع عم لدنذ مما 101 عا أع ددخ ءععقن » اك( 11 112 216(
 5و دات116 ذ ]15 "هر عورتا" ل 4خ1ةكاجفل. (نعاست- كر ةتكدلامغ نسل !'ةردعن جاتا

 !ةممداممماطق لم ءعصعمأ أ لمصمم 1[هملعع لع 16 ؟متعم 0عقعوملتخع ([6'

 ءطععول, لع ]نت ازعرع 1عد دمموتسم ءأ 0ع 16 1هتعع ممم عطع» لعهتوصا آنك, تان[ 616

 ءأ ماتح متعلم, زدكوسل 51ج صسفقطةمط آنعد ممماعومممدم لع 51005
 ندتت 5ع زدفاتكمتاغ ءأ ارمحتامتأ 4  "معمدصملا"ع مص ةصصمععمعع, 16 قمر

 [نرععمأ هذ 16 امدتامز" هم عورع 3 ماسن لع "كعنعس». قاورتو [عةموللاةوم 5ع تأ

 ة هعاط عع 1'همدحسع لمصخ 1 ةحوتأ زءاغ 16د 10د ل عمم عصام. 11 1مقتفأامتا ةسرت
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 ةأاشلا مدن ايك هفيسب هحبذو هعجفاذ هلخقب رمأو هكرت ةبقاع هرذحيو

 ةفصاع مير تّتهف ءارصصلا ىن هققار انؤماو بهذ: تسسط ىف همد عمجو

 تقولا ىف بايسارفا مدنو ةدحار ةملط ترشتناو ةديدش ةرجغ ١ تراثو

 نإيمب لصو نأ قفتاف ىرفهسك لققب رماو هدربطو زومسك نعلف
 كتراكلا تداحلل اًعزج هبامث قزمو ههجو مطلو هسرف نم هسفن ىقلاف

 ..كتلع ةايقاكاعهل لاقو ىفزابع لغه فدعا لّقفف بايسارفا ىلع لخدو

 لإب امق كدالبو كباحا : ىلعو كيلع اوان ايندلا  تمرتضأو تلع ام
 لامه ظ تنتف :ف هيلا اههلستب ١ :ب رماف أاهلتمقب رمأت ىح اهل بنذ ّىأو كتنبأ

 7 31 تراتاو . ب (2 ©( تمرضا. -- 8! الهصيوعتتع لهصو (ر. (4) 3155. اهكسف .

 0 ماع ةعاجنط 100111 1 11 مم0ات111 50197813011512, 16 مم عاامسأ هد موسع

 «مرردارع 16 لمص وعر لع 16 «ع]3 طع“. 41ةكاجةط ةلتوصأ لمصصع !'0لرع 5 16

 [مررنع دصماتسمع, اكفسولجوم 16 مسعطق هد 1ع ءقاغ ءأ !ةووعوعم ةكعع ةوق

 ١ ةمطعع ءمرصسمسع هرج ةعمرعع تضع طصعطتق , "ععانعتلات[ ةمص ددصع لقصف تنص طوق

 5 ل'نرع هغ 1ع 5 م6ثرممصعأع ةنرع 1ع 50أ عله مالم ع. ق]مزع5 نص مدا ؟01 صا

 ١ هع مجتأ ذة ةمدتأ1] عع, نصع ةمدتكذع مواندذزغرعع دع 1و عا لع 1هتسلعد اةصغط#عذ

 هةاعملتمعمأ دسدع له اعمععر ةكفمتجفلط, صصص غل هغنعص عصا, دع "عممضاتتن 1|

 ه0 ءددو ذ اكمستحوم لعد ممل 601ءكاتمصك ءأ 1ع ءطقفدمو لع دو معموعم ع. اتق

 11 لمصمم 1" هرعلتخع لع ممعاط» عة دصمدت"أ !؟ةفا1ورك . 3 ءعدضصموو ةعرأ رطغرمع 3114

 ظاسفسو نات دع زعام هذ طوق لع ددص ءطععوت ءاب ياسفسصعس دع 21111مغ لع هعا
 طمضحاطاع مهل طعس, دع [«دجحرمدم 1ع ؟ةكدوع ءأا 1ةعفعو دعد ؟ةاعصعصاك. !1 عصام

 ناطعت ةلعؤمتجمل , ادت لغعامعم نسل دئعدمتخا لع دحهصودعم» لع زانمعتسعسأ د

 !هتمدمصأ ممسستع ةنجفح هادفعطب أ ]ست لتأ : « دتخفومع ان هق !هتأ هع نانع

 اك دتعمد لع !هتعع ءأ ندتع اج 25 ممزك 1ع مهمدعلع عد لعن اعدت نلت [1610[2-

 لوب 01, [عو ةانز أك ءأ مم ]035 , 0112 8 701 ع2 عاهد اه 511672 (2تعأ عدا

 هور هتانصع م0101 ع ان هنالمدصعد لع ]12 امعع2» ةلعفعتجفط 1 8[ عد

 رد عاام ةدانعع ةع5د دصمتسك 8لعؤص مكن مزالمصأ ةرتعع ءاآأعب هأغ ]ج2 "معورزج-

 رد ج02 هدتح ةهاطق 0ع دعو ععصقب
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 رسهش نارسياب لققملاربخ لدصتا امو اهب ”هلها ىضوأو اهيلع اطاتخحم
 ةثيزرلا تمقافتو ةبيصملا تتعو ءاكبلاب ضرالا تجتراو ايندلا تبرطضا

 هيلا نعيئاتا ىودكيفنا لام يياكيك ناهس طيئابكوا هيأ

 سواكمك ةرضح ىلا ضكر ىا كلاقي ملف دعقملا مقملا مسر ذخاو جري
 تدرس ذا كلملا اهتا نسحت م هل لاقو ايكاب ارساح اًيفاح هيلا لخدو

 هودعو كودعب ةرابخسالا ىلا © هتتجرخاو ايندلا ىف هلرميظن ال ئذلا كنباب

 هلجإ نم رومالا ترامو »هب روهظلا تمصقناف همد نم ضرالا قس ىتح

 كئاضغأو اهلعف ءوس ىلع ةناذوس ةرجافلا ةرحاسلا كتواقم ىف نابشلاو

 سلجم ىلا اهبحو اهرعتشب ذخاو ءاسنلا رصق لخدفر دايو اهتانه نع
 ١ 3[دمومع لقصو ]1[. - 0 1155. هتجرخاو . اذا 11 ةيروهظلا .. - () 3 ىلع كناضغاو .

 [مدومع 12 همدحعألع لح معد ع لع 220830155 نلطل 8 لمصعأ [ ءمصع

 ةعطقطتعب 1ع صمصلع طحغ هم ءقمقمالساتكم ءغ 12 اعحع كغ ةاطعوصلغعع مدع 1ع

 عوصتمدومد عصامز هع ؟كدغ دصع ءقلقستلم مدطاتومع هغ نص ععدصمل لفددفطع
 ء( هم دع م6تصتقذةتا لفصق لعق جددوعتط]1ةث عد لع لعحتل ممسع ماعتسع» د

 602100 آ؟هتاعقماتك ةمرعواناهتأ نع نان دج هنأ نموت قاتل طمس 0

 ةصصمصموم هذ ةءاستع 15 مم 0: عدلز . 1مسمأعمم, عد مممتع هن اسع ةعتامع
 انمص ينعوسصع, مع مدغ ع مءاعمتمع 0'ةععمادسع 212 مدع لع 1< 2114 هاتك-

 11 6 مرن 6و عمأم خ ]ستر هامح م1 علم عا هجحافأتع, ماعسمسأ, ءأ ]تت لتأ : « 35

 مه] هجن, ن موتر عد ءطففددسأ امد 5]8, نادت ماتحهتأ 725 ةمص مهتعتل 105 16

 سمصلع, ءغ هد 1ع ؟مجومصغ هذ كطفعءطغم ةقتلع ةحيحعفم لع غمد عمصعسمت ءأ
 1ع درعم. ]11 هد ءعوغ ث5دلأغ ننتل د ةععمدن ا [61 0 همر 52 ع, «أ 35

 مز1 لفدعدمف» نو عا اهدا عوا عد ءوصمم0أتمات ف ءةتفع 0ع ]تقع (”65أ 0

 اد هك ]ةهتوؤ6 هءألع دومكفمع, هعانع ةعممست# كيس ت6لطقمعأت
 مدس ءامخع دود ةطوصصتصمط]ع ةعاتمط أ ناتع أغان 235 88 701113 71031 9

 تععدإ » 11 وتمتأ ةمقدتأع هذ 1'ةممدع ا عم عدغ لعد [عمصس ع, مضغ 50لطغصسعأط

 روع 145 ءطعودخي 12 هثصم لقصف 12 ددللع 0'هسلتعسعع لع [؟ةتالطقماتك عا 8
 نم لعدصأ ادن. !؟هتاعؤهسدد 16 1هتددو ؟دتعع ددصق لتعع دس متمأز 11 ةامتخ 16

 ءأ ممؤوصأت ْ ْ
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 مج بيدع نجسبتو لزخغأو سواكيك سبني م2 هيدي نيب اهلتقو سواكيك

 ماتأ ةعبس نيرساح نمفاح اوماق لب ةيزعتلل داوقلاو مسر دعقو

 هعرعرتو شوايس نب ةرسخيك ةدالو

 اهنف نإمب ىأر اهتدالو تقو ناح احلف نارهب دنع ىرفيسك تناك

 نمءايدالو ظيفحلف ىدفن ىف ىظفحت | خانم لوقي شوايس انلا ىري

 ا0ةووشبف ئرفيسكربخ نع ملاسو هلهإب اعدو هبتناف ىدعب

 ىفنرهحلو هب اعدف شوايسب سانلا هبشا اًدوولوم اهتدالوو اهتمالسب

 نيماحال ةللاو لاقو هعمد نقع © لخضاوهل ةقرلا هقكودإو هتروص نسح

 ق ميلا مدقتو ههف هلهأ ىدوأو ىدبولو ىدهجب هقأ ىلعو هيلع

 8متفاعمد أ 1عد طفلك ل'ةعطمغع ة'ةموتععمأ ممتنع 12 ءقمؤمممتع طتصغط7عر

 هات م1164 115 "عواؤمععمأ لعطمتأ, هتتجتتعلك ءأ هدتحافأاع, معدلقمسأ 5ءمأ

 اكتننلا

23115541701 21 1411121105184, 711:5 21 5135501 

501 214701 51 5011 150110. 

 آنمعووتع, ةامصخغ طعم ظاعقس , [[مفتكدست طحغ دع 1ع ممتصغ 08 ععمادعط عاب

 ظزعؤمب نأ 7011 ءم همردحقع 51نةججماتكعأط ]نت لتكدسصأ : « ظدتفواتع اخ صع

 10085 م05 5و6 مممز- مصحة ع, د ططماسك , 30185 222 2201[, 531176 8208 115. »

 د ةامصغ معز116 , 11 8غ ةحمعاءرع دعك ععدم ءغ 1[ عدع لعمصصمس0و ع5 تمانع 5

 06 ا[كدمثلد. 115 ادن ةصصمص ءغععصأ نت'ءالع دع ممعاقتأ طقوم أ نت ءالع ةحدتأ

 لكودصف 16 ذ لمد هذ دس 815, نحت معووومتط]ةتأ امانأ ذ هلأ ذ 51زةجةتكعأطا

 ظلرفس هحتدصأ 1هتأ ةمزدمر"أ عع 1[ عمكسأ كدغ ةصفت عت]16 لع دذ طعوستأف ءار غطت

 06 م1606 ) ان50[ا3 210 1آةعصعو, 11 ةةععتم : لو لاتعع مودع اط«اعت ننع )6 1

 مممامجععدتر ]ط0 أ ده دممفخعر ةحامصأ نحل دمع عه ممدولطاع, 1نأعع هت
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 باه سارفا .مالعإ ىف ةصرفلا زهتنا رف هتهبرت ناسحإو هاوثثم ماركا .

 كدعيضو بق ئوغيسك.نا ةسفن ىم ةبللع تقو )ىف هل لاقف دولوماربخ.

 هنإ لاقج تلغق انوش ةلرفغتال نا تار نان كاب نسانل[ هيل |
 ىلا هجرخت نا ىتمنيمف هيلع ةقفصلا قكردت ف هب ىنط ءوسي

 هلوقب نمبر شف هتيبرت ىلوتيل ءآعرلا ضعب.ىلا هكستو ءارصعلا
 دعما كاقولاب العم مادو ناس نفعل وق اهل ريقللا] لذ هيفاسملا

 نينس عبس ةرسفجك غلب ىتح «"هدهعتو هدقفتل هتاقث ذفنُي تقولا
 بنازالا اهب ديصي قفطو اهددسو اهجل ماو هاماهسو: اسوق. هديب نمتاف

 نارمب ىلإ 0ىئعارلا ىذمنف انزو* ىلرلل يقي الو. راهعالا و ةامظلا دم

 ') 3[هموسع لهصو (ن. ب © 11 دتاعد. - ا3). ة[همواتع لهصق 1]..- (') 11 ةدهتو .. ب8! 1
 اهبسو . -- (9 11 رايغالا . -- (7 (نع5د ممواك دصحصويتعمأ لقهصق (.

 مركح لع مممد ددصعل + ]11 «ععمدجسم ه2 02 هذ ةعذ ععصق لع ؟عت]1 عع دددعع اتت ءأ 1 عدت

 هملمدسصسم ع 1'ءدامج ع لد ملصق عرمسل طرعص -ةامع أ لع 1 نا عرعع ةحوع

 همز. 2انتك , ةةتوتكدوصأ نصع هءعومتمم ؟ةحم»ةطأع 011 11 ماع ةعاجةط

 لع 1 همهتددوصعع 0ع عا صكدستأب 11 آصت لتأب ذ دص هدمدصعطأ هان 11 1

 انماتح هنأ لع طوصصع طسصعاتت» : « ]1؟ةقلكست هنأ ةععمادعطغع لخص طلق ونت

 6غ معودعسطاع اهدغ هذ هنأ. لو اه نصمت لع مع مدم دددوع» هذ 1ع تعم
 مصمسسس» قملعةدررتفط مممومصلتغ : « لع سدتسم طاعم يدنا دع لعتعممسع انس

 لدص عع ممقتك زع صم دعفك مرتك لع متاع مودع آمن. 11 ةدصغ ننع انخ آه
 ممساعد ذ 13 قصمدوعمع ءأ نانع د 1ع مدطعق ذل احص مم نحت 50116 طم عم
 لع 1! ةنلىعمع.د ظاعؤمسر, اممذ طعتععتح 0ع نعد مهعم] عذر ءمصطق 1[ عدافسأ ةات
 ءطعأ لع وعد مُقطععد عض لست "ععمدم صهسلمصخ 0ع دعللعع دددع است ةكعع ةملطز

 أ 11 عمحمزتدتأ 4 (ةصرم5 عد اعدصمو 5ع5ذ طمصسعم لع ءمدطقسعع مات

 ممعصلعع لع عد هماجحتءا1 هو ءأغ مودع ممن متع هل ىعه طعووذسق.
 آ11 هج 1دغ هتسقت زانكوات غل عع ندع آ؟هتالعطمو»و هثأ هغاعتسأ !"ذنو ع هءمأ
 ةصق. ةالمع5 1[ ةدكذصأ ءمصكعءاتمصسقف 0ع ده ممتنع ممفتس انص ةعع عا لعق

 (1ةءادعو, 1عو مةععم»له ءأ [عو ةهزاندأه, عأ 5ع طمتأ ف  ءطمففدو» 14د اة عقو

 ماتتك 145 عدجعا1 هو, ءدددتأع 145 ةصعف هوان 2 معن, عأ 11 مع اعدقتأا ةانعات
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 ب 1 ولا 74 ارا ا

 ريما كسلا هه همركاو هب بحرو 0هبّرقو مها نم
 لكل عار نبا لئفؤت ذا. ددوسلاو مكلا ىف نيرقلا عطقنم كنا لاق نم
 نبا تنا لب 'عار نيإب تسل كنا ّىنب اي ناريب هل لاقف ةماركلا هذه

 نيبو هنهميب عجو هلونم ىلا هعم دذخأو ( كلم نوبأ * كلم ىف كلم

 ني تايم ارسال قفا قيفاخم يلق هدالراءبايليا م ماطقاو. هاببكو همجلاو
 ةهنيلعهنم ةّيحم ىلا هيلارظن الف هب اعد بايسارفا نأ رف هحور

 '  ةمذرش ىناهاهيلا القنف ذابانوايس همبإ ةنيدم ىلا همأ عم هلقنب رمأو

 1 .ةمقوسم لمصم 0. تنال ةامضومف لهموم 11: 3١ :ةامموؤدع قمح 11. () 1لوك. اهيل.

 يمصضرماع لت مخاعع. (عاستحء هلله اعمادجوع» ظاعفص ءأ !ةصاوعصو ع5 [ةهتأف

 . أ ععداعد لع آكمتاعطمودرو. ظلعؤص مممدخغم ذ هطععولر دع انتهصقمولأف
 لع 1نت ءا 1ع طع هممعاعمس. [كهتاعطمدر»ه دع معنوعصتمو طصللقسأ لس مءالعأ 016 3

 سهر عوام لتحتصع, دع م»مداععمم ءا دع اتصأ لعطمتأ لعردمسأ ظاعفصر انت

 [مدردرتغ لع دو طعمتتتف أ هلضحتعتسأ هد م*عوامصعع, 1ع 2غ ةجرد*مءطعتس اتت !ض1

 ةعد نمرص ماتسم عمان لع طاعسح عداتع, 1ع عدتكم ةجعع لنك انتص عاتمس عا 1" عمحط*ةقذقن

 . ]كهتاعاطمورعو لتخ : « ]15 هددغ طاعص ؟هتكود , كعاتح 01 015621 ([6 111 2:25 5

 امد مدععتا هد ععمفسموزاغ مغ هع همط]عددعر مانتكومع د )عع 1ع لك لمص

 . ماع لتومع لع امداعد عد ممهعومعذ ل طصصصعستس ١» ظاعفس ءغماتوسممن « ل[كوهم
 ءدافصأي ان صئعذ موك طاف لخص مقطععي ممهتك طلخ ءهأ معاتاساتاف لع عملق.» 1|

 1" عمجرص عمو عد دمرص مدلقتك عا ممدصتغا ةمفعسطاع 1ع اذ ءا اه ممغععي ذ1 ادت

 لمدصم لع مكعاعد طقطتغم ها لعد ءةملعمتتح عا 1ع طغ لعصعات عع لهصق
 ةوء1ن16 لع دعذ معمم" ع5 لق. (عمعجلقصغأ دمص ءمعادع مهلا اهتأر هع ز1 هعوتح

 عممتلا نس حل ءفدتجفط هله عساأفغ ةذ1م صدع لع 1! عملفساأت ةكلطففتجذط, ةدفاتتأع

 0 عدحسلم نيد'نمد طسخ ةضعسفأ اكمتاطموءو. تدهس 21 1غ تغب, 11 طق مص
 اهناع دمه ةللععأاتم» ءأ هملمدصم لع 1ع ؟دتعع مدعاتع ةكعع دد ممم اةنكالب

 تدرتةحسفطقللط , 1عد1116 لع دود مغعع. 115 رن ةدععسأ ءههلتتأك 2000101
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 هاهتجرهساف ظ35 ايسل زونك كانه تناكو ىراوبجلو مدقللا نأ . ةايلق

 اهنباروماو اهرومأ نم [ 70 نملما, لفانمتعتالا اوجات يول سا

 نيكول ذيو ىلابتنملل) عدت وت او ىلالتهتلا أ هه وج نر ليتك لدول
 كلملا ءاهس هيلع موليو دّيصتتيو

 مسو شواهسر اعنبالج ب ظلال ورع تجللا نايغالاو اوقاخ عمج سر نا

 تحت اوراسو اودشتحاو اولفتحاو اوعّمجتو اوباجاف ضوهنلل دادعتسالا عل

 اتلو هشمج ىف بايسارفا © مهجاوو.كرتلا دالب ىلا نيهجوتم هتياز
 الإ يف الواد انوع ةهرمم هنبا بايسارفا ةعيلط ىلعو عئالطلا «تقتلا

 0 11 اههجرختساف. ته لصتنيو ب 5 1 مههجوأو ٠ دس اا يتلا

 لم 0 ممرص طدخع 0" ةوعاهتت عقر طقمطصتم ع١5 ءأ وحس عة. ]1 7 هجوتأ 1 لعق

 نؤومرك قعطغو ةجتدصأ ةيحموعاعمستت هذ 517قى0هقعأط مع آكمماتلمست طقم
 هد مععممس 165 ممءوس مصدق دغءعدددتععق, ءأ ءا1غ ممامطاتك ةء5 هللوتتعف

 ه1 هعا1 ع5 لع ةمد ط]ق. ا[؟هتاعطمو»عو ععدص لتفذدتغ نمدحصع 1ه همدحتءألع ]نصف أ

 ةعواتؤس هت[ لعف 1معععد ىدصممسمع تص ][1هصععمتت. 11 مممصامتا هذ طعنت عا كدهف-
 هدتأ, عا 1ه ممهعولتع 0ع 12 هزتهتحاغ ططللمتأ ةاتتع ان |

 مودل ظلت تان ظطظتت طوال 1181061818 آه 11081 011 5141151

 [كخصحتل اع 1مبمأعسد فيستا 16د ناطعلو 'ةعصصغع أ 1عد ععوصلقفر 1645 تلم"
 رج عم عدخغ ذه دعم عمرع 1م ممم لع ةزجؤج هادقعءأط ءأ 165 ةصحتأم هذ دع م6مو7* 61

 ممتع ماعع» هم مصمفعمع. ظقفموصلفصغأ غ ةمص ةمعأ, 115 5ع 1"ةققعاتمع

 ط]ةععدخأ, هللا د غرععدأ 064 هدد قاغو , عدت ]1ةععضأ ءأ ممهمءطغت» عنخ ةواتكق 83

 0 دردعدتت ع5 16 مدجتد 045 1[دععق. قل ةفاجفط دع لتعود همصاعع تع 6

 وعد 00م5. آبم5نانع 165 ةحوصا-عوملعد هع معمعمد *ةموصأر هعالعف 4'0ة18-
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 نركسعم نم نعفتراف ةخرسم ربخب بايسارفا عمسو شوامس مذ ايكمبذف

 هشيج ىن بكرف ةّيمحا هتكّرح قافا الف اقعص وه رخو "ةخرضلا

 ف فقوو ةرسهملاو ةنهملا بترو ركسعلا 50 ابعَو ىاتكفلا تءارت ىتح

 ١ ترشككتو سيطولا ٠ ىحل :اوحلاكتو اولواصت ف بايسارفا كلذكو بلقلا

 بطفل مقافتو ءامسلا تدوساو ضرالا تّرمحاو ىومسلا تمظحتو حامرلا

 لاتقفلا قدصو لاطبالا 0 بئاجلا لع ئ هتداع ىلع مير نرجو

 ىلع صكنف باهسارفا اومزهو اورذي مو اوقبي 8 داوقلا رثأس هب ىدتقاو

 ىلا بايسارفأ برهو كرتلا دالب لي مراتأ اوعبتو هركسع اياقب ىن هيبقغ

 (0] 11 ةجغلا .-- © 0 يحن.
 < بس

 دك ة[ةرتأا مرض هتهصل فعن مدع ةمص طلخ ةوءلطمي 11 3 عدغ نص 561 عانج

 همودوعمم عما. 1"ةعؤصم»#, طلخ لع 0[1ههفاعست, 181غ م15هصصاعت" 50دنلعطق أ

 ["؟ةسصعمم ةهاومم مقطع (ءاستنع 1ع 5غ ةومروعت, مدمسصع ةحدتأ نا ةمم»وف
 هزة هاندعأط. لكن "عععووصأ هعاتع همماتت'عأ] عر 41ةفاجقط ةهدعطق ةنةصماتك

 (ةصمتك ننس دصم مح ةمذع هك لع لها عدع 5مل صنم لع دوم قضم. 1علتعصتت
 اذن , 13: 10عام 1ع ممجكدمدسغ عد هوما 11 5ع طمقأ عال 220117620621 33766 5

 ا"هتمعور عا 145 لعدع ةصغعو دع [مماتح ةععمأ ةح م"مدعمعع 1! نصف لع 1"

 [مسمأعمسم لتفممدود ةعد از جمعد لع طونمتااع, 1مم 1'دهتاع لعمتلع ءأ !'ةهتلع

 عوسعطع أ مغ ممدخمم هنن عماخع. قاعؤفتجفط طغ لع مغطمع. 8دتك هد

 . هةطمعق ءأ ود عد اتسأ هلع ملقعق : هد ءمرصطةغامتأ ةحعع ؟ةععر 1هد !ةصععد

 هع طصفمتعمأ, 165 ةدطعع5 ؟هآمتعمأ هد ةءامتك, 12 امعع ةامتأ ؟هتعع 0ع

 5813, 1 عا ممتع لع ممدتفد1غععر, ءا 12 طمامتلاع لعتساأ اعدتطأع. 1ماتق-

 عدم, ةعامج ةذ مداطتسعب 1[ ع5 م003ععق لع ؟ةلعدس ةظوخامفسأ 1ع5ذ ءطفسم

 م1085, رص ءاامصأ عد زرعت امانأع 5 طعوحماتع. ]نعد ةماععو ءطعاأد ل ةعصمعر ذ

 ومرح يعم ماع, مع 1دتفددتعما لعطمتتأ جحعتس ةمصعمما. اكأ 115 ممتععمأ د

 لغممدأع ةلطفمتجفط , نادت د ءدطتتا عع 1ع5د دانتحاحه صاف لع وص همم. آنعد

 ]«ةصتعمسو, هم 65 0111113 ءمج ةطتععمأ 16 مهجتد لعد '1ختععنر ءاأ ق8-

 هزازلؤط وع «61دعتم عد (نطتس ع.

28 
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 هدالب عيمجج ىلا شمه لسرإوهكلامم ىلع عسر .ىلوقساو ننيضلا دالب
 يعرازلاو نيقامدلا نع ”ىكلاو نيلتاقملا لققب ماصواو
  دقفودعلا لققن م نأ لاق بايسارفأ دعقم دعقو كنك تشهب نم نكمت

 ىيعو هتاودو هتمملساو هنئازخو هدالب ىلع انيلوتساو هانمزشو هان دربط

 اهاسمعنالا للجار نا تفرثا ىلع هبم لاضحي راف ةزسفيك# ابق هيلع

 شويسلاو داوسقلا رماف .نيواكمك ىو اهيلع اًطايتحازهش كابا لق

 ةاراسو ىرسالاو ىجسلاو و ٌمانغلاب لحت راو .هيضوهنب ضوهنلاو 7 كوفقلاب

 سواكيك ة ةرضح ىلأ داوقلا حرسو .ن ناتسج# دوأع ىتح

 01 قكبو 1: 8 1155 نيطراركلو كلانا ال از كرا" نيوز انج 77

 [آمسمأعست م21 0055655102: 5 1 0: 4خ1ةدنرفل ءأ اا 0هءءادتزردع» نان 65

 56 م01 6 مون ةعد اماتدعذ, ةتحس نعا1165د 11 "ععمدمصت ةصلف لع تعم [0انق

 نعدح انت "6ةزكاععهتعسا اعد ةصصعم ذ 1م محدتس ءأ 0 ةمدعوم ع لعد تن طوفصف

 ه1 1ع هوم عد[ عدصذ. طم5ونستل اطنخ دحهتأا»ع ع .ظرطتخءطالعوصلع ءأ 01 1 ءانأ

 مسضع 15 مامعع 0 ةظةدتجذلط, 11 011: « 51 35 11115 رمهك دم 1 عمص عال

 هلت 00105 1'ة0دك- حماتك ءناطققذ# ءأ ممتخ هج لفعوسسأع أ طماتك 50د 013
 1021165 (16 53 مد 0الأق ©©3 , ل6 دعد مومو , 016 دود ةمصعو هغ 06 وعد ءارون

 ؟ودتحإ » (2هدرمدطع 11 م ةحوتأا ةامعاتمع مآ هرتص هانمد «6مععمممأ آكهتاعظمةل“ة .

 را دع اعواحتو ةتعاتسمع امدعع ع آنت. ا[صقاتتأاع, ةجتوتأ زانعغ ه6 عددوتع 0ع

  مماماد» معن لمص 1[ ممصق عاطل 10011 141 عمل 1ع ممزتهدسسسع أ 1[ ةتانفماتخب

 ١1 لمدصف 1'هرعلعع جدع ءطعأذ ل ةعصمفع عغمتسع عماسرجعق لع معهعصتع ةحتوع تتم

 6[ 11 هع محتغ عد "مدع, عدحطص ءةحمصأ 16 طبطص 14و ءةرداتكم عا 1ع5 مرتاكهصصل علاق

 (0سمصمل 11 ظدغ "عداخغ لمصع 1ع 5علز ءةافص , ذل "م10 آ1عو ءطعأ5و ل'جصصغع و

 او «6ةلعمعع 16 [؟ةتاعؤناتك. '
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 وهش ناريا ىلا ةرسنيكر يصمو ةدالب ىلا بايسارفا دوع

 اهرف هدالب دواعر هش ىناريا ىلا ةقئاريالا عوجر ربخب بايسارفا عمم ال
 ضرعاف هناكم هموزل ىلع () فقوو ةرسهك ربخ قرعتو ةقرتحمو ةبرخ

 مز هروسمأ نم دسافلا حالسصأو هزونكا جارخخسإب لغتشاو هربكذ نع

 وهش نارغاعر اينجل عقوو ليف ةدواعمل نمنألا ذخأو هشويج لاوحا

 ذاياتواهس ىلا اهتم رمصملاو كرتلا دالب ىلا رمسملا ىف «زرذوج نبومك ىلع
 دعي .قاتنأ ىتح راهنلا نمكيو ليللا ىرسي ضهنف ةرسهكب ءىكلاو

 بيكر دق ةرسهك نانكو ذايانوامس نم ةبيرق ةضور ىلا دكلاو هده

 "! 11 فقو . - (' 0 رزدوك, 01 دوزوك. - ا"! 0 ده.

 رجرج"01014 0 خ1183451148 114115 501 طلالؤ. [عوآ 21105181 ال1117 0ذلاؤ 1018315111

 5 ا. مسلحنع . ةلةعتجفلط هنأ 31215 0[ ]هو [مدددتعمو ةأادرعطأا "عامان "6

 . لهمف ]!اعؤصفعطمطع, ز1 ععمطتل لمصف دمد مولذ, نات 11 ا"هان2 04ةقاغ ءأ

 ' ه0ععوجن. [[ 0 لع آ[؟متاعطمو»و ءار, هلتدست دان يت] ثامنا أهان هدتنك ((ةصف

 6 باسم 11 مع معصفم ماسخ هذ 1دت. 11 ةهءععدردو- نذ ةعطتتصع“ ةعق ا6-

 ةمرس, ف «ثامطاتع هعد هلكدتععد, ذ 0 دود ةرحت مع أ هذ 5ع م6رمدتعت'

 ممن اهنا كلت 0ل6هو طمأن 1[.

 ر«دصق 1[ مُقصفعطقطبع, هد هع ءطمتح لع اكتب, 5لك لع ادز هنن طق , مهدت

 هالعع لقصف 1ع مداتو ع5 '1تععقر عمهصعت كررةس مقطفللا ءا عد رتمس عدعم آكمت-

 - [طمومو. ]ك5 دع دمتأ هد رواتب 10 زةععمصأ 12 هدتأ ءأ 5ع ةعاطممأ 10612-

 لهما 1ع زداتع ز هكون هع ندع, ةجنغو طعمسعماتر» 0 ءالوعام عا لع 12ج عاتعقب
 11 هسحفأ ءعمطص هذ ادص مدع منذ ك1 [؟يتاعطمده, سانت 5 ناقل

 رمعدلس لقطع ع موجع هذ ءطعرتول , دمزغ موانع ءادوفذععر 501[ مماتع 5ع تح عانس

 0 زكر لع 1مم, هنأ هسفدتافأ 1066 نتن 11 ١عددتأ .1'[ مقصوعانماس

28 



2120 111510111 215 5015 215 5. 

 ةردس جك هناي هرههمظض ديه ىهتك ةأرص هبلطل رهش ناري ىم مداق هنإ

 ىفخاو 00 ذاياتواهس ىلا ةرسخك هذخأو الءاضشتو اقناعتو افراعتو ايقالتف

 ويك ب كراو هلم ري م همبال اًسرف بكر هنا ف هعمريسلل بهاتو هرما
 بدجو عبرالا حابرلاب لعنأ اهاك اًبرف هنقا بكواو لجرالاب «اًرامقتط انبيزف

 ىف ةدايزلاب ةرسهك ىلع راشاو مدرو مدوطلومك دّركف بلطلا مقخلف

 نوجج طش اوغلب اتلو كلذ ىن اديدج اًدج اوفناتساف ريسملا ذاذغأ

 لاقالا كلم تنال كنا ةرسهكلو يك لاقفروبعلا نم هب لكوملا معتم ئ

 نأ لبق كرا ىلع نمنوربعت نا ىارلاو ةقهلالا ةداعسلا عاغش كعمو
 (0) 31 ةوايانايس. - ا» 0 اًيط. - 89 31 ةنيبج:

 مات 1ع هطعمءاطعمس. اكتست, لع دمد ءقاغ, ةامتأ معتكمق0لع يحتل ةحدتغ لعاتدسأ

 اعد رعدع آكةتلعطمد»و. 115 دوحوص ءقرععمأا ]نص معو 1 ةداععر دع طعغعصأ ءمصح
 0211 عر 5 عدم طرت مدد ةيتعصأ عا 520 عددؤرععدأ ]عد ىدعفاتمدف 0'تفدفع. اك ةتللط0 طه

 رممسعمم اكت» هذ ةزرفس صقطؤلط انصاأ دود هن غع ةععنأاع ءأ دع متنرروتل

 ١ ممم ةهحعع اتت. 11 همممصام بص ءطعاول ةزئدصأ ةمموعاعمات ه هد ممتنع ءأا اعأ

 ننام ماعم ةحاتأ زردصتمتم 7م. آنع كطععذت يستل لمدصق ذ لك159 هآمتأ ةثعع
 هعو زرةسصطعم, أ عانت نمت] ءطمافتا مما" 5ذ 228 ل 37011 211+

 متعلم 1عو نسمع ؟عماق. (نطقعسس 0' نع دمعصمتا نص ةتأتنع ءطعاتتل د 121556

 ءأ ممكاقتا دمع ]دخت نصع طوصسع "عصراتع لع ماغععخ 0'0د. طوصدلقسأ لان 1

 مز هويعدتعسا هذ مهم ءطعو 10ءنعدر دلك طيصعمأ 1[عز هز جام 83 ]عدو قول"

 [ومعند د عانت" 011151111. 1 هردؤ5 همز 1نناغ لع [هرتاع5 ةعد 101عءو.

 مناننذلأ ذ ]ع5 "عرمماجقدعر» ءا "ععمدط دحقهصلم ةذ اكدتلطمو»و 0'هععنافرنعم وعمر

 لهح ةصامعع دو قنعذعت ]15 ظععصأ لمصع لعك ممتتح ءداتخ ءالوءاك. ال[هتك 105-

 نتألم ةعصج ةععدأ هتتح طمع0ق لحن 1زةتاروفم , 16 عمملتعم دع هنآتخ مهق 165
 1ج15ذعر* مهكدع“. اكد لتغ ذ 1ا؟متاعطمو»و : « "آت هذ 1ع ه1 لع ]نصل عركذ, ءأ ال

 مم عد 1ع "ءالنأ لع 12 1نلت تاغ لتحتسع. لع 606 لودع ناتع ان 081015 ا8-

 نمرومرع 16 عبدان م خه 13 هموع ءأ ناتع 20115 16 51111005, 27381 3 "114 5ض4ةطط
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 لبقاو ةنيفس الب هنعم اربعو ةرسهكربعف بايسارفا انكردي

 ةريسيلا ةدملا ىن ةديعبلا لحارملا عطق ىف هسفن دك دقو بايسارفا

 فرصناو هدي ضعو هنس عرقف متاود ىلع ءاملا مروبعب ربخأف مفلخ
 هوجولاو داوقلا هابقتسارهش ىاريا ةرسهك لخد اتو اسيآ اًبئاح

 نم ةازرذوجو ناتسجم نم مسر هاقلتو 8 ىناطلالاو تاراقنلاو بكارملاب
 مودقلا ىف هحانج اولصوو نادلبلا رثاس نم ىنامعالا رثاسو ناهبصا
 نع رتبكلارثا «ءاساو ةيلاعلا تسلا هنم نذخا دقو سواكيك ىلع

 بهذا ريرس ىلع هدعقاو هل دجو ةرسفك ىلإ ضهنف هرصبو هعمس

 هيا ىدلشجب الع رامتك ديهلاو -هرهس ى: وبحب ىنع هلاشو جاتلاب هرثأو

 01 34 ةيعو...- (0' 0 قاطلاو. بس 98:34 روتي 00 34 ماو 6 ماس.

 5011 ةاتتخ طمذ ا0هات55عق. » ]هت ط موو اعهج ءعرتوو 1ع عادحع, نأ 1عد لعاتع ةا15[1

 ةحعع انت, ةدصق 1ع ةععماجج5 لخحص طدلعدتت. (0ههصل 41ءةفاجفط, نادت 5 ناهتا

 , ةيسم عع ذل اعاد ممامكان1أع عد 001: عمان 1 لع عموصلع5و لتكافصععو عد معان

 لع اعصمؤ , ةعستخحتو هج ؟1عدحع, 11 ةمرسخأ ننام 1!'ةحدتعسأ ؟"ةصعاطت ذادعع ]عابس
 ءطعتدسم. 11 جسوم لعد لعصتم عا دع ملت[ ]د طممتس, ءأ 11 اعد عما

 33862 5و [6ءومصت ءماتع.

 ظ آرمةوددع ]آ[كةتلطمو»و عمات لقطق 1[: [مقصفءطقطع, 14و طع 0 ةعصمع ها

 15 طقاتأم معموودصفععف متستععمأ د ده "عمعممصدأتع 386م ع5 ءطقعذ, لعد

 هال ةسلعم ءا لعد ءملعمتس. 1مسماعس حتسغ ةتتحلععدسأ لع ]ست لت 5ءلز عداقس ,

 ادزروهذ0ل طقم 0'[ةكذطقم, 145 ةتاعع5د ععوصلف لعد ةنحاععو 531165, ءأ دلك ادت

 لرععمأ ةقوورعاع ممتنع دع عملعع هسيح»ند لع اكمتاقماتق. (نعادتععا, دن نأمتأ
 طصمغ مدع دمرح ععوصل ةوع ءا لمدغ 1'هدتع ءأ 12 جدع ةامتعمأ ةككدتطاتع5 مدع

 14 71عز11ةعووعر ة'ةحوصوعم دععد [؟ةتالطمو»و, دع م«مداعسسم لعتوسغ طستر 14 أ
 رمممستأعع دع 1ع ممدع 0' هع, ]نت معصتأ 1م نمانعمصصع عأ 1ع لات عذ 0128 5111

 هرةوع. 11 !ةاتعتتم آكل لع 1'دعاتمد ص غفكامتسع عا لح طقتسأ ادتغ نمل عددنا
 0'هععمدماتع. 11 5غ مهعااعسع اهدنف 1عو اممومدو نذ 12 اآتطعع لتكمموةاتمص 6
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 ١ همدخخاو ة ايس كوم تاع هبه همدللا سلجج ب 3 د

 هيبا راتب بلطلاو بايسارفا ةبراحل داوقلا ىف ةرسخك ض وهن

 بلطلاو بايسارفا ةعراقم ىلع ةرسفهك اوضّرح داوقلاو سواكمك نأ
 انيهيتإ لمادا هيأ اقم مجاني حييت

 راغلا كردا م ام ىتاهتسا لوزي الو ىمأج زيقتسي الو بارشش الو. ماعطب
 هل اودهتف ىرما اولقتماو ىعم ٌةدحاو ادي اونوكف هن: جازمو هللا نوغب منملأ

 قح ءاضقو هفيراصنتب ىّرصتلا ى قل ةراثآو ملا لذب اونمضو ٠
 11 ةومدخأو. 311 ىنم دخاو. ب (2 1 رانجالاو .

 [ئيتاكطمد"ت عا مآدعه ةواتف دع هرحلععد امادك 1ع5 ءطغأاك ل'دعصفع ءأ امدناعف
 اعد اتمدصعد, نست ]نت عدلتععما طمصسصممع ءأا طن م66 ةععمتأ 0طةلقددط عب

 4112110584 518 1111 801 (431طلعلاات 411:0 1:85 0111815 1151115

 ممرتط خ18 تكمن 61815 خ4 1 طخ ق1 الزلل 11 50118 11111: 501 ط1

 (0تهصل آاكدتاعفمدسف ءأ 1عد كعأ5 ل ةصصغع هدعدعغععمخ اكمتاطمؤ»و ذ ةهتعع

 ام عيعسمع ذ ةلعفدتجفط ءأ 0 معد وعت» ددتع ]نك 1 مممسأا لع ود مغععب ذلك اع

 ١ (مممح ةئعدأ ماسك ةصتصمغ نملك مع 1 نامتعسا هيد ةسعف لع 1'دعلعمأ لغقتت
 1ع 1زهتعع اكحص ءأ !"دساضع. 11 اعدم لتغ: كلم زدعع ندع عصف متع انعدمت مهق

 هتح ماهتفتعو 0ع 12 اهطاع,صخ لعد طفصوسعأاف, ندع مجمد فعن دع ةععو ءم

 معرممد هك نسع مجمد نطفععم مع فلععوي امصاأ نانع زعم ةهدتسمت هطاعصات 1

 عم وعمسمع مسرمأ ناعر هحعع !'ه10ع لع ادعت عا مدع 5د >:هامدستغا 4102-01

 1 أ[ ةدتح عم دمعك هرتلسعمإ» آنع5د كطعاك ل'دصصفع عرج مداععمغععصخ لع دصلا

 أدت ءأ داعم عموؤمعمأ ذل ةدتعع امان 1عدجو ء!1وأك هأغ ل دم ءااجع امادأ ءج هقاتتتا

 ممسع 1ع ةععمدل عج عم امداع كصعمددأاوسعع ءاذ 1 56ر1 مدتعع نص همالعر"

 06013 عدم عم
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 ماطعأو ىنيقررفتملا عجوركاسعلا ضرع هنا ف ١ةتمدخ ىف ةّيدوبعلا

 مسر هنعمو ةرفاو ةدغو ريغك ددع ىف ضهن رف دعتساو دجو قازرالا
 نابواتك شفرد بصصتساو هوجولاو نامعالا رثاسو ومكو زر وجو سوطو

 جو اراك احا ةينادياسا سا عقزللج اووهج قفاما عيتالطلا :ةدقو
 دغتصلا نيب اهف بايسرفاو كب رماظب ةرسكركسعو منم اولققو
  مقافتت مالملاو رفكت منمب عئاقولاو برات اهركاشع تلعجو اراخعو

 قافتيو ملك ملكات* بور نداك ىثح مودت بئاصملاو موقت نمفلاو
 كتلمثو ةنس نمعبرا تدكر :بورحل كلت ّنأ لاقيو منيب اهف ىانلا
 ركاسيم كدقفل هاهتنمرمالا غلب اتلو دالبلاو دابعلا نيومهل ٌراعم

 () 1[ ةمدخ . - 2 (زعو تمماك مدمصومعما لهصك 1

 1ك مت اعارمدرنم موققم آه "عذدع لعق امد عذر "هجزمعأم 1عذ جطقعسأك, اعاني

 . 13 50106 هاب ةهردرتغو هجمت" لفرم1 هزم دصع عموصأع ةعاتكت ام ءأ مثلك [هداعد |ءد

 زرر عوار" عف , دع رح عرج دمه" عطع ةحتعع نع 312266 20171121156 ءأ 11 11111156

 111038[00:© ةععمتت١> مدعم لع [هسماعمست ب لع !"'هذم, لع !در هتك ادم ل6 ][علرات

 ه1[ لعو ةريابنعد ععوصملم هن دهم عدو , نأ ةممصص ةجقضأ ةحتعع انت 1ع "ةرجعتال

 ل65 [؟كدتدصت لعد. ]نعد ةحوصا عمت"لعد نست ]عد م"6عقلامتعصسا محتسعمسا ةح (]6-

 رممساع عالعد لخلل عؤمتجفلط, هرحعغو 1عم هحمتس امغذد مدع عصعصأا محمأ ص عضم عف نأ

 . عرج ةحمتن» اطتغ نص ععمصمل همدصاط»ع. [تمعصغع لع ا[كمتلعطمدو ةحتوتأ كمرح كيلصضزد
 مرمعو لع ظدللعلط , عا ةلعؤمتجفط ةامتأ عصف عداخع 5هعاطما ءأ اةهاءططقست. كاهددن

 1عو طموات]65[1 مصص عدعؤععمخاب 11 دع هحوتأ ةصاعع 16و لعتح ةضصقعو أعد
 هم عمم عم ةمأك همم اط»خءدح عا لع ددص عامصاعد طقتمتلاعد , اعد طمصصعتس لع أف
 عامعس"ع ةامتعمأ ممعصمم عبأع5و عا 1عد ءمامستلمو دع داتتحتفتعالا دولتك 1[111ال-

 . ”تماتمم , لع (عالع دماغ نيتع 1ع5و يصطوتم !هتالتععسا اعد لفعممعع اهدنف تا
 نتع 15 ممزمم ]حاتم نتن دع عورتحمتا عماعع ]عد لعتح ءقصرمو !تأ ع5

 ةصفومصسأتع. (عد مدصطماأم, لتا-مدب لسسويخعصأ هتصقأ عمق مصاع هصق ءأ اعد

 ممكو ومد لعد (ممدرعم د عععمعومعمغ هذ ]م ؟متك ددع ]عد طقطتافصاق ها اعد مدحخ
 - ى 12 قم. 16و ةعصقعم ل3131 ةط وردت عر عقم عصأ هذ معسالعع لح اععسوتم أ
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 تتلسخأ ىّتح عخاقولا كيكو مدقتت ةرسخك شومجو رخاقت بايسارفا

 ىتح ةهزم مقا هباعصا ىف بايسرفا منهناو ةهظع ةلتقم ىع اهرخاوأ
 ةرسفهكر  كسعم ىلأ داوقلاو سر فقرصنأو هرثأ ىفخو ديس مجكتسا

 هب ةهقانخ ىم نسفلنو هدالب ىلأ جاع بايسارفا متو 3 نيماغ نيرفاظ

 دادقسالا ىف هفارطا انها ننال طارت ىلا ىنيقرفتملا عمججو

 ةحازاو مئاطعاو مضرعل غزشتو ىّصحت ال عوج هبابب عقجاف دادعتسالاو

 ةرسمجك 0 خلبو بهل شمج ىف نارمب مدقو 0 هشويج ىف ضهنو مللع

 نشخ (ةركسع ىف زرذوج هماما مدقو هركاسع ىف ضهنف هتكرحربخ

 زز ذوج قالنتو باطقا اهيبكذب لوطي كوطخلا قممتعملا نمي ترج

 (0) ( هقانح . (  ( هشويجو , ]1[ هشويج- قف ضوهنو : بس (0) 11 بحل غلبو مدهسواتع ه5 (:.
 ةركسع. 31 ]( 

 اعد (مهدبجعد 0ع [؟ةتاعطمو»و ذل ةحوتم ]'ةحدصامعع. قرعقف ماسكتعمسس ءمدمطةأف
 ندا 5ع (ةعمفتس غيعصأ مقنع دصع ععومص0لع طدامتلاع, ةكطفمتجفلط ظدأ لغأهتغ

 مصاخمتسأ 06 ة'ةداكتتع طمصتعمكءعيمعدا ة86عع ةعذ ءمدصمة مدمس, 06 اعالع

 هورتأع يتمم م'ءةماعسلتأغ ماسك مدعلع» لع ادق أ ننمصد معلق[ 5ة 266.
 آ8مسفاأعمم عا 165 ءطعأو 0'ةعصمفع مءامددسم ةئعصخغ ةهتخ ءةتصت» لع اكهتاعطمفة,

 تمدد ماطهصأف أ ءطقم عنو لع طاتاتس.

 رك مخنأع 4ل»ةمتجؤلط معكمأ لقصف دمع مهجتو ءا معمر طقاعتسع. ]11 "ةتصتأ
 هع5و 1007065 15 مء5نءو هغ ةعرتحتا هتتح مصصتصمص0ةصأف 0ع ةع5 نمط عقر
 ]ندع لعدد ةصلقصأ لع عدت هذ دمرص ةععماتز5 ءأ لع 1دتعف ]عادتك مدت مدع أنك
 متع 1 عام ع. 16و منا نان0عد ةمصمسط»هطاعد ه'ةافصأ ةفدعسمتات 6
 لقصف دد 56510عمععر 11 طع ة'وءءعاتججت نات 145 مدقدع» عن "عالاتعر 1ةدع 15-
 اتطاتعع 15 ةو10ع هغ ذ ]عدم 1مدعمتس هع نبتت ]عن نامتأ >6 ءعدةدتعع. احتفت

 وع مت م ممم" ءطعر م6ء606 مدنغ ظتعفم ذ 12 ةغغ لكحس 2.05 0م ط1" عاتقنا
 1[ ةتاطمقرو , ةصلورحصم ع دورد عداسنع عد همست عصر 527822 31766 565 لج

 مفعن, 2]هخلطقعم ةحوع نص ععمذ 0ةامعطعسمعمأا ممعممستأ ]ه اهاع. 11 هع
 مهقذم عماعع 16د لعتدج عقمفع ودع لع عممجعد ةلوتسعو نايل دععدتأ اممم !مهه

 06 مةزجممت“ عا“.
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 راع ىدمرلا معدلك هب طنب دبا ع اجماع ف اًريغك ارظانتف نارمبو

 ةرقعلا رفظلا ناكف نيبو زرذوج زرابتيو اولتاقتيف نامعالا نم
 اغلي ىلع ناربمب ىنلتو ع ةرستعلا كارستالا ىلع ":لمقلا تاو ةّينارالا

 متجلسا كارتالا عضوف هركاسع ىف بجي عربلط كلذ قفاوو زر ذوج
 ىلأ عوجيرلاا هاوا هدنع ةماقالا ىف مرتخو مانماف مسوؤر نع الففصاكو

 هيلع .ةييساسجا دك نزح ةليضإو وصدام ةدسم ماقأ نم منمف مناطوأ

 ظ ةاكمإ ربإ هلو تيلابوف 1 اوروبا

5-0000 

 «) ( ليعقلا قاو ةّينالا . -- 2 اةدموسدع لهصد ل1. -- ) ( عوجرلاو .. - 4 01 لاقو.

 ادروؤنلطمس ءأ ظلعفص , هفامصأ معد عمد اذ هدفاتتأاع لقصف نصع ءمامعج 116

 6ان1 عن لع ا!هدعدمعح مصلغععمععو ءاأ طستسعمأا مقنع ةمدعاسمع نص ةععمرل

 ناتح عمت دلل لت كدعأ5 لع اذدص لعد لعتح مدحاتك لعرةتعسأا 5م

 مدعو "عع ةح مسطول ةذص عتلتعم» ةحعع لتح ءطعأو لع !'دساععت آر هن لحد

 : ةنسعمتأا مهد هلح عمودتسع ظاعفص. آبع5د لتع [ممصتعمد عتععصأ 1ع لعفذاتق ءا

 لعد لثح !'تععو ظيععصا اسغذ. ظلغعؤس مفضأ مدع آه ممقتس لع آروهذلطق
 (نمررت دمع هر نع محمص عصأب آكقتاءاطمدرخو هرج ةتأ 38غ دعك هس عقب, 1عو لنص عذ

 ١ لعافمعمأ 1عتعن ةسصعم ها ةاغععمأ [عدعك قفقوسعم. [؟قتاطمدعو اعدع ةععمسلم
 13 د16 ةدتتحتع ءأ اعدت 1هتقدو 1ع ءطمتخ 0ع معواعرع هحفع آصق هان لع معصاسع#

 لقصف 1عترتك 10 ءنق لم هعمامتس ممدصط»ع ل'ءماعع هنح لعصص هنن ةعسعصأب اعف

 ةاحاصع5 موضات عدأ

 ا«هتاكاطمد»و , احغد هل1عغ لع 1م مس لع ظتعفم , ةةعرتم : « ط[غلمك, نهوحصنم
 لع 0غمام»ع ]د معماع لع هءاست نت ظكحأ بص صمطأع مدعصت ]ع5 نتا, نص ةضوف
 مدصصت اعد لعصمطقإ (نعماعم, هذ زع 1!'هحوتم اعمادحع حتحدصتي ]ع 1'همسوتك طمع

 ..همر6 مدمصع. 11 1ع مغضتمتغ ءا ]!'ةسسسوتك لتعم عصعصأ ممعمهم زم ءدفغا هتف

 0ع نا11 وأ م5356 ءدأ 1"-ةمهعدط]ع! ٠ دنع 11 8غ مماتناهزنع ذ 5ع5د تصف عدتلاعو

 أ (مهصفمور“ أع د تقمخ لقصخ دذ مها.

2) - 

 اائعلاال 7185 1411017415.
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 بايسارفا لتقم ىلا تضفا " ىنلا لاوحالا ركذ

 ههيلا اوهفناو* تاهيل نم ةرسخكب اوقحالت .دانجالاو .داؤقلا ىأ دف

 ربعو ميبكأرم ىف هرميسب اوراسو هيدي ىنمب نابواك شفرد اومدقو

 ىكلهلا داتقلاو ناريب ربخ نم هيلع دروف نوجج هشيج ىف بايسارفا
 الاب ا ودشإف ه.داقضينصت ف قيفلم ةرسفجكا أ ةيساتسفلل كرنالاو هعم

 هفيرازرسلا اضم هيبتا زم ص مارس ىلا
 عل ىاد ةباجإو ةرفزلا قالطاو ةربعلا لابس| نم ارطو ىضقو بارتلاب

 همب ميلا اكشف هركسع هوجوو هداتقل نذاو هبايث نمربتغ ف علهلاو

 لاجترالاب مرماو لاومالا فونسم مل نمفو لاققلا ىلع مضّتحو هنزحو

 () 31 ىذلا . ب (2 (65 ممماك ممهصمواتعمأ لقص 11. ل (3) وو رضماك ممهصواتعمأ لوصف 1[

 زا 1111115 011 4801111810137 1 1.4 11011 1 1551

 .لنع5و ءطغعأ ل هممصغع ءا ]عد اممددرمعو متصععمأا ع5 لت ةمءعداق مان 1:6

 زماصلمعع ا؟متاطمدعم, ممعاغععدسأ لعوسغ اطنخ 1ع عةجعدست لعق آكقتدصت065 أ

 مدمس ءاطغععمغ ةجوع ]ستر امدق ةامصغ ذ ءطعتول. ةطقمتجفط ةهجوصغا !مدصضعاتت 1ع

 آطزهتادوانص ةد2عع ةعق اتمام عذر ءأ ةزتفصأ ةيدزدتلق نع نات 7عم2قأغ 0ع 5ع مةق>

 همر, 1م ممم لع ظلعفص أ ل65 هطعأك نحت ةحدتعسأ ةنععمسمطع ةتعع 000

 ةهتصفا ندع 12 ءدجمتتا]هنم» ع5 '1دمعد ةدطتع 1ع5 مممتسك 0ع آ[كقتلطمة8

 كنأ لغعماتسد عم. ]1 8غ ن1هنعصعت» اماتك 1عو ءمدجساتكمس5 ءأا, لعطتعاتتكم ةعاتلب

 لعدءعملتأ لع دمج اخؤصع, لغءاطتو دع ةأغعمص هةدحافر دع واتح 1ع فدع لع
 ممنوذزغرخع عا لمدصف اتطعع مدعو ذة كد لمد1 مدع عد د ععووصأ لعد [ةعصمعقو تا

 ممهفودصأ لعد ةهدوتس عا عوف ةهطدصلمدصقست هل سوتتغاسلع ءاذ له ىدتساع
 ق4عغو ةحمزع ءطمصعف لع ماعد عدامر 11 لمصصف ةحلتعسعع هتجحع ءطعأك أ ةاتلا

 مص عتمداتع هل علعو لع دود ةعصغعر 1عادنع هن205و ه6ع ةدممأ16 53 6

 ١ عا ومص ءطفعمم أ ةمزمعأ ذ هاتف 1عادعذ 5 1011 15 !تانع, 1عدنع مركمطخ
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 ةزافملا نوط ىف ناتمفلا تءارتو ةرسفيك ر كسع اوذاح ىّتح هعم اوراسف

 لسسزاو كانه اركسعو © ناتسهد اهراسي كعو مزراوخ اهني ىلع ىتلا
 لانقف لاومالا نانمغو لسملا ناقلا ىف ةرسخك ىلا لسرلا بايسارفا
 الاليلتج بز .ىنميع نسملو ماطخ الو .مالكب ىنعدخت ال كنا هللاو ةرسخك

 ناركسعلا لداقتو برحلل زوربلاو لوبطلا برضب باهسارفا رماف ماسُخل
 نم ظفخلاو ظقيتلاب هباحصاو هداؤوق ةسهجكرماف اهنيب ليللا زجم ىّتح
 بايسارفا ناكو قيقر رتس ءآرو نم بيغلا ىلارظن هتاك ىثح 0تايبلا
 باهناو هركسع تارجج ىف ضكر هلودس ليللا خرا انف تايبلا عمزا

 نيدعتسم داوقلا هوجوو مسر دجوف هدونجو ةرسهكب عاقيالل هباحسا

 (') 21 اهيلع ىتلا. - (2 315 ناتسه. - (3 0 نايبلا.

 لعد معءارعودعمو ءهأ لمصضم 1!'هعلعع لس لغمدسأ. ]115 ممهمءطغععمأ ةحعع طدق

 مغ هس ةععمأ عم مممدعمعع لع ![ةصصغع لع ا[كهتلعطمد»و. آنعد لعدح ةعص6عد

 قع مواتح غئعمأ عد لدعع [ذتصع لع 1'دسكعع ددحتع 1م اةكاغعع لن 06وععأ, نحت ناهتأ

 طمر»لغ ذ لعمتتع مدع [ع اطر معمم , ءأ عوسعاع مهع 1ع آنعطتقافص , ةأ ا

 ةاماطات عدا اعدك قصتك.
 لل ةمساجفط هان لعد هفوعمعامأت هدف عع امتع طمدعم, ادن ل عدم طلة 1

 ردوتح ءا 5 عم عووعمسأ ذلمدصع» لعد كعطعددعءذ. ا[هتاعطمو»م "نموصلتخ : «الاهص

 مدع طلعس, طخ مع طمع 5نلدته5ك مدكور مق مقنع لعد مدم1عور دق مهن 0ع محتح

 ةنممطاعد طاعصمإ ظصاطعع محما عا 01, 11 دع ه يدع 1ع ةةطءءاد قامو ككعذع

 ةررقط لمدصم 1هعلعع لع طوغطع 1ع5 اتصطقلعو ءا لع دمرعاتنع لت ءقطق» م0137

 12 طقتمتل1ع. ]نمد لعدح ةعصغعو مدصطوأاسعمأ زادكولتت'ذ ع نتع 12 صستأ 9

 ةمرموخق1. امتع طمورتو "ععمدرص صصقصلف هذ ةعد ءطعأو ل ةعصصغع هأ ذ ةعد 015 لع

 لع ؟6هز11ءرع مغ 6 ممعمملمع لعد ممنءداجاتمصق مصدات ع انه 51110115 06 ماتتأ

 قرصستع 511 ةحدتغ دن لعمفسع ص ممتسعمع كنعدتت هع نتا ةللقتأ ةععلل عع

 41ةقتجفطو هد عال عا, هحدتت ممدماس نصع ها ةننع ه0 ءاتتمع. آنمعونانع 12 طاتتأ

 . هدأ 1هتقد6 (ههصطع» دعد ؟متلعم, 11 ةةامصعم ةهحوع 1!ةاتلع ع وص ةعصمع ءأ

 1عو مرمععرصت عرف 06 دعو هلق كورف ممتع ةقدوتأ اع آ[[هتاعطمدعو ءأ عد ع0اتمق.

 31215 11 [عمادحتو 1متنأعمم عا 1عد مختص كرجدتتح ءعأذ ل'ةعصم نع معغأاك ذ 16 معد

29 
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 مظعم ىلع لتفلا نامتا دعب بايسرفا ىلع ةزبدلا تناكف كالذل
 الضإتو موابعبلل ار مترو ل ةانصتمر اهنا وكل حفلا. ورم رالي ١

 مير تجاه رق ةريهظلا تارمجب سمتلا تمر ىا ىلا اوبراضتتو اونعاطتو
 لجو بارتلاو ىصحلاب كارتالا نمعا تبرشضف ةلثاه ةربقغ تراثو قضاع

 موقزمو ميف قومسلاو ةدعالا اوعضوو ةغلإب ةلهح عيلع نتناربالا

 لج نمأقسإو هنقاوخ نم ةمذرسق ىف بايشارفا: مزهناو قمم لك
 مسر عم برشلل طشنو اًماغ اًرفاظ هركسعم ىلا ةرسهك عجرو هئشيج
 دييقيفاوجتملا لتسنه [:1را !نلاقولو فعلا: وهدا: كعب نتظر ناقل رشات

 اقوه نرا اناا رم ومو: هموف 2 ايل كباس اتراك
 هسه تو ضرالا مزلاو هرب الجو ةدابعلا :بايث"سبلو لستغا عصا

 () 11 ىلا - 3 11دموسع لدصد ا

 ١ هعمل“ عا تأ طحغ دتك عد لفعودتع ةرجعغ5د بدع آه ماسك ععدصلع مدعاتع لع ده
 امماتردع عن غاغ مغع. ]بع 1عماعممتس , 1ع5 لعتح مدعاتك هع ةرععدخأ داتتخ 16

 ءاددصحر» لع طونمتااع ممسدع معممعملعع 1ع ءمدخطمغ عط ماعتس زماتعو هلك 1مدع

 مد ةرتعرأ 1بدع اجدع أ ةاهطاتسعمغأ 1[عدعك ممدةتمصقر ماتتف ة15 دع مدتحتسعصأ

 لع [مهتاك ءأ هطول غمععمأ هحعع ]و اصعع ءأ 16 دوطتعع. آه مصغاذع لسمو ةتصقت

 لاتكون هنن ممم ءدغ هان 1ع ةماعتا لمعلمتغ دعو ممجتمدخ لحج ممتلت. ة]م5 اتضا .

 هدن"جعوط 5ع 1ع, نصغع ءالممرهطأع ممدددرغ»ع "عصماتخ 1'ةتع, ءأ 1و 1'تمعفأ

 انسعمأ 2 ةدماغك مدع 1ع وحتع» ها 1ع ةدطالع. ]نعد [عمصتعمج طععمأ انقع

 طقوم ددرحءؤمحع عا 1عو ةمكدوصتسةععمخأ «0ا5 © رد هفدانع هأ 16 ةوط»عن

 ق1ةفارقط هعدادتأ هحجعع مص معاتغ مهصجط»ع لع دعد ةةستلتعس5, اهصلتك ندع ]ع

 . عمو لع ةدص ةعصقفع دع معملتأ. آ؟جتلعطمورو معامدعمو عد كوس قصص ب عامل

 . راعاتج ءأ دم هثاع 6م لفممتت11عو لع 1[[عمصعست. اك, هللة عع عمخم 11 هع تلا ا

 8 طمتعع هحعع 8متتفاعم هأ 1هو جصاععد عمصلف. ]1 دع مثز ههدتأ لع اذ لف[ هنا

 0ع 1 عممعممت ءأ لثأ : « 531 ممالك طة 0مخ مهد نم 1 ةصفعسمست, هتك 2201335

 "1" ممف-مماتك ءصامصم ءأ طاعددف ءأ ممتك هم لفعودأعت همف ادق 33085 811

 5عو طفرعوو عا هع5 ة10]0ةل15, : ءهأ »ماتك !'ةمصق ءطققذم لع ةمص مملتت.» كت
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 منيب مدقو.دارتقلا ىلع علخو لؤمالاب قدصتو هاا اًركاش هلل اًدماح

 ضهن دق لاسم ةروص :همالعا ىف سواكيك ىلا لسراو ىبسلاو رفانغلا

 اهب نكفو اهيلا لصو ىتح ركاسعلا ىف كنك شهب ءاقلت (:هجوتو
 ىنيضلا ءآزو هريخ دجوف " بايسارفا بلط ىن+ سيشاوبلو ايارسلا تبو
 زد كنك ةاّمسملا هتعلق ىلإ هاجلو دفن قارعخأ ىف 0لاتحا ناك دق ذا

 ده وفتح اهكي ممل ههمدخ نيصلاب زاتجاو هرثأ ةرسهك ىفتقاف

 تاراغنلاب رقلتتف عاقيمالإو ىحاونلا كلق كلم هنب ىدتقاو هلومأو هلزنأو
 هحانج اولصوو هتاودأو هنالآاو رجلا بكارم هل اوؤّتهو ىناطلالاو ايادهلاو

 ١ 10 0 مجوت. ل 9 عمو ممماأك ممهمهوعاتعمسأ لمصع ل مكاو ةىجيتوف: - 00:00 لافح. --

 (] 6 ءاجملا 5 0 دخن.

 مدداتس , 11 8غ لعد ةطاساتمسم, "عينات 1عذ طقطالف 0ع !دلمةهاتم»., ءأب عدل

 هن [ةمع لع ط©لعمي 11 خهدعطق ]آه اعخع لع ةدص مصغر 1هدقهصت انتاعت عأ ادت

 معصم لقسأ عموععو. ظانتخ 11 لتئاسطاسق لع ]'ةعوعسأ ةلتع 281315. 0118«262 9

 ماعد عماد 0'طوصصعاسمع ةتحح علو ل'دعصفعب ممعامععم عماعع عنج 1ع طاقم

 أ 165 ءمماتكك ءأ 84غ مدت عدت ذل ؟متاعقمددك دس مح عةددعع ادت "عملقمسأ ءممدمأع

 لعو ثةؤص ع عداق. لسصقاتتتع 11 5ع طصتأ هد رماتأع 37عع 565 15011765 انف

 8ظراتمءطتلعمصلع كن هجتوصأ دااعتساأ هعاتع متللعر 11 هذؤع ةامهطاتخغ

 [يتاعطموعد , نحت ةحدتخ مغ لنغ لع هدم ءفماغد لعد لغه عطعسم عدأم 0 6 عادت

 مودك عا لعد ءومتمدف هذ 1م معءعاطععءطع 0 ةكعفمتجفط, ظمأ ةصكمعسمغ بدتل 5ع

 اممدحوتأ هد ع1 لع 1'ءععاجؤممع ؟[عوصنغعع لع 12 (طتسعز هدنع 11 ةنتوتأ

 رممصمفاجتت6 مودع مهقدع» ]12 دمع تأ دةامتأ مملكحعتف لمصم ده 10167 عودع
 ممدصسفع اكمصاعلت2. آنموودع آ[كدتاءاطمدرم, عد ةاتتحتتطأ 5و 136عب 282558 081“

 آه (نطتصعر 1ع 1!"دوطكمثع, 1ع عمت لن مدجن, ادت 1غص و1 عتق 5و2 "ع5ععأ ءأ ذه

 5وات12155102 أ 1غ 3 52 102[0150051 565 561771665, 55: 701017151025 عأ 55د

 معادعوةعق. ةتصفت طععملأ اعد هجاععك ؟مزك لع نعد ممونمصف أ لع نعد مهضفف عفر

 نحت تصعد است معموعماع» لعد نهالعدص لعن, لعد ءةلعدتسع عا لعذ معمزق16005,

 است معمعمسؤمعصأ لعد ؟ةتفدعمتسم عغ مدع نع نسل 1ةهلاقتأ موسع طصهلتعتع» ءأ

 1!"ةععموم مدعم نعمل ز تكون ق هع نما تك اعوح عوف 18 دمعت" 3جعع 5ع5 1011265.
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 باهسارفا هنم لسنا ورد كانا ىلز اس ةيافجف 5 ىنربع ىتح

 اهدجوف ةرسيفجك اهلؤنف هيلع نوطنا عوحرالا جاكي نناكو 0 قبثرلا لالسنأ

 اهب ىضقو اهب حاراو حارتساف رممو رمخ ة :كو اًبمليو امسح اهذدلا ةنتج

 هيلع اوراشا داتقلاو مسو نا دق اهلاوصا عججو ٠ بزطلاووهللا قح
 لايتحاو اهيف ءادعالا عمطظو اهعايض هورذحو ره ىناريا ةدواغمب

 هكولم ىلا ىحاونلا كلت ٌمسو ليحرلل بقاتف اهملا لونسولا بانيسارفا

 ىارطالا كولم راسو روفغف هعمو ةانعجار ّركو اهيلع بئارسضلا ممزلاو
 ةجيخالا هل اونمضو م دالب نم لاومالا هيلا اولجو ٌربلاو رجلا ىف ومد

 : ذابانو امس ىلا هعم اوراسو هل «اودهف ةقناقاحل هابقتساو بئارنضلاو

 (1) 6 قيهبزلا . د 31 اهيف ب ,رطلاو. ل (03) 1 اعجو. د 0 1 اودسجمل.-- )(  31 ذايانوايس

 ا.هردومت] هعكحتو معنف لع [كمصاطلتع, ةلعؤمتجفط هد لتفمدتتتأ مطصصتغ لات

 را م ععمأ عا مصصسمع دز ]12 1عخع دع آذغ [ععمصغع ةدعع اتت اكهتاعطمقلكو رمزا 3

 وسم“ ان عك لمصم ]2 [مءاعمعودع ءاجتغ بدع ءافامتغ نص انعم ءكدمعسمسا ءا ماعتم

 ل'دوععصعمتن, 1ع مدعولتك لع 1و عممعر هن ةطمصلةتعمأ 1ع5 طاعتتق كك 16و

 رجعو. ]1 هذؤع معرممدو, ]ههتفددسأ لع دعو لفات عمد عا زن طمعصقسمأ 01 1716

 ما مدتأ 15 ممهتس ةاتنع 1مدنتعد 1عو ”عاجعمدعك نس'ءللع معماعنم ةتأ. 1 0انفاعاتت ءأ

 امو جواععد ءطغأ5و ل'دعصقع ادت ءممقعتلا ةعومأ ةدقتتاغع لع مءاماتسضتع» لفصف

 !؟[مقصدفءطقطعب ادت معمم مدءمامسأ 12 هنا 00 لة و ءمءاتق# ل1 دكان

 اجزودغ ددصق ل61 عصقع, ترصمذغ هتح عماضعرت“5عق ع5 مص عتق أ ذل احصع 153178-

 هام نانع مماهستتأا اعماع» ةفطفمتوجةط: ]ا؟كهتاطمة8 56 ممم مدع جان

 لفمدعأ, معصتخ 1ع عمدح ععمعس عدا لع ع5 ءمصاعفع5 ذ اعدت "015 د ]عت

 ادد ممدخصأا مطسخ, ءأ هود مءامدعممب ةععمسسز دوم لد 1*ةعطكمشتخ ا لعق

 3101 ع5 "015 1ع ع5 5نعتمصقكر 111|0 10135 56 1011:6121 8 ل15 م0511 , 81 131

 ءأ مدع اعسع, طق ةزنم0 0[ ةعدأ 16 1عاتتتو ع5 1 ءطعدودعور ءأ ةةهوقح

 عممعمأ هذ آنت مدؤتو» لعد هل ععتوصععد عا لعد اضصطستق. ابعد اكطقوفتفف اضع عاتأ
 ذ دو معمعمسأ»ع, دع م05 عمم فععمأ لعتوطأ ]نت أ 1" ععمطم مدعم غععتأ ]115-

 وسن ذزجقسمفطفلاط. 11 دؤع ةمعغأاف ها, طعدسءادخ ذ 13 105 ع5 69 كانك



 [1115 101115 ط5 15015 115 2031

 كنك تشهب ىلا اهتم راسو هيبا ىلع اًفسا ار رفظلاب اًحرف ىكيو اهلزنف

 لئاسلا نم ملعب هنع لوثسملا نكي مف بايسارفا نع اهلها 00

 ىنتشلو نمصلا كولم نم الك ةرو روغغلا د دسو رومالا بيذهتب لغتشاو

 نئاسشلا .ىلا دعما ف تابالولا هداوق ىلوو هملع علخو هتكلم ىلإ كرتلاو

 راسو هركاسع هب تقالت ىتح 20 لؤنو نوجج ربعو اراخب ىلا اهنمو

 نايعالا ىف سواكيك هايقتساف سرافب هزع زكرم ىلا اهنمو ناسارخ ىلا

 قينحإو بهذلاريرس ىلع ادعق دق هبحاصل اههنم لكل جرتتو هوجولاو
 طاشنتلا مير © ةماقابو برشلاو لكتالاب اولغتساو ءاسؤرلاو داؤقلا ايعب
 ةرسسخجكا قا رق هايندلا ىالخا مل تّردو رادلا مب تّرقتساو طابقغالاو

 (') 11 ةماقاب اولغتشاو برشلاو مهل لكالاب اىدطتخاو : 15 19:0  مانلاو برشتلاو لكالاب اولغتشاو

 ايندلا .

 ىعدمتا لع معمدرممماع» ءأا ةلللتعغ دن دوج عمتع لع دمص مفععر 11 عوق لعق

 امرعصصعو. ا©ع ]ذب 11 دع ععدلتغ ذ 8تطتمءطاألعمسصلع عا هكذصلكمسصم ةهتنصتنغد لعذ طقطتع

 [ةصاق لت ليس 31'0ةقتجؤطو ممهتك 115 ماعم ةدحوتعسأ مهق ماسك ندع ]دنع

 مدفع. 11 ةهءءعدمو ذ "نواعم ]عد ه1[ هتععد مهطات سعد هأ ذ 026أ[1 ع هج ةأاهأ لع

 لغ[عمدع 1عو [ممصاتغمعدو 11 "عمحتمزتو ةنتفدا, ةيجتغم اعادت ةه1 لمصصغ عد

 مماعو 0'طمصصعتت», اعد "مزك لع (نطتسع , لدن اك طقاأمس ءأ لعد '1'تععذ لقطق [عاتاف

 ل1116 معماف مدجور ءا مصلغعم ة دعك هطعأك ل'دعصمع لعف عمابت عند عت عجاف

 طونم, ءوصاتستمسا د "هدتأع, 11 دتساأ ذ 5ءطقمعاط, لع 1ذ ذ 8ظحساطقسف, اعد

 رعد 16 طردتادوفس , هد ضنأم ذ ظدللعط زدمومتف ع وتل نأ معزونسأ مهنع ةعد
 اممادزدعو ءأغ, مدع 1ع [؟كطم»ءؤمذص , عدعمم ده ممونلعصعع لهصم 1ع 1"ةعس. اكهت-

 !اقمتف, ةععمرس مووعمغ لعد ععوصلد نا لعك طحساف لتومتاةتععو, اتصأ ذ هه

 معمعمصات"ع أ ءاجمعدس عد لفتح متأ ماعلا نذ ا!عععع لعوصأ !ةسانعع. آف

  هةووزعمأ ةمداتتاع دع 16 اعمصع ل'نع, ءمامد 65 لعد ءطعاد ل'جعصصغع ءأ لعد

 هعروم عانت, مةهقدؤععمأ 1ع ا!عمممو ذ ممصوع» ءأ ذ طمرعع ءهأ ذ متررتع لمص

 !'116عمعوودع عا 1ع عمماعسأةمصعمأ. ]15 لع ءنمغععسأ ةتسفت نسعأولدع اعدحإدل ,

 معملفصأ ندع 1ع مممصلع اعدع مءعملتعممتا ةعذ لنأ1 عد.
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 ديو :بانكساركفا ىلع -دانضرالا عضو. ىكاريطالاو..هاباتنالا :.يراصما كتيبات
 اهفلاراسف ناجبرذأ دودحب هرشأ دجوف ردمو رجح لكت حت هبلظ.ق
 هللا ىلا ةبغرتلاو اهب نارينلا نويب ةعلاطمل داوقلا ىف ةرسفكو نواكيك

  دارفالاو عئالطلا اتب دصقملاب الصح ىنمخحو بايسارفإب رفظلا ريسيت ىف

 . نايعأ نمرفن عم زر زوج دي ى اًرمسا زومسك ناكو بلطتلاو ضتفتلل
 اورام وضم نغمتي ملا سافل ذاجها نفكر نا تال دلال
 قئثوتساو هيلع ضبقف ا :اوكنتم اًرَغتم نيه قابل أديرش اديخو بايسارفاب

 ءاج لاحلاب هربخا نم هوحن رقطف هيلا داتقلا برقا زر ذوج ناكو هننم

 نم اريدغ لخدو هرج ةّققبب موه دي نم بايسارفا تلفأ دقو ززذوج
 7 ( طسوالا . - (2 21 دارفاو . +ب ( 21 ركفتم.

 اا

 [ةتلكطمورتد ةحدصأ يمغلتغ ةلدح عمانتل عم عاتت5 ع5 معمدتسععك ءعداتسولعق

 ها لعد مموتسععد ["هماتفمعد !'هدلعع لع ماهعع» مدامتغ لعد عدت( عق مواتن

 [ءرمتع» ملعقة سترة امان 1ةدانع هغ لع 1ع مععطعمءطع» هقون لقصص عذأ لة

 اماتك 1ع5 ءملسف, لقصف 1عو مصممو عمعنو ءهغ لفصف 1ع5 11165, لف عواتتتل1 ةعق

 ("3ععد جدتح «مهادآ05 13 لط عمطدتلر ص. آ[؟ةتاعقمسم ءأ آكمتاءطمدرتو هزل اههصفم

 ميما فرن عمأ ةحفع 1مم ءطقأك ل'ةعصقع, ةظم لع هتمتتع» 1عد اهصما ع5 لح 1"عات ءأ
 لخسرم 1 هرععرع ادتعت ممن ننل 8[ طتعصاما (هضطع» قلك ةمجفط ةهاعع 1عاتت

 ردمتصخ. (0تمصمل 115 طصععمأ ةعح نو خذ لعداتسماتمص , 115 عدح مز: ةرتعتأ لع اماتك

 0ما65 لعد "ععمو مهتقذدص نعد عا لعذ ةمتقدةتتنعد ممانتخ ةجيدأهعع» ها !هدحتلل عع 14

 مصانع ن 12 "ععطعمسعطع ولن 101 1

 1315137 نا ةنأ مكه صس ع ءمارسع اعد محهتسم لع ادز هن لطم 306 5 0111

 هماقطأعد اتصسعذ. نع 11 ةضانللف لاننا 101 5مآ311[1: 70116 311 5611716 6

 داعم , همدحصسصغ ط[هاثحدم , مهتما نص زمان ذ ءقماس ع قل ةفاجتفط , نادت 11 هنأ

 . ةعمأ عا ذ 1 ةءوعأ, ممتكفع مطاع عا لفعطتت , دم غعمصصهتدددطأع. قردعؤو و ةاعع طاع

 هدواتتت6 لع هو مععووصصعب 1مانسم 8( م" عدتع عد امسماأع طقتع آطزهةفلطقتع#

 عانت 0165 ءطعأكذ 'ةصصغع نأ ةأهتغ 1ع مادحك مةجمءءمعاطغ لع است. تقمص

 آر هخلطمتخ» ةصحو, 4ك فمتوتفط , هكدسأ 0ع .ءع نحت ]نت "عوامتا لع هد طمقعت#ر

 ىمعمهتلا 0" ةءطقم مع ذ مخصص أ :نامتأ عماجأ لهصف تمص ةامصوع !مهرهصغ مقنع



233 .551515 215 8015 585 811510118 

 ةاوقغتتم وهو ءاملإ ىت هلخدم ىلع موه هده هيف رتتساف هرجلا حاضحف

 طايشلا هيلع تشو دول هبرماو زومسكب زر ذوج اعدف برطضم

 لامع ىّتح قنهوسلاب زر ذوج هامرف ءاملا نم هسأر علطا نا كلاي م هيخا

 هباحكحإ هب لكوو هفتكو هذخاف هسفن ىلا هبذجو هقنع قى ةدالقلاك

 ةكبم ى بايسارفا عوقرب ةرسجكو سواكبك ىلا رئامبلا تراطر
 اركشو هادهو نيدجاس هلل اخ اهيلا زرذوج همدقو هب اوعدف ةكلهلا
 قيك طاكو ةبقر واسعا هنيدفو"الز|3لجاب تايسارفا ةرسعيك © ىأرو هل

 قرس هيلع ىكب م نمفصن (هدقو ىيسلاب هلجاعف ههييو هل

 9 11ةمومع لهمو (. ب (8 0 اًريغتم. ا )7 0 ىراو. حس ا ( هركقو

 !"ءوتن لع ]15 مع, هنن 11 ده قعاقتأ طماتس , ننت نامتأك طخماتطأغ ءأ ةعتأعب

 ممطأو [ز هن 1" عملت[ هان 11 ةامتغ عماض6 لقصف 1'عدسض ان طم

 116 ةصحعمع“ آ[كمصسولتسة م, 16 طغ ممعاأع هنت عأ [عدج مع“ قذف ءمدجد لع 1متعأب

 لع (ءا1ع متاع ندع دذ ءاجقتعع ده لفغهعطق ءأ نتا ةع ممتأ ذ طسساع» ءأ ذ

 ممسهقدع» لعد كف لع لفامعددع. ةكفمتجؤط , عم ياعملمسأ 15 ؟هذج لع ةمد

 [ممرعر مع ماد 5 ءمممؤءاطع» لع 1[عورع 1م اغأع لع لعدذمانف !' عمت. كلمدتو آلزهنثح

 117 لعام ةادع انت 1ع ادععأ يدق 5 ةدصمات]م ةجامانع 0ع ةوص كات همدمطم

 نصح ءمالتع» ءان 1'جااتعدسأ هذ ادت 16 ددتكتأ, آنت 112 16د دمهتسف ع1 1ع 5

 ها 1ع معدمتغ ذ 12 عمصلع لع ةعد 015 ءلعرو. آنه مما 1 ” قة هزوفط 6011

 اهددطغ لهصم 1ع 51غ دتمأ ةرتدصخك 7 هما ءدصعصأ مم"[6ء ذ آءةتاقمادك ءأ ذ

 [؟يتاءطموعو, عدحعت 1ع طعما ةصعمعت, ها 1هسودع 000]1طقعت 1ع 5

 ل عروصأ ةهدحر 115 دع معمداععمغععمأب ة0هعدصغ الزعم ءأ است تعصلقسأ عمق ععذ

 11 ط موعد 0111, عم نادل .41ةفرجفط طقعممدغ ءا نقع, فادح عا لع 10تعق

 :للحأ هدم 1ع مدتصغ 0'هحمتع مااتغ لع ادن, دع طقنم لع 1ع دج مع» لدن دهط»ع ءأ

 1ع 1عملتأ عد لعتح. تنك 1 ماعتعم دددع ]ستر ءوواتزتدسأ ةعد اهعطمعم 276 8

 رمهصعاتع. 11 لمدصم !'هعلعع لع 1!'ءعماعمعءرع ءهأ اكفعدأاسوم ةحعع انك

 الم ءادكطتلااظل 10417
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 كالهب رورسلا معو هب زويسرك قامو هنفدب رمأو ههكب ةفومو
 ناقدصلا ةتسفهك قّوفو هيب اورشابتو يصاقالاو ىنادالا بايسارفا

 . زرذوج ضخفو ا متالسص لزجاو داؤقلا ىلع علخو تابرقلا نم رثكتساو
 رققسم ىلا داوقلا "ىف راسو سواكيك عم. لحترا ف ةهسهلل نابهلاب

 ناديهت نال داهم _ضوقب نرايسسلا ادع وج ايست نيل

 ضابو رومالا تمظتنإو كلملا قرسشاو رهدلا نكسو .دابعلا شعتناو .دالبلا

 هيتس ميلف يبق هديربل سواكيكل تلماكت نيحو رورسلا خرضو

 ةنس نوسهو ةئام هكلم نم نضم نا دعب

 اذ ةاهسوسم لمع 3[. - © 31 فلو ب 0) 11 مهتالس. - () .لادموسم لمصع ل1:

 آد ممتن ل ةلطةفتجفط ءهدسفد, لع معنذ ءهغ لع !هتسر, نصع ةداتفآدعاتم#'

 عمم ةولع مقيعصمت 1عذ طمصممم عور اتت 5 ةصصمم نة1عصأ عا طعاتسءادع مث ةثصعسم ءدأ

 ]عد دتصق هاتع 211165 ءب دع 111: كامسصأت آكمتاطموو لتداضطاتم عد هتحصفدعؤب

 1 طعوتت عمات لع طوصصعق هعات>>عق, ةععم02 لعد عمطعف 0! مط صعاتت" ةحتح

 ءطغعأ5 ل'دعصغع هغ 1عو ءمدعط]و لع مم6وعصامو عد مدحت عداتعم الز هنلطمتعت ,ذ

 نحت 11 11 لعد لهصق مصق1:0لغعدط]ءد. ظصقاتتأاع 11 دع دصتأ عج ؟مادأع هنتعع اكدتع

 افمتم ءاب ةهععمص مدعدغ لعح كطعأك ل'دعصفع, دع ليت ععم نعد 12 مهل عمعع

 07214, لهصم 1« 1"ةعك. ةلمعو 11 ل15 مءعدمم ]2 ععصم ءدأ 8 زاننانعع ءا 1م طوصتغ

 ءأ ةدوادتد 19 ةؤءدسأغر 1عو معموتسععد ةامتعسأ اعهصوست]] عد, ]عد طقطتنمسأف

 هع "ءاعوتعمأ, 1ع مممصلع زهاتتكددتن 0ع اه مدتح, 1كم متعع طسضاالمتغ لكس

 عممصل ةءادغ, 1عد ةككدتحعو ةامتعصسأ طتعصم مموافعد ها 1ع طوصطعسس ةامتأ كد

 مطاع هأ ىصاتسات.

 ا[؟ةتافمدخر ةهرتدسأ ١ ؟ةدلتفف هع يدل هحدتأ لفدتسم , ظدأ كاسم مقنع
 ممم, ةمرعغد نص "مودع 0ع ءعدغ كسو 13216 5.
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 شوايس نب ةرسخيك كلم

 كلتملا اغصو هرونب ايندلا تقرشاف ةرسقيك كلم ريعيجؤماب امل

 هنيقازبلح :تالغلماو اكافاوسحلاز 'الاحهلاب:فولحلا لاسر" هنتم أ قت ردك م
 قيفيكل يدلل لولا دوو كيمو ةلئمع هل نيالا اهرولق تالعتا اك 0آلاوما

 ةسيفلا كالو «٠ ةسيفنلا للال نيب ءانسملا ةباشلا نيورعلاك همايا
 حاربتساو بارطنخا ال 3 جرش الو 1 لاتق الو والاخ الف هنامز ابظو ىنسحو

 ىف قيفوتلا نم هدعبو هيار ةكاكرو سواكيك ةكلم ءوس نم سانلا
 0نمفلا مأودو هشسبح ةرعمو دوصضو بايسارفأ رش نمو هكلام ريبدت

 () 11 الومالا . -- (2 01 ةيناسغنلا . - 3 91 لام. - (! ©( نيفلا . - (9 ة1ددونع قدهذ

 810117 م1 عئنآ 1105184 , 71آ.5 215 71

 ' قمرععو 12 مما لع آ[؟ةتاعقمادد مودم اكهتاطمد»عو. آنع مممصلع آدغ 1[!
 رصاصم مدن د عامزعع هغ 12 هزئةسأع مءعرتأ اهانأ ود ةء]هأ. ]نعد ةمتتمازتن5 لعد

 ممزق لصسععمأ ادت ةمزممءاع» لعد قلعدتتع ءأ لعذ تطاتأكر عأ ةعو مندور 5ع

 ممصومات "عصا لع كعاطعفدعو, قدصتصع 16و نقعدع5 لع دع5 ةدز عاف 5 عصمأتععمأ

 لع ةمفعواتمس» أ 0"ةطمماتع" م01 آنت. 5هدتك دمه "غعصمعر, 15 مممصم"ءطتع

 لعتمأ مدععتللع هذ دصع زعدصع ءأا طعالع ظفصعفع مدح ومأع لع مه عطلت[

 ة[011عو هأ لع متءاطعو 0هعم عمم عماق. 5هرم اعدصمو ةأمتأ نص اعطص ]مو مانت ءأ !طعاتم

 معاتح : 11 طخ ةحوتأ دق لتكءعمسلع, مت ءمداتغ, مخ 065ه*لعر طق "011. اع

 معاترمأع "ةةررتعمتأ ذ 1'هتكع ةزعغو ةحكمتع ىدطأ 16 مممتتك هتف "وتسع هأ 1ص عمص-

 ةاوهصعع لع آ[؟هتاعقمدفر مملخ6 لم ءمص عمم 0ع آل1عات مماتن" ةكذاتتسع» 12 طوصصع

 هلسصتصتما#واتمص» 06 هعد 10اهلق: 11 ةادتأ مصاعمسأ 0 نمو لغآتح»# لعد والم

 مدا 165 نان 321[ هس عمغعد قلع ةمتزؤط , لعذ 1ص عاتعذ1هدق 1ع ةعو ةعصغعو عا لعد

 عامعم»عو مصاتستتعأ1ع5 معدقسأ اهدتغ ددص "غعدع. ل 15 ماهعع 0ع !خدص ءا لع

30 
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 وياسمأف اعلا لاهاك ًالاجآ نامزالل أ )1( ءايكيلا ضعب لاق مم :ننيصنا

 ا أتلو هققو خطقنيو هلجا ىضقني ىتح ءوسلا ىامزل

 هماتا رهآ ىف رك اننيتنباو م هودي ناميبطتتلا ارطقلا نم هلخادتي

 زع هللا ةيعن ذ نأ رفكو ليبسلا ءاوس الض ىتح هربمأ لأ ىف ' ها واكيكو

 هناميتنسو باستنيمللا قزيط رجلا نلالسمالا نكت م نوظيةبلا امه الا

 لعلا ىلع لابقالاو «انهيفراخزو ايندلا ضارعأ نع ضارعإلاب هسنغن
 هكلم نم ةنس نوتس كضم ىنج داعملارفسل ىؤقتلا 0 دوزتو ةرخالل
 + 10 لاك . هبا يب الاو. مل (3) 1[ سواكيكو ناكو: ب (4)» 55. اورغكو . ٍبِس.القل 3 . ثداحجيو :

 0(  0 اهيف ءاخزو . - (7 21 اودّوزنو.

 !'ةتاععر هد 2720[ ممهتسأعصقمأ ن2 3286 50115 !1'ةممدتعدعع لئاتط 701, 2

 معتماع ءةماتعع عد دع ةعنأ طمصسع. آ5114 وأ طتعص زدقأع, 15 مهصمأع لت

 هدعع ناتأ 2 016 : آو 60001 هدأ 1ةترع اعطت عر مرصع 14و 2065:

 داتمممأع لمصع 12 ممهتتحةتفع ةمووتع زنك هع نان ءاأع ةعتكع هذ ةمص
 [عرعمصع أ نان *ه116 همز ةععمسسم 11!

 [ةتاعطموءو, يتمصمأ 11 1غ 12 اععع هذ دعه 0ه>02عقر 165 هزك همم" 6و565
 معءطعمءطع» دمر ةسصتأتف  ءا !دصتحومو دع اهتددفصأ ةهحوع امصغن لع ؟علنا

 عمات نعمعم مهن ]صت, ةمم»ةطعصلمتأا 0'ةغعع معد ةذ معد ةوحدطت مدع !هدودعتل
 اسم ماغأغ ءأ ]م ممعومص ماتمس, مدع 1ع ظيععمأاي ]نص ذ 1ه طص 06 ةمدب

 "نودع 1'دجاعع لهصف 1ع5 ممم عم نعوم عصام ع هود عماتج مص عمم عصأم طز ءدح
 أ ]كهتاعقمادك, ناتذ 2105 د ةعومؤئعمأ ءا دع مععلتععمأ, طممءمدسصات "عا 3

 عرؤععد نييع التعب اعد ةجدتأ لفمدعاتع5و عا دع مممصاصؤععمأ ةص عمته. (ن ةقأ
 ممانسننم1 11 دع لغامدعصمتا ع ماسح عد ماسن لع 1 ممهصتغمع لع اتتتتنع 5
 015 مماتن داتتاع ءقا]1 ع لعد ل6 هاد, ءأ 31 دع ممعامتل ةحوع !ةصفعساتم» لع
 معرمص عع هنتج طاعصق ممطقت مز: ع5 0ع هع مممص0لع عا 3 ع5 >ةقتاغقو 06 5 ةرم
 ماتومسع» ذل عدوصعم مدع لع طوصصعم هعتحعم 12 لع ؟دغتعع ءأ 06 دع ططاتستت
 لع 15 ةدتصاأع ملغاف مودع 12 ءمدجنع لح 2ةجولتف. 18غ عاد طدأغ ةتسفت زادكولانف

 هع ندع همد "غومصع ءانأ لدغ ةهز>ءهطأع
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 ا" فسارهل دّمع نبا ىلا كلملا ههلستو ايندلا نم ةرسخيك ىلخر كذ

 داونقلا عمم [عمجب] رمأ ك كلا كرتو دقزلا ىلع ةرسهجك مزع مح اتمل
 ىتر ىلا بهاذ : ىدالوأو ىتوخإو ىتموم اي مل لاقف نايعالاو هوجولاو
 نموهف قسارهل مكيلع قلقسمو ىداعم متكشاعم نع لفتشمو

 ظفحيو ىبانم بونيو ىاقم موقي نذل هتيضر نكو ىتموع ءآنباو ىتمورا
 مكيلع ةيكتلتما لقاك العام ل اونمضأو 0 مكبتاوح ىنولسف نانو

 . عمسلا اورهظاو هتقرافم ىلع اًعمهج اوفشاتو اليوط اوعزجو اًريثك اوكبف
 عاقصالا مكلمو دالبلا مالو هنا ف هتفيلخل دايقنالاو هرمال ةعاطلاو

 0 © فسارهك رك نا ىلا . ت 8 0 مكجاوح . 9(  31 ىلا.

 [4] [21105184 51 8111815 2آ0 3101111 11 811111 11 0110118 4 10115451

)5013 

 آانمركودع 15 "ةةواساتم» 0ع آ؟قتلطمؤعو 0' عممطءةفدعع» 12 نع 06016 ءأ

 لع معممدععع هنت مماتكمتع كغ لغطستاتج ع, 11 8غ ةفوعسط] عع اهدف 1ع5 ءطعأد

 . ل وصصفعر 1عد طقسأم للتوصل اةتععو ءأ 1عو ععوصلفر ءأ 1عدع مدعأاف ةتسقا : « 1و

 هرجعإ عن, طمعف [*ةعور دمعف طلقر )ع هتك مهعاتمع ممتع ة]11عع عمو طلعات, ةطقصم

 لمصصع» 1ع ةمتس لع 705 ةلكدتتع5 موانع دع عةحهتلل عع نانتف مهمصن دلت. لع

 ماتك 1هتفذع هودحطمع طحوات ةاتععع3وعاتن آبمطعفف[, نادت همأ لع دصم ممعع ءأ ]ص
 لع ممعف :نمدفتسد أ نتحع )'81 ءطمتفا مماتتع طمع "عدمرت] 2 عع ءعأ طمع "عمد 6-

 ةعواع» عغ ممتن" هطوعحت عر“ طمعد ةصفاست عاتمصق. االدتساعدقفسأ لعدم ةط 0162-1

 هع هع 05 نوزع ةأ معمم ءانعمدطممز 0'هطغتع ذ هعاست ناتع ]4 005 لمدصع
 نمرصتط ع ةواتتعرءدتس. ٠ ]بعد هقوزكامسأم [هصلتععمأ عد ]معصم عذر مممصت 1 ءعذاغععدأ
 اعد ياعفسمسع لمدلعمع نأ ؟دععمسأ 06ةعدممممد لع ددد لفها. ]15 دع لغءاقع

 ممرععدأ مناك ذ فعدأم» 2061عمم عصخأ ع هاك 0ه:ل0مدصهلا ءأ نق 56 ةواننم ءاأع

 ١ قة قوم دن ععوموءنت. [؟ةتاعطمؤعور ةدمدتأاع, 1عدع ةفدتعسو 80137 عرط عدم عهأ5 ,
 5011 مد0ا1ط عقر 501[ 80 قات10 65, ]ندع ظأ 06]زج عورع 1عد 1عاامعم للسح عداتأتل"ع ,
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 هبامث مسر طعاو منهب هزونك نم اًرندك مسقو مل دوهعلا ةبتكبرزنماو
 اًرنك مسقو هنقرف 0نزمبو هتحلساوتكو هعايض زرذوجو هنتاود نوطو .

 ياتهلاو ىنمزلا ىفو نيرطضملاو نايبعلاو نيكاسملاو ءارقفلا قرخأ هل
 نارمنلا كومبو تاطايرلاو نوضنحلا ةرامعب ةرخآ هل اًونك جرخأو ىليالأو

 ةأوادمو روغقلاو دصارملا سو روسيللو رطانقلا حالصاو تادابعلا عيضاومو

 هجوتو هريرس ىلع هدعقاو نسارهل اعد رف نمناجماو ”نيرورمملاو ىضرتملا ٠
 هتعباتمو هنتعيابمب ناهعالاو داؤقلا ماو هكلم رقاخ  هاطعاو هجاتتب
 . نانا و ع طا ليي جس ابرج خاين رولا

 1 1 نريبو: + (2 31و موتع لوصو (. لح 0-60 نيزورمم او , 11 اا

 اهنع لتداسكطادم نص 06 دعد اجمدمر5و عا لمدصم ذل 18مسمأعسم دعو ؟ةاعيمعصأفو ُذ
 ['03ث5 ةعد ءطعدسخي 2 060]10ط قت 3 0هرمهتسعؤر 3 13 هع5د هرعطعو ءأ هل

 ظتدمس ددص ممطتلتعم. 11 لتكاعطدم نص هجاعع 0ع 5ع5 امغ5025 ةلتع مقلتت'ع5 ءأ

 211 16م خت افق جدتع ة8عان ماعد, هاد طم 2]طعاتظءانلعب اقنع مهصدأإ م[ اتم

 هممطعاتسو ءغ هدتع اءانا)عؤ. 11 عج لمصصق نص 06 مماتن 10ه مخ

 ءمدصقاستتسع لعد لتعم» !هءاتطغور ع5 ممداعف ممتلتأةتععور عد اعدطرم]عف لت

 1" هغ لعد انعدع 0'ه00هتمدز معمدعو» 145 ممدام ع طمزق ءأ 165 ممصغق
 0ع ماعمععز دمعأأمع عد غناه 4 061عمقع 1ع ممقكعك 0'هطودعرج هانمس عا 1ع

 م0553 عع5 هانت: ععاك 065 ["هداتف»عو, ءأ اهدتاعع ]عق 2221201685 , 5 طج مو عمت ١

 كيان ه( 1و5 لفصعماف. [[8مقدتاع, ةرتدصغ 1هتأ حعصتع امطعفما, 11 1ع طخ

 هقوعمتس دادع دوم امؤصعر ]نق ممقؤه 5ذ ءممغمصسسع ةايع 1ع اةاعر ادت ممرمتأ مم

 ةععولت 021 أ هلمدسم ةدجع ءطعأذ 0'دصصغع هغ ةنصحع ععوصلف لع 16 مةءومجا
 مهتاعع ىدصعصمع ةوانج ععدتس , 0ع ددتحسعع ده لتععءاتمس» ءا لع طحت معناع» ةتمع

 ءأ ةقوزفامسعع. 11 ]تق 0ممصق 5ع ةددرجبْلططعك 1مقاناءاتمصفر .ءممق1قأ هه ع
 هعععال عملك همدمفعتلو, عا لعد ةممعزومعسعمساأف ةمانق !هعصع لع مممحتست و ةدتخا

 اهانأع مهانف ع. ظ



 1115101815 2155 5015 2185 5. ظ 209

 هتّيصو ىف فسارهل ىلا ةرسخيك مالك نم '"روغو تكن

 امابرا كولملا امفالسا اومسي يول اوصيخمفلا نم ةداعلا نرج اما هلوق اهنم

 لج هللا ناعفإ هباشُم ةحصملا ىلا تاو لدعلا © تقفاو اذا ملاعفا نال
 ةنليباةلمس ةقكلملاو ةعزانم ةيوبر 'ةلففالالا يفلح ماةعلك هركذ

 نهيومي اعف قلافل رهبدت ماكحا مزلي نأ مسالا اذه ققنسمل بجو

 اهعضاوم اهعنشوب هلل ٌماقلاوه نوكيو قلفل زوما نم ماعلا ى* هدي
 لوهس ىف اوعّدي م كولملا انفالسأ نا معا هلوق اهنمو اهبتارم اهبهترتو

 .ةنيدم ءأنب لمحا اعضوم اهرئازجو اهراحب لحاوس ىنو اهلابجو ضرالا
 (1) 55. رزعو . - 2 11 تنغقاو . م 05) 1155. ميلك. (  1ة1ةصوتع 0385 0.

 42110115131415 1:1: داك كالا (ن15 010 1 [ئ] [عزت 0584 42181554 4 1,0118457

 رئ15 555 215181115815 11518101015.

 ١ .٠ «لبه ىسختسع لعج ةصعتعسم, ]نق لادا ةماخع ةساععذ, 0 ةجمعاع» 761 عد

 1عو ممزف ممذ م:606ءعودعتسو , طه ل'هدانع ؟"هتكمم ندع ءعءا1ع-عا : آنغو ةعاعق

 لعم هزك, 105ومنتلك دمصغ مصكم صعد هذ آه زادماتغع عا اعدملعمأ ةنح طلعسب

  معووعرص ط1 عمأ ةتحع ةعاغ5 لع انتعد نانت دع مهصتلعوأعصأ لقصف ةذ 50111 كقاتلع

 ممتع 5عو عنه معن, 12 لتحتستاع :ةامصأ انصع 50107ةةهتطصعأم هملءعداع,
 رمز وتنأع انصع ةواتحت ءرنمتسعأف (ةمععواسع. (نعاطست ناتت عوأ همصق1:0656 ءمصمتسع

 لتعمع لحس اعآ انامع م16, لقصف 1هد هلكدتععد طئتسمتسعد ننأل ؟ثوتأ عد 6ع
 متم 0ع, [0انز هانت دات اعد عمأ هطوعيجتعع ![هعلعع لعد ءطمذعد ةاقطأت مدع 1ع

 (مةنعادعز 11 كمزأ ةامع, ةهتعملمصخأ 50ن1ع لع اطتعسر 1' ل صتستخات 2 عانا“ انت

 .هسلمصصع عا ل1قممؤع [هدتنع ءطمذع نصح ءعممط] عم عدل.  آنع5 015, 9

 ةرق عناق, مهمه[ 155غ, ه1 لمص 1ع مادهتسعن, طت طق 16و 10013885 , 11

 ةا11 6و 1178 ذ لقص 16و 1163و, ةمعدص ةملعمتأا لع 12 اةعع مودحتلسأ 50

 رممفؤمع ن 1م 1هدلهأتمس لكدسع رتاا16 هم نمف 6مدقأ 11110 , ةذدطق 111115'1ل*,
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 تامانصلا :٠ عادبا ىلإ وقيس اك كلذب هولغشالا همف ةراع ءآشناو
 هولا ام عرفو هرقل ا اين وأ ةتكليبشو تالآلا عارتخأو ْ

 ةدايزلاو تارامحلا ظفح ىن دهتجتو هوسستا ام ىلع ىنمتو هوعدبا ام «رقتو
 ةكغشتي ام ّملو اهنم مرتسي ام مرو اهنييزتو ندملا نمصخت ىفو اهيف

 ةنةتيمربلا حا: نإ يمي دهلزق اهنمت اهتدانسر اهتاطيسمرا

 ةقمرلاو كلملا روما ماوق نأل اهنمر اهكتسالاو اهيلع لايقالاو ةرامعلاب
 » لومالا عوبني* ةرامعلاو » داعملا حالصتسال ةلآ هللا .هلعج ىذلا لاملإ

 نادليللا ىف. ى لمت 0 حيلو بنما كالا نإ هلوق اهنصو , اهتدعمو

 املا ىقيفتو نمتسلا نم .ةنين ىفيكازنألا تلقوا كالبفلا سعف ل1

 له نم عنمبو بوبحل نم عفترملا !«ازارحإب رمأي نأ يتينيف طعقلاو زوعلا

 01 عادب. - (2) ة[دصودع لكهصو (ن. - 00 211 تءاشنا . - () 11 اهريختو. - ا 0( تعنت ,

 11 تعشني. -- ( 11 ةّمعرلل طخاي. -- 7 60 داعملاو . - (9 هو ممماك دصهسونعمأ لقصف (ن. -

 0 1 بذدلو . نع (059 8 نيل دك يا ( زارخااب .٠

 0ع مهصع نمتلخف هدغ ةصاسملستخغ 1ع5 ةعاك ءأ مغاتعمسو أ دصحومأغ اعد 01116-

 معداف هاناتلف. "امد لعوتع عيا ل' عماععاعستم هع نستلم هددغ هنغر 0ع 0686-
 اهممع» هع يدتلف هدغ 1مهلغ, 0'دعطعتء» ع نلف هدغ ءمدصصعسعغب 6

 مصدات ع اند 1ع5 ة5515ع5د نيتشأ5 هصغ مهدغعو.. 11 ؟هدبغ ؟ءالاعع هحتعع دمرص ذه

 مدفع هاتمس لعد 6لتطععو عا هبي عم عداع» 1عسنع همدصط»ع , 1مءاتطع» ها عصخ
 طعااز» 1عد تكللعدر رع !هتعع 1عو معدامتتسهاتمصك ه6ءءوذهتسوو ءا نمدعع» عانس
 هم ععز ماعد هأ ]عمو 1هووفوب ب ]11 منغ ندع اح 10عع5 1ع معدماع نه دع ان ععع ف

 ! ةوتعسلاسععر هذ مزن همصقدعت عع ةهجوع فممقامسعع ءها ذ ةاعملعع ]آه تدلطتتع

 عد ءطفستموز قع 1ع ممن ءغ 16 مهدرداع ددطوتفاعمغ مدع 12 تعطعقدع, لمصأ
 ادتعت 2 1دئ1غ نص طمممزتعد مها نط عجءطعت» رددت 0ع طوططعم هعاتحت1 ع3 لب ةهققات عا

 1ع دؤلمسدع لن طدعدلتم. 0ع 1'ةعتعسلادعع عيا 12 ةمدععع لعق تعطعمةعفر ]8
 متسع ل هان ءالعد ةماعصا ب ]1 ه لهصق 14و مهى5 اهصاقأ ةطوص لم صععر اهصج

 16[ 015ءااعغ. آنمدىدع, هصع ةصصقعر ]عد نعم 6و هروصأ مدمس نانغ تأ 145 عصج

 ممعد ةامصأ معو, 1ع ممز يدتسخ ]ه مفصتسع هغ 12 !ةسصتسع, ذغ1 عدو اهتعع
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 0 راخلا نآكم نم ّنأو ىرخأ ةيخان 6 ىلا اهنم اكيش نيرانهملا

 رار للا نيانآلاو واعفو (لنسوارلبلل) نيكي نا ةيمالو ةضمالا ثلج نضرالا
 ةقاعلا طومقلا نم نانصا ةثالث ىلا جرت تاراغلاو تاناويحل ىلع

 اتكالنما «اهفرسإو اهبعضا ظوقتلاو ةلمانشلا ءآيوالاو © ةريبملا نتغلاو
 نم مكف ناومحل شيعي هب ىذلا ءاذغلا مدعت اهتال ءانفا هاماحواو
 بابلا اذه ىن اهرمال رتدملاو اهسكاس نم ريصقتب نكله دق ةنيدم

 «لصيستوتا نوزاس# نمت كطع ىقق لدعلا اما هلوق اهنسو“ 0 منناحعتو خلا .

 ةكلملا حالا ضو اهماودو ةراسعلا ءاقب بيس :هقاو هتجرد قلعو

 هب 0نزوت ىذلا نازمملاوه كلملا لدعو ةينغو ةيافك هيف ام اهماظنو
 ٠ ادفاقبلا نس لذبلاو واهلا نم ايل ماب نيعيت ورمألاو نامقالا ٠
 2( وو نيزاتمملا . © 1ة[ةصونع 0همؤ (ن. - (3) (ب ةريملا ىنيعلاو . ب (4) ( اهعبصأ 01

 اههيساو . 5 6 11 اهاجواو . - ( ( انغفصو. -- 7 31 زاو. ب (5) 55. نزوي ٠

 ممعدعتلتتع 1م ماسف ععوصلع ندمصأتأع ممددتط]ع لع ععوتسم عا عد ةصمةءطعت
 1 هوو[ مو ]ع5 ةععوزجهنءاتتوز هونع ءعذأ نع ننع [هدغ 1عذ انه نة طأف

 1[ 1عو ممهعءطقس0لف ةسطسلقمسافز 115 همم عضأ ]ع5 مممعءطقسل15عو ءأ اعد
 للعم معد لكدص مهلتذ ءأ 1عق ةصص مم »ساعسأ لقصف نص ةاتاع. ابعد [1ةددتع ناتت !هدأ

 ممر 1عو ةامعد الح دسأف ءأ 1ع5 هتلاستعو وصخ لع اكمتك 50[ عذر ذل ة30هز5* : 5

 ل1وء[ا1 غو, 1عو عوعزممع5 0عداستعاتتتع5 ءأا 1ع5 ععوصلع5 ةمتلةصتعو. 106 هءد

 (16دحتح, 1ع ماسك ععوجع ءا 1غ مانك هغادفأع, هعاسست ناتت 0نامدتأ 16 مااتخ

 7مرنمرسزم عم ع1, 6 ومرحأ 1ع5 ل15ءاأعق , ناتت ةانم مراسم عدخ 12 طمس شنت ع 10د

 1ع ةامعد رماح ءعمأ. ا[ةتصاعد كاعد هدغ مغ مه6ع نتع 1عاتتق عمانتل ءالط ءانت5
 ء[ ةهلضتستئاعداعدع5 هدأ مغواتعف لع ممعملعع 16و ممعقات#عو نلاتع 35
 ىمعممصق لع لتععإ - (0نوصخأ ذ 1 زاتكأتعع, انت 6022815 25562 ةمد ؟01ع ةصتح

 معصأ أ دد ععمصلع ةصممعامصقع, ةدعاطقسأ ننع ءعذأ مقنع ءآل1ع ننع ةاتطولفاع

 أ هع قمقعرت ع 1 ناهأ !10رتفددسصأ لصد مهجتد ءأ ندع عدا ءآلع نحت 1231 م105م 61د"

 1" رص مزعع ءأ 1ع ممهتم ان عصغ عد طوص هدملععر ممانإ" ناتع ]ع 2131556 مع 035م 1351

 لع 6 1 «ععمدخسص ةصلعت». آنه زاتفأاتعع لكم هز وا 1م طفاقسعع ةنءع [ةنتعأألع 5ع

2 
 ال 115-4110341.
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 ماعطلا ليصُي ىذلا ملم اوه كلملاو نزولا لطب بيع نازمملا ف ضرع
 وهو ليبمس هحالصا ىلإ نكي م ملا دسف اذاف داسفلا هب عفدتسُو

 عزفم هل نكي | هبراص هب قرش اذاف ”ناضغلا هبرصتعي ىذلا هامل
 نقيبو نودبلا هني للسعي ىذلا رهاطلا ءامل ضيا وهو دريغ ىلإ هنم

 نم هب ىتشتسُي ىذلا ءآودلاوهو هرهطي ام دوي م سجن |ذاف رسولا

 هلوقاهنمو 0هب ىتشتقسُي ام دجفي . هبيكرت دسف أذاف ضارمالا

 فورصم نوكي نأ "ا هرازوا برسل عضو دعب كلملا ىلع بجاولا

 اهف هلغم نال حالصتسالا ىلع ةيانعلا روصقم حالصالا ىلا «"لغتشلا .
 بيبطلا لقمك اهئاضقنا دعبو  برخ لاح ىن هلاعتسا ههلع بجي

 أ) 11 ناصقلا, ( ناصعلا : -- > 11 قتشي , (: ممدصواتع هب. - 3! ( اهرازوا قشتسي ام 9

 الا مانا ب 5) 1 م

 مدعم امرنف ]عد عاد عا اهدتعم 1عد هللدتععدز مدع ءالع هدد لدكاتسعسع 1ع محول

 اهياعمسم لع !ا"طمدصغأع طمصصسع 1 صلتودع لع !"طمصصمصغع لع طعم. (0 نقسم 13
 طوادتد نع ءدأ [هتفوفع , !' "عادت ع عذأ ةدطق ؟ةاعتس. آرع مز ءوأا 1ع دعا ([111 25583-

 هورجصع 1'جاتسعما ءا نحت دعنا ذ عج عصف ءطعت 1م مس“ تما مصب 22215 10دةنانع

 اع دعا هدأ عقار ة1 طع معا ةاعع ةسصعصسل6. ]ع وز عدا !'عدح ةحوع !ةنعسدعأاع

 . ةءاست نتن نامدتكلع 06ووطداستع دود عمولعتتي ممهتك هز, عد طسحتدسأ 11 عقأ قاتل

 ![نومغ مهن 1!" عدس خ1 طع زجعمأ خممجت عع مصاعع عال عفت ةتبعاتس ةتتأتع 5601315.

 اع ممز عوأ عجعمب»ع !ئ؟عدبت ماتعع ةحعع !هعمعألع هرج ادحتع 1ه ةهدتتلامدع ءا ندع

 اند هعانمتع !اصصمص(لن عع. [ء.مرتدوانع ءعااع ءدلت ]11 ءدصقدع هوا مما ممر 1

 ناعدأ ةحعتمس 220اعم منان ماعلا. ]رع م01 هدأ 1ع "عردغلع ةتتعع !هيسعا

 هدد دع عمم أ لعد دصد]201عوز 5 اهدومع 1 معمحغلع عدأ ةجومتغي 11 طلال
 هامان 20 0انعد مواجع دع عوف. ب ]رع رمز , 1هدودع 12 عمعم»ع ءدأ اعمصتسمعر

 د 1ع لعرمتع لع ةةمردأت نعت ا ةرصعمأ ند ممموعع» 1مم ممهتسع نان عاأع 4

 «يتفغم عا لع امدح هتالعمع ذ معا عع 1ع مهوني هع معصلمسا عا ةرجعغد اه عانقت عب

 ما انت 1ص ءمدصطع 1عد مد غد عم 0 هزعك نم'هني طمس عا ةععمتت”دطاأع مم غل ععاس ناتت.
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 م انو هدفا :انه تيقن دا ىلا سيجا هتمزل ناسا ىنم 0 أذاق

 هقّرخ ام محليو هقش

 فسارول كلم

 هدهع ىسارهل ىلآ دهعو هدعب كلملارمأ ماكحا نم  ةرسفئك غرف اتم

 "ىلع هل ىنقوي 0 ملف ضرالا ىف حاسو ههجو ىلع ماهو شاوفلو داؤقلا عدو

 بيصتماو رهاوجلاب عّضرملا بهذلا ريرس ىسارهل دعتقاو رثا الو ربخ
 داوقلا رئاسو زرذوجو سوطو مسرل ىذاو كلملا رتاخب مختو جاتلاب
 ةرسفك كلملا ياسو هللا نوعب ظفاح ىتا مل لاقو ,عملع لمقاف ى ايعالاو

 (0) 1155. هتجالل. -- 0 11 دزواداع هكلم ىف. - 0 11 حطسف.-- 0 00 .[ةطق 3

 . 1نعم لع ءمدججع, لخص ءقع» ءغ لع قسافعمع» 1ع5 ممعسط# عقر ءوأ هطاتعغ ,

  ةرمرتعم ةهكمزع هنأ هدأ ءعاق, 0ع مدصقع» اعد ماقهتعد يتتل 3 م"ه0لدتأعة, 6

 ممعوا1 0ع 1عد 1صءدزحدم هأ لع ةو([عرع 1عو لفعءطتسات7“عق.»

 رن 21 5

 قررت غو 37011 55116 16 ظللت“ عماتتت عممعسس ءعدغ 1'1"غ5غ هغ لمصمم

 آءمطعفمأ عد ةصفاسدعاتمصك , ا؟هت اعط موت 2غ دعد 201عدح هدتح ءطغأ5 'ةعطمغع ءأ

 ةهتتح عمص0ف لتعمت (متردعو نأ رعد هلله لعتوصأ ]نقر ةمعوصأ مهنع اع سمه

 ء[ رص عمممأ نضع اثع دةهآتأةتنكع, قطف ع6 ع ةلتع ©2710 ع5 درمان انعأك. لوم ةلف

 هدد ما ةماعصس(لتأ ماس رتدعاعع لع ادق

 ][.ماردةمأ ادقدتا دادع 1ع عؤصع لمع دصعطتقأغ لع زهازتوننع ملأ دادن* 5و اناع
 آو ورسودتتع ةأ ةةغامعاطم 1ع ةععمسس لع !؟طسصمتسع. 11 لمدصق ةسلتعسعع ذ

 [مدتكاعس , ذ '!هثف, نذ طروؤلطقمت ءغ ةدح ةتاععو نكدعأك دعم عأ هننح

 عممصلم, اعدم طع انص ععمعاعام ةعءسعتأ] أ !عدع لثغ : « لع رعدع, ةحعع !'دتلع

 لع 1)1عن , هاطوعرجمر» 1عو ة[صفاس1 ءعاتمصدخ لن 01 اتا طمو“و , ممم"عطع» لهنتك
2 

 ل1 ٠
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 ايس :ةقاككلا ةطابمم اع لحمي ةلفلدز هرثا عبتمو هليبس كلاسو
 ىتدصت كلملا رومال ىّدصت هنا دف هيلع اونثاو هل اودجتنف ةفارلاو أو ةلدعملا

 دازف ادعنإو هيف هتسارف قّدسو هب ةرسهك نط ققحو مضصنلا جشلا
 "اهب تادابعلاو نارينلا توهب ةماقأو اهنيسحتو اهنيصخ#و دب ةراع وَ

 كود دونجا قازرا ّرداو 8 نيواودلا كودو حلاصملاو تاراهلا رثاسب ىنعو

 ضرأ ىلا زاوهالا نمب ام ةّيذبهبسا هشرتخب ةّيسرافلاب ههناو رضن تاخب

 ىتلا ليعافالا لعف ئتح ليئارسا ىنب ىلع هطلسو برغملا هازغاو مولا
 قسارهلا ملاقألا كولم نعذأو باتكلا اذه نم هناكم ى اهركذ م

 اهيلا لشوتلاو بّقتلاب هترضح (ةاولضاوو قاطلالاو ايادهلاب هولساوو
 () 35 اهبو اهيف. - ا" 31 نيواودلاو.: - 0 36 اولصوو'

 ده 76016 ءأ داناحا"ع دد امدعع عا دد لتعوعاتمم» , اعمحهتلا عع هن طتعم عغصغ»ول ءأ

 !هتمع مودع 12 زدفاتعع ءا1ه لفصعممع. » بعد ةقدلكامساف دع مذا عم ةمعصأ

 لعتدصأ اطنخ ءأ 1ع ءمصمحاتس ءعمافيععمت. 11 دةمماتومم ةلفدتتو هجعع هلع ها لع

 0131 همعاتن“ هان عمات هم عسصعتا ع 10 راف طمسأ !هماصتم» ندع اآكهت-

 اءطمورتو هحدتأ دع لع طحت عا دع مممداعمست اعأ متل !'ةحدتخ زادمغ. اك 0'ةطوتل

 . 11 ةيععمصلتا ]2 11164 0ع ظدللط, آه دصتأ هد مدعت]] نع ةاهغ لع 01ة1عصقع ءأ

 !"ءمصطعأات ( ل مصقاستتك1ا عد اعدصرم] عد لت ]"عب ءا لعف ةلتطععد "عآتعتعاتتب

 وصف مموات ونوع ]ع5 ةنتاكعد فمصقاضتءاتمصك عا همدح»عد 0تاتلتاع مسطاتمساسع.
 1١ ةامطآتأ ]هد ماعد 1ع ]1'ةعصضع ءهأ مهجتو 1م عععصس عصا 1عد جمان أذ. 1[

 ظملعطل 1[ةفووتعب ةردزمعام عم اهصعدع مععووصع 8هاعطأةمدعطعاطب ءمصحصقم( قا

 عفممغسوأ لع 1م مدتعفؤع ةطتغع ةحاعع !'"ةطحقم ءأ 1ع مدج5 لع ظمفصمت , آنت أ

 ءدامعم معدلعع نمع .ءقصتمدعمع فصاعع 10 ءعللعمأا ءأ انت لمدصف 1ع مماتج

 دمدع ةطوواس ةدع 1عو طلك 5['0»دق]. آنعد هتاف ةععمصتماتك هلم مدع ظواعطا

 ااهووم ةععمسأ ؟ةججممسأغد ةد لعن نعت لقصف ]ع مر 6و 01111386. آبع5ذ 15

 06 !؟نصتحعرو دع مععمصس نر" عمق 1عق ؟؟ةمدؤتستح لع آءمطعفداب ذلك ادت 6210131621

 لعد ةص]لقمود لعند ةحوع لعف 320 عجاج , عم هتعمأا وصف أ مصصتم ءاتأ ف 53 مانت

 ممادتع زن كعمءطعم ذل عوومءرن دعم طوصصعق ععوفععم ءأا دولا كاعع د 1ةحعانع أ

 115 «ع6ءانأةهتعلأا ةه5و 0803.
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 قليرز رجآلاو + ىساتبمب ىقسي اهدجا نانبا هل ناكو اهرماوا :اولغتماو

 ةروصلا نسحب ضتخم 0 ساتشب يابالا:ةسانهسلاو: ةنبايقسلا ,ةياهن ف

 ةداعسلا عاعم نم رفاولا طاب .ذخالاو ةماقلا .دادتماو ةّوقلا مامتو

 نيلنك فنك «ةالولا وم. هسعفرل آلي ةداجوبم كغ ىوطناف ةّتهلالا

 كرأ ايكيبنم ىضفمو اًبضاغم بهذف هرم هلافغاو تايالولا ماتا هتملوتو

 نوذونأ دلو نم هل ىدلب داوأف اًديزف اًديرش اهب لصحو مورلا دالب

 هأوتم مركاأو

 مورلا ضراب فساتشب ةصق

 منانِب تغلب اذا ةرصامقلا مل لاقي نيذلا مورلا «كولم موسر نم نأك
 ةنبالا اورمايو منايعاو سانلا هوجو مروصق ىن اوعمبك نأ ميوزتتلا تقو

 0١( (0عو ممماك محهصو دعما لقهمو ]1[. ب (2 (ب الوا. - ( 1155. كلم.

 ١ طسمظعفمأ ةحوتخ لعدح طلمر, ظ8تمءطافقمأ عا معتم, امادك لعدح لن ماسخ ععفصما

 صفرتأع عا لع آد ماسك ععدصلع هتالهسعءع. المتك ظتفءطخقمأ, عم مدعاتعمأت عاب

 ةاملأ لتداتس عابغ مدع د طعوسأغم دصع [هعوع ةءاسوم علا صمتعع, اتصف طقاشأع ةأهع

 انسعع عا مدع 1ع معالعأ لع ]15 مهر ءداغ لتحتسع نتتل هحوتلغ "عجم عد مدعاقفع ذ

 نص لعومم ةصتصعما. 0ع, مممءمداتعمأ لع ؟هتع ةمط مغطع ة]وجعع ذ لع طحساأعم

 لذممتأغ مو 1عد لعدععسلهصاأم لع آ؟متاعقمانم عا 1عدع ءمصكقمع» لفك عماتج عرتص ع
 متعمأم, اهصلتف نمل 1ع !هتمددتن لع فأغر 11 مدعاتخ, ماعتس لع لغدتأ , ةهانخ

 تح .لفوحتتةىصعصأ ءا دع معدلتغ لهصف 1ع مدجت5 لع مضت , هان 11 5ع "هانا

 ةجسوسأ ءا دماتامتععر, يدمصم 11 ظحغ ةععدعتلاا مدع تس لع دع5 مدصزموأ1 0165.

 سس لعدععملمصأ ل' قل طمفسر نحت ]دنت لمدصم تصع ععصغععنفع طم ةلتاع

 رك1510188 مف 8150111856 مخل آنك طلاق 01 501

 11 ةأمتأ 0ع عورطتسع, ءطعت ]عد متع لع ظماتسم ندع 1[ هد ةممعألع (ن 4507 ,

 ندمسم هصع لع اعدت طللعو ةعاحوتخا ذ !ةيع 0' ةامع ممضفعر نسالك فان صنف
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 هتجّوت منم هيلع اهرايتخا عقر نم لكف ميلع اهيراوج ىف جورخلاب
 اههباو رصمق تانب نم ىربكلا نأ قفتاف اهب اهوبا هجؤزو اهجاعب
 نيابلقلا#نيلتسا «ىلطت حاقملا جر انهتاهك !هناشمب بأ ياعلا»
 اهيعوزت تقو كلذ :قفاوو بيرغ هنا الا ًالقع متماو ادق ماحلنأو اهجو
 هرمأ رف ميقسو مماعطأو ةداعلاك سائلا هوجو عهجب اهوبأ رماف

 ملف هوجوللا تنفصتتو تلعفف ممنم رايتخالاو ميلع حورخلاب نوياتك

 نوياتك تزربو كلذ لغم ىناغلا موهلا فرصيقرما دف اًدحا ضترت
 :رضحي ناب كلاقلا مملا ىفرصمقرماف دجا ىلع اهرايتخا عقي لف

 ةوزعصأ لوصق اعنف ردولقتك اعد مكصعترحدسسع لت عصتاهتعع5د ها 1عذ ععوص(ف لع

 "3, أ سناك لمدصهتعمسا !'هعلعع ذ 12 زعتصسع طلاع لع 5ع رع( "ع جلت

 ردتاز ون ل' عع ةععممس مهعدغع لع دعم ءيعامج عوز ءأ 1ه5ندع الع هكدتأ خ6 ود

 ءلوتح ةدنع [ذدص ل'عداعع ةهنحب ةهللع آخ 1مصممددتغ دهم 0120 صدع تا دود مغعع

 اذ اضن لمصصمتغ هد دصمسممع. 0 11 هلحتسغ ننع !ةتصغع لعف ظلاغذ لع 1! عضح

 رممعت همست مع [فاقحت هاشم , 11 ص دمدعع ت' ءأ1ع هحادتأ ةردمانكغ اتت ]عانت

 ارمصصصع ةجتدصت آه ماننك طالع ظوتععي ]هع ماسك همطاع ةاهكسسع تأ 12 مانق

 اددستع اصاعالت جودععر ممحتف لندن ةأمتأ ناموس عمر“. (نع ظن هج اعدت]م5 هاذ 6

 لعردتل ةاسع دصهضغع. ةوص مفرعع , دعامس ]م ءمدطتسعر ةهددتنو هتاملع 1هتأ "نهضت

 اعد مركص كيددسع ل1 عصتامت تعد ءأ اعد كمت 1هتأ امهتاع» لمصق نص 1"عرجقف أن انت

 ادهصوتعأ, هرنلممصم ذ ا؟ةلقج مالم لع مدعدثاعع مهضصت دع تأ لع [هتتخع كولد

 نطمتح. آه زرعتصع طالع 1عد يمصتسقم عا صع انكماتكاو ةانعانم (1ع ع5 0150ج 85

 ذ دمد عم. ]امص ممععم» ةحتدصأ [هتغ مكمعغلع» لع مهغصع 1ع اعدل عصمتم ,

 ها اكداقج هاند, همن ه1 الل 0 ءاطمتكا معسمصصعب لمص

 |!'0ملمع, 1ع اممتكتغمع زماتت ندع اهدتك 1عق كامو عمق, ععصق لس معاتزداع أ
 دمامطآعد, دع ععملتمدعما هذ 1 نع '1'ننق 6 مرموعد ا مرععمأ, ءأ ةمكاعع انت
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  ميلع هلال .اهيراوج ىف نوياتك تزرب لكالا نم اوغرف اف ىانلا
 ىانم ىت هعيار ىذلا اذه تلاقف هتلقأتو ىساتمي ىلا هتنإ ىتح

 اًبيرغ اًباش اهرايتخإب رصيق ملعأف ةفرضنم تلوو اهجاتب هتجوتو

 بضيغف بولقلا عماوجب "مدخآو اًهجو سانلا نسحا نم هتاالا ًالوهجم
 0اس وز ا انازم ان بوطضأو

 الةزفل اهمّتااهل ىساعسب :ب لاقف ةيلينلا نفاع اهينرخلاو انهتنلذب

 ىللعاو ةقيضلاو ةبرغلا نهب ىلا ةععنلاو كلملا رصق نم كسفن ىلقنت

 كلغم مللصي ام دادعإو كقح هكتيفوت ىلع ردقأ ال بيرغ لجر ىتا

 ىبو هب انضيا تنا ضراف كنبو ءاضقلاب نمضر دق ىتفلا اهيا تلاقف

 هلزرنم ىلا اهديب ذهاف ةبقاعلا نشخ عقوتو هللا عّْنُص عممجب قثو

 ١ 0 ةكخآو . - (9 (0رطضاو . -- ١ 31 كيفوت.

 . ظرفعطغفمأ , نادت دع ماهعد هنن لععصتع» تمص. ةردغو 1ع نعرددم, اكهاقجتهفص انتأ

 يامن نع لع عد ءونلهجتعور ءأ مدععمدسنأ 1ع5ذ ممصعخ زدفوتف ءع نتعأأاع

 هسلحفغ ذ ظرفءانغفمأ. اكالع 1ع ععودسام ةععساتح عمحعصا ءأ لدغ : « ا[ نتلخ عاصت

 ندع ز هت حن لمصم مممد "ننعاد [ن116 ]دق ةصححمدو مرح ل12 ندع ءأ دع "عانت

 لكم ةمردمعددسأ نحن عالع ةحوتغ كطمتكا نص زر عدصع ناهس عمر“ 1ص عماططلتت 2 21 هنأ
 ل دسم نسملتكع ندع ل' غاعمع 1ع ماسك طعمتس لعد طمصسعم عا 1ع ماضسخ عمو

 ممكتقوع» لع مدعو 1" عمدرم عموم ظحغ 10ه" ضتاأ6م ءأ لتغ : « لع !د 1 نت لمضض ع! »

 . كا ذ1 12 ادن طغ نعم عاامع اعالع يد'نعأاع ةامتأر عد ىعذ ؟ةاعصد عاق هد"(أ12281165 ,

 أ[ 1ع5 نطدفذدم امددك لعتح لع آه 1116. ظرمعطتفمأ لتغ ذ 15 رعبسصع طلاع : «لاع

 نستكأع رمدقر ة ممطاع لمصع, 1ع مهاقتك لن مز ءا 1ع طاعص-ةاعع ممتن 12 1ع

 مدعمع لع !'عجتا عا ممتع ]و عغصع. ةدعطع ننع لع كنت نص نامل معا, 1015
 ل'نامأ لع ةدطقإدتننع ذل هع ند'ءعرتوع امد رعدصو عأ ذ 1ع م00ا01عل 6ع انت
 ىصدحتعمأا ةددصع مععووصصع مصصصع 101.٠ اكالع ممموصعتغ : « اللوطأع زعنصضع
 طمس عر زرع ةدنق همصاعسأع لن كورما ءأ طعس" ءانقع رجوع م11 50دك 6عدل عض عصأ

 ىيصماعمأ ءأ طعس عدح مه ممتن ةتع ىعصطقمعع عد !'هتكلع لع انتعم ءأ ةوردؤسء اع

 دعا مدع لقص ممعصت مخ. » قامو ز] 1" عمحصعمسم لقصف ذد ل عصعمتسع ءاطتت مت"0-
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 ةلايلب اتأبو هيفبامت لالغايف اقيم لت يو كسلا مدإب هليل يااا ةطيمللا

 ةدورامهنجلع ناكتخفم نم نوياتكا تل ع خافي يا داواعووك طا ٠
 اهبرتغو رانيد ىنلإب اهعابف (:اهعيبمل لزنملا بحاضص ىلا انهتعفدو
 باط اًناكم النور صيمق رمال ًالاغتم| ةدلبلا زمان: ىلإ ال فتنازءايهالاوحا
 نسج نوياتك كك ليعسلو . غول هاعملاو ةمطايبلاز هه صاسلاو قنا ه1 |

 ٌةَبَح هل تدادزاف كولملا ءانب| نم هنأ ىلع هقلخ مظعو: ىساتنهب لكانمت
 بادأ راهظاو دوسالا ديدص ىف لاوحا هب تلقنت ره الالجاو اًماركا:هاَتأو

 عيونن ىونيعمو 2 المك هبلقو الاتج هميغ الم هد ىما لأ هنم رظنف

 اا) ١0 اهعيبل . 2(  1195. كلما... (0) 3[دهودع لقصق 0. ج (") 8[دمودع كهضق (ن.

 لتعم. هةسافصأ نسل ]نت ةامتأ ممددتطأع, ةعد ماسق اعمل"عد ةملصق. آت ةصتماتل'

 نسل ةرمعممح هتعصسأ اكدص ممم !ةساعع ةدصم ماهصتم 5من عصعصأ لقصف !عاننو

 معترك ءأ ز15 مهقدؤمعمأ هصع 0غ]1 قعدمع همددتغ. ةلح ممهاتس آ[؟ةلفج هاذه (6-

 اهعاده لخحص ءمالتع» يد'عللع ممعاقتغ هصع مععلع نيد'عال1ع «"عدصتغ, ع 1ع ءاطفتخ

 يعدصأ لع ]13 جعدمعع, هع مهتاعع لع ]ه ممهتكمس. (نعاستععا 12 ؟عدملتأا م6ان
 لعتح دصتللاع ملغععد 0'ه» ءأ ةحح همممرتعم 0ع نعاغع ةهدصتصضع 11 ءاطقص عمم 4
 511121102 9 3 ءمص ع ةمماتح نانا, هاطفزدددصغ هذ !"هملعع لع 1" عمدرم ءنعاتتب 5

 (مهصقرمكغععمصأ طمع اه تلاع ها كطمتمتععمغ هصع لعسصءادنخع هان 115 76ءانتعصأ

 اطعم سعاتح, مقنع اعدع مدعادتاع تصخمص تأ ]عد حموات, دع ةععمرج0قصأ عا ءاذ

 5 عمم نزتمصأ 1 نص ىادسع ]هسا [كهافجر مفضل, مروصأ 1عذ هماطاعد نسهاتأمد ع

 ظزدءاطافقمأ ءأ ده طمساأع لتدانص ءانمص , ظدغ ةسصعصفع ذ "ععمدسةتاسع ننتل ةاقتأ

 1ع مهتدووصعع «هزةلعز ءآلع !'هتسحد لة ة صام ءأ ]سن اصمت عمد ماطق 0 6-

 عمل ءأ لع لن[ ةععم عع. :

 آبعو كسءعممفاأةصءع5 هرتوصغ همنا ذا

 انمصف ءأ ةذ 1كدتعع مدعتحع 0ع مدع 1ع5 ةععمرس ماآتىددعمد عمك لعف ماس ععقر

 _ معهمدد مع لع نعد 1هتاك مهحتستغ ة 15 ءوصصهتفؤوس ءء 0ع 1 عمد ءنعاتن [انن
 هج عنغ تصع عوصلع ةداتفآدعاتفم ءأ 1!ةجمعام هذ 1م مدس 11 716 21085 انه
 طمسصسع لمصدغ 1و طعوسأفم عله ممر[ ععاتمس 1ع ءاطمتمم ةتعتأ تعا ندع 1نغ 1ع
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 نم هيلا رذعماف هيف نيرقلا عطقنم هدجوالا بادآلا عاونا نم
 لإ هلتستو ىو نتا مل ا هلع يول هنن اب ندم ازا هيلع ملح مافيش مانا هماقج
 اًموني ل هنا ف نوسفانتملا همف.سفانتي ام لاومالا نم اضاطعأو رصمق

 8دهستثو لعتفف هركت نس هقدصيو هبسنب هربخُي نأ قساتشب ىلع

 نبا 08كلملاب اببحرم لاقو رصيق هل دهنف هلاقم قدنص ىلع هلاح رهاظ

 تاقولا:ىف لخدو ىرزا قو ىردص حرشو ىلجو ىفرش ىذلا كلما
 ” سلو انا بتمبا ةلج |اهل باقر اهيناسو ا ذهأ / قنتعف نويامك لبا ةزواحسلاو

 تكاد فز ىلذتوب ا كلم ىت ىكتتحاف كانيأ ةيريصا اها .كرايتحا

 لم .ةنبإ فانض مو: فاداعشلا' نم :فاملا 0 هللا: قاس اهم اًممع' ىتُقو .ىرشناو
 ريغبكما امرصقيرصيق لعجو الايجح تدرو أوورس يكد تاماركلا

 0 3[دصودع لهمو 11. 0 11 دهاشو. - ( 31 كلملا - © 31 ىئب. 59(  1[ةهونع

 لهمو ((. - (9 3[دمويدع لهصو ]8[. - (7 ( هلل قاس اهب. - 3 (رصقت.

 ععرمتنع 0' يعرمءلععد لمصم 1عودعأ 11 1ع مصتغ هذ 1 نممعدحعر 11 14 تواتتتهتأ ةةظق
 :١ مديععت١1 قامو 11 5 ءععدمم ل'ةجوتنع ناغ, 1عممسدسأ دمج ممتع ةصرانقأع ذ 5ص

 ةودرعل. 11 16 8غ ءمصدلستعم ةجعع دد 1عمصسع ءأغ ةصقامل] ع لمصق 1ع ماسك طعوتت

 لعد مدلمتم 1مهرمفتمتسح ةأغ 11 1عجع لمدصق , عد لدتغ لع كعطعددعقر امادأغ تع ندع

 1و طمصصمستءعو لفوتععسأ ءغ ممععطعءطعمأ 1ع ماسك. 28هتكر نص زماتت,  ءمصتصع

 1' صرح عع ةحادتأ ةصقتفأف مهاد نمل ]دق لثأ دود هرتوتسع ءأ دع [6 همصح
 مهثاععر ظزمءاطافمآ 5 ءدفءدتأمر هأ دود ةججةضعمعع 602118822 565 2015.

 ]ب عزم ءموتت, دع معمواععسمسأ لعوسأ طدتب 1ذنخ لتغ : « ()نن1 دمزغ 1ع طاعصس

 عمتي 1ع مكصععر 8لك لكتص مرصع عع, نتن دم همم 0ع طمصط ات ءأ عامزع, 8

 لمدع ءأ 12 1مءءعام اكابر عمم ةعطقس , 11 دع "عدلتأ هسم»غو لع آكدتقجماذص ,

 اتق طدتمم 1و 8غعغ هغ 1عد زعدح ةأغ سن لتغ : « 0 دعا يععا] عدغ ءطمتح طخ هك 1هتأر

 ةدصد 5116, ءأ ونتعأ ل15ءعرعص عمد ءدغ خخ هك مممصاتغإ آ2ةنممنع كمدع لع هاتف

 : 16و طلعمصم لع امد مغعع ع لع دودج مماتكه زن 05350 كفر هدتف-[01 لع 12 طوصصع

 1هعاسصع ندع اناعات دكيكرج ءغ 16 15 عرق 6ع 0601 نان11 1 !ةهتاعا»

 آف مفعم ماعدسو لع زوتع أ 1ع مودم نعلق

111132115 41 ١ 
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 كالا ايندلا ىري الو هفطاليو هتمدانمو. قساتشب 0 ةسلاجم ىلع هتاقوا

 نملعف قسلنطلا هزاراغل قبافاد عدله يضع امري سي ع كمل

 كدارم ىلإ (؛هدمعأو كل هكرعا نإ تحتا رصيق هل لاقف صصتقلا هيلع

 اليف دداّوق 6 هوجو نم اًدكاق سرخاف ىدهأو ىلعأ فكلملا اهتأ كيأر لاقف

 كل سيلو نوذيرفا رصنع نم تناو انا هل لق* لاقو فسارهل ىلإ

 كايبسو ىتم اهتنخاو ىاتا اهتمزلا ىتلا تكارضلا لاب اهف كلءالدضف
 ىركاسع ىف كب هم لاف الاو اهلعم اهيلا دويتو اهلكرامت وت [يلرمللا

 ام لقم هبتاكو ىتكلمم ىلإ كتكلم ىيضمو ىتّوقب كنم مقتنمو

 فسارهل ةرضح فراش نمحو ةايمج ٠ ةثيه ىف لوسرلا ذفنف 0هلسإر
 0 31[ هتسلاهي . - 2 ة1دصومع لوصو (ن. ب ( 21 مايا. )'(  011 ةذيعاو. 6 ( وجو:

 ا" ةلدصودع لهمو (ن. - (7 11 هلسرأ. - (8 ١11 ةبيش.

 [' ةصردع_"عتع ممقددتغ 1ع ممعتل ا عدع لع ةمرح اعدصتدد لقصق 1ج ءمصرددعمتع لع

 [تزدعاطاؤمآ, ذ مسمع عا ق طوتعع ةجعع طنتن 11 1ع ءمصصطامتا لع منو عمة عع

 ها مع جمردتغ نسمع ادخن هع صمصلعت الص زهسعب ءمدصتصع 11 لغداعدتا هدول

 لع اتت ]موانن" ندعأ مجمل 11 هحوتغ ندتغأف دمد مغعع ارمطعقمأ, 8ةكءطاقمأ ادت

 ممعمصمأم نع د1 5 نامتخغ مهقحع. آن عدد عدودع لتغ : « ؟!ةحححاس ننع رع 1ع طعام

 ه1 12 مهتكمد ءأ ندع رع 1'ةصغصع ذاع مداعساع» 8١ ظرمعءاطتفما «ةممصلتأا :

 الد هير ة موتر 1ع مهعئلاعدع زدعع لع ءع ودك ري هذ لدتعع. » لخص ءماطقغ

 نسعصعع, 1[ عحرمعععممع لفمدتم ]نص ع دعم مدمس ءازدلمنخ ءاطعأو ل'ةعصضغع

 روك انماطعقما, عد لع طمع وعمسغ لبن صعددمعع ةيتحتومأ : «لاودنف ةوددحطم عقر

 ددمز ءأ مز, لع ]د "معع ل' خلعت ل طمنم , ءغ اح صدك ةسعاتسع 06 ةصتس عت 6 ةاتن
 مما. ظهدسولاتم1  لمدع مص هفحكم 1معغم نذ 1غ مدرع اضطسخأف حل ممموعمتأب

 8 كا ان :عداتطتعم 1ع لمدطأع لع [هددغعك 1عو دودصتصعق لانع أن 385 65
 لع ممتع ه1 طخ "ءاهدعدر ]ع العطف 3866 5 1201065 لع نصل عع هس ءطقح

 انمحعمأ دؤفرتع هغ هصصعتع امص ]كأمأ دنح متعس.» ]15[ 1 آن ةهلعوودد تصف

 !ءانسع همصعمع لمصو 16و ممغصعد اععصءع5 نانع 6 رم ءودد عع. ل عط70الغ

 رجمسحتت لخمس طسلامسأ ةنودتمفععر مهتاتأ [.م:نسنل ةعصحو معغذ لع 1ه مةولح

 لعمعع لع آئمطعفوا, 1و عرسه نطق عنو لع 1ع ممعععمتس رص تعجأ ةتتح
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 6 نايبعاو هسنبأ هريرزل ىذا ىسارهل نأ رق ة:هلؤناو هلخدأ نم هاقلت

 قع ةنشعا ةلاسرلا كلت نم هادا اهف هيلا ىتصاو لوسرلاب اعدو هداّوق

 كمزْممق زساجت .اةرمال اولاقو اهتم ىورضادللو ىشارهل بعتف اههجو
 هاونغم ىلا لوسرلا اوفرصو بعصلا ىقترملا اذه ىققراو مالكلا اذه لثم

 ىف نوسولا اوه طلعي ىأ ىلع مورا نرقتساف اورواشتتو اورطانتتو اوراحجت د
 كات نم هردق هنع رصاقتي ام كءرصيق (ارج فنا بهل ىابلاقسا

 ذأنم هغلبت مو هانمع 6 هرت مل اه ايادهلا نم ودلال 7 ةبتاكماو 0-

 هناكمب هناا لو غوش ةبدابا 59 ننام هتا ا ىلا هبات

 710 قؤناوا: - 0 :3نيدزل : 0 31 لايعاو: 0 0 ارجل س8 1اده. رك

 لععومسأ لع آدتب 1ع طععمأ داععتع لمص 12 هللع ءهأ ]ةممام]] ننعصأ. [خصقاتتأاع

 مطعما, لمدصقساأ ةهسباتعمعع ةدمص طلخ مدعم عا خذ دعم مصصعت مهلتح ءاطعأك

 ل" هعمصفعر 2غ هج زمعاع» 1" عمحمرم هأغ 1" ةعوسسأم جالعساتج صعصأ 10"ىودا لغاتا

 لحصق امنع دد اعمعسم ]رص مفصعسع ممعدددعع نمل هزدرمم»تمتأ. 11 تح طخ

 دانت" م15 , هتطقآ لاتع امان 145 ةقدزكأمساك. (نعدج-عا لتععمأ : «ل1 لمتأ ا ةحوت

 نصع 1"هتكماد م0111 نانع 1" عدح معععس» ه1[ 056 اعمتع دص اعأ ادم وعدوع ءأ دع دملأ

 نام ذل نع دورصسصعأ دعدحمف. » قيرذعؤو هجمت ادلع معماععم !' عمحتمزتأ لهصك د
 لعمص ةدع, د15 ليدعمافععمأغب لفار طةعؤععمأ أ يعمصتسغت عما, ءأ 115 لنعزع

 لف معدغ لع جاع أ لع كسءعمصح عدتع ]' صحون مودع ددحتمتع لع ادت 6ع نحت

 هحوتأ لمصصف ة 1" بصيحوععدمع آه طقملتعددع ' صح ورتع» نع مدعفددمع هأ الع
 آهن معرب طوسلت ءددع ادننعالع دع مءءءعوردمصعمتأ 725 52 1211155326. ]5

 هطع_ءاجغ ءعدغ لمصع خذ 1ع عموم عع ممتع لعذ ءملعدتسج اعاخ يستل ص عد هحوتأ زر ةطح هتك

 د م1 ةمغع م. 4قامرعك 11 اعدم مدقق نسمع 1!" عصر عمعتع ةامتأ لعععصتت ماتتك-

 هدصخأ مدع 1ع امتغ لخص ععصلسع نحت هحدتغ 1ه ماسك ععدصلع عودعسصطاوصعع
 ةكعع مست تأ ةعتدددتا ل ةزدعغو دعم هنصفعتلك عا يفعاتأمتا ةعد ؟010دامك

 115 [عمهمتعما زحمادع هعءامتس ننع هع ععملمع نامتأ ظتدعطافمأ, عاب كا لكدصع انك

 115١ "ملمجأمتعمأ دمرح ةصتستأتغ, ل'هساعع مدس 115 ةامتعما طعدضعتع لع دو
5 
33. 
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 ىنا لبق انعوط هيلازمالا علستو هينّشرتب قسارهل كم اورانضاورهآ نم
 صرح كلذ قفاوف ىالقسالا ىف ”ةرسهكب .ءادعقالاو امرك هلستي

 ةدانيتطلا كع لاؤقالاو اينذلا نم: لضهتإلا ىةيفوو هلباؤراسا اينلعمنم

 هرفاوجو كلملا بامثو رتاغإو جاعلاب ًالؤسر :نسافب ىلا ريرز تعبف

 ءاضغلا نأ نب اي هل لق لاقو داؤقلا نامعا نم ارفن هلا مو هبكارمز

 مورلا ضرإب ةديدملا ةّدملا هذه ىف 0 كفرش ناك دقو هنم رغم الو هل درماال

 كبتداو ةبرغلا كتبذم دق ذاو سراف ضراب هيفوتست تدك قمكف

 كل امو كللل تحلم دقق راودالا كسار ىكع ترادو راهنلاو لمللا
 اًوفع هوذخ كيلا قانسناو و كعبت دق هنأ مرج ال هتققهساو

 ةدابعل هغّدفو كيبارم| دلقتو كئأقلب اندسو كضرا ىلا لبقأو اوفص .

 (0) ( ةرسخيك. - © 155. كيرش. - 0 0 نذخن.

 طفتستع ممدخت6مد. 115 ءمصمعز11 نىعمغ ذ طماطعفمأ لع انسخ لهمصع» ةداتفاهعاتمدو

 لع ]نأ ممدمعاط»ع 1ع ممانحمتع ةممهامسغسم عمار ةحةسأ نمتلك صفع 1ع مدثغ لع

 [ه»ععر ءأ للسصتاع» امتلك طموتت عد هجم عاقسأ هان ند ةوص 5136663ةعاتت“. (نع

 مصقعتل ةةععم» ل11 ةجعع 1ع مم منع أ ةملعمأ ل ةوزرع 1ع آرمطعقما 1ع »عد

 مود عع“ هج مم»06 ءأ 0' ةصطعومدعع آه ضع لما ]1 ءمحتماتم كمصع قلو

 هد آسن 20)هنعمفسصأ ندعا ل سعد-دسم لعق مةصعتمدسسع هطعأم 0 هعصغعب 76

 ]13 مستصصمعر 1ع ةءعوتتر 145 761 عصعمسأم 1017ةا, 563 ]01:ةندحع عا 5ع5 نطقتق

 ممتد 81دءطاقما, هغ 1ع كطمعععم لع طق لتععت « 0م مغ موتغر 6 تموت لق

 ههمزجمدع» هن ا”عداتسو مخ ]تت ةءاطهمزمع. 11 [ ةنتدتأ 006 معد لمصأ امان 6ع

 امصحردو اتصع طقتسأع هزات ماتم» لمصو 16 مدحت لع ظماشضو ص'هتسم عقدا 3

 رمتعاتج "ععمعامتر د [دح عادت ةجانغ»ع لقصف 1ع 1ا"ةعكف (نهدحسع 1!'ءدتك اه "عملت

 مدعال [ بدع ندع 1عو تعتمد: طت0عد هدأ ادتأ امدح ناس عدأتمد ءا بدع 1ع5 ةطصصغعف

 هدأ مدقذف ددع اما, ع 70113 ةبجاع لذ يعمععم» 16 مواتحمتتع نت ذأ طمتأ 0011

 م1 ها 1ع معدعصتب 11 ه'ةاقمعطع مفءعفدةتععصعمأ هذ اعق مققر 11 16 هطعضءطع أ

 هم اع !ةهمممماع. قءععوماعلاع لمدع لع طوصصع ععؤمعب تعصف لهصق امد ]28745

 لمد صع-صماتف 13 زمتع لع اع هس مغ مععصلم 16 عمك ةعمعسصعما ذ1ه ماهعع
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 ّنسلا هنم تذخاو رسبكلا هشم دقف هذاعم رماب  لاغتشالاو هّتر

 » تيلفأز بلر فنما كم , سعف فدل: لق :لاقووسمف لوسرب امو ةملاعلا
 هيلع علخلابرما ان قمتكلنملا جزامتو ىملادلل كناشت كل ائينهف كاضر

 اعيمهج اوذفنف داؤقلاو ريرز عم هحيرستو

 مورلا ضرا نم فساتشب مودق

 مب ارووس ًالتماو ىفساتشب ماقلت مورلا ضرا ىلا داوتقلاو ريوز لسو اتا
 هروصق ىف ٠ ملزنأو مقوقح ءاضقو (5) ماوثم ماركا ىفرصيق غلابو

 0( 1 لاغتشاو . ب (8) 021 رثاو. بح )0 مثدروم. بسبع 48] 11 مهلازناو.

 لع امد مغرعع مماتت 16 1هتفوعت» اتطدعع لع ةعحتم اطتعد ءأ لع مدحهتلل أع ذ عدعص عا
 16 ظوعدلتك, همم 11 معووعمأ 15 ةغعتساعد لع 1خةوع أ 12 ؟تعئ]1عودع ةحوسعنوع

 15 ةلكذتطات. » آ.مطعقمأ طغ ةمرمعاعم» 1'عمحمزبف لع 1[ عمصص موععاتم ءأ 1ع قع معد

 لع لتعع ذل قمم مهتأمع : « ل'دت مص مرتك امد زصاغعسأتمد» عأ ؟عانح ![ةنتع 66 تع

 اه لفوزععد. 8مصصع ءطقصسعع محهتس أ ءضممأ مماتت 12 ]ود عاتم» ع5 لعاع ة1ا1ة-

 تمد ءأ 12 ظدفتمم لعد لعدح آ؟هاماد» 11 لمدصصم !'هعلعو لع عمههناتع 10/6

 لختصع ءماطع ل'طمصصعتم عغ لع 1ع ةدتعع مدعاتع هجعع مجتمع هأغ 16و كطعأك لنه

 م66. آن[ 115 دع مماععمأ هد ركواتأع ةجوعسصصط] ع.

 8150111851 8لظكل1 8101 2آ] طذتق 05 01.

 ام5ننع دعت ءأ ]عد كعك ل هعسم نع معصتج ةععمغ لدصف 16 مدحت لع 1مشمم ,

 ظرفعءطاقمأ رتسأ هذ ]عع معمعمسأع أ ؟دغ عمد طعتسعدع 0ع 1عو ؟هزع. آر عدصح
 معتم 1عد مودع هجوع 16د ماسق ععمصلم طمصصعتعور 165 عهتامسغ لكتسع محق
 متفرع لتومع لع اآعدع ممصعر 14و 8غ 1ومعع لقصف ةعذ م0م»عق مه]هتك ءأ ]هنن
 لمدصم هصع امعوع طمورمتتملتغ6. دمع هجدصت لفانرسم 1ع معدددوع يدل هحدنأ
 همم, ظدءطاقمأ هع لفءامعم منغ هذ هطغتم. 11 "هنأت ]وو 6[ عمم عصأق
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 رماجلو بكامل مستو جاتلاب بصتعاو كلملا بايث سبلو ةعاطلاو

 رصيقل اًايضا مورلا ضرإب اوغكمو اًمناث داؤقلاو ةريرزو الز رصمق هلرشنو

  هنئارخ رصيق 00 نا دعب داققلاو ريرز عم ىساتشب راس ف ٌةديدم

 ىقمحُي ال اه ىفساتشب ضخو ميلع لاضفالاو ميلا © ءادهالا ىف ةضاخا

 ةيرانجعا ىنلا اى ىزيااتكر تفضلو :ميرلا »نزلو وتلا ازا نا
 لحارم ثالث ىلا ىساقمشب عّششو لاومالا قونسم نم بئاغرلا ةاهبحتاو

 هيلع 00 0--ْب بوس

 0) 31 اريرزو. - © 31 ىدها. - © 11ةصوسع لوصق (ن. ب ا( 31 فئارظ. 5(  0 اهحصاو.
 6 رشوتلو . ب 7 ة1دصوتع لقه5 0.

 ممزهمح, هعاوصتأا 12 ءمامعمصسع ءأ م11 145 ءطفعو أ 1645 زهزتةتتعت 05 8
 ذاع ]نت لعد هالعوصلعد : ل'ةطوسلأ 1" عمصم معاد ةدقاتتاع موسع ءأ 1ع5 ءطعأف

 لدعصغع. (نعتجمت "عوافععمأا نينعاودع ةعمممو 16و طقاعو 0ع 1" ءدمزم "عانت"

 لدصق 1ع مدجو لع آماخمج , مادتق 8افعءطاقمأ مقتستخغ ةكعع ةدح. آنت عمو فاتت 1:

 د06 وعد (ممومعو مدعاتعتس] ذعر ممدع 1عو مدمطاع» لع قلعحتتح. (0تمصخأ ذ

 اظردعاراقماب 11 1من هحدتخ لمصصغ لكصس هددطملط]عد [ممووعد 1عد ماك 1ةهعل05 أ

 لعد هطزعام ممععد لع ظمضص , ءا ذآ ملغ ند تمانع آكماقوماثس ةحعع محتلاع ود

 ءامحعم ءا ىنسمصاتلغ لع طتعصم لع امديلع ةورتع ءا لع عئدسلع ؟ةلعتس 11 ةعد

 مردزدد عدم [!ذادعطاأفما انيك 1 انسصتأع لع الملف انين لع مدورعءطع ءهأ

 آنت لعصمسلم اه رمعنمصتعكمس لع ؟هربهوعم هحوع !نتب مصهتق طظلفعاناقفأل "عاتقه

 هاب ] هجوصاأ معان لخدصع عمطع ل 1 هأ ]سن هووصغ هالعضأ تصع مدعانع

 16 0 ه1 لعد زمومسح ندع مدس هكوتأ هدمه" غدر 11 1ع اهتددم مهصاتنس انك

 (للودمأ ]عد مدخم]عد ]عد رداسخ هتسفلططا عد عا ]نت لمصصقما 1عد مدعتأا] تعم ةققاتع

 مص ععد ممانس !ةحعصتس. 11 ممامعكمتحلا عمفاتتاع ةكلعع دعق ماتت 0130115 0

 701236 5 1[: مقمدعطمطس. آنماطعفما, ةهحفع 1و ءطقاك دسم ءا العم
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 هماركاو هلالجا ىف غلابو هبحاصل اهنم لكل جرتو نايعالاو داوقلا ىف
 هدهساو كلملا هيلا ّمسو هديب ىسارهل هجّوت رادلا اهب تّرقتسا اتلو

 كسنتلاب لغتشاو كب ىلا هضاوخ ىف هموي نم راسو هل اعدو كلذ ىلع

 هكلم نم ةنس نيرشعو ةثام ىفُم دنع كلذو ةدابعلاو

 دالبلا رعو داّوقلا كيوو لاومالا ١ ىبجو لاعالا ترف ةّيهلالا ةيافملا

 اهب :لكو ناوسيتلا كويب دنهلا دالببو اسف ةنيذم 0سراغب ىنبو

 0١ 1[ رهشاو . - 8 3[ ىنجو. - (" 0 سراف.

 . عدس لك, حتسأ ذل ده "عمعمسا"عر ممتغ 2160 1 اعمععر هتسقا نانع 1[ ظافعءاطاقمآ, 1

 . مدتام ةحعع 1ع5ذ ماسخ عدس لك ةعدعلم أ ادت معملتجمم 1عذ مممعوتعذ لن طمصع

 معس. آنم5نمتلم 1دععصأ هنن م1215, طمطعققأآ, لع 55د مممزج»ع مصمتست انت

 ممؤو 13 ءمسعمدسع ةدتع 12 اةأغعر آدت معرمتغ 1ع ممانحمتع لععدسصأ 1عو ععدق
 . .ةقدعممط 165 ع 2غ لعو ؟معدع مماتتع ]دق لنع ممغصع زان 11 موصألأا 3766 5

 ؟ةهدصتاتعسس ممن ظدتاعط, هنن 11 دع ىصقدععم هذ 12 736 مءاتوتعتتقع, 05

 تاما "6 عمم" عدأ اتصعأ 85.

 م1111 21 50111457.

 آرمرسيدع ظافءطافمأ هنغ مسك 1ع موسدحمتس 11 1مم ا©تعم عا ]نت "عدنا لعف

 ةعاتمص5 لع عموععد. 0م جهزتدتغ طصللعع دع ]دخت 1ع معالعا لع له صفر ءداغ
 لتحتصع. ]11 نامطاتغ 1عد ةععدأك لمصف !1عدعو ل116 ععصاعو 1[مصعاتمسق , 1 "عضال
 1عو زصمفأنر لمصصم لعد عمسج عم عد دلك هنح ءطعأو لةعصقع ءأ خلا |مد

 معمر مععف عم طوص ةاهك. ]11 [هدله لقصف 1ع 1!"ةعو اه جتالع لع 1!"دعؤق, ها لمصف

 1["[مملعر, لعد اع م] ع5 لس آ1"عن لفصق 1عوودعأف 11 ةامطاتغ لعم معنا معد. طاق



256 111510111 218:5 1015 085 51515. 

 ىلع ةّدشلاو حلاصم لاب ةيادعلاو لدعلا طسب ىف ههبا ىلع »راو ةذبارهلا

 هروصق ةّترو هثأسن ةدّقس مورلا كلم .ةنبا نوياتكذختاو © نيديسغملا

 كلم نم .ةنس نوثالث تضم امو درواشرفو © ذايدنفسا اهنم هلبدلؤو

 ةّيسوجملا نيد دروأو ىجنتملا تشدرز رهظ ىساتشب

 هرما ةبقاعو هنيد ةيفيكو تشدرز ةصق

 لهأ م ناك بيض ديو نأ ىلكلا ىبأ ىلع يراتلا بحاص :قربطلا نكح

 ايمرأ ةةيهالافت ضعبل انلنع هرهد نم (4) ةهرب ربغ هنأو ىنميطسلف

 بسنو هيلع بذكو هناخ هدنع اًرمثا هب اًضتخم © مالسلا هيلع ىقبنلا

 0) © ىزاو, 11 قراو. - © 21 نيدغملا. -- 0 31 رايدنغسا , مآان5 1هنه ذايدنفسا , مانت

 201176213 رايدنغسا . -- () () ةهيرب . - (37 1 مسو هيلع هللا ىلص.

 ةهمعمرع نتع دوج مفرخعر 11 [ةتمدتا ثعصع» 12 زر هفاتععر 5'هءعدججدتا ة7عع ةوآاتح
 هاسملع لعد 1ماغ» نام لع دعد هدز ءاه عا دع مممصاعمتا ةؤؤعع ىصاعع آعد دمت
 !ةهتاعتسص. 11 لمدصم هذ آكماقور مفعم اه طللع لب مز لع 1مفسر 1ع مععدتتعا

 ممصع مدعص] 5ع5ذ [ةعممسعت ءا 12 لتمععأاتمم» لع دعد مدلقتف. 11 هدغ 0'ءآلع لعتح

 ملم, !هةأعمل1جة لط ؟أ 1"ععومءاطقجتةنل

 "1 ءعماع هصق ةرجنند 1: دحوم عدم عسا لع طرف ءطتقمأ مدصانغ 23:00 تفعاطغر 1ع [هاتنع

 ممماطغأع, نانت ةمكعاقسم ]15 ؟ءآاتعتمد ع5 12

 111510181 218 48001150111. 120515 54-218 811آ:1610171. 5ذ 117.

 1 ةطوعتر عد هه ءطغممستونع, ةيدم16 0'ةمعغق طد ة1-اكملتطأ نسمع دن

 لم جدءاطأ نامتأ هرتوتممتسع لع 12 طولعداتسع ءا متل هحدتغ ناغ معدامسغ 1 مدون

 (عصرمو 1ع ةوهمتتعمم لخص لتقعترجأو لم معممطغأع لفمفسمتع (ندع 1 ةدلتخ

 همز[ دنع ]ستل) , للدسأ لمصف دمع ةصاتستأام ءأ ةجتوصأ امادنع هود 311ععان0.
 ال[هتك ةهردسأ اعهطت دود مممثأتع 6غ ادت ةهزوصأ ؟همكدعسصوعصأ جااسصطسغ لع

 مهعم1 عد يحتل م'دحدتغ مدك لتأعفر 11 كغ مهههسلنأ مدع ادن ءغ لعتسأ 16 ءاتاع
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 اهنب عرشو ناجترذأ دالمب قحلو: نوف هيلع هللا اعدف هلقي م ام هيلا

 هيلع مدق اتلف كبب وهو قساتشب ىلا اهجوتم مرخو ةقسجملا نيد
 كلذ ىف لققو ةنيف لوهدلا ىلع ىانلا ؛ةاربجاو هلبق هنيد ىلآ 4

 نانكو لاق هب اونادو ه0 هولّتقتو هولبق ىتح ةهظع ةلتقم هاياعر ©

 يضل و يكلف ههباّزع هللا افا هاهقإ نلعنكم مانا تشدوز

  قساتعب هبرماو بهذلاب اًمتقنو دوله ىف ارفح ةرقب ىلا رشع ىنثآ
 ركذو ةماعلا هملعت نم عنمو ةذبارهلا هب لكي ةعلقلا ىن نزخ

 (ة) ىم ىناقوم ىنم ا ةتيفللا قرهجودح ناك 5) نش دو ىأ هبذأ درخ ىبأ

 هد_يعككتو هلل 00 ف هيي هان اهيذللا هاما < أو ةاجتفا دالب

 0) (ربحاو, 11 ربخاو . ب (© 8لةضومع قدصم 8[. ل () 8[دصواتع لهصو (. ب 4! © ابجو.
 ب 5١( 31 هبذادرح نم. (( تشد هبذادرخ- نيه دع 6 1[دموتنع لهصق (ن.

 11 مدقذد لدصف 180طعءطةتلزذص ءأ نع صمعتومم 1ه مءاتنوتمد» عد 113 ععق
 طحتق 11 ةللق عمدتحع» 81نءطغقمأ, نمت ةامتأ ذ ظدلللط. (0تهصل 11 5ع م06دعدخم

 لعردصت اطنخ ءأ 1"ةممعام هذ ده لمءاضصمعر 8تاكءطخأفقمأ 500'1هماقه  ءأ !0موه لم

 معاتماع ذ 7 20ط فم عرعز أ هعق ةاتز أكد لمصأ 11 1غ مممسسسع» نص عتدطص ل همدمطلع

 لصتععمأ مدع 1" مطر وقوعتع عا ص امتنع 1عدع معاتوتمم. مهص0لهادنعاطأب 0 هرج غد

 "؟["ةهطوعل, هحوتأ ةجممسأع مخ 8زكءطغقمأ دص اتن»ع يحتل ممئاعملدتأ هحوز» نأ

 ممر6ما1غ مدع طتعس. 0م ةولحتغ ع اتحعع دع 1ع5 معدمدع لع لمدقع متللع

 ؟ةعاطعمو 1"ةعطتعع, ععوجنم لمصق 1ذ معدتي 1نأ همودتحعمأاع لندصع ءمدعطع

 ل'هرع. ظزدءطخفمأا 16 5غ 4ةممدع» لهصف 12 كاملعألع لع ]ةاملكطع 1ع مدطق

 102 م ع5 مممم*ءو ها لعق وملتا ندع 1ع ءمصصتتس معاتجأع تت مث

 مط 01553226. قلت مممزمم» 0'[طص اكطم»0ل3لططعأط, 2 ل0هدنكعطأ ةامتأ نص

 لعوءعدلمصأ لع ةلعممفلرءعطمع كه ههيتسمتمع لع ةلمهذوجفص لمصم 1!" قطط عر

 طدتلزةص. طبع انطعع نمل ةزحمم»سم, لتغ 1ع ممغصع هسياعدم, ةمصاعممتك لعف

 . مم قععو ها لعف طحصصصعم هذ 12 عامتسم لع الداعم, لعك معاك لعف ةجذص عم عدأق

 ]رمهقدغكد , لعد م0001110نق ع5 نطمدعد: ؟دطتع عن, 9 معدعرزد ان هم5 عأغ 1645 1.

 اال نظام

 كينج ا وح ا م
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 هقيدصتو تشدرزب نامالا ىف هيبا ىلع ىرا ذايدنفسا نأ هرمغ

 قساعشب لبق كرلملا ناكو هيلع لتاقو هيف دّدشتو هنيد داقتغاو
 نيرقنلا نوضخو بكاوكلا نودبعي اوناكف نمعباصلا نيد كع

 امن يد تن كاركتلا مت داني نلوب ليتل لا: نيرا مليمعلا» قوداقشلا
 ةييزانج ىف بقاكلا عرالصبلا لاله. نإن» مفازبإ قا” نبا لوق اميدحو
 ايرعلا ىقست هل

 ' ر_ةري 500000- م« ةهمحو ع 1-4
 001 72 0 0# يي د 54 رو 5
 تك 95 0و 07 ا دنعأ ىننأ.

 ع2 تعلى انما هل 2ك نى نبل يعي مخدم ل

 5 مظعو ٌةريغك تافارخو طيلاخت دروأو انيدنإإ اهتدابعب تش دوز ءاخ

 ةاهلجاو تاسقطسالا مظعأ نمو هرون نم اهنال هركذ رع هللا ىلا ةبرقرانلا

 (1) 11 دنيد كشنو؛ ب 23 5. مهاربأ نب. 3 11دموسع لقصح 1.

 [لرد هسباعع طتقامسعم لتأغ ناتع 151 عد017ةلط , مااتف 6016 ناتع دمج من1عر 277211

 نصع 101 ةطوواسع هد مدعم ادفءطخ, ينت] ةامتغ 1ةمحص عمم عدغ ةامعاغ ذدذ د:ءاتج

 يمص, نتتل 15 ةمحتعمسمتغ هجوع ةضلعمم عا يحتل مص طدتتمتا ممان»ع ءالع. آنعو

 م60 6 ءعددعمسس لع ظزمعءطتقم] ددتح هتعمأ ]1م «ءاتعتمس لعد ةدطتعمسم ءا هلمرعهتعسأ

 امو ةفاضومو 115 ةصفمةهتعماأ مدساتعس ا: ةععصعدغ 1ع ة01ع11 ءا 12 طمدصع ءأ اعف

 لعتح ةمز1عو 11 ةدتم هأ 8[ عععدعع. اتدع مععتجو لع هع هنللع لعق ةفانعو اعف

 امو ةوطتعمسم لهصم ]عد اعرمزدو ةصعاعمق , 21251 تع 0ع 205 )01315, 5 10103

 لوصق يق دورك 0'ةطمخ [آةاطقو [طءةطثس ذطص 111131 هل ذذطأ, 1ع 36مم ناهتعع

 هن 11 مدعلع لختصع ةدعأدتت عر 5 طم 0017 عقذعر 2050106 "1 طصسسمتارتف :

 لع ددتك كوطتعم ءا ة00ع ]عد ةفاننعم, مهعصتت 1عدونعأو ةوصغ ]عد طاغتجلود ( 1-4" مست“ هقول.

 (0تمصل لع صع م«هديعصع لععدصغ 16 ةماعتل دصع !هذكر لع مدع مهداعتصع لطع 105 لهما

 016 ان

 2:0:لهتفعءعطخ, اتت ةتفدأ, ةزحزممعام 1ع هكانللع لعد ةقاععد ع عدقعتومم طعهتسس

 نمحزرد» 0' عودت ا ل”مفدصتامق. 11 هئاقطاتم نص مناع ةممتصعسأا هنت اعد
 ءمرصصمع ططمازتعج لع دع مةحم[«معطغ» لع اطلعت مهم ونت هوأ ان26 6122328-
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 ”ىضفو ايفدلا ةراع ببسو قلل ماوقوه ىذلا ءأملا يظعتب اضيارماو
 ةيطشساوب الا تاراذقلا ةطامأو كينباشلا ةلازا ىف هلاتعغعسا كرتو ههيزنت

 ميركلا نايانوف ىنمو ةاةرقبلا ىم مسكس ا لنحو ] تاغياملا ىم

 قفين ىأ نم ناسنالا نطاب نم جرج ام نأ معزو ةتمملا محو رمهتلاو
 رداوب نم مذ لكلا دنع (ةمزمزلا نس كلذلو سجن وهف ناك

 ينم اههف نورودي تاولص ثالث ضرفو ماعطلا سّتخي © ىذلا قيرلا

 دتسع" هنيناعنلاو نسمتلا عولط دمع انمادحنإ فزاذءام يح. سيلا

 ىف بشلاو لكالا مّرحو سمئلا بورغ دنع 0ايام ا
 تاوخالا حاكن كازو وناس يفعل ئدانعب اهتال نفل بلعب بنإزا

 )"0  ضرف : - 8 31 تاعناملا. - (3 6رعلا ل ا 0 ةمرلا . - 6) 11دصوننع لمسك 1

 .ظمص لع 15 ةماعملعدمع لع طدتعم عا ]نص لعف مكصعتمدسع ةلاغصعصأكو ءأ ذك

 ]دن عملت لعد طمصصءبعن. ]11 "ععمصص صح دصلم ةتقذت ل طصصمععت» !'ءدتت لانت ةوأ

 ]5 ةدطوزحامصعع لعد صفمطتمعد ءأ !ةيعصغ مدع 1عومعأ 1ع صمدلع لعتتعمأ

 010 11 ممعدعمحتا لع 12 عمتع ءمدصحصع هصع ءطمدع ددتصتع, ل ةحتاعم

 لعدم 1هتيعع تكدعع مودع 1دحعع 1عد محمص ل1 عمد أ 1ع5 ةهدتتاألات"عور ذأ نعد 'ءدأ

 رمد 1ع هممموعم لختص !1نننلع دنءعناغ عا يدع !دعمع لع طوعدل ءا لد م51

 نتن لفعمدلع لعد هعرمد لعد ؟تعصعد ءا لعد ممصعدتتح لع ةعطععد. ]1 ةصاعسللتا

 آه ءاطدتع لعد ةصتسقتسس ممعاك همهغتصءعا ا عصصعمأ. ]1 دلتعملد نانع امانأ هع

 نحن دمرت لع 1[ طمصصصمع, لع يحعا ادع هرتطعع نتع هع دهزأ, ءوأ اسمان عدا

 ممامسنتما 11 مععوعرتحتا لع مدعاعع نه هزع طوقذع معصمصأ 1ع "عردوكر ممانت

 ثرراع» اعد زعا5 لع ةملتع, !جيدعالع معدل 1'دلتسعسا ةصحمانس ]11 ةامطأتا اعز

 مرتغععك مدع زم يدع !' هد لعتدتا هععمست مانع عي كاتتكدساأ يمعاعسس عد

 منوممآسأتمد لح ةماعتا : 1'دصع دب 1[ععع لي دماعتا, 1م ةءعمصلع خذ متت. اد

 (ىماكتغسسع جن مامعاطع» لم دماعتا. 11 لغاعملتأ لع ممهصعع» ءاأ لع طمتعع لحصق
 لعد ؟ددعد لع طمتخ ءا لع اععع نحت عمصلعمأ لع ممونلسك. ]11 تءجلتغ اتعااعم

 105 مجهم ععف ءماعع [منرجعد ءا دمعتك ءا عماعع 1ع5د ممععم ءأ 1عدجف 81165, ةوانق
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 نأ معزو هخانغبي هءاعبا مالسلا هيلع مدأ ميوزتتب كلذ ىف خخيحاو ىتانبلاو .

 هقيظنتعبرماف ناج دروفلا ماتا ىف ملزانم ىلا دوعت 0) ىتوملا حاورا

 اهلكا م اهيف ةّيهملا ةمحطالا عضوو ةفيظنلا: شرفغلا طسبو تومبلا

 معزو تنقملا شحي نا محو اهاوقو اهحئاورب ىترملا حاورا ئقتعل اهلك
 ةرهاطلا حورسلا لاقعنإب سجن هتال لسغلا هيلع بجو هشه نم"

 هدنع فو ٌةدحاو ٌدّرَم ةلهللاو موملأ قت ساعلا: اح ةراهطلا بجوأو هنع

 ملاوما عيه نم اوجرخُي نأ سانلا ىلع بجواو نيدملاو هجولا لاسغ
 نقود مقلم لفا نم نيرتطضملاو نيكاسملاو ءارقغلا تلعلا

 ءاش ام ءآسنلا نم لحاو نيضرالا ةرانعو راهنالا سنكو رطانقلا حالصا

 نيدلا كرتو رهلاو انزلا ةثالث دحإاب الا قالط ال لاقو اًوأش مكو ةيليلا

 () 11 تاومالا. - © (0 فيضتنب . - ( 1ة[ةصوسدع لهصق 11. - (4) 1155. وهو . ب (3 6 558

 ممن عع يتنخ لممم ةندتأ ممهسف دعك 515 ةحوع دمه 51165. 11 هلاتعسمم ندع 14
 ةمدعو لعق مممرسأك "عهنعممت عما لفضف 1عدعك لعمص عتععف معصلقطخغ 165 زةاتتنف

 د16 "عم]متععو : هم لعدتأ هلم5 معاامزلعع 1ع5 ةمهتكممد, ةاعهلعع 065 ؟ةرمثكف

 !ممتك عأ زر ماهعع» لعد ممعاف زن ءاتقؤوصأم , مصقمسدست ع" ةمقاتتأاع 663 مخعاق

 همدان" عم عما ةلكض ناتعر منع 1عدع 00عانتع ءأ 1ءاتتن م10هزت1 6163 , 69 2

 لعد مجممز"أاذ [دقوعمأ دنفاةعصاغعو. ]1 ل6 عملتأ لع [هدعطعر» 1عو قلقه »ع5. (0هتت-

 همدعاتع ةأمتأ ؟؟عطتح هن مدامعأ ةكعع نص هةلقخ»ع لعجستأ ةهععوسس مانع !'ةلتآات-

 نمد ءمصصتم1 نع, مدعم يدع, 015هتاح11, 16 همعمو ءقا ضمان نانفص 0 1!'ةسنع

 مامعع 15 نيستا. 11 ةامطاتا 1نطاتعداتمم» 0ع 3غ منسق ع نصع 1015 مقنع ]001
 انس قاتم نادت , 0325 52 101, مط ة1فامتا ذ ]ذك ع 16 713386 ءأ 163 اتتفتقق

 11 1ص ممدو ةحتخ طمصسعو 1ع ل6نمزع لع لهمصعت 1ع اتعتو لع غهدتق ]عت طاعضقف

 ال ةععمات» 165 مدسح»عو ءأ ممل طعدععدع, امصغ لع اعدم ةمءءاتوعتمدع

 1311635 016 16و قانا عد, عأ مما“ ةانطا7 عمت هذ 15 ةمدعذات مد 1201215 , 13

 ن1 عالمر ومع لعد قصقتتح أ هذ 12 هتلاتسع لعد اعم"عد. 11 م'ةاقطآتا هددعاتتم 16ة-
 ات ءانمم عم نع نمت مص ععت"مع 1ع مممسم عع أ 1ع ممدمظرعع لعق ؟عمحتص عة. ]1 6

 رمعستا 1ع لطممعع ندع مماتتع ]خنصع 1ع ءعق خمزف ةقحتفوف : 1 06طةتعطع, 8
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 ةئامتالث بّوضُي نا ىنازلا ةيوقع لعجو .ةقرسلاو انزلاو ركسلا محو

 ”دهش اذا قراسلا ةبوقعو ةضفريتاسا ةئثالث هنم ذنخويوأ ةبشخ

 وأ هيفنإ ىف © مّرِحُي نا اهب هسفن ىلع ٌرقأو| لودعلا نم ةئالث هتقرسب

  ةركفركف ئرايلا ريدقلا هلالا نا معزو قرس ام ةهق لغم مّرغيو هنذا

 ىلاعت 0 هتدارارمغب نمرها هل داضملا تيبخا ريرشلا اهنم ندخل ةّيدر

 ىذلا مالسالا ةيعن ىلع ديم هلو اًريبك اَولُع نوملاظلا لوقي اع هللا

  ريخ دمحم ىفطصملا ىلع هتاولصو اهرهطاو اهككاو نايدالا نسحاوه
 عم هرمأ ماكحإ نم 6 غرف انا تشدرؤ نا ف لدا امرمخجب لسرا نم

 هتكلم لماو هضاوهرئاس هيخاريرزو هنبا ذايدنفساو ىساتشب

 01,31 دهشا. 01:0 مرت. دس ا3) 0 مقدرا. - () 21 اعم لزنا. 89 0 عوف عرف.

 ومرت عءا1 ءممع ءأ 1"ةممداممتع. 11 لغلعملتأ 1 هوصعتتع, 12 1مهمستعدتم» أ 6

 761. اطبع 1مممتعداعد» لعتدتغ ةاعع مادصت لع اعمزك هعداك ءماتجد لع طقامص هدد

 لختصع ةسعصسلع لع اعمزك هؤماغععد لدم وعمأ. آنع ؟هاعتعب دا 1ع 01 ءهدعستق
 0 مدع ]نت نامل[ 2[عدأغ مدح عمتك طوس عد طصصم »هلأ عد, هرج 511 عد 1هتفدتأ ]ةحعات

 سيح ةرص عر ةامتأ نمصلمسسغ هذ ةجوتمم 1ع دعج هج 1'همعزل1ا ع معععفع عا ذ مقلع

 1 ؟هلعدم لع 1'هطروءأ 016. معلمه دفعءطخ مةفئمدلتأ يدع 1ع الزعم ةاععصعأ ءأ

 نلغواعاتت" ةللدصأ كمدعات 126 10211172156 مع056ءر 11 عد 220[, 52285 111

 1ع ؟هسلفغ, 1ع ممغءطقمسغ ءهأ ةهطوسصتصمطاع ةطعتسمسو دمد همرتمودصأ. آبمتصت

 طرعم 1هذص لع طلعت ءع ىدع لغعطتخعمأ دددع ادت 1و ممم معوصاأكا ((عفععد ادت
 ةماعمأ "عدلات ع5 1ع ط0اتك 27011 127011565 016 1151 عصم1ن هددع, 12 مم عتال] ءاتتتع

 مءاتوتمصمر 12 مام دنع عا آه ماسك مادععإ 5و طغص6لتعاتدصق ةهتعسأ ةاتتع

 3[ه]ججصحسمما 111ج , 1ع معتا ]ندع لع هعدح نين 2 عمد مزتغو هحتعع 1ع ممعتلل ءاتتع

 لعد ممعددد وعد!

 723110 ةعطخ, ةهردمغو ةحمتع لغطصتطح عمم عسأ عموم ذ هد 11 815ءطاقمأو

 . ومد طلق 1ه1ءملترةءلط ءأ دمرد [عنرعع مدعم, ةهتصقت الع 525 ةانأع5

 ه( 1ع5 طقسأم مععدودصدععك لع 1" همتعع, دع ممتغ ةذ مدععمادسم 1عق للعقب
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 هرمأوأ ناكيتيماو: هند ةكربعت-باعللا دخلا ىنادلبلا ىف ىوطي لعج

 [.. .] 0هباعك ىف هبذادرخ [ىبا] ةاقم لجو اسف ةنيدم هيلع باثوف
 نم هلو ةونبنلا هضاهذإ نم ةليمن نتالثرو شيعي ةفيقكا دوو

 ةناقؤلاو هلتاق لتقو كلذل قساتعتب عالما ةنس نوعبسو بشن ر جلا

 ناو هنيد ةيوقتش ىناًدَج دادزإو هلتقب هاضولا مهعرجلا م

 هتخمالد لمة طيارملا هيا وها سكر اعلا ساما كوواهي جاعلا

 ى ةريس يكن لفات مجلو ىرعلا تاليف يقي باهت لدا

 ىرجو معم لصلا نم ىزيطب ذخالا ىف.هب ىسارهل ءادعقاو مروما
 (0) 0 فوقي. - 0 21 بانك. 9(  31 نيس, 0 نس. (  (ولاو. - 9 ©رلا.

 [هرنودصأ 165 طمطصسعو 3 ءةمحطعةمدعتع دو ؟ءاتعتم» أ ذل .0طقوعرتع» 56و معقد

 ماتممسم. قامو, لمصف 12 23116 لع 1هعفر 11 كغ ةفددتللل مهنع نص طمطتتقعر

 ممدصصت6م مقنع [طص-اكطم0ةلططعاط عم ىمص هاتكتثة8عو ..... , 111 16 نه

 هغ 1ع ممساتلم. 11 موتا هتسفأ, امعماع-ءاصس0 ةصق 32م5 5 ةانع 186 ءط م10-

 ماطغاع, ذ 1ةعع 06 ةمتحفصاع-لت>-دءمأ ةصق. 8ةنءاطخقم[, 201186 لع هءأ
 ةةمعص عمك أ ماعتس لع هودتععماتعي دمتأغ هذ ممم 1ع ممعاتك اعل, هتطقا ا

 لعو محتل عمو لع ععصخ نحل ةنعاجفدتأ 01م ةمم0176 1ع ممعسس اع. ]1 "عد

 لمدطآو لع غناه مودع ةامطاتع دهانل عمد عصغ 12 «ءاتوتمد لع ةه:0ماتفءاأ ءأ

 ممتنع 1هرنععرع عد ةدزعأم ذ 1[ ةممط»ةفدعت“. 11 ممتغ هه ماهعع لع 2د:(10اتقعطخ
 ءأ ذ 12 1616 عد 3[هطعللطم , ةعذ ل51 عن, 16 هدعع آر ةح فق“.

1117 801 8215 1718035 5011:1971 00171711515 8150111451. 

 2 قرعو 12 صمت 0: ةكفمورةطر 16 ممرتدتحسع ع5 '1تدنعد نأمتأ لعصم نسف

 داع 1هد ممدتسك لع دعك طلق , مدمنع ندع اكهتلطمو»د ةحوتأ تغواتوم لع 506

 كلان 0'عمح ءغ ندع ]مط عفةمأ, مدع عال عمم عدخأر ةحتدتك مرتك 14 مدت 01 1111
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 ىلتتخا نم هماتا ىف كلمف هوكرت ام كرقلا كراتو هاهقرط ىف قساتشب

 ©قسازرخ هنا ىبطلا لاقف ههسا ىن رابخالا ةلقنو ميراوملا باحعا

 هنأ همان هاش باتك بحاص لاقو ىسارازه هتا هبذادره نبا لاقو

 ساعتميب ىلع يتنقبلا هسار قودي ناكو ريهشالا وهو م يفساجر

 بتكف اعْذِح سرفلاو كرتلا نيب برحل ةداعاو رهش ناريا يف عمطلاو

 بربط غاف .تبقدرز نيد ىلا هوعدي هيلا هل لوسر عم ىساتشب هيلا

 ” فهفساكللا ةلمع 6 قفخكو كاقف الاقم 6 دجوو () مرطضأو نويياجوا

 ًثباتك هيلع ىلماو هبتاكب اعدو هسفن ىناتع رعفأو هدقح ىنماك رأتاف

 ادني تبلل سادق كنا "عودا روزغملا اهتا همف لاق ىشالعمت ىلا

 ءابمسلا نم ءاج هبتا معزي اًباذك تقدصو كابا نيد تكرتو ليبسلا

 0) 11 اهقرط. - 0 0 فسازرح. - ( 0 فساجزا. 3 0 11 اعرج-. -- (5) 11[حصوسع

 لقصو ]1[. - () ( وو. - (7 11 قكاو, 0 ىقلاو ه ططهصواتع ةلع. - (9 8[هدمودع لمص ال

 هج مدتع ةنعع ءانحج. 81دءطاقمآر هدتحدسأ اعدمع ييعسصرمأاع, دع 201ءداهتأا مماسأ

 آ1عد '1'تمععد امصغ نيتلك 1ع ]متقددتعسا عد مدتح. 1ع ددص عصور 11 "نعصقتأ

 نص 01 هدأ 1ع ممدح عدا لد ععوعمم عدأ لمدصغ مهن 1ع5 ءطعمصتننعاتت5 ءا اعد

 ارددامرتعمد : '!"ةطدست 1ع دمدحسصع آكطمعةمآ, ها [ط٠ص اكطم» لفل ططعا , 125335[.

 اب هساغعس» لم كءطقطصةسعط لتأ ينل 5ةيدمعامتن ةعلز ةكأ, عا عع ممدد ذأ 1ع

 ماسم ىدصس. ع م01 دع ممكامتغ هجوع 1106ع لع اعمدحعم نيدعاوتع عضاعأ

 فدع 8افءطافمإآ, ةهجوع 1 عورممتس لع مصومغتت 1: [ممصوعطمطب ءا 1ع كوت لع

 مملاطسسصع» 1ذ عتعس»ع ءداعع 1عو "1تععو ها 1عو طءيوعد. (0» 8تمعطافقمأ ادت

 هلمعدوو نصع 1عانعع مدع حصص عمحتمإتم نيمتأ ]نت لفمستم ممدع !'ةممعاع» ذ
 معان عام» لع 73200 ت5ءطخ 4:0 ةقك, هد مععععوسأ هع مدبعفدد وعر عداد لفصف

 ندع 1ند1عان5ع 2016. قةردصأ عماتتف 1['هءءعوفتمس» لع صمدعاعع, 31 مدعلفم ءأ

 م ةرتمسأ مادق هذ ءطعمءطعت» تم مدع مدعتع مهد دع لغمتل ع 11 كمهدصم آئطد:ع

 هةركتغمع نذ ده طمتصع همعطغع ءغ لغعميبج تأ دد معصمغع ةصاتسعت 11 طغ ةيدردعأ

 وورد 5ععمفامتسع ءأ ]ست لنعأم دمع 1ءااعع نذ 815ءطاقمإ عد ءعد أعم عد: « وسمع

 ةودرع ءغ ةطاتقغ, اخ هق معضلم 1ع لعمتأ ءطعستسر اح 35 ةطدصلمدسغ 12 101 ع
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 ماهسل نفدهتساو قلاخل طفل تضّعتو هليطإباو هبيذاكا 50

 جبقلا نم ىنستدت ىأ 0 ديرتو ىلسارتو ىبتاكت تذخا ف نيقولخملا
 |ذه تكرتت ىناف هيف *تسيغنا انهف رثالا نم ىسيغتو هب تسكت انام

 نيد قم لعتلا ةهنيطظلا فشل ههنا ألا نبتت لشمال رقلا
 كدي" م كف ”اًرارهشتا الا تايبا“ناو فنا دلت ىف ل وق ازال داق
 دمت و47 نول دونج ىف كب يم انا اهو قيسلا الا كنيبو ىيب سيلف

 ىبستو لاجرلا لعقتو شبايلا قرحيو بطرلا لكاتو لمرلاو لغلا
 هيلا فو بلقلا ظولغ ظف لوسر ىلا هعفدو باتكلا مخبرماو ءاسنلا

 ام ةلاسرلا نم هل نا دعبريسلا ذاذغإب هاصواو كرتلا بانا نم افلا

 كرتو* ماشتحالا ضفرو مالكلا ىف طشبتلاب هرمأو باتكلا نعم قئفاوي
 001 6 دوأرتو . - © 3155. ام. 3(  131 تست, ( تهناإ . - ( 11ددوانع لهصو (ن. ح 5 0 4

 16و مفرععر آخ هك هنت ان 1م م05 م6اعملمسأ ؟ةدتع لح (تعأ, اتت

 معععرج16 دعم رم عمكمد ععذ عأ دعذ 111647 عوغعقر طخ 35 عمعماتتات 1 م0 6011 1عط-

 (ةصعصأ لت ("6دلعس“ ءأ طخ 165 ه2056 ةاتتع "عم0ءطغعق لعق ه6ة[1565ز

 رجاتتك 1 1371565 0ع مم 'ةعوتعع مغ لع دص' عمك 05 ع5 106553 8عقر ءأ أت 77عاتتت

 مح همام ءطغع» لع آمكحستع لمدغ اح هو ةيامعءطغ امزحطم ةصدع هأغ دصع مام عمر

 لحصع 1'ةطوصتتصحاتمد» لمصع 1دندعألع طن هو مامصوغ. 8[ةهتساعسمسأ, 51 أت
 ةهطوص(ءمصصعو قمأأع ؟داتكدع "ءا1 عتمم , ناتع ان ع 135565 مغصتاعمعع ذل آلا عات

 م( «عداعو 501 خذ 15 ؟ءهتع "ءاتوتمم عءا1ع لع ع5 مفرععؤر هلم زع لعصم عاتتع

 هر مدتخ 3766 101: 50315 51, 211 0011118116, [هطواتسعد ذ معو 6 عع لقطق

 امر ةممعتتر 11 مع معاتأ زن ةكمزج ننع 12 عمعتع ةضاخع »015, أ ]ع ؟لعصق [31-
 اموتع» هجتعع 0عق ةعطم6عد ماآاتك تمدد ظدعتفع5 نع 15 1مدعصتق ءأ 1ع عموتس5

 0ع هدطاع, يدت 048:همععوسأ امان تع نت نأ ؟ةنا, طصقلعخمسأ تع نبتت ءقأ
 ومعر تعلم 145 طمصصتمم عد ءأ ةوصتخ غم ءرمزطأ 1عق 1ةدضتم و قماتحعذ! ١» ق"0]ة51

 مغ ةنعالعع 1ه ]عالم هع ]جه معدصتغ مماننك 12 مم[ هذ دس طقمصصستقع 006 ءأ

 ؟ةمماتعطع, ةععمدج مدعمم لع ممتلاع '1”تععد لع مدلتاتمم , ءأب 20 131011

 ءطمععم١لكختص معدددوع مصالمعسمع هت ءمصاعمات 0ع 1م 1ءانععر 11 ]تت "ععمت-
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 00 0- 0 لتفتتماو 00 ذفنف © ةّيفاشنهاشلاب 0 1

 - 0 ام ةاباسراا فساتن 2 2 بر

 اب تدك كروط ( تيّدعت دق كنأ كبحاصل لق هل لاقو لوسرلا ىلع

 ةجاهارتج" يقينا كالو تنأ نمو ه3 ة 5 ينتح برو كردق قوفوه

 هذه -- ام مانت كحدا مولو ىرمأ ىف ٠ ىنضراعتو ىنيد ىلع

 لوسرلا ىرصنتاف ,كريغ ىلع مالسلاو عمست ام ال ىرت ام باوجلاو مالحالا

 لحج 2 اقبال ةلارفلو قسلعشب نم اءآزالا كعفذاو لمن هدب
 1 راسا تنهردال يما لاشعما ليقاوما لابو ةهناقاذاو

 ١ ةلدمومع لوصو ل1. - » ( هياط هدايا + 0 ةةدصواتع لهمو 8[. ل (0) 0 تحعب.
 9 (( فنخ., 11 فتح قرو. - 6 11 حزورتأع لع مماتك ءوات كردق قوف. - (7 31 اذاو.

 مددصسلم لع مدعاع» ا:طءءرصعمأ عا ددصف منانععمعع عا ددصف دع عكس لس ]هضم

 عموع لع 1" ننودسعألع "مرهلعر عا لع طقاعع مص >0ز2مع. آن عصتمات6 مدتاتأ ءأب
 مل1مرم ةصصعصأ ةهدتح هدنلععد لنةعلز ةكأر 1016 ع 12 1ءا1ع خذ 1آ15ءطاقكأ ءأ

 لفاتحمو 1ع معدددعع هم ممفدعسعع لع مدعم 0'[ةاعملتجةلطر لع ططرةصسقمأ

 ه1 لعد ةتتاععد مععدوصصق ع عد لع ]جه ماتت. (نعدجعأ, داننمفلدتاك لع !ةصحرمعسأنع

 معبعع لع ءعاملع ىسسصستتص 1 ءهامم , لعسسمس لن ععمخ نذ 815ءطاقمأ 1'ها110115د-

 تمص ل «غممص لسعر ممهتك 11 59 هرحزدمدد , اهتم 1!" عصحمرتم هحجوعع طاعصسحت عال وص عع

 ءأ طحت لتأ : « آلزك ذل امد ممهثاع : « '[1'ن عد طتعم م:ةدمصت مان عاتح ءأ ا 1

 « لع ءاططمدعف نيت دمدغ ةتت-لعدودك لع اعد 1هنعع5و. ظاعم 5مامحتعمأ 12 مطمدأ

 « عدأ ةطحعممع مدن انصع 221016. (0ا1 عودت م0101 065ه صمم ونحت 728 1ع]11-

 « عمن ءأ 0 1 ن1 عد همداعع دصعو ةعاعول 31 ]64 0ع 187215 05 556

 « لمرحمتسب ات 23111315 5 نأ مو ن5! (0تمصخ هذ 12 -ةممدقعر, ءآآع دعو

 « 0 7001 6 4 ان ءداعص 01735, 22315 ©© 0 11 610 ت51 110115

 «صمسص ه 01! » ]11 دع آنت لتأ كعد لع ماسقر ءأ 1" عمحماتم مهن

 81وءطاققأ, (['ةءعئمز0 ةحوع دعد ططعستآل ةاكوو 16050113 لع ممم عصتسخ ]ها

 امىمع 0' ةملز ةكأ ءأ لع ]ست 1هتعع دعداتسم 12 م1 عاتعاتل 06 وعمق ةرصعم ةحوسصأ
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 هشاوخو هدونجو هشويج ىف راس ث ددغلا ريفوتو ددعلا ريثكتو بهالا

 دحوأو هدو "جستن ىن ناكو ماعلا يساماجب الخ ىلوالا ةلحرملاب محو

 لامل نع هلأسف موضلا ماكحا يف ةباصالاو: يختلاو © ةناهكلا ىف هرهد

 قرطاف هههصبوه اهف هرمأ ةيقأع نمو هدصقمو ههجوتم يف
 م ىلاعت هللا نا هتيل كلملا اهيتا لاق,ّف ًاليوطركفو اًيلِم بياالج
 نع ةعب اتم ىلاتا كعلأسمل مده ىبصنيإو مو معلا اذه ينتؤي
 هيف كتنايذو كنع هّتط © 0 قياببول ذو هم هيجل

 !! 31 سن. - (8 0 ةناكلا. - 60 0 تسيل. - () 0 اذاو.رس 8 0ريجتسال ال.

 ىسنأ لعلمأا عالمدتمطاع. ]11 لمدصم 1'هرنلعع لع عومدعستط]ءدع 16و [011705"1 ,

 لع م«مردوعب» 1عد هضم عقر لع [هتعع لع صمدت طعن ءعمصم] عصعماف ءا لع "ةدصتت

 نصع ععمصلع يدمصأتأاغع 0 نودترد عدد عصامز مادتك 11 5ع صمت عم صحوت ءطع ة26ع 5عق

 هرص نعد ءا 1عد مععدمصصعن لع مص ءياماتسم مع. ةقجدصتأ !دتأا طقلاع ذي 1ع ممعد
 رمافسم دامتتمم , 11 بحغ تنص صاسعا عم مدس ءداتع» ةهجعع 1ع هدعع الر ةسققأ (انتو

 لمصم 12 ةقعمعع لع ]ه لطاسماتم» ءا لعق ممم01ءاتمدف 1مم( نعد ةانرع 1 هطقعتج

 ؟دالمد لعد ةقامعد ك4 لمصف ا صاع م مامطم» ةصلمتللتطاع لعد رهععس عصام

 هفاضم10 ع1انعد , د هحتمتأ ه5 ةوص ]مدخعت] عج دمص اعيطرمدز 11 !ةصاعانا"0 معو هان

 هنزعأ لع دمص ءصامعرتكع ءا نع !اةذدع لع 1ه ةسرددعمع لقصف !ةوعنعااع زا

 ةامتاأ يعدق6غ. الر ةسصخمأ عمضلم 1ع ةنلعموعر 14و رعتج طوتقدغ5ر ءأ ةتنك هما

 منال نءاطت نص 1هصع ممددعستأ, 11 لتأ : «لع ؟هدلعدتقر 6 تمار ندع الاعت طع

 رد ثنا مدخك لمصمم ءعءانع دعمعع ءهأ طع مص'ءثغ مدك دطصتق هي لدعع لع 2

 نمعفاتمد ندع طح تعمم لع صصع ممدع» ءأ خذ 1[جومعأاب د1 مص عدا مغصتطاع لع

 ”فممصلمع. ا1دتف, _ماجتكواتع اح صم 2ك لعصقسلم ءع ندع زع طع كهماك 5

 لعمر اع قعاطعت» عا عص نتما زع طع 00135 مدق اع نمط معدن, مهدد عام ت01 0ع

 مع مماصأ دحع مجد] عمئاع» هج ةرمزمرعممصأ لع طحت هع نانع اج 201106185 5

 ءداعملع.» اةزئءطتفمأ زرددعو ]عد ماننخ عيمصلف دعم ءماق لع دع دق انت 1هنلع
 1ع محماسل»ع محمل, لع 1ع ىصطآع» لع ططحويسو ءغ لع مع هغواتوعم هنعتم
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 5 عرسسلو ماب هيلع (!لضفُي ىأو ءوسب سعوا نأ تالا

 امن ةنيلجب ربو ةاري ام لكن نغ رعفي نا هل مرو مجلي هماركا

 رما اذنه كلملا اهتا لاق ف قساماج ىكبف ايش هنم مخيالو هققخي
 ىلا برغل هذف دهشي ال نمل ىوط ايو هنم © برهم الو هل رمال وامس

 ةقرابقلاو ىربكلا ةماطلا اهتاف اهلاوهاو اهلاوحا دهاشي الو كماما

 نمريعك ىلعو كناوعا نامعاو كراصنا هوجو 0 ىلع ةينالاو ىظعلا
 ءامدسلا ىتشتو رانبتعلاب اليل زانهنلا ليهتسي قاح كنبلق هزاممو تاتّرعا

 ناع ةرئادلا قو كل“ ةبقاعلا © نسح نع ىلقت اهتكلو راهنالاك
 ا ا عم طقس مالكلا |ذه قساتشب عمت عرق ناظا ح

 هعمد دقع لاحو هتبكرب هتهبج قضلاو هريزرس ىنع لون قافا الف

 () 11 لضفت, (( لصفي.-- 0 برهم. - 0 131 نع. )©(  ( اتقو. - 5 ةلكدمومع لدضسك (ن.

 ب () ((عو رصماع دمهم تعدأ لهصف 11: ةصقتنتأع اًيشغم رخ.

 مدموعم مون ]نت معدلعع لع ععوصلم طمصصعتعو. اك 11 1ع مجتغ عد لعتم ءاننسع

 لع -قمءاع» امدهغ نع ىمتل معمموهتغ, لع !هتتخع مدصختاسع طل غل عصعسأ ع بنل

 ةوحوتأا لمصع مجدمتغتنع عمامتسع ءا لع ماعم كعص هدمعاتسع. قلمعد آزةسصقفأ

 مماعتسمم ماتتك 11 لتأ : « (نع ندت دج ةضحع, 6 د01, عدا 1ع (نتعأ نادت 1'ه لف-

 ن0لغز هد صع معنا 1ع لغأمادعصعت» دق 1!" تاع. 11ءادععاتع لاتت 2 35515[ عدنه مهف

 3 12 طوامتلاع نحت ةالعسل, طعاتسعاتع ناتت مع ض2 205 5ع5د مث 01165 أ

 ةعو طمضءتتسو! (نع ةهرعو 1ع لميعمسسعما لععمتعم» ا ]جد 6عقصلع ءقاقفأاسمدطع

 1ع [ممثمودك لع اعو مصص ءكرمدتتح ةانحت1 1211م5 ءأ لعد مآمك 1!1!نقاعسع5 لع اع5 لم-

 [ةمفعس سك, لكس ععدصل همددط»ع لع اعد موضعصأم ها لع اعد معمزمعع5د طلق

 آ1 ةسح عند ندع 1ع زماتع دعه عطقص عم ١.عج صتخا ممتع ]د ممنكوتغعع لم ءمرصطتأ

 © 6 1ع ددصع ءمتاععو ىسصصع ]1'ءونت لعد متتكدعمتتع. اةلدتك آه طوتمتلاع

 31110 1126 15516 121116115 ماتت ام1 ءأ هنادفأع ممتع أمد عمصعمت].» 1ذ15ءط-

 اةقآ, هد داعم لهضأ عد مهصما1 عد, امصدحطح ثةوصماتت. امىومتل متسع نآتتا

 11 لعوءوعدلتأ لع دود ئؤصع, مهدد دمج ["وطغ ىاتلك 505 260201 ]1هتووؤ مناع
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 ين اذا يايا 0 بطلا 0-0 ىف مكامد ىلع 2

 م يناريأ ىلع بغت ىلا كرتلا شويج خاكي ىف ةعراقملا

 ءاضقلاب يضربت نا ىآلا كبقح: نمو دوصخلا | عرربلا كر اهلهأ كرتتو دوشالا

 ناك اه نإ يت فايس ةيئام ب لسبت ءامسلا تر ىلع لكوتتو

 تيمد امو ةدهلاو ليديمألا كاف كاباعورش كفارطأ نع كودع ١ لازخغأو

 ناديي الو كبننع ضيع الو "© ضيع دجا»لك نوع وتالوزوأمج سايد اط ٠

 برصضيب دغلا نمرومأاو ىشاماج ظعاومل نكون ركراوبا َىِرِرُسِف كنم

 ١ 0 اهذ. 0 11 لازدتا, 0 لذخفاو. -- 0 31, صوغ دحاو. لك ىلع.

 رعد ]درع عد هأ لثأ : « 0 نعأ عوأ 1ع طغصمغطعع لع 12 تع, 5«10نيدع !'هد م معلن

 عدح ننع ]هد هتسمعز عأ ندع 1عطهتد ع لات 20117011, 59 ندع رصف 0111-

 ][1جز ع5 هأ مصعد ([6!عمقعاتت5 ةتتت"م0أ لركمدصت قاتكذا 2ع 7ان>-] 885, 4000

 1ع طسأ 0' ةءوساع» عانع ءملمستتغ لع محمزحس ةدص عر 1645 وعل هلت 1

 ءهنع]1ه5 لق ىموركأ أ ورم م" هرم عاام ]هنو هع656[05عق. » ناد ل11 :

 « ك1 1 ءاتج 145 5هانكاهتتكع هاتح لمص ععزو لات تمطصطقأ 1 5000056178 133

 هرم نعد 1165[1010 ([111 5 ]ءاأ عمم ةاتك 1[ ممصفءطمط» هودصصع 5 [1هد5 أ

 هءاععممتس عر"مصغ 1 زجمزداد1دانتمد نمنتلم 1هتكذععمصغ مدح صدع تنص ءافسجزت اةتعطغ)

 ىل ممموعسغأ, 11 هيأ لع امم لععمتع لع ع دهدتصمعاطع هنت لعفاتس , لع [ةطوسع

 لمص صعتع هج فدطقصعع ةهتخ مممثأاعع لت (نزعإ, لع اع مصقم]ا ع مدنع 1ع طدتأ ندع

 اد لعج ءبسعو دونك امتحص ةصعب ندع امد ةمماع خعداع لعطماتأ ءأ تع

 |" عمصعست مع اهاتعطغع ما ذ ع5 طءدصغعطعو ص3 ذ اعد رئدنم ءولتعز هقل' ان 5

 سمعتسع ء 1ع طعوصعز امصغ ناتع طن لعممعدمعد ةصامعأ, 1عد هععالعساأك طامجأ

 ]جدك لع ددتتاع. "1 هدأع مععدودمع معاتأ ةأنع معرس 06 متعود لع 101 مدع انصع

 ةاتاعور 5 ن1 111 26 06ا1 6[ معدة 11 511016 » 502 1

 5 ةامصأ ههلصمف مدع 1' 11غ لعد هةععف «مدقوتاف 6 آدر ةسصفمإ, 8زكءطخقشكأ مس

 !["نملعع, 1ع 1عملعمسهتس, لع طوغن»ع ]ع5 امهمطمتعسو كه لع :ءةمععدلعع 2
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 مودق هب لصتاو لحارملا ىوطي راسو عئالطلا مدقو لميحرلاو لوبطلا

 راثألا مونفومي ' ةراهنلاكو ليف ةرغكب ليللاك شمج ىف ىساجرا

 ةقستلاةاهنلاظتباو اهنا اهبايناو دولا تارسج ىنرمسملا هذاذغأو

 لرتف ىساجر | لبقأو رص لازنتسا ىف هللا ىلا عوضتو ىضرالاب هدخ

 برع )| عاوتو .هثازإب

 ىربكلا برحل فساجرا فساتشب ةبراكت

 ال ةط قسفأعنلو فلازتمالا ليوان 0 داهطشنالا >3 ىشاتماب نان

 ىف ههسب نّموريرز هاخخأ برو هديلاسو اناينب "بكاوملا ةيبعتو

 0131 راهنلاك. - 3 18155. قصلاو . - ( 3155. ىعاوتو . - (؛ 21 دادعالا . - اذ! 31 بكارملا .

 مهم ءاجعب 11 عمحمرتو عم ةحوسأ 1عو ةءامتععست عغ لمدطأو اعد ةاهرعف. (0تهصل

 11 لدغ ةحومأت ند ةسلرةمأآ ةعصحمتل هحوع ارصع حستغع ممتع مصصصتفع اه دتنتأت

 امص نةامتعمأ ممممط»ءعدح ةعق حولت عسر ءأ ةمزجهمتكذددصأ مسعف 1ع هان

 ونت 5ع 1 نعبر ءأغ نسنل دةحوصوعمتغ هممت ل عمم عدا هحوع 1!" ثاتلع لعد "1 تععف, !عاتطك

 ءارعأور 1من طعوخحتعو عا 1عدعن طقضمور 11 دع مرنمداععصم أ 11 0 16 عمولات

 لع طعن. ةسلرةمأر 5 ةامصغ هرم عمعطغ, ةامطاتغ ددص قسرد عج امعع لع انت.

 أ 115 مركععمأ معدل عت هدتك حمد آه طوغمتااع.

 084101 84 1411:1:1 0111 8150111851" 111815 هل زال قا“

 1ركءطاقمأ مدكخأ ةهعاتجعسم عدغ اهداعك 1ع5 ممعودععد مم انعم طوتمتلام
 ةهاتع "1 تععك هغ لفراهرتد 15 ماتسخ ععمسلع ةمععوتع ممسع هلا ودتع» 1ح ]نلعب

 4 1" ععوسماع لعف ؟هذق, ه5 م66 ءعدوعتسو, 11 مفومساتا 1عد امد عن, حق

 ءطمعمع ممدخا مد عا ةاتوتمم اعد عوءولعودفك لع ءمجولتعم5 همرحصمع نص طقاتت"

 :01106. 11 ماهود دمرد [ممعع مدع ءغ 1ع معد نسل مدحصمسلمتا ذ ]'هتاع

 17 ا 17 اب 1

 ار نا نال نيا
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 بر ضي ريمأو بلقلا ىف ذايدنفساو ةرسيملا ىف اروتسب هنباو ةنهملا

 فقوو ةكرعملا ىلع ىرشُم لبج ىفوه دعصو تاقوبلا ىف ٍقنلاو لوبطلا
 ةنهملا ىف مهك بترو هشويج ىف ىفساجرا لبقأو هضاوخ ىف كنف

 قاصت سمقلا نرق ٌرذ انلف بلقلا فوه فقوو ةرسيملا ىف تساوخ مانو
 تارعتشو* دايجهل ليهص نم عفتراو مالعالاو تايارلا اومصنو  ناركسعلا

 ىطخ ام ةعاسالاو ويسلا عاعش نم قريو ناذآلا مما ام 0لاجرلا

 قشرلا نم اودتباو راهنلا هجو هب سمظ ام رابغلا نمراتو راصبالا
 حامرلا رفث تركسا دف لبولا لاصتإب 6 لبنلا ىدارت هيف هَبُش امب

 ري مف اهبلاخم تعرشاو اهماوفا ايانملا ترغقو مافصلا ضمب تحلاصتو

 7 © ذوتسب, 11 ذويشب . - 2 ( ركسعلا . -- (8 (6و صمام تطةصوتت6ت1[ لوسو 0. تح 87 0 ذل
 . :٠ طن: 1 يلا

 لممزاع, 1ع طلك لع /ممسع, ظدفامفس ذ 1'هتلع عمسعطع ها [ةاعملتجةلط هت

 هعماسع, عا هملمدصم لع طوغامع 1عد امس طمتعو عا لع ةورحصعت» 1ع5د وم م عا عقب

 (نسمصأ ذ استر 11 دممصاأم ديس نضع طقتسأعد» (اممحتصمسأ 1ع ءطمسترد لع طواقتللع

 نأ د انصأ ةهكعع دج دهتاع. ةعلرةمأ دع ممودعصاأم هحعع ةعد اضماديجدعذ, ةامطأتا

 ا[عماطعدس هذ 1 هتلع لعمتتع عا 8[ةسصلعطح ةمأا ن1'هتاع عدس عطعو 11 مسخ ]دتحسم ةصقع

 جمدت انمدج هج هعماسع. ]نم ىوننع 1ع ةواعتل ]31م خ 1" طمصممد , 1ع5 لعتتس هد" 6عذ

 ؟ ن1 نص فرععصأ ءأ هدد مامصتم 145 لس معدتتح ءا 16و ةاعصلمساك. آنعو هنعأللعذ
 انععصأ ةقدوسسلتعد مدع 1عو طغعصستمدءرد ءدغك لعف ءماتسوتع5 ءا 1ع نك لع

 ناتع" "عك, 1و رعتع تعم مأ1 م5 مدع 1'نء]دغ لعو ددلطععو ءا لعف ةعصصاتتعؤر 1

 انستغعع لس زماتع آدغ هطوعاتسءتع رموتع 13 مممقداغخع نانا "عطترمأ1ةذد0[ !1'ةلل“.

 02 مص صح عد بد ممتع اةصععت» لعد 2 ةعابع5 ينتر دع ةدعع6 لمص ةدصق طا ع"ان])-

 مص , "عددعسم طا دتعسأ خذ تسع عمددع مآاستع مصغتستتعز مادتك 15 [ةصععد طرختص ع3

 ه محا تعدد ةلمععدغب آمن دوطععو طامصعو دع سمزمؤ عودا, 65 "1ث موق 011311111

 اهدص عمعسألعد ءأ هل1مدوؤمعمأ 1 عدس عتلل عد. تم دع ؟هرتدتغ ندع لعد اناعف

 نمت [مدحطةتعصسأ, لم ددصوع 5ع مثرددملدصأ ددصع ةاعع رعد عن, د م1 هرم[ 1"ع3
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 ندكرو لديازبتم ماشجإو رياطتت (:ءاضعاور دهت ءامدو ردنت سوؤر الا

 ا: كغج :ترانص قاح اهيلاملب ماتا ةعبس لاهل هذه ىلع منيب برأ

 زرسب نماقثلا مويا ناك اتلوراهنالاك ءامدنا ترجو لالتلاك ى تقلا

 عقوو كرتالا ةنهم ىلع لجو هباححأ ىف ىساتشب كلملا نباريشدرا

 هويلسو هولتق ىتح اًريثك اذدع منم لققو مغلا ىف بثذلاك ة.اهيف
 رداع نيللاك  عيلع له* هيخا لققب ريشدرا مار دوخأ رعش املف

 قراننلا ريقأت رثاو ردقلاو ءآضقلا ةياكن مامف ىكنورئاعلا عامتلاو
 هسيرفو هبلس اوذخاو هولتق ىتح كارتالا هيلع عقجاو رهتلا 7” سبي
 انهطبتوتو هفيسب اهقشف ةرسيملا .دع لهو اهوحا هتس|ديش ضعتماف

 (7 31 اظعاو ..-- ( 11 ةلاخل . -- ( © تثج راص, 11 تيثتح راص. -- () 381دمونع لدضو

 4( 8[دمونع لدصك (ن,. ©(  8[دصوندع لمصخ 1 مهيلع لومو (ن. ١1 7(  سيي.و

 ف نيبعب ديب 89) )ب بس ليس .

 نحت ؟ه]1دتعسأ لمصم 1'ةتعب لعد كمعمدك نحت دع لتكدةصحتصمت عسا. آم طوامتلاع لسعم

 هتسفت ةدصق "عاقعطع دعردأ زهاتس5 ءا دعردا هدتتاك, لع دمرتاع نع |ع5 دم ءعولتح

 لع لمح عد هنا ووتعسغ طمساأم مدصحصصع لعق دصمصام عمعم ءأ ندع اعد [!هاق لع

 وورد ءمس]متعمسأا نىصحصصع لعد 1"تتكدعمتتح. ةلس طساتغسع زهد لل عةعاطت"ب !ذ|5

 لع ظرمءاطافمآ, ة'دحوصوعو طمس لعف رمصوف هحتعع دعد ءميص77ت عصمدك نأ انا ندع

 هطمعوع هد 1'هتلع لعمتتع لعع "[؟تععد. 11 [مصصطح دبع كتح مصتصع نس اماتز)

 ىو لعد طععاتو عن عج ادق بص ععوصل همدصطتنع. انعذ "ا؟ننعك 1م انفنعما

 ةدارص عا 1ع لفحم ست[ 1 ةنعصأ. لك  هردزد_عدفسأ ذه طمماثأر كولد ارمورخع انقر طلع

 . لعمءادتع هع مممعمتكم كد 1عد ةحصعستف ءمصصتصسصع نص امد هللقستم ءا ءمصتصع
 نص ىعممعمأ ممفلع عم تمقع. ]11 دوغ ممصصت تح ىعيضصع 1ع اذدعداتس ها

 للمرمأ ءا [16 لعد ممحوععع ءمدحصحع 1ع [عب لهصف 1عك طعونقدوتأا عي. اعد '!' نسف

 1' د1 مو غرمعمخ عم دصممدع, 1ع مغ عسأ ءأ رمسيس عع لفن 11 |نن ءا ةمد ءاطعددل

 4امرو 1ع [عندع لعد لعمح ميكصععو, 5ءطقلقملطر ماعتس لع طصعمسس كدمسوعم

 106 عمسعاطع لعد '1ختععد ءأاب 1متكمصأ نص كللامد ةتتعع ةهدد هول ١١

 ةممصأ ماسك لع متصوأ مععومسصعمر زهكومن ل هع نيل طنغ اسغ !هتحصفقمع.
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 درك اركز رنبو !ةرصالا رخأ هولتق ف مدن اسبفن .نيرشع :نمرغكا لدعفو
 ةهظع ةلاتقم لفققو ةبيبع ةلاج لدجو* هباكحا ىف قساماج ىبأ

 بلقنا ىتح اًدج لاتقلا موقدصو © هباححا ىلعو هيلع كارتالا لم

 و ىلأ لاك يدع طقس تواكب اب 8 ودي ظ

 زرسبو بلقلا نم مفقاوم ةقابلا دواع ىتح داهتجالا ا 0
 نيرشع لققو لمحل دادنويف ىكسملا وهو نسلق شيب كامبا نم عباونلا

 هرسيرز نأ ف سيلوتقفلملا هتوخاب. قحل .ئىتح. كارتالا ةاهن ىم الجو

 زانلا يعيق ميف عقوو كارنالا بلق كاع لهو هباخكأ ىف لدبقأ. نذبهبسالا

1 
 آ .

 1 ؟
0 2 1 

2 
 () 0 الإ. 9 هو طممماك ممدصوانعصأ لهصق (ن. ب! (5) ( جرتاو + ب .() 1 دز 011 1

 | 31 مهيف.

 [نمةستاعمسلا , ظلك لع طرةصقمأل, د'دحدصوم هحجوع دعم فسسزمد عد مدف عا طغ تسع

 هموم جاسوم «لتصمتعع ءا دسم عدس( دمهمددع» ع. طنعف ل تععخ 1ع ءكطفسوغضعسأتب

 أنت ©[ 565 6018028120125 , ©[: ]نانا نععمأ همصاع ةهدح هحتعع اهصغ ع 71

 نع 1ع هعمطعع لعف 1ممصتعمسم طدغ ندلطتخع عغ يدع 124: ممهز ءابننع رنوعاتعا لعق

 هواكمأك 1ةعطغم عد معلا. طع لعدمءعدتح لعد لكهتدصتلعو  ةامصا ةمرصطغ بة

 امد , ]ني عةصست]اعمدعل 16 ةدتعتك هغ 1ع انصخغ هكعع وعم لعصامر ةهطف هعووعت» لع

 لمع لص ةدطعع ةهأ لف عوصطوغابع هج ةععمرسوو ا تكدذصغ غد مسفلتؤعف لع درهع
 اعدسب لع عأ]ع ةمرساع يحع 1عو [مصتعمم مس ععما نعود معد لسع 1ةادعك 0103

 لم ءعماسع. ل ورح امدح, 1ع سه تغسع اطلق لع 815هطخ فما ص هدمرم ]؟ 23ج ةدقع

 لخلط دوعاتأ لعد وصوت. 11: ةكلموسما 1عد 'اذنععد عا طصق اسوأ 0ع !عدسق

 افلا 3 راتكوسف هع ودتل (مسصصطقأ طدتحصم ندد عر مدعاف عدا 1ع ةمأ 0ع قعق

 مصعد. ةلمرس مدع 1ع ىتيجدططدللط , د'دحدسوعم هكعع دعو مصرح مموصق أ

 هام وعم 1ع عمطخع لعد "ادع عوت 11: يعععم هن متاتعت لن عدع لعد دهوك
 همددصصع 1ع 1عج لقصف نص ءطقضتتت لع عمدعقتتجي هج لغ نص عضوتتل ءةعصدمع
 6غ ]عد ةصللن جعذ دص ؟هحصجتلدطأع لفددماععت قساز ةمك, ة0معوددصخ نص ةزدمعأ ف
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 ئتنب هجقزا قتح هرما ىنيفكيو ريززل زربي ىذلا اذ نم لاقو هباحتا

 ' شفرديب بدتناف اًرارم هلوق رك ىتح دحا هببي مف ىكلم هرطاشاو
 ٠ ةاسنظعاو هل اعدو ىساجرا هيلع ىنكاف .دارملا لدهصت نيمضو كلذل

  ليفتاكرتيرز ىرو شفرديب لبقاف هل ةمومدم ةنازو هحالسو هسرف
 نم ةفيح هسفن ىف سجوإو هبناج باهف ىراضلا دسالاو معغمل
 هتثازو نم.(0هرواتو هنم دافع دشضرتف هتهجاوم ىلع ةارسبي مو هتايرض

 ىلع تتاو هيشرف نع همطقسا ةيمر ةمومسملا ةنازلا كلتب هبرضف

 ةهصض تعفتراف ىساجرا هب ىتآو هسيف ذخاف شفرديب لّجرتو هسفن

 ىف بشاسملا ناريتب اقتحم. قساتشب ناكو كزرنالا ركسع نم رورسلا
 0 امج كتشاو هيتتور تفماست وحلا هيلا: تن الف عيرألا هيانمأ
 () 1155. شفر كنب, ءا ةتصقأ ماان5 طوق. ب (2 8155. ةاعدو . - 3 ( سبح. - ا(" 2155. ةراتاو.

 وعفا عمرس موه عطممكر 5 ةءرتم : « (0انت عج هللع» ع محعحت نعرخ ةكعف مهتلا» عا دع

 06 ]دوض ةمدعت» لع آدتق (ءادتحا]ف هسعم عد دددسموع محد اللع ءازع مدعم معدل

 ةكاعع اتت 14 ممانحتهزجعإ ١ طعمووصمع مع "غممصلتأ هذ 52 102[7051]2170 50

 ع نما 1" عنخ مممعافع ماسخت عدس 1مهنك. اكصطص ط10عمولدعاط دع لفعامجم معنا

 3 اعماع* 1" عمامعردرتمع ها معوصتغ لع مفدلتخعم» 1ع لغم لخفسلر ةكآ. نعاتتعغت

 16 عمصزجاتمح مام عا 2غ لعف ؟هعدج زممدتع آنت. 11 ]صن لمصمم دون ءطعاتة]1, 9

 . ةدكصعم عا نص 28 عامأ يحتل ممدكغلمتغ ءأ بحت نامتأ امعسصردم لمطصق ل 0015013

 1210 عرعملكعاط "هك وضعف. ا! هرتدصغ مع عا ودختس ةلغماطمست [سصعاتح عا ءمصحتسصع
 نص انمد ءاجعمءاطقسأ دد مممزعر 11 عد عانغ معن 11 "علمسأم دعف ءمادزن5 1معصصتع

 لقطاعو ع[ ه'وذد مدك ]!'"ةطمرءلعع لع عع. ]11 جدعفم لمدع دص ممطسد عصا 0

 مدرس مع انغ موك هد عمضلعب 1'دنمعسمسأ مدع لعمتغمع, 11 [ةصعم ةدع آنت اآع

 ]ةى:عامأ ةصرمهزكمدصفغ مغ ]ست موسام نص ءمادز» نتن 1ع لفددعومصصم عغ 1ع اتقن

 . 11 محتك زتزعما ذ 1عمععر مضغ دمد ءاطععول ءأ 1'دصصعمم هذ ةقعلرذمآ. آ)عو نتف لعزمتع

 561 ةرععمغ لعم مدصوعق لعق '!تعق.

 ظرقءطأقمأ ةاهتأ عد معمتع ةتت ماك نزك طعس ة 1 ىدتاع لحد هحقتط عن معان
 همك لع ةعد نندطتع طلق. (نع ظحغ ممتنع ]نت تصع ةصلم»عمصع طاعص ماسك ععوصلع

3 
 ءالعالنةلظنظ5 541107415٠



51115115 2115 8015 215 8115101181 27 

 هني راق بلطلا ىف بكريل هحالسو هسرفب اعدو هعرد هسفن ىلع

 ت![زرمي] نأ ىزرنلو كزوربل هجو ال لاقو "”فقوتلاب ىساماج هيلع راشاف
 ةدلاب نرمأو هد التخت هسرف داطعأو هاعدف هبا نأقو لطلال ةلروقسب

 لاقو هل ىدصتو لعفف هيبأ ماراغب هنم اًبلاط شفرديب ةعراقم «ىف

 تضع امتاو هدعب شيعلا ىف 6 ىل ريخ ال هنا معأ ىدلاو ريرز لتاق اي

 ةقرح نم ىنحيرتو هب ««سبا كنع 6 ىروصقو ىابنم ىلع كل

 هامرو نزو رهثك هل مقي ب إو همالكب شفرديب عدخناف هيف ةبيصملا

 دامرو و هسفن نع اهعفدو هسرتب روتسب هاهاقتاف ةنازلاب

 1( قيقوتلاو 2 2 1[دموتع 0285 (نو زربي نا ومو ]8[. - © 6 ذوتشب, ©[ 018251 35

 ط5: 11 دوتشيد هو 1010 ذويشبو زوهشمب زوبشيب, زويشي. -- () )[هضوسو لدصو الآ. -

 5) ( رات. - ا ة1دموسع لمص ]1[. - (7 11 ىروصتو . - (9 11 ةاقتاف:

 ل

 هأغ 11 1دغ هنت 065ءوممتع 10عكوند'مد طحت ةصصمطعيد 12 ممم لع ةود 167.

 11 ]دعو دو مانع 0'هعصعخر, ماحتك 11 لعمحهتتءه دمدذ ءطعارول ع عع ةصصعقو

 ممم ه11ععدتعم عع 1ه مممدتأ لع دس. آنرؤسصقفل ادت "عمم مدعصاأم نتتل لعاتةتأ

 لعم ةهتسعتع عا ]نت لتغ : « (نع م' عدا مهق امص م16 ل'هللعع ءطعمءطع» 1غ ةقرصط#أ

 ( وأ 8مفامفع نمت 0016 ةهللعم عض ععرع ةمص مغمعع.» زفعطتقمأ الغ ةزدمعاع#

 ظدف[ف مشع ]ست لمصصم دمر ءطغععوتل ءغ عد ةسصعم أ ]دقت ؟ةعمدخصتةدس08 لع
 ؟ةترتع ماتو 5عد 105 جمدت نعد ععر» 1م مممعأ لع دودج مفرعع هد 1310 عضهلف عاب

 وماما هطغتأ. 11 دتصأ ةطوضلعع 8106عوكعاط ةأ ]ست لتأ : « 1[ةدساسعت»

 محمد مفعم وص ةدعاع نبع 12 تع مله مهق 0ع مرتع مانت“ 2201 203113-

 ا[عممصأ نمل م'عدأ ماسك. 51 لع تعصف 1ع 27201700 ن عا, 8231816 502 ] ؟اتلق 655

 هغ هدأ عم ةامصأ ةصعمزددط]16 لع ممع ممعورمع» هحاعع امز, هعدأ ةعتل ع ءعدأ

 ماتت" نع اح مع [ممدعد معزهتسلسع هممس مغخع ءغ يدع طخ صصع 1]06عق لنت

 ءنطقوسمس يمت سمع ءمصقتسع. » 110 6مةلفعطب امستد# مه 3 موم145 ءأ 1
 مدفأة دصغ تندصصتع انص 2076533126 ةةصق سماق عر ]احصعم مصانع ]نت

 1ع لوح عاما. 8دفاماع هجتدصغأ ثتخف 16 ماترح هبخ مممزتعم 0ع ةوص طمتعأتع#
 مععاتأو انص معان, مادتك اند داتنع طدخ انصع 1 ةءطع نت انهت ع259 38 تاتل1355
 ء( 1ع ادد ذ 1["ءملعمتغ لع 12 ءعلمطتعع. 810عولكعاط ةهدصطق مهن" اعطت
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 يااا دوو ما ال

 هةكرعملا نم* هنأكم ىلا عوجرلاب ههرماف جبالإب 0هتع ىلا بلقناو همبا

 فساجرا مازهناو فساتشبر فظ نع ةكرعملا ءالجا

 ىلع اولنهج ةّتناريالا باينا ىفروتسبو دركىاركو ذايدنفسا نأ دف

 هن مومطحو موطحو منم اولققو ىؤيسلاو ةدعالاب موطشوتو كارنالا
 هضاوهخ ىف ىساجرا مازهنا نع ةكرعملا ةربغ تلجمناف موبرشو مولكاو
 نامالا ةئاطعاب ىف فساتشب رماف هشيج نم ىهسلا ةّتقب نأمتساو

 دغلا نم بكر دق رفظلاو جلاب ركسعملا ىلا بلقناو داوقلا ىلع مقيرفتو
 () 31 ةركسع. - (2 3155. ةرمأو . - (9 83[هموسع لمسك 0. - (") ةآدموسع لدصت 1

 6 هسة سمسيل

 83500 56 رعام دنع طحت ةهجعع دمرص دوطعع, آنت اتهصعطف 12 ااعر انت

 ءماعتو 1عو ةعصعو لع ومص مغعع عا ممتصغ اضمسصمطقسأ هتبج»ن5 لع ةوض

 .١ هدعاع. (نعآتت- نت هلمدسم 0'هل1 عع معمم عصلتسع هو م10 جان ءطفصسم»

 ط1

 155171 21 آخذ 841411:1آ:1. 710101181 21 815011718451" 11 211011315 2115035 1“.

 [هاعملتسةلط ب اكتسخستلكمسل ءأ ظدفأمافع, ةحعع 1عد رمعتس عا مدع ءادعأ5 اضهع

 ملعصخر طقم وو عمأ ةمكاتتاع 165 1دععذ, مةصغاسؤعدأ هلع ممتلتعم لع 1عانعد

 ممص ع5 م [مهتكدسغ 16 7306 هذ هماتجد لع ممدفداتع عا لع ةدطعع, اعد ةطولاتسعصأ

 165 عقدمدمسم ةرعدأ عا 1عو ةصغمسا عصا. اصطص 12 طوامتلاع دع اععصتسم مدع

 استغع ل'ةعلز ةقك ةجعع 1عو ععمم لع دود صامد دععر اهصلتك نانع ءعاتح لع ةعع

 50510815 ندع 14 ددطعع ةحدتخ نمدعوسغد دع معهلتععمسأ عد لعسص هصاقسأ عمقعع
 ظاوءطتقما لمصصم !'هعلعع لع 1عجع ةععم» لع 12 دذع ةددحع عا لع 1عو ممردعأتت

 ءماعع 1ع5 كطعأك ل5كعمفعر كك معاممعمم اعمسممطمصأ أ 71ءغم1انع هذ كهص

ُ3َ 
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 رسرؤو ةعفرالا هقانبا هزم توت ةضاربالا قمفلا رالي ريماز ةكرشلا ىلا
 ذفناو مانغلا مسقو ىربهل ةاواده مسرو رهش ىاريا ىلأ نتمياوعلاب ف هقفلا

 ابننا لالا ءافيدسقاب كيتنماون لسنا اجرا ىلخ ىيثك شمج ىروقشب

 تابرقلا مّدقو تاقدصلا قلطاف ه هركاسع ىف كبوه دواع و نوجج

 نيشيدأ ىورعملا راخغلا تيب داب ىئبو رفظلا ىلع ههنا زع هلل | نك

 نايعالاو داوقلا ركاس ىلعو هيلع علخو: ةّيذبهبصالا ذايادنو فلم انو

 ةكلمملا © ةعلاطم ذايدنفسا رمأو بئارضلاو ايادهلاب* كولملا لسر همتأو

 دونهلا نم
 ١ 11 زهجنو. ب 9 (نهو رصماق طممس 1624 1هصو (ن. ب 80 ( ايلا

 قمم. آنع 1مل عصهتس, 11 وع اممصقمم»“أم هن ءاحدصتت» لع طوتمتلاعب نغ ماقعع“

 كا ]ه5 دطممرأف ةنمصتعمف هأ مدت ع 63 605 لع دعد نسهاسع 115 أ لع

 هور اممم 7ةسع لفضم عم قمععدعتلف هذ 1! ممصفعءاطقطعب ذ] مةءورصس ةض

 لع لمدصع»ع لعد دوزصق ةمح طاعقذغو ءهأ لتكفنكطدم 1ع طساتص. 11 عدخحتمزتد 13ةقد

 امنع ةحعع نص تمدص طععاتع ءمعمد ل هعصنع خ13 مواتتفاتنأع لة ملزةقآ, تت

 لمدصممأ 1'هعلعع لع مجدععاطعت» ةاتتع عد 01155عق زانقوات ةهدنح طفت لت آ0]ة3-

 ارمخص. (0نمسأ ]ستر نامصخأ "ءامامعصفم هتتعع دعد ةممم عد نغ ظدلطلط , 11 15[ لطانق

 لعد جحسقسعو أ ةععمدص ماتغ لع طووصعق هعاتحت لعذر اغمصم1 عطفا 211518

 عمات 0ع مح عمو ا«زعت ممادع 12 ؟نعامزمع, عا مصفاسنتفتا ذ ظدتلعلط 1ع اعدم
 لص 1” ءمدصتت ةماتك 14 همدص 0:80طقستهةفعط. ]1 مدكعو ة [ن[عملنزت خلط

 1 ءطمضوع لع كتمدططوللط ةأغ ]سن لمصسم , هتصفت نحن دتتح ةهاسععد نانعأم 0 هع

 أ ةهتح عمص لق, لعد ممطعو ل'طمصم عانس طنعو عمتتماتث5 لعد ممزق ؟تصسدععمت ات

 ةممم»سأعع لعد ءملعمتتج أ لعد ةمطاتتم. ظادنف 11 هلمدصم ذ [ةأةملتجة لل
 0116 ذ 15 1ةغ6غ و 10 نانتك ودمتم ه0[ 11 1ص 6 أ

 ل' عمد ما ورتع» هدأع دود ةمععوعتع ممن 21[ ععصمت 8 مءاتونم» لعد مو
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 هلاوحا هيلع ترج امو ذايدنفسا ةّضق

 | نيو قالملا ةقلن و ولم نغير نيب قداس ذايدنغسا نا

 ةسيابسلابلا عا ب ملا نيس داصتلاو ها دعاوق دقيشبو كلملا

 رسم عيابطو درشأ نسح ام 0 ف ذائديفتلا .علمص نم راطو روهمهلا

 ةلهااباصلا قف نيرقلا عطقنم ذاب دنغسأ بارو هعم هيبا كلم اهلفو

 هفاضوا كود الو ةعاجلاو ةّوقلا ىن لقملا هب بّوضُي نمو .ةحامسلاو

 0” يلا وبين زي لبا ملل ىلدأعلا يسرقلا ٠س جنات استار اسلا
  هدلاو نم ىارلا ةكاكر هملع «:تنجو دارفالا داحألا .ةفآ هبترتعاو

 (0) 31 طارفالاو. - ( 21 قافا ىف دالب ى. - ( 2155. كردي. ا"! © تبجو.

 11157101115 215111121154011 11' 5 011 1آ.1[1 17111“.

 فصل 30 مدمانغ هذ 1م امغغ لع ]1'دعصغع ءأ دعستل ذ م3عماتتا» 15

 مرتمدتمسععم لع 1كم متعع, هذ ةئعملسع 1! هدام لع 11غ, ذ «مدفوات ل عع 6

 [هدلعمم عمام لع ]12 معاتعتم»د , د ةقذدمع» 1غ معومععأا لع 12 1هأ, ذ طهلعع "نودع

 1ع طورص هلعع ءغ 1 يععوع» 1ع عمسج مع عصا لكتصع اهعمص» مدتهتاع
 ممامهعع لع ةمص مغعر 51 طخوم لفهصم 16و ممم ممعف هعماسم] ع5 ندع لقصف

 1عو مرموجتسععد [عمدصطغععد. '1'هددغ ةامتك لهصق انصع داطتمأتم» "6عمانغس»ع أ ]ع

 معسماع لمءعالعممعمأ دددصتم. آد معممصصغع لعق ددععغو ءها لع 1ه مائم-

 0 01ه[ عملة وع ممثمدص 0116 لهسم اها غ5 1ع5 مصاعفءعد ةأب هع صخب

 1ع مةومدع 0ع هدمص مفعم زههتكذدتأا لنص ءةلسصع مدعم. 11 مادحدتأ م05 دود

 مورععتل عد طعومسأم ءغ هم اتطغعدلتخغ, دو 1ممعع ءأ دد ؟ةهتللفسعع ةامتعمأ ]1:0-

 ميط7قل ور هد صع ممدحدتأ ممق 0' عر »ءدولنمسف ممادع 06د نصسعم» هذ نسسملتأعوب

 1و 1 مع "عمارة عمخأ 0 لهصو 1' هرم لعد ءطمذعد هملتطمت 1:23. قكتتقوز

 ١ تلجأ هجوم مدع 1ع ممهتنحفتف مز1 عا ةمددتآالت مدع هعانع 207عموناف ذ [ةنسعأاو
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 هب ضتخم ريدن " نساتشبل ناك هبل سدح ل ةعيلسا ١
 دن نب شرطا ل 24 دات لفل هدم

 ىف ىسي لاز امو هدهجب همبا نمبو هنيب بّرضف هل .ىسحو .ذايدنفسال

 نم دايد نفسا نإ هل لوقيو هيدل هرمأ ةزوص جيبقتو هدنع هلاح داسفأ

 رمالا دهم هنكلو ا عقت ْمو 44م يم ءاسنلا 6 مقت م

 نم غلب دقو هب عاقيالاو هدلاو كلم ىف عمطلا هسأر فروديو هسفنل
 81 ا و كيلع هفاخا اًغلبم لاهل قلع

 ا هتهاو ىساتشب بلق ىف كلذ هرثآ ىتح هتهج نم ءاشم

 ةغلبو هيلا "سيقف هققنييو اوفماي نالدسشس ب١ نيسان جك

 ١ 31 مهصومع ) ناكو. - 2 11 هنأ لوقيو . ع 06 مقيب "! رشا:

 همر هع00565 1عو طمصعسمعو دترجم تعم , ءأ 11 مغ ؟تءاتسع 0ع 12 1هتطأعوذع

 لع زر هيعممعصأ ءا لع 11ص عمد نع لع دود مغرعع عمجععو اناعد نادت آنق ةاتقتأ

 لمدصغ مدعست 5عق عملدسأفك نص اعأ 15.

 [ئ15ءطاقمأ ةحوتأ دس مست 1ساتسع, همددطصغ [[ملقمم , نات 2:16 نص ععقصل
 مدععم لفصأ ةاحرع 5و ةوردرتأ ءأ ]هانتفذدتأ لندص ععمص0 هض6لتخغ ةنتجحتعف لع ادت

 (رعأ طمصصمصمع ممادعضمذدتل تصع طقتمع معمامدلع ءمدعع [ةاعملتجةط ءأ آنت

 . ممس1411 ةمحتعو 11 5 ءالمروو لع ةعرمع» 13 لتدعم »لع مانع انت عا ةود مودع هأ
 ءطعمءعطق ءممقاخسص عصا هذ 1ع لعفدعيحتتع ةحسغد لع ائ15ءطاقمأ ءهغ ذ 14 لغمت-

 عرممر. ب « (عراعخ, لتودتاحتل ةهنح 01, زرحسصمتف 1عدحصسسع مه لمصصغ 1 وان 01

 سم طلك همدصصع [ةكةملتحتةلط ءأ هد صلف مهق عمعمع اان ةمص مه علت 5

 11 1دتأ هعحعع لع ممم عدلمصأو 31 5ع ممرماع هحوع 1'عوردمتع لع ىاعصم مهصعت* لن

 مقطع لع مد مغعع ءانآ ودع 1'هئامعسعم ءأ 1ع ةدعم"عملتع: 53 مامتقذةهنع
 . هوأ لغزذ هذ ععمصلع ندع زاعم ةدتف ءالعقجم ممادع اما, ءأ ]ع هعمتسقر مقاتل

 عأ دمت, نحل هاهععلع مم طحت وسعأومع نم ةدعس عدغ ناتل ةعخت 011116

 تورم م (نع5 م"هزم5 طصتتعمأ نوع هلع 1طق]01655105 ةانت' [315ءطاقمأ, مه

 ا؟"صون 1 نامرع عا 16 ممعاطع لمصم نم ةامأ لع ععمسلع جوتتمأت من. ]11 عدطتتةزتت له

 آدزؤةصدفمأ هنمعغو 0'[ةأةملتجتلملاط , مهادع 1ع دمدحسص عم لع ؟عوتع متممتد أعد
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 ناك" ام.0ليؤاقالا هيلع هلّقتو هل مدرتكر ضحم هوس نم هطعا دق ةلاسولا
 وما ةلافلاخو ىأ هسفن ىف لاقو اهلومحأو كيتراف هربخح ةايؤنقساب لصتا

 ' ىرأتهتلتءاتسا .ى.كمأ:/ةملعاد: تبجا قإو ىؤدع كوق تققح ىدلاو

 كهل ىلا مق ده اه لأعلى قدس مالو هدهد نط ظما ال وا: ال/فوسالا)
 ىلإ .هعم ويسي رق بيصنب هتسناؤمو هتمدانم نم ذخاي ام.نير هدنع

 ناو فسترتلاو كبقلعلا كع فراقا ال ناب ىنرما كلملا نإ لاقو ىباف ةرضحأ

 ىلع هءانبإ ذايدنقسا ىلقساف "لهقلا كرتو لّقتلا نم انكم رهدذا ال

 هينلا لسو أتلف هدلاو ةرضح ىلا اًرثاس قساماج عم ضهنو هركسع
 ئتينيرت ىلع قارج ناكا قساتسب هل 'لاقف هيدي نفب لعمو هل دج

 (1) 31 ليواقالاب .: ب © :ةكدموسع: قممو (. ان © 0 باوصالاو ؛ - 0) 3155. لّيمخلا:

 دام مس سس سس سس مس حل

 رقعمأ هذ 13 ماتت“. ]دز ةصصففأ وع "عمان1 كنف طيح لع آنآ هأغ آنآ 2( 8

 . 16 ص عودةوعت مدتك 11 طن هع ءممصقتت»ع 1عو لفمصتومعصس داق لمصغ 11 .نامتأ

 1[:هطز عمت لع 12 مدعأ لع 1كم ملقمت عا ةعد قلمصصصتعد لمدغ 1ع طصتنأ ةأمتغأ لغز

 موتضعمم هذ [ةأعم لتحت خلط. (رعاتتعا, عدمطق 0556 ءأ 10[ معمم] عع, نأ 60

 [نسحسفصع: ىز لع ممهزفأع ةذ 1'ةملخع لع مهد مغععر زع مدطظعمسع ةداتقمملا
 مدعمأ 1عد ه116عمغلمدم لع مهم عمق ءمحتن دا زرع مع "عملف هذ كمعم ةزتءأب 6

 داتتك هعمامتس ناتل مع [ءرتق ةدطتع نص طص تتح هتك مهلا عمت عما. (رعمعملقصخأ 1

 رطتعاتج دعت لع هع مدك ]ست 065هطغزت عا لع دع مهق مماسفا" عع عصام ةمص

 هرنلعع. 11 لعدحمص(لم لمدع ةذ ادرةصمققأ لع معواعم» ةحتعع ]نت نهع] ناتج اعطقق

 ممتع آنك معرعصت ءاطخع 0ع مممطأع» ءغ لع زمدتع 0غ دد هموم زد عطتع, ةللقظأ
 لع هع معدلسع ةحتعع آنت خ12 مدت ]هتك ادزةصتففأ «عادقد , لتكدصأ : « آنع "مز

 راو 08"لمدض6 لع دع مهق اع 1هتقذعم مععصملعع لع لف]هتفر مق 0'هاععصستم1-

  ممعصأم, ءا لع مع تعط مقسوم مونت امتنع لتاتوومعع ءأ نتاع 16و 1ةم-

 [ةنركو هأ ]هو «هامعلد » 1ر1 05612 15[ عصلخج غلط رعرقتأ 16 ءمرصم ة2-

 لعق هدأ 016 1'حسصمع قذ ةمد قلم مأ م3101 آر ةصدفكأ مات 13 همت لع ةمص

 . موركعت ق4 مرتك عد مز" مدع عع لم ه1, 11 5ع مهمة علق أ 5 ةصخغ طسسمط] ةرصعصأ

 ل6ومخأ ]نأ 1815ءطخفقأ ادت لأ[ : « ][:ةأعع ]1 محو 76600370625 00131 01

 تونا الل اعلا ا 000
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 يع ىيزلطهي كسفن ندحت نا كنم ىعفرو كيلع ياعناو كاتأ

 ءوسلا (!|ورمهفُي ىأ ءانبالا ظعت 7 كنلماعال 34 لاقو هيلع (ق] اقنحو

 نا مرسماو نيداتحلاب اعدو ميلاوم لع اوجرخي نا كيلامللاو مخابال
 ىلع هلمحب زما دق لالغالاو لسالسلاب |هوّدششيو:0:لافتلا .دومقلاب هودّمقي

 ليي يجو هرسمأ لبتماف هايف نسارتما لست 6 نأذغيك ةعلف ىلأ ليف

 ةعبزالا هؤانب| هب قحلو::ةفوخحم ةموحرم.ةلاح ىلع ةسبنحم ىف ذايدنفمأ

 !١ 11دصونع لقمو (ر. - 2 [١ ةدمخب. !. ( اًسقنجو ١ © اورمظي, 21..نأ ءايبنالا
 أورمضت. سعرات 4 لاعنملا )0( ب_ 6 ا : 0 هع 10 7: ةفوكث ةموجرم.

 ةاعفغر مرصطأغ لع طتعمسكمتام نأ مودع ةحمتس لمضصغ نص هز طوخ وص عر ([116

 رموتصأ[عممصأ طب 55د معك م اع ممعااطسع هد مم:مأأع هانجوتاع عمداسع طط0ا8»

 [ةأاةدلتجخلط منممدلتخ : « (0نمصل ةهتجعر, 0 ممتن ءوصانع عدس هذ اعد هدلععو

 هد طمع داتتمدرع ةصفاتون مصاعع اه >ه10داغ) 2ع مادتفع نه اطلعت يسع رع مصصغ»

 ةمدصهتمدع امد ةجاغمغغ ها ندع ز'هدطاتع 1ع معورمععأ نسع رع اع لماك!» اكأ

 1 دع مصصتغ ذ لغصمداعع»» دمج ءجاغمعدسصموعرفنعع ءأ 12 ماينعاف لع هعم دصاعمع

 انمدد هأ هءه»موم لع دع لتكعدل معع ةحيح»*ن غو لع 1دت. ةاهتك امدنأ نعام دع طخ

 ون هسعسم ءةصاعت» 12 دؤوصتأف ها 1ع منسعمد» 0ع ظزفعطتةمأ, نحن ]تن ل11:

 «لع رعدع 1ع وتعع ةاتطتع نص نهتاعطسم عدا نتن ةعتنخم ع اعود مهانن“ 0غ
 اههعصعت» 1عد طاف لع ءمصقوتعم» ءمصاعع 1ةدعو منععو ها 1ع5د ةدز عام لع هع من

 ماعم ممم 1عدسك ممهتاسعد أ + 11 طغ د عدت لعد 1م: عععومد أ 1 عدت' هكا مدصصقف

 لع معاتمع ذ 1ةلعملت نة لل لع 1هدعل عدو ةصطعوح عدو لع 1ع انع» ةجعع لعق ءطقثمسعق
 ها لع ]1ع ءطقمعع» لع ةمععفسمت رمانتف 11 لمصصم 1' هلع لع 1ع اموصقر وساعات"

 دع نص ةلغمطقصغ لمصف 1ع ءطقاعمتج لع اكهدحس عملطخس ءا لع 1ع اهتعضع عدتضلعتل
 مه و 86011 ع3 0م هيفعسأم دعم هنلععد ءغ [ةأعصلتجتةلط دع اعهاتحتو ؟ثلستك
 لفصق 55 مكم» ةذدتس ةأمأغ ةهقمتنعمسأ 12 م1116 أ 1 ةردوانحت هه ع. 5ع5و 1012156
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 ا ا در شوو لاب هناك [تنلأو عقلا 2و همكراشلا

 ىف ديل ىانمتساو ةدالبب دهعلا ديدجتو هكلام ةعلاطمل هركاسع
 د قرت حتا ةنرح يرجع اب ]جما رمجما زا الاؤش امه هميد ةيزعت

 ركاسعلا تنفلاخيو  حراوفل تجرخو كلملا لقعأو ةلودلا تضرم
 التو ةاطاوس# قع ل انإ يسال ونمصاول السعري دالفلا طيؤعتتي
 نسفواو هكلم ةدع دسّتق دق ىساتعب لمابل نا هداؤقل لاقو رهش
 6كاينلاو هنع ذايدنفسا لظ كاوذ عم ىألا هلرطخ الو هديب ©هسفن

 اًرحأ دالطجتلا راع ف الا لب ىلع ضقنت نا ىأرلاو ةنيلنع ومالا

 ' را اوعاطاو هير اويؤصق ءادعالا «رهقنو لاومالا خغنو راثلا كردقف
 اني

 )0( © جرود . 7 )2( ( هسفنرما . 57 )3( 11 تاينلاو تبيع (4( )0 مهقتو ... ماغتو جوملا ضعنت نت .

 . ظلم حتسععمأ ]5 معزوهتسلمعع ممادنع مدساف عع دمج اصل ساخسصع ءأ ]نت اغصما عصا
 . 1 هدتنع ل600 تعدو عدا

 18زوءطاقمأ هع مثأ هد 701116 3876© 59 اوان ع3, 20111 7151161 59 11215

 [ة11:2 لع م0اتكت عوأت ©021221553266 2376© 5 ص010 ءأ ممتنع ["ةتةتلاعب

 ْ ةح عنج[ م عطس عج 3 ةامطاتع هد مءاتونمد. 1[هتك ذ معتسع ]د طماتحءأ1ع لع ع نحت

 نامتأ هضستحف خذ [ةأعملتجةلط دع ؟تاسعأا م مممدصءتع بنع 1' [”1مغ ظدغ ممادط]6 ءأ

 ندع 1" اك متعع كيدي 16و "عطع]]عو 5ع ةودت] عؤرتعدأر 1عد اك0انز2ع5 5ع "1]60-

 اةرنعمخأر 1عق ممموتسععد ظتععصأ ةدصق لف[ عمفعر ها 1ع لفدمءلعع ةغ 1ع طصعمصم

 1 ةععمأ 1عدع ةحزرةساأتمم. مسار ةكأآ ددتقتلا 1'هءءمفتوم زمواتت 31120[
 1" رقص ءاتقطع هد لتكقذصأ هذ دهم طفلك 0'ةعصفمع : « 0ع دوأ لع 8ز5ءطاقم# و دع

 ءمتصف 16 ةواتاتعم 06 ةودض هرم متع ءأ, لع دد ممزعع مهتم 5قأ "6تنأ ذ

 "صم تتقؤدص عع. 1[دتصغءعممصغأ ندتأتأ ط'عقأ مآاتق 5هانك 15 دةاتتت ءعومتلع 0'[ةأ عدم
 0ل15زةلط ءا نيتك هنأ هد مدس م1عأ لفودسعمأ ب 11 مع قصردأع مااتق. لع معدقع

 لمصع ندع هماتك لعدكمدق هماتك زعافع 0'ةطمرل ىدع ظدلطلطب ماتتق ةدع 65

 هانامعد 7111و ممادك مععملعموصنو مماعع ممتقصعطعر هممق 1ععمصسق لم طاتاتص

 ع[ م6 لتعممك 16و مص عمتك هم طماع ممانح مز. آنعق كطعأف ةمزمتنمادح نة معصأ

 50 31115 6[ 56 مد [10هد"ام نةدأ ّذ دعم 01015.

 اا اة كانا
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 لب ىلع مهتراغاو فسارهل نيشلاب كارتالا عاقيا

 فساتشب نم مهيفشت دقو

 نسخ شمج ىف هزهجو كبب ماملالل هنبا ممهك بدن فساجرا.نأ دن
 ردقي نم '!لققيو دب ىلا هتمدقم ىلعريسي ىأ هل ممرو هللع حاذأو

 ملاوما ممم مروصقو م بّرخيو قساتشب ا: باكتا نم هيلع

 كلب فراش ىتح شيل ىنراسو هربما مرهك لغتماف مءاشن ىبسيو
 مزلو ةخوهشلا نم ىوصقلا ةياغلا خلب دقو ىسارهلب هربخ لصتاف

 هذه نع حزحزتلا ف هيأر ل ضا امف قساتشيل ٌةءوس لاقف ةدابعلا

 ذايدنفس| ديمقتو مرسحلاو لاومالا نم اهب نمو ام () عييضتو ةديلبلا

 3 0 لبقيو . - © 831دمودع لدصو ]1[. - © 0 لض. - ( ةلدسوتع لهصق (.

 45و11 01115 1155 11805 111115111 ىآت نت 10157“

 11.5 5416046151171 811111 13 مطل 1117101 11101 18114761317 117 1111116154117

 نزازت 5ر1 117411171 '

 ق4 -لرةدأ كمعععم دمص طل اكمطععسم 0' هام يسعت» ذ1ةسرتعم»تفاع 1[هعدتلاع

 0ع ظمدتاطط. 11 1ع طغ مدحاتع ة1ه قاع لخحص عضمو لغامعطعسس عدخغر 1ع جوست انا 0ع

 اهدغ هع نانتل ]دن 1هلادتغ عا ]دن هلمدسصم 1ع مهععاطغ» هحنعع 1ع5 اصماتمءأق 0ع

 دود ةحتنسأ-عدساع ددع 12 2ةللعر لح دعم مدع 1ع5 ععمو لع ظزفءطاققل رست

 1هرصط عجوز عدغ ةداعع ىعد ممهتصقر, ع ةدععو وعم 1عدعو ممهتكماتو ةا ]عاتق رمهلقتق.
 لع 1دترتع مددتس طققذع ةدتدع 1عيدتتس طاعدم ةأ ل" عمم معتم 1ع ؟عدممت ع3 عق)>

 ع3. [؟ماطتخخسم , همصكمسنم ةيصعسأ ذة هود هزه عر هعدصتخ عد دطدنءطع هأ ةطللاق
 لعتدسأ ظدللط. [.هعدوبع آ.مطعفمأ, يحن ه105 هحدتأ هكاعتسا 1ع اععدصد ع جام غدع

 . لع 12 تعال ودع ء( دع ان3نسونا ةمامفععمصعمأا هذ 12 تع ةمتسكعا] عر عدن طخ

 مموعمسم 11 لت : «110مأع ةذ ظرمعءطاقم[! 0هعالع ؟هانع ندع لعب قعد هللعم
 1هرس لع هءانع مدضحتنع 11غ, ' اى ةطقصلمدم ع ىعذ طالعصق ءأ 4 [حسصتالاعب 0ع

 صعاامع هسع ؟ةك [ةاعملتورةلط هذ ءددفع لح اهصودوع لحم طمصصع انوع دل
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 اييابقا نرنسلاب ا لامسشمللا»: راكم ةربعأ قفز اركذنلا ءرنع لسكر نم :قوعب
 رزاذقم هندعا هقسولعو هربك ىلع هنا ف هداسف هدسفاو همّوش هكردا

 ميف راس بكرو حالسلا:سبلو ةيرشحلو ةنهثلا نم لجر ىفلا
 مملامق ىلع هباككا ضرحو مب حاص 0 مهجأو احلف كارتالل ةهاًيقلتم

 هسيرسضي نك دقي ناك ذا ذايدنفسا هونظ ىثح معراقو ميلع لمح د

 ىع رقساو هسرف رهظ نع هحيرب هنعطي نم ققلُيو نيفصن هفيسب

 هوروتعي نأ مرماو كارتالاب مرهك ماص ىثتح بيجاعالا ليعافالا هلعف

 ةعسقاو راهنلا ىهو هباعتا رغكا اولتقو اولعفف ماهسلاب هوقشريو
 وادع لاما بار ةوتجولا هبت وهلا” ىطغ قملزنهل نئمو وتلا ناطلس

 (1) 1 مدعأ ممدصوانع لهمو (. - (# ( ايلقتم. 9 1 مههجو ٠ 0 مههجوأ . -

 ©: 3[ مهلابق.

 ممم ةاعع ممدصتسغ ءأ ممن نتع 1'هص معصقع هذ ]دت, ءأ لع مصفدع" عت“ ةمص

 . ةعاتحأتاف هنج ةعركتعع لع ]12 "عاتوتم» نتن 1نن 2 616 ظتصعقأع ءأ لمصغ 12 061ع5-
 مطاع لمءاتمع معك عماتل » اتق, ممل ون وص منذ ععدسل ةععر آرمطعفققأ

 [هرحصحم تضع "هدرمع لع لعتع مصتلاع طوصصسمعو ةحتعع 12 عدعصتنمد» لع 12 ن1

 مغ 13 متاتععب رمرتأ 1645 ةعصعءق, ميمصأم هذ ءطعلدل ءأ دمقععطف 386م ع5

 طمصتسعق ةمرصاعع 1عو '1"تععخ. آيمعكناتتل طنغ لععدسأ عدعب 11 145 ةممذاعه م8

 «( تطمعأف ةعم فرص موعمممق ةذ 1عدع انعم طقتمتللعر مدتك 11 طمعععو 1و
 '['نععف عا 1عد ىرصطدتاتا ه8عع امصغ لع 1 عتعاتا نات 1ك 16 مل عصأ مماتا 151عص-

 لتر ةلطن ءةععتل ؟ةملقتغأ عد لعدح امدغ ةمصعسمت ناتتل ؟"ةصمدتغ لم ةدطع, ءأ

 . هعدج نمل [هنعطمتا لع ]12 1دمعع طدععسأ لغددعووصصغن. ]1 ءمصكساتق ةلطقأ

 ةعو نممصقمساأك تياآمتأك زدكوسف هع ندع اكمطعمس , هل ععوصأ 12 70ه, 0-

 لمرحص وأ نان64 [هاتكر 145 انصق ةجدنغق 1ع5 هساععو , 04 هتعسأ لتس عع" 1عدسس المعاق

 مرتع ]انا 6غ 16 واتح لع ا"ةتأقك. (6 نتن 1نغ ؟هتأ, ءأ 115 دغععصأ 12 مانع

 مقرنا لع ةع5 قطط مدعم مصدق. آه ءطقل عدس ةامتغ ةععوطاةصاعر 1ع ةهاعتل ةعلعسأب

 ء( آرماطعقفأ, ذ نحن 12 1هتطآعقذع 06 "ذوو ةحومعغم هع مغ هوما امعدصطامصأ

 0' ةمواتح هصخع ةأغ ةاتععمهدطدصغ نذ دعق طاعدؤدن عد, امدحطق لع وص كطعول. آنعق
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 ناكو هتعضيف ىومسلا هتذخاو.ضرالا ىلا هسرف نم اقريف ىناحاربلا

 ةد نم كارنالا بجكتو هلكا عطقنمو هلجا ىفقنم عرصملا كلذ .

 اولاقو هرما ىهاضتو همظع نهوو همنج قعض ىلع هسارم ةوقو هساب
 هن نيطنلا اينعف ليمافإلا هذه لمعي ةببل جامد هظظونل نلوا وص

 ىلا بابصلا ةوق هغهجو 6 لدهكلا شا ىلا هثاهتنا عم ذايدنفسإب

 لع ام لع ىينسارهل نا. ةلع امأ مهك مل.لاقف بيشلا ةكدح
 هرما انيفحك دق ذاو هيف تيقب تناك ىنلا ةّيهلالا ةداعسلا ةّققبب

 اهلفاس ناب 0 ىلاع لعجي اولاعتف دّققم ذايدنفساو بياغ ىنياتعيو
 اوراغاف دب ىلع اومجتو انعطاو انعم اولاقف اهب ىقساتشب لاوضأ غنو

 ةذباوملا نم الجر نيعبس اولتقو اهب نارينلا تومب اوبّرخو اهيلع

 01( يظل . - 3 36,لهمإلا مسا3140 .ىل قاعد

 وهطعد 5: ةطقأغطممأ ددتنع ]دن 1ع ممازعسأ هج ممم ععواتج. (نع 1ادنأ 1ع اععومع 06 د

 نزع ها 16 اعد لع دمص ام(مدق. آنعد 1هععو ةامتعسا ةامصصغق لس فدقدعع أ
 لع 13 تودع لمدغ 11 هحوتخغ 12نأ مدنعاتتتع ةتعع نص 01م5 0غط11ع أ ع3. 3

 1هتعاطسخ هأ مأمن هود يامؤسع تعتل] ءودع. 115 لتععمأ : « 5ك ةهععمدسدرت]1ة-

 5316 لع عا ديد1 0115, طحت كا ةامتا هجم هذ 1م انسنخع لع 15 تعور ندع ةهسداتل

 121201 0 آه صلت ةلط ونت هقغ لمصم 12 !مهع لع ]!ةعع ءأ زوتسغ فذ 12 1-

 عاتعانلل لع رز عيصعمدع 12 مسنلعمعع لع5 ءطعرءعدع طاقسعفا » اكهطتعقسم 0

 ا .« الع هدح عم مانق مد5 ندع ليماطعةمأ 2 ءلععابم هعق مماتعقوع5 مولع ع

 نحن سن .ةامتغ ءداغ لح ؟ءالعغ لع طه محمر ءىاغ لتحتسع#ت لكط طاعصر طماتك عن

 ةوررص 2265: ل 6طقسءعهفدغو  معصلفسأ ندنع 8زوءطتقمإا ةدغ امنص ءأ [هلعملنر ةكط 1

 لمصق 145 ءطقتصعقز هلل1مصق ,. مممغغمصق ظوللط عد متتصسعف هغ عيممد مدد همانق

 . عم ةظعفمعو لع 8زةءطافقا 011 57 [ممانتتعمأ! » آرعو 1" انت "نرجو 01 عصخ :

 « [لوا15 ةدرح معو ذل اعد هن[ معو. » 1غ 115 هع ”تغرععمغ ةدنع اه تلاعب 12 ةوععق-

 عورتعم أ, غانا عمسأ 1و عصرا عد لح 1"عدر اسفعومأ ةهسمصاع-لتع 060/5
 ه6 طعهطمالع كك ةاعزومتسعمي هحوع ]عدع ةدصع ]عد عنج دةهععفوز لف 5 هداج مة
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 قالا تلج بأ كارما الخ او كوزاسا ور انهدازت محا مهاد اوف لاو: اهملف :ةذبارهلاو
 ' ذيرفأ هبو م ىاهجخ هيتنبأ أوبسو هزونكك | اوجرخخسأو هنئازخ أوغرتفو

 هايا مهترصاحو كارتالا  هتبراحبو لب دو>دح ىلا فساتشب دوع

 ذاي>نفسا قالطا ىلا ةرارطضاو

 ليِشاومِللاو بستاصملا نم ءابب كثدح ام ربخ  قساتشبب لصتا امل

 همدق ةرثع لصحو هدي ىن طقشو اًيكاب ربعتسا بئاوذلا بيشُت ىلا

 ] قارطالا نم ا دون ءاعدتساب هشويج باكا رماف 6 همدن ةرثك ىلع

 هدورو قفاوو دب ادصاق ميفراس ف ضوهنلا بهو هقرضح ىلأ مثدرو
 ةاصتو ناركسعلا قالتف ىكحُت ال شويج ىف ىساجنا عولط أهدودح

 () 31دصوسع لقصف (ر. - 0 ( ةيراحيو . - 0 55[1. فساتشب ..ت () ة[دمودع لهسق 11. -
 (5) 55[1. همدن ةرثكو همدق (( ةرثع) ةرتع ىلع لصحو. -- (9 ( دويل .

 . مقرتعتأ لعق رتعطعددعو لع 81و5ءطخقمإ, 20 ندعصأ دعد مفومرعو , هدا نرععصأ ةعق

 [(ممومرتو معطغو ءأ عمد مح عم غصعمغ ءقحاتحع5 دعد لعدج 81165 ا[كطمصفت عا 8عط+

 مم

.8411 21 4112815 81171111 13150111851 

.5 4111 841411:11 1.1781 11 

 11, 751 18100115 طولت 51012 171 0181:1615 21 111111815 157112158011 111 1181511

 ا مرسندع ظامعااأةمأ ظحغ ةصكوتخسسغ لعق ل6ددماععد دعت عمتتم هذ ظدتاط, لمصخ
 ]طور معد 1هتفدتأ طاقصءطتم 1عو ءطعوععاتح 11 ماعدعو ءهأ دع "عمعدقتت, ءأ اه

 [ةتأع نتتل ةحدتأ ىدحصتنع آنت ههدفو لع تلك 2عومعام. 11 همسه 1' هلع ذ هع

 عقم ةضهنع 0'ةجمءاع» 1عد عهدمعد لعد مرمدتسععو ها لع 1عف ]ست "عدت ماتعت, أ
 5عو 0126مه:2أ115 موانع دع رد عاام نب مصمم عمم ءأ م ه76طق 3766 ع3 1[

 مرد ظدتلط. خدت دممصص عصغ هاك ز] ةعصتحمتخ هدد 1ع اهدتامتعع لع آه تللع, ةخع
 351)0 مدصتغ هذ 1 ا6غغ لع اممددجعم ةصصمس طءمط]ءو. آنعد لعاتح ةنمتغعو ها ةامصأ

 هرمز مءارغعد 1نصع لع 1'ةهحاععب ءدحتولتعو ع ةةصامفؤتسو 1معمصصغرععصغ ]عانت
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 افاحر ترادو برسل ران ترعتساو :لهسلاو ىزدل ًالتماو لجرلاو لمفل
 نيبناه نم ىلتقلاو ” نئخرجل نرثتك ىتح اهيلايلب ماتا ةئالث غشا

 نبا نيرشعو ىمن ىلع لتقلا ىتاو هبامل اًكرج درواشف طقسو
 لج "خلط ةايدتتعساب اشلا* مدرك ك عي نابل: ةتالاك ةشتمبل

 هكسم اهب ىاشلا#وشلطل# الغ 1 كتلك رلشلا»
 ىتح مورصاخل كارتالا مب قدحاو هبرهظتساو عينم عهفر: لبج ىلا
 اهموحل لكاب مقامرا كاسماو لمخل ميذ ىلا اورطضاف ماعطلا مزوعا
 اك ىساتعب [از دف *ةبعصعسم اوما اوئاعو * ةبعتش نكاد اوقلو

 نيون لامسش »ل: نيزم كسر وا عجسإ) هذا هعيرانالا سلوا
 قساتب هل لاقف ذايدنفسا الا هركذ رع هللا دعب بطنلل اذه عافدتسلل

 )0 11 جارح. ب (0 11 ةيعنم !دذأ لش . - (09 11 ةيعصتسم.

 [1ىدعوز 1ع5 طفت[ عدد ءأ 15 ماهتمع عد طتععمأ ت0ان75[ع5. طه طوخنمت]اع ه'ءمح

 عموعم هأ لعتمأ ةعطقعمفو. 15116 لسمو عمتك زودعق أ موتك هدتتأف,ر ةأ لع

 لعدع هقاغو 11 1 ةدغ دص ععقص0 همدتط»ع لع طاعذدؤ5 عا لع طتغق. 1"ععوقعطقم

 ىوضل 1هدمطو ممم[ ع]1عصعمتك طاعقذ6. آنه مممعأ هممت ماطتك لع ؟تسعأ انف
 06 815ءطافمأ طرخللمصأغك مممصسع لع هماتحع]] عد 1اتصعقر, كمات2 ععانجه ءمدصصتع لع

 ل عتصعم [[هصقز ءالع [عةجرمد ةتتقدا اكم5لمس 1 لمس ص13[ اتن 0' 1 عملت ة لطب

 ه( 13 مآاتدمسا ع5 كطعأك ها لعد ععوصلف. 11قءطافققأ تأ 7ةهتصعات أو عطل 8

 ل6مداعر دع مغطلد عتم ةجعع 1ع «عوأع لع ةدرح ةتطع ةدحنع انصع طقتتأع أ 1232665-

 هزطآع مممهكم عصع, هان 11 5ع ممتغأ هد دن ععاغ. ]بعو '1'تععذ 1ع5 ةزهصأ 01165,

 طامومغمعمأ 16و ]مدصتعسم, نانت, ]ع5 رتحععد رعمقستأ ذل ]عانت طم[, 5

 نسعمتأ هطلت عمور ممتع دع ممقعتتت عت, 0' 6عمم عمر اعد نط عع ةندع ءأ لع دع طماتتن
 لع 1عدع ءطقتمس. 115 ةرعممح ةمعسأ لع لدععو ممتخفمعو تأ ةنععمأ هل ةا61[001]3

 لع هصدعأا ع5 وسكون 6.

 8زئءاطتفوأ يطقلم هد معتسع عا دمع عفسص0 طق عجم لمصق 16 ةعنص كدت 38
 طر ةسصفمأ ءأ ]ست لعمحدصلم همدقعتل. آطرؤسققأ ]نت لتأ : « ودع محعاأتع اق
 خذ هءالع عممجع ةقاسدأتمد , 11 مع هب ةمعغد تعمر ندع 1ع عدل [ةلعدلتتة لطم »
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 هلاغتما رخو م كلذنب كلملا ىزنما نا لاقف تناالا هب ءىجلل سملو

 ذا كتملظ دق قنب اب ىنع هل لقو هيدل ىرذع ررتقو هملا ضما لاقف
 كييكقف ةاينجام ةرمث ىج فلا ةهبنوانكلا مولظلا لوقب () كتذخا

 لا لبققاو رذنعلا لبقاف هل ةرنمال ءآضقلا نا ملعت تذاو كيف كلعو
 .كسفنل كلملا ©ىفالت ىف عساو كتوخأو كدج راث كر دأو ىنكرادتو

 زيرسلاو حاعلاب كرشؤا نأ كع كلو كنهب ملا اذه ىنفكاو © كدلوو

 ةرسهك هملا هس ايو ىسارهل ىلا هس اكملاقالا كلم كيلا ّمسأو

 نوشاماج نتمفف زارنا ناد: ىلا و مسلل .دازللا-دادنغاو داقملا ومات لاتغتشاو

 كارتالا ىلع هقيرط ناكو "اهعقوم اهعقوي اب اهعييشتو ةلاسرلا غيلبت
 () 0 كتذخ او, 311 كتذخاو كتجهظ. -- 2 © بذكلا . ب © © قالت. - 0 0 كدلاوو.

 + اا ةآدموسدع لدصق (بز 11 اهعقوم اهعفري امم.

 ظروعطتفمأ «نماتودم : « آكأ 11 مخلب د ندع 101 ممتنع ]'ةطصعط عال. » آدز ةصحققأ لتأ :

 « دز 1ع ممن مع 1'هضلمصصعر زع 1ع 1ععمت ددصق طغوتأ وع. ح ال5 لمهع أع ةعمانع

 . عر, تأ ظافعطتقماو [هتفدطست ةعععردا عع مصعد يعدفعد عا لتكعاست لع دصق مهن :

 «ل'ه1 نأغ مر ادمأع ءدمحت عمو مآ, 6 محمص طلخ, ينقسم زع هن اعدتاغ عد ءماتججهطأع

 « درع 13 مدعماع لع نع ءدلمدحمتمأاعتع لع نع ممعصتعست, نت ه هنعتلات 1ع ؟”ادنأ

 « لع نع يدل ةحدتأ مممعطتسم ةمصاعع امأ عاب عد اه معذوصصع, مصانع 80 01-

 ١ «دمغسم عب "13 ةدتك نانع 1'هرد دع معدأ ل6غمدعم عع 1م لعفاتسفع. قعععرماع لمصع

 «رمعو ةععاتقعدر عصف طمع ١عرمزس لسع عا صمغ ددتح ع, عا عدعع 12 ممم لع

 « أمد ععمص لح مغرعع ءا لع اعد [مسعو. 2هرعاعامت هحح دععمادجو لع !'اكمرحتنع, ةطط

 « لع 1ع مددع عر مهدد 101 ءأا اعد طل, ءأ لفات عصمت لع ءعغلع مغصتطام

 « دراسه مس مدن 12 طوصصمع ةامزلع. ل'ددعدت ةلمعو مصخعتعأم عمك عند مز 1'هطآتع

 « عماتم لع غةطوصلمددصعت» 15 قمعوصمع ءغ 1ع عؤصع ءغ لع نع نعم عاام 1' ةمض-
 « مسع لص ممدععر هتسقمأ ننع دصع 185 معيصتف آر.مطعقمأ ءغ مدحسصع ءءاستعت 1

 « معويت لع آ[كةتلطمو»دز زرع ص'ةسعمت ماسك 0'هتحطعع ةمتص ندع لع مص'هءعدجم عع ع

 ٠ 12 تع طاع ءأ 0ع 1دتعع ممعد ممموتتكامسف ممتع 18 ؟مدتع لح طوعولتق. »

 ا«ز ةسصفقأ مممصتغ لع 1دتدع موس عدت هع ممعدددوهع 6[ لع 1!"ةحزحادجت عن مون لعد

 0 عاندم عالق 1[0 ءال 2550 1ع1ئ21عصأ 16 ات عنق.
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 ناك ىتلا ةعلقلا ءاقلت هجوتو 3 وثم 9 بكرو (1 ماقزب »2

 لزج ديعيس 00 82 00 د لاق .ةقلاعلا باي لإ ععبا 6 كارنال
 اتلف ذايدنفسا ىلا هلاخداو بابلا خفي رماو هفرعف كلملا لوسر ىساماج

 يقلب هاتي هل دهتف لاكنالا كلت ىن هرظنم هلاه هيلع درصب عقو

 كقاش عيش ا قل قاتل نوح لاقو ذابدنغتاهيب دوو هيدي ىمب

 ءااسس اها رايح رو 000 هتوخأو 0س

 "1 0 مهتري. - 8 3100. بحرف:

 (رمدصعصع آنرةصصةكأآ 0عهتأ مةقذعع مدنع 1ع5 ممصقو لعد '1؟تععقر 11 مخ اعاتت

 ءىقااتسمع ءأ اممحعرتذو هتسقأ 1عانسق 1[1عمعنز مادتك 11 أ ؟هدنأع عدن 16 كطقأعمتت

 لهصف 1عوصعأ 1516م017ةلط ةامتأ لفاعمتت. لبعد عدمجلتعمجك لع ءع ءطقاعمس

 !"حرمصغ حد لع 1هذص هحعمانععمأ [ةلعجلت ةلط بدع 1'هد هردععءعرتدتأ اتت تقحتهع

 ا1نرع ادع 56 لتسوءمسأ نع 1ع نطفتعدس. [كاعمل1ةلط لتأ : «لع كعمزك نادع

 0ءوأ دص [ممصتعم نات 2 مدلك 1ع ءمداتصع لعد "1 دععون» طمةندع اطر ةصقمأ

 هنت ل 12 ممعاعر 1ع عمسج عم عدت ]تت ل عدصفسلف نادت 11 نامت. ب ؛لع ةانتق

 آدرةصقمأ, ليئاحا, 1'عصحماتم لس عمز.» طع عمد ءعصعاست» 14 مععمصسساتل عا

 لمدصو 1'هر"لعع لع 1دت هاتتاتنع 101 ه6 لع [ةصاسم ل دتعع هسرم»غو 0" !هاعمع

 0ئنةلط. طم 1ع ؟هووصخر ادرذسصفمأ اد ةمماتحة صاغ مهن 16 همعءامعاع ستأ

 هالدتأ, هطفمععم همدحصصع 11 ةامتغ لع دعد 1و5. 11 دع ميمداغيتمم لععهست ات

 آنن م6دعمأم دع هعادج ءأ ماعدتم عد قع اعممصأ لعاطمساأ لععوسأ آدت. [ة[ةدح

 لنج ةلط ]نت مدت طمتأف 12 طنعمح عمدع ءأ لئأ : « ('عدأ دصع هقسعوصفامصعع 000

 . ادن 5 10»عم لعد عمتعز هع طن عقأ 0 نص دعماتسم ءمغ لع هرم مدتطتع نحت

 ةصقمتسم 1ع لفوزع لع دمع ممتعا تتم 11 طنن لعسصمسلم هع نادت نامتأ 2121137.

 آدرةسصفمأ ]دن لمدصسم همدصهقت دددصعع 0ع5 طممهل ط عدت عا لعف ءداهفام مطعق ءأ

 ادن طغ 1ع مفعزغ فص م]عغ لعد ةءثدعس عجاف. [ةلعم لت ةلط ماعاسسم ةدتح 16 ةمد

 لع مص عمدصلمفرع ءا لع دود [قرعد. ]1 ةءمرنام طرةسفمل زدموسف هع متل
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 ةءارس ىلع ىنلماعو لبق نم ىنصغف دقو ىنآلا ذايدنفسا لاقف ىساتشب

 دلل اوت نعل لا قلشاعملا ةذيوي بنانا نيت هيج ءاهدو ىتحايب

 ىنمحو ىتامح ىف يجا ىلع ىنضرتعو ىادعا ىب .تهشأو ىرتس يدرب ىد

 ردقأو ننبليسإربب دج «نععلا هلا: هيلي عرقو ترعلا هيب طاجاو رضلا هجم
 (هر يان ىم 532 ىذا فيلل يكل "قلع ا ةقفشلل ال (2( قام ديعساو قالطاب

 ” هيا ةنيينبلاو قمنا ملا: هبتداهإب ةنقملا ©« ىهتعتو هنالا بلجو دومللا
 ققرسحب ايندلا قرافا ىتح لالغالاو دومقلا هذه نع كفنا الو همعاد

 ةيساو ادم لاقف ىملاظ نم ىل مقتنيل ىر ىلا ب لح اموكشاو

 دوعسلا كل ٠ تعلطو سوخلا كتقراف دقو تركذ ام ىلعرمالاو تقدص.

 ”2 كتل سه 24 يداوسسار. ا © 36 هفاشلا 6 ةفشلل.. 6١38© بايب. د
 الا 0 ضرعتو . > © 31 تعلاطو.

 . هنغ لغاتح»م 16 ممعدددعع لع ظزمءطتفمأآ, مادتق 11 للا : « عدا ذ مععدعسأ ننتك

 مد 31251, 30165 20317011 2112187821 ©0171 06 طمصأغع ءغ مم'37011*

 ص111 مغ , صد د1 جعغ ممم مديستأع ةصصمءعمعع ءأ 1عذ ععوص لعق ةعاتمطق 0116 5

 ةهععمسسم1تعو, هع ممتاعسسعسا مدع 1[عيدعأ 11 ه2 1مدلغ مصممص ةدصعز ةمغق

 رص 'ةحتمزسع لغوطمصسم» م عغ ةحوتس مغر هددت دمعك ةمصعسمستك لن ةمءععامعأع لع مطممص

 محمل ط عدس ءغ ةمدغد دم ةجتمزس ممتك تح هصغ لفصم 1' دلع! (7ههصل 11 ءدأ ةانعتسأ

 مدس !ةلج ءعمولخغ, يحتل أ ةقدزغوجغ مدن 1عو 1صععن, ندع 1 ممم 12مم هذ

 هو ممدنأع, 11 هع ممعأ خذ طم انني اند رم ءدذد مع, ْذ 0مم عا لع مجمع معا

 هو 1[1طعءم66 هغ لع مح 'ةممعأ ا, ممتد مدع طوصأغ م0101 2201, 22815 120111 3

 رع !"ةسعدعاع لع 12 لعصتأ لبن لمص ععععدج ةوعمعسأ عا لع 1ه عضاتع لم !10د ءأ
 ممتع ندع رع مت' ءعممدع هذ 12 ممم»ا عد 1ع معملمصأ ذ 12 عا !1ةهتف ع دع

 . م6ممصلعدت م5 هذ ةمد ةرمزعأ هغ زرع مع دعمت ةغمدن6 0ع هع5 هطقتصعو ءأ لع

 ع5 ةطاتضمت عد نانع 10ةندع )ع 0111616791 © مجمص0لع ة7عع ممم معاطع ءأ 6

 زر دعمت ممع ماهتسلمعع لع محمد ةمكم»ءاسمع هذ التعت, ممتنع نن11 طمع ؟ةدمعع لع

 مممص معموؤءاجأ عت! » آدزةصفمأ عقممصلتأ : « آه 25 25مم, ءعذأ مدصتم

 د 16 لتك. ةلامتك 1ع5 مهلطعممعد تعم دعصأغ لع 1غ نصتاأعت, 1ع5 اعمدرو طعاتتءات>

 وع 8[1عصأ موادتع 101. 1هص مفرعع أ أعم مدعمأف هدأ 10665 070115 "ععماتتق

 انتا لنلظ 1 011412
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 كيلع رهش ىناريا لامأو ملامأ "تفقوو كووذو كوبا كيلا ّرطضأو

 ىلع لتعاو كبلق نع سواسولا هذه لزق كيف ةايج رهدلا دمعاومو
 ىتهتماو زنا امد ةشافاوددهلا ران ءافطال هلا مسأ ىلع ضهناو كتلكاش

 لاز امو كب نونظلا قيقختو ا كنتكلم ليصخت ىف كدلوو كسفنل

 قساماجرثماق د عداجلاو كالا ال هاياواق وكانا هرستايو هاقؤب هفظفلاز

 َْق ارانطنباو اهعحلاعتم 0 اورضخل هدويق كفل ني دادكل ءاف رتل

 مكنا لاقو مهب 3 ا داو لانو اهتقاثول 0اهنضف نم غارفلا

 ضاعتمالا ةّوقب ماقو صيملقلا دنع نوئطبتو دييقتلا ىف نوعرسعل
 هكادعا «"كبع ىنم ةفكالا ةّقحو هدلاو ىلع ظيغلا ةذشو هتوخاو هداج

 اسنو هنفلليلل نع اهلك لاللغالاز دومقلا ضفف هسفن ىلو كّرحتو طقف

 (0) 0 تغقو. - © 0 كلم.. (9 8[اهنم. )(  © ثيع, 11 ثيغ.

 4 1015 هعوأ ةاتت* 101 نتع "عرتمدعمأ ]عمو ءقمفضمصععو ءأ نعال ع5 لع 1”1خض-

 ةءطقطتع آه 1"هرعاتصع اع ]تعمم ءأ ن0 00000 ةجعصتت. (نطقفذع لمصع 6

 امد عت نعد [0آتعف ءأ ةعتم ةءآمص اه عمتع ممطتتع. آو, عد م0505"1؟ةظأ 16

 مم لع انتزعت ةأ عد مدعاغامسأ د النت 12 ءمصطقس عر ممتنع ناعاسلتع 1ع مهلك

 ءأ مثمدصلمعع 1ع طاعم. '1"ةحوتلاع ممانع 101 ءأ اعد نلف, ةلكص 0ع ['ةقؤاتتفا» 8

 ممووعوذ1مد لع 1"لكسصرما عع ءأ ممانتع ؟مدلتكع» 16و ءورجفرضمسععم ندع ]هدد مامعع

 د م1. ٠ اك[ 11 مصاتساتم هذ متع لعد ءا]ماف ممدتت 1ع 1[1ةءطتع موت" 5عذ ءمتزاتح

 "هاتمدف ءغ ذ 1مم :ءودزمصطعت“ مونع 5ع5 [هاتعع5 مة17015, زاتكلاتف © 01

 [ةاعملتجةملط 1نغ اهدعطغ ءا بنتك ءممدعسأتا. طز ةسقفقأ هلم5 8[ همعأ تب

 ممتع ل6اهعطعر» وعد ءاطقثسم عذر 1عو 1م ععيممك. (رعادجتعا ناقصا 2211765 ءأ هةامصأ

 مما ذل 1'هعاتتتع , 20315 126 031576311 ناتع 1عماعسعمأ ذل 1عو ممدصمع ذل ءقاتكع

 لع ادع دها0116, 1هلعم لتز3لط , هةسصم هان عصامسك صاع معالم محل عصد ءعدأ ع5

 3انقه مؤ. - « ؟[نانو ةاع5 ممم ماك, 1من 11-011, هل 1ص مودع" ع5 ةصطتنةع5 أ
 1عدام 1 15 ةاععإد 156غ ةمصق 1ص م عصعع ل ءطقوسم ةساعمقع ناتتل ةم10ات-

 ردتغ لع 1م طمس لع ددرح عوض 0-مفرنع أ لع عد !["مععو, لع ده عساف ملغم
 مصانع ةمص مقنع ءأ لع ]هد ةماعمساأع ملت عمهاتمم نتا "عوووصتمتا 003011
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 ليمن !هبنو: وراهم ةيدنم ولما لاق: هيا ديا ىامب ةعمبع لملاك امآر
 درولا ءام ىنساماج [هيلع] شرف هباصا ىذلا دكلازكتا ءوس نم هيلع

 هترل ىلصو هبايث ىظنا سبلو هفارطا نم ذخاو ماهحلل لخدو قاف ىتح
 >3 هددصبوه ام ىلع هناعتساو هسبحم نم هأتأ هجارحا ىلع هركشو

 ةاوهييشالمش سيل مسا انلو هفطالو هرواستو همداتو قساماج حلاص
 8 ع تاق الوالي ا ماج قي نو ريسلا ذغأو هضاوخو هكانتجا قشيبتكفو

 هيلع هلدو لعفف هيباو هال هيخا دروامشف عون كل هعشفُي قم

 ىرذاو ههجو مطلو  لّجرتف هسفنب دوبي هدجو هيلا © لسو أتلف
 نسع هيف انا ام ىلغش دق ىخا اي لاقو درواشرف هيلا رظنف هعومد .

 () ( هحالسب. 9(  ( لصوأ.

 ةاغ طولماتغ موع ةعق حصعستفر 11 5ع اعملتأ ءا دع ةععمادمه ءأ "هدمت 5

 16و كدهتسعد ءأ 1عو عماضدح عد, نتن [مطصصطغععسأ لع دود ءممو. |7هرنوصغ لع

 ردصأ ]نت 1عدع طمهقذع, طقتشتع ةمدرصصمع تضع مممصامعمعر 11 لتأ : « الهتلف 1

 ةلعمتب لع آكم»لعصن.» تق, ةماتتخف مدع 1' كلم ؟تماعسأ ينل ؟ةدهتغ لع

 [ةتععرز1 [هدصطو ةثردصمتتت. آادزةطصقمأ 1!'دربدصأ ةفرعممن ةهحعع لع 1' عدت لع "0ةعب

 11 "عوتصخأ ملص ذ ]دت. 11 دع ممهلتغ هنح طدتص , ءماتجو ع5 هدعاعذ, "عؤاتأغ 1

 ردااتك مان لع دعذ ة[مدص عدا, طغصتخ طاع ةأ 1من "عدلتأ ععوععد لع ]هجمت

 لغاتخم6 لع ىو معتكمد أ ]نت لعدد صم دود ةقوتفاأمسعع لقصف ءع نبا هللمتأ

 عما "عرمرم 1ع.

 [ةاعدلتزةلطر ءعمكدتتع, دع 86غ ءمدعتلته هحوع آر ةصققأو 295 ةحعع ]تتر انت

 لعمصد صم ءمدقعتل أ دع محوصاعو اعنو عموعزعاج ةمحتعو طحت. خخ دصفاتسي أ

 "عرفانا ةدص ةعصتتعع, مممصأم هذ ءطعاتول أ مدعاتل عع دعذ طلق عا ده ةدتلعر

 د طقامصتأ هد مقمعءطع. 11 لعصفسلم ذ طرؤسصقمأ لع مععصلمعع عع طحت نص

 ءادعصتصم كدلستممسأ ؟ءرعو 1[عملعمتأ هذ ةامتأ (هدصط6غ 1"ععوفءطقس هنأ كود

 ممتع لع مغعع هأ لع مطغععت از ةسصفقل ]5 ةردصأ همصمتستخو 11 اعمانحتتو عد

 ةمماح مما ["ةعوفعءاتقجة عل دع 1ع ممتصاأ لف مممامععس ]1 ملغ ماعل هذ اعمطعر 5ع

 ؟"ةممو 16 تمدوع ءأ مامنمد. 1"تدمءطقسدمسا 1ع معودعلم ءغ لثغ : «لالمد

3 
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 دق ىنيع ةرتقو ىدحاو اي ذايدنفسا هل لاقف ككاقلو 0 اولا

 انج هخيفو|و .تازاعب هذخآ نم ىل ّمسف © ىتايح ءام تردكو ىرهظ تبمعق

 قساتعب انوبا ىلتق ناقاو كرثالا 8 ىنلتقي م ىحا اي لاقف كسفن ىف
 رق ىع قدصتلا سنت الو ىراث.هنم بلماف .ىذجو. ىترخا,لققو
 : هزيهجت ىلع جرعو اًديدش اًعزج هيلع ذايدنفسا مر () هبينلظتن .سفاف

 هتوخا نم ىلققلا تجب ةنوعتم اهارف ةكرعملا ىلا اًوثاس بكو ف هنفدو

 قلينفلا مدرك ةفيج فاق هعمد دوقع تلحناف هدلأو دونجو له ذونخو

 شايل لل ةرسخألاو ايندلارسخ ىفلا يقفلا.اهتااهل لاقف سعر لق

 يبا ىلا ب كتياعسو كضحم قب اًوانرهش ناريا تمردضا نا ىلا كجوحا
 '() 131 كتصلاخحا. - © 31 نايحام. - 00 31 ىلتقت. )(  3153. امناف. - ( 0 هنيع تضاف

 هةسفن تظافو . --- (9) 0 زر يهجت + (7 31ةموتتع لهصو (. - (599 0 هباك.

 [مممع, 1'نامأ لهصم 1عوسعأ رع طمع اتماتحع صم ءعصمفءطع لع مصع ممزهددتع لع

 اه لفاتسعمصعع عا لع اه تمتع. » [ة(عدلتجؤللط طحن «نمدصلتغ : « لالهد طلعض-

 ةهتطمغب ]016 ع 1 لعاتع 12 م1116 ادع ان 1 رم ةصفمسألا أ اةعصتأ

 محم 1716. ةاوصحسم عصحم] هعاتتت كاننع من1 ]6 م15 ؟عمعع» اه مما ءأ [دتقةم]

 مدصسقتابع اعد لععمت نعود ؟ه1هصاغد. » 1" ءعومعطقتة نعل .لتأ : « (نع مع ةمدغ 8ك

 ن محمد [ممرععر 1ع5 "1 نععد نانت ةمرصأ ههتقع 1ع دمه طممصأز ءاعوأغ اتصتواتعمم نأ

 ظروءعطافمأ, مماع مغصعر نانت 208 اتغر 2201, 31251 116 1265 [نعو عا ططمص

 عممص 0 مؤرععز ءعمأ دنع ]طخ يدع اح لمزك صصع ؟ءمععع. انا دع مغواتوع مدق لع

 (ةهتيتع لع طوصصعق هعاتحسعو ع مصم» طمصم.» 2ننك 1 ءعودءطقتة ا تتعمق
 [ةأاعملتجةللط طحغ لغده16. ةرمعأنو هحمتع مهدت هذ ةعد ظطصقضتلاعو عا هدهد

 ءماعمععسم عصام 11 همصاستتم هج ؟ههأع عا ةسصخحو هن ءطفسر» لع طوامتللع, ينل

 ال1 هماتح عرعأ لعد ه0>ع5 لع ةعد [طغيعور لع دع5 جدع ع5 عا لعد عاتعط ع

 لع ةمد مفعع. (نع 001 111 همج1 ع دعد 1ع ءذ. ؟؟هزردصغ 1ع هلقحت»ع لع.

 اكمل عدم, ءءعاست نست 1'هجدتغ هةهلمصستغو 11 1ةرمقاعمرجطم هر عمو [ةعامعو :

 « ][هتطعسععادع, 101 نادت هق معلن هعااع 3ع ءأ ]1 رتع ؟دطتععر نان ءةأسعع انت ْ

 [8 0011556 هذ هس ءعدعا" مدلل هورهتمص ودع 1[ ممصفءطقطعب هد اغعدفسأ 6

 016 ممزرمد همصاعع :0ص01 ءاأ ع ظحع تةه]1 هم صتقسا 5 لع مممد
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 ةكلهو ىلها ىن *ةياكنلا ىلع كرئالارسابخف ىندتقو ىسبح ىتح

 ام تبقا كناسلب تحرج دقلو ٍققتعم ىف لوصخو : 6 قتبيغل ىدلاو

 وم اراك أنلا نم كناكم ىف : اسخاو ا) كرسمأ قُدف مايالا 0 ال

 وح سمو هس نشل نة قي توم

 اسس هلم ميله > ذأ يكلم مكيلا ا دق 0 د

 ىتح مهف د هباحكاو وه عضوو مكيلع زاتجا ىتح ذايدنغسال

 فساتشب ركسعم ىلا ذايدنفسا راسو ممقإب برهو مرتكا اولقق
 ا 31 ةياهنلا . 19 1[ ىتنيغلا > 3035 هما:

 مةرع, لع اغآلع دورلع ندع هعاستحعا ماه ةصمعكمممفم ءأ ةدعطقتمم ءأ نع

 16و 1تمععف, م«هكامسأ ة105 لع محمص ةلمزعص عم عمأ ءا لع محمص ءعمصم”1502-

 معصم عمأ, هصغ هذغ ممراعتع 1ع لعتتل ءغ 15 تحتسع لقصف مصو اةصتلاع نا لمصق 1

 ممازتجتنسع لع محمد مغعع) ]نع محل نانع اح هك 1دهتأ هع اه ؟ك1هتسع [دص عاتع 2

 همرتم زردوصقتك عنف! ةمطتخ مهتساعممسأا 1م معتمع لع امد هعدحت»ع تأ ةحاعم

 لمصو 1'ءمكع» هن ءدأ اه مادععإ» ![ةاعملتجةلطر ةمفادتتع, نستلم هع !لعانب

 آمننع, هذ 1"هرصط»ع لع ]1ه متع, 11 عدنغ ةغعتسأ 1ع قصصر» لعد 1'نعقر أ

 مدصتسا, ععقعع ذل ديمسع آد عدم 5رم6ء141ع لع هذ طوصصع ةامزلع ءا ععقعع هذ مص

 ةن0لهعع, هذ مصحط]و» 1ع مدقددعع ل 10556 ننتل اتهك عقو ة3عع 5عو قصت مة

 عممصق. 11 ععمعمس أه ]1121 عاتتس عافك مح ]1155 لعد دك دس -موقاأعد 0' خل ”لز ةقك دن

 لعمم ةص ل غرمعدأ: « (0نن ةاعد حد هزنك) » [ة[عملتجةلط «ةمصلتأ : « ]وهدد وصمم د

 ةمك65)10 مدن ا[كمطعحمم ماتت" 70115 1121, 0316 ([116 70115 72 131556 0355م

 [هأ عملت ةلط نددت 2 ؟6تمدز هذ مدح ءرتوعر» 205 [ةعصعق. » 2نتق آنت عا ع5 وصد

 مدهمممق 1و ءطقمعومعمأ هجوم 1عتعو ةدطععم ءا عص اتقععمأ ]5 مآانجدتا. نعد

 ةجاسعد 5 عمطظتتسعم أ. [؟ا!عدلتجةلط دع معملتأ ةيفاتتاتع هنن همم 0ع 8ةةءطاققأ
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 هتّضقو هنع مهمازهناو:كارتالا هتبراخيو ديبا ىلا دايدنفسا © دورو ١+

 ىرقلا راسكرك عم

 ةساتشب هيلا ماقف هقح ةافوو هل دج قساعشب ىلع ذايدعفشا درو ان

 0 هضم 60 هينيع طولا

 2ع كل طاق لم دقس ديك مزح ا

 والا ١ 57 اركاب هل اودهتنف ل 9 ززلاعنا ب د 2

 (') 3159. درو امل. - 2 13155. هنيع. - © 81[دضوسع لةصق الآ. دج ال ( كهين.

 11 21581513011 ىط 815 01 5011 180

 11: 1.1781 8414 11.1:15 خان 111805 011 50117 3115 13

 05 00:11: 1.11 هطا1111 431:0 1.15 11180 051541

 101 [ه[عص نفل 0 هاتم»نو 06 1815ءطغاققإآو ذل 56 07

 لعردسصتأ ]نت ءأ ]تت "عملت 1ع طمصم 2 عع ناتت 11 ةامتعصأ لاق. 85 ءطاقمأ 56

 امو ءأ ]12 ع5 ]تتر 1ع ةعيتخت لهصق ةعد طءةق , 1ان1 طة152 145 زتعاتح ءا انت كنان

 «للهد 815, نع لغذتسع ناتع طن مد0هدصعو 6ع نتن 2 ءان انعات, 04 1 2ع

 531065 مدق لع معودعص اتسم ةصغ لع نع نانا 5 ءدأ مدقدع ءأ نانع طخ 3145 2111
 مداتقسعع هم مصو م"ممدعوذع 0ع اغ م"هءامسدع» "ه1 ءا لع اع مءعممعاطع 2

 قاسصمع هغ 16 اعمدع, ناتقصل غن ةانعدم 1ععصتمم 12 عايعت"ع ءمصاطع 5
 '[”نععو أ ندع اذن 1عذ ةسعمم طقاتفم.» [ةاعملتجةلط «نمدصلتأ : « لع دع مادتك
 ةقوعت اع معصم ملغ, 6 501, لع طم'هح متسع عظمعتم هغ لع مصفح هزع تأ ةمدعاتن" ع

 محق م5055. ةحوع 0106'1ع لع اطلاعات, ]ع 1غ 06طة:ةقدعتتت لع اعذ هادعاق أب

 مهم 1م طوصصع ةامثلع, ز'هطاتعسلعدت هنصع ؟ءدوعدصعع قدصم] ةاعإ » آبع5 ءطعأك
 0'جمصسغع ءأ 1ع5 عدعضت ع5 ةامصأ 26عماتتتتك ةسحت» نو 0 1ةاعدلترةلط 5ع مى0-
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 ىقشعلل دادعتسالاب مرماو اره مازجو ائسح ممل لاقف هعولطب رورسلا
 ممحاوراو منادبإب هودفو ةعراسملاو ةعاطلاو عمسلا هل «اونمفف كزرنالا نم

  عئالطلا هلو ذايدنفسإ قالطأربخ قساجزا ىلإ 8 ىقتنأ اتلو

 هنباهإ 6 ق نزسلو قول .تدوا ةدعقملا ماقملا هذخا همبا ىلا همامضنأو
 ىلع ميهتلا لايت ىا اننقتحب اه نم ناك غل لاقو هباحصاو هداوف عمج

 قوفو همد نم ضرالا ىتس ىف ةصرفلا زهتننو هاقتعم م ةاييففشا

 لنيل ىولينالا نشألاو كابل ناظم علا تالذ_ قلالنا هع ذإز .ةلسالتمإ ةدومق
 انذالسب ىلإ ,نوتصتت نأ. راو هني اهل .ةقاط الف عتلملا .نانيععلاو © زعغلا
 قف ناكو نيرصتقم هانفغ ام ىلعو نيروفوم لحترنو رفظلا نم ةلمج ىلع
 0! (:اومضف.. < 0:0 ىهنا. 11 ىنها. - 00 31 لانقو . -- () ( كعقملاو .. ت0 115 نم. د

 6 31 ىف. 7(  31 زهنتو . - 9 © لتغملا: ْ

 وزعم ةنئعمغأ لعدستأ طحت, 1ع مدح ماتسم عماغمعمأغ ءأ اغصمت عم ةععمأ اعدم ]016
 لع ىو هسكح نع. 11 1مم معدص عموزق ةغ 1عدتع هملفمدصم لع دع مععرروععم مماتت

 . رصالز نع تصع طوصمع لغلدتكع هدد '1؟تدنعذ. ]15 ]نت معمصتععمأ لع ]نت هطغاع ءأ

 1 تلمس ومو هملععو, 06 كجولتكو» لع هزاع ءأ 0" عرص ممعوف عمد تأ 6غ اان

 لفءامممععمأ نينع 1عادعك ءمعمو ءأ ]عنجد ةصنعد ةامتعسأ 5 "850

 [.مدودع قمل ةكأ [نغ ةصا[معمم6 ين'آذأةدلتجةلط ةامتأ عد لتطععأغ, ينل

 ةهحتوتأ ادع 145 هتاوصأ موقأعد ها نمل ةحتدتأ "عرونصغ دوم مفععر 11 1طدغ عد مي0ذع

 ةدحصع هءامؤمم ع ةوتامأتمص ءأ 12 معد ءغ 1ع طقوم دع عاتفدؤ ودا لقصف هم
 0601 11 ممنصتأ عد ءطعلو 0'ةعصفع ءأ دعم ؟ةةستلتعمو هغ اعنع لثأ : « ]هدف

 هتسضممف 0 كاطع مءادعت» ذ هدم عدلعع [ه1 عملت ةلط لمصد 5ذ متقود ءأ ةةلقتتع

 ['ههعومتمد 0:3 مموعرخ 12 ةهععع لع ةمرح ددصع هلم نسل ةامتأ لهصق ةعق 1عدو

 هغ هوو ءطقتصعم. آنع جمتاف اتطع»ع, ع قس 1 كوانمم, هع المد 1ة0ععر عا

 ةلغماطقسأ دس عاتعي © لمعهد نتن ةموالمنأنأ 145 هعفوألت عقر .ءأ مماتك

 دمرت مت عد 1رطزحاتتكذدصأمك مصانع آت! آرع ممتع ةعرت لع طماتك عد تعامتتاص عل

 لقمو هماعع موتور 71عام عاتح كقرصحسمع 2015 50د د عذر 0ع مدصاتع ةدصق ةكموتا

 ةاتطأ 6 معا عدو همانك همرصاعستمسأ لحج طاتاتس ناتع 20105 370دق 1211.٠ دعت

 وعد ءاطعأك 0'هضصقو ءغ دعد [عمتلتعم5 ةامتغ دص طمصسصع ممعامصخغ 1ع ةدعصمدت
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 اعيش الغنم :لبانلا» همساستال لك كيب عش ا هو صللا
 ليئامل

 ءدَل ف تْوكَم نإ اَنْعَمو لِ لجو ىو كَديَع ثرصنأ ام ظ

 لس ال ةاناقنملاو ةيرفتلاو »:ةعاجتلاو ءاهدلاو كبش ىف ةيمهاب ىاكي

 نأ ىلا جانتحن انلإب ام كلملا اهتا هل لاقفركملا نقتيو برها تكيوزهلا

 داز لو مانرسماحو ماتمزفو مانطكو هع دق موق نع انرابدأ:ىلون

 هتيراحم ىتقملو ناف هئانعو هتوق ٌردق ام مولعمو دحاو لجز الآ ميف
 ام تلسع نإ قفساجرا هل لاقف هنمنا ايندلا ىدقفاو هقعراقو هتزراب

 انهيارات كليك لاهل نتي ياينمزلم كفر يكل تسجيلا
 00 بلقملا . - 0 ة[هموتع لوصق 11. - (3 11 تع.

 لع [؟ماتسلعسؤسب ممععع معو مهن دمر يافع عس ا مص صقل عاب 11 16556 00-

 طادتغ 1ع مآتك هن 10اتإم

 (0م مع ؟هزغ جيفتع نم طمصصصتع لمصغ 1ع هدو عإغعر هز 1'هم .هطوعجتع طاعضب مع 503[ 10+

 لتودُك م31: 502 5110010.

 11 ةامتأ ماعتم لع 1هدعطعستع, 0'دقاتعع عا لع طعوحم دعب تيجعضأ لفهطق 9

 سو لع ددعمتتفع ءا لقصف ]ذ طوتمتل1 عر طع دع 1هقددصأ مماضأ لع 3173 عالب

 37106 لع ءمدصط#أك أ صم هرتسأ 13 متقع ةحتعع تصع ععمسلع طقطتلءام.
 11 لثأ : « ظهددتكوات01, 0 01, (520115-167110115 35 دكت 0هتمصك لو هي

 ىندتع همانك 870م3 اهت1165 عد ماغءعدر صمتق هد لةهاتأع ءأ هماعدسم ند) (0 ماتو

 مموم 0'جسععم معصكمسأم يدنحس ةعتل طمصسم عر لمصغ هدد ددتأ نع نانع 70136 18:

 [هرممع ا ع ىهتأ معاتأ 121ع2 51 ط1 206 5 لع است اى معرع طدوامتل1ا عب ]6 6

 م010نمعسدت عي قسطدأ هزم عماتعتب 1تغاععدت ةحافع ]دقت تأ 1[عرتمت تكرم ةنضهقاع
 لت مممصلع هد «عهمدخ منع. » قعر ةمأ ]ست لثغ : « 51 طخ هتك هع نانع 1 35: 1

 يع نر 03760 101 1201 1017211006 أ 8 ]22 95 هغ 1غ لمدس ةموت م

 20211386 28 نلف ١ [؟0هترلمؤت ه 'ةمرتم : «لع ددتك 1[طمتصتمع ممتع هعاه ءأ
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 همنعاطب مرماو شيمه هيلا مسو لميس ويبي كيو ا هالوفةوذجش :لكلو

 رتيشابت نحال الو هدودح ىذدعت كرتو هلهبس كولسو هرصاوا لاقتمأو .

 يريصسب وسمو هرككسع ىزرتب ذايدنفسأ دورو نم عبارلا موهلا 2 جضلا

 ىف راسكرك ءاجو ققاوملاو. مواقملا موسر ةماقاو قوفصلا ةيوستو لوبطلا
 لسحق لم« ىشاجار ا -عفقوو .عبتوو: ماتعف ناعم كمت بثذ هتاكو.هشيج
 قنمرخابعتلا رابعا اهبع ىتح سمئقلا تعلط «:امف ميلع ىرشم

 بفرص ةفاينا'نكبعبما ىّتح راهنلا نم ة ماسالا اوعبلم 2 لديلع ف بانم

 ىكحو سيلطولا "ىو نارقالا تقناعتو برضلاو نعطلا ران تبهتلاو

 ديد كع سمطاطفلا عقو عوردلاو نسئاوجل ىلع سيبابدلاو ةدعالا عقو
 لعسراف تيل نمط مرتكا رو قتخماب كارتالا نم ذايدتفغسأ (» ذنخأو

 () 6 انينؤ. - 2 ( ىهجو . - 3 ة[هصومع لمسك (ن.

 ممتع امداع ةلكدتمع لئاطعتلع! ١» اص مصففيدعسعع, ةعلرةمأ ]نت ءمصلطق

 لج« عءاتمد لع 12 طدامتللع ءا ]ست لمدصم 1ع ءمدحصح ةصلعست ءدأ لعق 801325,

 نتن ةهنسعمأ 1'هنلعع لع ]تت هطغتع, لع دع مدكمرعسم عع قذ دعد ةصقاستعأتمدة, 1ع

 هانت ع دود ععرسرم]ع عع لع مع مملسأ ملغ عسل ع ةعف 0.

 آلنع ناتهأ اطل ع ]011 70165500 2151176, 902 ]نعت لع ]'جانع

 ممععر [ةأعملتخت خلط ةوعاتأ لس قصص هتعع دمرح ةعصغعر 11[ طوااعع 1ع5 اهطم»

 . . طورتت 1مم عع 1عق [1عمعو لع طوامتلاع ءا ةامطاتع دءامص 1عد قواعد 1عد لت116-

 معماعق ممق1اتمصق. امس مؤ, مدععتل ندع 10د مممصأع كان انت 21816, 5
 مرمدعمأم 3 15 امأع لع دعم عمدمعذ ينل "ةمهعأتخأ عا لتكممدو عد طمص هدكلع

 4 ل ةكأ 5ع اعمهتأ ةاحتع انصع طقتتأءاتع نات 1مو لهدصتصمتك. آنع ةماعتا ةامتأ ذ

 ردعسع 1ع, نسمع لفزذ 11 ةامتأ كمانتتعالأ رجوع 12 ممامكة1غتع نع ة0ان14721صأ

 [1عو دوطمام لعق طع تسحر أ طاعصامغ 1ه طوتمتللع نامتأ هدعدوعنعب 1ع5د !ةصععد

 أ 165 دوطععق. وعما" ععطمولدمتعمأر 1عو ءطفسمتممك ةامتعسأا ةاتحع م115ع5ز هد

 1 نأامتأ ةحعع 2 عع ءأ 1ع5 طمهفذاتعد ءغ 1عو مح هدذعف 0'ةيعصم معو [مطمطقتعمأ ةانلع د

 هانا "ققوعف ءأ 1ع5 ماغلعك لع ممهتل1 عد ءمدحصمع 1عد ممهساعمتتج نت 1مةردردعمأ 1ع

 [عم. 1ةاعملتجةلط 6ث هنمتأ 1ع5 "[كدععو ذ 1'تاعومتأغ ءا عد ةءععوقم 12 مانع

038 
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 ىف رثؤت نا ديربت تنك نإ هناسل ىلع هل لاق. نمر اسكرك ىلا:ىساجزا
 يدتنف يتلا ةين قاب انارنالا ىو قع ال نا لسق لسن اسوا وم
 ذايدنفسا دتعتف هعزد هيلع ذفن هسب هامرو ذايدنفسال راسكرك

 لس دقو ران كر كم ضيقف7هيأم ل. هلفا موو هنوف رهط نه ظوقبللا

 هسرف ىع هبذجو قفولاب هامرو ذايدتفسا ©بثوف هنبار* نايل هفيس'

 لاقو ىساتشب ىلا هذاقناو هذييقتب رماو هتغلخ نم هدوقي راش تكرو

 أ ليشمل اعأف لمصعو هنايح ىف.برا انلف هلتقبرماثالو هب ظفتحا هل

 هداف نع ىلع هضاوخ. ىف بره نإ تيلي مراسكركي لخ
 سكش و قاس رعذلا ,نم.هلو. ةزافملا بكرو. بئانج ليدل

 ضعبل مضعب ناعب معودصحو ممودصقف كارتالا نم هباحتاو ذايذنفسا

 () 3[ زذه. -- (© 0 لنق. - (0 ]قا مادعع 06همو ءعدع طحمام ءوا ؟عوامغ هم طاقسع لةصق 1

 )(  31 تاذامجل. - (7 0 ثيح قباس.

 مدصأ ءمرصسصع ]15 ممعدلع ةءعدقع 1مم عممتسم. 4لزؤملا ةمحمزتو دص ص عفو عل
 3 [[8سسامؤس ءأغ طحن طغ لتعم : قل طم د عدع, لهصق هءااع طهامتأل ع, "عدمز201617

 نصع ععدسلف تعامتمععر 1هتك-دلع هحذصأ يحتل دع معواع مانتخ 0ع "1'تن" عدد ةلود

 [[متسعمفع دع مدعم همصاجع . [ةاعم017ةللج ءأ انعم دصع 1 ةعاطع نحن 7عظعم

 هد هنت ”مقدء. [ةاعم لت ةلط دع 1دتفدم (هددطع» لع ءطعددل, ةهدحتصع 31 ةامتأ

 طاعددو خذ ممم. [كمنسامقع ماتطتغ عند انتر 1ع قدطعع ذ 1ع طمدتسي مما اتخا

 مسمع ]1ج 1616. [اعدلتزةلط دع معاعد, امصعم ىددتغ ]ان قوص 1جععاب !' صلع

 لع لعدورت5 همص ءطغعوولب هع معرصتغ عم دعالع ءأ مدساتخ ءح 1ع اههكطقمأ لعجتغمعب

 اس. 11 لمدصم !'هخلعع لع 1ع انعم ءا لع 1 عمحمو عع هب ظتفعطاقمأا, هحومعأ 11 طل

 ار : « مهل لع, مع 1ع هتك مذق صمادسعز ءدنغ همادق ةتتممف طعدوتسا 0ع طنا

 داحوسأ. » 0 نمصل ةسلزةمأ دتغ هع ونت ةعضقتك ل" هستحوع هذ [كهدعلعكقس 11 طع

 ملم مدق هذ 5 ءملظتتس هتتعع ةعق جمدت عجك دنع لعد لموسم ه0ةتععو , عد لمدصقماب
 !'؟هملصع لع معمع» ]عم ءطعزردتسع ذه 12 همتدتسي هغ م ءولمد وم لهصم 1ع لفووسأب

 هدممسغ ءأ هتوسنألاهمصغ مدح ]12 اعممعدت. 1ةاةملتجةلط ءا ]عم ةلعمدو عهاتفع
 ممصعصأ هممئاععد لعذ '1تمعءوور 16و طعوؤمعفا ها 16و ؟ةطعطغتن عما 4لفعق اعقا
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 27 ققوقعساو مب 7-3 0 0 ب كايت فمما اودحتو مهسوور

 هباخعا هركناف هركسعم : ىلا ذايدنفسأ داعو 9(2) اهرازوأ برسم تعضوو

 هنكمب مو هبايث ىف هرظنم ا: ةعاظفو هساراو'هقيحل ىلع ءامدلا لاقشال

 "لم 4هب اهقازنتلاو |و.فاتا اهمازتلال هفيس ضبقم ىنع «اهذدرو هديب قالطأ

 اهنمب قّرفي مف برضلا ة ةرغك نم اهقحل ىذلا ردك ةاندلا ةرارح

 لقينا هدام 25 هنأ. هاهيلع د اهلا ءاملإ بص ىنم راغكتسالاب الإ

 فوأو اه ةعنص ىنسح ىلع ددهو هيل فم ةدابعلا ابل نسبلو

 ' لاتكو ر هلة ودوو !ةئلو عنو هللا ماك لاو لع لاخلا تن راقب

 ٠ 0) 11 ذايؤذنفسالا . - (0..2 اهراؤان 3(  31 ةعاضفو. - ( 3155. ةودرو. ل 6 31 ىتلا.
 - 6 31 اهيلع. - (7 31 هبايت. 9 31ةصوسدع لهم5 (ن.

 : ةم1لهأك طدععد لتععمأ صاع ءانع : « 20دنلات01 7عقأمطق-20105, م1115[ 1

 موز ه مدتقك 12 ةدتغع أ نتع 1ع هطعأ لع 1دعصمع هدأ مكفمصستع»7 » اكأ لق

 زعافمومغ 1عمص ةنعص عذر ةاغيععصأ 1عدع5 همكواتعنر 5ع متمداععم غةئعصغ لعروسأ

 [ةلعملتجة ملط ءا لعصمحسل نععمغ يسمع انع [ةعملتجفلاط 1عدع ةععم»له 12 1ع

 ةواتحتع, مماجستتأ هل 1عسسع طوصمع عمضلع ءأ 1ع5د 2غ م1 عم عاب
 آند طدنمتللع ةامتغ [عمدصتسغع ءأ [ةأعجلتجةلط معدد لفصف دود ءقصتز). 3
 طوعطع .هغ دج ا6أغ ةامتعمأ همطغم عدم عمأ اتح عتاعم لع ةدصعز 11 ةتتوتغ نص

 ةكرععأ ةمواتحةهصامط]ع لفصم دع5د 7ةاعمحعسأك , ه1 طلعس ندع دعو ععصف دمع 1
 * مععمرجم 11د دي 11 ]نتن 11 مم هقمنط] لع لنأمعطعر» هد دحمتس ةهغ لع 15 >ع-

 نوع لع 15 ممتعمفع لع ددد ددطععر ذ ]دن دعااع كللع ةامتغ ءمأ1 6ع مدن 1ع ةدصع

 تناطهتم ءأ مدرع 1]' عم عمان1 هذ عدد عدخ نتن 1' هوت عدوصفعر امسك ]16 211 مم

 لع همدتمو. 0م مع مدتحتسأ هذ دةموعع» 1ادصع لع 1'ةسأعع نات عه 715321 ةاتن'

 ءالعذ طعوتعماتز» للعدد كطفتسلع. 11 نامه ءدددتأع ةعد 6 عدص عاق 0ع مرصط#أ

 معمم[ 065 طقطتتأم لع لنجم مس , طغصتخ [)1عج ءأ ]د1 2035و ع5 ةعاتمد»ق 6

 عملمعد ممتع 5عد طاعصسأمتاك ءغ ةهععمدسجد]تغ 1ع5 ؟هعادع ناخ11 2178116 19115. ادق
 11 حاد ءطغعت ةدص مغعع, نتن هلل هذ استر 1ع ىصماتس عداه, 1ع معمم ءنعاق أ
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 لاقف 0 بوبه دنع رِهتلا ىلع 0 قوولا داعتر أ 0 هيلا مدقف

 ةنيدملا ىلع كقلالدو كتحانمو كتمدخل ىقبتسا هاشلا اهيا هل

 6 كرمأ ىف رس لاقف هشيج ىن ىساجرا اهيلا 2 ىلا ةّيرفصلا
 اهمسقو مئانغلا 0 عمجب مدقتو ةكرعملا ىلا بكرو هني ل[ ف ربرصإو

 هيبا برضم ىلا داعو ملبس ةيلختو ةنماتسملا قالطاو ركسعلا ىف

 ذاب لد ع نعسا قف 0 قلب اياووتا هل .قاقو الّيوط |واهتو اريك انباهن
 كل[ فلام: هاتفا نفت نه أنا فايز ملا ةييمكو رتل نسل
 هلسغيال راع ودعلا دي ىف اهنوك َناف ىبسلا نم كيتخا ذقنتسقو

 0) 11 قرولاو قبلا. »(  0 كرمأو كرما ى١ -- ( 3155. عيمج. - 0) 3[ةمؤسع لقت ل
 - 60 31 راعو ءادعغالا.

 انت لذ[ : «ظعصاعع لمصف امد مههت]1 ود , "عداه: ععامت عا مد"عسلك لتت 76003: 9

 [هأهدلتجؤةلط طغ هتسقن. ع 1عملعدمتس ممهاتس 11 5ع 8غ هرم ءصعت» امان عقول"

 نحن, امموصطامسغ ءمدصصصع 12 1عيتللع ددع 1'ةحععطعع هتح ةهدتكالع لح نعهك, طانت

 لتأ : «]1متمدع- ممم] ]0 دتعر 6 مرتسععر 20133“ 116[0 ]6 111556 ١ اع 5ءالالات, 16

 همدفعت]] ع ءهذع عمتلعم» معك 1م آلذ116 0'هتسدتس هان قصار ةكأ ة'عوأ معاتطغ 36

 ومد [ممهمعو. ١ ب « ل'وجتمععدت ددنع امص ةمغ»ر مدمس 0نأغ 1ةأ عملتو ةلط اكأ 11

 1ع 5غ ممسسعصع» لفسف 5د مدكمم. ©سدتف 11 طممصأم ءطغععولب دع معرلتأ ةات

 ءطخسم لع طوامتللع, هملمدصم لع عفدصتع 1ع طصخس أ 06 1ع ليداسصطاتع» ذ

 !ا"دسصفع, هغ لع معافعطعم هعدع نمت ةحوتعمأا لعصدسلغ يدمسأتعا“ أ 016 9

 [جتووع» اطععو لع مدعاتت

 [ةأعملتجذملط ةادضاأ معامدعمف هن مدحتللمد لع دود مغر 115 هدف معدأ

 ه1 041: طةمؤرمعمخغ 10د عاعسحردد ةمدعسصط] ع. 81وءطاقمأ لأ : « "لئن لعق 06 1:6

 مدءاسع, ة صمم ظلك, لع آه ماسك ععمصلم ةمععوتع, 0: ةععمط مانع لعد [ةكأق
 هءاسدم»لتسحتسعد عا لع همدع فاتح »مح لع هعانع ععمحع ةلفتسمع. 11 اع "عقأع

 2 ةمعفصاس» 1عو لععصتعمس» 7عداتععف لت ١01 لعد "نسعد كغ 0' هت ةعطعت 6و

 لعتح دمهم هل 12 همماتحتاغز قع هز كآعد لمتوتعما موواعمع ةماعع 1عو طحقتسق
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 | ةهدلاودسا ؟اهراسإا سدح ا ع ايبكلاينرمللا

 كل ٌةعاطو اًعم ذايدنفسإ لاقف كلملا كيلا --

 فورعملا قيرطلا ىلع كرتلا دالب ىلا هريسمو ذاي>دنفسا ضوهن
 1 فهد ناك

 0” ندب عم ل اذه ا 1 ليتنا ىكلو ليلا هقدصي

 اهبكاج كولملا ةباطتساو «.اههلا مليمو هاهاتا سانلا لوأدتو

 () 11 اهمايا. 2(  13155. اهايا .

 .لع 1'عمصءعمصتم هع دعجدتغ دصع طمصتع ةصعئعسمدطأع صدع 1ع اعصرمو م'ءالذععسدتأ

 ١ قويصفتف. (0همصلم ةععالقصأ هحعع لم ممتتقع هع ندع طخ 35 ةعرتأ ة76ع 0ع

 1؟ديصط»عر طخ هحتختم ةععوصتسم هع نانع ا 25 مرصتص عمم, 016غ 0ع طماط ءمعاتتا

 1و لععصت ةرععد م" غمءعاترج هت مدق ءأغ ندع طاح ط0 'ة11125 عجم 1'طمصس عاد مدعصمت

 165 طمصصصم عد, ّز 'ةععمسس ماتعدت 12 ممص عددع يدع )ع 51 كممصغع ءا اع "عمم عا

 مدت 1ع ممادح هس. » [ةعملتجةلط ممممصلتك : « لع ةدتك م6[ 1 هطغاس د

 روس )198011 51 11181 811 04312461115 151 11480111 118185 آب 2415 215585 5

 281 1.4 215 0011115 50115 آنظ 721034 215 11171 141

 آب طتمامتسع هدتحوساأع, لس نرصصس عم ععسعمسا ذ 12 طعن ل مرستمت15 15 لعد-

 متعرد 1هتاك لع 1'طتمامزعع لع مباع , هدأ لع هعا]ع5 يدع 18 ؟ةتفود طع معاتأ

 ةلسعأأاسع ءا ندع 1'ءوصعم مع ةعءطت معز ءانع قدصسع ةجمع مطعف. اتق نع
 مع عادخ مهك ند ءالع مجدصوتع لقصف 1ع مععوعمغ هانحعميعر, ةاعصسلت نتن عالم
 يأ هفاغطععر ندع 16و ععصق 15 عقعمصاتعسأا 145 اتصق ةجغق 165 ةتتاععو ءأ

 1 هتدسعمتغ, ندع 145 مكصععد ةمصغ ءطقضمم مدع 5ع5 ةصعللعصتم مج ع ءعت]] عنج
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 مدقت اهب اهلاصتا عمو اهريواصت نم ةينبالاو "ىخُملا ىف مراغكتساو

 ىف لوقلا قيس دقو اههتقامس ىلإ 8 ةتجاحو باتكلا صصق ىم
 ءةباهب مط كيطافالا ىضابل اطمح لوا ظضفا» ف اهلاعسا نسر ٠

 - ذايدنفسا ىلع مضرعو معمجو هوجولا نم شومهل درب رم| قساتشب نأ
 ماطعاو افلا رشع ىنثا منم راتخاف ميف ةيار ريو متم بقديل
 ٍليبطلا برضب رماأ رق داشتحالا ىن غلابو داتقلا ىلع علخو قازرالا

 راس كرك بهعتساو هضاوخ رثاسو ٠ نئوشبو هثآنبا ىفراسو لمحرلا
 0 م سو ستج هل 5

 00006 مكصلاو مهراتكتساو . ل را هتحاجر. بس (3) 155 نتوشب. به (ةلدلا جدؤوم. 0

 5) 6 نيتزتو ديوملا . تدم (8)' 1 راطمتسالا . ا

 ءأ هم ص ت1 ماتعما 145 ععرد»تمةءصاهأتهضف لقصق 163 ائتت"عق تأ درننع 16و طممتتاتح

 دصعمأمر ةاعملم ءعماطص نن'عا1ع دع "ءاتع هنتح "6ءاق نانت م16ءنلعمأ هأغ نادت

 هدم طودمتس 0"غامع مدصصح] نمد مدع ءالع. ةآودنف ةحجوصضف لفزة زانفاتطم 1[ةصقعت
 نمد لع عآد ممءللك هذ مرمزتمو لع 1! طتفاماعع لع 7231 ءغ ل'ةساتعق. آوت دع

 "ءامصمسم لع ءعو عاوطممق نانع هع نان'ءالع5 هدذخغ لع ما هتكدأ

 0 ظزوءاطافمأ لمدسصم 1'هرملعع لع امتعع مونعمتع 16و اعمدرمعو لعف ل316-

 "مماعد مم011مهعدر 0ع 16د ممدصتع عا لع 1عد 1هتعع مدقدعت» عد عتع مدع [51عصج

 لترذملطب نمت هطمتمتعمتغ هءالعد يت ]ست مصحات عمل سهنعسأ ءأ عد 1500521

 [هأعملتجةلط مضغ لمدقع ممتلاع طحصس عور 1عدسع لتفذتطاتم 1ع ةه10ع, لمحسق

 لعد ةأاعدد داق 0' طلصصعاتتع ةدتع ءطعأ5 ['ةعصصغع ءأ ممتأ نص عالم ةواص

 هم مم6مورعت» ممتن 12 ءقصصتمد عتق. نتف 11 8( طوغامع 163 [ةطمطماتنتتق موانع 1ع

 لفرد أ دع رمتغ م ممم عطع ةحعع دعف 8لقر همم 8عقءط منغ طعط عأ ةعق ةتتأكعو
 [ممت 11 ععذ , صصص عمقسصأ [؟همعلعمفسب ظاعم عمضلغ, لقصف دمع اتانغمع. لعن ذ

 1 [مدطغمع, 11 هصقاملله لمصف د اعماع, لمدصق !'هركلعع لع مودع 1ع امظاعو
 هأغ 0'ةعضمس عمم ]عم ة11عو 3 طدصولسعأف ءأ ه6 1 2 0116 عموم مغ ذ لمصصع“

 ًاتاطربع ءمدتنكك هنت ماهتمتع ءا ذل هتف زةتالتع 16 زهزنعاتح 0176 ماتفدعسد دان 11 5
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 'يلطملا رماف راسكركب اعدو برطيو برشي هثامدن عم ":دعقووهللا

 ىتاراسكركااي هل لاق ف تيدحلل هطسبو حارلا نم تاماج ثالث هاقسو

 ضرا كتكلمو كتافاكم تنسحا ىتقدص ىناف ءانشا وص 6 بلأسا

 رحرانلا رح ليق كققذا ىتبذك ىو جلاب اهنع تبلقنا اذا كرتلا

 هققحما امه كبيجال تعش اعراوهش اي ىلس راسكرك لاقف ىيسلا
 ةفاسم نمو ةّيرفضلا ةعلقلا ىلإ انهاه نم الز قرطلا نع ىزيخا لاقف

 راسشكرك لاقف [اهناتز ةهراهتتفغيكو ةعلقلا لاح ىنعو اهعطق ىف مايالا ظ

 نالث اهيلا انهاه نم قرطلا نا معا هاشلا اهيا تطقس «:اهب ريبخا ىلع

 لحارملاو ىرسقلاو دالبلاو الكلا ىلع ىو رهشا ةثالث ةاهادحا ةفاسمف
 0/11 عقو . ت27 (: كلئايم. دانا 0 اهتّيفيك نعو . -) 1[هةصوموأ لهصق 11. - 15 11 اهيدحا .

 مد6[1 لمدع نه طواع ةكتعع ةع5 0دت175 ءأ ف ةأةوطلات5ع1“. 2ان1ك ةاتدسصأ لعرسسوم([6

 0 0*1 هس عملا [كىسسا سؤ 11 ]ست طغ لمدصع» د مممص ععع ءأ ]نق 8[ طوانع

 1101 209 لع مس. آن ةلتدسأ 01251 طاعرض 015056 ن ءقتقعت“, 11 آنت لتأ : « لع

 هتف 20 ععودعت», ث [[مدعالمة, يحعا دعك يدعفأاتمدق. 51 انج صصع لنك 12 >6تاغ
 ع اع ممعمدس معجم عمدت 1هنععسم عدغ ءا اع 1ععمت 01 لح مدجتك لعق '[!”تععذر نسقسصل

 ا ةمركوز 1عدعالال 711011عانت. 11215 51 اذن 26 امم عوو ]© 1 [هعول عمات أ عال

 ةحوسأ 12 ءاطق] عدد لت [عب لع 1'ءعمكعت», 1م ءطق] عند" لت ةدطت»ع.» اعقنسل مؤ 6-

 ممصلتغ : « ا”عممه صلع مما, 6 مكمععر نع ندع طخ دعدخب رع اع لتعمت ع لمدأ

 ]ع ةاتتف ةطووا سس عما هعامتس. » [ذاعملتوجةلط لتغ: « ظعصفعت جدع حما 0' هطول

 درجت 1عو ممدأعذ نحت ءمدلستمعمأا 0عا هدح (نطقتعمتب 0'هتعدتس عا ددع 1ع اعطحردو

 نأ 1دحأ مهاد 14و مدععمدستس عا عد ةععمجل اتعب دنع 1'نامأ لح ءاقاعمتت
 آتنحصص ةصصع. » آه تحساعدؤت مفممصسعلتغ : « (ر'عوأ دبع 1طمصصسع طاعس "عدقعاعمف

 ندع اح ع5 امدصطغر 6 مز! كدعطع ندع 1عو ممهادنعد نما ممغصعلأ لذعا خذ ©

 ءكفاعدات دمصأ هنت همدصط»ع 0ع ممزق. [ناتصعب نتن هيأ لع اضمتك ممم15 0ع

  طممممءعطعر اهح ردع لعد مدعقعم هن ]مرح عمانحتع لم 1مان*عدقع, لعق 21115ر
 لعد 11119 ععقر لعد ةاماتمدسف لع طهتأع ءأ لعف هتوتهلعذ. آه تامل 101116 ©5أ

 0ع لعتع ممزق لع مجهم ءطعز ءآلع ةمفدا مدقذع مدع لعد ؟ةوتمصق هدلاتحت نعد ءأ

 اننا مل نا نيالا 3 4
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 نوصلو تاراسخلا ىلع اًضيا ىو نارهش ىرخالا ةفاسمو لفاغملاو

 ةلحرم 0 ىنكلو ناخ تفه اهل لاقيو ماتا ةعبس ةكلاعلا ةفاسمو

 ةرحاسلاو نابععلاو دسالاو بثذلا نم ةدصاق ةتلبو ةدنضار ةبكك اهنم

 ىلغ ةلهعملا "لزاما هذه كقرعخلا !ذاف »آر طفلا ةراعللو دريلاو ءاطيعلا]
 ايندلا عيج ى سيل ىلا قو ةّيرفصلا ةنيدملا «تعلب لزالزلا
 روصقلاو نومعلا نم اهيفو اهنم عسواو عفراو غنمأو ا نصا نصح
 ةنوهتم ىو َدَْعُي الو َدَحُي ال ام تاريخ رئاسو تافولعلاو رمملاو زونكلاو
 ليبتعتلا هذه قوفف: نا اعلمبتم ةايدجفسا كاهح و داير و ا ؟ىوالارةطاأدإ
 اههرتفي مركب ىف هاشلا اهتاراسكوك ل اقف ماتا ةعبس اهتفاسم ىتلأ

 ىطقو اهلاوما يوكو ىرت "وس ةايددقسا لاف تدآ اهقزتخي لو قنا
 () © ءاراؤذعلا . - © 0 تغلبو . - 9 1[ةضوتتع لهو (ن. | (4) 11 نيح.

 ردع لعد كاغد. لم امماقاغسصع ؛ءدأ لع دعما زهدتدتق لع ممهمءطعز هدد 1'ةمعأاع

 11[ اطقم. ة[هتكر ذ ءطقوتع داهاتم» 0ع هءا1ع-ءار 11 12ه نص ةءاتعتل ناتت اع

 عاتعأأ ع, نص [1نةحن مدن[ 4 1ع ةدتقتت» : 1مم, اه, له وممدر 501غ" عر 5

 ةصوق, 1010, لفذعسأ هان معرسممصمع 28 601 ممم (003201 آان 5

 [ روج مرتوم ءعق از عدتح 362 1هتركك طم ءاتتذر طن ة117هك ذ 12 آال1ع ل'هتعقتس

 آ«وصق 1م صمصلع صانع 11 ما عمتفاع لع 10[ ععوذع مآاتق ماتتفذهط أع, م1اتق 210-

 نمنع مصاخع امانأع 3[[ة([انع, الة 2 هةر عام 1م 616166 , 0660010

 نص ماسك 7ةهقاع ةةزددعع. آئ116 "ممكععنع لعق ةودتععع5 0' عدم لعق 7ة1ةتق, 39

 [ممودمدنو , لعق لحمد, لم 1003 عع ءاغ 0'هساععق "عقوواتتععذ ننع 1'هد طع ةهانع

 سمت ليعع عن لمدغ 1ع همدعط»ع هدأ 111 صتأ غر هد عمعصتممم ةقأ لع ءعضأ طمتلاع
 ةم10ة15, وأ هآ1م مع لغمدقدعو مدق هع نطتلمع.» [ةأعملتورجةلط لقا : « 2هدتن

 م0انق, 66 ن6 20115 2160م5 هذ 1هتع, ه'6وأ 0ع مدقذع» مهن هعالع "هات ننانت

 651 06 ةعمأ رمت لع ممم ءطع. د [؟هتعلسؤت" ؟ةراتومم : « (رعالع "هاتتعر 6 01

 م2 لحسمتف نأغ 10166 مدع نص طمصتسعز لقصتقتف نص ةاننع طتصمتس 5 8 26-
 معمم. "كن عمم, لتغ 15[ عملتةلط , كمصم صد عصأ ز'ةطور( تهت ةعق طم عانت
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 . اًمهَسِج نيليفلاك نابثذ اهيف لاقف [ىوالا] ةلحرملا ل ىصف اهاتتا
 هتليل ةاو هناكم ىلا هّدرب رماف اهينابم ريداقم ىلع اهيداوعو اًنامنأو
 قير ىف اذخأ لحتراو لوبطلا برضبرما مسا اتلو افصقو افزع كلت
 حالسلا سبلو ىشوشب ىلأ شيب ا ماس لزنملا * راف اتلف قش تفه

 / ماهسلا قشرب اًدِرَب اًضراع اهرطماف هيلع الاصو هوحن اوكنو ©بارحلاك

 اهرتش هتيافك ىلع هدهو ههبازع هلل نا اضوتو اهعطقو اهيلع

 اريتعتف «نملبجلاك نيعورصم ىيبثذلا اورف شييلو ىئوشب لبقإ
 (0) (0عو ممماك ممهصوسعسأ لهسو 8[. ب 2 ( بعوردمملاك"“ ب 0 ةةوصوتع لوصو 81.

 35 7 واج

 هز مرصتنم هج ز ع 13 ه1 عوعرعدت. قتصما [متفدصمما مصصقتأا»ع هع يتتل ١ ١ لصق

 ]5 ممععصتغمع ةاهاتمد. - ]1 1 ه, لتأ آكهدهامفتب لعتح 1هاتردد عيئدص(لك ءمصصتسص ع

 لعو 616 مادقساك, ةحتوسأ لعف لفل عمفعد كمصصمع عنج, لمدأ 1ع5 ءطمعق ةوددغ عت

 رط]عو عد م«مردم»ساتمد لع ]عدس ةدمعصعن معمق. » [ةاعصلتجةلط ا( دسم عدت"

 آمر يؤم هد ده مقود عا مهقذو 16 معداع لع 1و طتتتغ هذ مممس عقال, ذ 120116 ©1

 ذ هع ل1 عار. خدم مدممكم , 11 5[ طوع 1عو امدح طماتتخو عا 5ع طممتخغ هد 22316

 هد مدعمدصأ 12 «مدتع لع 8ءلغ [لكطقص. آرم5نداتل ةعصخحو عد دنع لع 19 5أ4-

 نمد 11 لمدصم 1ع قدح د صل عدمعما ذ ظعدعطم ةلطعسر م11 5ع5 ةعصع5 أب

 مم6ععلقمصأ دعف ماتزعف, 5ع ممأه عد ةحتوسأ. آبعذ لعد 10اترك, مه*عالق ف
 لعد ة1ةمطقسأم, دع ةعمادح ةيعمأ لعدسأ ]ستر آنت 1ةتكدصأ 2[1ععر مممصات عصا

 لعد لعصتم مرصع لعد امسح عقر هع لتس عقيعمأا لع ددرد ءقاغ عا طوصلتعصغ دنت

 آسن. 11 1عو كقطاق لخدصع ععغلع لع عدتاك لع ؛عالع مرتع يحتل اعد طخغ معدكلمسع

 ]ندع ؟ه»وعز نيتك 1عو مدخلوتود أ 1ع مملدتكتغ ذ 1!" ئامأ لع لعادجع 2ههقةعق

 1م 6[عووز ماتتك 11 اند ىمد ةهةطعر 1عد ةقدوت]اتغ تأ اعد عدلت 1ع معو. ]11 5ع

 ماتسكم ةصقاتتأع ءغ طغصتغ ا«تعتب ءأ ]ست معدلتأ ععقععد لع 1 ةكولتس ددلتحت6 0' عنخ
 آنمموودع ظعدفطم ةغطعم ءأ !["ةعصفغع هج ةععمأ ءأ ؟تععمأ 1ع5ذ لعتح 1هاتردو
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 وب كبف هناي ىلإ اه ةبولح ةماي ]ذيل بارشلاب

 قرشا اهتا هل لاق ف حالا نم نتاماج كتالث هاقسو هماعطا دعب هيلا

 ديت اس6 فق ندي ىل هللا عنمسم 0 تيار قيك نقلا

 لاقف كيدي ىنمب نمحورطم كب هللا قلخ هبضا اه نيذللا نيبثذلا

 كرفظُمسو هيلع تمدقأ ام ىلع هدحو ميد اذهل نسيان اهتا

 هفرتخيو اهرمأ لهي ذخاو نيبثذلاب مويلا كرفطا اك نيدسالاب اًدغ هللا

 ام تيار اًدغ انعم تنك ىأ لاقو هلوق نم اكحاض ذايدنفسإ متبتو اهب

 0) © ةبولج , ١1 ربولح مهنم. -- © 1[جدوسع لقصف

 ماعم مدع اعدعع مدمصصع لعاتج مممدأق مط عقر 115 هد ؟دععصأ ةأتم نط هنأك

 هآ 1011 ا ةرععمأا 1هبرع هعاععسستمس 2 عاتت'. امن لعكؤلا هلت همصأ2116, 716 2

 معاسع ناتتل ةحدتأ ةءاطقرجمم هبح لمص عع طحقتق 11 معاطف ةع5 ةعداتس ةتأق.

 [ه1عملتجةلط دصمأمل]1ه لهصق ده اعمتعر 5'دفدتغ 2 اهطأع ة8عع مد 1ع,

 115 عا دعو [مسمت از عرد ءأ مممصس عمم ةتتعع كدح. 11 8غ ؟عدتتع كم ةنتتت ([ان1 165 طمقأ

 [0115 هل 15 0 اكلت صنم 11 لمدمم 1:هملتع 0':حصعمعت» امتنع ؤتاب

 كالقح ]ست هجمت 1دتغ ةعحتنع نص "ع3ق. ]11 ادت لمصصف هذ طواقم 1015 5

 عدس كامن لتغ : «لكط طتعم, ممتفؤضهط]ع '1ادتنعو 13-0055 06 6 ا

 الرعب ه 1دهتأ موانع ممم ءأ مدع 7201, عا نياتع لتق-طد ع5 لعمح 1هاتزجقر لاتت

 . 1مهأعد 14و صفؤمطتسعو لع طدتعج اع معودوصط]ءدأ 1ع مااتك ءأ ناتع آت 85 5
 ةاعملتسف لععوسأ 1012٠ آ[فسمسعلمقع مممومصلتا : «لع طاقتتتكت15 2885 تلات, 6
 رسما, ننع معمومدسع 05عهن1أ ةحاضعرم "عملتسع دعاتأ هع نتع طخ 25 056. ةكتتقفت

 ردتعد 1ع [عموجات] مص مطع» لعصمتس لعد لعتح 1آخهدك, ءمدحصمع 11 15 1هقأ

 امم ماطعت هانز وان طحتت 065 لعاتت [هدتمإ ١» 16 11 هع ممتأ خذ لمجمع 5

 1عوهتماتمد اهدخطاع لع هءعو اتمصو أ ذ 1'ءالئعمجو: [ةةعضلتجنلط تأ ع
 هعو مدجم165 ءأ لثأ : « ق1 ات ع5 هعع م0ان5 0عطحقتس , اان 7612135 065 5

 . .كلمصغ طد ةععوك عمعمر»ع ماتم ةامصصغ.» (0نقهصل 12 طحصتوتتع لات هماعل لعتسا
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 ادكسإلا ة>يصو ناخ تفه نم ةيناثلا ةلحرملا ىف دايبدنفسا ةصق

 6 مذقت اهلعم 1 نيذللا [ييلباسلا نيوعسا ى لعلا ةلحرملا لوزاكي ات

 ئتعطقك. نيدسالا 5 تمس ايس ال يبسي مف ةّقسمالا هتلغفك شيبل

 اهيل ىلع ةلهحا | عوممللاب/انهيصاف:«انغدم .ىئنالا هلا (فراغف.ىقلبج

 .تمر ةبرض هفيسب ذايدنفسا هبرضف ركذلا مدقأو اهرهظ كات اهتدق

 نيعبسلا اوف شيبل غلا 5 هللا دهح ىلع لبقاو لجرتو مهسارب
 شس كا تسببت (38] ( ىرسلا لصوو . - 3 155. مدقنف ب 0) ة[وضومدع لهصق ال1. - 5 11 ةيمر

 .لدسدصعب 11 2[ لمدصع» 1ع عصمت لس لعموم ءأ دع صتغ هي رمادأع ذ 12 اةأع لع

 "دعم غعر ءلءععطحمسأ ةدعؤد 1م ممهمعطع لم زهد تصع مقطع لع طاتتأ

 مل 201515111158011 طذلا5 ا[4 5120171515 5187101711 21 111:11 لاخلا

.1105 21111 11585 11841 :11 

 [بمضوودتل ةصتحتو عم دتع لع 1ج داهم ننت ةامتأغ 1ع "عمدتعع ع5 لعد

 اظومقف لمصدغ هجن ص'دحمتغ زردسصمتف تاج 1عذ مدععتلمف, [ةأعملترةلطر, ءمصصع ذأ

 هحادتأ 1هتغ 1ه ١ عللعر مدكغ 16و ل عردصتم. خل معتسع ةحدتتحتل مهععممسم هصع [هتطأع

 لتفاةصععر يدل ةمععويدغ 16د لعد !1هدق, ع5 يدع لعتدع طصةقذعد لنا عطغعو

 لع لعدع ممدتم معد. آم ؟عممعااب جحتوسأ طمصلت ىدع نتن 11 آان1 556

 ةدت* 1م اغاع اجص ءفدر» لع ةدطتخع نحت 12 1عملتغ زاتكوتت هن 005. آنع مقلع

 ة'ةامضأ ةرتمنمءاطغ ةذ ددد هدب [ةلعملترةلط 1ع دم ةهجعع 1ع ةدطعع لع

 [معمرد نذ 1دتحع ةدجاعت» هد امأغ. قلم 11 0لعووعملتا لع ءهطععدتل ع دع صصتغذ
 اودعرع طعس ءأ ذ طدن ءعملمعع 0 ]رموونع 145 امماتمع5 3176ج

 ءالعو صععمأ 1عو لعتح 1هسحعم ءميصصع لعتع ممصامعصعمز ءآ1عد طدععمأ

39 
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 راسككا هيلا رظنو اًحرف مفاطعا توتمإو اًيبع اوضقف نيلبجلاك
 هةستمش فو لايلا نلاسكو لازخنالا ىف هلاح هنبذكو راشبتسالا رهظاف

 هتاوهخ عم هبرضم ىف ذايدنفسأ دعق ةوروفت لجارمو روذت لبالب

 لغتشأو ماعطلا ىم خرم الف سلجم نّتذو ةدكاملا تبصشو ”ةقامدفو ١

 هل لاقو سوكا تالق هاقس ف هماعطإب رماوراسكركب ةنانعد ٍبارصلاب

 ناحبما لاقف اهغنم ىنتعّوف © 0 ويمر للف 3 كقأق ماعلا

 نووكلي با يف نتفلخو نيتبقفع يتق تمكحقأ هل ْ

 نمرانلا سدقمتو لبج ةعطق ىكحي ىذلا انجيلا ل اًدغ كلاج
 0) 3155. اعدو . ب 2 83[هصومدع لهصو ا[.. - 0 11 مهصوتع هلئاوف, طادحسع ةصاضع كلملا ءأ

 هللاب ظ ::صض ل

 ةممعج ل1 نعم هن ةممصقممسفعد لع زمتع. اكمدعامقح عد 1عذ ءعودضلمسمأ
 ا ةدوت عمق هم هةد051دعانمم : مممزتك دمر ةيمطوخعدم عا د ءمصملادمزمات  ةت0ن-

 ىندمتعما نسأل معمامتكز هد دمع ةصخةصعتم 5 ةوتنامتعمسأا ءغ طوستلاهدصقتعسا

 لعد هءماتسم عماف ل ةسعسءدسمع ءهغ لع طقتصع '

 15[ عم 017201 د: ةمدتغ لهصم وه اعصخع ةجعع ةعق [هيصتلت عك عا ةع5 ءمطحتلت:عوؤ هده

 012116 لعووو ]ع5 ةةطآ1ع5 ها ةسدصوف ]د ةدللع لس طقسمعتتعأت © تقصو م1

 هحمتسس طصت 1 عمدقر 1156 ظدغ دمك هذ طوتععر 11 8غ عدت [[كهدجل مفتت ةانلتت أ

 لمدصع» ذل مممص معز 11 ادن ةعحتأ قاتتأع عمتك همدنجعو لع تس عغ است لقا:

 « 0نع معمفعو»ات لع 12 ممهصتغمسع لمضغ ز' د3 «م6016 165 لعاتج 11هرجك لممأ ان

 رص هحدتم 1دتغ معدل » ]امسي مؤع "نممصلتغ : « 0ع الدعس اع ممماغوعر 6

 مكصععإ لع زدسع ندع زدصحمتم لع د 'هتحاج نص طمصمسم ع مصمم 101,01 عهاعسنت
 مهعاع» لكتص مهعتلب هغزع مع متفق مدق يمس اغا ل016 دتفاعع! "اكد عشق
 0ل'هتلعممأع» لعمع ةهلكدتععد لي ءهلع5 عا معصم دنع لعدد مفتلق. 1115 )ع

 مع ددتك مدق ندعا]ع دعرعم امد هغاتطتلع لعستمتس , هد مم مدعدعع لت

 (ع لدعم معووعممطاع ذ هصع ممدغفعمع 15016عز لع دعم لعمتم زهتللتمدءادأ
 لعد ةاتصععا] هدر ]م طحصفع دور 0ع ده طوصعطعت ةهحوع ومد طقاعتسمب 11 ةكاتكع
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 هسقنب هسفن.ىلا لميفلا («بذبجيو هيف نم ناهدلا جرخكيو هباينا

 ىرضس راسكرك اي لاقو ذايدنفسا كحضف ةلاجرلاو ناسرفلا نع للضف

 بشع نم ةأبع ذاختاب تقولا ىفرماو ىركلا «كينيع نع رقطي ام

 هجنراخ 6 نم ةديدحلا لوصنلا بيكرتب مدقتو نإبإب هل قودنص اهيلع

 ىرسو شمه ىف لحتراو نميراج نمّتوق نمسرف ىلع ةاهكلا لمحب ماو

 لتمفلا كول

 نابعتلا هلتقو ةئلاثلا ةلحرملا ىف «همصق

 قمنا ىتح ريسلا ذغاو شم4ل مدقت نلاعغلا لونملا ذايدتفشا قراش ات

 () 11 بدتحيو هن. - 0 0 كنيع, 11 كنيع رّيطي: ا(! 3[ نم هيف. .!'(  2155. ةصق.

 !["نلفمطمسصخأ ءا يعمرنع ماسق 1هعز1عصعما 145 قحولت ع5 أ 1ع5 ماغامصهق.»

 11ه[ عدلتحذلط 5ع ممتغ هذ كعكع هغ لتخ : « '[كح 76ةقر 6 ![هدهطمؤت هع نادت 1ع

 . ةهداعم 1عو عامطعق لع اعد رعدح. » اكغ, صصص 012 ةصعسأ 11 أ م26مويععت» انض

 ءاطمتم لع طماك ممرعاقصأ نصع نه3556 ةحوع لعاتح هانت عنان عد ءا 0"لهدصق لع

 ماج“ هعالع هدتقدع تام عم عدن ءدأ لع آحسصصغعم ال16 عد. ]11 8غ كمعععع» 1ع

 ءطقتع ةدنع لفتح ءطعإ وتس 11 عمات ءانع عا طوضق ءقانعاتةز ماتتق 11 5ع طمقأ عد

 ممم ةتعع 1'؟حعصصغع عا ممدع عادم معجلمسأ مهدنأع 12 هانتأ

 4ك 21518110158011 طخلاؤ آخذ "801511315 5141101.

 11 1اناآك اراك 4011

 (0نمصل 1ةطعملتجتةلط همم معءعاطم لع 12 ممزفزغصع ةاماتمص , 1 2111

 لععؤستم هاب ةععغالغيعوصأ هد ممم ءطعر ةضستحو هذ 1!" ءعملعمتأا هاذ دع عماتحدتأا 16

 لعدومد. 11 مد 3عو قع عذر لمدصف 1'هملعع لع 1ةتعع مةققع» 1ع كف هه
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 بابلا | فو قودنصلا ىف بكرو ىيلؤالا نم ريساو ىوقأ نيرخا نمسزف
 العنا ايعيتانك ءاهيلع اه 0 ةلاهلا 4 8 مداهعب حاصو مدقتملا

 #0 اماما ع ا هوا ا

 فو ظفللا ىلعالو 1س تاي هكنح ىف لوصتلا تبشنو

 نايبدعبلا يرضي قليوب يم بوز رياعل و هس صامل
 ةنقدملا ةحئارلا نمو هلوه نم اقعص رخو هعضبو هعطق ىّتح هفيسب

 اطقاتتس ةايديبا#ا مارق ميجا ىااظلاوج ابا عل ىتلا

 هلعالع دق نايععلا ىلإ قطز لفوتف ةليمع ىاانيقدللا »كلان ةنهبقرلل

 ءاملا شرب ستوب رماف تام دق هنا نظو راسكوكر تشو: شميل متتغاو
 () 31 اهب. - ا 81:5. ةليكل. (  31 اهييلع. )(  3[ ٌصقف, 0 ٌضفف. - © © هنكنح.

 -19) 31 :ثبو . - (7 1155. ءلوح . ح :9١ ة[وضومف لقصف 0.

 ءتكذع ةدتدع .لعاتحع ءطعتزت وتتم ماس 7120111:عانجع ءأ ماس مرن ل نانع 16و منعم

 ردتععذ, مممدأق لمصق 19 هةتدوعر د 11 هدنحضأ 12 موسع ةصخفتعاتت*عر أ

 11 معاعصأتس نص هدا مهاد" ةم]عنع» 1ع ءطعزوتسح. (بعانجسعا ءماجساتعطأتو 15:3

 ممصأ 1ع ءطمحع ءا: ورد ءطقم ععصعمأ مدصصع هلك ةحوتعمأ نان 1ةتحنو عد

 نتمأمعع ءعماق. (0همصل 115 طدععفأ نذ هصع ممساغع لع 1 ةءاطع لت لعدعمط

 عاستحعا, 5 نلجصوعمسا كات دع ةمدحصمع مضغ طاقغنع طمتسعب 1ع5 هلام جة

 هقزم1 ه00د ممابتع 145 ة8ةلععز محدتف دود عمدزع» طب هطقاستغع مدد 12 63353

 ]عد [ حصد عد معدامصأ هاه عطقغعد خذ مص مدلهتف, عادل مع مدصحتسا خذ 1'ةحولعت مق

 12 معز اع. [ةأعملتجةلطر هايحعمسأ 12 ممتع لع ]5 ءدتدذع نحت ةامتك هم

 ةصتفمعر دداجأم لعطمو ءا دع هحتخغ ذ 1ع دموع ةجعع دمر ةدطعع لاتكون ©

 نسل 1 نغ طقعطغ ء( 1عماسب مستقر مدع 1'ءللعغ لع 1[طمضعءةتنع له لعد عمد
 ها لع ]د مامصتعتع نتا دحتدتغ ةقوتتخنع لع دمص ءم»مور 11 ةهدمطو ةةح
 مم1. ظعووطمةلطعم , ةصاحمسأ ةتتعع 1'ةعصغعر 1ع عمدتحو ةاعدلتتب 16 71538
 ىصاعع اعسع, 11 ظدأ فصفاعمم. 11 لعفوعصلتا لع ءطعودل أ دف لماحكم مذق
 ندع 1؟ لعدومم م'عنأ 1دتغ دود .هءادج»ع. آنعو اممهادرعو ةامتعما 3
 [كمايضط وذ هع م هايتكودتا, ءفيعتل 1ع سوروتغ صمت 8عوعطمةاطعم  هجهسصأ
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 ىلاف ّمَمهت ال ىحا اي نثوشبل لاقو " قافاف هردصو ههجو ىلع درابلا
 شيهل عقجاو © ةنتنملا ةّئارلا هرثأ ىلع ءاس اهنأو وس ىنسسه مو ماس

 للودمو: هتمسنج ربك نم اوبّقكتف دعب كتضيوهو © عضبملا نابعتلا ىلع
 لااصفاول ارشعوو ذاي>تتعسلا نا اوهثاو هثامذ لوطو هكامد ةرغكو هرظنم

 قناع دك مشعر هييول علصو ةدابعلا بامث سبلو لستفا ةايدنفسا

 هكاأنباو هيحا عم هقدارس ىن دعقو هتنوعم لمجو هعافد نسح

 سبنالا سلجم ىف لاغتشالا ىف هتداعل داع معم معلم اتلو هضاوخو

 كاماو ىل هللا عنسم تيار فيكهل لاق دق هاقسو راسكرك ىىدتساو
 يلا فتح شيبعا ىتيسح ام دللاو راوهش اي لاقف ىدي ىلع ىابعتلا

 0) 3[ةموتع لقصو (ن. - (3 ةلدصومع لهصق (ن. - () 11 ةعيخجملا . - ( 11 عضينملا .

 [هزأ ةكوع عع ةهجعع لع ]عدت 20106 1ع دتمدعع هأ ]28 ممتطتسع 0'[هلعم

 لتر ةمط هعاست -ك معدصأ ذ طنا ءأ لتأ : «للع اةصوستغأاع مهكر ططمات 181,

 لع قدتك ددصكب نزع مدت ةعماتحغ هدام مدهلز ءعدذأ ةعملعسد ءصغ 15 مانمص اعاتت"

 نات دم 23:216 ةدتقأ. » ابعد 501لهنغ5 حامد غععمأ 1ع ءمرعمد اعمل لت لضهعمم
 نات "عصمت يعم ع. ]115 ةامتعمأ دادرمءآدتأك لع د طتدكدع ةصمانم عر لع ةمص

 (ةمصطاع ةفمععأ, لع 1ح ععدص 06 ىدقصتتلغ لع ةدص ددصع ءأ لع 1 لسعفع لع

 ومو لعممتغمعو ءمدحتلم1هدف. ]115 111 كغنععمغ [ةكعملتجةلط ءغ طععمأ لعد

 نمعاتخ ممتع ]ت٠ [ةكعملترةلط دع امك, مههغاتغ لعف طقطتأام 20'0هعدكام» ءا

 طغصتغ ادتعم ءأ ]دنت "عدملتأ ععقععد ةجعع ءالماتمس» لع 1'ةحمتع امصغ م06 عن ءأ

 25516 , ش

 [نلعدلتجةلط, عدكدتأتع, 5 ةفدتغ لهصف 5د اعماع ة8عع دود 1"نمعر ةعذ اللف ءأ

 هع5 1جممتلتعو ءأر ةيجعغو ةحمتس محمص عم ةعع ءانحي 11 5ع ]12 , ةعامص 5ص

 طقطت أ دلعر هد مامهتمتع لع طوتعع عد دهعافأغ. 11 8[ عدت كمان هلكمفت [انت 3

 ذ طمتعع ءأ طحت لتأ : «(0نع معدقعم-اب لع 12 ععفعع ندع ط©تعم مصخد 15116 ءأ

 0ع 12: [دجمس لمدغ 11 ه هنأ مؤتع 1ع لعدومم مدع دمه دصصقتس 2 » ]مات مفن"

  ممممدملتأ : « كم >6مكتغر 0 مهأ, لع طع مع 6701215 235 165مل76 م0131 7011

 هع ندع ز'دت اذ لع مدعف زتعدج. 11 ردع ةعضصط]ع يدع هاعدأ عم مقنع ندع ]ع
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 كبت كراتأ [اونمايعي كتارجكم ديلا تن ىرارتاك تنذدي 00 ظ

 ش 5 يفي او ةّيلوجرلاب اهتنق ١ش عفدتسُي ال هيمان لع ةرحاس نع ادع ا: انقيربط

 عويصضبتو أب اهرهب شويه ©لاتغت اهتاف ©ةعامتلاو ةوقلاب اهعمرمالا

 يقينا درا : عيبا فدا د كلوا نزلي ةاهيهسا كصميغف ب لاطبالا

 ةرحاسلا هلتقو ةعبارلا ةلحرملا "ىف هتصق

 0 0 1 ف ىرسو ا ىسمأ ا

 0) 11 ءايفتال. - © 0 اهتلاو. 0(  11 لاتفت. )(  81 ةصقر 6

 مصاعسمأع اعد م«0لتععد هأ اعد ممعج ءزللاعدح هتماهزاق. 1115 ل عمم هتط 03
 ممهعمد ام ءععمسق ىدتنع ممانع هطغعستمس تدمع مهو عاعممع لتةطوأاتنمع, لمص

 !'دعانمس» ه1 هتمدساأع لفطع 1ع ىدسدعوع هغ مصطنع 1دودعااع 12 1م عع عا 1 طف

 ممةورمع مع معانات ءعدأ صمم. آنالع 1دنغ ل15 مدعدتاعع 145 ةعصفعو روع دع5 عدج

 ءقص أ ةصعمأف ءأ ءطمتع 1ع5 غ3 ]جو 1116[01عو. » [هأ صان ةءلط 0116 عم

 متمصأ : «ذز لعسصفتس طخ ع5 هكعع ممم1, طن اعنعدم اعألع ءطمدع نست اع 1ع

 هدسطاتعم نع ندع طح ةهق دنت لع مممأ هزه طاش »

 841711111181 111*2151 01ا011 2415 4 0111511111 5184111011.

 11ه 111 آخ 140111111

 آ.مىندنل ظدغ ةهنعب [ةلعصسلتجةللط كمدسم 1'هعلعع لح لغد ]11 8غ ةكعع

 دم ةسمغع دمع مممءطع لع هستغر لم وعودصأ 1!'؟عومدعع .ةمرضصمع 1 ةءاقتس

 نةطالمستمددصاأ ءأ همدحسع 1ع معمغ ةصمعطبعاتلل, عا 18 مند لع 12 ةاهاتم»

 نسممل 1ع ةماعز] ه'ةلعردتغ هذ 1'طمصضعمس. ىلمسعور مدعممست ةحتعع 1هخ ع5 مهع
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 اووي لو, نلطذ ماجو تي نم ه0ٌةركزو درواهزلا نم تافل بقتحاف

 هنقا.ق'لزدنلا ىلا ىققنا تح اًدغم راسو هتداعك شيل مّدعتو اميل
 أاهدودق هاهتراعا توسل جو ناك اجتاو اًريدنغو اًضورو هاًبضخ 92 فار

 رتتيدع ىلع قرولإب ناصغالا ةقتلم كيهورشيإ لل ايبا موب اوبسك
 لكشو قرزالا قطرقلا ليذ مي عيبتت عرلا ةحار هغفشانس اذا هعغاس تانك

 ويلمملللا مكاو هضرتكو كشو ةيعاضإ هتيشاغ 6 شرتفاو هسرف

 لايهلو زوافملا ىارغت ىنم ىلا هانعم ةأنغ ىغو !هريتو قطنتساو هرقنف

 ةاناسعسمو ©بورسلل ضوسخ ىتنم « ىّتح .ىتع راطوالاو ناطوالا وبمتو ىب

 قتلزنا ىذلا ناو نالرغلا ةلزاغمو ناسحلا دوجوب رورسلا نياو بوطفل
 11_01 ةركذ. ب © 1 انيصح . دس (3) 1 اهتراع واول. تهل 8 قازرالا 11 ميبشت تن ١ ةاححأر

 ] قزرالا قظرقلا ,لبذ. - (9 1 نسرفاو...ت 0. ة[هصوتع لومك (ن.. ب (7) ( عرشو. ب ( 11 ىتحو.
 بس ( © بورت, 11 تاناغملاو.

 ندعاأم 0ع مؤلف عممجسف مدت, حصع هدجاتخغ لع اتسم اتسع ءماترع 0'0» عا نص

 1 تاط لنتصع ةيوتنتقع اممهلطتغب 11 0عوصعم 1؟ةعصغع همدصصع 11 ةحدتغ هنأ

 م6 6ن0لعضحسد عما ءغ ةللق ءةيحتلعمم ءصغ زادكوتت 12 داهطنمس. آف 11 24 نص

 نطفسمر» محعمأا لححصع ا!صستسمساع 76 عفقام طمس, نص زةلتس ب نص نامصقع أ

 لع5 ةعطىعو ةتححو سعاد 16م5 8[هدتتتق ةحدتعمسأ من6 اعد اهتللاعد ءغ نس ءعالعو

 هتوتعمأ كه نااتك 0ع 1عدعك ةلمتعو5. 11 طغ طقلأمع دونك بص ةعط»ع ذ 1! ةمدتق

 [ةنتا13 معمر هنت طمصل لختص ةامصع لمصغ 1' عدس, نتمسصل 1ع عمأ ةحوتن ءلل عدت
 هه ةنسةعفعر معوووممظ]ةهتغ هصح مات لع 1ه عدئصع لع آه طحصتوسمع طاعدع. ]1

 ءقاضوكو 15 ماعلف لع ةدص طعتول , ةاعملتغ مدع اعمعع ]15 ءماتحت عيعاتتتع 0ع

 ه6ءالعر 06م5)10 15 همهجزدع, هدحتخأ 1'هدطعع ع, مععصفسغ ني سصفتس ]ع [ستطب أ

 16 [ةدتعطم ةأغ هم طخ «ةقوضسعت» 1عو ءمجلعقو ةهأ ءطقصتم اتصع ءطقفصخمد», لمصأ

 هزع1 16 ةعصق : « لدفوتعد ذ يقسم ةععدتحر أ طق]1أ6 عماعع 1عد لغوعمأم ءأ اعد

 متماظأم عمعق , مص طتعم لع غعدحرمو معمم 13 مدطصع عا 1'هطزعغ لع محق ممتن
  هتتأع دمع !دتعو صاتلك) لسكوادعم ذ ينقم0ل ةعدتدز أ عمعدعن لقصف 1ع5 مدصطوأق
 . 66 عملي مععوتجر و 1عو معلصعف) (0ن هدا 16 زمزتعتع 1 ععاتمدعمم عدغ ة6ع 6و

 طع]1 63, نان 16 06لدتغ ل ةصماتتتع ةجوع 1مم زوج ءدععأ1 عوف طودعامسأ عادت نت
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 ةنهتشو انا سم ىنيع َريقُي نأ ىلع رداق نانهل .ىكحي نوبل ناككملا اذه

 عشومشمو ىأرمب كلذو اهتدعاسمب 6 ىنسنؤتو اهتعلطب 2 ىنرست ةهسج

 م ةهنغتلا وع دم اقع « ةلابحل ىف دسالا ف دق تلاقف ةرحاسلا نم

 ةّضف سرب ىعرمق ٍةقلف اهناك ةيراج ةروص ىف تزرب نا: تبلت

 ممر دج سس تءاجيو 0 قوشيو قور- ام للشلو كاك نم اهيلعو
 ” ىتمتقزو ذا كماعناو كناطلس فاو كناش مظعأ ام كناجس لاقو هدي

 لاكلاو لامها ىلع ةروضقملا ةروصلا هذه لغم ةعقبلا هذه. لغم. ىف

 هيف اهنيعا تّبص فكويدلا ناك اًيرش بهذلا ماج ف ةركرلا نم (م)تتصو

 امدانتي اذخاو .هتبربستف اهاَتا هلوانف ماهل المو ادعو ىلع هيت

 )0 321 ةهتراجب بس 3 0 وست. س (0) ىسنوتو ٠ 4 0 ةلابشغل ب 321 ةلايشخل ظ0505-

 6 ا بس (9 1195: قوشتو قؤرق. ع 0 هانم... اناا وي ىفإ 60 ماقال 3

 7 4 تّببصو ٠

 ممم ةمصعمفم نم معا ةم0عمتغ, نيتت معووعمدطاع ةحتح ٌزدسلتسم لح ©ةسولتقر معاتأ

 ردع ممجلمع طعتسعتع مهن نصع طعا16 ها 1مماع طللع نحت صصع ءارمعجمم ءعوتأ هت

 هد ردع ءا مع عددنا ةهعنوطأع ءمرص مدعصتعإل د '؛

 ]رد ممم وت كعصسع, نانت 27هتغ اذن ءأ ةعماعسلتت امادغ هعاقهب لأ : « طبع [10ه ءقأ

 (مرصطغ لمصف 1ع طلعأب ؟هزلف لح عنطاعت ممسمع ممما] » آنا, ةدصق اهنلعمعب ءالع

 هع مممصاخو دمانك 1ع ؟معدصمع لكتصع زعتمع طلاع, مدععتالع ةدبص نممستع» 0ع

 آندع طعلطمأ ةسنلعدفدم لخحسع ةهنع ل' ه1: ععصخب م0ه::اهتجأ 9 مدجيجوو 6

 لعد جامد نسا ةيعامتعما !'ةلصتعمكمم ها 1ع لفوتمس. اكالع حتصغ 5 ةقدعماع

 ةهستدر»نو 1'0ةك عسل ةعط دتم 1[عاوسأ 1ع ططققر 5 ةععام : « 034 طخ © ععوصسل

 ن0 طلرعتإ (0هع اه مانتكدوصعع ءأ اه طوصخف دمددغ هدطاتستعد! "آه دصصع لوصصعف

 لمصخ دص اغا انعم تصع عآ1ع طعوتسأم نحت ص' عدا مع عمذعع ةغ معا ععاتماطإ »

 [>ننف 11 ؟ةعدو, 06 1'هداعغ لمصق 12 تمدرحع 0'هدن, نص حتس نست زن طصلادتغ معصم

 دز 145 همك رز ةجهتعمأا ع5 ]عدت زتعدعب 15 202 ند ةوص طمصصعاتكو 1

 ممهرمأتاأ لع همدح عدت ةأ 15 مملوعدستم هذ 12 صف عتعتعمسع نت طخ آ15 5ع

 متاسعمأ هتصقأ هذ طونمع ةدفعسطاع ءار ةفاعع لعادج همممعمر 115 ممقمص ععدتعتا
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 دم الاس وفلان 3 ني فيناما عم لسأتكو دروامزلا ىم تابرشلا ءانثإ 8 قالا

 .اهنم ةيفخ ىف اهجرخاف رمتلا ةاهيف لي ال تشدرز اهاتا «"هاطعا ناك

 تلوخف اهب اهقثواو اهقنع ىت اهاقلا ةرحاسلا تسطع نمحو اهّدعأو

 لاقف !بيايتم لا ويبلطس لوادمت تامين ةنه وكانا جرخت دسأ ةروص ىف

 قدي نما نيهعلفت :كسلو كشدوز ةلسلس.هذهو .ذايدنفسا انا ىّئا اهل

 كأوز . نم جلقأ 4 8 ءاهوف ءاهوش زوبع ترهظف ىل تذإ ا[كسفن ىرهظاف

 !اديقض اوانكانت الا ةالدتفيإ ايادل ىيلاقودق اهلا .هتؤلم قع شحماو ةلجفلا

 كتعفنإ قىتقلطأو مادملاب ةعضارملاو ماعطلاب ةحلاهملا ةمرح سنت الو ةوس

 ةوسبسغ ترواعف اهدسجو اقم قمب تقوتف :ةبوسص هنفيسب اهبرضف

 اليل راهنلا تداعا ةلط ترشتناو ةركنم ةجبابع' نفامرا يووم

 0) 3[. ًافاطعا ...(0:3155. هيف. 8 31 اهاوف. -- 0 31 ةذاعا .

 . لد عمسفممس0. [ةلعملتجةلط ةحدتخ تصع ءطقتسع ندع ادن ككل لمت 66

 72مم دفعاطأ عا تع 1دعودعأاع 153 ممدعتع ه'هحدتغ مهق 0'هعالمص. ]1 13 مسخ

 خ12 لقممطغعر 12 نصا معماع عار هن طممدصعمأ هان 12 ممم عت عاعممدع ناعرتتتتقتا

 رآ 13 اتت زعامه هس عوج ءا 12 عقضسع مالم ةهحتوع ءالع. آه ممم وعتعاعمسع متالغ

 ( تمرسع لخص !1هدد ؟؟هدد ]ةذوصخغ لعد [1دصحصم ع5 لع [عن عا ة'ءا]هنعو لع ةةضخت ءطغب

 لع ةد مهتم. [ةاعملترذلط طست لتغ : «لع ددحتقر صمت, آ[ةأعملتجةلاط ءأ نوعا

 هدأ 1ه هطقتصع لع مدعلهتفعاطأب طم دع مص ةءطقزج معمق مهكر مممصاتعدامأ لمع

 ة دممز لفصو ام مكمطأع ![معصع. + ]1 ةمودتتغ هلم تمع تعتالاع 1عمدتصع

 طتلعرتفع, جحتعع نمع 1مموعع طودعطع, ماسخ طمضصصطاع ينع 12 مطاكغنع هزمذ

 !'هردهل عدعع عغ مآاطحق 31[ ءاتقع ندع 1 محمد" ةدطتأع. اكأ1ع انت لذ[ :.« 16 ةهزد

 مدقر 6 [1ةأعمكترت ةلطر حص ممهتتسوتف طقأف هغ م'هدتطأتع مهك ندع )ع اع ةنأف

 هومر 6 عر هيتوصأ مدمن امد "عرمدق عأ طن لت روض ةنتعع م١1 1[ عافعطعددمأ ,

 رعاع معملعدت ةعتعع.» 151 عم لتجف لط , ةكعع مص دهطت»عر تق ةقذفصو انتت عمانإ)

 ونمت ةةرمدتنه 12 1غاع لت كسمد. قاورد تصع م3556 ممدتقوتغ"ع ة'ةل تقر نص

 (هدتعطت[1 هدد 1هءمتلمطأاع 5ع لفءطقتصسم, نصع هطوءتتتأم دع منمدصلتغ لقصف

40 . 
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 قف ةرنجاتسللا |نشر تيقنرا لع انجل لق اهللاواو لا معتتللا اهالف

 لوهك سأر ىلا اورظنف شيمه: ىف نكوشب لابقأو لق: اهزتكوو 'ةبنتخ
 داكو هعنم ليج ىلع اريك هللا اوركشو هونسلا ءاضقتك هجوو علطملا
 لسكالا فو. ول سظتتلا ور ةنسهلر: فايداعشلا ماقاو هظيغب تومي راستكإلك

 نا ىل لقت ملا هاقس نا دعب هل لاقو راسكركب اعدو هباححا عم برشتلاو

 نبأ اي لاقف اهسار ىناطتخا تيار قيكف اهرب نوم كلهت ةرحاسلا

 ةراسجلل ملستت تدقو لك امو كل عنصو كب نسخحاو هللا كرفظ| ىق.كلملا

 نم كتبيص ال رفظلا. ىلع انهاه نم 0 ىرضناف :كبيلعو كل اهلك ماَيالاو

 ديبثو ليبدنرلا ديصتو ليفلا © طغت اهتاف نبكلا ئدحا ءاقنعلا

 )11 فروصناو .. © 11“ فطتخ

 !'جامص هدر طغرسع ءا اطقم عمم 1ع زرمادع هج مستأ. [ذاعمل1رةلط مسق آطتعس لع ةهتعع

 عودع» هع5 اغمفطعد ءأ ءالعذ دع لتفدتمؤرتعمأ ةجعقد معد لع اعط مو. 2دتك ذل

 ارم 1 اغاع لع 1م ممهجرعاعممع دنع احس ماعات 011 ماهصأم دانت نصع طقاتتءاتت.

 8عوعطمةغطعس عا 1ع5 اماه معذر و مصحة هب عمم[ 6" عصخ جحعع ةغمصتط ةص عالأ

 دمع ماع (عمكطمساأع همدحصمع 1ع زرت ععدم عما لغعصت عر ءان تنفع طع طمضتطآع

 ءمرصصصسمسع اتصع ةلطتقاجع [ةاماتأع. ]15 معدد عععاقععمأ طالعت هحوع ككدمتمت 06

 عمممع نتل ؟ءدقتأا 0'همفعع». (0همصخ ذل اما اعفع, 11 ةهتللتأ موسع 6
 لغز(. [ةأ عملت ةكلطر ددتحتفسأ دد ءماننتصع, ه0:ةقود هذ آلاعد 063 ةعانماقف

 لع عمذععو عا دع رصتأ هذ دممص ع وم مغ هذ طمتعع ةحوع ةع5 ةصدتق. 11 81 عطقق

 اكس سةنع ءار ةردتغد انت 27هزع لمصصغ نن طوتحمعر 11 آنت لت[ : « 16 صحه هتفدأنن

 موق لتأ يدع 12 ممموز كعمصع [ةتكدتل مغص لعذ هعصغعو مهن ةعد ةحعا قس اعل

 معصأم) الكا طلعم , )31 1ةنأ ةدساع» دو اغاعإ (0تنعص معصقعددانق » اعمال قذت"

 مفممصلتأا : « طاع 2 12116 مةمقدتتب 6 مكصععز 11 15 1ظةهدتك6ف تأ ةةعمص06.

 ا1هتك ]1م صدعطع مع "عدأع مهق اهدز هاند ةصامعأعا عا 1ه 1مءانصع دا ءطقص

 ععمصأع. [عامسعمع 01, اع همماعمامسأ لع اعد ددععغم. 11 طغ هدأ مق
 نادل ا ةصحءع 1ع ماسك عروس ع5 مههلطعتسك لص !طهتغ لع ![ةمعوف نحن ص1غاتع

 1 كل 6ماطقسأب ؟هتغ هد ممتع لع 1'نلةمطقصاأ مقلع ءا ةمففماتا هصع ماتتكقذةصاع
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 الريقكلا رشبلا ىلع ريمدتلاو ريتاعلا يوان, ىوالففغلا شيب

 هل لاقف كتقلوجرو كتّوقب كسفن نع أاهتعفد ىتنلا ةّيضرالا ءادعالاك

 0مصقيو فنيامدعا ىضي امال ىرت الو الو 6 ىرتتسو تيار «دق ذايدنفسأ

 اقافيتل نو ةانيهدالا يسن اهدعب بهي الف ىبذكت ىا كايا ف كاّتاف كرهطظ

 هناكم ىلا هذربرماف كل مولا شال نمنع ليم اءامانع ضاقحتنما (نان نافذ

 ءاقنعلا :>يصو ةسمانل بعل ف لا

 دادس هالاطما 3 داع للا ةيوستب 1 قآل ف عبو

 0.21 حقود( 0 (رفسو. ت 0 01 مصعتو كنيعد.. - ("! 8195. ثراوت . ب 5 1195. ةصق

 هيت غعز ن1 3 هو ماناوذوصأع ةعانم» ءأ 5و 20117011 [عداستعاعاتت' 9

 طسصمتسم ع عضفسل همدص طع, ءوأ دنس ةانعع قال عداع , ل111 6"عمأ لعد هج عاتسدتعذ

 [ةممعداععد لمص انج عد لفطوععهمدف مهع اه 1ممعع ءأ اه ةتلاقسعع.» [ةلعصم

 . .لتوتةمط لتغ: « "لكم هك رت عا طن عموم طعم عر ططقلق انت طع 7ةظالظقك تع ©

 نادت 1ةعو ماعدسو» اعد رعدج عا اع طصفعمم 1ع معمق. (عمعصلقفصاأ ممعدلق

 طرعرج عمسلع لع مصع غوص معرنز ءقنع هلمعد 1ع لمدح ةونألع لع هع صممدلع دع

 موفدعسدتأا ماصق ةجسس مز! ١ اكمددساكعكفمع ؟نموصلتخ : « لع اع لتك 15 ؟نكلغ ممانت

 محمص مضمرمرعع ددلنغر همص ممم اع لمصصعت» لع طوصق ءمصقعتاو. » [ةاعملترةلط

 . لع طغ ممم عدف» لمصف دو مراقد ءغ فصاستتم هذ طوتعع زدكوسمأف هع ندع 1ع

 ةماعت1 ل15ردهستأ هتف 1'طمضخمد.

 4ك انك 51520 0115ةلظرت طللا5 آخ 017011181115 51411011. 11: 1 1”

 [دزعدلتز ةلطر ةجردصغأ لمدصغ 1'هعلعع لم لغمدعغب  ممهععطقي 5'ةحةصعقسأ

 ةحعع 14 مسستأي زدكوم ل هع نادل ةصحفغ معغو لع 12 ةاهتم»ر هج مممسصعمسأ 013

 16و ممومسف لس ةه1عز1 ةامتعمأ لغرذ ةغامعطغد هذ 1[طمضتم». ]1 5 000
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 :ْ اهماكحاو جراخ نم ؛«اهيلع ىذلا قودنصلا ىن دادشلا ةّتسالاو..

 ىف دعقو ىرجل ةدوجو ققعلا طئارش نمهفوتسم نيسرف 0 ىلع اهلمخب

 . ةرجق ىلا امهتناو ةلجلا هرتج ىن ءاملاك ايرجو اههب حاصو قودنصلا
 ةدعارلا ةنباهلاك © ءاوهلا نم ءاقنعلا :تلبقأو ةاهلظ.ق اهفقوف ةقسإب

 اهفطقل ةاجهلا ىلع تضقناو اهتخجا ىقيفحو اهممج مظعل

 اهيف "سذفن اهب اهسفن تيرضو اهيلا توها الف نمسرفلاو

 اهتخجإب ارض تداز «اذكو قودنصلا ىف ةبكرملا ةتسالاو ىومسلا
 ةابهلا كاف نم داي فسا ليثوو اهبارهحا قداصت ليصتلا ضهر ٠١

 اهيرض لاصأو ف تفعض ىثح ةمومسملا ماهسلاب اهقشرف ةلججلاب

 دوطلاك ةطقاس اهوارف شمهلل لصوو تدهو تطقس ىنح هفيسب

 ا) 31:5. هيلع. - © 31[ةمودع لهصو 0. - ) 11 دقعو ىرخل ةروجو . - ( ة[هموسو لقصق (.

 5 13155. ءلظإ. ١( 31 ءامسلا. - (7 © هب, مدصونع لوصؤ ]1]. - (539 ( تؤفنا. ح
 ( ( اهلكو. :

 مممس ماعم ءدغ 1ع طقس, طحفتع ةوانلعصم ءصغ خذ 1'ءعافتعمت* لع 1ه ءةتقذع نتثل

 مم416 ع5 ةدطععو ءا8165 ها لعد 1مماعد مماساعد أ 1ع ءطقمعع» ةدتعع عانت

 ءطععمتتح لع 12 ممعز]1ةننعع مقعع ها هعععا] همام هماتتععاتتنك. ]1 ة'ةقة16 لقصق 8

 631556 أ 7011553 ن2 ن1 م0101 621676 63 ءلط عاتقنا ناتل, ةعع 12 "رم

 لع 1'عوحت , اعهتص نيعمأ 16 ءاطقع زتكودف نص ةتئطعع 61476 ةودنق 1'ةهدصطعع ت41

 ر1 165 ةضسفأم. آن ةموقف 0عوععملتغ لع 1'هتع همرحصصسع انصع ت66 اممصقتتأاع

 اأةهصغ دم كمم5 ةامتأ ةهمرحصتع أ 1ع طصتتقدءممعمأ لع ةع5د ةتلعو ءللطهجوهمأ

 11 5ع رعاه دمع 1ع نطق ممسدع ]' ةمرتم »عع ةجعع 1ع5 ءطغعتهتتح. 1[ةهتك 10تةومتتل

 ؟ ةطوأأتا دع طحت كغ دؤع ىدصتممصمو 145 دوطععو ءا 14و مملصتعو طجغ5 8

 هةاقذع 1ع طقعمممصغمعءعمغر, ءغ قش ممعدتعع ينل .ةردزوتأا 276م ةعد ةتاعقر اق
 1ددص عد 5: ةصععهتعمأ [ةجهصامعع لقصف امدناعد 1ع5 مدعاتعد لع رص ءم»مد. [ة1عمح

 لتجةملطر ددسافصت تع طمعذ لح طفت اتفه دنع آنت ع5 !1ةءعطعق ةعتحمهتح

 ومرت معو, 0ع ةمدتغئغ ندع 1'هتوعوتت مع»011 5ع5 10نعقز ماتتكر ةهصق 0156مه-

 مانع, 11 16 !ةطمتتعم ةهجعع ةمص ةوطعع زدكومالف هع ننل [هدنطفتأ صمت
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 نوكي ام لوطاك اهبلاخيو لواعملا نم نوكي ام مظعاك اهراقنمو مظعلا
 عفنصلاو جلاب اوقثوو اهدئاص ىلع اونثاو اهرما نم اوبتكتف 00 بارحلا نم

 ٠ اديها تركشلاو هينا ةررصلا ىلع ةاييدعمإ ليقاو ةرفسلا ةقعب ىف
 ةاهينفتلو هماعطإب رماف راسكركي ايدو برشلاو لالا ةثابدن عم

 ٠ امنت اررهص ان كانهدم: انامانلا لودلا لاما ليه نريقلا فاعلا
 ساهل هزرلا دج نيداشلا نيمو نمد ايالبلا نم كغش ىكومللا
 هل لاقف ممرلاك ناويحل هرذي ىذلا ميرلا تهمو ديبملا ياقلا طقسمو

 رعاشلا لوق هانعم الؤق:ةاتحنفسا
 يون منكم 2 و مسح ل دع هك

 مايجري مخمو ١ع رتك

 011111111 1 ذل دك ع اصب ديس يس 3 ند.بيسشةلي ا .ةهبح

 [مرسنانع , هم ةستحدمسكب 16و ده1لهأم متععمت 1'هتكعدس ةاعدعتت مه [ةرنع

 مرصسمع تصع ةدمعمع مممدأهعمعر ةورص طغعع قحصصمع نص ماغعر 1ع مآانك ععقصمل

 تا تنلفافأ, ةعد وعمد مرصتصع ]عد مآتتف 1[مصعق لعد ]27:ءعامافر 115 طدععمأ ةألدح

 م6غلهتامز 115 16116نأ نيععدأ 16 كطممدعادمع نادت ]'ةحدتأ دمتم ذل هممت ءأ دععمأ ما عاق

 لع مصدق هصعع لمصسم 1'طغعتمءاتح دتععفو لع 1" ةعمفلتاتمدر مهاد 12 مدعأتع نست

 . معوامتل هذ ةععمسم ات. [ةاعملتزتةلط دع ممتأ 1 مصعتع هذ 1هدعم ءأ ذل معدم ءلعلعت

 ارتعدز ةدقدتتع 11 دع اص هن ماهتفتع لع مممص عع ءأ لع طوتعع ة76ع 5ع

 مصحح: عد. 11 طغ عمتم امد لمت عا, ةرمعغو ]ست ةحوتس هنأ لهمصعت ذ مممص معا

 ع خذ طمتععي 11 آطصت لت1 : « كللمسف, مدسلعطممت لع 13 دهم ناتع 20115 عضد

 ىمصاععتممف لعسمدتس.» اكمل ىذع منودمصلتغ : « ط«تعا 5 ةوتتتغ, 6 مضصعع

 101 ءأ اعد قدصمد عمم هكر, عد كسو فدع. آنه ةرتغسع ةاهاتمد ءقأ نص اتعات

 هدن -قوصع نص 1010 ممم ء]1, هذ 1 هعتعع امهدصطع هد اعالع ييمصاتاع بن'ءالع
 [دهتغ امدغ لتكمدعمتاعع ءغ هن دوددكلاع نص رعصأ نادت 1ةتفدع 145 ةأععذ ةصخاق

 3 1 ثاهأ 005 مماتضك. د [هلودلترةلط عمماتعمم مدع انصع ةةماعسعع ندع 1

 ممغاع هعررتسمع ءم هعذ5 اعنطمعق :

 آبع ةعاوصعاتت" طماتك 2 13701565 لهصق 1ع مدقو, 11 مماتك 127هرة5عثه لع ممغصع لقص

 أنك عملت
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 لزنملا غلب ىتح ىرسلاو «رمسلا نمب عمجو لمجرلاب تقولا قرماو
 اهقراشم تءاضاو اهقدارس عفترا .دق

 اهدّداحدش 3 نم هتمالسو ةاقنلا ا قف (» هتصق

 تدع ميدالا ( د موي | اوقفأو لرنملا ىلأ هشيح 5 جاسم فتش لبطل

 ابجي ابل أو ايو 3 نا الاوه أمف ريالا فيس 0

 00 (ا"كعلقف 0 2 تعي هجازم ا لّدبو 1
 ٠قمَدلا بامنا نع ترشكو بارتلاو ىصخلاب مهوجو ايكيدبلا فلا

 0) 11 ريرسلا. - (# 0 ةضق. - ( 01 ىلع, (: ىلع ةمالسو . ب ( ( يرد هي
 لدمو ]1[. - ( ( تلقف. - (7 3155. قمرلا

 11 لمدصسم هدموتافأ !'هعلعع لص ل6مدسأ كب ةمعغد هحمتس لمتط]غ 1م ممهععطع

 لح لمس ممن تمع مهمجعطع لع متع, 11 ةضتتتتو ذ 12 ةأه1305 هت 200106121013

 1ع هواعزأ] ؟مدهتا لعدم 1هعرع أ 1'سكعصأ لع ه1 ممم ك*

 417111181 21511110154011 2415 آخ 51111111 "110

81100111 :01*11 4143111155 1.55 24115 54111 251111181 11 

 [هأءدلت زر ةلط أ دعد اعمادمعد ةساحةععمأ هذ 12 هلهطمط» مدت انننع 16
 ءكامتعع, لختصع اعمصمفعوطتسع لمادععر نصع زهدعصنع 10م6 ةيمؤوطاع. الاآقهتك ذ

 معاصع 27ةتعصاتت]لو لمعووف 1عدع5 اةداعد ها ة'ةامتعمساتلك ةصفامأاغ5 نسمع اعف
 ماتم معد هدم معع] نيتعمت, نمع 1ع ةماعت] هع مدحتخغب ندع !'هتع دع اتمدطأقت

 ندع 15 اعدم مععوطتعع ناطفص عمم, نمل 5مل تو نص عدخ 01م نادت "عت 6
 ]عد اعماعد لعد ةم10هأ5 عا [هدعاأام ]عتسو متقدوععو ل6 عموجتعع عا 0ع دةظاعي
 ءا ندع 1 عمم مفأاع لع معتوع ءأ 1ع 1010 ةماعصمع ممعموعغصوصك. ©ادتق 8
 معاوع دع دمتأ هذ هدم طعر» ةح طموقذعو عند ةع دتععملمصأ عأ هع ةاحتتتفمأ
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 داز ىتح اهيلايلب ماتا ةثالث تلصتاو اهلوهل ضرالا تباش ىتح

 دربيلا مقافت اليلق ءامسلا تعبشقت نمحو عمر لوط ىلع اهعافترا
 قالا ىف عمدلاو قادقشالا ف قيرلا دنجا ىتح بعصو بلكو دتقشاو

 ةبستاكريصي ىثح ىضزالا قيوف اهلوب دمجف لوبت ةتادلا تناكو
 ىديالا نمريقعك نسسبيو كالهلا ىلع شيف ىرشقا الو ةبصتنملا

 دا يق دجبلل ةازعأ ميسا كاف لزوتفإلا نم ليله وليه طعشو لاجزالاو

 اولاعتف ةّيدوبعلا قوبقح تيقبو ةّلوجرلا قوقح انيضق دق هّصاوخو
 ةوللِيصِنلا ىلع 0 ءالزبلا 8 اشكتسا ىف ءامنلا باب و

 قو سيمتلا ناطلس ىئوقو 0 ةبكنلا رافقت ةجرنلا نلزنف « ءاعدلاو

 0) 0 سمي. - (2 11 فاشكنا. -.(9 31 ةيكلا .

 505 صاعس ات ماتمال , لع اءالع دمع ندع ]و اعممع, ط"درجممع لع [عمصعتت

 لعتتماأ امددتع طاحصعطع. آم معتوع مصاتساتم هذ امدصطع» ةتسفأ معهلمصأ اننماك

 00 أ اعملك دتتتاك, نماتدتعصغأ 1ع دول لختصع ءمدنعاع نمت 00 موقددتك |

 طقتأوعت» لختصع اهصعع. (0تمصل 1ع كعأ دع طخ احص معم ةءامتسمت, 1ع !؟هزعأ

 لعلسأ ىاعؤم صعملأ عما عاج عأ مصمست عدعم نذل دنتع عتعا] عدم عطار نات

 ممتسصأ لع ؟دتعع ءمدععاع» 1د ددلتكع لقصف ]12 طووعطع ءا اع5ذ ادعصمعد لقصف

 ا" صافرك عد لع "ع ]تسمع لعد طغاعو دع صح عءعاتمدوتاأ عد عامعع م

 ا"[صفامصأ, ةحوصأ 0' جان عسل ع 1ع دوأ , ءغ لعع عم دتخ مرصصع اند طقاغمص >2 101

 ممامصتغ لمص آه اعمسع. [هوودع !ةعصغع طخ سنع 1ع مماصغ لع مفضع ءقعاأ

 ل ةحوتأ طعوس عمدنزر» لع ممهتسد ءا لع متعلم ععافد ءأ بيمصتغ لع دمعت ةامتعسأ

 [هدصطغو [ةأ[ةدلتج هل 0114 8 ةورد ["نععب لذ دعو 815 ها قذ دعم [دصصتا1 عتو : « للودتف

 ةج005 1211 هع لعججمترع 0" طوس صم عد ؟جت]1 حصأق , ل015 1486005 دعم ع 2601-

 ماتم 1ع لعمتع لع ماغاغ. قللممم, [دجردمدف ةذ1ه ممماع كم كعأ ممتع متع

 ندع 12 ءقلدصتأغم ءعودعإ ١ ق4]لمرعو 115 دع ممتععمأ اهدتك عمدعسمطأع ن متع أ

 ةذ هج هومع» اطاعت. ان 12 ميتدؤتعم» لع لعدءععدلتأ لت عا, 1ع (1ةدسن دع لتو-

 هزم 1ع 501611 "ععماتتت»2 دو د عتعاتت, 1 ممز1 دع صملغعو ءأ اه هعتوع, د

 اممو ععدصلع مدعنع, !مدلتأ. آع5 ةوالهأغك دؤءطغععمأ 1عدع5 ةاعصصعصسأكب

11 

 11م1 ات 1411017117.
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 منم دربلا داودا ام اوجلاعو مبايث اوففج علا مظعم باذو دربلا عقو

 هتردق نم مارا ام دعب همهر نم مارا ام ىلع هللا اودهتو

 ةنيدملا نم نيخترف ىلع ىو ةعباسلا ةلحرملا ىلا هقيرط ىف "هقصق

 ىلع كلذ نافففت عباستلا: لزمللا قلع هلاشإ زانسكوكي اند ةارهعسلا لرأكو
 اهباذع نم سيل ةزافم هقيرط نكلو ةّيرغصلا ةنيدملا نم نيفوف

 زاتيفتل لابتي ام ءاذلا عفذلو اماه: :٠ هتاتقت ام الكلا نم اهيف امو ةزاغنم

 ذايتتمفسا طاع هالو هبا هقاس ف كتاوب او زفاف اوبس نينانسومي) نأ لآ
 لامهل ىلع اهتاكم ةفرلغلاو ءاملا لهتو كانه لانقتالا رغكا كرتتب

 0) 3195. ةّضق. - (2 0 روعشلا .. 2(  21 هناقيقي. س (:.6 رئاط. لا ا3) 0 ءببك'

 هوز عرف عمأ 6و 1ك دنا لوضصقخ 1هدتزخق دم عدم ]163 اذ 16 8010 ءأ

 رممورر ه"عزفرتمرجأ [16)1دن 06 1ةدتن“ 317011“ 2311116516 3 6 3165 1ةتنع

008 8 6010111761 6 1011 317011 

 08 0101 101111 1 151110118111 5101 1:5 1113111 215 آ.4 512111311 51411011

 2157147115 21 2151015 24845471615 215 آ.ؤ 711:1: 1411

 31151: 8 ظامرات 711 521

 [هل[عملتجةلط طغ ةممعاع» اكمدسعمكؤ» ءا اةماعم0ومعم ةدنع 12 5عماتغمع

 ءامانم». ][[؟هدعالمؤ» لثأ : « (نعالع داماتم» ءقأ ذ لعاح مةدتخدفمدض معو 0ع 3

 الثل1غ ل'جتعدتس. 81ةهتك 1ع كطعصمتس ناتت ال مت لتتأ عوأ نص 065ءزتأ ها 11 ءةقأ
 1سصممووتطاع 0'ةءطقممعت* ةنح مدس عدها. 11 مال 2 ممتسأ لع 1هاتتتخق معبر م

 ممغسصع نع لمصأ ممانضمتا 3ع همدان نصع طععطتفر دمت, د 1هتأ 0' عدت, ظ

 نمت طتص ءءامر» 1ع طعع لكختص هزكعوت. آه كتقلعاتت“ زن عوأ هنتقؤأ ص عقأع كان

 1ع 25010 لمصدأ اس مك ةمنمنجم 1' عن طمتع "وات ءاتت د اة 0م

 !'نرلعع لع آهتموعر» هم عما ةصلعمتا 15 ماسف عوض مورماتع ع5 ط38ة8ع5 ©أب
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 2 ئيضضنت اتي. هيضاوحتو هشيج ىف ىرسلاو رمسلا هب (!لقتساو

 ىنإب ىنربفت ملا هل لاقو زاسكي كب: اهيننف املا ونمط «ديوص .هساوم عرق ليللا

 ووو جيرنرخلا

 هقّديِمِبف اهنع تردبم دق رمطلا لعلو هبرش نكميال عاعق ة ءام. نمغ

 يظن داو مضراع ىتح ارمسي الارسي مو م هضم

 نم اوبقغشاو نولاهبل ح اصق لبالا ةمدقم هحاضخكفخ نضاخو ©

 هام عجرو* همام اهقبادذأا فنا قامكتلاسإ لت ا 94 ظ

 اهتا هل لاقو هخبوو هعّرقف راسكركب اعدو سبهلا ىلع اهفقيو ىرقهقلا
 لايف كلهلل يدكلا اذهب كيم دو ايئامد ىلع يسيل دق ىقشلا ىرملا

 2 31 ليقتساو . -- 0 0155. قرغم. - ( 8[هموسع لهمن ل1.

 خذ اعد ماقعع, لع ءطقض وعم 1ع5 ءطفسم عونتع ل عت عا لع تح ععق. اك 11 دمه عطقب

 50115 5 21:16[, لوتس ءأ طاتلأا 3870 5و2 3200606 هأ 5ه5ه5ه 5 001١

 خب محتصاتتخغب 1ع نت لدض هزكعدتت 0 ءدح [مدمرمد ةمص هنعللع. ]1 طغ ةهردمعأعت

 [يسيسامسفم» عا طدخ لتأ : ءللع سص'دجهتف-اح مهك لفعاممم ندا طل ة7هئغ 5

 ل'ءودرح لهصق هع لنوع 2 ب اكرم ءالعأا, منماتوسم آاكمنجنكمكؤتن. ب انا نعو كف

 0'هدعمتتح لل عدس, ندع ةنوصتط عهاجتلم 2١ [[ههععدذمع منموصلتا : «11 2 ذأ

 . دمصع ةورج1*نع ل' عوج ةمفعع نمع ]هد صع معبأ طمتععز معماس لامع 1ع5 015عءودمنح

 م تعمم عماجتلف. » [ةاعدملتجةلط ةزودكم 101 ذ دعم مدعم]عو. (0ن1 ةءمدلع

 هاهرج 1هلأ ةععرمزعع, وريعوتتحوسأ د مممعطعر 11 م هجهقغ «20016 1011

 نسمع ءمسمسع لتقغمصعع, نسفس0 هرج دع اعمانحو لععدصأ تصع ادنوع ت06
 ماعرسع ل عدت. ابعد ءطفسم ءدتتح نتن ممم عطقتعما عد اغاع هرتهصغ امنعطغ 1 عون

 0ع آه كحعر 1ع5 طقس عاتعرو مماممدؤععدغ لع تكفر صدتعممفستأ لع 1عد متع

 ه'ءر[ممععت“, أ ةرممعانرجعدأ هع ةععماتة. [ةلعملتجةلط .ةهتفتفذدسأ 1ع5 ءطقع

 رد عمات مدنع 1عبعف نامعانعور 1عد انه ءا 14و ممهمعمم عد ةمصغمع تأ اعدم طخ

 ممعملعع مزعل ةدعا1ع وأ. ظدتم 11 طغ د عدتن اهمال تؤ ءا 1ةععفطام لتس نععف

 ها لع ممعمهععد. « ][:ةةدوطاع '1'هععر طحت لتأ-ت1, ام تعمم 0 عصمدع» همام
 رع ءا 12 انعمصسع مدع هع ممعمدمدوع مععمتغتعاتجا » اكمادسأىذع «غممصلتك

41 
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 دسفت ال لاقو ظيغلا ذايدنفسأ مظكف 000 هركأ نسل

 ب ويداعمل ىداولا اذه ةساعب كالو م لا مددت

 برقلا تصب ساما هيلا مذخأو 2 وع قالا ىلع

 اوجصا اتلو ىنيمنمأ أورسو ىيمملاس ئداونا اورتمعو لاهل نع فيفخلاو

 بقرم ىلع اهناك ةيرفصلا ةعلقلا مل تن تءأرت حابصلا ةرذم © |أوضمفأو ظ

 ىف مسلا ماقاو لوزنلاب ذايدنفسا مرماف ةماع اهل ةماخلا »اكو مهلا

 قوس ةماقاو بنعلا ١ تنبب بصتلا ىاعرهظتساو هضاوخ عم دوعقلا

 0) 31 كالهلا. - (2 3155. اوضنقا. - (9 11 هل ناكو . ب ( 11 ثتيبن, 0 تني 6[ 36

 بنعلا .

 « لع مع سوتومهتك م05 0ع مغر مماتتالات نانع 7015 م6115دذع ل 10680

 اعصمو.» [ةف عملت ةلطر ممدئاسمدسأ دد ءماغمعر ]نت لتأ : « 1ع عذتع م5 هع
 ندع اح هق دز طلعم 1دهتار مع فا صتتك م35 66 ندع انت 35 10206 ءأ طع م3
 دك ةغد هجمت لأ 12 616. ةمصقع هلع نط عمدعف ءأ 12 "01ةتتأغ تع

 لع 51 ممرط13عور ةأغ دمهم عددماتك 1ع جاتغ نأ 16 مهقددقع لع هءانع ملكان"

 هغ هعاد لهطول لهصق امد معمزتعع ةصاغعغغ, ماتتف لقصف 1ع مقمعع.» اكماتتلكع

 هةر مرتك لم لفوزع لع مدحت عمت هن مماتتتمزجع 01721 ةجدنند هةنعع "مدلعصف ف

 مجم, 1001052 هحتع [ئهصنعدد 1ع مهقددعع ءأ 1عذ د ءمصلستقاا. [ةا عملت ةلط

 لمدسصم 1'هسلعع لع 0ع 1عو هدععو هغ لع ل6 ءطقت عع 1عو ءكطوض ءوتتتخخ. ادعو
 [مدصتعمو "هج عدنرع عدا 16 ؟ةطحتع ددتطق ©أ دددكك هأ همصاماتغعمأ 1ةاتن

 دهس ءادع لع متتغ هد اماجاع ةؤءاتتأن. قدح مرخعصتتغسعد ]نعاس لع 1'ةتتسم7عر

 1 (طقاعمج 0'هتسوتس دع نعمانحة تأ لعروصأ اعد رعتع ءمدحصسع معنعطم ةانث'

 نص هطوعتوأمزسع ءا ةةصطآفطاع ذل نضع هتغع ةدعصمخأ6ع لئدس قق

 [هلعدلتجفمللط هع ؟دتعع طقلاع. ((هددصع 06 هماتغتصتعر 11 5'ةموأأا 38966 89

 نمرسرددعدمدك ءأ دع م" ةمختتستا قدام ]12 ات وجمع نو طصحمحصغ لص زتص ءغ عد
 لفصصمصأ آتظرنع ءواتنتكك ةحّن ماهتمت» عا هم لتحت ءرناتمدعرط مخ ةيبدضأ 1001 عدت
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 انغلب ىق هل لاق ف ةيقسو «هماعطاب رماف راسكركب اعدو برطلاووهللا

 ةّيرفصلا ةعلقلا ىلع اًدغ انيلوتسا اذاو دارملا غولب انفراشو دصقملا

 مءاسن انيبسو مروصقو ممرود انقرحاو * هنيوذو همنبو قساجرا انلققو

 ملف كيلقلاو ليوقلاو ليوقلا ىف دعولا كاتزجنا لوقي ىا داراو منادلوو
 ' 0 لطارإ هازليل) اوت السالك قارفتسللا لح وبسمل راكب قظعسي
 ذايدتنفسا طاشتساف ميلع الهلا ةرئاد كيلعو ممبال اهلك ءآوسالا هذه
 قبي م ىتح فهل دي هيف مكحو ىيسلا ةلغ هنم ىوراف اًبضغ
 7 يهلسا]لمكر ةنة لج كةةاقون لح تو: ةبيع تيدا الا هنعم

 اهرتدنتو اهلقمتو اهرؤصتو ةعلقلا ىلا اهنم رظنو © ةهبار ىف لقوتو

 [كودساىفحع, 11 ]ست 2غ لمدص عت ذ مممس عع عا ذ طمتمعز مادتق 11 ]ست لتأ : « 035

 منلف هت طاسخب 1'هطزءأ 7256 يأ لعردصأ مماتك. آن عمدقتم , ([113201 20115 35

 وعربممك "عمتك ممهثاععد لحج (بطقتعمتت 0 ةتعدتس, ناتقص0 20115 3131005

 34 0)ةق1, ةع5ذ 815 عا 5ع5 معمعطغقر اتق( 20115 15 طصشا]غ 1عتعو محقتح

 هوك ءغ 1ع مدلقتك, "6لدتغ هذ 12 ءقمماتحتلم 1عدعك 1عممصصعد ءأ اعدت عد

 [ةصاقر 11 هددلسأ ةزوداع» : هلمع5 همادك "عدممأت ؟مصخ نه امد ةوعدضل دمأنع

 مرمرص عددع, ممن ع معانأتتم»ك ءط 7705535105 ع5 تعطعد5عو ءأ مماتك اع

 مدمس م ععمتك 701: 22215 اكمل عوقب طع ممامحنسأ ءمساعمت» ]صاعد ند

 ردصعع لع ددرح ]دم عموع, 5ع ]جتددوم صمم»سعم» نذ لتعم : « (0نع [هنأعذ ع5 ءهله-

 رصتخنو مدح طعصأ ةدحتع غمز, طماط كانت ءاتجإ اتتمذع 1ع محمل طعم جالعتسلمع ممد

 مك ةدح, مممتك ةمتحصؤسمع! » [ةكعملتجةللط, طوصتلادضغ لع ءما1غمع, ةامصعطق

 لصق 1ع ةدصع لع آ[؟مدججلعدؤع 1ع دمتك لي ةدطعع ءا طغ معمصمدعع» 52 ءمصح

 لمص محاتمم مدع [ةصرادفأاتعع, عا 11 دع عوام لع ]نت نينع 12 ممم 01ع. 50اد-

 ىعدأ 12 مممرعأ يأ تكع ةطصعمنع مهن انطع 73501. ش؛

 [ة[عملتجة لطب مقتنع, مصممصتم هذ ءطعرتول عا 5ع ممعأم كانتع انصع طقاتأعاتت

 . هن 11 «ءععمجضلم 1ع ءطقتعمتس. 11 1ع ممقتلغمور 1'يمصصتسم هغاعسأ تح عدم عصأ ءأ

 دور عمم جاتع طط0اتعمو لع ةئعد معملعع مهتأالع. ©انتقر مععوضلمسأ لهصف 3
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 ىننبع مساس نسوسيم ياس هوب عتاد ميو مدس قت

 اهتزواجمو اهتقاثوو اهتناصح "نم هب هريخا راسكرك ناك اب هوربخأو
 ليلا اهيف امو نمت ة يك اكيبعم لزعالا كامسلا اهلزغو هءاعمس ءاروبلل

 ه]يجيو ىارلا رهتخي تابو هركسعم ىلا داعو لتقلاب 6 متعو هفيسب يلع

 نم در همارتلا وكول باوصلا تل ىلع لصح ىتح هليطُيو ركفلا ديجيو
 نم خبات ىنإب سطعت ةّيريفصلا ةعلقلا نا ىا اي معا هل لاقو نئثوشب ٠

 ةيلاغملاب اهكف ىلا لييس الو ةبطقأ ىلع حياج ىطعب 0 ثونتو ةعنللا

 غلبا ةايدلو .ةعداضلاو ةرئاسلإو ةدياكلاب لب.ةرساهلاو هةرئاكللو:
 7 ةلدمودع لهصو 11. - (2 11 اًيميي. س اذا 1 مهمّمعو ب 1155. وبنتو . - (5) ةرفاكملاو 1 3

 ماهتسعر دل رتغ [عمتق محول هذ طدعمد دع ]2:عمصغأ ن1 ءطقفذءع. ]1 لعد وعملت

 1ع 1 مهمدامومع, 5ع لتس عمم ع5 تدع ءأر هوم ده اهمعع, 165 06وةعبمصحصق. :

 115 لعدم نروصأ ععفعع مودع 1عدع تع. [ةكعصلتجةلط 14و يدعفاتمصصف ةادنع
 1 (نطقتعمس ل" هتعدتس ءأ ددع 0«4رةقأ ءأ دعو ععصق ناتت 5ع 0178162[ 5
 1م 1م عمءددع. 115 ]حت ل1ممصغرسعمأ 1ع5 مممصم ع5 معمق عل عم عدم ءمأق ناتع انت ةةث1
 لمدصغد آم دعى لفءمتحمسأ 1ع ءطقاعمتت تودصصضع ص عمان مسقط, هتلصتت-
 مهصغ ةتيحلعدؤدق 0 1'ةفاعع لعد (عةددعدتتح ها 5 نا عوصخغ ها طقتتأ ناتل ةة13-

 بنت 1من لع 1ه 1 همععب لم انت ةععصأ ءمصصقتاعع ده ممدمطءءدمع عومصتفمم
 هأ 1ه عوصلع يدمصسأتأاغ لع دعو م5030. 1ه1 عملت ةلط هلمدند هع ممهنءرنتأم
 ذاتك نعد [اننع5 866 ةمرج ددطتعع أ 1ع5د طحق امادق 1ع5و اسمان. ]1 معداعم ءد 50ج
 سم أ لعدم عدسو ذ ممسصتسع» ها 3 مممطتسعت ها ذ "6 ةءطتتع 1هدعاعسم]دق ,
 لاتكون هذ هع نهال ءنغ اصماتح6 12 ؟عدتع ةهآتاتمد ءأ 16 مم عت 11 ندع ماهم 8 71
 11 5 همم عا 8ءوعطمةاطعس ءغ ]دن لثغ : « ةدعطع, مممص نع, ندع 16 طفح
 اعدات 0 'ةتعفتس دع لععووع 5ع هأ هلام عع, ههه ذل هنأ معو عمقطاع ب ها ذ1 لفطع

 مانع ديا م مع دةددتسمتغ 1" ةملع عع لع طقستع 1هغاع, همت مااتق مقنع 1ع
 .١ ممدمط»عب مت هم لى معاامسأ 16 ةلفوع. (نع ص ءوأ نتع مقنع 1ع هامهأ م عغطم عد 1
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 اسس اومالا بوكو: ناو .ةلامآلا غولبو ديالا نم ىرجا ديكلاو ةوقلا نم

 'ومماقد :لبطاو يللا 411 ةكععم رمضأ نأ ناز نمو رطفلا متت ىنرطولا

 لا فادن]قو شيبلل ياهلا فس دفو اهيله «الييغتسالاو اهنقف ىا ىتليح

 © عارو كناكم .ىيرلاوش ايينياؤملا طغفملا ىلسنإو باعطسا خلل تمل سنار الا
 اًناخد داهنلا ميار |ذاف اناهنو ذليل نق ةارملا كاع ةبدابدلا بصناو و كنان

 داق تأ عاف ا هزاهنم ةعطاس ةرهبك اًوان لمللابو ةعلعلا"نم ايلاغ اًهظع

 وفقر اعبر نرخ باكواوأ ىبالتن نسبلاف«نما تكرداو كدع تدع
 . قاقوظب, لاقف نب قمل نأ ىلا ئهلاب مستو ةنعلقلا ىلا شيجلل ف ضكراو
 كرما لغتهم انأو كل ةنغاطو اعمس

 0 11 ىنيع.- 20 11 عاذو. ب 03 1[ةصوتنع لقنتك (ن.

 لتددرس ن]داتمسد ءأ ]ج اعمدص مععتع ندع ]خه م0128 5 ع2 ء2ت701عا'. ]نه 215

 هدأ مام ءاظعحعع ندع ]12 1م»عع أ ]!'ةمادعع ماسق معمطصرمأع ندع 12 71 عاتعاتل“

 . م مع 6ةآتدع ةعد ةومفعوصععو نين'عص ةللهدافصأ 1عذ اعستط]عو ه2 عمخاتسعك

 ة[غ]'هن ط'وطاتعمسأ هع ندع ]'هرد «عءاع»ءطع نين'عد 5'ءدعودمددسصأ هنن لقص عع. ل'هت

 ٠ لمصوع ممدواس لع مع معرلعع دودتك اتط 6 وعاتتكعممعصأ هنن كطقاعمتت ءأ ع

 20 6أ 16 هل 0عا1716 1065 1115659 ا هن 011 مم عر "عرلسعع مج وقأ.

 ©, زع 1غ همدطع 1"ةعصفع نأ انصح عداتك لت ةوصحصة صل عدد عدأ 8 مصصزو 12 مل

 رصمأ ءمدحسصع نطل هت مو لع مصعد ععصق ةأغ ةتع ةملزس لعق هللدتععو عمصحصلم

 رمممم ]11عماعممصأ معدلمضأ طصحوض ةطقعصععز لعمم تقنع هذ امص ممقأع ءكأ هتك

 طوصصع عورنلع. ط]دعع لعق ةتتعماتقدعاتتت5 دانت 1عو ةوردحطم عاق, ]وات عأ هاتاأر أ

 1وموننع وانك ؟ةمععم, 16 زمان 5 ن1 كعع لح ءطقاعمنت انصع عمومصسلع 1ص

 . هاب 18 مستكر نص 12ة6[5 مط ةفعطت عمار طخ ةواتتتك نانع )'ة1 ممعصم هذ طوصصع

 10 2600 ةمامعرتروع أ ننع )'31 "ثمفذأ. قلورعق معممنأك مهم ةعصتتتخعر 1202

 مجمد  ءطعحتول , ةعطصع-ا03 06 ممم 1دطص عع جععواتت5 هنت هطقاعولت 3766 165

  مواتمعو أ مدخعملك محمت طودم زاتكواتأف هع ندع اح رص 2165 "عزواصأ. » 10-

  ةءطمفالطعم م6نمصلتا : « خل 16و هم معدز لع ددتك 1ةلع هع نانع اق ع012-

 رة : ١
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 اهنم ىنيهنامت ىلع لهو لامها نم ةئام رايتخاب رما ذايدنفسا َنأ

 لك ىف ديعيقإو لاخاد نم اهقيلاغم يقل يدا وحلا يم ايوز نمنالع

 عاقملا رب اهنم نيرشع رقوأو حالسلا ىكاس الجر اهنم قودنص
 عم 0لامجلاب راسو راجخلا زب اتزتو لاومالا ىنونصو بامثلا ىثافنو

 هب اعدف ىنساجزا ىلا هربخ قنا ةعلقلا باب ىلإ قتنا اتلف نيلاتبلا

 ىف نيقيتع نميسرف بهحتساو رهاوج نم بِصد سلط ذايدبقسا

 هل دهتف ىساجرا ةرضح ىلا مدقتو ىثولا عقاربو جابيدلا ِلالج

 0١ ةةدصوسع لومو (ن. - © 0( لامجل.

 13 عدمة صأ1 , 214611515 111 81480114110 515 ظالم ىآان 011414114

 ١5011 481811115 4 آخ 0011155

 [ةأعدملتجةلط لمدصم 1'هملعع لع كطمتمتع ءعدغ ءطمسمءواتت. ىانبع 011811 -

 دمعأم ل عداعع دع 11 مادعت نتقاععحتصواك لمدط]عو قهتفذعذ, ةزتدصأ عاتق

 [ةرصعطتمع5 خذ 1ةصافتعسع, لقص ءطقعادسع لعدودعأ] ع5 11 طغ ةقوعمتع اتم

 طمسصممع مامتكدمدسص صد عسا ةععصم. 11 كطمعععم 1عو تسفعأ ةماععو لعك مجم ءطقمج

 لتفعم 165 مانك معمءلعدمعف, 0ع جةاعصعسأك لع ععدصل متع ءأ لع اماتأعف
 ةمرتاع5د لع مءطعددعف, 5ع لغودتمم عد ممهععطقسم ءأ مدتعتغ ة86ع 1عو ةطقح

 محعدتتج كسلتتتاك مدع 5 ءاطفسم عا 3. آمكوننتا] ةضتحتت ذ 12 ممعأع لت

 نطفتعمتس , ةملزةمأ ني لسغ ةصاكمعسمغ, ءانآ 1ع طغ ةجمعاع». [ةاعمل1 نقل عدم

 ماتغ لع لمزتدتتح تصع ءمدتع 00ه, مدتغ 22 6ع ]نت لعدمع ءاطعزتةتتع لع 2ع ءمانج
 رعماق لع طمتتقدعو لع طءوعدسا ءهأ لع قرحادعطمسو لع دمزع معتصتع ها هللق ه

 1د مس 11 دع مممداععسم لعبدصأ ةعلزدفك, مامعم لعمسأ ]ست 15 كماتعر اتت
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 . هلاسف هيلع اليوط ىنثأو هيلا نيسرفلا مّدِقو هيدي نمب ماهل عضوو

 مرمسأممو راجخلا نامعا نم لجر انآ لاقف هدصقمو هلاح نع ىساجرا

 كاملا ةرضححب اهيف ةرابخلا مللصت ةعتقمأ ىل ثعقجا نمحو رهش نارياب

 الا لع مل نااار ىف عساولا لمالاب عساشلا ' ”ادلبلا نم اهتدصق

 هل لاقف "©لعف ىتبعبتمإو 0 ىنعست ةريودب لجأ هراوججب نداغمسوو

 ةماقاو .هرايج ىف « يت اًواد هلازنإب رماو كلوس :فنحترأ دق ىساجرا

 "دقفت يلعرقتو «اهيلا ةعتمالاو قيدانصلا لقنو اهلزنف هل. لؤنالا
 رادلا نم برقلاب اًئوناج فو مرمأ ءافخأو مدقعتو قيدانصلا ناكس

 ةرضح ىلا لج نمموي دعب ناك الو عيبلاو ىرشلا ىلع لبقاو ةراجخلا

 0) 31 كلملا ب (0 31 ىنعسي. - 0 1[همؤدو لومو (ن. - () 11 هترس. - 8 1[ةموسع

 كدصق 11. ب (0 11 دقعن. 1ْ

 . مج مدعصتم 1عذ لعتح طع وسع ءا ]نت هل معدد لع15هعد همصاتس عمتك. ةعازةفأ
 16 نيعواتمدسد داتتع كد مععومصسع ءغ 1ع طاتغ لع ددص ؟هرةوع. [ةأوعدلترةلط

 مةموصلتأ : «لع ددتتف نص عيوصل ءغ هماسلعمغ مهمءطقسل ل'عصطعع ةهعدخ لع

 0 ا مقص ىءطقطل, مةروسأ همت هقد6 لعد محق عءطقم لتدعد لتوسعد ل' ناصع

 خ12 مدع هرهلعر ل ز ةدتك رعد 0ع هع مهرتذ 1هتصاقتس 2766 06 85أعد

 عوف ةمءعق. طبع 01 ؟هد0لعدتتت1 ةغعدلعع كاد مما 5ذ م0[ ةءاتمصر دم" ةع-

  ءملعع 18 1ةجعدع لع هد مهاعممموع ءأ مع [هتعع كمدصع» نص معاتغ ةطات
 ممم دمع 10م مممز ها معك مممءطقص(01ةعو )د 40)ةد1 لتأ : «'1ه 0ع-

 مممصلع ءوأ ةععم »06. د 15غ 11 لمدصق 1'هعلعع لع 1ع 1مىعع لقصف نصع مه35هد
 طحدعصتت ندع, لهصو ةمد 7؟هدكاس عع, ءأ لع ادت ؟نانعصتع» 9 م2017151025. 19-
 ؟ءعملجرةلط هذع ةصمادل]ه ءأ رع عدصقممام 9 ءقةتووعو ءأ 1ه5 مطمه"ءطقص 0153.

 11 هنأ ععقسل دمتص لع تدتاعم دوددحتعمأ 1عو طوصصصسمعد معمكععص65 لقصف و

 هةتكذعد عا لع مماتتكماع د 1عدت5ك طعومتسم, ةهتسقا ناتع 0ع ةعصتع آعتتع م16

 ةعمعع هةهعطقع. 11 هدنحتأ معو لع ةدص طقطتامتمد دصع طواتأتناتع م0111 1

 اموظع ءأ ةهءعاتجو هذ ةعطعغأوم» عا ند عصلمع
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 ضعب ذفني ىأ كلملا ىأر نال لاقو ةيتدهلا مدرب بامث توخت ننملجإإلا
 لاقف لعف ()ىتعتما نم هتتنازح راضي ام رايتخال لك ىلا هباحجإ

 تّثج قيرط ىأ نم هل لاقو كيدحل هلواطو .هطسبو هبّقو كلذب رمانس

 نع ربح كدنع لف لاقف رهشا ةثالث اهتفاسم ىتلا قيرطلا ىلاراسقاف
 نم دالبلا هذه دصق ىلع هنأ ققيرط: ىف تعمد ملعت لاقف 6 ذايدنفسا

 بهذا اهو ىبتصغنلا :للاسج :ىتخت نوفلاهبرإ:هيههفلف نادم كمه قاورلل

 جرخو دصقميلف الجر ناك نا لاق رق هافق ىلع ىقلتتساو ىنيتقّمضلا

 ىرتشيو عمبي هيف دعقو هتونأح ىلأ اعجاز ةايدكْنضخلا

 (01) 11 رنتئعتما . ب (2 15و. ذايدنغسال ربخ .

 ]دوانح زماتت5 5 ةامصأ ةهتصقا م5565, 1[ةلعملترنةلط مقدم لة 06ه

 طمتأعو لع ةاعصءعصاق, ذ انخع لع معةدعسغ, ءأ است لثأ : «لع مز ؟هدلعدتانل
 هدجتوزر رع 1آخدص 06 دمد ةلظعتعمو هدم ظوساتوتع موانع ءطمتمت» مدعستت ططعق
 ممم" ءطقسلت5ع5 نع نادت مماننعهتأغ مدح عدت هذ دمص امندو»3 ١ ةعلرةفأآ «منرتمدح

 ل11[ : « ةلودنك لمن سعرنماتك 065 هملضعق مماحتع ةءاقهن» 11 16 أ ةهمم"مغطعتلب 1ك

 ممعأو عم عت عانكعم عما ءأ ههتتكف 1ودت عد عمت هنأ ةلعع آت. 11 ]دن مون
 كالت مم1غ ج11 ةامتأ ومص. 1ه[عملتج ةلط ةصلتواتم ءعالع ناتت ةامنأ 06 "نزف

 محمتك لع مهقععطع. « ققعت , لعدتتهت0ه 4:0رةقأآ, ندنعاؤمع ةصكم عض هام هع

 هعدصمسأ [ةلعملتج ةلط) 3 0101, )31 ةكق دنع طقم "ةنأع ن1 56 لت

 رمد هعالع تلاع مدع 1ه "مداع لع 8ع اكطقس.» ةسلرذفأ ةءاهثق لع "قعر

 لكدم تعم وز تماعمأ تع ةعق 6انأف لعاتتت 56 عجرم ةرععضأ ءأ نتنأ [هدصطو

 ]1م مممجعموع. طحتق 11 لقأ : « 511 ءةقا تم »ه1 طمصتع, نيتك 1ع اةماعأ

 [ة(عملتزتؤلط وع معاكم, معاماسسممسأا هذ 35ه طوتاتساع, هن زأ] 5ع معدمتأا

 عمل ع هأغ ذة عا عا عد. 1
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 " فساجرا نب مرهك عمو خيرفا هبو ىاخ "هيتخا عم هتصق

 ىف قساجرارصق نم نيتجراح نيتّقبسملا هيتخا # ذايدنغسا نأ تن

 اهو هاهفرعف رهنلا «نم ة)ءاقتسإلل بهذ انينغيق اهيديابو ةقر :راهطا

 نايف سار بح امرجحاتنلا اهتا هل اتلاقو هيلا اتمدقتف ناتركنم هل

 ذايدتفسا اهب ٌةدلي هللا بّرخ ذايدنفسا نم ىنيردُي ام لاقو اهرجزف
 ايرتساف اهذقنتسيل رهش ناريا نم ءاج هنا اتلعو هتوصب هاتفرعف

 'مهكرتمو رصقلا نم اهناكم ىلإ اتعجرو هل اتعدو اهسفنا ىفرورسلا
 .رظنلا دحي لعج اًديتضتم هجورخ ىف ذايدنفسا نتوناحب ىساجرا نبأ

 : بايت تصفحت هملأ مداقو هباكر لهقز ذايدنفس| بثوف هتعتما ىلآو هيلا

 00 6 هيخا 38 عقعا ب0 زق تفساجراو مرهك عم. ل (3 © ذاقتسالا. - () 0 اهفرعف.

 ظ نال 001 هلظتكاو لل 15ظللطاالؤ صال 1180 5185 5105 5
 - رعسمللؤا 81 ملاح ظلتم 81 ىللظع 011[1نقأ , 7115-3 1451.

 . 1و[ عملة لطر, عمقدتأع, ةرجعمواتأ ةع5 لعاتع ةمعادع5 هج ع5 ةهعاقصأ لد

 رمداقتف 0 ةعلزةفأ, مج وتعو 0ع طقتا1 هدف ءا اعدمصأ لقصف 1عتعك ممقتسك

 . لعتع ءصتعطعك هد هع ممدنع ماجتدعع 0ع 1عونح لهصق 12 تكحتفمع. ]11 اعد
 مع6نمصصتتغ, ممهلك ءالعذ طع 1ع ععمدصتتسعدغ مدق.. و ة'ةرممهءطغمءمأ 016

 ادن ءأ ]ست لتععمأ : « 0دعالف هممدحعالع, ةث مةهعءطقسل, 1'0هأءملتزةلط 2

 11 1ع ؟غممصلتغ ةحعع «ت0عوددع : « (0نع ةدتددر ع 0'[ةلعصملتجةلطت (0دع آن عدن
 . 1 6اسدتمع ]15 116 لوصف اهدعألو وع اتمدحع [ةأعملتجةمط ! » آ.عو لعد 526005
 . 16 ععمصصتت *عمأ هذ ده منع ءأ مسمرم»تععصأ ن1 ةاهتأ ؟عصات 01 ا مق مدغطقطت

 ., ممسدع 145 غانو 8عمت عمة مغ هج ءكلعد 1عدع متع, كلعم ةصحووصنغععصأ
 . .ططاعم مودع ]نت عا معدماصةعمغ لقصف ]عد لعمم ءانصع 31 71233.

 ٠١ [[هطعمس , طلخ لن ةقملزةقك, دع ععملمسأ ذ 12 ءطقفذعب مهقذذ مدقوق لع

 : ومو 0'[ة(ةداتجةلط. 11 1ع مءودملمتا هغاعمأتح ءصعسأ ةتصقأ ناتع 5
 مدمعطقسلتدع5, [ةأعملتجةلط دع 1تد مع6مءلرمتامصسم عصغر, طقتكد دوص .ةأعت عتب
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 م ةارتوو هلبقو متبتف ا ىنررسيو ىفّرشي نأ نس 2

 كم .دايدنمياهسا منا: ارو اهاضتراف اهقف امو هناتشما وقاطرأل) مقلاو

 اهنكسي اًضرا هللا نعل لاقف ذايدتفسا ةمالع ىرا ىتا هل لاقف باَتنلا

 هنم تعب تنك ىنا كاملا نبا [اي] معا اهيفوه ٌةدلب قرحإو ذايدقفسا

 ةرسمت ىنمرحو 00 اوس ىلع ىنجحو اج ىنفوي 0 ردارجو بايت

 ةلود 0 ذأ ىدنع كولا دذه تيقبو د ملف 7-02 15 ىدؤي

 0( 11 هلوقب . 0000 )2( رو 2 دع )3( 11 ىسفغن .

 آت ممةدعصأم هصع طمااع لع مهعمصتطوسع5 6اةصعسأك, انطح هع عأ [5015

 1 نءطعو. ا[[مطعمسم ةةصسفأم ءأ لتأ : « آ]نةعع ءأ 1عو 1ةءطغعو هتك دعما ة ممه1-

 ءاطفص لن معمممعأم 12 طملقغع لقصف اه طوتتومع.» [ةكعسلتجةلط لق[: «لع 06-

 مصدصلع هنن ملصعع, منع 12 716 لع ددد مغعع ةعلزةمك, لع دمع ؟ةتعع !'طمصم

 مع ءأ 16 ماقتفتع لع 1'ةعععماع». » !؟مطتعقسم ةمانتتأ ءأ 1'ةعععمام. ]11 مخ

 !"ععر رع مصتخ 15 ءمرلع ددتنع 1ةندعأ1و 11 ةزانكأم 1ع طمتتغ لختصع لعد !1ةءاطعقر 1ع ٠

 ا(عدلتأ عا 1ع ممدحو هذ دمد عمتك. ؟؟هرتفصخ داع 16و 18ةءطعو 1ع هماص 151'0 عد

 1 ةلط, 11 لتأ : « 1[هتف زر ؟هزك 1م ممعوبمع 0'[ةاأعملتجةلطإ » [ةأةعدلن40

 منمانتومم : « (0نع العم ممم0155ع 12 اعتمع هاذ دةرودعصع [ةاعملتجةلط ءأ
 لغاستتمع مدع 1ع عد 12 116 لقصف 1هنتعااع 11 5ع ماتحع ! 5ةعطغعر 6 م26

 ناتع رع ]ست ةدة15 صمت لعد 76 عصد عداق عا لعق زهزتةتتح لمصخغ 11 5ع 228 5

 ممجغ 1ع مدكعر دمع امهتصمسأ نقصصصتغ دانت نسمع ككمتع لع 06151: هص 041ه ءا طخع

 [!متداعممأ 16 ع ندنل طق هلادتأ نأغ م"مرستخ. ةلمدد ز'ه3 ءطعمعطغ خذ عقومعلل 55

 طمصصعد ععؤعوو ءأ ]تت هن معةدعصأغ نذ تنفع 0 طصسصسقعع 0عد ةعو هك لعد
 /1ةءطعم مقمودفعو لع دوص ممدعر ةقموعمسأ نيتل دع مدل عنمتأ هع' لات
 رم 6011 ل6: دمهتك غ1 268 موق 10116 6 هعو ماك !1ةءطغعو مم'ةامتعمأ "ق1 668.
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 قولك اراد اسم الا اهب" هقمدحلا ىقح 1: اهتوخك كاملا نبا
 نيل ١

 هلتق ةقو ةيرغصل [ةعلفلا لع هناليئس | ىف ذاب>دنفسا ةصق

 كرتلا نايعاو "هينباو فساجراأ

 كلملا نأ لاقو هيلع: ىنئاو هل ديف ىساجرا ىلا مّدقت ذايدتفسا نأ
 عاعه نغ ىقلاو هترواجتب ىنفرشو ىعنطصاو قع معنأو ىب نسحا

 وبول اوان لمعت اج مع لوقا نإ لا يجسأ كيوي ىح همداعس
 قفرورس ىفديزي:نأ عا نإف ميلا ددوتاو مب لهجتاف هباككا ركئاسو

 لاقتف ©لغف ىنرضحي ام ىلع ئتدعاسمو يتوعد روضح ىف مل نذالإ
 .(0) 11 هيباو. - © 81[دصوتع لهم5 (ن.

 . عدا ندع 12 طوصصع ةامتلع لدن مياصصعع 1ع5 ]نت د "[ةع نعد, ةطص ناتع
 آن1] هر 12556 طمس ه عع ممم ماعسمسأ. » ا؟كهطتعدسم 16ه معرد ءع1و 6[ ه'ءد هلله

 ةوزذ 3113116

 1و عزل م1011 5ك 8طظللط 11311588 ه1 011 ظلال 64184111 51 '[انظ 1814517,

281110124117 1:85 81 811:5 215105 515 

  ظصقتتاع [ةأعملتجةلط هلله انتمانحت عدن 410351, 56 28 لعتهسأ آدتتو

 1ع قسصمماتسم ملم ءأ لثأ : « ]نع »01 2 66 جموعت عاج عا طوخ مماتنع 201,11

 . عمدصط]6 لع 1دحتعدعو. مم طقصمتعمصأ 0ع د مما ععانم» عا صم عدت عام مدصأ لعد

 رسوجتمردف لع دود طغعتععممع [ممطتصع. لع لغوتسع لمصع ةسلعسمسب ءدغ هألعتنع انف

  "ع3ق ةاتخ مع55م265 0ع ةذ متت, خذ عد طفصصط ء]]ةصقر هذ دعق ءاطغأك ل'جعصمع

 ه( 3 هعد ةتطثع5 هاطعتعموز رع مع نعملعدت طمصم»6 لع 1عاتع مدحت عصتع

 ءأ ]هد اةدموت عمع»دت انصع همسلتم]1ع ةستاتع. آنع مز هت عهناحتل 00111

 2 مممد طوصطغتمع د لعد معصم ءاققصأا لع دع معملتكع ذل مممص 1عواتس ءا عم
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 ةبترلا هذه ُدعب غلبا م لاقو هل دهتف سبجال ىتتوعد ولو تنذا دق

 هورقيلا مبذ ىف ذايدنفسا لفتحاف ()هوفيّتضتي ىاب .ملك عرمأو كهف

 دجو ام ىرتشاو ةوعدلا تالا دادعا ىف دشتحاو ٠ عضرلا نافرخلو مغلاو

 ىامشالا ”رامت نع قيضت ىراد نأ لاقورومالا عيمج ىرسو رومشل نم
 عمجيرسماو همهيزت ىف غلابو هضفب رماف ةعلقلا طسالا معسيالو.
 عيمجج اعدو كنه رينانتلا رجو لجارملاو رودقلا بصنو رمثكلا بطن

 ارشح ناتي ةظيفمل ىح بامالا دلتعلا وداخل نس
 ا ءارضلو م يبطلا نارهن نم يظعلا ناخدلا عفترإو منكامأ اوذخإو
 اوسنا ىتح ماداهو مرادقا ىلع مفطللو ماقسو ممعطا ةيعطالا تكردا

 ا"! 31 اوفّيصتي. بيب! ةرقيلا. برا .4.عيطملا . لس 0116 نيرا ب اهلل رهسلا .

 رص ه0 هصغ هذ ممهاتكعع 1ع لفدتع يدع رع همانهكتف) » فعلن ةفك مةموصلنأ : «لع 1ع

 معمصعأم أر دأ طب ضل ست ا هتكو ز ةعءعراع هتك ممما-ممغصصع. » [5أعص0ت7ة01 هع
 ممداععمو ءأ لتأ : «لع ه'ه3 مدق ةدمعم»ع ةئلعتسا ع عوج ل'طمصصعاتت.»

 ل لرؤمأ دع دمتأ خذ سعع ءا هملمدسم ة امهم لع دع "عمملمع ذب كود اعقاتس.

 1مم 01 خل ة'وءعاتزرتت ةهحعع ةملعد» هذ ةعم»ععم لعو طمعتتككر 65 طمونح

 هند عا لعد ةوصعمتتح لع ]هلأ ءأ ذ ممعمدععت» [هدغ ع نيتك 1دللقتأ ممدع 1ع

 [ءداتس, ةعطعأم غهادغ 1ع اتص تنل ممانحتوتأ اممانح عم ءأ ىدصرم1 6غ 9 هما.

 1116 عجحمسصأ ندع 5د مم31505 ةأهتأ ممز» ةانكمتأغع ممتع 13 1هانأع ع5 ه0217175

 ها ندع ةعد]1 16 امزغ لح ءطقاعدتت ةءدلأ 38562 782816 م01 1هو مصاعمستس ز1 6

 ا منحت 0ع اممتك ءأ 1ع لةءمرو جوع امدتع ]12 ممدعصتط ععصعع ممووتطاع.

 11 ١ 11 ةممهقوعت» انطع 6 يدمصأتأف 06 طوتقب . م0564: 145 مممعاتم 1[ 5 ءأ

 1ه5 كتدسلمودو عا طفسلاع» 16و ؟هانعو. هتف ذل أ ةممعاعع [0115 69 0 0ع
 13 ىدتع 16و ءطفضصطعءا]ةمف هأ 1عو طفل 0'ةعصفع أ ]هد هلظعتعمو ]انك 2

 عوجلعد ءأ دحع عاتق مممتععو. 115 ةضتجفمعصأ ءأ متععسأ ماقعع. المع عوسلم
 ؟نسصفع ممدتم 0ع ؛هاجأ نع ندع 1'هرد ؟هتكدتأ كدتعع ءأ منان. آر م5وندع 1ع5 دمعأف
 طيععصغ مناك, [ةأةدلتجؤلط ةعحتخ دعك طقاعف, ]عد طغ طوتعع ءغ ظكدغ ماعتس ع

 مو عصفسعع5 مودع نطقفعاتس , دعامرج ةمص معصع, ءأا 1عدع 8غ ع5 م6ةعصاق
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 هلودشس 0-ب حري و ركسلا ةياغ اوغلبو 0 ف ا وطشنو

 ةاهاركال بج ا اوس اع ا
 نوقتسو ةكانم ممورمالل دادعتسالاو ةحاشالا نبلو زوربلاب قيدانصلا

 كاي 54 ممعم © قهحزف حالسلا اًضياوه نبلو قولا ممداحأ 1

 نم لكى ىوميشلا اوغضوو رادلا ىلع اومهتف انج لاح وهو ىساجرا

 كل 1 لوصو 1[. - ( 11 تفجرف. 5 3155. ىلاخ..

 ١ لع ةمرتغ ناحتلك ظدععمأ امانأ 1 دنا هذ 1'ةهتدع ها هم ]نعددع ءأ نتعر طاتحتوسأ

 : 1[ههعف امةتاك, 115 لعرمعصأ قدسصم] ءاعسعمأ اعقز هحتوسأ نانع 12 هاتتأ هنأ

 ١ 121556 (ةملطع» ةعو 701163, ةاتعادسص 0" عصام كاع 201 عمم 53 31502. [.2

 0111 0:1 نة[ ةامتأ تلعز ةهحعدص هاظعاعس مخ ععدصل طخ معاتك, طل ةأهتأ

.516 

 نعم لتر لط 1[ دصعاأتسع 1ع عب هتح طمتق ةععتسمتلغ ددتنع 1ع غهذغ لم كف

 ١ [6ول ةالوطأ 01332 هنلضفدص6 'ةنخ طقفطصسصغف مدقق غد لفض 64

 ةتووعف لع ةمعاتع لع ممعدلمع 1[عدتس ةعصعد ءغ لع دع اأعصتع معةاق. ]15 ةامتعسأ

 ١ هعصأ ةمزدهس [ع-لتح طمصسعق لمصغ ءطقعاتم ؟ةلمتغ تللع. ةرعغو د ةاعع ةعصك

 ١ 1نسنصصسقسمع 1ةأعص لن ةلط ةع مواقف ةحوع تح ذ ]د "وزلعسعع 0'ةملزةقك لمصضأ

 1'ةععؤو نامتأ ةطووآ] نصح عضأ ائطع. ]15 56 م6 همز اف ععصأ لدصق 6 م21818, 1370-

 مومعتأ لع ]عانتتن ةدطععو اماتك هعدح نتت كطعمءطقتعمأ ذ 14و ةمعؤأافم» عا قتل

 مار غمعدأ ةتسفا 4 13 ءطقسط»ع 0' ةعلزؤمأ نعاس, "6ءال1غ مدع 165 كلك

 انو ةورص ةدطعع عا دقحءطق ةتنع هن. آ1 لتغ ذ [ةاعملتجةلط : « (0نأ هى

 ب لع ةتتق, ؟ةممصلتأ [ة[ءملتجةلط, 1ع ممععطقسل اعمصتعمز 70161 متم
 ةوطرع نع زع ['ةممم“أع نه طغنع 0ع قلعوتت, ععمتق-آ1ع!» كا, آنت ةفدعممسا

 رماتقتعاتس ماتو, 11 1ع ده ءأ ]دن اعهسعطم 12 اغاغع. خدم ممدسصعمأ هان ذأ
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 ميديا نيبو ركسعلا ىف نثوشب دورو هلتتق نم هغارف قفاوو هسأر
 عرسي مف اليلر انلاو اًراهن ناخدلا ىار ناكدق ذا عومشلاو لعاشملا

 ذايدتفسا لوف هيلا ةضناو هيخاب قحل ىتح ضكرلا نود ءىت ىلع

 ىلا ءاسنلاروُد ملسو كارتالا لاجر نم رادلا ىلخاو زونكلاو نكازخاب .
 رادلا ميلا ُّمَس نيذلا هتاقثو هباحارماو هيخا عم رخو همتخا

 تعفترا دقو بابلا ىعركسعلا فوه فقوو لخاد نم اهباب قالغإب

 مهك ل بقا ايف نوعتقيو نوجوم كزنالاو ةعلقلا نم ةهصلا
 ىت اوذخاف لوتقم قساجرا ناب اورعتشي مو ايلا اومفنإ نامردنكو

 متقّرف 2-0 شيجللو ىنثوشبو ذايدنفسا ميلع لمح ةعراقملاو ةبراخملا

 اوقدسو ددملا بالهكساو عملا اوداع راهنلا ىلجت نمحو ماققزمو

 رممقتا لع 1ع ابعت ةستحتو 8ءوعطمةلطعم  ةحتوع 1ع5 امهاتجعو عازدصك .1عود

 نتعا] ع5 هد ممعم36 لعف اهءءطعد هغ لعد 11دصطءوتتحت قع ةيبقصخ نان 8

 !دسفع معدلقسغ 1ع زرودع كغ 1ع [عب لقسف 12 طتتتأر 11 ةامتغ مدع 1ص ءماتاتم عادأ

 ©أ 7311 تماتحات ز اتكون غ عع ن1 هنأ عز هنصغ دهم "نع. 151 عم0117ةلط مواتتلانأ
 3 12 عوجلع لعد ممدود, ط21ة2 لت مد]د35 هدف 1ع5 '![؟نععذر لمدصقم 1ةطأعطم

 لمصعع لع5 ةممدعأ عم ءعمغ5 لعد 1عدمصم عو لذ دع5 لعاتج دمعات ءأغ 50:0[ 276

 هور [ممرععر هد "معمم حقت لهدا هذ عد ه5 ءزعرت5 عا غ ةعق طمصصسعو 0ع ءمضح

 00 11 مدع ]نإ 0ع ]د عملع لت ملف ل'عد 1ععصع» 8 م0166

 . اماغصعبس 11 منغ ممدتقم» هذ 12 امأع لع دعم احمادرمعك لعتدسأ 13 2015.

 زخم . ماعصلمسغ 1ع5 نتف نتت دهر"امتعسأ لح ءطفاعدتت, 1ع5 '!اتنعق ةععماتج
 مة1مد1 هد 0ةوو«لدحع ها 5ع عممدعسط]ةتعمأ. آ115 دع ممدستنعدأ ةتتامان 0

 [[ماطعمس ءأ لع [كدصل ةعسفمس , نانقصل ءعاتجسعا [دععسأ 3111765 هذ 1اتنع [0131:+

 أ, 1عمم»دسغأ آد ممم 0'ةسازةمك, 15 بودعغمعمأ 1ع ءمدوطدأ. [ةأ عدلت ةلط
 ه1 8ءدءطم ةاطعس عا ]عدو ا"0م65 ةسعطأ ندع ككييدن 17180111عانقع ([ا11 1000016

 ]نبعد ممصوذ ءا 1عد 15مععدد. ]م5نتتل 8غ زماتت, 1عد '[1"دمعو دع ع10100غ-

 معمار ةمعم غعصأ لعد ععمكم»اك ءأ ]ه1 عصا ةثد عون نهنعطم عل توجت 165 1-
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 هك ع ديس و ءاكبلاب متاوصا تلعو عسا سال نيلدني منهب

 ذايدتتفسنا حاضف مارقلا ىف اًدجو لاققلا ىلع ماضّتح نامردنكو

 اننسإو مكلم انلغق .دقرأ بالكلا ءاقؤهل طخ قا مل لاقر ةقدايال
 ووو مسا ريياحساو هساو لخز ةلبج اولمخ مسوؤر اوفطتخاف مايرح

 ةربغ كلج مشيج اياقب اومزهو مرغكا ىلع اوتاف ميف ىؤيسلا
 رماف نيلوتقم قانعالا نم ىقحُي ال نمو نامردنكو مرهك نع ةكرعملا

 || دوجإا هرم انيططدىب ةعز فلا: كلب لع كونا :وكاتسمل_.ةامحئاعبسا
 هل ةعلقلا تفصو ميلع ءاقبالا كرت مل مسرو نيمزهنملا . :ايآ ىلع

 اهيف ىنماج داويامتذو اهزونك ىلع ىلوتساف هيلع اهلاومأ تّيصناو

 (0) 0 حوصب. ا 31 اولز خاف . ب (3 11 لجو لج.

 ط1عمق 0 ممرمع لن ءاطقتعدت. [ةأعملترةلط ةحوصأ هنأ رعاع» 15 اغأع ل' 2

 كل ةصق 1من رهصوت , 115 ةدصعمأ 06عام مند نأ ةطوخأتق ءأ مدمصتكعداغ»عصأ

 [ءانن' ءطقعسم رموتع لعد ماعتم5 ءأ لعد عممتندءرطعماق. اكهطعقس ءأ اكقصت

 لمكسفم 16و ععئافمعصأ هنن مدمطوغ تأ ظععمسأ 0ع دان ءممصعد ءالم»اق. 15طعصح

 01ىةلط كم ةهدح 1عةصتعمف : « (0نع 7ة1عمغ ع5 كطتعمو 00م1 طماتك 660ه
 . 06 دع 16 عمأ ءأ مرمعملعع 1عو ؟عمختمس عد ) 1"ةتلعدو ةوساع» [عنعو اةاعذ!» لعق

 1115 طقم عة معمأ مدصتصع نص ةعات] طمع عدختعامزتزمؤععمأ 3 "1"

 1عو امئ11غمعطغأ عم مافعؤمر عم طمفععمأ 1ع ماسك ععوصم همدصطت»ع عا متععما ةد

 [دتغع هعبع ندع 1ع ةدطعع هحوتأ مدععصغو. اكهطععمم هغ ]كمصملمضسمقس أ

 0”دصمصط»ةطآعم ءطعلو معوزغءعصغ دمع 1ع طفستم لع طمتمتللع. [ةاعملتجةلط

 هرلمصسق ه عد 501025 0ع قص معع لهصف 1عنعس اعصخغعد نه 12 مم لح ءطقح
 اعدت ءا يمغتح لمع ل61 عطعسعسأك لع ءدحوت عتع نذل 13 ممانعكتتأع لع تعاتح
 نتن 2ةتعصأ مرتك 12 ؟دتاع, 1عدسع "ععمسصس سد هصلمسأ لع مع لمدصعا" ةتعاتم |1315

 انعم. ]نع طقاعدتت دع ذه ]ست ءأ امانأع5 وعد كعطعق5ءعو ة]1غععصغ ة1طت. ]11 معغ

 ممووعدوزرمد لع أمدجأ 1'ةعععمت ءأ لعد امموم»و 0'ةعلزفمأ نادت دز عمات ةتعمأ

 تق من1831 .54715015415٠
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 ىقحيتال امو لاقعم ىلا ةقام همف بايسؤزلل ناك ب هد ريرستر فلو
 انف اهكلمو هبالوما اهاطعأو أّوصق هيتخحال )2( درفأو هغيراوم ىنومع عرم

 0هبرورسلا رهظاف مومفلا عرس هيبأ ىلا فكل ىراوجل نم اهغاوم

 اشيا ددعو ذاجنإب دفا (5) هنأ منو يال دسحلأو هسفن ىف نزح رتسأو

 دوعلاب هرماو ركشلاو داجالا

 فساتشب هيبا ةرضح داب>نفسا ةدواعم

 بكارضلا ممزلاو |. هلاتع كرتلا دالب لبو هفارطأ دف 7-5 م

 ماظعاو دداوقو ةيتامناب هيخأ ىلع علخو ريهش َناَوْيا كسول

 (1) 11 فالا ةئام. 0 اه لاقتم ةّئام. ب (2 01 دارفاو . 3 11 لاومالا . -- (") ١[هصوتتع هيد
 ب ( 1[هصوسع لهصق 0.

 ما ه'ءدصحممتسم لح ةخؤمع لخم» لع نعدغ سمتللع 2:04/ يدت ةكدتأ ةردمدساعمات
 341ةماجفط , ةتسفا ندع لعد 1صمصمددطءهط]عو هطرعأم مممءاعتج م07 عمقتمأ 0

 همد طغضأم وع. 11 ةموتعمم نص مهلهتك ءمدمتحصع [عط ءاتعع ذ 5ع5 ةمعاتعق, 1عاتن'

 لودصق 0ع ععوصلعد تعط عددعد ها 1ع 1هتقدد ممهتا»عودعد لع هطمتفالع [هاتلعف
 16و هوءاهج عد ند'عالعد ؟هددلدتعسا. اكصطص 11 ةصصمصوم مقنع تصف 1عالسع 3

 1عناماعع5و ن 502 م0. (ءآتت-عت, امانأ عد داعم مهمه فا طعاتت عانت 8"1-

 همدامتأا لقصف 1ع ةعوعأ لع دم ةصصع لح طفوعتم ءأ ةامتأ زهلمدع 0ع ود
 طلمر ندنر 11 1ع مععموهتغ, 1'هطان ععممتل هذ ةعصتع ده معمم ءدوع. 11 آتنت 6

 ممدلتغ هم 1ع 111 ءتغمصأ ءأ هج 1ع معصم عءعامسأ ءأ ]تت 0مل هصصق ع "عن عدتتخ

 م1018 80151 ظ1511411 4 1:4 0011 515 5011 ط1ظ11 5111451“.

 [ةاعملتجتة مط, ةمعغ5د ةحتمتع مهمدعسطاغ لع 10دكعو مدعأك دع5د اعماتمعق أ

 ةامطأت دعد ةععمأم ءمدصص ع عما77عمصعاتذ لفصف 1عو مهرس ععد اتت[ ان ع3, ع

 عدس 1مم ممودصأ 1 كلن لع مدونعرم اتطسأر دع م"ةرمدعم ذل "عامهعص عا" 3

 1"! ءقصفءطقطع. 11 ةععم»لق 063 ممطعق 0 طمص معتم هل ةمض [منرعع, هذ دةعد طلق أ
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 لسمو لاومالا يون نم لجج ىفلا رقواو مانقاو مانغا ىتح ملصوو

 ةييرانج قلإو .مالغ فلا عم هثآنبا ىلا* اهلسو ليف ىلع بهذلا رئيرس
 نضضهتو 0ةداجل ىلع محرتسو اهلاوماو اههيراوج ىف هيتخا 0 ميلا ّمضو
 كاعيم هنفلاه ناك ام (لمللا نافع غم 0قيط اذخلا *:هنيتاوفمل لو نه

 يالي للفترلا الاعب هنن سكاس :ةنلا' لز :عفج ازا م كاونالاو :كانفحالا نم
 هلال يفك فال كانوا هه م نارتلا كل اءاشننمل لو تنقنلا كد مسلم: الر نفت

 ههنبا ةرضخ فراش اتلو هتمدخو هلابقتسا ىف هوجولاو نايعالا لفتحاو
 لالجأالا نم هافوو هدروم مركافن ةذباوملأو ءاسرلا ىف هاقلت ىساتشب

 0 0 رصمأك محمص ولمعمأ لقوم (. © 6 ةزاجلل .-- () 065 مدمأاك محمص سعمأ لفصو 4 تح

 (4) :: طنا لقهصق (ن.

 خذ دعذ ءطعأك 0'ةعصصغع عا اعدتع 2غ امصغ لع 1اهعععودعف نتالل 1عذ ةدسعطتغ عا اعد

 ردذأ لقسف 15 ةلاسماتمم لعد 'ةنمتع ماس كعص هذ لفمتمع». ةجدمأ اهتا ءطقس جفت

 م0165 1ع5 مكعاطعفدعذ ددتنع لعن محتال ع ءطقضص دنع هأغ 1ع امُمصع لنزع ةاتنع ت2

 ة]6ةمطقسأب 11 16د طغموماتع مدس 1م ععوسلع ؟هدتكع , ةىدتق 12 عوجلع 06 عد ظلك

 ةحامع :طمتال ع ةوعامتجت عك طمصصسصعو ةأغ ممت]]1 ةوع]وتت مد 1ةوحصم ع5 هأ ةحتمع ةعق عانت

 معجب 1ةجعك ءوعاقك عم ءأ ]عدن طاعصم. (0تمصخ ذل ]تتر 11 ملأ ةعع 53 داتتأع

 ١ 1ع هطغعسمستس لع 1116 آكطقسصر ممتن" ةرصزدمرماعرع 1ع ععم5د طوعدعع أ 1عو طاعمق

 نمتلك ١ ةحادتأ 1[هتمدؤم. قمح نذ 1!'ةهسضعع طوصخأ لدن مهدوهععر 117 ها ةصمأتا نع

 هعف ]1ك ةحمع آعاجت ورمل ةصع 1 ة«نقوعمأ "عزوزصغر, ءأ لق همم أنسان »عم [0ا15

 همقعسسط]ع 16 ؟هزندوع ءرعو ]' ا مقص ءطقطت :

 اذ آنه همدجعااع 0ع 1"ةستحمع 0' [هلعدلتج ملط طحأ ةععدعت!ال ع ةتتعع زمتع مدع

 ام طقطتاهصاق. ]نعد عمعوصلف هغ 1عو معموودصد وعد 0ع طقسأ ؟"مصع مماقعمأ
 1ع ماتك همادطاع ةمص «ءووويمعمسأغ هذ هللعم هذ ده معمعمساعع هاذ ادت معملعف

 طمصسووع. آمسوتتاأ ةرت'مءعاطم لع 12 6ة0عصعع لع دمص ممعع ةفعطل
 اةه1 , ءعاتتت-عب ةععمرمز مص عمم لعد مكس ءامدتتع 01مم1[ةق1عو ءغ لعذ مصممطءلطق ,

 ردصأ ةت-لعتدصغ لع ادت , 1ع "معجتغ هجعع لع عختمصلقف طمصص عدعق ءأ طخ اةصمت-
 عمم امانك 165 ةودسلم ينل مغضأمتا, زدفومأف هع نمل 10غ ةصمافلا6 هع مع
 18315 , خ11 دهن 06 1011م5 65 )0165. خلود 815ءاطاقمأ دع محتأ ذ طمتتعع ةحعع آنت ب
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 همداني ذخاو زاسملا "هتفنتكاو رادلا هب نّيقتسا ىتح هقح

 ىف هغم ضيفي الو هترفس ىف هلاوحا نع هلئاسيو هنيداهيو هفطاليو
 6 قاض تح. هريرسو هجانب هراقياو هكيلمت نم داتا هدعو ناك ام ءىت

 اهب هكافو نع همبا ضارعإ نوياتك ها ىلا اكشو هريص لئيعو ةردض
 ء[ب صنف رثمكذ علا اهورادمر هظقر.ةتسابتو نتا داافهاا د

 اهف © 5 كاتأ كتتضواغم ىلا ففجل اج اما يجي هل ىبالاققأاب حابختسالاو ّرهلاو

 ادع ماد ام هنع [كل] جرفُي الو هب مسي ال "ام هأِّتا لع كَبِخُيال

 ) ةطوسبم كدي نال ةقيقحلل ىلع كلملا تناف هل كلملا مسا ناك ناو

 كهبارع ”ةققب مك مولعمو ةداقنم كل ركاسعلاو ةذنفان كرماؤأو

 (0) 0 دتفتكاو . - (» 8[دمودع لقصف 11. - (3) 2[ كابا. 4 .31 اتم. - 5 ة1همودع لهضق 0:

 9(  1ة[دهصواتع لوصق (ن. - (7 0 هدّيقب 2

 3 1ع هطمزعر, ذ ]ست 1ةهتعع 065 ممعذعمتم ءهغ 3غ 1ع صم عقأاتمصسعت" 5131 © نتن ست

 ةامتأ ةسصحغ معدلمسأ مص تيمغلتاتمدو ممهتف 11 م'هطوسلم خممتصغ ةجتعع ]تت 1ع

 هدر عا لع 12 معمم عدذع ناحل 1نخ ةحدتأ 1هتلع لع ]دن معمم عاطتع 1ع موانحتماع ءأ

 0ع ادت لكمدصعع 1ج همدعوسمسع هأ 1ع عؤصع. ظطمطسص [ةلعملتج ةلطر طه طمع

 همداغعمأ أ موملمسأ رمهاتعمععر ةاعد هات[ 3 52 221 11ج هفس. 11 56

 ماهتوسدتا نانع دمص مغعع 12212011216 21 هد عم ىعرم دك نت11 27216 م5

 ةمحعر ]ستر نانتل هم هحهتأ كتعع ع 16 هةانك[ تعم هأغ نسا ءطعمءطمتأ ذ هدطاتعت

 54 مز0 6556 11 15 همصقس]اهتأ داحنع نع نتل عدنا 1911 ادلب همست ع أ
 هتوعج دانستاو» ءأ هطاعمتس آكمافجهفع آدن لثأ : هح كان 16 ةعمأب 00

 . كلف, لع لتمءاناع» عا 0'هوتاع» هد امتحصغسصع نص ىانز ءأ ردن 1" عدوا لفددعمغةطاع
 6 1 لعصمسلعع ذل امد مغعع هع يتتل طع لمدصعمو ردك طغم غر و] عمم عم أ

 ناحل طع اع قلععد مدق اهصغ ندا تحتل ة[هتكر هذ1 عد ممتع 16 اناععب
 «عدأ ام1 هم مثدلتأف نادت ع5 1ع هز : مص ةيتامتتأغ هيأ ععمصلعر ةمادغ هع ندع

 ادن ه:ل1هدضعو دع 1دن16 هأ 1]'ةعصنع هدأ لفصق اه مهتم. "1" هد مع م5 ماسك ندع

 معمم لع اعمممو ذ تح»ع. آرهتودع-اطتت مدع 1ع انلمع, 1ع ههدعودصع عا 1ع اممصع
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 ربظنتنإو ريطسماو اهاوس اهف مكحتو ريرسلاو جاعلاو مالا هل عدف
 انسي فم ضهنو اهمالك هبخكُي ميغ لوحأما نم ريخ لوماملاف رشبتسأو

 ظ هلل مضبقلل ناتسحجت ىلإ دايدنغفينا فساتشي دافنا

 هكيلمت ىف هدغو زاجنإ هابأ ىضتقاو هما ةنئلفلم لولا ذايدنغسا نأ تن

 هكلمربما قالو هرمازا لاقتما ىن هثالب لمجو هراثأ نسح ؛:هركذو
 ءلملاضمر (نانغللا ينفك ام ةلالج حقو ا وكت كلامو :كقينم هل: لاعن

 اموّتو ىل اههبضققاف ىسفن ىف ةجاح الا ىنآلا قبي مو © تابلطلا ىل*
 ةامج نم عسر نأ عت تنا لاق كلما اها د امو لاق ىدعو نم قبس

 () 3135. ضبقلاو: -- 0 31 نم. - (3 31 ركذو .. - () © تابلطملا ىلا

 ءأ[ دمر 1ع محدثا ع لقصف امادغ 1ع معواعز هاعس لق هحعع مه عتعع ءأ ىمغععز قل

 ةورمؤرتدسعع امهدأ دمت عاتخ نانع ]0ت1ةةدصعع.» [ةلعملترةلطب هسأل عدم عد 5دغ15-

 . لهنا لح 1ةصعدمع لع هد ممغععر 15 يدتاأم عج ءم1نع.

1514 1:15 2475 15111211411 511570115 81501113451 

 ممن 1811 18 015111

 .[ول عملتو ةلط, مد هتععس عما هع مصقعتل لع د صغمععر «مءامسم لع مص

 مورنع 1"! يفعدتمد» لع 15 معمم عددع ينل ]نت ةحدتأ 1هتاع لع ]سن معص عا ع 16

  مماتك هتك ]نت "ةمزعاوصغ 165 طقسأم 1هتاك ها 1ع5 ععوصلم ةيجامزاك ةععمسس م5

  مورع 1نتجسص ةددع موانع هطاعس م6عر* قذ ةع5 هنلععف ةتسقا مانع ]2011150117761 0

 صمام 0615 محتسع. 8زفءااقفأ ]تق لتأ : « '['ن هه ؟ةتكمصز ءاعوأ مدحت ات
 1ع كتم. ؟1هزلف 1ههونءعمدرمد يدع طد صرحا منعم خل دصع لفاتح عع لع مصعد صح
 طقسعمم ءأ ندع طخ 6هلتكعم اماتنع5د طمعد مماتتثا1[ع5. 11 مع ممم معداع محهتسح

 (ةمقصغ نيحنتس دعمأ لغدتع, م6و]زىءال عصما ءا تقع ةمقانتاع !' يقعد مم ع

 رصف ةصعاعمسمع م1010556. » [هلعدلتجةملط لعمحمسلم نبدعأ ةامتأ ع لدا“

 ظتوعطأفمأ "غممدلتغ . « '1'ن ددتق نانع 10متكاعسم ءذأ نص لع ممذ عر 1 [عاننتف أ
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 حو هاربكلا ره هتركساو هفنإب رمش دقو انعئانصو انمدخ

 عضل اسال وا

 قذا إ قدسي نمسب ام ىلا اًدققنم .هدوَقو هملع  ضيقلاو.هملا نيوهتلاب :
 ىدستقأو ىرسرسو .ىجاستب كريثؤأو ىلم نم.كيلا جرخا ىثح درابلا .

 نا كلملا اهيا ذايدنفسا هل.لاقف ىتر ةمدخب ( لاغتشالا ىف ىسارهلب
 اتيناال هفاسح | غدايضالا ا مالكي الو ةراتأ ننتنمالو هقوقح (!لهجُي ال عسر >

 ليبسالو هيلع دحال ديال ناب ةرسهكو سواكمك «دوهع هدي.ىف [تاو]
 لاقف ىسفن ءآفبش ىلع لمقاو هنع.ةايضانملا عد قنب اي لاقف هملإ كلم

 01 3[ بركلا. © 31 ةمدخك..19 0 لابقتسا. 0 2[ تهيج. (' 0 دوقع»
١ 

 لع ممود ءاتعصتم. 0, 11 هدا لععمتم ماعتس 0'هعودعتا, 12 عممصل عمم 18

 همتح6, 11 5 عدا 1هتكدغ ج11 عع ةصسع لععصتغمسعم انمدتاعد لع !ذص عمده نلعر أ هذ

 زدعامسعع كك دمص ةسمكماعمعع ةمصغ هنح ءمحصط]ع. ]11 مع انعصغ ةسعاتس تمصتزمأع

 لع هممت, محع ههلأع ةهجعع 1ةلهتس عا مع سصصع «عدل مهق 1عذ ططصسقععد نسل

 معمدلدتأغ هدتح "015 معد م60 6ءعدوعومدز .ءعمطسص 11 طع هعوذع 0'هئاتقع» !ةضنح

 اماتمد نحن مدع ل6غم»ع. 51 د 1دتك ةصاعع» 1ع ءملصمع لقصف مممص تعاتت" ءأن

 )01165 لع 1201117وا30 228 عع5 ل عانت 011 13:88 5131 12201, 0 هآلاوصأ 1' جس

 سماع عا ءج 1'ةصعصمسأ ةمعطقتسف لععدساأ صمار زرع طع عمنا عدت م95 انمع

 عمرعذع ل'ءدحد امهثعطع هحوصتأ نع زرع دع !'هنع قلع مممط ممادح هز" ءأ ندع زع
 مع ا" ةنع لمدصغ ممم ماعم مصع عا ممم» اةدعر عار ذ 1' ييعصماع لع آبمطعققفا,

 رع دمع هممقدع عمت هج ةعتعع لع انزعسم » [هل عملت رة لط آس لثا: «0 عمي

 8متكأعسم م'ءدأ مدق نص طمصصصمع لمصغ هد ماتقدم مممءمدصمتا»ع 1عو لسمتافز

 هتطاتع» 1عد طقتستم [هتاق ءأ نعوم معدفوعع 1ع طعا1 عد ةعاتممف مدع نص طمهتنع

 ردتك مهتاعصعمأاب .ةالعمسلس ددسامدخغ نصتاأ هنأ دهسا لعد دعوي عممعساف لع

 [تاعفمدع ها لع ]متاع ظمو»د, !دت لمدصعسا 1ع مصحتتغوع 0 ةامع ءةماتغمصعل

 مدعصتأ 1ه06معدلمصتأ ءا لع م'ةؤاعع مدق همصق10 66 ءمممدم ع ودرء. ب الامد
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 هب هنيمردت ا ةحاسلا ءىرسب هاو كيلا :بنذ هل ام هللاو كلملا اهتا

 هتاف هل لغم الو هلغم ىلع ضبقلا عبطلاو عرشلا ىف نسحي سلو

 ديرت كتكلو همواقمو هيعاسمو هنساحم ىكحُي ال نمو ايندلا دحوا

 . اةقيجاحو قنمع نيب اًبصق كلاغم لعاج انا اهو ىتلطاميو ىتلواطم
 نينعاطلا ةتساو نمماللا ماهسل "٠ ىدهتسمو ىتيج ىف هيلا ضهانو
 اهيف هعجارت الو ةدحاولا هذهب كهبأ ىلع نم قب اي لاقف ىترفس ىف
 . هدللاو ةياكش ىف اهدواعو هتدلاو ىلع لخدو ماقو كل ةعاطو اعمس لاقف
 ٍمسر يأ ملعت انا لجن كئلاقف سر ةبراحم نم هاَيا هفلكي اهب أهربخحأو

 او لدتح املا: نضورشلا + ف لطاهلا .ىيغلا نم ونهنش نارتيا :ىف اًوتأ نسحا
 0) 311 ىتجاحو . - (7 11 بدهتسمو .

 امر, معردتتخأ 8رفءطاقمآ, هعودع لع 1ع لغلعملمعع ءأ هععدمع-اغم1 لع ممصاع» "عد

 ممغلع ذ محم معامع. + [ةأعملتوجةلط لت : «٠ لع زسع مدص طلعتب 6 مما, نيتك

 . ماه ةاحعاتس امرك عمح عك 01 عا ينل عوؤ ةطووآ] نص عدغ ةصصمءعسغأ لع نع لمصأ

 اذن 1" ةععددعو. ]11 عوأ ننصاسدتتعع ذ 12 101 لتحمع ءأ ذ 12 مهاسعع 0' جة نأعدع نط

 طمصصسمع ةصعم سدح مدعملطاع اعل يدع ]ستر نحت عدا تستونع لقصخ 1ع صمصلع أ
 لمدغ 1عو طعا1ع5 ةعاتمصف, 1عو تيمامتاك ءغ 1عو طدغمتللعو مع معدحعسأ 5ع

 نمرصرما عع. (نع ندع غد >7ءادعر, 0'عوؤ عدومع» لي عمرو ءأ ةيصرم1 هزم لعد

 25 0ل01[113ع5 عمح عرع5 م01. 11315 7011 نع هتك يفعسأعم دانت عاعمم عدخ

 ا ةوصو مماعرد ةءورعاعع مدد قرصصس هل عمد عصأب ممم ءطغعت» مصاعع آقانقكأعمم

 ذ 18 ماع لع مممد ةهعصغع ءأ دمص' ءعممفذعت, هان كادر عأ لع هعالع قسمة مط عب
 هان اعه115 لع5د نعودعتسو أ ةحتح مماصاغع5د لعد ممملتدهستك.» ظامعطتقمأ

 لتغ : «للمم ظلكر كمدصع ة امدح مغعع هءالع واتم[ دعانم» دعدلعمءدغ عا مع

 ءطعمءاع مهق هذ 16 تعم ءاحدصوع» 0'هحتم. » [ةلعملتجةلط مغرمصلتأ : «لع

 ذاتك م8866 هذ (هطغتس » ]11 دع 1عبو عا دع معدعتغ هدد" لع هذ مغ

 [هلعملتجة لطم ينرممووسأ لع هماتحعوت هذ دو متغعع دعد ماهتسأعخ همصانع

 ظانءااقمأ, طحن مدعام لع 1م م6متطاع مهتمدتمس لع تعم 1م جدعسع ذ 1مددنداعمد
 نتا ؟ءعدهتغ لع طحت د 1مم ممدعر». جه مدغرع نق لتأ : « لع 5دتد-ات هك, 0

 15, ندع آ1مسدماعسم ه متغ ماسف لع طعم لقصف 1"! ءقصفعطقطب ناتع مع !ةنأ
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 ريهف ةفنبلا نع اهاقإو دامه ءآلل 0 هي ناشطعلا ةّتحم هِنَبَحُي اهلفا

 كلملا مسا ينو نمل 7 هوس ىتجيصن لبقت نا ئأرلاو .
 كرتم ال هنا نيطعت تنا ذايددغسا لاقف هنع كل رفيال هتاف كيبال

 نتلاقو يح 539 000-0 نع لدعم الو 28

 افي ىنمبرجا 0 نم ىرمغ 4 ةازنما )2( نال ىقروشم نيل

 ىف هللا قو كمد قارص ىلا كمدقب عست الو مآرإب لعاو © نئيكنقحما
 --- عرضبو اًباوج هاري مو كاكبيشط طالب دلوب 1 1 الو كفا

 ١11 ناضغلا, © ناضغلا. -- © 6( اال. ب 31 ويكمل © 0 ةاهدلاو. كد
 0 1 ١

 نصع ةطوصلقفساأع ماستع لهصق اتت 06 0عودفءطغ, هذ نانع 1 ةمتماتخ اخ هاتأ

 ررماتتع ]ست دعد قصمد ماعد وأ هتتقوا ةلعصغ ندع 1ع لفوتنع لكحسص طمصصتصع

 هدلووسمسأ لع دمزك مودع 1'ةدحح 1801067 (('ءوأ آنت نمت 3 7؟هتسعات 165 0-

 مجمد عأ دععماتتت 145 دودج ءنةهتسف. 11 ءوا لع 1 1م»عع لع يدق عدانتصعأف

 ةل1ةمطقصتم ءأ مععدوصمع م'عدأ قمدطاع لع 1[نئاعتع ةحتعع تت. "ان لعررعدتن 116

 هع ندع زرع اع ممقعتل1 عر مع مماصغ مهعءطعع مصطعع ]ستر دع رتملسأ 1!" 26180[

 هأ 1ةتددع» 1ع نلعع لع "م1 هذ امد مغعع, قع ت1 مع ع 1ع ملغم مهقن» [ةلعطع

 ل1رجةلط 016 : « ]د ةدتك نن11 2 وأ د مموونطاع لع هفوعات وعع ىمد ءماطد

 رم 201 6ةمص عطخم 1 ل هوت 3111 عاطم لأ بيتنا مع 06ءلع.» ةلمعد آ[هاقر ماس

 ماعدت دع مجرد 16 تمدوع, هع معدعتأ 12 مملطتسغع, د و ةوكمسأ :

 « للود 515, «مددصمع اان ه5 37106 7055 ]1ع ممدتحتمتعع ! (نعاتتت اتت لأ

 ه0 عوؤ لفوحز هطفعاتس "عومتأ دذ مهتأ ةدصق ننال 15 لعسصسمسلع. 51, 66-
 معدضلمسأب اخ مع 7عات> م35 ةانتا"ع ممم 6005ءز1, م30ع 06 )4 ةاتتق 6
 [صصصعر مطقت]أاع 0' هنا عو مععومدصعفر ع5 طمصصسوو 0' تيموعمسعع, لعق

 عمق 06750163665 تأ 53 عمد ءأ 3علق 5عآمج 1عاتتع 8915. ]ع كماتتتق مهق غ18 2201[,
 مممدخسع لع اه مغ نم ةحدنضوصمسأ اه ممغع ءعدع 1510186 مقق مهنع 12 معالع
 لختص ظلك 1غآ ندع اما. نتف ءآلع دع طدغ [1ه1عمل1ةلط مع ممنممدلتغ مهقر
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 - كيلمعلا : هحانج ةلصل دادعتسالاب نجمي اصاب ىاتسج ىلإ ضوهنلل

 قرتطلا عمجم ىلا اوهتقنا اتلف نثوشب هعمو هشيج ىف باكرلا هب

 لاسج 0ةنمّدقم ىلع ناك ىذلا لمه كرب ناتسجم قيرط ىف اوذخاو

 هنمرّيطتف ديدشلا برضلاو اذ يمعلا تلات ضقهبف مو لاقثالا

 )000 ف أر تنابأ 0 ا ابب ذايدنفسأ

 فيكم

 - ةجلا سر ريصمو مسر ىلا ادا نمهب هنبا ذاب>دنفسا ذافنا

 كتيحأن ىدورو ع زعي هل لق لاقو مسر ىلا بوكرلاب نهب رما هنا تف
 )0( 11 مدقم . -- ا ( فيغلا .. - (9 ( هترواجتو

  ةمراتأ, 2[ ةعق مععمدعدتلم لع لغمدسأ مودع 1ع ذعار ءدافص عا هحلمدصسو هل ةع5

 115 ع دع مغغمدعع» موانع 1'ةععممد مدعصعت“. هتف 11 دع ممتغ عد مه ءطع هذ م

 . 1616 لع ةورد ةصمغع, عمم عممسأ ةعع ]دنت 8عوعطم ةغط عم.

 ]يمعوؤسع ]هرج ةضحو هنخ مماسأ لع زوصعاتم» ع5 مان 45 ءأ 7 1[

 هةدعدمعم دع 1م ءمسجتع لح 5«لر ءداقعر 1ع طف عدت نحت مق ءطقتأ عد اغأع
 - 8 001 لعو نطق ممعدتتج ءطقضونم5 د كاديدت وع هماتعطقز © ءوأؤ هم
 ىدتس نلتمس 1ع ملمدصمتأ 0ع دلع عمد أ 0110 1'ةئءوطامنأ ع 00115:
 11 سمع مانأ ةاردع ةممعمم ذ هع معا وع 15[ عصلتجةللط ءمدفت نعم هعأا ةصعتلعصأ

 نورومامع احط دمحتتت'ة15 م6532 عع. 11 انترعه دهص ةهطعع غب لكحص ءمدمر اضخهص عام

 13 (6أغعغ جدت نطفطمعدوتت. انتر 01115111173016 0 70 11 ج18 هنن طم

 لح ةعمحع 18[1:مصقصل. 11 زر ةامطاتل ةدص قسد ءأ 11 دةجتكو 050 ءدوع» ذ

 [5سكاعسم نص معذددوع ةهأ لع مصلغمع» ةجوع ادت

 151110154011 115011: 5011 111:5 ظفؤاآتا1 111 خال ط815 215 0511

 8010571131 58 8115 ىآن ط815 218 آان.

 [هز عملت ةلط لمدصم 1'هعلعع هذ روطسقمس لع دع ءعملعع ةذ 558 2001م

 06 8هرحفاعسم ءهأ لع ادت لتعع 1ع دو مدس : « 11 مم'عوأ مةصتطاع لع ؟ةدتع لقصف
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 عم اهنع رفنت ةطُخ كاتا ققملكتو اهتدرو ىتلا ليبسلا هذه. ىلغ
 عمو اهب ككصع لها نع تدّرفت ىلا كصئاصخو كبقانم ىلع
 معت كتكلو اهتم برق اهف كرابخا بمطو رهش نارنيا ىف كراتأ نسخ
 شحوتسا دقو »مسر هل ىلاخُي الو رما هل ىقعُي ال ىساتشب كلملا.نأ

 سفنلا ضرع كلافغاو هتمدخ نع كدعاقت كيلعركناو اًذِجَن كنم

 ضهنأ ىنإب ىترماف هل تضرع ىتلا بوردو 0 بوطخل دنع .هتتريضح ىلع
 فسخ: فز عيا فاعلم عا بك مرسال ىلذنضإ: طا انيق فاير

 هنم يسرا مو كيعاسم نم قلس امل كمرج ةبهو كنع اضربلاو كديق

 ىادييتارسم .ىلمإو : كلاما وتنفع !ىلا تاتتداضإز افملععلاقلإو تاه ]رار

 ( ( متسر٠ 9(  31 ةمدخ . - 0:0 فوط .

 اند مهلتذ لع هعالع مممصتفمع ها لع اع همداعمتس لمع خذ دصع' ءطمذع لعرمتما

 ادوسعأ]ع اح "ععجاععمم. ظغ ممادصامملأ لع "ععمصسمتق اعد اناععد عامرت عادت 6أ

 ه5 مممصلف مممصكاأعم مدع 1عوودعأد اند 1065 ن1 ت6 هدسل عووسف 0ع [عق ةمزط ا[ عمل

 مم هتسف, 165 طقاتأف هلأ ا ان هك ةععمصدت مأتك لقضك 1!" مقصفءطقطتغ 6م[ 1

 طع]1ء معجم صحفع لمدخ طخ ]ةاتتك لهصم 165 مهتتذ 7015155. لالهتف, اح قوق 0

 ]'ند مع معسأ همكم ععع مصاف نص هدنلسع لح 701 81ةءطتققأو طق عااتقعت
 (ل'هعقعمجأمر»ع دعو مصصمم 0لءعرصعصتاق. 0م 11 هذا [م»أ طتفءوصتعمأ 06 مز ةأ

 ام ممعمعطع لع ("ةامع ةطواعسسم لع طصن معملرعع اعد طم ةععق أ (['ةتنمتن
 دووانو6 لع اع ممؤدعصاع» خذ ده مدع لقصف 16و عمحوو ةنؤص عم عتق لات
 أنل دمصغ ةمعخند ءأ لقصف 165 عدععععو نتتتل ةحوتأ هذ ةهناعطتتس [1 مداه لمصع

 هرسامدصف لع مصع معدلمع ةستلو لع غمأ أ لع اع ممصمعمع» ةمعطقلا6. 5

 ان هطغتم هذ دمص هلع زلصاعم عمل عمدت ممادن* مز ةتتيمتتغخ لع طق مماتع ننأ11

 مسرع اعد ءطفتصسعور ممادع يتتل دوزغ طلعص لتكرمدع ةدح عد ام1 كه ندا اع

 رجهسالمدمع اه سماع هج ءمصفت06هطنمس» لع اعد طقتتام 1دتاك 0'دساععآملفز أ
 لع مع دعمت ءمصاعسأ نس'نعم هطاعصمسأ لع ]ست نتا اع لمصصع الصح عداتكاتكعب
 نستل اةععم»لع دمع ممطع 0 طمصصعتع عا يتا ع ممامطاتمدو لمصم 1ع ممصع
 1ع ماسك نلف ندع د هتعذ زردصمتك هءعاتجمم ءا لقصف 1ع5د ماسخ ةصتص 9
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 "املا فاول اهل نال التقلا قيودا دامينزط ميسي هسعيست ما لاب
 لاز 0 ىنابديد. ةآارف ىداولا ربعو نهب نفنف رذتإ نم رذعا دقو ةيراكلا

 هةهجوبتو كولملا ءآنبا قز ىف سراف روبعب »لاز ربخاو لبهلل ةلُق نم
 دانا لله يريم ها. فلقرم ف لاز .ديعتسقرمشلا اًذدغم دلي ءاقلت

 ”- طي قيع اليد بلا ذا وصنع نيالا ره لامع نع يضمن

 ديلاو .لاز كتيطا هل 0 لاقو:. نسعب لبقأ نأ تيلي مو نيقاهدلا مسر ىلع

 نقنساتشي كلملا نبا ذايدنفسا ىبا ةلاسر هغلبال مسر ىلع ىلدف جسر

 لاقف بكر ف هقناعف نهب لجرتو هل ديو هب بخرو لاز هملا ماقف
 رورسلا ٍبلهسنو كمدخل نايك علا كراد لوزن لضفت لاز هل

 (0) 11 نأديد. - ( ةةذصومع لوسو (ن. د (3) 11 لواف. - () 1155. اهنكست.

 1 ل1 عصمت لمصدت ان هتعد نان مموهغاد. اط[دتك. د1 ان ؟ةلكتدعد هأ ممدزقأعد ءأ 0

 1 01 خ ةارع معاعأ]ع قم ةواتتتعا"ةهتط 01-0160216 5 1ك

 ْك احن 01 701 ع ل عمم عدع ةدصق عر"معطعق. »

 ظوطسممس مدعاتغ ءا عوج عدو 12 تحتغ»ع. آنع عما عدت لع 81 1ةزيدضأ اا

 لح طقتسأ لع 12 مهمدتمومعر هج ععاتغ ةمرص دمهتاعع نمنسس ءهلةلتعم موعامسأ 1

 موسع لعد مماسععد ؟عدقتأ لع مدقدع» 1ع ال1عمحع ءأ دع لتسوعمتا مةجدت0-

 مدعم رعد ]م تللع. يقل هحوتغ نص هطوعجهغمتعع لمدصصتسمسا 12 ءمادتعز ذأ ان

 -: صتمصأم ءأب هردعؤم هحوتع ةغاعساتح عصعمأ ؟عودسلف ظمفطسمم , 11 لتأ : «]1]1 هدأ
 ,ءعيمامتسعمد عمغ لع آه ةةصنللع ءموتدلع. + 11 لعدوعملتغ ةأ ههمدتغ ل له موعاع لع
 همر مهلقتك غ 12 [جعمص لعد لتطوقمم. 8دطسمس هع اهركلق مههبف ةععاح عت

 زب ]سن لقا : «لع معطمع يدع ات هد كفل, مغعع لع [هدماعمت. طلددصما هن ب

 ٠ 16 اممادح ءعرتوت مانت ]جت ممم ات صانع 1ع ممعدددوع لع .مممص مغعع .[ةلعصس

 0ل17ةمطر طقم لح ممن ظتفءطتقمإ.» 231 هلله ذ 1طدتر طنت ةهادطقتلم 12 طاعص-

 رعمسع ها دع معمداععمم لععدصتغ ]تت ظفطسصفم مصتغ ماعل هل اعمدع ءأ 1" عض
 :طعوفدوب مامتف ؟"عمصمستأم هذ ءطغعتدل. مقل طبخ لثأ : « الدتعمع 0عووعسلمع لمصق
 اه : مهلمتكر هاذ دمدتك لعمد ءدعععمدع .همرصمع اع5 5ةعطالاأعاتتتك أ هانقفأ

 ]جمان معا 0135 01115510925 20105 عزمنا لع مدي هةصصاخنع ءهأ هحتمزع !"طمص

44 
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 لاف اخى نتسستما نوم سر عوجر رظتقننو كتمدانم قّوشتنو كتعلطب

 هيلع ىنلدف مكبس قلا ١ ام دحأ دنع كونا ال ىإب ىنرمأ اه ىبأ نأ نهب

 ىتو هناكم ىلع هلدي نم* هغم ذفناف هتلّمحت ام هغّلباو هذصقال

 هرثأ ىفتقا نهب نإو لاز ةهج نم اًبرغ ناك هليلد نأ نيرغلا تافارتخ

 هنمرظنف خغاش لبج ىنوهو ةسر دّيصتم ىلاراص ىتح راس هنا تف

 هسوف طبرو لزنف هرظنم لوهو هممج مظع هعارو ليج ىلع لبج ىلا

 ةهظعران هيدي نمبو دعاقوهو مسر ىلع نشا ىتح لبجلل ىف لقوتو
 هراسي ىفو «امجاندرج هريدي ةرمع هيلع عمر هنيم.ىفو ار قزو

 () 0 ع:كضتم, 1[ ةديصم. ل ا( 0 ىف. )(  آه مادعع 06 ةعو لعتح ططمأق لأ 16و16 و

 طاوصع لهصق 11. 4 31[ رهجو. 8 ( ريسع. -- ا" 0 اًجانرج., 1 اجاذرج..

 دعم 016 طمزرنع جوع غ01 هد ةهكاعسلمصأ لانع ظمسمأعسص ممهتعمسفع لع 8

 ناطقمذع. » ظفطسمص مةموصلتغ : « آن مسلعع لع مممص مغعع وا لع مع صا هت
 مامر ءطعت مععدمدمع ةحوسصأ "هت متع راح 1ماسمأعمم. 1"ةتفدصحما لمدع موش

 ممئاعع 1ع العد هان 11 دع انمامحتعب مما نتع زع ممع "عد0ع ةتحت*غو لع طاق ءأ

 ادت قرد سصس ناتع 16 ممعددد ومع لمدأ زع ةدتف ءطقتشوفن. » اخص 0056013 عه ©

 231 عمحتمارتم ةهحتعع ]صن نتعانتنتس ماتت 1ع ءمدعتستتع هدمت: غد لع 1ماتفأعسم.

 10 ةمرعنو 1ع5د 1ةععملع5 لعد ءعموعق, هع لدغ حصص نمعطعمتت 1 هصخ ةتتزمانغقا ع

 231 ندا ةعرحتتا لع عتتلع خذ 8وطصممس ءغ نانع ةعاتتحعا دردتحمتأ. 11 محمععطم ١

 ةلطقا لاتكون هع ندتل ةعسخفأغ ددع 1ع مهدعع 0ع كطهفدع لع 1[اهاتمأعت انت

 3 66 ممن عاتأ. 56 1010117731[ ةالآ“ 6 00001 6ة1هرمعب نمع 201

 دع نضع طممصأم عت عر 1عأ 11 031ةتقودتأ قانا رعتح 0ع ظوطسمسب 6م

 ممتع مص ةيمدختع هم»مذ أ دحر 1[معممت0 قطاع ةقزردععأت

 ظدحطسصمس , ةزتوصأ صف م1606 اعنع, همعطم دود ءطعول ءأ عمت

 طفتتتعممس اتكون ف نص مملصغ هن 11 لمدمتسمتغ [10هانقاعتتم. (رعانت-] , ةققلق
 ةهرتدسصأ لععدصت ]دخت انج ععمص0 1ع ءاناصع هاهأنع 0ع تسر اةمهتأ لهطق و

 محمتص لعمتكع تصع 1آدصغعع ىدنع 1هودعالع ةامتغ ةمحط»عمءاتغ نص ةصع ةدتنتتةمع

 نما اةهتمدتأ امدعصع» ءأ مةاتع ءغ لفصف هه مممتس عوسعطع هسع ععوصلع
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 لسغست ىبا نيفكال هسفن ىف* نهب لاقف اًرج ولم ريبك ٠١ ساط
 ةبهظنع ةرضع هيلع لسسراف 0ةليغ:هتلتقالو ناطيشلا اذهب بلقلا

 اهئيجم ىقاهعقو مس عمب اهناكم نم تذفن انف هسار اهب دصق
 راسل اهيل لطب يطالنحلا يزرع تقم الا عودت [ياهيلا روم دعسد
 لقوا لاق هلع لعل لانا عمرو :همدقي'هشفن نع هاهاتغو هتزواجت

 هشننقتتا ىف نتجوأ كلذ نسعتب ىأز مخي اجرب هيوتس ووجاولا ضعي

 داتقو: ةسنر ىلا بكرو ىرسخا :قيرط ىف اذخآ طبهو همبا كع هنم ةفيخ
 . كايا طنب يم سر هارظن تلف هدنع ةيعقو هيلا لذنمو هوهنا:ةزايزا ىاك

 ال كلملا رضنع ىم انيلا لبقملا نيرافلا اذه نأ ىحا اي ةرابزل لاق نمعب .

 7 ةدعقأو مسر هيلإ ماقف هل دجو لجرت هنم اند نيحو كش

 0) 0 شاطر 31 سواط. - (2 ع5 ممماف ممهسولنعمأ لقهتق5 (, 11 ىأ هند انعات 06 ىلا. ع
 . 9 11 اهاجو. )(  () وظنا . ت (5) 11 هتمدان.

 ٠ ««ماخمع معصماتع لع تم. 8دطسمس هع لتغ : « لع ؟هدع 0ةاتحتع» مممص مقنع لع

 5و 72606 ءاتزت 2102 3 هانز أ لع هع لغصم». (ع لغصمم, زع ؟؟عدج ]ع انما

 مدع ةسصمسمع ! ١ خا 11 طغ ءطمتمع دادنع ]دن نص ط10ع لع ماععمع عد اتقدصأ 0

 ' 1ةاع. ]مدنندع 12 ماعمع لغامعطغع دع دصتغ هذ ممد1عر, 180ه دأعسم , 1'عماعم-

 لقصأ ةضتحعر, 1478 16و رتعتعي ممهتك مع ةأعص 000 موقز ةعمل عمم عصب

 ننمصل ءكلع أ ممعطعب 11 لفامدعمم 12 اةأع زهقوتنف نع نتن عا1ع هثأ ممقدم

 . .قاتتع انتر ماتت 11 13 ءعمماتكذو 276م دمر م160 ءأا 15 زعاذ عد طقف عد لتكفسأ د

 . «٠ (6هدوأ معما ةغع نعال دع 1هتتحتع نمت 15 1دتغ مدا ة7عع ىوص م10. »
 آةطصمفم , ةجئدصأ ان هعاقهب دع سمت هذ هعهتط لمع ءأ ذ "علما عت جوان دود غم

 نص عا ةعجعمودتعع. ]11 لعمئعصلتأ مدع نص ةدكعع ءطعصتس أ دع لتس وعم عذ
 1[ مدفأعسم نات 33:0[ 616 معز هنطأ مدع دهدح "نع /عطخععط , ةقدتك ةنجتتغم لع دن

 [هاتفغعسمم , عم انمزتوسصخ ظفطمتمس لع 1هذصب لتأ ذ ةعطفمءعط : « لامس 1[منعب

 نع نهج هلتعع نات 5ع لتستوع ؟ءرتك دطمانق وأ ةقذاتض 6مم عما لع1د اةسمتللع مهرنولع. »

 نمل ظدطصمص دع طدغ ةرحمعمعطغر 11 سصتأ 160 3 اعععع تأ دع معتمد عصف

 لعدسأ ادت. 1مدمأغعسم هللق ذ انت, 1ع 8غ ةقذعمتع ءا طتت لعصفسلمف ندعأ ةامتأ
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 مويوجبوسو هج عب بمجمع

 كيلا ىلسرا دقو دنفيه طاش ىلع ركسعم ذايدنغسا وأ نأ لاقو

  رضح ام قم الزا: لاقت عسر: لاقف اهكتغلب هااهئادأ ف :كنذا.ىاف ةلاسولب

 ةجاحلل اتم لكالا هل لاقو هيدي نيمب.ةعضوف كزدا.ءاوشلا ناك دقو

 نتسعببو ةعمدا عك يبا دجنلاو لمكمالا ى لشعب قاف اير لعدم اهلل طاسوربأ

 ىقبني ال عسر هل لاقف اليلق الا بارلا. نو امسي الا :ماعطلا نم لاديالا

 نعطلا دنع هوانغ لبقيف برشلاو لكالا لملق نوكي نا كلملا نبال
 :نءابتقلوجلر عكا كلو اهلك !لبقي اناولملا ةاينبا نحر كاهف فليم
 ِض . انا لاقو اهملا عشت قاما ةرافسلا.ىسحاو ةلاسرلا ىذا سعب نأ

 : اهتادال .3155 ١

 ءوص همدد ءأ ذ يصعالع ةممتلاع ز] ةممدععممتأ. ظفطصصمم 1ع انت هرتقسك تأ,
 اهنكاعسم دع معمواععمم لعردست استر 16 تقدعع ةمذاعع اهنععر ءاقع مهمتك ف

 ات طدتمع» 1م ةأغغ ءأ 1م ممهتست مانت 1116 نت عواتمصصم ةاتنع قون مغع عا همه
 يمض ل مورتع عا ىدسع 1ع ةمماتك لع دد نامتتع. 8فطسمما ؟"ةرروصلتا ذ اماتأ عه
 ه6 لتخ :.« للمد مغعع [ةلعملتجةلط عدا قصف هت طم لت [كتصصسمس 0:31

 صام عمك متن عرق 10م1 ةحعع نص دم عمقه معز هز هن مععمصغأم لع 1ع م غووصاعال

 رع دمتم اع 1ع تعم همدصهلا»أع. ب ل[هموععمسع 0'ةطم»0, لتأ [هدفاعمو 0

 2م ناتع طماتك هكممك 1علند طع »مام ةامصغأ ذب ممتصغم 11 1ع م0353 لعزتهمأ آنت ءم

 للدوصأ : « الآن نكت طمقنت تعط0 833, 20135 801 ههانو[ متسع همماعع ةممغاتأو 01+

 ا طحمص ععرتدك مماننع همانك اعمل عمم مه عفتع. د هتك 11 هع مدنا نغ ممص عع“ أ
 خذ طمزعع ءمجتعممعصعسا ةعامست ةمص طقطتاتمع (ةمعتك ندع ظ8فطسمم م6

 امدعطق ندع ملف معد عمغ خ 1ع حتمطلع ةهان هم تتض. مدماعسم آدخ لنا: «آل
 مع ]جدأ مدك ندع 1ع مركضعع ة0زأ انس معاتأ ططفض ع عابس ءأانص معاتأ طانحءاتتب
 نع ةلمرد 11 دععدتغ معد ةماع ذ ممماع» لعد مدد لع اهصمعع كه لع ةةطعع.»

 ظدطسمم ممممصدلتغ : «!لودتك ةبحاسعو مرق ءعقر 50105 202886025 معأت , 815

 صمتك ةمرص صعد مهتلادصتق. » ظصفتتنع 11 لناتحعو 1ع ممعدددوع أ ه'ةعوستلاق
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 انبكرف «اهيلا انّب مقف كيبا ةرضح ىلا كخانج لسماو انا اهو اهنع
 اقوسمدسل ضيا ام داذهإو لزسملا ىلا غوجرلاب ةرابز هاخأ مسر رماق
 ققوو ىداولا طاش ىلا نهب 0 قلطناو هبيبجي هنا رّدق ذا ذايدنفسأ

 السر وطعم ةرتخلا# ةليبا ىلإ متهتو قبغر يسلا : مكقأو تادف
  اسهدق لاقو ذايدنفسا هرجزف هتوقو هققلوجر ١ ىصي ذخاو هدحو
 ١ ديالا ئللاة مهلا اذه تاو رانبكللا [ومالا ىواغشنلا رعت جال هلق
 )را هال هكيف ةنسوغم اه دو [غقوقوا من عسر ةحتا قاعي لاطبلاو
 هيدي ىنمب لّجرتتو هيلا لصو ىتح ءاملا قرتخا مسر «هآر اتلف ىداولا
 دجا لاقو 57 بوكرلإب هزما رق هفطالو ذايدنفسا هحلاصو هل دجو

 هنا اهبيلا. 0 11 لةدصوسع لقصف 0. - (© ة[همواتع لقصف 0. ع اث) ةلوموسع لهصسو (ن.

 + 15-60 كار.

 . 06 ده طمتموزود». [0تكأ عدد ةهلوسأ ةءعمادأغ عع ها عسأت م ل16 : « ]ره 1ن-

 ممصقعر ءاعمأ مممزح ممطمع. لع هلك [ةععمسس ممعدع# هانم نك 0ع امص مغطعب
 . ق11ممددرب عممعسمطاع ! ١ اكغ 115 مممصاغععمأ ذ كعمل

 [ماتكغعمم هرلمدصق هذ دود [عمرع مءا!ؤععط لع معامابصم عع خذ 1ع طحفتكمد ءأ

 لع اهددأ ممةموسعع ممددع سدتغعت* [ةكعملتجة لطب دمع تل ةديحرتمددتغ نمل ةعععر)-

 [ءمدتأ مرح ةصحتتماتم». (0نمصخ ذ طن, 11 8غ تمانع ةتعع 8مفطسقم 50111

 طمعا لس عجور وهز ز] هدمعنأم. ظدطسمس ءةدصاخعخف لقصف ]'ءونتر 2317 ءععذو 1

 /1عدحع هغ دع معهلتغا هس»غد 0'[ةاعملاتجةلط. 11 طحت ةصصمصعم 1'ةصاحنع ل

 [1هتماعسمم , ؟عدمسأ ةوطق ءوعمرأاع, ءأ دع دمتغ انت مدعاع» لع دم طعوحمادع أ

 لع ىو 1ممعع. [ةأعملتجةذلط طحت لتأ لكدص امد دؤوغعع : « ]11 ع 1مدعاعسمردو ننع

 "هرج ه لثأ : « 0/' ءدحمزتعتب مدق ]ع5 معاتلك مهمات اممئاع» 1عو ععدصلعد هلافتسعذ.

 (0نعأك ءاطهس متمدف ءأ يدعأك طغعمد ةقدات الانقر مار مماتت" كم0[ مهلا

 دج 1[ مدكأغعمم ه1 ممانت 1ع ماهعع» جتت-اعوؤدتك 0' دع فد

 [هزعملتجةلط ةهجدصغ لعدد صلع دود ءطعحول, مممدتم ءأ دع اعهسكزرمتتأاق هلت

 طمس لع 1م مدتغعع. [1مسدفاعم , عد ا6 ىمزبوستأ 13 مدح عسو. ةعحتغ مند لع

 انت, 11 دمتخأ متعل هذ اععع أ 5ع م«مواععمم. [1عملترةلط طدت اعصلتخ 1ج دصقتم

 وع مممساعو 106 جعئمعتعدع ءأ طحت لتغ لع معمممصأع» ذ ءطعتتول١ 1ماتمأعسم



 332 1آ[115101115 115 15015 5 نيتاولمللا

 اًمداق املاس كينازا نا كاع ركاز تاثاقلو كقاقبا ى:ةعنلا قكعء.دللا

 شوامس ةيؤر "لدعت كتيؤر ناف ىقيرط كتمدخ ىلإ اًبّرقمو ىضزا
 ىف كئاقل ىلع همنا رع هللا ددجا اًضيا انو ذايدنفسإ هل لاقف ىدنع

 ام كاسط.ةبقو ىغإ نلقوعشنمب 02 ىّتم كتاف ةمالسلاو ةقحلا سابل

 ىلا ياسو كلذ ليهستب هللا معنإ ىثتح كبرق تيتهتو كتقتنما

 الءاستتو اقناعتتو مسر هملا ماقف نئوشب لبقاو هيف الزنو قدارسلا
 ياعم داعاو:هسار ىنهام"ذايدتفشإ 0 نضفتو نوثكنقلي متثالث اودعقو

 هديب ءاطعالا مسر ىيملكت ىلع مالكلا ىبو نغب اهلهحت ىتلا ةلاسولا

 هرمأ حالصا ىف هعيفش نوكيل هدلاو ةرضح ىلا ديقلا ىف هعم ريضملاو

 0 6 لدهت. 70-2 ضقنو .

  ةاؤامصأ معسمتق عم دءالع, لتغ : «لع ءعدلف ععفععد ذ طلعت 0ع اه مصقع#اتةح
 مد ءا لع هءانع معمعمسط»ع ةحوع اما: زرع 1ع معمم ععولع لع 12 حف نتنتل

 رص 'هععم»لع لع اع متع عد طوصصع ددصاغعر 1غق لقصف ممم مهو5, هغ متع [ل0مج

 ممصأ همعدف1ام» لع 1ع "عممعع ممعذ طمصصصم ةععقز هونع زع 1غ ععمتلع لعد

  مممرمعق رععتعج لمع زع "عوملمتك 5ززةمدقعط ! » [ةكعملتجةلط مو :

 « 1101 ةسقدأ, رع 1هدع ا«تعت لع مم'دععملعتع لع 1ع متع عد طمصصع ةدصاع

 ها هر طمص ةأمأز هقتع ات 20:65 311551 ءطعت“ ندع ممصد 1[غمع 8عدءطم ةاطعم .

 11 ر د 10هوعاعيسمو ناتع ] ةفوماتتسمتك هنن طوصطعمس»ع لع ةممءمءطع» كغ ندع

 ل6وررعمتك دمع معمعمصأمعع جمع 01. كمطسم , لعب ه 120156 ةممص 0[غةزتخ! »
 115 دع ممهلتمعما هنن مدحتللم» هغ رع لعدوعملتععما. 4 1!ةعتحفع لع 136-

 ةءطمفاطعمس, 10مدماعسم ]112 ذ آ]دتن 115 ةعمصطءةفدؤععمأ ءا 5 ه0 عدوؤضعصأ 3

 لن عوأتممك ل'اتكد عع. هتك, امانك 1ع5 "هز 5ع طماطعمأ لذ 21151.

 [هل عدلت نذلط 067ءآ1هزجزمد امادك 16د ةعجسست عساف يحتل ةتتوتأ لقصف 12 اناأغر

 مممغام 1عو مدف06عداتمدم لم معدددمع ندع ظ8دطسمس ة8ةهنغ ةاغ كمعوف
 لع ممرتاع» ذل 8هدمأعطم أ مصاتساتم 10ان)0ها25 ف هتتوعع لع ]نت 0ع 5ع ةوادح

 معاتعسع ءا لع عمتس ةنتعع ]ستر هد طقفتصعفر هذ 12 همدع لع ةمص مغععب هاذ
 ١1 5ع مهمموددتا 0ص[ ء«ءملعع عد كد 1ةحعاتتع ممانع 1ع تعم ممطقطتلتاع» ءأ
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 ”ايلابينا عم ذايدتفسا اي كل ىذرا تسل عسر لاقف هتبتر ىلا هتداعاو

 ةادمتف هنن تلكم اهفاركفت نا هال كلملا* تالآ لماكتو كلحم ولعو

 هنتا تلقل ةيقحل الرلو ءالقعلاو ءافصنلا مالك نموه امف هلوقت نأ نع
 او بطيز, بباله سفللا دانا اهلل نئاميو:ءاهفنسلاو_نمداجملا مالك نم
 ظ ىلع ىربجاو ةمعنلا مأمتو ةردقلاو ةوقلا ىم هللا ىناطعا احم ةهضهلا

 ١ تسر كاسنما نم هل ىتققوو ماظعلا موتفلاو ماسهل رومالا نم ىدي

 قسح ةالولو مت |رأث كر دأو مئادعا رهقو متناعاو كولملا ةتاغاو «8كلملا

 5 نأ ن رالا ليوتلاو أ ةرسكذ نم ىاجو قري ام ناكل ىلاعفا تارسمتو ىراتأ

 الب اههبجال نياكي الاهم بامصو ١ عمطت الو كيلا * ناطيشلل قرطت

 .. 0) ةكدصومغ لهصح 0. ت (9 11 كولملا. ] 3 ( الو. 0 ركذ نع ئهجو قرب 0

 16 ممفزمطاتع لدصم دد لتوصتتغ. 1مدماعسم "ةرداتواتم : « لع مع ؟ءاتح 285 ©1011.

 ة 15( عدلتجة لطب نم'دحعع اعد ةقمتسعمأعد سهلت غد, امد رمصوع 51 61476 ءأ اعف
 طقتسأع5 تععاتق 21)0ع5ز ات مان15565 داس ءاعمتم 12 معصقفع لمصأ ات 5

 0ع مدعالع» عر ةصعم»ع ممتسفر نمع ات 1! ييجضسصعق. (نع ماعذأ مهق ]8 تض

 . اهصومعع نمع انعمسعءصأ لعد طمضتسدعو ةعمدغند هأ "ميدهدصمطأ]عو هب م امتلأ

 1ع ععوررععأ ندع رع اع لمدن, رع لتعودتك ندع هع ودا لعد مدصمأع5 لع ظماتك ءا

 ل0105. (0ن'ذ ط«تعس دع مامتقع يدع رع ةنطتقنع 12 طمصتع ءأ ندع ]ع م©
 ةمنسعأأع ذ 1" طسصمتلتخم» , ةهلمعد نسا همه ةععم»لغ تسع عالم 1مءعر تضع

 اعا1ع مادتكدذصعع عغ عالع طمتستع 1هءاحصعز نتك 2 دنا ةععمسسمأتع مهن

 مدمر 0ع 51 عموصلعد ءطمدعو ءا معمم مماعت» لع 51 ةءاهغفصتعق 1عام1ع5 ءأ

 نستل صحو تق هد معدات" ع 06 ةوحت ع 1" عصرمتعع لخحصع ضتصع ةطصمصصتص عطب

 0ع ممؤاع» 20ع عأ جمدتكأقعمسعع ةتتع 1015 0ع منلستعع 1عدعد ةعمصعمتق أ

 لع ]ع5 دوصوعع لكعدح ! كدصق معد يرمامتكك كغ ممعف ةتععغو 11 1 ةدعوتأ كات

 لعق خنعمعرس ماك نمع زرع هتف طصصتعتح 0ع لتعع. ][هتساعممسأ زع اع مدح

 ةعلاع لع مع مماصأ اع ]1ةتكدع» ةدحدطتع مدع 14و دتووعداتمدك لع كدتمصب
 مت لع اع أخ ع» 0'هطاعستع نع نحت طع دعت مققر 6ع 01 26 56 2اتأ 035.

05 
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 قاسي رتنيإ بانيه كد سن يتلا وادسلا ىلا يبس ا ءناس فوت يلو

 وهللاو برشلاو لحالاب ةديدم لغتشتل كمّدك اتم مدخخس تو

 ددملا ىف هةتعج ان كيطعاو ىزونكو ىتنازخ باوبا كل جفأ 3 .سنئالاو

 رياخإو سئافنلاو قالعالاو لومالا نم ةيخارتنملا ىامزالاو ةليوطلا

 نإ تاونخو كسمنخإو كشأببلا: ىلإ ىدمأر: كركسغ قاررا:مقاورئاخذلا
 ةرضح ىلآ بالقنالا ىف كباكر مدخاو كحانج لسا د ميلع علخإو

 ةءارب ىلع دهاوشلا مقاو ىتقي موقاو ىرذعو ىلاح نع عفاف كلملا كيبأ

 ذاي>دنفسأ لاقف كسر ىلع حاتلا دقعو ككيلقب ,الأ ىضرإ الو ىتحان

 رجس ينيج الار ناله يك مج ضانك هيلا

 0 3155. اهنكست . - (2 ( دكخسنو . - () 3[دموسدع لدصق ا

 . هع نتن هنأ 1مم ممدداطأعز لع لهتومعت» عمت هنت مه1315 هان 2015 0مم ءاتتخع-
 مرد هذ اعد هيكل معد ءأ هن طن ل15 ممدععدك لع همادك ءمدصعصع لع ع5 ةعيتتت-

 161115, 720111 ات 7 695 عسع1 لسع قفينل 3 1021121 3 طمتمعت 8 16

 ل مرمر هأ ذ 1"ةنطاتقعل': قات 1 [ 011711121 5 0 0ع ممد 0

 هأ لع مم5 عمدورو مموورحنو هغ اع لمصصعتمتت © 0 ل ط3 76

 لدصغأ لع 1ههودعك ةصصقعو, لع 1'ةعععصت, لعق هطرعأك مموءاعند ءأ مدن

 ها 16و تكعطعمدع5و 1ع5 ماسق مممعو. لع مهوععدت 1م ةه1لع لع اعذ اسماتجعقر

 1من لعذ ءدلعوتتج ذ اعد طاف, ةذ امد مقنع عا ذ اعد 1دصت] 1 عمك ءأ اعدم 002-

 معرمت لعو ممطظعح ل" طمصصعاتتعز ماتتك )ع [ةععمسس مم عد عتتل 0020126 00

 طعسطاع دعيج عدس سمسم طخ 1 عد [[01110185 1و ءمسسع لاح 01, مد

 معمم. ةلمم5 ز' يرومدععدت طممص همك عأ صمغ زانك86221, ]4 م1311 8

 . همدتدع عأ مرم0تتعدت 1ع5 مععدجعو لع ممم ممدعامتكع ةصصمءوعمعع ءااطع 5عالوت

 هداندأ[هزا نانع 10مدودع رع ائهدحعت 1دتأغ مممءاممم عت» "01 ءأ 2056 12 ءماتت00

 هع 15 ماع. » [ةاعملتجةلط ممموصلتغ : « (نع ندع طخ لتك هنأ مدعلدتأ. 1[ةلقر
 اح ددتك ندع نعاست نتت 0نوهطغتغ هحح هز هنا هعاع لتصل غانا تأ معمل د

 ردا لهصف هع صمصلع عع لمصف ]!'ةساعع آيمملعع ندع 1ع ممن رمق لمص
 3 م0 513] أو 1 116 اكان 126 015معصق عا 06 1'هعمءوامرع, ما 16 [1825 8155© 1,
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 7 وبل ةالظفا الو :هروامتا الو هأدعتا ال اه كيف ىنرمأ دقو ةرخالاو ايندلا

 نن* لاقف ماقعل اندنع قت ىا ىقبنيو ءاربغلا 0١ ىلع ءارضنا تععقو

 هنع تبغ دقف ىدلاوب «دهعلا ديدجتو ىلزنم ةدواعم ىلا © ةجاح

 ١ يطيق ![و:هفالرسأ و ظستمو نااخويههمو هيقلا :قوضنم اناناضو امانا
 بكوف ماقو

 ىرج ام عيمج لاز ىلع .خق هلونم ىلا ذيدنفسأ ةرضح نم تسر داع امل

 اننهب رمالا ققتني ءىش ىأ ىلا ىردا تسل لاقو ذايدنفسا نيبو هنيب

 بهذيمل ىديب ىطعا نأ ىنماسو ىتوعد ةباجا هكرت ىلعّرص| دق هتاف
 0 31 وز. ' 2 1و ماوعع لع هعو لعت» مصماك أ "عوامع عم طاوصع لقصف 11. - 3 8[ةموانع

 لوهصق (ن.

 دن رص عص ةءهضاعتل, نمسح ممغمدع 1ع كعأ امهدصطععدتغ دنع ]د اعممء. ا[ةتف زل
 اهدتأ نلانع اج "عوأع5 3ةكلعع 50105, 0111 ([ا16 2015 922281005 عمقفعصستط]ع.»

 ا1مدفاعمم» لتأ : « ]خ51 طعدمتس 016 "عامس"صعع» ذ ممه 2231502 أ 16 "عزمزا“

 ضمد مغرععز عع رمتلف ماسفتعتس زمدعك نانع زع دنت هذه 0ع اتق. لع لةتف
 ردع معمملمعع ةس»فخ لع طتت, ءطفص عع لع 7ةاعص ءداف ءأ ةاعسلعدت 1ع مم عقد

 ةمهعر نناتع 1 عمتتعنعتك مماتع دح ةزدزتعأع». » نتك 11 دع 1عرد ءأ مممصأف ذ

 ءاعاوك ٠

 نآس 011 د1 2ةلذذوم 11251 15 "112114011 1 50151131 4141711 آراك 0 11ظخ“

 8مدتقأ عل , 1همدوحتل ممهتسأ ل'هسرد“غو ' [ذ!عملتجؤلط طعم آت, ؟هعمسأم

 ذ 231 امان ع نبدأ 5'ةامتغ مهقذف عماعع ]دن عا 1ع معصاصععز مانتك 11 لتغ : «لع

 رع دولتك ؟ممتسمعصأ كمرص دمعمأ صام ]ها[ هن11ع ةهداعع مماتك. ]1 ةآتفع حطو

 اسم عمأ 0'ةعععرراع» ممم صحت ا هانمم أ د عمأ دمع ءمصاسمت ساد" ع ذ دمع 1هتقدعت

0 
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 هتعراقمو هتعنام ىلإ رطضا نأ ىفوخا امو هدلاو ةرضح ىلا اًدّتقم .ىب

 كلملا ىبا ذايدتفسا نا معت اما هلوقت ىذلا اذه ام نب اي.لاز هل لاقف

 عرضملاو هتارادم ال ىأولا سيل أو هللا ىصع دقف هاصع نم خنخلا

 دق لاقف ايادهلاو لاوسمالاب هتلامقساو هتقفاضال قطلتلاو هيدي نمب
 ريغ نم هكاضرا»ى-نوناةكاوبنعسلا تتيكرو هلك |ةنهأ نتا © ()كغرف

 لاز َمَمغاف دقو ةظلغو ٌةوسقو اًعانتما الا دادزا امف ىدهب طا نأ

 ذايدنفسا لاق لكالا نقو ناح اتملو انافد ام ىلع نيعتسن هللإب لاقو

 ةيراحملا فرش ىلع هعم ىنال هيعاد بيجأ الو ٍةمسر وعدأ ال انأ ىقونيل

 حلاقلا نم هيلع تضرع ام ىنرتس نشوشب لاقف ةحلاكملا عم.ةحلاهم الو

 1 6 كمفرع

 ءمصضتتتعع مقنع ]دقت ةمعطقتسغ, هذ 12 ءماتدع لع ةمص مغرعع. لع يقتسق طاعص

 ل'ةارع 1م»عن لع آنت عموزداع» ها لع 1ع مرنم طوغارنع ! ب (0نع ليق-اند 13, 201

 515 9 هةوركم 281. 71 ددتمءانت مقق نت[ ذأ عدلت ةلط عدا 1ع ظلك لد 01 ءا نقصا

 هر عون معطعألاع هنت مز, ءاعدأ مصاعع اناعم يتمو ةوا عم ؟60166) لع مع

 رمت م45 ل هداعع مممزنعم ندع 0ع دع مممدطعع» مصعتلتمسا عا 0'ةكمتت 0106

 ةهغاتاسلع طسصسصطاع لععوسأ طدتب لع ءطععءطع» ذ هم ادتعع مماع طقاع هذ

 عمومعر» ده طاعمت ءللاقسعع مدع لع 1'ةنوعقأ ءا لعد ممموعصأم. » 8ظمسفأعست 1:

 « لون ةرحانتقف ةحتعع ]دق ةمانك هع5 مما ءةصقز ]ع مامت مكعم ةمدعومم ءأ اطنخ هن
 [هتأ امداعد 145 همم ععفوتمصق , ددحتل لع مع ةهدحسم عااصعز رصقتك 11 ط'عدب عذأ 6
 ماصف 1مل ععتطاع, ماسخ كت ماسك ةطصرم1ةعمط]ع ءأ مانق ةمم]م معانا. » 7ةآ.

 ماعتم لع مدؤءودع, لثتأ : « قرتموو "ععماتت5 8 طلعو مدع 145 ممهلطعاتتف

 نادت م0ابف 31117صخغ ! » ْ 0 ٠

 آمنا ظتغ 1'طعدمع لد "عروق, آةأعملتز غلط لتأ ذ 6[1موعطمفةغطعم : « ]6

 مع [عسدت م45 ةممعاع» [0هدفاعمت , مهق ماتك نانع ]ع 0 ةعءءررأع هز 121-

 هانمصز قلع هماتك 5مم مم عذ, م01 أ آستر ةاتنع 1ع مملصأ لع مهمات ظقتأامع. 00
 مع محمص عع م25 ةمكعومط]ع هنن مممدت عصغ هان ]خه هد دتعمأ ةتتع 203125. » 86-
 هءطمفغطعم نماتودم : «ل'هق نأغ طعدععت> ناتقصل طخ طنت ه8 م02056 4
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 نم هعمزت ام والا )| ىنلءاننسبو 0 ١ ةحلاصملا مير هنم ندجوو

 نكشت الف ءىش ىف نككش امو هتبراحم ىف سيلبا ةعاطو هتعراقم

 كابهسلا كامن نم ظخي الو هركذ نساحم »يقي ال /و هديب طعي ال هنا ىف

 '” كيما ىببعا آلا نادعع خا ةؤيصلاو فانا موسع ام ةيارعلا وفقا
 :سيبمأتو هتوعد ىلا ريصتتو 0 هتفلاخحم ىلا هتفلاخم نعو هتنيالتمالا

 هدبلوو .لزز امو .ةدعلاو كرمهظلا معنو ةديحلاو ولا معن هتاف هترهعب
 تاع ىداالا ةردجخسكو نانالإو ردهسلا نسحب ١ نمفورعم ماس ةكيحو لاز

 دقو هلوقست ام لوبقت ْمِل ىخا اي ذايدنفسا هل لاقف رهش ىناريا كولم

 كاملا رسما ىلاج نم نإ اننيد. ىو هباب ىف كلملا هب ىنرما ام تدهاش
 00( [دصوسع لدمو (. © 831 ام. ب © مخفي. - 6) ( متغلازغ.  .ا5ا 1 نورا 00

 2 11 نيفرعم .

 نقسم مع غمد 35 ها 115 سماح ل15 مموغ خ12 مدعت1 1 هانمد هذ 1ة6عوصتل

 ممملعصمعصغب ذل م6وعمأ 01 3111عغم لع غ5 «ثةماس تمص لع معصم ع عد

 . ةنممعو ممانعع ]تت ءأ 0'ةعمستع» 1ع نممقعتل 0'[ط]ثذ نحت اع ممادنذع هذ 1ع ءمصد-

  طولامع. (0007 كا نع 5هز[ لمصأ ات مانتقذع5 [هداعت“, هع لمنأع ممتصكغ نتتل

 مع دع ةواحس ءااتكت مققر ن1 مع لفذطممم»ععرعت مق د طغعالع معممددت6ع ها

 نسل مع لعدععملعو مهمه لع 15 طقسأعدمع لع 1!ةفاعع لع 11م جان 1000 16 1

 001155161, 6م 510001[ ه2 6ع 1 7ءادح ]انآ ]1 1110051. 111 0[ عطقمطأ  ةأن

 ]زن 06 1ع طعتساعت, خنت ماساأمأ 1ع مغصم ع عع عاب هت اذ عد لع 1ع ["ةتاع»

 عم ةمصفتتت , اع انعرع ةحعع ]دق مقنع نص مدعاع 0'ةصصتتغ. 1 ل عةتق اع تعدل ع

 ذ دمد ةصخت أ ماتمص نأ كممح عوعتع ةستعم] ةصعسأ ةهحتعع آنت. آن' عمال وصأ هت ءأ

 ةوساتعم , 16 مهةسلقتأ 101 نأ عاج ءأ ةتحتلاةنعع ! (رعد الوزضل 63 ]ن1 ءأ ةود

 .مؤرتع 21 أ مرد ةتعتأ تؤم , هد غ0انز هانتتذ نأ «ن] ةطدععو ]ج3 1عانعق عاتق ءأ

 1 عموم ع ةعاتمدك نا3115 هدأ ةع6م ص ]م11 عقر, ةتصقأ نانع مه 1ع5 همدمط عند

 ةعر16عذ ن0115 همغ "عدعلتتم ةتتحع "015 01 امقصوءطقطتإ » [ةةةصلاتر نط لت :

 « طوسسوسما , هممت 1م غدعر مدعأ ءىدام هتسفتب ةجهسأ عماعمس لج امتحصم ةطحع 1' نمل

 ندع 1ع ممز مه لهدصغ خذ دمد ددزعأ) لاماعع مءاتوتمم ءددعتعمع نمع عانت

 نمت دع ممءم1غغ مصطعع 1هعلعع لش ه1 لمز[6 ةاعع ممتف خذ دم“ لفضق ع
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 كل تدفصن ىدق:ندثوشب لاف الج رانلاو الجاف لمعلا هل بجو

 اعدو ذايدتفسا تكسنف نما كنأزو ئدها تناو ىئلتعو كقع زادقم
 هشاوخو هفاسباو هيخل عم"برصلاب لغتشاو »هم لوافتف * ماعلقلاب
 ىداولا قرتخاو بكر ءىبجحي م اتللف هأعدعساى هلوسو رظعميل' غشا نانكو
 ىلع هدعنقأو هب بخوو هل ماق هيلا لسفو اتلف ذايدتنفسا قدارتس ىلآ

 زساتملا لزج لامها سنو إ كاع واه عضرم بهذا قدرك ظ

 ةوعدلا ٌّ كل د“ ىلإ ةفلا ىئعذك ل نيح ىدفك 3

 اهران سمثشتلا تدقواو عفتتراو عتم دق راهنلا ناك ذايدتفشا لانقف
 اتتكراشف روتطخلاب 'كلؤطخ دق: ةار:فاههفرت ل اي عاو اضيق كامزأكت
 0) ةاةموسم دمع 0١ ل اف لوو. ىقو ١ 8 0 لايف. ا 3[ كلو. لل اا

 محمملع ءا ةدطنع 1ءه1ع لع 1'عماعع لمص 1'جناعع.» 8ظعفعطم ةغطعم مفمانوسم : ْ

 « اخص اع لممصقطمتأ ءعو مدقعت]و , زرع "عمق لع مدعاع»غ ةعامد مممص ةصاعالت مع

 ه6 ممعدذ ]تست غ»عوز ممهتك اج ءو 1ع ممعز]ل1ةدع عاتلع ءأ ددتك 16 ممتعاتح 0 5 1

 ١ ه1 طةلعع.د» [هعملترةلطب 5ع ات من15, ةردصأ لعمصدصلم 1ع 288,
 دمصوععم ءاب دع التحمعم هج ماقتقتع لع طونعع ةجوع ةمد !منععر 56 5 6[ 4

 !ةدمتل] ءاؤ.

 1[ عمد لد ملول رجلا 1 مدعوددعع» 01 عملت ةلط نحت 1000 !' هيلو.

 (زع رم ءوددعوم م'ةامصخأ م05 دعمت, زل ممصتم غ ءطعملاب اممهععدم ]ع تحتفتع
 ه6 دع معملتأ خذ 19 اعجتع 1'0[هكعملت رج نلط. (بعاتت-عام امد 11 ةصحل و 56 50

 انت ةمدطقتام 12 طئعمج ءدنع هأ ]عا ةفدعمتع دنع ص ةلغوع للم 10
 0ع زهر هيدح. 1م سماعسم ]نت ل16 نضع مويعمأع و12 نام تيس 6ع ةتصقأ مة 16

 ]00غاع ذ

 لع رصع داتتك ]صام همت مقطع , مانتكواتع ات معرض 2جهنك مهك ةزتعإ 6. (ر ءدغ 0مصع ذل مز

 ممد نه 101 نان عدا لف 16 معررج عما عطس عد 01 11

 [هف صلت زلط م6 ممم لنا : «آنغ زمان“ ةامتأ 37826 ءأ 16 ةوآاءزآ 164 ة01

 لون كمتصأ لع 16 دات جاتعت 6 م ؟ناتآا1 16 121 ةوعرع نمصوتستلاع. [1ةن5 ءمرقسسع

 ات 25 عد 15 ظوضاف لع عمت ةررمم مسعد ةمغ, م"عملف مذضأ ف ممانغ مة:
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 ارش |ًءولنمم بهذ سابط هدي ىف عيضوف ةماركو معن لاقف رورسلا ىف

 0س ىتالومو كل ىتةوم ءافيم ه٠ ىكحي هللاو اذه لاقف بهذلا ءايك

 ةاسانبطإلا ميلتم ل هلم ذايدنفسا برسشو ههجو ىلع هبرشو

 ذتخإو مماض ىلإ تقرتتو عماظع ىف ءابهصلا تقم ىثح تاساكلاو
 هايل اونا ماوند لكل يع ةرطاتلاو ةرهج املا ىف نام داتلا نامعدلا

  ذايدتفسال سر لاقف هبحاص بتاعيو هموأقم ركذيو هرخافم رشنيو
 رعاشلا لوق نم هانعم برقي 0الوق

 م و سن 7

 ِناَععلاَب قككي نأ نم 4 1 رهدلا

 نلف تا رتلا نانا كوتا ةداعأو هلزنم ىلا هشيونتل داعو

 .0) 1[ ىكحيو. - ا 81 ىلوم. - اذأ © ةانعم رصقا .

 0ع  ماهزوزر». ب ]عنو ممامداتعسس, لتأ 8مسمأعس.» قلم, ممعدصمصاأ عد

 . مممتس انص طقسمز» ل6 معومرمأت لخحس حدس نتن ةامتغ مسصسسع لع 10 دتلع

 مل لكك ::« (رعددس انست لع, رع 1ع زدعع, هدغ !!صموع لع 12 ةةصعفصأاغ لع دممص

 ه1[ ةعاتفم ممدع م1 عا لع همم ةستطغ!» 1غ 11 7202 12 ءماتجبع عد ذود ظفص-

 معستس [ةلعملتجتةلط طغ مصحصع آنت ءغ 1عو طقصقرمد ءأ 1ع5 كماتجررعو تلتلعاتح

 .1نمعمغ مديت 14و قدحتح عذر زادكواتتف هع ندع 1ع حتص ةثغ عمجوطت اتت

 ه5 ءغ 1ع طخغ هممدأغ خ12 اةاع. آبعد لعدع ءطقسوت مصفر 301 عرتووز سعف عأ تهدد

 داحاعق , تمرس وج عم مغر عما هذ دع مدصاتع» عا ذ "عععملتوسع» 12 ممعغعممتسعم عز

 ءطفعدس لل عدع دع تأ هذ .ةميصقع» دعد هدنيجامتاك, 4 م0ءلوطع» هو

 صمسصرم طعن, هذ مهممعاع» دع5د ةيمطقتمو هد هضاتومسمسأ 1" ةنتاععت اخص

 . [متداعسم لدغ ذ [ه1[ عدلت ة قط نصع مهم1ع عيجصمسمدمأ هل معان 7285 © انع

 16 0 لثأ لمصق 6ع 7ءهاعو :

 . اند 716 ءوأ ض 0 ءواتتأع ل6 رسمات ونيت'ءلاع دمزأ ةعمعمرع حصماتسللع مدن" 1هو ممعرتأ-

 111111115 د دع عل

 ' طوب 11 ؟ععمرسم عدوه هذ دصفتماع» ةصم»فذ لس مكصعع ممدع نبيل متسك
 لدصع هد مهتقمس ءأ ذ طدق معدماتج ءاعع ةعذ مظلل عة5عقب [هؤعص 017301 م6



 300 رل5101819 م5 8015 مرتو معة

 اولوقملو ىباححا دنع ىتروص قتل ىل هنمفت ام نمفتو* 0 ىنريزتست
 دقو هيلا بّقتي نم ىلع ىقبيو هب نسحُي نم ىلا .”ىسُي هذايدنغسا نأ

 ىلديب طع مل ام »كواقا ال ىلا اضنيا "نالا لوقاو تندةوو:كررتكوكل: تلق
 قالطالا ىف كل عقشتا رف هب ئرما اكىدلاو ةرضح ىلا اًديقم ةئامدقال

 لعقتت نلو لعفتت م قاف ىالشالا كولد كدنع ىلا ةداعلا ةداعالاو ظ

 ام كيار ناك نا مْسَر لاقف ةعداخما نع «:انب دعو ةعراقلل ةبفالا ذك ٠

 ىلا [كب] ىباهذو كجرس نم كايا ىناطتخاب اًدغ قمض تناف هلوقت

 ىلا مسر اي.نافف فكلزفت يحال عممجب قافوو ا: كمداح ىدلأو !لرلطش

 كيلع ىبوشو ىرت ىوسو ةغراف ةروزاق نم نهذتو ميرلا ليكت ىتم
 ١ 31 قديرتست . -- () (65 ممماك رمهسومانعلأ لهو 11. © نأ اولويلو. -- © 3155. كّراقال 1-8

 )(  31 انيدعو . - (3 3155. كمداخو.

 ممصلتغ : « لح صمت اعد ءطعت غمز عا طم دصع هتف لع عالع5 هالععد ةطص لع طمع

 ممطوتكذعر» هبع رتعاتج 0ع مصعد ءقمدصمةعصمدق , م0ان1* م 115 لتدعمأ نس'اذاعمج

 لدرجة ملط هونغ ممه] ةمجععو 1[طمصصصع ننت 1ع مدتطاع 06 طوصتغو, ءأ اعدتاع

 هو عع ةصزاتماتعع ءأ لمآ عدعع احبت نادت قا ماعتس لع مع عمفسععو مودع آتتتم
 لع 51 لي[ ءا ”ممغاغ ماتتك لكتصع 1015 عا ع 1ع للتو ةمعمر»ع :: ]ع دع ةععوت 5

 هر مولع 27غ 101 امها 01 111 0ع 1ع دماتطت ءأأت25 7738, م0131 11 ]© ١1غ «6-

 لستنع عمعطقتم6م هذ 12 ةمننغ لع محمص مغمعر ةتسخا نان1 طمع 18 هملمصصغت

 لماع عملتعمت .ءمفاتتكع هد اه 1ةحواتم مماتتع اع [ةهتعع "ءافعطع» ءهااع اهتعع

 م”مملعع 1'ةمعتعممع ممقئاتمس هذ !ةنتعألع اخ هك لعق ل0115 ةعو[اتتق 5

 لعد مم6مءئملعصاأم ماك. !ا[دن5 د1 ان صع 16 [هتق موق, ءأ اخ صع 16 1عطق 0ع81[1-

 معصصعمأا مك, ءاط طاعم ! مععمومءدامز هرج مرصطوأ ةأ هعودع اعؤ 65

 ماتت" هممانك 1عممتح عمتت. ١» [0دفاعسم لنا : « 51 [ع] عون امدح ةعماتس عمو انت

 دعمك متمد طقاع لعممدتس يدقصل, ['ةرتدصأ نددععمصسغ, ]ع همم ستعمل

 لحصق آد ممهتكمد 06 ممن معمر غمد وع عانت, ءأ نانقصسل ع ع1

 لع امانأ هع يدع رع "هن معمدصتم. ١ [5؟عملتجة ملط منوداتوسم : « لدكودنف يقم,

 6 1 متقأعسم , مغوعرممدت 1ع معمغ عا هس ةفعاطت لخحصع ةصحطمع 71062 '['د
 عمسمك مسمع )ع 1"ةفقهتللت سدت تأ مدصتصع زرع 1ععمن 06 101 ططق م101ب أ
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 سر لاقف لداقملا لسابلاو للَبلا لجزلا اتم نم معتتو كايا ىمانتقاو
 كعداوي نم ةفشاكمو داش .ةموان# لل يرامط ميل اهمها

 ةيناريالا نيب ب ! ءالجأو امهنيب ترج ىلوالا ) ةعقوملا ركذ

 شونرهمو شونرذآ لتق نع ةّيزميتلاو
 هشيمج نم ةعطق ىف بكرو هحالس سر سبل دغلا نم ناك.أتل
 ىؤوقولاب مرما دنفيه ئاماش غلب اتلف هنبازرمارفو هوخا 6! ةرابز مامفو
 ؤرابتنيو انباحكا ىئعن ال نا ىلع ذايدنفسا © تقفاو دق مل لاقو يح

 م ةنيقاسو لسع ىلع نوقرو' ةايرقاعتلا قدارس ىلأ ءاملإ قرتخاو عارقلل أنالك

 (11 11 ةعقاوملا . »(  21 ةدايز . '(  2155. تغقاو . - () 0 ديدان:

 اذ ةداتعقق نانا 0ع تماتك لعسع ةدأ 1ع عدت طغعمو عا 1ع معد ءطفصتم مامد! »

 [هنقاعمم لتأغ : « لع ع [عءوت ؟هزع لع عال عد كطمدعد ندع اد اع "عمعداتكف

 06 ؟ةتحع 15 عاتعرتع ةذ نمت هاء ]2 مدتح أ لع امهتغعع هد عمصعتست هعآتت

 نتن اع مهزرتم56 ةمرد ةصمتغغ! ١» ]كغ و ةامصغ 1عغنر 11 مممدتم هذ هطعنول عا مع

 [هاتد"مم ءطعت است

 م8111118 0011841 21 80151111 11 11.

 ظ007 م01148170105011 115 7 1111110100511 1415 ط4 يال 115 5

 51 2585 61515 21 15157٠

 آ.ع 1ةضلعردةتس , مات س عمم رمرتأ 5ع5 ةعصعمر مممصكف هذ ءطغعتوتل ءأ مهعاتخ

 ١ تتم نص 06 ءطعضس ءصغ ع هع [ممدججع5 ة6نعمرم مدعم لع ددد 1[منمع عطف عا

 عا 0ع ةود هلق 1"ةعوسمب. قععتحت6 هع طمصضل لن 8عدحع [ططاصعسم دسم , 11 1عدددع نيت

 كمدصقف لت معوام» هأغ 1هادع لثأ : « لع داتتق هتمطتتعطتت 376 11[ ةملتجةلط ندع

 20115 13155605 205 5 ئدصعست 11م5 عا يدع ءطقعاتس لع طماتك دع موعد

 [ةرهتأ ةعدل مماتنع قدم طوغامع. ١ قجتوسأ اعدجععدف 1ع [1 نجع, 11 دع لتس وعم عدو

16 
 اال عرنال ع3 541101418
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 ' ذازاقعفتكشإ ماقف ىلءانج نئذلا كنرق ىلا ذايدنغسا اي مق هنتوصض ىلعإب اهدنا

 نتا نديم مهلا نما باز يطمع ل هيعمل ناتي ةنلكردب قالايسلا لسعألا
 . ايلول نالتعتتفا ةيس/اهدوق ئه لبقاو يدر هعواقإو .هررانأ: نال
 ىتوعد ةباجإب لضفتو ملصلا ىنم لبقأو دقحلا كنع عد ذايدنفسا

 ىلا ةيراخملا نعو ةعاطملا ىلا ةنعاطملا نع 0*لّدغنل ىززنم ىلاريصملاو

 ىدكإو ناش هي بلك اهبل هب ىلر ةللركا 11 ةاذابعا ننعم ليوا ١
 نلمس[ مجسلا .ةةفقارإإ ىلا لبيمتمو اتعب ف ةيفار.هيلا تلك خاوي ساهطناامل

 ىقيظنم بولو ارلتاعتيو اولراصتمل براقلاو بئاوتلاب ةيزيهلاو ةقئاريالا
 اًةعتسم ىنتركاب دق ذايدنفسا لاقف ديعب نم رظنن.نحيو بيرق نم

 رادو ليورلا نبا © وولوا

 13 [ءمخع 0: [ة(عملتجة لطب هأ ة:ةاؤوصأ جمعا ةددد' ان طقات عانت“ انت ا ؟ةتكهتأ

 [ممعر 11 كم لع ةمدتثع5د دعد 1م>هعود : « [ةلعصسل1)ةلطر حتعطق .اطواتحت عت غم

 00135211 01 وأ ةتل76!» [هزءم0تةلط هع 148, مغ دعد ةعصمعو عأ ممزق

 خذ كعمل, هد لتووصأ هذ دعد امماتمعد : « ]آه مععصعتم مهق ]ه8 معتصع 0ع هان

 ةصصعت, ءهجع ]علمتف د11 عجبا طمع سم عويتضعت عا قصصطولاسع ةحعع اتت. »

 (0نمسل [ةأثملنجةلط نأ مرفو لع 1مسماعسم , هءاستمت ]تت لق: 1و

 ]'ةصتسموز16 ءأ ةعععمأع ممعد م0 205160ه5 مم عاتهصاعدز لهتوصع ع عدلت

 خذ مممد طحت همم عأ همدفعمد هذ دعست ءطعم مممتز هنن آ:عح ل ةءطقسص عع» لعق
 هماتمد لع 1 جمعع عا .لع !سالعس, همدق ممصوعتمصف ءغ طولعمسق ءةمقعسطأع ءأ
 مماتق "عدم م]هععيممق ]1عو ةعاعد 0'طمداتلتكف مدع لعد انصممتوسد معد ل ةستأتغ

 لو ص ةعوست أ عرعمت .هصحتعرو ام1 أ اع [هعدت اعمتع اماتغ ع يدع ]'51 لفعءادجم

 مسلمتع لمدصع» ها هع ندع ز'ه 1م صعأ] عمم عمغ معمصفتق. هذ, ءعمعسلفصغ

 ادت عابج 12 1نلأع ءأ نع انج تمم عق 20161002 7115م 1ع وصور 20115 9

 < ةنتح مكلكعم 15 [ممصتعمم عا 16و ععصق لين 5ءلز ءداقص, مدع نانتلف دع رز ءافعسأ
 165 انطق ددع 165 ةحاعأعو ءهأ نممطدغعصخو 12 810غ عصلغو عرعو دعو دعات معد لع

 منن ءأ همماتك "عومملععمدف لع 1هذصتد» [ةاةدلتجؤلط ءغممدهلتغ : «'ند

 معصم ل هصتحع» ءطغعم مممت, لع ععمصل مدعي منغ غب عم عموعم 12 1تغنع أ



 آ11510111 1015 1015 115 5 303

 نآلاو ةيغداخلاو.ةغوارملا ىف كتداعل دوعت ف ةعزاقملا ىلا ىنتوعدو ةعقاولل

 ىف .ساغتلا:ىلإو كيلا ترذنغا لاقف كدمب طع ىا:اقأو ىزرابت ىا امماف

 ابغنم لكراغف دهفّوملا الا تمبا دق ذاو كتملاسملاحونيلو كتلاقسا

 قيمملتغملا سيليفلاو ”نميراضلا نيدسالاك الواصتو هبحاص ىلا
 كعار هني و .ةيخاس نه ءابهدحا نكقي ملف اليوط .ابراضتتو انعاطتتو
 هذآ ةحواتكملاو ةحلاكملا نم ىنوكي ام دا ىن هاه افيبف:هنيف ةياكن

 5 غزشو بوكولاو ةحسالا سبل ىف ةسر باحصإب ذايدنفسا باحص| ىدتقا

 لاتققلا ةقشاو ءابجهلا تجاهف ميبحاص ىنمب غون اكا» مدهب ناطمشلا

 ىننع ةكرعملا «تلجا دق سيطولا ىهجو ءامدلا ترجو لاطبالا لواصتو

 0] :١3155 نيبراضلا . - 6 مهانّيبف , 1 امم اينبف. -- 0 0[ ]ذ). ب ا" () خرق اك. . .غرتو.

 )5  خ[همومع لقصف 1[. - ا ( تسلجا.

 احح عصف 0ع مم ' هدم ءا عع جدح ءمرصطدغز مانتك , غن "ععمسم معد ععد اعد اعدامأتت عد

 نان مع ]هنرسسععر» ءهأ دمع هنععمصح عمت. ط8[دتمغعدمسأ, وان طتعس د 16 226-

 ومرخعو ةرقع ممم1, هان طاح 1ع ةماحصعاأق.» [آمدفاعمت "غماتعاتف : «لع ةادتك

 يعمصمأا لع هج "عمممءاطع ةمح ع5 غ01 عا عمحعرتو 1عذ طصصصعقي ةرتقصأ !هتأ

 امان متع ءالمرأاك ممددع (ةهصعمعم هذ 1ع مصعتات همس أ مودع مممصأ عت" ان

 ز تامتك لتكممدغ خص هععمص ععصعمأ مدعاظوادع ة3عع 01, اقهصمتف ندع 01

 اس صعد فاتح يتع 12 ءمالتعتم». اكاح طاعمر ؟ةعصق ! » قلمرك 115 دع منعا ا ةععصأ

 ]ند ىددنع 1 دحاعع ءأغ ه'ةققهتل ا: «عدغ ءمرصصمع لعدم 110ه5 1ةعوععو عغ ىصحصمع

 لعتح ة]6ةمطقصتم ظحضعمسح. 115 !دغامتعما 1مهدمعاعسردو ةجوع ]1ه اهسعع ءأ 1ع

 ةوطععر ةدصق نت هتعاتس 1 ءانع ءانأ حوض من ممممع ندع 1[ نص ماثأ

 ط]ءووعرع 1]'ةدتاع.

 طعدلمصغ بتنام ةامتعمأ هتصخا هدمه منذ لهصم ]ه ماسك ؛عتتطاع لعد !تااعف

 1و مسصزخهعمم»د 015! عملتجةلطب ؟هزتدصغ 1ع5 همصمدعصمسد لع 1هدمأعمد
 ةرعصغو عغ صمصاأغو, مراععمسأ ةعملعمصعما اعدم ةعصعو ءا مطمصاغععمأ ن

 ءطعرولب ءأ دولفص 1ع5 ممدفذد 1عد بصق ءمصغعع 1عو ةماععن, قدصصصع 11 دهن

 ممسقدغ 1مم ممهت اعد. (0ج عد حتسأ هات دمدتسك , هد !تغامتا ةحعع ةعطقسم ع-

 معدوم عمار 165 ءطفصمتمدم ةامتعمسأ هندع مقع5, 1ع ددصع ءمادلقتغ, 1ع مصقمأاغع
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 امم هربخاف هيب ىلأ نمعب ءاب ءاجو .ذايدنفسا ىئبأ شونرهمو شوفرذأ لعق ٠

 انما ٍةمسر ل لاقو نيشنعلا ظيغلاو ديدشلا ىزدأل هيلع عقجاف ىرج

 نا ىلع اندهاعت -نكن مآ هنردغلا .ريدقتو دهعلا ضقن نم ئقست

 مدقأ ام نأ نلحو دج ماسر ممتغاف * 5 نيشمجلا نود تناو انآ براخن

 مسا اناو عقو ام عوقو ىلع رعي .لاق 0 نع نكي م 0 هشيج هيلع
 .مسر اي لاقف كينبا راغب اهبلاطتو كيار اههيف"ئعل رؤلمازقو. ةوابز كاييلا

 ليعت ماهسبب هيمر ىت ذخأو سوفنلا ىفشي ال ىلاوملاب ديبعلا لعق نا

 نع ًالضف ذايدنفسا عرد ىف ةرثؤت ال مسر.ماهسو هسرف ىفو هيف اهلع
 شخهر هسرف ىذخ طاخ مس ذايدنغسا سوقا نع ذنن ف اهدسج

 0( 54 رحاقلا. ل ( 60 ء«شيخل . - (©) (عو دصماك مطمصونعاطأا لهصو (ن. تباث) 1 رثويو 01

 11 ض بمس #8 اخ .

 لعتمأ ةملفمأع ةلطم»ممفمءاط ءغ 8 طعصمةدعط, 16د لعدح 515 0” 151عق-

 لدرجة لط, معداؤمععمأ ةدتع 16 ءاطقسصت» لع طوتمتلل ع. 8فطسممس : ةامصأ عمات

 . هج عانس هود ممرعع لع 1" ت غم عمصعمأ, 15[ عملتجةللط ظدغ عد مو 3 13 1015 ةمح

 رداسخ ععوصل هطموعسم كه خ1 ماسق م1 عمتع ءماغ»عر ءهغ11 5 ةءتم : «1['هفعات

 مهد طمصتعر 6 1ماتفاعست 0ع مدمس نعم هذ 12 مهعمأع لمدصغفع هغ لع ؟دزدنع

 061606 0-22 )لأ ' م10 مك-طماتق ]235 60دك عداتك 1 2015 ءمدم]ط24ك0ظق

 حماتك لعام , طمم1 ءأ 01, هد 1هتكدومأ 1ع قاغ 1عو لعدم هضم فعول ١ 10 تماعملت .

 15م ةلالن عغر زدعم يدع ءعانع 1كم [ةرحم نر" ه1 1" عدم عطأ هد ودع نع مدع 50ج 31006

 جونا بت انعج ددصق ت1 1" نأ هملمدصغعر ءأ د1 ةزوادتم : ١ «لع ىدتك معلم

 لع هع نحت هدأ ةصصاخت6ب لع 1ع اتحعع 2عطقمعاب عا ]"هعؤسعتب ممادع رتغع ان

 عج ل15 ممودعو همدحصع 11 اع مامتعم ءغ ندع اخ رعد وعد دنع ةدها1ق ممم ع

 غ5 لعتدح ظلف.٠» [ةأعدلتجةلط منداتومم : « ]1"هتعع طماع ع5 عاهد

 رمت لعد ممهئاععور 0 طظمسمأءعسمر م'دزجفتفع موك 145 ةصمعفا»  طستق 11 3

 ممتغ هل اتسع ةدتع ]نت عد !1ةءطعم نحت 16 طاعددؤمعمتغب هتصقأ ندع ود طع

 امصلتف ندع 15 (مدتاك 0ع 8همفاعس ما عدععمأا ةحعاتس ع11عأ ةدتع 18 كاتتنفققع

 1'0[ةلعملتجة ملط كغ ةدعمتع مممتطك ىانتع كمان «ممو. آلصع 1ةءطعر مهدعتع 0ع

 |!" دمع 0'[ةزعملتجؤلط, كمه ةمدعسصطاع 14و لعتع كتتووعف لع ةوص ءطعبمل
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 رتقنو هرهظ نع مسر طقسو همازح دقناو هماجل عطقنإ ىتح برطضاف
 عسر هزاحناو حرهلل نم لاكشو مدلا نم لج ىن هلزنم ىلا اًعِجار سرفلا

 مسن اي لاقو ذايدنفسإ © هأدانف هخورج* ىسأقيو همدق رجيوهو لت ىلا

 زانهملا باس سف -ىئدقساب لاغف لاتقلا دواعت تنبب هلو كفوقو ام

 ىلأ 0 اًحشاز فرضناف نينرقلا نمب زجاح وهو لهللا لبقأو
 نان قونقلاو قلقلاو قيقا نم ةنثيااَم 'ىح ذايدنغسا موكتف هدغلا
 تانجاربلل كلقب ةسر ىقمف هلزنم ةدواعم ىدل ذات“ هينب| ىف ةبيصملا
 ذايدنفساو ىداولا قيتخا ىتح هيلع اهناليو تلقب باهي ويلايدوعلا

 اعتلال ور ميغ هناا هليوم دلع نم ريعييو هيلا وطيب
 لسصتحو هلجا نم ليوعلاو ءاكبلاب تاوصالا اهنم تعفتراف هراد ىلا

 [ةلطقعاط. (نعاستحعا ةةوتامتأ عا دع لغطدغامتا, لع دمعاع ندع دعدذ ططلعد

 . ع( 5و ةهدصوعأع دع ممصمت عم. 1[1هدتفاعسم اهدصطو عا 1ع كطعتوأ دعدكتتا ءا تعد

 عموم 15 ممدتكم» , هرتفصأ تصع طماتمدع 1مردصغع مدع 1ع هدصع عا تصع ةطاضسمتتب

 [هرصفغع مدن د طآ]عقؤات ع.

 [15تندأؤعرم 5ع "ءاتتو دانت“ انطع طقاتأعاتتل, 5ع امهتصممأ 376 معامع ءأ 5

 ة101ىذوصغأ ءمصاعع 15 لماتلعاتع ندع ]نت ءقامفدتعمأا 5ع طآعقؤاتعع5. [ةأعدد

  لتوؤةملط طحت كتم : «(لانع هلوصتطع هعاأ ةمصفأ, 6 1ممكاعسم 7 ونسولتتم] ©
 معردسعجمم»ات مدق 1ع قوردطدأ 7 » 8مسمأاعمسم "مممصلتغ : « ][هصدعت عم عدن 10

 لماتتك وأ ةحدصعم أ 1ه ماتتأ هنأ م«معطع. ('عدأ لع م 0 1هو مرد

 طولتمصأو. !؟ه-غ-عم عم مدتح ءأ لممصعممأ انط نكاللا لاتكون ف لعمصسدتس. »

 [هزعملترةلط ءمدمعدتأ لع طوصصع ععؤعع, مممأ عم ىو ءماتسنماتج ءأ دود

 يعاماتمس ءأ 1ع كمععم هدتكدسأ ننتل ةمعمادحدتأ لع 12 مععاع لع ع5 لعتح

 15, ءأ ]ست مععصتغ لع مءامدعصع» طغت است. 8منماعمب داءعد هللق, غمدأ

 ةمدتفغ ءامععمطاغ يبذل ظنغ مدع دعم طاعقؤسععمز ةصصتخ6 هب ؟1عاتتتع, 11 16 سوح
 ىومدو, هج جمس ل ةامدصعمس ءدغ 15'0؟عملتجةلط ندن 1ع ععدسلمتغ, ةلصتعمما

 5د 1[ءرمص عام. 5عد 05 كعرت5 ؟ةموصأ هتتح(ا توضأ لع آنت 16 م2500[ 1ع قات
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 لدحاس ىئؤلبو نت وباقل ى تهلا هبت ةلئاملا ةنايعلا لي ةزالا

 ظ هنارقأ عم تمي م نم ءازج "|ذهو ىتويح

 تدا ىتلا لاهل نم ىرج ام ركذو هريط ءاقنعلاب لاز ةئاغتسا

 داب> نفسا لتقم ىلا

 ىتلا ءاقنعلا ةشير "قرحاف ةايحل لاز تدشر| ةايلبلل ةقداحلل [مده] نأ دف
 هتبان اذا اهب نيخدتلاو اهقارحإب هترماو هابص ىن داتا اهتطما كفاك

 اههيلاسم دادعاو نافرخلو ا ءاشلا كازا ف ةبزاح هتمبرحو ةبكان

 لع ين ققهجي عودوا رجه تبادل اهتاك+ ءاقنعلا تلبقا نأ تبلي مف

 )1( 21 ره اذه. 9 11 قرتحاف . -- (3) 11 ةاشلا .

 نص ءاجهتخ خذ ةمص مه1ةت5, 0'هان 56142 نععدغ 1ع5 نق ها 15 ]همم عصاه مصق. 71.

 1هد رعدج هد 1امعصعد ءأ !"خسع لغده]1 نع, لتأغ : « 0ع تحمد ةصنع 5011 12 1ة2-

 بص, 6 مممص 815 ! 0ن'ءواعع ننع نع مهتطعتس هدد ماسأقأ 1'ةموتحةصاقطاع

 ههامفاسممطع نادت سم ةضستتع ند ممم ةقع ءا 1غ 12 ط©طص لع دمه 3ع! ؟'هز1خ 14 10

 لع هعاصت ناتت 0" ءقأ م35 مممز[ ة1عع ةعق مرضا عدم م01ةلطق ! »

241:-:21:3114171921 51001785 4 50171 0151410 4. 

01800171571411015 0101 131111181117 11 11011111 

 (نع ععمجع ةنؤمعسمم صا لفاععمتسم 7231 ن 23015 عمانتل 2112 5

 ةساتطعتعدح. ]1 طعنلق 1ج ماسسع 0ع 1"خصوف ننل ةتدتأ "عونع 0ع هءاتتتحتت
 لقصف ةمد ةماقصسعع ةحعع ]12 "ععمدخصسص هطلهاتم» لع 12 طصشاعد» ءغ لع دنع ل3
 طتستت عداتمسو ةتتعع العر يدمضل 11 دع عمدت عندنا لقصن نتعاوادع ععدتتع لت
 طعت1ا6 ءا هاك ]ست ةستحتمتغ نص ص 2]ط عانت. ©اتتف 11 85[ ةعم»ععت»ع لغو 5

 ءا لعف ةومعوتت» عا ]ه5 ةجوصغ 1هتغ لف ممتد هن, 1هد 8غ مد6نمدعوم». آت ةصوف مع
 [ة 04 مق هذ ةعضح عع قدطسم ع تسع م16 (هدصصقم أع, 0عوععملمصأ لخدصع طقاتأم
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 جلاسللا يدعي رماو اهل دجيو كاز اهملا مّدقتف لاز ناتسب ىف يظع

 ميسر مّدقو اهيلع هتضق ضقو اهيدي نمب ىكب :افس لدي اهيل
 نف تعزنف اهبلاخمو اهراقنم هملا توها تماما سدا قايتف اهيلا

 سيلعب ليج ةيارق ديناك انزل لاعب لصد نيرشع نم رثحا هيتايضغا

 قف ةعاسلاو تقولا ف تمكلاف اهحانجب اهعقاوم تهم ف ديدمل نم

 باوتا سبلو ناك ام محا داعو لقتساو مسر لباف اهناسلب اهتسحل

 مسرب ":اهتلعف شخر هسرفب * ءاهنعلا فلعق, هتتميمو هللا ىذإب ةيفاعلا

 رصف اهناسلب هتسحلو اهحانجب هتعم 1. ةيينيك اليصي هنم تعزنو

 احم ْ اج افسح هدير ابجي يبتسم

 0) 3155. ردنلعف .. - ( 1155. ضقتناو . - 0 1 ةريط. © 11ةصوستع لقصف (.

 محمصام عمع لهصو 1ع معموع» لع 231. (نعاست-عا 5'ةمممعطقر 5ع مهدأاغعمق ءأ

 116 ماهعع» لععدسغ ]نت 145 ةصتسماتع م86مدجند ءأ 1" فقصوف عد صمم وعم. اصح

 ةمتتع, 231 آنت رممذو عد ماعمعمسأ نع ونت ادت ةامتغ ةصاحت6 ءأ ]حت م65 عساف

 [مدماعس. آن ةصوف معووجضلم ةغلعساتا ءصعمأ 5ع5 ط[عقذات7ع5ر ماتتقو 705321
 ةاتر" نا ةمرص طعع عا دع5 56"معقر 11 معاتعم لع ةعذ ممعدمط»ع5 مآتتك لع ص

 . ممتصاعد لع 1ةءطعد, ييمصاتلغ لع اع بدا, لئاعمد, 1[معصصمتأ ممعوونع انطع
 ءطقنوع لع ءاطفسم عدتتز 11 مهقذو دود ةهتلع ةاتع 1ع5ذ ماهتعد نادت دع [عدصغمءعصغ م

 ارممامسأ مفسسعر ءهأ 1عد 1ةءاطق ةحوع ده امص عاتع. 1مسمماأعمم 5ع 101173 ©012-

 ماغاعمم عصغ مغامطأت , معلعرتسأ ماسف 106 نم هسسصدعهحدسأ أر مقنع 12 ععقعع ءأ

 12 م1مدخغ لع ادعس , 11 «ععمادح»و ]12 ددصاغ مدعادتنع. آن تةخموف 8غ لع مغصع

 ةحعع ةمد ءطغعروت [ةلعطقعطب مءارسمه 0ع دمد ءمعم5. ينقمسأ16 0ع مملصأعد

 0ع 8غعءطعذ, مهقذد ةدنع ]ست ةص هتلع ءا 1ع 1ةءطق ةحوع ةد 1اةصعتع. [قاطقعاط

 ]نأ صنف عدم عسأ عمق دع دهعماتقر دع ممتغ هل طعصصتم ءأ كدغ مآ ءعتص لع ا1ة-

 . 0116 هأ 1' 116جم عووع

 آه ةصعف نتا 372016 616 1 مم ععع لع ذل معصءلمسأ ةعرجأ هطصق ها لمصأ

 ءءاست-عإ ءمصسهتفددتا 1ع اآدموعدوع, آطدت لتغ : «11 [ددغ مهتطساعصمسأ نانع
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 انامل نيف ىلا داذقإ ءاقرطلا ىلع لبقشت 0ةريزج ىلإ هب رمطال ىرهلت

 هي ينم 3 هنب هامر ذايدنفسا زراب أذإ تو هايهس هنم نفخيو هعطقي

  ٌرسف اهلوق عسرل نار. زمن هجم اهيفيده ليحل يق نممل رسايل
 ءانضقلا نم ذفنأو قارفلا نم عطقا الكلس صم ظبط دعتسأو كلذيب ْ

 عرسا اهنارقظ ىف و* ةزيزجل ىلا هب تراطف ءاقنعلا رهظ بكوو مّ
 اطاتحم هب ظفتحاو هعطقف هعطقف ءافرطلا نم نصغلا قف هتلدو ه قربلا نم

 يلاسملا اهلل“ ةضا: قفز كاز انين“ ىلا ةمفار ءكاعيحلا هني اونو هيلع

 لاز اهل دج ضرالاب عسر 8تعضوو تلجرت تكف ةتوشملا «نالمخلو ٠

 ذايدتفسأ ةحلاصمل ىنطلتلاب تصواو اهنم تلانف اهتيعط اهملا :مّدقو

 ١ 1 ايي اج 2 60 اهيم, 1 اماهس. - )(  1,عهو 68 قربلا نم عوسأا اهناريط - 501

 6تتاكر لقمد 1ه5 لعتح دصقف.ب ةممغ5 19 مطصفو هعطقف ءافرطلا نم نصغلا ىلع هتلدو. م
 1 ( المخلو. 5(  1 عضو :

 دج - كا

 [1هاتقاعمت مممصأع ةانتك مممص 005 : )6 ؟ةدع 16 ممماعع ع5 تصع 116 لفطق
 1جننعاأ1ع دع ةعودحع 16 امهحضك أ ]ست عد ممم عع تمع طصقسعاع ننمل ماد

 ممم عا لمصخ 11 اعمق تصع [1ةعطعز هاب 1معدومتل زعم مدصطقأمع [ةاعملتجت كل

 11 18 1ةمءعرعو عا 1" عم ونعم لمصق مذ هعزل ممتع ةنعع 0ةطدضةفدف لع اطل ]1

 مث 2 مهق 0 هداعع ممزلتعم ندع هءعاستحاف.» 731 اهملستفتغ هعو مةهعواعدة

 [مسفاعمت نانت "عومغ 12 مهرمؤتاتمد» 6ع )036 هأغ دع لتفممدو ذ مدعاتس آ1

 وع مماتستغ لخحص مناعقات مامقف (مهصعطمقمأ نيت 12 ممم( ع ل'دص عالعأ ماتنق

 هع نانع 1[ صهموتامطاع لعفاتم , عا مممصاأم دنع 1"ةصعف. آبهاكعوتتر لمدخ ]1ع

 ١01 ةغدلأ م1 ممردتلع ندع 1 ةءادتع, 1ع ممم ذ 1لعر است مممدأت# 8 ططوصعطع

 06 [ةطحو15 01 1 601123 «أ 8 501 عاد ءان5عام 621, ها 16 مةررم عمو

 دات مه1ه15 0ع 231. (ءاتتحعا 1ان1 230غ م"6مه6 لعد مممانأمدق عم عاطغق أ
 . لعق ةودعمسج مماتف. (0دهصل 11 دع لعدععسلم ءغ ءانغ لفمموف 8مدفأعسم ة
 اعممعر 241 دع معمداععمم لعجدصغ ]تن ءأ ]دن معؤدعمام ةعذ ةلطصم عصام. آن تةطص وف
 عم ممفعوعم. 11 ممعمرمسةتلف 0ع ءطفمعطع» هذ مملتعم آن( ةملتجةشلط ءاذ
  عررهزقعع هود معووعماتس عمار 2 عممنت ندع ءفاقتأ !'طمصصصمع 1ع مانتخ م10 عانت
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 انا هله لاو هلام لوجنرلاب لاقو ققوسدلاا ا قدس هوا ,هلقاف هده لبو

 تراليو لاز تعدوو مسا اذه ىف هكالهف برحل الا ذايددفسا ىبا
 قبس لاس عار ا شن هيف ننيك ل اتعب قيصرفلا ىلااةدهيس سر ذضعاف

 ىلا ذايدتفسا داع الو مانملاو ماعطلا نم لان رف هرانخساو هّتر اعدو

 2. نيعجوتم نيعزج نيكاب داوقلاو نهبو نثوشب هابقتسا هقدارس
 ءايضيعلل امهلستو اًوبص :اوبص ذايدنفسإ لاقف“نئونرهمو شونرذأ لتقل

 لة يميماو اهنلامما ىف مسا ىلع اهنيههبرماو هل ٌدرم ال ىذلا هللإ

 ةيياكن م عسر ىف بكةكيدف 0 ىثوشبل لاقو هتداعك برشلاو لكالاب

 مادغ نم مسر يأ اتلو اهعمرسأتسي نأ اةاو اهب تومي ىأ انمإ ةهلا
 60 قدارس ىلأ لييبتا لاهي تيفو اءاميي سحر نيو حالسلا سبل

 0) 21 نتوشب. ب # 0 ملظ. 0 0 قارس.

 0ع ةمص [عمصمو أ 16 ماسق مدعادتغ طغعمو. آكأ 11 )0318 : « رىقمطم ب هل مع

 نعدغ نسمع 1ع نمدحطدغب عاد طاعص ! هذ طممأ عوأ لقصن هعانعغ [1ةءطعإ» ]1 5أ[ ه5

 ةلتعدع هذ 731 ءغ ةءةدحمام. 8مسمأاعس 8غ لع 12 طءوصعاطع 0'ةعط»ع تسع [1ةعءطع

 هأ رب طجق دمع مماصتع لع ؟عم. 11 دع مدضطقب مصاف ءغ ةصمامدو طلتعات, هت
 عمم هصلمستغ 1ع ةدتععفد لع دمرح ةصاعسعمرتفع. تتر 11 ممهصععم ءأ م16 لت

01605 

 [مدومع [ةلعملنجةلط "عمتسأ لهص5 هو اعماع, 8عوعطم ةاطعم , ظدطمص وم

 هغ 16و طفل 0' عفو 16 موهتععمأب 1مصلمسأ عد المعصم عن, ةععمط16و ءغ لف

  ومافم لع آه ممم 0':قلطمعصهفدعاط أ لع ةطتطعص هنمعط. 11 1عدع لتأ : « (هدصع

 :وو] عد 0ان5 ءأ دهدحس عن عدد مدق هذ 12 هامه لع طلعت, ءمداعع 1ةنسعأأع هد

 مع معتغ مدق ادام! ١» قرحعؤد ةجمتع لممصغ 1هملعع لع ادتعع ذ ةعد لعدح 5

 ع5 ظدصغمهت]1 عد مدصصع هدد [دتكدتك ممتنع لعد معنودصق عع لع 1عادع ممصعب
 11 5ع ممتغ ذ دممس عمن عغ  طمتمع, دعامد دد ءمدطحسع. ]11 لتغ ذ 8ءوءطمفتطعم :

 «ل'دن منك 80[1تكؤ ندد لفصم ص اتمأع ةأمغز هدي زل محواتت"ه 06 ةعد طآعوودتععف ب

 هن 11 ةعىو هطاتعغ لع دع ععملمع.»

 آيع 1عملعمم تس دصقاأتم , [مدمأعسم متأ 5ع5 هع عقر طممصأم اتت [ةلطقعال

 الطلة علنا 7141107415
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 ؤرباف نونقلا كدواع داق :ةاندن يتب ان لاقو هادانف دعب رمان وهو ذاهد فارسا

 هعجغم ىنم ماقو همالك ةوقو هروكب نم بّكتو هثوصب ةبتناف هملا

 حلاصو ىتروشم لبقاو ىنضتتنا ىخا اي هل لاقو 0:هلاب ىنوسكو هلاذختال

 ىاخا ىتاف هيف ةّقسمالا كتياكتب رّوغت الو هتحلاكمل دعت الو مسر

 سمأ كينناب تقشأ دقو نامزلا ريمف وس :لمادأل و ىاتككل ةرداب: كيلع ١

 تلز ام خا اي لاقف موهلا اذنه ىف برهلل .ةبابض ىلبفتت اغا ىودنتالو
 لاسر ق لكما الف 5 رصلا ىلع: هروُمأ 0و علال رحاس كاز نا عملا

 سما ىنقراف ناك دقو ةعرسلا هذهب مسر صا هتاف هرح ىالا ىل. نع دنقو

 () 21 هلام نوسكو هلازجال . ب 0 31ةمودع لهصو 0. ت 9 1195. قدضلا.

 ماعتم 0' عمدتم ءاغ عم يععالعمأ ةاهأغ, ءأ دع ممر[2 7615 8 (عداع 0'[ةلعصلت-

 رؤلط , ندت لمس هتغ عمعم»ء. ]11 ةهرجمعأو عد عقم: 1س[ أدلت ة لطب 01مم

 ةللح عموذتسع نانا 16 ممءادصتعإ آوعصم هنرصطوأا»عإ» [هأمدلتجة قط 5 ممن 6م118

 ذ ةمد هممعأب مد ةامصصغ لع مد ةسحفع وت سهاتسملع أ لع 10 10:عع 6 هه

 مزح. ]1 5غ 1م لعدد ءودعطع, ممدتك 11 ةاه11[ 125 ءأ حاغصاتم. 8 ءوعطماف طعم

 16 00000 6غ 1 ءالءدجت6ف لع دمع ةامغ لع [هتطاعددع ءا لع 101م 11

 آنت لتأ : « 1 ماتا طخمأ , ممط 1و 6 عع عم مجمد مدفعا 1315 12 مدع

 جدعع ظمتتماعسم ةادصع "عمم عصلق مدك 1ع ءمدمطوأ ةحتوع 1اناب طع 6[550 235

 لع مهركلعع 1'ةجدصتمعع ندع اح هك معصمم[6 طتعم عد لع دمعاأمسأ طمو 06

 همدفطوكب هقع زعم "هلمانتع ممسع مز 1'ةععالعما ةصممؤالات عا طع ةاتتق 225 1882

 ودم همصاسع 1عو [ةعطعتتممعو ةاحسوتةكعد ندع "نقع ع 12 ["همادصع. لن هق اع

 ممم طتعع 163 مدح 1م ممم 0ع اعد لعدج لق أن انت 26 5015 8 ءىدمتق عم
 طصتعم 12 معدعمساع 0'هحتز همس طاتتن» [ةا عدلت رة لط لتأ : «ل'هت 01 هان

 ياعم لتمع, ة ممن ["غمعر ندع ذل ةأغدتأ نص طقطتاع كيرلا 2815-

 دوصأ مدع ةعاتطعع هد اغمدأ هع نسل صا عمم لع مع 16 050135 م5:

 11315, م8موعطأ 11 عوأ عرمامتس م0101 1201 13 51 مسموع 13 ةممععال ءضلع

 ننمصل زع ؟6هزك هحتعع يدعأألع معمدصجم تان 1ع ذأ ه مةغمطات [0دنكأغ عمم اتت 0 0/
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 ةاطيشن اًهحع هةادغلا ىف تولكرأبو هبامل هنا ترّدق ىتيضاتيبيف اًكيرج

 هتاوادم ىلع لاز هعم ردقيا ل اهب مويلا هلماعاسو :هثاليخ..ليذ ربع

 الو ىنبلا عرصم رذحاو كتعاجتو يلدتوةم..قشتالا ىخا اي نتوشب لأقف

 هقولقو هنتدالجو..هستدنش نم اج ذومنا كباب دقف كملاسي نم. براخت

 همحالسب انعدو هلبجا روضحل همالك ذايدنفسا عمسي ملف هتلاسبو

 هللا قتا ىدقس اي عسر هل.لاقف مسر ىلا لبقاو هبكرف هسرفبو هسيلف

 الو امانناتا كتيستغتو الو ىنلظت الو كبلق نم " نغضلا حرخأو كمد ىف

 لاملاو سفنلاب :ةمدقل نم كتدعؤو ام زجختساو ةداعسلا ىلع .ةوقشلا رمخت

 ليواقالا هذهنب .مىوملا ىنتدواع امل سما كنع جرفأ ول ذايدنفسا لاقف

 ( 21 ةادغلا ىف ركآبو, 0 ةادعلا قركايو. -- (» 31 اصيشن. --- 7 21 نعظلا .

 وننتكأف طتعم نتطاغ لع طاعددتمعم أ هت ةرماتتمغع, ننأأ طمع 21215521[ م5
 لع هد محمر ةغ نست, لع ععدصل ممدكتس , تعسأ ممادس» مرصطدلات" ع ةلعع ط01

 صاقعأ أ ماعص ل'عماضمتس, دع مهحدصمصأ د كمس ة1صفماعمعع. !ادتق زع 1ع

 ردعا هت ةسرمت سل طستن حسم غعأ نامغ ندع ق1 مع ممادضعت مدق عد جدغعإ »

 اذعوءطمةاطعس لتأ : «للع اعطع مدكور ن مممص [مغرع, د اه 1ممعع أ امد: مانع

 مموع. طءعملف عمملع لع 1ه لغاوتتع مفددلامصغ لع اصر نفاتعع ءأ مع دلك
 ردك 12 عدعستع هذ نمت [هالعع 12 مدتح. "لد دتعصم لع مزع 0'هتللعتمعك دص

 هعدصرداع لع دو 1مم عءاأاغ, لع مرح ةصع»عتع, لع هذ 1معئع عا لع د طعقتادع. »

 [هلعملترةلط دع 1'ةعوددتم مهكر عد دهص لععمتعت لمان ةامتأ عدس. ةروصأ

 لعدد ملغ دعم ةصصعو ةهأ همص ءطغعولب 11 ةهعصفر ةطمصتأم ءاممساتأ

 1هلعدملتجؤللط ه'ةامصخأ ةحوصعفم معرس 8مدمأعسم , هعاستنعا ]نت لقا : « 1ص

 هعماعم عانت, هعمتصسم ادلع ءا م'ععورمدع مدق اه 7ع. ةسوعطع ]1ج طقتصع لع امد

 معتز دع هتف موك ةعأع لك مز تمانعع ءمصاعع مممز عا تقرحاعع ملحم ةطمعو 2ع

 مرمعلقمع مدق [ةمكمرادصع هب طوصطعتع ءأ مععصلم هع ندع زع ا'ه0 معمتمتق :
 محمص مانع ل6مودعس عمغ عا 1عد كعطعمدعم. » [ة[عجلتجتةلط مةردمصلتخ : « كد

 لع طع (ةحدتق م05 1ةتقدغ ةللع» طتعب طب دع مععمصصمت 6617215 ]235 0111]213-

 0'طنت هذ ممع اعمتع ءعو روتسم 3ت5ءمسو. ][هتساعممسأ "عمم عدلق 1غ وصصطوأ

47 
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 ردي لو هفطالو مس هملا عّرضتفرستساوا برغل ىآلا دف لمطاللا
 ذاب دنفسا ٌوصاف هته لسو هتلاقساو هتلئاف ئافكتسا ىنا0 انكم

 7-5552 هحمرب هيلع لهو هتعراقم ل حطم الإ ددزي و هثاولغ : كل

 ا است كنأ مهلا لاقو انما 11د عفرو هسفن نع هعفدل مسر

 ةرذعمف هب ىل ةقاطال ا" قامرستبوت كلم ذم ةفاؤتةعو مسوس ارنلاب

 هسوقرستو ءافرطلا مس قوق مقلاو او هتافاكم ىف ىعسلا نم كيلا تو اب
 اكقاف هات قلاش بوس : ظاهاذطبف ةيمر هب هامرو نرش افلا لب

 ىم ناش ندبب هذخأو هنيع ىم مسلا 0 هسوبرق ىلع ذاب دةفسأ

 هعارذ دشوتو لججرتف هعم كساقي مو هتّوق.طقساو هفعضا ام هنماد

 (') 31 انكم. - 09760 لاتخاف.

 هت "عملم-هز! » [0هسماعس 1ع دج ماتم طاطا مم عمأ ءأ كطعمءطق غ1 هع مه عاقو

 ذآ م ةمدسومم 1 عط م0101 16 1ج116 "عز ءرر11“ 16 ةهو 9 01150510,

 رمت 1ع ةفعءطت هأ ممددع ههلصتعمم ومرح ةضتاماتمص. 1ةلعص لت ةلط معتقل

 لوصك ةمرح مجم" عصصعمتغب ماعد دن ندع ماسك ةلعطأ 4 ]دنع نأ ةةصلخأ
 درت ]نت ةعع ده 1همعع. :1متماعسم مصمم معاندتم 06 غءالع ةمرتع ننال ماهغ 1ع

 معمماتقوعركر 172 55 طمهتس عر 1ع كعأ ءا د ةءعرتم : « "كد ددتقر 6 مممس اناعاتم

 ىننع رع دتطتخ لع هه مدع اه تماعمءع, نحل هونغ ممهأ1 ةدحتعتق م01: أ

 ىننتأ تقع لع مما هع ندع زع دع مادتك متسع. 1ع ممتستماتأع لهدع 005

 موعطغر 0 5ءةودعاتت, 51 ]6 [هتك ع ناتع ]ع معان ]00111 2 061[ ءج لع مصاخع

 آتنا » 11 ةزادمأم 1!" عمامتللع لع ]12 1 ةغءطع لع ةةصحمتسم هذ 15 ءمرخلع لع ةمط ةنعع

 ىنتنأ طحصلم 0ع غهادأع هد 1م»ءعر كك انعو. آم 1 ةءادع حاتم .لهصق 1'هعزل 18'0-

 ؟عدلتجؤةملط أ مفصغامم زنون 13 هنوتع. 151عد0نةلط دع معصعاطم ةادع اع

 ١ ممدصص عدت 0ع د ةعالع, مءاتعو 16 ةةعءادع لع ةمرح هعزل كا 12 اتصخ لهتتق هه

 مممتس. ةقتطات 6غ ةمانتكو مدع 12 معماف لح ةدصو نسخ ءماج]متا ةطوصلهتسح
 ممعجأ ما دع مماجدسأ ماسق دع ةهساعمتعب 11 لعوءوملتغ لع ةمط هطول ءأ

 و'ة[عملتأ عد ةزمزحادرتطصأ 5د 1616 ةاحرع ةواط آ15. ظ
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 . ىلا ايعم انس كوو هب نومي ر زخات هدب اًطفاس نع هيلا وظن
 هتوبم ىلعاب ىكبو اًضيا مسر لجرتتو اعزجو ايكبو الخرتف هعرصم
 ةقناريالاو زورهن داوقو ةرابزو .لاز ءاجو هنسفن ىلع هعردو 00هبايث قزمو

 بايئلا نوقّرميو حايصلا نونلعيو تارقّرلا نوقلطُيو تارّمعلا نولمسُي

 مسرب قلع لاقو هبرسشف هاج اعدف هوعجتفاو هل اوشرفو هب اوقدحا تف
 ديس جطفادم ها مانبأ نأ مانعا مسير اي لاقو هسأر دنع دعقو هملا مدقتف

 رقما لعدد ةايهبئا هج هللاو بياذي كلغ ئيكللما ةاقواامياءأل ىنلمق

 هلعتو كباداب هبذؤتل .كملا ةّمساو نهب ىبا كعدوتسا تاق ةلع
 كام هل مكح دق همنا ايندلا هللا مدعا قساماج ناف هللا كم ام

 0١ 8[دمونع لدصف (ن. - 2 1[ةموتتع لقصف اا

 ظدلتسمسم >هرندصأ دهن مغرعع مدع عع, هممعاطغ ددع 1ع قاع, د ةضع

 [هرصحم ظعوعطمةاطعمس ءغر ةجدعسصط]عر 115 ةععماتست "عدغ دتت العاج هاذ 11 ناهتأ
 [هردطغ ب ز15 ممتععمأ منعا هذ 1 عععر ماعم سؤ معصسأ عا طتععصأ 65016. 8 0ندتكا عم

 ]ردت ةدفوا, لعدوعسلتا لع نطععول, 5غ معنعماتسع 1'دتع لع ع5 ةدصعأمأاك هأ ند

 ءطترتو عد 6 (ةطم عصام ةغده انتو مودع. قرح نععمأ ةصقاتتأاع 71 ها 7معطقمعءطط , ]عد

 . هطعأو ل'دصمغع لح لسماع أ 1عو ][مدضهت عمق. 1'هددف ؟ةووتعصأ 0عق ]دعك

 جورجدددتعسسا ع5 ةهدمتس5 عا لعد هك ءأ لفءطتعمتعمات 1هدتنذ 76[ عرتص عداق. [[5
 يامسسؤمومغ [ولعملتجة ملط, طحت ةصفس عقصعمت نص 11[ هان 1ع :ءممعاتغ» دخت ا[

 لعرسمت لم 04 1'عدس ءأب ةردقو هجمت طسب 11 لتأ : « ةخيدردعاعودمم] 0[1نقأعضت »

 (ع]تتحعت ة'ةررد»معطق ءأ د'ةفدتأ ممغذ لع د افاع. 1هاعملتزتةلط 1طتت لتأ :

 «مؤعطعر 6 8ماتمأءةطحن نتع هعاست نانت 203 تع, نع 065[ 85 101, 5

 رممدد مغبع ظرفغعطمأفمآو هعدأ طدق نمت صحو 12116 ممتنع مه 12 2038111: 00106

 ادزعاج 1ع ماتصتمدعإ 0 لمصعر 1ع لعداتس هحتدصغ ةععمسسرت]1 ةوصن هعادتت*عب )ع ام
 مصطع ءأ "عرطعأم ذم عمسلع دممج 515 8دطتسمس ممانت ناتع ان 1 ةصقأت" 1565

 لعد ؟ةهلعصأقم ناحع ادن ممددغلعد هتحصحةمدع عا ندع اح نت طقعا عطعو هع نانع

 ادعت ['0 عممءعل عمغز هه ]دز ةسصقفأ ( نبع الاعب هصقفسألف5ع 5و ططفطت01ع!)
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 .هيرجأ نا ىلع كنم هتّكست دقو كا ةعاطو اعمس عسر لاقف رهش ىاريا

 امل همهمتستو هتنامصو هبيذهتو هماركأ ىن شواهس ىرجحُخ ىدنع

 ظفتحا ىبال لبق ىخا اي هل لاقف نثوشب ىلع ذايدنفسا لبقا دن هنركذ

 ىقإ ىلع .مالسنلا ارثقاوا مد للف ثمشمو كعصا مفك دقق ككل نآلا
 نم للفلل ىف يني غي هاف ف قرعموا كافالخ هزت هايتاؤم داقاارهل لاقاو
 نا تبلي + رقربصلا ليج ىن رجالا ليزج. ىتستحاو كانتا ىنامصع
 عزجو ليوعلاو ءاكبلإب نيركسعلا نم تاّجغلا كعفتراف:هنسفتت نتضاف

 دقف ذايدنفسا ىكبا اك كييكبا امنا قنب اي عسرن لاقو: اًديدش ايم كو

 ىن توما نا معت امإ تبا اب لاقف هدعب اريغك شيعي ال :هلتتاق نأ تعمش

 0١ ( لج. -- # ( ضرالا ليزجو.

 ادت م هلراتعغ ]' ءعمصرتعع لع 1"! مم صدعءاتمطت». » 10 تقاعس «نممصكنأ : « "اك 5

 ممهعاس ع[ [عمصصعما هطغت. لع مع ءطقععع لع امد لك ندع اح تعص5 لع مع

 ىدطعع ءا مص عمودوع ذ 1ع امدتاع» همصحصع ز'دت طنمتأع كارةسممكعاطب 0ع

 جمس متسع :1هرمععس عدغ ه دعم طعدمتسمو هلع 1ع 1مم عع, نعد ةحمانس ملص ةأ 06

 !'نل وعم ممعع 1ه ممدئاتمس ندع اص تعمم لع لتععت» [ةكةملتجؤلطب ةصفاتتأعب

 و20 معودوصأ هذ 8عفءعط م نةغطعسر طدت لتغ : « طلتك ذ محمد مفرصعع : « 6306 ممةتنتح

 «٠ اأعمهسأ امص ص متععو ةهرمند  ةاعع لنطفسعممذؤ لع سما ءا ةتتمتس مدا طممتت

 «دوصع ! ١» كدلصع هتف صم ممغصع مغ لتفدطست : « لع صعصم لع ندعتللتع 16 امحتخا
 « لع ]د ممدرداهصعع نادع د1 همممدغع خذ اعد ءمددعتاف ها لع مممتت ص0

 « عمد ع5 اماز مهصلمصص عصمت 0ع هجمت لغدمطغت عا ةوودغمع 15 ممعتال عانت

 « لعو ممعمرص معصفعد لهصخ 12 ماسك مدعكدتخع ممدن عمه مم. » ةيدرتنو نعد مقع

 01و. لمدن رة لط مع اهله مدق ذل يماعع». ]نادتع مءاعصأتل ع5 نتفق 63

 لعستح هعنصعو 0 د1 عنيت عما 6 عمر 155ه عم

 781, عم مممزع هن ماسف مممامسل ءطفعسم, لغف 8حمام : لكم 6س

 محمص طلق رع ماعنسع دس مز ءمصخصع زع ماعتسع ددع [ةعملتجة لطب ءدنع لادن
 باعصلس لتعع يدع عادت نحت ]'هدسد طصغ مع انت ىنسكتتسسو موك !هدواعلتتإتى: د

 ظكمسماعس منماتومم : « اع ددتمعام مدقر ةدصمس ممعع, ندع ]1ع طمعا 26
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 ٍبِدصُت | ىجا اي لاقف عسر ىلع ةرابز لبقاو لذلا ىن ةومحل نم رمخ ّرعلا

 ىنفوخا امو همد ةقارا تملوت دسا نم لبشوهو هدلاو نم نهب مست ىف
 ّناف كينع نوه ىخا اي مسر لاقف هدي ىلع انتهب بارخ نوكي نا
 هللأ تادابعو لضف ّمهلاو ناثاك و وذلاقللاو.ةبلاغ ءاضقلاو دري ال بكاعلا

 ه) ةطيج اندغع

 نمهب كلم نأ ىلا ذاي>دنفسا ا" لتق تعب ئرج امركذ

 كتينراف قىساتشب ةرضح ىلأ توباتلا ىف لجو ز هج ذايدنفسا نأ دق

 ّصافل ىلع هيف ةبيصملا تمظعو ةحاهنلاو ليوعلاو ءاكبلاب رهش ىاريا

 ىلع نثوصب ضق نمحو « رقاملا موسر تهقاو ءاسنلاو لاجرلاو ماعلاو
 60-00 لهب. ح © 0 لثق لتق. - © 31دمودع لهصق لآ. ب ) 1 لمه داما

 1" طمصصعس» عقا م«علفعدطاع ةذ له صدع ةجعع 12 طمصتعقد» معطقمعطب ذ كمص ماتت

 5'ج0لءعوووصأ خذ ظمسحأ6ءعرسم , ]نتن ل1[ : « لكن هق هد اما", ة مدممد آ[منععو 0ة-

 نعماع» لع ةدص مقرعع 12 ءطقعوع 0'ةل]عرعع 8دطسممي كعدأ 1ع !خهمععفتت لكحص

 رمد لمدأ ان هق عون 1ع ددصع ءأ رع هعمتسمك طاعص نتع ءكعءوأ مهنع 1مل ناتع

 موصمعم مماجخع امستللع. » [مدمتعسم مغردمصلتغ : « لع اع 0 دعم صاع 788, 90

 ورع. (0م مع معدغأ ]تاع مدع 6 ندع ممدعرمع 1"ةجعصتعز 16 لعفاتس أ

 1 ماسف مغ, 1'دمعقغ لع طلعم ءدغ ذمحسص دقطاعز 11 هوا صناع 0ع 5ع مدموه

 هترمعب. انعم دنمانك 2 مان هاند5 ناغ [00ةطاعإ د ئ

 ك1 طول ك5 0101 5019181111 آه 21011 811*2151 01ائ 011

 لا[50 14 1411:11111:11' 21 11114

 [نعو طسصغعونا1 و 01ه[ عدلتجحةلط ةحتوصأ ةاغ هفلغطعقعد أ دمص هعمءودعتل

 ممم 12 ممدرلعصسعع لع 8زمءطخقمآ, امان 1:1[ مقصد ءاط قطع ؟كدأ دصتخ هد عمصضسم0-

 مص مدع 1ع5 ماعتمدر 1عو عقمص1 ندعم عماق عا 1عد امص عصا متمصق. (رعاتع ممم

 تأ ممدع 145 ععمصلم ءا 1ع معديداع, 1عو طمصسعو ءا 1عو ؟عيصسصعج تضع



376 1115101118 51:5: 8015 51:5 515, 

 هردص (؛تجرحا ةرسح ىلع ىوطنا هتلاسر هغلبأو هتضق قسلتبعب

 هيف ظفحو نمعب ةصدخب ةيلعا مسير فوتو هرنع ترادكو هعمد تقلطظاو

 ىلا بتكو هبيذهتو هبيدأتو هزازعاو هماركأ ىف لفتحاو همبا ةأصو

 ىلع نثوسب داهشتساو ةرذعملا نع حاصفالاو ةيزعتلا ىف ىفسأتشنب
 در: ىف ههنلا بقكو هرما روصتقو هرذع لبقف ةّصقلاو لاما ةقيقح

 اليج هاحارس نعب حسو لعفف هتيؤرب ىلسنيل هترضح ىلا نمهب
 نمجب درو هشهجو هيوذو هسفنب همدخو هعّتشو اًويقك < ءأطع هاطعإو ظ

 عبذأو هتحاجرو هتحابصب هنيع تّرقف هّدج نم ةداعس ىن هّدِج كع

 0١ 1 تجرخ 60 تحرج . بيغ 31 احرسو 0 اج-ارس..

 سس عموع هةلوست اع, عا هرج دع مقمصتمددتأ ةءأود 1؟دقدعع لقصف 165 ةقوعسم»

 طاغعد لع لعستل. 0همصأ ذ 81فءاتاقمأ, 1ه5ودتع 8ءدعطم ةاطعس آنت 1غ 1ع "6ءأ
 لع ]12 ممم 1'0[ة!ةملتجؤةلط كغ يحتل نت كمدصصتتستوتاتق ذود طضع55ةعع, 11
 مد ويحأ نص :تماعمأ عمد نمت 1'ةءءعولطادتغ ل'ةصعمتكدعر ]تت 12152111715

 آطعواتعمانجد لع 1دعمصع5 عا ةة5ه مد ط 115533158 1.

 [0تماعمم 5ع لجورج جن 5ه77166 1ع ظدطسمم أب 250616 جتتع "6عم25-

 رده 21055 لع دمع مغرعع, 5" ةرحزدأ 1 ن2 2 037011 ًادموعرم ءمغف وعق 26501105,

 ن 16 امهتاع» ةحوع لع ععوصلف ةعدسلم, ذ 1دتعع هود ناس عدأتمسم ءأذ 1ع 1مدخصم عت“.

 آ11 20 عوددو ذ 8زدءطأفممك همع 1ءااعع طحت م1865 ءصتمسأ ومو ءمم50ه]1دتمصق, 06-

 مجمد مصغ لن دصع دمهم نرعع 10 عصام دهرد 1 صص 0 عع عع عأ 113131[12100, 120131: 601:

 مماطمرخع»ع دوص يىممد6 لعد طهتاكر 1؟ اغصهت عمفوع لع 8عوءوطمةلطعم. ظافعءعطتقمأ

 ةععامتعال116 ددص ةممامعتع عا دع مععم»ةدعصأم 15 ةزكتهأتهد قطف 1دننعااع 1

 هةامتغ امماتحف. 11 ]حت دمهصلم لع معد هزتعرت 18ةلططعموتط ذل 5ه ءماتت مماتن ([1111

 رماثآأ دع نقصفمأعت» مدن ]ردت آه تقاعس ممتخغ 8وطسمم هر رمانأع 336غ ن0 223801-

 اطوصع ةنستمدوع ءأ 1ع نمدمطام 4 ءدلعمتتج. 11 1"ةءعمدص مدعسم , آنت ؟ةهتكدصأ

 مرساغوعع !دت-صصقممع جوع 1عد ممعدتط»»ء عد لع ده ةعضتلاع عغ دود ةهعمممعب ءأ

 1ع معدمجورتو هذ دود عممص0ل-مغعع مده مت اعصت مغ طعاتتعاتع 0ع 53د 10:

 ظزدعطتأفمأ ةكدغ ءطمضمغ لع دو طعمتتتم عا لع د ةدهعقدعر طعاتسودح 0ع متع ميتال
 هحوتأا ةعواتتف 14و اهلعمأم لع 1مسجنأعسم ءأ دنتل 5 ةامتأ ةرمم0هز0116 9 01116
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 ىلأ 0 0 7 الو هزكامت نم 58 5 بال

 . بن ية لخلاا 1 ا او ةقلمدطت

 هلوق ىف درس نيراشب هب لقمت

 يار را !ةيقفو نِل 06 تقلا 11 ام انيقبغا ىوق

 رسيرس دعتقأه نع مه ءازعلا مسر ةماقأو هّدج زمهجت ىنم ىنعب غرف أتم

 ىهمضفو () ةبطخ نسحا عيطخ ماعلاو وياهلا ىذأو جاتلاب بصتعأو |. كلملا

 140 0 نساتشي: -- 0 0 مماهب. 8 2[ عيض» © 3[ مقنيشر: -- 11 21 ىعملا

 آرممةودع 1'ءعءعامفصمع نع11ةوذغ هدأ ءمصعتتغ 8افعءطتقمأ ذ 15 ط©طص لع ةعد

 لمان ءهغ ه1 مدع (هتملعر 11 معمتغ 1ع ممادحمتعب 1ع اعؤصع ءا 12 تمنسوصمغ
 ة ظداطسمس  ةرمرتغو ةحمتس "غوصغ هعمأ مسوعأ ةصقر ءأ 11 ةدطتغ 1ع لفعععأ لع

 [ادرعم. ظوفدعطقتع دطص 8مملج عماعسع ماسقتعسس5 ةماسعدر 2 الع نصع ءمدم ]مح

 ةهتكمسد لع 15 مععومدصع لع 8ةنعاطتفقمأ لهصق 6عو عالو :

 ىللمصقف, لمصصع-همانك هذ طمتععر ءدحع 1ع زرعبصع طمصممع »عدا دق هضم لع ملعتتكعز صقتك

 1عو ماع عد عا 1عد [مهطمط ءوتتح 1!'هغاعصل عما.

 قرككمدع مصمم ةصعز ههنع 1ع 1من ماعلم لل عموعاوسعسم ماك ه هنأ ل15 مدس ت ادع («00طة ل

 مغ 3 ةططوصاف !'كصمتعم لع اطزوءاطاقما

8101115 08 81111411, 5115 15111514111 

 قررععد هجمت م0606 جدع طصقفسمت]لاءو لع ددص ععدصل-مغسعع ءأ ةععمدطبدأت

 اد فمؤسصممتع لع ةدص لعستل , 8دطصقس ة5'دددتل داتع 1ع امُمصعر دع ءعلعصتأ

 لع ]د منعمدسع عا لمدصتف ةتلتعمعع ةنتع عئذصلف ءأ هنن معدمأعز 11 1ع

48 

 مال منذ 28815 15411017457
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 نازمم ىف انججار .ةقهلالا ةداعسلا عاعض نم ظفل رفاو ناكو ليج لكعل
 كلملا هدرزا ةشف لدعلا .داهمل اًسضراف لضفلا ناديم ىناقباس لقعلا

 ةرامعلاو وزغلا نم رفكتساو ةّتحملاو ةباهملا نمب عمجو نيدلا رمأ ىوقو

 بتكش ناكو ريشدرا ى اّضيا ىقسي ناك هنأ هبذادرخ نبأركذو
 نمب ىنبو هللا م : سئاسلا هللا دبع ريشدرا ى نم قاقآلا ىلا هنع

 عبألا 0-5 لاغمالا 2 هع 3 همالك نمو ةابألا دي زخ ودول

 هلا ع عييضت برجْملا بيردجت هلوقو
 (1) 3[. راؤا ©(  ١ ( سيابسلا. ب (8 31 ركسلا .

 م0 عددو نص عند طعمتت 015عمامنس5 عج اعاد معم0ل1 عدفصا 14و ممعتلا عدصعف ج10-

 رج عدذعد. 8هددفلمسأ هدم لعومم ةصتصعسا 1ع "عالعغ لع 12 مدن ءناغ لطتسعب
 لمت لخدصع 1ساعأ] : ععمعع هدف عدس ءا لعد حاسم ععدص عك كهرمهعاأ 5و ة'ةم-

 مانوسمصأ مرصع مص هنت طمسصسعو 12 ةؤءدضاأغ لع آه زدفاتعع, 8دطسقم

 «مدفماتلم 1'!؟اهأ هأ هلل عمتك 1 مءاروصم». 11 نامتأ ذ ]جه 1ملك سدتصأ هأ هلع

 لع دعد هدر ءاك. 11 طغ لع با همم مد عمعو أ 5 هععاتججد هذ "عدملعع 1ع

 رمهجتو (1هتئددصخ. لطم اكطم»لقلططعاط عةيحرممعأاع يدنحس ةداعع همم لع 8ةلطج

 مددس ةامتأ اكمت ةم0لهمعءطتع عا ندع 1عد 1عاطتعد يبدع 1 هد ة0عدذدتغ ةلتح 010-

 تصععد ممعامتعسا هعالع [ممصحتلع : « ]دع 12 مدن لع اكمت ةمعلمهمءطتع 1ع ةعرع

 راكع لع طتعمس, عماجج ءععمعس» لعد ةهحتتعمسس لع طلع. » 11 طمدله 1 111

 1ع ظدوطسصحص ةملقفعءطتع دن عوأ 0011ه

 طوحصصت 1عذ هله عع لع 8دطسصمس , لع ءعصانق مئ07عطعقر 5ع امان عما ةعاتتتج

 كك : « (('ءوأ مدن 1عو مفضصتأعد مععدودصصعأاف نمنع 5 ن1 ةرعدغ 1ع5 طمس عؤ. بج

 آم مععمدصةتكددصعع 1[ صممساع ددع 1ع طتعمكتاز قع هءالوناف لعصعس»عب

 هءانن-عا 5 ءالدععي, ب ا[ءانمع ذ 1 ةمءععتجع !طمصممع نحت ل63 د نام ةنوعواتتتغو
 «٠ عدا معركلعع دمد اعرم]ة. »
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 ماس نب لاز نب متسر لتقم

 نطل اما نوفل" هربملا) ىاغم هام ىبا.هصاتاوهأ ىف .لازل دلو ناك

 د وويل 1ورااوجتال جلا "ىف هعلاط هيلع

 1 ب هدرشو» 110 هورس اولا

 يطلع النو نب اهنا هملايا الو اماهإ هعوسال نإ: ىانم عقرمفا ةيبس
 00ا0اااا ا ا

 0) ©( نم. -- (2 (, طمدموانعدأ انيح ءأ كيرشلاك- 35 0 11 ةيبرض .

 حالك ان 8115 21 5010511511 , 111.5 215 2ةلر "115 215 00

 11 نكامتأ صغ خذ فل, عد 1ج طص لع هد اتعب دص آلخ نسل ةكدتأ دمدطتت6

 5ءطقعاطفت. ]رعد هقاعم10عدعق انت ةودسأ ةصصمصعغ ندع ![طمعمدعمرع لع هعا

 ةحلمصأ ةسمكتودمتغ يدا دععمتأا اهتمل هذ دد ططصتللع, 731 1" نلهنعصح د لكماتع

 عدس 1ع معافودو لمص 1ع ا[كفطمتتل ءا لعمصصهصعم عا هطاتصأ مدع طن عد

 ددصموع 1ج 116 لص مز لع ءعرمدجو. 5ءابقعطقت لعمم حست لمدع نص عاهل

 اعومزمد ةتمتنقو لع ةمص طعقس مفعم مرصع 32550616 ل 502 120117011 أ

 مححسع ةمرد ةقورفامسأ. (عر 1ع ه1 لع اكفطمسد] نامتغ اعد لع مهجتعت" نص اضطانأ

 . ةصصتتعأ ذ 13011510 جعارق عاطقت ةحوتغ ءعورمفم6 ندع هع لععمتعس ردع ةعوسأ

 مات هم مععنمصمع ا ةطص لع 1['طمصم»ءع» ةسيجعفو لع هذ اطصصتللعر ادت الدنا

 لمدم ءةموتك هعانع علععوسعع عا مع 1' دتععمتأ مقق لع ]نتن مصهتف [10ههماعسم

 ماعد طغ تعم. ة4لمرو ]ع زدا]هدنفتع ءأ 12 طمتصع محم طتععمأ دعم ذ معا 1ع هممت

 0ع ةءطقعطفت, لع دمرعاع ندا لعتصت نص صمصاعأ ةعدصعتت لع [1مدماعسم أ

 نتا دمرت ععو ةلتح طممازتعدذ لع 1'جقدومدزس عع هتان ءاتفعمت عد
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 ىلا ضهنف هكالهأ ىف ىىسيو لباك ىلا للعلا نضغببي مسر يشل

 نم هنع ىكحو هريم# اغيلا اكشو مسر هاخأو لاز هأبا مقوم نآتسج

 هنم ماقتنالاو "لباك ىلا رمسملا ىلع هاج ام هيف هتعيقوو مسيل هقشا

 نم كرهصل مقم رهغو دّينصتلا لديبس نع لباك علاطم أنأ مسر لاقف

 لاو تقولا مكح قاءراجو ريكسعلا يشجب ىلا هعم جاتخا ام نزولا
 هدي هنع سلا وأهم و

 0 عك ا تاب 2 انس رزمم داالا

 (1) 1155. لياكب . 2(  155. امهسور , ©( فسخانلا

 كدءطق عطقت, ةرتدصأ مغمدماس لع فدععمأا ةحتعع دمص طغعفتس_ جوع هك عتع

 [وتكأعسس كهاتك نص م:نأعدجأاع هج اكفطمتأ ءأ لع كعمءطعم» ذ 1ع 1دتعع مفتت

 مهعاتأ مهد 1ع 5ءلر ءيافصم ممعدعصأم دعف طعصمتة معد ذل مد مغعع مقل ءأ هذ

 وورد 1[ممركع [1مسماعست عا دع مآادتومتأ هذ عادح لع دود طعوس -مغوععب "ةردممسامسأ
 لع ]نت عد معمزدم5 51 ط[عدذوسأم ءأ ه1 صر انت عانت هم ععتم هسا 1ا0ادفاعمت , ([اتع

 ءماستحعا كغ ةصعمم خذ دع "عدملعع هت آلفقطماتل ءهغؤ 16 ءطقطع». ]11 لأ : «لع

 وثق عمت هنت [قطمسل ءمدحصسصع هذ انصع مدماتع' لع ءطمقدع, مع ءمصفتمل6عدصأ

 ]جوف امد طعوس حردغرتع ةقدعت صحم معامسأ ممتن هعمتسع م6 ءعدووتنع"ع لع لغ عدس وعم

 ماتت ]سن 1:ةعصمعز زرع معادج ةعتع ةعامد 14و كنعمصقأمصععفر 1 مادصتن 03

 ممملمدصعر». د ]نأ 1ممدونع 1م تكأعمج دع دمت د ئ0انأع ة7:ععاتس معانغ ج0 مم طاع

 لع هع قمسصمدعممدقر :ةءطقعطقت 1ع معنءعنلم ءأ ةصصمموم مد 20766 ف
 دمد طعوس -مفرعع. 115 لفات طغءعنمعمخ تأ طصتععمأ مهدنخ ل6 ءعالع* لع ععمفعتلب

 لوص5 16 طمعدععر دمع 1ع ءطعمستسا لع 1مدفاعسمو مص د ممصط»ع ([ع

 1هدوغد تلم عدعصت تهتعماأ لع اهسصعم اعهصءطقصأعم عا لع ماوادعم امنه ملص
 دعك عا 0ع 1عو ممعمدصتمب مودع ندع 1ع دوآن و ةمكومعذأ هجوم [ظهدفاعسم
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 ةتركاشلا نم رفنو ةرابز هعمو مسر لبقا نمحو هلك كلذ العفف اهيف ئ
 هيدي نيب بارتلا ف 1 ضرببو هل دجيو ارساح اًيفاح كباكلا هابقتسا

 هرماو عسر هنع هافعف ركسلا ىن هناسل ىلع ىرج ا هيلا رذتعاو
 ةياهن.ىن دّمصتم انماه هل لاقف ةضيغلا ىلإ هرياسو بكرف بوكرلإب
 اني قشر لانعف ماعطلا كردي نا. ىلإ هل انالوم طمني لهف بيطلاو :نسدل
 سوُؤر ىلا فشتنا اتلف ةضيغلا لخدو هملا هنأنع ىنثو هيلع ىصرحا

 ملف طوسلاب هعّتقف بقيورفني لعج ّرشلاب شخر قييم دفاطبعملا وامألا

 لوصنلا كلت ىلع اعقوو هعم ةسر طقسو رغبلا ىف طقس ىّتح كلاقي

 اههنغتا ام ةهلالا ةهظعلا مورجلل نم اهسشمف اهيف ةبوصنملا بارحلو

 () 0 عّرضتو. - ( 1[ ركشلا. 0 اغف.

 نأ[ دعد ىدصرمو عم ممخ.عأ هجتعع 1[عدع5 مممصاتععد ءأ ندتلك طبفدعمأ م6 ءارد1 65

 لمص هعو [مودغو. آئأ 115 يفعناغععمأ هع مامصض

 [.مسوودع !!مسدماعسمس , ةععمسس مدودغ لع معاطؤمعاب ءا لمص معانا همدصطت»

 لع جةلعا5ذ لع ءطقفدع ةةجم معاق 1ع تما لع آكقطمسمل دللف ذ دد معيعمضاع

 محمر علد ها مسحافاعر دع معمداععدم عا دع ممانأذ لقص 12 مهادفذنغمع لعروصأ

 ]تتر ءأا ادت ممةدعمأم 5عد ةعتفعك ع5 مهمم5 نمل ةحوتأ اعداتك لهصق

 [نععددع. 1مسمأعسم طحت مدمصلمدسم ءأ ]نت لتأ لع معممداتع» ذ ءطعتولل آنع

 رمز ةةامصأ معمتم هي دعالع ءا هرتدصأ فصلستا 10ممقاعسم هن طمعدوعب انت
 لدغ : « 11 ه دعت نص مدصع لع ءطقفدع عامفسم عصعمأ ةعضفوط]ع. ا1[هرجعءاعم ءاتنع

 ةداص] ل15ممدغ هل وزن ممعاامع ذل 1'هعدحمع امدغ لع ددتاع, زانكون ف 1! طعسمع لت

 عروق ب ل'عج هن طتعم عمدتع, تنموصلتأ 1[1هتفاعس. » 11 دع لتسععم لهدع

 نعرتك هع مدع لع ءطقفدع عا داعم لقصف 1ع طمعدعع. طنم5نلنتأ 2802 تانح

 [1هووغو "ععمدتج عءاقر [1قاعطمعاط , معععععومغ لب لمص عع معصم عدم ة قع زعاع»

 لع قاغ ء ذ ؟دتعع لعد ددستم. [مدمأعمم ةحتدصأ كسواف دو افأاع ةحوع 1ع 1هددعأب

 1ع ءطعتةمل دع ممدتقأم مدق لمحه متم وع, ددحودسوم أ طخ مةءيجتتغ  لمصم 1ع
 [هددغ ةحعع 1مسمأعطص. 115 امدحطغمعدأ ىدع 1عذ اهصصعد عا ]عد ماوصعذ لمص ت1

 ةامتأا عمعمل ءا طدععمأا ةااعتساف مدع لع ععوجعد عا سعال عد طاعودتتتعد نتن اعف
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 من رأمالا نضل نياغسملا ىف ةّيركاشلاو ةزابز لاعب ةييبابكرإا ٠ اهضدسفأو ْ

 رعغبلا نم علطتلا ةتشاشح ةّققبو هتّيلوجرب تسر لاتحاو ايهلاوخاك

 هى لتفت ىيحي يبا للسرو هن ليست ءامدنإو ديعنصلا ىلا دوعلجلاو .
 قيتعن هيتكلما رخل اينربلا فلابعف لاقل سما ةما داي ياس :ىايوبأملا

 لقت نا نانح امأ شانننلا لققت ىثم ىلا .ىافش هل.لاقفاىتكلفاو
 ظ ىابعانيمسببلا:ىتض يقيشيت»ل مي انهو در عسك ذآو كقدنص :لابقف

 نع اهعقد| ىكعلف ىدتعا ثالث وأ نمتباشن عم اهعضتو ىوقرشوت .

 ةنباننة من مس هامرف كيؤو .هاتاءهلاس ام: ىاعص, لا عففا توم ل لبق سبت

 مهو لاقف اًمّيم طقسو ةجص حاصف هنطب نم تجرخو هرنهظ تلخد

 () 11 اهدسفأو اهنخغ .٠ -- © 1153. فلتخي . - (3 © تكلما“

 مهيضو] رو ؤرععما ها ]عد طععصتأ ةيععماص طعم 7رءاظؤمعاط ها ]نم ؟ةلعاق لع كدقفذع

 نانع 16و 1مووؤد هك هتعسأ ةدوالهسأتم ةوملعس ءمغر 5ع عمت غمعذأ لهصق 12 طصغتصع
 510 ظ

 [1ننكاعسم , م01 دمر ةصععوتع ءأ مدن نع نمت 1نت "عداقتا 0ع ذعر م6هلقهضأ

 ىندتع دمرد ةدصع ءماج]دنأ ءا ندع 1عو همحمرنو لع 1خةصوع لع 12 مممرت ةلامتعسأ ءأ

 رعدهتعمأ ةحترمنو لع ادت, ةطعضعابف 1ع محمر عص لع ةمراتع لم 10356 ءا 0ع "عع

 صمد. ![هرتهصأ ةءطقعطقت لاتت دن اعدمتأ ذم "هدعتسمتأف مودتن هانقءعرتتو» هع نتن
 هك عسل عدتغر 11 ]تن لدغ : « اللورد ["غععر انه ةق ةهضعمغ اه معانا أ ]جه رمز عمضع. )

 دعم عطفت ممردمدلنتغ : « لانقودعدو ذ نتفسأا نمر متقدم 1عو طوصصتصعق) ]!' عوق

 ]005 [عصخ م 06 1 5015 نمل د 1"ن ه5 "ةنكمض , ليغ [8مسمفأ6عنض , اع 0119 016

 اردعن لع ممما ءا صه طص عقأ زمرتمءعطعت 1 0165 هر عدل ع5 طقاعو [ةدتتتعف

 هد ظحفصأ ]5 عمر"06 8 دممخ هع ءأ هم اع ممدودصأ مرئغو لع محما] 287عع لعاتع نأن

 "م15 1 ةعءاطعقب جمانة جماسسةهتحر ع مدع ف1 عملت ومان ]عدو ةلاوزضأعف

 هحوصأ لع مهمتس ١» ةءطقعافت 2غ نع نييتتأ !ذنت لعصصةس لم ءأ ة' هذ ه118. 410

 [ننكاعمت 1طنخ صعد نصع (1ةءادع نحت ءهاعع لقصف دمص ل05 نأ ةوماتأ مان" 16
 ىمماععو ذل موسمدو نص هم ءا [هدصطق ممر. [05نأ عم ةةعقد : «لصتغ هلأ
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 واخ كم نا كاردأ نم واف ىديب قئتاق لق ذا هلال

 34 هران تدضو يظعلا ةيداق ارو" ادب يك دك سدوا ا«بلتمن
 ىلا ىاغش لقتيرماأو عاتراف اًكلاه مسرو انتم هنتخ ىارف باكلا

 كانت نم تلقا ناك دقو هب قحلي نا ىلا هيعاري نم مسرب لكوو هلهأ

 لببل :كاوز نع معفاو ربخلاب ناتسجم ىلا راطف دحاو ىركاش ةطرولا

 قرتسمارتف ل ةمايق تنماقو لاو لقع لازف زينل زمقلا طوقسو عمقرلا
 0 سّرعي [و* ةقماع زورسهف نمو تان مرود نم ةيعاولا تعفترأو

 جرتخاو هتعو هما عرصم ىلإ هباهحأ ىف ضوهنلا نود ىق ىلع زرمارف
 نامسم ىلا ةرابزو مسير هيرب قاهنو هنا مقتل اكمل نم شخ
 ٌمسو:كاحاهتلا تهداو.نقاملا تهقاو حيومت ضرالاو زومت ءامسلا تداكف

 () 3[ تلنق. -- (3 11 هتمايق. -- © 1[دمودع لهصق (ن.

 ' فز ا جه [مذغ مفيكع مممم محعاتع أع" مقنع صم طدقتم عأ 8 معستم 4

 مماتتمتع ممع رعد عمر ةحوسأ 0' متسع"! » 2دتم د1 ةصاضف عد 2801 [0 1

 6010106 12 ا 220212 عمم أ و نعل عمل آم "ه1 لع اككفطمسأ

 1هوودنأ 7غ هد ةععحمسأ دمص ععدلمع مما ءا [0منفاعست ءيماسمأب تأ

 حكم. 11 طغ ممماعع كءطقواطقت ءاطعت دد [عممسسع عا طغ عوضلع» 1ع معمو لع

 . 1مددكاعس زهكوت هذ نع نمل هنأ معرمتسأا ددص [غمع لقصف 15 صمتي

 آلم دعتأ ؟ةلعأ ةحوتل ةءطقزممم هذ هءانع هقلمفأ"ممطع. ]1 كمسستخ ةرما06-

 ممعمأ عد ممساع» 12 مممحعألع هنن 5ءلز امص ءأ مهعممتم ءمصصعمأا ءءااغ
 طقسأع ممصاحجمع ةحوتأ لتكممست, مدصصصعمأ هعاثع ]دمع طصلاقصاأع ةحدتأ

 نهعووغ لع ]متمع. 281 عص معملتأ 1' عورحتخأ عا !"ةعفصمعو 1طدغ ممقاععمغت آبل

 معاعصاتغ لعد ]حصص عمامأتمسح نحت 5 ن1 تدتعسأ لع ]عدس مهاقتف كه لع امدغ 1ع
 ال1 معماف . 1”هعوسم مر دع معد لقغ 1ص ءعمص تس عصأ هلع دعك مت م3 عا 0مق هل 1 عصع

 لوز هان هل هتعمسأ مف وص 16 ءأغ وود همعاع. 11 "ماتعو 1هلعطمعاط لت 1مذذع.

 1"! مفعم عأتا عا 1[ عماعستوب ها عمصقردوعام 1عو عععدعتاد لع [آطهدماعسم ءا لع

 /ءادؤمععاج هصح كعلز ءدافص. آع عا 1هتلاتغ هعزا1 عع عا 1م عنكم دع ىود] عت علل

 (0م 5ع مموصت1كذونأ عمن هقدعسم اذ1نعو لع لعدستل عغامسص دع ان تونغ هذ لص[ عرعصنت-
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 اايرسعلاف ام لوقي لعجو تابيضملا ىم اهب مينو ةومحلأ لوط (1) نم كلأز

 رعاشلا لوق
 ن يي مح

 ِهيِنَمِل الِتاَق ُلّوامو " رفهذلا فهدا ونَب © وجر رْيَح نأ
 2271101111 ايبا هلشفمل خف ناؤتكم نق

 له لازل «تلاق علهلا ةياغ ىلا عزهلل ىف مسر َّمأ دواذور تهتنا اتلو

 نأ تفلح عوبل معن لاقف هب انيهذ ام عجوأو دشأ ايندلا .ىف ءىق

 «ناتنهنني هاله جيون هنيه قييدست كم. بتميز بوم نت اعاجط قوالوللا
 :راف عوتملببل عج ناك .دارغ. نإ عقد لش ايفل كو: كسي ام لواغت:ىف امهيراوج

 ةلعظ عدلا زو دتعبلا وكعب لإ ةاصديا ةماتامأو خيطملا تلخدف عوببل رون اذهب

 (0) 11195. نعد ا 31 اوجري ةويح. -- 2 11 ىرهدلا .. ب () 2155. .تلاقسف..ب
 (5) 0, طمهص 0116© هبز 01 هب اباهد امي. - (9 11 اهب اهل.

 0000 نمرصم1 2115. 281. 135 لع دد 1ههعتع 1 ءأ 12 ممعممسأ هي 06مم

 جعءوط1غ مدصدسصسع 11 امنا ]ورع 1و يعقل ل1دونأ مصنع 5 مسمع 1

 70عام :

 ]عد ةصاقصأم لع هع مممصلع, يدعأ طلعم ءد معتح ءعماتلك فرفصعتم, رماتتكوانتا طع هعووع

 نع" وعد ةعمكدصأق 7

 (0نت 116 1هصوغعمصمو ءدأ ةلالتو6 مدع آد معكع لع هعاتع ناتت دن ةمصأ ءطعيوز هءادتت نانت

 رد عنتر 1ع مجدل ط عانت" وأ ممانت" آنت ةعاتل. :

 [.0توونع 1ع ءطق معكم 2 [50هنلطفطدل , 1م ممغسع لع [10تماعسم , 1انأ عانت

 ةطوما سس عما ةمام1نعوطاع , هالع لتأ ذ ذل : « ال جحاحا لمصف 1ع مممصلع تنصع

 لمدلعدس ماتنن عدعأاع ندع نعالع لمست مماتك ةمدعصمع5و م7 دلع 9

 قمندمصقتغ 7ةل, 12 ةهنمم! » 4خامعو 1[1هن0لطقطدل زدعد ون'ءالع دع مععملتةتأ
 ماسك ةسعاتسع همام تع, هطسص لع مهمات. ائ11ع دع 28 ممدك لع عمت

 دمر 5مم ءمأ ءأ "ع1تقو 0 6 عراد ا عرع دعق عة عءأمت'عو نتن 14 ممعدددتعمسا لع ممدصو عا"

 مانع ةهماعمتم 1ع معد لع جذع نات ]نت "عدامتأت قمعغو نصع ةعيمدتسعر ءأأغ
 1نأغ يح ممتع هذ آه 1هلتع لع 15 ةمتسحر ءالع ةداعو لمصم 1ع كيتفتسع عا ضتغ اه
 رمهتس دنت انصع دم ةعصستتع طمس 0 تفدوع. 11 ذب عمدت مون طقفمتسسا 1ع مله
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  ىراوحل اهكرداو اهيف ىلا اهب توهاو اهتذخاف ةتّتم ءادوس ةّتح اهيف اذاو
 او ةحل] همي كك درو اهشفن باتا ام 0اهنهعطاو اهدي نم 00[ عنبلتساف

 ىف ضهن زرمارف نأ دق ءامشالا ٍدشا عوبل نا لاق نمح كاز هللاو قديم
 حانيتساو هلققو اهكلم براحل ههباراغب بلطلل لباك ىلا هشيج
 وداوق ضعب كلمو دهءاسن ئجسو هرايد بّوخو هلاوم| . ىنصتساو هرتكسع

 النهب كلملا نأ معو ناتسحي ىلا داعو © ةبيرضلا همؤلاو اهلل

 ناجرتلا عهجب لاغتشاو .ةعناملل ةعتساف ذايدنغسا هرآق ىلع .هزانقي

 () 11 اهنيلقتساو . -- (© 1155. اهويطاو . - (7 0 ةئيرصلا , 1 ةيبرضلا مزلاو 7 1[هموانع
 لقصق (ن. 1 ْ

 .  لكحص ةععمعمأ هما. اكالع 1ع مرتع ءأ 1ع مم»ام حتثع هذ ده طوتعطع. آنعو مع

 1؟هروسأ عر هساع 1ع طحت ةسوعطغععمغب ءالعد ]ست لممصغمعدخغ نذ مصمقص معا ءأ 13

 ممسمضأم "ع ءقملصمف ةود .ءورمضتخأ اممادطأغ ءأ مويصعمو 5 ؟ةتذوصد. ةلمعو ءالع

 . لتأ : « 281, .هعطاعن, ةحدتأخ مهتكمط يدهس( 11 لتئدتغ يدع 12 نسم ءوأ نع يتنتل

 , 2 لع ماسف ؛عمتط]ع. » ٍ

 [كممتت اعرب 1"هعؤس مرت دع معممتاغ هج عع ةنرد دعصغع هت آ[كقطمادل م0 ةرعرق عع

 1 مممرتأ لع ةوص مغضع. 11 اعد طقغمتللع هن م01, 14 ادق, ءهعاععصتمسقا 5

 امهات معد, 5: عدمرم372 0ع دعو طتعصق, ل6طحتتكتغ دعك م1315 أ  ةطمصم عده 5

 [ءممسسعد قماتح عد. قرمعغو هحمتم ةامطآت دص لع دعد طع 0'ةعصفع مما ل

 1[ فطحل, عد ]سن 1ص ممددصغ 1'هطاتعدتمدس لع مهوع» ةصطاغر 11 عءامدعصم لقصق

 16 0«5ز اقص. ةدعاطقسأ يدع 1ع مز 8ةطسمس دع ممصونعصدتغ مهك 0ع 1'ةغ18-

 نسمع مم ؟ءموعم 12 ممم 0'[ةأعملتجة لطب 11 8غ دعد م6غمدعدأتكك مواتن

 منوزقأع» أ ةمءععدرمف هذ عممف] عع لعق امهات عن
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 لازو متسر لاوما " هلاقحاو زرمارف هلتقو ناتسج ىلا نمهب ضوهن

 دق لاق لباك كلم زرمارف لققو عسر لق ربخ نعبب لصتا انما
 ذايدنفساب زرمارف لعق نم ىل دب ال نكلو ةسر لق ىلا ىلاغش ىقبس

 كاسب مقحو ناتسج ىلا هركسع ىف راسف همباب كباكلا هوه.لقق ايك

 قدارس ىلآ لاز راصف رافنتسالل ناتسلبازب © كاذ ذا زرمارفو ينفيش

 نامضو تامرحلاب راكذالاو لضنتلاو عّوضتلا غلباو خلابو هل ديو نب
 قفرلا عم هديهقتو هسبحب نيب رماف ىاطعتسالا عومد ىرذاو. لاومالا

 برس نعي بصانو ىمثك شمج ىن ناتسلباز نم زرمارف لبقأو هب
 ) 11 ءلاجتو. © 3لةدصومدع كهصذ ((. - 3 21 كذلتذأ.

 ىلا 1141 51 ظلال 82415 ]1 51121155174

 "ن1 118431082 151 821201015 185 11011855185 21 8010511811 11815 ل

 وطعم دس, جن همم عدم تع [0مادكأعمج 321غ نأغ اصغ ءأ ندع [!"هعؤصم 012

 ةهحوتأا نع 16 ممز- لحد آ[؟كقطمحا , لتأ : « ةءطمعطخت , هج طدمصغ 1ماتكأعطمو طق

 وقص عم. ا[هتح ز1 ةطصخغ يدع رع ادع آ"دعقؤسمعت مودع [ةأ عملت ةلطر  ءمصحسمع

 11 2 دم 16 عمز ل آكقطمتأ مماتس ةمط ممعع.» 11 ةعرطتغ دقت ءطع 2766

 همس هن 6ع ع5 1ع ةءلز ءىاقص ءأ ةامطآأتغ دهس ءدسحتم هس طمعا لس 11 صسصقطل.

 1"دمؤصمر دع نماتحته تا ه105 لمصم 1ع /ةطوسآ 1 كافص , مهدد هم]معاعن 1ع معاتردأع

 ةانخ ه2 0263. 81 56 00010 ذ 12 1عمتع لع 8دطسمس دع مهد معصم لعردسأ

 ادن ءا 2غ 16و ددرمءعؤصعد ءالمسام, ىدرصماتمن ع( ةعز سمن امر هيدمعإو 145 انام عد

 وين 1ع -عملمتعمسا ةصحتماةهطاع, معمصتا لعد تعطعددعد ءا هطعععطم ذ عالم"

 هد مئان6غ هد ىءعمودصغ 0'ةطوصلمصتعد 1ةعصعك. ظفطسمس اهتغ ءص المت اغصتما-

 عدمسصأ لع 1ه ةرصموتطتعو لكممصه 1'هسلعع لع 1'عصم»تكمدصع» ءغ لع آنت

 رد عال" ع لعد ءطقتم ق3. ١

 ["دمخسصم»» ةرمزجعمعابف ةجعع نصع مامتددوصاع ةعصفع لم /ةطهتلتخاقس

 11 هالمومم ظدطسممس ءا 1ج طدغمتلاع لجعم امماك زهددعسك ددصق 015عمصاتسات الب
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 ىف ىربسالاو ىرسيلو ىلتقلا نرثك ىتح ماا ةئالث اهنيب تدكرف
 فساع عود هسمنم سهتلا تلازو عبارلا موملا ناك انو نيبناهل

 نضل بازقلاو ىعملاب مهوجو تبرضو ةقلبازلاو ةّرهتلا ىلع تناكف

 ليل فبل ايميل نما عرملل «همبوجااو لسلك زاأب
 ةقحلا مايهم ىويسلا للغ ءاوراو ىوفصلا قيزمت ىف هساودجو

 هب تقدحأ ىتح خاكيو ا 5 براحي هضاوخ ىف زرمارف ىقبو © ةقلبازلاو

 ىتح ماهسلاب هقشرو هبلصب نهب رماف هورسأو هوعرصو ةناريالا

 مسرو لاز لاوما ىلع نههب ىلوقساو هغامدو همظعو همحل رئانت
 لققب مهو اهلك اماسي ةءغس ةثام عبس ةّدم ىن اهاعمج ىلا اههرومكو.

 هقحاس ةءارسبو هتامرحو هقوقح ىلع ههّتنو هيف نثوعب هطكف لاز
 0) 31 اودجوو . #(  3155. ةّيلباكلاو . - 8 8كددودع لدهع ل[

 لع دمع ندع, لعد لعدد ءقاغؤر 11 هبغ بص ععمصل طمصط»ع لع ممم»اكر لع

 اطاعدوؤو ءه لع مككمدصتعسو. آنع يدهنصتغسمع زمادعب 1ع ةهأ1عتل همن ص عدعمسأ 3

 لفعءاتسع», 11 5مل عتو دع جعصغ تماعمسأ نحت ةهدنأل]د1غ همصاعع 1عذ اعمادمعك ل

 56لز ةواقسس ءا لح مةطوتآتعافس ءأ ؟هتكدتخ ؟ه]1ع ذ 1عدعو تكد ععد لدن عطهتلع"

 هغ لت ةدط]ع. 8دطسصفقمس يعتق دعم 5010015 هب ءورصطتل, هم د ةوتمسأ : « ]لع

 ةععماتتت# ؟65 تعسأغ لت كعا!» ]115 طمع وؤععمأ ءأ طععصأ لع >2 عمان عانت

 ءالمرسأك مما ؟هرمزمدع 5 رممص ع5 6 1'عحص عمت ءأ ةططعوتعرع 1عتصس ةةطععو لع

 ةدصو طبعد ةممدمعخ لح 5ءلز ءوامص ءغ لس مةطوسلتمافس طدععسأ ططققعف عد
 ل6مرماجأع. ]!"دهعوسصمست , ةعع دو دددتاع, مماتساتم خذ ءمصصطدأأم»ع ءأ ذ 1دنعع 2

 ن 1[ عمصعست زرادكوس ل هع يتنأ 10غ ةمامدتغع مدن 1ع5د [عمصتعمد نحت 1ع رز عاغمعدأ

 طوف ءغ 1ع قععمأ مكفمدستعس. ظفطسمسص لمصصم 1'هملعع لع 1ع ممعانمع عد

  نيكمزع ءأ لع ةعمرع ددعع آدت عود 1 ةءطعو, لع دوام ندع 5د نطهتك, 565 05 ءأ

 دود هعركتعوب امص طغعمأ منع ممم ءعدتتج. 8دتق 11 ددتكتأا 145 طاعصم لع مهل

 هغ لع [80تكاأعمب هأ ]هو 65و15 65 موسع نع معص0لقسأ ةعرجأ نعداك ةصقر أ

 ه0 م11 655510.

 ظدطستمم 6131216 هتتقوز ممعأأ»ع ذ مممسأ مة]., مهلك ظعدعطم ةاطعس آنت أ
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 نم .لبعع نفل يتحلل ان نذل علا هبل كرد وطار يدي دويل

 ةفافمالا هنم قببي إو: هضيع ىوطنإو هر قلخ دق ىذلا يشلا
 0) لاز ةمدخ دكا ههف نهب ىأر نسح همالك قفاوف ةساشحو

 رتكذو هلام نم ةكشسمم ىذع هل حارتفالاو هلزتلم: ىلا "هدرا رضاوأ هنا الف

 دحا ىلع قبُي مو هلغق هنأ ةتسافلا هتجودزم ىف ىزورملا ىدوعسملا
 هيوذ نم

 ناتسجمرما نم هغارف دعب نِمهَب لاوحا هيلع ترج ام

 لامرلا دعو لامالا قوف ىف ىتلا لؤومالا معو ةّرجتلا نم نبغي ىقشت ان
 (0) ( ءل هتمدخ .

 لعو معمم مدعم همسك, 1طانت "ةمزمعأو ندع 7231 28006 لعد لمماتأك هذ 5د "ععمدج

 ١ مهتكووسمع, نتا ]دن نامتغ ددعف عا ندا ةامتغ ةطقماتسسص ءصغ ةمصمءعسأب ةأغ 1

 ةهزمساأم : «٠ "لكن تعصف 0ع ةتعع آ"ةهعؤسممد ءاغر مدت“ نتن هطاعصتس نصع عمج

 ععمصسمع مرطرم] ناعب طودعومما ادعت نع اتعزل1 ه0 51 ةحدصعف هم ةقعر لمصأ 8
 دع اهدعطع هدد طص عا لمدغ 11 مع "ءوأع ماسق ننام ؟؟عقاتوع ءأ نص ةمانكلل ع2

 (بع اممودعع نممص0لقتغ هج ةعماتسم ءةمغ 0" عداجسع ندع ظفطسقس 1111 551
 313316 ممتع 731, لمصغ 11 5ع «"ةزدع]و 145 ةعاعق لع 06 مهعسمس عما. ]11 ةطدن أ

 عمومع, لمدسدو 1'هعلعع لع 1ع مممم عمعت» لفصق دج عدم بنعم ها لع طحت ةطقصت

 06 تصع ؟هتطاع مدعو لع د 1مءمصع. !1[ه5هنلخ لع 1[, لفصق 5

 اله سعامتست 0ر4 ' معددص عد,  لثأ نيتك 16 طق ءأ يحتم د ةرددنومم  ةنعاتتت
 ممعسس طع لع د ةطستلاع

41111411 121 11111115111 0001717 

 4ط 1815 5ذ 041154611 21 5121551311 17 115004 دل

 [مركنانع 8دطسمس ءانأ ةه12نأ 5د عم ععفسعع ذادن* 1645 ععصق 3 360ز ه2

 اةص عأ يتتل دع لدغ صمدت 06 عا عودعم ل 6موهفددصتغ امددغ نع ندع 1' هه م01ت-
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 ًابنهبا دام لابكعيساو: نادلبلا نم نسا ام دقو هزعاؤكرص ىلا اًعجحاو رك
 يله ينل ني لور باول كال ه .اهموزلا غلب ىتح فعل الطمي تاؤاعلا نم
 ىقست ةنبا هل تناكو هيف دّدشتو هعبضب بذجو تشدرز نيد ىقو
 قتيسحا تناكو دازارهج اًضيا ىقعتو ىلاض ةّيسرافلا بتك ىفو ىاخ

 ريو اهجقزتو اهّقحاف ًالضفو القع نهتماو اًّذقو اًهجو اهنامز ءآسن
 ةّقلو اهلعج ىتح هروما عمج تكلمو هيلع تبلغف اهب هرالا ايندلا

 ملي مف نأاساس ىقسي نبا نمعبل نأكو هدعب نمرمالإاب ةمئاقلاو هدهع
 دهع نمحو ملاقالا كلمل «رلصي مو ةّقهلالا ةداعسلا عاعمض هيلع

 ىلع ماهف هيلع هتخا هيبا رايتخا نم ناسأس فنا ىاح ىلا نمعب

 01 1١[ةصموسع لهصو (. ح ا 1 حاصي حاي.

 دق هالعسلمع ءغ ماسك همدحطء»عدفعذ ندع 1ع5 ععوتس5 لع ةهطاعر 11 "عامادسمم

 لقصف دد م6550 عمعع. ]11 ةعطغتم 1عد كل1عم يدل هحتدتا [مصلنع5د ءأ ]ع5 مدح

 ةاصتعأتمصسك نتا هحدتأ نىدصصصعمعفءد. ]11 طغصصع تمغلتاتمس عد 0ءءعملعصأ

 اتكون رم رمر 11 ظتغ مهئاتع لت معاتجمأع ءأ ةقدانز عاأتأ هعاتنع اتت 16515-

 امدعمأ. 11 ممللعحمتا 1م مءاتوتمم» لع مدملمدمعطغ, 12 "عاعتو ءا ]ه دصتأ د

 عند طمصس عانت ءأ 5 ةردمأ ا نحق هذ 12 م2038 ع1.

 1ظدطصمس ةحوتخ نصع 111 ةردمعانع ا[[كطمصفت هان, لقصف 165 1175 معتكلهطق ,

 [1هدحؤت, همدصصغع جات551 آنز ءاطعفقمفل , نحت ةامتغ 15 ماسم طعالع [عممصمع لع ةمد

 عصر, لع ظعسدسع ءهأ لع اهتللع, ءا 13 ماسك ةدصتصعساع مدع مص اساعأات ععدعع

 ها دعد ةمهعتأ مو. ]1 1'حتسم 0'ةسمماتت 1" ةمودكد عا مع دتغ 1ع مممصلع نم'نعص

 هال. 18116 ةحدتغ نص ممتع ةطومآت دنع 1نت ءأ لتس ععدتا [0دأع5 5عد 21191عد

 هغ 11 طصتأ مدع 15 لفوز جمع مدصصصع طقضاتغسع لح مقطع ءأ مهلا "ع5ذع لد

 ةماتح 1012 2017011 هد غ5 11. 11 37316 21551 نص 15, طمصتع ةؤففسصت

 نحت مممصوسمتخأ 1ع "ءملعأ لع 12 هز عدأاغ لطتصع ءأ نات ه'6أملأ ه5 ةزدأع ةان

 عمات عمم عسصعصغ لع ]آكتصتحءعو. تمص ظفطصمص معمعامستد اكطقسفت طغضم
 انغرعع لت امممعر كؤمفس, مممعمصساعمأ لع ؟هزع ندع دمص مغعع ]نت نأ مهغان6

 5و ةمغاتس 5! ءرتلم ار ةععفصأ مهنع 1ع مممصلع, د'ءرج هلل لقصف تصع م"مراتسعع
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 الغتشمو ايندلا نم ايلفقمو ةعساشلا دالبلا ضعب ىلا اًبهاذ ههجو

 كوننا :ةلسع لنعما هكلم:قم ةنس ةرشع أتغتثأو ةثام ىغفم الو ةاداييعتلاب

 اهنطب ىف ىذلا ىلإ اهيلا هدهع 0: ددج لبح ىلع هنم ةلقشم ىايو
 ىفمو كلذ ىلع نامهعالاو ةذباوملا دهشاو لاجرلا غلبم غلبو قاع نا
 ) هايبسل

 ندعتقا هبحن نهب 0 ىضق الو انا نهلجاو ايندلا تاكلم مضعأ ف

 تامل تنذإو بهذملا جابيدلا ىنم ةراتس اهيلع تدامو كلملا ريرس ىاج

 تنسحاو باجما ءارو نم تملكتف قافالا ةالو اهسلجيب ىتحاو ّماعلاو

 0 11 درج. -- (# ( هزهداع قيفوتلا هللابو . -- (  ىضقا: )1 هبسح ىضقو ىضم امل.

 6101 عمفع, حمص قوم 1 نما افلام نعوم اندم( هالك 0 1ع 13 6

 ؟مل 116

 قمعوم ةحجمتمع ممومغ هعصغ لمددقع هصق, ظدطعمقس ةمدمطخ ممه1د06ع 0ع

 محمد1 د0ل1ع 1جاملع, ةلمعد ندع ا[كطمصمفت ةامتاأ ةمععتساع. 11 128 ممهآامضصتق لع

 1201116811, ممعوعمعع لعف مممطعلطق عغ لعد ععمصلف, طغضط عع لم تلمع

 ند ءالع لعتدتأ مدمس ءانمع خذ 1" عمكدصغا وتنام مورمامتأ لقصف 50ج 361 ا

 دق هان ز] رتحدتأ هأ ةكئاعتس0 هنأ 8 ةعع 0 هاا مماتتخ 11 0171

81 1 1101141 , 7111:1501 8413141 

 (نع كدغ 12 ماسقف عممصلع ءغ 1ه ماسق 111نماعع ععصع لت مممضلع. ةزتتغق

 محم" 1ع ظدطسقم , ![؟طمصمفت ة'همدتغ دع 1ع اعمدعر, 8غ اعملعع لعنةضأ ءآلع

 ندع عمات 0ع طروعمرنأا ل'سرع أ لمدصم ة016دعع ةاتحع عتفضص0ق أ هنت معاتزتأ 6.

 ]ع5 عواتتت عم عانت مرموهتسمعد د ةامصت مصعد ةسامد» لع 1ه ددلاعر ءالع
 طقمعهص عدم 1'ةفدعصط]نع لع لعمملقفمع 1ع هزاع هن طعالاعو ه4 يععال ماعد
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 نب نةياسط دس ا يبسم قاتلا ايبيلخاغللا نمد كالاخا كداجباز

 دهن كولسو رهسلا نتحمل ة اعلا قاتالاو ليذبعلا: لق سهلا يمقا

 تسبراو كلملا ءآبعإب تلقتسا اهتا ف اهل اودجتو اهلوقب اورسف قرطلا
 ىماقالاو 0 ىنادالا حالصاو ىارطالاو طاسوالا طبضو .ةراملاو .ةسايسلا ىف

 اةييوانملا نيربيبلاو ,انارسلا كنج ستيو. كولملا كوخ: نم رمعكا كع.ةكلقللا قم
 وظنلا اياعرلا تنس افرفظلاو رصنلا :تيعطأف دادضالا ةعزانقمو :ءادعالا

 تايرقلا تبيو تارايعلا نم راتكتسالاو دالبلا نيصخب ترمأو
 اًدج اهوتحاف اهناسحا رامت اوقاذو اهماتا نهب سانلا كرتبتف ىاقدصلاو
 اهكلم ةماداو اهرع هةلاطإ ىف هللا ىلا أاوبغرو

 0) 0 ىدالا. 8 31 ىلإ ارارق.

 رمدمماعو : « اطتعم , لن[-ءالعر مماتك ةتهصأر ة قه عطقعع لمدصغ 1" اكد ماع , 5

 م-عدصممو 1" عموم ععسص ءدغ لع [ةتنعع امدنك طمك ماسك ععمص لك المسك جمدت عماتج

 ىعصع» ةهجعع زاتفاعع عا طوصتاغر لع معد ادعع 1عد ماسك طعاأاعو ععاسق ءا لع

 هرجتحتع 12 معلا منعم 701. » ابعد ةدوتكأفسأف دع ممر هدتععمأ لع دود اص عمعع

 ء[ 5ع م0ةأ مرنم نلعطأ آ[طمسسوت , ءدقاتتأاع , 5 عون 62 01 ع5 5

 . لح عماتج عمم عم ءعصغب 5'ةمماتودم هذ طتعم ةلصتستما» وم ]' 1-0 061 هزم د١

 وو مهدممضاغ, ذ لتصقعم» ة7عع ةدوعقدع, لقصف 1ع5 ممموتسوعو هعماعةلعق

 مصمم ع لهصم 1عو معمرتسمعو ["مهانغعو, 1عد ةللظهتععد مدطاتوسادعف, عا ذ طاعص

 ةهملمدصعت مدعو 1ع5 مدعاتعم لع 1" اكصمتعع, سصتعاتس ندع مئه هتعسأ هنأ ماع

 وزعاتسو 0عو-صم 11 مدعو مزق. آك116 همغلتع لعد نامه عطعس عصام ءا لعد هعصغعو

 ءماتفرعو همداتخع لعد ةمصعسستق ءأ لغو معطعوا]عو كه ءالع دع 12 دهطقآهعاتمد
 0ع 12 تعامتعع ءأ لس طصمسمطع. 1116 ة'وءعاترجهتغ ةحعع دم111ل30ع لعد 1ساغ-

 مناك لع دعد ةدزءامز ءالع طغ [مءانطعم» 1عو تللعم, كلعععع لع هممدحطءاتقعد
 مدفاسدعاتمدف ءأ عممدصلعع 1عد هلكءدصلعد ءغ 1645 ةسسصقمعق. طع5 مممانأق-

 انمصقر طغعتصعدفعد لع 15 م«مدمؤضصأغ لع درج تقوصع ءأ زهدتفدفسأ لعد مغودلح

 ه5 لع ةمص يععالعما عمسجوءمعسصعمأ, 1دت ةاهتعسأ 106 ةالمعطغع5 أ

 ل ءمددص 0 ةنعصأ هذ انعم ع مه105ه عع دعق زهدتعد ءا لع [هتعع لمععت وص ةوصعب
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 نمهب نب اراد ةّضق

 5 ةفقشلا# 00 ويوم يبس تعضو ىاج 5-5 58 97 ات َ

 تام و كة مسهل 3 ةتوقاي هدضع ىلع تّدشو بقذملا جابيدلاب

 ىف لب ليقو رطسا رهن ىن اليل .هثاقلاو هرييقتو نوباتلا سار تشب

 (1)-.0-:«*نييطفل

١ 15101815 21 «483, 111:5 01 41111417 

 [كطمسفت , ةمستحنع هب اعرعمتع 0ع 5م عام55655ع, طق[ 0 رج6206 تمص

 ءم]دسأ, طعنت ءمرضحمع ]12 هماتحعأ1 م 1[دصع نادت دع 166. آك116 ةئعد 6

 همممفاعرس عصغ ءأ 8غ متسع نبدأ ةامتأ مممدتز قمع ءالع 5ع ماهتكدتا ذ نمصصح

 مجهم لع, دمزغ هرعلمصص ع, ةهزغ لعل عم لمع, أ عمادحتوتخ اننتع ععوصلع ةةف186

 انمص لقصف 1" يععععتعع ل مماتحم لع ةوانحت عرتهتس ([1 6 0 عمل عا" ممواتن"

 ها1ع ءغ ين'عأالع ةعدصتمتا هذ هد طلكر ءللع ممم هتغ هنتعع ةزم*عاطعصسق1 مد 16

 مدمس عدأ هان ةمط 115 ةررفصغ ععوسلت, ءالع ةععهتأ [10نعمنع لع 16 آنا ممضفد

 رمعااسع, هتصقأ يحن عد 2216 01ةرتمدغ ظوطسمم. (عمعملقمأ, "ععادلقساأ لعتمسأ

 1ع نضسع لع دعم 1'عمكست, هألع 1ع ماهعم لفصق تمع معاتأع ءةتقدع اعضلتتع لع
 طعمعدسا ل'هرع, هغنقعطم ةغ دمص طعقف حصص ؟ت0ط3خ ؟هاتعع 06 ععمضلفع ؟ةلعاتتم ءأ

 رصلأ مدغم لع ده 16غع نص ةدعطعأ مصاعمهصأ لعق ]0زنهانخ ءأر ذ 5ع م1علقر نط

 طمتمسع ماعتمع لع مدغمعو لمع ءالع 8غ 1عدصع» 1م ءةتقوعر 1['؟عم0لانتتع لع

 ممتح ءهأ 1ه 6غ زعاع»ب معملمسا 12 هنتغ, لقتقف 16 (عدحنع 1'0؟املطنعب هاتر

 ةعامم تصع ةدجاتع ؟ءةوةلم» , لهصق 16 (عدحع لع ظدلاعط.
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 دسق رانضق ىلا ففنا:ىتح راجتالا نمب ءاملا هب ىرجي لاز امف برهن

 «,ةتقب نم ةراسنه ىف هب رانظو امعرسم ت0 ةراصقلال نشل ناك

 ىنرمق 0 ةقلف نع [هاهفف] ه كف ىلع هتارماو وه عقجاو هلزنم ىلا مالظلا

 0 3_0 ةهجأب ادع اداكف نك زد ىاع اما ةبهذم ا

 هب نام ةارنملا ووو دلولا اذه دلولا كلذ ىنع هللا ا دق
 نا الاومانهف اهيدت هسميقلا اهتا ف هيلع اهدلج تطاخول تّدوو
 اهدلول تناك اهتّبحم ىلع هل اهتّتحم تداز ىتح هبرشف هيلع هّردف هضم

 هنعيذغتو هيلا ناسحالاو * هب لاغتشالا ىلع راضقلا اهجوزو ىه تلبقاو

 17 31 ةيغب. -- 9:11 هلغق. - 3 31 ناريطيا ناكف. - (') 0 جرغلا. -- 5 155. ردو.

 ]رم ءةتفدع ظنا عماعدتسفع مهن !' عدن, ةمانعع 1ع5 ةعططعقر لقوات نق

 مل عمزأ هان دع (مماتحتدتا نص 1هانلماد نات ةامتأ دعطتت, ةكوطأ 1ع زمان مماتن

 ٠ لوحتعم. آنع 1هتلمص 18 ددتفتا معمدضز ماعم عصا ءاب هذ ]12 [ةهحعتع لع !'هطقعاتسأف

 نت م 25214 مدق عمعم»ع لتقمدست , 11 15 ممدتم عد ءميعمسأ لهصق 5ذ 250
 اي قمموونعر لع مدععتا ةتتعع ده اعمجسن ع, زل دع لفعزلم ذ ]'هحححساسس نط 01181161

 لع آ[سصع لقصق لت طعوعدسا لل مدع ةحمدستغ ذل 1عتنسو زلعاج ءأار عد ه6 ءالوصأ

 1عق زموتهدتح ءا 1عو ماقغععو ل'معب زك ةهتللتععمأ 5مل ععع نص ]'ةتع دان 1عم ةتلعف
 1ع آه زوزغ. (هدحسع, لمص ]15 مدفرصع ةعمجهتسع 11 اعدم ةامتأ مصممتنأ اننذ معانا

 بداحصأ ءأ نمتلك ةمموانحهتعفأ انص ععوصل طقوم لع ءعالغ معماع, زل

 ليرسعطأ : « ط«تعت دماتك صحمتع هدد مادعع عا حكدصأ ةععنأم هلت )055386 !
 آه [عرصتم رماعمست لع زمتع ءا ءالع ةحعدتأ واتا 5ع ة5اتنلعع هذ ]نتن هتف هلع

 است كمدصم دمرح ةعصنز هذ معتمع 1'ءمكمتأ ةداحتل ءمدمتص ءدعم نذ ةتععل [منلل اذ

 هدأ ةطوصءفس صح ءدغ لح ]1هتا لمصأ 11 دع "ةمدوفتق. (ءانع ا!عممصتع اطتأ مدن

 ["هرصع* ماس ت'عللع دادحدتغ ةتسغ ةدص معمردعع ةملقصأ. 151164 نا دوص طفت ,

 1 (هدتامذر 5غ 06غؤهنمتعتتا هذ آسر 1'ةدام د هتعمأ 06 اعملل"غو ةولصف, 616'1-

 ىهتعمأ, 16 (ةرهضةتعما ءا معزا]هتعمأ دع !ستن 115 عمسافتعما دذ ؟ةعادصعب م'عذ
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 0هيلع ىورتعملاب هنم قافنالاو هلام ىلعو هيلع طايتحالاو 0 هتيبرتتو

 رهتلاوه رادو هادو رهقلا نمب دج هنال باراد هايقسف اههسفنا ىلغو
 اراد ع بيعيف يبل | رطب مسالا اذه ىفُح دق ءاماوه بأو ةقسرافلاب .

 هلايبقفاهيتف م اجا دنع ةراصقلا كرعب اهجوز ىلع ةارملا تراشاو

 ءىنهلا لاملاو ىضرلا ميشو ديحو |لا بمسللا عتناك ةفانسسا وبس بيل

 ءاموفي باراد لجو هت + هكرت هتعانص كرت نم ليق ايدقو

 بيلا ف ٍيِسأ عوضرمت سامع :كالدملا ءارم ههجو ىن ««قرقرتيوا لالهلا

 هيلع حالو ةيتكولتلا بيا دالاو زيتا وريغلاب ىلا انته يره ىلانيأوب واعف

 كنا ل ىف اوقليلا دجتق راسك نما ايلي ناايعت ةقملالا ةداطملا عاعش»

 تاو كدلاو ان لافف يعم كتبقق .ىنتقدص [نا] كيلع اهِف* ىدلاو كسل

 (0) ( هتيطغت ناسحاو. ب ةلدصوتتع لهصق 11. - 3 ( تلاقف. -- ") 11 فرفرتيو.

 لف معمكمست ندنتصسع هعمامتسع ةودمصمع ممادنع مص ءصماسعاتعم ءأ موانع 1عاتت"

 مممعع ةدطوةفامصعع. ]115 1ع ممدخصت ةيئوصا 1824706 , مدعع يد1 ةتتهقأ نأغ

 امماجحت6 ةدغعع 1ع5 ةعاطععو ةأ 1" عديت, 24, عج مععدس, ةاعضتطع « 1! ةعط8ع» عا

 4 « ]'عولتم . (ع مهدم , ةمقاتتأعو مدس 1ع معامدصعطعمم هدأ لع 12 1عالسع 64, طن

 رعمهمدعفغ 1200. ]رد [عممسسع ةجتهصغ نقصقعتأ1غ ق كود ممقت 0" ةطقسلمصصعات هه

 ]د01عدوةمج ع 1010 مجمع ننال ماع هحدتغ ماسك طعدمتس, 1ع دقت لتأ :

 «لع مع حعادج ]ج25 2مع ةةمونع»» للدم مهغاعت* مدع 1عودعأ ]ه3 ءان 11110

 لع (عمسدحع» 1ع ءطعع عماذستا ها 1ع طتعصطعاتععدع . عفوه. ]1 2 دم ةكعاتت

 لتعامم : «٠ (0هخ نستغأع ةمص محغاتعت, دو [مءاندصسع 1ع يدتااع. »

 [دورتنط هعمزدددتغ مدحصسع 12 هما عأا1 ع ][دصع هأ 1'ةواهغ 06 12 طعةتتكم ظل

 ا دنع ةمرص 2153 مع. (0هقمصل 11 ظدغ عموصل, هرج 1ع ممتغ ذ 1ةءماعرب هان نأ

 لعحتسأ دصفاصتتغ عا !هرصصغ هددح طوصصعق طمفصتغمعو. ]1 ةفوتعمتل ذ ةعوسفلا»

 اءد ةمانطب لعدم ع1 ءطعو دل عتع ع ]عد املعصاأم لعف مكمععو, عا 1ع عالعأ لع 8
 مدر فاغ لتحتمع ممومدصقتأ دع طدنم الس زهد 11 لثأ هس ؟هننلمم : «11 ماعدا
 عجب ةه 1" ءومرتأ ندع غم عد مهق مممس مغع. 1 م'اهق تعص ذ تعدتسلتع هز اان

 ردع لتد ]12 تأ ددع اه هلطسمطممد ءةدحعت5 مما. ١ آبنع 1هانامد ةموصلتأ :
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 اون حي كدت ١ قاتك :ةفلافحالإو : لدغ كظرشم|“:جؤم فانت ىف كلدتك نزطط ٠0 خئدأو

 اهل لاقو .ةأرملا ىلع فمسلا لسو .بابلا قلغاف هنأمل راضقلا مورخ

 دسغا ىنب اي تلاقف كنلتق الاو ىيقدصاو ىلاحو ىتضقب ىنيربخا
 ١ فانت وس وس دعا دن دك كات. تؤم الم هلتعالا *ل ملط نحدطفوا معنا قمتم
 كلنقم نا تدلع دق لاقف تثش ام هب لعاف رضاح همظعمو ةريسيلا

 (قيضيففاو قع : ىدففوي نلوب قاتسقألا نم_نآالاد وى هالو لف هدمال

 هليقف ىاج داق دحا ذاونشب لصتاو هلاح نمرتغو احالسو اًسيف

 | السك نلتقي هلو ةاالرألا "ها هه ولا كومو سقس
 ضضونهنلل ذاونشر كبدن ىامح نا قفقاف هلاكو هلاج نع ندخت ىنسلالاو

 0) غو صمام مممصوعانعمأ لهصق 11. -- 2 31 ريسلا . - (3 ( ىل بو, 81 ىلسر الو.

 « لع ةدتك امد مؤرعع عا طخ ع5 مصمص 115. ا[هتف ذأ انه لمداأعد لع صه مهلععطتأ ب

 رماعمعموع اه ممغرع خذ ممم ةانز عا. » آنئودغر اند زمان, ةالدسأ عاتعأأم 16 لغم

 لح !هدلمد ةللذدصأ ذ دود اعدحدتل , انؤعؤط [ععمخم 1 ممعاعر ننعم 1ع ةدطعع ءأ

 016 3 15 [عممسد ع عم ]1' عم مصعصقعدسمأ : « !ةتددطصما ءمصصقتأا"ع طمم2 2156011

 ه6 1عو كمعمدفأمسععد لع محو تع ءأ لتفددمت 12 76مل, هت زع اع ادع!» آ116

 مةرممصلتغ : « ة[هد 115, معدط عاف 1ع ددطتتع هنت طماتضععوتت ءأ ةءمانأع ! ١» اغ لع

  التأ "ةعمدأم 6 نانا نأهتأ هس, مانتك ءالع هزهانأم : « 11 مع وعدو هذا هلآ لع

 م [مءاتصف يدنصع 1هتطاع ممعامسب 15 ماسخ ععدصلع مدعاتع هتقأع ةمعمعر

 , ؟متفدعم هع نقع أت ؟وم0ةد. ١ آةعؤ لتأ : « لع هدححوتم طاعص نات ندع [عمصسم

 ىرصصمع 01 مع لمصمع موق 1غ زماتتع لادم "عرعامم اعأ ننع م1. ![ةتساعممسأ

 11 [دتأ نتع زع عماتحتغ نعادح نانت مخع "عم0لعمدغ ممعف لملاك. » ]11 ةعطغأم انصح

 ءطعتوأ ءأ لعك ةعصمعم هك ءطقصععم دذ مممصتغتنع لع لحعع. ]1 هللف اعماتتتع»

 [ةقعطصعؤو ةلطر تصح لعد ءطغعأك ل'دعصغع لع ![؟طمصسفت, نحت 1 11 1ع رص علا ءاتح

 ةععدعلا, 1ع معلغ نم هلك ععاتمد أ 1'ةهتفممتا قمدحتمع ةمرص 115. '1'هدتق 1عو مع

 عمرلك مدحصص عمعوت عم خذ دع طعم ودع آقعق ءأ امدغ 1ع مممصلع مدعلقتغ لع

 5و طعوتتأفم ءا لع هد مع[ ءءاتمد.

 60, 11 ةععختت نمنع اكطمسفت ءطمعععم 1ممءطص ةميؤلط لخدسع هل غلت هد

230 
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 مّرماو اهرما لغتماف اهيلع هشيج ضرعب هترماو تاهل ضعب ىلا

 اراد اهب هدّوَم الف نادهملا كع ىرشت اهل ةرظنم ىف ةدعاق ىو اهنيعب

 هنإب اهبلق دهشو اهيدت بلح ةثيمو اتسح اهنيع المو شمه َضْيع ىف
 راضصقلاب تعدف ةّضقلاب اهربخاف هلاح نع هتلاسو هب تعجدف (ةاهدنلو

 ع

 » ةّققاملإب اهاءاجو هلوق قفاو اه اهاربخاف اراد ربخ اهتزبهساو هتأرماو
 هل تلاقو اهينيغلا يضلا نمبو اهكش لاؤف هدضع ىف تناك ةدودشملا
 فرصاو كب تلعق ام لج ىف ىلعجاف نيعب نم ىدلو تنا قنباي
 هةييرنت نم هلع قباس ناك هام همنازع هللا ءانهق للارتفالا

 ىلا قفا هللا در دق لاقو اهرذع لبقو اهل دهيف ىنود كاِتأ هتازماز رانجقلا

 0) 0 رمز ءاسا# 3[ حلو ققاات (0 0 توقايلاب . - (') .ةلوو. اهبوااادنما 801 0 ةيبؤتأ.

 رع دصع هعمامتسع همصاعمع عا نسعر دمنع دع5د 00 عدر هع ععمفسل اطغ لغطلعت“

 همص هسصمع لععدصتأ ءالع, معصلمسأ نس'عالع دع ةعدقتك لمصق نص طعات 60 غنم
 لمدحتصممسأ !'طتممملءمددع. (0همصل آ0ةق , مدعصسصت 145 5010215, ]03555 لع هنتأ

 الع, كطفضسمممأ ةعد "ععمسلف موع جد طغعمتأم ءا دد ممطلع مععدامصمع, 1ع 101

 نمرتلد لس ةعلص لع اكطمسفت عا ذمص همعدتع ]نت لتأ ندع ءفامتأا دمدص طلق. اكالع

 1ع 0[ هممعاع» ءا 1ع يدعداتمدصم ذات 1عو قكيععمصفأمس عع لع هد تع. وصف انت

 هلتدصأ "هعمصأغ دمهم طتقامتعع, ءالع طغ جءعدتع 1ع 1ماهالمد ءا دد [عممتسع لانتن

 صاعس"هعغد مدع ءالع دم ددزعأ لع ا«وعقر ءمدطعمم غمعمخ 1ع مممنغأ ع هعاست-

 هأ ]نا ةرممو “ا غععمأ 1ع "دطنو نادت 5 نامت رمان 6 ةعامعطغ ددح طعوق لع !' ةدكسأت

 ىامرتو ءالع م'عدأ ماسق ةهنيعتص مناع, 1ع زواج“ ةزحزرقتاتأ ذ هعو رعدج ءأ ءألع

 06 3 طؤسعف : « لكهد طلق, ان عد 1" ةوكدصأ ندع ]د1 عد لع 8وطعسمم. 2ةهضلمصت عج

 ردمأ هع نانع ز'هن 1هتك هذ هدد نود تأ ؟دتمدعم معمممدتعت» 1م ءهصتقع هنن 6ع"
 لع طلع, ءدمع 11 ةامتاأ 06ء1ل6غ هد قه ممعووعسعع ندع طن 0عتوتك ةاعع ل

 ردع 1ع ؟هدلمد ءا د ؟عممسصعر ءا صمم ممتع مممأ. ١» قضف ىع مهد عمم 0ع هصأ
 ءل1ع ءأ ةعععمأم دد زادكططعدتمدس, عد لتكمسأ : « ط©لعم معدل ذ ءطقعاتس 5و

 0.ممزغ ءا صعأ ءاطدوتع ءاطمدعو عد دد مادعع.» 1116 ةةرتعمعطق لع اتت ءأ
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 اكو نا كا ى) ليدوعلاراغ يقع ب ارهاذ راسو" (قدرحالا اءرولراكوو دجابزا

  «تمدلسو اهشاوخب اهتطلخو ريثك لامب هنارماو راضنقلا ترماو رورسلا
 ةضقلاو لاح متقدسصو ةذباوملاو داوقلاب تعدو زونكلاو لاومالا اراد ىلا
 عاعش دهبشو هيلع صوصنملا مككلم همم لف اراد أذه كتلاقو

 7 لا اللا ديت هناك قدص ىلع ةقهلالا ةداعسل
 ياه كلم نم تضم [ةنس] نمئالث دعب

 ربكالا ارادوهو نمهب نب اراد كلم

 نتانيا ذل جاتلاب بصتعاو ريرسلا دعتقأ اراد ىلا رمالا لج تلاع اتم

 ةريسلا ناسحا نهفو هأتا هكيلمت ىلع هللا دهحو مبطخل ١ ماعلاو

 () ( بكو . . .هللاو . - 2 © 2206 8 ة1دموسنوع لوصو 81. - 0! 1 ماوعلاو صاوخشل .

 [["عررم طروفدو ءا ماعدسم لع زمتع. اكالع طغ لمصصعتع هنن 1مانامص ءا قع دو 1عصتط

 نصع عممصلع ةمدحسم ء ل' ةعوعسأ ءا1عد طغ عماع» مهعصصت 1عذ ععصق لع هو ةاتتاع

 زثا1ء معرصتغ ذ ا«دؤعت 1عو كعطعددعم ءغ 1عد عفومدو لع !'!ةصحتمع عاب ةرتهسضأ اهنا

 نعمت 1عد ءطعأك ل'ةعمصفع ءا لعد مممطعلطقر ءالع اعدم ييمدو 20 غاعم دا

 نع نت ه5 نامتأ مدقدغ ءأ لتأ : «]'هزعز طؤسف, ظلك لع 8دطسقص مانع 0"1ز

 لغورجمغ ! » (يمدحصع ]ع عال عا لع ]د محهز ءداغ لتحتسع ناتت "ع05دل[ كادت آلة

 مدام هن 5د لفءامسدأتمص ر 1ع5 جقوتكاوصاأم دع معمداععم نئعصأ لععدسأ انت

 . لدن م6[ ةععدخ طمصسوفع ءا دع ةورتطم 1 [عتخأ ذل انك نع 6م عزم عرج عانت لعدن

 2100م 011 ا[؟طمصفت هدأ 62106 [1"عدأع 5.

 مظلل م8 طة84 711:5 21 ظذلتلا اا, 01 3134 1” خ11.

 ا.مسونع اكطمصم نت ءانغ معدصتق 1ع مماته زع خذ ا7طقعف, هعااتتسعا 5'ةققلأ ةانع اع

 اممهعر دع هعلوتتأا لع ]خذ ءمتسودسع عا لمصصم ةم0لن عدعع ةهنتج ععوص(ك أ ولن
 معسماع. 11 1عحع ةلعدذد بص لتدعماتس لقصف 1عندعأا 11 معجلتأ عموععو

 ادعت لع !"ةحمتع نأ عع دنت ممانكتما» ءأ اعد عممعم هذ طاع عوج عم عع هاذ
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 ةكلمملا طبض هنا م هيلع اونثأو هل اودهتف ةّمعرلا نع ىيفقلاو

 ٌثدجاو ةسجيتخالاو بشار ها |ممزلاو فلما زتهقوا ةنملتنبلا: ىطضناو

 ماقاو مورلا ىبس اهنكساو درجياراد سراف ضرإب ىنبف ةينبالاو تاراسعلا
 برض دقو ناهنبلا روكذمو نادلبلا نم اهريغ ىنبو نارمنلا تومب اهب

 داتع نبال لاق نم لقملا هنب
 2 2 ما م 2 ا
 اراد اهفانكا ُُك دعسلاو اراد ىتب دق ريزولا نأ

 ااَداَهَل اهِيِش ىتي الو اهل لثِم مالسإلا ىف نبي مل

 ىو ديرب بنذ نع برعم ديربلا َنأ ىناهبصالا هزه مهو اهل ةمالع

 017115 بوادلا :

 ه116ععرع 1عو ةصصمفأك نت معودتعمسأ ةانع 1ع معدجأع. آبع5 ةقواقافسأف 5ع 1205-

 [(هممفرععمأ  لعنوصخأ طق أ 1'ةععام دمحؤععسأ. 11 لت معم :ةحعع ددوعو5دع اع

 هلكادتععو لع 1'[:مغ, للم ذ 1م طوصمع ةلصتصتماعد مص , دهايسصتأ 1و ؟مزك ءأ

 ]دع اصممود لعد امطستغم ع لعد ءممغطس مصدق. (رمدمصتع 11 ةتسقتا 9

 ![ ندع طخاتم ءأ 1عق مممصتحس ةمتك, 11 1ههلق. لقصف ]12 منموتسعع لع 1!"ةسضر 4

 لاع لع ا7وعقطلز هنل , زن ةمطاتغ 16و ممككمدصتع5 ععععد ءأ ب اطغ ن1 عع لع

 مصمأعد لح 1"عد. 11 1مصلق عمعم»ع ل'جساخعو 831145 تأ مصقاستتمتل 1ع ماتتف

 همانطمع ةلتطعع: 11 هما كلف م»مجعءطتم]ا يدعصسأ ءمحسمع ةيمرطإلا# ا 16

 006 ع 3 لأ هان داتزعأ ل لطص "”ةططخمل : .

 آبع دمت" ع همصقاستتا نص مهلقتك. (0نع ]آه ؟ةاتعأأ6م لعومعدسع لفصم 3عد همها عمت عصاقإ

 لوصصمتد دهان 16 "غودع لع 1'لوافصح بص غع] محمص عصغ ص'272ل[غ 66 ناممجغ. !دؤرؤ ]نت 060

 ماعم 2 م5 همطقأتاتتأ لع مدتععتل.

 ]«وعف 1غ 16 ممعصتع* نت ةامطاتخ 12 ممداع ([دسالز , بح هللعءامسأ ذ ع

 ةمرحتتعع لعق ءطعرت متسع ةتتحن تعأن, همدحصمع ةزوصع لتداتسعاتل, 11 1غ ءماحزج عا 16

 نانعدعم. 1)'ةمرعو [[دصدتو 0'[ةرمدطقس , 1ع مممأ ةه"(0 دعرعدتغ اننص دصمأ ةيضفطتقك

 هأ لغحن6 06غ لطمممط طمس « نحعاتع هات نعد.
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 ا وواا 01 واب ودب: دهام

 عجرو اهاتا هجوزف هتنب هملا بطخو الاهم, ئزغف)ا وفم طيقساوب

 رغصالا اراد دل لاقيو أراد نب ارادوهف

 0) ]12ه ماهعع لع هع محمأ ءوؤ ؟عوامع عج طاقصع لوصف 81. ب ا (نع5و مجماك مجمصوتتعمأ لفصخ ا

 د () 11 هل هماب هبح طرغل .

 ][رعو نطعممستعدعد "همممسعمأا ندع انوع 1"ةصعتعم ةصحوطتاأ 1ع مداتك لع

  ظمفست مةتسوتغ 1ع مز لع هع مدجد, [!"دتاذعمنك (ططتلتممعز, ءأ ىصعأاتا

 ةددسستاع ]13 مدتع ةهحعع آنت مدتح هنتح اعدصعج 0ع آدندعالع نع ممز لعدتأ

 است عدحمرتع» ءاطقومع ةصصقع هعمغ ممتللاع هعدكك لمع, ءمصاعممسأا كطمعام

 نسمستسافع هتغاومآ. 11 لعصمسمم ةهتحفؤت 1ذ طللع لع ططتلتممع عد صمضسقمععت

 عاسععا آه آدت لمدصم ءأ اآ”وعف ععاممعسمم ةحعع عآلع لمصق 1ع !"ةص5ب [1 هدأ

 لختصع هانم [عدحصع تم آلآ نت1 هطغرصموملا عععددتح عمصعسأ عا ل لنا

 ممتع ءءانع ممتكمس 11 لمصصف دود ممعمرزدتع ممم. (ن'عدأ طدت نمت ءذأ انة.

 اناك لع ا”دؤعف, ةممعاغ طفسصف 1ع زرعدصع.
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 ١ ]لبعق ظععودصم ممم مصلعمسا ننقل دمصلسع ةامتغ 1ع طلق لع 1238 !'دصعتعام

 [آدورن , ليوعماتلك 1هدومنل هدغ ةممدمف ]اه طلاع لع ظطتلتمم ع, 1 لع [آهدثس .

 هنأ مدمس عمنع ةحعع ءالعر محهتم 11 ظحغ ؟عاطتتخغ مهنع ورح طقا عاصعب ]1 نددت

 لع 1م مممسوففسعع ممسنع ءالع أ 1ه معصحمربو عي ةععمعأ ل ةمص ممتع 1015

 نع, ةمععتسأاع لع دعمك مدح »عور ءآ]ع ممصاقتا لقصق ةوص ةعتض ةاعومس( عب



 100 وس 1215 015 5 ا

 نذ هل هايس ل فيس طي و

 كلذ مسي هاهس اًدولوم اهعضو كلذ قفاوو اهب ام لازف 0 سوردنكسالا

 هينا سوقاليف رهظاو ردنكسالا لمغف ميم لوقلم ف 4 .«ياكدبج هطعلا

 ىم 6 هدلوم علاط هيلع لاول هامل |ديدش 5 هّتحأو هيلص ىم هنبأ

 تاداعسلا نم هغولبو ةربامجل هدابعتساو كولملا هرهقو ملاقالا هكلم

 ردنكسالا ىن ةاوؤلا .ىلتخا دقو هلبق كلم هغلبي مل ام تادارالا عماوجو

 هميازتع هللا ةركذ ىذلا نينقلاوذ هنا: عضعب معزف اريقك اقالقخا
 0. ةكيئإللا نع هنأ و 5 كدت هنأ م. م هلدييم ظ

 0 34 اهل. 8 0 سيجدكسالا. ب 8 31 هباكرتب . -- !) 2155. امل. -- (7 21 هعلاط دلوم.

 اجاتاتوردع عم طحخغ امغذ دصفعمردساعسأا ءا عمسضلم- 1ع ةزلعمعع دع ]اه هتاسملتمص ع

 هو ان116. (عا1ع- ل دع اعهتاه هع مصمارتعم .لختسع طغعطع ةرممعافع هنن هنا

 ل«6105 كا ممم ةصطعمسمتخم لتكمدسدخأ, هتح طعدمردد هن ءالع ممتا هع هممصعع تف

 1 وس ءالم ةمرمعأو, عم عم اتعمستأ طمص ةمعسععب لن همس لع هعانغ طغعطع

 مم1 لاتخ مدع ةهطءةدفاتمس, لعتست ل ىاطهسلمبت. ططتلتبدمع 1ع اخ 73551

 |دما11 50ه [31001 615 ءأغ 1انن 0118 126 عمدصلمع ة1ععءاتمد زر قل طم موءهزت#

 41*01 ءعةصمسع ةصصمصعدتل نمتل دعدتأ 1ع هحح ععدتس 0ع 1 دصتح عذر نتنتل ةهلص-

 موتا امدم 14د ملك, يتتل ةفدادز ءاطتعمتغ 1عد ماسف عنو ءأ تنك هطاتعصلسؤتخ

 لهو ![مءاسدعد ءأغ 12 "6ةلتةدانمم "همت سهم لع [هاتأع مهأاتاعر همدصسم

 رد ءرد ةحوتأ هاطاعسات ةانعاتال 101 2ةنأ انت | ْ

 (عمعمملقصأ 16و طتقامسصعمف ةمصغأ د عمم 0ل6ووععمر»ل ءعد هع نحت
 مدععممع 13 مععومصصع 41'0ةعدصلمع. آنع5 تصف لتفعسأ نستل عوغ1ع اططمش '1-

 (لدمممتس لمصخغ ادتعت ه مدعأغ لفض دود آاحعب ءع ردع 0'هساسعم عمدا عفاعتتا.

 آان هسعمصم مغئغملعمغ نسل ةامتأ نص هصعع, ل'هساععد ومنا ةامتغ مسممطغأع.

 31ه15 15 ماسمدس هةععمسلعمسأ ذ 1لعماتطع» ةحعع ططمخ '1-(0هرححدتس. آلتعان

 هعان1 ءمصسمتأ آه ممتعا :١
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 مميفو اهتفسالفو ىانوي ءاكح سوقالمف هل عج عرمرت اير دنكسالا نا

 مروجب 0 نم ىرتغأو مرون نم سيققاف ١ سويططبو سيلاطاطسرا
 اهخرف ةمامحل قزت اك ةمكحلا هقزو همزالف سيلاطاطسر| هب ضتخاو

 ا ةمتسكحسمالا ةديلاب قار نايرا ضرالا كلا هلشمازو ةلفسلبعلا هلطضو

 !ةيسيط طي دلا بارو قيما ايش ا هلانعب صقيملادعقو موي هل

 هل قلع

 (1) 1 سوملطبو سيلططسرأ . -- © 311دصدوتتع لدصق (ن.

 (0نمصل ل ععمصلمعع عدغ ععوصلا, ططتلممع 1[ ؟عدصتع ممتنع !نت 145 538عد

 ه6 1عو مطتلمدهدطعج لع 12 6غءئعء ءأب مدحت دحر 4ةضفأمأع ءهأ طاماغصغع

 41ععوصلعع ددصتاتق هذ ]عدم ةدععددع ءأ مانتكم هذ ]عدم ةلعمعع. 4ضفاأماعر عم

 مهمات عسل عن, لعسم عدد ءمصقافسم صعصأ هذ دع5 ءقاغد ءغ ادت ةصعاتأواته 12 50-
 ععووع ءمرصصتصع 1ج ءماودصطع لمدصع 13 طععونفع خذ مص ممنقدتسي 11 آنت عع

 ءماعمم 12 ماتامدهمطتع أ 1ع 1مصح ممسدع عمدج ءعصعع 1ع ممصلع. 0م

 مهمززمسع ندع 12 ممغسع 041 مصلمععر نص زهد ننتأ] ثامنا ةعداماتسم د

 مطتاهدممطعمو ]دنت لتغ : « ل10 15, ندع انتعت اع 1م هرتكع لحس دهرا طعان

 معتجو عج تهتكمس تعدعأ 1ع5 طمصمسم عد لع اهل عصأ دع ؟20نعصغ هذ امص ىعطاتتععز

 سنت مع ع لمدصع رمد نص [ملعمسأ, هنت تس مازتعم لسواتعأ طن ةعراتتهتف 145 معصق

 [نمات ط0 غوإ »

 . قةمغو 12 مممسأ لع ططتطمرمع, قلععدصسلعع مودم ندد ماهعع. 11 ل عصةس

 خ 12 1[هءعاسمع 12 ممهلتوهتمد لع دعد مورد عودعد ءأ ةفوتسم هذ ةععمسس ]18 4

 طقسأع لةوأاتس6ع. 1

 1م نلل 15 4110541
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 انغنلل هتضرم ضيم ةنس ةرشغ اتنثاربكالا اراد كلم نم تنضم ان

 قاطع 00 5 "7 هنبأ يصل

 نار! ٌةَسِلَح َراَص اهي د زل نم اذإ شح تَرَكَ

 ِناطْلّسلاَو باشا 2 ْئويِشْهجلاَو كا كلو لاما كَ

 هدؤتتق شحراو ءآرملا ةفاخإو ءامدلا ةقارا سرقكَسو متو رفكفف
 (1) 31 ةبعش .

 معلا" 0 طلظخي 711:5 25 طققذ 01 طققح آرظ 110
0 

11145 11 52414 

 ا«وعؤ 1 ةصعتعم , ةرعغد ةهكمزع "نعم هدتقع هصفر ةدنحطو 6 06 1

 01 دان 1+ ىصعستكتغ هسسحع ممتأعد لع آه طم. ]1 1ندتعمم ءمدخطدع ةوذ
 5رعععوذعات» دوره 115 انوع ءا 16 ممتغ عم ممووعدذامم لع 12 ءمتحمطسع ءأ لان

 امقصعب مانتك 11 مممدستأ ءأ آ8ةعؤف 1ع زرعتصع مغ 14 مماتتمأ“. (نع "61 ةاقتأ

 لصق 1ع5 مععمصتغرعد هل عدت لع ]15 زعتصعددع, لمدأغ هد "علمنا 15 ةءوراق

 ع( لمصغ هم عمتسأ 1عد 1هتاعد. 11 "مممتمددتأ د آنت 1عق 1عودع5ك ننع ]6

 6[706 م ةتصفأ ةصاحسم 66و :

 آ1 ره كصو دمرتنعو 5 معقدعمز !'طمصصمصع نبت عد عدا ةالعتسا لعيعتعمأ 1ه ممتع كم مالا :
 (نءا16و لع ]د تعطعووع ء( لع له زرعيصعودعر 1! صععووع لع 1'ةيصمتتت» ءا هعالعد ليت حتص أ لق

100113011. 

 0, طقعق لعتسأ هآاتعم ءأ همعدعتل] ءانحر 11 عنو طعوس عماتز» لع ددصق ءأ

 اعتمركتكد لع امددتعد مممدصتغر»عد ]عد ةصصمععصأمب 11 «ءاطساأم دع5 كظعاذ 0'ةعصمفم
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 ام ايادهلاب هوفطالو بئارضلا ذافنإب دوقتاف ارو كلل مقي مو هاياعرو
 لف سنا قئ ا ينف هينوع رب ابك اع هيلا هججوي مل هناف «رردنكسالا الخ

 هنخيويو لاملا هيضعقي نم اراد هيلا :لسراف اهبكذ مدعت ىتلا ةبيضلا
 ” ةياسم لا نادل لبق السلا ند دكسالا لاين وماي ىواهتلا كل
 2” ردم يسلاعم :ةيفنق ةتايدق سلا سيب. ضننت وبياك

 ةقلسارم دواعو نضع وح اه ةيحاف أراد ىلا لوسرلا ىريضنأو

 000 رو .ناهفوصم هه هيلا فصعبو ةماعلا وما :هتبتاكمو

 1110 رواج وام رسم

 () 31 ةيردنكسالا . -- (7 11 هبيتاكمو , 11 «بيتاكمو ةلسارم. -- ( 1 زيباونلاب.

 ءأ وعد ةاتزعأك ءأ مع آغ ةاتعاتطت 5 0عو ممزق. (عادح- أ 5© عدت مص اتكذةنعصأ

 لع هع5 طمداتل1 165 عد طنا ةدحمزتهصغ لعد اتطاتأك ءأ مت ومس ذ عمعصع#»

 58 1933عاتن' 0 ع5 ءدلعدتتج, 1 ععماتمد 0" خ1 ءدصلمع نبحت دع 1 11

 موق مدضت عمت 1ع حتطستأ ندع ططتلتمرمع هنأ عاد عماد ع 0' عدحمرتع» ءا لمدأ
 11 ه ةاغ مدام ماسك طقسأ. آدذعف طحن ءمغلتم نص ةصصطةفده لعدم ممادع ءدتوعت»

 لع ادت عا هعوعمتأ ءأ 1ع مقودعتسم هصلع» ةنوؤععسم ءدغ ند لع ممعم ةعفصأب مدصعع

 ونمت مموان عدنا نأ طعوحمتل دعد هملععف. 4كالعددسلعع غنموصلتغ ذ !'دصصطقم-

 ةدلعس» : «٠ اطتك-آدت ندع ]15 ممسدلع نحت ممدلهتأ 1عد هعدلد لهم ءوأ ططم“أع.»

 (نعاتع مدعماع هدا لعععمتتع مءمجءءطع. آبمصصطوقذولعتم داعج معاممعسمم ءأ لا

 5مم 21201 1[ نانا 1انأ منو 1116 ءأب مهين ططعدذدمع5 أ مهن 1[ 0عور

 معممتجت عام دعد معدموصاعةصععدو مغ دعك ممعصةععف ءمصاعع ةقلععمسلعع. ]11 انت

 محمر ندع "هج عاأنع, هصع طهللاع ع( تصع ءطقعمع لع دةددصعو ممتنع ةصلت

 . يسع يستل 1ع مصدق ةدتأ مدحسصع دص صدلمصأم ةصعقجدطاع لع عمسنج يصعب
 نص عمر ةبشمسعب دل ةامتأ 1دتأ ممانع رمدعم هنعع 12 "موسعأتع عا اه طمتاع

 مدصسمع 14و ةهدلكمسأن, ءأ 0 ادت, ادوعقر معااسدتأ عم ههمصصرددممع ءمصأتع

 ]سن لع (مهاتزدعد ةدفدت ممددطع»ءدفعد ندع 1عد ععوتسم لع ةؤددصع. خلعمسلممو

3 
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 ناخوصلا ىوري اك ىلا هكلم كر دق هنأ ناقو اراد «تعب انج رديكسالا

 5 0 بالا ىلع هينلغأ:م 7 تالاتغلتأ كنق هاا الو هيف -

 تام هوجو وسوم 1 1.

 نم اراد ضعت ماف هلوانتم * ىكبيو ةفارحلو ةوتقلا عمبجي ىذلا لدرخلاك

 رزدنكشالا خلبو اعلا ىنينامت َّئ ضهنو هتبراجم نشأتو هلاعفو هلاتقنف

 ضعت ىفو ءاكتالو حط الفلا يلميفمالو اقلارشع فيس ا“ ضهنو هربخ

 كدعاقم ةبراحب اذعياز مالسلا هيلع رضفا نفح رس -هقأ رابخالا

 0) 11 لعف. - 2 (نعو ممماك مممصولايعمأا لهصن (. + (3) 11 ىكبتو. - (" ة[دموسع لهصع ل1.
 3) ( ةبراحل .

 انعم طمص هنتوتسع ع عا همحوت لع ]طةضف هأ لتأ : «11 تعصأ لع دع ل عاعرع كمر

 هد مانع, ةتسقأ ننع 15 "هنسعأتع زعاتع 1م طلاع ءع]لمدعأ ةجدصأ 13 1هرعدع

 لع 13 1عنمع ندع )]غ 305560ءرعمت اماتأ ةماتغ»ع. ]نع ةنووصتع ءوأ اتصع عنمتسع

 اطستلعمفع, دمص قماثأ ماعدأ مت هلمعتك دق ةععز عن ةتماتتع 06 ]6 تن قع

 انعردت ]عد ماسق هوه ةدطاعد ةا ]عد ماسك م«مطغنمط] ع5 لع دعف ظافصم. 11 ةعلكتأ

 ن انؤرعؤ, هت ممنموصعع نذ دو 1ءاطبعر هد انص ]ةطعقعع م720700نقصخأ ةأ انت

 ةرتتمزتو تنص ةدعاطعأ لع مممامخمتشلع, مماننع 1س0تو نعت نانع ةعد "ناز عقر طلغا

 تع مما ممرط ط1 ءامقعو, ةكوتعمأ نمع ععمتتلع 1هدنعع أ دتصع ةعانمد 62عزل

 310116, 51 06 آد مممنامتس"لع نمت هدأ ذ 15 1ةزه 1مماع ءأ ةعرزع ءأا [هثأ

 اعمر ءعاصت لاتت علل

 آ«وسف, 1س" كح 1[ةصعدوع ءآأ لت 46 ل1 1 5ع 0160018 3

 انت !دتعع 12 عجتعسع أ ةممتعطق ءمماعع آنت 376 نها 18 2

 101015 220100 خ مالم ممدحعأ] ع, 5م متأ هم ورصد متم 36

 لمضدمع محتآ11ع طمضمت عذر, ءعمخطم عممتأ 216 انت 16و ماتا هذهمطع ©[ 165 3865.
 !ز'ددرتقو ءعسامتسعد تهلت6مصف, 11 ةمحصعمم ةسقؤت 1[طتلاطت» ( 16 ةدلحخ
 همز دع اتت !). 11 ممحطصعموم مقنع 1 ةنانعع 16 دودج ورنمتم 01 1” جرا 6
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 يلا هجوتو هتوتق ىلا دوق اهب دادزاو هزونكو هلاوما ىلع ىلوتسأو رصم
 هنتر دنكسالل ليقف تارغلا طش ىلع تح اراد لبقاو هركسع ىن قارعلا
 هذه هتملك تراسف غلا ةرقك هلوهت ال باضقلا لاقف افلا نينامت ىف

 لاكي هنأ ف ةراضور اعنضت اهل نانا الالاغما همالكر يكا ناكو:العم

 .نم ىقخ ىف ضهن هنأ كلذو اباوص هتلود هترّتص ءاطخو اًرطخو '"اًررغ

 ارادركسعم درو اتلف هيما نم ةسخب لإ كيف تكلل نياعيو

 هلت اه ءاداب درصأو اراد هاعدتسا م لسولا نم هلثم ىف ميلا ىلع لزنأ ْ

 بوسلو رمخ ملا نا لوقيو .مالسلا كيلع أرقي ردنكسالا نا لاقف
 .٠ ارزع 11 (0

 5 ةصرمدخه لع دعد تعطعددعد عا لع ةعد [!ممدمرتد مقنع 1[عدودعأف 11 هدتوصعتت 2
 رجانتكددصسععز ممادتك 11 دع لتساععم ةحوع هدد ةصصفع رعرتس !"[!ءقو. ا©طوعق د ةامسأ

 ممرنام هد ةحدصأر ةامطاتغ دمص هعصرم هه طوصل لع !'18هطعتع. ةاومصلسع
 [ودودنمد طن ةسصمسعم ندع طؤعق ةحوتغ عع ]نتن يسواععحتسوأ سدتلام

 طمس معن, لثأ : «آرع طوتعطع» م'ءوأ مدق كلءدرتم لح ععمسل همدحط»ع لع

 ممم مدق. » (رعانع مدعم]1ع عوأ لعععستتع معمرىععطع. ]11 5 ةودعسمتغا طقطت-

 سعال عم مغ م دعماعمسععد نحت ةاهتعسأ !صعمسص مهسضمطأ]عد مدع اعدم ن1 ةعدصعم

 ءأ 1عتع قصعاق10

 41 دصلسعب عدقتتاع, دع 1ةصعفمسأ لمصف 1ع تكمونع ءأ 1ع مفضل ءأ مصصع

 مدعاامصأ نضع 1ةتفذع لغصقمءطع ندع, ءءعمعدسلمسأ, دذ طمصصع ةامتلع اذا

 امان"صعم هذ دوم طعم مهساأتك ةعع نص معاتأ همرصطت»ع لع دعم دعامات هند

 مرععم ةصغ 1ع مماع لختص ةصحطقفددل عم ةدحمرأ مقنع ىلععمملمع ذ آاطةعقب لمضت
 ا"ةصاعمتغمم لع دع معدلمعع ىرصمأاع معسمدصعأ] ةيحعمستأ لع ]د ةلطسماأتمس لع ف

 لعرممتع» أ 0'هطععم عم مدع [تتحصةدصصع مص ممزهسسص ع, هطص 0 ةاعع امدغذ [دنأ

 ادتعم ةمامسمغ خذ دمص دحر عا. ةعصحف هنن قصرم لع آ0ةعفر 11 11غ "ععات ةتتحتوسأ

 . 1 اتقدوو ةامظأت موسع 1ع5 ءححموذو لع ةدص ممصو. طقسعف !'ةردصغ اهتا هردمعأام»

 ءأ ]ست ةهحدصغأ هنلمدمف لع لفاتح»عم 1ع معدددوع لمصغ ز1 نامتأ ءطمععن, زا

 مدام ةتصقت : « قل ععمصلعع اع ددلسع ءأ لتأ ندع ]15 مدنع ءدأ نص طتعصس ءا آد
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 هعسيانس: فلل اخ ( 5 1 58 ءوسو 0 ءامدلا نقحو رطخ

 نيشعجم 5 نفط لا ةدئاملا ىلا يشمل 2 يؤ ىلا ا ا

 ةروص هيلع بهذ () ماج ىف ىققش الكر دنكتسالا ىناكف وي سنالا :

 تعهجا أتلو 327 هفخ هعدوإو قاسلا ىلع هدري مو هبرش اراد

 ىف ببسلا ندع لاسُي ىاب «ةربماف اهب اراد ةاقسلا ريخ تاماج هدنغ“

 دنتع انتيوست اذأ مورلا لسر رشعم انمس اذه ّنأ لاقف هانهب:هظافتحا

 ىنيهجوتملا لسرلا ضعب نا رم اهاَتا ١ هغيوسعب رماو اراد كصغف فولملا

 هنإب اراد -ْ- ةمدخلل سلجم ا رضح ردنكسالا ىلإ اراد ةرضح. نم انابكإ

 0 "ا 1 يس مزاج. 1 اهب رماف.. ل (6) 11 هفاطتخا, 0 هةض 016

  ممعرتخع نصع هلادتسع مفصلا ءادفعز نات ' ةمهر عم عد ]16 دوصع ءدأ اتم عمتتت أ 5ع

 مغاع» ل دمرت عوا لع 13 مهممعمعع. 0ع هز 1ع "وز ؟تعدخغ كهتعع 12 مدتحع 276

 متمأ, ز ز ءمصدعمو لع ممغدصعز ممهتق ه1 2عدغ ةطقما صح عدخأ 15 طتخاعو لع عع

 رعاأع ةسع ]نت 12 "عوردمدفقطتلتاغ لع اةصراتفأع هيل ال ه6 16 مرح طوخ هنن

 ا«دوعف لتأ : « اللوانتك «6ممصءتنمصف هذ هع ندع اح ؟ننعسم ع لتس. د اكأ 11 آذتق هد

 لمصسصم 1ع معماعع» لمصق دذد لعيد عتعع. اخمقتتاع 11 1ع طع رمح اعط هد اةظاع

 ه1 3 ددص طقصعمءأأ. 41عجفسلعب ءاجدعدع 1015 نرن'مدح ]تت م ةدعمتمتا حصع 5

 ماحرتع5و 0'هرع هممفعد لم ممسعاسدتغ لع ادؤعف, 15 تمهتأ ءأب 011 آانعن لع 8

 "مولع ذ 1" ةءطمسممم, 12 معاغدتاأ لهصق:دو طماأع وحد لهصف هو دموسعاطعت

 (0نمصم 11 هد اعصمتلا هتصقأ م1ادكت عمت, 1ع5 ةءاحهصقمدم هد ةحتءماتع عم آن ة28 انت

 ادت ذأ لعدصفس لع مماتغوسمت 11 عمت لمتغ عد ةمدتجعم. ك1ةءدصلمم منومدعتأ

 « 1 ءا1ع وأ ممعع ءماجاتسصعر 4 طماتك ةتتا*عذر ةمتطوفده0عدنعن 0ع ]ضمان ب

 تقم طماتك طاتحمصم ءطغت 16و ممزق.» آ0ةعؤ دع ممتغ ذ عع عا لمدصم 1'هسكتع
 0 ]عد اننت 1هتمووت. تنفر 1!'دص لعد ةصصطدققد لعمل نات هتدتعمسأا نأ 69
 مدع طوع ذ ةلعمسلع عا ناتت ةكدتقأمتاغ هنح طقصوتعأ ممتن ]دن "عملا
 معوزدععا م عدمعس عدا طمصسممفعب لثأ ةةعمماعسم مغ نه ط7«قعف ندع ءعأ طمصصتسع
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 ةروسس هيهيفاريريه يونعتي () ةنازفل نم اعدف هسفن ردنكسالاوه

  بكوشف رخو ءام قوي ةثا اًرهظمر دنكسالا ماقو هلقاتيل ردنكسللا
 6'هنباحصا رمأو أو اضكار 9 يعل ىلا قيرطلا ىف ذأ ىَوابي ال هل اسيف*

 لأت لاسطاو اراد ىلا هب يو دجؤو رولا :بلط ىا ىلاف هرثا ءآفتقإب
 نيفرف ردنكسالا راس دق هناك هب لخلل نمار بيربااكسالا ةروص

 دق هنباحمال لاقو امماغ املاس هركسعم ىلا داعف بلطلا هقحأي مو

 حاتتحأ ام تققحتو هرْوَك رادقم تفرعو هركسعو اراد لاحب تطحا ظ
 00 ةتلافتو هتروص اهيف فلا بياسانبلا دذهب تزشو درمأ ىم

 هكلمو هكالرش ىلع هأثإ ىتبلغو هيلع

 ١ 11 ةنيزل . ب © 6و محماك مدهتتونعسأ لقيدق (ن. ب () 31 تبلطأ. .ب ا 1155. اه.

 5 ( تفلاغتو , 11 تبلاغتو .

 ةزمتاأ 4لععدصلمع م مععدومصع. آنع مز لعصحسلف نن'مد !1دت هزدزد60أ

 لت "1" ممؤوع مص 1 ةغعصءمغ لع ةدمزع ددمع 1عنسعأ ةامتأ معصأ 1ع ممدتاسدلأ

 ل" 41 وصلمععر ممسدع 1" يمصتصعمس 4لععدسلعع دع 1و ءمصصسصع مممع 211

 1ةعطع» لع ]1 عدت, ءأغ ةامصأ 5م", 11 5 ةلوصعم ةددع نص 0ع 5ع5 ةطعاتوتتل

 ©60111:5161 5 رساكول, عا عودت كاتأ زمر" 6 عارم [مدط صح عاد عت ىو ءمططإ» ع2 16012)-

 رصمسلمصأ هذ ةعذ مصرة عممسخ لع 1ع ددتحمع. لمكولتأف نع ندع !'هم ءاثأ

 نطعمءارغ 1غ ىجؤاعمح عدا لع ةمزعر نسل ءاذأ نأغ اكمددحف هأ هردمم»سغ نذ اطوسفب

 نتع ءعاستحعز هثغ 1مم عحدعمم عمأ يمسحتسم 1ع ممماضتخ ل' لل عجمصلمع ءا لمص

 . 1[وملعع لع 1ع آدتعع عمملع, ةلععممسلعع ةحدتخ لفزرذ مدعم 0 عانح 0018-

 هود عم5 ع( 1عو طوطصسسعو 1ةصعغح لذ ده ممادععتلاع مع ماهنعصأ 1ع زرهتصلعع. [|

 ممردتسأ لدصق هود نةسسر) دولم ءأ ددتأ, ةهزلهمأ ةهكاعتسأ ةمص هطرعأ, ءهأ لتأخذ

 هوغو هاطعتعرمد : « لع صعمم لع دمع معملعع ىمسصرماع لع ]آه ةزاسهاتم» لع 1[

 ءا لع دمص ةعصمفعر نزع ددتتك مدتحتعسا هذ 1ع ممصقتاعع ذ 1مملب 'ةث 20001

 لختصع مههصتغمع هعمامتسع منغ نع بحل دصع اهدنا ددح متع لع ءع دن 1ع مصعع»دع

 تأ )'ه1 عيصمم[6 ءعو كماترجعد هرتدتفعد لع ةمط ممساسدتأز ل ةح هان عاتع تع )ع

 1ع جوجصعرمت ءأ لست عماغر عمت مص كمردسسع أ اهدنا هع نمل موددؤلع.د
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 اراد نب اراد لتقم

 ةيضا طا قل نم ها اد سيول لب قل انها ح رد كج كلا جزرلملا يلوي لول
 الاب ةااربا فالقنقو تارفلا طاش ىلع اهركحاسع ىن ايقتلاف ةبراخماو

 ردنكسالا ىلع ريميشاف اًنعوبسا منيب تمأدو برس يادنكوو |3يدش

 اراد نا ّق* كولم لا, ةقرسلا نسحت الو ةقرس ىايبلا نأ لاقف تايبلاب

 كانتعلا:قدص كرق )ىف 56 ممتنايخو هيلع هباكح] بولق داسف نم 2

 ىف اراد لسقق هل انمفو ردنكسالا ناديه لما نم هل نايجاحت لسارف
 ناركسعلا داع اتلو كلذ العف نا ليوقلاو © ليوقلا اهدعوف ةكوعملا

 0) (عو مجماك ممهسواتعمأ لهمن (رن. 2 ةادسوتع لدصف

 ح1 88 01 خ83. 711.5 25

 آر. ثادأ ع5 طموعو يتمامصأ واعع ط٠قعق هأ ةلععمضلد» ةهحوسأ ءمصلتتتأ

  ةدتعع طمقات]ت 165 هدتحوماعو هأ ذ 12 عدعمتع نسلق 0 ممر ءامع هد 5ع

 رمععامصأ هم قضمدومع, 115 دع معمعمسأ«غئعمأ, غ1 ماع لع عاتق [م030 5

 ةاتخ طوتضلم لع 1'ةتجطعتتع ها دع اتحد نيئعصغ تصع طقتمتل1ع ةعطقسممع بدت لست

 نصع ةعرمدتسع ددصخ ننع ]12 عامتسع معصعاطقأا لحس قأغ ود لع ]هسا

 81 ءمصلععر, مدمصع هدد لست همصقعتلادتغ لع هدم ءعصملسسع 1 مص عصمت مهتع انه

 هاامواتع لع مدتغ, لتأ : « ]ب ةلتمومع لع متتأ ءوأ تنص طصعممسلهوع ءأ 1غ طات
 عمص 02مم دع 5260 م85 ةتتتع 015. »

 . آه معرنع لع آا8ةعق نأ هةتتكفع ذو 165 رم وات7215 5عماأتسم ع5 011 220111-

 ءانامكالما ةمح عنو ]حت ةعذ هلطعتعر5 نادت 1ع اعهطتفوةتعمأ عم نعوووطأ 0ع همت

 طوأأرع هةر ةمفعصم ءدأ. ]آن ةدح 1ع دعد نكطهسمط عال وصق , 9 00 لع 8[ حصص هلطفم ,

 طمعمأ مدح ءدتتع هذ 4ق1لععمم لع نص صعددووع ءهأ د صوم وؤعمأ ذاع الؤعق

 ةدتع 1ع ناطوصمر» لع طوتمت11ع. قل ععمسلمع معمسصتغ لع 1عذ ءمدحطا عت" لع طاعمق ءأ

 لع تكعطعوودوو هلاك ييفءعمامتعسأا هع نتتلم م؟مممددتعسا. آرموناتع 1ع5 لعاتح

 ةمصفعو معمرتسعمأ 1ع ىدصطوتأ ءا ندع 12 1تغأع ظحغ لفطصم مانع دوت تل عاتب
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 بلقلا ىف فقاو ارادو سمطولا ىجو اهقاس نع بره تفشكو لاتقلا
 ةيييض نإ

 اللرعشي مو «نيروليل قوما ىتأ هيضارخ( نسف ينالو هكادعإ نم ظفخي

 هيمن ةسنل نم اهلاابعم ىنيتدعلا ءانعليشاق شتنادعلاهييضاح

 نومزهني قيرفف هباحصا جامو هركسع نم ةهصلا تعفقراف هبأمل

 ف اراد روم ىلا ضكرف هربخ ردنكسالا غلبو نونماتسي قيرفو

 ىف هسار عضوو ههجو نم بارتلا معموردل لجون لشرح ياي ةيمجرم

 أي .لاقو هلاح ىلع اذيدش اًعزج © ا عزجو هينيع الم هيلع ىكيو هرج

 . دمسللو كباصا ام كءزع كولملا كلم ايو فارشالا ىيرش ايو رارحالا رخ
 كييف يار نسحب 0 يلع ىلاعتومو كل ضع ام ىدي يعرب مل.:ذإ هلا

 0) 3155. هيو. (9 31 جرخو . - (0) 0 مهيلع.

 معدلمصأ ندع آدذعف , ماقعف هدب ءعماعع, دع اعدمتا عي عمسلع مصانع ]' عمصعست .

 12015 202 02116 9 1210215 .#ع25 12 ممم" تصأ 51مم 1من لم

 قأاغ هن 11 دع صىمرتدتغ عم دفمعاغز 11 مع دع لمداتمتا لع كعص سمسم, ةصم-

 مصفر عصا, دعد لعمع كطفصطعالقصف لع طدصةلطقم 1ع !مهممغعصأ ل

 لكعتح ءمادجد لع ةاهسععز 11 ةهصطح لع دمه طول, طاعدوم ذ معا. 18د

 نتف 5'ة1ننععمأ لص دصتلتعم لع ]!'دعصفغع. آم ءمصاتختم» نامتأ مهعسمت 5عد

 قرم مد وصممدز 1ع5 بصق مععمدتعما 12 !تتاعر 1ع5و هماععد دع عملهتعما د

 ل عمح ةجلمصأ اتقان عا

 ماعمصسلمع, 1ملكمعصغ لع نع ندن رعدقتا ل دعتحعمم ذ اطوعقر فدعا 286

 نتعاون دعف طمدصعصعم لع دو دديتاع عمد ]' ةحلعمزأ هان ن1 ةامتغ امهصطغم سصتأ ماعم

 ن اعرع لعوست نت, 1نخ ةوذاتإرتت 12 ممدنقدتغسع لس ؟لكدمع ءأ 7052 58 [ن[6 كد"

 هور علضمج. 11 ؟ععدو [هدتعد ]عد 1ةعصمعد لع دع زتعتج ءأ ا عد ممتع هين مآلنك
 ممملمسل ءاطفعكم عد لع جووهصت عد دتم اغا ةاهأ. !1 لتا: 01 راسم مواطأم

 هغ 1ع ماسف الط نفاعع لعد انو 6 0 101 نتن هي 1ع "ه1 لعد ؟هدكر لع دمتخ

 . لفوما1غ لع نع نست متعصأ لع ('ةعاحوع! لامن, عيقعع ذ التعتيم نع د عدا مهد

 حما ن1 ذانتخ هقمفع 13 نر نمت اه [مدممع. الاعب 5دئغ !عو طصصعو ةص-

 م1 عرذاطط 54 كلف
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 عيالي ب: ةقازسلا قع -ةياساقو اعيد لطل  شيلا ا ىلةفسالا_ للف اهدبمب
 غفل هدم توصب لاقو هينيع اراد خفف اًمناث ةحلاهملا ةمرحو الا كدمنو

 بارتنلا فاطقاس اًهرج علاقالا كلم ىكلارظناو قرنت انجوبقعا خا اي
 هيكل ناو :هتكلف نار هق:# ينابللا مقنع ادتبغ باقل نخ .!ةياسإل

 ءاك بتلات ةقهي د دلفلا اكتفي فضيل ؛ليسخلا تس ردسكتمألا | هلال

 ال عزسيلل نا ىخا ايردنكسالل اراد لاقف موربلاو ننرغلا نق *ليؤغلاو
 ردنكسالا هل لاقف هدهع ظفح ىن: مثكتو كيخأ ةاصو عهتاف عفتي

 كرما ىلاقتماو كل 6 ىافوب قثو ىنع كسفن ىف ام رخدت الو ىنضوا

 اهترقع نسحاو اهقح اهل عاف كنشور ىتنبا كعجيتز دق لاقف
 )0 0 بابحالاو باحعا نع [درغنم. دي © )ب ليوهلاو . -- )3م 6 1ظ12ظ1111 006 كاد 4( )2 ءافوب , ْ

 311 ىئاصوب . - 5 11ةموسع لحصد 1

 اعماتممم نانع ز 'هكةنك ذل امص دانز ءاز 11 ددتأ نانع ع دع م"005ةتقر هز ]6 "عطم-
 دمرمأمتك 12 ؟تعامتسع , ل ةعتع عمك عرس 101 ةجعع طوردأم ءا لع "ءوزتععاغت 6عق انوهق
 لع صمانع مةععضأغم ءأ ةنقوأ عاتح نانغ ]خ51 مصاضم عامود قوع 16 1هتغ 0'ةحاوزس

 رمصامم6 امم معموك.» الؤضف هاندا 1عو زعدح ءأ لقا لخحصع هع ظةتطاع :

 «لا[مد "نع, ندع هع ةزم6ءامعأع دهزغ نص ءضقعت عم عمت ءدغ مودات 01. 66

 هع م01 لع 1[؟تضتحتتورو طآعقدغ, ءمنعطق لقصف 1م موةنكوةغععر ةلظقصلمنصم 6

 ومو مرطزتة عمممم ةأ 1هذص لع عنخ نت ]نت دونا نطعتتو. كود "نوتع وأ من
 هغ دو 1ععمتغسع طعسسع ءوأ زعدتتع. » ]نعد آهيعصم ع5 ' خل ععمملت*ع ءماتاقتعتا 6

 [(ع16 50116 ا هم طقرعطع ند التغ ةصوصضلنع ءأا 1'هتتع "عاعطأتق5د1[ 065 ةةدصح

 عاماك ءا لغو !ةممعصاهاتمضد لعق 5ءروعو نأ لعف 0«ةنوب «اا[لمنج !من»عر "ةماطتأ
 اورق , 11 نع دعما ف تعص 1ع دع لنوم]ءرعت ممحتق ةءئمصتاع 1عد لعرعصت ةععو 0106

 لع هر نعم هغ [متكددتنمز 12 ععوفعع 0'ةغع ةمص 50غ16 محمص فاقت". »

 ةن1ععمصل»ع است لتأ : '«((هدح حقت عد طت0] ةدنتف مغ ةقعطقت» ةتيغعتط 06 [عق

 لفوزسوز ةمزك عمامتس نانع ز'هععمس ما تعدت 50 نل عد عدأ 1!" عدو عم ععمص عصا ننع ع

 رنتعصلق محو 101 ءأ ندع ز' تفعجاغعوت اعد هملععد.د آ8ةعف لئأ : «لع اع
 . لمدمع عم مممسمعع ممق طلاع 180مةقءطقمملعب اةدح زعم عانت ]عد ةوقعلف ةاتتع
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 رابكلا ىلع راغضلا لون الو اهنامعاو سراف رارحا لهو اهاوغم مرككاو
 اًعمس ودنكسالا لاقف قلق  ىتم ىراعب نخو نارمنلا تومب مخه إو ْ

 نعل للسبب هربا يه برا مكب هشفناب اراد داج اتملو فقل حاز

 رسماو] هعيمشت ىف هداوق عم ىئشمو !هزمهبتب ردنكسالازما هنكلم

 اقستوو ابلضف [هاكهتنا ام اراد نم اكهتنا نيذللا نيلجرلا بلتعب

 ءارج اذه لاقو اهماظعو اههموحل نرئانت ىتح ةراجحاب اهجزو ماهسلاب
 كولملا ىلع نأ رمجأ نم

 هوو اروع وو راكتكسالا قلم

 مورلاو رصم ىلأ ةفاضم رهش ناريا ردنكسالا ل أرادرمأ ىفقنا امل

 )0( 11 نيهجتب . ب 9 طاورسمع ةدمما 6 6مء ع ؟[ةطوتأ , آ,,م.696.-- (8) (: ارغجلا .  ا9) 3155. افاضمز
 (1, ططهط 1016 ىلا .

 معاد ءالع هج لعمتغ, امدتتع+]و ةحوع طوصأغ ىصحصصع هد ةمواتكع عا لهصصع-

 آنت نص ]آد معع ةامغ. [هصم»ع 1عو دمطاعو ءهغ 1عو ععوصلف لع ءعوعر مع هتف

 3 لكمسصتصسع»» عد معاتأك ددع 1عو ععوسلن, دع لنا صحتق مو5 145 [عدح]ج] عو لت

 1" عا دعم ععصممت لع ةعتح نانت مم مصخ تع. ١» قلععمس لع لثغ : « "1" ع5 هحلصعد

 ةعرتممأ ممدءاسع]] عدصعمأ هاتؤلق »

 (0نمصل آنؤنف, ةجعغد هه نعم 00000 ةهصقر ءانأ يرتجن, قل ععمسأع

 21 1هيعع دعد ظطتصقغعمتلا ع5 ءأ ةددتحتأا مص ءمعمد ةحعع هع ءاطعل 0 هعصمع هنت

 ادعت لع 1 56من نع. 11 لمصمم 1هرنلعع لع معدلعع هع عتطعأ ]ه5 لعن

 : ممم 5 111[0 37ة1عمأ 2215 124 0 00101 ةانا' 4 ا [1هو معمل

 ءغ هرج اهصعم دري نع لعد 28ةءطعد ءا لعد ماععععو, لع دماغ ندع اعدتع ءطقتنا

 . عأ 1عدع5 ه5 هدم طغععمأ هج دمم»ءعوتتخ. ق]ععمد لع لتأ : « هتاف 1ع ءطغات-

 رد عدا 1ع عنخ ن1 2[ عماعسأ هذ ]1م تع لعد ممزق! » ْ ّْ

 مظلل" 01114110181. 011:آ101115-0101:5 21 51558 55 للم لل

 ]نع عمربج عرنت عدح عصأ لع اوسع كال مق اطصم., ة]ءعوصل»ع "6 علق هان

 1"! مقص ةءطقطت عد دحغصع [عجمو 0[ ذات "1 عررماع ه[ 16 مهربد 1ع آمن.

52 
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 تهتف كتشورب ىنبو ةفاطلاو خمتلاب كرلملا هبتاكو هناطلش مظعو
 اهمركاو تاعافشلاو كلملا ىف اهمكحو اهب ببعأو اهلاججو اهنسح نم
 . هآرأ قع ردصو نادلبلا ىف قاطو زوتكلاو لاومالا ىلع ىبوقساو اًدج

 تنك نأ بيضخ يشل اًموي لاقف هيف نم ردلا رقنو ةنفسالغلاو ءامكحل

 جبق هجولا ىسح لجر ىلا رظنورّبكلا غبصت ىيكف رعشلا تغبنص
 ةبولصم ةارمأ ىلا رظنو ءىدر نكاسلاو نسح تيبلا لاقف لغفلا

 هنملمج ا ةاوق لططتل لاقو"هذه لعمزما هرهتلا لك كمل :لاعف ةرضاو

 اذا هعّتقت ال ىإب رارفلا كودع ىلا ٠ببتح بورحل ضعبل هبدن دقو
 ول هل لمقو كيلع نيع كركسع ىف نم لكنا كع لعاو مزهنا

 7 31 ةرجتلا. -- 0 21 بنج.

 ١1 تأ هتسكت ممدتانخع لئدص اةهقاع عمرا ءأ 1 0111ةرععدخأم 015 طدن 207عو-

 ةف عاب 31 1611165, 1عددع ةعماتفتع 5نانتط155100. امة( 11 ه050دنه138

 1211086 276 0000 11 كدأ ندد عت ءلل16غ لع د طعدتتأم هأ لع د ععؤعع

 هم( 11 ظكدغ كمعمف ل'ءالع. 11 طبق لمدصم 12 اتطعع لتكمموزانمد لن [هطصدتسم

 ضخم ها لعف طتعمو ةعوستم أ !'ةصامدعم لن ماسك ععمصل "عومععأ. ]1 مسخ

 0 ع0 لعو 1ءطعو5عو هأ لعق اممو5وزكو 0 !' صداع ءأ مهمات 1

.21011165 

 311622011 ةالسفز هن لقطق ةع5 ةعاعن, عك ءمصقعتلو لع5ذ ةدوع5 ءآأ لعد

 ردت[ هدمرطعو ءأ ]دتدددتا [هدصطع» لع دد طوصعاطع لع م6 ءلعتفعم 5ع أ عاق عمق.

 قتسفتم اتص رمق 11 لتأ هذ نص 71م1! ةهاتدصأ 1ع5 عر عنج اعاصاق : «(81 ان

 ه5 اعزصأ اعد طع ءعاتع, ءمصصصعمسأ عسل مدفداتت ام 716ئ]11عودع 2١ ؟1هرتهصخ ندد

 طمصتسصع رتععبتح نمت هحدتأ هصع طعالع ظجدمعع, ز1 لثأ : هلم طقتكمس نأ
 طعالع, محهتك هعاست نتن !'طفطتلع قا ةطوسصتصمطاع.» ؟؟0ردصخأ ندع [ةدصصمع

 معدلسع ةدبص ةعط»عر تل لتغ : « لع ؟هان0هتق ناتع اأمانف آع5 ةعططعو م0:[ةقدعاتأ

 لع اعاد حتت! + 11 لتغ ذ [ذدص 0ع دعد ءطعأذ لكعمفع ينل ةدحمرتدتا هلع

 تصع قمسصرممعمف : « 18فصلف هذ 1"ةعمصعست آه ظتلع هتفؤعر عد ['ةطق[عممسا 0ع 1ع

 ممسسكتتحع نقسم ذآ هيأ د لفعوستع أ ةعتف ءوصصمع ةث طمومع طمضصتلع
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 راكتعلا 0١ مآود لاقف كركذ مهب مأدو كدلو ايعك اشتنلا نم نرقكتسا

 نا لاجرنلا "بلغ ىمب 6 نسحي الو ةحلاصلا © ىننسلاو ةنسحل رّمسلاب

 هيي قه ملل م ةنفاش نا :ل < رمإ نوفا كولي ةرايكو ءاسعلا هنبدعف
 ةعبتلا ىاخي لقع وذ اممأو راعلا ىاخي مركوذ اًماو باقعلا فاخي نيدوذ

 تلمنلا لاجرلا هب كقتأيا لملبلا كارلا قرع كتتفاال .هداتق:قضعبلا' لاقو
 "سلسل رىابتكك اهساتام اوه لايطسكال ةنايمحلا هولا اوان

 نضتيو همد كركي بارشلا نم اًرادقم لوادتتي نا هلوهت "ارح لبقتسأ

 ىنيمب عمجي ناكف ةعاهقلا ىف انرص ىنتغ راقيسولل لوقي رف هبلق
 0 01 أد. 000 3 31 نسلاو. -- )3( 11 نسح, (0 نس. 7 (4( 11 هيضتلع بلغ. نتن زر

 (5) 11 ةغماقننسالا . -- (6) 1[. ناهناسي . | 71 امرج-.

 لع امد ةرعصفع ةامتأ حص ءوورتمس» نانا [هطووت ععدتأ.» خل نعتح ننت 1ك 16-

 تودع مامتعمسأ ندع دلل مععممتغ طعوسعمادرت لع [عمصصصسعم 11 هسسسدمتأ طعوتتعماتزت
 06 8135, مدع 1عووتفاف هذ مغص متسع ةععدتل مععمفاسغع, 11 "نممصلتأ : «آلصع

 محةمحمزعع لمسطاع ةدعومتعمسا مونع لعف رععاتخ ءا لع !هتقطأاعد هةعاتمسقو اأ

 مع ةزعل مدك ذ ءءعاست نتت ه ددطراتعاتغ 1ع5د طمصصسعم 0'ةاعع ددطر نعاتغ دن"

 ]هو [مصصعو.» 11 هحوتأ ءومسختتمع 6 لتعع : هلم نسضمتساأع هنأ 1ص ([1ةرد عدن-

 ةوطاع نذل ءطقعدمس ممدع هذ طوصصع .ل1ععاتمسب 1[ طمصصصع "عانت عتعانح وتصأ 16

 ءطقاتسح عمتك 1"طمصسصع 0" طمصصعس, آه طمصتعب !["طعصسع ةصاعاا 1 ععصغ سوتصأ

 امو ةيتاع5 لع ةعد ةعاتممف.» 11 لثغ ذ ]خنص لع دعد كفاك ل جعصفع : «للع مجمع

 011 ممتصأ نص هععالعصأ هحتك ندع د مععمتك لكس طمصصع مغمض فدطأعب

 رع لح مععلع ممعءلعنمع ه' عدا مهق هحتلتع مدس ]12 طوفدعددع لس مةعطعتس.د لا

 هحوتأ ممن طقطتتلع, 1ه«ةودتل هللمتأ اح عع نص ع طوامتأ1 ]ع ينحت انت 1صقرداة لأ

 لعم عمتصاعوو لع طمتعع دصع عمامتسع نممصأتلم لع حتص مدع دصعاأع هد

 كما عصعمأ دود ةدصف ءغ م6مءاطقتس[ءرع دود قعدت ماتتك 11 لتكدتا هنن

 مدس ف1عرعم لع طنا كطمصتع» دصع ءطقصفمم» عانعتتغع. ةررتغو حول“ ةلضقأ
 مرتامعأم 1ع .ءمرنحو ةهتنقوت طلعص ندع !' رضا, 11 ةصودععمتا طقساتس عما
 او طوخمتللاع ءا مولتدتا لع دو معمعومصصع عد ءمصطولامسا ةحعع ةصعععأع هأ
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 اهرشابيو برس ىلع كلذ دعب مدقي م نناسغنلاو ندبلا جالعلا

 اهيف راوتفلل الو اهل بّتهتملا ريغ جشملا داهلل ةرشابم

 هروما ردنكسالا هيلع " ىرجا امركذ

 ام ىالخ انقزرو اراد.نم.ههللا انلادا' داق .لاق اراد ريس ىك ع شلجياتل

 رسماف نوينلا نويب فلا هتعيّتصو تلغتمأ دقو هب اندقوتي ناك

 بهذلا ءاه ةبوتكملا تشدرز بتك قرحاو اهيف ةذبارهلا لدقو اهمدهب

 اًمنبضح الق 0 اوم دولا دالب رئاسو ا

 ىابو 8 جب 1 0 ىنيصلاإبو ةيطلم ةنيدمو ل

 0) 1[دمومع لقصف (ن. - © ( ىرج . - (0) ]آةصوتتع لقصف

 ةه"لعاستع, ددصق 5'ءالعدجعع لع دعذ لقص ععع5 عا ددصق ةمعمنجع» 1ه ممتضسم»ع

.111 

0601011111 1111111 10: 411411. 

 (ندددصل خل ءععدصلعع طدخغ هكوتك ددحع 1ع عقصدع لع آ”«ؤعف , 11 1[ : «(,'عوأ 50انق

 ندع ططلاعم ه هنأ اضم مطعت» عا نع بدل ممسدق ه كمدصغ م'عقأ مدق نع لمضأ

 [دؤرتف ممادك معصم عدت. (تعمعملمصغأ )د1 يفعدأم دعم لعممت ةععد 61هدهاغق ب

 دوك عج نع نتن ممععمع 1ع5د اعممرم] ع5 لس آ1"عدم. د (0نقمصغأ ذ ءعو اعمصمأ عقر

 ١1 لمدصم 1هملاعع لع ]عد 0غ صتتععب د1 دم ]عد طمععد ننت 1عو لعددعج ةتعصأ
 ها( طصخ]ام 1ع5و اعود لع مدعم ددعطغ ندن نامتعما ةءرتلك ةحوع لع ]!'ةعصعتو

 لم. 11 دع 1دتقدو لعطمتغ, لقصف 1"! عقول, لفصم 1ع 1"ةعك عا لمصق 165 ةتتاتنعف

 ]دهس ع5 6 ]1 مقصفعءطقطتس ةدعاتس طعمتت  طممطاتتم عطا, 501116

 105" عمءودع, ةتحعتص ءطقاعدتب نلععغر 11 طا مممع» امتاعد هعو مصقاست ال0135:

 [1 [مهصله, حم 0ءقلعصأ, 1م صلاع 0 خل جمصلسع ءأ 12 زتالع لع 1[ةلقطعن

 هم (نطتسع, ماسمتعس5 8111عد, ءماعسع ةحاععور ظمضلز هل- 1110ه لودق [6
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 اًضرف ناجعاشلا ورم ىلع طقحو ةاره ةنيدمو دنقرمم ةنيدم ناسارخب

 ىنبو " ةّيح لاغم ىلع ناهفضأ ةنيدمو اسن ةئيدم قابو صرف ىف

 دنعب هدنج ضرع هنأ هبذادرخ نبإو قربطلا ركذو بيدنرس دنهلاب
 لجر ىلا ةثام عبراو ىلا ىلا ليق اهف مدجوف اراد رسما نم غارفلا
 ىري ناكو ىلا ةثاقس اراد دنج نمو ينلا ةثام نامت هدنج نم نم

 نم اهداسف ىف عرساو رهش ىنارسيا ياايمووب دعا ءيع نبل هنا

 كآمف ضعب ىلع مضعب ليمختو مروما قيرغتو اهتالو ةيلكت يتشت

 الك لعجو ميم دجإرل متماط عقجي الل هقيحان عنم دس لك
 كولم مف بكارضلاو ةجرخالا ممزلاو هريغل هيلع ديال ةيليماكلل

 00 دا 11 ا كاع هيلا لوصف (ن. - 0 11 ليمجتو مهروما قيرغتو اهتدالو .

 طم ةدؤس 11 [هدلم كوم هع عوص ل6 ءهأ [[نعوغ ءأ ةداممو اطالع ةفعاط-_ كءطقم

 ْ طتلرفم لخحسص محن لتمع مهعهمدم عع د اود جان عانت ها عم 1دعععتس. آ] 00

 ةاتووز ةادفؤ ءغ1ه حدللع 0'[وةطفس, ن1 ةسصموع لخص ةععمعسأ, ءاب لهصم ! صلع

 كورعونلتط. ”!1"ةطونس ءأغ آطد [كطم لة لطط ءاط هدر مر" عطأ | , 00553121 ت12 "6-

 الانع ةورد ةرعممنع م85 3011 اقص تان ]«رؤعف 11 اخمدنحتت نت عالم ةع مرتنج0ة21[

 لرؤسممب لخحص هدتللتمم أ وسفأمع هةممغ ممتلاع طووصصسصعن : طستأ عصا مصتااع

 لع ةعو معوزم»عد ةما1هأ15 ءأ هذع عدغ ممتلاع لعد ةما1لهأك لع الؤعف.

 ((مدحسع 11 ءهمصق1تلنمعدتغأ ندع متعص دع دءععدتأ 5 مسفر هلت عامطاع 3

 1[:[مقصفءطمطت مغ م'هسفم عنا , مات ممم رماعستعسأا 5ه دئنتضسع نع 0ع

 محعاا»ع 1 لتحتمتمد ءعماعع ]ع5 عمتك عد عامتس5 لعف ممرلسعءعنر لع ةغردقع عنا

 1عدر5 1سم عناد ها لع اعد هت [ج05عرع 145 انطق هاتح 2111165, 34 1هءعوصع»ع لمصسو

 هانع مص عءتموتتح نادعأ5 1ج ونحت عوتسع جمددعدوتمس لع اعبع مصاضفع, ةطض

 0' كصرمفءادع» يدلك دع ؟دمدعصسأا ةدنف 12 لفمعملفصعع لكختص دعتأ. 1 عد أ

 ع5 رئمزك ةوتح ععمتصم , امدف ةوعهلعمجعمأا زس0لفدعصلقصأفر تقتك عد ]143 ةقكانس

 زعااتمددسأ ةه طنت مدونع» لعم مملعوصععد ةأ لن خطأ. (نعق حاتم عمد 50م6

 ر"ةلصق ةوزجأ ]ع5 ممزف ممولمصمتنع نتن , ةزددتقد كل ءعمصلععر دع مهصام عفن ءدخ اعد
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 نيرمشدرا كلم نا ىلا هدعب هش ناريا دالب اومءاقت نيذلا ىئاوطلا
 اراهتق عاب سالب © ااوج دالبلا ىن ؛”الاوج ردنكسالا تاكي يلاقألا كيب

 ةييبنجبم هيدر يناثلا سوس وسد

 ا هب ىلا. دالبلا ىنغا: 0 ديا 2

 ةيمامل كازا تاعيجرف ةياكج مبملا لطم رشا سللا ريا

 4 : ١

 ! ( الوج..-- (' 01/اباياؤج . - 00 ( ىلاو. 4(  2155. ةزوف, مااند طد5ك روف. - 9! 11 لسرأ.

 (  11 ررغتلاو

 010111065 لع ]مقص دءاطقطت“ ءأ منعم فرسعصأ زادكوان ذ تع وتع ق3 لهوعطتع,ب طلق

 لع 8ؤطولع, لععتسأ "01 0ع 1' الدلتا لذ

 41 مطلع, ءمصفامفصسعسا, مدصعماتتةهلأ 1عق لتح علك مهلتق, انتهك عطسدتأ

 اهنأعد ]ع5  ممولمدم عا دهدتس ءاامتا 1عذ مورماد]ههصقز 11 ةامتأ هانز هانتتف عد

 دماج عرس عمل عأ دع هةر ةأامتأ زر ةصقتك لفصم ةعم نمادسوعذر 5011 "عك !'()متعسأ

 5011 5 10 ءعل عصا, طخ لقصخ ةعف همن 01 10مم موانم مدع ننس" امانا ع5

 موساتعم لع 12 اعععر ةصصففددسأ 1عذ صعاب عددعف لع اهدنق ]ع5 مهجيذر عدلماتتف-

 هدصأ نصع موصأتع لع عد اممكورو ءهأ هج 1هتقدصا مةقدعت» 12 مانسق عيقسلع
 ردوصاتع لهصق 1ع مدحت لع ظمشمسم ننتب ]مات هعالنع طهتقم», لأ ل ءرص عمم

 + ماسف تكعاطع لع [هدنكر زاتكواتأف م6ةعضأت

 مكصانم111011 2” خ1184110155 طولاو انآ 515 51: 601518115 4110 1:15 501 006

 ىلاومصلسع عدحمرو هذ 1"هؤع, مز لع !"[آملعر تسع ةصصطقفوولع ءأا نصع

 امام, 1ع همرصصخما 0ع ممععمدمهتاتع ةمرح ةتامت16 ءأ هدا معوصأ 1ع نتطاتأ

 06 5مم ممزوسسع. 1"هثرع معادفو لع دع دورس عا ع ءأ كنت وتتعع طقاتج
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 قلته تناف ةذادقتلاو ةلعللا نم هب زهظعسيواةّدعلا نم هملا عجري
 رمش دنهلا ىلا اًهِجوتم راسو نيويلطب رهش ناريا ىلع ردنكسالا
 هني ام زارحاو دالبلا نم ههأطي ام تف هبادو ةقربملا ةدعرملا ةباعلا

 رانسعإلاو راذنإلا ىف "هل سارو روف ةكلم ىراسش ىتح لاومالا نم
 ىدصتو هتضراعم ىلع ارقجاو هتلهفو هشيج ىف روف هلبقتساف
 هشيج ىلع قدنحو هثازإبر هدكسالا زكدبفاهنتقر أقمو برعأل ( مومن انك

 مّدسقتف ليف ةئاقس ىوروف اهب لِدُي ىتلا ةايفلارماالا وجو ظ
 ربماو لاجرلا روص ىكحت «ديدحلو ساخلا نم ةفوجم ليئام ةعنصب

 اهردج مسر برسم موي دام اتلبن تييربكلاو أو طفنلا نم اهفاوجأ لمع ىأ

 )1( 1155. ةواطب ام صد )0 ةيدو) هُيأدو فهلا 11 هلسرأو روف ةهنكلمم . بسس "(3) 11 ةبصانملا. 3

 )4( 1 هيه . ا 6 ددالو .

 عد, مدسافصاأ لعد اعهدرجعك ةنتحعمعا] عد ذأ ةنتسوتا "ةعماتت هغ لع 15 مامتف-

 ةورتعع ها ع5 معوووج"عع5 دنت 1عووتع]] عد 11 ءمصمامتل ممتع 5ع [نل عسل

 00 6056[ 416ءعورد لع ]جتددو ظ[ه1غةصصغع مدصصع دود 1[1ةماغعصقلأا

 . لوصف 1[ مقصفءطقطت» عا دع تأ هم مصفمءطقر 5ع ل11 ععمصأ ىءرعو ![ملع ا

 . ات ان 21138ع 262232 ىمصاتسانمسمأ [0ان]هان185 ه همه[ 111 16 | نفل

 نانا مدن عرذدتأ أ ذ مدصممدعع 1عو مكعطعقدع5 نيت اطنخ اهدصطدتعسا صانع

 آ1عو دمهتسك. 11 د ظدغ ةهتصقا زاتكوات 2 هع نمل ةعصحفأ هدتع 0"1د116ع5 لعد

 [نامأ5 04 1"هذعب ةذ ننت 11 هلع ءذذد نص رص عدذدومع ةتعع ةودصسم 26085 أ 22 6-
111 

 1["هثع مم ةععطم ذ ]م "عمعمست ع 0' لل يمص ع ةكتعع ةعق تمن ]مع5 عا عد ن1 ن-

 ماطقصتفب 11 مع ىدتوسمتا ممك 0ع ]ست مموزفأاع» عا دع تك ممددتأ ن50ه] نس عصخ

 خذ اطنخ اند" عزع طوخمتالع ءغ ذ 1ع ىدمطمغاسع. قل همصسلمع ةامطاتغ مص قصص د

 [ةعع لع ادت ءغ 8غ تعمفع" نص 10556 اناجأ هاج[ مانخ لع دود ةحصمع. ]1 ها ئامتأ

  ةطوتتتعأ ناتأفات ةانز عأ عد ةلغمطقستك, هن همدمط»ع لع هع هعصاقر لمد .1"هاثع

 ةع م6 ةهلمتأ عا ةسحدعأ5 11 دع طمتأ. 11 لمدصم 1'هدنلعع لع 1م>ععا» لعذ داق
 تعو لع نتتحعع ءغ لع 1ع, ينعممعم هل 1ص فت عسس "عرض مد ءداتمسأ لعف طقصصمم عة

 أ هرج طخ معد ماتم 1عو ءقحتتغو ةهجوع لم هقمطتع ةأ ل 5و1. آنع لماتنع لن
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 مواقملا بيترت دعب ىوفصلا ماما اهتماقاو تالعكلا ىلع ةكوعملا ىلا

 روف قحزو بلقلا ىنوه ىفنقوو ريساهملاو نماهملا ةيوستو ىقاوملاو
 لوبطلا بريضبرماو ةحسالاو ىيفاكلا ةايفلا سبلا دقو ددونجب

 لاتقل اوهادت انف ليوهتلا ىف غلابو ةّيدنهلا تاقوبلا ىف قفلاو

 كلت ىنرانلا لاعشتإب ردنكساإ ربما لاطبالا لواصتو ءابجهلا تجاهو

 ىلع ودمي ىنإب ملا قفلا روفرماو اوان تراصو تمم ىتح ليئاقلا
 قوه: لسمك ةفيفا كر هيقدانم لج مايفلا عملك ةيكاسألا وقاسم
 ليثاقلا اههطارخب تبرض ةليفلا تلد الف اهءارو هباككإ باهنا

 رامنلا اظاوست نم تاتو اههطارخ تقرتحاف الاجر اهبسحت ىو. ةمرتضملا
 (0) ( ةلجلا .

 همدصطوأ 11165 غ [ةتط عل", ةانت' 065 ءطهتككو حان طقس 0ع طوامتلاع ءا ماهععت“

 لعروسأ ]ع5 مهصقفر ةهمرأند ةحمان“ ةفذتقمغ ةانح 5010815 145 م0ه1[51هطصق نصت أق

 لع وتعسأ هععدرم رع ءغ 16د هجمت همصح عدمط] عدد عدغ "ةمداتم ذ !'دتلع لعمتأع ءأ

 ن1 هتلع عوسعطع. (0تمصخغ ذ ]هت 11 مدئ1غ 205111021 ىماسع. 1"هنسع دع دمتأ هد

 دمت عرص ءبأ ةحاعع دعد انكمات]2عور ةزجننك ةهكمت قمه *"ةهمصس مغ ءا طوتخلغ لع العر

 اعد ن1ةمطقصتمو 11 طغ طماع ]عد اهسصطماتتس ءأ ةمصصعت» 1عد امد معاتعق ةمج

 لرعمصعم ع( عصتد]هزتو هدد 1عد مممزتعمد ممدوتط] ع5 مودع عمتطعتم 1 ةصصعتست.

 (ننمصل 1عو عمعمسعمو دع معمحمومغنعسأ هنن ءمصصطقتخب نع 15 طدامتلاع طتأ

 همعمو6ع ءا ندع ]عد طمس مامصق ؟تسعطأ ةانح ]011565 13 انطق 276 ]ه5 وان[ عقر

 11مم لعع طغ معااسو 1ع [عب هنحح ةاماسعد نادت د ةءاطقس 1 ةععمأ ءأ لعرتست عدا

 سعورس لعوععسأ عد. ["هؤع لع ةمص قفاغر لمدصم !'هرعلاسعأ ةهنتح ملت عاعاتسف

 لعد ةافمانمصام 0ع [ةهتعع همصاعع !ةعصفم 0:31 ءعوصلر عر ةتوع امان ]ع5 م]16-

 رطقمأم هذ 12 ؟هزكر دصع ءطمتسوع ومات نعدفع, ءالوعاتح عز 11 دع مسمزم05و 0ع
 ءطق معمم ]تتح ةص عر عم غل ع نحر هج عع 1'ناتغع لع دعد ععصق. آنغد ن1 6مطقساف

 ةرتتحوسأ هذ 1'ةمدمتتغ ها مدععممسأ 145 ةامادعق 1س عهم 0 عوءعصأعق  ]مماتت 0عو

 طمصصتسعف , 16و عدم فرععمأ هحتعع 1عدتت اننمطصم عقر يدق [دصعضأ علل 65+ 341015,

 اه رتاسعغد مدع1م لهدا عع لعد طصفلس عد, 115 [هنعص غن عصغ]1ع 005 عا ذع 12112
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 نءردنكسالا باصتا لهو انهباحتا ىلع تحناو ةبراه تربداف اًدج
 مو ةهظع ةلاتقم منم اولتقو ًةديدم ةياكن دونهلا ىف اوكنف اهراثآ

 ددجو لاتقلا دواع روف صا الو مدهب مالظلا زجم ىثح منع اوعلعُب

 «اعدِج تيريسلا اههافلشب نراك لك نم ددملا دءاهخو لافتحالاو داشتحالا

 منيب برحل تمادو سوؤرلا تفطتخاو سوفنلا تطبتعاو سمطولا ىهو

 ىلع نوكت ةربدلا تداكو مداحأو متارجج ىلع تتاو اموي نيرشع
 لانلا هن ما ناط برسل تّرقسا نا هل لاق نم روف ىلا لسراف ردنكسالا

 انتووسسجت ىلع نقي نا باوضنلاو.ةيقاب انل قبت ة و اًعيج انتلكا

 نلليميفل ناك بن اهتافااغلا تلاثاالو .تقاو انا نزاجتتو :انسفناب براخشنو

 هذسه بروف َبِيِغاف اهران تيخإو اهرازوا برحلل تعشو دقو هبحاص
 00 6 اًعزج-.

 ن ادت ءا دع زعافرععمأ دانت عانت ]0101و ععصق. آنعذ 551لهأك ل ةلععدسلتعب

 و ةلمصعحسصأ خذ اعدم ةدتاع, سالت عنععدأا ةنسع [هلتعمم تضع ةؤؤعع 0غطدتأع ءأ

 د ععمضأ مص عئمصو مجهفذوعع. [15 مع ءعودؤمعدأ لع 1عذ ةقووطصحسم عع ناتع

 [هرسودع ]15 ماتتأ ةفموعو ]ع5 ءمصطدأأمصأك.

 زرع 1عملعمجدتص مهم, ["هاثع معمستأ 1ع مصطدأ, ءدللتق دعم امماتمعدك ءأ

 مم ععجاعو م1135 دعد 1م"ءعن, هأغ د1 طحت حتصأ عد ععماكمأ5ك لع اماتق قاغؤ

 آه طوتمتللع مععمددس عموم مرصع هس هحوصغب 1م ممقاغع لعتسا ةيناعمأع

 ..عمصتم عاحص [هددجع ه11 تصغر 1عد ةتقاعمععد [دععمأ ةعمصمم 1[ ةعف هد ماعتسع 10نع

 ه1 16و [ة[غ5 ددسساغ» عمل. لق ]تغلع لحم معدلمسأ حتصعأ زمادع5 عا ظغ لتق-

 مهعوتأسع 1ع5 ءمطم»عأعو عا اعد ةصلتحت لدن. 3قلععوسلعع ةامصغ دادع 1ع مملسأ

 0'ةارعع ةتسعال ءمحت ماتت خذ 1"هننع دس ص عدذدوع» ها ]تت انغ لتعع : « ذا ]ه نخاع

 مصاتستتع ةتصقا, ءألع همددك لغو مرععرنو هد ءأ 11 دع دمانك "عواعرت م35 انطع

 ةسصعب 11[ هدتلسدتأ ممتعاتج نانع, ةموع عد هنأ 205 1011م3, 20115 ممم

 ممتد ةصد عة, 0201 ءأ 101 دعاتاك, تح نقدم طدغ لص عات]1  ععز هعاطتت لع هماتق لعاتت

 ١ اتت 5ع20 1 ةتص[ا1 101 1!" عصمتعع لع !دسعع, 12 عانعتمع ةزتوسلت 6
 وعد ةرتسصعد عا ةاعاسأ دعم [عدح. » 1"هؤسع ظدغ عمعطقساأم لع عع طعفذد عع. ]11 ءق-
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 ةقلقل راج ىناك ذا «رفظلاب قثو لب ردنكسالا ىف عمطو ةلاسرلا

 ةروصضلا هذه .نم تضلا ىلع ردنكسالاو ةّقلاو ةماسهل .ىف اًيفانتم

 اليفانعئو ابتخاطقو .الواضاقو اواجه( لاتقل نع (نوكتلاب لل كتسللا مااوشأل

 هتفتك ىلع لام وهلا هبرضف هتافملا دنع هإ ةصرفلا ردنكسالا

 دنهل تاز اتلف هسفنب داجو هسرف نع طقس ىّتح تلثو ىآثو
 ردنكسالا ركسع ىلع اولهو اومرطضاو اوبرطضاو اوضعتما روف عرصم
 تفتقر مكلاقق اهدي لابسلا مميف ىداني ىنإب ردنكسالا رماف معجاب

 مكبحاصب اهوقحت الو مكسفنا ىلع اوقباو هللا اوقتاف مككلم لعق

 كاسنف طاقتحالاو كاذ باوصلا نا اوطعف نونمأ ةناو مكتسحسا اوعضو

 ) 31 رفظلا ىف. -- 3 1155. رماف. 00 11 ةضرعلا.

 فرعنا 1" صمو»ساعت» دنع ىلا ععمصلعر هدج ماتا نأ 11 5ع عماتوتأ ءمممتس لع ]م

 عأمتعع, هد 11 ةامتأ ماتكذدسصسءعمأ مصامعصغر لكتصع ةلماسع ا لكدصع

 [هرنعع ءم]1هدددلعد, اهصلتخ ندع 1 جامع عس» ل خل ععدصلسع عد ةامتأ 1000

 قمرتدسأ لمدصغ هذ 1عدعد ةعصغعو !'هعلعع لع ةتفرعمولعع 1ع ءمصطقغب 1ع5 لعنتت

 "مز5 5 ةطم 00 غمعمغ, 5ةفددتل ار ءععصأ, زهدغنعمخأ لع 15 اهصعع ءأ ]تلا غتعدأ 60105

 2 ميمو. 1"هثع ةحدسأ ةماعملد لعضتغم»ع ]نت لعق هتك نادت 1ص وسن نامت عصأ

 ها هفامصأ معامدعمغ, 4لععمصسلم»ع معمطخم لح مممصدعسأ هان 11 "ءووتلم ةد
 . ةستفرع ءأ ]ست ةقوؤصم انط ءماتز» 1ع ةةط»ع ةاتت 1" ةموصسلع, ماتتك انص 56عمض

 هأ نص اممزكتغمتع, لع اعآلع دماغ ندع 1"هنثحع امدصطق لع ةمرد ءطقاتةل ءأ

 هت. اعد [ملتعمم, 1موودتلم 1ع ررععمأ نه اعمععب ةطمععمأا قفزت نضنفز 5

 ادصعمأ مك لع مموهع أ لع ظععمسم ءا ءطمموع غم عمغ مانك ةمقفعسط]اع !'دعصتمع

 0: ةلععمصلسع. (عاستحعا طغ معمءامسص عع لمصف 1عنعك ممصقف: «٠ طودع نسعاألع

 ءاتكع نمرمطو عمدت وانك, 0ع 01 ةامصخ ممم" ) (رعدت عمعت اناعات, ع 5ةعالاح

 162 005 705 ةصعف ةادع 1عدع [ةتاعف مودك مهم عع 1ع ةمرمأ لع ماعم محهتأل ع!

 .106720562 705 ةركتوعد ءأ 10اتق ةاتعت 18 1ع دودتحتع! + ]15 مععمصستتت عنا 6
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 ةعتعمالاو لاومالا نم ىقشُيال ام خو مدمأف ةونماتساو ةعلسالا اومصف

 هضرا ىلو دق هزونك جرقخساو هريرس دعتقاو روف دالب كلمو ةعلسالاو
 دعتسلو هلاعإ بدهو 8 ةبيرضلاو جارخل همزلاو 0 هتبارق ضعب

 رمسلل '

 ةمماربلا ضرا ىلا هريسم
 ىلا ملثاما عجري ءآرقف ءافغض موق مو ةهاربلا ضرا ىلا هراس هقأ ف

 مو نلييعبل عي. قفلا م عم مل نيوعتلا كري هركسع ىلا متعتو
 0 1 هتيارق دلعي . تب ( 1 ةيبارضلاو د للا 11 راس 1 رموز. سمرا 1لدصوسع لقصف (ن.

 «”نامتخ زدكأع ءأ ندع اذ ةأامتأ 1ع ةدطتخ. ]1ك محتتععما طوف 1ع5 ةيعصعق عا هع تعد

 لتسعمأ هد لعصسمسلفصأ يدمساتعت, نحت 1عدع ظنغ ةمعم»لغ مدع ةقلععمصل ع.

 (عاستحعز طخ تن طسطص 1مصمصط»ةطأع عج ةعوعمأب هد ءالعام ءا حن ةعطت عقر

 ردستأ ممووعددت مند كت مدحت لع [1"هنثع د'دفوتغ دات ةمرح اعؤصع أ أ هءاطسسصع»

 ةعو [مفومر5 نمتلك مصطخوسم. 11 ةصحءداتغ عدماتتتع لح عماتج عد عصعسأ لح

 ردوجتو اخدص لعف مدععساأم لع 1ا"هؤيع عد لست ةصح7مددمأ "لع ةصععد عا اعتطاتأب

 ممواح !"دلصتصتماداتمد لع قعد معمواتسععد عا دع م"ةورهتد ةتح ل6مةأ

 [مرث 111011 10411312115 2315 1:15 ص45 0215 811 5-.

 31ةجوصم ع دع ل1 عم ةمقاتأاع عنو 1 رمدجتو لعد 8رعوطسمسف نانت ءامتعسأ

 عد ععدم [ةهتطاعد ع( مهتتحت»عور لمصغ 1عد ماسق ممامطاعد ةامتعسأا لعك طمطسمم ع5

 ةدوعق تا لعدتع هسسمافمسع , مسالا مست مقنع لع طع]1عد ممهحتسم عد. 11 ؟هتلهتغ مععصلتع
 يعدصرماع ذ اعدم مممصتغسع لع صحم هع ةياعصلعع 1عدع5 ةصخاضتءاتمصدف. ]11

 لمصمم 1!هعلعع ذة جمد ةععصقعب دمص ةعتاعصعمأ لع ةةطواعمتمع لع امادغ ةعاع

 . ل طمواتلتاغ ةذ اعدم ةوعدسأا, دصمتك مغصصمع لع 1عو اعدتكع» ةهحعع [ماتهعاتت. (نعو

 طمس عد رتسسعمأ هل كو معد عمصأع متحرم1 علك عا داهرتدسأ ممانكع 016 7616-

 دعست نحن نصع عساس [معددؤع لع طسصق ل'طععطع 115 اعدل لعق ؟0عدتح جوتن"
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 لزنف هيلع اونثاو هل اوعدف شيشحلا نم ةجونميم دول مميلعو داق م ةأرع

 (9) ملاجر لاوجحأ هباشت تو رقفلا ف ممادقأ هى واتسبت ىم بدكتو مثيف

 هيد مئايحا نكحاسم ىلع ملأسو منايعإب اعدو وضلا يف مئآسنو ظ
 ع نمح

 اياَوُم أر ءاًمخأ اناقكشرأْلا لعخت ملأ هركذ رع هللا لوق ىنعمب هوباجاف

 0 ف كعب اهنمو دوعن اهيلاو انقلخ اهنم ضرالا ونب نحن اولاقو
 بشع انتوقو ارْضَقل انؤاطغو ءاربغلا انؤاطو اولاقف ملاوحا رئاس نع
 رعاشلا ٍلوق ىنعم مدحا قطنو راجتالا راهو ءارصصلا

 دَيَجح © تاو اًيْكّدلا ىلإ َتطَعَس اَسَمِإ َكَّتِإَم اَمْنَّدلا نم درجت

 تأو اوذؤتال نأ مكافح كغو نماملا ىنوذوت ال موق مكنا رد 5 الأ لاقف

 (0) 31 ىواسم. - (© 60 مهلاوحا هباشتو . ب 3 1[ةسواتع لهطق (ن.

 - ]سن ءالع مرسم انس عما فس عصأ. 416عوصسعمع ددمعفأم ممضمحت ءانج ءادتأ هحاعع نام

 مغص عصأ 1 ةمدلع مدح ءاغ لع هدم عا لع ءطقعاتس , عا 1ه ءمصلتاتمسد ههتففعةطأع

 لهصم !جنمعألاع تحهتعمسا 14و طمصصصعد ةهتتففت طاعص نانع 16م5 1ةحصص عدو. ]1 ©

 ةممعاو» 1عو ميتسءامدسع 0 عصام دع ءأ 1و 1ماع»0مععم دع 1ع5 ل عصص ءاتطعف

 لع 1عبعو حتجدستم عا لع 1عدعن مممسام. 115 طخ منموصلتسعمأا لقصف 1ع ةعصق

 لع 12 مدعمأع 06 ةءد لمص 1ع همم : « ]]'ةنتمصق-0 15 رمدق 1دتأ 12 اعسعع

 جمان مصخغعستسع 1عو دحةهصاق ءا 1عد ممم»عاك) » ]15 ليمععمأ : « الاواتك ةوصحت 3

 ]1عو 515 06 ]و 1ءمععز ممادق ةمصصعو ينمغو 0'ءآلع, طمانق 7١ اك

 ءا مماتك هر 50711005 ةهب "عووادتكءلامسأ. » (0تنعدانمصص منذ دادنع اعابتع ططق101

 لع محمع عم عقمفمسدل, دلك منممصلتععمأ : « اللواعع آن( عدا اه اعتععرا طماع

 مج ععتسع 1ع كعأ هغ مماعع ممادستختع !['طععطع لعد ءطفصمردو ءا 165 !ماتتأق

 لعق ةعطععو.» ]ينص 0' دع 1معصتسلم تضع معصقفع ندع 14 ممغاع ه١ يردرتسمفع

31251 

 . 106 ط0129556-غ03 لغو هطموعو لع هع مجمع, ههنع ©6عوأ 10انأ مان للتع 1 ]' 5 عما

 41هعءوصلعع لثأ : « ننعم ةثعو 6و ععررق انت هع 12115 ممالصأ 6ع محهأ] ةاتحع
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 عك نم هدفي ىمك لاق دلل كلاسن اولاق عش قش ام 'كنولسف اوطغعت

 لهم يب مويا تير مال رفات ىلا ىنوملا هيلع

 مئاسن ةفاخإو مرايد ىف موزغو ملاوما ذخاو مثامد ةقاراو سانلا

 نع توست هسبلا هيفا ابرار الع لوتس يراد ناموس

 هرومامو هللا دبع ىتكلو ١ ف لاقف اهرازوا بقتحتو اهكرتتو لملق
 هقادعا نم مسقتناأو تيفو همام كوأا|ذ عداو هلعفا ام لعفأ

 تف هبو هل انلكو تكتمل عفدم الو ا '!هربصال درم الو هقاملوا كع قباو

 )0( ( مهنايبحو. ك0 1 ام نمو. الل قي ع ( مهقدص. دم 17 ةرمال 58

 ةصاسع5 طم عوز ةاتفذت مغمض ا عمد منك لع مافاعع مملصأ دماعدأن5و ها لع

 م”مممعمزر» لعفم [محتعدسر لعصةصلعتحصم] ءع ندع ؟هدنف ؟0نأ1 عت. » ]15 "ةرمصع

 لز»عمأ : « لهدم اع لعصمحصلمصف ]ارصصمت"[ه]1[غ. - (ثهددصسغعمأ, لتاحلب

 مدح لمص آد لعداتسمع ندا لع مصماتع» ممنضةتعصاتلك ةانعع صصص مساعأو 2 م
 ال15 مممومعنمععسأ : « ك1 اد دمتك ندع عد ةاععو ]رات م متسك 2 5001 ]ج35 1120201

 [ءاذر ندعإ وا امد هطزعأ عد دجحزحم»ءامصأ ]د عمعضتع هنتج طقضصمت عنو هادا

 ةوصأ 1عنع ةدصعر عي اة مدتخمما لع اعمسو طاعصقر د عصخهطتدكوسأ !؟معق 1م-

 رد عمرسعو عا ص زرعامصت ]و اعممعتت» حدصصت .[عمعخ [عمخصع5 ءا اعنن5 ةقافصأم)

 (ننع غغ ةعصطأع) ك1 طخ م0556لهتك ]جه اعسع ءةصاتغسع هحتعع امان ةعذ طقطتع

 اهصاق ءأ امانأ نع ناتت ة5أ ةاتن ءالعر مع مدممضخ دفعات مدخ طاعصاأمأ هج اه !دتف-

 ةمصأ لعمل فمع هز, امهدغ د مممامسغأ 12 "عوموصفدطتاتاغ لعد هعاعد لع >10-

 |1عمعع نتن هدغ ةأغ ىرصستم) ١» قل عهمصلمع "نممصلتا : « [!نانك هكعت ؟ةتكه0

 ال[دز5 زع ةدتف 1ع ةعرحت [ عدع لع انرعس عا مرد ممهصلهامتسعز ءكعدأ هد رععان 0ع

 ةوص لفعرتعأ ءأ لع هد ؟هآامصلغ ندع )'هعتخ هان ون رع رد ةطداتعمك. لع ءطقطع

 وعد ةرصعاطتق ءأ ةممععمع 5عذ هنمتك. ()م دع معانأ "نداقأعا“ غ كونج عم21220-

 . .لعيسعمسا عا دعد لفعزفتممف ةمصغ ةدصق ةمزدعأ. '1هدتكر همادق ]نت ةةعأعصمدق

 نأ ن ]نت ةعتل صمد مصعد دمادستق ! ١ نتف ز]1 مضغ ءمصوغ للعتح ءا داعم

 112 هكلعع ةعف عوسصدد عدمصق.

 لادن ةممصتخك نمع اطلمئصدمفمب . 1هووسأ 11 ةهماعس لمتنا كاعر» ءعو مهما عو
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 لوق عمس اتمل لاق نوماملا نأ ىغلبو منع هباعتا ىف لحتراو ممعدو
 كولملا نيد هرابجالا ناك اًمدق اذه ردنكسالا .

 هوقلتو هل اونعذاف كولملا هباه روفو ارادرما نم ردنكسالا غرف ات

 هبتاك ن محو دنهلا كلم دحا ديك مب ىدتقاو ةعاطلاو عنمسلاب

 ىل نا لاقو ةّيدوبعلا هراهظإب هباجا ةبيرضلا همازلا ىف زدنكسالا
 اناو كولملا نم دحال تسيل اهبثارغو ايندلا عقادب نم ءايشا ةعبرا

 الا بيس الب كلالا لصتال اهتاف اهب كراقياو اهئأدهإب كيلا بّرقتم

 ديق ىقف الو الاه اهلثم ىلع سهفلا علطت م ىل ةئبا اهنمف كيدل

 0) © رابحالا . -- ( 11 راهظاب بئارضلا .

 ل 316عدصل»ع, لتأ : « فص ءلعمس ءصعصأ, 165 رهزك م:01عدووتعمسأ 15 لمعءاسامع
 0' ةمرغو !دننعألع 1!" طمصحصع ط' 3811 ([116 5 [؟ سدا 1510م 1ع آ)1عات. »

 رينز 1017121111 11 قل السا 217

 موانع ق1 ععدصس لع هنأ د هتسعاب ادعو ءأ آ"هنثكب [0اتق آ1هو رتمزخ 16 علما

 امرععمغ عا ه' صرح ءووؤيععصغ لع 1ع مععمصم ةثاننع محطم ع ةواتكت عافت أ لع ادت

 هالرتع 1عدنع ةدطغسع دهانستموتمم. ةتسفت 6غ ةعد]عددعما آ[كم30 , !'"ننط 063 15

 0ع 1[1ملع. 0تمصل 4]لعهمصقلمسع است ة0ععدؤو تضع 1عالعع 1ع ةوصحصمسأا' لع

 موجع اضكطسخ 11 ع لفعامعم ممنغ ذ طحت هطغتم عا لقصف دد "نممدقع 11 0

 « لع ممدوذلع نسمات" ع 05و ها200ل10 1ع, 02617611165 لت ةقهه0

 ١ مرصتسع ماع ه ةيعاسم همام 01. لع عج ادتف طمسصسسموع ءا ص عن لةرمهمتأاع
 هد اق 1ةحتعدتر ورع ةعتأ اخ ءح عد لتعصعر صبا هتف ننع مز دع مغعأع

 آ1عو ممدو60عم, ل'دت نصع 8116 لمدغ 1ع ةه1ع11 هاد زردصمتف نان 1!" ةودلعر مانت 8

 طعمسأم كك آم معماعءاتمم. لكا11ع ةااتسع ءأ معاتعصسأ امانك 1ع "ءوقت'لف تأ ءدأ
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 ٍتطلا ىف هنيلا ىجوا هللا ناك ىلبهبط اهنمو زابتعالا ةياهنو راصبالا
 كعموف ماد امو* ةنِمزملا ضارمالا ةجلاعمو » ةيودالاو ءاودالا ةفرعمو
 عماوج هللا هانأ ىؤسليف ىل_يدن اهنمو كتلع ةمرمو كتقح ظفحب قئثف

 بسشخ نم حدق اهنهو قيقر رتس ءارو نم بيغلا ىلا رظنيوهف ةمكفل

 درو اتلف هّوام هدفني ناريغ نم رحاسعلا ىورا ةام هرم كم اذا ةنَا
 ىلا ةعبرالا ذافنا ىن هيلا دينكي هب رس ردنكسالا ىلع الذب ةباعك

 تلصوو هرما لقتماف حايرلا قانعإو رمطلا ةخجا ىلعولو هترضج

 هّملقو هّئيع تالمف ردنكسالا ةرضح ىلا هةكنك اهمناو ةنراسلل .

 (0) 1[ددوسع لهصسم 8[. - 02 ( مادو. 9 38ةفني. - () (( زكنل. ا (59 ( منساكب.

 !هطز ع( لع ]آه ماسف ععةصلع جلست مطمس. لادن دص مم غلععتس نادت, لهصف 1! هسا لع

 آد ممل ءعءعرصع, لقصف آه يصصمتمددد نع ع5 ممه]1201ع5 ءأ لعد ععدممغ لعن ءأ

 لدصم ]د لع امهتاعر» ]عد ه1 ععاتمسم ءطسمصتع تعذر ةعدمطأع ةصفرحتن مهن آان

 "ل دصأ ننال لع ءدعع ةدتصعغم لع مز, ةهزك ةفذاتسم لع همصقعتاع» اه دوصاف

 هغ لع عمفصمع امدتع ةصلتكمهونانم» ةعملعصسأ الع. له: لفصق دصقم ةمعاغأاغ نص

 ماتلمدماطع ذ نست اط«تعد ه2 لمدسغ 12 يتتساعددعمعع لع ]12 ةةوعد5ع. ]1 هذا

 لعمتغمع هص متصعع ؟هزلع امهدغ نع نحت عة قعطغ. اصطم , ]01 انتع 6013©

 !هزاع لع طمتم لد مدعدلتمز 1مدومعر نصع 1هزك, ءالع ه ناغ معدمرحاتع ل' عدد. ءالع
 .. ل1مصصع هذ طمتعع هدتع 501015 لع [هدتغع انصع ةعصصغع وصخ نانع ]1 عدت 5 ةماتلقع.»

  قملععمصسل عر عم مععومصغأ ]12 1عاعع لع اآكمتل, ظتخغ عدعطقساغ لع نع ند'عالع

 همسمسودتأم 11 ةمتحتخأ ذ اكمتل 'عدحهوتع» عد نسماعع ممعرت لللع5ك هذ كد مانع

 مويع 1عم هممزتعمف اعد ماسق ممردالعد, 1ةاحعع دتع 1ع5 ةهتاعف لعذ هدفعوتتج ءأ اعد

 ممم عد لع مهسسفدتغسع ممماغد موسع ]عد معداق. اكهتل هطاعسرم غم قة قوس هدنلصعب

 آه نزعتصع طالع, لمصأ 1ع همس ةامتأ اكمصلمو ةامصأ ةكاتاح 6ع غ 12 تدنن

 ل' قا ععهصلمع, ءعاستحعا ءد طخ ةطامدتت عا آطفضمف, ءا ءالع ةعدمتتد لع ةمدد

 ةسصع أ لع ةمص ءةمضأ. ]1 مع منغ لغامدعمع» 0 ءالع دع5 ءععوملمف ءأ نأ
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 ') ةعتمو هنيعل ةهزن اهذّتاو اهاوثم ماركا, رماو ةبيججلا صئاصفا

 لوصأ٠نم ءىش نع هلاسي مف تكنم همسأو بيبطلاب اعد رف هسفنل

 3 ىفواو تيكنتلاب فوو ىفكو ىقسشو باوصلاب باجا الا هعورفو .تطلا
 ةدازلا لاق اضانعم ةنقمقح اليو: نق .ةننفجلا :قانقف'ءاوذالا“لبخا.نكشلاس
 ةهفاهلا ةّوقلا هيلع ىوقتو ةعيبطلا هلقحت ام ىلع برشلاو لكالا ىف

 لحالا ىف لالالا لاتفةقلا ظففت لما اءايطألا 0 ل هلاس 1

 )١( 0 هعمو. -- (# 311 ناوعا.--- 00 0 هقفلا

 اجدعمغ مو رعد كفضسصعن. ]11 ةةععام : « ]هزم هنن عووتعسمع لع عا ةلصتس

 "مطاع مسرد ءأ لع دعو ةامصصخصاعع معمل ععاتمسف! » 11 لمدصف ![هسلعع لع |

 طتعم امةتاعت» ها انا ل'عالع 1ع -موهل لع رعد رهعدح ءا اعد لغاتععم لع ةمدح ةصعب

 ىلععمصل"ع نأ ةيحستتع ةرمردعاع» 1ع صفلععتس لمصأ 1ع همس ةامتأ آ[هنض-

 اهدا. (رعاستنعتا, هذ اهاتاعد ]ع5 نسعفاتممخ نسل ادن ةلعددد [هنعاقتأا |عف

 حصص عتمعد ءا اعد لمءعاسضمسعم لغعصح نعد لع اه مم غلععتسع, صع !هتقذف مهق لع

 ”فممصعتسع رسمت كعممءعصعما ءغ لمدصم ةدنع [ماناع5 ءطموعم لعد ديدات عماتمصق

 هماجك[هتكمصأ عذر مةرععسسرمامز_نعد عا مدصرم] ناعذر د دص امص عموم ماعتص لع اعةتأف

 0'ءدرحسأب ءا ةمدتكم آه مهممطغعع. للععمسلعع است لعصمصلم نسعالع ةامتأ

 ءةنفع (آع5د همهآاه016ع3ة. «آن صلت ععماتمد , م”فممصسلتغ 1ع ممملععزس. - كا

 9 «[ا 'هوانعم ههعاعورجعوأ ) ب 0'هوغا لع رحوصفعر١ هغ لع طمتسم مات نع 6
 هنمزدمر"أع 1م هماسسع ءأ نانع ]محانتكدع ةطووءطعم اذ !دعمااغ لتوعفاتحع.د !1 ادت
 لعصفسءلم ءةدقدتلع ننعأم ةامتعما اعد صعتأا] نيك ممزتعمف مودع مررفعتل علا

 اه ةدصخف. « (ر'عوا, لق[ 1ع مم مل ععتس, لع محق عمت, طواسع ءا قع احععم هلت تملق-

 مدعخعع ءطقفضمعأ ةحجوع ممملفعوكتمو.» آم دمع 76 ه نام عمر16

 رمد ةلمصفمشم ةاحأا"هوتط هد هعو عتود

 تمزح 0066 (مستمدةدزع ةاعع اه مدصعمس !) يدقهصل انه دحهصوعف , يتهصل انه طوخ كك سقس

 ان 1ع 11305 ْذ 1'دططصماتت'.

 الأ لع اع عممتتأتك , ذأ طخ هونك ةلصقأ, لنع اح اع ج07[ عمم طلعص امصأ لانع انت 1151
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 هيف اهونغلل) نوباق ملاكا خلل ةل غن اعف اوذالا نير قماهلاس
 نم ك.ضححي ام زجواب ةقعلا ظفح ىف ىنسوا هل لاق دف هيلبُي نكلو
 تيبطلا ىلا كب ةجاح الو عبرإب كملعو اثالث بنتجا لاقف مالكلا

 لهَقا محلو ةطنخل زبك كيلعو ناخدلاو نتنلاو رابغلا بنتجا
 ةبجولا ىنا داصتقالا عم بنعلا بارشو دزربطلا ركنسلا © ءاولخو

 لازنا مسرو هقزر راردإب رمأو «"ةهسفنل هصلخساو هلوقب بجعاف

 ةقوتسبب هيلا نعب ف هدهعت © ناسحاو ةكنش ههساو ىنسليفلا

 ذيع تحن اهدرو ةربا ىلا ةكنش اهيف زرغف رقبلا نهس نم تلم

 ىلا اهدرو ءادوس ةرقن اهنم ذككيو ربالا باذت ىاب رماف ردنكسالا ىلا
 0١ 1[ددوسع لوصف (. ب (») 1 ولحو لبفللا دين" (6) 6 راصنتقالا . ب ا 1[لدصوتم لهصق (ن.

 -. 5) ة8[هموسع لهصف (ن. - !9 3155. لم ةقوتسب.

 3ماععوم لع 1ع قسعفاتمددتقه عصفاتتأع دات 1ع5 معيصغلعد اساعد عن. آنع صدق

 لععرم ممممصدلتأ : « ]رع معممغلع 1ماععمع ءوأ مهدت 1ع ءمرعمد نع ننع 1ع ددحمص

 هوا ممن 1ع ةأ[عمدعمأب 11 1ع معالمتع, محهتف 11 ]تقع - ]ود صعدصمت, ل11

 ةاععوسلعب جوان" مق عزت عل 10 ةوصاغ, تصع اصف عاتمد لقصف نضع ماطغتفم

 5 مانق قم عاقع نتن 5ع م"نوعصتع هذ امص ىمرتأ.» ]ع ممغلععتم مفحوص نأ :

 «]ةرتأع مزه ءطمدعم مستكتط] ه5 هأ تمع لع 011211 055 مماتامطأ ع مااا

 مهمتك موف طعفمتس لع مععمدع» هنن مملععتم : ةثنتلع ]3 ممانكذاغسع,

 ماهمصا عدت ءأغ 1م طصصقعز نفع لع مدتص لع [عمصدحعسأب .لعدتم صلع ل دعو عدس أع

 مدواتفدءرتاعد مم6مدعنعد ةحعع لس ىدععع قصت عا طمتف لدن حتس لع ممتفتمب اماتأ

 عم هطوعمتدمأ ]د دمطصقأاغ لمصق اع "عممك مسكصعترنمل لس زمدع ١» قلععمسلع ب

 نطهضمم لع دعق مدعماعد , !'ةالمعام ةكق مععومصمع ةأ آنت ةفولمعمم لع ادعععد
 ةدتح أ انا 615.

 (نتهصأ هنن مطتلمةهماطعر لمصغأ اع همصح ةامتأ دءطقصلم, كلهمصلس»ع مو

 يمص مم وصمم لع اةصقاملاةرع, لع 1ع طلعم امهتاعم ءا لع مهانسصتمتع هذ اماتك 53

 طعفمتسمز ماتتك 11 ]نت صح مرتد تس ممأ "عدردأت لع طعتضس»ءع. 5ءانمصلف ةملكوضعم

 لوصف نع طعممعع تلاع هتعدتتلاعد هغ 1ع ادت معصحمرتت , دععا1م لع دور ةععولتل

 ق1ععوصسلمعع لمدصم !'هعلسع لع !ةداعع اعد هتعدتلاعد ءا لثعم ؟ذتعع نص اتصومأ
0-7 
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 ىتح رجلا ىن اهثأقلاب رماف هيلا اهّدرو ةنسح ٌهآَرَم اهنم نعتاف ةكنش
 بتكتف ردنكسالا ىلإ اهدرو اهلدقصو اهالج ةكنش ىلا أاهدرو.0) تاكدص

 ئذنا ام لاقف هلأسو .هانخقسإو امانغتلنلبا دو :ةئذازإب هعلامتإز هغينطفاويل
 ىبلق ّنا تلق [لاق] كيلا نمسلا نم ةءولمملا ةقوتسبلا ذافخإب ٌثدرا
 امف تقدص لاق اههنم ءىشل هيف لهدم الف ةمكحلاو لقعلا نم ءولمن

 قكاقد نم ىدنع ىا تلق لاق نمسلا ىن اهقزرغ ىتلاوبالاب ٌتدرأ
 لاق ةمكشلا نم اًءولمم ناك ناو كبلق ىلإ " لغلغتي ام ةنسلا .ةظعوملا

 اندغو اس يق: لق قا اكنلق كاهت+ ادرش ردح فاذافتإ ايار ناصف
 كيسا لاق اهنقرأ ىلا. ءامكلاب اهملع تميت لا بوتان ل

 (1] 31 تّكص. - (# 11 كفلغتي

 ممتع سنا ان[ ةرحممماع» هذ ةعطقملعو. (نعاستحعا عد طغ نص طغقتت 2011011 أ

 اع ادن معمحموت. ةلععمسلمع, هحتوست آهتا مامدوعع» 1ع  محتعمتن" لقصف |! عدلت

 هواغع زادكوتأذ هع يدل ةظذغ "هدنأللغ, 1ع 8غ مهممماع» ذ ذءطقسلم نتن !

 مماتغ, 1ع معدلتخ طسصللقسخأ كا 1ع است ععمحمرتو. قلععمصلسمع ادأ ةامدصغ لع اق

 معجم ءمعتف لح مطتلمدهرداطع ء لع د 1دعدلام لع مةمغطمعع د متو م»ع

 معدقفع. 11 1ع ظأ ةممعاع, هجم معطعت» لع ده مععومدمع ءا ىعدصتا هل اصح

 . [هممموعع. ٠ (0هعااع ةامتأ صصم معدففؤع, اطنخ لتقل, هد ان عدح مل ةصأ 1 201

 سوصرم]1 لع طعوصع 7 ب لاكن ةهق دونا لتععر "ةموصلتأا 1ع مادتاهةهردادعو 013

 اأهرد متت ةامتأ ماعم لذصتعا] :عومعع عا لع ةدوعددع أ نت هتتعاتسع هات

 ءطموع مع ممادسمتلا زن هما. ب (ر'ءوأ رعمت, لتأ ةقلغيجوصل عر ططقتق نانع

 رول تمدد لتعع مدع ]عد هتهدتألعد ننع طخ هك عملكم صعغعو لهصق 1ع طعتض»ع)

 ل ]'51 ؟هتآن لقمع ندع )ع م05560هت5 لع ددطاتاعو ءأ طعاأعو صفات عا
 نانت مة6مغاسءعرمدأ لقصق امص عدت امانغ "عمصتمأت لع ةدهعقدع نستل ماتلقدع

 ةارع. ل (06هوأ زاتكاأعز دصقتك نين'هتحزع مسام ةسلتوسعم ند اعضهسفأهعصصمصأ

 . 165 ةتودتللاعو عج نص اةصعمأ صمزعت ب "لن هه روجلم للسع ننع امدح ةمعاتنت
 و ةامتأ ةدملسععت نأ ةامتأ لععصتس ةصفعموتطأع مه 1عق نيصصعم همصوصطءانح

 ([116 1 11 5 سوتمسأ لع مص مح عا 6[ 1 16 53118 116[0 اك 05 17 6رو6
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 نإ ب هلقت :ىلا لمتوتا ىنا تلق لاق هرم اهنم كذاختاب ٌتدرا ا

 امنه 3عب. كدرا ئذلا امف تدوج لاق هثآودب ةيتاوادمو هححالصاو كبلق

 ترا ام لق كظعاوم هم صثال دسافلا ىبلق َنإ تلق لاق ةثدص
 وتوت هلق ناببلق ناك نا تلق لاق ولج اهذرنب قدرا ىحلا امق هاوس
 مللوقاف لئاغلا عئادبو ىالك قئاطلب مابّتغت ام همع ليزأو هلعصا ىَت

 ؟لئ31 ليي هقح 3 كاعم تجرخا اضرا «تيرخ الو. كرد هلل رددكسإالا
 ةعلخو ةاصب هلرماف دوعلا راتخاف هنطو !ىلا دوعلاوأ هتلمجج ىف

 حدقلاب نعد هقامدب ب اكبلا غرو دغلا نم ناك ان 3 هحّرسو

 ههنا دان ريماو ءاملا نعقيي بإب ير ىج هنم يمن: ةايذلب ناب رمأو

 ('3 11 بيلغت . -- 2 1 مقاواداب 3(  تنرج. -- ا) ا[دصعلاتع لهطق (ن.

 ب 1منو تعم. اكأ ندع ةنوصتاتمتا 12 تهصخامضصمأتم» لع هع اتسعمأ عد اتص ظ

 ورسم ل ب لكون ممل لتع ندع رع "ةنقولتدت طاعص هذ ةءماتأع“ امد 00عا31,

 ن 16 مملمءووعم» أ هذ 1ع عمفضمع مقنع 1ع معيمغلع ةممرمزرع 6. وعادت

 دعمت. اا يدعالع ةامتأ صم معصمفع عد "عمت مزتهصأ 1ع مصتسمتع هدننأأم 3 ل

 . "لك هك هدا لتعع ندع امر ءمعاتت“ 0.1010 م11 26 7201111016 235 617

 ةصعصسلم مهنع مصعد ةصقاست ن1 مدق. ل ص ءالعا, رع م51 مهك 61م لتع

 ةهحاعع ءامذع. ا1[ةهتك عد معمجمودسأ 1ع طمتتطمتنا ممآت, نات ةق-ات ؟0ان]1 نمد

 رجمرجرت ب لكون ؟هدطن لتعع نسعر نسم ممغصصع امد ءمعاتت" ةعتتأ ؟هانتلأعب

 رع 1ع مماتسدت ءأ عد ةأاعرعدت هع نادت 1ع "ععماتحاع مهن" مصعد 61ةعوصأك 015-

 . عماتتكك ءأ مهنع ممعد م2015 دص عمص1 عتقعف. » لل ععهصلمعع دة ةءرتم : « "لك ع5 نص

 طمستسصع مع عال منح! لوص هتف زعصع طاتتصعت"ه] ان 25 01 2 72001[ نص

 طمصتممع عا ندع م1! » ]11 ]نت ]هتفدم 1ع ءطمتح هنن لع معواعع لقصف 5د ةانتأعت

 هن لع مءامادعمع» لفصخ ةمص مهو. ]نع مطقلامدمزرطع ةرتهصأ ءطمافا نع لعع-

 متع" مدع, قل]ععمصلس»ع ]ست 821[ عمم عام لعد ءقلعمتتج عا تسع ؟مطع لئطممع

 معاند: عا 1ع اهتكدد مدسأتن“

 آ.ع 1عدملعمدةتسو, ةجنغ5د ةمد 71285 2< وعو مص عمو, خ1 عمصلم»ع عد

 محهصلم 1ه مسرع هأب !'دحتدصأ هنأ معصماتس ل' عدت 11 هد طانأ 6ع نان 11 ل1

 ممماتع ةامصعطعت» د دمزك ددصق ننع ]' عدت دع [!ممانحفأ لتستسسغعز 1 12 أ
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 ةّيَشافل كلت نم بهتف هلاحب ءاملاو ملك هنم اويرشف () هكاسلج نع

 هتبتاكهجرماف هل انيلع ام ىضقن نا ىقبو هيلع ام ديك ىضق دق لاقو
 ةكنكرما ىن هل ادب ف هيلع علق ذافناو هلع ىلع هرارقاو داهالا ىف

 بباب اس مويس

 هبلغت ىنا لاجرلا بلغ ىنمب جبقو كلامملا "رميبدتو كلما رهقو ايندلا

 بهم انعم ىتكي ذو: ئوكنياهذلاو«ىطاهذارالا:ئلرنلا يولي كاطملا

 اهلهجو اهات © هدر نم تفناف اهردصم ناسحاو اهكيرستو اهزيهجب

 ىلا ةروصلا كلتب اهلها تعتشو اهسفن تقنخ نا ىلع دمكلاو ظيغلا

 1 6و ممماف مهصوعسعمأ لقصف ((. - ( 11 ةليقعو : -- 0 1[ ريحتو . -- () ة[ةضوسع لهنتق (ن.

 اذ 11 ةرد.

 عءانأع" ةمفادتأاع مدخلا 5عق هممت ع5 ناتت امانق اتاتتنعمأ, هغ !'؟ءدنت "عدامتا

 اهدتزهانتكك هنن ممفصمع ملت عمات. 41ععدصلعع, ةامدصغ 1ع آه دععنم 0ع ةءاتع

 ماتممع, (أنأ : «]ك210 5 ةهعوستأاغ ده لعالعز 11 "عداع لع صمتك ةعوتتأا عت

 هصحامرو ادت. » 11 11 لمصسم 1'ةهرعلضع لع طبت ةءعرونعع انصع 1ءامعع لقطق ااتل

 31 آنت ة0ءووو لعد مصحات د ع2[, 16 ءمدقسمم لوصف 8 0556ةدذزم2 6

 ةمرد 110غ هأ آنت 5غةدجهزت" نتا انت عجحتماتدتغ لعد "مطعن 0" طمصتم اتت

 . ةلعمسلمعر عمقاتتأاع, دع مهكتفد هنت دانت ءأ لع اآكدصلعم. ]11 لتأ : « 15116 ةقأ
 نمع (ممزد ععمصلع اعمامأتمم ءأ تسع طمتصع ةهعاسومةلتسفتع عمم عدخ 10ج

 ها1ع مح 'ةطوم»ءعطعتو مان غمعصعمأ ءأا مص عصمة ءطعتت 001 1201

 ا!طسغ ندت ءدأ لع مصعصتفتتع 1ع مممضععر لع ةوحسصم ءااتخع 1عق عنزه عا لع عمات-

 مروع" 16و 1؟ةلق. ]11 هدأ طوضاعتح 1011 وتعد 00 نان ه ةانطز ان وات6 65

 طمصص مصعد 0'ةاعع ىدطر نعمغ مدع 1عد [عمخ صعق. 11 مخ م نمنحمع ءاطموع هل !ةقتعر

 عدا لع ]1و معمحماتعرم هذ همم مغععر ماتت نما دع 1م عمملع.» اكد نقضح

 ةنودعمعع, 11 لمصمم !هرساعع لع ممموجدتع» دود ةومتممعع ءغ لع اه ؟ةتعع

 مست لختصع [معمم همصحتعممطأاع. ال[دتف آ[؟كمصلم دا زصلتعمسفمع 0ع هع نوزع
 ممم مر نع موسع ]نت ءأ 1! ءجمدمفعمممم ءأ !' عععقمدمع ءطموسم آه ممعاغععمأ ذ

 و ناهس عاعر». (,'ءوأ ةهتسقأ نات'ءالع مدحتأ ذ ده ؟وصمتااع ءانع طعوتسام لمصأ
 مونعتلاع مامحتأ زةصقتف نان صنع



 111510111 اططاك5د 1015 طاكذ 1151 431

 رمكم#و "نإ نوبات نع ينغلبو ”باتكلا يلوم« لاق اهلغم قّلَُي |
 ةهج ىلع لبهل نم هيلا لج هتأوهو ةياكحلل هذه نم برقي ام

 يملا ماسفأال 0 ءانهيتتتاو قكيسالاتوو ةايبابم هلثم ري م مالغ يهل

 «ةراعا اتلف هب بولقلاو نومعلا دّققتو هلاج لماكتل اًعقربم ناكو

 ماكاو هطابترإب رماو هلم ايندلا ةحام نم بكت هظحل سوباق

 رخو ئيلق كلم قع هتكسما ىا لاقو هب ناقتفالا ناحا تق هذروم

 هب عتقسا هنع تجرفا ناو ىروما رثاس نغ ىلغشو " ىنهتو 0 ىلقع

 رمافهنم راو مرتسا نأ الا ىارلا سيلو ىسفن هتعّبتتو ىريغ

 ] () 31 دنع هللأ ىضر ىبلاعتلا روصنم وبا م امالا ١ نيشلا. 2 .31ةموسع لد 31... 3 (؟ مافتسا .

 -_ () 0 عداعأ . 5) 1[ ىبلق. - (9 1 ئىامتيو ب )7 8[دصوتع لهصق (ن؛

 المع طتفامتسع ةصقف]لمعسع, لتأ !ةماعسع لع عا هديحسموع, دمام ناغ صوم

 ممماغع لع (0ةطمخم, لذ لع 1[1هدعاطس عتتس د آنت ةحدتغ عدحتمزت6ث لع ا
 3[ل6لنع, كصحصع نص مطغصمسسغمع يسوم »لتسمتععر نص زعتصع عمم

 لوسمتك هدد ماعض هحمتغ تن ل همقدتا عئوعتعاتج عا ل هنموت ءطقينصمساي ةهاتمسصأ

 اهرياعد اعد [هرعصحعو لع ]د طعدتسام. لك[ مدننعع ندع د طعاتسع ةامتأ كا موسلدنع

 اعردد عم طعا1ع ءا 11 0133 ]1و تعوورنلم ءأ [هانف ]ع5 ءمعدس5 ةامتعسأ [دهعاسغد

 رده انتم ذ] ممسامتأ نص هتاع.. (0ةطوقم, هحتدصأ زعاغ نص ءماتز» ل'هعتل ةدتع انتي

 لعمص عدس ةامدصغ ندع 1ع مدمصلع .هاللغ نصع اعالع ممعصجءتلاع. 11 لمصصتا

 لعد هملسعد ممتع نستل [ذغ عدسلافغ ندد لتكممدتنمدس ءا طلعس اندتاغ. اكصكتتاعب

 ١ سوتعمممسا 0ع 5ع 72551 هج ع1 ممن اضن, 11 لدغ : ذا رع 1ع عمضلع مماننع ماب

 11 ممعصلبد ممدوععدتمد لع محمد ءمواجت 11 تعسلسم محق ؟هتكوت 50115 5هن

 اطقم مصعرم 11 مص ةمدعمت خه أب رص هععاسمدصأ عجن غن عصخر 2 لفامات 10 عدو

 لع صعد هساععم ةالمتسعد. كت رع !'ةطعصلمدصععر نص ةنتاسع عس زمنتسم عا صمد

 . ةسصع 1ع لغدت معو امانز هديتك. لبنع دممتعاتج دعم لع د'دحمتنع مالك نذل طحا عد .0ععانم

 معجم ءأ ل ةاعع اعدصوستلاع. » آخ 11 لمصصم !'هملعع لع 1ع دهعاتمعع ذل صمت"
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 تاملظلا هلوخدو ردنكسالا "بيوغت

 لوخد نم هسفن ىن نأك امل ارحبو ارب بيرغتلا ىف ذخا ردنكسالا نأ

 ىلع هقيرسط لوط رس قساو دلل نمع نم ةايحل ءام بلطتو تاهظلا
 فارطاو .مايقلاو نهلا كلم نم ىصقناو ةربابيلو كرلملا رهق يف هتداع
 عاطتساإو عاطا نمالا منم امف بئارلاو * ةجرخالاب مذخإو برغم
 ةاييلا ىلا نابع املا ىونصص ىلع طيقلا ةكلم ا

 نم ارو تنمشل نع يقيد انما 0
 0) 0 برغي. - 8 31 ةجرخاب.

 عطحبج جصححح

 ريعمر 0111011 1111470115 1111222211
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 [ةدحتلاع ةقلععدصسلعع دع محتأ ص قسمة عمع عتق 0'1ءعملعسأب مدنع اعظعع

 أ زنون معالم هلع 11 56 05211 06 مفرغ ععرع لفصم 1عو '1'ةصغطاعو ءأ 016

 ءاعر»ءطغعر» 1" عدت لع ]5 226 لفهصق آخ ةوسععع 0ع 1[ةصصصم»[ة6[11. كاننع اماناع

 هو ممانأ1 4, ةمأ1ورن هذ ممفافصتع طقطتخماع, 11 60 هنأ 16و رمزف 6غ ]اعف 101115-

 هوان م016دامأف. 11 8غ «ععموصفتاسع ةدح ةتتامدتأغ مقنع 1عو مز لع قرع

 لم الئ ةدصعم هأغ لعف مضاعؤعو هءملعمام] ع5 ا اعد ةصصتممود انكطاتأك ءأ "عد

 لعروض ءعق. '1'هدتق, ةدصق يععماتمم, 5ع ةهانسصتسعمأغ هذ دو لمصتصماتمم. آ11

 هطاتععم (0ةتلطملد , 12 معنصع لعف (نهزناعؤ, لع طق «عرمعأات"ع ع5 1654

 لع (هاتنع5د ةمر"اعو. 51 ]ع ؟هن1ةن5 ةصاعع» لقصف 1ع لغاقمتل كا ةيدمما ع نعف
 ممنأم امنا هج 1مدعر 115 معدصماتسةتعسأ لعق ؟01نسعك ءا [6مدفدويدتعسا 1

 رمامس لع عا هدح دمع, نانت هه ممانع هطزعأ ننع لع لمد صعت» 1عد مرخص كرمةاتت

 12115 ©[ 16و مام 111100

 انس ةعسحممت هذ 1" عملعمتا هذ دع ءمدعطع 16 دداعتلب ةامصلمع ]1 مانا

 ىسسسع طعس لتغ لقصف 1ع ((هعوص, «٠ 0عوءعملقممأ لفصق تمع 1مماقتسع لع
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 00060اا ا ا لاا تييااخسو

 9 ام خدام ديلا ةراجا نم: ضارسغو..نأع 0 ةيدام غب
 6 مدن اهكرت نمو* مدن اهنم ذخا نم نا اوطعأو اهنم اوذخ ردنكسالا

 و معنتخااهنم# اذخأب إو متاود ىلاخت ىف اهنم موقلا ضعب ذخاف

 مالسنلا هيلع رضفل نأ لاقيو دله نمع نم دارا اه ردنكسالا رفظي

 ءاضق قباس ىن ىاك امل اهناكم اًدحارمخي مو اهنم برو اهيلع رقع

 اوجردح انلو مولع تققولا موي ىل هىانيشت و هداملا اهتمام اةافطعفللا

 ومو ىف اذاف يبوس 5 رف 0 روت ىلا تاظلا نم

 00 6 اهاوكوك . 11 اهارك. ب 2 06و حماك حفص ون عصا لهصف (ن, ل (3) 8[دصوتع لقصف (ن.

 طمع همزعع .٠ ]1 1ع زدغ لعدءعصلخع لفصق دعق مععانتك ءأ ةعق متقصقتمصق ها

 ةدسفاس تقلا لع امدغ ع ننل لفوتعمتغ ةدكوتع هذ دود ةدزعأ. اظصقتاع 11 م6-

 مفاسوز هكعع نمماتسع عصام لع ةعد ءمدصإ77ة عطماتخ, هك امو '1"ةصغفط"ءعور لع

 نقاغ لم مفاع الممل, 1غ دماعتل ةامصخ هنح دان. 115 ١ محمسءطغسءدأ معصلقسا

 ل1>-طاستأ لماتعن, دع لعد ءمتلاهنح لهدا 115 1[عصمعةتعسأ ]ذ مها ع. لا ععمض تع

 اعدرع لثأ : « ططعمعتئدعم أ ةدعطعم ننع نعاتح لاتت ةت م"عتلعمدأ ها ءعنح

 نتن ]عد ]1هتمدعرمدأ دع عمعصاتعمما ةعملعص عصا. ١ (0نعاونعددتسم عم صتععمأ
 لدصق ]عد مم اسدعاتعد لع ا1عدعذ ءطععودعن طمقتك 8 ماسر مسأ ل عماع دج داعم

 مصععمأا ممتصخك. (0تقصأ هذ آه دددععع لع !اةصصم»ملتاغ, قلعيمصسلسع سمع موي

 تضخ ممق ه "ندلتخعت» ةص لفوتس (نع كغ آكطتلطت» ( ىنع 16 ةواتأ 5هزأ ةاتن' آستلز

 نانت, لئاعهدد, 15 "وان سمرا مغص هدأ لع مصأ ]نت أ زن طاتغ كأ نات طع [

 اذ[ عدصفتاسع هذ مععووصمعي 11 ةامتا, هم ءلعأ, لف ءممأغ مدع اطتعت ناحل 1ع

 7311 71056 ]نق ([ا1 قات وان لع ]13 8نووسس معتم. (0ننصل 3 6010

 0 41ه صلع طعما ةمساتخ لع ؟1"ةدغطت»عد نام آ[سصتغمسع لت ةماعتأ, 115 كهح

 1111 01عروأ 6و | كل 01111 0101601 ةهطئ7016ع5 : 065 ة[ق160[ (]1ع5

035 

 اكل نضظلت لل دلل

 - قو عطول وقت نضال و لل ا و ل ن4 رص وو وعل ( ةيشااوطل دايس ا يعول انوي دعا ل ىف راتبا د هلا دش ارا
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 نم ىآلا ىلا ,سانلا «ىدبيا ىن ىذلا نإ لاقيو ردنكسالا لاق اك ابهب ٠

 ندعم ر ضم مطقملا لبج نا ولاعبل ملعا هللاو اهنضيقئافلا ذرمزلا ٠

 ايندلا لابج نم هرمغ نود ذرتمزلا

 ىف قرشي لعج بيج ابدل ةيؤرو بيرغتلا نم هريطو ىفق امل هنآ تن

 اهحكلم سلا جرح َتِيَبَعلا ضرأ ىلا رهصملا هب ىففأ ىتح ريجلاو ّرملا

 ىلا كسيملا نمو لص ةكام بهذلا نم هل ىدهاو همدخو ةعاطلاب

 أريح دازجو اًننسح هل لاقو هتحاهنو هتورث نم ردنكسالا ٍبيكتف لطب

 ) 31هتوسع لقصف 1[. - 8 ( تبيلا. -- 0 31 نم. - 6 8[ةصومع لقصف

 ةثدح عم سعد. ةتصفأ ندع !هحوتخ لتأ 4لعدمصلسعر هعاتح نتن عد هحهتعسأ ةتطح

 مرام ممومعالغمعمأ لع ماعص ةحمتم مهك مستخ نصع عدمصلع نسمساتلغز .نعادت
 ١ انت ماعص 2023162[ 0 عدم 0116 معومعاافصءمأ ل'هحمتع مفواتعم ل' عد

 معملعع. آرعع ةدعمعوتنلعد 1عذ ماسق رت مءزعتمعد ندع ]عد طمستسعق مهددغلعدأ
 ةدعمرع لع صم زهد مر0مج1عمصعملب لتاعمسب 0ع هعال1عددأف. طلعات ةعتأ مدح
 دهتأ ]آد ةتاغ. م ممغاعمل هسفدت ندع 1ع مممصغ 1[هنميؤ4وس عد 1ع

 هوا ]آه دعدلع مطمدتمعمع لح طمصعع هنن دع اعمانح ءجأ ع5 ةرص ع0.

 رمعمرم 0111011 2: خ1: 41181 ال1 01112111. 11: طاثزلا 11515 طللا5 اعلق 111811“

 4مرمغو هجمت اععصتصم دمح دحيم نلتمس عدد (0ءءعلعطأ ءأ ةتوصأ الان ةعف

 مصعصعللءد, قلعجمصلمس ع دع لتسوعم رعمد 10 معمل, مهع اعدم عا مقنع طق عال
 ١1 ةضتحو ةهتسقت هنت '[طتطعأ. ]نع ت03 لع هع مهرتذ دع ةعدصقممأم ةحتزدان غو 6

 استر طغ ةعاع لع ةمرهصتقدتمدر طبخ عملت طمسصسممفع ةهغ طبت هالتأ هعصخ

 نادم ععد له ها صتللع :هن] لع مسمع. خل عدمس لع 1دغ ةامدصغ لع ةو ص عاتعدوع
 أ لع دو مماتستل ىعرعع هأ 1ع معيص ععءلقن ]1 عواتحتق ود ردوجتو هعارسؤمم عم عرجأ
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 نا ىتو اهل ىتلا ةّيضانلل نم هل 0 ىكح ام نياعو اًدجج هضرا باطتتساو
 اهنم حرخي ىتح ببس رهغ نم اًوورسُم اكحاض لزي م اهلخاد نم

 ىلا تامللظلا نم مرخ ذنم همف © كعضلا قشي مل ردنكسالا نا لاقيف

 هل ناذو نسفنلا ةرتسمو سنألا نم ىّرطب اهيف نخاف تّتتلا لخد نا
 ىت متلبج ىلع اورجو مدالب دئاوفب هومدخ كرتلا نم ردملاو ربولا كولم
 نم هيلا اورذتقعاو تاياغلا ىدقا ىلا ملالجا ىن ءاهتنالاو رباكالا ماظعا

 نتفلاب همدقم قح ءاضقو هتمدخ نم مسفنا ىن اتعروصقلا

 مريذاعم لبيدقت ملاوما زرغ ىلع تتا ىتلا ةتفساجرالاو .ةّقبايسارفالا
 تّقتلا كلم ىرصضو نيصلا ضرا نم هدصقم ىلا منم اقيرف بهعتساو
 مم دالب ىلا كارتالا راسو .هتدلب ىلا

 0 1 ىلح.. -- 2 1لدصوسع لهضف (ن.

 ةمجفدلطأع تأ رت هطوعضتو لع دعم معممععد رعت هصع ممصضاتعمأةيتأم لمصأ هد

 آنت هحدتأ مدل, هذ ددحمتس ندع 105لتأمد لإ ةضكللد1أ[غ هد 5ع انكمانك هلأ لمسك

 نم ةأهأ ل طتامسأأاف ها لع عمتعأغ, ددصم مدفع لغاعمطصتسمساع, انت 11136 ]ا15-

 ندم 0ةرمدت"أ. بع تسع, للام , د'محتدتغ مد ةمهصماتت 1عد 1خنععد ل خل عدمصلأ»

 «لءردانتخ نتا نامتأ ةمعأت لعد "1!" ةصغط»عد زدكوسن ف عع ودل حتصأ لمصف 1ع "1" طتطعأ.

 [1 هل جطقصلمصصم لمصع نص معس هنت ماقتختع هأغ ذاق زرمتع. [1 "عونا أم ةماتع

 ردتفدامو لعف ممزك لعف '[تععف, همدصقلعد عا ةفلعصأمتعذمب ننت انت هالتسعما

 3 انام 0' طمصسموع لعد معملمتكك لع انس مهلك عا كمتحتسعمأ 1عدع لقق]720-

 اتم هما "عالع, نت ةامتأ 0'طمصمرسع» 1ع5 ععوصلف تأ لع ]عد امةتاعع ةكمع
 نسمع ةجاتنفممع صح وقمت [[ععدعع. ]1ك ه'ءععممؤعمأ لع اكصف م آذدصعع لع ع نبننلف

 انت هال عوت عصا ها لع مالم ممععماتمس سن صع "نردمصلهتأ مدخ ذ ءعالع نسنلف

 ١ ةسسوتعما لغدتسم آنت ؟هتعع, مدععع ندع ]عد لفومماسعد ل ةلظعةعجفط ها لة

 لزؤكأ اعد هحدتعمأ !هنأ رميساعع 1ع سعت ]عن لع ع يتلف رممدد6لدتعصأ

 31 عجور لع هعععزماأم ]عمو ةععانمعم عا عمح محعسم نص هعضامتس همصحطت»ع ['ةصانعم

 هنح ممن" دورح يمملتاتمم لع ]له (نطتصع. وتم ز] ءعمحمرو ]عدمت لع '[تطعأ

 هآ 1ع جساعو "]نصعح, ءطقعسم لقصف دوم ان

33 
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 لخاو ١ لجولا اهكل م زعشتسا هركاشم ىف نيصلا لاحد انمل .
 هومدخ. ىتح هداؤق نم .ةيفئاط ردنكسالا ىقلق ىف ذفنأو ضرامتو ريهسلا

 نيالا بج ايفل مديح ىلا لخد هرطنت لمللا نم ىفم انف هولؤناو
 0 هلتخ داق: اناس د لاقاف 6-5 بابلاب 66-0 كلم و اذه

 عطل شاشة ساهي

 لاقو البلسم اًفيس هيدي نيب ردنكسالا عضوف جالس هعم نكي لف
 0) 31 لجرلا . #(  35 ىرا. ْ

 0 و111 م11 11 1

 آمدسنونع قلعدهصملمع عداعم ةحعع دعق اصماتزدع5 عد (بطتسعي 16 رمز 06 نع

 ردوزو 1دأ ةدتقز 0ع سوتساأع عا مععلتغ 1ع ةمدحصعتل. ]11 هةصتأف 0” ةامع مخفج

 ]دلع ما ءدحماتو ندم معمعمساع ماسفتعسسو 0ع دعه كطعأك لكضنفع ننت 1ع

 م”مودسعمأ "عمزجعءاس عمفعمدعسأ أ 1ع ءمصاستمتسعمأا ن عد ييمعاتعتو. ا ءدخف

 سدتصتسلب 1ع  ءطفمطءالمهض 41'0ةءوصلمعع متصخ طبت ةضصمطعع» ننالل ان ةحفتأ

 نص ةصحت متم لتخ صمت لع (نطتصع ةب1ه ممعاع ءأ ينل لعصمسل تأ 1011

 قاوم سمسع ةحتدصغ لمدصغ !["هعلعع لع !ةصاسملنتععب 1 ءطمسطعا] هد 1( ةدح

 نعرع ها ةحفصععت» عا  طمصصممع نينتب ىعب انصغ لعطمادأ لععوصأ ةاعجوصسلعب

 هداسم هأأ لثأ : «لبم رمز ؟هسلعدتات] دم 'ةععوملعع هصع ةسلنعمعم مهد" عانح

 ارمفمعدر ة4لععمس لع هملمصطصم ةنبدإ دعت عاتسو أ ةدتخ ععدق 0ع هد ةتتاع
 ناخ ةامتعمأ مدعوم 0ع فع موانع ]بع كفسطءالمص ةامصغ معداغ, 1 هتان
 لت[: « ]نع رطعفددوع مهدت 1عونعأ زعجتعمف صع معد ةامع عماعسءدت رف 06

 امآ] ةعداد ىاععمملعع 1ع از( ؟[هدنااعرع ءأ ةهعتمسقع ةيحضع م هر ممأ نام 0166

 دع استر 11 آنت لتأ, ةزدعؤد همت جمد 0عروسأ ىمز نص مطعم دع : « ]هلع
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 كلام انإ لاقق ! .ةايفلاب بشن املا ةلاموأو تعش ام لقو كناكم () ىنق هل

 ا اع ناك للان هدوقلا ادن كلاس فاقع :ةاقزا هاوسيلا 1# نيستا

 امو ردنكسالا هل لاقف برم نع كقينغاو هتلع هوجولا بعصا ىلع ولو
 "ملسي نال اًمبس كلذ نكي م ىنتلتق نا كنإب ىلع لاق ىنم كنمأ

 مسفنال اوربصني ىأ نم ىاٍتأ كلتق معنمي "مو مكلم نيصلا لها كيلا

 نجح ىف كتكلمم عافترا كنم ديرا فلا ىلا لافت لافام لييتكمتلا

 لاق هيلا كتبجا دق لاق ال لاق كلذ ريغ اًيش ديرت له لاقف نمنس

 )0 انآ نفد 0 1148. ىعولو. ب ل 0 ةسيالا 3 مسي اببْس. - () 15و

 [(مممصأ تعصف-ام1 اتمصوستلاع عا لثك هع ندع طب عنج. » اك( 11 8غ ةزجصع هنت

 ءادودد طعاا1درم لع دمعات. « لع ةدتف, لياحل , 1ع دعوت لع (نطتسعر ءأ صمد ةون ةضح

 ملغ. لع تعمم مواد اع لعصص ةصوعت# ع نع اح اانا. 51 6 0[ ات 5

 رممعسأ دع 1هتعع, يدمصل مدغصع نع ةعمدتغ 12 ءطمدع 12 ماس لت ظعنلاع, زع 1ع

 [هرعوت هأ 1 لدورمعدفعر"دت 'ةحهزجع مععماسو هنتع ةضصعد. » قل ععمصلسع است لثغ :

 «(لات عواحعع نمت 5 ةصقرمانم تسع اعأأ1ع ةفعدسأم متم-ةفحتم لع ممم17» [11 مم

 رمممصلتأ : « لم هعماتطتلع نادعر 51 طخ طع تعذر 2ع >6 5672 285 انت 572011

 ممتع 1ع5 طفطتغةوصاك لع 12 (طتمع لع اع لممصعت» اعادت مهلتو , عا ةلتقذأ لاتع

 صحف هجم مع 1عو يم مفءطعسو مهمه لع ع لمصتعت نص ةتاعع 01: عا نمقصأذ

 اما, اد دعمك مماساغ صصصمع نص طمصسع ممعافسأ ةأ لغمومستات ع

 ردهوعسم عمأ.» ةلععحصلعع ةع اتغ عد طوتفذمسأ 1عو رتعدجب 11 "ععمصصاتا عد

 است تس طمسصممع ةصاعالت ععمأ١ هتك 11 لتأ : «(نع ندع رع اع لعصدسلعر «عوأ

 ظ 16 مععمتت 6 6120[ هر 26ع5د 16 غمد 0 ونسب عي ب [ةنجساتم ةعمعمع ةتتأ1ع

 ءطمودع ) ليا 1ع «01 لع (طتسع. - الور. - لع ىدععمو هذ اع 1ع لمدصعت.

 ب خاهتد, 01غ ةاععمصسلع, ندعااع دعرتو جامو اه هزات هأم مص 7 ب لع ةععوتب

 لتاحل , 1م تعاتسمع لت مععمصت عم ممعدسأ سعت ءا 12 ممتع لع1م ممعدمتغ»ع طغاع

 !هتحع.» ىلععمضلمسع لتأ : «1ل5غ هذ رعي مع مصاعصتع لم ععوتعصتت لع اعمتق
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 كلاح نوكت فمك نينس كالث عافتراب كنم تعنق ىاف لاق سزتغم
 ةنس عافترإب كنم تعنق ناف لاق منفأو كلذ..ىم ملصا ىنوكت لاق

 ىافلاق ىتاذل عيمجل اًمهذمو.ىكلم رمال دادس هدا الذ نوككي لاق: ةدضتأو
 منفايسسلا لوكس. ىلا لمايستلا نوكيا لاذ :ىراطلا عافترإاب كغم تعنق

 هركتف اذه ىلع كنم ترصتقا دقف لاق ىكلم ب انيس نمانموأ ىتيشاحل

 ىنمصلا شميمج لبقا سمتلا تعلطو دغلا نم ناك الف فرتضناو

 بئاوتو ىنلعلا افاخ ىتحر دتكمالا شييجي طاحناو نفرالا قنتظا تح
 افهبف ميف ىقوف ردنكسالا زرببو برم اودعتتساو ومكر ىتح هنباعا
 لجرت ردنكسالا ىأر انف اعلا هيلعو نمصلا كلم علط ذا كلذكم

 شيب اذه امف لاق.هللاو ال لاق نردغ ردنكنالا هل لاقف نضرالا
 () 3[دمومتع ةذصم )1. ع 0 11 ةيقابلا .

 ةهصصقعنر ننع]1ع دعو اه ةزغتهاخمرد ن ب 18116 ةعرنو صد لل ءانخع ءأ ماك 256

 ب اخ[ هز زع ممم ءمصاعمسأع لت _عزعصتت لختصع ةعانأع ةصصغع) - (ع ةوزه

 . دنس ممالعت 1ع ةدلاتأ 20111 60 21[”1: رصقتف طخ مئات لع اهدتك 165 ةعنم-

 مدعصأم لع ]م جزع ب اا هز زعم سمع همدماعمأع لحن انعرخو 72 تح 4105 نم ةاحتغتتع

 56138 م0111: ممم] عا 16 "عوام ممانتع معو 5عظ1[ءانت5 أ 1ع5 ةساتع5و طعةولصق

 06 صمد آ؟زهغ ح ىط طقعم. لثأ 41 هفصل»ع؛ هعقأ ةذ عاق ننع )ع طورخمع

 سدو لعدم لع. » آنع دعمت لع (نطتمسع 16 "ةدتحعا"عمم ءأ 5ع "عانق ٠

 آم 1عملعمد تم , ةنج 14م لن ةماعت] , 163 انماتزمع5 ءطقصم1فعف 5ع م165عدع

 انعوصأ هج دز ععمصل همدم طلع نت ءا1ع5 مدح كرخعضأ 12 اعنعع عا قامت" عقأ

 !'دعصغع 0' قل ععمصمع نحن دع ضمت ةتأ ةادسع 1ع مماصغ لع مغضع. آرع5 0115165

 هععمان ”نععدأر دع زعامسأ 1ع5 بصق ةاننع 1ع5 ةماععقز عماطص 115: ههمداغمعمأ ه

 ءكعردل ها دع مممموعؤمععصأ هم ءمصطقأ. 4اععمسلمعر ةامصاأ ةمرخات لان ءقتطتتر
 وع طصغ هنن مهتلتعت لل عتحع. ل نع مصمم عدا مديضتغ 16 "هز لع (نطتسع, 12 واتح
 ممدصع ةاتجع 12 1616. خم ةمععععروصأ 41 ععقصل ع, 11 لعقعوسلتأ لع ءطعأول أ

 طوتفد 12 اعمموي + « 1 هك تقف لع مععطلتعإ! ]دن لتغ خ1 ءعوص لعب ح الود
 لتأغ 1ع مز لع (نطتصعر رع 1ع زنمع. - ةلمعو ندع ةةومتلع هعااع همر 6عر) دس
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 ماعلا تيار .نكلو ىعض الو ةلق نم كعطا م ىتا كيرا نا تدرا ىتا لاق
 نفي نيقوا ناجم كويقاوع نتي كا يكلم نايل الهم ربلتإلا .نولعلا
 كل هب للذعلاب هرمال ةلذلاو كتعاطب هتعاط تدراف بلُع ىولعلا ماعلا

 "يلع دفان ةميعي نم كااعم سيل رددكمالا هل لاق دفاضالو
 "نم كتمفعأ دقو كلم لقعلاب ىصولاو  ليضفتلا قيكسو اديحل

 نيف [ًذإ ريت كسل لاقف كنع ىراصيم انا اهو كيم هتدرإ ام عينج
 ىنلإو ةريرح ىنلا نمصلا كلم هيلا تعبف هقدارس ىلإ هنانع ردنكسالا

 كنفلاو روّمسلا. دولج نم لكن مو ةيقف نم ىلإو ةجابيد ىلاو "دنرف
 ةيجلان ىنلاو اًرينع لابقعغم ىنلإو ةدلج ىلا زملو باخسلاو مقاقلاو
 ةيّتدنم ىف مس ةثامو ةضفو اًبهذ ساط ىلاو اًدوع لطر فلاو اكسم

 0) 3555. للذتلل ةرماب. .ب 9.35 ليصفتلا. 9(  3195..نعناس () 0 ةدنرف, 1[ ةديرف.

 لاوت دمسدلم اع مهمداععم, مغممصلتا 1ع عمت لع (نطتصع, ننع زع طع [21 83

 هت دمه قمم كخامد مدن [ةتط]عددع دق مدععع ننع ممعد 106م5 ةعرعهتعما معان

 همدصاطءةمدعد. ل'دحدتم من ندع 1ع دممصلع ددحؤصعسم ءا ةاطغمف اع [ةكهدتكدتأ

 ءأ اع [ةتددتا اضصمسردطعع لع عمتك ماسك مامتكذدسأم ننع 01. (11[0116000

 [ننتنع همدخعع 1ع مممصعع هدم عاتم ءوأ دونم عات. (ن عدأ موان1101[10 ]31 1

 ردع ةمانتم عامسع نذ ]نت ةعر طمع ةودنس ءانمسصأ ذ غ0م1 ءغ طحت هطغتسمع طتصطا عض عصضأ

 هم (هطغزمدوصأ ءا عد هطاعسس مفعدصأ هذ اعد هضلععد. ١ قاععمسلمع طنت لتأ :

 «آننص طمصصع اعأ نسمع خ01 هدد ص ءدتعع تعض. لوتصقتف © 103 معركه ع

 دعضامسأ مصحصع م1 0" ةامعع ماسك مدعاتعس]: نئعدصدعمسأ نسملنالغ ل دهدمسع

 هوهع. 08 زع اع انعدم نستأغأع لع اهدجغ هع ندع زرع ا'هن لعممه صلف ءازع مهعق. »

 انع موز لع (نطتصسع مغمماتومم : « 1م صل معمعلعمم تعض هلم. » ةقلععمسلتع

 ةامصغ "عامسعمغ ةه ةمص مدح[ هصر 1ع عمت لع (نطنصع ]دن 602 مد111 م16ععد

 . 0 ناماثع لع دمع, مصتلاع ةسكععد لع منع معتستع ءا متللع لع طءمعهساب متللع

 مم ل ةعوعمأب لعد معمتتح لع طقعاأمع هةطعاتسفغ, لع ءعممعل لع '1"ةهعامسعب

 0" طعمسصتمع, لع معان عمتك ءا لع هةفامس تلاع لع ءطقومع ةيمفععي مدتلاع

 هيام ل'هصطتعع, محتالع طمتعتع5 لع مهسفعر دتللع عزل لع طمتو 0108و
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 لدطناو انهت دنكاشللا اندم ةنس سو هب .ةنسي قنا 7 2 عت

  سهثلا علطم ىلا هّجوتو اهب

 ناوسفالا“ قدعشفا ؤنهف'اهشف' كاحتتهللا درك ام ىلع ةّصقلا هذه ىن ديرما

 كسوف قف دسلا ركذ ىف ناهيتلا مالس هاك فيلا اهححفاو اهكعاو

 ىتاناوطسالاك ناجنا|دندلاو حامفملا ا: لسفلا“عوضووب ةذاسسيشلاوأاخأرلا

 هلنفشيو نم نتسلا نبأ قلم ادن قار سوتنف هال هيل لرب

 مف ىلع غلطت اَهَدِج و ٍسْمَّدلا علطُم ٌّعلَب اَذإ ىتح لكاق نم رع'هللا لاق

 0 مل 0016 حاتعملاو 0 3ةلدصوتع لودصق (ن, - (2 11 ةيبضلا . - (3 11 زقعلا ءا 722220116 حاتفغلاو .

 رصتلاع 7ةهقع5 0'ه» ءغ ل'ةعععصأ, هعمخغ دوطتغعو ةملتعمو هرتحفف ل5 هأ لع

 ]مز ونتح, هعدغ 561165 ءا ءعصغ 21065 ءطتسما1خعق 006ءو ءأ ءعضا ءمااعق لع

 دمت اعد 1هصوتعم. 11 ةءصعوهعوي عد هدت*عر ف م88مل ان اسطاتأ ةتقطصاتعأ

 م1ععوصلمع دع ططتأ عد ممانأع, ةص7مو"اقصأ امانق هع3 هطزءأف, هأ دع لتسوق
 مرتك 16 1مم لس ةوأاعتأب

 411111112515 45511115 4 ,..551011 ]1 ((0151111111 ]4 14014 1 لاب

 1 1510 د 11 101

 ا«روصق هعءانع طتقاماتع, 11 صخب ه معن ذ ةزهناعتع ذ هع ندع انتعد ه لتأ لقط

 1ع (مءدص, لمدأ 1ع منعت عدا 16 ماسق عدت, 1ع ماآطتق م6ءلم هأغ 16 هتلعاتتل دنع

 م0560. (0 نمصأ ذ هع نع "هدمها ع دلل فسح 1' ماعم« ناعر عد مها هصأ 0ع 18 حاتم

 مهتالع, لع 12 ممتع ع(لع ددد ممعمصأ, لع ]1م ةهددتعع عا لعام كما لمص[ ]15

 لعصتم دععدتعسا مهخعزللا عد ذ لعد متلتعمو, عاود مع مدغصتع ةسعاتصع ىنوض غر

 مسصتصع ةأامصأ د لغددععمرب ةحعع هع ندع لتأ 16 (نمرعدص. اطتعد, لمصضأ 18

 موهمممأع ةصممدع هذ]عمعع ذ امددغع هصاسعر لتأت « . . . انآ ةعصحم هنن انعات هآلل 5
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 عمذأ ف وهم هيد اهب اهلخأ ذاقوب كلك اوغسش انهنوذ. نم مهل لعجم مَ
 نرذاكتنال اًمْوَق اههنوُد نم 5 1 ٌعَلَب اَإ ىتح اًبَبَس
 يضرألا ىف هنودسفم جوجامو جوجغاي نإ يفكْزقلا اذ اي اولا الق نوهقفي
 ىتْحَم ام لك انس مهيب انئدي لفتت نأ كع اجرح كأ لع لَه

 مق أ ارقاطقشأ أو 00 وعاجل ابان عايل ىو آلف
 ” يا ؟- ُهَلَعَج تو ْدْعَو ءاج ادق ىتَو نم ُةَمْجَو اَذَه لاق

 (0) 1 ندبالسفم .

 2 «لغع 1ع دماعتل, نستل نوادحو دع 1عتوسصخأ كاننع انتح معاتزنأع ةتتكعاتعأ 0

 « م ةحتلمصسك لمصصغ هسعاتم ةطرعل ممدتت دع م0[ 6ععب' ءمياع دعك ةيتلعتس. 11 عد

 « ثامتأ هتسكاز ءعأ مماتك ءمصصهتقذ1 005 145 10"عع5 نسل م0556 هتك. 1” نتف ةآ

 « ةاتتحتأا نص كطعسصتس ز اتكون هه عع ينع, نانمص0 11 ةضساحتو عداعع 1ع5 لعام هممضع

 « [ةعدعدر 11 عواتحنأ نص معتم نيا همدص مرعصمتل هذ معتسع هع نتع ! هدد

 «ليددتأ. (نعد ععصم لدععمأ : 0 ططمف 1-(0هعصمتمس , اةلزهنذلزر ءأ ة[ةلرهذلز

 ' « لق وماعمأ 1ع مدكور دعدمجأت ندع مماتك 1ع لمصصتمالك نصع علععتوسءع ذ

 «ءمرر لتتم نع غن 6ة[مطآتةدة6و نصع طوضضغع ةدانع طماتك ءأ ةنجل ]1 رمد

 “ ممم : ]م مامتقذدم عع نانع ان1عان طح م لهدصغع هنأ ططاعاتت. 5 210162:

 « 201 11مم "عاف عطم عما ءأ ز نمطاتسدت راكع ؟وان5 ءأ دع تصع 01عتع. ([|

 ١ «لتغ:) ةيحزتم رك مددصممت لح 1عرع عد طممعءووتنح زانق ع نمتلك هنأ مدح

 «طاغ 1'عوموعع ءداعع 1عذ لعتح :مدعمت5 لعد ممصامعصعفز ةلمغك 11 لتأ :

 «ةمسألل ع, زاتكوتف هع ننال عنا كطمسألف 1ع [عع هس «هنععز هلم 11 للأ :

 « قمم" عدمت لع 1'هتعوتس ؟هدلسر, ننع زع 1ع روعذع ددع 1ع اع. ةلمدو

 .. «الةلزهذلز هه 3130)هنلز مع ممدحةتعمأ مهك ةةءولملقم هع ممتع صمت اع

 «موعمععر. ادطم'[-0ةعصمتس لثأ : (ععز هدأ نصع عنفعع لع طحم» 5ءاعص اتت“

 ٠ ل[هت5 يدمصع ةهععتخ عمد 1" نوع عدأ ندع مممو 5ءاوصعاتلل ة ةصصمسعغر ذأ
 «٠ 1ع م6لنترتف عم ممادمدتغمع. آن غت6و عمد عصأ نانع طممد 51مم ماتت 8

36 
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 اييقيم ةفلع الو ديببلاا ةلئيك " يوي موف 7 دا ينام ىألا دذنهف هد اقع

 ظ اهريغ لل

 دين فصوو نيدرقلا ىذ ةيمست ىف بيسلاركد

 ةرمشو فقام ىللك نم

 مانملا ىف ل هنأ مضعب لاقف نينرقلا أذ (هتيمست ىف ةأورلا تفلتخا .

 ةيلع تيعلبط ام. كام هناي ذايؤو :ىف ىتفاق:سمثلا نقب نجا هتاك

 انعم سراف نرنقو موربلا ىنرق كلم امل هنا مضعب لاقو نينرقلا اذ ىو

 ناريغص نانرق هبسار ىلع ناك هنال. لب ممضعب لاقو ىنيمنرقلا ىذب ىَمُم

 معا هللإو ايندلا كام ضتخا امك اغب ضتخا هتاو هكلمل ةمالعاناك

 (1) 31 ةيمسشتا

 « نوأ 1ملتط1[ةطآع.» (زعو ؟ءرعوعأ5 ةمصخغ دم 620056 م1615 ءأ مسرد عأ 016

 1!" طتفامتعع لع 1ه محسست! اعز 115 هامصأ مدق طعفمتس 0" ةاعع ءمدصرم] ن5

14-5 0111.001:5 .211001-01 10111115 1101 4141121115 5011801001 

 59001 11115011-502 50لاآ 04846711115 11 5185 11115 151 51155

 آبعو وفصول ةوصغ ةج 0656م0 هس راع 8 ممصت ع طمش 10 نج

 دهتص مدح. 1نيدعا ىلوددصمامعب يأ لفوزوصق, آبو تضف م6[ مدلعسغ نانع لصف
 ان ةورج عع 11 هحدتغ هي [!عمصتبس ةجانتع ةعدسص هتصم 1عم لعبت لتدودعد لحد ةماعتلل

 نسع هع دوصوع ]دن بأ ةماععم» نأ مسدس ع ةصصمس ويدصغ ده [هدستسأتمات ةاتنع
 اهان5 165 مهلتذ نات .ةادتعسا دهانك 1ع ةوأعتأ عأ نانع 6 ءوأ محمد ءعااع ؟ةتكو

 ونحدل نك ممدمسسف الامن '0-1هعممتس. 1)'هحاععو .ليدعمأا وستل طن هتصسقت هم

 معاغ 1هدوما حأ مفمصت هد قد دمتم 12 «-نوتمس لع [هنمن هغ16 «نوتهد لع
 ["ةيتق. آ)'ةهمعغق ل هساععدر هنن .ءمصاعدتععي 11 ةهسيسوتغ ءان فمن 12 اةاع لعن

 معاتكعد همرمعك ينت ةامتعسا 145 ةلوصعف لتداتسعاتلم لع ده هرتهننأغ ءأ نست

 16 .هةهسوعافتمدتعما هموعتم] ةمعمستأ, لع دصغسع نستل ةنامتأ همم عمل عسصسعسا

 همدعاغتمغ مدع د لمدصتس المد دابع امدغ 1! هصتح عون طلعو ةعدأ عمصطقلا

 10 نتلغ
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 دتلا نيخالاو ىيمخا اًفيحن اريضق ناكردنكسالا نا ةاورلا تركذو

 ظ لاجرلا ّق ةفضصلا دذهب (0) ىهتيو ءاقرز ىرخالاو هالك هع ىئدحأ

00 0 00 

 00 امس قلل هلل اا و نا دج هناا ولم اف ف

 ىتايح «ببش ئذدؤمو ةينافلا قايم تاليس ىنأ نال لاف 0 كيبال

 ديحوتلاب لوقي ةفسالفلا رغكا نمب نم سيلاطاطسرا ناكو ةيقابلا

 قاف بانقنعلاو باوغلاب نيديؤ (ةروشنلاو تعبلاب دقو ماغلا تداحو

 هركي ال ناكو فكأب ةنببا دانو برض هنبلاق ىلعو ع بهذ هتقيزط

 1 31 نيجتي. - (© ة[دصومع لهصو (ن. ب () 3[ كيبالا. ب (! ١0 ببسي. - .") 8لدسولان“

 (لنطق (ن.

 آرنع5د طتقامتعسد "ةججمم“عمأ نيت ةخ]لععدصلس»ع ةامتأ لع معاتتع ةاهلتسعر

 سدتصعع لع ةتللع, ةحتدصت ]عد زبعتح لع مدلعم5 ل1116 ءصاعم , ءكوواف-لتسعع نص

 - عزل ممتنع, !'دسنننع طاع. ع نتن ةوأ مصفت0غ6غ, لمصق 1طمصمستع, ءمرصصصغع

 0" طعتععنح ةهتعسمتسع ءغ ىصصصع نص ةزعمع 0غلمجمعوط]ع لهصف 1ع طظعحول. ]1

 [ةمهتأ طقطت نعال هدد عمخ 1'هعزا ظاعسد ؟عرص م. ]11 ة'جطقاأعسمتأ لدن ودص 02 ع6 ([ذ

 [ةرصل 63, معءاعمءاطقتا 15 ءمصتزتوومتع لعد ددكوصأك, اعمقتا عد ععفصمل 1011-

 صعدت 12 مظتامدهرطتع ءا 1عو مطقامذمدطعق, م:0851311. 065 1ععمصق 0ع ةورد

 ممم ءعراعت# ة4عفامأع, ةوتدذدتأ 0'ةمعغو دعو معاصعأ]) ع5 ءأ ةانلا31[ 65

 . يعطتم] غو. (رمدمسم عمرص ]نأ لعمصتس ن1 ماتت" ن01 11 طمصمسةتأ ةمد م66ع-
 [ةاندع ا 01164 502 21001 م66 1 م6نممصللأ : ,طورععم نع 0202 م61

 11 6ةأ وننع 1'ةساعتمع لع ممم 1ع م6عمعقدهطأع, اةضلتف نتع ممم 0166601611

 . مقا 1'ةصتعمم لع مق رتع ةعمصعا] ع. ١» ةعمامأع ةامتأ نص لعد ]رنآان5ُ 5
 رممضما 15 ماتت1هدهدطعد. 11 مه1ءدذوتأ ]نصنع 6 درع ءأا 12 كىقفوتمو لد

 مطلع لد هةوصغ, سوزتمتغ ذل 12 ممنوع ءءاتمم ءأ ةلصتعااةتأا 16 لمعسصع لع
 18 «معورص معددع هأغ لم طقاتسعمأ. ('ءدأ لفصف ةءع5د [ممععق ناتع مقعءطقتا

 41ةعوصلمع, كووأ ددتع ]سن نال مععمقتا همملغأام عا كعوأ همم ةاواغممع

 لع ءمصعلتتتاع نتن م«هتوتن 21[. ]1 مامدتأ مك 0ع مدا عةتسأع مماتن ةططعتت
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 ءايوقالا ىلع اًديدش ناكو متارامتجاو م*اراو معديو نيدلا ىلع سانلا .
 ىنارسيا نوصح نم بّرخ ام بّوخ الو راثلا نسحل اًمحم ءافعضلاب اًوُو
 اهركذ مدقت ىتلا نادلبلا ىي اهاضق هسفن ىف ةجاحل اهتينباو ريهش

 ىنب امو دسفا اه رمكا لما ام ىناكف قتف املاّقت درواريسلك ام اليه

 املا يديتخو نابت كااوا ننيلعلل#ا .ويمدازدهسمر 6 ناعيا
 بثلعا لييجنلا ناك لارتمألا علق بمال ىماتملرج ةبيضلا يا

 سيل هنا لاقيو ريذبتلا نم هيلا تحا هريققتلاو :ةحامبلا نم هيلع

 هبذادرخ [ىنيا] لاق مسا كرعلا ىف ءافولل سيل هنا امك منا .مورلا ىن دوبل

 هلوانتتي ناكو ردنكسالا زوللاو رمعشلاو َرُملا نم قيوسلا ذختا نم لقا

 ٠ 3لدصومتع لدصو 11. -- (' ١1 رييقتلاو , © ريدقتلاو. -- ا 1 ةيذارخ.

 اعد طوس عد هذ 12 عاتعتم» , هممتك 1ع5 ]ةتفذدتا اتطعع5 هحوع 1ع .هزرحتسا 0ك

 ه6 1عو صمروصععد نيوتلك ةحوتعسأا هطمافتعد. ]11 ةامتأ ةهؤؤعع ذ !ةعدسا لعق

 . يعمق مانتكذوص أف, طاعصح ءزللمصأ مهاد 1عذ 1دتطاعد ءا ةهتسدتا !هتنعع لع طعالعد

 هعاتممد. ةمعغوي هحوزمع لغاعدتأ لمصف [: مق صدءطقطت» 1هو 1مماعمعودعم ها اعف

 هماععم ةلتظععد, مدععع نسأل ؟هدلمتأا ةداتفأةتعع دمع لفدتع 11 1مصلقه 1عق
 1165 مصعصانم مص صغعد ك-لعدددف , منومدعمسأا نع ينتل ةحادتأ طصففغ ءأ ؟ةععمسدب

 دملدصأ نق نيل دجتدتغ طصتخ عد ماقععد. اك[ 11 «عدامتتسم ماسك نتأل دامتتدتأ

 لغاستتا, عا دعه مصقاستعاممدخ ةامتعسا ددمعضعسمعد خذ هعالعد ننال هحتدتأ

 لفمحهات عد. 11 مدععمدعدتغ مصخاهسص صعصأ 1ع ممدلع, مععمعتلاهصاأ أ مع

 لمص صحست لة22415 162, 220558121 ]'جرن, 1'ةمعوعمغ ءأا اعد زوجدننح لع عوصلع

 لعدم, لفوزعمسأ ةدنساماتأ ممددغلع» لعد ممغاقتتح معمءاعمج. آب هج هس عع 016-

 لمددتسمتا د ]ست هد 12 عنصفعموزاغ ها 11 مععانومدتغ 1!" ةءمدعستع ذ 12 معم+
 كت عهلتام. 11 مخلب ه مهقر لتلهمص, هطعم 1ع5 ععومم لع ماس لع مما مواتت“

 ام ععمصفمونتغ, لع دممفصع ندع هنطعت اعد '1'تععد 11 طوع ه مهك لع سصمأ
 ممتع 12 1هرددخعت دوامص [طصحاكطم«0لةلططعا, ةلععهسلع ادغ 1ع ممعسصستعت"

 ونحن طغ م"6مدمعع» 16 دهيساو 0ع !طهسصعمتب 5'0وع ها 0'ةسصفسل عن, يتتأ
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 حاقُلا هيلا لقنلا تحاو حاَرُدلا محل هملا موحللا تحاو دزربطلاب
 ركسلا بصقو

 هلاوحا نم ءارعشلا هب لمت امم خيبن

 او ىلا سس 00 دب

 ىى 31 لاقي 0 ةنيدمو 0

 اهون ُسْمظَي " ٌلغَتلا اًده اذه : نك اًَهريِمأ ٍلْدَعَب ىَج تقي نقل

 اًهّروُس ْمَدْهَي دانهي ٌنائاقلا 15 مص ٌةئيدم ىو يْرفلا وذ ناك دقو

 (0) 1155. لغنلا .

 رمد ععدلا 37 لدن ةاتعرتع قصت. آدم 122206 ن1 م61 هنأ 3 101116

 ةامتغ 13 ءطمتع لد همو لع طصتجغمعر عا دود لعددعتا لع م6011ءءانمد ةامتأ

 18 ممم ع ءأ 13 ءقرحنع ل

5[ 0111 01115 1:85 01015 001154181415013 0101:0115 

 )15 14115 117 0151155 1م

 10" عمو آعذ مانك ة16ووصام أ 1عذ ماسك طعقتتج عند دوصغ عتح ل فطوم

 [1ةموص اط٠م "!'جطقتمطؤم لمصح تسع دداتعع دنع ةطون خ11 ه]-!خهداؤوست هلع

 [ولوطقست, مدح ممدغع جامد ندع هعاستحعا, مماتتع )01161 16 [ءمعوتس هذ ةوم

 مهلقتف, ا[ لفصحماتع نص ءفقاغ لع 1" عمععتساع لع ]اه >ةللع 1'0ولوطقس , ةمعاأ6ء

: : 1237 

 نورعو ططزدترت طضللع رددتغ له زجكاتعع لع دمص عماتج طعس صمتك هع طقامسل طنا مقلتع
 ةورذ نعآوأ

 , 1ةصلتف ندع ا«دطمن'!-(0هنصمتس هد نمصفاصسمتخغ تصع ؟ز1لعر, هع ءمرتمقتل ة'عوا مصقق هذ عم لف-

 ددماز» 1' ءمععتسأع.
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 هيف اًضييا هلوقو

 م # ت  ب 2 رو 0 م

 نونجل نيعةمدش  ارزوس مِداَهلا اهيا

 ”ينووف وذ الإ سمت  زقلا ىذ روس قوي َسْيَ

 هسفنل ىرصبلا ككنل نب نيسحل وبا لاق ّيزراومل ركب وبأ ىندششناو

 3 . .. .٠ ء يه . .4 (2) .٠ كيما د م عوم 6-8 رسل ع و و 7 9ع ذآ 2 هج 9 يات اا نو 7”
 تاحرفلا مئاد ودعتو حورحت ديف تنك بابش ىلوت

 ون
 را رم نم نص 00 : م 7: 7 7

 تامظلا ىف نّيَتوَقلا وذ َراَساَك َةَقلَخ تْوِس ْنِإَو هّيقالت تسل

 ىبنتملا © بيتطلا وب|* لاقو
2< - 

 2-6 كيرلا هدم 7 ان 1 رح نت حالو 4 : نام ين يما + ه4 ©
 ىززع نم كسلا ردنكسإلا ىب قاك اهي قربج نم ضرالا توبضشش ىلإ

 ىف ةديصق نم هسفنل يادهلا لضفلا وبا نامزلا عيدب ىندشنا

 (1) 11 بق - © 0 باش. -- © 31هدوسع لقسم ا.

 ]ران مجمع ممغأاع داننع 1ع مممقطمع معزككودم 286 :

 () 101 ونت لمصماتو حصص محتتت لغصمأت انماط نيتت ءقأ نص ةعاع لع مانت [هآ1عب

 كوعاطع ندع هع ماعذأ ندنتس كمد"صق10 نتن ماتتكذع لن6صتتسع 1ع مصحمع لع ا”طمن'1-()هعصفتمإ

 ق3 اطمت آ8ءاعع ه]-اعطح ةدكتدمأ دلو "6116 عمو 76و ©01200565 مة 41011-

 [1هدوتص آطص ا.هصاطملع هلح وق :

 ا"ا1ع حد طحت, 12 لعبصعودع هان ات ؟نذ طعتسعاتع, ل0انتكةةصأ هذ امهنأع طعانتع لع (هانك |عق

 )أهلا. ش

 "لن مع ممانصكتمتك ]م "ةااسمزمعن, يتوصل محغصتع اد ءممضمت5 ةزداتغك هللع ءعمصصصتع ءمانت'ةثأ

 [داطمن 1-(0ةصدمتم لقصو 165 "1!" ةصغطا“ عك.

 النو لق طوخ !"ةهتسط هل-![هاهصمططأ :

 11 محع هعمحطأاع يتع هاعدا محمأ نحت هن ةاعصلاد 1د (ةتععر اهمأ ع 12 ءمدصصحتخك طاعصن ذ1 دع

 ةعصطأع ندع ءعوأ مهتخعع ينع زع ]هت ؟هدنلم نسنخلعجدملعع د ءمصوفاضتتا !ه تحتتصمتااع (لع

 الل هنلز أ 110ه

 قاون 1-1”دلطل دل-!دسملطفمسأ , ]1م دمعت: ءل]116 لس هز غعاع, ردا "ةءااغ ف
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 هحور هللا

 ءاشش انس للا قاسم

 يي 3 7 نَعَع

 جاقلا 3 نوديرفأأ
 ا

 لي 3 ا 0
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 نسسدق © ىيدلا ربصان نب دومحي مساقلا 85 0 قرشملا كلم مظعملا ناطلببلا

 دعم هلأ 0- 4

 ثا رافي 20
 0 ناماس مج ىلع

 ردنكسالا رما رخآ ر كد

 نيواودلا نّودو نيطالسلا رهقو هكلم ايندلا معو هرما لماكت اتم

 ءىعن لك هللا هانآو نوصضنملو ندملا'ئنيو كولملا قلققساو زوتكلا زنكو

 0) 11 برغملاو قرشملا ٠ - ( 35 نيدلاو ايندلا ... 00 © تّلظا, 31 تّلاضا. - 7 © قاساس.

 عرف ةانتحتوسأك كمصم م0565 مدن ]نت عأ اننذ لدم مهغرم هاند 1!:1!تقاع ةنلاقسب

 1ء موز لع 1" مهعصغ, خطمخ 1-(0ةددس ا[داجسسو نفل دطص ااذجتع هل الثد (ندع آنزعان

 ةد0 اقع ود ةورمغ! ) :

 عدس اطناعتت ب ونتعاأع مجمع عالم ! (2نع ا«تعت ؟هقذع ععدصلتع مق 101!

 وانعم 450ظمأنص هىوسنعمممف هد لع ةهوءمصل خان لع

 (ن 12 رعممهمم» ممادك ةماعلا و معدلنت 5ةلوصحمم)

 آ.ع ةماعتا لع ة81هطسمؤفل مءعودعلع لع طعس ]ع5 نامتاعد لع دؤصقص.

 . 6غ 1 لو صمماتع لع ظدطعفس ءدأ ةددتز ءااتع هدد 815 لد اكطقوفص.

 1131 م1 8111 11 ا

 ا مدودع 1'عدحع ' خ1 عمصل»ع كغ ةعطغ6عر كا [دأ ممتع لع 1”دصتع

 عرج عداتعت, ينتل ءدغ ددطز نعنع اهادك 1ع5 ةودتح: عوتسق , عدد6. 1عف اهطاعوتنم

 0'هلصتمستماعدطكقمم , ةصدمدف6 لعد (ممدوسو, زمداتطمف لعد ؟هزه, ؟هصلف لعوجتا ]عد

 أ ىصخاستتا ع5 10ماعمعودعمر ندع ادتعم انت عدغ امادأ ةععمتلغ, ةئععزداف
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 نوجهج ربعو دلق نيع نم هبلطي ناك اهرفظلاو رعلا لوط الا

 هيلع ترك هريسب ريست ايندلا ناكو سموق غلبو قارعلا ىلا اهبخوتم
 ىتلا هتضرم اهب ا" ضرهف هتقسك ام بالئتساو هتطعاأ ام ( عاجمنرإب ماتالا

 هاهدنم هعفتتي [و هراكَح اهعم هقفُي إو هواَبطأ اهيف هنع ِنْغُي |
 هفيلح ىوفلو هليزن ملالو هقيفر " مقسلاو راسو هلوماو هركاسع
 رت لعفف همجن ىنرظنلاو هعلاط ذخاب ”سويدطب رماف هفملا نزحألو

 بمذلا نم فءاوو ديم ام فاعرا ىرتت نأ ىلا ”رميخجب كنا هل 0 لاق .

 هسيس قانطن ىوق لوقلا اذه هنم "غم اتلف كيلع ىلاخي ذئنيح

 هيلع عقجا روزرهش فراش نمحو لقتت هتلعو هنرح قخو ىغضت
 () 11 جاج راب . -- )2 0 د 1155. اهلنع. -- ا 1 مقسلا أوراسو ٠ .- 5 11 سوهلتبب

 2 هتصقأ ماسك طقق: ت افا 11 لاقف. - (:ربخب .

 نصع [هصعتع منع عا 12 لفعماتجعماع لع 12 ةمسععع لع اةصصتم»”اةلتاغ, ءأ

 اهمدوسدعر ةرجرتغو ةهحملمع [ممحعموف 1ع اطر ةتارمافص, دع ليس ععمسأ ١ع !"اعقوم ه1
 هصتحو 3 0هخستم, 1ع ههمدعع مهعوتكذحسأ ممم" نطعت» ةحعع انت ةلم5 12 1"هدن-

 امصع حتصخ ]نت "علعس ةصلعت» ع ند'ءالع ]نت ةحوتأ لمصصغ تأ !نت ةوعطعتت 16

 هامدع لمصغ ءالع ]'هجدثأ وسن. 11 رع [مدصصطت محهادلع لع عوج مصه]ة لن

 لوصق !1دونعأاع دعد ممملععتسم دع اطنخ ظدصعمأ ل ةييعاتس ةععماتتو , 1متأ ةعف

 هن 865 © 101061 عمخ مدق هذ اضمدص مطعم ءا مودع اهو نعأاع عد ةعم7بمعو عا ةعف

 سلس ]ست طسععمأ ةصصاتاعو. 11 ممسعوتتحتا دذ ممهعءطعب ةحتلطأ مان

 مصرح دجصم» 12 ![دصواتغاتت'ب 8 لوت]عدع ةامصأ ةمدح طفأع, 1خ نعدتطأع ةمص

 0616 قصص د1" ءأ 15 ةطغ]هصض ن0مأ]16 كورد ةضت هنأت لل. !

 طئافصفعر دع !'هنلعع 0' ةلععم ملمع, هرتدصأ اتتع هود طم1“مدءمزدع عا نآج-
 . ةمرحت6غ مص ةأمز]ع, ]تت 016: « ]كس هو طم لع لمص عع زادكودتأف نع نانع ات 015
 311-(16هدوهانتذ 16 101 اند 5و1 0ع 1عرع هغ هنت( عدودتك 1ع 101 اتصع 70016 001:

 هعقأ ةلمسد نتل ؟هتحلعت نعدتصلعع موانع غ01.» ط0ةلانع 416هعوصل ع تأ

 . مداعملس عد موعم]عور ةوص ءوزتمزرع وع "عاعتور اةتلتك 6 دود ةمتع 1ة2 1015

 ١ هدتأز دو طصفاأعدذع لتضتستسم  اهصلنك نانع ةذ صتق]ة016 5'ةعوعدجمتخ. (0همصل ذآ

 ةضلاو ممنون لع 5ءطقطتغ منن 11 ةامتأ ةععمطأغ ذ 18 1هزك ممتع 1 1م منع لع ةملن
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 ىرخالا رادلا ىلإ هجوتلا ىف رفسلا بصتو اهندلا هذه ىف رفسلا بصك

 هسفن ىقلا نضوج هل شرفف ةكرمل بعت نم مرتسي ةعيوس لوزنلا راف
 سيم دجو أتلف بهذ سرمتب هنم ١ »للف سمئلا ّث هاذأو هيلع

 ىنقيأو هشفنن ىف سياف اديدخ هصراو بهذ كدت ماو ًاليلق ةحلرلا

 اهيسويو اهيزعي ها ىلا بتكو روزرهش ىلا لّمحتو هربع ءاضقنإب
 ىلاو ايغيملا  يضواو , كلذ لفقتميةاتستور ىلاو رجالا باستحاو ربصلاب
 اد عبرا دعب كلذو هسفنب داج رق هسفن ىن اه هباحاو هئافلخ

 ظ ةحئاس نيالا هيافبن ددعرس نيفئالثو ناتو هبيكيلم نم تيم ديس

 ميظعأو ةييردنكسالا ىلا هبريطف بهذ توبات ىف لعجو ةحئان ءامسلاو.

 ٠ 21-01 للظو-

 ىمرتووع [ةم-عدانسع ءا مقنع عالع لم ؟هردعع نستأ هللقتا !هتعع جعك !ةننلعع

 متمملع. (هدحسع 11 لغوزعمتغ ططتعع طقاأع نص طمصعمأ ]جماتل“ 56 >6205عن'

 0ع آه 1[داتودع لع 12 ممععطعر هرج دصتأ مدع اعلع انصع تان11255© ةالز' ]هع

 . عيعااع 11 دع رعاه ءا, ىسصصع !'ةساعتمع لن ةماعتل ![ةصعمدصصصتم لدتا, هند

 ادن لمدصمه لع [هدمطعع جبن ممموتعم لكخيص طوسعأتعمس لمد. امعسونتل دع انا

 نم ردغات "ءرممدغ, 11 16 ةم-لعقوسك لع آنت نصع ؟هاثاع (ل'نرع هأ جا1-(|] ءووولتف

 لع ]سن تصع تعطع لع 1ع“. ةلمعو زآ ماعدت رجاسك ل درجت أ داتأ لاع كد

 لعمصتغع طعسسع نمتأ حعصتسع. ]1 دع [عهمكمم»ام ذ كءارمطنةه نع كا هل عدؤد

 نمع اعاطعع ذ ده مدجغعع ممدنع 1م ءمدقماعت» ءا انت تععمرصمج صلع 1م تمدتعممم

 المد عا لع مص ماعم دبع 1م ممعمدصردعممع لع ادتعم. ]11 ةعضحتخغ لفسخ اع دصغصع

 معمق ذل 8ظمفمعءعطممماع عا ]عدم طغ ىصصقتاسع , ذ ! بدمع عا !ةسانعب ةهتصقا عنف

 هعد [1عاتاعمهصأف عا لذ دعك ىستمد عمممك, 5عذ ([ءععمتغمعد ؟هامماغدن مانتك 11

 ةوماسم. 11 دمممتأ ةردتنند نص "مم 016 ننمامتمع هصخ, نذ ]ةقع لع اععداعل

 .طيستغ هةصق. آيه اععفع مدع لعف نتف عا 1ع عا هع لعف عقر 1 ةدعصد جاك ةصصقصم

 , قمعمأ ده مما كوري ءمرم5 ةزتدصأ ةاغ ماهعغ لفصم نص هعععدعتل لمع طا

 . ممرس ماعم عما ممر"غ م قلع دصلسع. كا مدععع يهمس 1ع مصقتل ةعدتأ مصصتصع

 انمزد ععدصل ممم ةاعع ماعد, هن آ1ع ل6فجمدو ددع نص اعدعدتس ةلععق. [.ع

 افي ل ]مناخ 2404+ 07



 100 111510111 طاخذ 1015 11,5 5.

 هنيلم ءاكبلاب اهندلا تجتراو"نغرالا نم نيعنض “ف عضؤف'نفاكلا وع

 هتوبات حنع مهريغو ءابركفلو ةفسالفلا نم لك هب ّمكت امركد

 ردنكسالا توناتب نيقدهأ 8 ةاوس ءامكنلاو ةفسالفلا ) قووعتك- اتا

 ام تفنن اوكاعت: سيلا طاطسرا: غل -ناق:هنيلع نئيعمملا كاس وااو رخألاو
 عضوف وه مدقتو ةماعلا هتنتو ةضاقل ظعت علو تاكنب اقرودتم 3(

 لاتاقو اريسا ىوبشألا رسآ يما لاقف هقنخت ةرهعلاو توباتلا كع هدي
 لاقف ةعفترم عزجو ليوعلا نانو نوطالفا مدقت ف :ًٌاليتق كولملا

 مح ىلا اوريظنا لاقف سومططب مّدقت دق ؛هنوكسب ردنكسالا انكرتح

 7 0 رثكا . - (9 25 اوس... (3) 36 ظعف 66 بشت.

 صمصعع نأ ةطئموصاف مدنع 1عد ةوصعاماف, ةأ 1عد عامزععد مغ 15 ؟ةعاتق, اعالعو

 نانع 0ع5 ماعم "عاتفعد , دع 1[ةمحعس أ[ ةععصأ مواحنع !تتن

 1ه801153185 280110110155 طذظ آظ5 1111:05081118:5, 1.85 5415
 81: طول 2041018155 وان طل 25 5011 05501111:

 آمسومنتم ععمصل همددطعع لع مطتلمدمردطعو أ طعو تعمدت 1ع 5ةتةضتف

 0ع ظوطوا مدع طععصأ مقمصتق, هنن ددتاتعي لع ]15 1هددلآع ةقدعمط]16ءر ةتتافاتت

 لن عمعدعتل 0 ةلععمسلمع, قعفامأع ]عدس لتأ : « خ]1هدق, 5نانآد عمطق 9

 مما كصعق مدع لعد ةعماعمءنعق ددطاتلعو ءغ لفك ةمطمعافدد عة ناتت ةمزعسا ل9

 [ميمطق ممتنع 1عو ععمصلم عا لعج ةحعرناتدوعممعضصاك ممن 1ع معدم]1ع! » 11
 هجوم وصخ ]هتحص ص ع, 11 ممخد 1ه محمتض دمع 1ع عععدعتل هاب ةدللمواتغ تقع

 1هد ادصصعفر 11 لثأ : « (نعاست نتن 2 60ددتأا و قماتحتلم 165 ةدطععو هوا لع
 ىعدتت ءقماتلكز هءاتت ندتت 2 مصتك هذ مجم[ 1هو رمزك قا صممت. ١» - ط1ةكمط

 537323 ةطقاتتأع, [ةملنك نسنع 165 عقرص] ةدومد عماف عا 165 ةةضص وامام عاعات-

 5دهلعصأ, ةأ لتأ : « ذآ ةءوص(لع صماتك "ةرماتع ]701 502 76003. م) تح 016[2-
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 نينا هيوم د ستيت رق «كلجتا ىيمك/ مايخلا للم رىلار يضعنا ب فمك مالا
 "اهيل (يمدولا هنويك نايه بتةرنلا زر فكي دسك از اه لاقف
 ىن مدهزإو نوباتلا اذه ىف سانلا بغرا ام لاقف " سومثورذ مدقت

 كّئباضعا نم ارضع لقثال كل ام لاقف سانملب مدقت ف ,هعدوم
 ام لاقف اقيبوط مّدقت رف :© دالبلاو دابعلا كلم لقتست تنك دقو

 نعت ف :مهيلا عرض اذه لكعم سمارتقلا كلذ لك كل غبني
 بحر ناك ددقو ناكملا قيض نع بغرت ال كل ام لاقف سيطارقميد

 تننأو قطنا سبها يبارك دع لاقف طارقس مدقت -2 ناوين الاينجلا

 ديبصي دِسالا اذه ناك دق لاقف 0سويرغ مّدقت ف ,هظعوا موملا

 01 ةلدسوبع لفهصو ل1. ب 8 ١1 ةزنكأ . به 6 سويبورذ, 1 سويورذ بسال! آلا معينا ---

 5 ةلهدوسع لهصو (ن. - (' )1 اعم ظعوا..-(7 () سوبرغ .

 معد نامصأ ةهكهسعغ عيفستأع لتأ : « ؟هرنعج ىدحصسع 1ع دوصوع لع نعاتت لت

 لمعسصمتا 5 عدا قثةردصماتت عا ءمصحصحع ]!'هدحطت»ع لعك هسقععو 2 للقوات, » بح

 زدرموغمع د فامصأ هحدصعم صفع, لتغ : «٠ لل ععمصلمع نادك طع ءهعوودلا

 ل'عمكودتع 1'هدن, 1ع ىمتلخ مممتساعدوصأ صكوتت لقصف ]نريد ب 27هعواطغمد
 ه ة[مزجأ عمقتتتاع هحدصسعغ, ل114: « (0نع 1عد طصصصسصعخ دمصغ 2710ع5 (لع آه طحفس

 ةغرععز لع نع قءودعتل ءا ىبيكاك هدغ لع ]اه -مقمادوصدصعع هج ةاعع لفممود! د

 ب 8هلثمقم هةامصأ ةحوصعفم ةممادتتع نأ : « طوس نم1 مع معابتحأ ا ةمان] ءان عد

 ةانعاتس لع اعد ممعدمط »عد, 01 نحت ةامتك ذ ممغصصع لع ممعاعت» ةعتأ ]13 ءطقمعوع

 لي عمسج ءعص عدم عصغ لعذ طمصصعو ءغ لعف مهربدف ١ ب [هنطتلوف (2) دةامصا
 هحوصعم ءجقدتأع . لتأ : « 14 مع 0عنه35 مدخ امصغ ةدتعع 1ع ةدمععطع طتعتسب

 مامدعف مصصصصع اخ عى, همز هم طست , لفصخ ءءاثع معمامدلع طيبستلتاغإ»

 ب 100م0 1ة1غ5 ده نادصأ ةكدصسعم عمفاتتأاع لنا : « ![هيصوسم] مع ءطعمءطعد-اد

 5-5 3 0 هعءعااغ للعم ءادرعع ناسمتأع, 01 011: 01 16 17356 60

 م'نامتأ مق هقدعت "ةفاعل ١ د جوعرمتع ه'غامصأ هجوصعم عمقاتشأع لثغ : «1نعم
 اه ةامتف منو ةنلمومعمصأ, همدتف ةسرمسسل'طسن طخ لوصصعن لعد عممعت عم عصعسأت
 01 6لتاةهصاك. ١  طات]د تمد (2) ةةامصأ ةحوصعم عدفتتاع لتأ : « نع ائهص
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 دلال ىلع يعن 0 لح لادرمأم ةن و 0 دق أ ىالا 1 ظ

 دقت

 تفك 2 مدقتو «ىرخالا 1 نول لذنالا

 رخآ مدقتو «عيرسلا اذه كتوم عم ريتكلا قلل ةتتاما نع كانغأ

 :تنمعلا ىلع ردقنال ىل رالف مالكلا ىلع كدنع ردقنال انك دق لاقف
 تكرت ام لهسا امو [هيف] «ةدشتت ندك ام [ّدَشا ام لاقفرخآ متدنقتو

 ترص ىدقو عت 1 ةيا راعت كمهككبأ ا كال كافه وهلا مدقتو ؛ىآلا

 كربصك ىزبالا قربصت نكت م لاقفرخآ مدقتو ؛كتامم دنع مييكبت

 0): 0 لاغتنا . - (2 1195. ددشت:

 نتن ءطقفدهتأ لعد [10صق , ةوا صهتس أ[ عصمسأ[ (ةدصطغ لقصف 1ع 1لعأ. ١م الص ةنتاسع
 و ةامصأ ةحفصعم لتأ : « (نطقعدس ؟6ءمالع ع ننال دؤدعر "6ءماتع ممهتس أ عطقطأ
 ع ناتع طخ هك ةعرممغ! ١ ب اند ةتانتع ةةامصخغ هكوصعف لثأ : « ]ب هرتطعسمعمأ

 لخمرع ىصحت عما ممتعاتج تان 7173015 ات هات 2201[. ١» - الد ةتتأتع ة'ةغمصأ

 ةهحوصعفم لثأ : « اكد ع5 لغاتح»6 هأ 1غ "عمموعد لعق 1ةطعتعس لع هع مممت0عر

 ماك ممهتسأ عرس وما ءمرصص عما ان دعمك 061136 لعق امععدس5 1ع 1'ةنكعن»

 - لم ةتاتتع دافامسأ ةكوصعفم لتأ : « آت ةتتخفتف طاعط زمان 1ع 153 عد5ة* 0ع
 اسعرع امصغ ل طمسمم عذر 8 مممدتأ نا عمد هطخ 51 مهم ما ع ءرأ! ١ ع الد ةتأن'ع

 هةامصأ 372066 هت[ : « ]وانك 000 مولع عم أه م16ةعد عع, 223112-

 [ةررهتأ 20115 26 7201117025 120115 1311. » آند جسام ةةامصأ ةكتوضعم للأ :

 « (هرم طعم 11 ةامتأ لت ءنلع هاا عتسلعع ع لاتع 010110 3166 31-

 لعد أ مدحصق 11 ةامتأ ةهعتتلع 0" ةطفصلمدصسعت» نع نانع اح عتق 0ع نانتكأعت

 ممهتطأ[ءصمسأ! ١ - الم هتاعع ةةامصأ ةحتدصعم لتأ : « معأو ةكواتنب مد

 - 1 ةصخر 51 14ه عافصرمد هنأ ماعيمعت» 15 طمصصتتعقر 1 145 لق مامات 31

 رممزخا. ١ ب الو جاع ةةكامصأ ةحوصعفم لتأ : «٠ '['حن »' ن[ةنف 7035 31 1ع

 ةدق 18 طغت عمم ننع ان 165 نذ ممموعصأ لهصق 16 عمووعتل. ١ - اله ةتتأتع
 ه6ة[ة01 ةحدصعغ, 03[: « '1"ن ع5 عدانم لقصف 145 '1'ةصفط»عو 8 ممعاطعتءطغع لع
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 او هاينل“رخ اتلطل تادتطلا بلد نافف ملا تكشو ؟ةظؤباعلا ف: ىآلا
 ىف تيبت تنك لاقف رخآ مدقتو ؛نوباتلا ةملظ ىلا كرمضم ىأ ملعت

 ناكم ىلع لهتقملاو تيبملا ىف نرصتتقا كلاب امفرخأ ىف ليقتو ناكم

 انزدق ذاو لوقن ناردنقت مل .لغفت نأ نردق نمح لاقفرخآ مدقتو ؛دحاو
 ميرلا نعلق دق لاقفرخأ مدقتو ,لعفت ناردقت تسل لوقن نأ

 وتوك لاقف رخآ مدققتو ؛ةيشاملا تعاضف ىدارلا بهذو ةقسابلا ةحودلا
 رخآ مدقتو ءاهل 0ةبواال ةبيغ اذه مككلم م دقفرخآ كلم يلدغ

 دق لانقف رخآ مدقتو «بارخلل تينُبو تولل تدلو كتا تدلع ىالا لاقف

 . عبرا ىف اهنم تلصح قف اهتكلم ىتح ةضيرعلا ةايوطلا ضرالا تبج

 رجلا بضنو خماشلا دوطلاّرخ يك اورظنا لاقف رخآ متقتو « عرذا
 0 1 كبوا. -- 2 5 عارذ٠

 1و 1[نستغمع لع آه تعب 1[عممدصغأ ينع ات ةل]1هتك ه 1'هطقعدسأغ لس ع»ءادعتل.»

 - الو ةهتاعع 5 ةامصأ ةحتقصسعم 011 : « "آان 37315 انت ع20101[ 20111 78535عءل*

 ماتتأ ءأ نص ةتتاتعع مانت [ةهتتخع 12 ةلعدأعز مماتت" 101 1ع مد[ عماأ عددا هل 16-

 ةعرأ ممانتع 1خ متتأ ءأ ]12 هزعماع, لكم ةعتل عملسوز18 ١» ل الص هناء 5 ةامصأ

 ةحوصعم ل3[ : « (0نقصعل غن مماناتقتك هت, 6015 26 7001171085 مةعأ1ع“

 101211 0116 2011585 5 مهل عدل ادن مع معاج جوار. ١ ب الص 31116

 هاةامصأ ةكدصعفم لثأ : « لع ؟عمغ ته 0فموعتس6 1!'ةعطعع محمر والتعب 1ع مقانع

 ءوأ مدعأت ءأ 1ع [ممهدمعدتت عا ةطوصلمصصغ.» - اند ةطارع 5 ةامضأ ةهؤضصعم

 لثأ : « قدتحعتم نص ةانأنع 01, هدد 16 70156 ناتع 70161 عقأ مقل ]ئ0111 0

 . 70هزتووع لمصأ هدد مع معرتعمأ موق.»١ - الو ةهرتنتع هةامصأ ةتوصعف 016 :

 / « لل ميعوعمأ نزع كدتك ندع اطح نامتك م6 مما 15 ممم ءأ لمع مماتتع 12 لعد

 [م”دعاتمس. + ل آلم هدتاعع 5 ةامصأ هكوصعفم للا : « "لات 35 مهعماتت"ات 12 اعاك"ع

 ةرد 5ه 10د عاتعاتت» عا هج دذ 1دعععتم» لع غعالع دمرعاع نصنع ت15 م055606ع اهانك

 ءدانغرععر ءأ اح هك صن ممنع عد هجمت !'ةورردعع لع يسقاتخع مسلم عوب ١ عالم

 هساع 5 ةامصأ ةحوصعم لل[ : ٠ ؟هججعي قانع غم ممصامعمع ءقمدصصع ءألع
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 قاب اب تلاقف ردنكسالا ةدلإو تمّدقتو ,علاطلا رمقلا طقسو رخازلا

 والا كابنم تييسبيأ ديقو ىنيقرشملا دعب كنيبو ىنيبو باوجرإ نيك ىلا

 بلاغ يأ تدلع ام تلاقف كنشور تمدقتو , ليل دم لا بقأ تنأو

 عيج ينم بيك دق لايغف لاما بميا بجايم متققي يي ىلإ

 جتاغم هذه 5926 نزافل مدقتو «كل هتعج ا ىالا مسقف  لاومالا

 متقتتو ءكنم هذجآ + اه ذخوا نأ لبق ينم اهضيقي:ر مف *كنئارح
 تمبصنو دئاسولا تعضؤو شرافملا تحرظ دق لاقف يطملا بحاص

 را نديجو هاباعكلا يلطق٠ لى يلجلا نبع راوتنمس

 هذه ىناعم ىلع هتاتدهزو "همئارم ىف لوقي ام اًريقك ٠ ةيهاتعلا

 0) 31 لاملا. --- 21 كنتازخ . - (0 11 هنع هللا ىضر ىبلاعتلا روصنم وبا مامالا. -
 (؛ 1[ هتفاتلا ابا بذجو . -- 5 11 هيتاريم.

 وءوا ةوءمادافع, م ماعتس هءغدص مدع 11 2 اهضر, ءءانع ممادحعءالع طتصع .

 طصا]ومأع ءمتصصع ء116م هوا اممصصطغعإ ١» - آند مغعع 0: 31ءجمصلع 5 ةامضأ

 هجوصعمع, لتأ : ١0 محمص ظلك رز يمفرعدتك اع "عممتس هلمدتك يحتا رت ةكدتأل عماصع

 مدمن ءأ ام1 ]د لتكامصعع لع !"متعمأ ذ 10 ءءعلعمستأب مممتساعسمسأ زع م عومغع

 رماسم اع متن ءأ تعممصلمصغأ ان عد ماسخ مند لع ممما يدع مممص هدمطعإ »

 80 منئءاطمسملع ةةامصغ ةجدصعفع, لتأ : «لع طع هعماتدهتق مدك ندع هعاشت

 اتا 2 ؟ةتصعات ممم مغرخع دعمت ةتسعات. ١» ب ]مغ عملمصأ 9 0

 ه6ءامصأ ةحوصعغ, لتأ : « "لكي مم'مملمصصقتك 0'ةصففدأو» ع5 م1عطققةءقز

 ممومزد مممتسأعسمصسأ نع نادع ]21 ةطممق56 ممانج اما. ١» ب ]رع [منومرتع» ؟ ةامصأ

 هحوصوءغ, لتأ : « الهعإ 1ه5و كعأذ لع .ةزعه ممومعوز هنلمدصع نتمد» 19

 . ممعمصع 0' ءماعع دمعك مممتسك, ةكدصأ ندع 1'هم مع ممع لعممدسصلع ءمدممأع لع

 هع نيمع لع ه'هأ مدق عود لع امزن.١ يع طعأل لع 12 تتتولسف ةاءافصأ
 31206, ل11 : « آبعق «0115ذز125 5021 انك 1عو هنوز1165 دمصغ م0565, 1عق

 [هطاعد  ةمصغ 0ءووفءد, مهتف ]ع طع 7015 مدق 1ع ممهتأكع انت ممم 16

 طوصوتتعأإ »

 آب ةساعمم» لتأ : لدن ءعمصمحودغ نان ةقطون ل خاقطترو, لهصف ةعد ن1 ةوتعف ءأ
 لحصق 5عق ممةوزعد هماسضاس ءا] عد, يرتمسمع 35562 دواتحت عدا 1عو معدف6عد لع نعد
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 ردنكسالا انكّرح نوطالفا لوق ىنعم مظن ىف هلوق اهنمف تادكلا

 هنوكسب
 اَمْثب موي ةدغف لج ٍبِحاَص ..ىتأ 1 تايب ان يعاد

 ٌصَصْع يل ٌتْيكَح ىرتكل ْنَق

 ى ا سد ني نع ندم < خخ 2 ع ا

 باَوُت ُتْضَقَن 1 ا ية عا

 عا عادلا ووو

 باس لإ عاصم عل تار أونيأو تول 3 اودل

 ١31) او خلو .

 10120115110 65. ”]'ه]و ةع5و 6هرعو انت ":ع01001115 [ 1ج ةمررواعرععم لع طاوكمص .

 « .11هعوصلد"ع دمتتق "عرتاتع ]دوز 50ج 16205 » :

 016 8 1 © ؟ى]15 زطم ”1"طقطنأ , دنس حصدت رصد ناننأأ6ز كننصل نأ 1ع معورنعأب 1ع زهدحتخ هان طن هد مهناتل
 طوع صحف 1هز, زع 1ع زاسععر طخ طصوق 1هتأ همصصقلا"ع 1ع5 ةصوعمتقدعو لع آه طصمصأب انت طاق

 رجماقو6 عد ءالاعق , امصلتخ ندع ات ع5 لمصق امر 16005.

 آنا[ نعو ع5 لانت "عرمر"0 0 ن15عدغأ ]ج3 ةءرواعوعع لتس ةانأنع مات[ هدهردادع :

 «للتع» قلعجمصسلمع ةامتأ امنذ ةلمودعسأب ممهتك هتتز هما طسن ن1 لمدصع لعد

 هرد عز عم عرص عدأف ا ةلتكهطأم» :

 لعاثمت همرمعاغ, ن محمص طعم 2غععر عا ااطخ صع م3 0 موصل 1و "ثردورددع لانع 011

 ةردزرعإ دحام ؟ةرجممت"غ, هع طدغ 18 10انل كادت.

 ('نامتأ ةفوعت لع آه لمدلعس لع هجمت ءصاعسث, ماتتك ل'هعملع ةءعوسم لع دحعد دحفتسك

 13 ذو لع اه ؟ةدصطظع.

 ١ ]2ع غمر دسار )ع !"ععومتق 1ع 27ةيئاتكدعص داك ددطتاهتعذز طيئالك ةتنزواتت'ل'طدتت ان

 0هدنتطعو عو ةمقعات عم عدم عراك ماك ةلتكمصتأك يبدع معصلمصأ اه 1ع!

 لن[ 66 عزو 1 عم 13 ةءواعمعع ل" نص ةاتأن"ع مطل ه5هرحطع : : « خل م1:6-

 2 همدخ 0 5015 01 ادن 315[6 6 1011 13 ردممد" ©هأ كا 11 37315 606 من6 ااذننللو

 آ5 لعقار" ات ع0 » :

 1 0 آه مجمدخ ءا صؤعم مودع 12 لعداضتعاتمم ! (ناططهعتس لع 70دك, هعمعدلمصأب
 لعدم لتكمل ع.
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 "ار دنكسالا دعب فئاوطلا كولم و كذ

 ىلع اهريغو رهش نارياب كلامملا روما ترج ردنكسالا ماتا تاضقتلا |

 سوردو ةكلمملا نم ةعطق ىلع كلم لك ءاليتسا نم هردقو هدارا ناكام

 ىاكو ماهنيو مرَمايو ملرعيو ميلويو كلي نم باصتنا ىف مولا
 اكلم نيعبس نم رقكا ماشلاو رصمو نهلا دالب ىلا كرتلا دالب .

 - ىارطاو قارعلا نوقناكسشالا كامف اهنوثراوتيو كلاهما ىلع نوبتوتي

 لب ةاطايهلا كامو داوسلاو لصوملا مورا كلمو لابجلو سراف

 ىنادلبلا مريغ متقتو ناسارخ كرتلا نم © ةنخارطلا كلمو ناتسرمفطو
 0) 31 ةيردنكسالا . - (9 8155. ةنحاوطلا .
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 آمون خ1 يمصععع طدغ صمم“, 1و [كأهلف لع 1[ ءةصفعطقطع ءأ لعد ةسطسعو

 محا نعد نامتعمأ عماتكت ع مغد داتتكدنتأ دعد 1ساعمأتممم ءأ مصكممغدصعمأا ذ

 نع ناتتأل ةلتونأ ةامطأت , ف ةوكمتم ندع نطقعاتس لعد ممزك ةعععوجدتأ 1ع م0ا170هذ:

 دادس نصسع مميسنمص لح ؟هازتوحسصع ءأ ينع 1ةصعتعم تفدعع 0'هردعند 1عيدعأ 11 ا

 هح011 اند 50ا17ءدعذتس 1عاتتع لمصصخساأ 1اعبنع 107 ءةداتاتت"عر 501[ 06 ه15 [عت0لق-

 اةلعنر 5011 لع عماتج ع صعتعن, أ ةجدصغ 16 لعمتغ لع 16د [فممدعس لع 1عاتن"

 مصمم 3201 ءأ 4 ]جدع لل عملمع هععامتسم هعاعؤ, ةامتأ ةطوات. 1| 2 00

 لمصق 1م "مهتمص مصنع ءعمامعع 1ع مدرتن لعق '1تععف ءا 1ع ال هصعسب !ةيرراو
 ه( 15 ىرسع, ماسف لع دملحمساع-_لتع هتك, ندا .انقاتنمهتعمسا .ةتصقا 13

 سمردسسصعد هذ طغعع طغع6لتاهتعع. آنعد 4فعطلعهصتعمسف مهد5نغ0هتعمأ 1!" ممنون. ف

 ممدتمععد لع !"ةع هأغ 1ع طرءطقلب 1و5 ءعد, 8[هددهد] ءا 1ع ةدجةلن اعف
 1[1بةيعاتتعو , ظدلطلطط ءأ 1ع '!'هلطفخسئافسن 1عو 1 همططمال» طدتعذ, 1ع آكطمةفؤط.

 لبعد ةدتاكع5 نات 5ع موجه ععمتعما 16 معواع لعك معموتسععو, ةامتعسأ ءمضمح

 م1غغعصعصغ صلف معو لمصأمب لف ممىم6 عامل عطا ءأ طوصمهتعمسأ دعبل عمم ءدحغ 1و
 ةوءطاطقستعمو ب لهصق !ءانعق 1015513765, 1 م13؟دتعما 1ةدرتو ممدطق ة10-
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 تايتاكملا ىف نومّدقيو مدولجُيو 0 نيقناكشالا نومظعي اوئاك مناالا
 رارقيتساو الزإ كلملار صنع ىف ميصنم يزل عئامنا ىلع مءامنا
 ربحالا اراد ىو نم © ناكشا نأ لاقيو اًينات ضرالا ةّوس.ىف © مريرس

 0 دل ايست ون توا ىك نا نام جلو يعم لس لاحم
 همنا ىف ىالخالو نيقئاكشالا باسنا ىف كوكشلا تضرتعا دقف

 عقو مباسنا ىف «ىالشلل عبقو امكو معا هللاو ميدقلا كلملا رصنع نم
 ضيعب ىف قربطلا ركذف مكلم ددفو مرخاتو ممدقتو مئأم ىف اضيا
 ىدحا هبكلم ناكو ناكشا نب كشا ”منم كلم نم لوا َنأ هتاياور

 000 ايمي طك بيل ةئاوولا ملص ىف ةبقفاورب ةييشا عيوصمو
 0 ةتزمطلا  كذ ل نينسرشع تناك ملاعف كلما ةحم نق.هفلاخ

 0) 81دصوسع لقسم 8[. )9(  31 مهرئارس. - (3 34 ىاكسا. 60 81 باستكآ. - (37 6 مهناذا .

 ل ( 31 قالخل. - (7 31 اهنم. - (9 0 تلاقف.

 لعوودتك لع لعتتس ممدزم»ع5 همدمقز ءأ عاقب ل'ةطم»ل , هد ىمصق1 لف عداتمم

 12 ممطأاع هرتوتمع لعد ةقعطلعمعمتعمسق , ننت لعوععدلقتعمأ لع 15 "ةعع 0131

 0 هود ةععممل انعم, مدع ندع 1ع ةلغوع لع 1عدع عمان ععصعمت عدا 5ع 10اتع

 ىهتأ هج ةعماعع لع 12 اع

 قةدعطاعمس , ليا-هد , ةامتأ نص [عدععسلمصخأ لع ]آنةعف 1' حض علقم. (رع"أمت5 , هان

 يىصخسضةتعع, منغ عملعسأا نستل لعدععملمتغ 0'ةمءطاطقس  طلذ لع اكمت ةطعفعءطب

 15 لع [كمت 0هطخلط. 12'دساععد ]نت لمدصعسأ دصع ةاتأع هرتوتصسع. 1[هنك دعدأع

 12 طاتماتمس» لعد 4ةدعطاطعهصتعمو وأ ةصعءعسامتسعز هذ طع مصاعقأع مهق عانت

 . لعومعملهصعع لع 1 ةصعتعممسع لج مهمأاتع تمرجتدلع. ططتعم عدل مصصقتأ ]و ؟ةتاغإ

 ]يأ ىصصصع ممستع 1عدع ععوغولموتعر هم م'عدأ مهك همص مآاتك 0'جععما ةاتن
 [1عنرتك هممدصقر دنع !هملعع لفصق !عونعأ 115 دع ةيععغلهتعسأا كغ ىدع 1ه لمعأو

 ١ لع 1عدع5 مودعف.  !ةطقتتي لقصف تصع لع دعو ؟عمولممك, "ةمزم» أع نانع 1
 ممعصتعم» م01 لع عالع لجصممأتع ظحأ ةفعطلع, لك ل خمءطلقمسب نان "6عصم
 رتصوأ ءأ نص ةصك. آب هساعت» لح 5ء70)-جةعأب عنا ل' ةععم»0 ةكعع ]تت لةطق

 نعانع رعدوزمسر ذدحتك مما 12 لسعفع لم مفعصع ندتل لئأ ةحوتم ناغ لع لثح
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.1515 2185 8015 215 115101168 158 

 0 ةتالس ننينغتسو"ئمتتتا فالس ناو" هاه رونقا الؤا خا ئرتعا“ةتازز
 نمل ربهلو ةّصقلا ىن هيلع دازو ةياورلا هذه ىن © هبذادرخ نبا هققاوو

 مكامنإو مرابخا ىناهتدجو لا طيلاشلا هت قا انأو ذا

 نددت تكن نم واطول رق طق ية 7

 هازل افلا هنيمج هنتاكو ياو قفل رغختاو نادال افا

 وطعام ىلع + ماو صل 6 هيلع طاتحاو نمل ضع

 ١ 11 ةاشراوغقأ. -- 0 11 غخنسو نينتثأ . -- 3( 31 هنذارخ.. 0 31 ةوىع.٠- (ة) ١1 مهيلع.

 هصق. آ) ةردرتقو نصع ةجاع ءعورمم ممعساتمدصغع مون '! طوع , 1ع مخعصتعت" 01

 ادأ 3ةولمةعفءطقط (ةلومن مىءطقطل نانا ةاندلا "نعم معصم لهصأ 501731116-

 لعتح ةصق. (0*هدؤ هع نع مهمممساع ةوداعسمعما آطص لكطم»0قلططظعا ا
 لموصع نص معزا ماسك كععمسفأامسعاغ. 0م 1ع ممعلأ ةرفمدسات عصا ذ ءعاست انت

 مهممم“ع طعوسعمدر» لع لفامتا5د. (0دمصغ خذ طما. لع مع م"عملق مهك 8

 «عوممصددلطتلتخم لعد مصخغسةلتعاتمسع ندع زادت اننمانح ع5 لهطق 1'طتفامتسع (ع

 نعود م15, لهصق ]عدس دمدصخ ها لقصف 15 لمعنع لع ]عدو عموم عقر عا تهدتقتح

 عرعرنمت 1عو ميكس اممم 1دت15 ندع زع مصق1لغمع ةمرصصصع نع".

 407010 8ظدالذلل 14560 111ع4لا 11817

 (ع مرلسعع نأهتأ 50117 عمت 0 20[3ةتد ءأ لع 13 مهر عم"ع مدجاتع لع

 !"[ممو كك لس 1"ةع5. آنعد ل18 6معصاف مكصععن, لقصف 1ع5 1عااتعد ننلف آنت

 هلمءوددتعسأ, 1ع يدملت طمتعسا لع 10: ءا طتق هأكعدتعسا ع5 ممموعصأف مماتن

 هج ممععومزع تتح مةمعخ, ممص هل طاع لع اتطسأ. ةردصا لفعمسج عا !'عصع

 هذا هذ ةامتأ هفعطغ 1ع لعدتدءونن لعد لكمتدستلعد, 11 ]' عد طغ ةهعاتع كالع
 مردف عركاو هحتعع ةملس. ]1 ؟هتسوتدتغ 1ع ميكصعع عععع نحت , ءامطأت مدن قلععمصلعب

 عمم عصدتا 1[هددود] ها 1ع 5وجتن0 هك 1ع ءدمقذدو لع عمو مدتق. 8انتق 11
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 اراد راغب بلطو مورلا ازغ رق اهنع هدرطو ردنكنالا دي نم داوسلاو
 ورا يع مموعس قطبا ى علابز لهم ناك غيظعم ىاكن
 ردنكسالا لقن ناك ام لّوحو منوصح نم اًريثك مدهو منم ريثك

 راسو ةّقمرلا نع ىقخو ةفسالفلاو موجخلاو بطلا بتك نم عيلا

 نم ٌةنِس نمتسو نمتنثا دعب هرادقملا قراط هقرط اتلو ”ةريس نسحا
 هبّتر ىءاد باجاو هنبا روباس ىلا دهع هرع

 0 نبروباس كلم

 (0) 1[. ةريسلا . تت 0 34: ىفملا .

 همحفطتغ 1ع مهجد لع ظمضسص كب ؟هدتامصأ ؟ءدععمع 1ع مصممسأ لع انؤعفت 1! انا

 . ةعمطع 12 توعد لع دعذ ةعصمعو ةه 13 ماسك عضوصلع مدعاتع لع 1م صهأتمل .

 ءصحسم ءممصأ 15 طمصصمم ع5 داتنع لعد مهحتسعو ءأ 1ع5 همالهسأ عمقاتتأع, لع ةورسام

 وىنسنأ 6( مغص تصع ممتلاتغن0لع لع 6»ععد. 11 لغاسدتكاتا ةهسقذا نص عظهضال

 ممصخط»ع .لع 1عدع5 10اعععووعد ءا مةمممسأام 1ع5 هنح» مقعد لع مم(لععامع

 ل هقاعمدمسستع ءأ لع ماطتلمدهرطتع نات لل مصل 31214 131[ مهقذعع لهصق اعاتن'

 مهو. 11 ه]116ععم ]آه كطقمعوع لع دعد دمر عاف د لئصتتسسمسا ]صملأ. ءأ ود

 عمات ععص عدس عصغ ؟ادغ ع5 دمحم عال1 اتت.

 امومة ولمن مدءطقط , ةعغ لع ةهزدهصتع-لعاتحع ةصقر معيانأ 12 ؟1كزأع أن

 ؟وأمآ] متعتغمسس زل 06و عمه ةمد الف 5ةطموش“ كنون لع 50 51160 ءووعان“ هأ رمل

 ممص0لنأ ذ 1[ ةممعأ لع [آ1ءات.

 مريول" 015 588018, "11,5 2410700550111

 كدؤطوفم, هربدصأ طغضخم لد ممدحمزع لع دود مغعع ةلمع5د ينل ةامتأ عمعمر»ع

 ة00ه]عوءعمغ, هذ 12 العدم لع !'ةوعر طغصغط ءمتأ غ 12 ؟هلك لعف ةحوصاأمععم لع

 12 هزيوسأغ عا لع 12 زعتصعددع, ]0 هتفددصأ ماعاسعسد عمأ لع اهدتعد ]عد لغاتععو

 . لم ممصلع ءأ هدعتالدصغ 1عو ممغصتععم لع ]2 تع. آ)ع دود اعمممو لح ةتعمأ
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 عسل رحل اوتيل هنا ىكحيو مالسلا ميلع ءآركر نب قيكو ىسيع

 لاقف كيلا لضي + مادول لاقف# مادول كلما بيلا ام هتثامان

 ةضاير همصلا نأ معزيو اذّهصقم موي لكب كري نانكو 7 تقدص

 ىلا عجري © ف ناسرفلا ةنعاطم ىن هيلع ىذقحي لاثمو ناذبالل

 لامي ىف ةياهن نهنم لكدل ةيراج ةثام هابقتسيف راهنلا ةوكق هرضق

 بارشتلا تاماجو الملا تالآ تهيديابو لذتللو كهل نهيلعو لاكلاو
 اتم قللت 0 0 اال م سمحاولاو 1

 00-5 1 0 2 هنيهلُيو 0

 مانملا نم ىضقي دم هسنأ ىشانقيو هسفن بيطت ىأ ل ىنهبعأاديو

 (0) (نعو مممأق مصقول ات عدا لوصف ]1[. 8(  ( رف. ب 3 11 ينفخي. )"(  0 هنفجتيو.--

 5) 31 نهياطبو

 لغدمم ها لعمم , 1ع للك لع دعطمسع (ندع ]5 مدتح 5هذغ ىادتع ءاتحل]. 0ص هع

 صاع نأ لتأ, نص زماتس ه ]نص لع دعك ةسصتق : «(0نعالع طعالع ءطموع

 ه6 16 مماتحمتت, 51 لمعدتغ ! «  ١» مز1 لسعدتغ, ماتننم عا ةصماب ال 26

 1غ دعرعدتلا مق ةءااتب ١» ل « ]خ1 هك ؟ةتذوص +, 016غ 5ةطواشس 37-11ةتغ ]ممانا“ طقح

 طتغسلع 0'هلاعرع ءطفونع زهدتع ن 12 ءطقفدع عا معن عصلمتا ندع ]د ءطقفدع ناقتك

 نص كتعمعامع ماتت" 1ع كمدتمو ءأ دصع ةثئمأع مماتتع عد دمع 6و 116

 انتو, هم "عر ءدهسأ هذ دود ممهلهتن, لمصمم 15 محدكتم نع, هعصأ |[ 5 2000

 ىمصدتعما 16 ممعونمتعب اماتاعك يتعؤس ءصعمأ طعااعو ءأ طاعد 121165, همانح

 ىعرتاعم لع مهصتععم ءغ لع مكعطقم ةامالعك, اعصمصغ لقصف اعدك مصصمتس5 لعق
 رصفاضتسم عما لع مماتكتنانع, لعد مدمعد "عمصتمأتعك لكحص تنص اسمع, 5

 رداهصأعم 00016 «ةصاعق, لعد طعدتتع طوب نعام عا لعد ءةقدماعااعد لق مهعامسم ,

 ةهتصقأ ناتع لعد مادكعمتتح ءطقنعند لع معاك 1ةععع5 أ لغاتعدأك. اكالعد طحت

 مور لمتعما 1عدسن طمصضتةععقر 1ع 531 تفتعمأي ]دل م»6دعصامتعسأا لعد آستتاك كا

 لت اتص ءهأ 1ع لت عرمان ةدونعسأ ممتع 13 دصاتقتوعانع أ 165 ءكطفصأن, 15 ناتنل

 م01 م1ةنقدصامتا, زهانمتأ عأ طدلتسمتأ ةهنتعع ءالعدر عا جلمدنو مد ةصصع 5 ةةح

 2011155216 6 دمر طمصطعت» ةامتغ قرسرمأءأ. 2انلكر همن هكماع لمرعطمت ءأ
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 قال كلاود بموزع فلا لاوفا للا لاععيمتتت بأ 0 ماهجيا نم لانيو ارطو

 ” يسع كليا 0 لا هثامدن

 ا العلا قوام اب كوس: ونا ذجاون

 مداطعلتل بهي ىناكو ةيؤر هل مرغكا دسالا ىلع سانلا © هأرجا لوقيو

 دوافع يمي لعل مت ني نسل هتاف هيف تد اذاف ( هوكع ىن قالعالا

 نم* هلوقب ةيرسمملا دارأ ىنعملا اذفهو ئاهتكتلا يلوم لاق هيك وخلا

 ظ () ةديصق

 امج نويئصتشَي رو ةاوشلاد 1 ادلييضي تمول يادي الخ 3 2

 "اًمرَكَك كيف نكححي ْنأ َيْعطْسأ اق مهْيلَع سودا لبق نم ته

 (17 ]8 لامبإا . + (2 18 مهنم . -- 3 ة[دصودع لهصو ((. - 4 ١1 رجإ. - 9 ( مصعب ب

 ") خلهصوتع لهصق 1[. - () (( اوحراو . اذ ]زوم هي (طحق. هع. 0ع1م طاطا ماا غودع

 : طهقمصهلع, مخ 3086, 101. 381) : اسمش تلز امو © لبق نتاج.

 و'خامع "عمموغ 1ع ا!عممزنجو ه6ءءودوتععر 11 دع معد لقتغ لهصق تضع دهللاع لمع

 لطحملا ةلتعع دعم قدختتتا عد , طاتختقتا عأ ءقاتكدتا 38 ع ءادحع ز انك[10 11 20111ان
 19 طاتتأ عا دع معاتعدتغ ةمقتتأع لمصو !'ةممدسعسعمغ لع دعد 1عممسم ع5 هانتأ

 مرعدمتا لس "عممد زاتكوتق هع نننأ نأ ععدصل مدهاتس. ة4لمعنر عاود ذود

 طقطت نلعب, 11 211216 3 13 طق.

 تؤلطمفنع مع لمدصمتا ةسلتعمعع نسنتسع 1015 مهنع ططهتفز هته 11 لتفدتأ د

 « آن طمصحممع 1ع مانسق طقضلت ممانع هام نعت" 1ع النود ءوأ ءعاصت نحت 1ع 701 1ع

 . ]اسف ةهتحعمأ. » آنع5 هطزعأم معلءلعتج ننال هأآعدتغ ذ دعو مصحتحعق , 11 16د

 لمصصدتأ معدعمسأ نت11 ةأادتأ ممهثتأ"ع لع دد م"هتكمد عا هعوذدتغ 12 لتكن طانم

 اطمح تمس ]1ع رتص ]نت مممدامتخ هنن عت ءونت , ةطص نع ده دماتس1 1 عطعع مع

 1 رجوق ةااصلط ن نع نذل 1 معوفع. ]رت ةجاعست» لدغ : (ر'ةهدأ لفمصق هع دعصق ننع 8مار-

 ندع 016 لقصف تنح 06 هو ممغرم 65 :

 '[كن مع هعووعق مدك 0'ةانخع نص عفصفر"ءات> ةكمأ ممانز" ع5 تمدالتا7عؤ , يتقطلأ 115 هدأ 1016و ءأ

 نتألم ةدمغ لعععصتتن طغالمصاك همصحعمع لعد ردا عزمعد !تصعف ناطوفدوصغأ لععوصأ ءااعق اعد ةغمز] عود

 لن ع5 عقم ةرععاتلل عمات ءزكك ءاناع ةحوصغ هدمت 106 ع5 عمات عدز هو طع مضغ م85 هع]] عو-عأ

 ناحت معابحتعصأ م00لجتعع عد اما 15 عفصف هونغ



 102 1153100111 وول آ[1015 5

 انوا ى..هلي دانس اة يلملار :ةينازلا ةطيعلا كلت فوبم زوباس نانا

 هشم الو ضرم اهيف هل ضرعي | هكلم حاقتفا ندل نم ةنس نمسجتو

 هب تلآو [اهنقح] ةلواطتملا للعلا همم تضتقا فودع هدصق الو وس
 () ةليإ هيلا سفن لك انام ىلا

 "اروباس نبزرذوج كلم

 هيلا ءارقف هللإب ءاينغا نحن لاق هدعقم دعقو هيب| دعب كلملاب زر ذوج

 ىنبب ارك ىإب هكلمرما خعفا رث © هيلا قلزُي امل انقمفوت ىلووهو

 0 ةلدموسدع لهمو ل1. -- (2 (( قلبا. - 0 آ.ع5 مدد. هزوداأعصأ هنبأ ىلا هغتعيابمو. --
 () ريل .

 قةرحرتعد نسع ةؤةطمتشع نأ مهقذغ لقصف ]عد ءمصلتاتمصسك لدصع 1ع هذ طعاتع

 ممنمع عا لهصم هعانع مهسمتأع !نانعتاف كسوسمهص أ[ ع-اسمتك ةصقر ددصق 2701 نأ

 ءلعردستم 1ع ىدصص عمععسد ءعدغ 0ع دمرح "نعصعر, ةالعتسأ مقنع ةمعسسع مهل هلتعب

 نا هكتمتس ةريسماتح ل ل'هلح عمور, عا م هحدصأ نأغ همكم مهن ةاتعانل ءةمص عامل ,

 اعد رصا صصتاغدو ل21 نعد يتوغععمأ لع طدت دو لعاتع ءا 1ع ممهمعمغسعدأ ]ذ

 هذ مادأع ةخرصمع 10م1[ "عدتعملل“ '

 ممم 015 طلخأت 0114187 , "11:5 121506

 5ةلجونع هحوتأ لفونعصغ قدحصصع ةوص ةتعععددعتع دم طلخ انزةنلطقمت ءأ
 |" جدنا [متأ ععمدصمتا»ع مهم 1عد لتوصتامتععف لع هد قادم. آنر ةننلطممت ةزتدصأ
 ]ج15 ه5 5 16 عمات ععصعسس ءعدأ ةملكغذ ةم مغع ءأ 5 6[ة2[ 35515 هات"

 هود اممصع لت( : «آلوردك دمرصصعد كعطعق, قع الاعات مماتك ةاحألتأز مها0015ر

 نوع ءعقأ لع رجا انع 20115 5 طعومتسز «'عدأ آنت نتن ج05 ل15معدمذع 69

 2101 عدق نانت 10عصغ فذ ه0 "ةمزم«هءادع لع آتت.»

 آدز هس طحمم ةممات عضم دود "مومع مدع نصع قصتموعمع مصاخع آع5ذ طاق
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 منم لتقف مالسلا اهيلع .ءاتركر نب ىيكيراعب اًبلاط لمثؤسا

 نع ةوطن ناطق لتف اكل ناك همد ناروف نكس ىتح افلا نيعبس

 برتخاو هلع زرذوج لسع ىنا ىلا ردقلاك روفت تناكف ضرالا ىلع مدلا
 ه«هيؤدطنلا ىلا :بنكوني ىابكو: نيووكذملا ةربابجل سل ىانكو نيدقملا ب بمب

 تنضم امو بهشضا هازإب ةثامسهو بهذلا دئالق اهيلع دهف ةثام عبرا

 كلذو هداصف هدّتصتم ىف كوملا هكرد| ةنس نوسهو عبس هكلم نم

 هب ىرو رقنق هبانب هسرف ىلع اهدحا ىحناف هريزانفل دمصي ناك هنا

 لرلاسيبسا ا. ىانعشلاو اهالقا همن نق دايداف :هراهل . نط هييط بق فا غأ | ييجست كاع

 لعنلا ٌوذح هلاك تناكريزانعلل اًديصتم هكاله ىف رايز نب رمكمتو

 )00 )0 ناب. افاد )2 11 ةربابشل . وج 3 11 دايز.

 ل'[ورمدقأ, ممدع ؟ةموعع]و مجمرعأ لع لعمص , ظلم لع مدعطمسع (ندع ]و مدتح ةمثأ
 دنع ةنح !). 11 هج اصف ةمحف ماع-لتح ممتالعر ز دكوسأل نع ندع 1ع ددصوع لع لعمم

 :ءعووؤأ لع طمستللوهمصعر“. ]كد ةهلكعأب جبن ممم عصأ واذ ءعاستحعا هكتوتأ نا ممتكذ

 صم, نطع عماجأأع لع مرح ددصع ةامتأ امدصطغع ددتع 1ع دوأ ءأ ةحتوتأ مصاتساتغ

 3 طوست[[هردصع» مدصتصع 1" عدت لكممع مممع متاع, زهكومتت نع نسع انز نطقت

 ةععممصدزم]][ مد هعدحع لع معد ععمسعع عا لغاضتتفتا لفصتممل عم.

 آر نط ةامتأغ نص لعف مه]هلتسد "عدمسد دحغذت ]1 جالدتغ نذ 12 ءطقفذع هحعع

 نان نعماف 1ةهمهساف متصتم 0ع هالتعمو ل'ورع عا ةكصع هعصاف ؟هسعمسف علف
 06 ["ةمامسع. (0تمصل د1 هدأ ممعمف قكسوممماعدةعررأ ةصقر لآ ةضحف ا.

 ' لمصق تصع 06 ةعو رمدعاتعد لع هطقفذعر 11 لععتسا !نتحصفمسسع 15 ممتع لع اه

 مجم"(. [ءملمسأ نيتأل ءاطقفذدتأ لعد ةدصعأت عك, 1[ نص لع عك ةصتصتةتتع , للان

 . هماتزت لع ةد لفل عدقع , طاعقذم ةمص طولت (نعاست-عت أ نص ةءولكأ ءأ ز عام كمرد

 ءهحولتعمس, نست مع وأ ه6[ ةدلهتأ مهكر هذ اعسسع, أ اطزهسسلطقس دع مدحت

 1ع فات. ل'دت ةجوحتتق (لتأ !"دستعتسا  نمع [['ةفعطس عمت طلق لع 7211781, م6111

 ةعوالعمد عصغ عم ءطقفذمسأ ]ع ددصعات عع ءا ييهعاعسم عدا لع آه مغطصمع طمحقصتغل ع.
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 ىاكشالا روباس نب " شالب نب هاش ر هش ناريا 6

000010 1 
 اهمز دلك در للا ناك هلا ؤوفتجبلا ةيفيتي وفظلاب لق قاقتا نمسا

 اهب هتورمو هكلم ىلع راهظتسالاو اهجاردخسا ىلا ٠ لوتلاو قارعلاب
 ىلاعت هلل نكلو هلاحب ىَرْرُي اع ىنقكتو هكلم :ةيضاح تقل ىالزلو
 ةدشتلا فص ةستويغلملاة[3 ةيماهم اهاولملاو ةقاعن ماسلا جمع ىقالدلا

 نيعبرأو 507 6 هأش هش ىاريأ كي دمنا اتللو. ةبئانلا ىلع ةنوعملاو

 ةةرغصالا زرذوج هنبأ ىلا دهع نأ دعب هلايبسل ىغم ا هكلم نم ةنس

 7 () شالب هاش ناريا+ 31 شالب نب رهش ناربا. -- 20 2[ هقاصا. -- ( 21 لصوت. -- '! 31 هب.

 ممول م1 8مل 50 50-1141185 114331, "11:5 ض1 8415:5011.

50111241111 548001 515 11:5" 

 (نع مما, ةتعع6لمصغ ةدمص هدعاع انز ةتمطقمتر ةروصأ معق ]ع مماتكمتع ة

 نص ممددعصأ هن اع اممدم»مدطاتع ةامتا عم لف[ معددع, عدغ 1ه طوصصع 10د

 لع مد مغار*ع آه دصحتس دادنع 1 اتوأع لعد [مممود نس ش1 ىمصلم# هه11 ةعمآماتتك

 لوصف !"[مذوي لع ممدفدتع ذ اعد ماع عم ءأ 1ع ]ممان1 هز أعد عدت" 0101

 طءومتصم 0ع !'[ئأ1 أ ممن [متعع طوصصع طعسصع. 34 لغلوسأ لع هعق انغةواقب

 دورت عماتحت عمم عصصفعمأا ةمشتخ ناغ منءلستغ ذ 12 عقمع ءادل ةهدضدتخ ناغ همو56

 هن فرس. ةلمتخ نس'ءالعد دمدصغ ععوصلعف 1عد عمقععد ندع اطزعد مسسملتعدع

 هرتح طقصتمت ع5 عج عقصفموأل كا منع "ملك عد موس عت عد ىمصمصأ هل اعاتن 210

 لمص اذ معتصع ها ]عد دععمسعدسأ لمصم 1 لح ععوتأعا

 [ مقصف ءطقطعكءطقط دصمادسمأ هردعؤذ مص فعصع 0غ نسمعساع-ةعأ ةسق أ
 ةهزمرتغد همز 1ندز عمم كم محسصع ةمرح ةانعععقةعاتتع ةوص انآخ الز ةسلطمتس اعز هيصع
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 رغصالا " ءاشرهش ناويا* نبزرذوج كلم

 قرصا كف كلملا قاور 0 هنبأ كام ا 0 كلم (ىل

 1 ل يا ال 0 0

 هلظخ لماكتيل هسنا سلاجم ىف نهنمب عمبجي ناكو هماسقا ءآفيتساو
 ينج 6 نه تظحالم نم ةبيضنرفوتيو اعم َنهنساحم ىف هزنتلا نم

 دعت جك نيه اش لافقه ملا نهتحاب نمربك نا ىف هيلع نكن

 ” اسيا ةانفاتتراز وف نوفا واخ نهدم داو لك لتتأكد
 ] ددفولا نرجختسا نيحو ا هيتيحاص نع هربج نطو هثيدح ناقكو

 0 11 هاش ن زرياز ممصعتع لقص (ن. - 8 60 ناريأ كلم امل... 0 ة31[دصومع لهصو الآ.

 04( 1155. اياطخ.. -- 6 31 ايندلا الأ نهب ىري الو ( ايندلا نهب ىري ال. د 9 11 نهظح ءالم

 لل 100) اديب خلكم. (5) 1و5. ةهيتبحاص.

 مظعللا# هك هلخات طال خلق آبظ لظانال1خ , 811:5 218401501141116-501141-

 قةرسؤو 15 مما 0: مةصمءط هلع 5ءطقط منوصم دمص طل آدزسلطقت, لانت

 ممدصستغ دمك ذد لمسصستسماتم» 1"[]ءفو ءا 1ع 1"ةعد. .11 ةلصتستقا#هتأ طلعت 5

 [ناهأم نأ 1عد معملمتأ امؤد ؟ورتمددصأم. آ1وهتعز دصع ةصععلمأع كتععسمع 0ع ىد
 716 ]دز هسلطماس ةحادتأ عمتك 12ج م15 نادت عمود قت عما مواد ]نت [هانأع

 نار أن لم ممدلع. (طمعدصع 0'ءا1 عد ةامتأ يتعؤسم ص عسل طعاأاع ءأ كمسصتق-

 هوتأ هد ءعالع امددف 1عو ععمعع5و لع 1م طعدتتتف. ]1 1ع5 1هتكدتأ ؟عصتس امداعق [1عد
 ممالك هل ةعو طحصوسعأاف, مما 201 1ع طوصطعتسع مدعاقتا ءح ز0انتةذدصأ ةةطمان]-

 اةصغصءعصغ لع اعدمعن ءطفعمعم ا ماعتص همصاعماعسمسعصغأ هد اعد ءعودملقما
 . ممدعممط]16. 0م ءا1عد آنت لعمصدصلغععمأ ةحوع ةسفافافسعع لع اعد لتعع ]ه-

 . يسعالع ل'عماعع ءالعد ةةمتغ آه ماسك هتسصفمع لع ادت. 11 اعمع «غممصلتغ وتل

 1؟ 1عدع لتعدتاأ لمص ندعاومع (ةمممو. طسدتم 1 لمصصع هذ طفعاتسع 0'ءالع5 دم

 هصصعمتج مماتسا لكس تتطتخم لع جعدصل مساع عد لست ععمدصمصحةصلفسأ 1 16

59 
 نيمو علل 241101416٠
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 " اشر هش انه ند ىسرن كلم ١ ظ

 0 نم
 (0) 1155. عاش ناريا . -- 3 11 ءايعا .

 (ةمزع فعطم ءأ لع ماعص ممتصأ مدعاع» د ةعق لعاتح 6013300 (ننمصكأ

 ءا1مد ادت لعيد صل غرععمأ لع غءعمتنع ]معوطم 6 هغ لع لتعع ادندعألع ]دنت ناهتأ

 اذ ماسف هطغمعر 11 "مممصلتأ : « (رعالع نبتت 2 !ةصصعمتت.» (رطقعاتطع همماهسأ

 ندع هنامتأ ءالعصغم ع, كاعد نامتعسأ اهناعق ةداتف1هتأعد ءأ زك 552 58 1

 هعم6دط] عدد ءدغ ةحعع ةا11عق. كورد "مومع لمس ععضأفع ءأ انت 325+

 16111 21 اخ 851 , "11,5 21841150 114111-

 حاوروأ هرتدصأ مسك 1ع ممسدحت متت طقتعتم عاتق قوز ةنعضت 66 ءأ ةغد ةاتز عاق ءأ
 لذا : «لع دانتكأانط 5ع[ ءاتز' 0هطغرمدودصأ لع النزعات. (0ط615ة5عد-نذ01 770 ا35-

 رص ةرصص عور اقصغ ناتع زع 1انت هطغترعمت . وصد عا عمد مد0] اننع ءا1616 0

 ل مصعد هد"0عور عأ زع 10ات5 مد"مدم ءاذ ]12 زانفاتعع ها 1ع طوص عمتك عدم عطط عاق. »

 11 مرت م ءركهمس ع1 عمد عردغ عد مم 5 16 عورتح عمم عدص عمات 5 0ععاتزج 2766 امانأ6

 !"ةمرمات ىدغلمم م6عءعدددتسم لعد هللدتععو هممهتفد ءالعوب عا ةماسضا عا1 مد أ ظغ لع

 عردسلم امدحوتسح لقصف 1ع ةدحجقم لع 1''"[ عمن ءا لمص 1ع آاةعف. 0م "ةيجحزت6

 ندا ةكدتأ مهاد ةردمادكع5ك يسمع عمم معني 811645 0ع ععوصلقف ؟هذف, لمضأ

 ١ ل]سصعر مدع زةلمادقتع, 1" ةصرتوتدمردسم , .ةأ 11: ططواتتساتا ةزد*5 هنتوا" "6ع

 ["عماع- 003116 33 !
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 ١ شالب نب نازمره كلم

 فقشساو مظنا ىدسبا فكو هكلم ىحاون ىف ىاط نازمره كلم امل

 نامسصحلاب ٠ علواو ءافعضلاو ءارقفلل رظنلا نسحاو نممولظملا

  ءآستلا عم ءاسن م لوقي ناكو معفرو ممدقساو منم رقكتساف

 زرذونيب ىدتقي ناكو كوللإ مدشل صا نمو لاجرلا عم لاجرو
 هدىخاو اًموي هبيعاف بهشلا ةازبلا نع صرخيو حراوبللا ءانتقا ىنربكالا

 لعجو هدي هبنكراو رايزابلا نم هذخاف ةهارفلاو نسحلا ةياهن ىف اهنم
 جئوزانتلا ضفنتنا ذأ كلذكؤومه [هيبف ةنب ةارورسلا رهظيو هّيكب همم

 هنلئلس قطو كلذل ناؤمرم عفاف انتم هيدي ع طقس رق يطضاو

 اليو حا م دعوا 0# 0 ويرسل

 مرا م1 8083107311 "11.5 55 8خطل4 5011

 آلم مصمدفم :ةحوصأ مرتك 1ع مماتكمأ مه عمات[ 145 مما سععك 0ع ةورد
 ممر وسمع مفمرتسمم [ةمز تف عع, 131[ )05666 هان 0ع250525 1ةونع5 تأ ةوعد

 ءكتمو ةحتعع هم]1 1 تدلع لعد مهسحنعد عا لعد دمتفغعمطاعذ. ةكتسفصأ طعوتتعماتزد

 1و ةحصتتوتتعفر 11 عد ةحتدتك تنص ععمصمل دومم طع عا ا1عدنع لمصصق لعق ءادقت ع عد

 ء( لعم لتعم[ مور ةردصخغ ءمحاسصع ع لتعع : « ]15 دمصأ [عصرطعو ةكتعع اعد

 ؟ءعرتحسمم ع5, طمصصمم ع5 هحتعع ]ع5 طوس معد عا دوصأ 0 ' ءعععأ] عداق هعمل [ احلق 100111

 1عد ممزك. » خ 1" ععسسرماع لع آدز هسلطممس 1"ةصعتعم , 11 ممدد6فلهتأ لعد ةصتسممتتح

 لع ممتع أ حتطمممتأ دتعاماأ 165 طسعمسق عتق. آل واتت, 10م6 06 18

 طعوتتام ةث لع 12 ععماتل 1 عودع ياعدمسلتسمتسع5و لتس ع ع5 هنقعوتتع 1116 4

 موقدعر* لع له مححتس لح 1ولت ممصتعت" دانت كه مد0همخع مممتم ءأ دع ردطتغ غ16 قع

 رمعووعر" ةرعع هه مممهعأطع. آبؤزمعمتب دع مممصاةلا تهصاعمأ 0ع نعق ءةعفؤعفز

 ممقتف ةدطتاعمم ءعمأ 11 دع دءعمدتم, طوخاتغ لعد جتلعو ءأ [مدصصطت طمدأ 06 ةمو

 دهتسو. [[هنصمتقس ادغأ 21111عم لع عأ دععزلعماأ ءأ عد اتعف انتل 808111315 811-

0 
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 اهزوابي َح 0 يأ 8 3 خدم ىنع هءامدن لابقي ْ

 ب سو

 معإب اعدو هقسافن ىلع ىزابلا ربع رصقو هتحاكر ىلع رشنلا رع

 نسح ىلع ىزايلا نأ معي اما كلملا ىلع ىفخت 0اهتبسح ام لاقف

 هتدم لوطتال «ماظلاوريطلا مولظ ءامدلل كافس هريخيو ادرظنم

 ام ىلع ىنتهتنو ىنع تجيتفو تنسحا نازمرف لاقف هتدم دتقمتو 5”

 (17 31 اهتبسحا. -- 0 31 ملاظلا. :

 عمم. 11 لعصمفسماف هذ ةعد ةصتق يدعالع ةامتغ 1م لددعفع لع ]م رتع لن ةةسعممب

 115 ]ست «نممصلت ءعدأ نبح'ءالع 06 مةقددتا رممرمعمعمأ تصعأ ةق. ©هتكر تقطع

 هرج لتكعستمتغ دع 1ه لتصنع لع 12 ع لعد ل1 ةععصتم هتكعدتتجي 1!'ةح15 قمع
 مهما طحأ ندع هنامتأا 1ع ؟ةدحاماحتع نادت ؟10ةنأ 1ع مارق 10 1101

 محمدؤس لعدد ةصلم همدصطتعس 0" ةصصقغعف 11 متحوتأ. نه طحت ؟نممصلتأ نتتل 71-

 016 لع كسي ة-ةعرمأ هعداق ةصق. ب « (نطموع ةمدصقساعب لتاحلب ناتع ءءااع

 10د عنز16 لح 731310131, 0156813 51 وتل, هأ 12 طقغعأم لع !'تفماعمعع لح

 [ةاتعم2 31 6و1 1 ممطآعإ» 11 1 ةصم عام 16 ماسم ددحجوسصأ لع ةعد 0[1طعلطق

 هأ ]ست لعدد صمم 12 ءددتكع لع 12 1ع هز 1مصوعدع لس هتتامادج ةغ لع 12 ع هل

 نماتسع ل ةهدعم». آنع 0[8طعلط ةياحفس أنف : «لع طع كسمالتدتق مه5 06.16

 »01 1 1عممة1. آنع م01 دع ةدتاحتا مدق ندع 1ع طسعم», مه1و6 ةعق ل9
 [هرصصعد عا دع5 نمل غو, هدأغ حس ةاعع ةدصقتتسمتاع 101 م6150 ءتأع 065 هذ

 دعوتج 7 0 1ع معمدؤءدكعت» ماه مدك انصع 1مدوعدع لدمنع. طبع 7ةساماتتت ان

 مصاضو1 "ع, ءنأ 1سم عصقتك, ددصق مممءطقسععأاغ أ م هكامعدع م35 165 ةاعف

 لح دستف. (ر عدا ممادسوتمأ 11 34 1مصوعاعممردو ءغ هكاعتسا نص دا عفط 886:

 [1هرنص هدؤس لتأ : « خ ]15 طوصمع طعستسعز طخ م2 21687635 طمعد 1013165 ءأ ات 26

 . طممصأتععو هع ندع ع ل015 1متعع مواد مممص م01]10ع طاعم : تكور ]صر نقع

 ءأ تسمع 12 زانفأاتعع.»
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 : ةنس نوعسرأو ميك كلذ

 نازمره نب زوريف كلم

 ك1111أ101011010101010019

 0 ةقغلا هل 00 ةنتافا نأ هيلا عر هسفنل يويعال

 له ب أم ىلا ايت لاسب هيلع دل اب ملجأ

 0 هل ا8) كر دأو اااعلا مدخخسأ نم حارسا لاقو نبدأ ىنم مجرخاف هركذ

 0) 31 هءلجل. - 8 31 كرداف-

 ورح 07قرد 76 عاتأ 0112 :ع-ااص عاق ةمق عأ 6ع معمل مضغ 01131821 5-6عّردأ
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 مظوللا# ط5 "41501072 , 711:5 25 4

 1"هترتماتت ةهحتدصأ دتععونلغ خذ ةمص ممععر مدت عروطل ةمزص لت عماتتتعز"ط عد

 رصعمأا عأ ةحتحتغ 1م متع لح لععمتع عد مه منسمسأ 18 زهفانعع عا عد م70[ 6-
 ععومأ 5عد دز ءاق. (رمدصصمع 11 ةصرح1هزتهتغ هذ دود ةعرحتعع لع طعوتتج ل ءاتص ع

 ععمفر كطمتكتك مدحت 165 هدرحاتلك عمععمك تأ طمععخر ل111: ةمعطقتأ ف 8

 موفمممعر 11 هدغ هجتف ندع 1عذ ععوصلف 1ع غدد معماحةهتعمأ لع 3ع طع هدح
 15 لع هوو ةحصعسمتن كك نييتلم ةامتعما مفمءعمدساتعمأم 0ع 1ع هلع 5 عدامات عل

 لخص عيمصل همصحط»ع لع نمو ععصقز 11 ةجزرتأ ةاتكذا نانع آ1ع معان [62 211

 . ع5 مرهزجمذ مما ءئلامسأف ىدتتع انت هن ةا)4أ 04 9 2001ءدععمأق , 1ع طآق

 رد هما ءأ 1!"ةععجمدسأ لع نع نأ مع ةدمصمتلا ةانع لتأ طصصسغأعسعمسأ. 11 16

 ةلوز عمم لمدع لع ةمدد مهلقتم لتئدسك : « (رعآستحأف وأ ممصسوست لا ع نحن عمر11

 ة ةمرم ةعردتعع لعد ؟عدمم عو.»
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 هسبحب رماف ةكلهملا ىف ىلبيروساي هنا هنع هغلبف ةرسخ ىقسي اهل ظ

 دعب هقالطابرما مق هتقو لبقرمالا طاعتو لمتت نم ءازج اذه لاقو
 كنتيون ءىبجتو يتيوت ىفقنت ىنا ىلإ اربص قب اي لاقو هب اعدف ةدم
 يحي: هاألا ددبم ليما 5 01 ناهيهضصؤفتل ورا
 رمالل دعني مو هلدعتف:نم هيلا باتو ةرسخ .هل دهنق هانبالا كلم تاقو

 نم تضم ةنس نيتلثو عست دعب هلايبسل زوريف»ىضم نا. ىلا فقنلاو

 وريف نم ةرشيخ كزم ظ

 طبتتفف رانهتفلاو :لديللا هبداو .همدإ:بثكاوقلا اييكرو دقو ةرسخ كلم

 هب (:ةاهنمب

 ["ةتعمتم ةكمتأ تنص طلخ مهيحعمم ن !"ةعع ل'طمصصمع همصخصتع ل018

 قرودصأ ةردرحتك ندع هعاستجعت 1ةتكدتأ هعاغ لع مهتانتع لقصف 1”1ةغ. ذل 16 51

 مجعاغعع عم مركصخمم , لتدفصتأ : « ا!هزاخ 1ع ءطفاتسعمأ لع ءعاست 111 وأ انكمرد

 رسم وانعم أ ءأ تكاتسمع 1ع ىدحسم صل عمم عدغ ةحوصأ ةمد طغعاتتع. » تنفر 201

 نسعاوادع اعصتمو, ]'ةحوصت [متخغ ممعاا»ع بم طدطعمأغ, 11 1ع 5غ جعصتمع ءأ !صن لثأ :

 « 4غ عملمم مجمد الكر يدع ممد اعمصمو دمزغ طصت ءأ ندع 1ع انعم ةمزأ عطا

 مع 1ع ممورسدع لح محمصلع عدا حصع دؤصع لع عموما تاتمدف لع 12 1*هدعاسمع هك

 هطمومع م1 ه تصع مها. "1'ةهصأ ندع 1ع م6005 جددت عم معك هع مغرعق 6

 هم[ موك "م01 نعد, 14 اعدجزمو لع عماتتت عصمت" 0 'ءوأ رموق ١ عجات مما: 1ع5 15!

 اء«امورو دع ممداععجم لعوسأ استر دع تعمعصتمسا لع نع بتل هحوتخ هتان أ

 مع مععممتأ ماسك 1ع5 هلطسعد لخمس صدقتاعب رز اتكوسأف عع مع آ"هتعمدم نستاافلا

 اع مجمدلع هرحعغد نص ممودع لع معد عدد ءاتك هتف

 رانا نات 110513 "115 ن1

 [ءطمدسو, هضتاخممأ هنت مماتك مت" هلم مع اعد ةلح عتوتامو ]'ةحتوت هدا عمرك

 سوم ءأ ندع 1ع اعصردد هحدتخ 1دتأ مص 6 لسعد مدا عمانح ع"دقتأ 5م 0610611
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 هانا آسر فديو اء تسلل اب ةرانيعلا احا سلا نسج, .ةنكلبلل

 لوس هرضحو يقي ال ام اهنم.هءاجم ايادهلا ناجرهم موي سلج

 قفاردنكسا ىثو ليدنمب ىتغم بهذ قبط هدي ىو "!ذبوم ناذبوم

 ابنه س قرص ناتمجل قبطلا ىف اذاو هفهكب رماف هنيديإ نيب هعضوف

 نم ةلبهممالا اهارا ام لاق ف اهفرط نش عم ةيدهلا ىع نم بيف
 نع زورمف ىب © ةريشخ هلاسو مدقأ نأ ثبلي ملف نيوملاب نلعف ةيكح
 دق ةضيهتي ماتالا هذه ىف نزتجا ىنا كلملا [اهتا] ) معا لاقف نمتمعفلا

 ادنلل يلا ءااصو اتا. ىف تمرطضاو اهتقّبط ىّتح رانلا اهيف تلعتشا

 اهفوخ نم رانلا تمكقاو ةجاّردلا هنم تبرهف ةجاّرد ىلع ديا دق

 اهدي ىلع اصرخ اهرثا ىلع رانلا قراط ىتح قشابلا اهعبتو هاا

 () 31 ةخيوم نادنوم. -- ا» 0 ةرسنك

 كح كة ل ا

 0000 هيعمودتأ تحت طمتق ممودس عر "عجلمتأا 1ع مهجتد نفد (!وممددصأ ءأ هلع

 دمنا 1م مقوعدذع. 0م ممعمستع يحتل انصخأ ةسلتعمءعر هص رمسع لع اطططسارفل

 ممرسسع "عووواوزع 1ع5 قلعقسج 0 تفدقعر ءا هند لست عص ةزحزجمسام نصع نسمصأتاف

 صصقمستط»ةطاعت اتم دحمرم لم ععمصل اللهطغعلط دع رجتمدعمام اعمفسأ تم

 رماماعمس لمع مععمدج عسا لخص ع دعيحتعانع لع دمزع معيصتع ل" ةلعمس(ءعع

 نسا ماهعم لعوصأ ادت. لع ممن, هروصأ اهنا لفعمادحسس 1ع ماهاعمتت 2 ا

 لعدح ءاطق اودع ةاعتصتق. ]1 ؟كدغ ةمدصغ لع (ممدحع» نع مركغعواطأاع ءيلعوتت

 لمص تصع 55 مددعمتط ندع عمجعامردعز مانتخ 11 لتأ : «لع ددتك عضامتس لانع

 عام معملععمدع بص ءمفعت عم عصعصأ. ةردمعاعتمصمت 1ع طلمطعلطل + (عا سنع

 مع (ةهيسلد مدخكذ ةضتحعب ءأا اكطمو»وم, طلخ لع !"هتعوفت, 1ع ناعداتمسله هت

 511 لعد لعدح ءطقعطودق. ]نع ة[كةطعلط لثأ : «ىكوعطعر 6 "مث 1ع, 05

 لمات_تك- عار لع مدكذدت منذ لخدص طوعفمع نأ ةامتغ د لعد, لع اعالع دمعأع ندع

 . 16و (1هحصعو 1" عمح عام مردتعسا ءممحم] غغعمص عصأ عا لغو مهتعسأ 1ع5 ةعطععو..لع

 دق نص ةمعمصعع اهصعف ددع نص ءقمع لع طضصخف»ع لمت اتومسصأ لععوست اتت .

 وع زعام عد ده [مهرتعتمع لقصف 1ع [عب. آن 6معحتعم ةعطقعم6م لذ ده ممزعب 16
 مممضكاتتحتا ز تكوتتع لحصق اعد [!جصصدصعد. اعد لعدح هلدعوسج ا مةساععمأ ءأ
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 ال ككسق, انجب .ايلاسعم انهظةفناف ويعاد ارادت داطواطعطو اًهمزأةوناَسألا
 نم مدقي ىآح راعشتسالا لك هو دع: ىوخ رعشتسي ىنا:ناسنالل يبقي
 اهسفن تقرحا ىتلا ةجاّردلاك هكلهي اه 0 ةرابخسالا ىلع. وخل ةداش

 ىتح اهندلا عاقم ىلع اًدِج:نيزحي نا انضيا هل ىتبنيالو اهفرخ هطرفل
 ىلع ىج ىذلا قسشابلاك هيلا لشوتلا ىف هنمد كع ةمدقب ىثنم
 امو كقّيده ظنعوا ام زورمف نب 0 ةرسسه لاقف .هضرح ةدشب هتسفن

 ةدم تناكو هغم همي قا دف اهلثم مويلا ىلا َدهُي مو اهعقوم نسحأ

 ظ ةنس نمعبراو اًعبس هكلم
 "ترها ووو دن هم وؤرلادا ٠ 0 وبلا

 . (هدصطغععمغ, "6لدتاك ذ لعتح ممم»ءءونع لع ءطقعطوم نبع )ع "ععاتعتل ]115 ,

 هرج هرج انركممأ مانع مممسوألتأم : 1, طمصسصع "علمتأمسأ نص ةحصعممل , 2 001[

 روق دع ][ةتفؤع» ةظحفطتع مهعغ 12 ىمتماأع هج مملصأ 830'0ز1 "ععماتاق مهن اعدل

 "عمر ل ع5 ططمزتعمم نانا تهه11561*ه181 55 معمأعب تمطقتتطع ؟هتأ 1ع ءمع لع

 طصتختغمع نانت, لقص 1 معن 0ع ده 191: 6اتتب و'ءوأ )عام لمص 1 اعد ءا هن ةاغ

 ءمدقاتست 6. 11 ع ؟ةنتأ مقك هممص ماس تع !"طمصتسع ةمزغ انو ةهرلعمأ

 ممعارعمءطع» 1عق ظافصق 06 هع محمصععب ةلت مملصأ كك 5و 16 م0111 9

 هكمتس ةهتسفأ نيته هنأ 1ةمورحتع» ندتر مدع دذ عدس هلأ, ة'عدا لناسمتا

 ]نتحصغمس ع. [؟ظمدتن, ظلك 0ع 1*هتعمفت, لتأ هنن ععوض 0 8[هطعلاط : « (0دع نمد
 ءةعاعمت عدا لمدع مقاسات نأتك ءأ زانع ]' عت ةانتف معمم! لو ماعم هت 05 معان

 ةتز من10 طتنت 0'ةنقوت م"6ءعدعخ ! ١ كغ 11 م2555 15 زهانعمصفع 66 001

 آم لسنم ل «نوصع ع [عطمور»و كغ 6 11212216 5عمأ 825:
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 (1 م يلولم يخل شالب نم أ نب ناودرا كلم

 هانا تاياورسلا سضعب قربخأ تاودرأ مدقتل رغصالا « ١ نأودرأ هيقست برعلا

 نامديقتنم هتنامز رخأت ىلع هنوكل ربحالا قاوذرأ ه4دقنك سرغلاو

 مرهظاو ! اكيليم ةييناكمالا مظعا ناكو ربيعلا :لوطو كلملا ىف ةطسبلاب

 . نيرافو قارعسلا تداكو اًرهق ىئاوطلا كولمل مّدشاو اًوكذ مانسإو ار
 ناويتنم < ىو ناعف نيبضملا لوقت ناكوإ ةمفايما هل يريلا ىلا :لاينلاو

 ريشدراو ناساسو " كباب ةصق

 نم ناساس َنأو سراف ىلع ناودرا ” نآبزرم نأك كباب نأ معزت سرفلا
 () 13155. ناكشالا ..- (2 1 ناودرالا . ظلال | امدنققلا ب () 31 لباب, عا جتصقأ مانتك اهألل

 ماسونعمد [هزوب. ب 6 1 نانذ رع

 مرممالو مهدططلكا لا , 111,5 25 ظذكظ ظل , "11,5 ه8 84خل45611

 طاق 1151 501 2185 450111411115.

 آ[,.عو 65-1 و 2ع 01 هي 1ع لعتضع, مهنعع نانتع, لفض

 0115 معاداتمصق , 1 7 2 ةحوصخغ انت ند هتاف 4023م. [نعو 2ةموود

 ممدصتحسعما ةلعلمجؤم 1غ ءدصل موعع نستع, امانأ عد 7عدقطأ 32165 ان

 هدتاسع, 11 1ع درت مةفذدتا مهنع 1! ةاعصلتع لع ةعد 1”ةأ5 أ ممتع 15 لمفع لع

 هد 716. ]11 ةأغمتأ, هم ءالءأر 16 مات عروس لعو ققعءاط]لعمستعمسف مدع ةقض م0ا1-

 مز, 1ع مآ ماهتفذدسأم 1ع مانق "عممدسغ ءأ عادت ع 0721[ 6 لنتأ اند

 هد لمدصصتسحغتم» 1ع ماسك ععمصل همدمط»ع لع هذك ع1 08 ان 11 "موددتا

 عم دمهثأ»ع ةطووات ةدع ]' 'ل[مفوي 1ع 1"ذمعو ءا 1ع طرعطفل زسكودأ قت.

 قلموؤس هحدتأ ممادع طقطتاملع لع لتعع : « (نعاست لندن ةعاأ طاعص اعمادحع
 لع 1'ه10عز هءآدت ىنت 1دهتأ 1ع محهأ وأ ةطفصمدص. »

 1115101818 21 84 ظذلك, 28 54511 ]5 11

 [ضةطدل]ع, 0 'هرد فو 16و عموم, ةامتأ ممم ءطغس 03 س1 هجفس ءأ عمات عم هنا 1

 انف لل <”
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 «تنيبشاحو كباب باح نم ناك هةايدييفنا نين يلقم نى ناشسفا

 ناساس "٠ ةهبج نم ناعلطي 0 نيرّقنلا ناك همانم ىف كباب ىارف
 اعاعش ناك اًضيا انآ تيارو ناساس «»هل لاقف هايؤر ةيلنع ضقو هباعدف

 هنم نيد هتنبأ 6 و ىن كباب 6 هيفخُي 4

 لكامل كباب 00 ققاتساس دان هييقع يوت

 6 ىرصو هيلع لقشاف |ًديدش اًمح سباب هّتحاو لوذدلا باحعا املس

 3 بقانملاو ناجحا ىف ديفا عطقنم جرخل هجّرخو هبداو هيلا هت

 ١ 31 رايك نفسا. - © (ن رينلا. -- 91 هيج . ع تح (4) 3155. لاقف 2]---(5) (( وو. ب (9) (نرف.

 700 قسيس ومو ]1[, بع (8) ا :

 ممموتسءع لع [!"ةعور ءا كقمؤص, لعدءعسلمسأا لع دؤمؤس, طلق لع [آةدطسصمس , 5

 0'[د[عملتجةلطر ةامتأ اخدص لعد هالعتعو لع 8قطقلع عا ةهتمدتغ مدعاتع لع هد

 دجلاع. 8ةطدلع هرتدصغ دن عج ةمصعع ندع 1ع 5ه1عت1 ها آه !دصع 5: نا عوتعسأا لت

  طصمصأ لع ةؤمذم , 8غ ةممعاع» هعاتتحعا عا 1من "معمدتم 1ع ؟غثلتع نستتل ةحتفلأ كاتم

 دةمفس ]نت لتأ : «٠ لأ طمما ةتتفذا, ]21 "686 نبع لعد ممجوص لع ا!صسصتغتع

 ةمرساهت عما لع مصصما ءا ةءامتعسدتعمأا اهناعد 1عد موتمدع لع 12 اعتعع. ظقطدلع

 ارصاعمعمومعم دبع 5ذ 1ةستللع, ع 5ؤكؤصر نابت ةحتدتأ 1هادزماتتتك ههعطغ دود

 هتودصع, ]12 ]سا 8غ فمدصقتاعع. 8ةطولع, لغوزسدسك ه'ةللتعم» ذ است مدع لعق العصف

 لع مدمعمستغع, ]دن لمصصق عد طضق7128ع 8 611, 161 وتو ذل ددص ماسك طقتتأ "ه8

 © 12550619 ذ دمج عمات عمعطمعدأ. 5ةدؤص هدأ لع ]د 5116 لع 8ذطفاع هع ظلك

 قلممءطتم ددع نست طضللمتا 1ع معلعأ لع ]ه مهز قاف: كقدفص ةامصأ مممتأ
 معد لع اعممرمو ةزم»غى, هم اعضدتأا ةعلفقعطتع ممسدع 1ع 15 لع 8فطدلع. 1. عمج
 ؟هصغ عسمصلتأغ مدحصصع ععمصلتأ نص مصصعع لع [هسصتللع «ةوصفصاع. 8فةطدلعب مانت

 !"هتسمتأ اعمل ءعمص عدخ, 1'عماماتدت[ لع دوتصق. 5ع لغهدمتا ءصاتغععمعمأ ذل

 آنت عا ةهءعدمدتغ لع ]ستر هتسفأ نانتع لع دمزذ 60 سعهأتمس» أ لع دمص ةصقاتاتع

 نمد. قضلممءطتع لعتسأ ةتسقا نص زعاتسع طمصمصت أ ةدصق مهعاأ رتونع 5عق ([انق-

 1165 ءأ ده5 موج[ ءعاتمدقو 11 هكطعمتا أ مءاعصمتك امانك 1عو معومرلف أ امادق
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 ىلا هذافسنإ ىف كباب ىلا بتكف هربخ ناودرا غلبو بولقلاو نومعلا
 ٌةريقك اياده هبححاو هذفناف هرما لقتماف هئانبا ىلا ةغنيل هترضح

 هب لطت مو هب نسحاو همركاو هبرق ناودرا ىلع رهشدرأ مدق نيحو

 الإ, هناير قال :ئنلإ فولملا ه٠ نامعا تدارنم ىلا هوه ىلع هدنسح قآخ ةدملا

 تما ورا هت دايس رمو رعت مادا عي بلع لادحمالاب نايكي فض

 . لانعوالا دديسمو ةقسورفلا بادآ ىف هثأنبا ىلع زيزو هدّتصتم ىف

 كوللملا ٍباداب لاغتشالاو دّيصتللو كل ام كباب كا هل لاقف ةهرايعالاو

 ةساشسلاو :تاودنا ىلع فرساو ليطصالا مزلإو ةيرالاسرُخآلا كقيلو دقف
 هباجاف هربخي كبان ىلا بتكو ريشدرا متغاف «هلع همزلا نم هب لكوو

 0) 6 ايعا. - 0 3155. كريي. - (3 © لاعالا , محدسوانع رايعالاو . -- ا"! 31 هجع.

 . لوو همودعد انت ةمردد كا عممتعساأ. ةعلمحؤمس, ةزئدصغأ ةداعصسلم مدعاعع لع هت

 ةمماحتغ ف ظفطملع طحت لعمم هصخسأ لع 1"! عمحمربعتت ذ كد همتتن ممتع لتتم ذأ

 1ع عمدصرمدعمجمم لع دعد طلخ. 8فطدلع هطاعس مفعم ند دمد هنلسع ءأ عمتتمالو 276

 ١ قة لةقءطتع لع ممددطط ءءعدح 30 عوتتتم

 (0تمصل ةملةفعطتع دع طدغ معدل ةننصعغ5ذ 0 ةعلمعفم , ءعانتحعا نت

 . ةععم»لم دو مح عتتعب ممادسصتجأا 12 موععمم ءعمغ لذ كود صاع ءاتعم ءأ 1ع اهداف ةالعع

 طمصاغ. اط[هتق طدعمأمأغ 11 1ع مرسغ عد هجوعولمصر مدعع نتع, مقل عدت 9 ان

 معووم هأ 1ع لف[دسغ لع مهمات, 11 ةفوتتسمتا هنبع موصعو ع5 عدسلف متل 9

 هنحوسعأد هرج صفع مدصتعمسأ نبع مدع 1ع مصمغضتأع ةععستف ءا مدع 1!ةعع. طع

 حمل مسأ انت )واتت, ذل 18 نطققذعر ةاتت"مهق5ء1 ةعق 815 لقصف 1ع5 يعصعافعو لق

 ردوسإمتغ ءدحدتتعم» هغ لفصق 1ع5 تودامتأكذ لع 12 ءكطقفذع ةدتح ةصاتل0معخ ءأ ةتح

 قمع ةدتتكت همعدر 11 ]نت لدغ : « آز15 لع 8فطولع, ءدانعع امد ةلذتعع لع ءطقفذعت“

 هه لع اع ال معرع ةدتح يعنعلمعد لعد مكصععدل لع اع لمصصع له ءطقعمع لع

 . عمقسل ةءنؤتععز هععتم فام لمصع لع 1 ةءهدسعر ةصفمععأاع 1عو ءطععوتتس ءأ

 هنت عتلاع 1عد مهلع ع عمتعسو ! + اك ةمعالمجذس هطفعوعم يسعاوسنمس لع اأعصتع
 رمهتس هذ نع ننال ععدصماتغ دد !هدعاتمس.. ةعلهمعءطتس ماعتس لع ءطق عضس, ةض-

 [هرعصصو لع نعد 1دتلك 8قطدلع, ىدن طحت «ةممصلتغ عد لست "ععمهمسصمصلمسأ لع

00 
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 هنيفرمالا 0لاعتماو هيلا نضُم اه لاغتشاو ةعاطلاو دامقفالا هل“ مديرو

 رمشدزا ملف هقفنُي ام.هيلإ ذفناو ةبقاعلا نسحو"حزفلا راظتنإو
 تاذوه افيبف هاَيازجخي ام هدعي هرهدلاو ةعفرت ةسفنو هلنعو هناك

 00 نم هيلع 0 ذأ 5 06 ف ع دعاق و

 دامس 5 ىلع 0 نم دق دارو نبل : راك ف ظ

 ماتالا ىلع هل بخ دادزتو تاقوالا ىف هعم ىقتلتو هنيلا وصولا: لامخت

 مسر ماقف ريشدزا منإب هزونكو هنئازخ رمصمو كباب نومهربتل ةروق
 هنباأ ىلوو لفي مق كباب ماقم ههقي نا ناودرا نم عقوتو ةبينصملا

 0) 31 لاتتمالاو. -- 2 )155.:ةرهذو : ب 3 11 ةينامرهق.

 هم دماسعأا»ع ةأ 0'هطغتعب لع مةصماتع يقعاعمم عصا 16 ةواتعفا لمصغ ذآ

 ةامتأ طمع, ' عجن عت عل“ 1'نرنلنع مععجت هأغ 0” ةعضلعع 15 قص 04 ةعذ معا

 ءأ نص طعتسعاتج لفصم تعمم عمأ. اك 11 آت 2702 6 1 ععصأ ممتن ةعو 06-

 . معصقعق. ةعلمفعطتع لعصعتسعو لمدع لقصف 52 ممولطمم أ "عددا ذد

 هاد وعر اماجأ د قع ةعمافصأ ةتتنلعدؤادق لع هعااع هزغتهأتمان 6غ ه105 نتحع

 [”"نماسصع آنت معمصص عانقت ع ناح'عأ1ع ةهللقتأ طاعضاأفأ انت ل6هضتق عت“

 [لص زماتتك, مضصصمع 4ع0ةمعءطت» ةامتأ ةقدتك دنع نص 351686 لقصف 1! ةءتنع

 لة ملوجؤمس, هتاف ناتخسع ةهىءاهتتع لع هعاتتسعت , ةمد صاعق لمصاع, ها ةقالع

 لع [01165 165 هقء]هتتعف ننت ]0تت6[5523 06 د مام عئوض 0ع 120 ءانتن, 1غ كت0ق-

 نال" لت طقتتأ لع ]15 [عمموفدع. اك116 ة'ةيرتغ لع انت ءا ]نت 8غ ةعمتنخ انط

 رم عوذد8ع ممان" لفممقفسلع» انصع ةماعلا 33م ءطق ممقعصاتأ, 0ةطق

 [13 ما 0ع دهس »ءعصلعع مهع ءالع 1ع ةوعععام 0 ةعلمجةض. طوتق ةءالع
 [ةدصصتع (ممانحتولا نص طممالعم مماتن* 16 "ءزوتصلعع ها هلع قع معهعمضاعمتأ

 هجعع ]نت 0ع 105 ذ ةياععو ءار 6من 16 اعضمو , ء116 1'ةتسقتأ 06 مآتق ةظ ما

 ]م همانا:ءا1 ةل1ورعد كسرت نانع ظفطملع نامتأ محملا 6[ 6 565 161163565 أن 36و

 [ممومرو "مىعمةتعمسأ نذ قمل ةقءطتمع. (عاطتت-نا ةععمسزت] 1[ 1عو تاعف لع 0عاتتل

 . هأغ ز1 هه عدلمتأ ذ هع يدع قمل مجؤس ]ست لمدصفأ 15 ءطقععق لع 8ذطذلع قف
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 سأر ىنزادو اهيلا هنهخيوو سراف لاغا نم كباب هالوتي ناك امربكالا
 رما ناودرا نأ قفتاف هسفنلرمالا بلطو برهلا ىلع مزعلا ريشدرا

 ١ موبهخلا ىف رب ظنلا ىلع ”ةنامرهقلا ةرجم ىف عاجالإب هيهجخم

 نم برهي نم ناودرال اولاقو اول عففرومالا ةبقاع نع ىاشكتسالاو

 رسهبف ناريا كلم ىلع ىلوعسي هتاف 807 ا

 | هسفن قى ناك ام 0 3 ىوقف ملوقب ريشدرأ © ةنامرهقلا تربخأو ْ

 ام هللاو ”تلاق ىنبعت ىف كيا 5-- ىلأ 8-5 بر 0 لاقو

 ديس الا د وعول 0 ا لايطشو 0 0 ةناقنهفلا

 0 1 ةينامرهق. : 11 ةينامرهق. هش 3 ةلدصوتنع لهصو ل1. - "3 1 دعاوتف .

 . قرملمحؤسس ماعم از( تكعصز 11 ةصحتعدأاتل دمص طلخ ةثصغ لح عمابت عنت عدصعمأا لعف

 :مرموتسععف لع 1"ةسضف ةنتيحدموحوسأ عمابت عمم معد مهع 8قطدلع ءا ]7 متم

 آن 6 عرس ]ج5 , معملمصأ ندع 0«4ةفعطتع مملتامتا 1ع معمزعأ لع معمم

 ]13 نتاع, لع طتحع ةعام لع م«ةاعملمصأ ءأ لع ةةصموعع» لد 20113011, 11

 ةنكتسأ ندنع 1ع5 ةفاضما]هودعد ل ةعلمججؤص نانت 5" نامت عطأ ناتط15, 5اتل' 3

 , هزاع, لقصف رجم قع لع 1[ صاعملمصأع ممادع هلطوعتتع» 1ع5 نام

 مه( ءارعمعطعر» 3 مصسمتاخع 1"ةجعصتس آنت 2عدأ 15 [نء]درتهنتمرو ةاتتتوسأاع :

 «دز ]تنص لعد ععصخ لع 15 كددنع ةأعدطظتتا لقصق هعاتع دعمصهتسع, 11 5ع

 رد هتاع + وسبل عب 0 ْ ْ
 .٠ 11 صانعملممسأع 20 "هدم 6165 مهم]1عد لعد ةفاتتمأم عدعد نذ قل هفعاللالب

 نعءاستحعا 1دغ ءدعم»ع ماسق ؟غدمام قل دمعأاسع دعد معمز ءاك ذ يفعسأتم». ]1 لتأ

 خ12 1عممسع : «لع هتف معوصلسع 12 ةدتلع ءا صصع معصلعع لقصف طعم مة)5ز

 . ءامحجاات طم هععمست مه عمع») » اك116 مقممدلتأ : « (نعماعد, نزع مع طصخع 56م3

 . لوطممتف لع 161 عاصع رعدع متحكم نان ملتعع 1011+ 115 ةمصختسععمأا لمصع لت

 لفرد ء( ]ةصغعملمصأع «ءامدسمم طعم ءكلعي هآ1ع عووتصأ ةحقاتتاع هدد "ع0 عت-

 رمدتك هذ 1'طعاشمع نت ةهحوتغ ن6 طعفعر, محسصتع لئخحصع هعءامتسع ةهصحصع ع

 ماغنع5و لخمر» عا لع نسعاواتعد 0 341025 ءطت» طمصاأم نص ءطععمل خس
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 ليعم ةيبزال .يتكراوا فراس الون ىو ال ناودرأل اتينايفحو بكف

 ظ نيرشع اههعطق دعب الا يسعنا علم رد ماا ام قاومو كل

 ناسرفلا دج راهنلا عافترا دنع الا لاح اب ناودرا رعشي مو اًهيرف

 . ةنهيقك لكي كاددرا ليمتاو اهركردي دي مف اعيلع ضبقلاو هنا ءافتقإل

 رخضصا ىلع هواليتسأو سراف ىلاريشدرأ لوصو ْ

 دتكس كباب باحكا هيلا عجاف ارتتسم ريطصا لخد ريشدرأ نأ م

 عيمج اوجرخ هل نوبضعتملا هكلس ىف طرخنإو هوعباتو هوعيابو هلوما.نم
 كفو هيبإب قحلف رفضا نع هودرطو ناودرا نبأ ىلع هعم

 () 0 ديقيك, 11 منعك. - 8 )1 هل. ْ

 لمحؤسو انخ 0007251 ددصق 121, ءعا لمصمم نصف ممدغتتع ممععلااف ذالم

 لعتصع هيءادجع. !١ هردوعفصأ معملمما 12 مستغرب م06عغم مدع 1هطقعتضتمو

 115 ةحةتعسأ لفزذ مدمعمادست بصع ليقأةصعع لع تصوأ مدعدفدص وعد 1هعسورنغ
 16 هماعتل صمدامتا م ]'طمضتمد». ةعلموفمي نت مع .ءوممسنأ 1 ةدمعضعما

 نانهتح 1ع لح لواتت  عج702 ممتنع 145 ممايعدانتح»ع هغخ16ع5 .ةعفأاعم نص

 06م عطعسمم عما لع ءدحهلت عنو. 8[دتك هعدح-عا معمم عمغ 1ع5 هن عاصلم عر ءعان رع

 ل1دحقس هع «هدوعدتأ 1عذ ممتسو5 لع غمد عا لع هه1غع.

 182450113185 41113918 4115 ]15 5455 151 51 ظكالط 1141115 *4121111!:15

 ةم0لةدءطتم ةامصغأ عمان دععتؤاعمص عصا لقصف 12 1114 0'[ةاملطتب 1ع5 هألح

 نعد لع ظفطولع دع ممثدصتععمأ هننم»غد لع ]تتر 1ع مما: 421 عا 08

 لع دعد طتعصم, ]ست «عملتععمأ طمصسصمعوع 0ع 1061116 عا دع ماهعؤينؤصغ دماجق
 وعد 0لع5. 565 مهجاتكدصق , ناهصأ 260013705 0225 ه9 ند ممم ءطغمءمأ

 اهدتك عمقعساطاع هحوع احن قدام 1ع طلق لن ةعلمجؤص ناتو ءاطققذم مدنع ءانح

 0 [ةفةلعطمسب كلل :عز01 >0 مدد 0 43:0ةوعطتم ظحغ مهثأع لع اه صللعي
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 انهفايعا هدضقو سزاف روكرئاس لوما هيلع تّقصناو رطضا ريشدرال
 اوقذناف بوا لكن م رهست ناريا تالاجر هءاجو هم ٌةدحإو ادي اوراصف
 ىلإ كلنملا هذرو هماهقب مربخي ىحاونلا كولم .ىلا بتكو هومدخو هيلا
 هعفيصعم 0ةّتغم مرد هتيار عابتاو هععاط ىلا موعديو هباصن
 مانمو لاجرلاو لاومالاب هذما نم منمو ةعاطلاو عمسلاب باجا نم منمف

 فقوتف هرمأرمصم صرت نم

 هايا هلتقو ناودرا ريشدرا ةرصاخت

 اج اهلادر ردوا وعا زل جنك ام لهن ”ناوذرا لا ثاك ر متع ذر نا 5

 ادلب خفي هدونجب ريشدرا هملا ىفحزف انزو هل مقي إو نشف باوجلاب
 0 0 ةقفم

 م 1نق ةمزدمرمام لع جعوملعف ةمدصصسعد 0'دعوعمأ لح ممومرع ماتظاأتع 9

 هما" عو ةةهسامطق ل 1"ةعنر 1مو ععدصلم لع 15 مممدتسعع وع عمقمأ ةانزت 5

 لع ابدت ةععصغ ءقلتقع ةمرصصتتسع ةحعع آنت, أ 165 مرتس لزروتنا
 لع 1:1 كقضصفءطقط“ ةسحممساأ ع هدأ موس, عمصطةقدوععصأ دود مهدات أ لت

 معملتسعمغ :طقصتسدوع. 11 ةلعودقد لعد 1هاععد هنتع "هذ عد لت 6 معماعد

 68105 , ]عج ةصص0طو عمطخأ نتا ةنتدتأ هن[ ةعاع 06 م«نغ عم لمصأ عأ 1 ةم ءدج6

 1 ؟مزةنتأغ لمصف 5و 1ةصضتللع, 1عو ةصحتتمسأ هذ «ةعمصس متاع ةودد 23105116 ءأ

 1 ةاتتكل"ع ةورح 0ةزذعوت عا 1عد ممعالمسأ عم عمتنلع ءمصاطعع 1عو ةيتاعك لع 1عدنت

 6315ه نع. اترح ءعمامتس ممدصطت»ع ل' عصام هاتع دع 5011101161211 58115 651

 ل هساععد ]نت 1هدتعصتععمأ ع5 معقول" عع5 هج ةمعضأ أ عد طمشتسم عفت

 "دس عو , ؟هددلمسأ هل عصر ع ]1 زددانتع 06 دود هما عرمرمع, عمل غععصأ 15 طعاتم

511 

 484511118 4551215 480411411 11 آ.1

 850لةقعطق» ةحمصتأ ةلععودن ذ ةعلمجفس 15 ممغصصع ةهدحصقأتمات نان هان
 هان[65 "نزف, ةرلهحتةص ادت ةممصلتا م امص عم 7201ةصاك, 16 عمدت ةعوسصأ
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 نضخم ناودراو ليجد ةنيدم "فراش ىثح [اًموق] موق رهقيو ادلب
 6| هّرطضا ىدح رمملا هنع سبحو هيلع قيّتضو هب طاحاو 8 © هرصاخل اهيف

 "ةيضقنم ةلودو ربدم رماو ةيلوم لاحب زربف ةبراحم و زوؤملا ىلا

 قاراو هعمج ضفو هنم نكقف ةّيوق ةداعسو لبقم دهبي ريشدرا هبراحو
 هكلم نم تضم ةنس نيسجو سه دعب كلذو همد

 3 2 لاقف هيلع اونثأو هل اوعدو © ةتهاشناهاشلاب هوت ّماعلاو سافل

 ١ © فراشي. يسب 0 321 ةورصاخم . بيس ( رطصأ. مس اه) 76 ةينينطفلول طبول تول ( ةرمأ.

6 

 0'جت]1هنركو مرصع انص 20176152116 دوصق رس مم ع مصعع. ةعلهنعطت» هممت عام

 مصاعب ]نك ة7عع 5عق 1701م3 5 عد ممهومأ لختصع 3116 ةرمعنو 1!'ةيداعع, ءأ

 هوان ءاامج1 مهر لفات واطقم لاتكلان8 66 نان "1 جحافل هنح مم ع5 ع 1

 . الع لع آل هتا, هن فمعلمجفس 5 نامتأ بجالععط 6 11 1[ 16 0

 مغ 16 ممل ستمتأا هسسح ةطوتم ءأ 1'ةصرحفءطق لع هه عمدتكةهدصع» ع تح موق, لع
 اءالع دمرتع ندتل 1ع [مءوي لع دمراتع لع 12 1هعاعمعددع ها لع اتسع طوتمتللع

 34 ملمحؤص هع ميةدعصام ةحتعع ]1ع 65ه ةصاقوع لثدصع ةزاسم تمد ن1 ناخد

 عمدملمتأ, لكحس ممهحهتع نتن 5ع نعماطدتغ عا لكخحص منوصع نان طصقققةتأ
 3 لهمعطتتس نحت ءمرصطوأأمتل هحعع نصع !هءادصع نحت دهم مءطع ءادص ماغتم

 طوصطعتتس ةصمسمطق لع طدت, ممتغ مرد ةعتصغع عد لفضمدأع ءأ 1ع دق. كنق
 ىقسر ةلمرو, جدنا "نعصغ كسورتهص أ ععام([

110111111 

 4سلةمعطتس ةمغد هجمت دهتسعب ةعلمجةم , 5هقدلأا ةدنع 1ع [ممصع 0'هن.
 عاعمتأا 13 مسعصصع ءا لمدصق ةنيلتعسعع ةدتع ععقسلك أ ةهنخ معاتمأعر

 ونحن 1ع دول نغععصخ لحب انامعع 0ع ىءطةطعفسءامل , 1" دعع]دبصغسعمأ لع 1عتعو ؟؟6ءانج
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 ةذاينع ىلع ىقفلقساو ةعنلا تاو ةككلا عجو ةهرلا هللا لينا
 موسر ميقأو 0:نامءوت ناوخا اهه نيذللا كلملاو نيدلا رما كرادتال هدالبو

 ىلا نومنلل مرتسو لامالا بتمو رومالا بقر هنا دف ناسحالاو لدعلا

 هوتعانطأو هل اوتادق ىقاونلاو رماوالإب كولملا بتاكو فارطالاو طاسوالا
 اني طوب :نتنانانستثاو تالانوملا والخ هتيلع . تبو ةواوهض ٠ قاويا.هل!تفنصو

 ةجيلشملاب اًيووواادامضر اديس اكو باقارصللاو"ةيجارتخالا: نم: لومدلا

 ةنيكشل ىف اًععار ةرامعلا ىلع اصيرح حالسالل احم ةملظلا ىلع ديد
 هى مالكلا :ليطي ناكو هاتا اًدكوم هل اًدظوم كلملا نم سنتا امل اًدّقشم

 ةوكت م نحكلو هيف هرتهتو هيلع هتردقل هتابتاكمو هتابطاخم

 لقال ني علا نك
 0) 1155. نامءونلا . - © 1155. !ىيدش. - (9 31 كت.

  ءا16 1نلتعتاةيععصأ. قس[ هدعطتم 1عدسع لقا : « طدتعس ه 1دتأ لعدوعودلمعع دو ععقعع
 ه ةامطأت 1'تصتمص ءأ د مصتق 1ع ةءءونت هذ ده ؟ةحوعاتع عم مصع 0616 عدمسأ 1ع موانع

 اكلك ةانرك 3عو 5عر1[عابرتت عأ كاتع 5ع5 مص نعد, ممانع "عوام ع» 12ه "عاتوتمم
 ءأ 1و ممزتودتغع, نات دمصغ لعاتع معاد زهصعأ] عوز ءأ مودع !هتعع موصعع

 زاتفاتعع غ1 طوصخغ.» طاحتم 11 هحلمدسم ]عد هلكتمععق, 8غ لعف نهم عخ قطف

 .1'ه0لمحتس 1 ةامهاتمم عا عدحمزتو 083 اممانزجعك لمصم ]عد معموتسععم5 لت هعصاعع ءأ
 لعد [هدط قعد. 11 هلععددو لعف 1عانصعد هنتح هكر ]عانت هل عصتطمسأ 5ع5 تقصد

 ردهم 0 عدد ءماق , هأغ غمانق دع دودنست "عرأ ءأ ]ست هطغععمأ. ]1 همنا ممتع ةطقهألن

 لع 1[ مقصف ءطقطعب ز1 مععومتغ هد ةطوصلممعع 1عذ معملتتنك لعف ممتن عك
 6[ 16و ءطقعععد لمع عوصأا معمكعممفصأ ع5 ممقخطدغمدصف ءا لعف اضطانأف
 ةرثمح هتعمأ هذ ده «مدز0لعم هع. ]1 ةامتأ لعمتأ ءأ زاهكاع, طاعصت» ءاللوسأ ةحت ع5 5عذ

 + هانز ءافر دصم]م] ةعوط]1ع موانع 1عو هزحزمرععووعت دز 11 ةتسفتا 3 معداماتم ع ءأ 500ج
 نتمدتأ ةهحفع ةصلعمم خذ ععصلعع 1ع مدجتد م«هدرمغسعع. ]11 ةامتغ ماعتس لع ةدوعقدع
 أ امهح هت[! هتغ هند ل6 ع]هردمعدد عدغ لع 1'عيمحتسع يدل هحدتغ 1مصلغم هذ هه كمصع
  ةماتداتم» أ هذ دد دامطتلتلم. 11 نامتغ معماتعع لهصق دعد لتدعماتعو ةأ ةعف
 . 1عالطعور همم 11 ةجدتخ 1ع ةهلعصأ ع مودمم]1ع ءأ ةادتأ [هر"6 ل15ءعأ؛ دممدتك !'ةطوص-

 . لهصعع 04 دمر 1همعدعع م'غامتغ ممق لف مماتصتدع لع مصقعتلمف معمملمط] و.
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 نِف لك يف دمالكر رغ نم لوصف

 ةراحلاب الآ لام الو © ناملاب الا 6 لاجو:الو* لاجرلاب الإ ناطر ال ملول

 مكهديف دقحل اورعشتست ال لصف ةسايس نسحو كيطبالا ةراع الو

 ىوأم ليبسلا ءآنبال لنوكو طمقلا مكلمشيف هراكتحالا ارتحت الوودعلا
 غل يقيبلاك ال امهتتافااهينباك] مدس ىلا اونكرت ال لو داعملا راد ىف دع اوومت

 عمم ةضافلل حالصال لصف اهبالا لانت ال ةرخآلا ناف اهوكرتقالو دخا

 0) 1[ةمومع لمص 1[. - (3 ةةدمومع لقصف (ن. - (3 ١ ( لاب . - ( ( راكتخالا . -(9 11 ىجغ.

 ©1011آ:0111:5 8801:1815 5151141010 111:55 28

5 111115 :21111 511 

 طمتسأ لع دود عوتس ددصق 5010هغ5: ممدصغ لع 5010هأم ةدصق ةنتوعتأت مملصأ

 0 جعوعمأ دقصق 70"هومن16 , ءهأ مماسأ رمموزممرعأم ددصق زادك 6ع أ ةةطق

 طمتسصع جلصحتستقاعهغلمرد . ب ل6 ممم ةدعت مدك لع طقتسع ]مات ط' أع 5

 دان" مرل5 مون" هانم ةمصعسمل. 116 71هنق 13215562: م35 ةلاعع ذ 2ععءوزتةع» 63

 تك عد ر مما م ةانعع مهك حا فطتم مدنع 15 015ءامنع. 50 عم طمقم1[ة]1 15 عمت ءزكف

 [1عو 02ه ععاتتو , عأ 705 5ع معجتف لقصف 15 لعصءاتعع تنقع. 116 013
 ة[ةعطعتب مهم نذ هع مممص0لع, نمت دع لعصم ءانتنع ذ معك همصعز 2 1 ةطوص 00ه 62

 م كدي وزن ءعدأ هعمل عدد عدخ مقنع ]نت ننع !' هدد هطاتومأ 1" هاجم

 11 مخ 2 مهق لع مرمدم6متع مهدت 16م5 عتمص لك, سمسم 1ع مواتجن1ع ع ]116 هم

 0 ةدملععز 1ح طمحهدذع لع 15 ممزدت1 همم وأن عط 2221:3ة15عق5 مدد 01 [10دف 1050

 ام مممان1دعع تعطل ءعمغع ةدأا ص هثا*عدذعر أ ز1 17ةهنتغ طحت ءانع نوادت* 165 ةانز أف

 نات كلا ]ةهرنرع ةوانت *ةنط 0 ل'ةامع عدتساأك مهنع ]نتن ع ]11 56

 معانا 7 ةحمزع 'اكامأ ]8003م6 13 هان 1ع ةواتت عرممتط هع"عع انت 0111011
 ارردسمت ندع. الذ واتح رءدتصس زاتقأع 772101 طحت عاتج ناد ن6 006 العطس هتكوصأعو
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 نمرمخ 6 موطح دساو لباورطم نم ةاريخ كداع ناطلسو ناطلسلا

 لالمبلا لك هج مددت ةيدكو »قا رصجس مق قاظلم 9 مول الام

 شحوا لصف هيلع متردقل كولملا هكرت ىف ىف ارذع ملقاو وخلا ءاقحأ

 و لصف يبو قاف بايخ ايضاواتجب يبل كولملا دنع نضع ءايشألا

 هلفاخ نم © نسيطالسلا رش [لصف] نامزلا بصخ نم تو راطلسلا

 كولملا لصف يىوقي كلملاب نيدلاو ىقبي نيدلاب كلمل لصف ءىربلا

 لصف «! للققلل ىننا لققلا لصف نامرح لاب نوبقاعي الو نارجتلاب نوبدوي
 -. اكاضعا ضعب ىلا لكاصو ام ىذا دحأولا "ىندبلاك مك بأو انآ اولعأ

 ةلزنمب م موق مكيفو لصأو هاما جام ءاضقالا ماس ونهف ىذاو ةحاز

 بلجتو قاضملا عفدت ىتلا ىديالا ةلزنمب موقو لاصوالا م يقت ىتلا سوؤرلا

 0( ا ليم لةهصو (ن. ب 0 ١1 موصخ . -- 3 3[دصومدع لهصف 11. ب () 8[دمودع لهصق 8[. ب

 60 1155. ناطلسلا. ©(  0 لقا لققلا, 11 لنقلل لقا لققلا. -- () 2155. ندبلاب.

 نص انهرج 1ةييوعع يؤ ممم[ 6عوط]ع مل نص ىواتح ععمتس 0م02عووعاتت# أ ان 501116-
 ءمتص ةصر نفاع ءدأ ممغلغعدطاع خذ 1ح عدع»ع هلحتلع مععصت ةصعمأع. ب '!'هدتك ع3

 طمصتصعف ةمصغ هذ ممغصع 0'ةغنع عصف عدعز 1عو مممتصذ يعاسفدطأع5 لع طف

 نانوعر» ءعانع عمات, هع دمدأ 1ءةدوسمععد, مهععع نتلل5 هدغ 1ع5د مممزالعدد لع

 12 مون نع. ب ع نتل زر ه لع ماسق مةدتطاع مواد 1ع5 ملص ءعقر عفا
 نبع ]12 اغأع لعتعمسع ]ه يسعسع هدد ناتع ]هذ يدعادع لععتعممع ]12 1ة[عي ب آه

 زاتقاتعع لح دهدح ءعمتس هيأ ماسك معمظامطأع ندع 1'ةطودلمسعع لعف طاعصق

 لع 15 1"نءاتصع. ب ]نع مآتخك ططهاتلاةت5 50137عتتس وأ هعاأست ناتت وأ ضدتسأ

 مدع ![طمصتصمع ةصصمءودأ. ب ]نع مماتحتماع ؟مزه1 دع ممهتساتعسأ مهع 12 معاتح
 عامسر 1ةعانم» لع 12 مءاتوتمد ة'دعععمألا مدع 1'ةيحرحست لت مماتتماع "0انةل
 ب ]يعو :هزو قرت ععمأ مدع 1م لت5وةععز 115 طع مانصتفذعمأ 735 مدع 12 ةدتم-

 . معوؤامس ل ددلمت مع. ب ]1م ممتقع خذ هممت عوأ 1ع همعال 1 مدع هجمزتعم لع مدن

 . عمت 1ع معمم نعي ب ]01 عا 70135, 20115 101002015 60121036 1112 56111 0.

 104غ هع نادت ةسعتح عر مآمتمتس هدد معاسع, هل ]خدص لع دعم ممعسمسط»عم ع دددد ءالعأ

 داترع 1645 جاجاععد عأ 1ع5د جاغاعتسأا اماد5. (رعمامتسك ل'عماتعع ؟؟0اجك ةعمصصعمأ

6. 



 1 ل5 10188 85 8015 ط5 825835

 نم اهينود ام ةلزنمب موقو رتدتو ركفت ىلا بولقلا ةلزنمم موقو عفامملا
 مكعتانتو مكدضاعت نكيلف هحلاصم ىلع مسهل ناوعا ىف ىتلا ءاضعالا
 حارق لصف لاخلا هذه بسح ىلغ مكنيب نئاغضلاو داقحالا كومو

 عفر لصف روهل لعم رزنتسا امو لدعلا لغم رزغُتسا امو كلملا دوم.
 اذا عقوف طمقلا رثا ءوسوربطقلا كاسما نوكشيرطسا لما هيلا

 رمجي .امب :مكدإ انرما دقو اهّردب انتباك كنداج اهرطقب ءانمسلا 00 تلاخب ا

 مك ذو طك
 (0) © تلخبا .

 مادهعع لع 15 انثع نحت رصمتساعمأ ةدموصطاع 1عق معسط»ءدن 0'هسطعقب اه
 0186 لعد مهتسم نامت ةءوكعسأ 1ع5 كطمدعف هدنتفتطاوءد ءأ ةااتععمأ ع نحت ؟أ

 مم ةطاعز 0" ةتاعدر 12 م1قعع ل13 هانت" 40 معمدع ءأ "61 ةءطقخز 0' 010

 01 مامعم ع5 هىعقصعم ةصكفسعاتتو انت همر متأ هات مر"مو ذ ةكاعاس0ع هع

 :نتت 11 ىأ تناتلع. آنء ممغسعر 11 1931 ا 70115 7015 25515اعق 15 انطق 1ع

 ةساععق , ندع .ءاطفعاتط 2106 ةمص م؟هءاطقتس 0ع ةعو طوصق مصقعتلف أ نع 165

 رمتست 65 :عأ 16و: طمتصعف 015مودعةتووودأ. هك ]سم0[ 656 16 51001 06

 11044 معصم ص عجن عدم ء216 5م مهر 0 رص ءأ هودصسع 3 لانمي معرب تعم دع 16

 لتستساتع كورصتمع 1001018 ب 00م 373116 م:ةةءةصام هذ قة [ةدعءطق“ نم

 مممزممأ 1دصلمعصمسأ نع 9 52010 0 1وؤةلكطعع هع ماهتعصةتعمأ لات

 ردمصواتع لع ماصستع هغ لعم [8ءطعسفعو ةاتتاعذ لع 8 و6ءطعمءودع. 111 ةءرتكألا

 هعانع 6 ءلمتم» : « 5116 كعأ «عادفع هه مآتتتع, ءكءقأ ممنوع طعون ([111.17 1

 عربه 565 :0ه06ع5 طاعسكمتكدصتعو. :لآودك لمدصمتف ع5 هرلعع5 مماتتع نحع

 ها15 50زتعج 160ه مح ص2 عند لع 205 مع[عد ءا دحتك ة:1'ةطعت لس طعقمتست »
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 ") ةريمع ةيقب شويا "ماس ريشفوا هيلع ىب م

 هناك ىتلا ةّيموخلاو ةّقتطلاو ةّقنيدلا [بتكلا] ين ليصخب رما

 هانهديدب ميرو اهمظعم مورلا ىلا لهو اهضعب قرحا ردنكسالا

 بترو اهيلع ةريثكلا لاومالا قفناو اهملا تايانعلا ىرصو اهدييقتو
 بتاكو مارفلو لالحل نمب ام لصفو ماكحالا ةماقال ةذبارهلاو ةذباوملا

 هطورتسم ىلع رقوتلاو ههلع لبعلاب مرماو نيدلا ربما ىف ءاسؤرلاو كولملا
 روجو ةّرخ ريشدرا نئادملا نم ىنبو هتابجومم لالخالا مرذحو هقوقخو
 تايرسق نم هاهو ريشدرأ مارو رمشدزا نمهبو ناسارخب سيمغذابو سراغب

 () نو ممماف رممصو دعما لفصو 11. - © 3155. تناك. - 0 1155. اهديدجت: 0) 11 امو .

00111111111 4158245011118 81614 5185 41711815 15 
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 قةر"لمفءات» 86 مععنعتل] رع 1مد احمد معاتوتعدمع عا 16د هند ععد لع ص 606-
  نمع 6غ 0'ةقاخمدمستتع لمصأ قلععممس لع هحتدتغ طصنلغ تصع مدعاتع ءأ لهدغتل

  ةحكدتأ 1هتأ ممماع» 1ع ماسك عضمصل هممسصطت»ع لفصف 1ع مدحت لع ظمفسص. آ1 16د

 116 تمص فءرتسع ل مهمات عمم عأ هد حف 1ه 1عومدر م'ةرحدعوممسأ ةيعاتط ءألو»أ
 ا لغمومفدسأ لع ععمصلعد دودحصعد 'ةعوعسأت ]1 ةاقطاتغ !'ه»لعع 0ععو 5

 أ لعد 8[مل]عر كم عند لع معملتع 12 زانفاتعع عا لع 06 قلو م ناتع 12 10

 مورس ءالمتغ عغ هع نس'ءأل1ع لفل عصمت. ]1 ةلععووو ةهنتح هتك ةأ ةتتخ ءطعأف ةعد

 1سفاس د عاتمصف هن ىتزعأ لع 1م مءاتعتمم , 1بدع هلمصصفسأ لع 12 مخه[

 ء[ 0'هظوعتحو» طلغ] هصعصأ عد لمعصصعم هغ دعد م6 ءعماعو ءأ 1هد ممعاتمسأ

 مرج عمملع ءمصضطع دذد ءواغعع هلك مقولات عومتعما 14و همادحتنع5 هطآتعوأمتععف
 ونت'عالع ممعووسخ 11 1مصلم 1عد للغد 0'ةعلهمءطتع اكطمصو ءأ لع آهنع

 كدصق 1ع 1"ةسب 8ةلطعتك لمصف 1ع [![طم»ةعفسب 8دطسصقس-ةسلهنعطتم» ءأ فسم
 . ةلةدءطقل انت ؟مدحأ ممعمع لم همت أمتع لع ظدفتمز ةفافعقطقلط هدد لكم
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 هبذاورنن «ىاركذر ل مدرك ماراشمم اوكا ويا راجت عاقل ١
 اهنم عبيرلا ىلوف اًعابرأ 0 ناسارخ لعجو مزراوخ ةنيدم اًضيا ىنب هنأ

 ةاره نايزرسم ربخألا عبرلا كيوو ناجزوبلو ناقلاطلاو نيورملا نابزرم

 لب ىنايزرم اهنم كلاغلا عيرلا ىلوو # ناتسجيو تسبو خسشوبو

 هنب| نم سنا الو رهنلا ءآرو ام نايزرتم عبارلا عبولا ىو. ناتسرافطو
 2 اج هاصوأو ددعب نم ريمالاب رياقلاو هدهع كيو هلعج اًدشر زوباس

 هكلم روما هل بقستسا نيحو هظعو نم انكم زر خذي مو هسفق ٠
 نم ٌةنس ةرشع عبرا تضمو هاضِفو هلدع راثآ  ىصاقالاو 00 ىنادالا تعو

 هنبال كلملا كرتو هت ىاد باجا ةقماضناهاملان بطوخ موي
 () 11 ذابراتساو .. - 9 8[. نب. - (3 1ك مصسخمعع لمصف 11, 16 ةيتطو ]هسا 06
 036 هدزااةاك نصع ادعبصع نبتت ةةاعمل زدكوم'ف 12 قم لت كطممتامع لس نعمع لع ظدطعخس ,

 615 1[”1هرتهدحنمل. ب () 115. نانجتو . - 5 15. نانسريفط. ب (9 1315. قدالا .

 ملط ا1[هتدؤص لمصم 1ع اكمذع آ01012. ]طع اكطم»ساةلططعط "همممعأع ننتل

 . 1مملم ةعملعمصعمأ اه جتللع لع [؟طسدضصمس. 11 لتحتوم 1ع [؟طمسؤةمفس د نسقأعع

 ل6 مدرم عص عساك عا لمدصمف 14 عمستج عم عم عدأ لع اخدص هب صمت عطقس 5

 لعدع اللد, لع !'ةلعوفص نأ لع طز هفهملرةصر ءعاست لن ةععودل هن صد عطقم
 0+ 86هغ, لع 8وضمءطمسلز , 0غ ظمدأ عا لن 5ء«لر ءدافصن هعاست كت اننهزفتغامع

 دن مممهجعطقس 1ع ظودلاعال ءهغ لس هاءطفسكافسن ءهعاآست لت ا كل

 متو ءطوص 0ع ]5 '!"نهرقكو نمط ع. ' 3

 4 ةمعطت» هرتدست «ععمسستت 1ه مدعامتنع ةيحاتغتلع هم 1 ا 16

 لوز عمم ءمدحسسع 1" طغضتتعم لي طغؤمع ءأ كفصحتصع ةمزت ةاجعععودءاتتخ 11 ]تخط

 قصص ةلابع ةعد لعمصتغ»عد ؟01هجاغد ةا دع 1هت55د3 مهك لع طحت معم01 عمقا 3
 رم ع1 1 نيرو مدقعءتأف. آيمدولدع دوص عوسجت عضم عدد عدا ظدخ ةهاخ0 عدصعستأ ةاقطأتو
 هأ1مع5 يتع 1عد طعتصعتع ءال عاق 0ع 5و زادفأاتعع ءا لع هد طقتساع عمات ه ةاعدس

 و1 م1 ددترم متفكر لع 0 66 لع 1مزص , ناتهتم 2ع هصم ةغامصسخ ةءئمجدلغد لعماتتف

 اعرهدجع هن ذك ظحغ هدلسف لح انانع لع ىءافأ:ةهدعا»مفأر 11 ؟ةممط01غ ذ 1'ةيدردعأ

 آن1عت ءأ [ةتفوو 1ع 101211126 0 01
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 ريشدرا نبروباس كلم

 نيب عمتلو ةفاصخلو ةحاجرلاو ةحابصلا ىن هيباب هبشي روباس ناك

 ىف مدقلا مدقت عم ةناكلا ماصم ىلع ىرمإو ةسايسلاو ةفارلا
 اونئاو نانلا هل اعد هبانم بانو هماقم ماق الف ةحاصفلاو ةحامسلا

 مل نمضو دعولا لجو لوقلا نسح نم علامأ ىوق امم عباجاف [:هيلع]

 ىف ةنيزارملاو كولملا بتاكو هيعاسمو هيلاعم ءايحاو هيبا قيرط ىف ىربإل
 ىف عملا ةقيرطلا موزلو ةعياشملاو ةالاوملا ىلا مب ةباهالاو ملاعا ىلع عرارقا

 روباس لبقا تف هرماوا اولغتماو ةّيدوبعلا ركذب هوباجاف ةعاطلاو عمسلا

 :داهجو دالبلا ةراعو روهمهل ةسايسو روغتلا دسو رومالا ذهفنت ىلع
 1( 11 تاهجو.

 مدممممسسسسمسسلل

 مطولا 01-5480011 711.55 ٠

 5ةاتواثع معوووسطامتغ قذف ددص مغعع مدع 12 طعوشأم, 12 5ةهععدذع أ 1ه مالات-

 لعمعع, مدن آه لمدععتم» نصنع هذ 1'طمطت]ءام لمص 1!'جلستصتفاعداتمد» ع 0
 م[ مونع ةدص جوس جن1ع ممت-1ع طاعم عغصفمدلز محقتف 11 164 ةاتتتموقدةتك

 ةهمعمر"ع هم عمم مممو116 عا هم ةلمودعصسعع. (0نمصم 11 ةنغ رماتق 1ع مواناه1 ن1

 رمامعع 0" قةرعلمكءطتس 1عد طمصصسعد !'جععامس غىعصغ لع اعدت ؟هعانج تأ 1ع عود

 ماس عما غرمعصأ. ]1 آعدع «مموصلتغ مدع لع طوصصعد مهعمأعو كغ لع طغعالعد مو-

 رم عووع5 ندنا 101 6معصغ ]عادتك ءع5زم6رعلدم عقز 1 08 خذ طموعطعت“ كانت"

 165 [مدععم لع دودج مغرعع 'ءا ذل 1هتعع "عهزككع دعك ممطأ]ع5 ةعاتمدق ءأ ةعق عام

 معاج تزن1هزا5. 11 ه0:عوود لعذ 1ءاابع5 ةدتع 1015 ءأ ةاتلع رد 01:ءاطقص , 5

 قضم دصأغ لحصف 1عمع5 عمسج عم عطم عصاك عا 1عد ةصحاتمسأ ذ ةاننع ةعذ عد

 . ه6 [6901نغن5 هنحتلت هتععم ءأ لذ لعمم ةبسعت» جام عطغد هتج ماتق ةدتصأ لعخ ع0,

 عانت لع !'ةطوماسع هطغتمدودصعع. '1هنبك دع معاد غععصأ 5ع 5عط1[عاتت5 501
 ملزو ءأ دع مملمم ةععصخأ ل دعم هركل "عد. اكصقاتتأع كةطماث" ؟ةردمأتنمح هذ ةعتع

 هأ 3 يقعان أمر, نذ 1مم عع 1عد مص عمد, غ لتسععم» 1ع معدردأع, هذ "عدلعع ]1



 1468 111510111 5-5 م م11

 ميولق ىف سرغ ام هناسحاو هلدع ةوالح نم ةّقعرلا قاذأو ءادعالا

 روباس هل لوقت برعلا تناكو هتكحانمو هتعاط ميلع ضفو هعتخحم

 مورلا ةوزمغو نيبيصن ةدكاف

 نم هيام اماني هملعر اتم موززلا كل نيطبط سقي ىك بأسا
 هنم هماقتنإب كولملا ىوتخيو همدا كرعي نا تحا هل ةبيرضلا ماعلا

 كلم نود نم ذنثموي ىفو نيبيصن ىلع خانأ يح هشيج ىف ضهنف

 اهجارباو اهروس ىلع تاذارتعلاو تاقيدخملا بصنو اهلهارضاحل مورلا .

 تءاآسف انهي ريو ريزاوقلا ىف وزرهش نم براقعلا بلجت ىايرماو
 ٠ بسلا و - © 11. اعاسنلو . ب (9) 315. اومربو 11 00

 ]دورت ميمموزردفع هغ لذ مرصطدتاط»ع 1عو ةمصعستق. اعد طاعص4متاك لع 12 زسقاتعع

 .١ عا لح طوص عماتج ععمعس عصا لمصأ 11 1ةهتكدتأ زهانتنع 5ع5ذ هز عاف ة!مرد] مص اغععصأ

 لحصح 1عدج5 معدع5 1ةللعءاتمسم ممادع دج مععوودمع ها 1عدع ةند70ةةععمأ

 1'هطغزوددسعع ءا 1 5061116 ةعدحومو آ]دت. آرعد قعوطعو 1'هردمعاهتعسأ 34017 5

 ه6ء5 خذ هدتكع لع دعد اممادجعد ممم طت*عجفعخ عا لع د مانتكددسعع عنف 5ع,

 548008 5:531841815 215 2151815 151 181/1413111 آه 2415 25 01

 [.معدودع 5ؤطمانم تغ ندع ((مهدمامصاتس 1ع هذ لس مدجتذ 0ع 1ماتس ءع3-

 همت لع 16 2ععمصص ةثانع همهدحسصع 5هزج كانه عدتس أ "عآتقدتأغ لعرمدجتءم 1ع اتطاحأ
 هسوسعأ 11 ةامتأ هطاتوعغ ححععو طدتر 11 هددطسغ 1ع ممعاتسع خ12 ؟ةهتكؤفط ءأام دقت"

 1ع كطقتتسعمأ نحل ]دن ةمئاتو عدنا, ةصاتستلع» 1عو هداععم ممزق. ]1 دع سصتأ
 لمدع هج ممممعطع هعو دعف امماتمعد ءار ةتح6 لعتدسخ الازعتطع نتا, 2 نعاأع

 ةممودعر ةامتأ لفصم 14د اصتنعدو لع !'عصممتعع ععوعر 11 1 ةامطأتا ةمصب ععصمم
 .ه[ ةقد1غععم 1عد طقطز[ةصاق. 11 لععودم لعد مممص عمصصعةتنتج ءا لعد طولتقاعق
 . ءمساعع 1عد ديحسعو ءا 1عد هدو ءأ طغ ةمممدأع» لع ةءابهطتمافع لعد ةعم
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 امام يم عايض فب ىتح ينساب بقابدو 2 اهراتآ

 يهد .٠ رن روم وواجب هيما

 ندأدملا : ىلإ .( هب عضلإب بلقناو لعفف هدالب نبع عوجرلا أسس ةييرضلا

 نزيضلا هل لاقيو رضلل بها نو طاشلا دَضق

 .سقيطاسلا 0 ينبل تاهل كاقع ةيسنم ىسايغلاو ايجي

 روباس شحواو داوسلاو ةريزجل ىزصت دق نأكو نزمضلاب ”بقلملا

 0011315: اه قوو :-- 19 318. يلب. 0 315. مل. 9 315. بلقملا.

 .مامصق لقصف لعق ؟ةهقعد يدل 6( زر عاع» لقصف ]2 تلاع. ]نعد طقطتامصاك عد عدجعدأ ]

 طعوتتعمدر» هذ دمسللظتع, 115 همممصوغععمأ لع رتجععو ءأ 5ةطمقمع طصتغ مهنا

 5 م0416: 0ع 12 >كل1ع لع متحع 1م:ءع. ]1 رن 1دتكدد محصصع عمانتت عنطعاتت“ انف

 لع ةعد ممهعمعطقسز مانتخ , ءمصاتساتمسأ ذه محةتنءطعر 11 منن 13 0 06 ”1'ةموعب

 046 آف. 51 ه6 لتس عمم رعد (هدقاخصاأتسمم]ع. آرع 501 (مدفامساأتس طانت 016-

 مهام لعد ةمحطدمددل عدس, ءطغععءوطف هذ 1ع طاعم 015 مموعالب آنت لمدصم 6

 ممرسط# عنج ©«30عوتتحو 5' 2200 مهو عع اضسطسأ ءأ ]دن لعصصمسلم لع نتتأأعا

 500 880 دؤطمش» جلمرعو هأءد مءامادعمم 71عام عمع ذ [2ق

  11٠م 51180011 , ممماعاأال ج41 خلا , 51816181015 2ظ 111510181

 ا[ئماجع 1ع "11 ىعع ءأ 1ك تيحطعمتع, 11 ع هحدتخ دصع جتللع دمدصصصتغع 11ه نحت

 ةامتأ هند ممايحمتع لع ةؤيتعمفس, ددعصهمحسمغ 1نهتممس. (نع 01 ةهزوصأ دنا

  لعف ةصعاسمسو: هدم درين» 1عو عمم غعد لع ]1 6[1دهموامستع ءأ لص كدت ل , م0-

 مودع 16 مغعمدتعمتفعم عصا لع ةمةطونمع ءأ طعوحغ هعد هجلععد, 5ةطواش
 مهم ءاجم مدام ]ست كا رتسك قعصرمع» هنتح ممدضئع5 لع 1120. 1نهتدوم دع «ءاتنف

02 
 رالض نزل ع لظط 4١

 كورا ووجب ع د وح

 اة 000 تدنن 0 0000 عم 0 000 ا وا دو و ا فا اف نس ينو م و
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 مده ىلع الو هجارخا ىلع ردقي مف روباس هرضاحو ةدلب نم قثوتساو
 ضعب ىم اًموي تفرسثا نزنهضلا ةنبا ةرهضنلا نأ "قفتاف هتنيدم

 ىف اهفيظ ب رفاستو هظحالت ىف انيبف روباس ركسعم نكءرضتلل جورب
 انؤلتسو هقدارس ىلا هدّيصتم ىم البقم روبأس ىلا ترظن ذا ةفارطأ

 ًاقشع «هتقشعف هلثامت ةقابلو هتروص نسحو هبابش نم اهنيع

201 
 ةروع ىلع كعلاد ىب نسحتو ىتجؤزتت نأ ل تسمف نا كنا اهيلنع
 ه1 كتسمر نق -ةسنوعمللا كقيجاو“ هل نجلا رستياب :اهتخدف' ىلا -لاكسراعع قاس: ةلدعلل

 هيلع بتمكو هيف بوتكلاب طاخاو اهذخاف وبا قداس ىلا ةنانقتلإب
 بدا تمحي نم ابقي همررقن ةييزهافوبلاب تاور ىيجاووعا لب يامل اجا

 )1 811. هقغتاو . هنن (8) 11 :نقدششف . --- )3( 11 تمجمر .

 ها هءةدالعحسم لقصف دد جتللع نسل لنلعململا ةمعععتسعصعما. 5ةطماشن

 !'هدوزغوعم ددطصق ةسقدلتس ن1 [هتعع دمعات, دق ذ لن تاسعع 12 11

 6 11 ةلحتسا ندع ةاديتعسم , طالع لع 1)دتكمنم , "ةودتسلم نص زمانن* لدت طقاتأ
 لخحصع مدع لع دل 1ع ةمصحرم لع 5كةطوتشم» ءاب ممصامسأ نت'عا1ع 1ع مصاعممل
 مامتأ هأ نن'ءالع !' يمستسمتا 0ع 1هادك هقاغم , ءالع 16 5ةطماشن“ نانتر "عن عدقتأ

 06 ]3 ءطمفدعر «ةصاصمتأا لقصف ده اعصاع. (نطقتخصقع لع ةه رعتض ءووع, لع ذو طع116

 ءامام»ع ها لع 1'ن16ودصعع لع دعف ممهصتغمعور, ءالع ةةرمرتخ ممانع آنت لئانق
 ماعمأ ةصماتس نتن طنن ةامتغ 1ع ةددحسصعتل, 1م مددعاامتا لمص تنص ةاهأ لع

 مصفامصأتع هوداماتمم ءأا 1 ددطز نعدتاغ ةمانغععمم عدخ. قلمدتو كلع معاك تنصع
 /1نءالع ءا رب امدهم هعد مممام : « ه1 طمع مرممعأم لع ص ةجواتفعت» ءا لع طمع

 طعم اههتكع, زرع اصمت د عسفخ 1ع مملصأ لع ]3 71116 ناتت 3 'عقأ مقق 1[هحصمر, 016

 دواكأع ننع 11 م011105 عرج عم مويعع» منو [ج نمل حما أ ةتتعع انلط 116

 ءالمرخ.» كا كلع زعام هعلع 1 ةءطع معجم 1ه اعصاع لع ةةطوشس. (نعاست-عأ 18 مقح
 22553 م1011 تمد ةتةذدصعع ع نع نادت زن نامتأ ةعرتأ عا نهجه تعد طممأق : « ل6
 مح ءدعموع ن طتسع هع نع اح 0لفوزسعذر, لهمصعحممت 1ع ههمزتعد لع عمات مت



 آ1151015815 115 25015 15 5. 491

 هل كيف تيؤو:[نيمللاب م درعم ةنيدلل ريغص باب ىلع هقلذو هيلا نيبتكف

 هدايا هحجف بقرقتو هسارتح ةلهللا كاقريكست نأ هتدعاوو هناكم

 | ةيليتخفلا]| ادعي لتخللا نم رطم تهم دقن ونون ةئيعملا ةلوجدب
 اوركسو اوبربتو اولكا اتلف ريغك بارشو ماعطب مودرملا بايلا كلذ سارتج
 ٍلوأعمملاب 0 مدرسلا كلذ جفي نارماف. ناسرفلا نم ةمذرست ىنروباس ءاج

 اولوتساف هرشأ ىلع دنهلا لخدو اهلهإ نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدف

 نابع رءوس ىلع ظييبايحلا م م ب نم ىلعو ةنيدملا ىلع

 1 00 راع يو هن

 (0) 11. مورلا 6

 مود وعرمعمأ. » هتف ذل اهمعد 1ه [1ةءطع ع5 ]' عملعمتغ لهن ءالع كاملا جعصتع.

 ةدلتمد اتت هلمءؤدو دمع 1ءامع, ]صنت ةصلنوسمم نصع معانتع ممداع ع1 حئتلاع

 طوع عدل 376 عي ط5 اس0 عم سمس نم يمعاعمد عمخ ]' عملعمتغ ءأ انت

 مممرستا 0'ةزوزح »مرع مانع مممدمع دمتنغ 1ع5د طمص ص عى لان 15 جوجل متعسأ, هااعص-

 )01 2 1/2 لمسأ ىلا ةاءرم معصلتأ دحوتأارع ءأ مةصغفاعفا مدع ل6 00 10 1116. 1 عرعد
 : تستتتا, 201 ةمحمرتو .ةنصع عمسلتعمدج لع هءاتع رممعاع طدعضتعملنع لعد

 رمعام ءا همع ععوصلع يسسمسأتاغ 1 ردم. 0 تقسم ةلك ةدععدأ ممسو ءأ طن أ

 1 "15 دمعك زنة كدؤطمأل ا, ه1 هصأ ةهحتعع نصع «5ع020ع لع حسم ١ اد 1

 مسام ادع» ةحعع د ماعراتع الطلع 013771111 لهصو آه ءكقطبمع لع طءئوسعك.

 [1 داعم لهم 12 تللعر هلم ندع دعد طقطتغمصتك مع دب هانعملمنعسأ تسأاع

 معمار أ 1عد اتمادمعد ,٠ مةصغامنمعمأ ةهردعغم ]تت ز15 هع صمد مغ ععدأ هجنعع

 10105 ]عد ةاعد ؟حوصأم هأ ا0اند ]عد طاعصق نتن ءالع معزول ءمرحوتا ءأ ا ننرععمأ 58-

 امها دنع دمج اضؤصع. آرعد ععصخ لع 5ؤةييعمفس لعمممصس ل غععصأ نابمتأت ع ءأ

 دةطونع 1ع 1بتج ةععم» لق. 11 مغ ممدخعدؤتمد لع اه تلاع ءا يفعاسأم 1' عدد

 ععرمعمأ ء ةكولأا مصاعد ءأم مجعد اهلل دج 11 1!" ةمماتكدم عا عصقوحسو

 همرج طم4138ع 3ع ءالع.

 المع ماتا, مدحدن ع 8[جللعج دع اممادحوتا خذ دعو ءماغد, 5كؤطوشع 1 16 11

6 

 ١ 95 5 ار هوي ود همم اسر < سوسو حترش ارم ٠١ لابس دن نا يع د انه 5 4
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 تلائسا اهدنا ىف لقا كنق نتآلا نم“ ةقرؤ |ةافز ظمأ امد: ]ةوئلتيمن نعارتعألا
 نم بّقتف اهبنج نكع نم ةنكعب ةقرتلم ىو ريغكلا مدلا هنم

 رملاو زهلإب تلاق كوبأ !كوذغي ناك رب اهل لاقو اهتضاضبو اهقيعن

 هتيبرت نسح نع هتيزاج ام سكب لاقفرمفل ف :اللسو دهشلاو دبزلاو

 فسدت قايرفا 7 لس نال لكما الالة نيج تفاوملا ةقفا[ 00

لكيدستت سرف بئذب [هبكاوق
 ' كوشلا ضرأ 3 ا) ىَوبكُيو سارملا بعص حارملا 

 رغكأ دقو اهتأشنعا تطقاستو اهلاصوا كيفطعم »ا كلذ نيب لشق

 ىدايالا داود وبا لاقف هبحاضو رضنل ركذ ىف ةيلهابل ءارعش
 7 َر 2 ص نع ا هاراعو و ها دلال :

 ١ 31:5. كوذغل. - © ىرجتو سابلا' 'ء

 معصرمإت 0ع ةدصع. يسم لع ماسك منور ذك 3مم جاتك ١ 112 نال 01
 مدرتسأع نمت ةحهنأغ لفءاطتعم 12 معقد لع 11203786 أ عد ةتتوتأ ؟دنأ مناور طعوتتم

 سرد لع ددمعز ءآ1غ ةلطغمدتغ هذ !"نص لعد ماتك لع ةمرد ةمصع. 11 تأ 101

 ةامدصم لع 15 همصماءعتمد نا ءناع لع ءءانع ؟عومرصع ءأ 06 هد 0 َ

 . 1عدلعع هأ 11 ادت لثأ : « لحعع ننمأ 1غ م0ان1115531[ غم امجد ١> 15116 مةردود-

 لتأ 7« ةحوع لع ]مه ممعألع, لدم زةننصع 0'هعدك, لع 12 ضقطصعر لت منعا أ لص

 مم عز]1كدع دتض. ل (نمدحسسع طخ 155 طتق] ممءمص معصقغ, لقغ ةةطوشس 0ع

 [ 37011 6 ججعع لع هز 1عملععو دمتصم نأ لع هدأ نع ندع طخ آنت 06ةتكإ
 لع ىدتسم طلعم نسنل مع طص'ةستلع لع 01 مم ءلووعآو ق]101:5 , دات وح

 هرسلسعر ءآ1ع ظدأ ةعمعطغع مدع 1عو كطعءاتح ذ 8 نمعتع لخحص طعزتمل 1ههح

 عتعتح ءا ةسلعمأ ندع ]خلد أ ةوانعتع ةايع ايس عجن وتس ءماتت لأ ع 0363,
 لع دمرتع ندع ]ع5 ةمقعد]هاتمصدف لع ]5 [عممسصع 5ع لنه عظغمعدأ تأ ناتع 6

 مم عرض طععد 1نعدأ 16 ط1 6

 آبنعو م06165 لات معصم لس مهعدصتمسممع مدساعمأ طعدتعماتز» لع 8 كك
 لع [ةلرع عا لع ةمص 5618126111. قةلسفت, ةطمخ 1030 ه1-]7301 نأ 316

 06 عع عزو :

 النا )ع 7هذك ا مجم[ ةمقمءعطلتع لاح طقتتخ 0ع د1 هد 16 ةومعتت» لع دمق طقطتا[ةصضاق

 16ه 5و هاثلل



 101011 3 ف 1015 493

 5ث ف عزه ناو 200 وع ن 9 د يا
 معن نم را يكادم ا علا

 0 ةامضقتاو نئانلا ب نب ىدع لاقو

 لاق مب رابتعالاو كولملا

 ووك دج تقلا ديفخلاو رِهَعْم ٌتماَشلا هلأ

 رورغم لا نأ لج ماي 0 ص قيولا كهعلا كْيَدَل 3

 رفح َماَصُي نأ نم ِيَلَع اذ نم أ َنْحَلَح ميلا تو نم

 ةوباسة لفك 0 َ نأ وشها كولش ىرسك ىرسُك ني

 وِباَقْلُو ٍهْيلِإ كج هن جو او] ُهاَنَب ْدِإ رتل وحَأو

 قةوءاجقب عد مدعمسأ لع 1130 همدتغوم مدع 5ةطوشت معمم لعاتع ةطقر
 قبولا

 رلآ'ةددنح مدق حت ةمرصصتع 1ع5 طقطتامصاك لع 1[[جلع مكحدتعما طعتسعتح) ال[دتك بستعمسواتغ

 ل1 طعسءدح , ءوات]ل ةاعدمعأ ) ٍ

 آبع ةءطقط4منع لعف هحصقعد رت لعصعتسم لعتح ةصصقعو عص رت مك صعممسأ ةعق طقعط عقب

 (ءهدأ'ةلث, طلذ لع 7330 1 23 1016 ]م1115 طعؤتنام 715 دانت ]' جتدأعم ن6

 ةماطةصف»ع لعد طووص صد ع5 ءأ 1 015م0 لعد "نغعمعو ءأ ةاحتع 1 عدقعت عم ل

 ممعصأ نمنع 1 هد معاتأ كد 137

 © هز نحن اع مةزهانتك لع 1ةصكوعطتصع ع5 ةتتاععو أ نتن 1عدع عم كدتك انس عرا"0عاجعب
 وداد اما -محغصسمع ددصق !دتتأع ءأ ذ 1'هطدت 0ع امادأع ةااعاسأ ع7 ش

 ()ن دق اتصع عقجفسأاتع هعمامتسع لح د62 [هد, طخ ماعد يتئتس 50غ ةغماتتلن

 مقحم حت ينعايدنتص لمصغ 12 ؟مطدصع ؟نغ معحصمحسعسأع هان نتن 1غ م*0غ6عغ مص
 امنا لمصععع) :

 01 وأ 1[تورف ةصممءطمعسوم , 16 (نطمورمؤو لعو ملك, هج طاعص 5ؤطواشت, نتن 2 ةعصف

 ْ اة 110

 اا هان عيا [طمصسمع- لع دل, ]دق يت ةجوتأا طقات هءانع كاملعألاع ءأ نحن ةعودتأ ]1ع

 اكطاتغ لعد همصاصم6عو ةصنموؤعو مدع 16 '!ةوعع هغ 1ع اككطقطمات)

 )كك ]ز] ]ز]ز] ]| 000000

1! 

3 

: 
1 
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 يي ةارذ ٍيكِرْيَطلِيَت سْلِيْدَنَتَجَو م هكا

 مين كه اني كيف وكيوت نمسك
 ويِجتسلاَو ع يووم جك 3 اكو ةكلف ُوَيَس

 ريصمي 2 2 0 1 6 ْهّبَلَق 0

7 3 3 

 نا م5 7 دينا اهي سك شم

 هنبأ ىلوو روباس ةنيدم سرافب ىنيو روباس ذاش ناسمه ىنبو مورلا

 0) 315. ةرمأ. سن 316: نمألا

-ٍ 

 11 1'جحوتأ «مصقاتتتتاع لع دممهتعطتخع ءأ نيا "ععماتحت ءعر"اع 1ع ءطقتتتع , عا 165 هزوعهتتتع هن عصأ

 ]هنت طلع كادت ةنو كل عق

 (تهصق10لغر»ع دتتفدأ 1ع عده لح ةعاوصعت" لت اكطقتتهنصمو , يتفضل ان لواتت' همدصصتع نأ ا
 لدتأ لح طمتتأ 0ع ده (هعةمدعر, 11 ممن منغ: ل 15 لتعوعقممو لتحتمسع تأ ممتطع طه

 1611 هده رون و

 30 10ز2دج16 تأ دع5د >7ةقاع5د م055ءقولمسم, 12 طمع" نبتت ةامتأ ناعضلتنتع لعهصضأ ست, 6616

 5001: هان هعاد 1ع «عدلقتأا طعاتتءاتتع

 قلمرتك مص ممتع 5 ءاطدرتو ها 11 لتأ : (0هعأ معد ةانكع 1 ماهتمات لع !ةنعع دتحمسأ قت 72

 315 7 ,ش

 قةمتتعو «عأ3 15 دمرحأ 06 عصتق همرصتصع 0 فنا 1481 نتع ؟هردغ هاجت ]1 همم عا"

 1١ جءدأ 0ع 11556 هغ 1ع عدأغ 06 1()تعؤأ.

 ب185 ه1 185 71115 811148010 181:55 21 816315 21 5318001

.01450111 111:5 

 قورننو 011 ؟ةهتسعات 10ةهتكدنط ءأ 31011 ا آد ةؤءدسأم لد فقأفع لعف

 ععمم لع ظمتس , 5ةطمفمع دع ممتغ ةذ 1مصلعم لعد منل1عد كه د ةمماتسم 1 «ءااع

 ةعطع ةهحوع ]د ماسك ععمصلع ةعلعتس 11 [مدله, لمص 1 ةطعقت, آئزهدلقت-

 توطمتع ءأ 1 معد1ع هجوع 1ع5و معقمدصتعتو 0ع ظمفس لمصفخ ![هتكفسن

 دعطقلط-كذطماخ»» هب لممف 16 1ةعقر ]5 21164 1ع كؤطمف». ]1 1صتتعوأاتأ ه8
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 قوو لبعلاب لقتساف اهتيزارم هكلمو اهيلا هرقس ناسارخ لطبلا زمرم
 هاتبت هرشثأ نسح ىتح ةّقعرلا ناصو ءادعالا عمقو اهقح ةسايسلا

 ىلإ تممض دق ّىنب اب هيلع مدق مياه كفه ؤباسةاعناا و هربخ

 الطلع قع فعلنا لوخف باعكلا وتوم“ نا كتمرتعب هحانج 'ىاتلا
 ظ قتلا نم ىنتكلا هنبا ىدتسا نقو دضتعلل لاق نيح ةظفلاا

6. 
 "اَحاَنَج ةدلا زاب م َمَض ع هِبْوَق كِإ فثكنلنغ# مو

 هنم تنسكسا ًاليوط أدهع ةنلإ نوم نرياع ةرضحي زمرم لصح انو

 متالغ عيب ىلا اوزطضا هثآدأ ليجتتب اءذخا اذا حارخل لها نأ معا هلق

 ب ىلا 816غ ةقيانيع هيلع ىزابز د5. ةجمطو لع اه ظنطانماطغودع ههاتمدملع 308ج, 101. 61 :

 115 1[هرعصمتو 1ع طرئعنع لم عمسج ءةمعسصسعمأ لم آكطم»“ةفؤص أ 17 همكم,
 :مادعحصأ ةماجك دعذ هرتامعد 1عو ممم عطقم لع 12 معمحتسعع. 1[هعمممتزب يغعودتأ
 16 عوج عرص عرص أ هم رماعتسع هل فمعص لمص ةعر 50061040 حتتمع اماتغ 16م ولص

 م 6معع5وو1"ع أع !'دلستستفاس أتم لمدد ماهتأا 1عو ةحصعستن ءأ م06 ععدتا 16د

 ةانز ءأقر 06 1116 دورت نت مد ثامتأ قصاعجأ لع آنت ءأ لاتع 53 2166

 هه ةزعملمتأ دس 1هذص. اصفاتتأع ةؤطوشمع 1ع "مدرمعأاو عار نصح( 11 5ع م"6مةءعنأق

 :لعمستأ طدتب 11 ادت ة0لمعددد ءهءالع مدعمأاع : « للمض ظلك, مجهتصاعصقسأ, )ع

 معصم 0ع مغ معاطع» هح 1ةتعمب 5م ةتلاع.د آنوسماعاتت» لت م65عمأ 071086
 لأ : «لطم هلحال[هدئامتت, 5ةمزدانزتةمأ كان هعالع ودع عووتمس, مدعلع ةتصقأ ف

 المد أ هل10, نحن ةحدتخ «"ةزدزدعأم دود ظلك 1[هدتلعامل لع مت

 9 11ه اسما حج آن "ىكلث , مرصع 1ع تعوم "هيسغصع ةوص ةتاعب د

 آه" [آممصصمت ؟دغ "عنعدتت هذ 1م منع لع ةةطماختب ءءاستحعا آنت لمح

 نمصع 1م عاتع ةصفاستعاتمس , لمدغ 1عو دعماعم نعد داتتكوصسأعك طم'هطأ مونت 165
 رماصق ظءعالعف : 5دعطع ندع آعق مصاضطتمط]ءور 10نسقمنمم تتقع ل'عدح 16
 موج عم عمأ اتق د فلتفأ لع !اةسمفأ, دددغ ![ه"عند لع رمعصلعع 1عدعف معهلتتأك
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 ام ر شك ىف ةاوعمط اًرمثك اولهما اذاو ماب كلذ رتضاف داسكلا تقو ىف

 ىلا لصيل مجنأ ارم ف. ةدس لك ىليخ استجب نأ ديلا عر يياولا

 لّجهت ريغ نو لهمت ىلع هثأدأ ىف ةقعرلا سفنعت تو هقح لاملا تهب

 كلذ هئأطعإ نع كسفنب مياف ةاكسموا اص ءبمال ترص اذ هلوقو

 كلذ ناف كصب هكردي.نيحؤا كسلجم ىن هيلا هعفدبزمالاوا كدهب

 كرللل ىتيني الو هل ماظعالاو طعي امل راقكتسالا ىلع هلبعف تم لدي

 معأ هلوقو مناطلس ةغسو مراطخا ملكعل هب نو دوبكي ام ءىث رابكا

 ةماقا ىلع ظفاحي [و0بقوت مف هرم ىلا تّيدسأ اذا ةعينصلا نا
 "نم مليلع 8 تبي'ام اهلها قلنو كابل وتلا قداحاك تدلقلا اًنهموسر

 هتاف ماتالاو ىلامللا رتكو دهعلا:مكق ىلع ءايسضالا رئاس ىنانعق اهك انفركس
 0) 3[. اوهط. 315. ام. )3(  85. بيري: 6 215. بجن

 ذ نص ممدمعدأ هان 1ع لغطتغ ءوا ليل ءتل1ع, هع نحت اعتدت ممعاع 38.

 دز, لحس ةهساعع ءقاغ, هرج 1غدع ةععملع لع 1هدون لغ]هتفر 115 ةورتفمعمسمسأ

 720111011 5 015 معص قع لع مدونعر». طوع مصفف دعما, هنلمدصع ذ ع5 ةوعسأف

 لع مموهوساتع 1 صح مفأ ةصصتسعأ هد لتع ةعرص عر مهاننع يتلا "عرتتعمس ع جنت 6501

 ماتطاتع هع نادت آنت بأ ل0 ءان ندع 14و ةدزعأم ةمهزعمأ دهدتله عمد أ هتعدأت له

 اةعتاأم لع هعمل اع مدع .2عمدم 3 6« ةؤصق ةأعع م0عوو6و. ب (0هقصل

 دع امد هركلعع 11 ءوأ ةععم»لغ خذ يدعايدكتسص نص لمص مقنع 127 عاتنع هان 8

 دننأع لخدصع "عوسفأع, 0غ0هخ ىمع لع ادت لمدصع» 1'هطرعأ لع اه مممزمعع ممقتم

 هن لع 1ع ]دن 1دتينع ععمعأأ»ع لفصم اه ددللع لع ءقدصتمس» هج لهصك انص

 هدلعمزأ هاذ ات 14 ؟01ع5, فدع هرج ل1 ةتغ نانع © ءوأ 1 عمد ل'دوتع ع ععتم

 نانا هانمعطعسأ لع [ةسصممعمصعع ءأ نص عذصل مسع ه 1عدسذ لمصقو 11 دع ةاعل

 ردك ةهدتح من0065 لع 1ةتعع "عوومرساتع عانت آ[1طغمد]1 65 , خذ ءدمقع 0ع 1عاتن"

 عممصل عدت عغ لع ]عد مانتكذدصءوعي - موعطع نيسننس طاعصلمتا نانع 1'هردد تمدح
 نع ذ يتعايدندس , ءأ نادت هدأ مدك قسما فأاغ أ تيامءاعمس ءمصحصصع ةأ

 مسار دع قمصقسسمع نوصصصتع نص 1611 طفطتأ عا هءاتح نسنت هدأ "ءوات 14 طاعطج
 هنأ هنطآنعمأ 18 201111 نه1ق لماحعمأ. ]11 هد ءوؤ لع عامه ءمدصصع
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 ضرغب ناكالا هدقعت كوتيو هنع لقغُي ايندلا روما نم ءىق سيل
 كقنتحكي ىمل تلزجا نإو كنا معا هلوقو داسفو ىلتوا عامض

 كمدخ ةضاخو كلاعا ةالوو كشويج ةداقو كتيب لها نم كب ىيطيو

 غلابب كلذ سيلف تايارهل 3 مل قظوَف أاهف مميلع تعّسوو قازرألا

 ءابعلو [ةلصلا دعب] ةاصلاب مدقعتت ىّتح منوم كنع عطأق الو ماضر
 هلع باوتب هنم نوكي ليممهل رثالا دنع منم الك ضتختو ابحل دعب

 ىتح ةقاعلا ىف نمالا ضمفتسي [ال] هنأ معا هلوقو هعقو ىف هثآرجو

 نم تحت ام غلبتال كنأو ةراعدلاو بيرلا لهال الماش ىؤفل نوكي

 لاجلا ىف منارمجو باسنالا ىف عواوقا نوكت ىتح ممملع روهظلاو مهب رفظلا
 0 1. ءابخل لعب ءابخل

 لع ةهدثع هطمقعز 01 ه ندع مب لعرماستف 1" ناعمتخم ءأ 12 ددعععددتمص لعد

 [عرصرمد. هع 11 ملعمأ ةدعاتسع ءطمذع 06 هع مممده0لع, 105وتنمم 1ةطقصع
 لمدصع أ ندع 1!'هد مغواتوع لع 1' صام ءاعمتس, نتن مع 5011 00566 ذ 5ع 0616-

 سمرعر" هرج هذ مغص ها ذ لت5مدمعمتا» ع. - ةدعطع ندع, ندمصل مغدمع

 مةنصتط ات ععمتف 11طفعدل عدد ءعدغ 1عو ععصم لع اه ةدتاثع ءأ لع ذمص ةعداواتت"ة ععر 9
 مم عرض طرخعو لع غ5 ةةستااع, 65 عمم 6183 نتا مدح حمص 0 عصأ ع5 30665,

 . 16و عمتك عمد عسس5 لع ع5 معمرتسءعدر 1عد ةعركتت أ عدت هلام عطغو هذ أه معتسمصصعر
 ءغ ندع طد طخغعروتك امغو ![دعوعصسعمغ ]عدس ة11هءؤالمصق, هعاه مع ةدلطمعمتأ

 رمدق هذ 16و هدم[ دتعع هما غععسعمسأ, مخ ذاع "عملعع ندتأأع ةدتتعتو ءانح لع

 امدأ هحاعع ددلدتعع. ]11 1دسسغ ةدعم»ع نتع ان ]عاتب 69 160 د عمم م عت

 ع5 قلعدتتع هك لعد عموتظ عقاتمصسم ءأ ندع, ءطقوتع 1هزك يدع ]نص ل ءانع 5ع

 همرد لتكاتمسونم مدع تصع طعالع ةعاتمم, طخ ]عم ممءورص معصقع5 هذ ![طغشمع

 مرصع. - ةوعطع ندع 1ع معدمأع مع زمادتعم مهق لكتصع ءمغمع ةؤعدسلغ

 خ ممم125 013 1عو ععدد ممهأ ةعصمغو عا 16و رد 2112116115 26 56 ةةماعرتأ 2026-

 مهعمذ 0ع اماتك ءقافوز ءأ ع5 ععمف, طخ هع م7162 0هق هذ 145 ةانعتسلمع ءأ
 3 1 عو معملعع مممثأع ندع 51 ]عدو مهعصأم ءأ ]هرنركك 7015105 1غ 5ه"؟ءدخذ

 1عد دريس ءلاعم ءا ه1لعمأ هذ 1عد مانصتتع

03 

 اي مى عقتناظ 54110141

 727 2 ل 700 تن ويمسح كروب تين راد نا ارو نا ا ا حوجرما اسوا ربع ند ورمل ا ا ونل ايفصلا ارد و سر ا نإ ا 1 ا
 ا 0 0 ا 00 0 ني ع ل علو سا ورح ين نا نيش 000 يالا دوو را ٍ 0 1 3 11 ١

 دعو و روصطموو وحار و حوصم يحا قا
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 ىدحا روباس كام نم تضم اتلو مبيدات قف كناوعإو ميلع كنوع .
 ٍمبك مره كثروو هريرس ىم هفطتخاف نومل هرضح .ةنس ىنوثالثو

 هكلم

 روباس نبزمره كلم

 ليف هايو هسارم ةدسشنو هانم ةدصل لطبلا زمره هل لانغي اك

 نم هل نكي مو هحامرل سنالق متاماه نم 0: هذاختاو هثأدعا ءامدب
 نا ماتالا هرظنث مو هدجو هيبال ام بئاصلا رهبدتلاو بقاغلا اولا

 كاباو كدج نأ مبيطخ لاقو هل اوعدف ماعلاو ؛ تالا »ل ىذا جاتلإب ىلحتو

 اعججو هركش نع زجكن ام نمالو بصقمللو ةعنلا راثأ نم انهف ايقبأ دق

 0١ 315. مهذاخ او. 9 315. اهب. 3 315: نكاو. 7 115. نم.

 ظ (0تممل دذطوفع هدأ مموعصغ اععصاع أ بص ةصقر 11 "عونك ]12 15116 لع اه

 مدمج ونمت 1: ةصوعام لع ددص عؤصع, ءا ظ1هعمممت طغضتام لع ةوص ؟ندصح

 ع1,

 ملظولاا مطل 11083107. 711:5 21 535015

 [1نرحصمت ةامتأ ددعصمددسسع 1ع 2معمدر هذ مدفع 06 دورح ععمصل فانعففع
 6[ 16 5 0 [05»ىعر عا مدععع ناتع, لت ةدصع 0ع دعذ ةمصعطمتف, 11 عاد

 عمت 1ند م16لك لعف طعجتسع عا ندع, لع 1عندعن عقصضعت , 11 [هتكدتا ع5 ه3

 مات دعد 1[ةصععو. 1] ه'هجدتغ دق 12 معومتعمعتأغ, مخ !طقطت]ءاغ لع مص مغتنع
 ع[ لع دن ععوص0-مفرخع. آنه 1"هعطتصع , 0'هت11ءانعف , مع 16 131558 288 71716 25562

 اهدعنعممن ممتنع نمتأ مدصتسأ هذ 12 لعصأ لع 15 ةدوهعقدع ءا ينل 101 م56
 رون 16 عض لن '1عصمو. آممةننت] دع ظدأ ةقدتذ دنع 16 امعمصع أ نسنأ
 ةأ هعلصغأ 1ه ءمسعمصمع, 11 لمدصفق ةهلتعضسعع هع عفط لق ءأ هن ماتت 6:
 (نعاتجسعا 1'ةععامس ننعصغ لع ]عدو ةنمعدع ءأ 1عدع مم عدمدعواع ]نت مدعم

 ةتصقأ : « 15ص عممصل-مغعع ءغ مص مغرعع هدهأ 1ةتكوؤ مدعصت هماتك اقضأ 6
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 ءادمألا ىويس انع أدغأو اهتّقشت [دعب] انعاوهأ اغلاو أهقرتفت دعب انروما

 دالبلاو كيلع هللا لضفب كيلارمالا ىضفا دقو ءالالا شرف انل ادهتمو

 كلو ةرسماع ضرالاو ةقج لاومالاو ةرفاو دونجلو ةنكاس ءاهدلاو ةنمأ
 ىفو هنا ف نامفلا © ناسحاو باجيالاب مباجاف ةودق اههبو ةوسا "ناهيف

 زمره مار ةنيدم زاوهالاب ىنبو لدعلا ىف روباسو رمشدرا لّتقيو دىولاب

 ةبيرضلا ممزلاو مرهقو دغسلا مو ةلطامهلا ارغو كلملا ةركسد ىنبو
 ىلا لاقيو رفطسا ىلا لفقو اهنوزوابتي ال ةرغع مدح ىلع [بضنو)
 ىلفيشس ىم لقا هيكل ةدْم نقاكو اهي هرضتخاف ى:ادملا

 1 315. اهيف. -- 0 0 تن 8 315. رطتتخاق:

 مرععمحتعم لع نع يدلك هددغ 1هتأ ممانع همام طوصطعاتت مانت" 2011 210506-

 راع ءأ موانع“ هماتنع ةغعماغ, ننع ج05 50222265 126201645 0' ردم عت

 مماعع "ععمصصةتفدوص نع. ]اذ هدغ «غامطأت 1تصتأغ لع هماعع ههاتمد نانت نامت

 ل 6مم عمحاط»مع أ [معصغ نمع دعدلع مءاتوتمس لع دمذ مز ةصععد نادت 5 ةامتعمأ
 [مدعاتقد مغعوب زآ5ؤ هدغ محن 0 ةان 20[[2[ع5 1ع »05 عدد عطمتخ لهدصخغ 115 0139

 هددغ لغات منو عا مماتك هدغ مدد احصع طغعتسعممع ءةملكاعمءع. ![هتسانعضةهصأ

 1ءموسدح هز [ عدا ةءطح ععقعع ذ1ه طوصخغ لع انتعت ممدع اما. آم ةةءدصاأم عد

 رمزتموتصععد عدا هموم 6ع, 1ع معسرمأع ءدأ اعهصوستلاع, 1ع5 ةعصصقعو ةمصغ همس

 طرءعيدغور 1و مودم تع ععف لت '1'عغدمرع ةطوضلمصاعن, 1ع مدرتذ ءوأ (10ركقذدصأب

 لس صادم نيف دستخع» 1عو لعادع ملك ءأ نسف دانتحمع 12 ممغممع 7016.» [[هرخع

 م03 اعد د لمدصم ]1 ةقدسضوصعع أ 1عجنع 2غ لع طعأأ عد مزمن عه5ع5.

 . وسممت ظدغ 606163 1'ءمعووعمعما نمل ةحوتأ معتم أ عموم عمم 006
 رادفامع, ذ 1[ يعسماع ل ةملممعطتمع عا لع ذقطوفع. ]11 مسلم 12 114 لع طفت

 [محدمتد لحصد 1! خطحفم, ها 12 دتللع لع آطدداممعدأ هاد الادلتلع. ]1 8غ نصع قصص

 مدعمع همداعع 1ع5 ط[دتاه]لت[ عد هن كهوطلتعمك, 1و ؟ةهتسواتتا, 1عتع
 . ةمطسأ ءاأ ةنوععم ذ 1عدع [عمصطغمع دصع مامدصع لع ماعضع5 نمتلك دع
 0 عرهتعمغ مدخ [عمصعطتس.:11 معتصغ ةمهدتأع ذ آذ(ةلعطع هت. ل همعغك تنصع هتأعع

 مءامانم» , خذ 8[دلؤتس , هان ز] دهممادسدأ, ةامصأ ممم ز ءانط عر 500 "6م هوما

 لتعم مممزسؤذ لع لعاتتع 325.
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 ومره نب مارهب كلم

 ىارساو محلب اًههصوم هبابنق لابتقا كع ناكوزمره نب نيس ف

 هكلم ةكربو هماتا نمي اوجرو هب سانلا رشبتساف راقولاو ةدّؤعلاو

 0 انفالسا ّنأ لاقو باوجل نم باوصلاب عباجاف هيلع اونثأو هل اوعدو

 ىنقن ماعم لدعلاو ناسحالا موسرو كلملاو نيدلا روما ىتافل اوماقا دق
 ءادتمالاو م 7 ءأقتقال 0 هلآ ولأ منيح فدح ترا اهدنع

 نم أوجرخ م 5535 1 مط 2000 2 ىوقيو

 ءادسعالا رسهسقو فالس اطبخ ف دهتجاو مارهب دجحو نيركاش هدنع

 رغب. 0١

 مطولا 215 8411134311 711,5 215: 7.

 ' ظوطعقس , طلق لع [1[1هنصم#, ملأ ةدداتتاع 16 عواتح عمم عد. 1121226 8

 ل ءتص عووعر 11 ةاقتخ معممصمسمغ ممتنع دمرد 1ماع]]1 ععمعع ءأغ ةمد زانع عت عاق, 8

 لماتععاتتع عا هد >2006ةق2. آبعذ طمتصت765 56 0015521601]6 016 ةودح 33

 معرس ءدأر 65م6 هج نع 50م "غومع ةعرندتأ طعاتسءاتج ءا م::0ةرمؤ عب زلم 1'ةععاف-

 رد ةرععدأ لع 1عمعو مدع أ 1ع 1ةاتعت ا ةععمأ. ظ8دطعقسم 1ةدنع "ةممصلتغ لقوم ل

 رد عمرأ هأ 1هدتتع لقا[ : « [رعو 015 , 9 7160 6ءعودعتن, هردغ ةاهطأت ماتت 120115

 ٠ عج اماتغ 6غ نم] ممعععمع 12 ءاتعتمنتر 164 عمو معدص عما, 1ع5 ةصقاتاد-

 امص لع 15 طوصصع همصلتستاع ءا لع ]5 زدقاتععر لعد لتسعءاتمدف هع تع

 0115 20115 62010525 أ 0116 20115 1226© 112115916556105 5. 11315 0135

 (ل عمحدص لمدق 1'جهةزةأةصعع 0ع ]1 عدح 10011176 10015 1265 أ 100111: 35

 عتتم عم لمصو 15 016 نيتتلف همادف هرج ممم 06. ]هدف 16 ةتمرماتمدق ع

 ممانذ 2106 ذدمدك لممصعت» زوزع أ ءمصاعمأءعمص عطار 4 7005 ةماتلعمتع ءغلا
 ممدلمع لسعمطاع ؟هاعع طوصطعتمست » آ19 هع منهو عصف عمغ لعروس ]نت ماتتف
 115 هعض 211 ةمعمأ عج مممصت [ءدافصأ آعدع "ععممصهتندةدصعع. 8دطعقسم ة'ةردرمأت-
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 مسر ديوجبيو ةابلاياهلا# بيش 0) دايرجتو لاومالا ريمت دو :لاعالا 0 بيذهتو

 ةنامتلا ءاول رمقنو ةرابجلا

 " هللا هنعل ىنتملا قيديرلا ام دقق

 هناردقو مارهب ماتا ىلإ هتيعدرهظي مف روباس ماتا ىف نوعلملا رهط

 هياتك ىف «قيدقملازكذو جرهبملا هنيدو ىرخزملا هوقب تفي هترارغب
 1| ةنقدن لاما! نم ضالا ىنرسهظ ام ِلْوأ هنا .ميزاتلاو ودبلا باتك

 نتا انتو ةقبمابلا موملا تيّيس نأ ىلا اهيلع ىلتخت تناك 6 ىاسالا

 هل لاقف .هتيضحب هينقليايل ةذباوملا عمجب ربمأ مارهب « هنْيَج ىنام

 0) 1ك طمتغ 12 ادعمصع لس طصق. ل[. ح (2 1 ريرجتو . - .( 21 هللا نساعل هيلع نيعللا قام.
 ل () 1[ ىيدقلا . - (3) 6 ىاس. ل ا( 131[دموتتع لهصق 11: 0 ةنيمم.

 نانف ةثعع 016 ذل عماتت عنمعت" ةدوهعسءدأ 1 هاوس ع, هذ "6لادن"ع 1عو ةدص عم

 ستقف, ه ةسفاتم »عع 1'دلصتمستماعدأتم» ع5 م2081مءع5, ذ ةععمملامع 1و

 ممععااعد لن "1" ةودمرع مدطاتعر هذ [عمتع عد تعومععأ 1عد مما هتاعاتمسو, ذ 0606-

 1هزنمعع 12 م«هدموصأغ ءغ ذ لفمامجع» ]ج طوصصتغمع لع 'ةمنام 6

 1115101815 ط5 1[ةلإأ 1041111515 , آبظ 14101 58011181

 ( 0108 طالكآت آظ 321411515515 ! )|.

 (ع مههتلتغ مدصتغ لح ةعصرمد لع ةؤطوشعز طحدتف 11 طع م0ه2131818 2
 .0هءاعتسع ندع دهدتق 1ع مقعدع 0ع ظدطعفمم , هضمزتدسأ نانع نع]تت-ع , [قصق ةمد
 1م عدمت عم ععر 5ع 12155ءينهتأ "هدمرم عع مون 5عق 12112هلعاتقع5 مه0165 أ هذ

 مءاتعتم» طم عمفهد و غنع نحت, هان "ةيدم06 0 0[20[1-41ة51, هد ىوح هانتتنةمع

 . المو 0اواسمو هأ 117510176 1دأ 12 مععصستغمع لمءطتسع ةلطغتماأع ةدع اعملعر

 وعج1 ع5 دعو ل6مممددتم جامد5 هدغ كطفصوعم ةانعععووزت' عممعسأ عأ هدد !ةممعالع
 جحر هاد اححتت 12 00عام 005 168. ْ:

 [مرسندع 01ةصخ مرئةدعدخأم دهرح ةصممدأدسعع هذ ظفطعفمس , ءعاستحعأ ةقذعدتط]

 16و 8[هطعلطق نحت, عد ده معموعص عع, لعدتعمأ ل15ءاتاع» ةحعع اطنخ. آنع ععوصل



 502 [115101518 21:5 252015 35 نتولض

 ايسيلافلا ديت 0 أذه لباقي ا دس املا ل

 ةّينمرمالا ةسهيخلا نادبالا تجزتما دق ةّتهلالا ةرهاطلا حاورالا َناف ؤ

 ا ادا اهي قيرفتلا 37 هتحارو ةجزامملا هذهب ىذاتي نادزيو

 ١ 0 كلتق نبع 1 لاق 9 0 ةرانع 0 0 لآق

 نيالا 3 ىف أدين نحن مارهب ا ا 7 54 كاحووو 1
 ذي ىلع بلشو اًنبت ىشخو هلَسف هدلجب رماو كلوقب كاماعنو كندبب

 (!)' 3195. ةزاهو. هس( 0( كلتقت, 31 كلتقي. -- 0 31 ةراع:

 3[ماعلط آدن ةرتدصأ لعسمملغ ننعالع ةامتغ 12 لمءاتمع نيتك اعدت مدئم-

 رممددتغ, ةلذصت «نممصلنا : « ('ءدأ لع زدتعع ةطدصلمب لع نع مممدلع ءهأ لع ]ع

 لفؤصتتسعع عا لع معممص ءعرع هين مدعم علم لعد [عممتص عد, ةطنم ناتع 12 مغص

 مداتمس 501 ةاتدردسسمع ءا نسمع ع مممج0ع ممهاغتعأ ءا ءممنهطصرمات .015)ة-
 هتكدعز ههرع 1ع5 ةصعد ماتضع5 ءأ لتحتسعم دع ةدرصغ مدص اخت صفعو ةنعع 1ع5 ءمز"زم

 صرح 0 قطسصسمسب آنتعات ([111 وأ ه1 عمدغ مدن نع ممغامم ععر ةعرت ةواتفأهتأ

 رجوع 1عدع ةغموضوأتمس, ممادت م00ت1:ع 0 هساتع5 ءعنوطتع5 أ هلنعت» اند

 ممسمح عدم مممصلع ءمدصحصمع 11 ؟عدغ نمل ةهزا.» آرع ة[هطعلط لثأ : « [كةأ-عع

 اد لعداصتعاتمس نتن هدأ مفتامتعع هد 1" نلتطعو نمد ب آه لعدامدعاتمد

 ع5 ءمدمد هدأ 1'نل1عواتمم لعد ةصعمر "نممصدلتغ الفص. ب [)1و-هماتف 101:5

 مممرصغ 16 ةلمطعللطر هع ندع اح معدقعد لع اه ممتنع مجمد[: 5عاتفجعع 6

 ة0لتظعداتما» هدد تصع عوض ءالمد 2 ب (نع ةعرتو 1م عواد عاتمط 11 017م5. »

 آم ة[هطعلط لت: « خلامرو 11 [دحأ نانع »مان اع ؟جقفذلمدق 82013111, 20101

 امد هم»مد ةمزغ لغاصمتا نا امد ةسصع ةلتطفع » ]رع ممفءعدعدصخ ل عرس عانت ةمدح

 (هدلس. ظدطعؤقس لثأ : « 1ون5 جآ1ودخ ورم ص عم نعر» 1: معانحتنع لع [لعداست ءاتمو

 رجوع امص ءممدر عم اع [”هتامصأ ةعا1وم عد أطغمكعم. » 1غ 11 لمدسم !'هرعاسع لع
 ]تن ةضسم عع 1ه معدس. ةاقصت ظتغ ةعمعءاطغ ءغ ده معمتج عمصموت]1 6ع ىف عم 6
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 نم لمقو ىنام باب ىلا ىلا بابلا كلذل لاقيو زؤباس ىدنج باوبأ نم

 ةقدنولا ةحئار هنم ٌمتشي نم ىلع ا! ددشتو افلاام ىنثأ ىنام عابتا

 ةئالثو نينس ثالث هكلم نم ىؤزتسا انو هيلع اونئاو سانلا هّبحاف
 هرصأ ىضقنأو هرع ةنانح ماتا ةئالثو رهشأ

 زمرص نس مارهب نب مارهب كلم

 ظيلغ اف ناكو هرقجتو هرتكتل قلصلا مارهب هل لاقي ىذلاوم

 ال و: تثخشلاو .هممعبلا ىنيينم كلملاو.6بابشلا ةرّج نم ناركس بلقلا

 باقعلا نم ىرعي الو اًبغأو "7 عيضوو فيرست ىلأ عفري الو اًنزو دحال قي

 ىلع اوعقجاف ماعلا هنم شحوتساو اهل هب ىذاتقف باقرلا بيضريغ

 ٠١ انا وستاو .---034:ابراسلا ل 36-00 بكحتلاو؛ سل 0 عصوو.

 خذ 1آدصع لعد ممماعد لع ادزروصلمت-ذؤ طمع نينتر عدعما"ع ةتتز واتت( طتتت, ء5أ

 ةمرمعافو ]حج سمو لع 814م1. 5ؤلطمنم 1غ ةسمدا معاامع ذ مممأ لهدقع همتآأاع

 لعو ةععاهأعنس5 لع اةلذصت ع دؤتغ مماخع امادك ءعانج للنت ةحهتعصأ ةحطت 11م

 /1نعدعع لع هدد مهلتطغتممد ع. (رعانع ةعانمس» عمومسم نذ 5ةطونع ]1 حصمماتت ءأ 1 هز
 ممهطقأ تمرد لعد طمصصتسعود. خرويتؤو ةحمتع "نعم "015 025, 17015 15 اب

 ممزق زم, 12 ردع ]تت طغ !دسع طوصل عا تأ ماتت

 18161115 11 رمل, 811.5 21 811183131, 11.5 21 7

 ع كدا 1ع ظمطعقس ندد ةيدردعادتغ اع !اهسامنم, خذ قحتقع لع 5ودح نان

 عامعزأ عن لع هد مممضودع. ]11 ةغمتأ طسخمل عا لست عمتحت# مهع 1 لزعتمص عووع ءأ

 1ع ممدحمتس ماعتس 0'هصعمعدصعع عا لع معلووصرحاتمم, دع 1اةتكفسأ نهك ع

 ممومسمع, (عدتامسأ هحوع لفلمتس همطآعد ءأ ممم1غامتسعم أ دع همصصة15ةدصأ

 'دساعع ممهصتغمع لع ماحصتع ننع 12 لفعدجحت اهاتمص. آرعد عمدصلو ةامتعسأ محف-
 ءمدتعساأك لع اطنخ عغ 1ع معدجأع 1ع معلامستمتأ. آ15 دصصعسأب 165 ن5 هأ 65
 هساععد, دع مامتسماسع لع طحت هسجعفو لس جعمصل آ1لهطعلط عا طحت لعمطةص
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 ىلا «رقوكسش دقل لاقف هرمأ ىف هوراشتساو ذبوم ناذبوم ىلا هتياكش

 ىرسمأ ةلمثتمأو نيررتجم م نأ نكلو عجوجم تنحط ١ كاش

 كولس هل اونمضف 1 ىلا هب تدعو 1 هتهانتا :ناراوملا هو

 هباتخمو هثارزو رشعم 1 ا دحا هب نروطي الو هملا نجرخت
 3 هبأإب ىع ندماقتلا و ةدحأو ةهج ىلع هتيشاخو هناطغو هتيزارمو

 هسسلجنو هراد ءالسحاو هما اق ةنبابجبأ فرستو تامل ىلع نضارعالاو

 درصأ ذاخنتا هل اونمضف هتعجارمب مكيلع ريشا ىح دوبل ىأ " مكاتتأو ٠

 جبمأ الف © كلذ ىلع اووطاوتو اعيج اوعيابتو اهنع نوفرخي ال ةلْبَق
 0011 متركس. ب. (9 ة[ةمودع لقصف (ن. - 8 8[ومودع لقصف (.: ح (!) 11 حل هب نوروطت الو

 ملتم. ب 5 1 هبايزع. ب (9 11 مكايا - 7 ة1ةصوحدع لهصق (ن.

 لؤرعصأ ىصقعت]. آم ة8[هطعلط لثأ : « لكم 7614, 013 3001162 709 ]

 خذ معلم دس 101 5ع ماهتسأ عأ ؟0اج5 7؟ةدعتب 1005 [ةصح عصخعت“ هت غو 0ع دعاس

 11 م0 نتن 5ع ]حصص عماع. (نعمءد قصتك 51 7035 7010162 ةعماجأ عنخ همم 6003 لل

 5111716 5 "عمم طم 6[ 6 مماصأ هتف ةءئوماع» لع 15 اخعمع لع

 مصعتشتغع ندع زع هانك م01 ععهنر, ]ع 705 16 منت ععتت تأ ا10اتك آع
 . ممملعدت 1عأ ندع هددك لغودمعت نيتك 5هز[.» 115 و ءدومدعنععدغ هذ دع 1ةتقوعا"

 ىاتتلعمع مدع ]تن ءأ دع .ءمدكمسمع» ءيمعاعسءعمأ 4 ةعق هنلععن. آنع ععوصل

 الماطعلط لتغ : « آطعمصمتس مهاتس , 70115 072 "عقأاعا“ 325 705 2233505 ءأ

 70115 12 1162 5 ءطعع آستن نت هتجعاتم لع 76نق دع 1: هم هعطع ! ؟!0اتق 10135 ,

 وعو ؟ةي15 , دعذ ناجهصتط ءالدصق , عد ممههمعطقسم , دعذ مد ععق ءأ ععصق 6 5و ةاتتأعر

 لكحم همرصستتس ة2ععم0 ب اعمعمهدك نأمل عدغد لع دو مدت, ةطقاعط 2-015

 لع مومدتاعع لعردسصأ ]ستوب طع 70135 1ع062 م25 هذ دمدد ة72معأ1 أ 1215562

 : ةوأ1غ 0'هسلتعمعع هغ ده ددللع لع «6ءءرداتمسم 20635. 16 عدضل عمدت هدف طاعس 0ع .

 دمدف ةعماتحاع» طعم د0 ةحوصأ ناتع ]6 7005 [هدسع ةحتم لخر "عاماتسم علت! »

 115 5 عموم و ؤرعومأ هذ هدتتحع مءاتوت ءادفعسصعفأ ع5 "ععمرمت3730363:025
 ماعم ةءوسام, عاب ةع لمرمصقصأ ع5 ةقداتتعة ص ععد "ةعاجج 0 اتعد , 115 همزهتت ص161

 0: دفعت عع مآ
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 هتنالغ ىم اًراَتد هراد فري و هريرس ىلع دعقو دغلا نم مارهب

 ىلااوظننو هعيزازمو همدخ نم دحا داوسب لخكي مو هتيشاحو

 ىدان رن هفك ناب نم ىلها اهدجوف بتارملا ”١ باكا نحكامأ

 مهضعو شحوتساو هب اتوا دوطجتي مف ياتج اب اعدو هوبمجكي ملف ناهغلا

 نم بتجكتيو هسفن ىفركقتيوه افيبف بهذم لكى ونظلا هب تبهذو
 هيلع لبقأو سرق ذبوملا هيلع علط ذا راهنلا بابش ىوتسا دقو هرمأ

 كلم كتأو.سانلاب م ف هللاب كنا معت امأ:كلملا اهيا لاقف لاخلا: نع هلأسو

 كتزاعزب ممتشحوأو كتكلم ءوسب مترفن |ذاف. كرمدخو كوغاطأا ام

 ةابطعلا لاح روصتو ةشحولاو ةدحولاب رشباف كشم ا مامعقرو
 درو ذنوملا ضهنف ةئّتسلا ةداعلا ا كرت نمضو ةضقلل مارهب نطفف

 )36 هباصصا. - 8 0 نظ. ١ © عاتراف, 3[ عاتراف ةوبيجي. - 7 رت.

 آرع 1ةطلعرطمتس مهغسص . ننقسل وطول 5ع 131 25515 ةانز' ةورد ان أ

 نتنل مع 114 لقصف 12 ددللع ةدعاتس 06 هو م38عع35ر ه1 31161126 52

 لع دق ةحتغع, نانا د ةمععجاتأ ةانعاتم 0ع 5عق دعا[ عادت, 21 311111 1381--

 ءالؤصر ءغ ندع, "عوعوضلمسأ عد ماهعع5 لعد لتعمصت [ة1عؤر 11 1645 اث0اتاتة مات

 10635 ندع 12 مدسصع لع ددح مفتسز 105ناتأذ ةعذ ةممعأك ةتعاتات 0386 6

 مةممصلتغ عغ هدعدص ءطقساطءالمم مع دع مععوعمتمر 11 طسغ ةصوتتعأ, لطفا

 ةطتعت, ءغ دع 1هتددو هللعع ذل 1مدغعم ةمرماعم لع ةدممموزاتمصق. طعدلمسأ بنتا
 من1 6ءطتمددتغ عا بحتل همصفت ل نرعمتأ هحعع نامصسص عص عسأ ذه زاد هأتم» عأ 9

 :نانع 14 زماتع طدغ لفزؤ طخغف ةحوصعغ, 11 دحتغ ةعفخع» هذ هد ععمصلع متع 1
 المطعءلط. 11 ]حن ظغادص ععوعتعسع ةععسعت] ءأ ]سن ل عمدقسلو 0عد هبات هم

 . آنع ة[هطعلط لتغ : « 16 ةوتو-ات مهقر 6 مت, نتع طن 06معصلم 0'ةطوتل 0ع

 : ]ط1عرت, ماتك ع5 طمصصسصعو ع ندع غج ع5 01 5عدل عمم عما امصغ ([ا2ع ععات>-]

 [هطغزردوعمأ ءأ 1غ دورحتعمتأ ) 8([هتك دز طخ 1ع5 ععطاتغعو مهتع 143 2281178135 [1ة0-

 عرف علق ندع د 1ع5 لل ةجتعد مدع 1 00 عد5وع ءأ يدع ات 145 [عط015ع5 مهن

 ا تةما1عمعع, ه6 6صلم-ام] ة ةامع ةطفصلمدنصغ ءأ لن]هتمدف ءا معمم غدعماأع-امز

 1" نامغ لع ["طمصسسمسع مملدتغ هذ !ةممعطمس ! ١ 8فطعقمسم ءمدصمأ 21085 هع نانت

04 
 11 م1115 5411074175 .
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 ىف هتداعل دعي مل رث مفطالو ميلا كحفو هل اودهتف هترضح ىلا ةفاكلا

 هسفنب عفتناف بناهل نملو ةشاشبلا ىن اقلخ دهحساو 0 ةظاظفلا

 ال «ناكف هل هظعوو هات هبيذهت ىلع ذيوم اركشو هب سانلا عفتتناو ظ

 نم اًموي شحوتساو هترواشم ىود ايما عطقي الو هيأر نع الا ردضي
 كلذ ىف قوت م اهل تقب مف هرمال ةفلاخم اهنم مقنو هثآسن ةدّقس

 نأ الا لشقلا لاقف كلملا رما ىصغ نم ءازجب ام هل لاقف ديول ىعدتسأو

 اهمواهلعق نع ىكف اًنومجم ةاوا ناركسوأ اًمبصوا ةرما نوكي
 مدقف هتدكام ىلع انام ناك هنأ هريغل ىوريو هرابخا نم نّسحسُي

 عارذ ىلع ةطقن اهنم كرطقف حايدهفسا ةراضغ ٍيطملا بحاسم هيلا
 ١ 0 ةظاطقلا. - (© الأ مهدوجتع.لقصف ل1, الأ روصي ال لهمد (ن. - (9 1[ةصومع لهصق (ن.

 ة'ناه11 مدقدغ ءأ معمصصتغ لع دع لفمدماتع لع دعد لفاطدساك. آنع ا1[هطعلط 5ع

 معاترسم ءأ طغ "عاماتعم عت لذ 12 ماتت" مات 14و دعما عاتتتل. (نعاتتتحعا 5ع 21051

 نؤرخعمأ لععدصأ ظفطعقمم , نت 1نأ عئوعتعاتج عدت ع5 ءانع ءأ 14د اعهتأق 276

 انعم: المس عع. ا7جغد 1مم5, هرردصغأ لفطمت اح عمصعسأ ةطقص ل مدصغ دعق ممهصتغع5
 م1( م5 نأ ةامصأ لعععصستس لمددح عا هال هطأ]عر 11 دع طعماتخوتا ءمصاغعمأ 1تتحصم ةثطصع

 أ 16و ةساععد 1'ةامتعسا ةعولعسمس عمت. 11 ءعصعمءنم 1ع ة[هطعلط لع 1!'ةتتوتع طمتق

 لوصف ]1ع طوصصع مذع هغ لع ]ست ةحموزتع لمصصغ تعم ددلانامتع 35: عمات فة عدم أ:

 ١1 م ةعتمددلا ل6دمرحصقتك ندع لة من5 ةعد مدقعتلق أ مع مععد3تا
 رد عوام ةدصق 1ع مصقتألا عع. الص لزمسع ةمعماتحدسأ ان عمم "ع5ذعماتسم عدا

 مدام 12 رممعصسا1غعع لع ةعد 1عمصصعخ, ةذ 1هودعألاع 11 "عمممعطقتل 0" ةتتمتت

 اممصفور" عدد6 دع5 هصاعمر 11 ؟هدلمغ ]1 !دتعع دممدسعت مادتك 11 طغقتأم. ةلتوسأ

 اهنا ةممعاع» 1ع ةلهطعلط , 11 طحت لتغ : «(0نعأ ءكطفاتسعمأا ممغضتتع 128 معا

 ةوصصع نت لغدمطغتغ هع 012 - آد ممم, ؟غممصلتغ 1ع ![هطعلطب ذم 5

 نانع نع مع دمزأ نصع 1عممتسصعر نص ةملقسأ احح طقصتتمع 116 نا 1012 1013: »

 ظدطعؤس مءعممصعم هذ عاام ذ محمدا 12 1عممسم ع.
 الم لعد طعحتتج اعدتاك نتنمم مهممم»عأع لع ]ست ( هعمامتسم !'هئاستطدعمأ ذ
 نص ةسساخع مراسععز هدأ 1ع ددتحوسغأ : الط زماحت همرصصصع 11 5ع انماتالةتغ ف
 مطاع ءا يدع 1ع ءطعأ لع هحتفتصع طحت معؤدعسام دص مآهغ 0'ه5/ 01 عا فل]ر انت
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 اظ ىنلققي ىا نم هللاب كلملا ذيعا لجرلا لاقف هلتقبرماف مارهب
 الض كبيغ هب ظعتيل بجاو كلتق مارهب لاقف هتدصق (!بنذ رهغب

 ظ- اهرساب انهبتحمو ةزاشفنغلا لجرلا ذخاف هناطلس ةمدخب نواهتي

 |ذه ٠ تلعفف الط ىلعق كدع »عيشي نا تهرك كاملا اهتا لاقو مارهب

 امو نآلا كناشف مداخل ملظ ىف ةثودحالا 2 كنع ٍلوزيو لمقلا قخسال
 كنع توفع دق لجالا نصخا ام لاقو مارهب كحضف هديرت

 مارهب نب مارهب نب مارهب كلم

 ءامظع هيلع عقجا هسأر ىلع حاتلا دقع الو هاهنفاه# لاقي ناك

 (1) ( بيذ. - 9 1 عيشت . -- 3 (065 مدماك ممهةمعسعسأ لهصتق ل

 عمسألع عد 1مدحطت ددحع 1ع طوق لع ظدطعقمم , ناتت لمصصق !'هرعلعع لع ممعاأع

 خذ مممعأ 1ع كتتماست عع. (رعاستحعا ل116 : « (0نع آططناعت عمتلع 1ع ه1 لع محع [متعع

 ركمسمس» مز نكاعسم عمأ, ءقنع زع مع ةانتخ تقممموطأع 0'هسعتمع [هتأع ءمصت ت15

 1ضساعص ان هدصع][ عمد عما. 11 1منغ نع غن ص عانت عك, "م11 نم ظفطتعقمم , 20111

 ندع 0'ةساععور مدع اك مهن هع يعسصمأاع, مع هتعصأ مدق منوعات نعمأك 5

 16 ةعرحتعع لع ]عج دماج عرفتم. » ة4لمرعو عا طصصمصمع معأ 1ع ماهأ ءأ 1ع ؟ءعوو
 [هدتأ ةحاتع» دنع ظدطعفسم , هج لتكفصأ : «لع طع ا2عاتج مه5. 6 101, لا 01

 لدوع لع 101 ندع طح طم'دك 1دتأ ممم“ مز ايفاعمم ءمغز هع نانع )ع العصسك ([6

 !ةهلرع زع ]خدت 1هنأ ممانع دمعت 15 ممم, ةلكط ناتع 111 26 5015 035 56

 . عمقابت اع 0'ةغمع ددص اعدم مواتر اعد دعك أ عمسو. ][هتساعسمسأ [هتك نع لاتع ان

 ؟ةنان0::ق5 ! ١ ظ8دطخؤس هع دمتأ نذ تركع هخ لت[ : « (هدرححمع ]15 6 5ع لغاءد(ل

 طاعم ! لع أع مهعلمصصعل!»

 مطولا 018 ظدتتظخل1 , 711:5 25 ظذؤ11114131, 711:5 25 114

 (نع »هز ةامتأ ةممعاف ى5عل4ةمسعع]ر فل. رمكيحنتل آاتأ ءماتتتمطصغ, 1ع5 عتةصعأت
 لع دمه ؟هزدتحسصع ة'ةهددعسم طآ]غرععصغ هنت" ند لع انت ءأ 1صحمولتغععمأ آناعات

6 

 1:7 1 ]1 ] ] ز] ]| ] ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]|| ]| ]1 ]

 نكن ا ا وي ل را ا

 ند ا ا ا و م م يعج
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 ىفرعلا لوطو هثأدعا ىلع ةنوعملاو «ييالعااق ةكربلاب هل اوعدف هتكلم

 محبب ناتييعبا ف نورتسف نشع نا لاقف ةداعسلاو ةمالسلا

 ناوجرأ مام 8 هارت هسا يل هب هيزبابخب يا هاا

 كلملا 0 ةغتو دادسلا 0 يباوصلا موف يعد

 000 ةعبرا هكلم نم ضمي مف مظلا ديريصقتو

 ىف هتوالحو ىنويعلا فى هتوارط هنع ىغت مو «باقما تعطقتو هراعع

 بولقلا
 مارهب نب مارهب نب ىسرن كلم

 قرصا ةملع عقجا كلم الو تلاعلا مارهب وخاو انأكلا مريب ٠00
 0( 71 ىلضفو . ب ا» 131 ىلا 3(  11 دصتخلا: ( هبابس كضتخا .

 ممن ننت] 126غ مممدمؤععع دوص "معمعر 1'ه104غ مصانع ةعذ ةدصعتسماف ءأ انت
 هععم »0446 هصع 1هدودع دع يعسرماع 0 هلح عمونتغو ءغ طعدعوعدفع. ]1 لتأ :

 « ك1 ع تك, ١005 همعد انعب 0 ةامع هداتمأدتأ لع 12 ممدصتغمع لمدغ ]4 اف

 مدياععدت عا لع امددغ 1ع طاعم ندع زع ؟هدق ![عمدتز ءا 5أ الاعم دمع ععمزأا تق

 هو م1500 عجز ءعدةمغعع نمل دع 26دك 1ة1ةذععم :ممك ةطقسلمصتغو أ

 ن1 هع 70115 م1112 مدق لع 1! ةصختعمع م0[ عناتمد لمصغ 11 70135 2 [0اتز 0انتف

 [هده15نو, 8ا1ودك لعدم ةصلهدن نذ آن1عب لع هماتق ةنعملعت* د عمفععز ذل 3
 ةهتصقفأ ن8 703 ! » قامر5 11 دع متغ ذ معدانو سعت 12 متاع لمصق آه مدعم]عر

 12 معمطتغغ لفصم !'هعانمس , ذ ممعاطع طمص هدنلعع لقصف 1ع عماتجت عد عدمعسا 6

 1"1نغ26 ءا ف بصرمفعطعم ]صر دكاتعع. ][هند هذ موسع ددص مموصع هجهتانل لسعف

 ننهتعع 7015, نع 52 زعاتصعؤدع [نأ 1دتهعطغع هغ ندع 1عو ةاامعطعد5 لع ةوالتع

 ؟نععسأ فماتمنعن. ]ره هداف[ هعاتمس ينل لهدصقتخ ذ امدغ 1ع ههمدلع ءأ 1'ةلستتع

 مهاتمس ندع ]خد 232116 ممادنع ]نت دع انت ؟تصعصأ ل" ةدتعاتط 56001115.

 مرورا 05 ال4851, 711:5 21 841118431, 711.5 215 11

 الدوا ةامتغ اخ لي دععمدل طظدطعفس ءا طفرعع لع 8دطعفس , اعمزفتغصصع لد
 مم. آبم5نتت] ثنغ مرتك 1ع مماتجهتج, 1عو ععصق مماهط]ءدر 145 ءاطعأف أ
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 مل لاقو مملع لبقاف رمالا ولعو ربعلا لوطب هل اوعدف نامعالاو سوؤرلاو
 بيطنتت ناب مركذ دلخيو ملاعا نسحت ناب مراعا لوطت امنا كولملا

 هتا رف هتثيشممو هللا نذإب منم نوكن ناوجرن ا ىو منع رابخالا

 كولملا رش لوقي ناكو ةقعرلل رظنلاو ةريسلا ناسحإب هكلم روما ختتفا

 نانكو هنطاب ءاسو هرهاظ ةرتس نم هنم رستو هلعف قو هلوق نسح نك
 بوت سبلي الو [اًموي] عديو اًموي برشيو ٌادملا وتشيو رفطسا *ىيصي
 سابللا سئافنو بايثلا بئارغ نم " نوكي ىاالا ًةدحاو هرم هسبل دق

 ةجلألا نم +ىقبب هثامدن ىعرئاتسيالو هئاسلج نم خفي ناكو
 ماعلا ئذألا ميالا عيلع عفرتتي الو اهيف مكراشي ناك لي ةبرشالاو

 '' 19 31ةمودع لمصق 81. - » 1 قارس ٠ ل (3) 31 فصيي. - 0) ( نوكت.

 ]هو جعهوملك 5':جةدعرصط] ةرتعمأ ةنمرمعو لع طق عا 1محمولسغععمأ آلاعات م01

 نمل طن ةععم»لفغ هصع 1ومومع متع عا هص ممنوصع عامكعمسع. 11 1عدع (ن-
 مهمزومه لع 1 طاعصحءز11مصعع ءأ 1عدع لتأ : « لنعو هتك هدغ نصع 10ص عاتع 1

 ةعمالعمدعمأ هلك !همغ 1ع طتعم, هصع مهفصمتسع لسعمط]ع هلك هدغ تسع طوصصع

 معممست م مع. للودك ءةممعودخ ةاعع لع هعدححاف , هذ ادعم 1ع مععصعأ أ 1ع

 ىعاتأ. » طاتتخ 11 ةصمتت عاتتكت 50183 عماتت عم وص عسأ عد م8210تمسأ 1ع طاعص ءأ

 دعللمسأ هدع ةصاغعغأام لع ةعد هدب ءاك. 11 ةحوتل ءمسننصسصع لع لتعع : آنع مادق

 رص وتتت هتك 101 هدأ هعاست نمت نعدغ نص طغعدتت آةصعدعع ءأ ةهتغ متقل, ءا ماننق

 رم تتختهتخ عد عمع نعاصست نتن كاطع موجع وص عافت ءاننع أ ([انن 2 064 15

 وعول 65

 رلوعدأت «6د51هئ6غ عد نغغ ذ [1ةاملعطع ءغ ص طتحع» ذ ة!دلفتس. 11 »ع طاتاتقتأ

 لح حتس يننتس زماتنع دنع لعتع. ]11 مع دع ةعحدتغ ماسك لححص طقطتغ ينل
 ةكادتأ مم[6 نصع دعدلع 1015, هذ مممتسخ ندع هع سمع طنغ دص 7ناعصسعسأ لع

 . عوصلع مهعصتلقءعمعع عأ نص ءمدختسع انغذ مع6قعاتج. ]1 طمصم»هتأ ةعق
 . طمصتلت عوز 11 ع دع طتحدتأ دعيت ةنتعاتط عاق, 0] ةانعاتت>ع طواقذو» د
 موضات عملت هتك, طممتف ممدص ععدتأ 145 مممدد عد م1215 ناتع 5ع5 عمدك17عقز 11 طع 5
 م621316 06 ده ةدمم م16 ىاحتع عنج راتع 1ع ]0ات 0ع 1'ة تلت عدعع ماتطلت 11.



 0310 10 1015 5 كح د

 تانب نم نيث ل ب ءآسنلا سر

 نارينلا توهب ننال بكريال ناكو نسحلا ةياهن ىف نيتتظحو ا
 رانلا ةمدخ ىع هللا ةمدخ  ىنلغش دق © لاق كلذ ىن هل:ليق اذاف

 الإ ته لفت نت شير نر كار

 ىرخالا رادلا ةرارق ىلا اهندلا : اضك قراف ف هسفن ىن اب هاصوأو زمره

 ىسيرن داب

 1 3155. كاملا, 11 نيتيطخو . - 0 | تمل لوصق ) + (3 31 ىنلغشا.

 11 مع مءععصممتل مدك نص ععمصل همددط»عع لع !عممسصعد, دع طوعمقسأ ذ لعاتح

 [ةرصصصعد 0ع مهتفدهسعع هزهلع ءا ذ لعتح ءمدعتطتسع5 لخدصمع ىامؤسمع

 اطعوسأم. 11 مع ممتامتا مدق 145 ا!عممرم] عد لم آ"عدر عاب ينقص هدد اتت 1205231

 06ه دا تا د هع دددز عاب 11 6ممص0هت4 : « لع هدتف اعمز» ةطقوعطغ مقنع

 1ع هتلأع نتع 1 معملف خذ آداعاد انت معجم نص ءتأأع هم 1!"عتند

 ق4رمرنعو ة:0هز1, معهم معاتك ةصقر 53701016, [ةصق 16 زةملتم 016 مامتوهم مع

 لت مماتتمزعر, [0جأع5 145 ]0تتفددصععد ءأ ة>هزع ءمعتلات 1عد !مدتاك لع 18. >1عب

 حادسأ لفوز عمم دمص طلق 1[هدعصمد مصصصمع ةورد ةانعععءقوعاتتع عا ]نت 102122 55

 لعممتغمعد ةصفاستعاتمصفز مادتف 11 نمتغأم 12 ع ةمدصمادعدمع لع هع مممصلع

 ممتع هلام ومو 1 ةامعمتاف لعب]' هسساسعت

 مرولاظ مك 85083107, 111.5 21 47

 ئصمدتخغع نوصم [هعصمت#, ةلك لع ادعو. (بمدحصسصع 11 "عدوعستطاةتغ مدع ةد

 م10 عددع ءأ دد "ل عدعت» هج 5هعمرج0 8دطعقس , 1ع5 ععمق ةرمم مطعم( ه1 عدا

 ل1 عام ءأ هد هؤؤمتاغر 115 علما اهتعسأ طعوسعمات]» دمج "نودع عأ هه عدم
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 لسقتساو ريرسلا ىلء رقتسا ىا الاوه امف هش ةفاخم ىلع اووطناو هماتا
 ةادهو اوس هزم نلامقلاعل, فداحف تنالو ":هداقم ناد ىّتح رومالا ءابعإب

  ماتاك ه ماتا تضمو شالو ماعلا هالاوو سانلا هّبحاف ًالدع ضرالا

 مو طابتغاو طاشنب ديصلا ىلا اًموي بكوف © بارشلا رورسو بابشلا

 6-3 ىتح سمي ملف كوملا ةربغ هلع دقو لابلا ىفساك عجر نا تبلي

 كسي نبا هل سملو هكلم نم تضم ناموا عبس دعب هيف هللا ءاضق

 اوفاخو هقّقعر رئاسو هتبزإمو هثارزو ىلع كلذ قشف هناكم
 ْ سه ظعاو فرش ةفانل> ةلففا إن: ناقعلا عربخاف هدعب نم اةضتفلا

 0) 3[ نداقم. - ( © بابشلا. - ( © هتيزارماو.

 لدتعما ةنتعع [عممعاتتع هذ 5ع5 ممجتنتتدتق 1هئاعس عصاق. الهتف, ذ معتصع ةداتل

 ةامطأت ةدع 1ع اممدع عا ةداتأ متلك عد محقتسق 165 21[ةتععن, ننانع دود [عدط]م6-

 ممسصعتأا 5ع م0062 , يدع 52 7101عدعع 5200ج 011 ءأ ناتع 565 22311731565 015-

 . م091660م5 5ع ءطقص عغمعضأ عم ييععالعصاأعد يمل غد, ءأ 11 ععصمأتغ 12 اعد»ع

 لع زادقأاتعع. ةتسددأ ةأامتاحت] ةتسمغ لعد ععصد ءا 1ع ععوصلفك عا 1ع معدمأع انت

 ةامتعمأ لق مسغدز 1عد زرومعذ لع دوم مموصع مدقددتعسا طعاتصءعاتح مرصع ف

 زداترت5 لع 15 زعاتطأدذع ءأ ةدتكذ1 عمتك ناتع 165 زهانتق ع5 1عذاتسك. ا1[هتك نص

 لماتتس 11 مدعألأ ممادنع 12 نكطقفدعر ]هز عممعسعمأا أ ماعتم ل عماعمتسو ةعأ مع

 [302 مهق هذ عم "عنعدتع لفصف نص ةاهغ 10م6 ععمجع, هع 1ع هتقعع همهعتاتع

 . 18 مجمع ىممممتا لع ةةطوغامع ددع ]نقر ءأ ةحدصأ 1ع ةمزنع لم مغصع زون ال

 رصمسستغ, ع عزسأ مدع 1ع لفعععأ لع التعب ةعغذ نيمتأ ءادنأ نود ةعمأ هان

 طاتقأ 8. غ

 [كوعصمت م'هحه114 مهق 0ع ظلك ممدع 1ع معددماةعععب هع ععمسل ءطقععس ع
 ةعم "لهو, 06 5ة5 ممههعطؤص أ لع آمان5 5ع5 ةاحز عاف, ن1 هدهنعات 21681 5
 . 015م3 ككتلعو ةمعؤو وو مممعأت ابعد ةوكتاعمسس5 لع مدطقسعع ]ع5 ةصخم-
 رم رتمنأ 10 ننع [خدصع لع ةعد [عممسس عذر 18 ماسك 11!ن قاع م01 1011556

 . هل ال6 نتن ةندتأ 1ع ءقصع 16 ماسك ن1 46غ, ةامتأ ةمععتساع لعد هعدح» عد لع

 [كممسصمت أ ندع ءءاستحعت ةحوتأ "ععمدصمسصقص 06 لع مهءامسعم» مز 1! عمكدسأ
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 الترا اهبل ضن فيهم اهياختإ لدحرمط ةيملعؤمل ظ

 يقول ةراضن:نم ىرا ىنأ تلاقف اهلبح ىف اهلاح نع امبلايح اهيلا

 هعم كا ال م00 ةقفخو لمحل رسي عم ىنمالا ىقش ىف نمنهلل كّحتو

 مكح امل انققحم ولولا نوكي نا اوجرو كلذب اررشبتساف ركذ هنأ ىف
 هكلم ةطسبو هنأ قلو هتدم دادتماو هتبيقن نمي نم نومجضملا هب

 ارلازي مو هامولتعو اهودجإو اهل اودجتو اهنطب ىلع جاتلا اودقعف .

 ققحو ىنويعلا رثقا اًعلاط ًالاله عضو ىّتح اهتدالو 9 | نوعلطتي

 ىورعملاوهو روبأس ىو كالامملا هل تحاتراو رثاشبلا هب تراعي نونظلا ظ
 ىاتكالا ىذب ىارطالاو ااملا و

 0 11 هقكم لمد رسيالا رم لذ 2 31ج موانع [ههؤ (ن.

 نم ءالع ممءامتغأ لهصف دمص دعس. 0م 8غ لعدم صلع ذ ]جه ةعممسمع ءمدمسعمأ
 هآ]16م دع مصمم »ادت لقصخ 5ذ عمموددءووو ءا ءآلع كمصصق ءعءااغ 1620256 :

 « 1)' هرعؤو !'ةءعامغ لع صصمن اعتصغ عا 1عو ممماتحج عمم عدت لع 1" عدمط»تمدد لقصف

 ددمص المصع لعمتغ, ةهتسخا ناتع 0'ةهرعؤو 1 1دلتأف لع 12 ععموووودع ءأ آه

 16عنمعاغ لح طاتتغ, زرع ككمزك [عمص عصعسأ ندع هع دعو نص ةمكقسأ مقلع. »

 ]نعد ععمق طيصعمأ طغتععمج لع هعاتع «6ممصقع ءأ 115 هةرمفمةتعمأا ندع 1!" عمكدسك

 ع ل6غدح عداتسمتأ مهق 1 ز تععسم عجأ نات 2: هتعصأ 00:16 ةاتدع ]نت 145 ةقا010 قاتغعؤر
 3 539011 نات] ةععدتأ طعصععاتج عد ىع5 ةصاععمتةكعن, نمل ؟لحهتأ 1مصعس

 اءرصرمو , ل16 ةمرد "نوصع دعرعدتأ عامرستعاجاع عا ناتتل ةتتتدتأ انص 7201 عددنا.

 [15 ماوعؤرععمأا ]5 ممعمسمع ددتع 1ع ؟عداعع لع ءعغلع [عصتمع, 5ع 005[ عج

 مفرحعمأ لعتوصأ ءةآلع, ]سن ءعمملت»عدأ لعد طوصصعتتس5 ءأ 1'ةداماتةءعمأ 6

 ممومععأ. ]115 ةجوتعما همصفامفسسعمأ 1'ةهغاعصاتمس» هدعصغع ه5 ده لغاتع

 مسمصعع, زهكوت فذ هع نمنعأأع مثأ هج مممصلع نص ةدكقسأ مدتعتل هل انصع

 ممندعا1ع ![حصع مهتكذدسصاأع نحت 1دغ انصع )زهذع مهد اماتغ 1ع ممدلع ءأ همدلتخد

 [مدنعم 1ع5 ةومؤمدس نعد. آن طعتععدمع هقمادحوعالع الأ "درجت عمد عما ممهانع ع

 اماتد فاأغو ءغ 165 مموتسععم ظحصعمغ لمصق 12 )016. 0م 1ع همدعصمت 5ةطمشعز

 11 نأ فاغط»ع, لع معنو هغ لع امتص, دانك 1ع ددعصمس» 0ع 1270-4114

 (1 [[1ندحرسع ةتتتع [نمهتت] وز .
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  ناتكالا ىذزمره نب روباس كلم

  نمرهلا ىن كلملا لوط قرغتساو هما نطب ىن كلم كام رخآو لّواوه
 هيلع مولت قرعلا ىاس قلم قس علط اتلو هبورغ ىلا هعولط ىندل

 ملصصأو ةروؤظلا قفرا هارت ف كلملا ىارطا هبذابكتو دج لا ءاهس

 النعنج و اهلاج دادزيو هلالهرمقُي قفطف ةيذغالا © قفواو ةنكمالا

 هرصق نومزليو هباب نوشغي هتيشاحو هتبزارمو هداتقو همبأ »ءآرزو

 بيهترتو لاومالا رممقتو رومالا «بيذهتو روغغلا دس ىلع نوبظاويو
 لاعالا ءارجاو توعبلا ىف دونهل هيجوتو شومهل ريبدتو لاتعلا

 1) 25 ءامس. - 9 © قفاوو. -- 8 21 ءارزو ةءاززو لعجو . -- ( 11 بذهتو.

 مولا مف ةذهمأ8 5800 1-1347, "115 215007

 (نع ظحخغ 1ع ممععوستعم» ةمرتح ععمتس ءأ 1ع لععصتعس ننت ةامتغ "ه1 لقصف 1ع عزم

 لع دو ممغعع عا لمدغ 16 ممعدع عدد ط»ةفددتأ اهدداغع ]12 1ع, لعرراتتق 5وان 311101

 راتكوسف ةمص لفعاتس. انمموومتل تسخن مممدلعر مدع[ عصعسأ مقالات
 لع همطآع مدعع, هجعع 12 محههؤانع لع 15 ممهز عوام نحن طسللمتأ ددع 1طدت ءأ

 امام 1عو دزعصعف ءةعسوعأ نتف وسعد لع 15 "مجدتحاغ نادت 5ع 1ع ل15مان اهتعصأب هد

 است ءطمتمتغ ]م تمسستعع ]آه مانسم لغممدغع, 1 لعسص ءعابعع 12 مآتخ مصحت عمقطأع

 هاله همدصكتتعع 1 ماسف هد معمم 6ع. كا ده زر عدصع ةرم1 عج عن مدمس عمعجقتأ

 خذ ة'ةاغعملعع ءأ دو طعوتتأم هذ ةةعععمت اع. آنعو تمتعق , 1ع5 كطعأذك ل دعصص6ع, 1عق

 سدد معطوس عا 1عو ععمخ لع 1 عمامدعدعع لع دود مغرعع ؟عمهتعمسأ ق5 ماتت ءأ

 ة(متعمأ ةفوةتلسك لفصخ دمص مدلقتكز دلك ءمداتسسمتعما ذ معصمأتع 1عاتكف

 10 معاتممق , مم عانمسصتأ هد ةاهأ لع 161 عممع 1عد عمم غععذ, ةقذسسمسأ 1م ط©طوصصع

 مده ءطع 065 ةلكدتعمو 0ع 112غ, ؟ةتكمستأ معصاعع» اق صم مأف , هممت مة ١

 لع5 ةوعمتم, ل3 ععمصت 16و عمات معن, ةمحتمارتمسأ لعد ةعصصغعم هنح [ممصاتغ عد

 عا( قمل تتكدسأ 15 هلكدتععد مصحصسع لي راحوسأ لع 1[.

63 
 رايمونالعقلنط 5415105417 .
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 راطقالا ىنرابخالا ترشتنا املف زمره ابيع ف هيلع ب تناك اه

 نورظنيو اهكلامم نورتدي زمره باكا َنأو اهل كلم الرهش ىناريأ نإ

 تينأمكو انهفارطا نمزمعك ىلا كرتلاو مورشأو برعلا ىديأ تدتمأو أاهيف

 جوحأ ىم كأذذأ برعلاو سرافو قارنعلا ىنم داليلا ندا برعلا دالب

 دبع .دالب :ةيحانو دايأ دالب نم ميظع عج راسف مشياعم ىلختو ميديا

 ىاسميساو-قارسعتلا قفاربطا: ىلا امريغو هبةمظاكو ريكو كيرجنلاو نييقلا

 ا 4( دوجتأو , 11 لجو . ب ا# 11 تعطقو. -- 11 ةمظاكلا اورو نيزحكتلاو .

 0, !هدونع ]1ه همسدحعا1ع دع "مثموصلتأ لدصق 1ه5و 0111 ةرءعماعو عصا عو

 0 1!" [رممصىءاطقطن» د ةنأ مهمه لع "هز , نانتع 145 [مصعاتمددقتعذ لع 17

 ةهلسصتصتف ا هتعمسأ ]عد معموتسععد عج جااعسلمصغ نباتنحس ةدلدسأ نادت نامت ةمانع

 1عدسد ممهتسم هن هاقعتسأ 1! ةعقع ل طمسسدع مم مععملسع 1ع عمدت ةرحصعصت عدأ
 لكس مهوتد ها معدات عع 1ع ممدح متع مازلت, 1ع ممرهيبصمع لعتسأ 1'هطز عا لعق

 ءم15[21701ع35 لعي ةمصعسصتك, أ 1ع5و قرعوطعو , 1ع5 (7ءعع5د هأ 1ع5 '[اتعع5 ةعدحتاج
 تععمأ تنص عدس ممدصط»ع لع معموتسععم مصاف عد. ]نعد ةصوطعقو لمص

 1ع مدرك ةامتغ 1ع ماسق ؟هتمتس لع 1" "اعف أ لس ]"ةعدر دع اعمادحهتعصأ ذ هءاتنع

 ةممعوصسعب ماسك ندع امادأع هسطخع دهاتممر لمص 1 هغععوددزاغ ل ةثصحت عع ها لع
 ءطعمءابعتع لح طساتص هنت امدصعطقست لح ةوطعع ءغؤ 1م ممتصاع لع اه اهصعع

 3 تقع لع ]عدم صتقغمسع ءأ مدععع نتثتلك ممدصودمتعمأ لع متت عن. المع

 عممصلع مسا اتالم لع ععصد مدعاتم لح مدجتق لعد آقل, لع 1ه ءمدخضنع لعق
 ةطل جا-(0دتدر, لس ظداجعهتس, لع طقلردعب لع اكفمتسم ءأا ل'هسطععو 5

 5 نامصأ ممر[ غ5 دددع 14و ["مصاتغ» عد لع 1[ مذوب نا 1عو هماعق لحد 1"ةعور عم

 1ك ورعمأ ةسع طقطت [مصام 1عمعد اعتمد ءأ 1عتعو عماد معتم 115 رع مصحستعسعات ا

 طعوس ءماتجر» لع محو ععم عا طقغعصت لعد ةصعاتسو:مذك لع اهادك قاغد: ]125 ل غافع
 ءاطعسص داق لع اعماترتعو عمععسعو :ةعمحهطتمددتعمأا 16 (ةمستمتعع لع 1''آعفك]
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 ىبستو اهيف سيعتف قارعلا دودح وزنغت مورلا يارس تلعجو تاراغلا
 ناسارخ كل نمريثك ىلع كرتلا تلوتتساو اهيحاون ىم

 ةدالقلا ةطساوو ةكلهملا ةّرسش ظفح ىف نودهتبي سوفلاو اهعاقصأاو

 قءانه ظافتحالاو ملاعا زو مروغتش طبض ىف نودعقيو نوموقيو
 سفن نوبيطيو مب نيطيحلا مثادعا نم صصغلا نوعّريو ميديا

 قمع معاممطا ماسصنأو م دالب بانذأو مكلام ىصاقأ ىلع مراصتقاب

 اوارو هدشر نم اوسنأ ام لا ناكف روباس عرعرت نا ىلا مروك تاهقا
 ىسباجنلا ءاضوض نم هعمس عرق اه موي ةادغ هبتنإ هنأ هلضف لياخم نم

 تاوبسمأ اهنا .هوملعاف هتيشاحو همدخ اهنع لاسف عتابلجو ختاخغو

 )0( 6 ىبهنتو .

 ء[غ 1ع 0لنهمامتعساب 115 عدد عممتعمدا لعد ءةماتلك ءأ ةملععدتعصأ ءءعءامتسك

 للؤاسعأف. آرعو "1" تطعد 560003181 عجأ لع 15 ماسك ععدصلع مهعاتع لح اكطم-

 مممؤص عا لع ةعد 0لغمءعدلمصععن. آبعو ءعموعد ةءالممعؤعومغ لع عدل عت
 [هرسطتلتع لس مموديسصمع ءغ 1ع زرمرندنس لس ءمالتععب 115 5ةرداتنممتعسأ ةدصق

 نعووع مل "عرمم5 ذ لفل عملمعع 1آعدسو [ممصاتغععدر ذ طاعص عمملع» 1عاتسو م0-

 رمسععو عا لذ ممقعتع» نع يتلف مهدد6لمتعسأ. ]15 لن معدتعمأا 1ع5 ةحصتنتق

 ندع ]عدن .ءدمفدتعماأ 14و عمصعصسمتف نتن 1عو ةداماتعدتعمسأ, دع [نات كامصأ لع

 1و متع طورصع» 1عنص5 جوععووتمدف هنت م071معع5 لع 1!" ةءاعفسمع !ممصاتغم»ع

 ع( هتج 06معد له مععد لع اعدم مدجتذ أ لع مع مهق 5 هلام ادع" ةنتح عت[ 011 ع5

 . نايت عج 1[متصهتعمسا 1ع هممزتدتت. آ15 ددمزدم«متعسأ هدأ عاد عد هئاعصلدسأ

 . نوع ةؤطمخذمع هنأ عندصلت.

 آلهزع عد ندعالع كععمصفاأةسعع 1عو ععصق ةيسعصأ 8 مرسل نع ممعامحاع

 ٠ لع !تعءعالعما زر دعم عصا لع 5ةطوشم ءأ :ادويل هامل ]1و5 مرتعرمت عرت5 زعم عد
 لع دو طمسأع ةمخعا] :ععمعع. (يمصسصع 11 ةحمتخ ناغ ممهعتالغ تهص سصفاتس مدع الع

 . طصحتخ لكحصع 1هدلعر ؟0لغمومسأ, كىمصغأ ءا ددساعمعالمسأب 11 ل عدصفطص 02 4 56د

 وعر 1[ عادتك عأ هنتع ععصق لع ةمرص دام اتسمعع ]1ه ءةحتفع لع هع هعدسم ع. د انت

00 
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 هميلبقم نف ما دزالا هارتثأ عوس نوفاخي متأو ةلجب» واسج ىلع راما

 .ونضي نإ نسج انيكبعجب جرغُمل نوحياصتيف قرغلا نورذحيو ميلبقتسمو

 هه يظع رطخ ناكملا كلذ لغم ىف ماحدزالا نأ ىرمعل لاقف.ضعب
 رخآلاو نيبهاذلل اهدحا .نوكيل هنم برقلاب رحأ رسج دقعُي نإ هيف

 قيطلو هتتطف نسح .نم اوبيكتف نيجدزملا مدانصت نيو سيئا
 تيوقو هنسرغصو هأبسص ىلع هتّقعرل هرظن نسحب اوببعاو هنترتكف
 كلذ مموي [نم] سمتلا برغت مف هتكلم روما هرمبدت ةدوج ىف لاما
 نابل ليش لووج ماعلا قامرلا وعي ين اج اودقع ىّتح

 00( 31 رثالا . -- 2 (: مهلبقم. |

 همز نع نمامتعسأ 145 كك لع نعادح نات) م355ة1عطأ ةاتنع 1ع ممددغ لدن 1187و

 لع ىمتصاأع ل ةاعع طصسفنعد] غ5 لقصف 12 همطتسع 0ع ععمق ةرتتكتوسأ 12 طم غلبت6
 . للسععءأتمد أ لع هعدحع نيت ؟ةممتعسأ لت هما كا أ م0111 2616 5

 ١ م"6ءامز165 لقصف ]عودت , 115: 5: ععا55ةتعصأ ديو لع5 كفر ةلص 06 ةع 111161"

 355286 165 انطق 2112 68"1[311. تح « طور صف ع, لثا 5ةطمشم, نصف ماتم

 لوصف نم اعأ هحلسمتأ ءدأ تم عرفسا لسع و! ! ]1 نفت ةامطآتت“ اند ةاتأع

 ممصغ, ذل ءؤاغر ممسدتع ناتع ]نص ماتتقذقع دعت هتحع ة]11ةصكقر 1'ةهداتكع ةاتح

 عم هصأمو ءأ ندع ]هد ص'دتغ مهق هذ هنمتس(ع 9 «مآ1:ةزوصف 06 1متلعف 0احت

 هع مرععودعم أ. » ]نع5 ععصق [يععمأ ةغمدصغو لع ده دحتع ة!صاع]1 1 ععمعع عأ 06 ةمزح
 1ص مغص مدرع, هلت عدأ 1ه ةما11 كاحلع ندنل غدت مت عم قتأ 00111 55 ةاتز أك
 طرعم نيدنل مع ظذغ دعم»ع نسكحس امادغ زعابصع ةدالمصتأ, ءأ 5ع مم اطعمد غن ات

 لدصق 1عدع ةوزدمتع لع 16 هز مده هتاعسم هد لتس عع 1ع5 هكاقتسند ع ةمرد ةطقت

 رداع ان[ نع مم مم ]013 ةهحوصأ نع 16 ةهاعز1 ةنغ مدعطغ, 115 ةهتعصأ ةامطأت
 نص ةععمص0 ممصخ, نيت طن 1م ناتلع عا لماحأ هه دع ةعتدتأ 2766 عوض

 هحفصتم عع, عا 165 طمرصتسوم هعووؤرعومأ 0 8ع يدودذد ةددص عمد لقت عمل ءأ
 3 12 موت :

 عد انهتأك نمت مممس م هتعمأ 1ع هعدعاف»ع لع ةوانوشع لومق ةورح هنآ[ ةط ع6
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 . مومادأو 0 اكفم ام نوكيا نا اًمالغ 00 اًيلع اناكم هداف 4

 هبف
 ل

 برعلا نم ماقتنالل روباس ضوهن

 ىلا مءاكذو متوقو ناتشلا ةراضن عمجو لاجرلا غلبم روباس غلب اتم
 لاهجتساو ةبيس م ا بادآ حف 3 مانو ب بيشلا مل

 2 هضغبو بنج مدح نرؤسيب هايواؤلاب ىجاون

 0) 31 اه. 8 © هتكلام.

 لمدصهتعما ]اه ءعماتطملع نسل جغغتسلعدتأ دص طقسأ مصغصأع, عأ ةع5 نهج
 اراغذ, يهمس 11 ظدغ هل0م]1عووعمأ, مممصغعدتعسأا لع مغصع نسأل دععدتأ نص

 نقد ععمصم ه1. آنعد هملععد يدل لمدصقتخغ, 5011 م"عدءتم أ تهمق , 5014 (16-
 [(عمقعور دع5 مععرستعتتو ةعاعج عأ دعد ممعصتعت5 يمآمتأك, امدغ صلت دقتأ

 نتا ةدسدتغ هطاعمتم 1'ةءءئمدحم] 15د عدد عدغ لعد مرعمرصعدذعذ ندع 12 !"هعاسصع

 هكدا لمصصغعو ذل وص ىانز ءأب

 ةذمألزا وك ة[1ئ1 لا ذا صخمللاط 80018 11371118 1.85 م41

 تمص ةؤطمخم» طدغ مد عسم هذ آه ماعمع متسلتكع, مممصتمذمسأ !ةءاهأ

 اه !هعع ها 1ه حتحوعتتغ لس رعجصع طمصسع ذه آله عجوحتتغ, ذ اه معانا عمعع ءأ

 هني زادمعس عدغ لس تعمالممسل عا بدل يععالدتغ لقصف ]عد يعععتععم لم ءطعدل
 هأغ لمصمم 1ع ممهصتعس ءمأ لعد صعد, 11 ماعدأ هدو معممفع نمع لع ءطفاتعت"

 [1عد ماسق "هج ءمعطغو لع دود عمصعستف نت ةةتعصأ ةمحتذطت لعف م"هحتسءعد

 اممصات ةرععم لع دمص كصمتمع, كءعداف-لتعع ]عم قعوطعو. 5ود ءماتعاتع مصانع

 هج عدم لتدددتأ ذ ممعددمعع نسل ععوصلتكددتأا 1[هتحصةدع ءأ ]آه طقتصع «ن

 اجدع ممرسامتغ ةامتأ هد لست مدسصصصع دمص ددصع. ]1 مموماسأ لمصع لع ممهععطع»
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 ميباد عطقو مب عاقيالاو عيلاريسملا عجاف همد ىرجم هنم 0 ىربي
 نع :نلسكتساو ٠ تابابغلا» ةانهاو ةيئاياعتلا ءاستنا: هدهم نع لدهأار

 وبما رب نم ايا عوا هدصقم ىلإ هركسع ىف ضهنو هتكلم
 اوراصو مورلاب قحل نم الا منم خي [و مو يمرلاك مكرت ىّثح دايا نم دارسلا
 يدم ينبع كاس باطما يل لل

 ّنإو هيلع "بثوتلا ىن يمت ىنب بتاك ةيواعم َنا ةغلب امل ةفوكلا

 هيلا 6 هباجا مَضعب

 اداشو ءاقشلل ىلا 9 0 اك ٌحالّصلا © ىوي اًيَح نإ
 نا تا 7 هم 2

 اًداَيِإ ٍداَوسلاب روْباَس كاذهشا اع ِكالَّهلا نِم ٌبيرقل

 توبثلا ىف مهن ىنب تناك. - (5) 1 مهياجلأ ب 0 3155. ىرت لهصو 145 لعدح طغصصتعات ءطعك.

 مصانع ةتحر لع 1عد قومطولاعع ةحوع تضع ياعؤسمع 1 عتعاتس ءأ لع اعف همر

 محتصع» زاهكوت هت لعضصتعم. 11 كحمتفتغ لمصف دهن ةعصفع لعذ 5010215 لع 3

 ماسخ طقسأع ؟ةتللافهسعع ءا لعد عدعضت عمد ةصاض نرد: 0عن5 ةمصحصمع لع !1ندصق طق

 طتامصأ 16و 1هتسعمف, مدطق 1ع عماتج عمد عمسم عصغ مءعد0لمضغ دود ةطقعضعع نذل نم

 العمل عممست أ دع دصتأ عد مفعم ءطع ةحاوع ده اخمدتجع , 5ع لتس ععفصأ علف 1 عم
 د عطط1] ([ا3 51 56 710 مهددتأ 0' 2130[ 1.

 تدؤطوشع دع رز عام 0'ةطمعل ددع 1عد 12301165 نت هعءاتزجتهتعمأ 145 !"هدانغ"عذ

 لس ةدجتنم ءأ هج 8[ نص اعأ قعصمعع نتل 1عد 1هتكدد هذ 1! ثاهأ 05'0 مماتتلكز

 11 ماعد ةءطقجزد ندع هعدج ناتت ندد عدا هذ عمومع» 1ع اععتاماع

 عرعع. لعد“ ةمرتأ وا لععمتسب 1" يععسرمأاع لكتصع عماتغمع لعفاسد عاتممد. (ب عوأ
 ةهتصفأ نسنل ه تاغ كلغ مدن "قلت, لك 0' قطوف '!"ةلتط (ىندع انتعات 501[ ةةاتفأهنأ

 لع ادت !) لهصق 12 كطمتمعع لع [؟مةلق, 1ه5ودئل ةممأ نادع ل10 ةحتجتم ةنتدتأ

 ةمرلأ ةدتح '1"ةسصتست ممانتع 1م5و دودمعع» قدم ممهو1غ عع قصاخع ]نت ءأ لاتئاتقع

 ممسانع 0 عما ع ءادح ا 37ةنعصأ ت0همقعطأت :

 (0هتعمصومع معدل 1ع طتعص ممانتع 1ع محدأ هدج نيتت ءمصقتلغمع !'ءععتسمع يحن ممغصع هذ آم

 (هرخاتصع ءورصتمصع 12ج طوصصع لتسععاتمص

 . تعرف طلعصاأمأ هصغففصأت, همصصتصصع هدأ 66 ةصغفصتتك ممتع 3ةةطوشعس, لمصن 1ع 5840, 1عف
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 قمم لك مقّرمف نيزجلا لما ىف قيسلا عضو اتفل دروقرتجلا عطق ف
 ل ا و يي

 2 ا و م 5 نأ دعو 0 رو ج

 ركبو ممت بارعا نمرمثك قلخ اهبوربجت درو ىّدح ههجو ىلع ىفم دف

 فلم كلا عزب باذع طوس ميلع تصف سيقلا دبع دالب ىلا

 الو 5-5 برعلا )هايم نم ءاجرمب مو ةمايقلا اهب ماقاف ةماهلا يأ

 (1) (( ءايس.

 ممم أع, هلتهسأ اعوح عوف 13 طمعا 1 حتصغ لقصف 16 اعطقأأ ءأ مه553 هحح اتآ
 لع 1"خمؤع ]عد طقطت /ةصخم لح ظدلج عهتسر 11 1ع5د ع ععصحتسم ءمت غر" عدت عال 5 ,١

 وع ةوسمعزع» لع ممصعمس رب مل دةصعفأع» ن طتعع لج اطبغصت هع آطقغ مهدحصع ةذآ

 38155216 هم «عااع رمدنماع لع 1! [ممفصص ةطمن "1" ةصصقتسس :

 (ع5 طقرمو دمرصغ مدكعتلك هحتح ائنمصق طقطتغمساأ 1عو ؟هددتنك يحن, 105تتأاو دع !!ططعصغذ

 ]دنع ودصعامماأع طعووومع, دهدععمأ هذ 1ح مكمتعر دم تت طاقات.

 طم, ءمصاتساتمسأا 5ه ؟مامأعر, 11 ةضحو ذ ملردع هنن دع اعمانحةتعمأ

 رىمصصطط»ةدحع 1860لمتتسم لعد '!1"حسصتس , لعد ظ8عاعع ةطصد آ[1'ختا1 هغ لعد "قطع جاع

 (0ة15. 11 هد طخ اتص اعأ] طمحدفذدعتع يدع 1ع ددصع ءمجلمتأ مصصصمع نط غ0 عدأ

 . مرملستأ مدح 15 ماستع. 11 دع [هدعصم عمقتتاع ؟ثع5 1ع مقجتد لعد فقطع 0-21ةت5.

 هج تعاد 11 ةصللت وعم نص ءهطقتسعما همصقتكامسأا نذ 1عدع ةهععوعطعم» اعف

 ةرتدتت] ع5: طحتق 11 متصغ لهصم 1ع الطصصفسمو هنن 11 ةؤتغ لكتصع [هجمد ةرنواتح

 ؟ةصكمألط] ع. ]11 مع 1ةت35و ىدتخ ود مققذووع ةاتعاتصع 50016ع ع5 ةكعوطعو ةوصق

 1و طوستعطعر, طق ةتتعاتس مماتتأك ةدصق 1ع قمصتطط] ل“. 411[ تهأ ةمقات6[1 1ع 15

 لعو ظعءاحم ءا لعف '1ةيطلتط ةدكدغ ةمضعع دود ممرهسسمع 0' [مُممدءطقاطت» ها 16د
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 ردقلاو ءاضقبا ةياكن اهلها ىن ىكنف مآشلا ضرأ اب مورلا رظانمو رهش

 مراسم ىف يعلارثاس مع .نرمقلا سبي ىرانلار مئات ممفرتاو
 ننانصحأ رف مٌميف لنتقلا رغكاو ":ةدهبملا ة ةرهبملا عك تاقولاب ميرا

 «ةالومل نملل ضتعتي إو ىاتكالا ىذب بقل ىتح عدم اًملا نيسمم
 سواحل ياسا ام ويوكنا لع اوي ما مماظعاو هادأِتا اهكولم

 ءامد هدم اع 5-5 8 ةهظعلا جاجا

 هجم صم

 7 31 ةرينملا عئاقولاب . - 8 2155. ةالاوع. -- 9 21 مهايا . ادعو | 01 ةوزغ ىو . - (5] 11 تعقو
© 6 

000 

 [مر"ا5 ع5 (6عع5, عد ترضع 11 16و مدتثم لع (عحتطأاع !ةعمصر ةتتعع 12 دا

 عامعسس لم ةمرتأ عا لح آدءداتس , عا طغ مدخصمت عاتع لعد مح همعد مدحسع 1ع اعاد
 لحصق 1عو طءهدقدوتلا عد. ا[دطص 11 [هدتنعصم ةعد جةيعوسعو دمعات "16 ع5و مرمأع 1و

 ةهساععذ, ءمصطتع امدك 1عو قعوطعور  لفصق 1عتسو لعصعتس»: ع5 ءا لفصق 1عانصق

 معاه أعد, عد مم هقذدعرعم نص عع دمدصطت»ع عا ةععوعاق 1ع5د نمدتسأعف عاصم

 ندمصتع محتلاع ل عماعع ةهدع, لع دمتاع يدل ظكحغ ةدصصمددصمع 1 11000706 هتنمت

 ةموس165. (رعمعملدصخ 11 ةةطواتصا 0'هكموسع» 1ع العصعم , مدعع اتع 1و

 مضصص نعد لع هع مهود ةداعءاعمةتعمأ ع5 ؟عاوطمسف ل جستنغ ةحوع ادق ءأ

 نستلم ادن اغصصمت عم هتعمسأا لت معدرمععأ, هدج مادا مدصوع عسعر ل1 هدت , ل
 مصق1 ل فرعدتأغ مصحف نص مفتت ة تك معةددعع 16 ععوصم لغووفانع ةدطأ مدت

 اكدت اكفماذك, 1هتدودع ءعاستعءا ةحتوتأ ةدحتدطل 0ع 28175.

 قةحوصأ نع 1ع5 ةمؤع5د لع 5ؤطمؤع طفدعسا لندو1 منعم لس ةدصقع لعد
 قةضوطعو, ءغ ندع طتتصغصع 1طنغ ةداتمأدتاأ ءأ دج >عممءوطص عع 55013316:
 نصع دتعتلاع 1ةدحضصع هجتدصاأ 1ع املعصغ لع 15 مدعماع 5ع ماهعذ دنع ةورض

 مهوقددوع أ 1[ صاع معءا12. 11 ةامتغ لع ءمرحاطسس ع نانع 1عد معاصععد ههنا مفةعسأ
 ماتت امدأع مععدحصصع نمت اعدت ه0 معدذدتغ نص ةردمعأ. 11 ههععلأو لمع مماتت
 هعءانع 1[عصصسعر نتن طتخ لأ : « 51 أح 2011151115 11116 12 معو 6عب 0 01, أن
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 ولو اًساصق اذهل نأ: لعاف لمقلاب برعلا لئابق معت تنك ىنإو تدزو

 ا نعباط زومجلا نا”لالكيو لاقعلا نم قكلاب رماف نيح دعب

 دقق ىرتفلا نم برعلا هساضتقاو سو هيلع هللا لس اًديحي قنلا
 5 قتلي ال ليوط نامزب هدلوم لبق ةروثأم هجورخ رابخا تناك
 برسعلا مر بويه نم عمب ا افوخ هلعفي ام لعفي روباس ىنأكو
 هناي © مكلم ىلع نرفلا 0 متتبلاغمو هجورخب

 ةكبشلا ىف اهب هعوقوو اًركنتم مورلا ضرا ىلا روباس لوخد

 هسفن ةئدح مقئاوب نماو ماياقب ىلع طاقحاو برعلا نم " ىفشت امل

 ١ 3[ جرلا. - 8 © مهيلاغمو. - » © مهكّلم. - !! © اضيا قشتلاب هسفن ثيردح.. 1.“
 لعنع لعرحمز ءرتذ مما اورتن مور ادع (3) 0 تيداح- .

 دق ها[ عتصأ غمد طسغ ءأ جنح لعافز مهمتك دأ طن ودع تاععصتسعم ا0اناعف 16
 امطتق ةعوطعو, ةدعاطع يدل زن ةعم دمع "عوصعطعب ىنسمسل ممغددع نع 5ع211

 لمصع بص ا(ةصردد ةلمت عصف. ١» 5ةطمشم لمدصم 1'هنلعع لع نعود 1ع ممهققةع7ع.

 (نءاتع لعلام ؟[عصصسع, لتا-مد , عد مدعامسأ ةتسقأ , 35331 ج11 تكتماد اخ م10-

 مطغأع 8[ةطمصسعأ (ىدع انتعت 1ع طغصتمذع ءأ انت 366006 مدتع !) أ 1ة1قدهلأ

 ١ ءماعملعع يدل ؟ةدععرعدتأ 1ع5 قعوطعو لعد 8ءعوعق. (نهع ده رعصتع ةاهتغ ةطح

 :ممم06ء, 6 ع6 6 مداتمسد هذ عغم نعوم , ك1 10د عن عممووو 320158231558136,

 ١ ناتع معومسسع مع 531216 4 نسعأأع ةممودع معمم صامتعسا 1و مرمعرم1 نعد

 . مم6ل1ءاتمدم. 5ةةطوتش عد مدعدفستأ 1ع مدعأت 0ع ةدتعع نعووع» 1ع 7385861.
 الدأ لف عحصتسم مدع 1م كىدتستع لعد م ةدعصعساك يدتل ةحدتغ ةماعسلتت ةضح

  هممدععتب قذ 5301011 16 16 ءطقتس ةيصعمسأ لعد قعوطعو اهرعو لع ]و ؟عدصع لع ا1[ةطم-

 106[ ءأ أ مدعم غأع لحد هزندنصصع 5 6 عروعو ونت 115 عمون عصأ 315012 20120

 5480101 52 8181008 50095 ن1 516101518111117 طذلاؤ آنك طلاآق ط5 1

 117 17 1013181 04115 آر 1111“

 آرممسومأل عدغ معك دد تعهوصعاطع لعد قعوطعو ءغ مصطصغ ءعدح 0' عصاعع

 تح نتن 21هتعجأ ةءادمررمأ ذ 12 مممسأ عغ نتألل م'عدغ ماق ذ عدتصلمع اعتنت

060 
 1مل 15 41١
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 هتكلم :؛اوفّتطتو هترواجم اًواسا اوناك قف مورلا نم اًضيا ىقهتلاب .

 راس انك عملا رك م رمسلا عماو:مرارسا كم علطبو ملوحا قئاقحي
 ىلاردنكسالاو كرتلا دالب نم .ةتيفضلا ةنيدملا ىلإ " ذايدنفسا

 2 أطقلو يف مدفن كلذ وكر ذأ ردو راج نا اراد زاده

 مك رادو اهقرراعتلا ديد دير يااضال
 ١ 1[ اوقرطتو. -- © 1[ دهتمهت. - 9 11 رايدنفساو © ةتسقأ مآاتق 5: ما

 1١ 311 ناطخت .

 06مء6ل هت هدم, ةؤةطواشع دع معمزممدد ل" هحوتع ةعداعمم ءعصغ دداتمآدعانمص لعف

 عند, ناتت ةلاوتعمأ ١1016 دعد [حمهطغنع5د ءأ هحوتعمسأا آهتكغ لعد ةصعاتتتق طك

 لحق دود 501 ةتتطم ع. (يمرص م 11. مص ععدتأا هذ عدحوطتيع عدس مدوتذر, هذ عد هلق

 اد مصوسفأع كلف لعد دهس ءااعع ذ كوس زمادعر 11 لغوتعمتا ةنتحدستجتوتأ 5

 ممدع ءمدصمأاع يدعاعمم عصا لع 1"ثامأ لع اعدعو ةللذتمعو أ ةاتتم»عدلنع

 [ندرعو ةععرععاف , ءا 11 ممدواسغ لع دع عملتسع ةماحق اننح لف عدت ةعصمعمأ هنن طصتاتعات

 0" دحر ةهتصقأ نت هجوما اهئ( ][ةأعصلتنةلط , دع ءعمامسغ ذ 12 1116 0'هتعمتم ب

 لوصق 1ع مهويرتد لعد 1 تعمر ءا كلاعجدصلع, هللقصت هنت قسم لع آةعفم طلق

 لع ادؤعف. 11 سمردتاأ ندع 1: عمانءعردمع ها لمص ععععدفع لقصف 1آهندعأاع 11 5

 ادصعيمتل, هعاتنع ةهعاتمم هاذ لفغعدتكمصصملطأع , ادت "ةهمداتسدتا, ىدسصصسصع ءآلع 3ةن1

 متدفدوا ن [ةلعم لن رةللط ءغ ذ قلععمسلسع, 1جموعدسأ ندتع 12 1ع ع5أ اماحز 9اتن5

 نمع !دستع, مممصمع 51 ءأآ1ع ءمممدتأ. آرع [دءداتس هطوعات لأ همر 015ععد عمم عنخ

 ءأ دم زهععدم عصا, لع دماغ نمتل ءادععوسسعطمتغ 1:1! تكتامس, نتا 1ةممهتأ

 ة 1ه ممدخع لحد مجدل طعم أ نسأل دع [ممءامتغ خ12 لعمأ لع ]2 مممدهح عصسأاتتع.
 قروصأ معممتف 1ع ىمدصصسصقس عضصعمسأا لعق اهمدوجعم ءغ 1ع عمسج عم عسص عصا لع
 !"1كاه1 4 لعد انعداعصمشأاف أ ةلموودف دوف هرنلعوو ذل ةوف هوهعمتم, 5ةطهثن
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 اهتم: 0 ةبرام ذخاو رضمق ةنيدنم ىف. لصحو .مورلا دالب لخد ىتح

 ةقاعلا ةرمز ىن روباس اهرضحل ةماع ةوعد ذختا رصمق نأ قفتاو

 هريظنم لاهو هتروص نسحو ههجو ةبرغب ةيشاحلو مدخل 0 باتراف

 هفرع م هنع " نولءاستيو هب نوزماغتي ضعب ىلع مضعب لبقأو
 | لتحل نراعي يصفق ىلا رمق نييئافظ هدالب ىف هأر نم ضعب

 نى ناكو هسمالك ىف ا "| مهجمو جف هرصأ نع دكاادسا هاندتسأو هاعدساف

 هيف ام برش ا ةروص هيف ةياودبج م ءايجيلا ىملورني

 2 ا هد وسم دذه ىنمع دعب اوثا نيلطتال

 () 6 ةيوام. - © © تاتراف. - 3 31 نوملاستيو . -- (") 11 ىهتناف. -- 3 8[دصونع لهصق (ن.

 ممساتا دمك تنص لفعدتم عم عصخ, عمعصم 1ع اع أمانع لع ظمشس , 221128 لة

 ]و ممولعمعع لع 1]' ص معععم» عا زن مضغ اماداعذ 1ع5 دصامصمأتمسك نتا

 ىمسامتأغ. 0ع, عد نع (عصمقعاف مقصعر ! عصر ءمعاتت لمدححدو نص [1ءداتط جات

 معدرم1 ع. ةةطمنم رب هللذ هحوع 12 !هدناع. انعو ةعيجت عم عا 1عو ىنكاتكوطق

 ندتع دذ طواتسع ءيماتنندعر, 52 طفءالع داهطدسع عا دود ةفرععأ ل1كانسوعاتم 1طن

 عانمتعمأ, دع طماتنص21عدغ 165 تصق تعج5 1م5 جساععن, دع 1ع لفوتوصفتعسا ءأ

 هرم[ عه وهعدمتعمأا ذل كمص كانز ع١ ظادتخك يدعاونسحس اتت 1 27ةل[ اذا لقصق ةوص

 رمموتد 1ع ممعمدصتتأا ءأ هللمتأ هد دسك“ عع 1 مرح عععاتت" لانا 5ع 10107811 لن

 ' ممتاتعات ل6 دمص هءعىءاع زمقسصع. آن هرم معاق 1'ةجوصأ 1دنغ ةرمعاع» ءأ ةجم-

 معمعطغ» ءغ ]نت ةجتدصأ لعصصمفسلم نست 11 ةامتأا, ةةطوشع مغممصلتغ لتدصع

 [ةعمصم ءةمصطوتعومدغع ها عم طقلطناتمصأ. طناسص 0ع5 مدحت ع5 اعدهتأا [825 3

 رمدتس انصع ماترمع هاندلع لع طوع نعصفع لم ممعاضدتا لع ةؤطواشسس. آم هجروا

 106عب 11 هيدسصتصم هلل عصاتح عد عدخ 1ع ممععدتأا ءأ اعمادحتد ندع ءفامتأ ! م28

 محغصع لع 5ةؤطماتع. آم ممداعمسأ هذ 1" عمم معععدمع, 11 1طن لت : « هلع هع

 ©0112 85 00 1['هرصطعع عم اعممسأ 1ع معمق. ؟هنعت 1ع م0 016

 تدؤطمش» ءا هتلف 5ةطمشع مدصرمةععم-[عد. + ]اعدم معععتع مصق1 غمد ةااعم-
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 مااا ءاج هنأ مهرج ةثإ نعياروسنف اهلقأيف

 كلذ لعُف زاحوهو تقولا ىف اهدلج روباس سّبلُيَو ةرقب

  ىّدوُنف «هدغ نمر ماو هدي ىف ههوقو رصيق قغاو هنم قثوتساو .
 نسم عشاو"انهملا اسمان ةتطويجت اوريو بهن راهم ناري لان لسا

 لعق الا قمت ةدلب وم ةةددات لدي مهران هبوماووبا
 كلذ لغم لعفو اهراجتا عطقو اهتينبا مدهو اهلاوما ىبجو اهتلتاقم .

 دقو روباس دج ةنيدم ىلا ققتنا ىتح نسرافو زاوهالا دالب رثكأاب

 ركسهمو اهبابب حخاناف متيزامو منايعاو سرفلا هوجو اهيف نحت .
 تصمم كح دو هلي هلو اذ اعكع نكراسا كرو اهرصاحو اهرهاظب

 باو نوع هرب ل لا ةزع. 3 8ةلدصعبانع لقصف 1.

 اح عمدعمأ ]ذدص ءأ ]'ةباعع, ءار ها ؤامصأ مصحوتسعات نانع ءفامتأ 5ةطوقم» آدنح

 ردد ع أ تمام م1210 وبل ةأمتأ رعصتت ممن ةةمامصصسعت», لمدصق 1'هد"لع

 ل'ةومرموعم مصع روعطع ها لع ءمانصتمع 5ةطوقمع لع دذ معدن, هذ [ةصقامفسأب

 ممدجلمصتغ نت'عا]ع ةامتأ عمعم»ع كمتلع. ((' عدا هتصقأ ندع 1'هدح م0608 36

 كؤطمواشع عا ندع 1'هزف ةفذاتست 06 هذ 61501:

 ][ ةحممععمس مر"هاامسأ 06 ]1و طوصصع هععمقامد 12 ءهجأاتع لع 50ش

 1 م"مءعامسع» 1ع 1[عملعممهتس , 12 محمضءطع وضاع 1[: [مُمصمعءعطقطعب 11 5[ دوف

 مم6مدضمأتلك أغا دع رمتأ ند ماتأع ةكآعع دعك 0اتم عفر عصطتت عمقتتا 2366 1

 كؤطمتش» ددرنخ طوصصع عمضلع. آطجصق ءطقوتع 5116 لع 1[ ءقع| هاذ ن1 مةققهتأت

 ١1 ادم 12 عمصتمم» , دع 5غ احنعرع هدد 1ةعوعمسأ, لف” هتقتا 1عد ث0110ع5 عا

 مدترمم 1عد ةعط»ءو. 11 اههتام لع ممغصع آ]ه ماسيرددسا لعد ؟تل1عد لع !ةطحتقت

 ءأ لس 1"ةعو ءأ ةضاخو هتسقأ زاتكوت'ف 12 تلاع لع طرمضلهت-ةةطواشا هآن
 هة[هتعمأ ةمكعمصغو 1مم مكس ةردونتح معم5هدسم وعد لعد [ءموعفر 1ع5 عتمس
 ءأ 1ع5ذ ممهيعطخس. ]11 5( طقلأع غل ةع5 ممماغد ءا ةامطأتأا ةواذ نقتت) 50115 9

 دس. 11 ةمدنفوعم 1م >211ع, دصقتم 11 دع مدصتسا موف ةذ واعد تعدلمعع قلاع
 (مصأ ءألع ةامتك طتعم !مماتطغع ءأ طتعس 061 عملتع مدع هعاتح نتن ا ةأقتعاتأ

 ءرحأ ءرعطل 6
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 دي ىفرصيق عوقوو روباس صالخ

  ىفو اهلفار صاحت دقو روباس ىدنج بابب هركسعم ىنرصيق افهب

 لفغ ذا هب الكوم هدق ىف [روباس] هركسع ىف نيذلا ىسالا ةلمج
 |١ 1: اومألا فراس تءزم» هاوحبو تيما ملا سوفت هلل" هدع .نرملا

 هيلع قاقزلا كلت نم قز تصب مرماف روباس ٠ منطارف تيزلا نم قاقز
 7 اهنم سناف هيلع ةرقبلا ةدلج تنال ىتح اوغلثو اونثو اولعفم

 علا ىقستو سراب ح انهلا ةيييدلا بلا ايماع اح اجي لبطب ظ

 نياانعه ينينشفلا نإ هيلا تريأطتو (2) هولخداف هأ اوكفو دوقرعم

 .0) 11[ةف. مهليجأو ف ل (  ةولخاف. ؤ

 5م8005 81601011815 آر 855815

 81 لماظالا طلظظلان 1 10111815 1511815 5185 115

 طودءمصأ ندع 1" عصرمءعععم» ةامتأ ةصحرمأ لعروس آدزر هملهت-3ةطواشن, 25516-
 ععمصأ 15 طقطتغمصامر ءأ نانع ةؤطمواشع دع (مماححفسأ هلم ممدصط»ع ع5 مدح
 ةورحصتعت5 نصل هحدتأ لهصك دمد هعصقعر ةامتغ ةملععطمغ لقصف ةع5ذ ةمأقل ع

 هغ طرعم عمسلغ, 11 ةسخحتو يدع, لمصخ آه هستغ لع 12 1ةغغ لع 12 (نسملتحي ةعذ

 عدسات عمك دع مءافعطغمعمأ لع اعد هدصحعتااهصعع. 5ةطوشع هحوتأ ةسامسع لع

 اخ نسعاعسعد مسكقمصصتعس لع 1 ةطحفت ءا معنم لأ عدح دع اعمادحةتعصأ لعد

 هراضعف ل طستلع. اعد ممعامسأ لقصف تصع ادصعاتع ندع 1ع5 (2ععذ دع ءمدمح

 . ممعمهتعمسأ مدقر 11 1عجع قصصصقسلم لع مععوعتع ةدع طدق !دصع لع هعو

 هسامعدو عع نمتلك طععمأ. ]15 "ممغاغععمغ 1ع معمعغلغ نصع ةععمدلع عا تصع

 . (ممزكر غصمع [هزخر لع ةمد"أع نبانع 13 معد لع ؟ةهعطغ نست 1ع ءماتحتنهتأ ةةقذمدرنأت

 5ؤطوش داع 06طوسعدمدد, دع عاتقذم لعطمتو ءار دع اعهتسممل ز اتقواتع م85 ل6

 1 ممماع لع 1ه :تللعر 11 ةممعام 1ع5و عقضلتعمد عا اعدع ل16 دود طمصص. آنعق

 عمجلتعمسم 1ع مععمسصتعدأ ءار ادت ةرتدسأ هديحت عت 12 ممداع, 1ع طععسأ عدت علب

 ]آن اطعم عدمع همدمح عالع اعد هيحمععجمسأ ندع ةؤةطوش»ع ةامتأ ةدتنتحم ءأ 5
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 ل ةيكي“روت 6 3 و | مع م

 تس فانفم الو هيكالتلما يئس ىلا هللن جز ةرالاكق اهب هيبتا هش ب
 ميف ةصرفلا تنكما دق موق اي مل لاقف مورلا ىلع ةرتكلا كل دري هنا

 مديعل 6 ةبفالا ذخابو نوقرفتم مرغكاو نولفاغ ىنوراغ مناف

 ةايللا هذه ىف مب عاقيالاو متييبتل اودعتساو ممولجاعف نولغتشم

 كلذ هلوتق قفاوو اود قسنييو اودعتسيف هيف نحن اج اورعشي ىأ لبق.

 متاود اوبكرو متعه سا اوسبلف هرما لاقتمأ ىلع غنم اًديدش صرحت

 مي اوقدحاو ميلع سفلا تجرخ لالا سوقانلا مورلا تبريض أتلف

 00 جرغلا. ب © 6 ةبهنلا. - 3 ة1دموتنع لهصق (ن.

 ممانحمتل هنن مدتلتعس 0 دع لهصد 12 حت116 ةةامصغ متع ةمدصلدع مدحت 5

 05516 عنو, هعاتت-عا, م0165 دنع 1ع5 ةتاعد لع 12 ]0هنعر ةععمامات"عدأ 5

 06 5 115 [دععمأ ةمعطقسامو لع 1ع ممهملع, دع مهو عصف عصا نذ اعخع أ

 76151 ع لود آوعصسعو 06 زمزع لعوسأ ادت. 115 ]صن لعص مصل غععصأ هع مت

 آنت ةأامتأ هتككحم هأ ز1 16 اآهدع «دغمداأم. 4امعو 115 لتععصأب: « طلعت هن اع

 لفاتح دسك, 2 عد اتص ةععرنعأ لعودعتسي 11 1ع 1عنه وصخ لمدأع اتمسسرمطع#» ف
 امد امدتتع ءأ ؟ةتسع»ع 1عو عنو! - العد ةستقز لتا-11, 70161 106 عةق1هق

 06 صماتك عم "عملعع رمهثأ 1" عقز هوجع زآ]5ذ طع دع تعدم طخ موق عد عم"لع أ 1عانت"

 ورلد سعع عون نعد لغطدتستب 12 ماتمسا ل عداعع ةنع دمصغ 015مء565 أ هععانع

 مو ذ 1هتعع لعد ممممدضدأتكك ممسسع ]مدع [ةاع. آ8ودعر م"هدصرم أ عدس عتأ 5

 ان226 501116, 216262, 705 106511165 01 1و ددسم"عممتع مدع تسع ةغ[ق0[

 لع طدتتأ هأغ مدصطعع ةدنع نع هعغاع ماتتأ مممصصع, ةتدصأ نات 115 طع 5ع 0انخ

 اعمغ لع ممتع عما“ عمرفعر مماننع نان 115 طع مان1556421 285 56 2160811 أ

 . وع ممم1كم معمر. » (نمدصتصع عا ةيجمعأ "ةموصلقتأا هذ اعد ممتع ةغ ةلعمأ

 لنور لع ةدتعع هع نمتلك مدحصةسلمتغ, 115 مصاععمأ 1عبع5 ةسصعق ءا طتمصخ

 [ننعمخغ ف طعول
 آر 16و 09 [مةممغمعمأ 16 ممعصت عر ةمدتتم 06 "6ءع]1عر 1ع5 2ع
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 رصيق لعق نع.ماهني نم روباس ميلا ذفنإو ميف ىومسلا اوعضوو
 سمثلا نونق ّرذ انهف هترضح ىلا اًرهسا هب ءىجماو هثأمكساب 22

 رصيق اورساو مئاستو ملاوما ىلع ءاليتسالاو ممالطصا نم وغرف ىتح
 ديالا ابيك قايل رلقاعت» تا هلا ناو هيي ل ف مبدا ماع اروطاتس ىلا: وسحق
 نم تمد ام نيو ىذزا نم تنيّرخ ام ربعاو ىلاوما نم تذخاأ ام مرغاف

 ماشبلاو ةميجيز اهتتعطق ةلخن لك ناكم سرغاو كضرا بارتب ىدالب
 ا هلا ولنا هاا نفل ةعاطو اعمس لاقف ةنس ةنس بئارضلا

 ١ امنيتي رويس ىدنم ةراعو نئارتملاب ةيميتعلا ةيديدلاورعس ناوو ذام
 بكف سراف قيرط ىلع ناجرا ةرطنقو عارذ ىلا اهضرعو ليجد ةرطنق
 ىلعو نفسلا ىف بارقلا لقنو عانصلاو ةلعملاو لاومالا ذافنا ىف مورلا ىلا

 0م 6 "6 1"عاجأ ]ةرنزع ةورغأع ءمصاتعع ةانح , 1ع5 ةماماتر"ةدععتأا ةهأغ 165 رح 355361 عدأ

 50101 ]عن طخ ممرساع» 1!'هرنلعع لع دع ممتسأ ادعت» 1! صرح عتعاتسس لع ]تت !ةتدخع

 نسمات عع كه لع 1ع ]تت ةصعمع ممكقوصمتعت“. آنع دواعتا نامتأ ذ معاتصسع 1[

 نسننلك هنععمأ تاععصتمسم 1عو 6عععذر ناتتلم [دععمأ محهتاععخ لع ا[عدعن طاعصق

 ع[ لع اعد [عمخرت ع5, ينل ءانععمأ [دتأ مدكهصصتع» ]' عمم عععمسس عا نتف

 !'" ةنرععمخأ هصص عضم لععدسصأ 5ةطمشبع. (نءعاستحعت لمدصم !هعلعع لع 1" عمعطقتسعت"

 ءأ ]تت 01[ : « لع اع ]دتقدع ]3 الع, ةتصقا ناتع ات هك هنأ ذ طصمس ةودضأ ةد
 اص 6م هع أ 11هيصاعسمسصأ عقاتكتع 145 طاعصق ناتع تح 2035 مالك "عاط عأف

 ةرح نامه 1ع قصاعنعد ندع اخ ممةق 1072 منعو أ "ععمهفكأستتك ]عد 211145 نصنع

 انح طمخفم لقا صتتاعد ةهحوع لع 1ه اععع لع هدد مدوتذر خ1 ماقعع لع ؛هدغ مهلح

 ردع" نانع اح ه5 مات , مآهصأف نص 011916 ءأ هم ع4-386 ل مدوتع» نص اعالطاتأ

 ةصصاتعأ. » آنا عمم معتم "ةرجمدلتأ : « لع ةانتف م16 3 هعمءساعرع اع5و 0"( عق.د

 كؤةطوش هطات وعم هآمرو 1 عمم مع عتت لع مدقاستتعع 1ع طعضدمع لع '!'هتنفاقت"

 . مه[ آه دتللع ةصعتعممع لع 1[هلفتمس , لع معداهتمو» آد هد كل هت- 5100 ءغ 6'0ث16-

 ىمرع 1ع ممصخأ ل معانا 11 عع ندا ةامتغ لخحصع ممانغع لع متلاع «نه06عو ب

 ءغ 1ع ممصغ 0' خس دلرؤص , دددع 1ع عمساع لت 1!"ةعف. آن ةرصرمءرععاتت لعدم صله

 مدع 1عالمعد يد'مد آطست ةعدحماتؤا لع 8وؤفسص لع !'دعوعسأب لعد هدنح عمو ءأ
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 ىئادنبلا ماب ,ى.مورشلا ديجاف كييشا تلي رطعفف هنينيالتلا

 مو نوتيزلا راجما اوسسغو سرافو قارعلاب ناراهعلا ديدجتو رطانقلاو
 هعمو نئادملا ىلا روباس ىنصنا دق اهنم ةرجت قارعلاب كاذذإ نكت

 ذقن همزتلي ام ىلع لاملا نم هققفاومو هقالطأ ىف هيلا بغرف رصيق

 أتع كؤارج اذه لاقو هقنزو هيبقع عطقو هيتس هسا ادعوو

 ال كلذلف مورسلا ىلا هب كعبو راه ىلع. هله ن مظلا نم هب انتأدتيا

 تاودلا قنزت الو ىافخل باقعالا مورلا منت

 7 31 نالجع ىلعو: 0 تالخم ىلع. - 0 0 هقتزو ©, مانو طهكر قفزت. )(  21 قضي.

 لعد 1موغمتعسس»5 ءهأ نانع 1!'هد ةمم»اقغ 12 اعرتمع ةانع ع5 مهحتنمع5 عا لقتتق
 لعد نطقت. (ع نحت آنا 1ةتاز ءأ 1ع5 ءطقعععد دع ةتععفلنععصأ 16و تصعف 169
 هانا »ع5. 4105 16و (22ععد دع ممتععسا ذ ءمدقاستتعع 8[ةلفتس ءأ 1ع5 ممصاف أ

 ,ة «عطفطع 1عد نلتطعءعد لهصم 1 'آ[عقن ءغ لهصق اع آا"ةعور ءأ ةلك رن مامصاغمعدأ

 لعد هاتحت عوز ههع تل ماعم ه'عجتفاأمتأا مدق ةلمعك لهصت 1 عة

 دؤوطمش» مدعاتأ عدفدتاع ممسدع !1[دلفتس ةععمسصس مديدغ 0ع 1 عدمرم عن عاتت
 (نعاستحنا 1!ةجوصت مرتع لع ]مت "عملمعع 12 ادطععأم ءهأ لع مدح عمتع ةحعع ادت

 لع ]1 ةودحتصع نتأل هانعدتا ف مدرع, مدصرمامسأ ءا ذل اععسصسعر 5ةطواشع عمد

 ةعماتأ ذ دذ لعصتحسلع. 11 طق ءمسو 145 غةلمدق ءأ طدتصتلو عد عاتتقع ع

 طسمعر دص ةصصعمتت مهسصت ل دصع ءمصلع, لتكفدصتأ : « !لهنلخ امص ءطفاتسسعمأ

 1700111 20115 27011 هام ددصق م70100هأ06م. ٠ 1 نتف 11 1ع طغ صمداعت» ةاتن"

 نص ةصع مغ 16 معمكمزلو هد (6"نعع. ( ذأ مماد([01 145 (ععذ طع طم عااعمسا

 مه5 0ع [ه1ممق هذ 1عدتس كطفسفددتععد مغ مع طم عسأ مهق 1عدع5 مممدأتتع5 ان

 محموم لختس ةصصعمتج لفصق 12 ا غبعع عا لدصع ت00,
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 .هرومار ئاس روباس ديلع ىرجا امركذ

 ةاروعباس .هرتحا ةغيدسم ئغبف ىدملا ءانتباو تارامعلا ىلع لبقا هنأ تم

 ىو داوسلاب روباسز ورهف ةنيدم ىنبو سوسلا ةنيدم ىبو زاوهالاب

 رونياشف دنهلاب ىنبو هرهش ربا ىفو روباسمن ناسارخي ىنبو رابنالا
 روسيا :دقعوراهنالا رافتحا ىلا راصمالا 0 ءانتبا دعب هتف رتكا ىرصو

 الك نكساف برعلا لصتساو ركاسلاو ىرقلا تادقسإو رطانقلاو

 نيراد بسغنت ىنب قكساف نمضرالا نم مدالب قفاوي ام مايابس نم

 ةاظنح ىنبو نامرك لثاو نيركيو ربي مت نم لئابقو سيقلا دبعو

 هنأ ةروباسوريف ةاقنملا » هقنيدم مهوجو نكساو.سراف روك نم يوم
 (0) 55. روباس امرخ. دبس (3) 31 رهش نارا يس 60! 1 ءانتنالا . بس ةنب دام.

001071811111111 21 58250 

 5310 5مم 4 ةهمقاتتأاع نذ ة1ءنعرع لعد ةلتطععد ءأذ1هملعتع لعد 3115.

 11 طفاتغر لمصم 1! ةطحقع, 12 1116 لع اكطمضو -5ؤطمفع ننن ءوغ1ه تللع لع

 تهمنفؤأ لمصم اع ةدجسنل, 1ه ؟تللع لع 1اهتعونتج-ةقذطوفس نحن يأ ةصطقتب
 لمصمم 1ع اكطمعةمذس  اادهتكفطمةعب نحت ةىأ قطعةفءطقطع, عا لقصف !آصععب

 ["همىءادفطمنس ةيمعغم هحمتع طغات لعق 72211ةعور 11 5'هءعاترجم مصاص ءاز201عمدعضأ

 خ ععجفع» لعك قصقتتح ة زر عاع» ع5 موصاك لع طواعدتتح ءا ذ ءمصقاستتع
 لعد ممدأم طغعدر ةتسقاأ نمل نتنعع لع طماتح ءوتتج طوبتسوك عا لع طماتل عوتتح

' 111 
 .آلمدلهستف هع مصعتاتع» 1عو قعوطعو, مؤطمفع ةامطاتغ اعد ءةيحاتلك نحنا
 هحامتغ عحصم عمغذ لقصف ع5 همصاصفعد صقل م عمعو ذ 1عدعص5 م"هز»ع5 مهتتو : 1

 طعم 145: '[ةيطاطل خذ ادذعم, 1ع5 'ةطل ه0-1دهت5و هع هعمامتسعك اخطاتخ لعد

 . [ةيصتصم ذ دلي هع 165 ظعطمع ذطس آ1['ختا لمصم 1ع اك ععصخس , اعد ظآدصعملم ف

 1 ةححرحدلز لمصم 1ع 1"ةعب زال طغ لعصدفعتسع» 1عدص5 ءطغعأاك لقصف ده دتلاع

 ممرضين نع 1"حت*منثع-كوطمن». 1[ فولتخمسا ءةدفاتتنع دمر لغفدتتخ ل'عدجوطتت 1ع

 دن منازلنا 51415105417
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 رابخس لمإب عقوا ىتح راصف مورلاوزغ نم هسفن ىف ةجاح ىفق
 رمست عضعب نكساف اًريثك اًفلخ اهنم ىبسو دمآو ةناوطو ىرصبو

 برعلا رما نم غرف هناتل قزم حابيدلا ةكاح اهب مرقنسو نوسلاو

 درطو كرتلا ىتنو اهعلاطو ناتسنيفطو ناسارج ىلا راس مورلاو
 بئارضلاب .عتبلاطم ىف دنهلاو دنسلا كولم 6 بتاكو اهنع ةلاطايهلا

 ىلا اعجاو زك تق لاومالاو ايادنهلاب هوفطالو © هرماوال اونغذأو اهؤمزتلاف

 هاج هذاسم اهلا وا هديا وانا هنيتخ تمانع نجر يرسل
 نا هعبزارمو هتذباوم هل:لاقف ةرصب لكو همظع نهوو همسج قعضف
 ضعب َنسلاولع هيفرثؤي مو ةرمثك ماوعإب كلملا نم نساوه.ىم انهف
 طبقا ةاسانقمو بورحللو رافسالا ىف هسفن بعتا هنكلو كلملا يترثأ ام

 0) 3[وو. اك... 8 !1ل1ة5.تناكوت: ب ١)60 0 ةرم'و ةرماوال:

 مهوجتو لع اكهذص, ذآ ا ممم نام ه( [ةرمطو دنع 1عو طقطتامصاأق 6 32000

 لع 8مودؤ , 0ع 1هحؤصسم ك 0: قست, ءعأ يحسصعمست ان عموصأ همدعط»ع لع

  .همماتكك, كممغ 11 ةامطآتغ دمع مدساتع ذ '1'هنماقع ءأ ف 4 6010010659

 لع طرمعمرسا عا لع دمع. (0تقهصم 11 عب عدغ طصت ةحتعع 1ع5 لعفطعو عا 1عق (076عقر

 ج1 دع «عم016غ لهصم 1ع [؟طمءؤةمفص نأ 1ع '!'هلكطقضمافس, ةئدصتتسم 1غ

 ل عتا مرنم ط ععق , عرج طقصتقتأ 1و "1 "ن3 6غ ءطقفذو 16 آت هات عن. 11 00

 لعد 1ءال7سعد همع ؟هزك لد ةتسمط عا لع 1'[ملع ممم 1ع5 ةوصمصص عع لع مهجر عع انك

 طصأ ]115 عد مرام عمأ 1" معد ععسم عمر 5ع داتست"عدأ هن دعم هنلمعد ها "ععاعتل»
 ناطغرععمأ عد طوصصعف ععؤمعو هذ انت هالعدصأ لع ءملعمنج نأ 0ع 1!'ةعوعمأ
 كةطمنر» "عامامتصو هصقاتتا6 لمصق 1ع 1"ةعو هغ لمسم ا[ ةخطح لم, ةاهصخ 023-

 ادلع, ةعد قمم عمعخ نت 1 دج ةتعسأ مدعم ختمت ءمصاتس عل 1 6م1ة معصم عدخ

 هردصأ ممر"16 ةغاعزسأع هذ ده ةدصاغر دهن همعم5 لغرروسخر 11 ل عجلسأ فاتن ف

 116 06طت]1ع ءةهأغ هذ دحصصع هةدلدتطأتا. 5ءو ممطعلطم هغ دعو مجم ةعطقسص تت

 لرمعدغ : «11 2:5 مدعصصت صماتك 163 ععصقر طقعص ماصسق ةقغه يتع 1ع 01

 ندع 12 1 عز]1]عووع طأه مهك نرعمدحا ور اقص قعد ةهسسغ, مدصسع عا1ع ةمعاتتاع
 1 م01. لا[هند 14 موز ة'عوأ ةيسمم ميغ مدع 13 هممت [10مقر 15 ءمرصطوأق ءأ
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 همسجب ةهي نأ ىأرلاو © ةيوهالاو هايملاو بوُملا ىالتخا ةرثك هقفاوي مو
 ايييلع ديهلا نم لعةيتيسمف هنطو رع ايكهندبرميو ا هكلجب متهأ ايكأ

 ةائاغ نم هاشخن امل مورلا ءاتطا ىلع داقعا ال ذا هب ام. لاعي اقذاح

 ذفناف كلذ ىف دنهلا كلم ةيتاكمرمات مناغضأ ةجتنو مداقحأ
  هجازم كزادتو هجالع ىف باصاف .تطلا ىن هيلا ىكوي فاك اسباب

 عتقلاو برشلاو لكالا ىن «هتاداع دواعو ماصو حو لقتساو ٠ لباق

 هدالب ملصا رايتخإب هاورمأ ف هلومف هقح بيبطلل ىرعو دّيصتلاو

 لفها راص اهتأو هرع رخأ ىلا روباس انهنطوتساف نيوسلا راتخاف .هانكُسل

 هنع مذخاو ىدنهلا نم عسابتقال سرافو زاوهالا لها تطأ سوسلا

 را ةنوفهالاو . -- 3 3155. مكلملل - (3 1 لياف. -- (! 1 اداعو . 0 الذصوسع لمسك ('.

 [1عو عممصلعد 1داتئدعد نتتل هش عملسعنعد. آنع [مودعصأ كدمصوعس عدغ لان
 ةوآ, لع ]'ءددت ءغ لع ]!'ةتع صع انت همدح عمقتأ موك. ]11 1ددحأ مهتساعصمسأ نتا

 ردرععمسع دمزص لع ده مععومصصعر ءقمصصصع 11 2 مهلك دهنص لعد ةلكذتسعو 16 ةمض
 102غ أ نتا م6ف[ةطاتخدع دمدد ءم»مذر ءمصصصع 11 ه ععاعغ مص مهجن. 0تنل

 1ةمدع ةدتع لع 1'"[ملع بص مغلععتس طقطتاع, نبتت عدتتعمم ده صدقا هلتعز ون

 هممانك همانك مم غاز هدف لعد مم ملععتسو ععععنر مهعع لاتع 20115 01218130105 1

 . طمجأ نست معدأ ممودلاعع لع 1عدنع دهععناع طمداتلت ان ءأ 1! ءالعأ لع 1عدع طفتسع. »

 تولطمفش» 2غ لمدع ةءرعع هد ما لع 1!آ1ملع ءأ عاستحعت .عدكماتو نص 16(220-

 كسر مه نمل 12 دعمعع لع 2 ممل ععزصع دعدصصطامتأ هحوتم» نان مجف] نع. 06

 مصفلععتس مةادمدتغ ذ 1ع عدفتم هك لذ 6 عغمفمعع دد ءمصقاتنتاتم». 5ةطواشس

 مععماتت2 دعد 10-ععد أ آه ددصاتف هأ ظحغ ةمانغععمم عما «ةامطأتب 11 تعرضا
 ةعدو طقطت تلعن, محمص ععمتأا, طاتحوتخ أ دع ادت ذ !'ةصماتع ءغ ث12 ءادهقدعب

 مرصع هند ةحوسك. 11 اغدموزعمم ده "ععمدصةتكدفسعع هنن 226 لععتس ءأ 1ع

 ىمساطأم لع تكعاطعوودعدز مدت 11 ادت ءمصصصقسلم لع !نق ءادماختع مماتتع ب لع

 محعت عع ]1ه >تللع آه ماسح ددتسع لع دهص عصمتسع. آنع ممم لععتس ةهرتدصأ ءطمتكت

 دمالكو كذطمنمع هد طغ هد عمده1لعمعع زدكونذ ]م ظص لع ده 1ع. (عدأ ةلصقأ

 وادع اعد ععصح لع كولد, مدصعع ندتلك 5فامتعسا دصئانغد ذ 1م ةهعصعع لع هعأ
 [ملتعم, نمتلك هحدتعسا "عجم لع طق عا لعد مكقوم هملعتو عجمععذ نحت (] عدص عان
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 اكو هباك ىلع اًوباك تصلا عئراوت مورسلا ىبس نم مرواج ا ىشعو

 ايف ومرهلا# ١ ةّيظح نمزهشب هدعب دلو ممم

 ىف نعلط دقو: هلجأ ١ ءىنجمو هرسع ءاضتقنا ىلا ماالا روباسب تمارتق

 رمشذرأ هيخال كلملان ىدوأ هكلمو نرع نم ةنس قيلت قاوتللا

 روباس ىفمو ًالفط ذئموي ناك ذا روباس :نب زوباس هنبال هدعب د

 زمره نبزيش درا " كلم

 نايعالاو ءامظعلل سلج روباس هيحآ دعب زمره نبرمشدرأ كلم آن

 نسحاف ًاليوط روباس هاخا (ةاوركشو ريتك هل اوعد هيلع ولخد اذف

 0١ 3ادصوسع لهمو (ن. - 8 ( لرب نع. - 0 (0 ةتيظح , )1 هتيطخ.. ب () 11 ىنجيو. -

 ١ © كلم املا - (© 11 اوركشأ.

 ممتعمسأ مدخغو 0'عدع 1م لمءاعكسع ءا نتتلف هدأ طغضأم ]م ةةعصعع ممغلانعملع
 ]عد دصق لعذ هحاتنعؤ, 5م[ [عزتعدتتق 165 ماسق طقط7] هو مغ لععاتصق 6 11107

 هأ لدن 1825: ْ ٠

 5ةطمف“ ةحدتأ نص [نمعر همدضصصصع 4ع0هقءطتع, م6 نص 22015 217غ35 اان

 . لكتصع ةمحمدتأع لع [[هحمممت. آرمةونع 1ع "1" عمدزمو 1" تدغ مدعم خ16 ص لع مدن

 هدجتكاعمعع ءأ :هدح اعرمع ![هلقأ, ده 16 عا مم مقنوصع ةحتدضأ لام ةملحعقسا عد

 ل0136 حصقر 11 طمطحتطو ©60123136 502 51166353ءاتل“ 60101 وورد ن6

 34 :لةقفءطق» ءأر ةمعغو انتر 60 ]801 515 5ةطماش, . قل" هعااتتحتا , 3 6

 دمتم ءجأ, ةامتأ ةدعم»ع ةمكقطأب مانتك 11 20111

 816111 خ8 0450 1118 111,5 217

 (0 ندر 4 0ةخءطقت", 515 6 11002, ا مرتك 16 مماتكم1ع 70285 501

 [ممرو كذطمافمع, 11 انمأ هنت عمعع ممتنع 1عد طقتأمك لنعصت ا ةهتععد ءأ 1و ععوصلف
 نتن, 105ودتأك ظيسعصأ صاعفد, 1'هععاوست ةئوصغ 10د عمعدممعمأ لع 1ةاتاتف
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 9 در لد ناو كطرف زال دود الكر هن حنورم قد

 كلمل هبّرقتس | امل هنا ف داعملاو شاعملا حالص همف ام ىلع مكاو

  لعجو هوجولاو نامعالا نم 0 ىقشتلا ىلع لبقأ هرماوأ تذغنو هرارق
 لتقيو هيخا ماا ىف ميلع ةدجوملا © ١نم هبلق رماح ىانكاللهخ قانملأ

 «اوعقجاف ةبزارملا شحواو ءامظعلا ىاخا ىتح نم دحاولا دعب دحاولا

 | اعل نسا مولودا تاو سم وسمعة هل
 ا د 41 اناوخلا. -- ( ٠1 قيستلا. كسل علا ا! | ارماخ-. ب (5) 1[ةطوتع ه5 (0.

 ب #8 84 عل اوعمتج اف.

 دمعتج ءأ دع "ةردسلتععدأ - ةلموعو هد دمص ["نعع ذؤطمنع. خكساددعطتتس

 ]عدم ممممملتأ عد عت عاتك عدم ءهأب ]عج مهتم 12 551 ةعاتمس لتتل ةرددنواد-

 ىدتغ لح طتعص نمتلك لتددتعمغ لع دمد ظعؤرعع عغ 1عدع ممسصتغ لع ددتحسع ]8
 محغصع هزع ندع ]دن عا لع ممهعءطع» ةدجتع زعد امهععقر عا د1 ةزهدغم : «11 طثعوأ

 ةتعاتسع لع 05 ةكنععو نسمع سماع [منرعع م'دتخ طاعم "نعا1ذع ءا مدعدعط عا عر

 أ 11 مماتك هد ه ةمدععمف 1ع ةمتس. 0ع ادتعس طخ ةععمت لع 12 ممعت1]ءانتع

 ع3 "نءورط]مءدق عكر م0ات1 طماتك عأ مماتتع 11015 ! (031 طماتك 2106, ةتطصقا ناتع

 - اماتك, هذ هطاعمتنع تضع ع طعبسءعتقع ءأ 12 1ن11:كا16غ لع ]د دنع طداستع ! »

 آم5ناحع ةصلمفعطتم» طدغ 5011 عمم عصغ ةامطأت هلت مماتكمال“ أ 6 59

 هرنلعع5د ةامتعمأ طتعم هطغتقر 11 مدمس عمعم ذ دداتمإدتعع دو "مصعاتسع ذل
 . 1ةوعقمل لعد ععوصلف ءا لعد طقستم مععدمدص ةععوز 1 1عدع !ةتكدتل يرحتعم هادف
 16و عملعأ5 نمنأل هحوتأ ةععادصسماتأ1 65 مصطنع .عدع لفصق دون ءعاتتخ ةمانك 1

 مةوصع 064 ةمرد [منرتع أ 16و ممعانمتغ ذ ممم دس ةرمعند 1!ةساععب لع اعالع
 ةمر"اع نما ةمكمتعمتا ع5 هعدتصسأعف ةادح طقسأم لتوصست هتف ءأ 011:11 طحن

 مدا عصاأمتأ 16ع5و محد جءطقص. (رعو 7عم5ورد28معع5 5ع همر عع” غعدأ ءأ 1650-

 آنر"عدأ 06 معااطخع م اذ دو ارععصمتع عد 16 لفممددصغر ةمتغ نسل ةدأ

 م6وغ ناتهاتكع ةصق. ]15 طعومأ مقعدتاعع عد مسطاتع 5ةةطوش, 815 لع 5ةطواشن',



 اموال 0202020020 1810188-528:5 1015 2185 1515:

 وعيابف هداشر حالو هلالهرمقا دقو هملع نيوصنملا روباس نب روباس
 هوكلمو

 روباس نب روباس كلم

 ههيلا هيبا كلم عوجرب ننانلارميتساروباس نيروباس كلم اننا
 رقلا كلذ _ نصغو رينملا رهقلا كلذ لاله اي هل اولاقو هيدي نيب اولغمو

 جالا كإبأ هيف تثرو مومب اًبحرمو كيف انلو كلملا كل اًنينه ىيرشلا '

 3 عبو غاع انيسمسلا ةيلوتح سلا فالف نيازكبب رب نم هللا كفتعو ريرسلاو

 ماقلتف كدغ كيمويرميخ لعجو كدي ىلعاو كابق كولملا © ماّتأ ددع

 ةتامأو ١ لدعلا ءايسا مل ىنمضو ءاعدلا عقوا مميلع درو ءاقللا نتسملا

 1١( 1[دموسع لوصو 18[. - 2 1 مايأ مايالا .

 1ع ةدعععودعاتمع لفووعصع, نحت, لع مماجحعااع ][دصعر ةامتأ لعتعصتت تصع ل عانطع
 ]آصصق ءأ نت, ممم1[عداعسصعمأ, متم ءطقتأ لفصق 18 طوصصع هذع. [15 ابحت

 مناعة عمغ 1ع دهرعصم عصغ 0" طمصحضسموع ها 1ع معمعامسصغضعدأ 01.

 م11 017 58008, 711:5 25 .548001٠

 [.هدودع 5ةطمخع, طاف لع 5ةطوتع ءدغ متن 14 موانتتهتك, 3 ععصق 56 6-
 زماجتععمسأ لع هت 12 ممزدسأع لد 0 "ءدجمدع خذ دمد طآ1ك. ]15 5ع طصععمأ

 لعطمسأ 1عندصغ اصن ءا لت لتععمأ : «0 هز, همادخءالمع اسمع, ةصقوع 0دصع
 اسصع وز طسصلامساأع, طعوصعطع لئنم ةعطا6 هز ممزق مات نتع امد "عم
 5011 ]1 عاتتعاتتع 20111 101 537 0 مماتتع م0115 مدن 101 ! ظفصت ءدأ 16 ]هات هان

 ان طغضتعم لع امم مغصع 12 هميعوصمع ءا 1ع طعؤصع ! (0هعر مدن نطع عتق عع
 مهمامعما نسمع لع ططتعد, 1عو طغمغلتعاتممم لع 1ه دماتحوالف تمردسف ها لع
 [ا"طفتس ودمع 1معاتصع ةهتعسغ مواد ءالعأ لع ةدتعع ليحعع» امص ممنوع مآ

 15د عاعسسر»مو نانع 165 ممعمعد لع اعد م"606ءعوووهجسو ! 01 1ع عدلع ماجتقم
 ددصغ عا يحتل 1ةكذع يدع كطفعدس 0ع ع5 زهدحسن هتغ نص 1عملعمد هتس رماد طعدج

 معدج!إ » ةؤطون» 1عدع طغ 1ع ممعت1] دع ةعودعتل , اعد «عموصلتغ مدع 12 مانتق

 [عحعماع طغمفلتءعاتمدب 11 1عدع مدمدصتغ لع 1دتعع ؟ةعصعم» 12 زدفاتعع ءأ لع
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 ورب ليت 0

 مير تتم ذا ههف انوه افيبف يظع طاطسف هل برضف اًدّقصتم اًموي
 ا1نورقنو هته دمتف ا دويحب دشنأو تبرسضو هذ توأ تصعلقف 01( :ويطأع

 ات هنا عضعب لاقو ماعلاو ضال ىلع هيف ةبيصملا تمظعف هغامد

 هنم

 روباس نبروباس نب مايهي كلم

 ياء اطاجلا كتلي ناككذاما' نال ابق ناسك هايسطت اوفا نيج .قاك

 0) 31 ةفصاع..-- 8! 6 ةدوهب . 8 0 تبرشو.

 ' 1ةزرتع هعووعر ]هرجع 11 ممرصصتق ةصقاتتأع 06 طماتك ءعواتت 8011761061315

 هرج ل1عقاتكطمم 0" ةسطععدب 61همكتأ اعاذ ةعاقد ةأ هملمدصم اعاك ةساععن. كوم

 هرتعأع نمت ةحهئغ نأ 6 ادن ةأامتأ ةماحستق, 1ع5 عمتك دن هطغفكددتعسا

 ءأغ 165 ةللدتععد ةامتعسأ طاعص ؟6عافع5 لقصق ةع5 م170115 3.

 ظ تصون ةصق ةةامصأ مدقدغو ةتسقأ, 5ةطمشتخ د11 انت زهاتع هذ 12 كققذع.

 طعدلمصغ نسل لمعسمتغ لفصخ_ نص ععقسل مقحتل1مد ننام 27206 08عوذغ

 ممتع استر دمع اعسردغأاع 561ه, ةسعدعطم 1ع مماعمتتج لع نع مدحتلامد ءأب

 هر معرج عرووصأ كاع ]نت نص ماعات, 1ان1 6ءعدفم 12 اغغع ءأ نمدسلتا 5د هع

 ءال1ع. ذو معرأع لدغ 71 عدصعسأا مءةدوماتع مهم 1ع ععوصلم ءا 1ع معسم]ع.

 عة مم 6ص عه ننع 5ةط 0ث: ةرتوسأ نطقصوف لع لت5مهدز(10ه 0 عودا

 ١ 66 همدعم مه 1101 ندع 2231173156 ممل تنأع, آناعت 6غ عطش كك

 آنآ هع د عدخب ونت لغاترعو 1عد طمصسعف لع هع "هز

 طولا م ظدتت طفلا , 711:5 25 548008, 711.5 218 500

 ظدطعخس , لهصق ده زر عتسعموع, ةامتغ ةجمعأف لع: ةسكعأفلا , موت'نع 0[ 5م

 مفعم ]ست ةكوتأ لمصصغر هذ قطع لع ممن, 1ع:عمابج ععمعسعسا لع 12 منمحتسعع
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 اوعدف هقّقعر ءاسؤرو هقكلم ءامظع هيلع عقجا هسار ىلع جاتلا
 انتتفانعاو انكءاهذد هللا بابخشأ لاقف.هخابال هن ىنوعدي وذاك ام 0 هل

 اًديدش هروما ىن اًديدس لوي م هنأ ( هيبتا انقيّقن ىف ام غولب ىلع

 6ةنيدنم اهمم,ىتلا هراثال اًمسحم :هتقعرل افلاتم هتكلم ءادعإ ىلع

 هكلم نم نضم ىتح نيسيمرق ةّيبرعلاب اهل لاقي ىتلأ © ناهاش نامرتك

 هيلع تراقف هروما ضعب ةماعلا هيلع تركناف ةنس ةرشع يدحا

 نعي لو هسفد ىلع تاو هقلعل ىف تفك ةباقدبلا هني ولوو هامرو
 هب افلا نيرشع لقق هنع

 0) :ة[ةمودم لوصف 1[. تع 2 0 هتنيوم. د 0 0 ناهذامرك . ب 1155. هيلا .

 لع [؟عدصقس. (0ههصتل ذل هنأ هعزسخ ]12 متعمد طع, 165 طقاتأف معرتسودص م ععق ع

 دورت 0تهنسصع عا 1ع همغ8ط]165 1ع 5ع ةاتز عاف ةةفدعسمط] ةععصغ ةسرصعنم لع آنت
 ها 13 عء]وصغمعودأ عد هما 010مغ 115 ةحوتعمأا همدادسع 0'دعواهطعا» ةعق

 ةهصعءفا معد. 11 "نموصلتأ : « (0نع آلاعات ككهتتعع 705 0هعاتع ءأ 011 هماتك 20

 8 6ةلتدع» طمذ طوصصقعم 1مغعماتممم هذ هع ةوعمسل ! » ظفطعفتص ةطقاتتأعو
 5 "هممت مم ؟مرخكأمطتسض عم طتعم ةلصتستمت وع 1'1ةهغ, ذ همدصطولاعع هع

 ةدعمعتف 1عو ةمصعسمتق لع ةود ةمممتععر هذ امهم جمع طوصأم هو هانز ءأك أ

 خذ هعقعمأع» لع دمفغصمت"ةطاعد عدحوسعر 1مسملمسأ ةماخع ةسساععق 12 ةللع 6

 [؟ىةمصفص 5كءطقطقم, ةممعافع هم ةعدطو 0كم: قيعفم نمل تنغ منعمف
 ةهتصقأ معضلقصأ هدقع ةصقر 16 معدمأع, مفعمدغعمأا 064 هعءاهتسع 06 .ةع5

 رم مدان عذر 5 هم عاتأم مدام 11 6غ نص طمصصتصمع تتخذ ذاتحع ]تت نصع [1نعءادغ نت
 مةصفاعو لقصف هه عممعع ءأ 1ع اصمت 11 مع ]مخ ةكتغ لع تعص ندع آئمد تأ

 3 مممزكأ مانت" ةمرن ممعاجن"ا"ع ص عأ ممتلاع مععومصصعق.
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 روباس نب مارهب نب درجدزي كلم

 ةباكشلاب هسارشلا ىف "ةياهن ناكو كو ميثالا درج دزي هل لاقي طلاع

 وسو هتربرس كبخي نمفراع سرفلا تناكو رتكتلاو رّتجلا ىف ةياغو
 ةداجيير هس تنمت نانرسوو ةعيلرتا نسكب اردتم | متكلو م هرم
 ئيرن نيزمرمو ناغلا مرهبك داشلاو هادسلا ىلا هب لوؤتو كمل
 كلملاب «ابذهتو ابّدات اهبناج ةروعوو اهتراعزو اهتطاظف ىلع اهتاف

 هيدي نيمب اوماقو هنو ىلع حاملا هاودقع الو قرطلا دشرأ حا

 نونعدي اوناك ام لقمب هل اوعد هنم ىؤخل مراعشتساو هاا متهارك عم

 0) 11 ةياههن ىق. د 11 هتريرس ءوسو هتريس ثبخحب . -- 3 71 1دبآ. - 0 11[دصوتتع لهصق (.
 ل (5) 11 نقع.

 مطولا ماك .آلو 21م د1ظ1 , 711:5 215 8411834131 , 711:5 215 535011

 ١ عدا 1ع مما نحت عدا ةججمعاغ ١ ةملعلر ينل 1ع ة1[ةدحوتم. 11 ةامتأ تلعفسصع-

 مجعد لسع عا [ةعمادعطعر عا دس مادق طقسأ ممدصأ هدنعمعتل 1 ءدع ءأ طقتتامتم.

 , يعدو طومقعفر ناتت دعم مسهتعمأ ه5 دعك [ةءاطعاتمعو تام ل عا 5و 20213-
 ىهتفع انعمع لع مصلستاع, مع مادمععدأ ءءعمعجلمسأ دع لتكمعسفعع لع انت

 . لمدصع» 1ع ممادحه زن". ]5 ءدم مر هتعسأ 01 !"طعدصعدمع ؟هءاسمصع لع ]آه لتعمتاف

 مموولع 1ع ىمعتععمدتخغ عا 1ع عمعصمغصععمتأ لهصف 12 طوصمع هع, مصحصع

 ءالعذب هحدتأا ممصعمم 8دطعفس 16 هوندا ءأ [1[1ندصمت , لد 06 للوموأ, نانت

 مددأ عن اعد "ن0 ودع, ]عابد طممتتكتهتك ههه عاغع ءأ اعادت طنا 1211123'5-

 رملقورنعردأ ها دع مت عنمعدأ مدع 1" يعععتعع لصد م00 هأغ 10م1 "عدأ م26

 مستمع لد ماسك 1هتهط] ع5. ارم 5نات' و ءاتأ ص15 2 نما110ه2ع ذا 5د [ن[ع

 6 كا 165 ععررد دع [عممتعسا لععدسأ ادت, اماتأ ةد معو نحت أ 0ع 1"ةصتس2د0-

 ىعمقلمس ممن آنت ءأ اهدغ عد 1ع علم دامسأ 115 1!'ةععامس ةئعدغ لع 1عدسصت

 ىمماتخج, لعد ١هعدج لمصأ 115 ةكوتعمأ غ0انز هانت 32عءأامدصتغ ةعد جتعاتح. ]1 ]ع5 .

 مءومرلم هجوع صلت نعد عع, لغلمتعجمم لع !عدنع نممصلعع ءأ دع طورصصقم نص

08 

 يمونالعااظ 54710134115.
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 هسارب ءامنا ىلع دزي مو متباجا نع عفرتو ًاليقت اًهرط عراعاف هدأنل

 ل نورس اوجرخل هند لوا نم ىدردلا ماقسو هديب .©) ةراشأو

 درطأو هناطو تتبث ىأ الوم امف نيمدان نانسا نوعرقيو نيرهقم

 مظلا دي ّدَمو رثالإب ةّزعلا هتذخا ىتح هل ىماقالاو ىتادالا نادو هنكلم

 ءامدتلا فتحت "انه متسللا حاتجاو ءايوقالا لذأو ءآرملا ىاخاف مثغلاو

 قوس ماقأو ءارالإب د ةنبتساو عن سوؤر سكنو لدعلا زاتأ سمهطو

 حك م تح دحاأ ردقي مو ياذعلا 2 ةقعرلا ماآسو © كاياغسلا

 رساجب ىاف ىوهلمرما 2 مالكلاو مولظل ةعافشلا ىلع هيدل اريثا هب

 ىذتتلا ام هل لاق سوم وا ببككتت ةهرظنلا ىنسح ىنرجالا بستحاو

 (1) 155 راشاو. - ا( 71 تاياقسلا . -- 9 8 ظل. © تلفن اظنملا .

 مدمج: عمدعما لع 12 16غ ءهغ ذ دس دلوصع عع 12ه ممهتس ءأ اعادع ظغ طواضع 8

 ازع لد لعدؤدم لع وذ صتعطع. ]15 دمعاتععمأا مفصتلط] عود عدغ هد اعهتسمتتأ 5

 لوصطعو, امصغ د15 ةغةتعصأ ةطصتخ, ءآأ ص عئاسعمتأ 145 لفطأك هتف طلعات

 ءكتتكفمأ "81أ

 3 معتمع آلهج0علز ن0 ظداحت] وان مدعم ةمطات دادس 1ع نؤدع أ ةمد عمدتس
 مرصد عدد عصأ ةللععممت , 13 هه ةهماتقسعر لع معؤنو ءأ لع !هذصر ةامشأ ةواتق

 دود هطغزئذدصعع, ندع 1'هنعدعت] لع 12 ماتتكددس عع 16 موهد553 ه !ةتتخع 16 ج31 أ

 نأ 6غ «معمعم» !ةسز تقاعع عا 1م طحضخسمستع. 11 2غ امعممط] رع 1عو ةصصمءعتأف
 2121553 165 مان155ةصكق , طقم 1ه5د ظطتطآ]عم , ؟ةرتكو 1ع ةدضصع, ءالقعم اماداع ا'ة0ع

 06 ]13 زانق عع, طسستلتم 14و 2ءمدوذ, ةوهتغ 0خحصع مهصتغمسع ةطقوآانسم ءاقغ ةتئطت-

 امهتعع, همعما1 2 معم 1عد لغصمص ءةهاتمدم ءأ هرمزترتستق 55د ةانز ءاق 0 13 [هعمدص

 12 ماسك يتعا]ع. ةقتعتمع معوودمع, 6116-101 0ع ةعق ةنمتق ةصاتطصت قو ©
 ماتت 211 1م 6مل عع عد مج عتتخ لكس طمصصتمع 1656 هدن م1310 12 ءةتتقع لكاس
 مم 211 ات" ءاتحع 0م 51 نانعا] نات ند هذدتأ 14 1هتععر 70ز)هضأ لهضق 16 131

 لع رءوتع هد 2506 ةذ نم معمدمقعع [مدمطغ عم لتكوعؤعع هان ةهاتس ]011500-

 ماعز" نع ةعاتمس ندمت ةعرنمتأ "عمد معصقنع هت (نتع], 16 هز ]نت لأ : «00عأ
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 ىم هيل 0 وا يبجم 0ث ]ذه 3 رط روع ىم تننفخأ

 مثالا درجدزي نبا وهو روج مارهب ةّصق

 0 اوق ءاي ا دلو اتطب ملزولا :نشيعب ام. لق جنالا ديحدوي ناك
 |. هاا لدم هيام ناجم ةايي خام لا يوي

 هلاومكحل همجن ىفرظنلاو هعلاط ذخاب نممتخملارماو هب

 35 هةيكمبنت نسحب درجدزي ىلع اواو تادارالا عماوجو 5

 نيرذنملا هلماغ ىلا هكسف ةيرثلإو ءاوهلا معح هل ناكمريقختو ةيرغلا

 00 8195. !ذهف. ت (© 11 ةعئاصملا هب تعغترا. - 0 31 ولخ . - () 31 نظو.

 ٠ مم ةقعاس "عجن ماتت 8 لفرص ةععطعل ودع نسمعأل ع ةمدحصمع ['عو-انت 56

 ممسمسسممرعق ٠١ (نع ادغ ن اعأ ممتسأ نيت] "عم0لهتأ امادأع 11 ع»ءعوواود 100-

 ممودخط]ع, ع 11 لعرتسأ هجوع 1 [ةرصرمو لع ماصق عد مااتف 21000100

 511510185 ه1 ظداتظخلل- 23008, آه 811:5 ط5 آلت 1811810 آم 41415

 آله علز عيل 1ع ا[هدححدتم مع كمصفعتت تأ ةبتعاتس ع ةعدذ طلخ ؟احوسأ. آم

 لع 13 مهتقددصعع لع ظدطعخس يتقمص 11 714 12 طعمتسشفم لع هعا عمكحسأ ءأ'
 مععمدصتتأغ د لست 1عو درس مامعمعد ءأ 1ع ل15 ممد1هصخ نادت 1ع ممقسوتنهنعصأ

 . ممتع نصع طقسأع لعدنسفوعر 11 1ع مضغ هد هللععأاتم» , ءنأ مماتع !انت 12 ماك

 . ةعملمع ةمالتعت 1[ ت0لع ءا 1ع عومصلم كمدحصصع تنص اخن5و. 11 0هعلمدتتق جاتع 2510-

 : 10عدعو 0ع انععع دود طمرعموعمزدع عا 0 هطوعن عع ددص ةاغم116. آبع5ذ ةقا010جاتعد

 هع مرعممممعفمعمأ ؟120ةط]عمصعصغ داع ذود ةحعصتت, 1نت م6015دصأ انصع

 هيتماعممع ماعتسع لع مءمدمفتأم كغ 12 مةدلتخدأتمص ع امانأع5 5ع5 ةقوتمل

 مصدق. 115 مدفع ةدعصأ هذ ؟هج0علز وعل لع 1ع طةتعع نلأععمع ةحجوع دملص ه

 . 1" ةئدصوعوع ءغ لع طحت ءطمتمتع طص انعم 1هدغ 1'هتع عا 16 كمآ ظدفدعمسأ ةدتصق. لكم

 يفدصقغ يدعم نع, ا ةه0لعلز هنل 1ع ىدطم ذ دمد ةععصأ ![هدلطتع ]لك لع 110-

68 
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 هرم هزي هفتسم ىلا دنعتب ةرمتل كلم" ستغلا قرا: ني *نامغتتلا
 ةنحمأا قفوأ هناكساو (9( هتيزغنتب ةيانعلا قدصو هأ ةروؤظلا رايتخاب

 دالب دعا ىفو ةريحلاب هكلم رقتسم ىلإ هلدقنو رذدملا هاّتقتف هتيوتل
 ةوسن كتالث هعاضرل راتخإو ءام اهبذعاو ةاوه اهبيطاو ٌةبرت قارعلا
 فارسقالا تانب نم ةيضر بادأو ةّقكذ © ناهذأو ةجحك ماسجا رف 3

 هتمدخو هعاضر نلوادتف مهلا نم ةدحاوو برعلا نم ناتنثا نهنم

 اهو ةريه رهظب ريدسلاو قنرودلل ىنب رذدملا نا ف هنفطالو رذدملا ءآسن
 انكم عدس ا وا اوم مركاو هأِتأ اهنكساف برعلا ةينبا قرشا

 بداَتَو هوه نسج اشتنوومم عرسا ام ىتح هب ىنابسحالاو هلالجا ف

 0 سبا .- 8 16 ييذعتوا دي يا 11 فرشا نم ايو. --

 53 © ةاوثمو. - (© © ءاشن. 11 ًاشنم.

 مدفص , كاك ل ةسعو د0-1هت5, "ه1 06 118 20001 آنت همز همصآق»6 تم

 رموصع ن1 ع ءغ لعم لتومتتغد. ]1 ادت هملمدصم لع ءطمتقتع ممددنع 1!" عماذصأ 5
 ممم تمعن, لع ىعزللعرع ةجعع بص دمزص مدعأدتا هذ ده هماجضتامع ءأ لع ]صح

 هأه]1 عع ممتع 1: ة]ورمرع لمصم 1!" ةداسمأا 1ع ماسك 1 معةطاع. ة[هدلطتع عواتخ

 1" هوادصغ هأ 1' عمحسص عدم هده 26510 دعع, ذ 112, نانت عدا له همصاسنع لع 1 اعقو

 لمدأ 16 501 هدأ 1ع ماا ةوتصسر 121 16 0 ةهوهمنوطاع عا !'عدتت 15 ماسك

ْ .0 * 

 الهدد لطتسس كطماكأ مهدد 2112116 1" عمكذستأ "015 1عاق طم 3 06 ممطأع !ةستلاعب

 لع طوصصع ءمصفاتات 08, 1ع ء( لع طوصصعح ممهص10*عقر 061

 قرعوطعو عا دصع طعمسع, نبتت 1'ه1]1ة1[ةتعصغ هذ امددع لع أع, اهصلت5 لياتع 9

 [ةددحصعو لع ة[كهدلطتع 1ع ةهردتعما ءأ 1': عصام سه هتعصسأ 06 دمزمن. 11 5( مخ

 دان116 كمصقاستتتع م65 ع 18 1 عقمسمت»مو ءأ 1ع ىدمأت, متت 502 16

 لعدح لتلك عود 1عو ماسك مهصقعول نمطأاع5 ع5 قعوطعور 11 1عو ]سقت لمصصق

 ءمرصتسع لعرم عدععو ءأ ممانلانأ 122 ععطص ءدخغ هل ةمد ضاع ءاتعم. 11 تعم 2
 سعص لع هع يحن نامتأ ممودتط]ع لع [ةهتعع ممدتنع !طمصمععرع ءا 1ع طاعم انعةتاعتل
 قعدت ظدطعقسم ععمصلت11-1 «ةرح:0 عمد عسأب 11 معمعجءءعوذو لع 12 ؟هعمدت 15 مااتف
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 دعب الا مخل «غليي مف اهتساحم نم ذخإو اهتغلب عفو برعلا بادإب
 ِبَرْضُي اًعلبم ةحلسالا لاعتساب قذحلو ةيامرلاو ةّيسورفلا نم غلب ىا

 نكي م سرفتب هرثأو هكلمي ام عيج ىنرذنملا همكحل هب لثملا هيف

 نم اَّطح هل مدقيو هيدل هيدايا متي نأ مارهب هيلع حرتقاف هلثم برعلل

 رذنملا رشف نهعمو نهب شيعلا بيم هل لماكتيل ىناهقلاو ىراوبلل

 ةمرإب قّلُفل ةبقلط قلك ةنسح ةيراج ىلكدل عمو # هيلا هطاسبناب

 ةرذه ضققاو نهب مارهب عتقساف 0 موركلا تانب ىن هيلع عشوو قذحل
 بعللاو دّقصتلاو برطلاووهللا نيب همات مسمقو نهترشاعم ىف بابشلا
 قوشعملاو بارشلاو عامسلاو ديصلا تاذل نيب عمجي نا اًموي داراف

 7 35 غلبت: 2 9 31 نهيلا.. 13 3155 مركلا. 7 3[ ّيضتلاو برطلاو ديصلا:

 طعتسءممع أ لعتسأ دس زعدصع طمصسعز 11 ةمزدرتأ 1ع5 هاك لعد ةعدطعك

 موعاق مهعادتغعمد مغ اعدع اهصعمع كك ةعوستأ 1عذ طغعالعو نسملتاغد ندا 16و

 . لتكاتس عسمتعمأ. خحدصأ دصغصع 0'دحهزع ةئاعتساأ !"ةوع دتضل, 11 ةامثأ 06
 مهصتعمت, لمصمم !'دسأ لع 1" ةندتتماتمد , لهصد 1ع نع ءغ لهصم 1طمطتلع ممهستعد

 مدعمأ لعد ةعصعمر هذ نص اعأ عوف لع مععاععاتم» ندمص 1ع كامتأ م10-

 ةيباطا هل عمد عدأ مما ةودد لقدوم ةلهدلطتمع انت كمدصم. 12 اتطدع 015م05ذ-
 نمد لع مدا ع ندتل مهو56لهتأغ عا دع لعدذهتكتا عد ده 1دحودتع لخحص ءطععدل

 لمصأ 1ع5 قجودطعم م'هكةتعصأ مدق 1ع مدععتلل ظدطعقس 1ع مدصم لع مهعااسع 1ع

 . مرصطأع خذ دعد ؟جعتم5 د اتت لممصقسأ نتعأ تعد زعاتس ع5 ة5ع]9765 ءأ

 ١ ءطقصأ ءاتقعقو مانت“ 0011 مدن ءالع5 ءا ةجعع ءال1عد [هتاعد 1ع لغاتععد لع 5

 نع ةمدعدسط]ع أ 013 نتتل مع ]دن مممسومفأ تعص. 8[هدلطتمس 11 ]عانت عانت

 لع هد فدظممتع ةدصعطتمع دحوم آدت ]1 2غ ؟ءدتع مهدت انت غمادنع عوعادتتع

 . طرعم 1هتأ ع, 1ع طوصصعو مممصتغم» عد ءهأ لع ةلعصأ ةععمست مات, ءغ طنت لمصسقف لح

 ددص عد ييمصأت[6. 8دطعقصم د دقو هذ مد مآمتمتم عار د لعد مصصتدت عطتعب
 مرت هذ 12 لعتصءدوع دم تعوتستأام. 11 مدعام ععمتغ ده نع ةدطخع 1ع5 لل عتاتقدوس

 رص عصف 12 طحاتكتناتع, 18 ءاطومدع ءأ 1عو لا

 الص لمت ؟؟ههلقسأ زون امدغ ذ 15 10تق لعف مامتكتس لع ]جه ءاددفدع, لع اه
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 اهعمو ةجاتصلا هنراوذازأ هتيراج ىدراو قوُملا نم ةهرتك متماف
 نيييطتملا ملا وابستو نو بهذ م اجو حالا نم ةريكز بهعتساو اهبخص

 هراوذازأل لاقف ءابظلا نم بوس هضراعف عسل بربشيو هميصليب لو
 ىتنالاك اهنم ارركذ رفضت نا ديرا تلاقف كل هدينما نا نيديرت اهيا

 هاصن هل مسب اًيبظ ىنرو تحرتقا ام دصل لاقفركذلاك اهنم ىثناو ٠

 ىنرق ال ىلا قىتنالاكرانم ىتح هينرق هب لاضاتسلاف لالهلا ةروص ىلع

 امينعب يمي | صاب قرار لو كلامو ىيوو ملا هر: نسم ناره نم اهل

 ةاراوذازأ تلانقف ءايظلا نم اركذ تهبشا ىّتح نينرقلاك ىمتُماق هيف

 اهلجرو ةيبظنلا كلف سأر نمب عمجت نأ ىقبو ئالوم اي تنسحا
 ةيكسسلا ةقدنيب ةيبظلا سأر .ىرو اهطاطتيشإ نم. مهي .بضغف

 01١ 6 ماا د 02 1 - 1. )115. رمل. )0(  ةكوو. سم. ل (5) (راودؤأ: (,01 لاقف.

 مجاتف1ننعج لم داس عغ 13 مستمد عمتع لع 1!"ةمصحدصتاع, 8دطعقمم ههمادأف 3

 هاحهس ءا1غ لع مدععر مرتك عص هعماتججع ةوص عوءاقحتعر 1ه كاطقسماع ممول طحن

 ةدعع هه هناطقمعع, محلنا انع معانأع هرحاتع لع متص عا سصع ءماسهتتع 001

 ءأ مويا ممهع 1ع مهنعع لع ءطقفدعب هذ 11 دع متغاذ ءطففذدعتب هذ طواتعع ةغ

 66071١ 1 كاكا الد اممدردعدتت 1ع عدمه عا1 عود دع مم6نوعدامسأ عموما

 ادب نا لتأ ذ ةعفلطحفم امو سعال ع ىعدجسطت ندع ز'ةطقغأع ماتت" م10

 لع رعتح, منممصلتأ-عالعب ندع طخ 1ةقدعد يدختس مقلع لعجعمسع ءمدصصمع

 نمع 1ةدصعأاع عا دمع 1ةدصعأاع ءمصحصمع تم مجقل ع حج 15 لعمق 0عق طعقتتج

 ماتم, » 016 ظدطعمس. [>هتكر انعمصت دع سم ممفلع هصع (1نءطع لمصغ ]15 مملصكع

 هحوتأ 1م 1مصصع لخحص نعمتكددسأر 11 آدت ةداعتو 1ع5 لعن معصعق, لع ةورتاع
 نننأ ةطدغ مدصصمع دبسع ؟عمصعأاع ةدصق ءمرعصعق عا ددصق نتا ةاثغ ةمدعماتت

 هنعتصسع [0ت1 ادع ذ 12 16[. ؟اكدصخأ هحقدن اع 12 16غعغ ل'دصع عدد عا1 ع, 8دطتعقسمم

 اند لعدم 1 ةءطعو نست دع لعس عدم ؤيععمأ ها معاغعك تمرصصصع لعاتت عملكم 6ر

 0ع اعالع همراع يت'ءالع [ع5ذءط ط8 ختم مقأع. « ظعدحم, مصمص 5ءلوصعاتتا

 لنا ةدذلطحعف. ]1 "عوام ننع طخ ماسمقع5 عموعسساطأع 12 ماع أ 1ع ا 06

 ءءااع معالم. ١ ظدطعخس نأ هدام 0ع د لعصمسلع ييععدوزرلع. ]11 نعد
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 الهيتمي اء ةلجر هاوي الهتار ىلا 0 انحش انضتاب ىلع لاسر اهلجرب
 ىلا ةيزاجلاب ىر. ةعيدبلا ةلعفلاو هبمجلا ةيمرلا هذه نم غرف اتلنف
 اذهب ىنيصقغفت, نأ تدرا كنأ اهل لاقو اهقشو .ةقانلا اهاطواو ضرالا

 نم تنتام اهتأ لاقيو مح ىلا لبصت مو تقدناف حارتقالا ىف طاطتماا
 هتتروص ريوصتب رمأو او هللإب هذوتعف بخ رذنملا خلبو اليد أو ةطقسلا كلت

 دق ضروف - سلا جم .ضعب ىن اهلاوجا روسو ءابظلاو ةقانلاو ةجاتصلاو
 مارسهب بكرف دقصتلا ىف هحانج ةلصل مولا كلذ دغ نم طشنو

 مل ىكتضوتغت اههتباحضا ى اراشو ركنملا هاتا' هاطقغا' يذلا رقنشالا سرفلا

 ةيانعناو اننيي ريغ ىلع دش دق نببأب وه |ذاف مارهب ةاهلبقتساو ةنأع

 2010 اقم. -- 8 11 قيزودلل . -- 7 0 مهلبقتساو ١ --1) 3155. ريغ.

 . دمعا طلاع ةدع 1ذ (ةغغ لع اه ععصعاام هأب ةسصصغلت هنعسعسأا 310185, 01

 ممم عم هز نعال عمت 12 عموم ةحعع ةمص ماع0ل ب تصع ![ةءاطع نبتت ءماتكاأ عد

 ةةرمط]وع 12 16غ أ 1ع متع. الالهتد, ةزحعغد ةحوتع ةعطغعتم نع فمدحر» طمع" عالأ ءاتح

 هأغ مع هدد 0 هلمعددع يسوم »لتصمتمع, 11 رعام 1'عدعامجع خذ اعممعر اه ا

 ملغاتسعم مودع اذ ءطمس الع عغر عم لخصح ءعءاتحه صخب ادق 31 : « لت هك 0دلن

 رع لفواتم دمع مدع ءعو لعصمفس لعد يقعؤمؤعفا د ] عوعامجعب عوج ءصعمأ
 مدعم ضعي دع كغ مدخ «ثامظاتع ةحودصغأ 1مم عاعسردو. (رععامتسم لتدعصأ نتن ءالع
 مممامستغ لع ءهعغغع ءاحتع عأغ دهددك اعد ماعلك لع آه ءطفسعأاع. للمدلطتتس

 لمصق مرح ةلستتعم تمد, 1هعدودتأ هيدا هع 1دتار ةصحموصسم 12 مما ععان60

 لع طلع ةوع ظفطعفحمم ءغ ظغأ "عمن ثمدعصاع» دمج اةصقفع ةحعع 15 كاطمضمفاعب

 1 ناطفصت ءالغ , 16و عمه فال هم مغ 1عد ةعؤصعف لع اعدع ةحعصاستتع لفصق تصع لعد

 ةوللعخ لح اكطقتا ةنعدقوإت

 آن [ءدم ءصحهتس, 110مل طتسع ؟هد1تخأ 3م ءوزو حف عدت ][3جاطعؤس ذ 12 ءطققذءع.

 ١ 8موطتقتم مدام 16 ءطععوتل ةهلعممم ونسمع 8لمدملطتم ]ست هحوتأ لمصصغع. اكد

 هاا ةصأ 1عدتع وانأع ةحتعع 1عتسص5 مدمج عممطصك , 115 "عجعمص غض عطخ نط ا10ا0-

 معوت 0 ةصعف ددتتتت 2 معن. ظفطعقسم 1'ةطمعالمب 105ننعر غماتأ هذ ءماتجح, 11 1

 تم ضمد نأ 5 ةاهتأ رعام ددتع نص 0ع هعد ةصعف ءأ ]د0 27216 ةدلمصعغ 5عد
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 ليني طيفا قومظلا راجل زوو كدعل ةياشا ياو كيقييباسا |
 ىلا الزل ن نسا نام يذم ٠:ملللاون دنسالا طعس اهههب كوع يقعإألا
 كفبع ايم وول ملقتي رتبه إى اماكومل طن يهجم :ناح دش سس ا
 هذهل روج ماهبب بقل امنا مهب نا لاقيو ءايظلاو ةجانصلا ةّصق
 هر اب هارت ىلم :هاراو نداغملا عمن حهنهملا ىلا مزج, نتابهتإ تو ةيقيتملا
 هاقا-امأ اماركحاو |. اًيابعا هدازو هبلق كلمو

 رجيم ىلا ,هعوجرو مئالا هرجدزي ديبا ىلع ررج» مارهب مورثت

 0) ]وصخ 11, 12 انعمع ريعلا ١.: بشناو هنأ ماع 216 هع 2 امل ةسأع م1551 0 ريعلاو :

 ]«وسق © كلغ ه ماع ةزهاناعع ذ 15 دمدتعع. ب (2) 11 دبيصنب. ١

 عر 1165 لوصف 16 602م5. 11 رعد دبع 16 ائمد هسصع نعام نتن, ممم اسس

 لوصف دمرد مور 16 انهج عكد لاتكون هنت ل عدماخع 0ع 1[ةصعب زحادتف ةداضم لمضق

 اه مصعع هن ءعاأ1غ لعص عدم طعغعب 1ع ائوص ءأ 1آخصع اهدمطغمعدأ 22015.

 ةلمدلطتس  لتأ : «ذ1 ]ع ط878135 موق ال11 هع عمق 0ع طمعق م0073 ]عانت

 عمرماعد لع طا هسسقتك 725 هام 12 مممدوصصع نتح دمع 1 ةدتسدتا "هعمسأغ د لأ

 11 11 "عمععموعمخع» 1م دهؤصع ذ عمان لع اه دءهؤصع لع 15 كاطقضماع ةا لعق

 عوج عا] عد. (ن عدأ ذ ءقصتفع لع هعالع هج ءماسمع, لتعود, ندع 8فطعمسم 1تاب قاتل
 دمصصغ ل »-آطلر وش. (رعاستحعا ةعطغعاتو دهن زهاهعمغع ة .ءطقفذع» ةكعع

 3لمدءطتس, ءأ ]طخ طغ هزغ لعك ودامت محعتح عتلل مدع لمصأ دله دكطتمع ظنا

 هنعادمسأفم ءأ مدكا عا نحت هسعطم عدا م عدخغ ةود 201غ لع ات ورسم هت 6 01

 1ع ءمصدطأء» ل" ةعوصلق.

 مدر 810-813 08 58 ططلاط ما ه18ظ5 815 5011 ظائاللط الفتطظ 01155 1:1 110145
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 ظدوطحةدح لع طملم هضقاتتأاع ذ 1[هدل]دنن“ 1'ةتتام115300 016 ةذع معمول

 ةاتزد» 83 لع دود ممتع ءأ 5*0 ةذ مها لح طوضطعتت“ لع 1ع ئةزض 0ع انت
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 ىنّرسسأ ام كلملا نبا اي هل نلاقي ناي ىف ءاقلو 'هممدخو هتعلاطم

 لف تييعيفبز اك قلابا السلا نيكلو كرسمأ لاغتما ىلع ىنصرحأو كرورسب

 «بيقلا نيبزميملا كرتو ةفارلا نم دعبلاو قالخالا ةروعوو ةظاظغلا
 روح ىلع مدنت نأ ىثخاأ انأو ةأيقللا وسو ءاغبلل طرف ىف بيرغلاو
 هتمدخ ةنوشخو هتوسقو هتراعز نم تحت امرمغ ىقلتو هترضح

 رذنملا هحرتسف هيف رذدملا ةروشم لبقي مو همباب ماملالا هالا مارهب ىباف

 هاجر :ام ىداصي م هيبا:ىلغ درو انف زاهج نسحإب هزهجو حارس لها
 .وذنملا لوقركذتو هلغم قح .هتيفوتو هيلغ هلابقاو 0هب هتشاشب نم
 ىلع درجة دير صيفي و هتقزافم دنع هلاب يسكو هتفلاخم ىلع مدنق

 0( الحصم لدصو (ي, - © 131 بجيب. - 3 11 ىلا )(  ة1[دصوتع لمص

 مرج عمومداع» عد طمصصصم ةوعف ءا لع دع معمعمصاعع» ةجتعع 1ع5 ععصق لع ]15 ءماتن
 ةلمدعطتس ادن لتأ : «طسصعع رع ددتك هدد صع معسغ مانخ طغعستسعدع 1ع هع نحت

 [هتغ امص طمصطعسمع ءغ مع لفدتعع ندع !هتمع اه ؟هامصاغإ 1[دهتح 1ع م1 هد

 م6 2051 نتع اد 125 ةزمتمر يأ متع ءأ تماعمأ لع مدصت نعد, منال

 رصعصأ ممر"غ هذ 1 طومصاأغ عا مع !1دتكدصأ, لمصق دمص يامؤدع موتعاتل ءأ

 هد هه نتاع, هسسعدصع لتئاتسعاتمم ءعماعع ]عد معوعطعم ءأ ]عد ةاعدص ععف. لع
 نمدتسح ندع ان ص هتعد نب عومععاعر» لع [ ةاعع معدل ذك كمن ءا يتعر لع دمص

 «دوعافعع لت ءنلعر لع د دعس ءغ لع دود لتع ةعجتععب 11 مع ا ةععلطع

 امد هيحاعع ءانمدع ندع هع ندحع طب لغوزمعو. » ا11دتك 8دطعتقس ناتت "هاته

 ةطوماسمدعمأ معجم تقتنع هذ ةمص مغخع, ل6لهتعمم هع مصخعتل لع اة[

 : لطتتس عا ءعاسممت 1ع طغ مدعاتع لع 12 [ةعمس آه ماسف 1هقكذد عتفع عا ]نت لمصصم

 اند مممعصتل 00 8

 آامرسودع ظمطعفخمم طحغ همم ةهسم»عغد لع مص مغععر 11 دع [201373 65

 ١ هع ينل هحدتغ مف. 11 هةامتغ هلعص لم هذ عع ندع دمص مغرخع دعوت طعسسءاتح

 لع 1ع ممهمتس ندا ]دا انصمت عصععدتا لعد ةعدجلد عا 1ع امهتاعسدتغ ةطووآادع
 رمعامأ همدعتسع نص معمووددحسم عع 0ع ةد ممو160م لععدتغ ةامع اندتأغ. تع عمم

 معامصتأ ةلمعد 1ع5ذ مدعماعد لع 8[هدحلطتن 11 ءعومعاكمتغ "دج وزع "عمماتكذع دون

 ممصقعت1 ءأ لع ]ست هجمت ءدحفع لح ءطقجمس عد 1ع يدتغامسأ.آل د20 عل عيل همص

69 
 ري مررال 15 541107417.
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 لونعملا'هنسرلاو.هحتم دبش طل داو .ةلذعلبا ختمت :ةلمفاظالط فلزقولا هيام قط
 ذا هدنع ماق موي تاذوه افيبف هتيشاحو ةلماؤس الخ لهما

 درج دزي هب حاصف هريرس ا( نيؤبارد كص ىتح هسأرب ال قفخم سسعن

 ىلع مورا نم درو ناكرصيمقل خا هل عقشت ىتح هسيحب ربماو هقشو
 رقتَسم نم هناكم ىلآ هدزو هقالطإب رماف ةندهلا بلط ىف درج دزي

 رمسلا ذاذغأ نود ءىث ىلع جرتعي مو حرفلا ح هن يجول اوما
 نلف يسال ادرك باومتو هشبج ىنرذنملا هليعتسات رذتللب قحل جيلامح

 م١ نعللا تيبا هل لاقف هتبيغ ىف هلاح نع رذنملا هنلاَسو ةليهافل

 0 6 ققح. 2 0 نيزوباد. - 0 ةلدسوتع لقصف (ن. - (4) 1ةدصوسع لقصف (.

 ةمم]1ةدصدعصأ 16 .[ةدقتك ةهمح0عدووانتق 0ع دورح ممصع هأ ادت معاتقمتا اماتثع
 صمسومع لع طاعصمحءتا]جصعع, محهتم 11 مع ![هتكدتا ممغصع ةهسعاتس ت05 0ع اتت
 ام مملستفدتغ ذ تصع ءمصلتغنمسص ةدلطدل] عصف هد ادت ةضرممدودمأ 1ع ةةحتعع لع

 آد قس ما !'هطاتععمتأ ذ وع معؤوعماع» لعدست است هنن طمتاتعات ع 038 ع
 مدوعد ءأ ]ع5 موكودصعف لع ده ةتتاع. آلم زم ةامصا لعطودغ لعروست اع
 ممن, ظدطعقس  !تاطمتتد لع !1دقوزطتمع ءا لع دمصصصعتل ةهغ اهتفذد امصطع»

 اذ اغاع لع !معمد ذ مدع 15 طقطماخدللع ل انمدع. آه 0 علز ءنل 1'ةم0و-

 مممطم كم1 صصص عمخ, 1[ةصحععاتحتت عا لمصصم 1'هدناتنع لع 16 مم عااط»ع هم م11

 همر. 8دطعقسم زن لعص عمد لدكوتف هع نس'نحس ["غعع لع 1" صرمءععاتاا نادت

 66011 76 1 [منس ةهتجم»نو لع 752060) عمل مودع لعسص ةصوعتع تسع م67عر

 نداعرتتمسأا هم هه هجمت. .آةم0علر ل لمدصم 1'هملعع لع 1ع متعاططع د

 انطورتم ها لع 1ع معمحمووع ذ 1م مونلعمعع لع ة8[هدكطتتع

 ظدطتغقس , خذ نت 15 زهنع لمدصق لعد ةتاعقر دو طقام لع دع معجلتع ذ هه
 لعدات صحاتمم» ءأ م'ءدغ ل هدتاتنع ةواتعت دع 0'ةععل1 نعم دود 70ازةمع زانكواتف

 ع ندا نأ ةعلتف ةتتزم"ن5 4 31هملطن». ©عانستحعأ دتصأ هذ هو "معوض

 . هرعع مرد جمع ا ءاطقعنم ل ةاتع محقأ ماعل هذ ةعممع لعتدسأ !'هتتطعع. ا[هدح

 لكطتمع ]دن لعضمسلو ءورضص عضغ 11 و ةامتأ ممم معدمسأ دمد ةطقعمعع.

 ظدطعفمس ]نت مود لتغ : « نع ا«تعد 1ع مءموعزتتعإ لع م'هت مدق عماتأم 18 )01
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 كتفلاخ نيح ىرما ةبقاع دهجا مو كتقراف ذنم رورسلا معط قذأ

 كرمغ دنع يجا ( ىنالصأ ام دعب كراوج: ةنج ىلإ ىندو ذأ هلل ديمو

 دهشم 0 نم رمح حفلا ىأر نا تطنع اما كلملا اهتأ لاقو رذنملا كصغف
 ءافضولاو بكارملاو ايادهلا نم هفطالو همدقم مكاو هلزنا ف مالغلا

 مهامقنتلا ىف هتداعل مارهب داعو رانيد ىلا ةئثام زهاني ام ىئاصولاو

 دعب ةيضارلا ةشيعلا «هتدواعم هنيع تّرقو دّيصتلاو ذذلتلاو

 ةدصارلا ةنحملا ةاساقم

 ميذالا درج دزيرمأ رخآ

 نم نيرتمالا اوعّرجتو درج دزي ةكلم ءوسب ىبانلا ىلع ءالبلا لصتا امل

 0) ( قالضا: 8 0 نم نم. - (3) © معنلا.. ) 31 ةدواعمب

 لعرداتتك نانع )ع [ة3235 ناتتأأغ ءأ زع م'هت مدك ءاد هذ ممع 1هدعع ع5 ءمصع

 0010 نتحصل )51 ةهن ءمصاضم1 "عرصمعصأ غ امد 3715. ل115 الاعات 5014

 [1ندغإ ؟كهتلخ نسل محخم مدس عمم هنن م018015 منذ لع 101 ةزجعغو طط' هتموت اع

 لحصق 1"ةملع» ةتحيجتلك لخص ةساععإ » 1[هدلطتع لتأ عد قصأ : « 116 ةدتق-ات

 مققر 6 ميكصعع, يدع 1'ةجتك لخص عللمسل رسما طمتعتع ننع !' موت عت عع

 معموودصعألع لكم زعتصع طقضسعل» 11 !ةمقاقلاف ءةصقاتتاع, ]تت طغ طمع

 سده عصتطو نع "ةءعرجاتمد أ ءدعمعطم هذ ]تت مدع م]ةتنتع مدع غد مع6ةعساق ءأ

 هد آلات ل0هدصقمأ ع5 ءطعت وتتم , (16ع3 ةهوع]وتت عد هأ لعد دطاتق1) 1عصط عفر, 16 101

 لخحسع هلع لع م»نو لع ءعدصغ سدتلاع لئصقتو. 111 8دطعؤست هع انجعو 6

 201116311 هات م1ة151125, 21 لزرع ةدعرط ءدخق ةهأغ هذ 13 طمفذع. ]1 ؟ظنغ ةصح

 ءطمصتفم لع مءاموتج عع ءعالع ةعمغوطأع تع ةمعنف ةحوتع ددممم"غ 13 معاطع

 انك 10ان]هان15 14 عاتعأأ[ةلأ.

 مكن مآل 11:1 م15 147011180 آر 11

 [ممسوتعر مدع 1ع ممهتحمتم نوتسصع 0ع ١هه0علر نعل, 1ةسكمءادمع معددتأ
 ةررع 16م5 ععدم لئتصع مممصتغمع مصاتساتع ءأ ن0 315 ةتطت7خدةتعما لع هه ”10-
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 ءاعدلا ماهسب ءامسلا قشر ىلع اولبقا هقلُخ مولو هقرُخو 0 هفسع

 هماقا شف: معيانفكو هزاثآ: مق نم. مقحارأ ىف هللا ىلا ةبغرلا اوماداو. .

 لخد ذإ هب نوفتحم ةيشاحلو هكلمريرس ىلع ناجرجب امويوه افيبف
 ضرالا ىلع © مياس لماع رثاع سرف عولطب هربخأو هبات ضعب هيلع ]

 عنتمأ هناو هتقلخ رحو هلاج لماكتو هتروص نسح ىف هِلْعِمَوُي م

 يانا كلفو ئتمت ل يقارن غن مسقبس نم اداطغ| سكب مو هموري نم ىلع

 هكلمو مالكلا ماسقا ةضافيتسا سا سيتم: نامل هيام
 نمهنيع و كسلا ةعاح نصت رأوا ا

 هللا حاتأ ريخ ال اذه ام لاقو.هسفن ىف ةرتسملا يعاود ترزاطف هنساحم

 )0( 11 هةقسع . 0 8 مهتحار. بس (3) 11 حاس: 0( جلاس. يس ا 6 حايأ : 11 جاتا:

 1ةدعع, 1ع د كواتعاتت“ ءأ 06 دو طدقاتت هتذع مهام هاا عد 1عو طل 2 اتهصقر

 115 دع مددزععمأ 3 لمملع» 1ع (معأ ل مععوودصاع5 ملغ ع5 ءأ رسم 1هرتعرمعمأ

 صدأمصستعمأ طتفم 0 آه لفاتحء وع لع دود 161 عدامطاعف 38155 عدت ءجأ5 أ
 لع 1ع5و فطوم عدفدع»» لع مص مموصع ءةملمست اكعد 0, دج ]مانت .لفطصق 16

 زهران سب معمملمسأ ىننأ نأمتأ هقولك دنع ةمص ا!خؤصعر ءصاماتتثب لع 565

 م1 ”اتقدصف, نص لع ةه5 ءطفسصطوءالمسق دمع طتق ةصصمصعع» ناتتل عددنا

 0 هةر متاع دم هكعاتدل ءععوصأر ةةقك طفت م هعط عم عسب عازوذوطأ ةاتن' 1 50:

 نمط, مهي 03 (عاص ءصأ طعون ةغ 0ع طع عال ةدمعف م10 م00 هك, مرقس

 لورسمتف هرج مأعص ة7ةئأ 1 لع مدععت1ز نستا 5ع غ1 عملمتأا مصاطعع نضستعماج ع

 1011311 !ةممممعطعت ءا مع دع 1جتمددلا ممهت ا تمعع مدع معنه صصعز نانع نع طعم

 د1 ةامتغ عدت لاتكون 2 12 ممعأع لس مدلهتكر هان 11 5 نامتخ ه6 , ءأ نانع 5

 ععمق 1" ءجخم دمت عسا, ةدص عت للغد لع هع مددت عع لمد 16 نند] 1165 ننس

 ةردمتكدتعمسأ امانك 1ع5 اععمصعخ لس 1 ةصوعدوع أ ننتت قماتحمتا همددجم] غاعسسعمأ
 اعد رتعتجح 065 ةمععءامأعمتو. ا220ءلز ءععل دع ماتأ ممونفاع» هج لموت لع 1
 مزز 11 دع مهصفزتمتام عرق هع طعتدتل عا ةستعم دود طعمتتتفو. ]11 طخ

 محا لع زمتع ءا لتأ : « (نععز مع معادأ ةادنع يمنحسع ةتطوتسع ندع آلعان طق

 لعواتسفع ءأ لمدغ 11 معدغ ممع ةحمرتفعع! » 11 هةر عوعطق أ م0555: 8
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 قرا :ام كلملا. نبا. اي“هل:لانقف هبابي نم ءاقلو 0هقمدختو هقعلاطم

 دفين .ايكوملابا لدا نبكتلو كرمأ لاغتتما ىلع ىنصرحأو كرورسب

 بيقلا نمبزممقلا كرتو ةفارلا نم دعبلاو قالخالا ةروعوو ةظاظغلا

 قاوؤضيلح. نادي مهدست: نا: يفبجا اباوتتانعملل: هوو ماقيل طرف. نا بورعلاو
 هتمدخ ةنوشخيو هتوسقو هتراعز نم © تحت ام ريغ ىقلتو هترضح

 رذننملا هجرتسف هيف رذدملا ةروشم لبقي مو همباب .ماملالا هالا مارهب ىباف
 هاجر .ام ىداصي م هيبا ىلع درو اتفزاهج نسحإب هزهجو حارس لها
 رذنملا لوق ركذتو هلغم قح هتيفوتو هملغ هلابقأو هب هتشاشب نم
 ىلع درج دزيرصتقي مو هتقرافم دنع هلإب فسكو هتفلاخم ىلع مدنف

 00( حط نع لوصو (ن. - © 11 بجي. 3(  13[ ىلا. )(  ة[دصوستع لمصق

 مر عومدتع ةعذ طمصصمت ةععف عا لع دع معمعمصاعع» هحتعع 1ع5 ععصق 0ع 19 عمات

 ةلمدكطتم طخ لت : «طصصععب زع ىدتك هد صع معاتأ مآلتك طعسسعادخ (1ع عع نحت

 ؟هتغ هدد طمصطعنتتخ ءا دع لغفتمع ندع !هتدتع اه ؟هامداغإ ا[دتك 1ع مز هدد

 76 25 ندتع 11 135 ةردماضقر عنا "0106 أ ماعدا لع مهدصتغنعدب دال

 رمعمأ مم-[6 ذ 12 طوصتغ ءا دع 1هتكدصأ, لفصق دمص تاعسفصع ؟اقانعاتل ءأ
 هو ةقؤعتاغ, هسعاتصع لتفاتسعاتمس» عمخعع 1عد م«هعءادعو ءأ اعد ةاعدص عع. لع
 نيدتسك نانع اح د هنعد ل "عورمعا عع لع (ةةاحع معد غل كه ءمادن ءأ ندع, 1ع 5و

 همرتدعافر»ع لتلط ءقالعب لع ده ممتع ءأ لع وص لسع دعتتععر 11 دع هلا

 امردأ هتاعع ءطمذع ندع هع نسع' طخ لغورععو.» !اهتك ظدطعقسم , لانت 1121

 ةهطوماسمم ءمغ معجم ددفتنع هن قمص مغعع, لغلمتعسم هع ءمدقعتل لع اط[هضح

 لطتعي هغ نءاستمعت 1ع 8غ مدحت لع 12 [دعمص 15 ماسم مقاس عدمع ءأ ]نت لمص

 نص مم عصتطانع 08

 آاءمرسودع 8دطعفس 1نأغ هدا لع ةمص مغععر 11 دع [101318 5

 . هع متل هحوتأ ومفعم. 11 5 ةامتأ ةغلعس لت هذ عع نانع دود مغعع دعدتخ طعاتاتءاتح

 . لع 16 مهما ننتا طحت اةصمتعمسععدتغ لعد ةودعلم عا 1ع اعمتاععمتا ةطووأسم
 مجعمأ ىدطتمع احس معو ودص دمع 06 دد ممدمانهد عردتخغ ناصع صوتك. 56 هع

 معامسأ هلمعد 1عد مدعماعد لع 8[هدلطتنس 11 "عومعاتمتخغ ل'هحوتس عرمادفذغ كون
 مدقعتأ عا لع است هجمت ءددمف لم ءطفوسس عد 1ع يستاتمسأ. آل ةم0علر عمل همص

69 
 ديمون علا 54710741.
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 لوطا مزيلاو همم ديه ةلذاو هادعتلا نقيم هطعليحام ادا علال يقع
 ذا هدنع ماق موي تاذوه افيبف هتيساخو هناطغ ةلمجج ىف هيدي نيب

 دوج دزني .هسب ماع ةريرس ا( نيؤسار د كم ىتح هسأرب ا قفخ .نسعن

 ىلع مورسلا نم درو ناكرصيمفل خا هل عقشت ىتح هسبب ر ماو :هقشو
 هوقو نم هناكم ىلا هو هيمو 6 بلظ ىيدويمتحتب

 0 6 ققحن دا“ 0 يزور دل 05) 1[هطؤتع لقصف 0. تل اث) 1[دصسوتت6ع كهف 0.

 همم]ودعمأ 1ع ةعدقتأ؛ ةتسلعوذماتكن لع دمص ممصع ءأ طبت معطتموتك اماتأع
 دصمسإتع لع طتعمج ءتا1ةصعع, مهتم 11 طع !هتمدتأ ممغدصع ةاتعاتط 9 لع اتت

 اع مملستمدتغ هذ تصغ ءمصلتاتمسس ددطقل عصف حد طنق ةصحمهمددسأ 1ع ةعرجتعع لع

 .1ج مدع ءا 1!هطاتوومتا هذ هع معموعماتعمس لعمصغ طست هت دصتاتعس لع ا0اتف ةعو
 مدوعف عا ]عد مودوصصعو لع دو ةتاع. آله زمدع ةامصأ 0لعاطودغ لعدم ]ع
 هز, 1ةهطعقس- ؟ساجسم 0ع اممدنطمع هغ لع ةمصتصعتا ها اهتمذو امهصصطعم

 ام امنع لع !دعمصد ذ ظدممعم اه طقاطتما» هلع لح اعؤصع. آهن ه0 3009'1-

 [01 ماعسس عمخغب [ةسح ءعاتحو  ءا لمدصف 1'هعلعع لع 1ع ص عااعع م 101:1-

 دمرح. ظدواطعفس رب لعسم عدم لدفن هع ندننص امنع لع 1 طم عدنعاتا» ادت

 011[6 علان 0 [منس هتسفد لع الدم ءلز عل ممم ل عسص هصلعتع تصع 67,

 صا ععتمسأ ء م 1ةحتعتس. .الهم0لعلر يل لممصم 1[هملعع لع 1ع ممعاتسو عد

 ازطورتف هن لع 1ع معمحج هج ععف 12 «ةلعسعع لع 11ه طن

 ظدطعقس , ذ نحت 12 زمتع كهدصق لعد ةهتاعور دع طقتمي لع دع معممعع غش 58

 لعداتسماتم» ءأ ماعدا ل هساعع ةوحعا ندع 0'ةععفل نعم مص 100 ا

 ع يدل ةظنغ ةصصخف هتف ع 000 (عاستحعا ددصأ 3 5و ءعمعمم أع

 . ةقعع دمر 32م6 أ ءطفعتسم .0'ءانع سصتأ متع هذ ةعتع لععوصغ 1'ةيحاسعت !][0دخ

 لطتع ادن لعضصمسلف ءمرخسممعمغ 11 ة'ةامتغ رممعاغ معدلمسغ ةوص ةطوعمس6ع
 قدطغفمس ظنت ممموصد لتغ : « (0نع طنعس 1ع مععفعج عا لع مدت مدق عمذتم 12 )01
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 كتتنقلاخ نيح ىرصا ةبقاع دا إو كتقراف ذنم رورسلا معط قذا
 كري دنع مجأ 0 ىتالصا ام دعب كراوج- ةتج ىلا ىندر ذا هلل دهحللو

 ندهنتم 8 نم ريخ جهلا ىأر نأ تدع اما كلملا اهي لاقو رذنملا كحخغف

 هايل موناو بخكارملاو ايادهلا نم هفطالو همدقم مركحأو هلزنا رف مالغلا

 ةمقغنتلا ىف هتداعل .مأ مرهم داعو رانيد قلا .ةثام زهاني ان وماتسولاو

 دعنتب ةيضارلا ةشيعلا "*هتدواعم هنيع تّرقو دّيصتلاو ذذلتلاو

 ْ ةدصارلا ةنحملا ةاساقم

 مثالا درجدزيرمارخا
 قءاييؤيو فال اندضتستو- رد ةيكفنم- هواسبا نياخلا قطا لالا لافتا: انك

 0 (: قنالضا. 2 8 0 نم نم. - 3 © معنلا. - ) 21 ةدواعمب

 لعرداتتك ناتع ]4 [ة3315 ناتتأغأغ أ ]ع م51 مدك ءاد ف مع 1هانع“ ع5 كممح

 هموسعطععذ سمسم )"31 ةعا همصاضد1: "عيصعتأ هذ امد 2115.. ل[هتك آل1عد 5هثأ

 1هدنغإ ؟0113 نتنتل ممأت مةدص عمم هات 2313035 من5 لع 101 ةمرظغو مم ةج0زع ءأغ

 لحصق 1"ةملع» ةتنبععو لكحص ةتعإ » 1[هدلطتع لتأ عد تقصأ : « 116 ةدتف-ات

 رمدف, 6 ميصكصعع, نيتع 1'جج15 لخص ؟ةعئ!لدنل ددصغ ممتعتخ نانع 1! عمو عمعع

 معومدصعألع لخحص زعتصع طمضصصعت» ]11 1ةسقاقلام ءدقتتاع, ]نق 8غ انصع

 ممم عمت ندع "6ءءرماتمسد ع ءطعسءطق هذ ]دنت مدصتم]ةتعع مدع 065 م"6ةعصأف ةأ

 هرج ]تن لمدصقمأ لعد ءطغعج تجر 0643 ةوع]وتت ع5 أ لعد مماتك1] لعصط عقر 1ع اماتأ

 لختصع هلع 6 مدعو لع هعصأ مدنا1 ع لئمفعس. 15غ ظدطعفس دع اجت 6

 101176311 2100 ماهتوتتك , ةاتح 016« ةذءرص عصأم هأ هذ 123 ءطقفذع. 11 ؟دغ ةصح

 ءطقصأم لع مماموسدحور» عالم ةععفمط]ع متع ةمعفف هحمتع دمهم" 15 معتصم
 0ات1 01115]1011 1ع عتعأأ لأ.

 مدنا مآل 11:17 61 1470111890 آ.15 05

 آنمرسيتعر مدع 1ع ممهتتتةتم «موتسع لع ؟ة206لر عل, !ةصكمدمع معددتأ
 ةاترع 1عو ععصف لكتصع مممصتغسع مصاتساتع عا نتت]لك ةدطاقذدةتعمأا 0ع ده 70-
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 ءاعدلا ماهسب ءامسلا قشر ىلع اولبقأ هقلخ موو ةقرخو () هفسع

 هماقارتم معيافكو هراتآ عق نم »مستحارا ىن هللا ىلإ ةبغزلا ارمادأو

 لخد ذإ هب نوفتحم ةيشاحلاو هكلمريرس ىلع ناجرجب اًمويوه افيبف
 ضرالا ىلع اد مياس لطاع رضاع سرف عولطب هربخأو هباتح ضعب هيلع

 عنتمأا هناو هتقلخ رحصو هلاجج لماكتو هتروص نسح ىف هلقمَوُي
 نئايبلاب ققو ىذح لبقأو هسفن نم اًدحا نكمي امو هموري نم ىلع

 هكلبو مالكلا ماسقا هضاعغمتسا: نم ويقفتما احلا اهب اياطأ)
 نم هنيع المو هيلا يس ىتح دجدزي كلاقي مقراظنلا نيعا

 هللا اتا رمخ الأ اذه ام لاقو هسفنى ةرسملا ىاود تزاظف هنساحم
 (0) 1[ مقسع. - (9 6 مهتحار . ب 3 11 حئاسز ( جلاس. -- ") © حاّيإز 21 جاتا

 1هدعع, 06 هو 118116111“ أ 06 53ج 20211172156 2211312 [01[ع5 1عو طضطاتل 20 ك

 م15 دع ميزععمغ ق لمعلعع 16 تعا لس ععوووصاعو مغتع5 ءأ سم1 مغرم عصأ

 ىدفامسسعمأ ط©تعس 04 1هد لفاتج ءعرع لع همد لة عدامطا عد 38155 ءرلد ج5 3

 لع 145 لفطوضةقدعت» لع ةمص ممومع قلفستتعاتح. 02, نص مانت لفهصق 16

 طز هل ةهم معمل مسخ نتذ] نأ21[ هقولك دانتخ دم اخؤصعي هممت: 06 56و

 فبساتنمسكو تنص لع 5ع ءطفسصطءالقسح صك اطست ةصصمدعع» نتتل عمقتأ

 0'ةمرددتدئاسع نص كطعرمل ةمعوصأر ةؤصق طقم ع عمم عدم عاروؤوطأ ةانا 16 501:

 نمط مديل عم ءعصأ طعون ءأ لع مم عر عز11ةاندوق م1:0م055[0, مام

 لوسمتف هد ماعم 23ه01 1 0ع مدمععتاز ننال ةع لن[ عم لهنا ءمصاطعع يتتعمدعاتع

 61214 1 همز هءاعم ءاصع دع 1هت5دهتا هممت ا كمعت» مدن معكمسسعز نع هع ءاطقد

 701 ةامتغ عدت زهفو4 12 ممءاأع لدن مةلهتفو هان ذك 500 هر فاغ, ءأ ندع 5

 عمم 1 ماما هت عصخأ ةدمعتت عزل1 65 لع هع ءمادسوتع» لمدأ 16و د11 [65 نم

 ةرحتتمدتعسأ امك 145 اعدصعد لس ]دص عموم تأ نتتت هقماتحمتا مدصتم] نا عصت عتأ

 ]1و رعدح ع5 ةمععاماعد5. 7220ع0ز عل مع مانا مقموزماعم» هن لغو 06 6
 مزج 11 5ع (ممصقرتمت"أم زو هع ءطغعول ةهغ ةلستعم دعذ طعمتتأمو. 11 1غ

 رمح 0ع لمنع ءأ لتغ : « بعز مع معدأ ةطعع يدئتسع ةمطوتسع نانع آ01عان 223

 لعواتسمع ءأ لمصأ ذ1 دعدأ مع 12جهدتفعع!» ]11 ىةردتوءطق أ م0856 8
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 ىاح هَل نوكيال ٍكلُم ريح امو اَهلَك سِراَم كلم اح يَ »و

 0)هلوقف هل انباكحأ هيوري يذلا اماف هبذادرخ نبأ لاق

 "ليج وب نأ مثماو] روك مارهب نأ ثم هلي ربب نأ مةماو] "هلش ريش نآ مم

 "! كرتلا كلم نافاح مارهب عاقيا

 «سسلاجتب لاغتشا لاغشالا 6 ضفنو لاعالا بترو مارهبب كلملاّرقتسا اتم

 كلملا وكس ىنمب عجو نابشل يلا باهل ءاستلاب عرالتلاو ىسنألا

 برشا ريغ لغش كللل سيل ىنولوقي ةّتعرلا نا هيلا عفرف بارشلاو

 دسنسع كولملا "نما نم ىف عقوف ىصقلاو ىزعلا ىلع بابكالاو
 0) 3155. هلوق. ب (2 2[ دل . )(  1[ ةزدنأ6 : مليح وب متينك روك مارهب نم مان (ه8 كانت أ
 تمع مدسمسأع لد ةععمد0 طقصتماتءطع). ل (4) (عغنع مدطتومع مقصوانتع لقسصق 11. - (537 ( ضقنو.

 (  31 سيلاجتب لغتشاو . - 7 35 بارشلا . - (9 215 نيا.

 أ 6]036 ةاتتك 1 ل61 ءصقعت لع غهددغ 1" ةمحمتسع لعد 2ءعوعم ! 1[ةجلطعمم ْنذدحص صمانعع نحت

 ج:5 مدك لع 061عمقعت!

 [طدد اكطم»لقلططعاط دزودنكع : « (0ههصغ هنتع 00ثداعف ن6 ءكأعطسأ لع 11 9

 مريم 21710135, ع2 70161 112 77610 :

 لع ةتتف هع ائود ددصوتتسهتس6 ءأ زع ةادتك هع انوع ؟دضعاتج. لع ددتك نع 8دطعقمست © ءأ زع
 ةاتت5 ةعاتتت نبتت وأ ةانتممسستصتغ 806 )همام!

 8م 8331 1011815 511 1:75 115140411, 501 215

 [.مةودع ظدطعقسم ظدغ 50110 عدحعمسأ ةامطأت هنن ممانحمتت 11 تانأ نو

 طوف 1عد عماتج عمم عسم عماف مغ ينال دع طدأ لغطةضةقدغ لع اهددنعد 1عد هككدتم عكر
 11 هم امم هما ةرععمد عمأ هسسح ماهتقتس لعد مةدصتمسم ةصاتسصعم أ لع 12 تهدم

 موومتع ع5 1عممتنم غو, 5: ةطقص0لمصصق ةاتع 23551025 1 12 ] ءاتصعقذع عا كتصمتتلق

 [نرععودع لن مواتحتمل“ أ ءعءالع لم رتس. 0م آن مم6وعسأم ان "3702016 امان

 ءاطقصغ 1عو معمرجم5د لس معاترأاع نينت 035316 ننع 1ع 501 طع ةهدوععدتغ نتف

 طمتمعع عا ذ دع مامد وو لقصف 14و م]دتمتعو عا 1عو هموتعم. ]1 ةصخعتجتأا هان م

 ا ا ا و ب م او ل ا كي ا ل ديا ا
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 ال مهب نأ كرعلا كلص:ناقانخ غلو اياغرلا بضغتو ءاهدلا نوكس

 ربع ىتح ىلا ةثام ىن لبقاو هيف عمطفوهللا قرافي الووصعلا ىزعي

 اوربخاو ملاوحا لامعاو ملاهو كلذ رهش ناريا نايعأ مظاعتف فرودوؤجما

 بطتقل" لمناهج هينا اروطوإو مزظكيأ نراهم نيالا
 اغيدل هللا ةداع لاق نأ ىلع دزي مف كللإ ضرملا نم ضرع ام 0 ةجلاعمو

 مقنتلا م:نيدامم ىف ىرل 0 نع علقُي مو ةّيوق هب انتقثو ةايجج

 ناججبرذأ ىلا ضهن رم ذذلتلاو «دّقصتقلا ىف.هثاولغ ىلعّرمساو

 ىف دّمصتلل ةينيمرأ ىلا اهنم هّجوتيو اهباوانلاةلي بخت ىف اانا نجما

 ناتمتمالا نمار دفنت بِفع تشاو. كليا نلعب ننينإة اها نولا كايناوزاهلماجأا
 )0 نم نب ش (1) ع5 ممفأق تحهصوانعصمأ لفض ل1. ت7 9 1[وو. نمر د 0 0 يوراس ال 1115: ةةذكصنلا

 ا عااع مماع : « (نعدأ آذ 12 ءمدغاتسع ع5 013 10وونادع 12 مهت»

 م”نعمع أ ندع 165 داتز ءاك ؟احعدغ لقصف 1!'ةطوصلقسعع.»

 ]ع اعطقوفس لعد "ادعو, ةجتوتتأ 5 ندع ظدطعخس دمع ةهكامتأ رة فتك ٍْ

 16 ]11 معووع هأ ه5 0هدمقتأ ةوضق 66556 ةاححع 016 رءاتىدعسم عطأف , 65مم 0013-

 ممتع 1ع مهتسعمع. 11 ةاوحوصعم ةحتعع ءعدغ ضتللع طمعصتصعف نود 16 طزدتارةاذم

 ءأ مدح عنو ]1ع (لعدحتع. (رعأ  ةيغص عم عطل مدصتأ مند ععمجتع هسسع عئوسلف ع

 1 اممم ءطقطب 011 ع ةامتعمأ ل1 "دجنو ءا طواتل 6 ععونوذ. ]15 هد لاا

 [ذدطعفس , نمت 1[ ننحصةدسدع دع 11 عدمهتأغ مهكر انت مورعل ةرتعدأ 1هدد عم عم عدغ ءأ

 است هممدعت1! ندعدأ لع مععصلسع لعد ممصص ماعد طم عواد" ع5 مضغ 1ع لفض عقاب

 هغ لع ممرمتاع» معمدغلع هحح محفل ينحت عدمت "ه1 عتملسعع 1" صمتعع. 8ةطعقمسم

 . 5ع طوصم ة ؟نممصلمع : « ]بق ةهج: عد لع التعب طع صماتف !ةتكز (كييلل ل61

 ءأ مماتق ة70مق ةعماتغ»ع مملطقمسءع ند 1هتن» ]1 مع ععدمصسعد حدف ذ هع لمصضعت

 فضتغمع لهصف 1ع5 ةعؤصعم لح مامتمتع أ مصمم هذ دع انععم همم تعؤف ف
 15 هاطمفمع هغ ذ 1ه تع ]09:عدمع. هتف 11 مدعأتغ موانت 1:3 ل مجطدتلز ةص 011

 ل 1هتمع دعد لف ماتمسم لمصم ]ع اعصصزحلع لح 1"عب عا ممتع دع ععدعع ةدقاتتأع

 هد ةلضمغمتعي ةطص 0 كطففذدعع لهصق 1ع5 طوعووعق. ]1 1هتقدو ءمدحتصع ةوض

 ارعجاعممسك, ءكطقفععف لم عماتج عم صعمسأب دم 1م نعم ![دعنأ, ءأ ةدحصم 8
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 هير ىلإ هتضهن ىرمالا سانلا وصف ناسوفلا 0 بكن نم ةديرجو
 ىافتكتسإو ناقاخ ةلشارم ىف اورماوتو هبكلم دالب همالسأو هؤدع نم
 مياجاف لاملا هل اونمضو اول عفف همف.هب نودسي عظع لام هش
 كثّتلتو متهج نم لصي ام راظتنا ىلعورمب مولتو مسلم ىلآ 3 ناقاخ

 ضنعنب مارهب ىلا داعو هتاود ىارملا ف لسراو هشمج قّرفو * عّروتو
 انسان 9 اهنمو ناجرج ىلأ هباحعأ ىف )و اسف ةفيعلاب دربخاف هسيساوج

 لوز ةييكوسعم نى هيييييقماداع عداب لام اقاح و ورم ىلإ رهسلا ذغأو

 هدالسبو مانسنو هتحاساو همارك منو هديب هلتق ل 1 اي عيج مظعم نع

 رماف هلاوماو هجاتو ناقاخ ساد ةعمو ناهينذا ىلإ ملص هناا امو

 )0( 11 بج . تسع 9 11 كرعش . 0 3( 11 ناخ. و 03( ©( عدوتو. اد (5) 11 اوراسف.

 هحعع آطدت نص نعمامتس دطمدصط»ع لع معموودصعو ل'عداعع 1عو ععوصلف ءا تضم
 ىمرمو لعد ممعتل] نحن ءمحولت ع5. ]نعد ععمق مععممتعسأا دعص 06مةعأ جمان" انصع

 1نتنعو 115 همز هتعمسأ ننل ظدجتدتك 1" ةدصعمدت ءأ نان ةطوص0 0م 22114 كه مهر.

 [15 عموما نءدأ م6موعمعع» هجعع 1ع اكطقوفس أ لع  مطعمءطعت» مرنم عدت

 وع5 طموأتل1 غو هد 1ع هيض بييفعما ردع تصع عيعمصلع ةمدخسع ل ةعوعسأ. [5
 هيفعد ا فنعدأ 1010] ءأ © 5 هر م28 6عدأ خذ ادت 8031 ما1غغ ةمرد72©. آبع

 [طقفوفس . يدفعماغ هذ اعدم كعسمسلع ءهغ هدععلام ذه للدم ممادع هالعسلع

 نع نمتأ لعروتا "ععوومزع 0 ةدحن 11 ١ ل عممغاتعم , ةةطواعممسا لع ءدحووع» 1ع

 2 28ال5و 10 565 1101125 أ 61210183 98 «طعالولتع هان 1

 آنس لعد ءدماقصخ ترجؤلتغد مدنع ظدطعقمسب ةافصغ عئعصتت ةانم15 0ع ادت

 . هأ ]ست ةزتدسأ "عدم ءمدصمأاع لع 1'ةامغ لعد هطمدعم, 8دطعقمد دع تعدلتأا 7ع

 هع5 مسصتمدعسمسف د طزولرؤص, 0ع ]3 هذ ة[دنؤ عا مقعءاطم ةججتلعسصعصأ
 هد ةطلدعس», هن 1ع ا!؟طقوفس لعصصعدسدتأا دصصصمطتاع ع( لفصخ هصع مدعادتاع

 نت 6ن0ع. 11 1 هممت معد لمصأ 1ج هدتتغ لهصق دود قمتم, 1غ مة 19 مانق

 عممصسلع مدضاتع لع دود ةحصغعر 16 انته لع ده معمزعع ممهتسو 5 ءةصصمفتتف 0ع
 . . هعو هطغعرةتتح , 0ع 5ع ةغصمعم عا لع دعم ؟عطمتم عور ءأ م11 13055عقذامج 0ع ةمص
 . موون ومنا 8غ عمدت ءمع» مهن دعم مم ع5 0118 لعق. 2دتق 11 ءعامدخمم
 لمصمم 1:34 طمطوتلرةص, ةصممتأمصغ ةهحجعع ادت ]12 اةاع, 18 ءمادعوصسع ءأ اعد



500 111510181 215 8015 215 55 

 اهيراوجو ىاقاخ ءانانو ماو يسو باج مزلأو رانلا تيب نم جاتلا قيلعتني

 ندادملا ىلا رميسملا متم اهتندس داوس ريثكتو رانلا كتيب ةنمدخ

 بكارضلا هتتاو ءآدعالا لزختاو ءايلوالا رشبتساف اهب هريرس ىلع ّرقتساو

 هنداهف رصضيق اهل زج ىلا مادميبلل فيجو بئاونلا هنع تفاجتو

 قمه مدخي ام 0 ىوس ةنس لك اهيدؤي رانيد: ىلا ىنلا ىلع 0هنقفاوو

 ايادهلاو ئاطلالا

 حذنهلا ضرا ىلا هجوزخ

 اهب رهظاف دنهلا ضرا ىلا اركنتم راسو هسفن ىف ةجاح ىضق هت دق
 ام ةزاضلا ةايفلاو ةيراضلا عابسلا لاتق ىن ٠ هتدجيو هسأب رانآ نم

 0 11 كمهبر. 0 55. حاص _) 0 هفقأوو . ب 80 0 ىوسد. 5 1 ةمدجو .

 معءاطعمدعع لص [؟طقوفس. 11 2غ دتكمعدسلعع 18 هاحضمصصع هج اعدام لت 1"ءان

 ءأ هطاتععم 1 [/4:هلم , 12 مدخس رجدلع ؟عدصسصع لت اكطخوفس , 376 5عق ءقعأقت ف

 06 ةعرحتتمع لقصف 1ع :ةمصرمأاو هأ لع طهتعع مدعاتع لع 15 اعماتزجع لعق عهت"لت عنطعق

 لن 1"هن. 11 مضاتسانم ةصقاتتأع 5ذ هاتثع ]ه5نان ذ 120[1فتس, هان 11 ةةسقاقللف

 درت ورد ندع. 563 ةدصتق كد عدأ لقصف 12 ]014 عا 565 حط عاق "عمرصطا ةرععصخ ب

 ]1عو اضطاتاأم ]نت ةمعج ةرععمأ ةغ 1عد 20 ءموزاغم ه' ن1 م1 عم غض عمأ. ]11 56 مممهاعق

 لتدمموؤ خذ 12 مدتخ ه5 1آةنتعا1ع ةضعاتسمتا 1[ عصمءعتعدع أ ادت 26060001

 نصع عقم هد ]مت ةمصمممددصأ لع مدع طقومسع ةصصقع لعدح ممتل11هدق لع

 05مقسو, ذل مدن 1ه5 معةووصأم نيتتال هللظكتمدتغ ذ اناعع 0'طصصسممق عع.

1841184131 51 81115 8415 111117. 

 8ظدطعفس, طقاتتأاعر ممعاامصسأ هذ دفءوتتمس تن موزع ةجوع 1عوادعأ 11 5

 ممسامتغ, 5ع معمل( ةوادك تنص لفجستمءعصعمأ لمضف 1'[ملع. 117 لمصدصو ع
 (ءا]1 ع5 معوتحوو لع ةود همدعووفع هغ لع ده 1همءءر د طتقصأ 065 طغاعو 1غ
 مننعد عا ع5 ة16مطقسأم نمت ؟282ععمتفمأ ]8 ءوصاعوعر ندع ةه "عم
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 2 يي ع .ُ روم ثمر ا 7 8 4 و 04 5
 .ىباح هل نوكي ال كلم ريخ امو اهلك سراف كلم ىاح ّقأَو

 0/هلوقف هل انباكا هيوري ىذلا اتاذ هبذادرهخ ىنبا لاق

 "ةليجوب نآ مةماو] روك مارهب نآ مته هلي ربب نآ مماو] "هلش ريش نآ مم

 * كرقلا كلم نافاس مارهب ماقيأ

 «سلاجتب لغتشا لاغشالا 6" ضفنو لاعالا بترو مارهبب كلملاّرقتسا امل

 كاملا ىدكس نيب عجو بابشلا ئئاد باجاو ءاسنلاب ةولخلو سنالا
 ”برسشلا ريغ لغش كللل سيل نولوقي ةّقعرلا نأ هيلا عفيف بارشلاو

 دسنسع كولملا نمثأ نم ىف عقوف ىصقلاو ىزعلا ىلع بابكالاو

 (0) 3155. هلوق. 9(  31 ءلز . )0(  31 ةزدادأع : هلبح وب مينك روك مارهب نم مان (هف لتت 5
 نمع هسمسأع لت ةععمم0 طقسصتقاءطع). )4(  (0ءغنلع مدطتتومع مقصوتاتع [هسصق ]1[. - (53] ( ضقنو .

 اا يتع )6 ةادتك 1 06[ عمفعجم لع غهدغ 1" ءمممتسع لعد 2ءوعق ! 1(8د]طعاتت ذل نص ممتتف تت

 ج8 مدقك لع ل61 عصقعدت!

 آطد اكطم»0ةلططعا دزهدأع : « (0همسصخأ هتتع م0ئداعك نيانع هكأعطأ 0ع 113 5

 مرسم 011015, ع2 70161 112 77615 :

 لع هتف هع اذوو ددصوتتسمت»6 نأ عادتك هع انوعو ةدضعتحع. لو ددتك هع ظدطتعقس 0 أ زع
 ةاتنف هعاتن نتن ءوا دسم ددسن 800 1)]هاطسام!

 مددت ظذلا 1013181 5118 1:75 111403171 8501 2155-5

 [مةودع ظدطعقمسم طدغ 50110عدحعمأ ةاقطآت هنت ممادحمتت نتتأ ءادأ 1و1

 طوف لعد عوج معد عساف ءأ نانتل دع طدغ لغاطدسع مد لع [هدكنعد 1عد 21133عق5ر

 11 5ع ارودنو عما غرععرط عدخ ةتحح م121ة1:5 لعد ممثهصتمسم 1صاتسسعد عا لع 12 هدم

 مهومتع لعف ؟عمصتسم عقر 5'هطوسص ل مصصق ةتتع م2551025 1 12 ] ءاتص عقذع ءأ ءاتطحات
 1ع عودع لب مماتحمت ا هعالع كس تس. 0م 1دخ مممعسأم انط 727016 امانح

 ءناطقصغ 1ع5 مءمزجمد لس معدرمأاع ندت .لتفدتغ ينع 1ع 501 طع 55د ععمتأ نتف
 طمتمعع ءغ ذ دع مامدوعع لقصف 1ع5ذ ماهتقتعس عا 1عو هدنوتعف. 11 ةصقعمتحتغ ةدعلم

20000 
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 ال مهب نأ كرنعتلا كلم ناقانخغ غلبو اياغرلا بتضحو ءاهدلا نوكس

 ربع ىتح ىلا ةثام ىن لبقاو هيف عمطفوهللا قرافي الووصعلا ىنغي

 اوربخاو ملاوجا لامعاو ملاهو كلذ رهش ىناريا نايعا مظاعتف نوهج

 بطقل' ةاجاعمب هيلع اوراشاو مالكلا هولواطو اًريبخ ناكو مارهب هب
 انيدل هللا ةداع لاق نأ ىلع دزي ملف كللإ ضرملا نم ضرع ام 00 ةجلاعمو

 مقنعلا « نيدامم ىف ىو »نع علقُي مو ةّتوق هب انتقثو ةايمج
 ناسي بر ذأ ىلا ضهن ف ذذلتلاو «دّتصتلا ىف هثأولغ ىلع رقساو

 ىف دّقصقلا ةينيمرا ىلا اهنم هجوتيو اهب زانلا “تين.ىفن كاشنتيلا

 ناحيتتمالا سال فتن بيماطتعساو كلما عله ىو [ةلخا ىلاقساو اهيأولا

 () ه5 دصماك هتهصوعدعمأ لقص ا. - 2 55[1. نم. 0 0 نيد.  ذ) 3155. ةدصتلا.

 "مناع هعااغ ممأع : « (ن عدا 1ذ 15 ءممئتسصع لعد "هتك, 10ةنتع 12 مهق

 ممعمع أ ناتع 165 داتز ءام ١ عمغ لقصف 1'ةطوصلفسعع.»

 آرع ا[كطقوؤفسص لعد '1دععذ, هجتوصأ ةممتتك نانع ظدطعقمسم دع هدناقتأ رة هتك ْ

 ل16 115«عوذع هأ 5'دلمدقمتأ 53255 66556 هلت 0161 ةدعصمح عصاقر ءةزمفرتت مماتج

 رمتع 1ع جهتسع»ع. 11 ةدجوسعم هحعع ءعمخغ ممتلاع طمصمعق عم 1ع اطر ةتارمام

 ها مدح عركسو 16 عدتحتع. (رعأ : ترند عدصعمأ مق مند ععمجع هسسح ععوصمف 0ع

 ا مقصفعطقطتعب نتا .عم ةامتعمأ ءالعدجنو ءأ طماتال ع6 ععوؤذ. ]15 عد هن د هموجج وللا

 ][تدطعقس , نست 1[ نتحصغمسممع دع 1! عصم»دتغ رمدكر 1نت مدع1نسعدغ ]هد عم عسس عدا ءأ

 انا هممدعتل ةمعمغ لع ممعصلعع لعد معمدص ماعد مج عوادسسع5 ءوهاطتع 7 لقص عمال
 ها لع ممم معومغلع هحح محفل نحت ؟عدقتا 0'هئاعتسل»ع 1' صرحتعع. 8دطعقس

 و56 طوحصم ه «(خمدلمعع : «لف 1ةهحودت» لع اطلعت طع همانخ 1هتغ زردصقتف ل غاقتحأ

 هأ مماتك همك عماتغعع مدمس وع عج لصت.د ]11 مع تعيتمدعم موق ذ قع لمصصعت"

 مضصخخمسع لمصق 1عق ةعؤطعد لت مامتقاع ءأ مصمم هذ دع اللمع هعع عفو ذل

 15 ءاطمقوع هأغ هذ ]5 216 ]09 عدفع. تتف 11 مدتعأتل مماتن' 1" لطم طدتلزةص 7011

 ]ل ؟ةتعع ةعد 06ةاتمصق لهصق 16 [عصتمأع لص "عن عا جمدت هع تعدم ةصقاتتأع

 هج ةصصغمتع, ةطص 05 ككدمفذع» لقصف 1عو طوءهوعق. 11 12تقده ءمدصصت 6 ةودت
 ارعجاعصمسأ, كفوف لم عماتج مع عما, ةمد 1[ غمع اادعوأ, ءأ متع
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 هيه ىلا هتضهن ىرمالا سانلا رصف ناسرفلا بكت نم ةديرجو
 قافكتساو ناقاخ ةلسارم ىن اورماوتو هكلم دالب همالساو هودع نم

 مباجاف لاملا هل اونمضو ارلعفف همف هب نودسي مظع لام »هش
 تّتلتو متهج نم ليت ام راظتنا ىلع ورمب مّولتو مسقلم ىلآ 3 ناقاخ

 ضعب مارهب ىلآ داعو هتاود ىارملا ىف لسرأو هشومج قرفو ا» عزوتو

 ا كسمم ىف هديه اهب يطل ا را

 هدالبو ةءانشي هتحلساو 0 ندديب هليقدت هعيح ملعم لع

 ريماف هلاومأو هجأتو ىناقاخ سار هعمو ناهبرذأ. 7 داعو هباححأ اهامو

 0) 11 بجن . - (9 31 ةرعش. - 3 21 ناخ. 0 0 عذوتو . - (3) 31 اوراسف.

 هحعع ]دق نص هعمامتس ممصصطت»ع لع مععووصصعو لن عداعع 1عو ععدصلق ءأ تص

 مرنمذ لعد ممعت1 عدد مح ولت عرق. ]نعد ععمم مععممتعسأ دعص 06مهسأ مماتن" نضع

 دنع 115 همز هتعسأ يحتل طتجتدتخ 1' عحصعمسمت ءأ ن1 ةطوصلهصصدتغ ذهن 02/5.

 115 مموماسععمأغ لع هفعمعتعم هحوع 1ع [كطقوفس ءأ لع كطعمعطع» هذ مع عدت
 هع5 طمدلت غو عم 1ع دانك[ ةهتكدصأ مدع تصع ععدصلع ةهدصحصع لن ةعوعسأ. 5
 يفند فمعدأ هع مهزعأ ءأ ه ءمومدمغععمأ ذ ]ست مدللع» هعالع ةودمتسع. آنع

 [!فوفس :مدفعمساتغ هذ 1عدع لعصمسلع أ هدععأأام ذ لامع ممدع ةغاعسل»ع

 نع يتأ لعرهتأ مععوومتع ل'عدحن 11 ١ ل عمد غم, ةةطعاعصفسأ لع تمجدوع» 1ع
 . مههتق, ل15معروو دعد نمانزرع5 ءأ ةملت0زتم ع5 كطعاتوتتح 21 مها.

 آنس لعد ءدمتمصد تررؤلتغد مدي“ ظدطعفمسب ةامصغ معنعدتت هات غو لع ادت

 مغ ]ست ةجدصغ "عدس ءمدممأاع لع 1!" نامغ لعد ءطمدعد, 8دطعقس دع ععدلتأ 7ع

 وع5 مس رمدعدمسد هع انزه»تلرذص, لع ]ذ ذ اةآدنق ءأ صفمععطم مهما عس ءدخ
 سدح اللمع, هن لع ا[طقوفص لع ةتعوتأ دحصصمطتأاع ع لهمخ تمع مه

 نستعمل ع. 11 1ع ةدعمتأ معدعمسغ 12 هتتغ لفصف ةص فسم طغ مفضنع 12 ماندك

 عممصلع مدعع لع دمح ةعصغعر 1ع خم لع دد معمزجعع ممقهتسي 5 عصصممتت 0ع
 ١ وع5 هطعك وتسع. (1ع ةعق ةعصصعق ها 1ع دعق 1عرحتصعوب ءأ 0111 60 016 ةمص

 م33, اد 11 8أ عماتت عم عال 1281 565 5 ه1 ل عرت5. 28ادنك 11 عامان"

 ةق 1[ قط مط دتلزفسب ةصرمم»“امسأ هجعع آنت ]2 اغاعر 1م ءمدعومسمع ءهأ عد
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 اهيراوجو ناقاح هاش ىدونق ةيرياع مزلاو رادلا تيب نم جاتلا قيلعتب

 نئثادملا ىلا رهسملا ممم م اهتندس داوس ريثكتو رانلا "تيب ةمدخ

 بكارضلا هنعتاو ءادعالا لزخعأو ءايلوالا رشبتساف اهب هريرس .ىلو ّرقتشاو

 هنداهفرصيق اهل 0 نيج ىلا ماديستلل ورجنو بكاونلا هنغ هيسزفأ تو

 نم هب مدخي ام © ىوس ةنس لك اهيدؤي رانيد ىلا ىفلا ىلع هنقفاوو

 ايادهلاو ىاطلالا

 حذهلا ضرا ىلا هجورخ ظ

 اهب رهظاف دنهلا ضرأ ىلا [كتنف راو ةسفنب قة ىضق هنأ و ْش

 ام ةراضلا ةلزهغلاو ةيراضلا عابسلا لتق ىف 6 هتدجنو هساب راتأ نم

 )1( 11 كايببرو ع 2( 11 خص 20 و هفقاوو . ع (4) 2 ىوسد٠ ع 11 ةمدجتو .

 مءاطغعمدعد لس آكطقوفس. 11 طغ ديكر عم لع 18 منعمصصع هنت اعطتزت]ع ل1 1"ءان

 ءأ هطاتععم ]د [)ة4هشسر ]1م مرخص كمدلع [عدصصصع لت ا!كطقوةم , 3766 5ع ق6

 لع ةعحتم لقصف 1ع ا!عدمرم1ع ءغ لع طدتعع مدعاتع لع 13 امماتججع ع5 عدت03 عتق عذ

 لت 1ع. ]1 602132112 62511116 528 16 رز هنوسف 1[دلةتس, هذ 11 ةةسقاقللم

 درر" زود امص ع. 565 ةصتق ؟تععمأ لفصق 12 ]016 أ 5غو مص عطتق ننعوصط] عمم

 آد ضطتتخم طدن هع نععدأ هأ 1[عو 625 61ه عم غرتعصأ آ1 وع همم

 ل15مم56 ذ 15 مدتح ع5 اهننعأاع ةهعاتسمتا 1" رحم ه1" عانت هأ ]نأ 8

 نصع (مؤرع عج ]ست 1م ممددسأ لع مدجتع» كطقواتع ةصصقع لعدم دمتآ11055 0ع

 لئمقتسو, ذه مدت 1عو م«عقعصاأم نمل هللئتمعتغ ذ اع 0" طصصتت 8.

 ميك ظ ملا 5ك 8للاط 24115 111517.

 ظدطتعقتسر, عمقاتتأع, ممعاامصسأ هذ هعفءعتدمد نص لنوتع ةجوع 1عوصعأل 1 5ع

 ممسمتا, 5ع "عم6[01 دمع نص 06عتتفعمدعمأ لمضف 1'[م0ع. 11+ لمدسق 0غ

 (ءا1 ع5 مموتحتعو لع ةورض قستعفوع هغ 064 ةق 1هنعقر عد طتقصأ ع5 طغاعق 1

 ممنع5 ءأ ع5 61 ةمطقسأم نتن 278 ععدتعمأا 15 مدفع, نانع 353 06
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 ةنساحم نم هئيع المو هثاعدتسإب رماف هثاقل ىلإ تلكمش كلملا قوش

 - تقّرضت مارهب كاملا ةيشاح نم لجر انا لاقف هتضقو هلاح نع هلأسو
 داعف هيضتريو هدمحي ىذلا دهل نع ىرثا هيفرصق اهف هتمدخ نم

 ٌكطنت اير برتغتلا ىلا ىجوحاو ىسفن ىلع ىنفاخآ هنم طغب كلذ
 ' هينا اييسع الا اعاذ مولا ان لكيت أ لااقن لفه نا هيجعزا
 ةناكشملاو ةوضعلا نم ىدنع كال اه رشباف كتداعس رونب ىتءاضتساو

 ىارو هعم دّيصتو همدان هنا ف هلما ىلع قبضلا مكح نع مكحتو

 نلكنشل اودع َنأ قفتاف هبلق كلم ام هلاعفا.تازهكمو هبادأ نسح نم

 هاَيدصتم هنم بيق ىتح هملا راس هيلع جرخ دنهلا كولم نم

 اا | تيار ىلا ءاريمو هل لايق .هيكلبم ىلع هتيلاغمو هعيزامح
 ( 1[دصودع لهصو 81. - 02 11 ١!دليصتم.

 11201 011 101 دعاجهصلعملوغ 1[ عمحتع لع 1ع ممتع. 11 1ع طغ ةممعاع» ءأ حا

 نطمعمف لع ةع5 معمم[ ععاتمدق. 11 1ع نسعد هصصم 5111 8 هزا مها مد م6ةعصأع

 ءأ درتنع ورد م2556. ظدطعممسم "ثنممصلتغ : « لع [دتذ مدعاتع لع 1 ةمددع لدن مذ

 طظوطعقس. لهن معددصردأت لقصف ةمص دعتتعع دصع ءاطقهضوع لهصق !دنسعألاع زرع موت

 ]جوف احن هطاعصتسس اهدجأ ذ 1دتأ مدد ةيدسمطوأتمم ءأ 1ع مماعسأع, عع نادت دمع

 ىهلسغ ةمص لغم]هتفاس. (نعانع لددوعفعع دمع ا[ كىفتسممع حماد مق 1ع ءا دمع
 . 1وعيو لع مح' عمدت عت, عح ةااعسلقنطغ ندع ذه ءماغعع مصانع حف م6

 . معمق مم ص 5011 ةمدتففع. » ةءاطقسلكفلهأ ]ست لثأ : « الوتلف ممسدع محمت انصع 0ععفل

 هزم 1ةحمرنوطلع ممدع 1هتننع لع 101 ممم ةصصق ءأ ممبع ممانأعت» لع مدد

 ةءاوامساأع 10د ع. 0000101 له ع نانع ات ااكلللتمم 06 دحو 1جلعاتا» ءأ 0

 لت هتعمق تمع طوع ةزطتماتمم. 1هتاعدسممت ءمدصصع 1'ةدادصأ انهتأع ةعف

 مومععصأم. » ]11 هد 8غ دور ءمصحلتتع ءأ 5مم 202060 016 ء]لطهوقؤء. آرعد

 .(ةل عداد هأغ ]عد مصعب عزل ]ةنح همل0115 0111 دا 1ع طحت 1ع مونت :عصمأ.

 11 ةلحتمأ نح نم عمصعمت1 0ع 5ءطقصلعدامغ ل' عداعع 1عو »هتك لع ![[ملع مرضا

 ]ع5 جردتصع5 ءمصاعع ادا ءأ ةمللو هذ دعو مما غ ع5, "دولت 15 آت ]11

 طدتمتلاع ءغ لع طصت ءدالعتع» دمص ممروسصع. ظدطعغسم لنا ف 5ءطقصلم]هأ :

598 

 مالم 312615 47101741.
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 بوونت ىال رومام رمغ.نطشن ىأ لاقف تلعف هرم كيفكال هعيراحم

 : هازهبجف كنتم ع تمظعو كحاجنا ىف كدج ةداعس عم كبتا م.يانم

 ةدمب الدم هنوتقب أل اواطتم كلما كلذ لبقأو دنهنا دونج ىنزربو مارهب

 :رث:ىئيسهللط هو سحأ هباعسال. مارهب لاق ىاقعقلا: نءارت الف هتكوش

 ًةلهج و دعلا ركسع ىلع مارهب لهو اولعفف ىاما اهف ىرثأو ىلع اورظنأ

 ىطعمجف منم لجرلا ىتأب قفط ف «متضِفو معشرو متتمو مرتك .
 هب برضيف هجرس نع هلقعوأ نيغصنب هدقيوأ هفمسب هسار ظ

 قرمي ىتح منم ْمّلَمسملا ريو هيلع ىضقيف هغتاد هقطويو ضرالا
 مطنيف هلامثو هنيهب نيلجرلا سوؤر لوانتيو ضرالا ىفزترمف همس

 0111 ركجقتف. اس 6 أوسرخأ٠ ب ا .ة[دطواتع 0805 6(.

 «٠ [؟ دحام مع ءاددموع» لع 1ع مصطقتأطع, ةلكبص نينع زع اع [نطةضعةفدع لع

 آسف » 5ءاطقملهلمأ "نممصلتا : « ذا طن و1 0عد ةحعع امصأ 0 'عمح مر" عووعسم عدخ

 ءأ ؟ه1مهكمتسعوسعمأ هذ صدع "عصاة ععمع, زرع مع لماداع مخك, ةامصأ لمصتتعع

 هاتكوت امد آظعممعممع ؟هعغمصع, لع امص ةدععفف, ءأ عيفصلع ةععم محمص هطاتووح
 اورج هت عرنو 101.١ ١ ظدطعقسم 12[ ع5 ممم 6غ دع رمتأ هد صفت ءطع 06

 165 (ممدجم ودم لنعص معد, ةهصمتخ ندع 16 مز ةمصعسمات 5ةيدرتمءعطق, 1 0ع ةق
 رداتتقددسعع ها ماعتصس لع ءمدطقسعع هج 12 1ةرنعع لع دعذ ةسصعق. تقتل 165

 لعد ةهعمتفعد طدععمأ عد م165عدعع اذدصع لع ]!'ةساعع , 8دطعقس 016 ل 86و

 طمسصتسعم : « طعمافوعم رمعد لعمل ةنعم ر ا معوقسل عت 1عد مروان عددعف ندع ز'همع
 مصسرتأت خدت ةنع ممعذ لعردصتخن. » لبعد [ملتعمو طععصغ هع نمل :ههلمصضقتأ.

 ق3]لوعد 8وطعقسس .هيقعدأم دات ]'دسصفع عمق صنع 6 نطقعوع نتن ةطععسلقف

 ةاتوأأتأ, طولفد ءأ لت5معرعوو 1ع5 .طعمدبع5. 8هتقر دع دم عاافطسأ ذ' ة1ة0[ع)'

 امد جدععس كر 11 ةطعفص ءطقتغ 12 اغاغع ذ تص طمصسصع ة7عع دود 5هط76 نان

 16 ؟عملختأ هم لعتع. هدر 1[ عماععوسأ لع ]2 هوالعر ]ع زعامتا ذ اعممعر 16 ندهن

 مافانسعتن مهنع دود ءاطععدل أ 1ع ادهتأز هفصاصع نص طمطمسم ع مور" مصأ انقطع تاتتح

 ممددعر 11 1جصعمتت دصع 8ةعطع نتن عمصقم ءمومتغ 1ع معدد لع زخةعأ عد مدت
 6غ ه'هرمؤامتغ لهصم 1ع 5و1: ةدتوتفددسأ لعدج طمصسعق مدع 1عدع اعبر !ئانص

 لع دد صقتس لعمزأع ءأ 1'دسحاعع لع ند مممتس عمسعطعر 11 ؟ةزتدتا ع5 أع
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 هبوطرخ بضيق ليفلا ايو اهيغمدارعينت ىتحرخالاب ادم
 يفرم اهلي ين هتكسيف هلام نم لزنتسيو هلطصي ىّتح ىيسلاب

 . قيمزهنم نييوعرم اولوو مياقعا ىلع اوصكن كالهلا ىلع و دعلا شيج
 منعم لتقلا اومكا مراتآ مارسهب باحصا ىقتقأو دحأ دس
 تلقنإ انتلق ئرجي ام دفاشي لت ىلع اًعقاو تلكتش ناكو ماعم ام اوفغو

 دا ىنثاو هل اعدو تلكتش هل لججرت ٠ مسيل لاو مظعلا فلا كلذب مارهب

 هلرنم ىلا هعم هذخاو هكلمو هكلم ىن همكحو ريق هازجو هيلع
 .تلكبش ماقف هل 6 بستنا مارهب ىف مادملا "تد اتملَف هفطالو همدانف

 هيني نيب لثمو ههجو هيدي نيبرفعو هل "تادهتلا لصأوو

 روفغق ةنا نم هل ةنبا نا 0 اتسح هل لاقو مارهب هسلجاف
 ١( 7155. هلطصيف . .. هّيكي. -- 2! 1 ملسلا. ب (3134اونكاؤا عل يد. .دسأللب يمول

 .5) 1 بشتنا . دس 031 2 :

 للسمع هوماعع ]'دنضطعب 0ع 1مأ16 دوام ناتع 1عادر5 نعرحتءوتتح ]ةتللتوددتعسأ ءأ

 وع منمدصلمتعساب جم معدمسصأ دص نةلغمطقمغ 11 ]دن اهطونمعدتأ اه ةعمصصمع

 ة6ع 16 ةدطعع ةهغ 15 عهصعطمتخ, لغ10ععمتأا هعدح نت 1ع ممصاتقتعسا ءأ ]ع
 1ةتمدتل امدمطع» ل اعممع. ابعد عمان معك عمص عطت1ع5ر 5ع 710 ةطأ اذ لع مفعاس

 ةطقصلمدصغمعمغ ]م مدعاتع ءأ عدل دتععمأا عد 001 3 13 مهص11[10, 5325 1©-

 عملع» عم ةصتغعع. ]نعد ععمف لع ظدطعقمسم 1عو مونستر معمار, هد طتغععسأ
 نص ععقمصمل همدصطعع عا 1ع5 لغم ]1 ةععصأ

 ١ ١ ةءطقماكملدأغ دع عمدتك هددت دصع طقتتأ عادت 0'هاذ 11 7:0ائةنغ نع ن1 5ع 0

 (0نمصسل ظدطعؤخمسم مودصاأ هحعع هعالع ععوصلع ؟1ءامزعع عا عع عمق ةانعع5ر
 1ع رمز مصتغ مزعل ذ اعمعع لععدصغ طدت, 8غ لعد ؟هعدح ممتع ]تتر 1ع !ةلل عاقب

 1ع معصم عمعتم , دمتغ هدد 15مهوزانمص كوص ممانتتت مز عا دعف طاعصم ءأ 1ع ممدصعسم

 ةحعع ]دق عد ةدص مدلقتفز 11 طسغ ةجعع ]دق عا 1ع فصطاف لع عمدعتءدقءافق
  لمومع 8دطعقمسج ؟نغ ةددق 1من عسعع لع دتسي ه1 آخ 8غ مصصقتاتع ةمد

 ممدصت. 5ءاددصاعمافأغ دع 14و, دع نعود لع هع مرمواععم عت, طقتفم 12 اعمنع ءأ

 دع انصغ لعاواتأ لععدسأ اطدن. .8دطعقس 1ةطحتأم هذ ةةفدعمتت آنت 30عوود 6

 طوصصعم مهعوا1عد ةغ ]ست لعصفصلم عم مصدسموع تصع 8116 نحت آنت ةامتأ دفع
037 1٠ 
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 منعلإو هعمدخ مدرب اههيلي امو نكمو لبيدلا لعجو اهب هيي ظ
 ةسهتف كو تشهاذتلا نىم هيلا ىدنهأو هدالبشاس نع ةبيرضلا هل |

 زهجو دعلا نوفي ام روفلا دولجو 0 بيطلاو ةايفلاو ةحاسالاو

 دي © ىوقاب رهش قارتيإ * ءهأقلت هجون مارب نأ م ةنتفم لاومأب ةنبالا

 عّقشملا ةياهن.غلب اتلف تلكتش هعّتشو اهطشناو سففرتساو ة اهطسبأو ١

  فوصناو هعدو

 هفرصنم دعب ةرما هيلع " ىرج ام

 م هفلاحم دعسلاو هدهاسم يلو نئادملاب هكلم زتقتسم مارهب دواع ان
 رابمت ءانتحا نف ةتواعنل داع هديب عوط رهدلاو ةريمأ تبدي ايددلاو ْ

 17 31 ليبدلا. - ( 3155. ىوق ام. - (37 ( اهطساو . -- () © ىرجلا . ب 9 13155. هفلاخم .

 061ج 5116 لد 1"دعطخمنس. 5ءطمسلم]هغ 15 ]حت لمدصق مماتنع [عدصصع 11 101

 ةواتك 53 لهرضصتسمأاتمد [8دهتطما ها 1[ه]جؤص ةأغ 165 هما" 65 20) 2 ءعص1عوور ةاعصج ٠

 عدععم هذ ]نت مهزتع» اعطاتأ موانن 55 3111135 71011 6 ]سن لمدصم 0ع 1'هد,

 لع 1'ةعووصأ, لعد ةعصعق, ع5 ة1ةمطقسأف, 5 ]مة:اتطتك 06 117011 ءأ 5

 061 58 مهما طغمعذ هد سقف 6 1م هدد ط1*ةطأ] ور ها( دقات اند هذ هد لع

 نص ةوتتمد وع لكدصع "1 «ط عقد دن نلت 8 وطغؤس موتا ةققاتتأع 0101

 آ*[ مق صىءطمطتعب 711155321 أ ع6 61 اج 2000 هع ماعتس 0' عماعةتمس. ةءاطقس-

 آعمالوغ, 1'ةججذضغ ةععم مد مدعم هتتقفأ 1نأص لملم ممانتةقأ 1ع 1هنعب ملأ مدع
 ل6 ]ن1 هأ ةئءرو "عا ْ

601171181111111 21 841118431 42115 5017 

 آمدناتع ظدطعقس 1نأ 06 31 زمكام]16 ةمضق هو ممول ونعم هذ

 31د0ةتدب 1ع طوصاعتر» نامضأ ذدد 50616 ةدوتماأفسأ هأغ آه ؟مءادصع هون 311166,

 1 نصتخ عد دواتطمتف 3 ة5عق 1015 ءأ 16 .ةزغعأع ةعععماهصغ هه لممدتس ق0 11 ع

 مدس ص عسوم هذ هتعئالت»ع 1غذ [مادتاك عد ماهتعتعس ءغ ذ مدوصلعع 14و 61
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 اباطعلاب نايعالاو ةبزإرملا شجي معو تاذللا راكبا ع ارقفأو اا تاما

 مل ٍتحاو نينس عبس حارخ اياعرلا غّوسو تاعاطقالاو تايالولاو علشلاو
 نم لاقو وهللاب ماَتالا ةيجزتو برصلا ىلع لابقالاب معرماف هسفنل تحأ ام

 لكعف اهقح قصتقلاو " فزعلا ءاطعأ نع لاجل ريض وص ة مكنم ن ناك

 هيلعو هتاقوا معنتو هشيع ةباط| ىلع هنيعُيو هناشل هغّرفي اهب هرظنلا

 قيامنلاا غرفف ىقتقفشو ىدوجب ّيىظلا.ناسحاو فاش ىف ةمشحلا ضفر

 لقت تلاوراقغلا ةرقاعم ىن راذعلا علخب اولغتشاو مذالمو مميهالمل
 . ىلع قنامالا ةحلاصمو ناغالا ديب ) دوهنلا ناقرو دودقل ح أافعب

 قاوسالا كيباننع ىتح ةيعسلاو ةعدلا سابل نو نهلا شْرُفو 2

 (0) 11 تاّدضملا. - 2 231 قرغلا . ب ( 21 رظنملا . - 4! © ضوهنلا. ا5) )1 عومسو.

 . لعق ]هات1ةذدصععؤ. ]1 ةععم»له ذ غهدتك 1ع5ذ ممهعمعطقص ءأ نذ اهانق 1عو ععنضصلقر
 ءد لتفاتس عدقمأ مدس ندات ةععصص عمأ نعءامتسم 0" عماخع ةنعر, ع5 2110عهأ30طقر

 لعق "مطعن 0" طمصم عاتب لع5 عماتتت ع معمم عدأك ءأ لعد طعام ءأ طغ «عطم1قع ةتت

 مقانؤا لع 1[ سما لع دعرمأ ةصصغ عد.

 ١ ؟كهدحاهصأ ماتت ةع5 ةدز عاق نع نتنتل وولف 011 استحصسم ةدص ع ١ ظدطعقسم

 1ةترع قمصص قسم 02 لع دع 11معزح ةتح ماهتفتتع 0ع  طمتسع لح رتص عا 0ع مةقةعم

 . 1همجع [!ةيصمو ة دع لتحت عساتس. 11 لتأ : « 51 دعا حدنحس 0" عطا ع 70133 5 ع5أ 295 عد

 ةامغ لع ةدطح عدت ةدتح 6م عمق عف 6و 1ةداتصم هأغ ع5 لل عمات ووعد عمافر مصممص

 . لع هزج عدا لع آتت مممعمسع» 1عو مممزتعمق نادت ]مت عنعصغ لعد 1هلقتعد ةغاست

 ردهم ءانعمأ لع ممعمعت تصف 16 ةعمفوطأع هغ ل' عددطءالتع عذر هانعف, 5
 ىننع ]دتحصغرممع لعععو ممعاط»ع لع فقأغ اةدتع [جدفنع طمصتع عد مح'20عوووصأ

 . وعم لعمممتست لع5 ءأ عد مرصتحامصأ ةادتك ج3 عمص 6705116 عا م8  طوص4فء» كم

 مطقغةواتعم نر 16م5 ععصق ة'ةطقص لم دصمتعسا ةماتغععومعمأ ذ 1ةاتتف 76 01335-

 ةور معو عأ ة 1عدعو  مامتعتعسر دع 115ةهتعمأ ةوصق ءمصاتعةتسأع ةاتع 00عام

 لت طر اهدغ هد 1013 ممصخأ ة8عع 1عو زوددعذ ع5 طعاأ1و5 أ 1عو ةعلصق لعق

 7162 ععق , ءأ مهقدقتعمسأ 1عدتع اأعدصرمف هذ ةءماجأعع لعد ءطفصسفممق ءأ ذ ةةطف[هتعع
 ابرق لفوتعكر لفصق نصع مدعادتتع نمتفطتلع ءأغ هصع اعدسوتتتلامع 114
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 عطقناو تاراسعلاو حلاصملا تليطيو عارولا لظيتو. عاتصلا برام

 ىلا اودوعالا سانلا ىف ىدوقف ماهيب ريم| ذمته تارابتحلاو أو بلهلل
 لاوز ىلا عصا سقشت ندل نم مكفياعم ىلع اولبقأر مكيتاكم
 نيب نمعماج موي لك اونوكتل سنالا سلاجيب اولغتشا رف سمتلا
 رونمالا سدا .ئتحارتمالا ارفع م اف ىرلاز لعتشلا» نمير: يصالا] فاينل

 اوما مارهب نا ّرف بارطضالاو ءاوتلالا دعب تلدتعأو باوصلا نفس ىلا

 لع وو ريفي ةكرشلا نبا نرغب هيو نصاترعراهسل ريل 0
 ىذا مامسلإب «لالخالا مملعر بكداف سلا ةرفضو عيؤإلا:ةرتيضخ ٠
 قمم مرد ةكاب اوطم,مقلا انيلطت هن فال اهنا زيئاسم رئاتزالا مرارا

 (1) 1 للعلا (2) 131ةجمواتع لمصم 181. - (3 11 لالخالاب

 ءأ لقصف 1'ةتددصعع هغ1ع طاعمص -ةمعء. ]1 5 ءعدقاتتا»اا ندع 1ع صحه ضعطغف ل عرض عت

 ممتعصستأ 710عق, نسمد دع انماتحتتأغ مانق 0'ةساتممسف, ودع 1عق اهطماتسعاتاو
 ةهطوصلمدصسفتعسا 1ع امدحدتل, ندع 145 ههااسععو م6ةمادددتعما عا ندع 16 مدح

 رمعجعع ءأ 1ع ا مهصقمعأاتمدد ءعوووتعسأ. 1دطغقمم طغ ةلمعد معمعأ ةصصعتا مهضمت

 1عو ممان1جنمصق : « قا1وصقر "عاماتعم عم ل 705 001ةعدوز0مق عا 0ععاتز) 62-015

 خذ عموصع ماعم تع لعمستم 1ع 1يوع لع !'دسمعو»ع زسكومف صلت, ءأ اح عمم
 ىماتك ةتكاتتأع هت ماهتمتع لع طمتعع عد دهغاغ, لع ةهعمصس ذ دحعسع» لع ظهطأن

 ءاطفونع زمربع 1ع لععمتع ل" هعومغسع اعد ممل عدم 0' ءعتماعم نع ءأ 1ع ماقتفتتا
 لع طمتععر 1ع 1هطعسع عا 15 زهدتتفددصعفعا » ()2 دع نمرصآمدنمم ذ عع تمصحصم 13ج

 لعمص عمأ, لع ةمرتاع ندع ]ع5 كطمودعف معماعؤعدأ لقصف [ هلع 0ععمات [ تصنع

 أ معمر عما احس فانعو 6 عاماتعم» هردعند 1م ءمدصطظتفتمم ءا 1ع لفددصممل

 الص ةمزع ظدطعقمسم, هد عع عدقفسصأ لع ةوص مهعع ع ءاطققدعب م8859 مق

 لختص ععمتومع لع ععصق لق معديمأع ندت طحت ةتعمأ لكس تس ةانع 1 طعضطع هت
 مس عاطع» لصد 5516م1. 11 1ند طاقسحم لع ةعردعتحع» لع 1م مهاسكتعامع تت ءطقضتتع

 1عو ءومرتأك. « كزمع, لتععمسأ تاك , دمانك ةحوصخ ءاطعمءطغ ةسز هاحسل'طاتخ ند دتتاتع

 هرملعس, عم هالكدصتغ هعدغ لتعطعسمسق, وصف مماتحمتع عد اسضواتح ع » ظدطعقم
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 () مب عاتمتسالاو مفاد (3) شرا أو ةكلام 8 مهل 551 -

 مل ىنيذا 7 دوسلا ىنويروللا ءالعم مملسن نمهف مقوقح ءاضق

 نادهعلا رقنو رممازملا ىف قملاب صنقخت

 روج مارهبر ما رخآ ركذ

 اهرصقو ايلول له نلأم ىم اهتاكو ةنس نورشعو كالث هكلم ىنم (ة) نضم

 ةفوكلا هام ىلا راس هنا ئربطلا ركذف سنالا تاظحلو شمعلا تالفغ
 () 31 رظنتس. -- (» 31 نيعمتسملا ... قاذحلا - (0 31 ايعارلا. - () 3[ةمودع لدصف (.

 ب (9 315 تضم امل.

 11[ : « ة[ندنك 820115 د مرنمعمسععمسق. ١ 11 طغ ةءماسف ذ ةءطقسلعمامأ !'[صمتعم

 ان لعدم ةصلع» ننتل ةحح مرفأ قل قو مدع يتقاسم محتأاع لعف رداسسم طقطتلعد

 تحفز لعدد عا لعف ممعزل [ عد ءطقفصأ عدن. 5ءابقصلعقلهأ 1ع5 ةوصأ عمك مال ذر

 ظولطتعةمسد 1عد  لتفدؤصتسم لمصق ةعد معموتس عع, هىلمدصسفسأ ةتت معاتجأم 0

 1عو عدح م1 هزتعر» ها لع دع امتعع لتحت عماتنع مدن عن عد ]عدن لمصصقتتأ انصع لاتكأع

 مم ملطاتأت مد. (ر'ءعوغ لع هعو طمصسصعق ندع 0لعوععملعمأ نعو ممتع آمالك

 لمضغ 13 معم[عووتمس» مدسات عمل ةعع ءوأ 6 زماتعم لع ]15 انام ءأ لت آنا.

 للا مان ظل ط1 كد ةآ-010101

 قردرتعو اند "6ع لع اص عاسأ 015 ةلق 111[0, 34 8115© لع ]هرب ءادوعمتم

 أ 1ع طص غو عاف ر مديوتفدهتعمسأ لعف طعسسعو 10تصفعد مركفعم ةاتعع 1ع "1!" عصمت ,

 هممنطغع5 ةددع 1ءموز أ تكعم لح ممر نصت معات علا عمصقدع1ع5 ن1 1

 هوق 5011015 أ ةاتحع 1نذأامصأف 06 م1351 وطقم , هلضقأ 00

 '[[دةطوسب دع ممهتغ خذ ةاذط لع آكهذكح مماتع زن كطقفذع“ الص زهد ةامصأ
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 . ميدو هيي ل ومار يستط دن مي تانتي كاهل
 قييم ىلا عييت زر لقا مدي رافانم اطفروغلا ديعب بجح ىف

 ىتح ههتقاجو هنهط مط حارخاو هشام فزن ىف ةساغلاو ةاعقلا اول حمساو

 اتلو © «مرهي هج ذاديعبل كءاوردخب إو اًماظع اًماكآ اهنم ارعمج

 هغلبت مل ام منم تغليف. س انلا ىلع هب ةبيصملا تمظع هنم ل سهلا

 هع هيلع معّرَج ٌدتشأو هلبق كولملا نم حا ىف

 ىلع هتقغشو هراتآ نسحو:هناننز ِبِملْيَو ةَمايا ةراضن ىلع اًريغك اوفشأتو
 اولاقو كلامملا 5 عيهج ىف «رقأملاو تاحانملا اومادإو بدانملا هل. اوماقاو:هقيتعر
 نسح هلبعف ليهو هرب نع هتازاجتو هركش نم هب أدين ام كا نأ

 0) 3[دموتع لمصو 0. - 2 11 مارهب ةقج ىيا هنناج ٠ سس" (0)*ل مهراسكاو . بت -0) 195

 متاملاو تاجانملا . دس [9) 11 589

  رممسأم هذ ءطععم] , 11, كمانتكاتأ 2م185 نص ةصع 52117286 ءأر 1 101115 ة خ1

 عموصلع لتدامصعع, 11 [هدصصطو لفصق انص مادتأك انف ممملكمسلم هز عملكممعف ءأ
 لتوودستأ. 55 مغرم دع تقصقمواه, 27عع لعقن 1هجاغ5 لع ععصقو ف 10ه

 لت ماتناكز 15 مانتفد ان عدتو أ 145 م10م ععادتق دج هنلا ةئوصغ ذ هج 6مات1 عا" 1 عدلت
 هغ 3 ل6طامجعم 1'دعوتلع هغ 12 ؟ةقعر لع غغالع ةهماع نتلك هد [نهرحم ةيجعصأ 6
 طقسأعو مممدام عمعدز مممتك 115 مع مةاجموسومأ مدق هذ ععاتعو» 1ع ءمدنمو لع
 ظدطعقس . آ,مع5ومتأ هز ةحدتغ ماسك هينعاتس وممتع لع 14 معانات عاب 1

 مم 1ع5 ععصق نصع 1 صصص عمقع هلم غر نمت 1عابع ءهحفو نص ءامه متم ملت
 115 معصم 27216451 م0107 م0101 0 06 5و م:606ءعووعمروز 115 ةامتعسأ

 .0650165 لع دد ممم عغ لع 1ح ععوصلع مععأع نس'تلك هجوتعمسأ 1هتأع عد لتتم 11

 ععرمءاامتعما مه1مدلغصءمأ ددص منوصع (هتمددصا ءا طعتسءاتع, ةعو طالع
 ةهعاتممد ءأ هه طوصلغ ءعدحتععو ةعد ةدز عام. 115 ءقلغطعؤمعدأ ممدع انتي لوصق

 0165 14د :ممووتس هعد, ع5 اهم عما وت هدق عا هعمستمغموسأ لعق هقوعرسط] ةعو
 0ع لعسدتا ءهغ لع همدلم]غوصعع ممل مسا 1هدعنعسصممؤ. آكأ 115 لتععسأ : « آه

 ممعست عع مقجلمع لع مععمدس مهتقكقسوع ءأ 0ع عمدت سلع ندع طهاتق ةللمصق
 ادن اة صمت عمع» مموج وه طغمتعمتأام ءأ 801: 8 انتا ممتع 0 ءوأ لع
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  لذيو مهظعتو متمدخ ىف سفنالا لاذتباو هدلوو هبقع ىن هل ةفالدل
 وان بع :ةرفرألا |لسؤت دقمت ىلع اول مقاز :ةعيمعز_مايبضو هيب ىف دهبل
 هدنعغاوضق ىنسهجحو ملاومأو مم دالوأو مسفنأب هودفو فو مارهب نب دره دز

 ا انتمي ىذلا هلل اةيكنيم منع ءاكبلاب م ةالياصو

 مي هلعيابق هيلع ارلاعنا 7 3 ةافرنماب

 مارهب نب درجدزي كلم
 كلما اهتا كل هللا كرب اولاقف سانلا هل اعد مارهب نب درج دزي كلم اتم

 1( 0-00 لوصق: 3 ب (9 1 غلبو

 است كمصد ص عع لع طوصق ةانعععودعاتت5 م15 مدعصمت ةعذ لعدوعملقسأق, 0ع م؟00ت-

 عمعع مماعع »تع هذ 16و ةوحتم ءا ذ 1عد طصصم»عع ءأ لع ادتعع اماتق طمذ وأخ
 مم هاططاعمتمع اعد ءمغمع هدم[ دعاتمس ءأ 1عدع ةطمتأتغ. » الص ههق 60[,

 داق ةهللغمعمأ دع معمداععمعع لععوستأ !ةهلعلز تل, طلخ لع 8ظوطعقمسو ءا ادت

 . ف ءاورمؤيموصأ ندع 1ةنرتك معرتنمصصعفر 31251 0[ هرحادسأم ءهأغ ]عدو طاعسق

 نامتعمأ دج دئوصعمد». ةدنو هتموت هم كد م:6ةةصمع, معم0لمصأ 65

 مممدص عمان, طممستلءدأغ طقسا ءعمصصعمأ 1عدع لمدلعت» مدع لعد ماعتتو عا ع5
 ةدصعأهأك , 115 لتعومتأ : « آبمدغ ةمزغ طلعات نحت , ةزتوسأ "غءامسغ هع نت'تل 5
 هحتدتغ همددطغ لع ماسك مع6ءلعاتحر همادف 1ةقأ هطاعمتم نع يدع ]هد معانغ لغواعت

 06 مادحق ءيعف]] ءهجغ كار ممادك هزتدسأ ةرعماتحت غد دهن 1 ماسق اعمسطا1ع لعق هلهق-
 ١ مممطعق م0115 120 قع مد 1ع دانك همطأع معدد م1 دعدصأإ » ائطقاتتأعو 3ع 2165-

 ١ ودصأ ةيتالمست لع طحت, ذلك آنت من1 ةععدأ 1ع دهموصعمأ ل: طصطصسقوع ءا 1ع م0-
 ه1ةهدص ةرععمأ 101

 مظمللل ما القطع طلاظلم , 511:5 28 4115431

 .اسممدودع آةملعلر ءكل, ظلك لع ا ءاتأ م1 1ع موتا0112, 1و معدد

 . 1 ةعواويص ؤنيئعمغ لع 1عدع5 معدج ءأ لتععما : « 0ع طداعد 1ع طغصتفةعو م 501
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 انلي 0 لاا

 هد ا 53 11د لد ندوبوا ينو عت حو كبح

 حو د ا 555



 5/0 1115101171 215 5 5 كدت

 فرتعو ل او ةداعسلاو ا“ فكل زم 0 هنب دابج اه

 5 راكد هع نطو مبا د علاء

 ل امن ل كاسمم مك اسي ا

 ::وابمك اهراعا كتدوو ءارجل لضفا اع هللا اهازجو ةهرلإو مالسلا

 00 لا سلب رز نارا اهنضوا .

 ا ب يرسل 3 مكب ةنو

 , هيلع ةاناكملا رخؤن الو هقح ىسننال ام هتافو دعب هل مكركشو

 لوصق 12 "هرنةتتأغ لمدغ 11 5 1236055, نسل [' ةععمز"لع ءمدقأ[ةصقطم ةاحأ مات

 طلعم ءأ (هدأع م"05مؤضاأغ, امادأ طوصطعتم ءأ امهداع .ععؤقفعإ 0 نذل 00001

 011 [ع دانز ءاذ أمد "6 عمع ةاتكدا م0ةزدغرعع نتع عانت لع امد من8! (رهت" هونك

 16 ع0اتت عم رص عطأ 0"ة تعدم 0ع ةءو م0606ءعددءعاتسوةلك هامدخغ ومضات, مضتقتع

 ةمانق 16 ةزعص , ت06 (عا]16 ةزودوصعع ء(اممسأ 06 طعص- نا, نمع 66 :ةماتافص 66.

 دمع يتقاعمعع هز ةعمفمطاع أ امصغ لع مماعمتعسصعتا هد عقضفنهل1ا 6
 هذ 1عو ممزك م6ءقملعصتن 1عو ةحوتعما طاعض امهتاغد عا ءمدحط] غ5 لع طقعط-

 [هتاك, ةعععرراف نص ةعجلز هأ ءقدأ 1ع ظلك نحن ه «6مدعف 1ع مممأ ناد'ةت تأ دق

 1ع مفععر نتن 2 "عوام هع ندع ءعاستسما .ةت'دتأ ططقف ءا نادت ه 1ععطصغ 63

 مامتع5 ننألأ ةكةتغ ههمقؤعق. الوادم لعموم ةصلممف ذ الطاعات مماتن" غو ةقتغف 16

 داما عا 1م هماففمعمملع. 0011 دعدتلاع 1عدتغ ةعئم»0عرع موتحن» طماتف 15 دصعتا-

 اعدعع لعم ممءمدصرمءعصفعن ! اغا لع ممصع نسل 5 لمدسف 1! طغت م6 6 1ات

 مهند ءأ لع 1عدعو كاغذ, نس] اع 1ههدع طغضخعت» هتتقؤت ع5 ةصصقعن لع 1عانتع
 دعا » 220١علر وسل اعدم ممممدلتغأ : «(0هع التعب تمتنع ؟هأنع ملغم ءأ

 لمدصع ذهنك 0'ةطم»ل هدأ طعم ءأ امدأع عمعومعإ» اننف 11 لقا : « لوانق

 هاهم ان 1! هام ءطعسم عمأ دز ةلطعغتلع ناتع ؟0اج5 هتاعت انف هنوصغ هذ همانعع مغدع
 معملممأ ودلع ءأ مامع هز رتخع عجوأت ادلع ةردرنفو ده مما هعق ةعضاتست طف
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 0 اع أم مكروماب انتيانعو مكيلع انتقفش نم نورتسو

 قتقيرمدلا نم ائيح ككم هتا ف هنذاو هللا ةئيشم مكنونظ

 0 ءاضقو تليجلا ىنيل ىف هتريسب رمسيو' هيعاسم ىدتقيو هيبا

 سرعف ةقفريلا.ىذالا ةرمك نم هيف لذتبي ناك اتع ننابعبالا كسا ند

 مدوع ام نيسحا ىلإ داعو ميتعاف عيلع كلذ ةقشم هثأصعن ضعب هل

 اهتم خيار ام آ : نأ "مكل ىتبني سيل هنأ مل لاق د

 نم عيج ىلع اًيجاو اح كلذ اورت نا ىلع مكب هرب طرفو مكاتا اديب

 كلذ عفربم مكل هيجوي انوبأ ناك ام. لكي ةضعي لجل نآو هدعب

 ةفلقخم كولملا عئابط ن كاف :يبايل يومهم م ىيتكلاو ركل ىلإ بج

 "1 11 رنا 9 31 مهل..-- ا" (0:قيضو.

 10015 0 كت لعد لعماتأاك خذ مماعع مععمسصهتكددصعع ناتع ج05 5 هاتطاتع-

 1015 5 6غ لوم صمانم مع اههلعموصق دق ذه دعوج 1ع 1ج لعاأع. [!وادك ةلنصع#

 لع هماعع مالت ءالس0ع ممهجنع هاجك عا لح ةمتص نانع ط0ان5 معه 20طق 06 05

 ها[و1 معد لعد ممعبحتع5 لمدغ جوادم دعععت ءمداعمأق ءأ نتن :62115ععمصغ 05

 ءةرمفرمدم ءعدر مدع 12 >ه1مداغ لع اآناعسم ءأ هحعع دورص هع قيصعسأ »

 الهم لعل نأ معملمصغأ نص ءعمامتس عصور, ممم عطقتخ هان 1ع5ذ اهدعع5 لع
 . همم مغرععر دع ءمما1هدصسددتغ هذ 563: 1هدقط]عد [هومدف ل هيتع ءا ددتحدتخ اه مغسصع
 انودع لع ءمدلستاأع, ةامصغأ 1دعالعصعمأ ةهعععموتطاع ءأا [دتددصأ ل01[ ةنح

 معومفغاعد. اظصفاتلاع 11 مصل 02:4 56 لغموسات» لع 1" طمفطتاملع لع دع مم-

 ليعدع» مدع لع ![ممنندعصاعد ةنلتعسععد. ةالقتع ادم لع دعد 2لغ]1ع5د مدقعتال

 اعرب ]نت ةردصأ معمم مدعستغ ندع نعام قيفدتا لع 18 معنصع خذ دعد ةدز ءاقر زل

 ابدع لمصمم ددطم[دعانمس ءأا تمتسخ هذ 1' يععال عما درداغصدع ةسودعأ 11 1ع5 ةكوتأ

 - ةععم تا مسصغم. 2هنم نأ آه لثأ : «]1 دع ؟دأ م35 نانع 10 1حرد1 ]121116 376

 ْ ادودعالع 70ا15 2742 نأغ امدتاغو مدع مماسع منع ءأ ]' هع ععووزز أ طلصأم نتن

 ىماتن ج اغسدمت عمغع هدد 1سلستمعمأ خذ كسملتعع ندع هءانع ممهصاغمع ل هوتع ءوأ
 هطاتعدامزسع مدان امانك 5ع5 ةاتععععدعتتذر عا يدع, 51 1 نص ل ءدع دمصواتع ف

 هرج5 "ععممسهلاع امك 1ع5 معج116وعد ندع مماعع مغعع ١١015 26عم081

 ماك جا تطدتعت عاد هذ دمصس هععدعت] , غد مدعءعاطمه د1 هاج قذف 52 دعا. آنعق
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 كاملا ىلع سيلو ةنمزالا عممج قفاوي ال مدر ناز لكلو ةنيابعم مدا ]

 ىف قالذ“ ناك" اذا ةزؤنما هاف هنأعقب هدارفناو هتولخ لوط ىف بُئَع

 بكاوشلا داوم منتو ودعلا هةدياكمو هككلنيملا ماظنو ةّقعرلا حالص

 لدعلا 0 !هابأ لّققت هنأ 28 هني 00 هينقز اجار 0#

 برشتلا ىلع بابكالاو دّيصتلا ىف هفلاخو ةراخلاو ةفارلاو هداهبشللا#

 هب هعولو و هانا انهاف هنمرقطتو ةدحاوب هضفر هناف دّيضتلا انمأ

 الثل هنمرفكتسي مو هيف دصتقا هتاف برشلا اماو:هملتع هتعبنظاوتو
 نيترتم وأ هرم عوبسالا ىف برشي ناكف ةكلهوملا ريبدت ىنع هلغشي

 زاجناو ءادعالا كع ةذشلاو ءاضعتتا ةروامشم هيلع كارمألا "بذا راك ٠

 0) 0 اذا, © 0 ةظدماكمو . ح 2 31 عدوع. - ) 0 ةايآ.

 1015 2016 35 105 14 ممفدمع قفموعافرنع هأ 1هدعس 106ه5د ل1 (نطقعاتع

 [6ا205 3 505 58 نات 26 كمدتت1عطأ م35 4 1015 3 [عرم مو. آرع "01 ©

 مغسأع مهق لعد "عممءطعق 511 لعسصعت»ع 1ع ماطق 5هاتتنعضأ ةصقءعءعقةتطاع,

 515016 عا ة'وععاتججع لع عد 1ةهتمعوز قع تقومون ةصفاتمع* 12: ءمصلتاتمت
 لت معاتجمأع , مواتر طمقتس أعطت 1:18[ةغ 16 ظوص هرعت“ , ممتع ممن طتسعت»

 عاتعر"ع مدام 1" عمضعمتت ءأ م0اتخع ةمردج مر 1مد هلم انة. د آرنع5و معمق ةعمعإ-

 [616 21 565 7815085, 321011176 عج1 565 10663 ءأ 300 ما فرع عصأ همز 53866 3713.

 آله20علز "ل ةدتأمتأ هد 006 ةم معهم ونانمسأ 1 زنناتعع, هم ؟ةكلادصسأ

 13 طؤصصع ةلستست ةانهاقمم 06م هم 5ع مممماةمأ طاعست ءاللاقصأ ءأ ةح

 معملدصأ 16 مدن 1هدتدددصأ. آالدتف 11 مع ددتكدتأ مهق دود ةيعصصماو "1ةانع
 ىعصعمأ هذ 12 كطققذع ءغ غ دون عمات ممتع 16 تم. اكد هع ناتت مد نعنع 2
 ءطقفدعر 11 !'ةطوصلمدمقتا همرص م1 ناعم عه 1 ءمرم5106ةصأ همدصصمع ةامصأ

 لع متدتتت تك ةاتعا1176 , هذ قنفع 06 نع نانآ نام[ ةنكلت# غ ةمد 0616 ادي 16 111

 06 وذ ناو 11716 ةنوع يل هغ ىداتسسعا 1 ةمعصأ. 0 نمصأ هد دتس ل هت

 نكون مم 006 ندد عدخغ عا معد طاتحتتتك مه5 ةهاتح عما, ةطسص 0ع م ةطخع مهق لتفأاتةتأ

 . لت 8017 عرضط عدد 6اقأ 06 1101هغ: 11 5ع هوصاعمأمتا 0ع طوتمع نصع هد 0عاتح زق
 مقنع ةعيصفتسع. 11 مدفن نهتأ نمدصصصع 5و مص عازم21 060هذ5 01 0611 6ركعدل
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 نابتيا هل ناكو دنهل رظنلا نسحو ةقعرلاب ةقرلاو دمعولاو دعولا
 الط ايهمم) او ةبابخلا:قارظاب اذهاف دورمفرخآلاو زمرم:ىقعي اهدحا
 نم افوخ اهدحا نس هد دق فايل اما 3 نجار ج رقمي: لك ةةفلاربلا

 ةبرارملا هوجوو ةلودلا نايعا ىلا هيف ىارلا لكوو رخآلا 0 ةشحو
 ةدومحم رّمهس نع رسكو ةنس ةرشع ىنامث و هكلم ماتأ تمّرصنتو

 ةايججراتأو

 مارهج نم دوج دز نبزوريف كلم

 ترجو | دس ا 0 يروم 0

 0 1 ةشحو ةدش نم.

 ةدعن دع نمصقعز]] عع, 0ع 1متنعع دعماتت 15 ؟1عاتعاتل" 1ع 5ع5 ةتطم ع5 جات ة226-

 ممتقر 0 ةععمصم] 15 10 9 هغ 'هعفعتدامو» ]عد ممعصه 6و, 0' عع عع

 نلةمح عمعع عمحوعو 1ع معدتجأاع هغ لع ؟ءتللع» هس طمص ةاهغ 06 1'دضمغع. ]11 ةتدتأ

 لعاتح ظلك, [[هردصمت أ 1"دتسعمافق, نانا 5ع لتكن عانهتعسأ مقنع 1عذ ماتتق 659

  ناتم]ت ن5 ءأ جن556021عصأ اماحآعق 165 7عضاتتق. يانا وانت هعهتعم هلا, عد

 0 6وز جم مص ]د 0'ءادحع ذنب 101 516660" ةاح م0117هزج, 1ع مم غءمرصس عد عدم عد

 لع 1ةسطع, 1هتددو 16 ةمزص لعد 0620ج ةحتح ععقصلف 4 110106 ءأ ةندح 10110-

 1 كرمدسحع مه ءطقس. آرع "نودع ع آل 0ز هن مرتغ طص ةعغو نصع لسعنع ع

 لتحطستاغ ةصق ءأ دصع ؟ممعاتمس, اعصمود "ةصزمأات للصفتعصعو ؟ة»اطتق عا 0ع

 . 6116و 2ءمطق.

 ملظعللال 21 7418007, 711:5 25 147080188, 711:5 215 4

 ةمرنو 15 ممم لع ا220علز ع0, دود لعدع طاقر 1هتعواثكق ءأ طمضطم0# ,

 وع لتقوم ج1 ينعم 1ع ممانح متع ءا 5 ءاممءؤرمعمتب ءاطهعدس لع هود هؤاغر ذ ةاعد

 355111عا“ 13 م05565ؤز0>. آبع5 ععطق م:6221621 م0315 م0101 ]تت 011 011



 574 111510118 2185 10155 م8513.

 ذازبإو .ةمصاكملا اىلأ انعام لادا دعنا نت امرك ىاليال للرب بوطخ
 بدي ىلع ادمان عد يونا, وعشت انتو هاير ةافيطلل

 راس عملا قبلا اوس دكدصلبخم ريان دا 01

 2 ث ميرو

 اهغورد قيضت 7 لست امِداَْحُأب 0 شيت ءاجحفم يس

 (9 اَهُعَوُمَد ٌتَصاُقَق 1 بموح“- فراج تشالف هزي 3 0 اذِإ

 م 6 ايراجتاف : 16 220 اهعومد هت 11غ : خيرات نم لوالا 7 ١

 2 (0 ترثكتف. شالب كلم ناثلا دل ى هيلي ولكل أ

 3) 1 مدلاو عمدلا . ربعلاب ىمسمل ا نوديرف نب. متن, ةمد85 لعاتات

 اذ) 1ك قمنا 1ع كقفصتتنعع لهصو ( ءا 1ع كطف-  مدهعف طاقم ءطعف, تعض 15 ةطل6غ 065 كطفمتاعد
 ماامعودتحومأ رن دمممصعمع ءمانغععسصعمأ. كرعنو لع 15 ددتتع 0ع !'هاناتة8.

 !ةسانع, ءهغ 11 ةنسصتسأ ع5 ةجعص عفن عماق نت هممت ةخمز» 1مدع لع 1م

 ممم. وتقر 165 لعتعج مكتسععو د ةامصغ هاتن5 ةهتتح طمقاتلتاه5 هردح

 ىءعماغد ءا ذ 12 عمعتنمو 0ةءامممع , آد ]نا فععمأ ءا د ةفددتآل ان ععصأ. آه طوخغمتااع

 اس ةصلعستأع, 0ع اءعالع دمام 01 5 هوطرععو هغ 16و آةصععف, ةصتحطن5 6

 . ةوصعو (1ةءطتووةتعمأ هأ دع 1هتدددتعتتا هطمتمع لمصم آعف مما تصعد ها 1و

 معرس ط دعو. لبعد لفتح افعع5و ءىضصصطد(امتعضأ ]دس ءمصاخع ]هداف امادغ عد

 ما1عجسهسأ 115 .1هتفدتعما مظعاناتع لندصع ةودلع ؟و]1 عدس ها ةرعودتعمأ ذ 12 15

 لد 55 ع( لعد 1جعص عون (نهو كضءممفأةمععفر, لثأ 1!'ةساعمم, دمع ةدزدعا] عه

 1و معن 41'0-ظ8ه]اجام»# نادت مضغ هع نيل ز 2 6 ماا طعذتست هأ لع ماسك
 . 610 معسأ نانت هنأ نأ 011 هان 5اه] ءأ 0 13 عانعر»ع ماع مهءاطع5 مدععطأق :

 فص 064 1 06و كتوردلتعيتو . لمصغأ 16و ممتاتمسعف طمس همصعصأ لع طقتصع, 06 ةمد"اع

 ناتع 1عتتو كتتعلكدعو عمت عصق عصأ 10م 6110115 ,

 (0تمصل نص ماتت, لك ةمحصطو غعصغ 165 تصف ءمصاعع 1ع ةماععك ا يدع 1عدع ددصق ءماتلعر

 وع 5001 عمصعمأ لع 1عدع مدععمتأم, ةأ >؟هتله يدع هودتلعدأ 1عتنو 1ة3طق عة.
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 اَهْفوُعَم 56 ٍماَحَأ "وج 0 اًهَنْيَب عطَفَت اصير جاو
 22 م مد

 0 [يشهلول هلكت ام 0 اًهسوقن زَعا رثو نم ُلِقَقت

 - قحلو هسأر هقرافو هسفن هقتاف دقو زمره نع برم ةربه تفشكتنا

 ربيرس دعتقا هنا ف مزهجو زورمف ماكيف هتيب لها نمرفن ةئالث هب
 "تهت مو اِهَرَذ ضرالاو :اميز ءامسلا بكسماف جاقلاب بصتعاو كلملا
 ل 2 0 أغو ل ىدي ىنمنب 4 1 همت ىلإ حايرلا

 ئ نونيبصب ىغفس ىلع 000 ىنمهنس حمس عاملا 4 (ه) 0-6 1

 تنامو ءالبلاو دههلل مقافتو ءالغلاو ررضلا لهتشو ماعطلا زوعاو زعو. مع
 0) 8ةصق 1' عدس هنكع لس لتحوص 0'ق1-ظماطأمرأ لع 1 ظنطا: هاطغوبدع ههغمسهلع (طمق. هن 3086 ,
 ه0 ]1غ مهنيب أ رجوع. ب (© (6 7و, لقصف 16 لتالقطر 5ع تماناتع عطاتتع 165 لعاتا>ت 5 ناسرفو

 ©[ تبرتحا اذا. 3(  315. تضنو . - 4! 5. ةيزللا . )5(  315. تيداق.

 . المع مغاذع لع اوصععو طعمع لعم اآئعمم دةدععمو لع ةطسنلاع. ((ءادتت نتن طرلخع هعو !ذعصق

 ةمعماتت" 1ع طاقصس ع.

 . 115 ةعمرععمأر, مدنع ؟ءمععمسعع, 276غ 065 طقتصك نتن ف مفتصع !عاتت' 0ط6غزوؤعطأ ر هعاتات 01

 عدت ةردغ 145 مآتتق“ عك.

 طصتفر نتحصل 12 ممهندنغعع لع 12 طدامتللع ةاهتك ل1551م6ثع, 2

 كدأغ اعماتح6 مما, ةدصق اغاعر ءأ 6ع آنت اكهزف مومسومدمعن لع هد [ةصتلاع.

 1*هتعوذت 1و ماعم ءأ ممادمتانأ ذ عانكذ 0100 :

 1"هتعماذم , حماتتأع, مممصأم ذنب 1ع [ملصع ءا عاعمتخغ ]12 ءمددمسصع. 41

 1ع كعأ مءاتسغ د مآاستع ء«غ19 نع 5ع5 ا155هلنتن 1 عجاف , عمو 5

 ندع انزع ةطحمتع ممانن 30202 6عم 5د 01561ع00عر هعووؤععصغ لع ةمحألل عز

 145 ةودتح لت5مدعسدععصأ دمانك 12 [عمعر 14و ةماتعنعد اهيتاععسأر 145 هنلأتتعو

 .٠ 0عووة6ءاطغمومغأ ءا 16د ةعطععو مع لمصصغععصغ مدق لع طتتاق. آنع كعأ لعتم ةاتتندتأ

 [ةحصغ, 14 ةزادمتمد ةأمتأ ععومجع عغ 12 06 عودع مععصم هصعستع. آنه [مدمتسع

 لتتد دعم ةصصقعن, ماسك ظتصعفأعد نينع ]ع5 ةصصقعو 0ع 12 طستمع لع

 لموعمط. آنعو رجعو ةامتعما ياعم عمعمأ ؟ةععفر 12 مغصتتصع ءأ 1ع لغصشع

 00 ا دقو و عيوح ح نحم

1 7 7 37 2 100 

00077 0 
 | فون طوب نروع كج كرايم
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 ىديكدلا ف قإلا جف ةقردبلا اكسل تنجتا ةاطلادول ١
 ةاذدق لاس فلق. ىف ىساقو عضعضتو زورمهف لزخغاف ىانعلا ةبئانلاو

 لثاوا ىف ةريقسملا ةذصلا سسرقطتو هردص ةتقو !هقلح اجيو هنيع
 دلجتو كسامت هنأ ف ف هكلب لخير ههجو ىلع عهي نأب مه ىتح هناا

 منع عضوف هققفش راقب ماوادو هرظن نسحب سانلا كرادتو مرككتو
 ءادهإلا باوبا فو نيواودلا باوبأ قالغإب رماو راكتحالا مرذحو جارخل

 سرافو قارعلاو ناسارخب هلاتع ةقاك ىلا بتكو نيكاسللاو ءارقفلا
 ىف هترضحب مارجم ةالبلا كلتب نسانلا 8 8 ءارجا ىف قافألا رفاعي زاوهالاو

 نتعل باطتغملاب ”ٌقلحو تاعاطتنالا ئمقاي ماقامزا طفش: تاوتقلاب اانا را
 0) 315. هقلخ ىجتو . 9 215. رخل:

 ردعمأ "نعم م1 عضأ م0 12 طماوؤرتع ها 16م5 دهن عدمععد ةامتعسأا 6م013-
 روصامط] وو. ]نمد هزكعواتج هأ 165 طفافم طاتحعق موتمددتعمسا, 16 طغامتل ءأ

 ]هو طف[ع5د لع ةمدحصع ةميععمسس طوتعمأ. (نع ظدغ 12 ععوصلع (ةغةفاسم مط ع

 1!" 1[ نصعسعصأ اةتتطأع. 1"هتعمفم ةامتأ طصمغ هأ ةصغفدسأاتب ز1 لستعدتك لو

 [هاتضصعسأك همدصتصع 511 ةحدتغ نص 1نغن لع مهتلأاع لقصق ومد  هعزل, هدمطم

 دز ن0 05. 0طواتماتقتا 5م عمدزع, هموصطمع 51 ان2صع 14 0001:5531[ 8

 مماطسمسع. 11 هدفت 0 فءدتغ  ىدصصسع 0ع دمهتتحوتك ةهتنواتانع هعاانع ةلح ءطسلاغ

 مممامدعفو لت لفطتأ لع دود مموصع, 06 دمماع يحتل ةدغ ةدع 1ع مملصاأ 0ع

 ة'ءرح ج11 هج طففدفتل عغ 0'ةطوصلمدصعت» وص 10121122 15 11 56غ طوصصع

 همراعم 22 6عر 5112720118 601118 8115عالم ءا2أ 1آ”زص1مر«ادص عم 5ع طمتأغ هل 016701

 ل6 مهو ادع 12 عم ةممولأغر رتسخغ عج 210 ةتتح طمطططلعق م30 565 56601335,

 6غ ممم ممدمغلع نذ 1عاجتس ممهتتعح مدنع ةعذ طاعصلمت اق. ]1 1عاتت رة 1سصرمأب

 ]هدم 61 عملتأ 1'هععوجدمعوسم عمأ لعذ ععوتسف, هن0لمدسق لع 1عمطصعت 1عو طاتح

 رمعوتتاع لعو "ععماتج "عدم ءراقك ها 0'هددحتتسع» عنج لع آه لتداسطن تمد 065 مق

 ةاتح 7211715 هأ ةهتتح مهل طعاتعات>. ]1 ةعتللا ف 10انق 9 دول يوما |

 لهصو 1ع [؟طفؤدؤم, ]' 1 16 1”خمو, 1" ةطحفتم أ ]عد جتامعو 6 عتمطقر ]اتت

 معمدصس ةصلقصأ 0 هوتع عمحومو 1عو ععصخ لع هعو مدجتو قوحتمع 02 3815531
 ةهمدتعرت5 هعاتع 0ع 12 منورلعدعع ءأ لع 145 ةععمتتجتع مهتم ع5 7173 أ 06



577 .5 2158 25015 215 111510181 

 . كلت لما نيقاعيمل انوج هكلام ىف ىلنلا نم دحإو كوم هغلب

 ميبودكسل هيف تام ىذلا عضوملاوا ةيرقلاو| ةنيدملاو ةكلمملا

 ظ < قهيتن بدلا ةيكزحو ع كلذ ةاننع نيسلا ىنم هيلع ىشغي

 افهبف - ءامسلا دقع لح ىف هللا ىلا عرتضتلاو ءاعدلاو ركشلا ىلع لبقأو

 ءامنلا تخرإو باميلا لمت ىيلاتل حايرلا تقف ذأ هلاهتبا فوه

 ا[ ييعب والا هللا امحا ف اهيحاون تو ضرالا تقدغاو اهيلازع

 بصقلل ليقاو بديل ربداف اهكأله ىلع اهفارشا دعب ةّربلا كاغأو

 0( 215. ةثاغاو . - ( 215. بذل .

 [ةتع 1ع ممووتط]ع مدحت دع مدق ]عد 1هتددعم» مفرتعب 11 زر دعم !هدكأ أ 1ععطمع ندع
 3 همم" عممتأا ([ان ةعاتأ طمصسصسع [لقدق انتطصع 06 5 مرمةصععم نام[ ممم

 06 [حتسس , :1 مانصتستغا 14و طقطتامصاك لع 3 مموحتس 6ع ها لع 12 >كللع, لس

 . >1112عع هدج لع 1" ةعدلعمتغ هذ عا طوصصسع كتليولا مغص أ نستل !عتت 12111-

 . ععيمتل 1ع هطقطتسعمأ ]1ع ماك عمات عانت
 (0 نمد( 5 د ةهصصغعق ممهلطمعاس «عابمعد هجكح ةععمأ ذ 1عدنع طص "ه1

 نص زمان نتا 5 ةامتغ معدلس هذ 15 قصص مدعدع مماتت' 5ع [15[ةقدنع عا دع لثح

 دعمت دغ تنص طوصوسعأتس لمصغ 15 طوعطع ةامتغ طدلقمسعءعفع مهام طعقع. ]1

 ؟هتللخأ معرعلمع ءمدصعمتكددصعع, امصخ ناهتخ ععدص لع هه زهزع لع معد عمدا ع» هعا

 ةهصتسما ؟حدسأ تأ 0 هرجع عع هز 1 ةوسمألاع لع !'دتع. 11 لعدءوعملتغ لع كجعجوت

 هغ دع دصتغ هذ معملعع ععوععو هذ طعم ءأ هذ است هلع عددع» 0'هملفصتعو معلغععد

 ممادتع نتتل هددحسأ 1ع كعأا 1ص. طءدلقسأ 011 ةاتزد م1011 هتسفتر 145 عدا

 وع 1عيؤرععمأ ممتع عممدعسمط ]ع 1و منقععنر 14 تعا 1هتقذد ءمدتأعتت ةعو واتا عقر

 ْش 12 امردعع آدأ ةطوص(| حصحس ءوغ ة0560ع ءأ 65 000 1556]هنعدأ. 1!

 طزعم ممىنءعزللف 12 اعمعع لع ددص عم عماد ل155عطم عدغ أ ا 1و سن وأن

 نحت هحوتعمسأ غنا دس 14 ممتسأ لع موضع 12 لتدعألع ةنلمتوصسه أ !ةطمص-
 لقهصعع ةععاخوب 1ع5 ممملدتاك ةسعس ءماغمعمأ ءا 1غو مح طقتمدؤمعمتب هدد

: 0. 

 از مالنا 8515 547110711

 ل ع ا ل ع

 ف
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 لزالرلا تعمق ناو لوحالا تتسحو راعسالا تصخرو تالغنا 7
 تاراملا ىلع لبقاف تارتسملا حرسم زوريفل عستاو لزاونلا تمسفغاو .

 بابو ناجرج نهب "أهفو زورهف مار اهامقن ةنيدم قلاب ىنيو

 امامن ةنيدم ناجبرذأ ةيحانبو زورهف نسور اهاّهم ةنيدم لوص

 كام هزاونشخ ىوس كولملا هعاطاو كلما هل. قسوتساو زوريهف مارهش
 رصتخي نا دارإو ناسارخ وحن هدونجب راسف ناتسرافطو كيب ةاطايهلا
 . اطفنإو اًهاح فل هراغلا بكيت ااط هييتع اهيل ل تويطيف : ودعلا ىلا قيرطلا

 ىنريشملا ىلا رظضاو هركسع نم اريغك شطعلا لق ىتح قيرطلا ةالدا
 ةملاسملا ىن همكح ىلا لوزنلاو هّودع ىلا هعم اجن نم ةلذلاو ةلقلا لاح

 07 315. ىرج اهفو . - ( 315. ذاونشخ

 ممورمفرع منغ, 14و ةهاطات] هن مصسف 5ع لتدذز مفعم, 1ع ههلفستافو هعووؤيعومأ تأ

 ["هتعمنق م"عمعمسأ"# لع [هدتأع5د مدصأك لعق ةادز عافك لع ةداتم[هعاتمس.: 11 5ع

 م11 2105 ذ ةلورعرع لعد ةمصفاضست عا مدقز 11 ؟مممد ةددنع 16 (ععستغماعن

 مت تسع تلاع نستل همدحسم ظفصماا هتعم نتن داعم 1 وو رج هغ12 0ع

 لع 5مث] , انصع 31116 111[0 28 1033 ءطقصد]هتعمافت هأ لمصم 1 لطم

 طدتلرؤس نصسع 1116 نسنل مم صتم ةءاطقطةسم-أ“ هتوف

 آم "مجمع لع 1"هتعمفم ةامتغ 501[: عمد عما ةاملطأت ءأ 16و 025 "ععمدس تف

 ةوتعمأ هود هتاف, ف 1'عععمامم 06 [؟طعدءطخسصحة م, 1ع ممز لع 118ج

 . 1611165 خذ ظ8دللط ءا لمصمم 1ع '!'هططقسوأاؤفص. 1"هتسمافت دع ممتغ عج طصمقعآالع 376
 همو [ممدنموو ه5 16 [؟طم»ؤمؤس, ءغ مدحصع 11 ؟هدامتغ ها عنصلا»ع 1'عمصعست
 رجوع 1ع ماسك غودسأ كطعممتس حوددتع [مصحطعت» دنع ]تق 1مممتسغفطم عدأر 11 58

 .مهونع 1ع لفوعمأب هج لعطم»و لعق ءاتعيصتسق [مهعفق. 5عذ عتتلعد ع انتمهمم غن عصأ
 0ع «هدتع, لع ةمرتاع يدع 15 ةملك غ مفعم دصع ععمصلع مدعأتع لع ةورح ةعاتص 6ع
 1"هتهاذق هع اتا 1مع6م لع 7ءدتع ةكتوع هعاتات نتا ةةنعصأ ةءطقزممم ذ 12 ممم

 لقصمم نط ماكعاتج ةأمأ ءأغ طوصا1عدفعسد عمار هنتر غد لع دود ةمصعصتا عا 0ع 5ع

 ممملعع ذ لتدومفاتومر, ةد ؟دتكدمصأ 12 مدتح ءأ هد ممعممسأ 1" ةمعدق عود هدأ
 ةمحعرتو [؟لط عوءطماتس85 لع مع مالت "عت عمتتع لقصف ةودق م3375, لع 207: 6630171
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 نم ةفئثاط اهيلا تعبي الو هدالب ىلآ دوعي ال نأ ىلع ةدقاعملاو ةدهاعملاو

 هيف دهشاأ اًباتك كلذب هل بتكو هفارطا نم ىرطل ضيتعتي الو هيج

 1 ىتو هدالب ىلأ زورهف ىنصناف هقيرط ىنع هل جرفأ ىتح هسفن ىلع

 ْ روفت لجارمو رودت لبالب هردص

 زاونشخ ةذواعمو دهعلا ضقنو ردغلا ىلع ةتمحلو ةفنالا هتلمح ةلمهلل

 هتبيزارمو ةئارزو هاهنف هتبلاغمل ةبهالأ ذخأو هيلاريسملا عجاف برسل

 1! 315. هشيعل. -- (© 315. ناتسريفط نم هفرطنا .

 هتعانس تممذ 0'هعصقع, مت 0'هالمومعت» ةنتعاصع مهظأنع لع دوص اعمامتمع.

 11 ]تن معمتأ نص ةعافغ لقصف 1عىدعأ 11 جالعدامتا ل هح متع مالك ع5 دعم عع

 ممعدأ5. 5 [؟ 1 عدءطمات م7335 1ع موانع ءأ !"دهتعمشت "عامسعمم لقصف

 هم 7235: 22215 لقصف 5 ممااتسع "0هن]1ةهنعمأ لعد [هدعصص عساك ءغ طوستلاودح

 0231601 0165 "عوووصأتطل 5

 1:1 0431246117 21 1418007 001711181 1.5 5آ:5 701071

11500١ 

 . 1"هتعماثق نمت, اهدنعصص عمم قدحصصسع 11 ناهتأ مدع 1م معصففع ل ةاعع 6عدات

 لصد 1: هاطقسكأفؤص ةحوع نص اعأ ةءطععر مانحتوتأ 12 16 1صاماغمدطاع, طنا

 ممسهقدغ مهر 1 همعدعتأا طآعددف ءا مدع 1ع لغرتل هنن مهضانتع, نه 12 101 ةاتمس

 لع ةع5د ءجود ععم عمأك ءأ ةدتصسع هماتت'عأاع يمفلتغنمم مصطع اكطعفعطمنم-

 نقع. 11 «مدماساأ لع مطهععطع» ىمماعع ادت ءأ مر لعف ل15ممه10[51ط5 مماتن 10

 ةمان0 هلام. 56د دتمز5 ءأ دمد مم مهمعطقس 16 لتددتهلفععسأ لع مصصعأأام»

 نصع ةعانمم صر نمأع ءأ 1ع محاععمأ عد عمضلع ءمصخع 1و هانتأعمد 06 15 01د
 دا
«6 



 580 111510188 م85 8015 طظ5 م8131 :

 كافانج لايق ردفسملا "قي رازسالا نس ئراكتسلك ى مج ءاؤسسلا 55 ع ْ

  هلعف ٍيبقت ىنزاونشخ هيلا لسراف هركسعم ىذاح قمسراعم#
  :نضنفس كي وانيلا باذلعجلإو راغلا: كالعجتا ىلع هطيسرمو ةنياوتما لاهواقلاب

 هتفلاخمو هتذبانم ىلع رّتصاو اًمرط هل عفري مو اعمس هرعُي ملف هقاعيم

 اقدنخ هركسعم ىلخ زاونشخ رفح هتبراحم موي ىلع صنو هتخاكمو

 داتسو قاعض بشُكب هريتسو اًعارذ نورشع هقعو عرذار هع هضربع

 لسرأ قانه وانا 6 قاصت اتملف لاتقلال داعيملا موي زرب م بارتلاب

 ةضوافيل نيقصلا نيب اهف هيلا مرخي نا ٠هلاسي زورمف ىلا زاونشخ

 عمتيال كينحي افقاوتو هيلا حرش ةهفاقلا ريغ هل عشقيال اهف
 0) 115. ليوغتو . - 9 131. باضت. - (8) 215. ءلاسيف.

 لن عمم عصا ةمهتق ذل مع 2غ نانع موعةزمأع» لفصف 5د. ؟هامدخغ ل'هوتع همدصصع

 ندعايسنتس نانت هنأ ةودعو مدع مص هود وا صصعمأ نأ يحن 1دتأ ص دع 085.
 11 دع رصتأ هم قيصموومع 3766 دود ةضصغع, مةدحامسغ لع 1ةطحؤم ءأ 5ع
 01 ععمصأ »هرحت ل عرط هدغ عرق 16 مدجتو 6 11 و طوان1 زانكونن فن هع نسل

 ةمصحفأا هد لمعع لع هدد قص موصعمأ. [طغعفءطماتصج هع, لقصف اننع 22ط6ق3386,

 آنا "عمم 6دءماقتغلم ؟كلعمتع لع ةهد ةعاتم» عا 8 16منرمعاف أ ]دن 010م

 هن نععدصعمأ 06 همك مع» 12 طمصتع أ لع دع م«نرموعع» 16 1عد لع 1' مكعب ةط
 مادسأ 16 مدعأع ندتل ةنوتأ 1”هة0025 102 م05 جا عداتمم» ةهةمد

 رم ءددد عع ءأ اعدتلم آكظعمءطمدسححة م هحعع ل6 لهتسن دل مغموزكأه لهطصق 52 "650-

 اتتتمد لع ان ل6 ءاممع» 1 عجيعسع, 0' معد عع 1مع5 طمفاتلتغغو ةغ لع 16 مصحح
 اطوغمع, هزل 10184 1ع زماتس نتتل متت 100111 است 11د طوامتلا ع.

 ا[طعوءطمتصحؤم 8غ نسعدمع» لعمتغعع ىوص ءةقصصز» نص 10356, ]ةد*عع 0ع
 لتح مسلغعد هأ مممامصل لع صتسوعأ همد0لنعن, 1ع 2غ همدحمع 0ع ماقصعأتعو

 !نينرعو ها 1 ةودلتمو» هنن د51 ةحعع لع ]2 امععز ماتتق, ةحزوسع عفر 11 ةماتأ

 تمنت 1م مدسصطدت. آ.معدودع 1ع5 لعبت ةعصققو هيععمغ 1مخصدم 1عنعذ م9

 06 طوخمت11 ع, 11 26 عدمه صلع ذ 1*هتعوافق ع عدت 16 عوددح عع ىدنع 16 [ةمعوتم

 نحت نرد ملا 16و لعام ممصوت مماتت" ءمد1ةرععت* ةجعع انك ةاحت' نع انت 26 م0ا-
 ملغ ةامع اممهتكأ بدع لمصق ادصع عما عاتع معجوودصعأا ع. 1"دتعواذ5 ة0اتغ 5
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 عرضتلاو هل قلتلعلا نم انكم زاونشح عدي مف اعمالك نركسعلا
 لاق ف هراذغالا ةنسب هعم ذخالاو رارصالاو ىتبلا ةّبغم هريذختو هيلا

 ىيفن ىت ةدجا ىقعض ىلاقم نم عمست ام ىلا ىنوعدي سيل هنأ معا ظ

 انجاهتحا كيلع كلذب ديزا نأ تببحا ىنكلو ىدونج نم ةلق الو

 ارورسملف هيبانجاف اًبياجتسا هللا نم ةيوعملاورصنلل هب دادزإو اًراهظعساو
 ا دصتتقا اقاتيف,دققلا :ىن برسم هبا دوا عج ايغموني ايضدإو ةنياهجإلا:بزعي

 ىلع اهعفرف زورمف هل اهبتك ناك ىلا ةفيععلا زاونشخ حرخا ناشيبل

 ”اومككبو ههغبو هردغ اوفرعيف زوريف ركسع اهيلا ربظيمل و نمأر

 .ربهغ هعم لاتقلا ىفو نيرذعم زورمف عم نم ناكو هيأر ىلع هتعباتم

 ٠ رادغالا . ب © 5. دواعو 1 )0(

 رمت معو ءأ 5ة1ةمعق 65 1ادتز 115 دهن نععدغ امانك لعاتح هل نص ةه20016 01165

 لعاتع ةعصغعو مع مواتحوتعمغ 1عو ةماعملعع. آ[طعمءطمدصحة مق 84 اهاتغ ةمص

 مموونطاع مودع 1ع ةفءاجتع ]ست مدعامسغ هجعع طمضتغ, 1ع ةدزمماتمساو 1ع مدعاأم

 امصغ ند عمضلع مدع 1عو ةدتثعو لع 12 061هرةهتتتنغ عا لع 1'هطقاتسماتم» ءأ

 ةلفسمأ مععماتت5 هنن 2مماعرج لع مععقاقفامد نادت كمطقتفأمتغ ذ !ةحععاتسع يمتلك

 06 ود وعدتأ هذ دود ةعوتل د مةوموصعةطتلخا.. طدتم 11 ]سن لتغ : « ةدعطع ندع 1
 1دصودوع ندع د ةماعملق لع مممأ دع ص ءقأ 0 لعلم مدعم ةعماتسعسأ 6
  :مسقتل]ةصتستأغ, دق مدع 12 هعدتسأع 0 هدحمتج معد 5010هأ5 هزم معاج همطم-

 . طععدخ. الذتك زادت ؟هدلح ممتعتع لغم مدع اعد م15 حتت فو مما ءأ اثعص

 مدحت م عرتع ءأ هنحندا مع ؟عمملمع ماسق لتعصع ل'هطاعمتع !'ه10ع ءا1'هقوتمامسعع

 لع ا«تعس. 1”هتءعمافم مع لهتعمم مدق آنت ؟ةممصلمو عغ امانك لعاتس ةعص ءاماجت

 .صفرعمغ نع زرودسافي زلم ممدصععمت 16 1عدلعممةمتس ممسدع ]ا ءعع طوغمتللع.

 آمرعقودع 1عد لعدع ةعصغعو ظحععمت هلتعمفءو, [[طعدءطمادصحفت 2غ عطقطعت
 . ١ هج طقاتأ لححسع 1ةصعو 1'جعأع يدع طبق ةندتأ ةءرتأ 1"هتعماشتو ممانع نانع ]ع5
 امهاتردع5 لع هعاستحءأر عم دمزتدصأ هع لهءدسد عسا, "ععمصستتة5عدأ 5د مضلع

 أ ده 10]06يدساغ ءغ عامفهفدعمأ لع ]نت مناع 1عدع ءمصعماتعق. آبعق ععوق
 لع 1"دتءمذج ةامتعمأ طغفت [هصام عا دع لعدم هصل هتعسأ ه15 1 عدتعمسأ مدمطدأاع
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 0 ذخاب ا رام 7 0 ىلا ورهف. دايو زورمف

  زوريف باصصا هثطو نمحو اولعفف ىطغملا قددهل روبع ىلا مكايلو ميلع

 منع كم زورمف ميفو اومكارتو اوبكارتو هيف اوطقاستف مب راهنا

 زاونشخ زتفاو ةمذرشالا منم خي مو '' ةمقنلا ءامس متلطهف ةلطاههلا
 زورمف لاقثا ىلع ىلوتساو قبو ىغط نم ءازج اذه لاقو زازتتفالا (') بان نبع

 هاتخوس هب قحل نأ ىلا هميشاحو .هتقيزإرم نامعاو .هضاوخيو هلاوماو ٠
 ةردقلا دنع حاجالا ىف هلسارو هركسع ىف ناتسلبازو ناتسج ىابزرم

 هاجت اندر يحلو لل يدب هرتخو هياغلا ىدقا غولب نعد هأهنو

 (1) 3[. ةيعنلا - (2 1. باب. - (3) 15. ارخإ , م1115 85 أرخوس : لهصق 1ع كطقمتا ل

 ممئمع لع (0هاطذلط 1ع ممدح ءوؤ هداطموةمطنغ !رخوس ءا ةتتودت ارخوس (ةكنوع 1ع (ءعدءطلثل]: لقضق

 (ن. ارخوس.

 ةكعع ]تتزن ةتتفذت, نتفص( 16و لعاتح ةعصض6عد طبععمأ ندع م115عقر طع اهلل

 لنمعماحتلم مدح ذ هءمكتتع ءأ 1ا"هتعماتم ظدغ ةحاعدتمغ لهصم ]عاتع طدتلع. نع
 اققفانل الخ طعن دنع 1 هملعع لع [كطغعذءطفاتستجة مر اعاد ءمادرجدغن عدا 1

 ءطعستس ةأ 1و 1م 2عقععمل هذ عمك عموعر» 16 1هووغ قدتح عكار ([انخ 3 عالمه 018 9

 1ةددتك م1605 1 ل طمعا م6هترن1 165 14و نطق ةجنغد 145 هما عو تأ ق'إ# ةتتط 010-

 ءاغمعمأر عا 1"هتسمفق زن مدصطو ةحتعع عدح. ارق 11 ةيغاتتعد 1غو ييععمأ هد

 . 1ةدع 00130101 ]وو طوروفو ةدطزععاتغ نص 6ةةقأك# مسصم1 عا هغ 11 م'عم

 . ةءطقطمم نننتسع معان  عماتمع. آكظعمعطمدمسةق ع دع اعممسأ م05 ع

 لمتع, لتأ هد كمصخأ : « ؟؟هزلخ 1ع ءطقطسعمسأ لع هعابتت نادت ةعتخ ةصر تك عصت علا
 ها 61هوه1 ص عصمت + 11 لعد عدعو ممهتاعع لعو طدود وعد ءا لعف تكعاعقةع3 لع

 1"هتعماذم هتصقأ ناتع ع5 معموودصعق لع دود ةدصتلت عمور 0ع دعو متم امواتنا
 مدمس ءاطؤسص أ لعف ععدق ع 5د ةاتتأع زاتكو8 66 16 5نهذاططمسعقر 1ع ممهتح

 عءاقص ل 5ءلز ناقص ءغ ل 7ةطمدلتماؤسب دتمخأ ةحوع دمر ةضمغع ءأ اتت
 ' عل معدوؤغ دص مم عودد وعر 1ةصختنمسأ ه هع مهمه عع ممم066 لمصم 1ع همس ماطعر
 1 هءعاوءامصأ هذ مع 01 170115561 9 كتنانح حن 1 احؤسصع هأ 16 ممعاامسأ
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 ئ لسوجخلا يوضو نادل ىلا اررخوس مسب داس مانغلاب زافو ا

 زورمفق نب شالب هيلا ضقفو هرطخ اومظعاو هرثأ اودهتو نامعالاو
 اعبسزورمف كلم ىناكو هدنع ارمثا لزي مو سرافو قارعلا ةيذبهبصا

 ظ ةنس نيرشعو

 زوريف نب شالب كلم

 بلغف ذابقو شالب هانبأ هدعب رمألا عزانت ىرج ام زورمف ىلع ىرج 0

 ددجةخةسي كربلا كلم ىناقاخ ىلأ ذابق برهو ىكلملا ىلع ىلوقسأو شأآلب

 هوعباتو هوعيابف نشالب ىلا رهش ناريإب هوجولاو نامعالا عقجاو همخا ىلع

 ١ عه لعمجعتعع لع معملمع 165 مكموممتعتو ءا 1ع طواتس هان لع هع معممدعؤ» هد
 . .عمدصطدغ: اكطعمءطمدصصسفم دع لفلم ذ لست ءقلعم ءاطتت عصتغ آهادك [ع5

 متم هدمصت عتق 0 تون اعط 06 ةهرمبغو ةد:0هز: هاطاعمسات 20551.12 ءواتطتأاتمس لس

 طوس هع خذ ا1١دلفتم». آنعذ طقسأف معمومدم2مع5 0 11 6( 16و

 . عيمصلو 1ع معصم قفمومغ, ق1 ةطصؤععمأ مص صفختع ء 1ع اتصعوما عم ععوصل

 . ظمدصعسدت“ ظفافمءاح, طلد لع 1"دهتينمفعر 1ع تمددصمت 5ءةمدططدلط لع 1 1قج ءأ

 لكس 1["ةعق. ةهنلعادمضنف طع هعوود زردصمتق لع زهدتتع لع اه 1دحعتع لع نع "01
 لنه لتجمع لح «قوصع لع آهتعوفت ظحغ لع >ةجعأ-ةءعمأ ةطق.

 مولا طع ملالش ق8, 8115 55 "م1507

 قةتنذ ندع 1"هتعمانق ءانأ ددطأ ةمح مهل طعاتسءانع 5028[, 5 لعد» ظلؤر

 13ة1ةوؤءاط عا 0هطقلطر 5ع لت5م سا غععمغ 1ع ممانحمتع. ظدلقدعا 1[ عصممسوم ءأ

 . م 2122671 لص عما ءعممعدمغما, اةسلتك ىينع (0هطقلط د ءدطظتتغ كطعت 1ع .

 [طقوفس , 16 "م1 لعد '1تنعفو م01 ت1 لعمحة صلف 2106 ءمداغعع ةود 1ع,

 آنعو عوصلم هأغ 16و مصاصعتملولنح م550528865 0ع 1" مقصف ءطقطب» 5 ةامصأ هم

 ةعرصط]165 هحص»مو لع 183ةلقفعاط آطن معةاغمععمأا 1ع ةعحصعمأ 06 5041ن1 4, هع
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 ٌفاكي نا ىن هملا اوبغرو هيلع «اونثأو هل* وعدو: هواتهو !) دوجوتتو

 ام ىلإو هولاق اتع عباجاف هثالب لمجو هر نسج ىلع ذبهبصالا ارتخوس
 رسقآو لمملا:كّداعو لب كا دسف اايتغاو طامي كلملا رثما جتفإو هوبلط

 ةنيدم فو ذاباشالب اهات ةنيدم داوسلاب ىبف ةراعلا ّبحاو أو لدعلا ا

 اههنم ةدحاو لك ىق» نيتنيدم ورمو ناولحب ىنبو نئادملا برقي طاباس

 ماما ا ننام 0 فيرا ةقفشلا 0 يي ْ

 0 0 ا 2 0 1 لوقا اهنافث
 (0) ةلدصوعاتع هصو (ن, بس 9 0 10م لوصف هل ابع 0 ماعلا ماعنالاو .

 دوست عدغ ل دهد ن»لمعور 16 قوعممفةءودغب 16 1نا1 ا فععمخ ب 1'هععامسغسضعمأ

 لع ]عدو معدج ها 1ع ممم صعد نرععدأ. 115 16 مرق غمعصأ لع "نعوم عدق عت

 5هنلعطمعق 16 5كءمدططتللط ممتع ةعذ طقتشأف 13115 ةأغ 12 ععمسمع طعقحمدعع

 لمص 11 هحوتخ كدتأ مرعادتتع. 8د]لقمعءاط "ةممضلتغ ذ 1؟اتتك ل136عماتجتف عا اعاد ةعج

 : . مله نع بتلك ل عدصدص ل هتعصأ. 28نتك 11 1031181018 8 عواتح ص عص ع 216

 همادتس ءأ 2116 عمءعووعت 11 مموونعو 1عو ططغءطعمر "علم عوودن 6ع نينت معصم ءطقتأ

 هغ 5[ موققع» ةحاذصأ اماتغ 15 ز]دقاتعع“ (رمرصختع 11 ؟هداقتغ "عدملسع 1ع [مدجتف

 ؟1هركفددسأ, 11 ؟هصلق, لقصف 16 530: انصع 116 ننك دمدصصمو 8هلقعءطفت

 طققطر نحت هيغ 12 مغصع ندع 5ةذطخأ ممغد لع 1[حلفتس. آدم 1ع [[10ه1»ةص ءأ
 1 زمكتامتعع لع الادصور 11 1هدلم لعنم ؟21145 نمل ممدعسم , 1'نصع ءأ 1' هلت عر

 8ه18ةوءطلعتعل. طوع ود طوصاتغ عمحعتتو دعك ددتز ءاقؤ مدع 12 زدقاتعع لمصغ ذل

 1ةتكوتأ مرتعتحتع لقسم 12: لف ءتكتمدس زر ت01 ءتمتسع, مدع 14و طمج عدت هراتتتمل عمم
 لدتغ هغ ]ه طرعصحءزل]هضعع ندنتخ مممداعدتغ لمصم ]15 مجعدادسع لع دمع مواتكته لت

 11 5غ عاطقتأ اهددق 165 هممدعو .ءأ ؟عدم0ة1غ امجد ]عد طوصصتسعو طعاتتسعاتتخا

 8هلفدعاط هتوعم لعد طغطتامصغنم لع ةطقعمع ممورتسعع 0ع 1هدبعمتع 1عاباعو

 . ]ممم0لججتام مدع تلت عاور هاك معد موعد عأ تندفع 76 عدمعسأاق أ ها

 هطز ءامر عا هم0هذصق لع ءمصمأع» 1ع مرتع 0ع هود هطر ءاف لقصف 1عو ؟ءعااعق
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 .هلسنا كاضتالاب وبلبقسيو هسفن اوبتطيو قحلل ىلع لطابلابو ل و

 : ماعلا والا قسااعو () نأدّتعتملا ىنطاوم ةئالث ىف ةتمدخ ىنع ماهنو

 ماعط اهنم بور ةنعطالا نم هل ّدَعُيو لهعُي امض ناكو لاتتقلا فقاومو

 80 باذوسملو سيرقلاو حابكسلاو مالهلاو درابلاو راحل ءاوشلا وهو كلملا

 ظ ءآوست وهو قاسارفا أهنمو دزربطلا ركسلاب صيبدلو سصوصملاو شحم او

 لسعُي اموهو تورلا اهنمو هزهماخلو نمسلاب ىلقملا ءاوشلاو دوفسلا

 ظ اهنموركسلاو ىبللاو نمسلاب زرالاو لسعلاو ضيبلابو ركسلاو ىبللاب

 ظ ضيبلأو ذوسرأنلاو غلا مو نم اي ا ىنيقاهدلا ماعط

 لهيسلا كلسرهشاو نمنس عبرا شالب كلم نم تضم الو قولسملا
 0 ل يل قل يدار تا 30 سيئا ريمان

 06 دمنا ه6 -عهلععومسعءعق. ]11 ماع ةمد ةةرتتنع لعق طوتتهدق مماتتع ]هلع

 لع مدع 1منعد مادتكدساعتعد لمصف 1'هعمغلتاتمس» لعد ةللتععق 861161565 أ

 رمتع 1عدتعك ؟ةصاقتكزع5 لمصخ 5م ةزدزمأ 1 عاد ةان>) 95 7661163, هأ تدق

 011 16 ممعاؤ»ع هد طمصمع طسسعاتت» ءأ ]'دساتنء» هد 1ع !جتووصأ 11:2: 5

 11 مع ]عدس مععسمتأ مدك لع 1'ةمم»هءاطغ» لفصق عمتك ةهلعمتام : 1عد 1[ةعسجع لن

 هدانع, 1عو هسلتعمءعو مسطاتوتعك ءغ 1عو كطفسرمو لع طوامتلاع. آنع5 ممعأف

 ونحمد 1نت م"6مدسضتأ ةامتعسأ ؟ةسفق. ]1 ا ةحوتأ 1ع ماهن ل 701 تت هه515أ ه1

 ءهمحتمسملع ءطهسلع ءا [مم1لع, ععاذأ لع تمص لع, تقصلع جد اسمنت عع, عع1نع

 لع مهزكوممقر تمصلع هب تق, عدت 3« كمد. ؟هآمتللع رمدعسمنع أ 10016

 . 06 لة[ 65 هند ددععع ممتن 6 ماما الم ةعفجتع» ست 5ع مدس ممرةتأ 0ع

 رتمصسلع عؤاتع هذ 12 طءمعطع, لع تمضسلع هتبتاع لفصق 12 ممغاع, لهمن 1ع

 طعوعمع نأ 1ع زدكز 1ع ماما ا ممةمقعف ةحعع لح ]1دئغ ءغ لم دادعتعب 2ع

 لعو فدكو هغ لح دصتعأ أ لم دقق ةحوع لح طعتستف, لح ]1دتأ ءأ لدن ةدعععو 1

 1 ادبي 0لءؤ 011م 725 ([01 0مم قلكأملأ ناد مم 0لع 06 مممهأمد ةدلنعب 1ع اعود عطف

 هاتزانك لع عموم لع ءأ 0 هعدلف ءاتلأك.

 ق4ةمرعغو نس ممعمع لع نممأعع هصق ءأ نانع]وانعق 2015, ا 1805

 13 8عدع لع دد زعتصعد5ع ءأ لقصق [هاتأع 8 [10:ععرب 50111612 0ع

 هس مونالعزلز# "د50. <
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 هلغم ىن ىو هدي ةضانضتغو هنس ةدادع ل هدادقلاو هو ءأبإ انيكال ىتلا:

 ظ هماتوبا لوايبكا

 َسْيل رسل ميرَكْلا ثياو  ىِنَنِإَم انفو هللا ماَلَس ُكْيَلَع
 ئ 2 4

 زوريف نب ذابق كلم ظ

 دأوثمو هدوم ف مكا هيخأ 3 هدجختسي ناقاخ ىلأ ةاَمكراَس 3

 ةبارق دعولا ةريمت همرحو نلطللا كوش ىلع هرج هنكلو هاتمو هدعوو

 و اذْلو هتذفتأو ىاقاخ ا 2ك 5 هب نينعف ل عبرا

 يامال [هتعافش ترج ىتح ناسحاب هكرست ىف هاهجوزل ىطلتت ليت

 قدزرفلا لاق ام ىعم ىلع
 اناَيْرَع َكيِأَي ىلا غيفّشلا ٌلْثِم ..  اررَقُم كيني ىذلا يفيقلا بل"

 (0) 11 مام وبأ مامالا . تس هويت وفلل ظ

 4 03316121 5111116 5 مرع5و عأ 5 ةقواقأأ 600 0000 لن 6 1ك 601006

 لت[ 4طمأنذ-1'حدصسم خد : 1

 (0نع 1ع ةدلتغ لع طلعات [عططغاتلع قات 01: ةقنأ لع ؟هزك نيتغ هءآاتت نان 65 يف تن 6غ
 ممطاع مع الثا م55 15م وأغةهتزتؤ! ١

 قعر د 00ظذطات , "11:5 05 "115007

 [.مدننع (0هطفقلط رتصخ موانع لعدم ةقل عر ةععماجسو مصاعع ةوص اطفصع كعب

 1 1[؟طقوقس , ع]تتععت 16 معجتأ ةحعع طقصس عانت, 1انخ 2660104 انت كو طمو-
 م1116 آ1نأ لمدصق 5 ةوممه26ع3 ءأ 1نن 514 06 ما"مطت عووعوز مهلك 11 16

 ا ممتصق ةتع 15 كقمتع لع 1!"ةنععسصمتعرم ءعضغ ءأ ]نت 8غ 2[ عدلت ع 8 ممولة دا مص

 065 مرمدد عو5ع5 ماظفذ ع 0136 هصق. آنه آاكطقأماثم ب مرتس نمد [عوحصت ع لت

 [؟طخوفم , هلصا غةععودد هذ ]تب 20'1هرمأم ءمدصصتع 815 ءا دع ةءعوود همت" ةلتجصاغق
 لع دمد ممقع ممادتع ننتل 16 26 مدعاتع ءهغ 16 ةوءمه0ق16. 5ةهد 10 6ع عدو

 . عم هه 1 عدع ظصتأ مدع ةطوساس. ]1 د ظتغ ةءاوص ]هذ مدعم1ع لع !"هعمملفي :

 آس 6معودعتت“ نادت تعمأ ذل هز هما عا لع دوص 7 ةغعصم مغ ص عدا مهم ءممدسمع ]صا ةل"0عق-

 ةعاتت' نتن انعطأ هذ هأ صاتن
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 هيلع دروروباسين غلب انف نانع ىلا نمثالث ىف ناقاخ هحّرسو

 مج نب نع لاق امك هل غم ناكو شاقنأو شاتراف شالب توه ربخل
 ”*قايح نوم نأ تْنُكْيا ع عا اا رت يي هر

 | قلما ريوس ىلع بصتناف لاتقلا فك دقو ىقادملا يلا رمسلا ديو

 هيلا نوف, ةتديهبسالا ىلع ارخوس زقاؤرمالا هل قسوتساو :ماعلاو افلا
 اطر ىلإ فرغلا نتمح يرسو نارملالا ىلإ دودبلل ههتيو شميل روما
 ىقحي ال ام نوتاخو ىناقاخ ىلا ىدهاو ممداتق ىلغ علخو ماياطع لزجاو

 هالوف بابلا نع ارتخوس 0 ىتخي نأ دارو قالعالا سئافنو لاومالا نم

 (11 11 جني

 . ]6 [طقوذس 16 8غ لمدع مهعاتم ةحوع امعصتع سصتللع همحولتعم. آ.ه«ةنمنأ
 هنت هذ اادتدؤطمةع (0هطفغلط عويد 12 دمادحعالاع لع 12 ممم لع 8دالقمعط

 .هأ وهو هلت ءع5د وع معا ؤمععمعغ هغ دع ممهطآات ءعصأ. 11 ؟ظدغأ لع آدن همدحصع لتأ

 قلن ةط٠ص ط٠طروطس :

 لع ووىهزن طاعم نانع 5ذ طممز ةعرتقتا طمه 1.

 11 طقام د ممدععطع عد 11د0لقتس هذن 11 ةعحتم ةدصق ءمادج 1ةكنع. ]11 ةهقدتأ

 هس 1ع اعمدع ممزتول, 1ع ععدصلو ءغ 1ع معتماع آنت ممن عصأ 1ع دعست عمأ
 لع ظلغانام ءغ 11 طدأ ممتاعع ةصعمصأعوأف لس ممانحمتع ]11 مدصطعسم 50هث-

 اعطمسم لقصف 1 ءطفعوع لع 5ةءمدططدللط ءغ ]ست ءمصقق 12 طقتتتمع كت عءاتمم
 لع آحعصغع. ]1 هم6012 145 امهادرجع5 هسع 1مممطغمعو ءغ "عمجماتو 1 هع

 اسصوتع لفصخ دود مدرتذ ةممغذ 1 ةحمتع 1جوعسسعمسا مهرنع هأ اهنا عرؤاتد
 ةعد نطعاد لع عماطعع ل طمصصعاتس عا جحمازتو هل اتاعع 0ع مممدعصاك هع اكطقوفس

 ء( ه1 اآكطقنمثص لعد تعاطعدوءعو تأ لع5 هطرعأم معمءاعدج عد ندقصاتأغع ذصح
 همدسصط»ةطأعت

 . 00طقةلطم 7هدلمسك 1 كهناعطمق لع 1ع مدع ]صح عفأتأ و 8010-

 ىوممعسعسأ لس 1"ةعد هغ 1ع أ مهمات ممادع هعالع م؟0رةسعع. 0, 105 نانع
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 ةاصولا قي ذاك: ةيتطم ننوناكم لج امدح اهنلا هذفنأو اء ننال

 اولوتقتو هقلزنم طاقساو هلاح داسفاو هيلع نعطلا ىلإ لديبشلا دامو

 ىغصاف ١ سيمو فسملاب هتلجاعم هل اونتزو ليطامالا ليواقالا هلع

 دصقل هبدنو لا نم ئزارلا روباس ىددقساو ممااجيرسب ميلا
 ارتخوسب هأتأو ل لقتماف بابلا ىلا هصاخقاو | ارخوس ا دييقتو سراف

 ةاعّسلا ىأ ف 0 ءأفصتساو اتم ع لسلر هس 1 اًدّيقم

 ا 1 ضوتفو 8 نم عفرو هلي ف 2 جيبقت 0 ظ
 مالكلا اذه راسفروباس مير تّتهو ارتخوس مير بضقت سانلا لاقف

 (01) 155. شيبإلو . -! 8 31 ديقتو.

 كونلطمسعم ةامتغ 1هزص لع 12 ماتت 15 0لغاموعاعدت5 عا 165 ةدحتعاتج [1013-

 ىنوصغ مهمازتعم لع 1ع لغصت عمون, لع 16 ل11 هضح عت" ءأ لع متنتصع» ةد طقسأم

 هااسهانمسو 115 ]دن 1مم[ غععصغ لعد ةعاع5 كهاتبجذط]عق5 ءأ "عم" 6و عما ف عصأ جات

 س01 12 مغءعددت16 0'ه وت ممدصرم ا عصص عصغ همهم ]تت عم 1ع لعمان دمصخأ عا عد

 1 مم عانمصأ هد مسككم». (00هطفلط 1ع5 ةئمدأم ءأ دع 1دتفدو اعمصصرمعع مهنع 1اعاتت

 ادم عدمع. 11 5غ ؟ءدتع 5ةطوخع 6 100 4 16510 لمصن هءالغ ؟دللع, ءأ

 !' يوموععو هذ وع «ءعدملعع لمصف 16 1"ةعسر ذ معانمع عم ءطقتسع5 500018
 هغ ذ 1ةصعمع» هذ 12 همن“. 5ةطوس مصل ةصعصمأ ذ هع هنلعع, منت

 ةصعمم 50هنلطم»عم ةعمعطمتسم. (0هطخلط 16 5غ ةمعدر عمو, ددتفألخ هع5 م120-

 مسن 65 ها تمص قواتعت» ةعق تعط عددعق. ]ل[دتف 15 ةععاتكة أ عاتتقر سدتعممما 0

 (0هطخلط مع آ]صأ ععملق1[ هد 1ةحودس نأ «علمدامسأ 1ع5 عم 6ددتالعو لع 5هثح

 [طمصعفب م01 لع نمدحعءا1 م5 ةععمبنداتمدم ةمصاسع ]نت ءغ 16 طقم

 عومعمأ معمر»ع لقكةضاقمعع. كلون ©هطخقط لمدصعم !'هدلعو 0ع 16 ممعااعع ف :
 دمع, ةلاعو 1ع ممصع لع 5كةطوذع ءأ آنس همدطق 12 ل عءاتمم 065 13364.

 آ.عو ععمو لتقدتعمأ : «آرع ؟ءمغ لع 5هن]لع طم 5 نعووغر 1ع ؟ةصغ لع 5ةطواشم“

 ةاعوأ 16.١ 1[ عالم موعم]16 هوا لع عضتتع م08ع»طغ. ('ءوأ لهم5 66 عنو
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  دهحم ركب ىو 0 نب سيق ىنزام سا ىف مايللا لوقي هأنعم ىفو العم

 , نب

 ظ «راذتأن ا يتم لو ام يالا ٍهِفيِرصَت يف 1 َكِلْذَك

 سقاس ةءارب قالا جبن هلّثق ذابق ىلع بكذا ذل داوقلاو ىنامعالا َنآ ف

 ذابق اوفاخ ف 3 مثول قف هلتقق ىف نيعاسلا ىلع اوبثوو هراثآ نسسمحو

 مايل "يراعي ملح ليعمل ه]عف نرثي ين يه جيتسإو

 00 عاس . - ل (2 31 غابس. - (3 0 لازئاب . 8وصق 16 !داثسدأ ه118ةطع (دق. لع هزطأ. 00
 م" 3308, 101. 377 0) هم از( : لاؤتاب الا حنا لذبي .

 ندع آ,20ل0زةدد لتأ ذ م«هرمد ل ةطمخ ة11ةعتص (0هتد طع !هلطو ءا خطو

 . شعاع 81ه ةصحصلا رطسد كةطق :

 قخطمخن الذ ذذم ءدأ ]1:1 ل هع ام 65[ )05 0 لمصصتصفيع ل ءغ بص معصغأ دج همدطأع مذعسأ

 06 وع ]عرتعر» مم آطم كتطق“

 قلمفاأ 12 1"هرعسمع, ةئمصصقصأع لمصق 5من هع هل هصكب .هآلع مع عوؤو 0 2م165

 لعو طمصصسصعو ل15 عد طووضصتع5 1عممطأ هى.

 انهو عرتمص0لود ةغ 1عو هطعأذ ل دسصفع لفدد مم عمادح ةيععصغ (0هطقلط ل" هذ ظ

 !هتأ مممادسع ة0فلعطمسعق طنعم نصنأ 1نغ صاغ عدم عمأ ةصصمءعسأ أ مهل مت
 1عو طقتسأف 1ةهتلق نمل هحدتغ ةععمرس مآتك. 115: 5ع ز ءاغععصغأ ددنع 1ع5 طمصصم ع5 يدنا

 011 1015 10111 عال 0عان716 مماتز" ه2 ع2ع1 52 7676 ءأ 16 ا | 5

 ١ ةنئاع, ءمدحسصع 115 عدتوصمتعمسا (0هطةلاط ءأ همم مطعصلهتعسأ 5ع3 56916عقر

 ١ 115 وع قمععمافععمأ ءأ مصحتستنعمأ لع 16 لغممدع» لع 1ع ملستعع ذاع

 ماتفدحس عع ءأ لع مممعءامسمع» هز دمص نعم آطزةسصققأ

: 
: 
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 زوريف نب فساماج كلم .

 ' ةلطايهلا كلم.ىلإ مسيح نم ةامق برضو ٠

 ةقملالا داما عاعش نما نسسنشم نا 5 حشو 010 ثيمات

 ارخوس ىب رهمزرب ىلإ ههلستو هدييقتو ذابق سبحب - ءىم لك لقوم
 هيف مكخيو هنم ىتشتيف هيبأ راعب هذخآي يأ كلذ نم هذارمو

 ال كرلملا ءامد نا لهجي وأ هلقق ىلع مدقي نا نم لقعارهمزرب ناكو

 هتنيالم ىلا هتنشاخم نع لدعف ناك نم اًمئاك دحا اهتقارا ىلع مسي

 همت اع .لبقاو همف لممبلل داقتعا ىلاهل ءوشلا راها
 ىلع مدنو هّهش نسحو 00 ذابق يعتق تيا طالامب هتمراكمو

 1١ 11 ءسشييج , ( كلسم ىلا رشج رب. - (# 1155. رهمرؤب , د 21 را طوق. ا 1 لجو ,

 (: ءامد ءام.نأ لهجتو ل 0 0 ل مس 58 (0 وك

 85 ط5 21431457, 711,5 25 "4180027.

 0083م1 51150117”3 25 54 5815011 81 58 ظلث"ا6115
 مان طاق 21 801 215 11

 101 آد ةصخمأ ةانأ م15 1 01010 6 م11 ءاتأ نام هماتسمطم

 طعم ىنتتل دمع مم55608غ ندع لفصو تصع 1ةهتطاع ممعودمعع 1ع «ءالعإ لع 8

 002 فأن لرحتسع, 11 هءلمدصسم ةحوصأ مانع 05 لوم (0هطفلط. ع

 .1[[عضءطقتسف» هغ لع 16 اتحرمعم همخنع 165 متمسك 6 8من طب 215 6

 5من عطممسق. 11 لفوزعدتا ندع هعاستسمت 26 ءيتعم» ذ 0هطخقط ]1ع همم لع وص
 مهع, دع ؟ةممعؤغ لع ]دنت هك نهم 116 ةعامم هد ؟ه1مدخغ.٠ ا[دتف ١ ظوسعتمتتطتت
 نأدتأ انكمزم ةدعع موانع 05ع7 1ع دعت“ هان ممتن 1عممرن عع ناتع 1ع ةدصق ع5 هزق

 مع معاتلأا 611 ةتص مانس 6ص ءهأ 7ع أ'انلف 01 0116 © 5016. خدت ]1ةدت لمد ©

 1ع مها دتغع, 11 ةامتأ عموعتعدع محا عت ]دق كار 1هزص لع طماتتاال 06 مههاتح

 هتك لعووعتسو, 11 ماهحمتأ ندع لع طوصم ةعماتس عساف هذ مص ةومسان 11 ةهصح
 ماتومم ة1ع عمت هذ 1ع طتغص اههتغع» ءا غ 16 مدصطأاع»ع لع طوصق م6660:
 © 0طةلط ه0[ عقم مرخم5116 ءعأ ةمد ناني هدو عاقب أل ةع "ةعمعصأتا
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 هنم ستأو هب سنأو اليه هل نمضو كاين هيلا رذمعأو هدلأو ئالتا

 قساماج نم ةيفخ ىف هنع حارفالاب هيلا هناسحا مي نأ هلأسو اًدشر

 ] لصيو هللع 0 ميزيو هقلطي نا ىلع ( هل هأطأوو هدارم ىلإ هباجاف داوقلاو

 هنا ف قساماج ىلع دابختسالل ةاطايهلا كلم ىلا ريسملا ىف هحانج
 ناسرفلا نم ةفئاط ىف هب ىرسو هحلصُي ام دعاو هلك كلذ لعغ
 ظ 1 ا و 0

 ظ ناقهدلا ىمو تن اهبطخ اهيبا ىلا هنأ يقسم مسرو 0

 اهاطعاو اهل اح دادزاف هراد ىن هملا 20 9 هجقزو هباجاف ليج لك
 0) 35 ةاطواو. -- 8 0 ميرو, 1[ جربو: 0 © رهمرزبل . - 0! 9[ اهبطخ.

 هما [هلأ مرتع هود مغعر 56 راتكاتطم ةلتم»عغنو لع ]دق عد ادت لهدصقسأ لع

 1هدوعتعذ ص11 ءهمصسف تأ 1طنت م1001عانتق و رم عز11ةات1ع3 35350132665: 11 56

  ا1هتأ ل هستاتغ ةحوع ]دق أ 1ع ممانحتدتأ ماعتس لع رادععددعسأ ءغ لع ل0163.

 11 ]نت لغددتدصالم 06 مات 2261 55 05 م:هعملغ5د عد طدت "عدلقصأ 2

 1نطورماغ خذ اممم لع طرؤسؤمأ ءهغ لعد كطعلك ل هعصغع. 80هدعستطتع كمصع

 .  وعماتل كار 5 ةامصأ ةماعسلت ةحتعع طحت ب 11 مدنمدمتخا لع 1ع "ءاةعطعتت, لع ]ادق 1013-

 متع 16 هقءءوؤدتعع ها لع !'ةععممم مدوعصعع ةسسم»فم لد "ه1 لعد [1هبةاماتأعقر
 ممتن لعصممسلع» .210ع ءمصخعع انرؤسقمأ. مدعم سدتط» هعقعداأم اماتأ تعاقب
 آان مرمءاتتت هع نانا 11 6121[ 26 ءعوووتتع  ءأ 1701738ع3 آتنا, 13 ماتثأب

 2766 6 01370 016 كيل ه6 06 طرءوتتعو. ]15 5رععوأ "مدنأع ءم ]م1ع-

 رقصأ [0ان1635 1عو رم عقات1"ع5 م1101 66 6 0100000008

 ' آن 05 16 2205 ج16 عمخ هذ ]1ة؟!ءعوتم , [ةصق 1' هنود 0355 عدص ةحأ

 . لع 2لهتقؤطمامع 115 ممكععمأ 1[عدعذ يدمعتععو طغت 1ع لتطوفسض لع نع طودععب

 . 0هطقلطم ؟هرتدصغ آه طلاع لح لتطوفس, دعماتغ لع 1!ةصماتع مماتع ءللع ءأب

 0'ةمرننو ةعد 1مماسن عم مطم, 8وسسئسمتطتع 15 لعصصفسلم ممانتع آت هن ق8

 ةه ةمص مغعب ةتواتعأ 11 ةقذاتسم 145 ماسك ععوصلم ةةصاقععق. آع لتطوقم
 ىمصقعسأتغ, لمدصم هد طللع ذ 0هطقلط ءأ 15 8[ ءمصاتتتع ةذ دود ةرمانح

 لقصف ده مممز»ع لعصءدعع. 00طقلط ةتسم 12 رعتصع ؟عممصمع لع مآدنك عد

 دا لب نيت د ا هع دب د لو



 502 غ5 15 2ظ015 0 011000 :

 اهعدواو اهعّدو هنا دن : ًنيبنعا اهييفب كثبكمو :٠ ةقكولم رماوج ٠ ل

 هناسحا ءآمن هتلطهف ةلطايهلا كلم ملا ىتح هباحصا ىفراسو اهيوبا
 نا كيلملا كلم:اي ذامقل لاقو هماعناو هلاضفا. نم هظح رقورتو هماركاو
 جلا كقاقلاب ىتؤم دق ذاو تاريخأتلا ىف تاقآلاو هلبعا هرمبل ريخ

 د هتيم زق قاب ىزمجا يل ىلا ىاتاحب ىلع ىتلجحإو تانااهشا ٠
 مج ال ذايق هل لاقف حابخلاب ككرست لقعا لب هدنع كسايتحا لاطا .

 اماماكا كفوشاو 3 فصلا ةالبللو ىنع بئارضلاب نكي ىأأ

 ةاطايهلا كلم هيلا كف كتلزنم عفراو كتافاكم ىسيحأو تشع
 هتفطالمو هتاداهم نم غلبم لك خلبو هلاجر بكن ىم اغلا نيرشع

 () 31 لك لم. - ( 0 يخل اًريخ . -+ (3:31 كبلاطال

 ماسك, 1نا أ لعدم لخص همااتع»ع لع مععامف ممهريدلعم عا 0 عيصعاتسم .ةناعع
 كن انصع ةعيصفتسعز مادتق, ]نت ةزتدسأ 1دنغ ةع5 هلتعدعج عا 1 هرتدسأ 01 3

 565 ]مجومعصأق , 11 همصاتساته 52 01116 3766 5ع5 ©092203812025 أ جيجل هطق#

 اء »مز لعد 8عرقةإ نانا عد. (ءاستحعت 1ع ءمدصطاو لع طوصتغو ءا ]ست ةععم»0له 8
 ماسك عقممعمعدقع طمومزاملتاغو 11 دع ههمدطد هذ ع1 ممنسغ اهعوع ءأ اتطغسممب
 وىنسنال مع مءعوامتغ ذ (0هطقلاط تعمد ذ لنوومعس. 16 11 نحن لثأ : « 101 065 :هزكر 1

 طتعم ]ع ماسم ءاظعمعع عدا هعاست نتن دع 1ث ممم ماعصعماب 1هو ةععللعصأف
 هود لهمق 145 ععام» ل عمم عصام. ((هدحطت ع طخ دم هك !هتأ 1 طمصص عمم لع ءطع عا عال

 نص مءعاتعع كحعم هممت ءا لع ممع لعصفم لعرع ةقدتفامص عع, ةدصمت ماسأقأ ننألان
 [طفوفس زع ماه وتعمت مدق مح مرد 01 ماصسع هعانتنعت ه هيت, ةلمدق نيتك ا
 مءاعدت هز 1مم عاعصحمد ةسمفك لع ]متن هج ءمصاضمتسعو زرع هتك اع اهتضع مهتكأتنا
 لع هدتاع ءا ماعتمعم عصغ ةداتفادتا.» (0هاطذلط طدت مفممصلتغ : «لوضمتف لع
 حج عدن ععرتمت لع غ01 1عو اكطسأك مم 15 مهرتك يمع نح 06 عمم ا زعم 163 ةطوضت
 لمدص عدت امصغ ندع )ع 1718لز 1 16 م6ءمرس معصفع عدت 1ةعوعسم عسأ أ 61غ
 م1 ه نص ممم ةصتصعمأ. » ]نع ؟01 06و [1147ة1]46ا عد دضتأ ةوانق ةورح توتم1138-

 0 ءصعصأ متصعأ منال ع لع دعد مم عت1 | عنعف ؟ةصامقدتسق. آلوصق 15 ا" 6ةعصاق ولات 0

 آنن هللءدتأ ءغ لهصق 165 طمصق مم0ء6م0لم5 نتتل 3غ 8011 آنت 11 هلاو ذ
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 اتلف رهش ناريا ىلا اًعجار ذابق ّركو ةدغ لمكأو :ةميه نسحاب هحّرسو

 ىلع نيعالا عقت م 0هل دولوهر شب هرهص ناقهدلا ىلع نهئارغسا لزن

 ٌْ ىنوذيرفأ لج نم هنأ هربخاف درصمنع ىتع ىناقهدلا ةلالسإ رهمزرب

 هكلم ٌرقتسمو هؤع كبف

 دابق ىلا ك كلما دوع

 ا 5 م سا با

 () 3لدصوسع لهضو (ن,. - # 6( روم

 1! ىئعفصسع انستغع لع 1ج اتطغعدلتان أ ذ1 1ع طغ مدعاتع عد ععدسلف خممدصرتو أ
 مددت عمد عصأ نحت

 ©6هطؤلل "ءامامعمم لمصع لقصف 11 ءقصفعطقطلا آمسىتنل أ طقلأاع ذ 151

 مقسم ءطعت 1ع لتطوفم دمص طعوتت-مغعع, هد طحت عمصمصعم نانتأ ]نت ةامتأ ط6

 تم 1515 ل نصع طعوتسأم لمصأ زردستقتم هدد م'مجدتغ 71 12 مدععتا1 ع. 11 5ء 1ع 8غ

 ممممعم مرعب ص السأ كطقعمغ أ 1'هيحردعأم ا[؟ت5عقب عدا ادت نتن نأ اكتدف ةصمافع

 ةمطق م وؤصس. آنع لتطوفمس, ذ دن (0هطققل 8غ لعصم ةصلعت» مدرع 180111 طحتطتخ ةوص

 ةرتعتصع, آنت 0ةءامسم دنت ةامتأ لع 1ح ممعع 0' قل طمخس. 00طخلط طخ عدم

 ءطمصتغ لع طحت, 16 معدلتغ هرددتتعمأ مغ تعاطع مدع ةعد كممق ءأ ةيمحصص ع
 اكول ءأ دو دمغرنع هحتعع ]هت هذ هد "6510 طع

 و0مطؤمط]] 11501111 11 ا 1

 ان مموونانع ©هطقلط 5011[ 6211 041: 10 1[مماع ةعصغع ناتل هدد عطفا,

 لس مدختد لعم 112 ةي فان[ عد لمصم 1" عقمفءانقطت 15 ععقصلف ءا 165 ءطفأك لمع
 جمع دع قصف ]ا[ ةرععصأ ددنع 1م ةزاسهكمم لمصف 1ةنمعلاع 115 5ع واتح ةتعصأ ءأ

75 
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 فساماج ممفو ذابق ىلا كلملا يلسقب ءاهدلا نيكستو ءامدلا نقح

 ىلع هتعيابمو هكيلهمت اوداعاو هملا اورذتعأو "هومدخل ذبوم ناذبومو
 كلذ نىمضفف كلملا واكو ىنم ةزادحا الو ءوسسسب نفاع 90 ديل

 طاتنوالاتوكلو وسن! اخ هي سلع كالجلا هلك رق كارلا سد

 ةاطايهلا شيج ىصورمالا هترضحب ماقتساو كلملا هل افصو قارطالاو

 ةعلجماب هفرتشو :ةبيرضلاو حارفل غيوستب هاهكلمل وو نممرتكم

 ىف دنت :ةارتنهل نشنحا فاراتجو )طعوس: ئب هلممؤراب رزوتسإو لسور
 ىنادلبلا نم اهريغو نايذابقو ةرخ ذابقو ناجرا ندملا نم ىنتو تاراهتلا

 ةبيرضلا مورلا كلم مزلاو ىبسو رساو نمقرافاتمو دمأ خفف مورلأ ازغو

 0) 1155. ةومدخو. -- ال ( دحا. - ])6  اهكلم . -- () (:رهمرزب, ©6 ةتسكأ مآاتك طةق.

 ل6[ طف عؤععصأ. ]15 ممودمادععمأ 0' رتع» 1'ءاكشمتمس» لت ددصع ءهأ هت ةاعت» م
 عمعسع كحتلع, عم لمصصحمأ 1ع ممدهحمتع ذ 0هلتؤلط. (عو معرتنوطتقق 463,
 ممضمت 1عدودعأف دع [ممحهتعمأ الز ةسقمأ ءا 1ع جدصل ا1[هطعلطب "عدلتععمأ

 ادمدصصصسصدوعع خذ 0هطقلطب ادت م6دءماغععدأ 1عدعك يعانذعدر 1ع مم0ءامهسصغععصأ

 مما لع همسمح عدن ءأ ]مت مة ةععدغ 1ع ةءعصعمسا لع 8لغانأغ, د ةاتمتلمسأ

 ونتنأ مع ةؤوتعدتأ مدق مصاعع آنزةصقفأ, مخ قمصاعع ةنتعاتص ع5 طقتتأف لتع

 عمت امرعد لع 1مم ماعع. 0هطقلط عد مضغ 1: عم وعد ع ءصعمأ ءأ ةصقامللع لقصف

 ود «6د1لعمعع ذ ا١!دلقتس. ادزرذس ق1 ةتصقفا تع 165 015 35د, 06 مالو

 هغ لع 1هتصر طحت "عممتععمأ طمسصصتمعع. كوح زنماتكتمزع ةامتأا تعمم ق1 ءأ

 هود ه3 10116 "ععمدصتتع. (00طةلط معمح مرتد ءدقاتتاع اعد اضنمدرمعو طرة غانو
 ىمرسصط] نعد ل' طصصصعتتسو, ةعوان1[ 12 12 [مرنمسد عوذع نسنأ ةحدتغ لمدصغع ذ 1عاتن

 رمز, عد ]نت [ةتكمصأ "عوحتنع ل اتطتتغ ءأ لع 1م "عله دصععر ءأ 1'طمصماتق ملت

 لعد ؟مطعو 0' طصصصعتت» عا لعد ءهلعمتتج. ]1 لمصمم ةذ 8و عجصدتطتعب 515 06 500-

 اططمرعف, 12 ءطمعوع لع تمتع ءا 1ع «نءمدص م ءصقو لع هجم محمد عصتظماتع. نتف

 11 5ع ممتغف مصفأسمتعع ءا !ههله 1عد 21165 0'*ةسدلزرفس, لع 00ط80ط جاك طمادتعه

 06 (0هطقلطوقمس ءأ لجسم عد. 11 2غ دصع تلمغلتاتمم هس مدلتك لع آمفصم

 :'؟هصمدعم 0 ةسنل أ لع ]8[هنورف ةععوتس , 84 لعد مده مصن عع, ةصحصم ةج8 ف
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 5 ناعم ىلع ىرسقاف اًدهصتم اًموي جرخو نئادملا ىلا اًرقظم داعو
 اماتا هعنمت مالإو ةرجت نم ةناقر دخُأي نا دارا قبصلاو نيم اهعم ةأرما
 ةناتقرسب اهلخب ببس ىنع |:اهلأسي نم تععبو كلذ نم بّيكتف ىكبيوهو

 ' 0و ناهينعيم نمادعب اندأي و:انهذف اقطع اتاللل“ قا تلاعف اهدلو نع
 [ةراه نم نومردم مو. ةذه ىف يتقعر نار همزربل لاقف اهشمم نإ فاي
 تةلبفلا مل قباطالب ةجرخالا ىنع هأوفعي ىأ اها رهمزرب ألف متالغو

 قعن ىتح ةّقعرلاب ار ةرمسلا نّسح لوي مو كلذب ذابقرماف راقلاو

 نب كدزمب هالتباو هقرخ رهظاو هقلخ رّتغو هلزاو هلضاف هنذإ ىف ناطمشلا

 (1] 3[ اهناسل: - © 01 اهسنجت . -- (3] 0 رهّمرَرب. )'(  1155. اوعقاوي.

 مالك, هطاتوععم 1ع ممن لع ظمشس ذ مدجع» امطسغأ ءأ ععئاسأ عام عاتح

 1١10

 (00طةقط, نم لماع ينل ةامتأ 2116 خ12 ءاطقمدعر 1غ عص 5 ةجز»:هءاطمسأ لنا

 ١ وعر نصع 1 ءررح مع 0321 5 0*ه116 نم ءملكمأ 11 ؟تواتلوتا ءتعالا]“

 نصع عمعمقلع لكم ةعاطتلع ءغ نحت, قمصحصمع دج مم غرعع 1! عب عصمة ءطقتلو هع حتا

 ذ ماعم مع“. آنع مما , نعمتك, عمحتماتم لعصفس لع ذ 1ح [عصصسصع ممدعو نما ءآلع

 معاتفدتأا مدسءاسم مت عسمعس عمخ نصع عمعمملع ذ دمص ةيلمصأ. اكالع مقموصلتخ :

 « ]بع كم1 هج نص لمم4[1 داع عد عمعمملعدز !طغصسع نحت ل011 ]ع5 هيعتلللع د ءدأ

 رجوق عمعمرع عمت تطعم دماتك ءأ همادك تعدتعمموك ل امدعطعم. ١» (0هطقلط

 ل36 3 8وسععسصتطع : «الالع5د ددنز عاف دمصا عدتسعسا لمصف انصع 01101

 معصتطاع,  مهتكوت ا 1عنع ءوذ لغلق عسل لع لتكمدعع لع اعتمد !اماتتاك ءا لع

 ]عدس ممءماغعوإ» 8مدسضسدتطع ةثصتغ 1هحتك نولك ظدمدعسا لفعطقم عنك لعد
 رصمفأاك [مههعاعم5 عا نن'مد آعتع ةطوصلمدصقأ 1ع5د ممءماغ عد ءا 1عذ !"تتاق.

 . 0هطقلط 1'هءلمدصسم هتسقت. 11 معع عودي لع عمسسوععمع» لئيصع مممستغتع
 ]هتهطآعر دع ممصاسحسصأ طمص ]201310 55 هانز ءأقو لاتكون ذ هع ندع ةدلمص ءمدصقأ

 لهصق دمص هرععتا1ع ها 1!'ةيدعقغب 1ع ظغ امصصطعب معحعسالا ددص مطم»ولب ا

 هزدمو متاع 12 1ةهتطاعددع لع دمص ءوردسخ ءأ !ةرعمدحلأا مدع اادململع, ظلك لع
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 هتروص جو هيارو هرمأ هيلع فيشتفا ىتح 595 لهأ ىم ) ذه مأب

 اهركذا ىتلا ليعافالا:لعقو هنكلش نيفواو

  ةنعللا هيلع 2 ذا ماب نم" كدزم ةصق

 ةروصلا نسح ىناكو ناشنإ صخق قى اناطيس ذادمإب ني كدزم ناك

 هلعفلارم ناسلاولخ نطابلا نيبحرهاظلا يظن ةّيولقلا عنق

 ىرخزملا هغيدحب هرحصو هقمملا همالكب هعدخو ذابق ىلا لوضولا لاقحاف

 هيلع بلغو هنم نتكمم ىتح روؤلا لكئابخو رورغلا كارا هل بضنو

 ريظنو هنذإب عمسو هّتغ اد باجاو هكلس ىف ذابق طرخناو هب ضتخاو

 ١) ( ىنلذا مان 311 ىناذاز مانو رداصك طقك نتذلؤمان  لدم5 16 لعتح رصف. - © زاجمومع
 لدصو (ن. ب (3 11 لقعلا.

 [ةةصلفلط, لع الدمؤذ, لع (عالع ةهماع نبدا 1ع لغوورتعمسام ءأ [نماتاط12 ةعو

 لنعءور 1ع ممصلتغ مغمممدطاع, ةككدتطاتغ مرح صتعع هأ كدغ 1'هعاتكمس 0عق

 [هتأك ناتع ]6 71815 1210201161.
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 ( وا0:11:-50117 31418217! |

 31هجلملع, 515 06 ظفص لخلط, ةامتخ اننط 5ةكمس ةماتخ ]12 1ةهدضصف طششتمتم 6.

 11 نامتأ طعمتت لع 8عتصسع, ططقتف دج مهكنلع ةامتأ طحهاتتهتقغز 11 ناهتأ 0'ةزدرتةع

 رمعمعع مامنع, 22415 ةورح ةددع ةامتأ همه"هدصمادعز ورح 1دت عدمع ةأامتأ مانت

 ردوتك دعذ ةعاعد ةامتعمأا هلتعتح. ]1 ةدصعغمتم هذ 80اتح ع* ةععغو هس" ن5 4
 (0هطقلاط أ 1ع 5ؤلهتختغ مدن دود معمل لع 1ةصعدععب 1' حكم »عما موقغ هعف 013-
 تس ةعاتط كعتح ءأ ]نت لععددو 1عد 61عاق لع ا11تقتمصم ءأ 1عو ماغوععف لن

 ممعمفمت عع, لع هةر"اع نتتل 0 لع اتت, ن1 ةانل] 081018 أ 011 06-

 رتسأ ةطوموا نصح عدغ ممهثأتنع لع طحت. 00هطقما ةتتكدتغ هتان عا مدح عطا 53 01166-
 المص عا مع 1هتمددتغ د متسع» مقتع ان لهصف هم عتنعدعب 11 ةهاعم ه3[ 0ةنع 5

 هءا11 6و ءأ 10زجهتأ ول“ 53 زرعت
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 ةسائرلا ناهنب نم سستاو هتنقف ران نم دقوا ام لثاوأ نم نأكو هنيعب
 ءارقفلا ىف 0 هرثا ءاس نينسلا ضعب ىف طقلا نأ هيف ؛ريدي هسفنل
 ىتاذابقل كدزم لاقف ماج عديم ةعاجما تكلهأو ىنمك اسملاو

 اهَتا لوقت ام لاق كل تللدا كف لاقف مم ىف ا كئأتفتسال كبذاتسا

 ا ةتايح اًييدل ىرسي وهو د قايرت وهدنع لجر ىف فوؤرلا كلملا

 001 ا لا دو فاما مر

 1 ل ةانرعلا يب ةزمع رع نو مكاسب غنت ممن دالاس
 نع سما كتلاس ىنا كلملا اهيا ذابقل لاق م مينغُي ام مدعوو ذابق

 0 1 ديري: © كيرت. -- )2 (رقا: 31 ءامهس. - 00 11 كئانغتسال . - (؛ 11دوننع لهصسذ ا.

 17ه161 عم ندهغا1 معو كععمدفأةصععو دع مملدتختا !دصع لعد ممعمصتغعو

 صمصست [عداهاتمصك لع 12 جدعم»ع كحتلع هلطسسصغع مدع ]1[ة50هلع عا نات 3

 1ءو !هملعسعسأد لع 1 ةلتطعع لع لمدصتسمالتمد» هتحوسسعأ 11 دهدوعدتأ. اكس ان
 عمامتسع ةسصغعر, ]12 ليدعألع ةمعمستحدتأ تعا 1 معصأ 14و مهلتات"ع5 أ 1عو

 مادة دطأاءو ءغ 12 ةدسصتسع عم طع مةضع نص ععدصل همصط»ءع. 1[ةملقلع للغة
 (00هطةلط : «لع غغ لعمممسلع 12 مععصتموتمرد لع اع ءمصقدل ا عرع انرع انع علل

 ةالونمع. ب لع اع 1ع مونصعأت, لتأ 1ع مت. - (0نغ لتو-ذت, ن هز ككغصعسأ
 لخحسص طمصصع ممووؤلفصغ دصع (طغضفمومع ةمعواتح 6ع عأ ؟هزتوسأ انطع معا

 ةمدطع م1006 مدنع انج 5ه2معمأ 01 001111216 نادنع ةدن66 مو هءاغع اطغ-

 كدودع ءا لمدغ 1م مممعأ ءدأ نعءامتسع دز ءألع ]دن عوأ معكتمؤعر دع ]نت «025ءدخ
 م2116 مدق 1 يتماعسعع هنن دمماتعم 0ع هع ممصغلع) ١» 0هطقلط ممموصلنأ : « 0ءأ

 طمصتسع مهغضتأع ]ه2 ممعأ. ١ 1[دجلقلع, ممم طعاتسعاتع 0ع دد ؟نممدقع,

 1ص اعرجع لعدمأ طدت هأ 1ع [مةاتعتام. ]ر.ع 1[عملعسمتس, 11 51 «هفدوصمط] عع و

 وتدعو عا متقفؤعوطاعد ءأ آه ماغطع لع ]عد دماغ لعتدسأ 1ع مدلهتق لع 00-
 طفلط ءأ 1عدن ميسوسصتغ لع اعدم وعموم 66 دن 1و رمعافأمهتغ هذ !'ةطع لد

 طعومتس. نم 11 لثأ ذ 0هطفلط : « 1لنع», ة مهأ, نزع 03 نتعقأت مط اقل“
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 ىلا كملا ةملط نم ٠ ىنجرخإو ىنفن ىتم ا ىنتيجاف كع لكشم

 رخآ لكشم ىنع ص من اهييح# ىاف ىنيقيلا رون
 ثوب الجحر سم لجر ىف لوقت ام لاقف كداش لاق ىردص ىف هربت

 مبقنت ا مس ع حما

 نم هبابب نمعقجلا ىل هدنع نم سرر ةيلع ءانغلاو هيدي نيب ضرالا

 مكحاصُي اهف كاملا تلكادق غل لاقو ىدحي ال ددع ممو ءاغوغلاو ءارقفلا .

 اردخر ىآل اربصذان يخبييو ءاينفألا نهب ةيوستلا ىف هم 0
 اوراغأو اوراعف © ءارهالا عئادو ىف ةقعرلاو ٠ ناطلسلا اوكراشو مكقوقح

 كلملارماب نولعفي ماتا اوعزو هملع اوردق ام اوبهتناو ماعطلا توب ىلع
 ترسمأ تنا هل لاقو 0 اعدف ذابق ىلاربخل م ضن تدر مرا

 )11 ىتجرخلاو. 0 3145. يجلت . 0(  © ناطلسلا © 3[ ]دقالا 8 "عا

 ل1156 عدن مسمع هانضصعمسأمتأغ عا اح مصفف لمدصغ دصع ج6ممدقع نانت 8

 هها112عغ أ دمه انع6 لع 1'هطقعدسأغ لم لهناأع 8 ][نسنف»ع ع1 عمانتل.

 . 8ةنوم عداد طمع مورس ءانامع ةانزمن سل طخ لع لص[ عنه وعرت قاتم اتقع 21166
 ١ 115 نلأغ نحت 5 ةعتاغ لقسم دمق موزع م عت ع 1"ةتكر» لنا 00301. 1132041

 معمرسأ : « 0ع لتكدغم لخص طمصتصع نات عقم 50م6 انطخ 12206عضأ1 لق

 نصع ممقتكمد د لست "عادفدما 15 مفاد ع نأ 16 1ةهتقوع مممدمت ع 1

 دفضستع 1 همس, لتأ 0هطفلطظ.» 115201غ, 06 مماتكتعوات , طدتكد 12 16ه“

 لععدسصأ آمن ءأ 16 !ةاتعاأمن مانتك 11 1ع نانتغام ءأغ ه112 ءاتكواتت' عز* 1[عو 9 6

 13 ماغاو مدكوعصط 16و لعووصخ 6 مهلقتف م هماتمط»ع است عمفع ءأ 1عاتع لقأمي

 « ل'د1 مدي16 هنت "01 065 مممزتعمم 0*'ةسغات منعم هان هلام ماتمم ءأ 01

 06 آنا 1'هملعع 0'ةامطآت» يملا هماعع 16و "كءعطعق ةأ ؟ههكب 21162 هطمفتضاع-

 مقصأ, مرعمعت 12 مدا نانا 7015 "1عات1 ءأ مهعام معز 306غ 16 ةمانك عدت“ ءأ

 ]عد هانز ءاك 1ع5 م6:1510مك ع306ع5 لقصف 16و عمعصتعتو ماتطآت و. ١» 4105 ع3
 8605 56 "161621 5111 63 1011 0ع عمدتسو ءا عم عمل ع ةرععمأ ةلتكقسأ ليتتذلف
 ممم ةتعمأب ميما عم لهصأ ةعتع دمع 1'هر"لعع لت "هز تةصخصتق مدع 11320ل

 .00ط801 , 1س1مرنست6 لع نعد هتك, طخ هزنمءاعر» 11ههلملع ءا نت لتأ : 2«( 0وأ 101
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 ايم كلا لجل ناقل ماقطلا بيحب ىلع ةراغألا « ليفطلاو تاهرعلا .
 تيتفاف هدنع اقايرق غيذللا عنج نهف كتيتفتسا نمح لاق ىتم لاق

 كائيتفتسا يمحو زبد نم «وجا قارتالو عومل ىم دما دلال هلععب
 هماتقب تمكحل نومي ىدح نوقلا هعنمو تهب ىن اًئيرب سبحي نهف
 عوج اوكلهي ىّتح عايبل هنويعطُي الو ماعطلا نوكلم سانلا ناك اذأو

 اوناصُي نإ ةعيرشلاو ةعيبطلا مكح ىنو كاوقب لتقلا اوقَكس| دقف
 يواستي ىتح ملاوما نم عامبجل ه عّبشُيو مميلع لتققلا بجوي انع

 اهب ّمع ىلا هللا قازرا ىف + ءافعضلاو ءايوقالا كراشتيو ءارقفلاو ءاينغالا

 000 اس ل كيدمان دك تا

 01 3155. ماعطلاو . -- 0 (0 عجن. - 0 11 عبشلو . - () 1 هتيته. -- (5) 3195. تجتحا .

 نت ه5 ءمدصسمملغ ن 12 ماغطع ءغ خ12 مممسدلتقعع لع متا1ء 1هو ههعوفتسك

 لع عموتتسو) ب الود ممثموصلتأ 1125021, ءعوؤغ 101 ناتت 155 هضلهدصف. ح

 (0 نويل ) ب ايموودع زع هن لعصصمس06 هد رزان ععيسعمأ كدجع 1!" طمممسع كا

 معاتنع هذ انصع معع5هدممع 106 موسع ند 5عمعصأ 8 طغت مم ونيل 208-

 هغلع عا ةلمرت5 ندع د هك مممدمدعع نيل مهمغصتمتا 0 امو ممتك ةسصم»أ. 0:11

 م ه مدق لع ممعودعع مامف هصيعالع ندع 12 ةدتسم , م١ لع اطغضمودع ماسك
 هد1نامتعسع نانع 1 مهل آن[ هجقذ1, 1هسندع زع هن لعسسمسلغ امد زانععسم ءدخ
 ةرخع !' طقم نع 0( هر ءرحممع ان 12220عمأ [ق25 6 11ج 21502 ءأ, 1ات1 علان

 ةدصغ 12 هميم ع, 1 آهتمدع دمماتعت أ ناتع أخ 35 م0206 ع 0عأ

 طمصسع لعتدتغ ةعع ماتست لع ممم[. 0نمصل 165 طوصصسعق م0ه55ؤ0لعمغ لعد

 ىجعو أ مع 1عو لمدصعمأ مدقق هدع 11ه غ5 نات 115 1ةتدوعسأ مؤصع لع ةدتسم,

 ملك مصفضصتعمسأا آد مممسأ دءامد اه مدعو1ع. 1'ةمدغو 1 101 ههاتععااع ها ءءاتج

 عدعاتمعر 12 معتصع لع ممم ييتلم همغ هعمدمدع 0متغ 1عدع ةاعع معممتمع

 10215 1عاتتن5 طاعصو لمزحعما ةامع ءهصم]1 065 خذ مهقددفتع» 1645 ةللذوسفح, ةطص

 نانع تكعطعد5 ءأ مدتتح»عو ةمزعسا عدنا ءأ نانع 16 ماج15دوصاك ءأ 15 ؟هتطاعد

 ]3111 معم2أ 112 5 نمنع ا«تعتب 2 0ةمدعأتك هذ 1 عممعسمطأع لع دعذ عوق

 ةتععو. » (0هطقلط عدضلم 16 هتاعمعع دس دصفاقسأ, مادتق 11 لتأ : « "آن اع ]115-

 1145 د ['ةحصمسأ ىصانخع دممت 0ع مه ممم مه01عإ »

 د ا 1 و ع ا ير فحم
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 همخاودقتمأو أو اًديدست اح ه هوبتحأو .كدزم ىلإ ءآفوغلاو لفسلاو ءارقفلا

 لكج دب لانا ف نأ ىلأ ةفرخزملا هليواقإب جدتي لاز امو ةوبنلا

 مدحال نوكي ال ىتح ةّتوسلاب منهب دابعلا اههءاقتمل ضرالا ىف قازرالا

 ءايوقالا بلغف اوبلاغتو اوم ابظت سانلا نكلورخآلا ىلع اهيف لضف
 ذخوي نأ شورفملا بجاولاو ميلع لوومالاو قازرالاب اررئاتساو ءافعضلا
 ةدذلع أك نمو 'قكالمالا ىف ارواستي ىنح 0ننرفكملا ف ىلا

 "ا متغاف هريغ يل كووول داو هيب 275: ءاسنلاو ناوشالا نال

 ميديا اوطسيو مسوؤر اوبكرف ةدسافلا «ةّضقلا هذه ءاقرغلاو لفسلا
 37 مريكأنم ىلع ذابق ىضغاو اوأش ام اوآساو مرحلو لاومالا ىلع اوتو

 1١ 11 نيرثكالا نم ىجاففا نم. ب © 81 كالي. ب (9 © متغاق. 0 © ةشضقلا

 ]رنعو وتكمن, 16 طوق معتمأع ءأ 12 ممرات]ةد عع ةالسترمةأطتفةتعتا 26

 11ة70هلع, ادن نامتعسأ 1هدكأ ةئادعطغو ءهأ 16 ؟ةصفعدتعمأ همدصسع نص م10 مات غأع.

 رخص هللدصغ هاتزهانت5 0ع ماسك عد مادتك 1هنص لهصم دعد هكتغم هتمصسق معطل

 هم عغرععد , 11 ةسكحو هذ م"غاعس لع نيحع ]ن1آعد ج ططتق دانت" 12 اعلم 165 205

 لع ةدطواواهسعع زممادع تع امان5 1ع ةامعد طسصقتسق 5ع 145 مدعم مغ ءعةقفعمأ

 ءمارعع ءانع 6مل عصعصغ, لع ةمرعاع يت'ةدتعاتس 0" عادع منعص م055608غ ماتق نمتننتس
 ةهاناعن « [هتك 1عد طصصتسعق , ل15دتا-11, دع وصخ ممتد ]| ةمعدأ 16565 ءا ةوصأ

 هدارخمو هن قصاعقأهاتقد 163 تدق 7ع ]ه5 جتا عدز 1ع5 1مهرعأك همخغ ؟ةتصعات 13

 [هتط]1عو ءا دع دوصغ ةغطتطاتغ, ف 1' عآد كازو 065 ةجأ1عق, 165 71715 ءأ 3

 طنعمسم. ]1 ؟دتغ لمدغع ةطوواسسصعمأ نتغع 1مم 01 جات 710165 م0111

 لمدصع» ةتنع مدعو, 0ع ةمدئأع ندع اماتق 314821 م31 61 ةاتحع 225

 هعاست نتن ممدوؤ0ع عد يعؤلعسأ لعد كءطعددعءو, لعق ؟[عممصمع5 عا لت دممطت

 انعع, مخك هش مدق ماسف لع لعمتأ يانكتس ة15ع.» 1ع طوق معدرتأع هغ 12 م0مات-

 ادع, معااممأ هذ م01 ماخغغ ج11 »عدمع لمءاسسع, 5ع 11 نعدأددصف امعاص لة

 اماتق 165 عؤور ءمدصصستععمأ 065 ةعاعد لع 7101ةصعع 5 صرة نرتعمأ 9

 طتعمم, ةما1وؤرععدأ ]وو 1عمماسعد ةأ مععمفامؤيععسأ امادك 1عو مطغادتأف ن1

 هسلهتعدأ. (00طفللل ؟ععمدمتأ 16و زتعاتع ىاتتع 1عاتت5 ةطوصتصماط]6عو ةعاتفصق ءأ
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 هسا اًوْخأ معمق. «ىنع رجعو الو درمال اماظعاو كدزمل اًمانطغحا ملاعفا

 اولتعجو ةكلمملا تعاضو ةسايسلا تلكضاو ةظقل تيقاغتو ةنتغلا

  عهطقتسي الف هلاوماو همرح ىلع هنوبلغيف هرا> لجرلا ىلع نولخدي
 دولوملا عي الو هلهاو هلامو هلزنم كلهيال ناسنالا راسو مدم عانتمال
 اوفعضتسا ىثح مرماوا تذغنو مااا ىلع ةّقكدزملا ةكوش تدادزاو هل
 غلا مند كانحبذالاو انكأرا نع تردصو اننيدب تيضر ىأ هل اولاقو ذابق

 بهتتت نم خلبو هضضاوخ رثاس هنع اوبجو هباحكأ نمبو هنيب اولاحو

 ىنيد ىف ملخد تنك ىأ هل لاق نا هاتا هستناهتّساو هيلع كدزم

 تلاز امفّرشلا بيس ىف [ىتلا] ةريغلا كنع لوزتل اهحكنا كما ىطعاف

 ]عدو نسعد مقنع ةعدتضا مهد 1[ةملقلع ءهغ مدععع ييتل 1ع اعمدتغ عد ععوصمل

 طمصصعتتت, عأ ةلتقذأا مدنع ن011 » نأامتأ مدك عد ةأهأ 06 محوث[تكودعرع 1عو ممهآ-

 ؟ةتاعدسو. آبنع ل6وم»ل»ع ةامتأ هتاعؤصمع, 12 هلت مأتم ءيععددتح عود عدا عاقل عر
 1'هتأم س16 دع معمل منا ءغ1' عدد متعع مف ءاتامت[. آن عد ممتذةسوطأ أد ماعدت عصأ مف

 1عو مجهتكمسك لعد مد عت]ت عرتك ددصق ناتع نعاتتحعأ مانكدعمأ 1ع5 هج عطص ]مم ءطعت"

 ءأ عمالعوتعما 1عجع 1عدحصصعد أ 1عدعو طاعسق. 2ءيعووصصع من نامتا ماسك صقتأتع

 لع ةذ مطهتذممد , 06 ةءو طاعصق 6 0ع دج 1عرصتتحع أ 2ع 60212315531[ 565 ة-

]1 

 ]نو معواع لعد ا1دج لمعت أعود هةاعصلمتأ امدنز هانت نأ زآك نامتعما 1عو ممهتأ"عق
 3 عأ1 مملتصأ ننع,ر زنععمصأ 00طةلط ةقذعت ؟هتظاع, 115 هدؤيعوسأ طدن لع : « 51
 ات م ةعمعرماع5 مدق ممانعع [لمءاصصع أ دع هتف و5 نع ناتع 20115 70111085

 مات3 1 6عمر"عععوصك ءمرحصسع هدد ةعمر»عع نصع طءعطتم. » ]15 1" ص مةءطقتعمأ
 لع ىدصتستتمالاتع» ةككعع 16و ععدق 0ع ورح ءماماتعه عع ءغ زلم ةكمنومغععمأ لع
 آنت هاتف عى ةساععم !ةستاتعمو. آند طقضانءوذع لع 1[ةململع ةامتأ اعاأاع نأ ةص

 16 6ععدممع ذل دمد ةعوعل ه1 هذ 1هزص نيتأ آنآ 03[ : « 51 1135 6« 1556

 . رمق لمءصمع, 1ع عدطصما 15 مغ ماتت" ننع ]'هنع ءمايجام علنع 26 6116

 جاتت ناتع اخ ةمتذ ن1 6 لس ةعماتسعمأا 6 ]10516 نتا عوأ 12 ءهتقع لس

 ممه1. » 11915 1م ممغعع لع 0هطفلط دع عووو لع هد مانع 11ة20هل لع "عممط عع

 اذيماللاال ع 5185 541-7٠
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 دانعمو ) شير ذازيرب ا نانلا هأهتسو اهنع ضارعألا 7 هيلا يل

 ا 0 0 7 ا هيلع ءاهدلا

 ال وب رعي 7 امل ١ ةديؤلا 7 قى عطا )6( "رد

 22100 عم نمل هعمل نم يس يقل

 21001111111 5 ذا

 عشستاو ةمادنلا هعفنت | نسمع متيوقت ىلع مداتو ميدبا قلافلا
 3 0 شيرداذيرب: 11 شيرذادزب نب. -- 0) 1[دموسع لهصق 1[. ل (3 )155. هنيط. - ()-1

 رماو . -- اذ! ( هفشتساو . -- ١( ( فلطتف.

 خ دمص لعووعتس ءا لع 1 ةمدعومع». آنع5 ععمخ ةيجمعادتعسا 1ع "ه2 00401

 1160001 [ىءأرر «'ءداسؤسلتمع « سدا معملع 1ع5 م0115 لع 5و طوعطعإ درة ءةتتقع

 . لع هه مممآ1عووع ءا لع مص طهتطاع زدععسس عصخب

 آنع ظلك لع 0هطقلطر ا؟توف 4ك دمةقءطقمحةصر نمن ءمد للمس ههتأ 1'هعانتاع

 0ع 113203]ع ها 12 امهددحدتأ ةطوصتسمطاع, ءأ نين ةامتا ماعتض لع ةغاع ممادع 8

 :ءانونمم ءأ 1"ظث(هغ, ىدغ طقطتا صعمست هطغعدتع لع مص مغعع ينتل مففعسصطافأ
 1عو رمهطعلطق ممن نمتلك ةيقوعمأ انصع مدل ءومعو هجوم !طآدعلملع ص عندج

 هنودعصمعع, 1ع5 مممطعلطع دع مممصتععمغ تع لزماتع ها ليععما ذ !ط[ةعلقلع د

 « (01320 165 طوصصسسم ع5 م0550 ءرنمدغ ءج ءمدحصمتبص 14و 1عمج مدعق ءأ 1عوبطلعمقو

 مرصتس ءصأ ععمص فهت امم تلك 1 دعو عمكستم ءأ ةامطاتءتمصاتلم ]عد مهععمسافم)

 (ودحتص ءعمغ, ا3ق20 امانق دعممأ ةعدتتعي 5ع مماد11ة-ادت] ندع 145 انسخ اعف
 ةهتللعمأا ممسس 145 ةداععد) ايا ىدحعصعستو لقصق انه 61 هاما لع ءطمةعوز 16

  دممصلع مع مفصمعدتات1 مدق) + ا1[ةهلقلع هع 1ع طبتعاتجر 5ع5 مدسسأ15ة3 5

 "ددوعسس ط] ةيععمأ هسامدس» لع ]تت ءا هدا د عدخ هااعمأع» ذ 1ص ١16 لع 0هطفلط

 هذ هءعالع لع آ[؟تورؤ. ]15 ل عدسععمسأا لع ماسك عد مانع هج ةعاعانج عا طعنت غرنعضأ
 لع ماسك عد ماسق 1عد 1015. 0هطقللط ةامتا ةصحرحات1دذدصأ 0ع 145 عن ءةدترفةءطعتب
 ءا لع 1عو ىداعمتس. ]1 دع معمعصأتل لع 145 ةكملتع ةمعمان :هوندز 11 5ع "عمعصأتأ
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 طقس ىتح ىفنعضي ذايق كلمو ىوقي مرما لاز امو عقارلا ىلع قرد
 عنب اي هل لاقو كلملا ىف ناورستونا ىلا دهعو دمكلا ضرم ضرمو هبدجل
 كابا نلخاف تناالا تيودا ام ةأوادمو تدسفا ام حالصال سيل
 "00| نعي لذلا نيم بام 3 كلملا ءايحناو نمالا التت ىف هللا نيعتساو
 000 00 ا تاو نم اوين أي هكيلم نم بيحب دنع يعملو
 هناطلس ىعضو هكلم ا0) موش نم سانلا مارتساو

 مرفوأو ًالضف مرتكأو هالدع مَ ًالقع ملمكأو اسفن كولملا ريخ ناك

 (1) 1155. فساج.را . 00 0 موس. © 60 ًالقع مهّمئاو مهلكاو.

 جامرق ننع 16 مدعم مع ]نت دعحتدتا ذ كعم ءأ ينع 15 لغءطتستسع ةاقتأ

 كورد ]مرنم زمحوردت نع 16 "حت هت عد" ماثغ 15 "2 ععم طمس 00 ا.

 ]ند ماتتقودصعع لع 12 ةعناغ تع هعوذو لع ةةعععملا»ع ءأ ]ع ماتت ما" 06

 ©هطةلط لع ة'ةلدتطاتعس. آنع ممز طصنأ مدع [همصصطع» ىدتع قص !اذصع ءغ 11 ةدخ
 نت د1306 6 ءطمعضم. 11 لغونومم ةصسمفمءطمسةص ءمطصصص ع 502 510160 655عانن"

 جات مهمات هزت هغ ]دن لتأ : « ل[هدح 15 , 11 طل 2 ناتع 101 113 211155635 760211

 ]ع5 تنتصعم نانع زدت 1ةةزاعد ءأ عمفم 1ع حقل لاتع ]51 قلتقع. عرس ماهعع امدح

 . مورعع ءا ةسصم] ورع 1'ةمدتمامسعءع 06 طافت مهاد "[ةطاتع !هعلعع ءا معغس نعل

 .آ[[ناهغ ١ طنتمذل هممانسأ متكفممطا] ءعصدعمأر ةمعغو هحمتع ممومف ينمتفمسأع أ
 . نص ةققر رب فمرصمتتم 165 يدعاودعد ةمصقعو لد "غوصع لع الزةسصققأ. آنعذ
 [ك5دصسمص عد ظيععمأ ةهتصقا 0غاتج»مثو لع دمع عماتت عند عصعمأ م 613516 هأ 16 هد

 [ةتطأع ةوانتن ةموتط ام.

811117 01 1514 074 

 (نع ظتأ لع اةددق 165 ؟هزك نعاتتت نات 23:23[ 16 ماتق طعاتسعدع عغصتع ءأ 18
 ماضم طقتتتأع ؟ةتكمدت هع ظتغ 1ع ماسق زسقاأع, 1ع مانتق تععالعمأ مهع ةعد سقم

! 70 
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 اًرّدككتو اركنت نامزالا دشأ ىف هولا امألا يدفا نمحو اظح. ةداعسلا ٠

 هناوعأو أو كلملا ىاكرإت دضتعأ مامكحتو مطشبتو مدبافو ةتكدزملا ةنتفل

 ىلع نايتالل دعتساو هماظن ىلا كلملا در ىف قتأتو هباي.نم نمسا 0

 .ةنيدادره ىلاركدف كلذ بهألا دحاب مديللو املوألا ربماو هيااو نأ
 قوما يردن فالم ممقو هضاسلب امي. لن هنا هيل
 اذه فيلو يداثآ دقو كلملا الث هللا ىلع تينت هسأر ىلع اق ننيقلا

 كاملا اهيا ىف امو اولاقف ةدحاو تيقبو هتكلم دقو برعلا ىلع ىتغلا
 هكتاو لاق مه سانلا لقق ىلع ردقتوأ كدزم لاقف ةقدانزلا لعق لاق

 ١١ ة[دمودع لهصو (ن. - 2 11 كياو.

 [ئ[ند, هعاست ونت هنأ 15 مآاتك ]عام ءاتقع [ه»ننصع. 0 تحصل 1ع ممات1هزجع تت

 ةءاطصأ لقص تم اعمصمو 1مم لتلطعتاع ءا عوسدطاغ خذ ءهحفع له .ةهاتلغ ءعصعسأ

 لعد 1120ه أعد, لع 1عدع طصعطسل عمععر لع ]عدم هسا مه ءتعمدع هااعسأمأم ءهأ لع

 اعد لغفطو «ءلعصعساك, 11 طغ ةمرمعأ هدتع ماس ءارددنتح 10ه ءامنمصصقل5 عأ

 هال عر لع 11مل, هللم لعمتخ هنن طتغ لمصم 1'هعقعاتاتمص لح مسمر ءأأ ننتل

 . ممفلتأدتغ ءهأ مدتخغ ل طقطنا و مصعد عد موانع ؟غامطاتع 1'هملمع. ]11 ةع مم 6ممدسم

 ن 1هتدع معمم ا1[دهلملع عا ع5 مدعاتكدمسو ءأغ هركلمدصم ةتدع ةصحتق أ هانع 601+

 اتكدصم لع مءععملمع 1عدعو لتئمهدتانمدم ذب هعأ ؟لعأن

 آطد اكطم»لقلططءاط, لفصسم دوج هدحتنم معرب ؟"ةيدممسأع نان انط ]0ات3 5:20 عق-

 ددصأ ةانح  م67508228ع5 نان1 1 ءمكممجدتعما ءأ مدعصا 1عوومعأف 3ع ةئمانج

 ١ةهنعمأ 8[ةهقلملع ءا 1[هيسلطتع, 62لك 0: ةسعو 0-21هتف, نتن ذع اعمقتلغ لعطواتأ

 مند لع ده اةاع, قلصمةمءطقسوةص اعد لثأ : « ل' هحوتف لغدتعم ءأ لعدم 206

 طنعد انمزك كطموعو : 1ع ممسهحمتع مرتد, ها 11 مع 15 لمصصغعز 0 ةاع ذ

 ممفسصع لع ممدحصم رع هع زر عدسع طمتصتسع 01 لع5 قكعوطعق, ءأ 1ع ممدوح ب

 مءعداع ذل مةدلتمعتع نص ىعدأ 0ع مصعد ؟هءادج. » ]نعد ةقدتكأمسأف ةرندصأ عسقسلك

 ندعأ ةامتأ هع ؟هعدر ذك لنا : « آر ءعاويدمت ههاتنم» 9 سصمتعد. » 11220هلع لت :

 «, طوس ةمعأت 1211 مماتا* 12 102116 لعد طوصصصعقن) »+ ]رع دعمت لتأ : « 1

 ؟تلف لمدع 1ك. 515 0ع همدءان5دمعإ ١+ 1ك[ ةدتنع ةورص هلع هر ءةمات
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 ةروث ةّقكدزملاراغف بلشو ميدو بهتف هبرماو ةاعافلا نيا اي انهه

 اوبثوف مب عاقيالل نيّدعتسم دنهل ناكو اولادي م اه اوتو ةلوج اولاجو

 ةبتافل ىسكرما ف دوصحملا عرزلاك موكرتو دوسالا بوثو ميلع
 ارزاهل نيب اهف معمجو مرساو ردمو رج لك تحت عبلطب ةقاعلاو
 ءآوراو مشتامد نم ضرالا قسب رماف اًفلا نونامت منم عقجاف ناورهنلاو

 ناورسثونا موملا كلذ ىقمف ةدحاو ةوحغ ىف مئاضع| نم ىؤمسلا لدغ

 تباطو هراثآ تنسحو هنميرهظو هتيص دعبو هرم ذفنو هكلم ىوقو
 '” سيلا زي لييبا هيلا نيلصتاو كولملا:هل نادو ةصاقا: بلاطو هرايشا

 هيلع ناكف لس هيلع هللا ىلص قبلا دلو هكلم نم نيعبرالا

 )0( 11 زراخخل (رذاخل . د0 0 اًريثك اهلست ّلسو هباحععأو دل ىلعو هيلع هللا ىلص قطصملا ىبنلا.

 ة1هملهلع, هد 1'ةعمموعم ءغ هد لع معملتا هس عتطعأ. آنعد !1هه0هلك 165 دع ىوانع
 1وورععمأ هحعع مهوعر ةمودعغععمأ 1ه 1!تاتع, معيعمدصأا هذ 12 ءطمععع ةهجدتغو

 ةكامت" ناغ "عرموادقدنو5, ©1 م0 اف عادا 06 ها © 01 1/5 716 517601 م05 760/1561“.

 آرع5و ةم1لهأ5 نتن 5ع اعوانح هتعصأ منام ذ دع رعاع» دري عنج 1ع5 ةقودتلل ا "عدأ

 .ءمصحتمصع لعد ائ[ىدف ءغ 1عو 1جتددؤءءمأ ءمدعاطغو هرجع 1ع دولز ءع آطحأ مرصصمع

 نص .ناطفمسحرم لع طأغ ططسنعطع. 1كتمعق هحلمدصم ءةدقتتأع ةتتح عدت لق أ هات

 رمعسرم1ع لع 14و «عءاطعمءاططعت» لهصق 1عد 211165 عا 1عو ةصص مدعصعمر لع 1عو هن نأعت"
 ها[ لع 1ع5 حمص عمعتع [هانك داندع 16 [ةع أمتع ةزاتم هصانع ادرةددع ءأ اادطسعةض

 . (0م عي تةفوعسطاد يدها ءعجتسوعأ ممتلاع. اآكتكعفر لمصم نمع دعداع ممهكتسفع

 0 ةسسموع» 1م عمم لع 1عدع ةدصع ءغ لع 1عدعك محعسطعءعو [6مععغ5و لغذولل

 انرعوع 1عو ةةطععو. انا, عم هع مغقصع زمست, 11 طنغ ةممعاف ةكصمنمءطقسال

 آنع ممادحمتانع ل: ةصمةمءعطمصحةص د5 ةللعنمستا ءادمص هسنامصأع ةامتأ طعم

 ةامطاتعب دد ءعممدد مغع ةامتغ «ةمدص لسع هرم امتع, 12 1ناتعتنف لع دمد نوعتصع

 نادتأ ةءامادصأع, هعج هللةت15 ةامتعمأ هد ماعتمع معمدموصاغ, هدد هقم]1غ-

 طرحت ورق عمانج عزم عص عم ءأ دمج "غعصع دع م10ه1هرج ععمتأ. بعد هذك آنت ةامتعمأ
 ةمانط215 عا 1عق (مطأم هته ت عمأ ددصف صا عضلات ح0 10م5 12 نيم ساتغسمع

 ةسمفع لع دوم معمع ههعستغ 1ع طمعممطغأع (ندع ا«تعد 1ع طغصتقدع ءا ادت
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 بلغا ناكو هينعي لداعلا كلملا نمز ىف ندلو لوقيو هبرخقفي مالسلا

 منساحم نم سابتقالاو ملوقع قصتو كولملاريس ىنرظنلا »هيلع رومالا
 ةتماو هلاعفا ةقزا اهلعج هتاف رهشدراريس اهسال محباقم بانتجاو

 لاق ثيح هباعصاو كدزمم ةعقولا ماتتوباركذ دقو هلاوحا

 هزت ام ا ا زو ان يأ ل

 نيه ريغ ابطخ ناورشونا اوماس نيج ةيكدزكملا موي

 ناورشونا مالك نم تكنو رربغ

 ءانسوتنمعلا هاندا ميلي م ىأ هدارم ريغ ىلع رمأ ىرج أذأ لوقي دياب

 0 ةأدوم ةيراعلا اهدا نكو ةّيراع ايندلا امم لوقي لاك , نأنة عاب

 0 3لدمومع لهصو لآ. - © ( اندع. - () 11 ةداوم.

 لمدصع 1ع هدطتغإ!], ينت دعص عامضتطمتا عد لتكدسصأ : «لع داتتك طغ هنت ع5

 لس ه1 زاتقأع +, موا ذ-لتعع ل' قة صمافعءادمحة ص

 (نع نانت مافي عوودتا دنصسامادأ ةصماةكءطم تجؤسص, ءفامتغ 1!" ناتلع لع 15 تع

 لعد ةصعاعمم 1015. ]11 ءمقتأ ذ طاعس ءمدسملتاع 1عدتت ءوزررتأب ه  ة1م5م111

 لع ]عر رععاتم ءأ ذل ةيتلع» اعدم ععمز 11 ةةسلتمتغ همامسصتسص عصخ 145 هناك

 ها ععداعو 0'ةملمفعءطتع ننت لعهتعمأ لت وعم وعد مد"نمزجر»عو ةعاتنمسس ءهاوممتك
 مدخعممتل مدصصفع 7006163 لع و قهلتتأ ٍ

 3طن !"ةمدصخقسب 2 مدع1غ لع 1'ةمددتتا 11:6 ذ 1[ة20هلع عا ذ دعو ةءعامج

 هاند لهطق 66 615 :

 1 1 زدسع لعد 11220211 65ذ, يدمصل ذلك اصحممددتعما ذ ةصومؤمءطقسصوةص تصغ اةعطع ناتت

 ناناملأ ممق [ةعالع.
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 (0 نحصل ندع جال وترعع هدتتصمتأا مدام ةودد لغقزح, 11 لتدوتأ : 51:16 [7ءفاتم

 مدع مماتك 2106 مدق, صمت 210'1ءممصق. " انع ممضلع, 0152121, م'عقأ

 نان انصع لعصت هدبعع معغاغع هأغ مماتك دمدق هحعو لعد طقاعمب هع نانت ه ناغ منا
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 دينكتلاو: اسكلابب راكع ال دلاتع نم لكل لوفي اكس هع تش قميسللاو
 نم كلذب مقبجاو هلل دولاب ءاقحا سانلا لك لوقي ناكو , كرتكم لك

 رعي ىذلا كلملا نأ ليقي نانكو ,هقلخ نم دحال دوجيلا نع هعفر
 بارت نم "هعلقي اهب هرإد طس ىنمطي نمك ةّقعرلا لاومإب هنئازح

 مل ام " نيينذملا نعوفعلا ةّذلل اندجو لوقي ناكو « تامل سهلا مويو

 ظبنتسا الو لاهالا لم كلملا عاض امأ:لوغي نرانكق ,متبوقع ةذلل هدجن

 نتيتضح الو ,لدعبلا لعيم ريعينلا:لينقسا الو:ةرواشلا لغم باويصلا

 البجع عنطصاأو رسبصلا لمي مرح ندكياتسا الو ةاساؤملا لدم مقنلا

 0) 0 هعلتقي امب هتيب.-- (9 3155. نيبنؤملل

 لمتغ ةاسع معدملتس ءا 1'طفأع .لمزأ صومعاس ل ]1 لتكدتغ ذ ءطمعدص لع دعف

 هوعداف : ال[ هوزأع مهق هع ونمت ة5أ هد 7ع05 أ 229156 10136 66 ([ا1 ذأ
 من16. تس 11 لتددلأا : '1'هدك 1عو طمصتصسعد لماح عصا دع معمداععمع» .لعوما

 ط«تعجو صحتك ماسك ندع امردغ هبباخع ءعاست ننع انتعدب ه 61عر6 فص قصف

 نتح 1ع لتمزعموع لع هع مءمداععمعع لعفصأ ةيتعاتسع لع  ةعدب ضف اس صعب

 ب ]ع 01 نتا "عم م11 5ع5ذ (منوور5 ة7عع 145 طاعصقب لع ةدعق ىدز عاف هدأ

 ىصصصصع نيمعاأاسندص ندت كسعتأع 1ع امزغ لع دد مهتكمم ةحعع ]د اعم»ع ننتل

 ةداغزع لعد [مهملهغقممك. ب آرعد زون لع اعم ماع, 11 1هدتأ [0طختا“ب اعد

 لماتع متتقوعاتعي 11 طهمأ 1عذ ممعدعت» عع ماه ءطقففذعي 1عذ زودعو لع مآستعي جن

 رمادتفتع لع طموتعسع ءأ ]هو زوم لع هوأاعتأا, دددح 210[21عور. - الورتك لورق

 ةمرممخت6 لمصف 1ع ماهتكتع لع مدسلمصصعع هس هممرددطأع5 هع نتع صمادك

 رت ةلمصق مهك ةردعماتت6ث لمصخ 1ع ماهتفاع لع 14و ماحصل” ب آم روض ىاحر-

  اماتأ مدع 1م مغوعات ععمععو ءاعدا ممع 1ه لغاتطغمعداتمصم ددصاماتأ ندع !'هد

 امماتحتع ]جه ررعدتع محمصتغتنع ل هعتعن .هعقمأ ددصامسأ مهع 12 زدقاتعع نسسع !' هد

 هطاتعمأ 1ع ةععمتبو هفلعواعر عدوا ةدصامتأ مهنع ]ه2 ءطقتشأتم ننع !'هص ى'وقع

 دنصع ]عد [دحعدعم لن (رتعأز ءعدأ ددصساماسخغ مدع 12 مهنعمعع ندع !'هص هطاتعمأ

 نع ندع 1!'هد «ععادعمءاطع. ب (رم ليمدتغ لخحص طمصصمع يحتل ةجدتأ حدس دانس
 معومصعمأ ليمضصعمغ نسنل هم'غامتغ مده لع ععدصلع ![ةستلاع. 4دمشعءطمسوؤس
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 عنج ناكو ءهفرسشو هتمب هاا انعانطسصا لاقف ةلنيبال 17 ليقف

 قاع ربل ان ارجل دل ةرااتاالا اوباما لوقنيو الاعلان ميما هامان

 لاقف همظن نم كلذ ركذ دقو فارالا عضو ى اومكحت اهولان اذاو رومالا
 لنمو ىو

 ٍلفَسلاو نو دلي ةكشأ َناَك ام ٍلِجَر نم َناورشونأ

 لكلاب فاسأل نب اولِذُي الْبَك اَِكَق هَدَْعَب اشم نأ ٌمُهاَهَت

 ىتم عقوف هلردقملا ىلع هتورمو ةققفن ديزت لمكولا نا ملا 0 عفّرو
 روج ةروك لماع هيلا 0عقرو ؛برشي نا لبق اضرا "قس ارهت يأ
 ةماقاو درولا ءام ذاختا زوعاف ماعلا اذه ىن'درولا ىكَع تتا دربلا ةقآ نا

 (1] 0 عقدو . -- 01 131 قشأ. -- 070 عفدو .

 لثأ : آنه طقشتع [ةحعنمع ةحعع [ةنمعالع مماتك 1'هجوصد اهدئاف هدأ د ععوصلم

 ةسنااو هأ هد ةمط]ووووي تح ]1 لقفكعملمتأ 0ع كمدصعت“ هع 815 ل الل

 نمع ةلسعدتمم دهن عمفع, مدمعع ندع, 015ةتاحتل, ىهقصل 165 515 لعد عوضف لع

 12 طقموع كمفدع ةنتسمملأ "عوج انصع 60سعقأتمص» 51مم نع, زاك "ععطعمءطعتموأ
 . ]عم طقتسأعو جمدل06مق ءأب يتقمل 115 1ع5 ةسكمصأ هطاعصتتعد, 115 5ع معصعاس

 ىمدغ ل طسستلتع» 1ع مماطأعد لع ههتقدودصعع. (,'عوأ هع ندع [6 م0616 3

 هدمر106 هه 66و 7155 :

 (0نعإ ءىعءالعمغ طمدصصع نياخصهنمءطهصوؤم ! ((هدحسصع 11 ءمرصصةتكودتغا طاعص 1ع هدمهصقمتف

 ءا 16و ز!هتصكأ

 11 ]جدع 06غ عصلتغ لع غهدعطعع لمح ةصهفحوست نص هدهلقسصع, لع معتت" يتلو ايي هييس عم

 1عو 815 لعف ممطآعو لوصف 1'ةععععلعع 06عق 10ص عاتمطق.

 (0م اتت ممموعمام دص ؟ةممماتأ ةمزمعامضأ دمدد هاا عصأتما» ىاين* 12 0 غرمعمت#

 هغ 13 ممسست 6 ءعصعع لع 1آةصغعصلمسأ نانت يعغلمتعمأا 145 ةمصحصتعت نادت انت

 ةامتعمأ ةمدت عمفمو. 11 مصمم عمق هءالع "غمومقع : (0 تقص 372705 الات انف

 ال1 ةرنحتع ةم»موعر* 13 اةررعق6 ةحوصأ ل'ةجمزرع ]روق زخم نمع ةعمامتمع ةتق 66

 1ع عمت عم عت لت ءقصامسو لع اطزوثع انت ةحتوصأ 207عقوف دنض "ةزدزت61"[ ة0-
 ممصعدصأ نانع 16و "مقعد ةهحوتعمسأ نان ةانعت ماعد مدس 12 عمافع هأ نسأل ةامتأ

 ل11516 06 ؟دتعع لع 1'ءونح 06 موعد عأ لع 1سسعصتن" 15 606هوبوصض ن6 8
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 ويبجيلاو يقل :ةلمالا بس ععقرف ةننم لك جداعلا كهيقم .ةوضنلا .ةقيلفو

 اذ. ام ناكف .درولا قلخُي مولو بهاذ لك نع ىلسُي

 ”ةرومار باس هيلع ىرجا امركد

 ناقسرافط نم اهب لصتي امو ناسارخ لالا عيرلاف اًعابرا هتكلمم مسق

 . ناتو ىرلا ىو لي روك ىناغلا عيرلاو ناتسجتو ناتسلبازو

 ناجنزو رهباو ناشاقو ٌمقو ناهبصاو نمسمموقو رونيدلاو ا دنوأهنو

 سراف كلاغلاا دعوا ناتسبلطو ناجرجو نابجبرذأو ةينيم ةينيمرأو

 فارسطأو مأهلا هيدجو ىلا ىلا قزرعلا عباربلا عبرلاو زاوهالاو امرك

 لدعلاب ( مذخاو اهنم ( مهقتسي ان هتتبزارمو هداوق نم الك كيوو مورلا

 )0 (: روما دييأس . 00 كنو. - )3 © معيابلاو- ب 09 ناماركو . - ت 5 1 قحاسي . دس

 6١ 3[ هدحاو

 (ر0ان1 كم2 35 34 ةصقر 20 228 0ع[[ع م6005 :

 (0اتمصل 12 ١ع ءأ 12 ءآ1جتمص 50ص 5811763, 02 دات مم 12 عز1 عمد ءدأ 13

 ررعرعأع لع [هدأع ةستاتتع ءآطمدع. 51 12 مدع محلا مهذ نأغ فوغ, بدعأ مصصقل ا

211211-11 
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 ق4مصمةخكءامصوؤص لتحتخو ةمرد ةصدماعع هد نانو" ع "6عتممق. آه م1عطط1 1ع

 صم طعدمددتغ 16 [؟طم»ةدؤذص ءأ 14و مصاعمء5 ه0 ةععمأعد, ذ 5ةهزخ 1ع '!'هططق-

 مقافمس, 1ع مةطمحاتنافص ءغ 1ع 5ءلي ءافصن 15 لعدحجتغسع مصمم عدقتا 15

 لتماصمأم لع 15 6[1لتع, ذل ددحمتس : 8دت, [[ةدصملطغفص , 1انطقسة صل , لصقل ة لب

 (0هثستمأم , [؟ادطخس , (0هدصحس , (0ةدعطخس , ةططمم» ءا مةصلزةص, مانتخ ]خس

 . م6016, 1:3 لطممطدتلزةص 1ع طز ه«لرؤص ك 1ع '!ةطوضماأفمب 12 اممافتغصعر 1

 [ةعور 1ع [كععصفص ءأا !فطصسفمو 1م ننقنصتغسع, 1!" عفن لاتككتت هنن آل ءصصعم ءأ
 1عد ارستاغعم لع 12 ةرصع ءغ 1عو معمحت سمععد عمدا سعد لم مولتذ لع ظمشس
 11 مععردمدو ذ نعد «6عتمدد عد ءطعأ 0'ةعممغع أ دعد ممم عطقس , لمدصقتتأ
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 ىنوملا ىنحو ةجرخالا فنيفخهب ةمرلا رظنو ةرمسلا نناسمللب

 نأ مسرو لاما تم نم اهيابرا داب ىتلا نمضرالا ةرابعي راو ىلكلو
 ةايحلاك ةراهلا لوقي ناكف ةبرخ ضرأ عارذ هكلامن عمه ىف ك ارتي ال

 ىلعردقي 0م نمو اضرا بّخو ا اًسفن لاقق نم ؛ًاوسو يدلك ا
 ىلع هنمعي ام لاملا تيب نم هانضرقا هدي تاذ ةلقل 0 هتعيض ةرابع

 ف اياصعلاو قازرالا مل ز داو ةصلسالاو عاركلاب ةلذاقملا ىزقو هتشيعم مر

 فيل ساده لوقسا يلا دالملا عجيرأو ا اهلك هنكلام بارق ىف يمال

 رهقو اهريغو ناتسرافطو ناتسلبازو دنسلاك ذابق ىنعضل ىرطالا

 0١ ةكدصوستع لدصو (ن. 2 11 ةعيض. - (59 © انلام.

 3 كطفعتس ل' نع 1ع عمادج ععمعسعمسأ ةنواتعأ 11 ةاهتغ ةماع. ]1 1ع 1":عجبورم-

 مدددصسلم لع معدن دع» 12 زتفاتعع, لع طاعم دع ءىمدلسمعع ءأ لع اغسد ةتعصعت

 1ندع مالت كاتلع مددت 165 ةدزرعأاك هد 6لستندصغ ]هد ةصمفأك عا عد ليست
 ماتق2أ 65 [نان "مت نع5 ةأ 1عو ىسكفعد. 11 هملمصسم 0ع كتآاتح عت" ةاحح نق

 لص 1 موم» مادطاتع 1ع5 [ةمعع5د لمدغ ]عد مهمتنا ةتععدو ةحوتعسأ للك مفتكات ءأ

 لمدصه لعق ةمكاساتعأ3ت025 م0131 ([116, 0325 10115 9 1”[ةأ5, هم مع 101558

 مهق تسع ءمس106ع لع اعمعمتس ةصعاتأأع. ]1 لتكدتأ : « لم هتآكسسع ءوأ مدمتمع

 آد تعر ءأ 1عد ءطفسصم5د ةطوص0لمدصغو ةمدخ ءمرصتصغ 18 ممم(. ]1 ظل كل د

 لع 0166 معمعع عماطعع است نحت ادع نص طمصسصع ءأ هعاآتت نتن لنصع اعلا
 ندلطحنع هنأ نص لغدعمأ. 51 يحعأا ادناتس عوأ عمم 231716 م0131 20 انأت"ع 0
 لمد هتسع عد تدلع عر همانخ ]نت مةاععمصم لت 1 ندور مدطاتع 168 وصح و

 ونحت 1هي0عهدمغ ذل معاجواتتع» ةعد مطممازتعمف 0'ةعتفاعضعع.» 11 1مدعصتغ هاد

 عديعضتع5 06م ءطعتوتتع ها لعد ةعصعم ءغ 1عدع لمصصم 1هعوعمس عدا لت ععق أ

 2 ععالأم

 ةممنمءط مسج ةص "اكن ناقلا ءرقا1116 101165 5 نا 016 565 0 6

 مممستغ 1عم ممووتسععف ؛ءا1 وذ ودع 1ع ةذصلط 16 مةطودلتماقس 16 1"هاعطفسماأةص
 ها ل'دساععو لمدأ داةامتعساأ صمدت 1و ؟مزد ؟هزمصم هذ فسحفع 06 15 ؟هنح

 طاعودع لع (0هطفلط. 11 «مثلحدتفاأ؟ 1ع5 ةصصعستن ب ةمامصصتأ 1عو "هزكر 1ةاتتق 9
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 نوضنملا ناجرجب قبو فارطالا :نضحو روغتلا ٌدسو كولملا للذو ءادعالا
 بابلاب روسلا ىغبو ( عارف ةسهجوهو ماخرلاب لوص باب ىنبو مز ةراجاب

 8 قبقلا ليج نمبو هنمب ىنبو رزخلو رهش ناريا نمب اًدس باوبالاو
 هانم انهمادنعإ كعرهش نارا. لمال اراهظتسا ةعلق ةثام نمرعكأ

 رانهظا فو ىخلاو ايادهلاب كولملا نم لسرلا هقتاو سورلاو رزخلو كرملا
 ءاجر همنبإب جوزي نا ناقاخ هلاسو بئارضلا مازتلاو ةعاطلاو عمسلا

 كرملا لاوما نم ىصحُي ال اهف هيلا اهقزو لعفف اهنم هل دلوي أ

 اهفارطا كحتفو مورلا  ةوزغ

 01 31 ةراجسلا. © © ترف. - 5 © قيقلا: 31 قيغلا . - 4 .©:ناهظتسا. - 98 34 نطو:
 دب الك نال. هل 08) (رتوزخ .

 03553865 0 ةععغو أ [هرماتكق 1ع5 [هداتغععو. 11 مدفاستتكاا لهصق 1ع آهن

 لرخص 06و [0:«[ةرئعووو5 عج ماعضعر 18 ممكع لع كواثأ لدصع 10ص عاتعتتت لع

 ©6110 72185813868, 0 رم هرطرخع, ءأغ 1ع مماتنع ذ 188 8 "4 طوق 6006

 - طورتسمرع ةداخخع 1:1 مقصفءطقطت» هغ ]هد ![طقتممس5. ]1 قصقاستتفلا ةاتففأ, ةصاتع

 دورت عم مزع عغ 16 (تهتعقفع, مانك 06 هعدغ 000007 مماتا“ م1016 عمر 65

 زروطظز مصاف لع 1: مقصف ءطقطتع نواعم 1ةهدعك عمصعستف, 145 1نتنعور ]هذ آ[طقم

 23125 عا 163 1لتقؤوو. 106م ةدحماتؤذ آددق ةزممر“مصأ لعد ملعدست تسععمأ 016

 15 مقا 065 ءمتق مود 06ءاوععر» 1من ةداتقع ةواتتط155102 أ ةهطاتوع» ه
 دفان ةضطمأ. آنع ا[؟طقوؤص ]نت 011516 8 1116 عد ق1 لصق : 1" عوممتع

 ونت خصم ةقءارمموؤص ةد ةتتسمتأ 0ع5 ءعمكسأق. آبع موز ةزتقصأ تمصقعمألتب 1

 [طقوفض 12 8غ همهلستعع هتصت» نو لع ]ست هم معاغوعر ة36ع 065 1 ءطعقدعم

 صدمت" ةط]عد لع غهدجأ نع ناتع م05560214مأ 15 '1'ا13.

 011151011121005 114855411 0011111 1.5 طىآ5 5 5001

18011115 250177115 2155 00101118118 

 رع موز لع 1مشسم , هةجتغد همز [هتغ لعمصة صلع دصع اننذتع ءأ هةامع مح

 عموم ل مدوتع» اهكطسخ, ةحوتأ مهمصوتتم هذ 12 مدعمأع كممصغع ءأر 2766 لعد

0 

 ف يوب
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 ازغو ناورشونا بضغف هايرسب قارعلا برع كلم رذدملا ٠ ةكلمم ىتطتتو
 رصاحو صهو بلحو نيرسفقو عنو ىنارتحو اراد معي هدديج# مورلا

 اهتلتاقم لتقو اههتفاف مورلا ءامظعو رصيق:تخا نبا اهبو ةيكاطنا

 ةحلسالاو درتمزلاو "كوقاملاو زجلاو بهذلا نم مغو اهضعب اهقتساو
 ىف قتاقلاب رماف اهتينباو ةمكاطنا نسقساو هردق ردقي ال ام اهرهغو

 اهيدجح امي نا هرلماو .نئاجللن هعفملغ ىلا ةروطلااقلعدإو انهو نعي
 اهلزانمو اهقرطو هاه عرذو اهتروصو ةيكاطنا ةثيف ىلع ةنيدم
 ةيكاطنا ضاقنإب «هذماو اهنيبزّمم ال ىتح اهيف ام عيججو اهتينبأو

 ىلع سرفلا ةلعف ىلا اوعقجاف اهعانُسو مورلا لعق نم ةرّهملابو اهماخرو
 0) 31 متكلم - 9 ةكدموسع لهمو 11. - (3) 31 باراد. - 6:31 تيقاويلاو رردلا .

 اة. اهغرزو . 0 ةهاملابماوا

 مم5 061ه عطغق 0ع دعم امماتزرجعف, 27ةئغ 190غ ع5 ةصعاتتس1 ودق ةاتعع 1ع [عتتج

 امدع 81-41'0هدحصلطتع, 01 لعد ةقعوطعو لع !"آعفذو. طصمفمءطقتمالةضر نو

 - دصتنغ, عمحمطتغ 1ع مدجو لع ظمفس ءا قدوستاأ طفعذتب ؟[دسفم, ا!ةسطالت

 (لتصصعدرتس , قلع ءأ 2000 ةردسأ متم 14 ةزغوع ذ قدام ءطع هنن ع ا0اتح
 ىدتعصأ 16 5]8 لع 12 دمعات 0ع 1[؟ةمممءعع عت ءا 1عو معتم ءارددتتح ءطعأك لاح

 مووتد لع ظمفس دل م1 12 72116 ل 'جددهتتتغ, دق 12 عمعصتقمم , دافعت 1ةتكؤةةصأ

 رحم نينننم هعمامتس ممدمط»ع, عا طغاسص طواتس 10مغ 14 ىنمسأتا6 دع ةةلتعقتأ

 ةامع ةبولسفع : هر, معلعدر تدطلقر ةطص عضد 0 عذر ةعص ع5 ءأ ةاجا"ع5 هط ءاقن

 (هدصنصع آد تلاع 0' خص قمعءطع ءأ دعد نلنق عود ]حت م1ه15د1 عمأ , قدا ةءاد م

 رىؤص هي طغ لمعودعع ءيعاعسم عمخ 1ع مامص نتتأ عدحمازتد هذ مد !ضعساعصسمطأب

 ذ ة[دلفتس , هجعع 1'هعلعع لع ءمدفاضتتع لقصف 1ع ؟هزكتصدعع 06 عاذنع منهل
 لعمعع هصع 1116 ددحعع 1ع مجم0لغ16 عا 1ع مامص لخص تم ءاطع عا ةحتدصأ 1ع5 ممغطم 5

 710 م1005["0, 33:66 565 11165, 565 222150825, 565 22011206215 نأ اماتأ ©

 ند ءالع مممكعحمدتأ, لع ةمرمأع ندع 1مم مع ممتع ةتأ لتكاتس عاتعت“ 1[دصع 6

 !؟دساعع. ]1 ادنت ؟هنعمتا 3 عا ءالعأ 1ع5 مدةاغكماع عا 1ع مقعطعع مم عدقسأ

 0 ةصاتمءاطع عا ممتغ ذ ده 035م051605 ع3 0ادحت عر عأ ةساتكدتتف عععق مةهأت-

 هتان غرععدم عمغ عرج عساف ونت, عمدعصصأط]ع 6ع 145 ندنحتت عرجو 7ءمودسفر ا30ةقلح
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 اقيدني هنو ةهييكت دينا: اهتأكو انينم اوفي 0ناهناينسطفو [هتيضعتو اهئادب
 اهاتا منكسا ىتح ةيكاطنا لها لج ف © ةقمورلا ناورشونا اهاهسف

 ىتلا ملزانم هبشي ام ىلا منم تيب لكل ها ىفم اهباب نم اولخد املف
 ىلا منم ناكسا راضو اهيلا اوداع دف اهنم وجرخ متأكو اهيف اراك
 (نالول ىراد 8 باب هللاو هتاك لاقف ةيكاطناب ناك ةراد باب لغم راد باب

 مسي اه ملزما ملزانم مب تّرقتسا الو ةيكاطناب هراد نمبو

 0 8 5 0 ف مح عاج نص راغ م
 يعاد # 2ؤ - 4 ©« نهمح ى 9 0 0 مو 3 و

 () ةلدموسع لهصف 11. - © 11 ةيمرلا . 0 ةكدموسدع لهضو 8[. - (") ا[وو.ول.

 !درعصغ غ 13 ءمدفاضدعأاتمم لع 12 همس عألع 8ك11ع, ةتسفأ ننل دود عمععتسأع

 1 6 5ع عمصطء]]15ذدعدص ءماق. 0 نقص 115 1'عمععسأ اععصمت مغع, 11 دعمت طادتأ ننع

 هع آنأغ ةصاتمءطع كاع صغمسع ءغ ةصمةمعءامضوفص 1ح همدصصم آ1منفصتإتت. ]1 دب

 11[ اعهصقردور" عع مقتنع 1عو طقطت[ةصام ل'ةصاتمءطع اجب طعم اعدم لعس ةانععب

 [مسسوستألك عمم ةععمأ مدع 1م ممسع لع 12 114, ءطمعدس دع ععدلتغأ ذ

 رت ونكت نانآ "عم 6دعمامتا 20غاعمصصعمأا هعالع يحتل ةحوتلغ هععاتجرتنع خذ ةطصسع

 نمعءادع أ 11 ]دن مهعدتمددتأ يحل زن معماسمتا همدنند ند ةاخع ةمصاتم انامص 0'ءاتح

 نص ءمملممستعم, ةصاحدسأ ه1 ممعاع لخدصع ممهتفمد» مهنعللع ذ هعالع لع كد

 مددتفمم 0" ةصاتمءاططعر لتأ : « (نع دعرعوتأ ىسدتسعمسأ 12 ممساع لع ممم ططدتكمال ,

 . هز 18 11 مخ هكدتأ مهق اند 521116 اتت 2 'ء>لقأغ مهق 161! » انتك, نامصأ همام لمص

 آ1ج مددتكمس , 11 مع مانغ 12 لت5نص ومع لع د مطهتكم» 0 قصت مءطع. (0تمص

 اهدتك طتسعمأ 1صقامل1 ند, ةصمةمءطقموفس 1عدع 2ث لمصصع» امدغ نع نادت ماثأ

 . 16و مم عاطعع عم طوصصع ةغسهاتم» ءأ ماهعم ة اعدم اهذع حس ءكطمفاتعم لع طزودتح

 0ه5-15ةطمش#“. 0'هوؤ لع هانم وتتلع لع ظمفصتيم ندع مدعناع ةل-ظواطأمم
 لهصو هد 0عوعتماتمم كس مدلحتم لع آكتممف :

 آل 16 مدلقتك رجؤرخ دج مع عتلا هبفع ءمصفاستعاتمم , ةأهلأ ءمصحصمع ان طمتعأا] دع دانت 1

 الودع لكتصع طقستأع مممصتم عم ع.
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 ٍسْرِفَو روز َنْمَب َتْعَترأ ةَيَك ايظا طاويلم َتِْيأو اَماَدإَو

 وهو زيوربأ كيب لاقيو ىئادملاب ادن ناورشونأ َناف ناويالا اذه ركذ ىلعو

 ىف لغملا بوضُي هبو ةرساكالا راتآ نشا نمو ةينبالا بئابع نم

 عافترا ىف اًنعارذ نمسح ضرع ىف عارذ ةشام هلوطو ةقاتولإو نسل

 تارتجأ سه 0) جزالا نختو ضيلو رابكلارتجألاب ىبموهو عارذبةفاع

 ْ هرافسا رداس

 كل ”ىبططع# و مم راغب ذخاف رزه وحن ذخأ مورا نم فرصنأ ا

 00) 0 جاوزالا. - 2 31 مس ةراثب --  (3 © ةشيبإل

 آر يدمصل ذب ءوملعم 1 ءاطعتع' لقص هءطعر, اهم ةلصتسمألمص وأ 000 رع 1و

 (27عمو ءأ ]هو هروعو. '

 (0ندصأ ذ نع مدلهتكر 11 آطدغ مدماذنتتغا ذ 20[1لةتس مدع ةكصمةمءعطقموةت هان

 ماسأمأر ةدتاوسأ هعمامتسعف "عادت مصق, مدع ةكطقصتم. (ن ةامتأ نص لعد نلت عع

 هعاره01ل15 ة11:عو ءأ 1!" نص 5 1 1عواتتع 1001111116115 الي 16و "015 0

 لع طوع. 0م عم مهعأع ممم ععطت7ق] عصعمأغ مصحسصع لخحس يعسرت1ع لع مهقج

 عما ءعمعع ءا لع ةامطتلتخم. 11 هحوتغ هعدغ ههه06ع5د لع 1مصعاسعاتس ادع اصح

 نسمستع لع 1ةععاتس عا عدغ لع طقتسعدس 11 ةاهتك مفماستتا ةتعع لع جعنط 3

 طسودعم ءأا لدن ماقأغعع. آن ةمدتددعست لع 1ه ؟هثكم ةامتخ لع كسور طصوراتعف ءا 8

 طفت عدن ع5 مدصاتعم هرم عرس عم هأعد ةادتمعص عاد ع5 لع ناحتستع ه0

11:5 411815 131261461115 1051141174 

 قمرععو ود معاماتس لح مدجب5 لع آظمافمس , قلصمةمءطمسصوةس طق عطف مدع

 ]هد [؟طقمدتت5 عا مدتغ دنع ءانع 5ذ "عزةضسعطع. 11 دع لتستععو ءعمقادتأع دنع قلع

 ءأ 116 انصع 1211151082 0 م4 طتقو1 216, مان 11 «ءامادعمم هذ 11ج0لةتع, مهتأنع
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 ابيه متين أمو رزغلا ضرأ لآ ةينيمرأ ءأرو امو مورسلا دالب ىم لقسم ةنيذم

 ددلجحو هلاتع خو نادملاب :ةتكم ماقأو ىدع ةيحان نم رجلا (1) ىمهبو

 حراوج ةليدمب ىنم مكتلزنا دق ىتا مل لاقو ىاسحألاو لدعلاب متاصو

 ةبقحلا اومزلاف ىتنايد ىف مكتكرشأو ىروما مكتدلقف هسفن نم ءرملأ

 نم ىلا اونسحإو ةماقتسالاب ةمالسلا ىلع اولصحاو للا مكمزلي
 ام ىلا اًسشمج ذفناو كب ىلا راس ف مكقوف نم مكيلا نسي مكنود

 كرتلاو ةلطاميمهلا هل تنأدو ةناغرف هدونج ضعب لزناو رهنلا ءأوو

  ريصفلا معطم لزي مو بيدنرسو هريمتق هكلم غلبو دنهلاو نيصلاو

 .ةياغ هبلاطم نم هتغت مو ةيار هل دَوُت م اًرقظم

 1 1155. نيب امو. -- " 11 رهشق.

 لعق مممدتمسععد كح مدوتذ لع مفسد ةزادغعم هم لعوف 11'0ةعوعافع ءأ هع لعاف

 لع 1[ةمعصغمتع, زادكوات ت11 21م5 عك آكطقتمتس, ةتسكا نانتع كم اعط11011©

 ةهزاكم6غ ماع نعو لعدح مص 6نءو هغ 18 دمعت“, قوادة -لتعع 12 معتمد

 . لئخ لود. 11 لعد عتعد وىنمعاوسدع ؛ةدممو هذ 1120ةتع, ءمصتته واتم 5ع5 عم117عا“-

 معمر , 1عدنع "ععمدص صمم 02 هذ طمانح عدت 0ع عماتج عصعت» ة7عع زانكاتعع عأ طاعص-

 ىمزللطسعع ءغ 1عدع لثغ : «لع ؟هدك 061 ةعجدع مصصصع نص طمصسع 061 ةعاتع
 وعو مرعمزم "ع5 ممعسسأط عقر هدف ةاطفسوععدمأ 1ع مصعد 211215 أ 105 2550 ءاقأ

 3 محو ةوتساأع ةعطع. 51 ةمدخك لعمم عدتعت .1مكدت]]ذط] ص عدأ ةصاغولعؤر 05

 ىقوعرحت رتعت اماتز هنن 05 1ههعاتممسف. 0طغعدعت 1م دفعدضسأم مدع 12 100-

 انام هذ ماع 0401. 51 هدد ةاعد طاعسح عتلاهصكك مودع 7١05 كتطوضلمصص غور

 035 م6ممدغ5 عمد طاةمحءاللذصأف مماتت >0ا5.

 ةصمةقءطقسجوم مهدععطم عمقدتأع هد ظدتلعلطب, ييمؤلتم دصع ةعصصغب لحصو

 19 "1مهصقم»تمسع ءأا ةامطاتغ نص ءعمامتس همددط»ع لع دعذ 5010لهأك ذ1"دهعوطقسم.
 . طنعو 11[1يةئفاتكعقر 1و 1تععقر 1عو (نطتصماق ءأ ]ع5 [ج0لنعمو ععمص صاتتخعتأ 2

 ةوانخ عرعمتس عام عغ دوم ممادح هز 5' ناعم لتغ زهكوح' هج (0ةعءطسنس ءام ةدعضسلتط. .

 '1'هدتز هاتف 12ج م3356 0ع 1'هدوزمامسعع لتحتسع, 11 جدأ مصفامسصمسسصعسأ >1عأ0-
 معاتجز دود هعصفع م'ةامتغ زردسمتف "ءمممهمدنع ءأ !'هطرعأ ينتل ءطع»ءطقتخأ ذ

 هاف عصلسع مع ]ست ةءطممددتأ ز ةططةتك.
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 نجلا هحتف

 نزسي ىذ نقيس اهتم ملع لا نبل الل للا ١

 قرهدلا نم انيح هلطامف هديختسيو رصيق رصنتسي مورلا ىلإ زاحفنأو

 لقوتي رذدملا ىلا راصف ميلع كصنأ تسلو ىراصن ةمبخل نأ هل لاق
 ةندجللا كاش هيلا هنزحو همتب اكش ىنح هيلع هدقواف ناورشونأ ىلآ هب

 ىلع هناسرفو هلاجرب ضو هعم ضوهنلا ىليدلا زرهو ناورستونا بدنف

 ثيجو نى رمغك اددع ىوبطلا ف نأ 00 نانيوملا هل لاقف ةملأ 7207

 اويانو اًدسم اوّدس ةازرصو ىلأ © 0 ةبوقعلا مِيَلَع
 تحن ملعجو 0 6 ةحازاو منم ىلا قالطإب ةرماف ةقزترملا " ىع

 00( ب ع ل (9 مهتامضو ٠ ب (9 3[ ذره. )©  ( ىلع. - 9 ةلدصموتع لهصو ©. ح

 00101018115 هان الظاللظلا طلق 41050114158114

 2 طم5ننع 145 قطؤووزضم ةحوتعسأ مصوتنتف 16 ال عمدعم, 16 01 لع هع زمةللفب
 تهتك, 115 لع آ8طمف- آهعمس , 5 ءةدكتتغ ةأ دع "غن وعنف لفصق 1ع مدجتد لع ظمفستو

 جاتص 0ع لعسصسفمسلع»ع ة10ع أ جقولفاآدضعع ةذ 1[ ةصمعععدت (رعاتتععات 5

 1'؟ةو مز 10د عاعمس مو 1عحض6 لع هتصعف مهم عقوعفر ]ست 01[ : « آبع5 ةللتةؤلضف

 ةمصأغ ع5 ءطعفطاتعمم زرع مثهت مدق 1[ةصاعماتمم لع ['ةتلع» همضاعع ءاتات»

 تونك, ة10ه5, دع "عدلتغ ءطغعم [8[هتصعطت» مواننع نواح عد مونع طن ةععفق عاابصض

 !هجمردطاع دةععدعتل ةتبج»نو لة موفةكعاطدسجةص. 18[هنصسوطتت 1" عمت مزتو 6غ

 انمع رمتكذ10 هل 13 ءمادرع نأ 5231 ماتأ ه0056ز* 11 101 52 1516 5118101: عا 3

 اةتلنا هأ ]تن لعدد هصلعم 006. خصم دءطمسوةص ةصختأم [[؟ةطسع 1ع ةتادسصناع

 3 مدعاتسع هحعع ]ستر طمقتك 11 5ع "ءاتقو 4 ةطختمزتءزع ةتتعع ]انت ان عمدت م عتتأ

 لع ده 1طصاممودزصق ءأ 06 هدهد فحول عنو. خلمدعو 16 كوسم 8[هظطعلط احن لتأ :
 « 11 2 ه لمص 15 ميكفمسم نص عمصل ممدصط#ع لع ععمق نست هدغ ضعاف
 16 طقطسعمأ. 51 1 16و مءاقعطعو عد 1عق ماقعدصغأ دهان 16 ءمصتصمةم0ع-

 معصأ 06 آ[وطتست , 15 6 مصمم: عرمسأ تمصحصمع لع طائوحتعو عاتق 15 ءأ

 ةعملعمدغ اتعن لع ده10هخم.» اكص ءممدنونانعمءعر ةصمنمءطق ما ةنت 0 ْ
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 نزي ىذ نب ىيس نم ذخاو ميدلاو كرتلا. نم ةفئاط عم انازربهو دي

 مو هملا نيمومفملا فزرمو هعم مّرسو ةعضانملاو ةعاطلإ ىلع ةنيعر
 ىلع هكلميو هودع نم غرف اذأ نزي ىذ نبا اهيطعيل ةعلخو اًجات هيلا

 زرهو هجوتف ةرضعحل ىلا ىنصنيو ةبيرضلا همزلُيو هدي نم نملا

 ههف ةورجلا ةلبالا نم بكرف ىنزي ىذ نب فيس هعمو ىملا ءاقلت

 ةفربا نب قورسم موسكي ابأ غلبو تومرضح لحاس ىف جرخ ىتح

 لاقف «ىيسلا ىف اوقتلاو. ىلا ةثام ىف هلئبقتساف هربخ ةشبللا كلم

 "ميلف ىمرأ انو رفظلاو أ توملا هنأ اوجعمل ىغسلا اوقرحا هباععال زرهو

 01 31 زؤه عدي. ا ةادمودع لهمح 21. - (8) 3155. نفسلا. ب () 1 نليلف.'

 !"هرملمع لع محعأأمع عج اتطعمأغ متللاع ممككوصصتعسس .ءعا لع لعدع 1هادعصتع 6ع

 ونحن اعد !دل1دتغ, ءا 11 16د مادعد دهدك 1عو هل معد لع 11ةطعاقر ةتسقت نمنانس

 معاتغ همرعمو لع 'اخدععو ها( لع طدتاحستأءد. ةكرمعؤد ةحوتع معك لع ةدتك, لق

 لع انطمنح ا هعدص ندع ءداجاتماد عمتدط (ة5ذدصأ 52 50هان20 155102 هدد 061

 11 81 ممهصاتع ةنعع نت 11: ةطعتق ءأ 1عو ععصق م1265 دماتق دمر ماج صج ه2 06-

 رصعمأ ءأاب معرصتغ هذ هع عقصفعدل انصع ءماتسسدع عا تصع 0طع 0" طمصسعءاتت

 نسل لعتدتأ لمدصع#, يمص ت1 همعدتغ يقعسصتسع ةمص عصصعامت ب 211 لق

 1ع اطططمذ-ائدعدتت , 1ع مممءادمحهسأ مز لح 2 عمصعم ةهدنك 12 ةدقعضدتس ءاغ لس

 روز لع طءمدع ءغ ]دن 1ص ممددمأغ1'هاطاتعوكتمد لع مدوعع طخطسأ. 11 ةطبضق لععدتأ

 عرفات 11 عزت ممتنع قف 12 ©0101.

 1طن هن عمرس مدعم 0ع كوت[. 5لذ لع ططمأنحالةهعحدص, ةةامصخغ ملك عم

 ممدأع موسع 1ع العمصعم, ةئءصطدعودم ذ 0طوأأج عا مقحتوام دنع 12 طقسأع
 .٠ دع زهقوسف 1ه فأع لح [[دلطععسمسأا هن 11 لغطدعومسدن ةطوش ا هلمواثس

 الددعمفو, طلخ لة طعةدطق, م1 لعد ةطوتوولصخ, ةحعضأات لع ةوص هات عر

 موصعابو مه ةذ ععمعممأ»ع ةحعع عمغ مجتالع طمصسص عن. 0 تقص 1ع5 لعن

 ةرسصفعو ةدععمأ هد مم 6موعصعع هب طمس لع 12 صصعض اآلانةطعق لأ ذ ع5 هل

 كعرتو.: «ظصفلعت, 1عد ؟ةتكدعمتتح ممن ندع 1عذ طصصصصعد ةدعطعمأ ينل ةدوتأ

 06 ممدصع هرج لع جةهتسعمع. 81ه زرع نعععمت نصع [1ةءطغعر ءا ننع نكطفعاتس لع
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 ىتأ اوطعاف اوعضعضت ىاف ةلمحل موقدصاو تاباشن ننمخب مكنم لك

 يوودفما تعج اخ رهام لاتقل اوزرب اتلف عيحاس تلتقق
 رزرهو مب عقواو ةشمال تبرطضاو هبامل طقسف موسنكي' () أ: لدققم طخي

 ايكن هلا ىلع فيس كلمو ميقاب مزهو اًفولا منم لعق ىتح- هبباكتأ ىف

 ىلا لفقو ةييرضلا همزلاو ةعلقلو حاعلا هسبلاو ناوؤستوفا هل مسز
 مو هنم حقرو ايهخح ناوزسشؤنا هازج ىنملا صئاصخ ىم ايادهلاب ةرسضملا ظ

1 00 
 نزي ىذ نب قيس حدهوهو ىقثلا تلصلاوبا

 2 0 - رك 0 رو 6 ع
 الاوحلا ءادعالل رجلا 2 ذأ ” نوي ىذ * نبا لاصق رولا * ِتْلطُمِل

 0 11 0 ل (© 3155. بلطي نل.. -- (3) ةةدصوسدع لهضق (ن.

 وانك هد انعع كسضوإ , مانتك 12115 انطع ناله عع 712011عانقع ءأر 1عو 5

 !ةهتطاتووعسأر >0اتك دواتسعم 06 )'ةهن طانغ 1عدع ءطعأ » (0نمس(0 115 !نظعطأ ةمعأتق

 ممتع 1م مدصطوأ نغ نتتلك ةنععصأ 1هصغ 1ءانسض !!عمعف لع طدامتللع, 11! هظشق

 اهمجم نصع 4 غءطف ةهطرخوتقمدصغع نتن [ةزمف زادقاع 16 خممنصأ 1151 0'ةطوت

 اجلكم , ةهغ هءاستح أ 1ةدصطظم متمان“هطأ. آم نموورلنع 5ع ممتأغ لقطق 1عف

 مدصعف لعد قطوتةوزسم ءأ 11 هطسضت ةللعع دعق ةمصحتتد عففستف 145 ةامق[م طعنت
 هممصعمتغ, 0ع اعالع ةوأع ننثل عد طنق لعد مصتا ]1 عروز 145 ةادتكاحة تام ةاعصخ

 !ننععمأ. آ[ةطصت ةافظاتا كدتك رمز لن العصعمر ةءامد 1'هملعع ندع 1انت

 هحدتأ لمنصغ ىصمةقءاطقماوؤسم , 1ع عودنا 0غ 12 هماتنوصسع ءأ 164 "عناتأ 6

 اج ممطع 0” طمدصعست», ءهغ 11 آخ ةصممدو 1'هطاتئدتمص 06 مدزتع» ةتلظانتأب مانتف

 ١1 ممهتصسخأ هذ 13 هماتع ةكعع لعد هل عدت ءمدتفزكامصأ ةظ' ]010010115 ]0107015 هن

 العوم عم. مصممة كءطفضورفسص 16 معدمععءنم أ ]بت لمدضق انص مقص 6146. ]نع

 الوصعم ةمدغو عاد قماضانم غل ةانعع عماتت ءرتغ مه 5هتك, زهقان 6ع 0[

 «ماستند-عا ذأ[ 6
 ىحت دهزعأ لع نمو ةنةمعس ءصاقر طوف 1- ذدلا 1-21طقوقكت لتأ د 0616-

 طءدسغ 12 عامزعع 0ع قدتك, 815 لع آطمانح ال هققت :

 (0تتلف هطععءطعمأ ]ه2 معدععهصعع, هعتع نتن "عقوعصتطاعصأ هب طاق لع 1طمش- آل ةققق

 نتحصل هذ هةدتفع لعد عمصعتستك , 11 طه عتملا عد طغت" معصلفصأ ع5 ةطضق6عؤ.
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 الق ىذنلا لوقلا ةدنِع ديرك هِقَماَعَت تلاَش دقو ٌلْفَوِه نأ
 3:4 8 اولا © د6 سوو 2 9 ين # لاو ع ىيبارو يضخ سكنا مث

 ل ماا هاي م نم ًُُط

 نك : بدكلا در لع اذ 52 / 0

 "اعقِفَتَْم ٌياَّنلا ُكْيَلَع اًئينه بوش م نم 2

 ةانكقأ يملا حُهَكانثر نام 8 7-0 351
 رم 6 الا ١ مي 4 +

 الالخب كلم ا ناد 37 3

 ْمُهَتَماَعَن ثلاش ْذِإ " ي كسلإب لطا مث

 1 اقبل 7 ءآَمب مي نبل ْنِم "ِقاَبْعَم ال ُمراَكْلا َكْنِ

 ناكتخبلا نبرهكرزب ةصق

 مانجا ىن اخ برهي هتأك هنمادم ى ليل ىأر ناورشوتا نا نرفلا معزت
 1! 14 اعفترم.. + (2 3155. ا,رصق. ب (5) 2195. كسملا. - () 11 نايقع.

 11 حتصأ ةتم»غو 0:16 عةعاتتتك 155 يدع, ع مئهزع ذل 12 [درنعدت, غ1 ؟ةدقتغ لع 5'ءملتتز

 رمهتك 11 مع اعمانحت مهخ هد مدمأع ةلسعفاع.

 [كمفتأع , ةرمرتغد دعرمأ ةصصخعق , 11 دع معدلتغ ءكطعت 1-2 (لخد هك همدتسضت طعس !هذصإ)

 (3نأ «عووعمحط]دتأ هذ اكتونؤ , ةسوتعأ ةامتعمأ دهاتصتتق 14و ؟هذك, ءا ف آ[هطضتر 16 ز 0101 06

 [ةضصقع, يتقصل ذا و 6ن[جمبهتأ اصمم ةاتعاتك عدم عمأ)

 (نعأاو اماتربع يبيع هع3 اطمصصصصع5 يدت 5ع طممتععمغ ب صفت ءطعإ لاودك مع 70إتمصق مك

 1 هدعو رمدخعالك مدحت 1عو طوصصصصعدإ

 لذي ه5 ادمعم لع 1!زوصك ددع لعد هظتعمو هملعسر هعدع لاعصاخع ءانع يحن هدغ ةءطقمم

 مدتتضعمأ 1توتاتكد لهصف 14 مها5.

 للهنمغعمحصأ طمتم عدتعسصسعمسأا, 12 همدتضمصمع ةدتنع 12 16أعر هةموو 5131“ 1645 011551235, 3

 طوتتأ لح طمس لقص , 1 مه1ةنك ننأ عمقمع ذ 101 عدا انصع .لعصد دنع 2 ندعصأمع مهن" 165

0 

 آن[ مدت ةدصت ععامأ لع دمتتكعر ماتتكومع 1عو عمصعممتو دوما [ة""هل565 تأ د آاتتاعر عا 1هتفدع

 ١ ةتصسعت“ ةحتز هانت ' طخ 165 لعاتح "0 ع3 كياننل اليل ل

 ؟هزلف لعد ؟ةتاك عامرتعدح, ءا ممصد لعدح طومان لع ]دنا صدقغاغ لعدن يدن طتعصافاإ 0ع-

 معمصعما لع ادعم ع.

 215101815 0 80112011831 111118. 111:5 5 نس

 0 نءعمامتسع ماتنأ, 51 مو 1عو 2625ءور يل

 هدأ بص ةمصقع : 11 ]ست دهصطامتغ يحتل طسحفتغ لح تس لفصق دصع ءمادع

78: 

 نضر! 2 يدر ليج نا ا ا و اعلا

2 70 > 
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 ىف ةذبؤوملا ىتفتتسا عصا اتللف ماهلل كلذ ىف هعم عركير يزتخو بهذ
 مدحأ ّنأ قغثاف ' !اهرتعي نم بلطب هتاقثرماف اهريبعت اوفرعي ملف هايؤر

 قف ةلاه كناكف ايرلا كلت ىف هام ساو عل تدم يدك ل
 ىتسي هتذمالت ىم مالغ ماقف هريغ لاك اهريبعت نع روصقلا

 مذاتسالا هنب' عاصف افي عن سف نأ ةاتنالا اذا اذلاؤ زلههرزب
 ال بدل راش تاب كو يضخ تنل برزتبا هلال الاول و
 كدنع ام تاه بذؤملا هل لاقف هلثم 8 هارقفي نأ ىلع ٌةردق هلل [نا] اهرككني

 ربخاو بابلا ىلا لجرلا هذخاف كلملا ةرضحبالا اهرتعا ام ةللاو ال لاقف

 هيلع سولي مالغ ىلإ هنمرظنو هب اعدف هقيدح نم ىرج: امم ناورشونأ

 0( 0 ينعي. تس 9 ( خالإا. - ا3) (ن مرضح-. ل () (نركنق .--8) 01 مهغت نأ: © مّهغت ىلع.

 0'هع ءا يدأدص ممدنع, ممعاتمسأ ةمد عمتس لقصخق 12 ممغصع ءماتزتع, 331

 ةحعع آنت. ]رع م1, ج11 22110 , لعطت 2202 جحتح 220طعلطق 1ع ةعدق 1ع دون 67ج

 رحمتك 115 مع ددععمأ مدق !ةصاعع مناع“. 11 هملمدسم هذ عد هكتءلعتتت لع مص
 طمصعع لع ءطعمءطعع يدعايدنتس نيت عي داثغ لهمصع» 1' تيباتعم تمس. 0 1!

 جضضرت ندع ]نص 0'عدح داعم لقصف 1" ةءئمأاع لخحسص لع 1عانسو م6 ةءعرماعدعو أ

 ]نتن لعممدصلم مص هماضتما» ه1 ذاتز عأ لم ةمهعع. طبع م766عماعاتت, 085 5

 ندع 1عد ةناسعد, م نامتا هج ةاهأ لع ]صاع ماعم. قلمدت , 1خدص 0ع ةعد 6167و

 نص زعبصع عمضوم» ممدمنمغ 8ودمم د سلز متطع وع 1عتو ءا لت[ : « آل[ةثانعر
 محما رز يح همصصقتم !ةماععم«ءامطمس! + لع ممهثاع 1'ةرممدانممطق لمع عصعدأ

 هغ16 مممسكسصفملم ءاطست لثأ : « عيدا ةامع عوتماس دمع ةامصأ ةمعمتع 7ع" )

 [طممحمدع نحت لعصصص لدتا 12 مصقتت]ةهاتمد لتأ هلت م6 ءءماعسمس : «0ص صع

 معتأ متع ندع ادزعم م'هتأغ 1ع ممدحهزع 0' ةءامتعع» نص ةدلسأ نمصحصع ]تلد

 آع مممءمءماعاتم لكأ هع رزعدصع عمججوم» : «]آ)ز5و ءع ندع ان 53151 ت الامد

 معدتسعمأ, ؟ةرداتومم ظمدتممسملز صتطع, زع مع لمممعمدت 11 ماعنم ه0

 ندع لعوصأ 1ع ممزإ ١ ]هاء عع لع ممظمسعع 1' عمم نحعمم لمدع ذل 12 عماتال
 مهام لع ]نت هج كهز ءأ ]تت "ةدزم"ام هع ودت 3 ةامتأ مه556. ةصمةمءطقطااةص
 16 0[ ةجمع]ع» ءأ رتخغ عد لست اند زعاتصع طمصصسمع تع نانا طصللقتأ 12 3



 ظ 111510111 215 5015 5 مم 602

 فايؤرارمبعمل تيّدَضَت ىذلا تنأأ هل لاقف:ةنطفلاو ةسايكلا ءاهس
 رماف ةولخ قالا اهرتيبعت زوجي ال لاق اذا اهرتعف لاق كلملا اهتا* معن لاق
 الجر كيراوجو .كئاسن ةلاج ىف نارههجرزب لاقف ناككملا ءالخإب
 انبي لاقاف كلوق قادصم رهظُ ىا ٍتِحُأ لاق نهضعب ىن ككراشي
 كلذب رماف انيلع رورملاب © كانالا نم كروصقو كروُد ىن نم عيمج 1

 نهلك نمرمأت نا ىغبني لاقف هيلا راشا امرهظي مف نهعجاب نررمو ٠
 العنب وم ةأرمأ ناورشونال تفاتكو لاق امي نهرماف كيدي 5 دّرَْلاب

 هنا ىلع نهيف 0هطبترتو ىراوجل ةرسك هوسكتو اًمالغ قشعتت كولملا
 مالغلا ىلا .ةبونلا تهقناو تادربكم ىراوهلو ءاسنلا تتم الف ةيراج

 "7 ةادموسع لدصف 1[. - 2 ( بانا. - (3) 31 هيظنيرتو.

 لع اةسعالت ععمعع عا لع 12 مععدمت قعتأم. ]11 ]ست لتأ : « (('عدأ امأ نادت 1011عد

 ماتم 1س[ مناع" طموح ةوص جعل ب )نق, اع, ؟ةماتواتت 80112010] هدحتطت.

 ب ]معمم غاع-1ع لممع. ب آراتصتع» م6( هغتمط طع معدأ ةأدع ملط مجاتح

 . متوسغع نتأذ ا01 دعات]. » لع رمز جزتدسأ تأ 5هزاتع امادأع5 165 ممم5وهمصعف

 م ةوعمأعو, 8متقمدسلز هدحتطمع لثغ : « 11 ج2 مدعصمت 15 1عدمصعق ءأ ع5 عةعأة7عق

 نص طمصسمع نادت مدام مع ةتعع 101 1ع5 طةجوادس لع 1[تمع 0611و. ح 6

 . اها30 هتف, لكغ 1ع ممل, يدع ان 00ممهقذعد ]2 معاجم لع تع ندع اخ 038.

 11 كسا, 6ماتودم 8وتممدملر منطتع, ندع طخ 0هلهمدع5 هذ 1هاهلعف 1

 [ءرحرمعد نات 5ع (مماتحعسأ لقصف 165 ةمموع عمم عصأك ءغ لقصف عد مه511هدق

 06 موقع لعردمسأ دمانك. » (0تمصلم دددع 000'1لعع .0'ةصمةدءطعسجة ص, لعد

 هتععمأ اماتأعد 06516, ددصق وننع 1ع 1دتأ هاوصقلم مدع ]نت ذأ نعواتت علا

 ظمستم سار صدتطع لتغ : «11 ةسغ ندع اح 1عاتع هدنلمصصعق هذ امانأع5 لع
 ردومدتاعمع دصسعف لعتوسأ 01.١ ةصمةقفءطف توجؤص ]عدن هد لمصصف 100. ]1
 . 2216 ندع عمم صلع انس عن 065 لع مهتقددصعع 0216, اتق ةتصمف1[1 0

 . لعتصع طمصمسمع هذ نمت ءألع [دتددتأ ممعأعع 1ع ءمداتسع عم 1عممصم ع5 عوعأقتت ف
 هن نيتنعالع عدملمتغ معد 0'ءالع مدحصصت هعو ةوءامجعد فدصصمع 531 ةاهتأ لع
 اعد همددطت»عء. (0نمص0ل 1ع5 ؟عمخسم عو ءغ 16و عوعامت ع5 مدقدؤيعمأ ماتعف ل ععوسأ

 ق4صمضفءطقسحجةص ءأ ودع حتسغ 1ع هدع لع عع زرعبسع طمصسعر 11 نامت مدد
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 هققشاع عم هلتقبرماأو مالغ هنا ناورشونا 0 ىقياف ةدعرلا هتلع

 © درنلاو مث طشلا عضو ةصق

 ىف ضنماوغتلاو تاليكضملا ننغ قولأساتيو: نولشارعي كولملا كداك
 اهب نها ةباجالا ىكعردقي م نمو ةبيرضلا نع ىفعا باوصلاب باجا

 ذفقنأ بئارضلاو ابادهلا هيلا اوذفناو ناورسثونال ملاقالا كولم ىناذ الف

 هل لاقو اهقعقرو ُنطشلا اهيفو ةسيفن ٌريقك اياده دنهلا كلم هيلا

 0١ 11 نقتاف, --- 2 ة31دموسع لدصق

 مافؤئعطحعدغأ لمدحتسع مدع 12 اعمععتسع. ةصمةفءطقسصجةس ددغ هلمتس ننتأ نامتأ

 ١ ددس عمتوم» هغ لمصصمف 1' هلع 0ع 1ع ممعااطع ذ حمرا كوع دود ةطمقظق1:
 11 هلستمسمتأ 12 معسنمتعدعتاغ لمصأ نامتأ لمنع 8مدقم سلب هدمتطع طاعص نتنتل

 آنا معمم دز زعادصعر !'هئامعطم هدد معمدوصمع ةغ ني طغ دوم ةصاتسمع [هدصتع

 انعم. لك( اط«اعت لغموماتغ ذ ظمدتمسسلز دمتطتع نصع اءا1ع ددععددع يدل 0ع

 صمغ 16 ماطغمتع لع ددص ةلغعأع.

 1115101115 215 1111111111017 21 111 21011805 81 8آت 11:15 21

 ]مو ملك ةحوتعسا 12 ءمسعتسصع 0ع 50'5:عودع» موع ع5 ططعوذدععق 63
 نمعداتمصق داتنع ع5 ددز ءاك 011هنلقف عا ددطاتلق. عابح نايت هد لمصسةتعسأ
 1و رعدتع دما سأتمد ؟دععسأ لتقمعدفغو لع مدوعع» مطاتخر امهصعتق ناتع هعاتت اتت

 دع مم هتعمسأ 1عد ممةمدلعع طعما هطات7عفد لع 1ع مهتتعم. 08, 10ووننع 13
 ممتك لعد ل116 معماعو مداع6عد ةامتعمأا ةمالسصتتق ذ ةصمةمءطقنوؤس ءأغ دنت
 [ةتفدتعمأ مدصت عدت لعد هلعدتسع عا لعد تطتاتتأن, 1ع مز لع 1'آملع ]دنت 78

 (16 ممرم طر عانتع ع مم دعمت ع5 م6ةعمامر عماعع همس عد 1ع زعم 0'ةءطععو 256ع
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 ةبيرضلا كل تمزتلا اهتجركساو اهل تنطف ىناف هيلا هلوسر ناسل ىلع
 ةيظدمال ةسيبملع الف انهي ةطاحالا نع نيضق نإو ةنس لكى دالب نع

 قدار اهلمأتف اهجارقساب هرماف رهجرزب الا اهل سمل نا ناورشونا ماعف
 انههيرابمو اهيراجُت ىف اهقئاقح ىلع صاغو اهل نطف ىتح "هيف رظنلا

 ةيفيدتب الج لاو كلما" اهبسوبكالا لتعجو بوم .تعنمؤ اتا هذنه لاقو
 ةلاجرلا قذاهبلاو روسفالل نيهسلا داوقلا رابكلا عاطقلاو رييزؤلا

 ةبيرضلا مزتلاو هقنطف نم لوسرلا بّيقتف لاتقلا ةشوانم اهتاكرحو
 دنهلا كلم ىلا أهذفناو درنلا عضوب رهجرزب . اهضراع 5 «نبطعأش يع

 لس ىأ هلاسي ناورسشونا ىل بتكو اهل هزامكح الووه نطفي مف
 ١ 31 اهيلا. - (©) م لهصق 0.

 دود ةءاطتسستعس, عا ]صدت آغ لتعع مقنع ددرص ةصطةقذة0عانع : « 51 ان عد ةهتقاف ]ع

 هعمق ءأغ ندع طح عم ل عتسعو ]1 اطغمستعر زرع اع لععمدت 1ع اضطاتغ ةصصاتعأ ممتن

 رمت 3و5: 315 51 ط3 2 عد مهق5 ءمرمهط]ع لع 1ع هدم »عملسع ةباتغععمم صغر

 . لع مع 1غ لعرتمت ةتعاتس اتطاتأ. ةصمةكءطق جؤص, ةدعطقسأ نمنع ةعانأ 10د

 عمم دتطع عد ةامتغ هقموطأع, ]دق لمصصم 1هملعع لئعم اعمدحع» 12 ءكعل

 قوستماتلر دمتطتع هحتدصأ ةادملتغ عا ممتستن أت ءاندعدم مغ تقسصتسم 1 زعم طصتأ

 رجوع عم موصفات عم 1ع دعصق أ مع لعتسعم» هع ندع "عم65ءمامتعما ؟6ءا-

 1عورد ءعمأ 1عو ماغععد ][نغامصغ 1ع5 نصعف ءمصاعع 1ع5 ةتاعع5د ءأ دع لتكمنامصأ 1و

 ءطقستزدو. 11 لتأ : « (ءوأ ص دنع لع 12 عتعتتتع نتع هع رعت 2 616 1مكعصأغز

 هرت وه لمدصف هذ 1 ماغعع مكصعتمدلع 1ع قاع لد مآ, هذ 12 دنتحهسأع, هعااتت

 لت ؟اقاعز ةاتح 65 ماقععقر 1ع مماع لعف ءطعأذ ل'حعصغع لفوز عصغو جمان"

 15 عروض لعد جعاتمطكر عأ ةهتح ماهدق, 167016 ع5 5010215 1عاترتك 2ط0انا7 عمل أ

 معز مفءماعسأ ]هد معدمعمصا»عد لهصف آه طدتمتلاع. آن عدحمرم لس ما لع !آصلع

 30م1 هنأغ 1 مفرمة تهدد لع مص عومتأ أ مضغ 1! ءةدودوعس عصأر لع 15 مهتعأ
 . لع همن طممثاعع, 0ع مدجتعم اعطانا

 8متقمتسلز ةحئطبع 1صحتعسأم ءةطقاتتأع, ءماطم مصاعد مومعأتع ذ هع زرعت 1

 لفات كدت همن أ 1'عمجمرتو هت "01 لع 1آملع. (نعاستنعا هلعط 01078 مق5 8
 1ع ممم ماك نع 5عد ةةلةهصاقر ءأ ز] نوضح ة 34مم 3ةءطقضحؤس , 111 06-
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 ددع ىلعرشع قالا اهطوطخ نا .لاقو لعفف اهيلع ههيننتب رهجرزب

 ماتالاو ىلاهللا ف ضيبلاو دوسلا اهعاطقو كلغلا جووربو روهشلا

 ةبيرضلا مازتلا ىن دازو اهنسقساف مدودجو سانلا لود ناتيعكلاو
 دنهلا برلمانيا نمانيوها ناديتكلاىفعب ةير.اياسلولا ٠٠٠٠

 تنعزجل برشا : ةموعي ىف اهدحإ كامو اير اهب انعيبا دعب كلل امرأ
 كلذ .نم تعنُمف اهسفن قرحت نا تداراو اًديدنش اًعزج هتتدلاو هيلغ

 نا دارا همّرقتو هاخا هفالتإ ىلع تابلا اهنبا مولتو ىكبت.تلاز امو
 ةرعم هملع تتاأ امتاو هلقق دصقي م هتاو هتحاس ةءارب , ىلغ.هنقا,لدي

 نيب ةحلاكملاو ا هيوم ام عيضوب ءامكشل رماف ةكوعملا

 رمدهصلمسأ ل'هملمدصع» ذ 8ودمماد؟لر ددتطتع لع 1 0 هما 1. نيل

 دصتئطع ةهلمعد تأ : «آرعو 01011256 5 معمر دعما عسأ 1ع ممدد طع 0ع -5

 66 ع5 ةزعصع5 لح 001 16 716665 ممزعع5د عا طاقصعطعم, 1عد متتتأك ءأ

 ]عد زورتجز ]ع5 لعتح لغد, 14د 5 كقولطتلعف لع 12 !هعطتصع لعد طمصسعق ءأ

 ]هنن ءطقفصععم طعتمءعاتممو. ]نع هز لع !'آملف عمانحو هع لعن 1 منو طعوس ءأ

 ة'؛هطاقوعوم ن مهوتع» نص اتطانأ ماك ة1وب6 هغ هذ عمح هرعرع ماسف 16و عص ص عدأ

 165 ممةعةمأق.

 (م ]1غ لفصم نص ءعماقتس هانت تدمع نع لعاتع 1[ممععو, مسصصسععدو لع ![[سلعر

 وع لتورد نا غمعصأ, ةمعغد 12 مممسأ لع 1عانع ممععر 1ع ممانتتمز هذ طمقتس ةعصاتغع

 آنس 0" عدح هزتدصأ مغص لمصمم 12 مم ماغع لع ]2 طوتمت]]عر هه مم غطع عانت 8

 نم كم]1عمغ كطفوضس. اكأ1ع ؟هدآدتأ دع زعاعع لقصف 165 [[ةصمتم ور 128315 هن ]' عد

 هصموعطق. (ممفامص عما .ءا1غ ماعتسمتغ, .ةععبفمتا دمر طلق ةانماتاحوسأ

 0'ةحمزم كدتأ مفيتع دمص [نعو نغ 1!'هععوطامتا لع معمءهعطعد. ةمص طل ؟هتلمسأ

 اتت مرماناتع* م1 نامت 120 ونسأل مادحوتأ مهق ءان 0لعقذءتم 0ع تعب

 ةمص [نرع, لمدغ 12 همممد"أ ةامتغ لسع هصانوتعسصعشأ ذل 1' نص 0ع ع3 مد 21 عاتر عانت

 ةععالعسأ5 نحن ةمصح عدا هنن ءطقسمم 0ع طدامتللعر ه0222[1 دات 5372215 ©

 مص ممدع» تسع "عم موعماماتم» 0ع آه عمعك»ع, لم نطفسصم لع طقنمتلاع ءأ
 لت فسصطقغ ةصاعع لعن هضم معو, ةتصقا ننع لم [مغردك لع 1ختص لعذ لعتت
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 ىف لال ةقيه اوروَصو نطَملا اوعضوف نيريمالا دحا كالفو نمشيبل
 نيب اوبعلو هاشلا نوم ىنرمالا ةتفمكو ةبلاغملاو ةعراقملاو ةزرابملا
 ف لييلخ نا هيف ىلا سهقيا ةكمعلا ةيريمت بلباجا لي اهيمب
 ةولسلا ضعب تلتيتو قابلا اهنبأ ترذعف

 0 ذوبهم ةصق

 نيكم هب قتخم ذوبهم هل لاقي ءامكدل نم ريزو ناورشثونال ناك
 نم قبطب هيلا ةدئاملا ميدقت دنع موي لك هفخُي ذوبهم ىناكو هيدل

  يقسملا ناورشونا باج ربكأ ناكو هل نينبا ىدي ىلع ةمعطالا ىئارظ
 هب صّتروتيو هداسف ىف هحالص ىري ذوبهمل هّودع ىدعأ © ذادنورزأ

 (0) 1155. ذونهم, ةتمون لمصف اهدغ 1ع كممناعع. تح 2 2[ نيكلم. - 3 8155. ذا >دنوؤراز مان

 انف : ( ذا>نزرا, 31 نادنوزرا . - (" 11 اودع.

 ءطعأف. 115 مص ممدخصءعما لمصدع 1ع زرعت 0'ةءطععم هأ معمم موعصاغععمأا 1ع

 مالقفعد لع !'هامودع, لع آه ]تغلع, لع له حتعامتسع ءا لعذ كععمدكأمص نعذ

 نتن ةصغمعمأ 1 مجمع لم هز. ]15 زرودغععما لعتوسأ 12 ممغخع لت مضصععب

 لع ةمرتع ندع, 1هوود'ءالع ةجغ ءمصمسم ]1 ظيتصتأاتم» لم كفر

 طدتمتلاغ ها ىد'عا]ع ىدغ ]ه ةطعمص لمصخ دمصد اقلك ةحوتأ مغ, هأ1ع عوذو ل'هع-
 ءكتقعرت دود 815 درتسلتحومأ ءأآ اعماتحو طاعصتفأ سعال دع عصف 1

11151011815 21: 115118010211 

 4ةصمندءاطم ىحفمس ةحوتغ تنص ؟تفتس نص طمسسصع دمع, همددصغ ![ءاطونخلا

 نحن نامتأغ ددص فص لعمغ دصغتسم ع ءأا ]هدتفذدتغ ةسم»غدك لع آنت لاتصع ععدصلع
 سلال هعمعع. ة[عططمخلط دحدتغ ممادع طقطتختمع ل'هالئتم ءطقوتع لات هله "01

 .لمسكود'مص آنت ةمممعامتغ 12 مطلع, دص ماهأغ لعك ماسك لناتعمأك يدنل ادن

 [هتفدتا ممموعصتع» مدع دعك لعدم ظلك. لنع عموما ءاجوسمطءالامس ل ةصمنفءاطقب»

 ىقصب همسصسصغع قةعمسجت 000011, ةغدتأ 1ع مممصع] ةعحصعمست لع 1[عططمشلط. ]1

 ممعمقدتا اعماتحاعت" مقر" كد منتسع 5م ممتع 22213 عع, هالعملقتغ موت ادت

19 
 اال 7101 طم
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 0هرمهعي الف كلملا درست هيلع ىعطيو لثاوغلا هأ 0 ىغبيو ركاودلا

 هلق يدففا ىلا: ثنيان هب عج رار لا

 هقوادع 0تيدح مسبر هلا ىف برضيو مسقب تلقا م دافشا# ئيدوهي

 قلو هيلا ليملا ىن هولغل كلملا ةرضقع ةنع هفاهش بلو

 هل لاقف ًاليلج الام هيلع ةل نمفو لمحل ضعبب ةلايتغال ىنطلتلا

 نول قلملا ىلإ ةوبهم اهقافنت ىلإ عطا ف 6 حقي له نذرت

 نوبلملا ماعطلا ىلع اهب "تعفن اذا ةيقر ىدنع نآف ىبللا نم دعم
 ةنوبلم هفحت ا نوكت ام رقكأ ام ذادنورزا لأقف تقولا ف 6 امس لاخسا

 لم نوملص ماعط ىلع ىرصب عقوت تا قركمأ نا 0 قدوهيلا لاقف

 ! ( قبنيو . - 9 )1 ةريعيز ( ةربعي . - 3 11 هنع ثيدح . -- () 11 قنيو. - ©) ل[دموطنع

 لدضو 11. ب (4 11 تتفل . - (7 ا[همونع لهصو (ن. ب (89 )155. نوكي. س3 ( ىد:

 . 16و وعد لع 12 1مءانتضعر, طع ءطقتك 1ع هععمكاممد لع 1ع معينلعع هك لع

 «ةلومد ص131 5 لت "ه1. ة[هنك هءآامت-عت مع مرةامهتأ مه 1'هععللع خف 55

 هه1مصصتعور مدخوع نها 21ععاتمدصمتا طعويدعمدم 11ءططوةلط ءا بذل 0

 نصع صصص عمقع ءمصطقسعع عج آت. آنع ءاطومصأط ءالاقمس م"عدقمسأ موانت" مصل عمأ

 نص ةستر نص زانتك نتن, من1 هد دع اعدصأ ذ 1" يعععاعع لع طه صغلععتسعب

 مرت اتان6[31 551 12 ةهءءالعتعر طحت ظغ مدس لع 12 طمتسع ننتل مم"اهلأ
 ا1١ءططمةلط, لعد اعدامأتت عد نادل ةحتدتأ 12115 هسسبج»غو لت عمت مات 1ع معضلدع

 ءغ لع 1عدبع 1مكدععغو لن هذ 1" يععمدتجع رص مهاطتع ندع ةطصمنذءارم جة دلل

 ممتع 1نت. ]1 ]نت لعصمسمم لمصع لع عمانح عنان 2ت0اتعم ممتنع 1 11 مم

 رممع نتعاودع دامدام عغصع أ 5 ءدعووعم ن 10 لممصعت“ موادرع عع ةعتع# انصع

 عرموذع ةدرص متع 0'ةعوعصأ. آنع زادتك ]نت لثأ : « ظدضات"ع-ا-11 لدصق ]ع5 م1215 نانع

 ا1١ءاططخخلل ءظحمتع جدت "مز نط معاق م16موه56 هجفع لدن 13169 لع مو55606 نط

 ءاطفضمع هع مماتعم 0تنتغ1, نتفسل ]ع 5هت116 ىددع ننخ عاق 011180

 1و1[, ءءاستحءت هدأ ءطمص عن ز مك [مضامم غم ءدغ د 7015هرن. - عت 06و 10هزن, لثأ

 قمم صلفلط, 165 مادأك هالعرمأم ةمصغ ممةموحند 2ع لح 1301[. ل زا انت

 مدح ع اهتم هت, لثغ 1ع زدتكم حض اعأ ماهأ يدع 1'هرد ممزأع هلت 01 068
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 هج فايس يندب يسوم يعلم داحل ييوسجلا

 20000 وك د ةضف قبطب ذويهم )9 1 3 ذأ هعم

 مايعط ىرال قبطلا نع ىل اهمكت ذادنورؤأ بجاحجلا اهل لاقف موي لككف

 اهظحالو ةنوفدم دزربطلا ىف ةنوبلم ةزراوه |ذاف هنع هافشكف كلملا

 كلبمل سلجم ىلإ اهب اراصو اهايطغ رق "هتيقرب اهيلع تفنو ىدوهملا

 هنذأ:ىف هراسو بجاهلا ادع اهيلا هدي دم نأ دارا الف ةدئاملا ىلعوهو

 مهب اطينب يلق ةراجشهم :نردبم نم يلوا مانلولا نم الملا :قنقوذتي ال :لاقو
 1 11 تغرف . -- © 31دصوسدع لدصد 11. - (© 131 اغشكو. ( انغشكو . كح 3 0 هتبقرب .

 مدس( لع اةلعططمةلطر غن هصعمك نع نانع طخ 6و1 معقب 6 مد عدا طاعص

 [ةعالعز مرععدلف لمدع [عد رصعدرتتععد موانع امد هجن 21102.

 غد ]هور 1ع ءطومتطءالمس !ةتكدتأا ؟ءدتع ]ع زاتك, ءطقوتتع زماتن, لفهطق ةمدن

 همم" عمد عدا ذ12 منن ل' ةصمةكعاددوتؤشس ءأ مهكددتأا مص اعمصو هع آانتمو فد

 [هركدصأ قوزع هنتح ععصف نيانتن] 1ع ىصختأ اهتأ يدع مصغلععتس. 0 نس زان,
 معصلمصأ يدل دع امادحوتخأ 26عاق زردنك, 1عد لعتح طلخ لع !١[ءططمغخللط هدا

 مةمعصغ فسمع 115 1ع [ةيفدتعسا زرودعصعااعصعمأب هحوع بص ماهأ ل ةصوعنا

 مدت عرجأ لكذدصع دم عالع 0'هدع. آم ءطمصاطءاألمص ةطعدضحت سلة ]عسدد' لتأ :

 . « 18ةءعمدج» عد لمصع هع ماذغ عأ 1دتمدعددصدما ؟هنع 1ع ممهصوع» لت ؟ول.» ابعد

 «لعتح زعتصعد ععسم ل6عمسج تععمأ 1ع ماهغ أب ]سم ءزم نرصد عتب «'ةاهتأ لت رالق هان

 ادتغ لمصمم دتصع ىمشتع لع ددعتع فصلت. آنع زستك رج زعام دص ءمانر» 0'ععئا

 مغ دددت2]]1 ةاننع 1ع معاك ةهحتعع دوص ءطفعسمع. آنعد طلذ لع ا[كعططمتلا ب 20

 1 كمل "ععوت ل عزاب 1 ةردمم "ا غععصغ لمص ' هممد أعم عدأ لت 101, ل111 5 [01-

 هنأ ف مطاع. خدم دصمصم عدأ هنن ز] ةاعملدتأ ]15 رصهتم عند ]6 رداهغ, 1ع ءطقصت-

 طعام هتععحو مفعم امص ص عسأ هاي ]ست مهعامصتأ هذ 1'هععتااعر ]ست لأ : « (0نع

 1ع رمز دع مههصعع مدق لس معاك ةرددوت“ غم لع 1ع مممتكم» لع ![ءاتطوةلط ودع

 ١1 عدا يصمماتكمسصغي !'هاطعتعم لع ىدطمسعع جتعصسأ لع مع !'دحم»عو لعع. د آبع

72 

 4 7 وع

 د
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 ا ا ل ديا افلا كل تن ْ

 ىف اًموي ريسي ناورشونا اهيبفويل هل االخو هانيع هودع لعقب تلقو
 لاقفر هلا ركذ ىلا تيدحلا مب ىضفا ذا هدّيصتعم ىلا هثامذنو ةداوتق

 لاف: ئتح «فاشتنل بج اتطان و ذب الطابو ابدكتالا رفا زر ا سا

 هعوُر ىف ّىتلاو هينباو ذوبهم كلملا ركذتف التاق امس تقولا ىف لاكتشاف

 عم كمقيدح ىقدصا هل لاقو هب الخو لرنف هيف بجاه ةايح وقت

 ١١ 0 الخ ةانيعو (الخ طوت6). ب © 31 هتبقرب كفن.

 رمز , 1م[ نامصص ه»لمدصم ةهنتع لعاتح 615 لع اة[ءططمفلط للعم عمناعت, ع

 نسمنألم طععمأب ءا طاعصأمأ 115 1(هرصطغرمءعدأ ممد"أاك. آرع "هذ مع لمتأم 1035 0[

 1لءططمخلاط م'عنأ ؟هسدات 1ع 1دترع مممات111 11311511562221[ ءأر ة5ا11ل' 0

 هلع, ا1[1ءاططمفللط 5 ع5د 1عرجرن ع5 ءأ ةع5 5ع [عاتانك [1ات1ع1[2 9 لانا

 لععصست عم. آنع طمس اطءاامس ةحوتأ هطاعص هع نانا لفدتسمتاب 11 املا طعاتل عانت

 لع 12 مجمرتأ لع ددص عجصعتت ءأ ةحهتخ 18 ءاطقسممم انطبع

 . الص زود ءمصصصع ةصمنكءارمع جلس 5ع "عم081[ 876 3 ءطعأو لجمع

 م( دعد ةطتق هل ةمد مهم لع ءآطقفذعر 1عدنع همصحتءيوهألمص امدصطق ةدنع 12 ةوزخ

 «ءا1 تع. لصمةئءطقسوةص لتأ : «٠ لع كوتك ندع 12 ةورتعع]] عع ماعدا ندع طمعط-

 وودوع ءا ءطتسصفتعو.» ى4لمرعو 1ع طمس طءاامص 1ةتكذو ةءاطقمزمع» هعو م05

 16/16 ءاطتعم : « (نع م'عوأ مهق 1ع م1 ناتت 5ع طغمتس]معر تع ةورأ 13 قلت عةز

 نقع هت دن نانع] سنتس 50ن111ة* ةحعع ةود ءطفتتمع دع نص ططعأكق 206

 هت ]دتأ نانت ةاتكونأمأ 1دأ امهصقامعصمغ عد مماقمد 7م[ ع]. » ]نع 701, 56 50انح
 ىمممصأ لع 8[ءططوخللط ءا لع دعد لعدع ظلخر 5ع لمدخم ذ 1ةصمامسأ ندع 1[عطع

 طمفللط هحدتأ ناغ متعاتسع لع 1م ءمطدالغ هدنعلتع مدع 1ع كطمسصطءالمس. ]11 أ

 طقلأعب هدأ نص مامءاتعم مة ؟ان11 ججعع آنت ءأ ]دن لنآ : « 1"ج15-م001 ©202-

 مهثاعع يمعاعسم مغ قصص عمأ ان 25 ةهز معو ا[عططمةلطب ءقع ]ع ةاتثف
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 000 هلدتق ىف تاشلاو .ه«يلخ ةلاتمملا كتاب استقيت:دقف 3

 0 ةصخغلا ىع كلملا هس 0 ىم .:ذفنأو 00 تقولا 2# هيي

 نقيصنتو ىدوهيلا بلصب رماف بجاحل رمأب 'تلع ام* ٌُنكلع اهتا لاقو

 ةلتعلا .ىلع اًريثك مدنو ذوبهم ةثرو نم ىقب نم هلاومأ 6 ءاطعأو تضادلأ

 ا خنمدو ةليلك ةليلك باتكو بيبطلا ' (4( ةيوزوب ص

 ناكو ّىسرافو ىدنهو يبور ا" ىن مب اًبيبط ىنورشعو ةئام ناورونال نا

 (0) 31 دل لاقف. - 2 381دمونع لوصذ (. - 3 281 ىطعاو. - ال ١1 8م 5 ةنقودو

 - (5) ةلوصوسع لدصق ال1.

 ءعرمامتس محمتسأعصمما ناتع «اعدأ ام1 لانا هك اهتم ا ىطوألع مصانع ]تت نك

 وندع د هك نأ 1" ةساتكدس لع دو صحم[. » آنع ءاطفسد طع]1هم لععتمسأا طاغسصعر ءادمصح

 ععوم لع ىرت]عدنع كك دعذ مجمع طع انعصطا ةيعصأ. « طلزفدصمت [2 6ص ع
 عمرلعإ ]ست تم قصمةمءطموجؤسب كاصمس رع اع اذنك منرجع ]ع اغاعإ» آم

 ءطقساطءالخم لعصسلم ععقعع ءا معمستم !'اجتكامتسع لم زانتك لون كعامل

 لعمححصلم يدع "هد 186 مدح مديتاعع هعلمتحعا ةمصلع-عاطمسر» ها عصحمرتم عم

 ععمق موانع 1"دسص عصفت". ]1 1 ةصاعت0 عع كانت ]عو نكرمعمضسفخأهص نعذ لم كتانصع نأ

 1ع زستك 1ءد ]ست لمدصم عد هزمسامسأت « لع منت 1هتأ عام ندع كانت 1ع ءمصصتسنالا-

 لعدم مغ لن ءطفسصطوعالمس.» آنع عوز لمصصم !'ةضلعع لع ممصعتسع أع زنتك هن

  وطوأ ع( لع ءماتمع» 1ع ءطفصطءالقس ءد لعدم ءأتآ انا لمست“ 1من طاعصم لن

 ع لعممتع هسح طغضات عند ديسصتتحد صاف لع ![عططمفةلط. ]1 ءءودتماامتأ طعم ع مانإب
 ل'هحمتمع هةعن محعسس 11ءططمةملط هحعع متن عار 10

111510111 (1 11121:01737 101118700 5111 11 11 1١1 

 . [1 121 1111فلكل 11

 ق4ةممفدعام ىحؤس هحوتأ نعماحتمس عأ ممملععتسم, امصسأ عمعك يناضل ةدخ ءا

 00 آن د ا 1[ نواأرعمعد مو ممم( [ عارف ررمسكوصف, عمال ([111 5 2-



 (00 1153110011“ 215 5015 5 نت لدا 0 8

 ىف دجوف بتكلال ةسارد مرتكأو سرغلا ءابتطا ' 0 ىرشأ نم ةيوزرب

 ىتوملا ىيحُي ام ريقاقعلا بئارغ نم 6 هاهيف ًالابج:ذنهلا دالئنب ىا اهضعب

 ىئتاح هايصختو هيلطت ىلا هتيعبومسيو هسأر رودي كلذ كاز اهف

 ريغ ظلا ىف .ءاعشسلاو نيونهبلا هتذاتتساو هسفن ىف اه ناورشونا ربخا

 اماددهلا كلم ىلإ !بباقكلا لم: موز م .هيتولفس ىلع هيباقاوردل: نكات دايكيساوز
 اهله اطيق همهلا .ةطنساو ىلإ باكولا ب كيليعساو ههانبل اًكيبل ويقتل

 هضهناو هانم ىف همكحو همركأ اهكلم ىلا ناورشونا باتك لدضوأو
 بعنيو دهن لق نبذ امف اهتاظم نمريقاقعلا بلطت ىف هعتطل

 دعب هلغم ناك ئاح اهبيكرتو اهغيلات انيلاععلاو انهتاتتجلا ل حو

 و ا ةسراد. -- 0) 3[دصومع لمصنع (ن. - ( 8ة[ةصوسع ادصق 1

 لوجصصمتخ 1ع ماسك هذ 1" ةاسلع لعد ]زج عمور, ةاهتأ ظماسسمم نر عاط ةكرتدسصأ ]ان قطف
 اند لع نعد اعد ندع دنع عمامتسعدك مممهام عمعد لع ]آدم 11 رب ةحدتخ دصع

 دمعت ل1 عدمع مامصتع ممغلت مقلع نحت [ةهتكدتأ معهلحع 1ع5 مصصممسأمر 11 معصفدتأ

 ممفاخمح صعمأ هذ ءعالع ماممتع عا 31 ةحدتأ !ةممطتام» لع 12 "ععطعمءاجع» ءأ

 لع 5ع 15 مممعادع». ]1 طصتأ مم 121 مه 01 4ص هان عام ةسص 06 ةمدج مدع 0 :

 هغ آنت لعسصمسلم لع ادت مع ءاسع لع مدعاتم ءأ لع ءكطومءاطعمم د هطاعصتس
 !"هطزعأ لع دعد لففتس. آنع ممل ]0 ةمامضتكمي ]دن !هعالتام 1ع 7072 نع مقتع لعق
 ةتطوز لعد ه 1ع محدصتغ لخدصع آعالعع ه0ععددذع هنت مز لع 11هلعب 1و عأ1ع

 0عهتأ ]انت ةقدات "عا* 1ع ةاتععغق. 5
 [ائهدسم نوعا مدساتأ حمس 12 قمتاملع لع 1'آسلع. طمعدوننا ١ عد 6

 ونمنأ ممةدعصتام 12 1ءالعع ل ةصمةعءعطقسوةس هن عمت, ءعابستحعت ]نت لمصصق انه

 عقم ةمعدمع طمودمت اهلتأغ هأ 1ع لعمتغ لع ةدتعع امددغ نع ندنأ زادععملتا >6عق-
 دوزسع ممن 2 ةصملعع ددص طبخ ءهغ 1ع ممتع ذ دمغصع لع مدعم ه1 مععطعمءطع
 لعد مادصتعد ممملتعتسدلعد هدع ءملعمتأا5 هاذ 1'هد ةدتزد مهددا نات عا1عو 56

 اسمح ونعمأ. 8هدع هج عاج مع عووو لع 06م]مرتعم 1ج ماسك ععدص لع ةعاتحا ام أ
 امدأع ]1 هسلعدم ممدقختطاع ءا لع دع همصعدمست عع عج عالمعأاك أ عد معتسعق »ماتت

 هجعئالل»» ءا ممصصمففدع» لعد ماقصتعو ممملت عةسملعذ, موانع 145 عمون وع عا 1عق
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 امشهرف ىتمح ءىق ال ىت انلز ام ٠»دادغب ةماع لوقت امكرهدلا نم ىيح

 رؤوضقو هسماتا نم عاضو هدارم نم هتاف م لازختالاو ةبأكلا رعشتساو
 ا يولقلا هزانأللا رسعلا لأسم هلق سعت ملا اكعد: حام اجا مسملا مسج م واتا

 ةيلللا:رغقو ؛ماراق سلا ىلاتع يبست ىلع لُدف دنهلا نضراب ءامكتلل مكحأو

 ددنهلا لابج كيدح نم بتكلا ضعب ىف هارق ام هل ركذو هتضق

 ةيوزرب اي هل. لاقف ىتوملا ىِحُي ام ىلع ريقاق علا »نم اهلانقشاو
 ءاهقأ كنع تباخي ابره تظنخ مل نك مو 2 97

 ممالك ريقاقعلابو ءاطعلا لابجلاب دارمملاو ءامدقلل زمر كلذ نأ تدلع اما

 0) 11! دادغب ةياغ لوقيز © ذا ةّماع. - (© 8ةدمؤدع لدمم 0. - ا(" 81وموتع لدصق ل.

 مهقعوعيصط]1 عع, لع دمرمأع ندعو ةهجعغد نص هعمامتس اعططمو, 11 م0101 لقدم

 يصصتع لت 1ع معدمأع لع ظدعطلفم : « آللوددح هحجوص5د ءمصقامس م عدأ نا

 هععاتتججنو 3 "1ع 100 نع ناتع صماتك ءانطمغعك طصت.» 11 ةس0اتحتةتأ اكد

 عمدصل طفعضم ءأ ةامتأ 15د لفعماتسد وع, مدععع نمل طادحتأا مدق هللعتسأ

 هع يحتل ؟هددلمتأ ءا ىننتأ ةحدتغ معسل ةمص اعمصمت , عا 11 5ع 2 عدنا ]12 طمصأع

 نت 60106 لعردسأ مره دصمتأع يدهس 11 "عمتعص ل هنأ قلقه هما دع 336ع

 هد لفءعماتمد. ]11 لعصقسلم دعا ةامتغ 1ع ماسك طقطتلع مغلععتس ءأ 1ع مادتخ

 عتود ةدحوسأ لقصف 1'[ص0لع. 0م ]نق ةصلتوسم تس تغتال ممل 1م ةعغب ]1 ملسأ
 1ع ممدتحعت, 1تخ همم5د ةمص همك ةغ احق مدعات لع عع نحل هحتدتا آخ لمصخ

 نتنعاومع هدتح دمع ةذ ةدح متع نيمتل ١ ةحوتغ لمص 1!'[ملع لعد صحم أ عطعف هلت
 سصتاتعت لعدودعا] وو نع اممدنحهتعمأ لعد ماهصتعد مغلتعتسملعد نادت [هتكدتعسا

 معتم 1عد مما. ]رع عيال دسا طسن لت :

 الكت ةك ةردمت"ل5 انصع هنطمدعر طجهتك "هانا" عد هط0مدعد اع ةمصأ "عوامعد ءةعطغعق.

 را'هفداس مقق مدصصرمتك ننع هععز يأ نصع 211 6عمستع .لعم ةصعتعمف) طور
 1ع5 مممصام عصعمر هد 2 هن1م موز عوعم 1ع5د ددحوستفب مدع 1عق ماهص أ عذر !عاتسو

 53111131165 © مما هط]عد  مدعماعؤز موت 165 ممما؟اؤ, 1ع5 1عم0ةطاق. آنعد



 059 ان1510188 085 8015 طاق م1513

 ها لاهيل دوب ءاهعلا | نأ نونعي هه كقلاو ىناكلا دمي

 رو مي ايزخو؛ 5 قيعا ئرصتمف كلما 0) ةنازخ يطلب دجوي اد

 فابققيملا 00 5 ١ كبحاصل اًباجيا:كايتأ ا لاقفإكو 0
  ةفت ةنم ذفّهت الو كظحل ىدني نمب © هريعث نإ ةطيرش ىلع اًمناث
 هسلجم موي لكي ف رضيع يسر ةعاطبلاز عمسلاب هيوزرب هباجاف كسفنل

 اذا :ةياتركيلاب اهدتقيو هفيلعف ظقنحبو هيف رظنمف ب ناسك

 ةرضح ىلا هر دوعلل كلملا هيل هاو ندر ىتأ* ىتح هلزنم ىلإ عجز

 0 ةنزخ. - 2 31 نّيعتز ب ةديعت. - © 3[دموسع لهم5 (ن. - () 11 قا ىتح دوعلاب.

 هصعلعمو عدل عصغأ لتعع ندع 165 ددحوسأام نبتت ةصفاتنان1 5 عدا 145 1ع مهتطأم هك

 ]هند مم مجعتسم ع5 دمر همم طصع 5115 [ةهتقدت عسا "عا101:ع 1ع5 مص همك: (رعق طم 1
 ةمصأ "عمل عجم ةءد لهصم تس اتح»ع ةصاتطتلغ !ماااه هغ ط0, ادت طع 5ع اتناتتا

 ندع لمهصسف 1ع "1 عندم»» لم 01 7 مسمن عاج , لفاتح نم لع ةع5و ةمانعاقف. ءأ

 [هجأ طعصععتم لع هع نصل رعدمتغ 0' عمتعملعع, لعصدة صلف هنت 1 لع آنت

 ممول 16 انحعع ءغ لع معملعع هتسقأ هنت ه1 ةقصمةععطقحةص نص طولت 01116

 ونحت ]دن ممم تا عرعدتا هه "ععمصصقتمددصعع. آبع ١01 "ةممصلتخغ : «لع لممص عدت

 !"نسلمعع لع 1ع 1ع معؤاعسب مدع ءمصفتم ةضهغمس ممتع امدح ممدتاتع 0'ةطمتخأ, أ

 011551 مهن" عمل مماتتع 101:4 فصلتغكمس ندع اح 1ع "عووضل عد لعردمأ 01

 أ ناحع طق جاع م"عرل ع5 25: ن2 6016 00131 101. » ظمسسسمنجعا ل6 ءاقتعم

 نس] هع مدكور ءعمتأ دام ءاعسد ذأ هذ دعف هدا معو. آلنه 105, 11 ةقةلقأقتا

 ءطموسع زمان ة 1م 6 ءعماتمسج لت 01 لعدد هم لدتا 1ع 11 هأ ]' ناس 21غ, ع[ ع-

 دمتأ 1ع دعمد لعد لن: عمدعد مدعاتعد ءأ 1عد مم عاامتا مدع ةءرتأ يحمس 11 "عداعمتأ

 ناعم 1دت ز دكوم 'ذ ع يتأ 1" عنغ عمان غزمعصعما اععمصتسغي 11 ل عصدس ف عصقاتتتع

 دن "01 12 مععصتمدتمد لع ماعد مءامدعصع» هذ 1ع همن لع مدح ممهتاسعت طنع 01

 1 ]نت ةععمسلمر ]ست 81 0عق مدعصام عا هت لكمدصو نسمع عمطع 0 طمصسفاتلا
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 هةنم ل كياتقيلا حامعفال د ف 57 ىلأ عويرطلاو ةيوزرب بو

 . !نيربفلا كرلم دنع ب باتكلا لزي مو هملا «هباجاف هركذو همنإب

 دهجأ نب رصنريمالا رمإب هز كذورلاو ةتبرعلا ىلإ عفقملا نبأ هلقن ىّتح

 ةّيسرافلاب رعشلا ىلا

 ىقعَبَي ال اعضوم هانكس راتخي ال ىإب هرمأ رهجرزب ىناورشونأ نكت ا

 هب لدبتسيال اًدحاو اكيش هماعطلو ءآتشلاو ىمصلا ىف لوح 6هنع

 (0) 1155. ضرع. -(9 ©( هباف. 0 1[ ةيكروذلاو . - () )[ةمونع لهمو (ن. - (3) 11 هيلع.

 آمر دنانع طمس هانز عا هلل 10ج ءمرترع ءا دع م"ةدعصام لعتدسأ ةصمالم

 دءطقضسوجةس, 11 ]نت معمسأم هع نمت آنت نأمل ه6 أ لنت 21202 0مم

 نص طعتسوتع مممعس ءدغ نمل ةامتأ عد ممذذعدذلمص لن [احدعز مانتك 11 1ع ان

 ممموعصام. قصمةمءطق جوس عد مغ ءطفعمغ, ءمصطلم ظنهم عط لع كح

 لعوتتح ع لمدصم هذ متم سلز دتطع !'هدكلعع لع مدع ستنسع 1ع اج نع ند لدص عاتف

 م 8م” «هنجتعاط هطعععءاتم هذ هطاعصتنع لم دمت ءأ ]ست لعصخفسلم طتصتطاء-

 رصعمأا لع معمم عاتعع ندع ]هد محثأ عد اغأاع لم رداخعطمت ءل ءادهمتاع كرد 200

 هغ دد طاقووسدمطتع. ةصمةئءطقسحفسص 1ع ]نت ةععم»لم. آكأ 1ع انعع لعرط عند

 اماتز هانت , م06ءعسفعرد عيا عضل, كدعت 165 "هلق 6و 8عءموعؤر زكا ع

 يدفع اطنخ 81هندالد* 1ع تمل ستكلتا عد هعمطع ءأ( [1منلطقطل, دع !ةهسانع لع

 ["ةمحت الذم ذطص ةلجمدحل عدا 71عدف ع5

601 880101 01300501141815303 0111111 5017011111. 

 آنموودع ةصمةمعارج جوف , ممسممعغم مصاسع ظوتتما أر صتطتس انك 0-

 انرخو ىذ اطح عبسي ذآ ]نت هنامصصم لع ءطمتمتس ممادع لع جسم نص ةيلسضمتا نأ

 06 اةوا011 مق ناسا(, طخ عج لتحت عي حا عد ناغز موانلا ال0111 1ع, اننا 5عانأ

80 
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 اًدرإب ىيصلا ىف هنوكل بَوَسلا راتخاف هريغ ىلا هاتعتي ال اًبوث هسابللو

 رييغصلا ءآتغوهو بارسقو ماعط هتال نبللا راتخاو اًراح ءاعشلا فو
 تلاطف ىيمصلا ىف هبلقيو ءاتشلا ىف هسبليل و رفلا راتخاو مبكلاو

 اقودنص ناورستونا ىلا رصيق ذفنأو هرصب قك ىّتح ةدخلا ف هما ظ

 تمزتلا هيف اه كوسر تربخا نأ هل لاقو هيلع اًموتخم ًالفقم اًرهغس

 كلذ نع نايكالا نم هبابب نم ناورشونا ناسف الفالاو ةبيرضلا كل

 نأ نآورسثونأ مخو ةباصالاو ةباجالا نع روصقلا ىف ممادقأ كواستف

 ىلارهجرزب لصواو هرما لعُمماف هلاخدإو ءارزولا بامث نم هسبلي

 ناتسعصغ هسوتعأ 11 مع ةاتطواتغدعمهتأ ةاتعاتط ها ءأب م0111 56 60117111,

 نص 7 ةاعسصعسأا ييتل مع ءطقص عععدتأ ردصصمتك. 8وهدهمتسلر دمتطتعص كلمزقتأغ ماتت

 لعمص ةدرعع 1ع ةماجاعتعةدتس , مدخعع نانأل1 وأ 5010 عد 616. أ ءطقتتل هد طق"

 ]20111 56 20111111, 16 امن[, مدنعع ن1 11 ءدأ عد ممغصمع اعطط]مو 1126 20111111116

 ددطوامصتعالع ءغ دصع طماعذمر» ءهغ 1'هلتسعمأا لع !عدكصأ ءأ لبنت 161130

 عا 11 ملغ مدت ا ةاعمم ءمغ 12 1هدععتع, نانتأ] ءدلمدددتا عد طلقت“ ءأ نان 51

 ممساهتغ ذ 1"! عمحومد معدلمصأ 1 نام: ىوص مقمعاجع لمعدتا 1مدعاعستز»و, 6

 اعا1ع دمرتاع نتنل مععلتأ 19

 ]عمم معرععمم عصحتمزو ذل ةصمةمءطمموةس نص رجعت تقمالعع 1ععصتغ مقنع اتق

 هدلعممم ءأ ةوعا]م, ةحتعع نع ممعدددومع : « 51 طب لتك ذ مممص عمتتمزلث هع نانتل

 7 2 لهصم هع ءمالعع, ]ع مما عم عموم هذ 1غ مدوتعم» خطانا ةلصمم , 202.» ةكطماثح

 دءادد موجؤس 1ع لعصم صمم هتتح طم ع5 م675م163665 06 53 ءماتال, ط0ةلق ملك

 [نععصأ امدق ةعول عمد ءصغ طمس ل'ةأغمغ لع عقممصعتع ءغ لع لعتسع». ]1 "ععمطم

 مس ندع دعبل ظمدتمات “لبر متطتعب طاعم ييتا طنغ ةحنعدعاع, ةنمتأ ءقرحةطاع لع

 م”ثدوس0لع 1ع معمطاغددع. 11 لمدصم 1'هملعع لع 1ع معاطع هد اتطعاغ, لع 6

 مصكلتتتتسع هت ظفتص , 0ع 16 "هب ةانع ل همداسصس6ع 065 15 نانا ممد"أه116 ةا0-

 مهموحوسأ ءا لع اةصاعولدتعع. قود هنلعع ظحأ ينعدم عا 18ةحقمادت"لز هتتلتن“

 اانا ةقتعم 11 16 معوتأ ةحتعع طمصصعاتل, قع زاتفأتل2ه  ةاتجج ن5 06 اتق آت
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  هيفاتع هالو قوكنصلا لاجب هربخاو هيلا رذقعاو هبّوقف هترصح

 نا اهرمأو نضينو كيان هماما مدقو دغلا نم بكر دف ةليل هلهمقساف

 بقت ما تناركبا* اهل لاقف ةأرما هتلبقتساف هلبقتسي نم لاب هأربخي

 ب ساق نأ ىلا هامل كامل ورمل ةحاندملتال قرطماو زكي لج ثلاثا
 6:ةغلاث هتلبقتساف قلطناو ال نلاق دلو كلا لاقف لعب تاذ لب تلاقف

 ناووسثونا ىلا, ل خد ىتج.قلطناف دلو تاذ تلاقف اهلاح نع اهلأسف
 رههرزي لاقف ارضحأف موتخلا قودنصلاو لوسرلا راضحابرمالا هلأسو
 ةيغلاغلاو ةفضنم يااا ةبوقتم ريغ :اهادحأ ررد نلث هيف 3-دب

 0 31 نب ندركاش . ب © (عو ممماك رممهصسواتعمأا لهصق 11. | !3 11 خينات. ب ا“ ١1 اهدجحا. +

 171 1لددوسع لهصق (ن.

 رددعام لم الع ءأ ]نت لعصفسلم هع نسل مصاعسمتأ. 80هدنمماتسلز دتطنع انت

 لعمصدسءلم ممدع معردمصلعع خذ 1ج يدعفاتمس» 1ع لفاهت لكتصع هستغ. آع آد

 لعصسمتس , 11 مصمدأم هذ ءطععوتل ءأغ دع 5غ م«6ءقلعع مدع لعتع ؟هلعأف ةتتحو دعاك

 را هضلمدصم لع ادت هةعم هلع 1 ممعصتغع معسمسسع نادت ؟ةعن د11 عل عك

 هرمزدمدغ دع دود نطعسستس. السمع 1عمحسسع دتصغ هذ مدقدع» ءأاز]1 ]دنت لعصفص(

 وز عالع ةامتأ عموم هن ةممسقع. اكالع «قمودلتغ ند'ءالع نامتأ تععوع. [30ا-

 ه«ممسلز هدحتطتع ممجتسادتحتلا دذ "ماجأع. اآلمع جمع [عممصع ؟عدمسصأ هذ مةققعت ا

 ادت لعندوصعو هذ ءلأ1ع ةامتأ فات طوأمتعع وهدي رحورإ نع سس « ١[ور عب 160011011[

 ةا1عي ع قوت لعد همكذص انف ب للود. » 8مسممجسلز هيتطنع 5 ةلمتودم. اندع
 [هزذزغمددع !؟عمجرمع نانا ااهأ 8 355م مو 3 دعد نمعقأتممك نم ءالع

 . هحوتأ لعك ةمكحصتم. ]1 ءمضاتسسم مدح ءطعستس عاب ةامصاأ عداسف هن مولهتذ , 11 56

 م ثوعصام لعروسأ قمم مءطمتصجفمس. 11 1نن لعصمسلم 06 كمدصعت» !ئهعلعع ل

 116 عملنا 1" عمحمرتم ها 0'ةممممعم» 1ع المع دءعالغ. (نع نست 1دأ دنا

 . امرك ظودعم سمار دحتطع لتأ : «ل1 7 ه لهصو هع ءمالعع اعملك مععاعخ, لمصأ

 اذدصع معقأ دق معمعفعز طصع هأعع هدأ معععنع خذ ممماتطغ عا 12 امهتكتغسصع

 5©6أ م ءمان ممم عصا طع ىمالعع هربدصأ أع هد عضأب هد اواتتو 163

 ردععل عر همدصسسع 11 ةحدتغ لذ. ةكصمفعءعادموؤص 20201188 معردم1عمعاأ6م, 5

80. 
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 ظ مرعلأو هتئكيشمو هللا ءاضق ىلآ اهيفرمالا فراصو هتبكت ىلع مدنو

 لداعلا ناورشونا ”رمارخآ

 كولملا رهقو ايندلا ربع دقو ةنس نوعبراو نامت هكلم نم تضم انتل

 باب طياحو ريو ليمبدراو ةقمورلاو ناجدنبونلا ىنبو موسرلا نسحاو
 ىتلا هعضرم ضرم عالقلاو نوصحل رئاس نم هركذ :مدقت امو:تاوبالا
 تعمجاف هيلا دهعي نهف مراشتساو ةبزارملاو ةذباوملا عمجل اهيف قوت
 هب اهذق كعنلا كلم ناقاخل ةنبا:نموقورمرم .همبا' ىلع هنّ عقارا
 كمه تانئجتغم اننا: قأتنبا:رئاش نم ادلى ترعستا نق تا قطارمفلا لاق

 ٠ مارخأ 00

 م”ممعمتتخ لع آنت ةحمتتس تأ ةررعماح ع دود ءم11*مادح عا هاا طاتف هع 121[ هنت

 لفعرععأ ءأ ذه 15 ؟هآلمدخغ لع طلعت. آر عمتتمزتث لع 1'عدتمءر*عاتت 5 عد غ28ع8, ه1

 دمر لع دود طحدتأ"ع, نه مولع" اهطاتخ

 ["ث11 211 810115 217015011111141 1.1: 11511.

 ©( نمصمل 4صمفمءاطمسوةص عد تفوصغ ييمسةصاععطتاتتا هصقر "نودع معطل

 اعوسعأ 11 هحوتت تعدت !'سصتح عرتك []1هرتمذةسضأر ةهاتصتتف 1ع5 "مزق, ةاقطأت 0" هعععآ-

 امداعف صفات انمصق, !هصلغ ]عد دتللعك لع ؟ادسطدصلرفس, لع مفصل

 ل ةرلمطأا, لع [1جلز دمع ءأ ءمصقاستتغ 1 محعمتلاع لع ظفط هلئفطتوةلط ءا ف

 0111 -:م5 10[ ةر"عووعد ءأ ءاطقاتعماتع رد عمات هدننن5 كح( عفوادك ب 11 مدصدطت 6

 لع آ1ج ممهالدلنع لهصخغ1]1 مممستستأ. ]1 "ثدصتأ 1ع5و مممطءلطق هأ ]هو محةعجءطقتت

 هأ 1عو قمصقاتآكم دنع 16 ءطمتخ ل4 ةوط دتعععودعمت ]15 ةتععمأ 0'ةععور0 مع

 اآصن ممدع لغونومعم ددص طلق طمعصمتب دع لع آ]ه طللع لص آ[كطقوقس, 16 "65

 لعد 'اتسعد. ةممةعءطمتصجفم 1ع طغ ةممعاعم ءغ طن )6 : «ل[مد 8آ14, زغ اع

 ءطمتفاتك ممتع يقمع 1ع ممنح مات اع من1 6رمصأ لذ دمعم ةياععق ]كر 3 ةقتكع
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 تاسكيابف ننقل: ىتيوظ و: هزجإو كي قل سا. ندع قبكف ريفا نم

 هععباتو همكح دنع لوزنلا : نمفو زمره ىبف ىراتأ تدهاشو مس
 انعوبسا كلذ دعب ناورسثونا تبلي مو هرما دعي نامعالاو هوجولا
 ةافيكج يفر اف“ قا

 ناورشونا نبزمره كلم

 اًفوور ناكورمالا هل *«تنققساو كولملا همدخو هيبا ماقم زمره ماق

 انف رباكالل الذم رغاسالل ٠ اًعنطصم ءايوقالا ىلع اًديدنت ءافعسشلا
 الطن عند قاقتيو لينا عقانتع نمأ# 6 قي لسا كلذ نم اكتم

 0) 0 كب رجاو. - © 131[ةموسدع لهصو 81. - (3) ((, ةتت-([عودواتق لع تع ططمأب ماكسس - ١

 (4) (6و مممأك كال 0و (ن. ب (5) 195. لفي :

 06و طوصصضعو لتدمموتنمصك ندع )"د0 "عصمت 6ع5 ةد 101. لمقاتطع 15 طقتتتع

 هزحاستما» نانع ]31 06 101 ءأ ةاتتك 15 71016 016 ]81 51117165 001“ 3 285711105

 ةعاعو عا هه ناغ افطحمتس لعذ ععوص لعد ءطمدعف ندع ز'دت [هتاعد. 110م مأعاتتم

 أ مرتأ 1 عد عووعمم عمأ هدحفتم5 ]تت 0ع لع عدعع» 20لغا1ع هحتح مقعاعد نننل
 ةككوتأ ةامط]ت عد. لعد طقتشتم ل1 عمصتامتععد أ 1عو ععوصلم هد طععصغ لع مجمع

 ءأ هدوس1نععمأ ن هممت 16 م6هزع. ةقمعغو عأور ةكدصأ لات اتتتع 54012

 مع دع ذأ ةءئمات1 نع, ةصمةمءطمتلةص داتا

 مظل 015 10183107, 111:5 124001547

 ١ 181نرتصمت "مودم هذ 12 مادعع لع دمذ مغظع. ]ع5 هلك ؟ةقووتتخ 1ان1 "عطح

  لتععمأ طوصسصمعع 6 هدد مماتتت مز ةامتأ طعم ةامطآن. 11 ةامتأ طمص 011

 14و ؟ةتطاوور دؤؤرعع عمحعرو 165 مانتكدةطأق اح هرزمفتا 1ءو طستضسصط]ءوو ه4

 ٠ 3231553ةل[ 165 019 طقتتأ م13عغو. آم15نم111 1نأ ةصخن فرع عصأ متاع

 لت عمتك مع ةدخغب 11 5ع طمتغ خذ مةطدتفؤع» هءع[ة15 69 01

 0121451 616 د [دح دنع هنت" غو لع مح مفعم 16و نطق »عفر لع !حدتاأعق 0115

 2 31ةتعطأ موق .ءمرص ]1565 ءأ لذ 16و يععصتمسعت" 165 انضف هنن 1ع5و هتأععور ءأ
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 ماتا ىف هنم شحوتسا نم لكن م ىقشتيو مانم ديحاوبلا دعب دجاولا

 نامعا نم اثو ناهامرذآ مارسهو هريهمزرب ىلع ىتأي نا .دازاو .نارزبشونا
 ىلع مزاع ىلا ارسب هل لاقو رهمزرببب اعدف اهناكرإو ةقناورشونالا ةلودلا
 ىف 00 ةّك كلذ نوكي ىارثؤمو ناهامرذأ مارهمب عافيالا

 ىلع كتنمأ لتقلا هقاقخساو اه) رس ىلع نايعالا يديأ نمب ندهش

 لاقثتمالا نع ىب لودع الر همزرب لاقف كردق عفر ىف ندزو كبسغن
 اعدو 6 ماعلا ال* ادا تاون سلجم «دقعب رمأ زمره نأ رم كاملا هاربم

 معو هدارم فرعف مارهب ىف *لوقبت ام رهمزربل لاقف مارهبو رهمزربب
 هيلع دهشا لاقف مالكلا ىف طشبتف ةب ىقغي دم مارهب لعقب أدبي هنأ

 ١ ةآدصومع لمص (ن. د 0 ( رهمرزب, ©( ةهتمقأ مادذ طدق. تع (0) 1199: مجول حنا 01 نش .

 + 0 ومآ. ا" 31 لعقب . -- 7 3[هصونع لهصو (. ب (8 11 لوقي.

 ةاتقدا 4 5و 5[ةهتسع ده تةصعاتمصع ل 1'نودسل لع امانق ةءاتح مواتتع 10 عاه 1

 هحمتأ ةمصمانح م لع ]1'ةج ععوتمسص لبن اعرصمو لة مون ةءعءطعس قل

 [1همدمت دودامتأا طتعع ممسس 8هدعصتطمع ءأ 8دطعخص ٌةلطمسمةطقسب

 نما ةهحدتعسا ناغ لع ععوصلمك نت وصتامتععم عا هحوتعسأ ءعدصرمأ1 لع طقتتأعو [هدعد

 مصدق دهنق 1ع تقوصع 0: ةصمفمءعطمسؤس. 11 أ ةممعا عد 8وسسصحتطت» هارب ات

 مدصاممأ عيب ةععععأاب 1تت لقا : ل51 !ةصتعصسامد» لع ابعع ظمطعخمم 30طو

 دةطقمب ممهتك رع ؟هنلعدتف ندع هعاج ظذغ منغ مدح 1ع مممزتعج لعب ندعاوجع

 اهعصستسماتمم نتن دعينمتغ لت عنع ءمحاعع طبت. 51 طة ةااعداع5 لعتدسأ 1

 عمصلم يتأ يا مدجدط]ع ء ندا ممغصتع 1م ممم(, رع اع عمضوساتف 18 4
 هورترتع عا ['ةلغخع خ حس ماسك طقسا ممصع.» 8مسعممتطمع "رداتواتف : «لع مع

 هوان 215 "عآتنعم» ل' ءعيفعستع# !'هعلعع لحد مز! + [وعمممت هلمتك لمدسم 1' هلع

 لع مةجصتتع نص ءقصقعتل لعذك ةعنلك دمامطاعو ءا اتغ ةيحمعاع» مس ةسدتطتع ءأ

 ظدطعخس. . 500 عدووصأ خذ 8مم عصتطب 11 1نت لعسصمسلم .ءع نيل ةكدتغ ف

 ليسع ءمرجءععممسا ظدطعفمج, ظونععمتطتس هةدعطقسأ نع نيل ١هادلقتأ ءأ ءمادح

 ردتصعام نينا .ءممحسس عمعععمتا مدع اهتعع ممماس ةوطعقخس ءا نتن عدقاتتاع ة1
 1ع هعمدلا ةوهلعسعمسا, هع لغمدستغ لع امهنع مموعصع ءا ليا طمسلتسعما :

 « ل هئلعدأع نان' 11 عدا مدمدطاع عا يدل صغضأع ام ممر. ب اة[همب اع ةىعم ليث
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 هيك انن ىتنم تييأو ئتم ىلا اي مارهب هل لاقف :لتقلا بابجتساو زملاب
 ىتعي ةيكرتلا نبا كنيلمت ىف ناورشونا كلملا انزاشتسا موي لاقف ىنع

 ضو قرطاز زمره لج هيلع تن| تصصنو هرمغب هنيلع انرشاف زمرم
 زطتعف هنا مارهب لعف زهمزرب لققب مدقت اق اهسبحب رماو سلجم

 جورخ لبق 0 كاقسلا فكاقالا اذه نييفاكال هسفن ىن ”لاقف اًضيا

 00 0 دكي انه ايقحنلا نم

 3 يا كلملا اهيا لاققف كدنع ام 6 تاه هل'لاقو هب اعدف تلعف كيلا

 ايت نا: قالو كنزا محب ةموتخم بمذ ةقخ كترضخ زارنالا ةنازح
 0 1ة[دموننع لهم 1[. - (2 11 كامسلا. -- 1 11 تاهيش تاش.

 ظدلطعقمم , ىهقصم دح'ةفدات نان محم ءاانع 1'ةعاتقص ءماتججةطأع نانع حد ل 10-

 ردواعم 2١ 8مم عئصتطع "غرممصلتغ : « لنع زواتع نانع 16 "01 قص 005612311583 35
 2 6مصقات][65 ممتنع 5ةحم1 511 1هللدتأ لفدصع» 16 مماتتتمتع هت 815 0ع 5

 '1تسودع, ء”ءوؤ-لتعف نذ 8وعمتم#. ة1هدك آنت ءمصفعت]]قصمع5 لع ءطمتكتع نص

 ةاناكعز ممهتك 101, 11 1ع م1020235 مماتإع ]1ن1. » 1102202, هات ©0135 ,

 طوتقوو 1عد زعدح. (0نهصمل 1ع مصقعتا دع ظدغ ةمنمدعغ, غ1 لهدصم 1'هعلعع لع 16د

 0ةاعرع اماتك عانت. 11 5غ ةمداتتأاع تم عاام هذ مممدنأ 50د“

 ةدطعقمم , ةدعطمسا نتتل نأم11 نعمل عدم عصغ مط لم مصغر, 01[ عد ]سنت صغمم ع :

 آل غار, ةكوصأ لع ندتغأع» 1ع مممصلع, ممصحاتمغع» هع دخفص معع106 ءأ

 هةد عاتتسةتعع ممم نص لمد نادت ةااستقأعم 5د 71. 11 ةمحمزتو لمصع ذ 1012

 اتاك مد عوذدعع لقطصق !همعأب 3م 85 701 قا 1هو لىمزأك 111 37ةنأغ

 مععمدم ةتكدؤتتعع لح ه1 ءأ 1ع5 ممالك نات 04 هتعمأ ]تت "عملعع 5و 1 ةصح

 0اهط1عب 11 ]سن 0116 : «ل'51 4 16 [هصصعت“ نص ةكتك نأل1عز 16 م1دئأ-11 6

 م6 13116 76م1 جمان“ 016 ]6 1 16 ءممترسات 01016 7 ١» 7 16م 11 7ةررلا

 أ ]تت هدخلمصدسف 0غ مدع16ع. ظدطعقس لتأ : «1]1 ١ ه,6 "هز, لصق 1ع5و هع د

 ومعمناعو لع 13 متعب تصع طمقأع عد هع دنعا16غ لص ةءعمت لع مص مغعع. ]]

 ةعزكختأ طوط نانع 111 م1155ع5 ءمصصدتفةدم نع هذ م"ةدعمأ لع ع يت'عآ1غ ءمصاتعسأب
 نب ع ير د زج صوت ود نوعا ا ل 31



040 1150011 1215 1015 15 

 ابهر مار اهني انمديف كرما, نم ميمي كم نوكتل اهيفاج آلا
 تعمجا ناورسثونا طخب اهيف برتكم ييصريرح ةعطق نع تقف
 كاي زمرم ىنبا نا ىلع ماكحالا ى ةباصالب نميزمملا نممتخملا لايواف
 رخو هيكلس روما بوطصت: فر هما ةعيتثو ةيس رسم محب وذا

 هيبا طخ ىار الف هنولققي ف «هنولمسيو هبنولزعيف جراوخل هيلع
 ىلا دوف ماهيب رماو هسفن ىلع ملا ىلوتساو هنيع ىن ايندلا تديظا

 اهمف "صغنتي ةلاحب ةّتكرتلا نبأ: ترقص دق ة مارهب © لاقف هسبح

 طاع .ب قلم يرن 3 1 ةقاذإب ب هودس ل ليلا را ا اتاوإهميعب

 1١ 31 هنولهسبو . -- ( 11 هل لاقف: - (0 11 ضعبتي.

 رجمام» ندع ان دهعاطعج ءممصصدعدغ 11 1دبأ يحتمدوعم امد ةهكحعستس » آهن
 لعدصدمس له ندع 1! هد .هردرممءفغ 12 طواغع عع ]د طغ هددحسع. (ص دب اعمادحتو نصع

 ردامعع 1ع ةمزع لع (ناطتصع ذيع ادودعأاع نامتعمأ مدعغو عد ممماك لع ]!' ةعوتاسع

 4*0 ممخئءطمسوةص : « طبعك هكانم]مودعج مدصتنق مودع اعيص ةسادتللتطتلتا

 لمصمم. !اةماععم«ثامنمص لع !جعاتمص لعد هماععد هلطعمعمأا هصفصتس ءسصعصأ

 ندع محمص طلد [[هصمع "غوعمعسو ةهمدغد صممت معد لمصغأ هدقع ةهصق ءأ معاك ٠

 12015 , هور عمابز ععمعسب عما دعرنو عمداتتأع د ممتع هنح اهادطاعذم ندا

 ١ هس لعد دنل هدم عا يدع ]عد معطعا]1 عد 1ع لف ممدععمدغ عا الست همؤوعسمدأ

 اعد رعدج عا نم هرمتغد عام زلخ 1ع تععودأ. » آ.مندع [[1هعمجم2 11د !ةعصعق
 اممعفعد ردد دمص مغععر 1ع ةجمصلع لعرتسا ةمدصطر»ع ذب ىعف زنعدج ءا 1 اتاقاعقد#

 ؟ هصمدتعم لع دمرح ةمصمع, ظدطعقمب هرتدصأ غاغ ممس عصغ هع هرجع ل 11ر2

 لحصم هد ممدود لق[: « لو متعمد لع معاتعع ]1ع 15 لع ]د '!"تعودع لهصق نصع

 هاسمامم عالم نيتك مغدعسو نصع جزع مصصتقغعدطاعإ + طمموودع ]5 داتلأ عاتأ

 اهتددغ امدح طعع دعد جمت] عك, 11 هدعمحمت لمصسم !'هعلعع لع طبت ادتعع عمماعع اح

 - نطملعتس لن ةدطعع. (0همصغ ف 1هتر 11 ععممدعم هن ماقتحتس ها ذ 12 عدتعاغب ا

 ةمصصتس لأ هعاست ثامتأ مدق لمابج عا دعد ]هم ةامتعسأا ةمصحطت عقب

 (رعمعسلمسأب 11ه صدمت لعدم عدسدتغ 20غ]1ع خذ دمرد درجداغسع لع ءمررسسعا
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 .نيواف قنميمصيو قزرعلاوعشي ةياكوإ ءافعضلل رظنلا ىنسحو 0 ءايوقالا

 (اددبشيو ةقعرلا كوكو 0 يدايللا دم 3 نيل 30 دا

 3 تكي اه 1 تازإ ى قفعب هني و ةمزح وأ 6 ىبت

 || امنع ىلا نك لعانوب قرمإ هعم مسم ىف ةدوت عب

 .ادزن انهجا هيدي ةهقانع ةينف ٠ ىظفي# نإ هلمالغاوماو هاهتشاف هرظنم

 نا دكاقلا ىات هنم اًكظتم دثاقلا نانعب قلعتف مكلا بحاسم ءاجو

 '”0 يع ينوز ةتويليحتو قنف دوخ الت ومأتوف زمزم لل[ ربح « فني

  نيزيوزبا ناكو هلظت نم اًيدافت هيلا اهب ىرو هيلع تناكرموجلاب
 03( 11 ءايلوالا . ل () 11 ىاهبو مدع . (8) 11 ددشتيو. 2-0 4١ 11 31[ رارطضا . د () 11 نب نايرغ .

 ل (0 31 بلاغت. - ()7 ةةدمودع لمسك (ن. ب (838 ( ىهني.

 ]نو هعاغق لع تماعمعع لعد مادتفددستم ءأ لع معمافوعم 1و طتطاعو. 11 مدقدهتا
 1" نام لمصم 1"]عقو أ ]'طتحعر» لهصق 1ع 1"ةعن. طمعو لع عد 70ز:ة وعقب 11 061عص-

 . لهتأ ةدتح ؟مهمعف لع [هدعطع“ ةبتع "ثءمأ[65 لع 5عق ةاتز ءاك ءغ 1ع ماتصتقكدتأ

 وو ؤيمعسص مغ نسمصل ءآ1 عد 1عدع مقفدتعسا لن لمص 28 11 1دن 122م0:

 معي لع ممعاط»ع ذ مجم نص ءاجعأ 116 ممتع نم طاع لع مدتلاع هدد نص

 [دممأ لع طمزخك ءدماعتغو ذم ممممضغامتعع لع ءطمسرمو. 0م "2 عمصأع نانئانص

 06 وهو ءطعاك 0 ةصصغع 0من ده وعدسأ ةكعع ]دق 221, انص زمانك, انصع 1ممع 024

 1ع مةتوزص نادمتغ ممالع تأ لكدص ةفرععأ 15م6 ةعع6وط]ع. ]1 عد دحدتاأ ةطحتع ءأ

 هرلمدسد هذ ةدص مدعع ل'عد هدعتلاتع يتعاندعذ ععدزجمعأد عا لع 1عذ ]تت هع

 ممرساعت". (نع نادت 1نأ 121[. آنع مرهم امتنع لع 12 71عصع 225178, 53151 1311

 لع دود هطععول ءا وزر ةدكمءعصلتأا, دع ماهتوممسأ ل'دحوتع مغ 1ن5غ مدع ادت

 آبع ءطعأط لدعم ع, يىدتعممسأ سنع 1ع 1دتأ مع حثصخ هذ 12 ءمصصقتندوصعع

 . وصممت نست, هد فمفغومعضعع, 16 1ععدتغ ممعاطعع هذ صمت, لغامعطق تصع

 هقماسو لمع طءولغع لع زوودسع يدتأ ممعامتغ ءأ ]د زعام هلع مهم أمتع
 جماع ةتاع» ندع عاستحعت م'دللفغ دع ماهتسلع لعاآنأ. ةطوضتت , 815 لع 11ه

 ١ 5202, 5ع ا0ن1هصغ لدصف 1ع نرتاغوع لع ةوص مغ [هرتد لكتص ل6 عد لفرم1 دعو

8. 
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 ناك هل سرف نع ٍلوَخَف رافسالا ضعب ىف هيبا "بكوم بهعي زمره
 ةّرَكالا ضعبل ةعرزم لقوتف سرفلا تلفاو هريغ ىلا هبكأرم مركأ
 وج محو عطقب رماف زمره ىلإ اهبحاص ممظتف اهنم »لان
 عرزلا بحاص هب رّوضت ام زيوربا

 كرقلا كلم هاش "هباش ةبراحن نيبوش مارهب زمره ضاهنا

 قنحزو ةتكلم فارطأب ءاوتفألا قدحأو زمره ىلع رومالا "تثاتلا 4

 ة ىلع هعبلاغمل كب ىلا نانع ىلا ةئام ىف هاش هباشوتعدملا ناقاخ

 0) 31 بكرم. - (# 8لو5. لاقو. )3(  0 هباسر كا اهانزمستس هتضفت, مادو طوو. - 4 6( تقاقرأ
 ب 5) ا1دصدوتع لهصق (ن.

 ردعصأف , ةحهتأ, معصقسأ ]12 ممادناع, نات1[غ16 دود ءطعاتدل, نياتت ناقل[ 16 مااتف

 دماطأع لع ؛هدتك هعاتح نانأ] م05560ه0أ1, موانع عد مجمماأعت نط 211116. طبع تلات

 هام !اذطعع 5 ةةةت[ ةءطقممف, ةامتأ عماع6 لقصف 1ع كمصمرم لخمس كتلته اتت" ءأ

 لى ةهحدتا طءمساغ مص معد 06 عمل" ع. آنع ممم 6امتعع لت ءطقضإت 3:31

 ممساغ مادتساأع هتتجح»ثد لع ومصمم, عاستحعأت لمدصم !'هملعع لع ءمدمع»

 نسعتع ءا 165 همعزلاعو لصد ءطعتدل أ لع 1دتعع مدجتع» ف قطمصوتم 1ص ل عسضتتا#

 جمدت 1ع لمد مدعم نتع 1ع معمم 6[ ةتكع 31731[ ان

501100811 81118431 014861 11053107 

 مع آنا 6111 هخ0ل15 07171181 5011181-50 11371, 501 215

 ا.مركونع ]د هلكدمأتم» لع [ورعصحم# لعوتمأا صطقصةددؤع, ناتع 1عق ةهتم-

 صنم مامن مععمأ ]عد [عمص 6 غععد لع دمرص لكم متع ءا ندع 1ع [؟طقوذس ةهحرتعأ6

 50د كءعطقط هدححوصعم هحعع عصا دحتلاع محول عرعو دع ظملاعط لمسف !["[ضع
 اهداتمر لع موون ةع ءأ لع ]نت عدل عاتعر 1:1[ مقدم فءطماطم, 11ه" ممتع قدتفنآام 165

 ددمادعلاف نأ امد ععدصلم دتنع ]عد 1ةعاطقتج ةيغمعوصعصاك نحت آنت ةنعلكفت عما
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 مياكسبلاب عزيمو عموم ةذام.ميج !ذارةنإو كلملا يضارما ما كرتلا ةيداع

 هعمجل 0 ناهبرذا نايزرم نميوش مارهيب مرغكأ* راشاف كرعلا برج
 ةايييب ادفبف ةيسايسلاو ةدايقلا 5 ه ةعاهتلاو ةيتس م ةيتسورفلا 5 .ىعب

 هييف سّرفتو ةدهخلا ءاهس هملع حولي لجر ىلا هنمرظنو زمره
 م ل هنم 0 - هل ةادعو اهف .ياناوب 0 لالمتسالا يرسم

 1 د َ 2-0 ام ا رعقأو 00 ناموا الا
 !. 46 قاضاردا ينهش موتكا, »  © اهقلاو . 31-13 حارتقأو»

 '1"جدنم !ننعدأ ل" هاف ومع «فاقتا لح قاع قعد 1نهعم ندع 1 اكس مزدنع نادنأ 1

 مات ع هول عم ءدأ ةئاعتسا ءأ ندع, 511 ههنا فتكدتا هعانع مادتع, ه1 معاامتأ

 نص اععمصع م اعبسو 1معاجبسك اوصف ءا ذ 1عوصو مدح ومعك عم ]عدن دلل: ععدمأ مصع

 ةهؤرؤرعع [ن1دتاعر اعبر" ةمرعأ دعدترعدتا 0' هد: عما[ كةعرط عطأ ات 2111165 15

 011 جامو هع مءانصععمتعسا. طمعصصم# 1عدع لعصمفسلد لع ابا لغدنعصعت»

 !طمصمع ينل ممدصعمتأ طمع عع لع اذ ةصمدعمع فصانتع 1ع5 '1'تععق. آنه

 ماس مدنا ل" ءماعع هدح هماصغععمأ ممسع ظفطعقس-ةءاطمةطتص, ممعنعطقص ع

 !"قلطمطدتكزفس, موسع تنك م0556 لونغ 3 13 1015 65 ونقل 1 ا لت مدعامتا

 نادعوولتعم» ءغ نصع ععوصلع طعوحجو سعر هتصقا نمنع 5 (جاعمأغم لس مصمم

 لعمصءمغ ةأ نعدح لع !طقطنلع 011

 [مصصمت 1'دردسأ 1دنأ معصتع 716 عد 8ظدطعخس 5ءطمفطتس هس طمصمسع ةاق

 نتن طصلادتعمأ 1عد هةنعصعق لع 1 ممدمآسغتمصر عا لتدععسصد عد لست 1ع5 قرددح

 كاعد لس مدح صح هص للعم عصا. 11 يدصتصم ةحعع طحت 1'دللذتعع ممسع !دونعأاع

 دا 1'هحدتغ ةردرمعاف أ ةهددغ هع نييتأل عداعملمتأ لع ظدطتسعمم انا ءقمفف نصع

 دافع هدم[ دعاتمس. ]1 آ!نصت مصالم لمدع 1 ل1 «ءءانمس لع ]م جيععمع ءمصاسع
 1و [1"نععد ةغ1طنت اهتعدم ماعصع ائطعسم لع لعصخصلعع اعا1 ع5 ةوصصتعق ل' هع

 عوممأ نأ اغا همددط»ع ل !طهمحس عد "ا '*ل هسلمتأ. ظفطعتس مضغ لهدقع دتلاع

 اال لع 1!" ناتنع لعو عسل ءآ لعد عوعرمتعسو !دصعاتم عا ءطمتذتا اهدا آع
 دوام عأ لع عدعممع نحت ممادحدتأا 1ع مصعاأمع عد مدعلا ةاهأ لع مسةرجدعم

81. 
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 هأطعإو هيلع علخو هالع عيج ةحازإو هسقلم ىلا هتباجإب

 هّبانم بئانلاو هّماقم رثاقلا تاز: غشر ةركذت هذه لاقو مسر ةيار

 هل انهاك زمره رماو ذسبو زهجتو 0تاعفد هيدي نِمِب ضرالا لتقف

 نايرع اساور ىار رجا اتلف مإ ذ مارهب ا بكوم نفاكلا عبتف هرمأ تفرج

 ىطتخاو ضكرو اهب لأفتف معلا سوؤر نم ةولهم ةذبس هسار ىكعو

 هان باخ قار رم فادانسوأب ىظتحاس لاقز اهنتم نوفا هحيرب

 هربخإو زمرف ىلا نفاكلا نصناف ىيسارلا قاطتخاك  ةروقغف هينعاو
 زمر لاقف هالوم ىمعي هتكلو زدعلاب رفظيس هنأ لاقو عئمتو ىأز ان

 هردقو هللا * تت اًبحرض ظ

 )1( 113م 16 5 11. - (2 1 بكرم. (5) - 155 ةروغغاف .

 نوم. [1ه"حمت لمدصم 1]'هنلتع 06 هدمه تعم ذ اماتكعم دهذ لعمصقس عد أ 6

 آت 1هانعصتنع غ0 6ع انت نأ نا ممععوددتسعأ 11 16 5غ «هةتع 0خدصع "06

 0": طمصصعتسع هغ ]دن معدصتأ 1 ناغعملمعل 0ع 1مسمأتعسد , هد لتذدسأ : « 1'هنعز 1

 هةعمع نت هممعالع 1 مغصمتمع لع ظمتمأوسي طخ ف ةدص معصم]ةعدسأ كه
 دود دادطواتكتأ ! » [8دطعؤمم طدتخو ]12 1ءرعع لععدصأ 1ع د01 م1151 م15 1-6

 م15155ز م1115 11 1[ 5 ممم 0ع لفمومأ ءا دع ممتأ عد 01 ْ

 آند لعوتس جئامعطغ هن ةعاتتعع لع 0[1مج02 انت 37:314 "عجن لع نت هس

 لع دعمتأع» 1'ةجعمتع لع ظ8دطعفمس ,-دتتكتأ ددص بم[ غوع. ظ8دطعقص , 10ةوناتثتل

 طنغ طمس لع 12 كللع, 2[ نص ممسءطقس0ل لع [ة[ع5 اماتأ ط11, 20118121

 طحوجتعأ معصمأت لع ةأعغد لع مممادكمصق. 11 ةج تعد طوص 31عام, 5 1011 حا

 عدملمر عا ءةمل]عتو ةحعع دد 1[ةصعع لعاتح 06 نعد اعد, عم ةةعكقصأ : « طوع 4
 ؟هعاخسصع طعمسعدمع لد 01 10مم ,ز ' عدل غن عمدت 1ةد اغاعد لع ةءطقطة-ذءطقط

 هغ لع هدد 1["غمع آاهوطكماشعم, مدحصع زع تعمم 0' عمل عتع نعو لعدج اعاعفإ »

 آم لعتس مءاماتكمم ةنتمتفو 0ع [[هعممم2 , حت م2001 0ع نتتل ةحتدتأ الاخ أ

 داعم لم ءأ ةزيمسأم : « 11 ؟ةهتسعم 1 عمصعست , طممهتف 11 5ع مث:هاغ عه مصانع

 5و2 223111. » [ 57 م1108 : « ل ةععوعمأعطه1] © 0111 21112 6 لع

 ءأ لتكممو6 مدع آلاعات..»
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 هاش هباشو مارهب نيب ىرج امر كد

 لسا ههجوتمو هقيربط ىف راس ةداهق نسحا ركسعلا داق مارهب نأ ف
 رتماف نبق قلاوج ىلع ةارما بصغ دنهل ضعب َنأ هغلبو ةريس

 هيلا لسراودعلا ركسعم قوام انثلو هريغ هب ظعتا ىتح هفيصنتب

 نسحو كتتقلوجر نم ىغلب دق هل لاقو ةروفغف هأخنأ 5 هبأش

 ىسفتنل كسمالقخساو 2 0 ىف 6 اه لاتنام

 شار هو رهش 7 7 كنم تح كامرا ان هل 8

811118431 11 5011484-11 

 ظوطعفس, لمصف 1ع مص عت صل عمم عمغ لع 1'دعصغعب طغ ممعاتتتع لع ]5 ماتتق

 عممصلع ةحاتكدلع غب لحصح دو ممهععطع عمو 1 ةحصعمست, لئدصع طقلطتاعأم ودع

 ةورصتت 6ع: ةمزم ععومسأ نسنتس 501041 5 نامتأ [دتأ معدد ءانسع لع 1معع مدن" تصع

 1ةررحتسع اند 5326© 6 مدتالع, 11 لمدصق 1'هملعع لع مدع نع ه1 لدغ عج لعاتت

 جمان نانع 1عو ةتتاتععد طتفدعمأ ةصاتستلغد مدع دمص يعسصرمأع. آرمسةوتتتل نأ

 ةضساتت6 معقد لح مصرح 0ع 1عمصعست, كءطقطو- ةءطقط 1طدت 06 ردانأه .ةمص

 [ممرع 1"هواطلمشعت ممراعسسع» لح دمعدددوع ةدتحوسأ : « 15 طعوحماتمع ها امد

 عممضل اهلعمغ مماتغقودع لمصغ زادت عماعملس مدعاعع متصمما عدغأ 1ع لغولد:
 لع 8ةمدععمعت», لع 1ع ةمتعع لح طتعم كغ لع (ةكلمعطع» خذ مصمس ةعكا عع
 (نطمتختك لمصع آخدصع 0ع عند لعتع ءطمدعك : ندح اح أ عرج "عامدتا لوك 5مل هأ

 . ةهلتك هعع 1ع5 طمصصسصعم, هاج طخ ؟1ةملعدق اع ممعاأمع دوانك ممم مما ععاتمسز
 ع [ةععدعت] 1 عمت ةكعع طمصصعمع, 1ع لممص عمدت انصع طقتشتع ممدتغمص ءأ الصح

 عواتتتت لت عمستج عند ةدصعصأ ل6 1"! ممصدءطقطم. 6 [ مدع م05 هذ مفر“ 36

 10 مءانأغ "مانع هد هام ناحمصأ غدد نزع ءصأ لعد ععصق نانت -1650( ١0115
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 | ىبحاس َنإ كمخال لق مالكلا اذهل هاوس مارهب لاقف ةظحل ىف

 دقو تاتا ةناهتسا آلا قادهضل ملقا انآ نبذل ةْمَّدَحَ نمب نم ىندفني

 ىلا ةروفغف عج انف هرصال نايم هالو كسارب هئيحا نأ ىزما
 ىف قنلاو لوبطلا برب «ارماو بكرو (ةاوتفتو بضغ باوهل اذهب هيخا

 ةمذرشلا هذه اورطقتلا مل لاقو بوكرلاب هباحصا ىلا مدقتو تاقوبلا

 اوعجرف 6[... ...] منم دحا 6 نتلفي الو قيوسلا قافتساك موقتتساو

 ةاهفلاو همامأ .ةلاجرلا بترو ةقيامح طش هرسكسع أَتع دقو مارهب ىلا

 كمل لاطنلالا نمر نظام ذفناو هراسي نعو هني نع ةلناقملاو تاو

 تلعتشاو برسل احر ترادق .هباكحا نم مزهني هاسع نم ىلع قيرطلا .

 0) 3155. ةءوس. ل 0.0, طهموانع ال. - (3 11 درهتو. -- (4 ةكدموانع لهمف آلآ.
 (3) 31 ننلقي. -- (9) [معتسع لع ندعايدعذ مطعقفعك لقصف 165 لعاتج ههقف.

 معممصسغ عد نص تءاتص 0'هعزل. » ظوطعتمسم ممممصلتغ : «1.06"1 هع ادصوعهوعا

 آدزد ةامص "نع نينع أ ممم 0021 11عر موانع اع معسل" عب 29 62170176,

 ناتت ةان15 1ع صمام لع لع دعم دعرحتتعمك, عما ندا 1منغ معاش 04 هدف 06 اما

 11 مم'ذ هنلمدصدغ لع ادت ةجممما عت ام 16غ (0ذ دع لغ50ط 614 موك كود ه»لععإ »

 [11[0150 نا مملصأ هحتعع هءااع منموصدع هديا: م5 لع ةورج نصر

 ءءاستت-ع1 تأ ةدلكأ ت6 م01 داع ماغمع أ عمو عد طتصعاتت 11 مممصاف ف

 ءطعحول ,؛طغ طوغأعع 6و 0 هآ 502261 5 [ ودمج اعد ءا [1هن22:8 565

 ععمق 1'هملعع لع دع ممرعع عم ةحوستم 11 1عدع لتأ : « فس هقدعت ءقااع مونوصمع
 قا ءغ 06م عوعاعك ءمصصصمع لس دهنمسال, ردع مهق نص ةعاتل 0 عساتع

 ءاتلغ ”ةءطقممعأ .١ . . 8دطخقس ةحدتخ لتكممدغ دورت معدوفع لع 1ه ةهعوص 1

 ممتع ةعماعض(اتعر ةحدتغ مادعم 11 0عموطأ آنا, 145 ن1 6ةمطقساق

 عمم غمع ]نت تأ 16و معءانحع عاتعت ع5 هد لمهزاع ءغوذ هه عماتعطع. 11 ةحدتأ

 محمر 6 نص 16غةعاط عمد مغ لع طعدحعم ممتع طقضتع» له ممدتغ ة ةعادع 0ع 5عق

 5010315 نانت موت: عم1 3 ةحكاتتلا.

 آب ةعاتمم ةةامصأ عم عم منع, ]ه١ ممغافع ظدخغ ةصلعسأع أ 14د "1'د نعو اخ داب
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 اطاو م مزهني هنا رهظيو درطتسيو رضقيو رذعي مارهبو كرتلا ةرجج
 ٌةدحاو ةلج معجب اولمحي 0 ةهينف اوغّيرتي نا ىلع هركسع

 - 3 و 1 دو 00 ْك 3 ماوق 6| |ودفنتسيو

 مراهم هعبتو هويه بكلب ةاكادتلا وو لاه حرس

 ىلا ضرالا ىزتراو هنم هةنم 5 قرمو ١ هقطنمو هعرد فق ذفن مكسب دامرف

 ةيناريالا عبتتو هنسلز مره ىظتحاو ا. هخأل هاش هباش طقسف هشير

 بردت تتعضوو مايانقب اومزهو مالتق نم برهملاو ةكرعملا اوُولَمف كارقالا
 0) لدصوانع لوصف (ن. © 11 اوذفنتسبيو. - 5 0 اوعضو. )(  1155. هقطنممي.-

 ا 31 قزمو.

 ب

 املعمأ هك عع "2 عع, اةصلتق ندع ظمطعقس "ةدزقامتأا 1هتط]عمد ءمأر, 5ع اعمهتأ ةاتق

 ]3 061عمفتحع , هلستتا]دتأا 13 «ءامدتأع ءهأ ؟جتكدتأ دويمط]دسأ 06 ه؟ءمكاتتا“. انك

 11 ءممكتمسأ 3866 5ع5 011م5 0116, 371885 370هز* 3[ عصل1 ان> معان, ل5

 [عممتعسأا ةحعع ةممعسط]ع تصع طقوم 0000001 هأ ما ة1ةعدأ[ ةرا عاق 6

 اهات هع ند'ءا1 معو ةجوتعمأا لع 1؟معع نأ لع توتعتتت“ ممانع ءمدمطةغأتع ءأ
 ةق6دسات» 16و ةمصعفتم. ]رعد 5010ه, دو قصدك عسصممأ 2 خذ دوم هرعلعع, 5 نوضح

 نق معاتأ مرصد ع لعق [[مطقر ق3 طماط عدأ 013 1635 '1"ا1165 26 5 هل[ عد 031621م85 ,

 1 عمأ تمغ ءطقتتوع 72عمان"عانفع, 165 من11 نيعمأ عم ماقععف ةعع 1ءاتتك ةهطاعق

 6[ 165 2550 محرم غرععمأ هحعع 1عادعو دم ةقذادعد أ 1عد ممتععمأ عد لف هداع. [8ةطغقست

 16و ةمعم10172863 موك ةعد نصف ءأ ]ع5 تعئام هذ 1ه !سألعب 5 لطفطوم-5ءطفط ,

 ١؟ماتهطأ 1 010 [نانننص هع مصانع ]انت 5ع ملأ ف 1111 3766 50 511

 ظدطعقمست ادستغ ةمعند آنت ءأ انعم داع ]نخ نصع !1نعطع نانت 112250613 8

 كنتعومؤع أ دو علصأتتعر 201153 ةوص ؟مدمو 0ع معا د مدنا ءأ 5ع مام

 لاك ن08 15 معمصع لمدد 1« دوآ. 5ءطقطد-كءطقط ةهدصطد مجماجصتسأ. ظفطعقس
 لختض ةمدتم ]نت (مهصعطم 12 ماع نيتنتل ةطم#أق. ]نعق [مهطتت علق, ع2 20111ان1-
 روما 1643 تعمد, مومممات عمأ لع 1ةتعك قلقح معد 1ع كطمستم لع طواقتللع ءأ
 1 آرعت هذك ز15 ةهحوتعماأ طعضعطغ نص مءااتوعز نعاتع نانا 2721عصأ ةءطقمم6 هذ
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 دقفي مو ءامدلا ىن قرغ وهو © هركسعم ىل مارهب فربصناأو ه:اهرازوا

 ا جم حاراو هملهل مارتساف اًروكذم هريكسع نم
 عار ملا ٍمُكَو هساأر 4 مميف ةروفغف دجؤف ىلققلا نع تجلاو أو رثامغلا

 ةنيدم ىف نصحت اهديق هاش ةيابع لو ةذومرب نأ َمارهب عغلبو هيخأ

 زمرهف ىلأ اسر لدم كرتلا هوجوو زونكلاو لومألا هعمو دنكيب
 مم علا علطتساو همخاو اغنام قلو يا

 هب نوقتحم 0 00 7-0 ا كتل افهبف يراك

 2 ا هلل هلا 0 لوسرلا 00

 0 6 اهرازو. 9 ©( ركسعم. ب 00 0 كقو, + 4 31ةموسع لصق ]1[. + 8 31: 1دجاس
 !دماحو . ا

 آد ردحمرأ هءملكتت "عما, ءأ 1ج طدتمتلاع ةامتأ اععمتمسنع. 8دطعؤس , ءماتتتعتتا لع

 مصر, معماعم لمص ةمص ءعصص]م. 11 م'هحتدتغ مدق معلبت نص دعانا طمصسع ع

 مممسل نع 0ع هدد ةطصغع. ]1 م مص وستلا سد عصأ 13 طاتتأ ؟هأ 5ه

 قة مماتم , آ8ظدطعقس مدعم !'ةعلعع لع عموصتسع 1ع طبع ءغ لع ءطعضسعطعت

 خذ "ععممصمتأاع ]عم مممراك. 0م ممادحو مدا ءانج ]!"دعطلماسمز هدد ماأغ 5

 اةأع, ندا آد زهنصتع هذ نعا1ع لع دمرد نع. ظدطعفصي , ةمرعدمتسسأا نانع وع

 م00 طمط, طاف لع 5ءطقطود-كءطخطر هةامتأ هماععسسغ لمهصخ 12 1114 لع

 8دت1ع مصل هدتوع 14د طتعصم ها 1عد ممدود عا هجتدصأ هسسم»ند لع است ]عد ميكصعت+

 مدتتع مع50م028ععق ع5 '1"دسعقر ةما0ا:2 انج دم ء55ذد عع ن [10طم02 ة3عءابصع

 !ءاع نتأ هصصمم»عبدتأ ده 1ءامزعع ءا ةهجوع ]ع5 افاعد لع ةءطقطد_فءطغط ءا

 لع دمرد طفنرعع هأغ ]دن طا لعممدس لعد ه1 لععمتل ممم ءطع» مداخعع .8وضممواثج

 لطقط. طعملمصاأ ندع 11002, هقدزك ةانرع 1ع ممرصع ممرمأ ءا عدكماتسع لعق

 صمطعلطم ءا لعد ممههجعطؤص, اعد مدعامتا لع [ةصوتتغاسلع نات11 ةرتنواتج

 ؟دتغ دمع 1[ةةدنع لع 1م قسصمدعمع لع ظدطعخس .لمصغ هدد امهلدتأ ذ ةاع

 املمصغ, 70161 ندع 1ع ممعدذدوعع لع طووصع مماتجءألع حتما ]نأ ةصصمط عع

 اد عمدصلع متعامتعع ءا ندع 1" عمحمرتو هصتحم آست ةردمععممما ندع هع يتتل
 هحامملا لفدتسم ةامتأ ما عتسعمم ءدخغ غدلتمم. [10عمجمت دع مهداععسو لعروس ]01 عاج
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 تدع ةردب ةئامو ميواحملا ىلع قتُمف ةردب ةثامرماو هعنص ليم
 ويقبل لل للممما م هيلع قمنا هويولا ناو علشي مايملا
 اسييفن اعلج هيلا ذدغنأو ' ايوالاب ل مارهب باجأو اوبسأ هضهاوخ عم

 ةاسمو ةعلب هدازق نم الك درفاو ةضف ريرسب هلرماو ةنيمت بكأرمو
 «هلاوما نم هفغي ام ىلع طايتخالاو هقبراحمو ةذومرب دصقب مارهب رمأو

 000 | ةتعيفل هاش ةباع لاوما نم ةحدم اه لادتل رينكي
 ارورس العٍما ريرستلاو علفلو باوجلاب مارهب ىلا لوسولا داع الف ةربخدل

 رطبش ههجو ىلوو داؤقلا ىلع علخل قّرفو ريرسلا دعتقاو ةعلفل سبلو

 برسطلاو وهللاب لغتستاو هل اعدو هيلع ىنثاو زمرهل دهتف رهش ىناريا
 . لاومالا 31 ١!(

 أ ]ست "عنلتأ ععوععك مودع كمد اصختاعمع طاعصلمتا. ]1 8غ لتكاسطادعع نعدا

 طورتصوعف لد وعصأ ةهدتح موتتحت»عو عا ص1 0رنع» عدا طوتصوعق لذ لعق هةعانلا" مى
 ننلعمو 11 ةععم»لم نه 1آ[عمجمروتم يصع ممطع ل'طمصصعتتت» ءأ طنت ا لع تكعادعف

 ةةلعمستخب مادتخ, معصلمصخأ تصع دعرط تضع 11 موهقككف دم اعضلإ5 3766 5045

 !ةسضتاتعرن5 لقصف 165 [عواتصو ء( 1عع ططصوسعأاف. ]11 "مممصلتأ ذ 1ظدلطعتمل بن

 :[دتددسصأ دمرد نلموع, ]نت كدحمازتدخ لع محدعصت [نانعك ؟"هادع5د ل'طمصص عا عا لعد

 نط وسع لع ععمصل ميصاح عا لمصمم !'ةيساعع لع اطبق !دتعع ةمملنعس نص اضنصع

 0 ةموعصأ. 4 ءطفعدمس لع دمع ءطغأك لكضصفع, زل طخ اضدصدص عاام تصع ؟ةطغ

 0'طمصصعتت» ع لعد ءةملعمتتج. اةداس 11 هنلمدصم ن !ظدلطتسخس لع دج نطقت

 مدخعع ظمعصحهخلطم لع مخعدلي*ع ممدوعددتمد لع هادف اعد طاعمف ءأ ["ثةودنف

 نحنا ]نت عداؤوعموتأ عا لع اعد زمتصلمعع هندح طنعمح لع ةعاقطو -ةءادقلا

 نايا دع انمايجهنعمأ عداتبع دع5د طحقتمك, مما عدته اتع» 1ع اماحأ ذ 130111“.

 [رممكودع |! عدحمو ممتصأ هنعفد لع ظمطتفم مجعع ءعالع بنرجونفع, امد

 سمطعم ل'طوصصعب» ءا( اع انفصع, ظفطتنعتسج طخ جم ءيصصطاع لع اه زوتع. ]ا هم

 مموفانأ لع او نمطع ل'لطمردصد عندك, 5 ةقوتأا دريس لع [مؤفضصع ءا لتذاساطتيم اعد كماطعع

 1 طمصس عبد" هربع ءكدعاد لوصصغفو زا دع مسمماعسدمم له لدعع امدسصفع جعرج

 ا" امفصمعاه لدن, هرج !"اطمصصعمست» لع طآسصصمت, اع [انينم ععمص(ءعضصعما ءا آخ امج

 5و

 م1125 خ40
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 ناتلاب ممرمأو ةذومرب ةبراحم ىف هباحح| رواش رف حرفلاو رورسلا راهظأو

 اريح مارهب مازج ةحلاكملا ىف دبل اودمضو ةكحانملاو ةعاطلا اورهظاف اهل

 ءاش ةباش نب ةدومرب مأرهب ةبراكت

 ةذومرب هلبقتساف ةؤؤومرب وحن هجوتو نوجج هضيجب ربع مارهب نأ
 مازنهب بكر نععلا نم ناك ذاتلف هبه اتم ءارا اختم لكركشتو ةكشتملا]]

 ملاوحا رتدتو مايف نّرفتو ةذومرب شيج ىلع علطاو هضاوخ نم رتقت ف
 بقاغملاو:قشاهلارنيعك كولدلا ءاثبا:قم ىف :ةذوموب نا هلغم نك" لافف

 رمعاتج مماتنع [ننن مانتك 11 5ع انحعمتا هنن ماهتعتس ءأ هبح 017 عراتفدعرمعسأاك عاب ف ئ

 [هناعد 1عو ممصت[ءدافامصسف لع 12 زرهزع هك لع 1'د11ةعمعودع. 11 لغاتطغتو
 همقانل1اع هجحعع ةعد ه[آعتع5 دسع 1م هس مدومع ءمصاعع 18دعصصمةلطق عا اعد"

 ١ هسلمدصق لع هرب مععمدمعع». ]15 دع لفءامعؤيعمأا مناك هذ هطغتع ءابؤق ادت

 ةردرممرتاعم اعدبع 10221 ءمصعمادبو ءا دعدعدوؤععصغ هذ همدمطدتاع لع اماناعق

 امنع 10مءعد. ظوطعقس 1عد ءعيصعت لم ءا اعدم ا( لع طعا] ع5 مرتوجت عةوعق. 1

 ١1 16 دعد م»6ةرجدعدألد ممسدع 1ع لفمهتأ

 01د[ طلعللا» ه1 ظل ظ خلا 601111811 84153100114 111.5 51 5011484-03

 دطعفملب مح ءرتقم عع دهن ةعطتغع 1ع اطزدتارواثص ءأ 5ع لت186ع3 5

 16ه العا نأ دع ا"هاتحتوتأ ظدتعست 0110113. :(ءآ1نت-عأ, ذ 1 66 06 565 1013065,

 صم" ءاتق قف هدععم مدام ءا ذلك ةامطا  نعصغ !عتنع قصب اختص د كدعع لع "هتان

 آ1. 1[عملعمصه تس, آ8دطعقس دمصكم هذ ءاطفرو] عع ننعاامعودتسق لع ةعد [ةطتع

 از مرو ءا, لكختصع طقاتأعتت, "6وعمر2 1عو امهاتجتعد لع دعم 6013: 9 022

 هعمطم] 2665 هأ عد ةبوسصأ 6ةلا6 1 101 11 01[ 3 دعو قرصت عممصق : « 8ةن

 محماملطم هنأ نص زعدصع مدكسعع م1عاش 6 ن65[11211 أ لع طقتتأع 131 عاناو
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 يف دحلاب مكيلعفا ) هتعو ةينارادب نيلاولا ءاع نقي نينشلاو ددقلاب

 لكم ىلا ىرصناأ رف © هتتيابم ىف ىارلا نظاو همعراقم قدِصو هرما

  هشيج ىلع يريشاف مارهب هل بكر امل ةؤومرب بكر دغلا نم ناك الو

 ةلق. ىلع شيلا اذه َنإ هباعصال لاق ف ميف ةعاسركفو هظحل مراعأو

 ةيلغلاو رفظلا معط نم هوقاذ ام داز دقو مئانٌعو متدجخب ريثك مددع
  ادوحالا ةيماهتلا رك مسيكل عام مطبتيتريرعتارج ف
 نا ّق ههووكيسعب ىلا داعو تاهبلاو تابعلا ىف انل باوصلا نا ردقأو

 هدأوق عم كلذب لغتشاو .ةوتاسملا ضعب ىف برشلل طشن .مارهب

 ىلا عجرو ممنم برقلاب متح ساو ميديا نمب ةطوبرم متاودو هّساوخو
 (0) 3[دمؤمع لدصو (. - (© ( هتتيايم, 11 متنيابم. )3(  6 ركسعم :

 وعود [م”مهمع5 دمرخأ همدجأطعمفعفر 11 ءدأ مماتتكتت لكتس مان15532
 أ 11 دتعمأ ممادع رعد عمم دود مغعع ءا دوص هدعأاع. ا![هادف لع »عم ةدتعع 15

 ماسك عموصلف ءةالوأك لقصف 15 ]سكلأع نانع 05 ةانكعت ذ 5هاهاعستع ةمصاعع دن

 ءغ ىسصطأمع توم” عممعممعسأب 1ع متعدج دعو لع 1!ةهئامينع» ءهأ لع ]ع

 همم عمم معدلمسأ 12 هدتتأ. » 8دنك 11 عد معامات»صق. آنع 1عملعسمسةتس ب

 قوصصمةلطح ممدغم هذ ءطعمأ لمصح 12 مفصصع ةمكعسأتمو ندع ظدطعقسمب
 11 «ءعدنلد 14و [ءمادرمعو لع ددد جل عمودتععر عا ةزجعغو 1عو ةجوتع يمت 6ع

 ه4 هجمت م616ةءطن يدعاىدعد ممدصعسأف هذ اعد ةدزعأب ز1 لتغ ذ دعد هاظعتعتو :
 « (نع5و مودع, مممأ عمم اعدع معاتأ هممدصطت»عر ددصغ تصع 1هرنعع ممم" ةصأع

 مدع اعد ةتللاوسعع عا اعدت ؟ةلعتمع ةطوماسعز 1عو ةءامتععد نس'عالعو هصا
 ل6غرذ معمصمم »نعد هدغ يعم»ع هميم عصأف 1عانع رص ةردالنأن ءأ اعدم هتملمععز

 نيقصغ هذ 1عدسع ءطعأم 11 2 ذ 12 [هزك !ءعودع لع ]12 طعدحم تع ءغ 15 مدقخامد لان
 طصاتص. لع ىوزك ندع 1ع متعاتح ناتع طماتك ةالهصف هذ دنع, ءعوأ لع عمضل عت
 مماعع ممد1 مص ءا لع 1عد ددتمءعصلمع مدع تمع ةغموتع لع هنأ. » ةرتوصأ

 2151 مهيأ, ظدعص هذلطحم مءاودسمه هذ مص ءةحصتت“

 آ1 ةيكحو عمقتتأاع نع آ8دطعقمب 9 011نعمعمد عدغ لفصف انصح 18عام جان

 طمتعع لح حتص. طءمامصأ نتأ نامزغ هم طعوتص لع طمتعع جوع دعد كطعاو

 . ل'جعوصغع ءأ دمع [جمصت]1ت دك, 1[عددس مممدأت" ع5 ةامصأ هه عاغعد لعحوسأ ءاتحع أ

82, 
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 ندعي كد يالي كدب هبضار ردح مدر تعب وك
 بن نم ةفكاط تقولا ىف 0 ةذومرب در دحا ريتك هغم سيلو اذك

 ددتحاو هتبناوج نم ةطاخالاو ناعنبلا كلذ 11مل مرتلاو ةزتكشم
 مب اهرذت بلال نذهت قيل اوذفنف هترضح ىلا (ةاًرهسا مارهب

 اوطتقوتو ناتسبلا نم اوجرخو هباكحا ىف بكرو حالسلا سبلق مارهب
 مارتهبو مالتتق ىف اوذخاو 6 مانغالا ى باثذلا عوقو ميق اوعقوو كاوتالا

 نوعقوي اولاز امو 0 ا ل

 ىلا هتلعف ىلع ةذومرب مدنو مركسغم ىلا مودرطو مومزف ىتح ماب
 مرو ل تنل ةوزسرات نجت مارهب نا ف هباحككا بولق راسكنإب تداع

 ) 31 هسيساوج هصاوخ . --2 11دصوسع لهصو (ن. - (3) ةةدصوعمسع لهصو (ن. - (4] 0 ريس
 15! 11. وهي... .ا9) .(( بانفالاد

 امرك ةعصمعد ذل اعتع ممعامعر ائنص د ءدمامدك لع ظحعصممةخلطم حتصأ انت

 هدم صمغ" ندع 8وطسسس ةافتخ ذ طوتعع ءأ خذ وصمت عع» لمصق اعأ ءمعدع ءأ

 نسا مامحمتأ ننس معانأ همدصطت»ع لع ععمق هحوع آنت 8ةعصم 6 لطم , 0115-

 هرام1, يمغلتم نص لنامعارعسصعما لع رعد ممعتأل ا عيع5 50ا1لقأف, ةتتحونعأف ز]

 لمصسخ [!"ةهركاعع لع قيل نع عوق لع ![ مام نعم لع امادق ءفناغقر لع

 [جردعع آ8دطنؤسمل مضصفمصستع» عا لع اع طن ةصحعصع“. (نعو ة5 موس أ

 امدصعاطتعدمسأ ممردتلعسصعمسا ]م لتفافصعع. (0همصل آو هبنعمأ عمح عامر ]ع

 مروع, ظفطتعقمس , ةرتدصأ تعضمسإانغ ]عنع مممدعبععر ملأ ةعق هتتصعف ءأ

 مدمدأم نه ءطعرولر ءأ هتصقأ ةععصأ دعذ قصت مدوصمصق. ]أذ وسال عصأ لت 16د

 عمر, 5ع زعافععمأ هنن محتاتعتات لعد "1؟تصععذر [هرصطغخعسأ ةاتت' ءاتخح 6020126 9

 [ننمذ دنع لعد طععط]و هآ دع محتتععمأ هل 1عم مجهفذمعيعر». 8فطتعقمل ءعماته-

 ععمتأ دعو مصملقصمدق, عد عاقسأ : « [1 وانك عنا عصتت لح عتطاعل قم
 هأ سعت امصأ ناتع ١05 ؟0ه0عج! ١ ]15 مع عددؤيععمأ لع كمضوعل“ 1 عماتح
 معجمعسم عصأ ]عد دنألهلك انضعك لع دمع يدلك ]عد مدتععما عد نتاع تأ اعف

 معرممهموغرععدأ لمصف اعبع ةضتم. ظمضممةملطم ”عوععانمتأا 1ع قدم نتتل 2211

 اعدام أ نت مادحمتأ ءان مما" "م5دلأمأ ننع 1ع لمعمدعدوعسسعما 0ع 9

06000 
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 .اتلف مارهب هعبتو ةذومرب منهناف » يضلا قرب ىأ ىلا مف ًاكنو هباحتاب
 ققوف ةمالك عمسي اقير ىقي نأ ىفزمره ةايحو هللا هدشأن هنم برق

 نم عبشت نأ كل ناح اما ناسنا ما تنا ناطيشا ةذومرب هل لاقف مارهب
 نا اقإ نيرا نهب ام ىدم ىنآلا تنأو انئامد نم ئورتو انموح

 ّزطضملا ةحلاكم كاكا نا امإو ردهيال لغم مدو ىنلتقتف ىعراقت

 نق مالكلا ذه مارهب حمس الف كلتق نم نووكيملا 1 نراددهللا قرغتساف

 هاهيف نضخف دنكيب ىلا ةذومرب راسو هركسعم ىلا داعو هنانع

 دعب هلسار اءاهق اب ناءرمإلا قيّيضو اهب طاحا ىتح مارهب قلطناو

 قع جرف نا امتإو لاتقل زربت نأ امتإ نيرمالا دحارتخا هل لاقو ماتا

 0 ( صصلاو . + (9 11 هللاب. 0 ةادموسع لهمو (ن. - 6 11 اهب.

 - 8وطعقسم , ةمقاتتأع, 11 ن6 جان مودع 0ع هسستغ, [مددطو ةدتنع 1عو ععصق لع

 قوصصمة لطف, 1عو ةتالد هد ماممعو عا ص آخ نص عتق( مم3553ع76 ] 150

 !'ةممعو»ع. ظدعسصمة لطم مغ 12 نتاع. آمةنانع ردطعقمسم ب نات1 16 ممان-

 دانت هن1, 1غ معد لع 1'دن عمل ع, 8ةدعصم ةلطم 1ع عصدزاتسد مدع اناعت عا

 دنع لع [طلورضصممو لع جم عقأعر» نص ممم عدا هأ لع !'ةءئوسساأع». ظدطتعقس 5 ةامصأ

 هرتسناغ, 11 ]نت ل1[ : « ]كدمات نص كدتمس هات انج طومصتسمع) 1['عودات م35 5201©

 00 لع ممانع ءطقتمع ءأ ةكدواتحت 0ع ممأتتع د 11جت ص أ عودا ان 05

 لان اختص 0ع هع5 لعتع مدعأتك د معصم لع هكتعع دخمأ : 011 111 16 6511165

 276 1201 ©أ 20 [نعور ل أ 02 26 7615 35 110101110 60 12 16 501

 0 000 0111 1ع 01 11201, - 013 ان ]نأأع 6ع 101 (5(0 03 601:05 601212

 1012 ظمنصتس 6 نحن وأ 1[م»عغ لع غ1 عملع هد 16 كر لمصمم ءعالغ !ستاعر رع 1[ةدكفلت

 16 ةدرمرمددغ ءاكمرتأ ممن "6نددتعع ف 1غ طبع! ١» 8دطعقسم , ةتاعضلفضأ 665

 رددمم1عؤر امدحمم طصملع ءأ معتسأ ذ كود قصت.

 ]درت ة لطم 5 لن ع ىممرو ظدتاعمسل ها هذ ءملععستف. ظدطعقمم هدمت

 6لزؤ" هيلع 'ةقااع الع نتن 101 قةردصأ "6لسنأ 000020 3 1

 لعممتغمع ىعفسمصنتأفم ذآ ]دن د جدر عو يتعأننع اعطإمو, 6ع 2065536 :

 « (رطمزكتك ]نص ع © 66و [ءانحع مهساتق : دورو ممتع !زرنعع طوغمتأاع هدن عمك
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 هنييضتحا لا مفاحزسأو كلومزم كالملا ةوياعسإو تميمرال لرمالاو نسوا
 كلذب زمر ىلا مارهي بتكف كلملا ىلا نامئتسالا راتحاف ًاليج اًحارس

 تاداهشو هعيقوتب اًرزؤوم ىنامالا "!باتكب ةذومربل رماو اًدج هبجعاف

 بكرمو ةعشرم ةقطنمو ةّتكولم ةعلخب هفطالو هترضحب ناهفالا

 هرمأو هيلا نامالا باتك عم اهليسصويل مارسهب ىلأ اهذفناو لفملا 6 عطقنم

 لاوماو هلاوما نم لصحي ام ذافناو هحيرستو هجئاوح ءاضقو هماركاب
 ذيفناو ريمالا مارهب لفئتتماف هتاقث عم ةرضنلا ىلا اهلك اهتتونكو هيبأ

 سراف ىتثام ىف جرنخ نأ تيلي مف ةذومرب ىلإ ةعلدلو نامالا تلقك

 مزهب لخدو ره ىنارياوسع هجرتو مارهب ىلا هيف اه نضع ,لسو
 () 31 بانك ىف. 22 11دموتع لقص (0.

 10 10ماعمعدوع ءأ لعد طاعصقز رع اةععملعرعدت ةلمرد ءأ لعصم حصل عتعتت هنت 101

 [1همصحمت لع [ةععم»ل عع ]م تع ةدسحتع ءااأع اعدت مدعاتع لفصم 1عذ مجعتلا ءاتتتعف

 «مم0111هدق ممم دد -ثد10عمعع. ظمعمح مخلط م61 نو دع تعج ع هنت 01 آم

 ىصدقفوسعمعع, ظدطعفسم ةوتحتل ذ عع هانز أ خ 1[1همل02, 01[0 عواتأ © 110 5-

 هدوع ةهحعع تصف انغذ ععوصلفع ةدانم[دعانم» ءغ لمدصسم !هملعع لع لغات ءععف
 ظدضممنلطم 1"جعاع ]هن عمردمصاتخكمسأ 12 "ع, مماحصت لع 5د مممدنع هاعمهأانتع

 ه1 لعو نعمات[ ءداتمصك لعد ععدصلم لع دو (مدع. خابر هج اغصمتعدموع 0ع ةعق
 طمصم هءمطس عدتمر 11 طحت طا مععوعسأ لخبصع عمطع ل طمصصعت» :مازتهلعر ل'نصع

 عساس ةصعضتمأمع لع ]0 ةددع ءأ ل ءطععدل نأ م'دلتهن1 مه مدح 701:عالم

 11 صح مزتد .هعو مععدعساأك ذ ظفطعقس ممسدع نهتأ اعد «عستغ ذ ظدعصممفلطم

 هجعع ]12 1ةهاطخع لع هن ععأغ هأ ادصت ه»لمصسم لع 1ع امدتاعع هكتعع طوصصعاتت", ع

 مماتسهزرع هب من5 ةعذ .طعدمتسم عا لع 14 معااخع عد تمدتع, ]11 ادخن مقصف عد
 هناعع 0'عدج مرتع نق 12 نمنع مدع دع5 طقصصسع5 لع فمصطقسءع, ]ع5 طاعضق

 لع ظدعصمةلطم لهدغ 11 5 مصرحدعععهتك, هتسفأ ندع هعتح 0ع ةمص مغععر ءأ
 امانك ]عدس نمدمرو. ظفطعفس , مسلم عصغسصعمأا ذ هعغ هلعع , غ موياعت" 8

 اءاع لع هؤععأاغ هغ 1م خمطع 0'طصصصعسع ذ دعو نيننب طاعسأمأ, هممت ش

 هحعع لعد ءعماق ءمحولت عمو لع 12 1مءععددعب 11 12 «عدمتغ ذ 8دطعقسس 276

 اهانأ هع يد'ءالع "عولععسدتا ءأ مدعأتأ 2011 1!" مُقصدعءعطماطع. 8دطعقسم كامصأ
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 عئادبو قالعالا سئافنو لاومالا نم ىقحي ال اتع هنئازخ خفو نصعلا

 وسلا ىلع هبتانقبت عم )2 أهذفناو اهل سنلا ذاعتإب رماف هأطرقو هتقطنم

 مارهب ناّيصع ىف ببسلاو هيلا لاومالا لوصوو زمره ىلع ةذومرب مودق

 رورسلا رهظاو هيقلتل داؤقلا هجو زمره ةرضح ةذومرب ىراش ان

 ال.نا:ناهح هيلع ين اتلف هراظتنال ناويالا بإب ىلأ بكوو هدرونمب

 زمره لج لجرت ف تّيرتو ةذومرب رّمحتو زمره لجرتف هل لجرتي
 ) 8دصوسع لقصو 11. - (2) (: اهذافناو . - (3) 11 ريجتو.

 ةداتتغ لقسم 12 102( عرعودع عا هججوسأ [هلأ هانحتس» 1ع5 اممومرؤر ري لف عماتحت تأ 6ك

 نسمصاتأمو ةصصمص طرءوط]عد 0'ةعععصأب ل هطزءاف مممءلعمج, ل ةهضصعم مصقوتتع

 ادنمعم عا لع ططممطتلتعس. ]11 دن اعمانحدتأ, ءعصاسع ههاععنر اعد منوم ' ةلعفع

 ةرزؤلط ءغ ل" ةعلرةفأ عا 16 همنسوسمعر 12 علصخسع ءأ 1ع5 طودعاعو ل'هععتاأعد

 لع ةززةزنمسفعءاط. ظفطعقتص د 12[ لععدوع» 1ع5 !1وأع5 ءأ عدحتوإلل, ]ملل 55

 طممصتس ع5 لع ءوصامصعءعر 1013165 نعق 1 ءطعقذعور دنع لعد محتال 1 ع5 لع ءطقع

 1116011, 0 ال ما خ 1عندأ 0000 1031 1 هوعمرأع, د 13 نات

016 1]. 

 م1181 م7 طك 0111 مخ 2115 21 07
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 [مموودع ظحضسصمنفلطم ة'ةردممعطم لع ]ه١ مموولعصعع لع [[كهصصم#.

 نعءاستحعا عمحمرتو 1ع5د كعلك ل دعصفع لذ دو معمعمستعع. ]1 مصمدصتلعدأام نضع

 . عرعمملع هدام[ معاتمم» لع ةمص ةصكحفع أ دع امهسفرتمسام ذ ءطعتدل هذ ام ممعاع

 لص طولمتف ممسدع 1! هئاعسلمع. [.همدومنل 1ع دتخ مهسوتا»عر مدصصع 11 ءعمتعسمما

 ومنا دع دع لتوردعمعفا لع ممعاضطع متعل خذ 1معع لععدسا طدتب 31 لعد ءعدلتا

 لست صفمع لع كدا. ظدعصمةلطق طغوتنم ءا دع لعدععمسلتأا ننفرد
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 ىلع لبقا رف اهل اًركس لجرت هنا اًرهظم ١ سمشلاو حن ههجو لوحو

 ردص ىلا هعم ىقمف ةذومرب بكري مو بكرو هقناعو هحلاصف ةذومرب

 غلابو سمتداسو ىلع ةذومرب دعقاو دعقف ريرسلا ىلا زمره لزنو ناويالا
 ورصق ىلإ هلاقنب رمأو أو هتكحاضمو هتفطالمو هماركاو هبيرقت ىف

 ناملغلاو ىئاوالاو ا ع بعل مانجر 4 لك نن ليطم 0006

0 وع تيبو 0 0
 0 ةثالث همدأنو - 3 00 

 نب واف 1 سرق يافا هج هيلع يلا تل 0 2 را

 01 3[ سنمتنلل قرشملا

 نص دهم ددعمأ. 110ممم2, تمان1 ت5, 101115200 نددوع ع5 1ع 5ماعتلب ممن

 [ةهتمع ىمتسع ينأ ةامتغ لعدءععملم ةطص لع ععدلمع دعد ةعاتمسخ لع عقععف

 3 !ةفاععز مسكر, 5ةممسمعطمسأا لع ظفعصمفلطقب 11 آنت امنعطم 12 مطقتم

 ا 1 ءمصصطعةهفدو. ]11 هع معرمتغ ءةدقدتاع د ةعالع, امصلتخ ندع [8دصسصس طل

 ]دتددوصأ هدص ءطعمل, هللق هجعع اطصخ هذ ماعل زدكوت' هنت ممغاهن1 لدن 15

 آممصمت» ممتأ م1640 3 اعمععر مممصأم دنع 16 اممرصع عا 5 ةقدزأا ءأ الغ 3855ءملك

 ردم نلطخ هدع لعتع هممفدتسق. 11 1ع اعدتلف هجوع ]د ماسك ععوصلع لتق-

 اصعاتمم ءأ 1ع ماسك ععمصمل طمصصعتتع عا ]نت مدعام لع 1دعمد اةماتك ذل 1201

 عممعاعمفع أ عد مآادتكدساأمصأ هحعع طنت. .[] 1ع 8غ مصلتستعع لقصف 1ع 15

 نست نأمتأ ممغمدعم ممن طبت ءأ ننتن "عدالعممتا امدغ ع نسأل معااأمتا ذ
 هوزج 5ع2166 : 1ههماقر 5[عمقف115ر 721ةأ5 ءأ ده هصاعمر عووعتعر عمت عد0ط 6و

 تنتكتسع ءأ ةسمانعد ةصصغم 2ععطط عصام. 8هنق ز1 اةصحتتم هنن طوصعتتعأ 1ع انه
 معهومصأ اهوزف زمانسو عا ]دست هالصأ لعق ممعوعصأم قمقتقأمسأ عي لتجعسو هآتزءاق

701601 © 1:01:25 

 آ.مىودع 145 كعاطعمدعد لس طساتس هععاخ ةععصأ ءأ معمز ءاغععمأ د 00

 آد ممضع لس مدلمتف, 1[هعصمد لمدصم !هنلعع لع 16د !دتقدعم» ممدنعق
 رجعدلمصأ نصع دعم هتصعز 11 دع 1عو 8غ م نوعصاعم عمداتتاع ءالعم 6 ءما] هم مصصعت
 ةهدعع 145 ا!قاعو. دعو ةسصتف هلصتعغ م عصخ 1عدع هصممعمت ا[ ءعصعع , 1عدسع طعمتشأم ءأ

 + مح



 13101838: 83 80135 5و 555 657

 ممهنملو هذه سرعب مظعأ مضعب لاقو اهترغكو اهتسافنو اهتلالج

 هقخو شوايس اطرق اهتلمهج ىن نكي مل ذا ةنايخلو لازتخالاب مارهب اوهتاو
 ءاتشاوأ اهب اهبربكأ عا جو ةفن كنيفظت ىأ دعب رهاوجلاب 2 عضرملا ١ بهذلا

 رثحاأ هيبأ لاومأو هلازها نم لمتحا هنأب ىقراخو مارهبل رضحمأ ةذدومرب

 "نيهتتلاو يبوتلا ىف هتبتاكم هارمأو زمره شحوتساف هذفنا اتم
 باهشو لزغملاو نطقلا هملا ذفناو نيقفلو نيطرقلا ذافنإب هذُخأو

 انعبغتيو ابضغ ًالعما مارهب ىلا ةّيدهلاو باتكلا لصو انف « ءاسنلا

 انعدؤ ىفشعتملا ىرصتملا كلذ مجاني نم ءازج ' 6 |ذه لاقو اًقش راطو

 ىتم اولاقو اوبرطضاو اوضعتماف هنزحو هقب عملا اكشو هضاوخو هداوق
 (0) 11 ةّيكر. (  11 بهذملا . )3(  31همودو لمصو (. س (') 31 ريجقتلاو . س (3) 0 اققش.

 71 ١ذهو اقفش .

 اند نتمساتغ. اللدتك آنس 0'عدح 01[: « (0دنعأ ععقسل 1عواتس لععيسمءع, لمدأ

 مزعت 16د معواعدإ » مه ةمتتجعمدسد ظفطعقسم لع ممهأج ءعدغتمس ا لع ["ةتتلع
 رمهععع ننال تممصوتتهتغ لقصف 12 ممدق5ع 0'هطر عاق 1ع5 طوتع]اع5 0'همءاا1ع5 ءأ

 1و ةورداتع5 لكم ةصعضتمأغو لع زمزهسع لع ةزجتةنهادكعط, لمصأ هتتدتأ !هنأ

 رم ءجات مد ١ اندأم لن ءطفأل لعد ةظكمسسص هانم دن. ظ8دضصمةثلطم. 6ع دود قاع

 لعدم معدتغ 1م ءمدتتتغع لع ظدطعفسم أ 1هتدددتغ ةحاعصلمع نمألأ 2هنأ
 لغاماتعم6 لع دعو طتعمصق هغ لعد طاعصف لع مد مغعع ماسك نمل ماعم هنأ

 تتتمز 6. هممت ؟دغ 10ه ممغءمصساعمأت 11 8غ ةءرلعع ذ ظفطعقس هصع 1ةاادع

 قماعممهسأ لع ةنؤءعد معررتمءاطعف ا لعد ةرتمقأعممطعق هدا ععقطأ عقر 276

 1["هرتلعع 0' عد وون عرع 1عو طوتعاع5 0'همعز]1عو ءغ 16و ةمسلتعموز 11 ]نت عما

 تتح ةدصع لح مام ءأ 1ع ظدفعدتت , ةتصقأ نانع 05 7ة6غءرصعصأم لع 1؟عمصتم 5.

 ٠ لخص "عمونوصأ 12 1عاطخع ءأ 1ع ممؤوعمأ لع 11ه 02 1[وطعقمم نأ

 . همدصطاع لع 1ه ماغرع هغ لع 12 ظسعاتت" ع امان 3 هنأ هعمدمم 6. 11 د ةءعق :

 « 10113 2 6 وص 5 06 ماسك نانت ةعتأ طوص صاع عدا عمك ع5 هعأ ةصقم-

 1عمأ رسل سغ! ٠ 11 8غ ةجمءاعرع ةعد ءكآطفأم ل'ةعصصقع هغ دوم ةطستلتعس علة 6

 مدرك 0ع ده معتسع عغ لع دمج كم وتم . 1'هننك ؟سععمغ صمت عصغد ءأ مممصاعةععصأ

 عالمة 8125 1471017417
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 تنا مست ىتح سيئر هيهلاو: راسا قولو .هفلمب و ب. يوما امو

 لاصُتسالا ىلا حّردتلاو ىنبخلا ةمدقم الا هنم ةلماعملا هذه امو هيلع

 ةضيعاسإ فاق از اس نيته يقستاا بسأل 0
 ذخاو ملوق هبجاف هتلود ىناكرا نم 0 كلاغما اهلاغمإب نموءاه لاط

 همزع لاصو هفيراصتب ىّوصتلاو هتعياشمو هتدضاعم ىلع مقاعيم
 ف :ىافاتع ملاصق هسفنلرمالا بلطو هعلخو زمره ةفلاخم ىلع

 ىصعف ىناسارخ ىلا قحزو ةدوملا هدقاعو هدالب نع هل جرفأو © ةذومرب ٠

 اغنيب بّرضف زيوربا هنباو زمره نمب ّرشلا عقوي نأ داراو اصعلا قسشو

 3 ( كلاثماب ىر: - 2 31 ةذومرب ناقاخ .

 نصع جاحع ةوامطمم : « (0 تمص لمدع, ل1؟عقادتلم, طمعمتمو ةحانا غن ظلغاع

 1 1د مدعمأع لمدصغع عمحعرتك يدعاوسنتس موانع 01111 5014 50616 ذ دعذ ةدعقع
 ععرس عصام حت عم مز, عا يسمصمل لمصدع نص ءطغأ ينعاعمصعمع ةعادتل ةاغ عم

 هنصعاغ هدرحسغد 0ع طن, مم ندع اد 1ع دمت امهنصغسمع) نع يحتك تعصأ لع

 اهدمع ماعدا يتعلم م"غاسمع لعد كطمموعم يدا اتسم ناعم ءأ 1ع مععستتعت

 ممم ممادسع هيك عع ذ 1 ةجاعممست مع ءأ هذ دوطقأمتعع قه عمصعاتمع. لاك 61116,

 دا اح مع غر هتسعد لع ادت, 11 ةهدوبعمم 0ع 101 ءا اع عدم ءخق للانتت ماتم

 لع 1هدلمع مدع, لعرمستد 1هد عاعمص مور 11 "ةزدزدع اعد مهتععتلف , هعاتتت [ان1.

 وانك مرد عمات عدم عدس عصأب "عدم م[ دذعصأ 145 طقسأعو [مصعاتمدق 1
 طمطعفس , امغو ةدطقإدتغ لع اعد آمصوعم عع, اعدم طغ ممعملمسع 1!" عد عم وعسم تأ
 لع 1ع دورتكعستس 0'هعععرداعع هد لتعععأاتمم كه 0' جوت دعامد عد هنلععق. ]1 مرت

 آد مموماساأتمم» .16ظصتاتحع لع دع ممهو]أمرع نىصاعع [طآوددصمتب 1ع 16 (6مو5عد

 ها لع ءطعمءطعع ة مطاعمت»» ا!نتحصةصع 1ع موانت'ه لل. ْ

 دطعخس طغ ]12 مختح ةحعع 1ع [كطقوفص, 1ع طاذ لع ظدعصمةلطقب انت

 ىعجلتغ دمرص مدجت5 عا ءمصعاسأ هحعع طخ تص مهفاع ل ةصصتطغ. ةاةامصاأ اعوصضقل

 ممعغ لمصم 1ع ا[؟طمسةمفمي 11 1[ععو هدتح ءعءاعمم عدأ !'ةاعسلمسل لع آه "مثنمأأع
 ءا عودو لع مععمدصمتاع ط[هعمجم2 كمصحصمع ةواتحت ععمتس. (نمدسصصع 11 ؟هاناقتأ

 ةصعمع# نصع منمابسع ةماعع [[80مصمت ءأ فمد ظلك ةطمسوتعر ذ1 زءامعام لققع



]1115101161 115 15015 015 59 

 دا ف 97 لزملا هب ديا كلي رست 0 ف

 نأ لبق كرذح ذخو متامح ىف مئانبا ىلا كرلملا نم كرمغ همس اك
 نسج أو هدي ىفطقش باتكلا زمره ارق الف كلتق ىلع ىديالا عمجت

 . وهيا للا> ميئانن ههار دس نيقدايدلا: بؤرتح, ه ىلع نانك دقو: هلتسغن ل4 ةلغمج
 هيلنع راشاف هاقد اهف بسسك ىيذآ رواشف كلذل دعقملا ميقملا هذخإو

 ىلازتمالا دوعمل هحالصتساو مارهب ىفرتل ىنطلتلاو زيوربا لعقب

 قارسسا هملا ىلاويو زيوربا ىلا لمه زمرهل مديوخ ناك دقو هماظن

 (0) © هزإ .. (» 31دمودع لدصو 0. - (3) ا11هموسع لهصق 11. - () 1155. دعقملاو .

  ءمرلع ةداتكع تح عم طتفمسصأ !["ةزدمعتع لعد ماغنوعد لمع ع ل وعوعمأ مميءامصأ

 1غ ممدص 0 ةطوسضحتم عا 1ع 8غ "غردصلتع 5 1[: مقتصعءطقطتس ]11 ةعمجتخ ف

 [كمرمصمت تسع 1عأااغ لعف ماس تسال عصختعد لمص !ةعوصعأاع 11 طن انصغ اع اهصع

 عموم 1ع ماسسق ةمعمعدمأ. « "لكان 065 235 12لغ م0101 عمات 1121, آنت لتوونانتأ

 ان عم عد 1معدمدطاع. 1عاتسع ام ءأ "عدم ءأق ]16 مماتحمتع د ةقطونالأ#, ةلسكا

 نت'ممصغ هوت 0"هدغععو مهمتك نات, لع اعدع حك وسكر هدأ انهصختستق 1ع مماتتما؟

 خذ 1نحعو 515. 2مععرلم عمجلع عا 0غ ءلع-أغ0ز ةحوصت ندع امنغ 1ع معدردأع دم اغوم

 رجمسس أع ادعت. » انمم5ودع [[1هرعصمت ]نأ هعالع 1عاععر 11 "عومعأأام صد غضعسصعمأ

 نع ناتذأ 23 ةثأ [دتأغ ءأ 11 ءانأ معس“ 11 ةامتأ لغزة نعرتات غ 52 مط 015522 ([ 1

 لعق مجمد صم هتعد ل'هرع ا ل دعوعمأ ةحوتعسأ نأغ !عةردم معد هان مهدد ل" خطو ج1

 6ه[غ11 هد ةأامتغأ لهصف 12 ماسك عممصسلع صوص غال ةلطخم [كيمسف عادم, «0مد-

 ةما16 قوتك ادت ىانع 1عو ممعددععو ة مععدلتع لقصف ءع5 [ةعطغتقعو كععمسس

 . ةا[ودن ةعقر آنت همصقعتااد 6 معاجم هذ ممم قطوردتو هغأ لع ءطععءاطعمع لع

 اماناغ5 طممصتغرتعو لذ ءمماعمأع» 8دطعقمسم ةأغ ذ هظاعمتت“ 53 5011121551012 20111

 نانع اةانأ "عماسفخغ لمصم ]!'نملعع. [[0عمصمت جحدتغ امص زعشصع ءقعامتتع نسن ةامتأ

 0نوتغ هذ قطقصختت عا طخ ؟ةمرسأمتأا اماتز هانت 1عد مدح عمودانمسك نينا

8 
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 برمو الع ليللا ذهتاف ىككملا ةرّدحو هزيوربا ىلا هعمس ام فناو عمسلا
 هنع تذلإو هتطايخ هل نمفو اهتايزرم همدخل ناججبرذا ىلا

 ظ هلميوز مره علخ ظ

 ةاطاونج- هقا ىف فكامتي مو 0هيلع كلذ قش زيوربا بره زمره ىلا ينأ الل

 ربع لاصتا كلذ قفاوو ماطسبو  ةيودنب هيلاخ سبحب رماف مارهب

 ةرسضسلا تبرطضاو ةذبانملاو ةفلاختلا عانق هفهكو ىلا مارهب .دوروب
 جرخو نوهتلا ترسكو رومالا ترامو سانلا جامو ةنتفلا *تمرطضاو

 تعجنو هتروص اًجقو زمره علخ ىلع سانلا اضّرحو ماطسبو ةيودنب
 (17) 131 زووربأ نم هةعمس ام ىلا ىهناو عمسلا قارتسا هيلاوبو : ( عمسلا قويتميل هيلا : زموردأ ىلا ليمي

 . .ىهناو . -- (# ( منع. - ا 11 ةيوديب ءأ جتضقأ مآات5 طة5: ( اكتب ماسك 735 ةيوديب
 ب () 11ددوتع لهطق (.

 ةهحتقتا دات قعق. (رعأ عوءاقجع 1نت ةلتفصتأ 1دتأغ ةدحمتع ع ينتأ ؟عطقتأ 0: عم

 (عجمعع ءأ 1! ةجدصغ ةجععات لد لمع نسل همانعدتغ هج لعدم ءمحوصأر قطف

 112 م31 معملمسأ 13 مانتأ ءا د ءدطتتأ لقصف "1 لطم هتف همن آرع ممم عطغص

 لع هعالع مرهتضعع ادت 0 هود 060ج ص عما ها 5 عدمت وعم ذ 1عرسو-
 ا ةوعر» ها ذ 1ع 161 عمل ع

 110183107 151 01 2051 11 011 1:01 81801ئ:15 آرظ5 الل

 آمون هدد 1 ط1 مرسم 110م لع ]1م ةدتخغع 0'فطوصو ثمر 11 نأ امد 1م أ

 (مدصصصع 11 مع لمدتمتغ مهق ندع مرج طاف هدمت 0'ةععم»0# ةهحعع ظودطعقس دل

 اا ةمفأعر» دعم لعتح ههعاعد, ظتصلماجب ءهأ ظافافسم. ذدع ع5 ةدطصعأه ل1 عقب

 هد معودغ 12 طمدحءا1 ع ةصصمصعدسأ مع اةدطعتمم ةامتغ هجن نه كمت عا كال

 ةحدتل هدتح ماعم عما 1غ 1" ةعدلمما لع اه ممماتع ءأ لفءامعن 1م جمع.
 11 هنأ لعد ةعودطاوو ءغ لع ععمجوعد ةددعتأت عد لهصق آه ممو0 صععر 1ع معدجماع
 ةامتأ عد ءالعرد عوععمعع أ امددغ نامت عرج لغددععمت. 0دأ 10عود 1عو معقم
 د ملمخجتو ءأ ظزعافسم هد دمراتسعما ءأ يعل غععسأ 1عو ععصم ذ [ةمودع»ع 11و
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 هلاغفا عيمج مطقنتو زمرهل مضغب ةّدشو مرئامض داسفل عيف اتلاقم
 كلذو هولمس ف هوعلخو هوبحتو هريرس ىلع هوذخاو زمره اوسبكو اوعقجاف
 ربخا ىدات الف هكلم نم تضم رهشا ةعستو ةنسرشع ىدحاأ دعب

 هعموريسلا ذغاف نادملا ىلا ةعراسملا نود ءقف ىلع جّرعي م زيوربا ىلا

 ةبزارملا نم هريغو. نابجبر ذا نابزرم

 مرعب نيدو نمت يرجع اوزمؤوفا 9 كلم

 رمسي نأ مل نمظضو نلف دلو 0 سانلا ا د نسبلو

 طم لمصأ 115 لغممموهتعما 1عو صصص عن. آنعدتعو لتقءمادعو م00 تنقض عدأ

 161غ مدلج كاتب 1ع5و ععصقز قمع عدجسما ةامتعسأا امغو طمواتاعو هذ ط0 عصم#ب
 ز15 16 06[ عوامت عدأ م010م 0 غم عدأ أ نامتعسأ مممءمصأعسأك لع امانق ةع5 ة2ناعقب

 ]15 وع مةقوعصط] يعصب مصفاة معد ةينيجعفم لع ]دق ة 1ةصرمعمج كاع, 16 ىدتح
 , ةلبعمأ ةانتع ةود اعؤصعر 1ع اعهثصغمءعدأ دنع 1ع 501 عا 1ع 06 م056ءدغز جانتك 3
 ن1 طعن نرعومغ 16و رعدخ. (نعغ ةةدعسعمغ ءانغ ائعج 2105 ندع [ةع2

 ةهحدتا "عصف هدقع هصق ءأ 0 م15. طم5نانع 2 مما عالم عد مهتما ة

 ةطوعوتمي ز] مدعاتغ ذهعمداتسعسأ جماد ![دلفتسي 0 ةععدصأ هذ دمه ءاعد 1ندج
 فعو. ]11 نامثأ ةععمسم مدعصغ لح جم عطؤم 0 13 0طمعطدت رص ءغ 0 هان[ عو

 هده عطقس.

 مظوتات مك 11584 48483312. 015 0101 آ1ل1 401/1111 117186 141

 مطوة, هد هصتتمسأ 6 1[ لطم مطدت از ةس لعمص عادت معدلقسأ 03

 ل هاف كفصف دعم ةجمد ما عسعمتأفز مادتك 31 ةةهققتا هع 1ع عؤمع, هعلومتأ اه
 .  همرججمصمع ع لمدسم ةجلتعمعع هتان ععصق. 11 16و طقعدسوتمي اعادت 2غ ف
 ممم ءقدعفر 1ةحتع لمصصف 145 ممعت] 1 ةمععو ةقدمعمس عمو أ ةءمعدعوم هذ 16و
 اممتاعع همدحصصع 115 ةجدتعما نأغ ةمدتاغد مدع دود ععمضل-مغ»ع قصمةكءطقت
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 ىلع لخد هنا رم هيلع اونث او ادت هل اوزبخب ىاورستودا:ةقج ةرمسب: عمق

 هتريضحب هلالخا 52 "هيدي نمب* ىكبو هل قرف زمره همبأ
 رم اك فدعا سوشي و ديل

 ىف ىرخالا اقاو هل تناوب 59 ا ىنّرستو ىنّرمت أف كل نا
 5 ةعلاغلا 7 ىف وي "0 0 نسمح 0 ىىدكحب ئاسنوت

 دن 0 راي ايو ب اك قئوو هنع ىضرف
 و ةيندسلا لوصف ((. - (© 0 تؤحل: 31 ند. - .(0) 3155. ناّيضقموا - ( 11 رهش.

 ك1 آن ه5ةزوأمطأف ه6 مرام قا يتم ةرنعطأ لععوصأ ]نأ ءأ 16 د

 [ةرتعدأب

 2 قطوقصحتع ج118 ةمقاتأع 6زع ةمد ادي [كهحصمت. 11 هدأ م16 0ع آنت

 مام لعردسأ ]نت عأ دع ر تفاتلكم 0' 201 ناتتأغأغ هد (نمادن“ مهتعع سيتنتل ياي ْش

 هو 16 هج لمص عع. [[هعمحوت 1ع طغصتخ تأ طحت لتأ : « ل[هد لكبر [0ن1 6ع لانك

 011176 هدأ 06 0'هكوصعع موسع 1ع آ2عواتس. 5 00 عم0ع-طدمز 05 06

 نتع رع اع لعممهص 0ع. ح لع ددتق منغ ذ ةهطغتتس لتأ ةطدصتتعز نرسعأل ن5 ةمحأ

 عمو لعدد صلعد) » [1هدنصحمت لتأ : « لرد ممعمت سعر ءكعدأ نحنع ادن اح 0

 آد مزغام طلطقلمع عا ندع ءطقواتع لزمانت" اخ طع 01115565]786 م01 12 11511. آف

 ةععمرج عر تع أن طحع 1ةددعو اعطت ءقمدص]تل علم م1 15 605[ اتت" 0156[ 011

 دوز[ هانز هانرت5 27عع محم) ءا صصع 1هددع هنطاتعمع مدعخ معصعم عد صصع 01د

 ..اتفدمصت. ]م اممتفتغسمعر ندع طلت دصع نعم مفف لع عع نانت هدأ انف لع زم
 : 1معمعع ءمحععو مصما] ءغ ص مدغ 1 ناض.» قطوتنلتم لتأ : ٠ (0نمصأ ةتتتع 0ات>

 ممعصتغمعور 11 2 1 ةامعع [متغ لعمتأا ةصحص ءلتداعسس عصاز طمقتفر مواند 12 101-

 دفع, رع 1غ لعصتد صلع ندص لغامت زسكوس ف هع ندع التعم دماتك هتأ نطو

 رهقوغ لع ظوطعؤس . » [مصصمتج نأ نورداعتأ (16 ]نت ءأ هنأ وردا 027 6 ةدذ 56

2 002013. 
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 نب 4 ىقوف - 4 ىربنأو 7-1 006 ىلع ىقو ولا :

 انس قدوس فلها ا هناي نم بِتكتو 6

 هنتا لدينقف مارهب نع لأسؤيوربا نا دف هتاظحل نمودبت ةوادعلاو
 ل اير كانا, (عرسلاو وقطنلا كلم -هشوؤشم ندا ام هكلافح اىتابالا تمئابلط

 ارق دادزا ىتخ نامعلا كتل هرش قكتسيو هبلق ىلؤيو هامقسي
 (1) ( نعو. دع ا#ا 0 وجي

 8زعمامأ, ةحدصتأ نتأل دع ظنأ مدقذغ هصع دعمححتسع, ةلطقضستم ادغ زصلمنمك

 ندع ظدطعفمم ةامتغ قصصرمف دم لاوطعة ص ءأ نننتل دع ممددتل هد م"ناعصسلمسأ

 موعملتعدمصأ 16 ممدح متع ]1 مدعنتغ عد طصللمسأ داقسدتأل ءهأ عد ععقصلع
 ردمدصسردع, ظرسلمفحتت ممععءطقمأ ذ 5د لعمزأع ءأ ظافافس هذ 52 عمتعطع, م16-

 ملغ ءاقاتتحت لعد مههعمعطقسم , ءأ ةحتدصت ةكتعع طنت 1ع لعدرجعدتت لعد ]؟هتدصتل عذ

 [عق ععررف 1['ةعءامسم ةععمأ لع اعنف ومدح آرمسونتأ ةستحم هب ااهطعسؤم , ذا
 هةر نأم هن طمتصا لح 0ءةدحع. 8دطعقس كيلا ىءرت5 آنا ءأ ددمعلأام ءد

 1هعع لت متر ىددنع ]'ددتاعع محع, امصلتق لاتع 9 02315 1005

 !عدعف كاطع ةدتحع ممتن" 16 معزوتسلسع. لكم ؟هردصأ ةطقسحتمر 11 1غ 11 عدد عصأ

 ردم عووزمصم6 مدنع دود ةقزتفعأ أ 11 ةلممتسم دد ةمآعملعم ءأ ده طعمتأمو
 !! تحتم ممن]خت[ دونم دد ممدست عأ آه طقتصم دع مممصاعمتا لقصف 565 "ععقت كت

 1731125 لعدم حصد 1هىدعأ لع قو جمع مس عمو يحتل ؟هزتدنأ نامت ظدطستسم. ()د

 است لتأ يتع كنامتأ ءءاست نتن ةكدتغ 1ع كفل طامصع. ةطدضحتم لثأ : «ذد
 طل جتتع مممخلتع طاعم دد مممءطقسءعاأغ, ود دتلعمتع ءأ دمص ةفاسععإ ٠ ا1[دنف
 ىقدمتتع 11 ؟هدبلقتغ 1غ ممدصحعمع»# ةذ ]نتج 1ع طلعم ورمودع» ءأ 1ع لفووسصعت“ب ذآ

 ةوووصعم ةمعم» عر لع ماله ةوماع 01 1 ؟نأ ماسن معغك لع ادن. ظدطعتس انا

 ةوحصتصع آن ءأو "همر "معطق. قطوسصوتم 1!'دمردعام , 1ع دداسقر انت "001 تتح و
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 ىنتأو حو هايتحو زيوربأ هادانف ةيراقملا د مارسهب هب ىدتقاو ةغم

 ضّوفيو رهش ىناريا ةّيذبهبصا هيلوي نأ هل نسمضو هن اييعنوو كلف

 ههتشو هوركملا هعمسأو بلكلا ريره ههجو ىف مارهب ّرهف هروما عيمجج هملا

 هتمراكمو هب هنقفر هداز امف هنم نكسو هغطالوزيووبا هنيالف ٠ ىتانؤلاب

 هل لاق زيوربا نا اهنيب راد ام ناكو هاتا ةناهتساو هيلع ةظلغالا هاتا.

 مارهب لاقو ةّتنبهبصالا هيف كيلون الاس اموي كل هاراتخن نأ اننيار مق

 هنانعب زيوربا ارفع ئلعؤتف منيه :فايلتسااكناهج انزل كل راتخا ىنكل

 هلوق جيبقو هيبهفس ىلع 3 هتدواهمو:مأ مارهب ةلماجم ىلع هومالو هثارو "3 هودرو ْ

 اهلتق اهعطق كنكم ال دي لعملا ىف.ليق ام اوعمست راي

 () 1155. ئازلاب . © 21 راتخي. © 3155: هقداقم. )(  0 رمل

 ةاموعد, 1ع ءمدصماتسعساأمب ]دنت ةهدطقتأم طق عج عماتع 6غ 5 عر 1 1
 ممم عع ةاجه طلة لا ع 1 امو مفءطقطب عا لع آنت همدق عع ]م طماع لن ءءاتمد

 لع امداعد 145 جللدتسعو لع دمد ةدحرصتسع. ظدطعفقسم ممانك55 .ةهدضاتع طق انه

 عموم بدعصأ مدمععتل هم ععمومعس عدغ لكحص هطتعسي ]سن هغ بحاعملعع 0'ةهطوج

 محا سمط ]عد دصراتععد عا 1ع بيملتقم © 615 6 1ة0لداغمرعع. قطدعوتق آنت مم

 ةهحعع لم تععست, 16 1دغغم ءهغ كطعجءطق ذ هدلططصع» هذ كدت" عاتتعز 20315 58 6003-

 اهزدتع هأ دعد هألطعد ععم غم عدفعد م' عدععمسأ 0 ةحاعع ءللعأ نمع لع 1ع ؟عملمع
 ماسف عيموذتع» ءا ماسف مم غررمدمسأ عمح عنو اليتت, ادهصق هما ةءطقصقعع 06 031013

 قطوسوتع, هدام هنساععف, ادن لثأ : « [هنق ؟ةهلمدسق 1ع ءطمتفتع نص لفت 180370-

 ممطاع مما انصح ءداتع لع 12 لتومتكف لع ةنيجدططولط. بع 1غ مممز, "6ماتخ

 ندم ظدطعفس , 6 «طمزماهت مما 101 نص رهان 1870ةطأع موانع معهلمععإ م

 12م5 ؟مرصتات نك لة طقصحتم دديفتععما 12 طع 0ع دمد ءهطعوت هغ 1ع ةصفعل

 مغععمأ عم ةمصغعع ةم طبت معمممءطقسغ 0'ةنوتم ظتغ مدعمجع 0ع امصغ 0ع
 طوصصع ععؤعع هغ لع مدل عدءءملمصعع ءعمحومو 8دطتعقتم صقل عدم  ةمصبةصج
 هماعم أ ع( دعو ةطوسصتسمط]وو معمزرمو. 4طقصوتت 1عنع تك : «لل'هجعمدتواتف مةق
 عجساعملج 1ع مءمزءعاطع : 8دتفع 12 دمهتس ناتع اتا ظع معا 060م0 آن
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 ننغلا نقم ت4 57 0 5 لطابللو ةلود قلو م ميخحو 0 ىغبلاو

 لاع لبج ىلأ هداه ىتح هفلخ ضكري مارهبو زيد ىلأ ٌرطصضاف راهنلا

 ا 0 !هيلعأ 0 2500

 لد ف مل وب انم تكمؤيوا ا ليو وكس 34 ا

 ١)1( 1و5. !ةعببصم . ب (2) © ةلوجل. (3) ( اًيعنسم: 1 قيربومع ابيعنتسم .

 مقوم لع 1آةمتومتأغ هيأ ممهلمدتسز ]12 ؟ثتلغ طخمسطع ؟هاتزروانتتف, 1

 مهعمفمدعع ةصحغمع 1ع ممملطعتت! »

 ١ لبع 1ةعم0لعمجهتسر 8دطعمت ممتن عءطق ةحتعع ةمدح ةعصغع ةدتع 1م قصرت 04

 طقتصضوت#. (عاست-عا هةحوسوم ممن 1ع همدصطغ. ةيجعغو ةجوزع طدتمتلاف مدع
 اخ تسع مدستع لع 1م روسصمفع, 11 طخ ؟ثلستغ ذ مععملعع 1ه ةدتغع. 8دطعقسا

 ماتت ةزدرعغك آنت ءغ 1ع ؟هموو لع .ءطععءطعع دص معلوم ةدنع تصع طقاتتع

 مدمس م عمم هاذ 11 طخ 23216 -ج25 للكدنع. آنعذ 8ءعموعج مةررمماعسأ 03
 1همووىدع ظدطعفمم طدغ ددحع 1ع موزصا لع 1ع ددتقتس 11 ةهراتغ 06:12 مممداق عصع

 نع طحمتس ممتعه عت] ءانكع نتن نا عد قطوححتم ذدنسع طقاشتعانت» نان ذأ تأ طم

 6*0 عزمتع. ظ8دطعمس , "هدف 0' مغمدص عمم عمخ, ةطقص 00ه هدم 12 موانعفانتأع, 5 عد

  معامسعف ةغ عوام لمصق دمص هقصر». قطوعستم, لئاحمس , لعضعاتتت عد ءعأ

 ةمولتخمزك نح لمان عأ تسع متن1غ: م1015 11 عد لعوءوعملتغ ءأ عداعت لمسم 15 11

 ةورتق نه 6 وجدتدعس عد 11 طغ 5ع5 مةموعدتكك ممتنع ]1ع طعمعءطع» 210

 عرج ةمص طمماطعمم» هدربعغو لع الهمس ععب 1ع »هز لم مدحت لع ظمفس, ءأ ادت

 لعصةس لع 1ع ةععمسجو لكتصع ةسصقعب ةظع لع مععضلمعع هو "عزوصعطع ذات

 8وطعلسمم :

 ٠ قطوصوتم مدعنأ هحعع دص هعضامتسا ممددط»ع لع دع ه15ءاعر5 هأ لع ةعق
 رماتسعور ماع ةماعد دعد لعدح همعاعو ظنصلمافزو ءأ ظزمافس. ]1 هانامتأ

 1مل ان 4١



 060 1101 طاكذ 8015 15 21315.

 1000000 0 ز ز] ]ز] ]زؤز]ز]ز]ز] ]ذ
 اندر ىف مورلا كلم ىلا ب تكييو كلملا خلا هزمره مارهب دري نأ ىلع

 ةيودنب عجرف اباوج زيورسأ (هاركُي موزمره ىالتأ ىف ةاناذايغلساو (ىنلتنف

 ىتح ده هوقنخل زمره ىلع اولخدو ةيركاملا سرفن ىف اههتآرو ماطسبو

 م تارفلا اوعطقو ميتاج لعب هللا كريس رسب اولاقو زيورباب اوقحلو تام .
 عولطب 5 نإابديدلا مربخاف ةيذيم هيف اوكيرتسمل ىراصنلال ا يد اولزن ْش

 كيحالسو كبايث ىلداب زيووبال ةيودنب لاقف عبلط ىف مارهبل ةّيرس

 تي ديا ممنم أوبّرقت دق] . وو يثرف ىف : ىنلخو 9 ضمأو

 0 " امم لوو (ن.. تس (2) ][و5. مارهنب نمره. (3) 11596. ىفلتف . -:44) 34.1 ب

 موك عمعمرع 1هنص لع 15 تللعر نادل 214 5عد لعادح هدعاعد هه غأعت» عا طغقتاعا.
 11 ]عد لعرددسلد غ6 وانت ]ندع ةامتغ ةعصح6م ءأ زك «"ةموصلتسعمأ : « لونك

 0000 كا ظوطعفذس مع 6ةط]تووع 1وعصصم# ددبنع 1ع نؤصع أ دا

 مافتح دس »01 لع 8مشم ممدع لهمممصلعع هممانعع يعدلتانمسر هع نحت

 ةعرد11 هماعع معرأعب » كا 115 ادت لعرص مس 0نرعمخ ]'هسستمتكدتمس 06 ؟هنحم معن

 110م2. ةطوتلأت د 2732 5 ممممس0ل, ظاسلمانربو ءأ ظافافسم , 2ععمسمج

 ]م2 عصغ5 ع نتن ع1 هع م]عامر, مءامادع مف عما, م6مفا م ةرععمأ ةاحرمد غو 0ع 110

 رسمت ءأ 1 ةئدصعاؤموصأ. دنع زلم معز هنعمتععما ةطوصوحتم ءأ طحن لتمعسأ :
 « الد, ندع انتعد اع لمدصع 0ع18 زهذعإ»

 4 طوصولتد عا دعد ىسرمدعمممف صعصأ عماممعع 1عدس ءطعروتسج عا ادت عاج
 هورعمأ 1'!1خدمطعدتع. ةرتوصغ طدتغ طقلأاع لمصف نص ممصمفاغمع لعد هطعفاتعسف

 ماتر» هزت معممدع» .يسعاودعف  طممصعماف, 16 جمع لعد 1عو ةجوضاتغ 0ع
 ["ةممءوعاتع لختصع ءيءمدقلع 0ع قحدلتعسو لع .ظدطعقسم مءعصقصغ غ 1عتع

 ممسستت أع. ظاسلمفجو لتأ ذ قطقضصحتم : « (نطمعسوع ةحعع مصمز 'طقطتأاك ءأ

 لسع ع, ءمصاتستتع اه "م16 ءأ 1هتففعطما دحعع يسعأاندعذ طعصصتمعق. »

 [نمد ععم5 لع ظدطعفمسم ةةامصغأ ةممءمءطغو, ةطوعوتلم ةحتعع دعو وصتةج

 عممسقر ؟60نتأك هذ دنس معاتأ همدضطععر دوغ لح طممص هكا غرعر قع دهاتاه أ
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 - فيفيف نواعت ىتح هباحح| ىفريدلا بإب ىلع ىقوو هحالس و زيوربأ ليلببت

 قسهفريدلا لهد دق هحالس زيوربا هنا اوكشي مو هوءارتو ركسعلا
 0 دو معسلا ىف دعصو هيلا ملوسصو لْيَبُق هباب قالغإبرماو هعم

 .مالبسلا مكيلع غي ئرسك نا عل لاقو غملع فرمان زيدلابركسعلا
 : نعزجأ ام هءايعالا نم ىو ىالا مكدي ىف تلصح ذق (:مكل لوقيو

 2 ىتح ةليللا هذه هاوشيو املا ةنققار :نؤوفإ ممل ول مكيله ادق بعصر

 - كلذسب اوضارتو كل منزلي ام لقا: اذه. ارلاغف دفن مكيطعأ تف مرتسا

 ' نأ ةيودنب معو اوهجسصا أتلف هبناوج نم هناطيحو ريدلا بابب اولكوو

 .اوارو موقلا هله دف ريدلا باب خغب رمأ بلطلا تافو دعبا دق زيوربا

 ا 11ه هونغ هضم 0. - © © نايعالا

 مداتسسم ةمص ؟0هردوع هذ مممععطعم ؟ممعمود. 8تسلمفرتد, ممهنناج 065 طقطتاو
 6هغ 06 1”ةعصحسعع لة طقعا ا, ردوصأم ذ ءطععوأ هأغ ىو انصأ هحوع ةعو ©08]012-

 . عضممق هذ 1م موصأع لح مممدقفأغتع زاتكواتف هع ندع ]1عو [«هدنزرعد دع ؟دقدعمأ

 ,  ةزم266ط 66و. (نعا1 عو-عتا, عم 16 رمزتوصأ, مع 00ه غععمأ مهك ندع هع دع ذأ

 قطوصوتم "نات لع دوم ةصصتتمعع. ظاصسلماثجو عداعم هتتعع ةعذ ععصق لقصف ]1ع

 محمد هقافرنع, عا لمسسم 1'هرمل معلن عم 1ععصعم 13 ممرعأع نص معات ةحوسأ لان علك

  ةوقوعرتأ هسح معو. 11 مممدام ىدسع 1ع امتار معدلمسأ نتع 1ع5ذ 5010215 ةةتعصأ

 ١ هتامات16 1ع مجمد ةفافرع, ءأ 1ع جل" ع5ذد لعد طقاتأ تعو مه015 : « ا[ 528 05

 وواسع هع وانف لثأ : 116 وزعت عمان 705 103125: 5 لع ذاتتك 121 عاتم قان 16

 0ع ع ناتعزع ممتع لتعع. (0دعأ1 1صعمستت ةصتعمأ ان ةتتتهتاحت] مواتل" 7015, 511 5

 رص ةعءعم“لتعت كم نمت معملمصأ 16 نعوأع لع 15 زرودعمفع ءأ هعالع ماتتأ ]115-

 نتف 1" ةستصم»ع, ممانت ([06 ماتتقدع 06 معرممدعر») لع مع معدلعمت ةهقدتأع

 ء( دردع 1ةتووعرعوت خممغاعرع ممع ماسك. » ]115 ءقممصلتععما : « (ب عدا 1م دصصمتسلم»ع

 ٠ 065 ءطموع5 نتت أع ةمزعسأ لاتعق. » 115 3ععءمافرتعدأ 53د 7020511102 أ (11عررأ

 عمر"لعر» 1ع مممدهماغرتع عا دعو ءمععلتطأعم امانأ جاتكماتت. خدم طصهأتم ظاصس لهن ,

  ةةعاطقسمأ نم ةطوصحتع ةامتغ 1هذص ءأ ]12 ممدعدنمتأع لغد عصصمتك ةططمهدةلطأع , 1
 . .هدتكض» 13 ممرتاع لح محمص هفاغرعع. رعد 5010وأم رب عماضؤم عسل , تععمأ ظاصللما ان
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 اورساو ميديا ىف طقشف ميلع ةليحل ذافن اوفرعو زيورسأ أوري مو ةيودنب
 ملل ا)هنم بتيكتف هتليح ميسو 5 ىلآ 9 يرو

 ىلع ةظفاحمأو اب يوتا يا و هأرق ا يما دي

 هتان نسحأ نىم كبانكو ميرم ةاتقيسملا هتنبأ هج هجوزو هتمرخو هقح ١

 هل ا شميج لسان ٌميلع لدتانقم دلل ىنهيسمخب هدمأو >0

 هدم قمر هزت نحل هيل قزم ةلارلغاا للفشسينللا ىدافإيلل لا
 ىايتو يي طاإ ىلا وك هسعبلا داقو زيوربا راسف ةيراج ىتئام ىف ميرمه هقنبأ

 ىلع روف 0 ليم ضعبب مارسهب اة: سفح لم صلت ةيودنب ناك دقو

 (1) 31 هنم ايما داتلاز5 ع5 مجمأك 6ملث[65 لع 12 مطعدمع م6 ءملعماعر ب (هنع) هقودحيب اورسأو

 هب اوبهذو . -- (9 11 قيربوم, م1015 85 قيريوم. ماتتك لع م0168 قيربوم . - 00 6 ع ---

 (0) .١155 ةرهد. - (5) (( سبج 11 شيج- نم صلخب ل (9 11 لبخل .

 ها ممص ةطوصحتعر ءا تععمد صن عدغ هب 1عدع ععدصل 0نوةيتزنمزساعس عصا يتلف

 هحدتعمسأ ناغ منعاسعد لخدصسع مهمع. 115 ةهمسفنغععمغ ظتسلمافجو ءا 1! عممصمع-
 مفمعمأ ةسعفو لع ظدطعويم هذ نحت ذلك ممعمدأؤمعمغ 1ع هموم عغصع لمصخب د1

 هحاملا 056غ. ظدمطعقمس ظدغ هدا ةنمدصصغا لع ةورح ةعاتمسو 11 كمدسم 1'هنلعع لع

 !" صرح تممصص ع عا لع ادت ممعاأمء لعد ءطقتشسعت

 قطوسوتم هيسخم هنصصفو لع الهمس عع, 1ع ممن لع ظمافسسي نادت 1ع عواتأ

 هغ 16 اممتثف ل مصع مهصتغ»ع امنع طصصمعدطأعي ممادتتتادأ ][:طفرعد] هرم عمأ ذ ةمد

 همامءاعم عا مع منوات عمو دعس مهاد ادت ورسم ةتدنع مدع لع طوصق ممههععغ 45
 مغ ]نت اغطموتعصع» هت ماك طقتشأ كك 1ءو ةعورنلك ندت 1نن ةامتعسأ لنف
 هغ دود معومععأ. 11 ]ست لمصصو عد 10011286 8 طالع, ممدصصفع 1[ةماعر ]نضع

 لعف مان طعا1 عد [عمحسصسعدم لع دود اعيصزمور ططتغ ه8 لتومموتاتمدي ممتنع ادت

 مرعاعر» هقوماأمسععر دصع ةسمغع لع ةضوتتمستع ممتللع ةو10هأقر ءمدح صفه

 مدي نص عقصفته]1 همدختصم ةععوتسم ادت 1هنعصتخ لعد ةدطوت لعد ءغ1ع طغ مدعات

 0ع 12 ؟دجمد» ]12 ماسف لتوصع, هج مغصصع اعيصتمو ندع 5و طلاع ا[هتع هدنعع ةمص

 ةودتمدوع ءأ هحتعع لعبج هعزجاك 211645 عوءاقج عف, قطوعوتم هع ممتخ عطدصقسعطع

 أ فصلت( !'ةعصفغع لمصمم !'ق لطم طختارفصن ظذصلماذجت د نانث , مهد معا ودع
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 0 هركنأ مذ اعلا 2 ىئادملاب ف كلم , ىلع - دق مارهب 9م

 . ىا دارا تاون . اجو دورو هغلب تلف ةلذاعلا *نسلالا هتذخاو
 شيجل مقي إو هناكرا هب قحالتيو هحانج طسبني :نأ لبق هلجاعي.

 ترجو برسم زيوربا بصانو نابجبرذا ىلا هركسع ىف ضهنف انو مورلا
 ْ نمسك ىلع ليقعلا ناز ةديدش عئاقوو ةريقك © تاشوانم اهنيب

 مارهب 6 هيلا ىوما انف مارهب زيورسا زرإب نأ ىلارمالا ىضفاو مورلا لاجر

 كاز امف هعارستاو هقيوست نم ( نكمي مو هدي نم هفطتخا هحمرب

 تابكي هيدي نمي نم مارهب منهنف ىنضقت ىثح © 8 هسأر هب برضي

 () 31 نسلا . - (» 91 تاشقانم: ( ثاشانم. - () 1[ةموننع لصق 80-34 انه نم

 لك ب (5) 1 مسارب برضي ٠ 0 مسارب دب برضي ٠

0-7 

 هامواهعغسمع, د ةامتخ لغلتح عم لع 1ه ءقرحاتحتتغ لعصف اهودعأاو 11 37211 66 اعلان

 مور :ظدطعقس, متصغأ 1ع معزمتسلمع هجعع 1ع5 مهععطقم ءا 1عو ععوصلفب ءأ

 ممدصط»ع لع ععمف ةعومدعدصغ لم 1["ةعض ءا لح اكطم»ةفؤص هةفدعسماطأغمعضأ

 همم غو لع [دتم

 ظدطتعخمسم هحدتأ تكاتحمف 1عرممدجمترع خذ !!دلفتم ءأ هحوتأ هعاسأ ]18 ءماجتتوسسمع

 ننع هد انأع طع 022155811 اذ آم ممدلع 1ع طاقسمتأ. كيما 11 هرم

 1'جمكحنع ل خطدسصحتج لمصف 1" ملط طدتلزةصم 11 هلأ ممموعصتم !هئامعمع ع

 ةمص 203 عرودتعع هحوصأ نانع ءعاستجعا مع 104غ عج 10معع عا ندع 5عق زمرتم ل011

 للا مع 1'ةاندوعمأ معز هن ه1. 1"هتددصأ معا لع هده لع !ديعصمع عمععلمعب

 11 2231عطق ىاتا" 3*1 لطمعطدت 1ص هأغ هدتحاتأ 1ع5 طمقالت غد مداعع خطو

 11 رن هنأ عماعع ةدع لع همرمطءانفع5 ءةعوسماتعطعف ءأ لعد طوغمتأا ]ع5 حعادمر“-

 مقعوز نص عممسم همدصطعع 0ع هم1لهغ5 عمععد طععمأ اتغو. 11 ةصصاخحو عملت
 . ني فطوروتو دع ممعدانتل 276ع 8دطعقس هم ءمصصطدأ ةاصعاتأا ا. 1و

 ظدطعخسم لتس ععم ءمدغعع [انت 3 ا 11 12ج اطنإ] ةمعوعطم 4 13 224112520015 .

 مع مموج مصغ امادعصعت» 1ع [عع د هحتوصغ ءا 16 مولطتعت" ىاتق آنت, 11 16 [مةمردد

 . غي عمدم5 :علمدط] غ5 ددع 1 ماع, امصغ ندع ]12 ادصعع دع طءلمم. 8مطعقس
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 دريبخ ةقيقح ىلع 0 حن 00 7 3 نبيع ىرال

 مرعكاو تع مزعاو ىدل : ئارداواهنو اكلتق هاف ناع رعي لاقوزمرم
 ىم اثفانخب هيبأ لتاق لعمق نم كلل ةقال ا نكلو ىدنع اًمنمو ئاوايا

 نقيدستف خلع لتبق| 3 هانمع تقرورغأ دقو هاقنخ اك اهقنخكرماو ناك

 قلع م0 لك دادزي لعجو ءادعالا عمشو ةامن اوالا عفرو روغتلا د لمس 0

 (0) (لوفوم.-- © 11[ةضونتع لهطخ 1

 وممكتلا ءأ لتكممستأا مصحصصع 51 13 اعرخع دع ظذغ [!عدصغع ددحع ]نت قطوصاالأ#

 لعرص عتسم لمصق ةمح قصحر» ]تكون هع نتا دنع لمصع هممصتغمع ءعءامتسع

 ىدع ظوطعفصم هحتوتك مسف ]15 "مستع لع اكطم»ءةمؤص. 11 ةععم»لد 1ه 1ع ةدلتتتع

 ل عنخ نما لعدد ص لهتعدا ععؤمعع ءغ دع تعدلقتعمسا ذ آست ءأ مدعأتأ ةمفاتلاع

 عع 1عو مهم عطقسم تأ ]عد طفتتات معرومصصق عمق ممانع !1[ةلفتسر عامان

  مامحدسأ تعص معلم طغعاسفعاتع كود ممعرطتعا كولزطر ةكوطأ 10116 61056,

 نأ لع لتئكاضطت عع لعد هسستفسعو ءهأ 0'ةععمصومات»ع لع  همدتطت:ءاتخ 2615

 لع ماغاغ. 11 111[ ييحتع" عصقتتتتع ذ رعد لعمح هتعاءذ, 81500018 ءأ ظلفافسم
 اذ رسمنا لع ةمص مغعع 1[1هصم#, عد لتففسأ : يل 15 616 ]0

 نصع جعمسلع معلصع عد صصع 06 لقصغ ذل 2هانك ممعاأمع خذ مما قل“ ان

 ةامو ممعف رمدمعمأم م61 »6و, هعبع ندع ز'هتعمع 16 مانق, هعدخ 0ع ا6ان5 انت

 رص مصخأ مرنأغغ 15 ماسك عدس لع ةفولكأمسعع ءأ مف عسأ دقق "60105566

 اللدتك تص رمز ءوأ لقصف 1'هطات عماتمات ةطووآتع لع نعال نءاتح ناتت هنأ 16 ةهاظ

 مفنع , تعاد نانتأف ةوزعسأ. د اك امانا ءت ا ةرتةمسضأ نص 1101 06 ]وص عد ب ذآ] مقسم

 ا" نملعع لع 1عد ةاسدص عاعرع مدصصمع زاك هخوتعمأ نامدس عام 1[هد"طت م.

 قاطوسوأ7 5هععمزدد ةدقتأع ذ "عامر 3 ةلآذتععو 6 11م1 10011

 اهو مصاتقمعو, ذل مصلفرتع» لعم لتوصتافك هس هصنق 206165 هاذ منعم 6و
 303 مذوتععو ذ 15 ةمانطستةوزوما. 16 لماتت" عد لمان", 5م م01170هز* 61811 م5

 معوزرععأ6م أ ورح هتتام116 ععوضلتقددتأ. ]1 8غ لع ةطهصعر 5116 لحن عمأ 11[ةدتع
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 رع

 ةكاسسبب ةدهس قيروم كلملا ننب ميرم لعج م اليل ةوقو ناس

 "1 اهييوتاببزلا)ب ىداسآلاو ”لايدالا 5> اهنااقفلا] روق. ىسح !:اهيتكساو

 ىلع علخو مرد ىلا ىلا نيرشع مورلا ركسع ىف قّرف ف اهبلقو اهنمع

 ميحاص ىلا نممركم مفرصو هتلص لزجاو ةيسهفن اعلخ 0« مسمتر

 1 (9 ةواتال | هغوسو هل فيي هاياده لالا ممعم هل ىدهأو قيروم

 'ء ممتادتعتمو مسجانك ةراع 2 ىراصنلل ىذأو هرع لوط ةبيرضلاو

 . ىدؤأو ره ناريا دالب عيجج ىف 7 6-1 ب ةماقأو

 (0) 31 مهسور.. -- 0! © ةواقالا . -- © © نينامصلاو.

 سمع, ده 1[عمصسع مكس عتمد]ع, ]تخت لمصصم جماد لعصعتع 1ع ماسك ممم عصتع

 ودع لع 565 ةزمموساعمد ماك عا ع5 مكعطعووع5, لعذ هطزعأك ممنءاعدجع ءأ

 لعد زعتصعو دعحدستعو, كمصغ ءآلع كغ ةمعطقدساأفع. ]1 منودساتغ يطع 1و

 (ضماتصتعد عمععوسعد ]1ج دددحصع 0ع متسعأ متالتمسم 0ع لتعطعسصك, مصكفءدصأ
 ة 1عدع ععصغعم] لعد عمطعو ل طمصصعتمع لع عوصلع ؟ةلعتم عا 1ع ىسصطاممك
 لع قلعدتتح, ءأ 1ع5 معدجمونو طمصطمرةهط] عدد عصغ نذل 1عاتع ةودتح عنوتض 111316

 ماتت“ 1عودعأ 11 1عتتع معدمتغ لعك ءقلعوتتج طعدت عمات مانتخك همدصطءاتع نتتل

 2 ح21[ "عودت لع آنت. ]1 ل15معطقم ةاتكوأ عع ةمانك عدتس 52 لع لم "ةصخم ع

 آو معلععدسعع ءغ لسد اصطانغ, مععصتغ هسع ءمعغاتعمك لع ءمصقأتاتل 1ع عانت

 عاود هأ 1من ةلتظطععم "ءاتوتعتع, لع 1دتتتع نكد عع, لقصف [0منأع5 1ع5 مائ0-

 : 1712665 © 1[ مقصفءطقطتس, لع يىفءعالاعو ءأ 0'ةءعمدس مات 1عو قمل مصمو ]عد لع

 1 16[غ6 لعد طولصسمت ينوز عا ممن" اغص مت عد عع ذود ةدمصلأل6 ءأ مماننع ةأدكع 3ع 6دطأوع
 ذ 1[ددس عع, 11 "ععمدطسم ةط 0م اقع عاتت عال عانق ءأ ةاتحخ ممم جعاط٠خس 0ع [ممتاعر

 16و طعفاتعمسم ةحعع طاعصحءز]] حط عع.
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 ةمدرم الا مارهبب قعلي مو زيوربا ىلا هداتق لج نمأتسا مازهب منهنااتم
 شيجب هعبتا زيوربأ ن ناكو ةعاجتلاو ةدبخلاب نوريغك منا الا نوليلق

 اررساجحي ملف هسارب ىزوتاو هملع اوزهجا مل لاقو هب عاقيالاو هرثا ءاغتقال .

 زوبع ىلع ىرقلا ضعب همزهنم ىف لزذو مباقعا ىلع اوصكنو هيلع
 لارتع ىرييتعتقلا نيج نم ةغفغرا: غيل مدقق هلباتضا نمرفت اهتم ٠
 ىدسإلو ذيمسلا زبخل نم مدنع بيطأ تناكو متعوج اهب اودسف قلخ

 نم ءىثب «:انيفهُت نا ىلع تردق ىا اهل اولاقف ذيذللا خيزوللاو نينعلل

 (1) 11 انيهتت .

7111 21 841183531 55081 1. 

 ةمعغعو 1ج ظتانع لع ظدطعقسي 12 ماسرمدتتا لع ةعد كعك 0'ةعصفع هع معصم
 لن معمغ هذ ةطدمصوتم. المع معاتتع تمادجع هعمل عممعمأا لع عادم معو "عداه ةتعع
 انتر 15 ةامتعسأا معد هممدمط ععاتع, مهكر مدن 12 7ةلعدج نأ 1ع مدعتمععر 3

 معمر مدعسامتعسا دصع 10>عع همأهط]1ع. ةكطقموأت ةهئ[غ طمتق هذ 55 اواتقةعق انط

 ءمرمد لع [ممادرمعدم نت 1ع هتعمسأ 1ع ةءمعع» لع ممغو ها 1هدلتع ةاتق 05 6أ

 ةسح نع]165 11 ةحدتأ لتأ : « فعطععءم-1ع ءأ همم عود صمت هد اغأعإ » 000

 هع5د 501لهأم ص'مدؤيءءعمأ مدق 1! هئلمودع» ءاب ةطقصلمدصفست 12 ممادعواتتاعر 5 عد

 0 ا ش

 ظدطتعؤسم , لددد5 5د طدتأع, ةدععنأم 6ع ن1 ع1 عو-دنمق 06 ة6و 011

 لقصف نص طوصعع ءغ لعدوعملتأ ءطعتم هصعتعتلاع ؟عدمس عر نانت 1عادع معة عمق

 ع5 ج16 00 لصق نص رتعاتج تطأع تقع. 3 ةمهتقغمعصأ ]دع متصل
 ةرعع نع عمم5 مدتصم 01 1عادتع مدتختأ محعتل1 ءانتع ناتع لن مهتس طاقضفعر 06

 !'ةعدعدتب ؟ثأت كك لس 0ن1عءامط]ع همدعدأ. آ15 لتععمأ ذ 15 ؟عممسمع : « قل طحت
 مماتحتدتك هماتك هلكت نص معا لع حدس, "عملك 12 ممءءوراتمس» مصمم غأع زنق
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 0ةبابصوا ةريكر نم ةريطقوا ةعرق نم ةعرجب ىرقلا ىتمتاف ذهبنلا

 هيف نويرشي اماودجي مف حارلا نم ةزجب تءاج ف تبهذف ةبارتق ىف

 اههف ىنوبرشي اولعجو اهعطقو اهذخاف ةقلعم ةعرق ىلا مضعب رظنف
 سفن تباط اتطف راودالا ىتصتو لاوحالا لقنت نم ائبتكت نوكسغيو

 هايقنماش نا ىنغلب تلاق بخل نم كدنع ام ةا.ايزوجلل لاق ًاليلق مارهب

 ىتح نميو *مارهب مب 8 براحو بجل شمجب مورلا نم عجر زيوربا
 ىف َمأ اي نملوقت امف لاق نئادملاب هكلم راد فوهرتقتساو همزهو همطح
 نيمع «هللإو هنأ تلاقف زيوربا هتبراحم ىف اًبيصم ما ناك اًمطخمأ © مارهب

 لاقف:ههجو ىف قيسلا لسو هالوم نباو هالوم ىلع جرخ هنال ئطخلا

 (0] 11 ةنايصاو. - (9 11 ءاجو . - (3 (ع5 طمماك ممهصوانعمأ لقصق ]1. ب () 131 رسأو .

 ندع عمر منع لكدصع عماسسلعر هان مدع تسع معاتأع عمسأتع لكدصع معاتأع هدأ
 هرج مختع نص معواغ لفصق دصع ةسمطم»ع. » آنه ؟عمصسع ةمانأ عا 20014

 تصع هصتعابع لع حدس. ة[هتك ذلك مع اممانحنؤععدغ مدك لع ءمسرع ممسع آطهلععب

 يمص ل دعي ؟مرتدصغ تصع ءقلعطدمدع ةدفمعسلسع هنن ماهكمصسلي آه متع ءأ لق

 ىوادرموز عا هعءدأ ةتصقأ نيتتلك طاتحةتعسأ امدغ عد دتمصأ, 5 ةدد ع ءالدسأ لع

 ءطمص ع عمم ءعداأق لعد ةلاسهأتمدك ءأ لعد قت عتعمسعح "ءاماتع لع ]د 1هاسصع.
 آايمرجووتع ظوطعفمم طدغ تع معد ةيدجغ, 11 لثأ ذ 12 تعتلاع [عصدصع : «لكطبر آه

 مدفعي نسعأل ع5 دمدتحءالع5د ةقداد 2١ 116غ مقممصلتغ: « لاه هتك ندع [

 مدمس مز ةطدعحتتم عدا معععصتت لدن مهاتد لع 1مشسم هصعسمما اننع 2800©

 همست ماطاعر هحجعع ادودعااع ز1 م 1دتغ 1م عمعرسو مصاعع ظ8دطعتقسمم 5ءاطوثطقم

 نينأل هب لست مدع ةءوءدمعع ءأ ممعاأمع عد اآادتتع, اهصلنك ندع 1ننحصغسمع ءوأذ

 معموعصأ طنعص ةامطأت لمصم هد «موز0عمعع, ذ 18[هلفتم. ب ظأ ندع لتف-اتي

 مجفرععر 1ع ظدطعفمسم 2 ةجوتأت] خهركأ هان "2150م ممعملمع ]ع5 ةعصعج مصانع

 4طورحوتو ل ب (نعماعم, مدع طتعس, ليغ ]12 متعتالاع ؟عصصع, 1 هحدتغ ةطومأسع
 معصأ امد[: هدم 11 5 عوأ ممتك عد ممأغع مصاغعع وص مهتأاعع عا 1ع طلخ لع وص

 ١ مهمتاعع, مداعع 1عوصعأ ذآ هد نحف 1" خمؤعإ ١» ظدطعخس لثأ :. «خسمون دمنا

 مالم لنالك ل15 06
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 بوهضنيو ق قللتبلا :لابريبغتلا :ىليقيهغتالا ةياحبتلكأب نال هنتا وجال هليل

 تغاتراف ىمهبوش دهن هنا زوجلا تلعف عطقملا عرتقلا ىنردكلا ذهبنلا

 ريئاند اهاطعأو 0تققحو تقدنص ذقف م اب كيلع الاهل لاقف تبعزنأو

 الف روباسمنب ملا ىتح ناسارخ ىلا راسو لحتراو هتقطنم سمك نم
 هينكو دانا ةلاوافوت هيل: نوزطعلا جوز .ةلباصقا ىم لقت لوري يس

 ىف ىافامح ىلا انيماحسم وهدا ءارعا سيلا هيلو يوتا ةييصتاس
 هبحاضل انهنم لكل هرتو هداوقو هنضاوخ ىف ناقاه.هليقتساف ةذومرب

 جورب ماركا ُّى ليفصعارن اا عتكألاو ( دادنالاو 9 ءارظنلا خلصت احلاضتو

 تسناو انا هل لاقو ةسيفنبلا ايادهلاو ةريعكلا 0 لازنالا هيلا ذنغنأو هاوثثمو

 1١ ة1ةدمويدع لهم (ن. ب (2 8[ رظنلا . ب (3 ة[دموسدع لهصو (ن. ب () 11 كارقالا .

 ينل مجمصوع مممتساعسمسأ لح مدتس ل 0عع لمص بص متعتع نتطاع أ نتن
 طمتحع ل دتم مدطاع لمصف تصع ءهلعطوموع همدموعإد آنه جتعتااع 1عصصصع
 هدعاجدسأا ةلمع5 نمتلك ةامتأ ظدطعتمسم 5ءطمةطتسر طدغ مصفأفععمعع ءأ طمف

 11*01 لع مدون عدس ظدطعقمسم 1طن لتأ : « 21ع كعدتصم تعصر 12 طمغعز اتت 35 نأ

 اذ رزتتغ ءأ انت هك هتكمم. » الكاب مدعسقمأ ناد عا انع5 م1غععق 00 لمدد 1

 طودعمع لعدد هعساسععب 11 1عد است لمصصم ءأ مهنا ْ ْ

 وطتعقمب ءمداتساتم 5د ؟مانأع ه5 1ع اكطمءةفذص رادكو سف ااةتدؤطماثت هان

 ١1 دورتمفأام. آلهرءدصغ 1ع معاتأ همدد طدعع لع ععصق نادت ادت عدامتعما ءأ 1ع ةعمع
 انسسعصتأك معد 1470ةط]1ع5و لعك مممن]هاتمدك أ نكةتعمقمأ طع 6011011
 ةءادقز مع هذ 13 ممم مدا ز1 ثامن 1'هطرءأ لع 12 مدس 0" قطو مو ذك

 وع (ممصقممرنم لمصف 12 "1 عمصقمحتمسع عد لعصقسلقصغ : زدمماععاتمات  "ةتتك
 [؟كليفوفس, 515 لع ظدعصمةلطم. آرع اكطغقوفص, ةءعمددره عمم 0ع ةعف [مضصتلت عانق
 ه6 لع دعو .ءاطعأو ل ةصصقعر دتصأ ة ده ععمعم سام. (نطقعدس 0'ءانح طمتغ 0160

 ةذ مرسم لعمر دصغرا 'هساعع عا د15 دع لمدص غصعضأ ]هذ ممدتس ءمرصصتع ع3 معزمهرتخ

 مموععذ ةعداتع عد نسملتام عا هد ممصق ءأ ممدتاتمس: نتف 1ع [كطقنفس غب
 ظدطعقس نضع "ةءءعماتمم عارم عص عطأ ل15أ1م عمفع, ]هن ءمال072 6

 ل6 مهدتفامصف ءا لعد ءملعمتسج لع مرتع, أ اتت مقسلم ةهتصفت : « ل[وانك 3م
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 ى.نلع مكحيو  حراو حرتساو اًنيع زرقف ةؤتفلاو ةعيرشلا همّرحُت اهف
 هل لاقو.ارمخ مارهب هازجل كوه ٍ عامتاو كاضؤو بلطب ىنم قبو © كانُم

  مارهب ة ةايح دز هكلمب زيوربأ انهني و هنايرض رهدلا برضو اتسح
 ىّودع (!تيلاو دق كنا هل لوقيو هعّرقيو هبتاعي ناقاخ لسارف هودع

 دتتتتإو قفا الإ نئلغف اه ١ ضّرعتت و قبلا ىدبع 51 قراملا ْ

 قولة نتلملا نم قاتدالق ادهم: نقرضح ىلا ههقددر ناف ىفاحيا تالا

 هرسثأ ىضرتو هرمت ديت ام ىتدوم نم تسرغو ةمايقلا موي ىلا ةمايحل
 (1) 1155: -اندحلاب : 0 - 2 11 حارو حارتساو . ب05 0 كئمانم.: ج0! غدانا

 (5) © تلاو. (6 1 ضرعتي . 7 (7 11 ىلإ. )53(  ( هتددو.

 رمممز أ مز, 12 ممقممع موتا ق1 20117011: 20115 50120212265 (1عاتا 601:05 2716©

 نمع ةءادلع ةصمع هغ, لمصق »ماتم نصتمو 1721 عد عا]] عر تعد دع ةعرتو "65616 هم

 مهما عتلتعر“ ق [دص هدة 1 هساععر ةدحتك ع لمصغ ]د 101 عأ !'طمصسعسع لفل عدل عصخ

 13 م0ودعووتمت ءممحتستتصع. 5015 لمنع ءمصاعسأ ءأ اذ امد ةتقع ءأ متعم0لق لح

 معردووز 0لتفرممذع ع صمت عد امسداع ]تطعم ممتنع ؟0هزع ع5 عانس 6ة-

 [156ؤ, أ 8015 ةقواتتك ندع زع هطعمءطعتمت هذ 1ع 5311512112 © ندع ]ع طمع «01-

 [هرضعرعمت هذ اعد_ لفوزعو. » 8دطعققج-1ع معمصعمءام ءأ 1ع [ناتعتلم لع ةع5 طوصق

.006045 

 ]دوم 12 دادتكع ع5 ةعيصمو, ةقطوصولتت, نت طع ]0131553211 0835 عم موتا

 19 م0وةءدوزمت لتحت 0117013, ةورح هم صعتمت 1ظدطعقس ةغمصأ ؟تتوسأب 20558

 ٠ هد اكطقوؤس بص ممعدذدوع لقصف 1عودعأ 11 ]ست 1هتددتا لعم ؟عمعمءعطعم ءا لعق

 معدت هرم مص ععم : « "آكح هك ؟متخار ]سخ لتفدتاتت], حصص مهعاع ل'ددصتأاتع ةتعع مممد

 ةمصعرممت , 16 عطعا]اع ب ءأ طن د5 لمطصك 1م ممم عوع]دع ظدمتاتك. "1 5

 بترا عد ةوتقووصأ 0ع ]ه ةماعر 0'دحدطع طسغ ننع لع دمع هتتعع, مق لفسأمع

 رصاعصاتم» ندع لع زرعاع» !ةسودتغاطت0ع لقصف محمص هدمت. اةهتساعممسأب

 هز ا 1ع معطخحم1 ع5 ةمعاطقتمم ذم مه 0عصععر أن 026 1ءزعقق ان 137 اتت

 لمصأ] 16 16 عمل عدت م6عمصس ةتكدحص ع6, ءمدصتسم 1ع مهدت عك عمجلع مدد ءمأ11 5,
 لسمو مت لوم 0ع1ق غوت ععاتمسر أ طت عموصسعضمف طماط 320116, نات 1ع

8 
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 ديدن بيذُت برحب ىذأف كاع قولا لذدلاو بلكلا:بلكلا كلذ ترقآ داو
 | ابقلاو ىنرابكسا دق مارهب َّنأ لاق ىنإب ناقاخ هباجاف ديلولا بيشت

 ىتدب ىور تبيح ام "كيلا هلسا نلو هسفن ىلع هتنمآو 177

 ملخادو ٌيادعا ىلاح «دقوتد لا اذه نأ لاقو همظ. ءآسو ؤيووبا "هاف

 اومرضُممف ىتكلمم ىلع ىتبلاغمو ىتبراحم ىلع اوم استي 4 ىنمأ الو ممجزامو

 ممرهظا ىنمب مارهب ماد ام نيوتلا معط قوذا ملال نأ مزسللو اوان ربهش ناويا

 لسرا هنا رق ارهجوا رس هلاصتتسا ىف لولذلاو بعصلا بكرا ناو

 ةريغك ايادهب ناقاخ ىلا هبابب نق فصحأ :ناكو " نيزبارج زمزف

 0) 31 هّكسا الو هّكسأ ناو. - (© 0 ىقو . ب (3) ة1ةصوانع لدنتو 0. تح (4) 15 نيروبارخ نب.

 ومرتم عمد لعدم عصخأ معماطاغقلطاع عأ نات ةان2 مما 01 لعد ءالعام لمد ات

 نمصاعسأ. ةط[هتع هذ اح صفع من1 نعد هع هطتعم معدن, هع لعؤاع ةممزذ 0 عض
 ةدعاتع ندع ادن هتتتتفك انصع جانعت"ع نانا 1عنخم 10مم 1ع 1عع هغ طافصءاتقخ 1عق

 ءطععمعح لعد معاتلك يلفسأم. » آنع اكطقوؤس !نت "6ممدعتأا : « ظدطتعؤم مد

 لعصمصلع هنملع ءأ معماعءعأاتمم ءغ ه كطعمعاطفغ معادوع ةننرصت*غو لع مصممات 6

 ا"در ةععدعتال, ادن هن 32ععمر"لغ محم مما ععاتمم ءأ ]نق د] عمفوسات آه ةث "عام,

 لع مع 1ع اعععمت مدقر اهصأ نانع مممص ةططع 5ع 1166 هذ طماط 60105: »

 قةطوسوتتت ادغ مد عاعتتج ءأ ءمصعتنأ ع5 سدتساأعن. 11 لثا : « (نعأ ةحصعالا 3
 يىصاسمعنأغ دصع ةاممتتع هللتقسعع ةهحعع ممعذ مصعسستن, 11 2 ةمماتك6 1عاتتو

 صاف ماك ءا عيا لع عدت حصص لعذ 1[عتسوز رع عوتسف طلعض ننتلف مع ع ممعااتعسمأ

 ل'هععم» ممتع ممن هلم واحعت» عأ مهاد ص” عصأ عرعرع محمص "0 هتحس ع, ةأ 115 1عطواتأ

 دتصقكأإ 2211156 ت6 مما ةممهتتمم لمصمم 1! مقصدءطقطس آنق ممم عم نع طمع

 معدعرتأا لع دمع مهد حمم عدصومت]اع , امصغ ندع 8دطعقمم لعصم ءانعع [مةنكمنت

 بنحي عا ل عدحرد] هن عرع 1مدجك 1ع5 مممزعصق م0هوةزط]1عق ممتنع 1ع ؟هتعع للقمة شال عب

 هولا لحتصع 1دعمص» هععسدأ عر 501غ 0ان1: عا عطط عاتأ. »

 قطدتصتم لغرمستم عمفادتتع ةسبحعغد لس اكطقوفس 1["طمصصمع 16 ماتتك ءةقطأع

 لع 5و كودتتنب 7 ]رز هؤطوتس, هحعع يتحصل 0ع ممندعصاأك لع اماتأع

 هوراعر 1ع كددعوعم لع معوووهعف ةعوعاف, طخ 8غ مرتو اع" طعقانعماتز
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 لبكي و هرمأو اميعكالام هبحكحأو ةيرتس تالاسر هلو لاومالا فقفونص ىم

 همركاف ناقاخ ةرضحب ”م| ىتح زمره ذفنف هفلت ىلا ىدؤي اهف لمشل

  اًموي زمرنه دجوف هفطاليو همداني لعجو هبحح ام لبقو هلِقجو هلجاو
 نم دبع مارهب نأ ملعت اما كلملا اهيا هل لاقف ىاقاخب ةولخل ىن ةصرف

 قفنيكتتف 0 هتيعن كليوو دالومل مصي 1 أذأو دارسهت ىلع ءوسلا ةركاد ترأدو

 ةروكصم ٌةروكذم هاذي زيوربا كاملا دع ذهقتت نا ىأرلاو كل لصي
 ىناقاخ بضغف هاوهتو هديرت اهف هيلع مككت م ادّتقم هيلا © هذفنتو

 0) 31 ةينلا. ت 0 81دمودع لقمو (ن. - (3 ( ةغنتو.

 ل'دعععدسغر ]دن "ععمدج حفص لع 1دتعع امانذ دع5د ءالمتتاذ ع ل'دعتس ةدصق
 اممع مت عرمذ ممادنع مءعلعع ظدطعقمم لمصف 1ءومسغ ل اكطقوبفس ءأ لع
 رمعاارسع عد هعارحترلع اماتك 1453 ممماتعطق اتت مان55عمأ ةطعطعا“ 52 7651.

 [1وعصم# مدعاتغ ءأار يحمس 11 طدغ ةصحن نذ 15 ممولعمعع لح اآكطقوفسب

 نءعاستحعت آنت لمدصم تصع امعوع طمدمتام]تاغ, 1ع امهتغم ةحوع لتواتسعاتم» ءأ

 ١ طمضمعس»» ءاأ ةعععرمأام 1عو ةيءفدسع يدل هيد متأز 11 1ةسحتخمتغ 3 ةعد

 طدصوسعام ءأ دع مممداعدتغ اند ععوعتعمعج ءمحعتت5 ]ست 180كم, هاتدصأ
 امماتحتم نص زمان 1'هععدفتمد لع ءددفعع عد مدع عساتعم هحعع 1ع اكطقوفسم ]دن

 ل36 : « 214 ةدتم-اد مهكر ة عمت, نامع 8دطعقس عون دس ددزعأ لد مز قطقصاتلق

 نانتا دءدأ تعملتم ءمدجقطاع لخمس وعدن ملع ءا نسل 5عوأ ءقممأأغ مصاعع
 ]ستر نتا ةاعد ءوأ دانتكا 1ع5 ثةيؤصعسصسعساك طاعص ءمصصتنق عأ مص م10م1

 . سمها ط عمل مدل مله مدق 66 دص طوص ةعراتكعانا" ممانت" 502 5[2221ع ءأ 50دن

 طرعمأةتاعتس دعما 1ع دععدتاتل مودع 017 '1ح لعمعدتك عدمسع هاج مز
 قمطوصوتو نص كعحتعع نمت مع 52 رةصمفتك هدطاتف عا مودع 1[عومعأ هد دععو

 ننعم عا1ةممعصسأ ععمد ههتكذوصأب عا ]نان ءمحموعع ظفطعقمسم عمعطقتسغ. "د

 هاتفك عمقا أع 16 لعوتغ لع ]ست لعممدص لع غماجغ نع ننع طق 7100135 ءأ ط0احأ

 ع ناتع غد لفقد عععدك. + آنع آ[كطقوقس دع متغ عم ءماغعع أ لثأ : « وأعوذ
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 كنديو كور نهب تقفل لوسر كذا الولو لوقت ام لاقي ىلعملا لاقو
 هستم نقلا و قيوتساسال مارهبل رضحملا ءىست |ذه دعب كتعمس ىو

 عمما مارهب ناكو همالك هيف عبخي ال ٠ نأ معو زمره لزخعاف كنهع
 هم.رب 6اهرييصتو اهيلع زيوربأ ةبلاغم هل نمضو رهش نارا ىف ىناقاخ

 ىإب هرماو زيوربا ةبراحمل لاومالاو .لاجرلاب هدماو هلوق ىلا ناقاخ نكسف

 زمرم ىزع الف هللع ةحازا نم غرفي نأ ىلا نوجج طش ىلع ركسعي
 بحاص هذاختأو مارهب ةالاوم ىلع همزع © ىصو ناقاخ ةهكش ةدش

 هارب اهعدخي لاز امو هتاسن ةدّيس نوتاخ ىلا هنع لدغ هيج

 هردغو "هركمو هركن اهفتخيو مارهب ةرونم اهل جقيو هايادهو هفاطلاو

 (1) 11 نيريصال. 2(  0 منا. 3(  11 اهرّصيو . - () 0 ىرصف.- (5 1[ ةركنفو.

 تنص طمصصسمع اعأ ندع مممت ندع 1م ماتتذع عمت ان م01:عز1 1[ةق عم مع ل 81 ات
 ماةحةهنك مدقك 15 نسمأتأ6 0' خصم طةفددلعدتك ةم دورتأغ رع اع 1ععمتك مهمتنا

 كا ه1, ةرعغو هعاق, رع ةةعماعملك ةجعمر»ع ممغلتعع لع ظدطتعقتم, )ع 1ع ةماتخ

 ١ معرعدت ءعرامتس وصعمأ 1 اةأاعإ » همت عوتتلم ةلمدتك 1ع ةزلعمعع تأ "ةةوضح

 راخأ نتع 565 م3160165 م'هتتسةتعضأ مه5 061غ دنع انت“ ظفطعفصس, 06 ةةد

 فاغ, هحوتأ ةصقمتاتم هج ا[ طقوقس 1ع لفوز 0ع مم556 عم 1:1 مق ددعطمطتع 11 ]هت

 لمصصم 1!ةقدتسمسعع يمل ملغ ءعوتأ نع مدجو هذ ةطقضوتت ءأ ا ةاقمطاتعمتا هه
 لمصتصمف مط. آرع ا[ طقوقس ةحدتأ مصطقمسءع هذ ةعذ م3:0165 ها 11 ]نت 01
 لع5 ممادمعد عا لعد ددطوتملعف ممن طدتعع 12 عدعممع مصاعع 4طوصوتمت 11
 است هرئلمدصم 0'ةامطاتع ةمرد قضضتت داتنع 1عو طم»0ف لع طز ةتاطمافس ع 007

 هااعسلمع نحل 1" هنأ ممادصنات 0ع اماتأ نع نانت 111 املا 603511,

 [1هرحصمت ةجبدصأ معمدصتت نانع 16 : !؟طقوقص نامتغ ذهل هنطاع ةغ طتعم

 ممووات لع همدقعتحمو» دود ةسصتاتغ ذ 8دطتغقم , ءأ ؟هزتوصغ ندا 1نن 31ةقغ

 لمصصغ 1ع مص صف حصل عوم نأ 06 دود ةعطصغعر "عت0م28 3 565 اغةصاقأل

 هن عو لع آنت عا نع امدتمم عن 12 اكطقأماثس 13 مص ع70216 06 65

 [دحدصعق. ]11 مع ءعووه لع 12 كسعمدخح عمت مهنع 1عو ةمدو»ءعا] عدد عداق 06 55
 ل15عماجتو , مهر" ةعقو م6ةعصقم أ دعد طمصمصتةععق, عال "عمم موعماع» ظفطعقتم
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 ءوسو هتعلط موس كرتلا دالب ةيافكو هلايتغال كامهتحالاب اهيلع رمشيو

 1 ىلع 27 هل تنهظضو هي ىلأ هتباجاو بازعب نعدخنأ ىكح 534

 كين اًموي 00 5 ريق كلذل هيض اهعفد زيوربأ ىن كفيلا

 لسّموقا:نمك ىزدا تسل ىكلو كنم مارهب ىالتا ىلع صرحأ هللاو نأ هل

 ظ 6 باسبب نم ضاوخ نم ئرت ىلا نيجاتحت زمره اهل لاقف كلذ ىلا

 قا له دي مدلا كفس ىلع ٌىرج دضعلا قوق دلل ديدش ىناقاخ

 امراه كيوي ف هنطب ىف ىيسلا ١ ضغغخجف هنم ةافغ نيح ىلع مارهب
 طارش ىؤتسي كرت ىلع تلصح ىّتح هيفركفت نوتاخ تلاز امف

 () 31 اهيل. 2(  1155. ناشلا نم. - (3 1155. تانب. 4(  6 ضعفت .

 ةماتق 1ع مانخ ممهتتتت هتف زم ءأ لع ]ست 1سكصتعت" لعو ننمتساعم عد 1 نز ةةعصمألةصأ

  ةمرص ةقاتعع, 52 ”هادعع ءأ هذ معمعملتعب 11 طدت قمصقعتأاهتأ همصدفامسمست عدأ

 لع ءاجعمعطعت» ذ است اعدلعع بص ماغعع ءغ ذ 16 ةهتعع مممست» ع لع لغطدت
 موقوعر» 1ع مدحت لعد "["تععد لع دذ ةلصتقاع طوع عا لع ةوض ةعاتمسم ه61ةقأع

 آم [؟طقأماشس اصتغ مودع دعم -طدتفدع» ةسممدع همهمدغصأتلا ذ طهتعع نع نسل

 لعسصمسلدتأ كأ 3ءمعدوعم عمحعسذ ]ست ذل 1هتتفع مغتع اةدطعقس مدع ننعأ لمع
 رد ةعطتسماتمن. طوسصسمب كمصاساتم غ 1نن هاكرتنع ع3 ءقلعدسس ءهأ 1 غطامتتخ

 رجوع لعق زمازتدسنح ياعةس عمعمأ م6نلعدج نم 4م طدعستت ]ست ةحدتأ ل1ممصغك

 4 هع ءالعأ. اند زهد 0غاتطغءدسخأ ةحعع ]تتر ءالع ادت لتغ: « ل[ه1, مهع آ01عاتب

 لع لففتعع ماسق هعمل عسسسعمأ ندع 01 1هتكع مفرتع ظفطعقسو طمقتف ]ع هع 5

 نمرصسم ءمأ زع مماجسعةتك ا مديح عمت + [1هرذصمت ؟غرماتعتاتم : « 11 1ددغ نع انت

 ةزعؤ مععماتتتو هل نص '[نتعر نص 51 عدع لع 1م مدع لد اكطقوفسر هذ نص

 طمصتسسصع ةمعضوتو دعب هزتدصأ 1ع طعم ةواز0ع ءاصع عدت عممفسأ مدق لع ؟عنسععاع
 دمع نتن, م6عمفاضمما ءطعتج ظدطتعخمم ذل 1سم فأع, ةهاكمص عت :عأ ا0111-

 معجم 1ع ةدطتنع لفصف ةوص دعما ع ا مععسلسم 12 متاع. آنه آكطقأماذص زن

 ةمرج وعم ءمصفام همصتعدا عأ نعمات داس انك "1" انا"ع ن1 "عدتزن] 155311 0165
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 ةثخام هلا بنمفودمرم قومهم ةاتشلا هلم !هنهغلطأو هب تعدف زمره

 متغملا صيرحل بادتنا اهرمال بدقناف اًدنقن «اهفصن هل لتحت مرد ىفلا

 ةأنيؤسلل لن يمنسلا, نم بواتما ربي موي هظق مف مالا لح مديعي هنت روع ايامك
 ىل اًبحاص ذفنم .ىنا لاقو لاقاه ذاق هتليح مس ذوفن دعب هسارب

 ةناييقلللا / ىم كتمدخ مسر هب مقا اه ىنيتايل رهش نإريا ىلا راتقلا نم

 0 مارهب رمأب نيراديأا ىلع ا بهاي د سو

 نم 0 راقلا, 5 د زمره هيلع العلا أو هل هنو هلو رجلا

 (') 31رسلاو رشلا ١ - (2 31 اهل: ©:اهفضب. - (5 31 لمشاو هلذبو.

 اعد مصلتامسفك ندع مضصمت ةحدتخ ةصلتودغعد. اكالع 1ع طغ عدت آنت طخ

 ىفمصصقتأاعع 1ع ةععمعا هج ممؤوعسعع لع معصم أ طبت معمدستغ هعمغ مدتللع
 ل عطعمدخ لمصغ ءالع است مدون ععدتغ 12 ممتع مسمامسأ. طع '1دععرو 2866

 | هدحزح ععودعسم عج لخص طمصصمسمع هتيجت0ع ءغ مهمدعع ءأ ةرمدنع هج عقتسو 6010

 هعداتاأ ذ يغءعسع» ع نس عالع هملمصصعمتخ.  [[هصصم# ةامتك ةفدسغع نبتتل
 هال مصاعسدتا هعانع هعدح»ع طقملتسعمسأا ءعأ يحتل 1!دععمسمماتعدتا ]1 طع 1

 ةامركد ركعص لع ماسخك يمفلتعمأا, ةممغذ ندع ةمص هعانطعع ةدخ مماعتسعسد عدأ

 رثمفدا, نانع لعد اتماتحعت» انت تنام موانتل 8ع 591037 61: 11 لعدد دصلم لمنع

 هلي عصعع هت اكطقوفس ءأ ادن لتأ : «لع >ةتك عمح مرتع تنص طمصصستع 0ع 8

 دانت أع, نص 2221ءطقطل., لقطق |[: مفصىءطمطت مما نتا منعم همم[ 3

 ةام11عو ءا لعد زهزتهتتح لمصأ نزع عدع اع 1دتتنع طصصصسمعفع. ![ةهتف 1ع هد عال

 امصغ لت مهقدد عع لح ؟1عابحع ]خه 1عدصغر ددع 1 همم لع ظدطتعقمل , هات 78)750-ج

 ععمسو ءا مع امتع اممجعموعي» 1ع لعدحع ردع اعد مععقمصصعم مقمصاتع5 لئمصع
 !ءازئع لع مدقدع لغاتح »مع مدع امأ هحوع 1! عصمعءتساع لع [0م 56و01. 6

 لفوز معدتك يدع طع دمع 1عد ظفدعد لمدصعس.» ]نع [[كطقوفس 8غ لعمتغة هد لعد

 سدمصسلع, لمدصم 1! هملعع 0 ةورتعع 18 1عالسع لع مدمددعر زر ةصصمتلطم 2 50127

 هأ ]د آطسأ "عمنا. 11007 مرت, "عافانا 1ع ءمداسصمع لكس ممهمععطقس4 ؟أ
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 2008 موقخملا زول ضرع طشلا ىلا ىهقنا نمحو راسو هعم ؛امو
 | م جاوا 1 د اجيب يح دوسي واي ومما
 اكو سفلا هروهش ماتأ نم مارهب موي كلذو دغلا نم ناك اتلو

 'ا يمنع هموي هنا:هوطعأو همف زوربلا © مارهب اورذح ىنومتفملا

 هاوس هعبم حالسالو هفخ ىف اًمومسم |ريغح يفخأ دقو زيتاهب فعيانص

 هدنع سيلو ًآاليلق ىكتشا مإ مارهب ناك دقو مارهب قدارس ىلا ققتنأ ىتح

 ..ارانع اص رلو دعا هيلع ارق ذايمال هولي هينا يتلو هةيشارجا متسلالا

 نوتاخ لوسر ىفا هلباتلوق لاعف موملا ىنذأ الف ىرصنا ىرتلل اولاقف

 ناتحلا - ضغب لهدف هعمسب :هرارمأ نم نيب ل هم ىف اهءاسنلا ةدّيس*

 0 11 نمو. - (© 181ةصودع لقصق 31. ب (3) 1 مارهبل . ب (4) اهم وع لهصق (0.

 هع ممتأ عم ممساعر ةطقصلمصصقمتأ دعو قدم مد عممسف عا ةعق طعم ععذ. 0نقصل
 11 ةصئختم هتح طمسل لح ؟1عدحعب 11 مععوعستم 13 1عاطغع لع مدقدع ةءعا166 ءأ

 1غ نص كمض هنن دمضصتءعزللمسغ لح مدقذدعع نحت ]نت 8غ م؟هممماعسعمأ ا0-

 ؟ممومر» 1ع !(1ةددحتع. 11مم مدام ات2 0 هىدهوع, عد طقافصأ هه متهععطعب

 ىمرعق 13 "651 لعدعع 0ع ةوص صقل"

 . ]نع 1عملعسمتسو نيدتر لقصف 1'هدعلتعع ع5 ]هددت لت طمماق 2 ا [ةرعكوعو

 ةامتغ ]1ع د رمسدع لع 82ه, ح 1عد همام مودعذ ةحوتعسأا ؟عءعمدصحصقسلع ذ
 ظدطتعقمسم لع مع مدق دع متمداعع» نع زرمسع عم مامطاتع عا ]ست ةةهتعسأ مثلنأ
 . ناتع هع دععدتغ 1ع زهدتع لع دد ممتن ح 1ع 'ادععر ةععصغ لع 15 اكطقتماسب

 وع دمتا عم ممانأع ةمعغو هحمتت ءمعطغ لمصف دد طالع تع مماعصسقت"ل انعصتمف
 . لقصف لت مماكم» عا ددصق عم مماعت* 0'ةماععك ةيعصعنر عا ةكخاف هنت م0111 هدد

 لع ظدطعقس. (نعاستععت, نص معن 5من مصغر م3211 هتيم 65 0ع 1دت ناتع عد

 ماتت رصاتس عوز ز] هحدتخغ هملمصصسف هذ عد كطفسصطءالدصف لع دادس عااعع مهرج

 5022 16-111 طف وذم [1نتحسم غم 115 ليععسأ لمصع هدد 1 نع : « ا[ةلعم ب

 11 طإ 2 مهق 0 هن 01 عصعع هدتزهانمنل طنب » 11 "نمانومم : « طرتعم-أاتت نتع

 . عمتك عماجمزل6 مدع ]د آ[عطقغمفم, ]1ع 1عصصع مسصصعتمدأع لح آاكطقوسبفصر ممان“

 رءاعونالظ ل185 10417
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 5 55 هنم نأ ىتح او هنا لا از 0 د

 هن دن اجو 4 مام 3 هناا نم هيل ةجسص 6

 ومر سينتم ليبع بامدتلاو هبأمل اًعيرص هرارف مارهب ىلا ارلخدو هتعتشبو

 متاقف تعفتراو ارعزجو اوعزفف نمتجاربل ىدحأ مف ىلع هدي عضأو
 نسحأ ىم تناكو هتارمأو ةهلخبأ ةيدرح لكفأ دو ليوعلاو < ءاكبلإب

 ىخا ١ تلاقو امعم (9) تّوجحو اههجو 5 ن.هعجأو ةيلنعاعل ءاسملا

 76مل ود ب تا

 نمع ه1 هندع صو سأم طز 11 [هدتأ ةطقوأ نس عدا ]2 مورس عر" قف 5م مص ص ق155ة5 6.:»

 آنس لعد ءطفسطءالوصف ةماعو عا ءةيحممعام 1ع5 مدعمأعد لت '!تعع هذ طدطع

 مقص , ين لمدصم 1'هملعع لع !ةصاعملندتعع ءأ لع دنع ةوداتع لع 15 ءطعسصط»ع

 ا1عو معرومصصعو معنموعصاأعو. آنع '1"نعع عماعن, طقتقم 12 اعطع أ هةر معطف

 لع ظدطعفس , همدصصنع هذ1 ؟هدلمتغ طخ مدعم ذ 1هولللاعر 0ع ةمماع ننتع .

 ظدطعفس معدعطم 12 1ةغعغ عك ادت. قلمك 11 ادت ممم هتتعع 1ع مملعصمسل نت
 همدتز» لهصق 14 هقاغ عار درج مدس لع هممدنح عدتت, ان 5ععمج0 لمص 1ع ءداجعت

 ظدطعفمسل ممسفذو نص نك نتن لمدصم 1'ثعتل ةدتح ععصق نمت ةامتعسأا ذ 12
 ممم آنع 1تعع ةاءامصأ مموعتمتاغ لعطم»و, 1و ةوطععو ةاهطدغاتععسغ ةادتع ظنت

 هغ 1ع مميمعما عم ماغععق. ابعد هاطعاعمو عدا فضعمأا ءا تسععمأ آوطعقسم 31

 . 1عممع, ط1غدؤؤ ذل مممعاز ةمص دةنتتع كمادلقتأ ه4 11 [ةددتأ د: مممتس داتن* خ20

 ومو لعتجت طاعوؤدم معد. ]15 ةدصعمأغ مدقاععمغو ءا ل6دعوزدو صفو ءأ ]دنع ءاعماتأ

 لع ]عدو ةدصعامأق هغ 0ع [عدتف ]جرد عد أ هامه دق. تمص [؟ودسلتجت تر, نحت نامت

 ام دمعت ءا.1ةممدتمع 0ع ظدطعمقسمم ءأ 1!دصع 5 ماد طعالعو, لعق ماسق

 . صاع 1 ععماأعو ءأ 0عق ماسق ؟ةتللعسأعو لعف ؟ةرصتصعو, ةطلحم ف 5012 101335, 6116

 5ع !مدممد 1ع تكد ععر ءماتو دع5 طع عدس ءا لتغ : « ا[هنلفي ممم 1101 ع

 ءاطفاتسعسأ لع ءءعاست نادت عدا صوتا عمك عرتو دعد طاعط]هتا عدو عا هع ثول

 ءمداع ةعو مم21["ع5 ءأ مرععمل 14و ةعصعو ءمصاعع ةعو ممزق. تح 1كم ه5 203-
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 لاقف كولملا ) براحو بابرالا ىصعو 0 ةهعنلا ءآم )وأ هك نق ءازج أذه

 ماظن لاق ءانثتت ان اقوه فطن اذ ل زهألاو كاقذتم

 ٍهنشَم افك تفك دنت ىنكو ٠ «ج 2 مولا هآضقا ءىسن
 هرماو هباعحأ ىلع هرقاو هداوق هجو هنيس نادرم ىلا دهع هنأ

 ىف ام اضاصوأو مارهب ةلزنم |ههلازناو اهيل فاو ضف 000

 خلبو هنفدو هزمهجت ىلع داوقلاو ةيدرك تلبقأو هبحن ىفقو هسفن

 هتيع ءلم هاكيو هسار نعرسحو هسفن ىلع بايثلا قّمف هربخ ىاقاخ
 ةيدرك ىلا سعبو اًمسو الذع نوتاخ عسواو اًعوبسأ هنع ةيزعتلل دعقو
 ميدو مديتوب|هابقستيو خيطي مازهج هباظفإو

 001 ( هيلا. - (2 1155. ىصعيو © براحصو (( براجتو). - (3) 153. اًرداج.

 همم لزأ ظدطعمسن هعوأ نىسصصصع اد ]لع لت5.» غ1 هزماساأمه هصع 611 ةعتمم

 ندع 1ع ممغأع د عممتسغع لهصق هع 755 :

 ('ءوأ 1ع [هاهأ آدعوؤلص نيت [ردتفسست منعت عه 201 1ع مها ط عت ذل !"طصصتصعب هع ءوأ

 لوسصدتف !"طمصحصع ندن 5دغاتعع 1ع ممهلا ءانت.

 11 لفدنوصم ممسسع ادت ددععملع» اطادعلفم - ةامعطب 1ع مكصعتمول لع ةعد

 دعاك ل ةضسمفعر ادت كمدصم 1ع مدصسصةسلعسصعسغ لع دع5 مهعتكدمم ةأ آمنت

 مععمروسسد ةص0لق ل" طمصمتءرع [عهسضلتجتت, 0'هوتع غهانز هاندت5 0'ةمغ5 دون 3315 ءأ

 لع 12 مده نعم قدسصصع ةحوصت 1ه صغصع ةتتامتخكع ندع ظفطعفقسم آتن-

 ردغمت ع. 11 ]نت طغ نقصصقتاعر 32051 004 53 ةهعانت, 5ع5ذ لععصتغت عد ؟01نصاغكر

 ماننف 11 ييتعف. اكمدعلترم عا 1عو ءطعأذ ل'دصمفع ممعقلغععدغ ذ ةعق ان 6

 ممز1165 ءغ هذ دمع ماعم عصعمأ. آنع ا[طقوقصب عد دممععممسأ ]15 دصم»ا لع

 [تةطعقسم , لفعطتعم دعو طقطتاف, لغممدذد دد مسعمصصعب 1ع ماعاتعم ف ءطقسلعد

 1و عد, هطوعرحتو 1ع كتع5د هذ ملم نة ععو ممعدلمصأ نصع ةعصقتسع ءأ

 ةععدط]و 15 ا[؟طقتغمفص لع «ءعم«مءطعمد عا لكصح ععاتجعو. ]1 ةعمحتمزتد ذ اهم علت

 مغ هنتح ءمسصرمتعممسخ 0ع ظفطعقمم نص ممعقذدوع لقصف 1عوسعأ 11 1عدع معمل
 ةعجامتا عد مدسصماتسعساأم 06 ءمه0لم1غقصعع, 165 همدقوأمتغ تأ !اعدع معم-

 ل1 عدتمتا ]ع5 مرعمرم عووع5 ءأ 165 ةققاتتقل 6.

806 
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 » ةفلتخم روما "نم مارهب لتقم دعب ىرج ام ركذ

 نم ةيفخ ىريمسملا اوعججا ةيدركو مارهب باكعاو هنيس نادرم نأ ف

 .ةعبرا مو ازبكرو ملاقتا اومدقو متاود *اولعماو مروما اوومهف ناقاح
 معجإاب اوراسو ميف لاطبالاو ناسرفلا ىزب ةيدرك تبكرو سراف فالآ
 اوميفر عيال ةكاقو مضاجتاب هاتحتا ماو هدسطتع :ناماح ىلا. موه هيا لكوم
 ىتخي يفتك ينقل فا[ واسف فافنقالا: يممرتمم م ازال: الزر نسلط

 ىف تداز ةيدرك مب 0 ترذن نيحو مريسم نم عبارلا موملا ىن.مب قحل
 اولعفف ةقاصملاب مترماو © شيجل بولق نوقو حالسلاب راهظتسالا

 اهغتبال ةيدرك ىلع ىنولدت نإ ٍتحا مل لاقف ناقاخوخا منم بوقو

 )1( 3155 لب د يحرم )2( 0 هيغل . سس (3) 0 اولعفاو . بس (9) 11 تودب. تس (5) 11 مهبولق.

 م111885 111153115115 0111 510111815117 1+ 110181 21 11184

 الدملفص -ةزمعط, 1ع5 عسصمدعممسد 0ع ظدطعقمسم أ 0

 مفدماس لع مدهاتعف ]صحن ل [كطقوفس, ةدعدغ ]عابس مص6مهخهاتأق, 618135-

 ةؤرعررأ 1عانو مممدأت عذر 006 عدأ عب هج هسا 1مم ]دود ععد عا هع ممتععطأ

 هد دعا1ع هنن همدصطظ»ع لع يدفع ممتا] ع, ءأ مدعصتت ةدع اآكماتسن3, 76 4

 ]1 ؟ةهعمص» لعد ءمحدلتعمو أ لعك ممعدع عمم عوز ءأ.115 مدعاتتععمأ [0اتق

 ءيدعمطاع. آيممدودع 1ع ا[كطقوفس عد ءعودغ 1 هماجءالعر 1 كدغ ههانتضعواتعف
 6هغ هركلندسم هذ دوض [ممرعع لع 1عو ممكن عر 1انن 015دصأ: « 5115 طع ع1 عدص عاد

 ردك ؟ه1ههكمتسعسس عمت, ممصصغضع-1عو فماتككر 1آ1ن5 ةممعسطاع.» طع فرع لح

 [؟طقوفس دع ممتغ عم مصمم ءطع ةتتعع نصع 106 اممادمع ءأ أ هاتأع 150

 ع نتا 1645 هان عزومتغ 1ع يده طتغسمع زماتع لع ]بدع مدع. (0تقصل اكواد

 لثوو ةمعموصدغ 1عد [تننعد ءا 1غ 16 لمص ععم, ءآلع ةديصصم ماع ءمصمرت] انعم ةدأ
 رجماتع وع ممعاتسع عم ةامغ لع ؟غواقاع» ءأ عاعتو 1ع ىتعدعع لع عوق 9
 نانا, دايخ دود هرنلعع, دع ؟ممصم ةيئعصغ عم طاتعمع لع طوامتللع. آنع فمع لص
 [؟طقوفس 5 ةامصأ ةمم“معطغر 1عدسع لتأ : « لع لفولعع نتع 005 نع 2
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 نبهت اهيتارظن تلف اهي جلوس نأ اهوعمستو كلملا هلاسر

 نا اهل لاقو اهيف عمطو اهقشعتف اهتقابلو اهتتسورفو اهلايكو اهنسح

 ابك جدبس دعو كلتا ةزتفت لإ مكاو ىيمإ د دال
 مكدييقتب هريصأ كافدنا نم هاذي ديلا ١ الأو أاهيلا مكن دع

 ىف ىلستل ىيعيطت ناب كيلع رمشاو ةردلل اهتا كيلع قفضأ ىتكلو
 تلاقف نايصعلا ةبقاع اهرذحيو هسفنل 6 اهبطخي لعجو كعم امو نم

 اقنب لاغتتف نيركسعلا نع لرعمب الا كمالك نع كبيجا تسل ىتا هل
 .تحاصفق نيديعب ريغ «ايتختو كل اعمس لاقف تداحنو ةاهلزتعن

 لة تجلا قاوم اةنبزلو ,هنارماوب كارت كنا الا "تلاقو هله هيدراك
 (1) )1 روي. - (© 60 اهتبطخب. - (3 155. مهلزتعن . -- () 11 ابجكتو .

 ةسرمتن مذ لع [كودعلتجتتب ممادسع ننع رع اتت مدصصمتتسا نع 1ع محعذذة عع لت "01

 لع اءات هانقذا نانع 05 1! ةعمرداتعت >60هم-طصغسم عد. » امدسنانع, ةلتوسأ نأ

 نمصلستغ هحربج» مو 0'ءالعر 11 12 ءععمملمت 11 آطدغ درمأ لع ده طعوسأغع, لع

 معمل ععاتمس» لع د مععدمدععر لع ةرد 2لععددع لقصف 1!" ةجععوعع لجن ءطغتوأا ءا

 لع هد ععقمعز 11 هةمصغ 0'عالع ل ئدممدع ءأ 1م لغفدتعم. ]1 طصت لق[: «آطلع "01

 رح مه هرنلمصصغ لعهد عمم ءاتعت» ذ ده "651 لعصععز ةورص 1 صغعسأت م عا 0ع 35

 ١ طرعم امهتاعر» عا لع هدجق اغصصمتعمعت» ]عد ةووعلف ([111 70115 5021 لسن. [ئودعب

 هز 710135 ا "عامان عتر نع دعت ممانتع 1ع ممتعتبلب ةلطمط ]4 56 ]01115 226 015-

 معمقعت 0' عفموداأع» درج هننلعع عا لع ؟هدنق انعم. الدتف زرع مئامسأ نم عوذع 7176-

 ”- ممعمأ 3 101. 6 هما لحصعرب هغ 1غ صفعتلااع لع 16 دودسعأامع خذ منف

 202200 120111 11[0© 3 لعرم ةاتزكعد ةولتكاع ةحعع 65 6012228120125 أ 5

 طرعمصق. » :ظدتف 11 دع ممتغ ة آ]دت مدعم لع ددص لفوتع لع !'هطاعستس هد مهتم مع
 أ هذ 15 ممعازمع عم عملع همصاعع 1ع5 ددتتكعو لع دد ممولكامسعع. اكدت

 لتأ : « (نع مثعوأ مدق 1ع ممفتك طمدصو 12 م«عوعمعع لعد لعتج هعصقمعو يتع زع

 دذىدح اع ممومممدع ع. 4لامدفر, ن10لعصممف-صقاتك 01165 زمان ءقتتوع. ب لع

 داتتق ه اعد هرتلمعد د, ممودانومم 1ع ندع لح اكطقوفصس. 5 نامصخ معاتطنع هحعع انت

 ةذ مع لع لتكامصعع, ا؟هدحعلتجو 1'ةرجمدعموطم عد نعد اععصعق : « لع ةاتتق
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 ةباشنب هتمرو ةله هيلع تلهجو ىديب كتيطعأ ىتساكرل تحتم

 نع هتعلاعقااهتا.ق رهط نم تجيك ةهراو هتقظنم ةيلع ىذكت
 قرانلا عوقو كرتلا ىف اوعقوف (:اهباكحإب تحاصو ءارعلاب هتذينو ةجرس

 رونلا ةهزه مومزهو © مانغالاب نولشؤبلا عاقيإ مم اوعقواو سبايلا:تبطحل

 ىلا ةيدك تبتكفرهش ناريا ءاقلت نيهجوتم نوهج اوربعو مالظلال
 هيا ةضقلاو لاهل ركذ ىزيوربأ ضاوخ نموهو ئدرك اهيخا

 إل عباضوملا ىبميزك ت2. ىطلتفزيورب| كاملا نم اهباحعاو اهسفنل

 0 ئ ىضرف زيوربأ اومدخو اههلا اوراسف ةرضعلا ىلا ريسملاب ومالا
 مارهب رجاشت تناك ام قح اهل ىزعو اهمركأو ةيدك جوزتو 0-

 ١١ 3155. هباصعاب . ب (2 0 ماتغالا .
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 دمعسجت» عا 1ج 1عمممصصع لع ظ8دطعقمسم 11 1جنغ ةطقواطسسصعمأ نتع زع اع مدعاأع ف
 1" نوععمج عب ذا ان عد ءدمدطاع لع سمع ممهتاصمعتتب زعدمع ةوايممعأنأ 01 8101! »
 [ن116 1'جدددتلا[ عا طع ةددنع انت انصع 1 نعطع دنت 37155 58 عاطل تأ 58

 ءتاسدمدع ءأ ةمرعاتغ مدع دمر 00355 مادتق : عالم "است طغ عع 1عو ةعومدق أ
 اء رز عام دنع 1ع دما. اك116 لممصف ةدقدتتع مدنع لعد هصق 1ع هلوصقل ف 5ع5 ععمقر
 ١ نات دع زوافمومغ ددع 16د "[دععم نأ قعومغ لهصق 1عدعو مدصوف لعد م م
 ىدصتصع 1ع عاج لهصف لح طمتق ةعع ةغب ملف ندع ع5 1هددجرد5 مهعصمت لعق ط8عع

 طاع 115 عد طععصغ تصد عيتمص 0 ممهقددعععز 115 1ع ممتععمأا هج لغضمنأع قصصصمع
 12 [نسصتغمع ءاطهمدع ]عد [غمغط»عو. ةرجعغو هءعاقر ذلك اممج عمو ؤمععمت 1ع الز ةتاجمانص
 61 5ع لنت نفرمومأ روم ا مقص فءطقطع [كونجلتجتم 20 عونه دصع 1عااعع 8 قوص
 »ندع [كهدسلمت, نحن ةامتغ 1[ دص لعد !ةستلتعسو 0: ةطوصحتع, آندخ كتودحوودصأ 8
 هن مانمم عغ لعصةصلمصغ مهدع ءالع ءادعد ءمدحمدوصمدقف 1ع مدتلمد لات 01
 ةطوصوتم. [عهدعسامت ةصخعمء ملف مودع تع عا مططسغ لح ممذ هس هلعع 1ةدتع

 . عمز هاعصمسصأ 0ع 5 مودلعع ه 1م ظ8فونلعصععر 6ع ونمتلم ةعوصأ. ]115 ظععصأ ةعأغ
 0ع هماحستموزوص همجءرك قطعضحتع, ندن 1عدسع اغصصهتوصه لع 1ه طعمج ءتلاهمعع
 ؟( 1[عدع ةععم»له لعد ؟هطعذ ل طوصصعس 11 ةرموسفكد اك هدضلتاتم ءا 13 ةنق
 مجعع طمصسعس ب 11 ءعواتسممتغ نين ءا1ع جهت لعمتأ ذود "ععمصسس هتكدص عع 031



 : 111510111 ط5 1015 15 087

 ناسحاب دنغلاو موملا رظنلاو.ةعاطلا ةعجإم ىلع ٠ هقحتو هنايصع ىف
 ةمدخلاو ةّيدوبعلا

 زيوربا رابخا نمررغ .

 نبأ هتأك راس نمييوش مارهبب بلقلا لغش زيوربا نع باز انا
 ىلا شمل ميرست ىلع لبقاو انطابتغاؤ اءطاشن ىناتساو اًديدج الخ
  عميالا علاقالا كولم نم كلم قبي مو لاتعلاو ةبزارملا بيترتو فارطالا

 ظ 6-0 هيلا تقلاو اهتنعا ىشرالا هتكلمف عاطتسا اه همدخو مام
 نمر اهكتسالاو لاومالا زنك ىف ىبراو هرصا مظفو هنأسش العو اهتقزا
 ليلقي قات ىك ىلغأ نال لن شلا:تاوداو: كلملا .تالآ مهو قالعالاو رئاهنذلا

 )0( 1155. ددكبو .

 نت ءالع 5 نامت هاد هاتف 0220566 هل 8دطعقس 155 0ع دو ماهمانع أ نان عال
 ]'ةجدتك رممانقد6غ ذ معمامع» لفصق 10طغلقذددسعع أ هذ 27هزع ةمانعا, مقنع 5

 60816 دمحستئةزمرد عا 1ع "عومععأ, لت مععووصأ ءأ لع !ةجعصتت.

 0111:0115 18115 5411141115 11 طخ 711 1111

 آبمردندع 4ىطمعصوتم ظدغ لغات »ع لع هد معغوععاترج تمد هاج ةادر عا لع 8دطعقسم
 دعاجمةطتص , 11 كعدصأ هوحمصع نص صمادحعأ طمصسسع ءأ ةصقاتوات#ة 1126 71

 رماعمع لع زوزع ع لع طووطعستس 11 ة'هءءدم لمد قذف ةدحمازتعت 065 هانم د

 لمصمم 1ع5 ل11 ععدتعو همدان عو ءغ ث ممدصعسعم لعد ممم عطقس ءا لع عمدتع
 ىعممعس و. "!؟هدق 14و ممزق لع 1 هصتحءرمقر ةدصق عععراتمور 76067216821 5

 هرجلصمعد أ ادت ةامتعصأ دهايستقخز 115 ادن ةيصماز عسصمتعسا اعدم 0670ج عصد ءدخ

 . موجع امادأ نع نادت ناهتأ عد ]عاتتع ممانكهتعز 12 ةعععع معومتغ عداتع 5ع5 _قتطق
 13 مدلستأع لع ةعد ةلكذتععد هأ 1ع مممصلع آنت مدقق 1 لتعءوءانمد» 0ع دعف
 لعونصغمعوو 11 طعلاحدتغ لخدص ةصتسعجأ معواتوع أ 55 مامتفكدسعع غامتأ 120-

 ممعدفع,. 11 ةمحةفددتغ مانع لع مكعطعفذءوو أ ةععدسمات]دتغ ماس لع 65015

 ْ 0 هطز ءاق ممععسج 0 هغاسطسام ءمزجوتنع ءأغ 0'عومط]ةمصعد لع 1 ةودنح ععدتسعأف
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 ىجزسيو ىقالملا رامت ىنيو ىباصتلا نادهم ىف ضكوي هلك كلذ عنم ذخاو
 قةيساخ قس ييطكي ديعسلا ليصتم انهد سالي وينلا مهلا

 لعتسيالو لغملاهي بذهث ننيفشل رطل "نصور ةمادسولا لاك ةيوس

 «اييبذلل افلارشع ىنثا نم رغكا ىو هبكارم ةاهج نم سرف هب

 كولملا سارفا دحاوهو بايرالا فوهك تاودلا ىن ناك ذازيدبشب نورعملا .

 نامعنلا مومحيو ةرسفك مداو مسر شخرك ميلا ةبوسنملا ةروكذملا
 عطقنا ىتح اللياطش مج هؤيدبش اًموي زيوربا بكوو ىناورم ربقششاو ٠

 رق ىالك عما كلملا اهيا هل لاقف ب باكرلا بحاص تعج راق هام

 ءًانقنبا املق تاو دلا:كىلمو املا كلت بذات ذاق هب لاق دنا كاق قادم

 1 )155. زيدبشب (11 عمج زيدبشب]). --> (2) 11دمومع لدصق (ن.

 نتع امان5 5ع5 م0606ءءودعدس»5. ا1لدتك, ممهل عع امدنع هعانع ععوصلعست 11 5

 لمصصمتا [1طنع قع غرعع لمصق 1عد ل1 عمان ةةعوص عطاأق 0 "ةعصماتتل, 5ع ]17131[ هاناع

 "6 0ن1كدهوصععدر ممعسمتل نصع اع 3ع غندطأع أ زهددتعددتا ل دصع 1هءاسصع ءمصع

 امدح صصعمأ طغتسءعمدع. 11 ةامتأ طعمتت لع طعتمعع, لختصع طقتستع داهطتسع ءأ
 لمدتغ لختصع ععدصلع 1م»ءعع,ر لع دماغ ىنان'مص 14 كامنأ مسمر عينطتما عدم عد

 همدصصصتع يعسرمأع ءغ يدعر لع اهدأع5 عد مح مات نننعور هنت همطص طع 0 زماصسف لع

 لكمسدقع متآ1 عر نصع دعدأع ةغهتأ ءقيحدطاع لع 14 مم« عدن, 1ع ءاطعتوأ ءمصصتت ةداتك 1ع

 ممدح لع 53ه 012, بحت نامتأ مدحت 1ع كاطع دنع نع ردع ةطقصوتم ةافتك مةضصمت

 16 كك يا ( ةامتا نص لع نعد مرنمسوز عك نقال غط »عد لفرح هدحصتغو 0'ةرمتغف

 اعد مصصععد نمت 1ع5 ممد56لهتعمتأ, اعاذ يسع 16 1هططععأب لع آامسكأعقت, 6

 107 لع آ[هتاعطمد»و, 1ع المطمسمالم» لع !طهذصفس, 1ع 4دءاومدب لع ![د جة

 انس زمدع ةعطقطلتع, معملمصاأ نسمع ةطقصتت 1ع مممصأمتكب ةاقتغ انت مان

 !هسوتعاتع, ع ةدرتاع ندع 1ج طرتلع دع مرصجمتل ةطعسوتم مدعم 1'ةملنع لع
 مدح عاأمع ذ محمر 1! ةعدجعت. (عاستحعا طحت 31: © 11من[ ةدصمأ, ة هز, ان

 ءةدفمتأع همدحصسع اذن ؟610ةق. ب طوصاعد», لجأ 16 ممل. آةعدجعت لتأ :

 «٠ ()تمصل 1ع مز عد طوصتسعق ةهغ 1ع عوز ع5 ءطغحوتتج عماععما هت طتكاأعر
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 وخان الا .مالكلا اذنه لغم ىلع 56 ام لاقو هينع اغعف اهنيبريسلا

 ظ هلجأ

 .للاببو اه يعبلا وسان مني الااعلا نلعقا:لاعف اان داس اتيماس اهل لفق
 . قا مه ذكيا :ناجتلا :لضعي هاى ةنملا عفزو.,رابكلا كعنراغصللاو بايوالا
 اناف هلكب انيلا ريصملا هيلع لقث ىأ عقوف ةباجالا نع 0 لقاقتف بابلا
 قود بابلا ىلا هسار لّمُجلف ةنوؤملا هنع ىقخنو هضعبب هنم عنقن

 دكاق ىلأ هعيقوت ىف هلوق ءاووسوجملل ذخأ عيقوتلا أذه ىذعم نمو هدسج

 "ده انفقح فلقتا دق كسار ناك نا اذه اي اروظحع بكر دداّوق نم

 0 31 رجات. - ( 3ة[دموسع لهمع 31. ب (3 231 لتاقتف. - (؛ 31 روصنلملا .

 قرص مح ءعدغ 1ه طعلع نحت 1عد ةغافعطع اخدص ن 1'ةهساعع معداععأاع ممولقاعسل »

 قمطقخحتت مفسالمدصم هذ 1" ةعدجع», لتكدصخأ : «موس اعدصع 0'عدأ 235 عد عملو

 معدن 0118 نع نت !طنت ه ةصفرمتسم نصع اعلام مدعماع. »

0111:1015 114115 21521118 1 

 م ةمرسأ هذ ةطقمعوتل نسننس عععادتما هحدتخ "عامصءغ دس 1دسدعمس. 11 لتأ د

 « [اتعمدأع, مودع ننتأ د'دستحع مك نانع 1ع5 عوع]قتت ع5 هدعصأ 5'هالم([ان عا" نانح

 ردهز نعد عا 1عو مم16[ةترععد هدتح عضمص لك. ١ ب د ]نت 11 ان 12702016 ©011-

 ةعرتلممأ ان عماتت ععص عانت لانت, 3م7مع1غ ذ 1ج كمادعب مجمصاتت1اغ معان (!'ةمدح

 ١ ممعووعسعسا لع رعمتس ةطقصحتم ةئملحتل ءءانع لفعزكتمس : « 551 ادن هدأ

 لت كلع لع حئعمصتخ هسسرععد لع دماتك عد كم ءصاتعلب طماتك 20115 ءمصاعس-

 اعممصسك لخحصع مدساتع لع طدخ عا دمسدك آتت معدلعمدف آه اقعطغ ماسخ [ةعئاعب

 . 01(  هد هزم زمورأع دم اغاع خ13 ءمانرع عد [جتوددصأ 1ع ءممذإ » (ر' عدا لمصف 1ع مصقسمع

 هعمق عا ةلصفردت_مصأ لع عالع لغفعمتمد ندع 1[دصعمشم 520 عوودصخأ ن [دص

 06 ةمو ءطعآو "جرس 66 0 مرد 10 ءاأدتأا ه5 دعاعد مستمد ط أعور, ةءماحلأ :

 . « 8نآعر دز اه 6[16 1ع مغدعر ممانك ائ عد ةهان]د ععرمربخإ ١ ب ]] ةكولأ 6



 0520 113011 115 1ظ015 115 0.

 هقيقصو 0 هقوف نم عطُي م١ نم لوقيزيوربا ناكو
 عل ياا ني م مووجماس و

 ةرارز نب 6) تسهل ب ىهو 3 6 ءاطعلا ّى ٌميلع عّشوت الو ءاجرلا

 "املس زعلان لنأ سين مقالولز نأ ل ترش زش ل

 0 بضغ

 (0 8مدصواتع لقمذ 1.

 لع لتعع : « 0ه1 ط'0طغلأغ مدق غل كماد كان ة21انن" 2 ءقأ مهق 061 مدن“ دوج ةاتط-

 ه:ل0مصغ. ١ ب طوصو هةع5د لععمتغمعو ةصواسضتعأاتقمك [هدصغعد ذ ةمد لف

 دعاتسم نجوم 11 لقا : « (6هلع-أم] لع 1دهتعع ذ اعد عمادزجعد نصع هات قاتم 10ز)

 , هتكفعز هدع هلم ءالعد ه'دسعةتعمأ ماسق طعقمتس لع 101. لآع 1عو 1ةتقذع مهق

 هممد ماسك لمصف 1ع لغصقسعستي قنع ءا1مد صععمتعما اعادت نام عووع 6[ 56

 رمماهت ملعدتعمسأا لع م1. آطمصصع-اعدع تسع 501لع ءمصحعمةطاع أ 165م6 عم

 . لمسععتع 1عتع5 لعصفسلعدز تف[ ءانرع ةووفعور» طعدتتعمات», طمقتق دع 1عاتن"

 مكملن جتع حدف 1عو ددطو10عو. ١» ب ايمءوونع 130[1رتط ذطص /معقعف طنخ م26-
 هعررأم ءمدصصمع ع3قع م0101 1ع5 ةعدطعو ةمص ةتععر 11 لتأ : « لعد 13111315 59
 هعمعمأغب ها, ةدصعف زعدمجي 115 مع 7؟ةلهتعمسا دممتسك ناتنسس هع. ١» ب ]11 لأ ذ

 نمعايسعو- تصفق 0ع دعد رصف م عطقس : « (صوتعمعت 16و ممزقز ههنع 115 ةمضأ

 [1ةن«معع5د نقدصصنع لعد !ز[مصمك ءأ هدسكتعمسأ مرحطمع ع5 عمكدسأك. »
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 نوريش ةشف
 لاكلاو لامسلل ىف مويا ىلا الثمو ةحالملاو ةحابصلا ىن ةياهن تناك
 لغتشا ىأ ىلا اهنم لينلا ١ قراسيو هأبص ماتا 25 اهقشعتي زيوربا ناك

 كلم الف افركذ مّدقت ىتلا لاوحالا رثئاسو نميوش مارهب :ةنتفب اهنع
 هعم اهلاح تناكو اهرما هلافغا نم نيريش تبتجكتو اهثيدح ىنع ضرعأ

 كولملا ضعبل لاق نم لامك

5 

 اهنسح تدمأ دقو "هبكوا تضّعتو اذّهصتم هبوكر موي 1 تدشرتف
 () 35 قراسمف. 9(  )15. كدبعب. 3(  3[ تصرتف. - () 31 هيكمل

211510111 21 562115117 

 ؟ءارتسم ةامتأ نصع ؟عدحسصع ىامؤص ءعصعمأ طفالع, لمدفع لع امدك اعد

 ءطقفضسم عن, عا هز ممسل طنت ءمعم»ع ءا1ع ءدا كلغع ءقصصصسصع يعسصتدأاع لع

 طعوسأغ ءا لع اه معا ءءاتنمص ١ ةطوضوتع 1"ةهتسصمتا يدمصل 11 ةامتأ نص زعسصع

 001 عوععسأ ءأ هطاعصمتا دعد 121 ءادعر عال 5ععطعأ لاتكك[11 311 2201221 03,

 هععدمم مدع 1م ممم1غغ لع ظدطعخسم ةءطمشطتم ءأ اعد هساععد ثن غرو عسص عساف

 مممممساغد ق-لعدددن, 11 لسع 1 مغواتوعععز ءأ يمس 11 طدغ نمأ, ذ] طع 5 ةهععان-
 مدتغ ماسم 0'ءا1ع. ةءاطتتس 1غ امند نامصصغع ل'ةاعع هتصقأ غ]هتكدنع مدع طن.

 [ث11ع دع عودتحدتغ هذ دمد ةيدسل لوصف ]د ةاطتمأتمس لع ءعاست نتن لتكدتا ذ
 نم 101

 "هم دعت [ تدع جنم لعوتا معمم ذ ام طتعمت ءئالطسمع. آا1 مع دععدتأ مدك لفععسأ لاعم لتعم
 15 هةيتفع. الع 1ع ؟هدعع لمصع مدق ذ مهنلعع لعد ةاعع5ذ يتلا 2 ذل 18 180 انا.

 قامو الع هلعسلمتغ 1ع زمدتع نسأل دع معملمتغ غذ 12 نكطمفذع ءأ ءالع ىع

 مادعو دبع 1ع مدقددوع لع دوص ءمماغوعر دوما ععطقتسموع ةعد ءطهعمصعم قت

831 
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 ه هظحل اهراعا اتلف ةحالملاو ٠ ةحابصلا نم ةيآ تعلطف ةنيزلاو كحاب

 اههلستب رماف اهب هدجو نم نماكلا راثو اهل هبح نم نكحاسلا كرت

 مف ديدش هقوشو ديصم هبلقو *ديصلا قلطناو هتاقث ضعب ىلا
 ةثامو* ةردب ةئام اهاطعإو تقولا ىف اهجقزتو .ةّركلا عرسا نأ تبلي
 بهذلا رصق:اهل ةزرفاو سيفن دقع' ةثامو يسن بوش ةئثاهو.() ةنيراج

 هبلقو هنيع نم نيداونسلا لحم اهلحاو هقتلكب اهيلع لبقاو هروصق نم

 لعبلا ىلا ةدّدوقم لقعلا ةاماك نسما طورش اهلاكتسا "عم تناك ذآ

 اهب هوباعو هل اهوضري مو ةنمد ءارضخ © هجقزت لثامالاو نامعالا ركناف

 نركز 0 دي 2(  31 هظفل. - 3 ( يو ل () 1[ةصوسع لة 11. ب (5) 31 ررفأو:
 ) درفأور, --> 6 311دصواتع لهصو 8[. ل (7) 11 اهو 1 هاو 55

 لعد طئروسح ءاأ لع مجموصتكوسعم جامادع, لع ةمعاع نس'عالع ةحموصتأ قصحصتع

 انسصموع لع 1 طعدتسأم ءا لع آه ععوعع. طرمعدومع ةطدعستق 1'دردعصوانأب مدن
 هممت" لمسصممأ دع "منءزللم عا 12 مدقختامس امكعصتع نستأ ةمعمادحتدتأ مماتن
 ءا1ع ةءاهنم ةهتلمتس. ]1 لمدسم 1'هعلعع لع 1 ععصعأامع ةدانخع 1ع5 طصحقتصق 06
 اخ نص لع عد هكظ عزعسو لع مصطقصعع عا د'عرج ه]]12 ممتنع نققذءتنب 31015 لاتع مدت

 ممر»ع عانت ةامتأ مركم ءأا نتتل ةامتأ [عم"دفدف ]هتحصةسع مدع ذمص 101 عصغ

 لفوز. ]11 مع امعلق مدك ةذ طقاعع دمر "عاماتت ءأب ةاتقولأمأ ةضنحن, 11 3

 5ءاثعسم. 11 ]سن لمصصم عصغ طواتتنعو ل' 01 عربا ةوعاهت عور عصا "19
 لع طرومعمتسا عا هعصغ ءمالتعم» لع ععدصل متع ءأ آنت ةهئاسضطسم لس همطتا»6
 لع هعد ةردو عمت عمتك مصصصمع لعمل ءاتلع 1"ةزدمور" ا عسم ءدأ لم 6. 11 ]تق م10-

 لتعم امانأع5د 16و محدضولتعك لع ؟مكعننع هغ ]2 اعصقتأ همصصمع 1ع تمتنع 0ع
 دور هعزأ] هغ 1ع ممالدن لع دمر همومي ءمحن, حمص ة5عملعسصعسأا ءالع 00556لهنأ

 اهربد ]عد هحوس أه ععذ نأ مصقاتغتعسأ 1م طعمتتأمر 3 ءآ1ع ةاملأ ةتقدا ةطدت-
 دعص دعمت زها عا نيعصتع ءأ ماعتمع 0'ه11ععءاتمس مودع كمص ةررواتتم ٠

 ]عد ععقص لم أ 1عذ طقتسأم ل1 عمت 11 لقوم ممم غمعسأ 4و5 "0011
 ةروسمخغ نصع طعااع [ةمحصصع سو هرتونصعز زاد مع اه زر دمغععمأ حدف لتودع
 لع آنت عا لغموص عقععمأ ةمص مممصموع ةهكعع ءللع مححصمع تصع ادتتأع عقل.
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 هغلباتلف اهدبلو ةهج نم رهاطلا هبصنم ىف جوني اةيفع ايفاخت

 اقر هةهيركا 0: ضار اذقو امكن مءامد. ديف بهذ ماجي رماو مب اعد ممالك

 نيطلاب ماهل لسغبرما م ةساهلا ةياغ ىن اولاق ) هنورت 0 مل

 00 | ىايعي اوم يف ارش ةثلمو ىلغلا دنا ٠ هرهتجتو نانمالاو
  ىيسبلا ةياهن ىناولاق.ىآلا هنورت قمك مل لاقف ةيفاعلا نم ىسحإو

 ' و دبع اهنيك لاح ىف تنإك هذآ نيرمش لغم اذه لاقف ةقاظنلاو

 دق ذاو.ناساجخلا ىلع لقشملا بهذلا ماهل لتي اهاَيا ىديالا لوادتو

 مايل اذه لاغيك كن فظنو ترهط .دقف (ااناياظح نم تراصو انملا تلوحت

 الو هلوق هللا قدم كلملا قدم اولاقف نسدلو بيلطلا رهاظلا منهل رهاطلا
 | 1[ نواز زؤقو, نس 80 لآ :نآلا هنورت. بع 0 0 ةييصيو. © 38 اذار 6! ةلوع

 اناباطخ . '

 115 معدفدتعسأا ندع ]جه زردنعأاغ لع د ممعع ةععدتغ عدامعطغع لقصف 1عد تلك نانن

 ادن همت هتعصأ ل ءالع. [ءمتدودع ةطمضوتم نأ ةصكمسصغ لع 1عدعن مهموم ذل

 ]عدو ن1[ رعصتنس الغ "عدم ماتع نصع ءمنردع 0ل'هدع لع ددصع مهقصغ عا ل طصضتاباعف

 سصسسصمس لتععدو ءا 1عدع لعصمسلد  مصسعسأ 115 12ج اممانحتةتعسأ. 115 مردود

 لتععمأ ند'عالع ةامتغ يلع عس عسا ةصماتسع. ]1 هنلمصصم هلم لع !هحعع لذ

 يدنمع هحعع لع 1!'دعوتلع ها لع ]د دمتلع, لع ]و ةهحسصعأا» ع خذ لعد طيصتتولل
 انمصق هحتعع 1ع اعماع مدعطنس ءأ آه أ معد مات لع دحتصر, لختس ةحتص ماسك

 . اتسمتلع ندع 1عد رتعتح لن ءمو أ ماسك ةعمؤوطأاع ندع آه مدتخح ةنءع

 ١ هورحأغ. ]11 1عترع لعصصمصلم : « (نهرصسعمسا ]12 ا70115-013722 22012[ةغصقطأل » ]]5

  ممممصلتععمأ : «لكءامقصعسعمأا ةوعؤوطاع ءأ مانعع.» آنع ممل لثأ : («٠ عدا
 آ[سموع لع ةءطتعتص نمت, د]مرك5 نتن عأأع طل نامتأ مهك 2866 2015 ءعأ لان *ه[6

 مموفودتغ لع ]كنس هذ 1'هساتعب «عودعسأط] هنأ ح15 ءماتزرع لك معداععسصمسا [ق

 رسصصمصلتععوز نه معموعصأ ند'عالاع عدا ثعصسع لع عم عع» ءطغق طماتكق ءأ

 ند عالع وأ لعتعدسع اذدصع لع ممد 1جوتغعور ءالع ءدأ مانع ءا !طصحصتفعات ]نع

 ىدصتصصغ نعاتع مسمع, لمصغ 12 ددطوامصعع عدا رجمعع ءا لمصق اةودعالع هد

 مزأ ع نست عدأ طوص ء( ةومةظاع. » ]15 لتععمأ : « آرع 01 2 ؟ةتقمطز م11155عنأ

 56 01 ةامع مصطعمنعد رجوع انزع! 1201551025- 1005 م اع 5
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 ةلاقاشم ةادهس 1 ج هبلق 0 ذل هيدل مل اواج دادزت

 برطملا "خبلهفلا ةصق

 هل ليقف زيوربا نمنا سلجم ىف مسمئرو نميرطملا سو سجرس نانك
 دوعلا رقنب سانلا قذحاو مهو ةرضعلا مدق "دقورم لسا نم .ئتفنأ
 مساق كلملا سلجم ىلا لضوتلا ىلع مزعو هب مرحأو هيلع هيلع ءانغ عييطاو
 0) 31:5. ةوطخ دادزي. 9(  31 هناكم اتوا -- 260 3[ ىيلهفلا, 66 ةثمكأ لمسد

 هدأ 1ع كدهردنانعي - () ( دقو.

 ممحمو لع مص ةصتصسعمساع ترجو تم تاغ! »+ ]15 دعد د! ةععسغ هدم هناك لع ادن

 6هغ هد [هتقدمأ ةوص 610:

 5عءطقسم , ةطقاتت أع, 06 هعدكه.0'ةهصععت» لمص 15 مجعد ل ةلطقتصوتت أ لع

 هءمرصرتور" عع 0ع امانغ ةدص ءمعادت, 06 اعآ]ع دورعاع يحتل عد ظغ ذم ؟عصصع معاصم
 كرمدتع ةمعفن ]اج همم لع اةادععر اه طلع 06 1" عض م61 عا (نع 1ظسخ, لتاحهصب

 تعطقعتم ءا1ع-صغستع نتل 7 2200100 عااع ملط عع55عب مقطع لع

 ممعهلتع ةد مامعع, ءغ ءالع ةطاتصغ هتصقفأ !هطرعأ لع دود غول.

 1115101115 ١1 4181:4115 11. آءآ لآ 5111.

 ددصلرتك ةامتغ, لمصح 14و ممثدصتمصع !صانصسمعو 0 ةطوصوتم, 1ع ممعضتع# ءا

 16 كدعأ لعد ممانخا عمم. ةحمصت ةيحوحتخك نتن زعدصع طمصسع لع ![دنحجبب لنت

 ةامتغ 16 حاسم طقطتلع زوهدعتمع لع ا!دغط ءأ نتن عد فه ععمسسمدومفسأ 0ع هما
 1مكاستس عدأ, ءطقصأمتخ لنصع !دعجمد امددغأ ذ ؟هتخ 06112عابمع ءأ "هكا فددتأ ف

 ععمق مقرع دود زعم, ةامتأ رءصان هن 1م ءمصنع أ ءطغعضءطقتخغ ل انمانت عن 6عغ5

 لدعم ]ع5 "ةدصتممع ؟ةصحت از نعد لح "وزب 11 10أ ةنحان عا 1من 1201111 10111:
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 هعم هقوس ءاناتسكلا لح افوخو هل |3 فسخ ()دعقملا ميقملا هذخأو نسجيرس

 مب ىلع نيمياوتبلاو باقل اهثرو زيوربا سلجم نم هعنم ىف ليحل لعاف
 اونهوعف هرسبخ طاقساو هركذ نط ىف ءامدنلاو ءاسلبلل ىلا عقشتو هاِتا

 ْ ناد و دا ةبيدلو .ةبيغلا نم ىقلو ةذم نبلهفلارما مكن ىّتح هاضر

 رايكتمسلا ناعسيلا | 0 ىلا لشسوتف ةفيطللا ةليدلل ل اا

 ايبا (3) ننسد ىلا ذبلهفلا ادعورسلا ةرجت تاك برشلل ددوعق تقو

 ىم .ةرجمت قلاب بصورتها طبرب ىلع لقشأو هسبلف رضخالا ريردلا نم

 ( )ب دعقملاو . ميم .(2) 11. دكو. يع (8) ) تسر.

 دعما امصغ مدنع ]د )هلم تمتع ندع مدع 12 سدتستع لع دع انمدحتعم ةصماسلسا

 ٠ وورع نع مكته1: 11 ةمحرماهزتد لمدع غهددك 1ع5 مممازتعمج مودع 1ع اعدت ةلامتعصغع

 لع هعو مقفدصتممسق, عمعسمم رجوع لعف لمصف 1ع5 كطفل ءالأوصق عا 1ع5 مم»اتعاك

 نحن لع دتعما 1'"ةعمص دتعع تأ متم 1ع5ذ هسنق ءا ]عد مصحتحعم لح رمز لع دع

 رجمتست آنت ؟هتننع مم ممتع 1ع زرعتسع ءطقفصأعم» عا لع دع ممق اصمت عد مهعأ ع

 (نعو معمومسصم وعن دع لعدم ةصلمتعمساأا يسن طمتعع نع نحت نت ةامتغ ةعمفوطأع
 . لع ةمرتع ندع, معصمصسأ يدعاوبدع اعمر, ["ةلطاماطعلط لعدم بدعم ةعطمت ءأ

 ١ ةمرمدحاو مصع عممصلع ممعانتطعداتمم مهدد ةانع اعد لمصف 1[هدعطعع ءأ

 ٠ فوت لقصف ةع5د ةورمفرتهم 065,

 . هنو م6ءءووزأ6غ ةصصعمو ةلمعذ 1["ةطلماطعلط ةذ  هحتومزع ممععوس5 ف نص 1286-

 دتةمح دا دام عغصم ع. 11 5'ه0ععددم هنن عمضلتعم لح زهعلتس لمصف !علصتعأ 1

 . ةللقتأ ناتعاودعامزك دع ل عساس ءأ ادخل آنت لمصصم نسمصأااغ لع هه عدتست

 هأ آنت لعدتدد لم لع انت موسم اا ع ىنتمسمل 1ع موز هذ انج ععمتأ هس ماهتكت

 لع طمتعع, لع مممصتع» ىمنع نص ةعطتعع لمصصتسمسا 12 ماهعع لس طقصوتتعأات آنع

 يدسلتعم ةممقءعماتا. خد ممدسعمأ هاذ 1ع رمز لعبوتأ ؟عدتع 5 ةقدعماتم ةماتكقاتم
 ١ همر عقر 1"ةطلمطءلط ملغ اننتك ءمذاتصمع لع دوزع دععاع تأ ةاعص "عمغاتأر 5ع

 تكسستأ لخمس [نغط لع ناعم معرعاع عار نامصخأ مهمددكغ ىاتنع ان 0عق كررت
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 زهتقي مو اهناصغأ نم ىنكقف زيوربا سلجم ىلع ةفرشملا ورسلا رامجتا
 "”دعقف هامدن ىن كلملا ءاجو ةرهتلا قاروا نع هدوعو هبامث ةرضخل

 قطنتسا هبيرشيل ماهل كلملا ذخا اتلف هترضحب منكاما اوذخاو

 ناتسلا وهو هلبتاف مهول م اًيطم اًبقط ءآنغا ىنغو دوعلا ذبلهفلا

 و تنللظف هملطإنم [ممغ نكس و زيوربأ هل برطف ذيرفأ ىاأذزمابو فورعملا

 مرتو رقنلا نيلنهفللا ذاعاف ناغلا حدقلا زيوربا ذخأ ف هناكمل نطفي

 رّمكف ) )3( 00 فورعملا ناتسدلا ومو رهف دعب (: ٠ءانعلاك ًانغب

 حدقلا ذخا يار رف هيلع رّمعُي مف هتوص رنا عّبتتو هبحأص

 (0) 6 ىقف. - (2 131 انغلاك ام. 9(  1155. راخرفلا ريودتنب.

 لس طمسأ لعدودعأف هد زجماتحدتا ؟هزع 1ه ءهمصصردة عدتع ل ةطوعوتتو, 11 ةالصح

 هاه112 همات ل عمدعمأ لمص ]عد طعوص ءاجعدز عاب ةعوتتمع 0ع 12 همنا عدس ؟ةكاع أع
 دمرد مواسم ع عا لع مد ]هتطب 11 مع ممانحوتأ ةاعع ليماتس عاد لعد 1عدتلاعد لع
 1 'ةيعطعع ]بن عدعمت ةرعسحام عا ذ'هفدتأب 1 عد هسسصتق نانت 1 2 ععمصرم و عدمت ع1 0ععاتزم مع
 1متر مآهععد مدخقد لع ]ست انمدنمتل مغ 12 تماتزتع وات 1جدرن0لعع, !"ةطلطصطءعلاط

 116 ممومدصع» 1ع انغط عا ءطفصتم تضع فان عا عدقع ءطقصقم» نتن م0051
 تسع لع صدم عدول مد ز زهد فتك هرج 0 عيهقح ه1 عما عس دس انصع مدععتلا ع. (ب نامت

 ا"هنع لع 1! هجافم ةذسالا». ةطوتصوتم دج نامتخ مهحتا أ لعصسمفس مه انت! هحدتأ

 ءاطفصأم. م ءطغععطم 1ع ءطقصتعتمسب دصمتذ هرج دع لفعم دج مده 1: عم ءاسفتا

 هن 11 دع اعمقتأ. 0تقمصل, ةصقدتأعر : ةطوعولتم مدتغ 18 دععمسلع عمات.

 1["ةطاقطعلاط مععمدجسم ةدعج هز هدعتع لحب ]تغلط ءاق مؤءااع» هحاعع انصع ةانقهكع
 د 6ململتع تصع ءطقصمماد , انت م0111 انصع زم هنمددسبمع مدصتسع نءالع نات

 م:هلستأ 12 ؟كعطعوددع ةزمعغو يديد ('ةاهتا 1'هتع لع وجا هعس-ة/ه نخل
 ةطوضصوتع كغ ةمعصءةنلامف ءهغ هةعدم : «0ط 1'جلسصتعماطاع ءطقصأل '!هدف 1

 دج ءعصصط»عد لح عمد ه1 هنعمأ ةاع همعال1 عدإ ١» 11 لهدم !'هعلعع لع ؟هتدع

 لعد مءءطعمءطعم ممستغ لفعومجتمع 1!'دعاتماأع هد لت وعدصأ اعد "عود عرف

 !ا"ء«ملعمتأ ل5 دعمدتل ]12 2هزجز مهمتك هرج د ةردعنوتأ 7225 1ع ءطفط عاقل
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 بوصف عانممالا عمم ىذتلا عامسلا كلذ ىلا قوش دا هيو تلاغلا
 ناتسدلاب برتطاو ”هقيغن ةينو هراتوا نينحب رحو ىغو نبلهفلا

 زيورببا كلاقي ملف ةارضخالا ف*رضخالا ىل زبس ردنا زبسب ىورعملا
 اهتأ ىدانو ىاتماو يبارطال هللا هلسرا كلم الا اذه ام لاقو ماق نا

 تاو كتعلطب ىتيع عتماف 6 ككانغب ىعمد تعتما دق لضفملا نسحملا

 كللإ اًدجاس رخو ذيلهفلا لزنف ىرورس كب تيل ىل روهظلاب كناسحا
 رَسِف هلاح ةروصب هربخاف هتّضق نع هان ![بيحرتو ابيرقت هعسواف

 ةتسفنل هصلخساو هثانغأو هماركإب رمأو هكانغ ىلع هموي ّمتأو هب

 (1) ( هنهنو ةراتوا: 71 هنغن ةغنو ةداتوا. -- (» 31هموسع لوضو 11. ل (3 11 كيانغل.--

 5 (:ابيجرتو . - 19! 1 هماركاو هنانغ ىلع.

 قطوصوتت مضغ 1م عمتكحفسصسع ءمدمع, لغدتسمساأا ةصاعسم سد عصغ داعسلعع عع

 ءادمصأ نت ةامتأ نصع ؟01١ترمأغ موسع 1ع5 همعزا1 ع5. 1!"ةطلقطءلط زهددم ءا ءاطغصأم

 أ [ةقعتسم اعد هبت عدس مدنع 1ع5 ددصق ماهتساتكد لعم كمساعد لع دود ةطقانا-

 بعدا ءأ مدس 1م اعدلجع دحملتت]هنمسد لع دج مزعج 11 ءطفصتأم هدد !'هتع لع 30-

 هدو“ هناء, «©ءداؤ-لتعع «1ع ؟ةمإ لهصق 1ع عمم. ]نع عمت طع ]مانا 5 عصح6-

 ءاطع» لع دع 1[عععع أ لع :لتعع : « (اعوأ ةقوممقصعسأا نص ةصقع نانع طلاعات

 هرحال0ا76 ممانت" طم ةصماتحت هز عا طع لمصصع» نصع ععوص لع لهستمدوصععإ ١» آكخ زا

 نيم : « مةصغمعدح طاعص]دت اعدت طن اتعص5 0ع كطمعمع» مصعد هعال1 ع5 جهد

 اند ءطقصتي ءاجفتحدع ةتنقذا طصع5 زعاتج مهد 1: ةكمععأ لع اه مععدوصصعت معاق

 ١ 16 دععمتت هذ اه طوصاغم عب لع مممصاعدسأ مما نمتأ طع ممصواتع تعض ذل 4

 . قمدع سعر ةرعمسحع مدح امض! 1"هلط]ملطءلط ل عدعوعم لتأ ءا دع معمداععمم ذاعض»
 لوتس 1ع متر نحن ]دن 2غ تس ةععدعت] لعق ماسك طمصم»عدطأ عذر اتت 2-01

 1و عمدصم] تسد عدخم لع طاعصحعسسع تأ طحت لعممدصلم 1عو كععمصكادصسععد لع

 وود ةحعصاس ع. 1ةطلقطعلل طخ ةجوصخ 1هتغ دمص ممعغ, د1 طدغ طعتصعتح (6
 هجمت معغذ لع ]ست ءأ مدقدد 1ع "عواع لع 1 لهانعصغع هذ نعمت أعت دور ءاطوضأت

 11 لمدصم 1'هلمع لع ممسصمتع اهموعسعمأا ذ دمص ءةماسعاتعس عا لع 16
 رد عغأسع لمصف تصع ةزاسمامد عال نسنأ ه'عذأ ماسك تعصف لغورسععو 11 1 ةاع

 (معادو هذ دد معمدوصسع عأ 1ع ماهعم ذ 12 1ةأع لعد طحتتقتءاعطق ع دهن تولت“

58 
 الا 5 241710417



098 1115101115 1215 5015 2158 5. ْ 

 هاكاشي اهب تقو لك ىن هينغي ناكف 0هترضحب نميرطملا ةساثر هالوو

 ىتبلا تاناورس سل بحاصومهو هبرطُيو هبجُي ام هيناغا فركذيو

 مرمغو كولملا سلاجم ىن موهلا ىلا نوبرطملا اهلوادقي

 هل تعققجا ىلا سّدافنلاو صداصقل ركذ

 ايندلا قرهتظت هل ام ئذلا سك ىناوياب ىورعملا نئادملا ناويا اهنم

 ىف هركذ مدقت دقو ةبْيجلا ةيئبالا ف لققُي هبو موهلا ىلا قإب وشو

 وهزيوربا نا ىلع ممنكاو هملا هنوبسني مضعب ذأ ناورشونا رابخا
 حاسلاو حاعلا نمريرسو هو © سيدقاط تخت اهنمو ؛هآنب ىذلا

 0-11 دورهسملا 19: 34 نسورو قاطع

 ["ةطلقطعلط آسن ءكطقصأمتا ة1وة, هد غهانأ [عررط مكر 145 ةتلكذ نانا 6من 63 ة1ةضأ

 ءأ اتا 1ةتكدتا عملعم لع لهصق 5عد ءطقفصفمطو هع نادت آنت زماةتقفتأ ةغ 1ةصدد

  معقةلمطط هلأ 11 هدأ !جساعد 05 (ن]هتنلك :هزنهتتقت تع 165 ءدقم [عاتتو

 م6 مما عرج ةقاتحت عرتأ عاد عمر"ع ةتحز هاند" ' طاحت لوصف 1و طوصو نعاف 5016 5 ]مدتلست 665

501] )1 211165 06150218865. ' 

 318115511.1.5 1 225 84115 27 م1015: 5 طلخا

 آن نصع (16 نعد تا كيال ةامتأ 16 مدلهتف لع ا١لدعقتم , :ءمصصتن

 ةوانق 1ع طمصم (ع 121010 11570, ([اتخ 05 م25 مات مدععتا كمصق 14 مهمه

 11 يتواع عمعمتنع هسرمس*ل طستر عا ءعدأ ]نت دع 1 هدد كتع مسمر عمطتمل عدسعما

 اهمدودنمس مهضاع لع ةدمععطعم ةلتظععد. 11 هج دن لفرذ ناغ 1منغ مم عدم ءاح
 لعددسدك, لمصف 1'طتوؤمزعع لئخممةكءطخسضجةصب هممعع هععامتسف هج ةكاسطسعم ا

 ام فصقاضت عاتمس هن عع عمان ممقتك ]2 ماسمدمأا لعد هيياعسسو ةحزرجورساعسغ نحل

 0.016 مدفاستتا مه قطوصوتز. ب انصع هحاعع ممعتءال1ع نامت 1ع 1 هلا وادتع

 100015. ( نامتخ حس اممدع 1دتغ 0: هذعع عأغ لع طمتم لع ةععاعب لمصأ 1عق
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 . انعاوذ ىنونامتو ةكام هلوطو بهذلاو ةضفلا يوم ) هتانيزبار دو هيضاقنم

 م [فاو مارش هرشع سج ييجي نوإ ةارذ هييدارغ ةثام 77

 انسب | يلاقالاو هو يصل و كلفلا يوسفي ديس رزاللا

 "لدي ام هيفو تادّتصتملاو بورسلو سلاجلا ىن © متاميهو كولملا روصو

 ظ حابيدلا لقد لعمل هيلع طشب ةعبرا هلو راهنلا تاعاس ةفرعم ىلع

 ظ 0 اهنم دحاو لك نتن بيارفلاو كلأللاب عشرملا ة يسنلا

 | نوقس هيف ىذلا ريبكلا ج اتلا اهنمو:ء ةنسلا 6 لوصف نم هقفاويو

 زيفاصعلا ضمب ىكحت ىلا زل اعنَضرم ناكو زيبالا بهذلا .نم امم

 ”ادلا ىيراهب جصتسيو مالظلا اهنم فب ىلا ةقنامترلا تيقاوملاو

 0) 11 هنانيؤباردز © هتانيزباراد. - ( 11 ةروص, '(  6 مهتامج ٠ + () 8155. لدت.
 5 ةللهصوصتع لقصف (ر. ©(  11 صسنلاو . بس (7 31 ايد

 مامودعن ءغ 1عد طقطسمأ#عدلعد ةةمتعمأ ل هعععمسغ عا لمع كو 1مصعدعسع ةاهنا

 لع عمخ 01126 ةص أف 011063, ه3 1جععستس لع هعدغ انعدام 22001 6[ 50

 طحسأعمع لع يدتسقع ءم06ع5. ذانع 1ع5 ععولتسم دع انواتحهتعتأ ع5 ةافوعد

 لع طمزف ممتع ءهأ ل ةطغصع لمصغأ 1عد قلععو ةلمتعسأ ل5. (ع اعؤصع نأمثا

 ةمضصمسأغ لخحس طق هوستس 1236 0'هع ها لع 1دجتفءاةمملت, هاذ ةاهتعسأ دعررتن-

 ةعجاغدو 1ع كعأ ءأا 1عد ةامتلع, 1عد هلوصعد كم 20012 ندع عا 1عد ةعمغ كتسد هلك
 ةهتصقا ندع 1ع5 عمتك عم لعدد 1116 معدتعد ةهااتطت لعذر, ةهزأ لهصق ]1 طقصعتعأب

 همز[ لمسف 12 طوخمتلاع هد خ12 ءطقمفدع. ]1 1 33211 جاتقذأ اند 2266هه15126 11

 رسمتودمتغ 1عد طعممععد لص زماتع. آنع عؤصع ط[دتحصغمع ةامتاغ ةداتغمعمم عدأ

 مععمتج عما لع نسمع اهجتك ع طعوعمتمأا طعوعطغ ل'» أ همم 6 1

 هغ لع صيطتمر ءا ءطفعانس لع هعد اهيردتك دع هرحممأمتأ 5م6 116سم ءدأ خذ 1"نصم

 لعد ةدتومصدف 0ع !'ةصصقم. د 26 هع مورط طع ةامثأ ةاتقدت عروس لع هوان

 ممصصعر "عمالعدمسمسأ ةملحمس اع هج لك ماتت 1 علق 3 معلمو لنا

 معووعمدط]دتعصأ ذ لعد هعدلك لع مهمتسعدسعي لع ممطتخ عععصةلتسق هع ]عد
 نمعأو ه1 نسصتصعمأ 1ع5د ةدغط»عود عا لمصغ هم دع ةعرتأ موسع 5 ةعادتعع» لةددق

88. 
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 يأ دك نعال نرسم انهيل, لمشتن يلا :دزمرلا بنصف طهلزيلسيةفيللل
 اهب قلعي امعارذ نوعيس اهفرذ بهذ ةلسلس ناويالا نم قلعي

 ةتوخملا خنطملا أاهنمو ؛هلقتيالو هيذؤي الو كلملا أر نشا هر اهك حاتلا ظ

 هذشيبلا نم هةذقملا دنلاو دّرمزلا "«ببمظزامألا 2

 يدب علف بن نويل حرخسا ىذلا راشفتشملا بهذلا اهنمو' جزورمفلاو
 اة 0 2 نيللا عهتلاك بهذ نم لاقعم لا

 ق ليتاقلا هنم 0ذقيو عبطنيو هيلع ضبق:اذا عباتمالا جوزف

 ا مرلازنك اهنمو ناكتاب وسل لالا

 كلذ قش هريغ اكلم عبصنو هاا ملعقو "قيروم هرهسو اهكلمم مورلا
 ! 31155. اك جاننلا هيو او (2( 6-5 ةؤووا 6 انج 0 11 نككوأا حا جاو لكسلا.

 5 اادصوتع لدمو 11. (  )1 ىو. غ7 ( ةضسيو . ' (3 3155. تناك. ب (" 11 قيريوم.
 © حتصقأ رناتك قق

 أنو صتتاف هطوعمعف, ءغ 0' ثصععدسلعد هذ !'ةفرتععا لعدودعا]ءد دع !هصلعتأ 1ع
 عنج لعف مؤ ععن. اتمع ءكطقفتصع لمد, 1ةددعتع 06 دمج صاع-لتع همات06 عقر

 ةتاهتأا ةدكرمعصسءلسع هنت ماهكمسل لت مولقتن, ةغ ]د ءممعمدمع ةامتغ هام عطغع هذ

 نمااع ءطهتصسع. ةطس نت'ءالع [هدعطقغ] 66 لدن هز ددصق 16 عقمعر» عأ ةدصق

 معوعر» دمع 1 نت. ]1 رع ةحدتأ ةتتقذا 1ع رعد 0'ةءطععم, لمصخغ 1ع5 ماقععو نامتعما

 [هرحصفعم لع مدطتم "مادععد ءأ ل' ةدصدععهسل عفر ةا1ع زعم لع ممل 1متخغ لع كمدنتتل

 ها لع تصون مزوعو. ب طوعصت نعد رممعتعت]] عد [عجدسدتخ هتتقكت ]هع ته!|ةمطأم

 انت ةحوتتل نع ياسمتغ ممسسع ةقطمعوتتم لخحصع متسع لم '["طنطعأم ('نامتأ اننا

 ا!طامع ل مدع لدن م0105 لع لعتج ءعماق 716/01, كهدحردأ1 ع كمرسصحمع 3 نع جمأ]6ن

 اومدوم'مخ دعدعمتل عا هرع لحصف آه هدحهتسي ذل موقدمتا ةماسع ]عد ل01 عاف أ 56

 اهتمدوتل ممملعاععز هد عد لوجعمصصقتا لعد 8عاسعد, هد طق ؟هتقفتخ "ءعرمتءد نع

 ©12511116 2 ممعست فسم مرصع ءاذ] لع عممتخ عمرصصعز] نامثأ 281:31:8121]211. تح

 آ1 7 هحتوتأ ةهاتققأ 1ع 16يوم ل نء»دغ, لمد 7011 !"!تداماعع : انممدونانع 2

 هزم[ نلاتع 1عو (2"ععد هحتدهت عصغ ةقددتآال عا طدغ 1عدع مز 1[ةنععر قود 1آقم0-
 مع, عا ينتاك ةحدتعسأ مممعادصغ دنس هحاعع هز , 11 ةردعوتتحتو ندد ععمض( تلقح
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 ىنيثك شيج ى «:زاريرهشب ىورعملا نابزرملا حّرسو هل ضعتماو هيلع
 رمماحو ضهنف ديدبل كلملاب عاقيالاو قيروم راغب بلطلا مورس ىلا

 ١ يا مسسل هه ضو تسلق ا اممم ذفنأو [ةلجحلطلا

 : كاملا 000 ا اول عع يمل

 هاربر 2 هلام 0- انتنلا ب انثادعا ىلع 0 0

 1 15. ع ءأ ةتسوأ انك طوق. 2 ( قرم. 3 وو. جتتغي. ١ ب ا

 عرس ءأ نأ منو ىرتضعمامعغ. 11 ةحح مرتو 1ع مههعمعطقسم ءمصصتت ةهانق 1ع همدد لع

 ةعطقطعطوعخم هحوع تصع 1معاع ةعصغع لقسم 1ع مدجت5 لع آفاق مماندع ؟عدقعت"

 اه محمر لع ة1[ددحسعع عا ممسع ءطقاتعم 1ع ممادحت عودت "ه1. 5ةءطقطتط 2 موسأنأ

 ءأ[ ةدوزغوعم ةلععدص لسع, ل1 ععمصتأ نص ءمم5 0ع اعؤاترمعد ع5 (نمدفامسأت-
 م01, ننا ةاهتأ 1ع عدطعع لع 1[ عصيحتعمع ها 12 «6ه1لعمعع ممزدلعم مات ا

 متعااسع ]16 هزؤوع. ]نع عمت, لقصم ]م يىهتساأع ندع 12 حتللغ مع ظنا ممفعر هع

 ممفمدسم هذ 1 ظيتاع ع عمحطدمعواتقي كانت 151ءانت5 0ع 565 172155ةولت2,

 :٠ :ةمفومرتو ءغ دع5د هطزعأم انتقد ممععدمعي عصاضع ةداععك 12 كعملع اتت, هان لع

 ع5 ءطعغاتعمسم, ةامتأ هعالع دنع اهوتعالع لغودم ه ناغ صتعتلع. (0نمصل عد

 ةتقدعمتسح ؟امعوم موت عصف لقصف 1 طقتشاع مم عرس, 1ع عم معا عم 16د ممانمدغععص أ
 مرتو ق1 عمصل سعر لع دمرتاع يستام امدصطغمعدغ هددك هت ممانح متع لع ةءطقأطت“

 . طقتضفمو نادت داعم عصمت عا 1[عو عمحوزتو هذ ةقطقصت 5. (نعاتتحعا عد آنا هدد عزت

 الغ ءغ طعتععتح , عا لكأ : « طكبمادغ همز آلاعات (ا01 0115 8 5660111011081 5ع

 هم معق, نانا ه [دنغ لعق نعماك »05 ةتحتلت ة1ع5 تقصاعع 205 ءاجعطل]5 , عأ 5

 0 عمدمز6, 5*0 طماتك طع 9 هااعم لل هصق موق, 145 كعادعووعق لع5 ؟هزك لع

 ظمفنصت , 1ع5 ظوصمعم ءطموذعود 0ع ]تعدو امموورعو هأ ع نسنأ ا ةلونأ لع ماسنكد

 ةموطتتك لقصف 1عدعد ملل»عد صكمدتمإ + 11 لمدصم 1['هملعع ل 21[ععاعم نذ اماناعك
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 اكو روغلا زنك اهنمو « درواذإب خك ةّيسافلاب ىو ملا زنك ىقست
 39 دلآلا هيد لسلق هيروتب هل انضرارمثي ١ ةركالا ضعب

 كاملا باب ىلا راكحالا بهذف اًبهذ ولم مقمق ةورع ىف ةّيسرافلاب 1

 نع كرف اهتعيدو حارقسإو شرالا كلت رفحب كلملارماف ةضقلا قاناو

 همن اهنا هور ددتكسللا زونك مومو ايمو اشعال مف
 اهنم اءمقمقت راكالل بهوو اهيلع هللا دمحل كلملا ةرضح ىلا تلو

 ةّرَصضو نسمح ةضور نيرمش اهنمو «روثلا زنك ىست ةنازخ اهعادياب رماو

 ركبوبا لاق اك تناكو لامكلاو لامه ىناهلغم ري | ىلا ردبلا
 را

 " 0 ع ىن هذ م

 (0) 31 حابرلا . ا( < هرتكآلا : (ريست داو ا انا ا )0( دل ءعك 0-0

 2 )5(  () انقأ

 عمو كت ءطعموعمو حط امنومرع مدعاتعمس]ت عر, ممدصصصسغ 1ع 17ةق0“ لس نءانغ, اد

 ادصومع موعددصع 1غ هج0]-:-1340/ 4مم. بس ]1 ةحدتخ ةويهلعس عصخغ 16 176507
 0 ممم. الد هنلاتح ةاعتع 1[ةطوتتعمتغ دمر ءطقطتت 376م 9 لعدتع طءصاتكم.

 15وانع 1ع دمع لع ]جه ءطمضسحتع, ناتت, هد ]هصوعمع معمووصع, 5 ةرمزمعأالع 0/0602
 هماعد لفصق [ئقصقع لخص نوقع معصرمات خه. ]نع هتلطح لعن دع "عدملتغ ة 18

 متنع لم م1 ءأ 5غ قممدتأا»ع 16 1211. آرع مز لمصسم 1'ه"لدع لع 1[ةدتااعت

 نع ءدقسصتر» ءا لأعم تاموتعع 1عو "عطعقةعق ن1 17 ةامتعفأا 06 موو6عؤر 6ع

 نتن 1نأ !هتأز هد هم ءاتتتف هعصأ ؟ةقع5 "عطصتأتق 0'ةعوعصأا, 0'0» ءأ لع

 لماتوتتج ةيبدصأ هنأ مهعاتع لعد غومرتك ةمكمادتك مهن 4قلععمسلسع ءا ممعاقصأ
 !"ةرحرععزصتع لع دمرد ةععوتت. 0م 1عد ممرعأم هذ 12 تمادنع لت 01, ن1 ةط 10ه

 دزعت. 11 لمدصق 1ذنص 04 هعق 78565 هنت 1ةطمتتتعتس» ءأ 816 [6م0هوعع 1ع5 ةتأتعف

 كوك نص مةوورع ممدصات6 16 17650" اممايإ. ل طوعطصت ن5 10617611165 *

 ةامتأ هسسفوت 5ءطتعتسر 16 ردعلتس لع ]2 طعوسأغ , 12 "كحدلع لع 15 ماعاسع [تضع.

 لوصمتك هذ 237314 الات نع [ةرطصطتع 311551 هطقعستومسأع أ 311551 781-

 !هتاع. م ممدحتدتغ آت ةجدماتوسع» 1عد رعد لة طمذ-ظعاطم د]-اكطسفؤسضممتلت :

 ل[دنصاأع طعوتتأامر 10ا1165 63 د ند'عالو مدعدتأ, ممادك !دلأ معصقع» ينا كىأ زصانأتاع لينع

 16 ةهاعز] وع 1غ.
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 ٍتاَداَعْْلا ٍةاَداَعُم لكوُم ْمُهَعْبَط نإ اتيدح نّديِعت ال

 ذفنو لالا ىنمع ةيتباييلأ اتلبو رانلاو ءامليأ ىنصو اعماجو ىنسحأأو ةدوجلا

 اشف كلملا ىلا هربخ ءاهنا ىلع دحأ رسب : (قفنف ءاضقلا هيف

 سيلزيدبش نا هلوق ءانغلا ءانتثا فاسد ذآ هترضحب ىنغيو بروضي

 2 (0) 0 قفف, ]1 قغتف.

 !؟يا16 هحعسص ءداع, صدت عدتم 1عو ةمصقعو , عم زرعتصعدوع عا عم طعدتتاع, لع ممصع ندع 1عاتم

 يؤ لغاذعمأ, طلعم يدل دمنا لات

 تمص طتئامتمع 2 نأغ لفرذ 00 0-01عوورد5ي 11 ءوا ةصصتأاع لع 5

 مفرمءاع». قطوف هاج هل- هدأ لتخ :

 (0نتقصل , عد ءوحكفساأ لقصف نص هعععلع ل ختصتد , انت 281:15, ماتت" 1عق ةصانقعال, لعد نك ةصعم

 ددعمأك لم مدق556 عا لع5 ءطموعف ذ ؟عضهتت“
 ١ 6هرعلعتمأ] لع "عمفغعع دبع م"ةعلغز فدع 1عدنع مهكسعع ءدأ ماسغفأ عحصعستع لعد "نم ال05

 . المع ةماعع مع علام عد له ممووعددنمد 0 ةطوصوتم ةامتغ هد عمل

 ةعاطقاطلنع, لمدغ همانك ةحمصف ةئدلعسم عدغ مدعلغ ماطق طقسا. (ب ةاهتغ 1ع ءطععمل

 تستوسع, 1ع مع لع 1['ءيعءالعد عع عا لع آه طعوتتتم, مممصتفخمساأ عد طبت عد

 نيمانتعد لع [[عدب ع( لد اعد. آمعدونتل نأ [عدممع مدع 1ع ممقتتمتك هعاأ.
 . نسنأ ظحغ ةعتسا مدح 1ع لعداتس عغ يدل ممادمتأ, مععدوصصع 2053 ع
 . ةملممصع» 1ع موز. آنع ععوصل ةءدجتو» ةرتدصا ده عموصعم آاةطلقطءلط ممتن
 ويدل طحن هردستأ 1ع دنا هحوع مدغم هععصعسا, 1ع ممادفت عم , 1025لياتتل 8
 ها هطفصتم لععدسأ ةطمصوتم, ةساعملتتفتأ هدد مدتاتعات لم نطقصأ انت 7ع

 صدم 056, لمصم 1عوسعأ 11 لتددتغ ندع زردصممتك ماس ةءطقطلتق مع تقاتل
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 كلملا نم .لاق' 5| ةذخاأذ دقق زيوربأ لاقف ماني سيلو ىري ابل سلس

 هطبارم ىلع سرف قلارشع ىنثأ ةلمهج ىن دبي مو قلقو عزناف ثعمش

 الو ههباشت بكاملا نم ةعبرإب هدعب للعتف هدسم دسي هنع اضّوع

 قو ناببطملا ذبلهفلاو سجرس اهنمو ؛هبانم بونت الو هرابغ قشت

 هسفن 0ىّذغمو هعمن بيطو هنيع ةّرق اهنم لك ناكو اهركذ قبس ٠
 هنتتعارب كاع نبلهفلل' سجس ىدسح ةعشاف هنامز:ىفتلاهءاهل نكيالو ٠

 اج كلما متفاف ةبحن ىقق ىح ٠ هنهن نم [ههلا] نتدف هتلرقتم نغطلو 1

 ---ب يي ماا د

 1 0 يوميا دن ف © يسم

 رع طرعوساععسم, مع لمهنمتعم. ةطوعتج لأ : « طلمعو 11 ءوأ طمعأإإ» !"ةهطلقج

 اطعلط ."نماتومو : « (ن عدا لحن مز يت'مص 1ةموععمل.» 4قطقعصتتس ؟نأ طمتنآ]و-

 رعروف ءأ هد مرمزع نه انصع )6 ةصماتمد. ]11 مع عماتخحو مهتختأ 165 0012

  مصتلاع هطععوتتس نادت ةامتعسأ لهطق 5ع5 ةءات1ع5 ةاتعاتت ا مث معصتد1 عع

 دءاقطلل2. 11 دع م1هتكدتك, ةرمعغو ]هدمت معملس ف وع هعمتع لع نيتها

 حمص "ع5 نمت "عودعءصط]ةهتعصأ ذ هع ىدعوتعت, دصقتك 01 ةامتعسأ 1هذص 0 هاج

 اما صلعع ذ دعو معع[عءاتمدم عا ماعم اعدقتعسا موق نعد. ب قطقصوتق ةتتدتأ

 ةاتقؤز 1ع5د لعد دمسقت العدد 5ةسلرتك ءأا !ةطلقطعلطي لمدأ هماتك ة8هدق 064

 موص16. 115 [هتكدتعمأ ده ]هذعر ]نص ةتقؤأ طاع لاتع ]دماء ب ز1 ةامتأ ممكت 6

 امو ماعم لع ءأ ة15 ةامتعمأ 1ع "ععمدكم»أ لع دمص ةصع. 11 طلب ةحوتك مهكر 6

 همرر [ةطت مور ان هزف1غصتع نانا 1نخ 1عدمع نعمل. 1[هنع 5هعلزتك, هعانةمسم ءصعمأا

 لدلممع 0ع 1*ةلاقطعلط غ ءداتمع لع 1م ةتيحوتمدتاأغ لع ءءانتسعت ها لعام طحت فانت
 لمد 11 ]هاتتقووتا, ةمكتمرو 5ةعطناعسف عطأ نتعاون نص ندنت 1 عدد1 كهرت8, أ

 آ"ةطلقطءللط مهمانستأت آنع موز د ةرنرعوسحاو اننخ عيقفضصل دحوم. 11 ص10
 لع 15 ءدتتنع لع 53 ممم كار هزم "عطقمأ 36 53015 ]!'ةاهنأ عرس مملقمسط

 ١1١ لمدصم 1'ةءلعع 0ع 16 تعم ها 1نخ ة0ععودو هعق مدعم] عون « 16 معطمتك

 131511, ةرددنغو هخمز ةماعملم مزن ءطقصأ, هذ ةئعمداعر ["ةطلقطعللط ءا ذ عمصع
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 كتذل ويطس نهتفذا:|ذا.كلملا اهتا,لاقف لفقلا نققهسا أو هتلتق

 ةخدألا» نم 2000 عيج فاعذا انلعارت دقف قابلا ه) هروطشلا تنأ تبهذأو

 تقينألا :ليزعلا اهنمو.:هنم افنعو رمخأت هلجا ىف نم مالك هللاو اذه لأقف

 الالعي ناكو نمعارذب اهنم لوطاو هتلمف عمهج نم مدجأ ناك ىذلا

 ٠ وتل اذا ىلابكو لميدنو الوب ادق دا تاعي الو «اشامي هددج
 كامو قارو هرظنم :عار بهذلا قطانمو ةضفلا 0 ىارمو ىافكلاب
 - اليدمب هعصإأ قبسو هتلرنق نلامدلعت نقو ناي وك شفود أهنمو ءراصبالا

 ةمدخب اًصتخم نيقاهدلا ًالطقر ءانكبإ ب ىم امالغ ىو انوزو | ضوه كدي

 (0) 11دموسدع لمص 8[. ب (3 ة1[دمونع لقص (ن. ل (ة) 3155. ىارمو . . .بضخاأ اكو >1

 عاد بس (5) 11 وذرا سشوخ كخير.

 اعدلعع هرمعغد ]طنب طح تعصق5 لع لغاستتعع 1 ممتن لع محمص مآهتكتع عد

 (ةتدصأ ممماحستع» آاةطلقطعلطب طخ ممغضتعم 1م مممخأإ ١» ةدصلزتك تةماتوتم : « 51

 ] هن لغاسدتغ, ةعمت, 1ه مممتاتغ لع امد مامتفت»ع ءا ندع طعس لغاستتكعد ]هدام

 رممز116,  ءاعدأ غ01 نحت !دسعمق لفاضتتا امانا ةجاتععس.» لع »وأ لتأ : « (نعالع

 ْش مدمعماعب مدع طرعس عون ءعالع لكخحص طمصصصع لمصغ 1!" طعتمع طن عذأ رجدق عدعمتم

 عض سعا» اخ 11 طق مدسلممصدو + ]1 ةحجوتخ 1! ةلةماجعصا طامصعر, نتن ةامتأ 6

 ماسن ةمامدددأ لع دع5د ة1ةمانحصتاف, لف موفددتمأ عد طقتشأاعاتس ةماتك ]ع5 ةجاععد

 لع لعدح هوبلفعن. أ لمصأ معو ةأمتأ لكمصع ةءاوامصأع طامص ءاطعأتا“.

 ةسعسم ةتحاسع نلف مامصسأ هعلتصفتسعر من ةديعسص ن1 ةمطقصا هدفلع مع انآ "نواف

 هتك. (0ندسصمل دو انأاع ممسامتأ 1عد 0ص عيس عصام ءا وادع دمر م5 نامتأ ءمانك عا

 لع 1جعصصتت عب لعد ممتعمترعس ل "جوعا عا لعذ ددصعاعو لمد, دود ةكزرععأا نامل

 رص هعمسأ ع( هعزامتأ ]' هاصسحتداتمد ءأ 11 ه1[ هدف 1عو عود لك. ب ]1 ةحدتا

 ةتكؤا 1ع لعدرمعدد لعد اكهتدصتلعد, لكمصخغ هماتك ةحوصذ 0غزذ 01١ 1آ"طتو

 . ةمزعع ءغ لمدصدغ ]ج١ لعوعتجم انوه. ب ]1 هحتنتا ءمطص 1ع 4 1[ طموعطع م

 نبت ممن نصر ءاجصع طمصتصع ةردمدي عصفت ةمصع اممدت1اع 01135[ لت طوف

 ءأ نادآ 6من[ ةالمعطغ خذ دمج ةعرجتعع. ءععووصمع طع محط ة15ذولأ مدصطتع ©

 رزعوصع مدهعع ]5 مهستغسع لع ممفموعع» لعف محعأك لخدصع ةدحعاتم لغات اعدم ءأ
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 ةاللإ مسا موس محتنستو موعطلا م: بييطتب ناسا فربعأو زيورتبأ

 اق هكا اانا داو يع هقفوأو ماعطلا بيطا نع اًموي (!زؤيووبأ ةلاش

 فا بسلا 1 06 ةدسشو كساب زوم 6 ىمأو ميت ةقح

 ىدج 0 رونتمتلا ف ىف ىّوشُيو رمي نيرهش ىعرو ب نمقام عضرب جو

 يبه ىنربخاف لاق 0 ىنهجدو ةتزوك/ م وبلا ىترملا قفلا ا

 1١ 1195. بيطتب . - (9 )[دمودع لهصو 11. - 3 اللوق. جابرومت .

 لع مرمعانسع» لعد زماتتكدوصععم صحة 1165]616 ةلدح طفت م عقز أ 01

 ردت ءانح نانع نأ دع ددحت تأ لفرع ]عد هور ندم عمام عا 1عق ماهتكتس. ةطقضح مو ان
 لمست است لعصصمسمام نسعأ ةغمتخغ !'هلططسعمأ 1ع ممعتلل عدس 1ع ماسق ةدتص ءااع

 راسم ةععفواذاع. ]نع مدعع منموصلتأ : « (ب عدا عانت ندع انج 2031865 ([1ةنقغ
 ان هق طاعم ممضامصأب اتطدع كيال ه6 لع طعاألم طعم عانت ةأ ءانننلا ان 05

 ]دز مرح مق طم ةاوصأ عد قدصجةعصتع لع اعد 1حمام ءا لع [عو ةعمتق. تعا ]نو

 طتمم ! لتغ 1ع ممتز لتكدصمت نسعالعد ةوردغ ]عد معا ] هندنعو وص 065 و 18[0-

 لستججن لمد. ب (ر'ءوغ 1ه كطمتنع لكحص ةوصعقتت نانا 2 اماغ لع طععطتق أ
 اطرخونأم !"جععادع معدلمسا لعبح محمتكر عا نم هددت غد !'هحمتع ةءاططقت 06 هدد 615

 لوصف 1ع 1مددعز هج طاعسص آه كطمتنع لكحص زعمصع طع نعدتت وتخفف ناتع !ةض ءاتلأ

 ءلمصم دوج زدتكزا هزه عمعمر»ع آه ممزاعامع لئسمع ععضتمدع عمممدع هنتاع ةحعع أ
 تسمي مرعي ب ( "عوارض منا. انزك5د صمت صمت ماعصمس أ ربدع] عا 1! ةلتسم عج 1عمطاتك

 هحمتف 0' عدم 1عو مم عز]1بنصك) ب (ر عوز 1و مممعااع ها 1ع زهدصق 0' هعمل. دع

 كا يتعأالع عقغام محعتا] ثدعع ءاطقتص لع جماهت11 عن د ( هو هعالع لش ؟هتفوط

 عدو, هعاأ1ع لع اه :مععلعتح ل طتح عنب هعالع لعق ] اليخ 1 كك تيلاتح
 أ هعا1ع لص زرعتصع ممادلعأ همماجست هحتعع لعف ععوتسم لع ممم عظار لات ءاطغس
 معتم هأ 0ع !"طستاع ل'هاتحع. ب اك( ىنسعأك ةوردغ 15 سم غال] عانت طمو-( 'ةعاتحتاع
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 ىيقعلا لحلاب ةبطرلا ةصخرلا ليجاجلا موحل لاق : دراوبلا بيط
 ةّيتفلا ءابظلا موحل لاق هزيماخل بيطا نع ىنربخاف لاق ىيّرحل لدرفلو

 ابووكلاو موغلاو تبيشلاو قّرملو لدرفلو لح اب ةققرملا ةحّرشملا ةصخرلا
 ' زرالا قيقدب 0ةقٍّبلملا لاق والحل بيطا نع ىنربخا لاق نوّمكلاو

 ث بالهإلو زوللا نمدب خروج ف ددقلاو ءابظلا مهر بيملعل نسل

 ىقبخاف لاق لسعلاو ركسلاب © حذولاغلا دق درولا ءامو ذزربطلاب خيزوللا
 انهو نيوسلاا نشسح عج 01 يوما لفوتلاب فارملا بملأ نع
 ذخالا ةعرسو معطلا ةبوذعو ةحئارلا بيطو ةقرلا ةفاطلو ءافصلا

 قوززامعلاو قوؤيللو " قتسبلاو ىبخشوبلاو 0 قذورورملاو ىخبلا هرمخو
 (1) 11 دداوبلا . - (2 11 نيمانملا - 5 0 ةبنقلملا . -- !) ١1 بيلحلاو. - (3! 31 ذولاغلا. (:

 جزولاغلا . -- ١( 11ىدورلا ورملاو . - (7 81ه صوانع (1335 (ن.

 [موزملك» ل (نع وصخ لعف كقصلعد لع جعوتت, اعصمعو عا ددععت] ءصاعق , مم

 رجورعمعد ةحعع لت حتسمتو»ع امنم [هدعأ ءأ لع ]جه مصمم منال انك مام[

 انا ندعالع ءوأ 1 رمد عز11 هع عما1ممع) - طمو حاوصعأعد لع زعتسع عمتمأاع ب

 [ةروعل 165 0011665 هد امة عاق [نرد جنعد عأ مصاص ءعذ, ددقتا 066م5 8ع أ

 صمتج ع, لع 1م مممسمتمسلع, لعاج ددسحصستتعع, لع ![ةصفاط, لع !'ةهتلر لن قبح

 ة[ لت ةنسصتم. - لروصممت ننمع]]عو دىصغ ]ع5 ممعل]1ةنصعد 05561[703مو9 ل

 . مولع 1دهتاع جمع لع ]15 ةمصصع لع مامر ةهحعع لد اهنا طلاعس ["ةلذر لع

 آ13 جرممتددع لع عدجعأالع عا لس دتععع فصلت ءأ ةنقذا 1ع جقاعوم لع مقلع
 لع مملح, معمم ةحعع لع !طستلع ل'طسصفسص لعد ءأ لن ةانضرب 1ع عقافمنم لع

 موكع 0'حصفس للعم ممعمدتم ةحفع لص ةدعتتع ءضقاقل] 156 ها لع ]هون لع تمذعت

 16 ر10140100] مد" نرددت ةحعع لت ىامعتتع عا لت صتعا. ب اك( ننعأ هدأ اع صفتا-
 1ةتع تس ءأ 1ع مان 061ءءامط]ع) ب (عوغ 1ع جتص 0ع مقتكاط لانا هوأ امانأ

 . 8غ 138 ؟مزك لكثتصع طعا1ع ءىمسدلعتمع ءأ ةطوواضصعصغ !طصصزجت 0ع, معات 6015 .

 لختص ةوتكعمطاع طوصصومعأ, لكم ةعععالعمأ عما ءأ نمت عصلحتلع م0طت]1-
 ردءمصأ. ]رعد مممز]] عمد حتصف دمدخغ ءعتع لع ظوللط. لع اطوعجوضسمتلاط, 1

 ظمشفنءاتمسلز , 0ع ظمحأ, لع طزوخعس لع 0جصسفعست ءا لع اطدعوطمس. اآهندزع
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 دوجا نع ىزربخاف لاق كبرطقلاو قروسلا ىلع راتخا الو 0 قغردلاو
 زوج بابلو ركسلاب هرشق نم ىقنملاو.قوقدملازوللا تل لاق لقنلا
 سبايلا بالييلو درولا ءام نهئاقزلا تحو ةزريطلاب قرطلا هادنهلا

 قنمرالا حوشل قلغمو زوللاب ذازالا بطولاو ٠ قموقلاوا ياشلا حافتلاو ظ

 ميفسهأشلا لاق تامومثملا بمطا نع ىنربخاف لاق قربطلا جرتالا ضاتو

 رينعلاب مفمبلا لاق اذ ام دق لاق درولا ءام هيلع ري ةدلارقجملا

 تاور نع ىزيبخاف لاقروفاكلاب ءالقابلا © ا لوو تشمل رفولينلاو ظ

 ةحئنارك درولا ةحتارو بابشلا ةحنارك سجرنلا ةحئار لاق نيحاولا

 ةيجئارك «روقعنملا ةحتارو دالوالا ةحئارك ةمرفسهأشلا ةحئارو السا

 (0) ةلدصواتع [ةصق (ن, ب (2 3155. ىدنهلا. ب 3! 1 ىسمرقلا . 5 روفو : ( روفو. د

 3 31 مرةسهاشلا. - (9 0 روتتملا - ٍ

 ممملمعع هذ اممغ همام صص 1ع صدص لع ةمذع ءا هعامت لع (00عهطوأ]9:. ب

 ا[ نمعأذ دمصغ 145 ممعتل] دعك 1مدتاك مودع 1ع لعودعجا 7 تب [)ءو ءمعدتق
 ل ةصقفصلعد لفممتت116عو لع 1ع ةءمءوعو, ةءعومن5د عا صغامس عند ةهحعع لحد

 ةهنعنعز 15 ءكطفتم لع ممتع لع وعم ؟ءمتعطع ةحعع لت ددعنع بتقاهت] ظدذ: لعد

 عممتسد 1ع 12 عععدملع لهدحعع ها لع 1 عععسملع هعللع ةحوع هع ]!'عدتت لع
 «هدعز لدن 070/45 دععز لعد ممدصتصسع5 لع ةزتع هرج لع (00هخصسحتنز لعد لهأأعو

 200 1 ةهثعطعو ةتتعع لعق 0320و 1م مفءاطع ل ةسصغمتع لمصخغ 12 كدت" ةع

 لفه غادع كت همارتدتت, عا 1ع فعدم لن ءقلعدغ لس '!'ةطويضفافس. بت انأ ننعالعو

 هوصأ 1ع5 ع5 000 هصاعق ]ع5 زماسخ ةعمعوط] عون ع (ر'ءوغ 1ع طوفتلتع مدعاسسمغ
 هحعع ل جه00 ندع ]'هم ةكرععوع ةجعع لع 1 عوبت لع مودع. ب ايا عموما
 ب ]و 101؟ام1ع ةعمد» هانمنع ةهحعع 1م طيسغع لع 1! ةسطعع عضفر 1ع هغصتتلوت*

 همصد 256 ةجعع 1و طحصصغع لب ممتفعر عا 1 1ننع هلمهصتع ةينمصصفطقنع ةهتعع .

 آد طنسغنع لبد همتسرم طع. ب انا عسعلا هو دوج[ 1ع5 هلعتت5 لعد ماهصاأعو ة70-

 . مهن نعو) ب [ملعسم» لن مههعانذع عءويءمدصتصع 1'ه0لعاجتع ع5 1]200عووعصاقن

 !"نلعن» لع 1و عموع ةمدصصصع هء11غ لعد طتعم-هتسس ندر 1هلعسع لس طوقتلتع

 ءمصصتصع ءعالع لعد ظافر !هلعتسم» لعام عضوا نع ىوحسصع هع]16 ع5 ةمقق. ببي
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 اق لون كةوخ تل اذ: نلاوأ ةقبلا اهلار نع قرابستاف لاف ءاقدسالا

 مهفسمهاشهلاو قسرافلا درولاو تاشلا حاقتلاو قاورسفل بارشلا

 قاهفسالا مفتبلاو تكسملا سجرنلاو قربطلا جرتالاو ىدنقرمسلا
 .ةونعللاب تعمل [ةسلازو قئاوزمسلا رفولينلاو © تنوملاو تققلا نارغعرلاو
 دعو ىلا ةنهل ةحئار ٠مدعت م قرهتلا ربنعلاو قتتتلا كسملاو يدنهلا
 ءاننغلا هرتتو قطن هبنما ام لاق عامسلا بيطا نع ىزبخاف لاق نوقتملا
 نفي ةيبنعا *ن خا ىنعملا |ذه نمو ( 0نانتكلا قوم لاق رسولا قطن دؤأخغو

 2 ميد 0

 «رصاتلل َمُعنو هب روْوَسلا رصح > سلمك ف اَمَكْوو اَلَم ابطا

 نس 000 ل ساكنا فيان ومو الزم

 )0( 31 تعهجا . - (2 11[جمودع لهصق )0 | (3 1 مدقت مهل ىرجتلا . : (4! 1 يانكلا فلوم

 هيلع هللا ةهحر ىبلاعتلا روصنم وبا ذاتسالا 7 وشو .-- 5 (,رهاط ىنب هللا كيبع. -- (؟ 11 رظاش .

 1[ ننعالع هوز 1'نلعتع لت ظومولتو) ل ةأ غن ءمدصطت سعد 165 هم عد5 لن

 رص ماتول, لع 1ج "مدع لح 1"ةعف, لن طدفتلتع لع ةدوصقمءعةصلع, لت ءقفلعدأ

 لح '1"حطوضسماأفس, لم ذه" علدذو 0ع آ[هقات, لع ]آه ؟101عغغغ 0'[؟ةدطقسب لن

 ١ قولو لع 0هتنصسم هأغ لع 8دحعمنم , لت مقصتتتكم»» لع كزووؤس ءأ لد م1

 مهخاكتسم ءمصتممدغ لع طمرق*ل'جلمؤ5 دصلتعم, لع محتقع لع '1طتطعأ ءأ

 لخحصصطعع لع 5ءطتابتب هآمدن5 طخ ءمصصقتاةك 1!'هلعتتع لت ةعولتق ناتل وأ

 رمرتمرمستك هذ عاب نتا هضمتعم ءأ اناعان. - آكأ سعال ع ءوأ ]آه ممتكتواتع

 رماسنك ةيمموط]ع) - عدا هعالع ندع ممملنتأ نص اصف علا 3 5
 ' لموأ ]1ع دمرو عمعودعوت 16 جنن ءطقصأ هغ ءعمالع لكختص ءطقصاأ لقمصخغ آج تت0(0-

 ]ونور معووعرطط]ع دن دمص لع آةمفاصتس عصا. » ]آناهماعتت لتأ : «('عوأ لع

 «6أ16 ممعمومع تع 5 ءدأ اطقزمال6 "وتل هآلفط ةط٠طصد ؟ةطلمتاةذط طم 1"ةطنتس

 (1315 ©عو 1615 :

 وسو انمأ نردرمم ةهنصأر 2 ءودات مك عطتت هل ممانع تقدصتمو 7 آم لمنع مت دممصوانفنأ

 دق ءا 1عو ةقوزوامصتاق ةاقلعسأ ةتتعبل م11 6عق.

 آم كمصتعس, معصلممأ ينع 1ع5و ةمانجعد كيعم]دتعصأر ؟مهتكدتا ةماعصلع, امصغأ نامتعصأ

 *ونمحعد دعق رتهلد]جاتمصقر 1ع ددص لع آه ؟طنأعر ةغ 1ع زمدعات»س لع (1نأ1ع مدصدتمذدتا ءطمصأمل
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 روينطلاو «ًايتهملا خصلاو راتوا ةعبرإب طبربلا لاق ةلمجمل هذه لصف لاق
 ىدنواهنلا ءانغلاو ىاهبسصالا ناتسدلاو دجوالا رامزملاو ىؤسملا
 ىزيخاف لاق لايسلا تحت نم رخال ءانغ لك قروياسينلا ه كواكجو
 شطعلا ىلع ديدبلل يزخل ىن ديلهلل ةاجاج لاق هذلاو ءآملا بمظا نبع
 قاعاملا» عميلا ىن اما لاق ىابللا معنا نع ىربخات لاق ديدشلا
 رقنملاف يرش ىف اقاو قوطشلاو ىزؤتلا ىمصلا ىف امتاو ققميدلاو

 رح دربلا ةداسش فو لمماوملو زخلاف ءاعشلا ىف امقاو قزورملا محململاو قزإرلا

 جابيدلا 1ع لاق شرفلا الامم يعي دفاعا سلوي

 (1) 11 انّيهملا . - (2 ( كباكح : 5300 8 ب 1

 : قطوحجتتج ل1[ حد 0 --_ ان اع ىاغع [هحصتأع عد لفامتل. » اع مدعو

 لذ( : « (' هدأ 1ع !دتط ةاسدعم سلع, له كتطمسع طتعص دممداأغع, 12 مهصلماتسع

 طرعو جععمر"لنء هأ 1 نع هررم714و © ع5أ 8 ممفاوملنع ل'[ةةدطخم , 1ع ءطقصأ

 لع ةكطخسممسل , 1ع صملع لع ة]دتدؤطمفمع كم, عد عغصغسدل, 1ع ءطقصأ نحن مع
 همركأ مدفن نصع طوسعطع مممدفأمعاات ع 11 عسعأأو هدأ ]15 محمعز]]ةزترنع ةونح ٠

 هغ 13 مات همم ط1 ب( 6956 1210 عاوعفم نما مةدمصصع لمصف تصع ]81

 ل'دموتلع معدحوع هغ ندع "هد طمتغ 1ونص د عوصل همز. ب اك ندعأ ءقأ
 1ع ماعم عمأ 1ع ماسك همام وعتج) ل (راءوإ 1ع ةاعس عصأ انتم ]جمان 1

 مم ماعم مد, هيأ 1دتأ 0 نغمالع لع ةلدعصح هدد لع ططوطتون ممدع ! نان, ل'ةامألع

 لع 1ةنحدم هدي لع 5ءطقافن ممدع !ةييامدصمعب 0'ةامألع لع عت ذ لماتطا«

 مقص هنن لنوع لع ا١[ذعج مدنادصعفعز ممدع !طتحعع, 1ع ةاعسصعمأ

 0" نغم 556غ لع 116 ها( لع ةمزع هدي لع [هسنضعيععد ![دتاعد لع آه ادت

 لت كرمة: م0131 1و عممصلد [مم103, 1ع ماعد عمأ (0'نام1ع 1ع ةمزع ءأ

 لع آدتمع لهنط]16ء لس مغدمع انمذات ءأ انس الوذات © 60 ةمزع نان ت11 ات

 - 18غ نيتعأ وأ 16 آئ[ 1ع ماستقف لمات>7 - 2عو قنموتسو 0ع ططمعقتا "ع)-

 طوتستغو لع ماسصع5 ندع ]خه ممدع 1عودتصق ةاتنع ]عد هما عد. ب اك نمعأاع ءقأ

 آد ماننن طعاتع 1عيصصع ءأ 12 ماتك ل6ونعدط] عن ب (,'ءوغ ]1ع ذ ننت 1ع معاتا
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 تناك نم َنمريخو سفنلا اهيهتشتو «اهّبكيو بلقلا «اهلبقي نم لاق

 مسلسل ا رمل ل رم
 ةزولم نيبجاهل ةسّوقم ةهبجلل ةيوتسم ةلمهلل ةرلح هجولا ةليج
 مفلا ة) ةقّيض اهتّيقيقعو ىنيتفشلا ةقيقد فنالا ةلدتعم نينيعلا

 ةققنامر قنعلا ةيتقيربا نقذلا ةرّودم كعضلا ةنسح رغتلا ةَتولول

 ة9.ةيتروبنز نييدعلا ةّيحافت رعشلا ةكلاح ةرشبلا ةّيريرح «0ىوللا

 مدقلا ةريغص ةزيهلا ةمغض ةّرسلا ةَينُهْدُم نطبلا ةفيطل رصفل
 كلملا كحضغف ءايدأ رو ملل ا ل ةهخر ةحئارلا ةبّيط

 انينسرف بقت ديزو ةضف لاقثم ىلارشع توي :) هز أهز لأقو ْ

 اًصاصتتخاو اًماركأو

 (!! (: اهبلقي. (  نا لدم (ن. -- 0 ةلهصومع لقصف (ن. - () ( لازهلاو.

 (3 11 ةيقيض. - (" 21 نوكلا. 7(  21 ةيرونيد. - (5) 3155. هز ناهز.

 ه0ام116 أ ىتتل هتصمع ءأ ندع !"ةخصع لففتمع. آم صعتل ا عدعع ءوأ ءعالع نبت
 م عمأ مل انمز» ةومعر صل اعممز» زعبصعز مل اعمز» ععمسلع, مخ خمر معاتأعز صل

 اعمرد ممتع" عر صا اخمزرت ععدذذعز نمل ةذأ لكتصع امتلاع ةلافودصتع, طعالع لع

 ويوسع, كطفعصمماع لع اماداع دذ معمومصصعز نت 2 1ع [ممصخ ل011 5

 ةو1ءعللك ةسومغو, 1عو رعدج عد 1معصع ل ةصفصلعن, 1ع معي طلعص م00

 لمدصغر 1عد [غوععدو مماصععد هأ عمانععك ءمصحصسصع لعد معمملت سعر ]ه2 طوبعلع

 ةا[ممتاع, 1ع5ذ لعصتام مدععتللا ع5 نذ لعم مععاعدر 1ع دودصتمعع عمم عاعام , 1ع طحعسأمنن

 عمصلم 1ع مح ]ندع ءأ هد نلعمحب لمصغ]ع اعتصغ ملم منلعسم لع ]د حةددصسع لم
 .٠ عمعمملع, آه معدن آه لمدععسع لع 1 دمزع عا لمصا 1عو طعون ةوصأ اند
 دمززوز ننل 0 1ع5ذ لعتح دعاصف عمصعلك ءمصصصع لعد 1001210 5 نمع 12111 لع

 عالم 1ع عماسع معصم, 1ع صمصصط] ععانعي 1635 1ةووعق ءاهعم نعقر 1 متع

 رمعاتغ, [طقلعتسع ةيعفدطاع, ]د متع لمتععز ونت مهعلع معن عا نانت ه طعقتنل

 ىمتر» لع محملعداتع. » ]بع مز دع صتخ ذ عع عا لتان «ظعفحما ('عدأ مهعادتلا ف

 آبع موفر دنع دمص هننلسع, عونا لمدعع سصتلاع هتعاوفا لئمسوعمتأب ادغ اهضتأغ
 ةهحنعع ماسك لع لتفاتصعاتمم لت دسم هرعمحمسأ أ هحهصعم لقسم ]م !ةحعدع لة طوس

 ست عا لدم ةمص ا!ساتسلاغ,
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 ةيو , رع دوف 0

 ةيورمش هاعدو ذابق هاهم نيارصيق تنب مرم نم زيوربال دلو ناك

 هيلع لدياه هوربخاو اولعفف هدلوم علاط ىنرظنلاب ىنممتخملارتماف
 هاجا نم ةنقفلا ران مرطضاو هبيسب ةكلمملا بارطضا نم علاطلا
 هتدلاو , ةرسمل هوت كلذ نع كسما ف هلققب مهو هسفن ىف اهرتساف

 َْى هي ع حفيأو 0 55 هللا ع جيرو 8

 يسيل لد ةسولعس ا ل

 ن) ةلدصوسع لهصم (. ل (29 ( الاب.

1115101115 21 110014. 

 11 ةامتأ مغ ذ ةطمصستم, .لع ةلدسعر اه طالع لع 1! عصر عتعاتت نص طلق ذ انت

 ١1 ةحوتأك لودصغ لع همدم لع (0هطؤلطر ممدتك بنل ةممعادتأ ةءطتعماثته. اعد

 ةهقام]1معمع5 ةزتوسأب ىدع ةوح هلع, ةييصتمغ 1طم»مدعمزوع لع 1!'ةمكذصأت
 ارص[1مرسم نرتعمسأ تع عا 00مم ةسصمسوهتا لع ععوصلف امهدط]أو نبتت

 دمت عملعمت هحغ مدع ]ست لهصف 1لكامأغ أ نصع عمعتتع كدتلع لكمدأ 11 ةهرهتا

 ىتتقع. قطونعوتت عمسلم 16 ةععععأ درت ءعاأع م:601ءانمد عا وص ععم ه 6

 تدعاطقت0اث]2 مانتكر 50م2 معها ةان011[1[ هان طمضفطعتت» ل4 15 ممغرعع مغ لاح

 عرمممل-منرعع لع 1" عملقمأ 11 تعدمصسوم ذ عع مدمز عا ءأ ةعععززأام 2766 ةلح

 عمقأتمم هع نتن ه0[ نأغ هيسفأف أ لفعسنأف مدع الزعم. آرممدونع 5طن
 هدأ ععدسلت, يدل كغ لعتعدتت نص لعتصسع 2001ءوءعمغ أ نتل تأ همت616

 ذ 1 ةعماع, 1ع مممطعلط ]ع جدخ, احط ل هات عز)ءمهطأ 0ع ةورح نعماأع أ [عددصأ

 . 12 ممهتس لعمزاع 12 عمتللع لكس 1هدترد ع( لهصح 12 ممهتس عددتعأطمع اتصع 6015

 0'ةصانتلم معو 11 13 مرددتا نع5 لعتتح هطزعأك ]ذدص قصخخع 1'ةتجاععر اماتأ ة 176-

 نكامصأ 1ع ءمجحتاعع لس آامصد أ لس 8مصاتك لح ان" ع لع ا؛ملتاو أ اطزسصصققم
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 مف م هيف نممتخملا لعب هت ءوسو هبلق لغش دادزاف هب زيوربأ ربخأو

 8 ىف ام ىلا تفاضنا 4 عذاولو صراوق هنع هتغلبو هرتسي أم هنم قلي

 ويقف عم هرود نم ب ةيَس راد ىف هسبجب رماف ا0هترعم يوخ نم هسفن

 سين سيفيميلم ةعسمتلاو هللع عمجج ةحازإو همدخو هتيشاح نم

 هسّوح نذ تاقعلا هب لوو هبهقريو هحصب

 زيوربا رمارخآ ركد

 - لاومالا ست ىنم ةدازتسالا ىلع وح تمزيوربا بام ات

 0 1 غداولو ٠ ب (8) هم وسع لةمو 11. ل (5) 11 ةبرعم. - (4) 11 هترس. )85(  ل[دموع
 لقصق (ن.

 آنع مهمطعلط اتخذ طمحتنتتةتك ةانعان"ع لع هع 1دتغ أ ةؤص هللا معو. 11 ةعص تسع

 هرم ةطوصحتع, لمصخ 1عد مت نممعءعاتجج هل مصف ءا1عد ةججزم « نط عصفت مدخلات هل ةنعصخأ

 ثرءز116 ع5 عد طحت 1ع5 من01 ءانمصف لعد ةفاعم]هوكدعذ هنت ةدزعأ لع ةءطقعمااتد
 مع (رععدأ نين دس عمم عماع“. (رمدصسعر ةعدقاتتأاع, 11 مدحت عد ةنعاتسع 12ه
 العد 0' ةامع ددظم[دتغ لع دد همصلستتع, تأ ندع .01عموعد لتدتسطعو ءأ لعد

 رمرنمزمود طاعودوصتكم اعجاتخ مدع ةءطتعماثجد طق ة7ةهنعصل 16 مهرج مما غدر 11 ناهتأ

 رسم ىصخعع ]دتر امادغ ءدععدتعمفسأ امادز هاندتك .1ع5 مدهلطعاتتو ناتت ةاتنع- ْ

 دعم لل عدتعسأ ردح طنت. انكم مصفف دعصعع, 11 لمدصم !هرنلعع لع 1 عملعتتم عال

 لدصق تس لع ةعق ماننق طعهتتج مه]هتقر عم مصممو عمتع لع أ نكت عانتتو 0عرتسمص ل
 ' لع ومد عمكم دعم عع ها لع ةعد ةعمتتعدع5, لع ممان7هزع هذ غمانك 5ع5ذ !طعقملسف
 .. ع( 0ع است لمدصع» هسا عيسعما اماجأ نع ناتت ممانحهتأ هنعمل مد ةوكأ ءأ

 آنت ممملمعع اهدتع ةوععوطاع. 11 مامعم معقم لع آم مدصصع عمماتعمم يدعاع

 نسعددسمف لع هعد هل كعرس لع مدطقطعع.

 111 مآ 8186111511

 [نم5ودع قطقضوتت لعوتسأ التعاتج, دد مدقدتم» 0 هعاتغسع امانز 0ات15

 0ع مكءعطعمدعم لع اهدتع دمدتع لععممسخغ ماسك 1هماعر 31 ةطصقفدم عا تأ بد

00 

1311515 41 
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 ىف ديذج قلخ هل نمو اهيلا هته ىرصو زونكلا نم ىضخي ال ام وأو

 ىؤفل اورعشتساف ءاسؤرلاو ةبزإرملا ةفاخاو ءآربكلا شاحيإو ءامدلا كفس
 هنبا :ةعيابمو هعلخ ىلع اًوطاوتو هماتا نم اومتسو هتوطسو هشطب نم

 انني 6 اهيف اسوبحم [ناك ىلا رادلا ىلإ اوراضف] ةيورهش

 نحل ضافاو هنطب ىوخل لنهساذ ةّصقلاب ةيوريش رعشي مو اهوسبكو
 اتاف رمشبا موقلا ضعب هل لاقف هاشنهاش انيبا ىلع ىفسا اي لاقو هنيع
 كنم انلديتساو كانلقق الاو تيضر ناف كيبا ناكم 0 ككلمن نأ ىلع
 ىلا ملغ اًركم ليو ةيوريش قطاف ةزعك عيف:نيذلا كاقوقتل نعل
 مان لفاغ زاغ زيورباو هلودس ليللا خرا اتلف بجاه 0 خرتف ناذاز راد

 (') 3155. ةعباتمو. - (2 11 كلمت. - (9 11 خرف ناذازريمالا .

 نوعرحت ع لعد [«مومرعو 1م صمدصطعدط] عد عا عص طخ ]!'هطر ع مدقامسأ لع 565 ]0ع53663.

 11 ]سن رتسأ ةتقذت ندع >16]01176 طقطتغخملع , هعا1ع لع ؟ةعوعع لح ةةصقعر 0ع[

 اردجعرم 1عد طقتساأف لتعمت متعمد ءأ لصوت غاعت» 1عد ممم ءاطفس ةأغ 165 ءطعأف.

 نعم معممدهدمصق وعد ةامتعمسأا لقصف ]1ه [ععععاسس هضدتوسفسأ 5ع5 مرت 01[ عد عجاف

 أ هه ؟”كم]1عمعع, مأرب ]95 لع ةمص عمم ععص عمم عصر زلم ءمدحتستععمأغ 0ع 1ع لف
 1051 6 6 ممم 1ع دععمم عمغ ل طصصصق عع نذل ةود 01 تدعطقسما 78. 115 56

 ممملتععصغ هنت مهلقتق لمصق 1عيدع] ءءاستنعت ةامتأ لغغفعصتت ءار 1هذ عمصلتعصق
 ةاتدسأ مكق 12 طتتع 115 7 موضعا مون عدأ. (0بهصخغ هذ ةءطقعماث 3, ([01 18420101

 1عو مث نصعسص عصا, 12 معاتع ]نت ؟ءافعطق 1ع ؟ممطعع ءهغ16 كطمعضمس 8غ ءمادلعت
 همد 1 ومصعق, هغ 11 هةوتم : « 116]دف! يدع زع ددتف 06و16 مهدت هماعع مفععر
 16 801 ع3 هز5! » آرضتص 065 جقدوتل]ةصاق ]تق لثأ : « 5015 «مدداعسأت ءول' 20ان5

 نا1ممم أع مممءادسعع م1 ه 18 ماهعع لع امد مغعع. ق1 11 77 6مه356ا3ق, اه
 رحتعسمر ةاطمدر 2015 1ع 1ععمصسق ممماجتتت ءأغ معسل هدقر هنت انعت 0ع 01

 آاكدص لع غو ظفععد مدعصت 1عووتعأم 31 ) عج 2 طعدتسعماتب نلاتع ]هد معاتأ

 ءكطمتمتس. ١ دءطقعماثجو عمضام 1ع ةزلعمءع. 0م 1 ةممصعسم عا وص 1ع ءمصلنتق1
 هجوم 0ع جموس لم طوصص عمم ه1 ممهتفمس ليت ءطقسط الس 7,ةلطخس 1"ةسعوتدلعط

 (0نم20 13 ماتنأ ءانأ 121556 (هدمطعت» وعد ؟؟0ز1عو, 0 ندع قطعت, ةطح
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 اونانكو ةيورمق نوتعي ذابق هاشنماش ماي ارتحل ىدان نيريش دنع
 ءادنلا كلذ نيرمش تعمسف زيوربا هاشنهاش معاي ةليل لكى وداني

 ام تلاقو اهترص تعفرف زيوربا هتنُت نا درت مو ةبأك ضرالا اهب ترادف
 زسيورتبا هيقناف ٍلوقلا نمركدملا اذهب نوداني نمعالملا سازمل هآلوهل
 هتمايق تماقف ىربكلا ةقاطلا نع مصفملا ءاذنلا كلذ هعمس عرقو

 ' ذأ ىفعنالا ادنط منال نابع ين نيريشل لاقو اًبيكت كحضو هدي ىف طقشسو

 ذابق كانيقس دق دلو موي هنذا ىن انلق امتأو سانلا نم دحال هب # جي

 )تلاقف سانلا هاوفا ىلا موتكملا مسالا اده ىقلا نّمف هيوريش هوعدن انك
 قفين إب ةاخلل لتحاف (ه) هرسش هللا حفدهس م عقو.دق كلملا اهيا نيرهش

 17 1155. ىبجع. ا( 11 معانا -() 1155. لاقف. - (0) 1 شرسأ عفديس ام.

 هوسمعتمسأا ءا ءم ماعتسع دمنءمصتغ, لمدصمتغ ذ هماغ لع ةءطتعم, 1عو عدملعد

 نستم هطقمسع محتتخ, تمتعسأ : « 4ةهبهماعر, ]101 لهو هاك! ١» ىكفتعسأ : « (0040] ,

 1101 لمد 7015! ,١ لغونعمدصأ مهتع نع همس ةءطقسمةحت. ةءطقعم , عد عداعمم

 . لمصغ هع كب ةدغدتس عا ددتفتفدعمد عمخغب نيت'عألع طحغ مرتفع لع ؟عمانوع. ا[
 ىمسلمسأ مدق "ثم ءزلاع» قطقصوتعي ءالع لتأ ذ طقاشتع هلع : « 8هننوستتنمأ1 ص02

 عمو محمد1015 عملعد 1مصاحتلم نصع دز ةاندصعع ةصصمس نع » قطوصحتس دع 6-
 ١ دمللم ع( عماعسلتأ 1ع مممدمع كر نبت طتغ ممانسع ]نت 1ع هلوصقل لس لامععسعصأ

 لعرممت ع. 11 1دأ ممفاععمغ ءأ ءعم م1016 نص معم1مم0 06عمادعد معصم ءدأ

 2نتق, لقط 5و نام ءاط عج 11 لتأ هحعع نص مسع هديل هصتواسع هذ ةءطتسمس :

 لع ةدجتق هدنة مم عم عصخأ ه0 0*عماعم لرعع 1ع صمد (16 نع مهسلتأب ءقل'

 11 مدح هتأ زهصم م15 نأ 6616 رجعو مسفعز هعوأ ةعمدالعسصعمأ 1ع زرودع لع هد

 . ممتفددسعع ندم ممادق 111 ةحتمسف لتغ ذ 1همعلللع : لآهانك اع هدم

 (0هطخلط. 81[دتك همسك 1ةمرتعاتهصك ةءطتعمةجتم. (0دن كمصسع ه هنا هطمطعتت
 . :لومق 1و طوحصعطع ع5 ععصق نع صمام ناتذ 2401 616 اعصاب ةعععأل » ةءطتسم

 لتأ : «طع 1'تة6ممعسعمسأ نانت ةلعصمأ 06 ه6 مم0لمتعع, طلعت  لغغمسعم رد

 199 5 00م5 ع5. 5 ءطعمعالع لذ 1ع ددتتتغ» ةتوصأ نانع

00 
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 حزنا اه هيبتا مالغ هعمو بقرتي امئاح حر جصلا كب هاوي نأ لبق

 ىاوسملا ار نيد لإ ىلع ليت هلو يبو اة مره وير كاو#
 علخو ةرجت تحن هيف ىفتخاف ريثكلا رهقلاب اًفتلم ةعقرلا عساو ناكو

 سرعلا مالغلا قلعو هرج ىف هعشوو ىيسلا رهشو اهشقفاف عردلا
 كبتارسإو و" شانلا جامو ةهصلا تعفترأ ح ابصلا قرب اتلف هساو قوف

 هودعقاف ىناويالا 1 هب اوءاجو هوبكراو ةيوريشب شميل قتحاو ضرالا
 اتلو هودي ملف هناظم ىنزيوربا اوبلطو هومدخو هوعيابو ريزسلا ىلع

 رماو ةعشرملا هتقطنم نم فرط علقف زيوربا "عاج راهنلا قصتنا
 ماوفق ضعب ىلإ هعفدف هب همميجي اماعط ىرتشي ىم ىلا هعفدب مالغلا

 1! 55. مي ل (29 3195. عاجو. 0 131ةمونع لهصق 0.

 مدداتس مع 1ع لفءعمسدح»ع. 4طوصحتم, ءالطدجتن, دمراتك موانع 5ع 0تعاألع ع

 هن عاف. ]1 نامتأ ةععمص مدعم لكدص مدهع, نانت ممدامتأ نص طمسعأتع» 0' ه8
 11 ةامتخ 1]نت-طممفصصع "نات 1ع 5و تكتاه556 أ همم لع ةورض ةوط0ء.

 قةحوسأ مهقد56 لمصق 1ع زردسلتس نت هع اعماتحمتغ لعمتغمع 1 213, رةيعلتص

 . لكتصع دفاع ةاعسل مع, معماعيتسم ةصغ طعدتشعمادر» 0'ةعطععور 11 5ع نقعطق ةواتق

 نص لع دعق ةعطععدر 0[ 12 هاتتضدمدع نمتلك ةاعصلتخغ ةددحع 1ع وأ موسع انت 5ع

 لع مدعطع أ انعم 1ع ددطعع لم 1مدضتعدتت ءغ 1ع ماهوعم لقصف ةود عاصم“
 ]ع مدوعع دتقم 011 جات-0عوذاتك لع دج امأع 1ع طوسعاتعالب

 قةتس مسعست نعد !سعسس لم مممطس, 1'هنع ةاعصاتا 0ع عموض(لف ضاق, اعف

 ععمقف همست عما ةيصصتنأتعمفعسسعصغ عا 1ع هوا ممومطاف. آنعذ اموات ع3
 همام نع تعاتتمنجو, 1ع طععمأ مممصتع» هذ ءطععدلب 1ةصصعسفمعدخأ هان

 طدلمتم, 1[ةصمام][ةمععدغ دددع 1ع عؤصع, طحت منا غععمخ 1 همدسصعمأ 0ع غانم

 ءأغ است معملتععمأ طمصسم وع. (0م ءطعنضسءطو عد دتدتس ةطدصححت# لمصف انماتف
 1عو هلم مزأ15 هان هدد 50707705311 01111 00133721156 11013761:

 ةحسس متلتعس لح زمدس ة4طوصحتع ةجوصغ 1هتصمر ةضمعاطم بص طمسك 04 ةق

 عصام 1معصتفأفع لع زهزرونسع ءغ هنلمدصم هع مدعع لع 1ع معممعأااعع ذ
 انصع معمومددسع نتن ةعطغأع»هتغ لعد ممحةككمسم يت ءااع ادت ةردم ما ععدتخم ادع

 مقوع  معصمتغ 1ع [دوسصعما لع هعساطعع هذ نص .لعف عمضلاتعمو لس زرهتكأتمت
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 نم قثوقساو كلل هنأ ىرغف هضرعو قوسلا ىلا هب ىضهف نافيبيلا

 هريخاف ةّصقلا نع بجاكل خرتف ا! ىاذاز اوت نجلا مش ىتح لجرلا

 نإ ةفئاط .كدني نا هرماق:هل اهاكح ىّتح ةيورهش سلجم ىلا هذخاو اهب:

 . زيوزبا اوهجاو ىتح هعم اوضمف ةورسأب ىأ:مرماو زيوزتبا ناكم ىلع دديلل
 هامل لاقف ةيوريش ىلإ اوعجرو اومزهناف ىيسلاب مهوجو ىنراث مر اتلف

 رفعألاو هتمشثحو عت كلملا ةبيه اهدحأا نارمأ هنم انعنم اولاق لجبلا ىيأ

 ناذاز مقشف 0 بجل ركسع يع ندين عماللا قبلاك ا) لولسم قيس

 بجوي سمح ىلا هب قضللو زيوربا كع ضبقلا ىف ةيوريش نذاتساو عرف

 (0) 0 ناداو. - 2 31هل. ب (3) 311همونع لوضق 0. ب 0) ةةدمودع لمسك (0: 1 ركسع ىلعو

 (نعاستعا 1 صدم هن مدفع عطف ءغ 1ع معلووستم. آمطز ع ظدغ ععمدطتت

 يرحم ع ةممودسعمفمأ هج 01 ءأ هج هسنأام هما طصصسع. اطصصعمغ ذ

 (ماتتت هان هرج 1ع معاتستأ مفمصستعتس 11 طبخ 1تاعتممغ مدع مة للطقس" ةهضعمتنلعط

 1ع ءطمسطعآطوم , ءهغ 11 آت 5غ ىصممتا»ع 1عد هناك. مةلطقس-ا"جمهنلعط 1

 يىصلتستفتا ةسسبص»مو لع ةءاطتعمذجوم هذ ندمت 11 2غ 1ع ممغصع 6ءلا.م 21
 طحت قصحصقسلم لع ءمصلتستعع ع5 1! ءدلعملتا هن دع اأعصقتا قطوعححلتم نص

 06ةهعطعممعمأ لع عمانمعد, نتن لعردتعسأ ]دمع نأع». ]نعد 501لهأك ديتحتسعسأ

 عا طمتصمتع زاتكواتتف هع نتتلك دع اممزنحهفدعمأا عم ممدعمعع 0 فطوصال#.

 (رعا]اتت- 61, 0 1عو 7موتوضغ لعتدست انتر دع لععوووم ءمصاعع عنج 1ع ةقطخع

 3 13 ممدتم. ]15 ةءمكتععمأا ك رعتستنعدأ كلا لع 5ءطتعمشجتوب .ناتخ 1عاتت

 لدغ : « 0 هدأ !['طمصصصسسع 72د ]5 مند 01 عد : « 1)ةاتع ©11601251226605 5

 هدأ صدمة ءطغم لع 1ع هدعطع» : ل ةطو»ل 12 ممدز عوام لس 01 ةأ 1ع معو
 ]مععأ نمل ةصقمتسعز عد وهمعمرر0 انعاتب, نص ةوطعع مات, اعآ نتع 1 نءامتع

 1دلجمعمستغ, نينتأ (عددتأ لمصخ دو مممتس, عد 136م لكتصع ممطتطءاتقع
 امهانمع.» 7مةلطقس- ["قوسلعط 1هيع 854 لع هتك مء"مءارعؤ. 8انتك 11 (16-

 مجبوس لد هذ 5ةءطتعمةرتو 1م مععصتئدتمس 0'دععؤاعم» قلطمصحتم أ لع 1ع مصلستلع
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 عيبارتب لف نهج ىف بكوف هبوصتسي اهف هل نذاف ةدفاشملا 01 مكح ٠

 دقو كدوعق ام لاقو هل ههف زيوربا نم اند ىتخ قلطناو ناتسبلا

 مقف اهيندلا لها كدحو براخت نأ تكنكمي الو هاقاطزلاو كانعلخ

 هوقاسو دنهل هروتعإو هايتا تكرر ضيبالا هليف هيلا مدقو ليفلا بكراو
 كلك قل نهيهيا ةراعلا هلل راه وسب ناحل فلل

 زيورما نب ةيوريش كلم

 يح ةييوريش دعتقا هوجولاو 0 هب لكؤو زيوربأ نم قئوئسا ان >

 18 م

 لحصخ بنص ]نعم هان 11 1دللهت6 ينل 1نأ زدعغ نكمصأ م»موعصأ. 5ءطئءماثإلت
 !'ةسامسككم هذ ةونع فسسسع 11 1ع ىمتعمتل مدح ءدمط]ع. مةلطقس -1"ةععمتلعط

 ممستا ةجوع تسع اكمدع لع 5010هغ5, مامعد لعد عدلعد ةنتح نانقهأت"ع أذ
 لص زدعلتم ءأ دع ممرعم عد ةحوضأ زاك غ هع نسنأ آذأ معند فطن

 11 دع ممواععمم لعتمسأ ]نت ءأ ]نت للا : « وننعمم] العانحسأاات "عقاعا اا ف

 مر6موعمك نانع همانك [ 30دك 062056 أ ندع مماتك 870د5 مهءادسصغ امد تلق

 لكن 0ع م0111135 م25 !نأأعت, 01 ؟6اح1 مدام غهاتأ 1ع مممصلعإ ةخلآمصقر

 ردمساأع ىننع 1'ةلغمطقمتل » ند آنت هرطعم 2 5م ة1ةمطقصتأ طاقصع ءأ هد لت

 ان( رممصأع#». ]رعد دو10315 ]!'هوعوسافععصت هلكعمم هت هصعسأب دع 5تععملمصأ آعد

 الصك ةلتع ةاناععقر هك 1ع ممعمغععمغ فذ 1م كقاملعأام 0ع 1[دلفتس. 0م 1'ءملععمم

 لدصق 13 لعطصعرم»ع لح مطعلط ءغ هد 1ع 8غ عمل مقتع 9 طقاتأم 0115-

 كعك لع 0*1 66. 65 6 نص عاق 5 هرنعمأ ازعا همعغد نانع ةطوعوتأ» 2هنأ

 ”ثعمغ (معداع-طتتتأ 20.

 مظورعرو مظ 50111800الخ 71آ:5

 [.م5نان'وص دع 11 ةفدتتم 0ع ]1 معمدودمع 04 طوغوتت ءا نمنمد هنأ م
 ردرقم لع آنت, ممتع 16 عمملعع لعد معمومصصمةمعق همط]عق تأ لعد طقتتأف 0أ1!-
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 هومحو هومدخو هيلا ارلخدف ماعلاو صان نذاو .جاعلإاب بصتعاو كلملا

 . .زيوربا علخ ىف اوعس نمو ةيوزيش نم ءارالا تقتساو عرغكا «:ةربعلا
 ةيورمش هيلا لسراف لققلا هيلع بجويو هبونذ مّولُِيِو لّساري نأ ىلع

 ىف ميلا انهم ماريططام ةنشخ ةلاسب © بسنمك ذافساإب ىورعملا

 اهدالوا سبح هتكلم نايعار ههلاو يتق اهتم يتلا لمعلا هعيرقت

 5 م دالوأو منال مدالو | نم 9 ا هركاسع 0

 ٠ بشك داشاب: 31 بشك ذانساب . -- (3) 0 هليعافا. - (7 155. زمهجتو (  .  )9ةربغلا 11 10
 ١ 1و9. عيتتو. -- (6) 11ددوسع لهشف (ن. )15  2

 نعي, ةءطلسمانإرتو ددمدتا ددع 1ع امُمصع, هءلعمتغ ]آد ىدعوصسع ءك لمصصق

 هتلتعمعع هبتع ععدصلد ها هنن معدمأاع. ابعد ععمم ةياسؤععسأب اطنخ معملتععتتأ
 طمصصسم دوغ عا 1ع هدب غععدغ لدن نكن « دع 1عرمت حو ةغععم عا] عمددعمأ! » 5عطلل
 منجم اعد "فممصلتغ نمد عت عدفعسم عما عا د ءدحعدوعو ذل 1عد طلعم اههتاعأزب مانتخ

 115 ةعم هلا فيععصتم آم ماسرددسا ل عدطعع ءابع ةامتعسأ 00000 ردو 14د 1هرعصم ع5.

 تعات»هينورتو ءاب 1عد معمصصمأعدتس لع آه لفءطغمسعع ل ةطوصوتم لع علل عدت

 ندع .[[هد لعدتأ تعم معممممءداع» لذ هعاستعأب لمصق نص 7تعق538عر 9
 ندسدعدب عا نسل لعتدتغ ةاعع مصامسمسغ هذ ممم. اكس مدفن ومعسعع, ةءاطق
 . جمانرتو عدت مرجم ند معكم 28غ ءمصصتات 5015 1ع همدح لع ةق[3لط اه نفعا
 مدفرد, دما ]دنت ممساعع مص مهتعدوذدمع ةؤؤعع كه ددصوأدسأ, لقصف !عونعأ

 11 لن عمو ءقتأ وعو ةءاغعد, اعاذ ندع 1ع ممعدمأ »ع لع ةمص 000 ه1 عود عموم

 لع ةورخ عدم متسع, 1[ةسعد معضد مص لع دعد طاف, 1ع هنأ ل هحمتع معاعصات امادح

 اكلك 16و ةم]1لهغ5 هس [مدطغمءو عا 1ع5 ةجوتع ةصمفءطغو لع معه ]ات

 رمهضتعر اعدت ؟عصصصعم أ 1[عبعك ةمكسام, ةحطص 1ع طدتغ ل'هحمتع ةعواتتق لعد

 مط عوذعد لخدصع [1ججعمص ل1 6ينانسم 6غ 16 15 هجمت 06 معددؤءعد مهل ذ ا
 آب عمجمرت6 مقستخ. (0نمصل 11 ةععحو لهصم 1ةممدءعسصعما ل ةطوسوعتع, 11 1ع
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 رظن اتتف بهذلا نم ةطورخم اهتاك ةلجرفس هديبو هنم دئاشو ىلع

 كفرا لهم قو ةداسولا ىغ ةاجرغسلا حضوو اًسلاج ئوتسا لوسلا ىلا

 اسهذحخاف بارتلا ىلا هن مو هنود طاسب ىلا هعمو طاسبلا' ىلا اهنم

 اهعد نأ هملغ ةةيبراتماف هيلع افريل هتككب اههضو كوسيلا
 د نقر. نيونلجلابةزرتمام .هديعتي يبجي اقام اقر فاصل فرط مرفأ ب
 هرمنغو رورتغملا اذه نم لنيلق انع بهذيسو انم بهذ دق كلما اذه نا
 ىلا ةرسقلا ةذم مريشدتي كافكو هنرلمأتسي ال مرق ىلآ ةاندالواةقم
 [عةلف هيله اساماف هلال ابله المو ملسا كارعلا ىلإ ةييياإ لسا
 كولا بيعي ال هل لق لاقو ءادعصلا زيوربا سقنتف اههجو قع ةلاسولا

 1 'ةكوو. ىلز (,طفموانف هيلع. (9 11 انوالا: 2 3 6 هتلكو تاه.

 [0انكتم ةقدتك هند نص هزم15 06 طروءمسأ طءومءاطقغ له, ةزمزداتزت6 ةانتع 15 66115-

 وصوم 0ع 12 مهفصمع م0116 غ1 6دقسأ لمصق دم ططقتس انت ماض ناتخ 61411 هز 11556

 ١ انتل م0120155011 15616 هد مع. قحا دمت ةمعمود 1" عج مزن م, قطو 56 50010

 هأ و'ةقوأ 0011, أ 11 موو 16 ءولتسع ةتنع 1ع ءمدفؤتس. آنع كانتا عاتق5و
 ءماتكذزس ةانرع 1ع امودتكر ماتتق فاتن“ انت 13015 2056 50ان5 16 ممعوم1 ع, ةققاتلأع

 025 12 ممان5516126. ]عمك ل6 16 مرتغ نأ 1'ةوواتتتت 3766 ده ظطقطظ 66 م0انن

 1ع اس0 "عجلععر ممهتك ةلطوتضول# انت هجتدنتأ هنأ هلوصع ةحوع 15 ممقتم 06 6
 1ة155 عر, 11 16 ممؤؤ ةانع 1ع طوات( لت اميتتك عا دع انصأ 0لعاطظوادأ لعاتدتأ 16 "01

 (نعاست-ءأ طنن همصصصمست0ق 086 ةةفدعماتخ هغ ]تك لتك : « (نعأ فزتال"ع 50135

 0 ةءاقزم]»# أ ةعات مم عرق قلو معد 06 ةةطمو 3 عا ةموك عام هذ

 ل'هتاعع5 لع مصغعو 0لعوععت لقصأق, مودع ةءطفتع 3 لعد ععصق نادت 8 ه0

 هاتعاتس ل011. لع 1031 لاحت ازعتتل 0ع هع مهفقعتم, نع انتخب رسال 016 0ع حت

 . هوا طمض, ةدلقدأ لطف 8 رتماتقورغرنعر ةدانم م165دعع : 11 ةاتلطأ 0117 ع

 رممصأ عع نع همادنع م6 لت ناتنزت دع ممولتقعرخ ومد انت 31 ]نت لت[ : «ظةسأفعو

 [هتك 15 مدت صحم ءواتم» لمدصخ اذ 6'1ءو كطقعوفع. » آب عمك مزن 0غاتحتم 16 طمع

 هدوم ن 15 1ءانع. قطقضوتم ةقدمتعم ءأ 3غ : « نزعت : 5ءهن]ف 1عذ طمصتسعق
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 ةراهطو انيطاع ةءارب ايس 5 يللا لعق ف دا قديس سي

 العق ماطسبو 5 ةيودنب انيلاخ نأ روهشمو مولعمو همد نم انددي

 ا عي 5 ىلع 8 00 اي اتأو 58 0#

 انكليب ابا كلم 0 2 يا لعلا ومو منم

 مملتقن+4ولو لتقلل لقا لمقلارمالا اذه انل دطو ىذلا ريشدرا

  مميف تنك 0: نيذلا دالوالا سبح اتاو مفاعضا قاعضا لتق ىلا انجحال

 1 ةانمزلا وأ ةانمزتلا . - (* 115. هللأو . - 0 1155: ةبو ديب ٠ تس (1) 11 ىذلا .

 ممم عمطعسمتط]عد ةععبفعسغ 1عنعذ عملك ءا اعدصك محهتاععد, ءا دعبل نص طقتمسل
 هوع مرعملاعع نه ممصنع ةمص مفرعع ةععوطا6 مدع 1ع ههلطعتس (0نمصخ دن كسصع

 لاتع أن طماتك 1001115, عءاست ل ةحمتس ادع مماسغ ممعع, الاعات ةملأ 016 0115

 ةمررت 17265 عر ةرععرم عا 1210221 أ نانع م0116 11311 65أ النت لم هقرز ٠

 .١ مموب ]1 عدا ممقامسأ عا ذ 12 ءمصصقتقذدعع (1ع هتف لاتتأ د ن16 انف ا

 مف لعمج هدعاعد ظرس(ءامتنجوم ءأ ظركإفسس ناتت هدحغ ةعا عد لعاتمبو لم تمد
 رن معو ع ىودقا ةهحتمت# 616 جملم11565 مولع 10الق. 4لتققا, 00111“ 5 ردع" ها

 ١ موانع 1ع داعم عتب 16م ةحمصفد ص هانم طتأ ددممصع طتعم ندتلم ؟ندكعصأ كدعرم ة

 رمانع ومنع عا دحمل عم 1عد ممر طرءعاتجع عزك ععد نان5]1 طماتك هك هت عصأ "هدي انك
 اند عع نوت ءمرج ععرنطع 1ج طحتقع 210 6 ماك عم لع صمق ءطماو لهعصمع

 11!تكاسعور متم 1عو ةحوصف [د0أ 011111 نواتت* 1عاتراك كتل عذر 20115 11 5

 مغ ندع هعدح نتن ممم تامتعسأ ]ه2 مهما عا هماتق !ةجوصم [هنغ لمصق !اصاف»مأ

 . لعله معاتعتامد ءأ لع 31[1:10: طماتك همانك دهددتس عد ءمصكمرتصغد ذل 1م "ةعمروج

 ردهم لم طمس لع مماعع ةمعفط»ع ةسادفعءاطتع ناتت م 1من 6[0 هأغ هاتف 2 355316

 هما عممتسع عا نتن مه لتغ : « آر عوفعماتمس لخمس ةعتأل معختعسأ 1!" يفعتتمس لع
 « ماتو عاترتو 5: 51 ظماتخ 0 163 قجتل0ق ]085 [06قرأ 20115 20115 5611015 9

 هطاتوغو 0'عرم صفع تت طرغس ماسك ععمصمل ممصخط»ء. ()نمصأ ذ !ةصعمءعغد-

 انهو لعصمد 515 ها لع (هزحدصغرمع وتتوع هانحع, ءعأأع 026511156 20115 2811 اال

0) 

11115 0750155-7 
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 امل هتينج اه كانذخاو هقهست رام كانلماع ولو كلذ بجوأ قالا ّناف

 نمجار ةزونبلا قح كنيقوو كيل انيقبا اتكلو غلبملا اذه تغلب
 ءاسنلا نم معنمو ىارطالاب ركاسعلا هرممجت ااو ةوبالا قح انيقوت نا
 انقلطا انال اًيئاترهش ناريالو ًالزا عل رمدل الا كلذب دصقن +:اناق دالوالاو
 مو :٠ تايالولاب مداطوا نع مانضوعو ةليزيلل 0 تالصنلاو ةرمغككلا قاورالا مان
 مدنع ام ىلإ ملقن ىلع 0ةردقلا ماندجوا هذا ميلاهأ نمبو منيب (»لخت

 انهمنع انتضقز قب ءافانسرجو ا ماتنسر نا ياعس نايل لطم اق ٠
 0 ىتلا رنهش ناريا لغم نأ -9 مهوجو ىف مكاسماب ءادعالا ا:ئديا

 (' 11وو. ام. - (# 1[ ريهجت: (ب زيهجت . - ) ( ةالقلاو . - (4) 1155. تايالولا . ب (5) او.

 لخأ . - © 31 ذاو. - 7 21 ةردغلا هان د ل (58) 11 ئديالا . ب (9) ويح لوصق 31.

 م6 ءعووهتتع. ]8 هذ دماتف !'ةهحلماطم امدتأف همدصصع اح لع مم غعامتم هأ هز حماتك

 ['ةحتمسف ماتطت م0111 1ع5 2عاغع5 تمانمهط] ع5 نلنع آت 21215 ءمطما0 15, نات 11 811-

 رمتك مهد ها عاسأ هع طاسغ ددنرجعؤسمع جتوراتعأ طلح هكوتعفتك. ][هنك طماتك 0
 [هلاأ عرفمع عأ طماتك ةهتتمصك 1من ةمحعرتس م1 اماغ هماعع لععمتس 1ع لعاأن"

 لخحص مغعع ءمحعرتك ةمرح 1لخر لفضق 1' ورحمت تع 101 ةانقذا ام 1عرمتف هن هما
 ةوعمرل امدحغ مد لععمتس 1ع لعممتع لكحص طلق عمح ورق ةوص جوع. (لاندصأ ةاح
 !هتأ ندع طخ مماتك عم0ءاطعد .ل'هجمتسع "عاعصات د 501235 هع ؟«هدانغعو

 ه6 لع 1ع5 ةحماتع صرمةءطغق لع معز هنصلعع 1من [عرصصصعد أ عاتق ءمآدصأكر

 رماتك 28705 ءان ءاج ابعر عر 2عتقذفسأ ةتقفا, نانع اعد طاعص ل ةطوسل

 ه6 16 طتعم 0ع 1"اءةصقعءطقطت ةدقدتاع. هع طصمدق 1عدع ةحمصف لمدصغع 064+

 ةودصصت ع5 ءمجق106عةهطاعد ذ اناعع لع دو1لع هغ لع ام مععف عمدت ظ ءعماتمسقب عارف
 !د ماهعع لع اعد ممرد»ع مهزتك, لعد عماجحت عدم عرص عداق 06 مج0112 عقب [1هددف دع

 16و ةاتوصق5 همم مة نطو لع تمدح طماتست نعل" 3266 ]بيسو [طسصتلاءوب 01150

 مماتك ]عادت ةتتمصسخك لمدسغ ]ه 1دنتاغم 1ع ]ع5 1دتعع >عمتع هسمصغف 0 عانت

 8أهدف ةحوصم هدقدا هون لفمصف 1ع مهعت1 1 عب زصخفمسفأا ع1 [ مق صفع هطع, عد 1 وتسةصأ
 0غ عدلعع عه عمصلم» ممتع هنع ]1 ]هووز عج 1عو ممهتساعصقصأ ا0ات] 01015 د

 ممموعصعع لعك عمصعتستن, مماتك عمم مءطتمصسف هعدحعا لع 1'ةامو سعت“ اكص
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 العكر كارصلا لكن م هننخ ناتسبكادفعلا ةطسارؤ نئرالا ةلم
 لعغك هب نيطيحلا ءادعالا لغمو سارح لغبك اهفارطا ىن انشومج

  امعضاو ءادعالل انقّرطو روغتلا انعضال شمه انددر اتكولف 0قارسلا

 "كلما لاجج ضف افانعج ىتلا زوتكلاو ل ربل اتاو « ةكلمملاو ةتعرلا
 تياكتو عكا, ريق يداك اهل ارارلاز ديل نو اهبو هيماظو أ طدانقو
 ام رورغملا اهيا معاف وأو نموأ اق ىىبأ مرومأو ىوقأ ميولق

 نأذأو ةنيارينملب كنسولا 8 أتلف قل هك هال 5 ىلا انبسنتالو هتلهح

 ال نا دقتعاو هناسلب هركناو هبلقب ةيوريش هيضر داهشالا سوؤر ىلع
 حم هب لكويو رمطسما ةعلق كل هلقني ىأ ىلع مز +ءوسب () هأبأ توون

 (1 1 قدارسلا + ب 23 ( ةكلملو. - 00 31[دمونع لوصو ل1. ب () 0 مايأ.'

 هللعأب 1! مقصمءطمطم نمت ءوأ ![هددطتلتع لع ]م اعمعع, 1ع زمزتدسس لم ءمالتعتب

 معودعمسطاع خ دنس زدعلتس ماعتص لع طتتأاك لع امادأع ةهرتأعز 205 01325

 ةهمو [ممصاتغمعد د دمصغ قصحصع 1ع عوضلتعسف, ءغ 1عو عمصعستق ناتت 1'عدع
 [هسسعمأ دورحأ مرسم ةضدلطأعد هنتع ؟01ءعانسو. 51 طماتك 271005 1211 "ءعاتعدتع» 15

 [ ماتم عؤر همانك 211005 1د1556 1عو [عمصغتغمع5 ددصق ن1 عصقع, طماتق هات وصف

 هريحع»أ 12 ممساأع ةهسسح ةمصعمسمت5 ءأ ةطصعصغ 12 مدتصع ع طمذ5 ةدز عاق ءا لع

 1518 ()1321 3112 121265565 أ 211 |1081 ([116 201158 5 21025568, 9

 راء ءودعد ةمصغ 12 ممضتتسع ءا 1ع 510001 لع 1'1؟:مغب ءالعو ]6 11011111

 ع دود كاعد نحت لمصصعسا 12 !هرممع ذ !ةصصغع ءأ هنخ معدمأعز مآتق لعد

 . ١ ةمصغ ةطمصعقساأعنر ماسق ءيأ ععوصم 1ع قدعت عع لعق 551لهأق عا لعق ةاتز عاف, ءأ
 ممعز] 1 نينعع 1عدع قصلتتمدر اهسصلتخ نع 1عجسو ةدصعصتف ةمدغ ل هتامسصأ اك

 ؟ةتطاعو <( رصد مانت كدمصأف. ةدعطع ممتصاعسمسأ, ةءءرن عاف, هع ندع طخ 1عصمل

 ج15 ءأ دع هما05 ءطقتوع ]235 2'0ععاتك2أ00ه5 ناتع 20115 2 006غ 235! »

 [مروونع 1[! عمحمر6 مدردردمرم ءعااع "ةررمدمع عا عج لمصصقف .ءمصصقتفدوصعع

 0 عردسأ 16و معمدوصصعد م6وعصاعق, ةءطقسمفاه 1'هراواتكتل علا 502 ع0عا11,

 هدأ هج 15 06وةجزمعمدحوصأ د مهمأ1عقر ءأ 11 5ع مممرجمددتاأ لع مع 101

 هااعمأع» ن 12 معمدمصصع 0" ةطمضصحتت. 11 ؟هدنامتأ 1ع امدصفلةععع ذ 1م كاملعأأم

9 



.21155 5 8015 1 115101115 721 

 ةبزارملاو داتقلا برطضاف هيف هللا ءاضق ذفني نا ىلا هيختلاو مركالا

 هسالخب ني قيفشم دافعا مسيل كم شاف لو جفال :ىضايضولا
 دسغلا عسي ال كلملا اها دحاو ناسل نع ةيوريعل اولاقف هكلم دوعو
 نأ هاتف نيماشناماهب ىذنال نحو نيكلم رهش ىنازيأ الو نمقيس
 ةلملاا هفه تجد دو كف دوو ظيمتم ها لانقفزمألا ليغفت ىاءاغاو لفقر ردأا
 ظ اًدغ ١» مكئارا ىلا 0 قققنن د

 زدوربا لتقم

 تيدح ىف هودواعو ةيوريس ىلأ داؤقلاو نايعالا داع دغلا نم ناك 1

 0 0 يف. © (:اقف الا لزعت. 87 31 ئهتني. )(  21 مكيار.

 . 1'0و(ةلعطع عا ]5ع تعم عمضلعتب عد لع عمتلمسأ هحعع طمصسعتم عا عج نت هلع

 ددصأ تسع تع 1ممعع ءأ هععفوطأع زدكوتت ف ةد مما ![هتف 1عذ هاطعأام ل هعصفع
 ٠ م( ]هو ممم عطقس نت ةحهتعسأ نأاغ 1عو مممدص ماعم لع هد لنءطغمسمع

 هدو مرععدأ ءأ لسعات 1 نان عمخأ لع هع نحت ممان ه1[ 1ع هنت عال 511 ةءاهزت-

 مدتأ هذ 12 مممتأ ءأ "عتعممتأ 011 120117011: نأ هت ةطللت أ 15 1ةعءاوح

 ممععمخغ هو مدعامساأ ذ دءاطتعماجو : « لع 1وانسعوتت طع معاتأ 60ه ال1 «(لعانح

 ةمهعدر مت 1"آ[عقضفءطمطع عمملعم لعتم مزق. ةلودك دع ؟هات1هه5 085 لعسدح

 هعمل فمع. 11 طمحسغ نيحع طخ لمدصعم 1! هملعع لع طحت قطوخللم هات نانع

 اح 1ع لف ءغنعد  لدت ممانتت مز. ١ ةءطقعماثختت "ندم 014 : « !لآواتق ١

 ءأ 60 6ءطتعممو ءعأ ةحتدعيمدف ءعالع هستغز ماتتكر عطمةتم , 35 [ءةرعمرك
 و

 هةعآمج 70116

1111081117 

 آم 1عدلعددمتس , 1ع5 ععوص لق ءأغ 19 ءاطعأو 0'ةرعصقع معمر مسعمأ هةر لع

 تعطتعمانجتم ءأ است مدع ةععمأ لع طمدتح عدت هن ةانز عا لف طدصوت مو 1ك معاج
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 مدارم ىلع 0مدعاس ةيوريش مفاخ هتايخسا ىلع هوزاقي مو زيوربأ

 . أرجا نم ىتدنج ىلع مرايتخا عقوف هنم غارفلل الجر اوراتخي نأ مرمأو
 هييلع نايتالاو هيلا قغملا ةيوريش هل مسف ءامدلا كفس ىلع  هنارقأ

 رابخالا باحصا نمرفن ىزيوربا سلجم ىلا قلطنإو هفيس ىلع لقشاف
 ءآتج .ىذلا ام هل لاقف ملل الا ءىبي م هتازيوربا مع هيلع لخد الف
 كابأ لقا م ىنال ىنلتقت © نل كنا لاق كيلع ىنخيال ام لاق كب

 ولهنف برج ريغ. ىفو دوق بوجو رمغب سفن لعق نمو هب ائسحم تنكو

 9 دبا ةسيووتم يصلح ىلا نويدطياو يردي هلا دهيف ةيشر رمغل
 مدقي نم نوبلطي اولاز امف هريغ اوتاه لاقو هدرطو هبيضب رماف ةضقلا

 11 21 مهو دعاسو . - (8) © هنرقا. ب (” 31مل.

 ونرحعمأ 064 همدفعمسأاتع ذ ع ننتل 1ع ]دتددؤأ عد دلع. ةءطتسمالإلد ونحت 15

 يوتوممتا ةؤفدمءعتم لمصع غ دج ممد» ![هععمسس ماتفدعسعمأا لع ]عنج

 ١ يستلك زمحممسومح هتعصأ عا اعبع هنلمصصم لع ءطمتمتس بص طقصصصع ]دوانت“

 دعم هذ ممصأ ةطومعتم. انعدم ءطمتع امدصطو ةدع تنص 50ألهغ اعد ماسق

 ٠ ل6 عممصتص غو ذ حععدعمع لح ددصع ءأ ةءاطتعمفجم امن مصحصخسلم ل'ةلاعم نعت

 فطوسحتتم. آنع ةما1لهغ قمعاطم دوص ددطتعع دورتك وص ةاعسعسا عا دع لتس ععفب
 ةععمسس مدعمغ لع نسعانسعد هاطعاعم5 هطفضوعغف لعد 1 101مد 21035, 1015

 لة طقسوت#. (تعاستحع, 1معدوسع مغ طمصت مدع ةدانسم, قصص مضغ نمتأ طع عدمنا

 نيع ممتع 1ع دف. ]1 ]نت لكأ : « 00 ءعداجعع نادت [ةمصغم علب (نع نناتع انتا 5

 حمد د, مغرماتودم 1ع ةمالهغ. ةفطمعحتم لتأ : « "ذي دع دمع اتعقك 8هقر تنالع 6
 ه1 زجدك طع امد مفععز زرع !'دت هدر مسعد اسدتأغ ةجوع طوصأغ. (نعاتت لانن اننع
 . نصع  م6عومصصع ةوصق ةانع دماتك !'هطاتودكتمم لع انمعع دعم ععمسعع لكم
 ردعمبساسع 011 ءر لعطمت لع 12 عتعع» عر عنا بص طوامتل.» طع دما لقهأ 5م

 رمموأععصم لعتوسأ طبت أ دع معاتسم ءا هلله معدناعع ءميصرداع ف ذءطلو ال
 (16 عم نتا 5 نامتأ ]مدمدغ, 56اطتسماجو هردتغك 1001 !هزأ طواطعع, 1ع 5غ ءطمفلا

 ممر. هن ز] للتأ : « ةخررد ةوعوععمج نص ةان1عأل » [

 (0م ءاتعمءاطم آند عاعصتمم ممرنتس انميختعس نم طفضتمع لل هدهأ زجعضد ناسف
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 شحوأ ة ةررصلا رشم ةقلدلل عبق لجير ىلع اررغع قح ةَطْل كلت ىلع ١

 زيوربا سلجم ىلا ىفيفرمالا ءاضماب ةيوريش راف ةيعنلا لاوز نم

 تئج اذ امل ناطيشلا اهِتا هل لاقو هفوحل دعترا © هار الف هيلع ) ميو

 نأ انهمد ههجو ناك ىنمب قلخا لانقف كيف كتبارما ذيفنتل لاق

 ةنغيلعن ابانهفق نيبو ًايقوناف ءاماو تشطظلاب اهخو هدانيدأد الط نيكي

 ىضناف هبهجو ىطغو قمظن شارف ىلع عبطضا تف هملا باتو هر اعاذو

 قيورتب| ربك عتق .هنيف كيحي الف هبرضي لعجو هربخخب لمجوللا هيلع

 اهسايم و حالسلا دايس ال كولملا صئاصخ نم هدضع ىلع ةزرح

 هسفنب "داج هيلع تا ىرخا ةبرض ليجرلا هبرضو اهب فرو [هلخ

 ١ 11 مجيثو مع و. 8 (: مارا عار. - 9 اادموسع لوم (ن. ب" () !ادضونع لةمذ ال

 (: ىجاف. 5! 155. ديم د( (: اجن.

 ند اع] ةعاع. 0م ظصتخ مهن [هدمطعمع دحع نص طمضسمع ل1[هرعتصع أ لكدصف ؟ةعاتنع
 انلعمفع, ماسق ةللععتح ندع 1ع لغصسعسمس ءدغ ةزمعنق !'هرددلعجععب 5ءاتعماثاتو

 اطمن ةرعدصأ فمدسصصقس0ف 0" عقعمتع» هع لمضغ 11 5ةهتفددتا, عا طمصصمت6# 56

 معدلتأ هتيم غك- ل ةطوصحتم ءا ماعم كعت طحت طصتعوسعسم عما ةطقعل#ب

 هم 1ع مرزتدسأب, ةععصطأم لع معد أ آطنتت لتأ : « 06 ةنلعصمداتت 130156, 5-

 [زمرر) ب لع تعمق, لتأ هما طصسصصعر يقعمتع» !'هرعلتخع لمصمم هام ةانز ءا

 مدع امص لك. ١ قكطقصحتم لتأ : «(0نع عانت نانت هن انصع ت]هنسع 8 عاتتكع عقأ

 لمصدع هزاع هذ ةععمس ماتم لعد ةعاعو هلتعاتحإ + نتف, ةحتدصخ امنا ةرحزت معز“ انتق
 اطوفدتس عا لع 1'عدص ز1 516 لعد هطآساتمصسقب "ع 61316 لعد 6[ رص عصخف دات, 0

 ا«تعم ءأ ا( مةهصتاعسءعز 11 ةفاعصسلتغ عدكتتتع ددسع نص 11[ ةودلعمدعصأ مات
 ه6 دع فتحت 16 >تكدوع. اع هممدقأسع 1مصمتغ ىدتع دخن هج عع ةمدذ ع]3176 6
 هع محتأ[ 2 16 [ممرمءرعز صحمتك 14 عامتحع مع مفص غو مقق. قطقتصوتت دع "ةزدزدعأف
 نص كتمعصع ندل موهامتأ هذ مص طعدفر ءفامتأ ]خس 0عق ةغاطخطاتأف 063 "015 أ
 موس 1 ءالعأ لانودعأ ةيعاتصمع ةعصع طع مواتحمتأا ءمامسعر* ]عمق 16( عصم ةداقن
 11 1ع لغامعطم ءأ 1ع رزعام. ]نع ةطمصقأمع اتت هقدوصم نط ةاتأتع .كماتز) اتت

 !ةعطعتو. ةطمصحتم معدلتأ 1ةسع ءأ ظنغ ءودحصع هزل طاهحمتا زدصتقتق  هتقأع.



]11510115 2155 8015 255 1515 77 

 2 ضاغوهو ةيورمش سلجم ىلا ليجرلا ىرصناو نكي م ناكرا صو

 همبأ ىلع " عزجو هب هلققو هنم هذخاب هلرماف ىدملا ربخخلا هارآو ضاخلاب

 ءاكيلاي ةدلبلا كعتراو سووابلا ىلإ هليجو ه هزيهكب رمأ ف اًديدش اًعزج

 ىضز لع نب نيسبلل نب, ةنيكس تلاق ايكك لذ لغم ناكف.هيلع

 | عتع هلا
 ِبْلَعْلا ِهَلوُم ءاكب اهظ مهو تلك ْنَم وكن
 تشل يف وهلا هل اهظ حظ مو ٍفْسوُي ْوْوْحِل ءاكبك

 هيا ع نم بتيكملاو .٠ كلم :كاقؤو هعرصم رابتعالا 3 ةذباوملأ ماكتو

 ةرتكذا لوطي اهب ملجا ىلع علقإو ٠ ممركا ىلع نانلا مألا طلستو هرما
 (') 31 ةرماف. - 2 11 جرخو. - 30 11 بلاط ىبآ نبا ىلع. - !) 21 مهماركا

 ]نع مدمدقأتع ة'ءذ هاله ءأ ةضتنو لمصف آه هدللع لع ممءعءعماتم» 06 ةءطن-

 مماثزتم نات1 ةاه16غ ماعتسع لعك طفلتك معتنمصصقععذ ممعوعصاأك, ءأ ]نست ططمص-
 اند 1ع عامتحع ءةدمدص عامصأم. ة5ءاطتسماجتت لمصصق 1هسلعع لع 1ع معدن

 ل'عماعع دعذ ممدتسقخ ءا لع 1ع دعت ةحعع ءعالع ةصصع. ]1 ماعاتعم كورن مغتنع ءأ

 اندصمت عمم 12 ماسق ةتختع لمحلعدعز مادتك 11 ا[ معمءملعع ذ دعو طصمفمدتلاعد

 أ 1ع 1[ ممهأاع»ع هب [مدمطعدتتح آرع مدجت5 طدغ ةطعوصأم 1001 1هو ماعم ءأ اعد

 عقم 1 ةدعرط عمق. (052 0211 ةمردأ1 1 نع 2 6ع 5 1و مهيماعو لع ةواهتسمب

 طالع ل" خل-[[هددتس, 815 0' "خلل

 (نءادتت يدع 1عتس ىدطععو همغ يضسصتصعا1 ةصعمأ ةعمضوعر ذلك 1ع ماعتععمأ هيصغتتعمم ءضأ

 (هصدصسع ماعد صمغ ءصغ 14و 1نععو لع لمفعمط نمت, لفصخ تصع ةصاعصاتمم قسصتمسعااعب

 !'هحوتعمأ نعام لصق 1ع مانتأك.

 ]يعد همطعلاط مدعادتعسغ لع ]د 1ععمصد نسمع !مض لععدتل انععع لع اذ ةصمتخا
 ماعمأع ددطتع مدع ةطوصحتم, لع دد لفعطغمسعع, لع خد للص ةاعوص عع ها لس
 اهنا ندع 1ع ماس نأ لعك طمصصعد هحدتغ منك ]1و دقتص دمع لع ماسك هقطاعب

 1ع ماسم ذمالسصع فدع 1 رمانسك ز11تقاععز 11 دععدتخ اعمر 0 لع ممزدردم “اع

 ادرك لتفعماتس ف هع دسزعأ
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 ريغ ةنارتع لتحادلا “طفلا اطيل لذعه علب ووو !ةنيوتوما و7
 هلمقيإو هكلم روما مظتنت مو هتوخا نم راغضلاو رابكلا لتقو

 رعاشلا لاق ايكهلغم ناكو امير ةتمدخل اوماقا الو ارو فارطالا كولم

 رهظت اهيِف رابذإلا دهاوشف  اَهلاوزِل ثند اذإ ٌروُمالا نإ وزع. رت "وون نو < يف ا ام ركوص

 نيسعبع ف هكلاهتو نهب 0 هرامهتتسال ءاتؤهلا ىلآ هفرتحا لفسنا

 اهبطخو اهلسارف لامجلل نم ةحلاص ةّتقب اهيف تناكو نيرمش ىف عمطف

 هيلع تطرتستاو هسقلم ىلا «تتباجاق اهدعوو أهانمو اهسفن ىلآ

 (! 31 ةداهتسال, 0 ةراهتشال. - (* 0 تطرشاو#.

 للم طاق 101115101155 21 01

 361211010198, 15 1 ممم ماننع لع دمص. مغععر هع فميسرموسامتل ءقضحصتع ظ

 ام ىهلعجم» نين اف عدا زصاسملستا لمصقب 1ع اننةودت 0'جدتنسانت. ]1 نق 1ماتك 563

 [ممرعور :ععوصسلك هك معاتتاف. لمتف 501 عماتجت عمم عدط عما دع م عطقتا [025 نم

 يسد "ممجوم]نعع ءأ 1عو عملك لعد معموتمسععو دع اعممتعاا هتتعاتس عمهم

 لع ادت عا دع ادن "عد لمتعسأ موق ]اعد طمصسصسموعد ةععمسا سد غق. 11١ عد ةاهتغ لع
 احن مدصسصدع لذا 1ع ممغاع : ٍْ

 [.هدسومنع 1ع5 ءادموعق هزم »:هءادعمأ لع ]جدع صب 15د زصلتععد لم لفعلأتم ةحردوتةلققءاتأت

 (نع نتح 1ةتكدتأ 1![هطزعأ مسصصعتممل لعد م6هءءعاترجواتمصف ع 5عطقسم ج8

 «مامتأ ]ع5 1عممصسم عدو مر 11 ةامتخك ةطقماطتسد عدغ عاقتتع 06 دذ مةقؤامت 70111

 1هو ؟[ةمحصم عد عا ياس6م عدم عدأ ممدعأغ خذ 1'دص مست ةندكا لغوزعمتاد11 هتك عتحم

 رمعدأ ممقوفلع» 5ءاتستم , نحت نامتأ ةمعمرع "ءدافع 10 طعالع. 11: ]ست انا

 لعمدهصلعر» 0'ةامع' دو 1عمدسصع ءغ ]دن 184 لع ععدص لع ممدود عووعف. ةءطقعتم
 هعدنو هد لعمصحمسلع عا مصقعسات, هذ مسلتأمس نانا هددلخخ ]نت 3ععم لعن"
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 افدالوا لاوماو اهلاوما اهيلع دري نا اهادحا اهل نميتجاح ءاضق

 لاقف اهب ىنبي نأ لبق زيوربا سووأن ةرايز "ىف اهل لذي نأ ىرخالاو

 تقدّضصتف اهيلع اهلك اهدالوا لاوماو اهلاومأ درب رماو ناتّيضقم اه

 فو ا تداجو هينا وس دي ا اا ههدزي

 زيوربأ 9 0 لعفف 0 585 0 00 ةنئتخ دنع ىف 50

 (0) ةلدمودع لهصو (ن. - (2 (/ اهنم تقتعاو. - 3 ( هتعاس. )4(  11 هقناعتم. 1 53( 

 ىنهاف...ب (0 0 لس.

 لعتح معونمفمأعن, ذ دوحمتنع ]تت "عممتسع دعذ طاعصق أ ]عد طلعصف لع دمع مد

 [مصاقر ءغ عرج ةععمسل آاتعت طبق مععصعأاسع, ةحتوصأ لع همصقمسستط عا“ ىملن

 ردوضموع هحعع ءالعر لع تمتع 1ع امصطعمم لنفطو موت تعاط1وم013 1م

 رجمدعتأ ندع دعذ لعدح لعسصمف صعق ةامتعمسا ةععم»لغعد, عانز] لمصصم !'هدسادم

 16 طدن] "عدلر*ع 12 1هأؤهلز16 لع هعف طاعصف ها لعف طلعصق لع ةع5 هدكذصام. 5عارل

 متم ]عد صمامرتو ن 1هتنعع لعف هسصقصعد, ة11ةصعطتأ ةعذ ءوعاوج ع5 أ اع

 لوصدصم لعد "عوومن*ععق دتلطفدصتعد ممتع اعدع ةدطوةخامصععز ءألع مصقفع

 تدع ممعانع لع ععد طاعمف, مدع ءالع 1! عمتعمسلدتأاب هع طوصصعو نضال

 هه هحتح انعدج لع لقمؤنمم. آك11ع 1[ عدفاتتاع لعد هطا نت ممفر 0ععقانأ ]عع مانع

 رماترت5 16 ةعد 7ملعمط عمتك ءأ ممتغ هذ كمص (لهزعأ نص ةصصعماا عزت[ ععطت ةطأ 5

 16 ءاطقأغمد نم مماقم» نانا 11216 1ه5أهط مط غال عا [”مصأ ءصاسفع لمص أع

 امرصدطعمس ل ةطدصحتع, ءالع ةرحرد1 تصنف ةمص دتذدعع دنع 1ع متكدعع لم قعلقل عب

 ةسسوعاطم ةحعع ةع5 لعصتم 1ع ءطقام» معماعدصقسأ 1ع مملكمس ننعلاع هحولم ها

 معمعتأ !ةصع عد دععدست لقصف دعد طعقق 1ع معد لقطتعوتلس. ايمعوولنتع

 تعارتعماثجتد ةممسضخغ 1م ممم لع دءطتعمس 11 ةيعمانحتو 1ع ماس تأ ءطمع"ام.
 11 كمدصم 1'هعلعع لع ]15 ]دزددعرع ا(ءآالع ونس عالم ةاهتأر, هاتر لت «ةلوجتر»ع

 ل'ةطوعحتم, هغأ لع 1ععصعب» 1 ممر" ع لح امرصطعدتت : نع نسنت !نأ [ةنأن

0 

 1ع 4710117
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 قسيت قرءزعس لول قمن نوفلا قيام هلا طدوننطم محير طم كتل ١

 قادت ملا ىلع ةلقهم 8 ةروراق ىلا دهعف © هلتاق .لتقل* نفطلقو
 6 ةروراقلا تّرهف ةءابلل برج ءاود اذه الين هيلع 55 هع اهم ]

 كيبأياموجب !همخرل قلي هةية ايا ةنازمل ىف ةيوريش نمعب اًموي .
 هننيلتع ىتا لو كاقيو :هئسفني داحاو هبدجل طقس نا تبلي ملف حاكنلا

 لف هلا تق هن بنشادجتلا نمو هما ىف عقو يذلا © فرابلل نوعاطلا ]

 شعي ملف هللا ىلع لووتملا هبا رصتنملا لتقو رهشا ةّئسالا هدعب,شعي ١.

 ربهشا ةرسالا هدعب

 (0) 3[ ةنطف. - (» ااهموسع لقصو (ز. - (3) 11 ةروداق. - (') 21 ةروداقلا. - (3) 0: فراخل ,
 ١1 قرا .

- 

 0م همم" ع نسق طوتل1 2, 276 3 معرسوزد1عهعاأ6, 1 01و ع6 1'جحتعصت

 لعمتعمع دص سصتصعع هزاع ءغ يدل ةحدتخ ءطععءطغ مدع يبيعاومع ةصاتطعع

 ذ 1هزعع مهما وص ممعامضأ تع لربع ممماتعم ةننوتتعأ 31 هدأ "ععمادس5 ةامتأ

 نص لدعم معماععصمسأ لس ممتكمس» لكثتم ءالعغ ةمفامصتفسم نمل ةءوءعالق لع

 دوج ةععهتت عا ددن* 1[عوصعأ 11 ةءحتأ لع دق مممزعع دممتس: « (نععا عدا نس ةاتحتت

 ةردرتماتحت6 نمت يععاتع 1ع لفوزع هممات عانت » تعال 010078, ان ]0101:2212 081

 طوفدرل رد هع 1دعمس لهصق 1ع '[مغوم» مساج, عرج ممصردتا 1ع ةععمتتم !'هاتحاتأ

 ها, ه0 ل" ةصحمد ءطفعمعأ, لف عسمأم كا مصخعسمتأ. ]11 دع اهله مه

 . 3 5 ة11هتددع» عادل تدتسم. 0م هجم ةامقفاب «مداعمت ععصعمأ هل آه «ءامقمد
 4 مم نست] هيأ ممم متعاتسع لع 12 ةعئتطاع رمعوأع نحت كال انامل

 همات5 5و "نودع. 1"هتأ ممهصقميمقطأو : تعاتهاثجتت ه2 ادع دود مفعم عا صع

 ]نا ه دن غفعت نمنع ةزحج ممزق ]1[هدصامجتع 2 ادع دمص مغعع ا1[هبينمسوألتل

 ج16 "الخط عا دع ]نت 3 5ان206ءاق ان ةلزك 5.
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 2 ةيوريش نبريشدرا كلم

ا كلم ةيرري# قرت أت
 كأم كم زممدر| هنب

 نول ممل ةفوكب

  تاكرتمو ةسايسلا تلهضاو ةبيهلا تطقاستو اهيراجم اوسا كلملا روما

 ناسك دقو ؛زاربرهتش ىمعتساو ةبزارملا تدّمتو بّعلا مير تّتهو ءادعالا
 قلبشق و سهمطأ .نديووتيا لعق هغلب اف هرمأ لعدة ساو مورا ىم اًدالب 3

 عمم رييشدرأ كلم ان م هباححاو. ةيوريش ىلع ىنجتو كلذب اضرلا

 ةرصكب 'كداو هيلع قوحلا نى قمبوش مارهبب ىدتقأو أو كلملا ىف زاربرهست

 - اًذيعوو ادعو ماعسوأو اريهجو اررس ىنامعالاو داوقلا !بتاكو هددشو هدد

 تارا زاربا رهش, ها ةزصفأ ماسك طققن 11 زاريا رهش, رانك طقق زاربارهش. (2) ( تناكو .

 مظل 2181501111, 11:5 01 50115001.

 قةمعغو ]د محمد" لع يءعطتعمنجو ؟غعصق دم انلك ةيلمم عادت طاع عننع ]هدد

 لوسافأ وينل منغ دع عرسءامعع !"ةمع مخ 1[. [سددردت»ع ةامتأ لمسك نصع كات هلم

 هءامؤدد عمم عصخ [ةعطعسوعز 1ع معدوععأا لع !دسامتاغ دع رجعسأدتا معان ف عاتب

 ]16 عورتج عمم عسم ءدغ عودتك لعلم معاتموصعس 1عو جصعستم دع دصعاأهتعستأ هد
 رماح عمد عمغرب 12 1هعابصع لعد قرعوطعد قصص عدعفتا ث 5 مل عع اعد صحف 6-

 طقس مع1دودتعسا هطغتمذدصعع هنن زجماتح ما "مجتدأ ءا ةءطقطباطوبتنم ةامتأ هند

 ممماغئغ هنحعسأاع. جءاطقطعطدعتم هحوتاأ قمصوستخك (هعاعنعخ مسواتاسععف

 ١ منسم ءأ نامتأ لعععمت اغغو مانتكممدصأ, امضدومنل ةردردضخ 1ع ميعيساء ل ةطوس

 . حلم 11 عود زجمادحتو هج عماعمد ءرأ عا هعاع عا لفعادعم ةعطلعماتجم ءا ىعد

 ةصتخ ءمادمدط]عد. اكصفنتاع, 1هدومع ةسلمفءطتع ةحدتا ةاغ منمعامسغع تمزي زا

 مدح هزاهتأ 1ع ممادح هت عار ذ 1' ععدمرم1ع لع ظوطعفسم ك5ءاون طمس 11 01113115 :ءرد

 هر ]ج4 ,61١ قرص ماممأب ممانجع "6 نتقولع دنع 1ع ععوصل همدصط»ع لع ةعد امورنردعع

 ها دانت كمرص مماغتعأ لع عجوعضعع صقل غعودطاع. ]1 ة0”عوووتل, كهلأ ءد
 ةععرئعأرب ةوزغ هحت عائتط لاق لعد 1ءاطععن ةنحح ءطغأم ل'دعمتمع ءأ قلتح ععوصمأف ,

 ]ندع رملت عندتغ 16و معمرصعددعم ءأ مع آعدع ةرردععممتأ مهق 1عو طدعس م عع5ب

02 
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 دق هل لاقو ةلسارملاو ةبتاكملاب ريشدرا رومال ىلوتملا زوزمف ةرسخ- ضخو

 ىدتي' طاشتجماو 4و كح ةرعكو ىتكوش ةددشو يتوق رادقم تدلع

 كتيطعاو كقح كل 2010100 6 لقب ملا تيّرقتو ىنتعطا ناف

 «بفابيغب:نئادتلاب تيل اذإ:فلاسعيسيلالا دبا 1 :لاعمجال ناودفالااو
 زاربهش ىلا بتكو هل ماعط ىنريشدرأ مل لاتحاف هاجرو زورمف ةرسخ
 نيرسشع ىف نادملاو جن ريسلا ّدغاف عارسلا ىلع هنقحو لاخلا همالعا ىف

 ةنس دعب كلذو ةيزإرملاو نامعالا انضر رنمغب كلملا ىلع ىوعتباو اغلا
 ؛ ريشدرأ كلم نم تضبم رنهشأ ةسهعو

 1١( 1155. يقول. - (2 11 لبقت.

 آ[1 عمامءاعممتلا دمصامتغ نصع هم0عوزردمم0لدصععر مودع 1عااسعج ءأ هتع طق عق-

 هممعو, ه76ع اكطمود» مةتعمامق, 1ع مدمر هلمدصع لذ ملودعطتت“. « "لت 5

 طرعم, ]نت لتكوتاحل, ندعللع ةوأ صدم 1معععب ان همصصمتق 1! ءاط معلا 06 5

 ةرعصعن, 1ع ممرصاطت»ع ءقصق1:لغعوطأع لع مجعد مجول ءرعو ءغ لع مجعد [ةطاقفذتسك

 مأ رصد مان155د0 06. 51 ط1 مطعم ذل اهلسع هع ندع رع لغولعع ءأ دل انت الح

 ندم عرع دسم هطتأتف هد 1هتكمصأ ممتع ةسلمدعطتس زع "ععمس دمتادت !'هطاأ-

 عماتمم ندع ز ةسغفت همصانسمعامع عمحت عرس امأ ءأ اع 12155عادت ارطرعع لع ءطماقتاا

 ع ننع ان ؟١هنلعقك. آلةنق ها ان طع 16 [هتق مهكر مجمد م1"عطط1 ل“ 201 10

 رع ةعرعمت ةنعصجفن مث ![1هلقتس, دعو لع اع ممعاطع ذ محمد". » ا؟طمدتو 1"هتاللان#ب

 ونت نمتومسمتا 16و دصعممععد لع ةءطقطعطوعفم ءاب لكتصع هتتاع موت, ءقزد6-

 ر"ذل[ هر ىعق مرتمرف عووففر ا"مانكو 1ع ممماتعم لع 1هتنع مفتت قة نعطت“ مقل

 لن مماكمص نتن ظتأ منتك .لمصف نض ع ةعد هلئسس ءصاق. 11 عض دصلمتطتق ]مة
 اممم ةءعطقطتس وعم هأ 1'ءمعدوعم هذ عمت نعوص ماعس عما. ةءاطقطعاطة لة

 ذ ]1 اقام لع معا متللع طمصصم عد, طقاف ده ص هعءطع عك 1[ةلفتس ءأ 6121'5-

 ررذعد لت مماتح متع, ةؤصق 16 ءمدقعم اعط عتأ 65 عجممطلفك أ لعد محق عطلت.

 آم مودع 0' خلة ةءطت* ةحوتأ لتعم نض مض © كدلك 1101
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 ةريروغ للم

 2 : و 0 ا ا برأ نار 92د م

 ١ ادرس هنؤنشملا اظوبفم ةلانإوا فلك ىرشاام هفاشاجل كوي لاقف
  لابقف قرلا ىف ةمس ةئام شيع نم ريخ كلملا ىف ممي شمعلو اهّرمأو

  هامو هلاجر نمالو كلمل رصنع نم تسل كتكلو تقدض ربكالا هنبا

 طدنقب الون لوي ظحاإلا فارذج ذبح :هاتاو كمالو اهنعال كارتم ال نا ىنفوخا

 (01) 1155. نسحا . - (2 ة1ددونع لمسك (ن. - 3! الوو. كب.

81171 1 0 

 آيمعوومع ذءطقطعطدعفم ةنغ مسخ 1ع ممسدحمتع نستل طدغ مصمصتم ةدنع اع

 (ممصع ءا نسأل عبغأ عرصغ 1ه ءمدعمسسعر 11 ةغدتغ لمصق 15 ةطدمأتمص» لهدخ

 رددعاع 1ع ممغاع ذ

 آند 117 عانل' مدع اداعن دع ل0مز[6 مدخ ةاعع هاون ع. (عمعملدصأ ةمانحعمأ ءلع

 رددتخمتأا مممل م1هعمع لحصق هءعزتاقهتسعك 2605.

 11 لتأر دص لمان هلع مع5هدطعف لانا ةاهتعسأ لهصف ده ة0عافاغ : « (0نع ]ع

 جماح مر يا ةععالعمأا ءغ ةهعفوطاع عا يدع ]15 هدر ءاتمد» هيأ مغصتطاع ءا

  ةصتغمع] (زعرتاعجر ان لمان" 723556 هان م0101 وأ طلعات لان انطع اع ([0

 ١ هعرجأ ةصق لقصم 1 هع ع! ١» كنهدد 515 هتصسغ طدتق لق[ : « "1" 35 1215011: مد

 ردعصلمصأ اخ ماعد زممك لت ددصع هإتد], مق لع هعق طمصصمت ع5 ناتت ةمضأ داع
 خذ 15 لتعمتأم مهوبهلع, ءا رع ىدتسم 1مم( ممم مع اع ]1دتفدع مدق 1ع مماتحمتد
 هأ لانوس مع 1غ معحم ءألع موق لع !'عععمععمب مدع مصقفمعضأب ماظعملف اعف
 مممءوسان ممم ءأ دوصعع خامس ةحعمستت. ١ آرع امنع مامتمغ لع عاصت نتن العنفنأ

 تندبخ ١
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 ةّتناساسلا ىلع ىنقو 7 كلملا با لاقو هبتاعو هلوق 0 5 هيلع

 لك يقاوم اب وال 5-5-5 امال هداف دلل ا
 ةدام يت هاه بدغتي ةعبم ةقاض دمي نهج مناغالقل» وروي 0 هبقس

 عمجأو هتمارك ىلع ةبزارملاو نايعالا ناك كت كئقفتاف: لهذا نقلا

 اومزعو © ةكلملل الها هوري مو هتمدخ نع اوعقرتو هضغب ىلع نوقزتفتملا
 ذا سرافو قرعلا نيب اهف ةايل تاذ ىرسيوه افيبف هب كتفلا ىلع

 ىف تلخد ةباّشنب هامرو هشيج ىن قرطسالا زمره هيلع: ٌضقنأ

 ١ ةلدصوسع لهصو لآ. -- (2 .١155 هكلمل

 06 موماعرع ةتسقأ 5 ةلعتو مصاعع ددص ]!ةصعدعع ءأ طاقصسصق ددض !مم»ء. «آنع

 مماتجمتس "محتمل, لتات1, ه'عدأ مد مص مطت!156 لمص 12 [دسصتااع ع5 تةففس 1

 11 ١ ج2 لدساعع5 ععصق ت1 ةمدأ 2مأع5 ذ اعدت 1ع ممادحولل“ ءأ نانا 80107 1-

 مععمصسأ 1ع معدرمأع متعدح ننع هعتجعافل ١» ةءارفطعطةعفم آنغ ةعمعاطقساغع لع
.01015 565 

 تعادهطعطوعؤم مموعصمتأ عد حدتح ءععمتس ةطووام عا مصمصم ةصعلماأا ا م1116

 1لهتنلمصت يدستسع» 1" ةامغ لع 1ةكسصمتعمع لمصف 1ع !"ةعور زل لمصسم ْه ةمد كعأف

 ل'ححصغع 1'هركلعع لع دع ممةروعع ممن ذب معملع. 11 دع حتا هج مانأع عد

 انقذ ععدس لع ممدصردع عأ هحعع نص نان مع دم 2ع21103. (00820 11 7012 ععدتأ
 ممعجعممأ ]م مستك, هد ممعامتأ لععوصت ]دن هعمغ كعموعق مهعطسغذ ل ةصحطدنع

 عك لمصم ءعدغ 8مصطءودتح 0'ه». (رعمعسلمصأ 1عذ ععوصلف ءأا اعد ممم ةعطقص
 نامتعسأ ةصتس غو ءمحتعسو ]دن لخحص مممسصع ةعمطسعس ا ل طمقاتلتخم ءأ 1ع مدعأتقو

 لرحتنغو ةداعع دحر ةامتعمسأ تصتخ لفصق 1 طقتصسع نستلم ادن ممعامتعسا [5

 60من عممتعسأ لع ]نت معدمعع 1عدعو طصطصصسوععم ءا صع 1ع مصدق: ةةتعصأ
 ىدصس طمع ةرتهسأ 121166 مودع يعنعع* 1ع ممسنح هلع 0721.115 "ةدما ست عطخأ لمه

 0ع ]'جودوموتس عع. زي, دصع هتتتأ, 1م5وتنتل [هتكدتأ "هداع لهصم ]د "نعتمد ةزاتغع

 ءداعع 1!"[عذع كغ 1ع 1ا"ةعور [[هضصم# 0 [و(ةلغطس هذ 1ه اقناع 0ع دعم امواتزم63,

 ! هااموسم ل 1مم عموتمأاع أ اتم كاحع ]حت هصع ؟1ةءطع ىيدت صاعق 0355
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 ىلا مايد ةركب ىلع اوعجرف 9 نم هثأرظنو زمره ىلا نك مضنأو
 نئادملا

 زيوربأ ىرسك تنب ناروب كلم

 كاملا تيب نم هنوكلمي نم اودجحي م نئادملا ىلإ هوجولاو نامعالا داع ات

 نم اهلاقما لضفاو لقعأ تناكو زيوربا تنب ناروب كيلمت ىلا اورطضاف
 لا كو يب تنم قام ىهبشاتو 0 تقلع «انتعلا

 لققب ترمأو ناسحالاو لدعلا تتمفو تنسحاف باج ءآر ينمو

 00( 11 نأ ريغ.

 ردم اسمع عا ةمعاتغ مدن 1ع لمذ. ةءطقطعطوعفت غمدمطو ممم“ عأ] مص عدغ ط]عوذغب

 هغ 11 طخ ةدغ ممغصع مهك لعمع ءطغصسعو نتن دع طعاتسأمفدعمأ هلئعع 1مم

 نمرتدعد ]مواتر ةد مما. وص ةجصغع دع مدلطتم ذل 110 طصمت ءأ هلتح 2111165 1001-

 7عادؤم , 5ع5 موتعقر ءأ [0اتك ةةف يععماتم» "عامان ص غعمخ 1١1ج 1ةقتم.

 رمظورل ماك 800 8ذلا , 711:1. 215 11513 7

 [.مدودع ]عد عممصسلف ءأ ]عد لتعمتاهتمعد [يععمأ لع معامسد» ذ !1ةلفتس, لك

 وع دخعمأا 10عنور مع اعمادحقصأ ]ماتت 616 هلك 0133011 0116112 (1ة5-

 ءعملقسأ مدفلع ىلع 12 طدستللع ءمموجولعب لع مءعمعامسصعم ظمذسم , الل

  لافطوصحتعي نحت ةامتغ ]د ماسك ا1ماعاات ععمأع ةهغ 15 ماسك ةصتصعماأع ل' داع

 وع مةيسءزلا عد. 15116 ةدفدتغ ددع 1ع مقطع هب ةمحتغمسأ اآكطمسقفت, 1116 لع

 ظوطصسحمم , ءالع طقعدس عتق 1و 66 جووزقع لععدتممع 1ع تنعوت. اكالع اعد

 30:عودوب لع طوطصعو مديماعد ءا د عمودوعو ةذ 1هتعع م6عمعت 1م زاتقمعع ءأ ذ 1ع

 امةياعر» ةجعع طوصخم. ا116ع لمدصم 1['هملتعع لع معاانع ذ مممدخ اطمفتخو 1"ةتد

 0035 ن1 27ه[ طتغ ةساهمعطتا“.
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 اهكلمربخ َمسو هملع هللا لص قبنلا غليو ريشدرا لانا رورتيغ قوس

 اتلو معلص لاق ب ىلعرمالا ىناكف ةأارمأ ىلا مرمأ اودنسأ موق لفي ىل لاقف

 ةّينملا دي اهيف «"تعرق ةضرم تضرم رهشا ةينامت اهكلم نم تضم

 أهل تنذاف اهباب

 زيوربأ تنسي ( تخحعد رز !:اهذم

 تن ذ فوزا اهتلاافملم لك كارآلا تيقفتأ اهليبسل ىاروم 000.

 اهتكلو رمعلاو رهدلا اهدعاسول اهقدسو اهقحب ةكلم تناكو تكلمف

 نءادسعللا انهما ف تيقكف مالسإلا ةلرد لايق بدم ماودلاو 0
 ناهي علو ىارستنلا الثا تلرادتر ةسامسلا تمرم) ههنا 0 ١

 (0) 0 تعزف. - (2 11 تخد ىزرا, ءأ ةتصسكأ مآاتك ه5.

 [رع طءومطغأعر عد هدم معسمسأ ]دج ؤصعمم عدا لع 8مؤفعقس هنن امؤصع انا

 « الصدع مهانمد نتا 5 ةمزتانتع داع نصع ةعممسمع ءا آمن ءمصطع !ةهسامكأع دع

 . ممدموععرعم موق. » اكايتل عد لدغ همدصصصصع 1'ةحوتغ ل114 14 طءمماطغاع. كنز
 حماس "معدغ طانتغ ممماكر, 8مضسمس امددطد ممه120عج لمصف عالع محول ل1618

 ردحتس لم "1 "نمدف آ["ةيدمد هذ دد ممسأع ءأ الع طحت مععصمتغ 0 عدا عال

 مظلل 224131120161131: 11"1آءآمل ا 17

 قرم نو أم ممم لع 8وفعمسم هم تقدماسأ لكحس مدن هدم ةعع610 0'ن]1 رت عز

 دع اممصع هذ دمؤدع ىمدصمتلماعاتخ, هغ هءالعمت مضغ اع ممدخح متع. ل14 هنن
 ةأغ دمع "عاسع لدصق 1ع جسدت دعمم لم مما هذ 12 1مءاسمصع ءعغ 15 دعا ةنوتعمأ

 هءعمرج06ء. ا[هتد ءالع ممعمهتغ هل1م»د ندع ]12 !هعطمضع لع !'اكمم منغع ل6 ءاتقمتا

 مدع 1ع ؟هتغ يدع نعا1ع لع 11ةامسصتخسسع ه5 نلعدتخ. 11 رع عدو دونك وص طغوتقع
 لع ممددط»ءءدمعو "60115 : هرج معصم ءاامتأا امادك 1ع5 هيعغور 16 عوانتت عمات عد
 مدعمأ ةامتأ ةلكدتطات , 1ع مماتحهزجع اعدت اماننع قة مدع ممتع 01غق 1ع قا عا 06

6015 
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 الف ةيورمش ىلع ١ هرغضصل ماه ذأز خرف ىقسي لفط خا اهل ناكو

 نب راوهش ناكو ةلدقف نايعالا ضعب هطقعت تخد ىرزا دعب كلم

 هير طساب روتسم روقحم قب هلو ةيورمش همخا ىلتق نم زيوربا

 نئاذملا هورضحاف درج دزيرمغ كللإ اودبي م ذاز خرتف لق انف درج دزي
 ظ هركلمو

 ةفاتنخم .ءازصإلاو:قمر.الا اهنم قبي م مهلا ةلودو قهارم مالغوهو كلم

 06 ةرغصب .

 ةممضست لماعطخ دحوتأ نص اطوعع, ةصعورع هدمت, همدصصسصق !*جععمملطخفقلل

 نانت, 3 قلتم ع ده زعنصس ءووعر 28331 مهصات معا لمص ععععاتج ذ 5ءطقعسماثلتت ءأ

 نكوتأا ءات لح ردع ةددتنكفع. (0دمصل 11 كغ متمعادمدم 01 ةغ قعوعصت ه1

 اكن لعف ععوصلك, ممعمصتعسأ لع طقم 1ع تق.

 5عطقط مة طل لة طوصوعتم, 1[ دصع عد عانس عد لع ةوص [غمع ةعطتسماث اف

 ةحاقتأ 1جتدذ6 نص زعمصع طلخ, همقمدصتمغ اله20علز كلر نبت 12ل1غ 11د عمصطلات ءأ

 لقصف تضع ءمص0لتغمسد ممتن ةطاع نذ []و(ةلطم. قيردعغم 1ع مدمعتساسع لع 1"ةعسمتل عا

 301, هد طع 0 موك 1 هنارع ممومصمع ةرجاع هب طعؤصع نتعال 2060 ٠

 61 1 1 نعمت هذ 11ةلفتمس نأ هدد 1ع معمعادمم 10

 8 رع الم ل118, 1115 11 501111

 آلة20لعلز تل مضغ 1ع ممددحمتن» هلم يدل ةامتأغ نص 3001ةةععصأ مم 31”0-

 ا(كصمرع !"ةعع دتسآ , ننع لع 15 1مءانصع لعخ 2عروعد ]1 مع معقامتا لاتناتط -١65
 مع, نع 1عو ؟مآمراغود ةامتعمأ عص [6ووععمت, 165 كمفذعف لل 36 عدو, 16د
 ةا]ونععو ءرر دمداتكدتك ةامأ ءعأ يتع, لكتصع ةتاعع مهصأ, 15 10ءانصع لمد

 ق4وطعم, موسع 1ع طءوروطغأع , د ةلععدتخ, وسع ام !نستتغع لع 1"1ة1 مسح اكد ع 2 هددع
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 هبلك نيدلا ىلع هراهظاب ىلاعت هللا دعوو عطاس مالسالا رونو ةلبقم سو
 ذِفنأ:ىأ ىلآ 3 ىلعرمالا [ىف] ىآ] ئقيعو © !عقيو ريطي درج دزي لأز ايف قدانم

 نامعإ ف صاقو ىبا نب دعس هنع هللا ىضر باطقلا نيرنع نيينمؤملا هما
 باذديعلا لبج بيذعلا مرو ايلين قاوعلا ىلا ةريصنملا نضزمبلاو ةءامصلا

 مسر هشمج بحاص دجدزي بدنو تعضعضتو » تعزعزتف مجاب
 نا اههنيبراد اهف ناكو ةبزإرملا هوجو هملا مو برعلا «برحل قرذألا

 ةاعرلا نم ةّغ تفداص باثذ لع انعم برعلا لغم اها ٍمَسَر 5 0

 تجسم باقعك انعم ملثم ننوكي ال دج دزي لاقف مغلا ىف تاعف
 هيلع تّضقنا اهنم دحاو ضهن املكو رومطلل راكوا ىلع ًالنقشم ًالبِخ

 0١ ةلوصواتع لمصو (ن. ب 2 1 تغرغرنف . - (3) (0 برع , 1 برد ىدزالا .

 م16 ءهأ ندع ]2 معمدسعودع لع التعب لع ؟ةندع معنرولمتمع قاع معاتعتمات ةاتنع

 اهننع5 1ع5د هسساععو دع منهلتمدتخ. ادهم علر ينل, ءمصاتسسدعا] دعمت معصم

 دور ءدومز" عا 5ع 1ةتددوتأ ةمدرصطعتب, ع عماتت ععدمتأ مفصتلط] ةدح د 102 لاعج

 نان 1 هع ندع 1ع (مصصسمسلعدمع لعد هعمروساف, دقت ةطص ه1- اعطقتؤإمطب

 ءمحمزتدغ لهصم 1 آعذوع 5 دطص ةطأ 11'دووفع مجعع ]ع5 مكس ءارددتنخ نهد

 مدعصممتد ل ©ءممطغأع عا دحعع لعد طعماتمعم >1ءامةعاتفعد. آنمدودنع هعاستحعت
 هان هذ (0لطمتط, 1آمكمءادصسع دتصخغ ةهلاعتسلعع 1عو 2ءعووقب نتا 1طن عصأ

 كم1 عدص صصعصأ ةععماتن5 كا ةطوأأاتك 1200 هى رصتأ عد دسم 2مم عر 00103:
 مس طوغامع 1عد ةكعوطعور ظمتمأعسم , 1 !'4 طدمعط توزر هس, 1ع عمم ةرتوأ عد ءطعأ
 لع مص ةعصقع, عد ]ست 20)هنودمصغ 1عو مقص ةرمدسع ممم عطغص. 1 ةصق 1'هو-
 (معاتعم نت ةحتمتأ انعم عصطعع انت ءأ 1ماتمأعس , هعااتتحعا ةطدتأ 0ع م7005 :

 ؟ لعد قرعوطعو معمءعؤلعمست ةجتعع همسك مصصصصع لعق 1هدتججد نتت, اعوادجتوسأ اعف

 مهاععد اسهل عساتلك, 1مصغ لعد ءمجووعد مدعصت ]عد طععطتق.» ؟ههلعلر عل

 ماتعمم : « ا[هنف ز15 طع ممدععمسأ مهق مر؟معغللع» همدصصع ؟ةتددتغ نص ةتهآع

 نتن هللقتأ ءطعءطع» ممتع, هج همهم هتح طقاتأ ل مصع 220212 ع26 ةاتن'

 !دودعالاع هطوصدلهتعمست 1ع متم 0'هزوعدتتج أب ن1 , طق انع 1015 ([انأ ن1
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 ٌةدحاو ةضهن انعم تضهنتولو 0 اهعيج ىلع *تتا ىتح (":هتفطتخاف

 ىلا " هنئازخو هلها ضعب ذافنإب رهظتسا درج دزي نا دف اهرتكا مسل

 "له قزاوا نوم صين ا دوخاى د وراهم لاواتقوأ مشل كلت رهف
 نا 8 ىكججف ةةّيسداقلا ىلا عسر ضهناو نئادملا ىلع قرذألا ذاز خّرف

 هنيع هتردزاف مسر ىلع دعس ةرضح نم الوسر مدق ةبعش ىنب ةرهغملا
 لاقف هيلع ىذلا هسابل نع عسر هلاس ىا ىلا مالكلا اهنيب ىضفاو

 سر هل لاق ف 6 كلملاب بهذ  ىأ درب ىفاشدإب لاقو سر هنم «ارّقطتف درب

 (0) 1153. هفطتخلاف. - (9 ة[ددوىدع لومق (ن. ا( الآوو. هنناؤخ . ا"! 11 ةيسرافلا.

 (5) 0 ىكيحل .. (6) 21 رظنف. -- 7 195. نإ. اذ! (ن كلما.

 مرمعممتل دذ ؟016عر 1مصمقتأ دادع ]نت ءأ 1ع ةدتقفتفدهتأب زاتكولات ش هع ناتا]1 1عد هنأ

 اآ0دتك اتغؤ. 51 عمو هزكعداتج 5 نامتعساأ ةماعتنو منك ةدفعسصطآع, 13 مامون

 - (0*ةروأرتع هات 21131601 016 ةولتك نس. '

 آلوج0لعلز ركل مستأ لعد مممءوماتمسف عد ءصكماتوصأ نضع م0116 0ع 3

 . 1ةرصت]1ء ه[ دعو [ممومدتس هب 1ا"دعطلمةع, 1ع عمت لع (نطتسع. ]1 ةع عزم هل انطق

 ردع ةحعع دد منع عا دعو معزا عنعع5 عمم معؤ, ءد ]ةتكذدصغ !"ةضمتناعطع

 غلط. 6 1" قة لطم طدتلزةص مرصع دمد !زعداعمسمستأ هذ ل1ةلفتس , ءأ آخ جدسأتلا

 [امسماعسم رحمان 030151973. 0م ءةمممسع ندع ا1[هوطتعم ذطصس ىءطم طق, نتن

 ةامتأغ دعمت مصصصت ع ةصصطققددلعدنع لع ]د مه لع ةدكأ ةسمعغو لع آماسفأعتل .

 لدغ معومسلغ مدع ءءاستعا ةحعع مممتتك. قطمعغذح ننتلك ةيععمأ ةءطقصعم
 طعوهعمدب» لع مدعم] عد, ظمدخأعسس لعصصمسلم ذ 11هعطتس 1ع صمد لت 6[76-

 ردعمأ نسنأ ممسمتغ. ة[هعطتمعم ”غممصلتأ بنتا 5 ةحمعادتخك موس. آما عد

 . الركق ط3157315 هامان ع 0ع ع هممدصم ءأ لتخ : « ا لنءارم]أا مدس 11 د عداعلم

 1 اكمصمتعع ١+ ظادتف 11 لتغ هذ 1[هعطتعو : «آلم ةلطتمألم» ه2 20115 أ 5

 هانا"ع5 قرعدطعد وأ مدممدتةط]ع ذ ءعالع لخص ععدقنسا نينت ةأهتأ ءماخغ لطف

 دمع متوصع. طع ممم 6غمنعع لع 1 عمع, 1ع مقصف غعمصأ عمصصصمع معان
 لقص ععينعتجي 1ع ]1ةت5وو ءعصق داأعص هععاتججعت, لع دمرتأع ينع 1ع معدهتضل دمهص-
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 نا دارا الف هيف دسفاو رطبو نميو هبانعا نم لان ىتح هكرتو مكلا
 ادهقناو كيلا ساراس ىعلا 0 ةملعلا ىلا بلعتلا ءاجب هبلطو هنم مققني

 ةماغغل طئاخل قلست ىلع ردقي مو هنمسل هنع تقاضف ابرام جربجل

 ءاضبق دعب هلدتق نأ ةرنهغملا لاقف هلق .ىتح لجرلا هنم نكاقف همسح

 ميس يجبم الهو اًعوج هبترم نم هل اريج ناك هققنما لهنو هربطو

 تقتلا رف ميلا ةيلاغم ىلع برعلا مزع *ىرتبم معو هباوج ةّوق نم

 قفارو: قينجملا نم ميلع نأ ةبقلاةبناحج نمل ةيتالا وامس
 هقاعف دعسل ضيع اًضرم نيرفلا ىلع. نيدلسلإ ميظعلا » حفلا موي

 ءارعشلا ضعب لاقف ةكرغملا ةدهاشمو بوكرلا نع
 !) 11 ةلخلا. - (2 (0 ىوص. - (3) (نعو مموأك طم30([نع24 لقضؤ (نز ال1 قفوأو ةرقبلا.

 عيعدتا لع دعد مهتفتسف, لعتعصمتل عمك تأ مةطلقسأا ءأ ءمرص ص عاملا 01د

 اعلا لقصم 12 ”ةعصع 10 1ع مرمر نامت نمماسغ 1 هطقاتع» ءأ !تن

 اب ادن ]1و ءطمقذع , 1ع معمهتل حتصخ خذ 1م طعغعطع مدع اه دعالع ز1 نامتأ عصام

 ١ ممدع دورماترع ءأ دع ددتنحتعرعز ممهتك ءالع هع اممانجو اورد نانمتتع, مهتثنع ونتنأ

 نامتأ لعععمستت عموم ءاب هذ ءقستفع لع د ءمممداعمءوعر 11 ناهتأ طاف (' نأ

 ل'عوعولولعرع 1ع محتع. آنطمصسع مدصتتسأ ةهتصقا هذ 1ع ةدتقتع ءأ 1ء انو. »

 الووطتسم لتأ : « 11 طك ةمتغو 27011 5داتكأ[ هنأ دمرج لغورمع ءأ هكون هااعمتت

 هع ننتأ' ىصح مزامتأ, ؟ةلهتأ صتعاتح مداد 1ع معدد نانع ممماتتت" لع [حتسص

 هأ لك صمصتغم».» 1مسكأعسم دلسصتعسملا دمرد ةصع"كاوانع "0002356 ءأ مرت ما

 ندع 1عد كرعوطعو ةامتعسأ [مرعص ءصعصأ مدمأسك ذل داتطز نواتع» 1ع5 2عرنوعقب

 ]رعد لعتح ةرمصفعو دع معمعمم ام ةععمأ ن 0ةلزفلجتو ءا ت1 ع هنا ءصاعع كلعف
 ماتقتعدس طونمتل1ع5و لقصف 1عدودعالع5 1 [هءعانصع .امادعصملا .همصاصع 16ه

 طوروعم ءا ؟جمرتمدتا ]عد ةرعدطعد, موسع نحت ادعع نص طفمصتتسع ةتتدتأ ططماطق

 لتس ممسمسعع يانحيصسع عمالع لع ءطفصتعون. طبع رمدع لع 12 ععفصلع ال62
 از: لعد مج اتكان ]دس جدن 5 ةانز' 1م5 2ءرعوعم, 5001 ةامتأ [مدصطغ دحد]1ه0ع ها ءعااع

 م1 ملتع 1" عمصمفعءطو لع مممصاع» هذ ءطعتوأ ءا ل ةفدتماع» ذ اه طوتمتلاع. ( وأ

 ذ هع ممزمد نس'انس 20نأ1غ 2 لتأ :
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 صم ةيِسولفلا مي ُدشَسو "رضع نأ هلأ
 ْش ْمِِتأ نوف َسْيَل َبْعَس ةوشيك ةريثك أسد ْتَم 5ى] ْنَكَو انيك ظ

 ' ادإ ذهاهف ءاجسلا نم ليبي اكلم جاك همانم ىو ياقدسأاكو

 نأ ىكجيو] هسفن ى اهرتساو اهل مغاف اهيلا اهب 5 اهعوردو نرغلا
 ٠ هيلع هللا. ىلبص قبنلا هعمو هنمعب كلملا كلذ ىار [ذ ايلا هيلع.تداع

 . خوردلاو ةحاسالا كلت مه هناكو* هنع هللا ىضر باطن نبزسعو سو

 هنع هللا ىظر رع ىلاوه اهعفدو »سو هيلع هللا قس نيدلا ىل اهعفدو

 توسمتاىتلا ءالودج قبل ةعقولا: ناك ق ديلاب ذه اك اهليوات ناكف

 ترّيطضا ىتلا دنواهن ةعقو ف اهندلا لاومإب زوفلاو سرافو قارعلا 2

 (0) 1155. ةرصن . ب 9 (نعو ممماف صقصوعمعمأ لقصف (نز ل1 اهعقرو, لعات» 10لق.

 لا'جقعانت ممق د نبع انتزعت ه هنأ لعووعملعع دمرص ةقوتدافسعع , اهصلنتخ ندع 500 مع اقعطق

 مدق 12 ممرع لع (ة لنك
 كلورتد "عتتصسصعو ءا طعمتسعمابر» لع ؟عرحصتعءو نامتعمأ ؟ةننعو. للمزك ل'عمغعع 1عد عصمت

 لع 500 , ز1 مث عدد مك نينأ ملأ م66 0ع دون 6200.

 1 ظ
 [مسمأاعسم ةجتدتغ عب ايس ةمصقع. 11 لست ةحوتغ ةعصطأف نسننص هيوم عمت ]دس
 بعملدتغ لس كعأ مععصمتأ 1عد ةعوصعو. ها 1عو كتتعدفدعق (اعو 2ةروعو ها رع مم

 دصمصامتا ةحتعع ءالعد. ]1 ةمعودحو هصع ععمصلع اعناعووع لع قاتم ةتفتمس تأ
 15 عدرتلم ةععمؤأاع. ]1 هنا, لياممب 1ج مممصمع حتكتممس نضع ةءعمص(لع !هزك ءانأ
 16 هلمرس 1ع ممغصحع ةموع ءاب ةتعع استر 1ع طءوردطغأم ءأ '(رسصمت» اص هال اكطمأ
 ؟؛ةط. 11 طنت دعممطامتغ ندع !"دصوع ةععا]هتأ نع5 ةعصعو مآ نمو كتل 0850.
 . عسل 1عو معصم عاغامتا هع طعومطغأع, نحت 1ع5 معد عاملا ذ (0دصمس. (نعاتع اكتمل

 1نغ دمتع» منافع ةمدصصصع ةصلتوممسأا 1'هدوفافصعع لتحتصسعم ءلمصصقع جنح

  قةرعوطعو.

 ظمقستتع عد انعم ]د ععمسلع طوخمتللع ذ اجر د1 هاث1خ نت لمصصم هنبح كد

 1"1قوب ع( 16 1"خرعو عا 145 محتغأ عد ممووعووتمصد لعد كعابعددعك لس طمصلعز ممتخ

 آد طونمتلاع لع 8ةطخسمسل يحن 1ممود آلده0علز عمل ذ د ءمظتتمع أ نقع موضوع
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 اقنع هللا ىضئر ناقعو رع رابخأ قى هةنكن

 م ةأرسج تدادزأو ىرج ام دنواهنو ءالولجو ةّيسداقلا عئاقو نم ىرج اتم

 قْيِيو هسربوضخي ىنأب هيلع اوراماف هؤاصعن درج دزي ىلإ عمجا'ىعلا
 ىو برطمم ىنلاو خاتط قلا هعمو هكلم راد نع الج هشفن ىلغ
 ناعسجم ىلا راسو ىخ و ها هدنعو ماوس نت الضم رابألاب 8 نيلاو داو

 لاق اك هل غم ناكو ناتسربط ىلا ىطعنا ف ناكمو نامرك ىلا اهنمو

00 
 ير حرطتلاو . 0 ءارج-٠ ب (5) 0 223001016 فلا.

 ممماعع لدصع متللع ةذ ]'ةساعع. ]1 2, لع امدنق ءعو ةؤصعسس عساف, لعد ثعااف

 نعممفأمم 165 لهدأ 1و رماد 1م[ ةرعوددصتم مانت عام 1عانن" ماهعع لوصقو

 !"”طتوامزر"ع ل”( دمع ءأ لهدمق !['طتمامزرتع 0"( طسخنمل

 05 0101 311113 21 آلخ7 21 »ل1181 مطلق اخذ 8414111: 21 1114547

 قررتعو نعم ةةصعسس عمار عدا فسلتعع 1عد طمتمتللعد لع 0ةلتعاو, لع طزوع

 اهناذ ءأ لع طلتطقسوسل . 1'دسلمعع لعد ة3ةعوطعو ةلمدأ عصام 1

 عممصس 0ع, 1عد دست 1ع الدم عار تل كتمصععمأ 1ع تمدح عع عا ادت ءمصقعتا] ةععامأ :

 لع هع ممعااعع عم دنسعأفم ءأ لع ددتحت عع هم تع. ]1 ىدتغأام لمدع دو "ن2 عصععب

 صصص ةصقهصأ ةجعع طخ ممتلاع نتفتستعور محتلاع ممامفت تعدم, طمتالع عوضا عمق

 لع عمفمدلك ءغ متللع ؟ممعمممصتعت5, ددصف مدت عع 0'هساععو ععمفب هأ هعالع

 ددلأع انت م37ة155د11 ءصعم»ع معت ممدمط *عاتقع. ]11 دع معملتغ لهصق 1ع 5ع

 0ر ءرافص , لع ]18 لهصم 1 1 عمممفسص هه( 1ع ة[هلعفصب ماتف 11 دع هدم عرق ]1

 1ةطوضمافصس. كد هتطسمأتمس» ةامتغ ءمدصموعمطأاع ذ «عالع ندع لنمتخغ خطمأ

 "1: حوصسصفما :



 1115101115: اآك5 8015 |1015 <. 743

22 
 ناو طاوز ةلارو يع لا و عملا ةاديفت يوت ماخلاو 7 1 مغر رع عا هع 7 000007
 2 نع رم 0 ا 2 95 2

 ياسا ىصقأ ى ١ © طقإَسَت ىتح ١> ثعنص امي " ىض 3 2 امو

 اهفرطت دقو هنع هللا ىضر نافع نب 00 ماتا ىف كلذو اهلا راسف
 درج دزي دوو اف سهق ىب ىنيايجألاب بيك نب ماع نو هللا ةيع

 ضري باج ىم كربتلاو بناج نم برعلا. ىاخي وهو زوباسين

 '” 0 دى نتناهيلا دقيق يطيب نيصملا قناص هل سوف ًاهتتابعج

 اج ريو رجل يضم لذ امان رقم ٠ تيران اهداروم كو امرمأ
 هةريخاو درج دزي ىلا نيصناف ةسيفن اياده هيلا ىدهأو نأ ليسمع

 ددع ىف 6 ةيوهام اهنابزرمو ورم ىلا دتماف هعم امو نتع نصحلا قيضب

 (1) (.ىضرو. بج (2 (ب طقاسي.. (5) 3لدمودع لهصو (ن. ب (4) ( كرانك» 11 كزانك ا

 هتوهام, تا هتسوز ماموزعس_ !هذ5 ماسك طقق.

 ى ]ا٠ددصدم يف صف ةستللعر اتهوطلخل ءدغ 1!'هطزعأ لغدتعع, لع ددتك لقصت ان لعبع [ةنند

 نأ 2 !"هدافن دمصأ معد هلق

 اك لع صع همزد مدق يدع 12 لعداتسمو دمتغ دهاتك[دتتع لعد همهدصعم يننعااع دس اذنك ؟هنعع

 هحوصأ يت ءللع محادتأ ةماعمتم6 زادكوت هندع !ةدداغعد لس اعطمةكؤص

 اآه2لعلز وعنك دع متع لمدع عم عمدتع مودع عقوصعم 1ع '![؟هطععفافس. (نع
 آ1نغ هنت اأعدصمو لع 0 طصفص ذطص ةاكفم, ءأ هامعد يبنع 'ةطلملافط ذط٠ص 1000

 رطص اكهءمتت ءغ ةاجصسدأ ذط٠طص (0ةتك هحوتعسأ لغرذ 1دنأ لعد ةصعسسكامدقك لمصع

 نعانع ممموتسعع. ارم»5نمنتل ةعسلدذ لةهتووطونع, دع دعصاخصأ معممعع لس

 قاغ مدع 1عو 4عدطعخر لكس ةحاعع هناغ مهنع اعد '!'تععكر 11 دع اصماتكو هك

 . 18 دمتللع ةداطعمدسم صعمأ ممماغونع همصاطعع نصغع جالمعمع. (تمدصسع هص انت
 ةصامتأ 1ه دثععأغ لعد مامععد !0مأعد دنع 1ع اععمغمتعع لع !هنفر 11 زر بحسم

 تصع مععووصمع مم وعي معملعع مسصماع. آنع مجمضعطوم لع اه للعب !©

 ل كل 0 6وز 2115 ندع الهه علر عسل رب رامخ, دع دطمصاعو

 [؟عمحمرم يدنتسع كقملعأ1ع طقسأ معععطقع ةغ طصت 8غ لع تكعطغعذ قلعحتتح

 آب عصحمرتم اع معامددعصم ةهاتتفم ع آئةهلعلز علل ءا1دت يجدذد نسع ]د 1مم

 [ءرعووع م ناهتأ 85 25562 16 رماتر» معنعر وزر 1[عو ععصق ءأ امانأ 1" وستر ع

 ناندأ ةحدتغ هكعع ]دق ؟ةهلعلز ءعلر عد مصفف دعضععر دع لتضوعمم هنعع 1و



 7 ياي 1201 1115 5008 1015 7 3.

 هالبلا ىنع هيلع ةياكبللا ا درج دز كلا 0 نمحو 5 هشخغو

 دادزأ ةاهرمغو ناجويلو ناقلاطو ذا نم هدي ىف قلأ»

 ناقاخ لسارف ةيزهلا ىف ةهنغلا بلطيربدملا اذه نأ لاقو ههف ٌةلَخد

 كلملا نم ههيرب ام 1 درج دزي ىلع ضبقلل ورم ىلأ سمج لارا

 ةحلاصمو قارعلا ةدواعمل ذأز 0 بدنك ةلاغا هْدَهَب درج دزيرعشي مو

 ذأ خرتفا ل لاف ةايقدثلا م بدساو ءامدلا ىقحي هلام قع متقفاومو برعلا

 ةءادرو هاصا كبل كيلع ةيوفام نمأ تسل ىكلو كرما (لقتمم ىنا

 نفل كاع هسا هلأ لقشر هكر انما لفوق تكمل
 ٠ اتهم خم  1].  )7 11ب ا( 11ةضوسع لمص ٠ ةلدصومع كمصو 1. ل 8 ( اهريغو نإ مثريغو 0

 (ممامردعد ها 1ع ممافدعأ رعد ةلطدصع, لمصغ 1ع مده معطفم ةامثأ ط0

 الةطمفجو دحتصخأ ذ 12 معمءعمصساعع' لع 7ة20علز كل, 5ع معموأ1 6953 تأ هع

 ممن15 لقصف ]ذه ممسقدافعع لعتدصغ طق, ءأ طخ لمصصق عامرة عات"عالط ءاتأ 013

 1م ممل نعد لع معومععأ, امصلتك نستأ ددصععمتغ ذ 1ع اعطت [ 051

 الهم عل بأ ]نت تقعادسم !"دعوعمسأ لمصخ 11 ةادتغ عالعتوطاع مم 1عو 15

 16 هود عمجعسم حعمأ : الدعس, 11ه وضس» مثل "1!" ةادوفم , طرهذملزؤم ءأ

 0 هساععد, 11 لععتمساأا ءعمعم»ع ماسك مقا ساعم ا هدصفغ ذ هود ةوقتل أ 11 لثأ :

 « (نع طدوتأنأ عما 1هتعع لس طصطص اماتغ عد ظجفمأإ » 11 2076555 065 ممعف-

 هدوععد هت اكطقوفسمس ممتنع 1! ءدعدوع» ذل عمه مرمر دمع ةصمع ذل لاادضحب ةظح 6
 اةهتيعع ميكفمصسهتع» 7320علر عل عا لع مءوضلعع ممودعددتمد لع 15 مدتعاتع لت

 ر"مروتتمت ع عمات ععصغع مدع ][نتحس ةدصع. الد20عءلز عل, نادت ةعمم»هتأا هعأ ناقأ

 016ه ءطموعو, ةآصحتأم ["هعم تل طمخلاط غذ معاماسضمع» لهصد !"آعذنب ذ مم علت

 13 مدتع ة36ع 1عو قرعوطوو هغ قذف معصم لمع ةتتقع هن لعد ةسعوض ععوم ءصأق 06
 مهام نذ جمع مغع» 1" ءالكتم» لح ددصع أ ف ممعاطع ةطص نفذ 1 عا 6
 !"ةسنمسلتطخخملط لتأ : « لع ةدتق منغ 3 1078ع هع نانع ان مطحتن 063: 35

 ]6 »8 515 7285 "16 اذن غ1 ذ 1" همن: 6 1[ةطمافزو, هذ هقتتقع 06 ف

 دلع هرتوتسع, 0ع دود ةودماط]ع هقهطتتع ةهغ لع قعد مممط#ةنفعو عمات قر
 لدسامسغ ماس ننع د 15ه ةموصتعأام هد است 0عصةصلفمتأ !'ةحوومأ نسل
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 ىح ا[دينييالا سمرا ةيوهام ردغ نم نمقيو .هرك ىلع راسف [ مذ كالخو
 درو الف درج دزمب عاقيالل بجل شيمج ىف © ناخرط كرين ناقاخ ذفنا

 قافو رهغب كلذو لصلا عاقيا ىن اهنهب ءارفسلا نشم 0س هيمتك

 هيلع لضفاو هل دو درج دزمل لجرتو ورم كرمن لخدو ةيوهام

 لويس الو هاعنيب موجع - ذخاف همدانو هي _-

 ا ةفلم مدني كثئدخحف مات و هت 8 هيد درج دزي

 روهل ىلع اهو ةبطقلا ىف دجدزي اًموي كرين ةفاشف ةعراقلإ اببس

 00 ا ب اعمل درجدزي ىحاف اههتاود

 ال١" اون ناخرط نيد لب 9 35 نهيشك تا 1١د: اههنيب ام. 9)' 3165. نوكي.

 لمز[.» الدم لعلب سا مورجاتئنم : « وص ءأ ان دعمك يعسصردا لع طاقتصع »

 [”"محرسسوتلطعفماا دع دحتأ كد وسدأع معورعإا ءأ هحعع ]و ءمصختاءانمط» ([ 6

 الةطمفجو هلامتخ 1ع اندطتتخ

 ةحدساأ ندع 1اس ملعطخخقملاب نأ طعس !هدصر 1ع اكطقوفس ءدحتمرتو اادتعملع

 "؟["وسلكدقس ةهحعع بضع همدصط»ءءممع ةصصتقع ممن" [هصلطعت» دنع الةتلل عار عتاب

 [.مودع لادتعملع هستحو فذ لكم هفعاس هتطمس اعد ددغلن ماعم ؟ صبحا مزمن عدا
 دوق !ةقدعصس(ةسصعما لع ة[ةطمشجم, هذ هصعصع» آه زددتح ةجاتخع ءنجت لاهتكنلا

 ١ مدعو لمصف الممول ددتأ رداع هذ لعس»ع لعوصتأ الداعر عنل ءا دع معمداعتتم

 لعتوسأ طن. الهه علر عنا 1ع اعدتلنم هحعع لتماتصعاتمصر انت لمصصق اننع

 اهرنوع طموردت هاتان ها اةصحتتم هذ دعك ططصونعاف. !طةطماتإلب ج10هر“ةر 5ع ددلأ

  ةعردعت» 12 لتكعمرلع ءةداعع ةتحر ذ مماتع» أ هذ ةعالعع» لعج زصاس عنعم

 هغ ذ امدغ لتكردمدع» ممسدع جاطسعم 1 عنعضع. ]ل ىصقمتأالام خذ الوتجماع لم

 . لعطهسملع» هذ ؟كدملعلر أ لع طحت لمدصعم» عد د دهتتموع 5و انللع, ةدعطقسا

 . نمتل صع ]م طحن هععم»#لععدتغ مك عا نس'دلمرو 11 صهلاستا صاع ءانح انتع !!11-
 1111 01 مصعستسمتغ هذ 12 1]تالنع. ةلدتعملع, نص ]0101 ا[ لع ١16 >0ذح 50

 لعصحم(اع خل ادم عل عد جعجع مسا 13 113 ةادنعرتا - 1 نك ١ ءأ 1! وسارف ف

 ٠١ طعما. الدجل علارععل 1مصعم ددع امن مجمع 1ع !ومعأ ءالضت للا: « (نطتعمسي منت
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 اهتار تبهذ ؛نامف رمخا تّقصتا ىغلو مالكلا اذه لقم كع ئرعجت
 ةبصاتنملاو ةفشاكملا ىلارمالا 5-0 ةنتفلا نم اًنماك ناك ام راغف

 هباححأ ىن ةيوهام هعمو هشيج ىف درج دزني هزرب دغلا نم ناك اتلف

 زاسنا برحل ىجر ترادو ناقيرفلا قاصت اتالف هركسع ىف ترين لاقاو
 دعب هيلع ةربدلا تناكو درج دزي دضع ىن تف كرهن تناهاللا ةيوهام

 ٠ ىلع !ادضاعتو ةيوهامو كرهن عقجأ اتلف منمْرهَي اكاتكود [مانم] ] توماس نأ

 . ىتح ضكوي لاز امو مازهنالا ىلاررطضا هنارساب اداكو:هب'الباخلاو"دتجيدوي ٠
 يعم قاطعا رزمو هلال" هينا :ةيزح اطل بوكولا انقل هلملرألا عطقت

 هبلعإ كاسيو ةهنواسش يدش هنثاهبو 0هلاج نم بتهتف ناتظلا»هآإ هأزو

 () 31155. امل. © ةكومسومع لويرخ لآ. ب (3) 1ك ميصتصعمعع لمصخ (( نمع اةعدصع لع !'عوزنقعع

 ل'ننذ ؟عتنا]]ءأ

 هوعام ممتع هع دع اعدت نص اعأ ادصعدمع) © نوصل[ ددغتسمع 1ع رتس هوأ عقم

 هولا 11[10110أ 16 لتكرددستا مودقإ» قامو 1ع مصللتأ ىعاطغ ةءاولم ءأ 0 61

 رماصأ هذ 1م يدعضصعع لغءلمعفع نأ خلق !ساتع هاتكعا“أع.

 ام 1عدلعسمتس , آله(« ءر"أ دمدعأاتأ خ12 اغاع لع دعد [”ماتجدعنر ع ك0122-

 ردويماع لع 1[ةظمنحو ءا دمه يعصف. الادتمملع, 1ع ةمرح قاع, هدا 0166 5010

 ةضصقع. [رم»5لنننع اعد لعتح موعاتك ةيسعصأ [هرحصع !عيعف [!عدعف لم اطوامنا]

 هأ سنع 16 مرصطول نأ ةصعمعغ عا لهصف امتناع ةمرح هنا عانت 113010178 2
 لن مام لع اادتعملع. ]رمد [هنءعو لع اهل عار عسل دع خماتت غض عدأ هتصقأ (]1-

 رحتم نممك ءأ ]ح [هيئطتصم (مهضتم قمصانخع طتتب ةهجتتقك نمتلك ةنغ طفلقسعم 4

 معامتسع ءأ ونكت هحوتأ ثأغ دنع 1ع ممتساأ لع مدعاأاسع اعد عدد عطتلق عد لقرون ع.

 اآدتع 1همودع الدتمملع ءأ 1[ةطمشجتو دع طدسعمأ عز هذصاقر 01115 5ع م6[ عع
 انت درطاتأا1عأ ةزدزماتت مصانع 1مم 0 دل 0( ]' صح ءامزدزدؤنعصأ ءاأ نستلف

 ؟نسوصخ دنع 1ع ممتصغ لع 1ع ةتعع مكفمدصتعتس 11 ظتغ 1ممعم لع ممعصلتع 10

 ؟تتاع. 11 ءمرتستأ ةدصق هه" مام, لع اعللع مرتع ينعدمرد اعمل تأ هتك

 المج علاز عسل, لمص ده ظكتاع, ظنخ 1من لع كعمءطعت» نص "عطتعع لقطق'

 ند 20111 2010000 خ 1[ةطمشجتو. 11 7 صان ]35 هأ طق هدوم. آنع

 رسصعتصتع, عم 1ع دماتوسكأ, نأ ؟"دجزت6 لع د .طعوتتأم, لع ةمص 616 عدصأع
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 كانفق كنتافاكتم :قسخال قزقساو ةنوحاطلا بان قلغأ درج دزي هل 'لاقف

 الهنايسلو رايت لا ةفازز سحأ مارتدلاةغبورا منا: عقل ةليوطفاطلا ةئئيلق جا
 نسيلق ماردلا اما لاقف اهاِتاو كتيلخو اهبإاب تقلغاو ةنوحاطلا تلطع

 نيس نمرغكا اهتهق ىتلا ةعشرملا ةقطنملا هذه ذه نكلو ىرضحت

 لي سف عني الر اهكالعما قس الزاىل نظنال اهتا نافع راشد“ قلا

 ىناتطلا اوذخاو درج دزي نم اوقثوتساو ةنوحاطلا اوسيكف ةيوهامل ناسرف

 ” اكل نايمالاو هيلا دوعلاب ممرمأف دربخب دوربخأ مث ةيوهام ىلإ ! معم

 نافعا ئتح ءآنللا هنب ىرجل ورم رهن ىف هوحرطو رتوب هوقنخو اولعفف

 (1) 316. ريرم. ب( 11. ةولعغف.

 [هنضحنتعع, لع ةوص دحق عصتلودع ءمداسصصع هأ لع !'ةيسفدطأف هلع نا أن -

 ردهصعامتا. الهم علز عسا انت الز[: «1”*ةرحصع ردمدنأع لص دهتمنلتس ءا قغعامم

 ردماز لع اع ممءعورصمعدمعت"م1 12 معمعص عصام لع ددعاتستعل“ "61102 : « ]4

 م"ملعتوصعع خذ زحدجعت» ممن 1ع دحمانلتس عدا لع ندماسع لتعطعتلم 0 هننح مون

 لمس دز ان دع 1عو لمصصعمو نزع !'ةيضسقأاع ها عرج [عضصع آه ممزتأع ءأ اع !جتفذع

 انطرتع لك 6و[ علب د آم لل علز عنل لتخغ : «لطعم لتعطعسكو لع طاعص 33 ]335 ؤانل

 ردماز ددقتف مر"عدلم عالع عاصم !نعاناتفاغع لع 01 ض1 72111 م1 ([0

 تصونمصأع محتلاع لتصفمس.د» لع صعتصتعم» للا : « (نعالع هعلصانع دصاعذأ روق

 !ةهتاع رحمرسد" دصمأ ءا زرع دع ممانضهتف موق مدسدتاسع لتوصع لع آه ممددفلععجنا دع

 ١ ةموتأ لمدع ]235 873210 ععاتخ 720111 01 ل16 [مرررمر» 0 10 ل جمان.

 الوم لعلر عسل, يلسفصعسصعما 1ماتومدغ, تا دسم لع ةمصتصعتأا عا عد امضسلتاب
 ]دعو ىحولتعسو لع القطمنجمب هضاحةءءعصاب زلك [ععدأ ةتسنيداتمس لمص |

 ردمسلتس, هع وافمعمخأ 1ع مز عا ةصتسص عر غنا هكعع نجح 1ع دحعتسلعل 1718

 لع 8[ةطماشجوب مادنم 115 1صكمضصغنعدأ هعاستحعا لع آه قرماسعع لع ؟وهءا عز عد"

 81ةطمفجتو 1عحسع لمصسصم !'نرسلعع لع معاممسم عع هييدتنمك لع انت عا لع لع اتعاب

 احقعدتمسأ عا هسلسعر زلم !'ث[سصص عاغععدأ هحعع نصع ءمدسأع ءا اع زعاف عودا

 لدصق ]ع ةلعمحو لع الوضع. ]نع قعود, ةصاضتم6م دنع 1ع ءميضوسأ اال
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 ئاةتلحاو ههنمن راسنا نتلشا ا ءطر دابق ودل نة ويرزق
 محلا كلم ىفقناو اًكيرأتو ربع ١ هلقق راسو هزقجو كدشمم هل ناسلهط
 نم نيمثالتو ىدحا ةنس ىف هكلم نم ينضم ةنس ىنيرشع دعب كلذو
 هطشبتو هكلمت كرين هيلعركنا ىتحرهشلا ةيوهام ىلع ردي [و.ةمقلا

 ناقاخ هيجانصب قحلو هلاوما ىلع ىلوتساو هلققف هنودرمالاب هدادبتساو
 برعلل ورم ىلخو

 (37 هلبق .

 ا"هصطمسعاسسعع لن طظقفتوب رن "عداه ةععمعطغ ذ 1ه طعفصعطع .لئاتس ه6.

 [.'ثقودع لعد ءاتخعانعسم, ؟0اتدصأ 0ع 601م5 1ع ممعمصستتا. 11 1" عدد6

 لحسم نص م4ة1مج4» مدساسف لع دصتتقع, ممعنلقأ خذ: دعك هطوؤوتغد ءأغ ادت

 «لمدصم 12 ةفردانأ 11.

 امم لعل عسل نك همددعحتسم هرحدتغد ينل هدأ "نوصغ حتسعأ ةصقر ءح ا[ هص 31

 لع !طغوتسع, ذو دمع لعحمأ نص ععمسصل ءا مغص م»سدلطاع ءةدفعتود عصعتأ عأ

 16 ممتصاأ لع لفرددسأ لكتصع ةععر ءا 1! صمتسع ع5 1[عرقع5و نعوذو (ل'ةدتفاعلا,

 . (0مقصام 11ةطمنحم, هحوسأ نتا ظحغ دص متر .!ادتمملع دع ؟هنلمصأ 5

 اماندع» نتا مضغ !'هئتتاسمع لخيس دميه ععمتسم نانا  يعنوفأ 1ع مماتكمألا

 هرد ددتع ةطووآن هأ ىننتل عمامج وصفا عج 1ع اهتفددصأ (قاغر 1ع اتم

 ؟مردرددم لع دعد اطتعصم, ملاد "ءروتسلعع 1ع اكطقوفس , كمدج 222111, ءأ ةهطوصع

 لوصصصم 11د جنح 3ر65



 1818 خطط 114814110101015 5.

 ؟ةعأأ ذطسع ةمتكا 4و3
 ١ لطم آ[كمسكعطممإب ,

 قلو مسسسعطخلم [ئهج. نامل مدءانخطم
 :قللةعنرجؤطر 15, 106 طذ 108,. 111 8 1537و

 13و هذ د 4دنا144 140, 100, 103 تن

 داللا ور 1860-1072 :ءأ ددلالب, 18و 21060.

334,6 1 200,203832211214 1 198 

4300 535 :32355065 

 ذك لمذصر 15, ةدذ 0015 ة8ووزد 30:13 و

+4471:593 230 ,213,:35345 ,147 

 موتساتطر 112 غ 114, 122 عأ ةاتلال., 120 ذ

.118 

 قةطصسمأ الادد (0ةتذر,

 قاس مصمم (01 قاطسمسمسل) 201

 دطصفتعو 42 , 244. 404, 4و0وو 2524 ©أ قاتلا.

 5دو ءأ دانلالا, 532, 570,580, 009.

 قللوتمو (ددعم لعوزر 6

 ىلعردو 01

 ملاععمصسلاعب ةووذ 450, 8

520110 

5 10 0 15 5 

 قملاععوسلت عب 414. 440

 ١ "للا زطص هلأ !ةلتطر 58

 ؟ خ11 زطص اططردطسو 7.

 «ى]1 زطص '!اطقطأأب

 < للحم ('؟0احفس 2 ), 18.

 ةرسناب 530,
 قحط (1*هتمنم-كةطماتع) , 2

 ق3ص(ءاحصفمم و

 قصمننءطمتصحلةص. ا[ 0. وتمت طلسم نفعاطقتتال لل

 «ةصيوخر 69 ءأ دما. 304,310 غ1 318, 06

.250 

 قةصا1ضمعطعر 615 ذ 1

 34عام ىءطغطب 458 ءأغ دانلال.

 ق4رسطعور 106. 188, ت14, 5176510-21

 ١ قطوسالتلو 614, 641 ءأ هس, 058 ذ 227:

3208 

 «<ةطلحتادط نطم قصت طن 1مستق 3.

 قلل دا0ةتكر ةدأؤب ةاور ٠

 قطاطقتنتب

 قلما 'خلأ دام دامست, 445 ءأ كانتا.

 قلطمخأ ”!-ةخلنفطتإلتت,

 قاطو ظعام» داك طح همست و 446

 قمطمن طعام 81هطجحسحسسعل زاط٠ص كزطفكخ 6.

 قطمأف 20:ذ(1 ه11:403, 9.

 ةطوخ ”1-1"ديلا هل-[1دسصملطغست , م. 40
 قةطم '!-1"دغاج ه1-آهوأأ ,

 قاطو '!-[[دددص آطم '![هطؤتحطو , 445 كا نت

 قلو '!-[[هدوتصس آطص [1.ةصاملع دل مدحت, 140
 قطو ة1ةذد هتك زطص "[هلطم, 58و

 قطو آودتتتذفو 18,

 قاطمخن 'ا-5واغ د1-!طمودكأ, 01.

 قطوف '!-1هنونط هلله تاغمصمططأ , 440.
 4اس 1ةسصصقتسو 305, 5195 580, 000

102 
 قاطو الدطسماس ا11دعهنمن وب من 5 طب هما

 017 أ ذانلال.

 قاسم ءاطملطس (ة1ةتدفطمفس) ب 520
 مطاطتمو, 3.

 قاووونصتعر 614. - قطو دداضكو دك 3008
 ةملاحصسم ١ ذ 4, 24, 0

 قءعمر 614 ءأغ ةانأال.

 قلطحتس (ءطعمدل لع ]كمتاطمؤول 688. '
 قلاطمتةتلزذس, 44, 4جرأ ق3, د32, 257

 ٠ أ ةنلال., 578, 009, 643,600 ها 558
 5اتأال.و 008 أ ةانأال.

 لطم هتكعاد (8215 ل15( عملانجؤةلطل ,

,364 

 ةكطمتسم نوعا ((ءصماع لد 1"عتزر 0

361 



 1خظامال خلط خ1814110101 215 5

 375 3 390, 392, 396 © ةدلال., 447.
5145-0 

 ردطحصسمم 4ةعادفعطت» (0طماتماطل 3768و 485.

 ظدطعقمس (زمدتع لع) و,
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 ظنطتمءطخغاعهصلعب 193, 202, 218, 290,
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200 
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731:73515744.545 ,613 
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,6006 ,499 
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 205 3 208, 300,325 أ دانتال., 328 ذ
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2/1320 
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 ظمطإواهصعر 13, 26, 165,116 نكن 101
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327261 
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 نم وا عجارملا هذه لك نم دافتسا دق هسفن ىسودرفلا "نا دعبتسي الو اذه ؛ هرصع ىف

 ثداوح هتعاضا ام عم تعاضو اهلكت دقف دق عجارملا اماو «ةمانهاشلل همظن دنع اهضعب

 عضب ذنم ماق دق مهضعب نا ركذي ماتحللا ىفو . بتكلا رداونو راثالا ليلج نم مايالا

 جردتوز قرشتسملا هرشن ىذلا باتكلل ةيسرافلا ةمحرتلا رشنو عبطب نارهطب تاونس

 اهب بتكي ىكل لاوحالا نم لاحب حلصت ال ةغلب تبنك اهنا ةمحرتلا هذه ىلع ذخؤي نكلو
 . مالسالا لبق نارءا رات

 هايد ١41١



 ز

 نب نيسح روصنمىلا» سفن وه ررغلا باتك فّلؤم نا  ىزعلا بدالا خراتا :هباتك ف

 . ناتسناغفا لاعا نم روغلا دالب ىف ةنيدم نغرم نا ثككلذ ىلا فيضيؤ ( ىنغرملا دمحم
 اح« نايلدوبلا » ةبتكم ىف باتكلا اذه نم ىرخا ةخسن. دجوت هنا ككلذ لا فاضاو

 باتكلا اذه نا اوتبثي نأ اهم اودارا نبق رشتسملا ضعب اهبتكى لا تالاقملا نم دّدع ىلا زاشا

 < 4غ/ ؟ جاو م1 ١ ج نالكورت :رظنا) هيلا راشملا ىروباسينلا.ىللاعثلا فييلأت نم

 . ( ١ : 58١ ج ليذ ككلذكو
 لمَن فلوملا نم نيروهشملا ىلا نورومغم باتك اهلا ىتَلا بتكلا ةبسنو اذه

 سكع ثدح نا .قفتي ملو «ةروهشمو ةفورعم ةرشك ككلذ ف قباوسلاو : ديدجلاب سبيل

 نيفلؤملا نم دحاو ىلا ن روهشملان فل ؤءادحا بتك نم باتك ةبسن ىنعي - نآلا ىلا ككلذ
 ليبس ىلع انهركذن انكلو . ككلذ ليصفت ف ثحبلا لاجم انه سيلف لكىلعو -نبرومغملا
 روصنم ىلا ىلا هفيلأت بسنو ةيردنكسالا ىف عبط ىذا « لحتنملا » باتك ةصق لاثملا

 - ور

 لضفلاوبا ١) وه هفلؤم و ( لتتملا وأ ( لختنملا ,باكلا ادهم

 ىلا بوسلم و مسالا اذه هنم بختنم ايفوص ايا ةبتكم قو ىلاكيملا دمحا ن هللاديبع

 نبا لقن دق و . 488٠ مقر ةعومجملا نمض 77“ ةقرولا ىلا 1917 ةقرولا نم ىلاكيملا

 باتكلا فيلأت بسنو باتكلا اذه نع هرعش نم نيب « ديمعلا نبا » ةمحرت ىف ناكلخ

 ةيردنكسالا ف عوبطملا باتكلا ةخسن ىف ثكلذك نييبلا نيذه دج علاطملاو . ىلاكيملا ىلا

 . (روكذملا باتكلانم 7؟١ص :رظنا) ىلصالا فّلؤملا ريغ ىلا بوسنملاو لحتنملا مساب
 ىلا قحب بستتني نا بجن باتكلا نا روطسلا هذه بتاك حجر. مادقت ام لك نم

 اذهل نيرخالا ندلجملا نافسالا ىلا وعدي ام و . «ىروباشينلا» ىلا سيلو « ىغرملا »

 نم ولختال لعفلاب ءارقلا ىديا نيب اف لك ىلعو . راثالا نم دوقفملا كح ىف باتكلا
 اذه عبطو ةمهلا دعاس نعرعث دقو ىدسالا نيسح دمحم دنسلا تيلو اخ متغت ةدئاف

 ةناعتسالاب ررغلا باتكل ىناثلا دلجملا عبطب ماههإلل ًاروكشم رخآ ًادهج لذبي باتكلا

 . ةيزكرملا نارهط ةعماج ةبتكم اهكلمت ىلا هنم ةيفارغوتفلا ةخسنلاب

 تاعوضومو بلاطم ىلع ىوتحي هنأب ءارقلاىديانبب نآلا دوجوملا دلجملا اذه زاتمع

 ةدوجوم تناكعجارمو ذخاآم نع فّلؤملا اهلقن مالسالا لبق .نارءا راتب صتخت ةريثك
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 رصان نبرصن رفظملا ىلا ١ ركذ هباتك نم لوالا دلجملا لوا ف فّلؤملا مادق دقو

 ىذا هشوبج دئاقو ( نّكتكبس ن. دومحم ١ ناطلسلا ىخا (« نّكتكبس روصنم ىلا نيدلا

 هعضو ىذّلا تسرهفلا ف فّلؤملا لوقيو . ةرجحلا نم 41١ ماع اًباش دعب وهو تام

 نب درجدزب ككلملا ىلا ثرمويك نم نارءا كولم مجرات باتكلا اذه تعدوا دل باتكلل

 .نيصلاو كرثلاو دنهلاو مورلاو برعلاو ريم كولمو رم ةنعارفو ءايبنالا رات مث رايرهش

 ةكمارلاو ملسمىلاو نييسابعلاو ةيما ىنبو نيدشارلاءافلحلاو نيملسملا بن خيرات ككلذ دعبو

 لآو نادنمح لآو نييناماسلاو (ناتسنس ىف رافص لآ دير) «ةيزجسلا» و رهاط لآو

 معلاقلاى ا 'هثبا عيراتو نيكتكبس نر وصتم ىلا نيدلارصان خيرات ءالؤه رات ركذ دعبو هيوب

 . نيكتكبس نب رصن شيلا :بحاض هيحئاو دومحم

 ركمذي ىهتنت باتكلا اذه نم نيدلجم ىلع لمتشت ىلا ا

 رصع ىلا نيدشارلا ءافلحلا رصع نم خحراتلا ةيقبل ةخسّنلا هذه ىف رئا الو ىبنلا نفد ربخ

 ماع ىف ( اذك ) ىريراكلا ركب ىلا نب هللا لضف ةخسّنلا هذه ةباتك منا دقو . فّلؤملا

 نا وا باتكلا ثكلذ ةيقب ةباتكب ماق دق صخشلا اذه ناك له ملعن ال نحنو . ه7

 بتاكهفيلخ ىجاحنأ الا . دحلا اذه دنع هب فقوف هفيلأت متي نا هل حتي مل هسفن فّلؤملا

 نب نيسحلا روصنم ىلا فيلأت حيراتلا ف رسلا ررغ» نونظلا فشك هباتك ف لوقي ىبلج

 عيرا ىف وهو لا ... هئامسىف كالفالا ريدم هللادمح دعب اما : هلوا ىللاعثلا ىنغرملا دمحم

 منعت نوكي نا لمتحبو . « « نكتكبس نب دومحم .ةلود ىلا رشبلا ىلا مدآ نم تادلجم

 عبرألا تادّجملا هنيعب ىأر هنا لمتح |" حبحص عالطا لعاب اينتبم اذه ( هفيلخ ىجاح»

 فتلؤملانأ ولو) ( ريسلا ررغ» وه انا باتكلا مما نا مدقت ام حضتيو .باتكلا اذه نم

 هما سيلو ( ( مه ريسو كولملارابخا ررغف فاك فاش باتك فيلأت » ةمدقملا ىف لوقب

 ىغرملا دمحم نب نيسح روصنموبا» هفلؤم مسا نا حضتي اك« سرفلا كولم.رابخا ررغ»
 ةينك تناك املو « ىلاعثلا ليعامسا نب دمحم ن ككلملادبع روصنم انا » سيلو « .ىلاعثلا

 رصع ق ناشيعي اناك اهنا قفتاو « ىلاعثلا روصنموبا» امه ناتكرتشملا ندجرلا نذه ةرهشو
 ررغلا باتك فّللؤم "نأ نظو «جردتوز» قرشتسملا ىلع رمالا سبتلا دقف دحاو.نامزو

 اباتك نينامت ىلع ديزب امو « رهدلا ةميتي » باتك بحاص ىروياسينلا ىلاعثلا سفن وه

 «ئعغرملا دمحم نب نيسح» .نأب جرشتوز قرشتسملا رذتعاو . نونفلاو مولعلا بش ىف رخآ
 نالكورب دكؤي اميب ..مجاريلاو تاقبطلا بتك نم باتك ىا هيلا رشي مل و فورعم ريغ
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 متر اوشا ف هلل

 ليعامسا نب دمحم ن.ثكلملادبع روصنمىلا ىلا هفيلأت بوسفملا باتكلا اذه رهتشا
 قرشتسملا ءانتعاب هعبط متدقو . مهريسو سرفلا كولم رابخا ررغ مماب ىروباشينلا ىبلاعثلا

 ةيلهالا ةعبطملاب .م٠٠14١ ماع ىف اهدعا دق ناكىلا ةيسنرفلا ةمحرتلا عم جرشنتوز ىسنرفلا

 . سيراي قف

 ناف دافنلا ىلع تكشوا دق عوبطملا باتتكلا اذه نم ةدوجوملا خستنلا تناكاذل و

 مادقالاب مها دق ةردانلا راثالار شنو عبطب هتيانعب فورعملا :ىدسالا نيسح دمحم و: دّيسلا

 ءارقلا نم قحتسا اذههو هعفن ”معيل تيسفوالا ةقيرطب باتكلا اذه ةخسن عبط ىلع

 . ليزحلا ركشلا باتكلا اذه ةخسن ىلا جايتحا ىف اوناك نذلا نيققحملاو

 ناتيطخ ناتخسن باتكلا اذه قيقحن دنع ىسنرفلا قرشتسملا دبي تحن قاكدقو

 خستدلا ١:84 مقر تحن ىلوالا ةخسنلاف . شيرابب ةيلهالا بتكلا رادب |هاتلك دجاوت

 خسنلا هذه ىلوا تلقن دقو (ةيبرعلا خسنلا ه٠ هالو مقر تحن ةيناثلا ةخسنلاو « ةيبرعلا

 . ةيداليم ١/875 ةنس لوبمالساب ( اتايوتار ١ ةبتكم ةظوفحم ةطوطخم نع

 55 مقر تحت اشاب مهارءا داماد بتك نمض نآلا دجوتف لوبمالسا ةخشن اما

 ةعماج ةبتكمل روطسلا هذه بتاك ةيصوتب قارغوتف روصت اهنع ذخا دقو ةيناملسلا ةبتكملاب

 ةبوتكمو طسوتملا عطقلاب ةقرو "47 نم نوكتتو نءزج ىف ةخسذ ىهو . ةيزكرملا نارهط
 فلؤملا مساو باتكلا مسا نا ظحاليو . تاكرحلاب طوبضمو ليمج حضاو خشن طخم

 هعبطب ماق ىذتلا باتكلا ناونع ىلع جرشتوز هتبئا ام فالاخي ةطوطخملا هذه ىف نيزوكذملا
 نيسدلل ريسلا ررغ خيرات نم لوالا دلجملا » ةرابع لوالا دلجملا ناونع ىف ءاج دقف هرشنو

 ريسلاررغ رات نم لوالا دلجملا» ةرابع ةيئاثلا ةحفصلا ىلع بتك اك« ىعغرملا دمحم نا

 ىناثلا دلجملا لوا ىف ككلذكو (ىبلاعثلا : ظ) ىلاغلا روصنم ىلا مامالا خيشلا فينضت

 .(171قرو)/ ىغرملا دمحم نب نسل ريسلاررغ تاتكنمىلاثلا دلجملا» .: ةرابعلاهذه ىر
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 رد ارباتك نا زا رّكيد ىادخسن و « ناتسناغفا رد ًالعف تساروغ دالب زا نغربم هك

 ىعس هك تساهدرك قرشتسم دنج زا ىتالاقع هراشا و « هداد غارس نايلداب ”نااتك
 ١ ج نملكورب ) دننك تابثا ودييأت ىروباشبن ىبلاعث ناهم ارباتكنءا تبسن دناهدرك
 .٠ ( دوش هديد ه١8 ص ١ جرب ليذ « 5917 ص ؟.ج 6 ص

 ناوارف رايس ودراد.هةباس روهشم نيفنصمي ترهش م نيفلؤم باتك نداد تبسن

 - ديعفت لحم اجنيا . ان ضار بت د روبخ ًايرقت نآ سكع اما « تسادهداتفا قافّدتا

 هّيردنكسا رد هك لحتنملا باتك هك دوشىم ركذ لاثم بابنم ىلو « تسين بلطم نا
 زا دناهداد تبسن ( دمحم نب ككلملا دبع ) ىروباشين ىلاعث روصنموبا هب وهدرك باج
 وتسالّخّتتُملا اي لختتملا مه باتك مان وتساىلاكيملا دمحا نب هللاديبع لضفلاوبا

 زا هيفوصايا 48٠١ هرزامش هعومجم ءزج رد ىلاكيم هب بوسنم ومان ندب نازا ىرصتخم
 تيب ود ديمعلا نبا لاح همحرت رد مه ناكلخ نبا و « تساجردنم ١917 ١١1 فقرو

 ص ) ىناج باتك نبا رد تيب ود نآ هك هدرك لقن ناشن ومانب باتك نيم# زا اروا رعش
 . تسه ( 73١

 ىروباشينهب ات دناديم حج رم ىغرمهب ارباتك تبسن هدنراكن تام د قمنا اب
 ا الأ تادف نام ذأ نآ ركيد دلج ود هك تس سأت .ةنأهو
 تره اكلاهذ 5 باج اردلخجي نبا هك ىدسا نيسح دمحم ىاقآ شاك ىا وتسا منّتغم

 تساوهاكشناد ىزكرمهناحاتكرد هكى سكع هخيسن ىورزا مه ارذآ مود دلج ودنتشاّكى

 ىرايس بلاطم ىواح هكنبا تساودّتناوخ تسد رد هك ىداجم زايتما : دندركى باج

 لقن دوخ رصع رد دوجوم ذخآم زا فلؤم هك تسامالسا زا لبق نارءا خيرات باب رد

 همانهاش مظن ىارب زين ىسودرف ارذخآم نآ زا ىضعب هك ثسين ديعي و « تساهدرك

 ظ . .تسين تسد رد امازا ككي جيه زورما و « دشاب هدرب راكب دوخ
 يندنم نار هطرد تساودركرشن ككردتز هكىلزج نبا ىسراف .همحرت شيب ىدنج

 بسانم هجوجيبم نارءا مالسا لبق ام هرود حجرات ناشون ىارب هك ىنابز ىلو ديدرك
 2151 ةانيعد كيس

 ىونيم ىبتجي



 َح

 ن.دلارصان نب رصن رفظللا وبا مدقت اردوخ باتك لوا دلج ىادتبا رد نّلؤم

 وا رالاسهبس ونّكتكبس نب دومحم ناطلس ردار. هك تساهدرك نيكتكبس روصنم ىلا
 تاج رذمم ل هك قرش رهق رد ”تسا هقشن رد نازج ود ' ىلا نا ا

 :رايرهش دركدز. ات ثرمويك زا ارنارءا ناهاشداي ٌحرات ديوكى دهدى دوخ باتك

 « ارزيج وكرت ودنه ومور وبرع وريمج كولم ورصم هنعارف وايبنا رات سيسو
 ةكما رب وملسموبا ونايسابع وهيا ىب وندشار ىافلخ ومالسا زيمغيب رات .نازادعب و

 ؛ارهيوب لآ ونادمح لآ ونايناماس و(ناتسيسرد رافص لآ ىععي) «هيزح» ونايرهاظ و
 ردارب ودومحم مساقلاوبا شرسي ونّككتكبس روصنم وبا : نب دلا رصا رات مه دا وو

 . ماهديناجنك فيلأت نا رد ارنيكتكبس نب رصن نيد بحاض' 7

 ندريس كاخن ات دراد رب رد ارباتكزا دلج ود هك اشاي مهاربا داماد كسا 7712

 تنال درادن فلؤُم رصع ات ندشار ىافلخ نامز زا ار حيرات قاب و اديك رمي

 مامت ( اذك ) ىريراكلا ركب ىلا نب ىلع نب هللا لضف تسدر. 917 لاس رد هخسن نبا
 فيلأت ًالصا فل ؤم ايو « هدوب هتشون درم نبا مه ارباتك ىتاب هك مناد ىمع . تساودش

 ررغ١» ديوكىم نونظلا فشك رد هفيلخ ىجاح ىبلج بتاك ىلو . هن اي تساهدوب هدرك

 دعب اما : هلوا « ىلاعثلا ىعرملا دمحم نب نيسحلا روصنم ىلا كيل خراتللا قليلا

 ةلود ىلا رشبلا ىلا مدآ نم تادلجم عبرا ىف وه و« حلا هئامم ىف كالفالا ريدم هللا دمح

 دشاب حيحص عالأطا ر ىتبم هفيلخ ىجاح '”هتفك نبا هك تسالمتحم . ( نكتكبس دوم
 . دشاب هيد دوس اراثإ كئلخغ ناهس و

 همادقم رد هجركا ) تسارتيسلا ررتغ باتك مان هكديآىر دش هتفك هجنازا
 رابخا ررغ هن ( ( مهريسو كولملا رابخخا ررغ ف فاك فاش ٠ تاتك فيلأت » ديوكى

 ربا هك سلا ئامقلا لطرد ادت نر ذعلا ل وظفت: وبا لآ الل قمزو + قمل للا

 رفن ود ره ترهش و هينك نوج و « ىروباشين ليعمسا نب دمحم نب ككلملا دبع زوضنم
 كثكردتوز ىار زا هابتشا دناهدوب نامز مه و رصع مه انتا زمذاوب ىللاعُت روصنم وبا

 دنج وداتشه وره دلاةميتي باتك ب حاص ىروباشين ىلاعث ناهه اروا وتساهدش لصاح

 ىغغرملا دمحم نب نيسح هك تسفيا تساهدروآ هك ىرذع و « تدقناهدزن نايك ركيد باتك
 تايبدا حجرات رد نملكورب املا ن تنانين وكده لاجر لاوحا بتك زا ثكي جيه رد

 تسادهتفك وهتسناد باتك فلؤم ار ىلاعث ى نغوتم دمحم نب نسح روصنموبأ نيض قو
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 هب بوسنم و مهريسو ٍسرفلا ٍكولم رابخأ روي مانب هك باتك نا

 تسدي و هدش باج ىروباشين .ىلاعث ليعمسا نب دمحم نب كلملادبع روصنم وبا

 همحرت اب وحيحصت تك رمتتز ىوسنارف قرشتسم مامهاب ثساهديسر ناكدنناوخ

 ىلم هعبطم رد سيراي رد ىداليم ١4٠0١ لاس رد تساهدوب هدركوا دوخ هك ىوسنارف

 نيسح دّمحم ىاقآ دوب .بايان لب بايك ىلاج باتك نبا هخسن نوج « دوب هدش باج
 كا ودنتشا5ّك تمه دنيامتىت ردان ىابماتكر شن رانج هك ىنامها نمض رد « ىدسا

 زا ارباتك نابلاط رذكهر نبا زا و « دندرك ريثكت تسفا باج قيرطب زين ارباتك نبا

 . ااكعاب ك3 راع د

 تساهتشاد تسد رد هحكشسش ود باتك نم ةيهت وحيحصت ىارب زا: كك ربتتز

 ”هرامشب ىرّكيد و « ىلرع خسن ١588 هرامشب ىكي « سيراي ىلم هناحاتك رد ود ره

 هخسن ىور زا ىداليم 185 خحراترد هخسن ود نيازا ىلوا . ىنبرع خست ه٠ هال
 .تسامدوب هدش خاسنتسا لوبناتسا رد اشاي مهارب ربا هناخاتك رد ظوفحم

 اشاي ؛ مهاربا داماد ىابماتك ءزج رد هييناملس ًهناحئاتك رد ةالعف لوبناتسا هحسن

 كرم هناحاتك ىار زا هدنب نبا شرافس تازا ىسكع وتسا ظوفحم 41 هرامشب

 تشرد خسن طخم وككرز. ىربزو عطقب تسياهخسن . تساهدش هتفرك نارهط هاكشناد

 .تسادّلجم ود زا بكرمو « قرو "47 رد « تاكرحاب طوبضم حيحص بوخ رايسب

 .تساهتشاذك باتكى ور ككربنتز هكتسنازا ريغ هخسننءارد فلؤم مسا وباتك مان

 ”ةلاررع خيرات نم لوألا دلما تساهدش هتشون حول تشي رد لّوا دلج ىادتبا رد

 رات نم لوألا دلخما , تساهتشون باتك حولر و ؛ « ىغريملا دمحم نب نيس#

 ىادتبا رد زاب .(ىباعشلا :ظ) «؛لاعبلا روصنم ىلا غامالا خيشلا نفينصت رتيسلا ررغ
 « ىضظرملا دمحم ن نسف رئيملا رزق بانك نم ىناثلا دلحما » هتشون مود دلج

 .(١ال١ قرو)
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